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عجب شیر   روزانهم رسارسی صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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ساعدی: 

عمده مشکالت اقتصادی 
نتیجه سوء مدیریت دولت است

روابط بانکی 
ایران و کره جنوبی 

محور اصلی مذاکرات همتی

مشکالت اقتصادی امروز کشور فقط نتیجه تحریم ها نیست
مردم بالتکلیف هستند و نمی دانند که قیمت  کاالها به چه شکل است

عالقه مندی ایران برای توسعه روابط دوستانه به کره جنوبی
سیاست های آمریکا در فشار حداکثری خود شکست خورده است

محافظه کاری کره ای ها از ترس جریمه آمریکایی ها
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رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

یک عده دالل تولیدهای مادر آذربایجان 
را به تعطیلی کشاندند 

رانت هزاران میلیارد تومانی 
خصوصی سازی ها نصیب افراد خاص شد 

 وزیر بهداشت می تواند جلوی 
امضاهای طالیی را بگیرد

برای نماینده مجلس شدن
 کسب چه مقدار رای الزم است؟

با کمترین بودجه، برای ادامه حیات 
این ورزش تالش می کنیم

اگــر همــه ضوابــط محیــط زیســت اعمــال شــود 
بســیاری از واحدهــای تولیــدی بایــد تعطیــل شــوند کــه 

ــت. ــد اس ــق تولی ــداف رون ــر اه ــن مغای ای
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی 
اعــام  کــرد : جامعــه بایــد آگاه باشــد کــه برخــی افــراد 
مســایل محیــط زیســت را دســتاویز خــود قــرار داده و در 
پوشــش آن و بــه نفــع خــود تبلیغــات سیاســی مــی کنند.

بــه گــزارش وقــت نیــوز، حمیــد قاســمی بــه مناســبت 
روزجهانــی محیــط زیســت در اجتمــاع نمازگــزاران 
تبریزگفــت :  مــا بــه محیــط زیســت بــه عنــوان حقــوق 
ــگاه مــی  ــات هســتی ن ــده و ضامــن حی نســل هــای آین
ــم همــه در حفــظ آن کوشــا باشــند. ــم و انتظارداری کنی

ــه  ــدارد ب ــازه ن ــی اج ــرد و گروه ــچ ف ــزود :هی وی اف
ــام  ــه نظ ــد ک ــورد کن ــت برخ ــط زیس ــا محی ــی ب طریق

ــد. ــر بیفت ــه خط ــتی ب ــات هس حی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی 
بــا تشــریح اهمیــت تولیــد از یــک ســو و ضــرورت حفــط 
ــم  ــر بخواهی ــت : اگ ــر گف ــوی دیگ ــت از س ــط زیس محی
ــم  ــل کنی ــزان 100 درصــد اعم ــه می ــط را ب ــه ضواب هم
ــه  ــوند ک ــل ش ــود بایدتعطی ــای موج ــیاری از واحده بس
ــام  ــه ن ــال ب ــذاری س ــیر نامگ ــف مس ــاق مخال ــن ااتف ای

ــد اســت . ــق تولی رون
ــط زیســت  ــه محی ــه مقول ــن رو ب ــه داد : از ای وی ادام
ــگاه  ــه معــروف و دفــاع از حق النــاس ن ــه عنــوان امــر ب ب
می کنیــم و انتظــار چنیــن دیدگاهــی از ســوی دیگــران 

می کنیــم.
وی همچنیــن اهمیــت و ارزش محیــط زیســت از 
دیــدگاه روایــات و آیــات الهــی را مــورد تاکیــد قــرار داد و 
گفــت : محیــط زیســت  و منابــع طبیعــی موهبــت الهــی 
اســت و نبایــد مــورد تهدیــد و تعــرض قــرار گیــرد  و یــا 

بــی حســاب و کتــاب از آن اســتفاده شــود..
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــا اســتناد 
ــه  ــاره نســبت ب ــاب د ب ــر معظــم انق ــش رهب ــه فرمای ب
مســاله محیــط زیســت، گفــت: همــان  طــور کــه ایشــان 
فرموده انــد محیــط زیســت مســاله ایــن دولــت و آن 
دولــت، ایــن فــرد و آن فــرد و یــا ایــن جنــاح و آن جنــاح 
ــد  ــی اســت و بای ــی کشــوری و مل ــه موضوع نیســت بلک

ــرای حــل مشــکاتی آن همــه مــردم همــت کننــد. ب
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه اداره کل حفاظــت محیط 
آذربایجان شــرقی  عرصه هــای  در کل  اســتان  زیســت 
ــه  ــد ک ــت می کن ــا را حفاظ ــد عرصه ه ــدود 1۳ درص ح
حــدود ۵۹0 هــزار هکتــار از مســاحت کل اســتان اســت،

وی گفــت : از کل عرصــه هــای اســتان فقــط 1۳ 
ــاحت کل  ــار از مس ــزاز هکت ــامل ۵۹0 ه ــد آن  ش درص
اســتان توســط اداره کل حفاظــت از محیــط زیســت 
ــار از  ــزار هکت ــدود 80 ه ــه ح ــود ک ــی ش ــت م حفاظ
ــن عرصــه هاســت. ــه ای ــباران از جمل ــای ارس ــگل ه جن

بــه گفتــه وی بقیــه عرصــه هــای اســتان  در اختیــار 
ــرار دارد. ــع طبیعــی اســتان ق اداره کل مناب

 محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی بــر اســاس اعــام  
گونــه  و  ۳۴۵  گیاهــی  گونــه  دارای ۲۵00  قاســمی 

ــت. ــوری اس جان

وی خاطرنشــان کــرد:  بــا توجــه بــه اینکــه در 
ســال های پیشــین در رابطــه بــا جنگل هــای شــمال 
تنفســی اعــام شــد، یــک توقــف بهره بــرداری داده 
شــد از ایــن رو یــک ســری افــراد خریــدار چــوب درخــت 

هجــوم بــه اســتان های غیرشــمالی آوردنــد. 
ــا  ــر ی ــان صنوب ــت درخت ــرد: کش ــه ک ــمی اضاف قاس
ــق دارد و  ــرقی رون ــتان آذربایجان ش ــه در اس ــان قلم هم
ــود،  ــوب می ش ــز محس ــان نی ــد زارع ــع درآم ــی منب حت
ــات  ــه وجــود برخــی اراضــی و باغ ــا توجــه ب ــن رو ب از ای
شــخصی در منطقــه ارســباران، ایــن زراعــت چــوب 

ــرد.  ــام می گی ــا انج ــط آنه توس
ــان اینکــه موضــوع زراعــت چــوب برعهــده  ــا بی وی ب
ــع  ــد از قط ــت: بع ــت، گف ــاورزی اس ــازمان جهادکش س
درختــان مجــوز حمــل توســط اداره کل منابــع طبیعــی 

صــادر می شــود. 
ــرداری از جنــگل  ــر اینکــه بهره ب ــد ب ــا تاکی قاســمی ب
در ارســباران ممنــوع اســت، گفــت: در چنــد مــاه گذشــته 
موضــوع محیــط زیســت و قطــع درختــان بــه یــک نگــران 
همگانــی تبدیــل شــده اســت ولــی قطــع و یقیــن 
ــورد  ــا برخ ــباران ب ــای ارس ــف در جنگل ه ــه تخل هرگون
جــدی روبــه رو شــده  و هــر متخلفــی کــه دســتگیر شــده 

ــه قــوه قضائیــه معرفــی شــده اســت. را ب
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــا اســتناد 
ــط زیســت،  ــون حفاظــت محی ــواد 1 و ۶ و 1۶ قان ــه م ب
ــت: از  ــان اســت، گف در حــال حاضــر فصــل رشــد گیاه
ــا در ۵  ــم ت ــت کردی ــاورزی درخواس ــازمان جهادکش س
شهرســتان کــه حــدود جنگل هــای ارســباران را تشــکیل 
می دهــد مجــوز قطــع درختــان را ممنــوع اعــام کنیــم. 
وی بــا تشــکر از حساســیت های مــردم و وجــود 
ــه  ــان گرفت ــع درخت ــه قط ــوی هرگون ــا، جل محدودیت ه
شــده و بــا متخلفــان برخــورد می  شــود، گفت:البتــه 
اســتان های  از  درخــت  حامــل  کامیون هــای  برخــی 

ــت.  ــباران گذاش ــاب ارس ــه حس ــر را ب دیگ
ــورد  ــتان را م ــودن اس ــی ب ــه صنعت ــمی در ادام قاس
اشــاره قــرار داد و گفــت: در حــال حاضــر ۷ هــزار واحــد 
صنعتــی و معدنــی در اســتان وجــود دارد کــه  ۳۶00 از 

ــال هســتند.  ــا فع آن واحده
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خاطرنشــان 
ــگاه،  ــیمی، پاالیش ــل پتروش ــادر از قبی ــع م ــرد:  صنای ک
داروســازی و فــوالد، معــادن و مــس در نوبــه خــود 
بــرای اقتصــاد اســتان تاثیرگــذار هســتند ولــی در محیــط 
ــرای ایــن منظــور در  زیســت تاثیــرات منفــی دارد کــه ب

مرحلــه ســاخت و بهره بــرداری براســاس قانــون و مقــررات 
ــود.  ــه می ش ــی ارائ ــا ضوابط ــد واحد ه ــب فرآین ــه تناس ب
ــه، اصاحــات دودکــش  ــه تصفیه خان ــزود: توصی وی اف

ــود ــه می  ش ــره توصی و غی
ــش  ــبانه روزی پای ــورت ش ــه ص ــا ب ــن واحده همچنی
می شــود کــه در مرحلــه اول تخلــف تذکــر و در مرحلــه 
دوم پلمــب و معرفــی بــه قــوه قضاییــه انجــام مــی  گیــرد. 
ــراد  ــی از اف ــه برخ ــف از اینک ــراز تاس ــا اب ــمی ب قاس
ــتفاده  ــی و اس ــای غیرکارشناس ــه دادن  نظریه ه ــدام ب اق
ــع  ــه تب ــا ب ــد ت ــی می کنن ــد آلودگ ــام مانن ــات ع از کلم
آن اهــداف خــود را دنبــال کننــد، افــزود: همــکاران 
ــا تــاش شــبانه روزی ســعی دارنــد تــا  محیــط زیســت ب
آلودگــی واحدهــا را بــه حداقــل برســانند بــه طوریکــه در 
کان شــهر تبریــز بــه دلیــل کنتــرل و پایش هــا و توزیــع 
ســوخت بــا کیفیــت ایــن آالیندگی هــا بــه حداقــل 

رســیده اســت. 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ادامــه داد: 
ــه ۳۳۴ روز  ــتان ب ــاک در اس ــداد روز پ ــال ۹۷ تع در س
ــش  ــین افزای ــال های پیش ــا س ــه ب ــه در مقایس ــید ک رس

ــادی داشــت.  زی
ــازی در  ــای مج ــبهاتی در  فض ــت: ش ــان داش وی اذع

رابطــه بــا آالیندگــی واحدهــای خــاص مطــرح شــد کــه 
ــود. ــه ایــن واحدهــا ب برخــی از آنهــا شــیطنت نســبت ب

قاســمی متذکــر شــد: بــا حفــظ محیــط زیســت بــرای 
حمایــت از واحدهــا و رونــق تولیــد دنبــال ایــن هســتیم 
ــم و  ــه در تحری ــد چراک ــاق بیافت ــد اتف ــق تولی ــا رون ت
ــد  ــق تولی ــا رون ــاً ب ــم و قطع ــرار داری ــی ق محدودیت های

ــی رود. ــن م ــکاری از بی بی
وی یــادآور شــد: پاالیشــگاه تبریــز واحــد امــروز 
ــد  ــدف تولی ــا ه ــال ۵۶  ب ــه در س ــت بلک ــروز نیس و دی
فرآورده هــای نفتــی بــه بهره بــرداری رســید و یکــی 
ــه طوریکــه در  از واحدهــای ظرفیــت آالیندگــی اســت ب
ــته  ــری داش ــات موث ــی اقدام ــش آالیندگ ــا کاه ــه ب رابط

ــم.  ــام داده ای ــزی انج ــق برنامه ری ــه طب ک
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان خاطرنشــان 
کــرد: پاالیشــگاه هم پــای ملــت و دولــت در تولیــد بنزیــن 
و گازوئیــل بــا کیفیــت، باعــث شــده  تاثیرگــذار در کاهش 

روزهــای ناســالم باشــند. 
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کلیــه واحدهــای نفتــی ذاتــا 
آالینــده هســتند و مــا تــاش بــه حداقــل رســاندن آنهــا 
ــت  ــن نیس ــی ای ــه آالیندگ ــرد: البت ــح ک ــم، تصری داری
کــه بــا پرداخــت جرائــم آنهــا را رهــا کنیــم بلکــه تمــام 
واحدهــای دارای ظرفیــت آالیندگــی کــه آالیندگــی 
خــود را رفــع نکــرده اســت از دیــد محیــط زیســت 
آالینــده بــوده و ایــن جرائــم بــه حســاب حفاظــت محیــط 
ــم توســط اســتانداری  ــن جرائ ــه ای ــد بلک زیســت نمی آی
ــط  ــش محی ــط زیســت شــهری و افزای ــت محی و در جه

ــود.  ــه می ش ــاب هزین ــبکه فاض ــت و ش زیس
ــه  ــت ک ــر کاوه سوداس ــد دیگ ــرد: واح ــح ک وی تصری
ــه  ــت ب ــرار گرف ــراد ق ــی اف ــت برخ ــورد تاخ ــتر م بیش
ــه در ســال 8۳ و  طوریکــه کاوه ســودا واحــدی اســت ک
در شهرســتان مراغــه ایجــاد شــد کــه از نمــک دریاچــه 
اســتفاده کــرده و کربنــات ســدیم تولیــد می کنــد و ایــن 
تولیــد همــان مــاده اولیــه کارخانجــات شیشــه و شــوینده 

ــد.  ــن می کن ــور را تامی کش
ظرفیــت  دارای  واحــد  ایــن  داد:  ادامــه  قاســمی 
آالیندگــی اســت ولــی بــه خاطــر مدیریــت قــرار بــود تــا 
ــده از  ــاد ش ــاب ایج ــکل پس ــه ش ــه ب ــی ک ــن آالیندگ ای

ــود.  ــر ش ــه تبخی ــق حوضچ طری
ــح  ــتان توضی ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
در  و  بــود  غیراســتاندارد  حوضچه هــا  متاســفانه  داد: 
ســال 8۹ دیــواره الگــون یــا حوضچه هــا شکســته 
ــود  ــوده می ش ــم آب آل ــاک و ه ــم خ ــه ه ــود ک می ش
و بافاصلــه مســووالن امــر دایــه مهربان تــر از مــادر 
شــدند و همــکاران مــا را مــورد تهمــت و بی مهــری قــرار 

می دهنــد. 
وی اضافــه کــرد: بــه دلیــل تشــابه پســاب ایــن واحــد 
ــا آب  ــود ت ــده ب ــت ش ــه، درخواس ــه ارومی ــا آب دریاچ ب
ــی  ــود ول ــل ش ــه منتق ــن دریاچ ــه ای ــابهت ب ــور مش ش
نگرانــی داشــتیم احتمــال نفــوذ بــه آب هــای زیرزمینــی 
ــی  ــال بررس ــدد در ح ــات متع ــی جلس ــی ط ــود ول ش
ــن منطقــه هســتند و اگــر تاییــد  آب هــای زیرزمینــی ای

ــد شــد ــورد خواه ــررات برخ ــق مق شــود طب

مدیر کل محیط زیست آذربایجان  شرقی:

برخی افراد مسایل محیط زیست را سیاسی می کنند
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ـــان  ـــا بی ـــه ب ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام س
ـــا  ـــود ت ـــاز ب ـــر نی ـــه صب ـــک هفت ـــا ی ـــه تنه اینک
ـــکا  ـــور آمری ـــس جمه ـــای رئی ـــودن ادع ـــوچ ب پ
ـــد  ـــود، تاکی ـــت ش ـــران ثاب ـــا ای ـــره ب ـــرای مذاک ب
ـــکار  ـــض آش ـــل نق ـــد در مقاب ـــان بای ـــرد: جه ک
اصـــول بنیادیـــن حقـــوق بیـــن الملـــل بـــا 
ـــش نشـــان  ـــکا واکن ـــم توســـط آمری ـــزار تحری اب

ـــد.  ده
»ســـیدعباس  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ـــازه وزارت  ـــدام ت ـــه اق ـــش ب ـــوی« در واکن موس
ــرکت  ــم شـ ــکا در تحریـ ــه داری آمریـ خزانـ
ـــم  ـــدام رژی ـــن اق ـــران، ای ـــیمی ای ـــای پتروش ه
آمریـــکا را شـــدیداً محکـــوم کـــرد و آن را 
ــه  ــادی و در ادامـ ــم اقتصـ ــداق تروریسـ مصـ
خصومـــت هـــای مســـتمر کاخ ســـفید علیـــه 

ملـــت ایـــران دانســـت.
ـــه  ـــک هفت ـــا ی ـــه تنه ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
صبـــر نیـــاز بـــود تـــا پـــوچ بـــودن ادعـــای 
رئیـــس جمهـــور آمریـــکا بـــرای مذاکـــره بـــا 
ـــار  ـــت فش ـــزود: سیاس ـــود، اف ـــت ش ـــران ثاب ای
ـــت  ـــت شکس ـــک سیاس ـــکا ی ـــری آمری حداکث
خـــورده اســـت کـــه بارهـــا توســـط روســـای 

جمهـــور پیشـــین آن کشـــور امتحـــان شـــده 
ـــت  ـــت و دول ـــتباه اس ـــیری اش ـــن مس ـــود. ای ب
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــن باش ـــد مطمئ ـــی توان ـــکا م آمری
هیـــچ یـــک از اهـــداف تعییـــن شـــده بـــرای 

ـــید. ـــد رس ـــت نخواه ـــن سیاس ای

ـــای  ـــه ادعاه ـــور خارج ـــخنگوی وزارت ام س
برخـــی مقامـــات آمریکایـــی بـــرای مذاکـــره 
ـــا  ـــی و صرف ـــه، غیرواقع ـــران را فریبکاران ـــا ای ب
ـــت  ـــی دانس ـــکار عموم ـــه اف ـــب توج ـــرای جل ب
ـــاالت متحـــده  ـــدام ای ـــن اق ـــار داشـــت: ای و اظه

مغایـــر بـــا اصـــول و قواعـــد اساســـی روابـــط 
و حقـــوق بیـــن الملـــل و نیـــز تعهـــدات 
ـــات  ـــوده و موجب ـــم ب ـــن رژی ـــی ای ـــن الملل بی
فراهـــم  را  آن  المللـــی  بیـــن  مســـئولیت 

ــد آورد. خواهـ
ـــزود: همـــه کشـــورها مســـئولیت  موســـوی اف
دارنـــد تـــا در برابـــر نقـــض آشـــکار اصـــول 
بنیادیـــن حقـــوق بیـــن الملـــل واکنـــش 
نشـــان داده و اجـــازه ندهنـــد دســـتاوردهای 
ـــه  ـــه چندجانب ـــی در زمین ـــن الملل ـــه بی جامع
گرایـــی بـــه واســـطه اقدامـــات زورمدارانـــه و 
ـــش  ـــکا بی ـــه آمری ـــات حاکم ـــه هی ـــک جانب ی

از پیـــش از بیـــن بـــرود.
ـــته -  ـــکا روز گذش ـــه داری آمری وزارت خزان
ـــرد  ـــام ک ـــه اع ـــی خصمان ـــه - در اقدام جمع
۳۹ نهـــاد مرتبـــط بـــا صنایـــع پتروشـــیمی 
ــود  ــای خـ ــت تحریم هـ ــران را در فهرسـ ایـ
قـــرار داده اســـت. طبـــق ایـــن بیانیـــه، 
ـــارس  ـــج ف ـــیمی خلی ـــع پتروش ـــرکت صنای ش
بـــه  وابســـته  شـــرکت   ۳۹ همچنیـــن  و 
ـــم  ـــارس تحری ـــج ف ـــیمی خلی ـــع پتروش صنای

ند. شـــده ا

موسوی با اشاره به تحریم شرکت های پتروشیمی ایران:

تنها یک هفته صبر پوچ بودن ادعای آمریکا 
برای مذاکره با ایران را ثابت کرد

رئیــس کمیســیون امورداخلــی کشــور و 
شــوراها بــا اشــاره بــه تغییراتــی کــه در ســال 
ــت  ــده اس ــاد ش ــات ایج ــون انتخاب ۹۶ در قان
ــد آرا  ــب ۲0 درص ــا کس ــان ب ــت: داوطلب گف
ــه مجلــس راه پیــدا  ــات، می تواننــد ب در انتخاب

ــد.  کنن
محمدجــواد  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
کولیونــد، در تشــریح قانــون انتخابــات مجلــس، 
اظهــار داشــت: ســال ۹۶ اصاحاتــی در قانــون 
انتخابــات مجلــس انجــام شــد تــا اگــر اعضــای 
ــوری  ــد کاندیدات ــز قص ــهرها نی ــوراهای ش ش

ــل  ــاه قب ــد، ۶ م ــس را دارن ــات مجل در انتخاب
مــاده  »الــف«  بنــد  در  دهنــد.  انصــراف 
۲۹قانــون انتخابــات مجلــس ایــن موضــوع 

ــت. ــده اس ــد ش قی
رئیــس کمیســیون امورداخلــی کشــور و 
شــوراهای مجلــس شــورای اســامی بیــان 
ــد  ــهر در بن ــورای ش ــای ش ــا اعض ــرد: قب ک
»ب« مــاده ۲۹ قانــون انتخابــات مجلــس مــورد 
ــم  ــر حک ــه بناب ــد ک ــه بودن ــرار گرفت ــاره ق اش
ــوری در حــوزه  بنــد »ب« در صــورت کاندیدات
ــات  ــل از انتخاب ــاه قب ــد ۲ م ــود بای ــرو خ قلم

اســتعفا می دادنــد امــا اکنــون اعضــای شــورای 
شــهر نیــز مشــمول بنــد الــف هســتند و بــرای 
کاندیداتــوری در هــر جایــی بایــد ۶ مــاه قبــل 

ــد. ــتعفا دهن اس
وی افــزود: در مــورد ائمــه جمعــه نیــز 
همیــن حکــم صــادق اســت و اکنــون مشــمول 
ــی  ــتند، در صورت ــاده ۲۹ هس ــف« م ــد »ال بن

ــد. ــد »ب« بودن ــمول بن ــا مش ــه قب ک

تغییر قانون انتخابات مجلس نسبت به 
انتخابات دوره دهم

ــات  ــه اینکــه در انتخاب ــا اشــاره ب ــد ب کولیون
ــس  ــه مجل ــرای ورود ب ــس ب ــم مجل دوره ده
کســب  را  آرا  درصــد   ۲۵ بایــد  کاندیداهــا 
می کردنــد، گفــت: اکنــون هــر کســی ۲0 
درصــد آرا را کســب کنــد بــه مجلــس راه پیــدا 

می کنــد.
ــورای  ــس ش ــرج در مجل ــردم ک ــده م نماین
انتخابــات  کاندیداهــای  گفــت:  اســامی 
مجلــس درصــورت کســب ۲0درصــد آرا در 
دور اول بــه مجلــس راه پیــدا می کننــد و 

ــرود،  ــه دور دوم ب ــات ب ــه انتخاب ــی ک در صورت
ــت  ــه دس ــبی را ب ــت نس ــه  اکثری ــی ک داوطلب
آورد بــه عنــوان منتخــب مــردم آمــاده حضــور 

می شــود. مجلــس  در 

کسب بیست درصد از آرا صحیح شرط 
حضور در مجلس است

بــه اســتناد تبصــره ۳ مــاده 1۹ قانــون 
ــاک  ــامی، م ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
انتخــاب منتخــب، کســب بیســت درصــد از آرا 
ــوزه  ــوذه آن ح ــه کل آرا مأخ ــت ن ــح اس صحی
انتخابیــه. بــه عبــارت دقیق تــر، بــرای تجمیــع 
منتخبیــن  یــا  منتخــب  اســامی  اعــام  و 
ــح  ــداد آرا صحی ــر تع ــا ب ــات، آرا نامزده انتخاب
حــوزه انتخابیــه تقســیم و درصدگیــری خواهــد 

شــد.
ــاب رأی  ــال ۹۴ نص ــته در س در دوره گذش
آوری بــرای ورود بــه مجلــس ۲۵ درصــد بــود؛ 
البتــه انتخابــات در مرحلــه دوم و هــم چنیــن 
ــه  ــبی ب ــت نس ــب اکثری ــا کس ــدوره ای ب میان

هــر میــزان اســت.

کولیوند:

برای نماینده مجلس شدن
 کسب چه مقدار رای الزم است؟

ــس  ــردم دشــت آزادگان در مجل ــده م نماین
شــورای اســامی، گفــت: عمــده مشــکات 
مدیریــت  ســوء  نتیجــه  کشــور  اقتصــادی 
ــر  ــای س ــه ج ــد ب ــت بای ــت و دول ــت اس دول
ــی  ــورت عملیات ــه ص ــی ب ــعارهای واه دادن ش
ــازار وارد شــود.  در عرصــه نظــارت و کنتــرل ب
بــه گــزارش فــارس، قاســم ســاعدی نماینده 
مــردم دشــت آزادگان در مجلــس شــورای 
ــتی  ــکات معیش ــه مش ــاره ب ــا اش ــامی  ب اس
مــردم گفــت: مشــکات اقتصــادی امــروز 
ــه  ــا نیســت بلک ــه تحریم ه ــط نتیج ــور فق کش
ــول  ــکات معل ــن مش ــد از ای ــدود 80 درص ح
و نتیجــه بی نظمی هــا و عــدم نظارت هــا  و 
ــازار توســط دولــت اســت کــه  عــدم کنتــرل ب
ــن موضــوع احاطــه داشــته باشــد.  ــر ای ــد ب بای
وی افــزود: آنچــه کــه مــا امــروز در کشــور 
ــازار بلکــه یــک آشــفته  ــا آن مواجه ایــم نــه ب ب
ــود  ــکر ارزان می ش ــک روز ش ــت. ی ــازار اس ب
ــک  ــد، ی ــدا می کن ــا پی ــک روز قیمــت کیمی ی
روز رب گوجــه گــران می شــود و یــک روز 
ماکارونــی؛ هیــچ نظمــی در بــازار وجــود نــدارد. 
ــس  ــردم دشــت آزادگان در مجل ــده م نماین
ــد  ــان می ده ــه نش ــا هم ــت: اینه ــار داش اظه
ــه  ــه در عرض ــاناتی ک ــا و نوس ــه بی نظمی ه ک
دارد  وجــود  قیمت هــا  ثبــات  عــدم  و  کاال 

نتیجــه ســوء مدیریــت دولــت اســت. مدیریــت 
ــور  ــاد کش ــی اقتص ــای متول ــت و بخش ه دول
ــج  ــت مــردم در رن ــن باب ــا از ای اســت و حقیقت
ــد و از ســوی دیگــر  ــه ســر می برن و ســختی ب
ــه  ــد ک ــتند و نمی دانن ــف هس ــردم باتکلی م

ــه چــه شــکل اســت.  ــا ب قیمــت  کااله

ــت  ــن وضعی ــرد: ای ــان ک ــاعدی خاطرنش س
ــر مشــکات  ــازار عــاوه ب نوســان قیمــت در ب
ــی  ــو روان ــک ج ــا ی ــده ت ــث ش ــتی باع معیش
منفــی نیــز در جامعــه ایجــاد شــود و مــردم بــه 
خاطــر ایــن نوســانات شــدید بــا وجــود گرانــی 
ــر نیــاز  قیمت هــا ناچــار باشــند حتــی مــازاد ب

ــادا  ــه مب ــد ک ــداری کنن ــی را خری خــود کاالی
ــود.  ــر ش ــن کاال گران ت ــردا روز ای ف

ــه  ــت ب ــه دول ــم ک ــار داری ــزود: انتظ وی اف
ــعارهای  ــر دادن ش ــن تســاهل ها و س ــای ای ج
وارد  عمــل  عرصــه  در  بی اســاس  و  واهــی 
ــت  ــوی دول ــی از س ــات عملیات ــود و اقدام ش
شــاهد باشــیم؛ دولــت بایــد اقتــدارش را بــرای 
تنظیــم بــازار در عرصــه  عمــل نشــان دهــد و 

ــد.  ــردم باش ــور م ــهیل کننده ام تس
ــس  ــردم دشــت آزادگان در مجل ــده م نماین
ــه در  ــن دردی ک ــا ای ــت ب ــار داشــت: دول اظه
ــب و روز  ــد ش ــود دارد، نبای ــردم وج ــن م بی
ــازار  ــان در ب ــا خاطی ــد ب ــد و بای ــته باش داش
برخــورد کنــد و مــا شــاهد نظــم و انتظــام در 

ــیم.  ــا باش ــرل قیمت ه ــازار و کنت ب
ســاعدی در پایــان خاطرنشــان کــرد: دولــت 
بایــد در ایــن برهــه حســاس محکــم و بــا اقتدار 
بــه مســائل مربــوط بــه بــازار ورود پیــدا کنــد و 
کار بــه گونــه ای باشــد کــه نتیجــه آن احســاس 
ــازار  امنیــت در میــان مــردم باشــد و فضــای ب

بــرای دالالن فضــای ناامنــی شــود. 

عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجه و محاسـبات 
مجلـس بـر ایـن بـاور اسـت کـه بایـد بـه آثـار 
بخشـنامه های اقتصادی ماننـد دریافت مالیات از 
سـکه در تمامی حوزه های اقتصادی توجه شـود. 
به گـزارش خانـه ملت، محمد حسـینی عضو 
کمیسـیون برنامـه، بودجه و محاسـبات مجلس، 
بـا اشـاره بـه بخشـنامه سـازمان امـور مالیاتـی 
بـرای دریافـت مالیـات از خریـداران سـکه کـه 
مشـمول خریـد و فروش های سـال گذشـته نیز 
مـی شـود، گفـت: در دنیـا از دارایـی هایـی کـه 
ارزش خـاص دارنـد تنها مالیات بـر ارزش افزوده 
دریافـت مـی شـود و دیگـر تعـداد آن مطـرح 
نیسـت چرا کـه باعـث افزایش قیمت می شـود. 
عضـو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات 
از سـکه  مالیـات  دریافـت  داد:  ادامـه  مجلـس 
در سـال هـای گذشـته نیـز مطـرح بـود و قـرار 
بـود بـا اصـاح بخشـنامه سـازمان امـور مالیات 
از خریـد و فـروش سـکه در طـا فروشـی هـا و 

مـکان هـای دیگـر مالیـات دریافت شـود.

شرایط اقتصادی مناسب دریافت مالیات از 
سکه نیست

نماینـده مردم تفـرش، آشـتیان و فراهان در 
مجلـس دهـم شـورای اسـامی بـا بیـان اینکه 
دریافـت  مناسـب  کشـور  اقتصـادی  شـرایط 
مالیـات از سـکه نیسـت، بیـان داشـت: دریافت 
مالیـات از سـکه بـا اسـتدالل  افزایـش درآمـد 
مطـرح اسـت امـا بایـد گفـت کـه بـا ایـن کار 
ثبـات در بـازار طـا، خرید و فروش سـکه و ارز 

ایجـاد نخواهـد داشـت.
از  مالیـات  دریافـت  بـا  داشـت:  اظهـار  وی 
سـکه، عـدم ثبـات در بـازار رقـم مـی خـورد و 
قیمـت هـا افزایـش بیشـتری پیـدا می کنـد، با 
ایـن سیاسـت شـاهد رکـود در خریـد و فروش 
خواهیـم شـد و احتمـال اینکـه ایـن سیاسـت 

نتیجـه عکـس بدهـد وجـود دارد.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
ــر ۲0  ــه زی ــکه ک ــداران س ــنامه از خری بخش
عــدد خریــد کــرده انــد مالیــات دریافــت نمــی 
ــود  ــد وج ــت خری ــامانه ثب ــت: س ــود، گف ش
نــدارد و ممکــن اســت مجــدد بــا کارت ملــی و 
اســامی مختلــف نســبت بــه خریــد خــرد اقــدام 
ــه ایــن  ــه نظــر مــی رســد ب شــود از ایــن رو ب

ــت نشــده اســت. ــورد دق م
ایـن نماینـده مجلـس تاکید کرد: باید شـیوه 
مالیـات سـتانی متناسـب با شـرایط بازار باشـد 
در بخشـنامه سـازمان امـور مالیاتـی بـه زمـان 
توجه نشـده و حتـی در نظر دارنـد از خریداران 
سـکه در سـال گذشـته مالیات دریافـت کنند.

بــا دریافــت مالیــات از ســکه، عــدم ثبــات در 

ــم مــی خــورد و قیمــت هــا افزایــش  ــازار رق ب
ــاهد  ــت ش ــن سیاس ــا ای ــد، ب ــی کن ــدا م پی
رکــود در خریــد و فــروش خواهیــم شــد و 
احتمــال اینکــه ایــن سیاســت نتیجــه عکــس 

ــود دارد. ــد وج بده
اینکـه در شـرایط  بـه  توجـه  بـا  وی گفـت: 
بحـران اقتصـادی هسـتم ایـن نـوع حرکـت هـا 
موجـب افزایـش تقاضای کاذبی در بازار می شـود 
بنابرایـن بایـد آثـار چنیـن بخشـنامه هـای را در 
تمـام حـوزه هایهای اقتصاد دقیق بررسـی شـود.

عضـو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسـبات 
مجلـس اظهـار داشـت: هـر حرکـت اقتصـادی 
بایـد بـر اسـاس مطالعات دقیـق و زمـان بندی 
درسـت باشـد تا مشـکلی را بر بحـران اقتصادی  

کشـور اضافـه نکند.

ساعدی: 

عمده مشکالت اقتصادی نتیجه سوء مدیریت دولت است

دریافت مالیات از سکه نوسان نرخ ها را در پی دارد

فرماندار مراغه:
 اجرای آیین نامه های مربوط به 

ایثارگران ضروری است

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
مراغــه اجــرای آییــن نامــه هــا، قوانیــن و 
دســتورالعمل هــای مربــوط بــه ایثارگــران 
را ضــروری دانســت و افــزود: بهتریــن روش 
ــهادت،  ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــم و تروی تکری

ــت.  ــران اس ــوط ایثارگ ــن مرب ــرای قوانی اج
بــه گــزارش ایرنــا، حمید شــکری در جلســه 
شــورای هماهنگــی امــور ایثارگــران شهرســتان 
ــران  ــور ایثارگ ــاوران ام ــن و مش ــزود: رابطی اف
مربــوط  موضوعــات  در خصــوص  ادارات  در 
ــا جدیــت ورود  ــه امــور ایثارگــران و شــهدا ب ب

کننــد.
وی افــزود: بازدیــد از خانــواده هــای شــهدا و 
ایثارگــران و بررســی مشــکات آنــان از وظایــف 
اصلــی دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان 

اســت.
ــد  وی گفــت: مشــاوران امــور ایثارگــران بای
بــه عنــوان نماینــده جامعــه ایثارگــری وظایــف 
خــود در برابــر ایثارگــران را بــه درســتی انجــام 

دهنــد.
شــکری اضافــه کــرد: برنامــه ریــزی در 
جهــت بازدیــد از خانــواده هــای شــهدا و حــل 
مشــکات و آســیب هــای ایــن قشــر بــا عنــوان 
طــرح ســپاس حرکــت مثبــت و خوبــی در 
ــهادت در  ــار و ش ــام ایث ــت مق ــت پاسداش جه

ــت. ــتان اس شهرس
وی ادامــه داد: گرامیداشــت ایثارگــران نباید 
ــه زمــان خاصــی باشــد  مناســبتی و محــدود ب
ــزی  ــه ری ــورت برنام ــه ص ــتمر و ب ــد مس و بای

شــده انجــام شــود.
مراغــه در طــول انقــاب اســامی یــک هــزار 
و ۴00 شــهید تقدیــم انقــاب اســامی کــرده 

اســت.
ــا حــدود ۲۶8 هــزار نفــر  ایــن شهرســتان ب
ــز  ــز، مرک ــری تبری ــت در 1۲۷ کیلومت جمعی

ــت. ــع اس ــرقی واق ــان ش آذربایج

ظریف: 
آمریکا و متحدانش در جایگاهی 
نیستند که تفسیر خود از قطعنامه 
22۳۱ را به دیگران تحمیل کنند 

در  کشـــورمان  خارجـــه  امـــور  وزیـــر 
واکنـــش بـــه تـــاش آمریـــکا و متحدانـــش 
بـــرای تفســـیر قطعنامـــه ۲۲۳1 شـــورای 
امنیـــت طبـــق خواســـته های خـــود تأکیـــد 
کـــرد آنهـــا در جایگاهـــی نیســـتند کـــه 
ــران  ــه دیگـ ــان را بـ ــورد نظرشـ ــیر مـ تفسـ

ــد.  ــل کننـ تحمیـ
ـــف  ـــواد ظری ـــنیم، محمدج ـــزارش تس ـــه گ ب
وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان در پیامـــی 
ـــش  ـــکا و متحدان ـــرد آمری ـــد ک ـــری تأکی توئیت
کـــه قوانیـــن بین المللـــی را نقـــض کرده انـــد 
در جایگاهـــی نیســـتند کـــه تفســـیر مـــورد 
ـــران  ـــه دیگ ـــه ۲۲۳1 را ب نظـــر خـــود از قطعنام

ـــد. ـــل کنن تحمی
ظریـــف در ایـــن پیـــام توئیتـــری نوشـــت: 
ــه ۲۲۳1  ــض قطعنامـ ــا نقـ ــه بـ ــکا کـ »آمریـ
شـــورای امنیـــت از برجـــام خـــارج شـــده و 
ـــوط  ـــد مرب ـــه بن ـــور ک ـــن کش ـــدان ای ـــا متح ی
ایـــران را  بـــا  بـــه عادی ســـازی روابـــط 
نقـــض کرده انـــد، در جایگاهـــی نیســـتند 
کـــه تفســـیر خـــود از بنـــد موشـــکی ایـــن 
ـــد، در  ـــل کنن ـــران تحمی ـــه دیگ ـــه را ب قطعنام
ـــمت  ـــه س ـــاح ها را ب ـــیلی از س ـــه س ـــی ک حال
ــرازیر می کننـــد.« ــردم یمـــن سـ قاتـــان مـ

افــزود:  امــور خارجــه کشــورمان  وزیــر 
ــه ۲۲۳1:  ــو، قطعنام ــای پامپئ ــاف ادع »برخ
ــران  ــد، ای ــت می کن ــران درخواس ــف( از ای ال
ــه »هیــچ فعالیــت  را منــع نمی کنــد؛ ب( ک
ــی  ــتیک »طراح ــک های بالس ــا موش ــط ب مرتب
حمــل  قابلیــت  کــه  ایــن  بــرای  شــده« 
تســلیحات »هســته ای« داشــته باشــند، انجــام 
ندهــد.« موشــک های مــا بــرای تســلیحات 
ــاخت آن  ــال س ــه دنب ــا ب ــه م ــته ای -ک هس

نشــده اند.«  طراحــی  نیســتیم- 
امانوئـــل ماکـــرون رئیس جمهـــور فرانســـه 
در دیـــدار بـــا همتـــای آمریکایـــی خـــود 
دونالـــد ترامـــپ اعـــام کـــرد فرانســـه و 
آمریـــکا اهـــداف مشـــترکی را در زمینـــه 
ـــلیحات  ـــه تس ـــران ب ـــتیابی ای ـــت از دس ممانع
ــی  ــرات بین المللـ ــد و مذاکـ ــته ای دارنـ هسـ
ــن  ــا چنیـ ــود تـ ــاز شـ ــد آغـ ــدی بایـ جدیـ

ــود. ــق شـ ــی محقـ هدفـ
وی »جلوگیـــری از دســـتیابی ایـــران بـــه 
ســـاح هســـته ای، کاهـــش فعالیت هـــای 
ــتیک،  ــک های بالسـ ــه موشـ ــران در زمینـ ایـ
ایـــران و  مهـــار فعالیت هـــای منطقـــه ای 
اســـتقرار صلـــح در منطقـــه« را به عنـــوان 
چهـــار اولویـــت مشـــترک فرانســـه و آمریـــکا 

در مـــورد ایـــران برشـــمرد.

اصول جمهوری اسالمی ایران 
ثابت و قابل عقب نشینی نیست 

ــس شــورای  ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
و  میانجیگــری  هــر  در  گفــت:  اســامی 
وســاطتی مواضــع و اصــول جمهــوری اســامی 

روشــن و قابــل عقب نشــینی نیســت. 
بــه گــزارش فــارس، محمدحســین فرهنگــی 
بــا اشــاره بــه طــرح موضــوع ســفر نخســت وزیر 
ژاپــن بــه کشــورمان بــرای میانجیگــری میــان 
ایــران و آمریــکا اظهــار داشــت: مــا از مذاکــره 
ترســی نداریــم امــا مواضــع منطقــی و اصولــی 
جمهــوری اســامی ایــران تغییــر نخواهــد کــرد 
ــدات  ــه تعه ــکا ب ــدی آمری ــزوم پابن ــث ل و بح

پیشــین قابــل مذاکــره نیســت.
وی افــزود: اصــول مــا روشــن اســت و بارهــا 
ــن شــده  ــری تبیی ــام معظــم رهب از ســوی مق
اســت و بــرای مــا تفاوتــی نــدارد چــه کشــوری 
ــه  ــی ک ــت و اصول ــتاده اس ــا ایس ــل م در مقاب
در طــول ایــن ســال ها داشــته ایم ثابــت و 

ــر اســت. ــل تغیی غیرقاب
وی ادامــه داد: باتوجــه بــه عقب نشــینی های 
ــی از برخــی  ــات آمریکای ــر مقام ــد روز اخی چن
مواضــع خــود شــاید نخســت وزیــر ژاپــن 
ــد،  ــا باش ــوی آنه ــدی از س ــام جدی ــل پی حام
چــرا کــه ایــن آمریکایی هــا هســتند کــه بایــد 
ــات  ــا اثب ــه م ــود را ب ــی خ ــت عمل ــن نی حس

ــد. کنن
ــد  ــد منتظــر مان ــرد: بای ــد ک ــی تاکی فرهنگ
ــی  ــه موضوعات ــن چ ــر ژاپ ــد نخســت وزی و دی
را در دیــدار بــا مقامــات عالــی جمهــوری 
اســامی مطــرح خواهــد کــرد و چــه اثراتــی در 
روابــط دو جانبــه و یــا چنــد جانبــه کشــورمان 
ــد داشــت. ــان خواه ــا ســایر کشــورهای جه ب

تصمیمات  برخی  نمایندگان  سیاسی است

گفـت:  مجلـس  در  ارومیـه  مـردم  نماینـده 
انتخابیـه  حوزه هـای  در  نماینـدگان  از  برخـی 
معیشـت  و  اشـتغال  مشـکل  حـل  از  خـود 
سـخن می گوینـد امـا در صحـن علنـی مجلس، 
تصمیماتشـان رنـگ و بـوی سیاسـی می گیـرد.

دربـاره  قاضی پـور،  نـادر  فـارس،  گـزارش  بـه 
عملکـرد مجلـس دهـم، گفـت: مجلـس شـورای 
اسـامی در این سـه سـال بـا گرایشـات مختلفی 
اداره شـد و تصمیمـات بیشـتر از آنکـه معطوف به 
حل مشـکات باشـد، رنگ و بوی سیاسـی داشت.

وی بـا اشـاره بـه اختصاص 1۴ میلیـارد دالر 
بـرای تأمیـن کاالهـای اساسـی، اظهار داشـت: 
در بودجـه سـال جـاری، مجلـس 1۴ میلیـارد 
دالر اعتبـار را بـرای تأمیـن کاالهـای اساسـی 
مـورد نیـاز مـردم در اختیـار دولت قـرار داد اما 
هنـوز برنامه ای بـرای تخصیـص آن وجود ندارد 
در حالـی کـه کاالهـای اساسـی بایـد در اختیار 
همـه مـردم بـه ویـژه کارگـران، کشـاورزان و 

روسـتاییان قـرار گیرد.
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس 
افـزود: دولـت تاکنـون بـرای برقـراری سیسـتم 
کاالبـرگ الکترونیـک برنامـه ای نداشـته و اقدام 
خاصـی انجـام نـداده اسـت ایـن در حالی اسـت 
کـه نماینـدگان در بودجـه سـال ۹8 دولـت را 
موظـف کردند که بـرای توزیع کاالهای اساسـی 
از مکانیـزم کاالبـرگ الکترونیکـی اسـتفاده کند.

قاضـی پـور با اشـاره به مشـکات اقتصـادی و 
معیشـتی کشـور تصریح کرد: برخی از نمایندگان 
طرح های بسـیار خوبی را درباره معیشت و اقتصاد 
تهیه و در جلسـات کمیسـیون ها و فراکسـیون ها 
ارائـه کردند امـا گرایش های سیاسـی برخی افراد 
مانـع مطـرح شـدن ایـن طرح ها در صحـن علنی 
شـد و ایـن افـراد توجه ای به مسـائل اقتصـادی و 

معیشـتی مردم ندارند.
وی خاطرنشـان کـرد: برخـی از نماینـدگان 
انتخابیـه خـود از حـل مشـکل  در حوزه هـای 
امـا در  اشـتغال و معیشـت سـخن می گوینـد 
سیاسـی  مسـائل  بـه  مجلـس،  علنـی  صحـن 
توجـه دارنـد و بُعـد سیاسـی بـر تصمیماتشـان 

می کنـد. غلبـه 

کاریکاتور

قیمت خودرو ۳۰درصد حباب دارد

منبع: تسنیم
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ــی  ــیج مل ــرح بس ــرای ط ــا اج ــان ب همزم
تخصصــی  کلینیــک  فشــارخون،  کنتــرل 
ســنجش فشــارخون در مراغــه راه انــدازی شــد.

ــکده  ــس دانشـ ــا، رئیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــات بهداشـــتی درمان ـــوم پزشـــکی و خدم عل
ـــک در  ـــن کلینی ـــاح ای ـــم افتت ـــه در مراس مراغ
گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا گفـــت: در 
ـــرل  ـــی کنت ـــیج مل ـــرح بس ـــرای ط ـــتای اج راس
ـــگاه  ـــل درمان ـــز در مح ـــن مرک ـــون ای ـــار خ فش
فرهنگیـــان ایـــن شهرســـتان و بـــا زیربنـــای 
حـــدود ۲00 متـــر مربـــع راه انـــدازی شـــده 

ـــت. اس
ـــا  ـــز ب ـــن مرک ـــزود: در ای ـــد اف ـــر تنومن اصغ
حضـــور کادر پزشـــکی و بهداشـــتی، فشـــارخون 
افـــراد بـــاالی ۳0 ســـال، بیمـــاران کلیـــوی و 
ـــبانه  ـــورت ش ـــه ص ـــاردار ب ـــادران ب ـــی و م دیابت
روزی مـــورد ســـنجش و پایـــش قـــرار مـــی 

ـــرد. گی
ســـنجش  انجـــام  بـــا  داد:  ادامـــه  وی 
ـــراد  ـــن اف ـــاالی آن در ای ـــزان ب ـــارخون، می فش
شناســـایی شـــده و در صـــورت لـــزوم داروی 
مناســـب یـــا درمـــان بـــرای کنتـــرل آن 

ـــی  ـــز م ـــتقر در آن تجوی ـــکان مس ـــط پزش توس
شـــود.

تنومنــد اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اجــرای 
طــرح بســیج ملــی کنتــرل فشــارخون، پیــش 
بینــی مــی شــود 1۳0 هــزار نفــر افــراد بــاالی 

۳0 ســال، دیابتــی و مــادران بــاردار ایــن 
ــرار  ــورد ســنجش و غربالگــری ق شهرســتان م

ــد. گیرن
وی گفــت: در راســتای ایــن طــرح و در 
ــع و  ــجد جام ــن، مس ــی، میادی ــن عموم اماک

مراکــز بهداشــتی، خانــه هــای بهداشــت و 
درمانــگاه هــای تخصصــی، ســنجش فشــارخون 

ــود. ــی ش ــام م ــگان انج ــورت رای ــه ص ب
غربالگـــری  و  ســـنجش  افـــزود:  وی 
ـــب در  ـــکاری مناس ـــوان راه ـــه عن ـــارخون ب فش
ـــامت  ـــام س ـــول نظ ـــرح تح ـــرای ط ـــب اج قال
ـــرای  ـــه را ب ـــد زمین ـــی توان ـــده و م ـــام ش انج
ـــاری  ـــروز بیم ـــگیرانه از ب ـــزی پیش ـــه ری برنام
هایـــی کـــه براثـــر فشـــارخون بـــاال ایجـــاد 

مـــی شـــود فراهـــم کنـــد.
وی اضافــه کــرد: اجــرای طــرح بســیج ملــی 
فشــارخون تــا 1۵ تیرمــاه در مراکــز بهداشــتی 
و درمانــی ایــن شهرســتان و همزمــان بــا 
سراســر کشــور در حــال اجراســت و شــهروندان 
در مناطــق شــهری و روســتایی مــی تواننــد بــا 
ــه ایــن مراکــز از میــزان فشــارخون  مراجعــه ب

خــود آگاه شــوند.
ـــهری  ـــت ش ـــز بهداش ـــون 18 مرک ـــم اکن ه
ـــه  ـــامت و 80 خان ـــع س ـــز جام ـــب مراک در قال
ــه  ــتان مراغـ ــتایی در شهرسـ ــت روسـ بهداشـ
ـــق  ـــاکنان مناط ـــرای س ـــتی ب ـــات بهداش خدم

ـــد. ـــی دهن ـــه م ـــتایی ارائ ـــهری و روس ش

کلینیک تخصصی سنجش فشار خون در مراغه راه اندازی شد

رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس با بیان 
اینکـه رقـم فـرار مالیاتـی بسـیار بیشـتر از ۴0 
هـزار میلیـارد تومان اسـت، گفت: طـرح کلیات 
مالیـات بـر عایـدی مسـکن در این کمیسـیون 

شـد.  تصویب 
به گـزارش تسـنیم، محمدرضـا پورابراهیمی 
سـازمان  رئیـس  معارفـه  و  تودیـع  مراسـم  در 
مالیاتـی با بیـان اینکه رقـم فرار مالیاتی بسـیار 
بیشـتر از ۴0 هـزار میلیارد تومان اسـت، گفت: 
طـرح کلیـات مالیات بـر عایدی مسـکن در این 

کمیسـیون تصویب شـد.
بـر  مالیـات  اصـاح  گفـت:  همچنیـن  وی 
عملکـرد، تسـریع تصویـب مالیـات بـر عایـدی 
هـای  صنـدوق  طـرح  شـدن  نهایـی  سـرمایه، 
مکانیـزه فـروش و همچنیـن قانـون مالیـات بر 
ارزش افـزوده در ایـن کمیسـیون پیگیری و در 
برخـی مـوارد طـرح هـا نهایـی شـده و منتظـر 

نظـر نهایـی شـورای نگهبـان هسـتیم.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس افزود: 

اخیـراً سرپرسـت سـازمان مالیاتـی بـه مجلـس 
اعـام کـرد که دولت طـرح جامعی بـرای بحث 
مالیـات بر عایـدی سـرمایه در دسـتور کار قرار 
دارد کـه مـا در مجلـس بـه ایشـان گفتیـم اگر 
در بـازه زمانـی کوتـاه ایـن الیحـه بـه مجلـس 
برسـد، طـرح عایـدی مالیـات مسـکن را بـا آن 

هماهنـگ مـی کنیم.
بـر  مالیـات  قانـون  اصـاح  ابراهیمـی  پـور 
ارزش افـزوده را یکـی از مهم تریـن پیگیری های 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در سـال جـاری 
دانسـت و ادامـه داد، بخـش خصوصـی و تعـاون 
از همـراه مجلـس در بررسـی قانـون مالیـات بـر 
ارزش افـزوده بودند و امیـدوارم بزودی در صحن 

علنـی وارد بررسـی جزییـات قانـون شـویم.
وی افـزود، در بحـث صندوق های مکانیزه فروش 
در شـورای نگهبان جلسه ای داشتیم و برخی موارد 

جزیی و اشـکاالت آن بزودی رفع خواهد شـد.
رییـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس با بیان 
اینکـه،  ایجـاد پایـه های جدیـد مالیاتـی امروز 

یـک ضـرورت در کشـور اسـت، گفـت:  موضوع 
مالیـات بـر مجمـوع درآمـد خانوار سال هاسـت 
ایـن  پیشـنهاد  و  فراموشـی سـپرده شـده  بـه 
اسـت کـه می تـوان آن را بـه عنـوان یـک پایـه 
مالیاتـی اجـرا کـرد ماننـد کاری کـه در زمینـه 
تراکنش هـای بانکـی اتفـاق افتـاد و بـه راحتـی 

می تـوان آن را اجرایـی کـرد.
پورابراهیمـی ادامـه داد، فـرار مالیاتـی ۳0 تـا 
۴0 هـزار میلیـارد تومـان عنـوان می شـود کـه 
می تـوان بـه سـمت وصـول آن حرکـت کـرد. 
موضـوع مالیات بـر عایدی بخش مسـکن نیز در 
مجلـس بررسـی و کلیـات آن به تصویب رسـید.

رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بیـان 
شـد،  عنـوان  کـه  اقداماتـی  مجمـوع  داشـت: 
سـازمان  در  را  جدیـدی  رویکـرد  می توانـد 
مالیاتـی ایجـاد و به ارتقـا جایگاه نظـام مالیاتی 
منجـر شـود. یکـی از مباحـث تحریـم هـا ایـن 
و  دهـد  کاهـش  را  کشـور  درآمـد  کـه  اسـت 
کاهـش  راسـتای  در  می توانـد  مالیاتـی  نظـام 
درآمدهـای نفتـی وارد شـده و به اقتدار کشـور 
در مقابلـه بـا تحریـم هـا کمـک کنـد؛ در حال 
حاضـر دولـت ۳ مـاه از فرصـت ۴ ماهـه ای که 
خواسـته بـود بـرای اصـاح بودجـه را از دسـت 
داده و بایـد متناسـب بـا مقابلـه بـا تحریـم هـا 

تنظیـم شـود.
مالیـات وصولـی  میـزان  کـرد:  تصریـح  وی 
کشـور می توانـد به راحتـی دو برابر ارقـام فعلی 
شـود. هـدف از طراحـی نظـام جامـع مالیاتـی، 
حـذف مالیـات علـی الـراس و شـخص محوری 
هـزار   1۲ حـدود   ۹۷ و   ۹۶ سـال  اسـت.در 
میلیـارد تومـان مالیـات از کسـانی وصـول شـد 

کـه شناسـه مالیاتـی نداشـتند.
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس افزود: 
جلوگیـری  و  سـتانی  مالیـات  هوشمندسـازی 
از ممیـز محـوری بایـد دنبـال شـود. در زمینـه 
مالیـات بـر عملکـرد در نظـر اسـت امسـال ۵ 
درصـد کاهـش در راسـتای حمایـت از تولیـد 

محقـق شـود.

