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برنامه  معاون وزیر برای 
نجات فرش 

با امضای تفاهم نامه همکاری
تولید نخستین خودرو برقی ایرانی 

در سایپا و مپنا

افتتاح آزادراه تبریز - سهند 
تا پایان امسال 

 صنایع جانبی فرش باید دوباره زنده شود
مشکل اصلی فرش دستباف ایرانی بازار فروش و موضوع بازاریابی و مارکتینگ است

گروه مپنا نیز از پیش، برنامه ایجاد زیرساخت برای خودرو های برقی را دنبال کرده

استان ما پل ارتباطی آسیا و اروپا ست

آینده این شرکت با ورود محصوالت جدید خودروی برقی به بازار، متفاوت خواهد بود

دولت سهم ۴۰درصدی خود را برای اجرای آزادراه سهند پرداخت کرده

در زمینه ایجاد پلت فرم های برقی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم

در سالی که گذشت هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده
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روحانی: 

هیچ کس باالتر از قانون و مردم نیستهیچ کس باالتر از قانون و مردم نیست

 اروپا نمی خواهد از مکانیسم ماشه 
استفاده کند

دولت پیشنهادی برای بنزین
 عید ندارد 

متخلفان ثبت نام خودرو را 
به ما معرفی کنید 

عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
از 19بهمن پرداخت می شود 
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سیاست

رییـــس دفتـــر رییـــس جمهـــوری ســـفر 
مســـوول سیاســـت خارجـــی اتحادیـــه اروپـــا بـــه 
ایـــران را بســـیار خـــوب عنـــوان کـــرد و گفـــت: 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــورل ای ـــای ب ـــارات آق ـــای اظه معن
ـــد و از  ـــی نمی کن ـــه را عملیات ـــم ماش ـــا مکانیس اروپ
ـــام  ـــر از برج ـــه ای بهت ـــچ موافقتنام ـــا هی ـــد اروپ دی

وجـــود نـــدارد. 
بــه گــزارش از ایرنــا، محمــود واعظــی در حاشــیه 
جلســه هیــات دولــت در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران 
دربــاره ســفر جوســپ بــورل مســئول سیاســت 
ــان  ــت: ایش ــران گف ــه ای ــا ب ــه اروپ ــی اتحادی خارج
روز دوشــنبه ســفری بــه تهــران داشــتند و در ایــن 
ــی و  ــای الریجان ــف، آق ــر ظری ــای دکت ــا آق ــفر ب س

ــتند. ــی داش ــوری دیدارهای ــرم جمه ــت محت ریاس
ــت  ــه خواس ــفر ب ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی  وی ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــوده، گف ــان ب ــود ایش خ
ایشــان اخیــراً منصــوب شــده بــا توجــه بــه شــرایطی 
ــاذ  ــا اتخ ــه م ــی ک ــود و مواضع ــده ب ــش آم ــه پی ک
ــه  ــم ک ــم گام پنج ــژه تصمی ــه وی ــم -ب ــرده بودی ک
ــر  ــه ه ــا ب ــود- اروپایی ه ــی ب ــیار مهم ــم بس تصمی
دلیــل عالقــه منــد بودنــد عکس العمــل نشــان 
ــع  ــال آن مواض ــران در قب ــع ای ــه مواض ــد  ک بدهن

ــود. ــی ب ــم و قاطع محک
مذاکــرات  جمهــوری  رییــس  دفتــر  رییــس 
مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا را بســیار 
خــوب عنــوان کــرد و افــزود: نکتــه اولــی کــه آقــای 
ــود کــه قبــول کردنــد  ــد ایــن ب ــورل مطــرح کردن ب
ــه  ــام ب ــکا از برج ــروج آمری ــا خ ــا ب ــه اروپایی ه ک
ــد  ــد بمانن ــی کــه داشــتند، نتوانســتند پایبن تعهدات

ــد. ــل کنن ــه  آن عم و ب
کــه  دومــی  بحــث  کــرد:  اضافــه  واعظــی 
ــا  ــود کــه حتمــا اروپ ــن ب ــد ای ایشــان مطــرح کردن
ــط خــوب  ــران رواب ــا ای می خواهــد در همــه ابعــاد ب
داشــته باشــد گفتنــد کــه مــا بــه ســهم خودمــان در 
ــد  ــا تــالش می کنیــم کــه برجــام بمان اتحادیــه اروپ
و فعــال هیــچ موافقتنامــه ای را بهتــر از برجــام 
نداریــم و بایــد تــالش کنیــم و از مــا هــم خواســت 

ــم. ــکاری کنی ــه هم ک

 اروپا نمی خواهد برجام به هم بخورد 
ــان  ــوری خاطرنش ــس جمه ــر ریی ــس دفت  ریی
کــرد: معنــی دیگــر ایــن اظهــارات ایــن اســت 
ــرح  ــه مط ــم ماش ــاره مکانیس ــه درب ــه ک ــه آنچ ک
کــه  همانطــور  نمی شــود  عملیاتــی  می کردنــد، 
ــن  ــال ممک ــر ح ــه ه ــد. ب ــل گفتن ــه قب ــد هفت چن

ــد  ــان بخواهن ــی خودش ــکار عموم ــرای اف ــت ب اس
ــا داشــته  ــا گام پنجــم م پاســخ هایــی در ارتبــاط ب
باشــند و ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه تــا جایی 
ــورد. ــم بخ ــه ه ــام ب ــاًل برج ــه عم ــد ک ــش برون پی

ــظ  ــرای حف ــا ب ــهای اروپ ــوص تالش وی در خص
برجــام گفــت: اروپــا تــالش خــود را می کنــد، 
ــا فشــارهایی  ــات اقتصــادی اروپــا در ارتبــاط ب امکان
ــد، محــدود اســت.  ــکا وارد می آی کــه از طــرف آمری
ــی  ــتیم و تمام ــن ۵ گام را برداش ــا ای ــه م ــروز ک ام
ــم  ــه نوعــی قطــع کردی تعهــدات خودمــان را االن ب
کــه در چارچــوب برجــام نیــز اســت عمــال االن بــه 
آن معنــا بدهــکار نیســتیم و بــه دنبــال ایــن هســتیم 

ــم. ــان را ادامــه بدهی ــی خودم کــه مســیر اصل
ــات  ــاره بیان ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس واعظ
ــح کــرد:  ــدوم تصری ــاره رفران رییــس جمهــوری درب
رفرانــدوم مســیر خــاص خــودش را دارد و بایــد 
ــک  ــه ی ــرای اینک ــد ب ــته باش ــود داش ــی وج اجماع
ــدوم  ــس رفران ــود. نف ــرا ش ــور اج ــدوم در کش رفران
ــا و  ــدوم یکــی از بنده ــدی نیســت. رفران موضــوع ب
اصولــی اســت کــه در قانــون اساســی مــا وجــود دارد 

ــت. ــده اس ــل ش ــه آن عم ــم ب ــته ه در گذش

سیاست دولت مشارکت حداکثری است
وی در ارتبــاط بــا انتخابــات تصریــح کــرد: 
سیاســت و موضــع دولــت در رابطــه بــا بحــث 
ــه  ــواره ب ــا هم ــت. م ــن اس ــیار روش ــات بس انتخاب
انتخابــات و مشــارکت حداکثــری  دنبــال یــک 
ــه  ــا توج ــات ب ــه انتخاب ــم ک ــاد داری ــتیم. اعتق هس
بــه نقــش بســیار مهمــی کــه در در شــرایط امــروز 
ــا مشــارکت  ــات پرشــور ب دارد، اگــر مــا یــک انتخاب
بســیاری  قطعــا  باشــیم  داشــته  را  حداکثــری 

و  کــرده  خنثــی  را  دشــمنان  توطئه هــای  از 
خواهــد  نظام مــان  بیشــتر  اقتــدار  نشــان دهنده 
حداکثــری  مشــارکت  اســاس  برهمیــن  بــود. 

سیاســت دولــت اســت.
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری افــزود: از ســوی 
ــه  دیگــر اینکــه چــه زمانــی مشــارکت حداکثــری ب
وجــود می آیــد، زمانــی کــه انتخابــات رقابتــی باشــد. 
ــر  ــم وزی ــه گذشــته ه ــد هفت ــن  چن ــواره در ای هم
کشــور و هــم رییــس جمهــوری و همــه مســئوالن 
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه حوزه هــای انتخابیــه ای 
ــدرت  ــردم ق ــود دارد، م ــر کشــور وج ــه در سراس ک

انتخــاب داشــته باشــند.
ــر  ــه اگ ــم ک ــذا معتقدی ــت: ل ــوان داش ــی عن واعظ
ــود  ــالش ش ــده ت ــی مان ــت باق ــن فرص ــاله در ای انش
ــه  ــردم ب ــرای م ــت را ب ــن فرص ــان ای ــورای نگهب و ش
وجــود بیــاورد کــه در حوزه هــا انتخابــات رقابتــی وجــود 

ــود. ــر خواهــد ب داشــته باشــد، نتیجــه آن هــم بهت

در برجام دست برتر را داریم
ــن ســوالی درخصــوص  ــه ای واعظــی در پاســخ ب
ــام  ــالف در برج ــل اخت ــرای ح ــران ب ــات ای اقدام
گفــت: مــا در برجــام دســت برتــر را داریــم و 
ــدات  ــرای گام پنجــم کاهــش تعه ــه ب تصمیمــی ک
گرفتیــم باعــث کــه آنهــا دنبــال مــا باشــندتا 

ــد ــت بکنن صحب
ــه  ــوری در پاســخ ب ــس جمه ــر ریی ــس دفت  ریی
ــر اقتصــاد  ــا ویــروس ب ــاره تاثیــر کرون پرسشــی درب
ــیار  ــان بس ــن در جه ــاد چی ــت: اقتص ــی، گف جهان
ــیوع  ــت ۹ روز از ش ــس از گذش ــت و پ ــی اس بزرگ
ــی داد  ــان م ــت را نش ــا اف ــن، آماره ــا در چی کرون
ــر  ــن موضــوع هــم ب ــن نشــان مــی دهــد ای کــه ای

اقتصــاد چیــن اثــر گذاشــته اســت و هــم بــر اقتصــاد 
جهانــی. طبیعــی اســت کــه  ایــن ویــروس بــر روی 
اقتصــادی کــه یکــی از شــاخص های آن اســت 
ــت  ــم دول ــال ه ــذارد. بهرح ــی گ ــی م ــر مقطع تاثی
چیــن و مابقــی کشــورها بــه ویــژه کشــورهایی کــه 
درگیــر ایــن بیمــاری هســتند همــه درپــی کنتــرل 

ــاری هســتند. ــن بیم ای
وی دربــاره اهمیــت حضــور مــردم در راهپیمایــی 
روز بیســت و دوم بهمــن مــاه نیــز گفــت: ایــن 
راهپیمایــی نمــاد قــدرت ملــی ماســت و همــه 
ــف  ــای مختل ــا و نهاده ــور از ارگان ه ــوالن کش مس
ــور  ــاص کش ــرایط خ ــه در ش ــتند ک ــالش هس در ت
ــد و  ــوت کنن ــترده دع ــور گس ــرای حض ــردم ب از م
ــردم را  ــروز و گذشــته هــم رییــس جمهــوری، م ام
ــه  ــال باتوج ــم امس ــی کن ــر م ــد. فک ــوت کردن دع
ــن  ــه چهلمی ــه ب ــم و باوج ــه داری ــرایطی ک ــه ش ب
روز شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی، باعــث 
ــه وظیفــه و اســالمی ملــی  مــی شــود کــه مــردم ب
خودشــان عمــل کننــد و حضــور گســترده ای را در 

ــت. ــم داش ــر خواهی سراس

 تحریم صالحی تاثیری در برنامه هسته ای 
نمی گذارد

ــم  ــاره تحری ــه پرسشــی درب واعظــی در پاســخ ب
علــی اکبــر صالحــی رییــس ســازمان انــرژی اتمــی و 
موضــع دولــت در ایــن خصــوص، گفــت: تصمیمــات 
ــازوگار  ــی س ــچ منطق ــا هی ــکا ب ــت آمری ــن دول ای
ــه  ــم ب ــه ه ــت ک ــمندی اس ــی دانش ــت. صالح نیس
لحــاظ علمــی و هــم رویکــرد اعتدالــی در کار، 
بــرای مــردم و افــردی کــه بــا وی در تعامــل بودنــد، 
ــه  ــد برنام ــار در رون ــن رفت ــگاه روشــنی دارد. ای جای
هســته ای هیــچ تاثیــری نمــی گــذارد و حتــی عــزم 
دکتــر صالحــی و دولــت را بــرای هدف گــذاری 
ــد.  ــی کن ــران بیشــتر جــزم م ــه هســته ای ای برنام
ــرژی  ــس ان ــل از ریی ــت کام ــن حمای ــت ضم دول

ــد. ــی کن ــوم م ــکا را  محک ــدام آمری هســته ای اق
برنامــه  دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
ــده در  ــو ش ــای دپ ــص خودروه ــرای ترخی ــت ب دول
گمــرکات خاطرنشــان کــرد: قطعــا سیاســت دولــت 
ایــن اســت کــه از هــر تســهیالتی بــه شــرطی کــه 
حالــت قاچــاق نداشــته باشــد در گمــرکات اســتفاده 
کنــد. بــرای اینکــه در ایــن شــرایط  خــودرو، کاالی 
ــد  ــرک نمان ــه ای در گم ــواد اولی ــر م ــی و ه اساس
تــالش بســیار گســترده ای شــده اســت امــروز هــم 

ــیم. ــته باش ــه داش ــن زمین ــه ای در ای مصوب

واعظی:

 اروپا نمی خواهد از مکانیسم ماشه استفاده کند

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور 
گفــت: تبعیــت تشــکل های مردمــی از سیاســت های 
خــاص دولــت یــا الــزام آنهــا بــه اجــرای آئین نامه هــا 

ــدارد.  ــود ن ــت وج ــتورالعمل های دول و دس
بــه گــزارش ایلنــا، معصومــه ابتــکار معــاون 
ــو  ــور در گفت وگ ــان رئیس جمه ــواده و زن ــور خان ام
بــا خبرنــگار ایلنــا دربــاره وضعیــت ســازمان  های 
ــن و  ــه در قوانی ــت: آنچ ــور گف ــاد در کش ــردم نه م
ــن اســت کــه  ــّررات تاکنــون پیش بینــی شــده، ای مق
ــود،  ــتقالل خ ــن اس ــاد ضم ــردم نه ــازمان های م س
مجــوز فعالیت شــان را از دولــت و وزارت کشــور بگیرند 
و ایــن کســب اجــازه، تنهــا بــه ســبب نظــم فعالیــت 
آن هــا در چارچــوب قانــون و مطابــق عملکــردی اســت 

ــت. ــج اس ــان رای ــورهای جه ــام کش ــه در تم ک
ابتــکار تاکیــد کــرد: بــه  هیــچ وجــه نیــاز نیســت، 
سیاســت های تشــکل های مردم نهــاد بــه دولــت 
وابســته و تابــع تمــام تدابیــر یــا فرایند  هــای دولتــی 
باشــد. امــروزه نیــز مطلقــا ســازمان های مــردم  
نهــاد از نظــام بروکراتیــک پیــروی نمی کننــد و 
علــت موفقیــت آن هــا هــم همیــن اســتقالل اســت.

وی تصریــح کــرد: تشــکل های مــردم نهــاد 
ــه تشــکیل می شــوند و ســاختاری  ــی، داوطلبان کنون
لحــاظ  از  همچنیــن  دارنــد.  مســتقل  کامــال 
ــگاه در  ــن ن ــتند و ای ــت هس ــتقل از دول ــی مس مال

دولــت نیســت تــا ســازمان های مــردم نهــاد را 
ــا  ــم ت ــعی کردی ــا س ــد. م ــود کن ــه خ ــته ب وابس
ــی  ــتقالل در دیدبان ــا اس ــاد ب ــازمان  های مردم نه س
کننــد. مشــارکت  کشــور  سیاســت گذاری های  و 

ریاســت  خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
ــا  ــد ب ــه بای ــه هم ــرد: البت ــوری خاطرنشــان ک جمه
ــن  ــند. ای ــگ باش سیاســت های کالن کشــور هماهن
طبیعــی اســت کــه تشــکل های مردم نهــاد نیــز 
ــتا  ــور هم راس ــی کش ــی و کل ــت های مل ــا سیاس ب
ــی از  ــم بخش ــاد ه ــردم نه ــکل های م ــند. تش باش
ــی  ــکل های مردم ــت تش ــا تبعی ــتند، ام ــردم هس م

ــه  ــا ب ــزام آنه ــا ال ــت ی ــاص دول ــت های خ از سیاس
دولــت  و دســتورالعمل های  آئین نامه هــا  اجــرای 
وجــود نــدارد. در ایــن موضوعــات ســازمان های 

ــتند. ــتثنی هس ــاد مس ــردم نه م
ــش رو  ــای پی ــه انتخابات  ه ــاره ب ــا اش ــکار ب  ابت
ــاد  ــردم نه ــازمان  های م ــر س ــا ب ــج آنه ــر نتای و تاثی
گفــت: امیدواریــم در مجلــس و دولــت آینــده، 
الاقــل معتــدالن حضــور داشــته باشــند؛ البتــه پــس 
از دولــت اصالحــات تجربــه تغییــر سیاســت ها 
داشــتیم.  را  سیاســی  تشــکل های  افــول  و 
ــوند  ــن ش ــوی تبیی ــه نح ــت ها ب ــم سیاس امیدواری

کــه تشــکل ها امــکان ادامــه فعالیت هایشــان را 
ــا  ــم ت ــش رفتی ــه ای پی ــه گون ــا ب داشــته باشــند. م
عمــق عملکــرد تشــکل ها در جامعــه بیشــتر و 
قــدرت و اســتحکام مدیریتــی آن هــا تقویــت شــود. 
در حقیقــت اســتقالل آن هــا از دولــت بیشــتر شــده 
ــته  ــه داش ــر بهین ــه تغیی ــا در جامع ــت آن ه و هوی
اســت، از ایــن رو امیدواریــم در برابــر هــر تغییراتــی 

ــند.  ــته باش ــتقامت داش اس
ــه  ــه اینکــه تشــکل ها روح جامع ــا اشــاره ب وی ب
تشــکل های  کــه  در جوامعــی  گفــت:  هســتند، 
مردمــی امــکان عمــل نداشــته باشــند، جامعــه 
ــر  ــن فک ــد داد. م ــت خواه ــود را از دس ــی خ پویائ
می کنــم ســازمان های مــردم نهــاد و تشــکل ها، 
بــه  احتمالــی  مشــکل  هــر  وقــوع  صــورت  در 

داد. خواهنــد  ادامــه  خــود  فعالیت  هــای 
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور 
ــد توانســت،  ــا خواهن ــر اینکــه انجمن ه ــد ب ــا تاکی ب
اســتقامت خــود را در برابــر تغییــرات دولت  هــا حفظ 
ــاد در  ــردم نه ــکل های م ــد تش ــت: رش ــد، گف کنن
ــوده  ــابقه ب ــم س ــم ک ــم و دوازده ــای یازده دولت  ه
ــا در دوره اصالحــات  ــن رشــد تنه اســت. مشــابه ای
ــت  ــای دول ــت تالش  ه ــر و برک ــدوارم خی ــود. امی ب
بــرای انســجام تشــکل های مــردم نهــاد، بــرای 

ــد.  ــی بمان ــردم باق م

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا بیــان 
ــه در  ــت، ب ــا نیس ــت اروپایی ه ــران اولوی ــته ای ای ــوع هس ــه موض اینک
ــکا  ــده آمری ــات آین ــا انتخاب ــار ت ــر و انتظ ــن سیاســت صب ــش گرفت پی
ــوان از  ــان نمی ت ــا آن زم ــت: ت ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــوی اروپایی ه از س
ــی داشــت.  ــم زدای ــه تحری ــی در زمین ــدام عملیات ــا انتظــار اق اروپایی ه
ــاره  ــه دربـ ــه ملـــت، حشـــمت اهلل فالحت پیشـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
اظهـــارات اخیـــر رئیـــس سیاســـت خارجـــی اتحادیـــه اروپـــا مبنـــی 
ـــن  ـــت ای ـــت: واقعی ـــام گف ـــتن برج ـــه داش ـــده نگ ـــرای زن ـــالش ب ـــر ت ب
اســـت کـــه اتحادیـــه اروپـــا قـــدرت، تـــوان و البتـــه اراده محـــدودی 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــل توج ـــه قاب ـــه نکت ـــام دارد البت ـــوع برج در موض
اتحادیـــه اروپـــا در تامیـــن منافـــع خـــود از برجـــام جـــدی اســـت؛ 
آنهـــا بـــه خوبیدریافته انـــد کـــه اگـــر برجـــام را وارد فضـــای ماشـــه 
ـــع  ـــا مان ـــاعه ب ـــع اش ـــای من ـــم ه ـــن رژی ـــی از عملیاتی تری ـــد یک کنن
ـــی کشـــورهای  ـــت ذهن ـــه امنی ـــی اســـت ک ـــن موضوع ـــرو شـــده و ای روب

ـــرد. ـــد ک ـــه خواه ـــکل مواج ـــا مش ـــی را ب اروپای
ــورای  ــس ش ــو در مجل ــرب و دااله ــاد غ ــالم آب ــردم اس ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا بیــش از 
اینکــه بــه دنبــال حفــظ برجــام بــه خاطــر عالقــه بــه ایــران باشــد بــه 
دنبــال حفــظ برجــام بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای امنیــت ذهنــی 

کشــورهای اروپایــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای اروپایــی بــه خوبــی مــی داننــد کــه 

نمــی تواننــد وارد راهبــرد بحــران ســاز بــا ایــران شــوند، افــزود: اگرچــه 
ترامــپ بــا بحــران ســازی معــادالت مختلفــی را از بیــن بــرده و ضربــه 
اساســی بــه برجــام وارد کــرده امــا اروپایــی هــا از ایــن رفتارهــا پرهیــز 
ــا ایــن حــال موضــوع هســته ای ایــران اولویــت اروپایــی  مــی کننــد ب

هــا نیســت.
ــی همچــون  ــا را موضوعات ــروز اروپایی ه ــت ام فالحــت پیشــه اولوی
برگزیــت برشــمرد و گفــت: اروپایی هــا امــروز یــک ســال صبــر 
ــات  ــه انتخاب ــا نتیج ــد ت ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــار را در دس و انتظ
ــا  ــت ت ــت آن اس ــود، واقعی ــخص ش ــکا مش ــوری آمری ــت جمه ریاس
ــری  ــار شــکل گی ــات مشــخص نشــود انتظ ــه نتیجــه انتخاب ــی ک زمان

موضــع مشــخص از اروپایــی هــا در قبــال ایــران انتظــار بیهــوده و بــی 
فایــده ای بــوده بــه طوریکــه بعیــد اســت کشــورهای اروپایــی در زمینــه 

ــد. ــران کنن ــه ای ــی کمکــی ب ــم زدای تحری
ــادآوری شــکل گیــری  ــا ی ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ب
اقداماتــی کــه همزمــان بــا ورود بــورل بــه ایــران شــکل گرفــت گفــت: 
ــد  ــای خری ــی از ظرفیت ه ــدن بخش ــال ش ــات فع ــن اقدام ــی از ای یک
ــی  ــه موضوع ــه البت ــود ک ــق اینســتکس در ســوئیس ب ــی از طری داروی
ــه  ــران در زمین ــکالت ای ــتمر مش ــان مس ــوان درم ــه عن ــه ب ــت ک نیس
تحریــم بــه حســاب آیــد بلکــه تنهــا چــراغ ســبز خیلــی کمرنگــی بــه 

ایــران بــود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
اســالمی تمدیــد معاف هــای هســته ای گذشــته ایــران از ســوی آمریــکا 
را از دیگــر اقدامــات همزمــان بــا ورود بــورل بــه ایــن خوانــد و گفــت: 
اگرچــه ایــن اقــدام بــه اشــتباه چــراغ ســبز بــه ایــران اعــالم شــد امــا 
ــای  ــظ محدودیت ه ــرای حف ــی ب ــا تالش ــه تنه ــود بلک ــور نب ــن ط ای
هســته ای ایــران بــود، در واقــع آمریکایی هــا بــا ایــن اقــدام آن بخــش 
ــته ای  ــیومی هس ــای کنسرس ــا همکاری ه ــته ای ی ــای هس از برنامه ه
ایــران را کــه باعــث حفــظ محدودیــت هســته ای ایــران شــود را شــامل 
تمدیــد معافیت هــای تحریمــی کردنــد تــا ایــران نتوانــد وارد گام هــای 
ــع خــود را  ــای برجــام مناف ــت ه ــا اســتفاده از ظرفی ــدی شــده و ب بع

تامیــن کنــد.

ابتکار: 

سازمان  های مردم نهاد باید در راستای سیاست های ملی فعالیت کنند

فالحت پیشه:

اروپایی ها سیاست صبر و انتظار را در قبال ایران در پیش گرفته اند 

خرازی: 
همیشه آماده گفت وگو با عربستان 

بوده ایم
خارجــی  روابــط  راهبــردی  شــورای  رئیــس 
گفــت: بــرای حــل مشــکالت منطقــه بــه روش هــای 
ــه در  ــی و چ ــای سیاس ــه در عرصه ه ــارن، چ نامتق
ــی  ــرا دیپلماس ــت؛ زی ــاز اس ــی نی ــای نظام عرصه ه
بین المللــی  ســازمان های  طریــق  از  کــه  رایــج 
یــا گفت وگــو بــا قدرت هــای جهانــی پیگیــری 

می شــود، کارســاز نیســت. 
ایســنا، ســیدکمال خــرازی در  بــه گــزارش 
دیــدار بــا ســرکیس نعــوم و ناصــر قندیــل، از 
جهــان  برجســته  تحلیلگــران  و  روزنامه نــگاران 
عــرب در ادامــه گفــت: ایــن دیــدگاه، راهبــرد 

محــور مقاومــت را تشــکیل مــی  دهــد.
ــن  ــواالت ای ــخگوی س ــدار، پاس ــن دی وی در ای
خصــوص  در  لبنانــی  برجســته  روزنامه نــگار  دو 
تحــوالت منطقــه به ویــژه پــس از اقــدام آمریــکا بــه 
ــود  ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــرور س ت
ــران  ــت ای ــت مل ــزم مقاوم ــن منطــق و ع ــا تبیی و ب
و محــور مقاومــت در برابــر توطئه هــای آمریــکا، 
ــع  ــای مرتج ــی رژیم ه ــتی و برخ ــم صهیونیس رژی
ــییع  ــر تش ــدن تصاوی ــا دی ــرد: ب ــح ک ــی تصری عرب
میلیونــی پیکــر شــهید ســلیمانی، میــزان اثرگــذاری 
ــر مــردم ایــران بــه خوبــی قابــل  شــهادت ایشــان ب

اســت. درک 
ــا  ــی ب ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــس ش رئی
اشــاره بــه پاســخ قاطــع ایــران بــه اقــدام تروریســتی 
ــد  ــن االس ــگاه عی ــرار دادن پای ــدف ق ــکا و ه آمری
در عــراق کــه پایــگاه بــزرگ آمریکایی هــا بــود، 
ــابقه  ــزرگ بی س ــی ب ــن قدرت نمای ــرد: ای ــح ک تصری
بــود، چــرا کــه تــا بــه حــال هیــچ کشــوری جــرات 
پایــگاه  مســتقیم  صــورت  بــه  اســت  نداشــته 
تروریســتی  اقــدام  تالفــی   در  را  آمریکایی هــا 

ــد. ــرار ده ــدف ق ــکا ه آمری
خــرازی بــا بیــان اینکــه رویدادهــای اخیــر تفاوت 
ــی  ــای عرب ــی رژیم ه ــتقل و برخ ــران مس ــان ای می
وابســته را بــه خوبــی آشــکار ســاخته اســت، گفــت: 
ــه گاو  ــه ب ــه ک ــورهای منطق ــی کش ــالف برخ برخ
ــا  ــا ب ــران تنه ــده اند، ای ــل ش ــکا تبدی ــیرده آمری ش
ــظ و در  ــود را حف ــتقالل خ ــردم، اس ــر م ــکاء ب ات

ــد. ــاه نمی آی ــی کوت ــچ قدرت ــر هی براب
وی تاکیــد کــرد: ایــن روحیــه ناشــی از انقالبــی 
ــه رهبــری  اســت کــه بیــش از چهــار دهــه قبــل ب
ــت و  ــر نشس ــه ثم ــران ب ــی )ره( در ای ــام خمین ام

ــم. ــن می گیری ــالگرد آن را جش ــده، س ــه آین هفت
ــا  ــی ب ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــس ش رئی
ــالمی در  ــوری اس ــری جمه ــی فک ــر مبان ــد ب تاکی
ــان  ــت از مظلوم ــم و حمای ــا ظل ــه ب ــوص مقابل خص
ــم صهیونیســتی و  ــرد: رژی ــد ک و مســتضعفین تاکی
ــن  ــه همی ــم ب ــن رژی ــی ای ــوان حام ــه عن ــکا ب آمری
خاطــر ایــران را خطــری بــرای خــود می داننــد و از 
ایــن رو بــه هــر توطئــه ای علیــه ایــران و دوســتانش 

در منطقــه متوســل می شــوند.
ــون  ــی همچ ــه توطئه های ــاره ب ــا اش ــرازی ب خ
تــالش بــرای برانــدازی دولــت هــای ســوریه و عــراق 
ــزب اهلل  ــر ح ــرد: اگ ــح ک ــش تصری ــک داع ــا کم ب
لبنــان بــه کمــک ســوریه نمی شــتافت، امــروز 
ــود. ــر ب ــش درگی ــا داع ــش ب ــل مرزهای ــان داخ لبن

ــه  ــرای مقابل ــران ب ــه اقدامــات ای ــا اشــاره ب وی ب
صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــکا  توطئه هــای  بــا 
راهبــردی  و  بلندمــدت  هــدف  کــرد:  تاکیــد 
ــا از  ــروج آمریکایی ه ــران، خ ــالمی ای ــوری اس جمه
ــدف بســتگی  ــن ه ــق ای ــه تحق ــه اســت. البت منطق
ــراق و  ــژه ع ــه وی ــه ب ــای منطق ــه خواســت ملت ه ب
ســوریه دارد. مــا شــاهد بودیــم کــه مجلــس عــراق 

ــت. ــرده اس ــد ک ــی تاکی ــن تصمیم ــر چنی ب
ــی در  ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــس ش رئی
همیــن حــال بــر دیــدگاه ایــران بــرای تامیــن 
و  منطقــه  کشــورهای  توســط  منطقــه  امنیــت 
ــا  ــد کــرد و گفــت: م ــگان تاکی ــه بیگان عــدم مداخل
ــو  ــتان گفت وگ ــا عربس ــم ب ــاده بوده ای ــه آم همیش
کنیــم، امــا متاســفانه حــکام ایــن کشــور خودشــان 
ــکا در  ــع آمری ــه مناف ــتند، بلک ــده نیس تصمیم گیرن
ایــن میــان دخیــل اســت. آمریکایی هــا تــالش 
ــرای  ــد و ب ــود ماهــی بگیرن ــن آب گل آل ــد از ای دارن
مســتقاًل  ســعودی  حــکام  نمی گذارنــد  همیــن 

کننــد. تصمیم گیــری 
سیاســت های  تغییــر  ضــرورت  بــر  خــرازی 
تجاوزکارانــه عربســتان و همچنیــن امــارات بــه ویــژه 
در جنــگ علیــه یمــن تاکیــد کــرد و گفــت: بیــش 
از چهــار ســال جنــگ علیــه یمــن ثابــت کــرد کــه 
جنــگ نمی توانــد مشــکالت ســعودی و امــارات 
ــت  ــدون دخال ــت ب ــاز اس ــه نی ــد، بلک ــل کن را ح
ــد  ــن دهن ــن ت ــردم یم ــت م ــه خواس ــگان، ب بیگان
ــر  و اجــازه دهنــد حکومتــی دموکراتیــک مبتنــی ب

اراده مــردم در ایــن کشــور تشــکیل شــود.

