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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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وزیر اقتصاد:

واگذاری ها به هیچ وجه برای 
جبران کسری بودجه نیست

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:

پایان خرداد آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی مشاغل است

ما اصرار داریم این واگذاری ها در محیط شفاف و اتاق شیشه ای صورت گیرد

ما اصرار داریم این واگذاری ها در محیط شفاف و اتاق شیشه ای صورت گیرد

قرار است سهاممان در ۱۸ شرکت واگذار شود

قرار است سهاممان در ۱۸ شرکت واگذار شود

واگذاری سهاممان در شرکت های دولتی که بورسی هستند را در اولویت گذاشتیم

واگذاری سهاممان در شرکت های دولتی که بورسی هستند را در اولویت گذاشتیم

4
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یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

احیای کارت سوخت، از قاچاق بنزین 
جلوگیری می کند

مقاومت ملت سایه جنگ را
 از کشور دور می کند

 بانک مرکزی امروز در خط مقدم 
جنگ اقتصادی قرار دارد

افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق در 
آذربایجان شرقی نگران کننده است 

ایجاد رشته ی کارشناسی ارشد 
حسابداری در دانشگاه تبریز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

محتــرم  اعضــای  کلیــه  اســتحضار  بــه  احترامــًا 
اســتان  دادگســتری  رســمی  کارشناســان   کانــون 
آذربایجــان شــرقی مــی رســاند جلســه مجمــع عمومــی 
عادی کانــون روز جمعه مورخــه ۱39۸/03/3۱ از ســاعت ۱6 
الــی ۱۸ در محــل کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری 

برگــزار خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت حضــور در مجمــع، مســتلزم تمدیــد و 

معتبــر بــودن پروانــه کارشناســی مــی باشــد. 

دستور جلسه: 

1- بررسـی گـزارش عملکـرد سـالیانه کانـون و اتخـاذ تصمیـم دربـاره آن پس از 
بازرسان.  اسـتماع گزارشـات 

2- بررسـی و تصویـب صـورت هـای مالـی سـال 1397 کانـون پـس از اسـتماع 
الزم.  گزارشـات 

3- بررسـی و تصویـب خـط مشـی و برنامه و بودجه سـال 1398 کانون بـا توجه به 
پیشـنهاد هیئت مدیره. 

4- کلیه مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

         هیئت مدریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آرذبایجان شرقی

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 استان آرذبایجان شرقی

تاریخ انتشار: ۱39۸/03/22
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ــک  ــی -پزش ــا صلح ــع علیرض ــل مداف وکی
تبریــزی کــه حکــم قصاصــش بــه اتهــام قتــل 
ــی کشــور  ــوان عال ــواده اش در دی دو عضــو خان
نقــض شــده اســت- گفــت کــه جلســه دیگــری 
ــده موکلــش  ــه پرون ــاره ب ــرای رســیدگی دوب ب

ــاه برگــزار شــده اســت. ــخ 7 خردادم در تاری
بـــه گـــزارش ایســـنا، بابـــک بابـــازاده بـــا 
بیـــان ایـــن مطلـــب اظهـــار کـــرد: پیـــش از 
ـــاره  ـــیدگی دوب ـــرای رس ـــه ب ـــک جلس ـــن ی ای
بـــه پرونـــده موکلـــم در ۴ اســـفندماه ســـال 
ــری  ــوم دادگاه کیفـ ــعبه سـ ــته در شـ گذشـ
ـــد  ـــزار ش ـــرقی برگ ـــان ش ـــتان آذربایج ـــک اس ی
ـــب  ـــم مطال ـــتردگی و حج ـــل گس ـــه دلی ـــه ب ک
پرونـــده، جلســـه دادگاه تجدیـــد شـــد و بـــر 
همیـــن اســـاس جلســـه دیگـــری در تاریـــخ 
هفتـــم خردادمـــاه ســـال جـــاری در شـــعبه 

مذکـــور برگـــزار شـــد.
دادگاه  جلســه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــا  ــزود: م ــت، اف ــته اس ــور داش ــش حض موکل
ــهود  ــه ش ــع ب ــه راج ــان را ک ــل جدیدم دالی
ــوز  ــم و هن ــه دادی ــه دادگاه ارائ ــود، ب ــد ب جدی
ــرا  ــت زی ــده اس ــاذ نش ــی اتخ ــم خاص تصمی
ــام  ــفاف اع ــورت ش ــه ص ــی ب ــم دادرس خت
نشــد و احتمــال دارد در راســتای ارائــه دالیــل 

جدیــد مــا جلســه دیگــری هــم برگــزار شــود و 
یــا اینکــه ختــم دادرســی اعــام و دادگاه وارد 

ــود. ــدور رأی ش ص
ــه  ــم الیحــه دفاعی ــه داد: موکل ــازاده ادام باب
خــود را در جلســه دادگاه ارائــه داد و دادگاه 
ــید و  ــواالتی پرس ــهود س ــان و ش ــم از مطلع ه

ــد. ــز پاســخ دادن ــا نی آنه
ـــاه  ـــر م ـــزارش، ۱7 مه ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــک پزشـــک  ـــواده ی ـــج عضـــو خان ـــال ۹۵، پن س
ــدر،  ــادر، پـ ــر، مـ ــه همسـ ــزی از جملـ تبریـ
ــس  ــی نفـ ــار تنگـ ــزرگ دچـ ــرادر و مادربـ بـ
ـــک،  ـــن پزش ـــزرگ ای ـــر و مادرب ـــدند و همس ش

ـــود  ـــان خ ـــتان ج ـــه بیمارس ـــال ب ـــس از انتق پ
ـــرگ  ـــا م ـــان ب ـــه همزم ـــد ک ـــت دادن را از دس
ــواده ایـــن پزشـــک  ــای خانـ دو تـــن از اعضـ
و مســـمومیت ســـایر اعضـــای خانـــواده ، 
تحقیقـــات ویـــژه جنایـــی بـــرای رمزگشـــایی 
ـــس  ـــد. پ ـــاز ش ـــی آغ ـــده جنجال ـــن پرون از ای
از مدتـــی بـــا بازداشـــت ایـــن پزشـــک، 
ـــت  ـــد و در نهای ـــدی ش ـــاز جدی ـــده وارد ف پرون
ـــال  ـــن س ـــده فروردی ـــن پرون ـــت ای کیفرخواس
ـــد. ـــال ش ـــه دادگاه ارس ـــده ب ـــادر و پرون ۹۶ ص

ــن  ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــه ب ــار جلس چه
ــک  ــری ی ــوم دادگاه کیف ــعبه س ــده در ش پرون
ــد و در  ــزار ش ــرقی برگ ــان ش ــتان آذربایج اس
نهایــت ۲۹ اســفند مــاه ســال ۹۶، رأی صــادره 

ــود صــادر شــد. ــم ب ــه قصــاص مته ک
ــوی  ــوص از س ــن خص ــادره در ای ــم ص حک
دیــوان عالــی کشــور نقــض شــده و پرونــده بــه 
ــه شــعبه رســیدگی  ــات ب ــل نقــص تحقیق دلی
کننــده دادگاه بــدوی اعــاده شــد. جلســه 
پرونــده در ۴  ایــن  بــه  رســیدگی دوبــاره 
ــوم دادگاه  ــعبه س ــال ۹7 در ش ــفندماه س اس
ــه  ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــک اس ــری ی کیف
ــده،  ــب پرون ــم مطال ــتردگی و حج ــل گس دلی

ــد. ــد ش ــه دادگاه تجدی جلس

وکیل مدافع متهم خبر داد

جلسه  رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی برگزار شد

امیــر ســرتیپ حاتمــی رونــق تولیــد را 
از چالش هــای  راهبــرد اساســی برون رفــت 
موجــود و مقابلــه بــا تحریم هــای ظالمانــه 

نظــام اســتکباری دانســت. 
بــه گــزارش فــارس، امیــر ســرتیپ حاتمــی 
ــش و  ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــراه فرمان ــه هم ب
ــا  ــاع  ب ــد وزارت دف ــئولین ارش ــی از مس جمع
ــازی  ــا س ــع هواپیم ــرکت صنای ــور در ش حض
وزارت دفــاع )هســا( اصفهــان از رونــد فعالیــت 
هــای حــوزه هوایــی نیروهــای مســلح بازدیــد و 
در جریــان آخریــن اقدامــات ســاخت و تولیــد 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــی کوث ــده بوم جنگن
بــه شــرکت  بــدو ورود  وزیــر دفــاع در 
صنایــع هواپیمــا ســازی وزارت دفــاع اصفهــان 
ــن  ــران ای ــع مدی ــور در جم ــا حض ــا( ب )هس
ــال  ــعار س ــق ش ــر تحق ــد ب ــا تأکی ــع ب صنای
ــد( در مجموعــه وزارت  ــق تولی ــر )رون مبنــی ب
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بخصــوص 
ــرون  ــا را ب ــرد اساســی را تنه ــن راهب هســا، ای
ــا  ــه ب ــود و مقابل ــای موج ــش ه ــت از چال رف
اســتکباری  نظــام  ظالمانــه  هــای  تحریــم 
دانســت و افــزود: متخصصیــن پــر تــاش 

ــاع در طــول  ــع هوایــی وزارت ف ســازمان صنای
ــا  ــامی ب ــام اس ــت نظ ــر پربرک ــال عم ۴0 س
عــزم جــزم و اهتمــام ویــژه، تمــام تــاش خــود 
ــه  ــی ب ــدرت رزم هوای ــاء  ق را در راســتای ارتق
ــد  ــاخت و تولی ــه آن س ــه نمون ــد ک کار گرفتن
فرزنــدان  توســط  کوثــر  بومــی  جنگنــده 
ــی  ــع هوای ــازمان صنای ــد س متخصــص و متهع

ــود. ــاهد ب ــته ش ــال گذش در س
امیــر ســرتیپ حاتمــی پــرواز عملیاتــی 
جــت جنگنــده کوثــر در مراســم ۲۹ فروردیــن 
را  ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  روز 
ــزت بخــش دانســت  ــن و ع ــرور آفری بســیار غ
ــی وزارت  ــع هوای ــن صنای ــت: متخصصی و گف
دفــاع مصمــم انــد بــا همــکاری کامــل نیــروی 
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت هوای
حمایــت امیــر ســرتیپ خلبــان نصیــر زاده 
ــن  ــش در کمتری ــی ارت ــروی هوای ــده نی فرمان
ــاخت  ــد و س ــه تولی ــبت ب ــی نس ــدت زمان م
ــال  ــر در س ــده کوث ــتری از جنگن ــداد بیش تع

ــد. ــام ورزن ــاری اهتم ج
ــوری  ــش جمه ــی ارت ــروی هوائ ــده نی فرمان
اســامی ایــران نیــز در ایــن بازدیــد بــا اظهــار 

رضایــت از فراینــد ســاخت و تولیــد جــت 
جنگنــده بومــی کوثــر توســط ســازمان صنایــع 
هوایــی وزارت دفــاع اظهــار امیــدواری کــرد در 
ــایر  ــری س ــل گی ــاهد تحوی ــک ش ــده نزدی آین
فروندهــای جــت کوثــر و الحــاق آن بــه نــاوگان 

ــی نهاجــا باشــیم. عملیات
رئیــس ســازمان صنایــع هوایــی وزارت دفــاع 
نیــز در ابتــدای ایــن بازدیــد بــا ارائــه گــزارش 
ــع  ــت: ســازمان صنای ــا گف ــت ه ــد فعالی از رون
هوایــی بــه دنبــال انجــام راهبردهــای مشــخص 
الگــوی مصــوب  ســتاد کل  بــا  متناســب 
ــرد  ــا، بالگ ــوزه هواپیم ــلح در ح ــای مس نیروه
ــا  ــا اســت ت ــواع هواگرده ــور ان و باالخــص موت
ــور  ــی کش ــت هوای ــتقال صنع ــه اس در زمین

ــردارد. ــری ب ــای موثرت گامه
ــن  ــل ای ــی تعام ــی طرف ــرتیپ بن ــر س امی
ســازمان  بــا نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری 
ــاد  ــا و نه ــازمان ه ــایر س ــران و س ــامی ای اس
ــی در کشــور را بســیار  ــی، هواپیمائ هــای هوای
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــر ادام ــی و ب ــوب ارزیاب خ
ــد  ــور تأکی ــی کش ــت هوای ــه صنع ــی ب تخصص

ــرد.  ک

وزیر دفاع: 

تولید »جت جنگنده کوثر«
 افزایش یابد

ــه  ــا اشــاره ب رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه ب
ــدی و  ــای تولی ــی در واحده ــامت و ایمن ــای س ــاد واحده ایج
ــی  ــای صنعت ــط کاری در واحده ــی محی ــت: ایمن ــی گف صنعت
ــز از حــوادث ناشــی از کار در  ــرای پرهی ــی پیشــگیرانه ب ضرورت

ــن فضاهاســت. ای
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا زارعــی در بازدیــد از واحدهــای 
ــه  ــی مراغ ــدی و صنعت ــای تولی ــی کار واحده ــامت و ایمن س
افــزود: وجــود واحــد HSE )ایمنــی و ســامت کار( در جهــت 
ــی  ــوده و نوع ــروری ب ــد ض ــای کار و تولی ــازی فضاه ــن س ایم

ــروی انســانی اســت. ــت از نی ــرای صیان ــذرای ب ســرمایه گ
وی ادامــه داد: ایجــاد فضــای مناســب بــرای تولیــد بــه ویــژه 
در واحدهــای صنعتــی بــزرگ و متوســط و پیشــگیری از حــوادث 
ــازده کاری از اهــداف اساســی در  ــار بهبــود ب غیرمترقبــه در کن

ایجــاد واحدهــای ایمنــی و ســامت کار اســت.
زارعــی گفــت: بررســی وضعیــت ســامت و ایمنــی واحدهــای 

کاهــش  راســتای  در  می توانــد  شهرســتان  ایــن  صنعتــی 
ــانی در  ــروی انس ــت کاری نی ــش کیفی ــز افزای ــکات و نی مش

ــد. ــر باش ــدی مؤث ــای تولی واحده
ــه بازدیدهــای دوره ای از واحدهــای صنعتــی  ــا اشــاره ب وی ب
و تولیــدی ایــن شهرســتان افــزود: در ایــن راســتا، پایــش هــای 
ــه  ــه صــورت ماهان ــی کار ب زیســت محیطــی و ســامت و ایمن

انجــام می شــود.
ــورد  ــون بیــش از ۴0 م ــدای ســال تاکن ــه داد: از ابت وی ادام
پایــش زیســت محیطــی بــه صــورت ماهانــه از واحدهــای 

ــت. ــده اس ــام ش ــتان انج ــن شهرس ــی ای ــدی و صنعت تولی
وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۱0 واحــد تولیــدی و صنعتــی 
ــامت کار(  ــی و س ــد HSE )ایمن ــتان دارای واح ــن شهرس ای
هســتند و بــا ادارات کار، محیــط زیســت و علــوم پزشــکی بــرای 

ــد. پایــش ســامت محیــط کاری همــکاری دارن
ــئوالن  ــتمر مس ــور مس ــر و حض ــادل نظ ــزود: تب ــی اف زارع

واحدهــای ســامت و ایمنــی کار واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
منطقــه در کنــار ســمن های زیســت محیطــی می توانــد در 
ــر  ــع مشــکات زیســت محیطــی و ســامت کار مؤث ــه رف زمین

ــع شــود. واق
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت زیســت محیطــی واحــد کاوه ســودا 
نیــز گفــت: سیســتم »بــک فیلتــر« و ســه دســتگاه فیلتــر پــرس 
بــرای کاهــش و فشــرده ســازی پســاب و پســماندهای صنعتــی 

در ایــن واحــد صنعتــی در حــال راه انــدازی اســت.

دریافـــت  از  مراغـــه  شـــهرداری  کارخانجـــات  مدیـــر 
ــوی  ــازمان از سـ ــن سـ ــفالت در ایـ ــت آسـ ــه کیفیـ گواهینامـ
ـــت برخـــی  ـــه واســـطه رعای ـــازی ب ـــات راه و شهرس ـــز تحقیق مرک

ــر داد ــفالت خبـ ــد آسـ ــتانداردهای تولیـ ــا و اسـ ــم هـ آیتـ
ــی شــهرداری و شــورای اســامی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهر مراغــه مهنــدس غامــی ونــد مدیــر کارخانجات شــهرداری 
مراغــه صبــح دیــروز و در گفتگــو بــا خبرنــگاران ضمــن اعــام 
ــفالت از  ــه آس ــتاندارد کارخان ــی اس ــه فن ــذ گواهینام ــر اخ خب

ــر داد ــه خب ــن کارخان ــدات ای ــا کیفیــت تولی ارتق
مهنــدس غامــی ونــد گفــت: :  بــا توجــه بــه رویکــرد شــورای 
ــا  ــر ارتق شــهر و همچنیــن دســتورات شــهردار مراغــه مبنــی ب
ســطح خدمــات رســانی بــه شــهروندان بــر آن شــدیم کیفیــت 
آســفالت را ارتقــاء دهیــم تــا بتوانیــم گواهینامــه کیفیــت را کــه 
ــه واســطه رعایــت  توســط مرکــز تحقیقــات راه و  شهرســازی ب
ــه مــی  برخــی آیتــم هــا و اســتانداردهای تولیــد آســفالت، ارای

شــود، دریافــت کنیــم
وی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا ایــن مجموعــه بــا 
اقدامــات شــبانه روزی اکیــپ کارخانــه آســفالت و همچنیــن بــا 
حمایــت هــای شــهردار مراغــه و پیگیــری هــای اعضــای شــورای 

ــه اخــذ گواهینامــه کیفیــت آســفالت شــد. ــق ب شــهر موف
وی افـــزود: از آنجـــا کـــه اخـــذ گواهینامـــه فنـــی، نشـــان 
ـــتم  ـــک سیس ـــتاندارد ی ـــت اس ـــا کیفی ـــد ب ـــت تولی ـــده قابلی دهن
ـــفالت  ـــه آس ـــت کارخان ـــت، موفقی ـــی اس ـــی و اجرای ـــاظ فن از لح

ـــال  ـــه دنب ـــواره ب ـــه هم ـــهرداری مراغ ـــه ش ـــوده ک ـــر آن ب بیانگ
ارتقـــاء ســـطح کیفیـــت تولیـــدات و خدمـــات خـــود بـــوده 

ـــت اس
ـــوالت  ـــت محص ـــا کیفی ـــتای ارتق ـــت: در راس ـــار داش وی اظه

کارخانـــه آســـفالت و اخـــذ گواهینامـــه هـــای اســـتاندارد در 
ـــدام  ـــه اق ـــن مجموع ـــز ای ـــه تجهی ـــبت ب ـــه نس ـــن مرحل چندی
ـــهردار  ـــه ش ـــای مجددان ـــت ه ـــا و حمای ـــری ه ـــم و پیگی کردی
ـــه  ـــن مجموع ـــوالت ای ـــازی محص ـــی س ـــتای کیف ـــه در راس مراغ
ـــه  ـــم گواهینام ـــالها بتوانی ـــد از س ـــا بع ـــد ت ـــت ش ـــر عل ـــت ب مزی

ـــم. ـــد کنی ـــتاندارد را اخ ـــی اس فن
مهنـــدس غامـــی ونـــد اخـــذ گواهینامـــه را بـــه منظـــور 
ـــرد  ـــوان ک ـــه عن ـــدی در مراغ ـــفالت تولی ـــازی آس ـــتاندارد س اس
ـــه  ـــل کارخان ـــر از مح ـــان ام ـــد کارشناس ـــس از بازدی ـــزود: پ و اف
و دپـــوی ســـنگدانه ها، ارزیابـــی مـــدارک و مســـتندات فنـــی، 
فرآینـــد تولیـــد آســـفالت کارخانـــه شـــهرداری مراغـــه، بـــا 
ضوابـــط فنـــی و آیین نامه هـــای جـــاری مـــورد قبـــول 
ـــت و در  ـــرار گرف ـــازی ق ـــکن و شهرس ـــات راه، مس ـــز تحقیق مرک
ـــت  ـــرای کیفی ـــی ب ـــه فن ـــز، گواهینام ـــن مرک ـــت از ســـوی ای نهای
ــفالت  ــت و دوام آسـ ــش کیفیـ ــور افزایـ ــه منظـ ــفالت بـ آسـ

تولیـــدی صـــادر شـــد.

ایمنی محیط کاری در واحدهای صنعتی 
ضرورتی پیشگیرانه است

کارخانه آسفالت شهرداری مراغه گواهینامه استاندارد کیفیت دریافت کرد

اخذ گواهینامه فنی کیفیت و استاندارد توسط 
کارخانه آسفالت شهرداری مراغه

یوسف نژاد: 
مجلس به وزیر ضعیف رأی نمی دهد

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی بــا تاکیــد بــر ضــرورت معرفــی 
گزینــه مناســب بــرای تصــدی وزارت آمــوزش 
ــد  ــور تاکی ــس جمه ــوی رئی ــرورش از س و پ
کــرد کــه مجلــس شــورای اســامی بــه وزیــر 

ــد داد. ــف رای نخواه ضعی
ــف  ــر یوس ــی اصغ ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــا اشــاره بــه اســتعفای  وزیــر  آمــوزش  ــژاد ب ن
ــار  ــه، اظه ــن وزارتخان ــت ای ــرورش و اهمی و پ
کــرد: مــا منتظــر هســتیم کــه آقــای روحانــی 
یــک فــرد قــوی را بــرای تصــدی بــه مجلــس 
ــه  ــرا ک ــد چ ــنهاد ده ــامی پیش ــورای اس ش
ــه  ــود ب ــت خ ــارم فعالی ــال چه ــس در س مجل

ــد داد. ــف رأی نخواه ــر ضعی وزی
وی اضافــه کــرد: وزیــر پیشــنهادی آمــوزش 
ــی  ــه وجاهت ــد ک ــی باش ــد کس ــرورش بای و پ
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــان و جامع ــن معلم بی
و  آمــوزش  بــا مشــکات  و  باشــد  داشــته 
ــا  ــه ت ــان گرفت ــات فرهنگی ــرورش از مطالب پ
ــوارد  ــا و م ــوق و مزای ــه حق ــوط ب ــائل مرب مس
باشــند و تــوان  مختلــف آشــنایی داشــته 

پیگیــری و حــل مســائل را دارا باشــد.
یوســف نــژاد بــا بیــان ایــن کــه وزیــر 
پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش بایــد از مجلــس 
ــورای اســامی و کمیســیون های تخصصــی  ش
آن و همچنیــن دولــت در جهــت منفعــت 
ــاره  ــن ب ــرد، در ای ــره بگی ــه فرهنگــی به جامع
خاطرنشــان کــرد: نماینــدگان متقاضــی معرفی 
ــاع و  ــل دف ــه قاب ــا و رزوم ــا قابلیت ه ــردی ب ف
همچنیــن ســابقه مدیریــت و وجاهــت مناســب 
ــه هســتند. ــن وزارتخان ــرای حــل مســائل ای ب

ربیعی:
 نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم 

انقالب دیدار می کند

ــه  ــینزو آبـ ســـخنگوی دولـــت گفـــت: شـ
ـــود  ـــفر دو روزه خ ـــن در س ـــر ژاپ ـــت وزی نخس
ــا  ــمی بـ ــرات رسـ ــن مذاکـ ــران ضمـ ــه ایـ بـ
ـــا  ـــوری ب ـــس جمه ـــی رئی ـــن روحان ـــر حس دکت
ـــدار  ـــز دی ـــامی نی ـــاب اس ـــم انق ـــر معظ رهب

ـــد.  ـــی کن م
ـــت،  ـــگاه اطـــاع رســـانی دول ـــه گـــزارش پای ب
ـــه  ـــینزو آب ـــفر ش ـــورد س ـــی« درم ـــی ربیع »عل
ــار  ــران، اظهـ ــه تهـ ــر ژاپـــن بـ نخســـت وزیـ
ــط  ــوب روابـ ــفر در چارچـ ــن سـ ــت: ایـ داشـ
ــت  ــور و در جهـ ــه دو کشـ ــنتی و دیرینـ سـ
ـــای  ـــت و گوه ـــه و گف ـــط دو جانب ـــعه رواب توس

مـــورد عاقـــه طرفیـــن انجـــام می شـــود.
ـــفر  ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــخنگوی دول س
ـــوت  ـــه دع ـــران ب ـــه ای ـــن ب ـــر ژاپ ـــت وزی نخس
رســـمی دکتـــر روحانـــی رئیـــس جمهـــوری 
ــزود:  ــود، افـ ــام می شـ ــران انجـ ــامی ایـ اسـ
ــه  ــود بـ ــفر خـ ــر ژاپـــن در سـ نخســـت وزیـ
تهـــران در روزهـــای چهارشـــنبه و پنـــج 
ـــا  ـــرات ب ـــن مذاک ـــرداد ضم ـــنبه ۲۲ و ۲۳ خ ش
ـــاب  ـــم انق ـــر معظ ـــا رهب ـــوری ب ـــس جمه رئی

ــد. ــات می کنـ ــز ماقـ ــامی نیـ اسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ایـــن اولیـــن بـــار در 
ـــر  ـــت وزی ـــه نخس ـــت ک ـــته اس ـــال گذش ۴۱ س

ژاپـــن بـــه ایـــران ســـفر می کنـــد.

