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عـــاضوا ـــتلود ىـــوـــگـــنـــخس 
ىدـاـصتقا ـرـظن زا ار رـوـشك ـىنـوـنك
ىاه ـىهدب تفگ و دناوخ بـولطم
دما رد ـعضو و هتفـاي شهاك رـوشك
روشك هرادا ىارب و تسا بوخ ىتفن
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.دراد دوجو ىفاك هزادنا هب لوپ
ى خبركزاحد مرش وار به گز

اده كه در همايشمضان زعبدالله ر
نا سخـن مـىان داخـلـى ايـرمديـر

شناسـانگفت با بيان ايـنـكـه كـار

شـدخ رده انـد نـرپـيـش بـيـنـى كـر
صـداقتصادى كشور به هـفـت در

ايش جمـعـيـت وسد گفـت افـزبر
حله6اى كهانان به مرسيدن سن جور

ند و فشار جمعيتـىنياز به كار دار

دى بـامـحـدوكمـر شـكـن اسـت و
لت ايجاد ساالنهدانستن منابـع دو

اىا در جامعه برن شغل ريك ميليو
اند.لتى نا ممكن خوهر دو

لت با بيان اينكهى دو سخنگو

ى بايد فضاى انـتـقـادىارگـزخبـر
انى تاكيدايجاد كند نه مخالB خو

د در فضاى انتقادى يك مـنـبـعكر
ه بـر دقــت،ى بـايـد عــالوخـبــر

ا نـيـزصحت و شفـافـيـت امـيـد ر

جامعه ايجاد كند گفتـنـى اسـتدر
ان دفاتـر داخـلـىهـمـايـش مـديـر

ى اسالمى تـاى جمـهـورارگزخبـر
پنج6شنبه ٢١ شـهـريـور در سـالـن

د.اجتماعات هتل الله ادامه دار

«عدم توجه به اهداف خصوصى�سازى»
ىجزدردكتر فريبرز

سـىلـت مـشـغــول بــررهـا  كـمـيـسـيــون اقــتــصــادى دوايـن روز
نامـهاد   قانون برجب آنها بعضـى   از مـوح"هايى است كه بـه مـوطر

د.ى اصالح شوصى"سازد  خصومورسعه درم توسو
نامه و عدم تحققاى اين برمان اجر سال از ز٢گذشت بيش از 

م اين قانون درفصل سوى كه احكامش درصى"سازاهداف  خصو
نىات قانوده كه مقررا ايجاب كرت ر  ماده آمده است اين ضرور١٩

د.ى  شونگرى نيز بازكتهاى تجارلتى شرى سهام دواگذارناظر بر  و
قع  به  آن عنايت تصميم اتخاذ شده فوق كه  كامال هم بـه مـو

دشد از اين منظر مهم است كه طى اين دو سال احـسـاس مـى"شـو
ايط عيـنـىبور با مقتضـيـات و شـرات مزمفاد مقـررخـى ازعمل بـردر

هآمد جلـود، لذا ناكـارانى كامل نـدارمناسبات اقتصادى"مان هـمـخـو
ده است .كر

م است به نكتـه"اىد آمده، الزجـوصت مغتنـم بـوجه به فر با تـو
پيشنهادهاىد كه متاسفانه دره شوى اشارصى"سازباب  خصودر

اقعجه جـدى ود تولت مـوركميسيون اقتـصـادى   دوح شده درمطـر
جبم است . به مونامه سـو قانون  بر١٩ات ماده نشده و آن مقـرر

ه"ايى"ها و اجاركتها، دارش سهام شرفروآمدهاى ناشى ازاين ماده در
قـم بـهصد ايـن ر در٤٨د. يز شـوارانـه وكتها مـى"بـايـسـت بـه خـزشـر
صد در٥٠ينه"هاى بسيج و صد جهت هز در٢انه كشور، يت خزتقو

شحال فروكتهاى درمابقى اين مبلغ  به منظور اصالح ساختار شر
كننده تخصـيـص واگذاركتهـاى وسعه صنعتى به حـسـاب   شـرتوو

د.منظور مى"شو
آمد  حاصـلـه از بـخـشصـد از در در٥٠د كه  مالحـظـه مـى"شـو

اگذار كننده سهام فقط با نيمى از عايدىكت وليد  جدا گشته و شرتو
سـعـهح تـواى طــرال اجـرد.اصـودازد بـه اصـالح سـاخـتـار مـى"پــرخـو
ح ابتـدا بـهاى هر طـرد و برامات و مقـدمـاتـى دارنى الـزجهان كـنـودر

لىى دستگاه  متود. مجرت گيرساكن مى"بايد امكان سنجى صور
ه انجام دهد  و امكان"پذيراسطه مشاورا به وم ربايد اول مطالعات الز

دح مورشن نمايد. مهمتر از آن اينكه طرا  روح ردن طردن  يا نبوبو
آنه براقتصادى داشته باشد و عالوجيه فنى وبحث مى"بايست تو

د.دن آن نيز مشخص شوا بوآمدزدر
جيه اقتـصـاددى داشـتـهح انتفاعى است بايـد آنـقـدر تـواگر طـر

امجى بـه آن وى داخلى و خارسسات اعتبـارباشد كه بانك"ها و مـو
بانك نقد شدنى باشد.ح بايد دراعتبار دهند يعنى به اصطالح طرو

