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صادقی:

عدم نظارت و دخالت بی موقع 
ریشه فساد در کشور است

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

مجازات کیفری برای مدیران کارشکن 
در مسیر بهبود فضای کسب و کار

 رئیس کانون وکالی استان آذربایجان شرقی:

برخی از موسسات حقوقی غیرمجاز 
از اعتماد مردم سو استفاده می کنند

الیحه شفافیت در مبارزه با فساد موثر خواهد بود
خالء قانون دلیل شکل گیری فسادهای افسارگسیخته کنونی نیست

گام های خوبی برداشته ایم و پیشرفت ملموس و موثر است

در مقام قیاس کشورها را باید با کشورهای  هم تراز خود مقایسه کرد

تمام دستگاه ها ملزم به بارگذاری اطالعات مجوزها در سامانه هستند

توجه عمیق کانون وکال به حقوق مردم 

ما در مسیر بهبود فضای کسب و کار هستیم

لزوم ارتقای فرهنگ مراجعه مردم به وکال در حین اقدامات حقوقی
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8 8

نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی دهند 

روزانه حدود پنج هزار حمله ی سایبری 
در آذربایجان شرقی رخ می دهد

۱۰ آذر؛ آغاز ثبت نام نامزد های 
انتخابات مجلس یازدهم 

تروریسم در خاورمیانه و شمال آفریقا 
کشور باید ارزان تر اداره شود زاییده سیاست های آمریکاست

ــاب  ــگاه کت ــن دوره نمایش ــزاری هفدمی برگ
ــات  ــگاه مطبوع ــن دوره نمایش ــز و دهمی تبری
اســتان فرصتــی فراهــم کــرد تــا از مســئوالنی 
می شــوند،  ایســنا  غرفــه  میهمــان  کــه 
ــد« را  ــه کرده ان ــه مطالع ــی ک ــن  کتاب »آخری

ــویم. ــا ش جوی
ــوان  ــئوالن کتابخ ــنا، مس ــزارش ایس ــه گ ب
قطعــا بهتــر از آنهایــی کــه گرایشــی بــه کتــاب 
خوانــدن ندارنــد، می تواننــد موثــر باشــند، 
ــن  ــوده و جدیدتری ــه روز ب ــر ب ــا اگ مخصوص

ــد. ــه کنن ــده را مطالع ــاپ ش ــای چ کتاب ه
مســئوالنی کــه بــه ایــن ســوال ایســنا پاســخ 
ــوان  ــه عن ــاب را ب ــن کت ــب چندی ــد اغل دادن
آخریــن کتابــی کــه مطالعــه کرده انــد معرفــی 
کــرده و برخــی دیگــر نیــز نــام آخریــن کتابــی 
کــه خوانــده بودنــد را بــه خاطــر نداشــتند. در 
ــه  ادامــه پاســخ برخــی از مســئوالن اســتان  ب
ســوال »آخریــن  کتابــی کــه مطالعــه کرده ایــد 

ــم. ــت«،  می خوانی چیس
مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس 

شورای اسالمی
ــن  ــت هــا شکســت می خورند؟«ای »چــرا مل
کتــاب تجربــه کل دنیــا را در مــورد شکســت ها 
در یــک کتــاب جمــع کــرده و بــه بررســی ایــن 
ــن  ــا از بی ــرا ملت ه ــه چ ــه ک ــوع پرداخت موض
ــیار  ــاب بس ــرم کت ــه نظ ــد؛ ب ــا مانده ان ــه ی رفت
کریــم  قــرآن  در  چنانچــه  اســت،  جالبــی 
ــروا  ــی االرض فانظ ــیروا ف ــده : »س ــه ش توصی

ــن...«. ــة المجرمی ــف کان عاقب کی
محمد محمد پور، مدیرکل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی
مطالعــه  تاکنــون  کــه  کتابــی  بهتریــن 
کــرده ام شــاید در شــمارش نگنجــد، امــا اگــر از 
»نهــج البالغــه« بگذریــم کــه پدیــده بــی نظیــر 

بشــری اســت، کتــاب »محمــد پیامبــری کــه از 
ــو بایــد شــناخت« نوشــته کنســتان ویرژیــل  ن
گیــور گیــو ترجمــه ذبیــح اهلل منصــوری کتــاب 
بســیار ارزنــده ای بــوده و بــرای بنــده نیــز 

ــر داشــته و دارد. حظــی واف
آخریــن کتــاب نیــز کتــاب »ســرزمین 
ذهــن« نوشــته دیویــد ســاموئل اســت کــه در 

دســت مطالعــه دارم.
محمد کالمی، مدیرکل کمیته امداد امام 

خمینی)ره( استان
کــرده ام  مطالعــه  کــه  کتابــی  آخریــن 
»اقتصــاد فقــر« اســت کــه جایــزه نوبــل را نیــز 
ــرد  ــاب رویک ــن کت ــت؛ ای ــرده اس ــت ک دریاف
ــوده و  ــا فقــر جهانــی ب ــرای مبــارزه ب جدیــد ب
بررســی مــی کنــد کــه آیــا بــه فقیــران کمــک 

ــه. ــا ن ــم ی کنی
شهرام خدایی، مدیرکل نهاد کتابخانه های 

عمومی استان
عصــر  در  خوانــدن  »لــذت  کتــاب 
و  دارم  مطالعــه  در دســت  را  حواس پرتــی« 
ــی در  ــت فرهنگ ــز نشس ــاه نی ــان م ــان آب پای

ایــن رابطــه برگــزار خواهیــم کــرد.
ــتر  ــردم شبس ــده م ــور، نماین ــه آقاپ معصوم

ــالمی ــورای اس ــس ش در مجل
 آخریــن کتابــی کــه مطالعــه کــرده ام 
ــه  ــود ک ــا« ب ــل اوبام ــرات میش ــاب »خاط کت
ــش  ــه خاطرات ــا ب ــاب میشــل اوبام ــن کت در ای
اشــاره کــرده و این کــه چگونــه بــا اوبامــا آشــنا 
شــده اســت؛ همچنیــن چنــد کتــاب در مــورد 
ــه  ــز مطالع ــا را نی ــفید اوبام ــرات کاخ س خاط

ــرده ام. ک
علی بینش، مدیر کل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان
دو کتــاب را همزمــان تمــام کــرده ام، یکــی 

ــا را  ــه همــه صلح ه ــوان »صلحــی ک تحــت عن
بــه بــاد داد« و دیگــری نیــز در حــوزه ســینما 
بــود تحــت عنــوان »مجموعــه هفــت فیلمنامــه 

اصغــر فرهــادی«.
فرهنــگ  ایجــاد  در  خانــواده  نهــاد 
ــوان  ــیاری دارد و نمی ت ــش بس ــی نق کتابخوان
ــا داد،  ــه ارتق ــی را در جامع ــگ کتابخوان فرهن
ــی را  ــذت کتابخوان ــالوت و ل ــه ح ــر این ک مگ
از دوران کودکــی بــه فرزنــدان خــود بیاموزیــم.

کتــاب یکــی از مهم تریــن ابزارهــای ارتقــای 
فعالیت هــای  اســاس  و  جامعــه  فرهنــگ 

ــت. ــی اس فرهنگ
 محسن ارشدزاده، مدیر کل 

بهزیستی استان
آخریــن کتابــی کــه مطالعــه کــردم در 
بــا  مقابلــه  و  زندگــی  مهارت هــای  حــوزه 
ــیار  ــکات بس ــود و ن ــی ب ــیب های اجتماع آس

می کــرد. مــرور  را  ارزنــده ای 
اکبر فتحی، رئیس جدید سازمان 

جهاد کشاورزی استان
ـــن  ـــان فکـــر کـــن« آخری ـــک قهرم ـــل ی  »مث
کتابـــی اســـت کـــه مطالعـــه کـــردم، ایـــن 
ـــن  ـــراد کارآفری ـــماجت اف ـــورد س ـــاب در م کت
در انجـــام کارهـــا و رســـیدن بـــه موفقیـــت 
ــا و  ــن دیدگاه هـ ــم چنیـ ــر بتوانیـ ــت، اگـ اسـ
ـــرده  ـــان ایجـــاد ک ـــن جوان ـــی را در بی ـــده های ای
ـــوس  ـــه راه مای ـــا در میان ـــم ت ـــازی کنی و الگوس
ـــل  ـــه ح ـــکالت جامع ـــیاری از مش ـــوند، بس نش

ـــد. ـــد ش خواه
هــر کتابــی را کــه جهــت مطالعــه انتخــاب 
کنــم، روزانــه قبــل از رفتــن بــه اداره ۲۰ 

دقیقــه آن را مطالعــه می کنــم.
سردار حاج مصطفی مولوی، جانشین 

شهید »مهدی باکری« در لشکر عاشورا در 
دوران دفاع مقدس و عضو هیأت مدیره و 

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز
ـــورد  ـــده ام در م ـــه خوان ـــی ک ـــن کتاب  آخری
دفـــاع مقـــدس بـــوده اســـت؛ هـــر چنـــد در 
ـــه  ـــرای مطالع ـــط ب ـــز محی ـــازی نی ـــای مج فض
ــه  ــا مطالعـ ــت امـ ــم اسـ ــی فراهـ و کتابخوانـ
ـــری  ـــز دیگ ـــی چی ـــورت فیزیک ـــه ص ـــاب ب کت

ـــت. اس
ســردار احمــد جهانســری، نماینــده انجمــن 
ــل ایــران در شــمال  ــی پدافنــد غیرعام علم

ــرب کشــور غ
 بــرادران کارامــازوف ترجمــه ســروش حبیبی 

را بــه تازگــی شــروع بــه خوانــدن کــرده ام.
مجید خدابخش، استاندار سابق 

آذربایجان شرقی
ــه  ــت ک ــی اس ــن کتاب ــق آخری ــت عش  مل
ــا  ــان ب ــن موضــوع همزم ــه کــرده ام و ای مطالع
ــود. ــمس ب ــا و ش ــم موالن ــر فیل ــات اخی جریان

مسئوالن چه کتاب هایی می خوانند؟
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کاریکاتور

 آمریکا دروغ می گوید، در غذا و 
دارو هم تحریم شده ایم!!!

منبع: تسنیم

ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
خارجــی مجلــس گفــت: توطئه هــای دشــمنان 
در عــراق و لبنــان گــذرا اســت و از ایــن مرحلــه 
ــات  ــر اعتراض ــا عم ــد، قطع ــور می کنن ــز عب نی
در لبنــان و عــراق کوتاه تــر از بحــران چندیــن 

ماهــه فرانســه خواهــد بــود. 
عالءالدیــن  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــمنان  ــالش دش ــه ت ــاره ب ــا اش ــردی، ب بروج
بــرای ایجــاد مشــکل در کشــورهایی کــه 
ــت هســتند، اظهارداشــت:  عضــو محــور مقاوم
ــل  ــکا عام ــتی و آمری ــم صهیونیس ــا رژی باره
را جمهــوری  مقاومــت  قدرتمنــدی جبهــه 
اســالمی ایــران معرفــی کرده انــد، البتــه ایــران 
ــت را  ــه مقاوم ــرده و جبه ــک ک ــواره کم هم
ــت  ــظ امنی ــرای حف ــی ب ــیار مهم ــه بس جبه

می دانــد. منطقــه 
ــی و سیاســت  ــت مل عضــو کمیســیون امنی
بیــان  خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــش در  ــون داع ــود اکن ــت نب ــر مقاوم ــرد: اگ ک
ســوریه و عــراق حاکــم بــود و بنابرایــن اقتــدار 
جبهــه مقاومــت کــه مجموعــه ای از کشــورهای 

مســتقل و ملت هــای جهــاد گــر اســت بســیار 
ــد. ــر باش ــد موث می توان

وی بــا بیــان اینکــه جبهــه مقاومــت تاکنــون 
و  صهیونســتی  رژیــم  آمریــکا،  توطئه هــای 
ــت،  ــرده اس ــی ک ــه خنث ــس را در منطق انگلی

ــراق،  ــت در ع ــه مقاوم ــمنان جبه ــزود: دش اف
لبنــان و ســوریه بارهــا شکســت خــورده اســت 
و در یمــن نیــز ایــن موضــوع تکــرار می شــودو 

انصــاراهلل موفــق خواهــد شــد.
ــه  ــه جبه ــه اینک ــان اینک ــا بی ــردی ب بروج

ــا  ــا ب ــدار اســت ام ــون در اوج اقت مقاومــت اکن
ــان  طراحــی دشــمنان وضعیــت اجتماعــی لبن
و عــراق دچــار بحــران می شــود و شــاهد 
داد:  ادامــه  هســتیم،  متعــددی  تظاهــرات 
بخشــی از ایــن اعتراضــات حــق طبیعــی مــردم 
ــه آن هــا  ــد ب ــن کشورهاســت و دولت هــا بای ای

ــند. ــخگو باش پاس
نماینــده مــردم بروجــرد و اشــترینان در 
ســران  گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــان  ــراق و لبن ــرات در ع ــت تظاه عربســتان باب
اعتراضــات  مشــوق  و  می گیرنــد  جشــن 
ــز  ــیتی نی ــم صهیونس ــکا و رژی ــتند. آمری هس
بــرای تشــدید ایــن اعتراضــات  توطئــه چینــی 
آن هــا  کــه  می دهــد  نشــان  و  می کننــد 

می خواهنــد برایــن آتــش بدمنــد.
وی افــزود: تصــور دشــمنان بــرای اختــالف 
ــط  ــان و حــزب اهلل غل ــردم لبن ــن م افکنــی بی
ــرا مــردم مســیحیی، ســنی و شــیعه  اســت زی
نقشــی  نصــراهلل  بــرای سیدحســن  لبنــان 
ــرام  ــا احت ــه تنه ــتند و ن ــل هس ــده ای قائ ارزن
ــتند،  ــل هس ــت قائ ــان قداس ــرای ایش ــه ب بلک
ــظ  ــزب اهلل را در حف ــرکل ح ــش دبی ــرا نق زی

ــد. ــاده می دانن ــوق الع ــان ف ــت لبن امنی
ــای  ــت: ترفندهـ ــار داشـ ــردی اظهـ بروجـ
دشـــمنان در عـــراق و لبنـــان گـــذرا اســـت 
ــد و  ــذر می کننـ ــز گـ ــه نیـ ــن مرحلـ و از ایـ
قطعـــا عمـــر اعتراضـــات در لبنـــان و عـــراق 
کوتاه تـــر از بحـــران چندیـــن ماهـــه فرانســـه 

خواهـــد بـــود.

بروجردی با اشاره به دخالت کشورهای غربی و عربی در منطقه:

عمر اعتراضات مردمی در عراق و لبنان 
کمتر از بحران فرانسه خواهد بود

ــت:  ــور گف ــات کش ــتاد انتخاب ــخنگوی س س
مجلــس  انتخابــات  نامزد هــای  ثبت نــام 
ــروع  ــم آذر ش ــگاه از ده ــه جای ــم در س یازده

ــد.  ــد ش خواه
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــتاد  ــخنگوی س ــوی، س ــماعیل موس ــید اس س
انتخابــات کشــور، بــا بیــان اینکــه از دهــم آذر 
ــس  ــات مجل ــای انتخاب ــام نامزد ه ــت ن ــاه ثب م
یازدهــم شــروع می شــود، گفــت: در ۳ جایــگاه 

ــد. ــد ش ــام خواه ــان انج ــام داوطلب ثبت ن
او ادامــه داد: جایــگاه اول در ۲۰۸ فرمانداری 

مرکــز حــوزه انتخابیــه اســت کــه محــل اصلــی 
ثبــت نــام داوطلبــان بــه شــمار می آیــد. 
جایــگاه دوم، ســتاد ثبــت نــام در وزارت کشــور 
ــه  ــروع ب ــاه ش ــخ ۱۰ آذرم ــه از تاری ــت ک اس
کار خواهــد کــرد. نامزد هــا در صورتیکــه در 
ــد،  ــام نکرده ان ــت ن ــود ثب ــه خ ــوزه انتخابی ح
ــد؛  ــام کنن ــت ن ــد در وزارت کشــور ثب می توانن
ــام و  ــا را انج ــام نامزد ه ــت ن ــور ثب وزارت کش
مــدارک آنهــا را بــه فرمانــداری حــوزه انتخابیــه 
ــا  ــام نامزد ه ــت ن ــی ثب ــد؛ یعن ــال می کن ارس
در وزارت کشــور و یــا فرمانــداری هیــچ تفاوتــی 

نخواهــد داشــت.
در  ســوم،  جایــگاه  افــزود:  موســوی 
سیاســی  نمایندگی هــای  و  ســفارتخانه ها 
وزارت امــور خارجــه در خــارج از کشــور اســت. 
ــت  ــی ثب ــازه زمان ــه در ب ــی ک شــهروندان ایران
نــام در خــارج از کشــور هســتند، می تواننــد بــا 
ــای  ــفارتخانه ها و نمایندگی ه ــه س ــه ب مراجع
سیاســی فــرم پرسشــنامه داوطلبــی را دریافــت 
ــس شــورای اســالمی  ــرای نمایندگــی مجل و ب
خارجــه  امــور  وزارت  کننــد.  نــام  ثبــت 
وزارت  بــه  و  دریافــت  را  نامزد هــا  مــدارک 
ــه  ــدارک ب ــا آن م ــد ت ــل می ده ــور تحوی کش

فرمانداری هــا منتقــل  شــود.
کشـــور  انتخابـــات  ســـتاد  ســـخنگوی 
ـــل  ـــد روز قب ـــور چن ـــرد: وزارت کش ـــد ک تأکی
ـــه ای  ـــا، اطالعی ـــام نامزده ـــت ن ـــزاری ثب از برگ
ــرای  ــدارک الزم بـ ــرایط و مـ ــر شـ ــی بـ مبنـ
ـــه  ـــد؛ ب ـــر می کن ـــادر و منتش ـــام را ص ـــت ن ثب
ـــات  ـــا اطالع ـــد ب ـــا بای ـــور نامزد ه ـــن منظ همی
ـــز  ـــه مراک ـــام ب ـــت ن ـــرای ثب ـــل ب ـــدارک کام و م
ـــدارک  ـــه م ـــد؛ چنانچ ـــه کنن ـــالح مراجع ذی ص

داوطلبـــان کامـــل نباشـــد، ثبـــت نـــام آنهـــا 
ـــت  ـــت را از دس ـــد و فرص ـــد ش ـــی نخواه نهای
ـــان  ـــور از داوطلب ـــن منظ ـــه همی ـــد؛ ب می دهن
ــه در  ــی کـ ــام مدارکـ ــا تمـ ــم تـ می خواهیـ
اطالعیـــه اعـــالم می شـــود را همـــراه داشـــته 

باشـــند.
ــان در  ــام داوطلب ــت ن ــرد: ثب ــح ک او تصری
می شــود،  انجــام  آذر   ۱۶ تــا   ۱۰ از  روز   ۷
بنابرایــن از داوطلبــان درخواســت داریــم ثبــت 
نــام خــود را بــه روز هــای پایانــی موکــول 
نکننــد؛ همــکاران مــا در وزارت کشــور و تمــام 
فرمانداری هــا از روز هــای اول آمــاده ثبــت نــام 

ــتند. ــان هس داوطلب
موســوی در پایــان دربــاره تمــام الکترونیکی 
شــدن انتخابــات مجلــس گفــت: دوشــنبه هــر 
بــا کارشناســان و  وزارت کشــور  هفتــه در 
مدیــران شــورای نگهبــان جلســاتی، ذیــل ایــن 
ــن  ــای ای ــود و فرآیند ه ــزار می ش ــوع برگ موض
ــه گام در حــال بررســی  ــه صــورت گام ب کار ب
ــه نتیجــه  ــه زودی ب ــه ب ــم ک اســت و امیدواری

ــی برســیم. مطلوب

۱۰ آذر؛ آغاز ثبت نام نامزد های 
انتخابات مجلس یازدهم 

نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس گفــت:  برخــی در شــرایط 
ــط  ــادی و رواب ــالت اقتص ــات تعام ــد اطالع ــم می خواهن تحری
مالــی کشــور را ســخاوتمندانه در اختیــار دشــمن قــرار دهنــد. 
بــه گــزارش فــارس، عبــاس گــودرزی نماینــده مــردم 
ــاظ  ــه اش از لح ــی در خان ــی کس ــت: وقت ــار داش ــرد،  اظه بروج
ــورد نیــاز  اقتصــادی محاصــره شــده و اجــازه ورود اقــالم م
ــیرهای  ــی مس ــه از برخ ــد؛ صاحبخان ــزل او را نمی دهن ــه من ب
ــاز  ــورد نی ــالم م ــی، اق ــورت پوشش ــه ص ــده و ب ــایی نش شناس
ــه  ــد ک ــد می کن ــل تایی ــدام عق ــد؛ ک ــن می کن ــه را تامی خان
ــادی و مســیرها و  ــرد کــه تمــام مب ــه توافقــی را بپذی صاحبخان

ــی کنــد؟ راههــای دور زدن محاصــره را معرف
وی افــزود: پذیــرش کنوانســیون پالرمــو و CFT )کنوانســیون 
ــه  ــی ک ــم در گروه ــم( آن ه ــی تروریس ــن مال ــا تامی ــارزه ب مب
رئیــس آن از چریک هــای کــت و شــلواری اتــاق جنــگ اقتصادی 
آمریــکا علیــه ایــران، یعنــی وزارت خزانــه داری آمریکاســت و ۲ 

ناظــر آن عربســتان و اســرائیل اســت، بــه همــان معناســت.
گــودرزی بــا اشــاره به ایــن کــه آمریکا مــا را تحریــم اقتصادی 
کــرده و امــروز مــی خواهنــد تــا راههــای دور زدن تحریــم را نیــز 
شناســایی کنــد، افــزود: ادعــای آنهــا در مبــارزه بــا پولشــویی و 
ــی تروریســت دروغ اســت؛ همیــن چنــد  ــا تامیــن مال ــه ب مقابل
 )FATF(وقــت اخیــر بــود کــه رییــس گــروه ویــژه اقــدام مالــی

ــه اصطــالح سیاهشــان  ــام عربســتان در لیســت ب ــزودن ن ــا اف ب
مخالفــت نمــود، عربســتانی کــه مهمتریــن و بزرگتریــن تامیــن 

کننــده تروریســت هــای عالــم اســت.
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــال بیلینگزل ــهریور۹۷ مارش ــرد: در ش ــوان ک ــن عن همچنی
رییــس گــروه ویــژه اقــدام مالــی و دســتیار وزارت خزانــه داری 
آمریــکا بــه صراحــت اعــالم نمــود کــه ایــران بزرگتریــن حامــی 
تروریســم در جهــان اســت و آنهــا بــه تأمیــن مالــی گروه هایــی 
ــردم خــود را  ــه م ــم ســوریه ک ــد حــزب اهلل، حمــاس و رژی مانن
ــود  ــه موشــکی خ ــان برنام ــد و همزم ــه می دهن می کشــند ادام

و بی ثبات ســازی منطقــه را پیــش می برنــد.
عضــو هیــات رییســه فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس 
اکنــون کــه تحریم هــای  یــادآور شــد:  رابطــه  در همیــن 
اقتصــادی و فشــار حداکثــری آمریــکا علیــه ایــران، مطلوبشــان 
ــع  ــع موان ــال رف ــه دنب ــه ب ــوده، واضــح اســت ک را حاصــل ننم
ــا هســتند و شــاهد آن  ــم ه ــران از تحری ــل ای ــری کام تاثیرپذی

ــت. ــی اس ــات آمریکای ــارات مقام اظه
ــاون  ــه، مع ــوان زارات ــال خ ــوان مث ــرد: به عن ــه ک وی اضاف
مدیریــت مبــارزه بــا تروریســم و جرایــم مالــی در وزارت 
ــگاه  ــاره جای ــوش درب ــرج ب ــت ج ــکا در دول ــه داری آمری خزان
ــران  ــرار دادن ای ــرای ق ــران می گوید:»ب ــر ای FATF در فشــار ب

ــه  ــور، ب ــن کش ــرای ای ــرایط ب ــردن ش ــخت تر ک ــا و س در تنگن
ــت. ــاز اس ــل FATF نی ــور کام حض

ــان  ــه بی ــتان در ادام ــتان لرس ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
ــه ســازی  ــال زمین ــه دنب کــرد: روشــن اســت کــه آنهــا تنهــا ب
بــرای فشــارهای بیشــتر بــه جمهــوری اســالمی و موثــر کــردن 
ای  منطقــه  و  موشــکی  برجام هــای  تحمیــل  و  تحریم هــا 
هســتند. امــا نکتــه عجیــب ایــن اســت برخــی کــه در داخــل، 
شــفافیت بــا مــردم را قبــول ندارنــد، امــا بــه نــام شــفافیت مــی 
خواهنــد تعامــالت اقتصــادی و روابــط مالــی و راههــای دور زدن 
ــیرها و  ــادی و مس ــی و مب ــای پوشش ــرکت ه ــا و ش ــم ه تحری
ــت و ورود  ــروش نف ــاری و ف ــادی و تج ــادالت اقتص ــد مب مقص
ــار  ــخاوتمندانه در اختی ــم را س ــرایط تحری ــور در ش ــه کش ارز ب
دشــمن قــرار دهنــد، کــه نتیجــه ای جــز خودتحریمــی و زمینــه 
ســازی بــرای فشــارهای بیشــتر و تحقــق خواســت دشــمن را بــه 

دنبــال نخواهــد داشــت. 