تایید صالحیت بیش از ۷ هزار داوطلب، 
انتخابات را رقابتی کرده است 

ــد  ــه تأیی ــاره ب ــا اش ــان ب ــورای نگهب ــر ش دبی
ــای  ــزد از طیف ه ــزار نام ــش از ۷ ه ــت بی صالحی
گوناگــون سیاســی و افــراد مســتقل، گفــت: بــا ایــن 
حجــم از نامزدهــا، انتخابــات پیــش رو همچــون 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــته رقابت گذش
بــه گــزارش فــارس، آیــت اهلل احمــد جنتــی دبیــر 
ــاره  ــا اش ــورا ب ــن ش ــه ای ــان در جلس ــورای نگهب ش
بــه پایــان مرحلــه بررســی شــکایات داوطلبــان 
ــرده ای را در  ــاس و فش ــای کاری حس ــت: روز ه گف
هفتــه گذشــته پشــت ســر گذاشــتیم تــا بــه تمامــی 

ــم. ــت رســیدگی کنی ــا دق ــان ب شــکایات داوطلب
آیــت اهلل جنتــی تاکیــد کــرد: تمــام دقت مــان را 
ــات  ــون انتخاب ــا شــرایط قان ــا داوطلبــان ب ــم ت کردی
مطابقــت دهیــم و آنهــا را احــراز و تائیــد صالحیــت 
کنیــم چراکــه اگــر بی دقتــی در ایــن زمینــه صورت 
بگیــرد و انســانی فاقــد شــرایط وارد مجلــس شــود، 
ــازوکار  ــفانه س ــرد. متاس ــود کاری ک ــر نمی ش دیگ
ــر  ــام هیــات نظــارت ب ــا ن »خودنظارتــی« مجلــس ب

ــدارد. رفتــار نماینــدگان هــم کارآمــدی الزم را ن
ــر  ــزار نف ــش از ۷ ه ــد بی ــه تائی ــه ب وی در ادام
نامــزد از طیف هــای گوناگــون سیاســی و افــراد 
ــم از  ــن حج ــا ای ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــتقل اش مس
ــته،  ــون گذش ــش رو همچ ــات پی ــا، انتخاب نامزده

ــد. ــد ش ــزار خواه ــالم برگ ــی و س ــاءاهلل رقابت انش
آیــت اهلل جنتــی بــا بیــان اینکــه در چهــل ســال 
گذشــته ده هــا انتخابــات برگــزار شــده و امــور 
کشــور بــه اتــکای آرا مــردم اداره شــده اســت، 
گفــت: در همــه ایــن انتخابات هــا مــردم بــا اعتمــاد 
ــورای  ــات و ش ــده انتخاب ــزار کنن ــای برگ ــه نهاد ه ب
نگهبــان پــای صندوق هــای رأی آمده انــد و بــه 
ســالمت انتخابــات ایمــان داشــته اند. نبایــد بــا 
ــات را  ــه انتخاب اظهــارات ناصحیــح، اعتمــاد مــردم ب

ــرد. ــه دار ک خدش
وی خاطرنشــان کــرد: شــورای نگهبــان همــواره 
از رأی مــردم پاســداری کــرده و اجــازه نــداده 
ــود. در  ــال ش ــاس پایم ــام و حق الن ــت نظ جمهوری
ایــن دوره هــم اینگونــه بــوده و تــا آخریــن مرحلــه 
انتخابــات و تأییــد نتایــج آراء نظــارت شــورای 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــان ادام نگهب
ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــان خط ــورای نگهب ــر ش دبی
و دســت انــدرکاران برگــزاری انتخابــات متذکــر 
شــد: همــه بــه ویــژه مســئوالن و مجریــان محتــرم 
ــا  ــا ب ــند ت ــته باش ــر داش ــت نظ ــد دق ــات بای انتخاب
ــه  ــون زمین ــق قان ــام دقی ــی و انج ــت بی طرف رعای
ــات ســالم فراهــم شــود و  مشــارکت خــوب و انتخاب
ــز  ــاز پرهی ــارات حاشیه س ــخنان و اظه ــرح س از ط

ــد. کنن

جبهه اصالح طلبان تاکید کرد:
اصالح طلبان لیست ائتالفی ندارند

ــاح   ــه اص ــذاری جبه ــت  گ ــی سیاس ــورای  عال ش
طلبــان دــر اطاعیــه ای اعــام داشــت: اصاح طلبــان 
ــا هــر  ــوان و ی ــن عن ــی تحــت ای هیــچ لیســت ائتاف
عنــوان دیگــری کــه تداعــی کنندــه ائتــاف اصــاح 
طلبــان باشــد، نخواهنــد داشــت و هــر ائتافــی تحــت 

ــاً تکذیــب مــی شــود.  ایــن عناویــن قوی
شــورای  عالــی  دبیــر  منصــوری«  »آذر 
سیاســت گذاری جبهــه اصاح طلبــان نیــز شــب 
گذشــته دــر حســاب توییتــری خــود نوشــت: شورای 
ــی سیاســت گذاری جبهه اصاح طلبان دــر حوزه  عال
انتخابیه تهران لیست انتخاباتی نمیدهد. احزاب عضو 

بدهند. لیست  میتوانند  خود  عنوان  و  نام  با 
همچنیــن شــورای عالی سیاســت  گــذاری جبهــه 
اصاح طلبــان ایــران اســامی دــر بیانیــه ای بــا 
اعــام حمایــت از حــق قانونــی احــزاب اصــاح 
طلــب بــرای رقابــت حداقلــی دــر رقابت هــای 
از  داشــت:  اعــام  یازدهــم،  مجلــس  انتخابــات 
ــی   ــا م ــا تقاض ــتان ه ــان اس ــوراهای اصاح طلب ش
کنیــم متناســب بــا واقعیــات صحنــه هــای رقابــت، 
ــی  ــه معرف ــبت ب ــی نس ــکل اقتضای ــه ش ــا و ب راس
نامزدهــا و کمــک بــه حضــور پررنــگ مردــم، نهایــت 

ــد. ــذول دارن ــود را مب ــاش خ ــعی و ت س
ــه  ــوزه انتخابی ــر ح ــد: د ــآور ش ــه یاد ــن بیانی ای
ــس،  ــمیرانات و پردی ــهر، ش ــام ش ــران، ری، اس ته
و  احــزاب  حضــور  فرصــت  و  ظرفیــت  عمدــه 
ــه  ــه گرفت ــن جبه ــنا از ای ــام آش ــخصیت های ن ش
ــم  ــه تصمی ــرایط هرگون ــن ش ــا ای ــت. ب ــده اس ش
احــزاب عضــو کــه امــکان رقابــت حداقلــی دــر ایــن 
ــرام  ــان باقیماندــه اســت مــورد احت ــرای آن حــوزه ب
بودــه و حــق قانونــی آنهاســت تــا بــا نــام و عنــوان 
خــود از نامزدهــای مــورد نظــر خــود حمایــت کننــد.

ــد:  ــد کردن ــه تاکی ــن بیانی ــر ای ــان د اصاح طلب
بــر اســاس نتایــج کنونــی برآمدــه از فراینــد بررســی 
و رســیدگی بــه صاحیــت نامزدهــای اصــاح طلــب 
حوزه هــای انتخابیــه از ســوی هیــات هــای اجرایــی، 
نظــارت، متاســفانه عمدــه دبیــران کل احــزاب 
و چهره هــای نــام آور مــا دــر اکثــر حوزه هــای 
انتخابیــه بــه گونــه ای رد صاحیــت شــده انــد کــه 
ــکل  ــه ش ــه ب ــن جبه ــای ای ــور نامزده ــکان حض ام
ــر  ــه سراس ــوزه انتخابی ــطح ۲۰۸ ح ــر س ــل د کام
کشــور فراهــم نیســت و امــکان رقابــت عادانــه بــرای 
ــت. ــر نیس ــب میس ــاح طل ــه دار اص ــان ریش جری

ــورای  ــس ش ــوره مجل ــن د ــات یازدهمی انتخاب
ــود. ــی ش ــزار م ــفندماه برگ ــوم اس ــامی د اس
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ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ بانوی 

سرپرست خانوار 
از ابتدای امسـال برای ۱۰۰ سرپرسـت خانوار زن 

شـغل ایجاد شـده است. 
به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، از ابتدای امسـال 
برای ۱۰۰ سرپرسـت خانوار زن شـغل ایجاد شده است.

باقـر خانـی فرمانـدار ملـکان در همایـش بانـوان 
کار آفریـن گفت:ایـن مشـاغل در زمینـه دامـداری، 
هنر هـای دسـتی، فـرش بافـی، جهره بافـی، خیاطی، 

گلـدوزی وچنـد شـغل دیگر اسـت
باقـر خانـی افـزود: بـرای ایجـاد این تعداد شـغل 
بیش از ۱۰ میلیارد ریال تسـهیالت از محل مشـاغل 

خانگی پرداخت شـده اسـت.
او همچنین از حمایت دولت از هنر جهره بافی خبرداد 
وگفـت: ایـن هنر دسـتی که به مـرور زمان در حـال از بین 
رفتن بود توسـط بانوان روسـتا های خانکنـدی، یولقونلوی 

جدید وقدیم وچند روسـتای دیگر احیاء شـده اسـت
فرمانـدار ملـکان گفـت: هرسـال بیـش از ۴ هـزار 
متـر جهـره توسـط بانـوان ایـن روسـتا ها بافته شـده 

وبـه نقـاط مختلف کشـور صـادر می شـود. 

عباسی مطرح کرد:
اخذ مالیات از خودرو و مساکن 
لوکس، گامی برای جلوگیری از 

معافیت های مالیاتی

ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس می گویـــد 
ـــارد  ـــش از ۱۰ میلی ـــای بی ـــات از خانه ه ـــذ مالی اخ
ــارد  ــک میلیـ ــش از یـ ــای بیـ ــان و خودروهـ تومـ
تومـــان راهـــی بـــرای جلوگیـــری از فرارهـــا و 

معافیـــت هـــای مالیاتـــی اســـت. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، اســـداهلل عباســـی 
ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ــیون  ــه کمیسـ ــه مصوبـ ــاره بـ ــا اشـ ــالمی بـ اسـ
ـــت  ـــاره دریاف ـــال ۹۹ درب ـــه س ـــه بودج ـــق الیح تلفی
ـــارد  ـــاالی ۱۰ میلی ـــا ارزش ب ـــاکن ب ـــات از مس مالی
ـــارد  ـــک میلی ـــاالی ی ـــا ارزش ب ـــا ب ـــان و خودروه توم
تومـــان، گفـــت: بـــا اخـــذ مالیـــات از پردرآمدهـــا 
نظـــام اقتصـــادی کشـــور متـــوازن می شـــود، 
حجـــم فرارهـــا و معافیت هـــای مالیاتـــی کنونـــی 
ـــری  ـــه کارگی ـــب و ب ـــری نامناس ـــدف گی ـــر ه بیانگ
طـــی  مالیـــات  اخـــذ  نادرســـت  شـــیوه های 

ســـال های گذشـــته اســـت.
ـــس  ـــش در مجل ـــر و امل ـــردم رودس ـــده م نماین
شـــورای اســـالمی افـــزود: در تمـــام کشـــورها از 
افـــراد پردرآمـــد مالیـــات بیشـــتری نســـبت بـــه 
ــی از  ــا بخشـ ــود تـ ــذ می شـ ــردم اخـ ــایر مـ سـ
ـــا  ـــن کاال ب ـــرای تامی ـــت ب ـــاز دول ـــورد نی ـــع م مناب
قیمـــت مناســـب بـــرای اقشـــار ضعیـــف فراهـــم 

شـــود.
ـــراز  ـــم اب ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
امیـــدواری کـــرد کـــه تمـــام مـــواد مربـــوط بـــه 
ــتی و  ــناد باالدسـ ــدرج در اسـ ــات  منـ ــذ مالیـ اخـ

ــود. ــی شـ ــعه ای اجرایـ ــای توسـ برنامه هـ

گامی در جهت توسعه پایه های مالیاتی
وی مصوبـــه کمیســـیون تلفیـــق بـــرای اخـــد 
مالیـــات از خانـــه هـــای الکچـــری و خودروهـــای 
ــای  ــعه پایه هـ ــت توسـ ــی در جهـ ــس را گامـ لوکـ
ـــذ  ـــن اخ ـــرد: همچنی ـــه ک ـــت و اضاف ـــی دانس مالیات
ــع  ــد منابـ ــی می توانـ ــای خالـ ــات از خانه هـ مالیـ
موردنیـــاز بـــرای نوســـازی بافـــت هـــای فرســـوده 

را فراهـــم کنـــد.
ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
از  مالیـــات  اخـــذ  اســـت  معتقـــد  اســـالمی 
و  تومـــان  میلیـــارد   ۱۰ از  بیـــش  خانه هـــای 
ـــی  ـــان راه ـــارد توم ـــک میلی ـــش از ی ـــای بی خودروه
ــای  ــت هـ ــا و معافیـ ــری از فرارهـ ــرای جلوگیـ بـ

ــت. ــی اسـ مالیاتـ

 مدیرعامـل ایـران خـودرو از جلسـه وزیـر صنعـت 
بـا خودروسـازان بـرای ایجـاد فرصت هـای برابـر برای 
حضـور مـردم در خریـد خـودرو خبـر داد و از مـردم 
خواسـت تـا افـرادی که بـا دریافت پول،ثبت نـام خرید 

خـودرو انجـام مـی دهنـد را معرفـی کنند. 
بـه گـزارش فارس، فرشـاد مقیمی که پرسـید آیا از 
وجـود برخـی افراد که بـا دریافت مبلغ نسـبت به ثبت 
نـام بـرای خرید خودرو از سـایت ایران خـودرو اطالعی 
داریـد و ایـن موضـوع را پیگیـری کـرده ایـد؟ اظهـار 
داشـت: اگـر فردی را می شناسـید که ایـن کار را انجام 
مـی دهـد به مـا معرفـی کنید. حـس ما این اسـت که 
ایـن موضـوع در حال نقل قول سـینه به سـینه اسـت.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا منابـع امنیتی 
و اطالعاتـی شـما نمی توانـد به این موضوع رسـیدگی 
کنـد کـه حـاال از مردم مـی خواهید تـا آنها را به شـما 
معرفـی کننـد؟ گفـت: آنهایـی کـه مـا بـه وجودشـان 
رسـیده ایـم، سراغشـان رفتـه ایـم ولی تاکنـون خیلی 

در ایـن موضـوع دسـتاوردی نداشـته ایم.
مقیمـی از مـردم خواسـت تـا محـل اسـتقرار ایـن 
افـراد، مشـخصات آنهـا و همچنیـن افـرادی کـه خرید 
خـودرو برایشـان انجام شـده را به ایران خـودرو معرفی 

. کنند

اگر نمایندگی ها در پیش فروش خودرو تخلف 
کنند مجوز آنها باطل می شود

وی بـا بیـان اینکه مـا اصالحاتی را در سـایت انجام 
داده ایـم، افـزود: در هیـچ نمایندگـی تخلفـی صـورت 
نمـی گیرد،اگر اتفاق بیفتد مجوز آنهـا را باطل خواهیم 

کرد.
بـه  بایـد  مبلـغ خریـد خـودرو  کـرد:  تاکیـد  وی 
حسـاب ایـران خـودرو واریز شـود، در غیر ایـن صورت 

کالهبـرداری صـورت گرفتـه اسـت.
 مدیرعامـل ایران خـودرو در ادامه بـا پذیرش وجود 

ربـات در ثبـت نـام خـودرو از ایـران خـودرو، اظهـار 
داشـت: در سـایت فروشـمان آنتی ربات اجـرا کرده ایم 
و در حـال حاضـر ثبت نـام با ربات امکان پذیر نیسـت.

وی ادامـه داد: حتـی سـراغ طراحان ربـات هم رفته 
ایم و از آنها در سـمت خودمان در جهت اسـتقرار آنتی 

ربات اسـتفاده کرده ایم.

 جلسه با وزیر صنعت برای ایجاد فرصت 
برابر برای خرید خودرو از کارخانه

وی همچنیـن از جلسـه دیشـب وزیـر صنعـت بـا 
خودروسـازان بـرای تدویـن راهکارهایـی جهـت ایجاد 
فرصـت برابـری در حضـور مـردم بـرای خرید خـودرو 
از کارخانـه خبـر داد و افـزود: هـر دسـتگاه نظارتی می 
تواند در سـایت ما حضور داشـته باشـد و البته االن نیز 

دارند. حضـور 
مقیمـی بـا تاکیـد بـر اینکه بـرای هیـچ فـردی در 
فـروش خـودرو رانـت قایـل نیسـتیم، اظهـار داشـت: 
وقتـی تقاضـا از حـدی باالتـر مـی رود، بـرای خریـد 
خـودرو صـف ایجـاد مـی شـود. در ایـن میـان ممکـن 
اسـت یکـی از سـرعت بـاالی اینترنـت برخوردار باشـد 

و بتوانـد ثبـت نـام کنـد.
وی افـزود: امـروز نیز با وزیر صنعت جلسـه داریم تا 
برنامـه ای بـرای مدیریت تقاضا نهایـی کنیم که طی ۲ 

روز آینده توسـط وزیر اعالم خواهد شـد.

 تالش برای شناسایی قیمت سازان خودرو 
در فضای مجازی

وی همچنیـن با اشـاره بـه اعالم برخـی قیمت های 
بـاال بـرای خـودرو در فضـای مجـازی اظهـار داشـت: 
در حـال بررسـی ایـن موضـوع هسـتیم تا ببینیـم اگر 
افـرادی در فضـای مجازی این کار را با قصد مشـخصی 

انجـام می دهنـد، شناسـایی کنیم.
مدیرعامـل ایران خودرو در ادامه در پاسـخ به سـوال 
دیگـر خبرنـگار فـارس کـه پرسـید در زمـان معاونـت 
شـما در وزارت صنعـت، اعالم کردید که داخلی سـازی 
قطعـات باعـث کاهـش قیمـت خـودرو می شـود، ایـن 
مسـأله تـا کنون عملیاتـی نشـده و چه برنامـه ای برای 
انجـام آن داریـد اظهـار داشـت: در این زمینه پـروژه ای 
در ایران خـودرو تعریـف کرده ایم تا در یـک دوره زمانی 

بـه منطقی شـدن قیمت ها برسـیم.

هدف گذاری ما کاهش قیمت تمام شده است
بسـته  یـک  در  مبنـا  ایـن  بـر  داد:  توضیـح  وی 
در  داخلـی  سـازندگان  تشـویق  برای  پیشـنهادی، 
معـادل  داخلـی  قطعـات  خریـد  قیمـت  اول  سـال 
قیمـت قطعـه وارداتـی خواهـد بـود و در مراحل بعد 

بـه سـمت آنالیـز قیمـت خواهیـم رفـت.
مـا  زمینـه هدف سـازی  ایـن  در  داد:  ادامـه  وی 
حرکـت بـه سـمت کاهـش قیمـت تمام شـده و یـا 
منطقـی شـدن قیمت هـا اسـت کـه بخشـی از ایـن 
افزایـش تیـراژ  بـا  هـدف بـا داخلی سـازی، بخشـی 
تولیـد و بخشـی نیـز بـا افزایـش بهـره وری محقـق 

خواهـد شـد.
مقیمـی بـا بیـان اینکـه ایـن اتفـاق یـک شـبه 
ایـن هدف گـذاری در خودروهـای  نمی افتـد گفـت: 

جدیـد نیـز اعمـال خواهـد شـد.

در سه ماه گذشته 15۰ هزار خودرو به 
مردم تحویل دادیم

اینکـه طـی سـه ماهـه  بیـان  بـا  وی همچنیـن 
گذشـته بیش از ۱۵۰ هزار دسـتگاه خـودرو به مردم 
تحویـل داده ایـم که بی سـابقه اسـت گفـت: این رقم 
معـادل خودروهـای تحویلـی در 6 ماهـه قبـل از آن 
بـوده اسـت کـه ایـن شـائبه را از بیـن می بـرد که ما 

قصـد تحویـل خـودرو بـه مـردم را نداریم.
وی بـا بیـان اینکـه 6 هـزار دسـتگاه خـودرو را 
در کارخانـه بـه مشـتریان تحویـل داده ایـم افـزود: 
اولویـت اول مـا عمـل بـه تعهدات مـان اسـت وگرنـه 
فـروش  افزایـش  اجـازه  حـاال  همیـن  می توانسـتیم 

فـوری را بگیریـم.
مدیرعامـل ایران خـودرو بـا بیـان اینکـه در حـال 
دسـتگاه  هـزار   ۲ حـدود  تولیدمـان  تیـراژ  حاضـر 
اسـت، گفت: بـرای سـال آینـده هدفگـذاری تولیـد 3 

هـزار دسـتگاه خـودرو را انجـام داده ایـم.

متخلفان ثبت نام خودرو را به ما معرفی کنید 

ــزار و 6۹۴ واحــد رشــد  ــج ه ــورس پن ــازار ب شــاخص کل در ب
داشــت کــه در نهایــت ایــن شــاخص بــه رقــم ۴۴۵ هــزار و ۸۹۴ 

واحــد رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس معامــالت، بیــش از هشــت میلیــارد 
ــه ارزش ۴3  ــادار ب ــدم و اوراق به ــون ســهم، حــق تق و ۵۲۹ میلی

هــزار و 6۰ میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا یــک هــزار و ۵۲۲ واحــد 
ــم  ــت )ه ــاخص قیم ــد و ش ــزار و ۵۷۱ واح ــه ۱۴6 ه ــش ب افزای

وزن( بــا یــک هــزار و ۱۵ واحــد رشــد بــه ۹۷ هــزار و ۷6۵ واحــد 
رســیدند.

شــاخص آزاد شــناور نیــز بــا هفــت هــزار و ۷۵۸ واحــد افزایــش 
بــه رقــم ۵۴۰ هــزار و 3۲۴ واحــد رســید، شــاخص بــازار اول چهــار 
هــزار و ۱۷۱ واحــد افزایــش و شــاخص بــازار دوم ۱۱ هــزار و ۴3۹ 

واحــد افزایش داشــت.
ــت  ــک مل ــاد بان ــا، نم ــی نماده ــن تمام ــن در بی ــالوه برای ع
)وبملــت( بــا ۴6۷ واحــد، مخابــرات ایــران )اخابــر( بــا ۴۲۰ 
ــت و  ــد، نف ــا 3۸۴ واح ــتران( ب ــران )ش ــت ته ــش نف ــد، پاالی واح
ــت  ــش نف ــد، پاالی ــا 3۷6 واح ــو( ب ــن )تاپیک ــیمی تامی گاز پتروش
بندرعبــاس )شــبندر( بــا 3۵3 واحــد، پاالیــش نفــت تهــران 
)شــتران( بــا 336 واحــد و  کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران 
)حکشــتی( بــا ۲۸3 واحــد بیشــترین تأثیــر مثبــت را بــر شــاخص 

ــتند. کل داش
ــا ۲6۴  ــوالد( ب ــان )ف ــه اصفه ــوالد مبارک ــاد ف ــل نم  در مقاب

ــا ۱۸6 واحــد، گــروه  واحــد، ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی( ب
مدیریــت ســرمایه گــذاری امیــد )وامیــد( بــا ۱۱3 واحــد، معدنــی 
ــی  ــی و صنعت ــد و معدن ــا ۱۰۰ واح ــر )کگل( ب ــی گل گه و صنعت
ــر  ــی را ب ــر منف ــترین تاثی ــد بیش ــا ۵۹ واح ــاد( ب ــو )کچ چادرمل

ــتند. ــورس داش ــروز ب ــالت ام معام
ــک  ــاد بان ــروز نم ــای ام ــن نماده ــزارش، در بی ــن گ ــه ای برپای
تجــارت، بانــک ملــت، ســایپا، بانــک صــادرات ایــران، ملــی مــس 
صنایــع ایــران، فــوالد مبارکــه اصفهــان و توســعه معــادن و فلــزات 

ــرار داشــتند. ــده ق ــای پربینن ــروه نماده در گ
برتریــن  صدرنشــین  امــروز  معامــالت  در  خــودرو  گــروه 
ــارد و ۲۷3  ــک میلی ــروه ی ــن گ ــد و در ای ــت ش ــای صنع گروه ه
میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از پنــج هــزار و ۷۴۱ میلیــارد 

ــد. ــتد ش ــال داد و س ری

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از ۱۰۹ واحــد افزایــش داشــت و 
بــر روی کانــال پنــج هــزار 6۵۴ واحــد ثابــت مانــد.

ــه  ــزار برگـ ــارد و ۵۲۰ هـ ــازار ۲ میلیـ ــن بـ ــن در ایـ همچنیـ
ســـهم بـــه ارزش بیـــش از ۲۰ هـــزار و 36۸ میلیـــارد ریـــال داد 

و ســـتد شـــد.
امــروز در بیــن تمامــی نمادهــا، نمــاد هلدینــگ صنایــع معدنــی 
خاورمیانــه )میدکــو(، پتروشــیمی مــارون )مــارون(، ســهامی ذوب 
ــد(،  ــد )دماون ــرق دماون ــروی ب ــد نی ــان )ذوب(، تولی ــن اصفه آه
گــروه ســرمایه گــذاری میــراث فرهنگــی )ســمگا(، بیمــه پاســارگاد 
)بپــاس( و فرابــورس ایــران )فرابــورس( بیشــترین تأثیــر مثبــت را 

بــر شــاخص ایــن بــازار داشــتند.
همچنیــن نمــاد بیمــه کوثــر )کوثــر(، ســنگ آهــن گهرزمیــن 
)کگهــر(،  صنایــع ماشــین هــای اداری ایــران )مادیــرا(، پتروشــیمی 
غدیــر )شــغدیر( و شــیر پاســتوریزه پــگاه گلســتان )غگلســتا( مانــع 

از رشــد بیشــتر ایــن شــاخص شــدند.

مدیرعامـل گـروه مپنـا: بـا امضـای تفاهم نامـه، این مجموعـه با همـکاری گروه 
خودروسـازی سـایپا طرح مشـترک تولید نخسـتین خودرو برقی ایرانی را آغاز کرد.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ، آقــای عبــاس علی آبــادی در حاشــیه بازدیــد 
از مرکــز تحقیقــات و نــوآوری صنایــع خودرو ســایپا با اشــاره بــه توانمندی هــای دانش 
بنیــان گــروه مپنــا در عرصــه صنعــت و همچنیــن برنامــه ریــزی هــا، پیشــرفت ها و 
ــد،  ــای جدی ــی خودرو ه ــول و طراح ــعه محص ــه توس ــایپا در زمین ــتاورد های س دس
ــرفت ها و  ــا، پیش ــزی ه ــه ری ــاهد برنام ــک ش ــار از نزدی ــتین ب ــرای نخس ــزود: ب اف
موفقیت هــای ســایپا بــرای تولیــد خودرو هــای جدیــد کیفــی بــودم و بــه متخصصــان 
ایــن مجموعــه تبریــک می گویــم کــه در آینــده محصوالتــی زیبــا و باکیفیت مناســب 

بــرای عرضــه بــه بــازار در دســت طراحــی و تولیــد دارنــد.
ــودروی  ــد خ ــوالت جدی ــا ورود محص ــرکت ب ــن ش ــده ای ــه وی آین ــه گفت ب

ــود. ــد ب ــاوت خواه ــازار، متف ــه ب ــی ب برق
علی آبــادی در ادامــه بــا بیــان این کــه ســایپا رونــد رو بــه پیشــرفت 
ــی درک  ــل را به خوب ــازی حمل ونق ــه برقی س ــان در زمین ــودرو جه ــت خ صنع
ــا نیــز از مدت هــا پیــش، برنامــه ایجــاد  ــح کــرد: گــروه مپن کــرده اســت، تصری
زیرســاخت بــرای خودرو هــای برقــی را دنبــال کــرده و قصــد دارد بــا مشــارکت 

ــد. ــه کن ــی و عرض ــور طراح ــی را در کش ــودرو برق ــتین خ ــایپا، نخس س
وی بــا بیــان این کــه در زمینــه ایجــاد پلت فرم هــای برقــی، اقداماتــی را در دســتور 
کار قــرار داده ایــم کــه بــا ســایپا بــه اشــتراک خواهیــم گذاشــت، تأکیــد کــرد: تــالش 
می کنیــم محصــوالت برقــی در شــأن مــردم تولیــد کنیــم تــا هــم منافــع اقتصــادی 

سرشــاری نصیــب کشــور کــرده و هــم بــه ذینفعــان دو مجموعــه، ســود برســاند.
ــزان  ــه می ــی در زمین ــای برق ــد خودرو ه ــزود: تولی ــا اف ــروه مپن ــل گ مدیرعام
ــرای  ــاز، ب ــورد نی ــی م ــرژی مصرف ــدار ان ــز مق ــت محیطی و نی ــی زیس آالیندگ
مــردم بــه صرفــه و بــرای کشــور بســیار ســودمند خواهــد بــود، همچنیــن کاهــش 

ــد داشــت. ــی خواه مصــرف ســوخت های فســیلی را در پ
علی آبــادی همــکاری مپنــا و ســایپا را نخســتین گام در زمینــه تولیــد 
ــارکت  ــد و مش ــاد پیون ــا ایج ــت: ب ــت و گف ــور دانس ــی در کش ــای برق خودرو ه
ــای  ــز فناوری ه ــرف و نی ــای دو ط ــش و توانمندی ه ــه، از دان ــان دو مجموع می

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــور اس ــود در کش ــن موج نوی
ــکار  ــده هم ــایپا در آین ــروه س ــا و گ ــروه مپن ــه گ ــان این ک ــا بی ــادی ب علی آب
ــود، افــزود: تیمــی توانمنــد متشــکل از  ــرای هــم خواهنــد ب ــی ب و شــریک خوب
ــت و در  ــی باکیفی ــا محصول ــم داد ت ــکیل خواهی ــروه تش ــر دو گ ــان ه متخصص

ــم. ــد کنی ــی تولی ــتاندارد های روز بین الملل ــطح اس س
گفتنــی اســت در جریــان ایــن بازدیــد، تفاهم نامــه همــکاری »توســعه 
ــات و  ــن قطع ــعه، تأمی ــی، توس ــدف طراح ــا ه ــی« ب ــودرو الکتریک ــد خ و تولی
تولیــد خــودرو الکتریکــی بــه امضــای ســیدجواد ســلیمانی و عبــاس علی آبــادی 

ــید. ــا رس ــروه مپن ــایپا و گ ــازی س ــروه خودروس ــل گ ــران عام مدی
بــر اســاس مفــاد ایــن تفاهم نامــه، شــرکت های ســایپا و مپنــا اقــدام بــه مشــارکت و 
همــکاری در خصــوص طراحــی، نمونه ســازی، تســت، تجاری ســازی و تولیــد خودرو هــای 

جدیــد بــا پلت فــرم الکتریکــی خواهنــد کرد.

شاخص بورس قله 44۵ هزار واحد را فتح کرد

با امضای تفاهم نامه همکاری

تولید نخستین خودرو برقی ایرانی در سایپا و مپنا 

رئیس مرکز بهداشـت شهرسـتان همدان گفت: یکی 
از واحدهای شـیرینی فروشـی همدان به علت اسـتفاده 
از رنـگ هـای غیرمجـاز، شـکالت هـای تاریـخ مصـرف 
گذشـته و برخـی از اجنـاس بـدون کیفیت پلمب شـد. 
ــار  ــش، اظه ــد خیراندی ــزارش ایســنا، محم ــه گ ب
ــه از شــیرینی فروشــی  ــوالً مشــتریانی ک ــرد: معم ک
هــای بــاالی شــهر محصولــی را ســفارش مــی دهنــد، 
از ایــن واحدهــا درخواســت کار مطلــوب بــا بهتریــن 
رنــگ را دارنــد و متصدیــان ایــن واحدهــا بــه جــای 
اینکــه مشــتریان را قانــع کننــد کــه اســتفاده از رنــگ 
هــای غیرطبیعــی، باعــث بــروز بیمــاری هــای زیــادی 
مــی شــود، ســفارش مشــتری را انجــام داده و منافــع 
مــادی را بــه ســالمت مشــتریان ترجیــح مــی دهنــد.

ــخ  ــکالت تاری ــت ش ــک وان ــدود ی ــزود: ح وی اف
ــاال کــه  ــا قیمــت هــای بســیار ب مصــرف گذشــته ب
ــد  ــرض دی ــداری و در مع ــد خری ــب عی ــرای ش ب
مشــتری قــرار گرفتــه بــود نیــز کشــف و ضبط شــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان 
ادامــه داد: ایــن واحــد در طــول یــک مــاه ســه بــار 
ــن  ــه در آخری ــود ک ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــورد بازرس م

بازرســی کــه خــود بنــده نیــز حضــور داشــتم ایــن 
ــد. ــخص ش ــوارد مش م

ــاره بــازرس هــای ایــن مجموعــه گفــت:  وی درب
کلیــه بازرســان مرکــز بهداشــت افــراد وظیفــه 
ــت و  ــر روی دق ــا ب ــاوت آنه ــتند و تف ــی هس شناس

ــت. ــا اس ــنجی آنه ــه س نکت
ــف  ــن واحــد متخل ــح کــرد: ای خیراندیــش تصری
ــرار دادن یــک خــودرو  ــه ق از صبــح امــروز اقــدام ب
ــا ورود  ــه ب ــود ک ــرده ب ــب ک ــرده پلم ــوی پ در جل
دادســتانی ایــن خــودرو نیــز جابجــا شــد چــرا کــه 

ــن اصــل کاری اســت. ــردم مهمتری ســالمت م
وی در پایــان تأکیــد کــرد: همزمــان بــا نزدیــک 
ــت  ــز بهداش ــال، مرک ــی س ــام پایان ــه ای ــدن ب ش
بــا  و  کــرده  تشــدید  را  خــود  هــای  بازرســی 
ــازی  ــردم ب ــا ســالمت م ــه ب واحدهــای متخلفــی ک

ــد. ــد ش ــورد خواه ــدت برخ ــه ش ــد، ب کنن
بـه گزارش ایسـنا، مسـئول واحد سـالمت محیط 
گفت وگویـی  در  همـدان  بهداشـت  مرکـز  کار  و 
قنـادی  واحـد  چهـار  گذشـته  هفتـه  کـرد:  اظهـار 
در شهرسـتان همـدان بـه علـت اسـتفاده از رنـگ 

غیرمجـاز و ضایعـات شـیرینی در محصـوالت خـود 
توسـط واحد سـالمت محیط مرکز بهداشـت همدان 
پلمـب و پرونـده آنها بـه مراجع قضایی ارجاع شـدند.

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــز رئی ــال نی ــاه امس تیرم
شــیرینی  یــک  پلمــب  از  همــدان  شهرســتان 
ــر داد و  ــدان خب ــهر هم ــروف در باالش ــی مع فروش
ــتفاده  ــت اس ــه عل ــیرینی فروشــی)الف( ب ــت: ش گف
ــخ  ــواد تاری ــاس و م ــی، اجن ــای مصنوع ــگ ه از رن
مصــرف گذشــته و ۲۷۰ کیلــو روغــن فاســد، پلمــب 
ــد. ــروم ش ــت مح ــه فعالی ــوی از ادام ــالع ثان و تااط

استفاده از رنگ های غیرمجاز عامل پلمب چند قنادی  در همدان 

عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی از 
۱9بهمن پرداخت می شود 

عیــدی بازنشســتگان ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
از ۱۹ بهمــن بــه حسابشــان واریــز مــی شــود.

