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سرپرست وزارت جهادکشاورزی:

اعتراض کشاورزان در خصوص 
قیمت پایین گندم به حق است

سهمیه سوخت 
تاکسی های بدون پروانه

 از اول اسفند حذف می شود

نتوانستیم کل گندم تولیدی را خریداری کنیم
دولت نیز معذوراتی دارد که نمی تواند به یکباره قیمت تضمینی گندم را افزایش دهد

بیمه تاکسیرانان جدیدالورود از سال ۹۳ تاکنون اتفاق نیفتاده بود
رانندگان جدید فاقد بیمه، جایگزین رانندگان غیرفعال و بازنشسته می شوند

 مابه التفاوت نرخ سوخت به حساب تعدادی از رانندگان واریز شده
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رئیس انجمن آموزش علوم پزشکی:

نگران فرار مغزهای پزشکی نیستیمنگران فرار مغزهای پزشکی نیستیم

کارچاق کن ها در مجلس دهم 
عامل شکل گیری فساد می شوند

ذره بین بانک مرکزی بر عملکرد 
مدیران بانکی

زمینه فساد و فرصت های فسادزا 
باید از بین برود

قرار نیست در تبریز
 به کسی باج بدهیم
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دبیــرکل انجمــن اســامی مدرســین دانشــگاه ها 
ــس  ــوری، مجل ــت جمه ــارب ریاس ــه تج ــت ک گف
و شــوراهای شــهر از عوامــل مانایــی جمهــوری 
ــردم خــود را در اداره  ــاد م ــرا آح ــوده زی اســامی ب

ــد.  ــهیم می دانن ــور س ــی کش ــور عموم ام
بــه گــزارش ایســنا، محمــود صادقــی در کنگــره 
انجمــن اســامی مدرســین دانشــگاه ها کــه در محــل 
دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، ضمن 
ــروزی انقــاب اســامی گفــت:  ــک ســالگرد پی تبری
امیــدوارم در آغــاز گام دوم انقــاب بــا بهره گیــری از 
تجــارب گذشــته در جهــت اهــداف متعالــی انقــاب 

گام هــای موثرتــری را برداریــم.
ســلیمانی  ســردار  شــهادت  همچنیــن  وی 
و شــهادت جمعــی از هــم وطنــان در حــوادث 
آبان مــاه و ســقوط هواپیمــا را تســلیت گفــت و 
ــد  ــی بع ــه کوتاه ــامی در فاصل ــاب اس ــزود: انق اف
ــون شــد و در چارچــوب آن  از پیــروزی صاحــب قان
اقــدام بــه نهادســازی کــرد. ایــن قانــون بــر مبنــای 
مشــارکت آحــاد مــردم در ســاختار حاکمیــت 
تنظیــم شــد و شــاخص های حکمرانــی خــود مثــل 
ــدی  ــئولیت پذیری و کارآم ــت، مس ــفافیت، عدال ش

ــد. ــده ش در آن دی
ــا در ۴۰  ــه داد: م ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
ــور  ــه کش ــی ک ــراز و فرودهای ــه ف ــا هم ــال ب س
ــی  داشــت مردم ســاالری و حــق مشــارکت عموم
 ۱۰ کردیــم،  تمریــن  را  خــود  سرنوشــت  در 
و  جمهــوری  ریاســت  دوره   ۱۲ مجلــس،  دوره 
ــر  ــت س ــتا را پش ــهر و روس ــوراهای ش ــه ش تجرب

گذاشــتیم کــه همیــن تجــارب از عوامــل مانایــی 
اســت؛  بــوده  اســامی  جمهــوری  پایایــی  و 
آحــاد  موجــود،  نقص هــای  همــه  بــا  چراکــه 
مــردم خــود را در اداره امــور عمومــی کشــور 

می داننــد. ســهیم 
ــه  ــه ب ــه توج ــبت ب ــدواری نس ــراز امی ــا اب وی ب
ــی خــوب در ۴۰ ســاله دوم انقــاب  اصــول حکمران

ــادآور شــد: رهبــری در ســال گذشــته بیانیــه گام  ی
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــن کردن ــاب را تدوی دوم انق
جناح هــا  احــزاب،  سیاســی،  گروه هــای  همــه 
و اندیشــمندان بایــد آن را مــورد مداقــه، نقــد و 
ــفافیت  ــیون ش ــا در فراکس ــد. م ــرار دهن ــی ق بررس
مجلــس بــه رهبــری نامــه نوشــتیم و بــرای کمــک 
بــه مبــارزه بــا فســاد و اجــرای عدالــت اعــام 
ــه  ــاخت هایی ک ــم زیرس ــم. امیدواری ــی کردی آمادگ
ایــن اهــداف را محقــق می کنــد مــورد توجــه قــرار 

ــرد. گی
ــادآور  ــس ی ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
ــوط  ــوی را من ــس ق ــکیل مجل ــری تش ــد: رهب ش
ــد  ــه بای ــردم دانســتند ک ــه مشــارکت گســترده م ب
زمینه هایــش فراهــم شــود. مــا بایــد بــه مــردم حــق 
شــرکت در انتخابــات را بدهیــم امــا آیــا ایــن افــراد 
ــا حــق انتخــاب  بایــد همیشــه فقــط رأی بدهنــد ی
شــدن هــم داشــته باشــند. اگــر ایــن شــمول گرایی 
کــه از اصــول حکمرانــی خــوب اســت اتفــاق بیفتــد 
رخ  انتخابــات  در  مشــارکت  طبیعــی  طــور  بــه 
ــم  ــترده ه ــات گس ــه تبلیغ ــاز ب ــن نی ــد و ای می ده

ــدارد. ن

کنگره انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها؛

تجربه حق مشارکت در انتخابات از عوامل مانایی نظام بوده است

رئیـــس کانـــون وکای دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
ـــه  ـــاً ب ـــده و قطع ـــی ش ـــی بررس ـــس آت ـــت در مجل ـــع وکال ـــرح جام ط

نتیجـــه خواهـــد رســـید. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، حســـین شـــربیانی در مراســـم بزرگداشـــت 
ـــرح  ـــان مط ـــی از حقوقدان ـــین صفای ـــید حس ـــر س ـــی دکت ـــام علم مق
ـــک  ـــی ی ـــتاد صفای ـــت: اس ـــران، گف ـــگاه ته ـــوت دانش ـــتاد پیشکس و اس
شـــخصیت علمـــی مطـــرح در حـــوزه حقـــوق مدنـــی کشـــور اســـت 
کـــه همـــواره در امـــور علمـــی فعالیـــت داشـــته و کتـــب مراجـــع 
دانشـــگاهی تعریـــف کـــرده اســـت کـــه مـــورد اســـتفاده اســـاتید و 

ــرد. ــرار می گیـ ــوق قـ ــجویان حقـ دانشـ
وی افـــزود: برخـــی اســـاتید فقـــط در حـــوزه علمـــی فعالیـــت 

می کننـــد امـــا برخـــی وارد عرصه هـــای اقتصـــادی، سیاســـی 
و تجـــاری شـــده و در نهایـــت باعـــث تضعیـــف علـــم حقـــوق 

. ند می شـــو
ـــدال را  ـــیون اعت ـــام فراکس ـــه ن ـــی ب ـــکل صنف ـــن تش ـــه اولی وی ک
ـــکل  ـــود تش ـــت: وج ـــت، گف ـــرده اس ـــیس ک ـــرقی تاس ـــان ش در آذربایج
ـــره  ـــت مدی ـــرد هیئ ـــر عملک ـــر ب ـــوده و ناظ ـــودمند ب ـــیار س ـــی بس صنف
اســـت کـــه بنـــده نیـــز حامـــی افزایـــش تعـــداد ایـــن تشـــکل های 

ـــتم. ـــی هس صنف
ـــره  ـــت مدی ـــته در هیئ ـــال گذش ـــی ۴۲ س ـــه داد: ط ـــرببانی ادام ش
ـــی  ـــکل مال ـــورد مش ـــک م ـــی ی ـــرقی حت ـــان ش ـــون وکای آذربایج کان
وجـــود نداشـــته اســـت و بایـــد از ایـــن رونـــد در مدیریـــت جامعـــه 

ـــرد. ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس م
اســـتاد ســـید حســـین صفایـــی در ایـــن همایـــش در خصـــوص 
ـــخنرانی  ـــان س ـــدگان زی ـــدد واردکنن ـــئولیت در تع ـــیم مس ـــوه تقس نح
ـــان مراســـم از ســـوی رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان و  ـــرده و در پای ک

مقامـــات قضایـــی از وی قدردانـــی شـــد.
ـــی  ـــین صفای ـــید حس ـــر س ـــی دکت ـــام علم ـــت مق ـــش بزرگداش همای
ـــران  ـــگاه ته ـــوت دانش ـــتاد پیشکس ـــور و اس ـــرح کش ـــان مط از حقوقدان
ـــرقی،  ـــان ش ـــی آذربایج ـــات قضای ـــان، مقام ـــور وکا، حقوقدان ـــا حض ب
ــون وکای  ــرقی و رئیـــس کانـ ــان شـ ــتری آذربایجـ رئیـــس دادگسـ
ـــزار  ـــز برگ ـــیمی تبری ـــل پتروش ـــرقی در هت ـــان ش ـــتری آذربایج دادگس

ـــد. ش

رئیس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی:

طرح جامع وکالت در مجلس آتی به نتیجه خواهد رسید

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس حضـــور 
ـــکات  ـــی از مش ـــس را یک ـــا در مجل ـــاق کن ه کارچ
بـــزرگ خوانـــد و گفـــت: کارچاق کن هـــا افـــرادی 
هســـتند کـــه قبـــًا در دولـــت یـــا مجلـــس مســـئولیتی 

ــد. ــطه گری می کننـ ــد و واسـ ــته انـ داشـ
ـــی،  ـــور ابراهیم ـــا پ ـــر، محمدرض ـــزارش مه ـــه گ ب
در خصـــوص شـــاهراه های فســـاد در مجلـــس 
ــران و  ــدگان در تهـ ــر نماینـ ــت: دفاتـ ــم گفـ دهـ
شهرســـتان ها از نقاطـــی اســـت کـــه امـــکان 
ایجـــاد فســـاد در آن هـــا وجـــود دارد، متأســـفانه 
ـــد  ـــدگان کار می کنن ـــر نماین ـــه در دفات ـــرادی ک اف
ــاد نماینـــدگان  ــه مـــورد اعتمـ علـــی رغـــم اینکـ
هســـتند گاهـــی از جایـــگاه خـــود ســـو اســـتفاده 
ـــت  ـــدگان دس ـــاع نماین ـــدون اط ـــاً ب ـــرده و بعض ک

ــد. ــاد می زننـ ــه فسـ بـ
نماینـــده مـــردم کرمـــان در مجلـــس شـــورای 
ــرادی  ــه افـ ــدگان بـ ــه داد: نماینـ ــامی ادامـ اسـ
ـــه  ـــا مراجع ـــه آنه ـــان ب ـــل مشکاتش ـــرای ح ـــه ب ک
می کننـــد بعضـــاً اعتمـــاد می کننـــد و بـــرای 
ــی  ــه نامه هایـ ــند توصیـ ــه نمی شناسـ ــرادی کـ افـ
می نویســـند. بـــه عنـــوان مثـــال افـــرادی بـــا 
ـــادی  ـــیون اقتص ـــه کمیس ـــده ب ـــد کنن ـــوان تولی عن
مراجعـــه می کردنـــد تـــا مشـــکات آن هـــا بـــرای 
ــی از  ــود، برخـ ــل شـ ــا حـ ــت وام و مجوزهـ دریافـ

ـــراد  ـــرای اف ـــی ب ـــناخت کاف ـــدون ش ـــدگان ب نماین
ـــه  ـــی متوج ـــد از مدت ـــد و بع ـــه می دهن ـــه نام توصی
مشـــکات پرونـــده تخلفـــات آنهـــا می شـــوند امـــا 

دیگـــر کار از کار گذشـــته اســـت.
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس گفـــت: 
روش مـــا در کمیســـیون اقتصـــاد ایـــن بـــود 
کـــه افـــرادی کـــه بـــرای حـــل مشکاتشـــان بـــه 
ـــده  ـــد از نماین ـــد بای ـــه می کردن ـــیون مراجع کمیس
ــده  ــد و نماینـ ــه می آوردنـ ــان تاییدیـ شهرستانشـ
شهرســـتان بـــرای کمیســـیون در راســـتای حـــل 
مشـــکل ایـــن افـــراد نامـــه می نوشـــت و مـــا 

ـــوی  ـــه از س ـــردی ک ـــکل ف ـــل مش ـــرای ح ـــه را ب نام
ــه  ــرای وزارتخانـ ــود بـ ــده بـ ــد شـ ــده تأییـ نماینـ

مربوطـــه پـــاراف می کردیـــم.
ـــم  ـــاس می کردی ـــم احس ـــر ه ـــه داد: اگ وی ادام
نماینـــده تأییـــد کننـــده دارای مشـــکل خاصـــی 
اســـت بـــا احتیـــاط بـــا موضـــوع برخـــورد 

یـــم. می کرد
ــا در  ــاق کن هـ ــور کارچـ ــور ابراهیمـــی حضـ پـ
مجلـــس را یکـــی از مشـــکات بـــزرگ خوانـــد و 
گفـــت: کارچـــاق کن هـــا افـــرادی هســـتند کـــه 
قبـــًا در دولـــت یـــا مجلـــس مســـئولیتی داشـــته انـــد 

و واســـطه برخـــی کارهـــا در مجلـــس می شـــوند. 
بایـــد دســـتگاه های نظارتـــی و حراســـت مجلـــس 
ــه در مجلـــس  ــرادی کـ ــر افـ ــی بـ ــارت دقیقـ نظـ

ــد. ــته باشـ ــد داشـ ــور می یابنـ حضـ
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس اظهـــار 
ــت و  ــن دولـ ــه بیـ ــتان هایی کـ ــده بسـ ــت: بـ داشـ
نماینـــدگان وجـــود دارد نیـــز بعضـــاً زمینـــه ســـاز 
شـــکل گیـــری فســـاد اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال 
نمایندگانـــی کـــه اســـتیضاح یـــک وزیـــر را امضـــا 
ـــود  ـــای خ ـــد امض ـــده وعی ـــن وع ـــا گرفت ـــد، ب می کنن
ــاید  ــد. شـ ــراف می دهنـ را پـــس می گیرنـــد و انصـ
ایـــن وعـــده وعیـــد هـــا بـــرای حـــل مشـــکات 
حـــوزه انتخابیـــه آن هـــا باشـــد امـــا فســـاد و ســـو 
ـــد. ـــرده ان ـــق ک ـــی را ناح ـــون حق ـــت چ ـــتفاده اس اس

ــن  ــز بیـ ــوارد نیـ ــی مـ ــه داد: در برخـ وی ادامـ
ــی  ــدگان حامـ ــی نماینـ ــت و برخـ ــده دولـ نماینـ
دولـــت تبادل هـــای غیـــر شـــرعی و غیـــر قانونـــی 
شـــکل می گیـــرد و زمینه هـــای فســـاد شـــکل 

می گیـــرد.
ــوام  ــتگان و اقـ ــت: وابسـ ــی گفـ ــور ابراهیمـ پـ
نزدیـــک برخـــی نماینـــدگان نیـــز عامـــل شـــکل 
ـــر  ـــال پس ـــوان مث ـــه عن ـــتند. ب ـــاد هس ـــری فس گی
ـــتفاده  ـــو اس ـــدر س ـــگاه پ ـــدگان از جای ـــی از نماین یک

کـــرده و فســـاد گســـترده ای را رقـــم زده بـــود.

پورابراهیمی: 

کارچاق کن ها در مجلس دهم عامل شکل گیری فساد می شوند

سخنگوی شورای نگهبان:
بیانات رهبری می تواند نقشه راهی 

برای انتخاباتی سالم باشد

بیانــات  ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: 
ــرای  ــی ب ــه راه ــاب نقش ــم انق ــر معظ ــروز رهب دی
ــا مشــارکت گســترده  انتخاباتــی ســالم، رقابتــی و ب

ــت.  ــهروندان اس ش
بــه گــزارش ایســنا عباســعلی کدخدایــی در 
توییتــر نوشــت: »بیانــات دیــروز رهبــر معظــم 
انقــاب نقشــه راهــی بــرای انتخاباتــی ســالم، 
ــارغ  ــا مشــارکت گســترده شــهروندان ف رقابتــی و ب
ــد تشــکیل مجلســی  ــه می توان ــگاه سیاســی، ک از ن

ــد. « ــته باش ــی داش ــد را در پ ــوی و کارآم ق

ضمن تهدید به اعمال تحریم
آمریکا به ترکیه پیشنهاد کمک داد

در حالــی کــه نماینــده آمریــکا در امــور ســوریه 
ــنهاد  ــوریه پیش ــام س ــا نظ ــل ب ــه در تقاب ــه ترکی ب
ــرده  ــام ک ــان اع ــب اردوغ ــب طی ــک داده رج کم
قصــد دارد ســامانه موشــکی در مرزهــای ســوریه و 

ــد.  ــتقر کن ــه مس ترکی
بــه گــزارش ایســنا، رجــب طیــب اردوغــان،  
رئیس جمهــوری ترکیــه در ســخنرانی خــود گفــت،  
در ســایه تنــش بیــن ترکیــه و نظــام ســوریه در پــی 
کشــته شــدن ســربازان ترکیــه در ادلــب کشــورش 
کــه  آ«  »حصــار  موشــکی  دفــاع  ســامانه های 
ــورا در مرزهــای ســوریه  ســاخت داخــل اســت را ف
مســتقر خواهــد کــرد و ایــن اقــدام بــه تصــور او در 
ممانعــت از اقدامــات ســوریه در آنجــا بســیار مفیــد 

ــود. خواهــد ب
دفــاع  ســامانه های  آ،  حصــار  ســامانه های 
ــرد  ــا ب ــوا ب ــه ه ــن ب ــک های زمی ــا موش ــی ب هوای
کوتــاه و ســاخت ترکیــه هســتند کــه از ســال ۲۰۰۷ 

ــت. ــد اس ــت تولی در دس
ــا  ــوریه ت ــش س ــه ارت ــز ب ــتر نی ــان پیش اردوغ
پایــان فوریــه مهلــت داده بــود تــا از اطــراف مراکــز 
ــینی کنــد در  بازرســی ترکیــه در ادلــب عقب نش
ــا  ــی در آنج ــات نظام ــا عملی ــورت ب ــن ص ــر ای غی

ــد. ــد ش ــو اه ــه رو خ روب
آمریــکا نیــز از ایــن تنــش ســوء اســتفاده کــرده 
و از زبــان جیمــز جفــری،  نماینــده آمریــکا در امــور 
ــت.  ــک داده اس ــنهاد کم ــه پیش ــه ترکی ــوریه ب س
ــکا در  ــرده آمری ــد ک ــر تهدی ــرف دیگ ــری از ط جف
تــاش بــرای ممانعــت نظــام ســوریه و هم پیمانــش 
روســیه از ادامــه حمــات در ادلــب و متوقــف کــردن 
ایــن عملیــات، تحریم هایــی را علیــه ســوریه در 

ــرد. ــر می گی نظ
نگــران  بســیار  بســیار  گفــت:  جفــری 
درگیری هــای »بســیار خطرنــاک« در اســتان ادلــب 

هســتم. ســوریه  غــرب  شــمال  در 
کــردن  مشــخص  بــدون  خبرنــگاران  بــه  او 
جدیــد  تحریم هــای  هــدف  مــورد  طرف هــای 
آمریــکا تاکیــد کــرد: مــا اعمــال تحریم هــای جدیــد 

می کنیــم. بررســی  را 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش ــام آمریکای ــن مق ای

تحریم هــا احتمــاال در ســوریه خواهــد بــود.  
ترامــپ،   دونالــد  جفــری،  گفتــه  بــه 
ــان ریاســتی  ــکا براســاس فرم ــوری آمری رئیس جمه
ســال گذشــته میــادی قــدرت اعمــال تحریــم  علیــه 
افــرادی کــه از رونــد سیاســی ســوریه بــه خصــوص 

دارد. را  نمی کننــد  حمایــت  آتش بــس 
ــا آنچــه  ــن رو م ــزود: از ای ــکا اف ــام آمری ــن مق ای
می توانیــم در ایــن زمینــه انجــام دهیــم را بررســی 
چطــور  می پرســیم  ترکیه ای هــا  از  و  می کنیــم 

می توانیــم کمک شــان کنیــم.

پورمختار:
 برنامه کاندیداهای مجلس مبتنی بر 

نیاز مردم باشد

ــی  ــی و قضایـ ــیون حقوقـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
ــر  ــد بـ ــن تاکیـ ــامی ضمـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
جایـــگاه و اهمیـــت داشـــتن برنامـــه ای جامـــع از 
ــار  ــات مجلـــس اظهـ ــای انتخابـ ــوی کاندیداهـ سـ
ـــاز  ـــر نی ـــی ب ـــد مبتن ـــا بای ـــن برنامه ه ـــه ای ـــرد ک ک

کشـــور و نیـــاز مـــردم باشـــد. 
ـــار  ـــی پورمخت ـــد عل ـــنا، محم ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــم  ــام معظـ ــر مقـ ــات اخیـ ــه بیانـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــای  ـــر کاندیداه ـــورد نظ ـــرایط م ـــاره  ش ـــری درب رهب
ـــه  ـــت: ب ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل انتخابات
هـــر حـــال مجلـــس مرکـــز قانون گـــذاری بـــوده 
ــع  ــف وضـ ــای مختلـ ــم در حوزه هـ ــن هـ و قوانیـ
کاندیـــدای  افـــرادی کـــه  پـــس  می شـــوند،  
نمایندگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی هســـتند 
ـــوع  ـــا موض ـــط ب ـــی و مرتب ـــای کاف ـــد تخصص ه بای

قانون گـــذاری داشـــته باشـــند.
ـــذاری،  ـــرایط قانون گ ـــاع از ش ـــه داد: اط وی ادام
ضرورت هـــا و نیازهـــای مـــردم در حوزه هـــای 
ـــی  ـــی، اجتماع ـــادی، سیاس ـــون اقتص ـــف همچ مختل
ـــت  ـــت اس ـــز اهمی ـــیار حائ ـــری بس ـــه ای ام و منطق
ـــه  ـــار آن تجرب ـــص و در کن ـــتن تخص ـــع داش در واق
ـــدگان  ـــه نماین ـــت؛ چراک ـــی اس ـــوع مهم ـــز موض نی
ـــن  ـــد قوانی ـــد می توانن ـــه دارن ـــی ک ـــای تجارب برمبن
مـــورد نیـــاز را در جهـــت رفـــع بســـیاری از 

مشـــکات وضـــع کننـــد.
ــی  ــی و قضایـ ــیون حقوقـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ
مجلـــس شـــورای اســـامی اظهـــار کـــرد: اگرچـــه 
ــم  ــری مهـ ــتن امـ ــه داشـ ــوزه برنامـ ــن حـ در ایـ
ـــه  ـــوف ب ـــتن معط ـــه داش ـــود برنام ـــی خ ـــت ول اس
امـــر قانون گـــذاری اســـت، یعنـــی نماینـــده بایـــد 
ـــی را  ـــناخت کاف ـــردم ش ـــاز م ـــور و از نی ـــاز کش از نی
ـــع  ـــه ای جام ـــر آن برنام ـــی ب ـــد و مبتن ـــته باش داش
ارائـــه دهـــد، ولـــی امـــروزه برنامـــه  کاندیداهـــای 
مـــا بیشـــتر در حـــوزه اجرایـــی، مســـائل حـــوزه 
ــت؛  ــخاص اسـ ــکات اشـ ــل مشـ ــه و حـ انتخابیـ
اگرچـــه ایـــن مشـــکل در دوره هـــای مختلـــف 
ــاهد آن  ــم شـ ــن دوره هـ ــته و در ایـ ــود داشـ وجـ
هســـتیم، حتـــی نگاهـــی هـــم کـــه مـــردم بـــرای 
ـــیدگی  ـــن رس ـــد همی ـــدا دارن ـــک کاندی ـــی ی ارزیاب
ـــث  ـــوع باع ـــن موض ـــت. همی ـــکات آن هاس ـــه مش ب
شـــده هنگامـــی کـــه مجلـــس شـــورای اســـامی 
تشـــکیل می شـــود نماینـــدگان بیشـــتر وقـــت 
خـــود را بـــه حـــل مشـــکات حـــوزه انتخابیـــه و 
ـــن  ـــه ای ـــد اگرچ ـــاص می دهن ـــه اختص ـــردم منطق م
موضـــوع موجـــب دخالت هـــا، ایجـــاد مشـــکات و 
درگیری هایـــی بـــا دولـــت می شـــود و برخـــی 
ــد، پـــس  ــتیضاح ها را رقـــم می زنـ ــواالت و اسـ سـ

ایـــن موضـــوع حتمـــا بایـــد حـــل شـــود.
نماینـــده مـــردم کبودرآهنـــگ در مجلـــس 
ـــتی  ـــزوم پاکدس ـــر ل ـــد ب ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ش
ــدگان  ــرد: نماینـ ــوان کـ ــردم، عنـ ــدگان مـ نماینـ
و کاندیداهـــا بایـــد ماننـــد مابقـــی مســـئولین 
ــائل دنیـــوی و  ــان را در قیـــد و بنـــد مسـ خودشـ
مـــادی نبیننـــد. کاندیداهـــا و عملکـــرد آن هـــا در 
ـــرار  ـــی ق ـــی و بررس ـــورد ارزیاب ـــد م ـــوزه بای ـــن ح ای
ـــت. ـــداده اس ـــون رخ ن ـــاق تاکن ـــن اتف ـــه ای ـــرد ک گی

مدیرکل آژانس: 
ایران اقدامی در راستای نقض برجام 

انجام نداده است 

مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــر 
ــف و نقــض  ــه تخل ــچ گون ــه هی ــاور اســت ک ــن ب ای
ــام  ــاد برج ــرای مف ــران در اج ــوی ای ــدی از س جدی

شناســایی نشــده اســت. 
ــی  ــو گروس ــل ماریان ــنیم، رافائ ــزارش تس ــه گ ب
مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در 
بــرای صلــح  اندیشــکده کارنگــی  اظهاراتــی در 
بین الملــل در واشــنگتن، گفــت: آژانــس هیــچ 
ــران در  ــه تخلــف و نقــض جدیــدی از ســوی ای گون
برجــام مشــاهده و شناســایی نکــرده اســت، آن هــم 
ــن  ــران پنجمی ــی کــه جمهــوری اســامی ای از زمان
گام کاهــش تعهــدات هســته ای خــود را اعــام 

ــت. ــرده اس ک
ــه نقــض  وی افــزود: پــس از گام پنجــم، هیــچ گون
ــران مشــاهده نشــده اســت.  ــاد برجــام از ســوی ای مف
البتــه بــی شــک آنهــا بــه غنــی ســازی ادامــه می دهند. 
مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی گفــت: 
ــر  ــد، زی ــاق می افت ــران اتف ــاره ای ــه را درب ــن آنچ م
نظــر دارم. مــا آشــکارا فعالیت هــای بازرســی خــود را 
بــه صــورت مکانیکــی انجــام نمی دهیــم، بنابــر ایــن 
ــه آنچــه گفتــه می شــود گــوش می دهیــم و خــود  ب
را بــرای هــر شــرایطی آمــاده می کنیــم. البتــه بایــد 
ــق  ــاره تواف ــده ای درب ــا وضعیــت پیچی ــم کــه ب بدانی

هســته ای ایــران روبــرو هســتیم.
ــم  ــه گام پنج ــرد ک ــام ک ــران اع ــه ای 5 ژانوی
ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــی خ ــدات برجام ــش تعه کاه

ــت. اس
ــران بعــد از  ــر کل آژانــس اظهــار داشــت: ای مدی
اقــدام مــاه گذشــته در کاســتن از تعهــدات برجامــی، 
هنــوز میــزان مــواد هســته ای خــود را افزایــش 

ــداده اســت. ن
وی همچنیــن در مصاحبــه بــا روزنامــه فایننشــال 
تایمــز نیــز گفــت: کاهــش اقدامــات برجامــی ایــران، 
ــن  ــده در ای ــخص ش ــای مش ــی از محدوده ه تخط
توافــق بــوده اســت ولــی تهــران هنــوز مــواد 

ــت. ــداده اس ــش ن ــته ای اش را افزای هس
ــر  ــه دیگ ــد ک ــا گفته ان ــت: ایرانی ه ــی گف گروس
ــچ  ــا هی ــتیم ام ــد نیس ــی پایبن ــچ محدودیت ــه هی ب
اقــدام ملموســی بــرای حرکــت در ایــن مســیر 

انجــام نداده انــد.
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)اکبر عظیم نیا(

ایــام  رســیدن  فــرا  بــا  ســال  چهــار  هــر 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــات نماین انتخاب
ــراد  ــی و اف ــگان علم ــی از نخب ــور برخ ــاهد حض ش
سیاســی هســتیم کــه جهــت انتخــاب بعنــوان 
نماینــده مــردم، کاندیــد شــده و خــود را در کارزار 
ــا  ــفانه بعض ــد و متاس ــی کنن ــرح م ــات مط انتخاب
هــم بجــای ارایــه برنامــه کاربــردی و کارگشــا 
در ســطح ملــی و منطقــه ای، بیشــتر یــا بــه 
ــال  ــته و ح ــود در ادوار گذش ــای خ ــب رقب  تخری
مــی پردازنــد یــا بــا شــعارها و وعــده هــای پــر زرق 
و بــرق در آینــده، ســعی در بدســت آوردن اعتمــاد 
مــردم بــرای تصــدی ایــن پســت مهــم کــه همانــا 
ــر حســن  وظیفــه آن، >> قانونگــذاری و تظــارت ب