ــرد:  ــام ک ــز اع ــه 10 تبری ــهردار منطق ش
ــر  ــی ب ــده مبن ــر ش ــایعات منتش ــاف ش برخ
ــی  ــتان »حاج ــور گورس ــال قب ــب و انتق تخری
ــچ  ــرخاب، هی ــه س ــع در محل ــتارخان« واق س
گونــه تخریــب و انتقالــی در ایــن مــکان انجــام 

ــرد.  ــی گی نم
ــا، رســول وظیفــه شــناس،  بــه گــزارش ایرن
اظهــار داشــت: بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای 
ــتان  ــاماندهی گورس ــرح س ــده و ط ــام ش انج
ــن  ــع در ای ــور واق ــک از قب ــتارخان، هیچی س
ــود و  ــال داده نمی ش ــا انتق ــب و ی محــل تخری
هیــچ نبــش قبــری نیــز در ایــن محــل اتفــاق 
نخواهــد افتــاد، بلکــه ایــن گورســتان کــه بیش 
ــورت  ــی در آن ص ــچ دفن ــت هی ــه اس از ۲ ده
نگرفتــه اســت بــر اســاس طرحــی، ســاماندهی 
ــتراحت و  ــرای اس ــی ب ــه محل ــا ب ــود ت می ش

ــح مــردم منطقــه تبدیــل شــود. تفری
و  اداری  مراحــل  تمامــی  افــزود:  وی 
اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذی صــاح 
ــه  ــتارخان ب ــتان س ــاماندهی گورس ــرای س ب
ــه ای  ــز نام ــروز نی ــت و ام ــیده اس ــام رس اتم
ــی از  ــه یک ــز ب ــه 10 تبری ــهرداری منطق از ش
ــد شــد  ــز اســتان ارســال خواه ــای مرک نهاده

ــود. ــذ ش ــز اخ ــوز نی ــن مج ــا آخری ت
نحــوه  بــه  اشــاره  بــا  شــناس  وظیفــه 
گورســتان  در  واقــع  قبــور  ســاماندهی 
ســتارخان، گفــت: بــر ایــن اســاس تمــام 
در   ۲0 ابعــاد  در  موجــود  قبرهــای  ســنگ 
۳0 طراحــی و بــا مشــخصات کامــل فــوت 

شــدگان در همــان محــل دفــن قدیمــی تعبیــه 
ــی  ــز درخت ــر نی ــر قب ــار ه ــود و در کن می ش
بــه یادبــود همــان مرحــوم یــا مرحومــه کاشــته 

ــد. ــد ش خواه
ســاماندهی  طــرح  در  داد:  ادامــه  وی 
ــدازه  ــر تغییــر ان گورســتان ســتارخان عــاوه ب
ســنگ قبرهــا، تنهــا درخــت، گل و چمــن 

کاری صــورت خواهــد گرفــت.
ــه وجــود 1۵۶  ــا اشــاره ب ــه شــناس ب وظیف
آرامــگاه شــهدای دوران دفــاع مقــدس در 
گورســتان حاجــی ســتارخان، اظهــار داشــت: با 
هماهنگی هــای انجــام شــده بــا مدیریــت بنیــاد 
ــز،  ــتان تبری ــران شهرس ــور ایثارگ ــهید و ام ش
طــرح پیشــنهادی ایــن اداره بــرای قبــور شــهدا 
ــور  ــایر قب ــاوت از س ــه متف ــود ک ــرا می ش اج

ــود. خواهــد ب
شــخصیت های  قبــور  وجــود  بــه  وی 
ــتان،  ــن گورس ــز در ای ــهور تبری ــزرگ و مش ب
ــور  ــن قب ــدادی از ای ــرد: تع ــه ک ــاره و اضاف اش
همچــون قبــر مربــوط بــه ســرباز گمنــام 
کــه از دوران جنــگ جهانــی دوم باقــی مانــده 
اســت و مرحــوم حــاج محمدحســین صحــاف، 
از شــاعران و مدیحــه ســرایان بنــام آذربایجــان 
و نیــز قبــر مرحــوم حاجــی ســتارخان، واقــف 

ایــن گورســتان، بــه همــان شــکل اصلــی باقــی 
ــته  ــه داش ــد نگ ــای جدی ــاد المان ه ــا ایج و ب

می شــود.
وســعت  تبریــز   10 منطقــه  شــهردار 
گورســتان ســتارخان را ۳۵ هــزار مترمربــع 
ــزان  ــن می ــل ای ــرد: تبدی ــه ک ــام و اضاف اع
ــام  ــبز و ع ــای س ــه فض ــهری ب ــای ش از فض
ــد  ــه مفی ــی محل ــرای اهال ــد ب ــه می توان المنفع
ــدگان فــوت شــدگان نیــز  ــرای بازمان ــوده و ب ب
ــرای زیــارت قبــور بســتگان  محلــی آبرومنــد ب

ــد. ــود باش خ
بــه گــزارش ایرنــا، محــل کنونــی گورســتان 
ــت  ــل تح ــال قب ــش از 100 س ــتارخان بی س
ــه  ــا« شــناخته می شــد ک ــه الصف ــوان »صف عن
مصــای تبریــز بــه شــمار می رفــت و نمازهــای 
جماعــت و نمازهــای عیدیــن قربــان و قطــر بــه 
امامــت آیــت اهلل العظمــی عبدالرحیــم ســلطان 

ــه می شــد. ــراء در آنجــا اقام الق
ــه  ــرخاب ب ــه س ــردم محل ــان م ــا آن زم ت
ــی در آن، از آن  ــر گل ــن منب ــرار گرفت ــل ق دلی
محــل بــه عنــوان »منبــر اتگــی« )پــای منبــر( 

یــاد می کردنــد.
در ســال 1۲۹۳ شمســی آیــت اهلل العظمــی 
ســلطان القرایــی دار فانــی را وداع گفــت و بنــا 

بــر وصیتــش او را در همــان محــل »منبــر 
اتگــی« بــه عنــوان اولیــن مدفــون دفــن 

ــد. کردن
بــر اســاس اســناد تاریخــی، دومیــن مدفــون 
در گورســتان فــوق، میــرزا عبدالحمیــد حکیــم 
صونــا فرزنــد آخونــد ماعلــی و پدربــزرگ 
اســبق  رئیــس  مســیحا  ســیروس  دکتــر 
ــوده  ــز ب ــگاه تبری ــاورزی دانش ــکده کش دانش

ــت. اس
ــل  ــی مح ــان اهال ــرور زم ــه م ــس از آن ب پ
امــوات خــود را در ایــن وادی دفــن می کردنــد 
ــا »مصــای  ــا« ی ــه الصف ــا اینکــه وادی »صف ت
تبدیــل  عمومــی  قبرســتان  بــه  تبریــز« 

می شــود.
حوالــی ســال های 1۳10 شمســی شــخصی 
بــه نــام حــاج ســتارخان، از متمولیــن منطقــه 
ــتارخان  ــا س ــبتی ب ــچ نس ــه هی ــره داغ، ک ق
پیرامونــی  اراضــی  نداشــت،  ملــی  ســردار 
»منبــر اتگــی« را خریــد و پــس از مــرگ محــل 
را بــرای گورســتان وقــف کــرد و خــودش نیــز 
ــد؛  ــن ش ــل دف ــان مح ــوت در هم ــس از ف پ
ــا(  ــه الصف ــز« )صف ــای تبری ــس از ان »مص پ
در افــواه عمومــی بــه گورســتان »حاجــی 

ــد. ــروف ش ــتارخان« مع س

پورابراهیمی: 

کلیات مالیات مسکن تصویب شد 

شهردار منطقه ۱۰ تبریز: 

گورستان »حاجی ستارخان« تخریب نمی شود

استاندار آذربایجان شرقی؛
در رفع مشکالت شهر با شورا

 و شهرداری تبریز اتفاق نظر داریم 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا قدردانــی از 
ــاش هــای شــهرداری و شــورای  زحمــات و ت
کــرد:  تصریــح  تبریــز  کانشــهر  اســامی 
خوشــبختانه میــان اســتانداری، شــهرداری 
ــود  ــر وج ــاق نظ ــهر اتف ــورای ش ــای ش و اعض
ــرای مشــکات  ــد ب ــران شــهری بای دارد و مدی
ــی و  ــی علم ــاره جوی ــز چ ــهر نی ــود ش موج

ــند.  ــته باش ــده داش ــی ش کارشناس
محمدرضــا  شــهریار،  گــزارش  بــه 
عمــران  جلســه  حاشــیه  در  پورمحمــدی 
و توســعه شــهر تبریــز افــزود: هماهنگــی 
ــل  ــاوگان حم ــازی ن ــر نوس ــوری نظی ــرای ام ب
ــهر  ــدار ش ــع پای ــن مناب ــی، تامی ــل عموم و نق
و ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیررســمی 
ــهر  ــعه ش ــران و توس ــات عم ــداف جلس از اه

خواهــد بــود.
ایــن  نتایــج  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
جلســات در بــرآورده شــدن مطالبــات بــه حــق 
مــردم و توســعه روزافــزون شــهر تبریــز موثــر 

ــد. باش
اولیــن جلســه عمــران و توســعه شــهر تبریــز 
بــه ریاســت محمدرضــا پورمحمــدی، اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی و بــا حضــور رحمتــی، 
ــی اســتانداری،  ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
ایــرج شــهین باهــر، شــهردار کانشــهر تبریــز 
ــل  ــهر در مح ــامی ش ــورای اس ــای ش و اعض

ــزار شــد. اســتانداری برگ
 برخــورد جــدی با ســاخت و ســاز غیرقانونی 
در شــهر، تدویــن راهکارهــا و پیشــنهادات برای 
تامیــن منابــع پایــدار شــهری، نوســازی نــاوگان 
ایجــاد و راه  حمــل و نقــل درون شــهری، 
انــدازی واحدهــای خدماتــی توســط شــهرداری 
بــرای تامیــن نیازهــای ایــن مجموعــه، تــاش 
بــرای فعالســازی ســایر خطــوط متــرو تبریــز و 
ــای پورمحمــدی  ــه ه ــن توصی ــی تری ... از اصل
ــران شــهری و اعضــای شــورا  ــه مدی خطــاب ب

بــود.

شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد:
پایان بتن ریزی مرکز ذخیره 
و انتقال آب خام مرزداران 

شــهردار منطقــه ۵ تبریــز گفــت: بتــن 
توزیــع آب خــام  و  ریــزی مرکــز ذخیــره 

یافــت.  پایــان  مــرزداران 
بــه گــزارش شــهریار، میرعلــی اصغــر نســاج 
ــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: توســعه فضــای  ب
ســبز یکــی از اصلــی تریــن برنامــه هــای ایــن 
منطقــه در ســال جــاری اســت و جهــت تامیــن 
ــپتیک  ــز س ــداث مراک ــه اح ــدام ب ــام اق آب خ
ــه  ــال آب ب ــازی و انتق ــره س ــدف ذخی ــا ه ب

فضاهــای ســبز شــده اســت.
وی افــزود: بــه منظــور حــذف روش آبیــاری 
ســنتی فضــای ســبز کــه بــا اســتفاده از تانکــر 
ــه  انجــام مــی شــد در ســالهای اخیــر اقــدام ب
ــده  ــع آب ش ــره و توزی ــازن ذخی ــداث مخ اح

اســت.
ادامــه  در  تبریــز   ۵ منطقــه  شــهردار 
ــن آب  ــرای تامی ــت: ب ــار داش ــن اظه همچنی
خــام فضــای ســبز بــه ویــژه بــرای ســال هــای 
آتــی کــه نیازمنــد توســعه خواهیــم بــود اقــدام 
ــم. ــرده ای ــره آب ک ــز ذخی ــداث مراک ــه اح ب

نســاج افــزود: پــس از احــداث مرکــز ذخیــره 
آب بــا لولــه گــذاری در ســطح حــوزه اقــدام بــه 

انتقــال وتوزیــع آب خــام مــی شــود.
در  آب  ذخیــره  مرکــز  احــداث  بــه  وی 
مــرزداران اشــاره کــرد و در ایــن خصــوص 
گفــت: بــا احــداث مرکــز ســپتیک در مــرزداران 
و لولــه گــذاری بــه طــول ۳۵ کیلومتــر آبیــاری 
فضــای ســبز شــهرک هــای مــرزداران، نصــر و 
کــوی مصلــی بــا روش نویــن انجــام مــی شــود.

ــن  ــان یافت ــز از پای ــه ۵ تبری شــهردار منطق
بتــن ریــزی مرکــز ذخیــره آب مــرزداران خبــر 
داد و هزینــه اجــرای ایــن پــروژه را ۴0 میلیــارد 
ریــال اعــام کــرد و اظهــار داشــت: بــا اجــرای 
ــدن از  ــری ش ــر جلوگی ــاوه ب ــرح ع ــن ط ای
هــدر رفــت آب بــا اطمینــان خاطــر اقــدام بــه 
توســعه فضــای ســبز در شــهرک هــای جدیــد 

مــی شــود.

همایش ملی »شهر پایدار و گام 
دوم انقالب« باید منجر به طرح هایی

 برای رفاه عمومی شود 

ملــی  همایــش  علمــی  کمیتــه  رئیــس 
»شــهر پایــدار و گام دوم انقــاب، چالــش هــا، 
فرصــت هــا و کاربردهــا« گفــت: تمــام مباحــث 
ــا  ــش حتم ــن همای ــی در ای ــی و مقدمات علم
بایــد منتهــی بــه ارائــه پیشــنهادات کاربــردی و 

ــی باشــد.  ــاه عموم ــرای ایجــاد رف ــی ب عمل
ــور  ــل جمال پ ــهریار، میکائی ــزارش ش ــه گ ب
ــد  ــورد تاکی ــم م ــکات مه ــت: از ن ــار داش اظه
ــدار  ــهر پای ــی »ش ــش مل ــه علمــی همای کمیت
و گام دوم انقــاب، چالــش هــا، فرصــت هــا و 
کاربردهــا« تــاش بــرای ایجــاد شــهری اســت 
ــا،  ــان ه ــردم، آرم ــگ م ــام از فرهن ــا اله ــه ب ک

ــردم باشــد. ــت م پیشــینه و هوی
ــن  ــهر تامی ــدار و ش ــهر پای ــه داد: ش او ادام
ــا و  ــه ه ــاد، جنب ــی در ابع ــاه عموم ــده رف کنن
ــه  ــت ک ــهری نیس ــا ش ــف، صرف ــای مختل زوای
ــد  ــم قص ــش ه ــن همای ــد و در ای ــی باش غرب
داریــم در مــورد همیــن ایــن ابعــاد و مولفه هــا 

ــم. ــت کنی بیشــتر صحب
جمال پــور هــدف عمــده از برپایــی ایــن 
همایــش رو تولیــد مباحــث و مقاالتــی عملــی و 
کاربــردی عنــوان کــرده و گفــت: تــاش داریــم 
در قالــب ایــن همایــش مطالبــی تولیــد کنیــم 
کــه مقاالتــی مانــدگار و مقاالتــی کــه قابلیــت 

تبدیــل شــدن بــه برنامــه را داشــته باشــند.
رئیــس کمیتــه علمــی همایــش ملی »شــهر 
پایــدار و گام دوم انقــاب، چالــش هــا، فرصــت 
هــا و کاربردهــا« خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــده 
بــر اســاس همیــن مقــاالت در نهایــت برنامه ای 
ــی و  ــئوالن فرهنگ ــهرداران، مس ــار ش در اختی
ــرار  ــهرداری ق ــم ش ــه عظی ــی مجموع اجتماع
گیــرد تــا بــا پیــاده ســازی ایــن قوانیــن شــهر 
ــا  ــوام ب ــی ت ــاهد زندگ ــهروندان ش ــز و ش تبری

رفــاه مســتمر و پایــدار شــهری باشــند.
او همچنیــن یــادآور شــد: عاقمنــدان بــرای 
شــرکت در ایــن همایــش ملــی می تواننــد 
مقــاالت خــود را تــا ۳0 خــرداد ۹8 در ســامانه 
.www.gaam2 ــانی ــه نش ــش ب ــن همای ای

ــد. ــت کنن tabriz.ir ثب
نخســتین همایــش »شــهر پایــدار، گام دوم 
ــا« 1۹  ــا و کاربرده ــها، فرصته ــاب، چالش انق
تیــر مــاه ســالجاری در تــاالر وحــدت دانشــگاه 

تبریــز برگــزار مــی شــود.

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــو را  ــن ت ــه یقی ــد ب ــح گفتن ــوم صال * ق
ــي  ــوت م ــوي نب ــه دع ــد )ک ــرده ان ســحر ک
ــا بشــري  ــل م ــو هــم مث ــه( ت ــي( و )گرن کن
بیــش نیســتي اگــر راســت مــي گویــي 
)معجــزي بیــاور( صالــح گفــت ایــن ناقــه آب 
نهــر را روزي بنوشــد و روزي شــما بنوشــید 
و هرگــز ســوء قصــدي بــر ناقــه مکنیــد کــه 
ــد شــد  ــار خواهی ــذاب گرفت ــروز ســخت ع ب
قــوم صالــح ناقــه را پــي کردنــد و صبحــگاه از 

ــد. ــده ان ــود بســیار پشــیمان ش کار خ
سورة شعرا آیه 153 الي 157

ــه  ــت ک ــی نیس ــاب کس ــان کامی * انس
ــی آورد.  ــت م ــه دس ــاب ب ــی حس ــروت ب ث
بلکــه فــردی اســت کــه بــه هــرکاری دســت 
ــی آورد،  ــد م ــت را در آن پدی ــد، موفقی بزن
ــان  ــتاوردهای انس ــی از دس ــا یک ــروت تنه ث

ــت. ــق اس ــای موف ه
وین دایر

ــان دار  ــه آدم زب ــان را ب ــی زب ــول ب * پ
ــد  ــی دهن ــی م ــه کس ــی ب ــی وام دادن.)وقت
ــل را ــن مث ــورزد ای ــل ب  و او در ادای آن تعل
 می گویند(.                                                 
؟

* پــول  نمــی توانــد کاروان بشــری را بــه 
ســوی ترقــی رهبــری نمایــد، حتــی اگــر در 

دســت     فداکارتریــن فــرد بشــر باشــد.
آلبرت انیشتین

* یــک آدم احمــق شــاید پــول بــه دســت 
ــه  ــاز ب ــردن آن نی ــرج ک ــرای خ ــا ب آورد، اّم

ــد دارد.    آدمــی خردمن
ضرب المثل فرانسوی
ــی  ــتان م ــاد دوس ــث ازدی ــروت باع * ث
ــدا  ــایه اش ج ــر از همس ــا آدم فقی ــود؛ اّم ش

ــود. ــی ش م
کتاب امثال سلیمان

* مطابــق مقــدار پولــی کــه یــک آدم در 
صندوقــش دارد، از احتــرام مــردم برخــوردار   

مــی شــود.      
جوونال

ــودش  ــت خ ــش بدس ــان در حیات * انس
یــک درهــم صدقــه بدهــد، بهتــر اســت 
ــم  ــد دره ــش ص ــس از وفات ــه پ ــن ک از ای

نماینــد. تصدقــش 
ابی داوودـ این حیان
* صلــه ارحــام اعمــال انســان را رشــد مي 
دهــد و ثــروت را زیــاد، و حســاب را آســان و 
ــر طــرف و روزي را زیــاد مــي  گرفتــاري را ب

کنــد.
امام صادق)ع(،اندیشه بزرگان،125

* آدم پــول دار روي ســبیل پادشــاه نقــاره 
مــي زنــد.

ضرب المثل پارسي

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــیقی  ــدان موس ــا هنرمن ــت ب ــه در نشس مراغ
ــوب  ــای خ ــه روزه ــد ب ــا امی ــا ب ــت: »م گف
همــواره در جهــت رشــد و بالندگــی هنــر فاخــر 

ــرد « ــم ک ــاش خواهی ت

اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی مراغــه، نشســت 
ــتان  ــیقی شهرس ــدان موس ــاعته هنرمن ۳ س
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــا رئی ــه ب مراغ
اســامی ایــن شــهر بــا هــدف بررســی 

برنامــه  و  موســیقی  انجمــن  فعالیتهــای 
هــای ســال ۹8 حــوزه موســیقی شهرســتان 

ــد. ــزار ش ــه برگ مراغ
اداره  رئیــس  فیاضــی  دادرس  احمــد 
در  مراغــه  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه فعالیتهــای 
دو ســال گذشــته انجمــن گفــت : حفــظ 
ــد  ــاء کیفیــت ، هدفمن ــری ، ارتق ــراث هن می
نمــودن فعالیتهــا و برنامــه ریــزی بــرای 
ــر  ــه هن ــی و عرض ــا ، معرف ــه ه ــام برنام انج
از هنرمنــدان  نیــز حمایــت  و  شهرســتان 
ــن  ــکیل انجم ــداف تش ــه اه ــی ، از جمل بوم
ــهای  ــه تاش ــود ک ــه ب ــتان مراغ در شهرس
و  انجمــن  رئیــس  ســوی  از  چشــمگیری 
ــن  ــق ای ــت تحق ــتان جه ــدان شهرس هنرمن

ــت . ــورت گرف ــداف ص اه
آتــی  فعالیتهــای  خصــوص  در  فیاضــی 

انجمــن نیــز گفــت : مــا بــا امیــد بــه روزهــای 
ــی  ــد و بالندگ ــت رش ــواره در جه ــوب هم خ
هنــر فاخــر تــاش خواهیــم کــرد و امســال نیــز 
بــه همــت هنرمنــدان شهرســتان ســال خوبــی 

ــود . ــد ب ــدان خواه ــن و هنرمن ــرای انجم ب
صادقدوســت  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــتان در مراغ ــیقی اس ــن موس ــده انجم نماین
ــه گــزارش در خصــوص فعالیتهــای دو  ــه ارائ ب
ــی  ــت و از تمام ــن پرداخ ــته انجم ــال گذش س
هنرمنــدان بخاطــر همراهــی بــا ایشــان تقدیــر 

ــود . ــکر نم و تش
پایــان بخــش ایــن نشســت؛ بحــث و گفتگــو 
ــن  ــد انجم ــده جدی ــن نماین در خصــوص تعیی
ــدی  ــا جمعبن ــه ب ــود ک ــه ب ــتان در مراغ اس
نقطــه نظــرات حاضریــن در جلســه مقــرر 
گردیــد برابــر آییــن نامــه نســبت بــه انتخــاب و 

ــردد. ــدام گ ــد اق ــده جدی ــی نماین معرف

ما با امید به روزهای خوب همواره در جهت 
رشد و بالندگی هنر فاخر تالش خواهیم کرد
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افزایش حقوق های کارکنان دولت 

مجلس بررسی می شود

عضو هیات رئیسـه مجلس شـورای اسـامی 
هـای  حقـوق  افزایـش  موضـوع  بررسـی  از 
رئیسـه  هیـات  نشسـت  در  دولـت  کارکنـان 

داد.  خبـر  کشـور  گـذاری  قانـون  دسـتگاه 
بـه گـزارش خانـه ملـت، اسـد اهلل عباسـی 
بـه  اشـاره  بـا  مجلـس،  رئیسـه  هیـات  عضـو 
نحـوه افزایـش حقـوق هـا در سـال ۹8، گفـت: 
از آنجایـی کـه بـه طـور معمـوال ۳ مـاه صبـر 
مـی کنیـم تـا دولـت نسـبت بـه صـدور احکام 
و اجـرای بندهـای قانـون بودجـه سـاالنه اقدام 
کنـد و سـپس بـه بحـث نظـارت ورود کنیـم، 
بنابرایـن بایـد منتظـر گزارش دیوان محاسـبات 
از نحـوه اجـرای قانون بودجه سـال ۹8 باشـیم.

و  تحقیقـات  آمـوزش،  کمیسـیون  عضـو 
اظهـار  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  فنـاوری 
از  بودجـه  قانـون  کـه  آنجایـی  از  داشـت: 
حساسـیت هـای ویـژه ای برخـوردار اسـت این 
احتمـال وجـود دارد که گـزارش نظارتی دیوان 
محاسـبات ۶ ماه زمـان ببرد و زمانی ارائه شـود 
کـه قرار اسـت دولـت الیحه بودجه سـال آینده 

را بـه مجلـس ارائـه کنـد. 
نماینـده مـردم رودسـر و املـش در مجلـس 
دهـم شـورای اسـامی تاکیـد کرد: بـا این حال 
چـون اختـاف نظری بیـن دولـت و مجلس در 
زمینـه افزایـش حقـوق های وجـود دارد و هنوز 
برخـی از سـازمان هـای دولتی احـکام قطعی و 
نهایـی بـرای افزایـش حقـوق هـا صـادر نکـرده 
اسـت، انتظـار داریـم درایـن زمینـه تـا پایـان 

خـرداد مـاه به جمـع بندی برسـیم.
وی بیـان داشـت: اگـر بـر اسـاس گـزارش 
هـای نظارتـی تخلفـی در زمینـه افزایش حقوق 
هـا صـورت گرفتـه باشـد، اجـازه نمـی دهیـم 
حـق و حقوقـی از کارکنان دولت ضایع شـود با 

متخلـف برخـورد می شـود.
عباسـی در ادامـه گفت وگـو بـا خبرگـزاری 
خانـه ملت، با اشـاره بـه گزارش مرکـز پژوهش 
دولـت  روش  دارد  اشـاره  کـه  مجلـس  هـای 
بـرای افزایـش حقوق هـا مغایر مصوبـه مجلس 
اسـت، گفـت: مرکـز پژوهـش هـای مجلـس در 
گـزارش خـود به نـکات خوبی اشـاره کـرده که 
قابـل بحـث و تامـل بـوده امـا بـرای مجلـس و 
نماینـدگان گـزارش نظارتـی دیوان محاسـبات 

مـاک و معیـار مغایـرت هـای قانـون اسـت.
عضو هیات رئیسـه مجلس شـورای اسـامی 
اظهـار داشـت: فـردا در جلسـه هیـات رئیسـه 
مـورد  هـا  حقـوق  افزایـش  موضـوع  مجلـس 
بررسـی قـرار مـی گیـرد و در این بـاره تصمیم 

گیـری خواهیـم کـرد.

ــا  ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــد س ــس جدی رئی
تاکیــد بــر اینکــه اجــرای مــاده 1۶۹ مکــرر از نان 
شــب واجبتــر اســت، گفــت: درآمدهــای مالیاتــی 

بایــد بــا تغییــر قواعــد بــازی افزایــش یابــد. 
بــه گــزارش مهــر، امیدعلــی پارســا در 
ــور  ــازمان ام ــابق س ــس س ــع ریی ــم تودی مراس
مالیاتــی و معارفــه خــود کــه بــا حضــور وزیــر 
درآمدهــای  گفــت:  شــد،  برگــزار  اقتصــاد 
مالیاتــی بایــد بــا تغییــر قواعــد بــازی افزایــش 
ــد بازنگــری  ــا نیازمن ــد و در برخــی بخش ه یاب

ــتیم. ــن هس در قوانی
مهمتریــن  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
مباحــث حــوزه مالیــات، مــاده 1۶۹ مکــرر 
قانــون مالیات هــای مســتقیم اســت. کل ارکان 
نظــام بایــد بــا همــکاری هــم در راســتای 
اجــرای ایــن مــاده گام بردارنــد. ایــن موضــوع 

ــت. ــر اس ــم واجب ت ــب ه ــان ش از ن
ــا  ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــد س ــس جدی رئی
ــور  ــدار کش ــعه پای ــرورت توس ــر ض ــد ب تأکی
ــزود: ســهم مالیــات از GDP در کشــور مــا  اف
ــدد در  ــن ع ــه ای ــت درحالی ک ــد اس ۹.۲ درص
ــد و در  ــعه 1۲ درص ــال توس ــورهای در ح کش

کشــورهای پیشــرفته ۲۵ تــا ۳0 درصــد اســت.
ــا ظرفیــت  ــه داد: در حــال حاضــر ب وی ادام
و رقبایمــان فاصلــه داریــم کــه بخشــی از ایــن 
موضــوع بــا تغییــر قواعــد بــازی، می توانــد حــل 
شــود و بایــد بــا تغییــر قواعــد بــازی، درآمدهای 
ــم. عرصــه کار  ــش دهی ــی کشــور را افزای مالیات
ســازمان مالیاتــی، عرصــه توســعه کشــور اســت.

ــاره  ــی اش ــع مالیات ــرح جام ــه ط ــا ب پارس
ــع  ــرح جام ــه ط ــز ب ــده نی ــت: بن ــرد و گف ک
ــن  ــه ای ــد دارم ک ــاد دارم و تأکی ــی اعتق مالیات

ــرود. ــو ب ــد جل ــرح بای ط
رئیــس جدیــد ســازمان امــور مالیاتــی 
همچنیــن بــا بیــان اینکــه قاعــده توســعه دنیــا، 
ــت،  ــادی اس ــل اقتص ــت عوام ــت آزاد تح فعالی
اظهــار داشــت: قاعده هــا بایــد شــفاف، دائمــی، 
انگیــزه ســازگار و از پیــش ابــاغ شــده و 
تضمیــن شــده باشــد بــه گونــه ای کــه بازدهــی 
راســتگویی بایــد بیشــتر از ناراســتگویی باشــد.

وی تصریــح کــرد: مــا بایــد مجموعــه انگیــزه 
ســازگار را بــه مجموعــه فعالیت هایمــان در 
ــن  ــم؛ ای ــه کنی ــی اضاف ــور مالیات ــازمان ام س
موضــوع پیش زمینــه نهادســازی توســعه اســت.

ــش  ــه کاه ــان اینک ــا بی ــن ب ــا همچنی پارس
ــی  ــت بزرگ ــه فرص ــد ب ــی بای ــای نفت درآمده
تبدیــل شــود، گفــت: مگــر می شــود از ســازمان 
امــور مالیاتــی، انتظــار تحقــق درآمدهــای 
ــزاری در  ــه اب ــدون اینک ــت ب ــی را داش مالیات
ــد  ــتگاه ها بای ــام دس ــت؟ تم ــارش گذاش اختی
ــرر  ــاده 1۶۹ مک ــازی م ــا پیاده س ــه ب در رابط

ــد. ــکاری کنن هم
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی تأکیــد کــرد: 
ــه  ــه عرص ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
کار در ســازمان امــور مالیاتــی بایــد عالمانــه و 
ــای  ــا از حوزه ه ــن م ــد، بنابرای ــه باش مجاهدان
و  محــدود  مشــروط،  شــکل  بــه  مختلــف 

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــده، حمای کاهن

رئیس سازمان امور مالیاتی:

درآمدهای مالیاتی با تغییر قواعد باید افزایش یابد

تحقیــق  هیــأت  رئیســه  هیــأت  عضــو 
خصوصی ســازی  ســازمان  از  تفحــص  و 
گفــت: هــزاران میلیــارد تومــان رانــت در 
بعضــی  نصیــب  جریان خصوصی ســازی ها 
ــش  ــرمایه بخ ــتی در س ــه دس ــد ک ــراد ش اف
خصوصــی دارنــد و دســتی هــم در دولــت 

داشــتند. 
ــواد  ــد ج ــید محم ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده  ابطحــی 
بــه  اشــاره  بــا  مجلــس شــورای اســامی 
رونــد خصوصی ســازی شــرکت های دولتــی 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــور ک ــت: همانط گف
ــل ۴۴،  ــرای اص ــتند در اج ــاره داش ــا اش باره
اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی و واگــذاری 
اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی بــدون 
نظــارت و مکانیســم های قانونــی نــه تنهــا 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــوده و نیس ــاد نب ــع اقتص ــه نف ب
ضــرر اقتصــاد هــم هســت و شــاهد آن همیــن 
مــواردی اســت کــه امــروز در رســانه ها و 
ــه  ــا ب ــه نهایت ــتیم ک ــر آن هس ــس پیگی مجل
کلیــد خــوردن تحقیــق و تفحــص از ســازمان 

ــد.  ــی انجامی خصوص
وی افـــزود: کســـانی کـــه بایـــد در بحـــث 

خصوصی ســـازی دلســـوزانه کار می کردنـــد، 
ـــان کاه  ـــرای خودش ـــد ب ـــن نم ـــفانه از ای متأس
ـــران  ـــرای کارگ ـــادی را ب ـــار زی ـــد و فش دوختن
ـــون را دور  ـــوارد قان ـــی م ـــد و در بعض وارد کردن
زدنـــد. بـــا وجـــود اینکـــه بایـــد پنـــج ســـال 
ــن  ــتند ایـ ــه می داشـ ــود را نگـ ــای خـ نیروهـ
ـــد،  ـــرون کردن ـــران را بی ـــد و کارگ کار را نکردن
ـــن را  ـــد و زمی ـــه را فروختن ـــن آالت کارخان آه

ـــد.  ـــد و فروختن ـــری دادن ـــر کارب تغیی
رئیســـه  هیـــأت  عضـــو  عضـــو 
از ســـازمان  تفحـــص  و  تحقیـــق  هیـــأت 
ــان  ــرد: در جریـ ــار کـ ــازی اظهـ خصوصی سـ
ــارد  ــزاران میلیـ ــازی ها هـ ــن خصوصی سـ ایـ
ـــد،  ـــراد ش ـــی از اف ـــب بعض ـــت نصی ـــان ران توم
ایـــن افـــراد همـــان کســـانی هســـتند کـــه 
ـــد  ـــی دارن ـــش خصوص ـــرمایه بخ ـــتی در س دس
ـــم  ـــتند و دیدی ـــت داش ـــم در دول ـــتی ه و دس
ــازی  ــازمان خصوصی سـ ــس سـ ــخص رئیـ شـ
ــره ب  ــازی ها بهـ ــم از ایـــن خصوصـــی  سـ هـ
رداری هایـــی داشـــت کـــه درنهایـــت بـــه 

انجامیـــد.  وی  شـــدن  ممنوع الخـــروج 
ــال  ــا کمـ ــرد: بـ ــان کـ ــی خاطرنشـ ابطحـ
ــروج  ــم ممنوع الخـ ــم علی رغـ ــب دیدیـ تعجـ

ــازی،  ــازمان خصوصی سـ ــس سـ ــدن رئیـ شـ
اقتصـــاد  وزیـــر  رئیس جمهـــور،  آقـــای 
و دیگـــران کـــه بایـــد رئیـــس ســـازمان 
ـــر  ـــت تغیی ـــن وضعی ـــا ای ـــازی را ب خصوصی س
ـــال  ـــار قحط الرج ـــه دچ ـــل اینک ـــد، مث می دادن
ــینی را  ــای پوری حسـ ــان آقـ ــدند، همچنـ شـ
در ســـمتش ابقـــا کردنـــد و همیـــن مســـئله 
ـــت  ـــده اس ـــی ش ـــاد عموم ـــلب اعتم ـــب س موج
ــت  ــی از دولـ ــاد عمومـ ــلب اعتمـ ــن سـ و ایـ
ـــاد  ـــلب اعتم ـــه س ـــت بلک ـــی نیس ـــای روحان آق
ـــیار  ـــیار بس ـــن بس ـــت و ای ـــام اس ـــت نظ از کلی

خطرنـــاک اســـت. 
وی افــزود: آنچــه کــه موجــب نگرانــی مــن 
شــده، همیــن بحــث ســلب اعتمــاد از کلیــت 
نظــام اســت. کســانی برده انــد و خورده انــد 
ــد نظــام بخــورد،  ــن کار آنهــا را بای و چــوب ای
و  راهــکار  نــدارد،  تقصیــری  کــه  نظامــی 

ــه  ــده گرفت ــن نادی ــن قوانی ــا ای ــون داده، ام قان
می شــود. 