ــع در  ــارس، یکــی از مســووالن مطل ــزارش ف ــه گ  ب
ایــن بــاره گفــت: عیدی یــک میلیــون ۲۰۰ هــزار تومانی 
حدود 3 میلیون بازنشســته ســازمان تأمیــن اجتماعی از 

۱۹ تــا ۲۱ بهمــن بــه حسابشــان واریــز مــی شــود.
وی ادامــه داد: ایــن عیــدی براســاس ســاز و 
کارهــای الزم در مــدت دو روز و تــا قبــل از ۲۲ 
بهمــن بــه حســاب بازنشســتگان واریــز مــی شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش،  پیــش از ایــن مصطفی 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س ــاالری، مدیرعام س
ــرای پرداخــت  ــع الزم ب ــود کــه مناب اعــالم کــرده ب

عیــدی بازنشســتگان تأمیــن شــده اســت.

اقتصاد
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شماره و تاریخ   مودینام  کالسه
مبلغ مالیات  نوع برگ برگ

 ساعت/تاریخ منبع مالیاتی عملکرد )ریال(
 مراجعه

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1388 3746250 دعوت به هیأت 13/11/98-  71086 منصور رضایی 000/2501252  1

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1389 14683800 دعوت به هیأت 13/11/98 -71087 منصور رضایی 000/2501252  2

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1390 3866130 دعوت به هیأت 13/11/98 - 71088 منصور رضایی 000/2501252  3

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1391 23470000 دعوت به هیأت 13/11/98 - 71089 منصور رضایی 000/2501252  4

 16:30- 05/12/98 مشاغل 1392 7291200 دعوت به هیأت 13/11/98 -71085 سعید فرج زاده کوهی 000/210141  5

 16:30- 03/12/98 مشاغل 1391 159021800 دعوت به هیأت 13/11/98 - 71084 محمد حسین سالکی 001/210264  6

 16:30 -04/12/98 ارزش افزوده 4و3دوره1391 50616580 دعوت به هیأت 28/10/98 -106285 مجتبی حاتمی ناغانی 493894  7

 16:30- 03/12/98 مشاغل 1388 140650210 دعوت به هیأت 14/11/98 -87391 علی تقی زاده عدل 2017  8

 16:30- 03/12/98 مشاغل 1392 56524400 دعوت به هیأت 14/11/98 -87390 محمد اسکویی 2074  9

 16:30- 05/12/98 مشاغل 1393 21971500 دعوت به هیأت 14/11/98 -87389 اسماعیل عابدینی 43002940  10

 16:30- 05/12/98 مشاغل 1394 35064900 دعوت به هیأت 14/11/98 -87388 اسماعیل عابدینی 43002940  11

 16:30- 05/12/98 مشاغل 1395 19780200 دعوت به هیأت 14/11/98 -87387 اسماعیل عابدینی 43002940  12

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1394 51248700 دعوت به هیأت 08/11/1398 – 60376 مهرزاد باور 548  13

 16:30- 04/12/98 مشاغل 1393 259721000 دعوت به هیأت 28/10/1398 – 59373 رضا باقری پایدار 611  14

 16:30- 10/12/98 مشاغل 1391 36072380 دعوت به هیأت 14/11/1398 – 60585 ابوالفضل فعال اسکویی 111  15

 16:30- 10/12/98 مشاغل 1392 40253200 دعوت به هیأت 14/11/1398 – 60586 ابوالفضل فعال اسکویی 111  16

 شرقیمالیاتی آذربایجان روابط عمومی اداره کل امور
 

ــات  ــفندماه 1366 و اصالح ــوب اس ــتقیم مص ــای مس ــون مالیات ه ــاده 2۰8 قان ــررات م ــرای مق در اج
بعــدی بدینوســیله اوراق مالیاتــی بــه شــرح زیــر ابــالغ میگــردد. مقتضــی اســت مودیــان محتــرم رأس 
ســاعت و تاریــخ مقــرر در آگهــی بــه نشــانی: تبریــز، میــدان شــهدا، اداره کل امــور مالیاتــی اســتان، 

ورودی ۴، طبقــه همکــف، هیــأت حــل اختــالف مالیاتــی مراجعــه فرماینــد. 

شناسه آگهی: 762876آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
تاریخ انتشار: 13۹8/11/17

)روزنامه عجب شیر(



روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه 17 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 670 4
فرماندار تبریز خبر داد:

تایید صالحیت ۱۵۰ داوطلب شرکت 
در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه 

تبریز، آذرشهر و اسکو 

فرمانـدار تبریز گفت: طبق آخریـن گزارش، ۱۵۰ 
نفـر از حـوزه انتخابیـه تبریـز، آذرشـهر و اسـکو در 
یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی 

تاییـد صالحیـت شـده اند. 
بـه گـزارش ایسـنا، بهـروز مهـدوی در همایـش 
بیانیـه گام دوم  انقـالب و تحقـق  »نقـش زنـان در 
انقـالب  پیـروزی  اوایـل  از  کـرد:  اظهـار  انقـالب« 
کـه  شـده  برگـزار  انتخابـات   3۰ تاکنـون  اسـالمی 
در  مـردم  گسـترده  مشـارکت  و  حضـور  از  نشـان 
مسـائل سیاسـی و اجتماعـی کشـور اسـت؛ بانـوان 
نیـز پابه پـای مـردان همیشـه در عرصه هـای مختلف 
کشـور  دانشـگاهی  و  علمـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
کسـب  را  مدیریتـی  پسـت های  و  داشـته  حضـور 
کردنـد کـه جـزو بـرکات انقـالب اسـالمی به شـمار 

مـی رود.
نسـبت  ایـران  مـردم  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بـه مسـائل سیاسـی تسـلط بهتـری دارنـد، گفـت: 
بحران هـای  در  اسـالمی  انقـالب  از  پـس  انتخابـات 
مختلفـی هم چـون زمـان جنـگ تحمیلـی بـا فـراز 
تنـگ  وجـود  بـا  امـا  بـوده  همـراه  نشـیب هایی  و 
نظری هـای برخـی احـزاب، مـردم همواره مشـارکت 

داشـته اند. باالیـی 
وی گفـت: قرار نیسـت برخی نمایندگان همیشـه 
در این عرصه حضور داشـته باشـند و امـکان دارد در 
زمـان تبلیغـات کاندیداهـای ایـن دوره مجلـس کـه 
از ۲۴ بهمـن مـاه بـه مـدت هفـت روز ادامـه خواهد 
سیاسـی  افـکار  دارای  و  جدیـد  چهـره ای  داشـت 
متفـاوت پـا بـه عرصه گذاشـته و شایسـته نمایندگی 

. شد با
مجریـان  وظیفـه  این کـه  بیـان  بـا  مهـدوی 
انتخابـات، امانـت داری رای مـردم بـه عنـوان حـق 
النـاس اسـت، گفـت: قـول می دهیـم تـا در بیـش از 
۱۲۰۰ شـعبه اخـذ رای حـوزه انتخابیه تبریز، اسـکو 

امانـت دار رای مـردم باشـیم. آذرشـهر 
وظایـف  بـه  اشـاره  بـا  وی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
نظـارت،  و  گـذاری  قانـون  راسـتای  در  نماینـدگان 
کشـور  امـروز  مشـکالت  از  بسـیاری  کـرد:  اظهـار 
مربـوط بـه مشـکالت حـوزه قانـون اسـت کـه بایـد 
توسـط نماینـدگان مجلس حل شـود؛ حـدود نظارت 
نماینـدگان مـردم بـر اسـاس قانـون تعییـن شـده و 
از  اعـم  حوزه هـا  تمامـی  در  اظهارنظـر  حـق  آنـان 

دارنـد. را  علمـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
رئیـس سـتاد انتخابـات شهرسـتان تبریـز متذکر 
شـد: افـرادی کـه بـه عنـوان نماینـده مـردم انتخاب 
می شـوند بایـد دارای شایسـتگی، سـابقه درخشـان، 
و  باشـند  سیاسـی  بینـش  و  تخصـص  وفـاداری، 
امیدواریـم مـردم دلسـوز انقالبـی، بـا تمامی سـالیق 
سیاسـی و جناحـی، در روز جمعـه دوم اسـفندماه در 

پـای صندوق هـای رای حاضـر شـوند.

معاون اقتصادی وزیر کشور:
مدیران استانی تصمیم گیری ها را 

منوط به تایید در تهران نکنند

ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــر کش ــادی وزی ــاون اقتص مع
ــا را  ــد تصمیم گیری ه ــتانی نبای ــران اس ــه مدی اینک
منــوط بــه تاییــد در تهــران کننــد؛ گفــت: بــا ایــن 
روحیــه اختــالف توســعه ای لرســتان هــزاران ســال 

ــود. ــل نمی ش ــم ح ــر ه دیگ
بــه گــزارش مهــر، بابــک دیــن پرســت در ســتاد 
ــا  ــتان ب ــد لرس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــی تس مل
اشــاره بــه اینکــه مدیــران اســتانی و مدیــران 
بانک هــا در اســتان ها وظیفــه دارنــد مشــکالت 
مــردم را پیگیــری و حــل کننــد و مســائل را منــوط 
ــا  ــش م ــت: خواه ــد، گف ــران نکنن ــد در ته ــه تأیی ب
ایــن اســت در جلســه امــروز مصــوب کنیــد مدیــران 

ــد. ــل کنن ــتان ها ح ــود اس ــائل را در خ مس
ــی،  ــن اجتماع ــران تأمی ــه مدی ــان اینک ــا بی وی ب
ــه وزرا در  ــه مثاب صنعــت و معــدن و … خودشــان ب
اســتان ها هســتند و بایــد مســائل مــردم را پیگیــری 
کننــد، تصریــح کــرد: در شــعبات بانکــی کار مــردم را 
ــه اســتان ها همــواره  پیگیــری کنیــد؛ مــا در ســفر ب
ایــن مســئله را مصــوب می کنیــم کــه مدیــران 
دســتگاه ها و مدیــران شــعب بانکــی بایســتی مســائل 
ــم  ــد و تصمی ــل کنن ــتان ح ــود اس ــتان را در خ اس

ــه تأییــد در تهــران نکننــد. گیــری هــا را منــوط ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــر کش ــادی وزی ــاون اقتص مع
ــدارد  ــق ن ــی ح ــعبه بانک ــس ش ــچ رئی ــه هی اینک
مــردم را دنبــال کارهــا بــه تهــران بفرســتد، افــزود: 
ــتان اســت،  ــران اس ــن مدی ــه در ذه ــن روحی ــا ای ت
ایــن اختــالف توســعه ای لرســتان هــزار ســال دیگــر 

ــود. ــع نمی ش ــم مرتف ه
دیــن پرســت خطــاب بــه مدیــران اســتانی 
تاکیــد کــرد: خودتــان را موظــف بدانیــد مشــکالت 

ــد. ــل کنی ــردم را ح م

معاون وزیر کار اعالم کرد:
پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 

توسعه اشتغال روستایی

معــاون توســعه کارآفرینــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: 
از پایــان ســال ۹6 تاکنــون ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان در اختیــار فعــاالن 
روســتایی و عشــایری قــرار گرفــت کــه ۱۲۰ هــزار واحــد کســب و کار از 
ایــن تســهیالت اســتفاده کردنــد؛ در ایــن مــدت ۲3۰ هــزار شــغل ایجــاد 

شــده اســت.  
ــتغال  ــرح اش ــد از ط ــوری در بازدی ــی منص ــا، عیس ــزارش ایرن ــه گ ب
روســتایی خراســان رضــوی افــزود: یکــی از برنامه هــای در دســت اجــرا، 
توســعه اشــتغال روســتایی و عشــایری بــود کــه از دو ســال گذشــته در 

کشــور شــروع شــد. 
معــاون توســعه کارآفرینــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: 
در یکســال منتهــی بــه پاییــز ۴۷۵ هــزار شــغل در کشــور ایجــاد شــده 

اســت. 
وی افــزود: در ایــن برنامــه توجــه مــا حمایــت از بنگاه هــای موجــود و 
ایجــاد بنگاه هــای خــرد و کوچــک و تاکیــد بــر مناطــق جامانــده اســت. 

وی اظهارداشــت: اطالعــات و سرشــماری وزارت کار حاکــی از آن 
ــتایی و  ــتغال روس ــزار اش ــای ۹۷ و ۹۸ ، ۱۹۷ ه ــال ه ــه در س ــت ک اس

ــت.  ــده اس ــاد ش ــایری ایج عش
معــاون توســعه کارآفرینــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بیــان 
ــت و  ــر اس ــتغال فراگی ــتغال، اش ــش اش ــت در بخ ــرد دول ــرد: رویک ک
ــرآوری کشــاورزی  ــع دســتی، گردشــگری و ف ــا همچــون صنای اولویت ه

ــده اســت.  مشــخص ش
منصــوری گفــت: در بحــث اشــتغال روســتایی بــرای راســتی آزمایــی 
طرح هــا شــاخص بیمــه کارگــران را در نظــر گرفتیــم و چنانچــه ایــن امــر 
محقــق نشــود تنبیــه و تشــویق را در نظــر می گیریــم و منابــع در اختیــار 

ــرد.  ــرار می گی ــدوق ق صن
وی افــزود: پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان طــرح ۱۰۰ هــزار 

نفــر بیمــه شــوند. 
منصــوری بیــان کــرد: در طرح هــای اشــتغال روســتایی تــالش 
کردیــم بنگاه هــای کوچــک و بنــگاه هــای بــزرگ در ارتبــاط باشــند تــا 

ــن شــود. ــا تضمی ــازار آنه ب

طرح دولت برای اجاره بهای مسکن
 تا پایان امسال نهایی می شود 

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی از نهایــی شــدن 
طــرح دولــت بــرای اجاره بهــای مســکن تــا قبــل از پایــان امســال خبــر 
داد و گفــت: تــا پایــان امســال طــرح دولــت بــرای اجاره بهــا کــه همــان 

نظــام اجــاره داری حرفــه ای اســت نهایــی خواهــد شــد. 
بــه گــزارش فــارس، محمــود محمــودزاده، در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــل از  ــا قب ــکن ت ــای مس ــرای اجاره به ــود را                                             ب ــرح خ ــت ط ــا دول ــه آی ک
ــت:  ــرد، گف ــد ک ــی خواه ــه و اجرای ــاالت ارائ ــل و انتق ــل نق ــروع فص ش
دولــت بــرای اجاره بهــا و اولیــن گام طرحــی را                                             در دســت اجــرا دارد کــه 

ــان امســال اعــالم خواهــد شــد. ــا قبــل از پای ت
ــده و  ــن ش ــه ای تدوی ــاره داری حرف ــام اج ــرح نظ ــه داد: ط وی ادام
ــه نیــاز  ــا توجــه ب در حــال نهایــی شــدن اســت بنابرایــن ایــن طــرح ب
جامعــه تهیــه و ارائــه خواهــد شــد، البتــه تصویــب نهایــی آن در حــال 

ــف اســت. رســیدگی در مراجــع مختل
محمـودزاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا بـه غیـر از طـرح نظـام 
اجـاره داری،  دولـت طـرح دیگـری بـرای سـامان دادن اجاره بهای مسـکن 
و کمـک بـه مسـتأجران در دسـتورکار دارد یـا خیـر، گفـت: در مـورد وام 
ودیعـه مسـکن پیشـنهاد هایی از سـوی بانـک مسـکن ارائه شـده اسـت تا 
بـه مسـتأجران تسـهیالت با نرخ سـود ۱۸ درصـد پرداخت شـود، اما هنوز 
ایـن طـرح نیـز در سیسـتم بانکـی در حـال پیدا کـردن یـک روش و یک 

راهـکار مناسـب بـرای پرداخت تسـهیالت ودیعه مسـکن اسـت.
ــار داشــت:  ــر راه و شهرســازی اظه ــاون مســکن و ســاختمان وزی مع
قطعــا پرداخــت وام ودیعــه بــه نفــع مســتأجران اســت؛ چراکــه 
ــود  ــرخ س ــر از ن ــد باالت ــت می کنن ــه پرداخ ــی ک ــتأجران اجاره بهای مس
ــهیات  ــت تس ــا دریاف ــتأجر ب ــر مس ــوی دیگ ــت. از س ــد اس 1۸ درص

بانکــی د ر حقیقــت بــرای خــود یــک پس اندــاز ایجــاد می کنــد.

شهردار منطقه ۱ تبریز خبر داد:
اجرای 3هزارمتر پیاده روسازی در مسیرهای 

اصلی و شریانی
بــه گــزارش امــور ارتباطــات منطقــه یــک شــهرداری تبریــز، شــهردار 
ــز از اجــرای 3۰۰۰ متــر پیــاده رو ســازی در مســیرهای  منطقــه ۱ تبری

ــر داد. ــن حــوزه در ســال ۹۸ خب ــی و شــریانی ســطح ای اصل
ــه  بــه گــزارش شــهریار، رضــا پــاک نهــاد در ایــن خصــوص گفــت: ب
منظــور ایجــاد بســترهای مناســب جهــت تــردد ایمــن و روان شــهروندان 
ــی  ــیرهای اصل ــژه در مس ــه بوی ــن منطق ــطح ای ــای س ــاده رو ه در پی
ــردن  ــم ک ــم و فراه ــر مه ــن ام ــه ای ــهروندان ب ــتیاق ش ــریانی و اش و ش
شــرایط فضــای ســالمت شــهروندی، اقدامــات اساســی و زیربنایــی 

ــت. ــده اس ــام ش ــوزه انج ــن ح ــطح ای ــی در س خاص
شـهردار منطقـه ۱ افـزود: ایجاد فضاهای انسـان محور که یکـی از مهمترین 
اهـداف منطقه در راسـتای فرهنگ سـازی پیاده روی اسـت از جملـه پروژه های 
مهـم و اساسـی منطقه اسـت که در سـال ۱3۹۸ حـدود 3۰۰۰ متـر از محدوده 
هـای سـطح حوزه از جمله پیاده رو سـازی خیابـان ۷ تیر، پیاده روسـازی خیابان 
فارابـی ضلـع شـمالی، پیاده رو سـازی در بوسـتان ابریشـم، بوسـتان سـالمت ، 
بوسـتان آخـر خیابان شـهید رجایـی و...  می تـوان نام بـرد که اجرایی شـده اند .

ــر  ــی عص ــان ول ــان کریمخ ــیر خیاب ــاده راه مس ــاد پی ــت: ایج او گف
ــردد بســیار شــهروندان از جملــه پروژه هــای  ــه ت ــا توجــه ب )عــج( نیــز ب
اساســی در حــوزه ســالمت شــهروندی و ایمــن ســازی مســیرهای ســطح 

ــه اتمــام رســیده اســت . ــه اجــرا و ب حــوزه می باشــد ک

شهر و شورا

ــان  ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــر  ــا ۹ براب ــه ۲ ت ــاورزان نمون ــی کش ــه برخ اینک
ســایر کشــاورزان تولیــد دارنــد گفــت: ظرفیتهــا و 
اســتعداد زیــادی در بخش کشــاورزی وجــود دارد 
کــه در صــورت فراهــم شــدن زمینــه شــکوفایی، 
انقالبــی در اقتصــاد کشــور ایجــاد خواهــد شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، کاظــم خــاوازی معاون 
وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان 
تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اظهــار 
ــن  ــک رک ــواره ی ــاورزی هم ــش کش ــرد: بخ ک
اساســی رشــد اقتصــادی کشــور بــوده اســت و 
در صورتــی کــه از بخــش کشــاورزی حمایتــی 
در خــور ماننــد رســیدن بــه موقــع نهــاده هــا، 
آمــوزش و ترویــج، قیمــت گــذاری و تســهیالت 
مناســب بشــود، کشــاورزی مــی توانــد ســیمای 

اقتصــاد کشــور را تغییــر دهــد.
وی افــزود: ظرفیتهــا و اســتعداد زیــادی در 
بخــش کشــاورزی وجــود دارد کــه در صورتــی 
کــه زمینــه شــکوفایی آن فراهــم شــود انقالبــی 

در اقتصــاد کشــور ایجــاد مــی کنــد.  
و  آمــوزش  تحقیقــات  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــی ک ــه داد: در صورت ــج کشــاورزی ادام تروی
ــم باشــد و  ــش و عل ــای دان ــر مبن کشــاورزی ب
زنجیــره از پیــش طراحــی شــده داشــته باشــد 
کــه بــه صــورت یکچارچــه بــه مرحلــه اجرایــی 
ــع و آب در  ــن مناب ــا همی ــوان ب ــی ت برســد، م
اختیــار، کشــاورزی پیشــرفته و بهتــر و بــا 

ــت. ــار داش ــتری در اختی ــد بیش تولی
ــرای تحقــق ایــن امــر  و ی تصریــح کــرد: ب
ــت  ــی و قیم ــد تضمین ــای خری ــرخ ه ــد ن بای
دقــت  بــا  کشــاورزی  محصــوالت  گــذاری 
ــد  ــت رش ــا در نهای ــود ت ــن ش ــتری تعیی بیش
ــور را  ــادی کش ــد اقتص ــاورزی رش ــش کش بخ

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــز تح نی
و  دانشــمندان  داشــت:  اظهــار  خــاوازی 
تواننــد  مــی  کشــاورزی،  بخــش  محققــان 
ــاص  ــق خ ــرای مناط ــاورزی را ب ــای کش قطبه
تعییــن کننــد کــه در ایــن صــورت رشــد 
ــاد  ــاورزی و اقتص ــرای کش ــی ب ــادی خوب اقتص

ایجــاد می شــود. کشــور 
ــا و  ــده ه ــد کنن ــه تولی ــان اینک ــا بی وی ب

صــادر کننــده هــای  بخــش کشــاورزی ُخــرد 
ــود  ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــت: ای ــتند گف هس
کــه کشــاورزان از وضعیــت تولیــد خــود خبــر 
ــی  ــازاد و ناهمگون ــد م ــند و تولی ــته باش نداش
ایجــاد کننــد و از طرفــی بازرگانــان خــرد نیــز 
ــی  ــی و مخرب ــای منف ــت ه ــر رقاب ــا یکدیگ ب

ــت. ــد داش خواهن
ــان  ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــاون وزارت جه مع
ــد روش  ــازاد تولی ــر اســاس م ــه صــادرات ب اینک
مناســبی بــه حســاب نمــی آیــد اظهــار داشــت: 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بایــد بــر اســاس 
ذائقــه کشــور مبــداء صــادرات و تولیــد  بــا برنامه 
صــورت گیــرد تــا بتــوان تولیــدی پایــدار داشــت.

خــاوازی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه تکمیــل 

ــی  ــی اساس ــاورزی موضوع ــای کش ــره ه زنجی
اســت اظهــار داشــت: در صورتــی کــه برخــی از 
حلقــه هــای تولیــد وضعیــت مناســبی داشــته 
ــی  ــه خروج ــت ک ــی آن نیس ــه معن ــند ب باش
ــد  تولیــد مناســب و اقتصــادی باشــد بلکــه بای

تمــام زنجیــره هــای تولیــد را تقویــت کــرد. 
و  آمــوزش  تحقیقــات  ســازمان  رئیــس 
اینکــه  بــه  ترویــج کشــاورزی در واکنــش 
ــش  ــت افزای ــدر ظرفی ــاورزی چق ــش کش بخ
ــر  ــن ام ــرای تشــخیص ای ــد دارد گفــت: ب تولی
ــوری  ــه ط ــود دارد ب ــبی وج ــای مناس معیاره
ــش  ــه بخ ــده نمون ــد کنن ــرد تولی ــه عملک ک
آبزیــان کشــور دو برابــر ســایر تولیــد کننــدگان 
اســت ایــن بــه معنــی آن اســت کــه بــا تکــرار و 
الگــو بــرداری از نمونــه ایــن بخــش، مــی تــوان 

ــش داد. ــر افزای ــد را دو براب تولی
وی اظهــار داشــت: میــزان تولیــد کشــاورزان 
نمونــه بخــش باغبانــی ۸ تــا ۹ برابــر و در 
بخــش زراعــت نیــز ۴ تــا ۵ برابــر ســایر تولیــد 

ــدگان اســت. کنن
خــاوازی تاکیــد کــرد: بــا یــک برنامــه 
ــد  ــادی از تولی ــداد زی ــوان تع ــی ت ــع م جام
کننــدگان کشــور را بــه ســمت کشــاورزان 
نمونــه ســوق داد و بــه ایــن طریــق عــالوه بــر 
ــردان کمــک  ــه اقتصــاد خــود بهــره ب اینکــه ب
مــی شــود بــه تولیــد، اشــتغال و اقتصــاد کشــور 

ــد. ــد ش ــک خواه ــز کم نی

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت: آزادراه 
تبریــز ســهند تــا پایــان امســال بهــره بــرداری 

می شــود. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
در  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  پورمحمــدی 
ــهند  ــز س ــت: آزادراه تبری ــری گف ــت خب نشس

ــود. ــرداری می ش ــره ب ــال به ــان امس ــا پای ت
پورمحمــدی گفت:دولــت ســهم ۴۰درصدی 
خــود را بــرای اجــرای آزادراه ســهند بــه طــور 

کامــل پرداخــت کــرده اســت.
او گفــت: مــا بــر اســاس تعهــدات پیمانــکار 
ــده  ــه وع ــا ب ــی آن ه ــم و وقت ــده می دهی وع
عمــل نمی کننــد، مــا بدقــول می شــویم اتوبــان 
تبریزســهند از اســفند مــاه امســال افتتــاح و بــه 
بهــره بــرداری خواهــد رســید، حتــی اگــر شــده 
روشــنایی و ایســتگاه پلیــس و نیوجرســی ایــن 

مســیر تــا ایــن مــدت تکمیــل نشــده باشــد.
از  یکــی  حضــور  بــا  گفــت:  اســتاندار 
ــال  ــه کشــوری خــط انتق ــی رتب مســئوالن عال
پلــی اتیلــن از میانــدوآب بــه تبریــز بــا ســرمایه 
ــارد تومــان و ایجــاد اشــتغال  گــذاری 6۷ میلی
بــرای ۴۵۰۰ نفــر بهــره بــرداری می شــود.

و  روابــط  گســترش  بــر  تاکیــد  بــا  او 
همکاری هــای بیــن المللــی گفــت: اســتان مــا 
ــد از  ــت و نبای ــا س ــیا و اروپ ــی آس ــل ارتباط پ

ــویم. ــل ش ــش، غاف ــن نق ای
پورمحمــدی گفــت: مــراودات خوبــی در 
ــول  ــده و در ط ــام ش ــف انج ــای مختل حوزه ه

ــید. ــم رس ــه خواهی ــه نتیج ــان ب زم
او  بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات اســتان از 
گمــرکات کشــوری ۵۰ درصــد افزایــش یافتــه 
اســت گفــت: آذربایجــان شــرقی امن تریــن 
ایــن وضعیــت  اســتان کشــور اســت و در 
تحریم هــا از ۱۸کشــور ســرمایه گــذاری در 

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج اس
او بــا اشــاره بــه افتتــاح مرحلــه ســه تولیــد 
ــت:  ــونگون گف ــس س ــدن م ــانتره در مع کنس
ــن دســتی و شــهرک تخصصــی  ۱۷طــرح پایی

رشــد  بــه  کــه  اجراســت  در حــال  مــس 
اقتصــادی و رونــق منطقــه کمــک خواهــد 

ــرد. ک
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
ســال گذشــته از نظــر مســائل مدیریــت بحــران 
ســال پــر فــراز و نشــیبی بــود، گفــت: در ســایه 
هماهنگــی و عملکــرد خــوب مدیریــت بحــران، 

مســائل را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــتیم.
احــداث  بــه  اشــاره  بــا  پورمحمــدی 
در  اســتان  در  روســتایی  راه  ۲۴۰کیلومتــر 
ســال های اخیــر افــزود: قطــار دو خطــه از 
میانــه بــه بســتان آبــاد رســیده اســت و ســال 

آینــده بــه تبریــز خواهــد رســید.
ــد  ــر واح ــت ه ــه از فعالی ــان اینک ــا بی او ب
ــت  ــکالت زیس ــی و مش ــه آالیندگ ــدی ک تولی
ــود  ــری می ش ــد جلوگی ــته باش ــی داش محیط
ــان دو  ــالی اندری ــدن ط ــورد مع ــت: در م گف
مشــکل مطــرح اســت یکــی بحــث آالیندگــی 
ــه در  ــاز ک ــر مج ــت های غی ــری برداش و دیگ
حــال بررســی اســت و اگــر واقعــا مشــکل 

داشــته باشــد تعطیــل می شــود.
ــرر  ــت: مق ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
شــده اســت یــک هیــات دانشــگاهی کــه هیــچ 
ــا محیــط زیســت و ســرمایه  ــه ارتباطــی ب گون

ــدارد موضــوع را بررســی کنــد. دار ن

هــم  مراغــه  ســودای  کاوه  مــورد  در  او 
گفــت: براســاس گــزارش هیاتــی کــه وضعیــت 
زیســت  تاثیــرات  اســت  بررســی کــرده  را 
محیطــی کــه مخرب باشــد و ســالمت مــردم را 
بــه خطــر انــدازد در ایــن واحــد وجــود نــدارد، 
ــه  ــه ای ک ــر مرحل ــم در ه ــد میکن ــی تاکی ول
مشــخص شــود تاثیــرات مخــرب دارد تعطیــل 

ــد شــد. خواه
ــا  ــه تنه ــه گذشــت ن ــت: در ســالی ک او گف
ــه  ــده بلک ــل نش ــدی تعطی ــد تولی ــچ واح هی
۷۸واحــد تولیــدی کــه دچــار رکــود بودنــد راه 
انــدازی شــده انــد و از نظــر واحد هــای تولیــدی 
کــه طــرح توســعه داشــتند رتبــه یــک کشــور 

ــم. را داشــته ای
در  خبرنــگاری  ســوال  بــه  پاســخ  در  او 
در  غیربومــی  مدیــران  انتصــاب  خصــوص 
اســتان گفــت: مدیــران بومــی بایــد در اولویــت 
باشــند، ولــی بســتگی بــه ایــن دارد کــه بومــی 
ــن  ــی در عی ــم، ول ــر کنی ــه تعبی ــودن را چ ب
ــد و  ــت باش ــتگی ها در اولوی ــد شایس ــال بای ح
در صــورت دارا بــودن شــرایط همســان بومــی 

ــت دارد. ــودن اولوی ب
اســتاندار بــا بیــان اینکــه در خصــوص 
آمــوزش زبــان مــادری در عهــد خــود هســتیم، 
ــن  ــوت ای ــکل پایل ــه ش ــه ب ــت: در ۸مدرس گف

آمــوزش ادامــه دارد و محتــوای درســی در 
ابتــدای مهــر مــاه ارائــه شــده اســت و در ســال 

ــم داد. ــش خواهی ــدی افزای بع
انتقــال  از  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
ــر  ــه اســتان خب حســاب های مــس ســونگون ب
داد و گفــت: امــروز در اســتان مشــکل تامیــن 

ــم. ــی نداری ــع مال مناب
از مهمتریــن  اینکــه یکــی  بیــان  بــا  او 
بــودن  نامتناســب  اســتان  چالش هــای 
ــرای  ــت: ب ــت گف ــئولیت هاس ــارات و مس اختی
توســعه اســتان بایــد از مزیــت گردشــگری 

اســتفاده کنیــم.
پــور محمــدی بــا بیــان اینکــه قطعــه 
ــا  ــده و ت ــرا ش ــازرگان اج ــز ب اول آزادراه تبری
صوفیــان رســیده اســت، گفــت: ایــن طــرح را 
پیگیــری می کنیــم تــا نقــش اقتصــادی اســتان 

ــود. ــگ ش ــی پررن ــن الملل ــراودات بی در م
ــان  ــا بیـ ــرقی بـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
اینکـــه بـــه دنبـــال ایجـــاد صنعـــت تولیـــد 
ـــرمایه  ـــتیم گفت:س ـــتان هس ـــو در اس لوکوموتی
گـــذار وجـــود دارد و کار هـــای اولیـــه انجـــام 

شـــده اســـت.
ــم  ــه حج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب پورمحم
آب دریاچــه ارومیــه بــه بــاالی 3هــزار میلیــارد 
مترمکعــب رســیده و تــراز آن نیــز یــک و نیــم 
متــر افزایــش یافتــه اســت گفــت: طــرح انتقــال 
آب از زاب بــه دریاچــه و تصفیــه خانه هــای 

ــز و ارومیــه در حــال اجراســت. تبری
ــی در  ــچ محصول ــادن هی ــز مع ــت: ج او گف
ــده  ــود و در آین ــی نمی ش ــام فروش ــتان خ اس
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه تولیــدات معــادن 

ــرآوری شــود. اســتان، در داخــل اســتان ف
ــوص  ــرقی در خص ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــف  ــت: ردی ــم گف ــز ه ــعرای تبری ــره الش مقب
ــی  ــود، ول اعتبــاری ایــن طــرح حــذف شــده ب
۱۰میلیــارد تومــان از ردیف هــای ملــی تامیــن 
ــی  ــتان عملیات ــان تابس ــا پای ــت و ت ــده اس ش

می شــود.