اجــرای قانــون << اســت، مبــادرت مــی ورزنــد. 
ــک  ــتانه یـ ــران در آسـ ــت ایـ ــه ملـ ــال کـ حـ
ـــرار  ـــده ق ـــن کنن ـــاز و تعیی ـــت س ـــاب سرنوش انتخ
ــار  ــدت چهـ ــود را بمـ ــد وکای خـ ــه و بایـ گرفتـ
ســـال بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی بفرســـتد، 
ــت  ــه در حقیقـ ــا کـ ــن ویژگیهـ ــه ایـ ــی بـ آگاهـ
ـــت،  ـــح اس ـــاب اصل ـــرای انتخ ـــاری ب ـــاخص و معی ش

امـــری ضـــروری بنظـــر مـــی رســـد. 
ـــرایط  ـــی )ره( ش ـــه مرحـــوم طالقان ـــه ک همچنانک
ـــه  ـــته را در س ـــده شایس ـــک نماین ـــات ی و خصوصی

ـــازد: ـــی س ـــرح م ـــد مط بع
۱- بعـــد علمـــی و تخصصـــی: >> وکیـــل 
بایـــد در فـــن سیاســـت مجتهـــد و بـــه حقـــوق 
بیـــن المللـــی و جریـــان سیاســـت کامـــا بصیـــر 

ــد<<. باشـ
ــی: >>  ــس و پاکدامنـ ــامت نفـ ــد سـ ۲- بعـ
ـــاه  ـــع ورزی و ج ـــی و طم ـــراض مال ـــه اغ ـــوده ب آل
ـــروت  ـــت را وســـیله جمـــع ث ـــا وکال طلبـــی نباشـــد ت

ــر نماینـــدگان  ــد. اگـ ــرار دهـ ــوذ قـ ــال نفـ و اعمـ
ـــتبداد  ـــند، اس ـــت باش ـــراض پس ـــن اغ ـــه ای ـــوده ب آل
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــتبداد  جمع ـــه اس ـــل ب ـــردی تبدی ف
و ایـــن خطرنـــاک تـــر اســـت. عـــاوه بـــر ایـــن 

بایـــد شـــجاع و باگذشـــت باشـــد<<.
ــی: >>  ــت مل ــی و حمی ــت دین ــد غیری 3- بع
نســبت بــه دیــن و اســتقال کشــور اســامی و نــوع 
مســلمانان غیــور باشــد و حیثیــات عمومی را بیشــتر 
از حیثیــات شــخصی محتــرم شــمارد<<. همانطــور 
ــرای گزینــش حاکمــان و  ــات ب کــه برگــزاری انتخاب
ــردم  ــق م ــاق ح ــرای احق ــدگان، ب ــات نماین انتخاب
امــری ضــروری اســت، تکلیــف شــرکت در انتخابــات 
ــراد  ــاد اف ــرای آح ــه ب ــل توج ــی قاب ــز موضوع نی
ــزوم  ــر ل ــذا عــاوه ب جامعــه محســوب مــی شــود. ل
حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات، مبــادرت بــه 
بهتریــن انتخــاب و گزینــش کاندیداهــای اصلــح نیــز 

از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. 
همچنانکـــه رهبـــر معظـــم ) مدظلـــه العالـــی( 
مـــی فرماینـــد: >> شـــرکت در انتخابـــات یـــک 
ـــم  ـــه ه ـــوب و آگاهان ـــش خ ـــت، گزین ـــه اس وظیف
ـــه  ـــت هم ـــن اس ـــه ممک ـــت. البت ـــه اس ـــک وظیف ی
ـــدگان  ـــاب کنن ـــد،اما انتخ ـــه نرس ـــه نتیج ـــها ب تاش
تـــاش کننـــد، بـــرای اینکـــه گزینـــش درســـتی 
داشـــته باشـــند،این خیلـــی مهـــم اســـت. بایـــد 
گشـــت و اصلـــح را پیـــدا کـــرد. بایـــد گشـــت و 
امیـــن تریـــن را انتخـــاب کـــرد. بایـــد جســـتجو 
ـــبی  ـــور نس ـــر، بط ـــد نف ـــن چن ـــن ای ـــرد و در بی ک

قـــادر تریـــن بـــر اداره کشـــور را پیـــدا کـــرد<<. 
ـــت  ـــری اس ـــم گی ـــد تصمی ـــک فراین ـــات ی انتخاب
کـــه طـــی آن مـــردم بـــرای اداره امـــور عمومـــی 
خـــود، شـــخص یـــا اشـــخاصی را بـــرای مقامـــی 
ـــن رای  ـــا ریخت ـــال ب ـــار س ـــدت چه ـــه م ـــمی ب رس
ـــد،  ـــی گزینن ـــر م ـــی ب ـــای انتخابات ـــدوق ه ـــه صن ب
ــود  ــک میشـ ــات نزدیـ ــان انتخابـ ــه زمـ هنگامیکـ
ــر  ــی بـ ــکیل کارزار انتخاباتـ ــا تشـ ــا بـ کاندیداهـ
ـــی  ـــر م ـــان تاثی ـــه ش ـــوزه انتخابی ـــردم در ح آرای م
گذارنـــد. حامیانیـــک کارزار یـــا رســـما حمایـــت 
ـــر  ـــکل غی ـــه ش ـــا ب ـــد ی ـــی کنن ـــام م ـــود را اع خ
مســـتقیم بـــه پشـــتیبانی از نامـــزد مـــورد نظـــر 
ــی  ــات انتخاباتـ ــا از تبلیغـ ــد و غالبـ ــی پردازنـ مـ
ــتفاده  ــدگان اسـ ــه رای دهنـ ــب توجـ ــرای جلـ بـ
ـــت  ـــه رعای ـــبت ب ـــردم نس ـــف م ـــد. وظای ـــی کنن م

معیارهـــای صحیـــح در انتخابـــات:
ـــی و  ـــط دوســـتی، فامیل ـــدادن رواب ـــت ن ۱- دخال

ـــات ـــه ای در انتخاب طایف
۲- دخالـــت نـــدادن هـــر گونـــه ماحظـــه 

رودربایســـتی و  ناصحیـــح 
معیارهای کاندیداهای اصلح

الف( معیار ایجابی
ــه  ــی بـ ــری و عملـ ــاد نظـ ــن و اعتقـ ۱- تدیـ
ــام ــط امـ ــی و خـ ــون اساسـ ــام،انقاب، قانـ اسـ

ـــا مـــردم و دلســـوزی  ۲- صداقـــت و صمیمیـــت ب
ـــردم ـــرای م ب

3 - طرفدار مستضعفین و ضعفا

۴- بهره مندی از فهم و درک سیاسی
5- بهره مندی از تخصص، تجربه و کارآمدی

6- پیگیر مبارزه عملی با فساد
۷- برخورداری از روحیه شجاعت

ـــد  ـــای قص ـــه ج ـــت، ب ـــد خدم ـــتن قص 8- داش
ـــروت ـــن ث ـــدرت و اندوخت ـــب ق تصاح

ب( معیارهای سلبی:
۱- عدم وابستگی به بیگانگان

۲- ساده لوح نبودن
3- طمع ورز نبودن

۴- وامـــدار نبـــودن بـــه مراکـــز قـــدرت و 
ـــود  ـــه ســـعی می،ش ـــن مقال ـــذا در طـــی ای ـــروت. ل ث
مـــردم بـــه ایـــن ویژگـــی ناظـــر بـــه حساســـیتی 
کـــه نماینـــده ملـــت بایـــد نســـبت بـــه اصـــول 
و ارزشـــهای دینـــی و ملـــی داشـــته باشـــد و 
ــع  ــر منافـ ــت در برابـ ــی مملکـ ــح عمومـ از مصالـ
شـــخصی و حزبـــی حمایـــت کنـــد، آگاه باشـــد. 
در نهایـــت ســـعی خواهیـــم کـــرد بـــه دور از 
هـــر گونـــه تعصـــب و جبهـــه گیـــری بـــه بیـــان 
ــی و  ــکار عمومـ ــر افـ ــت تنویـ ــواردی در جهـ مـ
ـــم  ـــح بپردازی ـــراد اصل ـــاب اف ـــازی انتخ ـــفاف س ش
بـــا علـــم بـــه اینکـــه امـــروزه مـــردم آگاه تـــر از 
هـــر دوره دیگـــری قـــادر بـــه آســـیب شناســـی 
ــعی  ــوده و سـ ــه ای بـ ــی و منطقـ ــکات ملـ مشـ
ــب  ــد و مطالـ ــح دارنـ ــده اصلـ ــاب نماینـ در انتخـ
ـــوده  ـــاص نب ـــه خ ـــه منطق ـــرایت ب ـــل س ـــوق قاب ف
ــردم و  ــوم مـ ــه عمـ ــری بـ ــه تسـ ــتر جنبـ و بیشـ
خواننـــدگان عزیـــز دارد و امیـــدوارم بـــا بصیـــرت 
مـــردم بتواننـــد تشـــنگان قـــدرت را از مشـــتاقان 
ــق  ــا از طریـ ــد تـ ــخیص دهنـ ــت تشـ ــه خدمـ بـ
قانونگـــذاری و نظـــارت بـــر حســـن اجـــرای 
ـــن  ـــادی میه ـــران و اب ـــعه و عم ـــاهد توس ـــون ش قان

عزیزمـــان باشـــیم.

مالک های انتخاب نماینده اصلح
وحید نوروززاده

یادداشت
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بانک مرکزی اعالم کرد:

زمان بندی قطع رمز دوم ایستا
 در ۱8 بانک و موسسه اعتباری

بانــک مرکــزی در ادامــه اقدامــات اجــرای طــرح 
رمــز دوم پویــا، زمان بنــدی قطــع رمــز دوم ایســتا در 

۱8 بانــک و موسســه اعتبــاری را اعــام کــرد.
ــرد:  ــام ک ــزی اع ــک مرک ــر، بان ــزارش مه ــه گ ب
پیــرو اقدامــات انجام شــده در مــورد قطــع رمــز دوم 
ــاع  ــه اط ــی(، ب ــی کارت بانک ــز دوم فعل ــتا )رم ایس
ــه شــرح  ــد ب ــه رون ــز می رســاند ادام ــان عزی هموطن

ــر اســت: زی
ــت  ــای صنع ــتا در بانک ه ــز دوم ایس ــع رم ۱. قط
و معــدن، اقتصــاد نویــن، ایــران زمیــن و ســرمایه در 

ــاری ــال ج ــاه س ــم بهمن م روز هفده
ــپه،  ــای س ــتا در بانک ه ــز دوم ایس ــع رم ۲. قط
انصــار، گردشــگری، شــهر، آینــده و توســعه صــادرات 

ــاری ــاه ج ــم بهمن م در روز نوزده
ــی،  ــای مل ــتا در بانک ه ــز دوم ایس ــع رم 3. قط
ــه، حکمــت  ــن، خاورمیان تجــارت، پارســیان، کارآفری
ایرانیــان، مؤسســه اعتبــاری توســعه و مؤسســه 
اعتبــاری کوثــر در روز بیســتم بهمن مــاه جــاری

۴. قطــع ســرویس رمــز دوم ایســتا در ســایر 
می شــود. اعــام  متعاقبــاً  نیــز  بانک هــا 

در پایــان تاکیــد می شــود بــا توجــه بــه ســهولت 
دریافــت رمــز دوم پویــا از طریــق »پیامک« مشــتریان 
ــه دســتگاه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــرم بانکــی می توانن محت
خودپــرداز بانــک خــود، ایــن ســرویس را فعــال کنند.

ــماره  ــا ش ــف( ب ــا )کاش ــز پوی ــاس رم ــز تم مرک
٩۱۰۰٩٩6۰ بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده دریافــت 
پیشــنهادات و یــا انتقــادات هم میهنــان در خصــوص 
نحــوه خدمت رســانی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 

اســت.

اذعان استاندار آذربایجان شرقی
 به گرانی اینترنت 

ــت در  ــت: اینترن ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
ــت  ــی و واقعی ــن گران ــاال ای ــت ح ــران اس ــران گ ای

ــم.  ــد بپذیری ــگار را بای ــل ان غیرقاب
ــدی   ــا پورمحم ــارس ، محمدرض ــزارش ف ــه گ ب
در مراســم بهره بــرداری از طرح هــا و پروژه هــای 
ــر  ــت: در اکث ــار داش ــتان اظه ــات اس ــوزه ارتباط ح
ــا  ــرعت ب ــت پرس ــتفاده اینترن ــا اس ــورهای دنی کش
کمتریــن هزینــه و در فضــای رقابتــی اپراتورهــا 
ــت  ــا متاســفانه رقاب ــا در کشــور م ممکــن اســت ام

ــت. ــت اس ــای اینترن ــش هزینه ه ــر افزای ب
وی بــا اشــاره به موقعیــت اینترنت در روســتاهای 
ــش  ــی در بخ ــش کامل ــوز پوش ــت: هن ــتان گف اس
اینترنــت در روســتاهای آذربایجان شــرقی اتفــاق 
نیفتــاده و ایــن نقیصــه به خصــوص در شــمال و 

ــت. ــوس اس ــا محس ــتان کام ــمال غرب اس ش
پورمحمــدی گــذر از انقــاب صنعتــی و ورود 
ــی  ــای کنون ــو را در دنی ــای ن ــاب فناوری ه ــه انق ب
ــای  ــر رگه ه ــال حاض ــزود: در ح ــد و اف ــادآور ش ی
ــرفت هایی  ــه پیش ــته ب ــوری وابس ــر کش ــی ه حیات
اســت کــه در ایــن حــوزه اتفــاق می افتــد و فنــاوری 
ــرای  اطاعــات و ارتباطــات بــرگ برنــده کشــورها ب

پیشــرفت اســت.
کــرد:  اضافــه  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
برنــده در موقعیــت  ایــن بــرگ  بــه  دســتیابی 
کنونــی کشــور مــا دوچنــدان حیاتــی و دارای 
ــی تمــام  اهمیــت اســت، چــرا کــه در فضــای کنون
ــگ و ...،  ــم، فرهن ــارت، عل ــت، تج ــای صنع بخش ه
ــن  ــزوم ای ــی فضــای کســب و کار وابســته و مل حت

ــت. ــوزه اس ح
وی، توســعه در تمــام زیرســاخت ها از جملــه 
ــوط  ــرق، آب، فاضــاب و ... را در حــال حاضــر من ب
اطاعــات  فنــاوری  و   ICT زیرســاخت های  بــه 
ــی کــه  دانســت و متذکــر شــد: طرح هــا و پروژه های
ــرداری  ــه بهره ب ــتان ب ــش در اس ــن بخ ــروز در ای ام
به خصــوص  حوزه هــا،  تمــام  مطمئنــا  می رســد 
ــد  ــرار خواه ــر ق ــت تاثی ــب و کار را تح ــای کس فض

داد.
حــوزه  مســووالن  و  اســتاندار  حضــور  ابــا 
ــای  ــب طرح ه ــروژه در قال ــتان  ۱٩ پ ــات اس ارتباط
ــرمایه گذاری  ــا س ــرات ب ــش مخاب ــددی در بخ متع
ــه  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری 86۰ میلی
از جملــه می تــوان بــه پــروژه توســعه خدمــات 
عمومــی اجبــاری در روســتاها ) uso(، افزایــش 
شــبکه فیبرنــوری روســتایی، شــهری و اصلــی، 
بهره بــرداری از ۱6 ســایت مخابراتــی جدیــد در 
ارتقــاء تکنولــوژی  حــوزه شــهری و روســتایی، 

ســایت های فعلــی و ... اشــاره کــرد.

رییـــس دفتـــر رییـــس جمهـــوری بـــا اظهـــار 
اینکـــه تولیـــدات کشـــاورزی مزیـــت بـــارز رونـــق 
ــکار و  ــا ابتـ ــد بـ ــت و بایـ ــور اسـ ــادی کشـ اقتصـ
ـــتفاده از  ـــره وری را در اس ـــان، به ـــت کارآفرین خاقی
ـــن  ـــت: یقی ـــم، گف ـــش بدهی ـــوا افزای ـــاک و ه آب، خ
ـــرا  ـــل اج ـــم قاب ـــت ه ـــدون نف ـــور ب ـــد اداره کش کنی

ـــت.  اس
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمـــود واعظـــی در 
ــاورزی  ــاد کشـ ــرح جهـ ــاح 85 طـ ــیه افتتـ حاشـ
ــل  ــتان آمـ ــه شهرسـ ــد گلخانـ ــدران در واحـ مازنـ
در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: حمایـــت دولـــت از 
فعالیـــت هـــای کشـــاورزی جـــدی و همـــواره در 

ــال افزایـــش اســـت. حـ
ـــه  ـــاورزی گلخان ـــه کش ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ــاک در  ــه از آب و خـ ــتفاده بهینـ ــرای اسـ ای بـ
ــد  ــورد تاکیـ ــور مـ ــای کشـ ــتان هـ ــه اسـ همـ
اســـت، گفـــت: حمایـــت هـــای دولـــت و وزارت 
کشـــاورزی  توســـعه  در  کشـــاورزی  جهـــاد 
ــت  ــاهد رقابـ ــا شـ ــد تـ ــبب شـ ــه ای سـ گلخانـ

ـــور  ـــف کش ـــای مختل ـــتان ه ـــاورزان اس ـــن کش بی
ــیم. باشـ

ـــاورزی  ـــک کش ـــه بان ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــی ب واعظ
ــت  ــاورزی حمایـ ــاد کشـ ــتور وزارت جهـ ــه دسـ بـ
هـــای ویـــژه ای از کشـــاورزی گلخانـــه ای  مـــی 
ــیه  ــورهای حاشـ ــت:بازار کشـ ــان داشـ ــد، بیـ کنـ

دریـــای خـــزر بـــه ویـــژه روســـیه  و دیگـــر 
ـــه ای  ـــوالت گلخان ـــرای محص ـــیا ب ـــورهای اوراس کش

نیـــز وجـــود دارد.
ـــی  ـــا قدردان ـــوری ب ـــس جمه ـــر ریی ـــس دفت ریی
از مدیریـــت مجموعـــه گلخانـــه ای هیدروپونیـــک 
آمـــل کـــه بـــا اســـتفاده از آب بـــاران گل هـــای 

ـــت  ـــان داشـــت: دول ـــد، بی ـــی کن ـــد م ـــی تولی صادرات
ـــارج  ـــل و خ ـــان در داخ ـــن کارآفرین ـــن چنی ـــه ای ب
ـــا  ـــه ه ـــه زمین ـــژه در هم ـــورت وی ـــه ص ـــور ب از کش

ـــد. ـــی کن ـــت م حمای
واحـــد گلخانـــه هیـــدرو پونیـــک بـــا مســـاحت 
ـــارد  ـــذاری 33 میلی ـــرمایه گ ـــار و س ـــدود ۲هکت ح
ـــرداری رســـیده  ـــره ب ـــه به ـــل ب ـــروز در ام ـــی ام تومان
ـــون گل  ـــاالنه ۲ میلی ـــد س ـــت تولی ـــه ظرفی ـــت ک اس

ـــده دارد. ـــاخه بری ش
ــذار ایـــن  ــرمایه گـ ــوان سـ ــه عنـ قلـــی زاده بـ
ــد از  ــن واحـ ــه در ایـ ــرد کـ ــام کـ ــوع اعـ مجمـ
ــه  ــت بـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــا اسـ ــک روز دنیـ تکنیـ
طـــوری کـــه تمامـــی آب مصرفـــی ایـــن واحـــد 
گلخانـــه ای از آب بـــاران اســـت و از پســـماند 
co۲اســـتفاده مـــی شـــود ودر واقـــع  پســـماندی 

ــدارد . ــود نـ وجـ
 3۴ نفـــر نیـــز بـــه عنـــوان کارشـــناس و 
ـــه  ـــغول ب ـــه مش ـــن مجموع ـــد در ای ـــناس ارش کارش

ــدند. کار شـ

واعظی: 

اداره کشور بدون نفت قابل اجرا است

معــاون امــور اقتصــادی رییــس جمهــوری ، گفــت: اقتصــاد مقاومتــی 
بــه معنــای انــزوای اقتصــادی نیســت و گشــایش درهــای اقتصــادی و 

تجــاری راهبــرد دولــت اســت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمـــد نهاوندیـــان در آییـــن بهره بـــرداری 
ـــاورزی  ـــادن و کش ـــع، مع ـــی، صنای ـــاق بازرگان ـــد ات ـــاختمان جدی از س
ـــاز  ـــال ب ـــه دنب ـــوان ب ـــام ت ـــا تم ـــت ب ـــزی در اراک افزود:دول اســـتان مرک
ـــدگان  ـــل تولیدکنن ـــراودات اقتصـــادی اســـت و در مقاب ـــردن مســـیر م ک
نیـــز بایـــد بـــا ســـرعت هرچـــه تمام تـــر در ایـــن مســـیر حرکـــت 

ـــد.  کنن
وی ، تســهیل گری و گشــایش مــراودات اقتصــادی را مهمتریــن 
ــت:   ــت و گف ــور دانس ــه کش ــه جانب ــعه هم ــت در توس ــرد دول راهب
ــای  ــایش دره ــری و گش ــهیل گ ــوزه تس ــد در ح ــتگذاری کارآم سیاس
ــد  ــه بای ــت ک ــردان اس ــووالن و دولتم ــی مس ــه تمام ــادی وظیف اقتص

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج م
ــال  ــه دنب ــازی های سیاســی ب ــا فضــا س ــرد: دشــمن ب ــان ک وی بی
باالبــردن ریســک تعامــات اقتصــادی بــا ایــران اســت، بنابــر ایــن  بایــد 
ــای  ــم در فض ــل ه ــری و تعام ــکاری، هم فک ــه هم ــت روحی ــا تقوی ب
ــی  ــه دشــمن را خنث ــن توطئ سیاســی و هــم در فضــای اقتصــادی، ای

کــرد. 
نهاوندیــان بــا بیــان اینکــه حضــور فرهنــگ و اقتصــاد کشــور ایــران 
ــی  ــد، گفــت: اقتصــاد مقاومت ــدا کن ــا پی ــد اعت ــی بای ــه جهان در جامع
ــوان اقتصــادی  ــزوای اقتصــادی نیســت بلکــه افرایــش ت ــه معنــای ان ب
ــد نقشــه  ــوان بای ــام ت ــا تم ــن ب ــذاری اســت، بنابرای ــرای اثرگ ــران ب ای
برخــی افــرادی کــه بــه دنبــال محــدود کــردن تجــارت ایــران هســتند 

را نقــش بــرآب کــرد. 
ــه دشــمنان  ــا وجــود اعمــال تحریم هــای ظالمان وی اضافــه کــرد: ب

ــش  ــای آت ــیمرغ از زبانه ه ــن س ــون ای ــران، اکن ــاد ای ــه اقتص ــر علی ب
بــه ســامت عبــور کــرد و بــا فــرو نشســت التهابــات، تــورم کشــور در 
حــال پیمــودن ســیر نزولــی اســت و فرآینــد تولیــد نیــز در تمــام نقــاط 

کشــور بــا قــدرت جریــان دارد. 
معــاون امــور اقتصــادی رییــس جمهــوری اضافــه کــرد: اتــاق 
بازرگانــی یــک ســاختمان نیســت بلکــه کانــون همگرایــی، هم اندیشــی 
و هم فکــری بــا هــدف حمایــت از بخــش خصوصــی در راســتای توســعه 

اقتصــادی کشــور اســت.
عملیــات ســاخت ســاختمان جدیــد اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــال ۱3٩۱ در زمین ــزی س ــتان مرک ــاورزی اس و کش
ــا حضــور نهاوندیــان رییــس وقــت اتــاق بازرگانــی  ــع ب 6 هــزار مترمرب

کشــور آغــاز و اکنــون بــه بهــره بــرداری رســید.
ــه  ــفری ۲ روزه ب ــوری در س ــس جمه ــادی ریی ــور اقتص ــاون ام مع
ــد  ــنبه در چن ــروز پنجش ــت و ام ــاوه رف ــه س ــدا ب ــزی ابت ــتان مرک اس
نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی، نخبــگان و دانشــگاهیان شــرکت 

. می کنــد
اســتان مرکــزی بــا ۲ هــزار و ٩۰۰ واحــد صنعتــی کوچــک و بــزرگ 

بــه قطــب چهــارم صنعــت کشــور شــهرت دارد.

همتـــی گفـــت: مدیـــران بانکـــی مراقـــب 
ــاهده  ــاره مشـ ــا یکبـ ــند تـ ــود باشـ ــرد خـ عملکـ
نکنیـــم فـــردی ۴ ســـاله دارای تراکنـــش ۲۰۰ 

میلیـــاردی اســـت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
عبدالناصـــر همتـــی، رییـــس کل بانـــک مرکـــزی 
در مراســـم دهمیـــن گردهمایـــی روســـای موفـــق 
شـــعب بانـــک هـــای کشـــور اظهـــار کـــرد: ایـــن 
روزهـــا بـــرای بانـــک مرکـــزی عملکـــرد روســـای 

شـــعب بســـیار مهـــم اســـت.
ــابقه  ــه سـ ــوان کســـی کـ ــه عنـ ــزود: بـ وی افـ
ــر  ــدم اگـ ــاله بانکـــی دارم معتقـ مدیریـــت ۱۰ سـ
ـــام  ـــت انج ـــود را درس ـــف خ ـــعب وظای ـــای ش روس
دهنـــد وضعیـــت بانکـــی در بهتریـــن شـــرایط 

اســـت.
ــش از ۷5  ــروزه بیـ ــرد: امـ ــد کـ ــی تاکیـ همتـ
درصـــد ریســـک هایـــی کـــه بانـــک هـــای مـــا را 
ـــور  ـــت.  مح ـــک اعتباریس ـــد، ریس ـــی کن ـــد م تهدی
اصلـــی کنتـــرل ریســـک اعتبـــار شـــعبات بانکـــی 
ـــیاری  ـــاری بس ـــک اعتب ـــرل ریس ـــا کنت ـــتند. ب هس

از مشـــکات رفـــع مـــی شـــود.
ـــه چطـــور  ـــرد: اینک ـــان ک ـــام مســـئول بی ـــن مق ای
ــود  ــت شـ ــی مدیریـ ــار بانکـ ــک اعتبـ ــد ریسـ بایـ
ـــه  ـــه آن توج ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــواردی اس ـــی از م یک

ـــت. ـــدی داش ج
تاکیـــد کـــرد: در نظـــام بانکـــی و مدیریـــت بانـــک 
ـــرد؛  ـــرار بگی ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــل بای ـــه اص ـــا س ه

ـــتری و  ـــادی مش ـــت اقتص ـــتری، وضعی ـــت مش هوی
ــه  ــورد توجـ ــدی مـ ــای کلیـ ــان محور هـ ذی نفعـ
مدیـــران بانک هـــا خواهـــد بـــود. هـــم اکنـــون در 
ـــد  ـــا رون ـــهاب ب ـــامانه ش ـــت شناســـی  س مســـیر هوی

ـــت. ـــری اس ـــال پیگی ـــبی در ح مناس
ــک  ــت: بانـ ــزی گفـ ــک مرکـ ــس کل بانـ رییـ
ـــویی  ـــا پولش ـــارزه ب ـــث مب ـــه در بح ـــزی مجدان مرک
و کاهـــش میـــزان امـــاک داری بانک هـــا ورود 

کـــرده اســـت.
ــر  ــهیات را بـ ــد تسـ ــا نبایـ ــت: بانک هـ او گفـ
ـــه  ـــد. ب ـــه کنن ـــراد ارائ ـــق اف ـــاک و وثای ـــاس ام اس
ـــاظ  ـــهیات از لح ـــه تس ـــنامه  ارائ ـــا بخش ـــک ه بان

اعتبـــار ســـنجی را ابـــاغ کردیـــم  هیـــچ بانکـــی 
براســـاس دارایـــی ملکـــی افـــراد وام ندهـــد بلکـــه 
ـــن کار را  ـــراد ای ـــناخت اف ـــار و ش ـــاس اعتب ـــر اس ب

ـــد. ـــام ده انج
ایـــن مقـــام مســـئول تصریـــح  کـــرد: چطـــور 
ـــود  ـــه نش ـــک متوج ـــس کل بان ـــت رئی ـــن اس ممک
ــا  ــاله تراکنـــش مالـــی ۲۰۰ تـ ــا ۴ سـ ــه ۲ تـ بچـ
ـــان  ـــت. ذی نفع ـــته اس ـــی داش ـــارد تومان ۴۰۰ میلی
بانکـــی بایـــد مـــورد ارزیابـــی قـــرار بگیرنـــد. در 
غیـــر ایـــن صـــورت بانـــک مرکـــزی بـــا ورود بـــه 
ـــد  ـــی کن ـــورد م ـــس کل برخ ـــا رئی ـــتان ب ـــن داس ای

و کاری بـــه هیئـــت مدیـــره نـــدارد.

