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

آمادگی همیشگی ایران برای 
تعامل با همسایگان

دادستان تبریز:

سیاست قوه قضائیه تسریع 
در رسیدگی به مشکالت قضائی 

تولیدکنندگان است 

وعده های ۱۸ ساله رسیدن قطارمیانه به تبریز:

 بالتکلیف ماندن 
محل ایستگاه در تبریز

آغوش ایرانیان برای کشورهای منطقه باز است
 نباید بی ثباتی یا خونریزی در کشوری موجب خوشحالی دیگران شود

۱۸ ماه تا تکمیل و بهره برداری در مسیر تبریز مانده است 

ارتقای نظام مالیاتی کشور از اولویت های دولت در راستای صیانت از حقوق عمومی 

تا قطار به تبریز نرسد افتتاح رسمی صورت  نگرفته است

دریافتی های اداره کل مالیات به میزان تکلیفی است که دارد
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استاندار آذربایجان شرقی:

اقتصاد کشور در حال سبقت گرفتن از 
فشارها و آرزوهای دشمن است 

فاز اول خط آهن تبریز- میانه با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح می شود

هیچ گونه دخالتی در امنیت 
عراق نداشتیم

مجلس از بودجه بدون نفت 
استقبال می کند

 جرایم سیاسی در دادگاه 
مطبوعات رسیدگی می شود 
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کاریکاتور

 استعفای سعد الحریری
 و فشارهای شدید عربستان و امارات

اســـتاد دانشـــگاه لبنـــان: دالیـــل اســـتعفای 
ســـعد الحریـــری؛ او تحـــت فشـــارهای شـــدید 
ـــتاد  ـــت. اس ـــرار داش ـــارات ق ـــتان و ام عربس
ـــدت  ـــری به ش ـــت: حری ـــان گف ـــگاه لبن دانش
خارجـــی  قدرت هـــای  فشـــار  تحـــت 
و دقیقـــاً از ســـوی امـــارات متحـــده و 
عربســـتان قـــرار داشـــت تـــا شـــرایط 
در صحنـــه لبنـــان بحرانی تـــر، زمینـــه 
ـــده  ـــم ش ـــت فراه ـــاختار حاکمی ـــی س فروپاش
و بـــر رئیس جمهـــور بـــرای اســـتعفا فشـــار 

ــد. وارد کنـ
منبع: تسنیم

دادســتان تبریــز بــا بیــان اینکــه معیارهــای 
کارشناســی در اجــرای قوانیــن وجــود نداشــته 
وجــود  بــه  ای  عدیــده  مشــکالت  باشــد 
ــر  ــن دســت و پاگی ــر قوانی ــت: اگ ــد، گف می آی
بــه خصــوص در حــوزه مالیــات اصــالح نشــوند 
نتیجــه منفــی و معکــوس را خواهنــد داشــت. 
بــه گــزارش تســنیم، بابــک علیلــو در پنجــاه 
گفت وگــوی  شــورای  نشســت  ششــمین  و 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان بــا بیــان ایــن 
ــا معیارهــای  ــی ب ــرآورد و پیــش بین ــر ب ــه اگ ک
ــته  ــود نداش ــن وج ــرای قوانی کارشناســی در اج
باشــد مشــکالت عدیــده ای بــه وجــود می آیــد، 
ــه  ــر ب ــت و پاگی ــن دس ــر قوانی ــت: اگ اظهارداش
خصــوص در حــوزه مالیــات اصــالح نشــوند 
ــت. ــد داش ــوس را خواهن ــی و معک ــه منف نتیج

ــتان  ــات اس ــذ اداره کل مالی ــزان اخ وی می
را مطابــق بــا مصوبــات ســازمان امــور مالیاتــی 
ــای اداره  ــت: دریافتی ه ــت و گف ــور دانس کش
کل مالیــات بــه میــزان تکلیفــی اســت کــه دارد 
ــای  ــی از واحده ــدگاه حمایت ــد در کل دی و بای

تولیــدی و صنعتــی حاکــم شــود.
دادسـتان تبریـز، گفـت: باید پیشـنهادات را 
در زمـان تدویـن الیحـه بودجـه کشـور ارسـال 
کـرد کـه مـورد توجـه قـرار گیـرد و مجلـس با 

کار کارشناسـی دقیـق آنهـا را اجرائـی کنـد.
 وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مجتمــع ویــژه 
ــتان،  ــادی در اس ــم اقتص ــه جرائ ــیدگی ب رس
ابــراز داشــت: دادگاه هــا و اجــرای احــکام ایــن 

ــدگان در  ــد کنن ــکالت تولی ــه مش ــع ب مجتم
ــی و...  ــد بدهکاری هــای مالیات ــی مانن موضوعات

ــد. ــیدگی می کنن ــوارد رس م
 علیلـو ادامـه داد: سیاسـت بـر تسـریع در 
رسـیدگی بـه ایـن نـوع مشـکالت با دقـت نظر 
اسـت و در صـورت وجـود مـواردی قـوه قضائیه 
آمـاده همفکـری و همـکاری بـا تولیدکنندگان 
ایـن  در  نیـز  ای  ویـژه  حساسـیت  و  اسـت 

دارد. وجـود  خصـوص 
سیاســت های  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
اقتصــاد  اجــرای  ســتاد  و  تســهیل  ســتاد 
مقاومتــی اســتان نیــز در ایــن راســتا اســت و 
همدلــی و همگرایــی مطلوبــی بیــن مســئولین 

اجرایــی داریــم. دســتگاه های 

ارتقای نظام مالیاتی کشور از اولویت های 
دولت در راستای صیانت از حقوق عمومی 
یونـس ژائلـه ریاسـت اتـاق بازرگانـی تبریـز 
نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان ایـن کـه، منطقه 
خاورمیانـه در حال اشـتعال اسـت و کشـورهای 
لبنـان، عـراق و پاکسـتان شـاهد تظاهرات های 
بـا  عربـی  کشـور  شـش  و  هسـتند  خیابانـی 
همراهـی آمریـکا یکسـری تحریم هـای جدیدی 
را وضـع نمـوده اسـت، گفـت: در ایـن شـرایط 
بایـد بخـش خصوصـی و دولـت همـکاری ویژه 

ای بـرای بهبـود اوضـاع داشـته باشـند.
 وی سـفر ریاسـت قـوه قضائیـه بـه اسـتان 
را نویـد بخـش »امیـد« بـه بخـش خصوصـی و 
صنعتگران در اسـتان دانسـت و ابرازداشت: نظر 
بـه تحریم های دشـمن و مقابله بـا آن، تکمیل و 
راه انـدازی طرح هـای نیمه تمام، حل مشـکالت 
زیسـت محیطـی و منابـع طبیعـی، حـل موانع 
تولیـد و صـادرات و ارتقای نظام مالیاتی کشـور 
از  صیانـت  راسـتای  در  دولـت  اولویت هـای  از 

حقـوق عمومـی به شـمار مـی رود.

سیاست قوه قضائیه تسریع در رسیدگی 
به مشکالت قضائی تولیدکنندگان است 

رئیسـه مجلـس شـورای  یـک عضـو هیـات 
اسـالمی با بیان این که »دو سـاالنه شـدن بودجه 
با قانون اساسـی مغایـرت دارد« درباره  جایگزینی 
نفتـی گفـت کـه مجلـس شـورای  درآمدهـای 
اسـالمی از بودجـه بـدون نفت اسـتقبال می کند. 
بـه گـزارش ایسـنا، علی اصغـر یوسـف نژاد، بـا 
اشـاره بـه اظهـارات اخیر رئیـس سـازمان برنامه 
و بودجـه دربـاره ارائـه  الیحـه بودجه بـه صورت 
دوسـاالنه اظهـار کـرد: مـا بایـد مبنـا و مصـداق 
قانونـی را بـرای دو سـاالنه بـودن بودجـه پیـدا 
کنیـم آن طـور کـه از قانـون اساسـی و قوانیـن 
عـادی بـر می آیـد بودجه عملکرد سـاالنه اسـت 
و براسـاس عملکـرد، رفتـار مالی و سیاسـت های 
اقتصـادی از ابتدای سـال تا انتهای سـال تنظیم 
می شـود. بنابراین مـا بودجه را سـاالنه می دانیم.

وی ادامـه داد: باالتـر از بودجه مـا یک برنامه 
توسـعه پنـج سـاله داریـم و آنچه تـا االن گفته 

ایـن بـود کـه بودجـه سـاالنه برشـی  می شـد 
قوانیـن  سـایه  و  اسـت  سـاله  پنـج  برنامـه  از 
باالدسـتی مثـل قانـون برنامـه و سیاسـت های 
کلـی بایـد بـر بودجـه سـاالنه حاکـم باشـد و 
تجمیـع پنـج سـال بودجـه، یـک قانـون برنامه 
را تاییـد کنـد وقتـی از بودجه دو سـاالنه حرف 
می زنیـم اولیـن سـوال ایـن اسـت کـه تکلیـف 

قانـون برنامـه پنـج سـاله چیسـت؟
ایـن نماینده مجلس شـورای اسـالمی با بیان 
این که »تسـلط، ارزیابی و علمکرد بودجه سـاالنه 
بـر بودجـه سـال های آتی اثـر می گـذارد«، ادامه 
داد: مـا عملکـرد سـال های گذشـته را داریـم و 
براسـاس آن بودجـه سـال آینـده را می نویسـیم 

کـه آن هـم سـاالنه اسـت حتـی عملکـرد سـال 
جـاری و سـال گذشـته هـم به سـختی بررسـی 
می شـود و اگـر بخواهـد بودجه دو سـاالنه باشـد 
بـه نظـر مـن کار بودجه نویسـی و ارزیابـی آن 
قانـون  بـا  این کـه  ضمـن  می شـود  سـخت تر 
اساسـی هـم مغایـرت دارد، زیـرا قانـون اساسـی 

بودجـه را سـاالنه دیده اسـت.
»پیش بینـی  این کـه  بیـان  بـا  یوسـف نژاد 
بودجـه دو سـاالنه باید راندمان و اثربخشـی آن 
را بـاال ببـرد«، تاکید کـرد: باید ببینیـم این کار 
چـه کمکـی بـه اقتصاد کشـور می کنـد و دولت 
چـه توضیـح و توجیهـی برای دو سـاالنه شـدن 
بودجـه دارد یعنـی در مقابـل آنچـه از دسـت 

می دهیـم چـه چیـزی را بـه دسـت می آوریـم.
رئیسـه مجلـس شـورای  ایـن عضـو هیـات 
نوبخـت  محمدباقـر  اظهـارات  دربـاره  اسـالمی 
مبنـی بـر قطـع وابسـتگی هزینه های جـاری به 
درآمدهـای نفتـی اظهـار کـرد: ایـن جـزو آمـال 
و آرزوهـای دولت هـا بـوده کـه بودجـه را بـدون 
نفـت ببندنـد و هـر دولتی ایـن کار را بکند قطعا 
از افتخـارات آن اسـت. البتـه سـال ها این شـعار 
داده شـده ولی عملی نشـده اسـت قطعا هم کار 
سـختی اسـت و جایگزین آن باید مشخص شود. 
نفتـی می شـود  مالیـات جایگزیـن درآمـد  آیـا 
یـا صرفه جویـی و یـا واگـذاری خدمـات دولـت. 
نبایـد از یـاد ببریم کـه ۸۰ درصـد درآمدهای ما 

هزینه هـای جـاری اسـت و کمتـر از ۲۰ درصـد 
درآمدهـا صرف امـور غیرجاری می شـود که این 
یـک خطـر اسـت. از طرفـی بودجه سـال جاری 
نوعـی چسـبندگی دارد و نیازمند تخصیص ۱۰۰ 

درصـدی اسـت و نمی تـوان از آن گذشـت.
وی ادامـه داد: اگر دولت بـا همکاری مجلس 
شـورای اسـالمی بتوانـد ایـن کار را انجـام دهد 
قطعـا افتخـاری بـرای دولـت و مجلس شـورای 
کـه  اسـت  ایـن  مهـم  بـود.  خواهـد  اسـالمی 
نفتـی  منابـع  جایگزیـن  می خواهیـم  چه طـور 
از  از کـدام محـل بیـش  را مشـخص کنیـم و 
۳۰۰ هـزار میلیـارد تومـان هزینه جـاری تامین 
می شـود در حـال حاضـر ۱۱۰ تـا ۱۱۵ میلیارد 
تومـان درآمدهـای مالیاتی اسـت مابقی آن قرار 
اسـت از کجـا تامین شـود. آن هم در شـرایطی 
کـه گـردش مالـی در تولیـد آنقدر زیاد نیسـت 

کـه بخواهیـم مالیـات زیـاد ببندیم.

یوسف نژاد:

مجلس از بودجه بدون نفت استقبال می کند

نحوه حضور اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس یازدهم بررسی شد 

امیــد  اعضــای هیئت رئیســه فراکســیون 
مجلــس چگونگــی حضــور اصالح طلبــان در 
انتخابــات مجلــس یازدهــم را بررســی کردنــد. 
به گزارش تسنیم، جلسه هیئت رئیسه فراکسیون 
امید مجلس شـورای اسـالمی برای چگونگی حضور 
اصالح طلبـان به انتخابات مجلس یازدهم تشـکیل و 

در ایـن باره بحث و تبادل نظر شـد.
امیـد  فراکسـیون  هیئت رئیسـه  اعضـای 
مجلس در جلسـه مذکـور درباره انتشـار گزارش 
ایـن فراکسـیون در ۳ سـال گذشـته  عملکـرد 
بحـث و تبـادل نظـر کردنـد و مقرر شـد تـا نظر 
همـه اعضـای فراکسـیون امیـد دربـاره گـزارش 
عملکرد اخذ و در آینده ای نزدیک منتشـر شـود.

امیــد  فراکســیون  هیئت رئیســه  اعضــای 
مجلــس در جلســه گذشــته تعییــن شــدند، امــا 
ــده اند  ــخص نش ــوز مش ــه هن ارکان هیئت رئیس
ــا در جلســه  ــرر شــد ت ــن جلســه مق ــه در ای ک
بعــدی ارکان هیئــت رئیســه نیــز تعییــن شــوند.

از سوی هیئت رئیسه مجلس؛
سوال از»آذری جهرمی«

 و »رحمانی فضلی« اعالم وصول شد 

شـــورای  مجلـــس  رئیســـه  هیئـــت 
ــات  ــوال از وزرای ارتباطـ ــه سـ اســـالمی، سـ
و فنـــاوری اطالعـــات و کشـــور را اعـــالم 

ــرد.  ــول کـ وصـ
ــه گــزارش مهــر، هیئــت رئیســه مجلــس  ب
شــورای اســالمی در جلســه مجلــس، تعــدادی 
طــرح و الیحــه و ســواالت نماینــدگان از وزرا را 

بــه شــرح زیــر اعــالم وصــول کــرد.
- الیحــه اصــالح مــاده ۳۵ آئیــن نامــه 

تهــران شــهرداری  معامــالت 
- الیحــه موافقــت نامــه همــکاری اقتصــادی 

و تجــاری بیــن دولــت هــای ســاحلی خــزر
ــت هــای  - الیحــه موافقــت نامــه بیــن دول

ــه حمــل و نقــل ســاحلی خــزر در زمین
- الیحــه موافقــت نامــه همــکاری در زمینــه 
حفــظ نباتــات و قرنطینــه گیاهــی بیــن دولــت 

ایــران و دولــت صربســتان
ــای  ــی بندهـ ــکل اصالحـ ــه پروتـ - الیحـ
اساســـنامه موسســـه منطقـــه ای اســـتاندارد 
ـــت  ـــد صالحی ـــاق، تأیی ـــی انطب ـــازی ارزیاب س
همـــکاری  ســـازمان  شناســـی  انـــدازه  و 

ــادی اقتصـ
- ســوال ملــی محمدرضــا صباغیــان نماینده 
بافــق و مهریــز از وزیــر کشــور در مــورد عــدم 
اجــرای مــاده ۲۸ قانــون برنامــه ششــم توســعه 

در زمینــه کاهــش حجــم دولــت
- ســوال ملی حســین علــی حاجــی دلیگانی 
ــات و  ــر ارتباط ــهر از وزی ــاهین ش ــده ش نماین
ــدم اجــرای  ــات در خصــوص ع ــاوری اطالع فن
مــاده ۳ قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت 

ــات ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ـــده  ـــب نماین ـــا کات ـــی غالمرض ـــوال مل - س
ــوص  ــات در خصـ ــر ارتباطـ ــار از وزیـ گرمسـ
عـــدم نظـــارت و کنتـــرل از فضـــای مجـــازی 
ــی و  ــراد حقیقـ ــات افـ ــت از اطالعـ در حراسـ

حقوقـــی

معاون استاندار آذربایجان شرقی: 
فرد دستگیر شده مدیر دولتی نبود

ــی و امنیتـــی اســـتاندار   معـــاون سیاسـ
ـــده در  ـــر ش ـــر منتش ـــرقی، خب ـــان ش آذربایج
فضـــای مجـــازی اســـتان مبنـــی بـــر دســـتگیری 
ــتانی را رد  ــای اسـ ــی از نهادهـ ــرکل یکـ مدیـ
ـــر  ـــده، مدی ـــتگیر ش ـــرد دس ـــت: ف ـــرد و گف ک

دولتـــی نبـــود. 
ـــزود:  ـــتگو اف ـــار راس ـــا، علی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــای  ـــکل ه ـــی از تش ـــوول یک ـــرد، مس ـــن ف ای
ـــی  ـــل غیرمال ـــه دالی ـــه ب ـــود ک ـــاد ب ـــردم نه م

ـــود.  ـــده ب ـــتگیر ش دس
ـــس از  ـــده پ ـــتگیر ش ـــرد دس ـــزود: ف وی اف
ـــه اســـناد و مـــدارک الزم آزاد شـــده اســـت.  ارای
بـــر  مبنـــی  خبـــری  امـــروز  صبـــح 
مدیـــران  از  یکـــی  »دســـتگیری  آنچـــه 
در  ویالیـــی  در  شـــرقی  آذربایجـــان  کل 
شهرســـتان شبســـتر« خوانـــده مـــی شـــد، 
در فضـــای مجـــازی و برخـــی از پایـــگاه 
ـــه  ـــت ب ـــر و دس ـــتان منتش ـــری اس ـــای خب ه

ــد. ــت شـ دسـ

مبلغ مالیات  منبع مالیاتی عملکرد نوع برگ شماره و تاریخ برگ کالسه نام مودی ردیف
 مراجعه مهلت )ریال(

 روز 02 12422222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54614 302023 مسعود محمد حسینی  1

 روز 02 33422222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54621 302163 محمد محمدی  2

 روز 02 542222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54626 302354 ابراهیم مهدی پور جانقور  3

 روز 02 43422222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54553 3023033 صمد اکرام کرگان  4

 روز 02 03542222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54525 3023025 پوریا محبوب  5

 روز 02 3542222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54611 3020405 حسین رنجبر خاجیک  6

 روز 02 15522222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54405 3023054 سهراب نصرتی کرگان  7

 روز 02 06422222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54452 3023055 حسن زهدی  8

 روز 02 32422222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54424 3023030 کریم دلیران چمن زمین  9

 روز 02 32222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54613 302530 صمد سالمی  01

 روز 02 5422222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54602 302530 صمد سالمی  00

 روز 02 316222222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54431 3020350 محمدعلی کالنتری  02

 روز 02 4522222 مشاغل 1332 رأی هیأت 24/26/1332—54422 3020350 حسین علی دوست  03

 روز 02 3622222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54435 3020166 اصغر گنجی  04

 روز 02 12422222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54563 3023352 محسن اصفهانی  05

 روز 02 02422222 مشاغل 1334 رأی هیأت 24/26/1332—54553 3023353 صمیمی صمیمی  06

 روز 02 5422222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54535 3023340 قلی آذران  07

 روز 02 121222222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54503 3020235 خدائییعقوب   08

 روز 02 54222222 مشاغل 1334 رأی هیأت 24/26/1332—54551 3023332 ساناز ابراهیمی  09

 روز 02 11422222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54552 3023031 یونس حیدری  21

 روز 02 12122222 مشاغل 13330 رأی هیأت 24/26/1332—54556 3023031 یونس حیدری  20

 روز 02 35422222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54622 3020416 موسی قدسیان خلیله ده  22

 روز 02 02422222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54534 3023021 صیاد جعفری  23

 روز 02 13422222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54422 3023052 محمد برداری  24

 روز 02 40042222 مشاغل 1335 رأی هیأت 24/26/1332—54530 3023020 مرتضی جعفری  25

 روز 02 120222222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54612 3020336 علی دهقان زاده  26

 روز 02 00542222 مشاغل 1332 رأی هیأت 24/26/1332—54616 3020336 علی دهقان زاده  27

 روز 02 322222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54610 3020614 اسرافیل زارعی کرگان  28

 روز 02 02422222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54534 3023342 حسن ایوبی  29

 روز 02 12222222 مشاغل 1334 رأی هیأت 24/26/1332—54413 3023055 میالد سلیمانی  31

 روز 02 13422222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54564 3023355 امیر قدمگاهی  30

 روز 02 22222222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54413 3020356 سیدمهدیسیدفتاح  32

 روز 02 120222222 مشاغل 1330 رأی هیأت 24/26/1332—54423 3020356 سید مهدی سید فتاح  33

 روز 02 34222222 مشاغل 1333 رأی هیأت 24/26/1332—54623 3020335 مصطفی مددی  34

 روز 02 32222222 ارزش افزوده 1331 برگ مطالبه 12/25/1335—1432 224332 مسعود محمدحسینی  35

 روز 02 33355332 ارزش افزوده 1331 برگ مطالبه 14/25/1335—35254 224333 ولی محمد احمدی  36

 روز 02 155204222 ارزش افزوده 1335 برگ مطالبه 05/22/1335—3414 533502 عادل مددی زکلوجه  37

 روز 02 022222222 ارزش افزوده 1335 برگ مطالبه 05/23/1335—65155 614063 مهرداد نجف زاده قصوری  38

 روز 02 05222222 ارزش افزوده 1335 برگ مطالبه 10/10/1335—42011 035231 کیمیا رول اوجان  39

 روز 32 122564222 مشاغل 1334 تشخیص 13/20/1332—0334 3023355 علی یاری قبچاق  41
 روز 02 36422222 مشاغل 1331 رأی هیأت 24/26/1332—54425 3020356 سید مهدی سید فتاح  40

اره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقیروابط عمومی اد  

 

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
ــفندماه ۱۳66  ــوب اس ــتقیم مص ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۲۰۸ قان ــررات م ــرای مق در اج
ــی  ــردد. مقتض ــالغ می گ ــر اب ــرح زی ــه ش ــی ب ــیله اوراق مالیات ــدی بدین وس ــات بع و اصالح
اســت مودیــان محتــرم ظــرف مهلــت مقــرر بــه نشــانی: بســتان آبــاد، بلــوار آزادگان، اداره امــور 

ــد. ــه فرماین ــاد مراجع ــی شهرســتان بســتان آب مالیات

شناسه آگهی: 65۱۱0۸
تاریخ انتشار: ۱39۸/0۸/۱3

)روزنامه عجب شیر(

م الف: 2404                                                               تاریخ انتشار: ۱39۸/0۸/۱3

متن آگهی مزایده

ــه 139804004068000970  ــی کالس ــناد رهن ــول اس ــر منق ــوال غی ــده ام ــی مزای آگه
شــماره بایگانــی 9800054: 

