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فلسفه تشکیل مناطق آزاد 
ایجاد اشتغال بود 

نه مرکز خرید!

زرآبادی انتقاد کرد:

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو 
زیر سایه  بی توجهی وزارت صمت

مناطق آزاد از فلسفه اشتغالزایی دور شدند
کارگران مناطق آزاد از حمایت های قانون کار محروم بودند

نه تنها قیمت پراید کاهشی نشده بلکه روز به روز بر آن افزوده شده
قیمت خودرو پس از اخذ مالیات از خرید و فروش آن کاهش می یابد

وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارتی بر بازار خودرو ندارد
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تیرخالصبهفسادسیستماتیکباشفافسازی

دادگستری همیار قوه قضائیه در 
شفافیت مفاسد اقتصادی باشد

محصوالت قاچاق شرکت های نوپا 
را با مشکل مواجه می سازد

اعالم اسامی کاندیداهای متخلف 
به ستاد انتخاباتی 

 به ازای هر جایگاه شغلی دانشگاهی 
۳۳ متقاضی وجود دارد

ـــهید  ـــری ش ـــوار ۴۵ مت ـــروژه بل ـــی پ ـــگ زن ـــم کلن ـــه در مراس ـــدار مراغ فرمان
ـــید  ـــردار رش ـــارک س ـــام مب ـــه ن ـــروژه ب ـــن پ ـــت: ای ـــلیمانی گف ـــم س ـــپهبد قاس س
اســـام نامگـــذاری شـــده اســـت و ایـــن موضـــوع نشـــان دهنـــده جایـــگاه 
ـــه  ـــن مجموع ـــه و همچنی ـــتان مراغ ـــردم شهرس ـــان م ـــز در می ـــن عزی واالی ای

ـــت. ـــهری اس ـــت ش مدیری
ـــم  ـــروژه مه ـــه ۴ پ ـــن ب ـــدس شـــکری همچنی ـــا، مهن ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ـــازندگی  ـــرارگاه س ـــارکت ق ـــا مش ـــه ب ـــه ک ـــهرداری مراغ ـــامی و ش ـــورای اس ش
ـــا  ـــا ب ـــروژه ه ـــن پ ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــد، اش ـــد ش ـــرا خواه ـــا اج ـــم االنبی خات
ـــزرگ  ـــی ب ـــود و تحول ـــی ش ـــرا م ـــان اج ـــارد توم ـــر ۱۱۰ میلی ـــغ ب ـــاری بال اعتب

ـــرد. ـــد ک ـــاد خواهن ـــهری ایج ـــت ش در باف
ـــی در  ـــای زیربنای ـــروژه ه ـــرای پ ـــت: اج ـــم گف ـــن مراس ـــه در ای ـــهردار مراغ ش

ـــت. ـــهری اس ـــت ش ـــه مدیری ـــت مجموع اولوی
ـــهر  ـــی ش ـــکات ترافیک ـــع مش ـــی، رف ـــز زدای ـــزود: تمرک ـــدی اف ـــدس احم مهن
و ایجـــاد معابـــر جدیـــد بـــرای مواقـــع بحرانـــی، توســـعه شـــهری و امکانـــات 
ـــهروندان و  ـــردد ش ـــر ت ـــهیل در ام ـــا، تس ـــکونتگاه ه ـــی در س ـــا کیف ـــد، ارتق جدی
ـــداف  ـــن اه ـــه مهمتری ـــهر از جمل ـــب در ش ـــی مناس ـــای ارتباط ـــه ه ـــاد حلق ایج
ـــزرگ شـــهری اســـت کـــه از ســـوی مجموعـــه اعضـــای  ـــروژه هـــای ب در اجـــرای پ

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــهرداری دنب ـــهر و ش ـــامی ش ـــورای اس ش
فرمانـــده ســـپاه مراغـــه گفـــت: ســـردار رشـــید اســـام موجـــب اتحـــاد و 
ـــه  ـــتان مراغ ـــوع در شهرس ـــن موض ـــه ای ـــد ک ـــئولین ش ـــردم و مس ـــتگی م همبس
ـــود  ـــه خ ـــهری مراغ ـــت ش ـــندیده مدیری ـــا و پس ـــت زیب ـــا حرک ـــل ب ـــان اوای از هم

ـــان داد. را نش
ـــه  ـــهر مراغ ـــامی ش ـــورای اس ـــازی ش ـــران و شهرس ـــیون عم ـــس کمیس  ریی
گفـــت: مجموعـــه مدیریـــت شـــهری جابـــه جایـــی هســـته مرکـــزی شـــهر را 
ـــل  ـــاهد ح ـــر ش ـــن ام ـــق ای ـــورت تحق ـــه در ص ـــود دارد ک ـــای خ ـــه ه در برنام

ـــود. ـــم ب ـــهر خواهی ـــی در ش ـــکات ترافیک ـــیاری از مش بس
ـــروژه  ـــرای پ ـــا اج ـــت: ب ـــروژه گف ـــرای پ ـــرورت اج ـــورد ض ـــی در م ـــر ملک دکت

ـــد. ـــی یاب ـــش م ـــاد کاه ـــل جه ـــک پ ـــد از ترافی ـــری، 3۰ درص ـــوار ۴۵ مت بل
ـــغ  ـــاری بال ـــا اعتب ـــری ب ـــذر ۷۰۰ مت ـــل رو گ ـــرای پ ـــزود: اج ـــی اف دکترملک
ـــلیمانی از  ـــم س ـــاج قاس ـــپهبد ح ـــهید س ـــام ش ـــه ن ـــان ب ـــارد توم ـــر ۴۵ میلی ب
دیگـــر پـــروژه هـــای مهمـــی اســـت کـــه بـــزودی کلنـــگ زنـــی و عملیـــات 

ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــی آن آغ اجرای
ـــپهبد  ـــهید س ـــری ش ـــوار ۴۵ مت ـــم بل ـــروژه عظی ـــی پ ـــات اجرای ـــاز عملی آغ
ـــی  قاســـم ســـلیمانی توســـط شـــهرداری و شـــورای اســـامی شـــهر مراغـــه در حال

ـــد.  ـــی باش ـــر م ـــرح زی ـــه ش ـــروژه ب ـــخصات پ ـــه مش ـــت ک ـــورت گرف ص

مشخصات فنی پروژه: 
طول مسیر پروژه: ۱۴2۰ متر 

عرض بلوار: ۴۵ متر 
مساحت مورد نیاز جهت اجرای پروژه: 639۰۰ متر مربع 

تعداد اماک واقع شده در مسیر: ۷8 ملک

خاکبرداری و خاکریزی مسیر پروژه:
 ۱8۰۰۰۰ متر مکعب 

جدول گذاری مسیر پروژه: 8۵۰۰ متر 
احداث آبرو: ۴ دهنه 

زیرسازی و آسفالت ریزی : 3۵۰۰۰ متر مربع 
احداث پل بزرگ: یک دهنه 

ـــارد  ـــروژه: ۴۵۰ میلی ـــرای پ ـــک و اج ـــرای تمل ـــده ب ـــی ش ـــش بین ـــار پی اعتب
ـــال ری

کلنگزنیپروژهعظیمبلوار4۵متریشهیدسپهبدقاسم
سلیمانیتوسطشهرداریوشورایاسالمیشهرمراغه
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طبــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ــردم  ــل م ــوان وکی ــه عن ــده ب ــران، نماین ای
ــی  ــده متجل ــاس ،نماین ــد.براین اس ــی باش م
خواســته هــای مــردم مــی باشــد و بارزتریــن 
ــد  ــی باش ــاالری م ــردم س ــر م ــاد و مظه نم
ــطح و  ــوان س ــی ت ــده م ــاس نماین ــر اس و ب
ــور  ــک کش ــاالری را در ی ــردم س ــت م کیفی
ــه  ــر اســاس تجرب مــورد ســنجش قــرار داد.ب
کشــورهای احــزاب محور،اشــخاص محوریــت 
ــی  ــز ایرادات ــن روال نی ــر ای ــن ب ــد لک ندارن
ــه   ــا ک ــفانه در کشــور م متصــور هست.متاس
اهمیــت  هســت  شــخصی  کاندیداتــوری 
نمایندگــی مــردم بــه درســتی بــرای همــگان 
مشــخص نشــده اســت.مهمترین ویژگــی 
نماینــده عــاوه بــر تخصــص داشتن،داشــتن 
ــن  ــای معی ــه ه ــخص در زمین ــل مش راه ح
ــن  ــد بنابرای ــی باش ــرای حــل مشــکات م ب
شــعار دادن و بازگویــی دردها،بــدون تعییــن 
راه حــل واضــح و مبرهــن نوعــی حقــه بــازی 
اســت  میشــود.الزم  محســوب  تبلیغاتــی 
دیگــر بــه کاندیدهــا هایــی رای بدهیــم کــه 
ــه  ــرای مشــکات جامع راه حــل مشــخص ب
ــر  ــته ت ــی شایس ــند و کاندیدای ــته باش داش
هســت کــه میــزان راه حــل هــای مشــخص 

ــد ــته باش ــتری داش بیش

دکتر علی جوان بخت

بهکاندیداییکهشعارمیدهند
رایندهیم

ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
اقتصــادی  فعالیت هــای  اگــر  اســت  معتقــد 
ــت  ــد از ران ــفاف باش ــخص و ش ــرمایه گذاران مش س
ــود  ــه وج ــادی ب ــو بی اعتم ــرده و ج ــری ک جلوگی

ــی رود.  ــن م ــز از بی ــده نی آم
ـــی  ـــن طاهرخان ـــت، بهم ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ــفافیت  ــامانه شـ ــدازی سـ ــه راه انـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
ـــادی،  ـــد اقتص ـــه مفاس ـــیدگی ب ـــژه رس ـــع وی مجتم
گفـــت: شـــفافیت در حـــوزه اقتصـــادی در تمـــام 
ـــای  ـــوزه ه ـــه در ح ـــرادی ک ـــود دارد و اف ـــا وج دنی
ـــاورزی،  ـــات، کش ـــم از خدم ـــادی اع ـــف اقتص مختل
بانکـــی، کارخانجـــات و غیـــره ســـرمایه هـــای 
ـــت  ـــد تح ـــد بای ـــی گیرن ـــار م ـــنگینی را در اختی س

نظـــارت باشـــند.
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم تاکس ــده م نماین
ــت  ــاد ران ــع ایج ــفافیت را مان ــه ش اســامی در ادام
ــا  ــزود: ب ــت و اف ــی دانس ــدوزی غیرقانون ــال ان و م
ــر  ــه خاط ــه ب ــادی ک ــی اعتم ــای ب ــه فض ــه ب توج
مالیاتــی،  حــوزه  در  کان  هــای  سوءاســتفاده 
اقتصــادی و تجــاری بــه وجــود آمــده، نیــاز بــود کــه 
ــاد  ــا اعتم ــوزه ایجــاد شــود ت ــن ح ــفافیتی در ای ش

ــردد. ــز بازگ ــه نی جامع

صرفا فعاالن اقتصادی که به دنبال 
درآمدهای نامشروع باشند از شفافیت 

گریزانند
وی در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه افـــرادی کـــه 
ــی  ــی و خارجـ ــادی داخلـ ــای اقتصـ ــوزه هـ در حـ
ــدام  ــدم اقـ ــورت عـ ــد در صـ ــی کننـ ــت مـ فعالیـ
غیرقانونـــی نبایـــد ترســـی از نظارت هـــای ایجـــاد 
شـــده بـــر فعالیـــت هـــای خـــود داشـــته باشـــند، 

عنـــوان کـــرد: اگـــر فعالیـــت هـــای اقتصـــادی در 
ـــوری  ـــی و کش ـــاری قانون ـــق مج ـــوب و از طری چارچ
کـــه صرفـــا بـــرای انتظـــام و انضبـــاط اقتصـــادی 
ــد  ــی نبایـ ــر نگرانـ ــد، دیگـ ــده باشـ ــم شـ تنظیـ
ـــه  ـــردی ک ـــه ف ـــرا ک ـــود چ ـــاد ش ـــراد ایج ـــرای اف ب
ــز  ــارت نیـ ــد از نظـ ــی کنـ ــل نمـ ــی عمـ فراقانونـ

هراســـی نـــدارد.
اینکـــه  طاهرخانـــی در ادامـــه بـــا بیـــان 

افـــرادی کـــه بـــه دنبـــال درآمدهـــای نامشـــروع 
و غیرقانونـــی هســـتند از شـــفافیت گریزاننـــد، 
اظهـــار کـــرد: راه انـــدازی ســـامانه شـــفافیت 
ـــودکار  ـــارت خ ـــد نظ ـــی توان ـــادی م ـــد اقتص مفاس
ـــه صـــورت پیشـــگیرانه  ـــراد داشـــته باشـــد و ب ـــر اف ب
ـــرا  ـــه اراده در اج ـــاز ب ـــه نی ـــه البت ـــد ک ـــل کن عم

ــز دارد. نیـ

ضرورت شفافیت تراکنش های مالی افراد 
در حوزه های اقتصادی

ــراد،  ــادی اف ــت اقتص ــوع فعالی ــر ن ــزود: اگ او اف
ــی  ــای مال ــش ه ــود و تراکن ــرمایه و س ــزان س می
ــز  ــا نی ــات آنه ــزان مالی ــد، می ــخص باش ــراد مش اف
شــفاف خواهــد بــود و راه فــراری از پرداخــت دیــون 

ــدارد. ــود ن وج
ــس  ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  اســامی  شــورای 
در ایــن مســیر نقــش دادگســتری بــه عنــوان 
دســتگاهی دولتــی مــی توانــد در امــر شــفاف ســازی 
بســیار مهــم باشــد و ایــن دســتگاه نیــز بایــد همــراه 
ــه در بحــث شــفافیت مفاســد  ــوه قضائی ــار ق و همی

ــد. ــادی باش اقتص

طاهرخانی:

دادگستریهمیارقوهقضائیهدرشفافیتمفاسداقتصادیباشد

رییــس دفتــر ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــد ب ــته ایم و بای ــره را نبس ــت راه مذاک ــچ وق هی
ــن  ــون ای ــت: چ ــرد، گف ــف کار ک ــورهای مختل کش
ــم، اول  ــی دانی ــاد نم ــل اعتم ــپ( را قاب ــرد )ترام ف
بایــد خاطــر مــا از برداشــتن تحریــم جمــع شــود و 

در قالــب ۱+۵ می توانیــم مذاکــره کنیــم. 
ــع  ــی در جم ــود واعظ ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاالن اقتصــادی اســتان گلســتان در  ــان و فع بازرگان
ــروز کشــوری  ــای ام ــار داشــت: در دنی ــرگان اظه گ
نیســت کــه تمــام مســایل را )خــود( حــل و فصــل 
ــن  ــم، م ــورها کار کنی ــه کش ــا هم ــد ب ــد و بای کن
آینــده ایــران را روشــن می بینــم و از گردنــه ایجــاد 

ــرد. ــم ک ــور خواهی شــده از ســوی دشــمنان عب
ــمنی  و  ــر دش ــت براب ــار مقاوم ــت: در کن وی گف
فشــار اقتصــادی آمریــکا درهــای مذاکــره را نبســته  
ــا  ــه ب ــر و عادالن ــرایط براب ــم در ش ــی داری و آمادگ
گفت وگــو مشــکات را حــل کنیــم و تردیــدی 
نداریــم کــه از ایــن مرحلــه ســخت عبــور خواهیــم 

کــرد.
افــزود:  نهــاد ریاســت جمهــوری  سرپرســت 
شــرایط امــروز کشــور بــا وجــود اعمــال تحریم هــای 
همــه جانبــه بــه مراتــب بهتر از ســال گذشــته اســت 
ــن نشــان می دهــد کــه مســیر  انتخــاب شــده  و ای
ــی و  ــه ســوی خودکفای از ســوی نظــام و حرکــت ب
ــی،  ــت مل ــار مقاوم ــد در کن ــق تولی ــش و رون افزای
انتخــاب درســتی بــوده کــه ایــن راه همچنــان ادامــه 

دارد.
ــرد و  ــاره ک ــور اش ــازار کش ــت ب ــه وضعی وی ب
ــم  ــک تحری ــاد ی ــور ایج ــته تص ــال گذش ــت: س گف
ــم می ریخــت  ــه ه ــازار را ب ــه کشــور ب کوچــک علی
بــا وجــود تصویــب  امــا در شــرایط کنونــی و 
گســترده تریــن تحریــم هــا، بــازار کاال و ارز از ثبــات 

ــت. ــوردار اس برخ
ــگ  ــزود: جن ــوری اف ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی

اقتصــادی بــه راه افتــاده علیــه کشــور فقــط مختــص 
دولــت نیســت و راه بــرون رفــت همــکاری، همفکــری 

و اتحــاد مــردم، دولــت و تولیدکننــدگان اســت.
ــادی  ــار اقتص ــم و فش ــه داد: تحری ــی ادام واعظ
موجــب وارد کــردن ســختی و فشــار بــر تجــار، مردم 
و دولــت شــد امــا نبایــد اجــازه دهیــم ایــن شــرایط 
ــردن  ــر ک ــن گی ــرای زمی ــش ب ــه هدف ــکا را ب آمری

ــاند. ــامی برس ــوری اس جمه

سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: 
ــن  ــر ای ــردم در براب ــت و م ــری، دول ــم رهب تصمی
تحریــم مقاومــت و پشــتیبانی از یکدیگــر اســت 
ــم  ــاد تصمی ــود در اتخ ــتباه خ ــه اش ــمن ب ــا دش ت
اشــتباهش پــی بــرده و از راه در پیــش گرفتــه 

ــردد. بازگ
واعظــی بیــان داشــت: آمریــکا در ابتــدای تحریــم 
ــرط  ــش ش ــران ۱2 پی ــه ای ــری علی ــار حداکث و فش
بــرای مذاکــره گذاشــت امــا اکنــون کــه از اقدامــات 
خصمانــه خــود نتیجــه نگرفتــه بــدون هیــچ پیــش 

شــرطی خواســتار مذاکــره اســت.
ــادی  ــاالن اقتص ــی از فع ــت جمع ــن نشس در ای
در  را  خــود  خواســته های  گلســتان  اســتان 
ــدازی  ــت در راه ان ــهیات و حمای ــای تس ــوزه ه ح
ــرش  ــت ف ــت از صنع ــای اقتصــادی، حمای ــرح ه ط
دســتباف، بیمــه بافنــدگان، رفــع مشــکل صــادرات 
گاز از مــرز اینچــه بــرون و حمایــت از تولیــد نهــال 
الونیــا بــرای توســعه زراعــت چــوب در اســتان 

ــد. ــرح کردن مط
شــهر کوچــک اینچــه بــرون در اســتان گلســتان 
ــن  ــرک و راه آه ــرزی، گم ــه م ــه، بازارچ دارای پایان
ــت و  ــه دول ــا مصوب ــرا ب ــت و اخی ــی اس ــن الملل بی
ــل شــد.  ــژه اقتصــادی تبدی ــه منطقــه وی مجلــس ب
اســتان گلســتان بیــش از 8۰۰ تاجــر بیــن 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــمی ات ــو رس ــی و عض الملل

معــادن و کشــاورزی دارد. 

ــر  ــت: اگ ــس گف ــی مجل ــیون والی ــو فراکس عض
مجلــس قــوی باشــد و اســتقال و حریــت خــودش 
دیگــر  و  وزرا  رئیس جمهــور،  کنــد  حفــظ  را 
مســئوالن هــم روی مجلــس حســاب بــاز می کننــد 

ــود. ــد ب ــخگو خواهن و پاس
بــه گــزارش مهــر، حســینعلی حاجــی دلیگانــی بــا 
ــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی  اشــاره ب
ــد در  ــت دارد بای ــران را دوس ــس ای ــه هرک ــر اینک ب
ــم  ــت: علیرغ ــار داش ــد، اظه ــرکت کن ــات ش انتخاب
ــور  ــی در کش ــایق مختلف ــت س ــن اس ــه ممک اینک
وجــود داشــته باشــد، امــا انتخابــات ظرفیتــی اســت 
کــه قانــون اساســی جمهــوری اســامی بــرای ملــت 
بــه رســمیت شــناخته اســت و بنابرایــن بایــد از ایــن 
ظرفیــت و حقوقــی کــه قانــون اساســی بــرای مــا بــه 
رســمیت شــناخته اســت بــه خوبــی اســتفاده کنیــم.

وی ادامــه داد: زمانــی کــه دشــمنان، ســردار 
ــًا  ــردم کام ــاندند، م ــهادت رس ــه ش ــلیمانی را ب س
خودجــوش بــه صحنــه آمدنــد و ایــن شــهید 
ــی  ــه آفرین ــا حماس ــد و ب ــه کردن ــوار را بدرق بزرگ
خــود باعــث ایجــاد امنیــت و عــزت کشــور شــدند.

حاجی دلیگانــی بیــان کــرد: بــر ایــن اســاس، 
انتخابــات  حضــور پرشــور و گســترده مــردم در 
ــه دشــمنان نظــام باشــد  ــام محکمــی ب ــد پی می توان
چــرا کــه آنــان فقــط ادعــای مشــارکت و دموکراســی 

دارنــد امــا مــردم مــا در عمــل هــم بــه جهانیان نشــان 
می دهنــد کــه کشــورمان مبتنــی بــر مــردم ســاالری 
دینــی اســت و امــور بــا مشــارکت آنــان پیش مــی رود.

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــری  ــش دیگ ــه بخ ــش ب ــامی در واکن ــورای اس ش
ــه  ــر اینک ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب ــات مق از بیان
ــه جایــی رســیده اند  ــات ب ــا انتخاب برخــی از افــراد ب
ــد،  ــر ســوال می برن ــا زی ــن روزه ــات را ای ــا انتخاب ام
گفــت: ایــن مســئله بــه روحیــه و درون ایــن افــراد 
ــان  ــه نفعش ــز ب ــه چی ــر هم ــه اگ ــردد ک ــاز می گ ب
باشــد، از قوانیــن و ضوابــط پیــروی می کننــد و 

می گوینــد کــه ضوابــط و قوانیــن خــوب اســت امــا 
بــه محــض اینکــه در انتخابــات پیــروز نمی شــوند و 
یــا آنکــه بــه علــت عملکــرد خودشــان صاحیتشــان 
ــز  ــرار نمی گیــرد، همــه چی ــوق و تأییــد ق مــورد وث

ــد. ــوال می برن ــر س را زی
ــده  ــان دهن ــًا نش ــار کام ــن رفت ــزود: ای وی اف
افــرادی  آنــان  و  اســت  افــراد  ایــن  خودبینــی 
ــرای  انحصارطلــب هســتند و همــه چیــز را کامــًا ب

می خواهنــد. خودشــان 
مجلــس  در  شــهر  شــاهین  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه یــک مجلــس 

قــوی در حــل بســیاری از مشــکات داخلــی و 
ــه  ــی ک ــت: زمان ــت، گف ــذار اس ــی تأثیرگ بین الملل
مجلــس پــای کار می آیــد و اقدامــی مهــم و اساســی 
انجــام می دهــد، بســیاری از مشــکات کشــور حــل و 
فصــل می شــود امــا هــرگاه کــه مجلــس قــوی عمــل 
نکنــد، پیــام مثبتــی از طــرف مجلــس بــه جهانیــان 

نمی شــود. داده 
حاجــی دلیگانــی ادامــه داد: زمانــی کــه مجلــس 
پــای کار آمــده اســت، صــدای قــدرت خــود و نظــام 
ــه جهانیــان رســانده اســت کــه در ایــن زمینــه  را ب
ــه  ــی علی ــه فوریت ــرح س ــب ط ــه تصوی ــوان ب می ت
ــردار  ــهادت س ــس از ش ــه پ ــرد ک ــاره ک ــکا اش آمری
ســلیمانی در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب 
رســید و زمانــی کــه دشــمنان پیــام قاطــع مجلــس 
را شــنیدند، جــرأت توطئــه و فتنــه گــری دیگــری 
علیــه ایــران بــه ذهنشــان خطــور نکــرد امــا مجلــس 
در زمینــه تصویــب لوایــح FATF بــه خوبــی عمــل 

نکــرد کــه نبایــد اینگونــه باشــد.
ــد و  ــوی باش ــس ق ــر مجل ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
اســتقال و حریــت خــودش را حفــظ کنــد، رئیــس 
جمهــور، وزرا و دیگــر مســئوالن هــم روی مجلــس 
ــود و  ــد ب ــخگو خواهن ــد و پاس ــاز می کنن ــاب ب حس
از ایــن طریــق بســیاری از مشــکات کشــور مرتفــع 

می شــود.

واعظی:

درقالب۱+۵مذاکرهمیکنیم

حاجی دلیگانی :

مجلسقوینباشد،رئیسجمهورحاضربهپاسخگویینیست

محجوب:
انتخاباتبایدهمدلیراافزایشدهد

امیــد مجلــس گفــت: در  فراکســیون  عضــو 
ــد  ــدا بای ــت، ابت ــت اس ــل رقاب ــه مح ــات ک انتخاب
ــم و  ــن کنی ــت در انتخابــات را تامی ــامت رقاب س

همیــن امــر موجــب همدلــی می شــود. 
ــه ملــت، علیرضــا محجــوب، در  بــه گــزارش خان
ــدن  ــوی ش ــرای ق ــد ب ــه بای ــی ک ــوص اقدامات خص
ــوی  ــرای ق ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــام ش ــور انج کش
شــدن کشــور، ســخت تریــن برنامه هایــی کــه بایــد 
ــت. ــی اس ــوزه سیاس ــات در ح ــود، اقدام ــام ش انج

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی 
ــدرت، وحــدت و  ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــرد: ب ــان ک بی
یکپارچگــی نیازمنــد همدلــی هســتیم و در مباحــث 
ــوار  ــی دش ــاد سیاس ــدن در ابع ــدل ش ــی هم سیاس
ــه  ــظ ب ــم از لف ــن موضــوع مه ــم ای اســت، امیدواری

عمــل و از شــعار بــه اجــرا درآیــد.
ــی کشــور تحقــق  ــاز اصل ــان اینکــه نی ــا بی وی ب
همدلــی اســت، افــزود: راهــکار بــرای ایجــاد قــدرت، 
وحــدت و یکپارچگــی در بخــش سیاســی حرکــت در 

مســیر رســیدن بــه همدلــی اســت.
محجــوب بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت اعتمــاد 
ــف شــده باشــد و  ــان ضعی ــه برخــی مجری ــردم ب م
بایــد تلشــا کنیــم تــا ایــن اعتمــاد احیــا و بازســازی 

شــود تــا ســرمایه زیــادی را از دســت ندهیــم.
نماینـده مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی 
بـا بیـان اینکـه در عرصـه تبلیغـات انتخاباتـی نیـز 
می تـوان اقداماتـی را انجـام داد که منجـر به تضعیف 
کشـور نشـود، گفـت: یکـی از مهمتریـن اقداماتی که 
می تـوان انجـام داد ایـن اسـت کـه علیـه همدیگـر 
نبایـد تبلیـغ نکنیـم وفقـط زشـتی ها را نبینیـم بلکه 
بایـد بـر زیبایی هـا تمرکـز کنیـم و در ایـن راسـتا 

حرکـت کنیـم کـه البته کار دشـواری اسـت.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه در انتخابــات بایــد همدلــی را 
افزایــش داد، گفــت: در انتخابــات کــه محــل رقابــت 
ــات  ــت در انتخاب ــامت رقاب ــد س ــدا بای ــت، ابت اس
ــی  ــب همدل ــر موج ــن ام ــم و همی ــن کنی را تامی
می شــود امــا اگــر رقابــت تخریبــی و شــکننده 
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب ــه منف ــد، نتیج باش

پسر32سالهباشالگردن
پدرخودراخفهکرد

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
کرمانشــاه، از دســتگیری پســرمعتادی خبــر داد کــه 
در شهرســتان اســام آبادغــرب پــدرش را بــه قتــل 

رســانده بــود. 
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا آمویــی در جمــع 
اصحــاب رســانه، اظهــار داشــت: پــس از وقــوع 
ــات  ــی از مح ــکوک در یک ــرگ مش ــورد م ــک م ی
آگاهــی  پلیــس  کاراگاهــان  غــرب،  اســام آباد 
رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.

وی ادامــه داد: پــس از حضــور کاراگاهــان در 
محــل مــرگ مــرد ۷۵ ســاله و پــس از بررســی های 

ــوت وی شــدند. ــودن ف ــه متوجــه مشــکوک ب اولی
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
پــس  کاراگاهــان  کــرد:  خاطرنشــان  کرمانشــاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــواده و ب ــای خان ــی از اعض از بازجوی
ــواده  ــودن اظهــارات پســر 32 ســاله خان متناقــض ب
بــه وی مشــکوک و در تحقیقــات تکمیلــی نهایتــا بــه 

ــرد. ــراف ک ــدرش اعت ــل پ قت
ــواد مخــدر  ــه م ــه ب ــول ک ــت: پســر مقت وی گف
نیــز اعتیــاد داشــت در اعترافــات خــود عنــوان کــرد 
کــه پــدرش را بــه وســیله شــال گــردن خفــه کــرده 

اســت.
ــود را از  ــزه خ ــل انگی ــرد قات ــت: ف ــی گف آموی
کشــتن پــدرش، اختافــات خانواگــی عنــوان کــرد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان و ب ــی در پای ــام انتظام ــن مق ای
انتقــال جســد مقتــول بــه پزشــکی قانونــی، گفــت: 
فــرد قاتــل بــرای صــدور حکــم الزم تحویــل مراجــع 

قضائــی شــد.