وی گفـــت: بانـــک مرکـــزی بـــه ایـــن نتیجـــه 
ــم  ــه هـ ــی بـ ــل اصلـ ــه عامـ ــت کـ ــیده اسـ رسـ
ریختـــن اقتصـــاد کشـــور تراکنش هـــای بـــی 
ضابطـــه و رهـــا بـــودن گـــردش ریـــال در کشـــور 

اســـت.
ـــای  ـــت:  از روس ـــزی گف ـــک مرک ـــس کل بان رئی
ـــنجی  ـــردم در اعتبارس ـــت ک ـــا درخواس ـــعب بانکه ش
و توانایـــی بازپرداخـــت مشـــتریان بانکـــی دقـــت 
ــهیات  ــای تسـ ــد از اعطـ ــارت بعـ ــد  و نظـ کننـ
جهـــت اطمینـــان از مصـــرف آن در محـــل و 

موضـــوع تعییـــن شـــده را جـــدی بگیرنـــد.
ــد  ــه تاییـ ــتورالعمل بـ ــن دسـ ــه داد: ایـ او ادامـ
ــیده  ــم رسـ ــزی هـ ــک مرکـ ــی بانـ ــورای فقهـ شـ
ـــی  ـــات بانک ـــون عملی ـــب قان ـــد از تصوی ـــت و بع اس
ــا  ــنامه بـ ــن بخشـ ــه 6۰ ، ایـ ــا در دهـ ــدون ربـ بـ
اجـــرای دقیـــق تحـــول مهمـــی در تحکیـــم و 

تقویـــت بانکـــداری بـــدون ربـــا خواهـــد بـــود.
ـــات  ـــال معوق ـــوع امه ـــرد: موض ـــد ک ـــی تاکی همت
اســـت.  مهـــم  بســـیار  تولیـــدی  بنگاههـــای 
ـــد  ـــی تولی ـــور، برخ ـــادی کش ـــکات کان اقتص مش
کننـــدگان را دچـــار مشـــکل کـــرده اســـت.بانکها 
بایســـتی بـــا ســـتاد تســـهیل اســـتانها در جهـــت 
ـــد و در  ـــی نماین ـــدگان همراه ـــه تولیدکنن ـــک ب کم
مواقـــع اختـــاف نظـــر بـــه موجـــب قانـــون، رای 
ـــه منصـــوب رئیـــس  ـــر اســـتان ک ـــرگان بانکـــی ه خب
کل بانـــک مرکـــزی هســـتند فصـــل خطـــاب 

خواهـــد بـــود.

نهاوندیان: 

اقتصاد مقاومتی به معنی گشایش درهای تجاری است

رییس بانک مرکزی مطرح کرد؛

ذره بین بانک مرکزی بر عملکرد مدیران بانکی

و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
ــزار و ۴۰۰  ــال ه ــت: امس ــی گف ــهرک های صنعت ش
واحــد صنعتــی کوچــک و متوســط در ســطح کشــور 
بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند کــه از ایــن تعــداد هزار 
واحــد تولیــدی در داخــل شــهرک های صنعتــی 

ــد.  ــتقرار دارن اس
بــه گــزارش ایرنــا، محســن صالحــی نیــا در 
بجنــورد اظهــار داشــت: هــم اکنــون، ۷۰ هــزار 
واحــد تولیــدی کوچــک و متوســط در کشــور 
فعــال هســتند کــه از ایــن تعــداد، ۴5 هــزار واحــد 
تولیــدی صنعتــی و معدنــی در شــهرک هــای 

صنعتــی مســتقرند.  
وی گفــت: تــا پایــان ســال جــاری تعــداد 
واحدهــای احیــا شــده در کشــور بــه ۲ هــزار واحــد 

ــید. ــد رس خواه
وی افــزود: ۲3 درصــد از واحدهــای صنعتــی 
کوچــک و متوســط بــا رکــود مواجــه انــد که بخشــی 
ــد و بازســازی  ــد تولی ــه فرآین ــا ب از مشــکات آن ه
ــم  ــر ه ــش دیگ ــردد و بخ ــی گ ــاز م ــازی ب و نوس
ــی از  ــکات ناش ــی و مش ــود نقدینگ ــت کمب ــه عل ب

ــت. ــم  اس تحری

بــه گفتــه مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک  
و شــهرک هــای صنعتــی نــه تنهــا احیــای واحدهــا 
ــظ  ــن ســازمان اســت بلکــه حف ــای ای ــه ه در برنام
واحدهــای فعــال و افزایــش ظرفیــت تولیــد نیــز از 

برنامــه هــای ایــن ســازمان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ۱5 درصــد از واحدهــای 
ــا ظرفیــت 3۰ تــا ۴۰ درصــد کار  تولیــدی کشــور ب

ــه  مــی کننــد، اظهــار داشــت: ایــن واحدهــا بایــد ب
ــن  ــه همی ــل 5۰ درصــد برســند و ب ــت حداق ظرفی
دلیــل اقدامــات ســازمان صنایــع کوچــک بــرای ایــن 

ــن واحدهــا مســتمر اســت. ــه ای پایــش و کمــک ب
صالحــی نیــا بــه اقدامــات کارگــروه رفــع موانــع 
ــازی  ــال س ــه در فع ــده ای ک ــش عم ــد و نق تولی
ــزود:   ــرد و اف ــاره ک ــد، اش ــدی دارن ــای تولی واحده

یکــی از انتقاداتــی کــه بــه مصوبــات ایــن کارگــروه 
ــه آن  ــا ب ــک ه ــه بان ــن اســت ک ــود ای ــی ش وارد م
توجــه ندارنــد و بــه همیــن دلیــل امســال در متــن 
ــن کارگــروه درج شــد کــه 5  ــه ای ــوط ب ــون مرب قان
ــروه  ــتانداران در کارگ ــی اس ــا معرف ــی ب ــره بانک خب
ــا و  ــک ه ــن بان ــال بی ــه اتص ــا نقط ــوند ت وارد ش

ــوند. ــد ش ــع تولی ــع موان ــروه رف کارگ

خوشه های صنعتی
مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک 
ــازی  ــن توانمندس ــان یافت ــه پای ــی ب ــای صنعت ه
ــرد و  ــاره ک ــور اش ــی کش ــه صنعت ــن خوش صدمی
افــزود: تــا ســال  ۱۴۰۴ بایــد ۴۰۰ خوشــه صنعتــی  
ــن  ــون ای ــم اکن ــانیم و ه ــه برس ــن مرحل ــه ای را ب
ــوع محصــول در اقصــی  ــا مطالعــه و ن خوشــه هــا ب

ــده اســت. ــایی ش ــاط کشــور شناس نق
وی در بــاره توســعه صنایــع پاییــن دســتی 
ــه   ــد ب ــت: رون ــور گف ــی کش ــای صنعت ــه ه و ناحی
صنعتــی  شــهرک های  و  ناحیه هــا  در  رشــدی 
کشــور وجــود دارد و عملیــات 3۷ هــزار واحــد 

ــت. ــرا اس ــت اج ــز در دس ــر نی ــدی دیگ تولی
بــر اســاس آمارهــا در مجمــوع حــدود 8۴ هــزار 
واحــد صنعتــی در کشــور وجــود کــه ٩3 درصــد از 

ــد. ــع کوچــک تشــکیل می دهن ــا را صنای آنه

بیش از هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

وزیر صنعت:
 مالیات برای تولیدکنندگان واقعی 

افزایش نمی یابد

ــه  ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
سیاســت حمایتــی دولــت از تولیدکننــدگان گفــت: 
مالیــات بــرای تولیدکننــدگان واقعــی افزایــش پیــدا 

نخواهــد کــرد. 
بـه گـزارش ایرنـا، رضا رحمانـی در حاشـیه دیدار 
از گـروه تولیـدی ظریـف مصـور بروجن تاکیـد کرد: 
قانـون و بحـث افزایـش مالیـات مربـوط بـه فعـاالن 

اقتصـادی بـا سـابقه فـرار مالیاتی اسـت.
ــی  ــپرده های بانک ــود س ــش س ــزود: کاه وی اف
ــتم و  ــیب هایی در سیس ــروز آس ــاد و ب ــث ایج باع

چرخــه اقتصــادی می شــود.
رحمانـی تصریـح کـرد: ورود سـرمایه های مـردم 
بـه بـازار سـکه، ارز، طـا و خـودرو از مهمتریـن این 

آسـیب ها بـه شـمار مـی رود.
کاال  در عرضـه  بـورس  یـادآور شـد: حـذف  وی 
باعـث افزایش دالل بازی و آسـیب بـه تولیدکنندگان 

و مصرف کننـدگان خواهـد شـد.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار داشـت: 
بـرای جلوگیری از نوسـانات قیمت خـودرو و افزایش 
ناگهانـی آن، دادسـتانی بایـد بـه سـایت های فـروش 
خـودرو از سـوی برخـی شـرکت هایی کـه موجـودی 

هـم نداشـته و پیـش فـروش کـرده انـد، ورود کند.
وی همچنیـن گفـت: وضعیـت درآمدهـای نفتـی 

در کشـور ناچیـز و کـم اسـت.
وزیـر صنعت، معـدن و تجارت و معاونان در سـفر 
بخش هـای  از  بختیـاری  و  چهارمحـال  بـه  روزه   ۲

مختلـف صنعتـی و تولیـدی اسـتان دیـدن کـرد.
از ابتــدای امســال تاکنــون ۴5۰ فقــره جــواز 
تاســیس بــا ســرمایه گذاری ۱۷ هــزار میلیــارد ریــال 
در چهارمحــال و بختیــاری صــادر شــد کــه ایــن رقم 
ــته 5۴  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس

درصــد رشــد داشــته اســت.
بــا  صنعتــی  واحــد   ٩۰۰ اینــک  هــم 
ــال و اشــتغال  ــارد ری ــزار میلی ســرمایه گذاری 33 ه
۲۰ هــزار نفــر، ۱٩۱ معــدن بــا ســرمایه گذاری یــک 
هــزار و ٩5۰ میلیــارد ریــال و اشــتغال یــک هــزار و 
6۰۰ نفــر و ۴۲ هــزار واحــد صنفــی در چهارمحــال 

ــت. ــال اس ــاری فع و بختی

چین تعرفه واردات صدها کاالی 
آمریکایی را کاهش می دهد

ــه  ــه تعرف ــرد ک ــام ک ــروز اع ــن ام ــت چی دول
واردات صدهــا کاالی آمریکایــی بــه ارزش بیــش 
ــهام  ــرد. س ــد ک ــف خواه ــارد دالر را نص از ۷5 میلی
چیــن در واکنــش بــه ایــن اخبــار 3درصــد جهــش 

ــرد. ک
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از راشــاتودی، چیــن 
کاالی  واردات صدهــا  تعرفــه  کــه  کــرد  اعــام 
ــارد دالر را  ــش از ۷5 میلی ــه ارزش بی ــی ب آمریکای
ــه  ــن در واکنــش ب ــرد. ســهام چی نصــف خواهــد ک

ــد. ــش کردن ــد جه ــار 3 درص ــن اخب ای
ــای  ــن، تعرفه ه ــی چی ــه وزارت مال ــق بیانی طب
کاالهــای  از  برخــی  بــر  چیــن  تافی جویانــه 
آمریکایــی از ۱۰ درصــد بــه 5 درصــد و بــرای برخــی 
ــه ۲.5 درصــد کاهــش خواهــد  دیگــر از 5 درصــد ب
ــون  ــه قان ــت ک ــده اس ــه آم ــن بیانی ــت. در ای یاف
ــن، در  ــت چی ــه وق ــر ب ــد از ظه ــد از ۱:۰۱ بع جدی

ــد. ــد ش ــرا خواه ــه اج روز ۱۴ فوری
در بیانیــه وزارت چیــن علــت ایــن اقــدام کمــک 
ــط  ــدار رواب ــالم و پای ــعه س ــرفت در توس ــه پیش ب

ــده اســت. ــام ش ــن اع ــکا و چی ــاری آمری تج
چیــن اعــام کــرد کــه اقدامــات بعــدی بــه نحــوه 
ــکا و چیــن بســتگی  ــط تجــاری آمری پیشــرفت رواب
ــن اعــام کــرد کــه  خواهــد داشــت. چیــن همچنی
امیــدوار اســت بــا همــکاری واشــنگتن تمامــی 

تعرفه هــا را حــذف کننــد. 

اقتصاد

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
خبرها از زیان اقتصادی حاصل از 

کرونا مستند نیست

ــد  ــن معتق ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ریی
اســت بــرای ارائــه ارزیابــی دقیــق از وضعیــت 
اقتصــاد چیــن و تاثیــر کرونــا بــر ایــن اقتصــاد، بایــد 
صبــر کــرد و اخبــار و اطاعاتــی کــه در ایــن زمینــه 

ــتند.  ــتند نیس ــوند، مس ــر می ش منتش
ــری، اظهــار  ــه گــزارش ایســنا، مجیدرضــا حری ب
ــود را  ــته خ ــال های گذش ــام س ــن در تم ــرد: چی ک
ــان  ــان نش ــادی جه ــدرت اقتص ــک ق ــوان ی ــه عن ب
ــاز  ــز نی ــروس نی ــن وی ــت ای ــا در مدیری داده و قطع
ــه  ــا اینک ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــای مال ــه کمک ه ب
ــن  ــت چی ــردم و دول ــار م ــم در کن ــان دهی ــا نش م

ــود. ــد ب ــم خواه ــا مه ــتیم، قطع هس
بــه گفتــه وی، در دوره هــای اخیــری کــه اقتصــاد 
ایــران بــا تحریم هــای ســخت مواجــه شــده، دولــت 
ــظ  ــور حف ــات دو کش ــرده ارتباط ــاش ک ــن ت چی
ــواره  ــن هم ــز چی ــته نی ــای گذش ــود و در ماه ه ش
ــن رو  ــوده و از ای ــران ب ــاری ای ــی تج ــریک اصل ش
ــه در  ــد ک ــان ده ــز نش ــران نی ــه ای ــت ک ــم اس مه
شــرایط ســخت، همراهــی خــود را اثبــات می کنــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن بــا اشــاره 
بــه اوج گیــری ویــروس کرونــا در ســال نــوی 
چینــی، گفــت: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در 
تعطیــات ســال نــوی چینــی، اقتصــاد ایــن کشــور 
نیــز خــود را آمــاده چنــد روز تعطیلــی کــرده بــود. 
ــده  ــای آین ــرای روزه ــن ب ــت چی ــد دول ــد دی بای
ــات  ــا تعطی ــرد و آی ــد ک ــزی خواه ــه برنامه ری چ
تمدیــد خواهــد شــد یــا شــیوه ای دیگــر را در پیــش 

می گیرنــد.
ــان  ــس از پایـ ــد پـ ــری بایـ ــاد حریـ ــه اعتقـ بـ
یافتـــن تعطیـــات و ارزیابـــی دقیـــق از شـــرایط، 
ـــر  ـــن نظ ـــاد چی ـــر اقتص ـــا ب ـــر کرون ـــه تاثی ـــبت ب نس
ــرح  ــته مطـ ــای گذشـ ــه در روزهـ ــه کـ داد و آنچـ
شـــده صرفـــا گمانه زنـــی اســـت و منشـــا علمـــی 

و آمـــاری نـــدارد.
ــن غول هــای  ــوان یکــی از بزرگتری ــه عن چیــن ب
ــیوع  ــا ش ــل ب ــه قب ــد هفت ــان از چن ــادی جه اقتص
ــت  ــاش اس ــده و در ت ــه ش ــا مواج ــروس کرون وی

ــد. ــش ده ــیوع آن را کاه ــرعت ش س
صــورت  در  می گوینــد  تحلیل گــران  برخــی 
ایــن  شــیوع  کنتــرل  فراینــد  شــدن  طوالنــی 
ویــروس، کرونــا بــر اقتصــاد چیــن اثــر منفــی 

گذاشــت. خواهــد 
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بهره برداری از ۱2۹۰ پروژه 
مخابراتی آذربایجان شرقی 

مدیــر مخابــرات منطقــه آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــه در  ــی ک ــروژه مخابرات ــرای ۱۲٩۰ پ ــوع ب در مجم
ــش از  ــیده بی ــرداری رس ــه بهره ب ــته ب ــاله گذش یکس
ــال ســرمایه گــذاری شــده اســت.  ــارد ری ۱۲8۴ میلی
ــگاران جــوان، شــکوری  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
مدیــر مخابــرات منطقــه آذربایجــان شــرقی بــا تشــریح 
ــرات اســتان در یکســاله گذشــته،  ــتاورد های مخاب دس
گفــت: در مجمــوع بــرای ۱۲٩۰ پــروژه مخابراتــی کــه 
در یکســاله گذشــته بــه بهره بــرداری رســیده، بیــش از 

۱۲8۴ میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری شــده اســت.
فیبرنــوری  شــبکه  توســعه  گفــت:  شــکوری   
و  ارس  آزاد  منطقــه  مراغــه،  تبریــز،  شــهر های  در 
شــهرک های صنعتــی اســتان و بــه روز رســانی تجهیزات 
زیــر ســاختی مخابــرات از ســایر اقدامــات و فعالیت هــای 

ــت. ــوده اس ــته ب ــاله گذش ــده در یک س ــام ش انج
او افــزود: واگــذاری تلفــن ثابــت در ســطح اســتان، 
بــه MCI )شــبکه   WLL برگــردان ســایت های
اینترنــت  ارتباطــات ســیار(، واگــذاری  یکپارچــه 
پرســرعت مخابــرات، نصــب و راه انــدازی کافــو نــوری 
در نقــاط مختلــف اســتان، توســعه و جایگزینــی 
ــعه DLC و  ــیس و توس ــت، تاس ــن ثاب ــوئیچ تلف س
ــر در  ــه نســل های باالت ــای ۲8۰ ســایت BTS ب ارتق
ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای ــتان از جمل ــهر های اس ش

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
 در منطقه 7 تبریز 

معــاون خدمــات شــهری و اجرایی شــهرداری منطقه 
ــاز  ــاخت و س ــورد س ــن م ــب چندی ــز از تخری ۷ تبری
غیرمجــاز در منطقــه در اجــرای رای کمیســیون قانــون 
مــاده ۱۰۰ شــهرداری هــا بــا حکــم قضایــی خبــر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، یعقــوب غیــور بــا اشــاره بــه 
ــن  ــق آئی ــت: طب ــهرداری ها گف ــون ش ــاده ۱۰۰ قان م
ــی و  ــام مهندس ــون نظ ــاده 33 قان ــی م ــه اجرای نام
کنتــرل ســاختمان کــه توجــه ویــژه ای در جلوگیــری 
ــات ســاختمانی دارد، برخــورد قاطــع و  ــروز تخلف از ب
ــه  ــرادی ک ــاختمانی و اف ــات س ــا تخلف ــری ب حداکث
ــور  ــود قص ــی خ ــی و نظارت ــف اجرای ــام وظای در انج

ــت. ــروری اس ــته اند، ض داش
ــادآور شــد: اماکــی کــه تخلفاتــی همچــون  او ی
ــر  ــهری، تغیی ــر ش ــه معاب ــاوز ب ــه، تج ــم اضاف تراک
کاربــری دارنــد بــرای رســیدگی بــه کمیســیون ماده 
۱۰۰ ارســال می شــوند کــه در ایــن کمیســیون رأی 

ــا جریمــه صــادر می شــود. ــب ی ــه تخری ب
ــوم  ــده ش ــفانه پدی ــه متاس ــان اینک ــا بی ــور ب غی
ــازهای  ــاخت س ــرت س ــاختمانی و کث ــات س تخلف
غیرمجــاز در شــهر، معضلــی اســت کــه بازنــده 
آن مــردم و شــهرداری و برنــده آن ســودجویان 
ســاخت ســازهای غیرمجــاز هســتند، اظهــار داشــت: 
ــرای  ــود ب ــت می ش ــه درخواس ــهروندان منطق از ش
ــاز  ــاخت و س ــی از س ــکات ناش ــری از مش جلوگی
ــداث و  ــات اح ــه عملی ــش از هرگون ــاز، پی ــر مج غی
ســاخت بنــا مراحــل قانونــی الزم را طــی کــرده و بــا 

ــد. ــدام کنن مجــوز اق

با اصالح قیمت بنزین
مصرف CNG در خودروها 2۵ درصد افزایش یافت 

ــن،  ــت بنزی ــاح قیم ــا اص ــه ب ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــک مق ی
مصــرف CNG در خودروهــا حــدود ۲5 درصــد افزایــش یافتــه اســت، 
گفــت: میــزان مصــرف روزانــه از ۱٩میلیــون مترمکعــب بــه ۲۴.5میلیــون 

ــه اســت.  ــش یافت ــب افزای مترمکع
بــه گــزارش مهــر، حســن قلــی پــور اظهــار داشــت: در دی مــاه امســال 
به طــور میانگیــن روزانــه ۲۴.5 میلیــون مترمکعــب ســی ان جی در 
کشــور توزیــع و در مجمــوع ۷3۴ میلیــون و 6۰۲ هــزار و 68۱ مترمکعــب 

ــروش رســیده اســت. ــه ف ــاه امســال ب ســی ان جی در دی م
ــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ایــن در آبان مــاه امســال میانگیــن  وی ب
روزانــه مصــرف ســی ان جی در کشــور بــه حــدود ۲۱ میلیــون مترمکعــب 
رســیده بــود، افــزود: ایــن رقــم بــا افزایــش روزانــه 3.5 میلیــون لیتــری 
ــزار مترمکعــب رســیده  ــه روزانــه ۲۴ میلیــون و ۴86 ه ــون ب هم اکن

اســت.
ــب  ــون مترمکع ــه ۱٩ میلی ــرف روزان ــه مص ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ قل
مصــرف  مدیریــت  طــرح  اجــرای  از  پیــش  کشــور  در  ســی ان جی 
ــرح در روز ۲۴  ــن ط ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــح ک ــور، تصری ــوخت در کش س
آبان مــاه امســال، درخواســت ها بــرای گازســوز کــردن خودروهــا بــه نحــو 
چشــمگیری افزایــش یافــت تــا جایــی کــه بــا افزایــش تعــداد خودروهــای 
ــون مترمکعبــی  ــا افزایــش 5.5 میلی ــم ب ــن رق دوگانه ســوز در کشــور، ای

ــت. ــیده اس ــب رس ــون مترمکع ــه ۲۴.5 میلی ــه روزان در روز ب
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی ان جی ش ــرح س ــر ط مدی
ــزار و ۴8٩  ــه ۲ ه ــی ان جی ب ــای س ــداد جایگاه ه ــش تع ــران از افزای ای
جایــگاه در کشــور هم زمــان بــا چهل ویکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 
ــوره و  ــز دومنظ ــداد ٩۷6 تجهی ــن تع ــت: از ای ــر داد و گف ــامی خب اس
ــز  ــن ۲۷ تجهی ــت و همچنی ــوره اس ــز تک منظ ــزار و 5۱3 تجهی ــک ه ی
ــال ٩8  ــوره در س ــز تک منظ ــوره و ۱۷ تجهی ــز دومنظ ــامل ۱۰ تجهی ش

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــز ســی ان جی در حــال ســاخت در  ــون ۱۲5 تجهی ــزود: هم اکن وی اف
کشــور وجــود دارد کــه بــا راه انــدازی آنهــا، تعــداد تجهیــزات ســی ان جی 

موجــود در کشــور بــه ۲ هــزار و 6۱۴ می رســد.

تابلوهایی که بوی انتخابات می دهند 

تابلوهایی در شهرستان سراب که بوی انتخابات می دهند. 
ــدون  ــان و ب ــام و نش ــی بی ن ــب تابلوهای ــارس ، نص ــزارش ف ــه گ ب

ــد. ــاز ش ــراب حاشیه س ــن س ــوان راه آه ــا عن ــاص ب ــخصه خ مش
ــن  ــوی مشــابهی از احــداث راه آه ــه می شــود  تابل ــه گفت ــی ک درحال
ــف  ــدم تعری ــل ع ــه دلی ــراب ب ــتان س ــتا در شهرس ــک روس ــیر ی در مس
پــروژه و نیــز نشــان ارگان یــا دســتگاه اجرایــی  بــه دســتور مقــام قضایــی 
ــیر  ــی مس ــار در نزدیک ــن ب ــو ای ــدد تابل ــب مج ــود نص ــده ب ــده ش برچی
ــا ورود  ــار دیگــر ب ــا ب ــی جــاده ســراب - بســتان آباد موجــب شــد ت اصل

ــود. ــته ش ــو برداش ــن تابل ــی ای ــی و قضای ــتگاه های نظارت دس
ــده  ــی ش ــز طراح ــه نی ــهر و میان ــاده مشکین ش ــز از ج ــی نی تابلوهای

ــه مقصــد نرســیدند. ــا ب ــود ام ب

یک مقام مسئول خبر داد؛
نحوه تخصیص سهمیه بنزین

 به موسسات آموزش رانندگی 

رانندگــی  تعلیــم  موسســات  در  کــه  کســانی  گفــت:  رضایــی 
ــود  ــوخت خ ــهمیه س ــوع س ــری موض ــرای پیگی ــد ب ــت می کنن فعالی

ــد.  ــه کنن ــان مراجع ــه صنفش ب
ــر  ــی مدی ــهرام رضای ــوان، ش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی بــا اشــاره  ــش فرآورده هــای نفت ــی پخ ــرکت مل ــزی ش برنامه ری
ــا و  ــر آژانس ه ــال حاض ــت: درح ــا گف ــن آژانس ه ــهمیه بنزی ــه س ب
ــز  ــا نی ــن صنف ه ــتند و ای ــف هس ــر صن ــر نظ ــی زی ــی های تلفن تاکس
ــاالن  ــات فع ــق  اطاع ــن طری ــت و از ای ــت اس ــر وزارت صم ــر نظ زی
ــود. ــال می ش ــور ارس ــه وزارت کش ــی ب ــی های تلفن ــا و تاکس آژانس ه

او ادامــه داد: در اوایــل دی امســال بــرای 3۰ هــزار راننــده آزانــس 
ســهمیه بنزیــن واریــز شــد کــه احتمــاال صنــف مربوطــه تأییــد کــرده 
ــش داشــته اند  ــر پیمای ــزان ۲۰۰ لیت ــه می ــا ب ــا مث ــن خودرو ه ــه ای ک
البتــه قــرار شــده کــه دو مــاه بــه صنــف مربــوط بــه فعالیــت راننــدگان 

آژانــس فرصــت داده شــود کــه ســامانه ای بــرای خــود ایجــاد کننــد.
مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بیــان 
کــرد: در واقــع در حــال حاضــر هــر شــخصی کــه در آژانــس و تاکســی 
تلفنــی کار می کنــد و تاکنــون ســهمیه ســوختی بــرای فعالیــت خــود 
دریافــت نکــرده اســت بایــد بــا مراجعــه بــه صنــف خــود، پیگیــر ایــن 
ــه وزارت کشــور ارســال  ــه ب ــه نامــش در لیســتی ک موضــوع شــود ک

ــرد. ــرار گی ــود، ق می ش
ــت  ــرار اس ــوخت ق ــهمیه س ــز س ــرای واری ــه کرد:ب ــی اضاف رضای
لیســتی از ســوی صنــف بــه وزارت کشــور و از ســپس بــه وزارت نفــت 
ــا،  ــت ه ــن لیس ــر در ای ــراد حاض ــه اف ــهمیه هایی ب ــود و س ــال ش ارس

ــز و پرداخــت شــود. ــت واری ــک نوب ــه همــان صــورت کــه در ی ب
مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــه  ــن اســت و آنچــه ب ــن شــرکت مجــری ســهمیه بنــدی بنزی گفت:ای
ــر  ــت ب ــرده اس ــدا ک ــص پی ــت تخصی ــک نوب ــس در ی ــدگان آژان رانن
اســاس لیســتی وزارت کشــور بــوده  پــس هــر نــوع پیگیــری بایــد از 

ــرد. ــورت گی ــور ص ــف و از وزارت کش ــق صن طری

شهر و شورا

مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجــان شــرقی، 
گفــت: تعمیــرات منــازل آســیب دیــده تــا پایــان 
ایــن مــاه بــه اتمــام می رســد و بخشــی از 
ــارش  عملیــات اجرایــی بازســازی هــم قبــل از ب
بــرف آغــاز شــده بــود و ادامــه آن پــس از عیــد 
٩٩ ادامــه می یابــد کــه تــا حــدود تیرمــاه منــازل 

ــود.  ــل می ش ــده و تحوی ــازی ش بازس
بــه گــزارش تســنیم، حافــظ باباپــور در 
نشســت خبــری بــا خبرنــگاران، بــا بیــان اینکــه 
بنیــاد مســکن در بــاالی ۲۰ خانــوار طــرح 
ــرح  ــت: ط ــار داش ــد اظه ــرا می کن ــادی اج ه
ــان  ــتاهای آذربایج ــد روس ــادی در 5۰ درص ه

ــت. ــده اس ــی ش ــرقی اجرای ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد مســکن 
مامــور  صــدور ســند اراضــی و امــاک در 
روســتاها وشــهرهای زیــر ۲5 هــزار نفــر جمعیت 
آذربایجــان شــرقی شــده اســت، گفــت: تاکنــون 
ــزار  ــتایی و ۲6 ه ــند روس ــد س ــزار جل ۲۱۷ ه

ــت. ــده اس ــادر ش ــهری ص ــند ش ــد س جل
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
افزایــش  از  ادامــه،  در  شــرقی،  آذربایجــان 
ــزی  ــگان و آســفالت ری ــر رای ــه قی ســهمیه ارائ
معابــر اصلــی روســتایی خبــر داد و اظهــار 
داشــت: در چهــار ســال اخیــر ۲ برابــر 36 ســال 
گذشــته قیــر رایــگان در اختیــار روســتاها قــرار 
ــون و  ــم ۱ میلی ــته ه ــال گذش ــه و در س گرفت
ــر  ــع آســفالت ریــزی معاب ۴5۰ هــزار متــر مرب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتایی ص روس
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 85 تــا ٩5 بیــش 
از 8۴ هــزار واحــد روســتایی اضافــه شــده اســت، 
خاطــر نشــان کــرد: ایــن واقعیــت، نشــان دهنــده 
مهاجــرت معکــوس بــه روســتاها اســت کــه روند 

ــاوم  ــد مق ــذا بای ــود ل ــی ش ــی م ــت ارزیاب مثب
ســازی منــازل روســتایی جــدی گرفتــه شــود.