ـــهم  ـــی و دو س ـــیصد و س ـــزار و س ـــه ه ـــاد و س ـــاع از هفت ـــهم مش ـــزار س ـــزده ه ـــدار پان مق
ـــری  ـــا کارب ـــق ب ـــک طل ـــوع مل ـــی - بیشـــه زار ن ـــه مزروع ـــک قطع ـــان ی ششـــدانگ عرصـــه و اعی
زارعـــی - بـــاغ بـــه پـــالک ثبتـــی 6096 فرعـــی از اصلـــی، مفـــروز و مجـــزا شـــده از 2935 
ــاه  ــور، واقـــع در بخـــش 14 تبریـــز حـــوزه ثبـــت ملـــک خسروشـ فرعـــی از اصلـــی مذکـ
ـــه  ـــهور ب ـــد مش ـــازه کن ـــی ت ـــاه راه اراض ـــه آدرس خسروش ـــع ب ـــر مرب ـــاحت 7333/2 مت بمس
ـــدانگی  ـــه شش ـــدود اربع ـــا ح ـــت 3155 ب ـــل ثب ـــر 19 ذی ـــه 319 دفت ـــه در صفح ـــویولی ک س
بشـــرح: شـــماال در دو قســـمت اول مرزیســـت اشـــتراکی بیســـت و ســـه متـــر بـــه پـــالک 
ـــت و  ـــول بیس ـــتراکی بط ـــت اش ـــی دوم مرزیس ـــش فرع ـــی و ش ـــد و س ـــزار و نهص ـــی دو ه ثبت
ـــمت  ـــرقاً در دو قس ـــی. ش ـــش فرع ـــی و ش ـــد و س ـــی دو هزارونهص ـــالک ثبت ـــه پ ـــر ب ـــک مت ی
ـــالک  ـــده پ ـــی و باقیمان ـــه راه احداث ـــر ب ـــک مت ـــتاد و ی ـــول هش ـــتراکی بط ـــت اش اول مرزیس
ـــتاد  ـــول هش ـــتراکی بط ـــت اش ـــی، دوم مرزیس ـــج فرع ـــی و پن ـــد و س ـــزار و نهص ـــی دو ه ثبت
ـــزار  ـــی دو ه ـــالک ثبت ـــده پ ـــی و باقیمان ـــه راه احداث ـــر ب ـــانتی مت ـــتاد س ـــر و هش ـــش مت و ش
ـــر و  ـــار مت ـــل و چه ـــول چه ـــتراکی بط ـــت اش ـــا مرزیس ـــی. جنوب ـــج فرع ـــی و پن ـــد و س و نهص
ـــاً:  ـــج غرب ـــی و پن ـــد و س ـــزار و نهص ـــی دو ه ـــالک ثبت ـــده پ ـــه باقیمان ـــر ب ـــانتی مت ـــت س بیس
مرزیســـت اشـــتراکی بطـــول یکصـــد و هفتـــاد و چهـــار متـــر و شـــصت ســـانتی متـــر بـــه 
ـــت(،  ـــر اس ـــل نه ـــد فاص ـــی )ح ـــج فرع ـــی و پن ـــد و س ـــزار و نهص ـــی دو ه ـــالک ثبت ـــده پ باقیمان
بنـــام محمـــد زمانـــی گجـــن فرزنـــد حســـینقلی شـــماره شناســـنامه 69167 تاریـــخ تولـــد 
ـــت  ـــند مالکی ـــت و س ـــی 1370684207 ثب ـــماره مل ـــز دارای ش ـــادره از تبری 1340/05/10 ص
ـــای  ـــی آق ـــهم االرث احتمال ـــده اســـت. ســـپس س ـــادر و تســـلیم ش ـــی 863646 ص بشـــماره چاپ
ـــغ 25/470/000/000  ـــال مبل ـــدرش، در قب ـــهمی پ ـــد از س ـــد محم ـــی فرزن ـــا زمان ـــد رض محم
ـــه  ـــی مفتوح ـــده اجرائ ـــع پرون ـــرا بنف ـــق االج ـــال ح ـــغ 1/273/500/000 ری ـــل و مبل ـــال اص ری
ـــی  ـــم خالق ـــت مری ـــا وکال ـــی ب ـــه صادق ـــه عاطف ـــه 139804004068000970 ل ـــت کالس تح
ـــدار  ـــتری مق ـــمی دادگس ـــناس رس ـــزارش کارش ـــر گ ـــده و  براب ـــت گردی ـــاد بازداش ـــال آب جم
ـــدود  ـــا ح ـــی ب ـــد زمان ـــه محم ـــق ب ـــوق متعل ـــک ف ـــدانگ مل ـــاع از شش ـــهم مش ـــزار س ـــزده ه پان
ـــای  ـــک آق ـــرقاً مل ـــوی، ش ـــای رض ـــک آق ـــاً مل ـــماالً راه، جنوب ـــرح: ش ـــل بش ـــروزی در مح مف
خلقـــی و غربـــاً ملـــک آقـــای اســـد جاللـــی بـــا متـــراژ حـــدودا 1500 متـــر مربـــع بمبلـــغ 
ـــهم االرث  ـــال و س ـــون ری ـــج میلی ـــت و پن ـــارد و بیس ـــروف دو میلی ـــال بح 2/025/000/000 ری
آقـــای محمـــد رضـــا زمانـــی از ملـــک پـــدرش بمبلـــغ 442/968/750 ریـــال ارزیابـــی و در 
مورخـــه 1398/07/25 بطرفیـــن  پرونـــده اجرائـــی ابـــالغ قانونـــی گردیـــده و بدلیـــل عـــدم 
ـــماره  ـــه ش ـــر دادنام ـــن براب ـــی گج ـــد زمان ـــت. وراث محم ـــه اس ـــت یافت ـــراض، قطعی ـــول اعت وص
ـــالف  ـــل اخت ـــوراهای ح ـــعبه 26 ش ـــی ش ـــادره از قاض 9709974579203582 - 97/11/03 ص
ـــم  ـــی غ ـــران ب ـــد از: جی ـــز عبارتن ـــتان تبری ـــی ره شهرس ـــام خمین ـــع ام ـــت( مجتم ـــر وراث )حص
گلهیـــن بعنـــوان زوجـــه متوفـــی و مهـــدی و حمیـــده و فریـــده و ناهیـــد و صونـــا شـــهرتاً 
ـــند  ـــی باش ـــی م ـــوان اوالد متوف ـــی بعن ـــی همگ ـــا زمان ـــد رض ـــن و محم ـــی گج ـــی زمان همگ
ـــه  ـــک قطع ـــان ی ـــه و اعی ـــدانگ عرص ـــهم شش ـــاع از 73332 س ـــهم مش ـــدار 15000 س ـــذا مق ل
ـــی  ـــالک ثبت ـــت پ ـــاغ تح ـــی - ب ـــری زراع ـــا کارب ـــق ب ـــک طل ـــوع مل ـــه زار ن ـــی - بیش مزروع
ـــی 12 روز  ـــا مشـــخصات موصـــوف از ســـاعت 9 ال ـــز ب ـــی بخـــش 14 تبری ـــی از 1اصل 6096 فرع
ـــان  ـــع در خیاب ـــاه  واق ـــالک خسروش ـــناد و ام ـــت اس ـــورخ 1398/09/04 در اداره ثب ـــنبه م دوش
ـــی  ـــروش م ـــه ف ـــده ب ـــق مزای ـــک، از طری ـــت بان ـــی پس ـــه فوقان ـــمالی طبق ـــی ره ش ـــام خمین ام
ـــنهادی  ـــت پیش ـــن قیم ـــه باالتری ـــروع و ب ـــر ش ـــوق الذک ـــی ف ـــغ ارزیاب ـــده از مبل ـــد. مزای رس
ـــه آب،  ـــه ب ـــای مربوط ـــی ه ـــت بده ـــت پرداخ ـــر اس ـــه ذک ـــود. الزم ب ـــی ش ـــه م ـــدا فروخت نق
ـــی و  ـــای مالیات ـــی ه ـــز بده ـــرف و نی ـــتراک و مص ـــا اش ـــعاب و ی ـــق انش ـــم از ح ـــرق، گاز اع ب
ـــده  ـــوم ش ـــی آن معل ـــم قطع ـــه رق ـــم از اینک ـــده اع ـــخ مزای ـــا تاری ـــره ت ـــهرداری و غی ـــوارض ش ع
ـــوه  ـــازاد، وج ـــود م ـــورت وج ـــز در ص ـــت و نی ـــده اس ـــده مزای ـــده برن ـــه عه ـــد ب ـــده باش ـــا نش ی
ـــد  ـــترد خواه ـــده مس ـــده مزای ـــه برن ـــازاد ب ـــل م ـــوق از مح ـــای ف ـــه ه ـــت هزین ـــی باب پرداخت

ـــردد.  ـــی گ ـــول م ـــدا وص ـــده نق ـــق مزای ـــر و ح ـــم عش ـــد و نی ش
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خسروشاه - بیزن وطن دوست قره قیه

هر شهر یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از شهرستان های سراسر استان استخدام می کند.
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زیرساخت های الزم برای اجرای 
طرح جامع مالیاتی آماده است 

مدیــر کل امــور مالیاتــی آذربایجــان شــرقی 
گفــت: تمــام زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای 

طــرح جامــع مالیاتــی آمــاده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، شــریفی در جلســه 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
ــه ســازمان فرصــت داده  اســتان اظهــار کــرد: ب
ــر  ــال 97 ب ــا س ــی ت ــال یعن ــه س ــا س ــده ت ش
اســاس قانــون قبلــی عمــل کنــد؛ امــا در 
مالیــات ســال 9۸ موضــوع علــی الــراس حــذف 

ــود. می ش
وی افــزود: قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
نقــد محوراســت و 99 درصــد مودیــان پرداخــت 
مالیــات را قســط بنــدی مــی کننــد؛ قبــال بــه ۳ 
ــا 4 قســط تقســیط مــی شــد ولــی در حــال  ی
حاضــر بــه ۱۲ تــا ۱۵ قســط هــم تقســیط مــی 

. کنیم
ــه امــروز  ــا ب شــریفی خاطرنشــان ســاخت: ت
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــا س ــی ب ــان مالیات مودی
همــراه بــوده انــد و از خــوش حســاب ترین 

ــوند. ــی ش ــاب م ــور حس ــان کش مودی
ــازمان و اداره  ــرد: س ــد ک ــن مســوول تاکی ای
ــوده  ــد ب ــار تولی ــواره در کن ــی هم ــور مالیات ام
ــنامه ها و  ــه بخش ــه هم ــون و ب ــا کن ــت و ت اس
ــرده  ــل ک ــورد عم ــه م ــورد ب ــود م ــف خ تکالی

اســت.
در ایــن جلســه رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز 
بــا اشــاره بــه مناقشــات اخیــر خاورمیانــه بویــژه 
ــر  ــان متذک ــراق و لبن ــورهای ع ــوادث کش ح
ــود و  ــر می ش ــه روز بغرنج ت ــرایط روز ب ــد: ش ش
در ایــن شــرایط همدلــی بیــن دولــت و بخــش 

خصوصــی از ضروریــات اســت.
اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  ژائلــه  یونــس 
بخشــنامه قــوه قضائیــه در خصــوص همــکاری 
دادســتان های عمومــی و انقــالب بــا ســتاد 
ــل و  ــت ح ــد جه ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ــزود:  ــدی اف ــای تولی ــکالت واحده ــل مش فص
بعــد از ۲۰ ســال رئیــس قــوه قضائیــه در 
اســتان حضــور یافتنــد امیــد اســت بســیاری از 
مشــکالت قضائــی اســتان حــل و امیــد جدیدی 

ــود. ــاد ش ــی ایج ــش خصوص ــاالن بخ در فع
الزم بــه ذکــر اســت بررســی مشــکالت 
اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده پــس از 
مراتــب  صــادرات،  از  حاصــل  ارز  بازگشــت 
اعتــراض بــه ابهامــات ایجــاد شــده در خصــوص 
ــاده  ــرای تبصــره ۲ م ــاده ۱۳۲، اج ــد )ث( م بن
۲7۲ و بنــد ۳ مــاده 97 قانــون مالیات هــای 
ــده در  ــرح ش ــوارد مط ــه م ــتقیم، از جمل مس
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش جلس

ــود. ــی ب خصوص

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:
تامین الستیک خودروهای سنگین

 در آذربایجان شرقی

 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
الســتیک  تامیــن  از  شــرقی  آذربایجــان 
در  شــهری  درون  ســنگین  خودروهــای 

داد. خبــر  شــرقی  آذربایجــان 
زاده  امیــن  مهــر، حبیــب  گــزارش  بــه 
ــتان  ــازار اس ــم ب ــیون تنظی ــه کمیس در جلس
در  اینکــه  بیــان  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
اختصاص ســهمیه الســتیک بــه کامیــون داران 
ــن  ــزود: ای ــتیم، اف ــکل داش ــهری مش درون ش
ــیر  ــی مس ــرورت ط ــر ض ــه خاط ــکالت ب مش
۱۵ تــا ۲۰ هــزار کیلومتــر و داشــتن کارت 
ــوارد  ــن م ــه ای ــود ک ــده ب ــش آم هوشــمند پی
ــع  ــازار رف ــم ب ــتاد تنظی ــد س ــه جدی ــا مصوب ب

ــت. ــده اس ش
ــرف  ــداز برط ــون بع ــت: اکن ــراز داش وی اب
الســتیک  موانــع  و  مشــکالت  شــدن 
ــق  ــهری از طری ــنگین درون ش ــای س خودروه
ســازمان حمــل و نقــل و راهــداری و اتحادیــه 

الســتیک فروشــان تامیــن مــی شــود.
در  ســپس  بــازار  تنظیــم  ســتاد  دبیــر 
خصــوص تامیــن میــوه شــب عیــد و کاالهــای 
اساســی مــورد نیــاز مــردم اســتان گفــت: 
ــق  ــم و طب ــوص نداری ــن خص ــکلی در ای مش

ــم. ــی روی ــش م ــده پی ــم ش ــه تنظی برنام
ــه  ــه شــکر ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن زاده ب امی
میــزان الزم در اســتان وجــود دارد، گفت: طبق 
گــزارش شــرکت غلــه آذربایجــان شــرقی میزان 
موجــودی شــکر اســتان قابــل قبــول بــوده و در 
تامیــن مایحتــاج خانــوار و واحدهــای صنعتــی 

مشــکلی وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــش ۳6 درصــدی  ــرقی از افزای ــان ش آذربایج
قیمــت کاالهــا نســبت بــه ســال گذشــته خبــر 
داد و افــزود: رصــد و پایــش میــزان موجــودی 
ــتان  ــم کاال در اس ــش از ۱44 قل ــت بی و قیم
ــن  ــه میانگی ــد ک ــی ده ــان م ــن نش همچنی
ــن  ــر ای ــه اخی ــی چندماه ــت ط ــش قیم افزای

ــت. ــر اس ــا صف ــداد کاال تقریب تع
و  نظــارت  معــاون  عطاپــور  اســماعیل 
ــرقی  ــان ش ــت آذربایج ــازمان صم ــی س بازرس
ــا بیــان اینکــه شــکایات  نیــز در ایــن جلســه ب
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــاه س ــی در 7 م مردم
ــد  ــش از ۲۳ درص ــال 97 بی ــابه س ــدت مش م
کاهــش داشــته اســت، افــزود: تشــکیل پرونــده 
تخلــف در طــی ایــن مــدت ۱۸ درصــد افزایــش 

ــه اســت. یافت

فعالیت تجاری هیچ مرزی با عراق 
متوقف نیست

مدیــرکل گمــرک اســتان کرمانشــاه گفــت: 
ــران و  ــن ای ــرزی بی ــچ م ــاری هی ــت تج فعالی
عــراق از جملــه مــرز خســروی متوقــف نشــده 

اســت. 
ــا  ــدری ،ب ــل حی ــنیم، خلی ــزارش تس ــه گ ب
ــر  ــراق از نظ ــه ع ــرزی ب ــچ م ــه هی ــان اینک بی
ــت:  ــار داش ــت اظه ــده اس ــته نش ــاری بس تج
فعالیــت تجــاری در مــرز خســروی برقــرار 

ــت. اس
مدیــرکل گمــرک اســتان کرمانشــاه افــزود: 
 6۰۰ تــا   ۵۰۰ روزانــه  اینکــه  بــر  عــالوه 
کامیــون در مرزهــای ایــران و عــراق بــار را بــه 
کامیون هــای عراقــی تحویــل می دهنــد در 
ــلمچه  ــران و ش ــا همچــون مه بعضــی از مرزه
حمــل یکســره بــه عــراق نیــز انجــام می شــود.

حیــدری روزانــه ۲۰ تــا ۳۰ کامیــون در 
ــام  ــراق را انج ــه ع ــره ب ــل یکس ــران حم مه
تجــارت  از  بخــش  ایــن  افــزود:  می دهنــد 
ــرز   ــود در م ــام می ش ــره انج ــل یکس ــه حم ک

ــت. ــرار نیس ــوی برق ــالع ثان ــا اط ــران ت مه
ناظــر گمــرکات اســتان کرمانشــاه در مــورد 
تــردد مســافران از مرزهــا گفــت: مرجــع تــردد 
مســافر از مــرز گمــرک نیســت و ســازمان حج 

و زیــارت متولــی ایــن امــر اســت.

ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
ایــن کــه حیــات اقتصــادی کشــور رو بــه رشــد 
اســت و مــا در حــال ســبقت گرفتــن از فشــارها 
و آرزوهــای دشــمن هســتیم گفت: شــاید ظاهر 
ــد،  ــایند باش ــرای برخــی ناخوش ــه ب ــن جمل ای
امــا باطنــا آینــده کشــور نویــد اقتصــادی رو بــه 

ــد.  ــد را می ده رش
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا پورمحمدی 
شــورای  نشســت  ششــمین  و  پنجــاه  در 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 
ــورا  ــن ش ــای ای ــر از فعالیت ه ــا تقدی ــتان ب اس
ــن  ــی بی ــی صمیم ــراری فضائ ــتای برق در راس
بخــش خصوصــی و دولــت، اظهارداشــت: تفاهــم 
ــا  ــت باعــث می شــود ت بخــش خصوصــی و دول
ــر  ــا در نظ ــع ب ــع موان ــت رف ــی جه راهکارهای

ــود. ــیده ش ــود اندیش ــن موج ــن قوانی گرفت
ــم  ــام معظ ــد« مق ــق تولی ــعار »رون وی ش
ــی کشــور دانســت  ــری را اســتراتژی دفاع رهب
و بــا تاکیــد بــر اهمیــت تولیــد بــه ســفر اخیــر 
ریاســت قــوه قضائیــه بــه اســتان اشــاره کــرد و 
ابرازداشــت: آیــت اهلل رئیســی در جلســاتی کــه 
بــا صنعتگــران، اصحــاب رســانه و حتــی عمــوم 

مــردم داشــتند بــر رفــع موانــع و رونــق تولیــد 
تاکیــد ویــژه ای داشــتند.

ــخنان  ــه س ــرقی، ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
فرماندهــی کل ســپاه پاســداران در جمــع 
ــات  ــه » حی ــن ک ــر ای ــی ب ــرز، مبن ــردم الب م
ــا در  ــه رشــد اســت و م اقتصــادی کشــور رو ب

ــای  ــن از فشــارها و آرزوه ــبقت گرفت ــال س ح
دشــمن هســتیم« اشــاره کــرد و گفــت: شــاید 
ــایند  ــی ناخوش ــرای برخ ــه ب ــن جمل ــر ای ظاه
باشــد، امــا باطنــا آینــده کشــور نویــد اقتصادی 

ــد. ــد را می ده ــه رش رو ب
وی افــزود: مــا از روزهای ســخت که دشــمن 

انتظــار شکســت داشــت عبــور کــرده ایــم و بــه 
ســوی آینــده ای متعالــی بــرای کشــور حرکــت 
فشــارهای دشــمن  اگــر  می کنیــم، شــاید 
نبــود مــا در چنیــن جلســه ای بــه فکــر حــل 

ــم. ــد و صــادرات نبودی مشــکالت تولی
ــن  ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
مــدت موجــی بــرای حــل مشــکالت تولیــد بــه 
ــه  ــان داشــت: ب ــه شــده اســت، اذع راه انداخت
طــور مثــال؛ ســازمان بازرســی مصــوب نمــوده 
اســت تــا بــه شــکایاتی کــه در خصــوص موانــع 
تولیــد وجــود دارد بــه ســرعت رســیدگی شــود 
و یــا مجلــس و قــوه قضائیــه پــای کار هســتند 

تــا مشــکالت را حــل کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه خصوصــی ســازی بــا 
تمــام تــوان بــه میــدان نیامــده اســت، اذعــان 
ــی  ــول مترق ــازی از اص ــی س ــت: خصوص داش
ــا  ــه تنه ــت ک ــل 44 اس ــی و اص ــون اساس قان
ــه  ــب وجه ــث تخری ــت باع ــراز اهلی ــدم اح ع
خصوصــی ســازی شــده اســت و دولــت بــرای 
جلوگیــری از بــزرگ شــدن بایــد از بــرون 

ــرد. ــک بگی ــپاری کم س
ــه  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی، ب
ــی بــه اســتان،  ــت اهلل رئیس ــفر اخیــر آی س
ــاه  ــر م ــود در ه ــعی می ش ــود:  س ــوان نم عن
ســفر یکــی از مقامــات عالــی کشــور بــه 
ــفرهای  ــه س ــیم، چنانک ــته باش ــتان را داش اس
ــس،  ــت مجل ــوری، ریاس ــت جمه ــر ریاس اخی
ریاســت بانــک مرکــزی، ریاســت قــوه قضائیــه 

و... نمونه هائــی از ایــن ســفرها هســتند.

اقتصاد کشور در حال سبقت گرفتن از 
فشارها و آرزوهای دشمن است 

عضــو کمیســیون بودجــه تاکیــد کــرد: 
وزارت نفــت بــا محــدود کــردن ســوخت گیری 
به نوعــی بــی ســر و صــدا ســهمیه بندی را 
ــی  ــرح اصل ــه در ط ــی ک ــرده در حال ــاز ک آغ
احیــای کارت ســوخت، هیــچ نــوع محدودیــت 
ــدگان کارت ســوخت لحــاظ نشــده  ــرای دارن ب

اســت. 
ــوج  ــرداد بائ ــت، مه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
الهوتــی بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش آمــده 
ــوخت،  ــای کارت س ــس از احی ــردم پ ــرای م ب
گفــت: اگرچــه اســتفاده از کارت هــای ســوخت 
الزامــی شــده اســت امــا بــه دلیــل عــدم اجرای 
درســت و اصولــی ایــن قانــون و گذشــت چنــد 
ــا  ــودرو ب ــاهد ســوختگیری دارندگان خ ــاه ش م
ــی  ــگاه داران هســتیم و حت کارت ســوخت جای
ــز  ــراد دارای کارت نی ــرای اف ــوخت گیری ب س
بــه ۲۰ لیتــر محــدود شــده کــه ایــن بی نظمــی 
را بایــد ناشــی از عــدم اجــرای صحیــح طــرح و 

برنامــه اولیــه در ایــن رابطــه دانســت.

باال رفتن خطرهای جاده ای و ترافیک با 
محدود شدن سوخت گیری

نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه صف هــای طویــل پمپ 
بنزین هــا -بــه دلیــل ســوخت گیری چنــد بــاره 
و محدودیــت در ســوخت گیری- ترافیــک و 
ــر کــرده اســت،  ــن براب ــرژی را چندی اصــراف ان
افــزود: افــرادی کــه از طریــق خــودرو اشــتغال و 
درآمدزایــی دارنــد نیــز بــا ۲۰لیتــر مجــاز بــرای 
ــد  ــا کارشــان راه نمی افت ــه تنه ســوخت گیری ن
بلکــه مجبــور شــده مســیری طوالنــی را در روز 
چنــد بــار طــی تــا بتواننــد بــه دفعــات بیشــتر 
ــاال  ــئله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــوخت گیری کنن س
رفتــن خطرهــای جــاده ای، آلودگــی هــوا، 
جایگاه هــای  طویــل  صف هــای  و  ترافیــک 

ــال دارد. ــه دنب ســوخت را ب

الزامــی  جریــان  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــوع  ــوخت دو موض ــتفاده از کارت س ــدن اس ش
ــاه  ــرار دادن رف ــعاع ق ــهمیه بندی و تحت ش س
شــهروندان مشــکالت متعــددی را بــرای مــردم 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
بــا  نفــت  وزارت  کــرد:  تاکیــد  الهوتــی 
ــر  ــی س ــی ب ــوخت به نوع ــردن س ــدود ک مح
و صــدا ســهمیه بندی را آغــاز کــرده اســت 
احیــای  اصلــی  طــرح  در  کــه  حالــی  در 
ــرای  ــت ب ــوع محدودی ــچ ن ــوخت هی کارت س

دارنــدگان کارت ســوخت لحــاظ نشــده اســت.

دولت باید بابت اقدام غیرقانونی محدود 
کردن سوختگیری پاسخگو باشد 

بـــه گفتـــه عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس، نماینـــدگان مجلـــس موضوع 
ایجـــاد محدودیـــت در هـــر مرحلـــه ســـوخت گیری 
ـــد  ـــت و وزارت نفـــت بای ـــد و دول ـــال می کنن را دنب
بابـــت مشـــکالت ایجـــاد شـــده در پـــی ایـــن 

ـــی پاســـخگو باشـــند. ـــدام غیرقانون اق

بائوج الهوتی انتقاد کرد:

وزارت نفت بی سر و صدا سهمیه بندی 
سوخت را آغاز کرده است

مــردم منطقــه مــا ضمــن تنــوع در دیــن، فرهنــگ و قومیــت، 
منافــع مشــترکی دارنــد و مســتحق زندگــی آرام و دوســتانه در 
ــک از کشــورهای  ــردم هــر ی ــج م ــار هــم هســتند. درد و رن کن
منطقــه، بــرای کشــورهای دیگــر ناراحــت کننــده اســت و 
نبایــد بی ثباتــی یــا خونریــزی در کشــوری موجــب خوشــحالی 

دیگــران شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، هفتــه گذشــته محمــد جــواد ظریــف وزیــر 
امــور خارجــه ایــران گفــت: »مــا همیشــه آمــاده هســتیم کــه بــا 
کشــورهای همســایه خــود تعامــل و گفــت و گــو داشــته باشــیم.« 
ــه  ــه ای در قبــال همســایگان، ب بارهــا چنیــن اظهــارات صمیمان
ویــژه در روزهایــی کــه خاورمیانــه شــاهد تحــوالت و ناآرامی هــای 
ــان مقامــات ارشــد کشــور جــاری شــده  ــوده، از زب خشــونت بار ب
اســت. ایــران بــا علــم بــه اینکــه حــوادث ناگــوار منطقــه ای تمامــا 
ــت،  ــه اس ــگان در منطق ــای بیگان ــت ه ــور و دخال ــی از حض ناش
خواهــان تعامــل و همــکاری بــا همســایگان بــوده اســت تا دســت 

بیگانــگان را از منطقــه کوتــاه کنــد.
بیگانــگان همیشــه دنبــال ایجــاد و گســترش تفرقــه و بحــران 
ــد  ــود را صی ــی خ ــود، ماه ــا از آب گل آل ــد ت ــه بوده ان در منطق
ــر  ــروژه تغیی ــد. آنهــا طــی ســالهای گذشــته در راســتای پ کنن
و ایجــاد خاورمیانــه بــزرگ، گروه هایــی را چــون القاعــده، 
بوجــود  دیگــر  افراطــی  ســازمان های  و  داعــش  طالبــان، 
آورده انــد تــا بــه اهــداف نامشــروع خــود دســت یابنــد. مقامــات 
ــای  ــن گروه ه ــاد ای ــه ایج ــا ب ــپ باره ــه ترام ــی از جمل آمریکای
ــخ مصــرف  ــا همــه تاری ــن گروه ه ــد. ای ــراف کرده ان افراطــی اعت
ــط  ــان توس ــا رهبرانش ــان ی ــان ماموریتش ــس از پای ــته و پ داش
ــام، ماموریــت جدیــدی  ــا تغییــر ن ــا ب ــکا از بیــن رفتــه و ی آمری
ــن گــروه در  ــد. القاعــده، بارزتری ــکا شــروع کرده ان ــرای آمری را ب
ــورهای  ــتان، در کش ــر افغانس ــالوه ب ــه ع ــت ک ــه اس ــن زمین ای

ــت. ــده اس ــرداری ش ــات آن بهره ب ــم از خدم ــر ه دیگ

برخــی از کشــورهای منطقــه ای هــم بــا حمایــت کالن مالــی و 
معنــوی از چنیــن گروه هــای تروریســتی، در پیشــبرد پروژه هــای 
ناامــن ســازی، ســهم زیــادی داشــته اند. آنچــه موجــب حمایــت 
برخــی از کشــورهای منطقــه ای از چنیــن گروه هــای تروریســتی 
ــوده اســت  ــه و جــوان آنهــا ب شــده، جاه طلبــی رهبــران بی تجرب
کــه موجــب گســترش خشــونت و قربانی شــدن مردم کشــورهای 
مختلــف از جملــه ســوریه، عــراق و یمــن شــده اســت. در پــاره ای 
از مــوارد، نیــز سیاســت ایران هراســی دشــمنان منطقــه موجــب 
ــه  ــه برفت ــه بیراه ــورها ب ــن کش ــران ای ــه رهب ــت ک ــده اس ش
ــم  ــکا و رژی ــون آمری ــی چ ــورهای غرب ــۀ کش ــا دیکت ــق ب و مطاب

صهیونیســتی عمــل کننــد.  
ــران،  ــه از بح ــه منطق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــورت، ب ــر ص در ه
ناامنــی، خون ریــزی و فقــر ناشــی از جنــگ و تحریم هــای آمریــکا 
ــان آنهــا، اشــباع شــده و تحمــل درد و رنــج مضاعــف  و همپیمان
ــاکنان،  ــه س ــت ک ــب اس ــرایطی مناس ــن ش ــدارد. در چنی را ن
ــم  ــۀ مه ــن نکت ــه ای ــه ب ــن توج ــه ضم ــران منطق ــان و رهب وارث
ــای  ــه دعوت ه ــد، ب ــان درو کنن ــد طوف ــاد، بای ــت ب ــا کاش ــه ب ک
خیرخواهانــه و مکــرر ایــران پاســخ مثبــت داده و منطقــه را بیــش 
از ایــن بــه ورطــۀ ناامنــی و خونریــزی نکشــانند. ناامنــی بــه نفــع 
ــه نیســت و گســترش هــر چــه  ــک از کشــورهای منطق ــچ ی هی
بیشــتر آن، موجــب ضــرر و زیــان ســنگین همــه خواهــد شــد.

