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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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وزیر دفاع:

حق ملت ایران را با قدرت
از دشمنان می گیریم

نائب رئیس اول مجلس:

با بی عرضه ها نمی توان 
کشور را اداره کرد 

محمداسماعیل سعیدی:

اخذ مالیات از سود سپرده های 
بانکی موجب فرار سرمایه نمی شود 

راه سردار سلیمانی یک مکتب بود
ملت ایران این شعار را آگاهانه انتخاب و در طول تاریخ انقالب بر آن پافشاری کردند

 برای رسیدن به یک هدف باید راه های متفاوتی وجود داشته باشد

باید به سراغ یقه سفیدهایی برویم که تاکنون مالیات نمی پرداختند

عدالت از مؤلفه هایی است که می تواند نقش مهمی در برابری داشته باشند

شوک های اقتصادی هم موجب ثروتمندتر شدن افراد مرفه جامعه می شود

قبال با درآمد نفت چاله ها پر می کردیم و وضعیت مدیریت مشخص نمی شد

 برای جبران کسری بودجه باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم
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دوری و دوستی مسئوالن با ورزشکاران

تالش ها و مجاهدت های اصناف 
نقطه عطف تاریخ معاصرکشور است

سرنوشت انتخابات آینده مقداری 
مبهم است

مجموعه های ورزشی نقش بسزایی 
در سالمت جامعه ایفا می نمایند

مشکالت بیکاری جوانان باید 
ریشه ای حل شود

صنعــت لپــه ســازی بــا شهرســتان آذرشــهر و جغرافیــای آن، عجیــن گشــته 
ــز داری شهرســتان و شــهرت آن  ــه موقعیــت کشــاورزی و آبخی ــا توجــه ب و ب
ــرآوری محصــوالت کشــاورزی خــودش، چــه  ــادش و ف ــه داشــتن باغــات زی ب
ــتان  آغشــته  ــن شهرس ــا ای ــدرن ب ــه ســبک م ــه ب ــا چ ــنتی و ی ــه روش س ب
اســت. داشــتن چنیــن پتانســیلی، هّمــت شــرکت گوهرچیــن را بــرای تکمیــل 
ــا  ــه دنی ــن پتانســیل ب ــی ای ــادرات و معرف ــی و ص ــوار ایران ــی خان ــبد غذای س

برانگیختــه اســت.
ــا تولیــد  لپــه فعالیــت  ــار ب ــه صــورت خانوادگــی، اولیــن ب ایــن شــرکت ب
ــر  ــرکت ب ــای ش ــت، بن ــروع فعالی ــه از ش ــی ک ــرد از آنجای ــروع ک ــود را ش خ
دقــت و نظــارت بــه تولیــد محصــول بــا کیفیــت و بــا شــعار »مــا بــه چیــزی 
ــول  ــی زود محص ــود خیل ــیم« ب ــی اندیش ــانی م ــتانداردهای انس ــر از اس فرات
ــرف  ــرد و مص ــدا ک ــور پی ــطح کش ــود را در س ــگاه خ ــن جای ــه گوهرچی لپ
کننــدگان عزیــز در خواســت محصــوالت دیگــری بــا برنــد گوهرچیــن کردنــد 
و ایــن زمینــه ورود شــرکت گوهرچیــن بــه تولیــد و فــرآوری و بســته بنــدی 
ــوان  ــهر را بعن ــگاه آذرش ــد و جای ــم گردی ــکباررا فراه ــات و خش ــایر حبوب س
پایتخــت حبوبــات و خشــکبار ایــران معرفــی کــرد. بــا ورود محصــوالت 
شــرکت گوهرچیــن مــن جملــه لپــه، بــه بــازار مصــرف کشــورهای همســایه و 
اســتقبال مصــرف کننــدگان،  تالشــهای شــرکت گوهرچیــن  را بــرای معرفــی 
محصــوالت ایرانــی دوچنــدان کــرد همانطــور کــه همــگان شــاهد ایــن رویــداد 
ــا وجــود صنعــت فــرآوری فرســوده و  هســتند محصــوالت کشــاورزی ایــران ب
ــگ،  ــه لحــاظ طعــم و عطــر و رن ــان ب ــده از صنعــت مــدّرن، همچن عقــب مان
جایــگاه ممتــازی در جهــان دارد و شــاید بــه جــرات  بتــوان گفــت کــه اولیــن 
مــی باشــد. و توســط کشــورهای دیگــر بســته بنــدی و بــه اســم آن کشــورها 

صــادر مــی شــود. آگــر روزی برســد کــه ایــران وارد بــازار جهانــی شــود هیــچ 
ــذا  ــز را نخواهــد داشــت. ل ــران عزی ــا محصــوالت ای ــت ب کشــوری قــدرت رقاب
شــرکت گوهرچیــن بــا أخــذ راهنمایــی و یادگیــری از محضــر بــزرگان تجــارت 
ــرای مطالعــه  در بازارهــای هــدف ،  ــران و داشــتن تیــم قــوی ب آذرشــهر و ای
محصــوالت خــود را نزدیــک بــه 20 کشــور جهــان از جملــه قلــب اروپــا صــادر 
مــی کند.ایــن شــرکت در ســبد تولیــدی خــود نزدیــک بــه 73 نــوع محصــول 
ــمش و  ــد کش ــکبار و تولی ــرآوری خش ــات و ف ــد حبوب ــه تولی دارد و دوکارخان
ــرای تمــام ایــن محصــوالت مشــغول فعالیــت هســتند  واحــد بســته بنــدی ب
ــوم  ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ ــارت معاون ــت نظ ــن تح ــرکت گوهرچی ش
پزشــکی تبریــز و ســازمان ملــی اســتاندارد فعالیــت دارد و 80% محصوالتــش 
پروانــه بهداشــتی و اســتاندارد دارد و مجهــز بــه آزمایشــگاه مجهــز بــا پرســنل 

ــرای تمــام محصــوالت خــود گواهــی آنالیــز صــادر مــی کنــد. مجــّرب ب
ایــن واحــد تولیــدی بــرای 35 نفــر بــه طورمســتقیم و نزدیــک بــه 300 نفــر 
ــر مســتقیم در ســطح شهرســتان آذر شــهر شــغل ایجــاد کــرده  ــه طــور غی ب
اســت. مدیریــت ایــن واحــد آقــای علــی حاجــی زاده از امیدهایشــان و تــالش 
هــای خــود بــرای معرفــی محصــوالت شهرســتان و ایــران بــه تمــام دنیــا مــی 
ــه تجــارت داشــتم و عضــو  ــه ب ــب کــه از بچگــی عشــق و عالق ــد: اینجان گوین
کوچکــی از بــازار شهرســتان عزیــز آذرشــهر مــی باشــم و با کســب آمــوزش ها و 
تجربیــات بــزرگان ایــن عرصــه کــه شهرســتان آذرشــهر مدیــون آنها می باشــند 
و بنــده و امثــال بنــده در محضــر ایــن بــزرگان کســب آمــوزش کــرده ایــم و باید 
ــرای رفتگانشــان  اول از همــه از ایــن بزرگــواران تقدیــر و تشــکر مــی کنــم و ب
ــازاری جــزء   ــک ب ــوان  ی ــه عن ــوز همب ــب دارم. هن ــرزش طل شــادی روح  و آم
در حــال یادگیــری هســتم، هــر انســانی بــا امیدهــا و آرزهــا زندگــی مــی کنــد 

و بــرای ایــن امیدهــا مــی دود بنــده هــم یــک عمــر تــالش کــردم تــا وظیفــه 
خــودم را در قبــال شــهرم و وطنــم انجــام دهــم. اینجانــب تجــارت خــود را در 
ــرادرم  ــه همــراه ب ــد و ب ــه شــما داده ان کنــار پــدر بزرگــوارم کــه عمرشــان را ب
حــاج نــادر حاجــی زاده ، از بازارهــای هفتگــی و مغــازه داری شــروع کردیــم در 
کنــار اینهــا تولیــدی لپــه داشــتیم کــه پــدرم بــه همــراه شرکایشــان اداره مــی 
کردنــد و شــروع کار صــادرات و معرفــی محصــوالت ایرانــی اولیــن بــار توســط 
پــدرم شــروع شــده اســت و مــا دنبــال رو ایشــان هســتیم. در اخــالق تجــارت 
و اخــالق تولیــد و انســانیت. بنــده وقتــی دیــدم واســطه هــای کشــورهای دیگــر 
بــرای  مــا تامیــن محصــول اولیــه نخــود مــی کننــد بــا وجــود تمــام مشــکالت 
بــه کشــورهای هــدف از جملــه اتیوپــی، تانزانیــاف برمــه ســفر کــردم و تجــار 
ایــن کشــورها را بــا کمــک رایزنــان اقتصــادی ســفارت محتــرم ایــران عزیــز و 
مشــارکت اتاقهــای بازرگانــی ایــن کشــورها را بــا بــازار تولیداتشــان اشــنا کــردم.  
تولیدکننــدگان کشــور اتیوپــی تعجــب مــی کردنــد وقتــی مــی شــنیدند که یک 
شــهر کوچــک در ایــران مقصــد نهایــی تولیــدات آنهاســت. در نهایــت بــا ایــن 
تالشــها بنــده موفــق شــدم مســیر ارتبــاط تجــار آذرشــهر و اتیوپــی را همــوار 
ــی  ــه چــی هــای آذرشــهر خــود مســتقیما از اتیوپ کنــم و در حــال حاضــر لپ
خریدشــان را انجــام مــی دهنــد ، بنــده طبــق شــعار شــرکتم کــه باید بــه چیزی 
فراتــر از اســتانداردهای انســانی بیاندیشــم تمام تــالش خــودم و همکارانم، جهت 
ــه محصــول بهداشــتی مــی باشــد هرچنــد  ــا کیفیــت و ارائ تولیــد محصــول ب
شــرکت اینجانــب تحــت نظــارت ارگانهــای ســالمتی هســتند ولــی عــدم نظارت 
ایشــان مانــع از تولیــد محصــول ســالم و بهداشــتی و باکیفیــت نمــی باشــد. مــن 
ــق  ــرم و طب ــر میگی ــدا را در نظ ــا خ ــم تنه ــم ودر تجارت ــدا میدان ــرم را خ ناظ
فرمایــش پیامبــرم چیــزی را کــه بــرای خــودم مــی پســندم بــرای مشــتری هایم 

هــم مــی پســندم. غلبــه ایــن تفکــر باعــث گســترش تجــارت اینجانــب بــا وجود 
تمــام مشــکالت داخلــی و خارجــی کــه بــرای اقتصــاد ایــران عزیز هســت، شــده 
ــر  ــی ، هانوف ــه گلفــود دب ــر کشــورها مــن جمل اســت.ما در نمایشــگاههای اکث
آلمــان ، اســتانبول، اتیوپــی، آگروفــود ایــران... شــرکت کردیــم ودر ســردر غرفــه 
همیشــه نوشــتم آذرشــهر پایتخــت بوبــات و خشــکبار ایــران. بنــده تــالش کردم 
تــا همــه هموطنانــم کــه خــارج ازایــران و آنطــرف دنیــا هســتند از محصــوالت 
ایــران عزیــز دور نماننــد همچنیــن همــه ملتهــای جهــان بــا تولیــدات حبوبــات 
و خشــکبار ایــران آشــنا شــوند و طعــم متفــاوت آنهــا را بچشــند.این امیدهــا و 
آرزوهــا محصــوالت تولیــدی شــرکت گوهرچیــن را بــه آلمــان ، کانــادا، اســپانیا، 
هلنــد، انگلیــس، اکرایــن، روســیه، دبیــف افغانســتان ، هنــد، اندونــزی، و اتیوپیف 
ســنگال  کشــانده اســت. الزم بــه ذکــر اســت بنــده تنهــا جــزء کوچکــی از ایــن 
افــراد هســتم کــه محصــوالت و غیــرت و دســتاورد ایرانــی را بــه دنیــا معرفی می 
کننــد بنــده در ســفرهایم هموطنــان موفــق و ســربلندی را در همــه دنیــا مــی 
بینــم کــه چقــدر بــه امیــد ایــران موفــق، در تالشــند.البته از ســختیهای فعالیــت 
تولیــدی در کشــورما کــه هــزار برابــر دنیاســت نیــز بایــد گفــت 1-تحریــم هــای 
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صحنــه  در  مــردم  همیشــگی  حضــور 
سیاســی ایــران در برهــه هــای زمانــی خــاص 
ــازنده  ــرد س ــش و عملک ــت نق ــته اس توانس
ــی دو  ــر، زمان ــن تاثی ــد و ای ــته باش ای داش
ــی  ــر سیاس ــک رهب ــه ی ــته ک ــدان گش چن
آگاه در راس امــور قــرار گرفتــه و یــا برنامــه 
سیاســی خاصــی در پیــش رو وجــود داشــته 

باشــد. 
هــای  پــای صحنــه  مــردم  کشــاندن 
سیاســی بــه صــورت مــداوم افــت ســنگینی 
ــر داشــته باشــد. یکــی  ــد در ب نیــز مــی توان
از مهمتریــن آســیب هــای اجتماعــی چنیــن 
صحنــه آرایــی، حــذف و یــا کاســتن از عنصر 
فعــال آگاهــی اســت. در صورتــی کــه عنصــر 
آگاهــی از صحنــه هــای سیاســی رخ بــر 
بنــدد، حضــور مــردم تبدیــل بــه یــک عــادت 
سیاســی خواهــد شــد و امــکان ســو اســتفاده 
ــر از  ــاک ت ــی خطرن ــی بس ــن وضعیت از چنی

حضــور صــرف مــردم خواهــد شــد.
 در برهــه کنونــی یــک وضعیــت سیاســی 
در  آگاهــی  عــدم درک عنصــر  از  ناشــی 
ــود  ــه وج ــی ب ــای سیاس ــی ه ــه آرای صحن
ــده  ــی گردی ــه دوگانگ ــل ب ــه تبدی ــده ک آم
اســت و هــر روز در هــر مســئله ای مــردم پــا 
بــه پــای اتفاقــات در هــر دو صحنــه موافــق 
و مخالــف حرکــت هــای نظــام سیاســی 

ــد.  ــی کنن ــدا م ــور پی حض
در حــال حاضــر یــک تقابــل نقــش کامــل 
مکمــل بــه وجــود آمــده کــه در هــر مرحلــه 
ــغول  ــه مش ــی در صحن ــام سیاس ــه نظ ای ک
مقابــل  در  دقیقــا  بــوده،  آرایــی  صحنــه 
ــی  ــه آرای ــان صحن ــان زم ــن در هم مخالفی
ــوال  ــال س ــد. ح ــی دهن ــب م ــری ترتی دیگ
ایــن اســت آیــا ایــن تقابــل مــی توانــد آســیب 
هــای اجتماعــی و سیاســی و نتیجتــاً امنیتــی 
بــه وجــود بیــاورد؟ و ســوال مهمتــر این اســت 
کــه آیــا ایــن تقابــل نقــش، نتیجــه عــدم اقناع 
ســازی بــوده و قــرار اســت ایــن موضــوع ادامه 
پیــدا کنــد؟ و آیــا نظــام سیاســی بــرای چنین 
امــر مهــم اقنــاع چــاره ای اندیشــیده  اســت و 
یــا بــه صحنــه آرایــی سیاســی صــرف و خلــق 

الســاعه مــی خواهــد ادامــه دهــد.

دکتر علی جوان بخت

سردرگمی ظرفیتی و خطر امنیتی

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
بــه همــه خدمــت گــزاران جمهــوری اســالمی ایــران 
ــران از  ــت ای ــق مل ــدرت ح ــا ق ــم ب ــد می کن تاکی

ــم. ــمنان می گیری دش
ــه گــزارش مهــر، امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی  ب
در حاشــیه حضــور در گلــزار شــهدای کرمــان و ادای 
ــام شــامخ ســردار شــهید ســلیمانی  ــه مق ــرام ب احت
اظهــار کــرد: راه ســردار ســلیمانی یــک مکتــب بــود 
و پــاداش جهــاد مســتمر ایــن ســردار دالور جهــان 

اســالم چیــزی جــز شــهادت نبــود.
وی از ســردار شــهید ســلیمانی بــه عنــوان نمــاد 
مجســم مکتــب انقــالب اســالمی نــام بــرد و افــزود: 
ان اشــاهلل در مســیر ایــن ســردار شــهید گام برداریــم 

و راه او را بــه خوبــی ادامــه دهیــم.
حاتمــی گفــت: ســردار ســلیمانی 40 ســال بــرای 
ارزش هــا و آرمان هــای نظــام و انقــالب و تحقــق 
شــعار »اســتقالل، آزادی، جمهــوری اســالمی« تالش 
کــرد. ملــت ایــران ایــن شــعار را آگاهانه انتخــاب و در 

طــول تاریــخ انقــالب بــر آن پافشــاری کردنــد.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح از 
شــهدا بــه عنــوان نخبــگان ایــن راه نــام بــرد و افزود: 

ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی سیدالشــهدای 
ایــن شــهدا و شــهدای مقاومــت اســت و امیدواریــم 

راه ایــن عزیــزان بــا قــدرت ادامــه پیــدا کنــد.
ــرای  ــمنان ب ــای دش ــه تالش ه ــاره ب ــا اش وی ب
ضربــه زدن بــه نظــام گفــت: دشــمن بــا بــه شــهادت 
ــت  ــط مل ــوم فق ــرز و ب ــن م ــدان ای ــاندن فرزن رس

ــرد. ــد ک ــر خواه ــران را قوی ت ای

حاتمــی بــا اشــاره حضــور میلیونــی مــردم ایــران 
و ســایر کشــورهای اســالمی در آئیــن تشــییع 
ــن  ــا ای ــردم ب ــرد: م ــوان ک ــلیمانی عن ــردار س س
ــد و نشــان  حضــور گســترده در دهــان دشــمن زدن
دادنــد کــه راه ســردار ســلیمانی متوقــف نمی شــود 

ــت. ــد یاف ــه خواه و ادام
وی بــا تاکیــد بــر لزوم شــناخت راه ســردار شــهید 

حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: حرکــت در ایــن مســیر 
عاقبــت بــه خیــری را بــه همــراه دارد. شــهادت در راه 

خــدا باالتریــن عاقبــت بــه خیری اســت.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
اگــر حــاج قاســم در ایــن راه ســرباز بــود مــا ســرباز 

صفــر هســتیم و بایــد تالشــمان را بیشــتر کنیــم.
ــره  ــث مذاک ــی بح ــه برخ ــوص اینک وی در خص
ــه  ــی ک ــرد: آنهای ــح ک ــد، تصری ــرح می کنن را مط
در مکتــب انقــالب هســتند و بــا معنــای شــهادت و 
ایســتادگی و مقاومــت آشــنا هســتند کامــاًل دشــمن 

می شناســند. را 
ــمنی  ــا دش ــا ب ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حاتم
مصمــم و کینــه تــوز مواجــه هســتیم، افــزود: 
ــی  ــدرت را نم ــان زور و ق ــز زب ــزی ج ــمن چی دش
فهمــد و مــا فقــط در صورتــی می توانیــم حــق 
ــیم  ــدرت باش ــه دارای ق ــم ک ــران را بگیری ــردم ای م
ــم. ــمان را می کنی ــام تالش ــوص تم ــن خص و در ای

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
بــه همــه خدمــت گــزاران جمهــوری اســالمی ایــران 
ــران از  ــت ای ــق مل ــدرت ح ــا ق ــم ب ــد می کن تاکی

ــم ــمنان می گیری دش

وزیر دفاع:

حق ملت ایران را با قدرت از دشمنان می گیریم

رئیـــس فراکســـیون پاســـخگوی مجلـــس شـــورای 
ـــوزه  ـــدرت در ح ـــش ق ـــرد: چرخ ـــد ک ـــالمی تاکی اس
ریاســـت مجلـــس می توانـــد ایـــن نویـــد را دهـــد 
ـــردی  ـــا رویک ـــر و ب ـــم پرتحرک ت ـــس یازده ـــه مجل ک

ـــود.  ـــد ب ـــت خواه مثب
ـــی از  ـــه گـــزارش ایســـنا، علـــی بختیـــار در ارزیاب ب
ـــات پیـــش روی مجلـــس و  اضـــالع رقابتـــی در انتخاب
ـــرد:   ـــان ک ـــم بی ـــس یازده ـــی در مجل ـــش سیاس آرای
ـــمت  ـــه س ـــم ب ـــس ده ـــه مجل ـــم ک ـــاهد بودی ـــا ش م
ـــا  ـــی ب ـــت، ول ـــش رف ـــه پی ـــالح طلبان ـــی اص مجلس
ـــردی  ـــس، ف ـــن مجل ـــس ای ـــه رئی ـــاوت ک ـــن تف ای
ـــال  ـــس عم ـــل مجل ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــرا ب اصولگ
ـــر  ـــع تدابی ـــود و در واق ـــان نب در دســـت اصـــالح طلب
ــت های  ــه از سیاسـ ــه کارانـ ــی و محافظـ اصولگرایـ

ـــت. ـــی گرف ـــه پیش ـــالح طلبان اص
ـــت  ـــن عل ـــر م ـــرد:  از نظ ـــار ک ـــه اظه وی در ادام
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــم ای ـــس ده ـــت مجل ـــدم موفقی ع
ـــور  ـــه ط ـــی ب ـــادی و سیاس ـــف اقتص ـــائل مختل مس
ـــر  ـــوی دیگ ـــرد. از س ـــورد ک ـــه برخ ـــه کاران محافظ
ـــم زن را  ـــه ه ـــازی ب ـــش ب فراکســـیون مســـتقلین نق
ـــالح  ـــه اص ـــا و ن ـــه اصولگراه ـــت و ن ـــده داش ـــر عه ب

ـــد. ـــش ببرن ـــود را پی ـــتند کار خ ـــان نتوانس طلب
نماینـــده مـــردم گلپایـــگان و خوانســـار در 
ـــد  ـــن باورن ـــر ای ـــی ب ـــرد:  بعض ـــح ک ـــس تصری مجل
کـــه مجلـــس یازدهـــم مجلســـی ماننـــد مجلـــس 
ــا از نظـــر بنـــده ایـــن  هفتـــم خواهـــد بـــود. امـ
گونـــه نیســـت. تحلیـــل بنـــده ایـــن اســـت کـــه 

ـــد  ـــارم خواه ـــس چه ـــابه مجل ـــم مش ـــس یازده مجل
ـــت  ـــارم ریاس ـــس چه ـــل از مجل ـــه قب ـــرا ک ـــود، چ ب
ـــمی بـــود  ـــس بـــه عهـــده آقـــای هاش تمـــام مجال
ـــا تغییـــر ریاســـت مجلـــس  امـــا در مجلـــس چهـــارم ب
ـــروز  ـــرد. ام ـــر ک ـــز تغیی ـــرد آن نی ـــت و راهب سیاس
نیـــز بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آقـــای الریجانـــی در 
ــس  ــت مجلـ ــتند ریاسـ ــدا نیسـ ــات کاندیـ انتخابـ
یازدهـــم تغییـــر خواهـــد کـــرد. امـــا در نهایـــت 

ـــد  ـــن نوی ـــی ای ـــوزه پارلمان ـــدرت در ح ـــش ق چرخ
را می دهـــد کـــه مجلـــس یازدهـــم پـــر تحرک تـــر 
و بـــا رویکـــردی مثبـــت خواهـــد بـــود. مجلـــس 
ـــود  ـــه ب ـــالح طلبان ـــال اص ـــی کام ـــز مجلس ـــم نی شش

کـــه مجلـــس هفتـــم را آفریـــد.
ــس در  ــد مجلـ ــیون امیـ ــو فراکسـ ــن عضـ ایـ
ـــم  ـــس یازده ـــه »مجل ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ادام
می توانـــد مجلـــس را بـــه راس امـــور بازگردانـــد«، 

ـــس  ـــر ریاســـت مجل ـــده تغیی ـــرد: از نظـــر بن ـــان ک بی
ـــز  ـــه مرک ـــس را ب ـــد مجل ـــالمی می توان ـــورای اس ش

مهـــم تصمیـــم گیـــری کشـــور بازگردانـــد.
ـــح  ـــار تصری ـــگان و خوانس ـــردم گلپای ـــده م نماین
ـــه در  ـــور ک ـــان ط ـــم هم ـــر می کن ـــده فک ـــرد: بن ک
ـــه  ـــاد جامع ـــه آح ـــم هم ـــاج قاس ـــییع ح ـــم تش مراس
ــد و  ــور یافتنـ ــی حضـ ــر و گرایشـ ــر تفکـ ــا هـ بـ
ـــود  ـــالب خ ـــای انق ـــای آرمانه ـــه پ ـــد ک ـــان دادن نش
ــد  ــه خواهنـ ــز همـ ــات نیـ ــتاده اند در انتخابـ ایسـ

ـــد. آم
ــا و  ــود دلخوری هـ ــا وجـ ــرم بـ ــزود: مـ وی افـ
گلـــه مندی هـــا بـــه میـــدان می آینـــد چـــرا 
ــان  ــه آنـ ــق بـ ــام و انقـــالب متعلـ ــن نظـ ــه ایـ کـ
ـــور  ـــه کش ـــد ک ـــردم بودن ـــن م ـــواره ای ـــت و هم اس
را از گذرگاه هـــای ســـخت عبـــور دادنـــد. شـــورای 
نگهبـــان نیـــز مرحلـــه اول بررســـی صالحیت هـــا 
ـــدی  ـــه بع ـــدوارم در مرحل ـــت، امی ـــام داده اس را انج
تعـــداد بیشـــتری از کاندیداهـــا تاییـــد صالحیـــت 
ـــا  ـــردم ب ـــترده م ـــارکت گس ـــاهد مش ـــا ش ـــوند ت ش

هـــر تفکـــر و گرایشـــی باشـــیم.
شـــرط  کـــرد:   بیـــان  پایـــان  در  بختیـــار 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــدن کش ـــک اداره ش دموکراتی
ـــاح  ـــروه و جن ـــر گ ـــود را از ه ـــدای خ ـــردم کاندی م
و تفکـــری در چارچـــوب انقـــالب داشـــته باشـــند. 
ــمت  ــه سـ ــور را بـ ــم کشـ ــا می توانیـ ــی مـ زمانـ
ـــرات  ـــه تفک ـــه از هم ـــم ک ـــرفت ببری ـــی و پیش آبادان

اســـتفاده کنیـــم.

ـــون در  ـــر قان ـــت: اگ ـــس گف ـــده مجل ـــک نماین ی
مملکـــت اســـت و کاندیداهـــا بـــر اســـاس قانـــون 
ـــن  ـــوند، ای ـــت می ش ـــد صالحی ـــت و تایی رد صالحی

ـــود.  ـــه بش ـــامل هم ـــد ش بای
بـــه گـــزارش ایلنـــا، محمـــد قمـــی در پاســـخ 
بـــه ایـــن ســـوال کـــه باتوجـــه بـــه کاندیداهایـــی 
کـــه تاییـــد صاحیـــت  شـــده اند، شـــکل گیری 
صف بندی هـــای انتخاباتـــی را طـــی دو هفتـــه 
ـــه  ـــات چگون ـــزاری انتخاب ـــش از برگ ـــا پی ـــده و ت آین
در  شـــرکت  اوال  گفـــت:  می کنیـــد؟  ارزیابـــی 
ـــه فرمـــوده رهبـــری الزم اســـت و مـــردم  ـــات ب انتخاب
ــات  ــه در انتخابـ ــت کـ ــان اسـ ــق و تکلیف شـ حـ
ـــا  ـــزاب و گروه ه ـــن اح ـــا ای ـــد. طبیعت ـــرکت کنن ش
ــه  ــد، چـ ــی ندارنـ ــابقه خوبـ ــردم سـ ــن مـ در ذهـ

اصولگرایـــش و چـــه اصالح طلبـــش.
ــن دوره  ــت در دهمیـ ــردم پاکدشـ ــده مـ نماینـ
مجلـــس شـــورای اســـالمی عنـــوان کـــرد: مـــردم 
از این هـــا )احـــزاب و گروه هـــای اصالح طلـــب 
و اصولگـــرا( و برنامه هایشـــان راضـــی نیســـتند 
امـــا در شـــهرهای بـــزرگ مـــردم باالخـــره ناچـــار 
می شـــوند بـــه یکـــی از ایـــن لیســـت ها یـــا بـــه 
ـــر  ـــه نظ ـــد. ب ـــت رای بدهن ـــن دو لیس ـــی از ای ترکیب
می آیـــد اصولگراهـــا مقـــداری اختـــالف بین شـــان 
ــی  ــدازه کافـ ــه انـ ــم بـ ــان هـ اســـت و اصالح طلبـ
تاییـــد نشـــده اند کـــه بتواننـــد لیســـت بدهنـــد.