نماینده مجلس: 
مقاومت ملت سایه جنگ را

 از کشور دور می کند

ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســامی گفــت: مقاومــت 
و ایســتادگی ملــت غیــور و بــا بصیــرت ایــران 
در مقابــل زیــاده خواهــی نظــام ســلطه، ســایه 
ــد.  ــه جنــگ را از کشــور دور مــی کن هــر گون
بــه گــزارش ایرنــا، محمداســماعیل ســعیدی 
در جمــع خبرنــگاران، اظهــار داشــت: آمریــکا با 
ــد خواســته هایش را  ــد نمی توان ــم و تهدی تحری
ــه ایــران دیکتــه کنــد و ایــن موضــوع بارهــا  ب
انقــاب  طــی ۴0 ســال پــس از پیــروزی 
اســامی بــرای ایــن کشــور ثابــت شــده اســت.

ــر  ــش از ه ــروز بی ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ملــت  و  مســئولین  بــرای  دیگــری  زمــان 
ــه  ــکا علی ــه و دشــمنی آمری ــق کین ــران عم ای
جمهــوری اســامی ثابــت شــده اســت، افــزود: 
در داخــل کشــور همــه بــر ایــن بــاور هســتند 
کــه ســایه جنــگ تنهــا از راه مقاومــت از ســر 
ــه  ــی ک ــان مقاومت ــود، هم ــی ش کشــور دور م
رزمنــدگان در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــو در  ــه زان ــد و جهــان اســتکبار را ب کلیــد زدن

ــد. آوردن
فکــر  آمریــکا  کــرد:  اضافــه  ســعیدی 
و  تهدیــد  تحریم هــا،  تشــدید  بــا  می کــرد 
نمایــش ناوهــای جنگــی خــود در خلیــج 
ــای میــز  ــران را هراســان پ ــد ای ــارس می توان ف
نامشــروع  خواســته های  و  بیــاورد  مذاکــره 
خــود را جهــت پذیــرش بی چــون و چــرا 
بــه ایــران دیکتــه کنــد، امــا ایــن موضــوع بــه 
هیــچ عنــوان در واقعیــت محقــق نخواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه تغییــر لحــن آمریکایی هــا 
در قبــال ایــران، اظهــار داشــت: رصــد ســخنان 
ــال  ــکا در قب ــد آمری ــات ارش ــع مقام و مواض
ایــران حکایــت از عقب نشــینی آنــان طــی 

ــر دارد. ــای اخی ــه ه هفت
ــد  ــث ش ــه باع ــه ک ــزود: آنچ ــعیدی اف س
ــا تشــدید  سیاســت هــای تنــش زای ترامــپ ب
ــی  ــای جنگ ــش ناوه ــد و نمای ــا، تهدی تحریم ه
ــود،  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــارس ب ــج ف در خلی
ــود  ــاب ب ــر انق ــر رهب ــت و تدابی ــت مل مقاوم
ــی  ــمنان را خنث ــای دش ــه ه ــام نقش ــه تم ک

ــرد. ک
ــه  ــع تراشــی نظــام ســلطه ب وی گفــت: مان
ــه ای  ــته ای بهان ــای هس ــرفت ه ــه پیش بهان

ــت. ــش نیس بی

فالحت پیشه با اشاره به انتخاب هئیت 
رئیسه کمیسیون امنیت ملی

ـــیون  ـــیونی از کمیس ـــچ فراکس ـــفانه هی متاس
ـــت ـــرد نخواس ـــزارش عملک ـــی گ ـــت مل امنی

ـــس  ـــی مجل ـــت مل ـــیون امنی ـــس کمیس رئی
بـــا اشـــاره بـــه فعالیـــت کمیســـیون امنیـــت 
ملـــی مجلـــس در یکســـال گذشـــته، گفـــت: 
ــیون ها از  ــدام از فراکسـ ــچ کـ ــفانه هیـ متاسـ
ـــرد  ـــزارش عملک ـــی گ ـــت مل ـــیون  امنی کمیس

نخواســـتند. 
ــمت اهلل  ــت، حشـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
فاحت پیشـــه بـــا اشـــاره بـــه انتخابـــات 
هیـــات رئیســـه کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ـــر  ـــه نظ ـــت: ب ـــس، گف ـــی مجل ـــت خارج سیاس
نظـــام حزبـــی در ایـــران نظـــام غیرعقانـــی 
ــیون های  ــا فراکسـ ــزاب یـ ــرا احـ ــت، زیـ اسـ
ـــات  ـــر اقدام ـــات پیگی ـــد از انتخاب ـــی بع سیاس
در  تغییـــرات  ارزیابـــی  و  گرفتـــه  انجـــام 

نیســـتند. کمیســـیون ها 
ــرب در  ــاد غـ ــام آبـ ــردم اسـ ــده مـ نماینـ
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
ــتم،  ــی نیسـ ــیون سیاسـ ــچ فراکسـ ــز هیـ جـ
ــدام از  ــچ کـ ــفانه هیـ ــرد: متاسـ ــح کـ تصریـ
فراکســـیون ها طـــی یکســـال گذشـــته از مـــا 

ــتند. ــرد نخواسـ ــزارش عملکـ گـ
فاحت پیشـــه افـــزود: ایـــن در حالـــی 
اســـت کـــه کمیســـیون امنیـــت ملـــی بـــر 
ــر هفتـــه  خـــاف ســـایر کمیســـیون ها هـ
ـــور و  ـــس جمه ـــان رئی ـــا معاون ـــان وزرا ی میزب

ســـایر مســـئوالن مرتبـــط بـــود.
و  ملـــی  امنیـــت  کمیســـیون  رئیـــس 
ـــورای اســـامی،  ـــس ش سیاســـت خارجـــی مجل
یـــادآور شـــد: کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
مجلـــس طـــی یکســـال گذشـــته ۱8 ســـفر 
ـــه  ـــی در بودج ـــول اساس ـــت و تح ـــتانی رف اس
ـــت زورِکشـــی  ـــا در نهای ـــرد ام ـــرزی ایجـــاد ک م
فراکســـیونی در انتخاب  هـــا تاثیرگـــذار اســـت 

کـــه بـــرای کشـــور خـــوب نیســـت.

کاریکاتور
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معـــاون عمرانـــی اســـتاندار آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه افزایـــش ۱۱ 
بـــرق در آذربایجـــان  درصـــدی مصـــرف 
ـــش  ـــت: افزای ـــت، گف ـــده اس ـــرقی نگران کنن ش
ـــای  ـــتاندارد ج ـــد اس ـــری ح ـــه ۴ براب ـــک ب نزدی

تأمـــل و بررســـی دارد. 
ـــی  در  ـــواد رحمت ـــنیم، ج ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــان  ـــران آذربایج ـــت بح ـــورای مدیری ـــه ش جلس
ـــر اینکـــه موضـــوع اصـــاح  ـــد ب ـــا تاکی شـــرقی ب
ـــار  ـــت اظه ـــدی اس ـــرق ج ـــرف ب ـــوی مص الگ
ـــرف  ـــدی مص ـــش ۱۱ درص ـــر افزای ـــت: خب داش
بـــرق در آذربایجـــان شـــرقی نگـــران کننـــده 
ـــد  ـــدود ۳ درص ـــاله ح ـــر س ـــه ه ـــت چراک اس
ــش  ــه افزایـ ــتیم کـ ــرف داشـ ــش مصـ افزایـ
ـــای  ـــتاندارد ج ـــد اس ـــری ح ـــه ۴ براب ـــک ب نزدی

ـــی دارد. ـــل و بررس تأم
وی بـــا بیـــان اینکـــه بخشـــی از کمبـــود 
ـــالجاری  ـــوب س ـــای خ ـــل بارش ه ـــه دلی ـــرق ب ب
از محـــل نیروگاه هـــای برق آبـــی تأمیـــن 
ــش  ــم از افزایـ ــن حجـ ــزود: ایـ ــود، افـ می شـ
مصـــرف خطرنـــاک اســـت و بایـــد کنتـــرل 
ـــت  ـــدی اس ـــرف ج ـــش مص ـــه افزای ـــود چراک ش

و خاموشـــی حتمـــاً اتفـــاق مـــی افتـــد.
ــان  ــتاندار آذربایجـ ــی اسـ ــاون عمرانـ معـ
ــرایط  ــا شـ ــه بـ ــاد از اینکـ ــا انتقـ ــرقی بـ شـ
ــرف  ــرق، مصـ ــرف بـ ــود افزایـــش مصـ موجـ
ــت:  ــرد، گفـ ــی می گیـ ــرق پیشـ ــد بـ از تولیـ
در ایـــن صـــورت بـــرای منـــازل مســـکونی، 
صنعـــت و خدمـــات و... مشـــکل جـــدی 
ــار  ــت فشـ ــن اسـ ــود و ممکـ ــاد می شـ ایجـ
ــا را از  ــی از نیروگاه هـ ــد، برخـ ــش از حـ بیـ
ـــن  ـــرق چندی ـــود ب ـــرده و کمب ـــارج ک ـــدار خ م

برابـــر شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـال گذشـــته 
۵0 مـــگاوات از بـــرق مصرفـــی مربـــوط بـــه 
ــه  ــی بـ ــه جویـ ــا صرفـ ــه بـ ــود کـ ادارات بـ
ــت: وارد  ــراز داشـ ــاندیم ابـ ــگاوات رسـ ۳0 مـ
ـــد  ـــدار تولی ـــه م ـــای ادارات ب ـــردن ژنراتوره ک
و مصـــرف، اصـــاح ســـاعات کاری ادارات و 
ـــا ۱۶  ـــرف از ۱۲ ت ـــاعات اوج مص ـــی س جابجای
بـــه ســـاعات دیگـــر، می توانـــد بـــه کاهـــش 

پیـــک مصـــرف کمـــک کـــرد.
در  کاری  ســـاعات  تغییـــر  از  رحمتـــی 
ـــرداد  ـــای م ـــا انته ـــاه ت ـــدای تیرم ـــدوده ابت مح
مـــاه خبـــر داد و اضافـــه کـــرد: احتمـــاالً 
ســـاعات کاری یـــک ســـاعت بـــه جلـــو 

ـــه  ـــدوده دو ماه ـــن مح ـــود و در ای ـــیده ش کش
ـــن  ـــردم، ای ـــرف م ـــت مص ـــه مدیری ـــتگی ب بس
ـــت.  ـــد یاف ـــداوم خواه ـــاعات اداری ت ـــر س تغیی
ـــی  ـــت و تعطیل ـــا ۴ اس ـــرف از ۱۲ ت ـــک مص پی
زودتـــر ادارات بـــر مدیریـــت موضـــوع بـــرق 

کمـــک می کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه رشـــد ۱۱ 
ـــار  ـــت و انتظ ـــول اس ـــا معق ـــیار ن ـــدی بس درص
ـــن  ـــرد: ای ـــد ک ـــا ۴ درصـــدی داشـــتیم تاکی ۳ ت
ـــدی  ـــام ب ـــرق پی ـــرف ب ـــش مص ـــرعت افزای س
ـــتفاده  ـــه اس ـــی روی ـــد ب ـــم رش ـــه آن ه دارد ک
از دســـتگاه های تولیـــد ارز دیجیتـــال اســـت. 
ـــدارس  ـــرق در م ـــه ب ـــت هزین ـــت پرداخ معافی
ـــد  ـــتگاه های تولی ـــده دس ـــث ش ـــاجد باع و مس

ـــل  ـــاجد منتق ـــدارس و مس ـــه م ـــال ب ارز دیجیت
ـــی  ـــرم تلق ـــد ج ـــوع بای ـــن موض ـــه ای ـــود ک ش
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــز علم ـــن مراک ـــر ای ـــود و اگ ش
خـــارج از الگـــوی مصـــرف اســـتفاده کننـــد، 

ـــوند. ـــه ش ـــده و جریم ـــورد ش برخ
معـــاون عمرانـــی اســـتاندار آذربایجـــان 
ـــد  ـــد ۲0 درص ـــه بای ـــاد از اینک ـــا انتق ـــرقی ب ش
ـــاک  ـــرژی پ ـــق ان ـــی ادارات از طری ـــرق مصرف ب
تولیـــد و مصـــرف می شـــد ولـــی متاســـفانه 
بـــه ایـــن ســـمت نرفتنـــد گفـــت: ادارات 
می توانســـتند بـــا ســـرمایه گـــذاری انـــدک، 
ـــن  ـــود را تأمی ـــاز خ ـــورد نی ـــرق م ـــی از ب بخش
ـــن  ـــه آزاد ای ـــا تعرف ـــد ب ـــون بای ـــا اکن ـــد ام کنن

هزینـــه بـــرق از ادارات دریافـــت شـــود.
ـــه  ـــوع زلزل ـــت موض ـــر اهمی ـــان، ب وی در پای
ـــه  ـــوع زلزل ـــت: موض ـــرد و گف ـــد ک ـــز تاکی تبری
در مـــورد تبریـــز جـــدی اســـت، چراکـــه 
کارشناســـان معتقدنـــد دوره بازگشـــت چنـــد 
ــگ  ــز، زنـ ــل تبریـ ــه گسـ ــاله زلزلـ ــد سـ صـ
ــذا  ــت؛ لـ ــدا در آورده اسـ ــه صـ ــر را بـ خطـ
ـــکان  ـــراری و اس ـــکان اضط ـــات اس ـــد امکان بای
ــوان  ــه عنـ ــز بـ ــهرداری تبریـ ــت را شـ موقـ
ـــد. ـــم کن ـــز فراه ـــهر تبری ـــران کانش ـــر بح مدی

رحمتـــی بـــا انتقـــاد از اینکـــه در قضیـــه 
ـــد  ـــر واح ـــز، مدی ـــازار تبری ـــوزی ب ـــش س آت
ـــد  ـــر بودن ـــه مدی ـــتیم و هم ـــدان نداش در می
و دســـتور می دادنـــد، ابـــراز داشـــت: در 
ـــد  ـــم بای ـــهری ه ـــران ش ـــت بح ـــه مدیری زمین
ــوده  ــخص بـ ــدان، مشـ ــران میـ ــر بحـ مدیـ
ــای  ــا نیازهـ ــق بـ ــات الزم را مطابـ و اقدامـ
تبریـــز فراهـــم کنـــد و از دســـتگاه ها هـــم 

ــد. کار بکشـ

افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق 
در آذربایجان شرقی نگران کننده است 

مدیرعامـــل آب منطقـــه ای آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: بـــا اختصـــاص ایـــن ۱0 
میلیـــارد بـــه صـــورت ســـاالنه، حـــدود 
ــیل  ــه مسـ ــاز دارد کـ ــان نیـ ــال زمـ ۳0 سـ
رودخانه هـــای آذربایجـــان شـــرقی پاکســـازی 

ــود.  ــاح شـ و اصـ
ـــارزاده  در  ـــف غف ـــنیم، یوس ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــان  ـــران آذربایج ـــت بح ـــورای مدیری ـــه ش جلس
ـــه ای  ـــات آب منطق ـــه ای از اقدام ـــرقی خاص ش
ـــازی  ـــا و آزادس ـــیل رودخانه ه ـــی مس در الیروب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــرد و ب ـــرح ک ـــا را مط ـــتر آنه بس
اینکـــه در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بیـــش از 
ـــم  ـــه داری ـــیل رودخان ـــر مس ـــزار کیلومت ۲۵ ه
اظهـــار داشـــت: از ایـــن مقـــدار، ۱۳.۵ هـــزار 
ــن  ــازی و تعییـ ــت آزادسـ ــر در اولویـ کیلومتـ

ـــرار دارد. ـــم ق حری
وی بـــا بیـــان اینکـــه از نظـــر حادثـــه 
ســـومین  شـــرقی  آذربایجـــان  خیـــزی، 
ـــت: 8  ـــت، گف ـــور اس ـــز کش ـــیل خی ـــتان س اس
ــا  ــتان را رودخانه هـ ــاحت اسـ ــد از مسـ درصـ
مســـیل ها و تاالب هـــا تشـــکیل می دهنـــد 
و بایـــد بـــرای الیروبـــی و جلوگیـــری از 
ــوع  ــل از وقـ ــیل قبـ ــی سـ ــرات احتمالـ خطـ

ــم. ــدام کنیـ ــی و اقـ ــاره اندیشـ چـ

مدیرعامـــل آب منطقـــه ای آذربایجـــان 
ــوم  ــک سـ ــه یـ ــادآوری اینکـ ــا یـ ــرقی بـ شـ
ـــده  ـــرداری ش ـــه ب ـــتان نقش ـــای اس رودخانه ه
ــتر  ــد بسـ ــن حـ ــر تعییـ ــه 7۵00 کیلومتـ کـ
ـــده  ـــذاری ش ـــه گ ـــر لوپ ـــده و 8۵0 کیلومت ش
ـــاز  ـــم نی ـــر ه ـــه داد: ۳۵00 کیلومت ـــت، ادام اس
ــه  ــیر و اصـــاح دارد کـ ــایی مسـ ــه بازگشـ بـ
ــده  ــایی شـ ــاح و بازگشـ ــر اصـ ۹8۶ کیلومتـ
ــی  ــیر باقـ ــاح مسـ ــر از اصـ و ۱۵۱۴ کیلومتـ

مانـــده اســـت.
ـــال ۹7  ـــه س ـــه در برنام ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــایی  ــات بازگشـ ــر عملیـ ــدود ۳8 کیلومتـ حـ
و آزادســـازی مســـیرهای داخـــل اســـتان 
داشـــتیم تصریـــح کـــرد: ۴00 کیلومتـــر 
نقشـــه بـــرداری و ۳80 کیلومتـــر تعییـــن 
ـــارات  ـــت. از اعتب ـــورت گرف ـــتر ص ـــم و بس حری
عمرانـــی بـــرای مهندســـی رودخانـــه ۱0 
ـــم  ـــه ک ـــت ک ـــاص یاف ـــان اختص ـــارد توم میلی
ـــی ۳00  ـــر ۲۵0 ال ـــر کیلومت ـــه ه ـــت چراک اس
کیلومتـــر  و ۱۵00  دارد  هزینـــه  میلیـــون 
نیـــاز ماســـت کـــه بـــا ایـــن رقـــم ۳00 
میلیـــارد تومـــان اعتبـــار نیـــاز داریـــم کـــه 
ـــورت  ـــه ص ـــارد ب ـــن ۱0 میلی ـــاص ای ـــا اختص ب
ســـاالنه، حـــدود ۳0 ســـال زمـــان نیـــاز دارد 

آذربایجـــان  رودخانه هـــای  مســـیل  کـــه 
ــود. ــاح شـ ــایی و اصـ ــرقی بازگشـ شـ

ـــه  ـــه در دو ماه ـــر از اینک ـــا تقدی ـــارزاده ب غف
ــوع  ــه وقـ ــه بـ ــا توجـ ــال ۹8 بـ ــت سـ نخسـ
ســـیل در مناطـــق مختلـــف کشـــور، بســـیج 
عمومـــی امکانـــات بـــرای بازگشـــایی مســـیر 
از  کیلومتـــر   ۱۱0 و  داد  رخ  رودخانه هـــا 
مســـیل رودخانه هـــا بازگشـــایی شـــد ادامـــه 
ـــدود  ـــال ۹7 ح ـــی س ـــارات عمران ـــا اعتب داد: ب
ــی در  ــد ولـ ــایی شـ ــر مسیرگشـ ۴0 کیلومتـ
ـــد. ـــایی ش ـــر بازگش ـــر ۱۱0 کیلومت ـــاه اخی دوم

ــیر  ــن مسـ ــرای تأمیـ ــزود: دو راه بـ وی افـ

ــی و  ــن مالـ ــم، تأمیـ ــاله داریـ ــی ۲۵ سـ دبـ
تقویـــت اعتبـــارات و یـــا ایجـــاد بســـیج 
ـــاری  ـــال ج ـــل س ـــا مث ـــن نهاده ـــی در بی عموم
تـــا ایـــن ۱۵00 کیلومتـــر بازگشـــایی شـــود.

مدیرعامـــل آب منطقـــه ای آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۹۱ درصـــد 
ـــی  ـــر دب ـــرقی زی ـــان ش ـــیاب ها در آذربایج س
ـــیل  ـــر س ـــد منتظ ـــت: نبای ـــت گف ـــاله اس ۲۵ س
باشـــیم و ســـپس بـــرای اصـــاح خرابی هـــا 
اقـــدام کنیـــم بلکـــه بایـــد پیشـــگیرانه 
برخـــورد کنیـــم و اجـــازه تکـــرار خســـارات 

ســـیل در ســـال های آینـــده را ندهیـــم.

3۰ سال زمان  برای پاکسازی مسیل 
رودخانه های آذربایجان شرقی نیاز است 

شهردار منطقه ۲ تبریز:
ساختمان اداری کارگاه امانی سیم تریلی 
در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد

شـهردار منطقـه ۲ تبریـز از مراحـل پایانـی 
امانـی سـیم  کارگاه  اداری  احـداث سـاختمان 

تریلـی خبـر داد.
بـه گزارش شـهریار، باقر خوشـنواز در بازدید 
اداری  سـاختمان  از  عمرانـی  هـای  پـروژه  از 
کارگاه امانـی سـیم تریلی پیشـرفت ایـن پروژه 
را خـوب ارزیابـی کـرد و گفـت: احـداث ایـن 
سـاختمان بیش از ۹۵ درصد پیشـرفت داشـته 
و در آینـده نزدیـک بـه بهـره برداری می رسـد.

وی افـزود: ایـن پروژه در زمینی به مسـاحت 
۲۴0 مترمربـع و بـا ۴00 مترمربع مسـاحت در 
حـال احـداث بـوده و هم اکنـون مراحـل نازک 
کاری و کاشـی کاری آن به اتمام رسـیده است.

خوشـنواز بـا اشـاره بـه معمـاری  پـروژه کارگاه 
امانـی سـیم تریلـی گفت: سـاختمان مذکـور در ۲ 
طبقه سـازه ای  و در اتوبان کسـائی واقع شده است.

ایـن  داد:  ادامـه  تبریـز   ۲ منطقـه  شـهردار 
سـاختمان از هفت اتاق تشـکیل و برای احداث آن 
اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال هزینه شـده اسـت.

وی اضافـه کـرد: در صـورت بهـره بـرداری 
بـه  خدماتـی  اقدامـات  امانـی  کارگاه  ازایـن 
شـهروندان بـا سـرعت و کیفیت بیشـتری ادامه 

خواهـد داشـت.
خوشـنواز گفـت: این پـروژه در آینده نزدیک 

و پـس از دو سـال بـه بهره برداری می رسـد.

آذربایجان شرقی سومین استان 
حادثه خیز سیل کشور شناخته شد 

مدیــر کل مدیریــت بحــران آذربایجــان 
ــتان،  ــن اس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
ســومین اســتان حادثــه خیــز ســیل در کشــور 
ــی  ــای متول ــتگاه ها و نهاده ــت: دس ــت گف اس
ــیل و  ــه س ــگرانه در زمین ــات پیش ــد اقدام بای
ــی  ــام و عملیات ــال اع ــول س ــه را در ط زلزل

ــد.  کنن
ــر  در  ــر هنرب ــه گــزارش تســنیم، محمدباق ب
ــان  ــران آذربایج ــت بح ــورای مدیری ــه ش جلس
ــگیری از  ــت پیش ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ش
وقــوع بحــران ناشــی از حــوادث طبیعــی، 
ــوزی  ــش س ــر، آت ــیل اخی ــت: س ــار داش اظه
بــازار و... نشــان داد کــه بایــد مواردپیشــگیرانه 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی بی
ــازار  ــوزی ب ــش س ــای آت ــرعت اطف وی س
تــوان  و  شــده  ایجــاد  امکانــات  و  تبریــز 
ــرعت  ــت س ــان در جه ــتگاه های امدادرس دس
ــر  ــاون وزی ــت: مع ــد و گف ــادآور ش ــا را ی اطف
کشــور بابــت ســرعت عمــل در اطفــای آتــش 
ــتگاه های  ــی از دس ــه نمایندگ ــز، ب ــازار تبری ب
امدادرســان و مدیریــت بحــران از اســتاندار 

ــرد. ــر ک ــرقی تقدی ــان ش آذربایج
آذربایجــان  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــتان،  ــن اس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
ســومین اســتان حادثــه خیــز ســیل در کشــور 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــت: دس ــراز داش ــت اب اس
ــه  ــگرانه در زمین ــات پیش ــد اقدام ــی بای متول
ســیل و زلزلــه را در طــول ســال اعــام و 

ــد. ــی کنن عملیات

2۰ پارک محله ای در بافت پرتراکم 
تبریز  احداث می شود 

شــهردار تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث 
ــال ۹8  ــتور کار س ــه ای در دس ــارک محل ۲0 پ
ــت  ــم در اولوی ــات پرتراک ــت: مح ــت گف اس
ــن  ــک ای ــال تمل ــه و در ح ــرار گرفت ــه ق توج

ــتیم.  ــم هس ــر تراک ــای پ ــی در بافت ه اراض
بــه گــزارش تســنیم، ایــرج شــهین باهــر  در 
ــان  ــران آذربایج ــت بح ــورای مدیری ــه ش جلس
ــن  ــازی اماک ــم س ــه فراه ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
متعــدد شــهری تبریــز بــرای اســکان اضطراری 
ــوع  ــت: مجم ــار داش ــهرداری اظه ــط ش توس
پروژه هــای  در  تبریــز  شــهرداری  اقدامــات 
مختلــف، بــا محوریــت مدیریــت بحــران بــوده 

اســت.
ــته ۱۵  ــال گذش ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
پــارک محلــه ای و ۴ میــدان ورزشــی در داخــل 
بافــت فرســوده و حاشــیه نشــین احــداث شــده 
اســت، گفــت: همیــن پارک هــای محلــه ای 
بــرای زمــان بحــران جهــت اســکان اضطــراری 

طراحــی شــده اســت.
شــهردار تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه احــداث 
۲0 پــارک محلــه ای در دســتور کار ســال 
ــم در  ــات پرتراک ــرد: مح ــد ک ــت تاکی ۹8 اس
اولویــت توجــه قــرار گرفتــه و در حــال تملــک 
ایــن اراضــی در بافت هــای پــر تراکــم هســتیم.