يـابــى"هــا وحـهـاى  انـتـفـاعـى قـبــل از ايــنــكــه ارزدنـيــا طــره درامـروز
احله اجرد اساسا به مراز شودشان احرمورمشخصات فوق"الذكر در

قتى  حكـمال اساسى اين است كـه آيـا واهند آمد. حال  سـودر نخـو
حهاىد طرسعه صنعتى صادر مى"شواى تولتى برش سهام دوفرو

د لذا فـقـطد دارجـوان وسعه صنعتى بـا مـشـخـصـات فـوق در ايـرتـو
ايى تامين منابع مالـى اسـت يـا اسـاسـا چـنـيـنمشكل دسـتـگـاه اجـر

اد  كار اآلن اينجاستد ؟ ايرد ندارجوحهايى با اين شاخص"ها وطر
دى نـمـى"شـوف اصـالح سـاخـتـارمـى كـه صـرصـد  دو در٥٠كـه آن 

د.ينه"اى ندارال ماهيت هزاصو
نامها  پيش" مى"كشد كه اگر برد اين بحث ر اين مساله بدنبال خو

د نباشد وجـولتى موكتهـاى  دواى اصالح ساختار شـربى بـرمصو
احل مختلgمان"بندى شده كه در آن مـرنامه"اى مشخص و زلذا بر

حله بعدىد به مرحله و ورومرايط عبور از هراصالح ساختار و شر
آمـدين نشده بـاشـد طـبـيـعـى اسـت كـه درمشخـص شـده بـاشـد تـدو

اهد شـد.ف اصالحـات  نـخـوفتـه  و صـرى هـدر راگـذارحاصـل از و
جه شـده و دائـمـاى  تـوصى"سـازتاكنون فقـط  بـه يـك جـنـبـه خـصـو

اگذار نشده امـانامه ولتى مطابـق بـرهشدار داده شده كه سهـام دو
اگذارلتى  وسش پاسخ داده نشده است كه اگر سهـام دوبه اين پر

ىاگذارآمد حاصل از ود داشت كه درجوهم مى"شد چه تضمينى و
ا از دستكتهايش رلت هم سهام شرت  دوآن  صورد و درينه نشوهز

هارآمدى هم نداشت بخاطر تعهدات مالى كه همومى"داد و چون در
دش صدقمورعلم اقتصـاد درشكستگى دريg ورد تمامى تعـاردار

د.مى"نمو

ان معدن بيمه�مى�شوندمايه گذار سر
ان در بخش مـعـدنمايه�گـذاراى سـرى برمايه گـذارق بيمـه سـرصنـدو 

ايه مى�دهد .شش بيمه�اى ارپو
ند با آغاز به كـارانى كه در بخش معدن فعـالـيـت دارمايه گـذار سر

ات، بيمهابر خطرا در برد رمايه66هاى خوانند سرق بيمه مى6توسمى صندور
كنند.

مايهق بيمه سره و مدير عامل صندو  عين اله عال رييس هيات مدير
ان ضمننگـاران فعاليت66هاى معدنى ديروز در گفت و گو با خـبـرگذار

د ٢قم حق بيمه آن حدوى، رق گفت: بيمه مذكور اختياربيان مطلب فو
ات معـادل ٧٥داخت خسـاران پرى و ميـزمايه6گذارصد كل مبلـغ سـردر
ح است.صد هزينه انجام شده در هر طردر

اد معدنى بـهن شامل تمام موشش بيمه6اى اكنوى با بيان اينكه پـو و
صد سهام6ايـناستثناى مصالح ساخـتـمـانـى اسـت، گـفـت: ١٠٠ در

داى امسال نيز مبلغ ١٠٠ ميليـارلت مى6باشد و برق متعلق بـه دوصندو
اى ان تامين شده است.مايه برريال سر

اتى مانند حاصل نشدن نتيجه پيش6بينى6شده درد: مخاطرى افزو و
اقتصادى شدنقB كامل و دايم عمليات و خطر ناشى از غيرح ، توطر
د.ع بيمه مى6شوقت شامل اين نوت دايم و موح به صورطر

سعه پايدار در بخش معدنا تحقق توق رى هدف از تاسيس صندو و
ت هاى احتمالى از كـشـB نـشـدن، تامين تمام يا قسـمـتـى از خـسـار

د ود در بخش ياد شده ذكر كرجوى مومايه گذاركانه6(ماده معدنى6)و سر
ىاى كاهش خطرپذيـران بـرهاى بيمه6اى اكتشافـگـرگفت: تامين نـيـاز

تهاى غيرشش دادن تمام يا بخشى از خسارى،پومايه6گذار(ريسك6)سر
اج ، ،احل اكتشاف ، اسـتـخـرادى فعاليتهاى مـعـدنـى در تـمـام مـرار

اىامهاى دريافتى بـرى و تضمين تمام ياقسـمـتـى از واورايى،فـركانه6آر
شش بيمه است.اى پوق برنامه66هاى صندوعمليات اكتشاف از بر

نصى كه اكنود ٥٠٠ معدنكار بخش خصود حدوى پيش6بينى كر و
شش بيمه6اى،ق بيمه و استفاده از اين پوند، با تضمين صندوفعاليت ندار
ع كنند.ا شرود رفعاليت خو