با حضور سران قوا؛
جلسهشورایعالیهماهنگی

اقتصادیبرگزارشد
ــا  ــی هماهنگــی اقتصــادی ب جلســه شــورای عال
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــوا در نه ــران ق ــور س حض

ــد. ــزار ش برگ
عالــی  شــورای  جلســه  مهــر،  گــزارش  بــه 
هماهنگــی اقتصــادی بــا حضــور حجت االســام 
ــی  ــی الریجان ــور، عل ــس جمه ــی رئی ــن روحان حس
ــورای اســامی و حجت االســام  ــس ش ــس مجل رئی
ســیدابراهیم رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه در نهــاد 

ــد. ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ریاس
ــاون  ــری مع ــحاق جهانگی ــه، اس ــن جلس در ای
ــس  ــت رئی ــر نوبخ ــور، محمدباق ــس جمه اول رئی
دژپســند  فرهــاد  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
ــان  ــر اقتصــاد و امــور دارایــی، محمــد نهاوندی وزی
محمــود  جمهــور،  رئیــس  اقتصــادی  معــاون 
واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور، عبدالناصــر 
ــی  ــی ربیع ــزی، عل ــک مرک ــس کل بان ــی رئی همت
ــر  ــریعتمداری وزی ــد ش ــت و محم ــخنگوی دول س
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از ســوی دولــت 

ــتند. ــور داش حض
همچنیــن در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت 
رئیــس جمهــور تشــکیل شــد، نمایندگانــی از قــوای 

ــد. ــرده بودن ــرکت ک ــز ش ــه نی ــه و مقنن قضائی

فرمانده کل ارتش:
بیتردیدنامنیرویالهیبرایحافظان
آسمانایراناسالمیبسیارزیبندهاست

فرمانـده کل ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران بـا 
صـدور پیامـی بـه امیـر سـرتیپ نصیـرزاده نوزدهـم 
بهمن، سـالروز نیروی هوایی ارتش را به ایشـان و آحاد 
کارکنـان غیـور نیـروی هوایـی الهـی تبریـک گفـت. 
بــه گــزارش ایســنا، متن پیام به شــرح زیر اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرتیپ نصیرزاده

ــش  ــی ارت ــی اله ــروی هوای ــرم نی ــده محت فرمان
ــران ــامی ای ــوری اس جمه

سام علیکم
نوزدهـم بهمـن یـادآور حماسـه کارکنـان انقابی و 
بصیـری اسـت کـه در اوج خفقـان نظام سـتم شـاهی 
بـرای مبـارزه با نظام سـلطه همـت کرده و بـا توکل به 
خـدای یکتـا و بهره مندی از کام نورانـی امام خمینی) 
ره ( و روحانیـت پیشـرو و بـا انگیزه ای معنوی و الهی با 
حضـور در مدرسـه علوی و بیعـت با سـکان دار انقاب، 
عـاوه بـر سـرعت بخشـیدن به رونـد پیـروزی انقاب، 
نـام خـود را بـر بلنـدای تاریـخ جمهـوری اسـامی بـه 
ثبـت رسـاندند و جلـوه ای از ارتش مکتبـی و انقابی را 

به معـرض نمایش گذاشـتند.
بی تردیـد نـام نیروی الهـی برای حافظان آسـمان 
ایـران اسـامی بسـیار زیبنـده اسـت و مـردان بلنـد 
پـرواز و والیـی این نیروی خوشـنام در سـالهای پس 
به ویـژه  و  اسـامی  انقـاب  شـکوهمند  پیـروزی  از 
دوران دفـاع مقدس کارنامه ای درخشـان از ایثارگری 
و فـداکاری خـود رقـم زدنـد و در عرصـه خودکفایی 

نیـز گام هـای بلنـدی را برداشـته اند.
امـروز بـه لطف الهـی و همت فرماندهـان، خلبانان 
و کارکنـان شـریف نیـروی هوایی ارتش، ایـن نیرو در 
همـه صحنه هـای حسـاس از جملـه امـداد رسـانی به 
مردم شـریف ایـران در حوادث طبیعـی و حضور موثر 
در جبهـه مقاومـت و دفـاع از حریـم آل اهلل صلـوات 
اهلل علیهـم اجمعیـن خـوش درخشـیده اند و بـا ایـن 
اقدامـات ارزشـمند خـود افتخـارات بزرگـی را بـرای 
کشـور، ارتـش و مـردم عزیزمـان بـه ثبت رسـانده اند.

اینجانـب ضمـن تبریک این روز خجسـته بـه آحاد 
همرزمانـم در نیروی هوایی و خانواده های محترمشـان 
و گرامی داشـت یـاد و خاطـره شـهدای گرانقـدر آن 
نیـروی الهـی، بهـروزی و سـرافرازی ایـران عزیـز تحت 
هدایـت فرماندهـی معظم کل قـوا امام خامنـه ای عزیز 

)مدظلـه العالـی( را از درگاه احدیت خواسـتارم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
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)اکبر عظیم نیا(

ـــاط  ـــر در ارتب ـــج نف ـــت پن ـــاره بازداش ـــه درب ـــوه قضائی ـــخنگوی ق س
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــای شـــرکت در انتخاب ـــرداری از نامزده ـــا کاهب ب
اســـامی توضیحاتـــی داد و گفـــت: ایـــن افـــراد هیـــچ ارتباطـــی بـــا 

شـــورای نگهبـــان و مرجـــع بررســـی صاحیت هـــا ندارنـــد. 
ــو  ــماعیلی در گفت وگـ ــین اسـ ــنیم، غامحسـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
بـــا رادیـــو تهـــران در پاســـخ بـــه ســـؤالی دربـــاره پرونـــده »روح اهلل 
ـــن  ـــه ای ـــیدگی ب ـــده دادگاه رس ـــای آین ـــی روزه ـــرد: ط ـــار ک زم« اظه

ــود. ــزار می شـ ــررات برگـ ــوب مقـ ــده در چارچـ پرونـ
وی افـــزود: در ایـــن پرونـــده غیـــر از متهـــم اصلـــی، پنـــج نفـــر 
ـــده  ـــه پرون ـــدند ک ـــم احضـــار ش ـــرادی ه ـــر بازداشـــت هســـتند و اف دیگ
ــن  ــف در ایـ ــای مختلـ ــت. از طیف هـ ــی اسـ ــت بررسـ ــا در دسـ آنهـ
ـــود،  ـــیدگی نش ـــه رس ـــی ک ـــا زمان ـــت و ت ـــرح اس ـــامی ای مط ـــده اس پرون

نمی تـــوان دربـــاره آن صحبـــت کـــرد.
ـــا  ـــم ت ـــک کردی ـــده زم را تفکی ـــت: پرون ـــه گف ـــوه قضائی ســـخنگوی ق
ـــز  ـــر نی ـــراد دیگ ـــده اف ـــود و پرون ـــیدگی ش ـــه آن رس ـــزا ب ـــور مج به ط

ـــد. ـــد ش ـــیدگی خواه ـــان رس ـــرور زم به م
ـــج  ـــت پن ـــاره بازداش ـــری درب ـــؤال دیگ ـــه س ـــخ ب ـــماعیلی در پاس اس
نفـــر در ارتبـــاط بـــا کاهبـــرداری از نامزدهـــای انتخابـــات مجلـــس 

ـــراد  ـــن اف ـــت: ای ـــا گف ـــت آن ه ـــراز صاحی ـــرای اح ـــامی ب ـــورای اس ش
ـــی  ـــان و بررس ـــورای نگهب ـــا ش ـــی ب ـــچ ارتباط ـــتند و هی ـــردار هس کاهب
صاحیت هـــا ندارنـــد و متهمـــان ایـــن پرونـــده ماننـــد بســـیاری از 
ـــاد  ـــلب اعتم ـــب س ـــر موج ـــن دیگ ـــای دروغی ـــا و ادعاه کاهبرداری ه
ـــی  ـــا ارتباط ـــتی، آن ه ـــراد بازداش ـــارات اف ـــق اظه ـــده اند. طب ـــردم ش م
بـــا شـــورای نگهبـــان ندارنـــد و بـــه زودی بـــه پرونـــده رســـیدگی 

ــوند. ــی می شـ ــان معرفـ ــود و متهمـ می شـ

ـــه  ـــرادی ک ـــه اف ـــن اســـت ک ـــم ای ـــه مه ـــرد: نکت ـــان ک ـــماعیلی بی اس
ـــد،  ـــدا کنن ـــور پی ـــس حض ـــردم در مجل ـــی م ـــد به نمایندگ ـــد دارن قص
ــد. ایـــن  ــند و فریـــب بخورنـ ــاده لوح باشـ ــه سـ ــد این گونـ ــرا بایـ چـ
افـــراد بایـــد به قـــدری قـــوه  تشـــخیص داشـــته باشـــند کـــه بداننـــد 
ـــادی  ـــردم ع ـــر م ـــود. اگ ـــام نمی ش ـــول انج ـــا پ ـــا ب ـــراز صاحیت ه اح
ـــد  ـــردار را بخورن ـــراد کاهب ـــب اف ـــد فری ـــی ندارن ـــات حقوق ـــه اطاع ک
ـــس  ـــده مجل ـــد نماین ـــه قصـــد دارن ـــرادی ک ـــا اف ـــه اســـت ام ـــل توجی قاب
ـــد  ـــرداران را بخورن ـــب کاهب ـــد، فری ـــده بودن ـــم نماین ـــًا ه ـــوند و قب ش

ـــت دارد. ـــای دق ج
ســـخنگوی قـــوه قضائیـــه اضافـــه کـــرد: موضـــوع ایـــن پرونـــده 
ــرداری و  ــام کاهبـ ــن اتهـ ــوه، و بیـ ــه رشـ ــت نـ ــرداری اسـ کاهبـ
رشـــوه تفـــاوت وجـــود دارد؛ در اتهـــام رشـــوه مأمـــور دولـــت بـــرای 
ارائـــه خدمـــات وجهـــی را دریافـــت می کنـــد کـــه در ایـــن پرونـــده 
ــق  ــدارد. طبـ ــور نـ ــردی حضـ ــچ فـ ــی هیـ ــای حاکمیتـ از بخش هـ
ـــت  ـــراز صاحی ـــه اح ـــرادی ک ـــادی از اف ـــداد زی ـــود، تع ـــات موج اطاع
نشـــده اند بـــه شـــورای نگهبـــان مراجعـــه و مـــدارک خـــود را ارائـــه 
کردنـــد و طـــی روزهـــای آینـــده شـــورای نگهبـــان نظـــر نهایـــی را 

اعـــام می کنـــد.

توضیحاسماعیلیدربارهکالهبرداریازنامزدهایانتخابات
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ــا  ــه و بودجــه کشــور ب ســخنگوی ســازمان برنام
اشــاره بــه زمــان پرداخــت ۱۰8 امیــن مرحلــه یارانــه 
نقــدی، زمــان واریــز عیــدی کارکنــان دولــت را اعام 

کــرد. 
ــگاران جــوان، مهــدی  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــخنگوی س ــان، س قمصری
ــه  ــب ب ــردا ش ــدی ف ــه نق ــرد: یاران ــار ک ــور اظه کش
ــه  ــز می شــود. یاران ــوار واری حســاب سرپرســتان خان
ــه ازای  ــه نقــدی و ب ــه یاران بهمــن ۱۰8 امیــن مرحل

ــت. ــان اس ــر ۴۵۵۰۰ توم ــر نف ه

واریز عیدی کارکنان با حقوق بهمن
ــوق  ــا حق ــت ب ــان دول ــدی کارکن ــت: عی او گف

بهمــن مــاه واریــز می شــود.
ــازه  ــت از ب ــان دول ــوق کارکن ــی اســت، حق گفتن

ــود. ــز می ش ــاه واری ــر م ــا 3۰ ه ــی 26 ت زمان

زرآبادی انتقاد کرد:
افزایشعجیبوغریبقیمتخودرو
زیرسایهبیتوجهیوزارتصمت

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
می گویــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نظارتــی 
ــل قیمــت  ــه همیــن دلی ــدارد ب ــازار خــودرو ن ــر ب ب
ــات  ــه خدم ــت و ارائ ــا کیفی ــدون ارتق ــا ب چارچرخ ه

ــد.  ــش می یاب ــه روز افزای ــر روز ب بهت
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیده حمیــده زرآبــادی 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا 
ــاد از افزایــش عجیــب و غریــب قیمــت خــودرو  انتق
ــدن و  ــت، مع ــت: وزارت صنع ــر، گف ــای اخی در روزه
تجــارت نظارتــی بــر بــازار خــودرو نــدارد بــه همیــن 
ــت و  ــا کیفی ــدون ارتق ــا ب ــت چارچرخ ه ــل قیم دلی
ــد. ــش می یاب ــه روز افزای ــر روز ب ــات بهت ــه خدم ارائ

انتقاد از بی تدبیری وزارت صمت نسبت 
به مدیریت بازار خودرو و عملکرد 

خودروسازان
در  البــرز  و  آبیــک  قزویــن،  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از بــی تدبیــری 
بــه  نســبت  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
ــازان،  ــرد خودروس ــودرو و عملک ــازار خ ــت ب مدیری
ــر  ــی ب ــم وزارت صمــت مبن ــزود: براســاس تصمی اف
توقــف خــط تولیــد پرایــد در ماه هــای آینــده، 
ــا  ــت ام ــش می یاف ــد کاه ــودرو بای ــن خ ــت ای قیم
در روزهــای اخیــر نــه تنهــا قیمــت پرایــد کاهشــی 
نشــده بلکــه روز بــه روز بــر آن افــزوده شــده اســت.

قیمت خودرو پس از اخذ مالیات از خرید 
و فروش آن کاهش می یابد

ــه  ــم مصوب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال 99 را یکــی 
دیگــر از دالیــل افزایــش قیمــت خــودرو دانســت و 
اضافــه کــرد: براســاس تصمیــم کمیســیون تلفیــق، 
ــد  ــد ش ــذ خواه ــات اخ ــودرو مالی ــال 99 از خ از س
کــه در صــورت اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه قیمــت 
ــرا در  ــد زی ــش می یاب ــازار کاه ــا در ب ــرخ ه چارچ
حــال حاضــر خــودرو بــه کاالیــی ســرمایه ای تبدیــل 
شــده اســت امــا بــا اخــذ مالیــات از خریــد و فــروش 
ــک  ــش از ی ــی بی ــات از خودروهای ــا اخــذ مالی آن ی
ــبی  ــه ی مناس ــا گزین ــان، چارچرخ ه ــارد توم میلی

ــود. ــرای ســرمایه گــذاری نخواهنــد ب ب
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شــورای اســامی اظهــار کــرد: پــس از مصوبــه 
ــه  ــودگران ب ــه، س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی کمیس
تکاپــو افتــاده و تــاش مــی کننــد پیــش از اجرایــی 
شــدن مصوبــه مذکــور تــا جــای ممکــن قیمــت هــا 
ــد. ــب بزنن ــه جی ــی ب ــود کان ــش داده و س را افزای

صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  رئیــس 
ــفه  ــق آزاد از فلس ــه مناط ــان اینک ــا بی ــران ب کارگ
ــد  ــز خری ــه مراک ــده و ب ــود دور ش ــتغالزایی خ اش
گفــت:  شــده اند،  تبدیــل  بــزرگ  پاســاژهای  و 
رعایــت  و  شــغلی  امنیــت  حفــظ  راســتای  در 
ــران مناطــق آزاد، کارگروهــی  ــی کارگ ــوق صنف حق
بررســی  و  شناســایی  منظــور  بــه  ســه جانبه 
مشــکات کارگــران ایــن مناطــق تشــکیل می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، ناصــر چمنــی درباره تشــکیل 
کارگــروه بررســی مشــکات کارگــران مناطــق آزاد، 
گفت:متاســفانه بــه دلیــل آنکــه مناطــق آزاد از 
شــمول قانــون کار خــارج شــده اند مشــکاتی بــرای 
کارگــران شــاغل در ایــن مناطــق ایجــاد شــده بــود 
و امــکان پیگیــری حقــوق و مطالبــات آنهــا وجــود 
ــد  ــی چن ــی کار ط ــورای عال ــی در ش ــت ول نداش
جلســه بــه ایــن موضــوع ورود و درخواســت کردیــم 
ــق  ــن مناط ــاغل در ای ــران ش ــکات کارگ ــا مش ت

ــرد. ــرار گی ــورد رســیدگی ق م

کارگران مناطق آزاد از حمایتهای قانون 
کار محروم بودند

ــه  ــیم ب ــی را می نویس ــی قانون ــه داد: وقت وی ادام
تبعــات آن فکــر نمی کنیــم. متاســفانه بــه بهانه هــای 
مختلــف مثــل حفــظ اشــتغال و رفــع موانــع تولیــد 
ــر ۵  چنــد آیین نامــه نوشــته شــده و کارگاههــای زی

نفــر مثــل مناطــق آزاد را از شــمول قانــون کار خــارج 
ــه  ــود ک ــده ب ــث ش ــر باع ــن ام ــد. همی ــرده بودن ک
کارگــران مناطــق آزاد بــه دلیــل عــدم بهره منــدی از 

حمایتهــای قانــون کار، گرفتــار تبعیــض شــوند.
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  رئیــس 
ــق آزاد  ــه مناط ــه آنک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــران اف کارگ
یکــی از مجموعه هایــی بــود کــه بیشــترین کارگــران 
ــکاتی  ــل مش ــه دلی ــد و ب ــاغل بودن ــا در آن ش م
کــه بــه وجــود آمــده بــود نیازمنــد حمایــت و 
ــذا  ــد ل ــون کار بودن ــای قان ــدی از حداقل ه بهره من
ــه رأی 366 کــه دیــوان عدالــت اداری  ــا اســتناد ب ب
ــه  ــواردی ک ــه در م ــود ک ــرده ب ــام ک ــادر و اع ص

مقــررات خــاص اشــتغال در ایــن مناطــق مســکوت 
مانــده و از قــدرت الزم برخــوردار نباشــد، از قانــون 
باالدســتی یعنــی قانــون کار تبعیــت ایــن مســاله را 
ــران  ــه مشــکات کارگ ــه ب ــود دانســتیم ک حــق خ

ــم. ــیدگی کنی ــق آزاد رس ــاغل در مناط ش
چمنــی گفــت: در ایــن راســتا در آخریــن جلســه 
شــورای عالــی کار درخواســت کردیــم کــه مناطــق 
آزاد را از شــمول قانــون کار خــارج نکننــد و قانــون 
ــا  ــد ت ــرر ش ــذا مق ــود؛ ل ــم بش ــا ه ــامل آنه کار ش
کارگروهــی بــه منظــور بررســی مشــکات کارگــران 
ــده مناطــق آزاد و از  ــا حضــور نماین ــن مناطــق ب ای

طــرف وزارت کار تشــکیل شــود.

مناطق آزاد از فلسفه اشتغالزایی دور 
شدند

وی تصریــح کــرد: فلســفه تشــکیل مناطــق 
آزاد ایــن بــوده کــه کارخانه هایــی راه انــدازی و 
ــاال  ــا درصــد رشــد اقتصــادی ب اشــتغالزایی شــود ت
بــرود ولــی عمــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و شــاهد 
فلســفه  از  مناطــق  ایــن  بیشــتر  کــه  هســتیم 
اشــتغالزایی فاصلــه گرفتــه و بــه مراکــز و پاســاژهای 

بــزرگ خریــد تبدیــل شــده اند.
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  رئیــس 
کارگــران بــر ضــرورت حفــظ امنیــت شــغلی و 
رعایــت حقــوق صنفــی کارگــران مناطــق آزاد تاکیــد 
ــی کار  ــر شــورای عال ــت: در جلســه اخی ــرد و گف ک
ــران مناطــق آزاد  ــتغال کارگ ــم اعضــا، اش ــا تصمی ب
بــه رســمیت شــناخته شــد و امیدواریــم بــا تشــکیل 
ــات  ــکات و مطالب ــی مش ــور بررس ــروه مذک کارگ
کارگــران ایــن مناطــق بــه شــکل مطلوبــی صــورت 

ــرد. گی
نشســت  هفتمیــن  و  هشــتاد  و  دویســت  در 
ــط  ــاون رواب ــور مع ــا حض ــه ب ــی کار ک ــورای عال ش
ــری و  ــای کارگ ــدگان گروه ه ــر کار و نماین کار وزی
کارفرمایــی برگــزار شــد، تشــکیل  کارگروهــی ســه 
ــرف  ــق آزاد از ط ــئول مناط ــور مس ــا حض ــه ب جانب
وزارت کار بــرای شناســایی و بررســی مشــکات 
کارگــران شــاغل در مناطــق آزاد بــه تصویــب رســید.

فلسفهتشکیلمناطقآزادایجاداشتغالبودنهمرکزخرید!

بـه  اشـاره  بـا  تخم گـذار  مـرغ  تولیدکننـدگان  اتحادیـه  مدیرعامـل 
این کـه تولیـد تخم مـرغ در وضعیـت مطلوبـی قـرار دارد، اعـام کرد که 

قیمـت ایـن محصـول تـا پایـان سـال افزایـش نمی یابـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، رضـا ترکاشـوند در این بـاره اظهار کرد: بر اسـاس 
انجام شـده و مرغ هـای داخـل سـالن در  برآوردهـا و جوجه ریزی هـای 
سـال جاری حـدود یـک میلیـون و 6۰ هـزار تـن تخم مـرغ در کشـور 
تولیـد خواهیـم داشـت. همچنین پیش بینی می شـود در ماه هـای بهمن 

و اسـفند نیـز ماهانـه 9۰ هـزار تـن تخم مـرغ تولید شـود.
وی بـا اشـاره بـه این کـه قیمـت هـر کیلـو تخم مـرغ دِر مرغـداری 
حـدود 8۰۰۰ تومـان اسـت، گفـت: از ۱۵ بهمـن تـا ۱۵ اسـفند بـا پیک 
تقاضـا بـرای مصـرف تخم مـرغ مواجهیـم، زیـرا شیرینی فروشـی ها برای 
عیـد بـه تخم مـرغ بیشـتری برای آماده سـازی شـیرینی و نظایـر آن نیاز 

دارنـد و بـه همیـن منظـور مصرف تخم مـرغ افزایـش می یابد. امـا از ۱۵ 
اسـفند تـا پایـان سـال تقاضـا کمتـر و در نتیجه بـا انباشـتگی تخم مرغ 
مواجـه خواهیـم شـد که ایـن روند در بهار سـال بعد تشـدید و در نتیجه 

بـا سـقوط قیمـت و زیـان مرغـداران روبه رو خواهیم شـد.
مدیرعامـل اتحادیـه تولیدکننـدگان مـرغ تخم گـذار تصریح کـرد: در 
حـال مدیریـت پیـک تقاضـای مصـرف تخم مـرغ هسـتیم کـه نگذاریـم 
بـازار از تعـادل خـارج شـود. به عبـارت دیگر بـا مدیریت صادرات سـعی 

می کنیـم هـم تـداوم صـادرات را داشـته باشـیم  و هـم بـازار داخـل بـا 
کمبـود مواجـه نشـود. همچنیـن بـا سـازمان میادیـن، میـوه و تره بـار 
هماهنگـی کرده ایـم کـه هـر چقـدر نیـاز داشـته باشـند تخم مـرغ در 
اختیـار آنهـا قـرار دهیـم و آنهـا نیز شـانه تخم مـرغ را با قیمـت کمتر از  

۱8 هـزار تومـان در اختیـار مصرف کننده هـا قـرار دهنـد.
ترکاشـوند اضافه کرد: با فروشـگاه های زنجیره ای هـم هماهنگ کرده ایم 
و طـی تفاهم نامـه ای رسـمی، مقـرر شـد کـه هـر چقـدر  این فروشـگاه ها 
بـه تخم مـرغ نیاز داشـته باشـند بـه صورت شـانه ای و بسـته بندی شـده با 
قیمـت ۱8 هـزار و 2۰۰ تومـان در اختیارشـان قـرار دهیم کـه در نهایت به 

قیمـت ۱9 هـزار تومان به دسـت مصرف کننده برسـد.
وی در پایـان گفـت: مـردم نگـران افزایـش قیمـت تخم مرغ تـا پایان 

سـال نباشـند، زیـرا شـرایط تولید آن مطلوب اسـت.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار:

تخممرغگراننمیشود

ــان  ــا بی ــی ب ــام بانک ــئول در نظ ــام مس ــک مق ی
ــده،  ــوئیفت طراحــی ش ــن س ــال جایگزی ــه کان اینک
ــور  ــارج کش ــده ای در خ ــه ش ــع بلوک ــت: مناب گف

ــم. نداری
بــه گــزارش مهــر، علــی صالــح آبــادی در 
ــد  ــت: بع ــگاران گف ــا خبرن ــری خــود ب نشســت خب
ــده  ــام ش ــی انج ــام اقدامات ــکا از برج ــروج امری از خ
ــه داده  ــه نحــو مناســب ارائ ــا خدمــات بانکــی را ب ت
ــت ارتباطــات  ــراری و تقوی ــن امــر مســتلزم برق و ای
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــا اس ــای دنی ــا بانک ه ب
ــع بلوکــه شــده  ــم و مناب ــع داری ــه مناب دسترســی ب
نداریــم و منابعــی ناشــی از تحریم هــا بلوکــه نشــد.

ایــن مقــام مســئول در نظــام بانکــی افــزود: 
ــن ســوئیفت طراحــی شــده و ســایر  ــال جایگزی کان
ــه  ــم ک ــف کردی ــی تعری ــه نوع ــا را ب ــاز و کاره س
منابــع صادراتــی را برگردانیــم. کارمــزد هــم رقابتــی 

اســت.
ــنادی  ــروات اس ــال 98ب ــرد: درس ــح ک وی تصری
اســنادی  اعتبــار  دالر،  میلیــون   29۱ وارداتــی 
دالر،  میلیــون   ۴۱ صادراتــی  وصولــی  بــروات  و 
حوالجــات ارزی 6۷۰ میلیــون دالر، خریــد و فــروش 
ــی  ــات صراف ــون دالر، عملی ــک 6۰3 میلی ارز در بان
۵38 میلیــون دالر، حجــم تســهیات اعطایــی ارزی 
236 میلیــون دالر بــوده و جمعــاً دو میلیــارد و 
ــک در  ــات ارزی بان ــم عملی ــون دالر حج 38۰ میلی
ــوزه ال  ــن در ح ــت؛ همچنی ــوده اس ــه 98 ب 9 ماه
ســی داخلــی 3۷۴2 میلیــارد ریــال کار انجــام شــده 
ــان و  ــارد توم ــی ۱8۵ میلی ــای ریال ــه ه و ضمانتنام
حجــم تســهیات ریالــی نیــز ۴۷3۵ میلیــارد تومــان 

ــوده اســت. ب
بخــش  در  اینکــه  بیــان  بــا  آبــادی  صالــح 
ــه  ــبت ب ــد را نس ــد رش ــی 2۴ درص ــهیات ریال تس

ــار  ــرده، اظه ــه ک ــل تجرب ــال قب ــابه س ــدت مش م
ــا  ــش بنیان ه ــه دان ــان ب ــارد توم ــت: ۱2۰میلی داش
و ۵28 میلیــارد تومــان نیــز بــه شــرکتهای کوچــک 
ــر  ــان اگ ــن می ــت. در ای ــده اس ــط داده ش و متوس
ــد  ــه کن ــک مراجع ــه بان ــی ب ــش بنیان ــرکت دان ش
ــی و  ــت علم ــوی معاون ــش از س ــا صاحیت ــد ی بای
فنــاوری ریاســت جمهــوری تأییــد شــود و یــا اینکــه 
خــود بانــک صاحیــت را بســنجد. همچنیــن بــرای 
ــع در  ــان مناب ــارد توم ــا ۴۰۰ میلی ــش بنیان ه دان
ــه تســهیات  ــب ارائ ــه در قال ــه شــده ک نظــر گرفت
بــا نــرخ کمتــر از ۱۵ درصــد پرداخــت خواهــد 
ــه  ــان ب ــش بنی ــرکتهای دان ــه ش ــن اینک ــد؛ ضم ش
مــا مراجعــه کننــد کــه بتوانیــم تســهیات حتــی بــا 
نــرخ ۱2 درصــد هــم در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم.

وی افــزود: بانکــداری بــاز بــا مشــتریان مختلــف 

در حــال توســعه اســت و مشــتریان از خدمــات 
ــام  ــوند و تم ــد می ش ــره من ــال به ــداری دیجیت بانک
ــک شــعبه وجــود دارد در  دسترســی هایی کــه در ی

ــل دســترس اســت. ــرد کار متقاضــی قاب ــر ف دفت
ایــن مقــام مســئول در نظــام بانکــی افــزود: امــوال 
ــک  ــزاری بان ــرمایه و کارگ ــن س ــز تأمی ــازادی ج م
ــره  ــزو زنجی ــن دو ج ــم و ای ــادرات نداری ــعه ص توس
در  احتمــاالً  و  شــده  شــناخته  بانک هــا  تأمیــن 
ــن دو  ــه ای ــود ک ــار مصــوب ش ــول و اعتب ــورای پ ش
واگــذار نشــوند؛ البتــه اگــر مصــوب نشــود هــم اعــام 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــذاری ص ــرای واگ ــی ب آمادگ
وی افــزود: مــا در بــازار بیــن بانکــی نقــش مثبتی 
ــس  ــم؛ پ ــوده ای ــع ب ــده مناب ــه کنن ــته و عرض داش
ــان  ــن می ــم؛ در ای ــه برداشــت هــم نداشــته ای اضاف
ــعه  ــک توس ــروژه در بان ــارد دالر پ ــش از دو میلی بی

ــر  صــادرات داریــم کــه در حــال اجــرا اســت کــه ب
ــا اقدامــات انجــام شــده، پتروشــیمی  ایــن اســاس ب
ــورو از  ــارد ی ــذاری 2.2 میلی ــرمایه گ ــا س ــهر ب بوش
محــل فاینانــس خارجــی اجرایــی شــده و مگاپــروژه 
ای بــا عاملیــت بانــک توســعه صــادرات و مشــارکت 
بانــک صنعــت و معــدن خواهــد بــود کــه تــا پایــان 
ــه  ــه س ــید ک ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ــال ب س
میلیــون تــن محصــوالت پتروشــیمی عرضــه خواهــد 
ــارد  ــک میلی ــت ســاالنه ی ــل ظرفی ــا تکمی ــرد و ب ک
دالر ظرفیــت صــادرات پتروشــیمی کشــور را اضافــه 

خواهــد کــرد.
صــادرات  حــوزه  عامــل  بانــک  مدیرعامــل 
ــال  ــل س ــا اوای ــال ی ــر امس ــرد: اواخ ــان ک خاطرنش
ــت  ــا ظرفی ــزد ب ــوالد اردکان ی ــع ف ــده، مجتم آین
ــه  ــن اســفنجی اســت ک ــن آه ــزار ت ــد 96۰ ه تولی
ــا ســرمایه  از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی ب
ــان  ــارد توم ــورو و ۱۴۵ میلی ــون ی ــذاری ۵۷ میلی گ

ــت. ــده اس ــار ش ــن اعتب تأمی
وی افــزود: خریــد اســکناس ارز از صادرکننــدگان 
یکــی از اولویت هــای بانــک توســعه صــادرات اســت 
ــه  ــن رابط ــی در ای ــل توجه ــم قاب ــون رق ــه تاکن ک

خریــد شــده اســت.
بــه گفتــه صالــح آبــادی، شــرکتهای واردکننــده 
ــق  ــرده و طب ــد ک ــع تعه ــد رف ــز بای ــه نی مواداولی
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــزی، بان ــک مرک ــررات بان مق
ایفــای تعهــدات ارزی واردکننــدگان را دنبــال کــرده 
و تعهــد ارزی ایفــا نشــده ای در بانــک توســعه 
صــادرات نداریــم؛ بحــث دیگــر ایفــای تعهــدات ارزی 
صادرکننــده اســت کــه جــزو الزامــات بانــک مرکزی 
ــرکتها در  ــه ش ــادرات ب ــعه ص ــک توس ــت و بان اس
خریــد ارز و ایفــای تعهــدات صادراتــی کمــک کــرده 

اســت. 