ــن  ــا ضم ــه م ــردم منطق ــه م ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــد و  ــن، فرهنــگ و قومیــت، منافــع مشــترکی دارن تنــوع در دی
مســتحق زندگــی آرام و دوســتانه در کنــار هــم هســتند. درد و 
ــرای کشــورهای  ــج مــردم هــر یــک از کشــورهای منطقــه، ب رن

دیگــر ناراحــت کننــده اســت و نبایــد بــی ثباتــی یــا خونریــزی 
در کشــوری موجــب خوشــحالی دیگــران شــود. همانطــور کــه 
ســعدی شــیرین ســخن مــی گویــد: »چــو عضــوی بــه درد آورد 
روزگار، دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار«، ایــران از درد و رنــج مــردم 
منطقــه به ویــژه در ســوریه، عــراق و یمــن، رنــج می بــرد و 
منطقــه  مــردم  رنج هــای  و  درد  تمامــی  کاهــش  به دنبــال 
ــه،  ــورهای منطق ــی کش ــارکت تمام ــا مش ــم، ب ــن مه ــت. ای اس
ــه آن هــم مشــخص میباشــد.  تحقق پذیــر اســت و راه وصــول ب
ــا و دنبــال نکــردِن ســیاس تهای  کنــار گذاشــتن جاه طلبی ه
بیگانــگان، اولیــن گام موثــر در ایــن مســیر خواهــد بــود؛ 
مشــارکت تمامــی کشــورها در ترتیبــات صلح آمیــز و اطمینــان 
ــو  ــت وگ ــود. گف ــد ب ــه خواه ــن زمین ــری در ای ــاز، گام دیگ س
میــان کشــورها بــاب برقــراری اینگونــه ترتیبــات را می گشــاید.   
بــر اســاس چنیــن بــاوری اســت کــه مقامــات ایــران صمیمانه 
ــد؛  ــالم کرده ان ــایگان اع ــردان و همس ــه دولتم ــه هم ــا ب و باره
ــاز اســت و آمــاده  ــرای کشــورهای منطقــه ب آغــوش ایرانیــان ب
ــرای  ــی کشــورهای همســایه، ب ــا تمام ــل ب ــو و تعام ــت و گ گف
ــوده و از هــر اقدامــی  ــرادری و اعتمــاد ســاز ب توســعه فضــای ب
کــه بــه کاهــش تنــش و رســیدن بــه تفاهــم میــان کشــورهای 
منطقــه منجــر شــود، اســتقبال می کنــد. امیــد ایــن کــه 
ــه  ــارس ب ــژه کشــورهای حــوزه خلیــج ف ــه وی همســایگان مان ب
ایــن نکتــه واقــف شــوند کــه برقــراری امنیــت در منطقــه، وظیفه 
کشــورهای منطقــه اســت و چنانچــه بــه دنبــال صلــح، ثبــات و 
ــران  ــر از ای ــکاری بهت ــت و هم ــچ گاه دوس ــند، هی ــش باش آرام

پیــدا نمی کننــد.

آمادگی همیشگی ایران برای تعامل با همسایگان

اقتصاد

دستورکار، برنامه اشتغال ۹8! 

ــال  ــاه س ــه از دی م ــتغال ک ــورای عالی اش ش
گذشــته تشــکیل جلســه نــداده، پــس از ۱۰مــاه 
ــده  ــه آین ــنبه هفت ــت سه ش ــرار اس ــی ق تعطیل
به ریاســت معــاون اول رئیس جمهــور بــرای 
نهایی کــردن برنامــه اشــتغال ســال 9۸ کــه 
دیگــر رو بــه پایــان اســت، جلســه برگــزار کنــد. 
ــه گــزارش تســنیم، شــورای عالی اشــتغال  ب
بناســت سه شــنبه هفتــه آینــده )۲۱ آبــان 
ــور  ــس جمه ــاون اول رئی ــت مع ــاه( به ریاس م
ــا دســتور کار نهایــی کــردن برنامــه  اشــتغال  ب
ســال 9۸، تحلیــل برنامه هــای فعــال بــازار 
ــای  ــت کارگروه ه ــت فعالی ــن وضعی کار، آخری
ــه  ــزارش از اجــرای برنام ــن گ اشــتغال و آخری

ــزار شــود. ــتایی برگ ــتغال روس اش
 )دوشــنبه ۱۳ آبــان( کمیســیون تخصصــی 
ــاون، کار و  ــتغال در وزارت تع ــورای عالی اش ش
رفــاه اجتماعــی بــرای نهایــی کــردن محورهــا 
و دســتورکارهای نشســت اصلــی شــورا برگــزار 

شــد.
اشــتغال  شــورای عالی  جلســه  آخریــن 
دی مــاه ســال 97 و اولیــن نشســت تخصصــی 
ــاه 9۸  ــتغال در اردیبهشــت م ــورای عالی اش ش

ــد. ــزار ش برگ
ــت  ــریعتمداری« در ۲۳ اردیبهش ــد ش »محم
ــورای   ــی ش ــیون تخصص ــن کمیس ــاه در اولی م
ــور  ــا حض ــه ب ــال 9۸ ک ــتغال در س ــی اش عال
ــزار شــد،  ــی برگ ــدگان دســتگاه های اجرای نماین
گفــت: ایــن جلســه به عنــوان پیش مقدمــه 
نشســت آتــی شــورای عالی اشــتغال اســت 
شــدن  نهایــی  و  جمع بنــدی  از  پــس  کــه 
برنامه هــای اشــتغال ســال ۱۳9۸ و اخــذ نظــرات 
دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در آینــده نزدیــک 
ــور  ــا حض ــتغال ب ــورای عالی اش ــت ش در نشس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــور برگ ــس جمه رئی
ــی  ــا جلســه اصل ــاه گذشــت ت ــا حــدود ۸ م ام
شــورای عالی اشــتغال مجــدداً بخواهــد برگزار شــود.

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.

مــوارد  اغلــب  در  ســخنگوی کمیســون صنایــع گفــت: 
ــذب  ــوع ج ــن موض ــا گرفت ــع پ ــمی مان ــر رس ــای غی ارگان ه

می شــوند.  کشــور  در  خارجــی  ســرمایه های 
ــی  ــی ملکـ ــوان، ولـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــورای  ــس شـ ــادن مجلـ ــع و معـ ــون صنایـ ــخنگوی کمیسـ سـ
اســـالمی دربـــاره اختـــالل در جـــذب ســـرمایه های خارجـــی و 
ـــی  ـــرد: مدت ـــار ک ـــم، اظه ـــد از تحری ـــکالت بع ـــا مش ـــاط آن ب ارتب
ـــل  ـــا دالی ـــش ســـرمایه خارجـــی مناســـبی وارد کشـــور شـــد، ام پی
ـــه کشـــور شـــد؛ دغدغـــه اصلـــی  ـــع از جـــذب آن هـــا ب مختلفـــی مان

امـــروز مـــا اختـــالل در حفـــظ ایـــن ســـرمایه ها اســـت
ــور  ــا کشـ ــود تـ ــا بـ ــا بنـ ــه داد: پیـــش از تحریم هـ او ادامـ
ـــرمایه  ـــارد دالر س ـــال ۳۰ میلی ـــر س ـــی در ه ـــه تنهای ـــن ب چی
ـــر از ورود  ـــا خب ـــی آمار ه ـــد؛ برخ ـــام ده ـــران انج ـــذاری در ای گ
۸۰ میلیـــارد دالر ســـرمایه خارجـــی در دوران بعـــد از برجـــام 
ـــزی از  ـــدار ناچی ـــذب مق ـــه ج ـــق ب ـــا موف ـــد، ام ـــران ش وارد ای

آن شـــدیم.
ــای  ــتیم پایه ه ــا نتوانس ــفانه م ــرد: متاس ــح ک ــی تصری ملک
ایــن ســرمایه گذاری را در کشــور محکــم و آن را حفــظ کنیــم. 
ــرای جــذب ســرمایه های خارجــی و حفــظ  عملکــرد مناســب ب
آن بــا ســرمایه گذاری هــای مشــترک می توانســت بســیار 
راه گشــا باشــد؛ اگــر ســرمایه گذاری هــای مشــترک انجــام 
می پذیرفــت فشــار کم تــری در دوران تحریم هــا بــر کشــور 

تحمیــل می شــد.
ســخنگوی کمیســون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
ــذاری خارجــی در  ــرمایه گ ــدار پتانســیل س ــت: مق اســالمی گف
ســال های مختلــف متفــاوت اســت و تنهــا بخشــی از آن به کشــور 
چیــن مربــوط می شــود؛ ظرفیــت کلــی ســرمایه گــذاری بیــش از 
ایــن مبالــغ اســت کــه اگــر بــه ســرمایه گــذاری مشــترک تبدیــل 

ــم. ــی نبودی ــروز شــاهد مشــکالتی فعل می شــد ام
اختــالل در جــذب ســرمایه های  ملکــی تشــریح کــرد: 

ــر  ــر آن اث ــی ب ــل مختلف ــی دارد و عوام ــل مختلف خارجــی دالی
گــذار اســت، امــا بخشــی از دالیــل وقــوع ایــن اختــالل بــه نــگاه 
ــوط می شــود؛ متاســفانه  ــه ســرمایه گــذاران خارجــی مرب ــا ب م
در اغلــب مــوارد ارگان هــای غیــر رســمی فضــا را متشــنج کــرده 
و مانــع از پــا گرفتــن موضــوع جــذب ســرمایه های خارجــی در 

کشــور می شــود.

سرمایه های خارجی جذب کشور نمی شود 
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نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس در 
اعتبــار  تاریــخ  نمــودن  بیشــتر  خصــوص 
اشــتغال های  بــرای  بازرگانــی  کارت هــای 
ــت:  ــال، گف ــج س ــا پن ــر ت ــد نف ــتر از ص بیش
یکــی از تولیدکننــدگان تنهــا پنــج نفــر را بــرای 
ــود،  ــرده ب ــتخدام ک ــور ادارای اس ــری ام پیگی
ــت.  ــر اس ــت گی ــاد و وق ــی زی ــه بروکراس چراک
بــه گــزارش تســنیم، معصومــه آقاپــور 
شــورای  نشســت  ششــمین  و  پنجــاه  در 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان 
ــتای  ــد در راس ــون بای ــه، قان ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــت:  ــد، اظهارداش ــردم باش ــاش م ــهیل مع تس
و  اداری  بروکراســی های  حــذف  بــا  بایــد 
منعطــف ســازی برخــی قوانیــن شــرایط را 
ــر  ــرای مــردم و خصوصــاً تولیدکننــدگان بهت ب

ــم. کنی
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در شــرایط فعلــی 
صــادر کننــده بــا مشــکالت و موانــع متعــددی 
ــرای  ــدگان ب ــد کنن ــزود: تولی ــرو اســت، اف روب
ــه  ــد ب ــود از کشــور، بای ــادرات محصــول خ ص
واســطه چندیــن کشــور اقــدام بــه تهیــه مــواد 
اولیــه کــرده و بعــد از تولیــد نیــز بــه واســطه 

چنــد کشــور اقــدام بــه فــروش آن کننــد کــه 
ــد. ــخت می کن ــان س ــرای آن راه را ب

نماینــده مــردم شبســتر در مجلــس شــورای 
داد: دســتگاه های مرتبــط  ادامــه  اســالمی، 
ــن  ــا انعطــاف بیشــتری امــورات ای ــد ب ــز بای نی
شــرکت ها را انجــام دهنــد، چنانکــه اصالحیــه 

ــن  ــزوده در صح ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان
علنــی مجلــس مطــرح شــد و بــه صــورت 

ــود. ــی می ش ــدی بررس ج
ــه  ــط اول جبه ــدگان را خ ــد کنن  وی تولی
جنــگ اقتصــادی خوانــد و گفــت: نبایــد اجــازه 
ــن  ــر ای ــا گی ــت و پ ــن دس ــا قوانی ــم ت دهی

طالئیــه داران جبهــه جنــگ اقتصــادی را تــرور 
کنــد.

از  برخــی  کــه،  ایــن  بیــان  بــا  آقاپــور 
تولیدکننــدگان در شــرایط رودربایســتی بــرای 
ادامــه فعالیــت خــود قــرار دارنــد، ابرازداشــت: 
ــوی  ــت و گ ــورای گف ــری ش ــا همفک ــد ب بای
دولــت و بخــش خصوصــی راهکارهایــی مفیــد 

ــود. ــه ش ارائ
تولیــد  هــر  مثــال؛  بــرای  افــزود:  وی 
ــی داشــته باشــد  ــی مالیات ــه بده ــده ای ک کنن
المعاملــه  ممنــوع  یــا  و  الخــروج  ممنــوع 
تولیــد کننــده  می شــود، در صورتــی کــه 
مجبــور اســت بــرای تســویه بدهــی خــود 
ــه خــارج  فعالیــت اقتصــادی داشــته و دائمــاً ب
از کشــور رفــت و آمــد داشــته باشــد کــه بایــد 
ــی  ــن چنین ــکالت ای ــرای مش ــی ب راهکارهای

اندیشــیده شــود.
مجلــس،  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
درخواســتی از قــوه قضائیــه نیــز داشــت و 
ــای اقتصــادی  ــد پرونده ه ــا بای ــت: دادگاه ه گف
بیــن المللــی را خــارج از نوبــت بررســی نمایــد 
تــا ســرمایه گــذار خارجــی نیــز احســاس 

ــد. ــته باش ــت داش امنی
نمــودن  بیشــتر  خصــوص  در  وی 
تاریــخ اعتبــار کارت هــای بازرگانــی بــرای 
اشــتغال های بیشــتر از صــد نفــر تــا پنــج 
ــا  ــدگان تنه ــی از تولیدکنن ــت: یک ــال، گف س
ادارای  امــور  بــرای پیگیــری  را  نفــر  پنــج 
اســتخدام کــرده بــود، چراکــه بروکراســی زیــاد 

و وقــت گیــر اســت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 بروکراسی زیاد تولیدکنندگان را درگیر 
راهروهای ادارات کرده است 

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
تبریــز گفــت: پســت جدیــد بــرق ســرای ایکــی 
ــه سیســتم های  ــز ب ــز مجه ــازار تبری ــالر ب قاپی
ــه  هوشــمند جهــت کنتــرل و پایــش لحظــه ب
ــور  ــط ام ــرق توس ــت ب ــت پس ــه وضعی لحظ
بــا ضرایــب  و  بــود  دیســپاچینگ خواهــد 

ــود.  ــرا می ش ــاال اج ــیار ب ــی بس ایمن
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل کاظمــی در دیــدار 
ــازار  ــالر ب ــی قاپی ــرای ایک ــدگان س ــا نماین ب

تبریــز بــر قابــل اطمینــان بــودن طــرح جدیــد 
ــرای  ــن س ــل ای ــرق در داخ ــت ب ــداث پس اح
بازســازی شــده پــس از حادثــه آتــش ســوزی 
ــی و  ــات ایمن ــل الزام ــت کام ــل رعای ــه دلی ب

ــرد. ــد ک ــانی تاکی ــت برق رس کیفی
وی اعــالم کــرد: تجهیــزات مــورد نیــاز 
ــرای دودری  ــزودی در س ــده و ب ــداری ش خری

نصــب و بهره بــرداری خواهــد شــد.
ــزات پســت  ــر اینکــه تجهی ــد ب ــا تاکی وی ب

ــال اســتاندارد اســت،  ــرق طراحــی شــده کام ب
الزم  تجهیــزات  تمامــی  شــد:  خاطرنشــان 
تهیــه شــده و در حــال آغــاز عملیــات اجرایــی 

ــتیم. هس
ــبه  ــت کس ــه درخواس ــخ ب ــی در پاس کاظم
ــرق در  ــت ب ــداث پس ــکان اح ــرا، ام ــن س ای
ــل  ــورت کاب ــه ص ــرژی ب ــال ان ــار و انتق چایکن
فشــار ضعیــف را بــه داخــل ســرای ایکــی 
قاپیــالر را غیراصولــی و غیراســتاندارد دانســت.

ــی  ــرای ایک ــدگان س ــدار نماین ــن دی در ای
قاپیــالر بــازار تاریخــی تبریــز بــا احــداث پســت 
ــک  ــوع خش ــفورماتور از ن ــب ترانس ــرق و نص ب
در محــل فعلــی بــه صــورت حوضچــه ای و 
زیرزمینــی موافقــت کردنــد و مقــرر شــد پــس 
ــات الزم  ــبه اقدام ــایر کس ــا س ــی ب از هماهنگ

ــاز شــود. آغ
ــدود 7۰ درصــد  ــرا در ح ــت ایــن س مرم

دارد. فیزیکــی  پیشــرفت 
ــنبه  ــه چهارش ــاعت ۲۲:۱۵ دقیق ــی س حوال

۱۸ اردیبهشــت 9۸ آتــش ســوزی مهیبــی 
ــی و  ــازار تاریخ ــالر« ب ــی قاپی ــرای »ایک در س
مســقف تبریــز روی داد کــه پــس از ۵ ســاعت 

ــد. ــوش ش خام
ــا داشــتن حــدود ۵  ــز ب ــازار تاریخــی تبری ب
هــزار و ۵۰۰ بــاب حجــره، مغــازه و فروشــگاه، 
4۰ گونــه شــغل، ۳۵ بــاب ســرا، ۲۵ بــاب 
ــته  ــاب راس ــجد، ۲۰ ب ــاب مس ــه، ۳۰ ب تیمچ
ــام  ــاب حم ــاب داالن، ۵ ب ــته بازار، ۱۱ ب و راس
ــن  ــی  تری ــوان اصل ــه  عن ــه ب ــاب مدرس و ۱۲ ب
ایــران  مرکــز داد و ســتد مــردم تبریــز و 

می شــود. شــناخته 
ایــن مجموعــه بــا نــام مجموعــه بــازار تبریــز 
در ۲۵ شــهریور ۱۳۵4 بــا شــماره ثبــت ۱۰97 
ــت  ــران ثب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ب
ــه  ــن مجموع ــز ای ــال ۲۰۱۰ نی ــد و در س ش
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ۱۳46 ب ــماره ثب ــا ش ب
ــراث  ــت می ــران در فهرس ــی ای ــراث جهان می

ــید. ــت رس ــه ثب ــی یونســکو ب جهان

سامانه هوشمند برق در سرای ایکی 
قاپیالر بازار تبریز اجرا می شود

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
گفــت: خــط آهــن تبریــز- میانــه در حــال ســاخت بــوده و بــه 
احتمــال زیــاد تــا دو هفتــه آینــده، شــاهد افتتــاح فــاز اول ایــن 
ــا حضــور رئیــس جمهــوری  ــاد ب ــا بســتان آب ــه ت ــروژه از میان پ

خواهیــم بــود. 
بــه گــزارش ایســنا، جــواد رحمتــی بــا بیــان این کــه 
و  راه  حــوزه  در  اســتان  ســطح  در  پروژه هــا  شــاخص ترین 
شهرســازی اســت، گفت: حــدود 6۰۰ کیلومتــر بزرگــراه و آزادراه 
غیــر از پــروژه اهــر- تبریــز در ســطح اســتان در حــال ســاخت 

ــت. اس
ــوده و  ــر ب ــر  9۰ کیلومت ــز- اه ــروژه تبری ــه داد: پ وی ادام
اکنــون حداکثــر ۱۲ کیلومتــر آن باقیمانــده اســت کــه ایــن ۱۲ 
ــی  ــل 6۰ درصــد پیشــرفت فیزیک ــده حداق ــی مان ــر باق کیلومت
ــد. ــام برس ــه اتم ــروژه ب ــت کل پ ــه دول ــدوارم در هفت دارد؛ امی

ــا  ــوزه راه عمدت ــا در ح ــتر پروژه ه ــه بیش ــان این ک ــا بی وی ب
ــط  ــهند توس ــز- س ــروژه تبری ــد پ ــوده و 6۰ درص ــارکتی ب مش
ــزود:  ــت، اف ــت اس ــت دول ــی در دس ــی و مابق ــش خصوص بخ
طــول پــروژه تبریــز- ســهند ۲4 کیلومتــر بــوده و شــتاب خوبــی 
ــان از  ــارد توم ــق ســه میلی ــا تزری ــرا ب ــدا کــرده اســت و اخی پی
ــا آخــر ســال  محــل اعتبــارات دولتــی پیــش بینــی می شــود ت
عملیــات زیرســازی آن بــه اتمــام برســد؛ البتــه بــه دلیــل ســرد 

ــام  ــفالت آن را تم ــم آس ــاد نتوانی ــال زی ــه احتم ــوا ب ــدن ه ش
ــود. ــاح خواهــد ب ــاده افتت ــی در بهــار ســال 99 آم کنیــم ول

ــه-  ــز -میان ــوان کــرد: طــول مســیر آزادراه تبری رحمتــی عن
ــد  ــه بان ــت و س ــد رف ــه بان ــوده و س ــر ب ــازرگان ۲۵6 کیلومت ب
برگشــت دارد و آزادراهــی شــش بانــده اســت کــه در دو قطعــه 
ــه آن در  ــک قطع ــذاری شــروع شــده و ی ــروژه ســرمایه گ آن پ

حــال واگــذاری اســت .
وی گفــت: همچنیــن طــول آزادراه تبریــز- ارومیــه ۱۵۵ 
کیلومتــر اســت کــه دو قطعــه آن تقریبــا بــه بهره بــرداری 
ــه  ــده اســت و قطع ــی مان ــه پنجــم آن باق ــا قطع رســیده و تنه
ــان شــهید  ششــم بــه عنــوان رینــگ دوم، جانشــین پــروژه اتوب

ــود. ــع ش ــی رف ــکالت فعل ــا مش ــد ت ــد ش ــایی خواه کس
وی ادامــه داد: همچنیــن پــروژه بزرگــراه خواجــه- ورزقــان از 
محــل مالیــات مــس ســونگون در پنــج قطعــه در حــال ســاخت 

بــود و 66۳ میلیــارد تومــان بــرآورد ایــن پــروژه اســت.
معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار آذربایجـــان 
ــا در  ــکل مـ ــن مشـ ــی تریـ ــه اصلـ ــان این کـ ــا بیـ ــرقی بـ شـ
ـــه  ـــت ب ـــرد: دول ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــی اس ـــع مال ـــوزه راه مناب ح
صـــورت نقـــدی اوراق مشـــارکت می دهـــد و گـــردش مالـــی 
پروژه هـــا را مختـــل می کنـــد؛ چـــرا کـــه پیمانـــکار بایـــد آن  
ـــت  ـــر قیم ـــورس زی ـــه در ب ـــاند ک ـــروش برس ـــه ف ـــورس ب را در ب

معاملـــه می شـــود، بنابرایـــن در تامیـــن پـــول پروژه هـــا بـــا 
ـــتند. ـــه هس ـــکل مواج مش

وی افــزود: همچنیــن یکــی دیگــر از مشــکالت موجــود ایــن 
ــوده  ــد ب ــیار کن ــز بس ــردش کاری اداری در تبری ــه گ ــت ک اس
ــاظ  ــی از لح ــای عمران ــرای پروژه ه ــوز ب ــذ مج ــن اخ و میانگی

ــت. ــورها باالس ــایر کش ــا س ــه ب ــدی در مقایس زمان بن
رحمتــی متذکــر شــد: بــه دلیــل تحریــم هــا جــذب ســرمایه 
گــذاری خارجــی بــا مشــکالتی مواجــه اســت؛ از ایــن رو بــرای 
ــری  ــی را پیگی ــر نفت ــرح تهات ــئله ط ــن مس ــت از ای ــرون رف ب
ــم و در  ــورصادر کنی ــارج از کش ــه خ ــت را ب ــا نف ــم ت می کنی

ــد. ــا کار کنن ــای م ــروژه ه ــال آن روی پ قب
ــان کــرد: همچنیــن در حــوزه آب پروژه هــای بزرگــی  وی بی
ــه  ــز قلع ــد قی ــن و س ــد خداآفری ــد س ــتان همانن ــطح اس در س
ســی در حــال ســاخت بــوده و ســد شــهریار شهرســتان میانــه 

نیــز آمــاده آبگیــری اســت.

عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: در شــرایط کنونــی 
ــرای  ــی ب ــی دقیق ــط مش ــازی خ ــت و وزارت راه و شهرس دول
اجــرای طــرح ملــی مســکن نــدارد وایــن مســئله موجــب گمانــه 
زنــی هــای مختلــف دربــاره فرآینــد اجــرای طــرح شــده اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدکمال الدیــن شــهریاری عضــو 
ــات مطــرح  ــه موضوع ــا اشــاره ب ــس، ب کمیســیون عمــران مجل
ــت  ــاره حــذف شــرط مالکی ــا درب ــانه ه ــده در برخــی از رس ش
ــی مســکن، گفــت: در  ــام طــرح مل ــد ثبــت ن خصوصــی در رون
ــی از  ــه طبقات ــکن ب ــی، مس ــت خصوص ــذف مالکی ــورت ح ص
جامعــه کــه تــوان تأمیــن حداقــل مســکن مــورد نیــاز خــود را 
ندارنــد، ارائــه مــی شــود و ایــن مســکن دولتــی ســاخته شــده و 
در مالکیــت دولــت قــرار خواهــد داشــت و تنهــا بــه مــدت زمــان 
ــه خانوارهــای مربوطــه واگــذار مــی شــود. محــدود و معینــی ب

خانوارهای متقاضی مساکن فاقد مالکیت خصوصی اکثرا 
از اقشار ضعیف جامعه هستند

نماینده مردم دشـتی و تنگسـتان در مجلس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: خانوارهـای متقاضـی مسـاکن فاقد مالکیـت خصوصی 
اکثـرا از اقشـار ضعیـف جامعـه بـوده کـه تحت پوشـش دسـتگاه 

هـای حمایتـی از جملـه بهزیسـتی و کمیته امداد هسـتند.
وی گفـت: فرآینـد واگـذاری این مسـاکن به اینگونه اسـت که 
افـراد از طریـق دسـتگاه هـای حمایتـی معرفـی شـده و مسـکن 
مربوطـه بـرای مدت محـدودی به آن هـا واگذار می شـود و پس 

از توانمنـد شدنشـان، مسـکن بـاز پـس گرفته خواهد شـد.

هیچ هزینه ای از متقاضیان مساکن فاقد مالکیت 
خصوصی گرفته نمی شود

مســاکن فاقــد مالکیــت خصوصــی توســط دولــت و بــا 
اعتبــارات ملــی ســاخته شــده و در اختیــار متقاضیــان نیازمنــد 
قــرار مــی گیــرد و در ایــن میــان هیــچ هزینــه ای از متقاضــی 
گرفتــه نمــی شــود، ایــن روش در بســیاری از کشــورها اجرایــی 

ــی شــهرت دارد. ــام مســکن اجتماع ــه ن ــب ب شــده و اغل
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم ادامـه داد: مسـاکن فاقـد 
مالکیـت خصوصـی توسـط دولت و با اعتبارات ملی سـاخته شـده و 

در اختیـار متقاضیـان نیازمنـد قـرار می گیـرد و در ایـن میان هیچ 
هزینـه ای از متقاضـی گرفتـه نمی شـود، ایـن روش در بسـیاری از 
کشـورها اجرایی شـده و اغلب به نام مسـکن اجتماعی شهرت دارد.

شــهریاری ادامــه داد: حــال در ایــن رابطــه ایــن ســوال مطــرح 
مــی شــود کــه آیــا دولــت بــرای اجــرای طــرح مســکن بــدون 
مالکیــت خصوصــی، منابــع اعتبــاری الزم را دارا اســت تــا بــرای 

اجــرای طــرح، هزینــه ای از متقاضیــان دریافــت نکنــد.

دولت خط مشی دقیقی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارد
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: در شــرایط کنونــی 
ــرای  ــی ب ــی دقیق ــط مش ــازی خ ــت و وزارت راه و شهرس دول
اجــرای طــرح ملــی مســکن نــدارد و ایــن مســئله موجــب گمانــه 
زنــی هــای مختلــف دربــاره فرآینــد اجــرای طــرح شــده اســت، 
بنابــر ایــن دولــت بایــد در گام نخســت شــرایط را بــرای اجــرای 

طــرح فراهــم کنــد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

فاز اول خط آهن تبریز- میانه با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح می شود

شهریاری:

دولت خط مشی دقیقی برای تولید انبوه مسکن ندارد

شهردار تبریز:
فرهنگ از کالبد شهر مهم تر است 

شــهردار تبریــز گفــت: کتــاب هــای آمــوزش 
ــئولین وزارت  ــتقبال مس ــورد اس ــهروندی م ش
کشــور قــرار گرفتــه و بــه زودی در تهــران یــا 

ــود.  ــی می ش ــز رونمای تبری
ــر  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
ــده  ــت: بن ــز گف در جلســه شــورای شــهر تبری
هرچنــد یــک فــرد عمرانــی هســتم ولــی 
فرهنــگ را مهــم تــر از عمــران و کالبــد شــهر 

ــم. ــی دان م
فرهنــگ  حــوزه  در  اگــر  افــزود:  او 
ســرمایه گذاری و هزینــه کنیــم بســیاری از 
ــدا  ــش پی ــهری کاه ــت ش ــای مدیری هزینه ه

. می کنــد
شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه »کســی بــا 
خریــد عینــک گــران قیمــت ســرانه مطالعــه را 
ــن اســاس و  ــر ای ــرد« گفــت: ب ــاال نخواهــد ب ب
بــه منظــور بــاال بــردن ســرانه مطالعــه اقدامات 

مناســبی انجــام شــده اســت.
ــن  ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــر ب ــهین باه ــرج ش ای
گفــت:  شــهروندی  آمــوزش  هــای  کتــاب 
ایــن کتــاب هــا ســال گذشــته در ۸۱ مدرســه 
آمــوزش داده شــد و امســال در تمــام مــدارس 

ــد. ــد ش ــوزش داده خواه آم
ــخه  ــزار نس ــال 4۰۰ ه ــرد: امس ــالم ک او اع
ــه زودی  ــده و ب ــر ش ــا منتش ــاب ه ــن کت از ای
در تهــران یــا تبریــز از تفاهــم نامــه شــهرداری 
تبریــز و آمــوزش و پــرورش رونمایــی مــی 
شــود تــا در کل کشــور بــه نــام تبریــز تدریــس 

میشــود.
بــه  از ســخنانش  دیگــری  بخــش  در  او 
ــوزش  ــهرداری و آم ــه ش ــم نام ــوع تفاه موض
ــرد  ــاره ک ــدارس اش ــرای ورزش م ــرورش ب و پ
ــاد  ــل ایج ــداق کام ــدام مص ــن اق ــت: ای و گف
عدالــت در بیــن مــدارس و مناطــق شــهر 

ــت. اس
شــهردار تبریــز اظهــار داشــت: بــا همــکاری 
هــای  گــذرگاه  اســالمی  ارشــاد  کل  اداره 
فرهنگــی در شــهر تبریــز بــه زودی ایجــاد 

. می شــود

ظرفیت های بومی و محلی با 
جشنواره های کشاورزی معرفی می شود

ــان  ــتایی آذربایج ــور روس ــر ام ــرکل دفت مدی
ــاورزی در  ــنواره های کش ــزاری جش ــرقی برگ  ش
ــاندن  ــای شناس ــی از روش ه ــتان ها را یک شهرس
ظرفیــت  هــا و توانمنــدی  هــای تولیــدی و 

ــرد.    ــوان ک ــی عن ــگری بوم گردش
بــه گــزارش ایرنــا، تقی کرمــی در جشــنواره 
ــای  ــی و غذاه ــی محل ــای بوم ــردو و بازی ه گ
ســنتی در شهرســتان عجــب شــیر بــر تقویمــی 
شــدن زمــان جشــنواره هــا بــه عنــوان روشــی 
ــد  ــی تاکی ــطح مل ــدن در س ــده ش ــت دی جه

کــرد.
وی یکــی از سیاســت هــای دفتــر امــور 
روســتایی را حمایــت از برگــزاری جشــنواره هــا 

ــرد. ــالم ک ــا اع ــتان ه در ســطح شهرس
فرمانــدار شهرســتان عجــب شــیر نیــز 
ــب  ــتان عج ــت: شهرس ــنواره گف ــن جش در ای
شــیر یکــی از قطــب هــای تولیــد محصــوالت 
باغــی بــه خصــوص گــردو بــا ســطح زیرکشــت 
۱4۰۰هکتــار و تولیــد ســاالنه 4۲۰۰تــن اســت 
کــه محصــول شهرســتان از نظــر کیفیــت نیــز 

ــرار دارد. ــی ق در ســطح باالی
برگــزاری  از  هــدف  اصغرپــور  عــادل 
جشــنواره گــردو در عجــب شــیر را شناســاندن 
هرچــه بهتــر ظرفیــت هــای کشــاورزی و 

گردشــگری عنــوان کــرد.
بــی پــروا مدیــر باغبانــی کشــاورزی ســازمان 
ــا  ــز ب ــرقی نی ــان ش ــاورزی آذربایج جهادکش
اشــاره بــه موقعیــت اســتان و شهرســتان 
ــی،   ــاورزی و باغ ــد کش ــیر در تولی ــب ش عج
پاییــن بــودن راندمــان تولیــد گــردو در اســتان 
را یکــی از مشــکالت عمــده کشــاورزان عنــوان 

کــرد.
ــتفاده از  ــردو و اس ــان گ ــالح درخت وی اص
ــی از  ــده را یک ــالح ش ــول و اص ــام پرمحص ارق
ــردو  ــد گ ــروری در تولی ــش به ــای افزای راهه

ــرد. ــان ک بی

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
شورا و شهرداری در ارتقا فرهنگ 

عمومی نقش آفرین باشد 

ــز گفــت:  رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبری
ــی و  ــگ عموم ــا فرهن ــهرداری در ارتق ــورا و ش ش
ترویــج فرهنــگ مناســب بایــد نقــش آفرین باشــد. 
ــری در  ــهرام دبی ــهریار، ش ــزارش ش ــه گ ب
ــز  ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــه ش ــاز جلس آغ
بــا گرامیداشــت روز دانــش آمــوز گفــت: نقــش 
ــالب  ــارزات انق ــوزان در مب ــش آم ــی دان آفرین
اســالمی یکــی از مهــم تریــن عوامــل پیــروزی 

ــود. ــالب اســالمی ب انق
او افــزود: دانــش آمــوزان بارهــا اثبــات کــرده 

انــد در موضوعــات مختلــف پیــش رو هســتند.
ــا  ــه ب ــز در ادام ــهر تبری ــورای ش ــس ش رئی
اشــاره بــه ۱4 آبــان روز فرهنــگ عمومــی 
اظهــار داشــت: آنچــه فرهنــگ قالــب در شــهر 
اســت، نمــاد و نشــان فرهنــگ عمومــی لســت 
ــه  ــد تــالش کنیــم ایــن فرهنــگ غنــی ب و بای

ــل شــود. ــده منتق ــای آین نســل ه
دبیـری بـا تاکیـد بـر اهمیـت نقـش آفرینـی 
ارتقـا فرهنـگ عمومـی  شـورا و شـهرداری در 
گفـت: بایـد با برنامـه ریزی و اجـرای برنامه های 
مختلـف بایـد در این حـوزه نقش آفرین باشـیم.

احداث تونل تاسیسات شهری در 
منطقه تاریخی فرهنگی تبریز 

شـهردار منطقـه ۸ تبریـز از احـداث تونـل 
تاسیسـات شـهری در منطقه تاریخـی فرهنگی 
تبریـز در راسـتای حـذف آلودگـی هـای بصری 

محـدوده بازار خبـر داد. 
بـه گـزارش شـهریار، علـی مدبـر در جلسـه 
و  گاز، آب  بـرق،  اداره  بـا مسـئولین  مشـترک 
مخابـرات تبریـز اظهـار داشـت: ایـن اقـدام  به 
هـای  نازیبایـی  حـذف  و  سـاماندهی  منظـور 
محـدوده بـازار تاریخـی تبریـز انجـام می شـود.

تاریخـی  بـازار  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  مدبـر 
تبریـز در حـوزه تاریخـی و گردشـگری، بـر لـزوم 
حـذف  راسـتای  در  مشـترک  همکاری هـای 
آلودگی های بصری و مشـکالت بـازار تاکید کرد.

او خواســتار زیــر زمینــی کــردن تاسیســات 
ــهر  ــی ش ــی فرهنگ ــه تاریخ ــهری در منطق ش
شــده و گفــت: در همیــن راســتا اجــرای تونــل 
تاسیســات در ســطح حــوزه بــا همــکاری 
ارگان هــای خدماتــی بــرق، آب، گاز و مخابــرات 

ــد کارگشــا باشــد. مــی توان
ــه زودی  ــرر شــد ب ــن جلســه مق ــان ای در پای
عملیــات طراحــی تونــل تاسیســات بــازار و 
توســط  تبریــز  فرهنگــی  تاریخــی  منطقــه 
واحدهــای مرتبــط انجــام یافته و با کار مشــترک 
ســاماندهی  عملیــات  مختلــف،  ارگان هــای 

ــود. ــی ش ــه زودی اجرای ــازار ب ــدوده ب مح

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

* عمــده چیــزی کــه باعــث خطــا و 
اشــتباه شــده، ایــن اســت کــه خــود را نمــی 
شناســیم و کمــال و ســعادت خــود را فقــط 
درحظــوظ طبیعــی مــی دانیــم. لــذا همیشــه 
ــمانی  ــوظ جس ــال و حظ ــل آم ــرای تحصی ب
مــی کوشــیم و خبــری از عالــم انســانی 
ــش را  ــر خوی ــال ام ــم و روح خــود و م نداری
ــی و  ــان ترق ــم و در نردب ــرده ای ــوش ک فرام
تعالــی پلــه ای باالتــر نرفتــه ایــم و در ســیر 
ــی  ــم و ط ــاده ای ــش ننه ــی پی ــل قدم تکام

ــم. ــوده ای ــانی ننم ــق انس طری
بانو امین

*آدمــی همــواره بــه خــود بنگــرد تــا 
ببینــد آیــا روح وی زیباســت یــا زشــت. 
همانگونــه کــه پیکرتراشــان همــواره بــه 
پیکــری کــه خــود ســاخته انــد مــی نگرنــد تا 
زشــتیهای آن را برطــرف ســازند، انســان نیــز 
ماننــد یــک پیکرتــراش هــر چــه را زایــد مــی 
بینــد از روح خــود بتراشــد و دور بریــزد بایــد 
روح را صــاف کــرده و جــال داد تــا » روشــنایی 

ــد. ــود او بدرخش ــت« در وج ــی فضیل خدای
افلوطین

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــن کاره ــکل تری * مش
انســان خــود را بشناســد و آســان تریــن کارها 
ایــن اســت کــه از دیگــران عیــب جویــی کند.
لرد آویبوری

ــی  ــک روز از خودخواه ــان ی ــر انس * اگ
ــت. ــد گف ــک خواه ــه او را نی ــذرد هم بگ

کنفوسیوس
ــداری  ــرای خری ــه ب ــت ک ــی اس * دیوانگ
اشــیاء بــی مصــرف و کاالی تجملّــی، انســان 

خــود را گرفتــار کنــد. 
فرانکلین

* وقــت عزیــز خــود را جــز بــه عزیزتریــن 
چیــز مشــغول نکنیــد و عزیزتریــن چیزهــای 

آدمــی شــغل وی مــی باشــد.
کشف المحجوب

ــان  ــود هیج ــان در درون خ ــی انس * وقت
ــی انجــام  ــه او توانای ــه ب ــد ک حــس مــی کن
کارهــای خطیــر را مــی دهــد، ایــن اوج 

ــت. ــعادتمندی اس ــت و س موفقی
دکتر ماردن

* انســان نمــی توانــد مســتقیما مقــدرات 
ــا  ــد ب ــی توان ــی م ــد ول ــن کن ــود را تعیی خ
انتخــاب صحیــح افــکار بــه طــور غیــر 
مســتقیم بــر مقــدرات خویــش تأثیــر و نفــوذ 

ــد. نمای
جیمز آلن

ــد  ــود نیاب ــش را در خ ــان آرام ــی انس * وقت
جســتجوی آن در جــای دیگــر کار بیهوده اســت.
الردشفوگو

ــز  ــت ج ــزی نیس ــان چی ــان آدمی * می
ــد. ــاخته ان ــود س ــه خ ــی ک دیوارهای

تولستوی
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معاونـــت زنـــان و نهـــاد خانـــواده ریاســـت 
جمهـــوری تاکیـــد کـــرد: بـــه جـــای تلبیـــغ 
ــالت و  ــد معضـ ــد بایـ ــری بایـ ــد همسـ چنـ
ـــته  ـــان برداش ـــر راه ازدواج جوان مشـــکالت از س

شـــود. 
بـــه گـــزارش ایلنـــا، معصومـــه ابتـــکار، در 
ـــی  ـــد همســـری در یک ـــغ چن ـــه تبلی ـــش ب واکن
از برنامه هـــای صـــدا و ســـیما آن هـــم در 
ـــادی  ـــکالت اقتص ـــی از مش ـــه برخ ـــی ک صورت
ـــان  ـــه جوان ـــت ک ـــده اس ـــع ش ـــی مان و اجتماع
ــد  ــواده بدهنـ ــکیل خانـ ــن ازدواج تشـ در سـ
ـــر  ـــا بهت ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب و در پاس
نیســـت ایـــن معضـــالت برطـــرف شـــود بـــه 
جـــای اینکـــه یـــک مـــرد متاهـــل چندیـــن 
ــه، ایـــن  ــد، گفـــت: بلـ ــار کنـ ــر اختیـ همسـ
ـــد  ـــا بای ـــه م ـــت ک ـــت اس ـــیار درس ـــه بس نکت
ــر راه  ــر سـ ــه بـ ــی کـ ــکالت و معضالتـ مشـ
ـــم  ـــرف کنی ـــود دارد را برط ـــان وج ازدواج جوان
ـــد. ـــکیل دهن ـــود را تش ـــواده خ ـــان خان ـــا آن ت

معاونـــت زنـــان و خانـــواده نهـــاد ریاســـت 
ــه ازدواج  ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ جمهـ
ـــم  ـــت ه ـــود و دول ـــهیل ش ـــد تس ـــان بای جوان
در ایـــن راســـتا تمـــام تالشـــش انجـــام داده 
ــرای اینکـــه  ــرد: دولـــت بـ ــان کـ اســـت، بیـ
ـــوم ازدواج و تشـــکیل  ـــا و مفه ـــه معن ـــان ب جوان
ــی را  ــات خوبـ ــد اقدامـ ــی ببرنـ ــواده پـ خانـ
ماننـــد آموزش هـــای الزم قبـــل، حیـــن و 
بعـــد از ازدواج و همچنیـــن ترویـــج ازدواج 
ـــام  ـــان انج ـــط وزارت ورزش و جوان ـــان توس آس

داده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش ســـطح 
از  یکـــی  داد:  ادامـــه  ازدواج  تســـهیالت 
ــهیل  ــر دولـــت در تسـ ــم دیگـ ــات مهـ اقدامـ
ـــه  ـــقف وام ازدواج ب ـــش س ـــان افزای ازدواج جوان
ـــبختانه  ـــه خوش ـــت ک ـــان اس ـــون توم ۳۰ میلی
ـــت  ـــت اس ـــال پرداخ ـــان در ح ـــدی آس ـــا رون ب
و متقاضیـــان بـــرای دریافـــت آن ماننـــد 

گذشـــته در نوبـــت نمی ماننـــد. 
ابتـــکار خاطرنشـــان کـــرد: دولـــت همـــه 
ــا  ــت تـ ــته اسـ ــه کار بسـ ــود را بـ ــالش خـ تـ
جوانـــان  ازدواج  بـــرای  الزم  حمایت هـــای 

ــرد. ــام پذیـ انجـ
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
ـــایر  ـــت و س ـــه دول ـــک ب ـــای کم ـــه ج ـــرا ب چ
ـــغ  ـــال تبلی ـــده ای در ح ـــط ع ـــای ذی رب نهاده
کـــرد:  عنـــوان  هســـتند،  چندهمســـری 
ــال  ــلیقه ای اعمـ ــای سـ ــفانه دیدگاه هـ متاسـ

. د می شـــو
معاونــت زنــان و خانــواده نهــاد ریاســت 
ــام  ــح مق ــر صری ــد: نظ ــادآور ش ــوری ی جمه
ــال  ــری کام ــاره چندهمس ــری درب ــم رهب معظ
ــی  ــه حت ــد ک ــان فرمودن ــت ایش ــخص اس مش
ــه  ــردی ک ــد انجــام شــود و م شــوخی آن نبای
ــا آن  ــی دارد و ب ــمی و قانون ــر رس ــک همس ی

ــی را  ــن موضوع ــد چنی ــد نبای ــی می کن زندگ
ــه ادامــه  ــم را نســبت ب ــرا خان مطــرح کنــد زی

زندگــی دلســرد می کنــد.
ــن مســئله ای آســیب ها  ــه داد: چنی وی ادام
و لطمــات زیــادی را بــه خانواده هــا وارد کــرده 
اســت؛ زیــرا بــه منزلــه شکســتن تمامــی عهــد 
و پیمان هایــی اســت کــه یــک زوج بــه هنــگام 
ازدواج بــر پایــه اعتمــاد بــا یکدیگــر می بندنــد، 
حــال بمانــد کــه بــه شــکل غیــر رســمی تحــت 

عنــوان خیانــت مطــرح می شــود. 
ــرایط ازدواج  ــرد: ش ــان ک ــر نش ــکار خاط ابت
ــت و  ــاص اس ــیار خ ــا بس ــه م ــدد در جامع مج
ــا آن  ــد ب ــر اول بای ــه همس ــد ک ــوان می کن عن

ــد.  ــت کن موافق
ــاد  ــان و نه ــت زن ــه معاون ــاره اینک وی درب
خانــواده چــه اقداماتــی در زمینــه تســهیل 
ازدواج جوانــان انجــام داده اســت، گفــت: ابتــدا 

ســتاد ملــی زن را تصویــب و راه انــدازی کردیــم 
ــن  ــل، حی ــای الزم را قب ــه در آن آموزش ه ک
ــه  ــم ک ــرار دادی ــت ق ــداز ازدواج در اولوی و بع

ــال رصــد آن هســتیم. ــم در ح ــاً ه مرتب
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: مســئله 
ــز   ــم و حائ ــیار مه ــا بس ــرای م ــه ب ــدی ک بع
اســت، تحیکــم خانــواده اســت در همیــن 
ــواده«  ــی خان ــوی مل ــرح » گفت وگ ــتا ط راس
ــن  ــی بی ــای ارتباط ــاء مهارت ه ــت  ارتق را جه

ــم. ــی کردی ــواده اجرای ــراد خان اف
وی دربــاره چگونگــی اجرایــی شــدن طــرح 
ــاز اول  ــواده« گفــت: ف ــی خان »گفت وگــوی مل
آن را در ســطح ملــی در  ۳۱ اســتان  اجرایــی 

کردیــم و فــاز دوم هــم در حــال اجــرا اســت.
ــاره  ــا اش ــواده ب ــاد خان ــان و نه ــت زن معاون
ــی  ــیب های اجتماع ــانه در آس ــش رس ــه نق ب
ــور  ــه ط ــرد: ب ــان ک ــا بی ــه بحران ه ــک ب و کم
را  زمانــی مســئله طــالق  مثــال رســانه ها 
ــل  ــک عام ــود ی ــن خ ــه ای ــد ک ــزرگ کردن ب
ــه  ــی ک ــد در حال ــواده ش ــرای خان ــده ب بازدارن
واقعــا بــه ایــن گونــه نبــود، مســئله اجتماعــی 
طــالق از گذشــته بــوده و اتفــاق جدیــدی هــم 

ــت. ــداده اس ــه آن رخ ن در زمین
عنـــوان  بـــه  مـــا  کـــرد:  تاکیـــد  وی 
مســـئوالن و خانواده هـــا بـــه عنـــوان هســـته 
ـــه  ـــا را ب ـــد آن ه ـــوان بای ـــک ج ـــد ی ـــی رش اصل

ــم. ــب کنیـ ــاده ترغیـ ــان و سـ ازدواج آسـ
ــی  ــرد: یکـ ــان کـ ــه بیـ ــکار در خاتمـ ابتـ
دیگـــر از عوامـــل مهـــم ایجـــاد اشـــتغال 
ــه  ــت کـ ــته اسـ ــالف گذشـ ــر خـ ــدار بـ پایـ
فقـــط بـــرای آقایـــان مطـــرح می شـــد امـــا 
ـــرای  ـــد ب ـــا بتوانن ـــت ت ـــن اس ـــرای زوجی االن ب

ــوند. ــاده شـ ــترک آمـ ــی مشـ زندگـ

ستاد ملی زن راه اندازی شده است 

ـــن  ـــودرو ضم ـــت خ ـــناس صنع ـــک کارش ی
ــتگی  ــان بازنشسـ ــون زمـ ــه اکنـ ــان اینکـ بیـ
ــژو 4۰۵  ــد و پـ ــون پرایـ ــی همچـ خودروهایـ
اســـت، گفـــت: بایـــد اجـــازه داد محصـــوالت 
ـــن  ـــخص جایگزی ـــک دوره مش ـــق ی ـــد طب جدی

محصـــوالت قدیمـــی شـــوند. 
ــرورت  ــوع ضـ ــا، موضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــد  ــژو 4۰۵ از چنـ ــد و پـ ــتگی پرایـ بازنشسـ
ســـال پیـــش مطـــرح بـــود امـــا در ابتـــدای 
برنامـــه  آبـــان مـــاه امســـال، ســـرانجام 
زمان بنـــدی ایـــن موضـــوع از ســـوی وزیـــر 
ـــمی  ـــور رس ـــه ط ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع صنع

اعـــالم شـــد.
ــو  ــهرام آزادی - عضـ ــه شـ ــن رابطـ در ایـ
ـــن  ـــه نصیرالدی ـــگاه خواج ـــی دانش ـــات علم هی
طوســـی - در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، اظهـــار 
ــهم  ــترین سـ ــون بیشـ ــد تاکنـ ــرد: هرچنـ کـ
ـــد  ـــه پرای ـــایپا ب ـــازی س ـــروه خودروس ـــد گ تولی
تعلـــق داشـــته اســـت امـــا در هـــر صـــورت 
ــی  ــا برنامه ریزی هایـ ــز بـ ــرکت نیـ ــن شـ ایـ
ـــه  ـــرای ارائ ـــام داده، ب ـــه انج ـــن زمین ـــه در ای ک
محصـــوالت جدیـــد اعـــالم آمادگـــی کـــرده؛ 