باباپــور، مقــام ســازی مســکن روســتایی 
و  دانســت  مســکن  بنیــاد  اولویت هــای  از  را 
ابــراز داشــت: در حــال حاضــر ۱5۲ هــزار واحــد 
ــا  ــده و ی ــازی ش ــاوم س ــتایی مق مســکونی روس
ــادل 5۲  ــه مع ــازی اســت ک ــاوم س ــال مق در ح
درصــد خانــه هــای روســتایی اســت و ایــن رقــم 

ــت. ــوری اس ــن کش ــش از میانگی بی
ــد،  ــهیات 5 درص ــا تس ــرد: ب ــه ک وی اضاف
۴۰ میلیــون تومــان وام بــرای مقــاوم ســازی در 
ــن  ــرد، بنابرای ــرار می گی ــتاییان ق ــار روس اختی
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــهیات اس ــن تس ــردم از ای م
ــد  ــل برس ــه حداق ــده ب ــوادث آین ــات ح صدم
ــور  ــم کش ــه نخواهی ــم چ ــه بخواهی ــه چ چراک
ــد  ــا درمعــرض حــوادث طبیعــی اســت و بای م
ــه مقــاوم  ــرای کاهــش صدمــات و لطمــات، ب ب
ســازی خانه هــای روســتایی اقــدام کنیــم کــه 
ــاوم  ــه مق ــه میان ــه، در زلزل ــاس تجرب ــر اس ب

ــود. ــات ب ــث کاهــش شــدید تلف ســازی باع

افتتــاح و یــا آغــاز  از  ادامــه  باباپــور در 
ــار  ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ــی چندی ــات اجرای عملی
ــر داد  ــی در دهــه فجــر خب ــارد تومان 6۷8 میلی
و گفــت: پروژه هــای مقــاوم ســازی مســکن 
ــتایی و  ــت روس ــند مالکی ــدور س ــتایی، ص روس
ــر ۲5 هــزار نفــر جمعیــت، طــرح  شــهرهای زی
هــادی روســتایی و آســفالت معابــر روســتایی از 
ــرای دهــه فجــر اســت. ــن پروژه هــا ب ــه ای جمل

ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــه و  ــهرهای میان ــال، ش ــان امس ــه ۱۷ آب زلزل
ســراب و ۱۱۰ روســتا تحــت تاثیــر زلزلــه 
قــرار گرفتنــد، افــزود: در بــرآورد اولیــه 3۰۰۰ 
واحــد بــا تخریــب ۷۰ تــا ۱۰۰ درصــد نیــاز بــه 
بازســازی داشــت و ۲۰۰۰ واحــد هــم نیازمنــد 
ــکونی  ــد مس ــه ۱۷۰۰ واح ــود ک ــرات ب تعمی
آواربــرداری شــده اســت و بقیــه آواربرداری هــا 
ــد از  ــه بع ــتا ب ــاکنان روس ــت س ــه درخواس ب

ــد. ــول ش ــتان موک زمس
ــاالی  ــه ب ــندی از اینک ــراز خرس ــا اب وی ب

ــه زده  ۷۰ درصــد از مــردم در روســتاهای زلزل
ــه از تســهیات مقــاوم ســازی و بازســازی  میان
ــد و  ــرده بودن ــتفاده ک ــتایی اس ــکن روس مس
ــی  ــی و جان ــات مال ــدید تلف ــش ش ــث کاه باع
شــد، گفــت: بایــد ایــن تجربــه را همــواره 
نصــب العیــن قــرار داده و بــرای مقــاوم ســازی 
ــم. ــدام کنی ــر اق ــدی ت ــتایی ج ــاکن روس مس

ــازی مناطــق  ــت بازس ــن وضعی ــور آخری باباپ
زلزلــه زده میانــه را تشــریح کــرد و ابــراز داشــت: 
ــداث  ــرای اح ــرارداد ب ــد ق ــون ۱۱5۰۰ عق تاکن
واحدهــای دامــی و مســکونی و معیشــتی صورت 
گرفتــه تــا تســهیات کــم بهــره در اختیــار زلزله 
زدگان قــرار گیــرد. ضمــن اینکــه ســیمان رایگان 
در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد و صــدور پروانــه، 

نظــارت، نقشــه کشــی و... هــم رایــگان اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پدیــده چــادر 
نشــینی در هفتــه هــای اول زلزلــه جمــع 
ــا  ــود، صرف ــده ب ــی مان ــه باق ــد و آنچ آوری ش
ــود را  ــوازم خ ــه ل ــود ک ــردم ب ــای م انباری ه
ــع  ــم جم ــا ه ــه آنه ــد ک ــداری می کردن نگه
ــش  ــینی پی ــبهه چادرنش ــه ش ــدند ک آوری ش
نیایــد چراکــه همــه زلزلــه زدگان کــه در 
ــا  ــد ی ــا اتاقــک دارن ــد، ی منــازل تخریبــی بودن
ــتند.  ــین هس ــاره نش ــا اج ــد و ی ــس دارن کانک
مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجــان شــرقی، 
ــیب  ــازل آس ــرات من ــرد: تعمی ــان ک خاطرنش
دیــده تــا پایــان ایــن مــاه بــه اتمــام می رســد 
ــم  ــازی ه ــی بازس ــات اجرای ــی از عملی و بخش
قبــل از بــارش بــرف آغــاز شــده بــود و ادامــه 
ــا  ــه ت ــد ک ــه می یاب ــد ٩٩ ادام ــس از عی آن پ
ــه  ــده ب ــازی ش ــازل بازس ــاه من ــدود تیرم ح

ــه اتمــام برســد. ــل ب صــورت کام

سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: اعتراض کشــاورزان 
ــت  ــی دول ــه حــق اســت ول ــدم ب ــن گن ــه قیمــت پائی نســبت ب
ــد  ــاره قیمــت خری ــه یکب ــد ب ــه نمی توان ــی دارد ک ــز معذورات نی

تضمینــی گنــدم را افزایــش دهــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبــاس کشــاورز در جریــان افتتــاح 
امســال  افــزود:  ورامیــن  کشــاورزی شهرســتان  طرح هــای 
میــزان تولیــد گنــدم بســیار مناســب بــود و می توانســت 
ــه قیمــت  ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول ــی را برطــرف کن ــای داخل نیازه
خریــد تضمینــی گنــدم، برخــی از کشــاورزان ترجیــح دادنــد کــه 
گنــدم خــود را در انبــار نگهــداری کننــد و نتوانســتیم کل گنــدم 

ــم. ــداری کنی ــدی را خری تولی
ــاه جامعــه و توجــه  ــه خاطــر رف وی اظهــار داشــت: دولــت ب
ــدم را  ــت گن ــد قیم ــان، نمی توان ــرف ن ــردم در مص ــاز م ــه نی ب
ــن  ــا تامی ــا ب ــم ت ــاش داری ــی ت ــد ول ــش ده ــاره افزای ــه یکب ب
نهاده هــای کشــاورزی از جملــه کــود و ســم ارزان قیمــت، 

ــم. ــرف کنی ــاورزان را برط ــکات کش ــی از مش برخ

ــه منظــور  ــه اینکــه برخــی از مواقــع ب ــا اشــاره ب کشــاورز ب
هســتیم  گنــدم  واردات  بــه  مجبــور  کشــور،  نیــاز  رفــع 
ــه  ــی و چ ــد داخل ــرای تولی ــه ب ــدم چ ــرد: گن ــان ک خاطرنش
ــود. ــن می ش ــی تامی ــزار و ۲۰۰ تومان ــار ه ــا ارز چه واردات، ب

ــی  ــه ای حصــار گل ــاح شــهرک گلخان ــه افتت ــا اشــاره ب وی ب
ورامیــن اضافــه کــرد: دســتگاهای حمایــت کننــده مالــی و انرزی 

کمــک کردنــد تــا ایــن مجموعــه پــس از ســال ها بــه تولیــد گل، 
ســبزی و صیفــی رســیده و ســهم مهمــی در اشــتغال ایفــا کنــد.

ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــت وزارت جه سرپرس
تامیــن آب زابــل نیــز گفــت: پــس از هشــت ســال خشکســالی، 
آب مــورد نیــاز بــرای ۴6 هــزار از اراضــی جدیــد زابــل بــا عنایــت 
رهبــر مخعظــم انقــاب و تامیــن اعتبــارات از صنــدوق توســعه 
ملــی، فراهــم شــده و امســال بیــش از 5۰ هــزار هکتــار گنــدم 
و جــو پائیــزه و 3۰ هــزار هکتــار گنــدم بهــاره پــس از ســال هــا 

ــود. ــت می ش کش
ایــن مســئول یــادآور شــد: موظفیــم کــه تعادیلــی در توســعه 
ــتگاه  ــل دس ــا تعام ــیم و ب ــته باش ــاورزی داش ــای کش ــروژه ه پ

هــای فنــی، اعتبــاری و پشــتیبانی طــرح هــا را پیــش ببریــم.
ــر،  ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــمین روز از ای ــا شش ــان ب همزم
ــا حضــور وزیــر  پنــج طــرح کشــاورزی در شهرســتان ورامیــن ب
ــتانی  ــئوالن شهرس ــران و مس ــتاندار ته ــاورزی، اس ــاد کش جه

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــاح و م افتت

مدیرعامـل سـازمان تاکسـیرانی شـهرداری تبریـز از حذف 
سـهمیه سـوخت تاکسـی های بـدون پروانـه از اول اسـفند ٩8 
خبـر داد و گفـت: راننـدگان جدیـدی فاقـد بیمـه هسـتند، 

جایگزیـن راننـدگان غیرفعـال و بازنشسـته می شـوند. 
ــا  ــژاد در گفتگــو ب ــا، محمدحســین اکبرن ــه گــزارش ایرن ب
ــه تاکســیرانی هــای  ــه اعــام اتحادی ــا اشــاره ب ــگاران ب خبرن
شــهری کشــور در خصــوص قطــع ســهمیه ســوخت تاکســی 
ــای  ــی ه ــکان تاکس ــرد: مال ــام ک ــه، اع ــد پروان ــای فاق ه
مذکــور تــا پایــان مــاه جــاری )بهمــن( فرصــت دارنــد نســبت 
بــه دریافــت و یــا تمدیــد پروانــه خــود جهــت جلوگیــری از 

ــدام کننــد. حــذف ســهمیه ســوخت اق
وی بـا اشـاره بـه بیمـه راننـدگان جدیـد تاکسـی هـا، عنوان 
کـرد: بیمـه تاکسـیرانان جدیدالـورود از سـال ٩3 تاکنـون اتفاق 

نیفتـاده بـود که بـا پیگیری هـای مسـمتر، در نظر داریـم تا این 
تاکسـیرانان جایگزیـن رانندگان غیرفعال و بازنشسـته شـوند.

در  تبریـز  شـهرداری  تاکسـیرانی  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خصـوص خدمـات ارائـه شـده بـه رانندگان تاکسـی هـا، ادامه 
السـتیک  تاکسـیرانان،  بـه  خدمـات  ارائـه  راسـتای  در  داد: 
خـودرو و گوشـت تنظیم بـازار به قیمـت تعاونی بـه آنها تعلق 
مـی گیـرد و راننـدگان تاکسـی هـا مـی تواننـد بـا ارائـه کپی 
کارت شـهری و کارت ماشـین، حواله خریـد از تعاونی مصرف، 

بگیرند. تحویـل 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مابـه التفاوت نرخ سـوخت تاکسـی 
تلفنـی هـا و سـرویس هـای مـدارس به حسـاب راننـدگان این 
خودروهـا واریز می شـود، افـزود: این مابه التفاوت نرخ سـوخت 
بـه حسـاب تعـدادی از راننـدگان واریـز شـده و پیگیر هسـتیم 

تـا ایـن نـرخ بـه حسـاب بقیـه راننـدگان فعـال و مشـمول نیز 
واریز شـود.

ــای آموزشــی  ــزاری کاس ه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــژاد ب اکبرن
بــرای تاکســیرانان، اظهــار کــرد: کاس هــای آموزشــی بــرای 
ــی شــود  ــزار م ــه شــکل منظــم برگ ــاه ب ــر م تاکســیرانان ه
ــی  ــررات راهنکای ــا مباحثــی همچــون مق ــن کاس ه و در ای
ــای  ــه ه ــن نام ــافران، آئی ــا مس ــار ب ــوه رفت ــی، نح و رانندگ

ــود. ــی ش ــوزش داده م ــادآوری و آم ــی ی انضباط
وی بـه اضافه شـدن ۱5 دسـتگاه خـودروی جدید تاکسـی 
بـه نـاوگان مسـافربری درون شـهری اشـاره کـرد و گفـت: در 
جهـت ارائـه خدمـات و رفـاه حـال مسـافران خـط فـرودگاه و 
بـا توجـه به درخواسـت مدیـرکل فـرودگاه بین المللی شـهید 
مدنـی تبریـز، طـی روزهـای گذشـته ۱5 دسـتگاه تاکسـی بـا 

سیسـتم آریـو بـه ایـن خط اضافه شـده اسـت.
مدیرعامـل سـازمان تاکسـیرانی شـهرداری تبریـز افـزود: با 
توجـه بـه افزایـش میـزان سـفر تاکسـی هـای فـرودگاه، پیگیر 
هسـتیم که سـهمیه سـوخت این تاکسـی هـا نیز افزایـش یابد.

لیتـر و  در حـال حاضـر تاکسـی های دوگانـه سـوز ۲5۰ 
دارنـد. بنزیـن  سـهمیه  لیتـر   ۴۰۰ بنزین سـوز  تاکسـی های 

سرپرست وزارت جهادکشاورزی:

اعتراض کشاورزان در خصوص قیمت پایین گندم به حق است

منازل مسکونی زلزله زدگان میانه تابستان ۹۹ تکمیل می شود 

سهمیه سوخت تاکسی های بدون پروانه از اول اسفند حذف می شود

ــت،  ــی وزارت صنع ــع معدن ــدن و صنای ــور مع ــاون ام مع
معــدن و تجــارت گفــت: تکمیــل زنجیــره فــوالد و بهره گیــری 
ــن  از ظرفیــت کامــل کارخانه هــای فعــال، ۲ برنامــه مهــم ای
ــر تــوان داخلــی بــه زودی  ــا تکیــه ب وزارتخانــه اســت، کــه ب

ــود.  ــق می ش محق
بـه گـزارش ایرنـا، داریـوش اسـماعیلی در آییـن افتتـاح 
طـرح صنعتـی دیرگدازهـای زاگـرس سفیددشـت چهارمحال 
و بختیـاری اظهـار داشـت: امروز ایـران در جایگاه دهـم تولید 
فـوالد در جهـان قـرار گرفتـه اسـت و ایـن افتخـار بزرگـی 
اسـت کـه در راسـتای تقویـت آن تمـام تـاش خـود را به کار 

گرفته ایـم.
اهـداف  مهمتریـن  از  را  فـوالد  زنجیـره  تکمیـل  وی، 
تعییـن شـده اعـام کـرد و گفـت: الکتروگرافـی یکـی از ایـن 

زنجیره هاسـت کـه واحد تولیـدی آن وارد فـاز عملیات اجرایی 
شـده، تجهیـزات آن وارد کشـور شـده و تـا چندمـاه آینـده به 

می رسـد. تولیـد 
فـوالد  ویـژه صنعـت  نسـوزهای  اسـماعیلی،تولید قطعـات 
را از دیگـر زنجیره هـای فـوالد برشـمرد و گفـت: ایـن زنجیـره 
نیـز بـا همـت تولیدکننده چهارمحـال و بختیاری ایجاد شـده و 
می تواند سـهم بسـزایی در خودکفایی کشـور در شـرایط تحریم 

ایفـا کند.
ــت،  ــی وزارت صنع ــع معدن ــدن و صنای ــور مع ــاون ام مع
معــدن و تجــارت در ادامــه از تقویــت ارتبــاط صنعــت و 
دانشــگاه خبــر داد و گفــت: در همیــن راســتا درصدد هســتیم 
ــای  ــا واحده ــراه ب ــعه را هم ــق و توس ــای تحقی ــا واحده ت
ــا ۱۰ درصــد فــروش  تولیــدی ایجــاد کنیــم و مقــرر شــده ت

ایــن واحدهــا در بخــش تحقیــق و توســعه اســتفاده می شــود.
ــی و  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــن در  ــامان و ب ــردم شهرســتان های شــهرکرد، س ــده م نماین
ــا  ــد جهت گیری ه ــت: بای ــز گف ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
در حــوزه سیاســت داخلــی و خارجــی در راســتای مقابلــه بــا 

ــرد. ــی انجــام گی ــوان داخل ــر ت ــه ب ــا و تکی تحریم ه
ــرایط  ــرد: ش ــد ک ــن تاکی ــن آیی ــان در ای ــیر نوری اردش
کشــور در زمــان کنونــی، حســاس و توســعه در صنایــع بــرای 

ــارج ضــروری اســت. ــه خ کاهــش وابســتگی ب
وی افـزود: از وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت انتظار می رود 
بـرای تسـریع در رونـد توسـعه صنعتی چهارمحـال و بختیاری 

کمـک کند.
نوریــان تصریــح کــرد: ســند توســعه چهارمحــال و بختیاری 

تدویــن شــده و امیــد اســت تــا پایــان ســال جــاری بــه نتیجــه 
. سد بر

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و معاونان در سـفر ۲ روزه 
بـه چهارمحـال و بختیـاری از بخش هـای مختلـف صنعتـی و 
تولیـدی اسـتان دیـدن می کننـد و بـا حضـور وی کارخانـه 
بـه  بروجـن  شهرسـتان  در  فـوالد  صنعـت  نسـوز  قطعـات 

رسـید.  بهره بـرداری 
بـرای نخسـتین بـار 6 نوع محصـول در این کارخانـه تولید 
می شـود کـه نیـاز صنایـع فـوالد در بخـش ریخته گری کشـور 
 ۴۰۰ سـرمایه گذاری  بـا  کارخانـه  ایـن  و  میکنـد  تامیـن  را 
میلیـارد ریالـی بخش خصوصـی و 5۰ میلیارد ریال تسـهیات 
راه انـدازی شـد که ۱۲۰ نفـر در این کارخانه مشـغول فعالیت 

شدند.
ایـن واحـد صنعتی در زمینه تولید اجرام سـرامیکی نسـوز، 
تولیـد انـواع نازل هـای ریختـه گـری، اسـتوپرها و نیـم نازل ها 

می کند. فعالیـت 

زنجیره تولید فوالد در کشور بزودی تکمیل می شود

تجدید آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری زیرزمیــن پاســاژ قائــم )بصــورت اجاره( 

را از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی بــه واجدیــن شــرایط اقــدام نماید.
ــی از  ــار آگه ــخ انتش ــن تاری ــده را از اولی ــناد مزای ــه روزه اس ــد هم ــی توانن ــان م متقاضی

ــد. ــت نماین ــهرداری دریاف ش
ضمنًا شهرداری در، رد یا قبول یک و کلیه پیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/19       -       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/26

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۹8/12/06 می باشد.
ایمانی - شهردار آذرشهر

م الف:  527/45۳1

روزنامه سراسری عجب شیر 
از تمامی شهر ها نماینده 

فعال می پذیرد
۰۹۱43۰۱۰۵73
۰4۱ 36۵6766۰



شنبه 19 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 671 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
برگزاری حراجی ماهانه آثار هنری و 

صنایع دستی فیروزه در تبریز

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی ضمــن اعــام 
خبــر برگــزاری حراجــی ماهانــه آثــار هنــری و 
صنایع دســتی فیــروزه، ایــن رویــداد را محفلــی 
بومــی  و  اصیــل  صنایع دســتی  ارائــه  بــرای 

هنرمنــدان ایــن اســتان، دانســت. 
ــدار ضمــن اعــام  ــا، مرتضــی آب ــه گــزارش ایرن ب
ــری و  ــار هن ــه آث ــراج ماهان ــت: ح ــر، گف ــن خب ای
صنایع دســتی بــا هــدف حمایــت از هنرمنــدان و 
دانشــجویان رشــته های هنــری و ایجــاد فضــای 
دائمــی بــرای ارائــه ایــن آثــار نفیــس برگــزار 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حراجــی محفلــی بــرای 
ــزود:  ــت، اف ــی اس ــل و بوم ــتی اصی ــه صنایع دس ارائ
ــدا توســط کارشناســان مجــرب در  ــار، ابت تمامــی آث
تمامــی رشــته ها مــورد ارزیابــی می شــود تــا اصالــت 
و کیفیــت آن هــا مــورد تأییــد قــرار گیــرد و ســپس 

ــر در حراجــی صــادر می شــود. مجــوز شــرکت اث
وی بــا بیــان این کــه ارتقــا کیفــی و کمــی، 
احیــاء، توســعه و ترویــج صنایع دســتی بومــی و 
ــن حراجــی  ــزاری ای ــدف برگ ــا ه ــر ب ــنتی از دیگ س
و  هنــری  آثــار  ماهانــه  حــراج  افــزود:  اســت، 
ــن فضــا،  ــردن ای ــم ک ــر فراه ــاوه ب صنایع دســتی ع
ــنایی  ــز آش ــان نی ــردم و مخاطب ــود، م ــبب می ش س
بیشــتری بــا هنرهــای اصیــل و بومــی داشــته باشــند.

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی اســتان گفــت: حــراج ماهانــه فیــروزه 
اولیــن پنجشــنبه و جمعــه هرمــاه در خانــه قدیمــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ صدقیان
ــگاه  ــری دانش ــار هن ــی آث ــگاه دائم ــر نمایش مدی
ــرای  ــرکت ب ــزود: ش ــز اف ــز نی ــامی تبری ــر اس هن
هنــر  دانشــگاه  دانشــجویان  تبریــز،  هنرمنــدان 
ــگاه های  ــایر دانش ــجویان س ــز، دانش ــامی تبری اس
هنــری،  گالرهــای  مجموعــه داران،  اســتان، 
آذربایجــان  اســتان  شهرســتان های  هنرمنــدان 
شــرقی و تمامــی عاقه منــدان صاحــب آثــار هنــری 

در ایــن نمایشــگاه ازاد اســت.
بــه  داد: عاقه منــدان  ادامــه  دیــدار  حبیــب 
مشــارکت در زمــان اعام شــده آثــار خــود را همــراه 
بــا قیمــت پیشــنهادی بــه دبیرخانــه حراجــی تحویل 
خواهنــد داد، همچنیــن تعــداد آثــار تحویلــی بــرای 
هــر هنرمنــد حداکثــر 3 اثــر و تعــداد آثــار تحویلــی 
ــر  ــر ۲۰ اث ــه داران حداکث ــا و مجموع ــرای گالری ه ب

خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز اولیــن دوره طــرح 
فیــروزه، بیــان کــرد: زمــان تحویــل آثــار در روزهــای 
۱5 الــی ۲5 بهمن مــاه ٩8 در محــل خانــه تاریخــی 
صدقیانــی تبریــز خواهــد بــود و تمامــی آثــار از نظــر 
ــارت  ــت نظ ــط هیئ ــه توس ــت ارائ ــری و کیفی هن

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد ارزیاب م
دیــدار در خاتمــه گفــت: اولیــن دوره حــراج 
آثــار هنــری و صنایع دســتی طــی روزهــای 8 
ــه  ــاری »خان ــکده معم ــل دانش ــفند در مح و ٩ اس

تاریخــی صدقیانــی تبریــز« برگــزار می شــود.

امیر خلبان نصیرزاده:
حمایت از بازی های موبایلی 

در دستور کار نیروهای مسلح است

فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش گفــت: حمایــت از بازی هــای موبایلــی 
ــا تبییــن  ــن م ــا الگوهــا و فرهنــگ بومــی و آنچــه کــه در ســنت و دی ب

شــده در دســتور کار نیروهــای مســلح قــرار گرفتــه اســت.
ــز  ــان عزی ــر خلب ــور امی ــا حض ــمی ب ــی مراس ــر، ط ــزارش مه ــه گ ب
نصیــرزاده فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش، امیــر هادیــان معــاون 
هماهنــگ نیــروی هوایــی ارتــش و ســردار رحمــان علیدوســت جانشــین 
رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی از دو دســتاورد 

ــد. ــی ش ــا رونمای ــی نهاج فرهنگ
کتــاب »تلخ تــر از انتظــار« مــروری بــر زندگــی امیــر سرلشــکر 
ــی  ــازی موبایل ــت همســرش و ب ــه روای ــری ب ــان شــهید اســداهلل برب خلب
»ســرباز قهرمــان« کــه توســط کارکنــان وظیفــه نیــروی هوایــی ارتــش 
طراحــی و ســاخته شــده اســت، دو محصــول فرهنگــی بودنــد کــه در ایــن 

مراســم از آنهــا رونمایــی شــد.
امیــر خلبــان نصیــرزاده در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران 
ــف فضــای مجــازی  ــر اهمیــت فعالیــت در حوزه هــای مختل ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــه ب ــرم و مقابل اظهــار کــرد: نیــروی هوایــی ارتــش در حــوزه جنــگ ن
عملیــات روانــی دشــمن برنامه هــای متعــددی در دســت انجــام دارد کــه 
عمــده ایــن برنامه هــا بــرای کارکنــان پایــور و نیروهــای وظیفــه کــه در 

معــرض تهدیــدات بیشــتر دشــمنان هســتند، انجــام می شــود.
ــوزه  ــا در ح ــف در نهاج ــای مختل ــن برنامه ه ــه تبیی ــاره ب ــا اش وی ب
ــده  ــای فرمان ــه توصیه ه ــل ب ــتای عم ــت: در راس ــازی گف ــای مج فض
ــان  ــرای کارکن ــژه ب ــای وی ــم برنامه ه ــه تنظی ــوا در زمین ــم کل ق معظ
وظیفــه در مــدت زمــان خدمــت در نیروهــای مســلح، در نیــروی هوایــی 
ــن برنامه هــا  برنامه هــای متعــددی طراحــی شــده اســت کــه یکــی از ای

ــت. ــراه اس ــن هم ــه ای و تلف ــای رایان ــوزه بازی ه ــه ح ورود ب
ــوزه  ــه ح ــان اینک ــا بی ــن ب ــش همچنی ــی ارت ــروی هوای ــده نی فرمان
بازی هــای رایانــه ای و تلفــن همــراه از حوزه هایــی اســت کــه جوانــان در 
آن حضــور دارنــد، خاطرنشــان کــرد: اگــر در ایــن فضاهــا حضــور نداشــته 
باشــیم، خــأ ایــن حضــور بــا دشــمنان پــر خواهــد شــد؛ بــه همیــن دلیل 
حمایــت از بازی هــای تلفــن همــراه بــا الگوهــا و فرهنــگ بومــی و آنچــه 
کــه در ســنت، فرهنــگ و دیــن مــا تبییــن شــده در دســتور کار نیروهــای 

مســلح قــرار گرفتــه اســت.

ایران به فناوری ماهواره بر نسل سوم دست یافت 
ــی  ــر توانای ــر ظف ــه ماهواره ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــازمان فضای ــس س رئی
ارســال همزمــان داده هــای دریافتــی بــه ۲56 ایســتگاه فضایــی در دنیــا 
ــوان  ــا عن ــوم ب ــل س ــر نس ــاوری ماهواره ب ــه فن ــران ب ــت: ای را دارد، گف

ــه اســت.  »ســریر« دســت یافت
                                                                                 بــه گــزارش فــارس، مرتضــی بــراری معــاون وزیــر ارتباطــات و 
ــر نســل  ــه فنــاوری ماهواره ب ــران ب ــا بیــان اینکــه ای فنــاوری اطاعــات   ب
ســوم دســت یافتــه اســت،  گفــت: همانطــور کــه می دانیــد در آینــده ای 
نزدیــک تمــام تکنولــوژی و توســعه یافتگی کشــورها توســط فضــا و 
ماهــواره انجــام می شــود کــه در ایــن زمینــه یکــی از اولویت هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــتاوردهای فضای ــا و دس ــم فض ــر عل ــز ب ــا تمرک ــور م کش
ــا ســرمایه گذاری در ایــن بخــش  خوشــبختانه طــی چنــد ســال اخیــر ب
امــروز توانســته ایم ماهواره هایــی را                                             طراحــی و بــه مرحلــه ســاخت 
ــتند. ــاص هس ــای خ ــا دارای ویژگی ه ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــانیم ک برس

به فناوری ماهواره بر نسل سوم دست یافتیم
ــی  ــی فضای ــورای عال ــای ش ــه حمایت ه ــه ب ــا توج ــزود: ب ــراری اف ب
کــه از 5 وزیــر دولــت تشــکیل می شــود، امــروز توانســته ایم بــه 
فنــاوری ماهواره بــر نســل ســوم دســت یابیــم. همچنیــن یکــی دیگــر از 
ویژگی هــای ماهــواره  ایرانــی و بومــی ظفــر ایــن اســت کــه ایــن ماهــواره 
ــتگاه  ــه ۲56 ایس ــان ب ــا را                                             همزم ــی از فض ــای دریافت ــد داده ه می توان

ــد. ــال کن ــا ارس ــی در دنی فضای

 می خواهیم سرعت پیشرفت علم و فناوری را                                             در حوزه 
فضا افزایش دهیم

از  ایـــران تصریـــح کـــرد:                                                                                                                           یکـــی  رئیـــس ســـازمان فضایـــی 
برنامه هـــای مهـــم مـــا در حـــوزه فضـــا ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم بـــا 
ایجـــاد بسترســـازی های الزم، نخبـــگان و فارغ التحصیـــان دانشـــگاهی 
ـــاوری  ـــم و فن ـــرفت عل ـــرعت پیش ـــا س ـــرده ت ـــذب ک ـــوزه ج ـــن ح را                                             در ای
ـــوزه  ـــک ح ـــا ی ـــوزه فض ـــه ح ـــم؛ چراک ـــش دهی ـــا افزای ـــوزه فض را                                             در ح
اقتـــداری بـــرای جمهـــوری اســـامی اســـت، درواقـــع بایـــد بگویـــم 
آینـــده هـــر کشـــوری را                                             انقـــاب فضایـــی و اقتصـــاد فضایـــی تعییـــن 

خواهـــد کـــرد.