یک مقام مسئول در نظام بانکی:

کانالجایگزینسوئیفتطراحیشد

یارانهبهمنامشبدرحسابهاست

بـرای  تومانـی   ۵۰۰ و  هـزار   ۴۵ نقـدی  یارانـه 
بهمن مـاه شـب )یکشـنبه( بـه حسـاب سرپرسـتان 

می شـود.  واریـز  خانـوار 
بـه گـزارش ایسـنا، یارانـه نقـدی که روز بیسـتم 
بهمن مـاه سـال جـاری بـه ازای هـر نفـر ۴۵ هـزار 
و ۵۰۰ تومـان پرداخـت خواهـد شـد صدوهشـتمین 
مرحلـه از پرداخـت یارانه هـای نقدی طـی حدود ۱۰ 

سـال گذشـته است.
سـال  از  نقـدی  یارانه هـای  مبلـغ  حالـی  در 
بـا مصوبـه  مانـده کـه  باقـی  ثابـت  تاکنـون   ۱389
اخیـر کمیسـیون تلفیـق مجلـس شـورای اسـامی 
بـه احتمـال زیـاد از سـال آینـده مبلـغ یارانـه بـه 
حـدود ۷2 هـزار تومـان افزایـش می یابـد امـا این در 
شـرایطی اسـت کـه پرداخـت کمک های معیشـتی با 

روش موجـود متوقـف خواهـد شـد.
در حـال حاضـر حـدود ۷8 میلیـون نفـر یارانـه 
نقـدی دریافـت می کننـد و از بیـن آنهـا بـرای 6۰ 
میلیـون نفـر نیز کمـک معیشـتی پرداخت می شـود 
از  کـه  اسـت  یارانـه ای  معیشـتی  کمک هـای  کـه 
آبان مـاه امسـال و در جریـان افزایـش قیمـت بنزیـن 

بـه تناسـب افـراد خانـوار پرداخـت می شـود.
امـا بـا تصویـب مجلس شـورای اسـامی قـرار بر 
ایـن اسـت که از سـال آینـده کمک های معیشـتی و 
یارانه هـای نقـدی یکی شـده و در مجمـوع یک یارانه 
۷2 هـزار تومانـی بـه تمامـی یارانه بگیران کـه حدود 

۷8 میلیـون نفر هسـتند پرداخت شـود.
در ایـن حالـت حـدود ۱8 میلیون نفـری که جزو 
سـه دهـک بـاالی درآمـدی تشـخیص داده شـده و 
نیـز مجـددا  نمی کردنـد  کمـک معیشـتی دریافـت 
مشـمول یارانـه نقدی خواهند شـد کـه از ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومـان بـه ۷2 هـزار تومان افزایش یافته اسـت.

قیمتکاالهایاساسیدرآذربایجانشرقی
4.۵درصدکمترازسایراستانهاست

اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا اشـاره بـه اقدامـات 
مناسـب سـتاد تنظیم بـازار اسـتان در راسـتای کنترل 
قیمـت کاالهای اساسـی، گفت: در نتیجـه اقدامات این 
سـتاد، قیمت کاالها در اسـتان ما در مقایسـه نقطه به 

نقطـه، ۴.۵ درصـد از سـایر اسـتان ها کمتر اسـت. 
به گـزارش ایرنا، محمدرضا پورمحمـدی در بازدید 
انبارهـای نگهـداری میـوه در اسـتان درخصـوص  از 
اقدامـات انجـام شـده بـرای تامیـن میـوه شـب عید، 
اظهـار داشـت: تامیـن میوه شـب عید یکـی از دغدغه 
هـای مـردم بـرای ایام عید اسـت کـه خوشـبختانه با 
تمهیـدات سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان، 
امسـال زودتـر از سـال هـای گذشـته میوه مـورد نیاز 

مـردم تامیـن و ذخیره سـازی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ذخیـره ۷۰۰ تـن سـیب و ۷۰۰ تن 
پرتقـال مرغـوب در سـردخانه هـای اسـتان، گفـت: ایـن 
میـزان تـا هفته آینده به 2 هزار تـن افزایش خواهد یافت.

وی بـا بیـان اینکـه هیـچ گونـه نگرانـی از بابـت 
کیفیـت و تامیـن میوه شـب عید در شهرسـتان های 
اسـتان نداریم، خاطرنشـان کرد: بـرای حفظ کیفیت 
میـوه هـا، از بسـته بنـدی مناسـب و ماشـین هـای 
یخچـال دار در حمل آنها اسـتفاده شـده تا لطمه ای 

بـه کیفیـت میـوه ها وارد نشـود.

فرایندجدیدثبتنامخودرو
اعالممیشود

و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت بـا بیـان اینکه تولید خودرو نسـبت به سـال 
گذشـته 3 برابـر شـده اسـت، گفـت: طـی هفته های 
آتـی فرآینـد جدیـد ثبـت نـام خـودرو اعـم از پیش 
فـروش و فـروش فـوق العـاده اعـام خواهـد شـد و 

امیدواریـم قیمت هـا تعدیـل شـود . 
بـه گزارش ایرنـا، مهدی صادقـی نیارکی در دیدار 
بـا حجـت االسـام والمسـلمین آل هاشـم ، نماینده 
ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امام جمعـه تبریز 
اظهـار کرد: نوسـانات قیمـت خودرو اغلـب با موضوع 

داللـی و واسـطه گری ارتباط مسـتقیم دارد.
وی اعـام کـرد: با وجـود تحریم هـا ، تجارت ۱۰ 
ماهـه سـال جاری افزون بـر 63 میلیارد دالر اسـت و 
در حـال حاضر شـرایط باثباتـی را تجربـه می کنیم .

حجـت االسـام والمسـلمین دکتر آل هاشـم نیز 
در ایـن دیـدار ارائه تسـهیات بانکی بیشـتر بـا بهره 
کمتـر بـه بخـش خصوصـی ، پیشـگیری از اسـراف 
جملـه  از  را  اقتصـاد  شـدن  دولتـی  از  خـودداری   ،
بـه  اقتصـاد کشـور  وابسـتگی  عوامـل تحقـق عـدم 
نفـت برشـمرد و گفـت: برآیند همه اقدامـات در همه 
سـطوح باید به کاهش فشـار اقتصادی بر معیشـت و 

زندگـی آحـاد مـردم منجر شـود .

اقتصاد

ابطحی مطرح کرد:
ضرورتکاهشتعدادضامنهابرای

دریافتوامازدواجدرسال۹۹

نحــوه  از  مجلــس  والیــی  فراکســیون  عضــو 
ــا  ــت: بانک ه ــرد و گف ــاد ک پرداخــت وام ازدواج انتق
بایــد بــا کاهــش تعــداد ضامن هــای مشــخص 
ــت  ــدم درخواس ــاط و ع ــدت اقس ــش م ــده، افزای ش

ــانند.  ــاری رس ــان را ی ــوق جوان ــر از حق کس
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدمحمد جــواد 
ابطحــی بــه ۱۰۰ میلیــون وام ازدواج در نظــر گرفتــه 
ــان در کمیســیون تلفیــق بودجــه  ــرای جوان شــده ب
ــا توجــه  ــرد و گفــت: ب ــس اشــاره ک ســال 99 مجل
ــد و  ــدرت خری ــورم افسارگســیخته، کاهــش ق ــه ت ب
کاش ارزش پــول ملــی جوانــان نمی تواننــد بــا ایــن 
ــن  ــود را تامی ــی خ ــه زندگ ــای اولی ــغ وام نیازه مبل
ــغ در  ــن مبل ــد ای ــا بای ــل ی ــن دلی ــه همی ــد ب کنن
ــرایط  ــل ش ــا حداق ــود ی ــتر ش ــی بیش ــن علن صح

ــرد. ــهیل ک ــت آن را تس پرداخ
نماینـده مـردم خمینـی شـهر در مجلس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکه بانک هـا و مسـئوالن امر باید 
در پرداخـت ایـن وام سـختگیری نکـرده و شـرایط 
دریافـت آن را تسـهیل کننـد، افـزود: بانک هـا بایـد 
بـا کاهش تعـداد ضامن های مشـخص شـده، افزایش 
مـدت اقسـاط، آسـان کـردن مراحـل نوبت دهـی و 
عـدم درخواسـت کسـر از حقـوق جوانـان را یـاری 
رسـاند نـه آنکـه دریافـت وام ازدواج نیـز بـرای آن ها 

پروسـه ای سـخت و طاقت فرسـا باشـد.
وی معتقــد اســت سیســتم بانکــی در پرداخــت وام 
بــه متقاضیــان بــه کنــدی عمــل می کنــد ولــذا بانــک 

مرکــزی بایــد بــه ایــن مهــم ســر و ســامان دهــد.
ابطحــی پیشــنهاد داد کــه از محــل بودجــه 
مربوطــه بــه کاالهــای اساســی مبلغــی را نیـــــز بــه 
تامیــن کاالهــای ضــرور زوجیــن جــوان تعلــق گیــرد.

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــه  ــه ب ــه جهیزی ــرای تهی ــد ب ــت بای ــه داد: دول ادام
ــن  ــه ای ــه شــرط آنک ــه ب ــد البت ــان کمــک  کن جوان
جهیزیــه از محصــوالت ایرانــی تهیــه شــوند تــا 

ــد. ــی باش ــد داخل ــه تولی ــز ب ــی نی کمک

ــت  ــا صنع ــره شــرکت کیمی ــأت مدی ــس هی رئی
ــا حضــور در دفتــر روزنامــه از  ســهند آذربایجــان ب
دغدغــه هــای اصلــی کارآفرینــان جــوان بــه گفــت 

و گــو پرداختــه و گفــت: 
ــت  ــا صنع ــره شــرکت کیمی ــأت مدی ــس هی رئی
ســهند آذربایجــان کــه در زمینــه برنــد یاغیــش در 
زمینــه تولیــد لــوازم آرایــش و بهداشــتی در ســطح 
کشــور بــه فعالیــت مــی پــردازد در مــورد مشــکات 
ــار  ــی، اظه ــوزه کارآفرین ــان در ح ــش روی جوان پی
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ــروزه ب ــرد: ام ک
کشــور تهیــه ســرمایه اولیــه بــرای شــروع هــر کاری 
مشــکل شــده اســت و در کنــار آن محصــوالت 
ــه  ــا مشــکل مواج ــا را ب ــای نوپ ــاق شــرکت ه قاچ

مــی ســازد.
عبداللهــی در همیــن راســتا بــا اشــاره بــه 
ــد  ــی کن ــی کار م ــرکتی قانون ــی ش ــه وقت ــن ک ای
و بــه دولــت، مــردم و رســانه محصــول مــورد 
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــی نمای ــام م ــرکت را اع ــر ش نظ
ــکات  ــا مش ــود ب ــی ش ــد م ــا تولی ــتاندارد ه اس
متعــددی مواجــه مــی شــود، ادامــه داد: محصــول 
قاچــاق بــه راحتــی و بــا قیمتــی پاییــن تــر 
در دســترس مــردم اســت، مســئله ایــن اســت 
مــا وقتــی مــی خواهیــم مــواد اولیــه را در جهــت 
تولیــد وارد کــرده بــا مشــکات دارایــی و مالیاتــی 
ــه را  ــواد اولی ــختی م ــه س ــا ب ــده و واقع ــه ش مواج

ــه  ــا ب ــه اینجاســت وقتــی م ــم و نکت وارد مــی کنی
صــورت قانونــی کار مــی کنیــم بــا مشــکات زیادی 
مواجهیــم کــه بــرای مثــال اجنــاس در گمــرک مــی 
ــا مشــکات متعــددی مــی توانیــم وارد  ــد و ب خواب
ــاق  ــد قاچ ــی خواه ــه م ــخصی ک ــی ش ــم ول کنی
ــی  ــن کار را انجــام م ــه ای ــن هزین ــا کمتری ــد ب کن

ــد. ده
وی بــا بیــان ایــن کــه متاســفانه در بحــث 
ــا،  ــف م ــوص در صن ــی الخص ــازار و عل ــی ب رقابت
شــرکت هــای زیرزمینــی بســیار زیــاد بــوده و 
بحــث نظــارت و کنتــرل بســیار پاییــن اســت، 
گفــت: بــازار هــدف مــا بــه عمومیــت مــردم تعلــق 

ــادی  ــار اقتص ــروز فش ــا ام ــت م ــون مل دارد و چ
بایــد  ســنگینی را متحمــل مــی شــوند پــس 
ــد  ــام شــده مناســب تولی ــا قیمــت تم ــی ب محصول
ــد. ــتفاده نماین ــد از آن اس ــه بتوانن ــه هم ــود ک ش

ــه  ــا در زمین ــت ت ــردم خواس ــی از م عبدالله
ــت الزم را داشــته  ــد دق ــی خرن ــه م ــی ک محصول
ــا  و مطــرح کــرد: در بعضــی از محصوالتــی کــه ب
قیمــت پاییــن راهــی بــازار مــی شــوند متاســفانه 
ــال  ــرای مث ــت، ب ــه اس ــه کار رفت ــمی ب ــواد س م
ــورد  ــول م ــه اتان ــاده اولی ــن م ــر و ادکل در عط
اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه بایــد از هــر لحــاظ 
آزمایــش شــده و از لحــاظ بهداشــتی کنتــرل 

ــواد  ــت م ــودن قیم ــاال ب ــل ب ــه دلی ــا ب ــود ام ش
زمینــی  زیــر  هــای  شــرکت  مرغــوب،  اولیــه 
ــا جنــس ارزان مــی  ــه تولیــد محصــول ب اقــدام ب

ــد. کنن
وی ادامــه داد: متاســفانه وقتــی شــخصی ایــن 
ــد از  ــی کن ــتفاده م ــده را اس ــد ش ــول تولی محص
ــش دارد  ــیاری برای ــات بس ــتی تبع ــاظ بهداش لح
و بــا ضعیــف شــدن چشــم، نارســایی کلیــه، 
نارســایی کبــد مواجــه مــی شــوند، حتــی مــواردی 
ــه دســتش  ــن را ب ــی ادکل ــرد وقت ــه ف ــتیم ک داش
مــی زنــد احســاس ســوزش شــدیدی دارد و ایــن 
ــت و  ــاز اس ــر مج ــول غی ــش ph محص ــی بخ یعن

ــد. ــی باش ــاح نم ــتفاده آن ص اس
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت برنــد یاغیــش در 
انتهــا بــا بیــان ایــن کــه مــا مــواد اولیــه مناســب و 
بهداشــتی را بــرای تهیــه لــوازم آرایشــی بهداشــتی 
بــه کار مــی بریــم و طبیعتــا قیمــت تمــام شــده آن 
باالتــر از قیمــت تولیــدی هــای زیــر زمینــی خواهــد 
بــود، خاطرنشــان کــرد: شــاید قیمــت پاییــن 
ــب را  ــتاندارد مخاط ــر اس ــا غی ــاق وی ــاس قاچ اجن
بفریبــد امــا مطمئنــا آســیب هــای جبــران ناپذیــری 
بــه او وارد مــی کنــد کــه در همیــن راســتا از 
مســئولین درخواســت مــی کنیــم ســامت مــردم را 
بیشــتر مــد نظــر قــرار داده و نظــارت بیشــتری بــر 

ــن صنــف حســاس داشــته باشــند. ای

محصوالتقاچاقشرکتهاینوپارابامشکلمواجهمیسازد
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توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل   
ــا  ــان ب ــت: همزم ــل کشــور گف ــای حمل ونق زیربناه
دهــه فجــر  ۴22 کیلومتــر مســیرهای بزرگراهــی و 
راه اصلــی بــا هزینــه ۱6 هــزار و ۵۷8 میلیــون ریــال 
ــرداری  ــره ب ــورد به ــاح و م ــور افتت ــر کش در سراس

ــرد.  ــی گی ــرار م ق
ــزود:  ــی« اف ــه خادم ــا، »خیرال ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــات به ــزی و مقدم ــه ری برنام
ــا  مســیرها از ابتــدای امســال شــروع شــدبطوریکه ب
ــا  ــردم، ت ــاه م ــرای رف ــاز ترافیکــی و ب ــه نی توجــه ب
ــه  ــاده شــده ب ــزان آم ــن می کنــون هــر تعــداد از ای
ــون  ــه و اکن ــرار گرفت ــور ق صــورت آزمایشــی زیرعب

ــد. ــد ش ــاح خواه ــمی افتت ــکل رس ــه ش ب
وی قســمت هایــی از کریدورهــای ترانزیتــی 
ســاحل جنوبــی کشــور بــه طــول ۵۱ کیلومتــر، ۴۰ 
ــرب کشــور و ۴8  ــدور سراســری غ ــر از کری کیلومت
ــد و  ــه ســمت بیرجن ــار ب ــدور چابه ــر از کری کیلومت
ــه  مشــهد را از جملــه پــروژه هــای آمــاده افتتــاح ب

ــوان کــرد. مناســبت دهــه فجــر عن
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
ــراه در  ــه بزرگ ــا ب ــل راه ه ــت: تبدی ــل گف ــل و نق حم
ــی  ــای ترانزیت ــل کریدوره ــردد و تکمی ــای پرت محوره
ــا  ــعه بزرگراه ه ــای توس ــه برنامه ه ــی از جمل بزرگراه
در کشــور اســت کــه در همیــن ارتبــاط ۴22 کیلومتــر 
مســیر بزرگراهــی احــداث و بــه بهره بــرداری می رســد. 
ــا  ــن پروژه ه ــی ای ــه پراکندگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: توجــه  ــد، اف سراســر کشــور را پوشــش می ده
ــای  ــدار در برنامه ریزی ه ــعه پای ــای توس ــه معیاره ب
ــا در  ــبکه راه ه ــعه ش ــا توس ــده ت ــبب ش ــط س مرتب
ــد و  ــتورکار باش ــور دردس ــتان های کش ــر اس سراس

ــل اســت. ــن دلی ــه ای ــا ب ــن پروژه ه ــاح ای افتت
خادمــی اضافــه کــرد: اصفهــان، ایــام، آذربایجان 
ــان  ــاری، خراس ــهر، چهارمحــال و بختی ــی، بوش غرب
شــمالی،  رضــوی، خراســان  خراســان  جنوبــی، 
بلوچســتان،  و  سیســتان  ســمنان،  خوزســتان، 
فــارس، کردســتان، کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
ــزگان  ــدران و هرم ــان، لرســتان، مازن گلســتان، گی
اســتان هایــی اســت کــه بــه مناســبت دهــه فجــر در 

ــود. ــاح می ش ــراه افتت ــروژه راه و بزرگ ــا پ آنه

باانتقالشورایشهرتبریزبهخانههنرمخالفم

ــورای  ــال ش ــوع انتق ــت: موض ــز گف ــهر تبری ــورای ش ــخنگوی ش س
شــهر بــه خــارج از عمــارت شــهرداری مصوبــه شــورا هســت امــا مقصــد 

مشــخص نشــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، کریــم صادقــزاده تبریــزی اظهــار داشــت: 
ســاختمان خانــه هنــر متعلــق بــه هنرمنــدان و فرهنــگ دوســتان عزیــز 
تبریــز مــی باشــد و بنــده بــا انتقــال شــورا بــه ایــن محــل کامــا مخالــف 

هســتم.
وی افــزود: طــی روزهــای اخیــر خبــر انتقــال شــورا موجــب نگرانــی 
ــی بجــا و بحقــی  ــزان شــده اســت کــه نگران و ناراحتــی هنرمنــدان عزی

اســت.
ــهر  ــورای ش ــای ش ــه اعض ــه هم ــنهاد اولی ــت: پیش ــادق زاده گف ص
ــد  ــی باش ــا م ــاغ صب ــوار ب ــک در ج ــه ی ــهرداری منطق ــاختمان ش س
ولــی بهتریــن راه ممکــن انتقــال شــهرداری منطقــه یــک بــه ســاختمان 

ــت. ــداث اس جدیداالح
ــان  ــر نش ــن خاط ــز همچنی ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
ــد  ــل جدی ــه مح ــک ب ــه ی ــهرداری منطق ــال ش ــورت انتق ــرد: در ص ک
شــورای اســامی شــهر بــه ســاختمان فعلــی شــهرداری منطقــه یــک در 

ــود. ــل می ش ــد منتق ــا بع ــاغ صب ــوار ب ج
ــی  ــای اصل ــی از کانون ه ــر یک ــه هن ــت: خان ــار داش ــزاده اظه صادق

ــت. ــان اس ــر آذربایج ــگ و هن ــخ، فرهن تاری
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مــردم تبریــز فرهنــگ دوســت بــوده و 
اهالــی فرهنــگ و هنــر را تکریــم مــی کننــد افــزود: وظیفــه ماســت کــه 
ــت  ــدان حمای ــهری از هنرمن ــان ش ــردم در پارلم ــدگان م ــوان نماین بعن

کــرده و بــه دغدغــه آنهــا توجــه نماییــم.
عضــو  هیئــت رییســه شــورای اســامی شــهر تبریــز همچنیــن ادامــه 
ــژه اعضــا  ــز مطمئــن باشــند کــه اعضــای شــورا بوی داد: هنرمنــدان عزی
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی بــه هیــچ وجــه اجــازه دســت درازی بــه 

تنهــا خانــه هنــر شــهر تبریــز را نخواهنــد داد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ: 
اعالماسامیکاندیداهایمتخلفبهستادانتخاباتی

رییـس پلیـس فتـا تهـران بزرگ بـا تاکیـد بر برخـورد پلیس با شـایعه  
پراکنـی دربـاره کرونـا گفـت: چنانچـه بـه کذب بـودن شـایعات در فضای 

مجـازی برسـیم، قطعا بـا شـایعه پراکنـان برخورد خواهیـم کرد. 
بــه گــزارش ایلنــا، ســرهنگ تــورج کاظمــی رییــس پلیــس فتــا تهــران 
ــی  ــی برخ ــات انتخابات ــد و تخلف ــش از موع ــات پی ــاره تبلیغ ــزرگ درب ب
ــوص  ــن خص ــه در ای ــواردی ک ــت: م ــازی گف ــای مج ــا در فض کاندیداه
شناســایی می شــود را بــه ســتاد انتخاباتــی اعــام می کنیــم و آنها تشــخیص 
می دهنــد کــه بــه طــور مثــال فعالیــت یــک کاندیــدا در فضــای مجــازی، 
تبلیــغ پیــش از زمــان موعــد مقــرر و جرم اســت، چراکــه تخلفــات انتخاباتی 
تعریف هــای ویــژه ای دارد و از نظــر ســتاد انتخابــات بررســی می شــود، لــذا 
چنانچــه مــوارد مطــرح شــده از ســوی مــا بــه ســتاد انتخابــات در چارچــوب 

مــوارد مــد نظــر آنهــا باشــد، قابــل بررســی خواهــد بــود.
وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکه قضـاوت درباره نوع تخلـف یا جرم در 
این زمینه در حوزه ما نیسـت، موارد مشـاهده شـده را به سـتاد انتخاباتی 

اعـام می کنیـم و آنها بررسـی های الزم را انجـام می دهند.
هشدار به افرادی که همچنان از رمز پویا استفاده نمی کنند

رییـس پلیس فتـا تهران بزرگ همچنین درباره سـایت ها یـا کانال های 
تبلیـغ فال گیـری و دعانویسـی، تصریـح کـرد: پلیس فتا همـواره در فضای 
مجـازی ایـن نـوع سـایت ها و کانال هـا را رصـد می کنـد و چنانچـه مـوارد 
مجرمانـه ای در ایـن زمینـه مشـاهده کنیـم بـه مراجـع قضایـی اطـاع 
می دهیـم و چنانچـه مرجـع قضایـی ایـن مـوارد را جـرم تلقی کنـد، قطعا 

برخـورد الزم بـا ایـن نـوع کانال ها صـورت خواهـد گرفت.
سـرهنگ کاظمـی در بخـش دیگـری از صحبت هایش دربـاره رمزهای 
پویـا خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکه رمـز پویا توسـط همـه بانک ها 
فراگیر شـده اسـت، اما هنـوز اقدامـات مجرمانه ای ماننـد کاهبرداری های 
اینترنتـی انجـام می شـود و شـکاتی کـه بـه مراجعـه می کننـد، همـه از 

افـرادی هسـتند کـه از رمـز پویـا اسـتفاده نمی کنند.
وی دربـاره بیشـترین جرائـم سـایبری و اینترنتی در ۱۱ ماهه گذشـته 
تصریـح کـرد: بیشـترین جرائـم سـایبری و اینترنتی متعلق به سـرقت های  
بـرای  تهدیـدات  حجـم  بیشـترین  کـه  اسـت  شـهروندان  از  اینترنتـی 

شـهروندان ایـن نـوع جرایـم شـامل می شـود.
هتک حرمت و نشر اکاذیب سومین جرم شایع در فضای مجازی

رییـس پلیـس فتا تهـران بزرگ بـا بیان اینکـه جرایم اینترنتی نسـبت 
بـه سـال گذشـته کمتـر از 8۰ درصـد افزایش داشـته اسـت، یادآور شـد: 
کاهبـرداری دومیـن جـرم شـایع و هتک حرمت و نشـر اکاذیب سـومین 
جـرم شـایع در فضای مجازی اسـت. همچنین پـس از جرایم کاهبرداری، 

دسترسـی غیرمجـاز بـه اطاعـات افراد از دیگـر جرائم اینترنتی اسـت.
سـرهنگ کاظمـی همچنیـن دربـاره خریـد و فـروش اسـلحه و مـواد 
مخـدر از طریـق فضـای مجازی گفـت: بررسـی هایی که ما دربـاره فعالیت 
ایـن نـوع کانال ها و سـایتها داشـتیم، نشـان می دهـد که اغلب ایـن کانالها 
کاهبـرداری هسـتند و بـه بهانـه فـروش مـواد مخـدر و اسـلحه اقـدام به 

کاهبـرداری می کننـد.
وی ادامـه داد: چنانچـه فـردی از ایـن طریـق پولـی را از دسـت بدهد، 
مجرمـان  و  کاهبـرداران  بنابرایـن  می کنـد؛  شـکایت  بـه  اقـدام  کمتـر 
اینترنتـی نیـز ایـن موضوعات را دسـتاویزی بـرای اقدامـات مجرمانه خود 
قـرار داده انـد و بـا توجـه به اینکه شـاکی در این نـوع پرونده هـا هیچ وقت 
اقـدام بـه شـکایت نمی کنـد، مجرمـان نیـز بـا اسـتفاده از این خـاء اقدام 

بـه کاهبـرداری از افـراد می کننـد.
شناسایی کانال های خرید و فروش اسلحه 

رییس پلیس فتا تهران بزرگ خاطرنشـان کرد: ممکن اسـت گفته شـود، 
صفحـات مجـازی در ایـن زمینه هـا افزایش پیدا کرده اسـت، امـا در حقیقت 
اینهـا صفحـات کاهبـرداری اسـت کـه بـرای برخـورد با آنهـا نیاز به شـاکی 
خصوصـی داریـم. البتـه مـا صفحاتـی را کـه در زمینه مـواد مخـدر و خرید و 
فـروش اسـلحه شناسـایی می کنیم بـرای پیگیـری تخصصی  بـه پلیس های 

تخصصـی گـزارش می کنیـم و آنهـا برخـورد الزم را انجـام می دهند.
سـرهنگ کاظمـی همچنیـن دربـاره اقدامـات پلیـس فتـا در برخـورد 
بـا افـرادی کـه دربـاره شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور اقـدام بـه شـایعه 
پراکنـی می کننـد، گفـت: چنانچـه بـه کذب بـودن این شـایعات در فضای 
مجـازی برسـیم، قطعـا برخـورد خواهیم کـرد، البته هنوز هم گزارشـی در 
ایـن موضـوع به پلیـس فتا ارائه نشـده اسـت. چنانچه وزارت بهداشـت در 
ایـن زمینـه از مـا همکاری بخواهـد و شـکایتی در این زمینـه مطرح کند، 
قطعـا مـا نیـز ورود خواهیـم کـرد و با افـرادی که اقـدام به شـایعه پراکنی 

می کننـد، برخـورد می کنیـم.