ــق  ــأت تحقیـ ــه هیـ ــأت رئیسـ ــو هیـ عضـ
خصوصی ســـازی  ســـازمان  از  تفحـــص  و 
ــازی  ــدف از خصوصی سـ ــت: هـ ــار داشـ اظهـ
و اجـــرای اصـــل ۴۴ ایجـــاد رونـــق تولیـــد و 
ـــتغال  ـــم اش ـــاال می بینی ـــا ح ـــود، ام ـــتغال ب اش
کـــه هیـــچ، بلکـــه کار موجـــود هـــم از بیـــن 
ـــای  ـــروت ه ـــب ث ـــم صاح ـــده ای ه ـــه و ع رفت
بـــادآورده ای شـــده اند کـــه نمونه هـــای آن 
را در ایـــن مانـــور اشـــرافیت و تجمـــل در 

می بینیـــم.  همایش هـــا  و  مجالـــس 
ــا  ــرد: م ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ابطح
ــازمان  ــص از س ــق و تفح ــه تحقی ــم ک مصری
گرفتــن  درنظــر  بــدون  خصوصی ســازی 
مســائل جناحــی و سیاســی و همچنیــن بــدون 

جانبداری هــا انجــام شــود. 

ابطحی: 

رانت هزاران میلیارد تومانی 
خصوصی سازی ها نصیب افراد خاص شد 

کارمنـــدان،  کل  تعـــداد  درحالـــی 
بازنشســـتگاِن لشـــگری و کشـــوری حـــدود ۴.۳ 
ـــت  ـــرای پرداخ ـــه ب ـــد ک ـــر می باش ـــون نف میلی
ـــر  ـــوق بگی ـــداد حق ـــن تع ـــوق ای ـــش حق افزای
بـــه حداقـــل ۳۶ هـــزار میلیـــارد تومـــان 

اعتبـــار نیـــاز اســـت. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، براســـاس گـــزارش 
در  اســـتخدامی کشـــور  و  اداری  ســـازمان 
شـــاغان  تعـــداد   1۳۹۷ ســـال  ابتـــدای 
رســـمی، پیمانـــی و قـــراردادی وزارتخانه هـــا، 
ـــا و  ـــه، نهاده ـــوه قضائی ـــوری، ق ـــت جمه ریاس
ــایر  ــی و سـ ــی غیردولتـ ــه های عمومـ مؤسسـ
مؤسســـه ها  ۲.۲۷۶.۹۲8  نفـــر بـــوده اســـت.

ـــی  ـــای نظام ـــنل نهاده ـــت، پرس ـــی اس گفتن
و انتظامـــی و کارکنـــان وزارت خانه هـــای 
اطاعـــات، دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
ـــاوه  ـــا ع ـــه آنه ـــته ب ـــرکتهای وابس ـــلح و ش مس
ـــوط  ـــارات مرب ـــه اعتب ـــت ک ـــار اس ـــن آم ـــر ای ب
ـــه  ـــروه از جامع ـــن گ ـــت ای ـــران خدم ـــه جب ب
کارکنـــان دولـــت در فصـــل ســـایر هزینه هـــا 

بودجـــه درج میشـــود.
از ســـوی دیگـــر  تعـــداد بازنشســـتگان 
صنـــدوق کشـــوری در ســـال 1۳۹۷ حـــدود 
1.۳۷0.000 نفـــر و تعـــداد بازنشســـتگان 
صنـــدوق لشـــگری نیـــز حـــدود ۶80 هـــزار 
ـــدان،  ـــب کل کارمن ـــن ترتی ـــه ای ـــت. ب ـــر اس نف
بازنشســـتگان لشـــگری و کشـــوری حـــدود ۴ 

ــند. ــر می باشـ ــزار نفـ ــون و ۳00 هـ میلیـ

اعتبار مورد نیاز برای اجرای مصوبه افزایش 
حقوق شاغالن دولتی چه قدر است؟

بـــر اســـاس مصوبـــه مجلـــس دولـــت بـــه 
ـــوق  ـــی حق ـــزار تومان ـــش ۴00 ه ـــف افزای مکل
ــاغان  ــداد شـ ـــه تعـ ــه ب ـــا توجـ ــت، ب اسـ
ــه  ــی بـ ــزار تومانـ ــش ۴00 هـ ــت، افزایـ دولـ
ــاری  ــد اعتبـ ــت، نیازمنـ ــوق ثابـ ــوان حقـ عنـ
ـــت. ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی ـــادل 10.۹ ه مع

بـــرای افزایـــش 10 درصـــدی ضریـــب 
ریالـــی نیـــز ) بـــا فـــرض اعتبـــار۹۳۲00 
میلیـــارد تومـــان حقـــوق در ســـال 1۳۹۷ 
ـــه(  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــزارش س ـــاس گ براس
بـــه عـــاوه افزایـــش ســـنواتی ســـالیانه 
ـــادل  ـــدوداً مع ـــاری ح ـــد اعتب ـــان، نیازمن کارکن
خوشـــبینانه ترین  در  میلیـــارد  10هـــزار 
گفـــت  می تـــوان  کـــه  اســـت  حالـــت 
پیاده ســـازی ایـــن سیاســـت بـــرای شـــاغان 
ـــار  ـــان اعتب ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود ۲1ه ـــه ح ب

ـــه  ـــب ب ـــن ترتی ـــاز دارد بدی ـــال 1۳۹8 نی در س
نظـــر میرســـد اعتبـــار منظـــور شـــده بـــرای 
افزایـــش حقـــوق کارکنـــان دولـــت در ســـال 
ــزار  ــدود ۲۲.۶ هـ ــی حـ ــی رقمـ 1۳۹8  یعنـ
میلیـــارد تومـــان بـــرای تحقـــق ایـــن حکـــم 

کفایـــت می کنـــد.
 بـــا توجـــه بـــه تعـــداد بازنشســـتگان 
ــزار  ــش۴00 هـ ـــگری؛ افزایـ ــوری و لش کشـ
معـــادل ۹8۴00  اعتبـــاری  بـــه  تومانـــی 
میلیـــارد تومـــان و افزایـــش 10 درصـــد 
ـــز  ـــدوق نی ـــن دو صن ـــتگان ای ـــوق بازنشس حق
)بـــا فـــرض اینکـــه در ســـال 1۳۹۷ ایـــن دو 
صنـــدوق حـــدود ۵1.۳ میلیـــارد تومـــان 
ـــرده  ـــت ک ـــتگان پرداخ ـــوق بازنشس ـــرای حق ب
ـــان  ـــارد توم ـــل ۵100 میلی ـــه حداق ـــند(، ب باش

اعتبـــار نیـــاز اســـت.
پیاده ســـازی  داشـــت  بیـــان  می تـــوان 
ــز   ــتگان نیـ ــرای بازنشسـ ــت بـ ــن سیاسـ ایـ
حـــدود 1۵ هـــزار میلیـــارد تومـــان  اعتبـــار 
در ســـال 1۳۹8 الزم اســـت کـــه بـــه نظـــر 
می رســـد اعتبـــار منظـــور شـــده بـــرای 
افزایـــش حقـــوق بازنشســـتگان در ســـال 
ـــق  ـــرای تحق ـــان( ب ـــارد توم 1۳۹8) 1۴.۴میلی

ــد. ــت می کنـ ــم کفایـ ــن حکـ ایـ
بـــا مصوبـــه مجلـــس بـــه حقـــوق کلیـــه 
حقـــوق  بگیـــران ۴00 هـــزار تومـــان ثابـــت 
و در صـــورت باقـــی مانـــدن اعتبـــارات تـــا 
10 درصـــد نیـــز بـــه صـــورت ضریـــب بـــه 
ـــاس  ـــر اس ـــد. ب ـــد ش ـــزوده خواه ـــا اف حقوقه
الیحـــه دولـــت میـــزان اولیـــه افزایـــش 

حقـــوق 18 درصـــد بـــود کـــه در فرودیـــن 
ـــف  ـــروه مختل ـــه گ ـــه س ـــه ب ـــن مصوب ـــاه ای م
ـــه صـــورت  ـــش ب ـــزان افزای تقســـیم شـــده و می
متغیـــر از 11تـــا 18 درصـــد تبدیـــل شـــد. 
ـــش  ـــل افزای ـــه حداق ـــن مصوب ـــاس ای ـــر اس ب
۴00 هـــزار تومانـــی مـــد نظـــر مجلـــس از 
ســـوی دولـــت اعمـــال خواهـــد شـــد. ایـــن 
درحالـــی اســـت کـــه حقـــوق مدیـــران بـــا 
رقـــم  ۲0 میلیـــون تومان)بـــا احتســـاب 11 
ــان  ــون تومـ ــه ۲۲ میلیـ ــد ( بـ ــد رشـ درصـ

افزایـــش خواهـــد یافـــت.
ـــع  ـــن مناب ـــا ای ـــه طبیعت ـــم این ک ـــه مه نکت
بایســـتی از محـــل افزایـــش درآمدهـــای 
مالیاتـــی و کاهـــش هزینه هـــای جـــاری 
دولـــت تامیـــن شـــود. بـــه هـــر حـــال بـــا 
ـــت و  ـــروش نف ـــی ف ـــت فعل ـــه وضعی ـــه ب توج
ــد  ــت نمی توانـ ــال ۹8  دولـ ــه ان در سـ ادامـ
ــرای  ــژه ای روی ایـــن بخـــش بـ ــاب ویـ حسـ
جبـــران هزینه هـــای جـــاری داشـــته باشـــد.

بـــر اســـاس آمارهـــای ســـازمان امـــور 
ــد  ــدود ۹8 درصـ ــال ۹۷  حـ ــی در سـ مالیاتـ
درامدهـــای مالیاتـــی مصـــوب در قانـــون 
ـــی  ـــن درحال ـــت. ای ـــده اس ـــق ش ـــه محق بودج
ـــه  ـــم ب ـــود حاک ـــه رک ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک اس
نظـــر میرســـد دولـــت بایســـتی بـــا کاهـــش 
پایه هـــای  از  ضـــرور،  غیـــر  معافیتهـــای 
جدیـــد مالیاتـــی از جملـــه مالیـــات بـــر 
ــوع  ــر مجمـ ــات بـ ــرمایه و مالیـ ــدی سـ عایـ
درامـــد خانـــوار بـــری جبـــران کاهـــش 

ــد. ــتفاده کنـ ــی اسـ ــای احتمالـ درامدهـ

منابع افزایش حقوق بیش از 4 میلیون کارمند، 
بازنشسته لشگری و کشوری چگونه تامین می شود؟ 

تحلیلگران غربی:
تحریم های جدید آمریکا تاثیری

 بر پتروشیمی ایران ندارد
ــن باورنــد کــه  ــی بــر ای ــران غرب تحلیلگ
گــروه  تحریــم  در  آمریــکا  جدیــد  اقــدام 
ــی  ــر چندان ــران، تاثی ــیمی ای ــگ پتروش هلدین

ــدارد. ن
ــد در  ــای جدی ــزارش ایســنا، تحریم ه ــه گ ب
راســتای تــاش دولــت ترامــپ بــرای افزایــش 
فشــار اقتصــادی حداکثــری روی ایــران اعمــال 
می شــوند. پیــش از ایــن واشــنگتن در آوریــل 
حاضــر بــه تمدیــد معافیــت نفتــی بــرای 
مشــتریان نفتــی بــزرگ ایــران نشــد تــا 
صــادرات نفــت ایــران را بنــا بــر خیــال واهــی 

ــاند. ــر برس ــه صف ــود ب خ
جمعــه  روز  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
ــا صنایــع  اعــام کــرد کــه ۳۹ نهــاد مرتبــط ب
ــای  ــران را در فهرســت تحریم ه پتروشــیمی ای

ــت. ــرار داده اس ــود ق خ
ــکا،  ــه داری آمری ــه وزارت خزان ــق بیانی طب
ــارس  ــج ف ــیمی خلی ــع پتروش ــرکت صنای ش
ــع  ــه صنای ــته ب ــرکت وابس ــن ۳۹ ش و همچنی
ــده اند. ــم ش ــارس تحری ــج ف ــیمی خلی پتروش

معاملـــه  و  همـــکاری  ایـــن  از  پیـــش 
ــوع  ــران ممنـ ــا ایـ ــی بـ ــهروندان آمریکایـ شـ
بـــود؛ بنابرایـــن جدیدتریـــن تحریم هـــا تنهـــا 
ـــی  ـــهروندان غیرآمریکای ـــرکت ها و ش ـــرای ش ب

ــرد دارد. کاربـ
ـــرز،  ـــزارش رویت ـــر گ ـــا ب ـــال بن ـــن ح ـــا ای ب
ســـه تحلیل گـــر و یـــک مقـــام ســـابق وزارت 
ـــن  ـــه جدیدتری ـــد ک ـــار کردن ـــه داری اظه خزان
ـــد  ـــی نخواه ـــر چندان ـــاالً تأثی ـــا احتم تحریم ه
گذاشـــت، زیـــرا شـــرکت های غیرآمریکایـــی 
پیـــش از ایـــن بـــه دلیـــل تحریم هـــای 
بخـــش  بـــا  همـــکاری  بـــرای  موجـــود 
پتروشـــیمی ایـــران بـــا محدودیـــت مواجـــه 

شـــده اند.
ــر  ــم نوامب ــه در پنج ــی ک ــت تحریم های تح
ســال ۲018 پــس از خــروج ترامــپ از توافــق 
ــران خــارج شــد وضــع شــد، هــر  هســته ای ای
کــس محصــوالت پتروشــیمی ایــران را معاملــه 
از تحریم هــا از جملــه  بــا فهرســتی  کنــد 
ــد  ــه خواه ــکا مواج ــوی آمری ــت از س ممنوعی

شــد.
ــل  ــه مای ــه داری ک ــام ســابق وزارت خزان مق
ــت:  ــرز گف ــه رویت ــود ب ــاش ش ــش ف ــود نام نب
ــد  ــی نخواه ــر چندان ــد تأثی ــای جدی تحریم ه
چنــد  شــرکت های  اکثــر  زیــرا  گذاشــت، 
ملیتــی بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه پیــش 
از ایــن اعمــال شــده بــرای همــکاری بــا ایــران 

ــده اند. ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

م.الف: 251

 آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول - نوبت دوم(

ــکاران محتــرم واجــد شــرایط مــی رســاند، کــه شــهرداری بخشــایش  ــه اطــاع پیمان بدینوســیله ب
در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 110/۲۵8/ ب مــورخ 1۳۹۷/1۲/۲1 شــورای محتــرم اســامی 
ــغ  ــا ســقف مبل ــزه و دســتی ت ــات پخــت و پخــش آســفالت را بصــورت مکانی شــهر بخشــایش، عملی
۷/000/000/000 ریــال )هفــت میلیــارد ریــال( بصــورت امانــی – پیمانــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
واگــذار نمایــد. لــذا از پیمانــکاران محتــرم تقاضــا دارد تــا تاریــخ 1۳۹8/۳/18 بــه شــهرداری بخشــایش 
مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ۴۳۴۴۲۳1۲-0۴1 داخلــی فنــی و شهرســازی تمــاس حاصــل نمــوده 

و اســناد شــرکت در مناقصــه را دریافــت دارنــد.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- مقــدار پخــت و پخــش آســفالت حــدودا ۳800 تــن )ســه هــزار و هشــتصد تــن( – محــل تحویــل: 
شهرســتان هریس، شــهر بخشــایش.

ــون  ــاه میلی ــیصد و پنج ــال )س ــغ -/۳۵0/000/000 ری ــز مبل ــپرده شــرکت در مناقصــه: واری ۲- س
ریــال( بــه شــماره حســاب 010۳۲1۷1۲۴00۶ نــزد بانــک صــادرات ایــران بنــام شــهرداری بخشــایش 
و یــا ارائــه ضمانتنامــه بانکــی در وجــه شــهرداری بخشــایش از بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه 

همــان مبلــغ ذکــر شــده.
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــر ب ــوم حاض ــب اول و دوم و س ــدگان، بترتی ــرگاه برن ــر اســت ه ــه ذک ۳- الزم ب

ــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد. ــان ب نشــوند، ســپرده آن
۴- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد فیزیکی آن مندرج است.

۵- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- شــهرداری بخشــایش بــرای پخــت آســفالت و قیرپاشــی، قیــر الزم را از نــوع 100-8۵ در قبــال 
اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ روز بــورس مقــدار ریالــی قیــر تحویلــی از طــرف برنــده مناقصــه، 

بــه پیمانــکار تحویــل خواهــد نمــود.
۷- شــهرداری بخشــایش بــرای مبلــغ صــورت وضعیــت نهایــی تائیــدی اجــرای پــروژه از محــل قیــر 
ــه صــورت  ــورس ب ــه قیمــت روز ب دریافتــی از طــرف ســازمان شــهرداریها و دهیــاری هــای کشــور، ب

تحویــل قیــر تهاتــر خواهــد نمــود.
8- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

• پیشــنهاد دهنــدگان بایســتی تــا اخــر وقــت اداری روز شــنبه مورخــه 1۳۹8/0۳/18 اســناد خــود را 
بــه امــور اداری شــهرداری بخشــایش بــه آدرس: بخشــایش - بلــوار خلیــج فــارس – روبــروی کتابخانــه 
ــان  ــد، زم ــت نماین ــید دریاف ــل و رس ــایش تحوی ــهرداری بخش ــاختمان اداری ش ــهر – س ــی ش عموم

بازگشــائی پیشــنهادات واصلــه روز یکشــنبه مورخــه ۹8/۳/1۹ خواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/23                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01
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بسته های تشویقی

 برای مشترکین کم مصرف برق 

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
اســتان آذربایجــان شــرقی از تهیــه بســته هــای 
ــرق  ــرای مشــترکان کــم مصــرف ب تشــویقی ب
ــه  ــا برنام ــه ب ــترکانی ک ــت: مش ــرداد و گف خب
هــای پیــک مصــرف تابســتانی همــکاری کننــد 

مشــمول ایــن بســته هــا مــی شــوند. 
ــا، افشــین روشــن میانــی  ــه گــزارش ایرن ب
از افزایــش مصــرف بــرق در اســتان بــه دنبــال 
افزایــش دمــا در روزهــای اخیــر خبــر داد و اگر 
ــووات ســاعت  هــر مشــترک مصــرف یــک کیل
بــرق را نســبت بــه مــاه هــای گذشــته کاهــش 
دهــد بــه ازای هــر کیلــوات ســاعت ۵0 تومــان 
بــه عنــوان پــاداش بــه حســاب بســتانکار 

ــرد. مشــترک منظــور خواهــد ک
وی اظهارداشــت: اگــر مشــترکین پرمصــرف، 
مصــرف خــود را ادامــه دهنــد و کاهــش ندهنــد 
ــد  ــتان 1۶ درص ــل تابس ــاری و فص ــاه ج در م
هزینــه مصــرف بــرق شــان افزایــش پیــدا 

خواهــد کــرد.
ــتان  ــرق اس ــع ب ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــه از  ــر روزان ــاورزان اگ ــرد: کش ــان ک خاطرنش
ســاعت 1۲ تــا 1۴ چــاه هــای کشــاورزی شــان 
ــان در ۲0  ــرق ش ــرف ب ــد مص ــوش باش خام
ــبه  ــگان محاس ــه صــورت رای ــدی ب ــاعت بع س

ــد شــد. خواه
شــرکت توزیــع بــرق آذربایجــان شــرقی در 
ــال  ــه س ــترک دارد ک ــزار مش ــدود 8۵0 ه ح
گذشــته ۳ میلیــون و ۳۴0 هــزار مــگاوات 

ــد. ــرف کردن ــرق مص ــاعت ب س

عابدی:
 وزیر بهداشت می تواند جلوی 

امضاهای طالیی را بگیرد

ــان  ــت و درم ــون بهداش ــخنگوی کمیس س
مجلــس بــا بیــان اینکــه وزیــر بهداشــت 
ــرد  ــی را بگی ــای طای ــوی امضاه ــد جل می توان
ــت  ــر بهداش ــر وزی ــای اخی ــه گایه ه ــت ک گف
دربــاره امضاهــای طایــی و رانــت در ســازمان 
ــر  ــه اگ ــوده ک ــدار ب ــاب هش ــذا و دارو از ب غ
ایــن اتفــاق رخ ندهــد خــود ایشــان ورود پیــدا 

. می کننــد
ــا  ــدی ب ــی عاب ــزارش ایســنا، حیدرعل ــه گ ب
ــت  ــر بهداش ــر وزی ــای اخی ــه گایه ه ــاره ب اش
دربــاره رانــت و امضاهــای طایــی در ســازمان 
غــذا و دارو گفــت: در ایــن بــاره کامــًا اختیــار 
بــا وزیــر اســت کــه جلــوی صــدور مجوزهایــی 
ــد در  ــرد. ایشــان می توان ــک امضــا را بگی ــا ت ب
بخشــنامه ای اعــام کنــد کــه دیگــر تــک امضــا 
ــه  ــدارد مگــر آنکــه موضــوع در کمیت وجــود ن

فنــی مــورد بررســی و تصویــب قــرار گیــرد.
وی توضیــح داد: ایــن کمیتــه می توانــد 
متشــکل از ذی نفعــان باشــد. بــه طــور نمونــه 
در آن کارشناســانی از تجهیــزات پزشــکی و 
ســازمان غــذا و دارو حضــور پیــدا کننــد و یکی 
از نهادهــای نظارتــی هــم بــه عضویــت درآیــد. 
در نهایــت هــم تمامــی مصوبــات ایــن کمیتــه 
در ســایت غــذا و دارو بــه صــورت روزانــه 
منتشــر شــود تــا معلــوم شــود چــه فــردی چــه 

ــه اســت. مجــوز را گرفت
عابـدی در عین حال گفـت: البته در وضعیت 
احتیاط هایـی  اقتصـادی  محاصـره  و  بحـران 
هـم الزم اسـت. مثـًا ممکـن اسـت اگـر اسـم 
واردکننـده در سـایت بیاید جزو افـراد تحریمی 
قـرار گیـرد. بـرای جلوگیـری از ایـن موضـوع 
می تـوان تنهـا در سـایت مجوزهـای داده شـده 
اعـام شـود امـا اسـامی افـراد بـرای واردات به 

واحدهـای نظارتـی اعام شـود.
وی در پایــان و در جمع بنــدی گفــت: وزیــر 
ــی  ــوی امضاهــای طای ــد جل بهداشــت می توان
را بگیــرد و قــادر بــه انجــام چنیــن کاری اســت. 
ــاب هشــدار  گایه هــای مطــرح شــده هــم از ب
ــر  ــد وزی ــاق رخ نده ــن اتف ــر ای ــه اگ ــوده ک ب

ورود می کنــد.

ـــت  ـــارات معاون ـــه و اعتب ـــس اداره بودج رئی
درمـــان وزارت بهداشـــت از راه انـــدازی ۴0 
بیمارســـتان جدیـــد در کشـــور طـــی ســـال 
جـــاری خبـــر داد و گفـــت: طبـــق بـــرآوردی 
معالجـــه  در  ارزی  هیات امنـــای  بـــا  کـــه 
انجـــام شـــده، بیـــش از ۷0 درصـــد اقـــام و 
ـــن  ـــت در ای ـــرار اس ـــه ق ـــکی ک ـــزات پزش تجهی
ـــزات  ـــود، تجهی ـــرده ش ـــه کار ب ـــتان ها ب بیمارس

تولیـــد داخلـــی هســـتند.
گفت وگـــو  در  رضایـــی  رضـــا  دکتـــر 
راه انـــدازی  و  بهره بـــرداری  از  ایســـنا  بـــا 
در  کشـــور  در  جدیـــد  بیمارســـتان   ۴0
ســـال جـــاری خبـــر داد و اظهارکـــرد: ایـــن 
بیمارســـتان ها در اقصـــی  نقـــاط کشـــور و 
به ویـــژه در مناطـــق محـــروم قـــرار دارنـــد و 
از جملـــه آن هـــا می تـــوان بـــه بیمارســـتان 
جایگزیـــِن بیمارســـتان بهشـــهر، بیمارســـتان 
 ۳00 بیمارســـتان  پـــاوه،  تختخوابـــی   ۹۶
مرکـــز  ارومیـــه،  در  زنـــان  تختخوابـــی 

ــرد. ــاره کـ ــاه اشـ ــوختگی کرمانشـ سـ

 5500 تخت بیمارستانی جدید در کشور 
راه اندازی می شود

تعـــداد  ایـــن  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
تخـــت   ۵۵00 شـــامل  بیمارســـتان 
ـــدازی  ـــال راه ان ـــه امس ـــتند ک ـــتانی هس بیمارس

خواهنـــد شـــد،گفت: نکتـــه بســـیار مهمـــی 
کـــه وزارت بهداشـــت در راه انـــدازی ایـــن 
ایـــن  می کنـــد،  دنبـــال  بیمارســـتان ها 
ــرآورد  ــای ارزی بـ ــا هیات امنـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ــام  ــد اقـ ــش از ۷0 درصـ ــا بیـ ــم تـ کرده ایـ
و تجهیـــزات پزشـــکی کـــه قـــرار اســـت در 
ـــود،  ـــرده ش ـــه کار ب ـــد ب ـــتان های جدی بیمارس
ـــورد  ـــه م ـــند ک ـــی باش ـــد داخل ـــزات تولی تجهی

تاییـــد وزارت بهداشـــت هســـتند. 
اقــدام  ایــن  رضایــی تاکیــد کــرد کــه 
تولیــد داخلــی در  از  در راســتای حمایــت 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــر اس ــیار موث ــور بس کش
ــت  ــد تخ ــکی مانن ــزات پزش ــور تجهی در کش
ــواج،  ــک م ــور، تش ــواع مانیت ــتانی، ان بیمارس
تخــت احیــاء، چــراغ اتــاق عمــل، دســتگاه های 
بیهوشــی،  ماشــین  دیجیتــال،  رادیولــوژی 
ــود  ــد می ش ــکی و... تولی ــای دندانپزش یونیت ه
البتــه در گذشــته هــم از تولیــدات داخلــی در 
بیمارســتان هایمان اســتفاده می کردیــم امــا 
ــدام را  ــن اق ــد هــم ای در بیمارســتان های جدی

بــه شــکل گســترده تر انجــام می دهیــم.
وی ادامـــه داد: یکـــی از راه هـــای ارتقـــای 
ـــد  ـــوع تهدی ـــر ن ـــل ه ـــور در مقاب ـــت کش امنی
خارجـــی اعـــم از تحریـــم و... حمایـــت از 
ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــت. ب ـــی اس ـــدات داخل تولی
وزارت بهداشـــت در راه انـــدازی بیمارســـتان ها 

را  ایـــن موضـــوع  و بخش هـــای جدیـــد، 
بـــه عنـــوان یـــک رســـالت پیـــش رو دارد و 
در راســـتای حمایـــت از تجهیـــزات پزشـــکی 
تولیـــد داخـــل گام برمـــی دارد البتـــه وزارت 
ـــار دارد  ـــم انتظ ـــدگان ه ـــت از تولیدکنن بهداش
کـــه روز بـــه روز بـــه فکـــر ارتقـــای کیفیـــت 
محصوالتشـــان و حتـــی بـــه فکـــر صـــادرات 
ـــند. ـــور باش ـــای کش ـــارج از مرزه ـــه خ ـــا ب آن ه

رئیـــس اداره بودجـــه و اعتبـــارات معاونـــت 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــت بـ ــان وزارت بهداشـ درمـ
در حـــال حاضـــر حـــدود 100 هـــزار تخـــت 
گفـــت:  داریـــم،  کشـــور  در  بیمارســـتانی 
ــد  ــت جدیـ ــال ۵۵00 تخـ ــبختانه امسـ خوشـ
ـــه  ـــور اضاف ـــای کش ـــت تخت ه ـــه ظرفی ـــم ب ه

می شـــود.