قد صندوثيقه نزان وان نيز به عنـوى معدنكارداره6برانه66هاى بهـر پرو
د.فته مى6شوداخت تسهيالت پذيردر قبال پر

ه6استمخاطرى يكى از فعاليتهاى پر عال گفت:صنعت معدنكـار
ح،اى طره اجردن دورالنى بوه باال،طودن، مخاطرمايه6بر بوو به6دليل سر

دن ذخايرقابل تجديدبوح و غيراى طرادى در انتخاب محل اجرنداشتن آز
ى صنعتىمايه6گـذاره سراج شده،با ساير فعاليتها به ويـژمعدنى استخـر

اى فعـالـيـتـهـاىشـش بـيـمـه6اى بـرد كـه بـا پـوتـهـاى اسـاسـى دارتـفـاو
اهدمذكور،فعاليتهاى معدنى با ساير بخشهاى اقتصادى هم6سطح خو

شد.

:::::وزيركاروزيركاروزيركاروزيركاروزيركار
صت شغلىار فر هز٥٠ان افغانى گشت مهاجرباز

 ايجاد كرد
انگشت مهاجرد كه با باز«صفدر حسينى» اعالم كر

صت شغلى در كشور ايجـادار فرهز٥٠ن افغانى تاكنـو
شده است.

اجتماعى با بياناينكار و امورش ايسنا، وزيراربه گز
عتچه سران همدان گفت: گرنگارمطلب در جمع خبر

جه به مالحظات سـيـاسـى وان با تـوگشت مـهـاجـرباز
نداريم با ادامه همين رولى ما اميدواخالق كند است، و

انسط مهاجرى در كشور كه توصتهاى شغلى بيشتـرفر
د.اد شود، آزافغانى اشغال شده بو

ار نفر ازهـز٦٠٠ن و ميليـود: بيـش از دوى افزوو
ان افغانـى در كـشـور شـنـاسـايـى شـده6انـد كـهمهـاجـر

هـاىشبختانه با پيگيريهاى ستاد سامـانـدهـى نـيـروخو
ايط خوبى كه در افغانستان ايجادجى كشور و شرخاركار

دگشت به كشور خوان به مرور در حال بازشده مهاجر
هستند.

ىگراضات كـارش دامنه اعتره گسترحسينى دربـار

تارضع وزدن آن و نيز موتهاى نظام6مند كـرو ضرور
نى كار اظهار داشت:6 بيانص تغيير قانوخصوكار در

د.ت گيرفتار مدنى بايد صوراستها در قالب يك رخو
ند و بهاسته6هايـى داران كشور مطالبـات و خـوگركار

ايىآيند سه6جانبه6گـراعتقاد ما اين امر بايد در يـك فـر
ننى نبايد بدود. هيچ قانوار گيرسى قرح و بررد طرمور

مافرگر و كارلتى، يعنى كاركاى اجتماعى دونظر شر
ب است كه صداىچود و تنها در اين چـارشته شونو

لت هم حضـورد و دوما شنيده مى6شـوفرگر و كاركار
د.دار

انگـرفاهـى كـاره تـسـهـيـالت روزير كـار دربـار
دميليار١٩٠شد، صد ردر٣٠ى با گفت: در سال جار

د وار مى6گيران قـرگرى در اختيار كـارگرريال بن كـار
احتگاهشى ، تفريحى  و استره ورزپروژ١٢٠بيش از 

لت در دسـتل مستقيـم دوان و با پـوگراى كارنيز بـر
احداث است.