شهر و شورا

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه 8 تبری ــهردار منطق ش
اینکــه شــهرداری تبریــز بــه تنهایــی قــادر بــه 
ــت: در  ــت، گف ــان نیس ــاماندهی دستفروش س
ــر  ــای دیگ ــد همکاری ه ــوص نیازمن ــن خص ای

نهادهــا و مجموعه هــا هســتیم. 
ــع  ــر در جم ــی مدب ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
ــهرداری  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ــی و  ــکان فرهنگ ــک م ــز در ی ــه 8 تبری منطق
تاریخــی شــهر تبریــز قــرار دارد، ابــراز داشــت: 
مناطــق تاریخــی و فرهنگــی هــر شــهری یــک 
ــه  ــت ک ــم اس ــت مه ــزرگ و ظرفی ــیل ب پتانس

ــرد. ــتفاده ک ــد از آن اس بای
ــا  ــه سیاســت های م ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
مبتنــی بــر کاهــش ترافیــک و گســترش پیــاده 
ــت،  ــز اس ــه 8 تبری ــهرداری منطق ــا در ش راه ه
گفــت: گســترش فضاهــای تعامــل شــهری در 
ــرای  ــت و ب ــا اس ــای م ــزو اولویت ه ــه ج منطق
ــی  ــای مختلف ــا و طرح ه ــور پروژه ه ــن منظ ای
ــن در  طــی ســال جــاری اجــرا شــد و همچنی

ــرا می شــود. ــز اج ــی نی ــال آت س
مدبــر بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاماندهی 
ــت ها از  ــر از درخواس ــی دیگ ــان یک دستفروش

شــهرداری اســت، گفــت: در ایــن منطقــه ۷۰۰ 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــم ک ــتفروش داری دس
ــی  ــه تنهای ــز ب ــهرداری تبری ــم ش ــه کنی توج
قــادر بــه ســاماندهی دستفروشــان نیســت 
ــهرداری  ــا ش ــز ب ــازمان ها نی ــر س ــد دیگ و بای

ــد. ــکاری کنن ــند و هم ــگ باش هماهن
ــا  ــوان ب ــوص می ت ــن خص ــزود: در ای وی اف
راه انــدازی بازارچه هــای محلــی، روز بــازار 
ســاماندهی  را  دستفروشــان  بــازار  شــب  و 

راه  دنبــال  بــه  نیــز  محــات  در  کــرد. 
در  و  هســتیم  محلــی  میدان هــای  انــدازی 
ــه 8  ــطح منطق ــه س ــوص 2۰ نقط ــن خص ای

شناســایی شــده اســت.
بــازار  باراندازهــای  خصــوص  در  مدبــر 
تبریــز نیــز گفــت: در چنــد نقطــه بــازار تبریــز 
ــد  ــکاتی دارن ــی مش ــه برخ ــم ک ــداز داری باران
ــد  ــه عنــوان مثــال بای ــد رفــع شــود، ب کــه بای
ــان بنــدی انجــام  ــار زم ــرای ورود و خــروج ب ب

شــود کــه متأســفانه برخــی از بازاریــان در ایــن 
ــد.  ــام نمی دهن ــکاری الزم را انج ــوص هم خص
ــه جــای وانــت  بایــد خودروهــای برقــی نیــز ب

ــود. ــازار آورده ش ــه ب ــا ب باره
ــفالت در  ــت آس ــرح نهض ــرای ط وی از اج
ســطح منطقــه نیــز خبــر داد و افــزود: امســال 
ــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان  ــه میــزان 3 میلی ب
ــزی در  ــفالت ری ــای آس ــرای طرح ه ــرف اج ص

ســطح منطقــه شــد.
شــهردار منطقــه 8 تبریــز بــه اجــرای موفــق 
طــرح زوج و فــرد در ایــن منطقــه نیــز اشــاره 
کــرد. بایــد ترافیــک در مرکــز شــهر روان شــود 
ــور در  ــازه حض ــخصی اج ــودروی ش ــر خ و ه
ــه تاریخــی و فرهنگــی شــهر را نداشــته  منطق

باشــد.
مدبــر بــه بودجــه 8۵ میلیــارد تومانــی 
شــهرداری منطقــه 8 تبریــز طــی ســال جــاری 
خبــر داد و گفــت: در ۱۰ ماهــه امســال شــاهد 
 38 بودیــم.  بودجــه  درصــدی   98 تحقــق 
ــود  ــدی ب ــه غیرنق ــق بودج ــن تحق ــد ای درص
کــه در ســال آتــی نیــز پیشــنهاد بودجــه ۱2۰ 

ــم. ــه کرده ای ــی را ارائ ــارد تومان میلی

ــون  ــت ۱2۱ میلی ــش برداش ــه افزای ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف وزی
بشــکه ای نفــت در طــول اجــرای قــرارداد توســعه میادیــن 
پارســی و پرنــچ، گفــت: بــا احتســاب نفــت ۵۰ دالری، بــه شــکل 
ــزوده  ــران اف ــی ای ــه درآمدهــای نفت ــارد دالر ب ــص، 6 میلی ناخال

می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، بیــژن زنگنــه در مراســم امضــای قــرارداد 
توســعه میادیــن پارســی و پرنــج افــزود: ایــن قــرارداد پنجمیــن 
قــرارداد از نــوع مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی )آی.پی.ســی( 

اســت.
ــا  ــی شــده ام ــا حــدی بوم ــرارداد ت ــن ق ــرد: ای ــه ک وی اضاف

ــت. ــی اس ــان آی.پی.س ــوا هم محت
زنگنــه تاکیــد کــرد: فنــاوری مهمتریــن رکــن فعالیت هــای نفتی 

اســت و بعــد از آن تامیــن مالــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــه اینکــه کار مهمــی انجــام شــده و  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
ــدی اســت،   ــی حــرف جدی ــراردادی و نظــام اجرای ــن مــدل ق ای

ــی مــی  ــورد اســت کــه اجرای ــرارداد نخســتین م ــن ق گفــت:  ای
شــود. 

وی بــا بیــان اینکــه ایــن قــرارداد توســط شــرکت مپنــا اجــرا 
ــعه  ــرح توس ــی از کار در ط ــش مهم ــزود: بخ ــد،  اف ــد ش خواه
میادیــن پارســی و پرنــج  فشــار افزایــی اســت و مپنــا مــی توانــد 

در ایــن زمینــه فعالیــت کنــد زیــرا یکــی از معیارهــای پایــداری 
فعالیــت هــای نفتــی،  حرکــت ماشــین هــای دوار اســت. 

ــکیل  ــنهاد تش ــه پیش ــه روزی ک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب زنگن
شــرکت هــای E&P )اکتشــاف و تولیــد( را ارســال کــردم گفتنــد 
اینهــا گــرگ زاده اند، تاکیــد کــرد: امــا در آینــده بــا موفقیــت ایــن 
ــت را ســرزنش  ــاره وزارت نف ــی رود دوب ــا، یادشــان م شــرکت ه
خواهنــد کــرد کــه چــرا بــا ایــن شــرکت هــا کار نمــی کنــد. اینها،  
آدمهــای پــر رو و جســور در دروغ گویــی هســتند و چنــد ســال 

ــد. ــای خــود می دانن دیگــر آن را جــزو افتخاره
وی ادامــه داد: هــدف مــا ایــن بــود تــا شــرکت هــای ایرانــی 
ــا حــاال  ــه شــوند ام ــا تجرب ــار خارجــی هــا کار کننــد و ب در کن
ــد.  ــرده ان ــروع ک ــان کار را ش ــا نمی آیند، خودش ــه خارجــی ه ک
ــه اینکــه قراردادهــای دیگــری در دســت  ــا اشــاره ب زنگنــه ب
مذاکــره داریــم، گفــت: در ایــن شــرایط تحریمــی بایــد بتوانیــم 
ــت در  ــتی نف ــای باالدس ــی را در قرارداده ــای ایران ــرکت ه ش

ــم. ــال کنی ــی فع ــف نفت ــب قرادادهــای مختل قال
وی تاکیــد کــرد:  مپنــا تــا زمانــی کــه قــرارداد تنفیــذ نشــده 
ــه در بخــش مناقصــه  ــد و کارهــای خــود را از جمل معطــل نمان

آغــاز کنــد.

کنــار  در  می کنیــم  تــاش  گفــت:  تبریــز  شــهردار 
دســتگاه های متولــی، فضاهــا و امکانــات خوبــی ایجــاد کنیــم تــا 
هنرمنــدان شــهرمان بتواننــد مســیری کــه در حــوزه هنــر شــروع 

ــد. ــه دهن ــد را ادام ــرده ان ک
ــور  ــیه حض ــر در حاش ــهین باه ــرج ش ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
خــود در مجتمــع 29 بهمــن تبریــز و تماشــای تئاتــر نمایشــی » 
مســیو« بــا اشــاره بــه هنرنمایــی بازیگــران ایــن نمایــش، اظهــار 
ــون  ــا همچ ــهر م ــوان ش ــدان ج ــش هنرمن ــن نمای ــرد: در ای ک
همیشــه هنرمندانــه ایفــای نقــش می کننــد و تماشــای آن 

ــود. ــذت بخــش ب ــرای حاضــران در ســالن ل ب
او ادامــه داد: داســتان ایــن نمایــش کــه بــه تاریــخ پرافتخــار 
تبریــز مربــوط اســت، مــا را بــه روزهایــی بــرد کــه مــردم تبریــز 
می خواســتند آینــده کشــورمان را عــوض کننــد و همیــن 

ــرده اســت. ــی کار را بیشــتر ک ــش، زیبای موضــوع نمای
شــهردار تبریــز در خصــوص داســتان نمایــش مســیو، عنــوان 

کــرد: داســتان ایــن نمایــش مربــوط بــه روزهایــی بــود کــه علــی 
ــان  ــان آذربایج ــی قهرمان ــان و تمام ــتارخان، باقرخ ــیو، س مس
ــمتی از آن  ــش قس ــدان نمای ــد و هنرمن ــی می کردن افتخارآفرین

روزهــا را بــه زیبایــی خلــق کردنــد.

ــا تماشــای ایــن نمایش هــا،  او افــزود: از مــردم می خواهیــم ب
هــم هنرمنــدان را دلگــرم کننــد و هــم از نزدیــک تاریــخ 

ــد. ــس کنن ــد و لم ــز را ببینن ــار تبری پرافتخ
شـهین باهـر با بیـان اینکه شـهرداری تبریز در حـوزه فرهنگ 
و هنـر تـوان خوبـی دارد، گفـت: مباحـث هنـری در بخشـی از 
ایـن  در  می کنیـم  سـعی  مـا  و  دارد  قـرار  شـهرداری  وظایـف 
حوزه هـا نقـش ایفـا کنیـم و از ایـن هنرمنـدان کـه به حـد کافی 
در تبریـز وجـود دارنـد بـا ایجاد فضاهای مناسـب حمایـت کنیم.

او افـزود: دسـتگاه های متولـی نیـز در ایـن حـوزه باید بیشـتر 
حرکـت کننـد و در کنـار آنهـا مـا نیـز کمـک می کنیم تـا فضاها 
و امکانـات خوبـی ایجـاد کنیم تا ایـن هنرمندان بتوانند مسـیری 

کـه در حـوزه هنر شـروع کرده انـد را ادامـه دهند.
تئاتــر نمایشــی مســیو بــه کارگردانــی نازیــا ایرانــزاد بنــام و 
نویســندگی اکبــر شــریعت از ۱3 الــی 3۰ بهمــن هــر شــب در 

ســالن تئاتــر مجتمــع 29 بهمــن روی صحنــه مــی رود.

زنگنه پیش بینی کرد؛

افزایش6میلیارددالریدرآمدهاینفتیایران

شهردار منطقه ۸ تبریز:

شهرداریتبریزبهتنهاییقادربهساماندهیدستفروشاننیست

شهردار تبریز عنوان کرد:

حمایتشهرداریتبریزازهنرمندانباایجادامکاناتوفضاهایمناسب

پیــش  چالش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
منابــع  ناپایــداری  شــهری  مدیــران  روی 
ــد  ــه درآم ــال 63 ک ــا س ــت. ت ــدی اس درآم
شــهرداری ها متکــی بــر بودجــه دولتــی بــود، 
شــهرداری ها کارکــرد چندانــی در کســب 
ــرای  ــه اج ــن هزین ــتای تأمی ــد در راس درآم
پروژه هــای شــهری نداشــتند؛ بــه عبارتــی 
پروژه هــای  مالــی  تأمین کننــده  دولــت 
از ســال 63 شــهرداری های  بــود.  شــهری 
ــا  ــی در درآمده ــه خودکفای ــف ب ــور موظ کش
شــدند ولــی متأســفانه چارچوب هــای و قوانین 
خــاص و روشــنی بــرای ایــن خودکفایــی 
تعییــن نشــد. ایــن امــر منجــر شــد تــا 
ــای  ــی پروژه ه ــن مال ــرای تأمی ــهرداری ها ب ش
عمرانــی خــود قــدم در مســیری بگذارنــد کــه 
ــهر  ــه ش ــدی ب ــیب های ج ــدت آس در بلندم
شــهرداری ها  از  بســیاری  می کنــد.  وارد 
هنــوز هــم نتوانســته اند در تأمیــن منابــع 
ــد. مســیری  ــق عمــل نماین ــدار موف ــی پای مال
ــع  ــرای تأمیــن مناب کــه اغلــب شــهرداری ها ب
ــالم و  ــای ناس ــد، درآمده ــود یافته ان ــی خ مال
ناپایــدار هســتند کــه از جملــه آنهــا می تــوان 
بــه کســب درآمــد از تخلفــات ســاختمانی 
ــا در  ــوع درآمده ــن ن ــزان ای ــرد. می ــاره ک اش
ــاالی 8۰ درصــد  ــه ب برخــی از شــهرداری ها ب
رســیده  هــم  شــهرداری ها  درآمــد  کل  از 
ــه  ــفانه آســیب های جــدی ب ــه متأس اســت ک
ســاختار شــهر وارد کــرده اســت و ادامــه ایــن 
ــرایط  ــاد ش ــه ایج ــر ب ــاً منج ــز قطع ــد نی رون
ــد. ــد گردی ــهر خواه ــرای ش ــاعدتری ب نامس

بــا ایــن توصیــف ضــروری اســت کــه 
بــرای  را  نوینــی  روش هــای  شــهرداری ها 
نماینــد.  انتخــاب  پروژه هــا  مالــی  تأمیــن 
منابــع نویــن منابعــی هســتند کــه بــا گذشــت 
زمــان و بــا تحــوالت جامعــه و بنابــر نیازهــای 
ــع  ــد، در واق ــد می آین ــه پدی ــزون جامع روزاف
ایــن دســته از منابــع ابتــکاری هســتند. یعنــی 
هنگامــی کــه منابــع ســنتی تکافــوی نیازهــای 
اقــدام  شــهرداری ها  نمی کنــد  را  جامعــه 

ــه  ــد. البت ــد می کنن ــع جدی ــاد مناب ــه ایج ب
ــکار  ــه ابت ــر جنب ــأله کمت ــن مس ــران ای در ای
تجــارب  از  اســت  تقلیــدی  بیشــتر  و  دارد 
کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه، ولــی نکتــه 
ــن  ــع نوی ــه مناب ــن اســت ک ــت ای ــز اهمی حای
بیشــتر جنبــه مشــارکت خصوصــی پیــدا 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــور و س ــد و حض کرده ان
ــد.  ــژه می باش ــگ و وی ــیار پررن ــی بس خصوص
بــه  می تــوان  منابــع  ایــن  مهم تریــن  از 
بهره منــدی از قراردادهــای B.O.T، صکــوک، 
اوراق مشــارکت، خصوصی ســازی، صنــدوق 
مشــترک شــهرداران اشــاره کــرد. قراردادهــای 
B.O.T یکــی مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن 
ــعه  ــد در توس ــه می توان ــت ک ــن روش هاس ای
ایــن  در  بگــذارد.  زیــادی  تأثیــر  شــهری 
ــرارداد  ــوع از ق ــن ن ــی ای ــه بررس ــت ب یادداش

می شــود. پرداختــه 
اساســی،  نوســازی، عمــران، اصاحــات 
احــداث،  اساســی،  نیازمندی هــای  تأمیــن 
اصــاح و توســعه معابــر، ایجــاد پارک هــا، 
پارکینگ هــا، میدان هــا، حفــظ و نگهــداری 
موجــود،  عمومــی  باغ هــای  و  پارک هــا 
تأمیــن دیگــر تأسیســات مــورد نیــاز عمومــی، 
رشــد  در  مراقبــت  و  محــات  نوســازی 
متناســب و مــوزون شــهرها از وظایــف اساســی 
شهرداری هاســت و شــهرداری ها در اجــرای 
ایــن وظایــف مکلــف بــه تهیــه برنامــه اساســی 
پروژه هــا  ایــن  هســتند.  جامــع  نقشــه  و 
برخــوردار  از ویژگی هایــی  بطــن خــود  در 
ــای  ــف مدل ه ــا تعری ــوان ب ــه می ت ــتند ک هس
جدیــد امــکان ســرمایه گذاری و مشــارکت 

ــود. ــم نم ــی را در آن فراه ــش خصوص بخ

و  چیســت   B.O.T روش  آنکــه  حــال 
چگونــه می توانــد شــهرداری را در رســیدن 
ــن روش  ــد. ای ــاری نمای ــود ی ــداف خ ــه اه ب
از ســه عنصــر کلیــدی تشــکیل شــده اســت. 

انتقــال. و  بهره بــرداری  ســاخت، 
ــود را  ــن خ ــهرداری زمی ــن روش ش در ای
ــرمایه گذار  ــار س ــت در اختی ــورت موق ــه ص ب
توســط  پــروژه  کل  و  می دهــد  قــرار 
ســرمایه  گذار احــداث می شــود. بــه مــدت 
ــع  ــرمایه گذار از مناف ــهرداری و س ــی، ش معین
اتمــام  از  پــس  و  می شــوند  بهره منــد  آن 
مشــارکت، کلیــه امــوال منقــول و غیرمنقــول 
ــود.  ــد ب ــهرداری خواه ــار ش ــروژه، در اختی پ
چنانچــه قــرار باشــد پــس از اتمــام دوران 
مشــارکت، قســمتی از وســایل و تجهیــزات 
ــرد، ارزش وســایل  ــق گی ــه ســرمایه گذار تعل ب
مستهلک شــده پیش بینــی شــده و از مبلــغ 

حجــم ســرمایه گذار، کســر خواهــد شــد.
B.O.T هزینــه ســنگین ســرمایه گذاری 
و  شــهرداری  دولــت،  دوش  از  را  اولیــه 
بخــش عمومــی برداشــته و بــه جــای آن 
از  برآمــده  مســئولیت  خصوصــی  بخــش 
ــرداری  ــاخت و بهره ب ــی، س ــات، طراح مطالع
ــل را  ــه مراح ــی هم ــن مال ــن تأمی و همچنی
پــروژه، ظرفیــت  یــک  زمانــی  می پذیــرد. 
می یابــد  را   B.O.T مبنــای  بــر  انجــام 
باشــد  انحصاراتــی  و  امتیــازات  دارای  کــه 
کــه بتوانــد در یــک بــازه زمانــی معیــن، 
از  و ســود حاصــل  میــزان ســرمایه گذاری 
نمایــد. تأمیــن  ســرمایه گذار  بــرای  از  آن 

ــه  ــراوان ک ــای ف ــت مزای ــه عل ــن روش ب ای
ــورد  ــان م ــود در جه ــمرده می ش ــرای آن ش ب

اســتقبال زیــادی قــرار گرفتــه اســت بــه 
ــه روش غالــب در تأمیــن مالــی  نحــوی کــه ب
ــه  ــی ب پروژه هــای کان شــناخته می شــود. ول
ــهری  ــای ش ــن روش در پروژه ه ــری ای کارگی
شــناخت  نیازمنــد  فرســوده  بافت هــای  و 
ــا  خصوصیــات و ویژگی هــای آن در مقایســه ب
دیگــر روش هــای تأمیــن مالــی معمــول اســت.

و   B.O.T روش  شــناخت  بــرای 
پروژه هــای  انجــام  در  آن  ظرفیت هــای 
 B.O.T ــه ــت ک ــه داش ــد توج ــی، بای عمران
همچنــان کــه یــک روش تأمیــن مالــی بــرای 
پروژه هاســت بــه علــت ترتیبــات خــاص خــود 
ــک  ــد ی ــروژه می ده ــک پ ــرای ی ــه در اج ک
ــرای پروژه هــا نیــز می باشــد،  سیســتم اجــرا ب
 B.O.T بــه  منظــر  دو  از  می بایســت  لــذا 
ــن  ــوان روش تأمی ــه عن ــت: B.O.T ب نگریس
ــروژه.  ــرای پ ــتم اج ــه سیس ــی، B.O.T ب مال
منظــور از B.O.T در اینجــا تنهــا بــه عنــوان 

ــت. ــی اس ــن مال روش تأمی
بــا ارج نهــادن بــه جایــگاه مشــارکت بخــش 
می تــوان  شــهرداری ها  توســط  خصوصــی 
شــرایط را بــرای توســعه شــهری فراهــم نمــود. 
ایــن روش بــه خصــوص در شــهرداری های 
از  بســیاری  راهگشــای  می توانــد  کوچــک 
موانــع مالــی موجــود باشــد. بــا نگاهــی عمیــق 
بــه ایــن فرآینــد می تــوان اظهــار داشــت کــه 
ــرای بخــش  ــرد ب ــک روش برد-ب ــن روش ی ای
باشــد  می توانــد  شــهرداری  و  خصوصــی 
ــن نتیجــه  ــز ثمــره ای ــه توســعه شــهری نی ک
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــرا ک ــت؛ چ ــرد اس برد-ب
می توانــد  ســرمایه گذاری  ایــن  قالــب  در 
در کوتاه مــدت یــا میان مــدت، بــا کســب 
ــد و  ــود برس ــادی خ ــداف اقتص ــه اه ــود ب س
ــطه  ــه واس ــهرداری ب ــز ش ــر نی ــرف دیگ از ط
ــادی آن  ــع اقتص ــرمایه گذاری از مناف ــن س ای
ــد  ــدت بهره من ــک دوره بلندم ــرای ی ــی ب حت
ــهر  ــعه ای ش ــداف توس ــه اه ــل ب ــود. نی می ش
ــرارداد  ــوع ق ــن ن ــی ای ــت اجتماع ــز منفع نی

اســت.

مشارکتبخشخصوصی
کلیدتوسعهشهری

محمدعلی صائمی وایقان

بابل - برگ اجرائیه
تاریخ: 98/10/17    شماره: 97/792/5

مشخصات محکوم له: 
ــی: سمســاریان  ــام خانوادگ ــام: عســگری- ن ن
ــل-  ــدر: شــغل- نشــانی محــل اقامــت: باب ــام پ ن
امیــرکا - کمربندی-دانشــگاه آریــان- نبــش 

ــر ــل برزگ ــدی مب ــال- پ 3-تولی ــن فوتب زمی
مشخصات محکوم علیه:

 نــام: مجتبــی-  نــام خانوادگــی: قدیــری 
کســاری نــام پــدر: - شــغل- نشــانی محــل 

اقامــت: مجهــول المــکان
تاریــخ   12  -2 شــماره  رای  بموجــب 
97/10/24 شــعبه 5 شــورای حــل اختــاف 
تاریــخ -  )رای شــماره -  و  بابــل  شهرســتان 
ــه  ــت یافت ــه قطعی ــی-( ک ــعبه- دادگاه عموم ش
اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 
مبلــغ 90/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ی  هزینــه  بابــت  ریــال   1/210/000 ومبلــغ 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان 
سررســید 96/12/25 لغایــت اجــرای حکــم-/

ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده 19 آیی ــتناد م ــه اس ب
مــاده 189 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، 
اجتماعــی فرهنگــی محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــه ظــرف ده روز  ــرگ اجرائی ــن ب ــاغ ای ــس از اب پ
ــی  ــا ترتیب ــذارد و ی ــرا بگ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــد  ــام تعه ــا انج ــه و ی ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ب
ــده  ــورت پرون ــر اینص ــد در غی ــاد رای بده و مف
جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای احــکام دادگاه 

ــد شــد. ــل خواه ــا دادگســتری محــل تحوی ی
دفترشعبه پنجم شورای حل اختالف بابل

پیشرفت۷۰درصدیپروژه
محوطهسازیبندرشرفخانه

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــرفت ۷۰  ــرقی از پیش ــان ش ــتی آذربایج صنایع دس
ــدر شــرفخانه در  ــروژه محوطه ســازی بن درصــدی پ

ــر داد.  ــتر خب ــتان شبس شهرس
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی آبــدار در جمــع 
ــذاری  ــرد: در راســتای هدف گ ــار ک ــگاران اظه خبرن
ــه  ــای دریاچ ــور احی ــد به منظ ــر و امی ــت تدبی دول
گردشــگری  زیرســاخت های  تقویــت  و  ارومیــه 
ــم  ــای مه ــی از جاذبه ه ــوان یک ــرفخانه به عن بندرش
ایــن منطقــه، محوطه ســازی و ســکوبندی ایــن 
ــدای ســال جــاری در دســتور  ــدر تاریخــی از ابت بن
کار اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان قــرار گرفــت.

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
پــروژه  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  صنایع دســتی 
محوطه ســازی بندرشــرفخانه بــا اقداماتــی نظیــر 
ســکوبندی، احــداث آالچیــق و ســرویس بهداشــتی، 
ــده  ــال اجراش ــارد ری ــه ۷ میلی ــک ب ــاری نزدی بااعتب
ــرای  ــده ب ــار تأمین ش ــزان اعتب ــا می ــزود: ب اســت، اف
ایــن پــروژه اقداماتــی نظیــر تکمیل کمپ گردشــگری 
بنــدر، ســکوبندی و محوطه ســازی اجراشــده اســت.

ــات  ــه از عملی ــن مرحل ــرد: در ای ــام ک ــدار اع آب
شبســتر،  شهرســتان  بندرشــرفخانه  در  اجرایــی 
اجــرای کف پــوش  و  محوطه ســازی، جدول ســازی 
ســرویس های بهداشــتی نیــز بــه اتمــام رســیده اســت.

بنــدر شــرفخانه بزرگ تریــن بنــدر دریاچــه ارومیــه 
و یکــی از مراکــز مهــم گردشــگری آذربایجــان شــرقی 
در شــمال ایــن دریاچــه اســت کــه خــط آهــن 
سراســری ایــران بــه اروپــا و جــاده ترانزیتــی تبریــز بــه 

ــذرد. ــهر می گ ــن ش ــه از ای ــه و ترکی ارومی
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عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی 
ــرح  ــرای ط ــت: اج ــس گف ــت مجل ــط زیس و محی
ــورد  ــر رک ــاهد تغیی ــا ش ــد ت ــث ش ــدی باع پرواربن

ــیم.  ــایر باش ــد گوشــت توســط عش تولی
ــان  ــداهلل  حاتمی ــت، عب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــو کمیس عض
و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســامی در 
خصــوص تخصیــص اعتبــار بــه اجــرای طــرح 
ــه  ــق الیح ــیون تلفی ــایر در کمیس ــدی عش پرواربن
بودجــه کشــور، گفــت: در ســنوات گذشــته عشــایر 
ــکل  ــا مش ــع ب ــارات و مناب ــه اعتب ــور در زمین کش
ــر  ــال اخی ــفانه در ۴ س ــا متاس ــد ام ــه نبودن مواج
ــن  ــا میانگی ــود ب ــای خ ــروش دام ه ــه ف ــور ب مجب

وزنــی ۱۵ تــا 2۵ کیلوگــرم شــده  اند. 
نماینــده مــردم درگــز در مجلــس شــورای اســامی 
ــه اینکــه طــرح پرواربنــدی دام عشــایری  ــا اشــاره ب ب
ــاده و کارشــناس در  ــرا شــد و نه ــن عشــایر اج در بی
ــه داد: اجــرای طــرح  ــت، ادام ــرار گرف ــا ق ــار آنه اختی
پرواربنــدی دام عشــایر باعــث شــد تــا شــاهد تغییــر 

رکــورد تولیــد گوشــت توســط عشــایر باشــیم.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
ــرای  ــه عشــایر ب ــار ب ــان اینکــه تخصیــص اعتب ــا بی ب
اجــرای طــرح پرواربنــدی موجــب ســرعت بخشــیدن 
ــم  ــرد: تصمی ــح ک ــود، تصری ــرح می ش ــن ط ــه ای ب
ــرای  ــال 99 ب ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی کمیس
تخصیــص اعتبــار به عشــایر کشــور جــای تقدیــر دارد.

مجلــس شــورای  در  درگــز  مــردم  نماینــده 
اســامی گفــت: در جریــان بررســی الیحــه بودجــه 
بایــد اعتبــارات بخــش عشــایر در زمینــه دامپــروری 
و پرواربنــدی را افزایــش دهیــم زیــرا عشــایر کشــور 
خصــوص  ایــن  در  باالیــی  بســیار  پتانســیل  از 

ــتند. ــوردار هس برخ

سخنگوی فضایی وزارت دفاع:
ماهوارهبرسیمرغوماهوارهظفرجهتطیفرایند

پرتابدرپایگاهفضاییآمادهشدند

ــت:  ــاع گف ــای وزارت دف ــازمان هوافض ــی س ــروه فضای ــخنگوی گ س
ــاب در  ــد پرت ــی فراین ــت ط ــر جه ــواره ظف ــیمرغ و ماه ــر س ماهواره ب

ــدند.  ــاده ش ــی)ره( آم ــام خمین ــی ام ــگاه فضای پای
ــام اهلل  ــک ای ــن تبری ــینی ضم ــد حس ــید احم ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
دهــه فجــر خاطرنشــان کــرد: ماهواره بــر ســیمرغ و ماهــواره ظفــر جهــت 
ــل  ــی )ره( منتق ــام خمین ــی ام ــگاه فضای ــه  پای ــاب ب ــد پرت ــام فراین انج

شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های پایــگاه فضایــی بــا انجــام 
ــد  ــت: 2۰۰ فراین ــت، گف ــاب اس ــاده پرت ــاز آم ــورد نی ــای م عملیات ه
ــت  ــتان جه ــا 6 اس ــاز ب ــورد نی ــات م ــم و ارتباط ــط 3۰ تی ــی توس اصل

ــت.  ــده اس ــرار ش ــات برق ــام عملی انج
ــان  ــا بی ــاع ب ــی ســازمان هوافضــای وزارت دف ســخنگوی گــروه فضای
ــی  ــای تحقیقات ــروژه ه ــر پ ــواره ظف ــیمرغ  و ماه ــر س ــه ماهواره ب اینک
ــن  ــه ای ــه  ب ــی و فناوران ــای تحقیقات ــت پروژه ه ــت: ماهی ــتند، گف هس
ــود دارد و  ــزی وج ــک طرح ری ــد، ی ــن فراین ــه در ای ــت ک ــورت اس ص
ــق نتایجــی  ــی رود و مطاب ــزی پیــش م ــق طرح ری ــد مطاب گام هــای فراین
ــاق  ــج اتف ــا و نتای ــه روی داده ه ــی  ک ــل و تحلیل ــر گام حاص ــه از ه ک

می افتــد، تصمیمــات الزم بــرای ادامــه کار گرفتــه می شــود .
ــواره  ــاب ماه ــد پرت ــه فراین ــن موضــوع ک ــه ای ــا اشــاره ب  حســینی ب
ــد  ــای جدی ــون فناوری ه ــل آزم ــه دلی ــیمرغ ب ــر س ــواره ب ــا ماه ــر ب ظف
ــی کــه همــه  ــح کــرد: اولیــن زمان دارای شــرایط پیچیــده  اســت، تصری

ــد شــد . ــاب انجــام خواه ــات پرت ــم شــود، عملی شــرایط فراه
ــت دارد،  ــروژه اهمی ــن پ ــرای ای ــه در اج ــرد: آنچ ــان ک وی خاطرنش
تــا  تحلیل هاســت  انجــام  و  داده برداری هــا  گام بــه گام  برداشــتن 
دانشــمندان مــا بتواننــد بــا تحلیــل داده بــرداری، گام هــای بعــدی را بــرای 

پروژه هــای آتــی بردارنــد.
ــزود:  ــاع اف ــای وزارت دف ــازمان هوافض ــی س ــروه فضای ــخنگوی گ س
ــود و  ــد ب ــتاورد خواه ــک  دس ــاب ی ــه از پرت ــن مرحل ــت در ای موفقی
ــا  ــانده و ب ــی رس ــدف نهای ــه ه ــا را ب ــتاوردها م ــن دس ــم ای امیدواری

موفقیــت ماهــواره را در مــدار قــرار دهیــم .