ــتاد  ــت سـ ــه در نشسـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــس سـ رئیـ
ــاری بـــرای اداره  ــا بیـــان اینکـــه بودجـــه جـ بودجـــه ۹۹ بـ
دولـــت 44۸ هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت، گفـــت: کشـــور بایـــد 

ارزان تـــر اداره شـــود. 
ـــه  ـــتاد بودج ـــت در س ـــر نوبخ ـــارس، محمدباق ـــزارش ف ـــه گ ب
۹۹ کل کشـــور کـــه بخشـــی از  آن بـــه صـــورت مســـتقیم از 
ـــتیم  ـــدد هس ـــرد: در ص ـــالم ک ـــد، اع ـــش ش ـــر پخ ـــبکه خب ش
ــا  ــم و یـ ــه ضرایـــب مالیاتـــی را افزایـــش دهیـ بـــدون اینکـ
ــایی  ــا شناسـ ــم، بـ ــه کنیـ ــدگان را اضافـ ــات تولیدکننـ مالیـ
پایه هـــای  جدیـــد مالیاتـــی، درآمـــد مالیاتـــی بـــرای دولـــت 

شناســـایی کنیـــم. 
وی افـــزود: افزایـــش درآمـــد پایـــدار مالیاتـــی در طـــرح 
ــن  ــود و همچنیـ ــال می شـ ــی دنبـ ــاختار مالیاتـ ــالح سـ اصـ
ــت را  ــای دولـ ــوال و دارایی هـ ــی از امـ ــم، بخشـ ــد داریـ قصـ
ـــرای اداره کشـــور اســـتفاده  ـــا ب ـــد آنه ـــا از درآم کاهـــش داده و ی

کنیـــم. 
ــادی در  ــای زیـ ــه هزینه هـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ نوبخـــت بـ
ـــود،  ـــام می ش ـــور انج ـــرای اداره کش ـــت و ب ـــاری دول ـــش ج بخ

ــم.  ــر کنیـ ــا را کاراتـ ــم ایـــن هزینه هـ گفـــت: می خواهیـ

رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تاکیـــد کـــرد: در 
ســـال جـــاری هزینـــه جـــاری دولـــت 44۸ هـــزار میلیـــارد 
ـــت  ـــات دول ـــه خدم ـــرای ارائ ـــم ب ـــن رق ـــه ای ـــت ک ـــان اس توم
ـــا  ـــه آی ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــود و س ـــرف می ش ـــردم مص ـــه م ب
ـــن  ـــا در عی ـــرد ی ـــر کشـــور را اداره ک ـــه روش ارزان ت ـــوان ب نمی ت
حـــال خدمـــات بهتـــر و کاراتـــری بـــه مـــردم ارائـــه کنیـــم. 
ایـــن امـــر مـــورد توجـــه جامعـــه اســـت و انتظـــاری اســـت 
کـــه از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه مـــی رود، بنابرایـــن بایـــد 

ــم.  ــی کنیـ ــت را بازبینـ ــاری دولـ ــای جـ هزینه هـ
ـــر  نوبخـــت ایـــن را هـــم گفـــت: بایـــد خدمـــات بهتـــر و ارزان ت
ــی  ــه کمیته هایـ ــن رابطـ ــم و در ایـ ــه کنیـ ــردم ارائـ ــه مـ بـ
در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تشـــکیل شـــده اســـت کـــه 
هـــر دفتـــر امـــور مربوطـــه و خدمـــات مربوطـــه را بازبینـــی 
ــورت  ــه صـ ــردم بـ ــه مـ ــت بـ ــات دولـ ــا خدمـ ــد تـ می کنـ

ــود.  ــه شـ ــر ارائـ ــر و ارزان تـ مطلوب تـ
ـــات  ـــی از خدم ـــزود: برخ ـــه اف ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی

ـــدارد و  ـــود ن ـــر وج ـــال حاض ـــد، در ح ـــه کن ـــت ارائ ـــد دول ـــه بای ک
ـــه شـــود  ـــه روش  ارزانتـــری ارائ ـــد ب برخـــی از خدمـــات موجـــود بای
ـــنهاد  ـــب پیش ـــده در قال ـــه ش ـــر ارائ ـــال حاض ـــه در ح ـــه ک و آنچ
ــب  ــه تصویـ ــنهادات بـ ــن پیشـ ــد ایـ ــت، بایـ ــی اسـ کارشناسـ
برســـد و تـــا زمانـــی کـــه پیشـــنهاد نهایـــی نشـــده نمی تـــوان 
بـــه آن اســـتناد کـــرد و مـــا ســـعی می کنیـــم بـــا رایزنـــی بـــا 
دســـتگاه های مختلـــف نظـــرات کارشناســـی آنهـــا را گرفتـــه و 

ـــم.  ـــام دهی ـــور انج ـــه کش ـــی در بودج اصالحات
ـــت  ـــف اس ـــس موظ ـــی مجل ـــه داخل ـــق آیین نام ـــت طب دول
بودجـــه هـــر ســـاله کـــه ســـند دخـــل و خـــرج دولـــت در 
ـــاه  ـــا ۱5 آذر م ـــه ای ت ـــب الیح ـــت، را در قال ـــده اس ـــال آین س
ـــد از  ـــز بع ـــس نی ـــد و مجل ـــه کن ـــس ارائ ـــه مجل ـــل ب ـــال قب س
بررســـی کارشناســـی و جمع بنـــدی نظـــرات کمیســـیون های 
تخصصـــی و نماینـــدگان، قانـــون بودجـــه را قبـــل از پایـــان 
ـــالغ  ـــت اب ـــه دول ـــرا ب ـــرای اج ـــرده و آن را ب ـــب ک ـــال تصوی س

ـــد.   کن

برخی در شرایط تحریم می خواهند اطالعات 
اقتصادی را در اختیار دشمن قرار دهند

کشور باید ارزان تر اداره شود 

ربیعی:
تروریسم در خاورمیانه و شمال 

آفریقا زاییده سیاست های آمریکاست

ــم  ــرد: تروریس ــد ک ــت تاکی ــخنگوی دول س
زاییــده  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  در 
ــت  ــی، نفت خــواری و حمای سیاســت های نظام

اســتبداد آمریکاســت.
بــه گــزارش مهــر، علــی ربیعــی ســخنگوی 
ــر  ــت ابوبک ــر هالک ــه خب ــش ب ــت در واکن دول
بغــدادی توســط آمریــکا طــی مطلبــی در 
ــران در خــط  ــرد: ای ــد ک فضــای مجــازی تاکی
ــا طــرح جهــان  ــا تروریســم ب ــارزه ب مقــدم مب
عــاری از خشــونت و مبــارزه بــا افــراط گرایــی 
در عرصــه بین المللــی جــزو پیشــتازان مقابلــه 
بــا داعــش و مدافــع رویکــرد دیپلماتیــک، 
اســتراتژیک و ایدئولوژیــک بــا داعشیســم قــرار 

دارد.
ــالش  ــکا ت ــت: آمری ــه آورده اس وی در ادام
ــه انحصــار خــود  ــد گفتمــان تمــدن را ب میکن
تحریم هــای   و  لشکرکشــی ها  و  آورد  در 
ظالمانــه را بــه مثابــه بخشــی از نبــرد بــا 
تروریســم بازنمایــی کنــد. در صورتــی کــه 
آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه  در  تروریســم 
ــواری و  ــی، نفت خ ــت های نظام ــده سیاس زایی

حمایــت اســتبداد آمریکاســت.
ــم  ــاد داعشیس ــت: بنی ــزوده اس ــی اف ربیع
ــت و  ــد رف ــن نخواه ــاره از بی ــا بمــب و خمپ ب
هنــوز نمــو و نمــود دارد. نمــو بــا پترودالرهــای 
ــد  ــری. بای ــر تکفی ــا تفک ــود ب ــه ای و نم منطق
ایــن دو منبــع خشــکانده شــود. هالکــت 
بغــدادی پایــان نمــاد تروریســم تزریقــی-

تخریبــی اســت؛ تزریــق تفکــر مــرگ بــه بطــن 
ــالم در  ــر اس ــب تصوی ــری و تخری ــع بش جوام
افــکار عمومــی جهــان. همانطــور کــه بــا 
مــرگ بــن الدن ریشــه تــرور نخشــکید، مــرگ 
ــود. بغــدادی نیــز پایــان داعشیســم نخواهــد ب

کدخدایی:
»ترامپ« نابودکننده تروریست های 

تاریخ گذشته است

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: آمریــکا 
ترامــپ  و  تروریســتی  گروه هــای  خالــق 
نابودکننــده تروریســت های تاریــخ گذشــته 

ــت. اس
ــی  ــعلی کدخدای ــر، عباس ــزارش مه ــه گ ب
صفحــه  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
شــخصی خــود در توئیتــر بــا اشــاره بــه 
ــش،  ــرکرده داع ــدادی س ــر البغ ــت ابوبک هالک
نوشــت: مهمتــر از کشــتن بغــدادی، تفکــر 
تروریســم اســت و توســل بــه آن بــرای اهــداف 

نامشــروع توســط برخــی دولت هــا.  
وی در ادامــه مطلــب خــود آورده اســت: 
ــود،  ــه ب ــون گفت ــم کلینت ــه خان ــور ک همانط
تروریســتی  هــای  گــروه  خالــق  آمریــکا، 
اســت و البتــه ترامــپ، نابودکننــده تروریســت 
ــش  ــس از داع ــا پ ــته. آی ــخ گذش ــای تاری ه
ــد  ــروه تروریســتی جدی ــق گ ــد منتظــر خل بای

ــیم؟ باش

سعیدی مطرح کرد:
پیمان های پولی دو یا چندجانبه، 

رهیافتی مناسب برای
کاهش التهابات اقتصادی

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــی دو جانب ــاد پیمان هــای پول ــد انعق می گوی
و چنــد جانبــه بــا کاهــش نقــش دالر در 
ــول  ــی و افزایــش ارزش پ ــادالت بیــن الملل مب

ملــی از التهابــات اقتصــادی می کاهــد. 
ـــعیدی  ـــرا س ـــت، زه ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــس  ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس ـــه عض مبارک
ـــای  ـــاد پیمان ه ـــرورت انعق ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ب
ــت:  ــه، گفـ ــد جانبـ ــه و چنـ ــی دو جانبـ پولـ
انعقـــاد پیمان هـــای پولـــی از نظـــر قانونـــی 
ــا  ــرا بـ ــا در اجـ ــته و تنهـ ــی نداشـ محدودیتـ
ـــی اســـت  ـــن در حال ـــه رو اســـت ای مشـــکل روب
ـــا کاهـــش نقـــش  ـــن قراردادهـــا ب ـــاد ای کـــه انعق
ــش  ــی و افزایـ ــن المللـ ــادالت بیـ دالر در مبـ
ارزش پـــول ملـــی از التهابـــات اقتصـــادی 

کشـــورها می کاهـــد.
ــراق،  ــد ع ــایه مانن ــورهای همس ــازار کش ب
ترکیــه  و.. مــی تواننــد ظرفیــت مناســبی بــرای 
ــا ایــران باشــند، در  برقــراری روابــط تجــاری ب
ــازار عــراق را در  ــه راحتــی ب حالیکــه ترکیــه ب

دســت گرفتــه اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــردم مبارک ــده م نماین
اقتصــادی دولــت   بانــک مرکــزی  و تیــم 
انعقــاد  بایــد خالهــای موجــود در مســیر 
ــه را  ــه و چندجانب ــی دوجانب ــای پول پیمــان ه
ــزود: از  ــد، اف ــرف کنن ــی و برط ــیب شناس آس
ــی کــه کشــورهای موفــق در حوزه هــای  آنجای
ــرای  ــخصی ب ــای مش ــوب ه ــادی، چارچ اقتص
ــزی  ــک مرک ــد، بان ــی دارن ــای پول ــان ه پیم
ــور  ــی کش ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــرای اســتفاده از  ــالش خــود را ب ــام ت ــد تم بای

ظرفیــت ایــن پیمان هــا بــه کار گیــرد.

تشکیل کمیته ای ویژه به منظور پیگیری 
اقدامات الزم برای انعقاد پیمان های پولی 

دوجانبه و چندجانبه
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
تاکیــد بــر تشــکیل کمیتــه ای ویــژه بــه منظــور 
ــان  ــاد پیم ــرای انعق ــات الزم ب ــری اقدام پیگی
ــار  ــه، اظه ــه و چندجانب ــی دوجانب ــای پول ه
کــرد: بــازار کشــورهای همســایه ماننــد عــراق، 
ترکیــه  و.. مــی تواننــد ظرفیــت مناســبی بــرای 
ــا ایــران باشــند، در  برقــراری روابــط تجــاری ب
ــازار عــراق را در  ــه راحتــی ب حالیکــه ترکیــه ب

ــه اســت. دســت گرفت

ضرورت استفاده از ظرفیت معاونت 
اقتصادی وزارت خارجه

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس اضافــه 
ــت  ــن معاون ــر تعیی ــس ب ــه مجل ــرد: اگرچ ک
امــا  دارد  تاکیــد  وزارت خارجــه  اقتصــادی 
تاکنــون گزارشــی درخصــوص اقدامــات انجــام 
ــه  ــدگان ارائ ــه نماین ــاره ب ــن ب ــه در ای گرفت

ــت. ــده اس نش

م الف: 2326
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

)اسناد رهنی( 
بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 
۹۸۰۰۲5۹ لــه بانــک رفــاه کارگــران شــعبه 
ــه ششــدانگ  ــاری ک ــی طی ــه قل ــا علی جلف
ــه مســاحت ششــدانگ  ــه ب ــاب خان ــک ب ی
۲۲۰ متــر مربــع ) اعیانــی در دو طبقــه 
همکــف بــا زیربنــای حــدود ۲۶4 متــر مربع 
بــا مصالــح دیــوار بــا اســکلت فلــزی طــاق 
ضربــی بــا لحــاظ انشــعابات آب و بــرق و گاز 
و دیگــر ملحقــات( تحــت پــالک ۶۳ فرعــی 
ــد بخــش ۱5  از ۳۳45 اصلــی واقــع در مرن
ــا،  ــان جلف ــد خیاب ــه آدرس: مرن ــز ) ب تبری
ــری ۲  ــهید باک ــه ش ــی کوچ ــروی دارائ روب
پــالک 4( کــه ســند ششــدانگ آن در دفتــر 
 ۱۳۹۶۲۰۳۰4۰۰5۰۰۰۹۳4 الکترونیکــی 
ــده  ــادر ش ــت و ص ــاری ثب ــی طی ــام قل بن
ــماره  ــی ش ــند رهن ــر س اســت ســپس براب
ــه اســناد  ۲۸۷۲۹ - ۱۳۹۶/۳۰/۲۰ دفترخان
ــغ  ــال مبل ــد در قب رســمی شــماره ۷۸ مرن
۱۱۲4۰۱۰۰۰۰ ریــال در رهــن بانــک رفــاه 
کارگــران شــعبه جلفــا بــوده و طبــق نظــر 
کارشناســان دادگســتری ششــدانگ پــالک 
ــال  ــغ ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــور ب مذک
معــادل هشــت میلیــارد و ســیصد میلیــون 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــده ک ــی ش ــال ارزیاب ری
مامــور اجــرا ملــک مزبــور در تصــرف مالــک 
فــوق مــی باشــد و پــالک فــوق از ســاعت ۹ 
ــورخ ۹۸/۰۸/۳۰  ــنبه م ــی ۱۲ روز پنجش ال
ــناد و  ــت اس ــات اداره ثب ــعبه اجرایی در ش
ــی  ــان طالقان ــع در خیاب ــد واق ــالک مرن ام
ــق  ــم از طری ــرات قدی ــروی اداره مخاب روب
ــده  ــد. مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب مزای
الذکــر  فــوق  ثبتــی  پــالک  ششــدانگ 
معــادل  ریــال  مبلــغ ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰  از 
ــال  ــون ری ــیصد میلی ــارد و س ــت میلی هش
ــن قیمــت پیشــنهادی  ــه باالتری شــروع و ب
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م ــداً فروخت نق
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی ه اســت پرداخــت بده
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع آب، ب
ــه  ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص ــق اش ح
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
ــه  ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت و غی
ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
ــازاد  ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین باب
ــده مســترد خواهــد شــد و  ــده مزای ــه برن ب
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــداً وصــول مــی 
گــردد، ضمنــاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل 
ــد از  ــده روز اداری بع ــردد، مزای ــمی گ رس
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر 

ــزار خواهــد شــد. برگ

بهمن باباپور 
رئیس ثبت اسناد و امالک مرند
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سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد تومانی 

بخش خصوصی در مراغه 

ــژه مراغــه از  ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
ــش  ــی بخ ــارد تومان ــرمایه گذاری ۱۶۰ میلی س
خصوصــی در روســتای خانقــاه ایــن شهرســتان 

خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
شــکری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
مراغــه در جلســه بررســی نحــوه ایــن ســرمایه 
بخــش  گفــت:  آن  موانــع  رفــع  و  گــذاری 
ــذاری  ــرمایه گ ــن س ــتای ای ــی در راس خصوص
ــوم  ــیالت و ب ــه، ش ــوزه گاوداری، گلخان در 4 ح
ــار  ــاحت ۳4 هکت ــه مس ــی ب ــردی در زمین گ

ســرمایه گــذاری می کنــد.
او افــزود: پــروژه گاوداری هــزار راســی »فــری 
ــیر در  ــن ش ــه ۱۰ ت ــد روزان ــا تولی ــتال« ب اس
زمینــی بــه مســاحت 4.5 هکتــار، پــروژه گلخانه 
هیدروپونیــک بــا تولیــد ۲ هــزار تــن محصوالت 
ــار،  ــاحت ۲۱ هکت ــه مس ــی ب ــف در زمین مختل
پــروژ شــیالت بــا ظرفیــت تولیــد 5۰ تــن ماهی 
ــروژه  ــار و پ ــاحت ۲.5 هکت ــه مس ــی ب در زمین
بــوم گــردی در زمینــی بــه مســاحت ۳ هکتــار 
ــذار بخــش خصوصــی در  از اهــداف ســرمایه گ
ــال  ــان س ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــه اســت ک مراغ

۱4۰۰ محقــق شــود.
شــکری افــزود: تولیــد خیــار، گوجــه فرنگــی، 
از جملــه  تــوت فرنگــی  فلفــل دلمــه ای و 
ــود. ــد ب ــرح خواه ــن ط ــه ای ــوالت گلخان محص

ــره  ــام و به ــورت اتم ــرد: در ص ــه ک او اضاف
بــرداری از ایــن مجموعــه زمینــه اشــتغال بــرای 

ــر فراهــم خواهــد شــد. بیــش از ۲5۰ نف
فرمانــدار مراغــه ادامــه داد: تاکنــون 4۰ 
میلیــارد تومــان از ســوی ســرمایه گــذار در 
پــروژه گاوداری ایــن طــرح هزینــه شــده و 
طرح هــای توســعه ای ایــن طــرح در دســت 

ــت. ــدام اس اق
از  شهرســتان  مجموعــه  افــزود:  شــکری 
طرح هــای ســرمایه گــذاری بــا اشــتغالزایی بــاال 
ــات الزم  ــرایط و امکان ــد و ش ــتقبال می کن اس
ــم  ــذاران فراه ــرمایه گ ــت از س ــرای حمای را ب

ــرد. ــد ک خواه

میز داخلی سازی قطعات خودرو
 در تبریز برگزار می شود 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی اعــالم کــرد: میــز ســوم 
ــا  ــان ب ــودرو همزم ــات خ ــازی قطع داخلی س
نمایشــگاه رینوتکــس هفتــم در تبریــز برگــزار 

می شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، علــی جهانگیــری در 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن جم
ــیه  ــی در حاش ــه و جنب ــه فناوران ــا برنام ده ه
برگــزاری ایــن نمایشــگاه، گفــت: ســومین 
دوره میــز تخصصــی داخلی ســازی قطعــات 
خــودرو از مهم تریــن برنامــه هــای جنبــی 

ــت . ــگاه اس ــن نمایش ای
قطعــات  داخلی ســازی  میــز  افــزود:  وی 
وزارت  مهــم  برنامه هــای  از  یکــی  خــودرو 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه دو دوره 

ــت. ــده اس ــزار ش ــران برگ ــی آن در ته قبل
ــگاه  ــن نمایش ــی هفتمی ــتاد اجرای ــس س رئی
ــس(  ــیدی )رینوتک ــع رش ــاوری رب ــوآوری و فن ن
ادامــه داد: در ایــن میــز، نیازمندی هــای فناورانــه 
ــازان و  ــا قطعه س ــور ب ــزرگ کش ــازان ب خودروس
صاحبــان فنــاوری بــه اشــتراک گذاشــته می شــود 
ــودرو و  ــات خ ــازی قطع ــت داخلی س ــا سیاس ت
بی نیــاز کــردن کشــور از واردات آن تحقــق یابــد.

جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
بــه فعالیــت قطعه ســازان مطــرح کشــور در 
ــرای  ــه را ب ــد زمین ــداد می توان ــن روی ــز، ای تبری
گفت وگــو و تعامــل ایــن قطعه ســازان بــا صنایــع 
ــش  ــرده و نویدبخ ــر ک ــم ت ــازی فراه خودروس
توســعه همکاری هــای متقابــل در آینــده باشــد.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
برگــزاری  از  هــدف  شــرقی  آذربایجــان 
رینوتکــس را ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
عرضــه و تقاضــای فنــاوری و در نتیجــه تجــاری 
ــداد کــرد  ــده هــای فناورانــه قلم ســازی ای
ــت  ــگاه و صنع ــم دانش ــار داری ــزود: انتظ و اف
ــل  ــر دخی ــم و موث ــه مه ــوان دو مولف ــه عن ب
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــگاه، توج ــزاری نمایش در برگ
تعامــل بــا یکدیگــر در راســتای توســعه دانــش 

ــند. ــته باش ــتان داش ــاد اس ــان اقتص بنی
وی اظهــار داشــت: برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
از ســال هــای گذشــته، نقــش موثــری در 
ایجــاد  فناورانــه،  هــای  فعالیــت  افزایــش 
ــتارتاپی  ــای اس ــت ه ــعه فعالی ــتغال و توس اش
داشــته کــه امیدواریــم مــورد توجــه مســئوالن 

ــرد. ــرار گی ــوزه ق ــن ح ــد ای ارش
ــگاه  ــن نمایش ــی هفتمی ــتاد اجرای ــس س رئی
ــکاری و  ــع رشــیدی از هم ــوآوری رب ــاوری و ن فن
پشــتیبانی وزارت صمــت در برگــزاری ایــن دوره از 
نمایشــگاه قدردانــی کــرد و گفــت: توجــه ویــژه به 
ــه تولیــد داخلــی در زون صنعــت و معــدن،  مقول
ــه  ــت ک ــی اس ــن اقدامات ــته تری ــی از برجس یک
بــرای اولیــن بــار در ایــن دوره از نمایشــگاه، مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و فضایــی افــزون بــر دو هــزار 
مترمربــع بــه ایــن زون اختصــاص یافتــه اســت.

هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نــوآوری و 
 ۲۰۱۹ RINOTEX ( فنــاوری ربــع رشــیدی
( از تاریــخ ۱۷-۱۳ آبــان مــاه ســالجاری در 
ــی  ــن الملل ــی بی ــای دائم ــگاه ه ــل نمایش مح
شــهر تبریــز مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی 

برگــزار مــی  شــود.

همتی:
نرخ تورم نزولی شد

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی اعـــالم کـــرد: 
ـــت  ـــه از اردیبهش ـــه نقط ـــه ب ـــورم نقط ـــرخ ت ن
ــور  ــه طـ ــروز بـ ــه امـ ــا بـ ــال تـ ــاه امسـ مـ
متوســـط ماهیانـــه 4 واحـــد درصـــد کاهـــش 
ــورم ۱۲  ــرخ تـ ــد نـ ــه باعـــث شـ ــته کـ داشـ

ماهـــه در مهرمـــاه نزولـــی شـــود.
ـــی در  ـــر همت ـــر، عبدالناص ـــزارش مه ـــه گ ب
صفحـــه شـــخصی خـــود در فضـــای مجـــازی 
ـــت  ـــی رف ـــار م ـــه انتظ ـــور ک ـــت:همان ط نوش
ــم در اداره  ــزارش همکارانـ ــاس گـ ــر اسـ و بـ
آمارهـــای اقتصـــادی، در مهرمـــاه نیـــز نـــرخ 
ـــه ۰.۶ درصـــد  ـــود و ب ـــده ب ـــه کاهن ـــورم ماهان ت
ـــه  ـــورم ماهان ـــه ت رســـید. از اســـفند ســـال ۹۷ک
ـــا  ـــید، ت ـــد رس ـــی 5.4 درص ـــود، یعن ـــه اوج خ ب
بـــه امـــروز نـــرخ رشـــد ماهانـــه تـــورم بـــه 
طـــور مـــداوم کاهنـــده بـــوده اســـت و نـــرخ 
ـــت  ـــز از اردیبهش ـــه نی ـــه نقط ـــه ب ـــورم نقط ت
ــور  ــه طـ ــروز بـ ــه امـ ــا بـ ــال تـ ــاه امسـ مـ
متوســـط ماهیانـــه 4 واحـــد درصـــد کاهـــش 
ــورم ۱۲  ــرخ تـ ــد نـ ــه باعـــث شـ ــته کـ داشـ

ماهـــه در مهرمـــاه نزولـــی شـــود. 
وی اضافـــه کرد:آرامـــش و ثبـــات نســـبی 
ـــازار ارز و رونـــد مثبـــت و منطقـــی  ـــر ب حاکـــم ب
تأمیـــن ارز واردات کشـــور در ســـامانه نیمـــا، 
ــع  ــا موانـ ــب بـ ــف و متناسـ ــرق مختلـ از طـ
ــی  ــد غیرنفتـ ــت رشـ ــد مثبـ ــی، رونـ تحریمـ
ــته اداره  ــار روز گذشـ ــار آمـ ــاد، در کنـ اقتصـ
ـــادی در  ـــای اقتص ـــت ه ـــا و سیاس ـــی ه بررس
ـــدی  ـــش ۲۲ درص ـــد و افزای ـــر رون ـــورد تغیی م
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــران ک ـــکن در ته ـــالت مس معام
ـــد،  ـــوری آن باش ـــد کش ـــروع رون ـــانی از ش نش
همگـــی خبـــر از بازگشـــت امیـــد بـــه رونـــد 

اطمینـــان بخـــش اقتصـــاد اســـت. 
همتـــی افـــزود: در حـــال حاضـــر دغدغـــه 
ـــد  ـــن نقدینگـــی مول ـــزی تأمی ـــک مرک ـــم بان مه
ـــدار و  ـــق پای ـــط رون ـــدی و بس ـــای تولی واحده
غیرتورمـــی در کشـــور اســـت و تـــالش مـــی 
ــب  ــد نامتناسـ ــراز از رشـ ــن احتـ ــد ضمـ کنـ
ــد و  ــد تولیـ ــظ رونـ ــرای حفـ ــی، بـ نقدینگـ
تقویـــت رشـــد اقتصـــادی از طریـــق تأمیـــن 
ـــی  ـــن مال ـــا و تأمی ـــردش واحده ـــرمایه در گ س
ــتاز، اقدامـــات  ــای تولیـــدی پیشـ بخـــش هـ

الزم را انجـــام دهـــد. 

صــادرات غیرنفتــی آذربایجان شــرقی تــا 
پایــان ســال ۹۸ از مــرز ۳ میلیــارد دالر عبــور 

می کنــد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، بـــا توجـــه بـــه 
ـــرکات  ـــادرات کاال از گم ـــیر ص ـــی مس جابه جای
جنـــوب کشـــور بـــه گمـــرکات واقـــع در 
بـــا کشـــورهای  اســـتان های هـــم  مـــرز 
ــا  ــمال غربی خصوصـ ــمالی و شـ ــایه شـ همسـ
ـــن  ـــرقی همچنی ـــتان آذربایجان ش ـــرکات اس گم
ـــارت  ـــعه تج ـــرای توس ـــتری ب ـــم آوردن بس فراه
خارجـــی، میـــزان ارزش صـــادرات غیرنفتـــی 
ــا  ــال ۹۸ بـ ــان سـ ــا پایـ ــرقی تـ آذربایجان شـ
ـــه ســـال گذشـــته  رشـــد ۲5 درصـــدی نســـبت ب
ـــرد. ـــد ک ـــور خواه ـــارد دالر عب ـــرز ۳ میلی از م

ســال  ابتدایــی  ماهــه   ۶ آمــار  طبــق 
و  شــده  محقــق  مهــم  ایــن  درصــد   5۰
مراحــل  چابک ســازی  بــا  مــی رود  انتظــار 
مرتبــط  آزمایشــگاه های  تجهیــز  گمرکــی، 
تکمیــل  اســتاندارد،  آزمایشــگاه  جملــه  از 
نقــل،  و  حمــل  زیرســاخت های  افزایــش  و 
مرتبــط  دســتورالعمل های  هماهنگ ســازی 
بــا صــادرات در دســتگاه های اجرایــی، تقویــت 
ــرای  ــع تولیــد ب ــع موان بنیان هــای تولیــد و رف
ــد  ــاً رص ــادرات و نهایت ــتمرار ص ــت و اس تقوی
آمــار تولیــد و برنامه ریــزی بــرای صــادرات 
ــم ۳  ــه رق ــیدن ب ــاورزی، رس ــوالت کش محص

میلیــارد دالر محقــق شــود.
یکــی دیگــر از برجســته ترین نــکات موجــود 
ــادرات در ۶  ــه ای ص ــار مقایس ــزارش آم در گ
ــدی  ــد 4۲ درص ــال ۹۸ رش ــت س ــه نخس ماه
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی از اســتان نســبت 
ــت؛  ــته اس ــال گذش ــابه در س ــدت مش ــه م ب
ایــن در حالیســت کــه مجمــوع ارزش صــادرات 

کشــور در مــدت یــاد شــده ۱۰ درصــد کاهــش 
یافتــه اســت.

از دیگــر نقــاط قابــل توجــه در ایــن گــزارش 
ــه نقــش و ســهم گمــرکات اســتان  ــوان ب می ت
در صــادرات کاالهــای غیرنفتــی اســتان اشــاره 
از  ارزش صــادرات  کــه  به گونــه ای   ، نمــود 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــتان نس ــرکات اس گم

ــه اســت. ــش یافت ۱۰۰ درصــد افزای
همچنیــن تفکیــک گروه هــای کاالیــی بیانگــر 
ــی،  ــای صنعت ــروه کااله ــه گ ــل توج ــد قاب رش
کشــاورزی و فلــزات اســت، ایــن در حالــی اســت 

کــه همچنــان شــاهد کاهــش میــزان صــادرات 
فــرش و صنایع دســتی از اســتان هســتیم و بــرای 
ــواردی  ــن موضــوع طــی دو جلســه م واکاوی ای
ــرات تحریم،کاهــش تولیــد به دلیــل  همچــون اث
گــران بــودن مــواد اولیــه مرغــوب و عــدم تامیــن 
آن، ظهــور رقبــای جدیــد به صــورت کارشناســی 
خصــوص،  بخــش  نماینــدگان  حضــور  در 
انجمن هــا و اتحادیه هــای مربوطــه مــورد بحــث 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــو ق و گفت وگ
در ادامــه یکــی دیگــر از نــکات قابــل توجــه 
ــادرات  ــه ص ــزارش ۶ ماه ــز گ ــل برانگی و تام

غیــر نفتــی اســتان عــدم قــرار گرفتــن کشــور 
ســوریه در ردیــف ۱۰ کشــور هــدف صادراتــی 
ــراودات  ــودن م ــروغ ب ــم ف ــه ک ــه البت اســت ک
تجــاری کشــور ســوریه بــا ایــران از دوران 
ــی در  ــگ و ناامن ــو و جن ــک س ــته از ی گذش
ســال های اخیــر از ســوی دیگــر بــر عــدم 
حضــور و توجــه تجــار ایرانــی بــه بــازار و 
ســرمایه گذاری در ســوریه دامــن زده اســت.

ــدد  ــات متع ــران آن جلس ــرای جب ــه ب البت
و مشــترک مدیــران اقتصــادی اســتان بــا 
صاحبــان صنایــع و مســووالن ســتاد بازســازی 
ســوریه همچنیــن گروه هــای صنعتــی مختلــف 
از جملــه شــرکت های صنایــع ســاختمانی، 
لــوازم خانگــی، صنایــع غذایــی و فــوالد جهــت 
ســرمایه گذاری های امــن در کشــور ســوریه 
ــای تجــاری بحــث و  ــزام هیات ه ــن اع همچنی

ــادل نظــر شــده اســت. تب
صــورت  برنامه ریزی هــای  طبــق  البتــه 
آینــده هیاتــی ۱۳  تــا یــک مــاه  گرفتــه 
و  صنعتگــران  تجــار،  از  متشــکل  نفــره 
ســرمایه گذاران اســتان بــه کشــور ســوریه 
اعــزام خواهنــد شــد؛ آنچــه مســلم اســت 
دو  تجــاری  تفاهم نامه هــای  در  بازنگــری 
کشــور کــه ســال ها پیــش منعقــد شــده 
ــر دو  ــراودات تجــاری ه ــه رشــد م ــد ب می توان

طــرف منجــر شــود.