عضـــو مجمـــع نماینـــدگان اســـتان تهـــران تاکیـــد 
ـــه  ـــام دارد ک ـــات ابه ـــده انتخاب ـــن آین ـــرد: بنابرای ک

ـــد و  ـــاد باش ـــات زی ـــردم در انتخاب ـــارکت م ـــر مش اگ
مـــردم بیشـــتر شـــرکت کننـــد طبیعتـــا پیـــروزی 
ــت، اگـــر کـــم شـــرکت  بـــا اصالح طلبـــان اسـ
ــه  ــت. البتـ ــا اسـ ــا اصولگراهـ ــروزی بـ ــد پیـ کننـ
ــن  ــه از ایـ ــد کـ ــوری می  خواهنـ ــک جـ ــردم یـ مـ
ــد  ــرون بیاینـ ــب بیـ ــرا و اصالح طلـ ــه اصولگـ حلقـ
ــان  ــه کارشـ ــه بـ ــد کـ ــی را بیاورنـ ــک جریانـ و یـ
ـــرای  ـــد و ب ـــخ ده ـــان پاس ـــه مشکالت ش ـــد و ب بیای

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــد. ای ـــته باش ـــوزی داش ـــا دلس آن ه
ــم  ــداری مبهـ ــده مقـ ــات آینـ ــت انتخابـ سرنوشـ

اســـت.
ـــاف و در  ـــت قالیب ـــد صالحی ـــاره تایی ـــی درب قم
ـــه  ـــم اینک ـــرا علیرغ ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب پاس
ـــادهایی  ـــبهه فس ـــاون او در بازداشـــت اســـت و ش مع
در زمـــان تصدی گـــری او بـــر شـــهرداری تهـــران 
در جامعـــه وجـــود دارد بـــه راحتـــی تاییـــد 

صالحیـــت شـــد؟ و شـــورای نگهبـــان حتـــی بـــا 
ـــن  ـــم توضیحـــی در ای ـــاف ه ـــت قالیب ـــد صالحی تایی
ـــن  ـــه روش ـــوم جامع ـــرای عم ـــه ب ـــداد ک ـــوص ن خص
ــت،  ــته اسـ ــکلی نداشـ ــا مشـ ــه او واقعـ ــد کـ کنـ
ـــان  ـــورای نگهب ـــخنگوی ش ـــد س ـــن را بای ـــت: ای گف

ـــد. ـــخ ده پاس
ـــما  ـــی ش ـــه ارزیاب ـــن ک ـــه ای ـــش ب وی در واکن
را می خواهیـــم، گفـــت: بـــرای مـــن فرقـــی 
ـــی.  ـــر کس ـــا ه ـــد ی ـــاف باش ـــه قالیب ـــد ک نمی کن
ـــت  ـــت اس ـــون در مملک ـــر قان ـــت اگ ـــر جه ـــه ه ب
و کاندیداهـــا بـــر اســـاس قانـــون رد صالحیـــت 
و تاییـــد صالحیـــت می شـــوند، ایـــن بایـــد 
ــه  ــور کـ ــال همینطـ ــود. مثـ ــه شـ ــامل همـ شـ
ـــامل  ـــده، ش ـــش ش ـــری و تاب ـــای مطه ـــامل آق ش
آقـــای قالیبـــاف هـــم بایـــد بشـــود، اگـــر واقعـــا 
مشـــکل و مســـاله دارد خـــب نبایـــد تاییـــد 

صالحیـــت شـــود.
قمـــی گفـــت: نبایـــد بـــه صـــرف اینکـــه 
ـــا  ـــوده ی ـــران ب ـــهردار ته ـــدت ش ـــک م ـــاف( ی )قالیب
ــرده  ــدش کـ ــت جمهوری تاییـ ــرای ریاسـ ــال بـ مثـ
بودنـــد حـــاال هـــم تاییـــد شـــود، ؛ بـــر اســـاس 
ـــورد  ـــران برخ ـــل دیگ ـــم مث ـــا او ه ـــد ب ـــون بای قان

شـــود.

رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس:

مجلس آینده به رأس امور بر می گردد

سرنوشت انتخابات آینده مقداری مبهم است

ظریف منفعت طلبی آمریکا از خطر 
بیماری کرونا را محکوم کرد

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در دو پیــام 
ــن  ــردم چی ــا م ــی ب ــراز هم دل ــن اب ــری ضم توییت
ــا  ــا کرون ــردن ب ــرم ک ــت وپنجه ن ــال دس ــه در ح ک
ویــروس هســتند، از اقدامــات دولــت چیــن در 
ــور و  ــل کش ــری در داخ ــاری مس ــن بیم ــرل ای کنت
قدردانــی  آن  بین المللــی  از شــیوع  پیش گیــری 

ــرد.  ک
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــزارش ایســنا، محمدج ــه گ ب
امــور خارجــه کشــورمان در دو پیــام توییتــری 
ــرادر  ــدان آدم ب ــد:» فرزن ــا گفته ان ــت: ایرانی ه نوش
ــرادر یعنــی ایــن کــه خواهــر و  یکدیگــر هســتند، ب
ــدن  ــک عضــو از ب ــش، ی ــدای آفرین ــد. در ابت برادرن

ــد«. ــوده ش ــدن آل ــام ب ــد و تم ــوده ش آل
ــی  ــی چین ــه ضرب المثل ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
اظهــار کــرد: ایــران در کنــار چیــن ایســتاده اســت.

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در پیــام توییتــری 
امــور  بــا وزیــر  دیگــری دربــاره گفت وگویــش 
ــا  ــی ب ــی تلفن ــرد: در تماس ــان ک ــن بی ــه چی خارج
ــر  ــت وزیر و وزی ــی نخس ــگ ی ــم، وان ــت خوب دوس
امــور خارجــه چیــن، قدردانــی و ســپاس گزاری 
ــن در  ــز چی ــات موفقیت آمی ــرای  اقدام ــود را ب خ
ــا بیمــاری مســری]کرونا ویــروس[ اظهــار  مبــارزه ب
ــن  ــدن ای ــر ش ــا از وخیم ت ــه تنه ــن ن ــتم. چی داش
بیمــاری مســری در داخــل کشــور جلوگیــری کــرد، 
بلکــه مانــع از شــیوع آن در ســطح بین المللــی 
ــر آن  ــکا از خط ــی آمری ــا منفعت طلب ــد. م ــز ش نی
ــن در  ــه چی ــت ک ــح اس ــم. واض ــوم می کنی را محک
ــزای H1N1 در ســال  پیش گیــری و کنتــرل آنفلون
موفق تــر  و  مســئولیت پذیرتر  آمریــکا  از   2009

ــوده اســت. ب

صلواتی قاضی پرونده
 روح اهلل زم شد 

در  زم  اهلل  روح  پرونــده  بــه  رســیدگی  دادگاه 
شــعبه 15 دادگاه انقــالب تهــران و بــه ریاســت 

برگــزار می شــود.  قاضــی صلواتــی 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا اعــالم 
القاصــی دادســتان عمومــی و انقــالب اســتان تهــران 
کیفرخواســت پرونــده روح اهلل زم صــادر و هفتــه 

ــده او می شــود. ــه پرون ــده دادگاه رســیدگی ب آین
پرونــده روح اهلل زم در شــعبه 15 دادگاه انقــالب 
تهــران بــه ریاســت قاضــی صلواتــی برگــزار خواهــد 

شــد.
علنــی  زم  اهلل  روح  دادگاه  شــنیده ها  طبــق 
خواهــد بــود، امــا هنــوز مشــخص نشــده اســت کــه 
دادگاه او بــا حضــور رســانه ها خواهــد بــود و یــا نــه!

ــران(  ــرداد 1357 در ته ــد 5 م روح اهلل زم ) متول
ســازنده ســایت و کانــال تلگرامــی  معانــد آمــد نیــوز 
اســت کــه 22 مهــر امســال توســط ســپاه پاســداران 

انقــالب اســالمی بازداشــت شــد.

نعمتی: 
قهر با صندوق رأی 

موجب پشیمانی خواهد شد

یـــک عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــروز  ـــب ب ـــدوق رأی را موج ـــا صن ـــر ب ـــالمی قه اس

پشـــیمانی عنـــوان کـــرد. 
ـــد  ـــا تاکی ـــی، ب ـــروز نعمت ـــنا، به ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــم و  ـــری مه ـــات ام ـــور در انتخاب ـــه »حض ـــر اینک ب
ـــات  ـــد در انتخاب ـــردم بای ـــه م ـــت و هم ـــروری اس ض
ــت  ــن سرنوشـ ــه ایـ ــرا کـ ــد چـ ــارکت کننـ مشـ
کشـــور اســـت« اظهـــار کـــرد: در بیـــن کســـانی 
ــده اند  ــس شـ ــی مجلـ ــدای نمایندگـ ــه کاندیـ کـ
ـــف  ـــرات مختل ـــا تفک ـــه ب ـــتند ک ـــانی هس ـــا کس حتم
همخوانـــی داشـــته باشـــند ولـــو ایـــن کـــه ایـــن 
ـــل  ـــی حداق ـــده آل نباشـــند، ول ـــی ای ـــا خیل کاندیداه
هایـــی از تفکـــرات مختلـــف در انتخابـــات حضـــور 
ــت  ــد سرنوشـ ــاس بایـ ــن اسـ ــر همیـ ــد و بـ دارنـ
ـــم. ـــن کنی ـــات تعیی ـــور در انتخاب ـــا حض ـــور را ب کش

نماینـــده تهـــران یـــادآور شـــد: اگـــر کســـانی 
تصـــور می کننـــد نماینـــده ای در بیـــن کاندیداهـــا 
ـــم  ـــازه دهی ـــه اج ـــت ک ـــن نیس ـــش ای ـــد معنای ندارن
ـــم  ـــور را رق ـــت کش ـــدرو سرنوش ـــه تن ـــک مجموع ی
ـــی در  ـــات مختلف ـــه تجربی ـــن رابط ـــا در ای ـــد. م بزن
مجالـــس و شـــوراها داشـــته ایم، کســـانی بوده انـــد 
ـــدا  ـــی بع ـــرده ول ـــر ک ـــای رای قه ـــا صندوق ه ـــه ب ک

ــده اند. ــیمان شـ پشـ
ایـــن عضـــو هیـــات رئیســـه مجلـــس تصریـــح 
ــدوق رای  ــا صنـ ــر بـ ــم قهـ ــد بگذاریـ ــرد:  نبایـ کـ
ــد  ــه بایـ ــود، بلکـ ــیمانی شـ ــاد پشـ ــب ایجـ موجـ
ــه  ــن کـ ــو ایـ ــم ولـ ــرکت کنیـ ــات شـ در انتخابـ

حداقل هـــا فراهـــم باشـــد.
ــالم از  ــل اعـ ــن مراحـ ــه در آخریـ ــی کـ نعمتـ
ســـوی شـــورای نگهبـــان صالحیتـــش بـــرای 
کاندیداتـــوری در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم 
ـــم  ـــه صالحیت ـــن چ ـــرد: م ـــد ک ـــده، تاکی ـــراز نش اح
ـــا در  ـــورت حتم ـــر ص ـــود در ه ـــا نش ـــود ی ـــد ش تایی
ایـــن انتخابـــات مشـــارکت کـــرده و رای خواهـــم 

داد.

با بی عرضه ها نمی توان کشور را 
اداره کرد 

نائـب رئیـس اول مجلـس بـا اشـاره به اینکـه اگر 
بـرای قانونگـذاری و اداره کشـور مشـاوره داده شـود 
راهـی بـرای بـرون رفـت از مشـکالت وجـود دارد، 
می توانـد  کـه  اسـت  مؤلفه هایـی  از  عدالـت  گفـت: 

نقـش مهمـی در برابـری داشـته باشـند. 
به گزارش فارس، مسـعود پزشـکیان نائـب رئیس اول 
مجلـس در هشـتمین همایـش اخـالق حرفه ای بـا بیان 
اینکـه عدالت از مؤلفه هایی اسـت کـه می تواند نقش مهم 
در برابـری ایجـاد کنـد، گفت: برای رسـیدن به یک هدف 
بایـد راه هـای متفاوتی وجود داشـته باشـد. پـس به طور 
قطع اگر برای قانونگذاری و اداره کشـور مشـاوره داده شود 

راهـی برای برون رفت از مشـکالت وجـود دارد. 
شـغل  در  کنونـی  شـرایط  در  داد:  ادامـه   وی 
پزشـکی بیشـترین رقابت بـرای نوبت دهـی و درآمد 
زایـی بیشـتر ایجـاد شـده اسـت کـه بـرای ایجـاد 

نیازمنـد اصـالح سـاختار هسـتیم. عدالـت 
ــه  ــرای نمون ــت: ب ــس گف ــس اول مجل ــب رئی نائ
ــر  ــد براب ــک عمــل جراحــی چن ــا ی ــک پزشــک ب ی
یــک کارمنــد درآمــد دارد پــس بــه دنبــال تعریــف 
ــروش  ــخص و ف ــت مش ــخص، جمعی ــات مش خدم
مشــخص بوده ایــم کــه یــک محصــول مشــخص بــه 
جمعیــت تعییــن شــده عرضــه شــود تــا درآمــد الزم 

و مــورد نیــاز بــه دســت آیــد.
بـه  بـرای رسـیدن  پزشـکیان خاطرنشـان کـرد: 
بایـد وجـود داشـته  یـک هـدف راه هـای متفاوتـی 
باشـد. پـس به طـور قطع اگر بـرای قانونگـذار و اداره 
کشـور مشـاوره داده شـود راهـی بـرای بـرون رفـت 
از مشـکالت وجـود دارد چـرا کـه مجلـس کنونی به 
روزهـای پایانـی خـود رسـیده و برخـی از نمایندگان 

نیـز کنـار گذاشـته شـده و رد صالحیـت شـده اند.
نظـرات  انتقـاد  قطـع  طـور  بـه  داد:  ادامـه  وی 
نقـش  می توانـد  مجلـس  نماینـدگان  بـه  مشـورتی 

باشـد.  داشـته  تصمیم گیری هـا  در  خوبـی 
مدیریـت  در  گفـت:   مجلـس  اول  رئیـس  نائـب 
مباحـث زیـادی وجـود دارد کـه می تـوان بـه مثلـث 
علـم، مشـارکت و اعتقـاد اشـاره کـرد. چـرا کـه این 
مباحـث می توانـد کوهـی از مشـکالت را جابجا کند. 
پـس بـا بی عرضه هـا نمی تـوان کشـور را اداره کـرد.

نفـت  درآمـد  بـا  قبـال  داد:  ادامـه  پزشـکیان 
چاله هـا پـر می کردیـم و وضعیـت مدیریت مشـخص 
نمی شـد. چـرا کـه در گذشـته مدیرانـی داشـتیم که 
دریافـت  مدیریـت  فوق العـاده  امـا  می دادنـد  ضـرر 
می کردنـد. پـس بـه طـور قطـع در شـرایط بحـران 

می شـود. مشـخص  مدیریـت  وضعیـت 

ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــزی فراکس ـــورای مرک ـــو ش عض
ــی را  ــئوالن اجرایـ ــا وزرا و مسـ ــه بـ ــدگان وکیل الدولـ ــی نماینـ البـ

عامـــل شـــکل گیری فســـاد در مجلـــس دهـــم خوانـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر، محمـــد جـــواد ابطحـــی، در مـــورد علـــل 
شـــکل گیری فســـاد در میـــان نماینـــدگان مجلـــس دهـــم گفـــت: 
دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم نماینـــدگان مجلـــس را مشـــغول بـــه 
کارهایـــی غیـــر از نمایندگـــی کـــرد تـــا نماینـــدگان نتواننـــد بـــه 

وظایـــف نظارتـــی خـــود عمـــل کننـــد.
نماینـــده مـــردم خمینـــی شـــهر در مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ادامـــه داد: نماینـــدگان بـــرای حـــل مشـــکالت شـــرکت ها و 
ــه  ــی نامـ ــئوالن اجرایـ ــت و مسـ ــه دولـ ــف بـ ــات مختلـ کارخانجـ

می نوشـــتند، ایـــن کار در دراز مـــدت فســـادزا اســـت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه وظیفـــه نماینـــدگان کارچاق کنـــی 
نیســـت، اظهـــار داشـــت: مـــردم از نماینـــدگان توقعـــات زیـــادی 
دارنـــد و خواســـتار حـــل مشـــکالت خـــود در دســـتگاه های 
اجرایـــی از طریـــق نماینـــدگان هســـتند. همیـــن امـــر موجـــب 
ــم  ــه حاکـ ــد کـ ــاور کننـ ــدگان بـ ــی نماینـ ــت برخـ ــده اسـ شـ

ــتند. ــازع هسـ بالمنـ

ـــس،  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــزی فراکس ـــورای مرک ـــو ش عض
فســـاد اقتصـــادی نماینـــدگان را خیانـــت بـــه رأی مـــردم خوانـــد و 
ـــون  ـــدار قان ـــه پاس ـــد ک ـــم خورده ان ـــس قس ـــدگان مجل ـــت: نماین گف
اساســـی و حقـــوق مـــردم باشـــند، نمایندگانـــی کـــه دســـت بـــه 

فســـاد اقتصـــادی می زننـــد از قســـم خـــود عـــدول کرده انـــد.
در  عضـــو  نماینـــدگان  تخصـــص  عـــدم  خصـــوص  در  وی 

کمیســـیون های تخصصـــی مجلـــس گفـــت: عـــدم تخصـــص 
نماینـــدگان موجـــب فســـاد اقتصـــادی نیســـت بلکـــه عـــدم تعهـــد 
ـــص  ـــدم تخص ـــت. ع ـــاد اس ـــی فس ـــل اصل ـــدگان عام ـــی از نماین برخ
ــود  ــب می شـ ــس موجـ ــی مجلـ ــیون های تخصصـ ــای کمیسـ اعضـ
ــف  ــیون ها ضعیـ ــوی کمیسـ ــده از سـ ــه شـ ــح ارائـ ــا و لوایـ طرح هـ

باشـــد.
ابطحـــی ورود نماینـــدگان وکیل الدولـــه بـــه خانـــه ملـــت 
ــور  ــت حضـ ــه علـ ــت: بـ ــار داشـ ــد و اظهـ ــاد خوانـ ــل فسـ را عامـ
ــده  ــل شـ ــا تعطیـ ــس نظارت هـ ــه در مجلـ ــدگان وکیل الدولـ نماینـ
ــد و در ازای  ــب می رسـ ــه تصویـ ــت بـ ــر دولـ ــورد نظـ ــح مـ و لوایـ
همـــکاری ایـــن وکیل الدوله هـــا بـــا قـــوه مجریـــه، مدیـــران 
اجرایـــی در حوزه هـــای انتخابیـــه هـــوای نماینـــدگان همـــراه 

دولـــت را دارنـــد.
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــزی فراکس ـــورای مرک ـــو ش عض
افـــزود: زمانـــی کـــه نماینـــدگان بـــا وزرا و مدیـــران دولتـــی البـــی 
بدســـت  اطالعاتـــی  و  اقتصـــادی  رانت هـــای  باشـــند  داشـــته 
فســـادهای  شـــکل گیری  در  و  فسادزاســـت  کـــه  می آوردنـــد 

اقتصـــادی مؤثـــر اســـت.

ابطحی:

البی وکیل الدوله ها در مجلس دهم شاهراه فساد بود

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

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper
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در چه صورت زندانی می شود؟ 

برخــالف تصــور عامــه مــردم بدهــکار بانکــی فقط 
ــی  ــی رود و در مابق ــدان م ــه زن ــواردی خــاص ب در م

شــرایط بــا حکــم دادگاه آزاد اســت. 
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بســیاری 
ــودن  ــکار ب ــورت بده ــد در ص ــر می کنن ــراد فک از اف
فــردی می تواننــد او را بــه زنــدان بیندازنــد و از ایــن 
طریــق طلــب خــود را وصــول کننــد امــا نکتــه قابــل 
توجــه ایــن اســت کــه تمــام بدهــکاران راهــی زنــدان 
نمی شــوند و دادگاه بــرای تمــام افــرادی کــه بدهــی 

ــد حبــس در نظــر نمی گیــرد. مالــی دارن
اگــر پرداخــت طلب شــاکی کــه دادگاه مبلــغ آن را 
مشــخص کــرده ممکــن نباشــد بدهــکار باید تــا زمان 
اجــرای حکــم یــا پذیرفته شــدن ادعــای ناتوانــی او از 

پرداخــت بدهــی بایــد در زنــدان بمانــد.
ــن  ــد ای ــش می آی ــه پی ــری ک ــوال دیگ ــه س البت
ــی داشــته  ــری بده ــه دیگ ــر کســی ب ــه اگ اســت ک
باشــد و طلبــکار از او شــکایت کنــد در چــه صــورت 

ــود؟ ــی می ش ــرد زندان ف
ــت: چنانچــه  ــد گف ــن ســوال بای ــه ای در پاســخ ب
ــن  ــه ضم ــالغ اجرایی ــس از اب ــا 30 روز پ ــکار ت بده
ــی  ــای ناتوان ــود ادع ــوال خ ــه ام ــورت کلی ــه ص ارائ
ــس  ــد حب ــرده باش ــه ک ــی را اقام ــت بده از پرداخ

ــد. ــد ش نخواه
اجــرای  نحــوه  قانــون   3 مــاده  براســاس 
ــب شــاکی  ــی اگــر پرداخــت طل محکومیت هــای مال
ــای  ــه تقاض ــس ب ــکار حب ــرد بده ــد ف ــن نباش ممک
ــان اجــرای حکــم حبــس می شــود و  ــا زم شــاکی ت
پــس از پذیرفتــه شــدن ادعــای ناتوانــی او از پرداخــت 

ــد. ــد ش آزاد خواه

شرایط اخذ گواهی مالیاتی برای 
صدور پروانه کسب اعالم شد

امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــی  ــی مالیات ــذ گواه ــرایط اخ ــور، ش ــی کش مالیات
ــا کار  ــب ی ــه کس ــد پروان ــا تمدی ــدور ی ــرای ص ب
صاحبــان مشــاغل موضــوع قانــون مالیات هــای 

مســتقیم را اعــالم کــرد. 
ــزود:  ــیحی« اف ــد مس ــا، »محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا هــدف تســهیل و 
تســریع در پاســخگویی بــه اســتعالم هــای صــدور یا 
تجدیــد یــا تمدیــد پروانــه کســب یــا کار صاحبــان 
مشــاغل، بــا همــکاری اتــاق اصنــاف ایــران و مرکــز 
ــدن  ــت، مع ــان وزارت صنع ــاف و بازرگان ــور اصن ام
ــخگویی  ــتعالم و پاس ــال اس ــد ارس ــارت، فراین و تج
ــط را الکترونیکــی کــرده  ــی ذیرب ــور مالیات ادارات ام
و در حــال حاضــر میانگیــن زمــان پاســخگویی 
کشــوری بــه اســتعالم هــای ارســالی از ســوی 
ــه روز  ــه س ــی ب ــای صنف ــکل ه ــا و تش ــه ه اتحادی

ــه اســت. کاهــش یافت
وی بــا بیــان اینکــه نیــازی بــه مراجعــه حضــوری 
ــرای دریافــت گواهــی موضــوع  ــان مشــاغل ب صاحب
ــت،  ــتقیم نیس ــای مس ــون مالیات ه ــاده 18۶ قان م
عنــوان کــرد: مودیــان جهــت اخــذ گواهــی مالیاتــی 
ــرده و  ــام ک ــت ن ــی کشــور ثب ــد در نظــام مالیات بای
همچنیــن هیچگونــه بدهــی مالیاتــی قطعــی، شــامل 
ــد و  ــر درآم ــات ب ــه مالی ــوط ب ــای مرب ــی ه بده
حســب مــورد مالیات هــای تکلیفــی، حقــوق و نیــز 
ــات  ــون مالی ــرر در قان ــه مق ــی متعلق ــم مالیات جرای

هــای مســتقیم نداشــته باشــند.
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــه  ــادره را س ــی ص ــار گواه ــور، اعتب ــی کش مالیات
ــوان کــرد و گفــت: آن  ــخ صــدور آن عن ــاه از تاری م
بخــش از مالیــات مودیــان کــه در جریــان رســیدگی 
ــالف  ــل اخت ــع ح ــا در مراج ــوده و ی ــخیص ب و تش
ــی  ــی قطع ــت، بده ــیدگی اس ــورد رس ــی م مالیات
نبــوده و مانــع صــدور گواهــی مالیاتــی نخواهــد بــود.

عــدم  صــورت  در  کــرد:  اضافــه  مســیحی 
ــر را  ــل ام ــد دالی ــان می توانن ــی، مودی صدورگواه
ــه  ــه ب ــا مراجع ــوط مشــاهده کــرده و ب ــرم مرب در ف
ــات  ــامانه عملی ــا س ــط ی ــی ذیرب ــور مالیات اداره ام
ــع  ــه رف ــبت ب ــی، نس ــان مالیات ــی مودی الکترونیک

ــد. ــدام کنن ــوط اق ــکل مرب مش
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
مالیاتــی کشــور تاکیــد کــرد: چنانچــه مراجــع صدور 
پروانــه کســب یــا کار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــه صــدور  ــدام ب ــور اق ــی مذک ــت گواه ــدون دریاف ب
مجــوز فعالیــت بــرای متقاضیــان کننــد، طبــق 
مقــررات مــاده 18۶ قانــون مالیــات هــای مســتقیم، 
بــا مودیــان در پرداخــت بدهــی مالیاتــی، مســوولیت 

ــت. ــد داش ــی خواهن تضامن

یــک مقــام مســئول گفــت: مصوبه ســتاد تســهیل 
در خصــوص پرداخــت 5درصــد اصــل و ســود بدهــی 
و یکســال تنفــس و تقســیط حداکثــر 5ســاله بقیــه 
ــنبه(  ــک، امروز)سه ش ــه بان ــدی ب ــد تولی ــی واح بده

ــار بررســی می شــود. ــول و اعتب در شــورای پ
ــه  ــت: مصوب ــی گف ــم زال ــر، میث ــزارش مه ــه گ ب
ســتاد تســهیل در خصــوص پرداخــت 5 درصــد 
اصــل و ســود بدهــی و یکســال تنفــس و تقســیط 
حداکثــر 5 ســاله بقیــه بدهــی واحــد تولیــدی 
ــول و  ــورای پ ــنبه( در ش ــروز )سه ش ــک، ام ــه بان ب
اعتبــار بررســی می شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه نــگاه بانــک مرکــزی و دولــت بــه ایــن مصوبــه 
ــا  ــدی و بانک ه ــای تولی ــرای حــل مشــکل واحده ب
ــه  ــن مصوب ــالغ ای ــب و اب ــا تصوی ــت و ب ــت اس مثب
ــد و  ــود می برن ــکار س ــد بده ــای تولی ــم واحده ه
ــند. ــان برس ــه مطالباتش ــد ب ــا می توانن ــم بانک ه ه

وی بــا اشــاره بــه پیگیــری ســتاد بــرای افزایــش 
ــت:  ــهیل گف ــتاد تس ــات س ــی مصوب ــت اجرای ضمان
بانک هــا و دســتگاه های اجرایــی مثــل ســازمان 
امــور مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی، همــکاری خوبــی 

بــا ســتاد دارنــد.
زالــی گفــت: ایــن مصوبــه ســتاد تســهیل، شــامل 
آن دســته واحدهــای تولیــدی اســت کــه تســهیالتی 
ــت  ــده اس ــد ش ــه تولی ــرده و هزین ــت ک ــه دریاف ک
ــوده و  ــه ب ــن گون کــه 90 درصــد تولیدکننــدگان ای
ــک  ــده کم ــکاران عم ــه بده ــا و ب ــه بانک ه ــم ب ه

ــد و  ــود را بپردازن ــی خ ــد بده ــا بتوانن ــم ت می کنی
ــد. ــج وصــول کنن ــه تدری مطالباتشــان را ب

زالی افزود: با ایفای تعهدات از سـوی تولیدکنندگان 
بـه بانک هـا، قطعـاً نظام بانکـی بـا اختیاراتی کـه دارد، 

جرایـم دیر کـرد آن ها را خواهد بخشـید.
ــز  ــد نی ــع تولی ــع موان ــر ســتاد تســهیل و رف دبی
ــریع تر  ــالح س ــوص اص ــدواری در خص ــراز امی ــا اب ب
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده گفــت: ۶0 درصــد 
مالیــات کشــور را بخــش تولیــد می پــردازد؛ در 
ــت  ــه نیس ــن گون ــا، ای ــای دنی ــچ ج ــه هی ــی ک حال
ــد  ــه ســربار تولی ــه هزین ــی اســت ک ــن موضوع و ای
ــون  ــالح قان ــل اص ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــاال می ب را ب
ــق  ــه ح ــات ب ــزوده از مطالب ــر ارزش اف ــات ب مالی

ــت. ــدگان اس تولیدکنن

دیوار بن بست تولید باید شکسته شود
همچنیــن محمدرضــا مرتضــوی، دبیــرکل خانــه 
ــت: در  ــه گف ــن برنام ــران در ای ــدن ای ــت و مع صنع
ــه  ــدگان هم ــهیل، نماین ــی تس ــتاد مل ــات س جلس
دســتگاه ها حضــور دارنــد و اگــر دســتگاهی مصوبــه 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــه نوع ــد؛ ب ــرا نکن ــتاد را اج س
خــالف قانــون عمــل کــرده و در ایــن شــرایط 

ــده اند. ــت ش ــب خیان مرتک
ــه  ــه ب ــتی ک ــن بس ــه ب ــاره ب ــا اش ــوی ب مرتض
ــد  ــل شــرایط اقتصــادی کشــور در چرخــه تولی دلی
ــتاد  ــه س ــق مصوب ــت: طب ــاده اســت، گف ــاق افت اتف

بدهــکار  تولیدکننــدگان  از  دســته  آن  تســهیل، 
بانکــی می تواننــد 5 درصــد )اصــل و ســود( بدهــی 
ــال  ــد از یکس ــم بع ــه را ه ــد و بقی ــأن را بپردازن ش

ــد. ــیط کنن ــال تقس ــر 5 س ــا حداکث ــس ت تنف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط تولیــد و اقتصــاد 
کشــور، خــارج از اراده تولیدکننــدگان بــه آن هــا 
ــا  ــای دنی ــه ج ــت: در هم ــت، گف ــده اس ــل ش تحمی
وقتــی چنیــن شــرایطی بــرای صنعــت و تولیــد پیــش 
بیایــد، دولــت و بانک هــا از آن هــا حمایــت می کننــد.