مدیرکل غذا وزارت بهداشت:
برنجمصنوعیدرایرانوجودندارد

مدیــرکل نظــارت بــر فرآورده هــای غذایــی ســازمان غــذا و دارو 
گفــت: هیــچ گزارشــی مبنــی بــر تولیــد برنــج مصنوعــی بــا دســتگاه های 
وارداتــی نداریــم و میــزان آرســنیک نیــز در همــه برنج هــای وارداتــی و 

تولیــدی کشــور کمتــر از حــد مجــاز اســت. 
ــایعه واردات  ــاره ش ــزی درب ــین عزی ــد حس ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــج  ــوع برن ــن ن ــد ای ــور و تولی ــه کش ــی ب ــج مصنوع ــد برن ــتگاه تولی دس
ــم.  ــی در کشــور نداری ــج مصنوع ــد برن ــر تولی ــی ب ــزود: گزارشــی مبن اف
ــم و وجــود  ــران نداشــته ای ــازار ای ــج در ب ــوع برن ــن ن ــه ای ای هیــچ نمون

ــود. ــی ش ــب م ــران تکذی ــازار ای ــی در ب ــج مصنوع برن
وی دربـــاره وجـــود آرســـنیک در برنـــج هـــای موجـــود در بـــازار 
ـــزات  ـــر فل ـــران از نظ ـــج در ای ـــی برن ـــتاندارد آلودگ ـــت: اس ـــور گف کش
ـــت  ـــتاندارد اروپاس ـــد اس ـــختگیرانه و در ح ـــیار س ـــارچ بس ـــنگین و ق س
ــر در  ــت و اگـ ــرم اسـ ــا نانوگـ ــاز آن ppm ۱۵۰ یـ ــر مجـ و حداکثـ
ـــد  ـــزان باش ـــن می ـــش از ای ـــنیک بی ـــه آرس ـــی ب ـــزان آلودگ ـــی می برنج
ـــود. در  ـــی ش ـــص نم ـــرد و ترخی ـــی گی ـــور را نم ـــه کش ـــازه ورود ب اج
ـــم  ـــیار ک ـــی بس ـــوع آلودگ ـــن ن ـــزان ای ـــی می ـــای داخل ـــج ه ـــورد برن م
ـــکلی  ـــر مش ـــن نظ ـــتند و از ای ـــاز هس ـــد مج ـــر ح ـــوال زی ـــت و معم اس

ـــد. ندارن
ــه  ــی وزارت بهداشــت ادام ــرآورده هــای غذای ــر ف ــرکل نظــارت ب مدی
ــل  ــد داخ ــور تولی ــی در کش ــای مصرف ــج ه ــد برن ــدود 6۰ درص داد: ح
ــز از  ــی نی ــج واردات ــتر برن ــت. بیش ــی اس ــد واردات ــدود ۴۰ درص و ح
هندوســتان و پاکســتان و بــه میــزان بســیار کمتــری از تایلنــد وارد مــی 

شــود.
ـــی و خارجـــی  ـــج داخل ـــردن برن ـــوط ک ـــف مخل ـــورد تخل ـــزی در م عزی
نیـــز گفـــت: ایـــن موضـــوع خیلـــی تحـــت کنتـــرل نیســـت چـــون 
ـــرای  ـــی ب ـــن تخلف ـــار چنی ـــک انب ـــا ی ـــازه ی ـــک مغ ـــت در ی ـــن اس ممک
ـــزان  ـــم باشـــد می ـــر ه ـــا اگ ـــته باشـــد ام ـــه ای وجـــود داش ـــای فل ـــج ه برن
ـــی و  ـــای ایران ـــج ه ـــوال برن ـــون معم ـــت چ ـــز اس ـــم و ناچی ـــیار ک آن بس
ـــازار  ـــان در ب ـــد خودش ـــدی و برن ـــته بن ـــا بس ـــدام ب ـــر ک ـــی ه ـــر ایران غی

ـــوند. ـــی ش ـــه م عرض
وی افــزود: میلیــون هــا مغــازه خریــد و فــروش برنــج وجــود دارد کــه 
نظــارت بــر آنهــا بــه عهــده معاونــت هــای بهداشــت و مامــوران بهداشــت 
ــه وجــود  ــن زمین ــی در ای ــر تخلف ــط در ســطح عرضــه اســت و اگ محی

داشــته باشــد حتمــا بــا آن برخــورد مــی شــود.
بـــر اســـاس آمارهـــای موجـــود ســـاالنه حـــدود دو میلیـــون و 2۰۰ 
ـــز  ـــی شـــود. ســـخنگوی گمـــرک نی ـــد م ـــج در کشـــور تولی ـــن برن ـــزار ت ه
ـــون و  ـــک میلی ـــان دی ی ـــا پای ـــال 98 ت ـــدای س ـــه از ابت ـــرده ک ـــام ک اع
ـــور  ـــد وارد کش ـــتان و تایلن ـــتان، پاکس ـــج از هندوس ـــن برن ـــزار ت 298 ه

ـــت. ـــده اس ش
ســرانه مصــرف برنــج در کشــور بــر اســاس آمارهــای مختلــف وزارت 
ــن  ــا ۴2 کیلوگــرم اســت کــه ای جهــاد کشــاورزی و صنعــت بیــن 36 ت
اختــاف محاســبه ســرانه، بــر میــزان واردات برنــج در کشــور تاثیــر مــی 

گــذارد.

وزیـر بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
گفـت : تـا امـروز ۱9 بهمن ماه نمونـه مثبتی از 
ویـروس کرونا در ایران مشـاهده نشـده اسـت. 

بـه گـزارش ایرنـا، دکتـر سـعید نمکـی در 
حاشـیه مراسـم افتتـاح دانشـکده پیراپزشـکی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران در سـاری در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگاران افـزود : نمونـه های 
مشـکوک از مسـافران چیـن در چنـد اسـتان 
کشـور گـزارش و از تمـام آنهـا آزمایـش گرفته 
ایـن  از  مثبتـی  نمونـه  خوشـبختانه  کـه  شـد 
ویـروس در ایـن مسـافران کـه همـه از چین به 

ایـران آمـده بودنـد، مشـاهده نشـده اسـت.
وی گفت : ۱۰۰ بیمار مشـکوکی که در سـه 
اسـتان در بیمارسـتان هـا نگهـداری می شـدند 
نیـز نمونـه گیـری از آنهـا انجام و نمونـه مثبتی 
از آلودگـی ویـروس کرونـا در ایـن افـراد نیـز 

وجود نداشـته اسـت.
وزیـر بهداشـت افـزود: دانشـجویانی کـه از 
چیـن وارد ایـران شـدند، بـه محـض ورود در 
فضای مناسـبی قرنطینـه شـدند و نمونه گیری 
از ایـن دانشـجویان ابتـدا انجـام شـده اسـت و 
امـروز نیـز نمونـه جدیـدی از ایـن افـراد گرفته 

شـود. می 
کـه  تاکنـون  داشـت:  اظهـار  نمکـی  دکتـر 
نمونـه ها از دانشـجویان نشـان داده که آلودگی 
ویـروس کرونا در آنهـا وجود نـدارد و امیدواریم 
در تسـتی کـه بـا دسـتگاههای جدیـد امـروز از 

ایـن افـراد گرفتـه مـی شـود نیـز بـه نفـع مـا 
باشـد و نمونه مثبتـی از این آلودگی را نداشـته 

. شیم با

واردات سه میلیارد دالر دارو از خارج 
وزیـر بهداشـت همچنیـن از واردات حـدود 
سـه میلیـارد دالر دارو و تجهیـزات پزشـکی در 
سـال جـاری خبـر داد و گفـت : ایـن مـواد را از 
کانـال هایـی که خودمـان از قبل داشـتیم، وارد 

کردیم. کشـور 
وی افـزود : با وجود تحریم های سـختگیرانه 
از سـوی آمریـکا کـه دارو و تجهیـزات دارویـی 
ایـران را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده بـود، مـا 
از ایـن نیـز  توانسـتیم بـا راههـای کـه پیـش 

داشـتیم، ایـن واردات را انجـام دهیم و مشـکلی 
از لحـاظ دارو در کشـور نداریـم.

دکتـر نمکـی گفـت : بـا توجـه بـه میـزان 
واردات دارویـی کـه در سـال جاری وارد کشـور 
کردیـم ، کمبـود داروی مـا نسـبت بـه مـدت 

مشـایه سـال قبـل یـک سـوم کمتـر شـد.
وی افـزود : آمریکایـی هـا بـا وجـود برخـی 
تبلیغاتـی کـه بـرای واردات دارو بـه ایـران راه 
انداختنـد، همچنـان در ایـن زمینـه کارشـکنی 
هـای خـود را دارنـد، ولـی مـا نیـز بـا ارتباطات 
و بـا کمـک هـای برخی افـراد داروی مـورد نیاز 

خـود را تامیـن کردیـم.
دارویـی  کانـال  مـورد  در  بهداشـت  وزیـر 
کـه کشـور سـوییس بـرای ورود دارو بـه ایـران 

طراحـی کـرد ، گفـت : ایـن کانـال در مرحلـه 
موفقیـت  تاکنـون  و  دارد  قـرار  تسـت  اولیـه 

اسـت. نداشـته  چندانـی 
وی افـزود : در طراحـی این کانـال آمریکایی 
هـا هیـچ دخالتـی ندارنـد و ایـن کار را کشـور 
سـوییس ارایـه کرده و ما نیز در دسـت بررسـی 
اولیـه داریـم و چنانچـه بتوانـد مشـکات مـا را 
حـل کنـد از آن اسـتقبال مـی کنیـم و در غیـر 
ایـن صـورت نیـز مـا واردات خـود را خواهیـم 

داشت.

مطالبات  10 هزار میلیارد تومانی 
ایـن  مطالبـات  مـورد  در  بهداشـت  وزیـر 
وزارتخانـه از شـرکت هـای بیمـه ای هـم گفت: 
مـا حـدود ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان از تامیـن 

. اجتماعـی مطالبـات معوقـه داریـم 
بـا  کـه  رایزنـی  بـا   : افـزود  نمکـی  دکتـر 
مسـئوالن سـازمان تامیـن اجتماعـی داشـتیم،  
بخشـی از ایـن مطالبات  پرداخت شـد و  بخش 
دیگـر نیـز تـا پایـان سـال پرداخت می شـود و 
بـه نظـر می رسـد در صـورت تحقق ایـن .وعده 
بیشـتر مطالبـات مـا از ایـن شـرکت بیمـه ای 

دریافـت شـود.
وزیـر بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی 
صبـح امـروز شـنبه ۱9 بهمن مـاه بـرای افتتاح 
و بازدیـد از پـروژه هـای عمرانی و بیمارسـتانی 

به اسـتان مازنـدران سـفر کرد.

رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
ــتری  ــه و بس ــرای مقابل ــتان ب ــت: 2 بیمارس ــه گف ــی مراغ درمان
بیمــاران احتمالــی و مشــکوک بــه ویــروس کرونــا در شهرســتان 

ــت.  ــده اس ــازی ش آماده س
دکتـر اصغـر تنومنـد در نشسـت کارگـروه سـامت و امنیـت 
غذایـی مراغـه بـا بیان اینکـه هیچ مـورد مشـکوکی در منطقه در 
زمینه ابتا به ویروس کرونا در شهرسـتان مشـاهده نشـده اسـت 
افـزود: در این راسـتا، بخش ویژه بـرای بیمـاران احتمالی زیر ۱2 
سـال در بیمارسـتان شـهید بهشـتی و بخـش دیگـر ویـژه نیز در 

بیمارسـتان امیـر المومنین )ع( آماده سـازی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن بـرای مقابلـه با شـیوع بیمـاری های 
واگیـردار و اپیدمـی هـای عمومی، 2 بخـش ایزوله بـرای پذیرش 

بیمـاران احتمالـی در حال ایجاد اسـت.
دکتـر تنومنـد اضافـه کـرد: هـم اکنـون پایـش هـای الزم و 
رصـد مناطق شـهری و روسـتایی توسـط کارشناسـان بهداشـتی 

و بهـورزان در حـال انجـام اسـت.
معـاون سیاسـی فرمانـدار مراغـه نیـز گفـت: اطاع رسـانی و 
آگاه سـازی در پیشـگیری از شـیوع احتمالـی ویـروس کرونـا تـاز 

سـوی نهادهـای متولـی بهداشـت و درمـان ضـروری اسـت.
موسـی شـعفی افـزود: باتوجه به تاکیـد وزارت کشـور و دولت 

تدبیـر و امیـد، تمهیدات پیشـگیرانه در مراکز بهداشـتی و درمانی 
انجام می شـود.

وی ادامـه داد: بـرای ایـن منظـور همـکاری تمامـی دسـتگاه 
هـای اجرایی و خدمات رسـان بـا مراکز بهداشـتی و درمانی بیش 

از پیـش ضـروری و حیاتی اسـت.
شـعفی اضافـه کـرد: همچنیـن در راسـتای پیشـگیری از بروز 
اخبـار  مجـازی،  فضـای  در  شـایعات  ایجـاد  و  ناصحیـح  اخبـار 
مناسـب و آگاه سـازی از طریـق سـامانه هـای اطـاع رسـانی و 

ایـن  پزشـکی  علـوم  دانشـکده  توسـط  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
شهرسـتان منتشـر شـود.

ــه نیــز  ــکی مراغ ــکده علــوم پزش ــتی دانش معــاون بهداش
ــب منتشــر شــده در فضاهــای مجــازی،  ــا وجــود مطال گفــت: ب
میــزان مــرگ و میــر در اثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا حــدود 2 
تــا 3 درصــد بــوده لیکــن ســرعت واگیــر ایــن بیمــاری نســبت 

ــوراد دیگــر بیشــتر اســت. ــه م ب
دکتـر علـی سـلیمانی افـزود: در زمینـه اطـاع رسـانی نیـز، 
کلیـپ هـا و مطالـب آگاه سـازی از طریـق معاونـت بهداشـتی 
وزارت بهداشـت بـه دانشـکده هـا ارائـه و در اختیـار عمـوم قـرار 

خواهـد گرفـت.
رسـانی  اطـاع  گفـت:  مراغـه  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
مناسـب در زمینـه پیشـگیری از ابتـا به بیمـاری هـای واگیردار 
مـورد غفلـت نهادهـای متولـی بهداشـت و درمـان قـرار نگیـرد.

ــه  ــدام ب ــدم اق ــاد از ع ــا انتق ــت ب ــن نشس ــد  در ای ــادر نج ن
ــه جمــع  ــر محیــط زیســت در زمین ــی ام ــع نهادهــای متول موق
آوری حیوانــات ســرگردان در محیــط هــای شــهری و روســتایی 
ــه  ــا ب ــا ابت ــه ب ــه مقابل ــوری در زمین ــچ قص ــت: ادارات هی گف
بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و حیوانــات از جملــه هــاری 

نداشــته باشــند.

ــت  ــرم هیئـ ــای محتـ ــش اعضـ ــا کوشـ بـ
ــه،  ــیون بیمـ ــاف وکمسـ ــاق اصنـ ــه اتـ رئیسـ
قراردادهـــای بیمـــه درمـــان تکمیلـــی، عمـــر، 
ــتفاده  حـــوادث و آتـــش ســـوزی جهـــت اسـ
اعضـــای اتحادیـــه هـــا ، کارکنـــان و خانـــواده 

تحـــت تکفـــل آنـــان انجـــام شـــد.
بـــه گـــزارش خبرنگارمـــا، ریاســـت اتـــاق 
اصنـــاف اســـتان گفـــت:  قراردادهـــای بیمـــه 
ــوادث و آتـــش  ــر، حـ ــی، عمـ ــان تکمیلـ درمـ
ــاف  ــه اصنـ ــتفاده کلیـ ــت اسـ ــوزی، جهـ سـ
تبریـــز، حومـــه، اعضـــای اتحادیـــه هـــا، 
ـــان  ـــل آن ـــت تکف ـــواده تح ـــان، خان ـــان آن کارکن
ــرقی  ــان شـ ــاف آذربایجـ ــاق اصنـ ــان اتـ میـ
ـــا  ـــدری و ب ـــای ص ـــزی آق ـــه مرک ـــزار بیم وکارگ
ـــدات  ـــقف تعه ـــد و س ـــاء ش ـــن امض ـــه میه بیم
ـــش  ـــل افزای ـــال قب ـــبت س ـــه نس ـــده ب ـــد ش قی

چشـــمگیری داشـــته اســـت. 
همـــکاری  بـــه  اشـــاره  بـــا  هاشـــمی 
کارگـــزاری رســـمی بیمـــه مرکـــزی آقـــا 
ـــری دو دوره  ـــیف الهی)مج ـــای س ـــدری وآق ص
قراردادهـــای اصنـــاف( افـــزود: ایـــن قـــرارداد 
تمدیـــد گردیـــد. حـــق بیمـــه ســـاالنه هـــر 
نفـــر از اعضـــای خانـــواده بـــا احتســـاب 
ــر  ــزوده جهـــت بیمـــه عمـ ــات ارزش افـ مالیـ
و حـــوادث طـــرح یـــک ۱/۰8۰/۰۰۰ ریـــال و 
طـــرح دو ۱/6۱۰/۰۰۰ ریـــال و جهـــت بیمـــه 
درمـــان تکمیلـــی تـــا ســـن 6۰ ســـال تمـــام 
۷/92۰/۰۰۰ و از 6۰ الـــی ۷۰ ســـال تمـــام 
۱۱/88۰/۰۰۰ ریـــال و از ۷۰ ســـال بـــه بـــاال 
ــه آتـــش  ــت بیمـ ــال و جهـ ۱۵/8۴۰/۰۰۰ ریـ
ســـوزی بـــا پوشـــش زلزلـــه، ۴۰۰/۰۰۰ریـــال 

مـــی باشـــد.
ــا بیـــان ایـــن  ریاســـت اتـــاق اصنـــاف بـ
ـــی،  ـــان تکمیل ـــواع تعهـــدات درم ـــه ان ـــب ک مطل
ــیمی  ــی، شـ ــتری، جراحـ ــای بسـ ــه هـ هزینـ
ـــف،  ـــی، گامانای ـــی، آنژیوگراف ـــی، رادیوتراپ درمان
انـــواع ســـنگ شـــکن در بیمارســـتان هـــا و 
ـــاعت  ـــش از 6 س ـــدود) بی ـــی مح ـــز جراح مراک
بســـتری( مـــی باشـــد  ادامـــه داد: حداکثـــر 
تعهـــدات 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال  مـــی باشـــد.

هاشـــمی ابـــراز داشـــت : جبـــران هزینـــه 
ــامل  ــی شـ ــی تخصصـ ــال جراحـ ــای اعمـ هـ

ـــه  ســـرطان مغـــز و اعصـــاب مرکـــزی و نخـــاع) ب
ـــف،  ـــرات(، گامانای اســـتثنای دیســـک ســـتون فق
ـــد  ـــد کب ـــه، پیون ـــد کلی ـــه، پیون ـــد ری ـــب، پیون قل
ـــدات آن  ـــتخوان و حداکثرتعه ـــز اس ـــد مغ و پیون

ـــد. ـــی باش ـــال م ۱6۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
هـــای  هزینـــه  کـــرد:  اظهـــار  وی 
انـــواع اســـکن،  پاراکلینیکـــی)۱(: شـــامل 
ماموگرافـــی، ســـونوگرافی، ام آر آی، انـــواع 
ـــو،  ـــترس اک ـــی، اس ـــکوپی، اکوکاردیوگراف آندوس
ــر  ــه حداکثـ ــد کـ ــی باشـ ــیتومتری مـ دانسـ
تعهـــدات آن 8/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال اســـت. هاشـــمی 
ـــی )2(  ـــای پاراکلینیک ـــه ه ـــه هزین ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت  ـــامل تس ـــا ش ـــه ه ـــن هزین ـــرد: ای ـــار ک اظه
ورزش، تســـت آلـــرژی، تســـت تنفســـی، 
ـــوار  ـــز، ن ـــوار مغ ـــب، ن ـــوار عص ـــه، ن ـــوار عضل ن
مثانـــه، شـــنوایی ســـنجی، بینایـــی ســـنجی، 
ـــب،  ـــگ قل ـــم، هولترمانیتورین ـــی چش آنژیوگراف
ـــر تعهـــدات آن8/۰۰۰/۰۰۰  مـــی شـــود و حداکث

ریـــال مـــی باشـــد. 
هاشـــمی تصریـــح کـــرد: جراحـــی هـــای 
ــا، در  ــاز ســـرپایی ماننـــد شکســـتگی هـ مجـ
ـــو  ـــه، کرای ـــه، بخی ـــری، ختن ـــچ گی ـــی، گ رفتگ
ـــه  ـــی، تخلی ـــوم، بیوپس ـــیزیون لیپ ـــی، اکس تراپ
ـــع  ـــتثناء رف ـــه اس ـــی ) ب ـــزر درمان ـــت و لی کیس
عیـــوب انکســـاری دیـــد چشـــم( مـــی باشـــد کـــه 
ـــال  ـــم8/۰۰۰/۰۰۰ ری ـــدات آن ه ـــر تعه حداکث

ـــد.  ـــی باش م
ریاســـت اتـــاق اصنـــاف اســـتان بـــا بیـــان 

ـــد چشـــم  ـــاری دی ـــوب انکس ـــع عی ـــه رف ـــن ک ای
) بـــرای دو چشـــم( بـــدون بســـتری چنـــان 
ـــخیص  ـــه تش ـــم ب ـــر چش ـــای ه ـــص بین ـــه نق چ
ـــل(  ـــل از عم ـــر) قب ـــه گ ـــد بیم ـــک معتم پزش
ســـه دیپوتـــر یـــا بیشـــتر باشـــد ادامـــه داد: 
ـــات  ـــوع خدم ـــن ن ـــدات  ای ـــر تعه ـــه حداکث ک

۱2/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال مـــی باشـــد.
ایـــن کـــه خدمـــات  بیـــان  بـــا   وی 
آزمایـــش  شـــامل  آزمایشـــگاهی  بیمـــه 
پاتولـــوژی،  پزشـــکی،  تشـــخیص  هـــای 
آســـیب شناســـی، ژنتیـــک پزشـــکی، انـــواع 
رادیوگرافـــی، نـــوار قلـــب، فیزیوتراپـــی مـــی 
شـــود اظهـــار کـــرد: حداکثـــر تعهـــدات ایـــن 
نـــوع بیمـــه ۴/۰۰۰/۰۰۰  ریـــال مـــی باشـــد، 

ـــدات  ـــر تعه ـــزود: حداکث ـــن اف ـــمی همچنی هاش
هزینـــه زایمـــان اعـــم از طبیعـــی و ســـزارین 

3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال مـــی باشـــد. 
ـــان  ـــتان آذربایج ـــاف اس ـــاق اصن ـــت ات ریاس
شـــرقی در ادامـــه ســـخنان خـــود گفـــت: 
ــای  ــوادث اعضـ ــر و حـ ــه عمـ ــدات بیمـ تعهـ
اتحادیـــه هـــای صنفـــی، پرداخـــت غرامـــت فـــوت 
ـــک 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ـــرح ی ـــت  در ط ـــر عل ـــه ه ب
ریـــال   3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دو  طـــرح  و   ریـــال 

می باشد.
ـــه  ـــر حادث ـــوت در اث ـــت ف وی پرداخـــت غرام
بـــا احتســـاب ردیـــف یـــک، طـــرح یـــک  را، 
ـــزود:  ـــرد  و اف ـــوان ک ـــال عن ۰۰۰ /۴۰۰/۰۰۰ ری
ــرح دو 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ــت طـ ــت غرامـ پرداخـ
ـــو  ـــص عض ـــت نق ـــت غرام ـــت، وپرداخ ـــال اس ری
کلـــی و جزیـــی و دائـــم در اثـــر حادثـــه تـــا 
ســـقف طـــرح یـــک 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال و 

طـــرح دو 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـــال اســـت. 
ـــت:  ـــخنان خودگف ـــی س ـــش پایان وی در بخ
ـــان  ـــا، کارکن ـــه ه ـــاء اتحادی ـــاف، اعض ـــه اصن کلی
ـــت  ـــت ثب ـــان جه ـــل آن ـــت تکف ـــواده تح و خان
ـــد:  ـــه فرماین ـــوق مراجع ـــای ف ـــه آدرس ه ـــام ب ن
ـــز،  ـــاف تبری ـــاق اصن ـــگان، ات ـــان شش ۱- خیاب

ـــن ـــر زمی ـــه زی طبق
ـــپه،  ـــک س ـــروی بان ـــظ، روب ـــارراه حاف 2- چه

ـــی،  ـــی نوراله ـــران، نمایندگ ـــه ای ـــب بیم جن
ـــزاری،  ـــه گل ـــب کاف ـــی، جن ـــان توکل 3- خیاب

ـــی ســـیف الهـــی ـــه ســـرمد نمایندگ بیم

وزیر بهداشت :

نمونهمثبتیازکرونادرایرانمشاهدهنشد

در نشست کارگروه سالمت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان مراغه مطرح شد؛

2بیمارستانبرایبستریبیمارانمشکوکبهکرونادرمراغهآمادهسازیشد

امضاءقراردادبیمهدرمانتکمیلی،عمر،حوادث
کلیهاصنافتبریز،حومهبابیمهمیهن

کاریکاتور

معاملهقرنوخیانتبرخیرژیمهایمرتجع!