هاىكت داروخانه شرمدير كار
ى بيشان خبر داد: با اعتباردامى اير

مانن تو  ميليو٤٠٠د و از يك ميليار
ى بخشم سال جاردر شش ماهه دو

خانهويالهاى تزريقى دامى اين كـار
د.ى مى6شواه6اندازر

گو بـااد، در گفت6وان بهـرعمر
صداز در٣٢ايسنا بـا اعـالم ايـنـكـه 

هاى دامى كشور از اينهاى دارونياز
د، اظـهـاركـت تـامـيـن مـى6شـوشـر

ىل سال جارداشت: در پنج ماه او
ار لـيــتــر هـز٢٠٠خــانــه ايـن كــار

اكى ضـدن6هاى خـورسپانـسـيـوسـو

اى مقابله ٣٠ ميليارد تومان اعتبار بر
ه قشمجزيرباخشكسالى در

انگـانـى ايـرريـيـس اتـاق بـازر
ىن دالر ميـلـيـو١٥سقـB اعـتـبـار 

سعه اسالمى به بانـكـهـاىبانك تـو
ى و صنـعـت و مـعـدن دركشـاورز

كتهاىجهت در اختيار گذاشتن شر
اند.ا ناچيز خوسط رچك و متوكو

شى در ديدار بـا سـيـسـهخامـو
سـعـهن عمـلـيـاتـى بـانـك تـومـعـاو

اه اظـهـاراسـالمـى و هـيـات هـمــر
ات بـانـكداشت: اعطـاى اعـتـبـار

صىسعه اسالمى به بخش خصوتو
بسيار ناچيز است و منابع اين بانك

ها وخالف آنچه كه در سـمـيـنـاربـر
دد به سوانس6ها اظهار مى6شـوكنفـر

صى نيست و تنـهـا دربخش خصـو
لت6هـافع احـتـيـاجـات دوجـهـت ر

سعه اسالمىمنابع بانك تو
صى نيستد بخش خصو به سو

كت مى6كند.حر
ه به اينـكـه بـخـشى با اشـارو
فتن اعتبار بايـداى گرصى بـرخصو

استارد خود شوارلـت واز كانال دو
سعهتباط مستقيم بيـن بـانـك تـوار

صى شد.اسالمى و بخش خصو
ى ازشى در بخش ديگرخامو

ه بــهسـخــنــانــش ضــمــن اشــار
صى درى بخش خصومايه6گذارسر

گاه6هاشيمى و نيرومينه6هاى پتـروز
صى نيـازد: بخش خصـواعالم كر

د وان دارى در ايربه حمايت بيشتـر
سعه اسالمى بايـسـتـى دربانك تـو

اىى برايش خط اعتبارص افزخصو
ه6هـا بـا ايـن بــخــشاى پــروژاجـر

ىى بيـشـتـرمسـاعـدت و هـمـكـار

داشته باشد.
سعهن عملياتى بانـك تـومعاو

اسالمى در اين ديدار آمادگـى ايـن
ى با بـخـشاى همـكـارا بـربانـك ر
د و گـفـت:صـى اعـالم كـرخـصـو

فـدار وسعه اسـالمـى طـربانـك تـو
صى است و درحامى بخش خصو

نه تالشى دريغاستا از هيچ6گواين ر
د.نمى6ورز

ICDه به تاسيس 6سيسه بااشار
سعهاى توسسه6اى اسالمى بركه مو

صى است گفت: اينبخش خصو
سعهسسه تنها بخشى از بانك تومو

سعـهلى تـواسالمى اسـت كـه مـتـو
ايهصى و ارابط بخش6هاى خصورو

ات به اين بخش6هاست.اعتبار

سيدهاى غربى به صفر ر قاچاق سوخت از مرز
ىانزيت و پايانه66هـاى مـرزنت تر  معـاو

هاىخت از مرزان قاچاق سوكشور گفت ميز
گان جاده6اى به صفرسط نـاوغربى كشور تو

سيده است .ر
هاده با بيان اين مطلب و با اشار بهمن ز

اىبـه اقـدامـات انـجـام شـده از دهـه .٦ بـر
گـانخـت در نـاوان قاچـاق سـوكاهـش مـيـز

جاده6اى گفت از دهم شهـريـور امـسـال دو
گـاند ناوه وروان و پاكستـان اجـازكشور ايـر

اىى برگيرا كه از قسمت زير بارف ديگر رطر
خت اضافى استـفـاده مـى كـنـنـدحمـل سـو

نهايى كهد در دنيا كاميوى افزواهند داد ونخو

ليدگير باشند توخت در زير بارن سواى مخزدار
هادروليد اين خـوخانه66هاى تود و كـارنمى شو

د تبعيت مى كننددر كشور نيز از اين استاندار
.

اىخت برد حمل سواده استاندار بهمن ز
د وان كرار ليتر عنـوا در كشور، هزنهـا ركاميو

گير، امـكـانن در زير بـارگفت تعـبـيـه مـخـز
اهم مى كند كـه يـكـى ازا فـرتخلـفـات رسايـر

دهمينه بـودن ايـن زح از بين بـراهداف اين طـر
هاى غربـى،ى با بيان ايـنـكـه در مـرزاست و

عيتح ممنوقى كشور طرشمالى و شمال شر
ناى كاميوئيل برار ليتر گـازوحمل پيش از هز

ا مىدى را شده است گفت كمتر مورها اجر
ت ها پنـهـانان يافت كه از ديد ايـن نـظـارتو

د اسـتـفـادهى تـصـريـح كــرمـانـده بـاشــد و
ج ان ازاى خروخـت بـرف از سومـتـعـارغيـر

جه بر خـروكشور سـبـب مـى شـد كـه عـالو
مايه ملى از كشور، هزينه66هاى تمام شدهسر

دات كـاال بـه كـشـورارلـيــد و وحـمـل ، تـو
د .اقعى شوغيرو

اده گفت بايد در بخـش حـمـل بهمـن ز
دامدهاى استاندارنقل بين6المللى متكى به درو

خت و ساير كاال6هامينه قاچاق سوباشيم و ز
د.از بين برو

بات مخراى مقابله بـااثـر بر
ستان قشم به  ٣شهرخشكسالى در

د ريال اعتـبـار نـيـاز اسـتميـلـيـار
سـتـانى شهـرجهادكـشـاورزمديـر

قشم گفت اين اعتبار دربخشهاى
اعتى، امـور دام، زردارابـخـيـز

شكى، تـرويـجوباغبانـى، دامـپـز
خـاكاب ودمـى وكـت مـرمـشـارو

د.هزينه مى6شو
ىلاسكشخ دوـزفا درف ىمرك 

موـجه بجـوم ناـتسرـهش نيارد
اهاتسور ،عرازم هب ناور ىاه نش
ـهفولع ـديدش شهاك ،ـاه هداجو

ىاـرب ىفاك ىاذغ دـوبنو ىـعترم
داز ،اهماد نزو شهـاك ،اهماد
و تافلت ،ىماد تاديلوتو ىروا

ىدوبان و ىماد ىاهيراميب عويش
هـدش تالـيـخنزا ىدـايز دادـعت
ــنـتفر ـنــيبزا ـتــفگ ىو ـتسا