اضطــراری  اســکان  کــرد:  تصریــح  وی 
مأموریــت اصلــی شــهرداری نیســت، لــذا بایــد 
از ظرفیــت ســایر نهادهــا هــم بــرای مدیریــت 
ــود. ــتفاده ش ــراری اس ــکان اضط ــران و اس بح

بحــران  اصلی تریــن  شــهین باهر  ایــرج 
پیــش رو بــرای تبریــز را موضــوع قطعــی بــرق 
ــت:  ــت و گف ــز دانس ــار تبری ــاعات اوج ب در س
اصــاح ســاعات و تغییــر رفتــار مصرفــی مــردم 
ــه  ــر اســاس فرهنگســازی جــدی گرفت ــد ب بای
ــتان،  ــا اس ــهر ی ــد در ش ــه بای ــا هم ــود و م ش
بــرای فرهنگســازی در ایــن زمینــه برنامــه 

ــم. ــزی کنی ری
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
علمــی و حتــی دینــی، 8 ســاعت کار، 8 ســاعت 
خــواب و 8 ســاعت تفریــح بــرای یــک انســان 
ــتورات  ــرد: دس ــان ک ــر نش ــت، خاط الزم اس
ــل  ــال قب ــر از ۱۴00 س ــن ام ــرای ای ــی ب دین
ــر  ــاز زودت ــد فرهنــگ آغ ــی بای ــاغ شــده ول اب
کار و اتمــام زودتــر کار هــم در جامعــه نهادینــه 
شــود تــا ســاعات اوج بــار هــم مدیریــت شــده 

ــری شــود. ــرق جلوگی و از خاموشــی ب
ــر ضــرورت برنامــه ریــزی  ــز ب شــهردار تبری
بــرای مدیریــت رفتــار خانــواده در زمینــه 
ــرژی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت:  مصــرف ان
فرهنــگ شــهروندی فقــط چگونگــی رفتــار در 
ــه  ــت بلک ــهری و... نیس ــات ش ــه مصنوع زمین
ــب  ــد فرهنــگ مصــرف درســت هــم در قال بای
فرهنــگ شــهروندی تبییــن و تشــریح شــود تــا 
بــه ســهم خــود شــاهد بهبــود مصــرف بهینــه 

ــز باشــیم. ــرق در شــهر تبری ب

مدیران شهرداری تبریز
 چند درب ورودی و خروجی دارند؟ 

عضـو شـورای شـهر تبریـز گفـت: از حراسـت 
تقاضـا دارم، در مجموعه هایـی که مدیران چندین 
ورودی و خروجـی دارنـد، خروجی هـای فرعـی 
پلمب شـوند و مسـووالن  فقط از ورودی که مردم 

عـادی رفـت و آمـد می کنند، عبـور کنند. 
در  محمـدزاده  محـرم  فـارس،  گـزارش  بـه 
بـه  تذکـری  در  تبریـز  شـهر  شـورای  جلسـه 
شـهردار تبریـز اظهار داشـت: در بعضـی مناطق 
از چندیـن  بیـش  بایـد  بـرای دیـدن شـهردار 

سـاعت معطـل شـد.
در  دارم  تقاضـا  حراسـت  از  داد:  ادامـه  وی 
مجموعه هایـی کـه مدیـران چندیـن ورودی و 
پلمـب  فرعـی  خروجی هـای  دارنـد،  خروجـی 
شـوند و مسـووالن  فقـط از ورودی کـه مـردم 

عـادی رفـت و آمـد می کننـد، عبـور کننـد.
کاری  اضافـه  کسـر  داد:  ادامـه  محمـدزاده 
از  کرده انـد،  مواجـه  مشـکل  بـا  را  کارکنـان 
شـهردار تقاضـا دارم مشـکل ایـن عزیـزان را از 

منابـع مختلـف حـل کننـد.
وی گفت: در آسـتانه انتخابات مسـووالنی که 
سیاسـی هسـتند یا سیاسـت را کنـار بگذارند یا 
پسـت های خـود در شـهرداری را تحویل دهند، 
چراکـه شـهرداری یـک نهـاد خدماتـی اسـت و 

خدمـات با سیاسـت همخوانـی ندارد. 

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* تکامــل هــر یــک از افــراد بشــر در چنــد 
ــل  ــی مراح ــد ول ــی آی ــل م ــه عم ــه ب مرحل
ــوارد صــادق اســت  عمومــی کــه در همــۀ م
ســه اســت، ســخت بیــدار کــردن احساســات 
ــعار و  ــیلۀ اش ــه وس ــد ب ــکار بلن ــف و اف لطی
ســرودهای عالــی. زیــرا اینهــا صورتهــای زیبا 
و دلربــای زندگــی پــاک و بــا صفــا را نشــان 
مــی دهنــد و مــی آموزنــد. دوم اســتوار 
ــال  ــیلۀ اعم ــه وس ــا ب ــن صورته ــاختن ای س
ــن اعمــال  ــۀ زندگــی. ســوم تکمیــل ای روزان
ــن  ــرا ای ــیقی. زی ــیلۀ موس ــه وس ــکال ب و اش
صنعــت روحانــی احساســات و افــکار و کــردار 
ــی  ــگ م ــاز و هماهن ــم دمس ــا ه ــی را ب آدم
ــور  ــوه و زی ــق و جل ــه زندگــی رون ســازد و ب

ــد. ــال مــی ده کم
کنفوسیوس

* آدم به کیسه اش نگاه مي کند.
ضرب المثل پارسي

* آدم وقتــي جــوان اســت ســامتي اش را 
از بیــن مــي بــرد تــا بــه پــول برســد و وقتــي 
کــه پیرشــد پــول هایــش را از بیــن مــي بــرد 
تــا ســامتي اش را دوبــاره بــه دســت بیــاورد.
؟

* ثروتمنــد خســیس، طنــز تلخــي اســت 
کــه اصــًا خنــده نــدارد.

محمدغالمي
* هــر انســاني بــر اســاس آنچــه اهــدا مــي 
کنــد ثروتمنــد شــناخته مــي شــود نــه آنچــه 

کــه دارد.
هنري واردبیچر

* آدم پــول را پیــدا مــي کنــد، پــول کــه 
آدم را پیــدا نمــي کنــد.

ضرب المثل پارسي
ــل خوشــبختي بشــر  ــول قات ــراع پ * اخت

اســت.
سنکا

ــات  ــاوری ارتباطـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ  وزیـ
ـــرای  ـــد ب ـــواره جدی ـــه ماه ـــاخت س ـــت: س گف
ارســـال بـــه فضـــا در دســـت ســـاخت قـــرار 

گرفتـــه اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، محمدجـــواد آذری 
جهرمـــی در حاشـــیه نخســـتین همایـــش 
اســـتان  گـــذاری  ســـرمایه  فرصت هـــای 
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــاری در گفـ ــدران در سـ مازنـ
ـــزود: صـــرف  ـــی و خارجـــی اف ـــگاران داخل خبرن
ــال  ــا موفقیـــت در ارسـ ــر از شکســـت یـ نظـ
ماهـــواره بـــه فضـــا، جمهـــوری اســـامی 
ایـــران توانســـت نـــام خـــود را در بیـــن ۱۱ 
ـــواره  ـــال ماه ـــاخت و ارس ـــان در س ـــور جه کش

بـــه فضـــا ثبـــت کنـــد.
وی گفـــت: در شـــرایط فعلـــی همـــکاری 
ـــا ســـازمان بیـــن المللـــی فضایـــی  فضایـــی مـــا ب
ـــوری  ـــه ط ـــه دارد ب ـــه ادام ـــورهای منطق و کش
ـــت  ـــکاری توانس ـــن هم ـــر ای ـــیل اخی ـــه در س ک
ـــزان  ـــرآورد می ـــا در ب ـــک م ـــه کم ـــی ب ـــه خوب ب
خســـارت ها و پیـــش بینی هـــا در اختیـــار 
ســـتاد مدیریـــت بحـــران قـــرار گیـــرد و 
همچنـــان ایـــن رونـــد همـــکاری ادامـــه 

خواهـــد یافـــت.
ــات  ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ــر ارتباطـ وزیـ
افـــزود: مـــا در منطقـــه نیـــز همکاری هـــای 
فضایـــی بـــه خصـــوص در حـــوزه ســـنجش 
ــه  ــه از جملـ ــورهای منطقـ ــا برخـــی کشـ بـ
ــن  ــور ایـ ــن کشـ ــم و ایـ ــان داریـ آذربایجـ
ماهـــواره را بـــه صـــورت غیـــر غیـــر بومـــی 

در اختیـــار دارد و مـــا بـــه دنبـــال ســـاخت 
کشـــور  ایـــن  بـــا  سنجشـــی  ماهـــواره 

ــتیم. هسـ

آمادگی ایران برای تهدید احتمالی قطع 
اینترنت

ـــه  ـــخ ب ـــاوری در پاس ـــات و فن ـــر ارتباط وزی
ـــر  ـــی حاض ـــگاران روس ـــی از خبرن ـــش یک پرس
در ایـــن همایـــش در مـــورد تهدیـــد آمریـــکا 
مبنـــی بـــر قطـــع اینترنـــت ایـــران، گفـــت: 
اگرچـــه تاکنـــون هیـــچ تهدیـــدی از جانـــب 

ایـــن کشـــور بـــرای قطـــع اینترنـــت ایـــران 
ـــادی  ـــت اقتص ـــی از تروریس ـــوده، ول ـــرح نب مط

ـــت. ـــی اس ـــش بین ـــل پی ـــی قاب ـــر امکان ه
جهرمـــی اظهارداشـــت: مـــا آمادگـــی الزم 
را در کشـــور در صـــورت قطـــع اینترنـــت 
ـــری  ـــره گی ـــرای به ـــزی ب ـــه ری ـــم و برنام داری
ـــت  ـــال اینترن ـــرای اتص ـــی ب ـــدی داخل از توانمن
ــود  ــوزه وجـ ــن حـ ــکلی در ایـ ــم و مشـ داریـ

نـــدارد.
ـــری  ـــره گی ـــن به ـــات همچنی ـــر ارتباط وزی
ـــره وری  ـــا به ـــث ارتق ـــیا را باع ـــت اش از اینترن

بـــه عنـــوان حلقـــه مفقـــوده در ایـــن حـــوزه 
ــیا در  ــت اشـ ــت: اینترنـ ــرد و گفـ ــان کـ بیـ
ــدران در  ــتان مازنـ ــاورزی در اسـ ــوزه کشـ حـ
ـــات  ـــه و وزارت ارتباط ـــرار گرفت ـــرا ق ـــت اج دس
ــی  ــری اجرایـ ــال پیگیـ ــه دنبـ ــاوری بـ و فنـ
شـــدن ایـــن طـــرح در حـــوزه دامپـــروزی در 

بخـــش کشـــاورزی نیـــز اســـت.
ــای  ــارت های بایـ ــزان خسـ ــی میـ جهرمـ
ـــت  ـــت و برداش ـــت، کاش ـــان داش ـــی، زم طبیع
ـــای  ـــاورزی را از مزیت ه ـــل کش ـــایر مراح و س
ــوزه  ــیا در حـ ــت اشـ ــری اینترنـ ــه کار گیـ بـ

کشـــاورزی بیـــان کـــرده اســـت.
وی افـــزود: فنـــاوری اطاعـــات در حـــوزه 
مختلـــف اقتصـــادی در اســـتان می توانـــد 
و  شـــود  وری  بهـــره  افزایـــش  باعـــث 
پیگیـــری  هـــا  اســـتارتاپ  فعالیت هـــای 
می کننـــد و ایـــن زیرســـاخت ها می توانـــد 
ــک  ــه کمـ ــتر بـ ــاورزی بیشـ ــوزه کشـ در حـ

ــد. ــردم بیایـ مـ
وی برنامـــه ریـــزی بهتـــر در مراحـــل 
ـــه ای را  ـــازار منطق ـــا ب ـــب ب ـــاورزی متناس کش
ـــره گیـــری  هـــم از مهمتریـــن مزیت هـــای به
ـــره  ـــا به ـــرای ارتق ـــاورزی ب ـــاوری در کش از فن

ــمرد. وری برشـ
نخســـتین همایـــش فرصت هـــای ســـرمایه 
ـــا  ـــروز ب ـــح ام ـــدران صب ـــتان مازن ـــذاری اس گ
ـــات  ـــاوری اطاع ـــات و فن ـــر ارتباط ـــور وزی حض
و رئیـــس ســـازمان ســـرمایه گـــذاری کشـــور 

ـــت. ـــایش باف ـــاری گش در س
ـــان  ـــد مهم ـــش از یکص ـــش بی ـــن همای در ای
خارجـــی از ۱۳ کشـــور از جملـــه کشـــورهای 
ـــرار  ـــد و ق ـــور دارن ـــزر حض ـــای خ ـــیه دری حاش
اســـت در آن فرصت هـــای ســـرمایه گـــذاری 

ـــود.  ـــی ش ـــدران معرف مازن

جهرمی: 

ساخت 3 ماهواره جدید در دست تدوین قرار گرفت
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رحمانی: 

فعال کردن صنایع دریایی از پروژه های 
ویژه وزارت صمت در سال ۹8 است

رضــا رحمانــی وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت در دیــدار بــا اســتاندار بوشــهر تأکیــد 
کــرد کــه فعــال کــردن صنایــع دریایــی، یکــی 
از پــروژه هــای ویــژه ایــن وزارتخانــه در ســال 

ــت.  ۱۳۹8 اس
تجــارت،  و  معــدن  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
رحمانــی گفــت: اســتان بوشــهر موقعیــت 
ــه  ــی دارد ک ــز اهمیت ــدری حائ ــاری و بن تج
ــرای  ــا ب ــن موقعیت ه ــل ای ــردن کام ــال ک فع
ــن اســتان ضــرورت  توســعه هرچــه بیشــتر ای

دارد.
ــت همــه  ــر ضــرورت حمای ــد ب ــا تأکی وی ب
جانبــه از تولیــد و اشــتغال، تصریــح کــرد: 
ــع  ــدی و رف ــای تولی ــی واحده ــن نقدینگ تأمی
مشــکات بانکــی آنهــا بــه صــورت ویــژه دنبــال 

مــی شــود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، صــادرات را 
از محورهــای توســعه دانســت و گفــت: توافــق 
اولیــه بــرای ایجــاد پایانــه صــادرات مــواد 

ــد. ــه عمــل آم ــی در اســتان بوشــهر ب معدن
یــادآور مــی شــود در ایــن دیــدار، اســتاندار 
و رئیــس ســازمان، صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان بوشــهر بــه بیــان مهمتریــن مســایل و 
مشــکات حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت در 

ایــن اســتان پرداختنــد. 

بدهی 58 هزار میلیاردی دولت
 به بانک های دولتی 

وزارت  تولیـد  رونـق  بسـته  جزئیـات  طبـق 
امـور اقتصـادی و دارایـی کل بدهـی دولـت بـه 
بانک هـا،  پیمانـکاران و بنگاه هـای تولیدی ۳۲0 

هـزار میلیـارد تومان اسـت. 
بـه گـزارش فـارس، طبـق جزئیـات بسـته 
رونـق تولیـد وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی 
بـرای سـال ۹8 یکـی از مباحـث اصلـی مربوط 

بـه چالش هـای حـوزه بودجـه دولـت اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت:  بخـش عمـده 
ای از نظـام تأمیـن مالـی تولیـد بـا توجـه بـه 
سـهم دولـت در اقتصاد کشـور از کانـال بودجه 
عمومـی دولت و تخصیـص اعتبـارات عمرانی و 
تأمیـن مالـی مطالبـات پیمانـکاران و اعتبـارات 
پیگیـری  قابـل  پروژه هـای عمرانـی  و  طرح هـا 
اسـت. لیکـن در شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه 
بـر  آن  اثـرات  و  نفتـی  تحریم هـای  تشـدید 
کاهـش منابـع ارزی دولـت تـوأم با عـدم امکان 
تحمیـل بـار اضافـی مالیاتـی بـر بخـش تولید، 
نظـام تأمیـن مالـی دولـت و بـه تبـع آن تأمین 
مالـی تولید بـا محدودیت و تنگنا مواجه اسـت.

محدودیـت مربوط به تأمیـن مالی بودجه دولت 
بـا عنایـت بـه سـهم بـاالی هزینه هـای اجتنـاب 
ناپذیـر دولـت از بودجه عمومی، نظـام تأمین مالی 
طرح هـا و پروژه هـای عمرانـی را بـا چالـش مواجه 
خواهـد نمود و افزایش بدهـی دولت به پیمانکاران 

طرح هـای عمرانـی را بـه دنبال خواهد داشـت.
همچنیـن حجـم قابـل توجـه بدهـی دولـت 
بـه بانک هـا، پیمانـکاران و بنگاه هـای تولیـدی 
بـر  عـاوه  ریـال(،  میلیـارد   ۳۲00 از  )بیـش 
اثرگـذاری منفـی بـر قـدرت وام دهـی بانک هـا 
موجـب بلوکـه شـدن بخش قابـل توجـه منابع 

مالـی طلبـکاران شـده اسـت.
ایـن امر عـاوه بر کاهش سـرمایه در گردش و 
ناتوانی در بازپرداخت وام های معوق شـده توسـط 
بخش هـای تولیـدی و عـدم همـکاری بانک هـا 
بـا آن هـا، مشـکات مختلفـی را بـرای فعـاالن 
اقتصـادی ایجـاد نمـوده کـه نتیجـه آن کاهـش 
تولیـد و اشـتغال بنگاه هـای اقتصادی بوده اسـت.

حجـم قابـل توجـه بدهـی دولـت بـه نظـام 
بانکـی )بـه ویـژه بدهـی دولـت بـه بانک هـای 
دولتـی کـه بالـغ بـر ۵80 هـزار میلیـارد ریـال 
منابـع  از  بخشـی  انجمـاد  بـه  منجـر  اسـت( 
تسـهیات  اعطـای  قـدرت  کاهـش  و  بانک هـا 
أنهـا بـه بخش های تولیدی کشـور شـده اسـت.

بــا صــدور نخســتین محمولــه رادیاتورهــای 
از  ایــران  ترکیــه،  بــه  تبریــز  از  پنلــی 
واردکننــدگان ایــن محصــول بــه یکــی از 

شــد.  تبدیــل  آن  صادرکننــدگان 
ــا، در حالــی کــه ۱0 ســال  بــه گــزارش ایرن
ــی را از کشــور  ــران رادیاتورهــای پنل پیــش، ای
ترکیــه وارد مــی کــرد، امــروز در ســایه تــاش 
هــای یــک شــرکت تبریــزی، ایــن محصــول بــه 

ترکیــه صــادر مــی شــود.
تولیــد  شــرکت  ایرانــی  گــذار  ســرمایه 
ــن  ــز در ای ــی در تبری ــده رادیاتورهــای پنل کنن
ــتین و  ــد نخس ــن واح ــت: ای ــار داش ــاره اظه ب
بــزرگ تریــن تولیــد کننــده رادیاتورهــای 
شــده  موفــق  و  اســت  کشــور  در  پنلــی 
نخســتین محمولــه صادراتــی خــود را بــه 
ــده  ــن کنن ــود تامی ــه خ ــوری ک ــه، کش ترکی
80 درصــد نیــاز رادیاتورهــای پنلــی دنیاســت، 

ــد. ــال کن ارس
بــه گفتــه محمــد جالــی، بــر اســاس قــرار 
ــه اول  ــه در مرحل ــا ترکی ــده ب ــد ش داد منعق
ــال  ــی ارس ــور پنل ــر رادیات ــزار و ۵00 مت 7 ه
ــان ســال هــم ۱00 هــزار  ــا پای مــی شــود و ت
متــر رادیاتــور تولیــدی دیگــر ایــن شــرکت بــه 

ــه صــادر خواهــد شــد. ترکی
ــون  ــک میلی ــرار داد، ی ــن ق ــزود: ای وی اف
و 700 هــزار دالر ارز آوری بــرای کشــورمان 

ایــران دارد.
جالـــی بـــا بیـــان اینکـــه واحـــد تولیـــد 

رادیاتورهـــای پنلـــی تبریـــز بـــا ســـرمایه گـــذاری 
ـــد،  ـــه فعالیـــت مـــی کن ـــران و ترکی مشـــترک ای
ـــام  ـــه ن ـــا ایـــن حـــال همـــه تولیـــدات ب افـــزود: ب

ـــود. ـــی ش ـــت م ـــران ثب ای
داشــت:  اظهــار  ایرانــی  گــذار  ســرمایه 

واحــد تولیــد رادیاتورهــای پنلــی دو خــط 
ــب  ــس ۶0 متناس ــی آک ــه یک ــد دارد ک تولی
ــس  ــری آک ــه و دیگ ــتانداردهای ترکی ــا اس ب
ــت  ــران اس ــتانداردهای ای ــا اس ــب ب ۵0 متناس
ــی  ــور پنل ــر رادیات ــه ۲ هــزار و ۵00 مت و روزان

ــود. ــی ش ــد م در آن تولی
وی کیفیـــت و قیمـــت تمـــام شـــده و 
همچنیـــن تیـــراژ تولیـــد ایـــن واحـــد را 
ــدی  ــای تولیـ ــل هـ ــر پنـ ــا دیگـ ــز بـ متمایـ
ــت  ــزود: کیفیـ ــرد و افـ ــام کـ ــور اعـ در کشـ
ـــت  ـــدری باالس ـــه ق ـــرکت ب ـــن ش ـــدات ای تولی
کـــه ۱۲ ســـال گارانتـــی بـــرای آن در نظـــر 

گرفتـــه شـــده اســـت.
بـــازار  ایـــن،  از  افزود:،پیـــش  جالـــی 
رادیاتورهـــای آلومینیومـــی پررونـــق بـــود 
ـــا  ـــتر ب ـــازگاری بیش ـــادی، س ـــه اقتص ـــا صرف ام
ـــت در  ـــاال و مقاوم ـــرارت ب ـــی ح ـــج، بازده پکی
ـــازار  ـــی، ب ـــای پنل ـــی رادیوتوره ـــر خورندگ براب
فـــروش را بـــه رادیوتورهـــای پنلـــی داده 

اســـت.
وی ادامــه داد: قــرار اســت در آینــده ای 
نزدیــک، پکیــج شــوفاژ دیــواری هــم در ســبد 
ــرد. ــرار گی ــدی ق ــن واحــد تولی محصــوالت ای

نخستین محموله رادیاتورهای پنلی تبریز به ترکیه صادر شد

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره 
ــت  ــت جه ــده دول ــن ش ــای تدوی ــه برنامه ه ب
ــر  ــی ب ــای نفت ــه درآمده ــتگی ب ــش وابس کاه
اســاس منویــات رهبــر معظــم انقــاب گفــت: 
طــی امســال و ســال آینــده وابســتگی بودجــه 
ــه ۱0 درصــد کاهــش  ــه درآمدهــای نفتــی ب ب

می یابــد. 
ــر نوبخــت  ــه گــزارش تســنیم، محمــد باق ب
ــران - شــمال  ــد از آزادراه ته ــیه بازدی در حاش
در پاســخ بــه پرســش تســنیم مبنــی بــر 
ــش  ــرای کاه ــده ب ــام ش ــه اع ــات برنام جزئی
ــه درآمدهــای نفتــی اظهــار کــرد:  وابســتگی ب
طــرح اعــام شــده ۴ محــور و ۲۳ برنامــه 

دارد کــه ایجــاد درآمدهــای پایــدار بــرای 
کار،  هزینه هــای  در  صرفه جویــی  دولــت، 
ــه  ــه در رابط ــت بودج ــادی و تقوی ــات اقتص ثب
ــا مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه محورهــای  ب

ــت. ــرح اس ــن ط ای
ــع جدیــدی جــای  ــا بیــان اینکــه مناب وی ب
ــح  ــت تصری ــد گرف ــی را خواه ــای نفت منابع ه
ــم.  ــه داری ــادی برنام ــات اقتص ــرای ثب ــرد: ب ک
اجرایــی  برنامــه  از ۲۳  برنامــه  امســال ۱۱ 
ــز امســال  ــر نی ــه دیگ ــود و کار ۱۳ برنام می ش