بنابرایـــن زمـــان بازنشســـتگی پرایـــد و پـــژو 
ـــوالت  ـــا محص ـــا ب ـــی آنه ـــژه جایگزین ـــه وی و ب

باکیفیـــت  باالتـــر فـــرا رســـیده اســـت.
وی افـــزود: شـــرکت ســـایپا ایـــن برنامـــه 
جایگزینـــی را در نظـــر گرفتـــه و از نقطـــه نظـــر 
فنـــی، مشـــکل خاصـــی وجـــود نـــدارد امـــا 
بـــا افزایـــش تیـــراژ تولیـــد روی محصـــوالت 
فعلـــی، ایـــن هـــدف محقـــق خواهـــد شـــد. 
ـــراژ  ـــش تی ـــا افزای ـــا ب ـــاینا و تیب ـــای س خودروه
ـــت  ـــطح کیفی ـــه از س ـــل اینک ـــه دلی ـــد ب تولی
باالتـــری برخـــوردار هســـتند، می تواننـــد 

جایگزیـــن مناســـبی بـــرای پرایـــد باشـــند.
ایـــن کارشـــناس صنعـــت خـــودرو اظهـــار 
محصـــوالت  پلت فرم هـــای  روی  کـــرد: 
ــتند،  ــعه هسـ ــت توسـ ــه در دسـ ــد کـ جدیـ
و  تکنولـــوژی  ســـطح  ارتقـــای  می تـــوان 
کیفیـــت را محقـــق کـــرد و فقـــط فرصتـــی 
می خواهـــد بـــرای اینکـــه طبـــق یـــک دوره 
ـــراژ محصـــوالت قدیمـــی کاهـــش  مشـــخص، تی

ــوند. ــن شـ ــد جایگزیـ ــوالت جدیـ و محصـ
عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه خواجـــه 
نصیرالدیـــن طوســـی تاکیـــد کـــرد: اگـــر در 

ــد  ــر پرایـ ــی نظیـ ــی محصولـ ــت فعلـ وضعیـ
از خـــط تولیـــد خـــارج شـــده و محصـــوالت 
ــوند  ــودرو شـ ــن خـ ــن ایـ ــری جایگزیـ دیگـ
ـــند،  ـــری باش ـــاوری باالت ـــطح فن ـــه دارای س ک
ــازی  ــروه خودروسـ ــه گـ ــود کـ باعـــث می شـ
ســـایپا تغییراتـــی بـــر روی تولیـــدات خـــود 

داشـــته باشـــد.
ـــرکت  ـــع ش ـــور قط ـــه ط ـــه داد: ب آزادی ادام
ســـایپا بـــه ایـــن موضـــوع فکـــر کـــرده تـــا 
ـــر  ـــد؛ ب ـــته باش ـــد داش ـــرای پرای ـــی ب جایگزین
ایـــن اســـاس توســـعه محصـــوالت جدیـــد را 
در دســـتور کار خـــود قـــرار داده کـــه ایـــن 

ـــازار  ـــه ب ـــده ب ـــال آین ـــدای س محصـــوالت از ابت
ـــد. ـــد ش ـــه خواهن عرض

وی شـــرایط فعلـــی را از هـــر لحـــاظ 
مناســـب بـــرای حـــذف پرایـــد از خـــط 
ـــت و  ـــایپا دانس ـــازی س ـــروه خودروس ـــد گ تولی
ـــن  ـــد ای ـــه ای بای ـــال در نقط ـــه هرح ـــت: ب گف
اتفـــاق می افتـــاد و اکنـــون زمـــان مناســـبی 
ـــل  ـــان حاص ـــت و زی ـــد اس ـــذف پرای ـــرای ح ب
از حـــذف ایـــن خـــودرو از خـــط تولیـــد 
ـــد  ـــش تولی ـــا افزای ـــوان ب ـــازان را می ت خودروس
ـــازی  ـــروه خودروس ـــن گ ـــای ای ـــایر خودروه س

ــرد. ــران کـ جبـ

یک کارشناس:

زمان بازنشستگی 
پراید و پژو 4۰5 فرا رسیده است

وزیـــر کشـــور گفـــت: امنیـــت عـــراق در 
ــچ  ــران هیـ ــود و ایـ ــن در اوج بـ ــام اربعیـ ایـ
گونـــه دخالتـــی در امنیـــت عـــراق نداشـــت.

بـــه گـــزارش مهـــر، عبدالرضـــا رحمانـــی 
فضلـــی وزیـــر کشـــور در جلســـه ســـتاد مرکـــزی 
اربعیـــن اظهـــار کـــرد: ایـــن اتفـــاق )راهپیمایـــی 
ـــد  ـــام ش ـــبی زوار انج ـــت نس ـــا رضای ـــن( ب اربعی
ـــر  ـــوع را ه ـــن موض ـــم ای ـــالش کنی ـــد ت ـــا بای ام
ـــش  ـــر پی ـــم ت ـــا نظ ـــر و ب ـــکوه ت ـــا ش ـــال ب س

ـــم. ببری
ـــه  ـــه حادث ـــال س ـــت: امس ـــور گف ـــر کش وزی
ـــی  ـــی، همدل ـــا هماهنگ ـــه ب ـــتیم ک ـــزرگ داش ب
ـــوب  ـــه را خ ـــر س ـــتیم ه ـــی توانس ـــم افزای و ه

ـــم. ـــت کنی مدیری
ـــیل  ـــاق س ـــه، اتف ـــن حادث ـــت: اولی  وی گف
بـــود کـــه در ابتـــدای ســـال در کشـــور بـــه 
ــا  ــدا و بـ ــف خـ ــه لطـ ــه بـ ــد کـ ــود آمـ وجـ
هماهنگـــی دســـتگاههای اجرایـــی توانســـتیم 
ـــی  ـــول های ـــااهلل ق ـــم و انش ـــش ببری کاری را پی
کـــه بـــه مـــردم در مناطـــق ســـیل زده داده 
ـــرا در  ـــه اج ـــه مرحل ـــال  ب ـــان س ـــا پای ـــم ت ای

ـــد. ـــی آی م
رحمانـــی فضلـــی  تصریـــح کـــرد: حادثـــه 
ـــا  ـــتیم ب ـــود. توانس ـــم ب ـــا تحری ـــه ب دوم مقابل
درایـــت مقـــام معظـــم رهبـــری و همچنیـــن 
ـــر  ـــس و دیگ ـــت، مجل ـــت دول ـــی هیئ هماهنگ
ـــه  ـــای ظالمان ـــم ه ـــن تحری ـــر ای ـــا در براب نهاده

ـــم. ـــی کنی ـــتاد گ ایس
ـــوع  ـــم موض ـــوم ه ـــه س ـــه داد: حادث وی ادام
ــن  ــث اربعیـ ــتیم بحـ ــود. توانسـ ــن بـ اربعیـ
ــورت  ــه صـ ــم و بـ ــت کنیـ ــوب مدیریـ را خـ
ـــد  ـــک موع ـــده در ی ـــگ ش ـــجم و هماهن منس
محـــدود )۲۵ روزه( ایـــن مراســـم را بـــه 

خوبـــی برگـــزار کنیـــم.
رحمانـــی فضلـــی گفـــت: رهبـــر انقـــالب 
ـــد  ـــا تاکی ـــب ه ـــی موک ـــوع فرهنگ ـــه موض ب
داشـــتند. رونـــد کار تـــا بـــه االن قابـــل 
ـــت.  ـــوده اس ـــوب نب ـــی مطل ـــوده ول ـــول ب قب
ــام  ــا تمـ ــی بـ ــوزه فرهنگـ ــد در حـ ــا بایـ مـ
ـــزی  ـــه ری ـــده برنام ـــال آین ـــرای س ـــالش ب ت
کنیـــم تـــا اقدامـــات فرهنگـــی را در ســـال 
ـــته  ـــری داش ـــوب ت ـــورت مطل ـــه ص ـــده ب آین

باشـــیم.
وزیـــر کشـــور ادامـــه داد: یـــک مقـــدار از 
ــم و  ــران بودیـ ــراق نگـ ــی عـ وضعیـــت داخلـ
همچنیـــن از وضعیـــت مـــرز خســـروی بـــه 
ــردد از ایـــن  ــال تـ دلیـــل اینکـــه چنـــد سـ
ـــی  ـــی های ـــم نگران ـــد ه ـــی ش ـــام نم ـــرز انج م
داشـــتیم کـــه بحمـــداهلل در هیـــچ کـــدام از 

ـــش  ـــا پی ـــرای م ـــکلی ب ـــوع مش ـــن دو موض ای
نیامـــد.

وی گفـــت: بایـــد تشـــکر ویـــژه ای از 
ـــت  ـــر وق ـــه ه ـــرا ک ـــیم چ ـــته باش ـــردم داش م
ـــتادند و  ـــا ایس ـــای کار م ـــردم پ ـــد م ـــاز ش نی
ـــم  ـــتیم. نظ ـــا داش ـــا آنه ـــی ب ـــی خوب هماهنگ
پذیـــری مـــردم در ایـــن شـــرایط بـــرای مـــا 
مهـــم بـــود و ایـــن موضـــوع بســـیار گرانبهـــا 
اســـت. همچنیـــن بایـــد بگویـــم کـــه هیـــچ 
ـــود  ـــرا نب ـــتگاهها در اج ـــن دس ـــی در بی اختالف
و بـــا کمتریـــن زحمـــت، هماهنگـــی هـــای 

الزم انجـــام شـــد.
ــال  ــت: امسـ ــار داشـ ــور اظهـ ــر کشـ وزیـ
ــی  ــران خارجـ ــه زائـ ــیاری بـ ــات بسـ خدمـ
ارائـــه داده شـــد و حـــدود ۱7۰ هـــزار زائـــر 
ـــای  ـــران وارد و از مرزه ـــای ای خارجـــی از مرزه

ـــیر  ـــول مس ـــم در ط ـــدند. ه ـــارج ش ـــر خ دیگ
ــارج  ــه خـ ــم لحظـ ــور و هـ ــل کشـ در داخـ
مراســـم،  در  شـــرکت  هـــم  و  شدنشـــان 
ـــت  ـــی دریاف ـــران ایران ـــار زائ ـــات را در کن خدم

کردنـــد.
ــک  ــرد: یـ ــح کـ ــی تصریـ ــی فضلـ رحمانـ
پیشـــنهادی کـــه بـــه مـــا دادنـــد ایـــن بـــود 
ـــوزه  ـــات را در ح ـــات و خدم ـــی اقدام ـــه تمام ک
اربعیـــن الکترونیکـــی کنیـــم کـــه در حـــال 
ـــم  ـــی دهی ـــم م ـــال ه بررســـی هســـتیم و احتم
ـــده را  ـــال آین ـــن س ـــات اربعی ـــوان خدم ـــه بت ک

ــه داد. الکترونیکـــی ارائـ
وی خاطرنشـــان کـــرد: ایـــران بـــه هیـــچ 
ــرد  ــت نکـ ــراق دخالـ ــت عـ ــوان در امنیـ عنـ
چـــرا کـــه امنیـــت عـــراق در اوج بـــود. نـــه 
عراقـــی هـــا از مـــا خواســـتند کـــه کمـــک 
ـــائل  ـــت و مس ـــا در امنی ـــه م ـــم و ن ـــا کنی آنه

عـــراق دخالـــت کردیـــم.
وزیـــر کشـــور افـــزود:  مراســـم اربعیـــن 
ـــن  ـــا اربعی ـــی ب ـــاوت اصل ـــده  دو تف ـــال آین س
امســـال و ســـالهای قبـــل دارد. اول اینکـــه 
ـــی  ـــال م ـــه احتم ـــت ک ـــت اس ـــزان جمعی می
ـــش  ـــث افزای ـــد و دوم بح ـــتر باش ـــم بیش دهی
دمـــا. بـــرای اضافـــه شـــدن جمعیـــت کـــه 
ــتر  ــان را بیشـ ــات و تجهیزاتمـ ــد خدمـ بایـ
ــنهاد  ــا پیشـ ــش دمـ ــرای افزایـ ــم و بـ کنیـ
ـــا  ـــف ت ـــر نج ـــیر ۸۰ کیلومت ـــم مس ـــی ده م
ـــم  ـــیم کنی ـــتانهایمان تقس ـــن اس ـــال را بی کرب
ـــتان  ـــک اس ـــه ی ـــر را ب ـــد کیلومت ـــر چن و ه
ـــتان  ـــر اس ـــال ه ـــوان مث ـــه عن ـــا ب ـــم ت بدهی
ــایه  ــد سـ ــیر خدماتـــی ماننـ ــول مسـ در طـ
ـــه  ـــات را ارائ ـــر خدم ـــاش و دیگ ـــه پ ـــان، م ب

دهنـــد.

وزیر کشور در جلسه ستاد مرکزی اربعین:

هیچ گونه دخالتی در امنیت عراق نداشتیم

نقوی حسینی: 
تحریم های آمریکا تاثیر منفی بر 
حوزه عمرانی کشور نمی گذارد

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی 
ــه  ــرد ک ــد ک ــس تاکی ــی مجل ــت خارج سیاس
تحریــم اخیــر آمریــکا بــر بخــش عمرانــی 

کشــور تاثیــر منفــی نخواهــد گذاشــت. 
ــوی  ــین نق ــید حس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
حســینی بــا اشــاره بــه تحریــم جدیــد آمریــکا 
ــا  ــا ب ــت: آمریکایی ه ــی گف ــش عمران ــر بخ ب
ــور  ــی کش ــرایط داخل ــت از ش ــت نادرس برداش
مــا فکــر می کننــد بــا فشــار بیشــتر بــر مــردم 
ــدا  ــه اهدافشــان دســت پی ــد ب ــران می توانن ای
کــرده و دولــت را وادار بــه نشســتن پــای میــز 
ــه مطالبــات آمریــکا  مذاکــره کننــد و دولــت ب
ــل و  ــان تحلی ــن هم ــد، ای ــت ده ــخ مثب پاس
برداشــت غلطــی اســت کــه در طــول 4۰ ســال 

گذشــته آمریکایی هــا داشــته اند.
وی افــزود: ملــت ایــران در طــول ایــن مــدت 
بــه آمریکایی هــا تفهمیــم کــرد کــه اگــر 
ــد  ــرار می گیرن احســاس کننــد تحــت فشــار ق
انســجام و مقاومتشــان در مقابــل اســتکبار 
ــق نظرســنجی ها بیشــتر  بیشــتر می شــود. طب
از ۸۰ درصــد ملــت ایــران معتقدنــد کــه بایــد 
ــر  ــود و حاض ــه ش ــورد و مقابل ــکا برخ ــا آمری ب
نیســتند حتــی یــک لحظــه از مواضــع خــود در 

ــکا عقــب نشــینی کننــد. ــل آمری مقاب
بــه گفتــه نقــوی حســینی آمریکایی هــا 
ــوی  ــد جل ــم می توانن ــا تحری ــد ب ــر می کنن فک
پیشــرفت، توســعه اقتصــادی و ســازندگی و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــتغال را بگیرن ــاد اش ایج
ســفره مــردم را هــدف قــرار داده انــد. بــه 
ــن  ــا ای ــد ب ــر می کنن ــان فک ــالح خودش اصط
تحریم هــا فشــار حداکثــری را بــه ملــت ایــران 

می کنــد. وارد 
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی 
سیاســت خارجــی مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن 
کــه »تحریــم آمریــکا نمــی توانــد تاثیــر منفــی 
بــر روی حــوزه عمرانــی کشــور بگــذارد« 
اظهــار کــرد: اعتبــارات عمرانــی کشــور طــوری 
ــد روی  ــا نمی توان ــه تحریم ه ــده ک ــم ش تنظی
آن اثــر بگذارنــد آقــای نوبخــت هــم اخیــرا در 
مصاحبــه ای اعــالم کــرد کــه علیرغــم فشــارها 
و تحریم هــا امســال پرداخت هــا در بخــش 
عمرانــی نســبت بــه ســال های گذشــته بیشــتر 

ــوده اســت. ب

سراج در جمع خبرنگاران:
 جرایم سیاسی در دادگاه مطبوعات 

رسیدگی می شود 

ــن  ــه در تعیی ــوه قضائی ــس ق ــده رئی نماین
ــر  ــات سراس ــه مطبوع ــات منصف ــای هی اعض
قانــون  امســال اصــل ۱6۸  کشــور گفــت: 
ــامل  ــز ش ــی را نی ــم سیاس ــه جرای ــی ک اساس
رســیدگی  مطبوعــات  دادگاه  در  می شــود 

 . د می شــو
ــده  ــراج نماین ــر س ــر، ناص ــزارش مه ــه گ ب
رئیــس قــوه قضائیــه در تعییــن اعضــای هیــات 
ــع  ــور در جم ــر کش ــات سراس ــه مطبوع منصف
خبرنــگاران اظهــار کــرد: مــدت اعضــای هیــات 
ــم  ــف داری ــا تکلی ــاله اســت و م ــه دو س منصف
ــات منصفــه سراســر  ــاه اعضــای هی در مهــر م

ــم. کشــور را تعییــن کنی
هیــات  اعضــای  تعــداد  داد:  ادامــه  وی   
ســایر  در  و  نفــر   ۲۱ تهــران  در  منصفــه 
صنــوف  از  کــه  اســت  نفــر   ۱4 اســتان ها 
مختلــف در هیــات منصفــه حضــور دارنــد.

ــون  ــوف در قان ــه صن ــان اینک ــا بی ــراج ب س
احصــا شــده اســت گفــت: قبــال اعضــای 
هیــات منصفــه از ۱۳ صنــف انتخــاب می شــد 
ــون دو صنــف بســیجیان  ــه قان کــه در اصالحی
ــن  ــد و ای ــه ش ــه آن اضاف ــز ب ــدان نی و هنرمن

ــتند. ــی هس ــکار عموم ــده اف ــات نماین هی
ــن  ــه در تعیی ــوه قضائی ــس ق ــده رئی نماین
ــح  ــات تصری ــه مطبوع ــات منصف ــای هی اعض
ــه  ــات منصف ــای هی ــاه اعض ــر م ــرد: در مه ک
تهــران را انتخــاب کردیــم و در حضــور اصحــاب 
رســانه مراســم تحلیــف طبــق مــاده 4۰ قانــون 
ــن  ــز اولی ــروز نی ــد، ام ــزار ش ــات برگ مطبوع

جلســه دادگاه در تهــران برگــزار می شــود.
ــاده  ــره م ــبختانه در تبص ــزود: خوش وی اف
ــک  ــریات الکترونی ــات نش ــون مطبوع ــک قان ی
شــامل  هــم  ســایت ها  و  خبرگزاری هــا  و 
می شــود و بــا تاکیــد آیــت اهلل رئیســی رئیــس 
قــوه قضاییــه امســال اصــل ۱6۸ قانون اساســی 
ــود  ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــم سیاس ــه جرای ک

در دادگاه مطبوعــات رســیدگی می شــود.
ســراج در پاســخ بــه ســولی مبنــی بــر 
هیــات  کــه  جرائمــی  عمده تریــن  اینکــه 
ــه  ــامل چ ــرده ش ــه آن رســیدگی ک ــه ب منصف
ــته  ــود دس ــت: نمی ش ــود گف ــی می ش جرائم
ــتی در  ــر کیفرخواس ــرا ه ــرد، دادس ــدی ک بن
ــون مطبوعــات صــادر کنــد، دادگاه  حیطــه قان
بــه  موظــف  منصفــه  هیــات  و  مطبوعــات 

رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم هســتند.

سالمت

انواع و چگونگی پیوند مغز استخوان 

چـه وقـت پیونـد مغز اسـتخوان نیاز اسـت؟ 
پزشـکان در انـواع بیمـاری هـای صعـب العالج 
مـی توانند پیوند مغز اسـتخوان را تجویز کنند. 
بیمارانـی که به ایـن پیوند نیاز دارند دو دسـته 
انـد: بیماری هـای بدخیم خونـی و غیر بدخیم 
خونـی. از انـواع بیمـاری های بدخیـم می توان 
بـه سـرطان هـای خـون حـاد و مزمـن اشـاره 
کـرد. همچنیـن انـواع بیمـاری های لنفـوم که 
در طـی درمـان هـای اولیـه خوب نشـده و عود 

مـی کند پیونـد مغز اسـتخوان را مـی طلبد. 
شـیمی درمانـی یـا پیونـد مغز اسـتخوان؟ 
بیمـاری های سـرطانی یا بدخیـم خونی بیش 
از پیونـد مغـز اسـتخوان، بـه شـیمی درمانـی 
نیـاز دارنـد هماننـد: بیمـاری سـرطان خـون 
حـاد. بیمـاران تحـت درمـان شـیمی درمانـی 
هـای  گلبـول  اختـالل  و  پالکـت  کمبـود  از 
سـفید همچنیـن عفونـت هـای شـدید رهایی 
مـی یابنـد. امـا همـه چیز بـه این نوع شـیمی 
درمانـی ختـم نمـی شـود. مـا بـرای تحکیـم 
درمانـی  شـیمی  از  مجبوریـم  درمـان  رونـد 
تحکیمـی یا نگه دارنـده بیمار اسـتفاده کنیم.

درصد موفقیت »پیوند مغز اسـتخوان« تعیین 
درصـد موفقیت این پیوندها به عوامل مختلفی از 
جمله: سـن بیمـار، نوع بیمـاری، چگونگی پیوند 
مغـز اسـتخوان و رونـد بهبـودی بسـتگی دارد. از 
مهـم تریـن عوامـل موفقیـت در بیمـاری باید به 
اگاهی رسـانی سـریع پزشـک اشـاره کـرد یعنی 
پزشـک بیماری هـای خونی و سـرطان خـون را 
بـه سـرعت تشـخیص داده و بیمـاران را به مراکز 

پیونـد مغز اسـتخوان ارجـاع دهد.
شـرایط اهدا کننـدگان از بهتریـن نمونه های 
اهداکننـدگان مـی تـوان به بـرادر، خواهـر و اقوام 
نزدیـک اشـاره کـرد ایـن افـراد اولویـت نسـخت 
پیوند را تشکیل می دهند. بعد از اثبات سازگاری 
که به وسـیله آزمایش مشـخص می شـود، دیگر 

مراحـل اهـدا و نمونـه گیری طی می شـود.
سـابقه پیونـد مغـز اسـتخوان: پیونـد مغـز 
اسـتخوان بیش از نیم قرن اسـت کـه در میان 
پزشـکان رواج داشـته. در گذشـته برای پیوند 
بـه سـرطان  بیمـاران مبتـال  مغـز اسـتخوان 
خـون و انـواع بیمـاری هـای غیـر بدخیم مثل 
تاالسـمی و انمـی اپالسـتیک، طی یـک رژیم 
درمانـی، آمـاده سـازی شـده و اسـتخوان فرد 
سـالم بـه بیمـار بـا موفقیـت منتقل می شـد؛ 
امـا امـروزه ایـن رونـد تغییـر یافتـه و بیشـتر 
خـون  طریـق  از  خـون  سـرطان  پیوندهـای 

اهداکننـدگان سـالم انجـام مـی گیـرد.
آیـا پیونـد مغـز اسـتخوان بـرای اهداکننده 
خطـری دارد؟ ایـن پیونـد خطـر چندانی برای 
اهـدا کننده نـدارد تنها کاری کـه او باید انجام 
دهـد بیهوشـی در اتـاق عمـل اسـت تـا پیوند 
مغز اسـتخوان از بـدن او دریافت گـردد. روش 
دیگـر این پیوند به وسـیله اهدای خون اسـت. 
بـه ایـن صورت کـه خون فـرد سـالم از طریق 
دسـتگاه دریافـت شـده و فـرد بیمـار از طریق 
دسـتگاه دیگـر جریان خـون سـالم را دریافت 
ایـن روش متخصصـان  در  البتـه  کنـد.  مـی 
دسـتگاه را از ایـن نظـر کـه چـه نـوع سـلول 

خونـی را جـدا کنـد تنظیم مـی کنند.
درمـان بـا پیونـد مغـز اسـتخوان چـه قـدر 
قطعـی اسـت؟ معمـوال ایـن پیوندهـا بـه دو 
صـورت آلوژونیـک و اتولـوگ انجام مـی گیرد. 
پیونـد اتولـوگ زمانـی انجـام مـی گیـرد کـه 
شـیمی درمانی انجام شـده بر بیمـار دوزباالیی 
داشـته و آسـیب هـای برگشـت ناپذیـری بـر 
بـدن او تحمیل کرده باشـد. در این حالت مغز 
اسـتخوان سـالمی را کـه قبـال بـرای او تامین 
کردیـم بـه بیمـار تزریق مـی کنیم تـا در مغز 
اسـتخوان او النـه گزینی کند و دوبـاره جریان 
خـون سـالم در بـدن او شـکل گیـرد. گفتنـی 
اسـت احتمال برگشـت بیمـاری در پیوندهای 

اتولـوگ بیشـتر و در الوژنیـک کمتر اسـت. 
و  مغـز  حـوزه  در  مـا  کشـور  وضعیـت 
از لحـاظ  اسـتخوان: خوشـبختانه کشـور مـا 
پزشـکی جـز مطـرح تریـن کشـور هاسـت و 
مراکز پیشـرفته متعددی در ایـن زمینه وجود 
دارد کـه بـه خوبـی فعالیت می کننـد. قدیمی 
تریـن مرکز تحقیقات خون، سـرطان و سـلول 
هـای بنیادی را می توان بیمارسـتان شـریعتی 

وابسـته بـه دانشـگاه تهران دانسـت. 
چـرا پیونـد مغز اسـتخوان : در بـدن برخی 
افراد سـلول هـای خونی ناقص یا نـارس تولید 
مـی شـود یا تعـداد گلبـول های خونی بسـیار 
کمـی دارنـد. ایـن سـلول هـای خونـی ناقص 
بـرای بـدن بسـیار مضرانـد چـرا کـه در کنـار 
سـلول هـای سـالم تجمـع کـرده و در رونـد 

کارشـان اختـالل ایجـاد مـی کنند. 
چگونگـی پیونـد مغـز اسـتخوان: بعـد از این 
که مغز اسـتخوان مورد نیاز تامین شـد، پزشـک 
مربوطـه تمامـی مغز اسـتخوان های موجـود در 
بـدن بیمـار را از طریـق شـیمی درمانـی همراه 
بـا پرتـو یـا بـدون آن، از بیـن مـی بـرد. سـپس 
مغـز اسـتخوان سـالم را از طریق یک سـوزن به 
سـیاهرگ وارد کـرده و به بیمار تزریق می کنند 
تا جانشـین مغز اسـتخوان تخریب شـده گردد. ا

عـوارض پیونـد مغـز اسـتخوان: پیونـد مغز 
و اسـتخوان ممکـن اسـت عوارضـی مثـل: بی 
اشـتهایی، واکنـش هـای پوسـتی، ریـزش مو، 
اسـتفراغ، تهـوع، خونریـزی و عفونـت را بـه 

باشـد. همراه داشـته 
منبع: بیتوته 
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مفقودی
کارت فعالیــت راننــده حرفــه ای 
ــخ  ــماره کارت 302۸۸۸0 و تاری ــه ش ب
ملــی  کــد  و   ۱394/۱۱/۱9 صــدور 
2۸7۱37422۸ بــه نــام لقمــان محمــد 
پــور مفقــود و از اعتبــار ســاقط اســت.