 از سال 1402 گام ها و اقدامات جدی را                                             برای ماهواره بر 
سروش انجام می دهیم

ــروش  ــر سـ ــاخت ماهواره بـ ــرفت در سـ ــه پیشـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــدی  ـــات ج ـــا و اقدام ـــال ۱۴۰۲ گام ه ـــم از س ـــا می توانی ـــه داد: م ادام
را                                             بـــرای ماهواره بـــر ســـروش انجـــام دهیـــم، بـــه طـــوری کـــه ایـــن 
ــای  ــه دارد ماهواره هـ ــی کـ ــی و قدرتـ ــا توانایـ ــد بـ ــواره می توانـ ماهـ
ـــو  ـــدار ژئ ـــی م ـــری یعن ـــزار کیلومت ـــدار 36 ه ـــور را                                             در م ـــف کش مختل

ـــد. ـــرار ده ق

وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: خبـر منتقـل 
نشـدن ایرانیـان مقیـم چین که امروز به کشـور 
آمدنـد بـه قرنطینـه کـذب بـوده و مسـتقیماً از 

پـرواز بـه قرنطینـه انتقال داده شـدند.
بـه گـزارش مهـر، محمـد اسـامی در مراسـم 
بهـره بـرداری از ۱۰ هـزار واحـد مسـکن مهـر 
پردیـس بـا بیـان اینکه توانسـتیم در این شـرایط 
سـخت اقتصـادی چـرخ مسـکن را بـه حرکـت 
درآوریـم، گفت: تعهد کرده بودیم که در سـالهای 
٩8 و ٩٩، 5۰۰ هـزار واحد مسـکن مهر را تکمیل 
کـرده و بـه متقاضیـان تحویـل دهیم که بـه این 
قـول خـود طبـق برنامـه ریـزی عمـل خواهیـم 
کـرد ولـی واحدهـای دارای مشـکات حقوقی که 
عمدتـاً تعاونی هـا هسـتند مسـتثنی خواهـد بود.

وی افـزود: امروز جشـن اختتام مسـکن مهر 
سیسـتان و بلوچسـتان را برگـزار کردیـم و تـا 
چنـد روز آینـده مسـکن مهـر اسـتان اصفهـان 
مهـر  مسـکن  رسـید.  خواهـد  پایـان  بـه  نیـز 
اسـتان تهـران و خصوصـاً پردیـس کـه پایتخت 

مسـکن مهر اسـت طبـق برنامه زمـان بندی به 
می رسـد. سـرانجام 

وزیـر راه و شهرسـازی بـا تاکیـد بـر اینکه ما 
بـرای زندگـی  را  می بایسـت شـهرهای جدیـد 
مـردم آمـاده کنیم و صرفـاً خوابگاه بـرای مردم 
نسـازیم، ادامـه داد: سـاخت مسـکن بـه تنهایی 

بـه وزارت راه و شهرسـازی ارتبـاط نـدارد و مـا 
بـه بخـش مسـکن ورود  از وظایفمـان  بیشـتر 
کردیـم در حالـی کـه منابـع کافـی نداریـم. بـا 
ایـن حـال معتقدیـم باید در جاه هاییکه مسـکن 
بـه صـورت انبـوه سـاخته می شـود زیربناهـا و 

روبناهـا نیـز تکمیل شـود.

اسـامی در حاشـیه ایـن مراسـم در جمـع 
خبرنـگاران خاطرنشـان کـرد: پرونـده مسـکن 
مهـر تا قبـل از اتمام سـال آینده در کل کشـور 

بسـته می شـود.
مهـر  خبرنـگار  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  وی 
مبنـی بـر عـدم انتقـال مسـافران پـرواز امـروز 
ووهـان بـه تهران کـه دانشـجویان ایرانـی مقیم 
چیـن را بـه کشـور انتقـال داده، اظهـار داشـت: 
خبرهایـی کـه در شـبکه های اجتماعی منتشـر 
ایـن  بررسـی شـود.  اصالتشـان  بایـد  می شـود 

خبـر واقعیـت نـدارد.
اسـامی تاکیـد کـرد: مسـافران ایـن پـرواز 
مسـتقیماً به قرنطینـه رفتند و وزارت بهداشـت 
رأسـا این عملیـات را انجام داد. حتی مسـافران 
پـرواز ووهـان وارد ترمینـال اصلی فـرودگاه امام 
خمینی نشـده و مسـتقیماً بـه قرنطینـه رفتند.

وزیـر راه افـزود: حتـی در طـول پـرواز نیز از 
کـروی پـروازی فاصله داشـتند و می شـود که از 

قرنطینـه بـه قرنطینه منتقل شـدند.

رئیــس مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی جزئیــات پذیــرش 
ــریح  ــکی را تش ــوم پزش ــگاه های عل ــگر در دانش ــک پژوهش پزش
ــذب  ــق ج ــن طری ــب از ای ــون ۴5 داوطل ــت: تاکن ــرد و گف ک

شــده اند.  دانشــگاه ها 
ــات  ــه جزئی ــدرزاده ب ــن حی ــر آبتی ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــگر در دانش ــک پژوهش ــرش پزش پذی
کشــور اشــاره و اظهــار کــرد: برنامــه پزشــک پژوهشــگر باالتریــن 
ــان  ــت، درم ــی در وزارت بهداش ــوزش عال ــی آم ــت تحصیل فرص
ــکان  ــکان و دندان پزش ــه پزش ــه ب ــوده ک ــکی ب ــوزش پزش و آم
ــد  ــدف رش ــا ه ــه ب ــن برنام ــع ای ــرد. در واق ــق می گی ــر تعل برت
ــرت  ــد مهاج ــتن از رون ــت و کاس ــتای حمای ــک در راس آکادمی
نخبــگان پزشــکی و دندان پزشــکی بــه خــارج از کشــور طراحــی 

ــن شــده اســت. و تدوی
ــن فرصــت  ــوق باالتری ــه ف ــرد: برنام ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــی در وزارت بهداش ــوزش عال ــی آم تحصیل
ــاوه  ــا ع ــرد ت ــق می گی ــر تعل ــکان برت ــکان و دندان پزش پزش
ــی و  ــوق تخصص ــی، ف ــی تخصص ــع بالین ــل در مقاط ــر تحصی ب
ــا رشــته  ــط ب ــه خــاص تخصصــی مرتب ــک زمین فلوشــیپ در ی
ــب  ــدرک PHD را کس ــده و م ــوزش دی ــز آم ــود نی ــی خ بالین

ــد. کنن
ــگر  ــک پژوهش ــه پزش ــرد: برنام ــد ک ــدرزاده تأکی ــر حی دکت

مقطــع جدیــد دانشــگاهی نبــوده و کریکولــوم آموزشــی آن عمــا 
ترکیبــی از محتــوای دوره تخصصــی، فــوق تخصصــی و فلوشــیب 
 Phd by( بالینــی بــه عــاوه دوره دکتــری تخصصــی پژوهشــی

Research( اســت.
ــه  ــت: آیین نام ــوزش پزشــکی گف ــز ســنجش آم رئیــس مرک
پزشــک پژوهشــگر بــر اســاس توافقنامــه اجــرای برنامــه پذیــرش 
ــی و  ــاون علم ــت و مع ــر بهداش ــان وزی ــگر می ــک پژوهش پزش
فنــاوری رییس جمهــور تدویــن شــده و طبــق آن مراکــز واجــد 
ــرای  ــرایط ب ــد ش ــراد واج ــه و اف ــی برنام ــرای میزبان ــرایط ب ش
ورود بــه برنامــه بــه عنــوان دســتیار پزشــک پژوهشــگر انتخــاب 
می شــوند و ایــن برنامــه کــه از ســال ٩3 اجرایــی شــده اســت، 

تاکنــون ۴5 نفــر پذیــرش گرفتــه اســت.
ــک  ــان پزش ــرش داوطلب ــل پذی ــه مراح ــدرزاده ب ــر حی دکت
پژوهشــگر اشــاره کــرد و گفــت: توانایی هــای بالقــوه در رهبــری، 
تحقیــق و آمــوزش نــوآوری، تفکــر انتقــادی و تحلیلــی، داشــتن 
ــنامه  ــتن دانش ــی، داش ــوزش عال ــه آم ــی ورود ب ــرایط عموم ش
دکتــرای حرفــه ای، پزشــکی یــا دندان پزشــکی در یکــی از 
دانشــگاه های معتبــر داخــل یــا خــارج از کشــور، کســب 
ــون  ــرکت در آزم ــه ای، ش ــرای حرف ــدل ۱6 در دکت ــل مع حداق
ــل ٩۰  ــوق  تخصصــی و کســب حداق ــا ف دســتیاری تخصصــی ی
درصــد حدنصــاب رشــته محــل، کســب موافقــت و نیــاز دانشــگاه 
و مراکــز تحقیقاتــی مــورد تأییــد معاونــت علمی وفنــاوری 
ــرایط  ــن ش ــن ای ــت از مهمتری ــت جمهوری و وزارت بهداش ریاس

اســت.
وی در پایــان تأکیــد کــرد: انتخــاب داوطلبــان بــرای پذیــرش 
ــده  ــبه ش ــدل کل محاس ــاس مع ــر اس ــگر ب ــکی پژوهش در پزش
ــه  ــه مصاحب ــای کمیت ــی اعض ــب و رأی نهای ــر داوطل ــرای ه ب
ــرای  کننــده صــورت می گیــرد. در واقــع دعــوت از متقاضیــان ب
ــره در  ــه ٩ نف ــای کمیت ــط اعض ــاختارمند توس ــه ای س مصاحب
صــورت احــراز شــرایط ورود بــه برنامــه پزشــک پژوهشــگر انجــام 
ــرایط ورود  ــان و ش ــاب داوطلب ــات انتخ ــه جزئی ــرد و البت می گی
از طریــق مرکــز ســنجش و آمــوزش کشــور اعــام خواهــد شــد.

مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
ــان  ــت: از زم ــور، گف ــع در کش ــون وس ــرح آزم ــت ط ــه وضعی ب
شــروع طــرح ارزیابــی وســع بیــش از 5۰ هــزار نفــر در اســتان 

ــد.  ــام کرده ان ــت ن ــرح ثب ــن ط در ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد مجی ــر وحی ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
طبــق قانــون برنامــه ششــم، دولــت مکلــف اســت فقــط دهــک 
ــاس  ــزود: براس ــد، اف ــگان کن ــه رای ــه را بیم ــن جامع ــای پایی ه
آیین نامــه اجرایــی طــرح آزمــون وســع، کســانی کــه هیچ گونــه 
ــی  ــات دولت ــد از خدم ــا می خواهن ــد و ی ــی ندارن دفترچــه درمان
بــرای صاحــب دفترچــه شــدن بهره منــد شــوند، بایــد بــه 
ــز  ــاه نی ــد و وزارت رف ــام کنن ــه و ثبت ن ــه مراجع ــایت مربوط س
ملــزم اســت در عــرض یــک مــاه در خصــوص مشــموالن اعــام 

نظــر کنــد.
وی، بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح مذکــور از ۱3 آبــان اجرایــی 
ــات یک ســری از  ــاه، اطاع ــرد: وزارت رف ــار ک شــده اســت، اظه
ثبــت نــام کننــدگان را در اختیــار بیمــه ســامت قرار داده اســت 
ــا  ــا رفــع اختــاف  نظرجزئــی موجــود، نتایــج بررســی ها ت کــه ب

ــده اعــام می شــود. ــد روز آین چن
مجیــدی بــا اشــاره بــه جمعیــت ۲ میلیونــی تحــت پوشــش 
بیمــه ســامت در آذربایجان شــرقی، گفــت: ایــن میــزان حــدود 

53 درصــد جمعیــت اســتان را شــامل مــی شــود.
ــاص  ــار خ ــر بیم ــزار و ٩۰۰ نف ــه ه ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــتند،  ــامت هس ــه س ــش بیم ــت پوش ــرقی تح در آذربایجان ش
خاطرنشــان کــرد: بســیاری از داروهــای ایــن افــراد رایــگان اســت 
و ســال گذشــته ۴5 میلیــارد تومــان بــرای هزینــه هــای درمانــی 

آنهــا پرداخــت شــده اســت.

ــرد:  ــه ک ــرقی اضاف ــان ش ــامت آذربایج ــه س ــرکل بیم مدی
همچنیــن ســال گذشــته نزدیــک بــه 6۰ میلیــارد تومــان بــرای 
ــرطان  ــه س ــا ب ــاران مبت ــی بیم ــیمی درمان ــن داروی ش تامی

ــه شــده اســت. هزین
ــرقی  ــان ش ــدن آذربایج ــوت ش ــه پایل ــاره ب ــا اش ــدی ب مجی
بــرای چهــار طــرح الکترونیکــی، گفــت: ارســال پرونــده و اســناد 
ــه  ــتان ک ــی در 33 بیمارس ــورت الکترونیک ــه ص ــتانی ب بیمارس
منجــر بــه صرفه جویــی ســه میلیــون و ۴5۰ هــزار بــرگ کاغــذ 
شــده اســت از جملــه اقدامــات بیمــه ســامت اســتان می باشــد 
کــه ایــن اقــدام در بیمارســتان های خصوصــی نیــز از فــردا اجــرا 

مــی شــود.
ــداف  ــه اهـ ــا را از جملـ ــه هـ ــانی بیمـ ــع همپوشـ وی رفـ
ــنجی  ــزود: استحقاق سـ ــرد و افـ ــوان کـ ــامت عنـ ــه سـ بیمـ
ــده در  ــام شـ ــای انجـ ــر طرح هـ ــتری از دیگـ ــز بسـ در مراکـ
ــور  ــن منظـ ــه همیـ ــه بـ ــت کـ ــتان اسـ ــتان های اسـ بیمارسـ
افـــراد بســـتری شـــده بـــا ارائـــه کدملـــی خدمـــات دریافـــت 

می کننـــد و اگـــر فـــردی دارای دو بیمـــه باشـــد بافاصلـــه از 
ـــراد  ـــل اف ـــورت کام ـــه ص ـــده و ب ـــخص ش ـــتعام مش ـــق اس طری

ــوند. ــت می شـ ــراز هویـ ــده احـ ــه کننـ مراجعـ
مدیــرکل بیمــه ســامت آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان 
کــرد: ۱5۰ هــزار نفــر از طریــق رفــع همپوشــانی از آمــار بیمــه 

ــد. ــه ان ــش یافت ــه ســامت کاه ــتانی بیم ــدگان اس ش
مجیــدی نسخه نویســی الکترونیکــی را جــزو برنامه هــای 
عملیاتــی شــده در آذربایجــان شــرقی اعــام کــرد و گفــت: بــر 
ایــن اســاس 6۷ هــزار فقــره اســناد بــه صــورت الکترونیکــی بــه 
بیمــه ســامت اســتان ارســال شــده اســت و تاکنــون ۲5 درصــد 
ــال  ــی ارس ــورت الکترونیک ــه ص ــود را ب ــناد خ ــا اس ــس ه موس

کرده انــد.
وی افــزود: ارجــاع الکترونیکــی آخریــن طــرح الکترونیکــی در 
اســتان مــی باشــد کــه در ایــن رابطــه 3۰ هــزار کــد ارجــاع از 
ســطح یــک بــه ســطح دو ارســال و منجــر بــه حــذف و صرفــه 

جویــی در کاغــذ و نیــز زمــان و هزینــه شــده اســت.
مدیـــرکل بیمـــه ســـامت آذربایجـــان شـــرقی بـــا بیـــان 
اینکـــه در ســـال ۱3۷۴ تعـــداد مراکـــز طـــرف قـــرارداد ایـــن 
ـــزان در  ـــن می ـــت: ای ـــود، گف ـــه ب ـــدود ۷۰۰ موسس ـــازمان ح س
ـــه  ـــیده اســـت و ب ـــزار و ۷۴۰ موسســـه رس ـــه ۲ ه ـــال ۱3٩۷ ب س
ـــرارداد  ـــرف ق ـــی ط ـــای درمان ـــه ه ـــد موسس ـــی ٩5 درص عبارت

ـــتند. هس
ــارد  ــدود ۱۰ میلی ــاه ح ــر م ــه ه ــان اینک ــا بی ــدی ب مجی
تومــان بــه داروخانــه هــا پرداخــت مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: 
پرداختــی مطالبــه تیرمــاه داروخانه هــا کامــل بــود و 3۰ درصــد 

شــهریور مــاه نیــز پرداخــت شــده اســت.

وزیر راه عدم انتقال مسافران ووهان به قرنطینه را تکذیب کرد

جزئیات پذیرش پزشک پژوهشگر از سوی وزارت بهداشت اعالم شد

ثبت نام ۵۰ هزار نفر در طرح وسع بیمه  سالمت آذربایجان شرقی

ــرقی  ــه در آذربایجان شـ ــده ولی فقیـ نماینـ
و امـــام جمعـــه تبریـــز گفـــت: یکـــی از 
ـــدن  ـــر ش ـــامی ۲ براب ـــام اس ـــتاوردهای نظ دس
ــه دوران  ــبت بـ ــی نسـ ــص ملـ ــد ناخالـ تولیـ
ـــاش  ـــی ت ـــن یعن ـــت و ای ـــاب اس ـــش از انق پی
هـــای فعـــاالن اقتصـــادی بـــه ثمـــر رســـیده 

اســـت. 
ــام و  ــت االسـ ــا، حجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
المســـلمین ســـیدمحمدعلی آل هاشـــم در 
دیـــدار مســـئوالن منطقـــه آزاد ارس بـــا وی 
بـــا بیـــان اینکـــه فعالیـــت هـــای اقتصـــادی 
صـــورت گرفتـــه در منطقـــه آزاد ارس در 
ـــت،  ـــی اس ـــادی مقاومت ـــق اقتص ـــتای تحق راس
اظهـــار کـــرد: رونـــق بخشـــی بـــه تولیـــد و 
ـــتاوردهای انقـــاب  ـــی از دس ـــوالت ایران محص
ـــاخت  ـــر س ـــت زی ـــا تقوی ـــه ب ـــوده ک ـــامی ب اس
ـــور  ـــه ظه ـــه منص ـــش ب ـــن بخ ـــای الزم در ای ه

رســـیده اســـت. 
ــار  ــزود: در کنـ ــز افـ ــه تبریـ ــام جمعـ امـ
رونـــق تولیـــد عرضـــه ایـــن محصـــوالت بـــه 
بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی کـــه میـــزان 
ـــی  ـــش داده یک ـــی را افزای ـــر نفت ـــادرات غی ص
دیگـــر از بـــرکات نظـــام اســـامی در ایـــران 

عزیـــز اســـت. 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــام آل هاش ـــت االس حج
ـــود  ـــکات بوج ـــه و مش ـــای ظالمان ـــم ه تحری
آمـــده در کشـــور گفـــت: هرچنـــد معیشـــت 
ـــکاتی  ـــا مش ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــردم در س م
ــدن  ــر شـ ــا ۲ برابـ ــت امـ ــوده اسـ ــراه بـ همـ
ــه دوران  ــبت بـ ــی نسـ ــص ملـ ــد ناخالـ تولیـ
پیـــش از انقـــاب دســـتاورد بزرگـــی اســـت 

کـــه بایـــد در جامعـــه تبییـــن شـــود. 
نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان 
ـــای  ـــه ه ـــه مجموع ـــم ب ـــاره ای ه ـــرقی، اش ش
تولیـــدی ارس در بخـــش هـــای صنعتـــی 

ــدن  ــع شـ ــزود: واقـ ــرد و افـ ــاورزی کـ و کشـ
ــرزی  ــر مـ ــه صفـ ــه آزاد ارس در نقطـ منطقـ
ـــده  ـــد ش ـــوالت تولی ـــا محص ـــده ت ـــب ش موج
ـــدف  ـــای ه ـــه بازاره ـــه ب ـــن منطق ـــی در ای ایران
صادراتـــی ارســـال شـــود و ایـــن خـــود یـــک 
ـــه  ـــان ب ـــور عزیزم ـــرای کش ـــم ب ـــتاورد مه دس

حســـاب مـــی آیـــد. 
ـــوذ  ـــه نف ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــه تبری ـــام جمع ام
ـــه  ـــران در منطق ـــامی ای ـــاب اس ـــی انق سیاس
گفـــت: بـــه برکـــت ایـــن دســـتاورد بـــزرگ 
ــیای  ــران در آسـ ــدار ایـ ــم عـــزت و اقتـ پرچـ

میانـــه و شـــمال آفریقـــا گســـترده شـــده و 
ـــا و  ـــت ه ـــر مل ـــران در دیگ ـــت ای ـــاب مل انق

انقـــاب هـــا اثرگـــذار بـــوده اســـت. 
ـــری  حجـــت االســـام آل هاشـــم، شـــکل گی
هویـــت ایرانـــی و اســـامی و پیشـــرفت در همـــه 
ـــن  ـــاوری و همچنی ـــی و فن ـــای علم ـــه ه عرص
ــی و  ــای دینـ ــام و ارزش هـ ــت اسـ حاکمیـ
معنـــوی را از دیگـــر دســـتاورد هـــای نظـــام 
اســـامی برشـــمرد و اظهـــار کـــرد: رویـــش 
ــف  ــای مختلـ ــه هـ ــاب در عرصـ ــای انقـ هـ
اقتصـــادی، علمـــی، سیاســـی، فرهنگـــی، 
اجتماعـــی و ورزشـــی دســـتاوردهایی دارنـــد 
ــه اهدافـــش  ــیدن بـ ــمن را در رسـ ــه دشـ کـ

ناموفـــق ســـاخته اســـت. 
ـــنجری  ـــام س ـــت االس ـــدار حج ـــن دی در ای
امـــام جمعـــه جلفـــا و محســـن نریمـــان 
مدیرعامـــل منطقـــه آزاد ارس از فعالیـــت هـــای 
ـــورت در  ـــادی ص ـــی و اقتص ـــی ، سیاس فرهنگ

گرفتـــه در ایـــن منطقـــه گـــزارش دادنـــد.
منطقـــه آزاد ارس در ۱3۰ کیلومتـــری 
مجـــاورت  در  تبریـــز  غـــرب  شـــمال 
جمهـــوری هـــای آذربایجـــان و ارمنســـتان 
ــع  ــوان واقـ ــار نخجـ ــوری خودمختـ و جمهـ

ــت. ــده اسـ شـ

2 برابر شدن تولید ناخالص ملی دستاورد نظام اسالمی است

کاریکاتور

بازار داغ سودجویان ازکرونا!!!

فــروش ماســک های مقابلــه بــا کرونــا در شــبکه های اجتماعــی تــا 
ســقف 35  هــزار تومــان! 

منبع: تسنیم

رونوشت آگهی حصر وراثت
شماره کالسه ۹8/1150/2

ــنامه  ــناور دارای شناس ــد آش ــای مجی آق
شــماره ۹۴۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 

ــه کالس
۹8/۱۱۵۰/2 از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان جمــال آشــناور 
ــگاه  ــخ ۹8/۹/۷ اقامت ــنامه ۱ در تاری بشناس
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه

ــه  ــال وصدیق ــناور ف جم ــد آش ۱- مجی
بــه ش ش ۹۴۵ وکــد ملــی 2۰۶۳۳۳۹۹۷۱ 
ــد  ــل فرزن ــادره از باب و ت ت ۴/ ۱۳۶۰/۶ ص

پســر متوفــی
2- علیرضــا آشــناور ف جمــال وصدیقــه 
بــه ش ش ۳28 وکــد ملــی 2۰۶۳2۹2۴۰۱ 
و ت ت ۱۳۵۳/۴/2۵ صــادره از بابــل فرزنــد 

پســرمتوفی
۳- فرحنــاز آشــناور ف جمــال و صدیقــه 
ــه ش ش ۱۴ و کــد ملــی 2۰۶۴۰288۷۰  ب
ــد  ــل فرزن ــادره از باب و ت ت ۱۳۵۶/۶/۱ ص

دختــر متوفــی
۴-  فاطمــه آشــناور ف جمــال وصدیقــه 
بــه ش ش ۷8۷ و کــد ملــی 2۰۶۴۷۷۷۴۳۱ 
ــد  ــل فرزن ــادره از باب و ت ت ۱۳۶۶/8/۱2ص

دختــر متوفــی
۵-  صدیقــه بابائــی تــاری ف رمضانعلــی 
وننــه خانــم بــه ش ش۱۵۵۹ بــه کــد ملــی 
ــادره از  2۱۶۰۶۶۳۳۷۹ ت ت ۱۳۳۴/۵/۱ ص

بابــل همســر متوفــی
اینــک بــا تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــک  ــی ظــرف ی ــخ نشــر نخســتین آگه تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل
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آشپزی

خورش مالقورمه شمالی

مواد الزم:
بادمجـــان                             ۱ کیلوگـــرم
گوجـــه                                  5 یـــا 6 عـــدد

سبزی ساطوری شده )جعفری و نعنا(
 ۱ پیمانه
پیـــاز                                    ۱ عـــدد
آبغوره                                     به مقدار دلخواه
روغـــن                                  بـــه مقـــدار الزم
ـــواه ـــه دلخ ـــرش                           ب ـــار ت ان

گـــروه  در  شـــمالی  ماقورمـــه  خـــورش 
غذاهـــای محلی-گیانـــی طبقـــه بنـــدی مـــی 
شـــود. خـــورش ماقورمـــه شـــمالی را مـــی 
ــی  ــام و حتـ ــای نهار،شـ ــده هـ ــد در وعـ توانیـ
ـــمزه و  ـــورش خوش ـــن خ ـــد. ای ـــل نمایی ـــار می افط
ـــج  ـــا برن ـــا ب ـــان و ی ـــا ن ـــد ب ـــی توانی ـــذ را م لذی
میـــل نماییـــد. میدانیـــد کـــه اگـــر بـــه دنبـــال 
غذاهـــای بـــدون گوشـــت باشـــید در بیـــن غذاهـــای 
شـــمالی انتخـــاب هـــای زیـــادی داریـــد. ایـــن 
ـــی  ـــت و جالب ـــدون گوش ـــن ب ـــم جایگزی ـــذا ه غ
ـــر  ـــوص اگ ـــه خص ـــت. ب ـــبزی اس ـــه س ـــرای قورم ب
در خـــوردن حبوبـــات هـــم محدودیـــت داشـــته 

باشـــید.
ــد  ــع خریـ ــد موقـ ــوش نکنیـ ــتی، فرامـ راسـ
ــان  ــد بادمجـ ــعی کنیـ ــه سـ ــان همیشـ بادمجـ
هـــای تـــازه را انتخـــاب کنیـــد کـــه تلخـــی و 
ـــفت،  ـــوب س ـــان خ ـــد. بادمج ـــری دارن ـــم کمت تخ
ــا  ــدارد. بـ ــه نـ ــت و لکـ ــراق اسـ ــنگین و بـ سـ
ــاً  ــوب قطعـ ــوب و مرغـ ــان خـ ــاب بادمجـ انتخـ
ماقورمـــه خوشـــمزه تـــری خواهیـــد داشـــت.