ــت. ــد داش ــه خواه ــال ۹۹ ادام ــاز و در س آغ
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تاکیــد 
ــاس  ــر اس ــت را ب ــه نف ــتگی ب ــه وابس ــر اینک ب

ایــن طــرح بــه حداقــل و در ادامــه آن را قطــع 
ــزود: امســال دریافت هــا و  ــرد اف ــم ک خواهی
ــت  ــت نف ــانات قیم ــر از نوس ــا متاث پرداخت ه
بــود بــا توجــه بــه ایــن مســئله در حــال 
ــت  ــه در نهای ــتیم ک ــه هس ــی بودج جایگزین
وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی را بــه ۱0 

ــد داد. ــش خواه ــد کاه درص
یکشــنبه  اینکــه  یــادآوری  بــا  نوبخــت 
گذشــته در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
ــد  ــس از تایی ــه پ ــده ک ــه ش ــه ارائ ــن بودج ای
رهبــر معظــم انقــاب الزم االجــرا خواهــد 
ــع  ــا مناب شــد اظهــار کــرد: مصمــم هســتیم ب
موجــود مســیر توســعه را طــی کنیــم. در ایــن 

اولویت بنــدی کرد ه ایــم. را  زمینــه کارهــا 
هــزار   ۲7 تخصیــص  از  همچنیــن  وی 
میلیــارد تومــان اعتبــار از خزانــه بــه طرح هــای 
عمرانــی طــی دیــروز خبــر داد و گفــت: ســال 
گذشــته ۵۴ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
ــه ۳0  ــت ک ــی اختصــاص یاف ــای عمران طرح ه

ــود. ــتر ب ــال ۹۶ بیش ــارات س ــد از اعتب درص
بودجــه  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه ســال گذشــته  هزینه هــای جــاری نســبت ب
۱۳ درصــد رشــد داشــته گفــت: بســیاری 
می توانیــم  اولویت بنــدی  بــا  را  طرح هــا  از 

بــرای  برســانیم،  بهره بــرداری  بــه  امســال 
ــت  ــمال دول ــران - ش ــک آزادراه ته ــه ی قطع
و بنیــاد مســتضعفان هــر کــدام ۳00 میلیــارد 
ــال  ــه امس ــد ک ــار کرده ان ــن اعتب ــان تامی توم
ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــه ب ــن قطع ای

بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــوه قضائی ــاز ق ــورد نی ــه م ــه بودج ــاره ب اش
بــرای اســتخدام های جدیــد گفــت: بــرای 
اســتخدام های جدیــد منابــع مــا محــدود 
توســعه  بــرای  قضائیــه  قــوه  امــا  اســت 
ــه  ــتدالل هایی را آورده ک ــود اس ــکیات خ تش
بــرای دولــت پرداخــت ایــن بودجــه امکانپذیــر 

ــود. ــد ب خواه
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــن ب ــت همچنی نوبخ
ــه  ــت: برنام ــم گف ــه داری ــکن برنام ــش مس بخ
مــا در حــوزه رونــق تولیــد و اشــتغال مشــتمل 
بــر 8 برنامــه اســت کــه بــر اســاس آن امســال 
ــود.  ــاد می ش ــغلی ایج ــت ش ــزار فرص ۹88 ه
ــکن  ــه مس ــوط ب ــتغال مرب ــن اش ــی از ای بخش
ــر از  ــه غی ــت. ب ــوده اس ــت فرس ــژه باف و بوی
برنامــه ســاخت ۱00 هــزار واحــد مســکونی در 
ــد  ــزار واح ــاخت ۵0 ه ــوده س ــای فرس بافت ه
ــد مســکن  ــزار واح ــتایی و ۵0 ه مســکن روس

ــم.  ــه داری ــی را در برنام ــهری حمایت ش

وعده کاهش وابستگی بودجه به 
درآمد نفتی به ۱۰ درصد

سـخنگوی هیـات رئیسـه و عضـو کمیسـیون انـرژی مجلـس 
معتقد اسـت از آنجا که پتروشـیمی دارای بازار گسـترده ای اسـت 
و تنـوع محصـوالت در آن باالسـت محدودیت هـای آمریکا در این 

بخـش راه بـه جایی نخواهـد برد. 
بـه گـزارش خانه ملـت، بهروز نعمتی  با اشـاره بـه وضع تحریم 
هـای جدیـد آمریکا علیه بخـش پتروشـیمی ایران، گفـت: تحریم 
اخیـر شـرکت های پتروشـیمی ایـران خـاف حرف هایی اسـت که 
ترامـپ بـه زبـان مـی آورد، چراکـه ترامـپ از یک طـرف می گوید؛ 
خواهـان مذاکـره بـا ایـران بـدون هیچگونـه پیش شـرطی اسـت، 

امـا ازسـوی دیگـر تحریم هـا را گسـترده تر می کنـد بنابراین حرف 
رئیس جمهـور آمریـکا باعمـل اش ضد و نقیض اسـت.

حرف هایـی  خـاف  پتروشـیمی  شـرکت های  اخیـر  تحریـم 
یـک  از  ترامـپ  چراکـه  مـی آورد  زبـان  بـه  ترامـپ  کـه  اسـت 
طـرف می گویـد؛ خواهـان مذاکـره بـا ایـران اسـت امـا ازسـوی 
دیگـر تحریم هـا را علیـه گسـترده تر می کننـد بنابرایـن حـرف 

اسـت. نقیـض  و  ضـد  باعمـل اش  آمریـکا  رئیس جمهـور 

آمریکا در تحریم پتروشیمی نیز همچون تحریم نفت 
ایران شکست خواهد خورد

نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسامشـهر و پردیس 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه آمریـکا در تحریـم 
پتروشـیمی نیـز همچـون تحریـم نفـت ایـران شکسـت خواهـد 
خـورد، ادامـه داد: از آنجـا که پتروشـیمی دارای بازار گسـترده ای 
اسـت و تنـوع محصـوالت در آن باالسـت مشـخص اسـت کـه 

محدودیت هـای آمریـکا در ایـن بخـش راه به جایـی نخواهد برد.
وزارت خزانه داری آمریکا 39 شرکت پتروشیمی ایران را 

تحریم  کرد
وزارت خزانـه داری آمریـکا در اقدامـی خصمانـه اعـام کـرد 
۳۹ نهـاد مرتبـط بـا صنایـع پتروشـیمی ایـران را در فهرسـت 

تحریم هـای خـود قـرار داده اسـت.
دفتـر کنتـرل دارایی هـای خارجـی وزارت خزانـه داری آمریکا 
۱7 خـرداد بـه وقـت واشـنگتن در بیانیـه ای تحریم هـای ظالمانه 
صنایـع  شـرکت  بیانیـه ای،  ایـن  طبـق  کـرد،  اعـام  را  جدیـد 
پتروشـیمی خلیـج فـارس و همچنیـن ۳۹ شـرکت وابسـته بـه 

صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تحریـم شـده اند.
تحریم هـای یـک جانبه علیه صنعت پتروشـیمی ایـران درحالی 
تحریم هـای  و  کـه محدودیت هـا  اعـام شـده  آمریـکا  از سـوی 
ظالمانـه ایـن کشـور بـر دیگـر بخش هـای صنعـت کشـور ازجمله 

نفـت و معـادن بـا اعتراضـات جهانـی مواجه شـده اسـت.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره بـه واگـذاری سـهام 
دولـت در ۱8 شـرکت، گفـت: ایـن واگـذاری هـا بـه هیـچ وجـه 

بـرای جبـران کسـری بودجـه نیسـت. 
توجیهـی  نشسـت  در  دژپسـند  فرهـاد  مهـر،  گـزارش  بـه 
در  سـهاممان  واگـذاری  داشـت:  اظهـار  بـزرگ،  واگذاری هـای 
شـرکت های دولتـی که بورسـی هسـتند را در اولویت گذاشـتیم.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی افـزود: از زمانـی که اعام شـد قرار 
اسـت سـهاممان در ۱8 شـرکت واگذار شود، شـائبه های زیادی حول 
محـور »جبران کسـری بودجـه« و »اعتبارات هزینه ای« ایجاد شـد.

وی ادامـه داد: در حالـی کـه بـه هیـچ وجـه ایـن واگذاری هـا 
بـرای جبران کسـری بودجـه و اعتبـارات هزینه ای نیسـت؛ حتی 
یـک ریـال در ایـن حوزه هـا وارد نخواهـد شـد. سـخنانی کـه در 
ایـن خصـوص گفتـه می شـود فقـط منجـر بـه بـروز مشـکل و 

ممانعـت در مسـیر واگذاری هـا می شـود.
دژپسـند تاکیـد کـرد: قصـد مـا واگـذاری باقـی مانـده سـهام 
دولـت در شـرکت های بورسـی اسـت تا واقعـاً هیچ سـهمی برای 
دولـت نمانـد و از سـویی دیگـر سـهم بخـش غیردولتـی در اداره 

اقتصـاد کشـور افزایـش یابد.

وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا بیان اینکـه ما اصـرار داریم 
اتـاق شیشـه ای صـورت  و  ایـن واگذاری هـا در محیـط شـفاف 
گیـرد، گفـت: ما بـه دنبال واگذاری با روشـی هسـتیم که منتهی 

بـه بهبـود کارایـی اقتصادی بدون شـبهه و شـائبه شـود.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: همـه کارشناسـان متوجه مشـکات 
خصوصی سـازی که از زمسـتان سـال ۶۲ آغاز شد هسـتند؛ طی این 
دوره خصوصی سـازی فراز و نشـیب های زیادی داشـته اسـت اما بعد 
از ابـاغ سیاسـتهای اصـل ۴۴ قانون اساسـی همه ما این احسـاس را 

داشـتیم که دیگر با چالش و مشـکل اساسـی مواجه نیسـتیم.
دژپسـند بـا بیـان اینکـه آن زمـان انتظـار بود که یک حاشـیه 
امنـی بـرای خصوصی سـازی ایجـاد شـده اسـت، گفـت: ایـن در 
حالـی بـود کـه فقـط در همین یک سـال اخیـر مـوارد و نقدهای 

مختلفـی دربـاره خصوصی سـازی مطرح شـده اسـت.
قابـل  اقتصـادی و دارایـی تصریـح کـرد: حجـم  امـور  وزیـر 
توجهـی از انتقـادات در مـورد خصوصی سـازی ها مطـرح شـده 
اسـت کـه حتـی مقام معظـم رهبری هم در جلسـه اخیـر خود با 

دانشـجویان بـه ایـن موضـوع اشـاره داشـتند.
وی بـا بیـان اینکه در مقام واگذاری ها باید با کمترین حواشـی 

بـه بیشـترین تحقـق اهداف برسـیم گفـت: در خصوصی سـازی با 
مقاومت هـای بخشـی و دسـتگاهی مواجـه هسـتیم امـا بایـد بـر 
ایـن نکتـه تاکیـد کرد کـه برخـی مقاومت ها ناشـی از مشـکات 
و آسیب هاسـت. بـه همیـن دلیـل اخیـراً بـه معاونـت اقتصـادی 
ماموریـت دادیـم تا بـرای خصوصی هاسـازی های چند سـال اخیر 

یـک گـزارش آسیب شناسـی آماده شـود.
دژپسـند بـا بیـان اینکـه در شـرایط فعلـی ایـن سـوال مطرح 
اسـت کـه آیـا فـروش مطلـق جـواب می دهـد؟ گفـت: بـه نظـر 
می رسـد بایـد بـه سـراغ روشـهای دیگر مثـل واگـذاری مدیریت 

یـا اداره بـه شـرط تملیـک برویم.
وی بـا بیـان اینکـه هـدف از واگذاری هـا تامیـن مالـی دولـت 
نیسـت گفـت: بایـد در روشـهای واگـذاری تجدیـد نظـر کنیم تا 

کارآیـی اقتصـادی بـه دسـت بیاید.
وزیـر امور اقتصادی و دارایی گفت: در واگذاری ۱8 شـرکت بورسـی 

بخـش خصوصی می توانـد به صورت منفرد و کنسرسـیوم ورود کند.
دژپسـند تاکیـد کـرد: در دیـدار فعـاالن اقتصـادی بـا رئیـس 
بـه تشـکیل  نیـز  مـاه رمضـان تشـکیل شـده  جمهـور کـه در 

کنسرسـیوم بـرای خریـد شـرکتهای دولتـی اشـاره شـد.

نعمتی:

آمریکا در تحریم پتروشیمی ایران همچون نفت 
شکست خواهد خورد

واگذاری ها به هیچ وجه برای جبران کسری بودجه نیست

خبر خوش حاجی بابایی
 درباره افزایش حقوق کارمندان 

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  رئیــس 
ــت و  ــق دول ــامی از تواف ــورای اس ــس ش مجل
مجلــس دربــاره افزایــش حقــوق کارمنــدان در 

ــر داد.  ــاری خب ــه ج هفت
حمیدرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  حاجی  بابایــی 
بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه تخلــف دولــت در اجــرای مصوبــه 
ــت:  ــا، گف ــش حقوق ه ــرای افزای ــه ب ــوه مقنن ق
ــا محمــد باقــر  چنــد روز گذشــته جلســه ای  ب
نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــتیم. ــوع داش ــن موض ــاره ای درب
وی بــا بیــان اینکــه »در ایــن جلســه توافــق 
ــرای  ــاری ب ــه ج ــاتی را در هفت ــا جلس ــد ت ش
حــل ایــن مشــکل برگــزار کنیــم«، ادامــه 
ــور  ــا هماهنگــی ســازمان ام ــرار اســت ب داد: ق
اســتخدامی اصاحیــه ای دربــاره نحــوه اجــرای 
قانــون مجلــس در افزایــش حقــوق کارمنــدان 

انجــام شــود.
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  رئیــس 
ــرای  ــت ب ــرار اس ــه »ق ــاره اینک ــس درب مجل
اصــاح رونــد اجــرای قانــون در مجلــس طــرح 
ــر؟«  ــا خی ــود ی ــن ش ــاریه ای تدوی ــا استفس ی
ــاز  ــرح نی ــا ط ــاریه ی ــت: استفس ــوان داش عن
نیســت تنهــا بایــد بــا دولــت توافــق کنیــم تــا 

ــود. ــاح ش ــرا اص ــد اج رون
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس اضافــه 
کــرد: طبــق توافقــی کــه بــا نوبخــت داشــتیم 
ــا  ــز ب ــه ای را نی ــا جلس ــد ت ــن ش ــر ای ــرار ب ق
رئیــس ســازمان امــور اســتخدامی داشــته 
باشــیم تــا نقطه نظــرات آنهــا را دربــاره اصــاح 

ــم. ــت کنی ــون دریاف ــرای قان ــد اج رون
و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
ــاً در  ــرد: قطع ــح ک ــس تصری ــبات مجل محاس
ــد  ــرای اصــاح رون ــت ب ــا دول ــاری ب ــه ج هفت
ــم  ــی دســت خواهی ــه توافقات ــون ب ــرای قان اج
ــل  ــز حل وفص ــا نی ــکل حقوق ه ــا مش ــت ت یاف

ــود.  ش

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی:

خسارت مادي سیل اخیر بیش از 
بودجه عمرانی ساالنه کشور است

رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزي 
ــرآورد  ــه بـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقي بـ آذربایجان شـ
ـــیل  ـــي س ـــارد تومان ـــزار میلی ـــارت ۳۵ ه خس
ــور  ــوب کشـ ــمال و جنـ ــرب، شـ ــار در غـ بهـ
گفـــت: ایـــن خســـارت بیـــش از بودجـــه 

عمرانـــی ســـاالنه کشـــور اســـت.
ــودی در  ــنا، داوود بهبـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
»ســـمینار آموزه هایـــي از ســـیل بهـــار ۱۳۹8 
ـــم  ـــده نظ ـــه قاع ـــر ب ـــرد: اگ ـــار ک ـــران« اظه ای
خلقـــت و ســـنت های الهـــی اعتقـــاد داشـــته 
ـــک  ـــت از ی ـــوادث طبیع ـــه ح ـــیم مجموع باش
ســـری قواعـــد علمـــي و قاعده مندي هـــا 
ــت  ــن اسـ ــه ممکـ ــد؛ اگرچـ ــت مي کنـ تبعیـ
ـــه  ـــا را کا ب ـــر م ـــام و تدابی ـــم و نظ ـــا نظ بعض

ـــزد. ـــم بری ه
ــر  ــه بشـ ــور کـ ــر همانطـ ــزود: اگـ وي افـ
در ســـایر عرصه هـــا از قاعده هـــاي نظـــام 
خلقـــت بهره بـــرداري مي کنـــد، حوادثـــي 
کـــه اغلـــب از آنهـــا بـــه عنـــوان بـــا یـــاد 
مي شـــود، نیـــز بـــه تصـــرف انســـان درآیـــد، 
مي تواننـــد منشـــاء اثـــرات مفیـــد بـــراي 

ــند. ــاني باشـ ــع انسـ جوامـ
ــي  ــرد: از آنجایـ ــان کـ ــودی خاطرنشـ بهبـ
ـــد  ـــه بای ـــور ک ـــا آنط ـــور م ـــل در کش ـــه الاق ک
ــي  ــلط علمـ ــت تسـ ــي تحـ ــوادث طبیعـ حـ
انســـان قـــرار نگرفتـــه معمـــوال هنـــگام 
ــارات  ــار خسـ ــا دچـ ــن حادثه هـ ــداد ایـ رخـ

مـــادي و معنـــوي بســـیاري مي شـــویم.
ایـــن اقتصـــاددان بـــا اشـــاره بـــه بـــرآورد 
ـــیل  ـــي س ـــارد تومان ـــزار میلی ـــارت ۳۵ ه خس
ــور  ــوب کشـ ــمال و جنـ ــرب، شـ ــار در غـ بهـ
گفـــت: در واقـــع ایـــن حادثـــه بیـــش از 
ـــه،  ـــه ابنی ـــور ب ـــاالنه کش ـــی س ـــه عمران بودج
تاسیســـات، ســـکونتگاه ها و مراکـــز صنعتـــي 

و کشـــاورزی مـــا خســـارت وارد کـــرد.
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  آذربایجان شـــرقی 
اصلي تریـــن پیـــام حـــوادث طبیعـــي عبـــرت 
ـــن  ـــرد: اولی ـــح ک ـــت، تصری ـــا اس ـــن از آنه گرفت
ـــکل  ـــه ش ـــه ب ـــعه اداره جامع ـــرط توس پیش ش
قاعده مندي هـــای  پذیـــرش  و  علمـــي 

طبیعـــت اســـت.
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معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری:
عزم جدی کارگروه پیشگیری از 
ساخت و سازهای غیرمجاز برای 
حفظ و نگهداری از حریم تبریز  

معـاون خدمـات شـهری و اجرایـی شـهرداری 
تبریـز از عزم جدی حوزه معاونت خدمات شـهری 
بـرای حفـظ و نگهـداری از حریم تبریز خبـر داد. 
قربانیـان  محمدرضـا  شـهریار،  گـزارش  بـه 
تبریـزی در جمـع مدیـران عامـل سـازمانهای 
و  سـتادی  مدیـران  نشـانی،  آتـش  و  پسـماند 
نیـز معاونیـن خدمـات شـهری مناطـق دهگانـه 
شـهرداری تبریز بـا تاکید بر اهمیـت حریم های 
شـهری  به ویژه در کانشـهری همچون تبریز و 
ضـرورت حفاظـت از این حریمها، توسـعه آتی و 
پایـدار شـهر را در گرو این حریم هـا عنوان کرد.

گـروه  کار  تشـکیل  از  زمینـه  ایـن  در  او 
تخصصی ویژه پیشـگیری از سـاخت و سـازهای 
غیرمجـاز در حریـم کانشـهر تبریـز در حـوزه 
معاونـت خدمـات شـهری و با همـکاری معاونت 
شهرسـازی و معماری شـهرداری تبریز خبر داد.

ادامـه داد: طـی چندیـن  قربانیـان تبریـزی 
جلسـه کارشناسـی موضـوع حریم شـهر تبریز و 
راهکارهـای حفـظ اصولی آن و نیـز جلوگیری از 
سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در ایـن حریم ها 
مـورد بررسـی دقیق قـرار گرفته که ایـن روند تا 
رسـیدن به نتایـج مطلـوب و دلخواه ادامـه دارد.

معـاون خدمـات شـهری و اجرایی شـهرداری 
بـا  تبریـز همچنیـن بـر ایجـاد تعامـل بیشـتر 
شـهرهای پیرامونـی تبریز برای شناسـایی دقیق 
محـدوده و حریـم بیـن شـهرها و نیـز حفـظ و 
حراسـت کامـل از ایـن حریـم هـا تاکیـد کـرد. 

جامعه
گلف بازان تبریزی 

به اردوی تیم ملی راه یافتند

ــف آذربایجــان شــرقی از  ــات گل رییــس هی
دعــوت گلــف بــازان اســتان بــه اردوی انتخابــی 
ــت:  ــرداد و گف ــور خب ــردان کش ــی م ــم مل تی
ــی  ــه ورزش ــف مجموع ــن گل ــن اردو در زمی ای

انقــاب تهــران برگــزار مــی شــود. 
ــور در  ــی پ ــه تق ــا، عبدال ــزارش ایرن ــه گ ب
افــزود: حامــد دعوتــی  جمــع خبرنــگاران 
و مهــدی باغبــان از آذربایجــان شــرقی در 
فهرســت دعــوت شــدگان بــه اردوی تیــم ملــی 

ــتند. هس
ــوت  ــازان دع ــف ب ــرد: گل ــادآوری ک وی ی
ــی در رده  ــم مل ــی تی ــه اردوی انتخاب ــده ب ش
ســنی ۱8 تــا ۵۵ ســال و از پنــج اســتان 
لرســتان،  تهــران،  شــرقی،  آذربایجــان 

هســتند. گلســتان  و  خوزســتان 
ــف مــردان کشــور ۱۴  ــی گل اردوی تیــم مل
ــه  ــف مجموع ــن گل ــاه ۹8 در زمی ــا ۱8 تیرم ت
ورزشــی انقــاب تهــران برگــزار خواهــد شــد.

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تبریز:

پتروشیمی تبریز اجازه بازدید 
کارشناسان از این مجموعه را نداد

و  زیســت  محیــط  کمیســیون  رییــس 
اســامی شــهر  خدمــات شــهری شــورای 
تبریــز گفــت: پتروشــیمی تبریــز اجــازه بازدیــد 
کارشناســان ایــن کمیســیون از ایــن مجموعــه 

ــداد. را ن
بــه گــزارش ایســنا، عبدالــه تقــی پــور گفت: 
ــل  ــا مدیرعام ــه ب ــورت گرفت ــق ص ــق تواف طب
ــته  ــه گذش ــه هفت ــز در جلس ــیمی تبری پتروش
کمیســیون محیــط زیســت و خدمــات شــهری 
ــیون  ــان کمیس ــا و کارشناس ــد اعض ــرر ش مق
ــورای  ــهری ش ــات ش ــت و خدم ــط زیس محی
بررســی  به منظــور  تبریــز  شــهر  اســامی 
ــن  ــیمی از ای ــای پتروش ــی ه ــزان آالیندگ می

ــد. ــد کنن ــه بازدی مجموع
ــط  ــر رواب ــته مدی ــه داد: روز گذش وی ادام
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــیمی اع ــی پتروش عموم
مجموعــه در حــال اورهــال بــوده و مدیرعامــل 
مجموعــه از ایــن امــر بــی اطــاع بــوده اســت؛ 
لــذا امــکان بازدیــد فعــا مقــدور نمــی باشــد.