افتتاح آزادراه تبریز - سهند تا پایان امسال 

معاون وزیر کشاورزی:

 شکوفایی زنجیره کشاورزی، به تنهایی انقالبی در اقتصاد ایجاد می کند

مدیــر عامــل شــرکت عمــران پردیــس 
ــازی ۱۰  ــر راه وشهرس ــور وزی ــا حض ــت: ب گف
هــزار واحــد مســکن مهــر در فاز هــای مختلــف 

ــد.  ــرداری می رس ــره ب ــه به ب
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مهــدی هدایــت مدیــر عامــل شــرکت عمــران 
پردیــس بــا بیــان اینکــه ۱۰ هــزار واحــد 
ــرداری  ــره ب ــاده به ــس آم ــر پردی ــکن مه مس
و  راه  وزیــر  دســتور  طبــق  گفــت:  اســت، 
ــای  ــی واحده ــاخت تمام ــر س ــازی زی شهرس
مســکن از جملــه آب و بــرق و گاز بایــد تکمیــل 

ــود. ــل داده ش ــپس تحوی و س
ــی  ــاح رســمی تمام ــزود: پیــش از افتت او اف
ــط  ــس توس ــر در پردی ــکن مه ــای مس واحده
وزیــر راه و شهرســازی ایــن واحدهــا بــه مــرور 
بــه متقاضیــان تحویــل داده شــده و مــا منتظــر 

افتتــاح رســمی نماندیــم.
ــی  ــی م ــش بین ــرد: پی ــد ک ــت تاکی هدای
ــی  ــل تمام ــال کار تکمی ــان س ــا پای ــود ت ش
ــد.و  ــام برس ــه اتم ــده ب ــی مان ــای باق واحده
بتوانیــم ۱۵ هــزار واحــد را افتتــاح کنیــم.

ــا  ــس ب ــران پردی ــل شــرکت عم ــر عام مدی
بیــان اینکــه ۲۲ هــزار واحــد مســکن مهــر در 
ــته  ــی داش ــارض و حقوق ــکل مع ــس مش پردی
ــاخت  ــا س ــن واحده ــز ای ــه ج ــت: ب ــد گف ان

ــت. ــام اس ــال انج ــا در ح ــی واحده مابق
ــا  هدایــت اظهــار کــرد: ســعی کــرده ایــم ب
ان تخــاب پیمانــکاران خبــره و متعهــد ســرعت 

ــچ  ــم و هی ــش دهی ــا را افزای ــاخت واحده س
مشــکلی از لحــاظ کنــدی در ســرعت ســاخت 

ــت. ــر نیس ــکن مه ــای مس واحده
ــی  ــکاری تمام ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
دســتگاه هــا از جملــه وزارت نیــرو و وزارت 
و  بنایــی  زیــر  خدمــات  تامیــن  در  نفــت 
روبنایــی مــی توانــد در ســرعت ســاخت واحــد 
ــیاری از  ــت: بس ــد گف ــر باش ــیار موث ــا بس ه
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــر ب ــکن مه ــای مس واحده
خدمــات زیــر بنایــی و رو بنایــی قابــل افتتــاح 
ــل  ــا در تکمی ــکاری آنه ــن هم ــتند بنایرای نیس

ــد. ــر باش ــیار موث ــد بس ــی توان ــات م خدم
ــه آخریــن وضعیــت طــرح اقــدام  هدایــت ب
ــدود ۸  ــت: ح ــس گف ــکن در پردی ــی مس مل
ــد  ــای واح ــه تعاونی ه ــن ب ــد زمی ــزار واح ه

شــرایط واگــذار شــده و حــدود 3 هــزار واحــد 
مســکونی هــم در ایــن طــرح ثبــت نــام شــده 

اســت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون در حــال 
ــی  ــدام مل ــرح اق ــای ط ــازی زمین ه ــاده س آم
ــاز  ــش از آغ ــا پی ــت: ت ــتیم، گف ــکن هس مس
ــکاران واجــد شــرایط اقدامــات  ســال ۹۹ پیمان
ــدام  ــای طــرح اق ــرای ســاخت واحد ه الزم را ب

ــد. ــام می دهن ــکن انج ــی مس مل
ــش از  ــا پی ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب هدای
ــدام  ــرح اق ــام دور دوم ط ــت ن ــال ثب ــان س پای
ــق  ــت: طب ــود، گف ــاز می ش ــکن آغ ــی مس مل
ســهمیه  شهرســازی  و  راه  وزیــر  دســتور 
متقاضیــان در دور دوم ثبــت نــام طــرح اقــدام 

ملــی مســکن افزایــش می یابــد.

مدیـــر عامـــل شـــرکت عمـــران پردیـــس 
بیـــان کـــرد: قیمـــت واحد هـــای مســـکونی 
در طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن هیـــج 
تفاوتـــی بـــا ســـایر پروژه هـــا نـــدارد و 
قیمـــت ایـــن واحد هـــا یـــک و نیـــم تـــا 3 
و نیـــم میلیـــون تومـــان بـــرای متقاضیـــان 

تمـــام می شـــود.
ـــدام  ـــرح اق ـــه در ط ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
ملـــی مســـکن ســـعی بـــر خانـــه دار شـــدن 
مـــردم بـــه ویـــژه اقشـــار و دهک هـــای 
ـــت:  ـــت، گف ـــده اس ـــده ش ـــه دی ـــف جامع ضعی
بـــا افزایـــش ســـاخت و ســـاز بـــه ویـــژه در 
ـــاد  ـــر ایج ـــالوه ب ـــی مســـکن ع ـــدام مل ـــرح اق ط
ـــرل  ـــاهد کنت ـــان ش ـــن متقاضی ـــتغال در بی اش
ــا  ــیاری از بخش هـ ــت در بسـ و کاهـــش قیمـ
ـــکن  ـــروش مس ـــد و ف ـــاره و خری ـــژه اج ـــه وی ب

خواهیـــم بـــود.
ــای  ــه دهک ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب هدای
ــرح  ــه ط ــی ک ــه در صورت ــوم جامع ــا س اول ت
اقــدام ملــی مســکن کلیــد نمی خــورد بــه 
هیــچ عنــوان قــادر بــه خانــه دار بــودن نبودنــد، 
ــرح را  ــن ط ــت ای ــه دول ــی ک ــت: در صورت گف
ــازار  ــت ب ــون وضعی ــم اکن ــی زد ه ــد نم کلی
ــژه در شــهر های جدیــد بســیار  ــه وی مســکن ب

ــود. ــان ب پرنوس
گفتنــی اســت امــروز بــا حضــور وزیــر راه و 
ــر در  ــکن مه ــد مس ــزار واح ــازی ۱۰ ه شهرس

پردیــس بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

 ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس افتتاح می شود 
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ــجویان  ــه دانشـ ــان و از جملـ ــی از ایرانیـ جمعـ
ـــه  ـــی ک ـــروازی اختصاص ـــا پ ـــن ب ـــم چی ـــی مقی ایران
ـــود،  ـــده ب ـــزام ش ـــور اع ـــن منظ ـــه همی ـــران ب از ای

وارد کشـــور شـــدند. 
ـــور  ـــوش جهانپ ـــر کیان ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــانی  ـــالع رس ـــی و اط ـــط عموم ـــز رواب ـــس مرک ریی
وزارت بهداشـــت در این بـــاره گفـــت: ایـــن افـــراد 
پـــس از ورود بـــه فـــرودگاه جهـــت بررســـی های 
اولیـــه بـــه مکانـــی کـــه از قبـــل در نظـــر گرفتـــه 
شـــده بـــود، منتقـــل شـــدند و بررســـی ها اکنـــون 

ـــت. ـــان اس ـــه در جری ـــان مربوط ـــط متخصص توس
ـــه،  ـــی های اولی ـــام بررس ـــس از انج ـــت: پ وی گف
ــن  ــش تعییـ ــه از پیـ ــل قرنطینـ ــه محـ ــراد بـ افـ
ــان از  ــت اطمینـ ــوند و جهـ ــزام می شـ ــده اعـ شـ
مراقبت هـــای  تحـــت  روز   ۱۴ سالمت شـــان، 

خـــاص بهداشـــتی قـــرار خواهنـــد داشـــت.
ــروازی  ــنبه( پـ ــه شـ ــته )سـ ــداد روز گذشـ بامـ
ـــی از  ـــه و گروه ـــرات قرنطین ـــا تجهی ـــی ب اختصاص
ـــان  ـــدادی از ایرانی ـــال تع ـــت انتق ـــان، جه متخصص
ـــن  ـــان چی ـــازم ووه ـــورمان، ع ـــه کش ـــن ب ـــم چی مقی

ـــد. ش

پژوهشگران با توجه به دوران قاعدگی 
در خانم ها بررسی کردند

تاثیر زنجبیل و ویتامین های D و E بر 
دردهای شکمی 

ــگاه  ــی در دانشـ ــرح پژوهشـ ــک طـ ــج یـ نتایـ
ـــل  ـــد زنجبی ـــان می ده ـــن نش ـــکی قزوی ـــوم پزش عل
و ویتامین هـــای D و E می تواننـــد در کاهـــش 
ـــند.  ـــر باش ـــی موث ـــکمی دوران قاعدگ ـــای ش درده
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد علـــی حســـینی، 
مجـــری ایـــن طـــرح تحقیقاتـــی، بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه  ایـــن یـــک مطالعـــه کارآزمایـــی بالینـــی دو 
ســـو کـــور بـــوده اســـت، گفـــت: ایـــن مطالعـــه 
اواخـــر ســـال ۲۰۱6 در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

قزویـــن انجـــام شـــد.
ایـــن محقـــق دربـــاره رونـــد انجـــام پژوهـــش 
گفـــت: بـــرای انجـــام ایـــن مطالعـــه، خانم هایـــی 
ــد و درد  ــال بودنـ ــا ۲۵ سـ ــنین ۱۸ تـ ــه در سـ کـ
ــتند وارد  ــدید داشـ ــا شـ ــط تـ ــمنوره متوسـ دیسـ
ـــروه  ـــار گ ـــه چه ـــاران ب ـــدند. بیم ـــه ش ـــن مطالع ای
 E ــن ــروه ویتامیـ ــک گـ ــه یـ ــدند بـ ــیم شـ تقسـ
ــروه  ــه گـ ــن D، بـ ــر ویتامیـ ــی دیگـ ــه گروهـ بـ
ـــا  ـــا ی ـــارم دارونم ـــروه چه ـــه گ ـــل و ب ـــوم زنجبی س
ـــه  ـــل ب ـــد زنجبی ـــن رون ـــد و در ای ـــیبو داده ش پالس
ـــل  ـــاره زنجبی ـــاوی عص ـــول ح ـــک کپس ـــورت ی ص

ــد. ــراد داده می شـ ــه افـ بـ
کنـــار  در  گروه هـــا  همـــه ی  افـــزود:  وی 
ـــج  ـــدت پن ـــه م ـــا ب ـــل و دارونم ـــا، زنجبی ویتامین ه
ــد و  ــت کردنـ ــز دریافـ ــکن نیـ ــای مسـ روز داروهـ
ـــن D، E و  ـــا بررســـی شـــد. ویتامی شـــدت درد آن ه
ـــر دیســـمنوره داشـــتند  ـــاداری ب ـــر معن ـــل تاثی زنجبی
و میـــان آن هـــا تاثیـــر زنجبیـــل از بقیـــه بیشـــتر 
ـــس از آن  ـــن دی و پ ـــل، ویتامی ـــد از زنجبی ـــود. بع ب
ـــر  ـــر را ب ـــترین تاثی ـــب بیش ـــه ترتی ـــن ای ب ویتامی
ـــمنوره  ـــتند. درد دیس ـــمنوره داش ـــش درد دیس کاه
ـــی  ـــکمی در دوران قاعدگ ـــی ش ـــای نواح ـــه درده ب

گفتـــه می شـــود.
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــجوی دانشـ ــن دانشـ ایـ
ـــت دادن  ـــاره عل ـــوالی درب ـــه س ـــخ ب ـــن در پاس قزوی
داروی مســـکن بـــه افـــراد حاضـــر در مطالعـــه گفـــت: 
ــرا  ــد زیـ ــاران داده شـ ــه  بیمـ ــه همـ ــکن ها بـ مسـ
ــه  ــش بـ ــل آزمایـ ــه دلیـ ــه بـ ــود کـ ــی نبـ اخالقـ
ــود.  ــه درد دارنـــد مســـکن داده نشـ بیمارانـــی کـ
ـــوده  ـــم ب ـــکن ه ـــل مس ـــه دلی ـــا ب ـــش درد قطع کاه
امـــا هـــدف مـــا ایـــن بـــود کـــه ببینیـــم از ســـه 
 E ـــن ـــن D و ویتامی ـــل، ویتامی ـــه زنجبی ـــی ک گروه
دریافـــت کرده انـــد کاهـــش درد در کـــدام گـــروه 

بیشـــتر رخ داده اســـت.
وی ادامـــه داد: یـــک گـــروه کنتـــرل در ایـــن 
ــکن و  ــط مسـ ــه فقـ ــت کـ ــود داشـ ــه وجـ مطالعـ
ـــر  ـــچ تاثی ـــا هی ـــرد. دارونم ـــت می ک ـــا دریاف دارونم
پزشـــکی  نـــدارد و صرفـــا یـــک مکانیســـم روانـــی 
اســـت. افـــراد گروه هـــای دیگـــر در مقایســـه بـــا 
ایـــن گـــروه بررســـی می شـــوند؛ مثـــال گروهـــی 
کـــه زنجبیـــل و مســـکن دریافـــت کـــرده در 
ـــت  ـــکن دریاف ـــط مس ـــه فق ـــی ک ـــا گروه ـــه ب مقایس
ــته  ــش درد داشـ ــتری کاهـ ــزان بیشـ ــرده میـ کـ
ـــر  ـــده تاثی ـــان دهن ـــتر، نش ـــزان بیش ـــن می ـــه ای ک

زنجبیـــل اســـت.
حســـینی دربـــاره حجـــم نمونـــه گفـــت:  ۲۴۰ 
نفـــر وارد مطالعـــه شـــدند کـــه ۴۰ نفـــر از آن هـــا 
ـــت  ـــدند. در نهای ـــارج ش ـــه خ ـــی از مطالع ـــه دالیل ب
ایـــن بررســـی بـــا حضـــور ۲۰۰ نفـــر و در چهـــار 
ـــج  ـــاس نتای ـــر اس ـــد. ب ـــام ش ـــره انج ـــروه ۵۰ نف گ
ــل  ــه زنجبیـ ــت کـ ــوان گفـ ــه می تـ ــن مطالعـ ایـ
ــش  ــرای کاهـ ــی بـ ــک داروی مکملـ ــد یـ می توانـ
درد دوران قاعدگـــی باشـــد. ایـــن مطالعـــه اواخـــر 
۲۰۱6 انجـــام شـــد و مقالـــه ی آن حـــدود چهـــار 
 Obstetrics & ژورنـــال    در  پیـــش  مـــاه 
ـــریه ی  ـــک نش ـــه ی Gynecology Science ک

کـــره ای اســـت، منتشـــر شـــد.

بداقبالی هزار دستگاه خودرو هیوندای
 در گمرک باهنر

 مدیــر کل گمــرک شــهید باهنــر اعــالم کــرد: ۱۰۰۱ دســتگاه 
ــده  ــی مان ــرک باق ــن گم ــرا( درای ــدای النت ــی )هیون ــودروی واردات خ
ــه ســبز الکترونیکــی  کــه همــه امــور گمرکــی آنهــا انجــام شــده و پروان
دارنــد ولــی بــه دلیــل مصــادف شــدن بــا مصوبــه ممنــوع الخــروج شــدن 

ــوند.  ــارج ش ــرک خ ــتند ازگم نتوانس
ــرک  ــد از گم ــیه بازدی ــی در حاش ــدی رضای ــنا، مه ــزارش ایس ــه گ ب
شــهید باهنــر در جمــع خبرنــگاران دربــاره ی دپــوی خودروهــای وارداتــی 
در ایــن گمــرک ، اظهــار کــرد: ۱۱6۷ دســتگاه خــودرو در ایــن گمــرک 
وجــود دارد کــه ۱۰۰۱ دســتگاه آن هیونــدای النتــرا بوده و همــه حقوق و 
عوارضشــان پرداخــت شــده و پروانــه ســبز الکترونیکــی دریافــت کرده انــد 
امــا بــه دلیــل ایــن کــه تــا قبــل از مصوبــه ۱6 تیــر ۱3۹۷ هیــات وزیــران 
ــی( نتوانســتند از  ــودن خودروهــای واردات ــر ممنــوع الخــروج ب )مبنــی ب

ــد. گمــرک خــارج شــوند، همچنــان در ایــن گمــرک مانده ان
ــده اند و  ــور ش ــا ارز آزاد وارد کش ــا ب ــن خودروه ــه ی وی، ای ــه گفت ب
امــور ترخیــص ایــن خودروهــا انجــام شــده و آمــاده ترخیــص از گمــرک 
بوده انــد امــا بــه دلیــل ایــن کــه بــرای خــروج از گمــرک بایــد دســتگاه 
»رو رو« تامیــن می شــد، نتوانســتند ایــن دســتگاه را تامیــن کننــد کــه 
دو روز بعــد ایــن مصوبــه صــادر و اعــالم شــد کــه دیگــر هیــچ خودرویــی 
ــه  ــه هم ــم ک ــا ه ــن خودروه ــذا ای ــدارد؛ ل ــرک را ن ــروج از گم ــق خ ح
ــی  ــه ســبز الکترونیک ــود و پروان ــوق و عوارضشــان پرداخــت شــده ب حق
ــوند و در  ــص ش ــتند ترخی ــتند، نتوانس ــرک داش ــص از گم ــرای  ترخی ب

ــد. ــر مانده ان ــهید باهن ــرک ش گم
وی اظهــار کــرد: ۱66 دســتگاه دیگــر از خودروهــای وارداتــی کــه در 
ــا  ــی آنه ــای گمرک ــدام از کاره ــچ ک ــد هی ــی مانده ان ــر باق ــرک باهن گم
انجــام نشــده و صاحبــان آنهــا  حتــی اجــازه  ثبــت اظهــار نامــه را هــم 

ــد. ندارن
بــه گفتــه ی رضایــی، تعــداد انــدک و انگشــت شــماری از ایــن 
ــاالی ۲۵۰۰ ســی  ۱66خــودرو موجــود در گمــرک باهنــر خودروهــای ب
ــوند و در  ــص ش ــد ترخی ــل وارد شــده اند و نبای ــه از قب ســی هســتند ک
ــی و  ــال بررس ــی در ح ــوال تملیک ــع آوری ام ــازمان جم ــه س ــن زمین ای

ــت. ــات الزم اس ــام اقدام انج

نخستین مرکز ماده ۱6 بانوان کشور تا 
اردیبهشت 99 در تبریز افتتاح می شود  

ـــان  ـــا بی ـــرقی ب ـــان ش ـــدر آذربایج ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــتاد مب ـــر س دبی
ـــود،  ـــت ش ـــداث آن پرداخ ـــارات اح ـــال، اعتب ـــان س ـــا پای ـــر ت ـــه اگ اینک
ـــل  ـــوان را تکمی ـــاده ۱6 بان ـــز م ـــده مرک ـــال آین ـــل س ـــا اوای ـــم ت می توانی
ـــت  ـــا اردیبهش ـــور ت ـــوان کش ـــاده ۱6 بان ـــز م ـــن مرک ـــت: اولی ـــم، گف کنی

۹۹ در تبریـــز افتتـــاح می شـــود. 
ـــه  ـــروز در جلس ـــح ام ـــتادرحیمی صب ـــا اس ـــنیم، رض ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــرقی، ب ـــان ش ـــدر آذربایج ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــورای مب ش
بخشـــی از اعتبـــارات مـــورد نیـــاز بـــرای احـــداث مرکـــز مـــاده ۱6 
ـــر  ـــش دیگ ـــال بخ ـــان س ـــا پای ـــر ت ـــده و اگ ـــت ش ـــز پرداخ ـــوان تبری بان
اعتبـــارات احـــداث آن پرداخـــت شـــود، می توانیـــم تـــا اوایـــل ســـال 
ـــوان  ـــاده ۱6 بان ـــز م ـــن مرک ـــت: اولی ـــار داش ـــود، اظه ـــل ش ـــده تکمی آین

کشـــور تـــا اردیبهشـــت ۹۹ در تبریـــز افتتـــاح می شـــود.
ـــا  ـــه ب ـــارزه و مقابل ـــرای مب ـــوزش ب ـــث آم ـــه بح ـــان اینک ـــا بی  وی ب
شـــیوع مـــواد مخـــدر از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت، گفـــت: 
آمـــوزش و پـــرورش مهمتریـــن وظیفـــه پیشـــگیری و فرهنگســـازی و 
ـــده  ـــر عه ـــی را ب ـــود مراقبت ـــای خ ـــوزش مهارت ه ـــا آم ـــازی ب توانمندس

ـــدر دارد. ـــواد مخ ـــیوع م ـــمگیر ش ـــش چش ـــث کاه ـــه باع دارد ک
 دبیـــر ســـتاد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر آذربایجـــان شـــرقی ابـــراز 
ــیوع  ــر شـ ــور از نظـ ــتان ۲۸ ام کشـ ــرقی اسـ ــان شـ ــت: آذربایجـ داشـ
ــا  ــاد اســـت و جـــزو اســـتان های پـــاک محســـوب می شـــود امـ اعتیـ
ـــا  ـــش رود ت ـــت پی ـــا موفقی ـــم ب ـــدارس ه ـــوزی م ـــارت آم ـــدوارم مه امی
ـــد.وی  ـــش یاب ـــه کاه ـــه مقابل ـــه و هزین ـــش یافت ـــا افزای ـــود مراقبتی ه خ
ـــاده  ـــز م ـــا مرک ـــر ب ـــاد متجاه ـــدون معت ـــهر ب ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ـــر  ـــر نظ ـــز را زی ـــن مرک ـــور ای ـــتان کش ـــت: ۱۷ اس ـــت گف ـــور اس ۱6 متص
ـــا  ـــه نهاده ـــتان هم ـــن اس ـــی در ای ـــد ول ـــدازی کرده ان ـــتی راه ان بهزیس
ـــه  ـــد ک ـــت کردن ـــدازی و مدیری ـــز را راه ان ـــن مرک ـــه صـــورت ســـتادی ای ب
ـــز  ـــن مرک ـــهر، ای ـــطح ش ـــر از س ـــن متجاه ـــع معتادی ـــرای تجمی ـــد ب بای

ـــرد. ـــرار گی ـــت ق ـــت اهمی ـــان در اولوی همچن
ـــادان  ـــع آوری معت ـــوروزی جم رضـــا اســـتادرحیمی از اجـــرای طـــرح ن
متجاهـــر در اســـتان خبـــر داد و گفـــت: بایـــد همـــه دســـتگاه ها در 
ایـــن زمینـــه همـــکاری کننـــد و تـــالش می کنیـــم در ســـال آینـــده 
ـــتان  ـــوان اس ـــه عن ـــرقی را ب ـــان ش ـــش داده و آذربایج ـــا را افزای مراقبت ه
ـــم. ـــا دهی ـــردم را ارتق ـــت م ـــت و احســـاس امنی ـــم و امنی ـــه داری ـــاک نگ پ

وی بـــا بیـــان اینکـــه ۱۹۷ محلـــه پرخطـــر در شـــهرها و روســـتاها 
شناســـایی شـــده کـــه ۱۰۵ نقطـــه در روســـتاها واقـــع شـــده و بقیـــه 
ـــی«  ـــران زندگ ـــرح »یاری گ ـــرد: در ط ـــان ک ـــر نش ـــت، خاط ـــهری اس ش
ـــازی و  ـــوده و فرهنگس ـــق آل ـــازی مناط ـــود را در پاکس ـــت خ ـــه هم هم

پیشـــگیری از مناطـــق آلـــوده صـــرف می کنیـــم.

تقاضیان واجد شـرایط مسـکن ملی می توانند 
بـا  امـروز چهارشـنبه ۱6 بهمـن مـاه ۱3۹۸  از 
مراجعه به سـامانه tem.mrud.ir مدارک شـان 

را تکمیـل و ثبت نـام خـود را نهایـی کنند. 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
متقاضیـان مرحلـه اول پروژه اقدام ملی مسـکن 
دریافـت  بـا  بهمن مـاه   ۱۴ دوشـنبه  روز  کـه 
پیامکـی  واجـد شـرایط دریافـت مسـکن ملـی 
از چهارشـنبه ۱6  می تواننـد  شـناخته شـدند، 
tem. بهمـن مـاه ۱3۹۸ بـا مراجعه به سـامانه
mrud.ir مـدارک خـود را تکمیـل و ثبت نـام 

خـود را در ایـن سـامانه نهایـی کننـد.
مرحلـه نخسـت ثبـت نـام طـرح اقـدام ملی 
مسـکن بـا ارسـال پیامـک در روز دوشـنبه ۱۴ 
بهمـن مـاه بـه متقاضیـان واجـد شـرایط انجام 
tem. سـامانه  بـه  ورود  بـا  افـراد  ایـن  شـد. 

بررسـی  و  مـدارک  تطبیـق  ضمـن   mrud.ir
پنـج سـال سـابقه  شـرط چهـارم کـه شـامل 
سـکونت در محـل مورد تقاضای مسـکن اسـت 

کننـد. نهایـی  را  ثبت نـام خـود  می تواننـد 
بـرای  اعتـراض  امـکان  اسـت،  گفتنـی 
حـذف شـدگان نیـز وجـود دارد. ایـن دسـته از 
متقاضیـان بایـد اول اسـفند به سـامانه ثبت نام 
طـرح اقدام ملی مسـکن مراجعه کـرده و دالیل 

رد تقاضـای خـود را مشـاهده کننـد.
محمـودزاده، معـاون وزیـر راه و شهرسـازی 
در ایـن خصـوص گفتـه اسـت: چنانچـه بـه هر 
دلیلـی اشـتباهی رخ داده باشـد ماننـد افـرادی 
کـه بـرای مسـکن مهـر ثبت نـام کـرده و فـرم 
ج آنهـا قرمـز شـده در حالـی کـه هیـچ واحدی 
بـه آنهـا تخصیـص نیافتـه، تقاضایشـان ثبـت و 
انجـام  خصـوص  ایـن  در  الزم  رسـیدگی های 

شـد. خواهد 

اردبیل، خوزستان و سیستان و 
بلوچستان دارای بیشترین متقاضی

و  راه  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
اول،  مرحلـه  ثبت نـام  در  گفـت:  شهرسـازی 
اسـتان های اردبیـل بـا 66 درصد، خوزسـتان با 
اسـتان های سیستان وبلوچسـتان  و  درصـد   6۴
بیشـترین  درصـد   6۲ بـا  مشـترکا  کرمـان  و 
متقاضیـان واجـد شـرایط را بـه خـود اختصاص 

دند. دا
محمـودزاده بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان های 

سـمنان بـا 3۵ درصـد، خراسـان جنوبـی با 3۹ 
درصـد، و اسـتان مرکزی بـا ۴۱ درصد کمترین 
آمـار متقاضـی واجـد شـرایط را در مرحلـه اول 
ثبـت نـام بـه خـود اختصـاص دادنـد، افـزود: 
در اسـتان تهـران ۴6.۵ درصـد واجـد شـرایط 
حـذف  جـزو  درصـد   ۵3.۵ و  شـده  شـناخته 

شـدگان بودنـد.

بررسی سابقه سکونت پنج ساله 
متقاضیان

بـه گفته معـاون وزیر راه و شهرسـازی، یکی 
اسـت  باقیمانـده  اسـتان ها  بـرای  بررسـی ها  از 
که شـامل سـابقه پنج سـال سـکونت در محلی 
اسـت کـه متقاضیـان ثبت نـام کرده انـد که این 

مورد باید بررسـی شـود.
می شـود  پیش بینـی  افـزود:  محمـودزاده 
در  ریزش هایـی  نیـز،  شـرط  آن  بررسـی  بـا 
دهـد. رخ  اول  مرحلـه  غیرقطعـی  متقاضیـان 

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا یـادآوری 
ایـن مطلـب کـه پاالیـش مرحلـه اول مربوط به 
آمارهایـی اسـت که شـامل سـبز بودن فـرم ج، 
عـدم مالکیـت و اسـتفاده نکـردن از تسـهیالت 
بانکـی اسـت، توضیـح داد: ۱۴ بهمن بـه تمامی 
ثبت نـام  اول  مرحلـه  در  شـرایط  واجـدان 
پیامـک ارسـال شـد. از ۱6 بهمـن، متقاضیانـی 
کـه پیامـک دریافـت کرده انـد بایـد بـه سـایت 
زمانبنـدی  سـایت جـدول  در  کننـد.  مراجعـه 
بـرای  بایـد  حضـور متقاضیـان و آدرسـی کـه 
تکمیـل و تطبیـق مدارک به آن مـکان، مراجعه 

کننـد درج شـده اسـت.
او بـا تأکیـد بـر اینکه سـعی شـده تـا مراجعه 

مـردم و مراحـل ثبت نـام بـه دقـت انجـام شـود، 
گفت: در سـامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسـکن 
زمـان حضـور در نمایندگی هـا و یـا ادارات کل، بر 

اسـاس حـروف الفبا، زمانبندی شـده اسـت.
از  دسـته  آن  داد:  ادامـه  محمـودزاده 
متقاضیانی که در شـهرهای کوچک و شـهرهای 
زیـر ۱۰۰ هـزار نفـر هسـتند بـه نمایندگی ها و 
یـا ادارات کل بنیـاد مسـکن کـه آدرس و زمان 
آن قید شـده اسـت مراجعه می کننـد. همچنین 
آن دسـته از متقاضیانی که در شـهرهای بزرگتر 
هسـتند یـا بـه ادارات کل و یـا نمایندگی هایـی 
مراجعـه  معرفـی می کنـد،  بنیـاد مسـکن  کـه 
نیـز  جدیـد  شـهرهای  در  کـرد.  خواهنـد 
متقاضیـان بـه نمایندگـی شـرکت های عمـران 

مراجعـه می کننـد. شـهرهای جدیـد 
شهرسـازی،  و  راه  وزیـر  معـاون  گفتـه  بـه 
شـده،  تعییـن  نمایندگی هـای  در  متقاضیـان 
تشـکیل پرونـده داده و بـر اسـاس شـرایطی که 
در سـایت اعالم شـده اصـل مدارک و با اسـکن 
ارایـه شـده مطابقـت داده می شـود. در صورتـی 
کـه همـه مـدارک تکمیـل و مطابقـت داشـته 
باشـد و تعهـد محضـری که بایـد بدهنـد آماده 
باشـد پرونـده تکمیل و متقاضیان برای تشـکیل 

پرونـده بـه بانـک معرفـی می شـوند.

آورده اولیه متقاضیان 3۰ تا ۴۰ 
میلیون تومان است

ایـن  در  بایـد  متقاضیـان  کـرد:  تأکیـد  او 
مرحلـه 3۰ تـا ۴۰ میلیـون تومـان آورده اولیـه 
داشـته باشـند. آورده هـای اولیـه متقاضیـان در 
حسـابی بـه نام خودشـان بـاز می شـود و بعد از 

آن نیـز متقاضیـان بـه پروژه ها معرفـی خواهند 
شـد. بـر اسـاس قـراردادی کـه بیـن سـازنده و 
متقاضـی بسـته می شـود جدولی ابالغ می شـود 
کـه مشـخص می کنـد، متقاضیـان بایـد در چه 
بـر  عـالوه  دیگـر  آورده  میـزان  چـه  مراحلـی 
تسـهیالت بانکـی به حسـاب خـود واریـز کنند.

شهرسـازی  و  راه  وزارت  اسـت،  گفتنـی 
بـرای کمـک بـه تأمیـن مسـکن، طـرح »اقـدام 
ملـی تأمیـن مسـکن« را در قالب احـداث ۴۰۰ 
هـزار واحـد مسـکونی برنامه ریـزی کرده اسـت 
کـه بـر اسـاس قانـون سـاماندهی و حمایـت از 
تولیـد و عرضـه مسـکن و آیین نامـه مربوطـه به 
آن، شـرایط و مشـخصات واجدان شـرایط بدین 

شـرح اعالم شـده اسـت:
شـرط اول ایـن اسـت کـه متقاضـی و افـراد 
تحـت تکفـل، فاقـد زمیـن مسـکونی یـا واحـد 
باشـند.   ۸۴ فرودیـن  اول  تاریـخ  از  مسـکونی 
هیـچ  از   ۵۷ بهمـن   ۲۲ تاریـخ  از  همچنیـن 
یـک از امکانـات نهاد هـای عمومـی غیردولتـی 
مربـوط بـه تأمین مسـکن شـامل زمیـن، واحد 
مسـکونی و یـا تسـهیالت یارانـه ای خریـد و یـا 
سـاخت واحـد مسـکونی اسـتفاده نکرده باشـد. 
بـه عبارتـی فـرم ››ج‹‹ در اسـتعالم از سـامانه 
مربوطـه )موضـوع مـاده یـک آیین نامـه اجرایی 
قانـون سـاماندهی عرضـه و تأمین مسـکن( باید 

باشد. سـبز 
از دیگـر شـرایط ثبت نـام در طرح اقـدام ملی 
مسـکن ایـن اسـت کـه متقاضـی متاهـل و یـا 
سرپرسـت خانوار باشـد و زنان خودسرپرسـت نیز 
مشـروط به داشـتن حداقل 3۵ سـال سن باشند.