صادرات غیرنفتی آذربایجان شرقی امسال 
از مرز 3 میلیارد دالر عبور می کند 

مدیــر بخــش خاورمیانــه و آســیای مرکــزی 
ــول گفــت:» تخمیــن  صنــدوق بیــن المللــی پ
ــال  ــه در س ــی ک ــم های ــود تحری ــی ش زده م
گذشــته اعمــال و در ســال جــاری ســخت تــر 
شــد، ســال آینــده تاثیــر اضافــه ای بــر اقتصــاد 

ایــران نداشــته باشــد«. 
ــی  ــه گــزارش تســنیم، صنــدوق بین الملل  ب
ــرای  ــده ب ــال آین ــران س ــرد ای ــالم ک ــول اع پ
ــت  ــه نف ــه اش ب ــتن بودج ــه داش ــادل نگ متع

بشــکه ای ۱۹4.۶ دالر نیــاز دارد.
 صنــدوق بین المللــی پــول  طــی گزارشــی 
اعــالم کــرد انتظــار مــی رود ایــران کــه یکــی 
ــادر  ــورهای ص ــازمان کش ــی س ــای اصل از اعض
کننــده نفــت )اوپــک( اســت، در ســال جــاری 
ــده 5.۱  ــال آین ــد و در س ــالدی 4.5 درص می

ــی داشــته باشــد. درصــد کســری مال
ــت  ــام برن ــت خ ــی نف ــن الملل ــاخص بی  ش
در روز جمعــه تنهــا ۶۲ دالر در هــر بشــکه 

ــد. ــه ش معامل
ــام در  ــرارداد برج ــدن ق ــته ش ــس از بس  پ
۲۰۱5 و پایــان یافتــن تحریــم هایــی کــه ســه 
ــن  ــی ای ــه اتم ــر برنام ــه خاط ــش ب ــال پی س
کشــور بــر آن اعمــال شــده بــود، ایــران شــاهد 

ــود. ــود ب ــی خ ــای نفت ــش درآمده افزای
ــد  ــه دونال ــدی ک ــای جدی ــم ه ــی تحری ول
ــام در  ــن از برج ــرون رفت ــس از بی ــپ پ ترام
ــای  ــم ه ــن تحری ــرد، بدتری ــع ک ۲۰۱۸  وض

ــود. ــنگتن ب ــرف واش ــده از ط ــال ش اعم
ایــن  در  پــول  المللــی  بیــن  صنــدوق   
گــزارش نوشــت انتظــار مــی رود اقتصــاد ایــران 
در ســال جــاری میــالدی ۹.5 درصــد کوچکتــر 
ــی کــه قبــال ۶ درصــد تخمیــن  شــود، در حال
ــی پیــش بینــی مــی شــود  ــود. ول زده شــده ب
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در 

ــد. ــت بمان ــده ثاب ســال آین
ــه و  ــش خاورمیان ــر بخ ــاد آزور،  مدی   جه

ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی آســیای مرکــزی صن
گفــت:» تخمیــن زده مــی شــود تحریــم هایــی 
کــه در ســال گذشــته اعمــال و در ســال جــاری 
ســخت تــر شــد، ســال آینــده تاثیــر اضافــه ای 

نداشــته باشــد«.
 کاهــش ارزش ارز ایــران پــس از وضــع 
ــاره تحریــم هــا تجــارت خارجــی ایــران را  دوب
ــش  ــاالنه آن را افزای ــورم س ــرده و ت ــل ک مخت
پــول  بین المللــی  صنــدوق  اســت.  داده 
ــال  ــران در س ــورم ای ــد ت ــی کن ــی م پیش بین
جــاری میــالدی  ۳5.۷ درصــد و در ســال 

آینــده ۳۱ درصــد باشــد.
آزور گفــت مقامــات ایــران بایــد نــرخ تبــادل 
ــا  ــد ت ــی کنن ــازار یک ــرخ ب ــا ن ــمی ارز را ب رس

تــورم کنتــرل شــود.
پیش بینــی  پــول  بین المللــی  صنــدوق   
می کنــد صــادرات کاالهــا و خدمــات ایــران در 
ــارد دالر  ــا ۶۰.۳ میلی ســال جــاری میــالدی ت
کاهــش یابــد در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 
ــاالً  ــود و احتم ــارد دالر ب ــته ۱۰۳.۲ میلی گذش
ــن  ــارد دالر پایی ــا 55.5 میلی ــم ت در ۲۰۲۰ ه

مــی آیــد.

صندوق بین المللی پول:

تحریم ها سال آینده تاثیر اضافه ای 
بر اقتصاد ایران نخواهد داشت

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــس  ــدگان مجل ــات نماین ــه مطالب ــه ب ــا توج ب
بــرای شــفاف ســازی یارانــه هــای آشــکار 
و پنهــان، دولــت تصمیــم دارد کــه همــراه 
ــرای  ــی را ب ــه مجزای ــه برنام ــه بودج ــا الیح ب

ــد.  ــه کن ــا ارائ ــه ه ــام یاران ــک ارق تفکی
ــادری  ــهاب ن ــت، ش ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس، بــا اشــاره 
بــه برنامــه ریــزی دولــت بــرای ارائــه نخســتین 
الیحــه بودجــه دو ســاالنه کشــور گفــت: طبــق 
گفتــه مســئوالن دولتــی، قــرار اســت کــه 
دولــت لوایــح بودجــه ســال هــای ۹۹ و ۱4۰۰ 
را بــه مجلــس ارســال کنــد تــا از ایــن مســیر، 
ــال  ــور کام ــی کش ــای آت ــه ه ــرایط و برنام ش

شــفاف و مشــخص شــود.

درآمدهای نفتی در راستای توسعه طرح 
های عمرانی هزینه می شود

نماینــده مــردم پــاوه، جوانــرود، ثــالث 
شــورای  مجلــس  در  روانســر  و  باباجانــی 
ــت در الیحــه بودجــه  ــه داد: دول اســالمی ادام
ــای  ــک درآمده ــه تفکی ــم ب ــال ۹۹ تصمی س
مالیاتــی از درآمدهــای نفتــی گرفتــه اســت، از 
ــی  ــای مالیات ــه درآمده ــرار اســت ک ــن رو ق ای
و درآمدهــای حاصــل از تولیــد ناخالــص ملــی 
صــرف امــور جــاری کشــور شــده و درآمدهــای 
نفتــی در راســتای توســعه طــرح هــای عمرانــی 

ــود. ــه ش هزین

درآمدهای نفتی طبق اولویت تعیین شده به 
طرح های عمرانی اختصاص داده می شود

کــه  اســت  قــرار  البتــه  گفــت:  وی 
تعییــن  اولویــت  نفتــی طبــق  درآمدهــای 
شــده بــه طــرح هــای عمرانــی اختصــاص داده 
شــود، بــر اســاس برنامــه دولــت، پــروژه هــای 
ــه  ــال ۹۹-۱4۰۰ ب ــان س ــا پای ــه ت ــی ک عمران

پایــان مــی رســند، در اولویــت دریافــت بودجــه 
ــد. ــرار دارن ق

ـــق  ـــی طب ـــای نفت ـــه درآمده ـــت ک ـــرار اس ق
ــای  ــرح هـ ــه طـ ــده بـ ــن شـ ــت تعییـ اولویـ
عمرانـــی اختصـــاص داده شـــود، بـــر اســـاس 
برنامـــه دولـــت، پـــروژه هـــای عمرانـــی کـــه 
ـــی  ـــان م ـــه پای ـــال ۹۹-۱4۰۰ ب ـــان س ـــا پای ت

رســـند، در اولویـــت دریافـــت بودجـــه قـــرار 
دارنـــد.

ــای  ــروژه ه ــن پ ــه داد: همچنی ــادری ادام ن
ــروژه  ــر معظــم انقــالب و پ مصــوب ســفر رهب
هــای مصــوب ســفرهای رئیــس جمهــوری 
بــرای تخصیــص  اولویــت هــای دیگــر  در 

درآمدهــای نفتــی قــرار دارنــد.

مجریان بر اساس عملکرد بودجه دریافت 
می کنند

وی گفــت: طبــق برنامــه ریــزی هــای 
صــورت گرفتــه، در الیحــه بودجــه ۹۹ دســتگاه 
ــری  ــذار و مج ــت گ ــش سیاس ــه دو بخ ــا ب ه
تقســیم شــده انــد کــه بودجــه دســتگاه هــای 
مجــری طبــق عملکردشــان پرداخــت مــی 
ــتگاه  ــد دس ــی توان ــئله م ــن مس ــه ای ــود ک ش
هــای مربوطــه را تحریــک بــه فعالیــت بیشــتر 

ــد. کن
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
ــات  ــه مطالبـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــح کـ تصریـ
نماینـــدگان مجلـــس بـــرای شـــفاف ســـازی 
در بحـــث یارانـــه هـــای آشـــکار و پنهـــان، 
دولـــت تصمیـــم دارد کـــه همـــراه بـــا 
الیحـــه بودجـــه برنامـــه مجزایـــی را بـــرای 
ــد  ــه کنـ ــا ارائـ ــه هـ ــام یارانـ ــک ارقـ تفکیـ
در هـــر صـــورت بایـــد منابـــع بودجـــه ای 
ـــق  ـــه مناط ـــه ب ـــود ک ـــع ش ـــوی توزی ـــه نح ب

ــود. ــیدگی شـ ــروم رسـ محـ

نادری: 

تفکیک درآمدهای مالیاتی از نفتی 
در الیحه بودجه

اقتصاد

انتخابات هیئت مدیره اتحادیه 
هتل داران و مهمان پذیران استان 

آذربایجان شرقی برگزار شد 

ــره  ــت مدی ــد هیئ ــای جدی ــات، اعض انتخاب
ــل  ــران، هت ــان پذی ــل داران، مهم ــه هت اتحادی
آپارتمــان هــا و خوابــگاه هــای تبریزکه بــا حضور 
ــف در  ــن صن ــاالن ای ــه و فع ــن اتحادی ــا ای اعض
محــل دائمــی اتــاق اصنــاف تبریــز برگزارگردیــد.

ــات  ــن انتخاب ــا، ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ایــن  کاندیداهــای  نماینــدگان  بــا حضــور 
ــه بهــرام چاووشــی، احمدرضــا ســمندر  اتحادی
همچنیــن نظــارت نماینــدگان اتــاق اصنــاف و 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در ســالمت 
ــه ترتیــب  و صحــت کامــل برگــزار شــد کــه ب
آراء احــد ســمندر)رئیس اتحادیــه(، میرهاشــم 
اشــرف  اول(،  رئیــس  گلشــن خلیلی)نائــب 
چاوشــی دیــزج خلیل)نائــب رئیــس دوم(، 
ــان  ــروال باتم ــرام پ ــی)دبیر(  به ــرام چاوش به
ــازرس(  ــد ســمندر) ب ــه دار(  توحی ــچ )خزان قل

ــدند.  ــت آراء ش ــز اکثری حائ

یــک فعــال بــازار خــودرو گفت:بــا توجــه بــه 
شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور و عــدم ارتبــاط 
بــا برندهــای مطــرح خارجــی و همچنیــن 
ممنوعیــت واردات خــودرو، حداقــل تــا زمــان 
ــود  ــی وج ــل منطق ــچ دلی ــا هی ــع تحریم ه رف
ــی  ــی اندک ــبد خودروی ــن س ــه همی ــدارد ک ن

ــر شــود.  ــاز هــم کمت ــه موجــود هســت ب ک
ــعیدی در  ــین س ــا، حس ــزارش ایلن ــه گ ب
ــر  ــی ب ــت مبن ــر صم ــارات وزی ــوص اظه خص
توقــف تولیــد 4 خــودرو تــا پایــان ســال 

ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــت: ب ــار داش ــاری اظه ج
کــه ایــن حرف هــا بــار اجرایــی داشــته باشــد 
ــت در دو  ــازار اس ــک ب ــرای تحری ــتر ب و بیش
ــا مســئولین رســمی کشــور  ــر باره ســال اخی
در خصــوص توقــف تولیــد پرایــد و پــژو 
ــد امــا هیــچ اتفاقــی صــورت  مصاحبــه کرده ان
نگرفــت و اکنــون هــم بــه نظــر نمی آیــد ایــن 

صحبت هــا عملــی شــود.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی 
ــای  ــا برنده ــاط ب ــدم ارتب اقتصــاد کشــور و ع

ممنوعیــت  همچنیــن  و  خارجــی  مطــرح 
واردات خــودرو آن هــم حداقــل تــا زمــان رفــع 
تحریم هــا، هیــچ دلیــل منطقــی وجــود نــدارد 
کــه همیــن ســبد خودرویــی اندکــی کــه 

ــر شــود. ــاز هــم کمت موجــود هســت ب
ســعیدی افــزود: خودروســازی و صنایــع 
ــتند.  ــور هس ــت دوم کش ــه آن صنع ــته ب وابس
شــاغالن و ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در 
ایــن حــوزه رقــم قابــل توجهــی اســت از طــرف 
دیگــر بــا توجــه به رکــود بــازار و کاهــش قدرت 
خریــد مــردم ســیگنال هایی اســت کــه نشــان 
می دهــد ایــن رکــود ادامــه دار خواهــد بــود و به 
نظــر می رســد اینگونــه اظهــار نظرهــا فقــط در 
ــر  ــرد. اگ ــازار صــورت می گی ــک ب جهــت تحری
واقعــا تصمیــم بــه توقــف بــود می توانســتند در 
ظــرف یــک مــاه آن را عملــی کننــد نــه اینکــه 

بــازه زمانــی ۶ مــاه تعییــن کننــد.
ایــن  بــازار  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
خودروهــا گفــت: اینگونــه اظهارنظرهــا تــورم زا 
ــده کــه  ــه وجــود آم ــی ب ــون فضای اســت، اکن
ــژو و  ــد پ ــه خری دالالن و ســفته بازها شــروع ب
ــاه  ــا ۶ م ــرار اســت ت ــد چــون ق ــد کرده ان پرای
دیگــر تولیــد قطــع شــود. البتــه ســه مــا پیــش 
ــالم  ــرا و اع ــز اج ــایپا نی ــت را س ــن سیاس ای
کــرد کــه آخریــن خــودرو ســراتو تولیــد شــد 
در حالیکــه از ۶ مــاه پیــش تولیــد تجــاری آن 
ــار  ــض انتش ــه مح ــا ب ــود ام ــده ب ــف ش متوق
خبــر توقــف تولیــد ســراتو طــرح فــروش 
از ســوی همیــن خودروســازی  نقــدی آن 
ــش  ــد روز پی ــا چن ــه ت ــب اینک ــر و جال منتش
ــاز  ــن خــودرو ب ــد ای ــرای خری ــوز ســایت ب هن

ــود.  ب

توقف تولید 4 مدل خودرو فقط 
برای تحریک بازار است 
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ــس  ــاورزی مجل ــیون کش ــخنگوی کمیس س
اتیلــن و  گاز  از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا 
اســتیلن بــرای رســیدن میوه هــا ســالمتی 
مــردم را بــه خطــر می انــدازد، گفــت: اســتفاده 
ــوالت  ــرآوری محص ــاز در ف ــر مج ــواد غی از م

ــت.  ــوع اس ممن
ــی ابراهیمــی،  ــت، عل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــتفاده از گاز  ــودن اس ــرطانزا ب ــا س ــه ب در رابط
ــوه  ــرای رســیده شــدن می ــن و اســتیلن ب اتیل
ــه  ــت ک ــداران اس ــع باغ ــه نف ــت: ب ــا، گف ه
برخــی از میوه هــا را ماننــد هلــو، کیــوی و 
ــا  ــد ت ــت کنن ــارس برداش ــورت ن ــه ص ــوز ب م
ــا  ــد، ام ــته باش ــری داش ــیب کمت ــی و آس پرت
مشــکل رســیدگی و قابــل خــوراک بــودن آنهــا 
ــی از  ــاس برخ ــر اس ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ب
ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــده  ب ــد نش ــات تایی گزارش
شــیمیایی میوه هــا را بــه عمــل می آورنــد کــه 
هــم بــرای ســالمت مضــرر بــوده و هــم میــوه را 

ــد. ــارج می کن ــک خ ــت ارگانی از حال
ــا  ــم ب ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا  ــد ب ــی بای ــتگاه های نظارت ــه دس ــان اینک بی
بــه  را  انســان ها  کــه ســالمت  متخلفینــی 
خطــر می اندازنــد برخــورد کننــد، افــزود: 
تولیدکننــدگان نبایــد بــه خاطــر بازاریابــی 

ــد،  ــر بیاندازن ــه خط ــردم را ب ــر ســالمت م بهت
ــا  ــی میوه ه ــامل تمام ــوع ش ــن موض ــه ای البت
ــا گاز  ــور ب ــال انگ ــوان مث ــه عن ــود، ب نمی ش
ــورت  ــه ص ــد ب ــاً بای ــود و حتم ــیده نمی ش رس
ــد  ــت برس ــه برداش ــه مرحل ــاغ ب ــی در ب طبیع
امــا برخــی از میوه هــا چــون کیــوی، هلــو و .. 
را خــام برداشــت کــرده و بــه واســطه گاز هــای 
غیــر اســتاندارد ، رســیده می کننــد کــه از 

ــت.   ــخص اس ــاًل مش ــم آن کام ــزه و طع م

آیا استفاده از گازهای غیرمجاز برای 
رسیدن میوه ها ممنوعیت قانونی دارد؟

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ابراهیم
آیــا اســتفاده از گازهــای غیرمجــاز بــرای 
رســیدن میوه هــا ممنوعیــت قانونــی دارد؟ 
اضافــه کــرد: اســتفاده از مــواد غیــر مجــاز در 

ــی دارد،  ــت قانون ــوالت ممنوعی ــرآوری محص ف
البتــه بایــد بررســی  شــود کــه اســتفاده از ایــن 
مــواد تــا چــه انــدازه ای شــایع اســت و تــا چــه 
ــی  ــورت کل ــه ص ــا  ب ــت دارد. ام ــزان صح می
ــتاندارد  ــر اس ــای غی ــتفاده از گازه ــکان اس ام

بــرای رســیدن میوه هــا وجــود دارد. 
نماینــده مــردم شــازند در مجلــس در رابطــه 
ــرد: موضــوع  ــح ک ــوده، تصری ــای آل ــا گندم ه ب
کمیســیون  جلســه  در  آلــوده  گندم هــای 
کشــاورزی مطــرح شــد و پــس از بحــث و 
ــرر شــد  ــن موضــوع مق ــون ای ــو پیرام گفت و گ
ــاره  ــه آن اش ــات ب ــه در گزارش ــی ک از مناطق
بگیــرد.  صــورت  بازدیــد  و  بررســی  شــده 
ــن  ــزار ت ــه ۷۰۰ ه ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ادعا ه
ضایعــات و زبالــه وارد گندم هــا شــده امــا 

ــت. ــده اس ــد نش ــون تایی تاکن

ابزار تشخیص کیفیت گندم و پاک کردن 
ضایعات پیشرفته نیست

ـــس  ـــاورزی مجل ـــیون کش ـــخنگوی کمیس س
بـــا بیـــان اینکـــه ابـــزار تشـــخیص کیفیـــت 
ــرفته و  ــات پیشـ ــردن ضایعـ ــدم و پاک کـ گنـ
کامـــل نیســـت، خاطرنشـــان کـــرد: در کشـــورما 
ـــردن  ـــاک ک ـــرای پ ـــک ب ـــبد و ال ـــب از س اغل
گندم هـــا اســـتفاده می شـــود در حالـــی کـــه 
گنـــدم بـــه آرد و نـــان تبدیـــل می شـــود 
ــتری  ــیت بیشـ ــت و حساسـ ــا دقـ ــد بـ و بایـ
پاک ســـازی شـــود. از طرفـــی تعییـــن مبلـــغ 
خریـــد تضمینـــی گنـــدم توســـط دولـــت و 
ـــد  ـــه تولی ـــده پروس ـــث ش ـــدار باع ـــار خری انحص
ـــت،  ـــیر کیفی ـــای مس ـــه ج ـــور ب ـــدم در کش گن

ـــد. ـــی کن ـــت را ط ـــیر کمی مس

ابراهیمی:

آیا استفاده از گازهای غیرمجاز برای 
رسیدن میوه ها ممنوعیت قانونی دارد؟

ــات  ــر هی ــت: اگ ــاد گف ــر اقتص ــاون وزی مع
مقــررات زدایــی، مجــوز دســتگاه هــا را تاییــد 
نکنــد دســتگاه هــا نمی تواننــد فعــاالن کســب 
و کار را ملــزم بــه دریافــت آن مجوزهــا کننــد. 
بــه گــزارش مهــر، محمدعلــی دهقــان 
دهنــوی بــا بیــان اینکــه بهبــود فضــای کســب 
و کار فراینــد مســتمر اســت و نمــی توانــد یــک 
اتفــاق یــک شــبه باشــد، اظهــار داشــت: هــم 
اکنــون مــا در مســیر بهبــود فضــای کســب و 
کار هســتیم و گام هــای خوبــی برداشــته ایــم 

ــر اســت. و پیشــرفت ملمــوس و موث
ــادی و  ــور اقتص ــر ام ــادی وزی ــاون اقتص مع
دارایــی افــزود: از لحــاظ تعــدادی، بیــش از 5۰ 
درصــد مجوزهــای کشــور مربــوط بــه اصنــاف 

ــا همــکاری خــوب اتــاق اصنــاف،  اســت کــه ب
ــه  ــوط ب در حــال حاضــر تمــام مجوزهــای مرب
اصنــاف نــه تنهــا بــر روی ســامانه وزارت امــور 
ــت  ــده اس ــذاری ش ــی بارگ ــادی و دارای اقتص
ــد و  ــدور، تمدی ــوز، ص ــت مج ــه درخواس بلک
تغییــر هــم بــه صــورت الکترونیکــی از طریــق 

ایــن ســامانه انجــام مــی شــود.
وی ادامــه داد: ایــن اقــدام بــه حــوزه هــای 
ــه در  ــت چراک ــری اس ــل تس ــز قاب ــر نی دیگ
ــوان  ــی ت ــا م ــی بخــش ه ــور باق صــورت حض

ــترش داد. ــی را گس ــیوه مجوزده ــن ش ای
دهقـان دهنـوی اضافـه کـرد: بسـتر قانونـی 
و مقـررات موجـود تمـام اختیـارات الزم را بـه ما 
بـرای گسـترش کار داده اسـت؛ در حـال حاضـر 

فضا، فضای مناسـبی اسـت و دستگاه ها همکاری 
مناسـبی با مـا دارند؛ به عنوان مثـال اقداماتی که 
در وزارت جهـاد کشـاورزی برای اصالح مجوزهای 
انجـام شـده نتایـج بسـیار قابـل توجهـی داشـته 
اسـت کـه مـی تواند بـرای مـردم ملموس باشـد.

ــرای بهبــود  وی تاکیــد کــرد: مــردم بایــد ب
فضــای کســب و کار مطالبــه گــری کننــد و اگر 
ــالم و در  ــا اع ــه م ــد ب ــی می بینن ــی نقص جای
ــد،  ــای وزارت اقتصــاد شــکایت کنن ــامانه ه س
چــرا کــه مــا صــد در صــد پیگیــری مــی کنیم. 
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، هــر متقاضــی 
ــا  ــه ب ــور ک ــه از کش ــر نقط ــب و کار در ه کس
مانعــی روبــرو شــود و احســاس کنــد دســتگاهی 
کارشــکنی مــی کنــد یــا خــالف ضوابــط، مجــوز 
او داده نمی شــود، مــی توانــد در ســامانه » 
ــورت  ــن ص ــد؛ در ای ــکایت کن ــالم ش دادور« اع
اســتاندار یــا باالتریــن مقــام اســتانی موظــف بــه 
پاســخگویی ظــرف حداکثــر هفــت روز هســتند.

تمام دستگاه ها ملزم به بارگذاری 
اطالعات مجوزها در سامانه هستند

دهقــان دهنــوی در مــورد ضمانــت اجرایــی 
ایــن اقدامــات، گفــت: در سیاســت هــای کلــی 
ــود  ــون بهب ــی و در قان ــون اساس ــل 44 قان اص

مســتمر فضــای کســب و کار ضمانــت اجرایــی 
ــه  ــون هم ــا قان ــق ب ــت. مطاب ــده اس ــده ش دی
دســتگاه هــای اجرایــی کشــور ملــزم بــه 
بارگــذاری تمــام اطالعــات مجوزهــای خــود در 

ــد. ــده ان ــاد ش ــامانه وزارت اقتص س
معــاون اقتصــادی وزیــر امــور اقتصــادی 
ــات  ــر هی ــن اگ ــن بی ــزود: در ای ــی اف و دارای
ــی و تســهیل صــدور مجوزهــای  مقــررات زدای
کســب و کار، مجوزهــای دســتگاه هــا را تاییــد 
نکنــد دســتگاه هــا نمــی تواننــد فعــاالن کســب 
و کار را ملــزم بــه دریافــت آن مجوزهــا کننــد. 
ــی  ــرای مدیران ــی ب ــرد: حت ــح ک وی تصری
کــه همــکاری الزم را نداشــته باشــند مجــازات 
ــه شــده اســت.  ــری در نظــر گرفت ــای کیف ه

هیــات  کــرد:  تاکیــد  دهنــوی  دهقــان 
مقــررات زدایــی مــی توانــد قوانیــن و مقرراتــی 
کــه مخــل کســب و کار هســتند را شناســایی و 
ابطــال کنــد و یــا اینکــه بــه مجلــس و یــا بــه 

ــد.  ــران پیشــنهاد اصــالح ده ــات وزی هی
ــه  ــاز ب ــال نی ــه ح ــا ب ــت: ت ــار داش وی اظه
ــه  ــر ب ــا اگ ــزار نداشــتیم ام ــن اب اســتفاده از ای
ــدا  ــتگاهی تعم ــه دس ــیم ک ــه برس ــن نتیج ای
ابــزار  ایــن  از  حتمــا  نمی کنــد  همــکاری 

ــرد.   ــم ک ــتفاده خواهی اس

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

مجازات کیفری برای مدیران کارشکن 
در مسیر بهبود فضای کسب و کار

شهردار منطقه ۱۰ تبریز:
پارک ستارخان در نیمه اول سال ۹۹ 

به بهره برداری کامل می رسد 

شــهردار منطقــه ۱۰ گفــت: بــر اســاس 
فــاز بنــدی هــای انجــام شــده احــداث پــارک 
ســتارخان در حــال اجــرا اســت و بهره بــرداری 
کامــل پــارک ســتارخان نیمــه اول ســال آینــده 

انجــام مــی شــود. 
وظیفــه  رســول  شــهریار،  گــزارش  بــه 
شــناس گفــت: ایــن منطقــه بیشــترین تراکــم 
در بیــن تمــام مناطــق شــهر را دارد امــا از نظــر 
امکانــات کمتریــن برخــورداری را دارد. بــر 
ــم  ــالش کردی ــن دوره ت ــاس در ای ــن اس همی
ارائــه خدمــات بــا خواســته شــهروندان در ایــن 

ــود. ــام ش ــه انج منطق
او ادامــه داد: از جملــه نیازهــای اساســی 
ــفالت محــالت و مناطــق  ــه موضــوع آس منطق

ــود. ــه ۱۰ ب ــف منطق مختل
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب شــهردار منطقــه ۱۰ ب
ــه  ــت: روزان ــه گف ــفالت در منطق ــت آس نهض
بالــغ بــر ۱۰۰ تــن آســفالت در ســطح منطقــه 
ــی  ــود ب ــوع خ ــه در ن ــن ک ــده ای ــع ش توزی

ــت. ــابقه اس س
وظیفــه شــناس اظهــار داشــت: در ایــن 
ــدی  ــه را ج ــالب در منطق ــوع فاض دوره موض
گرفتیــم و در طــول دو ســال ۳5 کیلومتــر 
شــبکه گــذاری فاضــالب انجــام شــد کــه 
ــام  ــای انج ــاری ه ــاالی حف ــزان ب ــانگر می نش
شــده در ســطح منطقــه اســت. ایــن، رکــوردی 
بــی نظیــر در طــول ســال هــای انقــالب اســت.

ــی کــه  ــم خدمات ــا تــالش کردی ــزود: م او اف
ــه مــی کنیــم محلــه محــور باشــد. ارائ

شــهردار منطقــه ۱۰ بــا بیــان اینکــه هــر روز 
دیــدار مردمــی در منطقــه داریــم و از دو محلــه 
ــت:  ــم گف ــی دهی ــام م ــی انج ــد میدان بازدی
تمــام تــالش مــا بــرای ایــن اســت کــه بتوانیــم 
خدمــات شایســته بــه شــهروندان ارائــه کنیــم 
و بــا ایــن اقدامــات رضایتمنــدی شــهروندان را 

افزایــش دهیــم.