و  زیســت  محیــط  کمیســیون  رییــس 
خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر تبریــز 
ــرم  ــل محت ــر عام ــم مدی ــه داد: امیدواری ادام
پتروشــیمی تبریــز شــخصا تدابیــر الزم جهــت 
بازیــد اعضــا و کارشناســان کمیســیون محیــط 
ــد  ــم کنن ــهری را فراه ــات ش ــت و خدم زیس
ــات و  ــه مطالب ــبی ب ــخ مناس ــم پاس ــا بتوانی ت
ــبهات  ــوص ش ــردم در خص ــای م ــته ه خواس
ــیمی  ــی پتروش ــا آالیندگ ــه ب ــود در رابط موج

ــم. ــام کنی ــز اع تبری

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان شــرقی از آماده بــاش کشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی بــرای مقابلــه بــا آفــت 
شــدید ســن گنــدم و هجــوم ملخ هــا از ســمت 

 اردبیــل خبــر داد. 
فتحــی  در  اکبــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــان  ــران آذربایج ــت بح ــورای مدیری ــه ش جلس
ــاالی خســارات  ــه حجــم ب ــا اشــاره ب شــرقی ب
ــرقی  ــان ش ــی در آذربایج ــرما زدگ ــیل و س س
ــن  ــی ۹7-۹۶ ای ــار داشــت: در ســال زراع اظه
ــر  ــه ب ــیل رخ داد ک ــرمازدگی و س ــتان، س اس
اســاس مصوبــه دولــت، ۲ هــزار میلیــارد بابــت 
ــدگان  ــال ۳ ســاله تســهیات خســارت دی امه
حــوادث قهــری بــا بخشــودگی ســود و جرائــم 

ــاغ شــد. اب
ــان  ــارد توم ــه ۱۲0 میلی ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  از  آذربایجــان شــرقی  اســتان  ســهم 
بخشــودگی بــود افــزود: بانــک کشــاورزی 
ــر  ــغ را ب ــن مبل ــارد از ای ــت ۱08 میلی پرداخ
عهــده گرفــت کــه ۹۳ میلیــارد تومــان جــذب 
شــد و عملکــرد خوبــی را ثبــت کــرد. در 
ــد  ــاغ ش ــارد اب ــم ۱000 میلی ــه دوم ه مرحل

ــود. ــتان ب ــهم اس ــارد س ــه ۵0 میلی ک
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــاز ب ــه نی ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش آذربایج
مصوبــه شــورای مدیریــت بحــران اســتان 

داریــم تــا بانــک کشــاورزی پرداخت هــا را 
ــب،  ــاز کنــد تاکیــد کــرد: در صــورت تصوی آغ
ــتمهال  ــال اس ــد اعم ــاورزی می توان ــک کش بان
خــود را از طریــق ایــن بخشــنامه دولــت خــود 

ــد. ــاز کن را آغ
در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  ادامـــه  در  وی 
اوایـــل  و  فروردیـــن  اواخـــر  ســـرمازدگی 
ــی  ــای منفـ ــاری، دمـ ــال جـ ــت سـ اردیبهشـ

۵ درجـــه را تجربـــه کردیـــم تصریـــح کـــرد: 
عـــاوه بـــر بخـــش باغـــی، در زراعـــت هـــم 
ـــزار  ـــی زد، 70 ه ـــارات فراوان ـــرمازدگی خس س
هکتـــار گنـــدم دیـــم خســـارت دیـــد و بـــه 

ــد. ــل شـ ــری تبدیـ ــول دیگـ محصـ
ــال  ــرمازدگی س ــارت س ــم خس ــی رق فتح
تومــان  میلیــارد   ۱۲00 را  جــاری  زراعــی 
ــن  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــوان ک عن

خســارت را بیــش از ۲۴7000 بهــره بــردار 
ــای  ــا امض ــتان ب ــد در اس ــده، بای ــل ش متحم
ــه ســازمان مدیریــت بحــران ابــاغ  اســتاندار ب
ــارت  ــرای خس ــار ب ــن اعتب ــا در تأمی ــود ت ش

ــم. ــی برداری ــدگان قدم دی
ســرمازدگی،  خســارات  بــر  عــاوه  وی 
ــرار داد و  ــاره ق ــورد اش ــیل را م ــارات س خس
ــار  ــن حــوزه هــم تأمیــن اعتب ــرای ای ــزود: ب اف
ــهیات ۴  ــان تس ــارد توم ــه ۳۲ میلی ــد ک ش
درصــد و ۳0 میلیــارد تومــان کمــک باعــوض 
ــه اســتان تخصیــص یافتــه اســت. اگــر ایــن  ب
ــش  ــدگان پخ ــارت دی ــن خس ــارد بی ۳0 میلی
شــود، کار خاصــی پیــش نمــی رود، بایــد ایــن 
ــه و  ــه کار گرفت ــی ب ــورت جمع ــه ص ــغ ب مبل
مشــکلی از مشــکات کشــاورزان ســیل زده را 

ــم. حــل کنی
وی بــا بیــان اینکــه در خــرداد مــاه بارندگــی 
ــتیم،  ــه هس ــا مواج ــش دم ــا افزای ــم و ب نداری
اضافــه کــرد: عــاوه بــر ایــن مســائل، در 
کشــاورزی اســتان بــا آفــت شــدید ســن گنــدم 
و هجــوم ملخ هــا از ســمت اســتان اردبیــل 
مواجــه هســتیم، همــکاران مــا در حــال آمــاده 
بــاش در مــرز اســتان اردبیــل هســتند امــا باید 
منابعــی بــرای مبــارزه بــا آفــات و تأمین ســموم 
باشــد تــا همــکاران مــا بــا موفقیــت بــه مبــارزه 

ــا آفــات برونــد. ب

آماده باش آذربایجان شرقی 
برای مقابله با آفت شدید سن گندم و هجوم ملخ ها 

ــا  ــرکل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی ب مدی
ــر  ــیب پذی ــار آس ــال ۹۶ اقش ــه س ــان این ک بی
زیــادی بــه بهزیســتی اســتان مراجعــه کردنــد، 
گفــت: متاســفانه قبــل از ســال ۹7،  ۲۶ هــزار 
ــود  ــر در بهزیســتی وج ــوار مســتمری بگی خان
داشــت ولــی اکنــون ایــن تعــداد بــه 7۶ هــزار 

خانوارافزایــش پیــدا کــرده اســت.  
بـــه گـــزارش ایســـنا، محســـن ارشـــدزاده 
ادارات،  هماهنگـــی  شـــورای  جلســـه ی  در 
ـــاون،  ـــع وزارت تع ـــرکت های تاب ـــازمان ها و ش س
کار و رفـــاه اجتماعـــی در آذربایجـــان شـــرقی، بـــا 
بیـــان این کـــه شـــاخص توســـعه تـــا قبـــل از 
ســـال ۱۳7۱ شـــاخص اقتصـــادی بـــود ولـــی 
ــعه ی  ــعه، توسـ ــاخصه ی توسـ ــد از آن شـ بعـ
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــد، گف ـــانی ش انس
ـــو  ـــی ن ـــیب های اجتماع ـــه روز آس ـــی، روز ب فعل
ـــاد  ـــور ایج ـــی درکش ـــن مختلف ـــا عناوی ـــد ب پدی
می شـــود، ســـامت اجتماعـــی بســـیار مهـــم 
ـــعه ی  ـــا و توس ـــه ارتق ـــادی ب ـــک زی ـــوده و کم ب

ــد.    ــانی می کنـ انسـ
مــا  کشــور  در  توســعه  داد:  ادامــه  وی   
نامتــوازن اســت و تــا بــه امــروز توجــه زیــادی 
بــه توســعه ی اقتصــادی و زیربنایــی شــده ولــی 
توســعه ی اجتماعــی مــورد غفلــت واقــع شــده 

ــن عــدم توســعه یکــی از عمــده  و معتقــدم ای
ــت.    ــی اس ــیب های اجتماع ــل آس دالی

ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــامت اجتماع ــی س ــان اصل ــی از متولی یک
ــی  ــای مختلف ــرح ه ــزود: ط ــت، اف ــه اس جامع
کاهــش  و  کنتــرل  پیشــگیری،  بــرای 
آســیب های اجتماعــی در دســت اجــرا بــوده و 
قانــون تکالیفــی بــرای آن تعییــن کــرده اســت.   
ــور  ــی کش ــورای اجتماع ــه داد: ش وی ادام
ــام  ــدات مق ــاس تاکی ــود براس ــالی می ش دو س
معظــم رهبــری ۱۵ آســیب اجتماعــی اولویــت 
دار در کشــور را مشــخص و بــرای هــر اســتان 
ــن  ــت دار تعیی ــی اولوی ــیب اجتماع ــج آس پن
شــده اســت، در اســتان مــا نیــز پنــج آســیب 
اجتماعــی اولویــت دار از جملــه اعتیــاد، طــاق، 
ــاری و فســق و  ــد و ب ــی بن حاشــیه نشــینی، ب

فجــور اســت.   
براســاس  این کــه  بیــان  بــا  ارشــدزاده 
مصــوب شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
ســند پیشــگیری از خشــونت تدویــن می شــود، 
گفــت: طــی شــش مــاه گذشــته، ســند جامــع 
ــن  ــتان تدوی ــرای اس پیشــگیری از خشــونت ب
شــده اســت و اجــرای آن از اول مهرمــاه ســال 

ــود.    ــاغ می ش ــاری اب ج

ــا بیــان این کــه آذربایجــان شــرقی در  وی ب
ــرار  ــوری ق ــه ی ۱۲ کش ــاق در رتب ــث ط بح
ــه  ــور در رتب ــتان اول کش ــت: ۱0 اس دارد، گف
بنــدی طــاق در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد، 
البتــه در ســال های اخیــر رتبــه ی اســتان 
ــن  ــوده  و ای ــد ب ــه رش ــز در طــاق روب ــا نی م

ــت.    ــده اس ــران کنن ــت نگ وضعی
مدیــرکل بهزیســتی اســتان ادامــه داد: ســال 
گذشــته ســامانه ای از ســوی بهزیســتی کشــور 
بــه طــور پایلــوت در تبریز فعال شــد، براســاس 
ایــن ســامانه هــر فــردی که قصــد  طــاق دارد 
ــتم  ــوع را در سیس ــه موض ــل از این ک ــد قب بای
ــود را از  ــت خ ــد، درخواس ــرح کن ــی مط قضای

ــد از بررســی  ــد و بع ــت کن ــامانه ثب ــق س طری
ــر  ــای مشــاوره اگ ــدن دوره ه ــت و گذران وضعی
نتیجــه ای نگرفتنــد بــه دفاتــر خدمــات قضایــی 

ــود.    ــاع داده می ش ــتری ارج و دادگس
ــان  ــت آذربایج ــه وضعی ــان این ک ــا بی وی ب
ــت  ــبز اس ــری س ــدی گ ــث تک ــرقی در بح ش
ــدی  ــز متک ــه تبری ــت ک ــوان گف ــی نمی ت ول
نــدارد، گفــت:  موسســه ای خیریــه مســتمندان 
تبریــز بــرای ســاماندهی متکدیــان راه انــدازی 
شــده کــه بــه وضعیــت و مشــکات متکدیــان 
رســیدگی می کنــد، ســال ۹۵ دو هــزار و ۱۶0 
ــن موسســه از ســطح  ــر متکــدی توســط ای نف

شــهر جمــع آوری شــد. 

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

آمار مستمری بگیران بهزیستی 
استان افزایش پیدا کرده است

ــرقی  ــی آذربایجان ش ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــا  ــاغل ت ــش مش ــی بخ ــان مالیات ــت: مودی گف
ــد  ــت دارن ــاری مهل ــال ج ــاه س ــان خردادم پای
ــی  ــال الکترونیک ــم و ارس ــه تنظی ــبت ب ــا نس ت
اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ۱۳۹7 اقــدام کنند.

بــه گــزارش مهــر، غامرضــا شــریفی در جمع 
خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورداری از 
ــی،  ــای مالیات ــهیات و معافیت ه ــوع تس ــر ن ه
منــوط بــه ارائــه الکترونیکــی اظهارنامــه مالیاتی 
ــرد:  ــام ک ــت، اع ــی اس ــرر قانون ــد مق در موع
ــه منظــور بهــره منــدی از  ــاالن اقتصــادی ب فع
ــه  ــا هرگون ــر و ی ــرخ صف ــی ن مشــوق های قانون
تســهیات دیگــر، بایــد اظهارنامــه مالیاتــی خود 

را در مهلــت مقــرر قانونــی ارائــه کننــد.
ــرای  ــی ب ــت مالیات ــزود: معافی ــریفی اف ش
در  حقیقــی  اشــخاص  مشــاغل  صاحبــان 
ــغ ۲۱۶.000.000  ــال ۱۳۹7، مبل ــرد س عملک
قانــون   ۱0۱ مــاده  برابــر  ســاالنه  ریــال 
ــب شــده اســت و  ــای مســتقیم تصوی مالیات ه
ــد، نمی تواننــد  کســانی کــه اظهــار نامــه ندهن

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــن معافی از ای
ــه  ــا پیــش از اصاحی ــان اینکــه ت ــا بی وی ب
تیرمــاه   ۳۱ مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون 
ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی  آخریــن مهلــت 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــود، گف ــاغل ب ــان مش صاحب
قانــون جدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی 
صاحبــان مشــاغل اشــخاص حقیقــی از ۳۱ 
تیرمــاه بــه ۳۱ خردادمــاه تغییــر یافتــه اســت.

شـریفی گفـت: نسـخه اینترنتـی نـرم افـزار 
اینترنتـی  پایـگاه  در  مالیاتـی  اظهارنامه هـای 
نشـانی  بـه  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
دسـترس  در   WWW.TAX.GOV.IR
فعـاالن اقتصـادی و صاحبان مشـاغل قـرار دارد 
و همـکاران ایـن اداره کل نیـز از سـاعت 7:۳0 
صبـح تـا ۱۹:00 عصـر بـه طـور یکسـره آمـاده 

می باشـند. مالیاتـی  مودیـان  راهنمایـی 
مدیر کل امور مالیاتی اسـتان با اشـاره به اختیار 
حاصـل از تبصره مـاده ۱00 اصاحـی مصوب ۳۱ 
تیرمـاه ۱۳۹۴ قانـون مالیات هـای مسـتقیم افزود: 

به منظـور تکریم مودیان و تسـهیل وصول مالیات 
و ایجـاد هماهنگـی و وحـدت رویـه در تعییـن 
مالیـات عملکـرد سـال ۱۳۹7 برخـی از صاحبـان 
مشـاغل که در گروه سـوم تقسـیم بنـدی مودیان 
قـرار می گیرنـد و مجمـوع فـروش کاال و خدمـات 
آنهـا در سـال ۱۳۹7 حداکثـر سـی برابـر معافیت 
موضـوع مـاده 8۴ قانـون مالیات هـای مسـتقیم 
)مبلـغ 8۲8 میلیـون تومـان( اسـت، در صـورت 
تکمیـل و ارسـال فـرم موضـوع این دسـتورالعمل 
کـه در سـامانه سـازمان امـور مالیاتـی کشـور قرار 
داده شـده، از نگهـداری اسـناد و مدارک و تسـلیم 
مالیات هـای  قانـون  مالیاتـی موضـوع  اظهارنامـه 

مسـتقیم معاف هسـتند.
وی در خصـوص نحوه تعییـن مالیات مقطوع 
ایـن دسـته از مودیـان و پرداخـت آن گفـت: 

براسـاس ایـن دسـتورالعمل، مالیـات صاحبـان 
مشـاغل بابـت عملکرد سـال ۱۳۹7، بـر مبنای 
مالیـات قطعـی عملکـرد سـال ۱۳۹۶ به صورت 
کـه  صـورت  ایـن  بـه  شـده،  تعییـن  مقطـوع 
مودیـان بـا میـزان مالیات قطعی تـا ۲۵ میلیون 
ریـال، بـدون افزایش نسـبت بـه عملکرد سـال 
۱۳۹۶، مالیـات خـود را پرداخـت خواهند کرد.

شــریفی اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس، 
ــات  ــزان مالی ــا می ــان ب ــرای مودی ــن ب همچنی
تــا ۵0  ریــال  میلیــون  بیــش ۲۵  قطعــی 
میلیــون ریــال بــا ۵ درصــد افزایــش، مودیــان 
بــا میــزان مالیــات قطعــی بیــش از ۵0 میلیــون 
ــد  ــا ۹ درص ــال ب ــون ری ــا ۱00 میلی ــال ت ری
ــا میــزان مالیــات قطعــی  افزایــش و مودیــان ب
ــد  ــا ۱۵ درص ــال ب ــون ری ــر از ۱00 میلی باالت

افزایــش نســبت بــه عملکــرد ســال ۱۳۹۶ 
ــت. ــده اس ــن ش ــات تعیی مالی

بـه  تمایـل  کـه  مودیانـی  کـرد:  اعـام  وی 
اسـتفاده از شـرایط ایـن دسـتورالعمل را دارند، 
الکترونیکـی  سیسـتم  طریـق  از  می بایسـت 
)طبـق فـرم مربـوط( از طریـق پایـگاه اینترنتی 
www.tax.gov.ir مراتـب را به سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور ارسـال کننـد.
صاحبـان  کـرد:  خاطرنشـان  ادامـه  در  وی 
مشـاغل مذکـور در صورتـی کـه سـال ۱۳۹7 
اولیـن سـال فعالیـت آنهـا می باشـد )در سـال 
همچنیـن  و  باشـند(  فعالیـت  فاقـد   ۱۳۹۶
طـی  در  کـه  مشـارکتی  مشـاغل  صاحبـان 
سـال ۱۳۹7 شـرکای آنهـا تغییـر نمـوده باشـد 
)تغییـر هـر یـک از شـرکا(، مشـمول مفـاد این 
دسـتورالعمل نبـوده و هـم چنیـن مودیانـی که 
متقاضـی اعمـال مقـررات قانونـی از جمله مفاد 
مالیات هـای  قانـون   ۱7۲ و   ۱۶۵  ،۱۳7 مـاده 
سـال  عملکـرد  درآمـد  در خصـوص  مسـتقیم 
۱۳۹7 خـود هسـتند، از شـمول دسـتورالعمل 
مالیـات مقطـوع فـوق خـارج بـوده و مکلـف به 
انجـام تکالیـف قانونـی مقـرر )ازجملـه تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی در موعـد مقـرر( هسـتند.

خصــوص  در  کــرد:  یــادآوری  شــریفی 
مودیانــی کــه امــکان پرداخــت مالیــات مقطــوع 
موضــوع ایــن دســتورالعمل را بــه صــورت یکجا 
ــات مقطــوع  ــد، مالی ــاه ۱۳۹8 ندارن در خردادم
ــورت  ــه ص ــاه ب ــار م ــا چه ــر ت ــوق حداکث ف
ــدم پرداخــت  ــردد و ع ــاوی تقســیط می گ مس
ــا در صــورت تقســیط،  ــات و ی ــع مالی ــه موق ب
عــدم پرداخــت اقســاط در سررســیدهای مقرر، 
ــون  ــاده ۱۹0 قان ــوع م ــه موض ــمول جریم مش

ــود. ــد ب ــتقیم خواه ــای مس مالیات ه
وی بــا بیــان اینکــه خردادمــاه موعــد ارائــه 
ــه و برخــورداری صاحبــان مشــاغل  اظهارنام
ــت:  ــت، گف ــوع اس ــات مقط ــهیات مالی از تس
ســایر صاحبــان مشــاغل نیــز حســب مقــررات 
اظهارنامــه  ارائــه  بــه  بایــد  مــی  مربوطــه 
ــد.  ــدام کنن ــات اق ــت مالی ــی و پرداخ مالیات

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:

پایان خرداد آخرین مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی مشاغل است

سالمت

راهکارهایی برای سالمت قلب 

از  یکــی  قلبی وعروقــی  بیماری هــای   
دالیــل اصلــی مــرگ و میــر در دنیــا اســت و 
افزایــش ایــن نــوع بیمــاری ناشــی از تغییرات 
ــی  ــی ناکاف ــت بدن ــی، فعالی ــم غذای در رژی
و مصــرف دخانیــات بــوده کــه بی تردیــد 
ــی از  ــی ناش ــیوه زندگ ــر در ش ــل تغیی به دلی
ــروزه  ــت. ام ــدن اس ــینی و صنعتی ش شهرنش
مــردم نســبت بــه گذشــته، بیشــتر غذاهــای 
از طرفــی  پرکالــری مصــرف می کننــد و 
ــر از گذشــته  ــز کمت ــان نی ــی آن تحــرک بدن
ــن  ــی از مهم تری ــن یک ــت، بنابرای ــده اس ش
ــرل  ــگیری و کنت ــور پیش ــات به منظ مداخ
بیماری هــای قلبی وعروقــی اصــاح رژیــم 
ــل  ــه عوام ــرد ک ــی اســت.باید توجــه ک غذای
ــی  ــای قلبی وعروق ــروز بیماری ه ــر در ب موث
خــون  چربی هــای  در  اختــال  شــامل 
خــون،  کلســترول  ســطح  باالبــودن  و 
ــی  ــم غذای ــاال، رژی ــی، فشــارخون ب کم تحرک
ــی و  ــارهای روح ــترس و فش ــب، اس نامناس
روانــی، چاقــی و اســتعمال دخانیــات اســت.

کاهش مصرف مواد قندی
مصــرف بیــش از حــد مــواد قنــدی و 
نشاســته ای ماننــد برنــج، ماکارونی، شــیرینی، 
ــابه ها،  ــل و نوش ــا، عس ــکات، مرب ــک، ش کی
ــن فشــارخون  ــاال رفت باعــث افزایــش وزن، ب
ــروز  ــه ب ــر ب ــده و منج ــون ش ــی خ و چرب
می شــود.  قلبی وعروقــی  بیماری هــای 
بنابرایــن بایــد در برنامــه غذایــی روزانــه 
ــودداری  ــا خ ــدازه آنه ــش از ان ــرف بی از مص

ــرد. ک

روغن زیتون استفاده از
از روغن هــای مایــع ماننــد روغــن زیتــون 
و روغــن آفتابگــردان به جــای روغــن حیوانــی 
ــرای پیشــگیری از  ــد، ب ــی جام ــن نبات و روغ
ــد.  ــتفاده کنی ــون اس ــترول خ ــش کلس افزای
ــا  ــون و مغزه ــن زیت ــرف روغ ــی مص از طرف
به دلیــل کنتــرل انــرژی دریافتــی، بایــد 
روغن هــای  از  بنابرایــن  باشــد.  متعــادل 
مایــع معمولــی )غیــر ســرخ کردنی( و روغــن 
اســتفاده  غذاهــا  ســرخ کردن  در  زیتــون 

ــد. نکنی

کاهش مصرف چربی
ــکان  ــد ام ــا ح ــا را ت ــد غذاه ــعی کنی س
کبابــی  یــا  بخارپــز  آب پــز،  به صــورت 
زیــاد  ســرخ کردن  از  و  کــرده  مصــرف 
ــرف  ــن مص ــد. همچنی ــودداری کنی ــذا خ غ
ــاس،  ــیس، کالب ــده، سوس ــای سرخ ش غذاه
خامــه، چیپــس، پفــک، ســس ها، مغــز، دل و 
ــان  ــه و پاچــه را در برنامــه غذایی ت ــوه، کل قل
کاهــش دهیــد و پوســت مــرغ و چربی هــای 
ــل از  ــرغ را قب ــت و م ــاهده گوش ــل مش قاب
طبــخ جــدا کــرده و از قســمت های کــم 

چــرب گوشــت ها اســتفاده کنیــد.