همچنیـن، متقاضـی بایـد حداقل پنج سـال 
سـابقه سـکونت در شـهر مـورد تقاضـا داشـته 
در  شـده  انجـام  توافقـات  اسـاس  بـر  باشـد. 
شـهر های جدیـد نیـز سـابقه سـکونت حداقـل 
پنـج سـال در شـهر جدیـد مـورد تقاضـا و یـا 

شـهر مـادر مـالک عمـل اسـت.
چـک  همچـون  قانونـی  منـع  نداشـتن 
بانکـی،  تسـهیالت  دریافـت  بـرای  برگشـتی 
هزینـه  تأمیـن  توانایـی  و  معوقـه  تسـهیالت 
بانکـی،  تسـهیالت  بـر  مـازاد  مسـکن  سـاخت 
امـکان سـپرده گذاری حداقـل 3۰ درصد هزینه 
سـاخت، مـازاد بـر تسـهیالت بانکـی از جملـه 
شـرایط تکمیـل ثبـت نـام و پذیـرش در ایـن 

اسـت. طـرح 

ـــدای  ـــه در ابت ـــور ک ـــر کش ـــای تجدیدپذی ـــت نیروگاه ه ظرفی
ـــاه  ـــود در بهمن م ـــیده ب ـــگاوات رس ـــه ۱6۵ م ـــم ب ـــت یازده دول
امســـال بـــه ۸۰۰ مـــگاوات رســـیده کـــه نشـــان دهنده رشـــد 

ـــت.  ـــری اس ـــج براب ـــدود پن ح
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــت نیروگاه هـ ــا، ظرفیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــر از 6  ــالمی کمتـ ــالب اسـ ــروزی انقـ ــدای پیـ ــور در ابتـ کشـ
مـــگاوات بـــوده کـــه ایـــن رقـــم در ابتـــدای دولـــت یازدهـــم 
بـــه ۱6۵ مـــگاوات رســـیدو ایـــن امـــر بیانگـــر ان اســـت کـــه 
ــس از  ــال های پـ ــر در سـ ــای تجدیدپذیـ ــت نیروگاه هـ ظرفیـ
ـــه رو  ـــمگیری روب ـــش چش ـــا افزای ـــالمی ب ـــالب اس ـــروزی انق پی

بـــوده اســـت.
براســـاس گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی وزارت نیـــرو، در 
ـــی  ـــاس مگاوات ـــر در مقی ـــروگاه تجدیدپذی ـــر ۱۲۰ نی ـــال حاض ح
ـــه ۵۲  ـــیده ک ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــگاوات ب ـــت ۸۰۰ م ـــه ظرفی ب
مـــگاوات نیـــز از آن بهـــره وری انـــرژی حاصـــل شـــده اســـت، 
ـــاک  ـــر و پ ـــروگاه تجدیدپذی ـــگاوات نی ـــن 36۲ م ـــر ای ـــالوه ب ع

ـــت. ـــداث اس ـــت اح ـــم در دس ه
ــروگاه از  ــده، ۵۵ نیـ ــداث شـ ــای احـ ــوع نیروگاه هـ از مجمـ
نـــوع خورشـــیدی بـــه ظرفیـــت بیـــش از 36۰ مـــگاوات، ۱۹ 
ـــوده و  ـــگاوات ب ـــش از 3۰۰ م ـــت بی ـــه ظرفی ـــادی ب ـــروگاه ب نی

مابقـــی نیـــروگاه برق آبـــی کوچـــک، زیســـت توده و بازیافـــت 
ـــت. ـــی اس ـــات حرارت تلف

ـــم  ـــت دوازده ـــدای دول ـــن بخـــش در ابت ـــت ای ـــوع ظرفی مجم
ـــه ۷36 مـــگاوات  ـــود کـــه در دی مـــاه ســـال ۹۷ ب 3۴۱ مـــگاوات ب

ـــت. ـــیده اس ـــگاوات رس ـــه ۸۰۰ م ـــال ب ـــاه امس و در بهمن م
ــر در  ــان حاضـ ــش در زمـ ــن بخـ ــود در ایـ ــت موجـ ظرفیـ
قیـــاس بـــا ســـال نخســـت دولـــت دوازدهـــم نشـــان از رشـــد 
نزدیـــک بـــه ۲.۵ برابـــری و در مقایســـه بـــا ســـال نخســـت 
ـــدی  ـــش از ۵۰۰ درص ـــش بی ـــت از افزای ـــم حکای ـــت یازده دول

ایـــن ظرفیـــت دارد.
بیســـت و دوم مهرمـــاه امســـال »همایـــون حائـــری« 
معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر نیـــرو ظرفیـــت فعلـــی 
ــرد  ــالم کـ ــگاوات اعـ ــر را ۸۴۱ مـ ــای تجدیدپذیـ نیروگاه هـ
ـــر  ـــته دو براب ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــزان نس ـــن می ـــت: ای و گف

شـــده اســـت.
ایـــن مقـــام مســـئول افـــزود: تـــا پایـــان امســـال ظرفیـــت 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر کشـــور بـــه یـــک هزارمـــگاوات 

خواهـــد رســـید.
معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر نیـــرو گفـــت: وزارت نیـــرو 
مصمـــم اســـت تاپایـــان دولـــت دوازدهـــم ظرفیـــت تولیـــد 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در کشـــور را بـــه چهـــار هـــزار 

ــاند. ــگاوات برسـ مـ
ــدود 6۰  ــه در حـ ــد کـ ــان می دهـ ــدد نشـ ــات متعـ مطالعـ
ـــزار  ـــیدی، ۱۵ ه ـــرژی خورش ـــد ان ـــت تولی ـــگاوات ظرفی ـــزار م ه
ــرژی  ــگاوات انـ ــادی و بیـــش از ۲۵۰۰ مـ ــرژی بـ ــگاوات انـ مـ

»بیـــو زیســـت« در ایـــران وجـــود دارد.
ـــون برنامـــه ششـــم توســـعه، وزارت نیـــرو مکلـــف  براســـاس قان
اســـت تـــا ســـال ۱۴۰۰ ظرفیـــت نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 

ـــد. ـــش ده ـــگاوات افزای ـــزان ۵۰۰۰ م ـــه می ـــود را ب خ

آغاز فرآیند تکمیل ثبت نام مسکن ملی 

رشد ۵ برابری ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ـــف  ـــر ضع ـــد ب ـــن تاکی ـــس ضم ـــبات مجل محاس
ـــتن  ـــل نداش ـــه دلی ـــی ب ـــور مالیات ـــازمان ام س
ـــام  ـــا انج ـــت ب ـــت: کاش دول ـــدون گف ـــه م برنام
ـــی  ـــع مالیات ـــه جام ـــی الیح ـــک کار کارشناس ی
را تدویـــن و بـــه مجلـــس ارســـال می کـــرد. 
غالمعلــی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
اینکــه  بیــان  بــا  ایمن آبــادی  جعفــرزاده 
مصوبــه کمیســیون تلفیــق بودجــه دربــاره 
اخــذ مالیــات از محــل مســاکن لوکــس دارای 
ارزش بــاالی ۱۰ میلیــارد تومــان و خودروهــای 
دارای ارزش باالتــر از یــک میلیــارد تومــان 
ــوان  ــت: می ت ــود، گف ــدام بســیار مناســبی ب اق
ایــن مالیــات را صــرف کمــک بهینــه بــه 
مســتمندان و نیازمنــدان کــرد و در تمــام دنیــا 
شــکاف طبقاتــی بــا دریافــت مالیــات از طبقــه 

پردرآمــد پــر می شــود.
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
جوامـــع  در  افـــزود:  مجلـــس  محاســـبات 
ـــن  ـــد و تامی ـــراد نیازمن ـــه اف ـــک ب ـــرفته کم پیش
ـــت  ـــج اس ـــات رای ـــق مالی ـــی از طری ـــاه عموم رف
ـــتن  ـــل نداش ـــه دلی ـــران ب ـــفانه در ای ـــا متاس ام
تامیـــن اجتماعـــی مناســـب و مکانیـــزم اخـــذ 
مالیـــات و عـــوارض از ایـــن موضـــوع غفلـــت 

شـــده اســـت.
ـــد  ـــا تاکی ـــس ب ـــردم رشـــت در مجل ـــده م نماین
براینکـــه بحـــث تـــورم و افزایـــش قیمت هـــا در 
ـــات  ـــت مالی ـــرای دریاف ـــددی ب ـــای ع ـــن مبن تعیی
ـــوده  ـــر نب ـــس بی تاثی ـــاکن لوک ـــا و مس از خودروه

اســـت، تصریـــح کـــرد: برخـــی از بازنشســـتگان 
ــی  ــتگی منزلـ ــول بازنشسـ ــا پـ ــته اند بـ توانسـ
ـــش  ـــل افزای ـــه دلی ـــروز ب ـــه ام ـــد ک ـــداری کنن خری
تـــورم، قیمـــت آن مســـکن بـــه یـــک میلیـــارد 
ـــت  ـــوان گف ـــاس نمی ت ـــن اس ـــیده اســـت و برای رس

ـــن. ـــت ک ـــات پرداخ مالی

فقدان فرهنگ سازی، حلقه مفقوده 
اجرای قوانین مالیاتی

وی افـــزود: ابتـــدا بایـــد اخـــذ مالیـــات را 
از طبقـــات باالتـــر آغـــاز کـــرد و مجلـــس در 
آینـــده می توانـــد نســـبت بـــه ایـــن مصوبـــه 
تجدیـــد نظـــر کـــرده و بـــا کاهـــش ارقـــام، 
دایـــره شـــمول اخـــذ مالیـــات از خودروهـــا و 

ــد. ــترده تر کنـ ــس را گسـ ــاکن لوکـ مسـ
بـــه  اشـــاره  بـــا  جعفرزاده ایمن آبـــادی 
برخـــی اظهارنظرهـــا مبنـــی بـــر تعییـــن 

ـــا  ـــس ب ـــاکن لوک ـــا و مس ـــر خودروه ـــات ب مالی
ـــار  ـــات اظه ـــت مالی ـــرای دریاف ـــر ب ـــت کمت قیم
ـــه حـــوزه  ـــرای وارد شـــدن ب داشـــت: همیشـــه ب
ـــی  ـــدای کار م ـــرای ابت ـــر نیســـت، ب ـــات دی مالی
تـــوان طبقـــات و دهک هـــای باالتـــر را در 
ـــک  ـــل بان ـــه دلی ـــت ب ـــرا دول ـــت زی ـــر گرف نظ
اطالعاتـــی ناقـــص در شناســـایی مودیـــان 
ــد  ــراد می تواننـ ــت و افـ ــکل اسـ ــار مشـ دچـ

راه هـــای فـــرار را پیـــدا کننـــد.
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس تاکیــد کــرد: مصوبــات 
ــا  ــات همیشــه ب ــد در حــوزه مالی ــی جدی قانون
وجــود تجربــه خــوب عملــی آن در کشــورهای 
ــازی در  ــگ س ــدان فرهن ــل فق ــه دلی ــر ب دیگ
ایــران منتقدانــی دارد بنابرایــن بــرای پذیــرش 
ایــن مصوبــه در جامعــه بایــد بــا احتیــاط 

ــرد. ــدام ک ــتری اق بیش

مکانیزم مالیاتی ابزاری برای کنترل 
اقتصاد 

ـــح  نماینـــده مـــردم رشـــت در مجلـــس تصری
کـــرد: شـــاید اقـــدام کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 
ــت  ــا درسـ ــات منطقـ ــع مالیـ ــث وضـ در بحـ
ــورت  ــه صـ ــن بـ ــن قوانیـ ــرا ایـ ــد زیـ نباشـ
قاعدتـــا  و  می شـــود  تصویـــب  یکســـاله 
ســـال های بعـــد مشـــکالتی پیـــش خواهـــد 
ـــام  ـــا انج ـــت ب ـــاس کاش دول ـــن اس ـــد، برای آم
ـــی  ـــع مالیات ـــه جام ـــی الیح ـــک کار کارشناس ی
را تدویـــن و بـــه مجلـــس ارســـال می کـــرد.

وی بیـــان داشـــت: ایـــن مســـایل بیانگـــر 
ـــن  ـــت و ای ـــی اس ـــور مالیات ـــازمان ام ـــف س ضع
ـــا  ـــدون تنه ـــه م ـــتن برنام ـــدون داش ـــازمان ب س
ـــد  ـــوری مانن ـــد، در کش ـــود می چرخ ـــه دور خ ب
ــتر  ــه بیشـ ــی زبالـ ــر کسـ ــی اگـ ــن حتـ ژاپـ
ــم  ــتری هـ ــات بیشـ ــد مالیـ ــد بایـ تولیدکنـ

پرداخـــت کنـــد.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــادی بـ جعفرزاده ایمن آبـ
مکانیـــزم مالیاتـــی بـــرای کنتـــرل اقتصـــاد 
و جامعـــه طبقاتـــی در تمامـــی کشـــورها 
از  گفـــت:  می شـــود،  اجـــرا  و  تدویـــن 
ــتر  ــرف بیشـ ــد و مصـ ــا درآمـ ــخاصی بـ اشـ
ـــت  ـــتری دریاف ـــات بیش ـــوارض و مالی ـــد ع بای
ــی  ــور مالیاتـ ــازمان امـ ــون سـ ــود و اکنـ شـ
ـــالم  ـــه ای اع ـــق الیح ـــد طب ـــد بای ـــور بای کش
چـــه  دادن  انجـــام  حـــال  در  می کـــرد، 
ــم  ــی هـ ــه کارهایـ ــت و چـ ــی اسـ اقداماتـ

می خواهـــد انجـــام دهـــد.
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آشپزی

مربای گل گاو زبان

مواد الزم:
آب                                       ۲ پیمانــه
شــکر                                  ۲ پیمانــه
لیمــو عمانــی                                  ۲ عــدد

گل  گاو زبان                               ۲۵۰ گرم 
آب لیمو تازه                          ۱ قاشق چایخوری

بعضــی گیــاه هــا هســتن کــه عــالوه بــر طعــم 
ــی و  ــواص داروی ــر خ ــه خاط ــه دارن ب ــی ک عال
ــی از  ــه خیل ــورد توج ــون م ــی نظیرش ــی ب درمان
ــی از اون  ــان یک ــن. گل گاو زب ــرار گرفت ــراد ق اف
ــع  ــن منب ــی تری ــه غن ــه ک ــای معروف ــاه ه گی
ــاه  ــن گی ــه. ای ــواد معدنی ــرب و م ــیدهای چ اس
خــودرو دارای مقادیــر زیــادی پتاســیم و کلســیمه 
ــت  ــا، پوس ــاری ه ــی از بیم ــان خیل ــرای درم و ب
ــا  ــی ه ــن ویژگ ــه ی ای ــا از هم ــده. ام ــو مفی و م
کــه بگذریــم، خاصیــت آرام بخــش گل گاو زبــان 
باعــث شــده خیلــی افــراد بــه روش هــای مختلــف 
از اون اســتفاده کنــن. اغلــب افــراد گل گاو زبــان 
ــا  ــه صــورت دم کــرده اســتفاده مــی کننــد ی را ب
عــرق ایــن گیــاه رو میگیــرن و روش هــای دیگــه 
ی اســتفاده از ایــن گیــاه رو بلــد نیســتن. شــاید 
ــن  ــا ای ــد ب ــی تونی ــه م ــد ک ــه بدونی ــب باش جال
گیــاه پــر خاصیــت مربــا درســت هــم کنیــن و هــر 
روز صبــح بــا خــوردن اون آرامــش کل روزتــون رو 
بــه دســت بیاریــد. اگــر بــه دنبــال درســت کــردن 
مربــای خــاص هســتین پیشــنهاد مــی کنــم 
ــد  ــان کنی ــا امتح ــان رو حتم ــای گل گاو زب مرب
ــای گل گاو  ــر مرب ــی نظی ــواص ب ــم از خ ــا ه ت
ــی اون  ــم عال ــد بشــید و هــم طع ــره من ــان به زب
ــا یــک  ــا ب ــه درســت کــردن مرب رو بچشــید. البت
گیــاه اون قــدر هــم کار عجیبــی نیســت و ســال 
هاســت افــراد بــا طــرز تهیــه مربــای گل محمــدی 
یــا مربــای بهــار نارنــج آشــنا هســتن. طــرز تهیــه 
ــه  ــه و اگ ــی راحت ــم خیل ــان ه ــای گل گاو زب مرب
مطابــق دســتوری کــه بهتــون میگیــم پیــش برید 
ــد.  ــت کنی ــت اون رو درس ــی راح ــد خیل میتونی
ــای  ــن مرب ــم ای ــا ببینی ــید ت ــراه بش ــا هم ــا م ب

ــوری درســت میشــه: ــمزه چط خوش
 

 طرز تهیه مربای گل گاو زبان
مرحله اول: آماده کردن گیاه گل گاو زبان

ــا  ــان هــا را خــوب بشــورید ت ابتــدا گل گاو زب
ــاز  ــورت ب ــه ص ــا را ب ــر آن ه ــرود. اگ ــش ب خاک
تهیــه مــی کنیــد مــی توانیــد از شــب قبــل در آب 
ســرد خیــس کنیــد تــا گل و الی آن خــارج شــود. 
ــز  ــال تمی ــا کام ــان ه ــه گل گاو زب ــد از آن ک بع
شــدند، آن هــا را در قابلمــه ریختــه و بجوشــانید.

مرحله دوم: طرز تهیه 
شربت مربای گل گاو زبان

بــرای تهیــه شــربت مربــای گل گاو زبــان یــک 
ــعله ی  ــکر روی ش ــراه ش ــه هم ــه آب را ب پیمان
ــی  ــا بجوشــد. لیمــو عمان ــد ت ــرار دهی متوســط ق
ــس  ــل خی ــاعت قب ــد س ــه از چن ــم ک ــا را ه ه
کــرده ایــد بــا چنــگال ســوراخ کــرده و بــه شــربت 
ــد و  ــربت بجوش ــد ش ــازه دهی ــد. اج ــه کنی اضاف

ــود. ــدار ش کش
 

مرحله سوم: آماده سازی
 مربای گل گاو زبان

ــا همــان  ــان هــای پختــه شــده را ب گل گاو زب
مقــدار آبــی کــه از آن هــا باقــی مانــده بــه شــربت 
اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد تــا حــدود ۲۰ 
دقیقــه بــه همــراه شــربت بجوشــد و قــل بزنــد. در 
ایــن مــدت اصــال آن را هــم نزنیــد چــون شــربت 
شــما شــکرک مــی زنــد. در آخــر آب لیمــو تــازه 
را بــه مربــای خــود اضافــه کنیــد و لیمــو عمانــی 

هــا را خــارج کنیــد تــا تلــخ نشــود.
مربــای گل گاو زبــان شــما آمــاده اســت. مــی 
توانیــد آن را در شیشــه بریزیــد و هــر زمــان 

ــد. ــان کنی ــوش ج ــتید ن خواس
 

نکات کلیدی طرز تهیه 
مربای گل گاو زبان

- مــی توانیــد از پــره هــای لیمــو عمانــی هــم 
بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد.

- درســت کــردن ایــن مربــا بــه کمــی صبــر و 
حوصلــه نیــاز دارد. دقــت کنیــد کــه اگــر گل گاو 
زبــان هــا قبــل از اضافــه شــدن بــه شــربت خــوب 
ــه  ــما ب ــات ش ــام زحم ــوند تم ــرم نش ــه و ن پخت
هــدر مــی رود. در نتیجــه حتمــا قبــل از آن کــه 
ــه کنیــد دقــت کنیــد  ــه شــربت اضاف آن هــا را ب

کــه خــوب پختــه شــده باشــند.
ــن  ــود در حی ــای خ ــه مرب ــد ب ــی توانی - م
ــه  ــز اضاف ــل نی ــا وانی ــل ی ــاره ی ه ــت، عص پخ
کــرده و آن را خــوش عطرتــر و خــوش طعــم تــر 

ــد. کنی
- بــرای پختــن گل گاو زبــان مــی توانیــد آن 
ــوری آب جــوش  ــد از شســتن داخــل ق ــا را بع ه
بریزیــد و چنــد ســاعت روی کتــری قــرار دهیــد 

تــا کامــال نــرم شــود.
منبع: ایران کوک

افزودن یک ساعت آموزشی
 به دلیل تعطیلی های اخیر مدارس 

وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش گفـــت: بـــه دلیـــل تعطیلی هـــای اخیـــر 
ـــه  ـــه برنام ـــک ســـاعت ب ـــا ی ـــار داده شـــده ی ـــه اختی ـــران وزارتخان ـــه مدی ب
آموزشـــی مـــدارس بیفزاینـــد و یـــا از ظرفیـــت روزهـــای پنج شـــنبه 

ـــد.  ـــتفاده کنن اس
ـــوزش و  ـــر آم ـــی وزی ـــی میرزای ـــن حاج ـــارس، محس ـــزارش ف ـــه گ ب
پـــرورش در حاشـــیه جلســـه هیـــات دولـــت و در جمـــع خبرنـــگاران 
دربـــاره برنامه ریـــزی ایـــن وزارتخانـــه بـــرای جبـــران ســـاعات 
ـــه  ـــه هم ـــت: ب ـــر گف ـــای اخی ـــل تعطیلی  ه ـــه دلی ـــدارس ب ـــی م آموزش
ـــف،  ـــای مختل ـــل تعطیلی ه ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــالغ ش ـــدارس اب م

ــوند.  ــر شـ ــتر در کالس درس حاضـ ــوزان بیشـ دانش آمـ
ــک  ــزود: یـ ــزی افـ ــن برنامه ریـ ــتر ایـ ــات بیشـ ــاره جزئیـ وی دربـ
ســـاعت بـــه هـــر روز مـــدارس افـــزوده خواهـــد شـــد یـــا اینکـــه از 
ظرفیـــت روزهـــای پنج شـــنبه بـــرای جبـــران ایـــن تعطیلی هـــا 

ــود.  ــتفاده شـ اسـ
ـــدارس  ـــه م ـــار ب ـــن اختی ـــرد: ای ـــح ک ـــرورش تصری ـــوزش و پ ـــر آم وزی
ـــتر  ـــارت بیش ـــا نظ ـــا ب ـــت ت ـــده اس ـــتانی داده ش ـــران اس ـــن مدی و همچنی

ـــد.  ـــی کنن ـــه را اجرای ـــن برنام ای
ـــق  ـــان ح ـــتخدام معلم ـــاره اس ـــس درب ـــاریه مجل ـــاره استفس وی درب
ـــار  ـــاره اظه ـــن ب ـــان در ای ـــورای نگهب ـــوز ش ـــت: هن ـــم گف ـــس ه التدری

ـــتیم.  ـــع آن هس ـــود تاب ـــون ش ـــر قان ـــی اگ ـــت ول ـــرده اس ـــر نک نظ

برنامه  معاون وزیر برای نجات فرش 
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران از صــادرات ۴۸ میلیــون دالر فــرش 
ــرای نجــات  ــی ب ــروش و بازاریاب ــر از ف ــه ای بهت ــت: برنام ــر داد و گف خب
فــرش ســراغ نــدارم زیــرا صنایــع جانبــی فــرش بایــد دوبــاره زنــده شــود. 
بــه گــزارش فــارس،  فرحنــاز رافعــی، معــاون وزیــر صمــت در جمــع 
ــته ایم  ــرش داش ــادرات ف ــون دالر ص ــرد: ۴۸ میلی ــار ک ــگاران اظه خبرن

ــودن وضــع فــرش اذعــان دارم. ــر نامناســب ب ولــی همچنــان ب
ــاء  ــت احص ــرش جه ــرای ف ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
مشــکالت، نیازهــا، چالش هــا و رفــع موانــع راه انــدازی کرده ایــم، افــزود: 
ایــن ســتاد جهــت رســاندن فــرش ایــران بــه جایــگاه اصلــی خــود اســت.

ــر از  ــه ای بهت ــد: برنام ــر ش ــران متذک ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
فــروش و بازاریابــی بــرای نجــات فــرش ســراغ نــدارم زیــرا صنایــع جانبــی 

ــاره زنــده شــود. فــرش بایــد دوب
رافعــی تصریــح کــرد: مشــکل اصلــی فــرش دســتباف ایرانــی بــازار فــروش 
ــت در  ــز و دول ــت، مرک ــگ اس ــی و مارکتین ــوع بازاریاب ــازار موض ــن ب و در ای
ایــن بخــش فقــط نقــش سیاســتگذاری و تســهیل گری دارنــد و بــرای ادامــه 

راه بخــش خصوصــی و بــه ویــژه اتحادیــه بایــد همــراه باشــد.
وی ادامــه داد: مــا در حــوزه فــرش دســتباف ایرانــی می توانیــم 
انقــالب ایجــاد کنیــم کــه ایــن حرکــت بــا ایجــاد و ترمیــم زیرســاخت ها 
از تامیــن پشــم، کــرک و صنعــت رنگــرزی تــا تامیــن ابریشــم موردنیــاز 
ــع  ــوزه صنای ــدر در ح ــه چق ــت ک ــن اس ــوال ای ــا س ــود. ام ــرا می ش اج
جانبــی فــرش هزینــه کردیــم؟ چقــدر آن را بــه روز کردیــم؟ یــا 
همچنیــن در حــوزه رنگــرزی و نخ ریســی؟ اگــر بــه تمــام امــور حرفــه ای 
و تخصصــی نــگاه کنیــم و اتحــاد دســتگاهی و بخــش خصوصــی وجــود 

ــازار جهــان را از آن خــود خواهیــم کــرد. داشــته باشــد ب
معــاون وزیــر صمــت بیــان داشــت: فــرش دســتباف ایــن چنــد ســاله مورد 
بی مهــری قــرار گرفتــه و تکیــه اقتصــاد کشــور بــر نفــت، مانــع فراهــم آوردن 

بســتر الزم بــرای توســعه فرصت هــای شــغلی و صــادرات شــده اســت.
وی افــزود: در حــوزه ترویــج هنــر- صنعــت فــرش دســتباف کــه تعــداد 

زیــادی شــغل بــه آن وابســته اســت کار درســتی انجــام نشــده اســت.
رافعــی خاطرنشــان ســاخت: یکــی از مشــکالت اصلــی فــرش دســتباف 
ــب و  ــرای ترغی ــب ب ــاخت مناس ــدم زیرس ــل، ع ــش داخ ــران در بخ ای
ترویــج بــازار فــروش و در بخــش خارجــی نداشــتن مارکتینــگ، بازاریابــی 

دیجیتالــی و عــدم نظــارت درســت بــر زنجیــره تامیــن فــرش اســت.

افزایش توانمندی های صادراتی
 با فاصله گرفتن از نفت فروشی

مدیرعامـل نمایشـگاه شـهرآفتاب گفـت: توانمنـدی هـای صادراتـی ما 
معلـول توانمنـدی هـای تولیـدی مـا هسـتند و هرچقـدر کـه مـا از نفـت 
فاصلـه بگیریـم و شـاهد افزایش سـهم بخـش خصوصی در اقتصاد باشـیم، 
توانمنـدی هـای صادراتـی نیـز افزایـش پیـدا خداهـد کـرد و چهارمیـن 
نمایشـگاه توانمنـدی هـای صادراتـی مـی توانـد در ایـن امر نقش پیشـرو 

باشد.  داشـته 
بـه گـزارش ایرنـا، محمـد رئوف قـادری در مراسـم افتتاحیـه چهارمین 
نمایشـگاه بیـن المللی شـهر آفتـاب گفت: وجود پتانسـیل هـای خدادادی 
از جملـه نفـت در کشـورمان دارای اثرات مثبت و منفی اسـت، به طوریکه 
از یـک سـو باعـث خلـق ثروت،افزایـش رفـاه و توسـعه کشـور می شـود و 
از سـوی دیگـر اقتصـاد را وابسـته کـرده و توجـه بـه بخـش هـای تولیدی 

کـم می شـود.
وی ادامـه داد: اگـر کشـورهای صاحب نفت و کشـورهای بـدون نفت را 
بـا یکدیگـر قیاس کنیـم متوجه می شـویم اسـتقالل اقتصادی کشـورهای 

بـدون نفت به مراتب بیشـتر اسـت.
قـادری بـا تشـریح تحریـم هـای ظالمانـه علیـه ملـت ایـران گفـت: در 
سـطوح مختلـف مذیریـت کشـور ایـن باور وجـود دارد کـه اقتصـاد باید از 
نفـت جـدا شـود و ایـن درک درسـت هم ناشـی از یک نگاه علمی اسـت و 

هـم تحریـم هـا عامـل محرک بـرای اجـرای ان بوده اسـت.
مدیرعامــل نمایشــگاه بیــن المللــی شــهرآفتاب بــا اشــاره بــه پتانســیل 
هــای کشــور در حــوزه هــای غیــر نفتــی خاطــر نشــان کــرد: ایران جــز یکی 
از کشــورهای غنــی از منظــر تاریخــی و هــم طبیعــی اســت و اگــر سیاســت 
گــذاری هــا در ایــن حــوزه بــه درســتی انجــام شــود، مــا مــی توانیــم فقــط 
بــا تکیــه بــه حــوزه گردشــگری کســری درآمدهــای نفتــی را جبــران کنیم و 
بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــیم کــه گردشــگری یکــی از ده هــا 
صنعتــی اســت کــه از پتانســیل هــای بالقــوه ای برخورداریــم کــه نیازمنــد 

توجــه بیشــتر اســت.
ــدن  ــی ش ــی، دولت ــاد نفت ــر اقتص ــیب دیگ ــزود: آس ــه اف وی در ادام
ــن حــوزه باعــث شــده ســهم بخــش  ــرا انحصــار در ای اقتصــاد اســت زی

ــد. ــز باش ــیار ناچی ــاد بس ــی از اقتص ــی و تعاون خصوص
مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللی شـهرآفتاب افـزود: برای اینکـه اقتصاد 
کشـور از حالـت نفتـی و دولتـی خـارج شـود نیازمنـد جـدا شـدن حـوزه 
سیاسـت گـذاری و تصدی گری نیز هسـتیم بـه طوریکه دولـت باید وظیفه 
سیاسـت گـذاری را بـه عهـده بگیـرد و بخـش خصوصـی تصدی گر باشـد.

چهارمیــن نمایشــگاه توانمندی هــای صادراتــی جمهــوری اســالمی آغــاز به 
کار کــرد. پیش بینــی شــده اســت بیــش از ۴۰۰ تاجــر و بــازرگان خارجــی در 
ایــن نمایشــگاه کــه تــا روز پنجشــنبه ) ۱۵ بهمــن مــاه( ادامــه خواهــد داشــت، 

ــور یابند. حض
فـردا )سه شـنبه( نیـز گوشـی هوشـمند ایرانـی در ایـن نمایشـگاه بـا 

حضـور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری رونمایـی خواهـد شـد.
ــه فعالیــت هســتند  در ایــن نمایشــگاه کــه حــدود ۷۰ غرفــه مشــغول ب
ــع دســتی  ــرش و صنای ــان، ف ــالم دانش بنی ــامل اق ــددی ش محصــوالت متع

ــود. ــه می ش عرض

ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــی س ــاور عال مش
ــرای  ــام ب ــه ثبت ن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب کش
شــرکت در آزمــون سراســری ســال ۹۹ از 
ــون در  ــن آزم ــاز می شــود، گفــت: ای ــروز آغ ام
ــود.  ــزار می ش ــاه برگ ــای ۱۲ و ۱3 تیرم روزه
ــی ضمــن  ــه گــزارش ایســنا، حســین توکل ب
ــرای  ــام ب ــرد: ثبت ن ــار ک ــر اظه ــن خب ــالم ای اع
ــه  ــال ۱3۹۹ ب ــری س ــون سراس ــرکت در آزم ش
منظــور پذیــرش دانشــجو در رشــته های بــا 
آزمــون دوره هــای روزانــه، شــبانه، نیمه حضــوری، 
مجــازی و پردیس هــای خودگــردان دانشــگاه  
ــی و  ــی غیرانتفاع ــات آموزش ــور، موسس ــام ن پی
ــون  ــا آزم ــته های ب ــن رش ــی و همچنی غیردولت
ــن  ــنبه، ۱6 بهم ــروز چهارش ــگاه آزاد از ام دانش
مــاه جــاری منحصــرا از طریــق ســایت ســازمان 

ــود. ــاز می ش ــور آغ ــوزش کش ــنجش آم س
وی در ادامــه تصریــح کــرد: ثبــت نــام بــرای 
آزمــون ســال ۱3۹۹ تــا روز پنج شــنبه ۲۴ 
ــت  ــان در مهل ــه دارد و داوطلب ــاه ادام بهمن م
ــام خــود  ــه ثبــت ن ــد نســبت ب تعیین شــده بای
ــا و  ــه راهنم ــن دفترچ ــد. همچنی ــدام کنن اق
تکمیلــی در خصــوص  اطالعیــه  همچنیــن 
ثبت نــام رشــته های بــا آزمــون دانشــگاه ها 

شــروع  بــا  همزمــان   ۱3۹۹ ســال  بــرای 
ــنجش  ــازمان س ــایت س ــق س ــام از طری ثبت ن

ــت. ــی اس ــل دسترس ــور قاب ــوزش کش آم
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــی س ــاور عال مش
ــد  ــان واج ــه داوطلب ــد: کلی ــادآور ش ــور ی کش
ــام  ــت ن ــون ثب ــن آزم ــد در ای شــرایط می توانن
ــد  ــی جدی ــام آموزش ــم نظ ــذ دیپل ــد. اخ کنن
ــگاهی و  ــدرک پیش دانش ــودن م 3-3-6، دارا ب
یــا اخــذ مــدرک پیــش دانشــگاهی، دارا بــودن 
ــی  ــدرک کاردان ــا م ــم و ی ــام قدی ــم نظ دیپل

موسســات  و  دانشــگاه ها  دیپلــم(  )فــوق 
ــا 3۱ شــهریور ۹۹ اخــذ  ــی کــه ت ــوزش عال آم

ــت. ــاز اس ــورد نی ــدارک م ــد، از م ــده باش ش
ــجو در  ــش دانش ــی، گزین ــه توکل ــه گفت ب
ــری ۹۹  ــور سراس ــون کنک ــا آزم ــته های ب رش
ــل  ــوابق تحصی ــور و س ــره کنک ــاس نم ــر اس ب
)معــدل دیپلــم(، صــورت خواهــد گرفــت. 
دیپلــم  مــدرک  دو  دارای  کــه  داوطلبانــی 
هســتند، می تواننــد بــر اســاس شــرایط اعــالم 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــده در دفترچ ش

توکلــی خاطرنشــان کــرد: هــر داوطلــب بدون 
در نظــر گرفتــن نظــام آموزشــی خــود می توانــد 
نظــام آموزشــی کــه می خواهــد آزمــون دهــد را 

بــر اســاس جــداول مربوطــه انتخــاب کنــد.
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــی س ــاور عال مش
ــه  ــه جلس ــد: کارت ورود ب ــادآور ش ــور ی کش
رشــته های باآزمــون کنکــور از ۹ تیــر مــاه 
ــرار  ــر روی ســایت ایــن ســازمان ق ســال ۹۹ ب
می گیــرد و داوطلبــان تــا ۱۱ تیــر مــاه فرصــت 
دارنــد نســبت بــه دریافــت پرینــت کارت خــود 

ــد. ــدام کنن اق
دکتــر توکلــی گفــت: آزمــون سراســری 
ســال ۱3۹۹ در روزهــای ۱۲ و ۱3 تیرمــاه 
ــزار  ــی برگ ــای امتحان ــال ۱3۹۹ در حوزه ه س
ــه  ــون ده ــن آزم ــه ای ــه اولی ــود و کارنام می ش
دوم مــرداد مــاه بــر روی ســایت ســازمان 
ــود و  ــر می ش ــور منتش ــوزش کش ــنجش آم س
ــد  ــی می توانن ــورت اینترنت ــه ص ــان ب داوطلب
نســبت بــه انتخــاب رشــته خــود اقــدام کننــد.