مرتضــوی بــا اشــاره بــه شــوک های بــزرگ 
اقتصــادی مثــل کاهــش ارزش پــول، کاهــش قــدرت 
تولیدکننــدگان  تحریم هــا کــه  و  مــردم  خریــد 
ــدگان  ــا و تولیدکنن ــت: بانک ه ــد، گف ــه کرده ان تجرب
شــرکای تجــاری هســتند و اگــر یکــی زمیــن 
بخــورد، دیگــری هــم زمیــن خواهــد خــورد و 
نمی شــود یــک طــرف بگویــد مشــکالت طــرف 
ــدی  ــد تولی ــر واح ــدارد. اگ ــا ن ــه م ــی ب ــر ربط دیگ
ــه  ــد و ب ــد بده ــم نمی توان ــات ه ــد مالی از کار بیفت
ــردازد؛ ضمــن  ــد بپ تبــع آن، حــق بیمــه را نمی توان
اینکــه مــزد کارگرانــش را نمی توانــد بدهــد و همــه 
متضــرر می شــوند بــرای همیــن همــه بایــد کمــک 

ــن بســت بشــکند. ــن ب ــا ای ــد ت کنن
ــر  ــون مالیــات ب ــره قان او همچنیــن گفــت: زنجی
ــر  ــی آن ب ــار مالیات ــه ب ــص و هم ــزوده ناق ارزش اف
دوش تولیدکننــدگان اســت و ایــن قانــون بایــد 

ــود. ــالح ش اص

یک مقام مسئول خبر داد:

تسهیل بازپرداخت وام های تولید روی میز شورای پول و اعتبار

عضــو شــورای عالــی کار گفــت: در جلســه شــورای عالــی کار 
مصــوب شــد کــه مــزد منطقــه ای بــرای ســال 99 منتفــی شــود و نیــز 
ــود.  ــکیل می ش ــق آزاد تش ــری مناط ــث کارگ ــرای مباح ــی ب کارگروه
ــی  ــاره جلســه شــورای عال ــی، درب ــی خدای ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
ــرکای  ــا حضــور ش ــن جلســه در روز یکشــنبه ب ــار داشــت:  ای کار اظه
ســه گانه و نماینــدگان کارگــران، کارفرمایــان و دولــت در محــل وزارت 

کار برگــزار شــد و ســه موضــوع در دســتور کار قــرار داشــت.
تشــکیل  نحــوه  آیین نامــه  اصالحیــه  اول  موضــوع  افــزود:  وی 
ــی  ــا اصالحات ــه ب ــود ک ــی ب ــری و کارفرمای ــی کارگ ــای صنف انجمن ه
تصویــب و بــرای نهایــی شــدن و تصویــب نهایــی بــه دولــت ارســال شــد 
زیــرا شــورای عالــی کار وظیفــه تهیــه ایــن آیین نامــه را دارد و دولــت 

ــب برســاند. ــه تصوی ــد آن را ب بای
ــزارش  ــورد گ ــوع دوم در م ــت: موض ــی کار  گف ــورای عال ــو ش عض
کمیتــه مــزد بــود کــه بــرای بررســی بــه شــورای عالــی کار ارائــه شــده 
بــود، البتــه هنــوز رقــم دقیــق بــرای ســبد معیشــت خانــوار کارگــری 
ــده  ــه آین ــه در جلس ــده ک ــم ش ــی فراه ــی مقدمات ــده، ول ــی نش نهای
ــری  ــوار کارگ ــت خان ــبد معیش ــه س ــق هزین ــم دقی ــزد رق ــه م کمیت
ــی  احصــا می شــود و مذاکــرات شــروع شــده و در جلســه شــورای عال
ــادی  ــای اقتص ــد در بنگاه ه ــت تولی ــورد وضعی ــی در م کار گزارش های
کشــور، وضعیــت تــورم، ســبد معیشــت خانــوار کارگــری، تــورم 

ــد. ــث ش ــده بح ــورم تولیدکنن ــی و ت مصرف
ــی کار بحــث  ــی همچنیــن گفــت: در جلســه شــورای عال خدای
تعییــن مــزد منطقــه ای هــم پیشــنهاد شــد کــه در نهایــت بــا تصویــب 
شــورای عالــی کار تعییــن مــزد منطقــه ای بــرای ســال 99 منتفــی شــد.

ــی کار  ــورای عال ــه ش ــتور جلس ــوم دس ــوع س ــورد موض وی در م
ــژه  ــق آزاد و وی ــاغل در مناط ــران ش ــت کارگ ــورد وضعی ــت: در م گف

تجــاری بــا درخواســت و اصــرار نماینــدگان کارگــران در شــورای عالــی 
ــی  ــه در جای ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــت و ق ــرار گرف ــث ق ــورد بح کار م
کــه قوانیــن مناطــق آزاد در مــورد وضعیــت کارگــران ســکوت کــرده 
ــرار  ــالمی ق ــوری اس ــون کار جمه ــمول قان ــق آزاد مش ــران مناط کارگ

ــد. گیرن
ــود براســاس  ــرار ب ــت: ق ــم گف ــن را ه ــی کار  ای عضــو شــورای عال
ــاری  ــق آزاد تج ــداد مناط ــد تع ــرح ش ــس مط ــه در مجل ــی ک طرح
ــد  ــد 20 درص ــام می ش ــن کار انج ــر ای ــه اگ ــد ک ــدا کن ــش پی افزای
امــا  می شــدند  آزاد  منطقــه  قوانیــن  مشــمول  کشــور  کارگــران 
ــی  ــی کارگران ــه طــور کل ــا ب ــب نشــد. ام خوشــبختانه آن طــرح تصوی
کــه فعــاًل در مناطــق آزاد تجــاری مشــغول کار هســتند ایــن مناطــق 
ــق آزاد  ــون مناط ــواردی قان ــا در م ــد، ام ــود را دارن ــاص خ ــن خ قوانی

بــرای کارگــران ســکوت کــرده اســت کــه طبــق قانــون بایــد کارگــران 
ــد. ــرار گیرن ــور ق ــون کار کش ــمول قان ــم مش ــق آزاد ه مناط

خدایــی ادامــه داد: مصوبــه شــورای عالــی کار ایــن اســت کــه یــک 
ــا و  ــا حضــور شــرکای ســه گانه از کارگــر، کارفرم کارگــروه مشــترک ب
ــه بررســی وضــع اشــتغال و نحــوه اجــرای  ــا ب دولــت تشــکیل شــود ت
ــای مناطــق آزاد  ــرد بنگاه ه ــر عملک ــن کار و نظــارت و بررســی ب قوانی
در مــورد حقــوق بنیادیــن کار تشــکیل شــود و در دســتور آن کارگــروه 
ــی  ــه شــورای عال ــزارش ب ــد از بررســی نتیجــه آن گ ــرد و بع ــرار گی ق

کار ارائــه شــود.
ــه  ــمول چ ــق آزاد مش ــی مناط ــران فعل ــه کارگ ــورد اینک وی در م
ــا  ــت ام ــور اس ــرای کل کش ــون کار ب ــت: قان ــوند، گف ــی می ش قانون
مناطــق آزاد تجــاری قوانیــن ویــژه خــود دارنــد و قانــون ویــژه اشــتغال 
ــون  ــا قان ــاده دارد کــه ب ــد کــه 52 م ــه کردن در مناطــق آزاد هــم تهی
کار متفــاوت اســت امــا دو مشــکل اصلــی دارد یکــی اینکــه در برخــی 
ــت و  ــرده اس ــکوت ک ــق آزاد س ــون مناط ــط کار، قان ــای رواب حوزه ه
نکتــه دوم ایــن اســت کــه اگــر حتــی 52 مــاده قانونــی هــم درســت 
اجــرا شــود هیــچ ضمانــت اجرایــی نــدارد و هیــچ نهــاد ناظــر و مســئول 
ــه در  ــگار مناطــق آزاد ک ــاًل ان ــدارد عم ــون وجــود ن نظــارت در آن قان
ــری هســتند و  ــد جــزو کشــور دیگ ــرار دارن ــی کشــور ق حــوزه جغراف
ــق آزاد  ــط کار مناط ــا و رواب ــر کارگاه ه ــه وزارت کار ب ــد ک ــرر ش مق
ــه االن در  ــد. البت ــام ده ــود را انج ــی خ ــف قانون ــد و تکالی ــارت کن نظ

ــت. ــی نیس ــا کاف ــود، ام ــام می ش ــی انج ــط کار اقدامات ــوزه رواب ح

ــالح  ــس از اص ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
جریــان  در  بنزیــن  یارانــه  پرداخــت  مکانیســم 

بررســی بودجــه ســال 99 خبــر داد. 
ــی  ــر کریم ــی اکب ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــاد از  ــا انتق ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ســازوکار دولــت در پرداخــت کمــک معیشــتی، 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــدگان ب ــه نماین ــات ب ــت: مراجع گف
دریافــت کمــک معیشــتی بســیار اســت زیــرا افرادی 
کــه از درآمدهــای ناچیــزی برخــوردار هســتند، نیــز 

ــد. ــت کنن ــن دریاف ــه بنزی نتوانســتند یاران

مالک های پرداخت یارانه بنزین به 
تجدیدنظر نیاز دارد

نماینــده مــردم اراک، کمیجــان و خنــداب در 
مجلــس شــورای اســالمی افــزود: شــاخص ها و 
ــمول  ــراد مش ــخیص اف ــرای تش ــه ب ــی ک معیارهای
دریافــت یارانــه بنزیــن بیــان می شــود، دقیــق 
ــا اســتفاده از ایــن مالک هــا  نیســت و نمــی تــوان ب
وضعیــت مالــی مــردم را ارزیابــی و یارانــه بــه آن هــا 

ــرد. ــت ک پرداخ

وی بــا بیــان اینکــه بــا شــاخص های فعلــی 
ــه  ــت یاران ــد دریاف ــی نیازمن ــه برخ ــم اینک علیرغ
از آن محــروم می شــوند،  امــا  بنزیــن هســتند، 
اظهــار کــرد: دولــت بایــد در ارزیابــی وضعیــت مالــی 

ــد. ــته باش ــتری داش ــت بیش ــردم دق م
ـــم محـــروم  ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــدم  ـــرای ع ـــراض ب ـــم اعت ـــردم از مکانیس ـــردن م ک

دریافـــت یارانـــه بنزیـــن و نحـــوه رســـیدگی بـــه 
ـــه  ـــد و اضاف ـــف خوان ـــم مضاع ـــراض را ظل ـــن اعت ای
کـــرد: وجـــود دبیرخانـــه بـــرای پاســـخگویی بـــه 
ادارات  و  فرمانداری هـــا  در  مـــردم  اعتراضـــات 
ـــتان ها  ـــی در اس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف وزارت تع

از الزامـــات اســـت.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض

قانــون  مــواد  از  یکــی  در  داد:  ادامــه  اســالمی 
هدفمنــدی یارانه هــا، کمیســیونی پیش بینــی شــده 
کــه افــرادی کــه مســتحق دریافــت یارانــه بــوده امــا 
از دریافــت آن محــروم هســتند، می تواننــد اعتــراض 
کننــد و ایــن کمیســیون موظــف بــه رســیدگی بــه 

ــن اعتراضــات اســت. ای

گروکشی برای پرداخت کمک معیشتی با 
تهدید به قطع یارانه نقدی

ــخصی  ــم مش ــه مکانیس ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
بــرای اعتــراض بــه عــدم دریافــت کمــک معیشــتی 
ــی  ــان بررس ــرد: در جری ــح ک ــدارد، تصری ــود ن وج
ــبی  ــی و مناس ــاز و کار قانون ــال 99 س ــه س بودج
ــی  ــی م ــش بین ــن پی ــه بنزی ــت یاران ــرای پرداخ ب

ــود. ش
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
بــه قطــع  تهدیــد دولــت  ادامــه داد:  اســالمی 
بــرای  اعتــراض  صــورت  در  نقــدی  یارانه هــای 
عــدم دریافــت کمــک معیشــتی نوعــی گروکشــی و 

ــت. ــردم اس ــوق م ــع حق تضیی

مزد منطقه ای برای سال آینده منتفی شد 

کریمی انتقاد کرد:

گروکشی برای پرداخت یارانه معیشتی با تهدید قطع یارانه نقدی

اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی 
موجب فرار سرمایه نمی شود 

عضـو کمیسـیون تلفیـق مجلـس یـا تاکیـد بـر 
ضـرورت اخـذ مالیـات از سـود سـپرده هـای بانکـی 
گفـت: اخـذ ایـن مالیـات برخـالف نظـر عـده ای از 
کارشناسـان، موجـب فـرار سـرمایه از کشـور نخواهد 
شـد. در تمـام کشـورهای دنیـا از سـپرده های بانکی 

مالیـات گرفتـه می شـود. 
بـه گزارش فارس، محمداسـماعیل سـعیدی عضو 
کمیسـیون تلفیـق مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیان 
اینکـه بـرای جبـران کسـری بودجـه کشـور بایـد به 
سـمت افزایـش درآمدهـای مالیاتـی حرکـت کنیـم، 
گفـت: بـه اعتقـاد بنـده بایـد از 2 تریلیـون نقدینگی 
موجـود در کشـور کـه بخـش اعظـم آن بـه صـورت 
سـپرده نـزد بانک هـا هسـتند، مالیات گرفته شـود. با 
ایـن مالیات، مشـکل درآمدی دولت هـم حل خواهد 
شـد. در واقـع بایـد به سـراغ یقـه سـفیدهایی برویم 
کـه تاکنـون مالیـات نمی پرداختنـد و عملکردشـان 

صرفـا موجـب شـکاف طبقاتی در کشـور می شـد.
هــم  اقتصــادی  شــوک های  داد:  ادامــه  وی 
موجــب ثروتمندتــر شــدن ایــن افــراد مرفــه جامعــه 
ــر  ــن را فقیرت ــات متوســط و پایی ــی شــود و طبق م
ــود در  ــل ش ــائل ح ــن مس ــد ای ــذا بای ــد. ل ــی کن م
غیــر ایــن صــورت، مســاله کســری بودجــه و 

ــت. ــل نیس ــل ح ــات، قاب مالی
سـود  از  مالیـات  دریافـت  درخصـوص  سـعیدی 
سـپرده های بانکـی گفـت: دریافـت مالیـات از سـود 
سـپرده های بانکی موضوعی مغفول در کشـور اسـت. 
بـا دریافـت مالیات از سـود سـپرده های بانکـی منابع 

مالـی زیـادی در کشـور حاصـل می شـود.
وی در پایـان تصریـح کرد: اخذ مالیات از سـپرده  
هـای بانکـی برخـالف نظـر عـده ای از کارشناسـان، 
موجـب فرار سـرمایه از کشـور نخواهد شـد. در تمام 
کشـورهای دنیـا از سـپرده های بانکی مالیـات گرفته 

می شـود.

واردات دارو نیاز به مجوز آمریکا ندارد؛
واکنش رئیس کل بانک مرکزی به 

اظهارات سفیر سوییس

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
واردات دارو و ملزومــات پزشــکی مــا در 10 مــاه 
ــر حجــم واردات انجــام شــده  ــزار براب گذشــته 2 ه
از کانــال مالــی ســوئیس اســت، گفــت: رونــد تامیــن 

ــت. ــد داش ــه خواه ــاز ادام ــورد نی ــای م داروه
ــس  ــی رئی ــر همت ــر، عبدالناص ــزارش مه ــه گ ب
ــش داروی  ــه نمای ــش ب ــزی در واکن ــک مرک کل بان
ــط  ــی توس ــرکت های سوئیس ــق ش ــی از طری واردات
و  دارو  میــزان  تأکیــد کــرد:  ســفارت ســوئیس 
ملزومــات پزشــکی کــه توســط بانــک مرکــزی 
تأمیــن ارز و در 10 ماهــه امســال وارد کشــور شــده 

ــت. ــوده اس ــارد دالر ب ــش از 4 میلی ــت بی اس
ــش از  ــن بخ ــرای ای ــا ب ــرد: م ــه ک ــی اضاف همت
ــات و  ــه تصمیم ــته ب ــور وابس ــروری کش ــور ض ام
ــم  ــک ســال و نی ــات دیگــران نیســتیم و در ی اقدام
ــرای  ــالش خــود ب ــر ت ــکا حداکث ــز آمری گذشــته نی
جلوگیــری و اختــالل در واردات دارو بــرای بیمــاران 

ــت. ــام داده اس ــورمان انج کش
رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنیــن تاکیــد کرد: 
ــوز توســط  ــالم صــدور مج ــس اع ــه نف ــن اینک ضم
آمریــکا بــرای واردات دارو و تجهیــزات پزشــکی 
نشــان می دهــد کــه علیرغــم ادعــای آمریــکا مبنــی 
بــر تحریــم نبــودن دارو و اقــالم بشردوســتانه، ایــن 
ــت  ــده اس ــم ش ــکا تحری ــط آمری ــاًل توس ــالم عم اق

ــه مجــوز نداشــت. ــه نیــازی ب وگرن
ــای  ــا تالش ه ــال، ب ــن ح ــا ای ــزود: ب ــی اف همت
ســایر  و  مرکــزی  بانــک  توســط  شــده  انجــام 
ــه شــده اســت  ــا مقابل ــن تحریم ه ــا ای دســتگاه ها، ب
ــن  ــون تأمی ــا کن ــردم ت ــاز م ــورد نی ــای م و داروه
ــد  ــه خواه ــز ادام ــده نی ــد در آین ــن رون ــده و ای ش

ــت. یاف

اقتصاد

تمام بازار نفت ایران 
به جز چین و هند تصاحب شده اند 

رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلس بـا بیان اینکه 
در 100 سـال گذشـته بـا خـام فروشـی نفت کشـور 
دسـت بـه گریبـان بـوده اسـت، گفت:  بـه اعتقـاد من 
بی تدبیری هـا اسـاس فشـارهای اقتصادی هسـتند. 

رئیـس  حضرتـی  الیـاس  فـارس،  گـزارش  بـه 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در هشـتمین همایش 
اخـالق حرفـه ای بـا اشـاره بـه اینکـه بی تدبیری هـا 
اسـاس فشـارهای اقتصـادی هسـتند، گفـت: دیگـر 
فصـل سـخنرانی نیسـت و بایـد عمـل کرد. چـرا که 
کشـور در شـرایط سـختی قرار دارد که در 100 سال 

گذشـته بی سـابقه بـوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه این شـرایط سـخت که بیشـتر 
ناشـی از بی تدبیـری و تحریم هـای ظالمانه اسـت که 
بـا هـدف از هـم پاشـیدن جامعـه ایران اسـت، گفت: 
بی تدبیر ی هـای مـا نیز اسـاس این کار شـده ا سـت.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس افـزود: در 
100 سـال گذشـته بـا خـام فروشـی نفت دسـت به 
گریبـان بوده ایـم و ایـن روش درآمـد زایی متاسـفانه 
باعـث شـد جامعـه ای بـدون برنامـه و ایـده داشـته 

. شیم با
دسـتی  کرد: درآمدهـای  خاطرنشـان  حضرتـی 
متاسـفانه بـه جـای اینکه برای توسـعه کشـور به کار 
گرفتـه شـود متوجه نبودیـم که درآمد ایـن بخش را 
بـرای توسـعه بـه کار ببریـم و فشـارها و تحریم هـای 
ظالمانـه نیـز باعـث شـد تـا بـه اهـداف خـود نیـز 

 . سیم نر
وی تاکیـد کـرد:  تمـام بـازار نفـت ایـران بـه جـز 
چیـن و هنـد تصاحـب شـده اسـت.پس اگر امـروز با 
ترامـپ مذاکـره کنیـم دیگـر فایـده ای نـدارد چـون 
فـروش نفـت مـا بایـد بـه روش 10 هـزار و 5 هـزار 
بشـکه باشـد زیـرا دیگـر بـازار نفـت ایـران توسـط 

فروشـندگان دیگـر تصاحـب شـده اسـت.
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس گفت: تشـکیل 
سـرمایه 30 درصـد کاهش یافته پـس درحال حاضر 
نیـاز به تغییـر رویکرد داریـم و به عبارتـی باید گفت 

مـا باید یـک حکمرانی درسـت تعریف کنیم. 
تشـکیل  می گویـم  اینکـه  داد:  ادامـه  حضرتـی 
سـرمایه 30 درصـد کاهـش یافته دلیـل دارم چرا که 
سـرمایه گذارانی بـرای ثبـت سـفارش واردات کاال به 
وزارت صنعـت مراجعـه کردنـد که در نتیجـه مذاکره 
قبلـی بـا طـرف خارجـی بـوده و بعـد از اینکـه ثبت 

سـفارش او تائیـد شـد قانـون عـوض می شـود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
باســتناد اســناد رهنــی شــماره 197110-9۶/11/28 و 197387مــورخ 97/03/08  دفتــر ۶7  تبریــز مابیــن بانــک رفــاه کارگــران شــعبه عباســي تبریــز و علیــه شــرکت پــوالد رهــاب اعتمــاد بعنــوان تســهیالت گیرنــده  و آقــاي امیــد 
باقــري غازانــي  بعنــوان راهــن  مطروحــه در پرونــده هــاي اجرائــی کالســه 9705307و 9705312 اجــرای ثبــت تبریــز ششــدانگ زمیــن قطعــه چهــارده تحــت پــالک بیســت و هفــت هــزار وششــصد پنجــاه دو فرعي از ســه اصلــي واقع 
در بخــش ده  تبریــز  بــه مســاحت دویســت و هشــتاد و هفــت  متــر و چهاردســیمترمربع کــه شــرح سیســتم جامــع امــالک  بنــام آقــاي امیــد باقــري غازانــي ثبــت و ســند صــادر گردیــده و محــدود بــه حــدود ذیــل مــی باشــد:  شــماال« 
بــه دیواربطــول 13/98متــر بــه پــالک 8028 شــرقا« پــي بــه پــي بطــول 2۶/49 متــر بــه قطعــه پانــزده تفکیکــي جنوبــا« پــي به پــي بطــول 8/22 متربــه قطعــه شــانزده تفکیکــي غربــا« در دوقســمت اول جــاي درب و دیواریســت بطول 
۶متــر بــه شــارع احداثــي دوم پــي بــه پــي بطــول 19/93 متــر بــه قطعــه ســیزده تفکیکــي کــه برابــر گــزارش هــاي مــورخ  20/ 03 /98 و 98/05/24 و 98/08/20 و 98/11/30 مامــور اجــرای ثبــت تبریز ملــک مذکور  بصورت ســاختمان 
۶طبقــه ســازه اي شــامل پنــج طبقــه مســکوني بانضمــام پیلــوت  داراي آسانســور وپارکینــک بــا انشــعابات مســتقل آب و بــرق  وگاز بــه نشــاني تبریــز - میــدان رســالت کوچــه بعثــت کــوي شــرکت تعاوني مســکن کارکنان یاس گســتر 
بلــوک 13 واقــع شــده اســت  و طبقــه اول بــه شــخص ثالــث واگــذار, طبقــه دوم توســط شــخص ثالــث خریــداري شــده و طبقــه ســوم نیــز تــا مردادمــاه ســال 1399 بــه اجــاره واگــذار گردیــده و طبقــه چهــارم در یــد راهــن و طبقــه 
پنــج نیــز بــه شــخص ثالــث فروختــه شــده اســت . بشــرح گــزارش ارزیابــی مــورخ 98/09/23 هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری ششــدانگ پــالک فــوق الذکربــا عرصــه بــه مســاحت 287/4مترمربــع و ســاختمان مــورد 
ارزیابــی در ۶طبقــه ســازه اي )5طبقــه مســکوني بعــالوه پیلــوت (کــه هنــوز تفکیــک طبقاتــي نشــده بــا بتــن آرمــه و نمــاي ســنگي داراي آسانســور بین طبقــات, بــا پنجــره هــاي آلومینیومي,دربهاي ضــد ســرقت ,داراي آشــپزخانه هاي  
open  ، بــا کابینــت هــاي MDF ، ســه خوابــه بــا ســرویس هــاي بهداشــتي کاشــي کاري شــده, کــف واحــد هــا پارکــت بــه جــز طبقــه ســوم و پنجــم بــا کــف موکــت پــوش و بــا ســقف هــاي داراي گــج بــري و نــازک کاري شــده 
نســبتا« مرغــوب بــا دیوارهــاي گــچ و کاغــذ دیــواري شــده کــه گرمایــش واحــد هــا بــا پکیــچ و رادیاتور درقســمت شــمالي ملــک مــورد بازدیدحیــاط خلــوت و درقســمت جنوبــي حیــاط ورودي بــه ســاختمان داراي ۶انشــعاب آب و برق و 
5رشــته گاز بــه مبلــغ ســي میلیــارد ریــال ارزیابــی گردیــده از ســاعت 9 الــی 12 ظهــر روز  ســه شــنبه مورخــه1398/12/0۶ در محــل اداره اجــرای اســناد رســمي تبریــز بنشــانی تبریــز میــدان راه آهــن به طــرف دیزل آبــاد روبــروي اداره 
گمــرگ ، جنــب آرد ســازي اتحــاد ســاختمان اداره ثبــت اســناد و امــالک غــرب طبقــه اول از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ یــاد شــده بــاال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از طــرف خریــدار فروختــه 
مــي شــود توضیــح اینکــه مزایــده نقــدي اســت و طالبیــن شــرکت در مزایــده بایــد کل مبلــغ پایــه مزایــده ) مبلــغ فــوق الذکــر( را بــه صــورت یــک فقــره چــک بانکــي )چــک تضمین شــده بانــک ملــي( صــادره در وجه خــود کــه در روز 
مزایــده کل وجــه آن را در صــورت برنــده شــدن بــه حســاب اعالمــي از طــرف اداره اجــراي اســناد رســمي تبریــز واریــز خواهنــد کــرد ، ارائــه نمایند.ضمنــا« بدهیهــای مربــوط بــه آب و بــرق و گاز اعــم از حــق اشــتراک و انشــعاب و مصرف 
و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آنهــا معلــوم شــده یــا نشــده باشــد و همچنیــن حــق حــراج زائــد بــر مبلــغ مزایــده بــر عهــده خریدار مــی باشــد و در صــورت وجــود وجه مــازاد 
حاصــل از فــروش، وجــوه پرداختــی موضــوع فــراز ۶ بنــد الــف مــاده 121 آییــن نامــه اجــرا از محــل مــازاد قابــل پرداخــت مــی باشــد. ضمنــا« مــازاد مــورد وثیقــه برابرنامــه شــماره 1397030001228841مورخــه 97/08/29 از ســوي 

شــعبه چهــارم اجــراي احــکام مدنــي دادگســتري شهرســتان تبریــز در قبــال مبلــغ ۶,000,000,000ریــال در قیــد بازداشــت مي باشــد .
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روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 16 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 669 4
انفجار گاز در تبریز،

 موجب تخریب 3 واحد مسکونی شد

ــرج  ــه دوم ب ــار گاز در طبق ــه انفج ــوع حادث وق
مســکونی قائــم در شــهرک اندیشــه موجــب تخریــب 

ســه واحــد مســکونی شــد. 
شــب   23:21 ســاعت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دوشــنبه در پــی گــزارش وقــوع انفجــار گاز در 
ــه  ــل حادث ــه مح ــانان ب ــه، آتش نش ــهرک اندیش ش
ــد  ــه واح ــب س ــاهده تخری ــا مش ــدند و ب ــزام ش اع
مســکونی از طبقــه دوم ســاختمان، عملیــات ایمــن 
ســازی و پیشــگیری از حــوادث بعــدی ایــن حادثــه 

ــد. ــاز کردن را آغ
ــدوم  ــه، مص ــوع حادث ــه از وق ــن لحظ ــه ای ــا ب ت

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ ــک نف ــدن ی ش
ایــن انفجــار، دیوارهــای بیــن واحدهای مســکونی 
طبقــه دوم را تخریــب کــرد و پنجــره منــزل حیــن 
ــاب و  ــاختمان پرت ــرون از س ــه بی ــار ب ــوع انفج وق
ــته و  ــر شکس ــکونی دیگ ــد مس ــه های دو واح شیش

ــی شــدند. هــر ســه واحــد دچــار خســارات کل

افزایش بیش از 5 برابری 
آسفالت ریزی در آذربایجان شرقی 

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
در  آســفالت  ریــزی  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان  
جاده هــای اســتان در ســال جــاری نســبت بــه 
ــه  ــش یافت ــر افزای ــش از 5 براب ــته بی ــال گذش س

ــت.  اس
بــه گــزارش ایرنــا، اورجعلــی علیــزاده، در گفــت 
ــزود: در ســال جــاری 257  ــگاران اف ــا خبرن و گــو ب
کیلومتــر از راه هــای اســتان آســفالت ریــزی شــده 
در حالــی کــه در ســال گذشــته آســفالت ریــزی 47 

کیلومتــر بــود.
وی اظهــار داشــت: ایــن میــزان شــامل 180 
ــریانی و  ــای ش ــزی در راه ه ــفالت ری ــر آس کیلومت
77 کیلومتــر آســفالت ریــزی در راه هــای فرعــی و 
روســتایی اســت و در ســال گذشــته میــزان آســفالت 
ریــزی در راه هــای شــریانی اســتان 45 کیلومتــر و 

ــود. ــر ب ــی و روســتایی 2 کیلومت ــای فرع راه ه
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
آذربایجان شــرقی گفــت: در ســال جــاری یــک 
ــزی  ــرای آســفالت ری ــال ب ــارد ری هــزار و 127 میلی
راه هــای شــریانی، فرعــی و روســتایی هزینــه شــده 
اســت در حالــی کــه میــزان اعتبــار هزینــه شــده در 
ســال گذشــته بــرای آســفالت ریــزی 129 میلیــارد 

ــود. ــال ب ری
آذربایجــان شــرقی دارای 14 هــزار کیلومتــر 
شــبکه راهــداری دارد کــه از ایــن مقــدار 23۶ 
بزرگــراه، 923  راه، 5۶7 کیلومتــر  آزاد  کیلومتــر 
کیلومتــر راه اصلــی، 2 هــزار و 75 کیلومتــر راه 
فرعــی و 10 هــزار و 441 راه روســتایی اســت.