فرهنگ و هنر

ــت:  ــس گف ــه مجل ــت رئیس ســخنگوی هیئ
ــه  ــل و ادام ــورت تعل ــبات در ص ــوان محاس دی
ــدی  ــرح رتبه بن ــرای ط ــت در اج ــر دول تأخی
معلمــان بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و طبــق 
قانــون بــا دســتگاه های متولــی ایــن امــر 

برخــورد می کنــد. 
ــا  ــی، ب ــداهلل عباس ــنیم، اس ــزارش تس ــه گ ب
بیــان اینکــه در صــورت ادامــه تعلــل و تأخیــر 
دولــت بــرای اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان 
دیــوان محاســبات بــه ایــن قضیــه ورود می کنــد 
اظهــار داشــت: تأخیــر در اجــرای ایــن طــرح در 
حقیقــت یک نــوع تبعیــض اداری و اســتخدامی 
ــوده و مصــداق نادیــده  بیــن کارکنــان دولــت ب

گرفتــن حقــوق فرهنگیــان اســت.
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس از وجــود 
ــون برنامــه و  طــرح رتبه بنــدی معلمــان در قان
ــر  ــز ب ــال 9۸ نی ــه س ــه در بودج ــه ای ک مصوب
اجــرای آن تأکیــد دارد ســخن گفــت و عنــوان 
ــت و  ــن دول ــی بی ــه توافق ــق برنام ــرد: طب ک
ــی های  ــا بررس ــت ب ــود دول ــرار ب ــس، ق مجل
ــرح را  ــن ط ــاری ای ــف اعتب ــع و ردی الزم مناب
در نظــر بگیــرد و متعاقبــاً مراتــب آن را نیــز بــه 

مجلــس اعــالم کنــد.
ــان  ــارد توم عباســی پیشــنهاد ۲ هــزار میلی
اعتبــار توســط دولــت و تخصیــص آن بــه 
ــورد  ــان را م ــدی معلم ــرح رتبه بن ــرای ط اج
ــن  ــالم ای ــرد: اع ــح ک ــرار داد و تصری ــاره ق اش

مقــدار منابــع مالــی بــرای اجــرای طــرح 
توســط  شــریطی  در  معلمــان  رتبه بنــدی 
دولــت بیــان شــده کــه مجلــس خواهــان 
ــرح سراســری  ــن ط ــال ای ــام و کم ــرای تم اج
ــت. ــاز دارد اس ــادی نی ــارات زی ــه اعتب ــه ب ک

تحقیقــات  و  آمــوزش  عضــو کمیســیون 
تحــول  طــرح  همزمــان  اجــرای  مجلــس 
طــرح  و  پــرورش  و  آمــوزش  بنیادیــن 
ــرار داد  ــد ق ــورد تأکی ــدی معلمــان را م رتبه بن
ــورت  ــه ص ــون ب ــت تاکن ــت: دول ــراز داش و اب
ناقــص اقــدام بــه اجرایــی ســاختن طــرح تحول 

بنیادیــن نظــام آمــوزش و پــرورش کــرده زیــرا 
ــان  ــدی معلم ــاختن طــرح رتبه بن ــی س از عمل

ــت. ــده اس ــل ش ــی غاف ــه کل ب
بــا  مجلــس  رئیســه  هیئــت  ســخنگوی 
بیــان اینکــه کارکنــان دولــت از بســیاری مزایــا 
برخــوردار هســتند و فرهنگیــان از ایــن امکانــات 
ــا  ــت: ب ــار داش ــد اظه ــروم مانده ان ــی مح رفاه
توجــه بــه جایــگاه فرهنگیــان و تالش هایــی کــه 
جامعــه معلمــان کشــور در حــوزه تعلــم و تربیت 
انجــام می دهنــد دولــت موظــف اســت هــر چــه 

ــد. ــی کن ــدی را اجرای ــرح رتبه بن ــریع تر ط س

رتبه بنــدی  طــرح  اجــرای  لــزوم  وی 
معلمــان از فروردیــن ســال 9۸ توســط دولــت 
ــرد:  ــرار داد و خاطرنشــان ک ــد ق ــورد تأکی را م
ــه  ــادی ک ــای بســیار زی ــه تأخیره ــا توجــه ب ب
ــم  تاکنــون در اجــرای ایــن طــرح شــاهد بودی
اگــر دولــت احــکام آن را در آبــان امســال 
ــان  ــات فرهنگی صــادر کنــد بایســتی کل معوق
ــان  ــات آن ــن محاســبه و جــزء مطالب از فروردی

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
نماینــده مــردم رودســر و املــش در مجلــس 
ــرای  ــا اج ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
طــرح رتبه بنــدی معلمــان بــه ارائــه یــک 
ــا  ــاز دارد ی ــت نی ــوی دول ــد از س ــه جدی الیح
خیــر اظهــار داشــت: از آن جــا کــه قانــون 
مربــوط بــه طــرح رتبه بنــدی معلمــان نوشــته 
شــده اســت و فقــط بایــد توســط دولــت 
ــال  ــه و ارس ــه تهی ــن ب ــود بنابرای ــی ش اجرای
الیحــه جدیــدی در ایــن زمینــه نیــاز نیســت.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس افزایــش 
کیفیــت  ارتقــاء  معلمــان،  انگیــزه  ســطح 
ــت آموزشــی و توزیــع  ــراری عدال آمــوزش، برق
ــژه در  ــه وی ــور ب ــام کش ــانی در تم ــع انس مناب
ــرح  ــرای ط ــای اج ــروم را از مزای ــق مح مناط
ــد و گفــت: از دولــت  رتبه بنــدی معلمــان خوان
ــه  ــریع تر نســبت ب ــه س ــر چ ــم ه ــار داری انتظ
اجــرای ایــن طــرح اقــدام کنــد تــا تبعیــض بین 

ــرود.  ــن ب ــت از بی ــان دول کارکن

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

 ورود دیوان محاسبات به قضیه طرح رتبه بندی معلمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــکده علــوم پزشــکی و 
ــوم  ــکده عل ــس دانش ــه ، رئی ــی مراغ ــتی درمان ــات بهداش خدم
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی مراغــه گفــت: پایــگاه ولــی 
عصــر اورژانــس ۱۱۵ بــا مســاحت 7۰ مترمربــع و بــا اعتبــار بیــش 
از ۳۰ میلیــون تومــان تعمیــر، تجهیــز و راه انــدازی شــده اســت.

دکتــر اصغــر تنومنــد افــزود: ایــن منطقــه بیــش از 7۰ هــزار 
ــتن  ــه داش ــه ب ــن منطق ــروری ای ــاز ض ــت دارد و نی ــر جمعی نف
پایــگاه اورژانــس بــرای خدمــات رســانی ســریع و زیــر ۳ دقیقــه 

از مهمتریــن اهــداف راه انــدازی ایــن پایــگاه بــوده اســت.
ــغول  ــرو مش ــگاه ۸ نی ــن پای ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه فعالیــت هســتند افــزود: در حــال حاضــر ۵ پایــگاه شــهری و 
یــک پایــگاه جــاده ای در شهرســتان فعــال هســتند کــه بــزودی 

تعــداد ایــن پایــگاه هــا بــه ۱۰ خواهــد رســید.
رئیــس دانشــکده افــزود: همچنیــن یــک دســتگاه آمبوالنــس 
ــس ۱۱۵  ــه اورژان ــان ب ــارد توم ــه ارزش ۱.۵ میلی ــک دار ب کم
پایــگاه جــاده ای شهرســتان تحویــل داده شــد کــه بــرای 
ــن  ــور ای ــق صعب العب ــردم در مناط ــر م ــانی بهت ــات رس خدم

ــت. ــه اس ــاص یافت ــتان اختص شهرس
ایشــان گفــت: در حــوزه اورژانــس برنامــه هایــی بــرای 

ــا  ــیم ب ــه در تالش ــم ک ــه داری ــاماندهی در مراغ ــعه و س توس
ــوزه را  ــن ح ــه ای ــوط ب ــات مرب ــا خدم ــاخت ه ــعه زیرس توس

ــم. ــش دهی افزای
ــی ســیم  ــرداری از سیســتم ب ــزود: بهــره ب ــد اف ــر تنومن دکت
دیجیتــال ســازمان اورژانــس و سیســتم ضبــط مکالمــات 
ــر ۱۳۰ میلیــون تومــان از دیگــر  ــغ ب ــا اعتبــاری بال دیجیتــال ب
ــه  اقداماتــی اســت کــه در حــوزه اورژانــس شهرســتان امــروز ب

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب به
وی گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن سیســتم، در صــورت قطــع 

تلفــن مشــکلی در خدمــات رســانی وجــود نخواهد داشــت.
معــاون فرمانــدار مراغــه نیــز در ایــن آئیــن گفــت: توجــه بــه 
حــوزه بهداشــت و ســالمت، اصلــی مهــم در پدافنــد غیرعامــل 
بــوده و مجموعــه شهرســتان تمــام تــوان خــود را بــرای 

خدمت رســانی بــه مــردم در ایــن حــوزه انجــام می دهــد.
ــوزه  ــت در ح ــن امنی ــت: تامی ــار داش ــعفی اظه ــی ش موس
ــی  ــد تمام ــت و بای ــروری اس ــری ض ــت ام ــالمت و بهداش س
ــت  ــط زیس ــت، محی ــالمت، بهداش ــی، س ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــی را در  ــتی و رفاه ــات بهداش ــی و امکان ــت غذای ــالم، امنی س

ــد. ــرار دهن ــت ق اولوی
و  دسیســه ها  خنثی ســازی  نویــن  شــیوه  گفــت:  وی 
در  جنگ افــزار  از  اســتفاده  بــدون  دشــمنان  توطئه هــای 
ــل در فرهنــگ  ــد غیرعام ــوم پدافن حوزه هــای مختلــف، مفه

ســازمانی و بــه تبــع آن در جامعــه اســت.
شــعفی افــزود: پدافنــد غیرعامــل مســاله جدیــدی نیســت و 

ــا عناویــن دیگــری وجــود داشــته و امــروز نیــز  از قدیــم نیــز ب
امنیــت اســتدالل نمــی خواهــد و برهمــه واجــب اســت آگاهــی 
ــگ  ــل داشــته باشــند و فرهن ــد غیرعام ــه پدافن الزم را در زمین
پدافنــد غیرعامــل بایــد در متــن جوامــع، فرهنگ ســازی و 

نهادینــه شــود.
از  یکــی  غیرعامــل،  پدافنــد  بی شــک  داد:  ادامــه  وی 
موثرتریــن و پایدارتریــن روش هــای دفاعــی در تمــام شــرایط بــه 
شــمار می آیــد و همــه دســتگاه های دولتــی و ســازمان های 
ــای خــود  ــام ظرفیت ه ــرداری از تم ــا بهره ب ــد ب ــاد بای ــردم نه م

ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش ــه هم ــن زمین در ای
ــت: در  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــه نی ــراجوی مراغ ــدار س بخش
ــره  ــاده به ــش آم ــن بخ ــت در ای ــه بهداش ــر 4 خان ــال حاض ح
ــا هماهنگــی هــای الزم، خانــه  ــرداری اســت کــه امیدواریــم ب ب
هــای بهداشــت هرچــه ســریعتر افتتــاح و مــردم منطقــه از آن 

ــد. اســتفاده کنن
فــرخ محمــدزاده افــزود: توجــه بــه حــوزه بهداشــت و ســالمت 
در ایــن منطقــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و در تالشــیم 
ــه هــای  ــوم پزشــکی شهرســتان خان ــا همــکاری دانشــکده عل ب

بهداشــت روســتاهای ایــن بخــش را مجهــز کنیــم.
وی اضافــه کــرد: ارائــه خدمــات مناســب و توجــه بــه مطالبات 
روســتاییان، رفــع مشــکالت مناطــق روســتایی و ایجــاد امکانــات 
ــا  ــوردار ب ــم برخ ــتاهای ک ــژه در روس ــه وی ــا ب ــاخت ه و زیرس
ــداری و  ــه بخش ــالش مجموع ــدون و ت ــای م ــزی ه ــه ری برنام

دهیــاری هــا از دیگــر اهــداف در توســعه ایــن بخــش اســت.

یک پایگاه اورژانس ۱۱5 و یک دستگاه آمبوالنس کمک دار 
به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده اضافه شد 

آشپزی

نان سیب زمینی

مواد الزم:
برای نان سیب زمینی:

سیب زمینی                               ۵۰۰ گرم
کره                                      ۳۰ گرم
آرد                                        ۱ و ۲/۱ پیمانه
نمک                             به میزان الزم
روغن زیتون                        برای سرخ کردن

سس سالمون:
ماهی سالمون                             دودی ۱۸۰ گرم
پنیر خامه ای                         ۱۲۵ گرم
خامه غلیظ                             4/۱ پیمانه
آب لیمو                                   ۲/۱ پیمانه
شوید خرد شده                    ۱ قاشق غذاخوری

ــه  ــن عاشــق تهی ــل م ــه شــما هــم مث اگ
انــواع نــان تــوی خونــه هســتین؛ بایــد مــژده 
ــان ســیب  ــا طــرز تهیــه ن بــدم کــه امــروز ب
ــا  ــراره ب ــم. ق ــه ای در خدمتتونی ــی تاب زمین
ــه  ــی تهی ــیب زمین ــان س ــوع ن ــه ن ــم ی ه
کنیــم کــه در اصــل ایرلنــدی هســت و 
کمــی بــا دســتور محلــی نــان ســیب زمینــی 
نیشــابور یــا بجنــورد و … تفــاوت داره. ایــن 
نــان ســیب زمینــی بــدون فــر تهیــه میشــه 
و روشــی آســون و طعمــی عالــی داره. در 
کنــار اون هــم اگــه دوســت داشــته باشــین 
ــه و  ــالمون دودی رو تهی ــس س ــن س میتونی
باهــم ســرو کنیــن کــه واقعا فــوق العادســت.

ــی  ــیب زمین ــان س ــود ن ــردن خ ــه ک تهی
فقــط یــک ســاعت زمــان الزم داره. امــا اگــه 
دوســت داشــته باشــین ســس مخصوصــش 
رو هــم تهیــه کنیــن بایــد یــک ســاعت 
ــن  ــه مطمئ ــن. البت ــان بذاری ــم زم ــه ه دیگ
ــن  ــری ای ــش رو داره. کال ــه ارزش ــین ک باش
نــان هــم همــون طــور کــه در ادامــه براتــون 
ــری ســس هــم حــدودا  نوشــتیم ۱97 و کال
۱4۳ کیلــو کالــری هســت. قبــل از ایــن کــه 
بریــم ســراغ خونــدن دســتور، پیشــنهاد مــی 
ــان  ــل ن ــی مث ــان های ــردن ن ــه ک ــم تهی کن
ــم از  ــا رو ه ــان گات ــدی و ن ــان هن ــه، ن کالن
ــن کــه واقعــا خوشــمزه هســتن.  دســت ندی
ازتــون دعــوت مــی کنــم در تهیــه نــان 
ســیب زمینــی خــوش طعــم خانگــی همــراه 

ــن باشــین. م
 

طرز تهیه نان سیب زمینی 
۱- ســیب زمینــی هــا را پوســت بگیریــد 
ــد.  ــرش بزنی ــات درشــت ب ــه شــکل قطع و ب
یــک قابلمــه بــزرگ برداریــد و در آن آب 
ســرد بریزیــد. ســیب زمینــی هــا را در 
قابلمــه قــرار دهیــد و روی حــرارت بگذاریــد 
ــی  ــیب زمین ــد و س ــوش بیای ــه ج ــا آب ب ت
هــا بپزنــد. وقتــی ســیب زمینــی هــا پختــه 
شــدند آن هــا را خشــک کنیــد و در کنــاری 
بگذاریــد. بایــد دمــای ســیب زمینــی هــا در 
ــا را  ــد آن ه ــد کــه بتوانی ــن بیای حــدی پایی
ــرم  ــوز گ ــا هن ــد، ام ــه داری ــتتان نگ در دس

ــند. باش
ــک  ــه ی ــا را ب ــی ه ــیب زمین ــاال س ۲- ح
ــا یــک  ــده کنیــد ت ــا رن الــک فشــار دهیــد ی
دســت و ریــز شــوند. آن هــا را در یــک 
کاســه بــزرگ بریزیــد و کــره را اضافــه کنیــد. 
ــره  ــا ک ــی را ب ــیب زمین ــه س ــی ک در هنگام
ــود.  ــی ش ــره ذوب م ــد، ک ــی کنی ــوط م مخل
مقــداری نمــک در کاســه بریزیــد. ســپس دو 
ســوم آرد ســاده را اضافــه کنیــد و خــوب بهــم 
ــدند،  ــب ش ــال ترکی ــواد کام ــی م ــد. وقت بزنی
ــان  ــر ن ــا خمی ــد ت ــه کنی ــه آرد را اضاف بقی
ســیب زمینــی شــما دیگــر چســبنده نباشــد.

آرد  مقــداری  تمیــزی  ســطح  روی   -۳
بپاشــید. خمیــر را روی آن قــرار دهیــد و بــه 
ــه آن را صــاف کنیــد. ضخامــت  کمــک وردن
ــود.  ــر ش ــی مت ــدودا ۵ میل ــد ح ــر بای خمی
ــع هــای هــم  ــه شــکل مرب حــاال خمیــر را ب

ــد. ــرش بزنی ــدازه ب ان
4- در یــک تابــه بــزرگ یــک قاشــق 
غذاخــوری روغــن زیتــون و یــک دوم قاشــق 
غذاخــوری کــره بریزیــد. تابــه را روی حرارت 
متوســط بگذاریــد و نــان ســیب زمینــی را تــا 
ــان  حــدی بپــزد کــه طالیــی رنــگ شــود. ن
هــا را هــر از گاهــی بچرخانیــد تــا دو طرفــش 
ــرای همــه  کامــال پختــه شــود. ایــن کار را ب
ــان  ــاال ن ــد. ح ــرار کنی ــان تک ــای ن ــه ه تک

ســیب زمینــی شــما آمــاده اســت.

طرز تهیه سس سالمون دودی
۱- ماهــی ســالمون دودی را بپزیــد و همان 
طــور کــه داغ اســت در یــک کاســه متوســط 
خــرد کنیــد. بــه کمــک یــک چنگال گوشــت 
ماهــی را تکــه تکــه و ریــز کنیــد. ســپس پنیر 
ــرد  ــوید خ ــو و ش ــه، آب لیم ــه ای، خام خام
شــده را اضافــه کنیــد. خــوب بهــم بزنیــد تــا 
کامــال ترکیــب شــوند. طعــم دیــپ یــا ســس 
ســالمون را تســت کنیــد و بــه میــزان دلخــواه 

نمــک و فلفــل اضافــه کنیــد.
۲- ســس را در کاســه کوچــک تــری 
ــن ســس  ــد. ای ــال بگذاری ــد و در یخچ بریزی
ــی  ــا وقت ــا ت ــاعت ی ــک س ــل ی ــد حداق بای
کــه طعــم مــوادش بــه خــورد هــم بــرود، در 
یخچــال بمانــد. حــاال ســس ســالمون دودی 

ــرو اســت. ــاده س ــما آم ش
 منبع: ایران کوک

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی:
برگزاری چهارمین دوره مسابقات 
ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه 

معــاون فرهنگــی ســازمان جهــاد دانشــگاهی 
برگــزاری چهارمیــن  از  آذربایجــان شــرقی 
دوره مســابقات ملــی دفــاع ســه دقیقــه ای 
ــری و  ــجویان دکت ــژه ی دانش ــه وی ــان نام پای

ــر داد.  ــتان خب ــد در اس ــی ارش کارشناس
ــا  بــه گــزارش ایســنا، احــد حاجــی بلنــد، ب
ــن دوره  ــزاری چهارمی ــداف برگ ــه اه ــاره ب اش
ــان  ــه ای پای ــه دقیق ــاع س ــی دف ــابقات مل مس
نامــه، گفــت: ایــن دوره بــا هــدف تقویــت 
بــه  ایــده  تبدیــل  ارتباطــی،  مهارت هــای 
ــروت و تقویــت ارتبــاط دانشــگاه  محصــول و ث
دانشــجویان  ویــژه ی  گــذاران  ســرمایه  بــا 
دکتــری و کارشناســی ارشــد برگــزار می شــود.

در  نــام  ثبــت  مهلــت  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــاع س ــی دف ــابقات مل ــن دوره مس چهارمی
ــاه  ــان م ــتم آب ــا بیس ــه ت ــان نام ــه ای پای دقیق
ــد  ــجویان می توانن ــوده و دانش ــاری  ب ــال ج س
تمــاس  شــماره  بــا  نــام  ثبــت  جهــت 

بگیرنــد. تمــاس   ۳۳۳۲۱۱۲۰
معــاون فرهنگــی ســازمان جهــاد دانشــگاهی 
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه جوایــز 
مرحلــه ی نهایــی و کشــوری چهارمیــن دوره ی 
ایــن مســابقات، افــزود: جایــزه ی نفــر اول، 
ــاب،  ــن کت ــا ب ــراه ب ــان هم ــون توم چهارمیلی
ــن  ــا ب ــراه ب ــان هم ــون توم ــر دوم، دو میلی نف
کتــاب و نفــر ســوم نیــز یــک میلیــون تومــان 

ــود. ــد ب ــاب خواه ــن کت ــا ب ــراه ب هم

دلنوشته

زندگی الکچری 
گرفتِن

پست و مقام،

و رفتن با پول پدر 
به کانادا،

نقطۀ عطفِی شد 
در عصر ما،

تا بی اثر کند ضرب المثل های 
قدیمی را،

تا کمتر طعنه زند،
گیرم 

پدر تو بود فاضل،
از فضل پدر 

تو را 
چه حاصل !