وی در پایــان گفــت: نتیجــه نهایــی کنکــور 
۹۹ در دهــه دوم شــهریور مــاه از طریــق ســایت 
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــالم 

خواهــد شــد.

ــت:  ــالمی گف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــترک  ــی مش ــدی زندگ ــان توحی ــام ادی ــا تم ب
ــن  ــای وســیعی بی ــل ه ــم، تعام داشــته و داری
اتفاقــات مختلــف  و در  دارد  ادیــان وجــود 
ــار  ــن در کن ــه ای ــیل و زلزل ــون س ــور چ کش
هــم بــودن را احســاس مــی کنیــم، همــه ایــن 
اشــتراکات دریچــه ای بــه روی آینــده مشــترک 
ــد.  ــاز می کن ــتقل و آزاد را ب ــران مس ــی ای یعن
ــی  ــاس صالح ــید عب ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــان  ــروان ادی ــم پی ــته در مراس ــامگاه گذش ش
ــام  ــبت ای ــه مناس ــک ب ــن تبری ــدی ضم توحی
اهلل دهــه فجــر و گرامیداشــت شــهدای جنــگ 
تحمیلــی بــه ویــژه شــهدای ادیــان توحیــدی، 
اظهــار داشــت: پیــروان ادیــان توحیــدی ریشــه 
در ایــن خــاک دارنــد و تمــام ادیــان توحیــدی 
ــم  ــار ه ــش در کن ــال پی ــزاران س ــران از ه ای
ــا هــزاران ســال دیگــر در کنــار هــم  ــوده و ت ب

ــود. ــد ب خواهن
وی ادامــه داد: بارهــا در جلســات بــا پیــروان 
ــام  ــه تم ــته ام ک ــاره داش ــدی اش ــان توحی ادی
ادیــان توحیــدی ایــران شــاخه هایــی هســتند 
کــه ریشــه هایشــان در اعمــاق اســت و از زوایــه 
هــای مختلــف بــا هــم پیونــد مــی خورنــد، در 
واقــع همــه ما ریشــه هــای عمیــق و پیوســته و 
شــاخه هــای در هــم تنیــده هســتیم، باورهــای 

مشــترک داریــم و ایــن باورهــا آنچنــان عمیــق 
ــه  ــد جاودان ــک پیون ــد ی ــی توان ــه م ــت ک اس

بدهنــد.
ــد  ــالمی تاکی ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــران ارزش  ــدی ای ــان توحی ــا ادی ــا ب ــرد: م ک
هــای مشــترک داریــم کــه بــه مــا معنــی مــی 
دهــد و جهــت زندگــی مــا را تعبیــر و تفســیر 
ــان  ــن ادی ــادی بی ــای زی ــد، ارزش ه ــی کن م
وجــود دارد کــه میلیاردهــا نفــر را در کنــار هــم 

ــرار مــی دهــد. ق
ادیــان  بــا  مــا  شــد:  یــادآور  صالحــی 
توحیــدی دغدغــه هــای مشــترک داریــم، 
ــز  ــا، پرهی ــل ه ــاط نس ــواده، ارتب ــه خان دغدغ

از افراطــی گــری قومــی و دینــی و ... کــه 
ــم  ــار ه ــا را کن ــا م ــه ه ــن دغدغ ــه ای مجموع
ــن  ــه ای ــا فکــر کنیــم چگون ــرار مــی دهــد ت ق

ــم. ــم کنی ــا را ک ــه ه دغدغ
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــا ادیــان توحیــدی 
تاریــخ مشــترک داریــم و هــزاران ســال در کنار 
هــم زیســته و نمادهــای مشــترک در این خاک 
داریــم، افــزود: ادیــان توحیــدی چــون یهــودی 
هــا، مســیحی هــا، کلیمــی هــا، زرتشــتی هــا 
ــه،  ــاجد، کنیس ــون مس ــی چ ــر مختلف و معاب
کلیســاها و... مــا را بــه هــم وصــل کــرده 
ــور  ــته حض ــال گذش ــول ۲۰۰ س ــت، در ط اس
ادیــان توحیــدی در انقــالب مشــروطه، انقــالب 

اســالمی، دفــاع مقــدس و ... نشــان دهنــده بــا 
هــم بــودن و بــا هــم  نفــس کشــیدن و از همــه 
مهمتــر دغدغــه ایــن خــاک را داشــتن اســت.

وزیــر فرهنــگ و  ارشــاد اســالمی خاطرنشــان 
ــی  ــدی زندگ ــان توحی ــام ادی ــا تم ــا ب ــرد: م ک
مشــترک داشــته و داریــم، تعامــل های وســیعی 
بیــن ادیــان وجــود دارد و در اتفاقــات مختلــف 
ــار  ــن در کن ــه ای ــیل و زلزل ــون س ــور چ کش
هــم بــودن را احســاس مــی کنیــم، همــه ایــن 
اشــتراکات دریچــه ای بــه روی آینــده مشــترک 
ــاز مــی کنــد،  ــران مســتقل و آزاد را ب یعنــی ای
همــه بایــد در کنــار هــم قــرار بگیریــم و از ایــن 
ــه  ــم ک ــت کنی ــوری صیان ــه ط ــوم ب ــرز و ب م

ــن  کشــور را بســازیم. ــده ای آین
همچنیــن در بخشــی از ایــن مراســم ســید 
عبــاس موســوی ســخنگوی وزارت امورخارجــه 
ــت  ــت امشــب نمــاد هوی ــرد: جمعی ــح ک تصری
ــما  ــات ش ــدان دیپلم ــت، فرزن ــران اس ــی ای مل
ادیــان توحیــدی بــه خاطــر همیــن انســجام و 
وحــدت در سراســر دنیــا از منافــع ایــران دفــاع 

مــی کننــد.
وی ابــراز داشــت: مــا اگــر اقــوام، جمعیــت و 
مذاهــب پراکنــده ای داشــتیم هیچــگاه خــود را 
متعلــق بــه ایــران ندانســته و نمــی توانســتیم از 

منافــع خــود دفــاع کنیــم.

شـــهرداری تبریـــز ایـــن روزهـــا در حالـــی بـــار دیگـــر بـــر 
ـــز  ـــر« تبری ـــه هن ـــی »خان ـــاختمان تاریخ ـــر س ـــود ب ـــت خ مالکی
ـــز  ـــی ج ـــت حاصل ـــدام در نهای ـــن اق ـــه ای ـــی ورزد ک ـــرار م اص
ـــوزه  ـــز و م ـــون تبری ـــن کارت ـــی انجم ـــی و خانه خراب ـــی خانمان ب

جهانـــی آن نـــدارد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، هرچنـــد شـــاید از منظـــر حقوقـــی، 
ــاختمان  ــری سـ ــرای بازپس گیـ ــز بـ ــهرداری تبریـ ــالش شـ تـ
خانـــه هنـــر ایـــرادی نداشـــته باشـــد، امـــا از منظـــر عرفـــی 
ــی  ــئولیت های فرهنگـ ــا مسـ ــاد بـ ــات در تضـ ــه اقدامـ اینگونـ
مدیریـــت شـــهری بـــرای ترویـــج فعالیت هـــای فرهنگـــی 
ــوزه  ــن حـ ــاالن ایـ ــن فعـ ــت گرفتـ ــت حمایـ ــری و تحـ هنـ
ـــی  ـــه یک ـــرایطی ک ـــر در ش ـــارت دیگ ـــه عب ـــت؛ ب ـــاس اس حس
ــا،  ــای دنیـ ــه جـ ــهرداری در همـ ــاد شـ ــای نهـ از کار ویژه هـ
ـــی  ـــی، اجتماع ـــاد و شـــئون عمران ـــه ابع ـــر در هم ـــت فراگی مدیری
ـــرون  ـــرای بی ـــا ب ـــه نیروه ـــیج هم ـــت، بس ـــی شهرهاس و فرهنگ
ـــن  ـــت انجم ـــر« از دس ـــه هن ـــی »خان ـــاختمان تاریخ ـــیدن س کش
و مـــوزه کاریکاتـــور نـــه تنهـــا هنـــر نیســـت، بلکـــه در نـــزد 
افـــکار عمومـــی نقطـــه ضعفـــی بـــرای شـــهرداری محســـوب 

می شـــود.
ــا  ــن روزهـ ــز ایـ ــر تبریـ ــگ و هنـ ــه فرهنـ ــاالن عرصـ فعـ
از خـــود مـــی پرســـند آیـــا شـــهرداری بـــه عنـــوان نهـــادی 
ـــارد  ـــزار و ۵۰۰ میلی ـــش از 3 ه ـــه بی ـــا بودج ـــل ب ـــض و طوی عری
ـــه  ـــان از هم ـــزار شـــاغل،  دســـتش چن ـــش از ۱۲ ه ـــی و بی تومان
ـــاختمان  ـــر از س ـــاه ت ـــواری کوت ـــه دی ـــده اســـت ک ـــاه ش ـــا کوت ج
ـــن و  ـــاد انجم ـــیانه نوبنی ـــوان آش ـــه عن ـــر« ب ـــه هن ـــی »خان تاریخ

ـــت. ـــرده اس ـــدا نک ـــز پی ـــور تبری ـــوزه کاریکات م
در حالـــی کـــه شـــهرداری بـــرای دســـتیابی بـــه هـــدف 
ـــتقرار  ـــر، اس ـــه هن ـــن خان ـــس گرفت ـــر بازپ ـــی ب ـــود مبن ـــی خ اصل
ـــدام  ـــن اق ـــا ای ـــت، ام ـــرده اس ـــه ک ـــل را بهان ـــن مح ـــورا در ای ش
در مغایـــرت کامـــل بـــا مســـئولیت های فرهنگـــی آن اســـت 
ـــر  ـــز خب ـــهر نی ـــورای ش ـــای ش ـــی از اعض ـــه برخ ـــژه اینک ـــه وی ب

اســـتقرار ایـــن نهـــاد در »خانـــه هنـــر« را رد می کنـــد.
ـــهرداری  ـــه ش ـــرایطی ک ـــد در ش ـــی گوین ـــی م ـــران محل ناظ
تبریـــز در دوره هـــای قبلـــی اقـــدام بـــه خریـــد خانـــه هـــای 
ـــی  ـــن اتفاق ـــا چنی ـــه تنه ـــن دوره ن ـــرد، در ای ـــی ک ـــی م تاریخ
ـــز  ـــل برانگی ـــی تام ـــاد در اقدام ـــن نه ـــه ای ـــت، بلک ـــاده اس نیفت
ناخواســـته بـــرای ریشـــه کنی مـــوزه کاریکاتـــور تبریـــز بـــه 
ـــوزه  ـــی از ۵ م ـــیا و یک ـــاره آس ـــور ق ـــوزه کاریکات ـــا م ـــوان تنه عن

ــر  ــت اگـ ــراق نیسـ ــت؛ اغـ ــته اسـ ــان برخاسـ ــور جهـ کاریکاتـ
ـــزار  ـــتن ۱۰۰ ه ـــا داش ـــز ب ـــور تبری ـــوزه کاریکات ـــود م ـــه ش گفت
اثـــر از مشـــاهیر کاریکاتـــور ۲۰ کشـــور جهـــان، حداقـــل بـــه 
ـــه  ـــان ب ـــز و تبریزی ـــاندن تبری ـــهرداری در شناس ـــاد ش ـــدازه نه ان

جهانیـــان اهمیـــت دارد.
ــیون  ــای کمیسـ ــکوت رئیـــس و اعضـ ــر سـ ــوی دیگـ از سـ
ـــردم  ـــدگان م ـــوان نماین ـــه عن ـــز ب ـــهر تبری ـــورای ش ـــی ش فرهنگ
ـــف  ـــه تاس ـــز مای ـــاق نی ـــن اتف ـــال ای ـــی در قب ـــان محل در پارلم
اســـت و آنـــان کـــه خـــود بایـــد منـــادی حمایـــت و تقویـــت 
ـــدام  ـــر اق ـــن حـــوزه باشـــند، در براب ـــاالن ای ـــر و فع ـــگ و هن فرهن

ـــد. ـــی نماین ـــن م ـــض عی ـــهرداری غم ش
در تبییـــن اهمیـــت ســـاختمان ۸۰ ســـاله »خانـــه هنـــر« 
ـــه  ـــت ک ـــف نیس ـــی از لط ـــز خال ـــه نی ـــن نکت ـــر ای ـــز، ذک تبری
ایـــن بنـــا یـــادگار پنجـــاه ســـال فعالیـــت »کتابخانـــه ملـــی 
تبریـــز« بـــا طالیـــه داری شـــخصیت هـــای بنـــام و وجیـــه 
الملـــه ای چـــون بـــرادران نخجوانـــی بـــوده و همیـــن امـــر، 
ــری را دو  ــی هنـ ــای فرهنگـ ــب هـ ــات آن در قالـ ــه حیـ ادامـ

چنـــدان نـــی کنـــد.
ـــهرداری  ـــه ش ـــد ک ـــل ش ـــه غاف ـــن نکت ـــد از ای ـــن نبای همچنی
ــاله »خانـــه  تبریـــز در ســـال های ویرانـــی ســـاختمان ۸۰ سـ
ـــران  ـــادی و عم ـــس از آب ـــا پ ـــه آن نداشـــت، ام ـــی ب ـــر« توجه هن

بنـــا توســـط اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی در اواســـط 
ــارد  ــک میلیـ ــش از یـ ــرف بیـ ــا صـ ــی بـ ــه ۱3۸۰ شمسـ دهـ
ـــه  ـــت خان ـــی مالکی ـــون مدع ـــت آن روز - اکن ـــه قیم ـــان - ب توم

ـــت. ـــده اس ـــر ش هن
ــر  ــه هـ ــز کـ ــهر تبریـ ــورای شـ ــای شـ ــه اعضـ ــد کـ امیـ
کدامشـــان در زمـــان انتخابـــات در جمـــع اهالـــی فرهنـــگ و 
ــد و  ــش می دادنـ ــن و امیدبخـ ــان پرکـ ــای دهـ ــر وعده هـ هنـ
خـــود را خدمتگـــزار ایـــن حـــوزه نشـــان می دادنـــد، در ایـــن 
وانفســـا نیـــز همتـــی نماینـــد و شـــهرداری را از اقـــدام غیـــر 

فرهنگـــی اش مصـــرف نماینـــد.
ـــر  ـــگ و هن ـــاالن فرهن ـــان فع ـــن می ـــه در ای ـــت ک ـــی اس بدیه
تبریـــز از مســـووالن ارشـــد آذربایجـــان شـــرقی نیـــز انتظـــار 
ـــت  ـــت از قابلی ـــوع و حمای ـــن موض ـــه ای ـــا ورود ب ـــه ب ـــد ک دارن
ـــی آن  ـــته اصل ـــوان داش ـــه عن ـــز ب ـــری تبری ـــی هن ـــای فرهنگ ه
ـــاالن  ـــن فع ـــی در بی ـــرای امیدآفرین ـــی، ب ـــی و فرامل ـــاد مل در ابع

ـــد. ـــالش کنن ـــاس ت ـــوززه حس ـــن ح ای
اهمیـــت ایـــن موضـــوع زمانـــی بیشـــتر مـــی شـــود کـــه 
بدانیـــم همـــه دوســـتداران فرهنـــگ و هنـــر در ایـــن نکتـــه 
ــز و  ــور تبریـ ــن کاریکاتـ ــه انجمـ ــتند کـ ــول هسـ ــق القـ متفـ
ـــه  ـــای تاریخـــی »خان ـــی آن در صـــورت خـــروج از بن ـــوزه جهان م
ـــد.  ـــد ش ـــود خواه ـــی آن ناب ـــروت جهان ـــان و ث ـــی خانم ـــر«، ب هن

مشاور عالی سازمان سنجش مطرح کرد:

اعالم شرایط و جزئیات ثبت نام کنکور 99

وزیر فرهنگ:

اشتراکات ادیان توحیدی کشور آینده ای مستقل برای ایران رقم می زند

اصرار بر بی خانمانی موزه کاریکاتور آسیا در تبریز
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بهترین پرچمداران اندرویدی بازار 
را بشناسید؛ از 9 تا ۱۱ میلیون

اگـر برای خرید یک تلفن هوشـمند قدرتمند هیچ 
محدودیتـی بـرای هزینه کـردن نداریـد، بایـد بهترین 
گزینه ها را بشناسـید و یکـی از آن هـا را انتخاب کنید. 
هـواداران واقعـی تلفن هـای هوشـمند از خریـد 
بـرای  اندرویـدی خسـته نمی شـوند.  پرچمـداران 
را  هزینه کـردن  ارزش  تومـان،  میلیون هـا  آن هـا 
دارد تـا ایده آل تریـن محصـوالت بـازار تلفن هـای 
هوشـمند را امتحـان کننـد. شـاید لـذت عکاسـی 
بـا بهتریـن دوربیـن گوشـی ها، تماشـای سـریال 
و  اینچـی   6 نمایـش  صفحـه  باکیفیت تریـن  در 
بازی کـردن بـا قدرتمندترین سـخت افـزار، قیمت 
زیادی داشـته باشـد. اما برای کسـانی کـه از تلفن 
همراه شـان انتظـار زیـادی دارنـد، هـر پرچمداری 
نمی توانـد بـه انـدازه کافـی جـذاب باشـد. بنابراین 

مناسـب تر هسـتند. اندرویـدی  گزینه هـای 
از  بـازار  موبایل هـای  بهتریـن  گذشـته  در 
پایین رده هـای ارزان تـا میان رده هـای ارزشـمند را بـه 
شـما معرفی کردیم. بنابراین زمان آن اسـت تا بهترین 
بـازار را بشناسـید. اندرویـدی  تلفن هـای هوشـمند 
هوآوی مدل Pro P3۰ دو سیم کارت 

ظرفیت 256 گیگابایت
قیمت: حدود ۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

 Pro  P3۰ اصلـی  و  چهارگانـه  دوربین هـای 
بـا توانایـی زوم اپتیـکال می تواننـد تـا ۵ برابـر بـه 
سـوژه مـورد نظـر شـما نزدیـک شـوند. دوربیـن 
3۲ مگاپیکسـلی هـم خیـال شـما از عکس هـای 
سـلفی را راحـت می کنـد. صفحـه نمایـش 6.۴۷ 
اینچـی آن بـا تراکـم پیکسـلی 3۹۸ پیکسـل در 
هـر اینـچ شـاید خیلـی جـذاب بـه نظـر نرسـد اما 
حقیقـت ایـن اسـت کـه فنـاوری OLED صفحه 
نمایـش Pro P3۰ در نـوع خـود بی نظیـر اسـت. 
بـه  هوشـمند  تلفـن  ایـن  نانومتـری   ۷ پردازنـده 
یـک حافظـه موقـت ۸ گیگابایتـی مجهـز شـده تا 
همـراه بـا باطـری پرقـدرت ۴۲۰۰ میلـی آمپـری 
قـرار  شـما  دسـتان  در  را  قدرتمنـد  مجموعـه ای 
از   Pro  P3۰ اسـپیکرهای  حـال  ایـن  دهد.بـا 
فنـاوری اسـتریو پشـتیبانی نمی کننـد کـه شـاید 
بـرای یـک پرچمدار چندان جذاب نباشـد. حسـگر 
اپتیـکال اثر انگشـت ایـن پرچمدار هواوی سـرعت 
فوق العـاده ای دارد و بدنه شیشـه ای آن توجه شـما 
را جلـب می کنـد. اگـر به عکاسـی حرفـه ای عالقه 
منـد هسـتید، فرامـوش نکنید این تلفن هوشـمند 
برای شـما یـک گزینه بی نظیر اسـت. کارشناسـان 
 Pro P3۰ بازار تلفن های هوشـمند اعتقـاد دارند
انقالبـی بـزرگ در عکاسـی بـا تلفن هوشـمند بود.
سامسونگ Plus Galaxy S1۰ دوسیم 

کارت ظرفیت 512 گیگابایت
قیمت: حدود 11.2۰۰.۰۰۰ تومان

اخیـر  سـال  چنـد  در  گلگسـی  محصـوالت 
بـازار تلفن هـای هوشـمند  پیشـرفت شـگرفی در 
دسـتاورد  جدیدتریـن   Plus  S۱۰ و  داشـته اند 
پرچمـداران کره ای هـا اسـت. صفحـه نمایـش 6.۴ 
اینچـی آن در هـر اینـچ ۵۵۰ پیکسـل دارد کـه 
بی نظیـر  آمـار  یـک  پرچمـداران  همـه  میـان  در 
اسـت. ایـن صفحـه نمایـش کـه بـا نسـل ششـم 
برابـر  در  گلـس  گوریـال  صفحـه  محافظ هـای 
ضربه هـا مقـاوم شـده بـر روی سـخت افزاری قـرار 
گرفتـه کـه حافظـه موقـت آن ۸ گیگابایـت اسـت 
و پردازنـده هشـت نانومتری اش در کنار پشـتیبانی 
از ۵۱۲ گیگابایـت کارت حافظـه، تضمیـن می کند 
شـما حداقـل تا سـه سـال آینـده بـه تغییـر تلفن 

نداریـد. نیـازی  همراه تـان 
هوشـمند  تلفـن  ایـن  گانـه  سـه  دوربیـن 
بـرای  اپتیـکال  و  اولتراوایـد  وایـد،  لنزهـای  بـا 
اسـت.  ایده آلـی  گزینـه  حرفـه ای  عکاسـی های 
 S۱۰ بـا ایـن حـال باطـری ۴۱۰۰ میلی آمپـری
بـرای یـک روز سـنگین و پرفشـار کاری   Plus
چندان مناسـب نیسـت. فراموش نکنیـد این تلفن 
هوشـمند یکـی از نخسـتین محصـوالت بـازار بود 
کـه از حسـگر اثـر انگشـت زیـر صفحـه نمایش در 

آن اسـتفاده شـده اسـت.
سامسونگ مدل Galaxy Note 1۰  دو 

سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
قیمت: حدود 11.35۰.۰۰۰ تومان

از   ۲۰۱۱ سـال  در  بـار  نخسـتین  کره ای هـا 
محصـوالت سـری Note رونمایـی کردنـد. قلـم 
هوشـمندی کـه همـراه محصـوالت نـوت بـه بازار 
عرضـه شـد، بخـش بزرگـی از بـازار را تحـت تاثیر 
قـرار داد. امـا تنهـا سامسـونگ توانسـت در بـازار 
داشـته  گفتـن  بـرای  حرفـی  هوشـمند  قلم هـای 
باشـد. حـاال با نسـل دهـم محصوالت نـوت مواجه 
هسـتیم. تلفنـی هوشـمند بـا صفحـه نمایـش 6.3 
را  پنـل جلویـی خـود  تقریبـا همـه  اینچـی کـه 
پوشـش داده تـا یکـی از جذاب تریـن محصـوالت 
 ۱۰ Note سـال باشـد. انحنـای صفحـه نمایـش

هـم زیبایـی بیشـتری بـه آن داده اسـت.
پردازنـده ۷ نانومتـری با کمک هشـت گیگابایت 
حافظه موقت، یک سـخت افـزار بی نهایت قدرتمند 
را بـرای تلفن هوشـمند شـما آمـاده کرده اند. شـما 
می توانیـد دسترسـی بـه Galaxy Note ۱۰ را 
بـا کمک اثرانگشـت و عنبیه چشـم هایتان مدیریت 
کنیـد. دوربیـن سـه گانـه ایـن تلفـن هوشـمند در 
کنـار ویژگی هـای بی نظیـر از فیلم بـرداری ۴K هم 
پشـتیبانی می کنـد. امـا باطـری 3۵۰۰ میلی آمپـر 
Note ۱۰ ممکن اسـت شـما را دلسـرد کند. سـه 
دوربیـن Note ۱۰ بـه ترتیـب وایـد، تلـه فوتـو و 
اولتراوایـد اسـت و می توانید با کمک آن از عکاسـی 
لـذت ببرید. این پرچمـدار سامسـونگ در برابر آب، 

گرمـا و ضربـه هم مقاوم اسـت.
منبع: ایرنا زندگی

سردار رحیمی ؛
تمهیدات پلیس برای شهر آورد پایتخت اعالم شد 

رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ از تمهیــدات کامــل و الزم بــرای مســابقه 
فوتبــال بیــن دو تیــم پرســپولیس و اســتقالل در داخــل و خــارج 

داد.  خبــر  اســتادیوم 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســردار حســین رحیمــی رئیــس 
ــه پلیــس آگاهــی تهــران  ــزرگ در طــرح کاشــف و صاعق پلیــس تهــران ب
ــرد: پلیــس  ــار ک ــاه ، اظه ــردا ۱۷ بهمن م ــا شــهرآورد ف ــزرگ در رابطــه ب ب
تمهیــدات کامــل و الزم را بــرای مســابقه فوتبــال بیــن دو تیم پرســپولیس و 

اســتقالل در داخــل و خــارج اســتادیوم اتخــاذ کــرده اســت.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ افــزود: تــالش داریــم از ســاعات ابتدایــی 
ــم و  ــر دو تی ــن از ه ــود. همچنی ــاز ش ــهروندان ب ــرای ش ــا ب پارکینگ ه
طرفــداران آن هــا در خواســت مــی کنیــم کــه ضوابــط و قوانیــن را رعایــت و 

ــا پلیــس داشــته باشــند. همــکاری الزم را ب
ــگ واال و  ــه و فرهن ــم وج ــر دو تی ــای ه ــن لیدر ه ــان کرد:همچنی او بی

ارزشــمند اســالمی را مدنظــر داشــته باشــند.
ــروز در اســتادیوم  ــس از عصــر ام ــه پلی ــان اینک ــا بی ســردار رحیمــی ب
آزادی حضــور دارد ، افــزود: هیــچ فــردی بــدون دریافــت بلیــت الکترونیــک 
در اســتادیوم حضــور پیــدا نکنــد، چــرا کــه اجــازه ورود نخواهــد داشــت .

ــرح  ــرد: ط ــان ک ــف 6 بی ــرح کاش ــاره ط ــت درب ــس پایتخ ــس پلی رئی
کاشــف 6 پلیــس آگاهــی بــا اقدامــات ایــن پلیــس بــه مرحلــه اجــرا درآمــد 
و در ایــن مرحلــه ۲۱۲ نفــر در قالــب ۵6 بانــد کــه اقــدام بــه ســرقت های 

ــدند. ــتگیر ش ــد دس ــف می کردن مختل
او بـــا بیـــان اینکـــه در میـــان ایـــن ۲۱۲ نفـــر تعـــدادی قاتـــل هـــم 
دســـتگیر شـــده اند ،گفـــت: در حـــال حاضـــر ایـــن۲۱۲ نفـــر، بـــه۴6۰۰ 
ـــراف  ـــودرو و ... اعت ـــرقت خ ـــری، س ـــزل، زورگی ـــر: من ـــرقت نظی ـــره س فق

کرده انـــد.
ــی  ــا هماهنگ ــردم ب ــوفه م ــوال مکش ــردا ام ــت: ف ــی گف ــردار رحیم س

ــود. ــی ش ــان داده م ــی تحویلش ــتگاه قضای دس
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه تعــدادی از مجرمیــن بار هــا 
ــن دارای  ــر از مجرمی ــزود: ۱۵۱ نف ــده اند ، اف ــتگیر ش ــس دس ــط پلی توس

ســابقه کیفــری و زنــدان هســتند.
ــات  ــرعت و اقدام ــال، س ــان س ــم پای ــاه و نی ــک م ــن ی ــت: در ای او گف
عملیاتــی توســط پلیــس تهــران بــه ویــژه پلیــس پیشــگیری و آگاهــی در 
راســتای مبــارزه بــا ســارقین و مجرمیــن جدی تــر خواهــد شــد، چــرا کــه در 

ــد. ــردم فعالیت هــای بیشــتری دارن ــام م ــن ای ای
ســردار رحیمــی دربــاره امنیــت مراکــز عمــده خرید بیــان کــرد: با کمک 
پلیــس نامحســوس اقداماتــی در ایــن راســتا انجــام شــده و اقداماتشــان در 

مراکــز مهــم آغــاز شــده اســت .
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ دربــاره کنتــرل و تحــت نظــارت قــرار دادن 
ســارقین خشــن  نیــز گفــت: ایــن افــراد در کنتــرل پلیــس هســتند و در این 

زمینــه اقدامــات الزم در حــال انجــام اســت.
ــایت  ــس در س ــای پلی ــام نم ــا ن ــامانه ای ب ــن س ــرد: همچنی ــان ک او بی
پلیــس آگاهــی فعــال شــده تــا اموالــی کــه مالــک آن هــا مشــخص نیســت، 

ــرد. ــرار گی در آن ســایت ق

تاخیر 24 ساعته در برگزاری آخرین مسابقه 
ـــو  ـــک توکی ـــی المپی ـــوان انتخاب ـــال بان ـــابقه فوتب ـــدار مس ـــن دی آخری

بـــا ۲۴ ســـاعت تاخیـــر برگـــزار می شـــود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، آخریـــن مســـابقه فوتبـــال زنـــان 
انتخابـــی المپیـــک در قـــاره آســـیا بـــا ۲۴ ســـاعت تاخیـــر 
ــترالیا و  ــم اسـ ۲ تیـ ــدار  ــاس دیـ ــن اسـ ــود. برایـ ــزار می شـ برگـ
۱3 فوریـــه  چیـــن در ســـیدنی بـــا یـــک روز تاخیـــر و در تاریـــخ 

می شـــود. برگـــزار 
ـــن  ـــان چی ـــی ووه ـــه میزبان ـــود ب ـــرار ب ـــک ق ـــی المپی ـــابقات انتخاب مس
ـــل  ـــیدنی منتق ـــه س ـــروس ب ـــیوع وی ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــود ک ـــزار ش برگ
ـــل  ـــترالیا در هت ـــه اس ـــه ورود ب ـــز از لحظ ـــن نی ـــال چی ـــم فوتب ـــد. تی ش
بریزبـــن قرنطینـــه شـــده و حتـــی زمـــان بازی هـــای ایـــن تیـــم نیـــز 

ـــت. ـــرده اس ـــر ک تغیی
فدراســـیون فوتبـــال اســـترالیا اعـــالم کـــرد تاخیـــر در برگـــزاری 
آخریـــن دیـــدار امـــکان اســـتراحت اضافـــه را بـــرای کشـــورهای 

می کنـــد. فراهـــم  شـــرکت کننده 
جیمـــز جانســـون رئیـــس فدراســـیون فوتبـــال اســـترالیا در ایـــن 
ــازمان ها و  ــا سـ ــته بـ ــد روز گذشـ ــا در چنـ ــت: مـ ــار داشـ ــاره اظهـ بـ
باشـــگاه های متعـــددی صحبـــت کردیـــم. نتیجـــه بیـــن مذاکـــره بـــا 
فدراســـیون فوتبـــال آســـیا، کنفدراســـیون آســـیا و فیفـــا ایـــن شـــد 
ـــنبه  ـــابقات در روز پنجش ـــزاری مس ـــرای برگ ـــق ب ـــک تواف ـــه ی ـــا ب ـــه م ک

هفتـــه آینـــده برســـیم.