۱۵ کیلومتر مسیر خط آهن
 بستان آباد - تبریز ریل گذاری شد

  معــاون عمرانــی اســتانداری آذربایجــان 
 شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه ۸5  درصــد 
زیرســازی مســیر راه آهــن بســتان آباد - تبریــز 
انجــام شــده اســت و حداکثــر تابســتان آینــده 
ــر از  ــت: ۱5 کیلومت ــد، گف ــان می رس ــه پای ب
ــت.  ــده اس ــز ش ــذاری نی ــیر ریل گ ــن مس ای
بــه گــزارش ایرنــا، جــواد رحمتــی بــا اشــاره 
ــن  ــه دوم راه آه ــذاری قطع ــل گ ــاز ری ــه آغ ب
ــر از  ــت: 4۲  کیلومت ــز گف ــاد - تبری ــتان آب بس
قطعــه دوم ایــن مســیر آمــاده شــده و باالســت 
ریــزی و ریــل گــذاری ۱5 کیلومتــر از آن نیــز 

آغــاز شــده اســت.
ــده راه  ــال آین ــر س ــا آخ ــه داد:  ت وی ادام
ــتگاه  ــا ایس ــز ت ــه تبری ــاد ب ــتان آب ــن بس آه
ــد. ــی رس ــان م ــه پای ــهر ب ــن ش ــاوران ای خ

ــراه  ــوص بزرگ ــن در خص ــی همچنی رحمت
تبریــز - جدیــد ســهند نیــز گفــت: ایــن 
ــرداری  ــه بهــره ب بزرگــراه بهــار ســال آینــده ب

ــد. ــی رس م
وی ادامــه داد:  زیرســازی ایــن جــاده امســال 

بــه پایــان مــی رســد.
ــه  ــز مرحل ــاد - تبری ــتان آب ــن بس ــط آه خ
دوم طــرح ریلــی میانــه - تبریــز محســوب مــی 

شــود.
ــاد-  ــتان آب ــه- بس ــی ۲۰۳ میان ــیر ریل مس
ــریع  ــان و س ــی آس ــدف دسترس ــا ه ــز ب تبری
بخــش هــای شــمال غربــی کشــور بــه تهــران 
ــیر راه  ــری مس ــدود ۱۱4 کیلومت ــش ح و کاه
آهــن موجــود احــداث شــده اســت کــه زمــان 

ــد. ــی ده ــش م ــاعت کاه ــفر را 5.5 س س
ــتان  ــه - بس ــه میان ــن دوخط ــرح راه آه ط
آبــاد- تبریــز کــه از ایســتگاه فعلــی میانــه واقع 
در مســیر راه آهــن تهــران - تبریــز شــروع و بــا 
ــتان آباد و  ــای، بس ــهرهای ترکمنچ ــذر از ش گ
ــز متصــل  ــی تبری ــه ایســتگاه کنون ــمنج ب باس
مــی  شــود،  از ســال ۱۳۷۹ آغــاز شــده اســت.

ایــن خــط آهــن بــه صــورت دو خطــه 
ــرای  ــرعت آن ب ــر س ــده و حداکث ــی ش طراح
بــرای  و  کیلومتــر   ۱۲۰ بــاری  واگن هــای 
در  کیلومتــر   ۱۶۰ مســافربری  واگن هــای 

ســاعت خواهــد بــود.

ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی 
قطعی است 

رئیـس اتحادیـه امـالک بـا اشـاره به اینکـه در 
ماههـای آتـی همچنـان ثبـات قیمـت مسـکن را 
شـاهد خواهیـم بـود، گفت:کاهـش قـدرت خرید 
مسـکن موضـوع جدیـدی نبـوده و نیسـت و هـر 
گاه متقاضیـان تـوان خرید پیدا مـی کنند جهش 
قیمـت ها باعث می شـود توان خریـد کاهش یابد. 
به گـزارش فـارس، مصطفی قلی خسـروی در 
پاسـخ بـه این سـئوال که آیا بازار مسـکن نشـانه 
هایـی از رونـق معامـالت بعـد از ایـام مـاه محرم 
و صفـر را دارد؟ گفت:قطعـا بعـد از مـاه محـرم و 
صفر میزان معامالت مسـکن بـا حضور متقاضیان 
بیشـتری به بـازار برای خرید رونـق خواهد گرفت 
امـا آنچـه که مـی تـوان در خصـوص آینـده بازار 
مسـکن پیـش بینـی کـرد ایـن اسـت کـه ثبات 

قیمـت مسـکن در ماههـای آتی قطعی اسـت.
خسـروی بـا بیـان اینکـه همـواره بازار مسـکن 
بدیـن شـکل بـوده کـه در ماههـای محـرم و صفر 
متقاضیـان کمتـری بـرای خرید و فروش مسـکن 
اقـدام می کننـد، افزود:به نظر می رسـد که با ورود 
متقاضیـان مسـکن به بـازار تـا حـدودی معامالت 
مسـکن رونق بگیـرد اما این رونق به منزله رشـد و 

هـر گونه تغییـر و تحـول قیمتی نخواهـد بود.
رئیـس اتحادیه مشـاوران امالک در پاسـخ به 
ایـن سـئوال کـه متاسـفانه قدرت خرید مسـکن 
بـه حـدی نیسـت کـه متقاضیـان مسـکن بـه 
راحتـی وارد بازار شـوند و اتفاقا تسـهیالت نیز به 
انـدازه ای نیسـت کـه خریـد و فروش بـه راحتی 
صورت بگیـرد اظهار داشـت:کاهش قدرت خرید 
مربـوط به امسـال و سـال گذشـته نیسـت بلکه 
موضوعی اسـت که سـالها در بازار مسـکن وجود 
داشـته و موضـوع تازه ای نیسـت اما بـه هر حال 
دولـت هـا بایـد عـالوه بـر اعطـای تسـهیالت به 
متقاضیـان قیمت مصالح سـاختمانی را که تولید 
داخـل اسـت را کنتـرل کند تا قیمت تمام شـده 

هر سـال رو بـه افزایش نباشـد.
وی تاکیـد کرد:عقـب مانـدن قـدرت خریـد 
متقاضیـان بـه دلیـل جهش های قیمت مسـکن 
اسـت کـه هر چند سـال یـک بار رخ مـی دهد و 
بـه محض اینکـه متقاضیان قـدرت خرید خود را 
بـا بازار مسـکن هماهنـگ می کنند بـه یک باره 
بـا یـک جهـش قیمتـی از میـزان قـدرت خرید 

آنها کاسـته می شـود.
خسـروی تصریـح کرد:متقاضیـان مسـکن به 
خوبـی بایـد بدانند کـه اگر به خرید مسـکن نیاز 

دارنـد اقـدام به خریـد کنند.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــوم  ــاز ق ــوح ب ــوم ن ــالک ق ــس از ه * پ
ــاز  ــوم ب ــر آن ق ــم و ب ــاد کردی ــري ایج دیگ
رســولي از خودشــان فرســتادیم کــه بــه 
ــتش  ــا را پرس ــداي یکت ــد( خ ــق )بگوی خل
ــت  ــي نیس ــما را خدائ ــز او ش ــه ج ــد ک کنی
ــا تقــوي نمــي  ــرس و ب ــا کــي خــدا ت ــا ت آی
ــوح  ــد ن ــز مانن ــاز آن رســول را نی شــوید و ب
اشــرف واعیــان قــوم وي کــه مــا متنعمشــان 
ــز  ــا نی ــم و آنه ــرده بودی ــا ک ــات دنی در حی
کافــر شــدند و عالــم آخــرت را تکذیــب 
کردنــد بــه مــردم گفتنــد کــه ایــن شــخص 
بشــري ماننــد شــما بیــش نیســت کــه از هــر 
چــه شــما بشــر مــي خوریــد و مــي آشــامید 
ــما  ــامد و ش ــي آش ــورد و  م ــي خ ــم م او ه
ــت  ــود را اطاع ــد خ ــر بشــري مانن ــردم اگ م
ــا الیــق مردمــي(  ــکار )و ن کنیــد بســیار زیان

ــود. ــد ب خواهی
سورة مؤمنون آیه30 الي34

ــدا را  ــد، خ ــود را نپیرای ــا خ ــان ت * انس
ــدن  ــا دی ــرا زیب ــد. زی ــی یاب ــا نم ــم زیب ه
ــه موجــود  ــن نیســت ک ــه ای ــوط ب ــط من فق
بیرونــی زیبــا باشــد، بلکــه خــود آدمــی هــم 

ــد. ــی را ببین ــد زیبای ــد بتوان بای
؟

ــی  ــان موفق ــه هرانس ــت ک ــد دانس * بای
ــد.  ــود باش ــی بخ ــالء متک ــه اع ــد بدرج بای
ولــی نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن موضــوع 
هیــچ ربطــی بــه تواضــع و فروتنــی شــخص 

ــدارد. ن
؟

ــدي آن اســت  ــه خردمن ــن مرتب * باالتری
کــه انســان نفــس خــود را بشناســد.

امام رضا)ع(،گنجینه حکمت،90
* بــرای انســان نعمتــی از ایــن بهتــر 
ــلیم  ــود سرتس ــدرات خ ــه مّق ــه ب ــت ک نیس
ــد. ــت آن را بچش ــزه عظم ــرود آورده و م ف
داستایوسکی 
* نجــات انســان از خــودی خــود و از نفس 
امــارۀ خــود و از خــود معــدودش اســت و تــا 
انســان از خــود معــدود خویــش نجــات پیــدا 
ــت و اســارت  ــز از اســارت طبیع ــد، هرگ نکن
انســان هــای دیگــر نجــات پیــدا نمــی کنــد.
استاد مطهری

ــت  ــه هس ــود را از آنچ ــان خ ــر انس * اگ
نتوانــد بــه مقامــی باالتــر برســاند موجــودی 

ــز اســت. ــف و ناچی ضعی
دانیل
* هر انسانی به رنج عمل خود گرفتار است.
حکمت چین

ــال حــوزه اقتصــادی در یادداشــتی  ــک فع ی
مناطــق آزاد را از جملــه دســتگاه هایی برشــمرده 
کــه نقــش مهمــی در جــذب ســرمایه گذار 
ــی  ــت ول ــته اس ــق داش ــن مناط ــی ای و آبادان
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــت از پرداخــت مالی معافی
ایــن مناطــق، بهانــه بــه دســت برخــی داده تــا 

ــد. ــی بدانن ــع مل ــا مناف آن را در تضــاد ب
بــه گــزارش ایســنا، رحمــان ســادات نجفــی، 
رئیــس هیئت مدیــره شــورای هماهنگــی و 
ــتاری  ــق آزاد در نوش ــاالن مناط ــکاری فع هم
ــق  ــی اداره مناط ــون چگونگ ــت: »قان آورده اس
آزاد در مجلــس چهــارم تدویــن و به عنــوان 
ــد.  ــب ش ــن تصوی ــن قوانی ــی از مترقی تری یک
ــادی،  ــدل اقتص ــک م ــوان ی ــق آزاد به عن مناط
ــد. اگرچــه تمامــی  ــل دفاعــی دارن کارنامــه قاب
دســتگاه های حاکمیتــی ســرزمین اصلــی ایــن 
قانــون را برنتابیده انــد و شــاید حــدود ۷۰ 
ــده  ــده و اجرانش ــر مان ــون ابت ــن قان ــد ای درص
شــاهد  اجراشــده،  بخــش  در  امــا  اســت 
ــن  شــکوفایی و رشــد مناطــق آزاد هســتیم. ای
ــی اداره  ــه دولت ــف بودج ــدون ردی ــق ب مناط
ــر  ــاط صف ــی از نق ــور عموم ــوند و به ط می ش
مــرزی و نقــاط محــروم انتخــاب  شــده اند. 
در  کــه  آبادانــی  و  زیرســاخت ها  تمامــی 
مناطــق آزاد ازجملــه »کیــش«، »قشــم« و 
»چابهــار« اتفــاق افتــاده اســت، قابــل کتمــان 
ــتند  ــال آن هس ــه دنب ــده ای ب ــا ع ــت ام نیس
کــه در فعالیت هایــی کــه در ایــن مناطــق 
انجــام می شــود، خدشــه وارد کننــد و یکــی از 
دســتاویزهای آن هــا، حــذف معافیــت مالیــات 

ــت. ــق آزاد اس ــزوده در مناط ارزش اف
ــق آزاد  ــون مناط ــذار قان ــه قانون گ روزی ک
را تدویــن کــرد، ۱5 ســال معافیــت مالیاتــی از 
ــج  ــه پن ــت ک ــر گرف ــرای آن در نظ ــد را ب درآم

ســال الحاقیــه بــه آن اضافــه شــد و به ۲۰ ســال 
افزایــش یافــت. تبصــره 5۲ الیحــه مالیــات بــر 
ارزش افــزوده، مناطــق آزاد را از پرداخــت مالیات 
بــر ارزش افــزوده مســتثنی کــرده و معــاف 
نکــرده اســت. متأســفانه عــده ای کــه به عنــوان 
کارشــناس در برنامه هــای مختلــف ازجملــه 
رســانه ملــی دعــوت می شــوند، دراین بــاره 
ــرده  ــاوت ک ــه قض ــد، یک طرف ــه می کنن مغلط
و آن را در تضــاد بــا منافــع ملــی می داننــد 
کــه اصــاًل این گونــه نیســت. متأســفانه در ایــن 
برنامه هــای نماینــدگان بخــش خصوصــی و 
کارشناســان حــوزه مناطــق آزاد حضــور ندارنــد. 
اگــر ایــن قانــون وجود نداشــت، کســانی کــه در 
ــد،  ــرمایه گذاری کرده ان ــروم س ــق آزاد مح مناط
ترجیــح می دادنــد در کشــورهای همســایه 
کــه به مراتــب مزیت هــای بیشــتری دارنــد، 

ســرمایه خــود را خــرج کننــد.
ــاق  ــک میث ــون ی ــن قان ــب ای ــرای تصوی ب
ــرمایه گذار  ــه س ــت ک ــته اس ــود داش ــی وج مل
مناطــق  ایــن  آبادانــی  در  آن  اســاس  بــر 
شــرکت کــرده اســت. اگــر امــروز بگوییــم ایــن 
قانــون نبایــد اجــرا شــود، تبعــات زیــادی بــرای 
ســرمایه گذاری دارد کــه بــر مبنــای قانــون 
حاضــر بــه حضــور در ایــن مناطــق شــده اســت؛ 
ــی،  ــت مالیات ــن معافی ــذف ای ــا ح ــن ب بنابرای
ســرمایه گذار داخلــی از مناطــق آزاد خــارج 

ــد. ــد ش خواه
بــر  مالیــات  معافیــت  حاضــر  حــال  در 
ــه مناطــق آزاد اختصــاص  ارزش افــزوده فقــط ب
نــدارد و ایــن قانــون در مــوارد دیگــر نیــز اجــرا 
ــراه  ــای هم ــه کااله ــه ب ــرای نمون ــود. ب می ش
ــران  ــر وارد ای ــوری دیگ ــه از کش ــافری ک مس
ــق  ــزوده تعل ــر ارزش اف ــات ب ــز مالی ــود نی می ش
آزاد  مناطــق  مزیت هــای  اگــر  نمی گیــرد. 

ــق  ــن مناط ــزی از ای ــر چی ــود، دیگ ــه ش گرفت
ــل  ــه دلی ــم ب ــروز ه ــه ام ــد. البت ــی نمی مان باق
هجمه هایــی از طــرف دســتگاه های مختلــف 
وجــود دارد، چیــزی از مناطــق آزاد باقــی نمانده 

ــت! اس
ــر  ــات ب ــت مالی ــذف معافی ــع ح به طورقط
ــیاری  ــرر بس ــق آزاد، ض ــزوده در مناط ارزش اف
بــه ســرمایه گذاری در ایــن مناطــق می رســاند 
ــود. ــرای کشــور خواهــد ب و خســران بزرگــی ب

ــز اشــاره کــرد کــه  ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
از روز نخســت در  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ارتبــاط بــا معافیــت مالیاتــی مناطــق آزاد، 
ســاز مخالــف زده اســت. ایــن ســازمان همــواره 
بــه دنبــال الیحــه ای بــوده تــا معافیــت مالیاتــی 
مناطــق آزاد را بــردارد. استداللشــان هــم ایــن 
اســت کــه بــرای شفاف ســازی می خواهنــد 
ــر اســاس یکــی  ایــن عمــل را انجــام دهنــد. ب
از بندهــای قانــون رفــع موانــع تولیــد در 
خواسته شــده  آزاد  مناطــق  از   ۱۳۹4 ســال 
را تحویــل  مالیاتــی خــود  اظهارنامــه  کــه 
دهنــد تــا بتواننــد از معافیــت اســتفاده کننــد. 
ــاده ۱۱  ــی را در م ــه مالیات ــن اظهارنام جایگزی
مقــررات ســرمایه گذاری در قانــون مناطــق 
امــور  ســازمان  به گونــه ای  داشــته ایم؛  آزاد 
ــن  ــاالن ای ــات فع ــت اطالع ــی می توانس مالیات
ــه  مناطــق را دریافــت کنــد، امــا زمانــی کــه ب

ــه  ــد و اظهارنام ــدا می کن ــق آزاد ورود پی مناط
تحمیــل  قانونــی  تکلیــف  یــک  به عنــوان 
ــرار  ــر ق ــاص را تحــت  تاثی ــون خ ــد، قان می کن
ــد،  ــع تولی ــع موان ــون رف ــرا قان ــت زی داده اس
قانــون عامــل کشــوری بــوده اســت و زمانــی که 
در یک بنــد آن مناطــق آزاد را ذکــر می کننــد، 

ــت. ــتی نیس کار درس
ــور  ــازمان ام ــف س ــالهای مختل ــول س در ط
مالیاتــی ســعی داشــته وارد ایــن موضوع شــود و 
معافیــت مالیاتــی مناطــق آزاد را مخــدوش کند. 
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی در بــدو ورود بــه 
ــای  ــه معافیت ه ــرد ک ــالم ک ــازمان اع ــن س ای
ــد  ــش درآم ــث کاه ــق آزاد باع ــی مناط مالیات
اســت، در صورتــی  مالیاتــی کشــور شــده 
این گونــه نیســت. عــالوه بــر آن می گوینــد 
کســانی کــه در مناطــق آزاد ســرمایه گذاری 
ــتند.  ــی هس ــرار مالیات ــال ف ــه دنب ــد ب می کنن
ایــن موضــوع هــم قابل قبــول نیســت زیــرا 
ســرمایه گذارانی  شــفاف ترین  افــراد  ایــن 
ــرای  ــد. ب ــت دارن ــه در کشــور فعالی هســتند ک
بهتریــن مــکان،  پنهــان کــردن درآمدهــا، 
کالن شهرهاســت. درکالن شــهرها به راحتــی 
ــوان فعالیت هــای اقتصــادی پنهــان انجــام  می ت
داد ولــی در یــک منطقــه کوچــک ماننــد جزیره 
ــادی  ــت اقتص ــوان فعالی ــه می ت ــش چگون کی

ــام داد؟«  ــی انج پنهان

فعالیت اقتصادی پنهانی 
در مناطق آزاد غیرممکن است
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وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی بــا اشــاره 
بــه اینکــه گردشــگران ســالمت بایــد در قالــب دفاتــر خدمــات 
گردشــگری رســمی بــه ایــران ســفر کننــد تــا بهتریــن خدمــات 
ــد، از  ــت کنن ــارت دریاف ــرل و نظ ــت کنت ــای تح ــا هزینه ه را ب
ــور  ــالمت کش ــگری س ــرش گردش ــرای پذی ــران ب ــی ای آمادگ

ــر داد.  عمــان خب
علی اصغــر مونســان در ســومین روز از ســفر خــود بــه عمــان 
روز چهارشــنبه بــا احمــد بــن محمــد الســعیدی وزیــر بهداشــت 

ایــن کشــور دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــط خــوب و دوســتانه  ــر رواب ــد ب ــا تاکی ــدار ب ــن دی وی در ای
ایــران و عمــان، گفــت: بیــن مــردم دو کشــور ارتبــاط خــوب و 

ــرار اســت. دوســتانه ای برق
مونســان اضافــه کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران، روادیــد را 
بــرای گردشــگران عمانــی لغــو کــرده اســت و کشــور عمــان هــم 
تســهیالت خــوب فرودگاهــی بــرای گردشــگران ایرانــی در نظــر 
گرفتــه اســت، امیدواریــم ایــن رونــد بهبــود پیــدا کنــد و شــاهد 

تبــادل بیشــتر گردشــگران بیــن دو کشــور باشــیم.
او تصریــح کــرد: ســاالنه حــدود ۸میلیــون ایرانــی بــه 
کشــورهای مختلــف ســفر می کننــد کــه مقصــد بیشــتر 
ــد  ــا عالقه من ــت، م ــایه اس ــورهای همس ــگران، کش ــن گردش ای
ــادل گردشــگر  ــل تب ــای متقاب ــا اجــرای برنامه ه ــه ب هســتیم ک

ــد. ــدا کن ــش پی ــان افزای ــران و عم ــور ای ــان دو کش می
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی بــا اشــاره 
ــام  ــران در تم ــگری ای ــای گردش ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ب
حوزه هــا، افــزود: بیمارســتان های مجهــز ایــران ســاالنه میزبــان 
تعــداد زیــادی گردشــگر ســالمت از کشــورهای مختلف هســتند، 
ــد  ــب، پیون ــز، قل ــم، مغ ــی چش ــای جراح ــن عمل ه پیچیده تری
ــی  ــن در حال ــی انجــام می شــود، ای ــن مراکــز درمان ــه در ای کلی
اســت کــه هزینــه انجــام ایــن عمل هــا در ایــران در مقایســه بــا 

دیگــر کشــورها بســیار ارزان و بصرفــه اســت.
مونســان گفــت: »ایــن امکانــات و توانمندی هــای درمانــی در کنــار 

ــرای  ــی ب ــت خوب ــی، فرص ــی و فرهنگ ــی، طبیع ــای تاریخ جاذبه ه
گردشــگران عمانــی اســت کــه بــه ایــران ســفر کننــد.«

ــزود:  ــتی اف ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــر میراث فرهنگ وزی
گردشــگران عمانــی بــرای دریافــت بهتریــن خدمــات و رضایــت 
ــات  ــمی خدم ــر رس ــور و دفات ــب ت ــد در قال ــل، می توانن کام
گردشــگری بــه ایــران ســفر کننــد، چراکــه افــرادی هســتند کــه 
ممکــن اســت بــا اقداماتــی نظیــر معرفــی گردشــگران ســالمت 
ــه برخــی مراکــز درمانــی، موجبــات نارضایتــی گردشــگران را  ب

فراهــم کننــد.
او گفــت: دفاتــر خدمــات گردشــگری قانونــی کــه تحــت نظــر 
ــت  ــتی فعالی ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث  فرهنگ وزارت می
ــای  ــا قیمت ه ــن بیمارســتان ها و پزشــکان را ب ــد، بهتری می کنن
تعیین شــده کــه تحــت نظــارت و کنتــرل ایــن وزارتخانــه اســت 
ــی  ــد، و در صورت ــی می کنن ــالمت معرف ــگران س ــه گردش را ب
کــه در ایــن مراکــز اقدامــی خــالف بــر موازیــن موجــود انجــام 
شــود، امــکان مواجهــه و برخــورد بــرای وزارت میراث فرهنگــی، 

ــود دارد. ــتی وج ــگری و صنایع دس گردش
ــام  ــان خواســت ن ــر بهداشــت عم ــن از وزی مونســان همچنی
ــن  ــکی ای ــد پزش ــورد تایی ــورهای م ــت کش ــران را در فهرس ای

ــد. ــرار ده کشــور ق
مراکز درمانی ایران در خاورمیانه بی نظیر است

ــا اشــاره  ــدار ب ــن دی ــز در ای ــر بهداشــت کشــور عمــان نی وزی
بــه اینکــه پیــش از ایــن ســه بــار بــه ایــران ســفر کــرده اســت، 
ــی  ــا و توانمندی هــای درمان ــا فعالیت ه ــن ســفرها ب گفــت: در ای
و بهداشــتی ایــران آشــنا شــدم، امکانــات و ظرفیت هــای درمانــی 
ــورد  ــد م ــه می توان ــن کشــور وجــود دارد ک ــی در ای بســیار خوب

اســتفاده گردشــگران ســالمت قــرار گیــرد.
احمــد بــن محمــد الســعیدی یــادآور شــد: تمــدن و فرهنــگ دو 
کشــور ایــران و عمــان در تاریــخ ریشــه دارد، رابطــه ایــن دو کشــور 
زاییــده امــروز نیســت بلکــه ایــن ارتبــاط عمیــق از گذشــته وجــود 
داشــته اســت و از تفکــرات رهبــران دو کشــور نشــأت گرفتــه اســت.

وزیــر بهداشــت عمــان یــادآور شــد: »در تمــام شــهرهای ایران، 
ــگری  ــوزه گردش ــژه در ح ــیاری به وی ــای بس ــات و جاذبه ه امکان
ســالمت وجــود دارد و بــه همیــن دلیــل، گردشــگران عمــان، ایــن 

کشــور را بــه عنــوان مقصــد ســفر خــود انتخــاب می کننــد.
ــر  ــی از تبح ــان ایران ــکان و متخصص ــه پزش ــان اینک ــا بی او ب
خاصــی برخــوردار هســتند، افــزود: مراکــز درمانــی بســیار 
ــر  ــه بی نظی ــه در خاورمیان ــران وجــود دارد ک پیشــرفته ای در ای
یــک  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  اســت، 
ــازم  ــز ع ــن مراک ــد از ای ــرای بازدی ــص ب ــی و متخص ــم فن تی
ایــران شــدند، در حــال حاضــر فهرســت مراکــز درمانــی و 
بیمارســتان های ایــران را در اختیــار داریــم و گردشــگران حــوزه 

ــم. ــنا کرده ای ــا آش ــن ظرفیت ه ــا ای ــان را ب ــالمت عم س
تشــویق  دنبــال  بــه  کــرد:  تاکیــد  الســعیدی  محمــد 
ــران را  ــالمی ای ــوری اس ــا جمه ــتیم ت ــی هس ــگران عمان گردش
بــه عنــوان مقصــد ســفرهای گردشــگری خــود انتخــاب کننــد.

ــن  ــه ای ــا ادام ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــر بهداشــت عم وزی
تالش هــا شــاهد افزایــش تبــادل گردشــگر بیــن دو کشــور باشــیم.

ــران و عمــان  ــه دو کشــور ای ــط بســیار نزدیــک و برادران رواب
و عالقــه مــردم دو کشــور بــه همدیگــر، ظرفیــت بزرگــی بــرای 
توســعه همــکاری هــای گردشــگری میــان ایــران و عمــان اســت.

مونسان دردیدار با وزیر بهداشت عمان تاکید کرد:

اعالم آمادگی ایران برای پذیرش گردشگران سالمت عمان 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
گفــت: اجــرای دوره نخســت طــرح حــذف 
ــام  ــه انج ــاط ب ــت احتی ــا نهای ــران ب یارانه بگی
ایــن طــرح  از  رســید و در نخســتین دوره 
ــزار  ــوار و حــدود ۷۰۰ه ــزار خان ــاً ۱۶۶ه تقریب
طــرح  مشــمول  کشــور  جمعیــت  از  نفــر 

اجرایــی شــدند. 
بــه گــزارش تســنیم، محمــد شــریعتمداری 
ــه اجــرای طــرح حــذف برخــی از  ــا اشــاره ب ب
ــس  ــه مجل ــار داشــت: مصوب ــران اظه یارانه بگی
ــه  ــن اســاس اســت ک ــر ای شــورای اســالمی ب
ــا  ــان ب ــه متمکن ــه حــذف یاران ــت در زمین دول
ــدام  ــدی اق ــت ســه دهــک نخســت درآم اولوی

کنــد.
ــت  ــال حاضــر جمعی ــر در ح ــزود: اگ وی اف
کشــور را حــدود ۸۳ میلیــون نفــر درنظــر 
اینکــه حــدود ۷5  بــه  باتوجــه  و  بگیریــم 

ــتفاده  ــه اس ــر از یاران ــزار نف ــون و ۶۰۰ ه میلی
ــک  ــی از ده ــه بخش ــم ک ــد درمی یابی می کنن
ــی از  ــور طبیع ــور به ط ــدی کش ــت درآم نخس

دریافــت یارانــه محــروم می شــوند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح 
ــد  ــرح بای ــن ط ــرای ای ــتای اج ــرد: در راس ک
ــق و  ــی دقی ــای اطالعات ــا از بانک ه ــیم ت بکوش
ــس از اجــرای  ــا پ ــم ت ــی اســتفاده کنی مختلف
ــه زندگــی طبقــات  آن به هیچ وجــه لطمــه ای ب

متوســط و پاییــن جامعــه وارد نشــود.
شــریعتمداری ادامــه داد: اجــرای قانــون 
بایــد به صــورت آگاهانــه و عالمانــه انجــام 
پذیــرد، اگــر قوانیــن به  صورتــی اجرایــی شــوند 
ــاال  ــن طــرح ب ــب خطــای اجــرای ای ــه ضری ک
باشــد و تعــداد زیــادی از افــرادی کــه از لیســت 
دریافــت یارانــه حــذف می شــوند متمکــن 
نباشــند ایــن برنامــه بــا نقــص و قــرض مواجــه 

اســت.
وی عنــوان کــرد: اجــرای دوره نخســت 
طــرح حــذف یارانه بگیــران بــا نهایــت احتیــاط 
ــن  ــه انجــام رســید و در نخســتین دوره از ای ب
طــرح تقریبــاً ۱۶۶ هــزار خانــوار و حــدود 

ــمول  ــور مش ــت کش ــر از جمعی ــزار نف ۷۰۰ ه
طــرح اجرایــی شــدند و در مجمــوع تعــداد ۱۰ 
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــرو اج ــکایت پی ــزار ش ه
ســایت بــه ثبــت رســید کــه ایــن آمــار نشــان 
ــن  ــرای ای ــد اج ــا در رون ــزان خط ــد می می ده

طــرح تــا حــد قابــل مالحظــه ای پاییــن بــوده 
اســت.