)اکبر عظیم نیا(

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مراغــه بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــل روان ــزار فارغ التحصی ــون حــدود ۳۰ ه ــن دانشــگاه تاکن ای
ــه  ــوط ب ــه من ــداری جامع ــت: »بی ــت، گف ــرده اس ــازار کار ک ب

ــت.« ــگاهیان اس ــگان و دانش ــگان، فرهیخت ــداری نخب بی
ــی  ــه توجیه ــو در جلس ــا ولیل ــا، محمدرض ــزارش آن ــه گ ب
دانشــجویان جدیــد  دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مراغــه خطــاب 
بــه آنــان گفــت: »حضــور شــما در دانشــگاه و دوران دانشــجویی 
ــا  ــد از آن ب ــان کــه بای فرصــت مغتنمــی اســت در طــول عمرت

ــد.« ــداری حفــظ و حراســت کنی هوشــیاری و بی
ــان را  ــالمی در جه ــگاه آزاد اس ــه دانش ــل  توج ــه قاب وی رتب
یــادآور شــد و افــزود: »ایــن دانشــگاه مولــود انقــالب اســالمی و 
شــجره طیبــه ای اســت کــه موفــق بــه کســب درجــات علمــی 
خوبــی در کشــور و جهــان شــده و رتبــه ۱۵ و ۱6 جهانــی 
ــا  در زمینــه علمــی و رتبــه نخســت منطقــه ای توســط ایــران ب

ــن نهــاد محقــق شــده اســت.« وجــود ای
ــگاه آزاد  ــای دانش ــمگیر واحده ــور چش ــه داد: »حض ــو ادام ولیل
اســالمی در اقصــی نقــاط کشــور باعث توســعه فرهنگــی، اجتماعی، 
علمــی، پژوهشــی و اقتصــادی شــده و ایــن دانشــگاه اکنــون بــا بیش 

از 4۰۰ شــعبه بــر تــارک آمــوزش عالــی کشــور می درخشــد.«

وی پیشــرفت و توســعه دانشــگاه آزاد اســالمی را در همدلــی، 
ــن دانشــگاه دانســت و  ــان ای ــه کارکن ــت عالمان ــاد و مدیری اتح
ــان ۱۳64  ــه ۵ آب ــد مراغ ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــزود: »دانش اف
ــه   ــی ب ــد و بالندگ ــال رش ــس از ۳4 س ــون پ ــدازی و اکن راه ان
بزرگ تریــن مرکــز آمــوزش عالــی در جنــوب اســتان آذربایجــان 

شــرقی تبدیــل شــده اســت.«
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: »واحــد دانشــگاهی مراغــه بــا 9 
رشــته دکتــری 47 رشــته کارشناســی ارشــد ۵۲ رشــته کارشناســی 
و چنــد رشــته کاردانــی در مرکــز ســما بــا ۱۱۰ عضــو هیئت علمــی 
تمام وقــت، 7۰ اســتاد حق التدریــس ۱۱۰ کارمنــد و ۳ هــزار دانشــجو 
در واحــد و ۵۰۰ دانشــجو در مرکــز ســما بــه کار خــود ادامــه داده و 
تاکنــون حــدود ۳۰ هــزار فارغ التحصیــل روانــه بــازار کار کرده اســت.«

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مراغــه، اســتعداد 
گفــت:  و  برشــمرد  را  دانشــگاه  ایــن  توانمندی هــای  و 
ــه روز شــده اســتاندارد،  »آزمایشــگاه ها و کارگاه هــای مجهــز و ب
ــع،  ــاب روز و مرج ــد کت ــزار جل ــش از 6۰ ه ــا بی ــه ب کتابخان
ــگاه  ــوان، باش ــگران ج ــگاه پژوهش ــد، باش ــز رش ــت مرک فعالی
ــرای  ــزرگ ب ــا مجتمــع ب ــزرگ ب فرهنگــی- ورزشــی، مســجد ب
ــی  ــای فرهنگ ــرت و کانون ه ــرآن و عت ــون ق ــای کان فعالیت ه

ــر  ــش از ۵۰۰ نف ــا بی ــران ب ــزرگ خواه ــگاه ب ــری و خواب و هن
ظرفیــت از توانمندی هــای ایــن واحــد دانشــگاهی اســت.«

ولیلــو بــه دانشــجویان توصیــه کــرد کــه امکانــات و ظرفیــت 
ــه  ــق ب ــی متعل ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــم از علم ــگاهی اع دانش
شماســت و از هزینــه و شــهریه های خــود شــما تهیه شــده؛ 
بنابرایــن هــر کــس نتوانــد و نخواهــد از ایــن امکانات در راســتای 
کســب علــم و تحقیــق و پژوهــش و ارتقــای دانــش خــود بهــره 

بگیــرد در حقیقــت بــه خــودش خیانــت کــرده اســت.
ــت:  ــد و گف ــادآور ش ــری را ی ــم رهب ــام معظ ــات مق وی بیان
»ویژگی هــای دانشــجوی انقالبــی ازنظــر مقــام معظــم رهبــری 
بیــداری  و  آرمان گرایــی  عدالت خواهــی،  اســتقالل طلبی، 
ــا  ــوأم ب ــم ت ــل عل ــجویان تحصی ــی رود دانش ــار م ــت و انتظ اس
تزکیــه، آمادگــی بــرای نقش آفرینــی در تمــدن نویــن اســالمی، 
ســرلوحه  را  صرفه جویــی  و  متقابــل  احتــرام  مطالبه گــری، 

ــد.« ــرار دهن ــود ق ــی خ ــه زندگ برنام

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــا تکمیــل پروژه هــای اجرایــی  آذربایجــان شــرقی، گفــت: ب
ــاخت در  ــال س ــتاره در ح ــل ۳ س ــداث ۱۱ هت ــرای اح ب
ــتان  ــای اس ــت ه ــت تخ ــه ظرفی ــت ب ــتان، ۱۰9۰ تخ اس

ــزوده خواهــد شــد.  اف
بــه گــزارش ایســنا، مرتضــی آبــدار بــا اشــاره بــه اجــرای 
۱۱ پــروژه احــداث هتل هــای ســه ســتاره در اســتان، 
گفــت: طــی ســال جــاری شــاهد اجــرای پروژه هــای 
ــتای  ــتاره در راس ــای ســه س ــرای احــداث هتل ه ــدد ب متع
در شــش  تقویــت ظرفیت هــای گردشــگری  و  توســعه 

ــتیم . ــتان هس ــتان اس شهرس

آبــدار افــزود: در حــال حاضــر ســاخت ایــن تعــداد هتــل 
بــا ظرفیــت 46۱ اتــاق و مجمــوع ۱۰9۰ تخــت اقامتــی در 

ســطح اســتان در حــال اجــرا اســت.
ــاد  ــزان ایج ــه می ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــتان نی ــور در اس ــای مذب ــتغال پروژه ه اش
ــل ســه  ــروژه احــداث هت ــت ۱۱ پ ــال فعالی ــه دنب ــت: ب گف
ســتاره، بــا اتمــام و آغــاز بــه فعالیــت آنهــا اشــتغال مســتقیم 

ــود. ــه میــزان ۳۵6 نفــر خواهــد ب پیــش بینــی شــده ب
وی حجــم کل ســرمایه گذاری هتل هــای آذربایجــان 
شــرقی را مبلغــی بالــغ بــر ۲۰۵79۳۰ میلیــون ریــال عنــوان 

کــرد.
ــت  ــذب و هدای ــیر ج ــت در مس ــه حرک ــدار در خاتم آب
ســرمایه گــذاران در فرصت هــای ســرمایه گــذاری صنعــت 
گردشــگری بــه ویــژه مناطــق نمونــه گردشــگری اســتان را 
امــری اجتنــاب ناپذیــر خوانــد و گفــت: ایــن هتل هــای ســه 
ســتاره در شــش شهرســتان اســتان، از جملــه دو هتــل در 
تبریــز، پنــج هتــل در جلفــا، یــک هتــل در شهرســتان هــای 
در مراغــه، خسروشــهر و هادی شــهر در حــال احــداث اســت 
و ایــن اقدامــات فرصــت مناســبی، جهــت توســعه امکانــات 
ــا  ــود ب ــگری خ ــی گردش ــطح کیف ــا س ــاختی و ارتق زیرس
مشــارکت ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی خواهــد بــود.

ولیلو در جمع دانشجویان:

دانشگاه آزاد اسالمی مراغه 3۰ هزار 
فارغ التحصیل روانه بازار کار کرده است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مطرح کرد:

افزایش ۱۰۹۰ تخت با تکمیل ۱۱ هتل 3 ستاره 
در حال ساخت آذربایجان شرقی

مفقودی
)نوبت دوم(

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــالت 
ــز  ــد تبری ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
متعلــق بــه آقــای کاوه دریائــی فرزنــد 
ــی 2۸6000356۸  ــه شــماره مل ــاح ب فت
و شناســنامه صــادره از مهابــاد و متولــد 
۱36۸ و رشــته مهندســی مکانیــک 
ــی  ــع کارشناس ــرژی مقط ــل ان - تبدی
ارشــد ناپیوســته و بــر اســاس ضوابــط 
ــرده  ــالت نامب ــگاه ارزش تحصی دانش
کارشناســی ارشــد شــناخته می شــود؛ 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

اســت.
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رقابت نزدیک ایران، روسیه و 
گرجستان برای قهرمانی جهان

در روز پایانـــی کشـــتی فرنگـــی قهرمانـــی 
ـــیه و  ـــران، روس ـــم ای ـــان، ۳ تی ـــای جه امیده
گرجســـتان بـــرای کســـب عنـــوان قهرمانـــی 
ـــت.  ـــد داش ـــم خواهن ـــا ه ـــی ب ـــت نزدیک رقاب
ـــای  ـــان رقابت ه ـــنا، در پای ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــی  ــی قهرمانـ ــتی فرنگـ ــت کشـ ۵ وزن نخسـ
بوداپســـت  در   ۲۰۱9 جهـــان  امیدهـــای 
مجارســـتان، روســـیه بـــا یـــک طـــال، یـــک 
نقـــره، یـــک برنـــز ، یـــک عنـــوان پنجمـــی 
و مجمـــوع 7۰ امتیـــاز در صـــدر ایســـتاد، 
گرجســـتان بـــا ۳ نقـــره و یـــک عنـــوان 
ـــاز بواســـطه نداشـــتن طـــال  پنجمـــی و 7۰ امتی
ـــا  ـــز ب ـــه نی ـــت و ترکی ـــرار گرف ـــه دوم ق در رتب
۳ برنـــز و یـــک عنـــوان پنجمـــی و مجمـــوع 
ـــت. ـــای گرف ـــوم ج ـــگاه س ـــاز در جای ۵9 امتی

امـــا ایـــران نیـــز در پایـــان رقابت هـــای ۵ 
ـــدال طـــال و مجمـــوع ۵۲  ـــا ۲ م وزن نخســـت ب

ـــای دارد. ـــارم ج ـــگاه چه ـــاز در جای امتی
دوم  وزن   ۵ هـــای  رقابـــت  در جریـــان 
ــک  ــه یـ ــیدن بـ ــانس رسـ ــران شـ ــز ایـ نیـ
ــا گرایـــی  ــز را دارد، محمدرضـ طـــال و ۳ برنـ
ــد،  ــال شـ ــی فینـ ــرم راهـ در وزن 7۲ کیلوگـ
ــن  ــجاد ایمـ ــن نژاد در 6۰، سـ ــدی محسـ مهـ
طلـــب در 67 و محمـــد هـــادی ســـاروی در 
97 کیلوگـــرم نیـــز راهـــی گـــروه بازنده هـــا 
ـــز  ـــدال برن ـــه م ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــدند ت ش
ـــر  ـــز ه ـــیه و گرجســـتان نی ـــد. روس ـــالش کنن ت
ـــال و ۲  ـــک ط ـــه ی ـــیدن ب ـــانس رس ـــدام ش ک

برنـــز را دارنـــد.
ــای  ــم هـ ــت تیـ ــه وضعیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــوع  ــران در مجمـ ــی در ۵ وزن دوم،  ایـ مدعـ
ــل ۸4  ــه حداقـ ــد بـ ــا می توانـ ــن رقابت هـ ایـ
ـــز  ـــیه نی ـــد. روس ـــاز برس ـــر ۱۲۲ امتی و حداکث
ـــاز را  ـــا ۱۲7 امتی ـــه ۱۰۰ ت ـــیدن ب ـــانس رس ش
دارد و گرجســـتان نیـــز بیـــن ۱۰4 تـــا ۱۲۵ 

امتیـــاز را کســـب خواهـــد کـــرد.
ایـــران،  تیـــم   ۳ ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
ـــتادن  ـــرای ایس ـــر ۳ ب ـــیه ه ـــتان و روس گرجس
ـــد  ـــانس دارن ـــان ش ـــت جه ـــکوی نخس ـــر س ب
و بایـــد دیـــد در پایـــان رقابت هـــای کشـــتی 
فرنگـــی امیدهـــای جهـــان کـــه )یکشـــنبه( 
ـــا  ـــم ه ـــن تی ـــک از ای ـــدام ی ـــود، ک ـــد ب خواه
ـــد  ـــرار خواهن ـــان ق ـــت جه ـــکوی نخس ـــر س ب

گرفـــت.
پیـــش از ایـــن تیـــم کشـــتی آزاد ایـــران 
ــیه  ــه روسـ ــبت بـ ــدک نسـ ــالف انـ ــا اختـ بـ
در جایـــگاه دوم قـــرار گرفـــت، ایـــن در 
حالـــی بـــود کـــه یکـــی از آزادکاران ایـــران 
بدلیـــل ســـهل انـــگاری فرصـــت حضـــور در 
ایـــن رقابت هـــا را بدلیـــل اتمـــام اعتبـــار 
ــی  ــه راحتـ ــا بـ ــت داد تـ ــپورت از دسـ پاسـ
ــود. ــه شـ ــران گرفتـ ــانس قهرمانـــی از ایـ شـ

پایان کمپ تمرینی تنیس بازان 
منتخب زیر ۱4 سال آسیا در دوحه 

کمــپ تمرینــی فدراســیون جهانــی تنیــس 
ــال  ــر ۱4 س ــب زی ــازان منتخ ــس ب ــژه تنی وی

ــت.  ــان یاف آســیا در دوحــه قطــر پای
بــه گــزارش فــارس، ایــن کمــپ 6 روزه زیــر 
ــا حضــور  ــی تنیــس و ب نظــر فدراســیون جهان
ــف در  ــاز از کشــورهای مختل بیســت تنیــس ب
ــه  ــهر دوح ــه در ش ــس خلیف ــی تنی ــز مل مرک
برگــزار شــد و ســیدامیر برقعــی مربــی و 
ــه  ــورمان ب ــس کش ــی تنی ــن الملل ــدرس بی م
تنیــس  جهانــی  فدراســیون  از  نمایندگــی 
بهمــراه رناتــو واواســوری از ایتالیــا کار برگزاری 
ــی از  ــده داشــتند و مربیان ــن کمــپ را برعه ای
کشــورهای پرتغــال، صربســتان و هنــد در تیــم 

ــتند. ــی کمــپ حضــور داش فن
کمــپ تنیــس بــازان منتخــب زیــر ۱4 
ســال آســیا همــه ســاله بــا حمایــت فدراســیون 
ــال  ــود و امس ــی ش ــزار م ــس برگ ــی تنی جهان
ــم در  ــداد مه ــن روی ــان ای ــر میزب ــه قط دوح

ــود. ــان ب ــان و جوان ــعه نوجوان ــش توس بخ

مالــک باشــگاه تراکتــور گفــت: بنــده، هیــأت 
مدیــره و مدیرعامــل تراکتــور از آقــای دنیزلــی 
ایشــان تیــم خوبــی  حمایــت می کنیــم و 
ــال در  ــدم شــیرینی فوتب ســاخته اســت، معتق
بــرد و باخــت بــوده و بهتریــن تیــم دنیــا هــم 

ــازد.  ــازی می ب ــد ب در چن
ــوزی در  ــارس، محمدرضــا زن ــه گــزارش ف ب
ــار  ــوان اظه ــو ج ــتگاه ورزش رادی ــه ایس برنام
کــرد: پیــش از همــه چیــز بــه هــواداران 
پنجــم  رتبــه  دلیــل کســب  بــه  تراکتــور 
ــم؛  ــک می گوی ــان تبری ــم جه ــن تی پرهوادرتری
همچنیــن هــواداران مــا روز گذشــته شــخصیت 
باالیشــان را نشــان داده و بــه همــه اثبــات 
کردنــد کــه تبریــز جــای هیــچ گونــه بحــث و 
حــرف و حدیــث نیســت. پرشــورها بــا تشــویق 
ــه  ــد ک ــان دادن ــازی، نش ــس از ب ــان پ بازیکن

ــد. ــی دارن ــخصیت باالی ــگ و ش فرهن
ــا بیانیــه ای کــه روز گذشــته  وی در رابطــه ب
بــرای تمجیــد از هــواداران تراکتــور صــادر کرده 
ــردم و  ــادر ک ــودم ص ــه را خ ــزود: بیانی ــود، اف ب
ــواداران  ــال ه ــن کار در قب ــدم کوچکتری معتق
بــود، هــواداران مــا لیاقــت باالیــی دارنــد و بنــده 
خــودم نیــز یکــی از هــواداران تراکتــور هســتم. 
ــیا،  ــم آس ــن تی ــور پرهوادارتری ــه تراکت ــا اینک ب
ایــران و پنجمیــن تیــم پرهــوادار دنیاســت؛ امــا 
هوادارانمــان واقعــاً مظلــوم هســتند و بــه راحتی 

ــود.  ــورده می ش ــان خ حقش
از  مشــکالت  همــه ی  داد:  ادامــه  زنــوزی 
ورزشــگاه آزادی شــروع می شــود، هــواداران 
تیم هــای پایتخــت در ورزشــگاه آزادی یکســری 
مشــکالت بــرای تیم  هــای شهرســتانی بــه وجــود 
می آورنــد و هــواداران ایــن تیم هــا را مجبــور بــه 
واکنــش می کننــد. ایــن هفتــه بــه مــادری کــه 

دو فرزنــدش در راه کشــورمان شــهید شــده 
ــز  ــد و مســئوالن نی ــراه می گوین ــد و بی اســت، ب
هیــچ عکــس و العملــی نشــان نمی دهنــد. ســال 
ــه  ــپولیس« ب ــایپا - پرس ــازی »س ــته در ب گذش
مــا فحاشــی شــد، ولــی چــرا کمیتــه انضباطــی 
واکنــش نشــان نــداد؟ همچنیــن در بــازی 
»ســپاهان - پرســپولیس« چــرا ســر ســپاهان را 
بریدنــد؟ مقصــر آن اتفاقــات چــه کســانی بودند؟ 
تیم هــای  ســر  دردانه هایشــان  خاطــر  بــه 

شهرســتانی را می برنــد.
وی در خصــوص وضعیــت مالــی باشــگاه 
تراکتــور، اظهــار کــرد: بنــده در برنامــه ورزش 
و مــردم نیــز اعــالم کــرده بــودم کــه هــواداران 
دو تیــم پایتخــت بایــد قبــول کننــد کــه 
فوتبــال از دو قطبــی خــارج شــده و چنــد 
ــانه ها  ــت. رس ــده اس ــاد ش ــد ایج ــب جدی قط
ــا  ــم م ــه تی ــد ب ــه می خواهن ــی ک ــر تهمت ه

می زننــد. مشــکالت مالــی تراکتــور شــایعه 
از  بــاالی ۳۵ درصــد  امســال  مــا  و  بــوده 
بازیکنــان را پرداخــت کرده ایــم و  قــرارداد 
امکانــات بازیکنــان نســبت بــه ســال قبــل هــم 
ــد  ــد بپذیرن ــت، نمی توانن ــه اس ــش یافت افزای
کــه قطــب جدیــدی بــا تعــداد هــوادار بیشــتر 
ــود دارد.  ــی وج ــای تهران ــه تیم ه ــبت ب نس

ــرد:  ــان ک ــور خاطرنش ــگاه تراکت ــک باش مال
یکســری  بــرای  تاتارســتان  در  مــن  بلــه 
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــادی جه ــای اقتص کاره
دارم  حضــور  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
روســیه  در  ایــران  صادراتــی  ترمینــال  و 
وکشــورهای آســیای میانــه را ایجــاد می کنــم. 
ــی در کشــورمان،  ــه دلیــل مشــکالت کــم آب ب
کشــت فــرا ســرزمینی کــه قانونــی اســت 
را دنبــال می کنــم. بنــده صنعت گــر بیــن 
ــی  ــرای تمام ــانه ها ب ــن رس ــی هســتم؛ ای الملل

ــد. ــران مشــکل ایجــاد کردن شهرســتان های ای
ــت باشــگاه ماشــین  وی در خصــوص وضعی
ــار  ــدن ب ــده چنی ــرد: بن ــار ک ــز اظه ــازی نی س
ــین  ــروش ماش ــرای ف ــه ب ــرده ام ک ــالم ک اع
ــم  ــن تی ــه در شــأن ای ــرای کســی ک ســازی ب
نمی خواهــم  دارم.  آمادگــی  کنــد،  هزینــه 

ماشین ســازی مثــل پــاس شــود.
مالــک باشــگاه تراکتــور بــا تأکیــد بــر اینکــه 
دو قطبــی فوتبــال روی خیلــی از مســائل تأثیــر 
ــورد  ــه م ــا از اینک ــت: داوره ــت، گف ــذار اس گ
ــد،  ــرار گیرن ــم ق ــن دو تی ــواداران ای ــب ه غض
ــواداران  می ترســند. یکســری از مســئوالن و ه
جــرأت را از داوران گرفته انــد و مــا بایــد کاری 
ــه داوران بازگــردد و تیم هــای  کنیــم جــرأت ب
شهرســتانی از ایــن جهــت، آســیب می بیننــد. 
دردانه هــا بیشــترین بهــره را از اشــتباهات 
داوران می برنــد و اگــر خصوصــی شــوند، خیــال 
همــه راحــت می شــود. بنــده در برنامــه ورزش 
ــدن  ــی  ش ــودم خصوص ــه ب ــم گفت ــردم ه و م
تیم هــای پایتخــت بــه نفــع هوادارانــش اســت؛ 
چــرا کــه ایــن تیــم در رقابــت بــا بخــش 

ــد. خصوصــی جــا خواهنــد مان
ــا روز گذشــته  ــرد: م ــوزی خاطرنشــان ک زن
باختیــم، ولــی بایــد بدانیــد بازیکنــی کــه 
ــد.  ــراج نش ــد، اخ ــراج میش ــد اخ ــه 4 بای دقیق
اینکــه می گویــم جــرأت از قشــر داوران گرفتــه 
شــده اســت همیــن موضــوع هســت، بازیکــن 
اســتقالل حتــی کارت زرد هــم دریافــت نکــرد! 
ایــن داور پشــت دروازه، کمــک داور و داور 
ــه  ــد؟ چ ــک نمی کنن ــر کم ــه همدیگ ــط ب وس
ــه  ــویم؟ اینک ــه ای ش ــم حرف ــی می خواهی زمان
ــا  ــه تیم ه ــوند و بقی ــه ای ش ــم حرف ــه تی دو س

ــد، انصــاف نیســت. ــی بمانن ــور باق آمات

به خاطر دردانه هایشان سر تیم های شهرستانی را می برند

وزیــر ورزش و جوانــان پــس از ســیزدهمین 
نشســت واگــذاری باشــگاه هــای اســتقالل 
ــت  ــری و جدی ــا پیگی ــت: ب ــپولیس گف و پرس
ــت و  ــگاه و حمای ــن ۲ باش ــل ای ــران عام مدی
ــرخآبی های  ــم س ــه می توانی ــی وزارتخان همراه
پایتخــت را تــا پایــان ســال 9۸ واگــذار کنیــم. 
ــلطانی فر«  ــعود س ــا، »مس ــزارش ایرن ــه گ ب
ایــن اظهــارات در حضــور نماینــدگان ســازمان 
بــورس و خصوصی ســازی و مدیــران عامــل 
اســتقالل و پرســپولیس در ســاختمان ســئول 

بیــان کــرد.
ــوع  ــرد در موض ــن ف ــود را جدی تری وی خ
باشــگاه های  شــدن  خصوصــی  و  واگــذاری 
و گفــت:  دانســت  پرســپولیس  و  اســتقالل 
حاضــرم هــر هفتــه بــه ایــن  ۲ باشــگاه بــروم و 

ــم. ــال کن ــذاری را دنب ــث واگ بح
ــل  ــران عام ــان از مدی ــر ورزش و جوان وزی
پرســپولیس  و  اســتقالل  مدیــره  هیــات  و 
ــوع  ــرای موض ــی ب ــت مجزای ــا وق ــت ت خواس

خصوصــی ســازی بگذارنــد.  
ــه  ــد ک ــادآور ش ــر ی ــار دیگ ــلطانی فر ب س
ــی را  ــی الزم و قانون ــس همراه ــت و مجل دول
بــرای واگــذاری اســتقالل و پرســپولیس دارنــد.

آنجــا  از  واگــذاری ســرخابی ها  ماجــرای 
آغــاز شــد کــه هیــات وزیــران دولــت دهــم در 
جلســه ششــم مهرمــاه ۱۳9۰ بــه  اســتناد اصــل 
ــه تشــکیل  ــا توجــه ب ــون اساســی و ب ۱۳۸ قان
وزارت ورزش و جوانــان و ضــرورت حفظ ســهم 

بخــش دولتــی در ورزش، ســهام ۲ باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی پرســپولیس و اســتقالل را از 
ــا و فعالیت هــای اقتصــادی  ــک بنگاه ه ــروه ی گ
ــون اجــرای سیاســت های  ــاده ۲ قان موضــوع م
ــروه ۲  ــه گ ــی ب ــون اساس ــل 44 قان ــی اص کل
منتقــل کــرد تــا به جــای واگــذاری صــد 
ــد از  ــگاه ها، ۲۰ درص ــن باش ــهام ای ــد س درص
سهام شــان در اختیــار دولــت باقــی بمانــد 
و ۸۰ درصــد باقی مانــده را بــه بخش هــای 
غیردولتــی  عمومــی  و  تعاونــی  خصوصــی، 
واگــذار کنــد امــا بــا وجــود ایــن مصوبــه 
تالش هــای دولــت دهــم بــرای واگــذاری ایــن 

ــداد. ــه ن ــگاه نتیج ۲ باش

ســازمان خصوصی ســازی بــا روی کار آمــدن 
ــرای واگــذاری  دولــت یازدهــم عــزم خــود را ب
ــه  ــده داد ک ــرد و وع ــزم ک ــگاه ها ج ــن باش ای
ــش از  ــال 9۳ و پی ــاه س ــن م ــا ۲۰ فروردی ت
ــن  ــذاری ای ــی واگ ــای جــام جهان ــاز بازی ه آغ
۲ باشــگاه انجــام شــود کــه اکنــون قــرار اســت 

ــا پایــان ســال 9۸ رخ دهــد. ایــن اتفــاق ت
همچنیــن در راســتای اجــرای بنــد »ه« 
تبصــره ۲ قانــون بودجــه ســال 9۸ بــه منظــور 
ــتقالل   ــپولیس و اس ــگاه پرس ــذاری ۲ باش واگ
»مســعود  حضــور  بــا  جلســه ای  پیش تــر 
ــت  ــان، ریاس ــر ورزش و جوان ــلطانی فر« وزی س
ــرر  ــزار و مق ــورس برگ ــورس و فراب ــازمان ب س

شــد کــه اعضــای هیــات مدیــره ۲ باشــگاه بــا 
ــس و  ــور مجل ــی، ام ــت حقوق ــت معاون محوری
هماهنگــی امــور اســتان ها، کارگــزار بــورس را 
ــورس  ــرش در فراب ــت پذی ــوان مشــاور جه بعن
ــرف  ــد و برط ــذاری ۵ درص ــن قیمت گ و تعیی

ــد. ــدام کنن ــع اق ــی موان ــودن تمام نم
ــورس  ــازمان ب ــاون س ــن جلســه از مع در ای
هــم دعــوت شــد تــا نســبت بــه معرفــی 
ــات  ــه اعضــای هی ــرح ب ــزار مط ــن کارگ چندی
مدیــره ۲ باشــگاه و مدیــران عامــل آن هــا 
اقــدام و پــس از مشــورت اعضــای هیــات 
بــا آن  مدیــره نســبت بــه عقــد قــرارداد 

کارگــزار اقــدام کننــد.
در صــورت تبدیــل ســهام بــه عــام بــا 
ــا  ــه عمــل آمــده ب توجــه بــه هماهنگی هــای ب
ــالح  ــتای اص ــازی در راس ــازمان خصوصی س س
اساســنامه شــرکت در حــال انجــام اســت. 
ــه الزم را  ــره مصوب ــات مدی ضــروری اســت هی
بــرای تبدیــل ســهام بــه وزارت اعــالم  کنــد تــا 
بــا تاییــد مقــررات مصوبــه مجمــع فــوق العــاده 

اخــذ شــود.
ــاد  ــه انعق ــت ب ــره ۲ شــرکت ثب ــات مدی هی
قــرارداد نهــاد مالــی بــا کارگــزاران مــورد تاییــد 
ــا هماهنگــی  ــورس و اوراق بهــادار ب ســازمان ب
ــدام  ــه اق ــک هفت ــرف ی ــی ظ ــت حقوق معاون
می کننــد تــا کارگــزار بعــد از بررســی، مــدارک 
ــکالت  ــع و مش ــح موان ــا تصری ــتندات ب و مس
ــدام  ــد و ســپس اق ــه نمای پیشــنهاد الزم را ارائ

ــد. الزم را انجــام ده
برنــد  چــه  شــرکت ها،  قیمت گــذاری 
ســازمان  صالحیــت  در  شــرکت  چــه  و 
خصوصی ســازی اســت کــه ایــن امــر مســتلزم 
ــا مشــاور یــا کارگــزار اســت. انعقــاد قــرارداد ب

وزیر ورزش: 

استقالل و پرسپولیس تا پایان امسال واگذار می شوند

ــته  ــاه گذش ــت: در ۸ م ــیر گف ــداد عجب ش ــه ام ــر کمیت مدی
ــت  ــروس تح ــه ۵6 نوع ــه ب ــه جهیزی ــک هزین ــالجاری کم س

ــد.  ــت ش ــه پرداخ ــن کمیت ــت ای حمای
بــه گــزارش ایرنــا، محمــود عابــدی روز یک شــنبه در مراســم 
ــه  ــن جهیزی ــزود: ای ــا،  اف ــه ه ــن جهیزی اهــدا یــک ســری از ای
ــرای  ــوازم ضــروری ب هــا شــامل یخچــال، اجــاق گاز، فــرش و ل

شــروع زندگــی اســت.
وی اظهــار داشــت: ایــن جهیزیــه هــا توســط موسســه 
نیکــوکاری و هیــات امنــای مســاجد و خیــران و بســیجیان ایــن 
ــار  ــه و در اختی ــداد تهی ــه ام ــکاری کمیت ــا هم ــتان و ب شهرس

ــد. ــرار داده ش ــان ق نوعروس
عابــدی گفــت: ایــن نهــاد عــالوه بــر کمــک بــه نوعروســان بــه 
فرزنــدان ذکــور خانــواده هــای تحــت حمایــت نیــز کمــک هایــی 

بــه عنــوان هدیــه ازدواج پرداخــت مــی کنــد.
ــت  ــروس تح ــر نوع ــرای ه ــداد ب ــه ام ــه داد: کمیت وی ادام
حمایــت خــود ۳.۵ میلیــون تومــان کمــک هزینــه تامیــن 

ــه  ــور ب ــدان ذک ــه فرزن ــز ب ــان نی ــون توم ــک میلی ــه و ی جهیزی
عنــوان هدیــه ازدواج بــه صــورت کمــک بالعــوض پرداخــت مــی 

ــد. کن
وی گفــت: تامیــن جهیزیــه بــرای دختــران دم بخــت و 
نوعروســان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد بــه کمــک خیــران انجام 
مــی شــود و هــم اکنــون ۳۰ نوعــروس ایــن شهرســتان در انتظار 

ــرای تهیــه جهیزیــه هســتند. مســاعدت خیــران نیکــوکار ب
مدیــر کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( عجــب شــیر اعــالم 
کــرد: ایــن نهــاد آمــاده دریافــت کمــک هــای نقــدی و غیرنقدی 

خیــران بــرای تامیــن جهیزیــه ایــن تعــداد نوعــروس اســت.