کاهش مصرف نمک
ــه و  ــگام تهی ــه هن ــد ب مصــرف نمــک بای
ــدان در  ــد و از نمک ــش یاب ــذا کاه ــخ غ طب
ــتفاده  ــفره اس ــر س ــذا و س ــرف غ ــگام ص هن
غذاهــای  مصــرف  از  همچنیــن  نشــود. 
ــی  ــواد غذای ــیاری از م ــده و بس ــرو ش کنس
به دلیــل  آمــاده،  شــده  بســته بندی 
دارابــودن مقادیــر زیــادی نمــک و از مصــرف 
بیــش ازانــدازه غذاهــای شــور ماننــد ماهــی 
ــواع  دودی، آجیــل شــور، چیپــس، پفــک، ان
شــور، سوســیس و کالبــاس خــودداری کنیــد 
و بــرای بهبــود طعــم غــذا و کاهــش مصــرف 

ــد. ــتفاده کنی ــک اس نم

افزایش مصرف فیبر
فیبرهـــا ترکیباتـــی هســـتند کـــه در 
ماننـــد  گیاهـــان  ســـلول های  دیـــواره 
غـــات  میوه هـــا، ســـبوس،  ســـبزی ها، 
وجـــود  مغزهـــا  و  حبوبـــات  کامـــل، 
دارنـــد. مصـــرف فیبرهـــا خطـــر ابتـــا بـــه 
کاهـــش  را  قلبی وعروقـــی  بیماری هـــای 
یبوســـت  از  همچنیـــن  و  می دهنـــد 

می کننـــد. پیشـــگیری 

افزایش مصرف میوه  و سبزی 
از  پیشــگیری  در  ســبزی ها  و  میوه هــا 
قلبــی  بیماری هــای  ماننــد  بیماری هایــی 
ــه   ــرطان ها ب ــواع س ــی از ان ــی و برخ  و عروق
خصــوص ســرطان های سیســتم گوارشــی و 
یبوســت موثرنــد. بنابرایــن توصیــه می شــود 
ــوه  و  ــد می ــج واح ــی پن ــه ال ــه س ــه روزان ک
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــه غذای ــبزی  در برنام س

ــد. کنی

راهکار داشتن قلبی سالم 
منظــم،  ورزش  بدنــی،  فعالیــت  اوال 
متناســب بــا ســن و شــرایط جســمی خــود را 
فرامــوش نکنیــد و روزانــه حداقــل ۳0 دقیقــه 
پیــاده روی کنیــد. دوم اینکــه اســترس و 
فشــارهای روانــی یکــی از عوامــل ابتــا 
بــه بیماری هــای قلبــی اســت، بنابرایــن 
ــا  ــب ب ــورد مناس ــرل و برخ ــای کنت روش ه

ــد. ــاد بگیری ــترس را ی اس
منبع: آرمان
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فرهنگ و هنر

اســـتاندار آذربایجان شـــرقی بـــا اشـــاره 
ــت  ــر از جمعیـ ــزار نفـ ــت ۲00 هـ ــه فعالیـ بـ
ــت  ــن صنعـ ــرش، ایـ ــت فـ ــتان در صنعـ اسـ
را از نظـــر اقتصـــادی بـــرای اســـتان بســـیار 
ــه  ــم بـ ــت: امیدواریـ ــمرد و گفـ ــم برشـ مهـ
ــگاه  ــت اندرکاران، نمایشـ ــام دسـ ــک تمـ کمـ
شـــأن  در  دســـتباف  فـــرش  بین المللـــی 

ــزار شـــود.  تبریـــز برگـ
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی 

نمایشــگاه  پوســتر  از  رونمایــی  مراســم  در 
ــز،  ــران- تبری ــتباف ای ــرش دس ــی ف بین الملل
مســوول  همــه دســتگاه های  آمادگــی  بــر 
ــر  ــه هن ــوط ب ــکل های مرب ــدگان تش و نماین
باشــکوه  برگــزاری  بــرای  فــرش  صنعــت 
ــز  ــرش دســتباف تبری ــی ف نمایشــگاه بین الملل
ــن نمایشــگاه  تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: ای
فرصتــی بــرای رونــق و توســعه صنعــت فــرش 
تبریــز اســت و بایــد بــه بهتریــن شــکل از ایــن 

ــم. ــتفاده کنی ــت اس فرص
وی، فــرش  تبریــز را یکــی از مهم تریــن 
ســرمایه های فرهنگــی آذربایجــان و ایــران 
عنــوان کــرد و گفــت: شــهر تبریــز بــه واســطه 
ظرفیت هــای کم نظیــر در ایــن حــوزه، بــه 
عنــوان پایتخــت جهانــی فــرش دســتباف 
ــبی در  ــون گام مناس ــا تاکن ــد، ام ــاب ش انتخ
ایــن ظرفیت هــا برداشــته  جهــت معرفــی 

ــت. ــده اس نش
بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــی و عرض ــه بازاریاب اینک
چالش هــای صنعــت فــرش تبریــز اســت، 
افــزود: در ایــن زمینــه بایــد از ظرفیــت تجــار 
صاحب نــام همچنیــن رایزنــان بازرگانــی ایــران 

در کشــورهای مختلــف اســتفاده کنیــم.
ــر  ــه فعالیــت ۲00 هــزار نف ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــرش، ای ــت ف ــتان در صنع ــت اس از جمعی
صنعــت را از نظــر اقتصــادی بــرای اســتان 
بســیار مهــم برشــمرد و یــادآور شــد: امیدواریم 
بــه کمــک تمامــی دســت اندرکاران، نمایشــگاه 

ــز  ــأن تبری ــتباف در ش ــرش دس ــی ف بین الملل
ــود. ــزار ش برگ

ــز  ــرش تبری ــان اینکــه ف ــا بی پورمحمــدی ب
تاریخــی  و  فرهنگــی  ظرفیت هــای  معــرف 
ایــران اســت، تصریــح کــرد: بــا تغییــرات 
ــاد  ــادی، ایج ــه اقتص ــه در عرص ــورت گرفت ص
جایگزیــن مناســبی بــرای ســاز و کارهــای 

ــت. ــروری اس ــرش ض ــت ف ــنتی صنع س
همچنیــن  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
آمادگــی اســتان را بــرای برگــزاری دائمــی 
ــز  ــران در تبری ــتباف ای ــرش دس ــگاه ف نمایش
ــی  ــگاه بین الملل ــت: نمایش ــرد و گف ــام ک اع
ســطح  در  آینــده  ســال های  در  فــرش 

می شــود. برگــزار  گســترده تری 
فــرش  بین المللــی  نمایشــگاه  نخســتین 
ــرداد  ــا ۱۳ م ــز از ۹ ت ــران- تبری ــتباف ای دس
ــی  ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــال در مح امس
ــد  ــدان می توانن ــا می شــود و عاقمن ــز برپ تبری
از ســاعت ۱۶ تــا ۲۲ از ایــن نمایشــگاه بازدیــد 

ــد.  کنن

2۰۰ هزار آذربایجانی در هنر 
صنعت فرش دستبافت فعالیت می کنند

آشپزی

غوره مسما

مواد الزم :
ران مرغ                                  ۲ عدد
بادمجان                                   ۵ عدد
پیاز                                        ۲ عدد
فلفل دلمه ای                             ۲ عدد
گوجـــه                              ۳-۴ عـــدد
روغن                                  به مقدار الزم
نمک، فلفل و زردچوبه          به مقدار الزم

ـــوش آب و  ـــای خ ـــوه ه ـــا می ـــتون ب تابس
ـــی  ـــه. یک ـــمزه داره از راه میرس ـــگ و خوش رن
ـــوره  ـــم غ ـــل ه ـــن فص ـــای ای ـــت ه از جذابی
هـــای تـــرش انگـــوره کـــه مـــن از بچگـــی 
عاشقشـــون بـــودم. فصـــل غـــوره و آبغـــوره 
ـــر  ـــوش عط ـــا خ ـــی غذاه ـــه، بعض ـــه میش ک
ـــه  ـــی ک ـــن. غذای ـــر میش ـــمزه ت ـــر و خوش ت
امـــروز میخوایـــم آمـــوزش بدیـــم هـــم از 
ـــم  ـــش میگ ـــن به ـــت. م ـــت غذاهاس اون دس
ـــای  ـــم ه ـــش اس ـــا واقعیت ـــما. ام ـــوره مس غ
ـــان  ـــوره بادمج ـــا غ ـــم داره. مث ـــه ای ه دیگ
ـــن.  ـــش میگ ـــم به ـــان ه ـــمای بادمج ـــا مس ی
مســـمای مـــرغ هـــم میشـــه گفـــت ولـــی 
ــتباه  ــو اشـ ــرغ آلـ ــمای مـ ــا مسـ ــد بـ نبایـ
گرفتـــش. مـــا اینجـــا غـــوره بادمجـــان رو 
ـــت  ـــی از گوش ـــم. ول ـــه میکنی ـــرغ تهی ـــا م ب
خورشـــتی یـــا حتـــی گوشـــت چرخکـــرده 
هـــم میشـــه اســـتفاده کـــرد. حـــاال بریـــم 
ـــه خورشـــت تابســـتونی  ـــه ی ســـراغ طـــرز تهی
ـــون. ـــوره بادمج ـــی غ ـــمزه یعن ـــرش و خوش ت

 
طرز تهیه:

غـــوره  تهیـــه  بـــرای  اول:  مرحلـــه   
بادمجـــان بـــا مـــرغ، از قبـــل بادمجانهـــا را 
ـــد.  ـــف کنی ـــط نص ـــد و از وس ـــت بگیری پوس
ـــاری  ـــم اختی ـــان ه ـــردن کاه بادمج ـــدا ک ج
اســـت. مقـــداری نمـــک روی بادمجانهـــای 
ــاعت  ــک سـ ــید و یـ ــده بپاشـ ــت کنـ پوسـ
کنـــار بگذاریـــد تـــا تلخـــی آنهـــا گرفتـــه 

شـــود.
مرحلــه دوم: بادمجانهــا را در کمــی روغــن 
ســرخ کنیــد. وقتــی یــک طــرف ســرخ شــد 
ــم  ــر ه ــرف دیگ ــا ط ــد ت ــا را برگردانی آنه
ــا را در  ــپس آنه ــود. س ــرخ ش ــی س ــه خوب ب
صافــی یــا روی دســتمال حولــه ای بچینیــد 

ــا روغــن اضافــی گرفتــه شــود.  ت
مرحلـــه ســـوم: تکـــه هـــای مـــرغ را بـــا 
ــده  ــرد شـ ــه خـ ــل دلمـ ــدد فلفـ ــک عـ یـ
ــار قـــاچ، کمـــی  ــاز چهـ و یـــک عـــدد پیـ
ـــد.  ـــه ای بگذاری ـــه در قابلم ـــک و زردچوب نم
ـــانت روی  ـــه دو س ـــد ک ـــدی آب بریزی در ح
ــط  ــعله متوسـ ــاند. روی شـ ــواد را بپوشـ مـ
اجـــازه دهیـــد بـــه جـــوش بیایـــد ســـپس 
شـــعله را کـــم کنیـــد و درب قابلمـــه را 
ببندیـــد. حـــدود ۳0-۴0 دقیقـــه صبـــر 
ـــازه  ـــی اج ـــود. ول ـــه ش ـــرغ پخت ـــا م ـــد ت کنی
ندهیـــد بیـــش از حـــد پختـــه شـــود و وا 
ـــرغ را جـــدا  ـــدت آب م ـــن م ـــد از ای ـــرود. بع ب

کنیـــد و کنـــار بگذاریـــد.
مرحلـــه چهـــارم: در یـــک تابـــه نچســـب دو 
ـــد داغ  ـــد و بگذاری ـــن بریزی ـــق روغ ـــه قاش س
ـــه  ـــه تاب ـــه را ب ـــرغ پخت ـــای م ـــه ه ـــود. تک ش
ـــم از وســـط  ـــا را ه ـــه ه ـــد. گوج ـــل کنی منتق
نصـــف کنیـــد و کنـــار مـــرغ هـــا در تابـــه 
ـــرای  ـــد ب ـــه میتوانی ـــن مرحل ـــد. در ای بگذاری
ـــی  ـــما کم ـــوره مس ـــدن غ ـــر ش ـــوش عط خ

ـــد. ـــرغ بریزی ـــرده روی م ـــران دم ک زعف
ـــرغ  ـــرف م ـــی دو ط ـــم: وقت ـــه پنج  مرحل
ـــه  ـــا پخت ـــه ه ـــته و گوج ـــدی برش ـــا ح ـــا ت ه
ـــک  ـــد. ی ـــارج کنی ـــه خ ـــا را از تاب ـــد، آنه ش
عـــدد پیـــاز و یـــک عـــدد فلفـــل دلمـــه را 
ـــه  ـــان تاب ـــل هم ـــد و داخ ـــرد کنی ـــی خ خال
ـــی  ـــه خوب ـــه و ب ـــی زردچوب ـــا کم ـــد. ب بریزی

ـــد. ـــت بدهی تف
مرحلــه ششــم: وقتــی پیــاز خورشــت 
غــوره مســمای شــما نــرم شــد، وقــت اضافــه 
کــردن غــوره هســت. غــوره تــازه یــا یــخ زده 

ــد. ــد و کمــی تفــت بدهی ــه کنی را اضاف
مرحلــه هفتــم: حــال آب مــرغ را بــه تابــه 
اضافــه کنیــد. بگذاریــد ســس خورشــت 
مســما روی حــرارت مایــم چنــد غــل 

ــد. ــا بیافت ــورد و ج بخ
مرحلــه هشــتم: در آخــر مــرغ و بادمجــان 
و گوجــه را هــم در تابــه بچینیــد. غــوره 
ــی دو  ــد از یک ــما بع ــمزه ش ــمای خوش مس
ــت.  ــردن اس ــل ک ــاده می ــر آم ــه دیگ دقیق

ــان. ــوش ج ن
 

نکته های کلیدی تهیه غوره مسما:
- در تهیـــه مســـمای مـــرغ و بادمجـــان 
ـــه از  ـــتفاده از گوج ـــای اس ـــه ج ـــد ب میتوانی
ـــتفاده  ـــم اس ـــا رب ه ـــی ی ـــه فرنگ ـــوره گوج پ
ـــه  ـــوره گوج ـــه پ ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــد. ب کنی
ــا  ــد تـ ــت بدهیـ ــاز تفـ ــراه پیـ و رب را همـ

ـــود. ـــگ ش ـــوش رن خ
ـــرغ  ـــت م ـــع پخ ـــل موق ـــورت تمای - در ص
ـــه  ـــک تک ـــیر و ی ـــه س ـــد حب ـــد از چن میتوانی

ـــد. ـــتفاده کنی ـــم اس ـــازه ه ـــل ت زنجبی
گوشـــت  بـــا  را  بادمجـــان  غـــوره   -
ـــه  ـــوان تهی ـــم میت ـــفندی ه ـــتی گوس خورش

کـــرد.
منبع: ایران کوک

دریافت مجوز تاسیس اولین صندوق 
پژوهش و فناوری شمالغرب کشور

رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان 
منطقـه آزاد ارس گفـت: مجـوز تأسـیس اولین 
در  دولتـی  غیـر  فنـاوری  و  پژوهـش  صنـدوق 
بین مناطق آزاد و در شـمالغرب کشـور توسـط 

منطقـه آزاد ارس دریافـت شـد.
به گـزارش ایسـنا، محسـن نریمـان در بازدید 
اعـام  بـا  تهـران  اینوتکـس۲0۱۹  نمایشـگاه  از 
ایـن خبـر گفـت: ایـن مجـوز بـرای اولین بـار در 
شـمالغرب کشـور، بـا مشـارکت پـارک علـم و 
فنـاوری آذربایجـان شـرقی از صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی برای منطقه آزاد ارس اخذ شـده است.

وی تصریـح کـرد: ایـن صنـدوق بـا سـرمایه 
اولیـه ۳0 میلیـارد ریـال تشـکیل می شـود و در 
ارس  آزاد  منطقـه  تشـکیل صنـدوق، سـازمان 
بـه میـزان ۳۴ درصـد، پـارک علـم و فنـاوری 
درصـد،   ۱۵ میـزان  بـه  شـرقی  آذربایجـان 
بـه میـزان ۳۴  نـوآوری و شـکوفایی  صنـدوق 
درصـد و شـرکت مهندسـی شـبکه و فنـاوری 
درصـد   ۱7 میـزان  بـه  همگامـان  اطاعـات 

دارنـد. مشـارکت 
نریمـان بـا اشـاره به اهـداف تشـکیل صندوق 
پژوهـش و فنـاوری، خاطرنشـان کـرد: حمایت از 
شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور در اولویـت 
سـازمان منطقه آزاد ارس قـرار دارد و با ایجاد این 
صنـدوق، حمایـت های سـازمان گسـترش نیز از 
فعـاالن این حـوزه در ارس افزایـش پیدا می کند.

وی افـزود: ارایـه خدمـات مالی و تسـهیاتی 
صـورت  بـه  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص  بـه 
یارانـه، تسـهیات کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت، 
پرداخـت تمـام یا بخشـی از سـود تسـهیات و 
جرایـم متعلقـه و ارایـه خدمـات ضمانـت نامـه 
ای بـرای اجرای طـرح های پژوهشـی، فناوری، 
نـوآوری و تجـاری سـازی نتایـج پژوهـش هـا 

توسـط ایـن صنـدوق صـورت خواهـد گرفـت.
آزاد  رئیـس هیـات مدیـره سـازمان منطقـه 
ارس، سـرمایه گـذاری خطـر پذیر در طـرح های 
ارزیابـی و  ارایـه خدمـات  پژوهشـی و فنـاوری، 
امـکان سـنجی طرح هـای کسـب و کار و نظارت، 
ارزش گـذاری پـروژه هـا و طرح های پژوهشـی و 
فنـاوری و مشـارکت و سـرمایه گـذاری در ایجاد، 
توسـعه، راهبـری و توانمندسـازی شـرکت هـای 
پژوهشـی و فنـاوری و دانـش بنیـان را از دیگـر 

مزایـای مهـم تاسـیس ایـن صندوق دانسـت.
سـازمان منطقه آزاد ارس به همراه شـرکت های 
دانـش بنیـان و فـن آور ایـن منطقـه در نمایشـگاه 
INOTEX۲0۱۹ تهـران کـه از ۱۹ تـا ۲۲ خرداد 

در تهـران برگزار شـده، حضور فعالـی دارد.
برقـراری  نمایشـگاه  ایـن  در  ارس  هـدف 
ایـن حـوزه در  فعـاالن  بیـن  مناسـب  ارتبـاط 
کشـور، معرفـی منطقـه آزاد ارس و مزایـای آن 
بـه عنـوان یـک اکوسیسـتم صنعتی، فنـاوری و 
نوآوری کشـور و گسـترش تعامـات بین المللی 

در ایـن حـوزه اسـت.

شــهرام کرمــی، مدیــرکل هنرهــای نمایشــی 
ــر  ــراف تئات ــای اط ــش فض ــرد: پاالی ــوان ک عن
ــا را  ــه نهاده ــکاری هم ــتان هم ــهر و بوس ش
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر وزارت فرهن ــاوه ب ع
پهنــه  طــرح  کــه  صورتــی  در  می طلبــد. 
ــود،  ــی ش ــهرداری اجرای ــوی ش ــی از س رودک
خیلــی از ایــن مشــکات برطــرف خواهــد شــد. 
بــه گــزارش فــارس، معضــل تیرانــدازی 
ــهر و  ــر ش ــراف تئات ــته در اط ــب گذش دو ش
ــی  ــا اتفاق ــی ب ــای فرهنگ ــن فض ــری ای درگی
ناگــوار باعــث شــد کــه دو مرتبــه پرونــده 
مجموعــه  ایــن  اطــراف  در  حریــم  ایجــاد 
ــهر و  ــر ش ــراف تئات ــات اط ــی و معض فرهنگ
ــد  ــر چن ــود. ه ــری ش ــجو پیگی ــتان دانش بوس
ــه مســئوالن  ــم ک ــز شــاهد بودی از گذشــته نی
ــی در  ــای نمایش ــز هنره ــهر و مرک ــر ش تئات
ــد  ــام داده بودن ــی را انج ــه اقدامات ــن زمین ای
امــا متأســفانه بــه دلیــل عــدم همــکاری ســایر 

ــود. ــاده ب ــی نیفت ــا اتفاق نهاده
هنرهــای  کل  مدیــر  کرمــی،  شــهرام 
نمایشــی در ایــن زمینــه در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار تئاتــر فــارس عنــوان کــرد: مجموعــه 
تئاتــر شــهر بــه عنــوان یــک مرکــز بــا اهمیــت 
ــا  ــی م ــی مل ــراث فرهنگ ــده در می ــت ش و ثب
ــر  ــا یــک خاطــره از هنــر تئات ــوأم ب همیشــه ت
ــرای مــردم و هنرمنــدان محســوب می شــود. ب

ــی  ــا گســترش زندگ ــزود: ب ــه اف وی در ادام
تهــران،  شــهر  در  بوســتان ها  و  شــهری 
ــاط  ــزو نق ــه ج ــز ک ــهر نی ــر ش ــه تئات مجموع
مرکــزی و پرتــردد شــهر تهــران محســوب 
می شــود، چنــد ســالی اســت کــه دچــار 
محیــط  در  ویــژه  بــه  محیطــی  آســیب 
پیرامونــی و بوســتانی شــهری شــده اســت 
مســئوالن  و  مدیــران  رســانه ها،  هــم  کــه 
دغدغه منــد فعالیــت هنــری و اجتماعــی بارهــا 

ــا آن  در طــول ســال های گذشــته در رابطــه ب
نگرانــی کرده انــد. ابــراز 

کرمــی همچنیــن افــزود: در شــرایط حاضــر 
ــل  ــه معض ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی آنچ
حفــظ امنیــت در ایــن مــکان پرتــردد بــا 
بوســتان های شــهری، باعــث گســترش پاتــوق 
و رفــت و آمــد اقشــار مختلــف جامعــه شــده و 
اتفاقــی هــم کــه دو شــب گذشــته در اطــراف 
ــدازی افتــاد خــود باعــث  ــا تیران ــر شــهر ب تئات
شــد تــا بیشــتر بــه حــل ایــن معضــل و اقــدام 

همزمــان چنــد نهــاد تمرکــز کنیــم.
ــره  ــه داری و به ــه نگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــرداری از ســاختمان و بنــای تئاتــر شــهر 
وزارت  نمایشــی  هنرهــای  کل  اداره  وظیفــه 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت، اظهار داشــت: 
ــا  ــت آن ب ــراری امنی ــت شــهری و برق ــا هوی ام
نیــروی انتظامــی و نهادهــای حــوزه اجتماعــی 

ــئولیت را  ــن مس ــم ای ــا ه ــد ب ــه بای ــت هم اس
ــط  ــا محی ــد ت ــه دوش بکشــند و کمــک کنن ب

ــود. ــش ش ــه پاالی ــن مجموع ــون ای پیرام
ــر  ــی ب ــه مبن ــی ک ــاره اقدامات ــی درب کرم
ــراف آن  ــهر و اط ــر ش ــت در تئات ــاد امنی ایج
ــا  ــون ب ــته تاکن ــت: از گذش ــام داده اند،گف انج
ــس،  ــدگان مجل ــهر، نماین ــورای ش ــای ش اعض
نیــروی انتظامــی و مدیــران شــهری زیــاد 
جلســه داشــتیم در همیــن چنــد روز گذشــته 
ــبختانه  ــم، خوش ــزار کردی ــاتی برگ ــم جلس ه
همــه نهادهــای مرتبــط در ایــن موضــوع 

ــد. ــه دارن ــی و دغدغ نگران
اینکــه  ضمــن  افــزود:   ادامــه  در  وی 
اگــر طــرح پهنــه رودکــی کــه شــهرداری 
اجرایــی  کــرده،  مطــرح  را  آن  سال هاســت 
شــود بــه نظــرم خیلــی از ایــن مشــکات 
ــم  ــی ه ــکل مقطع ــه ش ــد. ب ــد ش ــع خواه رف

اتفاقاتــی چــون کنتــرل بیشــتر از ســوی نیروی 
ــا  ــی واقع ــت ول ــد گرف ــی صــورت خواه انتظام
ــح  ــزی صحی ــدت برنامه ری ــرای دراز م ــد ب بای
شــود چــرا کــه ایــن مرکــز پاتــوق یــک ســری 
گروه هــای خــاص شــده اســت کــه بــرای 
ــر  ــن بوســتان و تئات ــه ای ــدگان ب ــه کنن مراجع

ــت. ــتی اس ــای ناشایس ــهر فض ش
کرمــی دربــاره مســئله دستفروشــان اطــراف 
تئاتــر شــهر نیــز گفــت: ایــن هــم در چند ســال 
اخیــر بــه مشــکات مــا اضافــه شــده اســت کــه 
عــاوه بــر ازدحــام در فضــای محیطــی، بافــت 
ــراز  ــن اب ــت. ضم ــر داده اس ــز تغیی ــا را نی فض
تأســف از ایــن امــر بایــد بگویــم کــه ایــن خــود 
ــزی  ــه ری ــه برنام ــت ک ــداری اس ــر و هش تلنگ
ــش  ــون پاالی ــط پیرام ــا محی ــیم ت ــته باش داش
ــاز هــم تأکیــد می کنــم  شــود. ضمــن اینکــه ب
ــده وزارت  ــا برعه ــه صرف ــن قضی مســئولیت ای
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیســت و نهادهــای 
دیگــر بــه ویــژه مدیریــت شــهری نیــز بایــد در 

ایــن زمینــه پیــش قــدم شــوند.
ــعید  ــوب س ــه مکت ــه نام ــاره ب ــا اش وی ب
اســدی اخیــرا بــه شــورای شــهر دربــاره 
ــروز  ــت: دی ــهر گف ــر ش ــون تئات ــط پیرام محی
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــی ب ــه خوب ــا جلس ــم م ه
ــروی  ــای نی ــه اکیپ ه ــد ک ــرر ش ــتیم. مق داش
انتظامــی در اطــراف تئاتــر شــهر بیشــتر شــوند 
ــکان  ــن م و از تجمــع  پاتوق هــای خــاص در ای
ــا شــورای  خــودداری شــود. گفت گویــی هــم ب
شــهر داشــتیم و قــرار شــد طــرح پهنــه 

ــود. ــال ش ــی دنب رودک
افــزود:  نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل 
ــوع را  ــن موض ــهری ای ــت ش ــم مدیری امیدواری
ــه آنچــه  ــرار دهــد چــرا ک ــت خــود ق در اولوی
اهمیــت دارد امــروز میــراث فرهنگــی و هنــری 

ــت. ــا اس م

کرمی:

 امنیت تئاتر شهر مدیریت جدی شهری را می طلبد 

ایجـــاد رشـــته هـــای کاربـــردی ،علمـــی و 
بـــروز در دانشـــگاه تبریـــز مـــورد توجـــه مدیریـــت 
جدیـــد ایـــن دانشـــگاه قـــرار گرفتـــه و در همیـــن 
ـــته ی  ـــاد رش ـــا ایج ـــار ب ـــن ب ـــرای اولی ـــتا ب راس
کارشناســـی ارشـــد حســـابداری در دانشـــکده 
ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــت موافق ـــاد و مدیری ی اقتص

ـــا  ـــر علیرض ـــا، دکت ـــگار م ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ــاد و  ــکده ی اقتصـ ــس دانشـ ــل زاده رئیـ فضـ
مدیریـــت دانشـــگاه تبریـــز بـــا اعـــام ایـــن 
ـــک  ـــول نزدی ـــفانه در ط ـــت :متأس ـــب گف مطل
ـــگاه  ـــیس دانش ـــان تاس ـــه از زم ـــت ده ـــه هش ب
ـــور  ـــگاه کش ـــن دانش ـــوان دومی ـــه عن ـــز ب تبری
ایجـــاد رشـــته ی مهـــم و کاربـــردی حســـابداری 
ـــی  ـــی از کارشناس ـــع تحصیل ـــه ی مقاط در هم
ـــه  ـــود ک ـــده ب ـــول مان ـــرا مغف ـــا دکت ـــه ت گرفت
ـــاد  ـــکده ی اقتص ـــاد دانش ـــا ایج ـــبختانه ب خوش
ـــن  ـــاد چنی ـــز ایج ـــگاه تبری ـــت در دانش و مدیری
رشـــته ی مهـــم علمـــی و کاربـــردی مـــورد 
ـــام  ـــنجی و اع ـــا نیازس ـــت و ب ـــرار گرف ـــه ق توج
ـــا و مؤسســـات  ـــا و ســـازمان ه ـــاز دســـتگاه ه نی
ــدازی  ــات راه انـ ــی مقدمـ ــی و دولتـ خصوصـ
ایـــن رشـــته در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد 
فراهـــم شـــد و بـــزودی پذیـــرش دانشـــجو از 
ـــد  ـــی ارش ـــری کارشناس ـــور سراس ـــق کنک طری
موسســـات امـــوزش عالـــی کشـــور دانشـــجو 
پذیرفتـــه خواهـــد شـــد.چراکه هـــم اکنـــون 
یکـــی از مشـــکات اساســـی مؤسســـات و 

ســـازمان هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی بـــه 
ـــی ضعـــف  ـــدی و صنعت ـــای تولی ـــژه واحـــد ه وی
ـــل  ـــه و تحلی ـــی و تجزی ـــابداری و حسابرس حس
ـــفافیت در  ـــکل ش ـــی و مش ـــای مال ـــورت ه ص
ـــی  ـــدی علم ـــه بن ـــدازه گیری،طبق ـــناخت، ان ش
ـــای  ـــورت ه ـــه ی ص ـــت و تهی ـــه ای، ثب و حرف
ــده ی  ــکات پیچیـ ــه مشـ ــی و در نتیجـ مالـ

ـــوده اســـت. دکتـــر فضـــل زاده  عـــدم شـــفافیت ب
ـــعه ی  ـــه توس ـــب ک ـــن مطل ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ب
ـــز  ـــگاه تبری ـــابداری در دانش ـــای حس ـــته ه رش
ـــد  ـــت جدی ـــر مدیری ـــرا مدنظ ـــع دکت ـــا مقط ت
دانشـــگاه اســـت افـــزود بـــا جـــذب اســـاتید 
ممتـــاز در رشـــته ی حســـابداری انشـــااهلل 
در اینـــده ای نـــه چنـــدان دور شـــاهد راه 

ـــته  ـــن رش ـــرای ای ـــی و دکت ـــدازی کارشناس ان
ـــم  ـــت خواهی ـــاد و مدیری ـــکده ی اقتص در دانش
 )DBA( بـــود وعـــاوه بـــران در مقطـــع
بـــا گرایـــش حســـابداری نیـــز مبـــادرت بـــه 
ــران  ــان و مدیـ ــجو از کارشناسـ ــذب دانشـ جـ
ارشـــد حســـابداری موسســـات دولتـــی و 

خصوصـــی اقـــدام خواهیـــم کـــرد.