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــرح  ــرای ط ــی اج ــرد: هم زمان ــان ک خاطرنش
دیگــر طرح هــای  بــا  یارانه بگیــران  حــذف 
ــکالتی  ــروز مش ــبب ب ــدی س ــازمان هدفمن س
ــان در  ــرای هموطن ــک ب ــدور پیام ــم از ص اع
برخــی از شــهرها در ایــن زمینــه شــد کــه ایــن 

ــت. ــده اس ــرف ش ــئله برط مس
ــرادی  ــزان اف ــرد: می ــان ک ــریعتمداری بی ش
ــت  ــت دریاف ــذف از لیس ــه ح ــبت ب ــه نس ک
یارانــه اعتــراض داشــته اند نشــان می دهــد 
کــه ایــن طــرح بــا دقــت بــه اجــرا رســیده و در 
ادامــه مســیر نیــز ایــن دقــت همــواره اعمــال 
ــط  ــای متوس ــه دهک ه ــوری ک ــود به ط می ش
درآمــدی کشــور کــه امــروزه بــر اثــر فشــارهای 
ــی  ــب زندگ ــت نامناس ــلطه از وضعی ــام س نظ
برخوردارنــد بــا حــذف یارانــه آســیبی نبیننــد.

وی افــزود: هرمــاه به طــور طبیعــی تعــدادی 
از صدک هــای درآمــدی متمکــن از لیســت 

ــوند. ــذف می ش ــه ح ــت یاران دریاف

هرماه  متمکنان   حذف می شوند

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر تبریــز گفــت: اعضــای 
ــه ای  ــرای تیــم داری حرف ــز ب شــورای اســالمی شــهر تبری

شــهرداری مصــّر بودنــد. 
بــه گــزارش شــهریار، کریــم صادقــزاده تبریــزی در 
خصــوص واگــذاری تیــم والیبــال شــهرداری تبریــز گفــت: 
ــد  ــترش و رش ــز گس ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــدف ش ه
ورزش همگانــی و محــالت اســت و بــا همیــن هــدف پیــش 

ــی رود. م
او بـــا اعـــالم اینکـــه طبـــق قانـــون، شـــهرداری تبریـــز 
ـــه داد:  ـــدارد، ادام ـــه ای ن ـــطح حرف ـــم داری در س ـــازه تی اج
اعضـــای شـــورای شـــهر الیحـــه پیشـــنهادی شـــهرداری 
ـــه ای  ـــای حرف ـــم ه ـــت تی ـــه فعالی ـــر ادام ـــی ب ـــز مبن تبری
ـــرد  ـــب ک ـــهرداری را تصوی ـــال و بســـکتبال ش ـــال، والیب فوتب
ـــه  ـــن مصوب ـــات، ای ـــق مصوب ـــت تطبی ـــفانه هیئ ـــی متاس ول

ـــرد. را رد ک
نائـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی و اجتماعـــی 
ـــز خاطـــر نشـــان کـــرد: الیحـــه  شـــورای اســـالمی شـــهر تبری
ـــد و  ـــودت داده ش ـــی ع ـــن علن ـــه صح ـــددا ب ـــوف مج موص
ـــه را  ـــه الیح ـــر مصوب ـــرار ب ـــا اص ـــهر ب ـــورای ش ـــای ش اعض
ـــتان  ـــالف اس ـــل اخت ـــت ح ـــه هیئ ـــتر ب ـــی بیش ـــرای بررس ب
ـــالف،  ـــل اخت ـــورای ح ـــر ش ـــق نظ ـــه طب ـــد ک ـــاع دادن ارج

ـــگ  ـــا در لی ـــم ه ـــذاری تی ـــه واگ ـــزم ب ـــز مل ـــهرداری تبری ش
ـــد. ـــه ای ش ـــای حرف ه

صــادق زاده افــزود: بــر اســاس ایــن رای شــورای اســالمی 
ــم  ــذاری تی ــه واگ ــزم ب ــهرداری را مل ــز ش ــز نی ــهر تبری ش

هــای حرفــه ای اعــم از فوتبــال و والیبــال کــرد.
ــر  ــا تاکیــد ب ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر تبریــز ب
اینکــه تیــم هــای پایــه شــهرداری تبریــز همچنــان در حــال 
ــع  ــه مراج ــر چ ــرد: اگ ــان ک ــر نش ــتند خاط ــت هس فعالی
ذیصــالح مجــددا اجــازه تیــم داری در ســطح حرفــه ای بــه 
ــا  ــه تنه ــهر ن ــورای ش ــد ش ــا کنن ــز را اعط ــهرداری تبری ش
ــا شــهرداری  هیــچ ممانعتــی نــدارد بلکــه در ایــن زمینــه ب

ــز همــکاری خواهــد کــرد. تبری
ـــم داری  ـــه تی ـــیم  ک ـــته باش ـــول داش ـــد قب ـــت: بای او گف
ـــت  ـــف و فعالی ـــر اینکـــه در حیطـــه وظای ـــالوه ب ـــه ای ع حرف

هـــای شـــهرداری هـــا نیســـت، از ســـوی دیگـــر هزینـــه 
ـــا دارد. ـــهرداری ه ـــرای ش ـــی ب ـــای گزاف ه

نائـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی و اجتماعـــی شـــورای 
ـــی  ـــت فعل ـــه در وضعی ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــهر تبرب اســـالمی ش
اقتصـــاد جامعـــه، شـــرایط ســـخت مالـــی بـــر شـــهرداری 
ـــن  ـــه ای در ای ـــم داری حرف ـــت: تی ـــده، گف ـــل ش ـــا تحمی ه
ـــن  ـــالم ای ـــا اع ـــد ام ـــی رس ـــر نم ـــه نظ ـــول ب ـــرایط معق ش
ـــد  ـــا بای ـــم ه ـــذاری تی ـــه واگ ـــت ک ـــروری اس ـــز ض ـــه نی نکت

ـــد. ـــای الزم باش ـــت ه ـــرایط و صالحی ـــراز ش ـــا اح ب
صادقــزاده در خصــوص واگــذاری تیــم والیبال شــهرداری 
ــز در  ــم مقــام شــهردار تبری ــز گفــت: طبــق اعــالم قائ تبری
جلســه علنــی شــورای اســالمی شــهر، فراخــوان واگــذاری 
تیــم والیبــال در شــهر تبریــز اعــالم شــده بــود که متاســفانه 
شــخص یــا نهــادی بــرای خریــد تیــم اعــالم آمادگــی نکرده 
ــپوتا  ــرکت اس ــط ش ــوان دوم فق ــا در فراخ ــه نهایت ــود ک ب
ــب  ــا تصوی ــه ب ــرد ک ــالم آمادگــی ک ــه اع ــای ارومی آذر درن
ــن  ــه ای ــال ب ــم والیب ــهر تی ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض

شــرکت واگــذار شــد.

سخنگوی شورای شهر تبریز:

واگذاری تیم ها باید با احراز صالحیت باشد

عضو شورای شهر تبریز:

آسفالت و حاشیه نشینی، دو مشکل 
اساسی و اولویت دار در تبریز

رسانه ها در اصالح فرهنگ مصرف 
دارو نقش اساسی دارند 

ــرکل بیمــه ســالمت آذربایجان شــرقی    مدی
ــرف  ــگ مص ــالح فرهن ــانه ها در اص ــت: رس گف
ــی و  ــش اساس ــک نق ــه پزش ــه ب دارو و مراجع

ــد.  ــا می کنن ــی را ایف پررنگ
بــه گــزارش ایرنــا، وحیــد مجیــدی بــه 
ــرد:  ــار ک ــالمت اظه ــه س ــه بیم ــبت هفت مناس
ــار  ــا ســرانه ب  تاثیــر رســانه هــا موجــب شــده ت
مراجعــه مــردم به پزشــک و آزمایشــگاه در ســال 

ــد. ــش یاب ــال کاه ــار در س ــه ۳.۷ ب ــته ب گذش
 وی افــزود:  آگاه ســازی مــردم در مــورد 
مصــرف نادرســت دارو و فرهنــگ اســتفاده دارو 
بــا تجویــز پزشــک،  رعایــت تعــداد مراجعــه بــه 
مراکــز رادیــو گرافــی فقــط یــک بــار در ۶ مــاه 
از جملــه ثمــرات آگاه ســازی رســانه هاســت.

ــدام حــوزه  ــر اســاس اق ــت:  ب ــدی گف مجی
ــز  ــه مراک ــاران ب ــه بیم ــداد مراجع ــالمت تع س
ام.ار.آی در ۶ مــاه فقــط یــک بــار بــوده اســت.

وی همچنیــن ادامــه داد:  رســانه هــا در 
ــز  ــراد نی ــان اف ــه و درم ــت تغذی ــود وضعی بهب

ــد.  ــده دارن ــر عه ــده ای را ب ــش عم نق
 ســوم آبــان، ســالروز تصویــب قانــون بیمــه 
ــبت از  ــن مناس ــه همی ــه ب ــت ک ــی اس همگان
ــه  ــه بیم ــوان هفت ــا عن ــان ب ــا ۳ آب ــر ت ۲۷ مه

ــت. ــده اس ــذاری ش ــالمت نام گ س

عضو شـورای شـهر تبریز بر لزوم اولویت بندی 
مسـائل شـهری تاکیـد کـرده و افزود: نخسـتین 
اولویـت شـهری در تبریـز رفع مشـکل آسـفالت 
و در مرحله بعد مشـکل حاشـیه نشـینی اسـت.

بـه گـزارش شـهریار، غالمحسـین مسـعودی 
ریحـان اظهـار داشـت: در دوره جدیـد هیـات 
برنامـه  داریـم  نظـر  در  شـهر  شـورای  رئیسـه 
برنامـه  و  بنـدی  اولویـت  بـا  و  داشـته  مدونـی 

کارهـای خـود را پیـش ببریـم.
مسـعودی ریحـان افـزود: منابـع ما بـه اندازه 
ای نیسـت کـه بتوانیـم تمامی مشـکالت را حل 
کنیـم بلکـه بایـد ایـن مشـکالت اولویـت بندی 
شـوند. یکـی از ایـن اولویت هـا آسـفالت شـهر 
اسـت کـه بتوانیـم تمامـی شـهر را بـرای رفـع 

چاله هـا، آسـفالت ریـزی کنیـم.
 او از حاشـیه نشـینی به عنوان دومین مشکل 
شـهری در تبریـز نـام بـرده و ادامـه داد:حاشـیه 
نشـینی از مسـائلی اسـت که اگر سـریعا نسـبت 
بـه رفـع آن اقدامـی صـورت نگیـرد، حتـی متن 
شـهر را هـم در مسـائل اجتماعـی، اقتصـادی، 

سیاسـی و ... تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.

عضـو شـورای شـهر تبریـز خاطرنشـان کـرد: 
در دنیـا هم کشـورها و شـهرهایی که به حاشـیه 
شـهرها توجـه کرده انـد، بـه سـمت توسـعه گام 
برداشـته اند. توسـعه پایدار یعنی تمام شهروندان 
بتواننـد از منابـع اسـتفاده کننـد و منابـع بیـن 

تمامـی مـردم بـه طـور یکسـان توزیع شـود.
او یـادآور شـد:  سـعی داریـم حتـی در نقـاط 
حاشـیه شـهر هم پـارک احـداث کنیم تـا حتی 
شـهروندی کـه در آن نقطـه از شـهر زندگی می 

کنـد بتوانـد از فضـای سـبز بهره مند شـود.
مسـعودی ریحان در بخش دیگری از سخنان 
خـود اظهار داشـت: تاکنون در یـک مرحله ۶5۰ 
میلیـارد تومـان و در مرحلـه دیگـر ۲۰۰ میلیارد 
تومـان بـرای پـروژه قطـار شـهری تبریـز بودجه 
اختصـاص داده شـده اسـت. همچنیـن مجـوزی 
صـادر شـده کـه طبق آن سـازمان قطار شـهری 
بتوانـد از امـالک خـود فروحتـه و ایـن پـروژه را 

تکمیـل کند.
فـاز  داد:  ادامـه  تبریـز  شـهر  شـورای  عضـو 
نخسـت قطـار شـهری تبریـز امسـال بـه اتمـام 

می رسـد.

سالمت

راه های درمان خانگی سنگ های لوزه 

ــا  ــوزه ب ــای ل ــنگ ه ــردن س ــن ب ۱. از بی
ــن ــوش پاک ــتفاده از گ اس

یــک آینــه، یــک گــوش پاکــن، یــک 
ــاز  چــراغ قــوه، آب جــاری، دهــان خــود را ب
ــو  ــر روی گل ــوه را ب ــراغ ق ــور چ ــد و ن کنی
ــل  ــن کار در مقاب ــام ای ــد. انج ــود بیندازی خ
آینــه بــه شــما در دیــدن ســنگ هــای لــوزه 

ــد. ــی کن ــک م کم
ــد ، »آه!«  ــید و بگویی ــود را بکش ــان خ زب
ــمت  ــالت در قس ــردن عض ــم ک ــرای محک ب
پشــت گلــو. ایــن بــه شــما کمــک مــی کنــد 
لــوزه هــا را بــه ســمت جلــو ســوق دهیــد تــا 

آنهــا را بهتــر ببینیــد.
مقــداری آب را روی گــوش پاکــن ریختــه 
تــا نــرم تــر و تحریــک کننــده تــر بــرای گلــو 
ــرار  ــی از ق ــری از آلودگ ــرای جلوگی ــد. ب باش
دادن آن بــر روی پیشــخوان خــودداری کنیــد.

ــی روی  ــه آرام ــود را ب ــن خ ــوش پاک گ
ــوزه  ــر روی ســنگ ل ــا بکشــید و ب ســنگ ه
ــا  ــه آن را جابج ــی ک ــا زمان ــد ت ــار دهی فش
ــی از  ــه آرام ــه آن را ب ــا پنب ــد. ســپس ب کنی

ــید. ــرون بکش ــود بی ــان خ ده
بســیار مالیــم باشــید زیــرا ممکــن اســت 
ــود ،  ــن وج ــا ای ــود. ب ــاد ش ــزی ایج خونری
گاهــی اوقــات کمــی خونریــزی طبیعــی 
ــه آن را  ــید ک ــب باش ــد مراق ــا بای ــت ام اس
بــه حداقــل برســانید. بــه یــاد داشــته باشــید 
ــه  ــد ب ــی توانن ــا م ــا و زخــم ه ــی ه ، بریدگ
ــنگ  ــث س ــه باع ــی ک ــری های ــان باکت هم

ــوند. ــوده ش ــد ، آل ــده ان ش
تــا  بشــویید  آب  بــا  را  خــود  دهــان 
ــنگ  ــه س ــه هم ــود ک ــل ش ــان حاص اطمین

هــا را از بیــن بــرده ایــد.
۲. اســتفاده از دســتگاه آبیــاری دهــان 
ــتگاه  ــد از دس ــی توانی ــن م ــما همچنی : ش
ــه  ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــای دهان ــاری ه آبی
ــوزه  ــرون کشــیدن ســنگ ل ــرای بی ــب ب اغل
از حفــره آنهــا اســتفاده مــی شــود ، فقــط از 
آن در پاییــن تریــن حالــت اســتفاده کنیــد.

امــا قبــل از خریــد ،  آن را آزمایــش کنیــد 
ــا  ــوی اســت ی ــی ق ــد اســپری خیل ــا ببینی ت
ــتفاده از آن  ــت ، از اس ــوی اس ــر ق ــر. اگ خی
بــرای بیــرون کشــیدن ســنگهای خــودداری 

کنیــد.
ــدون لمــس ســنگ  ــاری را ب دســتگاه آبی
در داخــل دهــان خــود قــرار داده و آبیــاری را 
در پاییــن تریــن حالــت خــود روشــن کنیــد. 
ســپس جریــان آب را روی یــک ســنگ 
ــد  ــه داری ــم نگ ــد و آن را محک ــت کنی هدای

ــا ایــن ســنگ جــدا شــود. ت
و  بــردن  بیــن  از  بــرای  غرغــره   .۳
جلوگیــری از ســنگ: اســتفاده از دهانشــویه 
پــس از خــوردن غــذا نیــز عالــی اســت زیــرا 
ســنگهای لــوزه اغلــب پــس از گیــر افتــادن 
ــی  ــکیل م ــا تش ــوراخ ه ــی در س ــواد غذای م

ــوند. ش
ــذا  ــد از خــوردن غ ــی شــود بع ــه م توصی
ــد  ــره کنی ــکل غرغ ــاری از ال ــویه ع ، دهانش
. شستشــو نــه تنهــا ســالمت دندانهــا و لثــه 
هــای شــما را بهبــود مــی بخشــد ، بلکــه بــه 
جابجایــی هرگونــه ریــز مــواد غذایــی کمــک 

مــی کنــد. 
ــا اســتفاده از ســرکه  ــره کــردن ب 4- غرغ
ــوای  ــل داشــتن محت ــه دلی ســیب: ســرکه ب
اســیدی تمایــل بــه تجزیــه کــردن لــوزه هــا 
ــک قاشــق غذاخــوری ســرکه ســیب  دارد. ی
ــد  ــوط کنی ــرم مخل ــان آب گ ــک فنج ــا ی ب
ــار در روز  ــن کار را ۳ ب ــد. ای ــره کنی و غرغ
ــر  ــل ت ــه ش ــر ب ــن ام ــرا ای ــد زی ــام دهی انج
شــدن ســریع ســنگ هــا کمــک مــی کنــد.

اساســی:  روغنهــای  از  اســتفاده   -5  
روغنهــای اساســی ماننــد لیموتــرش و روغــن 
ــی  ــت ضــد التهاب ــل خاصی ــه دلی ــز ب ــر نی م
و ضــد باکتریایــی ممکــن اســت بــه کاهــش 
ــا رقیــق  ــوزه کمــک کننــد. ابتــدا ب ســنگ ل
ــل  ــن حام ــروری در روغ ــن ض ــردن روغ ک
ــره را روی  ــا دو قط ــک ی ــرده و ی ــروع ک ش
مســواک قــرار دهیــد. توصیــه مــی شــود بــه 
دلیــل وجــود باکتــری هــای درگیــر از ایــن 

ــد. ــتفاده نکنی ــر اس ــواک دیگ مس
ــاده:  ــواک س ــک مس ــتفاده از ی ــا اس  ۶. ب
بــا اســتفاده از قســمت پشــتی یــک مســواک 
ــعی  ــرف تخــت اســت( ، س ــز ط ــه آن نی )ک
کنیــد بافــت لــوزه را بلنــد کنیــد و رســوبات 
ســخت شــده را پیــدا کنیــد. ســپس مقــداری 
آب نمــک غرغــره کنیــد تــا از عفونــت 

ــود. ــری ش ــی بیشــتر جلوگی باکتریای
۷. خــوردن ماســت: ماســت همچنیــن یک 
پادزهــر مناســب بــرای جلوگیــری از ســنگ 
لــوزه اســت زیــرا حــاوی الکتوباســیلوس 
اســیدوفیلوس و ســایر پروبیوتیــک هــای 
مفیــد اســت کــه هــر یــک از اینهــا مزایــای 

ــد. ــری دارن ــی نظی ســالمتی ب
پروبیوتیــک هــا بــرای خــالص شــدن 
ــوزه  ــنگ ل ــاد س ــای ایج ــری ه ــر باکت از ش

ــد. ــی کنن ــک م کم
ــه  ــج ب ــج: خــوردن هوی ــدن هوی  ۸- جوی
ــه  ــه ب ــد ، ک ــی کن ــزاق کمــک م ــش ب افزای
نوبــه خــود بــه کاهــش و از بیــن بــردن 

ــد. ــی کن ــک م ــز کم ــا نی ــوزه ه ــنگ ل س
منبع: بیتوته
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)روزنامه عجب شیر(



روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 08 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 601 فرهنگ و هنر۶

ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس ــک عض ی
شــورای اســالمی گفــت: رده بنــدی فیلم هــای 
ــای  ــت مجموعه ه ــده اس ــی نش ــینمایی ملغ س
ذی ربــط در تــالش هســتند بــا ارائــه دفاعیــات 

کار را پیــش ببرنــد. 
سیاوشــی،  طبیــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
ــدی  ــود  رده بن ــه می ش ــه گفت ــن ک ــاره ای درب
ــوان  ــوی دی ــینمایی از س ــای س ــنی فیلم ه س
عدالــت اداری ابطــال شــده اســت، گفــت: 
نیســت، رده بنــدی ســنی  چنیــن چیــزی 
ــت و  ــده اس ــال نش ــینمایی ابط ــای س فیلم ه
ــا  ــتند ب ــالش هس ــط در ت ــای ذیرب مجموعه ه

ارائــه دفاعیــات کار را پیــش ببرنــد.
ــس شــورای  ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: رده بنــدی ســنی فیلم هــای 
دســت  و  اســت  مفیــد  بســیار  ســینمای 
ــد  ــرای تولی ــا را ب ــدگان و کارگردان ه تهیه کنن
ــوالت  ــود محص ــث می ش ــذارد و باع ــاز می گ ب
ــود. ــد ش ــا تولی ــینمای م ــوی در س ــوب و ق خ

کــه  هنگامــی  کــرد:   خاطرنشــان  وی 
ــت  ــرار اس ــد ق ــده بدانن ــردان و تهیه کنن کارگ
بــرای چــه گــروه ســنی فیلــم بســازند قطعــا از 

همــه جهــات کمــی و کیفــی ســعی می کننــد 
ــا مخاطــب راضــی از  ــه دهنــد ت کــه کاری ارائ

ــود. ــارج ش ــینما خ ــالن س س
سیاوشــی ادامــه داد: هنگامــی که رده ســنی 
وجــود نداشــته باشــد کارگــردان بایــد فیلمــی 

ــگاه کننــد کــه ایــن  بســازد کــه همــه آن را ن
ــدی  ــن رده بن ــه ای ــی ک ــا هنگام ــود ام نمی ش
ــد  ــم بدانن ــل فیل ــد و عوام ــته باش ــود داش وج
جامعــه هدف شــان چیســت قطعــا فیلمــی 
ــد. ــان را راضــی کن ــل آن ــه حداق می ســازند ک

وی خاطرنشــان کــرد: رده بنــدی ســنی 
ــیاری  ــت در بس ــی نیس ــه عجیب ــا تجرب فیلم ه
از کشــورها ایــن کار انجــام می شــود کــه 
ــا رده  ــت. قطع ــوده اس ــز ب ــت آمی ــا موفق اتفاق
روان  ســالمت  بــر  فیلم هــا  ســنی  بنــدی 

جامعــه کمــک می کنــد.
سیاوشــی تاکیــد کــرد:  رده بنــدی ســنی بــه 
ــان  ــن اطمین ــرمایه گذاران ای ــده و س تهیه کنن
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــه هزین ــد ک ــر را می ده خاط

ــت. ــد رف ــد از دســت نخواه ــم کرده ان فیل
ـــدی  ـــان رده بن ـــه مخالف ـــن ک ـــاره ای وی درب
می کننـــد  عنـــوان  ســـینمای  فیلم هـــای 
ممیـــزی می توانـــد ماننـــد رده بنـــدی عمـــل 
ـــورت  ـــن کار ص ـــه ای ـــت ک ـــازی نیس ـــد و نی کن
ـــدی  ـــا رده بن ـــزی ب ـــرد: میم ـــوان ک ـــرد، عن گی

ســـنی فـــرق دارد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
رده  افــراد  کــه  هنگامــی  افــزود:  اســالمی 
ــن  ــان تعیی ــرای فیلم ش ــخصی را ب ــنی مش س
ــوراهای  ــاد و ش ــف وزارت ارش ــد تکلی می کنن
نظــارت بســیار روشــن اســت و می داننــد کــه 
چــه طیفــی قــرار اســت بیننــده فیلــم باشــد.

وی ادامــه داد: ممیــزی یــک بحــث متفــاوت 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــواردی در آن مط ــت م اس
ربطــی بــه رده ســنی نــدارد و بیشــتر خطــوط 
قرمــز تعریــف شــده از ســوی ارشــاد اســت کــه 

ســازندگان بایــد آن را رعایــت کننــد. 