ىراـدمادو ىزروـاـشك تـشـيـعم
تـرجاـهم و ـاهاـتسوررد ـىتـنس

ناناوج صوصخب نـانا ىرابجا
الاك قاچاق هديدپ عويشو رهش هب
رــاـــبنـــايز تاـــرثا ــرـــگيد زا

ناـتسرـهش ـنيارد ىلـاـسكـشخ
.تاس

اير به مشهد مى�روند ساالنه ١٥ ميليون ز

يك نماينده مجلس:

ا حذف كندانه نان ردولت نبايد يار
ن اقتصادىكه و عضو كميسـيـودم مبارنماينده مـر

اىانه نان بـراى اسالمى گفت: حذف يـارمجلس شور
آمد و آسيب6پذير مشكل آفريـن اسـت.هاى كم درقشر
گو با باشـگـاهامى حسن6آبادى در گـفـت6ومان بهـرقهـر
آمدى و درجه به بيـكـارد: با تـوان افـزوان جونگـارخبـر

ا حذفانه  نان رلت نبايد ياردم دوى از مـرناكافى بسيار
كند.

انه شيـر،د حذف يارلت در مـورى به تجربـه دو و
دان شـونان گرد و گفت: اگـره كرغ اشـارغ و تخم6مـرمر

اهد شـد.ان خودم6گراكى و مايحتاج مرتمام اقالم خور
ت نقدىانه نان به6صورى در عين حال گفت: اگريارو

دم ابتدا با آن مشكالت مالىد،6مرداخت شودم پربه مر
ان مشكل عـديـده6ارا حل مى6كنند و بعد بـا هـزد رخو
داخت6 اينان پرلت توند، در ضمن دواجه مى شومو
د.ا ندارانه رنه يارگو

اىن اقتصادى مـجـلـس شـور عضو كمـيـسـيـو
فتـناسالمى به زيانهاى هنـگـفـت كـشـور از هـدر ر

ىگيراى جلود و بره كرمقادير زياد نان در كشور اشار
اييهايى كه نـاند با نانـوفتن نان پيشنـهـاد كـراز هدر ر

ىستى بـا مـشـتـرد نـادرخـورند و بـرب مى6پـزغـونامـر
جد به خارد شده و از قاچاق آرخورند،6قاطعانه بردار

د.ى شوگيراز كشور مجدانه جلو

ى در كشور مناسبساختار ادار
قت6نيست و باعث اتالف منابع و و

ى كار بهان از نيرود و اگر بتومى6شو
اقعد، در وشكل بهينه اسـتـفـاده كـر

ى وى از مــشــكــالت اداربـســيــار
د.اقتصادى حل مى6شو

شناس مسائلى، كارمهدى تقو
س دانشـگـاه، دراقتـصـادى و مـدر

گو با ايسنا ضمن اعـالم ايـنگفت6و
د: اين ساختار كهـنـه ومطلب افـزو

دقديمى باعث اتالف منابع مـى6شـو
ى انسانىانيم منابع و نيـروو اگر بتو

شناس:يك كار
دى كشور باعث اتالف منابع مى�شوساختار ادار

لد به كار گيـريـم،ا در جاهاى مـور
د.ليد ملى اقتصادى باال مى6روتو

ى مـاى گـفـت: نــظــام ادارو
ى انسانى بيـش از نـيـازاى نيـرودار
قد حقود و اين امر باعث مى6شودار
مندان پايين بيايـد. هـمـچـنـيـنكار

ه كار در آنـهـا كـاهـش پـيـداانـگـيـز
ى پاييـنه6ورمى6كند و در نتيجه بهـر

مى آيد.
شناس مسائل اقتصادى بـاكار

ده دراسـى گـسـتـركرانـتـقـاد از بـرو
لتى اضافهمانهـاى دوات و سازادار

لت، ساختـارسيع شـدن دود: وكر
ده استاجه كرا با اشكال موى رادار

فطرا برانيم اين نقيصه رو اگر ما بتو
كنيم قطعا بر اقتصاد ما تاثير مثبـتـى

ى مهـمـتـريـنواهد گـذاشـت.خـو
اى رمساله در اصالح ساخـتـار ادار

مساله مديريت دانست و گفت: در
ادى مـا افــرمـديــريــت نــظــام ادار

انيممتخصص هستند كه اگر بتوغير
اددر قسمتهاى مـديـريـتـمـان از افـر

شمتخصص استفاده بكـنـيـم، ارز
فت.اهد رده باال خوافزو

د ٦/٢ان حدواتاق پاياپاى اسناد بانكـى تـهـرى درماه سال جـاردر تير
د ريال مبادله شد.ار ميليارگ سند به مبلغ ٨٦/٧ هزن برميليو

اين ماه شاخصهاىى دركزكز آمار بانك مرش ايسنا به نقل از مرار به گز
سيد كهتيب به  اعداد ٢٠٠٨ و ٣٤٠ رمبلغ اسناد مبادله شده به تـرتعداد و

صد و نسبت به ماه مشابـهدر مقايسه به ماه قبل هر دو شاخـص ١٠/١ در
ايش داشته است.صد افزتيب ٢٨/٦ و ٢٤/٤ درسال قبل به تر

