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معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام مسکن ملی 
آغاز می شود

سخنگوی وزارت کشور:

مجازات متخلفان الصاق تبلیغات بر 
ساختمان های شهر افزایش می یابد 

در حال کار بر روی موضوع اجاره داری حرفه ای هستیم
مالیات خانه های خالی تا شش ماه آینده نهایی می شود

هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد 
ممنوع است

پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری ارائه شده است
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رئیسی: 

شفافیت، اصلی ترین راهکار
 پیشگیری از 
فساد اقتصادی است

برخورد با تخلفات انتخاباتی
 تشدید می شود

جزئیات وام ۲۰۰ میلیونی 
بانک مسکن اعالم شد

همه کارت های ملی طرح قدیم 
از اعتبار ساقطند 

سهامداران عدالت امسال چقدر 
سود می گیرند؟

ــا  ــراه ب ــد هم ــات بای ــذ مالی ــه اخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
ــازی،  ــد شفاف س ــک فرآین ــردم در ی ــرد: م ــح ک ــد، تصری ــفافیت باش ش
بایــد بداننــد ســهم مالیــات در بودجــه، بــرای خدمــات و توســعه کشــور 
ــد  ــردم، رون ــا م ــر ب ــل بیش ت ــازی و تعام ــود؛ فرهنگ س ــه می ش هزین

ــد.  ــهیل می کن ــات را تس ــت مالی پرداخ
بــه گــزارش فــارس، حجــت االســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
ــا  ــت از بنگاه ه ــی، مراقب در جلســه بررســی اجــرای سیاســت های مالیات
ــد  ــت: بای ــد و اظهارداش ــروری خوان ــک را ض ــای کوچ ــب و کاره و کس
بــه گونــه ای عمــل شــود کــه ایــن مجموعــه هــا تحــت فشــار مالیاتــی 

قــرار نگیرنــد و همزمــان الزم اســت بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــود کــه 
ــی نداشــته باشــند. ــرار مالیات ــزرگ ف بنگاه هــای ب

ـــور  ـــر ام ـــند وزی ـــاد دژپس ـــور فره ـــا حض ـــه ب ـــه ک ـــن جلس وی در ای
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــس س ـــا رئی ـــی پارس ـــی و امیدعل اقتصـــادی و دارای
ــق  ــا از طریـ ــز تنهـ ــم نیـ ــن مهـ ــت: ایـ ــد، گفـ ــزار شـ ــور برگـ کشـ
الکترونیکـــی کـــردن نظـــام مالیاتـــی کشـــور محقـــق خواهـــد شـــد.

ــتر  ــی بیش ــردم زمان ــت م ــه »رضای ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
حاصــل می شــود کــه هــر کــس بــدون تبعیــض و براســاس کســب ســهم 
درآمــدش، مالیــات پرداخــت کننــد«، تاکیــد کــرد: هدف گــذاری ســازمان 
مالیاتــی بایــد اجــرای کامــل قانــون و کاســتن از دخالت هــای مأموریــن و 
محاســبه مالیاتــی از طریــق الکترونیکــی و بــا روش های  هوشــمند، باشــد.

روحانـــی اظهارداشـــت: مبـــارزه بـــا فســـاد بایـــد در درون ســـازمان 
ـــا هوشمندســـازی،  ـــا جدیـــت پیگیـــری شـــده و تـــاش شـــود ب مالیاتـــی ب

ـــود. ـــع ش ـــوری قط ـــات حض ـــاط مراجع ارتب
رئیـــس جمهـــور تصریـــح کـــرد کـــه کلیـــه دســـتگاه ها نیـــز بـــه 
منظـــور هوشمندســـازی و عدالـــت مالیاتـــی بایـــد بـــا ســـازمان امـــور 

مالیاتـــی کشـــور همـــکاری نزدیـــک داشـــته باشـــند.
ـــس  ـــی و رئی ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام ـــز وزی ـــه نی ـــن جلس ـــدای ای در ابت
ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور، گزارشـــهایی را از عملکـــرد ســـازمان مالیاتـــی 

ـــد. ـــه کردن ـــوزه ارائ ـــن ح ـــای ای ـــت ه ـــا و فرص ـــراه چالش ه ـــه هم ب

اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد 
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ــه  ــبت بـ ۱۳۹۷ نسـ ــی  ــال مالـ ــت در سـ لـ ــهام عدا ــود سـ سـ
ـــت؛  ـــته اس ـــش داش ـــان افزای ۵۰ توم ـــدود  ـــش ح ـــی قبل ـــال مال س
ـــون  ـــک میلی ـــه ی ـــت ک ل ـــهام عدا ـــموالن س ـــب مش ـــن ترتی ی ـــه ا ب
ــان  ــزار تومـ ۲۳۰ هـ ــا  ۲۲۰ تـ ــدود  ــد حـ ــهام دارنـ ــان سـ تومـ

ســـود خواهنـــد گرفـــت.
ــه  ــه بـ ــانی کـ ۱۳۹۶ کسـ ــال  ــنا، در سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــت  ــتند بابـ ــت داشـ لـ ــهام عدا ــان سـ ــون تومـ ــک میلیـ ارزش یـ
ـــت  ـــان دریاف ـــزار توم ۱۵۰ ه ـــادل  ۱۳۹۵ مع ـــی  ـــال مال ـــود س س

ــد. کردنـ
ـــک  ـــه ی ـــت ک ل ـــموالن ســـهام عدا ـــز مش ـــته نی در ســـال گذش
ــود  ــه ازای سـ ــتند بـ ــهام را داشـ ــن سـ ــان از ایـ ــون تومـ میلیـ
ـــزار  ۱۷۵ ه ـــادل  ۱۳۹۶ مع ـــی  ـــال مال ـــت س ل ـــهام عدا ـــوی س پرتف

تومـــان ســـود دریافـــت کردنـــد.
ــی  ــور قطعـ ــه طـ ــوز  بـ ۱۳۹۷ هنـ ــی  ــال مالـ ــود سـ ــا سـ امـ
ــرکت های  ــدادی از شـ ــع تعـ ــه مجامـ ــرا کـ ــود، چـ مشـــخص نبـ
لـــت بودنـــد از جملـــه  مهـــم کـــه در پرتفـــوی ســـهام عدا

ــود. ــده بـ ــزار نشـ ــوز برگـ ــارس هنـ ــج فـ ــگ خلیـ هلدینـ
ــارس  ــج فـ ــگ خلیـ ــع هلدینـ ــر( مجمـ ۲۹ مهـ ــته) روز گذشـ
ـــهام  ـــود س ـــگ س ـــن هلدین ی ـــر ا ـــب اگ ـــن ترتی ـــد. بدی ـــزار ش برگ
۱۲۰۰ تومـــان شناســـایی کنـــد بـــا توجـــه  لـــت را حـــدود  عدا

ـــه  ـــی ک لت ـــهام عدا ـــرکت های س ـــر ش ـــع دیگ ـــزاری مجام ـــه برگ ب
۲۳۰ هـــزار تومـــان  ۲۲۰ تـــا  برگـــزار شـــده، ســـودی معـــادل 
لـــت کـــه ارزش سهام شـــان یـــک  بـــرای مشـــموالن ســـهام عدا

میلیـــون تومـــان اســـت، پیش بینـــی می شـــود.
لـــت در  پرتفـــوی ســـهام عدا ارزش  اســـت کـــه  گفتنـــی 
ــی  ــه طـ ــود کـ ــان بـ ــارد تومـ ۶۰۰ میلیـ ــزار و  ۲۶ هـ ــته  گذشـ
۱۷۰ هـــزار میلیـــارد  ســـال گذشـــته ایـــن عـــدد بـــه حـــدود 
تومـــان رســـید. بـــه ایـــن ترتیـــب ارزش پرتفـــوی ســـهام 
بـــر شـــده اســـت. لـــت در ایـــن مـــدت بیـــش از شـــش برا عدا

سهامداران عدالت امسال چقدر سود می گیرند؟
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رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: اصلی تریــن 
راهــکار پیشــگیری از فســاد، شفاف ســازی 
نهادینه ســازی  و  کشــور  اقتصــادی  نظــام 

ــت.  ــفافیت اس ش
ــت اهلل ســیدابراهیم  ــه گــزارش تســنیم، آی ب
رئیســی در جلســه شــورای عالی قــوه قضاییــه، 
عظیــم،  را حماســه  ای  اربعیــن  راهپیمایــی 
ــرد و گفــت:  ــف ک ــی توصی باشــکوه و مثال زدن
ــا  ــک ی ــدای لبی ــا ن ــی ب ــت میلیون ــن جمعی ای
حســین گــرد هــم آمدنــد و یــک جبهــه متحــد 
مقابــل دشــمنی ها شــکل دادنــد کــه بایــد قــدر 
ــکرگزار  ــت و ش ــم را دانس ــرمایه عظی ــن س ای
خــدا بــود کــه دلهــا را این گونــه متوجــه 
وجــود مقــدس حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع( 

کــرده اســت.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه مــردم 
ــا اراده و مخلــص علی رغــم خواســت  مؤمــن، ب
ــرد  ــه ای گ ــن حادث ــدون کوچکتری ــمنان ب دش
هــم آمدنــد، ادامــه داد: امــروز حماســه بــزرگ 
ــرفت  ــش و پیش ــدت، آرام ــز وح ــن، رم اربعی

امــت اســامی اســت.
معظــم  رهبــر  از  قدردانــی  بــا  رئیســی 
در  حکیمانــه   تدابیــر  به دلیــل  انقــاب 
ــرای شــکل گیری حرکــت  تشــویق و ترغیــب ب
ــردان  ــه دولتم ــزود: از هم ــن، اف ــم اربعی عظی
ــی و  ــای نظام ــن نیروه ــئوالن و همچنی و مس
ــان صبــور کــه تــاش  انتظامــی به ویــژه مرزبان
کردنــد زائــران بــدون هیــچ مشــکلی بــه عــراق 
ــن  ــم، همچنی ــکر می کن ــوند، تش ــرف ش مش
بایــد از دولــت، ملــت و مرجعیــت عــراق تشــکر 

ــرد. ــی ک و قدردان
اینکــه  ابــراز  بــا  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــار بیــش  ــن ب ــا ای ــی ملته همبســتگی و همدل
از همیشــه بــود، اظهــار کــرد: هرچــه دشــمنان 
تــاش کردنــد بــا اختــاف و فتنه انگیــزی 
و  بصیــرت  بــا  کننــد،  مشــکل  ایجــاد 
و  عــراق  و  ایــران  مــردم  بــاز  چشــم های 
دولتمــردان دو کشــور، شکســت خوردنــد. 
ــداهلل  ــام اباعب ــت ن ــد به برک ــم خداون امیدواری
الحســین)ع(، انســجام، وحــدت، همدلــی و 

آرامــش را میــان امــت اســامی افــزون کنــد.
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــامی از  ــوری اس ــرد جمه ــه راهب ــاره ب ــا اش ب
ــح  ــامی، تصری ــاب اس ــروزی انق ــدای پی ابت
کــرد: براســاس آنچــه امــام راحــل)ره( و مقــام 
ــد،  ــیم کرده ان ــا ترس ــرای م ــری ب ــم رهب معظ
تعامــل ســازنده و همــکاری بــا دولتهــا و ملتهــا 
فعــال  ایســتادگی  و  مقاومــت  همچنیــن  و 
مقابــل دشــمنانی نظیــر آمریــکا، راهبــرد 
اصلــی و اساســی جمهــوری اســامی در همــه 
ــوده اســت و همچنــان خواهــد  ایــن ســال ها ب

ــود. ب
رئیــس قــوه قضاییــه بــا تصریــح بــه اینکــه 
ــن  ــه ای ــواره ب ــز هم ــردان نی ــردم و دولتم م
امــروز همیــن  و  بوده انــد  پایبنــد  راهبــرد 
ــه  ــدی هم ــب توانمن ــد موج ــرد می توان راهب
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــلمان باش ــای مس ملته
دشــمنانی کــه امــروز دم از مذاکــره می زننــد، 
دنبــال رفــع مشــکل ملــت مــا نیســتند بلکــه 
پــی  در  ظالمانــه  توافق هــای  تحمیــل  بــا 
کاهــش نقــش جمهــوری اســامی در منطقــه، 
شکســت راهبــرد مقاومــت و ایجــاد اختــاف در 

ــورند. ــل کش داخ
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

ــادی  ــد اقتص ــگیری از مفاس ــرورت پیش ــر ض ب
تأکیــد کــرد و گفــت: اصلی تریــن راهــکار 
نظــام  شفاف ســازی  فســاد،  از  پیشــگیری 
ــفافیت  ــازی ش ــور و نهادینه س ــادی کش اقتص
ــن اســاس، ســامانه های مربوطــه  ــر ای اســت، ب
ــی  ــور مالیات ــا، ام ــرکات، بانکه ــش گم در بخ
ــط شــوند  ــر مرتب ــه یکدیگ ــال و ب ــد فع و... بای
و  بــازرگان  ســرمایه گذار،  کارآفریــن،  تــا 
هوشــمند،  بســتر  یــک  در  تســهیات گیر، 

شــوند. نظارت پذیــر 
ـــزوم  ـــر ل ـــد ب ـــا تأکی ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ــگام و  ــد بهنـ ــمند و رصـ ــای هوشـ نظارت هـ
ـــام  ـــامت نظ ـــای س ـــون ارتق ـــه قان ـــی، ب دائم
ــون  ــن قانـ ــرد: ایـ ــار کـ ــاره و اظهـ اداری اشـ
ــه  ــه البتـ ــت کـ ــی اسـ ــون خوبـ ــیار قانـ بسـ
نشـــده  عملیاتـــی  حوزه هـــا  بعضـــی  در 
اســـت. مـــا از نماینـــدگان محتـــرم مجلـــس 
ـــون  ـــن قان ـــرای ای ـــان اج ـــه زم ـــم ک می خواهی

را تمدیـــد کننـــد.
هیئت هــای  نقــش  بــه  راجــع  رئیســی 
ــگیری  ــات اداری در پیش ــه تخلف ــیدگی ب رس
ــزاری  ــا اب ــن هیئته ــت: ای ــز گف ــد نی از مفاس
ــه  ــرای خــود ادارات و دســتگاهها هســتند ک ب
البتــه نبایــد فقــط بــه کارمنــدان پاییــن بلکــه 

ــته  ــه الزم را داش ــد توج ــطوح بای ــه س در هم
باشــند و فعــال کــردن ایــن هیئتهــا می توانــد 
ــال  ــد باشــد. از ســوی دیگــر، فع بســیار کارآم
بینــای  به عنــوان چشــم  حراســتها  شــدن 
مدیــران بســیار مهــم اســت و بایــد بــا بینایــی، 
شــنوایی، حساســیت و پیگیــری جــدی، اجــازه 
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــاد را ندهن ــکل گیری فس ش
نظارتهــای درون ســازمانی بهتریــن راهــکار 
بــرای دیــدن مســائل و رفــع کاســتی ها و 
ــه  ــئله ب ــدن مس ــل ش ــش از تبدی ــص پی نواق
ــات  ــن اقدام ــه ای بحــران و معضــل اســت. هم
عادالنــه  و  منصفانــه  رســیدگی های  کنــار 
بــا  مقابلــه  در  می توانــد  قضایــی  دســتگاه 
فســاد مؤثــر باشــد و مــا امیدواریــم نظــام 
ــراز انقــاب  ــه روز بیشــتر در ت ــا روز ب اداری م

ــد. ــادی باش ــر فس ــه دور از ه ــامی و ب اس
ــری از  ــه در بخــش دیگ ــوه قضایی ــس ق رئی
ســخنان خــود بــر لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر 
ــان در  ــت زندانی ــود وضعی ــا و بهب ــه زندان ه ب
ــر از  ــار دیگ ــرد و ب ــد ک ــور تأکی ــر کش سراس
همــه مراجــع قضایــی خواســت بــا بهره منــدی 
ــت  ــت سیاس ــی، در جه ــای قانون از ظرفیت ه
کیفــری  جمعیــت  کاهــش  و  حبس زدایــی 

ــد. ــت کنن حرک
ــام  ــه اع ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی رئیس
آمادگــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــرای 
معتــادان،  بازپــروری  اردوگاه هــای  ایجــاد 
دســتور پیگیــری ایــن موضــوع را صــادر کــرد 
ــن اردوگاه هــا، هیــچ معتــادی  ــا ایجــاد ای ــا ب ت

ــد. ــا نباش در زندانه
ــه  ــا توج ــان ب ــه در پای ــوه قضایی ــس ق رئی
بــه اســتقبال دســتگاه ها از ســامانه ثبــت 
امــوال مســئوالن، ایــن ســامانه را در صیانــت از 
ــیار  ــردم بس ــه م ــی ب ــران و اطمینان بخش مدی

ــت. ــر دانس مؤث
براســاس ایــن گــزارش، ادامــه بحــث و 
بررســی در خصــوص اصــاح مــوادی از قانــون 
کار  دســتور  در  کیفــری،  دادرســی  آییــن 
ــرار داشــت  ــی ق ــی قضای ــروز مســئوالن عال ام

به تصویــب رســید. از آن  و مــواردی 

رئیسی: 

شفافیت، اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد اقتصادی است

ـــه  ـــم اینک ـــت: علی رغ ـــدان گف ـــده هم نماین
ـــتگان  ـــوق بازنشس ـــازی حق ـــان س ـــون همس قان
بایـــد در شـــهریور اجرایـــی می شـــد، هنـــوز 

ـــت. ـــدن آن نیس ـــی ش ـــری از عمل خب
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــیون  ــته نایـــب رئیـــس کمیسـ امیـــر خجسـ
ـــا  ـــامی، ب ـــورای اس ـــس ش ـــود در مجل ـــل ن اص
اشـــاره بـــه قانـــون همســـان ســـازی حقـــوق 
بازنشســـتگان کـــه پـــس از دو ســـال هنـــوز 
اجرایـــی نشـــده اســـت، گفـــت: یکـــی از 
ــود  ــور وجـ ــه در کشـ ــی کـ ــای مهمـ بحث هـ
دارد و مجلـــس و دولـــت بایـــد بـــه صـــورت 
ویـــژه بـــه آن ورود پیـــدا کننـــد، بحـــث 
ـــت. ـــتگان اس ـــوق بازنشس ـــازی حق ـــان س همس

ــا در  ــور مـ ــتگان کشـ ــزود: بازنشسـ او افـ
ــای  ــا حقوق هـ ــژه و بـ ــیار ویـ ــرایطی بسـ شـ
ـــی  ـــون زندگ ـــون و دو میلی ـــم میلی ـــک و نی ی
و فشـــار ســـنگین  را ســـپری می کننـــد 
ــده  ــاد شـ ــا ایجـ ــادی روی دوش آنهـ اقتصـ
ـــان  ـــه همس ـــر اینک ـــاوه ب ـــس ع ـــت؛ مجل اس
ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان و شـــاغان را 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــرد، ۲ هـ ــب کـ تصویـ
ــت  ــر گرفـ ــرای آن در نظـ ــم بـ ــه هـ بودجـ
تـــا ایـــن کار بـــه ســـرانجام برســـد، افـــزون 
بـــر آن بـــه دولـــت فشـــار آورده و پیگیـــری 
می کنیـــم تـــا ایـــن قانـــون را اجرایـــی 

کننـــد.
خجســـته بـــا بیـــان اینکـــه ۲ هـــزار 
میلیـــارد تومـــان بودجـــه در کل کـــم، ولـــی 
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــوب اس ـــروع کار خ ـــرای ش ب
از دولـــت انتظـــار داریـــم هـــر چـــه زودتـــر 
ـــتگان  ـــوق بازنشس ـــازی حق ـــان س ـــون همس قان
ـــه  ـــر اینک ـــزون ب ـــد؛ اف ـــی کن ـــی و اجرای را عمل
ـــت خـــودش منابعـــی دارد، منابعـــی را هـــم  دول

ـــردن  ـــی ک ـــهیل اجرای ـــت تس ـــس در جه مجل
ایـــن قانـــون در نظـــر گرفتـــه اســـت؛ رونـــد 
ـــتگان از  ـــه بازنشس ـــد ک ـــوی باش ـــه نح ـــد ب بای
ایـــن شـــرایط ســـخت بیـــرون بیاینـــد زیـــرا 
فشـــار بـــر بازنشســـتگان بـــه نحـــوی اســـت 
کـــه حتـــی گاهـــی اوقـــات ســـکته مغـــزی، 
قلبـــی و حتـــی مرگ هـــای زودرس در بیـــن 

آنهـــا رخ می دهـــد.

مجلس پیگیر اجرای قانون همسان سازی 
حقوق بازنشستگان است

ــود  ــل نـ ــیون اصـ ــس کمیسـ ــب رئیـ نایـ
ـــه مســـائل  ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــون اساســـی گف قان
ذکـــر شـــده، دولـــت قانـــون همسان ســـازی 
ــی  ــی و اجرایـ ــتگان را عملـ ــوق بازنشسـ حقـ
ـــی   ـــد آن را طوالن ـــن رون ـــتر از ای ـــد و بیش کن
نکنـــد؛ دولـــت می توانـــد بـــه ســـازمان 

تأمیـــن اجتماعـــی و ســـازمان بازنشســـتگان 
دســـتور دهـــد کـــه ایـــن قانـــون را عملـــی 
و اجرایـــی کننـــد، مـــا هـــم در مجلـــس در 
ـــون در  ـــن قان ـــا ای ـــتیم ت ـــری هس ـــال پیگی ح

اســـرع وقـــت عملـــی و اجـــرا شـــود.
ــن در  ــدان و فامنیـ ــردم همـ ــده مـ نماینـ
ــه  ــخ بـ ــامی در پاسـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــه  ـــال ک ـــس از دو س ـــا پ ـــه آی ـــوال ک ـــن س ای
ـــال  ـــذرد در ح ـــون می گ ـــن قان ـــب ای از تصوی
ـــا از  ـــر، م ـــح داد: خی ـــتید، توضی ـــری هس پیگی
روز اول روی ایـــن مســـئله تأکیـــد داشـــتیم 
بودجـــه هـــم در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت 
ولـــی بایـــد اجـــرا شـــود؛ متاســـفانه دولـــت 
ــان  ــون همسـ ــردن قانـ ــی کـ ــرای اجرایـ بـ
ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان دائمـــا امـــروز 
ــتی  ــا کار درسـ ــه اصـ ــد کـ ــردا می کنـ و فـ

نیســـت.

ضرورت ورود قوای مجریه و مقننه برای 
اجرایی کردن قانون همسان سازی حقوق 

بازنشستگان
او افـــزود: بودجـــه بـــرای اجرایـــی کـــردن 
ــر  ایـــن قانـــون تخصیـــص داده شـــده و وزیـ
اعـــام می کنـــد کـــه مـــا در شـــهریور ایـــن 
کار را انجـــام می دهیـــم، نیمـــه  پایانـــی مهـــر 
ــردن  ــی کـ ــری از اجرایـ ــوز خبـ ــت و هنـ اسـ
ـــرایط  ـــر ش ـــال حاض ـــون نیســـت؛ در ح ـــن قان ای
اقتصـــادی ســـخت، تـــورم، قیمـــت اجنـــاس  
دو، ســـه برابـــر شـــده اســـت و... امـــا حقـــوق 
کارگـــران و بازنشســـتگان هنـــوز همـــان حقـــوق 
ســـابق اســـت؛ یـــک فرهنگـــی و یـــا کارگـــر 
بایـــد چگونـــه زندگـــی خـــودش را مدیریـــت 
ـــه  ـــوای مقنن ـــای ق ـــم روس ـــار داری ـــد؟ انتظ کن
ـــژه ورود  ـــور وی ـــه ط ـــوع ب ـــه موض ـــه ب و مجری
کننـــد و نگذرانـــد بیشـــتر از ایـــن فشـــار 
اقتصـــادی اســـتخوان مـــردم را خـــورد کنـــد.