ـــارات  ـــزان اعتب ـــل و می ـــاره مح ـــی درب رضای
ایـــن پروژه هـــای درمانـــی گفـــت: اعتبـــارات 
ایـــن پروژه هـــا از محـــل یـــک درصـــد 
ارزش افـــزوده و اعتبـــارات عمرانـــی وزارت 
ــارات الزم  ــوع اعتبـ ــت. مجمـ ــت اسـ بهداشـ
ـــغ  ـــتان بال ـــن ۴0 بیمارس ـــدازی ای ـــرای راه ان ب
ـــال  ـــت. ح ـــوده اس ـــان ب ـــارد توم ـــر ۵00 میلی ب
ـــکی  ـــزات پزش ـــه از تجهی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
بیمارســـتان ها  ایـــن  در  داخـــل  تولیـــد 
ارزی  صرفه جویـــی  می کنیـــم،  اســـتفاده 
ـــی آورد.  ـــان م ـــه ارمغ ـــان ب ـــم برایم ـــادی ه زی
بیمارســـتان های  وضعیـــت  دربـــاره  وی 
مناطـــق ســـیل زده نیـــز گفـــت: اکثـــر ایـــن 
ــده اند و  ــز شـ ــر و تجهیـ ــتان ها تعمیـ بیمارسـ

مشـــکلی بـــرای ارائـــه خدمـــت ندارنـــد.

راه اندازی بیش از 5۰۰۰ تخت بیمارستانی 
جدید در ایران تا پایان امسال

عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
ـــاد  ـــال ایج ـــه دنب ـــی ب ـــه برخ ـــان اینک ـــا بی ب
ـــرای  ـــور ب ـــگری کش ـــق گردش ـــوی در مناط ج
ــتند از  ــکنی هسـ ــکنی و هنجارشـ ــح شـ قبـ
مراجـــع قضائـــی خواســـتار برخـــورد بـــا 

ــد.  ــور شـ ــد لفـ ــکنان سـ هنجارشـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، زهـــرا ســـاعی 
ــد  ــراز تاســـف از هنجارشـــکنی در سـ ــا ابـ بـ
لفـــور بـــا بیـــان اینکـــه توســـعه گردشـــگری 
و صنعـــت توریســـم نبایـــد منجـــر بـــه  بـــی 
ـــی  ـــت: تمام ـــود، گف ـــا ش ـــه ارزش ه ـــی ب حرمت
ـــظ ارزش هـــای  افـــراد بایـــد مقیـــد بـــه  حف

دینـــی و اســـامی باشـــند.
ــس  ــی مجلـ ــیون اجتماعـ ــو کمیسـ  عضـ
بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت  حفـــظ و رعایـــت 
ـــامی  ـــوری اس ـــران کش ـــزود: ای ـــا، اف ـــار ه هنج
و دینـــی اســـت و منافاتـــی نـــدارد افـــراد در 
ـــه  ـــد ب ـــه پوشـــش مناســـب دارن ـــال ک ـــن ح عی
ـــد و   ـــادی بپردازن ـــح و ش ـــذار تفری ـــت و گ گش
ـــت. ـــوده اس ـــورت ب ـــن ص ـــه ای ـــز ب ـــون نی تاکن

 وی ادامـــه داد: حتـــی الزاماتـــی بـــرای 
توریســـت  خارجـــی پیـــش بینـــی شـــده و 
ـــده  ـــت ش ـــا رعای ـــول و هنجاره ـــون اص تاکن

بنابرایـــن بـــه صـــورت جـــدی نیـــاز اســـت 
مراجـــع قضائـــی ماننـــد نیـــروی انتظامـــی، 
ــدی  ــتانی ورود جـ ــا و دادسـ ــتگاه قضـ دسـ
ــا  ــند و بـ ــته باشـ ــوع داشـ ــن موضـ ــه ایـ بـ
ـــد. ـــورد کنن ـــت برخ ـــا قاطعی ـــکنان ب هنجارش

 نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و 
اســـکو در مجلـــس دهـــم  یـــادآور شـــد: در 
ــوارد چنیـــن اقداماتـــی هدایـــت  برخـــی مـ
شـــده بـــوده و برخـــی بـــه دنبـــال ایجـــاد 
جـــوی در  مناطـــق گردشـــگری کشـــور 
ـــتند  ـــکنی هس ـــکنی و هنجارش ـــح ش ـــرای قب ب
ـــا  ـــه آنه ـــی ب ـــن اقدامات ـــازه چنی ـــد اج و نبای

ــود. داده شـ
ــائل  ــی مسـ ــح برخـ ــزود:  قبـ ــاعی افـ  سـ
ــردم  ــود؛  مـ ــه شـ ــور ریختـ ــد در کشـ نبایـ
مناطـــق  گردشـــگرپذیر و ســـاحلی دوســـت 

دارنـــد امنیـــت اجتماعـــی، فرهنـــگ، آداب و 
رسومشـــان حفـــظ شـــود و تمایـــل ندارنـــد 
ــا  ــان بـ ــت فرزندشـ ــی و تربیـ ــگ بومـ فرهنـ
ـــار  ـــی دچ ـــکنی های ـــن هنجارش ـــاهده چنی مش

خدشـــه شـــده و آســـیب ببینـــد.
 وی ادامـــه داد:  بـــه صـــورت جـــدی 
می طلبـــد مراجـــع قضائـــی ســـریع تـــر 
بـــه موضـــوع  هنجارشـــکنی در ســـد لفـــور 
رســـیدگی کنـــد و نبایـــد از کنـــار ایـــن 
ـــت؛  در  ـــادگی گذش ـــه س ـــات ب ـــت موضوع دس
ـــه  ـــد منجـــر ب ـــذار نبای ـــن رابطـــه گشـــت و گ ای
ـــود  ـــکنی ش ـــکنی و هنجارش ـــون ش ـــاد  قان ایج
بـــه ویـــژه اینکـــه در کشـــوری اســـامی زندگـــی 
ـــکنی در  ـــن هنجارش ـــفانه ای ـــم متاس ـــی کنی م
عیـــد ســـعید فطـــر کـــه عیـــد دینـــی و شـــرعی 
ـــات  ـــرک محرم ـــد از ۳0 روز  ت ـــا اســـت  و بع م

ـــاده  ـــاق افت ـــتیم اتف ـــات را داش ـــام واجب و  انج
ـــه  ـــه ب ـــای بیگان ـــانه ه ـــع رس ـــور قط ـــه ط و ب
برخـــی از ایـــن هنجـــار شـــکنی خـــط مـــی 

دهنـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
ـــه  ـــتیم ک ـــه ای هس ـــا جامع ـــرد: م ـــح ک تصری
ـــود  ـــه خ ـــص ب ـــای مخت ـــگ ه ـــا و فرهن الگوه
ــتار  ــز خواسـ ــا نیـ ــواده هـ ــم  و خانـ را داریـ
رعایـــت امنیـــت اجتماعـــی و هنجارهـــا هســـتند 
ـــکل و   ـــا ش ـــد ب ـــی خواهن ـــرادی م ـــر اف و و اگ
ــاب   ــتن حجـ ــا برداشـ ــری و بـ ــمایل دیگـ شـ
ـــای  ـــود را در فض ـــر خ ـــکنی و تصاوی ـــار ش هنج
ــه  ــچ وجـ ــه هیـ ــد بـ ــر کننـ ــازی منتشـ مجـ
جامعـــه اســـامی مـــا چنیـــن رفتارهایـــی را 

برنمـــی تابـــد.

ساعی با تاکید بر ضرورت برخورد با هنجارشکنان سد لفور:

توسعه گردشگری نباید منجر به
 بی حرمتی به ارزش ها شود

سالمت

 نکاتی در مورد سیب زمینی

گیاهــی  غــده  یــک  ســیب زمینی   
خوراکــی اســت کــه در سراســر جهــان 
گونه هــای  از  بســیاری  می شــود.  کشــت 
ــد در  ــه می توان ــود دارد ک ــیب زمینی وج س
ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــواع غذاه ان

ســیب زمینی  در  موجــود  مغــذی  مــواد 
می توانــد بســته بــه نــوع آن متفــاوت باشــد. 
ــاوی  ــز ح ــیب زمینی قرم ــال س ــوان مث به عن
کمتــری  فیبــر  و  کربوهیــدرات  کالــری، 
ــوه ای  ــت قه ــیب زمینی پوس ــه س ــبت ب نس
اســت و ویتامیــن K و نیاســین کمتــری 
ــخ  ــه ســیب زمینی را طب ــم ک دارد.روشــی ه
مــواد  روی  می توانــد  می کنیــد  آمــاده  و 
مغــذی آن تاثیرگــذار باشــد.با توجــه بــه 
ــذی ســیب زمینی  ــه بســیاری از موادمغ اینک
ــت  ــت، پوس ــده اس ــع ش ــت آن جم در پوس
ــی از  ــش قابل توجه ــد بخ ــدن آن می توان کن
فیبــر و محتــوای مــواد معدنــی آن را در هــر 
ــرخ کردن  ــاوه س ــد. به ع ــذف کن ــده ح وع
ســیب زمینی در مقایســه بــا روش هــای دیگــر 
ــوای  ــد محت ــردن، می توان ــز ک ــت و آب پ پخ
چربــی و کالــری آن را افزایــش دهــد. عــاوه 
بــر آن، محصــوالت ســیب زمینی فــراوری 
ــری داشــته و  ــذی کمت ــواد مغ ــز م شــده نی
ــبت  ــتری نس ــدیم بیش ــی و س ــری، چرب کال

ــد. ــیب زمینی دارن ــود س ــه خ ب

حاوی آنتی اکسیدان
آنتی اکســیدان ها مــوادی هســتند کــه 
ــا  ــه ب ــر ک ــای آزد مض ــکیل رادیکال ه از تش
ــده  ــع ش ــدن جم ــش داده و در ب ــا واکن اتم ه
و منجــر بــه ایجــاد بیماری هــای مزمــن 
می کنند.مطالعــات  مقابلــه  می شــوند، 
آنتی اکســیدان ها  کــه  می دهــد  نشــان 
ــای  ــی از بیماری ه ــواع خاص ــد از ان می توانن
مزمــن ماننــد قلبــی، دیابــت و ســرطان 
ــی  ــع خوب ــیب زمینی منب ــری کنند.س جلوگی
مطالعــه  یــک  اســت.  آنتی اکســیدان ها  از 
ســیب زمینی  آنتی اکســیدانی  فعالیــت 
ســفید و رنگــی را مقایســه کــرده و دریافتنــد 
در  بیشــتر  رنگــی  ســیب زمینی های  کــه 
موثــر  آزاد  هــای  رادیــکال  خنثی ســازی 
بوده اند.مطالعــه آزمایشــگاهی دیگــری نشــان 
ســیب زمینی  آنتی اکســیدان های  کــه  داد 
ممکــن اســت رشــد انــواع خاصــی از ســرطان 
از جملــه ســرطان روده بــزرگ و کبــد را 
ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــش دهند.به خاط کاه
ــه  ــدود ب ــده مح ــام ش ــات انج ــتر مطالع بیش

ــت. ــوده اس ــگاهی ب ــط آزمایش محی

حاوی نشاسته مقاوم
ــت  ــته اس ــی نشاس ــاوم نوع ــته مق نشاس
ــود. در  ــم نمی ش ــک هض ــه در روده کوچ ک
عــوض، از روده بــزرگ عبــور می کنــد، جایــی 
روده  مفیــد  باکتری هــای  می توانــد  کــه 
را تغذیــه کند.ســیب زمینی منبــع خــوب 
نشاســته مقــاوم اســت، ســیب زمینی هایی 
ــن  ــه و ســرد شــده اند دارای باالتری کــه پخت
ــته  ــتند. نشاس ــاوم هس ــته مق ــدار نشاس مق
ــدن دارد،  ــرای ب ــادی ب ــامتی زی ــع س مناف
ــیت  ــون و حساس ــرل قندخ ــوص کنت به خص
 10 مطالعــه،  یــک  انســولین.در  بــه 
ــه  ــه روزان ــدت ۴ هفت ــه م ــرکت کننده، ب ش
ــد.  ــرف کردن ــاوم مص ــته مق ــرم نشاس ۳0 گ
ــاوم  ــته مق ــه نشاس ــدند ک ــه ش ــا متوج آنه
ــاال  ــه انســولین را ب ۳۳ درصــد حساســیت ب
می بــرد.در یــک مطالعــه دیگــر، 10 شــرکت 
کننــده مکمــل هایــی بــا ۵0 گــرم نشاســته 
ــا  ــد. آنه ــتفاده نمودن ــام اس ــیب زمینی خ س
شــاهد کاهــش ســطح قنــد خــون و افزایــش 

ــد. ــری بودن ــیری و پ س

افزایش وزن
برخــی مطالعــات ارتبــاط مثبــت بیــن 
خــوردن انــواع خاصــی از ســیب زمینی و 
ــا  ــا ســیب زمینی ب ــه شــده ب محصــوالت تهی
ــه  ــک مطالع ــان داده اند.ی ــش وزن را نش افزای
در ســال ۲00۹ نشــان داد کــه خــوردن 
ــان  ــش دور کمــر در زن ــا افزای ســیب زمینی ب
ــد،  ــش از ح ــری بی ــت. کال ــوده اس ــراه ب هم
صــرف نظــر از منبــع غــذا می توانــد منجــر بــه 
افزایــش وزن شــود.اگر ســیب زمینی فــراوری 
نشــده بــه حــد اعتــدال و به عنــوان بخشــی از 
رژیــم غذایــی متعــادل مصــرف شــود، بعیــد 

ــود. ــش وزن ش ــه افزای ــه منجــر ب اســت ک

نتیجه گیری
باالیــی  مقــدار  حــوای  ســیب زمینی 
ویتامیــن، مــواد معدنــی، آنتی اکســیدان، 
فیبــر و نشاســته مقــاوم اســت. بــا ایــن 
ــی  ــرات منف ــد اث ــیب زمینی می توان ــال س ح
جملــه  از  باشــد  داشــته  هــم  بالقــوه ای 
ــژه  ــارخون به وی ــش فش ــش وزن و افزای افزای
ــاد مصــرف شــود. ــر زی هنگامی کــه در مقادی

در نهایــت، انــدازه و روش پخــت و پــز تاثیــر 
ــدن و روی  ــر ب ــیب زمینی ب ــادی روی س زی
ســامت دارنــد. هنگامی کــه ســیب زمینی 
ــالم  ــک روش س ــا ی ــدال و ب ــد اعت را در ح
مصــرف کنیــد می توانیــد مــواد مغــذی 
ــد. ــان اضافــه نمای ــه رژیــم غذایی ت ــادی ب زی
منبع: آرمان

آموزش وپــرورش  ســازمان  رئیــس 
آغــاز ســنجش  بــه  اشــاره  بــا  اســتثنایی 
ــنبه 18  ــروز »ش ــا از ام ــامت کاس اولی ه س
ــای  ــور در پایگاه ه ــرای حض ــت: ب ــرداد« گف خ
ســنجش کــودک حتمــاً خــواب کافــی داشــته 
ــرایط  ــن ش ــد همچنی ــورده باش ــه خ و صبحان
ــی و روانــی او کامــًا طبیعــی باشــد.  روح

ــه گــزارش تســنیم، مجیــد قدمــی رئیــس  ب
ــا اشــاره  ــرورش اســتثنایی ب ســازمان آموزش وپ
بــه آغــاز طــرح ســنجش ســامت دانش آمــوزان 
از امــروز »شــنبه 18 خــرداد« اظهــار  کــرد: 
ــدو ورود  ــوز ب ــزار نوآم ــون و ۴00 ه ــک میلی ی
ــورد  ــگاه م ــزار و ۲00 پای ــه دبســتان در دو ه ب
ســنجش قــرار  می گیرنــد و برایــن اســاس 
ــه  ــه مدرس ــام ب ــرای ثبت ن ــواده ب ــی خان وقت
مــی رود بــرای آنهــا به منظــور حضــور در پایــگاه 

ــود. ــت می ش ــن وق ــامت تعیی ــنجش س س
ســامت  ســنجش  در  افــزود:  وی 
بــه  دبســتان  بــه  ورود  بــدو  دانش آمــوزان 
دنبــال ارائــه خدمــات بهداشــتی و توانبخشــی 
گــوش  اســت  ممکــن  مثــًا  هســتیم 
خانــواده  امــا  باشــد  ســنگین  دانش آمــوز 
ــی  ــوز وقت ــن دانش آم ــود و ای ــه نمی ش متوج
ــه  ــه ب ــل اینک ــه دلی ــی رود ب ــه کاس اول م ب
خوبــی نمی شــنود دچــار مشــکل شــده و افــت 
تحصیلــی پیــدا می کنــد در حالیکــه بــا تجویــز 

او حــل می شــود. ســمعک مشــکل 

دانش  آموزانــی  کــه پیش دبســتانی 
موفق ترنــد می رونــد، 

رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی 
ــدو  ــوز ب ــزار نوآم ــون و ۴00 ه ــک میلی گفت: ی
ورود بــه دبســتان ســال گذشــته ارزیابــی 
ــابقه  ــا س ــد آنه ــدود ۷0 درص ــه ح ــدند ک ش
پیــش از دبســتان داشــتند، آمــوزش قبــل 
ــناختی و  ــای ش ــد فراینده ــتان در رش از دبس
هوشــی دانش آمــوز بســیار موثــر اســت و اگــر 
ــور را  ــی کش ــی تحصیل ــره آمادگ ــن نم میانگی
ــوزش  ــه آم ــی ک ــم، دانش آموزان در نظــر بگیری
ــره  ــد دو نم ــی کرده ان ــتان را ط ــل از دبس قب
باالتــر از ســایرین هســتند همچنیــن براســاس 
نتایــج ســنجش ســال گذشــته ۷۶ هــزار 
نفــر  و ۲۳ هــزار  مفــرط  کــودک  چاقــی 
الغــری شــدید داشــتند کــه بیشــتر در مناطــق 

ــتند. ــروم هس مح

دانش آموزان دیرآموز چه مشخصاتی دارند؟
وی بـــا اشـــاره بـــه شناســـایی 8۳ هـــزار 

کرد:ایـــن  عنـــوان  دیرآمـــوز  دانش آمـــوز 
ــد  ــری ندارنـ ــوزان مشـــخصات ظاهـ دانش آمـ
ـــر  ـــره پایین ت ـــا 1۵ نم ـــی آنه ـــره هوش ـــا به ام
ـــری  ـــت یادگی ـــت. در حقیق ـــراد اس ـــایر اف از س
از ســـایرین  ُکندتـــر  دانش آمـــوزان  ایـــن 
ـــم  ـــر معل ـــره اگ ـــی در کاس ۳0 نف ـــت یعن اس
ـــد  ـــب می افت ـــه عق ـــد از بقی ـــه نکن ـــه او توج ب
ــای  ــا و محتواهـ ــل فیلم هـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
ـــتان  ـــه اول دبس ـــان پای ـــرای معلم ـــی ب آموزش
دانش آمـــوز  اگـــر  کـــه  کردیـــم  تولیـــد 
ـــدام  ـــه اق ـــود چگون ـــا ب ـــوز در کاس آنه دیرآم

کننـــد.
قدمــی ادامــه داد: اگــر از دانش آمــوزان 
ــی  ــط غن ــود و در محی ــت ش ــوز حمای دیرآم
یعنــی معلــم خــوب و والدیــن همــراه حضــور 
ــن  ــا رفت ــوز ب ــکل دانش آم ــد مش ــته باش داش

ــود. ــر می ش ــر کمت ــای باالت ــه کاس ه ب

سنجش سالمت شرط ثبت نام در کالس اول
رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی 
در پاســخ بــه ایــن پرســش »اگــر دانش آمــوزی 
ــرکت  ــامت ش ــنجش س ــرح س ــد در ط نتوان
ــد  ــا می توان ــف او چــه می شــود، آی ــد، تکلی کن
بــا  افــزود:  کنــد؟«  ثبت نــام  مدرســه  در 
ــام  ــه ثبت ن ــگ شــده اســت ک ــدارس هماهن م
ایــن دانش آمــوزان قطعــی نشــود بنابرایــن 

ــد  ــروع کنن ــی را ش ــال تحصیل ــد س نمی توانن
ــد، برخــی  ــه جامانده ان ــرادی ک ــرای اف ــه ب البت
ــه نخســت  ــای ســنجش ســامت هفت پایگاه ه
مهــر هــم فعــال هســتند و فقــط در دو درصــد 
ــرح  ــرای ط ــکان اج ــور ام ــب العب ــق صع مناط

ــدارد. ســنجش وجــود ن
ــامت  ــنجش س ــج س ــرد: نتای ــان ک وی بی
پــس از ارزیابــی همــان جــا بــه خانــواده اعــام 
ــه  ــودک مشــکلی نداشــته باشــد برگ ــر ک و اگ
ــود  ــه می ش ــواده ارائ ــه خان ــی ب ــام قطع ثبت ن
ــه  ــرود ب ــه ب ــه مدرس ــام ب ــت ن ــرای ثب ــا ب ت
خانواده هــا توصیــه می کنیــم کــه کــودک 
حتمــاً خــواب کافــی داشــته و صبحانــه خــورده 
ــی او  ــی و روان ــرایط روح ــن ش ــد همچنی باش

ــد. ــی باش ــًا طبیع کام

هزینه سنجش و خدمات توانبخشی در 
مناطق سیل زده رایگان است

قدمــی گفــت: در مناطــق آســیب دیــده  از 
ــنجش  ــرای س ــیار ب ــت و س ــگاه ثاب ــیل پای س
ــرای  ســامت مســتقر هســتند و هزینــه کــه ب
ســایر مناطــق ۳0 هــزار تومــان اســت در 
ــن  ــت همچنی ــگان اس ــیل زده رای ــق س مناط
دانش آمــوزان  توانبخشــی  خدمــات  تمــام 
ــگان  ــه صــورت رای ماننــد ســمعک و عینــک ب

ــت. اس

خدمات دارویی، توانبخشی و جراحی در 
مدارس استثنایی رایگان است

رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی 
در ادامــه دربــاره خدمــات ارائــه شــده در ایــن 
ــه در  ــی ک ــرد: دانش آموزان ــوان ک ــدارس عن م
ــای  ــوند نیازه ــی ش ــام م ــا ثبت ن ــدارس م م
بــه  آنهــا  و جراحــی  توانبخشــی  دارویــی، 
ــم  ــر رق ــا ه ــی ب ــت حت ــگان اس ــورت رای ص
و قیمتــی. ســال گذشــته دانش آموزانــی را 
داشــتیم کــه حــدود ۴0 میلیــون جراحــی کلیه 
داشــتند و حــدود ۳00 دانــش آمــوز را تحــت 
ــه  ــم ک ــرار دادی ــزون ق ــت حل ــش کاش پوش
بــا ایــن کار می تواننــد در مــدارس عــادی 

ــد. ــل کنن تحصی
ــات  ــر از خدم ــزار نف ــزود: 1۷ ه ــی اف قدم
ــارد  حمایتــی اســتفاده می کننــد کــه 11 میلی
البتــه  کرده ایــم  هزینــه  آن  بــرای  تومــان 
ــت  ــروم اس ــق مح ــا مناط ــی م ــت اصل اولوی
ــاب  ــاب و ذه ــن در بحــث ســرویس ای همچنی
ــم  ــار را تامیــن می کنی ــا ۷0 درصــد اعتب ۶0 ت
ــه  ــد هزین ــا 80 درص ــروم ت ــق مح و در مناط
ــاز  ــورد نی ــار م ــال اعتب ــود، امس ــن می ش تامی
بــرای ســرویس مــدارس بیــش از ۷0 میلیــارد 

ــت. ــان اس توم
ــرورش  ــه آموزش وپ ــه ای ک ــت: هزین وی گف
انجــام  اســتثنایی  دانش آمــوزان  بــرای 
ــوزان  ــر دانش آم ــار براب ــا چه ــه ت ــد س می ده
ــت  ــوز تح ــزار دانش آم ــت، 1۵۲ ه ــادی اس ع
ــتند  ــتثنایی هس ــرورش اس ــش آموزش وپ پوش
ــاص و ۷۴  ــدارس خ ــر در م ــزار نف ــه ۷8ه ک
هــزار نفــر در قالــب طــرح تلفیقــی در مــدارس 
ــر  ــزار نف ــن ۲۴ ه ــور دارندهمچنی ــادی حض ع
بــه عنــوان معلــم در مــدارس مــا حضــور دارند.

رئیــس ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنایی 
دربــاره کمبــود نیــروی انســانی افــزود: کمبــود 
ــت،  ــان اس ــش کاس درس و معلم ــا در بخ م
تــا ســه ســال آینــده بــه ازای هــر ســال 800 
ــا ۹00 نفــر بازنشســته می شــوند امــا ورودی  ت
ــا ۳00 نفــر اســت و ایــن تفــاوت  نیــرو ۲۵0 ت
ــران  ــروی آزاد جب ــق جــذب نی ــد از طری را بای
کنیــم امــا چــون کار در ایــن حــوزه تخصصــی 
اســت کار مــا دشــوارتر  اســت و جــذب نیــروی 
انســانی در مــدارس اســتثنایی بــه آســانی 

ــود. ــام نمی ش انج

سنجش سالمت کالس اولی ها آغاز شد
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»مجتبی  زینی وند« سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش شد 

ــد« از  ــی زینی ون ــود »مجتب ــنیده می ش ش
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــور ب ــوی رئیس جمه س
پــرورش منصــوب شــده  وزارت آمــوزش و 

ــت.  اس
ــاه  ــرداد م ــارس، روز 1۶ خ ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــی وزی ــر اســتعفای ســید محمــد بطحای خب
ــانه های  ــای رس ــرورش در کانال ه ــوزش و پ آم
ــر  ــایت ها منتش ــا و س ــی، خبرگزاری ه اجتماع
ــا ایــن  شــد و شــب همــان روز رئیس جمهــور ب
ــور  ــه منظ ــود ب ــده ب ــوان ش ــه عن ــتعفا ک اس
شــورای  مجلــس  انتخابــات  در  نامــزدی 
ــرد. ــت ک ــت، موافق ــده اس ــام ش ــامی انج اس

زینی ونــد  مجتبــی  می شــود  شــنیده 
و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  معــاون  کــه 
ــدارس و مراکــز غیردولتــی  رئیــس ســازمان م
ســوی  از  اســت،  مردمــی  مشــارکت های  و 
رئیس جمهــور بــه عنــوان سرپرســت وزارت 

آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــده اســت.
ــد تأییــد  ایــن خبــر از ســوی دفتــر زینی ون
شــده اســت امــا هنــوز هیــچ خبــری بــر روی 
ســایت اطاع رســانی دولــت قــرار نگرفتــه 

اســت.