ــن  ــرای اولی ــت: ب ــالب شــادگان گف ــی و انق دادســتان عموم
بــار بــا دســتور دادســتانی فرآینــد پابنــد الکترونیکــی در خانــه 
بــرای زندانیــان محکــوم واجــد شــرایط در اســتان خوزســتان در 

شهرســتان شــادگان اجــرا شــد. 
رضــا کیانــی راد در گفت وگــو بــا میــزان بــا اشــاره بــه مــاده 
۶۲ قانــون مجــازات اســالمی و مــاده 55۳ قانــون آئیــن دادرســی 
ــرد:  ــان ک ــی بی ــد الکترونیک ــرایط اســتفاده از پابن ــری و ش کیف
ــرداد ۱۳۹۲  ــه در خ ــالمی ک ــازات اس ــون مج ــاده ۶۲ از قان م
ابــالغ شــده اســت مقــرر مــی دارد »در جرائــم تعزیــری از درجــه 
ــود  ــورت وج ــد در ص ــت، دادگاه می توان ــه هش ــا درج ــج ت پن
شــرایط مقــرر در تعویــق مراقبتــی، محکــوم بــه حبــس را 
ــارت  ــت نظ ــخص تح ــی مش ــدوده مکان ــت وی در مح ــا رضای ب
ــن  ــرار دهــد.« تبصــره ای ســامانه )سیســتم( های الکترونیکــی ق
ــد  ــزوم می توان ــورت ل ــه »دادگاه در ص ــد ک ــان می کن ــاده بی م
ــده در  ــتور های ذکرش ــا دس ــی ی ــر نظارت ــع تدابی ــوم را تاب محک

ــرار دهــد«. تعویــق مراقبتــی ق
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 55۳ قان ــن در م ــزود: همچنی وی اف
ــه آزادی و  ــام نیم ــمول نظ ــم مش ــد: »در جرائ ــرر ش ــری مق کیف
ــرای  ــی اج ــی، قاض ــامانه های الکترونیک ــارت س ــت نظ آزادی تح
احــکام کیفــری می توانــد پــس از وصــول گــزارش شــورای 
طبقه بنــدی زنــدان و نظریــه مــددکاران اجتماعــی معاونــت اجــرای 

احــکام کیفــری، مبنــی بــر آنکــه اجــرای یــک فعالیــت شــغلی یــا 
ــی  ــداوم زندگ ــارکت در ت ــوزی، مش ــی، حرفه آم ــه ای، آموزش حرف
خانوادگــی و یــا درمــان پزشــکی، از ســوی محکوم علیــه در خــارج 
از محیــط زنــدان، در فرآینــد اصــالح وی و یــا جبــران ضــرر و زیــان 
ــنهاد  ــم، پیش ــده حک ــه دادگاه صادرکنن ــت، ب ــر اس ــده مؤث بزه دی
ــامانه های  ــارت س ــت نظ ــه آزادی و آزادی تح ــام نیم ــرای نظ اج
ــی  ــه دادرســی الکترونیک ــع ب ــررات راج ــق مق ــی را طب الکترونیک

ــق تصمیــم ایــن دادگاه اقــدام کنــد.« دهــد و مطاب
دادســتان عمومــی و انقــالب شــادگان در ادامــه عنــوان کــرد: 
برابــر قانــون، بــه طــور کلــی منظــور از جرائــم تعزیــری از درجــه 
پنــج تــا درجــه هشــت جرائمــی اســت کــه مجــازات آن حبــس 
ــون  ــقف ۱۸ میلی ــا س ــدی ت ــزای نق ــال، ج ــج س ــر از پن کمت
ــا ســقف ۱5 ســال  ــی ت ــوق اجتماع ــت از حق ــان و محرومی توم
ــا پنــج  ــر ایــن اســاس کســانی کــه مشــمول حبــس ت اســت. ب
ســال هســتند؛ بــا داشــتن شــرایط مقــرر و پیشــنهاد دادســتانی 
یــا قاضــی اجــرای احــکام کیفــری از دادگاه صــادر کننــده رای 
ــد تحــت نظــارت  قطعــی و در صــورت موافقــت دادگاه می توانن

ایــن ســامانه قــرار گیرنــد.
دادســتان شــادگان ضمــن دعوت شــهروندان بــه رعایــت قوانین 
و مقــررات در ایــن حــوزه قضایــی تصریــح کــرد: یکــی از معضــالت 
ــواده اســت  ــرای کانــون خان زندانــی شــدن فــرد، ایجــاد آســیب ب

ــا  ــود قطع ــدان می ش ــی زن ــواده ای راه ــان آور خان ــه ن ــی ک و وقت
دیگــر اعضــای خانــواده دچــار مشــکالت عدیــده ای خواهنــد شــد 
و در معــرض آســیب های مختلــف قــرار می گیرنــد بنابرایــن 
اجــرای قوانیــن مفیــد پیرامــون آزادی تحــت نظــارت ســامانه  های 
ــی  ــی الکترونیک ــه دادرس ــع ب ــررات راج ــق مق ــی مطاب الکترونیک
باعــث کاهــش هزینه هــا و آســیب های موجــود ناشــی از تحمــل 
کیفــر نســبت بــه خانــواده زندانیــان ایــن شهرســتان و گامــی موثر 
بــه ســوی اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( مبنــی 
بــر کاهــش هدفمنــد جمعیــت کیفــری و ترمیمــی کــردن عدالــت 

کیفــری اســت.
ــی  ــوان مدع ــرد: بعن ــان ک ــان بی ــی در پای ــام قضای ــن مق ای
العمــوم تمامــی تــالش خــود را بــرای آســایش و امنیــت مــردم 
ــی  ــا اجرای ــم ب ــم داد و امیدواری ــام خواهی ــتان انج ــن شهرس ای
ــالوه  ــر ع ــت نظ ــخص تح ــی ش ــد الکترونیک ــرح پابن ــدن ط ش
بــر ســپری کــردن حبــس خــود در کنــار کانــون گــرم خانــواده 
ــان  ــه ارمغ ــواده را ب ــود و خان ــایش خ ــت و آس ــد معیش بتوان

ــاورد. بی

سیاووشی: 

رده بندی فیلم های سینمایی ملغی نشده است

برای اولین بار صورت گرفت

اجرایی شدن طرح پابند الکترونیکی برای 
زندانیان محکوم واجد شرایط در شادگان 

آشپزی

محلبی

مواد الزم:
برای پودینگ شیر:

شیر                                          ۳ و 4/۱ پیمانه
خامه زده شده                                4/۳ پیمانه

شکر دانه ریز                          ۲/۱ پیمانه 
نشاسته ذرت                           ۲/۱ پیمانه
عرق بهار نارنج                         ۲ قاشق چایخوری
گالب                                ۱ قاشق چایخوری

برای سیروپ روی محلبی:
سیروپ گل رز                       ۲ قاشق غذاخوری
آب                                   4/۱ پیمانه + ۲ قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت                            ۲ قاشق چایخوری

برای تزیین:
کره                                ۲ قاشق چایخوری
پسته خرد شده                            ۱۰۰ گرم
شکر دانه ریز                          ۱ قاشق غذاخوری
عرق بهار نارنج                     ۲/۱ قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ــک  ــیر:۱- ی ــگ ش ــردن پودین ــاده ک آم
قابلمــه کوچــک یــا شــیر جــوش را روی 
ــده،  ــه زده ش ــیر، خام ــد. ش ــرارت بگذاری ح
شــکر و نشاســته ذرت را خــوب بهــم بزنیــد. 
ــا حــدی کــه نشاســته ذرت خــوب از هــم  ت
ــد. ــی نمان ــه ای باق ــچ گلول ــود و هی ــاز ش ب

حــرارت  روی  بایــد  جــوش  شــیر   -۲
ــا هــم  متوســط باشــد. اجــازه دهیــد مــواد ب
بــه جــوش بیاینــد. بــه طــور مــداوم بــه هــم 
ــد  ــا چن ــد ت ــر کنی ــد. صب ــه دهی زدن ادام
ــه  ــند. ب ــم بجوش ــا ه ــواد ب ــر م ــه دیگ ثانی
طــوری کــه مخلــوط غلیظــی حاصــل شــود 
کــه دور آن پــر از حبــاب هــای بــزرگ اســت.

۳- حــاال مــواد پودینــگ شــیر محلبــی را 
از روی حــرارت برداریــد. گالب و عــرق بهــار 

نارنــج را اضافــه کنیــد و بهــم بزنیــد.
ــیری را  ــگ ش ــوط پودین ــپس مخل 4- س
ــد  ــرو بریزی ــوص س ــای مخص ــان ه در فنج
ــازی نیســت روی  ــد. نی و در یخچــال بگذاری
آن هــا را بپوشــانید. حــدودا ۲۰ دقیقــه الزم 
اســت تــا از ســطح شــروع بــه بســته شــدن 
ــن ســیروپ روی دســر را  ــن حی ــد. در ای کن

آمــاده کنیــد. 
ــک  ــی: ۱- در ی ــربت روی محلب ــه ش تهی
شــیر جــوش کوچــک، ســیروپ گل رز، آب و 
نشاســته ذرت را بریزیــد. آن را روی حــرارت 

بگذاریــد و خــوب بهــم بزنیــد.
اجــازه دهیــد روی حــرارت  ۲- حــاال 
ــا هــم بجوشــند. بهــم  متوســط اجــاق گاز ب
زدن را ادامــه دهیــد تــا مــواد بــا هــم غلیــظ 
ــه  ــاب ب ــوند و روی آن حب ــت ش ــک دس و ی

ــد. ــود بیای وج
حــرارت  روی  از  را  جــوش  شــیر   -۳
برداریــد. بــه کمــک قاشــق، یــک الیــه نــازک 
ــرده  ــه ک ــه تهی ــی رنگــی ک از شــربت صورت
ایــد، روی هــر فنجــان محلبــی بریزیــد. 
ــکان دهیــد  ــه آرامــی ت فنجــان محلبــی را ب

ــاند.  ــال روی آن را بپوش ــربت کام ــا ش ت
4- حــاال دوبــاره فنجــان هــا را در یخچــال 
ــدودا دو  ــوند. ح ــرد ش ــا س ــد ت ــرار دهی ق
ســاعت یــا تمــام شــب نیــاز اســت کــه دســر 

شــما آمــاده شــود.
آمــاده کــردن تزییــن پســته: ۱- یــک تابه 
متوســط را روی حــرارت اجــاق گاز بگذاریــد. 
ــد  ــرارت بای ــد. ح ــه بریزی ــل تاب ــره را داخ ک
ــز  ــود. مغ ــره ذوب ش ــا ک ــد ت ــط باش متوس
ــز کــرده  ــال خــرد و ری ــی کــه قب پســته های

ــد. ــه کنی ــه اضاف ــه تاب ــد را ب ای
ــت  ــوب تف ــره خ ــا را در ک ــته ه ۲- پس
ــا  ــد ت ــم بزنی ــداوم به ــور م ــه ط ــد و ب دهی
برشــته شــوند. حــاال شــکر را در تابــه بریزیــد 
ــود. ــی ش ــده و کارامل ــم ذوب ش ــم ک ــا ک ت

۳- حــاال حــرارت را خامــوش کنیــد. 
عــرق بهــار نارنــج را روی پســته هــا بریزیــد. 
مخلــوط را بــه کاســه تمیــزی منتقــل کنیــد 

ــه طــور کامــل خنــک شــود.  ــا ب ت
4- یــک قاشــق از مخلــوط پســته ای 
ــای  ــان ه ــد، روی فنج ــرده ای ــاده ک ــه آم ک
محلبــی )کــه دیگــر خنــک شــده انــد( 
ــان  ــر را هم ــن دس ــد ای ــی توانی ــد. م بریزی
ــرو در  ــان س ــا زم ــا ت ــد. ی لحظــه ســرو کنی

ــان. ــوش ج ــد. ن ــرار دهی ــال ق یخچ

نکات کلیدی تهیه محلبی
ــا طعــم هــای  - ایــن دســر را میتوانیــد ب
دلخــواه خودتــان ترکیــب کنیــد. بــرای مثال 
میتوانیــد عــرق بهــار نارنــج و گل رز را حذف 
ــه  ــا ب ــد. ی ــن کنی ــل را جایگزی ــرده و وانی ک
جــای تزییــن ســیروپ رز و مغــز پســته روی 
ایــن دســر، از مخلــوط آجیــل مــورد عالقــه 

تــان اســتفاده کنیــد.
ــر  ــد از ه ــی میتوانی ــرو محلب ــرای س - ب
ظرفــی کــه دوســت داریــد )بشــقاب و حتــی 

ــد. ــزرگ( کمــک بگیری کاســه هــای ب
- ایــن مقــدار مــواد اولیــه بــه شــما 
حــدودا ۲۰ تــا ۲۲ فنجــان کوچــک )شــات( 
دســر مــی دهــد. شــما میتوانیــد بــه مقــدار 
ــه را دو  ــواد اولی ــزان م ــان می ــواه خودت دلخ

ــد. ــی نصــف کنی ــا حت ــر ی ــه براب ــر، س براب
منبع: ایران کوک

راهیابی 8 اثر به مرحله نهایی جشنواره 
تئاتر منطقه 2 آذربایجان شرقی

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
از  نمایشــی  گــروه   ۸ راهیابــی  از  مرنــد 
ــه  ــا و شبســتر ب ــد، جلف ــای مرن ــتان ه شهرس
مرحلــه نهایــی جشــنواره تئاتــر منطقــه ۲ 

داد.  خبــر  آذربایجان شــرقی 
ــالم  ــی اع ــران فرج ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
کــرد: گــروه هــای نمایشــی راه یافتــه بــه 
ــه ای  ــر منطق ــنواره تئات ــی جش ــه نهای مرحل
روزهــای  عصــر  و  صبــح  آذربایجانشــرقی، 
ــاه  در  ــان م ــنبه ۸ و ۹ آب ــنبه و پنجش چهارش
ــگ و  ــری اداره فرهن ــی و هن ــع فرهنگ مجتم
ــی  ــرای عموم ــه اج ــد ب ــالمی مرن ــاد اس ارش

خواهنــد پرداخــت.
ــن  ــه ای ــم اختتامی ــرد: مراس ــالم ک وی اع
ــا  ــاه ب ــان م ــه ۱۰ آب ــز روز جمع ــنواره نی جش
ــتانی در  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــور مس حض

ــود. ــی ش ــزار م ــد برگ مرن
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
مرنــد در خصــوص داوران ایــن جشــنواره نیــز 
ــر  ــی ل ــرزاد تق ــام، ف ــزاد بن ــال ایران ــت: نازی گف
و رامیــن راســتی بعنــوان داور در نخســتین 
جشــنواره تئاتــر منطقــه ۲ آذربایجانشــرقی 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
وی همچنیــن بــه جــدول زمــان بنــدی 
ــاره  ــنواره اش ــن جش ــای ای ــش ه ــرای نمای اج
کــرد و افــزود: نمایــش هــای »پائیــز« نوشــته 
ــی  ــی امیرعل ــد و کارگردان ــی مرن ــادر برهان ن
محمــدزاده ســاعت ۱۱، »یــک اتــاق بــا دو 
در« بــه نویســندگی محمــود ناظــری و بــا 
شبســتر  از  صبــری  احمدرضــا  کارگردانــی 
ســاعت ۱۲، »ترانــه هــای تلــخ تــارا« بــه 
و کارگردانــی  فریــدون والئــی  نویســندگی 
ــاعت  ــا س ــداری از جلف ــری علم ــدی کیف مه
۱۶ و »آخریــن نامــه« بــه نویســندگی مهــرداد 
کــوروش نیــا و کارگردانــی حامــد ترابــی نهــاد 
ــالن  ــنبه در س ــه چهارش ــاعت ۱۷:۳۰ دقیق س
اصلــی و پالتــو اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــت. ــد رف ــه خواهن ــه روی صحن ــد ب مرن
ــش هــای »دو  فرجــی اضافــه کــرد: نمای
مــرد و یــک نیمکــت« بــه نویســندگی چیســتا 
ــاعت  ــی س ــد جلیل ــی حمی ــی و کارگردان یثرب
محمــد  نویســندگی  بــه  »مســافران«   ،۱۱
رحمانیــان و کارگردانــی امیــن حاجــی اکبــری 
از شبســتر ســاعت ۱۲، »تــو را از مــن گرفتــی« 
نوشــته اکبــر صادقــی و کارگردانــی علــی 
ــاداش اصــل و »دل ســفید« نوشــته مهــدی  پ
صالحیــار و کارگردانــی رضــا کــوه کمــری نیــز 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــنبه اج روز پنجش
نخســتین جشــنواره تئاتــر منطقــه ۲ اســتان 
ــای  ــروه ه ــور گ ــا حض ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــا و  ــد، جلف ــای مرن ــتان ه ــی از شهرس نمایش
ــی  ــه میزبان ــاه ب ــان م ــا ۱۰ آب ــتر از ۸ ت شبس

ــی شــود. ــزار م ــد برگ مرن
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ــا  ــد و ی ــره باش ــهری، خاط ــی ش دیوارنویس
درد و دل عــالوه بــر نازیبایــی، چهــره شــهری و 

ــد. ــر هــم می زن ــز ب آرامــش بصــری را نی
جــای آنهــا چنــدان ثابــت هــم نیســت امــا 
ــر  ــری را ب ــش بص ــد آرام ــی می توانن ــه راحت ب
هــم بزننــد؛ می توانــد در قالــب درد و دل و یــا 
نقــش و نگارهــای عجیــب و غریــب کــه برخــی 
از افــراد، بــا ایــن قصــد کــه می خواهنــد 
دیگــران را از هنــر خــود مســتفیض کننــد بــه 

ــد. ــت می زنن ــدام دس ــن اق ای
یــا  و  نوشــته  دل  همــان  مقصــودم 
دیــوار  روی  بــر  کــه  اســت  خاطره هایــی 
عابــر  پل هــای  کوچه هــا،  پــس  کوچه هــا 
جاخــوش  دانشــگاه ها  صندلــی  پیــاده، 
ــغل هایی از  ــات ش ــی تبلیغ ــا حت ــد و ی کرده ان
جملــه لولــه بــاز کنــی و قالیشــویی نیــز بیشــتر 

می خــورد. چشــم  بــه 
دیوارنویســی یکــی از اشــکال تخریــب  گــری 
شــهری اســت کــه ممکــن اســت افــراد بــا هــر 
نیــت و هدفــی دســت بــه ایــن اقــدام بزننــد و 
ــه تصویــر  چهــره زشــتی از شــهر را برایمــان ب

بکشــند.

نبود کنترل و نظارت بر معضل 
دیوارنویسی 

ــل  ــد : معض ــناس می گوی ــه ش ــک جامع ی
دیوارنویســی متأســفانه عمــل ناخوشــایندی که 
موجــب زشــت  کــردن منظرعمومــی  و آلــوده 
ســاختن فضــای شــهر می شــود. دیوارنویســی 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــوار پیام ــی روی دی و نقاش
ــج  ــه تدری خصــوص از اواخــر قــرون وســطی ب
در جامعــه صــورت گرفتــه یعنــی پیــام را 

ــاندند. ــی می رس ــه آگاه ــیله ب ــن وس بدی
امــان اهلل قرایــی مقــدم ادامــه می دهــد 
ــه  ــه ب ــت ک ــری اس ــک ام ــی ی :  دیوارنویس
اصطــالح ســابقه تاریخــی دارد امــا یــک بحــث 
سیاســی و یــک بحــث اقتصــادی درآن وجــود 
دارد ولــی یــک بحــث کنتــرل و نظــارت درآن 

نیســت.   
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جوانــان، نوجوانــان 
ــل  ــر در معض ــای درگی ــرد گروه ه ــراد مج و اف
 : می کنــد  اضافــه  هســتند  دیوارنویســی 
اینگونــه افــراد کســانی هســتند کــه پــای 
بنــدی بــه جایــی ندارنــد و یــا بــه ایــن دلیــل 

کــه بیــکار یــا بدبینــی سیاســی دارنــد، نســبت 
ایجــاد اشــکال یــا شــایعه  بــه حکومــت، 

می کننــد. پــردازی 
او توضیــح می دهــد : از طریــق فرهنــگ 
ــا از  ــت ت ــاز اس ــارت نی ــرل و نظ ــازی، کنت س
ــش  ــاالت پخ ــون و مق ــو و تلویزی ــق رادی طری
ــوار، در  ــی روی دی ــعار نویس ــوال ش ــردد. اص گ
ــه و  ــی و آزادی اندیش ــه دموکراس ــی ک جوامع
ــد خواســت  ــان وجــود دارد و جــوان می توان بی
ــد  ــود نمی آی ــه وج ــد ب ــود را بگوی ــی خ منطق

ــرد.   ــکل می گی ــته ش ــع بس ــه در جوام بلک

کاهش پدیده دیوارنویسی در سطح شهر 
ــازی  ــاری و شهرس ــیون معم ــس کمیس رئی
شــورای شــهر تبریــز در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار مهــر می گویــد : خوشــبختانه در 
حــال حاضــر  دیوارنویســی کاهــش یافتــه 
و برخــی مواقــع در قالــب تبلیغــات غیــر 
ــه  ــرد ک ــی گی ــام م ــه ای و شــرکت ها انج حرف

البتــه معــدود می باشــد.
فریــدون بابایــی اقــدم ادامــه می دهــد : 
ــی از  ــی، یک ــه دیوارنویس ــوط ب ــث مرب در بح
وظایــف معاونــت خدمــات شــهرداری ایــن 
ــی،  ــی، مذهب ــن فرهنگ ــا مضامی ــه ب ــت ک اس

شــهروندی و اعتقــادی، پاکســازی کنــد.
او توضیــح می دهــد : البتــه در مقطعــی، 
ــه  ــم، ب ــوزل تبریزی ــوان گ ــا عن ــی ب در طرح
ــور  ــه ط ــا ب ــتور داده ت ــه دس ــق ده گان مناط

کامــل پاکســازی کننــد کــه در حــال حاضــر، 
دیوارنویســی بــه گونــه ای در ســطح شــهر 
ــوان  ــا عن ــوان از آن ب ــه بت ــود ک ــده نمی ش دی

ــرد. ــاد ک ــهری ی ــاری ش ــا ناهنج ــل ی معض

شیوه ای برای ابراز وجود
ــک  ــی را ی ــوار نویس ــناس ، دی ــن روانش ای
شــیوه بــرای ابــراز وجــود دانســته و بــه 
از  دیوارنویســی   : مهــر می گویــد  خبرنــگار 
زمــان باســتان تاکنــون وجــود داشــته و دارد؛ 
اگــر بخواهیــم بــه دوران قدیــم برگردیــم بایــد 
رمــز  پــر  دیوارنویســی های  و  خاطــرات  از 
ــا از  ــم و ی ــا بگویی ــوار نماه ــر روی دی و راز ب
دیوارنویســی روزگار خودمــان کــه ایــن روزهــا 
از تبلیــغ تعمیــر یخچــال، خــط خط هــای 
یــک فــرد بــه ظاهــر عاشــق، نوشــته های 
کســانی کــه وقتــی بــه دیــدن جاهــای تاریخــی 
و  می رونــد، شــور درون شــان گل می کنــد 
یــک شــعر و یــا متــن بــه یــادگار می گذارننــد 
و  تلفــن  باجه هــای  روی  نوشــته های  یــا  و 

گفــت. اتوبــوس می تــوان  صندلی هــای 

وجود یک حس مشترک به نام دیده شدن 
ـــه  ـــد : اینگون ـــان می کن ـــژاد بی ـــا اصغرن روزن
نوشـــته ها و نقش هـــا شـــاید زیبـــا و یـــا 
زشـــت باشـــند امـــا همگـــی در یـــک قالـــب 
ــدان  ــه چنـ ــوند کـ ــر می شـ ــب، تعبیـ تخریـ
ـــاظ  ـــد و از لح ـــر ندارن ـــک دیگ ـــا ی ـــی ب تفاوت

ــد  ــرادی برمی آیـ ــت افـ ــی از دسـ روان شناسـ
ــن را  ــد قوانیـ ــت می تواننـ ــی راحـ ــه خیلـ کـ
ـــن کاری  ـــه چنی ـــت ب ـــد و دس ـــا بگذارن ـــر پ زی

بزننـــد.

تالش افراد برای جاودانه شدن
ــت  ــردم دوس ــا م ــد : گوی ــح می ده او توضی
ــه  ــود ب ــزی از خ ــرایطی، چی ــر ش ــد در ه دارن
جــا بگذارنــد کــه طبــق نظریــه دارویــن، 
ــت  ــد اس ــه معتق ــروف ک ــناس مع ــت ش طبیع
ــی  ــه جاودانگ ــل ب ــا و می ــرای بق ــان ها ب انس
تــالش می کننــد و هــر رفتــاری را بــرای 

جاودانــه شــدن انجــام می دهنــد.
اصغرنــژاد، بــا اشــاره بــر اینکــه دیــوار 
ــم  ــک و وندالیس ــته گرافی ــه دو دس ــی ب نویس
تقســیم می شــود می گویــد : گرافیکــی  شــامل 
ــه  ــگ قورباغ ــای خرچن ــت ها و طرح ه یادداش
ــه  ــه ب ــت ک ــاری اس ــز، آث ــدال نی ــت و ون اس

خرابــکاری و نادانــی منجــر می شــود .
او ادامــه می دهــد : هــر چنــد نیــت فــردی 
کــه روی دیــوار رنــگ می پاشــد بــا کســی کــه 
ــاز  ــا ب ــد ام ــرق می کن ــا می کشــد ف نقــش زیب
شــبیه هــم هســتند و از جنبه هــای شــخصیتی 
کــه  هســتند  انســان هایی   ، روانشناســی  و 
کنتــرل هیجانــات خــود را از دســت می دهنــد 
ــگ و  ــا و دور از فرهن ــه ج ــا ب ــای ن و رفتاره

ــد. ــام می دهن ــی انج ــن اجتماع قوانی
ایــن روانشــناس در پایــان توضیــح می دهــد 
ــردی کــه قوانیــن را  : در بحــث روانشناســی ف
زیــر پــا مــی گــذارد و مبــادرت بــه ایــن کارهــا 
دارنــد جــزو گــروه  دارای شــخصیت ضــد 
ــدون  ــی ب ــه راحت ــه ب ــتند ک ــی  هس اجتماع
ــن  ــوند ای ــیمان ش ــود پش ــرده خ ــه از ک اینک
کار را انجــام می دهنــد و حتــی از کــرده خــود 
ــن کار را  ــه ای ــال اینک ــد و احتم ــذت می برن ل
ــه  ــی رود ک ــز م ــد نی ــام دهن ــار انج ــن ب چندی
ــیب وارد  ــی آس ــوال عموم ــه ام ــی ب ــه راحت ب

می کننــد.
ــرای  ــه ب ــت ک ــده ای اس ــی پدی دیوارنویس
ــراد شــکل می گیــرد و ایــن  ــراز وجــود در اف اب
ــه  ــوان ب شــیوه تخریــب گــری شــهری را می ت
دو دســته گرافیکــی و واندالیســم تقســیم کــرد 
ــر  ــات غی ــد از تبلیغ ــان نبای ــن می ــا در ای ام
حرفــه ای و برخــی از شــرکت ها چشــم پوشــی 
ــوان  ــی را می ت ــت دیوارنویس ــد گف ــرد. بای ک
ــرل و نظــارت  ــازی، کنت ــگ س ــق فرهن از طری

کــرد.
آناهیتا رحیمی

دیوارنویسی معضل بصری و روانی
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آذربایجان شرقی در صربستان

تکوانـــدو کاران آذربایجـــان  شـــرقی در 
ـــک  ـــه ی ـــتان ب ـــی صربس ـــن  الملل ـــابقات بی مس
ــت  ــز دسـ ــدال برنـ ــک مـ ــال و یـ ــدال طـ مـ

یافتنـــد. 
ـــت  ـــن تورنمن ـــا، هجدهمی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ســـنی  رده  در  صربســـتان  بین المللـــی 
بزرگســـاالن بـــا حضـــور ۲۸5 هوگوپـــوش در 

شـــهر »بلگـــراد » برگـــزار شـــد.
ـــینی در  ـــم حس ـــابقات میرهاش ـــن مس در ای
وزن ۷4- کیلوگـــرم و ســـعید رجبـــی در وزن 
ــم  ــرقی در تیـ ــرم از آذربایجان شـ ۸۷+ کیلوگـ

ـــتند. ـــور داش ـــی حض مل
ـــه  ـــا قرع ـــینی در دور اول ب ـــم حس میرهاش
اســـتراحت مواجـــه شـــد و در مرحلـــه یـــک 
هشـــتم نهایـــی برابـــر ســـاکم کوتـــای از 
ــش  ــر ۲ پیـ ــد دوم ۲۲ بـ ــتان در رانـ صربسـ
ــاز  ــالف ۲۰ امتیـ ــل اختـ ــه دلیـ ــاده و بـ افتـ

پیـــروز میـــدان معرفـــی شـــد.
ــر  ــی در برابـ ــه نهایـ ــه نیمـ وی در مرحلـ
ـــری ۳۲  ـــه برت ـــتان ب ـــر از صربس ـــس دمی فجزی

بـــر 5 دســـت یافـــت.
ـــل  ـــه دلی ـــد دوم ب ـــم در ران ـــابقه ه ـــن مس ای
ــود  ــه سـ ــاز بـ ــش از ۲۰ امتیـ ــالف بیـ اختـ

میرهاشـــم بـــه اتمـــام رســـید.
ـــه  ـــینی ب ـــم حس ـــی میرهاش ـــدار نهای در دی
ـــن  ـــت و ای ـــوف رف ـــری ارتیوخ ـــاف دیمیت مص
مســـابقه در پایـــان ۳ رانـــد بـــا تســـاوی ۱۱ 
ـــی  ـــد طالی ـــید و در ران ـــام رس ـــه اتم ـــر ۱۱ ب ب
ـــدال  ـــه م ـــید و ب ـــروزی رس ـــه پی ـــم ب میرهاش

ـــت. ـــت یاف ـــابقات دس ـــن مس ـــالی ای ط
ــه ای  ــدوکار میان ــر تکوان ــی دیگ ســعید رجب
بعــد از اســتراحت در دور اول، در یــک چهــارم 
از کشــور  پیوتــر  هاتوســکی  برابــر  نهایــی 

ــید. ــر 5 رس ــری ۱۱ ب ــه برت ــتان ب لهس
وی در نیمــه نهایــی مقابــل تکوانــدوکار 
کشــور مکزیــک در یــک رقابــت نزدیــک ۷ بــر 
۶ مغلــوب شــده و بــه مــدال برنــز رضایــت داد.

ایـــن مســـابقات در رده  G۱ اســـت و بـــه 
نفـــرات اول تـــا ســـوم بـــه ترتیـــب ۱۰، ۶ و 
ـــگ  ـــش رنکین ـــتای افزای ـــاز در راس ۳.۶۰  امتی

ــرد. ــق می گیـ ــک تعلـ المپیـ
مـــردان ملـــی پـــوش تکوانـــدو کشـــورمان 
بـــا کســـب ۲ مـــدال طـــال، یـــک نقـــره و ۳ 
ــی  ــب قهرمانـ ــوان نایـ ــتند عنـ ــز توانسـ برنـ
رقابـــت هـــای بیـــن المللـــی صربســـتان را از 

آن خـــود کردنـــد.