 
طرز تهیه مرحله به مرحله خورش 

مالقورمه شمالی
ـــد و  ـــت بکنی ـــا را پوس ـــان ه ـــدا بادمج ۱- ابت
ـــه  ـــرده و ب ـــی خـــرد ک ـــه صـــورت نگین ـــا را ب آن ه
ـــد  ـــا ۲ ســـاعت در آب و نمـــک بخوابانی مـــدت ۱ ت
تـــا ســـیاهی و مـــزه ی تلـــخ بادمجـــان گرفتـــه 
شـــود و روغـــن کمتـــری بـــرای ســـرخ شـــدن 

ـــود. ـــرف ش مص
ـــا را  ـــبزی ه ـــاعت، س ـــی دو س ـــن یک ۲- در ای
ـــرد  ـــا را خ ـــدن آنه ـــک ش ـــد از خش ـــویید و بع بش

ـــد. کنی
3- پیـــاز را خـــرد کنیـــد و آن را در روغـــن 
ـــه  ـــه آن اضاف ـــه را ب ـــپس زردچوب ـــد س ـــت دهی تف

ـــد. کنی
ــان  ــه بادمجـ ــال نوبـــت آن اســـت کـ ۴- حـ
هـــای ماقورمـــه را آبکـــش کـــرده و آن هـــا را 
ـــت  ـــا را تف ـــپس آن ه ـــد س ـــه کنی ـــاز اضاف ـــه پی ب

دهیـــد.
ــه  ــا را کـ ــری و نعنـ ــه جعفـ ــک پیمانـ 5- یـ
ســـاطوری خـــرد کـــرده ایـــد بـــه پیـــاز و 
بادمجـــان اضافـــه کـــرده و آن هـــا را مخلـــوط 

ــد. کنیـ
6- گوجــه فرنگــی هــا را ریــز رنــده کــرده و آن 
را بــه مخلــوط اضافــه کنیــد. )گوجــه ماقورمــه را 

میتوانیــد هــم نگینــی خــرد کنیــد.(
ــار تـــرش تـــازه کـــه فریـــز  ۷- در آخـــر انـ
کـــرده ایـــد و نمـــک و فلفـــل بـــه آن اضافـــه 
کنیـــد و در تابـــه را ببندیـــد تـــا بادمجـــان هـــا 
ـــود  ـــت ش ـــز پخ ـــوب مغ ـــار خ ـــه و ان ـــا آب گوج ب

و خـــورش جـــا بیافتـــد.
ـــاده و خوشـــمزه را  ـــا افت ـــه ج خـــورش ماقورم
ـــان  ـــا ن ـــو ی ـــراه پل ـــد و هم ـــرو بریزی ـــرف س در ظ

ـــد. ـــان کنی ـــوش ج ن
 

نکته های کلیدی 
تهیه خورشت مال قورمه گیالنی

ـــه  ـــری ب ـــبت جعف ـــد نس ـــذا بای ـــن غ - در ای
ـــد. ـــه ۱ باش ـــا ۲ ب نعن

ــد  ــد مــی توانی ــار در دســترس نداری - اگــر ان
ــدار الزم  ــه مق ــتر ب ــوره بیش ــای آن از آبغ ــه ج ب

ــد. ــتفاده کنی اس
- مثــل خیلــی از غذاهــای شــمالی دیگــر 
میتوانیــد در اواخــر پخــت ایــن خــورش هــم روی 
آن یکــی دو عــدد تخــم مــرغ بشــکنید و بگذاریــد 
خــودش را بگیــرد. کمــی هــم نمــک و فلفــل روی 

تخــم مــرغ بپاشــید و ســپس ســرو کنیــد.
- بـــه جـــای ســـبزی تـــازه میتوانیـــد از 
ســـبزی خشـــک هـــم در تهیـــه ماقورمـــه 

اســـتفاده کنیـــد.
ــاز  ــراه پی ــید هم ــته باش ــت داش ــر دوس - اگ
ــرد  ــا خ ــده ی ــیر رن ــه س ــی دو حب ــد یک میتوانی

ــد. ــت بدهی ــم تف ــده ه ش
منبع: ایران کوک

تغییرات کتب درسی در دستور کار
 آموزش و پرورش قرار گرفته است 

وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش از تغییـــر کتـــب درســـی خبـــر داد و 
گفـــت: ایـــن موضـــوع در ســـال تحصیلـــی آینـــده اعمـــال خواهـــد 

ـــد.  ش
ـــوزش و  ـــر آم ـــی وزی ـــن حاجی میرزای ـــنیم، محس ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــورای  ـــه ش ـــتمین جلس ـــت و هش ـــزاری بیس ـــیه برگ ـــرورش در حاش پ
ــورای  ــرد: شـ ــار کـ ــگاران اظهـ ــع خبرنـ ــتان ها در جمـ ــی اسـ عالـ
عالـــی اســـتان ها یکـــی از نهادهایـــی اســـت کـــه اختیـــارات مهمـــی 
دارد و ایـــن مجموعـــه مدیریـــت شـــهری را بـــه مدیریـــت ملـــی و 

کشـــوری پیونـــد زده اســـت.
می توانیـــم  مـــا  زمینـــه  همیـــن  در  کـــرد:  تصریـــح  وی 
بـــا شـــورای عالـــی اســـتان ها بـــه امضـــا  تفاهم نامه هایـــی را 

اســـتفاده کنیـــم. یکدیگـــر  از ظرفیـــت  و  برســـانیم 
وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش گفـــت: البتـــه ایـــن تفاهم نامـــه 
ـــری  ـــا بازنگ ـــی ب ـــازه زمان ـــن ب ـــت و در ای ـــود داش ـــز وج ـــر نی پیش ت
صـــورت گرفتـــه مجـــددا بـــه امضـــا رســـید و امیدواریـــم بتوانیـــم 
ــرورش در  ــوزش و پـ ــترک کار آمـ ــم اندازهای مشـ ــود چشـ ــا وجـ بـ

شـــهرها را تســـریع کنیـــم.
حاجی میرزایـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن اصاحـــات 
در کتـــب آموزشـــی دانش آمـــوزان گفـــت: تولیـــد کتـــب درســـی 
ـــکام  ـــام اح ـــا تم ـــود را دارد ام ـــاص خ ـــای خ ـــد و پیچیدگی ه فرآین
ـــتور  ـــی در دس ـــب درس ـــر کت ـــرای تغیی ـــده ب ـــه ش ـــتورهای ارائ و دس
ـــد  ـــال خواه ـــوارد اعم ـــن م ـــده ای ـــال آین ـــروع س ـــت و در ش کار اس

ـــد. ش
وی همچنیـــن بـــه اهمیـــت مهارت آمـــوزی دانش آمـــوزان اشـــاره 
ـــت و  ـــوردار اس ـــی برخ ـــت باالی ـــئله از اهمی ـــن مس ـــت: ای ـــرد و گف ک
هـــم اکنـــون 35 درصـــد از دانش آمـــوزان در دوره متوســـطه در 
ـــک  ـــدام ی ـــر ک ـــتند و ه ـــت هس ـــه فعالی ـــغول ب ـــش مش ـــته کاردان رش
ـــوزه  ـــن ح ـــه در ای ـــذاری ک ـــا هدفگ ـــد ام ـــوزش می بینن ـــارت را آم مه
مـــد نظـــر اســـت ایـــن اســـت کـــه ایـــن میـــزان بـــه 5۰ درصـــد 
ــک  ــات یـ ــان تحصیـ ــس از پایـ ــوزان پـ ــد و دانش آمـ ــش یابـ افزایـ

ـــند. ـــده باش ـــوزش دی ـــارت را آم مه
ـــوزش  ـــت های آم ـــه سیاس ـــاره ب ـــا اش ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــر آم وزی
و پـــرورش در ارتبـــاط بـــا کاهـــش تنـــوع مـــدارس خاطـــر نشـــان 
ــد  ــی و 8٩ درصـ ــور غیردولتـ ــدارس کشـ ــد از مـ ــرد: ۱۱ درصـ کـ

دولتـــی هســـتند.
وضعیـــت  آخریـــن  درخصـــوص  پایـــان  در  حاجی میرزایـــی 
اســـتخدام معلمـــان حق التدریـــس گفـــت: پیـــش از ســـال ٩۱ 
ــم  ــدام کردیـ ــس اقـ ــان حق التدریـ ــت معلمـ ــل وضعیـ ــرای تبدیـ بـ
ــذب  ــوزه جـ ــن حـ ــر در ایـ ــزار نفـ ــده ۲6 هـ ــال آینـ ــل سـ و اوایـ

ــد. ــد شـ خواهنـ

پــرورش  و   آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
ــل از  ــردم قب ــد م ــت: ۴۷ درص ــتثنایی گف اس
انقــاب ســواد داشــتند و امــروز بــه رقــم بیــش 
ــاون  ــوان مع ــه عن از ٩۷ درصــد رســیده ایم و ب
وزیــر ادعــا می کنیــم یــک دانش آمــوز نداریــم 
کــه بخواهــد درس بخوانــد و مــا امکانــات 

ــیم.  ــته باش نداش
بــه گــزارش تســنیم، ســید جــواد حســینی 
ــاد  ــتان گناب ــورای اداری شهرس ــه ش در جلس
شهرســتان  ایــن  فرمانــداری  محــل  در 
ــتی و  ــامی از پس ــاب اس ــت: انق ــار داش اظه
ــگ و  ــرده، از جن ــور ک ــادی عب ــای زی بلندی ه
توطئــه تــا آشــوب امــا رهبــری بی نظیــر مقــام 
معظــم رهبــری و وحــدت مــردم توانســته 
تمامــی ایــن پســتی و بلندی هــا را پشــت ســر 
ــور  ــی ظه ــاب در زمان ــویی انق ــذارد؛ از س بگ

ــت. ــود داش ــدرت وج ــه دو ق ــرد ک ــدا ک پی
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
دشــمن  کــرد:  تصریــح  کشــور  اســتثنایی 
بــه دنبــال ایجــاد نارضایتــی، ناکارآمــدی، 
اگــر  و  اســت  بی اعتمــادی  و  ناامیدســازی 
مدیــر انقابــی اســت بایــد ایــن چهــار ویژگــی 
را برعکــس کنــد و اگــر از صبــح تــا شــب فقــط 

راه بــرود در خــط انقــاب نخواهــد بــود.
دهــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  حســینی 
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــن فرص ــد از ای ــر بای فج
ــرد  ــن ک ــردم تبیی ــرای م ــا را ب و کارآمدی ه
قــدرت  هشــتمین  مثــال  طــور  بــه  کــه 
پایــگاه  نظامــی جهــان شــده ایم و در زدن 

ــم و  ــان دادی ــکا آن را نش ــد« آمری »عین االس
یــا ۱۱۰ هــزار مدرســه داریــم کــه بیــش از ٩۲ 
درصــد آن بعــد از انقــاب ســاخته شــده اســت.

ــران از  ــم ای ــد عل ــرعت رش ــزود: س وی اف
آمریــکا و اتحادیــه اروپــا جلــو زده و رتبــه 
ــم؛  نخســت در جراحــی قلــب کــودکان را داری
رتبــه ســوم در پیونــد اعضــا و همچنیــن بیــش 
ــاز در کشــور  از ٩۰ درصــد داروهــای مــورد نی

تولیــد می شــود.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد: 
۴۷ درصــد مــردم قبــل از انقــاب ســواد داشــتند 
و امــروز بــه رقــم بیــش از ٩۷ درصــد رســیده ایم 
و بــه عنــوان معــاون وزیــر ادعــا می کنیــم یــک 
دانش آمــوز نداریــم کــه بخواهــد درس بخوانــد و 

مــا امکانــات نداشــته باشــیم.
کل  درصــد   ٩8 کــرد:  تاکیــد  حســینی 

اگــر  و  می کنیــم  ســنجش  را  نوآمــوزان 
مشــکات،  آن  بــا  متناســب  دارد  مشــکلی 
آمــوزش می دهیــم؛ ۱5۲ هــزار نفــر کــه دارای 
ــدارس  ــای م ــد تحــت آموزش ه مشــکل بوده ان

گرفته انــد. قــرار  اســتثنایی 
وی بیــان کــرد: ســواد در روســتا  تــا شــهر 
تفــاوت 35درصــدی در ابتــدای انقــاب داشــته 
و در حــال حاضــر ایــن رقــم، ۱۲ درصــد اســت، 
۲۴ هــزار کاس را طــی چنــد مــاه اســتاندارد 
ــاری   ــت، بخ ــه اس ــا گاز رفت ــم و هرج کرده ای
نفتــی برچیــده و مــدارس خشــتی و گلــی نیــز 

جمــع شــده اســت. 
پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
ــازمان  ــرد: س ــور خاطرنشــان ک ــتثنایی کش اس
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی نیــز مولــود 
انقــاب اســت و در ســال ۱3۷6 راه انــدازی 

ــد  ــی مانن ــات حمایت ــف خدم ــد؛در ۱6 ردی ش
ــگان  ــا را رای ــاز بچه ه ــام نی ــر تم دارو و ویلچ
اوتیســم  بچــه  امــروز  می کنیــم؛  برطــرف 
معلــم تخصصــی دارد و آمــوزش می بینــد و 
ــر در  از همیــن بچه هــا ســال گذشــته ۲8۰ نف

شــده اند. پذیرفتــه  دانشــگاه ها 
ــه  وی افــزود: بایــد در دهــه فجــر ایــن گون
خدمــات بــه مــردم گفتــه شــود کــه کارآمــدی 
نظــام بــه مــردم ارائــه شــود؛ از انتقــاد بــا روی 
بــاز اســتقبال کنیــم والبتــه خدمــات هــم 
ــر  ــتثنایی ۱۷ براب ــود.دانش آموزان اس ــان ش بی
نیــز8  ایــن ســازمان  اعتبــارات  شــده اند و 
درصــد در ســال جــاری رشــد داشــته و فقــط 
جهــت ایــاب و ذهــاب دانــش آمــوزان ۴6 

میلیــارد تومــان پرداخــت کرده ایــم.
ــی  ــای آموزش ــرد: فض ــوان ک ــینی عن حس
ــر  ــتثانیی ۲۲.5 مت ــوزان اس ــش آم ــرای دان ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــد در صورت ــد باش بای
دانش آمــوزان  بــرای  و  اســت  متــر   ۱۰.5
ــتاندارد  ــه اس ــد ب ــه بای ــت ک ــی 5.3 اس معمول

8.3 برســد.
ادامــه داد: سیاســت مــا در عرصــه  وی 
آمــوزش و پــرورش اســتثایی فراگیر ســازی، 
ــگام اســت و  ــه هن ــه ب مناســب ســازی، مداخل
نهضــت تــوان خواهــی را از شهرســتان فــردوس 
ــوزان  ــه دانش آم ــی هرچ ــم یعن ــروع کرده ای ش
اســتثنایی نیــاز دارنــد مــا بایــد برایشــان تهیــه 
ــه  ــی چ ــه دولت ــا بودج ــه ب ــاال چ ــم؛ ح کنی

ــن. خیری

رئیــس انجمــن آمــوزش علــوم پزشــکی بــا 
ــرار مغزهــا  ــه اهمیــت جلوگیــری از ف اشــاره ب
در کشــور بــرای رســیدن بــه مرجعیــت علمــی 
ــکی،  ــته پزش ــدات رش ــل تولی ــه دلی ــت: ب گف
ــن بخــش نیســتیم.  ــرار مغزهــا در ای نگــران ف
ــی  ــن الله ــرام عی ــا، به ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــا  ــی ب ــت علم ــش مرجعی ــن همای در پنجمی
موضــوع پزشــکی قانونــی در مســیر مرجعیــت 
دانشــگاه  داروســازی  دانشــکده  در  علمــی 
شــهید بهشــتی افــزود: افــزود: عمــده مشــکل 
مــا در مرجعیــت علمــی ایــن اســت کــه 
پژوهــش هــا تبدیــل بــه پتنــت )ثبــت اختــراع( 
نمــی شــود و کاربــردی نیســت. یکــی دیگــر از 
مشــکات مرجعیــت علمــی، ضعــف همــکاری 

ــت. ــته ای اس ــن رش ــای بی ه
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــت آموزش وی از عدال
ــرد  ــام ب ــع در مرجعیــت علمــی ن دیگــر از موان
ــا طــرح هــای مختلفــی ماننــد طــرح  و گفت: ب
تحــول ســامت و طــرح تحــول آموزشــی 
ــی  ــا هنگام ــرح ه ــن ط ــا ای ــرو هســتیم ام روب
مــی تواننــد اجــرا شــوند کــه عدالــت آموزشــی 
محقــق شــود درغیراینصــورت در حــد »اســم« 

ــد. ــد مان ــی خواهن باق
ــکی  ــوم پزش ــوزش عل ــن آم ــس انجم رئی
افــزود: بــرای تحقــق عدالــت آموزشــی قوانیــن 
ــرای همــه یکســان باشــد؛  و تســهیات بایــد ب
در کشــور  دانشــجویان  تمــام  بــرای  بایــد 
ــن  ــکان دارد اب محیــط رشــد فراهــم شــود؛ ام
ــور  ــف کش ــاط مختل ــادی در نق ــیناهای زی س

وجــود داشــته باشــند کــه نتوانســته ایــم آنهــا 
ــم. ــد دهی را رش

نقاط قوت ایران برای رسیدن به 
مرجعیت علمی

عیــن اللهــی بــا اشــاره بــه مرجعیــت دینــی 
ــاوه  ــان ع ــت: ایش ــاب گف ــم انق ــر معظ رهب
بــر مرجعیــت دینــی، استراتژیســت و سیاســت 
گــذار کان هســتند کــه ایــران را رهبــری مــی 
کننــد و ایــران را بــه ســمت مرجعیــت علمــی 

رهنمــون هســتند.
وی بــا برشــمردن نقــاط قــوت ایــران بــرای 
ــابقه  ــزود: س ــی اف ــت علم ــه مرجعی رســیدن ب
ــر  ــد اســام ب ــی و تاکی تمــدن اســامی و ایران
ــتند.  ــوت هس ــاط ق ــن نق ــم از ای ــری عل فراگی

ــتاندارد  ــر از اس ــان باالت ــوش ایرانی ــط ه متوس
ــی،  ــع طبیع ــرآن مناب ــاوه ب ــی اســت وع جهان
و  جهــادی  روحیــه  و  خودکفایــی  تجربــه 
ــت علمــی  ــه مرجعی ــرای رســیدن ب ــی ب انقاب

ــم. داری
عیــن اللهــی ادامــه داد: رشــد علمــی ایــران 
۱۱ برابــر رشــد متوســط در دنیــا اســت و 
ــان را دارد. ــم در جه ــد عل ــن رش ــریع تری س

و  علـم  کلـی  سیاسـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فنـاوری اباغـی رهبـر معظم انقـاب گفت: این 
سیاسـت ها سـندی اسـت که مـی توانـد ایران 
را بـه تولیـد علـم و توسـعه علـوم پایه برسـاند.

ــکی  ــوم پزش ــوزش عل ــن آم ــس انجم رئی
اضافــه کــرد: یکــی از مشــکات اصلــی مــا در 
ــا  مرجعیــت علمــی، علــوم پایــه و تلفیــق آن ب

علــوم بالینــی اســت؛ ارتقــای علــوم پایــه مــی 
توانــد مــا را بــه مرجعیــت برســاند؛ بــرای اینکه 
بــه مرجعیــت علمــی دســت پیــدا کنیــم اولیــن 

قــدم آن عمــل بــه قــرآن اســت.
عیــن اللهــی از ردپــای ژن هــای خــوب در 
ــم  ــه رغ ــت: ب ــر داد و گف ــش خب عرصــه پژوه
اینکــه در عرصــه پژوهــش بودجــه وجــود دارد 
ــود  ــیم نمی ش ــه تقس ــه عادالن ــن بودج ــا ای ام
بــه طــوری  کــه 3۰ درصــد بودجــه پژوهــش به 
ــد. مشــاهده  ــا ســه نفــر اختصــاص می یاب دو ی
ــی ۲۰  ــز تحقیقات ــی از مراک ــس یک ــده رئی ش
ــه  ــی ب ــه پژوهش ــا بودج ــی را ب ــه پژوهش مقال
ــن  ــه ای ــود ک ــرده ب ــت ک ــد خــود ثب ــام فرزن ن

ــه درد هــم نمــی خــورد. مقــاالت ب
وی ادامــه داد: نابرابــری آموزشــی فقــط 
مختــص ایــران نیســت و در آمریــکا و انگلیــس 
ــت؛  ــا نیس ــدازه م ــه ان ــا ب ــود دارد ام ــم وج ه
شــرایطی  بایــد  علمــی  مرجعیــت  بــرای 
ــروز  ــکان ب فراهــم شــود کــه در کل کشــور ام

ــد. ــته باش ــود داش ــتعدادها وج اس
ــکی  ــوم پزش ــوزش عل ــن آم ــس انجم رئی
گفــت: اســتادان دانشــگاه هــا اغلــب از مناطــق 
محــروم هســتند امــا بــه جــای اینکــه در 
دانشــگاه هــای مناطــق خــود بماننــد بــه 
دانشــگاه هــای خــاص مــی آینــد؛ یــک از قــدم 
ــت  ــن اس ــی ای ــت علم ــم در مرجعی ــای مه ه

ــم. ــی کنی ــت زدای ــه محرومی ک
ــرای اینکــه در  عیــن اللهــی تاکیــد کــرد: ب
آمــوزش پزشــکی بــه مرجعیــت علمــی برســیم 
بایــد کوریکولــوم )برنامــه( هــای آموزشــی 
اصــاح شــود و پزشــکی قانونــی را بــه عنــوان 
ــگاه  ــا در دانش ــام کاره ــم و تم ــگاه ببینی دانش
ــند. ــته باش ــی داش ــت فرهنگ ــد پیوس ــا بای ه

هــای  کرســی  و  فضــا  از  علــوم  وزارت  علوم گفــت:  وزیــر 
ــی و  ــات کاذب سیاس ــه دور از هیجان ــا ب ــگاه ه ــی دانش انتخابات

ــد. ــی کن ــت م ــه حمای مغرضان
بــه گــزارش مهــر، شــصت و پنجمیــن نشســت معاونــان 
ــا  ــور ب ــی کش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــجویی دانش دانش
ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی وزی ــور غام ــور منص حض

ــد. ــزار ش ــور برگ ــام ن ــگاه پی ــزی دانش ــازمان مرک س
ــان  ــات معاون ــکر از زحم ــن تش ــت ضم ــن نشس ــی در ای غام
آنچــه  گفــت:  کشــور  دانشــگاه های  فرهنگــی  و  دانشــجویی 
را زنــده و فعــال نگــه  معاونت هــای دانشــجویی و فرهنگــی 
مــی دارد، اتصــال و ارتبــاط بــا دانشــجویان اســت و در واقــع 

دانشــجویان هویــت خاصــی بــه ایــن حــوزه بخشــیده اند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان امــور دانشــجویان در 
ــتر  ــهیات بیش ــه تس ــگاه ها و ارائ ــت دانش ــود وضعی ــتای بهب راس
ــف  ــر بخش هــای مختل ــزود: در ســال های اخی ــه دانشــجویان، اف ب
ســازمان از جملــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان، اقدامــات خوبــی را 
ــه  ــد ک ــرای کم شــدن مشــکات در دانشــگاه ها برعهــده گرفته ان ب
ــت  ــتمر جه ــورت مس ــه به ص ــن زمین ــا در ای ــم تاش ه امیدواری

ــد. ــع مشــکات ادامــه یاب رف
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه نیــم ســال گذشــته بــا همــه 
ــی طــی  ــه خوب ــی، سیاســی و اجتماعــی ب ــراز و نشــیب های مال ف
ــز  ــی نی ــر، هزینه های ــده اخی ــش آم ــائل پی ــه داد: مس ــد، ادام ش
بــرای دانشــگاه ها داشــته کــه بــر همیــن اســاس دانشــگاه ها بایــد 
ــار  ــوان آث ــا بت ــی را مدنظــر داشــته باشــند ت شــرایط خــاص زمان
ــل  ــه حداق ــع را ب ــن وقای ــوب ای ــره و نامطل ــر منتظ ــات غی و تبع

رســاند.
ــه  ــادل تجرب ــزوم تب ــه ل ــاره ب ــا اش ــه ب ــوم در ادام ــر عل وزی
دانشــگاه ها بــا یکدیگــر و به کارگیــری تدبیــر مناســب بــرای 
ــا مشــارکت و  ــد ب ــده، مطــرح کــرد: مســئوالن دانشــگاه ها بای آین
تبــادل تجربــه، آگاهــی و دیــد خــود را نســبت بــه مســائل مختلــف 
ــی،  ــاص هیجان ــرایط خ ــگام ش ــد هن ــا بتوانن ــد ت ــش دهن افزای

ــند. ــته باش ــتری داش ــی بیش آمادگ
وی بــا اشــاره بــه برخــی رویدادهــای پیــش رو اظهــار داشــت: 
یکــی از فضاهــای پیــش روی دانشــگاه ها در نیمســال دوم، انتخابات 
مجلــس شــورای اســامی اســت کــه انتظــار داریــم در آســتانه ایــن 
ــال و  ــجویی فع ــای دانش ــی در محیط ه ــای انتخابات ــداد، فض روی

مشــارکت در انتخابــات تقویــت شــود.
غامــی افــزود: در محیط هــای دانشــگاهی بایــد نقــد و بررســی 
ــی  ــائل سیاس ــات و مس ــه انتخاب ــبت ب ــی نس ــی و کارشناس علم
صــورت گیــرد و احــزاب و گروه هــای سیاســی نیــز بایــد در 
ــان  ــود را نش ــای خ ــع گیری ه ــگاه، موض ــر از دانش ــی غی محیط

ــد. دهن
ــی  ــی های انتخابات ــا و کرس ــوم از فض ــه داد: وزارت عل وی ادام
و مغرضانــه  از هیجانــات کاذب سیاســی  دور  بــه  دانشــگاه ها 

حمایــت می کنــد.
ــش  ــجویان از دان ــدی دانش ــر بهره من ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل وزی
ــوان کــرد:  ــی دانشــگاه ها، عن ــم اســاتید در فضاهــای انتخابات و عل
ــت  ــی در مدیری ــای علم ــود جریان ه ــور وج ــه منظ ــگاه ها ب دانش
مجموعه هــای دانشــجویی، بایــد از ظرفیــت اســاتید و متخصصانــی 
کــه مــورد اقبــال و توجــه دانشــجویان هســتند، اســتفاده کننــد.

غامــی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات بخــش تربیــت بدنــی 
ســازمان امــور دانشــجویان اظهــار داشــت: یکــی از اقدامــات 
ــات  ــز امکان ــه، تجهی ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــه در ای ــی ک مهم
اســت؛ البتــه بــه دلیــل اینکــه در گذشــته ایــن حــوزه فاقــد زمینــه 
ــه  ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــت، ت ــوده اس ــب ب ــاخت های مناس و زیرس

ــود دارد. ــه وج ــوب فاصل مطل
تغذیــه ای  امکانــات  تأمیــن  بــا  رابطــه  در  علــوم  وزیــر 

دانشــجویان گفــت: در ایــن حــوزه از ســال گذشــته یــک حمایــت 
متمرکــز از ســوی وزارت علــوم وجــود داشــته اســت و عــاوه بــر 
ــن زمینــه نســبت  ــل هفتــه آینــده نیــز حمایتــی را در ای آن، اوای
بــه دانشــگاه ها خواهیــم داشــت کــه امیدواریــم ایــن اقــدام 

ــد. ــاری کن ــد ی ــال جدی ــاز س ــان و آغ ــگاه ها را در پای دانش
غامــی همچنیــن مشــاوره دانشــجویی را یکــی از مــوارد مهــم 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــت و اظه ــگاه ها دانس ــه در دانش ــورد توج و م
حــوزه بایــد برنامه ریزی هــا در ســطح وســیع تر انجــام شــود 
و در کنــار آن، بحث هــای بهداشــتی و درمانــی نیــز از ســوی 

ــرد ــرار گی ــر ق ــجویی مدنظ ــای دانش معاونت ه
ــوارض روحــی دانشــجویان ناشــی  ــه برخــی ع ــا اشــاره ب وی ب
ــا توجــه بــه  از شــرایط فعلــی، مطــرح کــرد: در شــرایط کنونــی ب
مســائلی کــه دانشــجویان نســبت بــه آن هــا دغدغــه دارنــد لــزوم 
اســتفاده از مشــاوره در دانشــگاه ها بیــش از پیــش احســاس 

می شــود.
وزیــر علــوم تصریــح کــرد: در بحــث ورزش نیــز، تجهیــز 
ــوان یکــی از برنامه هــای مهــم درحــال  ــه عن فضاهــای ورزشــی ب
انجــام اســت زیــرا هرچــه دانشــجویان بیشــتری در حــوزه ورزشــی 
به خصــوص ورزش جمعــی، حضــور داشــته باشــند، نشــاط و امیــد 

ــد داشــت. بیشــتری خواهن
وزیــر علــوم در بخــش دیگــر ســخنان خــود، توجــه بــه مســائل 
بهداشــتی را یکــی دیگــر از مســائل مــورد توجــه در حــوزه 
دانشــگاه ها دانســت و گفــت: در حــال حاضــر بایــد از فضــای فعلــی 
ــی  ــه دانشــجویان به صورت ــر ضــرورت بهداشــت ب ــد ب جهــت تاکی
کــه ســبب القــای نگرانــی و ناامیــدی بــه آن هــا نشــود، اســتفاده 
ــد  ــز بای ــا نی ــن اســاس، درخصــوص بیمــاری کرون ــر همی ــرد. ب ک
ــر  ــبختانه دکت ــه خوش ــد ک ــت باش ــاع وزارت بهداش ــع اط مرج
نمکــی اخیــراً در جلســه هیئــت دولــت اعــام کــرد کــه تاکنــون 

ــدا نشــده اســت. ــن خصــوص پی ــوردی در ای ــچ م هی
ــت  ــارکت معاون ــکاری و مش ــزوم هم ــر ل ــن ب ــی همچنی غام
ــد کــرد و گفــت:  ــز تاکی فرهنگــی و دانشــجویی در دانشــگاه ها نی
ــن  ــجویی، ممک ــا دانش ــی ی ــای فرهنگ ــه ظرفیت ه ــگاه صــرف ب ن

ــاً  ــذا حتم ــود ل ــا ش ــی ظرفیت ه ــدی از تمام ــع بهره من ــت مان اس
بایــد همــکاری نزدیکــی بیــن معاونت هــای فرهنگــی و دانشــجویی 
ــان دانشــجویی و  ــرا معاون ــد زی ــته باش ــود داش در دانشــگاه ها وج
ــاری  ــر را ی ــف یکدیگ ــای مختل ــد در برنامه ه ــی می توانن فرهنگ

کننــد.
ــوان  ــی بت ــت ضمن ــک حمای ــا ی ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرار  ــجویان ق ــار دانش ــی را در اختی ــأن فرهنگ ــور ش فضــای در خ
ــا  ــد ب ــادر در اســتان ها بای ــروزه دانشــگاه های م ــزود: ام ــم، اف دهی
برگــزاری جلســات و نشســت های هــم اندیشــی، تجربیــات خــود 
ــد و از  ــه اشــتراک بگذارن ــا یکدیگــر ب ــف ب را در بخش هــای مختل
ــف  ــای مختل ــتری در حوزه ه ــتاوردهای بیش ــه دس ــق ب ــن طری ای

دســت یابنــد.
ـــز  ـــی نی ـــوزش عال ـــاماندهی آم ـــا س ـــه ب ـــوم در رابط ـــر عل وزی
مطـــرح کـــرد: ایـــن امـــر مبتنـــی بـــر مصوبـــه شـــورای عالـــی 
انقـــاب فرهنگـــی اســـت؛ در ایـــن مصوبـــه بحـــث ســـاماندهی 
و ماموریت گرایـــی بـــه وزارت علـــوم تکلیـــف شـــده اســـت. 
همچنیـــن در ایـــن مصوبـــه عنـــوان شـــده، ســـاماندهی بایـــد 
از طریـــق تجمیـــع، ادغـــام و بازنگـــری فعالیت هـــای آمـــوزش 
ــری  ــی و پیگیـ ــان طراحـ ــا در جریـ ــرد امـ ــورت گیـ ــی صـ عالـ
طـــرح ســـاماندهی، قـــرار نیســـت جایـــی را منحـــل کنیـــم و 
ـــبکه  ـــی ش ـــه عبارت ـــت. ب ـــرح نیس ـــی مط ـــورت فیزیک ـــام به ص ادغ
ــگاه ها و  ــردد و دانشـ ــکیل می گـ ــتان تشـ ــر اسـ ــی در هـ علمـ