فرهنگ و هنر

مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو 
از گردشــگری  پاســداری  اینکــه  بیــان  بــا 
ــه  ــی علی ــات فرهنگ ــال تهاجم ــی در قب مذهب
ــات  ــد اقدام ــران نیازمن ــامی ای ــوری اس جمه
صنعــت  گفــت:  اســت،  فرهنگــی  دقیــق 
ــارزه  ــرای مب ــکا ب ــل ات گردشــگری راهــکار قاب

تحریم هاســت.  بــا 

بــه گــزارش فــارس، محمــد اســماعیل 
ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  ســعیدی 
ــاه  ــژه در م ــه وی ــران ب ــی ای گردشــگری مذهب
ــای  ــار داشــت: ظرفیت ه ــارک رمضــان اظه مب
ــتر از  ــیار بیش ــران بس ــی ای ــگری مذهب گردش
ــار و ارقام هاســت یعنــی چنانچــه بخواهیــم  آم
ــورهای  ــگران کش ــد از گردش ــرای 10 درص ب

همســایه خــود کــه حــدود ۳00، ۴00 میلیــون 
نفــر جمعیــت پیرامونــی دارنــد در زمینــه 
کنیــم،  برنامه ریــزی  مذهبــی  گردشــگری 
ــگری در  ــق گردش ــور رون ــه چط ــم ک می بینی

داخــل کشــور اتفــاق می افتــد.
ـــکو  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ــان  ــا بیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ــوزه  ــژه در حـ ــه ویـ ــگری بـ ــه گردشـ اینکـ
کشـــورهای اســـامی و منطقـــه خاورمیانـــه 
یکـــی از راه کارهـــای مقابلـــه بـــا تحریم هـــا 
ـــل  ـــورهای مقاب ـــرف کش ـــزود: از ط ـــت، اف اس
نیـــز اقداماتـــی می شـــود یعنـــی ســـال ۹۶ 
ـــی  ـــگری مذهب ـــق گردش ـــا اوج رون ـــه تقریب ک
ـــان و دشـــمنان نظـــام  ـــود، بدخواه ـــران ب در ای
و ملـــت یـــک توطئـــه و حرکتـــی را انجـــام 
ـــه  ـــی را ب ـــازی مطالب ـــای مج ـــد و در فض دادن
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــش کردن ـــترده پخ ـــورت گس ص
مطالـــب باعـــث شـــد متاســـفانه بخشـــی از 
ایـــن ظرفیـــت گردشـــگری را از دســـت 

بدهیـــم.
ــه دشــمنان ادامــه  ــن توطئ وی در مــورد ای
ــای  ــام در فض ــمنان نظ ــان و دش داد: بدخواه
ــی  ــای برخ ــد الق ــیاه نمایی قص ــا س ــازی ب مج
از موضوعاتــی را دارنــد تــا بتواننــد خدشــه بــه 

ــد. ــت گردشــگری کشــورمان وارد کنن صنع
 

80 درصد از گردشگران مذهبی
 همراه با خانواده می آیند

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا بیان 
اینکــه انتشــار ایــن اکاذیــب در فضــای مجــازی 
ــی در  ــگری مذهب ــه گردش ــه ب ــد ک ــث ش باع
ایــران لطمــه وارد شــود، تصریــح کــرد: در 
ــی  ــائل بررس ــن مس ــی ای ــیون فرهنگ کمیس
شــد و کامــا مشــخص شــد کــه بیــش از 80 
درصــد از افــرادی کــه از کشــورهای همســایه 
ــی  ــرای گردشــگری مذهب ــر همســایه ب ــا غی ی
بــه ایــران می آینــد، متاهــل هســتند و بــا 

خانــواده می آینــد.

8۰ درصد از گردشگران مذهبی 
همراه با خانواده می آیند

آشپزی

ماهی در فر

مواد الزم:
ماهی سفید آب شیرین                      ۷00 گرم
روغن زیتون                                ۴/1 پیمانه
زردچوبه                              1 قاشق چایخوری
تمر هندی                         1 قاشق چایخوری
فلفل سیاه                        1 قاشق چایخوری
نمک دریا                    1 قاشق چایخوری

برای سس کاری گوجه فرنگی:
رب گوجه فرنگی                ۲ قاشق غذاخوری
گوجه گیاسی نصف شده                  1 پیمانه
پیــاز متوســط                         ۲ عــدد
ســیر                                    ۲ عــدد

 cm۲.۵ زنجبیل رنده شده                      1 برش
جعفری خرد شده                       ۲ ساقه
ادویه کاری                                  ۲ قاشق چایخوری
زردچوبه                           1 قاشق چایخوری
شنبلیله خشک                   1 قاشق چایخوری
فلفل سیاه                         1 قاشق چایخوری
ــدد ــازه                   1 ع ــوی ت آب لیم
نمک دریا                             1 قاشق چایخوری
روغن زیتون                         به میزان الزم

 
طرز تهیه: 

ـــام  ـــدا تم ـــر ابت ـــی در ف ـــه ماه ـــرای تهی  ب
ـــن کار  ـــا در حی ـــد ت ـــاده کنی ـــواد الزم را آم م

ـــید. ـــت باش راح
شـــکم ماهـــی را در راســـتای طـــول آن 
ـــا  ـــکم آن را کام ـــل ش ـــد و داخ ـــرش دهی ب
تمیـــز کنیـــد. ماهـــی را طـــوری بـــرش دهیـــد 
ـــود  ـــت ش ـــاز و تخ ـــا ب ـــت آن کام ـــه گوش ک
ــل  ــوز وصـ ــی هنـ ــدن ماهـ ــت بـ ــا پشـ امـ
باشـــد. )یعنـــی شـــبیه بـــه بـــدن پروانـــه. 
گوشـــت ماهـــی مثـــل دو بـــال پروانـــه از 
هـــم بـــاز باشـــد.( اگـــر خودتـــان تـــا بـــه 
حـــال ایـــن کار را انجـــام نـــداده ایـــد، 
میتوانیـــد از فروشـــنده ماهـــی هـــا کمـــک 
ـــر  ـــینی ف ـــی را در س ـــپس ماه ـــد. س بخواهی

گذاشـــته و در کنـــاری قـــرار دهیـــد.
ـــد. تمـــر هنـــدی را  کاســـه کوچکـــی برداری
ـــک  ـــه کم ـــره آب و ب ـــد قط ـــراه چن ـــه هم ب
همـــزن حـــل کنیـــد. ســـپس روغـــن زیتـــون، 
ــر  ــه تمـ ــل را بـ ــک و فلفـ ــه، نمـ زردچوبـ
ـــا  ـــوب ب ـــواد را خ ـــد و م ـــه کنی ـــدی اضاف هن

هـــم مخلـــوط کنیـــد.
ــل  ــه داخـ ــا فرچـ ــق یـ ــک قاشـ ــا یـ بـ
ـــه  ـــد، ب ـــرده ای ـــاز ک ـــه ب ـــی را ک ـــت ماه گوش
ـــه  ـــد، ب ـــته کنی ـــدی آغش ـــر هن ـــوط تم مخل
ـــی  ـــکم ماه ـــل ش ـــا داخ ـــه کام ـــوری ک ط
طعـــم دار شـــود. روی ظـــرف ماهـــی را 
ـــه آن را در  ـــدت ۳0 دقیق ـــه م ـــانید و ب بپوش

یخچـــال بگذاریـــد تـــا مـــزه دار شـــود.
ـــر  ـــی در ف ـــه ماه ـــه از تهی ـــن مرحل در ای
ـــاز و  ـــد. پی ـــاده کنی ـــس کاری را آم ـــد س بای
ـــه  ـــک قابلم ـــد. ی ـــز نمایی ـــرد و ری ـــیر را خ س
ی متوســـط را روی حـــرارت بگذاریـــد و 
ـــاز  ـــد. پی ـــون در آن بریزی ـــن زیت ـــی روغ کم
ـــدت  ـــه م ـــه و ب ـــه ریخت ـــیر را در قابلم و س
ـــرم و  ـــا ن ـــد ت ـــت دهی ـــه تف ـــی ۲ دقیق 1 ال

ـــوند. ـــفاف ش ش
گوجـــه گیاســـی هـــا را نصـــف کنیـــد 
و بـــه همـــراه رب گوجـــه فرنگـــی بـــه 
مخلـــوط ســـیر و پیـــاز در قابلمـــه اضافـــه 
ـــم  ـــا ه ـــواد را ب ـــه م ـــا دو دقیق ـــک ت ـــد. ی کنی
ـــه  ـــل، ادوی ـــه، زنجبی ـــپس زردچوب ـــد. س بپزی
کاری، جعفـــری خـــرد شـــده، شـــنبلیله 
ـــه  ـــیاه را در قابلم ـــل س ـــودر فلف ـــک و پ خش

بریزیـــد.
مـــواد درون قابلمـــه را خـــوب بهـــم 
ــه روی  ــا ۷ دقیقـ ــدت ۶ تـ ــه مـ ــد. بـ بزنیـ
ـــا  ـــد ت ـــس را بپزی ـــواد س ـــم م ـــرارت مای ح

کـــم کـــم نـــرم و یـــک دســـت شـــود.
ـــد و آب لیمـــوی  حـــرارت را خامـــوش کنی
ــه  ــس کاری اضافـ ــواد سـ ــه مـ ــازه را بـ تـ
ـــا آب  ـــد ت ـــم بزنی ـــوب به ـــس را خ ـــد. س کنی

ـــود.  ـــب ش ـــس ترکی ـــام س ـــا تم ـــو ب لیم
فـــر را روشـــن کنیـــد و روی درجـــه 
حـــرارت ۲۳0 ســـانتی گـــراد یـــا ۴۵0 
فارنهایـــت تنظیـــم کنیـــد. روی ماهـــی 
طعـــم دار شـــده کمـــی نمـــک دریـــا 
ــه  ــدت ۳۵ دقیقـ ــه مـ ــید و آن را بـ بپاشـ
در فـــر قـــرار دهید.بعـــد  از ایـــن مـــدت، 
ــد و ســـس  ــارج کنیـ ــر خـ ــی را از فـ ماهـ
کاری را روی آن بریزیـــد. اگـــر برویلـــر 
داریـــد )شـــعله بـــاالی فـــر( آن را روشـــن 
ـــر  ـــی را در ف ـــر ماه ـــه دیگ ـــد و ۲ دقیق کنی
ـــد  ـــورت میتوانی ـــن ص ـــر ای ـــد. در غی بگذاری
ـــی  ـــعله قبل ـــان ش ـــا هم ـــتر ب ـــه بیش ۵ دقیق
ماهـــی را در فـــر بگذاریـــد. ســـپس آن را 
از فـــر خـــارج کـــرده و بـــه همـــراه نـــان، 
ســـاالد، آب لیمـــوی تـــازه و یـــا هـــر 
چاشـــنی دلخـــواه دیگـــری ســـرو کنیـــد. 

نـــوش جـــان.
 

نکات کلیدی تهیه ماهی در فر
-بـــرای تهیـــه ماهـــی در فـــر میتوانیـــد 
ـــوری  ـــق غذاخ ـــک قاش ـــل ی ـــورت تمای در ص
ـــد. ـــدی کنی ـــر هن ـــن تم ـــو را جایگزی آب لیم

-بهتـــر اســـت ســـینی فـــر شـــما از 
جنـــس چدنـــی و نچســـب باشـــد.

منبع: ایران کوک
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)اکبر عظیم نیا(

قیمت کتب درسی برای
 سال تحصیلی جدید اعالم شد

معــاون توســعه منابــع و پشــتیبانی ســازمان 
قیمــت  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
ــف  ــی مختل ــع تحصیل ــی در مقاط ــب درس کت
ــرای ســال تحصیلــی ۹۹-۹8 اعــام کــرد.  را ب
بــه گــزارش ایســنا، علــی باقــرزاده، در 
ــب درســی دوره  ــزود: قیمــت کت ــاره اف ــن ب ای
ابتدایــی از 1۶ هــزار و 100 تومــان تــا ۲۷ 
هــزار تومــان متغیــر اســت. قیمــت کتاب هــای 
دوره اول ابتدایــی 1۶ هــزار و 100 تومــان، 
ــان،  ــزار و  ۵00 توم ــی 1۷ ه ــه دوم ابتدای پای
ــان،  ــزار و100 توم ــی ۲۲ ه ــوم ابتدای ــه س پای
پایــه چهــارم ابتدایــی ۲۲ هــزار و ۶00 تومــان، 
پایــه پنجــم ابتدایــی ۲۲ هــزار و ۶00 تومــان و 
ــه ششــم ابتدایــی ۲۶ هــزار و ۹00 تومــان  پای

اســت.
وی افــزود: حــدود قیمتــی کتــب متوســطه 
اول نیــز ۴۵ هــزار تومــان اســت. قیمــت کتــب 
ــه  ــان، پای ــزار توم ــم ۴۵ ه ــه هفت ــی پای درس
ــم  ــه نه ــان و پای ــزار و ۴00 توم ــتم ۳۷ ه هش

ــان اســت. ــزار و ۶00 توم ۳۹ ه
معــاون توســعه منابــع و پشــتیبانی ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا بیــان 
درســی  کتــب  قیمــت  میانگیــن  اینکــه 
متوســطه دوم بــه انضمــام کتــب فنــی و 
کاردانــش حــدود ۵0 هــزار تومــان اســت 
ــه  ــب پای ــت کت ــی قیم ــه عبارت ــه داد: ب ادام
ــب  ــت. کت ــان اس ــزار توم ــدود ۴۷ ه ــم ح ده
رشــته تجربــی ۴۹ هــزار و ۵00 تومــان، رشــته 
ریاضــی ۴۹ هــزار و 100 تومــان و رشــته 

انســانی ۴۴ هــزار و 800 تومــان اســت.
باقــرزاده ادامــه داد: میانگیــن قیمــت کتــب 
پایــه یازدهــم و دوازدهــم نیــز حــدود ۵0 هــزار 
تومــان اســت و کتــب دوره فنــی  کاردانــش نیز 
ــه تعــداد کتــب  ــا توجــه ب ــرای هــر رشــته ب ب

متفــاوت اســت.
بــه گفتــه وی، درصــد رشــد قیمتــی کتــب 
درســی بســیار کــم اســت بــه طوریکــه در دوره 
ــد و  ــطه اول 8 درص ــد، متوس ــی ۹ درص ابتدای
در متوســطه دوم بــا توجــه بــه تعــداد و تنــوع 
کتــب کاردانــش و فنــی و حرفــه ای حــدود 1۹ 

درصــد اســت.

ــا  ــن روزه ــرقی در ای ــان ش ــتان آذربایج اس
بــا هــوای مناســبت و دارا بــودن جاذبــه هــای 
ــگران  ــرای گردش ــی، پذی ــگری و طبیع گردش

ــماری اســت. پرش
ــد  ــیدن عی ــرا رس ــا ف ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
ســعید فطــر و همزمانــی آن بــا آســتانه فصــل 
تابســتان، عــده ای از هموطنــان اقــدام بــه 
ــد کــه انتخــاب برخــی از آنهــا  مســافرت کردن
اســتان آذربایجــان شــرقی بــوده و ایــن خطــه 
نیــز آمــاده پذیرایــی از گردشــگران شــده 

ــت. اس
ــان  ــتان آذربایج ــی اس ــای مواصات محوره
ــش  ــا افزای ــل، ب ــام تعطی ــن ای ــرقی در ای ش
ــان،  ــردد مواجــه اســت و بســیاری از هموطن ت
ــرای  ــان را ب ــه آذربایج ــف خط ــق مختل مناط

ــد. ــرده ان ــاب ک ــردش انتخ گ

آمادگی 1۴0 مرکز اقامتی 
در آذربایجان شرقی

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان آذربایجــان شــرقی، ابــراز 
داشــت: آذربایجــان شــرقی بــا 1۴0 مرکــز 
اقامتــی در قالــب 10 هــزار و ۶00 تخــت اعــام 

آمادگــی کــرده اســت.
راهنمایــان  گفــت:  آبــدار،  مرتضــی 
مراکــز  در  اســتقرار  حــوزه  در  گردشــگری 
ــد  ــم حضــور دارن ــت و دائ ــانی موق اطــاع رس
ــی از  ــرای پذیرای و اســتان آمادگــی کامــل را ب

دارد. خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران 
وی خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۶ هــزار نفــر 
در اولیــن روز تعطیــات عیــد فطــر از مــوزه هــا 

و مســجد کبــود تبریــز بازدیــد کردنــد.
اســتان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 

آذربایجــان شــرقی تصریــح کــرد: مســجد 
کبــود تبریــز بــا هــزار و ۷00 بازدیــد در صــدر 
بازدیدهــای گردشــگران در نخســتین روز از 

تعطیــات عیــد فطــر قــرار دارد.

پیش بینی افزایش 20 درصدی تردد
رئیــس پلیــس راه اســتان آذربایجان شــرقی 
نیــز از افزایــش تــردد در محورهــای ایــن 
ــری  ــت: حضــور حداکث ــر داد و گف اســتان خب
ــای  ــتان در محوره ــس راه اس ــای پلی ــم ه تی
مواصاتــی اســتان جــزو برنامــه هــای ماســت.

رضــا کریمــی نــژاد افــزود: پیــش بینــی مــی 
ــته ۲0  ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــود تردده ش
ــه  ــوری ک ــه ط ــد، ب ــدا کن ــش پی درصــد افزای
ــر،  ــر – کلیب ــز، اه ــر – تبری ــای اه در محوره
اهــر – مشــکین شــهر، تبریــز – ارومیــه، تبریــز 
ــردد را  ــم ت ــش حج ــان افزای ــا و صوفی – جلف

شــاهد هســتیم.
ــه  ــرقی ب ــان ش ــس راه آذربایج ــس پلی رئی
راننــدگان توصیــه کــرد ســرعت مطمئنــه را در 
ــرعت  ــا س ــد و ب ــردد لحــاظ کنن مســیرهای ت
ــد  ــرده و کمربن ــی ک ــه رانندگ ــدام ب ــاز اق مج

ــد ــته نگهدارن ــی را بس ایمن

در ایام تعطیالت عید فطر صورت گرفت؛

حضور پرشمار گردشگران در آذربایجان شرقی

ســـخنگوی دولـــت بـــا تأکیـــد براینکـــه علـــت 
ـــرکت  ـــرورش ش ـــوزش و پ ـــر آم ـــتعفای وزی اس
ـــار دو  ـــت: اعتب ـــود ،گف ـــس ب ـــات مجل در انتخاب
ـــت و از  ـــدی پابرجاس ـــه بن ـــارد رتب ـــزار میلی ه
ـــد.  ـــد ش ـــاز خواه ـــده آغ ـــاه آین ـــا دو م ـــک ی ی
ــتعفای  ــر اسـ ــنیم، خبـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ســـیدمحمد بطحایـــی وزیـــر آمـــوزش و 
ـــن  ـــا ای ـــور ب ـــس جمه ـــت رئی ـــرورش و موافق پ

ــد. ــانه ای شـ ــتعفا رسـ اسـ
البتـــه پـــس از اعـــام رســـمی اســـتعفای 
ــل  ــاره دالیـ ــا دربـ ــه زنی هـ ــی گمانـ بطحایـ

ایـــن کار متعـــدد بـــود.
ســخنگوی  ربیعــی  علــی  اکنــون  هــم 
خبــری  بخش هــای  از  یکــی  در  دولــت 
از  بطحایــی  ســیدمحمد  اســتعفای  دربــاره 
وزارت آمــوزش و پــرورش، اظهــار کــرد: آقــای 
ــی ابتــدای هفتــه اســتعفای خــود را  بطحای
ــن  ــرد و در مت ــم ک ــور تقدی ــس جمه ــه رئی ب
اســتعفا نوشــت کــه بــه علــت حضــور در 

انتخابــات مجلــس اســتعفا داده اســت.
ـــی روز ســـه شـــنبه  ـــای بطحای ـــزود: آق وی اف
ــر رئیـــس  ــی رئیـــس دفتـ ــای واعظـ ــا آقـ بـ
ــا  ــتند تـ ــه و خواسـ ــاس گرفتـ ــور تمـ جمهـ
ـــون  ـــه در قان ـــی ک ـــدت زمان ـــان م ـــل از پای قب
ـــت،  ـــده اس ـــن ش ـــتعفا تعیی ـــرش اس ـــرای پذی ب
رئیـــس جمهـــور بـــا اســـتعفای او موافقـــت 
ـــور  ـــس جمه ـــل رئی ـــن دلی ـــه همی ـــه ب ـــد ک کن
نیـــز بـــا خواســـته ایشـــان موافقـــت کـــرد و 

اســـتعفا را پذیرفـــت.
بـــا  داد:  ادامـــه  دولـــت  ســـخنگوی 
شـــخصیتی کـــه از آقـــای بطحایـــی ســـراغ 
ـــده  ـــتعفا آم ـــن اس ـــه در مت ـــه ک ـــم هرآنچ داری
ـــه  ـــت البت ـــوده اس ـــز ب ـــان نی ـــت در ذهنش اس

ـــوی  ـــف از س ـــائل مختل ـــا و مس ـــه زنی ه گمان
طیف هـــای مختلـــف اعـــام شـــده بـــود امـــا 
هرآنچـــه اتفـــاق افتـــاده مـــواردی بـــود کـــه 

مطـــرح کـــردم.
ربیعـــی مطـــرح کـــرد: امیـــدوارم هفتـــه 

ــان  ــی معلمـ ــکل های صنفـ ــا تشـ ــده بـ آینـ
صحبـــت کنیـــم و یکـــی از مســـائلی کـــه در 
خبرهـــا مطـــرح شـــد بحـــث رتبـــه بنـــدی 
ـــان  ـــوع از زم ـــن موض ـــه ای ـــت ک ـــان اس معلم
دولـــت یازدهـــم مطـــرح شـــده اســـت و 
ـــه  ـــان در بودج ـــارد توم ـــزار میلی ـــال دو ه امس

ــت. ــه اسـ ــاص یافتـ ــرای آن اختصـ بـ
وی عنـــوان کـــرد: بـــا تأکیـــد رئیـــس 
ـــی  ـــش بین ـــدی پی ـــه بن ـــه رتب ـــور بودج جمه
ـــم  ـــت تصمی ـــال دول ـــی امس ـــت حت ـــده اس ش
گرفـــت بودجـــه را از نفـــت جـــدا کنـــد تـــا 
ــه  ــر روی بودجـ ــت بـ ــت نفـ ــانات قیمـ نواسـ
ـــتور داد  ـــور دس ـــس جمه ـــذارد و رئی ـــر نگ تأثی
در اعتبـــار دو هـــزار میلیـــارد تومانـــی رتبـــه 
ــن  ــرد و ایـ ــورت نگیـ ــی صـ ــدی کاهشـ بنـ
بودجـــه اعمـــال خواهـــد شـــد و از یـــک یـــا 
ـــاز  ـــان آغ ـــدی معلم ـــه بن ـــده رتب ـــاه آین دو م
خواهـــد شـــد و اعتبـــار دو هـــزار میلیـــاردی 

آن پابرجاســـت. 
ســـخنگوی دولـــت خاطرنشـــان کـــرد: 
زندگـــی بـــرای حقـــوق بگیـــران ثابـــت بـــا 
ـــم  ـــرایط تحری ـــه اســـت و در ش ـــواری مواج دش
ـــتگان،  ـــروه بازنشس ـــه از گ ـــا ک ـــر آنه ـــار ب فش
ـــد  ـــتر خواه ـــتند بیش ـــران هس ـــان و کارگ معلم
ـــت بیشـــتر  ـــت مراقب ـــا در دول ـــه م ـــود و وظیف ب
از زندگـــی آنهاســـت و تمـــام هـــم و غـــم خـــود 
ـــه  ـــر ب ـــار کمت ـــا فش ـــم ت ـــته ای ـــن گذاش را برای

ـــد. ـــردم بیای ـــی م زندگ

رییــس دانشــگاه خواجــه نصیــر بــا تاکیــد بر 
اینکــه بــر خــاف وعده هــای داده شــده بودجــه 
اولیــه جهــت انتقــال و تجمیــع ایــن دانشــگاه 
ــال  ــت: در ح ــده اســت، گف ــق نش ــوز محق هن
حاضــر پــروژه جابجایــی دانشــگاه خواجــه 
ــت  ــم دول ــده و امیدواری ــکوت مان ــر مس نصی
وضعیــت مــا را در ایــن زمینــه مشــخص کنــد.

ــی  ــی خاک ــر عل ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
صدیــق ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه آخریــن 
وضعیــت جابجایــی و انتقــال دانشــگاه خواجــه 
ــرد: رئیــس ســازمان  ــار ک ــر اشــاره و اظه نصی
برنامــه و بودجــه کشــور تصمیــم جدیــدی در 
خصــوص پــروژه انتقــال ایــن دانشــگاه دارد، بــر 
ایــن اســاس دانشــگاه بایــد پیــش پرداختــی را 
بابــت خریــد زمیــن بــه وزارت دفــاع پرداخــت 

کنــد کــه مبلــغ ایــن پیــش پرداخــت از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه 1۵0 میلیــارد تومــان 

اعــام شــده اســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: قــرار بــود 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــه و بودج ــازمان برنام س
ــت  ــار باب ــان اعتب ــارد توم ــغ 1۵0 میلی ۹۷ مبل
ــگاه  ــه دانش ــی ب ــت جابجای ــن جه ــد زمی خری
خواجــه نصیــر پرداخــت کنــد کــه متأســفانه به 
دلیــل اتفاقــات اخیــر کشــور ایــن امــر محقــق 
نشــد. امــا باوجــودی کــه رئیــس ایــن ســازمان 
علــی رغــم مشــکات موجــود در کشــور، 
ــال  ــدای س ــغ در ابت ــن مبل ــت ای ــول پرداخ ق
ــه  ــن بودج ــص ای ــری از تخصی ــوز خب داد، هن

ــت. نیس
رئیــس دانشــگاه خواجــه نصیــر تاکیــد کــرد: 

بــر اســاس برنامــه از پیــش تعییــن شــده، قــرار 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــن دانشــگاه ت اســت ای
بــه مــکان جدیــد انتقــال یابــد و از دولــت نیــز 
ــه  ــگاه خواج ــع دانش ــرای تجمی ــم ب می خواهی

نصیــر کمــک کنــد.
ــرای تجمیــع  ــح کــرد: ب وی در ادامــه تصری
دانشــگاه حــدود 800 تــا ۹00 میلیــارد تومــان 
اعتبــار نیــاز داریــم کــه البتــه انتظــار نداریــم 
در شــرایط فعلــی کــه دولــت در وضعیــت 
نامناســب اقتصــادی قــرار دارد ایــن پــول 
ــا  ــول ب ــن پ ــع ای ــد. در واق ــت نمای را پرداخ
ــار دارد  ــگاه در اختی ــود دانش ــه خ ــی ک منابع
ــل تأمیــن اســت. چــرا کــه ســاختمان های  قاب
موقعیت هــای  در  نصیــر  خواجــه  دانشــگاه 
ایــن  فــروش  و  دارد  قــرار  خوبــی  بســیار 

ــن  ــه را تأمی ــن هزین ــد ای ــاختمان ها می توان س
ــن  ــت ای ــار اس ــورد انتظ ــه م ــا آنچ ــد. ام کن
ــه  ــه اولی ــن هزین ــت در تأمی ــه دول ــت ک اس
ــد. ــته باش ــگاه داش ــا دانش ــاعدت الزم را ب مس

وی در پایـــان خاطـــر نشـــان کـــرد: در 
ــه دلیـــل عـــدم پرداخـــت  ــر بـ ــال حاضـ حـ
ــگاه،  ــرای جابجایـــی دانشـ ــه بـ ــه اولیـ بودجـ
ـــم  ـــار داری ـــده و انتظ ـــروژه مســـکوت مان ـــن پ ای
ــف  ــن تکلیـ ــوع را تعییـ ــن موضـ ــت ایـ دولـ
ـــوع  ـــن موض ـــرای ای ـــه ای ب ـــا بودج ـــد و آی کن

ــه. ــا نـ ــد یـ ــدا می کنـ ــص پیـ تخصیـ

سخنگوی دولت:

 اعتبار رتبه بندی معلمان پابرجاست 
و از دو ماه آینده آغاز می شود

رییس دانشگاه خواجه نصیر:

دولت وضعیت انتقال دانشگاه را تعیین تکلیف کند
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با اعتبار تخصیصی

۴ ســـالن ورزشـــی شهرســـتان مراغـــه بـــا 
ـــد. ـــازی ش ـــال بازس ـــارد ری ـــص 10 میلی تخصی

ـــس اداره  ـــیما، رئی ـــدا و س ـــزارش ص ـــه گ ب
ورزش و جوانـــان مراغـــه گفـــت: بـــا اعتبـــار 
تخصیـــص یافتـــه ســـالن هـــای سرپوشـــیده 
شـــهید کنعانـــی، المپیـــک، بانـــوان و ســـالن 
ـــازی  ـــازی و بازس ـــو بهس ـــهر خداج ـــی ش ورزش

شـــده اســـت.
ـــرداری  ـــره ب ـــم به ـــی در مراس ـــدی نوای مه
ــری  ــزار نفـ ــالن ۲ هـ ــازی سـ ــرح بهسـ از طـ
ــض  ــزود: تعویـ ــه افـ ــی مراغـ ــهید کنعانـ شـ
ــاگر،  ــی تماشـ ــب صندلـ ــوش، نصـ ــف پـ کـ
ـــرمایش و  ـــر سیســـتم س ـــزی و تعمی ـــگ آمی رن
ـــده در  ـــام ش ـــای انج ـــه کاره ـــش از جمل گرمای

ایـــن طـــرح هاســـت.
ـــن  ـــازی ای ـــر بهس ـــاوه ب ـــه وی، ع ـــه گفت ب
ـــش  ـــرمایش و گرمای ـــتم س ـــا، سیس ـــالن ه س
ـــر  ـــیده اطه ـــتخر سرپوش ـــتی و اس ـــالن کش س

ـــت. ـــده اس ـــاز ی ش ـــم نوس ـــه ه مراغ
اداره ورزش و جوانـــان مراغـــه  رئیـــس 
یـــادآور شـــد: تنهـــا بـــرای بازســـازی ســـالن 
سرپوشـــیده شـــهید کنعانـــی، ۷ میلیـــارد 
ریـــال و ۳ میلیـــارد ریـــال هـــم بـــرای 
بازســـازی ســـالن هـــای المپیـــک، بانـــوان و 
ـــده  ـــه ش ـــو هزین ـــهر خداج ـــی ش ـــالن ورزش س

اســـت.
ـــه  ـــازمان یافت ـــکار س ـــزار و ۴00 ورزش ۶ ه
ـــتان  ـــی در شهرس ـــت ورزش ـــب 88 هیئ در قال

ـــد. ـــي کنن ـــت م ـــه فعالی مراغ

شاملی: 
ابتدا باید وضعیت هیأت مدیره و 

مدیرعامل نفت مشخص شود 

ــت:  ــادان، گف ــت آب ــره نف ــأت مدی عضــو هی
ــت  ــگاه نف ــره باش ــأت مدی ــای هی ــم اعض حک
آبــادان بــه اتمــام رســیده و بایــد بعــد از 
ــل  ــره و مدیرعام ــأت مدی ــدن هی ــخص ش مش

ــرد.  ــال ک ــم را دنب ــر تی ــور دیگ ام
بــه گــزارش فــارس، مظفــر شــاملی، در 
مــورد وضعیــت کادر فنــی نفــت آبــادان، گفــت: 
هنــوز هیــچ چیــز مشــخص نیســت. بایــد ابتــدا 
وضعیــت هیــأت مدیــره و مدیرعامــل مشــخص 
ــی  ــه بررس ــن رابط ــور الزم در ای ــا ام ــود ت ش

شــود.
ــت حضــور  ــا وضعی ــه آی ــورد این ک وی در م
مدیرعامــل  عنــوان  بــه  عیســی زاده  علــی 
ــح                                                                                                                                                                                                                             کــرد                 :         حکــم همــه  مشــخص نیســت، تصری
بــه پایــان رســیده، بایــد ابتــدا وضعیــت هیــأت 
ــورد  ــره مشــخص شــود و بعــد از آن در م مدی
ــت  ــده و درنهای ــری ش ــل تصمیم گی مدیرعام
ــرمربی  ــرارداد س ــورد ق ــی های الزم در م بررس

انجــام شــود.
در  آبــادان  نفــت  مدیــره  هیــأت  عضــو 
ــورد اینکــه پــس صحبت هــای حســن نصــر  م
ــر اتمــام کار هیــأت مدیــره  اصفهانــی مبنــی ب
صحــت دارد، اظهــار داشــت: دقیقــاً آن مســائل 
درســت اســت. بایــد پاالیشــگاه بخــش، هیــأت 
ــام  ــور الزم انج ــا ام ــد ت ــی کن ــره را معرف مدی

شــود.
ــت  ــان از دس ــا زم ــه آی ــورد این ک وی در م
ــن مســئله  نمــی رود، گفــت: هرچــه بگــذرد ای
بــه ضــرر نفــت اســت. بایــد جلســه ای بگذارنــد 
ــه نقطه نظــرات مشــترک برســند و پــس از  و ب
ــات الزم  ــره اقدام ــأت مدی مشــخص شــدن هی

بــرای کادر فنــی انجــام شــود.
ــوز  ــرد                                                                                                                         : هنـ ــد کـ ــه تأکیـ ــاملی در ادامـ شـ
آغـــاز  را  کارشـــان  تیم هـــا  از  خیلـــی 
نکرده انـــد. وضعیـــت هیـــأت مدیره مـــان 
ــود و  ــردا مشـــخص می شـ ــروز و فـ طـــی امـ
ـــم.  ـــام می دهی ـــدی را انج ـــای بع ـــپس کاره س
تیم هـــا جلوتـــر  از همـــه  فـــوالد  فعـــا 
اســـت ولـــی آنهـــا هـــم تمرینـــات را شـــروع 
نکرده انـــد. جـــای نگرانـــی نیســـت و کارهـــا 

را بـــه زودی دنبـــال می کنیـــم.