خجســـته بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم از نظـــر 
ـــد،  ـــل می کنن ـــادی را تحم ـــار زی ـــادی فش اقتص
ــرای  ــبی بـ ــاه نسـ ــد رفـ ــرد: بایـ ــح کـ تصریـ
مـــردم ایجـــاد شـــود و رفـــاه نســـبی همـــان 
ـــوق بازنشســـتگان و شـــاغان،  همسان ســـازی حق
ـــت  ـــواردی اس ـــایر م ـــان و س ـــدی معلم ـــه بن رتب

کـــه در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ــن در  ــدان و فامنیـ ــردم همـ ــده مـ نماینـ
ـــد  ـــان تاکی ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــال  ـــه در ح ـــوع یاران ـــا موض ـــه ب ـــرد: در رابط ک
ـــم  ـــه بتوانی ـــتیم ک ـــی هس ـــردن طرح ـــی ک عمل
ـــه  ـــر س ـــار آســـیب پذی ـــرای اقش ـــدار آن را ب مق
ـــرده  ـــی ک ـــش بین ـــی را پی ـــم، منابع ـــر کنی براب
ــه  ــم کـ ــاده کرده ایـ ــم آمـ ــرح آن را هـ و طـ
ـــم  ـــرح خواهی ـــس آن را مط ـــاءاهلل در مجل ان ش

ـــرد. ک

خجسته:

هنوز خبری از اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیست 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــش و رودس ـــده امل نماین
ـــر  ـــی ب ـــه مبن ـــوه قضایی ـــس ق ـــت رئی درخواس
ـــام اداری  ـــامت نظ ـــای س ـــون ارتق ـــد قان تمدی
گفـــت: مجلـــس از دولـــت خواســـته اســـت 
هرچـــه ســـریع تر الیحـــه ای بـــرای تمدیـــد 
ـــه  ـــدم ارائ ـــورت ع ـــد و در ص ـــون بده ـــن قان ای
ــی  ــا طرحـ ــون را بـ ــن قانـ ــس ایـ آن، مجلـ

ــد.  ــد می کنـ تمدیـ
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، اســـداهلل 
ـــام دوره آزمایشـــی  ـــه اتم ـــاره ب ـــا اش عباســـی، ب
ـــه در  ـــام اداری ک ـــامت نظ ـــای س ـــون ارتق قان
ســـال ۹4 بـــرای دومیـــن بـــار بـــه مـــدت ۳ 
ســـال تمدیـــد شـــده بـــود، گفـــت: برخـــی 

ـــد  ـــدی بع ـــی فراین ـــد ط ـــی بای ـــن آزمایش قوانی
ـــون  ـــه قان ـــکاالت آن ب ـــرادات و اش ـــاح ای از اص

دائمـــی تبدیـــل شـــود.
نماینـــده مـــردم رودســـر و املـــش در مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت 
ـــام  ـــای ســـامت نظ ـــون ارتق ـــی شـــدن قان دائم
اداری بیـــان داشـــت: الزم اســـت مفـــادی از 
ـــت  ـــوده تقوی ـــذار ب ـــه تأثیرگ ـــی ک ـــون فعل قان
شـــود و آن دســـته از مـــوادی کـــه اجرایـــی 
ـــود از آن  ـــی ش ـــرا م ـــف اج ـــا ضعی ـــده و ی نش

ـــود. ـــذف ش ح
ــت  ــه دولـ ــان اینکـ ــا بیـ ــه بـ وی در ادامـ
ـــه  ـــک الیح ـــب ی ـــد را در قال ـــون جدی ـــد قان بای

بـــه مجلـــس ارائـــه کنـــد عنـــوان کـــرد: در 
حـــال حاضـــر در نظـــام ســـامت اداری بـــا 
مشـــکاتی روبـــرو هســـتیم کـــه هرچـــه 
ـــده و  ـــد ش ـــد تمدی ـــون بای ـــن قان ـــر ای ـــریع ت س

یـــا دائمـــی شـــود.
ــه دیگـــری  ــه الیحـ ــه بـ عباســـی در ادامـ
تحـــت عنـــوان الیحـــه »مقابلـــه بـــا فســـاد 
ــی«  ــامت نظـــام اداری- مالـ و ارتقـــای سـ
کـــه اخیـــرا در هیـــأت دولـــت بـــه تصویـــب 
رســـیده اســـت اشـــاره و بیـــان کـــرد: اگـــر 
ــای  ــون ارتقـ ــود در قانـ ــوارد موجـ ــام مـ تمـ
ســـامت نظـــام اداری در الیحـــه جدیـــد 
وجـــود داشـــته باشـــد، مـــی توانـــد بعـــد از 

ـــی  ـــی را ملغ ـــون قبل ـــس، قان ـــب در مجل تصوی
کـــرد امـــا در حـــال حاضـــر بایـــد تکلیـــف 

قانـــون فعلـــی مشـــخص شـــود.
وی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه درخواســـت 
رئیـــس قـــوه قضاییـــه از مجلـــس بـــرای 
ـــام اداری،  ـــای ســـامت نظ ـــون ارتق ـــد قان تمدی
ـــت را از  ـــن درخواس ـــا ای ـــرد: م ـــان ک خاطرنش
ــاره تمدیـــد  ــه دربـ ــم کـ ــته ایـ دولـــت داشـ
ــه  ــه مجلـــس ارائـ ــه بـ ــی الیحـ ــون فعلـ قانـ
ـــس  ـــه آن، مجل ـــدم ارائ ـــورت ع ـــد و در ص کن

ــد. ــی کنـ ــد آن ورود مـ ــرای تمدیـ بـ

اسداهلل عباسی:

ورود مجلس به تمدید قانون ارتقای سالمت نظام 
اداری، درصورت عدم ارائه الیحه از سوی دولت

 بخشی از ناکارآمدی ها به علت 
بی اخالقی سیاسی است

ــودن  ــن ب ــه پایی ــس ب ــده مجل ــک نماین ی
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــا در شــرایط فعل ــر تحریم ه اث
و گفــت: یکــی از ابعــاد ناکارآمــدی در مدیریــت 
ــار  ــی سیاســی و رفت کشــور ناشــی از بی اخاق

تنــش زا اســت.
بــه گــزارش ایســنا، علــی محمد شــاعری در 
مــورد ضــرورت رعایــت اخــاق سیاســی گفــت: 
ــر  ــش اخی ــای پرتن ــم رفتاره ــر می کن ــن فک م
ــی  ــدم ادب سیاس ــی از ع ــا ناش ــه م در جامع
ــه  ــرد ک ــیر ک ــه تفس ــوان اینگون ــت. می ت اس
ــای  ــی از آرمان ه ــه بعض ــیدن ب ــرای رس ــا ب م
ــن ضــرورت  ــت الزم نشــده ایم. ای ــاب تربی انق
در کام معصومیــن هــم وجــود دارد. ایــن 
عزیــزان، از ادب بــه عنــوان بزرگتریــن ثروتــی 
ــذارد  ــادگار بگ ــه ی ــد ب ــرد می توان ــک ف ــه ی ک

یــاد می کننــد.
ــزود:  ــس اف ــر در مجل ــردم بهش ــده م نماین
بــه پیشــرفت و توســعه  اگــر می خواهیــم 
ــرا  ــدل و همگ ــد هم ــم بای ــدا کنی ــت پی دس
ــق  ــی محق ــی زمان ــی و همگرای ــیم. همدل باش
می شــود کــه رفتــار بــا یکدیگــر مؤدبانــه 
باشــد. هــر گونــه واکنــش تنــد کــه منجــر بــه 
ایجــاد تنــش بیــن جناح هــای سیاســی شــود،  
ــه  ــازد. در نتیج ــه می س ــرای جامع ــی ب الگوی
ــد. ــر می پذیرن ــا تأثی ــار الگوه ــه از رفت جامع

ایــن عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و 
ــه  ــد ب ــن تأکی ــس ضم ــی مجل ــع طبیع مناب
فهــم اهمیــت صبــر در رفتــار سیاســی اظهــار 
ــاوت را  ــف و متف ــد نظــرات مخال ــا بای ــرد: م ک
تحمــل کنیــم. آســتانه تحمــل مــا بایــد آنقــدر 
ــا  ــا، م ــن م ــاوت ذه ــرات متف ــد نظ ــاد باش زی
ــا در  ــد. کشــور م ــا برآشــفته نکن را ناراحــت ی
شــرایطی اســت کــه بــرای عبــور از آن بایــد از 
همــه امکانــات بــرای رفــع مشــکات، اســتفاده 

ــم. کنی
شـــاعری مســـائلی ماننـــد بیـــکاری، آســـیب های 
اجتماعـــی، بحـــران آب و چالش هـــای محیـــط  
ـــت و  ـــتری دانس ـــت بیش ـــز اهمی ـــتی را حائ زیس
گفـــت: اگـــر نماینـــده  یـــا بـــزرگان کشـــور تحمـــل 
نظـــر مخالـــف خـــود را نداشـــته باشـــند و از کـــوره 
ـــد.  ـــه هـــم می ریزن ـــد در واقـــع جامعـــه را ب در برون
ـــی  ـــودن بعض ـــه ای نب ـــر از حرف ـــا خب ـــن رفتاره ای
از افـــراد شـــاخص می دهـــد. از همـــه گروه هـــا 
ــرایط  ــن شـ ــه در ایـ ــم کـ ــی می خواهـ سیاسـ
ـــز  ـــد و تمرک ـــیه پردازی بپرهیزن ـــاس از حاش حس

خـــود را در اولویت هـــا خـــرج کننـــد.
نماینـــده مـــردم بهشـــهر در مجلـــس بـــه 
ــرایط  ــا در شـ ــر تحریم هـ ــودن اثـ ــن بـ پاییـ
ـــاد  ـــی از ابع ـــت: یک ـــرد وگف ـــد ک ـــی تاکی فعل
ــی از  ــور ناشـ ــت کشـ ــدی در مدیریـ ناکارآمـ
ـــت.  ـــش زا اس ـــار تن ـــی و رفت ـــی سیاس بی اخاق
ــای  ــد از گذرگاه هـ ــه می خواهنـ ــی کـ مدیرانـ
ـــان شـــرایط  ـــد خواه ـــد،  بای ـــور کنن ســـخت عب
ـــی و  ـــار غیرعقان ـــه رفت ـــر گون ـــند. ه آرام باش
ـــه  ـــکات را ب ـــا از مش ـــز م ـــی تمرک ـــر اخاق غی

ــرد. ــیه می بـ حاشـ

کولیوند:
برخورد با تخلفات انتخاباتی

 تشدید می شود

رئیــس کمیســیون امورداخلــی کشــور و 
شــوراهای مجلــس گفــت: در صــورت تصویــب 
طــرح اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات 
ــه  ــان عرص ــازات متخلف ــدید مج ــس، تش مجل

انتخابــات تشــدید می شــود. 
محمدجــواد  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
مجــازات  تشــدید  خصــوص  در  کولیونــد، 
تخلفــات انتخاباتــی، اظهــار داشــت: اگــر طــرح 
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــوادی از قان ــاح م اص
ــخیص  ــع تش ــه مجم ــف ب ــن تکلی ــرای تعیی ب
ــاح  ــون اص ــن قان ــرود و ای ــام ب ــت نظ مصلح
ــا تخلفــات انتخاباتــی  نشــود، نحــوه برخــورد ب

براســاس قوانیــن قبلــی انجــام می شــود.
رئیــس کمیســیون امورداخلــی کشــور و 
شــوراهای مجلــس شــورای اســامی بیــان 
ــون  ــع قان ــه جام ــه الیح ــی ک ــا زمان ــرد: ت ک
نحــوه  نرســانیم  نتیجــه  بــه  را  انتخابــات 
ــان  ــه هم ــی ب ــات انتخابات ــا تخلف ــورد ب برخ

ــود. ــد ب ــابق خواه ــیوه س ش
وی افــزود: اگــر نماینــدگان مجلــس در 
ــه قبلــی خــود  ــر مصوب صحــن علنــی اصــرار ب
ــون  ــوادی از قان ــاح م ــرح اص ــوص ط در خص
ــن  ــوادی از ای ــی م ــد، یعن ــات را بردارن انتخاب
طــرح کــه مــورد ایــراد شــورای نگهبــان قــرار 
گرفتــه توســط نماینــدگان حــذف شــود، در آن 
شــرایط قانــون در زمینــه برخــورد بــا تخلفــات 

ــود. ــاح می ش ــی اص انتخابات
کولیونــد گفــت: در زمینــه برخــورد بــا 
مجــازی،  فضــای  در  انتخاباتــی  تخلفــات 
ــوادی  ــی م تبلیغــات، هزینه هــا و شــفافیت مال
ــم  ــیار مه ــه بس ــود دارد ک ــرح وج ــن ط در ای
اســت و امیدواریــم مجلــس کمــک کنــد 
تــا قانــون مناســبی در ایــن زمینــه بــرای 
ــب  ــس تصوی ــات مجل ــن دوره انتخاب یازدهمی

ــود. ش
الزم بــه ذکــر اســت؛ طــرح اصــاح مــوادی 
ــرح  ــه ط ــه ب ــس ک ــات مجل ــون انتخاب از قان
اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس معــروف 
ــراد  ــورد ای ــه م ــت ک ــوادی اس ــده، دارای م ش
ــه و اگــر مجلــس  ــرار گرفت ــان ق شــورای نگهب
بــه حــذف ایــن مــواد رای مثبــت بدهــد، ســایر 
ــا تخلفــات  ــه برخــورد ب ــوط ب مــوادی کــه مرب
مدیریــت  مجــازی،  فضــای  در  انتخاباتــی 
تبلیغــات و هزینه هــا و شــفافیت مالــی بــه 

تصویــب می رســد.

بر خالف ادعای آمریکا،  غذا و دارو 
را هم تحریم کرده اند 

وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی گفـــت: اگرچـــه 
می گوینـــد غـــذا و دارو مشـــمول تحریـــم 
ــای  ــل محدودیت هـ ــه دلیـ ــا بـ ــت، امـ نیسـ
نقـــل و انتقـــال پـــول و بانکـــی ایـــن دو 
ـــم  ـــار تحری ـــی دچ ـــه نوع ـــاس ب ـــمت حس قس

اســـت. 
ــی  ــود حجتـ ــارس، محمـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی بـــا حضـــور در 
جلســـه هیـــات نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی 
تهـــران گفـــت: یکـــی از مســـایل جـــدی 
ــد از  ــژه بعـ ــه ویـ ــالها  و بـ ــه در ایـــن سـ کـ
تحریم هـــا بـــا آن مواجـــه بودیـــم، موضـــوع 

ــت. ــذا و دارو اسـ ــن غـ تامیـ
بیـــان  کشـــاورزی  جهـــاد  وزیـــر 
داشـــت: اگرچـــه می گوینـــد غـــذا و دارو 
مشـــمول تحریـــم نیســـت، امـــا بـــه دلیـــل 
محدودیت هـــای نقـــل و انتقـــال پـــول و 
ـــی  ـــه نوع ـــاس ب ـــمت حس ـــن دو قس ـــی ای بانک

دچـــار تحریـــم اســـت. 
ـــفانه بخـــش از  ـــان داشـــت: متاس ـــی بی حجت
ـــت و  ـــکا اس ـــاره امری ـــه ق ـــته ب ـــا وابس واردات م

ـــد. ـــورو می خواه واردات اینهـــا ارز و ی
وی افـــزود: دانه هـــای روغنـــی ، کنجالـــه 
ـــکا  ـــاره امری ـــام و ذرت از ق ـــن خ ـــویا و روغ س

می شـــود. وارد 
ــون  ــه اکنـ ــت: البتـ ــار داشـ ــی اظهـ حجتـ
ـــود  ـــا وج ـــن کااله ـــن ای ـــت تامی ـــی از باب نگران
نـــدارد و از نظـــر تامیـــن و ذخایـــر وضعیـــت 

خوبـــی داریـــم.
ــی  ــاورزی ارزش جهانـ ــاد کشـ ــر جهـ وزیـ
محصـــوالت تولیـــد بخـــش کشـــاورزی را 
ــرد و  ــوان کـ ــارد دالر عنـ ــک ۸۰ میلیـ نزدیـ
افـــزود: امســـال وضعیـــت تولیـــد مرکبـــات، 

ــت. ــوب اسـ ــیار خـ ــران بسـ ــیب و زعفـ سـ

وجود 4۰ درصد حاشیه نشینی در 
سکونت گاه های غیر رسمی 

فرمانــدار شهرســتان بنــاب گفت:وجــود 
ســکونت  در  نشــینی  حاشــیه  درصــد   4۰
گاه هــای غیــر رســمی ایــن شهرســتان از 
ــاب  ــتان بن ــی شهرس ــیب های کنون ــه آس جمل

 . شــد می با
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
امیــن رفیعــی فرمانــدار شهرســتان بنــاب 
ــی،  ــروه اجتماع ــروه در کارگ ــه کارگ در جلس
فرهنگــی، ســامت، زنــان و خانواده شهرســتان 
بنــاب گفــت: کمبــود نشــاط اجتماعــی از جمله 
ــن  ــی ای ــی و اجتماع ــای فرهنگ خــاء برنامه ه
ــه  ــوع مطالب ــن موض ــه ای ــت ک ــتان اس شهرس

ــد. ــز می باش ــردم نی روز م
او در بخــش دیگــری از ســخننان خــود 
ــف در  ــگاه های مختل ــود دانش ــه وج ــاره ب اش
بنــاب و تحصیــل بیــش از هــزار طلبــه در 
ــش از  ــای بی ــاب و فعالیت ه ــه بن ــوزه علمی ح
ــردم  ــه م ــی و ۶۰ موئسس ــت مذهب ۱4۰ هیئ
نهــاد در زمینه هــای مختلــف و فعایــت ۲۷ 
ــانگر  ــاب نش ــف در بن ــی مختل ــت ورزش هیئ

پویایــی ایــن شهرســتان می باشــد.
علــی بــدر شــکوهی مدیــرکل امــور فرهنگــی 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اشــاره بــه ظرفیــت 
بــزرگ ایــن شهرســتان بــا تشــخیص اولویــت در 
پیشــبرد مباحــث فرهنگــی و اجتماعــی گفــت: 
اگرچشــم انــدازی در توســعه و اتخــاذ نقشــه راه 
مناســب بــه این مســیر را درســت ســمت و ســو 

دهیــم بــه موفقیــت بزرگــی دســت یافتــه ایــم.
از  شهرســتان  ایــن  گفــت  ادامــه  اودر 
کامــا  کــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی  نظــر 
زیــر ســاخت ها هــم فراهــم می باشــد کــه 
انتظــارات مــردم نیــز بــا توجــه بــه ایــن 
ــا  ــه مســئوالن ب ــا ایجــاد می شــود ک ظرفیت ه
ــه زیــر ســاخت های موجــود  ایــن ظرفیت هــا ب
و دارای بــودن مزیــت و چشــم انــداز تعریــف و 

ــد. ــدام کنن ــات اق تصمیم
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یارانه ها در سال ۹۸ 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــدون  ــور را ب ــم کش ــا می توانی ــت درآمده ــق و مدیری ــی دقی ــا بررس ب

ــم.  ــی اداره کنی ــای نفت درآمده
ــیون  ــو کمیس ــی عض ــی  بابای ــا حاج ــنیم، حمیدرض ــزارش تس ــه گ ب
ــه بحــث شفاف ســازی در  برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای اســامی ب
ــت  ــا واقعی ــده ب ــای انجام ش ــراف پیش بینی ه ــت و از انح ــه پرداخ بودج
بودجه بنــدی ســال ۹۸ گفــت و ابــراز کــرد: بــر اســاس تحقیقــات 
ــغ  ــا در ســال  ۹۸ مبل ــدی یارانه ه ــد حاصــل از هدفمن انجام شــده درآم

ــان اســت. ــارد توم ۱4۲ هــزار میلی
او گفــت: درآمدهــای نفتــی کشــور امســال ۱۵۵ هــزار میلیــارد تومــان 

. ست ا
ــد  ــم از س ــا می توانی ــه »م ــان اینک ــا بی ــی ب ــا حاجی بابای حمیدرض
نفــت بگذریــم« افــزود: اکنــون ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان هدفمنــدی 

ــد دارد. ــت درآم ــرای دول ــا ب یارانه ه
حاجی بابایــی بــا تصریــح بــه اینکــه »امــروز مــا مشــکل اجــرای قانــون 
ــه  ــتیم«، اضاف ــس هس ــات مجل ــرای مصوب ــب اج ــران عواق ــم و نگ داری
ــات  ــن مالی ــت و گرفت ــروش نف ــل از ف ــت حاص ــای دول ــرد: درآمده ک

ــون اســت. اســت. مشــکل در اجرانشــدن قان
ــد  ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــی کش ــاختار پول ــاح س ــه اص او ب
ســاختار پولــی کشــور اصــاح شــود. بانــک مرکــزی بایــد حســاب تمــام 
ــود  ــد. خ ــد کن ــز و رص ــی را متمرک ــازمان های دولت ــا و س وزارتخانه ه

ــد. ــاع می کن ــی امتن ــای مالیات ــام معافیت ه ــت از اع دول

حضرتی خبر داد:
تشکیل کمیته ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی 

مشکالت بورس پایه

رییس کمیسـیون اقتصادی از تشـکیل کمیته ای در کمیسـیون متبوعش 
بـرای بررسـی وضعیت بـورس پایه و مشـکات ایجاد شـده در آن خبـر داد. 

بـه گـزارش خانـه ملـت، الیاس حضرتـی رییـس کمیسـیون اقتصادی 
مجلس شـورای اسامی  از تشـکیل کمیته ای  با مسئولیت محمدحسین 
زاده بحرینـی جهـت بررسـی وضعیت بورس پایه و مشـکات ایجاد شـده 
در آن خبـر داد و گفت:اعضـای ایـن کمیته سـیده فاطمه حسـینی، عین 
اهلل شـریف پور، حسـینعلی حاجـی دلیگانی و محمد حسـن نژاد هسـتند.

در  پردیـس  و  اسامشـهر  تهـران، ری، شـمیرانات،  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـامی، افـزود: مقـرر شـده ایـن کمیتـه بـا برگـزاری 
و  پایـه  بـورس  و  بـورس  سـازمان  مسـئوالن  بـا  نشسـت  و  جلسـات  
همچنیـن دعـوت از برخـی از زیـان دیـده هـای بـورس پایـه و اسـتماع 
نظـرات آنها گزارشـی تهیـه و در اختیار کمیسـیون اقتصادی قـرار دهد.

ــکان  ــرح، ام ــک ط ــب ی ــا تصوی ــکن ب ــک مس بان
ــه  ــرای ســپرده گذاری کوتــاه مــدت عــادی ب جدیــد ب
ــون  ــر ۲۰۰ میلی ــهیات حداکث ــت تس ــراه دریاف هم

ــرد. ــم ک ــی را فراه تومان
ــه  ــز بهین ــور تجهی ــه منظ ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
منابــع و تخصیــص هدفمنــد اعتبــارات،   طرحــی 
تحــت عنــوان طــرح »۲و۱«  در بانــک مســکن تصویب 
ــا ســپرده گــذاری  ــان ب شــد کــه براســاس آن، همزم
ــدی از  ــخص، در ازای درص ــپرده مش ــل س ــا حداق ب
مبلــغ ســپرده، تســهیات میــان مــدت )حداکثــر پنــج 
ــرد ســپرده گــذار پرداخــت مــی شــود. ــه ف ســاله( ب

ــغ  ــل مبل ــرح »۲و۱«، حداق ــات ط ــاس جزئی براس
الزم بــرای ســپرده گــذاری در ایــن طــرح ۱۰ میلیــون 
تومــان تعییــن شــده اســت و ســقف تســهیاتی کــه 
یــک فــرد بــا تشــکیل حســاب در قالــب طــرح »۲و۱« 
ــک  ــذاری، از بان ــپرده گ ــا س ــان ب ــم زم ــد ه می توان
مســکن دریافــت کنــد نیــز معــادل ۸۵ درصــد میــزان 
ســپرده و تــا حداکثــر ۲۰۰ میلیــون تومــان اســت؛ بــه 
ایــن معنــا کــه اگــر مبلــغ ســپرده هــر چقــدر از ۲۳۵ 
میلیــون تومــان بیشــتر باشــد، آن فــرد بیــش از ۲۰۰ 

ــد.  ــت کن ــد دریاف ــان نمی توان ــون توم میلی
ــرح و  ــور طـ ــر امـ ــرادی - مدیـ ــن مـ محمدحسـ
ــاد  ــریح ابعـ ــن تشـ ــکن - ضمـ ــک مسـ ــه بانـ برنامـ
ــهیاتی  ــذاری و تسـ ــپرده گـ ــرایط سـ ــف شـ مختلـ
طـــرح »۲و۱«، اعـــام کـــرد: در ایـــن طـــرح، نـــرخ 
ـــی  ـــود عل ـــرخ س ـــکل ن ـــه ش ـــذاری ب ـــپرده گ ـــود س س
الحســـاب ســـاالنه معـــادل دو درصـــد اســـت کـــه 
ـــادی  ـــدت ع ـــاه م ـــای کوت ـــپرده ه ـــایر س ـــد س همانن
محاســـبه و بـــه حســـاب مشـــتریان پرداخـــت مـــی 
ـــی  ـــز رقم ـــهیات نی ـــود تس ـــرخ س ـــن ن ـــود. همچنی ش

برابـــر بـــا یـــک درصـــد ســـاالنه اســـت.
ــک  ــرح »۲و۱«، ی ــه در ط ــان اینک ــا بی ــرادی ب م
ســپرده گــذار مــی توانــد نــرخ ســود ســپرده گــذاری 
ــد،    ــت کن ــان دریاف ــم زم ــه را ه ــهیات مربوط و تس

ــرح »۲و۱«  ــوب ط ــه در چارچ ــهیاتی ک ــزود: تس اف
بــه مشــتریان پرداخــت مــی شــود، تســهیات مرابحــه 
ــا  ــا خدمــات ب ــا کــه یــک کاال ی ــن معن ــه ای اســت؛ ب
قیمــت مشــخص فروختــه مــی شــود و اقســاط آن از 

ــد. ــد ش ــت خواه ــدار دریاف خری
ــرای  ــه ب ــهیات مرابح ــرد: تس ــح ک ــرادی تصری م
خریــد کاال همچــون مســکن، خــودرو و ... و همچنیــن 
و  زیارتــی  ســفرهای  همچــون  خدمــات  خریــد 
ــواردی  ــگاه و م ــا دانش ــه ی ــهریه مدرس ــیاحتی، ش س
ــهیات  ــه تس ــود ک ــی ش ــت م ــت پرداخ ــن دس از ای
گیرنــده الزم اســت در هــر مــاه نســبت بــه پرداخــت 

ــد. ــدام کن ــهیات اق ــن تس ــاط معی اقس
طبــق اعــام بانــک مســکن، حداکثــر مــدت 
ماهــه   ۶۰ »۲و۱«،  طــرح  تســهیات  بازپرداخــت 
ــن  ــده در عی ــهیات گیرن ــت و تس ــده اس ــن ش تعیی
حــال می توانــد در قــرارداد خــود، مــدت زمــان 
کمتــری را بــرای بازپرداخــت کامــل تســهیات، اعــام 

ــد. کن
در طــرح »۲و۱« بانــک مســکن، ســپرده فــرد 
ــه تســهیات توســط  ــوان وثیق ــه عن ــذار ب ــپرده گ س
ــت  ــدت بازپرداخ ــود و در م ــی ش ــه م ــک پذیرفت بان
ــه  ــهیات، ب ــه تس ــپرده ب ــبتی از س ــهیات، نس تس
ــوان  ــه عن ــک ب ــزد بان ــدودی ن ــپرده مس ــوان س عن
وثیقــه قــرار مــی گیــرد. ایــن نســبت بــه شــکل ۱۰۰ 
ــه ایــن معنــا کــه اگــر فــرد ســپرده  ــه ۸۵ اســت؛ ب ب
ــذاری  ــان ســپرده گ ــون توم ــذار در ازای ۱۵۰ میلی گ
۸۵ میلیــون تومــان تســهیات مرابحــه در قالــب ایــن 
ــرده اســت، ۱۰۰  ــت ک ــک مســکن دریاف ــرح از بان ط
میلیــون از کل ۱۵۰ میلیــون تومــان ســپرده آن فــرد، 
ــل  ــای مراح ــا انته ــهیات ت ــه تس ــوان وثیق ــه عن ب

ــدود  ــک مس ــزد بان ــهیات ن ــل تس ــت کام بازپرداخ
ــد. ــد مان خواه

ــه ســپرده گــذار و  تســهیات طــرح »۲و۱« هــم ب
هــم بــه بســتگان درجــه یــک او همچــون پــدر، مــادر،   