ایجاد رشته ی کارشناسی ارشد حسابداری در دانشگاه تبریز

رفع مشکالت آب واحد های تولیدی 
توسط اب و فاضالب مراغه

ــد و جلســه مشــترک معــاون محتــرم  بازدی
فرمانــداری  عمرانــی  امــور   هماهنگــی 
بــا مدیرعامــل و  شهرســتان ویــژه مراغــه 
ــه در  ــهند مراغ ــهد س ــرکت ش ــئولین ش مس
جهــت رفــع مشــکات آب ایــن واحــد تولیــدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی و آمــوزش 
ــه؛  در  ــاب مراغ ــرکت آب و فاض ــی ش همگان
راســتای حمایــت از رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبــری و تحقــق در مورد شــعار امســال » رونق 
ــه ریاســت معــاون  تولیــد » جلســه مشــترک ب
ــداری  ــی فرمان ــور عمران ــی ام ــرم هماهنگ محت
ویــژه مراغــه  جنــاب آقــای مهنــدس مســکینی 
و بــا حضــور مهنــدس ســلیمانی  رئیــس هئیــت 
ــل شــرکت آب و فاضــاب  ــر عام ــره و مدی مدی
ــترکین  ــات مش ــرم خدم ــاون محت ــه و مع مراغ
ایــن شــرکت مهندس رزی و مســئولین شــرکت 
ــن آب  ــوص تامی ــه در خص ــهند مراغ ــهد س ش
ــوط  ــای مرب ــه ه ــن تعرف ــاز و همچنی ــورد نی م
ــن شــرکت بررســی و راهکارهــای  ــاء ای ــه آبه ب
ــه و مشــکل آب شــرکت شــهد ســهند  الزم ارائ
ــن  ــدای ای ــد .در ابت ــه حــل و فصــل گردی مراغ
جلســه گزارشــی از مشــکات مربــوط بــه ایــن 
ــن شــرکت  ــدی توســط ریاســت ای واحــد تولی
ــد و در ادامــه ، مهنــدس مســکینی  ــه گردی ارائ
معــاون محتــرم فرمانــدار بــا تشــکر از حمایــت 
ــه  ــی وقف ــاش ب ــدس ســلیمانی و ت ــای مهن ه
همــکاران  شــرکت آب و فاضــاب مراغــه از 
توجــه و پیگیــری هــای بعمــل آمــده در جهــت 
ــدی تشــکر و  ــن واحــد تولی ــع مشــکات ای رف
قدارانــی نمودنــد . الزم بذکــر می باشــد شــرکت 
راســتای تحقــق  فاضــاب مراغــه در  و  آب 
ــت  ــری در جه ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
حمایــت از رونــق تولیــد ، و اســتمرار تولیــد در 
شهرســتان و رفــع موانــع و مشــکات آب ، 
ــه  ــا و کارخان ــا تمــام واحده ــاده همــکاری ب آم

هــای تولیــدی مــی باشــد.
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نصیرزاده:

مالکیت ماشین سازی به مالکیت 
استقالل و پرسپولیس بستگی دارد! 

ــت: ۴  ــازی گف ــگاه ماشین س ــل باش مدیرعام
گزینــه بــرای انتخاب ســرمربیگری و ان شــاءاهلل 

ــم.  ــام می کنی ــردا اع ف
بــه گــزارش فــارس، هوشــنگ نصیــرزاده، در 
مــورد جلســه دیــروز ایــن باشــگاه بــرای تعیین 
ــم ماشین ســازی گفــت:  ــی تی تکلیــف کادر فن
در جلســه دیــروز تصمیمــی گرفتــه نشــد، 
چــون جلســه کامــل نبــود و بــه همیــن خاطــر 
ــول شــد. انتخــاب  ــردا موک ــه ف ــن جلســه ب ای
ــدام  ــه ک ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــرمربی بس س
یــک بــه اهــداف باشــگاه نزدیــک تــر هســتند. 
مــا ۴ گزینــه بــرای انتخــاب ســرمربیگری 
ــه  ــه گرفت ــا برنام ــم و از آنه ماشین ســازی داری
شــده  کــه ان شــاءاهلل فــردا تکلیــف آن مشــخص 

می شــود و اعــام می کنیــم. 
نصیــرزاده در مــورد این کــه دوس ســانتوس 
ــد  ــود خری ــه می ش ــه گفت ــی ک ــع برزیل مداف
ــود،  ــد ب ــازی خواه ــازی از تراکتورس ماشین س
ــد.  ــم ایــن اخبــار از کجــا می آی گفــت: نمی دان
مــن در جریــان ایــن مســئله نیســتم تــا امــروز 
کــه بــا شــما صحبــت می کنــم اتفاقــی در ایــن 

مــورد نیفتــاده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ممکــن اســت ایــن انتقــال از جانــب مالکیــت 
دو باشــگاه صــورت گرفتــه باشــد، گفــت: خبــر 
ایــن  نیســت.  این طــور  احتمــاال  و  نــدارم 
و  نیســت  تراکتورســازی  بازیکــن  بازیکــن، 
ــازی  ــور ب ــًا در تراکت ــده اســت. او قب ــازه آم ت
ــه هــر حــال مــن چیــزی  می کــرده اســت و ب
در مــورد ایــن انتقــال نمی دانــم و چیــزی 

ــت. ــوم نیس معل
در  ماشین ســازی  باشــگاه  مدیرعامــل 
ــن باشــگاه  ــت ای ــال مالکی ــورد موضــوع انتق م
گفــت: مالکیــت باشــگاه مــا هم چنــان بــه 
ــت باشــگاه  ــی اســت. مالکی ــوت خــودش باق ق
و  اســتقال  مالکیــت  بــه  ماشین ســازی 
پرســپولیس بســتگی دارد. آن هــا حــل شــوند، 
بــرای مــا هــم حــل می شــود. فعــا هــم وزارت 

ــوزی! ــم زن ــت و ه ورزش هس

قهرمــان ســابق وزنــه بــرداری المپیــک 
بزرگتریــن  مربیــان  مــداوم  گفت:جابجایــی 
ریســک و خطــر را بــرای آینــده وزنــه بــرداری 
دارد و حــس اعتمــاد را بیــن مربــی و ورزشــکار 

ــد.  ــی ده ــم کاهــش م ه
بـه گـزارش ایسـنا، حسـین توکلـی دربـاره 
تأثیـر نبـود کادر فنـی ثابـت در تیم هـای پایـه 
وزنـه بـرداری بیان کـرد: ابتدا به خاطر تاشـی 
کـه جوانـان ما داشـتند و تکرار جایگاه نخسـت 
جهـان تبریـک مـی گویـم. مسـئله ای کـه در 
ورزش ایـران وجـود دارد وزنـه بـرداری هـم در 
آن سـرآمد اسـت، ایـن اسـت کـه چـون آنقـدر 
اسـتعداد خـوب داریـم کـه بـا این مشـکات و 
برنامه ریزی هـا بازهـم قهرمـان جهان می شـویم 
ضعف هایمـان  می شـود  باعـث  نهایـت  در  کـه 
را نبینیـم. مـا اسـتعداد ذاتـی داریـم و اینکـه 
روی  شـود  باعـث  نبایـد  می شـویم  قهرمـان 
ضعف هـای کـه در برنامه ریـزی و کار حرفـه ای 

وجـود دارد، درپـوش گذاشـت.
ــی  ــرمربی و مرب ــی س ــه داد: جابجای او ادام
نوجوانــان و جوانــان بزرگتریــن ریســک و خطــر 
را بــرای آینــده وزنــه بــرداری دارد. شــاید 
ــته  ــا را بس ــم و دهان ه ــه گرفتی ــد نتیج بگوین
ایــم امــا پشــت ایــن موفقیــت مشــکاتی هــم 
بــه وجــود می آیــد کــه ممکــن اســت مدیــران 
ــا  ــن ب ــد. م ــرو کن ــش روب ــا چال ــدی را ب بع
ــان را  ــرده ام و شرایطش ــه کار ک ــای پای رده ه
مــی دانــم از طرفــی اصــل کار بزرگســاالن، در 
ــان اســت و کســی  ــان و جوان ــای نوجوان تیم ه
کــه در ایــن رده هــا کار می کنــد بایــد ظرافــت 
ــداً  ــد چــون بع ــه خــرج بده کاری بیشــتری ب

ــر داد. ــزی را تغیی ــوان چی ــر نمی ت دیگ
نفـرات  تمـام  گفـت:  همچنیـن  توکلـی 
و  کشـند  مـی  زحمـت  پایـه  تیم هـای  بـرای 
مـن مشـکلی بـا شـخص خاصـی نـدارم بلکـه 
مشـکل مـن بـا چهارچوب و سـاختار کار اسـت 
را  مـن  کـه صحبت هـای  کسـانی  امیـدوارم  و 
می خواننـد دیگـر جـای هیچ شـک و شـبهه ای 
ادامـه  روش  ایـن  اگـر  نمانـد.  باقـی  برایشـان 
داشـته باشـد، بـه لحـاظ سـاختاری و فرهنگی 
بـه مشـکل بـر می خوریـم. اینکـه تا یـک مربی 
می خواهـد پروسـه ای را شـروع کنـد و یـا یـک 
تکنیـک و سـاختاری را آغـاز کند جابجا شـود، 

اتفـاق خوبـی نیسـت.
کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  توکلـی 
جابجایـی مـدام مربیـان می تواند حـس اعتماد 

و ارتبـاط نزدیـک را بیـن نوجوانـان و جوانـان و 
مربـی ایجـاد کنـد، تصریـح کـرد: اعتمادها کم 
کـم ضعیف تر می شـود چـون شـاگرد از جایگاه 
کاری مربـی کـه او را نصیحـت می کنـد و یـا 
بـا او حـرف می زنـد، اطمینانـی نـدارد. بـه هـر 
حـال مربـی و شـاگرد در کنار هـم روزهای تلخ 
و شـیرین و بـرد و باخت هـای زیـادی را تجربـه 
می کننـد کـه بعـداً می تواننـد در کنـار هـم از 
ایـن تجربه هـا اسـتفاده کنند اما در این شـرایط 
ورزشـکار نمی دانـد مربـی او را واقعاً به درسـتی 

می شناسـد یـا نـه.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی وزنـه بـرداری در 
اینکـه  بـر  مبنـی  دیگـری  پرسـش  بـه  پاسـخ 
بتواننـد  جوانـان  ایـن  بـود  امیـدوار  می تـوان 
جـای قهرمانان بزرگسـاالن را پـر کنند، تصریح 
کـرد: مـا اسـتعداد زیـادی داریـم اما بحـث این 
اسـت در ایـن 8 تـا ۱0 سـال اخیـر چـه تعـداد 
از ایـن جوان هـا کـه روی آنهـا کار شـده به تیم 
بزرگسـاالن رسـیده اند و این خیلی مهم اسـت. 
برنامـه ریـزی بـرای جوان هـا بایـد بـه گونـه ای 
باشـد کـه خیلی ها حفـظ شـوند. جوان ها خیلی 
نیـاز بـه حمایـت دارنـد و البتـه نیاز هـم دارند 
کـه خیلی بـه آنها بـال و پر ندهیـم و محافظت 
کنیـم. بـرای نمونه آنقـدر به علی داودی فشـار 
آوردنـد و تعریف و تمجیدهایـی از رکوردهایش 
داشـتند کـه در نهایـت روز مسـابقه باخـت. از 
ایـن رو عاوه بـر حمایت باید تدبیـر هم در کار 

باشـد چراکـه هر چیـزی حـدی دارد.
ــاور  ــم از مش ــا بتوانی ــه م ــه داد: اینک او ادام
ــتفاده  ــم اس ــار تی ــوب کن ــناس های خ و روانش
ایــن  البتــه  اســت  خوبــی  اتفــاق  کنیــم، 
ــار  ــواره کن ــد هم ــاورها و روانشــناس ها بای مش
ورزشــکاران باشــند و اینکــه ۱0-۲0 روز بیایند 
ــدارد. از  ــده ای ن ــد فای ــم برون ــفر ه ــک س و ی
ــتعداد و  ــه اس ــانی ک ــا کس ــن جوان ه دل همی
تفکــر حرفــه ای دارنــد می تــوان بــه تیــم ملــی 

ــرد. ــق ک ــاالن تزری بزرگس

تیــم تراکتورســازی تاکنــون در فصــل نقــل 
و انتقــاالت ۴ بازیکــن جدیــد بــه خدمــت 
گرفتــه کــه هــر کــدام از آنهــا بــا یــک شــرایط 
ــد.  ــم درآمده ان ــن تی ــت ای ــه عضوی ــاوت ب متف
بــه گــزارش تســنیم، باشــگاه تراکتورســازی 
کــه روزهــای گذشــته هیــچ حرکتــی در بــازار 
ــود،  ــداده ب ــان ن ــود نش ــاالت از خ ــل و انتق نق
ــا ۴ بازیکــن قــرارداد امضــا کــرد. روز شــنبه ب

خانــزاده،  محمدرضــا  مظاهــری،  رشــید 
ســعید مهــری و مهــدی تیکــدری؛ ۴ بازیکنــی 
بودنــد کــه رســماً بــه تراکتورســازی پیوســتند 
تــا در لیــگ نوزدهــم پیراهــن ایــن تیــم را بــر 

تــن کننــد.
ایـــن ۴ بازیکـــن در حالـــی بـــه تراکتورســـازی 
پیوســـتند کـــه هـــر کـــدام از آنهـــا پیـــش 
ــی را  ــای متفاوتـ ــز روزهـ ــور در تبریـ از حضـ
ــه در  ــی کـ ــه جالبـ ــد. نکتـ ــپری کرده انـ سـ
ایـــن میـــان بـــه چشـــم می خـــورد، پاتَـــک 
ــپاهان  ــپولیس و سـ ــه پرسـ ــازی بـ تراکتورسـ
ــگاه  ــن باشـ ــک ایـ ــه مالـ ــی کـ ــت؛ جایـ اسـ
موفـــق شـــده دو بازیکنـــی کـــه پرســـپولیس 
ـــد را  ـــان بودن ـــال جذب ش ـــه دنب ـــپاهان ب و س

بـــه تبریـــز بکشـــاند.

مظاهری؛ از روسیه تا پرسپولیس
ذوب آهــن  در  مظاهــری  رشــید  محمــد 
ــام  ــل شــد و توانســت ن ــره تبدی ــک چه ــه ی ب
خــودش را بــر ســر زبان هــا بینــدازد. مظاهــری 
ــرای  ــن، ب ــور در ذوب آه ــال حض ــد از ۴ س بع

اولیــن بــار توســط کارلــوس کــی روش بــه تیــم 
ــی دعــوت شــد. مل

ــام  ــیه و ج ــی ۲0۱8 روس ــام جهان او در ج
امــارات  در  کــه   ۲0۱۹ آســیای  ملت هــای 
ــم  ــان تی ــه دروازه ب ــی از س ــد، یک ــزار ش برگ

ــود. ــورمان ب ــی کش مل
بحـــث  مـــدام  در ســـال  های گذشـــته 
ــرح  ــن مطـ ــری از از ذوب آهـ ــی مظاهـ جدایـ
می شـــد، امـــا او در نهایـــت در اصفهـــان 
نهایـــت  او  حـــال،  ایـــن  بـــا  می مانـــد. 
ـــه  ـــد و ب ـــدا ش ـــن ج ـــماً از ذوب آه ـــال رس امس

تراکتورســـازی تبـــری پیوســـت.
البتـــه پرســـپولیس هـــم دیگـــر مشـــتری 
مظاهـــری بـــود و قصـــد داشـــت در صـــورت 
ـــت  ـــه خدم ـــری را ب ـــد، مظاه ـــی بیرانون جدای
راهـــی  نهایـــت  در  مظاهـــری  بگیـــرد. 

ــد. ــازی شـ تراکتورسـ

خانزاده؛ ملی پوش سابق
ــی  ــر بازیکن ــز دیگ ــزاده نی ــا خان محمدرض
بــود کــه در زمــان حضــور کارلــوس  کــی روش 
ــوت  ــوت شــد. دع ــی دع ــم مل ــه تی توانســت ب
ایــن مدافــع بــه تیــم ملــی همــواره بــا 
انتقــادات زیــادی مواجــه بــود. بــا ایــن حــال او 
یکــی از مهره هــای ثابــت تیــم ملــی در زمــان 

ــد. ــاب می آم ــه حس ــی روش ب ــوس ک کارل
 خانــزاده پیــش از ایــن در تیم هایــی ماننــد 
ــتان و  ــوالد خوزس ــن، ف ــپولیس، ذوب آه پرس
ــا  ــز ب ــرده و ســال گذشــته نی ــازی ک ــده ب پدی
قــراردادی نجومــی راهــی تیــم االهلــی امــارات 
ــط ۱۳  ــارات فق ــال، او در ام ــن ح ــا ای ــد. ب ش
بــازی بــرای تیمــش انجــام داد و در جــام 
ملت هــای آســیا هــم نتوانســت در لیســت 

ــته باشــد. ــی حضــور داش ــم مل ــی تی نهای
خانــزاده حــاال بــه تراکتورســازی پیوســته و 
ــم شــده  ــن تی ــن محمــد طیبــی در ای جایگزی
اســت. مدافــع جدیــد تراکتورســازی در صــدد 
ــود  ــی خ ــی قبل ــد ناکام ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
ــی  ــم مل ــه تی ــر ب ــار دیگ ــرده و ب ــران ک را جب

ــد. برس
مهری؛ بومی آذربایجان

ــه  ــت ک ــی اس ــر بازیکن ــری دیگ ــعید مه س
تراکتورســازی  بــه  را  پیوســتنش  تاکنــون 
ــی  ــه زاده یک ــن ک ــن بازیک ــرده. ای ــی ک قطع
از شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت، 
ــد  ــه حســاب می  آی نخســتین بازیکــن بومــی ب
ــا  ــرارداد امض ــازی ق ــا تراکتورس ــال ب ــه امس ک

ــرده. ک
مهــری فصــل گذشــته عملکــرد خوبــی 
از  یکــی  و  داشــت  ماشین ســازی  تیــم  در 

بازیکنــان تاثیرگــذار تیمــش بــود.
ــا رؤیاهــای زیــادی  ایــن وینگــر ۲۴ ســاله ب
ــت  ــدوار اس ــده و امی ــازی ش ــی تراکتورس راه
ــازی کــردن پیــدا  کــه در ایــن تیــم فرصــت ب

کنــد.

تیکدری؛ پدیده لیگ دسته یک
پیوســتن مهــدی تیکــدری به تراکتورســازی 
ــا  ــی ب ــاً زمان ــادی داشــت. او دقیق حواشــی زی
تراکتورســازی قــرارداد داخلــی امضــا کــرد 
کــه مســابقات لیــگ برتــر و لیــگ دســته یــک 
هنــوز بــه اتمــام نرســیده بــود. همیــن موضــوع 
ــری  ــک س ــدن ی ــود آم ــه وج ــث ب ــم باع ه
ــی  ــد و حت ــن ش ــن بازیک ــرای ای ــی ب حواش
ــی  ــم در پ ــان را ه ــس کرم ــگاه م ــه باش بیانی

ــت. داش
تیکــدری در ادامــه فصــل را بــه هــر شــکلی 
ــان جــدا  ــرد و از مــس کرم ــام ک ــود تم ــه ب ک
ــگ  ــده لی ــوان پدی ــه عن ــن بازیکــن ک شــد. ای
ــه خــود اختصــاص داده،  دســته یــک را هــم ب
ــا  ــاله امض ــراردادی ۴ س ــازی ق ــا تراکتورس ب

کــرده اســت.
بــه  خواهــان  هــم  ســپاهانی ها  البتــه 
ــن  ــا ای ــد، ام ــدری بودن ــری تیک ــت گی خدم
بازیکــن در نهایــت بــه تراکتورســازی پیوســت.

روانشناسیپاَتک به پرسپولیس و سپاهان به سبک زنوزی

عالئم و نشانه های اختالل
 چند شخصیتی

بارزتریـن نشـانه ی بیمـاری چند شـخصیتی 
نمایـان شـدن دو یـا چنـد شـخصیت یـا هویت 
متمایـز در وجود یک شـخص اسـت. شـخصیت 
یـا هویتـی که بـر روی افـکار و رفتار تأثیرگـذار و 
بـر آن ها تسـلط داشـته باشـد. فراموشـی اثرگذار 
و گسـترده ی اطاعاِت کلیدِی شـخصی، نشـانه 
ی دیگـر ایـن اختـال اسـت. به عـاوه ی این ها، 
کسـی که به اختال چند شـخصیتی مبتاست، 
بـرای هریـک از شـخصیت هایی کـه در او نمایان 
می شـود، خاطراتی منحصربه فرد دارد که متمایز 

از خاطـرات دیگر شـخصیت هایش اسـت.
ایـن  از  نـژاد هرکـدام  سـن، جنسـیت یـا 
و  اسـت  دیگـری  از  متفـاوت  شـخصیت ها 
رفتـار، حالـت و شـیوه ی صحبـت کـردن، بـا 
نمایان شـدن هریـک از شـخصیت ها، متفاوت 
خواهـد بـود. ایـن شـخصیت ها گاهـی شـکل 
افـراد خیالـی و گاهـی شـکل حیوانـات را بـه 
خـود می گیرنـد. نمایـان شـدن هر شـخصیت 
و تسـلط آن بـر رفتـار و افـکار، بـه اصطـاح 
»تعویـض شـخصیت« نـام گرفتـه اسـت )بـه 
ایـن معنـا کـه شـخصیتی جـای خـود را بـه 
شـخصیت دیگـری بدهـد(. بعضی افـراد چند 
ثانیـه یـا چنـد دقیقـه یک بـار دچـار تعویض 
شـخصیت می شـوند و بعضـی دیگـر، چند روز 
یـک بـار. روان درمانگـر ممکـن اسـت بتوانـد 
بـا هیپنوتیـزم کـردن بیمـار، شـخصیت های 
مختلـف او را به خواسـته هایش پاسـخگو کند.