تنیسورهای بزرگ جهان با قهرمانی های 
خود چقدر پول درآوردند؟

دومینیـــک تیـــم بـــا قهرمانـــی در تنیـــس 
ــه ۲۰  ــود را بـ ــز خـ ــن ارزش جوایـ ــن ویـ اپـ
ـــا  ـــادی ب ـــه زی ـــا فاصل ـــاند ام ـــون دالر رس میلی

دیگـــر بـــزرگان ایـــن رشـــته دارد.
بـــه گـــزارش ایســـنا و بـــه نقـــل از آس، 
دومینیـــک تیـــم در اپـــن ویـــن بـــرای 
ـــوان  ـــن عن ـــد. ای ـــان ش ـــار قهرم ـــتین ب نخس
ــت و  ــورو ارزش داشـ ــزار و ۲۹5 یـ 4۷4 هـ
باعـــث شـــد رقـــم جوایـــزی کـــه دریافـــت 
کـــرده اســـت بـــه ۲۰ میلیـــون و 5۰ هـــزار 
و 5۲5 دالر برســـد. تنیســـور اتریشـــی در 
ـــه  ـــون دالر ب ـــت 5.۷ میلی ـــال ۲۰۱۹ توانس س
ـــا  ـــان ب ـــج جه ـــماره پن ـــرد ش ـــت  آورد. م دس
پنـــج قهرمانـــی در مســـترز ایندینـــز ولـــز، 
بارســـلونا، کیتزوبـــل، پکـــن و ویـــن 54۹5 
ــال  ــه فینـ ــود بـ ــا صعـ ــد و بـ ــازی شـ امتیـ
ـــم ارزش  ـــی رق ـــب قهرمان روالن گاروس و نای
جوایـــزش از مـــرز ۲۰ میلیـــون دالر عبـــور 

ـــرد. ک
بـــا ایـــن حـــال تیـــم از لحـــاظ ارزش 
جوایـــز فاصلـــه زیـــادی بـــا دیگـــر بـــزرگان 

ــته دارد. ــن رشـ ایـ
ـــال ۱۳۶  ـــن ۱۰ س ـــچ در ای ـــواک جوکووی ن

ـــت. ـــرده اس ـــب ک ـــون دالر کس میلی
رافائـــل نـــادال ۱۱5 میلیـــون دالر بـــه 

دســـت آورده اســـت.
ارزش جوایـــز راجـــر فـــدرر بـــه ۱۲۷.۷ 

می رســـد. دالر  میلیـــون 
از میـــان تنیســـورهایی کـــه در ســـال های 
ــد  ــب کردنـ ــانی کسـ ــج درخشـ ــر نتایـ اخیـ
ــرد.  ــاره کـ ــاری اشـ ــه انـــدی مـ ــوان بـ می تـ
ــه  ــون دالر بـ ــی ۶۱ میلیـ ــور بریتانیایـ تنیسـ

دســـت آورده اســـت.
استن واورینکا ۳۳ میلیون کسب کرد.

نیـــز ۲5  پوتـــرو  مارتیـــن دل  خـــوان 
کـــرد. کســـب  دالر  میلیـــون 

ــت:  ــران گف ــرداری ای ــه ب ــوش وزن ــی پ مل
ــی  ــرداری خداحافظ ــه ب ــدارم از وزن ــت ن دوس
کنــم، امــا احتمــال وقــوع هــر اتفاقــی وجــود 

دارد.
کیانــوش رســتمی، ملــی پــوش دســته 
ــت   ــران، در گف ــرداری ای ــه ب ــرم وزن ۹۶ کیلوگ
ــاره  ــگاران جــوان، درب ــا  باشــگاه خبرن ــو ب و گ
رقابت هــای گزینشــی المپیــک در ســوئیس 
ــیر  ــادی در مس ــختی های زی ــرد: س ــار ک اظه
رســیدن بــه ســوئیس داشــتم. رایزنی هایــی بــا 
ــا  ــی انجــام دادم ت مســئوالن فدراســیون جهان
یــک مســیری بــرای مــن بــاز شــود و بــه هــر 
نحــوی شــده در ایــن بازی هــا شــرکت کنــم و 
وزنــه بزنــم. هیــچ راهــی بــرای شــرکت کــردن 
ــام  ــا تم ــت. ام ــود نداش ــوئیس وج ــن در س م
ــه  ــا وزن ــن بازی ه ــه در ای ــردم ک ــم را ک تالش
ــا  ــا ب ــم و بعد ه ــاز کن ــیری را ب ــا مس ــم ت بزن
ــه  ــن مســابقه را ب ــازات ای ــی مجــدد امتی رایزن

ــاورم. ــت بی دس

تالش من برای حضور در سوئیس، کار 
معمولی نبود

ــال  ــدر احتم ــه چق ــورد اینک ــتمی درم رس
ــش  ــا برای ــازی ه ــن ب ــازات ای ــه امتی دارد ک
محاســبه شــود، بیــان کــرد: مــن چشــمم 
روشــن اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. در رابطــه 
ــه خاطــر آن تــالش کــردم،  ــا چیــزی کــه  ب ب
ــن  ــود. ای ــی نب ــه کار معمول ــم ک ــد بگوی بای
ــت،  ــدا خواس ــر خ ــه اگ ــود دارد ک ــار وج انتظ
قســمت شــد و الیــق حضــور در المپیــک 
ــاق  ــن اتف ــکلی ای ــک ش ــه ی ــودم، ب ۲۰۲۰ ب
ــن  ــرای م ــوئیس ب ــازات س ــد و امتی رخ می ده

ــد. ــد ش ــبه خواه محاس

کیانوش رستمی هیچگاه از شنیدن کلمه 
نه، نمی ترسد

ـــئوالن  ـــال مس ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــورد اینک او درم

ــرش   ــه پذیـ ــر بـ ــی حاضـ ــیون جهانـ فدراسـ
ســـوئیس  بازی هـــای  در  او  امتیـــازات 
ـــد  ـــت نبای ـــچ وق ـــان هی ـــت: انس ـــتند، گف نیس
ــوش  ــد. کیانـ ــه، بترسـ ــه نـ ــنیدن کلمـ از شـ
ـــد.  ـــه، نمی ترس ـــه ن ـــگاه از کلم ـــتمی هیچ رس
تمـــام تالشـــم را انجـــام دادم و می خواســـتم 
ــاز  ــیر بـ ــا مسـ ــن بازی هـ ــور در ایـ ــا حضـ بـ
ــه نمـــی زدم،  ــر در ســـوئیس وزنـ ــد. اگـ بمانـ
بـــه هیـــچ عنـــوان و بـــا هیـــچ رایزنـــی 
بازی هـــا  ایـــن  امتیـــازات  نمی توانســـتم 
ــرداری و  ــه بـ ــیون وزنـ ــرم. از فدراسـ را بگیـ
ـــه  ـــار دارم ک ـــورم انتظ ـــی کش ـــئوالن ورزش مس
مـــن را  کمـــک کننـــد تـــا امتیـــازات ایـــن 

مســـابقه بـــرای مـــن صـــادر شـــود.

همه چیز به دستور فدراسیون جهانی 
بستگی دارد

ایـــن  در  خـــود  عملکـــرد  دربـــاره  او 
ـــه  ـــا ب ـــن بازی ه ـــن در ای ـــت: م ـــابقات، گف مس
ـــش  ـــردم، آزمای ـــی ک ـــه زدن، وزن کش ـــز وزن ج
دوپینـــگ دادم و تمـــام قوانیـــن مربـــوط بـــه 

ــا  ــاال تنهـ ــام دادم. حـ ــابقه را انجـ ــک مسـ یـ
چیـــزی کـــه باقـــی می مانـــد، ایـــن اســـت 
ــن  ــرای مـ ــا بـ ــن بازی هـ ــازات ایـ ــه امتیـ کـ
محاســـبه شـــود. ایـــن موضـــوع بـــه دســـتور 
ــه  ــتگی دارد و البتـ ــی بسـ ــیون جهانـ فدراسـ
برمـــی گـــردد بـــه ایـــن کـــه یـــک کشـــور 
ـــد.    ـــالش می کن ـــکارش ت ـــرای ورزش ـــدر ب چق

می خواهم در 4 المپیک روی سکو بروم
ـــی اش  ـــوع خداحافظ ـــاره موض ـــتمی درب رس
از دنیـــای حرفـــه ای در صـــورت نرفتـــن بـــه 
ـــت  ـــن دوس ـــرد: م ـــح ک ـــک ۲۰۲۰ تصری المپی
دارم در 4 المپیـــک روی ســـکو بـــروم. ایـــن 
ــه  ــک مصاحبـ ــال ۲۰۱۱ در یـ ــرف را سـ حـ
ـــا  ـــده ام. ت ـــم مان ـــم روی حرف ـــوز ه ـــم و هن گفت
بـــه حـــال ۲ مـــدال المپیـــک گرفتـــم. اگـــر 
ـــودم را  ـــدال خ ـــومین م ـــروم، س ـــو ب ـــه توکی ب
کســـب خواهـــم کـــرد و کلکســـیون مدالـــی 
ــده  ــا در آینـ ــم تـ ــل می کنـ ــودم را کامـ خـ
ـــاورم  ـــان بی ـــه ارمغ ـــورم ب ـــرای کش ـــاری ب افتخ

ــم. ــحال کنـ ــا را خوشـ و ایرانی هـ

اگر از حضورم در المپیک جلوگیری شود، 
احتمال وقوع هر اتفاقی وجود دارد

دارنــده مــدال طــالی المپیــک ریــو، تصریــح 
ــرداری  ــه ب ــدارم از وزن ــت ن ــن دوس ــرد: م ک
خداحافظــی کنــم، امــا اگــر از حضــورم در 
ــر  ــوع ه ــال وق ــری شــود، احتم ــو جلوگی توکی
ــر اســت  ــل از آن بهت ــی وجــود دارد و قب اتفاق
کــه همــه چیــز را بــا مــردم در میــان بگــذارم. 
تالشــم ایــن اســت کــه ســالیان ســال در ورزش 
ــه  ــوع را دارم و ب ــن موض ــی ای ــم. آمادگ بمان
تازگــی بدنــم در وزن ۹۶ کیلوگــرم بهتــر شــده 
اســت. ایــن اطمینــان را دارم کــه در مســابقات 
آتــی بهتــر کار خواهــم کــرد. تنهــا چیــزی کــه 
ــث  ــت، بح ــرده اس ــری ک ــن جلوگی در راه م

ــن اســت. ــر وزن م تغیی

فدراسیون در اعزام من به پرو باید 
حرفه ای تر عمل کند

رســتمی دربــاره حضــور در رقابت هــای 
ــن،  ــر م ــه نظ ــرد: ب ــار ک ــرو، اظه ــی پ گزینش
رقابت هــای پــرو، بازی هایــی نیســت کــه نیــاز 
باشــد مــن در آن شــرکت کنــم. بــرای رســیدن 
ــد در  ــاعت بای ــدود ۳5 س ــزی ح ــرو چی ــه پ ب
ــیون  ــه فدراس ــومی ک ــاه س ــم. در ۶ م راه باش
برگــزار  گزینشــی  رقابت هــای  جهانــی 
می کنــد، گزینشــی های زیــادی وجــود دارد 
ــه  ــتند. ب ــد هس ــم ُگل ــیلور و ه ــم س ــه ه ک
ــل  ــر عم ــه ای ت ــد حرف ــیون بای ــرم فدراس نظ
ــیون در  ــم فدراس ــه می دان ــد ک ــد. هرچن کن
ایــن مســئله  تجدیــد نظــر خواهــد کــرد. مــن 
هــم تابــع دســتورات فدراســیون خواهــم بــود و 
همــان چیــزی کــه قــرار بــر انجــام آن اســت،  
ــزی  ــه ری ــوری برنام ــد ط ــم. بای ــام می ده انج
شــود کــه مــن بابت حضــور در هــر مســابقه ای، 
امتیــازات مجمــوع خوبــی داشــته باشــم و 
بــرای ورود بــه المپیــک دچــار کمبــود امتیــاز 

ــوم. نش

کیانوش رستمی:

فدراسیون باید در اعزام من حرفه ای تر عمل کند 

یکـــی از رســـانه های شـــناخته شـــده 
ـــی« در  ـــی دنیزل ـــرد »مصطف ـــه عملک ـــه ب ترکی
ـــه  ـــور پرداخت ـــم تراکت ـــران و تی ـــر ای ـــگ برت لی

ـــت.  اس
ـــور  ـــال تراکت ـــم فوتب ـــا، تی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
رقابت هـــای  دوره  نوزدهمیـــن  در  تبریـــز 
ـــه  ـــان هفت ـــا پای ـــران ت ـــال ای ـــر فوتب ـــگ برت لی
ــدول  ــاز در رده دوم جـ ــا ۱۷ امتیـ ــتم بـ هشـ
رده بنـــدی قـــرار دارد. هدایـــت پرشـــورها در ایـــن 
ـــه ای  ـــی ترکی ـــر عهـــده مصطفـــی دنیزل فصـــل ب
ــرمربی  ــن سـ ــور ایـ ــت. حضـ ــهور اسـ و مشـ
کهنـــه کار باعـــث شـــده تـــا رســـانه های 
ـــرد  ـــتری عملک ـــت بیش ـــا دق ـــز ب ـــه ای نی ترکی

تراکتـــور را زیـــر نظـــر بگیرنـــد.
 TRT امـــروز رســـانه شـــناخته شـــده
SPOR ترکیـــه در گزارشـــی بـــه بررســـی 

ــت:  ــه اسـ ــی پرداختـ ــرد دنیزلـ عملکـ
»مصطفـــی دنیزلـــی کـــه بـــا ســـه تیـــم 
ـــگ  ـــاال در لی ـــان شـــده ح ـــه قهرم ـــزرگ ترکی ب
ـــده  ـــرو ش ـــی روب ـــش بزرگ ـــا چال ـــران ب ـــر ای برت
ـــه  ـــرمربی باتجرب ـــن س ـــت ای ـــا هدای ـــت. ب اس
ـــز در رده  ـــور در تبری ـــم تراکت ـــون تی ـــم اکن ه
ـــور  ـــران حض ـــگ ای ـــی لی ـــدول ۱۶ تیم دوم ج

ـــه  ـــی در هفت ـــت دنیزل ـــت هدای ـــم تح دارد. تی
ـــل  ـــک مقاب ـــر ی ـــت ۲ ب ـــول شکس ـــا قب ـــر ب اخی
ـــه  ـــود را تجرب ـــت خ ـــن باخ ـــت اولی ـــت نف صنع

ـــرد. ک
تراکتـــور تـــا بـــه اینجـــای کار پنـــج 

ـــته و  ـــت داش ـــک باخ ـــاوی و ی ـــروزی، ۲ تس پی
ـــازی  ـــپاهان ۱۸ امتی ـــد از س ـــاز بع ـــا ۱۷ امتی ب
در رده دوم قـــرار دارد. تراکتـــور چهـــار بـــرد 
ــه  ــر بـ ــر صفـ ــک بـ ــه یـ ــا نتیجـ ــود را بـ خـ
دســـت آورده و دیگـــر پیـــروزی بـــا حســـاب 

ـــدران  ـــاجی مازن ـــل نس ـــر مقاب ـــر صف ـــار ب چه
ـــابقه  ـــن مس ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــت آم ـــه دس ب

۲ هفتـــه پیـــش برگـــزار شـــد.
ـــاف  ـــه مص ـــر ب ـــه دیگ ـــد ۲ هفت ـــور بای تراکت
تیـــم صدرنشـــین ســـپاهان بـــرود. دنیزلـــی 
پیـــش از ایـــن، پرســـپولیس را نیـــز هدایـــت 

ـــت.« ـــرده اس ک
ـــه  ــه ای ب ــانه ترکیـ ـــن رسـ ــه ای در ادامـ

معرفـــی تیـــم تراکتـــور پرداخـــت:
تبریـــز  در   ۱۹۷۰ ســـال  در  »تراکتـــور 
تاســـیس شـــد و لقـــب ایـــن تیـــم ایرانـــی 
گرگ هـــای قرمـــز اســـت.هوادار پرتعـــداد 
ـــی در حـــدود  ایـــن تیـــم در بازی هـــای خانگ
ـــد ۳5  ـــا مدعی ان ـــتند. آنه ـــر هس ـــزار نف ۸۰ ه
ـــخ  ـــوز در تاری ـــی هن ـــد ول ـــوادار دارن ـــون ه میلی
ـــه  ـــی ب ـــران قهرمان ـــگ ای ـــود در لی ـــور خ حض
دســـت نیاورده انـــد. بزرگتریـــن موفقیـــت 
ـــل  ـــی فص ـــام حذف ـــی در ج ـــم قهرمان ـــن تی ای

۱4-۲۰۱۳ بـــوده اســـت.
تراکتـــور کـــه مدتـــی بـــا ازطغـــرول 
ســـاغالم هدایـــت می شـــد فصـــل قبـــل بـــا 
ـــدی  ـــدول رده بن ـــم ج ـــاز در رده پنج 5۲ امتی

لیـــگ برتـــر ایـــران قـــرار گرفـــت.

رییــس هیــات والیبــال آذربایجان شــرقی بــا 
ــال  ــم والیب ــت نامشــخص تی ــه وضعی ــاره ب اش
ــت: حضــور تیمــی از  ــز، گف شــهرداری تبری
تبریــز در لیــگ برتــر والبیــال باشــگاه های 

ــادی مواجــه اســت. ــام زی ــا ابه کشــور ب
بــا  گفتگــو  در  اللهــی  فــرج  اهلل  فــرج 
خبرنــگار ایرنــا، آخریــن وضعیــت تیــم والیبــال 
ــرد:  ــه ک ــریح و اضاف ــز را تش ــهرداری تبری ش
ایــن تیــم بــا حمایــت مالــی شــهرداری تبریــز 
ــا  از لیــگ دســته دوم کشــور شــروع کــرد و ب
ــک شــد و  ــی در لیــگ ۲ وارد دســته ی قهرمان
ســپس مجــوز حضــور در لیــگ برتــر را کســب 
کــرد و مــدت ۶ ســال در لیــگ برتــر فعالیــت 

کــرد.
ــز  ــهرداری تبریـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــت  ـــا رعای ـــم را ب ـــن تی ـــاز ای ـــد امتی ـــی توان م
ـــد،  ـــذار کن ـــاز، واگ ـــال امتی ـــی انتق ـــیوه قانون ش
ـــتان  ـــال اس ـــات والیب ـــا هی ـــت: ام ـــار داش اظه
مصـــر اســـت کـــه ایـــن امتیـــاز بـــه پـــاس 
ــان و  ــئوالن و مربیـ ــالش مسـ ــا تـ ــال هـ سـ
ـــد،  ـــی بمان ـــهر باق ـــن ش ـــی در ای ـــان بوم بازیکن
ــود را  ــالش خـ ــام تـ ــات تمـ ــن رو هیـ از ایـ
ـــم  ـــن تی ـــاز ای ـــداری امتی ـــظ و نگه ـــرای حف ب

در تبریـــز انجـــام خواهـــد داد.
شــدن  منتفــی  دربــاره  اللهــی  فــرج 
ــه  ــز ب ــهرداری تبری ــال ش ــاز والیب ــال امتی انتق
ــون  ــق قان ــت: طب ــه، گف ــای ارومی ــم درن تی
فدراســیون والیبــال هــر وقــت تیمــی بخواهــد 
ــد  ــه دســت آورد بای ــری را ب ــم دیگ ــاز تی امتی

تمــام بدهــی هــای تیــم مــورد نظــر را تســویه 
ــد. کن

وی بــا اشــاره بــه بدهــی ۸۰۰ میلیــون 
ــه  ــز ب ــهرداری تبری ــال ش ــم والیب ــی تی تومان
ــی  ــون تومان ــال و ۱۰۰ میلی ــیون والیب فدراس
بــه هیــات والیبــال آذربایجــان شــرقی، افــزود: 
جــدا از ایــن مبالــغ تیــم درنــای ارومیــه حــدود  
۱۱۰ میلیــون تومــان نیــز بایــد بــه خاطــر حــق 
انتقــال و ۱۰۰ میلیــون تومــان نیــز بــه خاطــر 
ــر  ــگ برت ــای لی ــت ه ــرکت در رقاب ــق ش ح
پرداخــت مــی کــرد، کــه ایــن مســایل باعــث 

ــد شــد. انصــراف از خری
والیبــال  هیــات  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اســتان بــه دلیــل حفــظ امتیــاز تیــم والیبــال 

شــهرداری تبریــز در ایــن شــهر بــا تیــم عقــاب 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــا ب ــن روزه ــه ای ــران ک ته
ایــران در مســابقات ارتــش هــای جهــان بــا ۲ 
ــت،  ــرده اس ــرکت ک ــزی ش ــت تبری والیبالیس
ــه شــدن  ــا اضاف ــم ب ــن تی ــا ای ــرد ت ــی ک رایزن
ــام عقــاب تبریــز  ــا ن چنــد نفــر بومــی دیگــر ب
ــه  ــد ک ــور یاب ــر حض ــگ برت ــابقات لی در مس
متاســفانه در جــواب نامــه ای کــه در ایــن 
ــه فدراســیون ارســال شــد، بحــث  خصــوص ب
ــز  ــال شــهرداری تبری ــم والیب ــای تی ــی ه بده

ــد. ــال ش ــن انتق ــع از ای مان
فــرج اللهــی بــا بیــان اینکــه هنــوز فرصــت 
ــال  ــم والیب ــف تی ــن تکلی ــرای تعیی ــی ب زمان
شــهرداری تبریــز وجــود دارد، افــزود: مــا 

همچنــان امیــدوار بــه حفــظ امتیــاز تیــم 
ــتیم. ــز هس ــهر تبری ــهرداری در ش ــال ش والیب

آخریــن صحبــت  داد: طبــق  ادامــه  وی 
هایــی کــه بــا قائــم مقــام شــهرداری تبریــز از 
ــال  ــم والیب ــاکار ســرمربی تی ــادل بن ــق ع طری
شــهرداری تبریــز انجــام دادیــم، قــرار بــر ایــن 
ــل ملــک  ــا تحوی ــز ب ــا شــهرداری تبری شــده ت
بــه جــای بدهــی بــه فدراســیون والیبــال، 
ــه  ــهرداری ب ــم ش ــور تی ــرایط حض ــد ش بتوان
عنــوان تیــم چهاردهــم در لیــگ برتــر والیبــال 

ــد. ــا کن ــور را مهی ــای کش ــگاه ه باش
ــن  ــتان در عی ــال اس ــات والیب ــس هی ریی
حــال گفــت: البتــه ایــن مطلــب در حــد 
صحبــت اســت و معلــوم نیســت قطعــی باشــد.

بــه گــزارش ایرنــا، تیــم والیبــال شــهرداری 
ــادل  ــت ع ــا هدای ــته ب ــال گذش ــه س ــز ک تبری
ــه  ــرد ب ــدا ک ــر حضــور پی ــگ برت ــاکار در لی بن
دلیــل مشــکالت مالــی در نیــم فصــل تعــدادی 

ــان خــود را از دســت داد. از بازیکن
ــرای  ــز ب مســئوالن باشــگاه شــهرداری تبری
ــته  ــا در رش ــد ت ــم گرفتن ــاری تصمی ــال ج س
ــاه  ــرداد م ــد و در خ ــم داری نکنن ــال تی والیب
ــگ  ــور در لی ــود را از حض ــراف خ ــال انص امس

ــد.  ــالم کردن اع
پوشــش  تحــت  هــای  تیــم  واگــذاری 
ــی صــورت می گیــرد  ــز در حال شــهرداری تبری
مختلــف  هــای  رده  و  هــا  رشــته  در  کــه 
باشــگاهی کشــور، شــهرداری هــای ایــران تیــم 

داری مــی کننــد.

گزارش TRT SPOR ترکیه از 
تراکتور؛ دنیزلی در مسیر قهرمانی

حضور لیگ برتری والیبال تبریز در هاله ای از ابهام

روانشناسی

 آموزش شجاعت به کودکان  

کودکان را تشـویق کنید شـجاع باشـند: از 
تشـویق و ترغیـب غفلـت نکنیـد. بـه کـودک 
چـرا  باشـد،  شـجاع  می توانـد  کـه  بگوییـد 
شـجاعی  شـخصیت های  از  چیـزی  او  کـه 
از  او  بـرای  نـدارد.  کـم  می شناسـد  کـه 
شـخصیت های شـجاع مـورد عالقـه اش مانند 
شـخصیت های کتـاب هـا، کارتون هـا و فیلم 
مثـال  شـجاعت  نمونه هـای  عنـوان  بـه  هـا 
بزنیـد )البتـه شـخصیت هایـی که بـا فرهنگ 
و سـبک زندگـی مـا سـازگار باشـند(، این به 

معنـای مقایسـه کـردن نیسـت.
بـه شـجاعت نکنیـد: تـرس  او را مجبـور 
کـودک از نـگاه شـما افراطـی یا غیـر منطقی 
اسـت امـا از دیـد خـود او کامـاًل بـه جـا و 
او  کـردن  مجبـور  بنابرایـن  اسـت.  درسـت 
بـه انجـام کاری کـه از آن مـی ترسـد مثـاًل 
قـرار دادن او در یـک اتـاق تاریک، مـی تواند 
موجـب وارد شـدن صدمـات روانی بیشـتر به 

او بشـود. 
او را تحقیر و سرزنش نکنید

فـرق ترس هـای بزرگترهـا با کـودکان در 
انـدازه تـرس هـا اسـت واگرنـه همـه انسـان 
هـا چـه بـزرگ و چـه کوچـک تـرس هایـی 
را تجربـه مـی کننـد. پـس به جای سـرزنش 
کـردن و تحقیـر کـردن او بـا او همدلی کنید 
و بـرای مثـال بـه او بگوییـد کـه شـما هم در 
کودکـی تـان از چیزهایـی مـی ترسـیدید اما 
کـم کـم یـاد گرفتیـد چگونـه دیگـر از آنهـا 

. سید نتر
خـوب گـوش کنیـد: اگـر کودکتـان نیـاز 
بـه حـرف زدن دارد، بایسـتید و بـه چیـزی 
کـه بـرای گفتـن دارد خـوب گـوش دهیـد. 
افـکارش،  کـه  کنـد  احسـاس  دارد  نیـاز  او 
مهـم  نظراتـش  و  خواسـته ها  احساسـاتش، 
هسـتند. بـه او کمـک کنیـد بـا نام گذاشـتن 
روی احساسـاتش بـا آنهـا راحـت کنـار بیاید.

خودتـان شـجاع باشـید: شـما مهمتریـن 
الگـوی کودکتان هسـتید، پس اگـر از چیزی 
مـی ترسـید هر چه زودتـر بر آن غلبـه کنید. 
از تـرس تـا عمل: بـه فرزندتان یـاد بدهید 
کـه حتـی پـس از پذیرفتـن چیزهایـی که از 
بـا آنهـا می ترسـد، ممکـن اسـت  رویارویـی 
بیایـد. سـراغش  بـه  ناتوانـی   حـس  بازهـم 

امـا شـهامت واقعـی مهارتـی ذهنی اسـت نه 
احساسـی. بـه عبارتی الزم اسـت با مشـاهده 
و تفکـر، بـر تکانه هـای احساسـی خـود غلبـه 

کنـد. البتـه گفتنش آسـان اسـت.
روی  را  خـود  ترس هـای  همـه  می توانـد 
 : کنـد  اولویت بنـدی  و  فهرسـت  کاغـذ 
وزنه هـای  اسـت.با  وزنه بـرداری  زمـان  حـاال 
بـه  رفتـه  رفتـه  و  کنـد  شـروع  سـبک تر 
اول  بنابرایـن  رو  آورد.  سـنگین تر  وزنه هـای 
بـرود؛  خـود  کم اهمیت تـر  ترس هـای  سـراغ 
مثـاًل از صحبـت در یـک جمـع کوچـک تـا 
اینکـه بتوانـد در بیـن هـزار نفـر سـخنرانی 
کند.ایـن رونـد تدریجـی دو فایـده دارد. یکی 
کاری  انجـام  از  گذشـته  دیگر ماننـد  اینکـه 
بخصـوص فـرار نخواهـد کـرد و دیگـر اینکـه 
بـا  آینـده  در  تـا  می دهـد  عـادت  را  خـود 

کنـد. عمـل  بیشـتری  شـهامت 
بـا کـودک خـود همدلـی کنیـد: تربیـت 
فرزنـد شـجاع قواعـد و اصولـی دارد و بایـد 
بدانیـد کـه ترس هـا در هر کودکی بـا دیگری 
متفـاوت اسـت و هـر کودکـی نسـبت به یک 
چیـز متفـاوت عکـس العمـل نشـان می دهد. 
مهم تریـن نکتـه بـرای تربیـت فرزنـد شـجاع 
شـناخت راه  حل هـای هوشـمندانه و اصولـی 
از  یکـی  اسـت.  ترس هـا  ایـن  بـا  برخـورد 
بهتریـن راه هـای برخـورد اصولی بـا ترس در 
کـودکان »همدلـی« کـردن بـا آن هـا اسـت. 
هرگـز بـه حال کودک تاسـف نخوریـد و برای 
او دلسـوزی نکنیـد، کـودکان خیلـی خـوب 

تفـاوت همدلـی و دلسـوزی را می فهمنـد.
صحبـت بـا کـودک از ترس هایـش: اغلـب 
والدیـن در صحبت هایـی کـه با یکدیگـر دارند، 
تصـور می کننـد یکـی از راه هـای تربیـت فرزند 
شـجاع و مقابلـه بـا ترس ها در کودک شـان این 
اسـت که کودک را مجبور کننـد از ترس هایش 
صحبـت کنـد. اغلـب فشـار آوردن بـه کـودک 
بـرای حـرف زدن از ترس هایش باعث می شـود 

که احسـاس ناخوشـایندی داشـته باشد. 
تـرس اجتماعـی و برخـورد بـا آن: تـرس 
اهمیـت  بـا آن بسـیار  برخـورد  اجتماعـی و 
دارد کـه بدانیـد چـه چیـز باعث ایجـاد ترس 
ایـن  از  در کودکتـان می شـود و اصـال چـرا 
موضـوع می ترسـد. اگـر کودکی مثال از سـگ 
بترسـد، احتمـال اینکـه والدینـش او را با یک 
عالمـه سـگ روبـه رو کنند تـا به اصطـالح با 

ترسـش رو بـه رو شـود، بسـیار کم اسـت.
بگذارید ریسـک کند: به فرزندتـان بیاموزید 
حتـی اگـر نتیجـه نهایـی آنچـه انتظـارش را 
داشـته، نباشـد، اینکـه راه مـورد عالقه خـود را 
انتخـاب و بـرای انجام آن تالش کند، ارزشـمند 
اسـت و بخـش زیـادی از کار را پیمـوده اسـت 
امـا ایـن تفکـر مخصـوص افـرادی اسـت کـه 
اعتمادبه نفـس دارنـد و از بـه نتیجـه نرسـیدن 
در  کنیـد  ترغیـب  را  فرزندتـان  نمی ترسـند. 
فعالیت هـای گروهی در مدرسـه  مانند عضویت 
در تیم هـای ورزشـی، گروه هـای موسـیقی یـا 

حتـی گروه هـای علمـی شـرکت کنـد.
منبع: بیتوته
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اوقات شرعی شهر تبریز

ــون وکالی اســتان آذربایجــان شــرقی  حســین شــربیانی، رئیــس کان
طــی مصاحبــه مطبوعاتــی خــود بــا خبرنــگاران در حاشــیه دهمیــن  دوره 
ــداف  ــرقی، اه ــان ش ــای آذربایج ــزاری ه ــات و خبرگ ــگاه مطبوع نمایش
حضــور کانــون در نمایشــگاه را اعــالم کــرده و بــه تشــریح دســتاوردها و 

اقدامــات نهــاد تحــت مدیریــت خویــش پرداخــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی کانــون وکالی آذربایجــان شــرقی، حســین 
شــربیانی مهــم  تریــن  اهــداف حضــور کانــون در ایــن نمایشــگاه را 
شناســاندن هرچــه بیشــتر نهــاد وکالــت بــه جامعــه عنــوان  کــرد و تاکیــد 
نمــود کــه ایــن حــق مــردم اســت تــا بداننــد کــه عــالوه بــر اینکــه وکال 
ــز  ــای وکال نی ــود کانون ه ــد، خ ــاع می کنن ــود دف ــن خ ــوق موکلی از حق
همــواره مدافــع حقــوق مــردم بــوده و همیشــه در کنــار آن هــا هســتند.