منبع: تسنیم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139860304009000996 
مورخـه 1398/10/01 هیئـت اول موضـوع قانـون 
سـاختمان  و  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک هریـس و تصرفـات مالکانـه و 
بامعـارض آقـای کامـل دائـی مـه به شـماره ملی 
6029889974 در شـش دانـگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 6634/82 متـر مربـع تحت 
پـاک 5 اصلـی واقـع در اراضی روسـتای بیلوردی 
بخـش 24 تبریـز حـوزه ثبـت ملـک هریـس مورد 
ابتیاعـی از آقـای محمدرضـا نـور الهـی برابر سـند 
قطعـی قطعـی غیـر منقـول بـه شـماره 76064 
مورخـه 1393/12/04 بـه متقاضـی پرونـده، آقای 
کامـل دائـی مـه انتقـال یافتـه و مالکیـت ایشـان 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مـی  باشـد  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ الصـاق آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳98/11/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/11/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
هریس - حسین نصیر زاده

م الف: ۳25

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شـماره ۱3986۰3۰۴۰۰9۰۰۱۰36 
مورخـه ۱398/۱۰/۱9 هیئـت اول موضـوع قانون 
سـاختمان  و  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک هریـس و تصرفـات مالکانـه و 
بامعـارض آقـای علـی نـوروزی بـه شـماره ملـی 
۱۵۰۱3۴۱۰22 در شـش دانگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی به مسـاحت ۱۷2۱6/2۴ متر مربع تحت 
پـاک ۵ اصلی واقـع در اراضی روسـتای بیلوردی 
بخـش 2۴ تبریـز حـوزه ثبـت ملک هریـس مورد 
ابتیاعـی از آقـای جعفـر حامـدی بیلـوردی برابـر 
سـند قطعی قطعی غیـر منقول به شـماره 288۱ 
مورخـه ۱393/۰6/۱2 بـه متقاضی پرونـده، آقای 
ایشـان  مالکیـت  و  یافتـه  انتقـال  نـوروزی  علـی 
محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـد 
مـی تواننـد از تاریـخ الصـاق آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظـرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳98/11/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳98/11/20              
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

هریس - حسین نصیر زاده
م الف: ۳۲۶
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خواصقارچگانودرماومیزان
تاثیرگذاریآن

 ۱- بهبود التهاب و درمان حساسیت ها
یکـی از خاصیـت هـای قـارچ گانودرمـا آنتـی 
مـی  گفتـه  اسـت.  التهـاب  کاهـش  و  اکسـیدانی 
شـود کـه از ایـن قـارچ بـه عنـوان دارویـی بـرای 
کاهـش التهـاب و بهبـود بیمـاری هـای مرتبـط با 
آن اسـتفاده می شـود. در بعضی موارد دیده شـده 
کـه بـا ۱۴ روز مصرف از این قـارچ بهبودی حاصل 
شـده امـا در بعضـی موردهـای دیگـر پـس از ۱2 

هفتـه هـم نتیجـه ای مشـاهده نشـده اسـت.
عـاوه بـر خاصیـت آنتـی اکسـیدانی بـاال در 
کـه  انـد  داده  نشـان  آزمایشـات  گانودرمـا  قـارچ 
عصـاره و اسـانس ایـن قـارچ مـی تواند حساسـیت 
هـا را کاهـش داده و آلـرژی هـا را درمـان کنـد. 
بـرای مثـال این قـارچ توانسـته در بهبـود بیماری 
برونشـیت بـا کـم کـردن میـزان هیسـتامین مفید 

واقـع شـود و نتایـج خوبـی ایجـاد کنـد.
2- کنترل میزان کلسترول، قند و فشار خون

در بررسـی هـای اخیـر انجـام شـده بـر روی 
خـواص قـارچ گانودرمـا اثبـات شـده مصـرف ایـن 
قـارچ مـی توانـد میـزان کلسـترول بـد خـون را تا 
حـدی کاهـش دهد. امـا نتایـج این آزمایشـات در 
برخـی افـراد متفـاوت بـوده و میـزان کلسـترول 

خـون در افـراد دیگـر بـدون تغییـر بـوده اسـت.
گفتـه مـی شـود مصـرف ایـن قـارچ در کاهش 
میـزان قنـد خـون تاثیـر زیـادی دارد. بـرای اثبات 
ایـن موضـوع، آزمایشـات مختلفـی روی جانـوران 
و انسـان هـا صـورت گرفـت. امـا در نهایـت نتایـج 
آزمایشـات متناقـض بـوده و به آزمایش و بررسـی 

بیشـتری نیاز اسـت.
بـرای بررسـی خاصیت کاهش فشـار خون روی 
مـوش هـای آزمایشـگاهی تحقیقاتـی انجـام شـد. 
ایـن مـوش هـا بـه بیماری فشـار خـون بـاال مبتا 
بودنـد. در آخـر کشـف شـد مصـرف این قـارچ می 
توانـد فشـار خـون را تـا هشـت سـاعت، پایین نگه 

دارد.
3- آرامش اعصاب و درمان بی خوابی

یکـی دیگـر از فوایـد قـارچ گانودرمـا آرامـش 
بهبـود  اعصـاب،  ضعـف  کـردن  کـم  بخشـیدن، 
سـردرد و درمـان بـی خوابـی اسـت. مصـرف ایـن 
قـارچ حتـی در مـواردی مـی توانـد افسـردگی را 
افـراد کـم  از اسـترس و اضطـراب  بهبـود داده و 
کنـد. مطالعـات نشـان می دهـد مصرف قـارچ ری 
شـی بـرای بیمـاران منجـر بـه کاهـش خسـتگی 
هـای جسـمی و بـاال بـردن احسـاس تندرسـتی و 
شـادابی در آن هـا مـی شـود. هـم چنیـن مصرف 
ایـن قـارچ بـه بیمارانـی که دچـار بی خوابی شـده 

انـد هـم توصیـه می شـود.
۴- قارچ گانودرما در مقابله با سرطان

مطالعـات و آزمایشـات صـورت گرفتـه در مورد 
ایـن قـارچ در مواردی نشـان داده اند کـه می توان 
برخـی از سـرطان هـا را کنترل و حتـی بهبود داد. 
سـرطان هایـی مثـل سـرطان سـینه، خـون، ریه، 
پروسـتات و سـرطان روده ی بـزرگ مورد بررسـی 

قـرار گرفتند.
در برخـی آزمایشـات قـارچ گانودرمـا توانسـت 
منجـر بـه از بیـن رفتـن سـلول سـرطانی شـده و 
یـا از رشـد تومورها جلوگیـری کند. اما ایـن نتایج 
کامـل و قطعـی نبـوده و در بررسـی هـای بعـدی 

مشـاهده نشـده است.
گفتـه مـی شـود مصـرف ایـن قـارچ در کنـار 
درمـان هـای اصلی مـی تواند در بهبـودی و درمان 
موثـر واقـع شـود امـا بـه طـور کامـل نمـی توانـد 
راه حلـی جایگزیـن باشـد. کسـانی کـه بـه صورت 
جانبـی و در کنـار درمـان هـای معمـول از ایـن 
قـارچ اسـتفاده کرده اند توانسـته انـد نتایج بهتری 
نتایـج  ایـن  از  یکـی  مثـال  بـرای  کننـد.  کسـب 
کاهـش اضطـراب و خسـتگی هـای جسـمی بـوده 
اسـت. بـا ایـن حـال بـه بررسـی هـا و آزمایشـات 

بیشـتری در ایـن رابطـه نیـاز اسـت.
۵- بهبود هپاتیت B و بیماری های قارچی

ویـروس  توانـد  مـی  گانودرمـا  قـارچ  مصـرف 
هپاتیـت را در بـدن کاهـش داده و از مقـدار آن 
کـم کنـد. البتـه بـرای این منظـور باید بـه روش و 
مقـدار خاصـی مصرف شـود.  هم چنیـن این گیاه 
دارویـی سـنتی مـی توانـد باعـث بهبود سـریع تر 
زخـم هایـی مانند زخم معده شـده و از رشـد قارچ 
هـای آلـوده و بیمـاری زا جلوگیـری کنـد. مصرف 
ایـن قـارچ در کنـار داروهایـی مثل آنتـی بیوتیک 
مـی تواند میـزان اثرگذاری آن هـا را افزایش دهد.

6- بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن
آخریـن و بـه نوعـی مهـم تریـن ویژگـی قـارچ 
گانودرمـا ایـن اسـت که مـی تواند سیسـتم ایمنی 
بـدن را در برابـر بیماری ها مقاوم کند. آزمایشـات 
اولیـه ی صـورت گرفتـه بـر روی ایـن قارچ نشـان 
مـی دهـد کـه قـارچ گانودرمـا مـی تواند تعـداد و 
فعالیـت گلبـول های سـفید خـون را افزایش دهد. 
بـه همیـن ترتیب این سـلول هـا با بیمـاری هایی 
از قبیـل سـرطان، عفونت ها، بیمـاری های کلیوی 
و بیمـاری هـای مربـوط به کبـد مقابله مـی کنند.

عصـاره ایـن قـارچ ترکیبـات خاصـی دارد کـه 
کارکـرد گلبـول هـای سـفید خـون را بهبـود مـی 
بخشـد. از ایـن رو با عفونت هـای ماالریایی، بیماری 
هـای قارچـی و التهـاب های بـدن مقابله مـی کند.

بـه طور کلـی قـارچ گانودرما بـه عنـوان دارویی 
امـا  مفیـد در طـب سـنتی شـناخته مـی شـود. 
بـرای اطمینـان از تمـام خاصیـت هـای آن نیـاز به 
آزمایشـات بیشـتر اسـت و این قارچ به تنهایی نمی 
توانـد باعـث درمـان بیمـاری هـا شـود. در ادامه به 

عـوارض مصـرف ایـن قـارچ اشـاره خواهیـم کرد.
منبع: ایران کوک

تازهترینآمارداوطلبانکنکوراعالمشد

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه 
بیــش از ۱۱6 هــزار نفــر در آزمــون سراســری ســال 99 ثبت نــام کردنــد، 

گفــت: ایــن فرصــت 2۴ بهمــن مــاه پایــان می پذیــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســین توکلــی، ضمــن اعــام ایــن خبــر 
ــرای شــرکت در آزمــون سراســری ســال ۱399  ــام ب اظهــار کــرد: ثبت ن
بــه منظــور پذیــرش دانشــجو در رشــته های بــا آزمــون دوره هــای 
روزانــه، شــبانه، نیمه حضــوری، مجــازی و پردیس هــای خودگــردان 
ــی و  ــی و غیردولت ــی غیرانتفاع ــات آموزش ــور، موسس ــام ن ــگاه  پی دانش
ــنبه، ۱6  ــگاه آزاد از روز چهارش ــون دانش ــا آزم ــته های ب ــن رش همچنی
بهمــن مــاه جــاری منحصــرا از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش 

کشــور آغــاز شــد.
ــال ۱399  ــون س ــرای آزم ــام ب ــت ن ــرد: ثب ــح ک ــه تصری وی در ادام
تــا روز پنج شــنبه، 2۴ بهمن مــاه ادامــه دارد و داوطلبــان در مهلــت 
ــن  ــد. همچنی ــدام کنن ــود اق ــام خ ــه ثبت ن ــبت ب ــد نس ــده بای تعیین ش
ــام رشــته های  ــی در خصــوص ثبت ن ــه تکمیل ــا و اطاعی دفترچــه راهنم
بــا آزمــون دانشــگاه ها بــرای ســال ۱399 همزمــان بــا شــروع ثبت نــام از 
طریــق ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور قابــل دسترســی اســت.

مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور یــادآور شــد: 
ــام  ــت ن ــون ثب ــن آزم ــد در ای ــرایط می توانن ــد ش ــان واج ــه داوطلب کلی
ــودن مــدرک  ــد 3-3-6، دارا ب ــم نظــام آموزشــی جدی کننــد. اخــذ دیپل
پیش دانشــگاهی و یــا اخــذ مــدرک پیــش دانشــگاهی، دارا بــودن 
ــی )فــوق دیپلــم( دانشــگاه ها و  ــا مــدرک کاردان دیپلــم نظــام قدیــم و ی
موسســات آمــوزش عالــی کــه تــا 3۱ شــهریور 99 اخــذ شــده باشــد، از 

ــاز اســت. ــورد نی ــدارک م م
بــه گفتــه توکلــی، گزینــش دانشــجو در رشــته های بــا آزمــون کنکــور 
ــدل  ــل )مع ــوابق تحصی ــور و س ــره کنک ــاس نم ــر اس ــری 99 ب سراس
دیپلــم(، صــورت خواهــد گرفــت. داوطلبانــی کــه دارای دو مــدرک دیپلــم 
ــر اســاس شــرایط اعــام شــده در دفترچــه اقــدام  هســتند، می تواننــد ب

کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون تعــداد ۱۱6 هــزار و ۴83 داوطلــب در 
آزمــون فــوق ثبــت نــام کردنــد، خاطرنشــان کــرد: هــر داوطلــب بــدون 
ــه  ــی ک ــام آموزش ــد نظ ــود می توان ــی خ ــام آموزش ــن نظ ــر گرفت در نظ
ــر اســاس جــداول مربوطــه انتخــاب کنــد. می خواهــد آزمــون دهــد را ب

ــادآور شــد: کارت  ــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ی مشــاور عال
ورود بــه جلســه رشــته های باآزمــون کنکــور از 9 تیــر مــاه ســال 99 بــر 
ــا ۱۱ تیــر مــاه  روی ســایت ایــن ســازمان قــرار می گیــرد و داوطلبــان ت

فرصــت دارنــد نســبت بــه دریافــت پرینــت کارت خــود اقــدام کننــد.
ــی گفــت: آزمــون سراســری ســال ۱399 در روزهــای ۱2  ــر توکل دکت
و ۱3 تیرمــاه ســال ۱399 در حوزه هــای امتحانــی برگــزار می شــود و 
کارنامــه اولیــه ایــن آزمــون دهــه دوم مــرداد مــاه بــر روی ســایت ســازمان 
ــورت  ــه ص ــان ب ــود و داوطلب ــر می ش ــور منتش ــوزش کش ــنجش آم س

ــد. ــدام کنن ــه انتخــاب رشــته خــود اق ــد نســبت ب ــی می توانن اینترنت
وی در پایــان گفــت: نتیجــه نهایــی کنکــور 99 در دهــه دوم شــهریور 
مــاه از طریــق ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــام خواهــد 

شــد.

ــر آرای مردمــی ســی  ــم برت فهرســت 6 فیل
ــا روز ۱8  ــر ت ــم فج ــنواره فیل ــتمین جش وهش
ــت اعــام  ــدون ترتیــب اولوی ــاه 98 ب بهمــن م

شــد. 
شــمارش  نتیجــه  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
روز  در  داده شــده  نمایــش  فیلم هــای  آرای 
ــاه  ــن م ــر ۱8 بهم ــم فج ــم جشــنواره فیل هفت
توســط ســتاد انتخــاب فیلــم برگزیــده از نــگاه 
تماشــاگران جشــنواره فیلــم فجــر اعــام شــد.

ــازده  ــادان ی ــای آب ــاس، فیلم ه ــن اس ــر ای ب
6۰ )مهــداد خوشــبخت(، دوزیســت )بــرزو 
نیک نــژاد(، شــنای پروانــه )محمــد کارت(، 
ــی(، درخــت  ــز اســتخوان )حمیدرضــا قربان مغ
روز  و  مهدویــان(  حســین  )محمــد  گــردو 
ــر آرای  ــم برت ــان(، 6 فیل ــعید ملکی ــر )س صف
ــنواره  ــتمین دوره جش ــی و هش ــاگران س تماش
فیلــم فجــر تــا روز ۱8 بهمــن مــاه اعــام شــده 

ــت. اس
هشــتمین  و  ســی  اعــام  براســاس   
جشــنواره فیلــم فجــر فهرســت فیلم هــا بــدون 

اولویــت اســت.
ســی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر ۱2 
تــا 22 بهمــن ســال همزمــان بــا گرامیداشــت 
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و یکمی چه
ــه زاده در  ــم داروغ ــری ابراهی ــه دبی ــامی ب اس

ــزاری اســت.   حــال برگ
فیلــم   ۱۱۵ جشــنواره،  دوره  ایــن  در 
ــه همــراه 36 فیلــم مســتند فــرم  ســینمایی ب
ــه  ــد ک ــل کرده ان ــنواره را تکمی ــام جش ثبت ن
اثــر   3۷ ســینمایی،  فیلم هــای  میــان  در 
بــه فیلمســازان اول اختصــاص دارد.  ایــن 
ــف؛ از  ــای مختل ــش ه ــامل بخ ــنواره ش جش
ــودای  ــا س ــران ی ــینمای ای ــابقه س ــه مس جمل
ــتانی/  ــینمایی داس ــای س ــم ه ــیمرغ )فیل س
پویانمایــی فیلم هــای بلنــد داســتانی کــه 
ــا نمایــش از ســازمان  ــه ســاخت ی دارای پروان
ــا قبــل از بهمــن ۱398  ســینمایی باشــند و ت

اکــران عمومــی نشــده و در هیــچ یــک از 
ــی  ــا و جشــنواره های ســینمایی داخل رویداده
ــند(،   ــده باش ــش در نیام ــه نمای ــی ب و خارج
ــتانی/  ــردان: داس ــم اول کارگ ــو )فیل ــگاه ن ن
اول،  کارگــردان  یــا  فیلمســاز  پویانمایــی 
ــرای  ــه ب ــود ک ــاق می ش ــدی اط ــه هنرمن ب
ــود  ــینمایی خ ــم س ــش فیل ــا نمای ــاخت ی س
و  الزم  مجوزهــای  بــار،  نخســتین  بــرای 
قانونــی را از ســازمان ســینمایی کســب کــرده 
باشــد و پیــش از ایــن اثــری از وی بــه عنــوان 
ــای  ــا در رویداده ــران ی ــینمایی اک ــم س فیل
ــد(،   ــده باش ــی نش ــی معرف ــا خارج ــی ی داخل

ــان  ــا زم ــتانی )ب ــاه داس ــد، کوت ــتند بلن مس
ــه(،  ــر ۱۵ دقیق ــل 3 و حداکث ــش حداق نمای
ــران و مســابقه  مســابقه تبلیغــات ســینمای ای

ــت.  ــی اس ــی اراده مل تجل
محمــد احســانی، محمــود اربابــی، همایــون 
درســتکار،  رضــا  جبلــی،  یلــدا  اســعدیان، 
ســیدمحمود رضــوی و حســین کرمــی در 
ایــن دوره از جشــنواره اعضــای هیــات انتخــاب 
ــابقه  ــیمرغ )مس ــودای س ــش س ــای بخ فیلم ه
ــم اول  ــژه فیل ــو )وی ــگاه ن ــران( و ن ســینمای ای

ــتند. ــان( هس کارگردان
غیــر از پردیــس ملــت بــه عنــوان کاخ اصلی 
جشــنواره کــه محــل نمایــش فیلــم هــا بــرای 
ــینمایی  ــس س ــت،  پردی ــانه اس ــاب رس اصح
ــینمایی  ــس س ــتقال، پردی ــینما اس آزادی، س
ایران مــال، پردیــس ســینمایی بــاغ کتــاب، 
ــوان،  ــینما ج ــا، س ــینمایی تماش ــس س پردی
ــینمایی  ــس س ــینمایی راگا، پردی ــس س پردی
زندگــی، پردیــس ســینمایی فرهنــگ، ســینما 
فجــر اسامشــهر )ســالن اصلــی(، پردیــس 
ســینمایی کــوروش، پردیــس ســینمایی کیــان، 
ــال  ــینمایی مگام ــس س ــا، پردی ــینما ماندان س
و مــوزه ســینما در مناطــق مختلــف شــهر 
تهــران، ســینماهای مردمــی ســی و هشــتمین 

ــتند. ــر هس ــم فج ــنواره فیل جش

ــه 22  ــان این ک ــا بی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
بهمــن روز وحــدت، همدلــی و همبســتگی 
ایثــار و  یــادآور  اســت، گفــت: 22 بهمــن 
ــه  ــن روز ب ــد اســت در ای ــوده و امی شــهادت ب

ــم.  ــل کنی ــی عم ــه خوب ــود ب ــه خ وظیف
االســام  حجــت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــم در  ــی آل هاش ــید محمدعل ــلمین س والمس
ــز،  ــه تبری ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
اظهــار کــرد: 22 بهمــن روز پیــروزی حــق 
بــر باطــل و رهایــی از اســتکبار اســت؛ در 
ســال جاری نیــز پویایــی و زنــده بــودن انقــاب 
ــان  ــه رخ جهانی ــن ب ــی 22 بهم را در راهپیمای

ــید. ــم کش خواهی
ــاری  ــال ج ــن س ــد: 22 بهم ــر ش وی متذک
ــپهبد  ــت س ــن روز درگذش ــا چهلمی ــادف ب مص
ــن  ــن رو ای ــت، از ای ــلیمانی اس ــم س ــهید قاس ش
مراســم بــا حضــور اقشــار مختلف مــردم با شــکوه 
ــر  ــده ای ب ــه کوبن ــزار شــده و ضرب و عظمــت برگ

ــرد. ــم ک ــمن وارد خواهی ــت دش سیاس
آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
مشــکات  وجــود  علی رغــم  کــرد:  تاکیــد 
معیشــتی و اقتصــادی در کشــور، مــردم بــرای 

حفــظ امنیــت و اقتــدار ایــران در راهپیمایــی و 
ــد. ــارکت کنن ــش رو مش ــات پی انتخاب

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــرای کاندیداهــای  ــا طــرح تذکــر انتخاباتــی ب ب
ــتانه  ــت: در آس ــامی، گف ــورای اس ــس ش مجل
انتخابــات بایــد تقــوای انتخاباتــی رعایت شــود.

وی بیــان کــرد: انتخابــات دوم اســفند مــاه، 
اولیــن انتخاباتــی اســت کــه در چلــه دوم 
ــع  ــرد و در واق انقــاب و گام دوم انجــام می گی

ــی مشــارکت سیاســی اســت. ــه نوع ب
این کــه  بیــان  بــا  تبریــز  امــام جمعــه 
یکــی از اهــداف جنــگ ترکیبــی دشــمن، 
بــه  مختلــف  ابعــاد  در  حداکثــری  فشــار 
منظــور فاصلــه گرفتــن مــردم از نظــام اســت، 
متذکــر شــد: دشــمن بــا ایــن جنــگ ترکیبــی 
ــای  ــردم در پ ــور م ــا حض ــت ت ــاش اس در ت

صنــدوق رای را کاهــش دهــد.
تضمیــن  می توانــد  مجلــس  افــزود:  وی 

ــی در  ــوان و حزب الله ــت ج ــک دول ــده ی کنن
ــد.   ــده باش آین

هاشــم  آل  والمســلمین  حجت االســام 
حساســیت  و  اهمیــت  کــرد:  خاطرنشــان 
ــه  ــاد اســت ک ــدری زی ــه ق ــم ب ــس یازده مجل
بایــد جــواب ســفیر فتنه گــر انگلیــس کــه 
در تحــرکات بعــد از ســقوط هواپیمایــی در 
ــه  ــدام ب ــته و اق ــور داش ــگاه حض ــوی دانش جل
ــه  ــم؛ چراک ــود را بدهی ــرده ب ــرداری ک فیلم ب
ــی  ــدگان انقاب ــی نماین ــس راهیاب ســفیر انگلی

ــت. ــرده اس ــام ک ــزرگ اع ــر ب را خط
ــروی  ــن، روز نی ــه ۱9 بهم ــاره ب ــا اش وی ب
شــجاعانه  حرکــت  شــد:  متذکــر  هوایــی، 
ــرای  نیــروی هوایــی در ۱9 بهمــن ســال ۵۷ ب
بیعــت بــا امــام راحــل، کمــر طاغــوت و رژیــم 

شاهنشــاهی را شکســت.
ــی بــا  ــه داد: اولیــن حملــه هوای وی ادام
ــگ  ــن روز جن ــای اف۴، در اولی ــار هواپیم چه
نیــروی  والیت پذیــری  از  نشــان  تحمیلــی 
هوایــی بــود و همچنیــن ایــن نیــروی والیــی در 
عملیات هــای بــزرگ بــا ۱۴۵ فرونــد فــرودگاه، 
پایــگاه هوایــی رژیــم بعثــی را در هــم کوبیــد.

ــد  ــت رش ــیمی صنع ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
ــرای  ــا حضــور در دفتــر روزنامــه، گفــت: ب ســهند ب
ــم کوانتــوم هــای  ــار در کشــور توانســته ای اولیــن ب
ــا  ــه در ســطح دنی ــم ک ــد کنی ــی را تولی ــه کربن پای
ــه  ــن زمین ــه در ای ــود دارد ک ــور وج ــط ۴ کش فق

ــد. ــد دارن تولی
ــیمی  ــرکت ش ــل ش ــر عام ــمالی مدی ــکان ش اش
ــواد  ــو م ــد نان ــه تولی ــه در زمین ــد ک ــت رش صنع
ــرای اولیــن  پیشــرفته فعالیــت دارد، اظهــار کــرد: ب
ــه  ــای پای ــوم ه ــم کوانت ــته ای ــور توانس ــار در کش ب
کربنــی را تولیــد کنیــم کــه در ســطح دنیــا فقــط ۴ 
کشــور وجــود دارد کــه در ایــن زمینــه تولیــد دارنــد.

ــوم هــای  ــن کــه کوانت ــه ای ــا اشــاره ب شــمالی ب
ــرز  ــد و در م ــیار جدی ــی بس ــی محصول ــه کربن پای
دانشــی مــی باشــد و در ســال 2۰۰8 در دنیــا 
مطــرح شــد، ادامــه داد: ایــن ترکیــب هــا بــا 
توجــه بــه ویژگــی هایــی کــه دارنــد کاربــرد هــای 
متفاوتــی را نیــز دارا مــی باشــند و در صنعــت هــای 
مختلــف الکترونیــک و پزشــکی مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیرنــد کــه شــرکت مــا موفــق شــد ایــن 
مــواد را از ســال 93 تولیــد کنــرده و در ســال 9۴ از 

ــو  ــه تاییدیــه نان معاونــت علمــی و فنــاوری اقــدام ب
ــد. ــاس کن مقی

ــا  ــر عامــل شــرکت شــیمی صنعــت رشــد ب مدی
بیــان ایــن کــه مجموعــا در اســتان مــا نزدیــک بــه 
ــش بنیــان وجــود دارد، گفــت:  ــرکت دان ۱۵۰ ش
ــدد از آن  ــدود ۵۰ ع ــت ح ــوان گف ــی ت ــع م در واق
ــه  ــی باشــند و برگرفت ــا شــرکت هــای زایشــی م ه
از محیــط هــای آکادمیــک بــوده و تبدیــل بــه 
ــان  ــش بنی ــه دان ــد و تاییدی ــده ان ــول گردی محص
اســتان را کســب کــرده انــد و البتــه از ایــن تعــداد 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــی ش ــار واقع ــم آم ــر بخواهی اگ
بنیــان را کــه ایــده محــور بــوده و واقعــا در زمینــه 
یــک محصــول دانــش بنیــان اقــدام بــه تولیــد مــی 
ــر 2۰  ــم تعدادشــان شــاید زی ــرآورد کنی ــد را ب کنن

ــی باشــد. شــرکت م
وی در مــورد مدیریــت غلطــی کــه در ایــن حــوزه 
انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کرد: متاســفانه کشــور 
مــا در حــوزه دانــش بنیــان بســیار ضعیــف اســت تــا 

جایــی کــه بنــده 2 ســال بــه عنــوان شــرکت دانــش 
بنیــان فعالیــت داشــتم کــه حتــی تماســی از ســوی 

پــارک علــم و فنــاوری بــا مــن گرفتــه نشــد.
شــمالی ادامــه داد: عمــده شــرکت هــای دانــش 
ــت  ــده اس ــادر ش ــوز ص ــان مج ــه برایش ــی ک بنیان

ــی  ــازی م ــل آمارس ــائلی مث ــر مس ــه خاط بیشــتر ب
ــی  ــتان وقت ــک اس ــتاندار ی ــال اس ــرای مث ــد، ب باش
۱۰۰ شــرکت دانــش بنیــان را تحویــل گرفتــه بــود 
ــد  ــه ده ــود ارائ ــار خ ــرکت را در آم ــدا 2۰۰ ش بع
کــه نکتــه جالــب اینجاســت کــه ایــن بحــث هــای 

آمــاری در اســتان مــا نســبت بــه ســایر اســتان هــا 
ــائل از  ــن مس ــدوارم ای ــه امی ــت ک ــاد اس ــیار زی بس
حالــت آمــاری خــارج گردیــده و بــه صــورت واقعــی 

ــال حــل مســائل باشــیم. ــه دنب ــی ب و عمل
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حــوزه صنعــت ماشــین 
کاری عنــوان کــرد: شــاید بیــش از 6۰ درصــد صنعت 
مــا متعلــق بــه صنعــت ماشــین کاری اســت چــه در 
بحــث ماشــین ســازی، قالــب ســازی و غیــره و ایــن 
ــوند  ــل ش ــای ح ــن ه ــه روغ ــا در زمین ــتگاه ه دس
ــه  ــز ب ــا نی ــل ورود م ــه دلی ــد ک مصــرف عمــده دارن

ایــن حــوزه احســاس خــا در ایــن زمینــه بــود.
ــد  ــت رش ــیمی صنع ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
ســهند در مــورد حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت اضافــه 
ــکار هــای پایــه کوانتومــی  کــرد: مــا توانســتیم روان
ــال  ــا حــدود 2۰ درصــد انتق ــم کــه ت ــد کنی را تولی
ــوع  ــد، موض ــی دهن ــام م ــر انج ــر ت ــرارت را موث ح
ــا در  ــه قب ــکار ک ــاد روان ــی و فس ــت محیط زیس
ــول  ــرده و ط ــود داشــت را حــل ک ــا وج ــت م صنع
عمــر آن را تــا ۵ برابــر افزایــش دادیــم و همچنیــن 
جویــی  محصــول صرفــه  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
اقتصــادی در صنعــت مــورد نظــر انجــام مــی گــردد.

دبیر شـورای عالی انقاب فرهنگی گفـت: امروز به 
ازای هـر یـک جایگاه شـغلی دانشـگاهی 33 متقاضی 
وجـود دارد و در برخـی پسـت های عضویـت هیئـت 

علمـی ایـن عـدد بـه ۱۵۰ متقاضی هم می رسـد. 
بـه گـزارش تسـنیم، جمعـی از اعضـای انجمـن 
بـا سـعید رضـا  دانشـگاه  و  ارتبـاط صنعـت  علمـی 
عاملـی، دبیر شـورای عالی انقاب فرهنگـی، در محل 

دبیرخانـه ایـن شـورا دیـدار و گفتگـو کردنـد.
 عاملـی در ایـن نشسـت طی سـخنانی گفـت: اگر 
کاری در حـوزه علـم و فناوری اسـتمرار پیـدا کند این 
اسـتمرار نمایانگـر قـوت و توانمندی کار اسـت و ما در 
مـورد انجمـن ارتباط صنعت و دانشـگاه خوشـبختانه 

ایـن موضـوع را مشـاهده می کنیم.
وی افـزود: در بحـث ارتبـاط دانشـگاه ، صنعـت و 
دولـت آنچـه کـه اهمیـت دارد توجـه به ایـن موضوع 
اسـت کـه منظـور از صنعت بازار کار اسـت که شـامل 
بـازار بخش های صنعت، کشـاورزی و خدمات و سـایر 

بازارهای کار اسـت.
دبیـر شـورای عالی انقـاب فرهنگی ادامـه داد: یک 
نگرانـی در خصـوص برقرار رابطه بین دانشـگاه، صنعت 
و دولـت وجـود دارد و آن نگرانـی ایـن اسـت کـه نـگاه 

سـنتی نمی توانـد مـا را به هـدف مطلوبمان برسـاند.
به ازای هر جایگاه شغلی دانشگاهی ۳۳ 

متقاضی وجود دارد
 عاملـی با اشـاره به وضعیـت بازار کار کشـور گفت: 
امـروز بـه ازای هـر یـک جایگاه شـغلی دانشـگاهی 33 
متقاضـی وجـود دارد و در برخـی پسـت های عضویـت 
هیئـت علمـی  این عدد به ۱۵۰ متقاضی هم می رسـد.

وی افـزود: برنامـه آمایـش آموزش عالی به مسـئله 
اشـتغال فارغ التحصیـان ارتبـاط کامـل دارد. در واقع 
طـرح آمایـش بـه ظرفیت هـای دانشـگاهی و نیازهای 
محلـی بـازار توجـه می کنـد و فارغ التحصیـل به طـور 
نسـبی متناسـب با نیاز بـازار کار پیش بینی می شـود.