همســر و فرزنــد قابــل پرداخــت اســت.
بانــک مســکن در عیــن حــال بــرای ارایه تســهیات 
بــه مشــتریان حقوقــی خــود، امــکان اســتفاده از 
ــرای  ــان ب ــوی کارفرمای ــرح »۲و۱« از س ــات ط امکان
کارمنــدان شــرکت هــا را نیــز فراهــم کــرده اســت. در 
ــر اســاس  ــی، ب ــرای اشــخاص حقوق ــن خصــوص، ب ای
بــه  تســهیات  ســپرده گذار،  درخواســت  و  نظــر 
ــه و  ــی و اشــخاص حقیقــی زیرمجموع شــخص حقوق
تحــت پوشــش شــخص حقوقــی پــس از احــراز تحــت 
پوشــش بــودن شــخص معرفــی شــده از طریــق اخــذ 

مــدارک مثبتــه از جملــه تصویــر قــرارداد اســتخدامی، 
ــت  ــل پرداخ ــی و ... قاب ــش حقوق ــه، فی ــت بیم لیس

ــود. خواهــد ب
هــر فــرد حقیقــِی مجــاز بــه اخــذ تســهیات 
ــخص  ــوی ش ــده از س ــی ش ــی معرف ــخاص حقیق )اش
حقوقــی و یــا بســتگان درجــه یــک اشــخاص حقیقی( 
ایــن طــرح می توانــد تــا ســقف ۲۰۰  در قالــب 
ــط  ــت ســایر شــرایط و ضواب ــا رعای ــان ب ــون توم میلی
از تســهیات اســتفاده کنــد. در دســتورالعمل اجــرای 
ــام  ــه ن ــاح حســاب ب ــده اســت، افتت طــرح »۲و۱« آم
ــه  ــک ب ــزد بان ــپرده ن ــق س ــی و توثی ــخاص حقوق اش
نفــع اشــخاص زیرمجموعــه یــا خــود شــخص حقوقی، 
ــنامه  ــوع در اساس ــی موض ــورت پیش بین ــاً در ص صرف

ــود. ــد ب ــر خواه ــرکت امکان پذی ش

جزئیات وام 2۰۰ میلیونی بانک مسکن اعالم شد

اقتصاد

پالك ثبتيآدرس ملکمشخصات ملکشناسهرديف
ميزان و نوع 

مالكيت
كاربرينوع ملک

عرصه
(مترمربع)

اعيان
(مترمربع)

قيمت پايه
(مبالغ به ريال)

سپرده توديعي جهت شركت در 
مزايده

شرايط
 پرداخت

توضيحات

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک نقدي5092.320142,600,000,0001,163,000,000مسکونی زمینملکی 1.6785-4.6553نبش کوچه قره باغی-  متری قره باغی 24- ستارخان - تبریز قطعه زمين كشتارگاه13316

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک درصد نقد50نقد يا 224338.9161,250,000,0001,256,250,000عرصه، اعیان، سرقفلیتجاریملکی13/7343تبریز جاده ایل گولی نبش کوی ابریشمايل گلي  محل جديد      22961

فروش با وضع موجود- در تصرف غير  درصد نقد40حداقل 149.81954,200,000,000210,000,000عرصه و اعیانمسکونی ملکی 812989/111خیابان دارائی روبروی مدرسه رشدیه پالک - مرند مرند  ملک آقاي شفيع سرداري37726

فروش با وضع موجود- در تصرف غير  درصد نقد40حداقل 1881614,210,000,000210,500,000عرصه و اعیانمسکونی ملکی 333365/47پالک29خیابان جلفا روبروی باسکول باکری- مرند ملک آقاي يعقوب تارويردي زاده-مرند47727

38-36-28تبریز پل قاری جنب  بازار فیروزهثقه االسالم    52967
39-40-42

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک  درصد نقد30حداقل 033026,210,000,000581,050,000سرقفلیتجاری- بانكسرقفلی

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک  درصد نقد30حداقل 0205.2926,910,000,000584,550,000سرقفلیتجاریسرقفلی.…,-3988-3991تبریز خیابان دارائی نرسیده به چای کنارصاحب االمر63055

توسعه معبر-فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک  درصد نقد30حداقل 472.8716.1172,500,000,000812,500,000عرصه،اعیانبانكملکی1-2441بناب تقاطع مطهری و شهریار اول  خ  زرگرانشهيدمطهري بناب73248

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک درصد نقد50نقد يا 0104.515,500,000,000527,500,000سرقفلیتجاریسرقفلی2517تبریزخیابان شریعتی جنوبی اول خیابان پاستورخيابان پاستور    83254

فروش با وضع موجود- در تصرف غير  درصد نقد60حداقل 96829712,064,000,000510,320,000عرصه،اعیانمسکونیتملیکی3375/19 مرند اخر خیابان امام حسین کوی گلستانمحمدپورعلي97728

فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک نقد و اقساط34,16004,510,000,000225,456,000عرصهمزروعی/کشاورزیتملیکی3/141سراب روستای کندوانمحل تمليكي شركت اجر فشاري سراب109290

مسکونی مسکونی ملکی 814/346خیابان امام خمینی نبش کوی فروردین طبقه مجتمع مسكوني شهريار113329
قدرالسهم ازعرصه 

کل
فروش با وضع موجود- تخليه در اختيار بانک درصد نقد50نقد يا 226.9919,800,000,000549,000,000

آگهی مزایده امالک بانک صادرات استان آذربایجان شرقی 

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و . استان آذربايجان شرقي در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طريق مزايده  به فروش برساند –بانک صادرات ايران 
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نماینـــده مـــردم تاکســـتان در مجلـــس شـــورای 
اســـامی گفـــت: بـــورس بـــا ســـازوکارهای داخلـــی کـــه 
ـــرمایه  ـــرده و س ـــرمایه ک ـــذب س ـــد ج ـــی توان دارد م
ـــا  ـــروژه ه ـــه پ ـــرای ادام ـــی را ب ـــش خصوص ـــای بخ ه

ـــد.  ـــع آوری کن جم
ـــی  ـــن طاهرخان ـــت، بهم ـــه مل ـــزارش خان ـــه ک ب
نماینـــده مـــردم تاکســـتان در مجلـــس شـــورای 
ـــن  ـــورس در تامی ـــش ب ـــوص نق ـــامی در خص اس
ـــروج  ـــس از خ ـــی پ ـــارس جنوب ـــاز۱۱ پ ـــرمایه ف س
چینـــی هـــا از ایـــن پـــروژه گفـــت: نظـــام 
حاکـــم بیـــن المللـــی بـــه نحـــوی نیســـت کـــه 
ــه  ــار منصفانـ ــک رفتـ ــال یـ ــه دنبـ ــورها بـ کشـ
ــال  ــه دنبـ ــل همیشـ ــن دلیـ ــه همیـ ــند و بـ باشـ
ــم  ــی تحریـ ــتند از طرفـ ــان هسـ ــع خودشـ منافـ
هـــای یکجانبـــه آمریـــکا، فشـــار بـــر کشـــور را 
تشـــدید کـــرده اســـت و ایـــن تشـــدید تحریـــم 

هـــا ســـبب خـــروج طـــرف قراردادهـــای بیـــن 
ــده  ــترک شـ ــای مشـ ــروژه هـ ــا از پـ ــی مـ المللـ

اســـت.
ـــی  ـــه دارد م ـــی ک ـــازوکارهای داخل ـــا س ـــورس ب ب
ــای  ــرمایه هـ ــرده و سـ ــرمایه کـ ــذب سـ ــد جـ توانـ
بخـــش خصوصـــی را بـــرای ادامـــه پـــروژه فـــاز ۱۱ 

پـــارس جنوبـــی جمـــع آوری کنـــد.
ــا تاکیـــد بـــر توانمنـــدی هـــای داخلـــی،  وی بـ
ـــی  ـــم ارزیاب ـــوارد مه ـــه م ـــورس را در اینگون ـــش ب نق
ـــه  ـــی ک ـــازوکارهای داخل ـــا س ـــورس ب ـــت: ب ـــرد و گف ک
ـــرمایه  ـــرده و س ـــرمایه ک ـــذب س ـــد ج ـــی توان دارد م

ــروژه   ــه پـ ــرای ادامـ ــی را بـ ــای بخـــش خصوصـ هـ
هاجمـــع آوری کنـــد.

بورس می تواند جایگزین شرکت چینی در تامین 
هزینه پارس جنوبی شود

نماینـــده مـــردم تاکســـتان در مجلـــس شـــورای 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــورس بـ ــرد: بـ ــح کـ ــامی تصریـ اسـ
اینکـــه جایگاهـــی شـــناخته شـــده در مباحـــث 
ــد  ــی توانـ ــردم دارد مـ ــوم مـ ــن عمـ ــادی بیـ اقتصـ
بـــا ارتبـــاط گرفتـــن بـــا ســـازمان هـــای مربوطـــه، 
ــه الزم  ــت بودجـ ــیمی و وزارت نفـ ــرکت پتروشـ شـ
بـــرای تکمیـــل فـــاز ۱۱ پـــارس جنوبـــی را تامیـــن 

کنـــد.
طاهرخانـــی گفـــت: شـــرایط تحریـــم و تشـــدید 
ـــی از  ـــای خارج ـــرکت ه ـــروج ش ـــبب خ ـــارها س فش
ـــایر  ـــه س ـــال اینک ـــس احتم ـــت. پ ـــده اس ـــور ش کش
ـــود را  ـــای خ ـــروژه ه ـــد پ ـــز بخواهن ـــا نی ـــرکت ه ش
ـــه  ـــا توج ـــی ب ـــود دارد ول ـــد وج ـــرک کنن ـــران ت در ای
بـــه اینکـــه ایـــران کشـــور قـــوی اقتصـــادی اســـت 
ــران  ــا ایـ ــارکت بـ ــز از مشـ ــورها نیـ ــایر کشـ و سـ
ــدات،  ــدت تهدیـ ــد، در دراز مـ ــی کننـ ــت مـ منفعـ
ـــره  ـــکا باالخ ـــارهای آمری ـــا و فش ـــی ه ـــاده خواه زی

عقیـــم خواهنـــد مانـــد.

طاهرخانی پیشنهاد داد؛

تامین مالی پروژه های نفتی با ساز و کار بورس
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ــتاندار  ــی اس ــی و فرهنگ ــرکل اجتماع مدی
آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه ســکونت 4۰ 
درصــد جمعیت شــهر بنــاب در ســکونتگاه های 
غیررســمی و حاشــیه شــهر قابــل تأمــل اســت؛ 
گفــت: در ســطح اســتان ۲4 درصــد جمعیــت 
ــد  ــکونت دارن ــین س ــای حاشیه نش در محله ه
ــیه  ــز و در حاش ــر در تبری ــزار نف ــه 4۰۰ ه ک

شــهر ســاکن هســتند. 
بــه گــزارش فــارس، علــی پورشــکوهی 
اجتماعــی،  تخصصــی  کارگــروه  جلســه  در 
فرهنگــی، ســامت زنــان و خانــواده شهرســتان 
بنــاب بــا بیــان اینکــه بــرای مواجهــه بــا 
ــه راه و  ــه نقش ــاز ب ــی نی ــیب های اجتماع آس
ــی  ــیب های اجتماع ــع آس ــرح جام ــن ط تدوی
آســیب های  خطــر  کــرد:  اظهــار  اســت؛ 
ــی  ــت و در مقطع ــدی اس ــًا ج ــی کام اجتماع
ــل شــدیم. ــت آن در جامعــه غاف ــز از مدیری نی

ــه  ــت دار جامع ــیب های اولوی ــزود: آس وی اف
طــاق، کــودک همســری، حاشیه نشــینی و 
ــه الزم اســت راهــکار  کــودکان کار هســتند ک

ــود. ــه ش ــیب ها ارائ ــن آس ــا ای ــب ب مناس
مدیــرکل اجتماعــی، فرهنگــی اســتاندار 

در  کــرد:  خاطرنشــان  آذربایجان شــرقی 
اســتان اقدامــات مؤثــری پیرامــون مســائل 
ــتان  ــه و اس ــام یافت ــی انج ــی و فرهنگ اجتماع
آذربایجان شــرقی بــدون معتــاد متجاهــر اســت 
ولــی در خصــوص آســیب اجتماعــی طــاق از 
وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت و بــا ایــن 

ــتان در  ــت اس ــی و اســامی وضعی ــابقه دین س
ــت. ــده اس ــاق نگران کنن ــئله ط مس

پورشــکوهی تصریــح کــرد: بــا نــگاه کالبــدی 
و فنــی نمی تــوان آســیب های اجتماعــی را 
ــی  ــرد اجتماع ــا رویک ــه ب ــرد بلک ــت ک مدیری
ــن  ــد همچنی ــه ش ــد وارد قضی ــی بای و فرهنگ

ــت در نــوع نــگاه بــه مباحــث  ضــروری اس
ــود. ــر ش ــد نظ ــی تجدی ــیب های اجتماع آس

ــد  ــکونت 4۰ درص ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ســکونتگاه های  در  بنــاب  شــهر  جمعیــت 
غیررســمی و حاشــیه شــهر قابــل تأمــل اســت؛ 
گفــت: در ســطح اســتان ۲4 درصــد جمعیــت 
ــد  ــکونت دارن ــین س ــای حاشیه نش در محله ه
ــیه  ــز و در حاش ــر در تبری ــزار نف ــه 4۰۰ ه ک

ــتند. ــاکن هس ــهر س ش
ــتانداری  ــی اس ــی و فرهنگ ــرکل اجتماع مدی
آذربایجان شــرقی در ادامــه ســخنان خــود بــا 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــدی دول ــزم ج ــه ع ــاره ب اش
ــی  ــی و پویای ــت همبســتگی اجتماع ــرای تقوی ب
ــود  ــا وج ــت: ب ــه گف ــطح جامع ــی در س فرهنگ
ــه  ــای ظالمان ــی از تحریم ه ــای ناش محدودیت ه
ــط وزارت  ــی توس ــل توجه ــار قاب ــه و اعتب بودج
ــی  ــا آســیب های اجتماع ــه ب ــرای مقابل کشــور ب
ــرای  ــته ب ــال گذش ــه اســت و س اختصــاص یافت
کاهــش آســیب های اجتماعــی ۷۰ میلیــارد ریــال 

ــده اســت. ــه ش ــتان هزین ــار در ســطح اس اعتب
ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  پورشــکوهی 
عملیاتــی  برنامــه  و  راه  نقشــه  تدویــن 
بیــان  اجتماعــی  آســیب های  رفــع  بــرای 
کــرد: تشــکل های مــردم نهــاد می تواننــد 
نقــش قابــل ماحظــه ای در فرهنگ ســازی  
آگاه ســازی شــهروندان داشــته باشــند و وجــود 
حــوزه علمیــه نیــز ظرفیــت بزرگــی بــرای ایــن 
شهرســتان اســت کــه در راســتای کاهــش 

بــردارد. قــدم  اجتماعــی  آســیب های 

24 درصد جمعیت آذربایجان شرقی در 
محله های حاشیه نشین سکونت دارند 

ــا عنایــت  ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: ب
ــات  ــاق تبلیغ ــدی الص ــه نق ــه جریم ــه اینک ب
بــر ســاختمان های شــهر، فاقــد اثرگــذاری 
افزایــش  پیشــگیرانه الزم اســت، پیشــنهاد 
ــه  ــه وزارت دادگســتری ارائ ــدی ب ــازات نق مج

ــت.  ــده اس ش
بــه گــزارش فــارس، ســید ســلمان ســامانی 
ســخنگوی وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه طبــق 
ــی  ــه ماحظــه م ــای صــورت گرفت بررســی ه
ــز  ــارت و نی ــراد خس ــت، ای ــه مزاحم ــود ک ش
ــهری  ــر ش ــیما و منظ ــب س ــت نامناس وضعی
الصــاق  بــه ســبب  مختلــف  در شــهرهای 
ــر  ــات ب ــته ج ــا و نوش ــب ه ــات، برچس تبلیغ
ســر در منــازل و ســاختمان هــای ســطح شــهر 
ــروز نارضایتــی هــای عمومــی شــده  موجــب ب

ــه  ــت ب ــا عنای ــن رو ب ــرد: از ای ــت، اظهارک اس
ــت  ــزوم رعای ــر ل ــی ب ــر کشــور مبن ــد وزی تاکی
حقــوق شــهروندان و مســئولیت هــای اجرایــی 
ــن خصــوص در  ــی وزارت کشــور در ای و نظارت
ــات الزم  ــه اســتانداران انجــام اقدام ــه ای ب نام
بــا همــکاری فرمانــداری و شــهرداری هــا ابــاغ 

شــده اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مــاده ۹۲ قانــون 
ــده  ــاده آم ــن م ــزود: در ای ــا اف ــهرداری ه ش
اســت نوشــتن هرنــوع مطلبــی یــا الصــاق 
ــر روی دیوارهــای شــهر کــه  هــر نوشــته ای ب
مخالــف مقــررات انجمــن شــهر باشــد ممنــوع 
اســت مگــر در محلهایــی کــه شــهرداری بــرای 
ــد  ــی کن ــن م ــات معی ــاق اعان ــب و الص نص
و در ایــن محلهــا فقــط بایــد بــه نصــب و 

ــرد و نوشــتن روی آن  ــا ک الصــاق آگهــی اکتف
نیــز ممنــوع اســت. متخلــف عــاوه بــر تادیــه 
ــا  ــد ت ــت پانص ــه پرداخ ــن ب ــارت مالکی خس
ــد شــد. ــوم خواه ــال جریمــه محک ــزار ری یکه

بــه  خطــاب  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
ــت  ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــت: ب ــتانداران گف اس
پرهیــز از اینگونــه اقدامــات و نقــش شــهرداری 
هــا و شــوراهای اســامی شــهر در تدویــن 
ــر  ــق ه ــرای تحق ــدات الزم ب ــررات و تمهی مق
ــاً  ــی، لطف ــاده قانون ــن م ــاد ای ــر مف ــه بهت چ
ــوق  ــه مراجــع ف ــن موضــوع ب ضمــن اعــام ای
ــر نقــش آفرینــی ایجابــی و ســلبی هــر چــه  ب

ــد. ــد کنی ــا تاکی ــر آنه بهت
معــاون هماهنگــی وزارت کشــور تاکیــد 
ــگاری انجــام شــده در  ــه جــرم ان کــرد: نظــر ب
ــه نقــش  ــت ب ــا عنای ــی مذکــور و ب ــاده قانون م
دســتگاه قضایــی در پیشــگیری از وقــوع جــرم 
و برخــورد بــا مجرمــان، یکــی از روشــهای 
مفیــد بــرای تحقــق هــدف قانونگــذار و حفــظ 
ــب  ــی مناس ــدام قضای ــهروندان اق ــوق ش حق
ــور  ــای مذک ــن ه ــاط تلف ــع ارتب ــق قط از طری
ــت  ــدون رعای ــه ب ــت ک ــات اس ــن تبلیغ در مت
مقــررات موصــوف بــه اماکــن مســکونی و 
ــق  ــرای تحق ــوند. ب ــی ش ــاق م ــاز الص غیرمج
ــهرداری  ــن ش ــی الزم بی ــدف هماهنگ ــن ه ای
ــد  هــا و دادســتانی شهرســتان راه گشــا و مفی

ــود. ــد ب خواه
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــادآور شــد: ب ســامانی ی
جبــران خســارت وارده بــه صاحبــان امــاک از 
ســوی متخلفــان مــورد تاکیــد قانونگــذار قــرار 
گرفتــه اســت حمایــت از افــراد متضــرر و ایجاد 
ــتگاه  ــن دس ــی مابی ــای الزم ف ــی ه هماهنگ
ــارت وارده  ــران خس ــرای جب ــئول ب ــای مس ه
ــی  ــررات قانون ــت مق ــا رعای ــف ب ــط متخل توس

مــورد تاکیــد اســت.
ســخنگوی وزارت کشــور خاطرنشــان کــرد: 
در اجــرای مــاده ۲۸ قانــون مجــازات اســامی 
مصــوب ۱۳۹۲ و بــا عنایــت بــه اینکــه میــزان 
جریمــه نقــدی در نظــر گرفتــه شــده در 
ــذاری  ــد اثرگ ــهرداری فاق ــون ش ــاده ۹۲ قان م
افزایــش  پیشــگیرانه الزم اســت، پیشــنهاد 
دادگســتری  وزارت  بــه  نقــدی  مجــازات 
جهــت طــرح در هیــاًت وزیــران از ســوی ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ وزارتخان
از  کشـــور  وزارت  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتانداران خواســـت ایـــن مراتـــب بـــه 
معاونـــت عمرانـــی اســـتانداری و فرمانـــداران 
اســـتان ابـــاغ و گـــزارش اقدامـــات صـــورت 
قانـــون   ۹۲ مـــاده  اجـــرای  در  گرفتـــه 
ـــت  ـــه معاون ـــه را ب ـــن نام ـــاد ای ـــهرداری و مف ش
ـــتایی وزارت  ـــهری و روس ـــعه ش ـــران و توس عم

ــد. ــور اعـــام کننـ کشـ

مجازات متخلفان الصاق تبلیغات بر 
ساختمان های شهر افزایش می یابد 

ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
گفــت: بــا تســهیات ۱ میلیــارد و ۲۵۵ میلیون 
دالری دالری صنــدوق توســعه ملــی در بخــش 

روســتایی ۲۳۷ هــزار شــغل ایجــاد شــد. 
ــه گــزارش فــارس، محمدباقــر نوبخــت در  ب
مراســم بزرگداشــت روز آمــار و برنامه ریــزی بــا 
ــق  ــتغال طب ــاد اش ــای ایج ــه برنامه ه ــاره ب اش
ــار داشــت: ســال گذشــته  ــون بودجــه اظه قان
ــزی  ــغل برنامه ری ــزار ش ــاد ۹۸۸ ه ــرای ایج ب
کردیــم و در هــر اســتان یــک برنامــه اشــتغال 

داریــم.
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
اول ایــن موضــوع را پیگیــری می کنــم، گفــت: 
ــتغال  ــارات اش ــد اعتب ــدا ۲۵ درص ــان ابت هم
ایــن  کــه  کردیــم  پرداخــت  را  اســتان ها 
ــاورزی،  ــف کش ــای مختل ــا در بخش ه طرح ه
ــوده،   ــت فرس ــای باف ــات،  احی ــی،  خدم صنعت
ــا  ــای مســکونی و ســایر بخش ه ایجــاد واحده

ــتند. هس
ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــتغال را از  ــاد اش ــه ایج ــد برنام ــانه متعه رس
ســازمان برنامــه و بودجــه بگیــرد. بــرای ایجــاد 
اشــتغال ۱۸۰۰ میلیــارد تومــان از بودجــه 
ــهیات  ــان تس ــارد توم ــی و ۷۷۰۰ میلی عموم
بانکــی در قالــب تبصــره ۱۸ بودجــه پرداخــت 
ــارد دالر از صنــدوق   شــد؛ همچنیــن ۱.۵ میلی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــا اذن مق ــی ب ــعه مل توس
بــرای اشــتغال روســتایی اختصــاص یافــت 
ــارد دالر آن  ــزان ۱.۲۵۵ میلی ــن می ــه از ای ک
از ســوی صنــدوق توســعه ملــی پرداخــت شــد؛ 
ــی آن ۱۳ هــزار و ۳۰۰  همچنیــن معــادل ریال
میلیــارد تومــان بــود کــه در ایــن راســتا ۱۰۹ 

ــه شــد.  ــزار طــرح پذیرفت ه
بــا  شــغل  هــزار   ۲۳۷ داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــدوق توســعه مل اســتفاده از تســهیات صن
در روســتاها ایجــاد شــد؛ اینکــه انتظــار داشــته 
ــن را  ــد و ای ــش یاب ــکاری کاه ــرخ بی ــیم ن باش
ایســتاده اند  افــرادی کــه  از  ســر چهــارراه 

ــی  ــای اعام ــت؛ آماره ــتند نیس ــیم مس بپرس
ــت.  ــن اس ــار متق ــز آم مرک

پرداخت 29 هزار میلیارد تومان به 
طرح های عمرانی در 6 ماهه امسال

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره 
بــه بودجــه دوســاالنه و همچنیــن اعتبــار 
طرح هــای عمرانــی گفــت: طبــق گــزارش 
ــال ۲۸  ــت س ــه نخس ــه در ۶ماه ــمی خزان رس
ــای  ــه طرح ه ــان ب ــارد توم ــزار و ۹۵۰ میلی ه

ــت.  ــده اس ــت ش ــول پرداخ ــی پ عمران
وی ادامــه داد: اینکــه ســر چهــارراه پرســیده 
شــود و پاســخ بدهنــد ایــن چــه کارهایی اســت 
اوضــاع مــن داغــون اســت نــرخ بیــکاری اساســا 
یعنــی چــه و تعریــف آن را هــم اطمینــان 
دارم بلــد نیســتند نمی توانــد مبنــای آمــار 
ــد  ــردم بدانن ــه م ــی دارد ک ــه ضرورت ــد چ باش
و تعریــف نــرخ بیــکاری را بلــد باشــند و انتظــار 

نیســت همــه مــردم خبــر داشــته باشــند.
ــی  ــردی زندگ ــر ف ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
خــودش را می بینــد کــه تغییــر و تحولــی 
ــار  ــر آ م ــم اگ ــی نداری ــزود: توقع ــته، اف نداش

نامناســب اســت شــما آن را مناســب کنیــد کما 
ــا  ــا ت ــه آماره ــورم ک ــرخ ت ــث ن ــه در بح اینک
ــم رســید منعکــس شــد. آنچــه  ۵۰ درصــد ه
واقعیــت اســت بایــد بیــان شــود. وقتــی پاییــن 

ــرد.  ــکیک ک ــد تش ــد نبای ــم می آی ه

 افت قابل توجه تورم نقطه به نقطه
ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــف س ــی از وظای یک
ــار  ــه در کن ــت ک ــتگاه ها اس ــر دس ــارت ب نظ
بازرســی،  ســازمان  اداری،  عدالــت  دیــوان 
ســازمان حسابرســی، دیــوان محاســبات،  وزارت 
نظارتــی  دســتگاه های  ســایر  و  اطاعــات 

ــتند.  ــارت هس ــده دار نظ عه
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــه داد: ب ــت ادام نوبخ
موضــوع  دهیــم  انجــام  بودجه ریــزی 
ــه  ــار مهــم اســت ب ــات و آم جمــع آوری اطاع
ــار  ــز آم ــی مرک ــز یعن ــل دو مرک ــن دلی همی
ــازمان  ــی و س ــای عموم ــرای داده ه ــی ب ایران
ــات  ــدی اطاع ــوان متص ــه عن ــه برداری ب نقش
داده هــای مکانــی را در زیــر مجموعــه ســازمان 

ــم.  ــه داری ــه و بودج برنام

ــه  ــد ب ــا بای ــه آماره ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
هنــگام و ســریع باشــد گفــت: مطمئنــم پــس 
ــز  ــس مرک ــوی رئی ــی از س ــح پیامک ــردا صب ف
آ مــار در رابطــه بــا نــرخ تــورم و شــاخص 
مصــرف کننــده مهرمــاه دریافــت خواهــم کــرد.