گ سند به مبلغ ٧/ار برد ٢٦٤ هزسى حدود بررهمچنين طى ماه مور
گشت داده شد.ان برد ريال در اتاق پاياپاى اسناد بانكى تهرار ميليار٣ هز

سى شاخص تعداد به عدد ١٢٨/٨ ود بررش در ماه مورارطبق اين گز
سيد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ٣/مبلغ اين اسناد به عدد ٢٦١/٤ ر

صد كاهش داشته  است.از لحاظ مبلغ ٠/٦ درايش وصد افز٣ در
حالى است كه در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته از نظر تعداداين در

ايش داشته است.صد افزاز نظر مبلغ ٢٤/٦ درصد و٩/٣ در
ماه سال ٨١ نسبتهاى تعداد و مبلـغ اسـنـادتيرش دراراساس اين گـزبر

سيد.صد رگشت داده شده به مبادله شده هر دو به ٤/٣ دربر
صدتيب ٥ درماه سال گذشته به ترمبلغ در تير همچنين نسبتهاى تعداد و

ده است.صد بوو ٤/٣ در
ل سال ٨١ در اتاق پاياپاى اسناد بانكىمـاه اوچهارش دراراين گزبنابر

دار ميليارگ سند به مبلغى معادل ٢٩٣/٨ هزن برد ٢١/٤ ميليوان حدوتهر
ريال مبادله شد.

سط شاخصهاى تعداد به عدد ٥/ه متواست كه در اين دورشايان ذكر
ه مشابهسيد كه در مقايسه با دور١٧٣ و مبلغ اسناد مبادله شده به ٢٨٨/٢ ر

ايشصد افزصد و از لحاظ مبـلـغ ٢٢ درسال قبل از نظر تعـداد ٢٦/٧ در
داشته  است.

گ سندار برد ٩٤٩ هزل امسال حدوش طى چهار ماه اوارطبق اين گز
گشتان برد ريال در اتاق پاياپاى اسناد بانكى  تهرار ميلياربه مبلغ ١٢/٨ هز

داده شد.
مبلغسط شاخص تعداد به عدد ١١٥/٩ وه  متو همچنين در اين دور

ه مشابه سـالسيد كه نسبـت بـه دورگشت داده شده بـه ٢٢٥/٤ راسناد بـر
ايش يافته است.صد افزصد و ١٤/٥ درتيب ٢/٩ درگذشته به تر

گشت دادهل سال ٨١ نسبت اسناد برماه اوچهارش دراراساس اين گزبر
سيد.صد رشده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ هر دو به ٤/٤ در

ماه سال گذشته از نظراين در حالى است كه نسبتهاى مزبور در چهار
ده است .صد بوصد و از لحاظ مبلغ ٤/٦ درتعداد٥/٤ در

گ سند بر٦٫٢مبادله 
اتاق پاياپاى اسناد بانكىدر

ار تن زبـالـه بـهانـه ٧ هـز روز
ك منتقل مىمحل دفن زباله كهريز

صد از كل زباله هـاد كه ١٠ درشو
ا كاغذ تشكيل مى دهد.ر

مـىابـط عـمـوش روار بـه گـز
نان بخشى مـعـاوناحيه سبـز تـهـر

ك باكز دفن زباله كهريزايى مراجر
انه ٧٠٠اعالم اين خبر گفت: روز

اه با زباله تر در ايـنتن كاغذ همـر
د.كز دفن مى شومر

ار تن ازى با بيان اينكه ٥ هز و
كع زبـالـه هـاى كـهـريــزمـجـمـو

د: دفنخانگى هستند تـاكـيـد كـر
ابـر بـا قـطـع ٧٠٠٣ تـن كـاغـذ بـر

هكتار جـنـگـل در روز اسـت كـه
مايها سرد زيربسيار جاى تاسB دار

د.هنگفتى از كشور دفن مى شو
ه به ايـنـكـه بـخـشـى بـا اشـار

انهانى��ها روز تهر
ان با ١٢ ساعت تاخير انجام شداز ـ تهر پرواز شيرا نابود مى كنندسه هكتار جنگل ر

ان،ازـ تهراز شيراپيمادر پرو نقص فنى هو
ان به مدت بيشدانى6مسافرگـره6و سرباعث دلهر

از ١٠ ساعت شد.
انازـتهـره ٤٢٢ شيراز شمـاران پرو مسافـر

دانىگرى پس از ساعتها سرروز شنبه هفته جار
اپيما،د ادامه نقص فنى در هوجودگاه با ودر فرو
ان شدند.م تهرانى عازبا نگر

گواز در گفت وان اين پروخى از مسافـر بر
ى اسالمى، بـاى جمهـورارگزنگار خـبـربا خبـر

ضعيت اظهار داشتند:ضايتى از اين واظهار نار
ايشهاى داخلى افزازاپيماها در پرونقص فنى هو

ضعـيـتدى نيـز در ويافته اسـت و هـيـچ بـهـبـو
د.ها مشاهده نمى6شوازپرو

هاز شمـاران، پرو به گفته يكـى از مـسـافـر
د ساعت ١١ صبحار بواپيمايى «هما« قر٤٢٢ هو

اناز به مقصد تهـردگاه شيـرروز يادشده از فـرو
د، اما متاسفانه پس از ساعتها تاخيـرانجام شو