روانشناسی

چند دلیل فقر و بی پولی 

ـــی  ـــادر : زندگ ـــدر و م ـــا پ ـــی ب 1- زندگ
ـــما  ـــه ش ـــود ک ـــی ش ـــث م ـــواده باع ـــا خان ب

ـــد. ـــرفتی نکنی پیش
 ۲-بـــی ســـوادی اقتصـــادی: بعضـــی از 
ــادی ندارنـــد  ــواد کافـــی اقتصـ ــراد سـ افـ
ـــی  ـــد ول ـــی رون ـــگاه م ـــا دانش ـــی از آنه بعض
ـــادی را  ـــی اقتص ـــات ابتدای ـــی اصطاح حت
هـــم نمـــی داننـــد اقتصـــاد بـــه معنـــای 
ــع ،  ــت منابـ ــا مدیریـ ــه یـ ــت خانـ مدیریـ
یعنـــی مدیریـــت داراییهـــا تعریـــف مـــی 
شـــود. مدیریـــت  بـــه ایـــن معنـــا اســـت 
کـــه مســـوول بقـــا و موفقیـــت بـــه ویـــژه 
ـــتید،  ـــنگین هس ـــای س ـــش ه ـــر چال در براب
مدیریـــت اقتصـــادی بـــه ایـــن معناســـت 
ـــول  ـــی پ ـــازار هجوم ـــد در ب ـــما بای ـــه ش ک

ــد . در آوریـ
ــه  ــبت بـ ــته  نسـ ــر بسـ ــرز فکـ  ۳- طـ
بودجـــه :صـــرف تمـــام وقتتـــان  بـــا 
تـــاش بـــرای بودجـــه بنـــدی پـــول بـــه 
ـــی  ـــا راه ـــه ه ـــدی هزین ـــه بن ـــژه بودج وی
ـــز  ـــه هرگ ـــد ک ـــن میکن ـــه  تضمی ـــت ک اس
پـــول نخواهیـــد داشـــت پدرتـــان بـــه  
ــان  ــک تومـ ــه یـ ــت کـ ــه اسـ ــما گفتـ شـ
پـــول صرفـــه جویـــی شـــده یـــک تومـــن 
ـــت  ـــور نیس ـــن ط ـــی ای ـــت  ول ـــد اس در آم
یـــک تومـــن پـــول ، یـــک تومـــن پـــول 
ـــده  ـــه ش ـــن بلوک ـــک ذه ـــتن ی ـــت .داش اس
و بســـته  نســـبت بـــه بودجـــه بـــه ایـــن 
ـــی  ـــازی م ـــاع ب ـــما در دف ـــه ش ـــت ک معناس

کنیـــد نـــه در حملـــه .
 ۴- سیاســـتمداران بانـــی خرگوشـــه 
ایـــن   : بابانوئـــل  و  پـــاک  عیـــد  ای  
ــد  ــی تواننـ ــتمداران مـ ــه سیاسـ ــده کـ ایـ
طبقـــه متوســـط یعنـــی شـــما را نجـــات 
دهـــد در ۵0 ســـال گذشـــته امتحـــان 
پـــس داده اســـت آزمایـــش شـــده اســـت 
و وعـــده داده اســـت ولـــی در نهایـــت 
شکســـت خـــورده اســـت ، تقریبـــا تمـــام 
ـــد،   ـــده ان ـــر ش ـــادی بدت ـــای اقتص ـــا گره ،نم
ـــه  ـــتد طبق ـــی توانس ـــتمداران م ـــر سیاس اگ
متوســـط را نجـــات دهـــد ایـــن کار را 

ــام مـــی دادنـــد. انجـ
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــی: آدمه ـــردی مال ۵- س
پـــول ســـرد و بـــی احســـاس شـــده انـــد 
ـــد  ـــد نمـــی توانی ـــول توجـــه نکنی ـــه پ ـــر ب اگ
ـــن االن از  ـــد همی ـــوید، بپذیری ـــقش ش عاش
ـــروع  ـــد و ش ـــرار داری ـــا ق ـــی کج ـــر مال نظ
ــت  ــه و مراقبـ ــان توجـ ــه پولتـ ــد بـ کنیـ
نشـــان دهیـــد ،عمـــل کـــردن بـــه گونـــه 
ای کـــه مشـــکلی وجـــود ندارد،بلکـــه آن  
ـــر  ـــرم  ه ـــن وهمس ـــد ،م ـــی کن ـــر م را بدت
ـــان  ـــت مالیم ـــر از وضعی ـــه نظ ـــه صرف هفت
ـــوع  ـــاره  موض ـــث درب ـــه بح ـــه ب ـــک جلس ی

ـــم . ـــی دهی ـــاص م ـــول اختص پ
 ۶- مشـــکات حـــق و شـــان: بـــی 
ـــاغلی  ـــتن مش ـــت نداش ـــی و ذوس ـــه گ عاق
کـــه هیـــچ کـــس دیگـــر دوستشـــان 
نـــدارد علـــت پـــول نداشـــتن آدمهاســـت 
ــص  ــط مختـ ــان فقـ ــق و شـ ــاله حـ مسـ
انســـان هـــای ســـطح اقتصـــادی پاییـــن 
تـــر نیســـت ،چـــون همـــه مشـــاغل تـــا 
ـــر  ـــود ، ه ـــی ش ـــامل م ـــر را ش ـــطح باالت س
ـــره  ـــت مدی ـــو هیئ ـــد عض ـــی خواه ـــس م ک
، مدیـــر عامـــل ،مدیـــر یـــا نویســـنده 
ـــک  ـــره ی ـــی؟ باالخ ـــه چ ـــوب ک ـــد، خ باش
نفـــر بایـــد کار فـــروش را انجـــام دهـــد.

۷-مقایســـه کـــردن : ایـــن ایـــده کـــه 
ــنه  ــک آدم گرسـ ــان از یـ ــت مالیتـ وضعیـ
ــان را  ــع مالیتـ ــا وضـ ــت اصـ ــر ایسـ بهتـ
بهتـــر نمـــی کنـــد . ایـــن ایـــده هـــا بـــه 
ـــردن  ـــا مقایســـه ک ـــه ب ـــت اســـت ک ـــن عل ای
ـــت  ـــر اس ـــان بدت ـــه وضعیتش ـــانی ک ـــا کس ب
ـــان را  ـــت مالیت ـــه وضعی ـــد ک ـــعی میکنی س
پذیرفتـــه و توجیـــه کنیـــد ، ایـــن یـــک 

خـــود کشـــی مالـــی اســـت .
ـــن ۹۵  ـــا ۵ : م ـــای ۹ ت ـــکایت ه  8- ش
ســـاعت در هفتـــه کار میکنـــم ، ولـــی 
ـــود از ۹  ـــه کاری خ ـــا در برنام ـــتر آدمه بیش
ـــکایت  ـــت ش ـــر  اس ـــداز ظه ـــا ۵ بع ـــح ت صب
میکننـــد ، اگـــر شـــما کار نکنیـــد و بـــه 
قبـــل و بعـــد از کار بـــه پیشـــرفت فکـــر 
ــت .  ــد داشـ ــرفتی نخواهیـ ــد، پیشـ نکنیـ
ـــق  هرگـــز کســـی را نمـــی شناســـم کـــه موف
ـــر  ـــه فک ـــغول و ب ـــت مش ـــام وق ـــد و تم باش
کار نبـــوده باشـــد . نخســـتین گام بهبـــود یـــا 
ـــه  ـــد ک ـــه  بپذیری ـــت ک ـــن اس ـــرفت ای پیش
مشـــکل داریـــد  و دومیـــن گام  ایـــن اســـت 
ـــه  ـــتگی ب ـــران و وابس ـــرزنش دیگ ـــه از س ک
دیگـــران  بپرهیزیـــد بـــا آنچـــه هســـتید 
روبـــرو شـــوید توجهتـــان را روی درآمـــد 
تـــان معطـــوف کنیـــد نـــه پـــس انـــداز . 
ـــغلی  ـــر ش ـــه ه ـــید ک ـــته باش ـــت داش دوس
ـــه الزم  ـــی ک ـــر مدت ـــرای ه ـــد ب ـــه داری را ک
هســـت انجـــام  دهیـــد ، تـــا وضعیتتـــان 
ــد و  ــه ، تعهـ ــود  و آن را وظیفـ ــر شـ بهتـ
ـــان  ـــا زندگیت ـــد ت ـــان بدانی ـــئولیت خوت مس
ـــانید .  ـــواه برس ـــطح دلخ ـــم و س ـــه نظ را ب
ـــت  ـــی نیس ـــز در زندگ ـــن چی ـــول مهمتری پ
ـــی  ـــود  ول ـــی ش ـــبختی نم ـــث  خوش و باع

الزم اســـت.
بیتوته منبع: 
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بــا کســب مدال نقــره و برنــز »علــی داودی« 
و »علیرضــا یوســفی« در دســته فــوق ســنگین 
ــران  ــان جهــان، ای ــرداری جوان مســابقات وزنه ب

بــه مقــام نخســت مســابقات دســت یافــت. 
بــه گــزارش ایرنــا، رقابت هــای وزنــه بــرداری 
قهرمانــی ســال ۲01۹ جوانــان جهــان از 1۲ تــا 
18 خردادمــاه بــا حضــور ۲۴8 شــرکت کننــده 
)11۲ وزنه بــردار زن و 1۳۶ وزنــه بــردار مــرد( 
ــور  ــووا در کش ــهر س ــا در ش ــور دنی از ۴۷ کش

فیجــی درحــال برگــزاری اســت.
ــه عــاوه 10۹  مســابقات گــروه A دســته ب
کیلوگــرم آغــاز شــد و »علــی داودی« بــه 

ــت. ــود رف ــر خ ــف دیگ ــاف 1۲ حری مص
نماینــده وزنــه بــرداری ایــران در نخســتین 
حرکــت یــک ضــرب وزنــه 180 کیلوگرمــی را 
ــه 1۹1  ــت دوم وزن ــی در حرک ــرد ول ــار ک مه
کیلوگرمــی را انداخــت. او در حرکــت ســوم 
وزنــه 1۹۳ کیلوگــرم را بــاالی ســر بــرد و 
صاحــب نشــان ارزشــمند طــا در یــک ضــرب 

شــد.
در یــک ضــرب »الالیــان« از ارمنســتان 
ــد و  ــی دوم ش ــه 1۹۲ کیلوگرم ــار وزن ــا مه ب
»هانزنکــو« ازاکرایــن پــس از ثبــت وزنــه 1۷۲ 

ــتاد. ــوم ایس ــگاه س ــی در جای کیلوگرم
»علیرضــا یوســفی« دیگــر وزنــه بــردار 
دســته فــوق ســنگین ایــران بــود کــه در 
مصــاف بــا رقبــای خــود وزنه هــای 1۵۶ و 
1۶۳ کیلوگــرم را بــاالی ســر بــرد و در حرکــت 
آخــر بــا مهــار وزنــه 1۷1 کیلوگــرم در جایــگاه 

ــت. ــرار گرف ــرب ق ــک ض ــت ی ــارم حرک چه
در حرکــت دو ضــرب نیــز داودی ابتــدا 
ــی در دومیــن  ــو را انداخــت ول ــه ۲۲۵ کیل وزن
حرکــت ایــن وزنــه را بــاالی ســر بــرد. امــا در 
حرکــت ســوم نتوانســت وزنــه ۲۳۳ کیلوگرم را 
ــز  ــدال برن ــه م ــرب ب ــا در دو ض ــد ت ــار کن مه
ــه  ــا ۴18 کیلوگــرم ب برســد. وی در مجمــوع ب

ــره مجمــوع رســید. ــدال نق م
بدیــن ترتیــب در دســته فــوق ســنگین 
 ۲۲۷ مجمــوع  بــا  ارمنســتان  از  الالیــان 
 ۴1۹ مجمــوع  و  ضــرب  دو  در  کیلوگــرم 
کیلوگــرم بــه مــدال طــا دو ضــرب و مجمــوع 

رســید.
یوســفی نیــز بــا مهــار ورزنــه ۲۲۵ کیلوگــرم 

در دو ضــرب و مجمــوع ۳۹۶ کیلوگــرم بــه 
ــز مجمــوع رســید. مــدل برن

تیــم ملــی وزنه بــرداری  ترتیــب  بدیــن 
جوانــان کشــورمان در رقابتهــای قهرمانــی 
ــان  ــا، ۴ نش ــدال ط ــا ۲ م ــان ب ــان جه جوان
ــب ۶۲۲  ــز و کس ــز برن ــردن آوی ــره و ۹ گ نق
ــر  ــی ب ــال متوال ــن س ــرای چهارمی ــاز ب امتی

ســکوی نخســت تکیــه زد.
ــا ترکــی  ــران ب ــرداری ای ــه ب ــی وزن ــم مل تی
کیلوگــرم(،   ۶1 )دســته  نجفــی  حســین 
کیلوگــرم(،   ۷۳ )دســته  روح اهلل بیرانونــد 
کیلوگــرم(،   81 )دســته  ســلطانی  حســین 
افشــین  کیلوگــرم(،   8۹( محمدحســینی 
طاهــری )دســته ۹۶ کیلوگــرم(، علــی قاســمی 
و  کیلوگــرم(   10۲ )دســته  امیرعزیــزی  و 
کیلوگــرم(،   10۹ )دســته  لطفــی  علیرضــا 
علیرضــا یوســفی و علــی داودی )دســته 10۹+ 
کیلوگــرم( ۶۲۲ امتیــاز را کســب کــرد و بــرای 
چهارمیــن ســال متوالــی پــس از ســالهای 
توکیــو   ۲01۷ گرجســتان،  تفلیــس   ۲01۶
ــان  ــتان قهرم ــکند ازبکس ــن و ۲018 تاش ژاپ

ــد. ش
در ایــن رده بنــدی پــس از تیــم ایــران، تیــم 
ــرار  ــگاه دوم ق ــاز در جای ــا ۵۵۲ امتی ــکا ب آمری

گرفــت و ژاپــن بــا ۵۲1 امتیــاز ســوم شــد.

ایران قهرمان وزنه برداری جوانان جهان شد

ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــدت اس ــه م  چ
رئیــس هیئــت قایقرانــی اســتان فعالیت 

مــی کنیــد؟ 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــت ب ــال هس ــدت ۶ س م
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــت قایقران هیئ

ــم. ــی کن ــت م فعالی

ــی  ــی مل ــم قایقران ــما تی ــر ش ــه نظ ب
ــرار دارد  ــا ق ــطحی از دنی ــه س ــا در چ م
و آیــا ظرفیــت گســترش امکانــات و 
کالس  ســطح  در  اســتعداد  پــرورش 

ــود دارد؟ ــی وج جهان
قایقرانــی اســتان آذربایجــان شــرقی در 
قایقرانــی،  فدراســیون  بنــدی  رده  آخریــن 
چهــارم کشــوری بــوده و فدراســیون قایقرانــی 
ــن  ــز جــزو برتری ــران نی ــوری اســامی ای جمه
هــای قــاره آســیا مــی باشــد بــا وجــود اینکــه 
چهــار فدراســیون قایقرانــی در ایــران در قالــب 

ــد. ــی کن ــت م ــیون فعالی ــک فدراس ی

قایق سـواران اسـتان ما از لحاظ  فنی، 
کیفـی و آمادگی جسـمانی در چـه ترازی 
هسـتند و پتانسـیل اسـتان را چطور می 

؟ بینید
قایقرانـی اسـتان بـا توجه بـه منابـع آبی کم 
بـه  باشـد.  پتانسـیل خوبـی برخـوردار مـی  از 
طوریکـه در حـدود ۲0 سـالی کـه از فعالیـت 
هیـأت مـی گـذرد، بیشـتر در رشـته آب هـای 
آرام بـه ویـژه کایـاک و کانـو کانادایـی سـرمایه 
گـذاری کـرده و در چندیـن سـال گذشـته در 
رشـته کانوپولـو در سـایت بیـن المللـی صوفی 
چـای مراغـه و اخیـرا در کـوه عینالی و اسـتخر 

ائـل داغـی تبریـز فعالیـت خـود را ادامـه مـی 
دهد. جوانان اسـتان مسـتعد بـوده و با برگزاری 
در  سـعی  آموزشـی  هـای  کاس  و  مسـابقات 
افزایـش فنـی و بهبـود کیفیـت در ورزش مفرح 

قایقرانـی بـه عمـل آمده اسـت.

غالبـًا در رشـته های ورزشـی بـه غیر 
از فوتبـال مشـکالت حمایتـی و کم لطفی 
هـا وجود دارد، رشـته ورزشـی شـما هم 

جـزو این دسـته می باشـد؟
ورزش قایقرانــی از معــدود رشــته هــای 
ــه  ــاز ب ــتر نی ــه بیش ــوده ک ــرح ب ــذاب و مف ج
آبــی  ســایت  و  امکانــات  مــدرن،  وســایل 
اختصاصــی را دارد. در چندیــن ســال اخیــر بــا 
شــرکت در مراســم هــای مهــم کشــوری موفــق 
ــم،  ــا بخــش خصوصــی شــده ای ــه آشــنایی ب ب
ولــی متاســفانه اسپانســر مــورد نظــری در حــد 

ــتیم. ــت را نداش ــای هیئ نیازه

ایـن ورزش جـای تمرین خاصـی را می 
طلبـد آیـا ایـن امکانـات اولیـه برایتـان 

فراهـم می شـود؟
آرام  هـای  آب  رشـته  در  تمرینـات  محـل 
سـال هاسـت کـه غالبـا اسـتخر ائل گلـی تبریز 
مـی باشـد کـه روزهـای زوج از سـاعت ۷ الـی 
سـاعت  همـان  فـرد  روزهـای  و  آقایـان   ۹:۳0
تیـم بانـوان زیرنظـر سـرمربی تیم های اسـتان 
مشـغول ورزش قایقرانی هسـتند. ضمنا در سـد 
امنـد مربـوط بـه بخـش خصوصـی گردشـگری 
سـیمرغ آذربایجـان نیـز هـر سـاله بـه مـدت ۶ 
مـاه در رشـته دراگـون بـوت و رشـته روئینـگ 
بـا همـکاری  نیـز  اخیـرا  فعالیـت مـی کنیـم. 
سـازمان فضای سـبز عینالی، مرکزیـت قایقرانی 
امیـد  کـه  شـده  انـدازی  راه  تبریـز  کانوپولـو 
اسـت بـه زودی بـا اسـتعدادیابی در رده سـنی 
نوجوانـان و جوانان تیم اسـتان را بـا چهره های 

جدیـد مشـاهده کنیـم.

تخصصـی  وسـایل  و  لـوازم  مـورد  در 
و  خـاص  لبـاس  یـا  پـارو  قایـق،  ماننـد 
غیـره... ورزشـکاران با مشـکالت مالی یا 

نیسـتند؟ تامینـی مواجـه 
بـه لحـاظ لوازم تخصصی قایق و پارو و سـایر 
ملزومـات در حـد خوبـی هسـتیم ولی بـا توجه 
به گسـترش این ورزش در سـایر شهرسـتان ها 
نیـز به حمایـت فدراسـیون و اداره کل ورزش و 

جوانان اسـتان نیـاز داریم. مشـکات مالی یکی 
از شـاخص تریـن مسـئله ورزش قایقرانـی بوده 
بـه طوریکـه بـا کمتریـن بودجـه بـرای ادامـه 

حیـات ایـن ورزش تاش مـی کنیم.

اصلـی تریـن دلیلـی کـه ایـن ورزش 
مهیـج و جـذاب در سـطح عمـوم جامعه 
چنـدان مطـرح نیسـت چـه مـی توانـد 

؟ شد با
خوشــبختانه در چندیــن ســال اخیــر هزینــه 
ــتخرهای  ــترش اس ــت گس ــی جه ــای خوب ه
ــز و اســتان انجــام شــده کــه  سرپوشــیده تبری
موجــب آمــوزش شــنا و جــذب در رشــته 
قایقرانــی در کانشــهر تبریــز، مراغــه، شبســتر، 
میانــه و آذرشــهر گردیــده و هیئــت اســتان بــا 
ایجــاد زیرســاخت هــای قایقرانــی بــا حمایــت 
معاونــت ورزشــی اســتان و فدراســیون، زمینــه 
ــه  ــن ورزش ب ــعه در ای ــزاری و توس ی خدمتگ

عمــل آمــده اســت.

برنامـه  هیئـت  یـا  و  فدراسـیون  آیـا 
هایـی در جهت ایجـاد امکانات ورزشـی، 
و  ورزشـکاران  کیفـی  سـطح  افزایـش 
فراگیـر شـدن این رشـته برای عمـوم را 

دارد؟
ــت  ــوز از معاون ــن مج ــا گرفت ــاله ب ــه س هم
در  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  پرورشــی 
ــا و  ــان آق ــز، مربی ــهر تبری ــطح ش ــدارس س م
خانــم جهــت اســتعدادیابی و جــذب افــراد 
عاقمنــد بــه قایقرانــی کــه دارای مــدرک 
شــنا هســتند از بیــن ســنین 1۲ الــی 1۶ 
ــدام  ــیون اق ــای فدراس ــاخص ه ــاس ش ــر اس ب
ــاً همــه ســاله در برگــزاری  مــی نماینــد. ضمن
مســابقات قایقرانــی اســتان در ائــل گلــی، ســد 
امنــد، صوفــی چــای مراغــه و اخیــرا در عینالــی 
نســبت بــه جــذب افــراد در رشــته هــای مــورد 
پســند اقــدام کــرده و بــا اصــول و برنامــه ریزی 
زیــر نظــر مربیــان زبــده آمــوزش مــی بیننــد.

 
بـا توجه بـه سـابقه طوالنی مدت شـما 
ورزش  کلـی  ورزش کشـور، وضعیـت  در 

اسـتان را چطـور ارزیابـی مـی کنید؟
بـا توجـه بـه فعالیت ورزشـی بنده از سـنین 
کودکـی و بـدون وقفـه در رشـته هـای مختلف 
و تحصیـات عالیـه مدیریـت ورزشـی در سـال 
هـای 1۳۷۳ الـی 1۳۷۶ بـه عنـوان مدیرعامـل 

تبریـز،  شـهرداری  ورزشـی  فرهنگـی  باشـگاه 
هیئـت رئیسـه و رئیـس هیـأت هاکـی اسـتان 
مربوطـه در سـال هـای  فدراسـیون  و  زنجـان 
1۳81 الـی 1۳8۵، مسـئولیت قایقرانی اسـتان 
از اواخـر 1۳۹1 تـا کنـون، همیشـه اعتقـاد بـه 
کلیـه  در  مهندسـی مجـدد  و  بنیـادی  تحـول 
فعالیـت هـای ورزشـی داشـته ام و ایـن عمـل 
کـه  افـراد  بعضـی  نارضایتـی  موجـب  گاهـاً 
اعتقـادی به تحول و پیشـرفت ورزش در سـطح 
جهانـی را ندارنـد شـده کـه در این مـدت با آن 

روبرو هسـتیم. هـا 

پیشـنهاد شـما در رابطـه بـا حمایت از 
ورزش و ورزشـکاران و عمومـی شـدن و 
دسترسـی آسـان جوانان به انـواع ورزش 
ها چیسـت و نظرتان دربـاره ی پیامدهای 

مثبـت ایـن قضیـه چه می باشـد؟ 
ــهر  ــیل ش ــه پتانس ــبت ب ــتان نس ورزش اس
ــی  ــگاه خوب ــرقی جای ــان ش ــز و آذربایج تبری
نــدارد و مســئولین امــر نــگاه همــه جانبــه بــه 
کلیــه ورزش هــا را ندارنــد. بــا توجــه بــه تغییــر 
ــر  ــه ه ــان ک ــت اداره کل ورزش و جوان مدیری
ــار انتفــاق مــی افتــد، هیئــت  دو ســال یــک ب
هــای ورزشــی ضررهایــی را متحمــل مــی 
ــرا کل بودجــه بیشــتر در محوریــت  شــوند، زی
فوتبــال و گاهــاً دوچرخــه ســواری آذربایجــان 

متمرکــز مــی شــود.
امیدواریـم بـا عوض شـدن نگرش مسـئولین 
بـه ورزش هـای پایه و همگانـی و برپایی کاس 
های ورزشـی در دوران نوجوانـی، در این بخش 
بتوانیـم  تـا  نماینـد  و سـرمایه گـذاری  توجـه 
نتایـج بهتـری از مجموعـه هیئت های ورزشـی 

نمائیم. مشـاهده 

و  مـردم  بـا  سـخنی  اگـر  آخـر  در 
بفرماییـد. داریـد،  مسـئولین 

مربیـان،  ورزشـکاران،  همـه  از  پایـان  در 
قایقرانـی،  هـای  هیئـت  رؤسـای  سرپرسـتان، 
و کلیـه مسـئولین زحمتکـش  رئیسـه  هیئـت 
بـه ویـژه مدیـران شـهرداری تبریـز، ائـل گلی، 
سـازمان عـون بـن علـی و همچنین شـهرداری 
ای  منطقـه  آب  محتـرم  مدیرعامـل  و  مراغـه 
آذربایجـان شـرقی کـه همه سـاله امکانات سـد 
آیدوغمـوش را جهـت برقـراری اردوی تیم ملی 
روئینـگ بانوان و اسـتان در اختیار ورزشـکاران 
قـرار مـی دهنـد تشـکر و قدردانـی مـی نمایم.