ــاون رئیس جمهــور اظهــار داشــت: طــی  مع
ــه نقطــه  ــورم نقطــه ب ــرخ ت ــاه گذشــته ن دو م
شــهریور نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــل توجــه  ــت قاب ــر اف ــاه اخی ــن دو م و همچنی
ــاال  ــان ب ــن همچن ــرخ میانگی ــه ن ــته البت داش
ــل  ــال قب ــانات س ــل نوس ــه دلی ــه ب ــت ک اس
اســت. در هــر یــک از ایــن ماه هــا تــورم 
ــت. در  ــه اس ــل یافت ــد تقلی ــد درص ــا ۶ واح ت
ــت اســت  ــورم مثب ــرخ ت ــد ن حــال حاضــر رون
ــوع  ــن موض ــه از ای ــی البت ــحالیم برخ و خوش

نمی آیــد. خوششــان 

ترامپ پیغام داده بود کار ملت ایران
 تمام است

وی تصریـــح کـــرد: ملـــت بـــزرگ ایـــران 
ــورها را  ــی کشـ ــه برخـ ــی را کـ ــوج بزرگـ مـ
دچـــار مشـــکل می کنـــد در زمـــان کوتاهـــی 
ـــی  ـــد. یک ـــود آم ـــه خ ـــر گذاشـــت و ب پشـــت س
ـــان  ـــس جمهورم ـــه رئی ـــور ب ـــای جمه از روس
می گفـــت کـــه ترامـــپ گفتـــه اســـت ایـــران 
ـــر  ـــاه دیگ ـــد م ـــا چن ـــه ت ـــرا ک ـــد چ ـــاه بیای کوت
ــار  ــن بـ ــت. ایـ ــام اسـ ــران تمـ ــت ایـ کار ملـ
ـــی  ـــد در حال ـــره را دیدی ـــرای مذاک ـــاس ب التم
ــا کار ملـــت  ــد تحریم هـ ــر می کردنـ ــه فکـ کـ
را تمـــام کنـــد. مذاکـــره را مشـــروط بـــه 
ـــول  ـــل قب ـــا قاب ـــرای م ـــه ب ـــد ک ـــزی کردن چی

نیســـت. 
و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  گفتــه   بــه 
ــد  ــح باش ــح و صحی ــد صری ــار  بای ــه، آم بودج
کــه بتوانــد واقعیــت امــر را بــرای برنامه ریــزان 

ــد. ــان ده نش
وی گفــت: نــرخ بیــکاری تابســتان ۱۰.۵ 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــد ش درص
ســال قبــل ۱.۸ درصــد  تقلیــل یافــت در ایــن 
راســتا ۸4۳ هــزار نفــر شــاغان افــزوده شــد و 
ــکاران کاهــش  ــت بی ــر از جمعی ــزار نف 4۵۵ ه

ــت.  یاف
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رئیس سازمان جهادکشاورزی:
صادرات 1۸7 میلیون دالری کاالهای 

کشاورزی از گمرکات استان

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجــان 
دالری  میلیــون   ۱۸۷ صــادرات  از  شــرقی 
ــتان در  ــرکات اس ــاورزی از گم ــای کش کااله

ــر داد.  ــال ۹۸ خب ــه اول س ــش ماه ش
ــن  ــی ضم ــر فتح ــنا، اکب ــزارش ایس ــه گ ب
اعــام ایــن مطلــب افــزود: صــادرات کاالهــای 
ــرکات آذربایجــان شــرقی در  کشــاورزی از گم
شــش ماهــه اول ســال ۹۸، ۱۸۷ میلیــون دالر 
ــابه آن در  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ب
ســال قبــل، 4۶ درصــد افزایــش داشــته اســت.

ــادرات  ــزان ص ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــاه س ــهریور م ــاورزی در ش ــای کش کااله
ــر ۲۸ میلیــون دالر هســت، گفــت:  ــغ ب ۹۸ بال
ــبت  ــاری نس ــال ج ــاه س ــهریور م ــادرات ش ص
بــه شــهریور ســال ۹۷، از افزایــش ۲۸ درصــدی 

برخــوردار اســت.
ــا  رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ب
بیــان اینکــه آذربایجــان شــرقی یکــی از مبادی 
ــدات و  ــش تولی ــت و نق ــور اس ــی کش خروج
ــای  ــاخت ه ــاری و زیرس ــم تج ــای مه محوره
ــت،  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــتان ب ــود اس موج
ــن  ــرای تضمی ــات ب ــه اقدام ــر هم ــزود: اگ اف
ــث  ــادرات باع ــن ص ــود، ای ــام ش ــادرات انج ص

ــد. ــد ش ــور خواه ــتان و کش ــتغال در اس اش
ــد  ــزان تولی ــی می ــه داد: بررس ــی ادام فتح
کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  میــزان  و 
ــیل  ــه پتانس ــت ک ــی از آن اس ــتان حاک در اس
صادراتــی محصــوالت کشــاورزی بیشــتر از 

ــت. ــده اس ــام ش ــادرات انج ــزان ص می
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
اولویت هــای  مهم تریــن  کــرد:  اظهــار 
ــادرات در  ــش رو، ص ــرایط پی ــی در ش صادرات
ــد ارزآوری  ــه می توان ــم اســت ک ــرایط تحری ش
خالــص و ســالم بــه همــراه داشــته باشــد 
ــادرات  ــاء ص ــرای ارتق ــز ب ــال نی ــه ح ــا ب و ت
مطلوبــی  اقدامــات  کشــاورزی  محصــوالت 

ــت. ــه اس ــام گرفت انج

مشارکت مردمی عمران و توسعه 
روستایی را شتاب می دهد

مشــارکت  گفــت:  عجب شــیر  فرمانــدار 
مــردم در اجــرای طرح هــای روســتایی بــه 
ــتاب  ــتاها ش ــی روس ــران و آبادان ــعه، عم توس

می دهــد.  بیشــتری 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل اصغرپــور در جمــع 
مــردم روســتا آلمالــو بــا اشــاره بــه عــزم دولــت 
در تحقــق مطالبــات روســتائیان اظهــار داشــت: 
روســتائیان از اقشــار زحمتکــش جامعــه بــوده 
ــایی و  ــز شناس ــه مســووالن کشــور نی و دغدغ
ــه  ــراد جامع ــر از اف ــن قش ــکات ای ــع مش رف

اســت.
ــزوم مشــارکت اعضــای  ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
شــورا، دهیــار و روســتاییان در عمران روســتاها 
افــزود: بــرای داشــتن روســتایی آبــاد همــه باید 
ــی  ــت فعل ــا وضعی ــوندچون ب ــدان ش وارد می
اعتبــارات دولتــی اگــر مــردم همــکاری و 
همیــاری نکننــد دولــت بــه تنهایــی قــادر بــه 
ــی در  ــادی و عمران ــای اقتص ــرح ه ــرای ط اج

ــود. ــد ب ــتاها نخواه روس
ــاوم  ــرورت مق ــر ض ــن ب ــور همچنی اصغرپ
ســازی واحدهــای مشــکونی روســتایی تاکیــد 
کــرد و گفــت: تنهــا ۳۰ درصد منازل مســکونی 
در روســتای آلمالــو مقــاوم ســازی شــده انــد و 
ــن روستاســت و  ــرای ای ــگ خطــری ب ــن زن ای
ــازی،  ــاوم س ــد مق ــه رون ــتاب دادن ب ــرای ش ب

ــد مشــارکت کننــد. خــود روســتاییان بای
بــه  اشــاره  بــا  شــیر  عجــب  فرمانــدار 
مقــاوم  تومانــی  میلیــون   4۰ تســهیات 
ســازی بــرای هــر واحــد از ســوی دولــت، 
گفــت: دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی 
ــع و  ــه موق ــانی ب ــا اطاع رس ــد ب ــتاها بای روس
مناســب، ضــرورت مقاوم ســازی واحدهــای 
مســکونی را بــه اهالــی روســتاها متذکــر شــده 
و زمینــه احــداث خانه هــای مقــاوم و نوســاز را 

ــد. ــم کنن ــتاها فراه در روس
اصغرپــور همچنیــن از بهرمندی ۲ روســتای 
آلمالــو و قوزلوجــه از گاز خانگــی تــا یــک مــاه 
آینــده خبــرداد و افــزود: متاســفانه شــرکت گاز 
در اجــرای ایــن طــرح کنــد عمــل کــرده کــه 
بــا توجــه بــه کوهســتانی بــودن منطقــه،  ایــن 

طــرح بایــد تســریع شــود.
از ۳۸ روســتای شهرســتان عجــب شــیر 
ــد  ــره من ــی به ــت گاز خانگ ــتا از نعم ۳4 روس

ــتند. هس

همه کارت های ملی طرح قدیم از 
اعتبار ساقطند 

ــر کل ثبــت احــوال آذربایجــان شــرقی  مدی
ــم  ــرح قدی ــی ط ــای مل ــه کارت ه ــت: هم گف
ــق  ــازمانی ح ــچ س ــت و هی ــده اس ــل ش باط

ــدارد.  ــا را ن ــتفاده از آن ه اس
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، جودی 
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان با اشــاره بــه اینکه 
اعتبــار همــه کارت هــای ملــی طــرح قدیــم باطل 
ــچ ســازمانی حــق اســتفاده از  شــده اســت و هی
آن هــا را نــدارد، گفــت: اســتفاده از ایــن کارت های 
ــام  ــت ن ــض ثب ــه مح ــت و ب ــی نیس ــی قانون مل
ــا  ــری کارت ه ــد رهگی ــاعت، ک ــرض ۲4 س درع
فعــال می شــود و همــه ســازمان ها می تواننــد تــا 
ارســال کارت ملــی جدیــد، از کــد رهگیــری ارائــه 

شــده بجــای کارت ملــی اســتفاده کننــد.
اســتان خواســت هــر چــه  از مــردم  او 
ــر پســت  ــر پیشــخوان و دفات ــه دفات ســریعتر ب
یــا ثبــت احــوال مراجعــه کننــد و جهــت 
ثبــت نــام بــا کــد رهگیــری بــرای اخــذ کارت 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــایی خ شناس

تعداد تاکسی های فرسوده
 تا سال 14۰۰ معادل 75 درصد 

ناوگان فعلی خواهد بود 

مدیرعامـــل اتحادیـــه تاکســـیرانی کشـــور، 
ـــور  ـــوده کش ـــی های فرس ـــداد تاکس ـــت: تع گف
ــتگاه  ــزار دسـ ــه ۲4۲ هـ ــال ۱4۰۰ بـ ــا سـ تـ
می رســـد کـــه معـــادل ۷۵ درصـــد نـــاوگان 

ـــود.  ـــد ب ـــور خواه ـــی کش ـــال فعل فع
بـــه گـــزارش فـــارس، مرتضـــی ضامنـــی 
در مراســـم امضـــای تفاهم نامـــه نوســـازی 
نـــاوگان حمل ونقـــل عمومـــی و تحویـــل 
خودروهـــای تاکســـی مطابـــق مـــاده ۱۲ 
قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابت پذیـــر 
ـــزار  ـــر ۱۵۰ ه ـــال حاض ـــت: در ح ـــار داش اظه
ـــم  ـــور داری ـــوده در کش ـــی فرس ـــتگاه تاکس دس
کـــه ایـــن رقـــم تـــا پایـــان ســـال بـــه ۱۹۲ 
هـــزار دســـتگاه می  رســـد و تـــا ســـال ۱4۰۰ 
ـــه  ـــید ک ـــد رس ـــتگاه خواه ـــزار دس ـــه ۲4۲ ه ب
ــی  ــال فعلـ ــاوگان فعـ ــد نـ ــادل ۷۵ درصـ معـ

کشـــور خواهـــد بـــود.
ـــدن ۷۵  ـــارج ش ـــه از رده خ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــور  ـــوده در کش ـــی فرس ـــتگاه تاکس ـــزار دس ه
ــودرو،  ــتگاه خـ ــزار دسـ ــی ۶4 هـ و جایگزینـ
گفـــت: مشـــکاتی در حـــوزه تولیـــد اتفـــاق 
ـــرد. در  ـــد ک ـــازی را کن ـــد نوس ـــه فراین ـــاد ک افت
ـــدی  ـــا ۱۱۰ درص ـــش ۱۰۰ ت ـــورد افزای ـــن م ای
ـــهیات  ـــودن تس ـــی نب ـــودرو و کاف ـــت خ قیم
ـــوزه  ـــودرو در ح ـــران خ ـــکات ای ـــه و مش اولی
ـــود. ـــع ب ـــن موان ـــن ای ـــه مهمتری ـــد از جمل تولی

ضامنـــی توضیـــح داد: ایـــران خـــودرو 
ـــد  ـــوزه تولی ـــی در ح ـــه منظم ـــد برنام نمی توان
ـــث  ـــأله باع ـــن مس ـــد و همی ـــه ده ـــا ارائ ـــه م ب
شـــد تـــا طـــی دو ســـال گذشـــته نوســـازی 
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــیرانی بـ ــاوگان تاکسـ نـ

شـــود.
ـــه تاکســـیرانی  ـــل اتحادی ـــه مدیرعام ـــه گفت ب
کشـــور، بـــا اجـــرای مـــاده ۱۲ قانـــون رفـــع 
می تـــوان  رقابت پذیـــر  تولیـــد  موانـــع 
ـــت  ـــش قیم ـــت افزای ـــت الزم باب ـــه  پرداخ اضاف
ــن  ــق ایـ ــرد و طبـ ــن کـ ــا را تأمیـ خودروهـ
ـــای  ـــمند پ ـــی در س ـــام تغییرات ـــا انج ـــون ب قان
گازســـوز، مشـــکل تأمیـــن تســـهیات بـــرای 

ایـــن بخـــش برطـــرف شـــده اســـت.
ـــز  ـــا تمرک ـــت ت ـــودرو خواس ـــران خ وی از ای
خـــود را بـــر تولیـــد ســـمند پـــای گازســـوز 

ـــذارد. بگ

شهر و شورا

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
ــه  ــز ب ــد پروی ــبلوئی فرزن ــی ش ــا خلیل لی
ــی 1381050621  ــنامه / مل ــماره شناس ش
کارشناســی  مقطــع  در  تبریــز  صــادره 
ــرم  ــر ن ــی کامپیوت ــته مهندس ــته رش پیوس
ــز  ــگاهی تبری ــد دانش ــادره از واح ــزار ص اف
بــه شــماره و تاریــخ ثبــت در ســازمان 
مفقــود   88/10/10  -  138810202361
ــی باشــد.  ــار م ــد اعتب ــده اســت و فاق گردی
ــدرک  ــی شــود اصــل م ــده تقاضــا م از یابن
ــز  ــد تبری ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش را ب
واقــع در دو کیلومتــری جــاده تبریــز - 
تهــران مجتمــع آموزشــی دانشــگاه آزاد 
ــاختمان اداری - اداره  ــز - س ــامی تبری اس
ــد. ــال نماین ــان ارس ــارغ التحصی ــور ف ام
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مســـئول مرکـــز تحقیقـــات نانـــو فنـــاوری 
ـــز  ـــد تبری ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــی دانش صنعت
ـــن  ـــی از دانشـــجویان ای ـــاش جمع ـــا ت ـــت: ب گف
ــاوری  ــو فنـ ــات نانـ ــز تحقیقـ ــگاه، مرکـ دانشـ
ـــز  ـــد تبری ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــی دانش صنعت
ــن  ــو کلیـ ــگ نانـ ــاوری رنـ ــه فنـ ــت بـ توانسـ

ـــد.  ـــت یاب دس
بـــه گـــزارش ایســـنا، ســـعیده ابراهیمـــی، 
ــار  ــاوری اظهـ ــن فنـ ــات ایـ ــاره خصوصیـ دربـ
ـــدادی  ـــه توســـط تع ـــن ک ـــو کلی ـــگ نان ـــرد: رن ک
ـــا  ـــن دانشـــگاه و ب از دانشـــجویان کارشناســـی ای
ـــاخته  ـــاوری نانوس ـــا فن ـــب ب ـــئولیت اینجان مس
ـــه آن را  ـــددی اســـت ک شـــد، دارای خـــواص متع
ـــد.  ـــز می کن ـــابه متمای ـــوالت مش ـــه محص از بقی
ـــو  ـــگ از نان ـــن رن ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــاده در  ـــن م ـــق تری ـــه عای ـــت ک ذرات کامپوزی
ـــن  ـــزود: ای ـــت، اف ـــده اس ـــتفاده ش ـــت اس دنیاس
ـــت  ـــی اس ـــای رنگ ـــواع طیف ه ـــا دارای ان رنگه
کـــه بـــا اضافـــه کـــردن رنگدانـــه، رنگهـــای 

دلخـــواه را ایجـــاد مـــی کنـــد.  
وی گفـــت:  اجـــرای ایـــن رنگهـــا بســـیار 
ـــرای  ـــوده و ب ـــت ب ـــاف وق ـــدون ات ـــریع و ب س
ــدودی در  ــم و محـ ــان کـ ــه زمـ ــی کـ مواقعـ
اختیـــار داریـــم، مناســـب اســـت، همچنیـــن 
ـــوده  ـــاال ب ـــیار ب ـــی آن بس ـــش ده ـــت پوش قابلی
و ناهمواری هـــای کوچـــک موجـــود بـــر روی 
ســـطح را برطـــرف کـــرده و ســـطح را صـــاف 
مـــی کنـــد و بـــه دلیـــل اســـتفاده از حـــال 
آب، بویـــی نداشـــته و مانـــدگاری آن نســـبت 
بـــه رنگ هـــای روغنـــی و آکریلیـــک بیشـــتر 

اســـت. 
مســـئول مرکـــز تحقیقـــات نانـــو فنـــاوری 
ـــز  ـــد تبری ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــی دانش صنعت
ــر  ــول در برابـ ــن محصـ ــرد:  ایـ ــح کـ تصریـ
ـــد  ـــی ده ـــگ نم ـــر رن ـــاب تغیی ـــور آفت ـــش ن تاب
و از همـــه مهـــم تـــر آنکـــه دارای خاصیـــت 
آنتـــی باکتریـــال بـــوده و بـــرای اجـــرا روی 
ـــاب  ـــن انتخ ـــتانی بهتری ـــای بیمارس ـــش ه پوش

ـــت.  اس
ـــای  ـــه رنگ ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ابراهیم
ـــددی  ـــف و متع ـــای مختل ـــو دارای ویژگی ه نان
ـــول  ـــن محص ـــود ای ـــی ش ـــث م ـــه باع ـــوده ک ب
ــرای  ــادی بـ ــداران زیـ ــد و طرفـ ــاص باشـ خـ
ــرد:  ــد کـ ــود، تاکیـ ــدا شـ ــتفاده از آن پیـ اسـ
رنـــگ نانـــو کلیـــن محصولـــی مایـــع اســـت 
کـــه امـــکان اســـتفاده از آن توســـط هرنـــوع 

ـــت. ـــر اس ـــزی میس ـــگ آمی ـــیله رن وس
ـــه  ـــگ ک ـــن رن ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش وی خاط
بـــه عنـــوان عایـــق عمـــل مـــی کنـــد مـــی 
ـــاک  ـــه خ ـــی و پای ـــطوح بتن ـــر روی س ـــد ب توان
ـــا  ـــوان ب ـــی ت ـــن م ـــد، بنابرای ـــرا باش ـــل اج قاب
ـــری   ـــه تغیی ـــچ گون ـــم و هی ـــه ک ـــرف هزین ص
در فضـــای ســـاختمان از اتـــاف انـــرژی 

جلوگیـــری کـــرد. 
ـــن  ـــق کلی ـــو عای ـــگ نان ـــرد: رن ـــه ک وی اضاف
ـــا  ـــل گرم ـــی در مقاب ـــت عال ـــتن مقاوم ـــا داش ب
ـــوی  ـــل ج ـــر عوام ـــداری در براب ـــرما از پای و س
ــوردار  ــز برخـ ــید نیـ ــووی خورشـ ــعه یـ و اشـ

ـــت.  اس
ـــول  ـــن محص ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ابراهیم
حاصـــل تـــاش بیـــش از یـــک ســـال از 
دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه در رشـــته هـــای 

مختلـــف از جملـــه مهندســـی شـــیمی، بهداشـــت 
ـــگ  ـــن رن ـــرد: ای ـــه ک ـــت، اضاف ـــاری اس و معم
ـــگاه آزاد  ـــاوری دانش ـــات نانوفن ـــز تحقیق در مرک
ـــی از  ـــه همـــت جمع ـــز و ب اســـامی واحـــد تبری
دانشـــجویان فرمولـــه شـــده اســـت و بایـــد گفـــت 
ایـــن محصـــول موفـــق بـــه اخـــذ مجوزهـــای 
ــب،  ــت مناسـ ــا قیمـ ــت و بـ ــده اسـ الزم شـ
ـــاختمانی  ـــای س ـــه رنگه ـــا بقی ـــت ب ـــل رقاب قاب
ــی  ــه مـ ــاص عرضـ ــای خـ ــی هـ ــا ویژگـ و بـ
ـــدگان  ـــرف کنن ـــه مص ـــه ب ـــاده ارائ ـــود وآم ش

اســـت.
ـــه در  ـــی ک ـــختی های ـــه س ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــدادی از  ـــت:  تع ـــد، گف ـــی ش ـــیر ط ـــن مس ای
ـــت  ـــه ثب ـــدام ب ـــگاه اق ـــن دانش ـــجویان ای دانش
ـــرکت را وارد  ـــن ش ـــرده و ســـپس ای ـــرکت ک ش
مرکـــز رشـــد دانشـــگاه کردنـــد و اقدامـــات 
ــد  ــام دادنـ ــوز انجـ ــذ مجـ الزم را جهـــت اخـ
و امـــروز آمادگـــی الزم جهـــت تولیـــد ایـــن 

محصـــول وجـــود دارد. 
ابراهیمـــی بـــا اشـــاره بـــه خـــواص فـــوق 
ـــن  ـــت:  ای ـــگ گف ـــن رن ـــر ای ـــی نظی ـــاده و ب الع
ــور  ــار در کشـ ــتین بـ ــرای نخسـ ــول بـ محصـ
بـــه تولیـــد رســـیده اســـت و خـــواص آن در 
ـــه  ـــی نمون ـــدارد و حت ـــای مشـــابه وجـــود ن رنگه
خارجـــی آن نیـــز وارد کشـــور نشـــده اســـت.

وی تصریـــح کـــرد: دانشـــجویان ایـــن 
ـــدی  ـــر، مه ـــی ف ـــی زمان ـــه عل ـــگاه از جمل دانش
ـــی  ـــر، مســـعود صادقـــی و رضـــا نریمان ـــی ف زمان
در ســـاخت و تولیـــد ایـــن محصـــول تـــاش 

زیـــادی را انجـــام دادنـــد.

دستیابی دانشگاه آزاد تبریز به فناوری رنگ نانو کلین

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 
کـــه از گایـــه کاربـــران از اینترنـــت خـــارج 
از بســـته خبـــر داده بـــود، اعـــام کـــرد کـــه 
همـــراه اول و ایرانســـل ۲۶ میلیـــارد تومـــان 
در  استفاده شـــده  آزاد  اینترنـــت  هزینـــه 
اربعیـــن را بـــه مـــردم پرداخـــت می کننـــد.