22 هزار انشعاب برق در تبریز واگذار شد

ــدای  ــت: از ابت ــز گف ــرق تبری ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــن  ــترکان ای ــه مش ــرق ب ــعاب ب ــزار انش ــداد 22 ه ــون تع ــال تاکن امس

ــت.  ــده اس ــذار ش ــرکت واگ ش
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل کاظمــی افــزود: از مجمــوع اشــتراک هــای 
واگــذار شــده، انشــعاب بــرق 107 واحــد صنعتــی بــزرگ، یکهــزار و 44 
واحــد تجــاری بــزرگ، 20 واحــد کشــاورزی، 10 واحــد اماکــن عمومــی 
ــدازی شــده اســت  و تعــداد 14 مجتمــع هــای مســکونی نصــب و راه ان
کــه قــرار اســت تعــداد 8 مجتمــع مســکونی نیــز بــه ایــن مجتمــع هــا 

اضافــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال جــاری تعــداد 3 هــزار و 222 عنــوان 
ــارد  ــزار و 420 میلی ــذاری یکه ــرمایه گ ــا س ــع ب ــش توزی ــروژه در بخ پ
ریــال در دســت اجــرا اســت، ابــراز امیــدواری کــرد تــا پایــان ســال 212 
پــروژه  دیگــر بــه ارزش 200 میلیــارد ریــال نیــز در ایــن شهرســتان بــه 

ــد. ــرداری برس ــه  بهره ب مرحل
کاظمــی اظهــار داشــت: شــرکت توزیــع بــرق تبریــز بالــغ بــر 10هــزار 
ــی در  ــی و زمین ــف هوای ــار ضعی ــط و فش ــار متوس ــبکه  فش ــر ش کیلومت
حــوزه  عملیاتــی خــود دارد کــه از ایــن میــزان 4 هــزار و 100 کیلومتــر 

شــبکه  فشــار ضعیــف هوایــی اســت.
ــل  ــا اوای ــز ت ــرق تبری ــع ب ــرکت توزی ــیس ش ــدو تاس ــت: از ب وی گف
امســال طــرح کابــل خودنگهــدار بــه طــول ۶50 کیلومتــر در ایــن منطقــه 
اجــرا شــده اســت و تــالش داریــم در ســال جــاری حــدود 300 کیلومتــر 

ــدون روکــش کنیــم. ــن شــبکه های ب ــل خودنگهــدار را جایگزی کاب
کاظمــی از نصــب تعــداد 3 هــزار المــپ LED در شــبکه  روشــنایی 
معابــر در شهرســتان تبریــز خبــر داد و گفــت: ایــن المپ هــای 10 برابــر 
چراغ هــای گازی طــول عمــر داشــته و ضمــن اینکــه از چراغ هــا کنونــی 

ــد. ــد 70 ســاله دارن ــر هســتند، طــول عمــر مفی کم مصرف ت
وی گســترش اتوماســیون و هوشمندســازی را از دیگــر اقدامــات مهــم 
ــون  ــرد: تاکن ــه ک ــان و اضاف ــز بی ــتان تبری ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
ــازی  ــود هوشمندس ــتحفاظی خ ــوزه اس ــور را در ح ــزار و 200 کنت 3 ه
ــود  ــه ی کاری خ ــر را در برنام ــور دیگ ــزار کنت ــب 3 ه ــم و نص کرده ای

ــم. داری
کاظمــی ابــراز امیــدواری کــرد تــا پیــش از نیمــه  اول ســال آینــده، کل 

کنتورهــای صنعتــی شهرســتان تبریز هوشمندســازی شــود.

آغاز عملیات اجرایی پروژه ترمینال جدید 
فرودگاه شهید مدنی تبریز از اوایل سال 99 

ــاز  ــرقی از آغ ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــهید  ــی ش ــرودگاه بین الملل ــد ف ــال جدی ــروژه ترمین ــی پ ــات اجرای عملی

مدنــی تبریــز در اوایــل ســال آتــی خبــر داد. 
بـه گزارش فارس، داوود بهبودی در حاشـیه بازدید از پروژه های ترمینال 
جدیـد و کارگـو فـرودگاه بین المللـی شـهید مدنـی تبریـز در گفت وگـو بـا 
خبرنـگاران اظهـار کـرد: بـا تدویـن و عملیاتـی شـدن دومیـن سـند تدبیر 
توسـعه اسـتان و قـرار گرفتـن پـروژه توسـعه فـرودگاه بین المللـی تبریز در 
ایـن سـند، انتشـار فراخـوان مناقصه پیمانـکاران و بسـیاری از مراحل اداری 
احـداث ترمینـال جدیـد فرودگاه بین المللی شـهید مدنی تبریـز انجام یافته 

و ایـن پـروژه در اوایـل سـال 99 وارد فـاز عملیاتی خواهد شـد.
وی، ضمـن تقدیـر از فعالیت های اداره کل فرودگاه های اسـتان افزود: در 
چنـد ماه گذشـته و بـا روی کار آمـدن مدیریت جدید فـرودگاه تالش های 
مطلـوب بیشـتری صـورت گرفتـه و میـزان تعامـالت و هماهنگی هـا در 
سـطح اسـتانی و ملـی افزایش یافته اسـت؛ در مجموع اقدامـات اجرایی در 

بهسـازی وضعیت موجود و ارتقاء خدمات رسـانی بسـیار ارزشـمند اسـت.
بهبـودی تصریح کرد: مبلغ 280 میلیارد تومان برآورد اولیه کارشناسـان 
بـرای اجـرای پـروژه ترمینال جدید فـرودگاه اسـت اما به نظر می رسـد این 

پـروژه نزدیک به 400 میلیارد تومان هزینه در برداشـته باشـد.
آغـاز  از  آذربایجان شـرقی  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
عملیـات اجرایـی پـروژه ترمینـال جدید فـرودگاه بین المللی شـهید مدنی 
تبریـز در اوایـل سـال آینـده خبـر داد و گفـت: تکمیـل این پـروژه حدود 

چهـار سـال طـول خواهد کشـید.
وی ابـراز داشـت: تبریـز به عنـوان یک قطـب اقتصادی در کشـور و منطقه 
شـمال غرب مطـرح بـوده و می تواند »هاب« تجـاری و حمل و نقل اعـم از بار و 

مسـافر باشـد که یکی از ارکان آن توسـعه فرودگاه است.
 بهبـودی؛ بـر عملیاتی شـدن گمـرک تجاری فـرودگاه )کارگـو( تاکید 
کـرد و بـا توجـه به اینکـه مجوزهـای آن قبال اخذ شـده از ناظـر گمرکات 
اسـتان و مدیـرکل فرودگاه هـا درخواسـت نمـود نسـبت بـه ایـن مهـم 

اهتمـام ورزیـده و آن را به طـور کامـل فعـال کننـد.
وی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود متذکـر شـد: خوشـبختانه 
توسـعه اپرون فرودگاه در قالب اولین سـند تدبیر توسـعه اسـتان به انجام 
رسـید و در حـال بهره بـرداری اسـت و در نتیجـه آن قدرت مانـور ترمینال 

و جابه جایـی هواپیماهـا در پارکینـگ ارتقا یافته اسـت.
و  فـرودگاه  توسـعه  سـاخت:  خاطرنشـان  حـال  عیـن  در  بهبـودی 
فرکانس هـای پـروازی فرصتـی بـرای افزایـش نقـش اقتصـادی، تجـاری و 

توسـعه اسـتان اسـت.
در جریـان ایـن بازدیـد، مدیرکل فرودگاه های اسـتان آذربایجان شـرقی 
از هزینه کـرد بیـش از 200 میلیـون تومـان بـرای سـاخت فونداسـیون و 
تامیـن بـرق سیسـتم RVR هواشناسـی فـرودگاه خبر داد و گفـت: برای 
تکمیـل ایـن پـروژه و فعـال شـدن آن  حـدود 230 میلیـون تومـان دیگر 

نیـز موردنیاز اسـت.
آذری، بـه تشـریح عملکـرد چنـد ماهـه فـرودگاه پرداخت و افـزود: طی 
بـا  مقایسـه  در  آذر سـال جاری  و  آبـان  مهـر،  مـرداد، شـهریور،  ماه هـای 
ماه هـای مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب بـه میـزان 10، 20، 14، 17 و 14 
درصـد رشـد پـرواز از فرودگاه داشـتیم که بیش از میانگین کشـوری اسـت. 
وی اضافـه کـرد: قبـل از دوره مذکـور 18 مـاه متنـاوب کاهـش آمـار 
پـروازی رخ داده اسـت؛ از ایـن رو مثبـت شـدن رونـد نشـان از بهبـود 

دارد. کارایـی  افزایـش  و  خدمت رسـانی 

شهر و شورا

جهــاد  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــای  ــز پژوهش ه ــگاهی، وزارت کار و مرک دانش
مجلــس بــرای بررســی ابعــاد تعــارض منافــع و 

ــی امضــا شــد.  ــاه اجتماع ــر رف ــر آن ب اث
ــترک  ــه مش ــارس، تفاهم نام ــزارش ف ــه گ ب
بیــن جهــاد دانشــگاهی، وزارت تعــاون، کار 
پژوهش هــای  مرکــز  و  اجتماعــی  رفــاه  و 
ــگاهی  ــاد دانش ــل جه ــروز در مح ــس ام مجل
بــه امضــای طیبــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی، 
شــریعتمداری وزیــر کار و قاســمی رئیــس 

مرکــز پژوهش هــای مجلــس رســید.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه قــرار شــد 
ــع  ــارض مناف ــاد تع ــت ابع ــه نحــوه مدیری زمین
در قوانیــن و اجــرای دســتورالعمل ها و قوانیــن 
ــر  ــی ب ــر منف ــن اث ــا کمتری ــود، ت ــت ش مدیری
رفــاه اجتماعــی و منافــع مــردم داشــته باشــد. 
ـــی رئیـــس  ـــن مراســـم حمیدرضـــا طیب در ای
ــودم از  ــن خـ ــت: مـ ــگاهی گفـ ــاد دانشـ جهـ
ــارض  ــوع تعـ ــل موضـ ــال قبـ ــدود 20 سـ حـ
ـــی  ـــود و مجموعه های ـــای خ ـــع را در کاره مناف
کـــه بـــودم اســـتفاده می کـــردم، بحـــث 
تعـــارض منافـــع در حوزه هـــای اجرایـــی 
وجـــود دارد کـــه مثـــاًل فـــرد مجـــری اگـــر 

ـــن  ـــع بی ـــن مناف ـــد، ای ـــی دارد می خواه منافع
ــع  ــودش توزیـ ــا خـ ــودش و یـ ــتگان خـ بسـ
ــم  ــه هـ ــحالیم کـ ــروز خوشـ ــا امـ ــود، امـ شـ
ـــت  ـــث مدیری ـــه بح ـــت ب ـــم دول ـــس و ه مجل
تعـــارض منافـــع توجـــه دارنـــد و در جهـــاد 
ــی،  ــه علمـ ــک مجموعـ ــه یـ ــگاهی کـ دانشـ
ـــه  ـــن س ـــت و همچنی ـــه اس ـــی و فناوران پژوهش
مجموعـــه رســـانه ای در اختیـــار دارد، بحـــث 

ــود. ــال می شـ ــع دنبـ ــارض منافـ تعـ
محمـــد  مراســـم  ایـــن  در  همچنیـــن 

شـــریعتمداری وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه 
اجتماعـــی، گفـــت: مـــا در وزارت کار بحـــث 
تعـــارض منافـــع را بـــه جدیـــت دنبـــال 
ــازمان  ــه در سـ ــانی کـ ــاًل کسـ ــم مثـ می کنیـ
یـــا  می کننـــد  کار  اجتماعـــی  تأمیـــن 
مجوزهـــای  بوده انـــد  کارمنـــد  قبـــاًل 
را  اجتماعـــی  تأمیـــن  کارگزاری هـــای 
می گرفتنـــد کـــه بـــا ایـــن امـــر مقابـــل 
کردیـــم یـــا در بهزیســـتی کســـانی کـــه 
کارمنـــد بـــوده و یـــا قبـــاًل کارمنـــد بودنـــد 

مجموعـــه  و  توان خواهـــی  مجموعه هـــای 
امـــدادی مربـــوط بـــه بهزیســـتی را اداره 
ـــوع  ـــم ممن ـــأله را ه ـــن مس ـــه ای ـــد ک می کردن
کردیـــم و یـــا در ســـازمان فنـــی و حرفـــه ای 
ـــران بازنشســـته  ـــا مدی ـــدان و ی برخـــی از کارمن
ـــاح  ـــه افتت ـــدام ب ـــه ای اق ـــی و حرف ـــازمان فن س
ـــه ای  ـــی و حرف ـــوزش فن ـــی آم ـــز خصوص مراک
می کردنـــد کـــه آن را هـــم ممنـــوع کردیـــم. 
بحــث  گفــت:  همچنیــن  شــریعتمداری 
تعــارض منافــع در مجموعه هــای مختلفــی 
ــی مجــوز  ــروی انتظام ــاًل در نی ــود دارد مث وج
یــا  و  کارمنــدان  بــه   10  + پلیــس  دفاتــر 
ــا  ــه اینج ــود ک ــا داده می ش ــتگان ناج بازنشس
می آیــد  وجــود  بــه  منافــع  تعــارض  هــم 
ــش  ــه بخ ــوز ب ــن مج ــد ای ــه بای ــی ک در حال

خصوصــی غیرمرتبــط داده شــود. 
الیحــه  دولــت  گفــت:  همچنیــن  وی 
مدیریــت تعــارض منافــع را در 39 مــاده تقدیم 
ــفافیت و  ــه ش ــن الیح ــرد همچنی ــس ک مجل
ــس  ــه مجل ــاده ب ــات را در 3۶ م افشــای اطالع
ارائــه کــرد کــه امیدواریــم هــم بحــث شــفافیت 
ــه  و هــم مدیریــت تعــارض منافــع در آینــده ب

ــردم اجــرا شــود. ــع م نف

مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی تبریـــز گفـــت: 
ــت  ــی، امنیـ ــک جهانـ ــف بانـ ــه تعریـ ــا بـ بنـ
غذایـــی »دسترســـی همـــه مـــردم در تمـــام 
اوقـــات، بـــه غـــذای کافـــی بـــرای داشـــتن 
ـــه خوشـــبختانه  ـــک زندگـــی ســـالم« اســـت ک ی
ـــالمی  ـــالب اس ـــکوهمند انق ـــروزی ش ـــداز پی بع
ــی در  ــت غذایـ ــد امنیـ ـــاهد رشـ ـــران ش ای

جامعـــه بـــوده ایـــم.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهـــاد 
در  افشـــانی  فرامـــرز  تبریـــز؛  کشـــاورزی 
ــت  ــا محوریـ ــنتی بـ ــای سـ ــنواره غذاهـ جشـ
ـــرد:   ـــار ک ـــخنانی اظه ـــی س ـــالم ط ـــی س زندگ
همـــواره دسترســـی بـــه مـــواد غذایـــی بـــه 
ـــت  ـــن رو امنی ـــت، از ای ـــته اس ـــه آن وابس عرض
غذایـــی وابســـته بـــه یـــک سیســـتم غـــذای 

ســـالم و پایـــدار اســـت. 
وی ادامـــه داد:در ایـــران همـــواره یکـــی از 
اهـــداف عمـــده برنامه هـــای توســـعه پایـــدار 

روســـتایی و کشـــاورزی بـــوده اســـت. ایـــن 
ــح و  ــه مدیریـــت صحیـ در حالـــی اســـت کـ
متناســـب بـــا منابـــع طبیعـــی موجـــود نیـــز 
ـــعه  ـــه توس ـــیدن ب ـــرای رس ـــم ب ـــی مه ضرورت

پایـــدار اســـت.
ــزاری  ــر برگـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ وی در ادامـ
ــت  ــا محوریـ ــنتی بـ ــای سـ ــنواره غذاهـ جشـ
ــا  ــز بـ ــتان تبریـ ــالم در شهرسـ ــی سـ زندگـ

ـــزاری  ـــزود: برگ ـــمنج اف ـــز باس ـــت مرک محوری
ـــی موجـــب گســـترش  ـــن جشـــنواره های اینچنی
فرهنـــگ اســـتفاده از غذاهـــای ایرانـــی و 
ســـنتی در بیـــن خانـــواده هـــا مـــی شـــود.

ـــه   ـــز در خاتم ـــاورزی تبری ـــاد کش ـــر جه مدی
ـــه  ـــوم اهلل ده ـــه ی ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ س
ـــه  ـــال ده ـــرد: امس ـــان ک ـــر نش ـــز خاط ـــر نی فج
ــه آییـــن معنـــوی  ــور بـ ــر و منـ ــر معطـ فجـ
ـــلیمانی  ـــاج قاســـم س ـــم ســـردار شـــهید ح چهل
ــت و در  ــزرگ اوسـ ــد و بـ ــور روح بلنـ و حضـ
ای راســـتا  تامیـــن امنیـــت غذایـــی و رونـــق 
تولیـــدات بخـــش کشـــاورزی در شـــرایط 
ســـخت تحریم هـــای اقتصـــادی بـــر اســـاس 
اقتصـــاد مقاومتـــی، ســـرلوحه تالش هـــای 
ـــه در  ـــاورزی اســـت ک ـــاد کش ـــبانه روزی جه ش
ـــالش  ـــر ت ـــرداران پ ـــت بهره ب ـــان دس ـــن می ای
ـــی می فشـــاریم و  ـــه گرم ـــز را ب شهرســـتان تبری

بـــه آن هـــا دســـت مریـــزاد می گوییـــم.

ـــالمی،  ـــالب اس ـــاد مســـکن انق ـــتایی بنی ـــران روس ـــاون عم مع
ـــازی 195  ـــتایی، روس ـــه روس ـــون خان ـــردن 3.5 میلی ـــنددار ک س
میلیـــون متـــر مربـــع از معابـــر و احـــداث بیـــش از 10 هـــزار 
ـــی  ـــکن ط ـــاد مس ـــات بنی ـــی از اقدام ـــی را بخش ـــای خدمات فض
ـــرد.  ـــالم ک ـــالمی اع ـــالب اس ـــروزی انق ـــس از پب ـــال های پ س

ـــی  ـــرد: ط ـــار ک ـــاملو اظه ـــا ش ـــنا، محمدرض ـــزارش ایس ـــه گ ب
بیـــش از چهـــار دهـــه پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و از زمـــان 
تشـــکیل بنیـــاد مســـکن بـــه فرمـــان حضـــرت  امـــام )ره( در 
ـــاالی  ـــتاهای ب ـــرای 97.8 درصـــد روس ـــون ب ـــا کن ـــال 1358 ت س
ـــر  ـــال حاض ـــت. در ح ـــده اس ـــه ش ـــادی تهی ـــرح ه ـــوار ط 20 خان
ـــم  ـــوار در کشـــور داری ـــاالی 20 خان ـــزار و 45۶ روســـتای ب 39 ه
ـــتند و  ـــادی هس ـــرح ه ـــتا دارای ط ـــزار و ۶01 روس ـــه 38 ه ک
ـــش  ـــت پوش ـــتاها تح ـــاکنین روس ـــر س ـــون نف ـــدود 20 میلی ح
ایـــن طـــرح قـــرار دارنـــد؛ در حالـــی کـــه قبـــل از انقـــالب، 

ـــت. ـــود نداش ـــی وج ـــن طرح چنی
ـــزود: بیـــش از 31 هـــزار کیلومتـــر در حـــدود 19 هـــزار  وی اف
روســـتای کشـــور طـــی ایـــن ســـالها بهســـازی شـــده اســـت. 
ـــز در  ـــتاها نی ـــر روس ـــع از معاب ـــر مرب ـــون مت ـــر 195 میلی ـــغ ب بال
ـــی  ـــاخته بتن ـــش س ـــات پی ـــفالت، قطع ـــرش، آس ـــنگ ف ـــب س قال

ـــت. ـــه اس ـــام گرفت ـــازی انج ـــا روس ـــن درج ـــا بت ی
ــان  ــا بیـ ــکن بـ ــاد مسـ ــتایی بنیـ ــران روسـ ــاون عمـ معـ
این کـــه در دوران انقـــالب اســـالمی 220 میلیـــون متـــر 
مکعـــب عملیـــات خاکـــی در روســـتاها انجـــام شـــده اســـت، 
ـــای  ـــع آب ه ـــرا و دف ـــر اج ـــزار کیلومت ـــن 5۶ ه ـــت: هم چنی گف

ـــون  ـــواردی همچ ـــامل م ـــروژه ش ـــزار و 920  پ ـــطحی و 8 ه س
ســـاماندهی گلـــزار شـــهدا، احـــداث بوســـتان های روســـتایی، 
ــی و  ــالن های ورزشـ ــداث سـ ــالت، احـ ــز محـ ــداث مراکـ احـ
ـــام  ـــمه ها انج ـــاماندهی  چش ـــل  س ـــژه مث ـــاص وی ـــای خ فضاه

شـــده اســـت.
شـــاملو تصریـــح کـــرد: احـــداث بیـــش  از 1120 پـــروژه از 
ـــی،  ـــای آموزش ـــجد، فض ـــه، مس ـــت، کتابخان ـــه بهداش ـــه خان جمل
ــه  ــای بـ ــی، فعالیت هـ ــاختمان های عمومـ ــم و سـ ــه عالـ خانـ
ـــت.  ـــوده اس ـــالمی ب ـــه اس ـــالب ب ـــیده در دوران انق ـــرانجام رس س
ـــاری  ـــا و معم ـــت  احی ـــتاها در جه ـــر روس ـــیما و منظ ـــای س احی
ــون و 150  ــدود 3 میلیـ ــازی حـ ــتاها و بهینه سـ ــی روسـ بومـ
هـــزار متـــر مربـــع  از معابـــر روســـتایی در قالـــب طرح هـــای 

ـــت. ـــوده  اس ـــادی ب ه

وی، یکـــی از فعالیت هـــای مهـــم  بنیـــاد مســـکن را 
ســـنددار  کـــردن امـــالک روســـتایی دانســـت و گفـــت: ســـنددار 
ـــا  ـــه ب ـــوده ک ـــی ب ـــیار بزرگ ـــتایی کار بس ـــالک روس ـــردن ام ک
ـــود.  ـــام می ش ـــناد انج ـــالک و اس ـــت ام ـــازمان ثب ـــکاری س هم
ــراد و  ــت افـ ــت  مالکیـ ــدام، ثبـ ــن  اقـ ــر ایـ ــن اثـ مهم تریـ
کاهـــش دعـــاوی حقوقـــی در قـــوه قضاییـــه  بـــوده اســـت. 
ـــتایی  ـــای روس ـــرای رواحده ـــند ب ـــزار س ـــون و 500 ه 3 میلی
ـــزار  ـــون و  309 ه ـــداد 3 میلی ـــن تع ـــه از  ای ـــده ک ـــادر ش ص
ـــر  ـــهرهای زی ـــوده و در ش ـــتایی ب ـــق روس ـــرای مناط ـــد ب واح
ــنددار  ــد سـ ــزار واحـ ــدود 235 هـ ــم حـ ــر هـ ــزار نفـ 25 هـ

شـــدند.
ــان   ــا بیـ ــکن بـ ــاد مسـ ــتایی بنیـ ــران روسـ ــاون عمـ معـ
این کـــه توســـعه گردشـــگری در برنامه هـــای بنیـــاد مســـکن 
قـــرار دارد گفـــت: بحـــث احیـــای بافـــت روســـتاها و توســـعه 
ـــی   ـــراث فرهنگ ـــه، می ـــازمان برنام ـــکاری س ـــا هم ـــگری ب گردش
ــه  ــن زمینـ ــه در ایـ ــود کـ ــام می شـ ــکن انجـ ــاد مسـ و بنیـ
ــرار  ــتور کار قـ ــتاها در دسـ ــدی روسـ ــایی و  اولیت بنـ شناسـ
ـــات  ـــتا عملی ـــتا از 150 روس ـــون در 102 روس ـــا کن ـــرد. ت می گی

اجرایـــی گردشـــگری صـــورت گرفتـــه اســـت.
بـــه گفتـــه  شـــاملو، بیـــش از ۶50 هـــزار قطعـــه زمیـــن 
ـــه  ـــت. ارای ـــده اس ـــذار ش ـــتاها واگ ـــد در روس ـــراد نیازمن ـــه اف ب
خدمـــات فنـــی بـــرای ســـاخت و ســـازها و اســـتعالماتی کـــه 
ـــورد  ـــزار م ـــون و ۶00 ه ـــش از 2 میلی ـــز بی ـــود نی ـــام می ش انج

ـــت. ـــوده اس ب

رشد امنیت غذایی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است

امضای تفاهم نامه سه جانبه برای مدیریت تعارض منافع در کشور 

شاملو خبر داد:

سنددار شدن 3.5 میلیون خانه روستایی در دوران انقالب

ــران  ــیون عم ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
مصالــح  قیمــت  افزایــش  گفــت:  مجلــس 
ســاختمانی تأثیــر مســتقیمی در افزایــش نــرخ 
مســکن دارد کــه ایــن مســئله موجــب کاهــش 
ــاز  ــاخت و س ــش س ــکن و کاه ــالت مس معام
ــرخ  ــش ن ــن رو افزای ــود، از ای ــی ش ــکن م مس
تجهیــزات بــه صــورت مســتقیم بــه ضــرر بــازار 

ــت.  ــور اس ــاد کش ــکن و اقتص مس
بــه گــزارش خانــه ملــت، علیــم یارمحمــدی 
عمــران  کمیســیون  رئیســه  هیــأت  عضــو 
ــح  ــرخ مصال ــش ن ــه افزای ــا اشــاره ب ــس، ب مجل
ســاختمانی، گفــت: بــر اســاس آمارهــای ارائــه 
ــز ســال جــاری  ــح در پایی شــده، قیمــت مصال
ــته  ــش داش ــتان افزای ــام تابس ــه ای ــبت ب نس
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت ایــن 
ــی  ــت باق ــح در تابســتان ثاب ــزات و مصال تجهی

ــود. ــده ب مان
ــح  ــرخ مصال عوامــل مختلفــی در افزایــش ن
اســت،  دخیــل  ســاختمانی  تجهیــزات  و 
ــر،  ــد آج ــی مانن ــال در محصول ــور مث ــه ط ب
مســائلی همچــون افزایــش حقــوق کارگــران و 
ــی ناشــی از افزایــش قیمــت ســوخت  ــار روان ب

ــت. ــذار اس تأثیرگ

نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: بــه نظــر مــن عوامــل 
مختلفــی در افزایــش نــرخ مصالــح و تجهیــزات 
ــال  ــور مث ــه ط ــت، ب ــل اس ــاختمانی دخی س
ــون  ــائلی همچ ــر، مس ــد آج ــی مانن در محصول
افزایــش حقــوق کارگــران و بــار روانــی ناشــی 
ــذار اســت. ــش قیمــت ســوخت تأثیرگ از افزای

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت: اس وی گف
یکــی از اســتان هــای تولیــد کننــده محصــول 
آجــر در کشــور اســت، در چنــد مــاه اخیــر بــا 

افزایــش قیمــت بنزیــن، نــرخ حمــل و نقــل بــا 
ــن  ــه ای ــه اســت ک ــش یافت ــز افزای ــون نی کامی
ــش  ــی افزای ــر روان ــده تأثی مســئله نشــان دهن

نــرخ ســوخت اســت.

نرخ حمل مصالح ساختمانی پس از افزایش 
قیمت بنزین چندین برابر شده است

یــک  قیمــت  داد:  ادامــه  یارمحمــدی 
کامیــون 8 تــا 10 تنــی آجــر تــا پیــش از 
افزایــش نــرخ بنزیــن حــدود 900 هــزار تومــان 

ــه  ــی ب ــن قیمــت در شــرایط کنون ــه ای ــود ک ب
حــدود یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان 
ــرخ  ــا، ن ــر اســاس گــزارش ه رســیده اســت، ب
حمــل و نقــل بــرای انتقــال مصالــح ســاختمانی 

ــت. ــده اس ــر ش ــن براب چندی

افزایش قیمت مصالح ساختمانی تأثیر 
مستقیمی در افزایش قیمت مسکن دارد

قیمــت  افزایــش  متأســفانه  گفــت:  وی 
در  مســتقیمی  تأثیــر  ســاختمانی  مصالــح 
افزایــش قیمــت مســکن دارد کــه ایــن مســئله 
ــش  ــکن و کاه ــالت مس ــش معام ــب کاه موج
ســاخت و ســاز مســکن مــی شــود، از ایــن رو 
افزایــش نــرخ تجهیــزات بــه صــورت مســتقیم 
بــه ضــرر بــازار مســکن و اقتصــاد کشــور اســت.