رئیـس سـتاد راهبـری اجرای نقشـه جامـع علمی 
کشـور ادامـه داد: رابطـه سـه ضلعی میـان دانشـگاه، 
صنعـت و دولـت بایـد بـه یـک سیسـتم  هوشـمند 
تبدیل شـود و اگر این سیسـتم هوشـمند ایجاد شـود 
دیگـر یک رشـته دانشـگاهی بـدون توجه به بـازار کار 
آن رشـته شـکل نمی گیـرد، البتـه لزومـاً هم رشـته با 

هـدف شـغل بوجود نمی آیـد و توسـعه ظرفیت دانش 
یـک بعـد مهـم از توسـعه دانش هـای آمـوزش عالـی 

نیز هسـت.
عاملـی با تأکید بر لزوم اسـتفاده از تجربیات سـایر 
کشـورها در زمینـه اشـتغال فارغ التحصیـان گفـت: 
در برخـی کشـورها ماننـد ژاپـن، دانشـجو از همـان 
ایـن  وارد کارورزی می شـود و در  ابتدایـی  ترم هـای 
کشـورها دانشـجو از کارورزی خود حقوق هم دریافت 
می کنـد کـه بایـد ایـن تجربـه در کشـور ما نیـز مورد 

اسـتفاده قـرار گیرد.
وی افـزود: دانشـگاه های معتبـر جهـان از همـان 
در  اشـتغال  بـرای  را  دانشـجو  تحصیـل،  ابتـدای 

می کننـد. تربیـت  مرتبـط  رشـته های 
رئیـس سـتاد راهبـری اجرای نقشـه جامـع علمی 
ادامـه داد: یکـی از کارهایـی کـه انجمن هـای علمـی 
ماننـد انجمـن ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه می تواننـد 
انجـام دهنـد ایجـاد همین سیسـتم یکپارچـه ارتباط 

میـان صنعـت، دولـت و دانشـگاه اسـت.
تأکید بر جلوگیری از جدا شدن دانشجویان پس 

از فراغت از تحصیل از محیط دانشگاه
و  فارغ التحصیـان  بـا  ارتبـاط  حفـظ  گفـت:  وی 
جلوگیـری از جـدا شـدن دانشـجویان پـس از فراغت از 

تحصیـل از محیـط دانشـگاه یکـی از موضوعـات مهمی 
اسـت کـه در دانشـگاه های برتر جهان وجـود دارد و باید 
این سیسـتم در دانشـگاه های کشـورمان نیز ایجاد شود.

اسـاتید  مـورد  در  موضـوع  ایـن  افـزود:  عاملـی 
محـض  بـه  و  باشـد  مدنظـر  بایـد  هـم  بازنشسـته 
بازنشسـتگی باید به اسـتاد بازنشسـته برجسته عنوان 
»اسـتاد برجسـته« اعطاء شـود تـا از دانش ارزشـمند 

آنهـا اسـتفاده شـود.
وی بـا تأکیـد بـر لـزوم جوان گرایـی در مدیریـت 
کشـور گفـت: واقعیـت ایـن اسـت که نسـل جـوان از 
یـک خطرپذیـری و نزدیکی به واقعیت هـای اجتماعی 
برخـوردار اسـت و البتـه ایـن به معنـای کم توجهی به 

تجربه افـراد باتجربه نیسـت.
یکی از مهم ترین سرمایه های کشور، نسل 

جوان اهل علم و دانش هستند
دبیـر شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی ادامـه داد: 
بایـد سـرمایه های کشـور را حفـظ کنیـم و یکـی از 
مهم تریـن سـرمایه های کشـور، نسـل جـوان اهل علم 

و دانـش هسـتند.
وی بـا اشـاره به کاهش وزن و نقـش دولت ها در امور 
اجرایـی گفـت: در موضـوع ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه، 
دولـت تنها نقش هماهنگ کننـده را دارد و حتی وظیفه 

تأمیـن منابع مالی بـرای اشـتغال فارغ التحصیان نیز بر 
عهـده دولت نیسـت و بایـد به عنوان تسـهیل کننده امور 
اداری و خدمـات پشـتیبان و همچنیـن حضور حمایتی 
در حـوزه مهـم و فراگیـر حضـور پرقـوت داشـته باشـد. 
در واقـع مـا به سـمت دولـت کوچـک و بـازار مردم نهاد 

بـزرگ حرکـت می کنیم.  
 مسـعود شـفیعی، دبیـر اجرایـی کنگره سراسـری 
همکاری هـای دولـت، دانشـگاه و صنعت برای توسـعه 
فعالیت هـای  از  ایـن جلسـه گزارشـی  نیـز در  ملـی 
ایـن کنگـره ارائـه داد و گفت: تـا کنـون 2۱ کنگره از 
سـال ۱3۷2 بـه میزبانی دانشـگاه های مختلف کشـور 

برگزار شـده اسـت.
بـرای »کنگـره  ادامـه داد: دبیرخانـه دائمـی  وی 
سراسـری همکاری هـای دولـت، دانشـگاه و صنعـت 
بـرای توسـعه ملـی« تشـکیل شـده و همچنیـن از 
سـال ۱383 »انجمـن جمعیت ایرانی پیشـبرد ارتباط 
صنعـت و دانشـگاه« زیر نظر وزارت علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری فعالیـت خـود را آغـاز کرد.
 شـفیعی در پایـان از برگـزاری بیسـت و دومیـن 
»کنگـره سراسـری همکاری هـای دولـت، دانشـگاه و 
صنعت برای توسـعه ملی« در شـیراز خبر داد و گفت: 
افتتاحیه این کنگره در روز سه شـنبه 6 اسـفندماه 98 
و همچنین اختتامیه روز چهارشـنبه ۷ اسـفندماه 98 
برگـزار خواهـد شـد و از دبیـر شـورای عالـی انقـاب 
فرهنگـی بـرای حضـور در مراسـم اختتامیـه جهـت 

ایـراد سـخنرانی دعـوت کرد.

همراه با سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر

6فیلمبرترآرایمردمیجشنوارهفیلمفجراعالمشد

امام جمعه تبریز:

22بهمن،روزوحدتوهمبستگیاست

آذربایجانشرقیدرحوزهدانشبنیانضعیفاست

بهازایهرجایگاهشغلیدانشگاهی33متقاضیوجوددارد
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نگاهیبهنوظهورترینارتشدنیا؛
مأموریِتممکن؟

مسـئله  کـه  بـود  در سـال 2۰۱8  بـار  اولیـن 
تشـکیل نیـروی فضایـی آمریکایـی از طـرف کاخ 
سـفید مطـرح شـد و در فوریـه 2۰۱9 بودجـه آن 
بـه تصویـب رسـید. از زمانـی کـه تشـکیل نیروی 
فضایـی در کنـار نیـروی هوایی و دریایـی و زمینی 
مطـرح شـده اسـت ایـن سـؤال وجـود دارد کـه 
نیـروی فضایـی چیسـت و قـرار اسـت چـه کاری 

دهد؟  انجـام 
در سـال 2۰۱8، ترامـپ پیشـنهاد تشـکیل یک 
شـاخه نظامـی جدیـد را داد کـه هدفش بـه عهده 
گرفتـن همـه مسـئولیت های نظامـی در حوزه فضا 
بـود. در ایـن پیشـنهاد بـه نیـاز روزافـزون ایـاالت 
متحـده بـه حفاظـت از فنـاوری نظامـی خـود در 
برابر تهدیدات خارجی اشـاره شـده بـود. همچنین 
اشـاره شـده بود کـه برای حفـظ »برتـری آمریکا« 
در فضـا تشـکیل این نیـروی جدید ضـرورت دارد. 
همانطـور کـه سـپاه دریایـی آمریـکا زیـر مجموعه 
نیـروی دریایـی کار می کنـد نیروی فضایـی هم بنا 

بـود زیـر مجموعه نیـروی هوایـی کار کند.
اکنـون نیـروی فضایـی ششـمین شـاخۀ ارتـش 
ایـاالت متحـده محسـوب می شـود و از سـوی دیگر 
اولیـن واحـد خدمـات نظامـی آمریـکا اسـت کـه از 
نیـروی هوایـی مشـتق شـده اسـت. نیـروی هوایی 
آمریـکا در سـال ۱9۴۷  بـه یـک نیـروی مسـتقل 
تبدیـل شـد. ژنـرال نیـروی هوایـی آمریـکا جـان 
جـی ریمونـد در مراسـمی رسـمی در کاخ سـفید 
بـه عنوان اولیـن فرمانده نیـروی فضایـی آمریکا در 
حضـور مایکل پنس معـاون رئیس جمهور سـوگند 
یـاد کـرد. وزارت دفـاع آمریـکا انتظـار دارد که طی 
کارمنـد  افسـر،   ۱۵۰۰۰ حـدود  آینـده  ماه هـای 
خدمـات هوایـی و متخصـص جذب نیـروی فضایی 
ایـاالت متحـده شـوند. اما پرسـش مهم این اسـت، 

ایـن افـراد قـرار اسـت چـه کاری انجـام بدهند؟

یک مأموریت فضایی
بـرای پاسـخ بـه این سـؤال بایـد به نقـش ارتش 
آمریـکا در فعالیت هـای فضایـی بپردازیم. تـا قبل از 
اعام تشـکیل نیروی فضایی مسـائل نظامی مربوط 
بـه فضـا به وسـیله یکـی از زیرمجموعه هـای نیروی 
هوایـی کـه مرکـز فرماندهـی فضایـی نـام داشـت، 
انجـام می شـد. بیشـتر فعالیت هـای فضایـی ارتـش 
ایـاالت متحـده فـوق محرمانه محسـوب می شـوند 
امـا آنچـه می دانیـم ایـن اسـت کـه ارتـش فضایـی 
بـا فناوری های فضایـی و نظامی ماننـد هواپیماهای 
فضایـی، ماهواره هـا و موشـک ها سـروکار دارد و کار 
اصلـی آن ایـن اسـت کـه ایـن تکنولوژی هـا را در 
مدارهـای حرکتـی قرار دهـد. برخـی از برنامه هایی 
دارنـد  قـرار  فضایـی  فرماندهـی  نظـر  تحـت  کـه 
 )GPS( جهانـی  موقعیت یابـی  سیسـتم  شـامل 
و  دفاعـی  هواشناسـی  بـه  مربـوط  ماهواره هـای   ،
سیسـتم مـادون قرمـز موجـود در فضـا می شـوند. 
ایـن مرکـز فرماندهی از وسـایل پرتاب دلتـا 2، دلتا 

۴ و اطلـس ۵ نیـز بهـره می بـرد.
اظهارنظرهـای  صاحب نظـران  و  کارشناسـان 
متفاوتـی در ایـن بـاره داشـته اند.  در سـال 2۰۱8 
انجمـن نیـروی هوایـی آمریـکا بـه طـور قاطـع بـا 
تشـکیل نیروی فضایی مخالفت کرد و آن را تحمیل 
هزینه هـای اداری غیـر ضـروری و سـنگین دانسـت 
)کل بودجـه ای کـه بـرای نیـروی فضایی طـی دو ۵ 
آینده تخمین زده شـده اسـت حدود 2 میلیارد دالر 
اسـت(. در مقابل  اتحادیۀ متخصصان پیشـنهاد کرد 
کـه نیـروی هوایی آمریـکا به نیـروی هوافضـا تغییر 
نـام دهـد و یـک سـاختار فرماندهی جدید بـرای آن 
تعریـف شـود. برخی دیگر تشـکیل چنین ارتشـی را 
یک اشـتباه بزرگ دانسـتند چرا که به سـمت تولید 

اسحه سـازی فضایـی حرکـت خواهـد کرد.
طرفـداران وجـود نیـروی فضایـی معتقدنـد که 
چنیـن نیرویی بـرای عملیـات نظامـی و همچنین 
نیازهـای روز دنیـا ضـروری اسـت. همچنیـن ایـن 
بـاور وجـود دارد که سـاماندهی کارشناسـان تمام 
وقـت فنـاوری  هـای فضایـی بـا تأسـیس نیـروی 
فضایـی ممکـن می شـود. سـایر طرفـداران نیروی 
فضایـی ادعـا می کننـد کـه یـک شـاخه نظامـی 
تکـه  فراینـد  کـه  می شـود  باعـث  اختصاصـی 
تکـه شـدن مسـئولیت ها در دولـت بـرای انجـام 
حـال  در  مـی رود.  بیـن  از  فضایـی  فعالیت هـای 
فضایـی  حـوزه  در  سـازمان   6۰ از  بیـش  حاضـر 
فعالیـت دارنـد و تأسـیس نیـروی فضایـی باعـث 

می شـود. آن هـا  فعالیـت  تجمیـع 

ادامه راه ارتش فضایی ممکن است؟
فراتـر از بحث هایـی کـه در مورد مزایـا و معایب 
نیـروی فضایـی وجـود دارد واضح اسـت این اسـت 
کـه نیـروی جدیـد بـا چالش هـای اجرایـی و مالـی 
از ۷2 میلیـون دالری کـه  زیـادی مواجـه اسـت. 
بـرای ایـن نیـرو در سـال 2۰2۰ درخواسـت شـده 
اسـت کنگـره فقط بـا ۴۰ میلیـون دالر آن موافقت 
کـرده اسـت. مسـئلۀ دیگـر مسـئلۀ هویتـی اسـت، 
ایـن شـاخه از ارتـش آمریـکا بایـد بـرای هویـت و 
فرهنـگ خـاص خود تـاش کند چراکه جدا شـدن 
از نیـروی هوایـی یعنـی از دسـت دادن یـک منبـع 
اصلـِی هویتـی. برخـی معتقدنـد بـرای پـر کـردن 
ایـن خـأ بایـد بـه سـمت برنامه هایـی جـدی برای 
جنگ افزارهـای فضایـی حرکـت کرد و وسـعت این 
نیـرو بایـد افزایش یابـد تا وظایف جدیـدی بر عهده 
بگیـرد. تـا زمانی کـه نیـروی فضایی نتوانـد فراتر از 
خاسـتگاه خـود یعنـی نیـروی هوایـی حرکـت کند 
نمی تـوان درک دقیقـی از اثـرات و فعالیت هـای آن 

در عملیات هـای نظامـی آمریـکا داشـت.
منبع: ایرنا زندگی

نمایـــش » آش ســـرخ پشـــت پـــا « بـــه 
محـــل  در  افتخـــارزاده  هـــادی  کارگردانـــی 
ـــت  ـــه رف ـــه روی صحن ـــه ب ـــی مراغ ـــاخانه صوف تماش

.
بـــه   " پـــا  پشـــت  ســـرخ  "آش  نمایـــش 

کارگردانـــی هـــادی افتخـــارزاده  هنرمنـــد تئاتـــر؛ 
ـــی  ـــاخانه صوف ـــل تماش ـــون در مح ـــینما و تلویزی س

ــت . ــه رفـ ــر روی صحنـ ــه بـ ــتان مراغـ شهرسـ
ــری  ــرو امیـ ــته خسـ ــه نوشـ ــن نمایـــش کـ ایـ
ــتان  ــدی ، داسـ ــد احـ ــازی فریـ ــا بـ ــت ،  بـ اسـ
ــل  ــه قتـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ ــه ای زندانـ هنرپیشـ
ـــوم  ـــوکی محک ـــر تاس ـــام امی ـــه ن ـــود ب ـــت خ دوس
ـــت . ـــته اس ـــش نشس ـــم اعدام ـــر حک ـــده و منتظ ش

ــدا و  ــه صـ ــوناژه کـ ــن نمایـــش تـــک پرسـ ایـ
نـــور آنـــرا علـــی والیـــی کار میکنـــد ، همـــه روزه 
ـــل  ـــاه در مح ـــن م ـــخ ۱8 بهم ـــا تاری ـــاعت ۱۷ ت س
تماشـــاخانه صوفـــی مراغـــه بـــه روی صحنـــه 

خواهـــد رفـــت .

تفاهمنامــه همــکاری فدراســیون ووشــو بــا وزارت 
ــرورش آموزش وپ

 فدراســیون ووشــو و معاونــت تربیــت بدنــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، تفاهمنامــه همــکاری 

ــد. ــا کردن امض
ایــن تفاهمنامــه بــه امضــای »مهــدی علی نــژاد« 
سرپرســت معاونــت قهرمانــی وزارت ورزش و رییــس 
فدراســیون ووشــو و همچنیــن »مهــرزاد حمیــدی« 
ــوزش و  ــی و ســامت وزارت آم ــت بدن ــاون تربی مع

پــرورش رســیده اســت.

ــرح  ــن ش ــه بدی ــن تفاهمنام ــداف ای اه
ــت: اس

ــان  ــی در می ــی و پهلوان ــج فرهنــگ دین ۱- تروی
نســل جــوان

2- توســعه کمــی و کیفــی رشــته ورزشــی ووشــو 
در ســطوح پایــه کشــور

ــی،  ــع انســانی، مال ــه از مناب ــدی بهنی 3- بهره من
علمــی و امکانــات ورزشــی متقابــل

۴- هماهنگــی و هــم راســتایی برنامــه توســعه و 
ارتقــای ورزش تعلیــم، تربیتــی و قهرمانــی کشــور و 

اجتنــاب از فعالیــت مــوازی
تیم هــای  بنیــه  تقویــت  و  ۵- پشتوانه ســازی 
ملــی ایــران اســامی از طریــق اســتعدادیابی و 

ورزشــی نخبه هــای  هدایــت 
بــه ویــژه  انســانی  توانمندســازی منابــع   -6

بدنــی تربیــت  معلمــان  و  کارشناســان 
فراغــت  اوقــات  غنی ســازی  بــه  کمــک   -۷

جوانــان و  نوجوانــان 
موضوعــات و همکاری هــا مشــترک طرفیــن نیــز 

بدیــن شــرح اســت:
اســتعدادیابی ورزشــی، مســابقات و فعالیت هــای 
ورزشــی،  امکانــات  انســانی،  نیــروی  ورزشــی،   

ــوارد ــایر م ــش و س ــوزش و پژوه آم

مراغهمقامسوم
سپکتاکرایقهرمانیکشورراکسبکرد

ــوان  ــب عن ــرقی از کس ــرای آذربایجان ش ــپک تاک ــه س ــس کمیت ریی
ســومی مراغــه در مســابقات قهرمانــی جوانــان کشــور در زنجــان خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا عبــدی افــزود: تیــم »عبــدی« مراغــه کــه به 
نمایندگــی از آذربایجــان شــرقی در ایــن رقابــت هــا، بــا راهیابــی بــه نیمــه 

نهایــی بــه صــورت مشــترک بــه مقــام ســوم دســت یافــت.
ــر ۱8  ــای زی ــم ه ــور تی ــا حض ــه ب ــابقات ک ــن مس ــه داد: در ای وی ادام
ســال از ۱8 اســتان کشــور بــه میزبانــی زنجــان برگــزار شــد، تیــم مراغــه بــا 
وجــود شایســتگی بــا باخــت مقابــل اراک قهرمــان ایــن دوره از مســابقات، از 

دســتیابی بــه مقــام نخســت بازمانــد.
ــر تیــم  ــا غلبــه ب وی اضافــه کــرد: در ایــن دوره، تیــم اراک در فینــال ب

زنجــان، موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی ایــن رقابــت هــا شــد.
وی گفــت: تیــم مراغــه بــا وجــود شــرکت در مســابقات زیــر ۱8 ســال و 

جوانــان، بــا ترکیبــی از نوجوانــان و جوانــان حضــور یافتــه بــود.
ــا در اختیــار داشــتن اســتعدادهای نــاب ســپک  وی افــزود: ایــن تیــم ب
ــرای کســب مقــام  تاکــرا، از امیدهــای ایــن رشــته در آذربایجــان شــرقی ب

هــای کشــوری و بیــن المللــی اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن رقابــت هــا بــا حضــور ۱6 تیــم زیــر ۱8 ســال از 

سراســر کشــور از ۱6 تــا ۱۷ بهمــن بــه میزبانــی زنجــان برگــزار شــد.
ســپک تاکــرا شــبیه والیبــال بــوده امــا بــرای گذرانــدن تــوپ از تــور بــه 
ــازی از ورزش  هــای بومــی   جــای دســت از پــا اســتفاده مــی  شــود، ایــن ب
جنــوب شــرق آســیا بــوده و در تایلنــد، مالــزی، الئــوس و اندونــزی بســیار 

محبــوب اســت.
انــدازه زمیــن و ارتفــاع تــور در ایــن بــازی شــبیه بدمینتــون بــوده و هــر 
تیــم 3 بازیکــن دارد و هــر تیمــی کــه بتواند 2 ســت از 3 ســت بــازی را از آن 
خــود کنــد برنــده مســابقه خواهــد بود، هــر ســت 2۱ امتیــاز دارد و در ســت 

ســوم تنهــا کســب ۱۵ امتیــاز بــرای پیــروز شــدن تیــم هــا کافی اســت.
هــم اکنــون حــدود پنــج هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه در قالــب ۴2 

هیــات ورزشــی در شهرســتان مراغــه فعالیــت مــی کننــد

سلطانی فر:
قرارداداسکوچیچبلندمدتاست

وزیـر ورزش و جوانـان گفـت: انتخـاب اسـکوچیچ بـا اختیـار کامـل از 
سـوی فدراسـیون فوتبـال بـوده اسـت. 

بـه گـزارش فـارس، مسـعود سـلطانی فر در جمـع خبرنـگاران در سـفر 
اسـتانی بـه همدان دربـاره انتخاب اسـکوچیچ گفت: انتخاب سـرمربی تیم 
ملـی فوتبـال ایـران بـا اختیـار کامـل از سـوی فدراسـیون فوتبـال صورت 
گرفتـه و قـرارداد او بلنـد مـدت و  بـرای راهیابـی بـه جام جهانی اسـت. 

وی افـزود: فدراسـیون فوتبـال بعـد از انتخـاب سـرمربی تیـم ملی باید 
بسـرعت رونـد آماده سـازی و برنامـه ریزی مفصـل و موثر برای ششـمین 

صعـود ایـران بـه جام جهانـی را دنبـال کند.
مسـعود سـلطانی فـر کـه صبـح امـروز بـه مناسـبت ایـام دهـه فجـر و 
افتتـاح 8 پـروژه ورزشـی بـه همـدان سـفر کـرده بـا حضـور در مریانـج، 
اسـتخر سرپوشـیده کوثـر ایـن شهرسـتان را افتتـاح کـرد. در این مراسـم  
فرماندهان و مسـئوالن اسـتانی و مـردم عاقمند به ورزش این شهرسـتان 

نیـز حضـور دارند.
ایـن پـروژه که از سـال 86 با مسـاحتی بالـغ بـر ۱۴38 مترمربع کلنگ 

زده شـده بود، در دهه فجر امسـال افتتاح شـد.

ــن  ــیا در تازه تری ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
شــماره مجلــه ی لیــگ قهرمانــان ضمــن انتشــار 
ــه  ــای مرحل ــه ی رقابت ه ــکان و برنام ــان، م زم
ــر  ــار دیگ ــیا، ب ــان آس ــگ قهرمان ــی لی گروه
مــکان بــازی تیم هــای ایرانــی در دور برگشــت 

را »نامعلــوم« اعــام کــرده اســت. 
ــال  ــیون فوتب ــزارش ایســنا، کنفدراس ــه گ ب
رقابت هــای  میزبانــی  ابتــدا  در  کــه  آســیا 
ــران  ــان آســیا را از ای ــن فصــل لیــگ قهرمان ای
باشــگاه های  تهدیــد  از  پــس  امــا  گرفــت 
و  آســیا  لیــگ  از  کناره گیــری  بــه  ایرانــی 
ــا دبیــرکل  ــی ب هم چنیــن مذاکــره هیــات ایران
کــرد  اعــام  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
کــه میزبانــی در دور برگشــت بــا تیم هــای 
ــه  ــن برنام ــر در تازه تری ــت، باردیگ ــی اس ایران
اعامــی اش بــر باتکلیــف بــودن میزبانــی 
ایرانی هــا در دور برگشــت لیــگ قهرمانــان 

ــت. ــرده اس ــد ک ــیا تاکی آس
پیــش از ایــن کنفدراســیون فوتبال آســیا در 
دو اعامیــه ســابق خــود تاکیــد کــرده بــود کــه 
ــگ  ــت لی ــه برگش ــا در مرحل ــی ایرانی ه میزبان

ــی  ــد و بررس ــه تایی ــوط ب ــیا من ــان آس قهرمان
شــرایط امنیتــی اســت کــه ایــن مهــم پــس از 
اعتــراض ایــران، از اطاعیه هــای کنفدراســیون 
اعــام شــد کــه  فوتبــال آســیا حــذف و 
ــه گروهــی  ــی در مرحل ــی تیم هــای ایران میزبان
ــر ایــن اســاس  ــده شــده و ب ــه ایــران برگردان ب
۴ تیــم ایرانــی در مرحلــه گروهــی در 3 بــازی 
ــه مصــاف  ــه عنــوان مهمــان ب نخســت خــود ب

حریفان شــان خواهنــد رفــت و در 3 بــازی 
ــان  ــچ پیــش شــرطی میزب ــدون هی برگشــت ب

ــود.  ــد ب خواهن
امــا در تازه تریــن اتفــاق AFC باردیگــر 
اعــام کــرده کــه میزبانــی ایرانــی در دور 
برگشــت لیــگ قهرمانــان آســیا قطعــی نیســت.  
ــان  ــگ قهرمان ــه لی ــد مجل ــماره جدی در ش
ــه )۱8  ــه ۷ فوری ــخ جمع ــه تاری ــه ب ــیا ک آس

بازی هــای  برنامــه  منتشــر شــده،  بهمــن( 
تمامــی تیــم هــای حاضــر در مرحلــه گروهــی 
رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا اعــام شــده 
کــه در جلــوی نــام مــکان دیدارهــای برگشــت 
تیم هــای ایرانــی مجــددا اعــام شــده کــه 
مــکان برگــزاری ایــن دیــدار مشــخص نیســت 

ــد. ــد ش ــام خواه ــد و اع ــدا تایی و بع
در ایــن برنامــه لحــاظ شــده کــه تیم هــای 
ایرانــی در مرحلــه گروهــی در 3 بــازی نخســت 
ــت  ــازی برگش ــی در 3 ب ــتند ول ــان هس مهم
مــکان برگــزاری بــازی هــای تیــم هــای 
ــا  ــام ب ــیا اع ــان آس ــگ قهرمان ــی در لی ایران
مخفــف انگلیســی TBC مشــخص شــده کــه 
بــه معنــای  )to be confirmed( - تاییــد 

ــت. ــد - اس ــد ش خواه
ــی  ــات ایران ــه مقام ــت ک ــی اس ــن درحال ای
همــواره تاکیــد دارنــد کــه در توافــق بــا 
ــی  کنفدراســیون فوتبــال آســیا، تیم هــای ایران
ــت  ــرطی در دور برگش ــش ش ــچ پی ــدون هی ب
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا میزبــان 

ــود. ــد ب خواهن

مســابقات تیرانــدازی باکمــان قهرمانی اســتان 
ــه  ــام اهلل ده ــت ای ــرقی گرامیداش ــان ش آذربایج
ــود ســردار شــهید ســپهبد  مبــارک فجــر و یادب
ســلیمانی، بــه میزبانــی شهرســتان ملــکان در دو 
بخــش آقایــان و بانــوان و در ســه رشــته ریکــرو، 
کامپونــد و کمــان ســنتی بــا حضــور مســئولین 

لشــکری و کشــوری برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــأت تیراندازی 
بــا کمــان آذربایجــان شــرقی، حضــور قهرمانــان 
ملــی و بیــن المللــی از 8 شهرســتان فعال اســتان 
ــه داوران  ــاوت عادالن ــا و قض ــت ه ــن رقاب در ای
فعــال و مطــرح اســتان در ایــن رقابــت هــا عــاوه 
بــر افزایــش ســطح کمــی و کیفــی رقابــت هــا، 
موجــب ایجــاد انگیــزه مضاعــف در بیــن خانــواده 

هــا و کمانــداران دیگــر گردیــد.
تقســیم شــدن مــدال هــا در بین کمانــداران 
شهرســتانهای مختلــف و کســب اولیــن مــدال 
اســتانی از شهرســتان بنــاب و افزایــش تعــداد 
مــدال بگیــران دیگــر شهرســتان هــا نشــان از 

رشــد و توســعه و پویایــی ایــن رشــته جــذاب، 
ــی  ــا م ــتان ه ــن شهرس ــرح در بی ــا و مف زیب

باشــد. 