ــن  ــام اربعیـ ــنا، در ایـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
برنامه ریزی هـــای  بـــر  عـــاوه  حســـینی، 
وزارت ارتباطـــات بـــرای تســـهیل ارتباطـــات 
از  یـــک  هـــر  زائـــران،  بـــه  کربـــا  در 
اپراتورهـــا نیـــز اقدامـــات ویـــژه ای مختـــص 
ایـــن ایـــام بـــرای کاربـــران در نظـــر گرفتـــه 
بودنـــد. محمدجـــواد آذری جهرمـــی - وزیـــر 
ــدی  ــات - چنـ ــاوری اطاعـ ــات و فنـ ارتباطـ
ـــرویس  ـــاالی س ـــرخ ب ـــه ن ـــاره ب ـــا اش ـــش ب پی
ــار  ــن، اظهـ ــران اربعیـ ــرای زائـ ــگ بـ رومینـ
ــی  ــرویس گرانـ ــگ سـ ــود: رومینـ ــرده بـ کـ
ـــات  ـــرخ خدم ـــودن ن ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی اســـت و ب
ـــردم  ـــود م ـــه می ش ـــراق توصی ـــگ در ع رومین

ــد. ــتفاده کننـ ــی اسـ ــیم کارت عراقـ از سـ
البتـــه او پـــس از آن، بـــا توجـــه بـــه 
رومینـــگ  بـــرای  اعام شـــده  نرخ هـــای 
اپراتورهـــا، نوشـــته بـــود: بـــرای مکالمـــه 
ــب تری  ــرخ مناسـ ــی نـ ــیم کارت های ایرانـ سـ
دارنـــد و بـــرای اینترنـــت  ســـیم کارت های 
عراقـــی. امـــا در روزهـــای نزدیـــک بـــه 
ـــراق  ـــور ع ـــت در کش ـــینی، اینترن ـــن حس اربعی
و ســـیم کارت های ایـــن کشـــور بـــا مشـــکل 
ـــران  ـــران و زائ ـــی  از کارب ـــد و برخ ـــه رو ش روب
ــیم کارت های  ــت سـ ــتفاده از اینترنـ ــه اسـ بـ

ــد. ــی روی آوردنـ ایرانـ
در حالـــی کـــه اپراتورهـــا بـــا ارائـــه 
ـــران  ـــه کارب ـــه ب ـــی و توصی ـــته های اینترنت بس
ــعی در  ــته ها، سـ ــن بسـ ــتفاده از ایـ ــه اسـ بـ
ــر  ــتند، هـ ــت داشـ ــه اینترنـ ــش هزینـ کاهـ

ـــا  ـــته های اپراتوره ـــت در بس ـــت اینترن گیگابای
۱۵۰ هـــزار تومـــان بـــود، امـــا اینترنـــت آزاد 
ـــه  ـــی، ب ـــای ایران ـــک از اپراتوره ـــر ی ـــرای ه ب
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــان ب ـــت ۸۵۰ توم ـــر مگابای ازای ه
احتســـاب هـــر گیگابایـــت )۱۰۲4 مگابایـــت( 
مبلغـــی معـــادل ۸۷۰ هـــزار تومـــان می شـــد 

کـــه هزینـــه باالیـــی بـــه شـــمار مـــی رود.
ـــداری  ـــدون خری ـــران ب ـــی از کارب ـــا برخ ام
ســـیم کارت های  آزاد  اینترنـــت  از  بســـته، 
ایرانـــی خـــود اســـتفاده کـــرده و ایـــن 
هزینه هـــای  تحمیـــل  موجـــب  موضـــوع 
ـــتا  ـــن راس ـــد. در ای ـــا ش ـــرای آن ه ـــیاری ب بس
ـــاره  ـــا اش ـــش ب ـــد روز پی ـــات چن ـــر ارتباط وزی
ـــه  ـــرد: گای ـــار ک ـــران اظه ـــراض کارب ـــه اعت ب
ـــته  ـــارج از بس ـــه خ ـــت ک ـــی اس ـــی اینترنت اصل
ــت. از  ــده اسـ ــبه شـ ــرخ آزاد محاسـ ــا نـ و بـ
ــت  ــب رضایـ ــا کسـ ــم بـ ــا می خواهـ اپراتورهـ

ــارف  ــهامداران عمـــده خـــود، همـــه مصـ سـ
را در قالـــب بســـته محاســـبه و پول هـــای 

ــد. ــه زوار بازگرداننـ ــده را بـ اخذشـ
ـــاره  ـــر درب ـــار نظ ـــن اظه ـــت در آخری در نهای
ـــا،  ـــط اپراتوره ـــت توس ـــه اینترن ـــت هزین بازگش
ــر  ــار نظـ ــن اظهـ ــی در تازه تریـ آذری جهرمـ
در توییتـــر نوشـــت: از امشـــب، بازگشـــت 
هزینه هـــای اینترنـــت کاربـــران در ایـــام 
ــد،  ــرده بودنـ ــتفاده کـ ــه آزاد اسـ ــن کـ اربعیـ
آغـــاز می شـــود. ممنـــون از همـــراه اول و 
ــهامداران  ــی سـ ــا هماهنگـ ــه بـ ــل کـ ایرانسـ
ـــه  ـــان را ب ـــارد توم ـــن ۲۶ میلی ـــان ای عمده اش
ـــه  ـــک ب ـــا پیام ـــد و ب ـــت می کنن ـــردم پرداخ م

ــد. ــاع می دهنـ ــا اطـ آن هـ

محاسبه مصرف آزاد اینترنت زائران 
اربعین در قالب »بسته های رومینگ«

پـــس از ایـــن اظهـــارات، امـــروز  همـــراه 
اول از محاســـبه تمامـــی مصـــارف اینترنتـــی 
ـــژه  ـــای وی ـــته ه ـــب بس ـــن در قال ـــران اربعی زائ

ـــر داد. ـــام خب ـــن ای ای
روابـــط عمومـــی ایـــن اپراتـــور اعـــام 
ـــن  ـــم اربعی ـــان مراس ـــا پای ـــان ب ـــم زم ـــرد ه ک
ـــابقه  ـــی س ـــتقبال ب ـــال اس حســـینی )ع( و بدنب
ـــگ  ـــات رومین ـــراه اول از خدم ـــترکین هم مش
ـــارف  ـــور، مص ـــن اپرات ـــط ای ـــده توس ـــه ش ارائ
ــب  ــران در قالـ ــگ زائـ ــت رومینـ آزاد اینترنـ
ــام  ــن ایـ ــژه ایـ ــگ ویـ ــای رومینـ ــته هـ بسـ

محاســـبه خواهـــد شـــد.
ــتور  ــه دسـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــن اطاعیـ ایـ
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات و 
ســـتاد اجرایـــی فرمـــان حضـــرت امـــام)ره( 
ـــرده  ـــد ک ـــراه، تاکی ـــن هم ـــور اول تلف ـــه اپرات ب
اســـت، تمامـــی مصـــارف اینترنتـــی زائـــران 
ـــام  ـــژه ای ـــگ وی ـــای رومین ـــته ه ـــب بس در قال
ـــی  ـــازاد پرداخت ـــده و م ـــبه ش ـــن بازمحاس اربعی
ـــده  ـــه مشـــترکین بازگردان ـــود ب در صـــورت وج

خواهـــد شـــد.
ــح  ــه تصریـ ــن اطاعیـ ــراه اول در ایـ همـ
هـــای  هزینـــه  »اساســـاً  اســـت:  کـــرده 
ـــط  ـــی توس ـــرخ اعام ـــاس ن ـــر اس ـــگ ب رومین
ــی  ــن مـ ــان تعییـ ــور میزبـ ــای کشـ اپراتورهـ
ــه  ــگ بـ ــت رومینـ ــه خدمـ ــود و در ارائـ شـ
ــای  ــز بنـ ــینی )ع( نیـ زائریـــن اربعیـــن حسـ
ـــه  ـــگ ب ـــات رومین ـــه خدم ـــور، ارائ ـــن اپرات ای
قیمـــت تمـــام شـــده بـــوده و هزینـــه هـــای 
ـــای  ـــک ه ـــای لین ـــاظ به ـــا لح ـــا ب ـــرف تنه مص
ـــی  ـــای ارزی پرداخت ـــه ه ـــی و هزین ـــن الملل بی
بـــه اپراتورهـــای کشـــور میزبـــان محاســـبه 

شـــده اســـت.«
ـــاوت  ـــه التف ـــا ب ـــه م ـــن اطاعی ـــر ای ـــا ب بن
نـــرخ مصـــرف آزاد اینترنـــت و بســـته هـــای 
ـــوض  ـــتانکاری« در قب ـــب »بس ـــگ در قال رومین
مشـــترکان دائمـــی و اعمـــال »شـــارژ« در 
منظـــور  اعتبـــاری،  مشـــترکان  حســـاب 

خواهـــد شـــد.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

بازگشت 2۶ میلیارد تومان به مردم

ــت:  ــازی گفـ ــر راه و شهرسـ ــاون وزیـ معـ
ـــام  ـــه ثبت ن ـــه مرحل ـــی ورود ب ـــای مقدمات کاره
ـــکن  ـــه مس ـــد و عرض ـــی تولی ـــدام مل ـــروژه اق پ
انجـــام شـــده و بـــه زودی نام نویســـی از 

متقاضیـــان آغـــاز می شـــود.
ــا  ــو بـ ــودزاده در گفت وگـ ــود محمـ محمـ
ایســـنا، اظهـــار کـــرد: عملیـــات اجرایـــی 
پـــروژه اقـــدام ملـــی تولیـــد و عرضـــه 4۰۰ 
از  بســـیاری  در  مســـکونی  واحـــد  هـــزار 
ـــه زودی  ـــده و ب ـــاز ش ـــهرها آغ ـــتان ها و ش اس
ثبـــت نـــام بـــه تفکیـــک اســـتان ها شـــروع 
می شـــود. ایـــن پـــروژه در هـــر اســـتان 
ـــت  ـــا ثب ـــود را دارد. فع ـــاص خ ـــات خ مقتضی
نـــام در کرمـــان آغـــاز شـــده و در ســـایر 
مناطـــق نیـــز کارهـــای مقدماتـــی در حـــال  
ـــدن  ـــاده ش ـــض آم ـــه مح ـــه ب ـــت ک ـــام اس انج

اطـــاع  رســـانی می کنیـــم.

مالیات خانه های خالی تا شش ماه آینده 
نهایی می شود

بـــرای  دولـــت  اقدامـــات  دربـــاره  وی 
کنتـــرل بـــازار مســـکن گفـــت: چنـــد اقـــدام 
را بـــرای ایجـــاد تعـــادل عرضـــه و تقاضـــا در 
ـــم.  ـــرار داده ای ـــتور کار ق ـــکن در دس ـــازار مس ب
مهم تریـــن  از  یکـــی  تولیـــد،  افزایـــش 
برنامه هـــا اســـت. موضـــوع دیگـــر بحـــث 
مالیـــات بـــر واحدهـــای خالـــی اســـت کـــه 
ـــا  ـــون ب ـــود. هم اکن ـــده ب ـــا ش ـــال ره ـــد س چن
ـــه  ـــتوری ک ـــی و دس ـــف قانون ـــه تکلی ـــه ب توج
ـــامانه  ـــرده، س ـــادر ک ـــازی ص ـــر راه و شهرس وزی

امـــاک و اســـکان مراحـــل راه انـــدازی خـــود 
را در وزارت راه و شهرســـازی طـــی می کنـــد 
ـــور  ـــر آن وزارت اقتصـــاد و ســـازمان ام ـــا کارب ام
ـــن  ـــکل فشـــرده روی ای ـــه ش ـــت. ب ـــی اس مالیات
ســـامانه کار کرده ایـــم کـــه شـــرح خدمـــات 
ــا انجـــام شـــده و امیدواریـــم  و پیش نویس هـ
ــه  ــده بـ ــاه آینـ ــا شـــش مـ ــج تـ ــرف پنـ ظـ

ســـازمان امـــور مالیاتـــی تحویـــل دهیـــم.
راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
 ۲.۵ وجــود  بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و 
ــر اســاس  ــی در کشــور ب میلیــون مســکن خال
سرشــماری ســال ۱۳۹۵ خاطرنشــان کــرد: 
حــدود ۱۰ درصــد واحدهــای مســکونی کشــور 
خالــی اســت کــه بایــد بــا ابــزار مالیاتــی مثبــت 
و بازدارنــده وارد بــازار شــود. کســانی کــه 
ــویق  ــد تش ــه می دهن ــازار ارای ــه ب ــاک را ب ام
می شــوند و بــرای مالکانــی کــه واحدهــا را 
ــر  ــده در نظ ــای بازدارن ــد ابزاره ــه می دارن نگ

می گیریــم.

در حال کار بر روی موضوع اجاره داری 
حرفه ای هستیم

را  حرفـــه ای  اجـــاره داری  محمـــودزاده، 
برنامـــه دیگـــر وزارتخانـــه دانســـت و گفـــت: 
ــر روی  ــال کار بـ ــژه  در حـ ــکل ویـ ــه شـ بـ
ـــه  ـــتیم ک ـــه ای هس ـــاره داری حرف ـــوع اج موض

بـــه زودی جزئیـــات آن اعـــام می شـــود. در 
ــاره را برنامه ریـــزی  ایـــن بخـــش فصـــل اجـ
ــون  ــی همچـ ــه موضوعاتـ ــه بـ ــم کـ کرده ایـ

ودیعـــه می پـــردازد.
وی دربـــاره اقداماتـــی بـــرای کمـــک بـــه 
ـــون  ـــرد: هم اکن ـــار ک ـــکن اظه ـــازندگان مس س
ــق کارت  ــح از طریـ ــروش مصالـ ــزم فـ مکانیـ
ـــی  ـــا هماهنگ ـــه ب ـــک مجموع ـــن ی ـــاری بی اعتب
ــت و  ــام اسـ ــال انجـ ــکن در حـ ــاد مسـ بنیـ

کارهـــا پیـــش مـــی رود. هـــدف ایـــن اســـت 
کـــه قیمـــت تمـــام شـــده ســـاختمان را 
ــه  ــح بـ ــاری مصالـ ــروش اعتبـ ــق فـ از طریـ

ــانیم. حداقـــل برسـ
ـــن  ـــازی هم چنی ـــر راه و شهرس ـــاون  وزی مع
ـــه  ـــر ک ـــکن مه ـــای مس ـــرد: واحده ـــد ک تاکی
ــا  ــتند را تـ ــی هسـ ــکات حقوقـ ــد مشـ فاقـ
ـــده ای  ـــش عم ـــه بخ ـــذار و ب ـــال واگ ـــان س پای

ــم. ــل می کنیـ ــان عمـ از تعهداتمـ

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام مسکن ملی آغاز می شود

2 نفر در آذربایجان شرقی بر اثر ریزش 
دیوار و برق گرفتگی جان باختند

در  جداگانــه  حادثــه   ۲ اثــر  در 
آذربایجان شــرقی شــامل ریــزش دیــوار در 
شهرســتان  میانــه و برق گرفتگــی در عجــب 
ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــن ج ــیر ۲ ت ش

بــه گــزارش ایرنــا، فرمانــده انتظامــی عجــب 
ــام  ــگاران اع ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــیر در گف ش
کــرد: در پــی اعــام مرکــز فوریــت هــای 
پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر بــرق گرفتگــی در 
ــیر،  ــب ش ــتان عج ــتاهای شهرس ــی از روس یک
مامــوران انتظامــی و امــدادی بــه محــل حادثــه 

ــدند. ــزام ش اع
ــوران  ــزود: مام ســرهنگ رحمــان عبــدی اف
بــا حضــور در محــل حادثــه در بررســی هــای 
اولیــه دریافتنــد، زنــی ۱۹ ســاله حیــن کار بــا 
ــی  ــرق گرفتگ ــه ب ــار حادث ــی دچ ــوازم خانگ ل

شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مامــوران اورژانــس 
مصــدوم را بــه بیمارســتان امــام خمینــی 
ــفانه  ــزود: متاس ــل کردند،اف ــیر منتق ــب ش عج
ــدوم  ــرد مص ــود و ف ــر نب ــاء موث ــات احی اقدام

ــت . ــان باخ ج
فرمانــده انتظامــی شهرســتان میانــه هــم از 
مــرگ پیرمــردی بــر اثــر ریــزش دیــوار در ایــن 

شهرســتان خبــر داد.
ــن  ــت: ای ــان گف ــان الهوردی ــرهنگ رمض س
ــوار  ــر دی ــال کار و تعمی ــاله در ح ــرد ۷۵ س ف
یــک منــزل بــود کــه متاســفانه بــر اثــر ریــزش 

ــوار فــوت کــرده اســت. دی
فرمانــده انتظامــی میانــه بــا اشــاره بــه 
ــت  ــه در دس ــوع حادث ــق وق ــت دقی ــه عل اینک
بررســی اســت ، از شــهروندان خواســت، در 
ــا  حیــن کار اصــول ایمنــی را رعایــت کننــد ت

ــیم. ــواری نباش ــوادث ناگ ــن ح ــاهد چنی ش

قدردانی وزیر کشور از مهمان نوازی 
عراقی ها و حمایت های مراجع

 در مراسم اربعین 

وزیــر کشــور در پیامــی به همتــای عراقــی خود 
ــت و ملــت  ــه دول ــوازی گــرم و صمیمان از مهمان ن
عــراق و حمایت هــای مراجــع و علمای گرانقــدر در 

برگــزاری مراســم اربعیــن قدردانــی کرد. 
ــی  ــا رحمان ــنیم، عبدالرض ــزارش تس ــه گ ب
ــین  ــه یاس ــی ب ــور در پیام ــر کش ــی وزی فضل
ــور  ــر کش ــری وزی ــر الیاس ــن یاس ــر حس طاه
ــت  ــت و مل ــات دول ــات و اقدام ــراق، از خدم ع
ــم  ــزاری مراس ــوص برگ ــور در خص ــن کش ای

ــرد. ــی ک ــینی قدردان ــن حس اربعی
متن پیام رحمانی فضلی به شرح ذیل است:

اکنــون کــه بــه فضــل و توفیــق الهی مراســم 
ــهیدان  ــاالر ش ــید و س ــن س ــی اربعی راهپیمای
عالــم حضــرت اباعبــداهلل الحســین)ع(، بــا 
برنامه ریزی هــای  و  هم افزایــی  تعامــل، 
مناســب دو کشــور، علیرغــم افزایش چشــمگیر 
تعــداد زوار در ســال جــاری، بحمــداهلل بــه نحــو 
بســیار مطلــوب و مناســب و در فضایــی سرشــار 
ــا حضــور  ــًا ایمــن و امــن ب ــت و کام از معنوی
امــام  میلیونــی دلــدادگان و شــیفتگان آن 
ــت و  ــب به ــر موج ــار دیگ ــزار و ب ــام برگ هم
ــرض  ــود ف ــر خ ــد، ب ــان گردی ــگفتی جهانی ش
می دانــم، از مهمان نــوازی گــرم و صمیمانــه 
ــع  ــای مراج ــراق و حمایت ه ــت ع ــت و مل دول
ــای  ــن از تاش ه ــدر و همچنی ــای گرانق و علم
مجدانــه و بی وقفــه و معاضدت هــای جنابعالــی، 
نیروهــای  پلیــس،  محتــرم،  اســتانداران 
موکــب داران  امنیتــی،  و  مرزبانــی  نظامــی، 
و  بسترســازی  در  دســت اندرکاران  ســایر  و 
بــرای  تســهیات  و  شــرایط  فراهم نمــودن 
برگــزاری ایــن مراســم حماســی، باشــکوه و بــه 
ــم. ــگزاری نمای ــر و سپاس ــر تقدی ــع بی نظی واق

فرصــت را مغتنــم شــمرده ضمــن تاکیــد بــر 
ــوری اســامی  ــدی وزارت کشــور جمه عاقمن
ایــران بــه گســترش و تحکیــم مناســبات 
ــرافرازی و  ــروزی، س ــه، به ــن و دو جانب فیمابی
ــت دوســت و  ــت و مل ــی، دول ســعادت جنابعال
بــرادر عــراق را از درگاه پــروردگار قــادر متعــال 

ــتارم. خواس

سالمت

کارهایی که نباید با معده خالی 
انجام دهید 

ــه  ــی ک ــورد کارهای ــب در م ــن مطل در ای
ــا معــده خالــی انجــام دهیــد  نمــی توانیــد ب
ــی  ــده غذای ــد از وع ــاعت بع ــل ۲ س )حداق

ــم.  ــرار داده ای ــما ق ــرای ش ــما( ب ش
 

1 - مصرف دارهای ضد التهابی: 
آســپرین ، پاراســتامول و ســایر داروهــای 
 )NSAIDs( ضــد التهابی غیــر اســتروئیدی
را نمــی تــوان بــا معــده خالــی مصــرف کــرد. 
نــه تنهــا اثــر آنهــا را کاهــش مــی دهــد بلکــه 
باعــث ایجــاد مشــکات جــدی در ســامتی 

)ماننــد خونریــزی معــده( نیــز مــی شــود.
ــای  ــی داروه ــرات منف ــیر اث ــه : ش توصی
ضــد التهابــی را کاهــش مــی دهــد. اگــر در 
دســترس نباشــد ، مــی توانیــد دارو را بــا آب 

ــادی بشــویید. زی
 

2 - نوشیدن قهوه: 
حتــی قهــوه بــدون کافئیــن تولیــد اســید 
را تحریــک مــی کنــد کــه ممکــن اســت در 
ــث  ــی باع ــده خال ــا مع ــیدن ب ــورت نوش ص
ســوزش ســر دل و ســایر مشــکات دســتگاه 
گــوارش شــود. صــرف صبحانــه حتــی پــس 
ــود  ــه کمب ــر ب ــت منج ــن اس ــوه ممک از قه
ســروتونین و روحیــه ای بــد بــرای بقیــه روز 

شــود. 
توصیـه: اگـر قـادر نیسـتید از عـادت بـه 
نوشـیدن قهـوه در صبـح صرفنظـر کنید ، آن 
را بـا شـیر یا خامـه مصرف کنید، چربی شـیر 

اثـرات منفـی را کاهش مـی دهد. 

3- جویدن آدامس  
ــگام  ــده در هن ــد ش ــوارش تولی ــید گ اس
بیــن رفتــن  از  باعــث  جویــدن آدامــس 
ــرف  ــود. مص ــی ش ــی م ــده خال ــش مع پوش
ــه  ــت ب ــن اس ــس ممک ــد آدام ــش از ح بی
ــر  ــن از نظ ــود. همچنی ــر ش ــتریت منج گاس
علمــی اثبــات شــده اســت کــه افــرادی کــه 
آدامــس مــی جونــد غذاهایــی ماننــد )ســیب 
ــات( را بیشــتر  ــی ســرخ شــده ، آب نب زمین
ــد. ــی دهن ــح م ــبزیجات ترجی ــوه و س از می

شـیرین  حـاوی  هـای  آدامـس  توصیـه: 
کننـده های طبیعـی )زایلیتول ، سـوربیتول( 
حـاوی  کـه  هایـی  آدامـس  بـه  نسـبت 
سـیکامات یا آسـپارتام هسـتند ضرر کمتری 
دارنـد. از جویـدن آدامس بیـش از ۱۰ دقیقه 

حتـی بـا معـده پـر خـودداری کنیـد.
 

4- رفتن به رختخواب 
گرسـنگی و گلوکـز پاییـن ، مانـع از خواب 
رفتـن ما مـی شـود و باعث خواب سـطحی و 
بیـداری زودرس مـی شـود. جالب اینجاسـت 
سـطح  افزایـش  باعـث  خـواب  کمبـود  کـه 
هورمونهـای گرسـنگی مـی شـود. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه مـا روز بعـد از اینکـه شـام 

نخوردیـم بیشـتر میخوریـم.
خــواب  از  قبــل  پرخــوری  توصیــه: 
ــل  ــن راه ح ــت. بهتری ــدی اس ــده ب ــز ای نی
ــاوی  ــا ح ــرا آنه ــی اســت زی محصــوالت لبن
ــر  ــن عناص ــتند. ای ــیم هس ــم و کلس منیزی

ــد. ــی کنن ــن م ــالم را تضمی ــواب س خ
 

5 - فعالیت شدید 
عقیـده ای وجـود دارد کـه ورزش بـا معده 
در  سـوزاند.  مـی  بیشـتری  کالـری  خالـی 
حقیقـت ، ایـن بـر کاهـش چربی تأثیـر نمی 
گـذارد. از طـرف دیگر از دسـت دادن عضات 
واقعـی اسـت. شـدت تمریـن نیـز کاهش می 

یابـد زیـرا بـدن فاقـد انرژی اسـت.
ورزش  بـا  را  شـدید  تمرینـات  توصیـه: 
هـوازی جایگزین کنید. اگر مشـکل گوارشـی 
داریـد ، بهتـر اسـت قبـل از هـر نـوع ورزش 
یـک میـان وعـده میـل کنیـد زیـرا فعالیـت 
بدنـی باعـث تولیـد اسـید معده می شـود که 

بـرای معـده خالـی مضر اسـت.
 

6- نوشیدن آب مرکبات
اســیدها و الیــاف محکــم موجــود در میــوه 
مرکبــات معــده خالــی شــما را تحریــک 
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــژه ب ــه وی ــد ، ب ــی کن م
گاســتریت دارنــد یــا در معــرظ خطــر ابتــا 

ــت. ــاک اس ــتند خطرن ــه آن هس ب
ــورت  ــازه در ص ــات ت ــه: آب مرکب توصی
ــبت ۱: ۱  ــه نس ــا آب ب ــردن آن ب ــق ک رقی
ــا ۲: ۱  ــارخون( ی ــه فش ــان ب ــرای مبتای )ب
)بــرای دیگــران( ، چیــزی جــز فوایــد آن بــه 

ــت. ــد داش ــراه نخواه هم
 

7- گفتگو کردن
ــنگی  ــه گرس ــد ک ــت کردن ــان ثاب محقق
ــن  ــر آرام باشــیم. ای ــا کمت باعــث میشــود م
اتفــاق مــی افتــد زیــرا خودکنترلــی بــه 
ــی  ــگام خال ــه در هن ــاز دارد ، ک ــرژی نی ان
شــدن معــده از کمبــود آن برخــوردار اســت.

ــو  ــث و گفتگ ــل از بح ــر قب ــه: اگ توصی
وقــت نداریــد ، چیــزی گــرم بنوشــید و 
ســعی کنیــد موقــع گفتگــو چیــزی بــه 
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ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
ــد بســتر مناســب  ــت و مجلــس بای گفــت: دول
را بــرای آســیب شناســی پدیــده مجوزفروشــی 
ــهیل  ــا تس ــد ت ــم آورن ــای آن فراه و راهکاره
فضــای کســب و کار و ایجــاد اشــتغال محقــق 

شــود. 
ســـید  ملـــت،  خانـــه  گـــزارش  بـــه 
ـــد  ـــازار داغ خری ـــاره ب ـــدر درب ـــه ذوالق فاطم
و فـــروش مجوزهـــای گوناگـــون گفـــت: 
متاســـفانه پدیـــده مجوزفروشـــی رو بـــه 
فزونـــی اســـت و ایـــن موضـــوع نـــه  تنهـــا 
ــترده  ــتفاده های گسـ ــروز سوءاسـ ــث بـ باعـ
زمینـــه  بلکـــه  می شـــود،  متقاضیـــان  از 
را بـــرای ورود افـــراد غیرمتخصـــص بـــه 
صنـــوف و مشـــاغل مختلـــف فراهـــم کـــرده  
ــراد  ــن افـ ــی از ایـ ــه برخـ ــرا کـ ــت چـ اسـ
از تخصـــص و صاحیـــت حرفـــه ای الزم 

برخـــوردار نیســـتند.
ـــمیرانات،  ـــران، ری، ش ـــردم ته ـــده م نماین
اسامشـــهر و پردیـــس در مجلـــس شـــورای 
اســـامی افـــزود: متاســـفانه گاهـــی اوقـــات 
دفتـــر  چـــون  جاهایـــی  بـــرای  مجـــوز 
هواپیمایـــی، آموزشـــگاه فنـــی و حرفـــه ای، 
ــی،  ــت و زیبایـ ــک مراقبـ ــه، کلینیـ داروخانـ
ســـفره خانـــه و  دیگـــر بخش هـــا بـــه 
اشـــخاصی واگـــذار می شـــود کـــه  دارای 

ــوال  ــتند و سـ ــول هسـ ــت و پـ ــه، رانـ رابطـ
مـــا ایـــن اســـت کـــه چـــرا مراجـــع ناظـــر 
و صادرکننـــده مجـــوز ســـاکتند و در مقـــام 
ـــای  ـــن مجوزه ـــال ای ـــورد و ابط ـــی، برخ بررس

برنمی آینـــد. خـــاف 
وی ادامــه داد: بایــد بررســی شــود کــه 
ــه در  ــای مربوط ــه ه ــت اتحادی ــگاه فعالی جای
رونــق کســب و کار مجــوز فروش هــا کجاســت 
و چــرا برخــی مجوزهــا دســت نیافتنــی و 

ــد؟ ــده ان ــت ش ــه ران ــل ب تبدی

باید به کسانی که صالحیت قانونی دارند، 
مجوز داده شود

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــوز،  ــذ مج ــد اخ ــه رون ــزود: چنانچ ــامی اف اس
طوالنــی و طاقــت فرساســت، بایــد توســط 
صاحبــان ِحــَرف، گــزارش شــود و پیشــنهادات 
ــا  ــرای آنه ــا اخــذ مجــوز ب ــردد ت ــه گ الزم ارائ
کــه صاحیــت قانونــی دارنــد، دســت یافتنــی 

ــود. ش

ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
ــت و  ــه دول ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــرای آســیب  مجلــس بایــد بســتر مناســب را ب
شناســی ایــن پدیــده و راهکارهــای آن فراهــم 
آورنــد تــا تســهیل فضــای کســب و کار و 
ــد ســرمایه گذاری  ایجــاد اشــتغال و بهبــود رون
صــورت گیــرد، تصریــح کــرد: »هیــأت مقــررات 
زدایــی و تســهیل صــدور مجــوز کســب و کار« 
ــرای رســیدگی  در مجلــس شــورای اســامی ب
بــه ایــن گونــه موضوعــات تشــکیل شــده کــه 
الزم اســت هرچــه ســریع تــر بــه ایــن موضــوع 

ــد. ــام نتیجــه کنن ورود و اع
ــوع  ــن ن ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدر ب ذوالق
ــل  ــه اص ــود ک ــی ش ــبب م ــی س مجوزفروش
ــای اقتصــادی  ــرای فعالیت ه ــت ب ــت عدال رعای
ــای صــادره از  ــر اســاس مجوزه ــازار کار ب در ب
ــت  ــاف رعای ــه انص ــاح ب ــع ذیص ــوی مراج س
ــور را  ــازار کار کش ــر ب ــن ام ــت: ای ــود، گف نش
ــاوه  ــرار داده و ع ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ب
ــروز مفســده هــای اجتماعــی، اقتصــادی  ــر ب ب
و بهداشــتی، باعــث مــی شــود گروهــی دارای 
صاحیــت از انجــام کار قانونمنــد دلــزده و 
ســرخورده شــوند و بــر ایــن اســاس ریشــه ایــن 
مســاله بایــد شناســایی، بررســی و ســاماندهی 
شــده و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی و قاطــع 

شــود.