ــران  ــیون عم ــه کمیس ــأت رئیس ــو هی عض
نظارتــی  هــای  سیســتم  فقــدان  مجلــس، 
را یکــی از دالیــل افزایــش چشــمگیر نــرخ 
ــت  ــت: دول ــت و گف ــاختمانی دانس ــح س مصال
و وزارت راه و شهرســازی بایــد نســبت بــه 
ــزات ســاختمانی  ــازار تجهی ــت قیمــت ب مدیری
ــا حــدودی  ــازار ت ــات ب ــا تالطم ــد ت ــدام کن اق

ــد. ــش یاب کاه

یارمحمدی:

افزایش نرخ حمل مصالح ساختمانی پس از گرانی بنزین

م الف: 329 
ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمانهاي 

ــمي ــند رس ــد س فاق
برابر راي شماره 

مورخــه   139860304009000998
موضــوع  اول  هیئــت   1398/10/02
ــي و  ــت اراض ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق س
ملــک  ثبــت  حــوزه  ثبتــي  واحــد  در 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــس و تصرف هری
ــی  ــماره مل ــه ش ــادی ب ــد فره ــای محم آق
ــه  ــگ یکقطع ــش دان 1739430891 در ش
ــر  ــاحت 2372/99  مت ــه مس ــاغ ب ــه ب خان
ــع در  ــی واق ــالک 2 اصل ــت پ ــع تح و مرب
ــش 11  ــرخه گاو  بخ ــتاي س ــی روس اراض
ــورد  ــس م ــک هری ــت مل ــوزه ثب ــز ح تبری
ای  آقــای جلیــل کعبــه  از 1-  ابتیاعــی 
ــر معاوضــه نامــه مورخــه 1386/08/11  براب
2- آقایــان بیــوک کعبــه ای و محمــود 
ــخ  ــه تاری ــادی ب ــه ع ــر قولنام ــادی براب فره
ــای  ــده آق ــی پرون ــه متقاض 1387/09/30 ب
ــت  ــه و مالکی ــال یافت ــادی انتق ــد فره محم
ایشــان محــرز گردیــده اســت  لــذا بــه 
ــت  ــب در دو نوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
ــود در  ــي ش ــي م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ک صورت
ــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ســند مالکی
باشــند مــي تواننــد از تاریــخ الصــاق آگهــي 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــس از اخــذ رســید ظــرف  اداره تســلیم و پ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــي  ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــورت  ــت در ص ــي اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی
انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/12/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس
حسین نصیرزاده

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.
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مشموالن وظیفه درحال تحصیل در چین

ــالم  ــه ای اع ــن در اطالعی ــران در چی ــفارت ای س
کــرد: تمامــی مشــموالن وظیفــه  در حــال تحصیــل 
در چیــن کــه بــرای بهبــود یــا پیشــگیری از بیمــاری 
ــدون  ــد ب ــد می توانن ــاز می گردن ــه کشــور ب ــا ب کرون
ــه  ــرای ادام ــودی ب ــد از بهب ــی بع ــچ محدودیت هی

تحصیــل بــه چیــن بازگردنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن اطالعیــه آمــده 
اســت: بــا هماهنگــی و پیگیــری بــه عمــل آمــده از 
ســوی ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران و مطابــق 
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــادره س ــه ص ــا اطالعی ب
ــه در  ــه ای ک ــموالن وظیف ــی مش ــورمان، تمام کش
ــل  ــه دلی ــوده و ب ــل ب ــن درحــال تحصی کشــور چی
ــن  ــه میه ــا ب ــاری کرون ــرایت بیم ــگیری از س پیش
از  پــس  مجازنــد  می کننــد  مراجعــت  اســالمی 
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــدون هی ــرایط و ب ــود ش بهب

ــد. ــن بازگردن ــور چی ــه کش ــل ب ــه تحصی ادام
ــد  ــن راســتا دانشــجویان مشــمول می توانن در ای
ــموالن  ــش مش ــه بخ ــی ب ــر خروج ــرای درج مه ب
اداره امــور اجتماعــی وزارت امــور خارجــه در تهــران 
ــه  ــه ب ــت مراجع ــی جه ــر ورت ــد و ض ــه کنن مراجع
ــن در  ــران در چی ــولگری های ای ــا کنس ــفارت ی س

ــدارد. ــن خصــوص ن ای

قرارداد ساخت ماهواره دوم 
امیرکبیر به امضا رسید

ـــای  ـــر از امض ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــس دانش ریی
ـــا  ـــگاه ب ـــن دانش ـــواره دوم ای ـــاخت ماه ـــرارداد س ق

ـــر داد.  ـــران خب ـــی ای ـــازمان فضای س
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر احمـــد معتمـــدی 
ـــن  ـــی انجم ـــس مل ـــن کنفران ـــیه هجدهمی در حاش
ـــواره  ـــس از ماه ـــرد: پ ـــار ک ـــران اظه ـــای ای هوافض
ـــه  ـــری را ب ـــواره دیگ ـــاخت ماه ـــرارداد س ـــام«، ق »پی

ـــاندیم. ـــا رس امض
ـــازمان  ـــا س ـــرارداد ب ـــن ق ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
فضایـــی ایـــران بـــه امضـــا رســـیده اســـت، 
ـــرارداد وارد  ـــن ق ـــای ای ـــا امض ـــرد: ب ـــان ک خاطرنش

ســـاخت آن خواهیـــم شـــد.
ـــواره  ـــن ماه ـــه ای ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدی ب معتم
ــای  ــام« از فناوری هـ ــواره »پیـ ــه ماهـ ــبت بـ نسـ
پیشـــرفته ای برخـــوردار اســـت، یـــادآور شـــد: بـــر 
اســـاس توافقـــات صـــورت گرفتـــه، قـــرار اســـت 
ــوع  ــرم از نـ ــا وزن 200 کیلوگـ ــواره  بـ ــن ماهـ ایـ
ــی و  ــر طراحـ ــک متـ ــت یـ ــا دقـ ــی و بـ سنجشـ
ـــارد  ـــه آن 200میلی ـــارات اولی ـــود و اعتب ـــاخته ش س

ریـــال در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ـــه داد:  ـــر ادام ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــس دانش ریی
ـــی و  ـــال طراح ـــا 5 س ـــدت 4 ت ـــواره  در م ـــن ماه ای

ـــد. ـــد ش ـــاخته خواه س
آن  اصلـــی  ماموریـــت  وی،  گفتـــه  بـــه 
ـــواره،  ـــن ماه ـــدار ای ـــود و م ـــد ب ـــرداری خواه تصویرب
500 تـــا ۶00 کیلومتـــر در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

ـــر  ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــام« دانش ـــواره »پی ماه
توســـط ماهواره بـــر »ســـیمرغ« پرتـــاب شـــد؛ 
ـــن  ـــرعت الزم ای ـــا س ـــت ب ـــر نتوانس ـــی ماهواره ب ول
ـــن  ـــد و ای ـــر قرارده ـــورد نظ ـــدار م ـــواره را در م ماه

ـــد. ـــام« ش ـــقوط »پی ـــث س ـــر باع ام
ـــگاه  ـــس دانش ـــدی، ریی ـــر معتم ـــه دکت ـــه گفت ب
امیرکبیـــر  ماهواره بـــر، »پیـــام« را بـــه مـــدار 
ـــا 5 ثانیـــه بیشـــتر در  مـــورد نظـــر رســـاند و اگـــر 4 ت
مـــدار باقـــی  می مانـــد و بـــرای ســـوخت موشـــک 
ـــدار  ـــواره در م ـــن ماه ـــد، ای ـــاد نمی ش ـــکالی ایج اش

ــد. ــتقر می شـ مسـ
بـــا پرتـــاب ناموفـــق ماهـــواره »پیـــام«، وزیـــر 
ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات بـــر ســـاخت 
ـــرد. ـــد ک ـــگاه تاکی ـــن دانش ـــری در ای ـــواره دیگ ماه

مدیرکل آموزش و پرورش
 آذربایجان شرقی خبر داد:

اخراج ناظم مدرسه به دلیل ضرب و 
شتم دانش آموز تبریزی

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش آذربایجـــان 
ــل  ــه دلیـ ــی بـ ــم خاطـ ــراج ناظـ ــرقی از اخـ شـ
ـــدارس  ـــی از م ـــوز در یک ـــش آم ـــتم دان ـــرب و ش ض

ــر داد.  ــز خبـ ــی تبریـ غیرانتفاعـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، جعفـــر پاشـــایی اظهـــار کـــرد: 
بـــه محـــض اطـــالع از ایـــن ماجـــرا گزارش هـــای 
ـــام  ـــوع انج ـــن موض ـــت ای ـــی صح ـــرای بررس الزم ب
ـــوع  ـــن موض ـــان ای ـــا خاطی ـــاعت ب ـــرض دو س و در ع

ـــد. ـــورد ش برخ
ـــوز را  ـــش آم ـــه دان ـــی ک ـــرد: ناظم ـــان ک وی بی
در مدرســـه ای در ناحیـــه 4 تبریـــز مـــورد ضـــرب 
ـــمی و  ـــروی رس ـــزو نی ـــود، ج ـــرار داده ب ـــتم ق و ش

اســـتخدامی آمـــوزش وپـــرورش اســـتان نیســـت.
وی بـــا بیـــان این کـــه دانـــش آمـــوز توســـط 
ــرار  ــتم قـ ــرب و شـ ــورد ضـ ــه مـ ــم مدرسـ ناظـ
گرفتـــه بـــود، گفـــت: ایـــن مدرســـه غیرانتفاعـــی 
ـــه  ـــه محـــض اطـــالع از موضـــوع، بالفاصل ـــوده، ب ب
ـــتار  ـــده و خواس ـــرد ش ـــن ف ـــم ای ـــراج دائ ـــتور اخ دس
ارســـال پرونـــده ی مدرســـه مذکـــور بـــه هیئـــت 

ــدیم. وزارت شـ
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان بـــا 
تاکیـــد بـــه ضـــرورت رعایـــت دســـتور العمـــل در 
ـــتور  ـــق دس ـــت: طب ـــرورش، گف ـــوزش و پ ـــه ی آم بدن
ـــم  ـــتگاه تعلی ـــی در دس ـــه بدن ـــه تنبی ـــل هرگون عم
ـــط  ـــز توس ـــت آن نی ـــوده و رعای ـــوع ب ـــت ممن و تربی

عوامـــل مـــدارس کامـــال ضـــروری اســـت.
ـــوزش  ـــات آم ـــرد: اقدام ـــد ک ـــه تاکی وی در خاتم
ــود و  ــتورالعمالنجام می شـ ــق دسـ ــرورش طبـ و پـ
اگـــر تنبیـــه بدنـــی در مـــدارس اتفـــاق بیافتـــد، 
ــم  ــورد خواهیـ ــان برخـ ــا خاطیـ ــون بـ ــق قانـ طبـ

ـــرد. ک

مدیران شرکت ها از رونق بازار سرمایه برای 
افزایش سرمایه استفاده کنند 

مدیرعامــل فرابــورس ایــران بــا اشــاره بــه اســتقبال بی نظیــر مــردم از 
بــازار ســرمایه و ورود نقدینگــی جدیــد عنــوان کــرد: مدیــران شــرکتهای 
ــعه و  ــای توس ــت طرح ه ــده در جه ــود آم ــه وج ــت ب ــی از ظرفی بورس

اصــالح ســاختار مالــی شــرکت بــا افزایــش ســرمایه بهــره ببرنــد. 
بــه گــزارش فــارس، امیــر هامونــی اعــالم کــرد: افزایــش ســرمایه از دو 
روش ســلب حــق تقــدم و آورده نقــدی از آنجــا کــه منابــع مالــی جدیــد 
ــد  ــرمایه از روش تجدی ــش س ــه افزای ــبت ب ــی آورد، نس ــرکت م ــه ش ب

ــع شــرکت اســت.  ــه نف ــا، ارجــح  و ب ــی دارایی ه ارزیاب
مدیرعامــل فرابــورس بــا تاکیــد بــر اینکــه مهمتریــن مزیــت افزایــش 
ــا  ــت ت ــرکت اس ــی ش ــن مال ــدم، تامی ــق تق ــلب ح ــرمایه از روش س س
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــد، عن ــری کن ــود را پیگی ــعه خ ــای توس ــد طرح ه بتوان
روش افزایــش ســرمایه نــه تنهــا بــرای شــرکت هایی کــه ســاختار مالــی 
مناســبی دارنــد و خطــوط تولیــد آنهــا در حــال تولیــد و فعالیــت اســت، 
کاربــرد دارد، بلکــه بــرای شــرکت های زیــان ده و بــا زیــان انباشــته نظیــر 

ــل اســتفاده اســت. ــز قاب ــه نی ــازار پای شــرکت های ب
ــدور  ــرای ص ــر ب ــئوالن ام ــت مس ــروری اس ــی ض ــه هامون ــه گفت ب
افزایــش ســرمایه از محــل ســلب حــق تقــدم بــرای شــرکت های 
زیــان ده کمــک کننــد تــا ایــن شــرکت ها بتواننــد بــا ایــن روش مشــکل 
نقدینگــی خــود را حــل کننــد و ســاختار مالــی خــود را از زیــان انباشــته 

ــد.  ــت کنن ــی مثب ــال های آت ــی در س ــند و حت ــود ببخش بهب
ــلب  ــل س ــرمایه از مح ــش س ــران در افزای ــه ناش ــرد ک ــوان ک او عن
ــره را از  ــی هیات مدی ــه کرس ــد ک ــی را دارن ــن نگران ــا ای ــدم گاه حق تق
ــا  ــی ب ــن دغدغــه در حــال رایزنی های ــع ای ــرای رف ــا ب ــد، ام دســت بدهن
ــف  ــاز« تعری ــهام ممت ــه »س ــتیم ک ــادار هس ــورس و اوراق به ــازمان ب س

ــم. کنی
ــه ســهام ممتــاز کمــک می کنــد  ــه گفتــه مدیرعامــل فرابــورس ارائ ب
ــا  ــره نگــران از دســت دادن کرســی های خــود نباشــند و ب ــا هیات مدی ت
افزایــش ســرمایه از محــل ســلب حــق تقــدم، ســهام شــناور آزاد شــرکت 

را افزایــش دهنــد و بــه کشــف قیمــت بهتــر ســهم کمــک کننــد.
ــازار  ــده در ب ــود آم ــه وج ــت ب ــه فرص ــادآوری اینک ــا ی ــان ب او در پای
ــن  ــتمر اوراق، ای ــه مس ــوندگی و معامل ــت نقدش ــاظ قابلی ــه لح ــه ب ثانوی
امــکان را بــرای شــرکت ها پدیــد مــی آورد کــه از ایــن ظرفیــت اســتفاده 
کننــد و حتــی افزایــش ســرمایه و جــذب ســرمایه جدیــد انجــام دهنــد، 
بــار دیگــر تاکیــد کــرد: شــرکت ها می تواننــد بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی 
ــد و  ــه بهــره ببرن ــازار اولی ــع ب ــه نف ــه ب ــازار ثانوی و فرصــت موجــود در ب

ــرای توســعه شــرکت فراهــم کننــد. نقدینگــی الزم را ب

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی بعد از 9 سال

ــت:  ــی، گف ــن اجتماع ــران تامی ــتگان و کارگ ــون بازنشس ــس کان رئی
بعــد از 9 ســال قــرار اســت ســال آینــده قانــون همســان ســازی حقــوق 
ــژه اجــرا شــود. ــار وی ــا تخصیــص اعتب بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی ب

بـه گـزارش مهـر، علـی دهقـان کیـا، در مـورد همسـان سـازی حقوق 
قانـون همسـان سـازی  تأمیـن اجتماعـی، اظهـار داشـت:  بازنشسـتگان 
حقـوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران سـازمان تأمیـن اجتماعـی طی 

سـال های گذشـته فقـط یـک بـار آن هـم در سـال 89 اجرایـی شـد.
وی با اشـاره به اینکه متأسـفانه 9 سـال اسـت که قانون همسـان سـازی 
حقـوق بـرای بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعـی اجرایـی نشـده اسـت افـزود: 
بازنشسـتگان ایـن سـازمان حقـوق کمـی دریافـت می کننـد و مشـکالت 
زیـادی نیـز دارند و هر سـال نیـز تقاضای جـدی آنها اجرای قانون همسـان 

سـازی اسـت کـه تـا کنون از سـوی مسـؤوالن میسـر نشـده بود.
ــد  ــی، تاکی ــن اجتماع ــران تأمی ــتگان و کارگ ــون بازنشس ــس کان رئی
ــرایط  ــادی و ش ــکالت اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــرد: در س ک
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــؤوالن س ــا مس ــادی ب ــای زی ــه، رایزنی ه جامع
ــل  ــم می ــه رغ ــه متأســفانه ب ــوق داشــتیم ک ــرای همســان ســازی حق ب

ــد. ــرای آن ش ــع اج ــع مان ــود مناب ــرا، کمب ــه اج ــا ب آنه
دهقــان کیــا از تخصیــص اعتبــار بــرای اجــرای قانــون همســان ســازی 
حقــوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در الیحــه بودجــه ســال 99 خبــر 
داد و افــزود: در کمیســیون تلفیــق مصــوب شــده کــه مبلغــی از اعتبــار 
50 هــزار میلیــاردی کــه قــرار اســت بابــت بدهی هــای تأمیــن اجتماعــی 
ــون همســان  ــه منظــور اجــرای قان ــن ســازمان پرداخــت شــود، ب ــه ای ب

ســازی حقــوق بازنشســتگان ایــن ســازمان هزینــه شــود.
بــه گفتــه وی، البتــه ایــن مصوبــه در صحــن علنــی مجلــس بایــد بــه 

تصویــب نماینــدگان مجلــس برســد.
ــوق  ــازی، حق ــان س ــرای همس ــا اج ــت: ب ــار داش ــا اظه ــان کی دهق
ــغ آن  ــا مبل ــد ام ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــن اجتماع ــتگان تأمی بازنشس

ــت. ــخص نیس ــوز مش هن

مجلـس   90 اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
شـورای اسـالمی خواسـتار ورود مدعی العموم و 
شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه تناقض گویی هـا 
درباره سـقوط هواپیمـای اوکراینـی و همچنین 

عـدم توقـف پروازهـای چین شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، بهـرام پارسـایی، اظهـار 
خلبـان  شـده  ضبـط  صـدای  پخـش  کـرد: 
هواپیمـای آسـمان در مسـیر شـیراز بـه تهـران 
صراحتـا  شـده،  گرفتـه  مراقبـت  بـرج  از  کـه 
نشـان می دهـد سـازمان هواپیمایـی از دالیـل 
ابهامـی در ایـن  وقـوع حادثـه خبـر داشـته و 
موضـوع وجـود نـدارد. تـا قبـل از ایـن تصـور 
می شـد کـه سـازمان هواپیمایی، کارشناسـان و 
کمیتـه بررسـی سـانحه بـه صـورت شـتابزده و 
غیرحرفـه ای اظهارنظـر کردنـد، اما آنچـه دیروز 
و  آگاهانـه  آنهـا  می دهـد  نشـان  شـد  منتشـر 
خـالف واقـع سـخن گفتنـد و عـالوه بـر اعتماد 
عمومـی بـه اعتبـار کشـور بـه عنـوان یکـی از 

اعضـای ایکائـو صدمـه زدنـد.
وی ادامـه داد: موضـوع دیگـری کـه جـای 
رییـس  چطـور  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  سـوال 
سـازمان هواپیمایـی ایـن موضوع را می دانسـته 
ولـی وزیـر راه و شهرسـازی و خـود دولـت از 
می گوینـد  و  می کننـد  بی اطالعـی  اظهـار  آن 
تنهـا چنـد سـاعت قبـل از اطالعیـه سـتاد کل 
از ایـن موضـوع اطالع پیـدا کردند. ایـن ابهامی 
اسـت کـه دولـت باید رسـما درباره  آن بـه افکار 
عمومـی پاسـخ دهـد و بگویـد چطـور سـازمان 
هواپیمایـی کـه بخشـی از دولـت اسـت از ایـن 
موضـوع اطالع داشـته و رییس جمهـور و دولت 

می کننـد. بی اطالعـی  اظهـار  آن  از 
نماینـده مـردم شـیراز در مجلـس شـورای 

اسـالمی بـا اشـاره بـه واکنـش رییـس کمیتـه 
بررسـی سـانحه بـه انتشـار ایـن فایـل، اظهـار 
کـرد: آنهـا گفته انـد ایـن فایـل محرمانـه بوده و 
بـه خاطر انتشـار آن دیگـر با اوکرایـن همکاری 
نمی کنیـم، اول باید بررسـی شـود کـه آیا طبق 
قوانیـن ایکائو ایـن مکالمات که بـه صورت زنده 
پخـش، ضبط و آرشـیو می شـود محرمانه اسـت 
و آیـا محرمانـه بـودن آن به آنها اعالم شـده بود 
یـا نه و دیگـر این که قطـع همکاری بـا اوکراین 
در اختیار رییس کمیته بررسـی سـانحه نیسـت 
و او مطلقـا حـق اظهارنظـر از طـرف دولـت و 
دسـتگاه دیپلماسـی را نـدارد. ایران عضـو ایکائو 
اسـت و قوانیـن ایکائو بخشـی از قوانین ماسـت 
و مـا نمی توانیـم بگوییـم در ایـن زمینـه خالف 
قانـون عمـل می کنیم. ایـن هم بـه گزارش های 
واقـع  خـالف  و  غیرحرفـه ای  غیرکارشناسـی، 

قبلـی اضافه می شـود.
مجلـس   90 اصـل  کمیسـیون  سـخنگوی 
شـورای اسـالمی ابـراز عقیـده کـرد: بـا توجـه به 
سـوء تدبیر و ضعـف مدیریتـی موجود مـن نگران 

هسـتم کـه در آینـده  ایـن مسـیر ادامـه داشـته 
باشـد، سـزاوار نیسـت کـه بیـش از ایـن وجهـه 
کشـور لطمـه ببینـد. مـن نگرانـی جدی خـود را 
به عنوان وکیل مردم از سـوء مدیریت در سـازمان 
هواپیمایی کشـور اعالم می کنـم و برای چندمین 

بـار ایـن موضـوع را هشـدار می دهـم.
پارسـایی در بخـش دیگری از ایـن گفت وگو 
بـا اشـاره بـه ابـالغ توقـف پروازهـای چیـن از 
سـوی معـاون اول رییـس جمهـور گفـت: قـرار 
بـود ایـن پروازها تنها بـرای آوردن دانشـجویان 
و ایرانیـان از چیـن برقـرار باشـد ولی ما شـاهد 
برقـراری پروازهـای چیـن بودیـم و ایرالین های 
ایـران بـه صـورت ترانزیـت مسـافرهای چین را 
از کشـورهای دیگـر منتقـل می کنند، عـالوه بر 
ایـن دیـداری کـه مدیـر ایرالین ماهان با سـفیر 
چیـن داشـت و بـرای ادامـه  همـکاری بـا ایـن 
کشـور اعـالم آمادگـی کـرد نشـان از ایـن دارد 
زیرمجموعه هـای  بـر  هواپیمایـی  سـازمان  کـه 

خود تسـلطی نـدارد.
وی ادامـه داد: مـا شـاهد این هسـتیم ترکیه 

و  اسـت  گردشـگری  از  اصلـی اش  درآمـد  کـه 
بخش قابل توجهی از گردشـگران این کشـور را 
چینی هـا تشـکیل می دهنـد، بـه خاطـر اهمیت 
جـان مـردم کلیـه پروازهـای چیـن را کنسـل 
صدمـه  هـم  دالر  میلیون هـا  حتمـا  و  کـرده 
می بیننـد امـا در ایـران که مـراودات توریسـتی 
رسـیده  حداقـل  بـه  کشـورها  سـایر  بـا  آن 
مدیـر یـک ایرالیـن بـه خاطـر منافـع شـخصی 
بـرای انتقـال مسـافران چینـی اعـالم آمادگـی 
می کنـد کـه ایـن معاملـه روی سـالمت مـردم 

اسـت. فرصت طلبـی  و 
مدعـی  ورود  خواسـتار  همچنیـن  پارسـایی 
هواپیمایـی  سـازمان  تناقض گویـی  بـه  العمـوم 
در پـی انتشـار فایـل صوتـی مربـوط بـه سـقوط 
ورود شـورای  و همچنیـن  اوکرایـن  هواپیمـای 
عالـی امنیت ملـی به عدم توقـف پروازهای چین 
شـد و گفـت: من بـه دولت و مسـئولین خصوصا 
دربـاره ورود ویـروس کرونـای جدیـد اعالم خطر 
می کنـم، متاسـفانه نظارتـی در ایـن بـاره وجـود 
نـدارد و دولت با کسـانی که سـالمت مـردم را به 

خطـر می اندازنـد برخـوردی نمی کنـد.
ایـن نماینـده مجلـس شـورای اسـالمی در 
پایـان یـادآور شـد: من تاکنـون از همـه اهرم ها 
اسـتفاده کـردم در مـورد اسـتیضاح برخی زد و 
بنـد کردنـد و اسـتیضاح را از نصـاب انداختنـد، 
در مـورد سـوال بدون اعالم قبلی جلسـه سـوال 
از وزیـر را در کمیسـیون لغـو کردنـد و در مورد 
سـانحه هواپیمایـی تهـران - یاسـوج نیـز بعد از 
بررسـی در مـورد ناکارآمـدی رییـس سـازمان 
هواپیمایـی بـه قطعیـت رسـیدیم، امـا اقدامـی 
صـورت نگرفـت و حـاال تنها کاری که از دسـت 

مـا سـاخته اسـت مطالبه گری اسـت.

عضـو فراکسـیون کارگـری مجلس شـورای اسـالمی گفـت: اعزام 
5 هـزار نیـروی کار ایرانـی بـه خـارج از کشـور تنهـا یـک راه خـروج 
اضطراری اسـت و باید مشـکالت بیکاری جوانان ریشـه ای حل شـود. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، سـهیال جلـودار زاده، بـا اشـاره بـه 
برنامه ریـزی مدیـرکل هدایـت نیـروی کار و کاریابی هـای وزارت 
کار مبنـی بـر اعـزام 5000 هـزار نیـروی کار ایرانـی بـه خـارج از 
کشـور، گفـت: ایـن مسـئله در واقـع یـک نوع ُمسـکن بـرای رفع 

مشـکالت اشـتغال زایی در کشـور اسـت.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیس 
در مجلس شـورای اسـالمی ادامه داد: در حـال حاضر ما نیروهای 
تحصیـل کـرده مناسـب در کشـور داریـم که شـرایط جـذب آنها 
وجـود نـدارد و اقـدام مهمـی کـه باید در ایـن زمینه مدنظـر قرار 

گیـرد، کارآفرینـی بـرای این قشـر تحصیل کرده اسـت.
اشـتغالزایی  اقدامـات جهـت  کـه  مادامـی  البتـه  افـزود:  وی 

نیـروی کار مناسـب از کشـور فراهـم شـود، خوب اسـت کـه این 
نیروهـا بـرای کسـب تجربـه بـه خـارج از کشـور اعـزام شـوند.

نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر و پردیس 
در مجلس شـورای اسـالمی ادامه داد: البته بهترین شـرایط برای 
ایـن نیـروی کار اعزامـی ایـن اسـت کـه بـه طـور رسـمی دعوت 
بـه کار شـوند کـه ایـن مسـئله مـی توانـد آنهـا را از حرفـه خـود 

بهره منـد کنـد.
عضـو فراکسـیون کارگـری مجلـس شـورای اسـالمی تاکیـد 
کـرد: اعـزام نیـروی کار ایرانـی به خـارج درصـدی از دغدغه های 
اشـتغالزایی کشـور را می کاهـد امـا مـا بایـد بـرای رفع مشـکالت 

بیـکاری فکـری اساسـی در کشـور کنیم.
جلـودارزاده بـا بیـان اینکه ما بایـد برای برنامه های توسـعه ای 
خودمـان هزینـه کنیـم، بیـان کـرد: یکـی از راه هـای توانمنـدی 
کشـور، ایجـاد کار و شـغل شـرافتمندانه اسـت و لـذا بنـده در 
شـرایطی بـا اعـزام نیـروی کار بـه خـارج موافقـم کـه در شـرایط 
اضطـراری بیـکاری نباشـیم امـا در حـال حاضـر بـه عنـوان مثال 

خیـاط ماهـر در کشـور نداریـم و یـا کـم داریم.
عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسـالمی تاکید کرد: 
اعـزام نیـروی ایرانی به خارج از کشـور تنها یـک راه خروج اضطراری 

اسـت و باید مشـکالت بیکاری جوانان ریشـه ای حل شـود.

اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
آذربایجان شــرقی گفــت: حــدود 50 هــزار نفــر بــه عنــوان عوامــل 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی در اســتان 
ــد  ــی کار می کنن ــارت و بازرس ــی، نظ ــای اجرای ــم از هیأت ه اع
ــت.  ــده اس ــذ رأی پیش بینی ش ــدوق اخ ــزار صن ــدود 3 ه و ح
ــن  ــار ای ــزود: در کن ــتگو اف ــار راس ــا، علی ــزارش ایرن ــه گ ب
اقدامــات یکــی از اساســی تریــن مباحــث، برنامــه ریــزی بــرای 
مشــارکت گســترده مــردم در انتخابــات اســت کــه ســتاد 

ــرد. ــد ک ــالش خواه ــتا ت ــن راس ــات در ای انتخاب
وی ادامــه داد: یکــی از مســائل مهــم دیگــر در حــوزه سیاســی 
اســتان، بحــث اقــوام و مذاهــب اســت کــه در کمیســیون اقــوام و 
مذاهــب مســائل اســتان رصــد و پیگیــری می شــود و مــی تــوان 

ــن کمیسیون هاســت. گفــت یکــی از فعال تری
ــی اســتاندار آذربایجــان  ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــر فعالیت هــای  شــرقی افــزود: در کنــار ایــن مســایل، نظــارت ب
دانشــگاه ها و دانشــجویان در قالــب کمیســیون دانشــجویی فعــال 
ــود و  ــری می ش ــجویان پیگی ــگاه ها و دانش ــائل دانش ــوده و مس ب
کارگــروه ســاماندهی خوابگاه هــای دانشــجویی نیــز فعــال اســت.

وی اضافه کرد: در ســطح اســتان حدود 48 حــزب فعال وجود 
دارد کــه از ایــن تعــداد 40 حــزب عضــو خانــه احــزاب هســتند

راســتگو اظهــار کــرد: آذربایجــان شــرقی 247  کیلومتــر مــرز 

مشــترک بــا 3 کشــور دارد کــه 140 کیلومتــر آن بــا جمهــوری 
ــی،  ــب امنیت ــاظ ضری ــه لح ــتان ب ــن اس ــت و ای ــان اس آذربایج

ــن اســتان کشــور اســت. جــزو امن تری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه اجتماعــی بیشــترین بحــث 
ــه ســازمان های مردم نهــاد اســت، گفــت: حــدود 800  ــوط ب مرب

ســمن در اســتان فعالیــت می کننــد.
معــاون سیاســی ، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث آســیب های اجتماعــی 
ــری  ــتان پیگی ــه در اس ــت ک ــی اس ــن مباحث ــی از بزرگ تری یک
می شــود، ادامــه داد: یکــی از اقدامــات خوبــی کــه در ایــن 

زمینــه انجــام شــده تشــکیل هیــأت اندیشــه ورز اســت کــه بــا 
حضــور اســتادان دانشــگاه تشــکیل و به عنــوان یــک اتــاق فکــر 
ــا  ــدی برنامه ه ــس از جمع بن ــت های کالن پ ــتای سیاس در راس

ــود. ــالغ می ش ــی اب ــتگاه های اجرای ــه دس ب
ــارز  ــیون مب ــل کمیس ــد غیرعام ــوزه پدافن ــزود:در ح وی اف
بــا بیوتروریســم یکــی از مســائلی اســت کــه بــا جدیــت دنبــال 
ســایبری،  )زیســتی،  قــرارگاه  ســه  همچنیــن  و  می شــود 
شــیمیایی( در اســتان تشکیل شــده اســت کــه برنامه هــای 
ــد  ــی پدافن ــه عبارت ــود و ب ــری می ش آن به صــورت جــدی پیگی

ــت. ــده اس ــر ش ــل فعال ت غیرعام
راســتگو بــا بیــان اینکــه 21 فرمانــداری و 4۶ بخشــداری در 
اســتان فعالیــت مــی کننــد، خاطرنشــان کــرد: میانگیــن ســنی 

مدیــران سیاســی اســتان 4۶ ســال اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر واحــد تولیــدی با مشــکل 
حــاد در اســتان وجــود نــدارد ، گفــت: 13 واحــد مشــکل دار در 

اســتان مدیریت شــده و مشــکل حــادی وجــود نــدارد.
ــی اســتاندار آذربایجــان  ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــی از  ــتان یک ــودن اس ــی ب ــه صنعت ــه ب ــا توج ــت: ب ــرقی گف ش
ــوده رســیدگی  ــه ب مســائلی کــه جــزو نیازهــای ضــروری جامع
بــه نیازهــای کارگــری اســت، کــه در ایــن خصــوص کمیســیون 
کارگــری فعــال بــوده و موضوعــات را رصــد و پیگیــری می کنــد.