نتایج بخش آقایان به شرح زیر است:
ریکرو:

اول: سعید عبدالهی، میانه
دوم: یاسین سکوتی، تبریز
سوم: صمد سخنور، تبریز

کامپوند:
اول: روح اله صدر کریمی، مراغه

دوم: مهرداد موسوی، میانه

سوم: اشکان صفری، میانه
کمان سنتی:

اول: محمود موالئی ، مراغه
دوم: قادر آقازاده، بناب

سوم: محمد قاسمی، ملکان

نتایج بخش بانوان به شرح زیر است:
ریکرو:

اول: شقایق کبیری، میانه
دوم: سپیده بهدری، میانه

سوم: زینب خطیری، مراغه
کامپوند:

اول: فاطمه احدی، مراغه
دوم: فرزانه عسگری، میانه
سوم: هانیه بهشتی، مراغه

کمان سنتی:
اول: زهرا نورانی، مراغه
دوم: زهرا ملکی، ملکان

سوم: زکیه جهانگیری، ملکان

سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان گفــت: صــدور 
ــتیک در  ــان ژیمناس ــزای ملی پوش ــه روزه وی س

ــران بی ســابقه اســت.  تاریــخ ورزش ای
بــه گــزارش تســنیم، مهــدی علی نــژاد 
ــتیک  ــیون ژیمناس ــی فدراس ــع عموم در مجم
بــا اشــاره بــه صــدور ویــزای ملی پوشــان 
ژیمناســتیک اظهــار داشــت: صــدور ایــن ویــزا 
آن هــم در ســه روز واقعــا در تاریــخ ورزش 
ــی  ــه مل ــس کمیت ــت. رئی ــابقه اس ــران بی س ای
المپیــک بــا دخالــت بــه موقــع نقــش اصلــی در 
ــن موضــوع  ــن کار داشــت و خوشــبختانه ای ای
ــدوار  ــا ملی پوشــان امی ــت ت مهــم صــورت گرف

ــند. ــک باش ــهمیه المپی ــب س ــه کس ب
بودجــه  می کنیــم  تــاش  افــزود:  وی 
ــه  ــتیک را ب ــیون ژیمناس ــه فدراس ــی ب پرداخت
ــه ای  ــانیم و آن فاصل ــی برس ــط پرداخت متوس
کــه در پرداخــت بــه ایــن فدراســیون بــه 

ــم. ــران کنی ــود را جب ــده ب ــود آم وج
ژیمناســتیک  اهمیــت  گفــت:  علی نــژاد 
نیســت. جمعیــت  بــر هیچکــس پوشــیده 
خوبــی بــه عنــوان بیمــه شــده در ایــن رشــته 
صــورت  زیــادی  تاش هــای  دارد.  وجــود 
گرفتــه و 9 مــدال در ســه ســال اخیــر کســب 
ــران  ــم ژیمناســتیک ای شــده اســت و امیدواری
ســهمیه المپیــک توکیــو را نیــز کســب کنــد. 
رشــته های  جــزو  ژیمناســتیک  امیدواریــم 
مــدال آور باشــد. همــه تاشــم را می کنــم کــه 
از فدراســیون حمایــت الزم صــورت بگیــرد. آن 
چیــزی کــه بــرای مــا مهــم اســت، ایــن اســت 
کــه ژیمناســتیک در ســبد مــدال آوری کاروان 
ــرد و  ــرار بگی ــف ق ــای مختل ــران در رویداده ای

ــد. ــرفت کن پیش
وی تاکیــد کــرد: نبایــد اجــازه بدهیــم 
حواشــی روی عملکــرد فدراســیون تاثیــر منفی 

ــیون ها  ــده فدراس ــال آین ــه س ــذارد. بودج بگ
براســاس عملکــرد آنهــا پرداخــت خواهــد 
ــم  ــتیک ه ــرایط ژیمناس ــم ش ــد و امیدواری ش
ــی از  ــای خوب ــدوارم خبره ــد. امی ــوب باش خ
ــت  ــنویم و در نهای ــورن بش ــی ملب ــام جهان ج

ــود. ــی ش ــران المپیک ــتیک ای ژیمناس
سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 
ــان  ــان در پای ــه ای وزارت ورزش و جوان و حرف
مجمــع و در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
ــتیم و  ــی داش ــی خوب ــع خیل ــروز مجم ــا ام م
فکــر می کنــم مجمــع پویــا و بــا نشــاطی 
ــد  ــی ش ــرح و بررس ــز مط ــات ری ــود. موضوع ب
و گــزارش مربوطــه ارائــه شــد. ایــن گزارشــات 
توســط بــازرس محتــرم و هــم خزانــه دار و 
حســاب رس داده شــد. مــن فکــر می  کنــم 
مجمــع پویــا و شــفافی بــود. مــا امــروز مشــکل 
ــا فدراســیون ژیمناســتیک نداریــم و  خاصــی ب
مشــکات حــل و فصــل شــده و وزارت ورزش 
هــم تمــام تاشــش را خواهــد کــرد تــا نماینده 
ــیم و  ــته باش ــک 2۰2۰ داش ــی در المپی موفق
آماده ســازی آنهــا دچــار خلــل نشــود. االن 
هــم بــا توجــه بــه همکاری هــای ریاســت 

موضــوع  داشــته  ژیمناســتیک  فدراســیون 
خاصــی وجــود نــدارد. روابــط فدراســیون 
ژیمناســتیک و وزارت ورزش خیلــی خــوب 

ــت. اس
دبیــر  شــرایط  آخریــن  درخصــوص  وی 
فدراســیون بــرای ادامــه همــکاری با فدراســیون 
ــد  ــر کنی ــاعت صب ــت: 2۴ س ــتیک گف ژیمناس
ــا  ــا ب ــد. م ــد ش ــوع خواهی ــن موض ــه ای متوج
ــی  ــیون توافقات ــرم فدراس ــت محت ــک ریاس کم
ــر  ــدم ب ــم ق ــیر ه ــان مس ــه در هم ــم ک کردی
ــن خواهــد شــد  ــم و نتیجــه آن هــم ای می داری

ــد. ــق باش ــران موف ــتیک ای ــه ژیمناس ک
سرپرســت معاونــت توســعه ورزش قهرمانــی 
و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان در خصــوص 
ــه  ــاه بودجــه ای ب ــد م اینکــه وزارت ورزش چن
ــح  ــود، تصری ــداده ب فدراســیون ژیمناســتیک ن
ــده  ــرف ش ــه برط ــت ک ــی اس ــرد: موضوعات ک
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــی ت ــع مال ــاهلل مناب و ان ش
ــه  ــط ب ــور متوس ــه ط ــه ب ــد ک ــه ای باش گون
و  باشــیم  داشــته  پرداختــی  فدراســیون ها 
2-3 هفتــه پیــش هــم مبلغــی بــه فدراســیون 

ــم. ــت کردی پرداخ

علی نــژاد دربــاره اینکــه گفتــه می شــود 
باشــگاه های  برگشــت  دور  میزبانــی  شــاید 
ایرانــی در لیــگ قهرمانــان آســیا تغییــر کنــد، 
خاطرنشــان کــرد: منشــأ ایــن خبــر را نمی دانــم 
و مطلــع نیســتم ولــی شــاید مربــوط بــه 
ــد بررســی کنیــم ببینیــم  گذشــته باشــد و بای
چــه چیــزی اســت. مــا نامه هــای رســمی 
داریــم و ان شــاهلل میزبانی هــا در ایــران خواهــد 
ــود و در ســایت AFC هــم ۴ اســتادیوم مــا  ب

ــت. ــده اس ــخص ش مش
ــرار  ــه ق ــوع ک ــن موض ــوص ای وی در خص
بــود ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایرانــی باشــد 
ولــی در نهایــت اســکوچیچ انتخــاب شــد، 
اظهــار کــرد: مــن قبــا هــم گفتــه بــودم کــه 
ــم  ــی خواهی ــی ایران ــا مرب ــی ی ــم مل ــرای تی ب
داشــت یــا از خارجی هایــی کــه در ایــران 
ــی  ــه دوم ــرد ک ــم ک ــاب خواهی ــتند انتخ هس
ــا  ــی ب ــم مل انجــام شــد. انتخــاب ســرمربی تی
ــی از اول هــم  فدراســیون فوتبــال اســت ول
ــیل هایی  ــه از پتانس ــود ک ــن ب ــر ای ــم ب تصمی
ــه  ــی چ ــه ایران ــود دارد چ ــران وج ــه در ای ک
ــا  ــم ب ــی ه ــود. مذاکرات ــتفاده ش ــی اس خارج
ــی  ــای قلعه نوی ــا آق ــد و ب ــی ش ــان ایران مربی
ــه احتــرام  ــود ولــی ب مذاکــرات نهایــی شــده ب
ــه  ــپاهان و اینک ــگاه س ــان و باش ــردم اصفه م
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــیون ه ــدی فدراس جمع بن
ــران در آســیا  ــده ای ــوان نماین ــه عن ســپاهان ب
ــه نظــر ســپاهانی ها  ــا هــم ب ــد، م ضــرر می کن
احتــرام گذاشــتیم و نظــر فدراســیون ایــن بــود 
کــه بــه ایــن دغدغــه احتــرام بگــذارد و مربــی 
ــای  ــه آق ــی ک ــد. از آنجای دیگــری انتخــاب کن
اســکوچیج از صنعــت نفــت جــدا شــده بــود و 
ــت  ــرار گرف ــا ق ــزو گزینه ه ــود ج ــی آزاد ب مرب
و کمیتــه فنــی هــم از ایشــان بــه عنــوان 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــم مل ــرمربی تی س

AFC باردیگر اعالم کرد: 

میزبانیایرانیهادردوربرگشتلیگآسیاهمچناننامعلوم!

برگزاریمسابقاتقهرمانیتیراندازیباکمانآذربایجانشرقی

علی نژاد: 

مشکلیبینوزارتورزشوفدراسیونژیمناستیکوجودندارد

م. الف۳40
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده۱3 آیی ــاده 3 و م ــوع م ــی موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

مورخــه   ۱3986۰3۰۴۰۰9۰۰۱۰۷2 شــماره  رای  برابــر 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــت اول موضــوع قان ۱398/۱۱/۰۱ هیئ
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــارض  ــه و بامع ــات مالکان ــس و تصرف ــک هری ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت
آقــای امیــر اصــان عبــدی بــه شــماره ملــی ۵۱98286۰۵2 در شــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی مشــجر بــه مســاحت ۱2۴8۷/۴2 
مترمربــع تحــت پــاک ۵ اصلــی واقــع در اراضــی روســتای بیلــوردی 
ــی از  ــورد ابتباع ــس م ــک هری ــت مل ــه حــوزه ثب ــز ب بخــش 2۴ تبری
اقــای حســن قهرمانپــور بــا وکالــت امیــر اصــان عبــدی برابــر ســند 
قطعــی بــه شــماره ۷23۱ مورخــه ۱392/۰9/۱6 بــه متقاضــی ، امیــر 
ــده  ــرز گردی ــان مح ــت ایش ــه و مالکی ــال یافت ــدی انتق ــان عب ارس
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
۱۵ روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تاریــخ الصــاق آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــخ تســلیم  تســلیم و پــس از اخــذ رســید،ظرف مــدت یکمــاه از تاری
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای ــراض ، دادخواســت خــود را ب اعت
ــدور  ــدم ص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول:    1۳98/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:    1۳98/12/05   

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان هریس
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اوقات شرعی شهر تهران

آییــن افتتــاح پــروژه ی گلخانــه تحقیقاتــی و آموزشــی بــا حضــور مدیــرکل 
ــرم شهرســتان در  ــده محت ــف ، نماین ــرانی وزارت عت ــای عمــ ــر طره نظــارت ب
مجلس شــــورای اسامــــی ، معاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان و مســئوالن 

شــهری در ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر بهمــن مــاه ۱398 انجــام گردیــد.
ــه  ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مراغــه، آییــن افتتــاح پــروژه گلخان ب
ــی و آموزشــی دانشــگاه در چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب  تحقیقات
اســامی بــا حضــور دکتــر جمشــید اســماعیلی مدیــر کل طــرح هــای عمرانــی 
ــه در  ــردم مراغ ــده م ــی نماین ــر جلیل ــاوری، دکت ــات وفن ــوم، تحقیق وزارت عل
مجلــس شــورای اســامی و معــاون اســتاندار و فرمانــدار محتــرم شهرســتان ویــژه 
مراغــه و مدیــران شــهری، رئیــس و اعضــای شــورای شــهر و خبرنــگاران و مــردم 
شهرســتان مراغــه و بــا میزبانــی دکتــر محمــد علــی لطــف الهــی یقیــن ریاســت 

دانشــگاه و اعصــای هیــات علمــی و کارکنــان دانشــگاه برگــزار شــد.
ــام  ــاک ام ــه روان پ ــا درود ب ــن ب ــی یقی ــف اله ــر لط ــم  دکت ــن مراس در ای
ــئولین و  ــه مس ــدم ب ــر و خیرمق ــارک فج ــه مب ــک ده ــن تبری ــی، ضم خمین

ــی و  ــای پژوهش ــروژه ه ــن پ ــن و موثرتری ــروژه را از مهمتری ــن پ ــان، ای میهمان
دانشــگاهی منطقــه معرفــی نمودنــد. مدیــرکل طرحهــای عمرانــی وزارت عتــف، 
بــه نقــش موثــر ایــن پــروژه در حــل مشــکات کشــاورزان منطقــه اشــاره نمــوده 

ــدند. ــاداور ش ــوص ی ــن خص ــالت آن را در ای و رس
مدیــر امــور فنــی و نظــارت بــر طرحهــای عمرانــی دانشــگاه، مهنــدس امــام 
ــای 226۴  ــا زیربن ــروژه ب ــن پ ــتند ای ــام داش ــروژه اع ــی پ ــز ضمن معرف زاده نی
متــر مربــع دارای ۷ گلخانــه شــامل گلخانــه تحقیقاتــی زراعــت، گیــاه پزشــکی، 
گیاهــان دارویــی، هســته ای، باغبانــی، خاکشناســی و گلخانه هیدروپونیک اســت. 
ــه و سیســتمهای  ــروژه دارای دو آزمایشــگاه مخصــوص گلخان ــن پ ــن ای همچنی

کنترلــی خــاص مــی باشــد.
ــد  ــان ۱۰۰ درص ــا راندم ــی ب ــای چگالش ــروژه از دیگه ــن پ ــه ای در موتورخان

اســتفاده شــده اســت.
ایشــان میــزان هزینــه کــرد در ایــن پــروژه را بــا احتســاب هزینــه مطالعــات 
و نظــارت، اجــرا و حفــظ قــدرت خریــد اوراق، ۷2 میلیــارد ریــال اعــام نمودنــد.

افتتاحپروژهیگلخانهتحقیقاتیوآموزشیدانشگاهمراغه
درراستایتوسعهفضایهایآموزشیوکمکآموزشی

می دانیـم کـه فقـر و فسـاد در ارتبـاط مسـتقیم 
بـا هـم هسـتند، امـا در سـال های اخیر به رغـم بیان 
اتفـاق  فسـاد،  بـا  مقابلـه  دربـاره  متعـدد  اظهـارات 

چشـمگیری رخ نـداده اسـت. 
ــی  ــای علمـ ــا، »پژوهش هـ ــزارش ایلنـ ــه گـ بـ
نشـــان می دهـــد کـــه رابطـــه منطقـــی بیـــن 
افزایـــش فســـاد و کاهـــش رفـــاه زندگـــی مـــردم 
ـــاون،  ـــر تع ـــازه وزی ـــارات ت ـــن اظه ـــود دارد.« ای وج
ـــر  ـــه اگ ـــی ک ـــت؛ اظهارات ـــی اس ـــاه اجتماع کار و رف
ــا توجـــه نکنیـــم، شـــاید  بـــه تاریـــخ بیـــان آنهـ
بـــه نظرمـــان برســـد مربـــوط بـــه مدت هـــا 
ــه در  ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــتند. واقعیـ ــش هسـ پیـ
ســـال های اخیـــر مســـئوالن مختلـــف بـــه وفـــور 
اظهاراتـــی ایـــن چنینـــی داشـــته اند. محمـــد 
ــم  ــای تفاهـ ــم امضـ ــه در مراسـ ــریعتمداری کـ شـ
ــر  ــع و تاثیـ ــارض منافـ ــاد تعـ ــی ابعـ ــه بررسـ نامـ
ــه  ــرد بـ ــاه اجتماعـــی صحبـــت می کـ ــر رفـ آن بـ
ـــفاف  ـــر ش ـــام غی ـــواردی از نظ ـــی م ـــورت مصداق ص
ــم  ــود را هـ ــه خـ ــر مجموعـ ــاد آفرین در زیـ و فسـ
ـــن  ـــون قوانی ـــه اکن ـــرای نمون ـــت: ب ـــال زد. او گف مث
و بخشـــنامه های ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
منشـــاء بـــروز فســـاد اســـت و یکـــی از مصادیـــق 
ــز  ــتی نیـ ــت. در بهزیسـ ــود کارگزاری هاسـ آن وجـ
همینطـــور اســـت. خودمـــان ناظـــر و منظـــور 
بـــوده و بـــه عبارتـــی مجـــری و ناظـــر بهزیســـتی 
بـــر خیریه هـــا هســـتیم. یـــک نمونـــه دیگـــر 
ـــه ای  ـــی و حرف ـــازمان فن ـــود س ـــه خ ـــت ک ـــن اس ای
ـــو  ـــد و از آن س ـــگاه می ده ـــیس آموزش ـــوز تاس مج
ـــگاه  ـــوز آموزش ـــان مج ـــان و دوستانش ـــرای خودش ب

می گیرنـــد.
زیـــر ذره بیـــن قـــرار دادن ایـــن اظهـــارات 
منجـــر بـــه طـــرح چنـــد ســـوال در ارتبـــاط بـــا 
فســـاد می شـــود. فســـاد چـــه ارتباطـــی بـــا رفـــاه 
ـــتماتیک  ـــاد سیس ـــرا فس ـــر دارد؟ چ ـــی و فق اجتماع
در نهاد هـــا و ســـازمان های مـــا وجـــود دارد؟ چـــه 
کار می شـــود کـــرد کـــه ایـــن فســـاد را کنتـــرل 

کـــرد یـــا کاهـــش داد؟

فساد و فقر
ــده  ــت شـ ــر ثابـ ــاد و فقـ ــان فسـ ــاط میـ ارتبـ
ــر  ــور ها از نظـ ــدی کشـ ــه رده بنـ ــر بـ ــت. اگـ اسـ
شـــفافیت اقتصـــادی نـــگاه کنیـــم، متوجـــه 
می شـــویم کـــه مـــردم در کشـــور هایی کـــه از 
ـــاه  ـــد، رف ـــبی ندارن ـــت مناس ـــفافیت وضعی ـــر ش نظ
کمتـــری دارنـــد. البتـــه ایـــن الگـــو یـــک الگـــوی 
ســـاده نیســـت و مـــوارد دیگـــری هـــم بـــر رفـــاه 

اجتماعـــی تاثیـــر می گـــذارد. مســـلم اســـت 
ـــتری  ـــر بیش ـــی و ذخای ـــع طبیع ـــه مناب ـــوری ک کش
دارد، می توانـــد رفـــاه شـــهروندانش را بیشـــتر 
ـــت  ـــن اس ـــوری ممک ـــن کش ـــد. در چنی ـــن کن تامی
ـــر و  ـــر فراگی ـــا فق ـــد، ام ـــته باش ـــود داش ـــاد وج فس
ــرای  ــد. بدتریـــن وضعیـــت بـ ــز نباشـ مخاطره آمیـ
ــام  ــه نظـ ــه نـ ــد کـ ــاق می افتـ ــور هایی اتفـ کشـ
اقتصـــادی شـــفافی دارنـــد و نـــه منابـــع طبیعـــی 
قابـــل توجهـــی؛ برخـــی از کشـــور های آفریقایـــی 
کـــه در قعـــر جـــدول رفـــاه اجتماعـــی هســـتند 

چنیـــن وضعیتـــی دارنـــد.
ـــادی  ـــفافیت اقتص ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی
در ایـــران وضعیـــت مناســـبی نـــدارد. ایـــن را 
ارزیابی هـــای موسســـات بین المللـــی هـــم نشـــان 
می دهـــد. بایـــد اصاحاتـــی در ایـــن زمینـــه 
ـــا  ـــن ب ـــورت بنیادی ـــه ص ـــی ب ـــرد، یعن ـــورت گی ص
ــی  ــود و ردیابـ ــه شـ ــتماتیک مقابلـ ــاد سیسـ فسـ
افـــرادی کـــه فســـاد ایجـــاد می کننـــد هـــم بـــه 

ســـادگی امکان پذیـــر اســـت.
شـــاخص رفـــاه لگاتـــوم نشـــان می دهـــد کـــه 
ـــع  ـــت جوام ـــرای حرک ـــدازه ب ـــه ان ـــا چ ـــورها ت کش
ـــد.  ـــاش کرده ان ـــاه ت ـــمت رف ـــه س ـــر ب ـــود از فق خ
گـــزارش ایـــن موسســـه نشـــان می دهـــد رتبـــه 
ـــان  ـــه ۱۱9 در می ـــاه 2۰۱9 ب ـــاخص رف ـــران در ش ای
ـــی  ـــن در حال ـــان رســـیده اســـت. ای ۱6۷ کشـــور جه
ـــر  ـــه بیانگ ـــن موسس ـــی ای ـــرآورد قبل ـــه ب ـــت ک اس
ــن  ــال 2۰۱8 و در بیـ ــران در سـ ــگاه ۱۰8 ایـ جایـ

۱۴9 کشـــور جهـــان بـــوده اســـت.
همچنیـــن در تازه تریـــن گـــزارش ســـازمان 
ـــاد  ـــاخص فس ـــورد ش ـــی در م ـــن الملل ـــفافیت بی ش
ـــن  ـــران در بی ـــال 2۰۱9 ای ـــادی در س اداری و اقتص

۱8۰ کشـــور در رده ۱۴6 قـــرار گرفـــت.
ــران  ــد در ایـ ــان می دهـ ــا نشـ ــن برآورد هـ ایـ
فقـــر و فســـاد در ارتبـــاط مســـتقیم بـــا هـــم در 
شـــرایط بـــدی قـــرار گرفته انـــد و الزم اســـت بـــا 
اصـــاح ســـاختار، گام هایـــی در راســـتای بهبـــود 

وضعیـــت برداشـــت.

دنبال علت باشیم نه معلول
مســـائل  )کارشـــناس  دانشـــمند  مســـعود 
ــرف  ــاد حـ ــی از فسـ ــد: وقتـ ــادی( می گویـ اقتصـ

ــن  ــه ایـ ــد بـ ــز بایـ ــر چیـ ــش از هـ ــم پیـ می زنیـ
نکتـــه بنیادیـــن توجـــه داشـــته باشـــیم کـــه 
یـــک فـــرد چـــرا مبـــادرت بـــه عملـــی مفســـدانه 
ــور  ــه منظـ ــه بـ ــت کـ ــخص اسـ ــد؟ مشـ می کنـ
ــی  ــد، یعنـ ــاق می افتـ ــن اتفـ ــع ایـ ــب منافـ کسـ
ــودی  ــن کارش سـ ــد از ایـ ــرد می خواهـ ــه فـ اینکـ

کســـب کنـــد.
او بـــا اشـــاره بـــه اظهـــارات وزیـــر تعـــاون، کار 
و رفـــاه اجتماعـــی عنـــوان می کنـــد: در برخـــورد 
بـــا فســـاد نبایـــد جـــای پرداختـــن بـــه علـــت، 
معلول هـــا را مـــورد ارزیابـــی قـــرار داد. ایـــن 
اتفـــاق در چنـــد دهـــه اخیـــر در ایـــران رخ داده 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــا توج ـــه معلول ه ـــواره ب ـــه هم ک
ـــی  ـــا گران فروش ـــت ب ـــرار اس ـــی ق ـــال وقت ـــرای مث ب
ــک  ــازه را یـ ــک مغـ ــد یـ ــود می رونـ ــورد شـ برخـ
هفتـــه پلمـــب می کننـــد. بعـــد کـــه مغـــازه 
دوبـــاره بـــاز شـــد فـــرد گران فـــروش بـــه تخلـــف 
ـــال در اداره ای  ـــرای مث ـــا ب ـــد ی ـــه می ده ـــود ادام خ
رشـــوه گرفتـــه می شـــود، جـــای بررســـی علـــت 
آن می رونـــد و کارمنـــد مربوطـــه را از کار تعلیـــق 
می کننـــد، حـــال آنکـــه ممکـــن اســـت موقعیـــت 
ـــد. ـــادآفرین باش ـــه فس ـــد ک ـــوری باش ـــرایط ج و ش

ایـــن کارشـــناس مســـائل اقتصـــادی ادامـــه 
ــد  ــخص می کنـ ــا مشـ ــی از روند هـ ــد: برخـ می دهـ
ـــتیم  ـــن هس ـــاهد ای ـــا ش ـــود دارد. م ـــاد وج ـــه فس ک
ـــوق  ـــون حق ـــج میلی ـــال پن ـــرای مث ـــدی ب ـــه کارمن ک
می گیـــرد، امـــا خـــرج ماهانـــه اش ۱۵ میلیـــون 
اســـت. بایـــد پرســـید آن ۱۰ میلیـــون از کجـــا 
ـــد  ـــی می افت ـــه دارد اتفاق ـــت ک ـــوم اس ـــد؟ معل می آی

و بایـــد ردگیـــری کـــرد کـــه مشـــکل کجاســـت.
اگـــر  االن  می کنـــد:  عنـــوان  همچنیـــن  او 
شـــما بـــه بانـــک مراجعـــه کنیـــد و بـــرای مثـــال 
بخواهیـــد دو میلیـــارد پـــول نقـــد ســـپرده گذاری 
کنیـــد، کارمنـــدان بانـــک شـــما را تحویـــل 
می گیرنـــد و حتـــی ممکـــن اســـت یـــک چـــای 
هـــم بـــرای شـــما بیاورنـــد. اگـــر بـــا ایـــن پـــول، 
مثـــا 2۰۰ هـــزار دالر، بـــه بانکـــی در ســـوئیس 
برویـــد نـــه تنهـــا پـــول را قبـــول نمی کننـــد کـــه 
بـــه پلیـــس زنـــگ می زننـــد تـــا مشـــخص شـــود 
ـــه در  ـــرایط را ک ـــن ش ـــده. ای ـــا آم ـــول از کج ـــن پ ای
نظـــر بگیریـــم، می بینیـــم کـــه ســـاختار فاســـدی 
وجـــود دارد و ایـــن وضعیـــت مشـــخصا بـــر رفـــاه 

ــذارد. ــر می گـ ــی تاثیـ اجتماعـ
ـــا  ـــه ب ـــه در مقابل ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــمند ب دانش

فســـاد بایـــد جـــای پرداختـــن بـــه معلـــول بـــه 
علـــت پرداخـــت، تصریـــح می کنـــد: واقعیـــت 
ایـــن اســـت کـــه شـــفافیت اقتصـــادی در ایـــران 
وضعیـــت مناســـبی نـــدارد. ایـــن را ارزیابی هـــای 
موسســـات بین المللـــی هـــم نشـــان می دهـــد. 
صـــورت  زمینـــه  ایـــن  در  اصاحاتـــی  بایـــد 
گیـــرد، یعنـــی بـــه صـــورت بنیادیـــن بـــا فســـاد 
سیســـتماتیک مقابلـــه شـــود و ردیابـــی افـــرادی 
کـــه فســـاد ایجـــاد می کننـــد هـــم بـــه ســـادگی 

امکان پذیـــر اســـت.
 اکنـــون قوانیـــن و بخشـــنامه های ســـازمان 
تامیـــن اجتماعـــی منشـــاء بـــروز فســـاد اســـت و 
ـــت. در  ـــود کارگزاری هاس ـــق آن وج ـــی از مصادی یک
ـــر  ـــان ناظ ـــت. خودم ـــور اس ـــز همینط ـــتی نی بهزیس
و منظـــور بـــوده و بـــه عبارتـــی مجـــری و ناظـــر 
بهزیســـتی بـــر خیریه هـــا هســـتیم. یـــک نمونـــه 
دیگـــر ایـــن اســـت کـــه خـــود ســـازمان فنـــی و 
حرفـــه ای مجـــوز تاســـیس آموزشـــگاه می دهـــد و 
ـــوز  ـــان مج ـــان و دوستانش ـــرای خودش ـــو ب از آن س

آموزشـــگاه می گیرنـــد.
او توضیــح می دهــد: در همــه جــای جهــان 
ــف  ــرای کش ــن روش ب ــی بهتری ــای مالیات ارزیابی ه

ــت  ــن درس ــد قوانی ــت. بای ــاد اس ــا فس ــه ب و مقابل
ــراد  ــود. اف ــته ش ــات گذاش ــاره مالی ــنی درب و روش
ــه ســال اظهارنامــه می دهنــد و دارایی شــان  ســال ب
ــه داده  ــه اظهارنام ــد ک ــال بع ــت. س ــخص اس مش
شــد، اگــر تفــاوت محسوســی در دارایــی فــرد باشــد 
ــا  ــول از کج ــن  پ ــه ای ــرد ک ــری ک ــوان پیگی می ت
آمــده اســت. ایــن اتفاقــات در ایــران نیفتــاده و هــر 
ــود.  ــان می ش ــاد بی ــاره فس ــی درب ــی اظهارات از گاه
در واقــع پرداختــن بــه معلــول جــای علــت بــه قصــد 
ایجــاد رضایتمنــدی موقتــی اســت و دردی را دعــوا 

نمی کنــد.

گفتمان مقابله با فساد
گفتمــان  شــده  ســعی  اخیــر  ســال های  در 
ــا برخــی  ــد، ام ــران راه بیفت ــا فســاد در ای ــه ب مقابل
بــا  مقابلــه  بــرای  گرفتــه  اقدامــات صــورت  از 
ــف  ــطوح مختل ــم در س ــاال می دانی ــه ح ــادی ک فس
ــث  ــود باع ــده، خ ــه دوان ــدد ریش ــای متع و در جاه
ــا فســاد شــده اســت.  ــه ب ــن مقابل ــیه رفت ــه حاش ب
کارشناســان می گوینــد بــرای مقابلــه بــا فســاد 
ــریعتمداری  ــتیم. ش ــی هس ــات عمل ــد اقدام نیازمن
ــر  ــا را ذک ــی از آنه ــه بخش ــی ک ــم در گفته های ه
ــوان  ــرد. او عن ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــم ب کردی
ــع را در 39  ــارض مناف ــت تع ــه مدیری ــرد: الیح ک
مــاده تقدیــم مجلــس کرده ایــم و امیدواریــم در 
ــی  ــه  قانون ــده و زمین ــوب ش ــت، مص ــن فرص اولی

ــود. ــم ش ــات فراه ــن تخلف ــا ای ــورد ب برخ
ــازی  ــه شفاف س ــن الیح ــا ای ــه ب ــد در رابط بای
ــرات  ــان نظ ــب کارشناس ــه تصوی ــود و در مرحل ش
خــود را ارائــه کننــد تــا در دام فعالیت هــای صــوری 
نیفتیــم. آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه اقتصــاد 
ایــران در حــال حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــری 
ــوان  ــا عن ــت. بعض ــن اس ــات بنیادی ــد اصاح نیازمن
ــق  ــازی، تزری ــاد را خصوصی س ــه اقتص ــود ک می ش
ســرمایه و مــوارد ایــن چنینــی نجــات می دهــد. هــر 
ــد  ــود می توانن ــای خ ــواردی در ج ــن م ــد چنی چن
ــا  ــد ت ــه نشــان می ده ــا تجرب ــند، ام ــذار باش تاثیرگ
ــا فســاد صــورت  ــه ب ــرای مقابل اصــاح ســاختاری ب
نگیــرد، ایــن اقدامــات راه بــه جایــی نمی بــرد. 
صــورت  خصوصی ســازی های  آن  بــارز  نمونــه 
گرفتــه اســت کــه در بســیاری مــوارد ســپردن امــور 
بــه خصولتی هــا بــوده یــا بــدون اهلیت ســنجی و بــه 
صــورت رانتــی اتفــاق افتــاده اســت. ایــن اقدامــات 
ــادی،  ــای اقتص ــرو در بنگاه ه ــل نی ــه تعدی ــر ب منج
ــاه  ــت کاهــش ســطح رف ــزدی و در نهای ــات م معوق

ــران شــده اســت. کارگ
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