ــه  ــردم ب ــه م ــگ مراجع ــای فرهن ــزوم ارتق ــر ل ــد ب ــا تاکی ــان ب ایش
ــی،   ــی حقوق ــاب از خــود درمان ــی و اجتن ــات حقوق ــن اقدام وکال در حی
شناســاندن تفاوت هــای بیــن وکالی کانــون و موسســات حقوقــی 
غیرمجــاز را یکــی دیگــر از اهــداف حضــور در نمایشــگاه توصیــف کــرده و 
تاکیــد کــرد کــه مــردم بایــد مشــورت و انجــام امــور حقوقــی خــود را بــه 
متخصصیــن حقوقــی کــه همــان وکالی دادگســتری هســتند بســپارند و 
عنــوان نمــود کــه مــردم بــا دانســتن ایــن موضــوع کــه وکال حــق تبلیــغ 
ندارنــد، فریــب تبلیغــات رنگارنــگ و اغــوا کننــده موسســات حقوقــی را 
نخواهنــد خــورد و بــر لــزوم جلوگیــری از سواســتفاده ایــن موسســات از 
عــدم آگاهــی مــردم تاکیــد کردنــد، چــرا کــه ایــن موسســات بــه نوعــی 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــردم سوء اس ــاد م از اعتم
ــر  ــا تاکیــد ب ــون  وکالی دادگســتری آذربایجــان  شــرقی ب رئیــس کان
ــون وکالی  ــون، شناســاندن مرکــز داوری کان پتانســیل مرکــز داوری کان
ــن حضــور  ــه را یکــی  دیگــر  از اهــداف ای ــه جامع دادگســتری اســتان ب
دانســته و  ابــراز امیــدواری کــرد تــا مــردم بجــای ارجــاع دعــاوی خــود 
بــه داوری افــراد غیــر حقوقــی و موسســات غیرمتخصــص، حــل و فصــل 
ــه داوری داوران حقوقــدان و  اختالفــات ناشــی از قراردادهــای خــود را ب

متخصــص کانــون ارجــاع نماینــد.

وی بــا تشــریح و معرفــی خدماتــی کــه وکالی کانــون در طــول ســال 
در قالــب مشــاوره های رایــگان و وکالت هــای معاضدتــی و تســخیری بــه 
افــراد کــم بضاعــت جامعــه ارائــه می دهنــد، ایــن نــوع از ارائــه خدمــات 
ــر  ــی نظی ــه مــردم پیشــه هــای مشــابه ب ــگان ب ــی رای ــی معاضدت حقوق
توصیــف و عنــوان نمودنــد کــه واحــد معاضــدت کانــون وکالی اســتان در 
ایــن فقــره بــه وظایــف خــود در ســطحی باالتــر از مقــرره هــای قانونــی 
عمــل مــی کنــد و ایــن امــر نشــانگر توجــه عمیــق کانــون هــای وکال بــه 

حقــوق مــردم  اســت.

رئیــس کانــون وکالی اســتان  در پاســخ بــه ایــن ســوال خبرنــگاران 
کــه تعــداد وکیــل در ایــران را در مقایســه بــا ســایر کشــورها را چگونــه 
ارزیابــی مــی کنیــد، عنــوان نمــود: در مقــام قیــاس کشــورها را بایــد بــا 
ــا سیســتم  ــه اساس ــرا ک ــرد، چ ــود مقایســه ک ــراز خ ــم ت کشــورهای  ه
ــفرهایی  ــه س ــر ب ــی در کل نظ ــت، ول ــاوت اس ــورها متف ــی کش قضای
ــا  ــته و ب ــوار داش ــورهای همج ــای وکالی کش ــه کانون ه ــرا ب ــه اخی ک
ــی  ــیایی و اروپای ــف آس ــور مختل ــه ۲5 کش ــک ب ــون نزدی ــای کان روس
دیــدار کرده ایــم، تعــداد وکیــل در ایــران در حــد نیــاز و نرمــال هســت 

و بــه نســبت جمعیــت ایــران در برخــی کشــورها تعــداد وکیــل از ایــران 
ــر اســت. بیشــتر و در برخــی کشــور هــا کمت

ــل  ــه وکی ــکار ب ــجوی بی ــل دانش ــه تبدی ــد بر اینک ــا تاکی ــان ب ایش
ــد  ــوان  نمودن ــی دارد، عن ــای فراوان ــر مفســده ه ــن ام ــر نیســت و  ای هن
ــت رســیدگی های  ــای کیفی ــه در خصــوص تســریع و ارتق ــه آنچــه ک ک
قضایــی و حتــی کاهــش آمــار ورودی پرونده هــای قضایــی اهمیــت دارد، 

ــه وکیــل اســت. تعــداد وکیــل نیســت، بلکــه فرهنــگ مراجعــه ب
ــی  ــور حقوق ــل در ام ــه وکی ــه ب ــگ مراجع ــه فرهن ــی مادامی ک  یعن
ــت  ــل اهمی ــداد وکی ــودن تع ــاد ب ــا زی ــم ی ــده، ک ــه نش ــردم نهادین م
ــی  ــت ول ــی هس ــداد کاف ــه تع ــل ب ــا وکی ــور م ــدارد. در کش ــزایی ن بس
فرهنــگ مراجعــه بــه وکیــل بســیار کمتــر  از حــد نرمــال اســت. 
بخشــی از ایــن ایــراد متوجــه خــود کانــون هــای وکالســت کــه در امــر 
ــه  ــن نقیص ــی از ای ــش اعظم ــد، و بخ ــرده ان ــی ک ــازی کوتاه فرهنگ س
هــم متوجــه رســانه ها بویــژه رســانه ملــی اســت کــه فرهنــگ مراجعــه 
ــاد  ــه نه ــوارد علی ــاره ای م ــی در پ ــرده و حت ــج نک ــل را تروی ــه وکی ب
ــت  ــوده اس ــن نم ــه وکال بدبی ــبت ب ــردم را نس ــغ و م ــم تبلی ــت ه وکال
ــه تبلیغــات ســو دامــن گیــر آحــاد مــردم مــی  ــی فاســد اینگون کــه تال
شــود کــه بــا عــدم مراجعــه بــه وکال، از تامیــن و احقــاق حقــوق قانونــی 

ــد. ــی  مانن ــاز م ــش ب خوی
ـــتان  ـــت اس ـــه وکال ـــتان، جامع ـــتری اس ـــون  وکالی دادگس ـــس کان رئی
را جـــزو پاکدســـت تریـــن اقشـــار جامعـــه دانســـته و عنـــوان نمـــود 
در سیســـتم  اداره کانـــون هـــای وکالی دادگســـتری خـــود انتظامـــی 
ـــای وکالی  ـــی، کانون ه ـــود انتظام ـــن خ ـــتای ای ـــت و در راس ـــم اس حاک
ـــی وکال  ـــات احتمال ـــه تخلف ـــی ب ـــرا و دادگاه انتظام ـــتری در دادس دادگس
بـــدون  هیـــچ  اغماضـــی رســـیدگی می کننـــد و در طـــول ســـه ســـال 
ـــه چنـــد وکیـــل  دادگســـتری نیـــز ابطـــال شـــده اســـت کـــه  گذشـــته پروان
ـــات  ـــا تخلف ـــورد ب ـــای وکال در برخ ـــون ه ـــت کان ـــانگر  جدی ـــر  نش ـــن  ام ای
اســـت و  ایـــن اقـــدام ســـند محکمـــی بـــر ســـالمت جامعـــه وکالـــت 

ـــد. ـــی باش ـــتان م اس

رییــس ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان این کــه نیمــی از میلیاردرهای 
کشــور مالیــات نمی دهنــد گفــت: فرآینــد شناســایی و وصــول مالیــات از 
میلیاردرهــای دارای فــرار مالیاتــی و بــدون پرونــده در ســازمان مالیاتــی 

آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش تســنیم، امیدعلــی پارســا بــا اشــاره بــه درآمــد میلیــاردی 
ــن  ــت: ای ــا گف ــط آن ه ــات توس ــت مالی ــدم پرداخ ــر و ع ــزار نف ۳۰۰ ه
ــد و بیــش از 5۰ درصــد  ــات دارن ــد مشــمول مالی ــاردر درآم ــراد میلی اف
آن هــا مــؤدی مالیاتــی نیســتند؛ در واقــع ایــن افــراد در ســازمان امــور 
ــا  ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــه در س ــد البت ــده ای ندارن ــچ پرون ــی هی مالیات
ــز را  ــوی تمرک ــا اطــالع ثان ــم، ت ــار داری ــه در اختی ــی ک ــن اطالعات همی
بــه روی پرونده هایــی برده ایــم کــه ۲۰ میلیــارد تومــان بــه بــاال هســتند 

ــالع  ــز اط ــتان ها نی ــه اس ــام و ب ــات الزم انج ــه اقدام ــن زمین و در همی
داده شــده اســت.

رییــس ســازمان امــور مالیاتــی ادامــه داد: تعــداد پرونده هــای بــاالی 
۲۰ میلیــارد تومــان بالــغ بــر 4 هــزار و ۳۷۶ پرونــده اســت کــه ۲ هــزار و 
5۱ فــرد دارای پرونــده هســتند کــه در حــال پیگیــری و تشــکیل پرونــده 
ــده  ــراد دارای پرون ــر اف ــتر ب ــارت بیش ــده و نظ ــد پرون ــراد فاق ــرای اف ب
ــروت اخــذ شــود چــرا کــه  ــا ث ــات مناســب ب ــا از آن هــا مالی هســتیم ت
تمــام افــراد بایــد مناســب بــا ثــروت و هزینه هــا مالیــات پرداخــت کننــد 

و در اداره کشــور ســهیم باشــند.
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــای تهران ــهم میلیاردره ــه س ــع ب ــا راج پارس
در صورتــی کــه تمــام پرونده هــا را در نظــر بگیریــم، ۳5 درصــد از 
ــراد  ــهم اف ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــران اس ــا در ته پرونده ه
ــان و  ــارد توم ــاالی ۲۰ میلی ــای ب ــه پرونده ه ــی در زمین ــاردر تهران میلی
بــاالی ۲۰۰ میلیــارد تومــان به ترتیــب 45 و 5۰ درصــد اســت؛ در کشــور 
بالــغ بــر ۱۰ اســتان محــروم و کمتربرخــوردار صرفــاً ۰.5 از پرونده هــا را 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ب
ــر  ــرد: ب ــد ک ــی تأکی ــای مالیات ــا فراره ــورد ب ــوص برخ وی در خص
ــی رود و  ــمار م ــرم به ش ــی ج ــرار مالیات ــه ف ــر گون ــون، ه ــاس قان اس
مطابــق مــاده ۲۷4 ایــن جــرم پیگردهــای مالــی و غیرمالــی را به دنبــال 
ــات  ــول مالی ــی و وص ــده، بررس ــکیل پرون ــال تش ــون در ح دارد؛ هم اکن
حقــه هســتیم و بــا توجــه بــه همگرایــی و اجماعــی کــه توســط قــوای 
ســه گانه و کمــک دســتگاه های اجرایــی ایجــاد شــده، امیــدوار هســتیم 

ــم. ــت وصــول کنی ــاس اس ــه حق الن ــه را ک ــات حق ــا مالی ت

معـاون قوانیـن مجلـس با تاکید بـر اینکه لوایح دولـت در حوزه مبـارزه با 
فسـاد اداری می تواند موثر باشـد، گفت: خالء قانونی مشـکل مقابله با فسـاد 

نیسـت بلکه عدم نظارت و دخالت بی موقع ریشـه فسـاد در کشـور اسـت. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، حسـین میرمحمـد صادقی با اشـاره بـه قانون 
ارتقـاء نظـام سـالمت اداری و مقابلـه با فسـاد، گفت: این قانـون به صورت 
آزمایشـی در حـال اجـرا اسـت، اجـرای آزمایشـی یـا دائمـی تاثیـری در 
اجـرای قانـون یـا اثرگـذاری آن ندارد، قانـون ارتقاء نظام سـالمت اداری و 
مقابله با فسـاد بازدارنده اسـت به شـرطی که کامل و درسـت اجرا شـود، 

در ایـن صـورت می توانـد مسـائل را حـل و فسـاد اداری را کاهش دهد.
الیحه شفافیت در مبارزه با فساد موثر خواهد بود

معـاون قوانیـن مجلـس شـورای اسـالمی در ادامـه سـه الیحـه ای کـه 
دولـت بـا هـدف مبارزه با فسـاد در دسـت تدویـن و بررسـی دارد، تصریح 
کـرد: الیحـه شـفافیت به مجلس رسـیده، اعالم وصول شـده و در دسـتور 
کار بررسـی کمیسـیون قضایـی و حقوقـی قرار گرفته اسـت. این الیحه در 
مبـارزه بـا فسـاد موثـر خواهد بـود البته در خصـوص مقابله با فسـاد بیش 

از آنکـه خـالء قانونـی وجود داشـته باشـد از عـدم نظارت رنـج می بریم.
انتقاد از تعدد سیستم های نظارتی 

ــدازه  ــه ان وی افــزود: ســیتم های نظارتــی بایــد تقویــت شــوند زیــرا ب
کافــی تقویــت نشــده و ارتقــاء پیــدا نکردنــد، تعــدد سیســتم های 
ــتگاه  ــر دس ــه ه ــن وظیف ــرده بنابرای ــاد ک ــکالتی ایج ــز مش ــی نی نظارت

ــود. ــفاف ش ــخص و ش ــد مش ــی بای نظارت
خالء قانون دلیل شکل گیری فسادهای افسارگسیخته کنونی نیست

 میرمحمــد صادقــی در ادامــه گفــت: الیحــه مدیریــت تعــارض منافــع 

ــور از آن تحــت  ــه رئیس جمه ــی و الیحــه دیگــری ک ــات عموم در خدم
عنــوان مبــارزه بــا فســاد یــاد کــرده می توانــد بــه مجلــس بیایــد قطعــا 
ایــن لوایــح هــم در بهبــود اوضــاع تاثیــر گــذار اســت امــا فســادی کــه 
ــواردی  ــفانه در م ــت، متاس ــون نیس ــالء قان ــل خ ــه دلی ــده ب ــاد ش ایج
ــود  ــون انجــام شــده اســت، در نب ــی خــالف قان ــون اقدام ــا وجــود قان ب

نظــارت نیــز جلــوی فســاد گرفتــه نشــده اســت.
معــاون قوانیــن مجلــس شــورای اســالمی، افــزود: متخلفــان پس از ســوء 
اســتفاده  بســیار و پــس از گذشــت مــدت طوالنــی بــا اختالس هــای فــراوان 
از ایــران فــرار کــرده و مــا تــازه بــه فکــر مقابلــه بــا فســاد یــا مفســد افتادیم. 
در حقیقــت عــدم نظــارت و دخالــت بی موقــع دلیــل افزایــش فســاد اســت 

کــه عــالوه بــر قانونگــذاری بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

 رئیس کانون وکالی استان آذربایجان شرقی:

برخی از موسسات حقوقی غیرمجاز از اعتماد مردم سو استفاده می کنند

عدم نظارت و دخالت بی موقع ریشه فساد در کشور استنصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی دهند 

ـــان  ـــتانداری آذربایج ـــل اس ـــد غیرعام ـــرکل پدافن مدی
شـــرقی بـــا بیـــان این کـــه حمـــالت ســـایبری در 
ـــدود  ـــه ح ـــت: روزان ـــت، گف ـــاد اس ـــیار زی ـــا بس ـــتان م اس
ـــد  ـــتان رخ می ده ـــایبری در اس ـــه ی س ـــزار حمل ـــج ه پن
ـــدام  ـــچ ک ـــون هی ـــازی تاکن ـــون س ـــل مص ـــه دلی ـــی ب ول

ـــت. ـــوده اس ـــذار نب ـــایبری اثرگ ـــالت س از حم
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمـــد باقـــر آقایـــی در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگاران، بـــا بیـــان این کـــه تاکنـــون 
ـــایبری  ـــدی س ـــه ی ج ـــه حمل ـــورهای بیگان ـــوی کش از س
ــام نشـــده اســـت، گفت:کشـــور  ــا انجـ بـــه اســـتان مـ
ــه  ــایبری بـ ــالت سـ ــه حمـ ــود کـ ــی بـ ــکا مدعـ آمریـ
ــد  ــق رصـ ــی طبـ ــت ولـ ــام داده اسـ ــا انجـ ــور مـ کشـ
ــه ی  ــون نتوانسته اســـت حملـ ــد غیرعامـــل تاکنـ پدافنـ

ســـایبری بـــه کشـــور مـــا انجـــام دهـــد.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه ی پدافنــد غیرعامل 
در هشــتم آبــان مــاه، اظهــار کــرد: امســال شــعار هفتــه ی 
پدافنــد غیرعامــل » مقاومــت، بازدارندگــی و رونــق 
ــتورالعمل های  ــی دس ــذاری شــده و تمام ــام گ ــد« ن تولی
بــه  غیرعامــل  پدافنــد  نکوداشــت  هفتــه  اجرایــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان ارائ ــی اس ــتگاه های اجرای دس
وی رســـالت واهـــداف اصلـــی پدافنـــد غیرعامـــل را 
ــاخت های  ــردم و زیرسـ ــوال مـ ــان، امـ ــت از جـ صیانـ
ـــت  ـــت: حفاظ ـــت و گف ـــور دانس ـــاس کش ـــی و حس حیات
ـــالت  ـــزو رس ـــور ج ـــی کش ـــی و حاکمیت ـــام مدیریت از نظ
ـــت،  ـــور اس ـــل در کش ـــد غیرعام ـــی پدافن ـــداف اصل و اه
ـــم کشـــور آســـیب  ـــر ســـاخت مه ـــم زی ـــد اجـــازه دهی نبای
ـــازی و  ـــون س ـــتای مص ـــل در راس ـــد، پدافندغیرعام ببین

ایمـــن ســـازی ایـــن زیرســـاخت ها گام برمـــی دارد.
ـــدو  ـــل از ب ـــد غیرعام ـــه پدافن ـــان این ک ـــا بی ـــی ب آقای
ـــرای  ـــه ب ـــان های اولی ـــود دارد و انس ـــان وج ـــت انس خلق
ـــی  ـــات وحش ـــر حیوان ـــود در براب ـــاع از خ ـــت و دف حفاظ
از پدافنـــد غیرعامـــل بهره منـــد می شـــدند، گفـــت: 
ــود  ــد از خـ ــیب ها بایـ ــدات و آسـ ــر تهدیـ ــا در برابـ مـ
ـــوع اســـت،  ـــدات دو ن ـــر تهدی ـــاع در براب ـــم، دف ـــاع کنی دف
ـــلیحات  ـــزات و تس ـــتفاده از تجهی ـــا اس ـــوع اول ب ـــاع ن دف
ــال  ــت سـ ــی هشـ ــه طـ ــود کـ ــام می شـ ــی انجـ نظامـ

ـــم . ـــه کردی ـــاع را تجرب ـــوع دف ـــن ن ـــدس ای ـــاع مق دف
ــه  ــوط بـ ــاع مربـ ــوع دفـ ــن نـ ــه داد: دومیـ وی ادامـ
ـــتفاده از  ـــدون اس ـــه ب ـــت ک ـــل اس ـــد غیرعام ـــاع پدافن دف
ـــل  ـــوان آن را در مقاب ـــی می ت ـــزات نظام ـــلحه و تجهی اس

تهدیـــدات و آســـیب ها اجـــرا کـــرد، ایـــن نـــوع دفـــاع 
هزینه تریـــن  کـــم  و  عاقالنه تریـــن  فطری تریـــن، 
دفـــاع اســـت کـــه بایـــد در زمـــان آرامـــش بنیـــه ی 

دفاعـــی آن را تقویـــت کـــرد.
ــان  ــتانداری آذربایج ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
ــیار  ــکل بس ــه ، ش ــه حمل ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ش
ضعیــف جنــگ بــوده و دفــاع نشــانگر بخــش قــوی جنــگ 
اســت، گفــت: کســی کــه اولیــن ضربــه را می زنــد برنــده 
ــه را تحمــل و از  نیســت، بلکــه کســی کــه آخریــن ضرب

ــت. ــده اس ــد، برن ــاع می کن ــود دف خ
وی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت پدافنـــد غیرعامـــل در 
ـــوری  ـــتراتژیک  جمه ـــت اس ـــه موقعی ـــه ب ـــا توج ـــور ب کش
اســـالمی و داشـــتن مـــرز بـــا کشـــورهای نـــه چنـــدان 
پایـــدار، گفـــت: بایـــد بـــرای هـــر شـــرایط بحرانـــی و 
حـــوادث آمـــاده شـــویم، متاســـفانه پدافنـــد غیرعامـــل 
در کشـــور بـــا تاخیـــر تشـــکیل یافتـــه اســـت و بایـــد 
بـــا انجـــام اقدامـــات جهشـــی ایـــن تاخیـــر را جبـــران 

کنیـــم.
ــکار  ــه ی افـ ــروزه صحنـ ــه امـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ
عمومـــی بـــه صحنـــه ی جنـــگ تبدیـــل شـــده اســـت، 
ــده  ــه برنـ ــن صحنـ ــد در ایـ ــانی می تواننـ ــت: کسـ گفـ
ـــد،  ـــذب کن ـــود ج ـــه خ ـــی را ب ـــکار عموم ـــه اف ـــوند ک ش
امـــروزه مهم تریـــن هـــدف دشـــمن نفـــود فرهنگـــی، 
ــری از  ــره گیـ ــا بهـ ــه بـ ــری و سیاســـی اســـت کـ فکـ

ــد. ــه آن دســـت یابـ ــد بـ جنـــگ نـــرم می خواهـ
آقایـــی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه پدافنـــد غیرعامـــل 
بـــدون رســـانه نمی توانـــد همـــه گیـــر باشـــد، گفـــت:  

ـــی  ـــت و حیات ـــا در خصـــوص اهمی ـــفانه در کشـــور م متاس
ـــن  ـــدارد و ای ـــی اجمـــاع نظـــر وجـــود ن ـــکار عموم ـــودن اف ب
ـــرورت  ـــم، ض ـــدی ببینی ـــیب ج ـــده آس ـــث ش ـــل باع عام
دارد رســـانه ها نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع حساســـیت 

ـــند. ـــته باش ـــادی داش زی
ــا بیــان این کــه تمامــی دســتگاه های اجرایــی را  وی ب
موظــف بــه اجــرای مانــور قطعــی بــرق کرده ایــم، افــزود: 
ــتگاه های  ــور در دس ــن مان ــته ای ــال گذش ــد س ــی چن ط
اجرایــی اســتان اجــرا می شــود کــه براســاس ایــن مانــور 
ــرق  ــور ب ــه ژنرات ــز ب ــی مجه ــتگاه های اجرای ــر دس اکث
ــن  ــی ضم ــرایط بحران ــتند در ش ــال توانس ــده  و امس ش
تامیــن بــرق خــود در صــورت نیــاز بــرق محوطــه ی خــود 

را نیــز تامیــن کننــد
ـــانه ای در  ـــد رس ـــم پدافن ـــنهاد می کن ـــزود: پیش وی اف
حوزه هـــای زیســـتی، ســـایبری، شـــیمیایی و کالبـــدی 

ـــد. ـــکیل یاب تش
ـــان  ـــتانداری آذربایج ـــل اس ـــد غیرعام ـــرکل پدافن مدی
ـــل  ـــد غیرعام ـــه برنامه هـــای پدافن ـــاره ب ـــرقی بـــا اش ش
عامـــل،  پدافنـــد غیـــر  در هفتـــه ی گرامیداشـــت 
ــی  ــاده روی عمومـ ــه پیـ ــی از جملـ ــت: برنامه هایـ گفـ
ــازی  ــازی و آگاه سـ و خانوادگـــی جهـــت فرهنـــگ سـ
ـــاری  ـــال ج ـــاه س ـــان م ـــم آب ـــه، ده ـــردم در روز جمع م
در کـــوه عـــون بـــن علـــی تبریـــز برگـــزار می شـــود، 
ـــام  ـــی انج ـــانی کاف ـــالع رس ـــی و اط ـــر آگاه ـــدم اگ معتق
شـــود، قطعـــا توانایـــی ایجـــاد شـــده و ایـــن عوامـــل 

منجـــر بـــه بازدارندگـــی خواهـــد شـــد.
ــا گرامیداشـــت  ــان بـ ــه همزمـ ــان این کـ ــا بیـ وی بـ

هفتـــه ی پدافنـــد غیرعامـــل رزمایش هـــا و مانورهـــای 
مختلـــف بـــا موضوعـــات متفـــاوت در شهرســـتان هـــا 
برگـــزار می شـــود، گفـــت: ۱۱ کارگـــروه فعـــال در 
اســـتان وجـــود دارد کـــه اعضـــای آن از دســـتگاه های 

اجرایـــی تشـــکیل شـــده اســـت.
ـــب  ـــرقی قط ـــان ش ـــه آذربایج ـــان این ک ـــا بی ـــی ب آقای
تولیـــد کننـــده ی مـــواد شـــیمیایی اســـت، گفـــت: بـــا 
ـــاده ی  ـــرقی در ج ـــان ش ـــری آذربایج ـــه قرارگی ـــه ب توج
تزانزیتـــی مـــواد شـــیمیایی، قـــرارگاه شـــیمیایی 
در اســـتان تشـــکیل شـــد، همچنیـــن در راســـتای 
ــکار  ــه ی راهـ ــتگاه ها و ارائـ ــدات دسـ ــایی تهدیـ شناسـ
تخصصـــی  تیم هـــای  اجرایـــی  دســـتگاه های  بـــه 
ســـایبری، زیســـتی و شـــیمیایی و کالبـــدی در اســـتان 

نیـــز تشـــکیل شـــده اســـت.
ـــل  ـــد غیرعام ـــع پدافن ـــرح جام ـــه ط ـــان این ک ـــا بی وی ب
ــا  ــی پروژه هـ ــزود: تمامـ ــت، افـ ــن اسـ ــت تدویـ در دسـ
ـــون  ـــند، تاکن ـــل باش ـــد غیرعام ـــت پدافن ـــد دارای پیوس بای
ـــت،   ـــده اس ـــایی ش ـــه شناس ـــن زمین ـــرکت در ای ـــت ش هف
ــازه ی  ــل اجـ ــد غیرعامـ ــت پدافنـ ــرح پیوسـ ــدون طـ بـ
ــم را در  ــاس مهـ ــی و حسـ ــاخت حیاتـ ــداث زیرسـ احـ

ــم. ــتان نمی دهیـ اسـ
آقایـــی بـــا اشـــاره بـــه دفـــع اصولـــی پســـماندهای 
بیمارســـتان ها  تمامـــی  گفـــت:  بیمارســـتانی، 
پســـماندهای خـــود را بـــه طـــور اصولـــی دفـــع 
ـــره ای  ـــورت جزی ـــه ص ـــات ب ـــن اقدام ـــی ای ـــد ول می کنن
انجـــام می شـــود کـــه پدافنـــد غیرعامـــل در راســـتای 

اصـــالح  و ســـاماندهی آن گام برمـــی دارد.
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