از سوی پارسایی مطرح شد:

درخواست ورود مدعی العموم و شورای امنیت
 به سقوط هواپیمای اوکراینی و عدم توقف پروازهای چین

جلودارزاده:

مشکالت بیکاری جوانان باید ریشه ای حل شود

سه هزار صندوق اخذ رای در آذربایجان شرقی پیش بینی شد

معاونــت مســکن و ســاختمان  وزارت راه 
و شهرســازی اعالم کــرد: متقاضیــان طــرح 
اقــدام ملــی کــه پیامــک دریافــت کرده انــد 1۶ 
tem.mrud. بهمــن بــا مراجعــه بــه ســامانه

ــود  ــام خ ــل و ثبت ن ــود را تکمی ــدارک خ ir م
ــد.  ــی کنن را نهای

مســکن  معاونــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان  و 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد: متقاضیــان طــرح 
تکمیــل  بــرای  کــه  ملــی مســکن  اقــدام 
ــی،  ــاه پیامک ــن م ــخ 14 بهم ــدارک در تاری م
دریافــت نکرده انــد، حائــز شــرایط مســکن 

نشــدند. داده  تشــخیص  ملــی  اقــدام 
بــر اســاس ایــن اطالعیــه ایــن عــده از 
ــد از  ــد می توانن ــان اگــر اعتراضــی دارن متقاضی
اول اســفندماه تــا 10 اســفندماه بــا مراجعــه بــه 
ســایت tem.mrud.ir از چگونگــی پیگیــری 

اعتــراض کســب اطــالع کننــد.
ــان  ــده اســت: متقاضی ــه آم ــن اطالعی در ای
مســکن اقــدام ملــی بــا توجــه بــه تاییــد اولیــه 
ــدارک و  ــل م ــرای تکمی ــامانه ب ــام در س ثبت ن

ثبــت نــام نهایــی از 1۶ بهمــن اقــدام کننــد.

شهرســازی  و  راه  وزارت  اســت،  گفتنــی 
مســکن،  تأمیــن  بــه  کمــک  راســتای  در 
ــکن« را در  ــن مس ــی تأمی ــدام مل ــرح » اق ط
قالــب احــداث 400 هــزار واحــد مســکونی 

اســت. کــرده  برنامه ریــزی 
ــر اســاس قانــون ســاماندهی و حمایــت از  ب
ــه مربوطــه  ــد و عرضــه مســکن و آیین نام تولی
ــن  ــام بدی ــخصات ثبت ن ــرایط و مش ــه آن، ش ب

شــرح اعــالم شــده بــود. 

شــرط اول ایــن اســت کــه متقاضــی و افــراد 
تحــت تکفــل، فاقــد زمیــن مســکونی یــا واحــد 
ــند.  ــن 84 باش ــخ اول فرودی ــکونی از تاری مس
همچننــی از تاریــخ 22 بهمــن 57 از هیــچ 
یــک از امکانــات نهادهــای عمومــی غیردولتــی 
ــن،  ــامل زمی ــکن ش ــن مس ــه تأمی ــوط ب مرب
واحــد مســکونی و یــا تســهیالت یارانــه ای 
خریــد و یــا ســاخت واحــد مســکونی اســتفاده 
نکــرده باشــد. بــه عبارتــی فــرم ››ج‹‹ در 

ــاده  ــوع م ــه )موض ــامانه مربوط ــتعالم از س اس
یــک آیین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی 
ــد. ــبز باش ــد س ــکن( بای ــن مس ــه و تأمی عرض

طــرح  در  نــام  ثبــت  شــرایط  دیگــر  از 
اقــدام ملــی مســکن ایــن اســت کــه متقاضــی 
ــان  ــوار باشــد و زن متاهــل و یــا سرپرســت خان
داشــتن  بــه  نیــز مشــروط  خودسرپرســت 

ــند. ــن باش ــال س ــل 35 س حداق
ــج  ــل پن ــد حداق ــی بای ــن، متقاض همچنی
ــا  ــهر موردتقاض ــکونت در ش ــابقه س ــال س س
داشــته باشــد. بــر اســاس توافقــات انجــام 
شــده در شــهرهای جدیــد نیــز ســابقه ســکونت 
حداقــل پنــج ســال در شــهر جدیــد موردتقاضــا 

ــالک عمــل اســت. ــادر م ــا شــهر م و ی
نداشــتن منــع قانونــی همچــون چــک 
ــی،  ــهیالت بانک ــت تس ــرای دریاف ــتی ب برگش
ــه  ــن هزین ــی تامی ــه و توانای ــهیالت معوق تس
ــر تســهیالت بانکــی،  ــازاد ب ســاخت مســکن م
ــد  ــل 30 درص ــذاری حداق ــپرده گ ــکان س ام
هزینــه ســاخت، مــازاد بــر تســهیالت بانکــی از 
جملــه شــرایط تکمیــل ثبــت نــام و پذیــرش در 

ــن طــرح اســت. ی

تکمیل ثبت نام واجدین شرایط از امروز در سامانه مسکن ملی آغاز می شود

کاریکاتور

سایه سنگین قیمت مسکن بر سر اجاره نشین ها

منبع: تسنیم
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طرز تهیه مرغ کنتاکی 

مواد الزم:
سیر                                                  2 عدد
تخم مرغ                                           2 عدد
آرد سفید                                        1 پیمانه
چوب دارچین                                    1 عدد
سینه یا ران مرغ                               ۶ تکه
آبلیمــو                         1 قاشــق غذاخــوری
روغن زیتون                          2 قاشق غذاخوری
زعفران دم کرده                        به اندازه کافی
نمک و فلفل سیاه                            به اندازه کافی
پودر کنتاکی یا پودر سوخاری                   1 پیمانه
پیــاز                                       2 عــدد
روغن سرخ کردنی                          به مقدار الزم

طرز تهیه  
1- بــرای شــروع اگــر پوســت تکــه هــای مــرغ 
را نگرفتــه ایــد، مــی گیریــد و ســپس مــرغ هــا را 

مــی شــویید.
2- در یــک قابلمــه 4 لیــوان آب ولــرم ریختــه 
و روی حــرارت زیــاد شــعله قــرار مــی دهیــد تــا 

جــوش بیایــد.
3- ســپس مــرغ هــا را در قابلمــه مــی گذاریــم 
و زمانــی کــه مــرغ هــا را در آب جــوش قــرار مــی 
دهیــم از جــوش مــی افتــد صبــر مــی کنیــم تــا 
ــای  ــف ه ــق ک ــا قاش ــد و ب ــوش بیای ــاره ج دوب
ــه  ــه و از قابلم ــه را گرفت ــود روی آب قابلم موج

خــارج مــی کنیــم.
ــی  ــده، م ــت کن ــاز را پوس ــدد پی ــک ع 4- ی
شــوییم و ســپس آن را داخــل قابلمــه مــی 
ــت  ــیر را پوس ــدد س ــن 1 ع ــم چنی ــم ه گذاری
ــن  ــوب دارچی ــدد چ ــه ی 1 ع ــه اضاف ــده و ب کن
ــی  ــه م ــا اضاف ــرغ ه ــوی م ــه محت ــل قابلم داخ

ــم. کنی
5- 20 دقیقــه صبــر مــی کنیــم تــا مــرغ هــا 

ــا حــرارت مالیــم نیــم پخــت شــوند. ب
ــت  ــم پخ ــای نی ــرغ ه ــه م ــد 20 دقیق ۶- بع
ــی  ــازه م ــرده و اج ــارج ک ــه خ ــده را از قابلم ش

ــوند. ــرد ش ــا س ــم ت دهی
ــی  ــرار م ــی ق ــا را در ظرف ــرغ ه ــپس م 7- س
دهیــم و 1 عــدد ســیر را بــه صــورت ریــز روی آن 

رنــده مــی کنیــم.
8-  یــک عــدد پیــاز را مجــددا پوســت کنــده، 
ــی  ــده م ــت رن ــورت درش ــه ص ــوییم و ب ــی ش م

ــه مــی کنیــم. ــه مــرغ هــا اضاف کنیــم و ب
9- ســپس زعفــران دم کــرده و آب لیمــو را بــه 
مــرغ هــا اضافــه مــی کنیــم و خــوب مــواد را بــا 

هــم مخلــوط مــی کنیــم.
10- روی ظــرف را ســلفون کشــیده و بــه 
مــدت 30 دقیقــه در یخچــال قــرار مــی دهیــم تــا 
ــرود و کامــال  ــه خــورد مــرغ هــا ب مــواد خــوب ب

ــرد. ــم بگی طع
ــودر  ــا پ ــودر کنتاکــی ی 11- در یــک ظــرف پ
ــد. در ظــرف دیگــری آرد ســفید  ســوخاری بریزی
قــرار دهیــد و و در ظــرف دیگــری 2 عــدد تخــم 
ــرده را  ــران دم ک ــپس زعف ــکنید. س ــرغ را بش م
ــوط  ــه کنیــد و خــوب آن هــا را مخل ــه آن اضاف ب

کنیــد.
ــون  ــن زیت ــه روغ ــپزی را ب ــو آش ــم م 12- قل
آغشــته کــرده و و روی مــرغ هــای خنــک شــده 
ــه ای  ــا را در کاس ــرغ ه ــپس م ــیم س ــی کش م

ــم. ــی گذاری ــزرگ م ب
ــی  ــه میزان ــه ب ــن ریخت ــه ای روغ 13- در تاب
ــناور باشــند و حــرارت را  ــا در ان ش ــرغ ه ــه م ک

ــن داغ شــود. ــا روغ ــم ت ــی کنی ــم م ک
14- در فاصلــه ی داغ شــدن روغــن، مــرغ هــا 
را در ابتــدا در آرد ســفید خــوب مــی غلتانیــم تــا 
کامــال بــا آرد پوشــیده شــوند ســپس در آن هــا را 

در تخــم مــرغ هــا قــرار مــی دهیــم.
15- و در اخـــر مـــرغ هـــا را در پـــودر کنتاکـــی 
ــرار مـــی دهیـــم و در  ــا پـــودر ســـوخاری قـ یـ
ظرفـــی گذاشـــته و بـــه مـــدت 20-15 دقیقـــه 
ـــورد  ـــه خ ـــوب ب ـــواد خ ـــا م ـــم ت ـــی کنی ـــر م صب

ـــرود. ـــا ب ـــرغ ه م
ـــه  ـــا را ب ـــرغ ه ـــور م ـــان مذک ـــد از زم 1۶- بع
ـــم و  ـــی دهی ـــرار م ـــده ق ـــن داغ ش ـــی در روغ آرام

ـــم. ـــی کنی ـــم م ـــرارت را مالی ح
ــه  ــرایط 10 دقیقـ ــا ایـــن شـ ــا بـ 17- تقریبـ
ـــوب  ـــرغ خ ـــرف م ـــر دو ط ـــا ه ـــرد ت ـــی ب ـــان م زم

ـــود. ـــرخ ش س
ـــه  ـــا را از تاب ـــدن آن ه ـــرخ ش ـــد از س 18- بع
ـــه  ـــتمالی ک ـــا را در دس ـــرغ ه ـــرده و م ـــارج ک خ
روغـــن را جـــذب مـــی کنـــد قـــرار دهیـــد تـــا 
ـــال  ـــود. ح ـــارج ش ـــا خ ـــرغ ه ـــی از م ـــن اضاف روغ
ـــیب  ـــا س ـــد و ب ـــرار دهی ـــس ق ـــا را در دی ـــرغ ه م

ـــد. ـــرو کنی ـــن و س ـــرده تزئی ـــرخ ک ـــی س زمین
ــت،نوش  ــاده اسـ ــما امـ ــی شـ ــرغ کنتاکـ مـ

ــان! جـ
ــه  ــه بـ ــی مرحلـ ــرغ کنتاکـ ــه مـ ــرز تهیـ طـ
مرحلـــه کـــه در بـــاال گفتـــه شـــد روش اصلـــی 
تهیـــه مـــرغ ســـوخاری اســـت کـــه طبیعتـــاً روغـــن 
زیـــادی مصـــرف میکنـــد و روی گاز ســـرخ میشـــود. 
ـــوخاری را در  ـــته س ـــرغ برش ـــد م ـــد داری ـــر قص اگ
ـــتور  ـــم از دس ـــنهاد میکن ـــد پیش ـــه کنی ـــر تهی ف
ــتریپس  ــه اسـ ــه فیلـ ــرای تهیـ ــده بـ ــه شـ گفتـ
ـــرغ  ـــه م ـــی ب ـــا گاه ـــد. ام ـــتفاده کنی ـــر اس در ف
ـــه  ـــی گفت ـــم کنتاک ـــر ه ـــده در ف ـــه ش ـــان تهی بری
ـــن  ـــه ای ـــم در ادام ـــد داری ـــن رو قص ـــود. از ای میش
ـــن  ـــم. ای ـــح بدهی ـــما توضی ـــرای ش ـــم ب روش را ه
ـــن  ـــاز دارد و روغ ـــری نی ـــوع ت ـــواد متن ـــه م روش ب

ـــد. ـــرف میکن ـــری مص کمت
منبع: ایران کوک

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت:
نیازمند جذب 8۰۰۰ عضو هیات علمی هستیم

ــا  ــت ب ــی وزارت بهداش ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــز ج ــس مرک رئی
ــا 400 نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه  ــر اینکــه 300 ت تاکیــد ب
هــای علــوم پزشــکی کشــور در ســال بازنشســته مــی شــوند، گفــت: در 
مجمــوع بــه 8000 مســتخدم پیمانــی بــه عنــوان عضــو هیــات علمــی در 

ــم.  ــاز داری ــگاه ها نی دانش
ــن  ــان ای ــن بی ــی حســینی ضم ــر ســید عل ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
ــی  ــأت علم ــو هی ــزار و 500 عض ــت 13 ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــب ب مطل
بهداشــت،  وزارت  زیرمجموعــه  دانشــگاه های  در  پیمانــی  و  رســمی 
اظهــار کــرد: حــدود 30 تــا 40 درصــد از اعضــای هیــأت علمــی مــا در 
ــای  ــر فراخوان ه ــع اگ ــتند. در واق ــکی زن هس ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــأت  ــای هی ــداد اعض ــا تع ــم قطع ــی کنی ــته را بررس ــال گذش ــد س چن
علمــی زن جــذب شــده در وزارت بهداشــت بــا آقایــان برابــری می کنــد.

ــدام  ــذب در ک ــرای ج ــا ب ــه تقاض ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
رشــته های دانشــگاه علــوم پزشــکی کمتــر اســت؟ گفــت: مــا در جــذب 
اعضــای هیــأت علمــی در رشــته های علــوم پایــه هیــچ مشــکلی نداریــم 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــوم پای ــف عل ــته های مختل ــالن رش ــه فارغ التحصی ــرا ک چ
ــی از  ــه در برخ ــتیم ک ــن هس ــران ای ــا نگ ــده اند. ام ــت ش ــی تربی کاف
ــی  ــته های بالین ــی رش ــم در برخ ــوردار نتوانی ــر برخ ــگاه های کمت دانش
جــذب هیــات علمــی داشــته باشــیم بــه همیــن جهــت نیــاز بــه نیــروی 
ــه وزارت  ــت ب ــن خدم ــق متعهدی ــگاه ها را از طری ــن دانش ــانی در ای انس

بهداشــت رفــع خواهیــم کــرد.
ــی در  ــات علم ــتخدام هی ــط اس ــه ضواب ــاره ب ــا اش ــینی ب ــر حس دکت
ــدور  ــد ص ــی نیازمن ــذب دولت ــوال ج ــرد: اص ــد ک ــت، تأکی وزارت بهداش
ــه نیســت کــه  مجــوز ســازمان امــور اداری و اســتخدامی اســت و اینگون
وزارت بهداشــت هــر ســال هــر تعــدادی کــه نیــرو نیــاز داشــته باشــد را 
ــأت  ــو هی ــتخدام 8000 عض ــد اس ــوع نیازمن ــا در مجم ــد. ام ــذب کن ج

ــتیم. ــور هس ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــی در دانش علم
بهداشــت  اعضــای هیــأت علمــی وزارت  رئیــس مرکــز جــذب 
همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: در دانشــگاه های مختلــف علــوم پزشــکی 
ــد،  ــی دهن ــام م ــه انج ــی ک ــالهای خدمت ــه تناســب س ــراد ب ــالیانه اف س
ــرای اســتادیار،  می تواننــد بازنشســته شــوند، امــا شــرایط بازنشســتگی ب
ــن  ــه همی ــت ب ــاوت اس ــف، متف ــای مختل ــتاد در رتبه ه ــیار و اس دانش
ــر از  ــا 400 نف ــالیانه 300 ت ــه س ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــل پیش بین دلی
ــه در  ــه ای ک ــه رتب ــه ب ــا توج ــی وزارت بهداشــت ب ــأت علم ــای هی اعض
ــته  ــال گذش ــج س ــول پن ــوند و در ط ــی ش ــته م ــد، بازنسش ــور دارن کش

ــتیم. ــته داش ــر بازنشس 200 نف

نماینده مجلس:
ورود شورای عالی انقالب فرهنگی به بحث 

ساماندهی کنکور 

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس از ورود شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی بــه بحــث کنکــور خبــر داد و گفــت: بــه همیــن 
دلیــل طرحــی کــه در مجلــس تدویــن شــده بــود فعــال مســکوت مانــده 

اســت. 
ــیون  ــخنگوی کمیس ــرزاده س ــت می ــنیم، میرحمای ــزارش تس ــه گ ب
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه ارائــه الیحــه 
ســاماندهی کنکــور بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی از ســوی وزارت 
ــورای  ــه ش ــی ب ــه موضوع ــی ک ــته زمان ــق روال گذش ــت: طب ــوم، گف عل
ــس  ــه مجل ــود در آن زمین ــاع داده می ش ــی ارج ــالب فرهنگ ــی انق عال

ــدارد. وردی ن
ــث  ــه بح ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ســاماندهی کنکــور ورود کــرده اســت، ادامــه داد: جزئیاتــی از الیحــه ای 
ــرار داده  ــس ق ــار مجل ــرده، در اختی ــه ک ــن شــورا ارائ ــه ای ــت ب ــه دول ک

نشــده اســت.
از  برخــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مجلــس  در  گرمــی  نماینــده 
قوانیــن موجــود در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی براســاس مصوبــه و 
ــا  ــزود: ب ــت، اف ــی اس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــتورالعمل های ش دس
توجــه بــه اینکــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه موضــوع ســاماندهی 
ــن موضــوع  ــرای ای ــس ب ــه در مجل ــرده طرحــی ک ــدا ک کنکــور ورود پی
ــه  ــورا چ ــود ش ــخص ش ــا مش ــده ت ــکوت مان ــود مس ــده ب ــن ش تدوی

تصمیمــی دربــاره الیحــه دولــت اتخــاذ می کنــد.
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــات مجل ــوزش و تحقیق ســخنگوی کمیســیون آم
پــس از بررســی الیحــه دولــت در شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و ارائــه 
ــه بازهــم  ــم ک ــر مشــاهده کنی ــس اگ ــز پژوهش هــای مجل ــزارش مرک گ
در زمینــه کنکــور خــالء قانونــی وجــود دارد در ایــن صــورت بــرای رفــع 

ــد. ــس ورود می کن ــا مجل ــن خالء  ه ای

اســتان  اصنــاف  اتــاق  ماهانــه  اجــالس 
ــت،  ــور ریاس ــا حض ــه ب ــرقی ک ــان ش آذربایج
هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف اســتان و بــا 
حضــور روســای اتحادیــه هــا و مدعویــن و 
مهمانــان جلســه در محــل دائمــی ســالن 
ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــاف اس ــاق اصن ــالس ات اج
ــه  ــالس ماهان ــا، اج ــزارش خبرنگارم ــه گ ب
اتــاق اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی کــه بــا 
حضــور ریاســت،  هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف، 
بابایــی ریاســت اداره امــور اصنــاف وتشــکل هــا 
ــال  ســازمان صمــت درآذربایجــان شــرقی، زین
خــواه ریاســت ســازمان بســیج اصنــاف تبریــز، 
ــان  ــن و مهمان ــا،  مدعوی ــه ه ــای اتحادی روس
جلســه حجــت االســالم برگــی ریاســت شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان آذربایجان 
شــرقی، دکتــر محمدحســین فرهنگــی نماینده 
ــز ،  ــهر تبری ــالمی کالن ش ــورا اس ــس ش مجل
ســرهنگ، شــری زاده ریاســت اداره مبــارزه 
ــا ســرقت پلیــس آگاهــی اســتان، ســرهنگ،  ب
عبــدی معــاون اجتماعــی ناجــا در اســتان 
ــالن  ــی س ــل دائم ــرقی در مح ــان ش آذربایج
اجــالس اتــاق اصنــاف اســتان آذربایجــان 

ــزار شــد.   شــرقی برگ
ــاف  ــاق اصن ــت ات ــم ریاس ــدای مراس در ابت
ــن  ــل و یکمی ــرقی، چه ــان ش ــتان آذربایج اس
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی 
وآغــاز دهــه مبــارک فجــر را بــه اصنــاف 
ــران،  ــت ای ــه، مل ــای اتحادی ــان، روس آذربایج
و  گفــت  تبریــک  مدعویــن  و  مهمانــان 
ــا،  ــه اعض ــا ب ــم ت ــالش کنی ــد ت ــه داد: بای ادام
همــکاران، همشــهریان شــریف آذربایجــان 

خدمــت نمائیــم. 
وی اظهــار کــرد: حــق عضویــت هــای 
اتحادیــه هــا تصویــب شــده و آمــاده مــی 
ــرد:  ــا ک ــه تقاض ــای اتحادی ــد، وی از روس باش
ــه بودجــه مصــوب خــود را ســریعتر ارجــاع  ک
فرماینــد تــا مصــوب گــردد، وی همچنیــن 
ــورت  ــا در ص ــت ت ــه خواس ــای اتحادی از روس
ــمی  ــه رس ــورت نام ــه ص ــراض، ب ــتن اعت داش

ــردد. ــالح گ ــا اص ــد ت ــال نماین ارس
ــه روســای  ــاف اســتان ب ــاق اصن ریاســت ات
اتحادیــه حمــل و نقــل آقــای حســن زاده، 
اتحادیــه لــوازم الکتریکــی، آقــای افشــار و 
اتحادیــه فخــاران آقــا یقینــی کــه در انتخابــات 
اخیــر ایــن اتحادیــه هــا منتخــب اعضــا شــدند، 

ــت. ــک گف تبری
محمــدی نائــب رئیــس اول هیئــت رئیســه 
ــه  ــای اتحادی ــه روس ــتان ب ــاف اس ــاق اصن ات
یادآورشــد و افــزود: ســه تــراز کمســیون بودجه 
و تشــکیالت تصویــب شــده و ســه متمــم 
ــن  ــاف و همچنی ــای اصن ــه ه ــه اتحادی بودج
بودجــه اتــاق اصنــاف معیــن گشــته کــه 

ــردد. ــوب گ ــدوارم مص امی
هماهنگــی  شــورای  ریاســت  ســپس   
تبلیغــات اســالمی اســتان عنــوان کــرد: بالواقــع 
ــه آذربایجــان  ــردم ب ــن م همــان طــور کــه دی
اســت، دیــن آذربایجــان هــم بــه بازاریــان مــی 
ــد و  ــروع کردن ــان ش ــالب را بازاری ــد، انق باش
ــراز  ــی اب ــالم برگ ــت االس ــد، حج ــه دادن ادام
داشــت:  قیــام خونیــن 29 بهمــن را آیــت اهلل 
شــهید قاضــی بــه کمــک بازاریــان پیــش بــرد. 

ــالب  ــم انق ــر بخواهی ــه  اگ ــن ک ــان ای ــا بی و ب
شــکوهمند اســالمی را منهــای بازاریــان کنیــم 
ــد  ــد، تاکی ــی مان ــی نم ــالب باق ــزی از انق چی
انقــالب  اصنــاف در طــول  و گفــت:  کــرد 
اســالمی و حتــی جنــگ تحمیلــی دوشــادوش 
مــردم جنگیــده و بخشــی از هزینــه هــای 

ــدند.  ــل ش ــز متقب ــگ را نی جن
ــرار  ــر ق ــه فج ــام اهلل ده ــت: در ای وی گف
ــول  ــلیمانی تح ــردار س ــهادت س ــم و ش داری
خاصــی در منطقــه اروپــا و آمریــکا  ایجــاد 
ــه  ــن حادث ــمردن  ای ــا برش ــت و ب ــرده اس ک
ــرات  ــی ج ــر آمریکای ــزار نف ــه 10 ه ــزرگ ک ب
مــی کنــد نامــه مــی نویســد،  امضــا مــی کنــد 
ــکا  ــران در آمری ــع ای ــظ مناف ــر حاف ــه دفت و ب
تحویــل مــی دهنــد و از شــهادت ســردار 
ســلیمانی ابــراز تاســف و از دولــت خــود ابــراز 
انزجــار مــی کننــد، گفــت: ایــن یعنــی صــدور 

ــکا. ــه آمری ــالب ب انق
وی خاطــر نشــان کــرد: تمامــی چشــم 
ــه دهــه فجــر و راهپیمایــی امســال مــی  هــا ب
ــی  ــم راهپیمای ــی گویی ــال م ــر س ــد و ه باش
ــر  ــات ه ــت و انتخاب ــر اس ــاس ت ــال حس امس
ــر ســال  ــه ه ــل، چراک ــر از قب دوره حســاس ت

ــرق دارد. ــام ف ــت نظ موقعی
از ســخنان خــود  دیگــری  بخــش  در  و 
ــا  ــادف ب ــال مص ــن امس ــرد: 22 بهم ــار ک اظه
ــد،  ــی باش ــلیمانی م ــردار س ــن روز س چهلمی
ــه ملــت بــزرگ ایــران  ــگاه هــا ب کــه تمامــی ن
مــی باشــد کــه نقــش بازاریــان در ایــن حرکــت 
هــم چــون گذشــته مــی توانــد موثــر و مثمــر 

ــع شــود. ثمــر واق
 وی  در پایــان ســخنان خــود بــا بیــان ایــن 
کــه بازاریــان و اصنــاف حرکــت هــا و فعالیــت 
هــای زیــادی مــی تواننــد در دهــه فجــر ایجــاد 
کننــد افــزود: فعالیــت هــا و تحــرکات بازاریــان  
ــر  ــه فج ــام اهلل ده ــه ای ــود ک ــی ش ــث م باع

پرشــورتر و پرشــعور تــر برگــزار شــود. 
ــز در  ــردم تبری ــده م ــی نماین ــر فرهنگ دکت
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ایــام اهلل 
دهــه فجــر و ایــن روزهــای مهــم را عزیــز مــی 
ــا درکشــور بلکــه نقطــه  ــه تنه شــماریم کــه ن
عطــف و تاثیــر شــگرفی در تاریــخ معاصــر 
و همچنیــن غیــر قابــل مقایســه بــا ســایر 

ــد. ــی باش ــر م ــرات دوران معاص تغیی
تحولــی کــه باعــث فروپاشــی رژیم شــوروی 
و در کشــورهای اســالمی باعــث ایجــاد رویکــرد 
ــی  ــام جهان ــاوت در نظ ــد و متف ــکار جدی و اف

ــرکات دهــه فجــر اســت.  ــار و ب شــد کــه از آث
ــام اهلل  فرهنگــی ادامــه داد: دهــه فجــر جــز ای
اســت و خداونــد در قــرآن بــه پیامبــر یــادآوری 
مــی کنــد کــه ایــام اهلل را بــه مــردم یــادآوری 
کنیــد کــه ایــن ایــام اهلل منشــا کــدام اتفاقــات، 
تحــوالت اســت و چــه آثــاری را بــر جــا 

گذاشــته اســت.
ــز در مجلــس شــورای  ــده مــردم تبری نماین
ــن کــه شــهادت ســپهبد  ــان ای ــا بی اســالمی ب
ــام اهلل اســت اظهــار کــرد:  ســلیمانی هــم از ای
ایــن کــه ســردار شــهید ســلیمانی، ســردار دل 
ــر درســتی اســت چــون کســی  ــود تعبی ــا ب ه
بــاور نداشــت ملــت در ایــن وســعت از وی 

ــد. ــر کن تقدی
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ  فرهنگ
خــود ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه شــهید 
ــردار  ــر از س ــاک ت ــر و خطرن ــلیمانی موثرت س
ــزود:  ــود اف ــد ب ــکا خواه ــرای آمری ــلیمانی ب س
تحــول، آثــار  و امواجــی کــه شــهادت ســپهبد 
ســلیمانی در جهــان اســالم ایجــاد کــرد کمتــر 
ــالش هــا، مجاهــدت هــا و رشــادت هــای  از ت