در گفت و گوی اختصاصی با امیر شاهرخ حسنعلیزاده، رئیس هیئت قایقرانی استان مطرح شد:

با کمترین بودجه، برای ادامه حیات این ورزش تالش می کنیم
سید حسین زینالی

امیــر شــاهرخ حســنعلیزاده مظهــر 
محلــه  تبریــز  در   1334 متولــد 
ــود،  ــا گش ــه دنی ــم ب ــگالن چش شش
ی  عرصــه  پیشکســوتان  از  یکــی 
ورزش اســتان و کشــور بــا بــازی 
در تیــم هــای فوتبــال پرســپولیس، 
در  آهــن  راه  و  جوانــان  ی  خانــه 
دوران قبــل از انقــالب، تیــم فوتبال 
ژاندارمــری ایــران در دوره انقــالب 
اســالمی، فعالیــت هــای مدیریتــی 
اعــم از مدیرعامــل باشــگاه فرهنگی 
ورزشــی شــهرداری تبریــز، ریاســت 
هیئــت هاکــی را در کارنامــه خــود 
قایقرانــی  ریاســت هیئــت  و  دارد 
اســتان آذربایجــان شــرقی از اواخــر 
ســال 91 تاکنــون مــی باشــند، در 
دوران مدیریــت وی تیــم قایقرانــی 
ســفرهای داخلــی و خارجــی خوبــی 
داشــته  کــه از جملــه مــی تــوان بــه 
جــام ریاســت جمهــوری آذربایجــان و 
مســابقات بیــن المللــی ترکیــه )وان( 

ــرد. ــاره ک اش
 وی بــا مدرک تحصیلی دکتــرای اقلیم 
شناســی، مهندســی هواشناســی، فوق 
ــابقه  ــی، س ــت دولت ــانس مدیری لیس
مدیــر کلــی و مســئولیت هــای متعــدد 
در چهــار اســتان کشــور را داشــته اند 
و نیــز مؤســس مرکــز آینــده پژوهــی 
دریاچــه ارومیــه در مجموعــه محیــط 

زیســت اســتان بــوده انــد.
ــگار  ــا خبرن ــه ای ب ــوی صمیمان گفتگ
مــا انجــام داده انــد کــه ماحصــل آن، 
بــه خواننــدگان روزنامــه عجــب شــیر 

تقدیــم مــی شــود.
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اوقات شرعی شهر تبریز

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس، گفــت: بایــد نشســت مشــترکی بیــن 
مجلــس، دولــت و قــوه قضاییــه برگــزار و 
قوانیــن مدونــی در ایــن بــاره تصویــب شــود تــا 
زمینــه ســوء اســتفاده کاهبــرداران و مفســدان 

ــرود.  اقتصــادی از بیــن ب
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه آقاپورعلیشــاهی 
ــعه  ــه توس ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن در جم
کشــورهای  در  دیجیتــال  ارز  از  اســتفاده 
مختلــف دنیــا، اظهــار داشــت: تــا زمانــی 
ــی  ــن مدون ــس قوانی ــه و مجل ــوه قضائی ــه ق ک
در حــوزه ارز دیجیتــال تصویــب نکننــد راه 

ــرای  ــم ب ــز س ــن ج ــت کوی ــزارع بی ــدازی م ان
ــدارد. ــی ن ــه ای در پ ــران نتیج ــاد ای اقتص

نماینـــده مـــردم شبســـتر در مجلـــس 
ـــی  ـــرایط کنون ـــزود: در ش ـــامی، اف ـــورای اس ش
ـــرای  ـــران ب ـــال در ای ـــزارع ارز دیجیت ـــاد م ایج
ـــتند  ـــویی هس ـــال پولش ـــه دنب ـــه ب ـــرادی ک اف
و یـــا اینکـــه می خواهنـــد فســـادهای مالـــی 
انجـــام دهنـــد، زمینـــه و شـــرایط را فراهـــم 

. می کنـــد
ابتــدا  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زیرســاخت های الزم در حــوزه قوانیــن قــوه 
ــه ایجــاد شــود و ســپس  ــوه قضائی ــه و ق مقنن

وارد فضــای ارز دیجیتــال شــویم، ادامــه داد: تــا 
زمانــی کــه ســازوکار دقیــق و اجرایــی اســتفاده 
ــازار  ــاغ نشــود، گســترش ب ــال اب از ارز دیجیت

فعالیت هــای آن اشــتباهی بــزرگ اســت.
ــد کــرد: در شــرایط  ــور علیشــاهی تاکی آقاپ
فعلــی توســعه ارز دیجیتــال تأثیــر چندانــی بــر 
روی نقــل و انتقــال ارز کشــور نخواهــد داشــت 
و زمینــه را بــرای ســو اســتفاده کاهبــرداران و 

ــد. مفســدان اقتصــادی فراهــم می کن
وی بــا بیــان اینکــه در کمیســیون اقتصــادی 
پیشــنهاداتی بــرای تدویــن قانــون جهــت 
اســتفاده از ارز دیجیتــال مطــرح شــده اســت، 
افــزود: بایــد نشســت مشــترکی بیــن مجلــس، 
دولــت و قــوه قضائیــه برگــزار و قوانیــن مدونــی 
در ایــن بــاره تصویــب شــود و ســپس مــردم بــه 

ــد. اســتفاده از ارز دیجیتــال روی آورن
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم، 
ــد  ــال بای ــعه ارز دیجیت ــرای توس ــه داد: ب ادام
ایجــاد  الکترونیــک  دولــت  زیرســاخت های 
ــای الزم در  ــزی تضمین ه ــک مرک ــود و بان ش

ــد. ــه ده ــش را ارائ ــن بخ ای
عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون اقتصــادی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی، ب ــورای اس ــس ش مجل
بــرای پشــت سرگذاشــتن تحریم هــا بایــد 
ــورهای  ــا کش ــان ب ــت روابطم ــه نخس در درج
همســایه را توســعه دهیــم، تصریــح کــرد: 
ــا  ــودن تحریم ه ــرای پیم ــا ب ــی از راهکاره یک
پیوســتن ایــران بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
ــای  ــد تعرفه ه ــتا بای ــن راس ــه در ای ــت ک اس
گمرکــی را ســاماندهی کــرد تــا فضــا را بــرای 
ــای اساســی  ــی ایجــاد، کااله صــادرات غیرنفت
را  تکنولــوژی  و  تأمیــن  کشــور  موردنیــاز 
ــعه  ــرای توس ــرایط را ب ــن ش ــا و همچمنی ارتق

ــرد. ــم ک ــان فراه ــش بنی ــرکت های دان ش

نماینده مجلس: 

قوای سه گانه برای تدوین قوانین ارز 
دیجیتال نشست مشترک بگذارند

یکشـنبه  کـه  مرکـزی  بانـک  کل  رئیـس 
سـفر  جنوبـی  کـره  بـه  )1۲خـرداد(  گذشـته 
و  ای  کـره  همتـای  بـا  دیـدار  در  بـود،  کـرده 
برخـی مقامات آن کشـور خواسـتار اقدام جدی 
دو  بانکـی  مشـکات  در حـل  کـره  مسـئوالن 

طـرف شـد. 
بـه گزارش ایرنـا، عبدالناصر همتـی در دیدار 
بـا رئیـس بانـک مرکـزی کـره جنوبی با اشـاره 
بـه روابط دیرینه سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی 
ایـران و کره جنوبـی، از کاهش حجـم مبادالت 
اقتصـادی دو کشـور از سـال گذشـته میـادی 
کـه بـه طـور عمـده تحـت تأثیـر تحریم هـای 

آمریـکا بوده اسـت، انتقـاد کرد.
وی بـا طـرح مشـکات بانکـی طرفیـن بـه 
ویـژه همـکاری نکـردن بانک هـای کـره جنوبی 
ایـران،  مرکـزی  بانـک  منابـع  از  اسـتفاده  در 
خواسـتار اقـدام جـدی مسـئوالن کـره در حـل 

شـد. مشـکات  سـریع تر  هرچـه 
همتـی همچنیـن بـه تأثیـر منفی مشـکات 
بانکـی بر روابط دو کشـور که بـه دلیل محافظه 
کاری بیـش از حـد طـرف کـره ای ممکن اسـت 
ایجـاد شـود اشـاره و ابـراز امیـدواری کـرد این 

موضـوع هرچـه سـریع تر حل شـود.

محافظه کاری کره ای ها از ترس جریمه 
آمریکایی ها

»لـی«، رئیـس بانـک مرکـزی کـره جنوبـی 
نیـز ضمـن تشـکر از حضـور همتـی از نحـوه 
عمـل بانک هـای کـره ای کـه بـه طـور عمـده 
بـه دلیـل نگرانـی آنها بـه خاطر اعمـال جریمه 
آمریـکا اسـت، ابـراز تأسـف و اعـام کـرد همه 
تـاش خـود را بـرای پیگیری و حـل موضوع به 

کار خواهـد بـرد.

عالقه مندی ایران برای توسعه روابط 
دوستانه به کره جنوبی

همتـی همچنیـن در محـل اقامـت خـود بـا 
معـاون وزیـر تجـارت و انـرژی کره دیـدار کرد. 
وی از تأثیـر منفـی عملکـرد بانک هـای کـره ای 
بـر حجـم تجـارت دو کشـور گایـه و طـرف 
کـره ای نیـز از ایـن بابـت اظهـار ناراحتـی کرد.

رئیـس کل بانـک مرکـزی کشـورمان در این 
سـفر بـا معـاون نخسـت وزیـر و وزیـر اقتصاد و 

مالیـه کـره جنوبـی نیز دیـدار کرد.
»ونـگ نام کـی«، ضمن اعـام آمادگی برای 
حـل مشـکات بانکـی، روابط بـا ایران را بسـیار 

مهـم برشـمرد و از بکارگیـری همـه تاش خود 
بـرای حل مشـکات بانکـی خبر داد.

همـکاری  عـدم  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  همتـی 
واردات  تأمیـن  بـرای  کشـور  آن  بانک هـای 
فعـاالن اقتصـادی کشـورمان، بـه منابـع زیـاد 
همچنیـن  و  بانک هـا  آن  نـزد  مرکـزی  بانـک 
تأثیـر منفـی که ایـن رفتـار در روابط دوسـتانه 
دو کشـور دارد اشـاره کـرد و از مقـام یاد شـده 
خواسـت ایـن موضـوع را هرچه سـریع تر حل و 

فصـل کنـد.
رئیـس کل بانـک مرکـزی کشـورمان تاکیـد 
کـرد: سیاسـت های آمریـکا در فشـار حداکثری 
عاقمنـد  مـا  و  اسـت  خـود شکسـت خـورده 
ایجـاد  محدودیت هـای  تأثیـر  تحـت  نیسـتیم 
کـره  و  ایـران  روابـط  آمریـکا،  از سـوی  شـده 
جنوبـی آسـیب ببیند و دولـت ما نیـز عاقمند 
به توسـعه روابط دوسـتانه با کره جنوبی اسـت.

نخسـت  معـاون  دیـدار،  ایـن  در  همچنیـن 
بانـک  سیاسـت های  بـه  جنوبـی  کـره  وزیـر 
مرکـزی ایـران در 10 ماه گذشـته بـرای تثبیت 
اقدامـی  ایـران بـه عنـوان  وضعیـت اقتصـادی 

برجسـته یـاد کـرد.
»هونـگ نـام کـی« تأکید کـرد که مـا هم از 
وضعیـت پیش آمـده در روابط بانکی دو کشـور 
و مشـکاتی کـه بـرای صادرکننـدگان کره ای و 

واردکننـدگان ایرانـی پیش آمده اسـت ناراحت 
هسـتیم و بـا توجـه بـه اینکـه روابـط ایـران و 
کـره جنوبـی را بسـیار مهـم تلقـی می کنیـم، 
همـه تـاش خـود را بـرای رفع مشـکل بـه کار 

می گیریـم.
در حاشـیه ایـن دیدارهـا، همتـی با شـرکت 
در یـک همایـش مهـم اقتصـادی با چنـد نفر از 
اقتصاددانـان شـهیر معاصر نظیر »سـارجنت« و 

»انـگل« به تبـادل نظـر پرداخت.
سـازمان  گزارش هـای  آخریـن  اسـاس  بـر 
توسـعه تجـارت ایـران، حجـم تجـارت ایـران و 
کـره در صـادرات غیرنفتی در هشـت ماه سـال 
۹۷، دو میلیـارد و ۵۷۹ میلیـون دالر بـود کـه 
سـهم صادرات ایـران به کـره 8۵۳ میلیون دالر 
و صـادرات کـره بـه ایران یـک میلیـارد و ۷۲۶ 

میلیـون دالر بـود.
بــه  ایــران  صادراتــی  اقــام  مهمتریــن 
ــرب  ــات گازی، س ــامل میعان ــی ش ــره جنوب ک
تصفیــه شــده، اکســیدها، اوره، آلومینیــوم، 
روی، کنســانتره مــس بــود و قطعــات منفصــه 
ــرل  ــتم کنت ــگر، سیس ــاژول نمایش ــودرو، م خ
الکترونیکــی ضــد قفــل )ABS(، کاغــذ و 
مقــوا، قطعــات یخچــال و فریــزر و گوشــی 
تلفــن همــراه مهمتریــن اقــام صادراتــی کــره 

ــی داد. ــکیل م ــران را تش ــه ای ب

روابط بانکی ایران و کره جنوبی 
محور اصلی مذاکرات همتی

ــران  ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
در اطاعیــه ای ضمــن رد خبــر ادغــام برخــی 
ــی  ــاری خصوص ــات اعتب ــا و موسس ــک ه بان
ــروژه  ــط پ ــون فق ــم اکن ــه ه ــرد ک ــام ک اع
ادغــام بانــک هــای وابســته بــه نیروهــای 

ــد.  ــی کن ــال م ــلح را دنب مس
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس اطاعیــه بانــک 
ــد،  ــر ش ــنبه( منتش ــروز )ش ــه ام ــزی ک مرک
ــاالن رســانه ای، ســهامداران  ــک از فع ــن بان ای
ــاری  ــات اعتب ــا و موسس ــک ه ــتریان بان و مش

ــه  ــوط ب ــار مرب ــن اخب ــرد آخری ــت ک درخواس
ــا ســایر مســائل مرتبــط را  ادغــام بانــک هــا ی
ــک  ــگاه اطــاع رســانی بان ــق پای ــاً از طری صرف

ــد. ــال کنن ــانی cbi.ir دنب ــه نش ــزی ب مرک
ــا  ــزی روز 11 اســفند ســال ۹۷ ب ــک مرک بان
ــه  ــه برنام ــرد ک ــام ک ــه ای اع ــار اطاعی انتش
ادغــام بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری وابســته بــه 
نیروهــای مســلح در بانــک ســپه تدویــن شــده 
و بانک هــای انصــار، قوامیــن، حکمــت ایرانیــان، 
مهــر اقتصــاد و مؤسســه اعتبــاری کوثــر در ایــن 

بانــک دولتــی ادغــام خواهنــد شــد.

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز گفـــت: واقعـــا اگـــر 
مـــن اهلیـــت نـــدارم پـــس چـــه کســـی اهلیـــت دارد. 
ـــه در اولیـــن نشســـت  ـــارس، یونـــس ژائل ـــه گـــزارش ف ب
مطبوعاتـــی خـــود بـــا خبرنـــگاران آذربایجان شـــرقی در 
ـــا  ـــم ت ـــاش داری ـــرد: ت ـــار ک ـــز اظه ـــی تبری ـــاق بازرگان ات
بـــا کمـــک رســـانه مشـــکات تولیدکننـــدگان را حـــل 
ـــم  ـــد بتوانی ـــزه و امی ـــاد انگی ـــا ایج ـــه ب ـــرده و در جامع ک

ـــم. ـــم آوری ـــد را فراه ـــازار جدی ـــادرات و ب ص
وی بـــا بیـــان اینکـــه کمتـــر از دو مـــاه اســـت 
کـــه ســـکان ریاســـت اتـــاق بازرگانـــی را بـــر عهـــده 
دارم، گفـــت: دو جلســـه متعـــدد بـــا نماینـــدگان و 
واحدهـــای صنعتـــی داشـــتیم و یـــک گـــزارش کامـــل 
از اردیبهشـــت ماه کـــه در رابطـــه بـــا صنعـــت چـــرم، 

ــم داد.  ــه خواهیـ ــوده را ارائـ ــذا بـ ــازی، غـ خودروسـ
و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی،  اتـــاق  رئیـــس 
کشـــاورزی تبریـــز خاطرنشـــان کـــرد: اتـــاق بازرگانـــی 
ـــح  ـــای صحی ـــوده و از انتقاده ـــازنده ب ـــد س ـــال نق ـــه دنب ب

می کنیـــم. اســـتقبال 
وی گفـــت: متاســـفانه در اتـــاق بازرگانـــی در طـــی 
ــه  ــده کـ ــادر شـ ــی صـ ــته کارت هایـ ــال های گذشـ سـ
یکســـری مشـــکات بـــرای کشـــور و اقتصـــاد ایجـــاد 
ـــا  ـــت ت ـــل آن اس ـــه ح ـــز ب ـــاق تبری ـــاش ات ـــرده و ت ک

بـــه ریـــل اصلـــی وظایـــف برگردیـــم. 
ژائلـــه افـــزود: یک هـــزار و 800 نفـــر در اســـتان 
بازرگانـــی هســـتند و  آذربایجان شـــرقی دارای کارت 
در رابطـــه بـــا کارت اجـــاره ای هیـــچ مرکـــز سنجشـــی 
ـــتندات کارت  ـــا مس ـــا ب ـــی م ـــه عبارت ـــدارد و ب ـــود ن وج
و فعالیـــت بازرگانـــی تجـــار کار داریـــم و عمـــا اگـــر 
ـــچ  ـــد و هی ـــاره ده ـــود را اج ـــی خ ـــردی کارت بازرگان ف
ـــارج  ـــدار خ ـــا از م ـــد، قطع ـــته باش ـــاری نداش ـــت تج فعالی

خواهـــد شـــد. 
وی تصریـــح کـــرد: البتـــه همـــه ســـاله تعـــدادی از 
ـــدادی  ـــل تع ـــده و در مقاب ـــاقط ش ـــار س ـــا از اعتب کارت ه

ــد.  ــت می کننـ ــز کارت دریافـ نیـ
ـــدن  ـــت، مع ـــیون صنع ـــدن کمیس ـــال ش ـــه فع ـــه ب ژائل
ـــد:  ـــادآور ش ـــرد و ی ـــاره ک ـــز اش ـــاق تبری ـــادرات در ات و ص
ــی  ــاق بازرگانـ ــرای اتـ ــادی بـ ــت زیـ ــکل ها اهمیـ تشـ
دارنـــد و قطعـــاً هم پـــا بـــا یکدیگـــر پیـــش می رونـــد. 
ـــفاف  ـــاق ش ـــی ات ـــاق بازرگان ـــه ات ـــان اینک ـــا بی وی ب
خواهـــد بـــود و تمـــام جزئیـــات آن بـــه صـــورت 
شـــفاف در اختیـــار رســـانه ها قـــرار خواهـــد گرفـــت، 
ـــدار در  ـــعه پای ـــال توس ـــه دنب ـــی ب ـــاق بازرگان ـــت: ات گف
قالـــب پروژه هـــای اقتصـــادی اســـت کـــه ایـــن امـــر 
در شـــورای گفت وگـــو مطـــرح شـــده تـــا بتـــوان بـــه 

اشـــتغال و درآمدزایـــی کمـــک کـــرد. 

سهم نقدینگی استان حدود 17 درصد است

ــاق  ــط اتـ ــی توسـ ــن مالـ ــه حرکـــت تامیـ ــه بـ ژائلـ
بازرگانـــی تبریـــز بـــرای بانک هـــا از لحـــاظ نقدینگـــی 
ـــتان  ـــی اس ـــهم نقدینگ ـــت: س ـــان داش ـــرد و بی ـــاره ک اش
در حـــدود 1۷ درصـــد  منابـــع اســـت کـــه بـــه تولیـــد 

اختصـــاص یافتـــه اســـت. 
ـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی  رئیـــس ات
تبریـــز ادامـــه داد: کارهایـــی از قبیـــل افزایـــش  پلـــت 
فرم هـــای صادراتـــی شـــروع شـــده تـــا بســـتری بـــرای 
ــک  ــع کوچـ ــادی صنایـ ــران های اقتصـ ــت پیشـ فعالیـ

ـــرد.   ـــام گی انج
ـــاق  ـــدن در ات ـــدا ش ـــال کاندی ـــا احتم ـــه ب وی در رابط
ـــرار  ـــه اص ـــال دارد بناب ـــم احتم ـــده ه ـــت: بن ـــران گف ای
برخـــی عزیـــزان در انتخابـــات ریاســـت اتـــاق ایـــران 

شـــرکت کنـــم. 
ـــت  ـــب ریاس ـــر منتخ ـــورت اگ ـــر ص ـــزود: در ه ـــه اف ژائل
ــا و  ــاماندهی کارت هـ ــاً سـ ــوم قطعـ ــور شـ ــاق کشـ اتـ
ــادرات  ــد و صـ ــرای تولیـ ــخص بـ ــه مشـ ــاد برنامـ ایجـ

خواهـــد بـــود. 

شکایت کردن از یک خبرنگار در شان من نیست
ــود  ــه خـ ــا علیـ ــا برخـــی هجمه هـ ــه بـ وی در رابطـ

ــم از  ــا را نمی دانـ ــن هجمه هـ ــع ایـ ــت: منبـ ــز گفـ نیـ
ـــدا  ـــال کاندی ـــر احتم ـــه خاط ـــل آن ب ـــی دلی ـــت ول کجاس
ـــرایط  ـــن ش ـــرا در ای ـــم چ ـــت و نمی دان ـــده اس ـــدن بن ش

اخبـــار ۹ مـــاه پیـــش را منتشـــر می کننـــد. 
ـــانه ای  ـــتان رس ـــی از دوس ـــه برخ ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ــاق  ــند و اخـ ــت بنویسـ ــه درسـ ــم کـ ــه می کنـ توصیـ
حرفـــه ای داشـــته باشـــند، چراکـــه شـــکایت کـــردن از 

یـــک خبرنـــگار در شـــأن مـــن نیســـت. 
ـــز  ـــاق تبری ـــرای ات ـــده ب ـــه بن ـــرد: برنام ـــراز ک ـــه اب ژائل
ــادرات  ــرای صـ ــتان بـ ــعه اسـ ــه راه توسـ ــاد نقشـ ایجـ
اســـت، چراکـــه نقـــش اتـــاق بازرگانـــی دولتـــی و 
ــرای   ــی بـ ــای خوبـ ــا برنامه هـ ــت و مـ ــی اسـ خصوصـ

ــم. ــی  داریـ ــش خصوصـ ــت بخـ فعالیـ

جزئیات خرید کشت و صنعت مغان
ـــت  ـــد کش ـــر خری ـــی ب ـــوالی مبن ـــوص س وی در خص
و صنعـــت مغـــان چنیـــن توضیـــح داد: در رابطـــه بـــا 
ـــودم  ـــاب نشـــده ب ـــر اول انتخ ـــه، نف ـــن منطق ـــذاری ای واگ
ـــن  ـــت ای ـــا اهلی ـــه بعده ـــود ک ـــری ب ـــرد دیگ ـــر اول ف و نف

ـــد. ـــو ش ـــرد لغ ف
ـــر دوم  ـــه داد: نف ـــز ادام ـــی تبری ـــاق بازرگان ـــس ات رئی

ـــت  ـــه دش ـــدم ک ـــد و معتق ـــذار ش ـــه واگ ـــم ک ـــا بودی م
ـــا  ـــدف م ـــت و ه ـــان اس ـــی از آذربایج ـــز بخش ـــان نی مغ
ـــال  ـــه س ـــه س ـــی ک ـــش صنعت ـــن بخ ـــا ای ـــت ت ـــن اس ای
ـــت  ـــودی حرک ـــمت ناب ـــه س ـــود و ب ـــت ب ـــت دول در دس
ـــر  ـــال حاض ـــد در ح ـــر چن ـــود، ه ـــررده ب ـــرد و  ض می ک
ــرای  ــاش بـ ــی تـ ــود دارد ولـ ــی وجـ ــز تنش هایـ نیـ

ـــم.  ـــعه داری توس
رئیـــس اتـــاق تبریـــز بیـــان کـــرد: وقتـــی یک هـــزار 
و ۵00 نفـــر نیـــروی پیمانـــکار در کشـــت مغـــان بـــا 
ــاً  ــا گاهـ ــه آنهـ ــود و  بیمـ ــون بـ ــک میلیـ ــوق یـ حقـ
پرداخـــت می شـــد ولـــی االن در مجموعـــه کشـــت 
ــرای  ــه بـ ــوق پایـ ــاس حقـ ــر اسـ ــان بـ ــت مغـ و صنعـ
ــد و  ــون دریافـــت می کننـ ــرو حقـــوق ۳ میلیـ ــر نیـ هـ
پیمانکارانـــی زیـــادی بـــرای اســـتخدام می آینـــد و 
ـــت و  ـــعه را در کش ـــه توس ـــد آرام و رو ب ـــداهلل  رون الحم

صنعـــت مغـــان داریـــم. 
ـــرای  ـــت ب ـــن صنع ـــذاری ای ـــد از واگ ـــه داد: بع وی ادام
ـــرده  ـــد ک ـــه تاکی ـــم ک ـــتخدام دادی ـــی اس ـــر آگه ۵00 نف
ـــه  ـــد ک ـــام کنن ـــان ثبت ن ـــاکن مغ ـــراد س ـــا اف ـــم ت بودی

ـــتند.   ـــرای داش ـــدرک دکت ـــان م ـــر از متقاضی ۵۴۹ نف
و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی،  اتـــاق  رئیـــس 

کشـــاورزی تبریـــز گفـــت: قبـــًا منابـــع را بـــه تـــاراج 
می بردنـــد ولـــی االن بـــا افزایـــش تکنولـــوژی و رونـــد 
رو بـــه رشـــد در حـــال رفـــع ایـــن ســـرمایه بـــزرگ 

ــتیم.  ــان هسـ آذربایجـ
وی افـــزود: واقعـــا اگـــر  مـــن اهلیـــت نـــدارم پـــس 
چـــه کســـی اهلیـــت دارد، چـــرا کـــه مـــن متخصـــص 
ـــاد  ـــم آب ـــان ه ـــا مغ ـــت دارم ت ـــتم و دوس ـــاورزی هس کش

ـــود.   ش
ژائلـــه خاطرنشـــان کـــرد: ۲۷ میلیـــارد تومـــان 
کارخانجـــات  و  بـــود  ماشین ســـازی  فـــروش  کل 
لیفتراک ســـازی  کمپرس ســـازی،  بلبرینگ ســـازی، 
هـــم بـــه خاطـــر معضاتـــی تعطیـــل شـــدند  و بـــه 
ـــش  ـــال افزای ـــد در ح ـــی واح ـــوی تعطیل ـــی دومین عبارت

بـــود.  
 

یک عده دالل تولیدهای مادر آذربایجان را به 
تعطیلی کشاندند

ـــای  ـــده دالل تولیده ـــک ع ـــفانه ی ـــه داد: متاس وی ادام
ـــال  ـــاندند و در ح ـــی کش ـــه تعطیل ـــان را ب ـــادر آذربایج م
ـــیوم هایی  ـــاد کنسرس ـــا ایج ـــا ب ـــم ت ـــاش داری ـــر ت حاض
ــر  ــی بـ ــم  ولـ ــل کنیـ ــازی را حـ ــکات ماشین سـ مشـ
ــری  ــاز پس گیـ ــال بـ ــذاری احتمـ ــدل واگـ ــاس مـ اسـ

وجـــود دارد.  
ـــه  ـــه کارخان ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــز ب ـــاق تبری ـــس ات رئی
ــت و در  ــه اسـ ــرد و نمونـ ــر به فـ ــازی منحصـ ماشین سـ
خاورمیانـــه افتخـــار بـــوده و برنـــد تبریـــز بـــه شـــمار 
ـــت  ـــازی ماهی ـــه ماشین س ـــرد: اینک ـــح ک ـــی رود، تصری م
ـــتفاده  ـــی اس ـــت ول ـــتباهی اس ـــک کار اش ـــد ی ـــوض کن ع
ـــوع  ـــک موض ـــردن آن ی ـــال ک ـــه و فع ـــات مجموع از امکان
ـــد  ـــا درآم ـــود ت ـــاش ش ـــد ت ـــه بای ـــت، چراک ـــه اس بهین
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــه ۳ ه ـــی آن ب ـــارد تومان ۳0 میلی

ـــد.  ـــد برس تولی
و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی،  اتـــاق  رئیـــس 
ــادرات  ــوع صـ ــه موضـ ــه بـ ــز در ادامـ ــاورزی تبریـ کشـ
ـــت  ـــه مثب ـــه ترکی ـــادرات ب ـــراز  ص ـــت: ت ـــه، گف ـــه ترکی ب
اســـت و تـــاش می کنیـــم تـــا بـــه تعـــادل برســـانیم 
ــه  ــم بـ ــای ناشـــی از تحریـ ــران و محدودیت هـ و از بحـ
خوبـــی خـــارج شـــویم کـــه یـــک شـــبه حـــل کننـــد. 
وی توضیـــح داد: ۳۳ درصـــد منابـــع در اختیـــار 
بانک هـــای خصوصـــی اســـت و جـــای تاســـف اســـت 
ــهر  ــرده و در شـ ــتان جـــذب کـ ــع را در اسـ ــه منابـ کـ
دیگـــر امـــوال بســـازیم و بـــه ایـــن منظـــور اســـتان در 

جایـــگاه هجدهـــم منابـــع قـــرار گیـــرد. 
ـــپ و  ـــدار چ ـــز طرف ـــاق تبری ـــد: ات ـــر ش ـــه متذک ژائل
ـــت و  ـــردم اس ـــه م ـــت ب ـــش خدم ـــوده و هدف ـــت نب راس
جـــای هیـــچ البی گـــری نبـــوده و بـــا شـــعار کامیابـــی 

ــم. ــش می رویـ پیـ

بانک مرکزی خبر ادغام برخی 
بانک های خصوصی را تکذیب کرد 

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

یک عده دالل تولیدهای مادر آذربایجان را به تعطیلی کشاندند 