ــرار می گیرنـــد. ــز علمـــی در ایـــن شـــبکه قـ مراکـ
ـــد  ـــه ای باش ـــی به گون ـــم هماهنگ ـــار داری ـــرد: انتظ ـــان ک وی بی
ـــگ  ـــتان هماهن ـــی در اس ـــوزش عال ـــعه آم ـــای توس ـــه برنامه ه ک
ـــام  ـــل انج ـــترش قاب ـــورای گس ـــن در ش ـــد از تعیی ـــترک و بع و مش
باشـــد. لـــذا انتظـــار داریـــم ماموریت گرایـــی در بیـــن اســـتان ها 
تعریـــف و مـــوازی کاری حـــذف شـــود. طبعـــاً در کنـــار مراکـــز 
آمـــوزش عالـــی دولتـــی، نـــگاه وزارت علـــوم حمایـــت و حفـــظ 
ـــف  ـــتاندارد تعری ـــای اس ـــت کیفیت ه ـــا رعای ـــی ب ـــش غیردولت بخ
شـــده، اســـت. امیدواریـــم از ابتـــدای ســـال ٩٩ بتوانیـــم طـــرح 

ـــم. ـــرا بگذاری ـــه اج ـــاماندهی را ب س

معاون وزیر آموزش و پرورش:

 نرخ باسوادی در ایران به ۹7 درصد رسید

رئیس انجمن آموزش علوم پزشکی:

نگران فرار مغزهای پزشکی نیستیم

وزیر علوم عنوان کرد:

حمایت وزارت علوم از فضا و کرسی های انتخاباتی دانشگاه ها

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـــدرک فـــارغ التحصیلـــی اینجانـــب ســـیروس 
عبـــاس زاده فرزنـــد حســـین  بـــه شـــماره 
ــه در  ــوزه 4 مراغـ ــادره از حـ ــنامه 555 صـ شناسـ
ــته  ــته رشـ ــد ناپیوسـ ــی ارشـ ــع کارشناسـ مقطـ
ــگاهی  ــد دانشـ ــادره از واحـ ــی صـ ــوم سیاسـ علـ
شـــماره بـــا  تهـــران  تحقیقـــات  و   علـــوم 
ـــار  ـــد اعتب ـــت و فاق ـــده اس ـــود گردی ـــانزده مفق  16/ ش
مـــی باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا مـــی شـــود اصـــل 
مـــدرک را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی نیشـــابور 
ـــگاه  ـــش- دانش ـــوار پژوه ـــابور- بل ـــانی) نیش ـــه نش ب
ـــش  ـــور دان ـــابور- اداره ام ـــد نیش ـــامی واح آزاد اس

ـــد. ـــال نمای ـــگان( ارس آموخت
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تغییرات روحی و جسمی افراد مبتال به 
سرطان؛ در این مورد بیشتر بخوانید

ــرای افــراد مبتــا  ــه روز ب تغییراتــی کــه روز ب
ــوند و  ــته می ش ــد؛ خس ــرطان رخ می ده ــه س ب
بی حوصلــه، موهایشــان را از دســت می دهنــد. 
ــدیدی را  ــدی ش ــود و ناامی ــم می ش ــان ک وزنش
ــن شــرایط  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد. ب ــه می کنن تجرب
بــاال بــردن آگاهــی و درک موقعیــت آن هــا واجــب 
ــن  ــه ممک ــم ک ــان ه ــرای خودم ــی ب ــت. حت اس
ــان  ــان خانه هایم ــرطان مهم ــده س ــت در آین اس
شــود، بایــد بیشــتر از تغییراتــی کــه بــرای مــا بــه 

وجــود مــی آورد بدانیــم. 
یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه در افــراد مبتــا 
ــمی و  ــرات جس ــود دارد، تغیی ــرطان وج ــه س ب
ــاق  ــا اتف ــری آن ه ــم ب ــه کم ک ــت ک ــی اس روح
ــن  ــکاران ای ــتان و هم ــان، دوس ــد. اطرافی می افت
افــراد بایــد از ایــن تغییــرات اطــاع داشــته 
باشــند و آن هــا را در گــذران ایــن مــدت همراهــی 
کننــد. همــه مــا بایــد اطاعــات بیشــتری از ایــن 

ــیم. ــته باش ــرات داش تغیی

تغییرات جسمی احتمالی
بعضــی از تغییراتــی کــه در ابتــا بــه ســرطان 
ــه.  ــی ن ــت و برخ ــج اس ــیار رای ــود دارد بس وج
می کنــد  ایجــاد  را  تغییراتــی  ســرطان  خــود 
ــوارض  ــر ع ــه خاط ــد ب ــر می توان ــی دیگ و برخ
جانبــی درمــان ســرطان باشــد. هــر ســرطانی امــا 
ــرایط را  ــودش را دارد و برخــی ش ــای خ ویژگی ه

ــد: ــته باش ــی را نداش ــد و برخ ــته باش داش
تغییرات جسمی احتمالی

ریزش مو از جمله ابرو و مژه
کاهش یا افزایش وزن

از دست دادن یا افزایش اشتها
تغییر در طعم و بوی چیزها

خستگی شدید
تغییر رنگ پوست و لب ها

از بیــن رفتــن یــک انــدام بعــد از عمــل 
ــل  ــینه در عم ــن س ــن رفت ــرطان)مانند از بی س

ســرطان(
تهوع و استفراغ

مسائل مربوط به خواب
از ســخت ترین عــوارض در ســرطان،  یکــی 
ــی  ــراد در گزارش های ــت. اف ــرط اس ــتگی مف خس
کــه بــه مراکــز درمــان ســرطان می کننــد، از میــزان 
ــت از  ــن اس ــه ممک ــد ک ــتگی می گوین ــاد خس زی
توصیــف آن تعجــب کنیــد. پــس از ماه هــا گذشــت 
درمانــی  قــوی شــیمی  داروهــای  از ســرطان، 
ــن  ــد. ای ــود بدهن ــتگی را بهب ــن خس ــد ای می توانن

ــد. ــی بمان ــا باق ــا مدت ه ــد ت ــتگی می توان خس

تغییرات عاطفی احتمالی
فــردی کــه مبتــا بــه ســرطان اســت، ممکــن 
ــه  ــی را تجرب ــای عاطف اســت اســترس و نگرانی ه
کنــد. هــر فــرد بــه روش خــاص خــود بــه 
ــد.  ــان می ده ــش نش ــان آن واکن ــرطان و درم س
احساســات و روحیــه فــرد می توانــد حتــی از 
ــرد  ــد. ف ــر کن ــر تغیی ــاعت دیگ ــه س ــاعتی ب س
ــر را  ــات زی ــد احساس ــرطان می توان ــه س ــا ب مبت

ــد: ــه کن تجرب
تغییرات عاطفی احتمالی

عدم قطعیت
خشم

احساس عدم کنترل روی چیزها
ترس

ناامیدی
گناهکاری

نوسانات خلقی
احساسات بسیار شدید

حس جدا بودن یا جدا شدن از دیگران
تنهایی

نارضایتی و شکایت
غم و اندوه

تغییرات مثبت
تعجــب نکنیــد. بــا گذشــت زمــان افــراد 
زیــادی هســتند کــه می تواننــد تغییــرات مثبتــی 

ــد: ــف کنن ــود کش ــم در خ را ه
تغییرات مثبت

حس مقاومت و قدرت زیاد
احساس آرامش و صلح

ــا و  ــی آن ه ــه زندگ ــه ب ــتر ک ــی بیش قدردان
می دهــد. کیفیــت  اطرافیانشــان 

ــا در  ــای آن ه ــی از اولویت ه ــای واضح ایده ه
زندگــی

غیرقابـل  رفتارهـای  باعـث  می توانـد  سـرطان 
پیش بینـی شـود. فـرد مبتا بـه سـرطان می تواند 
روز  و  باشـد  داشـته  خوبـی  احسـاس  روز  یـک 
دیگـر وحشـتناک باشـد. انتظار داشـته باشـید که 
روزهـای خـوب و بـد را بـا هـم سـپری کنیـد. در 
زندگـی بـا سـرطان، یـاد می گیریـم کـه چگونـه 
ایـن احسـاس  بـدون اطمینـان زندگـی کنیـم و 

بـرای بیمـار و اطرافیـان او صـادق اسـت.
ممکـن اسـت ایـن عـدم اطمینان و تـرس باعث 
عصبانـی  و افسـرده شـدن فـرد شـود. ایـن اتفـاق 
کاما طبیعی اسـت و بخشـی از روند اندوهی اسـت 
کـه فـرد آن را می چشـد. بـا گذشـت زمـان بیشـتر 
افـراد قادر هسـتند که بـا واقعیت جدیـد در زندگی 
خـود سـازگار شـوند. برخی هـم ممکن اسـت برای 
یادگیـری مقابلـه با تغییراتی که سـرطان در زندگی 
آن هـا ایجـاد  کـرده اسـت، نیـاز به کمک بیشـتر و 

متخصص بهداشـت روان داشـته باشـند.
منبع: ایرنا زندگی

اورسجی: 
بدنبال ریاست فدراسیون جهانی کبدی هستم

رییــس فدراســیون کبــدی گفــت: در حــال رایزنــی برای کســب ریاســت 
فدراســیون جهانــی هســتم و ایــن امــر تنها بــا ارتباطات گســترده، آمــوزش و 

اعــزام مربیــان و برگــزاری کاس هــای بین المللــی تحقــق می یابــد. 
ـــار  ـــدت چه ـــت: در م ـــار داش ـــجی اظه ـــاس اورس ـــا، عب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ســـال دوران ریاســـت خـــود در فدراســـیون کبـــدی رایزنی هـــای الزم را 
انجـــام می دهـــم تـــا بـــه ریاســـت فدراســـیون جهانـــی کبـــدی دســـت 
ـــای  ـــزاری دوره ه ـــان، برگ ـــوزش مربی ـــزام و آم ـــا اع ـــا ب ـــر تنه ـــن ام ـــم. ای یاب
بین المللـــی و ارتباطاتـــی گســـترده بـــا مســـووالن فدراســـیون جهانـــی 

ــرد.   ــورت می پذیـ صـ
وی درخصــوص لیــگ برتــر کبــدی ایــن فصــل گفــت: امســال یکــی از 
ــودن  ــا  و پخــش ب ــی حضــور لژیونره ــزار شــد و حت ــا برگ ــن لیگ ه بهتری
ملی پوشــان در تمامــی تیم هــا رقابــت را نزدیــک، منظــم و بــا کیفیــت کــرد 

و ســطح فنــی مســابقات لیــگ برتــر بــاال رفــت.
ـــاه و  ـــدی از کرمانش ـــای جدی ـــزود: تیم ه ـــدی اف ـــوین کب ـــس فدراس ریی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــا نی ـــدند و م ـــه ش ـــل اضاف ـــن فص ـــگ ای ـــه لی ـــان ب خراس
ـــا  ـــه تیم ه ـــه ای را در هم ـــان حرف ـــا بازیکن ـــی از تیم ه ـــودن برخ ـــف ب ضعی
تقســـیم کردیـــم تـــا بـــا قـــدرت و انگیـــزه در مســـابقات شـــرکت کننـــد و ایـــن 
ـــا کیفیـــت  ـــه جذابیـــت لیـــگ می افزایـــد. در نتیجـــه لیـــگ منظـــم و ب امـــر ب

بازیکنـــان تیـــم ملـــی را قوی تـــر می کنـــد.
ــرای  ــی را ب ــگ اردوهای ــابقات لی ــزاری مس ــس از برگ ــه داد: پ وی ادام
تیــم ملــی کبــدی ســاحلی بــرای اعــزام بــه مســابقات قهرمانــی آســیا برپــا 
خواهــد شــد. همچنیــن مســابقات قهرمانــی کشــوری را پیــش از آن برگــزار 
می کنیــم تــا همــه تیم هــای مدعــی در مســابقات ســاحلی بتوانــد شــرکت 
کنــد. ایــن رقابت هــا بــه صــورت باشــگاهی و در دســتجات آزاد برپــا خواهــد 

شــد.
اورســجی یــادآور شــد: لیــگ برتــر امســال در بخــش زنــان نیــز بــا نظــم 
خاصــی در تهــران، مشــهد، قزویــن و ایــام برگــزار شــد و ایــن امــر بــه زنــان 
مــا کمــک می کنــد تــا در شــرایط مســابقه قــرار بگیرنــد و بــرای شــرکت در 
رقابت هــای بــرون مــرزی آمــاده باشــند. عــاوه بــر آن حضــور کمیتــه فنــی 
در برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر زنــان و مــردان ســبب شــد تــا بازیکنــان 

بــا انگیــزه بــازی کننــد.
اورســجی عنــوان کــرد: قــرار بــود کــه دختــران جــوان مــا بــه مســابقات 
ــی کبــدی  ــا فدراســیون جهان ــزی اعــزام شــوند ام ــی جهــان در مال قهرمان
ــم  ــن تی ــرد بنابرای ــت نک ــابقات موافق ــن مس ــران در ای ــرای حضــور دخت ب
ــد.  ــد ش ــا خواه ــن رقابت ه ــی ای ــال ٩٩ راه ــر س ــاالن در مه ــی بزرگس مل
ــان  ســال ٩٩  در مســابقات قهرمانــی جهــان در  تیــم ملــی مــردان نیــز آب
ــه  ــت وزارت ورزش و کمیت ــا حمای ــدوارم ب ــد و امی ــرکت می کن ــی ش دوب
ــه  ــا ب ــن رقابت ه ــا در ای ــم ت ــزار کنی ــی برگ ــای خوب ــک اردوه ــی المپی مل

ــم. ــت یابی ــرنگی دس ــای خوش مدال ه

اسکوچیچ در فدراسیون فوتبال؛ رفت که امضا کند
گزینـه اصلـی هدایـت تیـم ملی ایران بـرای مذاکـره با مسـووالن، وارد 

سـاختمان فدراسـیون فوتبال شد. 
بـه گزارش ایرنا، دراگان اسـکوچیچ سـرمربی احتمالی تیـم ملی فوتبال 
ایـران کـه بـا فدراسـیون فوتبـال بـه توافق رسـیده بـرای امضای قـرارداد 
بـه صـورت رسـمی دقایقی پیش وارد سـاختمان فدراسـیون فوتبال شـد.

اگـر اتفـاق خـاص و تـازه ای رخ ندهـد تـا سـاعاتی دیگـر بـه صـورت 
رسـمی ایـن سـرمربی کـروات و 5۱ سـاله بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملی 

می شـود. انتخـاب 
پیـش از ایـن قـرار بود کـه »امیـر قلعه نویی« سـرمربی تیم ملـی ایران 

شـود که باشـگاه سـپاهان اجازه جدایی سـرمربی خـود را نداد.

منتفی شدن حضور قلعه نویی
 در تیم ملی از زبان خودش

ــل  ــتاگرامی از دلی ــتی اینس ــپاهان در پس ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
ــرد.  ــرداری ک ــران پرده ب ــی ای ــم مل ــورش در تی ــدن حض ــی ش منتف

ــی  ــت راه حل ــرانجام نتوانس ــی س ــر قلعه نوی ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ب
بــرای حضــور در تیــم ملــی پیــدا کنــد و بــه خاطــر قــرارداد بــا باشــگاه 
ســپاهان و مخالفــت ایــن باشــگاه بــا جدایــی او، بــه پیشــنهاد فدراســیون 
ــا اســکوچیچ  ــرای ســرمربیگری تیــم ملــی پاســخ منفــی داد ت فوتبــال ب

بــه گزینــه نهایــی تبدیــل شــود.
ــن موضــوع واکنــش  ــه ای ــی حــاال در پســتی اینســتاگرامی ب قلعه نوی
ــن  ــرده ام و از پذیرفت ــرار نک ــگ ف ــگاه از جن ــت: »هیچ ــان داد و گف نش
چالش هــا شــانه خالــی نکــردم.  پیشــنهادی جــدی و نهایــی بــرای قبــول 
ــع  مســوولیت تیــم ملــی کشــورمان داشــتم امــا نتوانســتم خــودم را قان

کنــم تــا ایــن پیشــنهاد را بپذیــرم.
ــخت  ــیون و س ــده فدراس ــرایط پیچی ــه در ش ــل همیش ــه مث ــا اینک ب
تیــم ملــی بــه عنــوان گزینــه مربیگــری انتخــاب شــدم امــا از فدراســیون 
فوتبــال، وزارت ورزش و آنهایــی کــه فــارغ از رنگ هــا و حــب و بغض هــا 
ــون  ــد چ ــرا بپذیری ــذر م ــن ع ــم. همچی ــکر می کن ــد تش ــت کردن حمای
قــرار نبــود ســربازی بــرای وطــن حــق الناســی را بــه گــردن مــن بینــدازد 
ــر مــردم اصفهــان شــرمنده شــوم. ســرمربی گری تیــم ملــی  کــه در براب
بزرگتریــن افتخــار اســت امــا بپذیریــم کــه  بایــد بــه قــرارداد حرفــه ای و 

اخاقــی ام متعهــد باشــم.
در ســپاهان هــم بــرای منافــع کشــورم تــاش خواهــم کــرد و بــرای 

ــم. ــت می کن ــی آرزوی موفقی ــم مل ــده تی ــی آین مرب
»دوستدار ایران و مردم آن هستم و خواهم بود.«

حمایت از بخش خصوصی رویکرد
 اداره ورزش مراغه است

رییـس اداره ورزش و جوانـان مراغه گفت: رویکـرد این اداره، حمایت از 
بخش و باشـگاه های خصوصی برای توسـعه سـرانه ورزشـی و زمینه سـازی 

برای افتخارآفرینی ورزشـکاران است. 
بـه گـزارش ایرنـا، مهـدی نوائـی در مراسـم افتتـاح آکادمـی رزمـی 
پرتـوآ در مراغـه افـزود: اماکـن ورزشـی بـه ویـژه باشـگاه هـای خصوصی 
مـی تواننـد با تربیـت اسـتعدادهای نوپای ورزشـی، زمینه مسـاعدی برای 

شـکوفایی آنـان فراهم سـازند.
وی ادامـه داد: اماکـن ورزشـی کـه آمیختـه بـا آمـوزه هـای دینـی و 
اسـامی و نیـز قرآنـی باشـند، تعالـی فرهنگـی و اجتماعـی نسـل آینده را 

رقـم خواهنـد زد.
نوایـی بـا اشـاره بـه راه انـدازی ورزش رزمـی پرتـوآ در این شهرسـتان 
گفـت: در سـال هـای اخیـر ایـن رشـته نوپـای ورزشـی، توانسـته خیـل 

بسـیاری از جوانـان را بـه خـود جلـب کنـد.
وی افـزود: ایـن رشـته ورزشـی در چند سـال اخیر به رشـته ای افتخار 

آفریـن در عرصـه ملـی و بین المللی برای کشـور تبدیل شـده اسـت.
نوایـی اضافـه کـرد: افتتـاح باشـگاه هـای ورزشـی در حقیقـت زمینـه 
سـاز بسـته شـدن درب سـلول های زندان ها و پیشـگیری از آسـیب های 

اسـت. اجتماعی 
رزم پهلوانـی پرتـوآ، برآمـده از شـیوه های رزم سـنتی، بومـی و محلـی 

اسـت ایرانی 

ــز  ــازی تبری ــال ماشین س ــم فوتب ــی تی مرب
گفــت: در بــازی رفــت بــا پیــکان یــک باخــت 
بازیکنــان  امــا  را تجربــه کردیــم  ســنگین 
همــدل شــدند تــا آن شکســت را جبــران 

ــد.  کنن
ــادی  ــا باغ آب ــنیم، غامرض ــزارش تس ــه گ ب
ــی تیــم فوتبــال ماشین ســازی در نشســت  مرب
خبــری پیــش از دیــدار بــا پیــکان اظهــار 
داشــت: در طــول هفتــه تمرینــات منظمــی را 
ــدار  ــز دی ــا آنالی ــم ب ــعی کردی ــته ایم و س داش
ــی  ــن بازی هــای قبل ــان و همچنی ــی خودم قبل
ــا شاهین بوشــهر آن  ــدار ب ــژه دی ــه وی ــکان ب پی

ــم. ــدا کنی ــورد نظــر را پی هماهنگــی م
وی افــزود: در دیــدار رفــت بــا پیــکان یکــی 
از اتفاقــات نــادر رقــم خــورد کــه اذیت کننــده 
ــم  ــه کردی ــنگینی را تجرب ــت س ــود و شکس ب
امــا بازیکنــان همــدل شــده اند تــا ایــن اتفــاق 
نــادر را کــه باعــث شــرمندگی شــده بــود 

ــد. ــران کنن جب
در  ماشین ســازی  فوتبــال  تیــم  مربــی 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا افــت عملکــرد 
ــل  ــه دلی ــر ب ــای اخی ــازی در بازی ه ماشین س
ــه، گفــت:  ــا ن ــوده اســت ی ــی ب ــر کادر فن تغیی
ــم و  ــی انجــام دادی ــازی خوب ــل ب ــه قب در هفت
تــاش زیــادی کردیــم تــا نتیجــه موردنظــر را 
ــا  ــم ام ــری کن ــم بهانه گی ــم؛ نمی خواه بگیری
ــود  ــی وج ــدار قبل ــم در دی ــات داوری ه اتفاق
ــای  ــه صحنه ه ــر هم ــای زاهدی ف ــت و آق داش
5۰-5۰ را بــه نفــع حریــف ســوت مــی زد حتــی 
ــز  ــکوک نی ــه مش ــک صحن ــت در ی می توانس

ــا پنالتــی بگیــرد. ــرای م ب
ــه  ــرد: احــد شــیخ الری ب ــان ک ــادی بی باغ آب

کادر فنــی اضافــه شــده و هماهنگ شــدنش 
ــان  ــی زم ــرمربی کم ــوان س ــه عن ــم ب ــا تی ب
می   بــرد. ضمــن اینکــه پنجــره نقــل و انتقــاالت 
تیــم مــا بســته اســت و نتوانســتیم خودمــان را 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم ب ــت کنی در نیم فصــل تقوی
دســتمان بســته اســت و باید بــه جوانــان اعتماد 
کنیــم. در گذشــته مدیریــت باشــگاه تشــخیص 
داد کــه مــن در آکادمــی ماشین ســازی حضــور 
داشــته باشــم و پــس از یــک رفــت و برگشــت 
ــم.  ــم بیای ــه تی ــاره ب ــه دوب ــد ک ــن گفتن ــه م ب
ــن  ــری و تمری ــت خب ــان نشس ــم زم ــروز ه ام
ــه  ــن ب ــل م ــن دلی ــه همی ــودم و ب ــان ب همزم

جــای ســرمربی شــرکت کــردم.
ــا  ــرا ب ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس

ــاالت  ــل و انتق ــره نق ــودن پنج ــته ب ــود بس وج
چنــد بازیکــن از تیــم جــدا شــدند، عنــوان کــرد: 
ســامان نریمان جهــان و احمــد زنــده روح دو 
بازیکــن گلــزن و تأثیرگــذار مــا بــه همــراه یــک 
ــا  ــود از تیــم م بازیکــن خارجــی کــه مصــدوم ب
رفتنــد. نریمان جهــان و زنــده روح اصــرار داشــتند 
کــه جــدا شــوند و مــا نتوانســتیم آنهــا را حفــظ 
ــدور  ــرای ص ــگاه ب ــت باش ــی مدیری ــم؛ حت کنی
ــه  ــرد ک ــن ک ــی را تعیی ــا مبلغ ــه آنه رضایت نام
آنهــا ایــن پــول را پرداخــت کــرده و جــدا شــدند 
و مــا در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار گرفتیــم.

ــاره  ــازی درب ــال ماشین س ــم فوتب ــی تی مرب
غایبــان تیمــش در بــازی فــردا گفــت: بازیکــن 
ــلمی پور  ــد مس ــا محم ــم ام ــه نداری ــروم ک مح

ــده  ــدار آین ــه دی ــم ب مصــدوم شــده و امیدواری
ــه  ــی ک ــد بهزادی کریم ــن فری ــد. همچنی برس
ــدت ۲۰  ــه م ــی ب ــدار قبل ــود در دی ــدوم ب مص
ــم  ــد و امیدواری ــه ش ــب اضاف ــه ترکی ــه ب دقیق

ــازی برســد. ــه شــرایط ب ب
ــاره اشــتباهات خــط دفاعــی  ــادی درب باغ آب
کــرد:  خاطرنشــان  دریافتــی  گل هــای  در 
مــا روی گل دومــی کــه هفتــه گذشــته از 
ــن  ــا تمری ــم باره ــت کردی ــهرخودرو دریاف ش
ــال آن گل روی  ــر ح ــه ه ــا ب ــم ام ــرده بودی ک
ــی  ــه ثمــر رســید یعن ــک اشــتباه گروهــی ب ی
ــه هــر  اینکــه یــک نفــر در آن مقصــر نبــود. ب
ــا و  ــن صحنه ه ــر ای ــه دیگ ــم ک ــال امیدواری ح

ــود. ــرار نش ــات تک اتفاق
وی ادامــه داد: پیــکان مهاجمــان خوبــی 
ــا  ــتند و م ــر هس ــی مؤث ــاز هجوم دارد و در ف
ــا  ــم. م ــگاه می کنی ــرام ن ــا احت ــم ب ــن تی ــه ای ب
نبایــد پیــکان را بحــران زده بنامیــم و بــا تمــام 
وجــود مقابــل آنهــا بــازی می کنیــم. قــرار 
ــم و  ــاج بدهی ــی ب ــه کس ــز ب ــت در تبری نیس
ــت و  ــم رف ــدان خواهی ــه می ــا تمــام وجــود ب ب
ــود  ــر صع ــای باالت ــه رتبه ه ــم ب ــاش می کنی ت
ــهرخودرو  ــا ش ــی ب ــدار قبل ــا در دی ــم. م کنی
می توانســتیم صاحــب یــک ضربــه پنالتــی 
شــویم کــه در صــورت ایــن موضــوع بــه بــازی 
ســوم  گل  اینکــه  ضمــن  می گشــتیم.  بــر 

ــود. ــا نب ــز خط ــف نی حری

تهـران  پرسـپولیس  فوتبـال  تیـم  سـرمربی 
گفـت: تیـم اسـتقال پـس از بـه ثمر رسـاندن 

اوتوبـوس دفـاع می کـرد.  گل دوم ماننـد 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش   بـه 
فوتبـال  تیـم  سـرمربی  محمـدی  گل  یحیـی 
پرسـپولیس تهـران در نشسـت خبـری پـس از 
دیـدار بـا اسـتقال اظهـار داشـت: همـان طـور 
کـه همـه دیدیـد بـازی خوبـی را شـاهد بودیم 
و هـواداران هـر ۲ تیـم از دیـدن بـازی لـذت 
بردنـد. نیمـه اول، بازی پایاپایی را شـاهد بودیم 
و موقعیـت هـای خوبـی روی دروازه هـر ۲ تیم 

بـه وجـود آمد.
او در ادامـه افـزود: بـازی را از ابتـدا خـوب 
شـروع کردیـم و اسـتقال پس از اینکـه به گل 
رسـید موقعیـت دیگری نداشـت. مـا از موقعیت 
هایمـان در نیمـه اول بهتـر از حریـف اسـتفاده 
کردیـم. از بازیکنانمـان تشـکر مـی کنـم کـه تا 

لحظـات پایانـی تمـام تـاش خـود را کردند.
سـرمربی پرسـپولیس  ادامـه داد: زمانـی که 
بـه گل دوم رسـیدیم می توانسـتیم گل سـوم 

را هـم بـه ثمـر برسـانیم. در مجمـوع هـواداران 
بـازی خوبی را شـاهد بودند. مشـکات خودمان 
را بایـد برطـرف کنیـم. فشـردگی بـازی هـا کار 
را بـرای مـا بسـیار سـخت مـی کنـد. جـا دارد 
از هـواداران خوبمـان تشـکر کنـم کـه خیلـی 
برایمـان زحمـت کشـیدند و امیـدوارم در دیدار 
را  هـا  آن  خوبمـان  نمایـش  بـا  بعـدی  هـای 

خوشـحال کنیـم.
گل محمـدی در مـورد خـط دفاعـی تیمـش 
گفـت: مهـدی شـیری امـروز روز خوبـی را پشـت 
سـر گذاشـت و در حملـه هـم بـه سـایر بازیکنان 
بـه خوبـی کمـک می کـرد. در سـمت چـپ خط 
دفاعـی عملکـرد خوبـی نداشـتیم امـا در سـمت 
راسـت بسـیار فعال بودیم البته پس از ورود محمد 

نـادری عملکردمـان در سـمت چـپ بهتـر بود.
عملکـرد  مـورد  در  پرسـپولیس  سـرمربی 

آمادگـی  از  او  کـرد:  بیـان  اسـتوکس  آنتونـی 
بدنـی خوبـی برخـوردار نبودو فقط چند جلسـه 
بـا مـا تمریـن کـرد. اسـتوکس باید چنـد هفته 
کار کنـد  تـا بـه فـرم ایده آلـش برسـد و بـه ما 

کمـک کنـد.
اظهـار  تیمـش  بـازی  وی در مـورد سـبک 
داشـت: اسـتقال پـس از بـه ثمر رسـاندن گل 
دوم بسـیار دفاعـی بـازی مـی کـرد و همیـن 
مسـئله باعـث شـد تا کار بـرای تیممان سـخت 
شـود. رسـیدن بـه عمـق دفـاع حریف بـا توجه 
بـه دفـاع اتوبوسـی کـه داشـتند بسـیار سـخت 
بـود و گل تسـاوی بخـش را هم بار تعـداد پاس 
هـای زیـادی که بازیکنـان با یکدیگـر رد و بدل 

کردنـد توانسـتیم بـه ثمر برسـانیم.
گل محمـدی ادامـه داد: ما تـوپ را به خوبی 
بیـن خودمـان گـردش مـی دادیـم و بـه خوبی 

گل  آوردیـم.  مـی  فشـار  حریـف  دروازه  روی 
اولیـکار را بـرای مـا بسـیار سـخت کرد.