ــود. ــد ب ــوار نخواه آن بزرگ
ــه  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــده مجل نماین
داد: مســائل مربــوط بــه حــوزه صنعــت، معــدن 
ــی در  ــالش های ــد و ت ــد ســامان یاب ــازار بای و ب
ــه و نتیجــه بخــش  ــه صــورت گرفت ــن زمین ای
هــم بــوده اســت. وی توصیــه ای هــم بــه 
اصنــاف و روســای اتحادیــه کــرده و ابــراز 
داشــت: واســطه گــری تحــت عنــوان اتحادیــه، 
ــد  ــائل جدی ــوالت و مس ــث اتفاقــات، تح باع
تحــت عنــوان برنــد ســازی شــود کــه بــه نــام 
ــر  ــناد و زی ــت اس ــازمان ثب ــان در س آذربایج
ــی  ــان ثبــت و ســپس ثبــت جهان ــه آن مجموع
ــا  ــاط مثبــت هــر صنــف ب ــه نق شــود، چــرا ک
برنــد آن صنعــت مطــرح مــی باشــد کــه ارزش 

ــد. ــی ده ــش م ــی آن را افزای کاالی
زابلـــی خزانـــه دار اتـــاق اصنـــاف اســـتان 
گفـــت: مالیـــات ســـال 98 بـــه نســـبت 
ســـال  97بـــا توجـــه بـــه مصوبـــه مجلـــس 
ـــاده 97  ـــب م ـــه موج ـــه ب ـــرده ک ـــر ک کال تغیی
کـــه ایـــن قانـــون توســـط آن اجـــرا خواهـــد 
ـــاف  ـــرای کل اصن ـــکل را ب ـــن مش ـــد بزرگتری ش
ـــانی  ـــالع رس ـــون اط ـــرد، چ ـــد ک ـــاد خواه ایج
امورمالیاتـــی  ســـازمان  طـــرف  از  دقیـــق 
ـــه  ـــت ک ـــن ظرفی ـــال ای ـــه و فع ـــورت نگرفت ص
ـــزء  ـــو و ج ـــه م ـــی موب ـــای مالیات ـــه ه اظهارنام
بـــه جـــزء اجـــرا شـــود عملیاتـــی نیســـت و 

ــق  ــال 98 طبـ ــات سـ ــول مالیـ ــزود: وصـ افـ
ــرد  ــورت پذیـ ــق صـ ــا توافـ ــی و بـ روال قبلـ
ــانی  ــالع رسـ ــس از اطـ ــال 99 پـ ــا در سـ تـ
ــود  ــرا شـ ــون اجـ ــن قانـ ــوزش الزم ایـ و آمـ
ــادث،  ــر، حـ ــه عمـ ــرارداد بیمـ ــن قـ همچنیـ
تکمیـــل درمـــان توســـط هاشـــمی ریاســـت 
اتـــاق اصنـــاف اســـتان امضـــاء شـــده و بـــه 
ـــا  ـــا اعض ـــد ت ـــد ش ـــانی خواه ـــالع رس زودی اط
ـــد.   ـــتفاده نماین ـــام و اس ـــت ن ـــا ثب ـــه ه اتحادی
چمنــی ریاســت اتحادیــه تولیــد کننــدگان 
و فروشــندگان فــرش دســتباف گفــت: مالیــات 
ــابقه  ــه س ــد ن ــد باش ــای درآم ــر مبن ــد ب بای
ــش و  ــا افزای ــه تنه ــا ن ــت: درآمده ــی گف صنف
ــه  ــه ک ــم یافت ــه کاهــش ه ــه بلک ــود نیافت بهب
لطفــا مالیــات بــر ایــن اســاس دریافــت گــردد 
و اصــالح قانــون مالیاتــی از ایجــاد رانــت 

ــرد.  ــد ک ــری خواه جلوگی
رئیـــس اداره مبـــارزه بـــا ســـرقت پلیـــس 
آگاهـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی گفـــت : 
دو نـــوع امنیـــت داریـــم امنیـــت فیزیکـــی و 
ــه  ــی کـ ــت فیزیکـ ــت. امنیـ ــاس امنیـ احسـ
ــی،  ــت احساسـ ــد و امنیـ ــی بیننـ ــه مـ همـ
ــود را در  ــودرو خـ ــی خـ ــه یعنـ ــی کـ امنیتـ
جایـــی پـــارک کنـــی و دلـــت قـــرص باشـــد 
کـــه آســـیبی بـــه آن نمـــی رســـد. دو نـــوع 
ـــر  ـــری و غی ـــم پیشـــگیری کیف پیشـــگیری داری
ـــری بخشـــی  ـــر کیف ـــری، در پیشـــگیری غی کیف
ـــردم  ـــه م ـــس و بخشـــی وظیف ـــه پلی ازآن وظیف
ـــت بعضـــی  ـــا رعای ـــزود : ب اســـت. شـــری زاده اف
از اصـــول و حقـــوق شـــهروندی خـــود و آگاه 
ـــوان از  ـــی ت ـــتان  م ـــان و دوس ـــازی اطرافی س

وقـــوع جـــرم پیشـــگیری کـــرد.
شــری زاده عنــوان کــرد:  در مــورد آگاه 
داریــم،  آگاه ســازی  نــوع  دو  هــم  ســازی 
ــرم  و  ــوع ج ــل از وق ــی قب ــازی عموم آگاه س
ــده  ــر عه ــه ب ــوع جــرم ک ــد وق آگاه ســازی بع

ــت. ــت اس حاکمی
وظیفــه  ســازی  آگاه  ایــن  افــزود:  وی 
ــم  ــه ه ــن زمین ــط  در ای ــای مرتب ــتگاه ه دس
چــون پلیــس، آمــوزش و پــرورش و غیــره مــی 
باشــد کــه ایــن آگاه ســازی در کاهــش وقــوع 
ــرد: بعضــی  ــر اســت. وی تشــریح ک جــرم موث
ــخاص  ــگاری اش ــهل ان ــاس س ــر اس ــم ب جرای
اتفــاق مــی افتــد. وی گفــت: بعضــی زیــر 
ــه  ــال پروان ــد اصــالح شــود مث ــا بای ســاخت ه
 ســاخت مــی دهیــم ولــی پروانــه امنیتــی 

نمی دهیم. 

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا تاکید بــر این که 
ثبــت نــام بــرای کنکــور ســال 1399 از فــردا چهارشــنبه 1۶ بهمن مــاه 
آغــاز می شــود، گفــت: ایــن آزمــون در روزهــای 12 و 13 تیرمــاه ســال 

1399 در حوزه هــای امتحانــی سراســر کشــور برگــزار می شــود. 
دکتــر حســین توکلــی، ضمــن اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ــه  ــال 1399 ب ــری س ــون سراس ــرکت در آزم ــرای ش ــام ب ثبت ن
ــای  ــون دوره ه ــا آزم ــته های ب ــرش دانشــجو در رش منظــور پذی
پردیس هــای  و  مجــازی  نیمــه حضــوری،  روزانــه، شــبانه، 
خودگــردان دانشــگاه  پیــام نــور، موسســات آموزشــی غیرانتفاعــی 
و غیردولتــی و همچنیــن رشــته های بــا آزمــون دانشــگاه آزاد از 

ــق ســایت  ــردا چهارشــنبه 1۶ بهمــن جــاری منحصــرا از طری ف
ــود. ــاز می ش ــوزش کشــور آغ ــازمان ســنجش آم س

وی در ادامـــه تصریـــح کـــرد: ثبـــت نـــام بـــرای آزمـــون 
ســـال 1399 تـــا روز پنج شـــنبه 24 بهمن مـــاه ادامـــه دارد و 
ـــام  ـــه ثبـــت ن داوطلبـــان در مهلـــت تعییـــن شـــده بایـــد نســـبت ب
ـــن  ـــا و همچنی ـــه راهنم ـــن دفترچ ـــد. همچنی ـــدام کنن ـــود اق خ
ــا  ــته های بـ ــام رشـ ــوص ثبت نـ ــی در خصـ ــه تکمیلـ اطالعیـ
آزمـــون دانشـــگاه ها بـــرای ســـال 1399 همزمـــان بـــا شـــروع 
ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــایت س ـــق س ـــام از طری ثبت ن

ـــت. ـــی اس ـــل دسترس قاب

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور یــادآور شــد: 
ــر  ــور از 9 تی ــون کنک ــای باآزم ــه جلســه رشــته ه کارت ورود ب
ــرار مــی گیــرد  ــن ســازمان ق ــر روی ســایت ای ــاه ســال 99 ب م
داوطلبــان تــا 11 تیــر مــاه فرصــت دارنــد نســبت بــه دریافــت 

پرینــت کارت خــود اقــدام کننــد.
دکتــر توکلــی گفــت: آزمــون سراســری ســال 1399 در 
روزهــای 12 و 13 تیرمــاه ســال 1399 در حوزه هــای امتحانــی 
برگــزار می شــود و کارنامــه اولیــه ایــن آزمــون دهــه دوم مــرداد 
مــاه بــر روی ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور منتشــر 
مــی شــود و داوطلبــان بــه صــورت اینترنتــی مــی تواننــد نســبت 

بــه انتخــاب رشــته خــود اقــدام کننــد.
وی در پایــان گفــت: نتیجــه نهایــی کنکــور 99 در دهــه دوم 
شــهریور مــاه از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 

اعــالم خواهــد شــد.

تالش ها و مجاهدت های اصناف نقطه عطف تاریخ معاصرکشور است

آغاز ثبت نام کنکور از امروز
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برابــر راي شــماره 139860304009000998 مورخــه 1398/10/02 هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک هریــس و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آقــای محمــد فرهــادی بــه شــماره ملــی 1739430891 در شــش دانــگ یکقطعــه خانــه بــاغ بــه مســاحت 
2372/99  متــر و مربــع تحــت پــالک 2 اصلــی واقــع در اراضــی روســتاي ســرخه گاو  بخــش 11 تبریــز حــوزه ثبــت ملــک هریــس مــورد ابتیاعــی از 1- آقــای جلیــل کعبــه ای 
ــای محمــد  ــده آق ــه متقاضــی پرون ــخ 1387/09/30 ب ــه تاری ــر قولنامــه عــادی ب ــان بیــوک کعبــه ای و محمــود فرهــادی براب ــر معاوضــه نامــه مورخــه 1386/08/11 2- آقای براب
فرهــادی انتقــال یافتــه و مالکیــت ایشــان محــرز گردیــده اســت  لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ الصــاق آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/16  -   تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/12/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان هریس - حسین نصیرزاده
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چهارشنبه 16 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 669 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان

برگزاری جلسه شورای ورزش با اصالح ساختار

ــان  ــتان آذربایجـ ــان اسـ جلســـه شـــورای اداری کل ورزش و جوانـ
ــات،  ــاوری اطالعـ ــز فنـ ــس مرکـ ــی رئیـ ــور مطلّبـ ــا حضـ ــرقی بـ شـ
ـــس  ارتباطـــات و تحـــّول اداری ســـه شـــنبه 15 بهمـــن در ســـالن کنفران

اداره کل برگـــزار شـــد.
در ایــن جلســه مســائل مربــوط بــه تخصیــص اعتبــار بــرای مدیریــت 
منابــع انســانی ، حــوزه آمــوزش ، حقــوق و دســتمزد کارکنــان و ارزیابــی 
ــث و  ــورد بح ــر م ــای ناظ ــتگاه ه ــارت دس ــتی و نظ ــای باالدس نهاده

بررســی قــرار گرفــت.
مطلّبــی رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات،  ارتباطــات و تحــول اداری 
وزارت ورزش و جوانــان گفــت: رویکــرد مــا افزایــش میــزان اثــر بخشــی 
منابــع انســانی و مالــی اســت و در ایــن راســتا اقــدام بــه اصــالح ســاختار 

کردیــم.  

رئیــس هیــأت کشــتی کالنشــهر تبریــز بــا حضــور در دفتــر روزنامــه در رابطــه بــا میزبانــی مســابقات 
کشــتی جوانــان آذربایجــان شــرقی در دو رشــته آزاد و فرنگــی اظهــار کــرد: بــرای اولیــن بــار مســابقات 
کشــتی اســتانی در ســالن پورشــریفی تبریــز برگــزار مــی شــود و تمــام شهرســتان هــای اســتان در ایــن 
رقابــت حاضــر هســتند کــه ایــن نشــان دهنــده اهمیــت و ســطح کیفــی باالی مســابقات فــوق می باشــد.

ــته آزاد و  ــرقی در دو رش ــان ش ــان آذربایج ــابقات کشــتی جوان ــا، مس ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــردار  ــت س ــالمی و گرامیداش ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و یکمی ــبت چه ــی بمناس فرنگ
ــز مورخــه 18 بهمــن در ســالن  ــی هیــأت کشــتی تبری ــه میزبان دلهــا، ســپهبد قاســم ســلیمانی ب

ــد شــد.    ــزار خواه ــز برگ پورشــریفی تبری
در همیــن راســتا رئیــس هیــأت کشــتی تبریــز بــا اشــاره بــه ایــن کــه مســابقات فــوق بعــد از 
ــرای  ــه تیــم برگــزار خواهــد شــد، گفــت: ب ــه صــورت منســجم و تیــم ب ــرای اولیــن ب ســال هــا ب
اولیــن بــار مســابقات کشــتی اســتانی در ســالن پورشــریفی برگــزار مــی شــود و تمــام شهرســتان 
ــی  ــت و ســطح کیف ــده اهمی ــن نشــان دهن ــه ای ــت حاضــر هســتند ک ــن رقاب ــای اســتان در ای ه

بــاالی مســابقات فــوق مــی باشــد.
یوســف خداکرمــی جمــع کشــتی گیــران حاضــر در مســابقات را نزدیــک بــه 220 نفــر عنــوان 
کــرده و افــزود: در رشــته آزاد حــدود 180 نفــر و در فرنگــی بــا توجــه بــه ایــن کــه فقــط شهرســتان 
هــای میانــه، تبریــز، ملــکان، مراغــه و چاراویمــاق در ایــن رشــته فعالیــت دارنــد نزدیــک 40 نفــر 

در ایــن مســابقات حاضــر خواهنــد بــود.
وی در مــورد سرپرســت جدیــد هیــأت اســتان گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه آقــای جابــر اســدی 
ــا روســای هیــأت دعــوت نامــه ای  ــرای آشــنایی ب ــد ب سرپرســت هیــأت کشــتی اســتان شــده ان
بــرای حضــور تمامــی روســای هیئــت کشــتی شهرســتان هــا و پیشکســوتان ارســال کــرده انــد و 

مــا نیــز ســعی کــرده ایــم کــه جامعــه کشــتی را در یــک جــا جمــع کنیــم.

خداکرمــی تیــم کشــتی تبریــز را تیــم بســیار خــوب و بــا پتانســیل بــاال توصیــف کــرده و ادامــه 
داد: تیمــی کــه امــروز در اختیــار داریــم اگــر درســت هدایــت شــود قطعــا جــزو پنــج تیــم برتــر 
ــه  ــد اســت ک ــأت کشــتی اســتان معتق ــد هی ــن سرپرســت جدی ــود و همچنی ــد ب کشــوری خواه
تبریــز بایــد مســجم شــده و تمامــی اماکــن تمرینــی موجــود در ســطح شــهر بــه صــورت یکپارچــه 

و هماهنــگ درآیــد کــه درســتش هــم همیــن اســت.
وی در انتهــا اضافــه کــرد: میزبــان و حامــی مالــی ایــن مســابقات هیــأت کشــتی تبریــز بــوده و 

ارائــه تمامــی خدمــات و تجهیــز ســالن بــر عهــده مــا مــی باشــد.

ـــی  ـــورد ســـطح کیف ـــه در م ـــر روزنام ـــا حضـــور در دفت ـــز ب ـــدام تبری ـــرورش ان ـــأت پ ـــس هی رئی
ـــت  ـــت: وضعی ـــرقی گف ـــان ش ـــتان آذربایج ـــای اس ـــگاه ه ـــی باش ـــدام قهرمان ـــرورش ان ـــابقات پ مس
نســـبت بـــه گذشـــته تغییـــر کـــرده، ورزشـــکاران مـــا در بهتریـــن ســـطح مســـابقات حاضـــر 
مـــی شـــوند و بهتریـــن مقـــام هـــارا کســـب کـــرده و حـــق خـــود را در مســـابقات کشـــوری 

ـــد. ـــی گیرن م

مســابقات پــرورش انــدام، بــادی کالســیک، فیزیــک، فیزیــک کالســیک و ماســکوالر قهرمانــی 
ــاه وزنکشــی شــده و در مورخــه 17 و 18  ــای اســتان آذربایجــان شــرقی 1۶ بهمــن م باشــگاه ه

بهمــن مــاه در ســالن فتــح خیبــر تبریــز برگــزار خواهــد شــد.
رئیــس هیــأت پــرورش انــدام کالنشــهر تبریــز برگــزاری مســابقات در اســتان آذربایجــان شــرقی 
را نســبت بــه ســایر اســتان هــا از جایــگاه مناســبی برخــوردار دانســته و گفــت: تبریــز، اصفهــان، 
شــیراز و کــرج از قطــب هــای پــرورش انــدام ایــران بــه حســاب مــی آینــد و بعــد از پایتخــت در 

ســطح کشــور حرفــی بــرای گفتــن دارنــد.
رضــا شــاکرنژاد بــا اشــاره بــه افزایــش کیفیــت ســطح مســابقات و ورزشــکاران اســتان نســبت 
بــه گذشــته اظهــار داشــت: بــدن ســازانی بــا کیفیــت مناســب در ایــن مســابقات شــرکت کــرده و 
مطمئنــا بــرای حضــور در تیــم اســتان و اعــزام بــه مســابقات کشــوری تمــام تالششــان را خواهنــد 

نمــود. 
وی بــا بیــان اینکــه افــراد زیــادی از شهرســتان هــا بــا تیــم تهــران در مســابقات کشــوری حاضــر 
مــی شــوند و اصلــی تریــن علــت تفــاوت ســطح کیفــی پایتخــت بــا ســایر اســتان هــا همیــن اســت، 
گفــت: در همــه رشــته هــای ورزشــی ایــن طــور بــوده و هســت کــه ورزشــکاران بــرای بیشــتر دیــده 
ــدان مســابقات  ــه می ــم پایتخــت ب ــت در تی ــا عضوی ــرس از حــق خــوری در مســابقه ب شــدن و ت

مــی آینــد.
قهرمــان ســابق چندیــن دوره از مســابقات قهرمانــی کشــور در رابطــه بــا تغییــر وضعیــت کنونــی 
ــز و آذربایجــان شــرقی منســجم  ــروز تبری ــه داد: ام ــز ادام ــدام تبری ــرورش ان ورزشــکاران رشــته پ
شــده، ورزشــکاران مــا در بهتریــن ســطح مســابقات حاضــر مــی شــوند و بهتریــن مقــام هــارا کســب 

کــرده و حــق خــود را در مســابقات کشــوری مــی گیرنــد.

در آستانه برگزاری مسابقات کشتی جوانان استان؛

حضور تمامی شهرستان ها در مسابقات کشتی جوانان استان

برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاه های آذربایجان شرقی

م الف: 456
سند تعهدنامه غیر مالی

آقـــای بختیـــار زارع چوبانکـــره بـــه شـــماره ملـــی 50۶92380۶1  
فرزنـــد اســـمعیل بـــه شـــماره شناســـنامه 273 متولـــد 1345/07/09 
ـــه آدرس:  ـــیر و ب ـــب ش ـــدور، عج ـــل ص ـــنامه 273 مح ـــماره شناس ـــه ش ب
ـــروی دبســـتان 9 دی، پشـــت ســـوپر  ـــدی، روب عجـــب شـــیر، شـــهرک مرن
ـــر  ـــن دفت ـــر در ای ـــوق الذک ـــد ف ـــر متعه ـــخ تحری ـــت احـــدی. در تاری مارک
حاضـــر گردیـــد و بعداالحضـــور اقـــرار و اعتـــراف صریـــح  نمـــود بـــر اینکـــه 
پروانـــه بهـــره بـــرداری یـــک واحـــد دامـــداری 885- 3/۶57 بتاریـــخ 
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــادره از س ـــدور 1393/07/23 ص ص
ـــرداری بهداشـــتی  ـــه بهـــره ب ـــع طبیعـــی آذربایجـــان شـــرقی و پروان و مناب
ـــب  ـــود نمـــوده و مرات تحـــت شـــماره 1۶۶7 مورخـــه 1395/0۶/10 را مفق
ـــت  ـــال درخواس ـــت و فع ـــده اس ـــالم ش ـــه اع ـــات مربوط ـــه مقام ـــز ب را نی
ـــررات  ـــق مق ـــور را طب ـــرداری مزب ـــره ب ـــای به ـــه ه ـــی پروان ـــدور المثن ص
ـــل ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و  ـــذا بدینوســـیله در مقاب دارد ل
ـــان  ـــکی آذربایج ـــازمان دامپزش ـــرقی و س ـــان ش ـــی آذربایج ـــع طبیع مناب
شـــرقی و ســـایر ادارات و دوایـــر دولتـــی و مقامـــات قضائـــی ملتـــزم و 
ـــود  ـــرداری مفق ـــره ب ـــای به ـــه ه ـــه پروان ـــه چنانچ ـــد ک ـــد گردی متعه
ـــوء  ـــورد س ـــا م ـــود و ی ـــدا ش ـــخاصی پی ـــا اش ـــخص ی ـــت ش ـــده در دس ش
ـــر  از  ـــوق الذک ـــای ف ـــه ه ـــه پروان ـــبت ب ـــا نس ـــرد و ی ـــرار گی ـــتفاده ق اس
ـــده  ـــرد از عه ـــی گ ـــه حق ـــی و مطالب ـــا اشـــخاصی ادعائ طـــرف شـــخص ی
ـــد و  ـــی آن برای ـــازات قانون ـــارت وارده و مج ـــت خس ـــی و پرداخ جوابگوی
نامبـــرده هـــر گونـــه ادعـــا و اعتـــراض را در ایـــن خصـــوص از خـــود ســـلب 

ـــود. ـــاقط نم و س

ــوردی  ــای کوهن ــروع از دنی ــرای ش ب
صحبــت کنیــد، چــه عاملــی ســبب انگیزه 

ــرای فتــح یــک قلــه مــی گــردد؟ ب
کوهنــوردی و هیمالیــا نــوردی فراتر از ورزش اســت، 
بــه نوعــی ماجراجوئــی تلقــی شــده و پــر از تجربیــات 
تــازه و متفــاوت مــی باشــد و چــه انگیــزه ای بهتــر از 
فتــح یــک قلــه 8000 متــری و اهتــزاز پرچــم کشــور و 

پــرآوازه کــردن نــام ایــران در آن ســوی مرزهــا.

تاکنــون بــه کــدام کــوه هــای جهــان 
صعــود داشــته ایــد؟

ــل  ــم داخ ــته ام، ه ــددی را داش ــای متع صعوده
کشــور و هــم صعودهــای بــرون مــرزی کــه از 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــی ت ــان م ــن آن ــاخص تری ش
اشــاره کــرد، صعــود قلــه هــای بــاالی 8000 متــری 
در هیمالیــای نپــال و هیمالیــای پاکســتان، صعــود و 
فعالیــت در هفــت قلــه 8000 متــری و صعــود پنــج 
ــگ  ــان پلن ــب نش ــری و کس ــاالی 7000 مت ــه ب قل

ــی از کشــور روســیه. برف
گشــایش مســیری بــا درجــه ســختی بــاال بــه نــام 
مســیر ایرانــی ها در دیواره اوشــبا در کشــور گرجســتان 
ــه  ــت کاری ک ــوان گف ــی ت ــرأت م ــه ج ــن را ب ــه ای ک
هنــوز بعــد از 12 ســال نظیــر آن تکــرار نشــده اســت.

ــز  ــم تبری ــزاز پرچ ــت و اهت ــه اورس ــود قل  صع
2018 در کنــار پرچــم کشــور عزیزمــان ایــران.

برفــی  پلنــگ  نشــان  مــورد  در 
ــان را  ــن نش ــالی ای ــه س ــد، در چ بگوئی
دریافــت کردیــد و چــه کســانی در دنیــا 

ــد؟ ــان را دارن ــن نش ای
ــاالی 7000  ــه ب ــج قل ــت از پن ــه ای اس مجموع
متــری که در کشــورهای تاجیکســتان، قرقیزســتان و 

قزاقســتان قــرار گرفتــه انــد و هــر کوهنــوردی موفق 
ــور  ــرف کش ــود از ط ــه ش ــج قل ــن پن ــود ای ــه صع ب
روســیه نشــانی بــه او اهــدا مــی شــود بــه نــام نشــان 
پلنــگ برفــی کــه مــن ایــن نشــان را در ســال 1395 

دریافــت کــرده ام.
ــورهای  ــوردان کش ــان را کوهن ــن نش ــوال ای معم
روســیه، قراقســتان، قرقیزســتان و اکرایــن دریافــت 
ــاالی  ــطح ب ــت و س ــل آن کیفی ــد و دلی ــرده ان ک

ــد. ــی باش ــوق م ــای ف ــور ه ــوردی کش کوهن

در  اکســیژن  بــدون  صعودهــای 
ــا  ــای ب ــا صعوده ــر ب ــات 8000 مت ارتفاع
ــی دارد؟ ــه تفاوت ــیژن چ ــول اکس کپس

ــود  ــاص خ ــرایط خ ــیژن ش ــدون اکس ــود ب صع
را دارد و ایــن کار مســتلزم تمرینــات هــوازی در 
ارتفاعــات و تمرینــات قدرتــی اســت و نیــز بــه تــوان 
ــم  ــی کن ــه بســتگی دارد، فکــر م ــب و ری ــاالی قل ب
ــرد  ــی ف ــدرت روان ــوارد ق ــن م ــر از همــه ای ــم ت مه

اســت.
دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ســرما و یــخ و بــاد 
ــر صفــر کــه خــون  در دمــای دمــای 50 درجــه زی
در حــال منجمــد شــدن اســت کاری دشــوار اســت 
امــا بــا اکســیژن مکمــل شــرایط خیلــی بهتــر اســت، 
ــد چــون اکســیژن  ــز انســان خــوب کار مــی کن مغ
کافــی بــه مغــز مــی رســد، ســرمای کمــی احســاس 
ــان پیــدا مــی کنــد.  مــی شــود و خــون بهتــر جری
ــی  ــده آل م ــورد ای ــک کوهن ــرای ی ــرایط ب ــن ش ای
ــیژن در  ــدون اکس ــود ب ــه صع ــبت ب ــا نس ــد ام باش

دنیــا از اعتبــار کــم تــری برخــوردار اســت. 

ــام  ــن ب ــح بلندتری ــیر فت ــا در مس آی
ــتن  ــراه داش ــدم هم ــان ع ــای جه ه

کپســول اکســیژن مشــکالتی را برایتــان 
ــت ؟ ــود آورده اس ــه وج ب

ــای  ــام فاکتوره ــه تم ــل از برنام ــون قب ــر. چ خی
صعــود بــدون اکســیژن را بــه دســت مــی آوریــم و 
از لحــاظ جســمی و روانــی آمــاده هســتیم و تجربــه 
ایــن کار را داریــم و هیــچ وقــت بــی محابــا کاری را 

انجــام نمــی دهیــم.

ــما در  ــه ای ش ــور حرف ــی حض در ط
ورزش کوهنــوردی چــه حمایــت هایــی از 
ســوی مســئولین برایتــان انجــام گرفتــه 

اســت؟
ــده  ــام ش ــی انج ــی کم ــت خیل ــفانه حمای متاس
ــه هیــچ  اســت. مــن اگــر خــودم کار نمــی کــردم ب
وجــه نمــی توانســتم تمامــی ایــن صعودهــا را کــه 
ــه ارمغــان آورده ام از  ــران ب ــزم ای ــرای کشــور عزی ب
بعــد مالــی تامیــن کنــم، اگــر هزینــه کل صعودهــا 
ــتان،  ــط دوس ــد توس ــم 10 درص ــر بگیری را در نظ
ــی و 20  ــای خصوص ــرکت ه ــط ش ــد توس 20 درص
درصــد آن از ســوی شــورای اســالمی کالنشــهر 
ــه مخــارج را  ــه شــده و بقی ــز و شــهرداری تهی تبری

ــرده ام. ــن ک ــری تأمی ــا کارگ خــودم ب
ـــی  ـــت مبلغ ـــه اورس ـــه در برنام ـــد ک ـــه نمان ناگفت
در صحـــن شـــورا تصویـــب شـــد ولـــی قبـــل از 
ـــم  ـــت کن ـــتم دریاف ـــی را نتوانس ـــچ مبلغ ـــه هی برنام
ــت  ــود اورسـ ــپار صعـ ــی رهسـ ــول قرضـ ــا پـ و بـ
ـــالی  ـــدال ط ـــتم م ـــکر توانس ـــدا را ش ـــه خ ـــدم ک ش
ـــده را  ـــب ش ـــغ تصوی ـــم، مبل ـــب کن ـــان را کس جه
در طـــی دو ســـال بـــه صـــورت مبالـــغ ناچیـــز و 
بـــا تـــالش طاقـــت فرســـا و شـــاید نزدیـــک بـــه 

ــهرداری و  ــه شـ ــد بـ ــت و آمـ ــار رفـ ــت بـ دویسـ
ــر  ــای دکتـ ــاب آقـ ــای جنـ ــری هـ ــه پیگیـ البتـ
ـــکر  ـــر و تش ـــان تقدی ـــا دارد از ایش ـــه ج ـــری ک دبی

کنـــم دریافـــت کـــرده ام.

ــه ای  ــی برنام ــای آت ــاه ه ــا در م آی
ــد؟ ــر داری ــود در نظ ــرای صع ب

ــع  ــه مرتف ــو ششــمین قل ــه چوآی ــود قل ــه صع بل
جهــان بــه ارتفــاع 8201 متــر و بــه ســبک ســرعتی 

کــه تاکنــون ایــن کار انجــام نشــده اســت.

ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
موجــود هزینــه هایتــان را چگونــه 
تامیــن مــی نمائیــد و بــا چــه مشــکالتی 

ــتید؟ ــرو هس روب
 متاســفانه از زمانــی کــه قیمت ارز افزایــش یافته 
ــالش  ــف شــده اســت، ت ــز متوق ــن نی صعودهــای م
مــی کنــم در ایــن صعــود کــه اوایــل فروردیــن مــاه 
صــورت خواهــد گرفــت بتوانــم حمایــت هــای مالــی 

الزم را داشــته باشــم. 