ذوالقدر با تاکید بر ضرورت بررسی خرید و فروش مجوزها مطرح کرد

اخذ برخی از مجوزها مستلزم رانت و رابطه!

بــا مفیدتریــن موادغذایــی طبیعــی کــه 
درخشــان  و  شــاداب  جــوان،  را  پوســت 

شــوید.  آشــنا  می کنــد 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
پوســت  اســت،  روح  پنجــره  چشــم  اگــر 
پنجــره ای بــرای ســامتی شــما اســت. پوســت 
شــما منعکــس کننــده آنچــه شــما می خوریــد 
اســت و کرم هــا و لوســیون های موضعــی فقــط 
ــد  ــما مفی ــت ش ــر پوس ــرای ظاه ــد ب می توانن
ــدی  ــری فرآین ــه پی ــا ک ــد. از آنج ــل کنن عم
ــروع  ــدن ش ــرون ب ــه بی ــه از درون ب ــت ک اس
ــا  ــم ب ــا ه ــه م ــت ک ــی اس ــود، منطق می ش
خــوردن درســت برخــی موادغذایــی، مراقبــت 
از پوســت خــود را از درون بــدن بــه بیــرون آن 

ــم. ــروع کنی ش
ــه  ــی ک ــن موادغذای ــا مفیدتری ــه ب در ادام
هــم خاصیــت ضدپیــری دارنــد و هــم پوســت 
را ماننــد مرواریــد صــاف و درخشــان می کننــد 

ــوید. ــنا می ش آش
ماهی چرب

اســید های  از  سرشــار  کــه  ماهی هایــی 
چــرب امــگا ۳ )ماهــی قــزل آال، شــاه ماهــی، 
ســاردین، ماهــی تــن( هســتند، بــرای داشــتن 
ــتند.  ــروری هس ــالم ض ــان و س ــت درخش پوس
ــرم و  ــت را ن ــگا ۳ پوس ــرب ام ــید های چ اس
مرطــوب نگــه می دارنــد و باعــث کاهــش 
ــن  ــا همچنی ــن ماهی ه ــوند. ای ــاب می ش الته
منبــع خوبــی از آنتــی اکســیدان هــا، ویتامیــن 
، روی و حــاوی یــک مــاده معدنــی ضــد زخــم 

هســتند کــه بــه خــاص شــدن از شــر آکنــه و 
ــد. ــک می کن ــوزش کم س
آجیل

درســت ماننــد ماهــی، آجیــل هــم سرشــار 
ــن   ــگا ۳، روی و ویتامی ــرب ام ــید های چ از اس
اســت. بــه عــاوه، آن هــا حــاوی مــواد معدنی و 
ویتامین هایــی ماننــد چندیــن ویتامیــن گــروه 
)از جملــه فــوالت کــه مانــع از درماتیــت(، 
خوبــی  اکســیدان  آنتــی  )کــه  ســلنیوم 
ــه دارای  ــن )ک ــت( و ویتامی ــت اس ــرای پوس ب
خاصیــت ضــد پیــری اســت( هســتند کــه بــه 
جوانــی و درخشــان بــودن پوســت شــما کمــک 
ــردو بســیار  ــا، گ ــل ه ــان آجی ــد. از می می کنن
مفیــد اســت و آجیل هایــی ماننــد بــادام و 

ــد. ــوم را دارن ــه دوم و س ــی رتب ــادام زمین ب
آووکادو

آووکادو یکــی دیگــر از مــواد غذایــی سرشــار 
ــود  ــه بهب ــه ب ــت ک ــالم اس ــای س از چربی ه
ــت  ــت پوس ــظ رطوب ــی و حف ــت ارتجاع خاصی
ــار از  ــن سرش ــد، همچنی ــک می کن ــما کم ش
ــر  ــت در براب ــه از پوس ــت ک ــا اس کاروتنوئید ه
ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــت می کنن ــاب محافظ آفت
ــن  ــد ای ــز می کن ــه آووکادو را متمای ــه ک آنچ

اســت کــه ایــن میــوه حــاوی مــاده ای بــه نــام 
ــن  ــر ای ــوز اســت کــه اعتقــاد ب دی- مانوهپتول
ــد. ــک می کن ــد کاژن را تحری ــه تولی اســت ک

چای سبز
چــای ســبز نوشــیدنی مــورد عاقه بســیاری 
از مــردم اســت کــه نــه تنهــا طعــم خوبــی دارد 
بلکــه بــرای ســامتی پوســت شــما هــم بســیار 
ــی  ــن نوشــیدنی سرشــار از پل ــد اســت. ای مفی
فنــول و کاتچیــن - آنتــی اکســیدان هایی کــه 
ــت  ــاب محافظ ــیب آفت ــما را از آس ــت ش پوس
ــزی پوســت  ــاب و قرم ــد  اســت و الته می کنن

ــد. ــش می ده را کاه
ماست و کفیر

ماســت و کفیــر سرشــار از پروبیوتیک هایــی 
ــوزش و  ــزی، س ــش قرم ــا کاه ــه ب ــتند ک هس
ــد و  ــک می کنن ــما کم ــت ش ــه پوس ــه ب آکن
ــاب  ــا الته ــه ب ــای هســتند ک حــاوی باکتری ه

روده مبــارزه می کننــد.
ــه صــورت  همچنیــن می توانیــد ماســت را ب
موضعــی بــرای جوانســازی پوســت خــود بــکار 
ــت  ــود در ماس ــک موج ــید الکتی ــد، اس ببری
ــه  ــری دارد ک ــه ب ــری و لک ــد پی ــت ض خاصی
باعــث کاهــش خطــوط ریــز و درخشــش 

چهــره شــما می شــود.
عسل

عســل بــه طــور طبیعــی ضــد باکتــری اســت 
و حــاوی آنتــی اکســیدان اســت، بنابرایــن جــای 
تعجــب نیســت کــه بــرای پوســت بســیار مفیــد 
باشــد. اگرچــه معمــوالً در ماســک های صــورت 
ــرای  ــی ب ــورت موضع ــود و بص ــتفاده می ش اس
کاهــش التهــاب، درمــان آکنــه و مرطــوب کردن 
ــوردن  ــود، خ ــتفاده می ش ــک اس ــت خش پوس
عســل هــم ایــده خوبــی اســت، بــه ویــژه اگــر 

ــود. ــر ش ــیرینی های دیگ ــن ش جایگزی
 روغن  زیتون

از رژیــم غذایــی  اصلــی کاســیک  جــز 
ــه سرشــار از  ــه ای محســوب می شــود ک مدیتران
ــر  ــی اکســیدانی اســت و اث ــای آنت ــی فنول ه پل
ــد.  مخــرب رادیکال هــای آزاد را کاهــش می دهن
اگــر در ناحیــه ای آلــوده زندگــی می کنیــد 

ــت. ــی اس ــده خوب ــون ای ــن زیت ــرف روغ مص
زغال اخته

و  پوســت  بــرای  توت هــا  انــواع  بیشــتر 
ســامتی شــما عالــی هســتند، امــا زغــال 
اختــه بســیار مناســب اســت. ایــن میــوه منبــع 
غنــی از آنتــی اکســیدان هایی کــه بــه پوســت 
شــما کمــک می کنــد تــا بــا آســیب های 
رادیــکال آزاد مبــارزه کنــد و آن را از درون 
آنتوســیانین های موجــود در  ترمیــم کنــد. 
ــوند  ــت کاژن می ش ــث تقوی ــه باع ــال اخت زغ
و موجــب می شــوند پوســت شــما بــرای مــدت 

ــد. ــالم بمان ــر و س ــی جوان ت طوالن

خوراکی های ضد پیری که پوست را 
مثل مروارید درخشان می کند 

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس بـا بیان 
نیسـتند،  مـا  زندگـی  الویـت  کـودکان  اینکـه 
دربـاره اهمیـت توجه بـه بحث رده بندی سـنی 

فیلم هـا در تلویزیـون توضیحاتـی ارائـه داد. 
پخـش  حواشـی  ایلنـا،  گـزارش  بـه 
در  بـاران«  »بـوی  همچـون  مجموعه هایـی 
دیگـر  بـار  تـا  شـد  سـبب  گذشـته،  ماه هـای 
و سـریال ها  فیلم هـا  رده بنـدی سـنی  موضـوع 
از سـوی منتقـدان بـه عنـوان مطالبـه ای جـدی 
مطـرح شـود. بـا این وجـود اما رسـانه ملی هنوز 
هیـچ اقـدام عملـی انجـام نـداده و تنهـا بـه ذکر 
اظهارنظرهایی در این رابطه بسـنده کرده اسـت.

طیبـه سیاوشـی )عضـو کمیسـیون فرهنگی 
مجلـس شـورای اسـامی( در پاسـخ بـه اینکـه 
آیـا اصـوال رده بنـدی سـنی بـرای آثار نمایشـی 
کـه از تلویزیـون پخش می شـود ضروری اسـت 
یـا خیـر، گفـت: چنـد وقـت پیـش در فضـای 
مجـازی بـه طـور اتفاقـی دیدم کـه افـرادی در 
مـورد یکـی از برنامه هـای عروسـکی کـه دهـه 
۶۰ پخـش می شـد، نظـر می دادنـد و ایـن طور 
برایشـان  برنامـه  ایـن  کـه  می کردنـد  اظهـار 
کابـوس بـوده اسـت. البتـه مـن آن زمـان در 
خیلـی  برنامـه  ایـن  و  بـودم  نوجوانـی  سـنین 
کـه  بچه هایـی  ولـی  نبـود،  وحشـتناک  برایـم 
در آن زمـان کـودک بودنـد، خاطـرات بـدی از 
آن را تعریـف می کردنـد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه اغلـب خانواده هـا متوجـه ایـن تاثیرگذاری 

نبودند.
وی ضمـن بیـان اینکـه مدنظـر قـرار دادن 
رده سـنی فیلم هـا و آگاهـی دادن نسـبت بـه 
ایـن قضیه خیلـی مهم و موثر اسـت، افـزود: به 
شـخصه معتقدم، رده بندی سـنی بـرای فیلم ها 
در تلویزیـون بایـد انجـام شـود. منتهـا بـا توجه 
بـه اینکـه خیلـی از پـدر و مادرهـا نسـبت بـه 
ایـن موضـوع آگاهـی ندارند، ابتـدا باید بـه آنها 
اگـر  بـه طـور کلـی  داده شـود.  آموزش هایـی 
قـرار اسـت ایـن کار انجام شـود، ایـن اطاعات 
و  تلویزیـون  و  رادیـو  خـود  در  بایـد  حداقـل 
مـدارس بـه پـدر مادرها داده شـود کـه در این 
صـورت فکـر می کنم خیلـی موثر اسـت. اکنون 
ظاهـرا در سـینما کارهایی را بـرای این موضوع 
را شـروع کردنـد، ولـی ایـن مسـئله در آنجا هم 
خیلـی نظام بنـد نیسـت. اگـر ایـن مسـئله بـه 

صـورت نظام بنـد انجـام شـود، قطعـا در آینـده 
بـه لحـاظ روحـی و روانـی کـودکان سـالم تری 

را خواهیـم داشـت.
دسترسـی  و  بـودن  فراگیـر  بـه  توجـه  بـا   
تلویزیـون،  بـه  سـنی  رده هـای  همـه  آسـان 
سیاوشـی دربـاره موانعـی کـه بر سـر راه عملی 
کـردن رده بنـدی سـنی فیلم هـا در رسـانه ملی 
مطـرح اسـت، یـادآور شـد: ایـن بحـث پـدر و 
مـادران بـوده و بـه هـر حـال خـود بچه هـا هم 
در جریـان موضـوع قـرار می گیرنـد. در شـرایط 
بـه  راغـب  بیشـتر  کوچکتـر  بچه هـای  فعلـی 
دیـدن شـبکه پویـا هسـتند و معموال به سـراغ 
آن شـبکه می رونـد. از سـوی دیگـر می تـوان به 
بچه هـا آمـوزش داد تـا آنهـا هـم به این سـمت 
و سـو برونـد کـه چیزی که مطلوبشـان هسـت 
را دریافـت کننـد. قاعدتـا کنجکاوی هـای ایـن 
کـه  بچه هاسـت  کودکـی  از  بخشـی  چنینـی، 
آمـوزش  بـا  امـا  ناپذیـر هـم هسـت.  اجتنـاب 
می تـوان ایـن مـوارد را جـز اسـتثناعات کـرد. 
قاعدتـا صداوسـیما هم در ایـن راه باید اقداماتی 

را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد.
وی ادامـه داد: ایـن کاری اسـت کـه اغلـب 
آموزشـی  سیسـتم  در  نیـز  دنیـا  کشـورهای 
خودشـان گنجانـده و در آن موفق هـم بوده اند. 
بـر همیـن اسـاس ایـن کار را بایـد انجـام داد. 

ایـن موضـوع در یکسـال جـواب  البتـه قطعـا 
نمی دهـد ولـی در درازمـدت جوابگـو خواهـد 

. د بو
چگونگـی  دربـاره  مجلـس  نماینـده  ایـن 
برخـورد بـا پخـش سـریال هایی کـه بـه گفتـه 
ترویـج  سـبب  اخیـر  مـاه  چنـد  در  برخـی 
داد:  توضیـح  شـده اند،  تلویزیـون  از  خشـونت 
بایـد روی ایـن سـریال ها رده بنـدی سـنی در 
نظـر گرفته شـود. از سـوی دیگر سـاعت پخش 
اغلـب برنامه هایـی از ایـن دسـت از ۹ شـب بـه 
بعـد باید باشـد که طبعـا در آن سـاعات بچه ها 
بایـد خـواب باشـند. هیـچ اصـراری نیسـت که 
مـا بگوییـم بچه هـا هـم بایـد پا بـه پای پـدر و 
مادرشـان سـریال ها را ببیننـد. در نهایـت اگـر 
بچه هـا هـم در کنار پـدر و مادر بودنـد، خانواده 

از تماشـای ایـن سـریال ها صـرف نظـر کنـد.
سیاوشـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیا 
سـریال ها  روی  نظـارت  بحـث  در  تلویزیـون 
و فیلم هـا نبایـد اقداماتـی انجـام دهـد، اظهـار 
کـردن  جـذاب  بـرای  دوسـتان  ایـن  داشـت: 
ایـن کارهـا  بـه  اقـدام  مجموعه هـای نمایشـی 
مـا  تلویزیـون  در  کلـی  طـور  بـه  می کننـد. 
قسـمت خیانـت افـراد بـه یکدیگـر خیلـی کـم 
اسـت امـا بـرای جـذاب کـردن سـریال ها دائـم 
مسـائل معتادیـن و خشـونت را بُلـد می کننـد. 

مـن خـودم خیلـی اهـل سـریال دیدن نیسـتم.
وی ضمـن بیـان اینکـه بـه طور کلـی خیلی 
راحـت می تـوان برای ایـن موضوع راهـکار پیدا 
کـرد، ادامه داد: متاسـفانه در جامعه ما، کودکان 
الویـت  برنامه هایمـان و نـه در زندگـی  نـه در 
ندارنـد، در صورتـی کـه اگر ما اصـل را کودکان 
بگذاریـم، می تـوان اتفاقـات به مراتـب بهتری را 
شـاهد بـود. اکنون چند سـال اسـت کـه تهران 
بـه عنوان شـهر دوسـتدار کـودک معرفی شـده 
ولـی کـدام فاکتـور آن را شـما می بینیـد که بر 
اسـاس آن بتـوان گفت دوسـتدار کودک اسـت 
کـه حال انتظار داشـته باشـید تلویزیـون چنین 

الویتـی را در نظـر بگیرد؟
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس در ادامه 
یـادآور شـد: بـه شـخصه پیگیـر ایـن موضـوع 
را  تیزرهایـی  یک سـری  تلویزیـون  کـه  بـودم 
بـرای بچه هـا پخـش کنـد کـه باعث شـود آنها 
نسـبت به حـق و حقوقشـان آگاهی پیـدا کنند 
ولـی آنهـا می گفتنـد کـه مـا سـرمایه ای که به 
وسـیله آن بتوانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم را 
نداریـم. بعـد از این موضوع یکسـری از ان جی او 
هـا آمدنـد و گفتند که مـا ایـن کار را کرده ایم، 
دوسـتان گفتنـد حـال حق پخـش آن را بدهید 

تـا مـا آنهـا را پخـش کنیم.
وی در ادامـه گفـت: چندی پیش مصاحبه ای 
از خانـم گیتـی خامنـه خواندم کـه در آن گفته 
بـود مـا بایـد بـرای سـاخت برنامه هـای کودک 
اسپانسـر پیـدا کنیـم. یعنی اگـر اسپانسـر پیدا 
نشـود، برنامـه کـودک روی زمیـن می مانـد. در 
حالـی که اگـر دنبال سـرمایه برای نظـام و فکر 
آینـده ایـن کشـور هسـتند بایـد روی بچه هـا 
سـرمایه گذاری کننـد. ایـن کار هـم بـا شـعار 
جـواب نمی دهـد. شـعار ۱۰ تـا ۱۵ سـال ولـی 

بعـد از آن دیگـر وازدگی اسـت.
سیاوشـی در پایـان خاطرنشـان کـرد: شـما 
اگـر می خواهیـد بچه هـا را طوری تربیـت کنید 
کـه بتواننـد در ایـن مملکت زندگـی کنند و آن 
را پیـش ببرند و خودشـان به عنـوان یک عنصر 
فعـال در جامعـه، یـک زندگـی معمولـی سـالم 
داشـته باشـند، حداقـل بایـد در صداوسـیما به 
آنهـا فکـر کنید ولی چـون فکر نمی شـود، همه 
بـه فضـای مجـازی بـا انـواع آسـیب هایش پناه 

می برنـد.

طیبه سیاوشی: 

بچه ها اولویت ما نیستند

آشپزی

طرز تهیه پاپ کیک
 

مرحله اول: تهیه کیک وانیلی
۱- فــر را روشــن کنیــد و در دمــای ۱۸۰ 
درجــه ســانتی گــراد تنظیــم کنیــد تــا گــرم 

شــود.
۲- یــک قالــب کیــک دایــره ای بــه قطــر 
ــه  ــی ب ــه شــکل مربع ــا ب ــر ی ۲۵ ســانتی مت
اضــاع ۲۰ ســانتی متــر برداریــد. قالــب 
ــد و  ــرب کنی ــن چ ــی روغ ــا کم ــک را ب کی

روی آن مقــداری آرد بپاشــید.
ــاپ کیــک  ــه پ ــه از تهی ــن مرحل ۳- در ای
بایــد یــک کاســه برداریــد. کــره را بــه همــراه 
ــه  ــی ب ــزن برق ــا هم ــد. ب ــکر در آن بریزی ش
ــی  ــا مخلوط ــد ت ــم بزنی ــه به ــدت ۵ دقیق م
کــرم رنــگ بــا بافتــی نــرم بــه دســت بیایــد. 
حــاال اســانس وانیــل را اضافــه کنیــد و بهــم 

بزنیــد.
4- یکــی از تخــم مــرغ هــا را اضافــه کرده 
و خــوب بــا هــم مخلــوط کنیــد. ســپس تخم 
مــرغ بعــدی را در کاســه بریزیــد. نصــف آرد 
ســلف رایزینــگ و نصــف شــیر را بــه ظــرف 
ــه  ــد ک ــم بزنی ــا حــدی به ــد و ت ــه کنی اضاف
ــن کار را  ــپس ای ــوند. س ــوط ش ــوب مخل خ

ــرای مابقــی شــیر و آرد تکــرار کنیــد. ب
ــه  ــی ک ــک را در قالب ــر کی ۵- حــاال خمی
قبــا آمــاده کــرده ایــد، بریزیــد. کیــک را بــه 
مــدت ۳۵ تــا 4۵ دقیقــه در فــر بگذاریــد تــا 
ــت  ــان از پخ ــرای اطمین ــد ب ــزد. میتوانی بپ
کیــک از خــال دنــدان کمــک بگیریــد. 
ــرده و روی  ــارج ک ــر خ ــک را از ف ــاال کی ح
ــا  ــا کام ــد ت ــده بگذاری ــک کنن ــه خن صفح

ــک شــود.  خن
مرحله دوم: تهیه کرم پنیری وانیلی

۱- بــرای تهیــه کــرم پنیــری پــاپ کیــک 
ابتــدا کــره ای کــه در دمــای اتــاق نــرم شــده 
ــزن  ــک هم ــه کم ــه ای ب ــر خام ــا پنی را ب

برقــی مخلــوط کنیــد.
ــانس  ــپس اس ــد و س ــودر قن ــاال پ ۲- ح
وانیــل را اضافــه کــرده و خــوب بهــم بزنیــد 

ــک دســت شــود. ــرم و ی ــا ن ت
۳- حــاال آن را در یخچــال بگذاریــد. کــرم 
پنیــری بایــد قبــل از اســتفاده ۳۰ دقیقــه در 

یخچــال باشــد.
مرحله سوم: خرد کردن کیک

حــاال کیــک را در یــک کاســه بــزرگ 
خــرد کنیــد. بــرای ایــن کار میتوانیــد از 
دســت و یــا غذاســاز کمــک بگیریــد. بخــش 
هــای ســفت کیــک را بــا یــک چاقــوی تیــز 
ــک  ــا ی ــک ه ــرده کی ــا خ ــد ت ــرش دهی ب

ــند. ــت باش دس
مرحله چهارم: اضافه کردن کرم پنیری

در ایــن مرحلــه از تهیــه پــاپ کیــک بایــد 
تــا حــد امــکان کیــک را خــرد و ریــز کنیــد. 
ســپس یــک قاشــق غذاخــوری از کــرم 
ــد  ــد را برداری ــرده ای ــاده ک ــه آم ــری ک پنی
ــد  ــم بزنی ــوب به ــد. خ ــه کنی ــه آن اضاف و ب
ــا  ــرده و ب ــه ک ــدی را اضاف ــق بع ــد قاش و بع

ــد. ــت ورز دهی دس
مرحله پنجم: مرطوب شدن خمیر کیک

 هــر وقــت بافــت پــاپ کیــک شــما ماننــد 
ــر  ــد، دیگ ــوب ش ــرم و مرط ــر ن ــس زی عک
نیــازی بــه اضافــه کــردن کــرم پنیــری 
ــری الزم  ــرم پنی ــام ک ــاال تم ــت. احتم نیس
ــه  ــم آن را اضاف ــم ک ــس ک ــود. پ ــی ش نم

ــود. ــت ش ــدازه آن رعای ــا ان ــد ت کنی
مرحله ششم: خمیر پاپ کیک را در 

یخچال بگذارید.
ــر  ــت خمی ــد باف ــه بفهمی ــن ک ــرای ای ب
مناســب اســت یــا نــه، بخشــی از آن را 
بــه شــکل گلولــه  برداریــد و در دســت 
درآوریــد. اگــر کــرم پنیــری را زیــاد زده 
باشــید، خمیــر چســبناک و مرطــوب اســت. 
ــوب  ــوده و از چ ــنگین ب ــورت س ــن ص در ای
ــال  ــن ح ــد. در عی ــد ش ــدا خواه ــات ج آبنب
خمیــر نبایــد خیلــی هــم خشــک باشــد و در 
دســت خــرد شــود یــا گلولــه تــرک بــردارد. 
ــانید.  ــلفون بپوش ــا س ــه را ب ــاال روی کاس ح
ــاعت آن را در  ــک س ــل ی ــدت حداق ــه م ب
یخچــال بگذاریــد تــا بافــت آن محکــم شــده 

ــود. ــب ش ــی مناس ــکل ده ــرای ش و ب
مرحله هفتم: شکل دهی به خمیر 

پاپ کیک
حــاال یــک تکــه کوچــک از خمیــر بردارید 
و بــه آن شــکل دهیــد. آن را در کــف دســت 
رول کنیــد و بــه انــدازه تــوپ پینــگ پونــگ 
درآوریــد. نیــازی نیســت دایــره هــا بــی نقص 
باشــد. روی یــک ســینی کاغــذ روغنــی پهــن 
کنیــد و پــاپ کیــک هــا را روی آن بچینیــد. 
ــا  ــه )ی ــا ۲۰ دقیق ــه مــدت ۱۵ ت ســینی را ب
تــا زمانــی کــه منســجم و محکــم شــوند( در 