اسـکوچیچ  دراگان  انتخـاب  مـورد  در  وی 
بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران 
بیـان کـرد: هـم بـه فدراسـیون هـم به شـخص 
ای  مربـی  او  گویـم.  مـی  تبریـک  اسـکوچیچ 
شـناخته شـده و به فوتبال ایران شـناخت دارد. 
مربـی تیمـن ملی ایرانـی یا خارجی باشـد برای 
مـا فرقـی نمی کنـد و فقط بایـد با تمـام وجود 

از تیـم ملـی حمایـت کنیـم.
کامیابی نیـا  تعویـض  دربـاره  گل محمـدی 
گفـت: تیممـان را هجومـی تـر کردیـم و بشـار 
را یـک خـط جلوتر بـه کار گرفتیم تا بـه توانیم 

بـه گل دسـت یابیـم.
او در مـورد در خصـوص علیپـور هم گفت: او 
در 3 بـازی ۲ گل، یـک پـاس گل، یـک خطای 
منجـر بـه گل داشـته اسـت و چنـد موقعیـت 
خـوب را هـم بـرای مـا بـه دسـت آورده اسـت. 
بایـد از او حمایـت کنیـم حتـی اگـر جـو علیـه 

او باشـد. 

در هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتــر 
برابــر  تیــم شــهرداری گــرگان  بســکتبال،  
ــز  ــروز شــد و تیــم شــیمیدر نی پتروشــیمی پی
ــن  ــادان ت ــت آب ــر نف ــی براب ــداری خانگ در دی

ــت داد.  ــه شکس ب
هفتــه  رقابت هــای  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
بیســت و پنجــم لیــگ برتــر بســکتبال بــا 
در  کــه  شــد  آغــاز  مســابقه   ۴ برگــزاری 
حســاس ترین دیدارهــا نفــت  آبــادان برابــر 
شــیمیدر بــه برتــری رســید و شــهرداری 

گــرگان نیــز پتروشــیمی را بــرد.
در شــهر قــم،  تیــم شــیمیدر میزبــان نفــت 
ــت  ــف در وق ــن حری ــر ای ــود و براب ــادان ب آب
اضافــه بــا نتیجــه 85 بــر 8۱ تــن بــه شکســت 
داد. ایــن مســابقه تــا ثانیه هــای پایانــی پایاپــای 
ــه  ــر ۷3 ب ــه ۷3 ب ــا نتیج ــت ب ــود و در نهای ب
پایــان رســید و بــازی بــه وقــت اضافــه کشــیده 

شــد.
در وقــت اضافــه اول نفتی هــا بــا درخشــش 
خــود  کاپیتــان  داورپنــاه  ســعید  دوبــاره 

حریفشــان را 85 بــر 8۱ مغلــوب کردنــد.
در ماهشــهر نیــز پتروشــیمی بعــد از باخــت 
برابــر نفــت آبــادان میزبــان شــهرداری گــرگان 

ــوب  ــز مغل ــی نی ــابقه خانگ ــن مس ــود و در ای ب
حریفــش شــد و باختــی دیگــر را تجربــه کــرد. 
ــه ۷۰  ــا نتیج ــابقه ب ــن مس ــیمی در ای پتروش
ــه  ــن ب ــود ت ــی خ ــف مدع ــر حری ــر 55 براب ب
ــازی رفــت مغلــوب  ــا هماننــد ب شکســت داد ت

ــرگان شــود.  شــهرداری گ
ــت  ــادی داشـ ــی زیـ ــازی حواشـ ــن بـ ایـ
ــف  ــر و داوران متوقـ ــط ناظـ ــار توسـ و چندبـ
شـــد. پـــس از خطـــای حامـــد حســـین زاده 
ملی پـــوش تیـــم پتروشـــیمی ایـــن بازیکـــن 

اعتـــراض می کنـــد و داوران  بـــه شـــدت 
ـــم داوران  ـــد. تصمی ـــراج می کنن ـــازی او را اخ ب
اعتـــراض تماشـــاگران را در پـــی داشـــت و ایـــن 
ــا جایـــی  اعتـــراض افزایـــش پیـــدا کـــرد تـ
ـــالن  ـــر در س ـــاگران حاض ـــی از تماش ـــه برخ ک
اشـــیایی داخـــل زمیـــن پرتـــاب کردنـــد. بـــا 
ـــه دلیـــل شـــرایط ســـالن  نظـــر ناظـــر مســـابقه ب
بـــازی متوقـــف شـــد و تیم هـــا بـــه رختکـــن 
ــالن  ــو سـ ــدن جـ ــس از آرام شـ ــد و پـ رفتنـ

ــد. ــر گرفته شـ ــازی از سـ ــاره بـ دوبـ

ــز  ــازی نی ــان ب ــه پای ــده ب ــه مان در ۲ دقیق
بــه دلیــل درگیــری ۲ بازیکــن بازهــم مســابقه 

متوقــف شــد. 
در شــرایطی ایــن مســابقه حاشــیه های 
فراوانــی داشــت کــه مهــران شــاهین طبع 
ســرمربی تیــم ملــی هدایــت شــهرداری گرگان 
ــم  ــی تی ــان مرب ــرزاد کوهی را برعهــده دارد و ف
ــت.  ــیمی اس ــم پتروش ــرمربی تی ــز س ــی نی مل
ــو از  ــر ممل ــگ برت ــی در لی ــان مل ــل مربی تقاب
حاشــیه بــود کــه در نهایــت شــاهین طبع 

ــد.  ــدان ش ــروز می پی
در دیگــر دیدارهــای ایــن هفتــه رعــد 
پدافنــد در مصــاف بــا شــورا و شــهرداری 
قزویــن بــا نتیجــه ۷۲ بــر 6۱ تــن بــه شکســت 
داد و مــس کرمــان 8۲ بــر 5۷ نیــروی زمینــی 

ــرد. ــوب ک را مغل
دیــدار تیم هــای مهــرام تهــران و آویــژه 
صنعــت مشــهد و اکســون تهــران و ذوب آهــن 
برگــزار  آزادی  ســالن  در  فــردا  اصفهــان 

. د می شــو
ایــن ۲ مســابقه بــه دلیــل برگــزاری دیــدار 
دو تیــم فوتبــال اســتقال و پرســپولیس امــروز 

برگــزار نشــد.

نایــب رییــس بانــوان فدراســیون تیرانــدازی 
ــه  ــت ک ــت اس ــن حال ــه بدتری ــد ک ــی گوی م

ــد.  ــان نیای ــابقات آلم ــزای اردو و مس وی
ــی  ــوک کوهرنگ ــزارش ایســنا، بدرالمل ــه گ ب
، در مــورد شــرایط تیرانــدازان المپیکــی اظهــار 
کــرد: تیرانــدازان مــا در حــال تمریــن مــداوم و 
مســتمر هســتند. بــرای آن هــا مربیــان مختلــف 
ــر  ــی در نظ ــای ذهن ــاز و مهارت ه ــوگا، بدنس ی
گرفته ایــم و بــه طــور کلــی موضوعــات پزشــکی 
آن هــا هــم طبــق روال انجــام می شــود. از 
طرفــی بازیکنــان مــا طبــق درخواســت مربیــان 
ــا  ــد ت ــاز دارن ــی نی ــه اردو و مســابقات تدارکات ب
ــاح های  ــم س ــوند و ه ــاده ش ــد آم ــم بتوانن ه
ــا  ــم ت ــر گرفته ای ــود. در نظ ــه روز ش ــا ب آن ه
ــا  ــد ام ــان برون ــه آلم ــابقه و اردو ب ــرای مس ب
هنــوز منتظــر هســتیم تــا ویزاهــا آمــاده شــود.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
فدراســیون تیرانــدازی همیشــه مشــکل گرفتــن 
ویــزای آلمــان را دارد، گفــت: برخــی از کشــورها 
ــی و شــینگن  ــل مولت ــه دلی ــان ب ــه آلم از جمل
و  دارنــد  را  خــود  ســخت گیری های  بــودن 

ــا  ــا را روزی کــه بلیــت هســت ی معمــوال ویزاه
ــار  ــه این ب ــد. البت ــی دهن ــر م ــع روز آخ در واق
تقاضــای ویــزای مولتــی کردیــم، کمیتــه ملــی 
المپیــک هــم خیلــی بــه مــا کمــک مــی کنــد 
و اصــا از طریــق آن هــا کارهــا پیــش مــی رود.  
نایــب رییس بانــوان فدراســیون تیرانــدازی در 
ادامــه در مــورد زمــان اعــزام تیراندازان بــه اردوی 
آلمــان و مســابقات دانمــارک گفــت: منتظــر ویزا 
هســتیم. فــردا آخریــن زمانــی اســت کــه مــا باید 
بپرســیم و پیگیــری کنیــم تــا ببینیــم کــی به ما 
ویــزا مــی دهنــد تــا ورزشــکاران آمــاده باشــند. 
ــم انجــام  ــا ه ــه کاره ــم هم ــاده ای ــا آم ــه م البت
شــده و منتظــر ویــزا هســتیم تــا بازیکنــان طبق 

برنامــه راهــی اردو و مســابقات شــوند.
ــزا  ــر وی ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
آمــاده نشــود چطــور مشــکات فشــنگ را 
برطــرف مــی کنیــد اظهــار کــرد: لطفــا اینگونــه 
نگوییــد. ممکــن نیســت. متاســفانه ایــن بدتریــن 
حالــت اســت کــه ویــزا نیایــد. بازیکنــان تمرینات 
ــد و حتمــا  و مســابقاتی را پشــت ســر هــم دارن
بایــد ایــن ســفر انجــام شــود. امیدواریــم کــه بــا 

پیگیــری هایــی کــه وزارت ورزش و کمیتــه ملــی 
المپیــک دارنــد حتمــا انجــام شــود.

کوهرنگــی در مــورد جــام جهانــی هنــد کــه 
ــن  ــت: آخری ــود، گف ــی ش ــام م ــفندماه انج اس
رویــدادی اســت کــه قبــل از المپیــک رنکینــگ 
طریــق  از  شــود.  مــی  لحــاظ  ورزشــکاران 
ــم،  ــم ســهمیه ای بگیری ــاید بتوانی ــگ ش رنکین
امــا نمــی دانیــم شــرایط بــه چــه صــورت پیــش 
مــی رود و کشــورهای دیگــر چــه خواهنــد کــرد. 
ــا دو ســهمیه در  ــرای یــک ی فکــر مــی کنــم ب
ــان هــم در تفنــگ و هــم در تپانچــه  بخــش زن
وضعیــت خوبــی داریــم امــا اینکــه چــه اتفاقــی 
مــی افتــد مشــخص نیســت. مــا امیدواریــم ولی 
بایــد ببینیــم چــه اتفاقــی در جــدول مــی افتــد 

ــا خــوب اســت. ــای م ــک بچه ه ــا رن ام
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا الهــه 
احمــدی می توانــد از طریــق رنکینــگ ســهمیه 

بگیــرد گفــت: شــاید، مــا امیدواریــم.
نایــب رییس فدراســیون تیراندازی در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه چــه مســابقات تدارکاتــی را 
بــرای تیرانــدازان المپیکــی برنامــه ریــزی کــرده 

ایــد گفــت: تــا پایــان ســال کــه اردوی آلمــان و 
جــام جهانــی هنــد را داریــم. بعــد از ســال نیــز 
ــا را  ــی ه ــا جــام جهان ــم ت ــزی کردی ــه ری برنام
شــرکت کننــد. برنامــه ریــزی شــده امــا اینکــه 
ــا  ــت. م ــخص نیس ــر مش ــا خی ــود ی ــام ش انج
حتــی به شــورای بــرون مــرزی درخواســت داده 
ــا برنامــه  ــد ببینیــم چــه مــی شــود. م ــم بای ای

خــود را تــا المپیــک بســته ایــم.
کوهرنگــی در مــورد کمبــود فشــنگ در 
ــت:  ــیون گف ــر فدراس ــی و تدبی ــای داخل اردوه
همیــن کــه بازیکنــان بتواننــد بــه آلمــان برونــد 
و ســاح های خــود را تجهیــزات کننــد و مجهــز 

ــد مشــکات کــم خواهــد شــد. برگردن
ــی  ــه خدمت ــگ نجم ــوص رنکین وی در خص
ــه  ــح داد: نجم ــقوط توضی ــتفاده از واژه س و اس
ــه  ــت ک ــی اس ــکار ایران ــن ورزش ــی اولی خدمت
ــه  ــت. ب ــه اس ــک ۲۰۲۰ را گرفت ــهمیه المپی س
ــه  ــت و ب ــهمیه را گرف ــن س ــه اولی ــاظ اینک لح
دلیــل مشــکات ارزی نتوانســت بــه چنــد جــام 
جهانــی بــرود و ایــن ســبب شــد کــه رنکینــگ 
او پاییــن بیایــد. مــن بــه ســبب اســتفاده از واژه 
ــتم و  ــد هس ــه من ــرایط گل ــن ش ــقوط در ای س
را  آن  ایــن صحبت هــا  خواســتم در ضمــن 

ــم. ــوان کن عن
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اوقات شرعی شهر تهران

رئیـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی بـــا 
ــا مفســـدان  ــار برخـــورد بـ ــان این کـــه در کنـ بیـ
بایـــد زمینـــه فســـاد و فرصت هـــای فســـادزا نیـــز 
ـــون  ـــده قان ـــر عه ـــر ب ـــن ام ـــزود: ای ـــرود، اف ـــن ب از بی
اســـت، البتـــه گاه، قانـــون جامـــع و بازدارنـــده ای 
ــودجویی  ــرای سـ ــا بـ ــته و زمینه هـ ــود نداشـ وجـ

ــود.  ــم می شـ ــراد فراهـ افـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، موســـی خلیـــل اللهـــی 
ــتاد  ــی »اسـ ــام علمـ ــت مقـ ــم بزرگداشـ در مراسـ
ـــته  ـــان برجس ـــی« از حقوقدان ـــین صفای ـــید حس س
ـــا  ـــران، ب ـــگاه ته ـــوت دانش ـــتاد پیشکس ـــور و اس کش
ــه  ــه بـ ــتوراتی کـ ــه دسـ ــه از جملـ ــان این کـ بیـ
ـــی  ـــت دسترس ـــده اس ـــاغ ش ـــتان اب ـــتری اس دادگس
ـــت،  ـــتان اس ـــی اس ـــات قضای ـــه مقام ـــردم ب ـــان م آس
ـــاب  ـــم ارب ـــای تکری ـــی از راه ه ـــر یک ـــن ام ـــت: ای گف
ـــی  ـــات هفتگ ـــرح ماق ـــون ط ـــه اکن رجـــوع اســـت ک
مـــردم بـــا مقامـــات قضایـــی اســـتان انجـــام 

می گیـــرد.
از زمانــی کــه حجــت االســام  افــزود:  وی 
گرفــت  قــرار  قضاییــه  قــوه  راس  در  رئیســی 
کــرده  اعــام  کاربــردی  متعــدد  برنامه هــای 
ــب وی  ــتمر از جان ــری مس ــا پیگی ــپس ب ــه س ک
ــام،  ــان اع ــا از زم ــن برنامه ه ــدند؛ ای ــی ش عملیات
ــاش  ــه ت ــتری را ب ــی دادگس ــات قضای ــه مقام هم
واداشــت تــا رضایــت عمومــی مــردم را جلــب 

ــد. کنن
تحولــی  برنامه هــای  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ــا فســاد اســت کــه  رئیــس قــوه قضاییــه، مبــارزه ب
ــی  ــک موقت ــک تاکتی ــوان ی ــه عن ــه ب ــر ن ــن ام ای
بلکــه یــک اســتراتژی بــوده کــه در طــول زمــان در 

ــود. ــد ب ــان خواه جری
بــه گــزارش ایســنا، خلیــل اللهــی بــا اشــاره بــه 
ــارزه  ــوص مب ــا در خص ــتگاه قض ــس دس ــه ریی گفت
بــا فســاد، اظهــار کــرد: قطعــاً کســانی کــه مرتکــب 
جرایــم اقتصــادی می شــوند، پشــت پــرده بــه 
ــس از  ــه پ ــتند ک ــل هس ــم متص ــه ای ه ــک عقب ی
دســتگیری و یــا صــدور رای بــرای وی ممکــن اســت 
ــتگاه  ــه دس ــا وظیف ــود ام ــد ش ــا بلن ــی صداه برخ
ــر  ــدان ب ــا مفس ــورد ب ــتا برخ ــن راس ــی در ای قضای

ــت. ــامی اس ــون اس ــاس قان اس
وی افــزود: همچنیــن مبــارزه بــا فســاد نیازمنــد 
مشــارکت همگانــی اســت و قــوه قضاییــه بــا وجــود 
ــر  ــوده و ب ــا فســاد ب ــارزه ب ــر مب ــی ام ــه متول این ک
طبــق قانــون تکلیــف رســیدگی بــه ایــن امــور، ابــزار 
ــه  ــا ب ــار دارد ام ــاز را در اختی ــورد نی ــان م و ضابط
ــا فســاد نیســت و بایــد  تنهایــی قــادر بــه مبــارزه ب
ــث  ــه در بح ــوه قضایی ــه ق ــردم ب ــار م ــی اقش تمام

ــا فســاد کمــک کننــد. ــارزه ب مب
وی بــا تاکیــد بــر اجتنــاب از اتهــام زنــی، گفــت: 
مبــارزه بــا فســاد از اولویت هــای دســتگاه قضــا 
بــوده و ایــن امــر هیــچ گاه از دســتور کار قضــا خــارج 

نخواهــد شــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره به طرح 
ــدگان در  ــه تحــول حفــظ کرامــت مراجعه کنن برنام
ــار  ــه، اظه ــوه قضائی ــس ق ــط رئی ــام اداری توس نظ
کــرد: حتــی اگــر فــرد مراجعــه کننــده متهــم 
ــظ  ــانی حف ــت انس ــد کرام ــد بای ــز باش ــرم نی و مج

شــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد: بخشـــی از کرامـــت 
ــد  ــه خداونـ ــت کـ ــی اسـ ــت ذاتـ ــان ها کرامـ انسـ
بـــه عنـــوان بخشـــی از ماهیـــت وجـــودی انســـان 
عنایـــت کـــرده اســـت بـــه طـــوری کـــه، انســـان 
نســـبت بـــه ســـایر موجـــودات از یـــک شـــرافت و 
مزیتـــی برخـــوردار اســـت کـــه بـــه نـــژاد، رنـــگ، 
ـــرا  ـــدارد زی ـــتگی ن ـــان ها بس ـــرد انس ـــان و عملک زب
جایگاهـــی  دارای  انســـان ها  کلـــی  حالـــت  در 
هســـتند کـــه بایـــد حفـــظ شـــود امـــا گاهـــی در 
نظـــام اداری ایـــن امـــر خواســـته یـــا ناخواســـته 

ــود. ــی می شـ ــی توجهـ بـ

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

زمینه فساد و فرصت های فسادزا 
باید از بین برود

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت: از ابتـدای 
امسـال تا کنـون تجـارت خارجی کشـور در صادرات 
غیرنفتی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته رشد 

هفت درصـدی داشته اسـت. 
بـه گـزارش ایرنا، فرهاد دژپسـند در جلسـه اعضای 
شـورای گف وگوی دولت و بخـش خصوصی در همدان 
افـزود: در ایـن مـدت میزان کاالهـای صادراتـی از نظر 
ارزش سـه درصـد کاهـش اما از نظـر وزنـی ۲۰ درصد 
افزایـش داشـته که حاصـل کار بخش خصوصی اسـت.

وی بـا بیـان اینکه بخـش خصوصی یـار دوازدهم 
دولـت نیسـت بلکه وسـط میـدان اسـت، ادامـه داد: 
در شـرایط تحریـم بخـش خصوصی نقـش مهاجم را 
دارد و در مقایسـه بـا جنـگ، در خط مقـدم مقابله با 
دشـمن قـرار دارد؛ چرا که وقتی دشـمن بـا اقدامات 
اقتصـادی  جریانـات  تمـام  خواهـد  مـی  ناظلمانـه 
خصوصـی  بخـش  کنـد  مسـدود  را  کشـور  ورودی 

می توانـد معابـر جدیـدی بگشـاید.
دژپسـند اظهـار داشـت: تعامل بخـش خصوصی و 
دولـت می توانـد نتیجه ای داشـته باشـد کـه در طول 
تاریـخ ایـران کم سـابقه اسـت؛ تعامل پـس از انقاب 
نیـز مثـال زدنـی اسـت و ایـن تعامـل موجـب شـد 
در جنـگ تحمیلـی یـک سـانتی متـر از خـاک ایـن 

سـرزمین را بـه دشـمن ندهیم.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت: آبـان مـاه 
تمـام  بـا  آمریـکا  رییـس جمهـوری  سـال گذشـته 
بـی اخاقی هـا، پروتکل هـای بیـن المللـی را زیرپـا 
گذاشـت و دسـت بـه کار غیـر خردمندانـه زد و از 

اردیبهشـت دامنـه تحریـم هـا را افزایـش داد.
وی بیان کرد: در این شـرایط مسـئولیت متقابلی بر 
دوش همـه ما اسـت که دولـت و حکومـت در راس آن 
قـرار دارنـد و پـس از آن بخش خصوصی باید مسـیری 

را همـوار کنـد تا منجر بـه رفاه اقتصادی شـود.
درپسـند عنـوان کـرد: دولـت بـه نفـت وابسـته 
اسـت و در شـرایط تحریم نفتـی، باید اقتصـاد کاری 

کنـد تـا شـکاف ها پـر شـود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی بـا تاکید بـر اینکه 
تعامـل دو سـویه دولـت و بخـش خصوصـی تنهـا راه 
نجات اقتصاد کشـور اسـت، افزود: در شـرایط تحریم 
اساسـی ۱۷  کاالهـای  واردات  مـاه گذشـته  در ۱۰ 
درصـد افزایـش داشـته اسـت.وی اضافه کـرد: با این 
شـرایط کنونـی تحریـم اگـر صادراتی صـورت گرفت 

بایـد ارز حاصـل از آن بـه چرخـه اقتصـاد برگردد.

در 10 ماهه گذشته ۳6 میلیارد دالر 
واردات داشتیم

دژپسـند بـا اشـاره بـه اینکـه اقتصـاد مـا هنـوز 

نیازمنـد واردات اسـت، افـزود: در ۱۰ مـاه گذشـته 
کشـور  بـه  واردات  دالر  میلیـارد   36 بـه  نزدیـک 

داشـتیم.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی بـا تاکید بـر اینکه 
تعامـل دو سـویه دولـت و بخـش خصوصـی تنهـا راه 
نجات اقتصاد کشـور اسـت، افزود: در شـرایط تحریم 
اساسـی ۱۷  کاالهـای  واردات  مـاه گذشـته  در ۱۰ 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
وی اظهـار داشـت: در ایـن مـدت چهـا میلیارد و 
5۰۰ میلیـون دالر سـرمایه گـذاری خارجی داشـتیم 
که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 5۰ درصد 

افزایش داشـته اسـت.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت: بانک هـای 
خصوصـی اسـتان ها بایـد 6۰ درصـد از درآمد خود را 

در همان اسـتان سـرمایه گـذاری کنند.
وی عنـوان کـرد: در هشـت مـاه نخسـت امسـال 
5۲ درصـد تسـهیات واگـذار شـده توسـط بانک هـا، 

در بخـش سـرمایه در گـردش بـوده اسـت.
دژپسـند بـا بیـان اینکـه بنگاه هـای مـا با مشـکل 
سـرمایه در گردش مواجه هسـتند، ادامـه داد: بدهی 
معـوق مشـتریان بایـد به بانک هـا بازگردانده شـود تا 

بانک گردش حسـاب داشـته باشـند.
وی تاکیـد کرد: بایـد بدهی های دولـت و معوقات 
بازگـردد و امـوال تملیکی واگـذار و میـزان اعتبارات 

افزایش داده شـود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا بیـان اینکـه 
یک هـزار میلیـارد تومـان تقاضـا بـرای امـاک بدون 
بایـد  مالیـات  دارد، گفـت:  اسـتفاده دولتـی وجـود 
از زاویـه دیگـری دیـده شـود و بـرای دریافـت آن 

شـود. معرفـی  جدیـد  پایه هـای 
وی بـا تاکید بـر اینکـه معافیت هـای مالیاتی باید 
بازنگری و سـاماندهی شـوند، اظهار داشـت: برخی از 
معافیت هـای مالیاتـی در بُرهـه ای از زمـان اثر بخش 
بـود اما حـاال لزومی بـه معافیت مالیاتـی آن ها وجود 

ندارد.

برای دارایی های لوکس مالیات تعلق گیرد 
دژپسـند بـا بیـان اینکـه بـه دارایی هـای لوکس و 
راکـد بایـد مالیـات تعلـق گیـرد، گفـت: تـا مهـر ماه 
سـال جـاری بدهـکاران مالیاتـی اگـر کل بدهی خود 

را پرداخـت می کردنـد شـامل تخفیـف می شـدند.
در  کـرد:  بیـان  دارایـی  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 
هشـت ماه نخسـت ۱۰ هـزار میلیارد تومـان اعتبار از 
ایـن طریـق دریافـت بدهی هـای مالیاتی تامین شـد.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بیـان کـرد: مـا 
بـه شـدت بـه دنبـال اقتصـاد هوشـمند هسـتیم و 
می خواهیـم فضای کسـب و کار را الکترونیکی کنیم.

وی بـا اشـاره به اینکـه فراری های مالیاتـی را باید 
در تـور بیاندازیـم، عنوان کـرد: در شـرایط تحریم به 

بخـش خصوصی خوش حسـاب نباید فشـار آورد.
دژپسـند بـا بیـان اینکـه ۴8 درصـد از مصـارف 
دولـت در ۱۰ مـاه گذشـته از طریـق درآمـد مالیاتی 
تامیـن شـده اسـت، اظهـار داشـت: اگر از یـک معلم 
در مناطـق دور دسـت مالیـات دریافت می شـود باید 
از مدیـران بـا حقـوق بـاال و تولید کننـدگان با درآمد 

میلیـاردی هـم مالیـات دریافت شـود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بیـان کـرد: مـا 
بـه شـدت بـه دنبـال اقتصـاد هوشـمند هسـتیم و 

می خواهیـم فضای کسـب و کار را الکترونیکی کنیم.
وی بـا بیان اینکه گمرک باید به طور کامل هوشـمند 
شـود، گفت: ۱6۰ میلیارد تومان تجهیـزات »ایکس ری« 

کامیونی در گمرک سـرمایه گذاری می شـود.
مراجعـه  بـدون  بایـد  گمـرک  افـزود:  دژپسـند 
واردات  ارایـه کنـد؛  بـا دقـت خدمـات  و  حضـوری 
قاچاقـی بـه داخـل کشـور سـم اسـت و مجـری آن 

اسـت. اقتصـادی  مرزبـان  عنـوان  بـه  گمـرک 
وی بـا بیـان اینکـه اگـر بـرای مثـال ذرت آلـوده 
اسـت  ممکـن  شـود  کشـور  وارد  قاچـاق  طریـق  از 
آسـیب های جبـران نشـدنی بـه اقتصـاد وارد کنـد، 
گفـت: ارتبـاط فعـال بـا بخـش خصوصـی بایـد در 
دسـتور کار اسـتان ها قـرار گیـرد و در ایـن ارتبـاط 
پرداخـت  در  اسـتانی  بانک هـای  اختیـار  سـقف 

می یابـد. افزایـش  درصـد   5۰ حداقـل  تسـهیات 
دژپسـند اظهـار داشـت: همـدان در بسـیاری از 
زمینـه هـا در کشـور زبـان زد اسـت کـه آن حاصـل 
همدلـی، هماهنگـی و وفـاق بیـن بخـش دولتـی و 
خصوصـی بـوده و بخـش خصوصـی ایـن اسـتان بـه 

بلـوغ رسـیده اسـت.
چالش هـای  دهـه  چهـار  ایـن  در  گفـت:  وی 
متعـددی را پشـت سـر گذاشـته ایـم و از این مسـیر 

پـر تاطـم عبـور کردیـم و بـه اینجـا رسـیدیم.
دژپسـند اضافـه کـرد: امـوال راکـد دسـتگاه های 
دولتـی بایـد هرچـه سـریع تر واگـذار شـود؛ ۲۰ تـا 
8۰ درصـد درآمـد از ایـن طریـق در داخـل اسـتان 

می شـود. سـرمایه گذاری 
دژپسـند اضافـه کـرد: امـوال راکـد دسـتگاه های 
دولتـی بایـد هرچـه سـریع تر واگـذار شـود؛ ۲۰ تـا 
8۰ درصـد درآمـد از ایـن طریـق در داخـل اسـتان 

می شـود. سـرمایه گذاری 
وی پـس از گفتمـان بـا سـرآمدان بخـش تولیـد، 
بـه  همـدان،  اسـتان  گـذاری  سـرمایه  و  صـادرات 
امـور خیریـه و  اوقـاف و  اداره کل  مشـکل دیرینـه 

می کنـد. رسـیدگی  همـدان  ملـی  بانـک 
تصرف بخشـی از حریم بقعه شـاهزاده حسین)ع( 
توسـط بانـک ملی موضـوع اختافی دیرینـه بین این 
دو نهـاد اسـت کـه وزیـر اقتصـادی و دارایـی در این 
سـفر مـی خواهد بـا ارائـه راهکارهای الزم مشـکات 

ایـن بخش را پایـان دهد.
دژپسـند در ادامه سـفر یک روزه خـود به همدان 

سـاختمان بیمه ایـران را بهره بـرداری می کند.

دژپسند:

 صادرات غیرنفتی هفت درصد افزایش یافت