ــه  ــش رو چ ــود پی ــه صع ــرای برنام ب
انتظاراتــی از مســئولین مربوطــه داریــد 

ــد؟ ــرده ای ــی ک ــا اقدام آی
 بلــه اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت و همچنیــن 
در طــی نامــه ای بــه جنــاب آقــای دکتــر دبیــری بــا 
ــه  ــر حداکثــر مســاعدت ب موافقــت ایشــان مبنــی ب
ــر شــهین باهــر ارجــاع  ــای دکت ــاب آق شــهردار جن
داده شــده اســت ولــی فعــال هنــوز هیــچ نتیجــه ای 

حاصــل نشــده اســت. 

ــوان  ــه عن ــی ب ــش خصوص ــر بخ اگ
ــش رو  ــود پی ــرای صع ــی ب ــی مال حام
ــه  ــال آن چ ــد در قب ــد باش ــه من عالق
کاری مــی توانیــد برایــش انجــام دهیــد؟

ـــرکت در  ـــی ش ـــوی حام ـــا لگ ـــم ی ـــزاز پرچ اهت
ـــی  ـــی در تمام ـــای حام ـــب لوگوه ـــه، نص ـــاالی قل ب
لبـــاس هـــای صعـــود، ســـاخت مســـتند صعـــود، 
ســـاخت تیزرهـــای تبلیغاتـــی بـــرای شـــرکت 
حامـــی، ارائـــه گـــزارش صعـــود بـــا حضـــور 
ــهروندان  ــوردان و شـ ــه کوهنـ ــئولین و جامعـ مسـ
و اعـــالم نـــام شـــرکت در تمامـــی مصاحبـــه هـــا 
و اســـتقبال و همچنیـــن همـــکاری بـــا نظـــرات و 

ــنهادات حامـــی مالـــی. پیشـ

دیــدگاه شــما نســبت بــه تاثیــری کــه 
ــان  ــوردی در انس ــوه و کوهن ــت ک طبیع

ایجــاد مــی کنــد چگونــه اســت؟
کــوه روح انســان را جــال مــی دهــد و باعــث مــی 
ــه  ــاالی قل ــد را در ب ــت خداون ــان عظم ــود انس ش
ــه  ــت ک ــی اس ــور  ورزش ــد و همینط ــاس کن احس
ــکالت  ــر مش ــختی در براب ــر س ــر و س ــه صب روحی
ــی  ــر در تمام ــن ام ــرد و ای ــی ب ــاال م را در انســان ب
مراحــل زندگانــی باعــث تعالــی آدمــی مــی گــردد.

و اما سخن آخر.
ــکاران را  ــا ورزش ــرم م ــئولین محت ــدوارم مس امی
ــام  ــا ن ــه گذاشــتیم ت کــه از جــان و مــال خــود مای
ایــران را در میادیــن بــزرگ ورزشــی پــر آوازه کنیــم، 
ــغ  ــا دری ــان را از م ــت هایش ــرده و حمای ــاد نب از ی

نکننــد.

دوری و دوستی مسئوالن با ورزشکاران
سید حسین زینالی

ــدون  ــای ب ــا صعوده ــه ب ــی ک ــن ایران ــار آفری ــورد افتخ ــور، کوهن ــی پ ــدی قل مه
اکســیژن در ارتفاعــات بــاالی 8000  متــری مشــهور اســت در ســال 96 موفــق 
بــه صعــود بــدون اکســیژن بــه بــام جهــان، قلــه اورســت شــده و توانســت مــدال 
ــیون  ــی از فدراس ــگ برف ــان پلن ــده نش ــت آورد. وی دارن ــان را بدس ــای جه ط
کوهنــوردی روســیه بــوده و در رشــته هــای دیــواره نــوردی و صعودهــای میکــس، 
ــتان  ــتان و دوی کوهس ــواری کوهس ــه س ــی، دوچرخ ــای آلپ ــوردی، صعوده ــخ ن ی

ــص دارد. تخص
ــو،  ــه چوآی ــه قل ــورد تبریــزی در فروردیــن مــاه ســال آتــی قصــد صعــود ب کوهن
ششــمین قلــه مرتفــع جهــان )بــه ارتفــاع 8201 متــر( را دارد و ایــن صعــود بــه 
صــورت ســرعتی و بــدون اکســیژن در حالــی صــورت خواهــد گرفــت کــه تاکنــون 
کســی ایــن کار را انجــام نــداده اســت امــا شــرایط ارزی موجــود، تأمیــن مســائل 
مالــی و عــدم توجــه همیشــگی مســئولین بــه قهرمانــان ملــی مشــکاتی را بــرای او 
بــه وجــود آورده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه کشــور هــای سراســر دنیــا در 

آرزوی داشــتن چنیــن ورزشــکارانی مــی باشــند.
ــا ایشــان انجــام داده  ــه ای را ب در راســتای مســائل فــوق گفــت و گــوی صمیمان

ایــم کــه ماحصــل آن تقدیــم مخاطبیــن عزیــز مــی گــردد.

قطبی:
 سرمربیگری تیم ملی ایران افتخار 

بزرگی است
ســـرمربی اســـبق تیـــم ملـــی فوتبـــال ایـــران 
ــرای  ــران بـ ــی ایـ ــم ملـ ــرمربیگری تیـ گفـــت: سـ
ـــد  ـــی تردی ـــت و ب ـــی اس ـــار بزرگ ـــردی افتخ ـــر ف ه
می تـــوان بـــا ایـــن تیـــم قدرتمنـــد راهـــی جـــام 

جهانـــی شـــد. 
ــا در  ــا ایرنـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــین قطبـ افشـ
ــت: در  ــن، گفـ ــود در چیـ ــرایط خـ ــوص شـ خصـ
ابتـــدا بایـــد بـــه تمـــام مـــردم ایـــران بخصـــوص 
فوتبـــال دوســـتان ســـالم کنـــم. خوشـــبختانه در 
ـــروس  ـــوز وی ـــم هن ـــور داری ـــا حض ـــه م ـــهری ک ش
ـــم  ـــا ه ـــود و م ـــرگ ش ـــث م ـــته باع ـــا نتوانس کرون

ــتیم. ــن و در اردو هسـ ــارج از چیـ ــون در خـ اکنـ
وی ادامـــه داد: شـــرایط بســـیار خوبـــی در 
لیـــگ دشـــوار و بســـیار پرهیجـــان چیـــن داریـــم 
ــگاه از  ــران باشـ ــواداران و مدیـ ــبختانه هـ و خوشـ

ــیار رضایـــت دارنـــد. عملکـــرد تیـــم بسـ
ـــران در  ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــبق تی ـــرمربی اس س
ـــرد  ـــران و عملک ـــی ای ـــم مل ـــت تی ـــوص وضعی خص
ــورد  ــت در مـ ــت: هیچ وقـ ــس گفـ ــارک ویلموتـ مـ
عملکـــرد ســـایر همکارانـــم اظهـــار نظـــر نکـــرده 
و نخواهـــم کـــرد چـــون ایـــن عمـــل را مخالـــف 
ُعـــرف و مغایـــر بـــا اصـــول همـــکاری می بینـــم. 
اگـــر روزی خصوصـــی او از مـــن در خصـــوص 
ـــم  ـــم نظرات ـــور حت ـــه ط ـــد ب ـــوال کن ـــردش س عملک

را بیـــان می کنـــم.
قطبـــی اظهـــار داشـــت: انتخـــاب مـــارک 
ــه  ــت کـ ــورت گرفـ ــرایطی صـ ــس در شـ ویلموتـ
ــک  ــد یـ ــود و بایـ ــار بـ ــت فشـ ــیون تحـ فدراسـ
مربـــی خارجـــی را جانشـــین کارلـــوس کـــی روش 
می کـــرد امـــا ایـــن یعنـــی عـــذر بدتـــر از گنـــاه 

اســـت.
ـــی  ـــی و عل ـــه نوی ـــر قلع ـــورد شـــانس امی وی در م
دایـــی بـــرای پذیـــرش ســـرمربیگری تیـــم ملـــی 
ایـــران گفـــت: همان طـــور کـــه عـــرض کـــردم در 
مقامـــی نیســـتم کـــه بتوانـــم در خصـــوص ایـــن 
ـــر دو  ـــم. ه ـــر ده ـــران نظ ـــال ای ـــزرگ فوتب ـــردان ب م
ـــی هســـتند. شـــغل  آنهـــا دارای ویژگی هـــای خاص
مربیگـــری همیشـــه بـــا ریســـک همـــراه بـــوده و 

ـــت. ـــغل نیس ـــن ش ـــدا از ای ـــک ج ریس
ــرد:  ــد کـ ــی تاکیـ ــم ملـ ــبق تیـ ــرمربی اسـ سـ
ــر  ــرای هـ ــال بـ ــی فوتبـ ــم ملـ ــری در تیـ مربیگـ
مربـــی یـــک انتخـــاب ویـــژه اســـت، بـــه شـــرطی 
ـــت  ـــه وق ـــب و ب ـــان مناس ـــنهاد آن در زم ـــه پیش ک

ارایـــه شـــود.
ــا  ــروز بـ ــا امـ ــا تـ ــه آیـ ــوص اینکـ وی در خصـ
او بـــرای حضـــور در تیـــم ملـــی مذاکـــره شـــده 
ــنهاد  ــروز پیشـ ــا امـ ــت: تـ ــار داشـ ــت، اظهـ اسـ
ــرف  ــن از طـ ــای مـ ــر برنامه هـ ــه مدیـ ــمی بـ رسـ
ــه  ــرادی کـ ــی افـ ــت ولـ ــده اسـ ــیون نشـ فدراسـ
دلشـــان بـــرای فوتبـــال ایـــن مملکـــت می ســـوزد 
بـــا او رایزنی هایـــی داشـــته اند کـــه رســـمی 
ــرای  ــم ملـــی بـ ــرمربیگری تیـ ــوده اســـت. سـ نبـ
ـــال  ـــر ح ـــه ه ـــا ب ـــت ام ـــی اس ـــار بزرگ ـــن افتخ م
مســـایلی وجـــود دارد کـــه مانـــع از ایـــن اتفـــاق 

شـــده اســـت.
قطبــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا حضــور 
او در تیــم ملــی ایــران بــا توجــه بــه حضــور ایــران 
ــت،  ــی نیس ــک بزرگ ــروه ریس ــوم گ ــگاه س در جای
ــه  ــه ب ــن لحظ ــا ای ــم ت ــه گفت ــور ک ــت: همان ط گف
ــا  ــت ام ــده اس ــره نش ــن مذاک ــا م ــمی ب ــور رس ط
همیشــه در مربیگــری دنبــال کارهــای ســخت بــودم 

ــا هــدف تیــم خــود را انتخــاب کــردم. و ب
ســرمربی اســبق تیــم فوتبــال پرســپولیس در 
ــت:  ــت گف ــهرآورد 92 پایتخ ــزاری ش ــوص برگ خص
ــی و  ــازی بســیار بزرگــی اســت کــه هــر مرب ــی ب درب
ــه کنــد.  بازیکنــی دوســت دارد آن را از نزدیــک تجرب
ــران  ــهرآورد ای ــور در ش ــن حض ــارات م ــی از افتخ یک
بــه عنوان ســرمربی پرســپولیس اســت و خوشــبختانه 

ــن تیــم قهرمــان لیــگ شــویم. ــا ای توانســتیم ب
وی تصریـــح کـــرد: دو تیـــم و بـــه ویـــژه 
هـــواداران آنهـــا ســـرمایه های اصلـــی فوتبـــال 
ـــردن در  ـــی کار ک ـــر مرب ـــرای ه ـــتند و ب ـــران هس ای

ــت. ــذت بخـــش اسـ ــرایطی لـ ــن شـ چنیـ
ــن  ــی مـ ــت: آرزوی قلبـ ــار داشـ ــی اظهـ قطبـ
ــت  ــابقه اسـ ــن مسـ ــپولیس در ایـ ــت پرسـ موفقیـ
امـــا بـــرای هـــر دو ســـرمربی جـــوان کـــه از 
ســـرمایه های فوتبـــال ایـــران هســـتند آرزوی 

می کنـــم. موفقیـــت 

ترکیب آسیایی تیم ملی کشتی آزاد 
اعالم شد

ترکیــب تیــم ملــی کشــتی آزاد بزرگســاالن 
ایــران بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی آســیا 

ــالم شــد. اع
ــی  ــیا ط ــی آس ــتی آزاد قهرمان ــای کش رقابت ه
روزهــای 3 و 4 اســفندماه در شــهر »دهلی نــو« 

ــود. ــی ش ــزار م برگ
ترکیــب تیــم ایــران بــرای حضــور در ایــن 

مســابقات بــه شــرح زیــر اســت:
57 کیلوگرم: علیرضا سرلک
۶1 کیلوگرم: مجید داستان

۶5 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی
70 کیلوگرم: امیرحسین حسینی

74 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی
79 کیلوگرم: علی سوادکوهی

8۶ کیلوگرم: احمد بذری
92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

97 کیلوگرم: مجتبی گلیج
125 کیلوگرم: پرویز هادی
سرمربی: غالمرضا محمدی

حاجــی  عبــاس  مهربــان،  ابراهیــم  مربیــان: 
جــوکار مصطفــی  مســعود  و  کنــاری 
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــی  ـــای ورزش ـــته ه ـــروع از رش ـــرای ش ب
ـــهر  ـــی ش ـــه ورزش ـــش مجموع ـــت پوش تح

صحبـــت بفرمائیـــد.
مــدت زیــادی بــود کــه بــه دنبــال مکانــی بــودم 
ــی کار  ــف ورزش ــه مختل ــد زمین ــم در چن ــا بتوان ت
کــرده و قســمت هــای مختلــف آن را تجهیــز کنــم 
ــه یــاری خــدا محقــق شــد، وقتــی  کــه ایــن امــر ب
بــرای اولیــن بــار وارد ســالن شــدم و ارتفــاع بیــش 
از 12 متــری آن را دیــدم نصــب دیــواره ســنگ 

ــه خــورد. ــم جرق ــوردی در ذهن ن
ــت  ــه عل ــتان و ب ــرادرم و دوس ــری ب ــا همفک   ب
ــا  وســعت ســالن، رینــگ بوکــس را در مجموعــه بن
ــگاه  ــوان باش ــه عن ــالن را ب ــمتی از س ــاده و قس نه
بوکــس تجهیــز کردیــم و باتوجــه بــه ایــن کــه هیــچ 
ــتند  ــی نداش ــن موقعیت ــا چنی ــگاه ه ــدام از باش ک
ایــن ایــده را عملــی کردیــم و مجهــز تریــن ســالن 
بوکــس نیــز در ایــن مجموعــه دایــر شــد که توســط 

قهرمــان ســابق بوکــس جهــان اداره مــی شــود.
ـــه  ـــه ب ـــن مجموع ـــی ای ـــن مصنوع ـــمت چم قس
ـــهرمان در  ـــال ش ـــای فوتب ـــم ه ـــن تی ـــر تمری خاط
ـــرکات  ـــد ح ـــان بتوانن ـــا بازیکن ـــده ت ـــه ش ـــر گرفت نظ
ـــد  ـــام دهن ـــمت انج ـــن قس ـــود را در ای ـــی خ تمرین
ـــود  ـــی ب ـــیار عال ـــود بس ـــه خ ـــه نوب ـــده ب ـــن ای ـــه ای ک
تـــا جایـــی کـــه باشـــگاه هایـــی کـــه بـــه تازگـــی 
تاســـیس مـــی شـــوند ایـــن قســـمت را در نظـــر 

ـــد. ـــی گیرن م

ــای  ــی از بخــش ه ــن قســمت TRX  یک همچنی
ــرای  ــه ب ــوده ک ــه ب ــن مجموع ــاداب ای ــرح و ش مف
باشــگاه ســابقمان در ســال 91  بــار در  اولیــن 
کلیــد خــورده بــود و در ادامــه در ایــن مجموعــه بــا 
قســمتی مجهــز و بــا ســازه مخصــوص رقــم خــورد.  

ایـــن مجموعـــه در چـــه ســـاعاتی 
ـــهروندان و  ـــرای ش ـــود را ب ـــات خ خدم

ورزشـــکاران ارائـــه مـــی دهـــد؟
ایــن مجموعــه در کلیــه رشــته هــای تحــت 
ــب  ــا 10:30 ش ــح ت ــاعت 7 صب ــود از س ــش خ پوش
آمــاده ارائــه خدمــات بــه همشــهریان عزیــز می باشــد.

بـــه عنـــوان یکـــی از بهتریـــن 
مجموعـــه هـــای ورزشـــی در ســـطح 
ـــورد  ـــور، درم ـــمالغرب کش ـــتان و ش اس
ـــن  ـــداث ای ـــدف از اح ـــی و ه ـــده اصل ای

مجموعـــه بیـــان بفرمائیـــد.
همانطـــور کـــه اشـــاره کـــردم خیلـــی وقـــت 
ــه  ــر تأســـیس چنیـــن مجموعـ ــه در فکـ ــود کـ بـ
ـــاری  ـــم افتخ ـــا ه ـــودم ت ـــا ب ـــن ه ـــهر اولی ای در ش
ـــی  ـــه ای فرهنگ ـــم مجموع ـــوده و ه ـــهر ب ـــرای ش ب
و  همشـــهریان  بـــرای  مناســـبی  تفریحـــی  و 
ـــاری  ـــه ی ـــه ب ـــود آورم ک ـــی بوج ـــکاران گرام ورزش
ـــتان  ـــودم و دوس ـــبانه روزی خ ـــات ش ـــدا و زحم خ

عزیـــزم ایـــن مجموعـــه احـــداث گردیـــد.  

ـــی  ـــته های ـــه رش ـــا و در چ ـــم ه ـــدام تی ک
ـــد و  ـــی کنن ـــن م ـــه تمری ـــن مجموع در ای
ـــی  ـــه خدمات ـــا چ ـــا و ارگان ه ـــاد ه ـــرای نه ب

ـــد؟ ـــی دهی ـــه م ارائ
هـــای  تیـــم  و  سرشـــناش  افـــراد  کل  در 
زیـــادی از ایـــن مجموعـــه اســـتفاده مـــی کننـــد 
ــه  ــوان بـ ــی تـ ــان مـ ــن آنـ ــاخص تریـ ــه از شـ کـ
تیـــم تراکتـــور تبریـــز، ماشـــین ســـازی تبریـــز و 
ــف  ــای مختلـ ــته هـ ــهرمان در رشـ ــان شـ قهرمانـ

ــرد. ــاره کـ اشـ
ـــی و  ـــام مهندس ـــا، نظ ـــی آت ـــرکت هواپیمای ـــا ش ب
ـــم  ـــرارداد داری ـــر ق ـــد ارگان دیگ ـــت و چن ـــک مل بان
و اگـــر ســـازمان هـــای دیگـــری تمایـــل داشـــته 
باشـــند مـــی توانیـــم بـــه ایشـــان خدمـــات ارائـــه 

ـــم. دهی

ــت  ــوان مدیریـ ــوزه ورزش بانـ در حـ
باشـــگاه مهـــران را نیـــز بـــر عهـــده 
ـــردی  ـــه عملک ـــه چ ـــن زمین ـــد، در ای داری

داشـــته ایـــد؟
ـــرای  ـــم ب ـــول تای ـــورت ف ـــه ص ـــران ب ـــگاه مه باش
ـــر  ـــی عص ـــه ول ـــت منطق ـــوده و در مرکزی ـــوان ب بان
ـــته  ـــه رش ـــگاه در کلی ـــن باش ـــرار دارد، ای ـــز ق تبری
ـــاز  ـــر نی ـــوده و بناب ـــوان ب ـــرای بان ـــی ب ـــای ورزش ه
ـــی  ـــن یک ـــده و همچنی ـــز گردی ـــوق تجهی ـــه ف منطق

ــوان  ــای بانـ ــگاه هـ ــن باشـ ــن و بزرگتریـ از بهتریـ
ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــتان ب ـــطح اس س

ایـــن باشـــگاه رشـــته هـــای TRX ، ایروبیـــک، 
ایروبیـــک پیشـــرفته، پیالتـــس، CX ، جامپینـــگ، 
کیـــک بوکســـینگ، آمادگـــی جســـمانی، تناســـب 
ــد  ــی دهـ ــش مـ ــازی را پوشـ ــدن سـ ــدام و بـ انـ
ــکار  ــوان ورزشـ ــه بانـ ــات بـ ــه خدمـ ــاده ارائـ و آمـ

عزیزمـــان مـــی باشـــد.
همچنیـــن بـــا تـــوکل بـــه خـــدا و در راســـتای 
پیشـــبرد اهدافمـــان در حـــال تجهیـــز باشـــگاهی 
دیگـــر و بســـیار لوکـــس در همیـــن منطقـــه هســـتیم.  

در زمینـــه باشـــگاه و باشـــگاه داری 
چـــه مشـــکالتی وجـــود دارد و چـــه 
مربوطـــه  مســـئولین  از  انتظـــاری 

ــد؟ داریـ
ـــودش را دارد  ـــاص خ ـــکالت خ ـــغلی مش ـــر ش ه
و هیـــچ شـــغلی هـــم بـــدون مشـــکل و دردســـر 
ــز  ــهر تبریـ ــه کالنشـ ــئولین مربوطـ ــت. مسـ نیسـ
از جملـــه ریاســـت اداره ورزش و جوانـــان و امـــور 
باشـــگاه هـــای اداره فـــوق و همچنیـــن ریاســـت 
ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــدام اس ـــرورش ان ـــأت پ هی
ـــا  ـــوده و م ـــا ب ـــتیبان م ـــه پش ـــز همیش ـــهر تبری و ش
ـــوده  ـــاری نم ـــه ســـازی ورزش شـــهرمان ی را در بهین

ـــد. ان

ـــه  ـــا در زمین ـــگاه ه ـــش باش ـــروزه نق ام
ـــهروندان را  ـــالمت ش ـــعه ورزش و س توس

ـــد؟ ـــی کنی ـــی م ـــه ارزیاب چگون
ــتم  ــر از آن هسـ ــک تـ ــی کوچـ ــده خیلـ بنـ
ــورت  ــه صـ ــاس بـ ــه حسـ ــن زمینـ ــه در ایـ کـ
ــورد  ــی در مـ ــم ولـ ــر نمایـ ــار نظـ ــی اظهـ کلـ
از  کوچکـــی  عضـــو  عنـــوان  بـــه  خودمـــان 
ایـــن خانـــواده ســـعی کـــرده ایـــم محیطـــی را 
ـــکاران  ـــهروندان و ورزش ـــه ش ـــم ک ـــم نمائی فراه
عزیـــز بـــا خیـــال راحـــت در محیطـــی امـــن، 
ــای  ــترس هـ ــو و اسـ ــه دور از هیاهـ ــرم و بـ گـ
ــه و در  ــود پرداختـ ــالمتی خـ ــه سـ ــره بـ روزمـ
ــن و  ــر و ذهـ ــگاه فکـ ــور در باشـ ــدت حضـ مـ
ــود  ــتای ســـالمتی خـ ــود را در راسـ جســـم خـ

ــند. ــود بخشـ بهبـ
همینجـــا اعـــالم مـــی کنـــم از اینکـــه روزانـــه 
ـــود را در  ـــمند خ ـــان ارزش ـــاعت از زم ـــل دو س حداق
ـــی  ـــه م ـــود هزین ـــالمت خ ـــرای س ـــا ب ـــه م مجموع

ـــندیم.   ـــد خرس کنی

ـــت و در  ـــان چیس ـــی خودت ورزش اصل
ـــد؟ ـــی کنی ـــطحی ورزش م ـــه س چ

ـــال  ـــه فوتب ـــادی ب ـــه زی ـــی عالق ـــان نوجوان در زم
داشـــتم و در چنـــد تیـــم مطـــرح آن دوران نیـــز 
بـــازی کـــردم، در دوران دبیرســـتان بـــه کشـــتی 

ـــت  ـــته فعالی ـــن رش ـــی در ای ـــدم و مدت ـــد ش عالقمن
ـــردم. ک

ـــت  ـــوه و طبیع ـــه ک ـــدیدی ب ـــه ش ـــدا عالق از ابت
ــوردی روی  ــه کوهنـ ــال 13۶0 بـ ــتم و از سـ داشـ
آوردم و کلیـــه کـــوه هـــای مرتفـــع کشـــور را در 
همـــان ســـال هـــای اولیـــه صعـــود نمـــودم و در 
حـــال حاضـــر از ســـال 91 بـــه بعـــد نیـــز بنابـــر 
ـــن  ـــرب تری ـــی از مج ـــر یک ـــر نظ ـــای کارم زی اقتض
ـــه  ـــه ای ب ـــه حرف ـــورت نیم ـــه ص ـــور ب ـــان کش مربی

ورزش پـــرورش انـــدام مـــی پـــردازم. 

ـــه  ـــک مجموع ـــر ی ـــوان مدی ـــه عن ب
ـــان  ـــه جوان ـــه ای ب ـــه توصی ـــی، چ ورزش

ـــد؟ داری
مجموعـــه هـــای ورزشـــی نقـــش بســـزایی در 
ـــا  ـــد و م ـــی نماین ـــا م ـــه ایف ـــراد جامع ـــالمت اف س
بـــا ایـــن مســـئله درگیـــر بـــوده و آن را هـــر روز 
ــتا  ــن راسـ ــه در همیـ ــم کـ ــی کنیـ ــاس مـ احسـ
بـــه جوانـــان ورزش دوســـت توصیـــه مـــی کنـــم 
حداقـــل روزی یـــک ســـاعت از وقتشـــان را بـــرای 
ســـالمت خـــود اختصـــاص دهنـــد تـــا شـــادابی و 
ــود  ــان نمـ ــراوت حاصـــل از ورزش در زندگیشـ طـ

پیـــدا کنـــد. 

ـــود و  ـــی خ ـــته تحصیل ـــا رش در انته
ـــه در  ـــد ک ـــخنی داری ـــر س ـــن اگ همچنی
ـــد  ـــاره نش ـــه آن اش ـــان ب ـــت و گویم گف

ـــد. ـــان بفرمائی را بی
بنـــده دانـــش آموختـــه کارشناســـی بـــرق 
ـــن  ـــه ای ـــتم. از اینک ـــز هس ـــگاه تبری ـــدرت از دانش ق
ــان  ــه در خدمتتـ ــد کـ ــود آوردیـ ــکان را بوجـ امـ
ـــی در کار و  ـــدوارم هرکس ـــگذارم و امی ـــم سپاس باش

رشـــته خـــود موفـــق بـــوده و ســـربلند باشـــد.

SHAHR CLUB
ــع در  ــهر واقـ ــی شـ ــه ورزشـ مجموعـ
ــداران،  ــان پاسـ ــز، اتوبـ ــهر تبریـ کالنشـ
نرســـیده بـــه اللـــه پـــارک بـــا مجهـــز 
ـــا در  ـــی روز دنی ـــای ورزش ـــتگاه ه ـــن دس تری
ـــت،  ـــراس فی ـــازی، ک ـــدن س ـــای ب ـــته ه رش
ـــای،  ـــوآی ت ـــینگ، م ـــک بوکس ـــس، کی بوک
دفـــاع شـــخصی، ســـنگ نـــوردی، TRX و 
چمـــن مصنوعـــی بـــه عنـــوان یکـــی از 
ـــی  ـــای ورزش ـــه ه ـــن مجموع ـــرفته تری پیش
ــالم و  ــی سـ ــور و محیطـ ــمالغرب کشـ شـ
صرفـــا ورزشـــی در خدمـــت خانـــواده 
ــز  ــهر تبریـ ــت کالنشـ ــای ورزش دوسـ  هـ

می باشد.

 در مصاحبه اختصاصی با مدیریت مجموعه ورزشی شهر مطرح شد:

مجموعه های ورزشی نقش بسزایی در سالمت جامعه ایفا می نمایند
سید حسین زینالی

در دنیــای امــروزی جوامــع بــرای بهبــود نگــرش امیــد بــه زندگــی و افزایش کّمیت 
و کیفیــت آمادگــی جســمانی و بدنــی شــهروندان خــود در پــی گســترش کیفیــت و 
توســعه امکانــات ورزشــی و افزایــش مشــارکت مــردم در امــور ورزش شــهروندی 
هســتند. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع مجموعــه هــای ورزشــی موجــود در 
ســطح جوامــع تاثیــر مســتقیمی در ارتقــا کیفیــت زندگــی افــراد را دارا می باشــند 
ــی  ــای ورزش ــه ه ــن مجموع ــز تری ــی از مجه ــراغ یک ــه س ــتا ب ــن راس ــه در همی ک
شــمالغرب کشــور رفتــه و گفــت و گــوی صمیمانــه ای را بــا مدیــر 48 ســاله اهــل 

تبریــز انجــام داده ایــم.
ــهر  ــع در کانش ــهر واق ــی ش ــه ورزش ــس مجموع ــر و مؤس ــجادیفر، مدی ــد س اح
تبریــز از ســال 1391 وارد عرصــه باشــگاه و باشــگاه داری شــده و علیرغم مدت 
ــن باشــگاه  ــوان یکــی از موفــق تری ــه عن ــن حــوزه ب ــاه فعالیــت در ای ــان کوت زم
داران شــمالغرب کشــور مطــرح مــی باشــد. مجموعــه ورزشــی شــهر رشــته هــای 
مرتبــط بــا بــدن ســازی، بوکــس و رشــته هــای مربــوط بــه آن و ســنگ نــوردی را بــا 

پیشــرفته تریــن امکانــات در ســالنی وســیع پوشــش مــی دهــد.
ماحصل گفت و گوی انجام شده تقدیم مخاطبین عزیز می گردد.

     آدرس: تبریز، اتوبان پاسداران، جنب الله پارک، مجتمع ورزشی شهر )آتیال(
تلفن تماس: 04136610515  - 04136679772  -  09143114161

shahr.club :اینستاگرام

آدرس: تبریز، ولیعصر، نبش فلکه شریعتی
 تلفن تماس:       04133328226  -  09143114161

 mehran_club :اینستاگرام