اسامی داوران بازی نمایندگان تبریز در هفته 
نوزدهم مسابقات لیگ برتر

ـــر  ـــگ برت ـــم لی ـــه ی نوزده ـــز در هفت ـــدگان تبری ـــازی  نماین ـــی ب قاض
ـــدند.  ـــخص ش مش

ـــدی  ـــال، مه ـــیون فوتب ـــالم فدراس ـــاس اع ـــر اس ـــنا، ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــیرجان و  ـــر س ـــم گل گه ـــازی دو تی ـــی ب ـــوان قاض ـــه عن ـــی ب ـــید عل س

ـــت. ـــده اس ـــاب ش ـــور انتخ تراکت
ــک داوران،  ــوان کمـ ــه عنـ ــی بـ ــن بابایـ ــری و رامیـ ــن ظهیـ حسـ
ـــی  ـــک داوران اضاف ـــوان کم ـــه عن ـــش ب ـــان کهی ـــارخ و ایم ـــا ت محمدرض
ـــید  ـــاوت، س ـــر قض ـــارم در ام ـــوان داور چه ـــه عن ـــلیمانی ب ـــین س و حس

ـــرد. ـــد ک ـــاری خواهن ـــی را ی عل
بهرام مهر پیما نیز ناظر این بازی است.

ـــابقات  ـــم مس ـــه ی نوزده ـــور از هفت ـــر و تراکت ـــم گل گه ـــازی دو تی ب
ــه  ــاعت ۱6:۵۰ بـ ــاه( از سـ ــن مـ ــه )۱۸ بهمـ ــر، روز جمعـ ــگ برتـ لیـ

میزبانـــی گل گهـــر ســـیرجان برگـــزار خواهـــد شـــد.
ــم  ــدار دو تیـ ــی دیـ ــوان قاضـ ــه عنـ ــای بـ ــی بـ ــن علـ *همچنیـ
ـــا  ـــه محمدرض ـــت ک ـــده اس ـــاب ش ـــکان انتخ ـــز و پی ـــازی تبری ماشین س
ــد  ــک داوران، حامـ ــوان کمـ ــه عنـ ــیفی بـ ــدی سـ ــتا و مهـ مدیرروسـ
ســـیری و محمدباقـــر پورباقـــر بـــه عنـــوان کمـــک داوران اضافـــی و 
ـــاری  ـــاوت ی ـــر قض ـــارم، او را در ام ـــوان داور چه ـــه عن ـــی ب ـــوب حجت یعق

خواهنـــد کـــرد.
محسن ترکی نیز ناظر این بازی است.

بـــازی دو تیـــم ماشـــین ســـازی و پیـــکان روز جمعـــه )۱۸ بهمـــن 
مـــاه( از ســـاعت ۱۵ در تبریـــز برگـــزار خواهـــد شـــد.

لیـــگ فوتبـــال دســـته اول آزادگان ایـــران 
شـــاهد اتفاقـــات جالبـــی اســـت کـــه یکـــی 
ــم و  ــای علـ ــدار تیم هـ ــم در دیـ ــا هـ از آنهـ
ــز رخ  ــهر تبریـ ــران در شـ ــادران تهـ ادب و بـ

. د ا د
بــه گــزارش مهــر، لیــگ دســته یــک 
فوتبــال ایــران در هــر فصــل شــاهد رویدادهــا 
و اتفاقــات عجیبــی بــوده اســت، اتفاقاتــی 
مســابقه،  چنــد  در  بــرق  قطــع  همچــون 
ــی نداشــتن  ــن، صندل ــوب چم ــت نامطل وضعی
ــردن  ــی نک ــا برفروب ــتادیوم و ی ــکوهای اس س
چمــن زمیــن بــرای مســابقه از مشــکالتی 
ــار  ــک دچ ــگ ی ــگاه های لی ــه ورزش ــت ک اس

آن هســتند.
از  یکــی  فوتبــال  در  اســتادیوم  مســاله 
شــاخص های مهمــی اســت کــه در لیــگ 
دســته یــک فوتبــال ایــران بــا بی تفاوتــی 
ــزاری  ــت برگ ــه کیفی ــده ک ــه ش خاصــی مواج
ــرده  ــه رو ک ــا مشــکل رو ب ــز ب ــابقات را نی مس

ــت. اس
ورزشــگاه های  استانداردســازی  و  بهبــود 
لیــگ برتــر کار بســیار خــوب و البتــه ضــروری 
اســت امــا ایــن کار نبایــد مــا را از بخــش مهــم 
ــران یعنــی لیــگ دســته اول  ــال ای دیگــر فوتب
کــه بازیکنــان جــوان در آن پــرورش پیــدا 
می کنــد، غافــل کنــد؛ بــه غیــر از چنــد مــورد 
ــک در  ــگ ی ــگاه های لی ــمار، ورزش ــت ش انگش

ــد. ــرار دارن ــن شــرایط ممکــن ق بدتری
فصـــل  در  تبریـــز  ادب  و  علـــم  تیـــم 
ـــم  ـــاز تی ـــا امتی ـــک ب ـــته ی ـــگ دس ـــد لی جدی

ــا  ــه ایـــن رقابت هـ ــا بـ ــز پـ ــهرداری تبریـ شـ
در  تیـــم  ایـــن  بازی هـــای  و  گذاشـــت 
اســـتادیوم شـــهید توانـــا تبریـــز برگـــزار 
ایـــن  دور  تـــا  دور  فضـــای  می شـــود؛ 
ـــبت  ـــه نس ـــه و ب ـــرا گرفت ـــوار ف ـــگاه را دی ورزش
ـــرایط  ـــک از ش ـــگ ی ـــر لی ـــتادیوم های دیگ اس
خوبـــی برخـــوردار اســـت. چمـــن ایـــن 
ورزشـــگاه مصنوعـــی اســـت و تنهـــا مشـــکل 
کشـــی های  خـــط  در  اســـتادیوم  ایـــن 
ــودن  ــگ بـ ــم رنـ ــه کـ ــت کـ ــش اسـ زمینـ
خـــط کشـــی های قدیمـــی و پررنـــگ بـــودن 
ــان  ــرای بازیکنـ ــد بـ ــای جدیـ ــی هـ خط کشـ

مشـــکل ایجـــاد می کنـــد.
امــا مشــکل دیگــری بــه تازگــی بــرای ایــن 
ورزشــگاه اضافــه شــده اســت، دیــدار تیم هــای 
ــران  ــادران ته ــز و ب ــم و ادب تبری ــال عل فوتب
قــرار بــود 6 بهمــن مــاه در زمیــن چمــن 
ــزار  ــز برگ ــهر تبری ــا ش ــهید توان ــگاه ش ورزش
ــودن  ــاده نب ــدم آم ــل ع ــه دلی ــا ب ــود، ام ش
زمیــن و برفــی بــودن آن، فرهــاد کاظمــی 
ســرمربی تیــم تهرانــی تصمیــم گرفــت تیمــش 

ــرود. ــدان ن ــه می ب
ایــن تصمیمــی بادرانــی هــا بــه گفتــه 
ــن اســت کــه در شــهر  ــه علــت ای خودشــان ب
تبریــز 3 روز هیــچ بارشــی نبــوده اســت و چــرا 
ــزاری  ــابقه در روز برگ ــن مس ــن ای ــد زمی بای

ــود؟ ــاده ش ــدار آم ــن دی ای

تیم میزبان باید چمن را برای مسابقه 
آماده می کرد

ــان  ــتان آذربایج ــال اس ــأت فوتب ــر هی دبی
ــان  ــد: تیــم میزب ــاره می گوی ــن ب شــرقی، در ای
ــش رو  ــازی پی ــرای ب ــن را ب ــود زمی ــف ب موظ
ــد  ــازی بای ــن ب ــنبه ای ــد، روز یکش ــاده کن آم
ــرف  ــارش ب ــل ب ــه دلی ــه ب ــد ک ــام می ش انج
ــردن  ــز ک ــوا، اجــازه تمی ــرودت ه ســنگین و ب
بــرف روی چمــن بــه مســئولین باشــگاه علــم و 
ادب از ســوی شــهرداری تبریــز داده نشــده 

بــود.
نماینــده  از  می افزایــد:  خاکــزاد  علــی 
فدراســیون و ناظــر داوری، اجــازه خواســته 
شــده بــود کــه در طــول یــک ســاعت، زمیــن 
چمــن را آمــاده بــازی کننــد امــا کارگــران کار 
ــارج  ــن خ ــرده و از زمی ــا ک ــه کاره ره را نیم
شــدند، بعــداً معلــوم شــد کــه فرهــاد کاظمــی 
ســرمربی تیــم میهمــان اعــالم کــرده مــا 

نمی توانیــم در ایــن زمیــن بــازی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه ایــن دیــدار تاکیــد 
می کنــد: غیــر از کمیتــه انضباطــی هیــچ نهــاد 
دیگــری نمی توانــد نتیجــه ایــن بــازی را 3 بــر 
صفــر بــه ســود تیمــی اعــالم کنــد، چــون بایــد 
صورتجلســه ایــن موضــوع تدویــن و بــه امضــا 

می رســید.
ــان  ــتان آذربایج ــال اس ــأت فوتب ــر هی دبی
تــالش  مــا  می گویــد:  همچنیــن  شــرقی 
و  داده  هــم  دســت  بــه  دســت  می کنیــم 
فوتبــال آذربایجــان در ایــران حــرف اول را 
ــم و ادب  ــگاه عل ــم باش ــالش می کنی ــد و ت بزن

بمانــد. اول  لیــگ دســته  تبریــز در 
ســازمان  ورزشــی  معــاون  همچنیــن 

ــراز  ــز، اب ــهرداری تبری ــی ش ــی اجتماع فرهنگ
مــی دارد: تیــم علــم و ادب از ســرمایه های 
ــمار  ــه ش ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ورزش اس
مــی رود و تمــام هــم و غــم مــا نیــز در جهــت 

ــت. ــم اس ــن تی ــت از ای حمای
عبــدی می افزایــد: شــهرداری، امتیــازی 
تیــم فوتبــال شــهرداری تبریــز را بــه تیــم علــم 
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــرده و ب ــذار ک و ادب واگ
و  می شــود  مدیریــت  تبریــز  شــهرداری  از 
ــن  ــت ای ــی در مدیری ــز دخالت ــهرداری تبری ش

ــدارد. باشــگاه ن

برخی از ماندن علم و ادب در تبریز 
ناراحتند

ــم و ادب شــهرداری  ــک باشــگاه عل ــا مال ام
ــنگ  ــا و س ــاد از اذیت ه ــا انتق ــز، ب ــز نی تبری
ــار  ــگاه اظه ــن باش ــیر ای ــا در مس ــدازی ه ان
ــم  ــم عل ــدن تی ــراد از مان ــی اف ــی دارد: برخ م
ــی  ــرقی خیل ــان ش ــتان آذربایج و ادب در اس

ــد. ناراحتن
اســماعیل بابــازاده بــا اشــاره بــه عــدم 
تمایــل ســرمایه گــذاران بــرای تیــم داری 
ــل  ــه دلی ــد: ب ــح می کن ــز تصری ــهر تبری در ش
مشــکل تراشــی و آزار و اذیت هایــی کــه بــرای 
ــچ  ــد، هی ــود می آی ــه وج ــی ب ــش خصوص بخ
ــتان  ــرای ورزش اس ــود ب ــر نمی ش ــس حاض ک

ــد. ــه کن هزین
وی بــا ابــراز گالیــه از ســکوت پیشکســوتان 
ــا تیــم  ــوع رفتارهــا ب ــن ن ــل ای اســتان در مقاب
علــم و ادب اذعــان مــی دارد: اگــر مــا پــا 
ــال شــهرداری  ــم فوتب پیــش نمی گذاشــتیم تی
ــه اســتانی دیگــر واگــذار  هــم مثــل والیبــال ب
ــل  ــوتان در مقاب ــرا پیشکس ــس چ ــد، پ می ش
ــی  ــئوالن واکنش ــی از مس ــکنی های برخ کارش
ــا  نشــان نمی دهنــد، اجــازه ندهنــد برخی هــا ب

خــروج تیــم بــه اهدافشــان برســند.
ــم و ادب  ــال عل ــم فوتب ــت، تی ــی اس گفتن
تبریــز هــم اکنــون بــا ۱۰ امتیــاز از ۲۱ امتیــاز 
دارد  قــرار  بنــدی  رده  جــدول  قعــر  در 
دوم  دســته  بــه  ســقوط  اول  کاندیــدای  و 
ــنبه  ــم ش ــن تی ــت؛ ای ــور اس ــگاه های کش باش
۱۹ بهمــن مــاه میزبــان مــس رفســنجان 
ــرف در  ــاره ب ــا آن روز دوب ــا ت ــود، آی ــد ب خواه
تبریــز خواهــد باریــد و روز از نــو روزی از نــو؟

هـــر ســـاله شـــاهد داغ شـــدن بـــازار 
ــه در  ــهرآورد چـ ــت شـ ــروش بلیـ ــیاه فـ سـ
مقابـــل ورودی ورزشـــگاه آزادی و چـــه در 
ســـایت های اینترنتـــی فـــروش هســـتیم و 
ــی  ــتگاه های متولـ ــد دسـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
و مســـئوالن ذیربـــط این بـــار نبایـــد اجـــازه 
تکـــرار چنیـــن اتفاقـــی را بدهنـــد و بـــا 
ـــع  ـــدید مان ـــورد ش ـــارت و برخ ـــیاری، نظ هوش
از ســـودجویی دالالن و ضـــرر عالقه منـــدان 

واقعـــی فوتبـــال شـــوند. 
ـــهرآورد  ـــی ش ـــنا، در حال ـــزارش ایس ـــه گ ب
۹۱ پایتخـــت،  عصـــر پنج شـــنبه ۱۷ بهمـــن 
ـــپولیس  ـــم پرس ـــن دو تی ـــاری بی ـــال ج ـــاه س م
آزادی  ورزشـــگاه  در  تهـــران  اســـتقالل  و 
برگـــزار می شـــود کـــه همـــواره پدیـــده 
ـــائلی  ـــی از مس ـــت یک ـــروش بلی ـــیاه ف ـــازار س ب
اســـت کـــه جیـــب هـــواداران را هـــدف 
ــدی  ــه عالقه منـ ــه بـ ــا توجـ ــرار داده و بـ قـ
ــور در  ــور حضـ ــه منظـ ــا بـ ــیاری از آن هـ بسـ
ورزشـــگاه و تماشـــای ایـــن دیـــدار حســـاس 
از نزدیـــک، باعـــث شـــده تـــا ســـود چنیـــن 
عرضـــه و تقاضایـــی بـــه جیـــب دالالن بـــرود 
و هـــواداران واقعـــی فوتبـــال از ایـــن اتفـــاق 

متضـــرر شـــوند.
ســـال ها پیـــش از ایـــن، بـــازار ســـیاه 
اســـتادیوم ها  ورودی  بـــه  بلیـــت  فـــروش 
ــون  ــه تاکنـ ــه ای کـ ــد؛ رویـ ــه می شـ خالصـ
تشـــدید  علی رغـــم  و  دارد  ادامـــه  نیـــز 

ــی در  ــروی انتظامـ ــوی نیـ ــا از سـ برخوردهـ
ـــتیم  ـــاهد آن هس ـــگاه آزادی، ش ـــه ورزش محوط
ـــی  ـــهرآورد برخ ـــاز ش ـــل از آغ ـــاعاتی قب ـــه س ک
ــده را  ــه شـ ــای تهیـ ــودجو بلیت هـ ــراد سـ افـ
در محـــل در ورزشـــگاه آزادی بـــا ارقـــام 
بســـیار باالتـــری بـــه هـــواداران می فروشـــند، 
ــاالی  ــم بـ ــه دلیـــل حجـ ــه بـ هوادارانـــی کـ
ــامانه  ــی در سـ ــی و غیرواقعـ ــای واقعـ تقاضـ
ـــد  ـــه خری ـــق ب ـــت موف ـــروش بلی ـــی ف اینترنت

ند. نشـــده ا
فیزیکـــی  بـــازار ســـیاه دالالن صرفـــا 
ــا  ــر بـ ــالیان اخیـ ــد سـ ــی چنـ ــت و طـ نیسـ
توجـــه بـــه این کـــه امـــکان فـــروش بلیـــت 
برخـــی  طریـــق  از  مجـــازی  فضـــای  در 

ســـیاه  بـــازار  دارد،  وجـــود  ســـایت ها 
ـــری  ـــکل دیگ ـــه ش ـــهرآورد ب ـــت ش ـــروش بلی ف
ـــه  ـــتیم ک ـــاهد آن هس ـــاده و ش ـــه راه افت ـــز ب نی
بـــا آغـــاز بلیت فروشـــی اینترنتـــی از طریـــق 
ســـامانه، برخـــی افـــراد ســـودجو بلیت هـــای 
ــیار  ــی بسـ ــا مبالغـ ــود را بـ ــده خـ ــه شـ تهیـ
باالتـــر از رقـــم خریـــداری شـــده در چنیـــن 
قـــرار  فـــروش  معـــرض  در  ســـایت هایی 
می دهنـــد و ایـــن ارقـــام بـــا نزدیـــک شـــدن 
بـــه زمـــان برگـــزاری شـــهرآورد باالتـــر هـــم 
ــاهد  ــته شـ ــالیان گذشـ ــی سـ ــی رود و طـ مـ
قیمت گـــذاری بلیت هـــا تـــا ســـقف یـــک 
بـــر حســـب ســـکوی  تومـــان  میلیـــون  

بودیـــم. بلیت هـــا 

ــادی –  ــده اقتصـ ــن پدیـ ــفانه ایـ متاسـ
ورزشـــی طـــی چنـــد ســـال گذشـــته بـــه 
عاملـــی بـــرای ســـودجویی دالالن تبدیـــل 
شـــده اســـت و برخـــورد جـــدی از ســـوی 
نهادهـــای متولـــی در ایـــن راســـتا انجـــام 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــن بـ ــود، بنابرایـ نمی شـ
ــهرآورد پیـــش رو  ــر اســـت در شـ ــه بهتـ کـ
مراجـــع قضایـــی، پلیـــس فتـــا و ســـایر 
نهادهـــای مســـئول در جهـــت برخـــورد 
بـــه  و  ورود  کـــرده  پدیـــده  ایـــن  بـــا 
هـــر طریـــق ممکـــن، مانـــع از چنیـــن 

ســـوداگری شـــوند.
نیـــروی  برخـــورد  شـــاهد  هرچنـــد 
انتظامـــی در محـــل ورزشـــگاه آزادی بـــا 
افـــرادی هســـتیم کـــه قصـــد دارنـــد بلیـــت 
ـــر  ـــی باالت ـــا قیمت ـــود را ب ـــده خ ـــداری ش خری
ــا  ــند، امـ ــده بفروشـ ــداری شـ ــم خریـ از رقـ
همچنـــان جـــای خالـــی نظـــارت و برخـــورد 
منظـــور  بـــه  ذی صـــالح  دســـتگاه های 
برخـــورد بـــا بـــازار ســـیاه بـــه وجـــود آمـــده 
ــن  ــود و چنیـ ــاس می شـ ــوح احسـ ــه وضـ بـ
ظرفیتـــی در فضـــای مجـــازی بـــه بســـتری 
و  ســـوداگران  جـــوالن  بـــرای  نامناســـب 
دالالن تبدیـــل شـــده اســـت و بـــه نظـــر 
مســـئوالن  و  دســـتگاه ها  کـــه  می رســـد 
ــر  ــه فکـ ــش بـ ــش از پیـ ــد بیـ ــه بایـ مربوطـ
ــا  ــر الزم بـ ــا تدابیـ ــون بـ ــوده و از هم اکنـ بـ

ــد ــورد کننـ ــان برخـ متخلفـ

ابوالفضـــل یعقوبـــی پـــس از یـــک ســـال 
گذشـــته  روزهـــای  در  تکوانـــدو،  از  دوری 
در تورنمنـــت فجیـــره امـــارات حاضـــر شـــد 

و بـــرای ایـــن کشـــور مبـــارزه کـــرد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، هشـــتمین دوره 
 )G2(تورنمنـــت بین المللـــی فجیـــره امـــارات
۱۱ بهمـــن مـــاه در امـــارات برگـــزار شـــد و 
ـــدو  ـــابق تکوان ـــوش س ـــی ملی پ ابوالفضـــل یعقوب
ایـــن  از  دوری  مدت هـــا  از  بعـــد  ایـــران 
رشـــته در قالـــب تیـــم پلیـــس امـــارات 
ـــدوکاری  ـــت تکوان ـــا شکس ـــرد  و ب ـــام ک ثبت ن
ـــدال  ـــه م ـــی ب ـــدار نهای ـــه در دی ـــن تایپ از چی

طـــالی وزن ۷۴- کیلوگـــرم رســـید.
ــابقات نیـــز  یعقوبـــی پیـــش از ایـــن مسـ
در تورنمنـــت عـــرب اوپـــن امـــارات حاضـــر 
شـــده و در ایـــن مســـابقات نیـــز بـــه مـــدال 

طـــال دســـت یافتـــه بـــود.
حضـــور  خصـــوص  در  جالـــب  نکتـــه 
ــره،  ــت فجیـ ــی در تورنمنـ ــل یعقوبـ ابوالفضـ
ثبت نـــام او بـــا پرچـــم امـــارات بـــود. ایـــن 

در حالـــی اســـت کـــه آخریـــن حضـــور 
ــدو  ــی تکوانـ ــم ملـ ــی در تیـ ــمی یعقوبـ رسـ
ایـــران، مســـابقات فینـــال گرندپـــری ســـال 
۲۰۱۸ در امـــارات بـــود کـــه موفـــق بـــه 
کســـب مـــدال نشـــد. آخریـــن مـــدال ایـــن 
تکوانـــدوکار نیـــز در همیـــن ســـال و اولیـــن 

در شـــهر  گرندپـــری  مســـابقات  مرحلـــه 
ـــدال  ـــه م ـــد ب ـــق ش ـــه موف ـــود ک ـــتر ب منچس

برنـــز دســـت پیـــدا کنـــد. 
بـــه نظـــر می رســـد بـــا توجـــه بـــه عـــدم 
دوری 3 ســـاله یعقوبـــی از تیـــم ملـــی تکوانـــدو 
ایـــران، حضـــور او در مســـابقات فجیـــره و 

ـــی  ـــی غیرقانون ـــارات اقدام ـــم ام ـــا پرچ ـــام ب ثبت ن
از ســـوی ایـــن کشـــور بـــوده اســـت. بـــا  ایـــن 
ـــرای  ـــی ب ـــم یعقوب ـــر تصمی ـــد منتظ ـــرایط بای ش
ـــد. ـــده مان ـــای آین ـــود در روزه ـــی خ ـــده ورزش آین

یعقوبـــی در ســـال ۲۰۱۲ در مســـابقات 
جهانـــی نوجوانـــان جهـــان در شـــرم الشـــیخ 
بـــه مـــدال طـــال رســـید و نخســـتین مـــدال 
خـــود را بـــرای تکوانـــدو ایـــران کســـب 
ــز  ــان ۲۰۱3 نیـ ــک نوجوانـ ــرد و در المپیـ کـ
ــید. او در  ــره رسـ ــدال نقـ ــه مـ ــن بـ در چیـ
چیلیابینســـک   ۲۰۱۵ جهانـــی  مســـابقات 
ــز  ــدال برنـ ــب مـ ــه کسـ ــق بـ ــیه موفـ روسـ
در  و  شـــد  بزرگســـاالن  رده  در  جهـــان 
مســـابقات قهرمانـــی آســـیا ۲۰۱6 در مانیـــل 
فیلیپیـــن بـــه مـــدال نقـــره دســـت یافـــت.

ملی پـــوش ســـابق تکوانـــدو ایـــران مـــدال 
طـــالی المپیـــک دانشـــجویان جهـــان در 
ســـال ۲۰۱۵ و مـــدال نقـــره و ســـه مـــدال 
برنـــز از مســـابقات گرندپـــری را نیـــز در 

کارنامـــه خـــود دارد.

سیر تا پیاز داستان لغو دیدار لیگ آزادگان در تبریز

داللی  کثیف در آستانه شهرآورد!

ملی پوش پیشین ایران با پرچم امارات به تکواندو بازگشت! 
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اوقات شرعی شهر تهران

 وزیــر نفــت: تولیــد روزانــه گاز کشــورمان در میادیــن 
اســت.  جلوتــر  قطــر  از  پارس جنوبــی  مشــترک 

ــژه  ــوی وی ــه در گفت وگ ــژن زنگن ــنیم، بی ــزارش تس ــه گ ب
زدن  دور  در  کشــورمان  موفقیــت  میــزان  دربــاره  خبــری 
تحریم هــای نفتــی ابــراز کــرد: البتــه مــردم، محــَرم هســتند، امــا 
در زمینــه صــادرات، عــددی را بیــان نمی کنــم، چــون دشــمنان 
ــک  ــان ی ــچ کــس در جری ــن ســخنان را می شــنوند و هی ــا ای م
ــکا  ــد آمری ــه دشــمن بی رحمــی مانن جنــگ، مواضــع خــود را ب

نمی گویــد، چــون به ضــرر ماســت.
ــه رو  ــادی روب ــواری های زی ــا دش ــه »ب ــادآوری اینک ــا ی وی ب
هســتیم«، ادامــه داد: یکــی از چالش هــای بــزرگ مــا، اداره 
ــری، آن را به کمــک  ــا تدابی ــون ب صنعــت نفــت اســت کــه تاکن

ــم. ــوه، اداره کردی ــه ق ــران س ــت و س دول
زنگنــه افــزود: تــالش می کنیــم طرح هــا را بیشــتر بــا اتــکای 
ــم  ــو ببری ــازار ســرمایه، جل ــورس و ب ــق ب ــع از طری ــز مناب تجهی
ــت  ــا فعالی ــت ت ــا اس ــن بازپرداخت ه ــب انداخت ــی عق و به نوع

صنعــت نفــت ادامــه داشــته باشــد.
ــت: در  ــم گف ــت و گاز ه ــترک نف ــن مش ــاره میادی وی درب
پــارس جنوبــی، عملکــرد بســیار درخشــانی داشــتیم و تولیــد مــا 
در آن جــا بســیار بــاال رفــت و توانســتیم از تولیــد ۲۸۰ میلیــون 
ــون مترمکعــب در ســال  ــه 6۷۰ میلی مترمکعــب در ســال ۹۲ ب

ــر افزایــش یافــت. جــاری برســیم یعنــی دو و ۴دهــم براب
ــه  ــد روزان ــبختانه تولی ــه »اآلن خوش ــالم اینک ــا اع ــه ب زنگن
ــر اســت«، ادامــه داد: در غــرب کارون کــه  گاز مــا از قطــر جلوت
میدان هــای مشــترک بــا عــراق داریــم تولیــد را از ســال ۹۲ تــا 
کنــون ۵ برابــر کردیــم و کاهــش تولیــد ناشــی از تحریم هــا را در 

ــم. ــام می دهی ــن مشــترک انج ــارج از میادی خ
وی اضافــه کــرد: فــاز ۱۱ میــدان پــارس جنوبــی کــه بــا شــرکت 
ــال  ــدا توت ــتیم، ابت ــرارداد داش ــارس ق ــا و پتروپ ــال و چینی ه توت
ــت،  ــد و در نهای ــار رفتن ــرح، کن ــرای ط ــا از اج ــپس چینی ه و س
ــن طــرح اســت و  ــارس در حــال اجــرای ای ــی پتروپ شــرکت ایران
بــه زودی کار هــای حفــاری را در آن جــا آغــاز می کنــد و امیدواریــم 
در همیــن دولــت، تولیــدات را از بخشــی از فــاز ۱۱ داشــته باشــیم.

ــا  ــرزادB کــه ب ــدان مشــترک گازی ف ــر نفــت گفــت: می وزی
عربســتان ســعودی مشــترک اســت در حــال رســیدن بــه ســر و 
ســامان اســت و میــدان آذر در اســتان ایــالم هــم در حــال تولیــد 
اســت کــه امیدواریــم تولیــد آن افزایــش یابــد و دو برابــر شــود.

زنگنــه بــا بیــان اینکــه قــرارداد میدان هــای مشــترک پایــدار 
ــه  ــاً هم ــت: تقریب ــت، گف ــده اس ــته ش ــم بس ــان ه ــرب و آب غ

ــد. ــامان گرفته ان ــر و س ــترک س ــن مش میادی
ــن مشــترک، یکســان  ــد در میادی ــوالً تولی ــه داد: معم او ادام
ــه در  ــهمی ک ــزان س ــت می ــات به عل ــی اوق ــت و در برخ نیس
طــرف مقابــل وجــود دارد میــزان تولیــد هــم متفــاوت می شــود، 
ــتان  ــرف عربس ــدان در ط ــتر می ــروزان، بیش ــدان ف ــاًل در می مث
اســت بنابرایــن در آن جــا نمی شــود مســاوی تولیــد کــرد، امــا تــا 
آنجایــی کــه ممکــن اســت از ایــن میــدان برداشــت می کنیــم.

ــا اظهــار اینکــه »تولیــد در الیــه نفتــی پــارس  وزیــر نفــت ب
جنوبــی را آغــاز کردیــم«، گفــت: بیشــتر میــدان در طــرف قطــر 

اســت و آن هــا شــرکت دانمارکــی خوبــی داشــتند.
زنگنــه بــا تأکیــد بــر اینکــه کار الیــه نفتــی پــارس جنوبــی، 
بســیار پیچیــده اســت، گفــت: اکنــون بــا شــرکت ایرانــی در حال 
بســتن قــرارداد در ایــن زمینــه هســتیم. بخشــی از هزینــه اجرای 
ایــن طــرح از طریــق صنــدوق توســعه و بخشــی هــم از طریــق 

ــن می شــود. اوراق مشــارکت تأمی
او بــا تصریــح بــه اینکــه »یکــی از افتخــارات مــا مهــار گاز های 
همــراه نفــت اســت«، اضافــه کــرد: بزرگتریــن تأسیســات بــرای 
جمــع آوری، فــرآورش و جداســازی گاز هــای همــراه نفــت به نــام 
ــارد  ــش از 3 میلی ــرمایه گذاری بی ــا س ــد۲, ب ــات بیدبلن تأسیس
ــه  ــده ب ــال آین ــل س ــا اوای ــال ی ــان، امس ــک بهبه دالر در نزدی

می رســد. بهره بــرداری 
زنگنــه ادامــه داد: ایــن تأسیســات، ظرفیــت پاالیــش و 
تفکیــک روزانــه حــدود ۵۷ میلیــون مترمکعــب گاز همــراه را دارد 
کــه از طریــق آن فقــط حــدود ســه و ۴دهــم میلیون تــن خوراک 
ــن موضــوع تحــول بزرگــی  پتروشــیمی اســتخراج می شــود و ای
در توســعه صنعــت پتروشــیمی در منطقــه خوزســتان، گچســاران 

ــد. ــاد می کن ایج
ــع آوری  ــرآوری و جم ــز ف ــد، مرک ــه بیدبلن ــان اینک ــا بی او ب
گاز هــای همــراه نفــت منطقــه خوزســتان اســت، افــزود: 
به مــوازات آن قرارداد هایــی بــا هلدینــگ خلیــج فــارس و 
پتروشــیمی مــارون بســتیم و بقیــه گاز هایــی که در شــرق کارون 
ــل  ــد منتق ــه بیدبلن ــده ب ــدات مهندسی ش ــا تمهی ــوزد ب می س

می شــود.
ــا ۸۰۰  ــدود ۷۰۰ ت ــا ح ــم ب ــی ال ه ــرد: ان ج ــه ک وی اضاف
ــاخته  ــال س ــرب کارون در ح ــرمایه گذاری در غ ــون دالر س میلی
شــدن اســت. همچنیــن ان جــی ال در منطقــه دهلــران, ۴۰ 
ــرداری  ــه بهره ب درصــد پیشــرفت دارد کــه اواخــر ســال ۱۴۰۰ ب

می رســد و گاز هــای آن منطقــه را جمــع آوری می کنــد.
ــا اعــالم اینکــه »بــرای جمــع آوری گاز هــای همــراه  زنگنــه ب
ــت: اجــرای  ــری هســتیم«، گف ــز در حــال تصمیم گی خــارک نی
ایــن طــرح، موجــب از بیــن رفتــن آالینده هــای زیســت محیطی 
ــوراک و  ــن خ ــرای تأمی ــی ب ــروت بزرگ ــاد ث ــن ایج و همچنی

ــود. ــتی می ش ــع پایین دس ــتغال صنای اش
وزیــر نفــت گفــت: بیــش از ۲ میلیــارد دالر ارزش خوراک های 

تولیــدی ناشــی از گاز هــای همراه نفت اســت.
زنگنــه دربــاره فــروش نفــت خــام و فرآورده هــای آن در 
ــه  ــورس نســبت ب ــام در ب ــت خ ــروش نف ــت: ف ــم گف ــورس ه ب

فــروش فرآورده هــای آن کار پیچیــده ای اســت.
ــورس خریــد  ــی در ب او ادامــه داد: فرآورده هــای نفتــی به خوب

و فــروش و بــه کشــور های همســایه از جملــه افغانســتان، 
ــود. ــادر می ش ــتان ص ــراق و ارمنس ــمال ع ــتان، ش پاکس

زنگنــه افــزود: بــرای فــروش نفــت خــام در بــورس، انعطــاف 
زیــادی به خــرج دادیــم، امــا پیچیدگــی آن موجــب شــد در ایــن 
ــاف  ــا انعط ــم ت ــالش می کنی ــود و ت ــل نش ــی عم ــه به خوب زمین
بیشــتری در عرضــه میعانــات گازی پــارس جنوبــی نشــان دهیم.