یخچــال بگذاریــد.
 مرحله هشتم: ذوب کردن شکالت

نشــکن  ظــرف  در  را  ســفید  شــکات 
بریزیــد و آن را در مایکروویــو بگذاریــد. حــدود 
روی  را  مایکروویــو  دقیقــه حــرارت  یــک 
درجــه متوســط بگذاریــد تــا شــکات ســفید 
ذوب شــود. ســپس آن را برداریــد، کمــی 
ــر مجــددا در  ــه دیگ ــد و ســی ثانی ــم بزنی به
مایکروویــو قــرار دهیــد. )میتوانیــد بــه جــای 
مایکروویــو از بخــار کتــری، قابلمــه یــا ســماور 

ــد.( ــتفاده کنی ــن کار اس ــرای ای ــم ب ه
منبع: ایران کوک

زنگ خطر کاهش مطالعه
 به صدا در آمده است 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ــداد  ــاد از اینکــه اع ــا انتق آذربایجــان شــرقی ب
و ارقامــی کــه از ســرانه مطالعــه داریــم، زنــگ 
خطــر را بــه صــدا در آورده اســت، گفــت: ایــن 
نمایشــگاه یکــی از زمینه هایــی اســت کــه 
ــه  ــرانه مطالع ــش س ــرای افزای ــاد ب وزارت ارش

برگــزار می کنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، محمــد محمدپــور 
در آییــن افتتــاح نمایشــگاه بیــن المللــی 
کتــاب تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت برگــزاری 
هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب 
ــد  ــگاه بع ــن نمایش ــت: ای ــار داش ــز، اظه تبری
ــگاه  ــد از نمایش ــز بع ــاب تبری ــگاه کت از نمایش
کتــاب تهــران مهمتریــن نمایشــگاه کتــاب 
اســت کــه در نیمــه دوم ســال اقتصــاد نشــر را 

ــی آورد. ــت در م ــه حرک ب
وی از برگــزاری دهمیــن نمایشــگاه اســتانی 
جنــب  در  شــرقی  آذربایجــان  مطبوعــات 
نمایشــگاه کتــاب خبــر داد و افــزود: هفتمیــن 
نمایشــگاه ملــی رســانه های دیجیتــال نیــز 

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــز آغ ــان در تبری همزم
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ناشــر   ۹۰۰ حضــور  از  شــرقی  آذربایجــان 
ــرای  ــاب ب ــوان کت ــزار عن ــا ۱۵۰ ه ــی ب داخل
ــر داد و  ــر خب ــای نش ــن پدیده ه ــه آخری عرض
ــا ۲۵  ــم ب ــر خارجــی ه ــراز داشــت: ۵۰ ناش اب
ــن  ــن نمایشــگاه بی ــاب در ای ــوان کت ــزار عن ه

ــد.  ــور دارن ــی حض الملل
ــال  ــانه دیجیت ــه ۳۰ رس ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  در  را  خــود  آثــار  عنــوان  هــزار   ۱۵
نمایشــگاه ارائــه می کننــد خاطــر نشــان کــرد: 
و  از خبرگزاری هــا، مطبوعــات  ۱۱۰ رســانه 
نمایشــگاه  در  اســتان  خبــری  پایگاه هــای 

مطبوعــات حضــور دارنــد.
محمدپــور بــا انتقــاد از اینکــه اعــداد و 
ــگ  ــم، زن ــه داری ــرانه مطالع ــه از س ــی ک ارقام
ابــراز  بــه صــدا در آورده اســت،  را  خطــر 
ــی  ــی از زمینه های ــگاه یک ــن نمایش ــت: ای داش
اســت کــه وزارت ارشــاد بــرای افزایــش ســرانه 
ــذاری  ــش اثرگ ــد و نق ــزار می کن ــه برگ مطالع

ــتا دارد. ــن راس ــم در ای ه

در نامه شورایعالی تهیه کنندگان سینما:
آقای صالحی! وضعیت غیرقابل قبول 

بیمه هنرمندان را دریابید

شــورایعالی تهیــه کننــدگان ســینمای ایــران 
ــه  ــول بیم ــل قب ــت غیرقاب ــام »وضعی ــا اع ب
ــه  ــاب ب ــاده خط ــه ای سرگش ــدان« نام هنرمن

ــتند. ــاد نوش ــر ارش وزی
بــه گــزارش ایســنا،در متــن نامه ســید ضیاء 
تهیه کننــدگان  شــورایعالی  دبیــر  هاشــمی 
ســینمای ایــران خطــاب بــه دکتــر ســیدعباس 

صالحــی وزیــر ارشــاد آمــده اســت:
»با سام

در  هنــر  اعتبــاری  صنــدوق  متاســفانه   
زمینــه ی درمانــی هنرمنــدان ، ســال جــاری را 
بــه یکــی از بدتریــن ســالها بــدل کــرده اســت 
. بــه گونــه ای کــه هنرمنــدان بــرای اســتفاده از 
بیمــه تکمیلــی ) بیمــه ســرمد ( کامــًا زمیــن 
ــن  ــتند از بدیهی تری ــادر نیس ــده و ق ــر ش گی
خدمــات درمانــی متعــارف بهــره بگیرنــد. 
ــه فلســفه ی وجــودی  ــی اســت ک ــن در حال ای
ــت از  ــه فقــط حمای ــر ن ــاری هن ــدوق اعتب صن
هنرمنــدان بلکــه حفــظ قــدر و منزلــت رفیــع 

ــت .     ــی آنهاس اجتماع
ــه  ــر بیم ــوز از عم ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی اســت،  ــاه باق ــارالیه هشــت م ــی مش تکمیل
مســتدعی اســت در خصــوص رفــع ایــن ســتم 
آشــکار کــه کاهنــده ی ارج و قــرب هنرمنــدان 
ــتورات  ــت ، دس ــی اس ــکار عموم ــر اف در محض

ــد.« ــادر نمایی الزم را ص

دلنوشته

مرا
باکی

از
شاپرک ها

نیست !
من

از
کرکس ها
بیمناکم  !
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تأکید سلطانی فر به مدیران 

پرسپولیس و استقالل برای فراهم 
کردن مقدمات خصوصی سازی 

کـــه  گفـــت  جوانـــان  و  ورزش  وزیـــر 
و  اســـتقال  باشـــگاه  هـــای  مدیـــران 
پرســـپولیس، بایـــد مقدمـــات الزم بـــرای 
تســـریع خصوصی ســـازی ایـــن دو باشـــگاه را 

فراهـــم کننـــد. 
شــورای  جلســه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
معاونــان وزارت بــا حضــور مســعود ســلطانی فر، 

ــد. ــکیل ش ــان تش ــر ورزش و جوان وزی
ــاون  ــی زاده مع ــه، تق ــن جلس ــدای ای در ابت
امــور اســتان ها، مجلــس و حقوقــی وزارت 
نشســت های  از  گزارشــی  و جوانــان،  ورزش 
شــرکت های  واگــذاری  رونــد  چگونگــی 
ــتقال  ــپولیس و اس ــی پرس ــی و ورزش فرهنگ

ــرد. ــه ک را ارائ
ـــری  ـــم و پیگی ـــکر از نظ ـــا تش ـــلطانی فر ب س
ـــران وزارت  ـــی مدی ـــترک و هفتگ ـــات مش جلس
بـــورس  ورزش و جوانـــان و ســـازمان های 
ــل  ــران عامـ ــا مدیـ ــازی بـ ــی سـ و خصوصـ
باشـــگاه های اســـتقال و پرســـپولیس گفـــت: 
برنامـــه مـــا و دولـــت، تســـریع در رونـــد 
ــت.  ــپولیس اسـ ــتقال و پرسـ ــذاری اسـ واگـ
مطابـــق قانـــون بودجـــه ســـال ۹۸، وزارت ورزش 
و جوانـــان مکلـــف بـــه واگـــذاری دو باشـــگاه 
ـــت  ـــای هیئ ـــل و اعض ـــران عام ـــت و از مدی اس
مدیـــره دو باشـــگاه انتظـــار دارم نســـبت بـــه 
موضـــوع خصوصی ســـازی و پیگیـــری مـــوارد 
مـــد نظـــر مســـئوالن دو ســـازمان بـــورس و 
خصوصی ســـازی، اهتمـــام بیشـــتری داشـــته 

باشـــند.
وزیـــر ورزش و جوانـــان گفـــت: مـــا و 
مدیـــران ســـازمان بـــورس و فرابـــورس و 
تســـریع  بـــر  خصوصی ســـازی  ســـازمان 
در رونـــد خصوصـــی شـــدن اســـتقال و 
ـــات  ـــه مقدم ـــم. تهی ـــد داری ـــپولیس تأکی پرس
فراینـــد  گرفتـــن  ســـرعت  بـــرای  الزم 
خصوصی ســـازی، مأموریـــت اصلـــی مدیـــران 
عامـــل و هیئـــت مدیره هـــای دو باشـــگاه 

ــت. اسـ

ــور  ــه حض ــرد ک ــام ک ــف را اع ــای مختل ــا در بخش ه ــوپ ط ــای ت ــال نامزده ــس فوتب فران
ــک رکــورد محســوب مــی شــود. ــه ی ــار در فهرســت اولی ــرای شــانزدهمین ب ــی ب مهاجــم پرتغال

ـــف  ـــای مختل ـــش ه ـــا را در بخ ـــوپ ط ـــای ت ـــزد ه ـــال نام ـــس فوتب ـــنا، فران ـــزارش ایس ـــه گ ب
معرفـــی کـــرد. مجلـــه فرانســـوی از ســـاعت ۱۹:۳۰ شـــروع بـــه اعـــام  ۳۰ نامـــزد مـــرد، ۲۰ 
ـــن  ـــین )بهتری ـــزد یاش ـــال( و ۱۰ نام ـــر ۲۱ س ـــن زی ـــن بازیک ـــا )بهتری ـــزد کوپ ـــزد زن، ۱۰ نام نام

ـــرد. ـــان( ک دروازه ب
ـــک  ـــن(، فران ـــرو )آرژانتی ـــرخیو آگوئ ـــنگال(، س ـــه )س ـــادیو مان ـــردان س در نخســـتین فهرســـت م

ـــدند. ـــی ش ـــی( معرف ـــچ )کرواس ـــان تادی ـــس )فرانســـه( و دوس ـــو لوری ـــد(، هوگ ـــگ )هلن دی یان
کیلیـــان ام باپـــه )فرانســـه(، الکســـاندر آرنولـــد )انگلیـــس(، دنـــی فـــان د بیـــک )هلنـــد(، 
ـــرار  ـــدی ق ـــت بع ـــان( در لیس ـــتگن )آلم ـــدره تراش ـــارک آن ـــن( و م ـــگ )گاب ـــک اوبامیان ـــر امری پی

ـــتند. داش
ـــاس دی  ـــل(، ماتی ـــر )برزی ـــون بک ـــال(، آلیس ـــدو )پرتغ ـــتیانو رونال ـــت کریس ـــومین فهرس در س
ـــدند. ـــی ش ـــده م ـــد( دی ـــدوم )هلن ـــو وانایل ـــه( و جورجینی ـــا )فرانس ـــم بنزم ـــد(، کری ـــت )هلن لیخ

ـــه  ـــا ب ـــت. ت ـــرار گرف ـــال ق ـــس فوتب ـــه فران ـــت اولی ـــار در فهرس ـــانزدهمین ب ـــرای ش ـــدو ب رونال
ـــال ۲۰۰4 در  ـــی از س ـــم پرتغال ـــود. مهاج ـــه ب ـــت نیافت ـــوردی دس ـــن رک ـــه چنی ـــی ب ـــال بازیکن ح

ـــود. ـــی ش ـــده م ـــا دی ـــوپ ط ـــای ت ـــان نامزده می
ویرجیـــل فـــان دایـــک )هلنـــد(، برنـــاردو ســـیلوا )پرتغـــال(، هیونـــگ میـــن ســـون )کـــره 
ـــرار  ـــدی ق ـــل( در لیســـت بع ـــو )برزی ـــو فیرمین ـــتان( و روبرت ـــرت لواندوفســـکی )لهس ـــی(، روب جنوب

ـــد. گرفتن
ـــدو  ـــک(، خالی ـــن )بلژی ـــن دی بروی ـــر(، کوی ـــرز )الجزای ـــاض مح ـــن(، ری ـــی )آرژانتی ـــل مس لیون

ـــدند. ـــی ش ـــت معرف ـــن فهرس ـــه( در پنجمی ـــان )فرانس ـــوان گریزم ـــنگال( و آنت ـــی )س کولیبال
ـــل(،  ـــوس )برزی ـــک(، مارکینی ـــازارد )بلژی ـــر(، ادن ه ـــاح )مص ـــد ص ـــت محم ـــن فهرس در آخری

ـــد. ـــرار گرفتن ـــال( ق ـــس )پرتغ ـــو فلیک ـــس( و ژائ ـــترلینگ )انگلی ـــم اس رحی
ـــز  ـــی برن ـــه(، لوس ـــدادی )فرانس ـــارا بوح ـــوئد(، س ـــانی )س ـــوزوار اس ـــان ک ـــش زن ـــای بخ نامزده
ـــن  ـــروژ(، توبی ـــرگ )ن ـــارک(، آدا هگرب ـــاردر )دانم ـــل ه ـــوئد(، پرنی ـــر )س ـــا فیش ـــس(، نی )انگلی
ـــترالیا(،  ـــر )اس ـــم ک ـــوئد(، س ـــن )س ـــوفیا یاکوبس ـــه(، س ـــری )فرانس ـــن هن ـــکا(، آماندی ـــث )آمری هی
ـــان  ـــد(، ویوی ـــز )هلن ـــک مرتن ـــل(، لی ـــا )برزی ـــان(، مارت ـــاروزان )آلم ـــر م ـــکا(، جنیف رز الول )آمری
ـــه(،  ـــار )فرانس ـــدی رن ـــکا(، وان ـــو )آمری ـــگان رپین ـــکا(، م ـــورگان )آمری ـــس م ـــد(، الک ـــا )هلن میدم

ـــتند. ـــس( هس ـــت )انگلی ـــن وای ـــد( و ال ـــدال )هلن ـــان فینن ـــاری ف س
ـــگ  ـــه(، کان ـــووز )نیجری ـــا(، ســـاموئل چوک ـــن )ایتالی ـــال(، ســـانچو )انگلیـــس(، کی فلیکـــس )پرتغ
ـــل(، کای  ـــور )برزی ـــیوس جونی ـــد(، وینیس ـــت )هلن ـــاس دی لیخ ـــی(، ماتی ـــره جنوب ـــی )ک ـــن ل ای
ـــا  ـــت کوپ ـــن( در فهرس ـــن )اوکرای ـــدری لونی ـــه( و آن ـــدوزی )فرانس ـــو گون ـــان(، متئ ـــز )آلم هاورت

ـــد. ـــور دارن حض
آلیســـون )برزیـــل(، کپـــا آریســـاباالگا )اســـپانیا(، ادرســـون )برزیـــل(، ســـمیر هاندانوویـــچ 
)اســـلوونی( ، لوریـــس )فرانســـه(، مانوئـــل نویـــر )آلمـــان(، یـــان اوبـــاک )اســـلوونی(، آنـــدری 

اونانـــا )کامـــرون(، شـــزنی )لهســـتان( و تراشـــتگن )آلمـــان( نامـــزد جایـــزه یاشـــین شـــدند.

 »ســمیه یزدانــی« بانــوی دوچرخه ســوار 
عضــو تیــم »کنتینانتــال تیــکا« اســپانیا یکــی 
ــران را  ــن رشــته در ای از مشــکات اساســی ای
نبــود باشــگاه های حرفــه ای عنــوان کــرد و 
ــت در  ــی و موفقی ــب آمادگ ــرای کس ــت: ب گف
ــن  ــه ای ــو ب ــک ۲۰۲۰ توکی ــای المپی بازی ه

ــم. ــم رفت تی
در عرصــه دوچرخه ســواری زنــان ایــران 
لژیونرهــای کمــی دیــده مــی شــوند. نخســتین 
ــاده  ــران در م ــان ای ــوار زن ــر دوچرخه س لژیون
ــود  ــوب می ش ــان« محس ــا دهق ــاده »ماندان ج
کــه بــه تیــم هلنــد پیوســته بــود.  امــا اکنــون 
بــه تعــداد لژیونرهــا در ایــن مــاده افــزوده شــد 
ــیر  ــی گام در مس ــان ایران ــر از زن ــی دیگ و یک

دهقــان گذاشــته اســت.
ــی« کــه در مســابقات جــاده  »ســمیه یزدان
ــگار  ــار ۶4 ورزش ــیا ۲۰۱۸ در کن ــی آس قهرمان
ــز شــد. او  ــدال برن ــه کســب م ــق ب ــر موف دیگ
توانســت بــا زمــان۳ دقیقــه و ۱۰ ثانیــه و چهــار 
صــدم ثانیــه از خــط پایــان بگــذرد و در تاریــخ 

نــام خــود را ثبــت کنــد.
عملکــرد او بــه عنــوان دختــر رکابــزن 
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــه ای ب ــه گون ــی، ب ایران
تیــم اســپانیایی قــرار گرفــت و دومیــن لژیونــر 
ــال  ــم »کنتینانت ــه تی ــاده ب ــن م ــران در ای ای

ــت. ــپانیا پیوس ــکا« اس تی
وی در گفــت و گــو بــا ایرنا از شــرایط حضور 
ــواری  ــطح دوچرخه س ــم، س ــن تی ــود در ای خ

ایــران، ســخن گفتــه اســت.
در متــن زیــر مشــروح گفــت و گــو بــا 

می خوانیــم: را  یزدانــی«  »ســمیه 

ــال  ــا »کنتینانت ــه ب ــد ک ــور ش چط
تیــکا« اســپانیا قــرارداد بســتید؟

بعــد از اینکــه مــدال قهرمانــی آســیا را 
تــور  در  آوردم  بدســت   ۹۸ اردیبهشــت  در 
بین المللــی چیــن شــرکت کــردم و مدیــر 
تیــم اســپانیا در ایــن تــور حضــور داشــت. وی 
عملکــردم را در ایــن رقابت هــا و مســابقات 
قهرمانــی آســیا ارزیابــی کــرد و پــس از آن بــه 
ــی  ــب آمادگ ــرای کس ــا ب ــنهاد داد ت ــن پیش م
ــه  بیشــتر جهــت حضــور در المپیــک ۲۰۲۰ ب
ــه  ــا توج ــن ب ــوم. بنابرای ــان ملحــق ش ــم آن تی
بــه شــرایط خوبــی کــه ایــن تیــم داشــت، ایــن 

ــم.   ــنهاد را پذیرفت پیش

بــرای پیوســتن بــه ایــن تیــم، 
داشــتند؟ خاصــی  شــرایط 

ــپانیا  ــابقات اس ــا در مس ــم تنه ــن تی ــا ای ب
و  تورهــا  در  بلکــه  نمی کنــم  شــرکت 

کشــورها  همــه  بین المللــی  مســابقه های 
ــه  ــران اینگون ــا در ای ــم ام ــم حضــور یاب می توان
نیســت و تنهــا حضــور مســابقات آســیایی 
می خــورد. رقــم  دوچرخه ســواران  بــرای 

از  کونتــادور«  »آلبرتــو  از  چقــدر 
ــه 2  ــا ک ــواری دنی ــزرگان دوچرخه س ب
ــود  ــس را از آن خ ــی تورفران ــار قهرمان ب

ــد؟ ــناخت داری ــت، ش ــرده اس ک
کونتــادور یکــی از دوچرخه ســواران خیلــی 
حرفــه ای در ســطح جاده در اســپانیا اســت و همه 

ــند. ــی او را می شناس ــه خوب ــواران ب دوچرخه س

الگویــی  دوچرخه ســواری  در  آیــا 
داریــد؟ کونتــادور یکــی از ایــن الگوهــا 

می شــود؟ محســوب 
و  نــدارم  دوچرخه ســواری  در  الگویــی 

الگــوی مــن نیســت. کونتــادور هــم 
در کــدام شــهر اســپانیا زندگــی 
خواهیــد کــرد، آیــا در ایــن مــدت بــرای 
ــه دور از  ــه ب ــت ک ــوار نیس ــما دش ش

ــد؟ ــی کنی ــپانیا زندگ ــواده در اس خان
ــم  ــی خواه ــپانیا زندگ ــه اس ــهر آلکانت در ش
ــه دور از  ــه ب ــت ک ــخت اس ــی س ــرد. خیل ک
ــواده در آنجــا زندگــی کنــم امــا در طــول  خان
ســال حداقــل یــک یــا ۲ بــار بــه دیــدن 
خانــواده ام مــی روم تــا دلتنگی هایــم را جبــران 

ــم.   کن

تلخ تریـــن اتفـــاق در دوچرخـــه 

؟ ی ر ا  سو
دو هفتــه قبــل از اعــزام بــه بازی هــای 
ــا دچــار آســیب دیدگی شــدم.  آســیایی جاکارت
در حالــی کــه بــاالی ۹۰ درصــد شــانس کســب 
ــن رقابت هــا بلکــه  ــه تنهــا ای مــدال داشــتم، ن

شــانس مــدال را هــم از دســت دادم.

شـــیرین  ترین اتفـــاق در دوچرخه 
؟ ی ر ا  سو

ــه  ــود ک ــی ب ــی ام زمان ــاق زندگ ــن اتف بهتری
ــان را  ــخ دوچرخه ســواری زن اولیــن مــدال تاری

ــی آســیا کســب کــردم. در قهرمان

رکاب  اسـپانیایی  تیـم  در  کـه  حـال 
می زنیـد، همانطـور کـه می دانید، اسـپانیا 
بـه  دارد،  برجسـته ای  فوتبـال  تیم هـای 
فوتبـال و کدام یـک از تیم ها عالقـه دارید؟

مــن عاقــه ای بــه فوتبــال نــدارم و هیچوقت 
فوتبــال تماشــا نمی کنــم.

ــه  ــت دوچرخ ــد وضعی ــر بخواهی اگ
 ســواری ایــران بــا اســپانیا را بســنجید؟

ایــران تیــم باشــگاهی حرفــه ای نــدارد 
و همیــن امــر ســبب می شــود تــا نتوانــم 
بــا  دوچرخه ســواری  در  را  ایــران  شــرایط 

اســپانیا مقایســه کنــم.

بــرای پیشــرفت دوچرخه ســواری ایــران 
چــه اقدامــات مهمــی بایــد انجام شــود؟

الزمــه پیشــرفت در دوچرخه ســواری ایــران 

ــش  ــم در بی ــال بتوانی ــه در س ــت ک ــن اس ای
از ۵۰ مســابقه بین المللــی شــرکت کنیــم، 
ــدارد،  ــه ای ن ــگاه حرف ــران باش ــون ای ــا چ ام
حضــور  بیشــتری  مســابقه  در  نمی توانیــم 
تنهــا در چهــار  یابیــم. در طــول یکســال 
ــرکت  ــوری ش ــی کش ــد قهرمان ــابقه در ح مس
می کنیــم. همچنیــن در ۲ مرحلــه لیــگ جــاده 
و در نهایــت مســابقات قهرمانــی آســیا حضــور 
ــری  ــدان تغیی ــابقات چن ــن مس ــم و ای می یابی

در وضعیــت رکابزنــان ایجــاد نمی کنــد.

در ایــن مــدت پیشــرفتی در دوچرخــه  
ــران مشــاهده کردیــد؟ ســواری ای

میزانــی  تــا  ایــران  دوچرخه ســواری 
پیشــرفت کــرده اســت بــه عنــوان نمونــه بــرای 
ــور  ــان در ت ــی زن ــم مل ــه تی ــتین مرتب نخس
بین المللــی چیــن حضــور یافــت و ایــن اتفــاق 
ــواری  ــخ دوچرخه س ــه در تاری ــود ک ــی ب زیبای

ــورد.   ــم خ ــران رق ای

را  ایــران  دوچرخه ســواری  آینــده 
می بینیــد؟ چگونــه 

مانــع  اقتصــادی،  مشــکات  اکنــون 
در  تیم هــا  افزایــش  و  باشــگاه ها  حمایــت 
ــرایط  ــر ش ــت. اگ ــده اس ــواری ش دوچرخه س
تیم هــای  شــود،  بهتــر  کشــور  اقتصــادی 
ــتری  ــت بیش ــد فعالی ــز می توانن ــگاهی نی باش
ــاهد  ــم ش ــده می توانی ــند و در آین ــته باش داش
پیشــرفت زنــان و مــردان ایــن عرصه و شــرکت 
در مســابقات بین المللــی بســیاری باشــیم.

بانوی لژیونر دوچرخه سواری:

 برای موفقیت در المپیک به اسپانیا رفتم
روانشناسی

با استرس شغلی چه کنیم؟ 

ــه  ــادل دار و ب ــد تع ــغلی در ح ــترس ش  اس
میــزان کــم، می توانــد ماننــد یک موتــور متحرکه 
عمــل کنــد. در این صــورت شــما را بــرای حرکــت 
بــه طــرف هــدف و موفقیــت ســوق دهــد. ولــی 
درصورتــی کــه اســترس شــغلی افزایــش یابــد، به  
طــوری کــه از حــد طبیعــی خویــش خارج شــود، 

بایــد به فکــر چــاره باشــید.
 درصورتــی کــه بــه اســترس شــغلی مبتــا 
ــن  ــه ای ــید ک ــته باش ــد نداش ــتید، تردی هس
مســئله نشــانه ی موفقیــت شــما در شــغل تان 
اســت. بــرای ایــن کــه مهم تریــن عاملــی 
کــه ســبب ایجــاد اســترس شــغلی می شــود، 
ــدن  ــده  ترش ــا، پیچی ــوولیت ه ــش مس افزای
شــغل و پیشــرفت تکنولــوژی اســت. از طــرف 
دیگــر وجــود رقبــا در بازار کار ســبب می شــود 

ــه شــما وارد شــود. اســترس بیشــتری ب
بر اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه، افردی 
ــتند،  ــر هس ــق  ت ــش موف ــغل خوی ــه در ش ک
ــن  ــد. ای ــان دارن اســترس بیشــتری در شغل ش
اشــخاص بــرای آینده ی شــغلی خویــش اهداف 
بلندپروازنــه  ای را در ســر دارنــد. از طــرف دیگــر 
نگــران از دســت دادن موقعیــت خویــش و 

ســبقت  گرفتــن رقبــا هســتند.
 