فـرد مبتـا بـه بیمـاری چنـد شـخصیتی، 
ممکـن اسـت در کنار نشـانه های یاد شـده دچار 
اختـاالت روانـی دیگـری هم باشـد. نشـانه های 
رایـج ایـن اختـاالت عبارت انـد از: افسـردگی؛ 
نوسـان خلقی؛ تمایات خودکشـی؛ اختال های 
مربـوط به خواب )بی خوابی، وحشـت های شـبانه 
و راه رفتـن در خـواب(؛ اضطـراب، وحشـت زدگی 
)یـا حمله ی هـراس( و فوبیا؛ سـوءِمصرف الکل و 
مـواد مخدر؛ آداب وسواسـی و جبری )بی اختیار(؛ 
نشـانه هایی شـبیه بـه نشـانه های روان پریشـی 
)مثـل توهم های دیداری و شـنیداری(؛ اختاالت 

مربوط بـه تغذیه.
اختـال  احتمالـی  نشـانه های  دیگـر  از   
سـردرد،  بـه  می تـوان  شـخصیتی  چنـد 
فراموشـی، نداشـتن درک از زمـان، خلسـه و 
تجربه هـای خـارج از بـدن اشـاره کـرد. بعضی 
از افـراد مبتـا بـه ایـن اختـال متمایـل بـه 
رفتارهـای خودآزارانـه، خودویرانگرانـه و حتی 
در  خشـونت  )هـم  می شـوند  خشـونت آمیز 
قِبـال خـود و هم خشـونت در قِبـال دیگران(. 
چنـد  بیمـاری  از  کـه  کسـی  نمونـه،  بـرای 
شـخصیتی رنـج می بـرد، ممکـن اسـت تـن 
بـه کارهایـی بدهد کـه در حالت عـادی انجام 
نمی دهـد؛ کارهایـی چـون رانندگی با سـرعت 
زیـاد یـا دزدیـدن پول از دوسـت یـا کارفرما و 
ایـن در حالـی اسـت کـه انـگار نیرویـی غیر از 
خودشـان آن هـا را وادار بـه انجـام ایـن کارهـا 
این طـور  را  احسـاس  ایـن  بعضـی  می کنـد. 
کنیـم  فـرض  اگـر  کـه  می کننـد  تعریـف 
بدن شـان خـودرو اسـت، به جـای آنکـه پشـت 
فرمـان نشسـته باشـند، مسـافر آن هسـتند.

 
عاملی موجب چند شخصیتی شدن؟ 

چنـد  افـراد  زندگـی  تاریخچـه  بررسـی 
شـخصیتی نشـان مـی دهـد کـه سـابقه مـورد 
سـوء رفتارهـای جسـمی- روانی و بیـش از همه 
جنسـی قرار گرفتن در دوران کودکی آنها وجود 
داشـته اسـت. بسـیاری از آنها از جانب فرد مورد 

اعتمـاد خـود، مـورد آزار قـرار گرفتـه اند.
 در ایـن وضعیـت کودک از ایـن اختال به 
عنـوان نوعـی دفـاع اسـتفاده می کنـد. جنبه 
هـای مختلـف شـخصیت اصلـی او از هـم جدا 
مـی شـوند )تجزیه می شـود( و هر شـخصیت 
هیجـان یـا حالـت الزم را ظاهـر مـی سـازد. 
وقتـی سـو« رفتـار روی می دهد کـودک برای 
محافظـت از خـود از ضربـه یـا جـدا کـردن 
خـود از اعمـال وحشـت انگیـز، اساسـا تبدیل 
بـه شـخص دیگری می شـود کـه سـو« رفتار 
بـرای او روی نمـی دهـد و ممکن نیسـت روی 
دهد. سـپس این شـخصیت های تجزیه شـده 
در دراز مـدت در شـرایط مختلف خود را ظاهر 
مـی سـازند تـا فـرد خـودش را از تهدیدهـا ی 
هیجانـی غیـر قابـل تحمـل و آسـیب در امان 
نگـه دارد.در برخـی موارد هم علـت بیماری به 
صرع و آسـیب مغزی نسـبت داده شـده است.

 
درمان اختالل چند شخصیتی

روان درمانـی در افـراد مبتـا بـه اختـال 
آگاهـی و  افزایـش  چنـد شـخصیتی، جهـت 
مدیریـت احساسـات و سـازگاری بیشـتر فـرد 
بـرای تحمـل هیجانـات منفـی در مواجهـه با 
عوامـل اسـترس زا، اثـر بخش اسـت. هـدف از 
درمـان، انسـجام پیدا کردن شـخصیت های از 

هم گسـیخته اسـت.
روانـکاوی نیـز از روش هـای درمان اختال 
چنـد شـخصیتی مـی باشـد کـه بـا تحلیـل 
موقعیـت هـا و تجـارب گذشـته بیمـار بـه او 
کمـک مـی شـود تـا نسـبت بـه احساسـات و 
رفتـار خـود بینش پیـدا کنـد. از آن جایی که 
افـراد مبتـا هویـت تجزیـه ای، بسـیار تلقین 
پذیـر هسـتند، هیپنوتیـزم درمانی نیز روشـی 

موثـر جهـت بهبـود آن هاسـت.
منبع: بیتوته

ــوان  ــه عن ــدی ب ــاد مجی ــر انتخــاب فره خب
ــران  ــد ای ــال امی ــم فوتب ــد تی ــرمربی جدی س
ــه نقــل از مدیــر ایــن تیــم منتشــر  درحالــی ب
شــد کــه ســایت فدراســیون فوتبــال ایــن خبــر 

ــت. ــرده اس ــام نک ــمی اع ــور رس ــه ط را ب
ــه گــزارش مهــر، واکنــش تنــد و ســریعی  ب
کــه کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش بــه 
انتخــاب فرهــاد مجیــدی از ســوی فدراســیون 
بــدون  را  وی  انتخــاب  و  داشــتند  فوتبــال 
ــد،  ــام کردن ــاد اع ــن دو نه ــا ای ــی ب هماهنگ
دردســرهای جدیــدی را بــرای فدراســیون 
فوتبــال و در راس آن مهــدی تــاج ایجــاد کــرد.

از  تازگــی  بــه  کــه  فدراســیون  رئیــس 
ــم  ــرمربی تی ــاب س ــیه انتخ ــرای پرحاش ماج
بــا  بــود،  بزرگســاالن خــارج شــده  ملــی 
انتخــاب فرهــاد مجیــدی بــه عنــوان ســرمربی 
ــه  ــد ک ــدی ش ــش جدی ــد وارد چال ــم امی تی

پــای او را بــه جلســه بــا مســئوالن رده بــاالی 
کشــاند. ورزش 

ــاب  ــر انتخ ــنبه خب ــه روز دوش ــس از آنک پ
ــم  ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــدی ب ــاد مجی فره
امیــد اعــام شــد، وزارت ورزش و کمیتــه ملــی 
المپیــک بــدون آنکــه واکنــش رســمی بــه ایــن 
موضــوع داشــته باشــند بــه نقــل از یــک منبــع 
آگاه اعــام کردنــد کــه هیــچ هماهنگــی بــرای 
ــه  ــورت نگرفت ــا ص ــا آنه ــدی ب ــاب مجی انتخ

اســت.
بــه دنبــال بــروز ایــن ناراحتــی مهــدی 
ــی  ــه مل ــاج ســعی کــرد دل مســئوالن کمیت ت
ــاورد  ــه دســت بی ــک و وزارت ورزش را ب المپی
ــن  ــتر از ای ــاد بیش ــن دو نه ــوری ای ــا دلخ ام
بــود کــه بــا گفتگــوی تلفنــی و حتــی نشســت 

ــود. ــرف ش ــوری برط حض
ـــه  ـــرد ک ـــاع ک ـــب اط ـــر کس ـــگار مه خبرن

ـــو  ـــی در گفتگ ـــال حت ـــیون فوتب ـــس فدراس رئی
ـــاالی ورزش اعـــام  ـــا یکـــی از مســـئوالن رده ب ب
ـــوز  ـــدی هن ـــاد مجی ـــاب فره ـــه انتخ ـــرده ک ک
ـــده  ـــی نش ـــال قطع ـــیون فوتب ـــوی فدراس از س
ـــد  ـــت. وی تاکی ـــده اس ـــا نش ـــراردادی امض و ق
مـــی کنـــد کـــه در صـــورت نارضایتـــی ایـــن 
ــدی در  ــور مجیـ ــد حضـ ــی توانـ ــاد مـ دو نهـ
ـــن  ـــا ای ـــه ب ـــد. البت ـــی کن ـــد را منتف ـــم امی تی
پیشـــنهاد تـــاج مخالفـــت و مقـــرر مـــی شـــود در 
ـــک  ـــای المپی ـــی بازیه ـــتاد عال ـــه س ـــتی ک نشس
ـــوع  ـــن موض ـــت ای ـــد داش در وزارت ورزش خواه
ـــرار  ـــد ق ـــورد تایی ـــه م ـــک مصوب ـــوان ی ـــه عن ب
ـــم  ـــدی در تی ـــور مجی ـــکل حض ـــا مش ـــرد ت بگی

ـــود. ـــل ش ـــم ح ـــد ه امی
ــرد  ــی ک ــورش را نم ــه تص ــاج ک ــدی ت مه
دردســر انتخــاب ســرمربی تیــم امیــد برایــش 
بیشــتر از انتخــاب ســرمربی بزرگســاالن باشــد، 

کمیتــه  و  ورزش  وزارت  واکنــش  ایــن  بــا 
ــی و بازگشــت  ــر دو راه ــر س ــک ب ــی المپی مل
ــه دلیــل  ــا ب ــرار داشــت ام ــی ق از تصمیــم قبل
اعــام نــام مجیــدی در رســانه هــا که از ســوی 
حمیــد اســتیلی هــم اعــام شــده بــود، دیگــر 
راه برگشــتی نــدارد و ناچــار اســت حضــور وی 

ــد. ــت کن ــد را مدیری ــم امی در تی
ــا ایــن حــال هنــوز خبــر انتخــاب فرهــاد  ب
ســایت  روی  رســمی  طــور  بــه  مجیــدی 
فدراســیون فوتبــال قــرار نگرفتــه و تــا زمانــی 
کــه ایــن اتفــاق رخ ندهــد نمــی تــوان حضــور 

ــت. ــی دانس وی را قطع

عقب نشینی بی ثمر رئیس؛

چرا فدراسیون خبر انتخاب مجیدی را اعالم نکرد

با قهرمان شدن نباید روی ضعف ها درپوش گذاشت

جابجایی مداوم کادرفنی 
تیم های پایه خطر بزرگی است

                     تاریخ انتشار: ۱39۸/03/22

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول - نوبت دوم(

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول - نوبت دوم(چاپ روزنامه عجب شیر شماره 52۱ روز پنجشنبه مورخ 2 خردادماه ۱39۸
ــکاران محتــرم واجــد شــرایط مــی رســاند، کــه شــهرداری بخشــایش  ــه اطــاع پیمان بدینوســیله ب
در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره ۱۱0/۲۵8/ ب مــورخ ۱۳۹7/۱۲/۲۱ شــورای محتــرم اســامی 
ــغ  ــا ســقف مبل ــزه و دســتی ت ــات پخــت و پخــش آســفالت را بصــورت مکانی شــهر بخشــایش، عملی
7/000/000/000 ریــال )هفــت میلیــارد ریــال( بصــورت امانــی – پیمانــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
واگــذار نمایــد. لــذا از پیمانــکاران محتــرم تقاضــا دارد تــا تاریــخ ۱۳۹8/0۴/0۱ به شــهرداری بخشــایش 
مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ۴۳۴۴۲۳۱۲-0۴۱ داخلــی فنــی و شهرســازی تمــاس حاصــل نمــوده 

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

۱- مقــدار پخــت و پخــش آســفالت حــدوداً 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 0۱0۳۲۱7۱۲۴00۶ 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

ــد شــد. ــط خواه ــب ضب ــان بترتی 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 ۱00-8۵ در قبــال 
اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ روز بــورس مقــدار ریالــی قیــر تحویلــی از طــرف برنــده مناقصــه، 

بــه پیمانــکار تحویــل خواهــد نمــود.
7- 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 آخــر وقــت اداری روز شــنبه مورخــه ۱۳۹8/0۴/0۱ 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 ۱۳۹8/0۴/0۲ خواهــد بــود.

سرپرست شهرداری بخشایش - عادل کریمیان بخشایش



روزنامه سراسری فرهنگی ـ اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جعفر شکوریان

طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی: امید شکوریان
چاپ: پرنیان

آدرس: تبریز - خیابان دارایی )شهید مدنی( - روبروی مسجد 
شهید آیت ا... مطهری - پالک 99 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن دفتر: 35258222-041  فاکس: 041-35259756
تلفن همراه: 09143010573

پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر ما

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.

www.ajabshirema.ir  /Ajabshirdaily
/Ajabshirnewspaper

     www.shakourian.com
j.shakourian@gmail.com

چهارشنبه 22 خرداد ماه 98- سال پنجم - شماره 530
عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح

04:08:3206:01:2713:24:38

نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

20:47:4821:09:5300:28:10

اوقات شرعی شهر تبریز

ــا بیــان اینکــه  رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
ــدم جنــگ  ــروز در خــط مق ــزی ام ــک مرک بان
اقتصــادی قــرار دارد، تأکیــد کــرد: افتخــار 
در  مقاومــت  تــداوم  مرکــزی  بانــک  مهــم 
شــرایط پیچیــده تحریــم، بــرای تقویــت ارزش 
ــت.  ــادی اس ــات اقتص ــظ ثب ــی و حف ــول مل پ
ــی در  ــر همت ــا، عبدالناص ــزارش ایرن ــه گ ب

یادداشــتی در اینســتاگرام خــود، افــزود: قبــًا 
نیــز تأکیــد کــردم، در اجــرای سیاســت هــای 
جدیــد ارزی در قبــال صــادر کنندگان و نقشــی 
ــا و واردات در  ــامانه نیم ــن ارز س ــه در تأمی ک
مقابــل صــادرات و اســکناس صرافــی هــا 
ــری  ــت و راهب ــز مدیری ــت و نی ــد داش خواهن
بــازار اســکناس ارز، بــه خصــوص آمــاده شــدن 
ــکل ارزی،  ــازار متش ــردن ب ــی ک ــرای عملیات ب
ــازار  ــت ارز در ب ــدن قیم ــی ترش ــاهد منطق ش

ــود. ــم ب خواهی
ــزان  ــون می ــال تاکن ــه داد: از اول س او ادام
تأمیــن ارز بــرای واردات بــه رقــم قابــل توجــه 
ــدود  ــه ح ــت ک ــیده اس ــارد دالر رس ۹.۴ میلی
ــده  ــن ش ــا تأمی ــارد دالر آن در نیم ــج میلی پن
اســت! در مــورد بــازار ارز، ایــن نکتــه را بارهــا 
تأکیــد کــرده ام؛ عوامــل سیاســی و بیــن الملی 

ــازار  ــای ب ــان ه ــی، در نوس ــرایط تحریم در ش
بــی تأثیــر نیســتند و اخبــار بــه ظاهــر مثبــت 
ــه ســهم خــود تاحــدودی  و منفــی هرکــدام ب

ــر ســازند. ــازار ارز را متأث مــی تواننــد ب
بــا  گفــت:  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
اطاعــی کــه از توانایــی هــا و امکانــات و ذخائــر 
ارزی کشــور، روابــط و ســاختار جدیــد در حــال 
ــی  ــای مال ــال ه ــاری و کان ــری تج ــکل گی ش
ــک  ــای دیپلماتی ــت ه ــد و رف ــر آم دارم، تأثی
را در شــرایط خــاص سیاســی و روانــی، مهــم، 
لیکــن آن را تعییــن کننــده اصلــی رونــد بــازار 

ــم. ارز نمــی دان
ــروز  ــزی ام ــک مرک ــه داد: بان ــی ادام همت
ــرار دارد؛  ــادی ق ــگ اقتص ــدم جن ــط مق در خ
ــه  ــی ب ــر فشــار تحریم ــان حداکث ــی واضع وقت
تدابیــر بانــک مرکــزی در خنثــی کــردن توطئه 
اعتــراف مــی کننــد، انصــاف نیســت صحبــت از 
ــد و  ــه آم ــرای توجی ــرخ ارز، ب ــتکاری در ن دس

ــرات بشــود. ــا و مذاک ــت ه رف
وی تصریــح کــرد: افتخــار مهــم بانــک 
مرکــزی، تــداوم مقاومــت در شــرایط پیچیــده 
تحریــم، بــرای تقویــت ارزش پــول ملــی و 

ــت.  ــادی اس ــات اقتص ــظ ثب حف

همتی:

 بانک مرکزی امروز در خط مقدم 
جنگ اقتصادی قرار دارد

ــور  جلســه مشــترک مســئولین ســازمان ام
ــا هیئــت رئیســه و روســای  ــی اســتان ب مالیات
ــح  ــاعت ۹ صب ــاف در س ــای اصن ــه ه اتحادی
ــالن  ــرداد ۹8 در محــل س ــنبه ۲0 خ روز دوش

ــزار شــد. ــاف برگ ــاق اصن جلســه ات
ــن جلســه  ــا، در ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
اهلل  کام  از  چنــد  آیاتــی  تــاوت  از  بعــد 
مجیــد، هاشــمی، رئیــس هیئــت مدیــره اتــاق 
اصنــاف اســتان، ضمــن تشــکر از حضــور 
ــدم  ــر مق ــا و خی ــه ه ــای اتحادی ــی روس تمام
ــن جلســه  ــدف از تشــکیل ای ــه حاضــران، ه ب
ــه اظهارنامــه هــای  ــوط ب ــا مســائل مرب را صرف
ــن و  ــات، قوانی ــر مالی ــق در ام ــی و تواف مالیات
دســتورالعمل هــا و ســواالت همــکاران در ایــن 

ــد.  ــوان نمودن ــه عن زمین
ــرقی  ــی آذربایجان ش ــور مالیات ــر کل ام مدی
گفــت: روســای اتحادیــه هــای اصنــاف را رابــط 
بیــن نظــام مالیاتــی کشــور بــا اصناف و کســبه 
اســتان بــه حســاب آورده و گفــت: خوشــبختانه 
ــن نظــام  ــی بی ــی و خوب ــل منطق ــروزه تعام ام
ــتان  ــاف اس ــئولین اصن ــور و مس ــی کش مالیات
ایــن  در  مشــکات گذشــته  دارد  و  وجــود 
خصــوص مرتفــع شــده اســت و پرداخــت 
مالیــات اقشــار کــم درآمــد و پردرآمــد کامــا از 
هــم تفکیــک شــده تــا هیــچ تبعیضــی در اخــذ 
ــف  ــا درآمدهــای مختل ــن اقشــار ب ــات  بی مالی

وجــود نداشــته باشــد.

شــریفی افــزود: پرداخــت مالیــات از طــرف 
اصنــاف را باعــث خدمــات بــه مــردم دانســتند 
و اذعــان داشــتند: خوشــبختانه بــا قوانیــن 
ــای  ــدوق ه ــاد صن ــمت ایج ــه س ــود رو ب موج
مکانیــزه آورده ایــم تــا عدالــت مالیاتــی رعایــت 
شــود . بــه گفتــه شــریفی، ســال گذشــته 
ــه  ــتان ب ــطح اس ــان در س ــارد توم ۴70 میلی
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا پرداخــت کــرده 
ــای  ــترش فض ــی و گس ــور رفاه ــا در ام ــم ت ای
ــم  ــن مه ــه ای ــود ک ــه ش ــه کار گرفت ــبز ب س
نشــانه پرداخــت بــه موقــع عــوارض و مالیــات 
ــد. ــی باش ــتان م ــز و اس ــرم تبری ــاف محت اصن

ــتانی،  در ادامـــه جلســـه مهنـــدس کردسـ
معـــاون امـــور مالیاتـــی آذربایجان شـــرقی، 
در خصـــوص اســـتفاده از تســـهیات تبصـــره 
مـــاده ۱00 گفـــت: هـــر کـــس بخواهـــد 
مـــی توانـــد بـــا تقدیـــم اظهارنامـــه از ایـــن 

ــد.  ــتفاده کنـ ــهیات اسـ تسـ
وی در ایـــن خصـــوص افـــزود، میـــزان 
ــان  ــون تومـ ــا ۵/۲ میلیـ ــی تـ ــات قطعـ مالیـ
ـــات در  ـــش مالی ـــدون افزای ـــال ۹۶ ب ـــات س مالی

ســـال ۹7 خواهـــد بـــود.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ ــتانی همچنیـ کردسـ
اینکـــه ۳۱ خـــرداد آخریـــن مهلـــت تســـلیم 
اظهارنامـــه هـــای مالیاتـــی اســـت، در مـــورد 
آتـــش ســـوزی بـــازار تبریـــز، بـــه خســـارت 
ـــاه فرصـــت  ـــا ۶ م ـــد ت ـــان دادن ـــدگان اطمین دی

دارنـــد تـــا مـــدارک الزم را جمـــع آوری و 
تحویـــل دهنـــد تـــا پرونـــده هـــا در هیئـــت 
ـــود . ـــی ش ـــی بررس ـــاف مالیات ـــل اخت ـــای ح ه

دیگــر  از  احمــدی  مهنــدس  ادامــه  در 
ــوص  ــتان در خص ــی اس ــور مالیات ــان ام معاون
ــال  ــه از س ــور ک ــی کش ــع مالیات ــرح جام ط
۱۳۹0 اجرائــی شــده اســت، توضیحاتــی ارائــه 

ــود. نم
ــز  ــر تبری ــه کامپیوت ــا اتحادی وی همــکاری ب
بــا صنــف کافــی نــت داران را در تکمیــل اظهار 
ــه صــورت الکترونیکــی  ــی ب ــای مالیات ــه ه نام

مهــم و حیاتــی دانســت.
ــرف  ــی از ط ــش های ــه پرس ــه جلس در ادام
ــا  ــه ب ــد ک ــرح ش ــا مط ــه ه ــای اتحادی روس
ــود. ــی همــراه ب ــور مالیات جــواب مســئولین ام

در آخــر نیــز میــر حبیــب هاشــمی در مــورد 
توزیــع شــکر بــرای تنظیــم بــازار در بیــن 
۵000 واحــد صنفــی خــوار و بــار فروشــی 
ــات  ــذ مالی ــدون اخ ــز، ب ــهر تبری ــطح ش در س
ســوالی مطــرح کردنــد کــه دکتــر شــریفی در 
جــواب اطمینــان دادنــد کــه اگــر ایــن توزیــع 
ــار فروشــی  ــان خــوار و ب ــرای صاحب ســودی ب
نداشــته باشــد، هیچگونــه مالیاتــی از ایــن 

ــد. ــد ش ــت اخــذ نخواه باب
در پایــان جلســه از تعــدادی از روســای 
اتحادیــه هــا بــا اهــدائ لــوح، تقدیــر و تشــکر 

ــد. گردی

رئیس اتاق اصناف تبریز:

از توزیع کنندگان شکر دولتی مالیات اخذ نخواهد شد

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی 
انــرژی گفــت: اســتفاده از کارت ســوخت ســبب 
می شــود بــا یــک رصــد و آمارگیــری دقیــق از 

ــری شــود. ــن جلوگی قاچــاق بنزی
در  بختیــار  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــاره عرضــه بنزیــن در  ــا ایســنا درب گفت وگــو ب
جایگاه هــای سراســر ایــران از ۲0 مردادمــاه 
ــمند  ــه کارت هوش ــا ارائ ــاً ب ــه صرف ــال ک امس
ســوخت خــودرو امکان پذیــر خواهــد بــود، 
کارت  از  اســتفاده  موضــوع  کــرد:  اظهــار 
ــس  ــی را در مجل ــد خاص ــک فراین ــوخت ی س
طــی کــرد. در جلســه غیرعلنــی مجلــس بــرای 
چنــد ســناریو رأی گیــری شــد. اول اینکــه 
ادامــه پیــدا کنــد و  همیــن روش جــاری 
قیمــت افزایــش پیــدا نکنــد و توســعه ســوخت 

ــن  ــه ای ــرد ک ــرار بگی ــتور کار ق CNG در دس
ســناریو رأی آورد. امــا ســناریوی افزایــش 
قیمــت بنزیــن از ۱۵00 تــا ۲.۵00 تومــان رأی 

ــاورد. نی
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس، 
گفــت: البتــه ســناریوی اول بــر ایــن مبنــا رأی 
ــوخت را  ــمند س ــامانه کارت هوش ــه س آورد ک
فعــال کنیــم تــا بــدون محدودیــت مــردم 
ــی  ــری دقیق ــا رصــد و آمارگی ــد ت ــن بزنن بنزی

ــود. ش
ــار  ــگان و خوانسـ ــردم گلپایـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـامی در همیـــن 
خصـــوص افـــزود: برخـــی افـــراد ســـوء 
ــک  ــرای یـ ــاه بـ ــد و در مـ ــتفاده می کننـ اسـ
ــد  ــن می گیرنـ ــر بنزیـ ــزار لیتـ ــودرو ۵ هـ خـ

کـــه مشـــخص اســـت ایـــن مقـــدار بنزیـــن 
بـــرای مصـــرف ماهانـــه نیـــاز نیســـت، چـــرا 
ــودرو  ــم یـــک خـ ــاعت هـ ــر ۲۴ سـ ــه اگـ کـ
کار کنـــد در مـــاه مصرفـــش ۵ هـــزار لیتـــر 
کارت  از  اســـتفاده  بنابرایـــن  نمی شـــود، 
ســـوخت ســـبب می شـــود از قاچـــاق بنزیـــن 

ــود. ــری شـ جلوگیـ
ــن  ــده ای ــف ش ــت موظ ــت: دول ــار گف بختی
روش را اجــرا کنــد، بنابرایــن محدودیــت بــرای 
ــچ وجــه  ــه هی ــن ب ــراد و ســهمیه بندی بنزی اف
مطــرح نیســت و راننــدگان تنهــا بایــد از کارت 
ــر ۱.000  ــر لیت ــت ه ــان قیم ــا هم ــوخت ب س

تومــان اســتفاده کننــد.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

احیای کارت سوخت، از قاچاق 
بنزین جلوگیری می کند