ــالم  ــا اع ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــت در بخ ــر نف وزی
اینکــه »اکنــون مصــرف بنزیــن در کشــورمان ۷۵ تــا ۷6 میلیــون 
لیتــر در روز اســت«، گفــت: پــول ناشــی از صــادرات بنزیــن بــه 

ــود. ــز می ش ــا واری ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــاب س حس
وی بــا بیــان اینکــه اولویــت بــا تأمیــن ذخایــر داخلــی اســت، 

تأکیــد کــرد: در صــادرات بنزیــن مشــکلی نداریــم.
از  اینکــه مصــرف بنزیــن بعــد  بــه  بــا اشــاره  زنگنــه 
ســهمیه بندی، حــدود ۲۰ میلیــون لیتــر در روز کاهــش یافــت، 
اضافــه کــرد: البتــه ایــن میــزان ممکــن اســت در آینــده کمتــر 
شــود، زیــرا مــردم بــه قیمــت بنزیــن عــادت می کننــد و مصــرف 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــاره افزای ــن دوب بنزی
او بــا بیــان اینکــه ســهمیه بندی بنزیــن موجــب شــد افزایــش 
میــزان مصــرف بــرای حــدود 3 ســال عقــب بیفتــد، افــزود: اگــر 
مصــرف بنزیــن به صــورت قبــل ادامــه می یافــت در ســال ۱۴۰۰ 
بایــد دوبــاره بنزیــن وارد می کردیــم در حالــی کــه اکنــون 

بزرگتریــن صادرکننــده بنزیــن در اوپــک هســتیم.

رکورد مصرف گاز طبیعی شکسته شد
وزیــر نفــت گفــت: رکــورد مصــرف خانگــی و صنایــع عمــده از 
گاز طبیعــی در دوم بهمــن بیــش از 6۰۰ میلیــون مترمکعب شــد.

بیــژن زنگنــه در ادامــه بــا بیــان اینکــه ایــن رکــورد در مصرف 
گاز طبیعــی کشــور بی ســابقه اســت یــادآور شــد: اکنــون حــدود 

۴۰ میلیــون مترمکعــب مصــرف گاز کمتر شــده اســت.
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه میــزان مصــرف گاز طبیعــی 
در تابســتان بــا زمســتان 3۰۰ میلیــون مترمکعــب تفــاوت دارد، 
امــا مشــکلی بــرای صــادرات ایــن محصــول ایجــاد نشــده اســت.

آقــای زنگنــه بــا اظهــار اینکــه »۲ میلیــارد دالر بــرای 
صــادرات بــه عــراق از ایــن کشــور طلبکاریــم« افــزود: رایزنی هــا 

ــه دارد. ــب ادام ــن طل ــول ای ــرای وص ب
وزیــر نفــت گفــت: مجلــس شــورای اســالمی طرحــی را بــرای 
توزیــع قیــر ارائــه کــرده اســت کــه اگــر ایــن طــرح به تصویــب 

شــورای نگهبــان برســد ۱ تــن قیــر بــه کســی داده نمی شــود.
وی اضافــه کــرد: مجلــس می گویــد قیــر را از محــل تصفیــه 
خــوراک تحویلــی بــه پاالیشــگاه ها از آن هــا بگیریــم، امــا اکنــون 
ــه  ــم ب ــا می دهی ــه آن ه ــه ب ــی ک ــش از خوراک ــگاه ها بی پاالیش

ــد. ــا طلبکارن ــل می دهنــد و از م ــرآورده تحوی ــت ف دول

زنگنــه بــا تصریــح بــه اینکــه نیروگاه هــای گازی کشــور حــدود 
3۴ درصــد بهــره وری دارنــد گفــت: به زودی بــرای تأمیــن کاال های 

اصلــی صنعــت نفــت نظــام خریــد تضمینــی را اعمــال می کنیم.
وی دربــاره طــرح پتروپاالیش هــا نیــز گفــت: متقاضیــان ایــن 
طــرح تــا ۱۷ اســفند فرصــت دارنــد درخواســت های اولیــه خــود 

را ارائــه دهنــد.
وزیــر نفــت گفــت: آیین نامــه ایــن طــرح را ابــالغ کرده ایــم و 
ــدگان  ــه پذیرفته ش ــود و ب ــی می ش ــت ها 6۰روزه بررس درخواس
تســهیالت خوبــی ارائــه خواهــد شــد، امــا عامــل محدودکننــده 
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــی صن ــرح، توانای ــن ط در ای

ــاز خــوراک پاالیشــگاه ها اســت. ــورد نی نقدینگــی م
ــرح، بخــش خصوصــی پاالیشــگاه  ــن ط ــزود: در ای ــه اف زنگن
ــگاه  ــاخت پاالیش ــه س ــزان هزین ــت به می ــا دول ــازد، ام را می س

ــد. ــرار می ده ــار آن ق ــوراک در اختی خ
ــم  ــر نمی توانی ــات دیگ ــتن میعان ــل نداش ــت: به دلی وی گف

ــازیم. ــارس بس ــج ف ــتاره خلی ــد س ــگاهی مانن پاالیش
ــات  ــکه میعان ــزار بش ــون ۴3۰ ه ــه داد: اکن ــت ادام ــر نف وزی
ــرداری از  ــا بهره ب ــه ب ــم ک ــارس می دهی ــج ف ــتاره خلی ــه س ب
ــز  ــات آن نی ــرف میعان ــگاه مص ــن پاالیش ــد ای ــای جدی بخش ه

اضافــه می شــود.
آقــای زنگنــه گفــت: حــدود ۱3۰ هــزار بشــکه میعانــات نیــز 
ــیراف  ــه س ــکه ب ــزار بش ــم و ۴۰۰ ه ــیمی ها می دهی ــه پتروش ب

مجــوز داده ایــم.
بــه  نیــز  بشــکه  هــزار   ۸۰ حــدود  کــرد:  اضافــه  وی 
می دهیــم. شــیرین  میعانــات  داخلــی  پاالیشــگاه های 

وزیــر نفــت گفــت: آینــده پــارس جنوبــی از ایــن بــه بعــد رو 
بــه کاهــش اســت، زیــرا بــا ســرعت بســیار زیــاد در حــال تخلیــه 

ایــن میــدان هســتیم.
زنگنــه متذکــر شــد: مشــکل مصــرف ســوخت بــرای 
ــرد  ــت وجو ک ــگاه ها جس ــط در پاالیش ــد فق ــل را نبای حمل ونق
ــل و  ــامانه حمل ونق ــکل در س ــن مش ــی از ای ــش مهم ــه بخ بلک

کارخانه هــای تولیــد خــودرو اســت.
ــه  ــبت ب ــری نس ــت کمت ــن اهمی ــتاندارد بنزی ــت: اس وی گف

ــوا دارد. ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــا ب ــرف خودرو ه مص
ــد  ــا بای ــرف خودرو ه ــه مص ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــت ب ــر نف وزی
ــزرگ  ــهر های ب ــون در ش ــزود: اکن ــود اف ــه ش ــتاندارد و بهین اس
ــر  ــا ه ــب، ام ــت مناس ــی کیفی ــل توزیع ــن و گازویی ــور بنزی کش
شــهری ظرفیــت مشــخصی بــرای پاالیندگــی دارد و نمی شــود در 
یــک شــهر بــا ظرفیــت محــدود چنــد میلیــون خــودرو تــردد کند.

زنگنــه گفــت: دولــت پیشــنهادی بــرای ســهمیه عیــد نــوروز 
ــدارد. ــا ن ــن خودرو ه ــهمیه های بنزی ــالح س ــا و اص خودرو ه

ــر اســتاندارد کــردن مصــرف  ــزون ب وی خاطرنشــان کــرد: اف
تهــران  به ویــژه  بــزرگ  شــهر های  در  موتورســیکلت ها 
ــود. ــه ش ــا آن مقابل ــد ب ــه بای ــم ک ــی داری ــای ثابت آالینده ه

ــت:  ــد گف ــع تولی ــع موان ــاده ۱۲ رف ــاره م ــت درب ــر نف وزی
ــردن  ــوز ک ــرای گازس ــان ب ــارد توم ــزار و ۵۰۰ میلی ــت 6 ه دول

وانت بار هــا و تاکســی ها منابــع تخصیــص داده و قرارداد هــا 
ــی.ان. ــازان س ــا مخزن س ــا ب ــر بانک ه ــزون ب ــه اف ــن زمین در ای
جــی. بــرای ســاخت ۷۰۰ هــزار مخــزن نیــز بســته شــده اســت.

ــن  ــردن ای ــوز ک ــرح گازس ــم ط ــرد: امیدواری ــراز ک ــه اب زنگن
ــود. ــاز ش ــال آغ ــه، امس ــایل نقلی وس

وی گفــت: طرحــی نیــز برای گازســوز کــردن موتورســیکلت ها 
داریــم و می خواهیــم ســوختگیری آن هــا را آســان کنیــم تــا در 

صــف جایگاه هــای ســی.ان.جی. معطــل نشــوند.
ــت  ــت قیم ــرار نیس ــم ق ــد می کن ــزود: تأکی ــت اف ــر نف وزی

ــد. ــش یاب ــی.ان.جی. افزای س
زنگنــه گفــت: قرارداد هــای نگهداشــت تولیــد نفــت بــرای ۲۸ 
میــدان در مناطــق نفت خیــز و مناطــق دیگــر به مبلــغ حــدود 6 

میلیــارد دالر بســته شــده اســت.
ــرب  ــی و توســعه غ ــارس جنوب ــن گفــت: همــه پ وی همچنی
کارون بــا اتــکا بــر مــاده ۱۲ رفــع موانــع تولیــد پیــش رفتــه اســت.

وزیــر نفــت گفــت: بــه متــرو و راه آهــن نیــز از ایــن طریــق پول 
داده ایــم البتــه راه آهــن بایــد صــورت وضعیــت خــود را ارائــه دهد.

زنگنــه اضافــه کــرد: گازرســانی روســتایی نیــز بــر اســاس ایــن 
مــاده انجــام شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر قاچــاق ســوخت در بخــش 
گازوییــل اســت گفــت: بــرای مقابلــه بــا قاچــاق طــرح جی.پــی.

ــا  اس. را بــر خودرو هــای عمومــی اجــرا می کنیــم، امــا اکنــون ب
ــم. ــال کرده ای ــش را اعم ــرح پیمای ــه ط بارنام

وزیــر نفــت تأکیــد کــرد: ســامانه ثبــت الکترونیکــی معامــالت 
نفتــی »ثامــن« نیــز نقــش مهمــی در کاهــش قاچــاق ســوخت 

دارد.
زنگنــه گفــت: عرضــه ســوخت از طریــق بــورس نیــز قاچــاق 

ــه افغانســتان را کاهــش داده اســت. ــژه ب ــل به وی گازویی
وی اظهــار کــرد: عرضــه ال.پی.جــی. کاهــش نیافتــه اســت، 

ــم. ــتفاده می کنی ــتاندارد اس ــرآورده، غیراس ــن ف ــا از ای ام
ــول گاز  ــه از کپس ــوار ک ــون خان ــت: ۲ میلی ــت گف ــر نف وزی
ــن  ــور میانگی ــاه به ط ــد در م ــتفاده می کنن ــز اس ــرای پخت وپ ب
6 هــزار تــن ال.پی.جــی. مصــرف دارنــد در حالــی کــه مــا روزی 
ــرف  ــه مص ــه ب ــم ک ــع می کنی ــی. توزی ــن ال.پی.ج ــزار ت 6 ه

می رســد. خودرو هــا 
ــیار ارزان  ــی. بس ــت ال.پی.ج ــرد: قیم ــان ک ــه خاطرنش زنگن
ــه  ــا ب ــیم، ام ــان می فروش ــی ۱۵۰ توم ــا آن را کیلوی ــت و م اس
ــن  ــان می رســد و در عی ــزار و ۴۰۰ توم ــردم حــدود ه دســت م

ــر اســت. ــن ارزان ت حــال از قیمــت بنزی
وی گفــت: ســوخت طبیعــی مــا ســی.ان.جی. اســت و اقتصــاد 

ملــی بــه ایــن گاز بســتگی دارد.
ــراز  ــز اب ــکاران نی ــاره طــرح طبقه بنــدی پیمان ــر نفــت درب وزی
کــرد: یــک ســال اســت کــه همــکاران مــا کار کرده انــد و بــه زودی 
و تــا پایــان ســال خبر هــای خوبــی بــرای آن هــا اعــالم می کنیــم.

آقــای زنگنــه گفــت: دربــاره مدت موقت هــا نیــز در یــک ســال 
اخیــر تغییــرات خوبــی در پرداخت هــا بــه آن هــا داشــته ایم.

دولت پیشنهادی برای بنزین عید ندارد 

رییــس جمهــوری گفــت: هیچ کــس باالتــر از قانــون و مردم 
نیســت فکــر نکنیــم یــک جمــع کوچکــی هســتیم و مــا افــکار 
ــردم گمــراه  ــا نباشــیم م ــر م ــم اگ ــی کنی ــت م ــردم را هدای م
ــاب  ــوب انتخ ــد، خ ــی فهمن ــوب م ــردم خ ــه م ــوند، ن ــی ش م

مــی کننــد. 
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، 
ــی در جلســه هیــات  حجت االســالم والمســلمین حســن روحان
ــم  ــاز داری ــه نی ــش از همیش ــروز بی ــت: ام ــار داش ــت اظه دول
ــه  ــده و ب ــه آم ــه صحن ــر ب ــار یکدیگ ــن در کن ــا در ۲۲ بهم ت
ــم  ــوده ای ــالب ب ــار انق ــه ۴۱ ســال در کن ــم ک دشــمنان بگویی
ــی  ــری باق ــام و راه رهب ــالب ، ام ــار انق ــم در کن ــده ای ــا زن و ت

ــد. ــم مان خواهی
ــا  ــالمی م ــت اس ــت: اوج نهض ــوری اظهارداش ــس جمه ریی
ــز و  ــردم عزی ــه م ــود ک ــی ب ــاز نهضــت از ســال ۴۱ زمان از  آغ

ــد. ــه آمدن ــه صحن ــا ب ــوار م بزرگ
روحانــی گفــت: اولیــن بــار در فروردیــن ســال ۴۲ بــود کــه 
بــا شــهادت طــالب در مدرســه فیضیــه قــم و حملــه بــه ایــن 
ــان  ــم و تهــران و ســایر شهرســتان ها، آن بی مدرســه، مــردم ق
و صــدای رســای خودشــان را بــرای حمایــت از امــام و طــالب 
مظلــوم اعــالم کردنــد و در مقطــع بعــدی در محــرم ســال ۴۲ 
بــود؛ بویــژه در روز ۱۵ خــرداد کــه مــردم در شــهرهای مختلــف 
بــا شــهادت خــود بــرای انقــالب و نهضت شــان فــداکاری 

کردنــد.
ــام از  ــا آزاد شــدن ام ــال ۴3 ب ــن س ــد: فروردی وی یادآورش
زنــدان و حصــر، آن اجتمــاع عظیــم و بــزرگ مــردم و در آبــان 
ــردم در  ــور م ــام و حض ــد ام ــتگیری و تبعی ــا دس ــال ۴3 ب س
ــا  ــردم ب ــه م ــال های ۵6 و ۵۷ ک ــره در س ــا و باالخ خیابان ه

ــد. ــه آمدن ــه صحن ــان ب ــوان و امکانات ش ــه ت هم

هر روز که مردم به صحنه  آمدند،   آن روز روز 
پیروزی ما بود

ــه  ــردم ب ــه م ــر روزی ک ــت دوازدهــم گفــت: ه رییــس دول
صحنــه آمدنــد، آن روز، روز اوج انقــالب و تضعیــف دیکتاتــوری 
ــزرگ  ــت ب ــه مل ــبت ب ــان، نس ــف بدخواه ــن تضعی و همچنی
ایــران بــود و همیــن حضــور مــردم بــود در ۱۲ بهمــن و 
باالخــره در ۲۲ بهمــن کــه ایــن انقــالب را بــه پیــروزی رســاند.

پــس از انقــالب هــم هــر روز کــه مــردم بــه صحنــه آمدنــد، آن 
ــود. ــا ب ــروزی م روز، روز پی

وی بــا بیــان ایــن کــه حضــور مــردم در صحنــه بــر مبنــای 
ــزرگ اجتماعــی اســت، گفــت: آن روزی کــه مــردم  ســرمایه ب
ــام  ــخص ام ــه ش ــاً ب ــالمی و مخصوص ــت اس ــران نهض ــه رهب ب
عزیــز و بزرگــوار مــا اعتمــاد صــد در صــد داشــتند، بــه خیابــان 
آمدنــد، در برابــر رژیــم تــا دنــدان مســلح ایســتادگی کردنــد و 
ــم در همــه مقاطــع تاریخــی  ــام ه ــروزی رســیدند و ام ــه پی ب
ــه  ــه اش ب ــد، تکی ــاف خداون ــد و الط ــر خداون ــه ب ــد از تکی بع
ــذا  ــری و ل ــذب حداکث ــی ج ــا آن مش ــود ب ــردم ب ــور م حض
ــردم و  ــان، اتحــاد م ــا ایم ــزی و ب ــن خونری ــا کمتری ــی ب انقالب

ــروزی رســید. ــه پی ــام)ره( ب ــی ام مشــی اعتدال
روحانــی یادآورشــد: امــام)ره( نگذاشــت بیــن مــردم و 
نیروهــای مســلح زمــان رژیــم، تقابــل و درگیــری ایجــاد شــود 
بلکــه امــام)ره( بــا جاذبــه ای کــه بوجــود آورد، نیروهــای طــرف 
مقابــل را جلــب و جــذب کــرد و لــذا همــه آنهایــی را کــه قبــل از 

پیــروزی انقــالب در ادارات و جاهــای مختلــف ســوابقی داشــتند 
، جــز افــراد خــاص و معــدود، مــورد عفــو و گذشــت قــرار داد.

 اگر امام نبود گروهک ها می خواستند جامعه را 
شقه شقه کنند

رییــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: انقــالب و نهضــت 
ــاص و  ــای خ ــه در فض ــته ک ــی و گذش ــای قبل ــد از خطاه بای
ــود، عفــو و گذشــت کنــد و همــه  دیکتاتــوری بوجــود آمــده ب
ــاران  ــر ی ــود و اگ ــام)ره( نب ــر ام ــد. اگ ــذب کن ــا را ج نیروه
ــا  ــه م ــد، گروهک هــا می خواســتند تمــام جامع ــام)ره( نبودن ام

ــد. ــه کنن ــه قطع ــقه و قطع ــقه ش را ش
وی بــا یــادآوری ایــن کــه تندروهــا و افراطی هــای آن روز در 
قالــب گروهک هــای چــپ و التقاطــی ظهــور کــرده بودند،افــزود:  
یادتــان اســت در همــان هفتــه بعــد از انقــالب شــعار انحــالل 
ارتــش را دادنــد و امــام)ره( بــا قــدرت در برابــر آنهــا ایســتاد و 
امــام)ره( مقــام معظــم رهبــری را مأمــور کــرد برای ســاماندهی 
ارتــش و از همــان روزهــای اول هــم مقــام معظــم رهبــری از 
مــن خواســتند کــه مــن هــم بــروم در کنــار ایشــان، و ســتاد 

مشــترک و ارتــش را ســامان دادیــم.

تدبیر امام نبود کشور با وضع عجیب و غریبی 
مواجه می شد

در  را  پادگان هــا  و  پایگاه هــا  اکثــر  اظهارداشــت:  وی 
ماه هــای اولیــه ســال ۵۸ رفتــم و آنجــا نشســتیم. یــک 
تیــپ زرهــی بــود کــه وقتــی رفتــم کاًل ۱3 نفــر بودنــد و ایــن 
ــظ  ــدان حف ــی را در هم ــپ زره ــن تی ــه ای ــد ک ــر بودن ۱3 نف
می کردنــد، همــه ایــن ۱3 نفــر بــه عنــوان نیروهــای مؤمــن و 
مخلــص. شــبانه روز در آنجــا مانــده بودنــد و بــه نوبــت نگهبانــی 
ــم  ــد ه ــد و بع ــظ می کردن ــادگان را حف ــن پ ــد و ای می دادن

ــد. ــد و آوردن ــذب کردن ــه را ج بقی
 روحانــی گفــت: آن کمیتــه ای کــه در ســتاد مشــترک 
تشــکیل شــد ارتــش را بــه پادگان هــا برگردانــد و اینهــا 
نشــان دادنــد کــه چگونــه از امــام و از انقــالب و کشــور دفــاع 

می کننــد . در حــوادث کردســتان و جنــگ تحمیلــی دیدیــم و 
اگــر امــام ایــن تدبیــر را بــکار نبــرده بــود شــما ببینیــد کشــور 

ــد. ــه می ش ــی مواج ــب و غریب ــع عجی ــه وض ــا چ ب
ــام و  ــه ام ــدال و جاذب ــح کــرد: اعت رییــس جمهــوری تصری
وحــدت مــردم بــود کــه مــا را در آن روزهــای ســخت از همــه 

ــور و نجــات داد. ــده عب ــای بســیار پیچی ــچ و خم ه پی

علمای معتدل نبودند، یک عده تندرو انقالب را از 
همان روز اول به هم زده بودند

ــه  ــوان اینک ــه عن ــا ب ــود، تندروه ــام نب ــر ام ــزود: اگ وی اف
مســئول ایــن کارخانــه چــه بــوده و چگونــه بــود، شــاید یــک 
ــد.  ــت کن ــدا رحم ــتند. خ ــی نمی گذاش ــم باق ــه را ه کارخان
ــی اش  ــی اعتدال ــا آن مش ــزد ب ــی در ی ــهید صدوق ــوم ش مرح

ــرد. ــظ ک ــزد را حف ــادی ی ــز اقتص ــه مراک هم
روحانــی اضافــه کــرد: علمــای معتــدل و اگــر شــهید 
ــد،  ــای اول نبودن ــا در آن روزه ــد، مطهری ه ــتی ها نبودن بهش
ــمی ها و  ــت  اهلل هاش ــر آی ــود، اگ ــام)ره( نب ــر ام ــود فک ــر خ اگ
مقــام معظــم رهبری هــا نبودنــد کــه اینهــا بــار ســنگین 
ــالب را از  ــدرو انق ــده تن ــک ع ــر دوش داشــتند، ی ــالب را ب انق

ــد. ــم زده بودن ــان روز اول به هم
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن مشــی اعتدالــی امــام بــود و تکیــه 
امــام)ره( بعــد از خداونــد بــه مــردم بــود. همــه جــا امــام)ره( مــردم 
ــار انقــالب و  ــا روز آخــر در کن را صــدا زد و مــردم هــم همــواره ت

امــام)ره( بودنــد و امــروز هــم مــردم در کنــار انقــالب هســتند.
رییــس دولــت دوازدهــم تصریــح کــرد: بــه نظــر مــن کلیــد 
ــه و ایســتادگی در  ــرای حــل مشــکالت جامع ــی مســأله ب اصل
ــاد  ــردم و اعتم ــدت م ــردم، وح ــور م ــمنی ها، حض ــر دش براب
ــی آن ســرمایه اجتماعــی  ــردم اســت. یعن ــن حاکمیــت و م بی

ــد. ــه ببینن ــرمایه ها لطم ــن س ــم ای ــد بگذاری و نبای

باید به آثار بلند مدت انتخابات نگاه کنیم
ــروز  ــت: ام ــخنانش اظهارداش ــری از س ــش دیگ وی در بخ
انتخابــات مجلــس اســت و فــردا انتخابــات ریاســت جمهــوری 

و پــس فــردا انتخابــات خبــرگان اســت. بایــد بــه هــدف و بــه 
آثــار بلندمــدت مســأله نــگاه کنیــم کــه وحــدت ملــی و اعتمــاد 
ــن  ــول ای ــا در ط ــد آمریکایی ه ــما می بینی ــت. ش ــا اس ــی م مل
ــه  ــران ب ــت ای ــه مل ــوان خودشــان را علی ــه تمــام ت ۲ ســال ک
کار گرفتنــد، نتوانســتند موفــق شــوند.این عــدم موفقیــت آنهــا 

بخاطــر ایســتادگی و وحــدت مــردم اســت.
رییــس جمهــوری افــزود: آمریــکا تــا امــروز نتوانســت حتــی 
ــه ســمت خــودش جــذب کنــد.  ــا اســت، ب متحــدش کــه اروپ
یعنــی کاخ ســفید از روز اول و بــرای عبــور از توافــق هســته ای 
می خواســت اروپــا را هــم همــراه خــودش کنــد امــا اروپــا زیــر 
ــم  ــاز ه ــر ب ــای اخی ــن ماه ه ــا در ای ــد از مدت ه ــت بع ــار نرف ب

امیــد بســت بــود امــا بــاز هــم موفــق نشــد.
روحانــی گفــت: چــرا آمریــکا قــادر نیســت متحدیــن را بــه 
ــل  ــت عم ــادر نیس ــکا ق ــرا آمری ــاند؟ چ ــودش بکش ــمت خ س
تروریســتی خــودش را بــه عنــوان قدرت نمایــی در دنیــا جلــوه 
دهــد؟ چــرا مــردم کشــور مــا مــردم منطقــه و جهــان اجــازه 
نمــی دهنــد؟ ریشــه اش بــه هوشــیاری، بیــداری، اســتقامت و 

ایســتادگی ملــت بــزرگ مــا برمــی گــردد.
ــت  ــن مل ــرد: ای ــه ک ــد اضاف ــر و امی ــت تدبی ــس دول ریی
ــزرگ مــا در هــر روز و در هــر حادثــه اش ایســتادگی کــرده  ب
و مــا بایــد مــردم را حفــظ کنیــم و مــن بــاز تاکیــد مــی کنــم 
اســالمیت در کنــار جمهوریــت و جمهوریــت در کنــار اســالمیت 
ــدون اســالم در یــک زمــان کوتاهــی  ــد. جمهوریــت ب مــی مان
بــه دیکتاتــوری تبدیــل خواهــد شــد و اســالمیت بــدون 
ــق  ــالم  از طری ــدرت اس ــد، ق ــد مان ــی نخواه ــت باق جمهوری

ــر اســت. ــکان پذی ــردم ام ــداکاری م حضــور و ف

هیچ کس باالتر از قانون و مردم نیست 
ــت:  ــری از ســخنانش گف ــوری در بخــش دیگ ــس جمه ریی
خداونــد هــم در قــرآن مــردم را دعــوت مــی کنــد بــرای یــاری 
ــاَر  ــوا أَنْص ــوا ُکونُ ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی ــن خــودش؛ »ی حــق و دی
ــه مــردم  ــد ب ِ«، و ایــن تعبیــر بســیار عجیــب اســت. خداون اهللَّ
مــی گویــد بیاییــد مــن را نصــرت و یــاری کنیــد و ایــن دال بــر 
عظمــت انســان اســت و شــأنی اســت کــه خداونــد بــه انســان 
ــِن  ــیٌّ َع َ لََغِن ــدارد؛ »إِنَّ اهللَّ ــی ن ــه کس ــاز ب ــدا نی داده واال خ
الْعالَمیــَن«، خــدا کــه بــه کســی و چیــزی نیــاز نــدارد امــا خــدا 
خواســته دیــن او بــه دســت مــردم پیــروز شــود، خــدا خواســته 
عــدل بــه دســت مــردم برقــرار شــود و خــدا خواســته پیشــرفت 

و کمــال انســان بــه دســت خــوِد انســان برقــرار شــود.
ــردم  ــون و م ــر از قان ــس باالت ــچ ک ــرد: هی ــح ک وی تصری
نیســت فکــر نکنیــم یــک جمــع کوچکــی هســتیم و مــا افــکار 
مــردم را هدایــت مــی کنیــم اگــر مــا نباشــیم مــردم گمــراه می 
ــی  ــاب م ــوب انتخ ــد، خ ــی فهمن ــوب م ــردم خ ــه م ــوند، ن ش
ــردم اســت  ــر اســاس انتخــاب م ــم ب ــد. اســاس اســالم ه کنن

ــد. ــد و انتخــاب کنن ــد برگزینن ــردم بای م
ــی  ــروز م ــت: ام ــردم گف ــه م ــه خطــاب ب ــی  در ادام روحان
ــم  ــالم کن ــران اع ــوار ای ــز و بزرگ ــردم عزی ــت م ــم خدم خواه
۲۲ بهمــن امســال هــم مثــل همــه ســال نیــاز بــه شــما دارد، 
بیشــتر از پارســال و همــه ســال. امــروز دشــمنان مــا بــا همــه 

ــا ایســتادند. ــی م ــع مل ــروی مناف ــوان و قــدرت شــان روب ت
ــه  ــور ک ــرد: همانط ــان ک ــم خاطرنش ــت دوازه ــس دول ریی
ــزرگ  ــردار ب ــه آن س ــازه و بدرق ــییع جن ــما در تش ــور ش حض

ــان  ــما را نش ــدت ش ــدرت و وح ــرد و ق ــوب ک ــمن را منک دش
ــن  ــه در روز ۲۲ بهم ــتیم ک ــد هس ــا نیازمن ــم م ــروز ه داد، ام
بــاز هــم در کنــار هــم قــرار بگیریــم، بــه صحنــه بیاییــم و بــه 
ــی  ــی و نکات ــه های ــم گل ــا از ه ــم ممکــن اســت م ــا بگویی دنی
داشــته باشــیم ولــی خواهــش مــی کنــم همــه نــکات را درون 

ــم. ــواده ببری خان

 اگر رییس جمهوری نقد می کند دلسوزی برای 
اجرای قانون است 

ــت  ــک مل ــال ی ــر ح ــه ه ــا ب ــت: م ــوری گف ــس جمه  ریی
ــرد  ــواده، حــال ممکــن اســت ف ــک خان ــوان ی ــه عن هســتیم ب
ــد در  ــد، بای ــام دهن ــد و کاری انج ــتباه کنن ــرادی اش ــا  اف و ی
ــواده  ــد در درون خان ــه هــم انتقــاد کنیــم، بای ــواده ب درون خان
ــد  ــی نق ــک جای ــم در ی ــور ه ــس جمه ــر ریی ــم، اگ ــد کنی نق
مــی کنــد ایــن را بــه یــک معنــای دیگــر نگیریــم. دلســوزی در 
ــون اســت و  ــرای اجــرای قان ــواده اســت، دلســوزی ب درون خان

ــه هیــچ چیــز دیگــر. ن
روحانــی افــزود: بحمــداهلل علیرغــم همــه فشــارها امــروز در 
ایــن دهــه فجــر شــما مــی بینیــد ایــن همــه طــرح هایــی کــه 
افتتــاح مــی شــود و ایــن همــه طرح هایــی کــه در بخــش هــای 
ــه دارد  ــی ک ــه طرح های ــن هم ــته، ای ــر نشس ــه ثم ــف ب مختل
ــدن،  ــت، مع ــش صنع ــود در بخ ــی ش ــی زده م ــگ اجرای کلن
ــا  ــه م ــکن ک ــش مس ــت، گاز، و در بخ ــی، نف ــات اجتماع خدم
دیدیــم پــروژه ای بــزرگ دیــروز در شــرق تهــران بــرای 6هــزار 
واحــد مســکونی، بانک هــا و گروه هــای مولــد قــدم پیــش 
ــت  ــروز حرک ــداهلل ام ــا بحم ــه ه ــه زمین ــتند و در هم گذاش

ــی اســت. بســیار خوب
ــرای  ــه ب ــی ک ــد حرکت ــی بینی ــما م ــروز ش ــت: ام وی گف
تولیــد شــروع شــده، بــورس را مــی بینیــد، بــازار بــورس را مــی 

ــه اســت، تعــادل را مــی بینیــد. بینیــد چگون
رییــس دولــت دوازدهــم گفــت: آخریــن آمــاری کــه بانــک 
ــر، در  ــش نگ ــورم پی ــه در ت ــود ک ــن ب ــا داد ای ــه م ــزی ب مرک
ــن  ــوده، ای ــاه ۰.۷ درصــد ب ــورم دی م ــده، ت ــد کنن ــورم تولی ت
بــدان معنــا اســت کــه مســیر دارد بــه مســیر درســت هدایــت 
مــی شــود. اینکــه در همیــن شــرایط بــاز ۴.۵ میلیــارد دالر در 
ــن اســت  ــای ای ــه معن ــا ســرمایه گــذاری می شــود ب کشــور م

کــه مســیر مــا مســیر درســتی اســت.

 باید واقعیات را به مردم بگوییم
ــیم،  ــم باش ــار ه ــد در کن ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
ــد واقعیــت هــا  ــد وحــدت خــود را حفــظ کنیم،گفــت:  بای بای
را بــه مــردم بگوییــم، خدمــات دولــت را بــرای مــردم تشــریح 
ــریح  ــردم تش ــرای م ــور را ب ــه ارکان کش ــات بقی ــم، خدم کنی
ــرای مــردم توضیــح دهیــم،  کنیــم، واقعیــت هــای کشــور را ب
ــان را  ــی م ــم، ســرمایه اجتماع ــظ کنی ــی را حف ــاد عموم اعتم

ــم. ــت کنی تقوی
وی در پایــان گفــت: ان شــاءاهلل بــار دیگــر حضــور پرشــکوه 
ــاهده  ــران مش ــهرهای ای ــام ش ــن در تم ــردم را در ۲۲ بهم م
کنیــم و یــک ضربــه دیگــری بــر دشــمنان مــا باشــد و تصمیــم 
ملــت را بــه گــوش جهانیــان برســانیم کــه ۴۱ ســال در کنــار 
انقــالب بودیــم وان شــاءاهلل تــا زنــده هســتیم در کنــار انقــالب 

و امــام و راه امــام و رهبــری خواهیــم بــود.

روحانی: 

هیچ کس باالتر از قانون و مردم نیست