از ساعت ٢٣/٣٠و داشتن نقص فنى،اين پرو
فت.ت گرهمان صور

اپـيـمـاان ايـن هــو يـكـى ديـگـر از مـسـافـر
ان شد كـهم تهراپيماى ياد شده در حالى عـازهو

د.از سه بار دچار نقص فنى شده بوقبل از پرو
اپيـمـاى ايـربـاس ابـتـداى، هـو به گـفـتـه و

د، دچار نقصاز بوم شيران عازهنگامى كه6از تهر
گشت .ان بازفنى شد كه به ناچار به تهر

  اما پس از چند ساعت بار ديگر به مقصـد
د.از كراز پروشير

اپيـمـا درشد: ايـن هـو اين مـسـافـر يـادآور
ان نيز به دليل نقص فنى،از به تهرگشت از شيرباز

دانده شد.گراز بازدگاه شيرمجددا به فرو
ان درد: در مدت انتظار مسافرى تاكيد كر و

نه خدمات و تسهيالتـىاز،هيچ گودگاه شيرفرو
اهم نشد.اى انها فربر

د ايــنجـواز يـادشـده بــا وان پــرو مـسـافــر
اپيمايىمان هوظيفه سازسند كه ومشكالت مى6پر

النى شدنمينه چيست؟ و با طوى در اين زكشور
ل پاسخگويى به زيانهاىها چه6كسى مسووازپرو

مـىابط عمـوان است؟ مـديـر روده به مسـافـرارو
هان «هما« دربارى اسالمى ايراپيمايى جمهورهو

مان بـاها گفت: هم زد و تاخيـرجواشكاالت مو
تاى مسافـرديك شدن تعطيالت، تقاضـا بـرنز

ايـىگان هوانايى ناوج از توبيش از گذشته و خار

مينـهد: در اين زى افزوكشور است. على بشيـر
دى خوازد تااز تمام امكانـات پـروهما تالش دار

ان استفاده كند.اى جا به جايى مسافربر
اىاپيمايى هما بـركت هوى، شر به گفتـه و

ت به هنگـامدم جهت مسافرهاى مرپاسخ به نياز
اپيماهاى رزروبروز نقص فنى ناچار است از هو

انى شـده بـه عـنـونـامـهــ ريــزهـاى بـرازدر پـرو
جايگزين، استفاده كند.

د: هنگام بروز نقص فنى درى اضافه كر و
مـاند، بايـد زجوفع نقايـص مـوستانـهـا و رشهـر

د نظردگاه مورد تا قطعات به فروف كرزيادى صر
ع منجر به تاخير بيـشضود كه اين مـوسال شوار

اهد شد.از حد خو
جه به اين كه تاميند: با توى تاكيد كر بشير

تـاهمان كوام در زاى اعـزاپيماى جايگـزيـن بـرهو
ها نيز قابل پيشان تاخيراين ميزمسير نيست، بنابر

د.اهد بوـ بينى نخو
ه6بر تـامـيـنكت عـالود : اين شـرى افـزو و

د بر اساسارنه مواين گومات و قطعات، درملزو
ى جديد نيـزازانين مجبور اسـت از كـادر پـروقو

ام كند.د نظر، اعزاستفاده و به محل مور

شدال يـكـى از روانشه يـا گـوتـر
انشههاى دفن زباله است و هر تر

ن ريال هزينـهبيش از ١٠٠ ميليو
ه درد: امــروزد / اضـافـه كـردار

فته به جاى دفـنهاى پيشـركشور
از دستگاه زباله سوز استفاده مى

د كه به دليل قيمت بـاالى انشو
ش امكـان پـذيـران اين رودر ايـر

د: دفن زبـالـهى افزونيـسـت. و
اى خـطـر زيـسـت مـحـيـطـىدار

الن هرزيادى است كه بايد مسئو
اى اين مسالهاه حلى بردتر رچه زو

بينديشند.
كـز دفـنايى مـرن اجـر معـاو

ك در پايان گفـت:زباله كهـريـز
صد از كل زباله هافقط ٨ تا ٩ در

نهدود تبديل و بـقـيـه از گـربه كـو
د.ج مى شوه خارف دوبارمصر

انريهاى دامى اكت دارورشتجهيز 
لهاىار شيشه محلـو هـز٣٠انگل، 

ن ميليـو٣٠تيـك، اكى آنتى6بيـوخور
اكـى ضـدس6هـاى خــورلـوعـدد بـو
نگار سرنگ، هـز سر٣٠٠انگـل، 

MC٥٠ و DCپمادهاى پستـانـى 
١٠٠لتى ويتامين و در مون پـوميليو

ليدتيك توهاى آنتى6بيودرار بسته پوهز
نامه آتىده است.او همچنيـن بـركر

ليدى بخش تواه6اندازا ركت راين شر
ع ويالهاى تـزريـقـى دامـىهفت نـو

دانـــســـت و اظـــهـــار داشــــت:
دستگاه6هاى اين بخش بايد از كشور

د.د شوارآلمان و

هاىكت داروخانه شرمدير كار
ايىان اشتغال6زه ميزان درباردامى اير
 نفـر در٧٠د ح گفت: حدواين طـر