ــت  ــن اس ــه ممک ــرایط کاری ک ش
منجــر بــه اســترس شــوند عبارتنــد از:

زمــان  ســنگین،  وظایــف:کار  طراحــی 
ــی  ــاعتهای کاری طوالن ــم، س ــتراحت ک اس
ــب  ــر جن ــف پ ــیفتی، وظای ــدت و کار ش م
ــتن  ــت ، نداش ــم اهمی ــی و ک ــوش دائم وج
مهــارت هــای مــورد نیــاز و نداشــتن حــس 

ــرایط ــر ش ــرل ب کنت
شــیوه مدیریــت: عدم همــکاری کارگــران در 
تصمیــم گیــری، ارتباطــات ضعیف در ســازمان، 

عــدم وجــود تدبیــر هــای دوســت دار خانــواده 
رابطــه بیــن اشــخاص: محیــط اجتماعــی 
ــک از  ــا کم ــود پشــتیبانی ی ــدم وج ــد و ع ب

ــران  ــکاران و ناظ طــرف هم
نقــش هــای شــغلی: توقعــات شــغلی 
متضــاد یــا نامطمئــن، مســوولیت زیــاد، 

داشــتن ِســمت هــای مختلــف 
نگرانــی هــای شــغلی: عــدم وجــود امنیــت 
ــاء و  ــا ارتق ــی ی شــغلی و فرصــت رشــد، ترق
تغییــرات ســریعی کــه کارگــران امادگــی آن 

هــا را ندارنــد 
نگرانــی هــای محیطــی: شــرایط فیزیکــی 
شــلوغی،  مثــل  پرخطــر  یــا  نامناســب 
وضعیــت  یــا  هــوا  الودگــی  ســروصدا، 

ارگونومیــک
راه کارهایــی کــه در ادامــه بــه آن  هــا 
ــک  ــما کم ــه ش ــد ب ــم می توان ــی  پردازی  م
کنــد تــا بــرای همیشــه بــا اســترس شــغلی 

خداحافظــی کنیــد:
 

افزایش توان  کاری و مهارت ها برای 
کاهش استرس شغلی

ــاره  ــت اش ــاز صحب ــه در آغ ــور ک همان ط
کردیــم، یکــی از علــل ابتا به اســترس شــغلی، 
ــه هــر میــزان کــه رقیبــان  وجــود رقباســت. ب
ــدار اســترس در  ــر باشــند، مق شــما قدرتمندت
شــما بیــش تــر مــی  شــود. امــا وجــود رقبــای 
قــوی همیشــه هــم بد نیســت. بــه دلیــل آن که 
بــا وجــود آن  هــا  شــما متوجــه مــی  شــوید کــه 
بایــد در کســب و کار خویــش تغییــرات مثبتــی 
انجــام دهیــد. ولــی اگــر اســترس شــغلی شــما 
ــه درک نتیجــه ی  ــادر ب بیــش از حــد شــود، ق
مثبــت نیســتید. در ایــن مواقــع به تنهــا چیزی 
ــا از  ــن رقب ــی گرفت ــد، پیش ــر می کنی ــه فک ک

شــما و شکســت احتمالــی اســت. 
یــک توصیــه کاربــردی در ایــن مواقــع این 
ــش  ــارت خوی ــوان  کاری و مه ــه ت ــت ک اس
ــت  ــی اس ــا راه ــن تنه ــد. ای ــش دهی را افزای
ــش  ــان افزای ــما را از رقیب ــه ی ش ــه فاصل ک
ــا  ــارت و تخصــص تنه ــع مه ــد. در واق می ده
ــت.  ــان اس ــا رقیب ــما ب ــنجش ش ــار س معی
ــادر باشــید مهــارت خویــش  هنگامــی کــه ق
را افزایــش دهیــد، کســی قــادر بــه رقابــت بــا 
شــما نیســت. پــس بــه جــای اســترس و وقت 

ــید. ــاره باش ــر راه  چ ــه فک ــردن، ب ــدر ک ه
 

برای کاهش استرس شغلی مدیریت 
زمان خویش را به دست بگیرید

یکــی دیگــر از راه هــای  غلبــه بــر اســترس 
شــغلی، مدیریــت دوران اســت. اســترس 
شــغلی از افــکار منفــی مــا نشــأت می گیــرد. 
تــا زمانیکــه وقــت شــما ازاد باشــد، اســترس 
ــرای ایــن کــه در  هــم بیــش تــر می شــود. ب
ایــن مواقــع فرصــت بیشــتری را بــرای فکــر 
کــردن بــه رویدادهــای منفــی، شکســت و یــا 
ــرای  ــان را ب ــر زم ــی اگ ــد. ول ــدی داری ناامی
یادگیــری، پیشــرفت کاری و یــا کارهــای 
ــد،  ــرف می کنی ــش ص ــه ی خوی ــورد عاق م
زمانــی بــرای افــکار منفــی باقــی نمــی  مانــد. 
ــود. ــاد نمی ش ــم ایج ــه استرســی ه در نتیج

 
برای کاهش استرس شغلی حرص نزنید

ــز  ــرص ن ــوردن ح ــه در خ ــه در کار و ن ن
ــش  ــر کاه ــاوه ب ــوردن ع ــرص خ ــد. ح نی
تمرکــز شــما، ســامت جســم، روح و فکرتــان 

ــدازد. ــی ان ــه مخاطــره م را هــم ب
منبع: بیتوته

چهارمین سـود شـطرنج افزایش قدرت تمرکز است. یازدهمین 
قهرمان رسـمی شـطرنج جهان »بابی فیشـر« گفته بود: شـطرنج 
نیـاز به تمرکـز کامل دارد. یک شـطرنج باز می توانـد 30 حرکت 
مثـل یـک اسـتاد بـزرگ بـازی کنـد و در حرکـت 31 بـا یـک 
اشـتباه ابتدایـی آن بازی را ببـازد. در گذر زمان شـطرنج بازان در 
زمـان هـای طوالنی تری مـی تواننـد تمرکز خـود را حفظ کنند. 
انسـان هـای معمولـی حتـی قـادر نیسـتند 7 دقیقـه روی یـک 
موضـوع تمرکـز کننـد و در این مدت مغزشـان با هـزاران نویز از 
موضـوع اولیـه منحـرف می شـود، ولی شـطرنج بازان سـاعت ها 
 مـی تواننـد روی یـک موضـوع تمرکز کننـد و منحرف نشـوند.

ایـن تمرکـز شـدید و منظـم، برای زندگـی روزانـه در مواجهه 
بـا تکالیـف درسـی، وظایـف روزانـه، ضـرب العجل هـا و ... 

بسـیار مفید اسـت.
ادامه دارد...

ــه  ــال 1368 در 5 دوره بـ ــد سـ ــین زاده متولـ ــا حسـ نیمـ
ـــای ۹3،۹۴،۹5،۹6،۹8  ـــال ه ـــتان در س ـــی اس ـــام قهرمان مق
ـــم در  ـــطرنج و ه ـــری ش ـــه مربیگ ـــون در زمین ـــیده و اکن رس

زمینـــه بازیکنـــی فعالیـــت دارد.
ـــوان  ـــه عن ـــگ 2300 ب ـــتن از ریتین ـــا گذش ـــال ۹6 ب در س
ـــیده و در  ـــطرنج( رس ـــی ش ـــیون جهان ـــده )فدراس ـــتاد فی اس
ـــور  ـــر کش ـــگ برت ـــز در لی ـــهرداری تبری ـــم ش ـــا تی ـــال ۹3 ب س

ـــت. ـــیده اس ـــی رس ـــام قهرمان ـــه مق ب
ــم  ــیار مهـ ــداف بسـ ــی از اهـ ــان یکـ ــه ایشـ ــه گفتـ بـ

وی رســـیدن بـــه مقـــام اســـتاد بزرگـــی اســـت 
شـــطرنج در   اســـتادی  درجـــه  آخریـــن   کـــه 

 می باشد.

فوائد شطرنج 
)قسمت چهارم(

معرفی قهرمان 
شطرنج استان

معرفی رئیس هیئت شطرنج 
شهرستان مرند

نتایج هفتگی مسابقه برق آسای 
ریتد تبریز

مهدی علیی متولد سـال 135۹ شهرسـتان مرند دارای مدرک کارشناسـی 
ارشـد رشـته مکانیک کاربردی و کارمند دانشـکده سـما واحد مرند که فعالیت 
شـطرنجی خود را از سـال 1375 شـروع و در سـال 1385 به سمت دبیر هیات 
شـطرنج شهرسـتان مرند منسـوب گردید و تا سـال 13۹3 در کارهای اجرائی 
و برنامه های هیئت مشـارکت نمود و در سـال 13۹3 سـکان هدایت شـطرنج 
مرنـد را پـس از آقایـان احمـد کاری، یوسـف رسـتمی، حیـدر عالـی و یعقوب 
محمودپـور بدسـت گرفتـه و با همـکاری آقایان علـی راعی صدیـق خزانه دار و 
وحیـد شـهبازی دبیـر هیئت و یوسـف رسـتمی و موسـی ذوالفقـاری و علیرضا 
ذوالفقـاری اعضـا هیئت تا کنون با برگزاری 10 دوره منظم و سـاالنه مسـابقات 
جـام نیمـه شـعبان و جـام غدیـر و چندین مسـابقه داخلـی از جملـه قهرمانی 
مرنـد در هـر سـال و مسـابقات رده های سـنی و مسـابقات روزانـه و هفتگی و 
ماهانـه در محـل هیئـت شـطرنج مرنـد در صـدد پویـا نگه داشـتن این رشـته 
ورزشـی برآمـده و طـی سـال گذشـته بـه همـت آقـای وحیـد شـهبازی مربی 
شهرسـتان توانسـته گام بلنـدی در راسـتای توسـعه و رشـد شـطرنج در بیـن 
رده هـای سـنی بـردارد کـه در ایـن یـک سـال موفـق به کسـب مقام اسـتانی 
نیـز شـده انـد. در برنامـه هـای آتی حتمـا شـاهد راه اندازی مـدارس تخصصی 
شـطرنج در شهرسـتان مرنـد و علـی الخصـوص در شـهرهای کشکسـرای و 

یامچـی کـه دو قطب شـطرنج محسـوب می شـوند خواهیـم بود .

مســـابقات شـــطرنج بـــه مناســـبت گرامیداشـــت هفتـــه تربیـــت 
بدنـــی بـــا حضـــور 53 شـــطرنج بـــاز در ۹ دور بـــروش سوئیســـی 
 برگـــزار گردیـــده و نفـــرات مقـــام آور بشـــرح زیـــر مـــی باشـــد:

جوایز اصلی:
مقام اول: نیما حسین زاده

مقام دوم: صاحبعلی عطانژاد
مقام سوم: ناصر پوراسماعیل

مقام چهارم: سعید جباری
مقام پنجم: سینا صائمی

جوایز بانوان:
                    اسرا عبدالعلی زاده مهمان ویژه از مراغه

                           
                                   سرداو مسابقه: 

                                                         آقای شهرکی نژاد

 جوایز فرعی:
 اول زیر 2000: احمد پور فتح الهی

 اول 1800: تومای ترابی
 اول 1700: محمد رضا قوچی

 اول 1600: فواد مختار ساسانی
اول 1۴00: عادل عبدی

نگاه اختصاصی:       هیئت شطرنج  استان آذربایجان شرقی

رحیم نظری

نامزدهای توپ طال معرفی شدند
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اوقات شرعی شهر تبریز

وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت گفــت: 
ــد  ــت کن ــد ثاب ــزی بای ــک مرک ــس کل بان ریی

ــت. ــل اس ــازی فش ــه خودروس ک
ــیه  ــی در حاش ــارس، رحمان ــزارش ف ــه گ ب
مراســم انعقــاد تفاهمنامــه داخلــی ســاری 
تجهیــزات صنایــع پتروشــیمی در پاســخ بــه این 
ــام  ــزی اع ــک مرک ــس کل بان ــه ریی ــوال ک س
ــاوان  ــزی ت ــک مرک ــد بان ــرا بای ــه چ ــرده ک ک
خودروســازی فشــل را بدهــد، گفــت: رییس کل 
بانــک مرکــزی خــودش اعــام کــرده و خــودش 

ــد. ــت کن ــن موضــوع را ثاب ــد ای ــز بای نی
اخیــرا رئیــس کل بانــک مرکزی در نشســت 
درخواســت های  دربــاره  بازرگانــی  اتــاق 
ــورد  ــود: » در م ــه ب ــازان گفت ــرر خودروس مک
ابتــدا  در  شــخصه  بــه  خودرو ســازی ها، 
ــار  ــی را در اختی ــه نقدینگ ــتم ک ــول نداش قب
به دلیــل  بدهیــم.  قــرار  خودروســازان 
ســال های  ماننــد  بــودم  مطمئــن  اینکــه 
می دهنــد.  هــدر  را  نقدینگی هــا  گذشــته 
ــاه  ــش م ــد ش ــول دادن ــا ق ــه م ــا ب ــا آن ه ام
بعــد همــه چیــز درســت می شــود. آن هــا 
ــت  ــر درس ــاه دیگ ــش م ــد، ش ــار گفته ان ده ب
ــه تنهــا درســت نشــده، بلکــه  ــا ن می شــود. ام
ــرای  ــی پارســال ب ــم شــده اســت، ول ــر ه بدت
ــم، 4  ــان ده ــودم را نش ــن نیت خ ــه حس اینک
ــون  ــی و ۸4۰ میلی ــان ریال ــارد توم ــزار میلی ه
ــا اختصــاص  ــه آن ه ــه  صــورت ارزی ب ــورو ب ی

دادیــم. بعضــی  بی انصافــی می کننــد و مــا 
ــن آن  ــا م ــد. ام ــرار می دهن ــد ق ــورد نق را م
ــون  ــم ۸4۰ میلی ــه خودروســازان گفت ــان ب زم
یــورو را بــه شــما ماننــد ال ســی خارجــی 
می دهــم و شــما ســال دیگــر ایــن مبلــغ 
ــا  ــا آن ه ــد. ام ــا ارزی برگردانی ــی ی ــا ریال را ی
ــال  ــرخ ارز یک س ــک ن ــا ریس ــرا م ــد چ گفتن
ــود.  ــران ش ــاید ارز گ ــم؟ ش ــده را بپذیری آین
ــت  ــر روز قیم ــه ه ــما ک ــم ش ــا گفت ــه آن ه ب
ــرخ ارز را  ــک ن ــد، ریس ــاال می بری ــودرو را ب خ
هــم نمی خواهیــد بپذیریــد؟ آن ریســک را 
ــال  ــرد؟ یک س ــد بپذی ــزی بای ــک مرک ــم بان ه
ــد. ارز را  ــن ارز را نگرفتن ــد و ای ــل کردن معط
مــا به عنــوان بانــک مرکــزی نمی فروشــیم. 
ارز را بــه بانــک عامــل می دهیــم و آن هــا 
می فروشــند. بانــک عامــل هــم می خواهــد 
ریــال را بــه نــرخ روز بــه بانــک مرکــزی بدهــد. 
ایــن  بنابرایــن،  فروخــت؛  را  ارز  نتیجــه  در 
خودروســازان بودنــد کــه ریســک را نپذیرفتند. 
مقصــر بانــک مرکــزی نبــود. آن هــا خودشــان 
ــه نفعشــان باشــد و  ــز ب ــد همــه چی می خواهن
هــر چــه گفتنــد بانــک مرکــزی بگویــد چشــم. 
ــن  ــد ای ــم می گوین ــم می کنی ــی ه ــا صحبت ت
ــم  ــیب ببینی ــر آس ــم و اگ ــر داری ــه کارگ هم
ــم  ــا کــی می خواهی بحــران ایجــاد می شــود. ت
ایــن خودروســازی فشــل را ادامــه دهیــم؟ 
بانــک مرکــزی چــرا بایــد تاوانــش را بدهــد؟«

رحمانی:

 رئیس کل بانک مرکزی باید ثابت 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه در جنــگ کند خودروسازان فشل هستند

اقتصــادی نبایــد بــه انــدازه ســر ســوزنی نــگاه بــه مذاکــره داشــته 
باشــیم،گفت: وزارت امــور خارجــه بایــد وارد عرصــه جنــگ 

اقتصــادی شــود.
بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا پورابراهیمــی در خصــوص 
ــور خارجــه در اجــرای دیپلماســی اقتصــادی  ــرد وزارت ام عملک
گفــت: وزارت امــور خارجــه تــا امــروز گزارشــی در ایــن خصــوص 
بــه مجلــس ارائــه نــداده اســت، جلســاتی در موضــوع دیپلماســی 
اقتصــادی بــا آقــای ظریــف وزیــر امــور خارجــه و معــاون اقتصادی 
وزارت امــور خارجــه برگــزار شــده اســت و وزارت امــور خارجــه 
ــه داده  ــادی ارائ ــی اقتص ــرای دیپلماس ــرای اج ــش را ب برنامه های
امــا تــا امــروز گــزارش مکتوبــی از عملکــرد وزارت امــور خارجــه 
در اجــرای دیپلماســی اقتصــادی بــه مجلــس ارائــه نشــده اســت.

وزارت خارجــه تــا امــروز گــزارش مکتوبــی  در اجــرای 
دیپلماســی اقتصــادی بــه مجلــس ارائــه نکــرده اســت.

رویکرد وزارت امور خارجه دیپلماسی سیاسی است
ــی  ــه دیپلماس ــور خارج ــرد وزارت ام ــه رویک ــان اینک ــا بی وی ب
سیاســی اســت گفــت: وزارت امــور خارجــه در عرصــه دیپلماســی 
اقتصــادی ورود جــدی نداشــته اســت اگرچــه بعــد از ســواالت بنــده 
از آقــای ظریــف در صحــن علنــی مجلــس  و احکامــی کــه در برنامه 
ششــم توســعه مصــوب شــد، فضــا بــه ســمتی رفــت کــه وزارت امور 
ــدام  ــا عمــاً شــاهد اق ــد ام ــرد اقتصــادی اتخــاذ کن خارجــه رویک

خاصــی از ســوی وزارت خارجــه در ایــن خصــوص نبودیــم.
ــت: وزارت  ــار داش ــس اظه ــان در مجل ــردم کرم ــده م نماین
امــور خارجــه بــه جــای رویکــرد محتوایــی بــه حــوزه اقتصــادی، 

ــن حــوزه داشــت. ــه ای رویکــرد شــکلی ب
ــه،  ــور خارج ــوزه وزارت ام ــدم در ح ــت: معتق ــی گف پورابراهیم
ــد محــور اقدامــات وزارت امــور خارجــه  دیپلماســی اقتصــادی بای
ــا  ــود ام ــق ش ــوزه محق ــن ح ــی در ای ــرات محتوای ــد و تغیی باش
اقدامــات وزارت خارجــه در ایــن زمینــه عمدتــا شــکلی بوده اســت.

ــا بیــان اینکــه وزارت امــور خارجــه در راســتای اجــرای  وی ب
ــت  ــاب معاون ــرای انتص ــی ب ــا حکم ــادی تنه ــی اقتص دیپلماس
اقتصــادی ایــن وزارتخانــه زد،اظهــار داشــت: بــدون آنکــه مولفــه 
هــای مربــوط بــه راهبردهــا، مســیرها، هماهنگــی بین ســفارتخانه 
ــرای  ــد مســیر مشــخصی را ب ــر بتوان ــای دیگ ــه ه ــا و مجموع ه

دیپلماســی اقتصــادی تعییــن کنــد.

برداشت وزارت خارجه به اقتصاد ساده و سطحی است
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: برداشــت 
ســاده و ســطحی از دیپلماســی اقتصــادی در وزارت امــور خارجــه 

عمده تریــن چالــش مــا در اجــرای ایــن راهبــرد اســت. بــه عنــوان 
مثــال عمده تریــن کاری کــه وزارت امــور خارجــه در زمینــه 
ــال  ــک فع ــی ی ــری بده ــام داد، پیگی ــادی انج ــی اقتص دیپلماس
اقتصــادی در کشــور خارجــی یــا ایجــاد بــازار بــرای یــک فعــال 

ــوده اســت. اقتصــادی در کشــورهای خارجــی ب
پورابراهیمــی تاکیدکــرد: دیپلماســی اقتصادی به این معناســت 
ــه نحــوی  کــه اســاس حرکــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ب
طراحــی شــود کــه ابــزار اقتصــادی مســیر حرکــت دیپلماســی را 
تعییــن کنــد. ایــن راهبــرد بایــد در کوتــاه مــدت پایــه ریزی شــود 
تــا در میــان مــدت و بلنــد مــدت جواب دهــد. متاســفانه تــا امروز 

عائمــی از ایــن برنامه ریــزی دیــده نمــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت امــور خارجــه در زمینــه دیپلماســی 
اقتصــادی اقدامــات مقطعــی، ســطحی و شــکلی انجــام داده 
ــا ۱۰  ــران ب ــال حاضــر ۹۰ درصــد تجــارت ای اســت،افزود: در ح
کشــور انجــام مــی شــود مفهــوم ســاده آن ایــن اســت کــه وزیــر 
ــور را  ــد ۱۰ کش ــادی بای ــگ اقتص ــروز در جن ــه ام ــور خارج ام
ــا  ــه آنه ــد، واردات و صــادرات کشــورمان را ب ــذاری کن ــدف گ ه

تعریــف کنــد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: کشــورهای چیــن، 
هنــد، روســیه، افغانســتان، عــراق و ترکیــه و... طرف هــای اصلــی 
معامــات تجــاری مــا هســتند و ۹۰ درصــد تجــارت مــا بــا ایــن 
۱۰ کشــور و ۱۰ درصــد تجــارت مــا بــا ۱۰۰ کشــور دیگــر 

دنیاســت.
ــد ۱۰  ــه بای ــور خارج ــر ام ــت: وزی ــار داش ــی اظه پورابراهیم
ــد،  ــتقر کن ــورها مس ــن کش ــه در ای ــا تجرب ــد و ب ــفیر قدرتمن س
ســفیران قدرتمنــدی کــه بتواننــد موضوعــات اقتصــادی کشــور 
ــه  ــی، صــادرات و واردات را برنام ــی و غیرنفت شــامل تجــارت نفت

ــد. ــزی کنن ری
تمرکــزی در وزارت امــور خارجــه بــر روی موضوعــات اقتصادی 
ــادی  ــی اقتص ــه مبان ــا ب ــفرای م ــیاری از س ــدارد و بس ــود ن وج
آشــنایی نــدارد چطــور انتظــار داریــم در جنــگ اقتصــادی موفــق 

شــویم!
ــور  ــز در وزارت ام ــن تمرک ــر ای ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
خارجــه بــر روی موضوعــات اقتصــادی وجــود نــدارد و بســیاری 
از ســفرای مــا در ایــن ۱۰ کشــور بــه مبانــی اقتصــادی آشــنایی 
نــدارد. چطــور مــا انتظــار داریــم کــه در جنــگ اقتصــادی موفــق 

شــویم!

پیشنهادی به رئیس جمهور؛
 نماینده تام االختیار منصوب کنید

ــد کــرد: مــن اگــر  عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تاکی

ــد  ــفیر قدرتمن ــروز ۱۰ س ــودم ام ــه ب ــور خارج ــر ام ــای وزی ج
ــی کــردم و از رئیــس  ــن ۱۰ کشــور مســتقر م اقتصــاددان در ای
ــن  ــود را در ای ــار خ ــام االختی ــده ت ــتم نماین ــور می خواس جمه

ــد. ــوب کن ــادی منص ــکات اقتص ــل مش ــرای ح ــورها ب کش
ــل ۱۲۷ و ۱۳۸  ــاس اص ــر اس ــرد: ب ــح ک ــی تصری پورابراهیم
ــن حــق را دارد کــه تفویــض  ــون اساســی رئیــس جمهــور ای قان
ــزی،  ــک مرک ــار بان ــام االختی ــده ت ــد نماین ــد، بای ــار کن اختی
ــام االختیــار  نماینــده تام االختیــار وزارت اقتصــاد و نماینــدگان ت
وزارت نفــت و وزارت صنعــت در ســفارتخانه هــای ایــن کشــورها 

مســتقر شــوند.
ایــن  تــام االختیــار در  نماینــدگان  وی گفــت: اســتقرار 
ــه معنــای اســتقرار دولــت جمهــوری اســامی  ســفارتخانه هــا ب
ــه راحتــی،  ــد ب ــران در ایــن ســفارتخانه هاســت کــه مــی توان ای

ــد. ــاز کن ــادی را ب ــیر کار اقتص مس
عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس 
ــا  ــا دنی ــا ب ــارت م ــا تج ــم ه ــرایط تحری ــه در ش ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــش یافت ــا افزای ــای م ــه هزینه ه ــت، بلک ــده اس ــف نش متوق
ــای  ــش هزینه ه ــادی، کاه ــی اقتص ــر دیپلماس ــت،افزود: هن اس
نظــام اقتصــادی اســت. کاهــش هزینــه هــای اقتصــادی نیازمنــد 

ــرد اســت. ــر و راهب تدبی

تمام هم و غم»ظریف« حل مشکل برجام
 با اروپایی ها است

ــر امــور خارجــه تمــام  پورابراهیمــی تصریــح کــرد: آقــای وزی
ــا  ــی ه ــا اروپای ــام ب ــکل برج ــل مش ــه ح ــود را ب ــم خ ــم و غ ه
ــه  ــروز متوج ــگان ام ــه هم ــی ک ــت در حال ــاص داده اس اختص
شــدند کــه اروپایــی هــا بــه تعهــدات خــود عمــل نمــی کننــد، 
ــر از  ــا بدت ــی ه ــا و آمریکای ــی ه ــر از آمریکای ــا بدت ــی ه اروپای

ــتند. ــا هس ــی ه اروپای
ــا ابــزار اقتصــادی بــه جنــگ  ــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ب وی ب
اقتصــادی برویــم افــزود: بــا مذاکــره و نــگاه امیدوارانــه بــه دشــمن 

نمــی تــوان در جنــگ اقتصــادی موفــق بــود.

وزارت امور خارجه باید وارد عرصه جنگ اقتصادی شود
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه در جنــگ 
اقتصــادی نبایــد بــه انــدازه ســر ســوزنی نــگاه بــه مذاکــره داشــته 
باشــیم،گفت: وزارت امــور خارجــه بایــد وارد عرصــه جنــگ 
ــه در  ــا ک ــن معن ــن، بدی ــه ت ــن ب ــگ ت ــود، جن ــادی ش اقتص
کشــور شــریک اقتصــادی وارد شــده، اردو بزنیــم، بایســتیم و کار 
اقتصــادی انجــام بدهیــم. امــا متاســفانه چنیــن رویــه و اقداماتــی 

ــم. ــی کنی ــه مشــاهده نم ــور خارج در وزارت ام

وزارت امور خارجه هنوز وارد جنگ اقتصادی نشده است