خانه به طـورحال حاضر در اين كار
ل به كار هستند كه سهمستقيم مشغو

سـاز، ســهشـك، يـك دارودامـپــز
لوژيست، سه شيميست وميكروبيو

ق6ديپلم هستند.مابقى ديپلم و فو
نـشــاناو هـمـچـنـيـن خــاطــر

ى بـخــشاه6انــدازســاخــت: بــا ر
 نفـر ديـگـر٢٠ويالهاى تـزريـقـى، 
ل بـهخانه مشغومستقيما در اين كـار

ند.كار مى6شو

ىدارى شهـرمان پايانه مـسـافـربـرعامل سـاز مديـر
د اعتبار و اختصاص نـدادنمشهد گفت،به دليل كمبو

ىه پايانه اصلى مسافربرند ساخت پـروژقع آن روبه مو
د.اين شهر به كندى پيش مى6رو

د، ساخت ايننا« افزوعيمى « به «ايرضا ز «غالمر
سعت ٤٧ هكتار آغاز شده كه در سال ١٣٧٦ در وپروژ

صدد ريال هزينـه، فـقـط ٣٠ درن با ٤٠ ميـلـيـارتا كنـو
جه به نيازداشت، با توى اظهارفت داشته است. وپيشر

ائر به اين شهر،ن زد ساالنه ١٥ ميليوشهر مشهد و ورو
عت بخشيـدن بـه كـاراى سـرقع اعتبـار بـرتامين بـه مـو

ت تامين اعتبـارعيمى گفـت، در ورى است. زضرور
ماننامه زه عظيم تا پايان سال ١٣٨٥ طبـق بـراين پروژ

د، با اينى افزوسيد. واهد رى خوداره بربندى به بهر
ى مشهدى پايانه اصلى مسافربـرداره6براى بهرحال بر

د ريال اعتبار ديگر نياز است، كه بايد از٣٠٠ ميليار
ىد. وطريق تسهيالت بـانـكـى و مـلـى تـامـيـن شـو

قع آن ود اعتبار، اختصاص ندادن به6موگفت، كمبو
ىدى در ساخت پايانه مسافربرايش مصالح كاربرافز

انكارانى دست انـدراملى است كه نـگـراز جمله عـو
ده اسـت.ا دو چنـدان كـرعـه رساخـت ايـن مـجـمـو

اين پايانهد، درى مشهد افزوعامل پايانه مسافربرمدير
قفگاهخت، تـوجمعى، جايگاه سـودروقفگاه خـوتو

گاه، آتـش نـشـانـى وى،تعـمـيـرتاكسـى، غـذاخـور
فته شده است.نظر گرم يدكى درازضه لوشگاه عرفرو

اكزسى به مرتاليV كتب در
 تحقيقاتى خصوصى واگذار مى�شود

شش و پرورت آمـوزارى وزنامه6ريـزهش و بـرمان پـژون سـازمعـاو
شى كشور به بخش6هاىسى مقاطع مختلB آموزگفت: تاليB كتب در

بشناسان مجـران و كـارلتى و صاحب6نظـرصـى و دوتحقيقاتى خـصـو
د.اگذار مى6شوو

مان حفاظت محيط6زيست مهـدىشى سازنت آموزش معاواربه گز
كشور جهان١٢ى سبز در ميان نماينـدگـان ه6ورنويد كه در همايش بهـر

سيدهن جلد كتاب به چاپ رميليو١٧٠د: امسال سخن مى گفت، افوز
شهريور١٥ان از ل شهريور و در تهراست كه توزيع آنها در استان6ها از او

آغاز شده است.
سىط به تاليB، چاپ و توزيع كتب درى امور مربواگذارى از وو

ش وت آموزارد: وزداد و اضافه كـرصى خبـردر كشور به بخش خـصـو
ت بهسى دعوان جهت تهيه و تاليB كتب درش از كليه صاحب6نظرپرور

ان كتابعنو١٥لين گام تاليB ده است و به همين منظور در اوعمل آور
دهان سپرهشگرسانه6ها منتشر شده به پژوانى كه در راخوسى از طريق فردر

شده است.
د نظر در كتـبد: گنجاندن مفاهيم زيست محـيـطـى مـورى افزوو

ش معلمان استا و آموزنامه و تدوين محتـواى برمان برمند زسى نيازدر
ش مفاهيم زيست محيطىسانه6ها به آموزتى كه راستا در صورلى در اين رو

اهد داشت.ى خوتاهترمان كوند تاثير عملى آن زبه طور جدى اهتمام ورز
ش اظهـار داشـت:ى آمـوزنامـه6ريـزهـش و بـرمان پـژون سـازمعـاو

شهنگ است و گسترى سبز بيش از آن كه يك فعاليت باشد يك فره6وربهر
انانجوانان و نوهنگ آفرينى مناسب مى باشد و جومند فرو تعميق آن نياز

هنگى باشند.انند بهترين و مستعدترين مخاطبان اين پديده فرمى6تو
اده6هاى هرعه خانـون دانش6آموز به اضافه مجموميليـو١٨جه به  تو

دنش و خطير بوش و پروردگى مخاطبان آموزيك از آنان بيانگر گستـر
ع محيط زيستضومينه موى در زنه تصميم6گيرگوسالت آن است لذا هرر

ن حاضر مى باشد بايد با حساسيتكه يكى از چالش6ها و معضالت قر
د.تخانه6ها دنبال شوارمان ها و وزش و ساير سازش و پرورسط آموزتو