اتــاق حــل اختــالف فیفــا در موضــوع رســیدگی بــه شــکایت 
باشــگاه ذوب آهــن از رضــا شــکاری، بازیکــن فعلــی تیــم فوتبــال 

تراکتــور، رای خــود را صــادر و ایــن شــکایت را رد کــرد. 
ــر  ــی ام اکتبـ ــادره روز سـ ــا، در رای صـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ســـالجاری میـــالدی )هشـــتم آبـــان مـــاه جـــاری( کـــه بـــه 
امضـــای »امیلیـــو گارســـیا ســـیلورو«، مدیـــر ارشـــد حقوقـــی 
فیفـــا، رســـیده، آمـــده اســـت: ادعـــای شـــاکی ایـــن پرونـــده 
ــکاری« و  ــا شـ ــاکی ،»رضـ ــه متشـ ــگاه ذوب آهن«،علیـ ،»باشـ
ـــود. ـــی ش ـــوده و رد م ـــول ب ـــل قب ـــن کازان غیرقاب ـــگاه روبی باش

رای صــادره بــر اســاس مــاده ۱۵ آییــن نامــه کمیتــه وضعیت 

بازیکنــان و اتــاق حــل اختــالف فیفــا اتخاذ شــده اســت.
ـــده ۱۰ روز  ـــای پرون ـــرف ه ـــت: ط ـــده اس ـــادره آم در رای ص
ـــل  ـــا، دالی ـــی فیف ـــه عموم ـــق دبیرخان ـــا از طری ـــد ت فرصـــت دارن
ـــه  ـــن کار ب ـــام ای ـــدم انج ـــد و ع ـــت کنن ـــکایت را درخواس رد ش
ـــس  ـــن پ ـــوده و طرفی ـــی و الزم االجـــرا شـــدن رای ب ـــه نهای منزل
ـــد  ـــر را نخواهن ـــد نظ ـــت تجدی ـــق درخواس ـــرر ح ـــت مق از مهل

ـــت. داش
رضــا شــکاری ۲ ســال پیــش بــا فســخ یــک طرفــه قــرارداد 
خــود بــا ذوب آهــن اصفهــان بــه روبیــن کازان روســیه پیوســت 
و همیــن امــر موجــب طــرح دعــوا علیــه وی از ســوی باشــگاه 

ذوب آهــن شــد.
ـــور اســـت  ـــم تراکت ـــه در حـــال حاضـــر بازیکـــن تی شـــکاری ک
ـــه  ـــدان نرفت ـــه می ـــور ب ـــب تراکت ـــل در ترکی ـــای فص ـــن ج ـــا ای ت
ـــوی دادگاه  ـــن رای از س ـــالم ای ـــا اع ـــد ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ و ب
ـــب  ـــازی در ترکی ـــرای ب ـــی ب ـــن منع ـــن بازیک ـــی ورزش، ای عال

ـــد. ـــته باش ـــز نداش ـــان تبری سرخپوش

56 نوعروس عجب شیری کمک هزینه جهیزیه 
دریافت کردند

روانشناسی

روش های برخورد با کودک نافرمان

نافرمـان  بـا کـودک  برخـورد  روش هـای 
نیـز بـه ظاهر سـاده اسـت امـا نکتـه مهم در 
ایـن روش هـا نحـوه بـکار گیـری آنهـا مـی 
باشـد زیـرا الزم اسـت هنگامی کـه کودکتان 
حسـابی شـما را کالفـه کـرده اسـت آرامـش 
خـود را حفـظ کنیـد و روش هـای برخـورد 
از  بیاوریـد.  یـاد  بـه  را  نافرمـان  کـودک  بـا 
جملـه مهـم ترین شـیوه های پیشـنهادی در 
برخـورد با کـودکان نافرمان میتـوان به موارد 

زیـر اشـاره نمـود :
بـه فرزندتان بگوییـد از وی چـه میخواهید 
:بنـا بر گفتـه ی اُکول اسـمیت، از بزرگ ترین 
اشـتباه هایـی کـه والدیـن مرتکـب میشـوند ، 
عرضـه ی دسـتورات منفـی اسـت، ماننـد این 
کـه» نـدو!« یـا» بـه فـالن چیز دسـت نـزن!« 
کـه  آنجایـی  از  اول،  ی  جملـه  ی  دربـاره 
کـودکان مهـارت اسـتدالل منطقـی ضعیفـی 
دارنـد، برای شـان واضح نیسـت کـه به جای» 
ندویـدن«، چـه کاری بایـد انجـام دهنـد. وی 
مـی نویسـد:» چنانچه او ندود، پـس چه کاری 
بایـد انجـام دهـد؟ بایـد ورجـه وورجـه کنـد؟ 
بپـرد؟ لـی لـی بـرود؟ بخزد؟ پـرواز کنـد؟ بی 
حرکت بایسـتد؟« درباره ی جملـه ی دوم، باز 
هـم کم بـود دلیـل منطقـی در بچه هـا نقش 
مهمـی ایفـا مـی کنـد، آن ها کنتـرل ضعیفی 

روی انگیـزه خویـش از انجـام کارهـا دارند.
بازي بهتریـن راه ارتباطی کودک و والدین 
اسـت: شـما میتوانیـد ایـن آمـوزش هـا را در 
قالـب هـای گوناگون بـه کـودکان خویش یاد 
بدهیـد حتمـاً مکانـی را برای کـودک طراحی 
کنیـد کـه او بتواند به آسـانی لبـاس هایش را 
مجـزا از شـما در جالباسـی قـرار دهـد به وی 
بگوییـد کـه چه طـور میتواند در عـرض چند 
دقیقـه چـه طـور میتوانـد تمـام وسـایلش را 

جایگزیـن کند.
بـا توجـه بـه عالقـه منـدی کـودک او را 
تشـویق تقویـت کنیـد: یعنـی کار خوبـی که 
انجـام گردیـده اسـت بـا فعالیتی کـه کودک 
عالقمنـد اسـت همـراه شـود ایـن سـبب می 
شـود کـه رفتـار هـم در او سـریعتر تقویـت 
داشـته  توجـه  ولـی  بگیـرد  شـکل  و  شـود 
باشـید سیسـتم تقویـت نبایـد به بـاج گیری  

در کـودک تقویـت شـود.
عاطفـی برخـورد نکنیـد. وقتـی فرزندتـان 
از موضـوع دفاعـی برخـورد مـی کند شـما به 
آسـانی بـه صـورت عاطفـی بـا قضیـه برخورد 
مـی کنیـد. هنگامی کـه آنها ناراحت هسـتند، 
شـما نیـز ناراحت می شـوید و گاهـی وقت ها 
معلمـان و بزرگترهـای دیگـر هـم ناراحت می 
شـوند. برعکـس ایـن کار، بیایید بـه موضوعی 
که وجـود دارد تمرکز کنید. بـا آنچه فرزندتان 
مـی گویـد یـا مـی کنـد بـه صـورت فـردی 
برخـورد نکنیـد. بـه عنـوان مثـال هنگامی که 
فرزندتـان از نوشـتن مشـق زیاد ناراحت اسـت 
بـا او هم دلـی کنید و بگوییـد “درک می کنم 
نوشـتنش مشـکل اسـت اما بـه عنـوان دانش 
آمـوز وظیفـه ات انجـام دادن تکالیـف اسـت. 
مـی توانـی قدری اسـتراحت کنی و بعـد ادامه 
بدهـی.” ولـی نبایـد به خودتـان اجـازه بدهید 
کـه معلمـش را زیـر سـوال ببریـد بلکـه بایـد 
احتـرام معلمـش را در همه حـال حفظ کنید.

بـه کودکتـان یـاد بدهیـد کـه فکـر کنـد. 
کودکانـی که از منابع قـدرت نافرمانی می کنند 
اغلـب نسـبت بـه بزرگترهـا و قوانیـن واکنـش 
نشـان مـی دهنـد تـا ایـن کـه آگاهانـه کاری را 
انجـام دهنـد. آن هـا وقتـی را صـرف نمی کنند 
کـه بـه کارهایشـان فکر کننـد. آن هـا فکر نمی 
کننـد به این که کاری که انجـام میدهند امکان 

دارد تبعـات و پیامدهایی داشـته باشـد.
جنـگ هایتـان را انتخـاب کنیـد : پـدر و 
مـادری کـردن حتـی زمانیکه مشـکل خاصی 
ولـی  اسـت،  سـختی  کار  نـدارد  وجـود  هـم 
زمانیکه یکـی از کودکان تعمـدا بدرفتاری می 
کنـد، معضالت چنـد برابر می شـوند؛ بنابراین 
بایـد انتخـاب کنیـد کـه چطـور انرژی تـان را 
هوشـمندانه صـرف کنیـد. بـه عنـوان مثـال 
اگـر فرزند نوجوان شـما دوسـت دارد شـلواری 
بپوشـد کـه برایـش خیلـي بـزرگ اسـت، ولی 
ُمـد اسـت، فکـر مـی کنیـد آیـا حقیقتـا الزم 
اسـت روزتـان را صرفـا بخاطر انتخـاب بد وی، 

بـا جروبحـث و بدخلقـی آغـاز کنید؟
قـدرت تـان را حفظ کنید: وقتـی وارد بحث 
و جدالـی بـا فرزندتـان می شـوید، تنهـا کاری 
کـه مـی کنیـد این اسـت کـه قدرت بیشـتری 
در ایـن حالـت بـه او می دهیـد. در واقع ، فرزند 
شـما ایـن چنیـن برداشـت مـی کنـد کـه این 
قـدرت را دارد کـه با شـما در بیفتـد، در نتیجه 
رفتارهایـش سـتیزه جویانه تر هم خواهد شـد.

 وقـت هـای منظمـی را بـرای گفتگـو بـا 
کـه  هایـی  زمـان  کنیـد:  تعییـن  فرزندتـان 
شـرایط طبیعـی و ارام اسـت و هیـچ جنـگ 
و جدالـی بیـن شـما و فرزندتـان در جریـان 
او  بـه  و  بنشـینید  فرزندتـان  کنـار  نیسـت، 
نشـان دهیـد که وظیفـه ی خود را بـه عنوان 
یـا مـادر بسـیار جـدی مـی گیریـد و  پـدر 
قصدتـان، محافظـت از او و کمـک بـه پرورش 
سـالم اوسـت جـوری کـه در آینـده شـخصی 
مسـوول، کارامـد، متکـی بـه نفـس و شـاد و 
موفـق باشـد و بتوانـد از زندگـی اش لـذت 
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وعده های ۱۸ ساله رسیدن قطارمیانه به تبریز 

 بالتکلیف ماندن محل ایستگاه در تبریز

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

17:23:0817:42:4023:24:24

اوقات شرعی شهر تبریز

ــد  ــس می گوی ــی مجل ــد مل ــت از تولی ــژه حمای رئیــس کمیســیون وی
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی تنهــا از طریــق رونــق کســب و کار ممکــن 

بــوده و در شــرایط رکــود ایــن درآمدهــای رشــدی نخواهــد داشــت. 
ـــیون  ـــس کمیس ـــر رئی ـــا فوالدگ ـــت، حمیدرض ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــون  ـــل44 قان ـــرای اص ـــر اج ـــارت ب ـــی و نظ ـــد مل ـــت از تولی ـــژه حمای وی
اساســـی بـــا اشـــاره بـــه برنامـــه ریـــزی دولـــت بـــرای ارائـــه الیحـــه 
ـــه  ـــاالنه بودج ـــب ۲ س ـــت: تصوی ـــس، گف ـــه مجل ـــاالنه ب ـــه دو س بودج
ـــت  ـــه دول ـــا برنام ـــت ام ـــی اس ـــون اساس ـــا قان ـــر ب ـــکلی مغای ـــر ش از نظ
بـــرای الیحـــه بودجـــه ســـال 99، تقدیـــم ۳ پیوســـت تحـــت عنـــوان 
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــی اسـ ــای عمرانـ ــت و پروژه هـ ــروش نفـ ــه، فـ یارانـ

ــود. ــد بـ ــاله خواهنـ ــت ها دو سـ پیوسـ
ــاره  ــورای اســـالمی دربـ ــان در مجلـــس شـ ــردم اصفهـ ــده مـ نماینـ
ــزود:  ــی، افـ ــای نفتـ ــه درآمدهـ ــکا بـ ــدون اتـ ــه 99 بـ ــم بودجـ تنظیـ
براســـاس سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی و قانـــون پنجـــم و ششـــم 
توســـعه وابســـتگی بودجـــه بـــه درآمدهـــای نفتـــی بایـــد بـــه تدریـــج 
کاهـــش یابـــد تـــا در نهایـــت ایـــن وابســـتگی بـــه صفـــر برســـد ایـــن 
ـــرای  ـــا ب ـــی تنه ـــای نفت ـــه درآمده ـــت ک ـــا اس ـــن معن ـــه ای ـــت ب سیاس

ــد. ــد شـ ــتفاده خواهـ ــرمایه گذاری اسـ سـ

ضرورت تامین هزینه های جاری از مالیات، واگذاری های مالی و 
واگذاری های سرمایه ای

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس شــورای اســالمی، اســتفاده 
ــی  ــت ارزیاب ــی مثب ــی را گام ــای عمران ــی در پروژه ه ــای نفت از درآمده
کــرد و افــزود: تامیــن هزینه هــای جــاری از مســیرهایی ماننــد مالیــات، 
واگذاری هــای مالــی و واگذاری هــای ســرمایه ای اقــدام مناســبی بــوده و 
بایــد بــا تکمیــل زنجیــره ارزش، فعــال کــردن پروژه هــای ســرمایه گذاری 
ــروش فرآورده هــای نفتــی  ــری از خــام فروشــی نفــت، ف ــی، جلوگی میان

بــه رونــق تولیــد، اشــتغالزایی و ... کمــک کــرد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا مالیــات می توانــد جایگزیــن درآمدهــای نفتــی در بودجــه شــود؟ اضافــه 
ــب و کار  ــق کس ــق رون ــا از طری ــی تنه ــای مالیات ــش درآمده ــرد: افزای ک
ممکــن اســت و در شــرایط رکــود ایــن درآمدهــای رشــدی نخواهــد داشــت.
افزایش درآمدهای مالیاتی در گرو رونق تولید و اجرای قانون است

اجــرای  و  ملــی  تولیــد  از  حمایــت  ویــژه  کمیســیون  رئیــس 
سیاســت های اصــل 44 مجلــس ادامــه داد: افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 
ــا رونــق تولیــد، اجــرای قوانیــن، اصــالح قوانیــن و جلوگیــری از  تنهــا ب

ــت. ــن اس ــی ممک ــای مالیات فراره

ــراث  ــنتی اداره کل میـ ــای سـ ــتی و هنرهـ ــع دسـ ــاون صنایـ معـ
ــر  ــرقی بـ ــان شـ ــتی آذربایجـ ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ فرهنگـ
ضـــرورت توجـــه بـــه راهکارهـــای تجـــاری ســـازی صنایـــع دســـتی 

اســـتان تاکیـــد کـــرد.
ــگاران  ــع خبرنـ ــن در جمـ ــه آفریـ ــاد بـ ــر، فرشـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ــته بندی و  ــی بسـ ــت تخصصـ ــزاری نشسـ ــانه از برگـ ــاب رسـ و اصحـ
راهکارهـــای تجاری ســـازی صنایع دســـتی ویـــژه تولیدکننـــدگان، 
صنعتگـــران و هنرمنـــدان حـــوزه صنایع دســـتی در تبریـــز خبـــر داد.

ـــاری  ـــای تج ـــدی و راهکاره ـــته بن ـــی بس ـــت تخصص ـــت: نشس وی گف
ــت  ــارکت معاونـ ــی و مشـ ــا هماهنگـ ــتی بـ ــع دسـ ــازی در صنایـ سـ
ـــاعت  ـــاری س ـــاه ج ـــان م ـــنبه ۱4 آب ـــه ش ـــتان روز س ـــتی اس صنایع دس
ـــزار  ـــان برگ ـــوزه آذربایج ـــر م ـــی تئات ـــالن آمف ـــل س ـــح در مح 9:۳۰ صب

ـــد. ـــد ش خواه
ـــه آفریـــن افـــزود: ایـــن نشســـت تخصصـــی مطابـــق هماهنگـــی هـــای  ب
ـــای  ـــتی و هنره ـــع دس ـــت صنای ـــکاری معاون ـــا هم ـــاده و ب ـــل آم ـــه عم ب
ــتی،  ــع دسـ ــگری و صنایـ ــی، گردشـ ــراث فرهنگـ ــنتی وزارت میـ سـ
ــاد و مدیریـــت  ــکده اقتصـ ــیار دانشـ ــی، دانشـ ــد فاریابـ توســـط محمـ

ـــر در  ـــای موث ـــه راهکاره ـــی در زمین ـــس و مطالب ـــز تدری ـــگاه تبری دانش
تجـــاری ســـازی تولیـــدات ارائـــه خواهـــد شـــد.

معـــاون صنایـــع دســـتی اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه صنایع دســـتی 
به عنـــوان نمـــادی از فرهنـــگ، ســـنت و هنـــر اســـتان اســـت و 
ــز  ــی و نیـ ــدات داخلـ ــمندترین تولیـ ــن و ارزشـ ــوان نفیس تریـ به عنـ
ـــاز  ـــی نی ـــادالت فرهنگ ـــگری و مب ـــعه گردش ـــم توس ـــل مه ـــی از عوام یک
ــه  ــازی دارد، اضافـ ــازی و تجاری سـ ــمت برندسـ ــه سـ ــت بـ ــه حرکـ بـ
کـــرد: بســـته بنـــدی محصـــول یکـــی از راهکارهـــای مهـــم در امـــر 
تجـــاری ســـازی محصـــول مـــی باشـــد و ایـــن نشســـت در راســـتای 
ـــم  ـــن مفاهی ـــا ای ـــتی ب ـــع دس ـــدان صنای ـــران و هنرمن ـــنایی صنعتگ آش
ـــکیل  ـــر، تش ـــتر و بهت ـــه بیش ـــول هرچ ـــه محص ـــی و عرض ـــرای معرف ب

مـــی شـــود.
ــع  ــوزه صنایـ ــدان حـ ــران و هنرمنـ ــت: صنعتگـ ــه گفـ او در خاتمـ
دســـتی بـــا در نظـــر گرفتـــن نیـــاز و ســـلیقه مصرف کننـــدگان 
محصـــوالت صنایـــع دســـتی و برندســـازی محصـــول از ایـــن طریـــق، 
ـــش  ـــوزه نق ـــن ح ـــادی ای ـــق اقتص ـــعه و رون ـــد، توس ـــد در رش ـــی توانن م

بســـزایی ایفـــا کننـــد.

تریــن  قدیمــی  از  یکــی  تبریــز،   - میانــه  قطــار 
ــال،  ــت ۱۸ س ــد از گذش ــفانه بع ــه متأس ــت ک پروژه هاس
ــن  ــیدن ای ــده رس ــون وع ــده و اکن ــام مان ــان ناتم همچن

ــود. ــی ش ــاد داده م ــتان آب ــه بس ــار ب قط
۱۸  ســال گذشــت، امــا قطــار تبریــز - میانــه - بســتان 
آبــاد بــه مقصــد نرســید؛ ایــن پــروژه کــه از ســال ۱۳79، 
عملیــات احــداث آن آغــاز شــده و تاکنــون بــا وعده هــای 

متفاوتــی روزگار خــود را ســپری می کنــد.
خــط آهــن میانــه - تبریــز بــه دلیــل موقعیــت 
جغرافیایــی حائــز اهمیــت می باشــد کــه تکمیــل یافتــن 
آن می توانــد خــط ریلــی کشــور را بــه اروپــا وصــل 
کنــد؛ گذشــته از ایــن بهره بــرداری کامــل از ایــن خــط، 
مســافت تبریــز تــا تهــران را ۱۱4 کیلومتــر و هــم چنیــن 

ــد داد.   ــش خواه ــاعت کاه ــدود ۵ س ح
ایــن خــط آهــن بــه طــول ۲۰۰ کیلومتــر در ۱۲ 
ــا  ــه ت ــه از میان ــه 7 قطع ــه طراحــی شــده اســت ک قطع
بســتان آبــاد بــه طــول ۱۳۲ کیلومتــر و ۵ قطعــه پایانــی 
نیــز در محــدوده بســتان آبــاد - تبریــز واقــع شــده اســت.

پــروژه قطــار میانــه - بســتان آبــاد - تبریــز، تاکنــون با 
صــرف هزینــه ای بالــغ بــر ۱7۰۰ میلیــارد تومــان تکمیــل 
نشــده  و ســوت آن بــه گــوش نرســیده اســت. حــال تنهــا 
ــر گرفتــه اســت ایــن  دغدغــه ای کــه ایــن پــروژه را در ب
می باشــد کــه بعــد از گذشــت ۱۸ ســال چشــم انتظــاری 

آیــا روزی ممکــن اســت ایــن قطــار بــه تبریــز برســد؟

صرف هزینه ای بالغ بر ۱700میلیارد تومان تا کنون
رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی در 
ــز-  ــروژه قطــار تبری ــد :  پ ــر می گوی ــا مه ــو ب ــت و گ گف
ــه  ــت ک ــن پروژه هاس ــاد از عظیم تری ــتان آب ــه - بس میان
ــه  ــرداری راه انجــام یافت ــزی و خاک ب ــات خــاک ری عملی
ــورت  ــذاری ص ــل گ ــا ری ــه ب ــی در رابط ــا اقدام ــود ام ب

ــود. ــه ب نگرفت
محمــد وحدتــی بــا اشــاره بــر اینکــه ایــن پــروژه از ۱۵ 
ســال قبــل آغــاز شــده اســت ادامــه می دهــد : بــا شــروع 
ــای  ــا پیگیری ه ــال ۱۳9۵ و ب ــم در س ــس دوره ده مجل
ــت و  ــق گرف ــاری تعل ــت اعتب ــه، در نهای ــورت گرفت ص
عملیــات ریــل گــذاری از شهرســتان میانــه آغــاز شــد و 
مــی بایســت عملیــات ریــل گــذاری خیلــی وقــت قبــل 

بــه اتمــام مــی رســید.
ــتگاه  ــز ایس ــال ۱۳96، نی ــد : در س ــح می ده او توضی
قطــار بســتان آبــاد کلنــگ زنــی شــده اســت کــه تــا بــه 
امــروز بــه اتمــام رســیده و قطــار تــا مســیر بســتان آبــاد، 

آمــاده بهــره بــرداری اســت.
نماینـــده مـــردم بســـتان آبـــاد در مجلـــس شـــورای 
ــر ۱7۰۰  ــغ بـ ــه ای بالـ ــد : هزینـ ــی افزایـ ــالمی مـ اسـ
ـــده اســـت  ـــروژه صـــرف ش ـــن پ ـــرای ای ـــان ب ـــارد توم میلی
کـــه آخـــر آبـــان مـــاه ســـال جـــاری نیـــز بـــا حضـــور 
ـــورد  ـــاد م ـــتان آب ـــا بس ـــه ت ـــار میان ـــور، قط ـــس جمه رئی

بهـــره بـــرداری قـــرار می گیـــرد.

۱۸ ماه تا تکمیل و بهره برداری در مسیر تبریز 
مانده است 

وحدتــی بیــان می کنــد : ایــن قطــار  از مســیر بســتان 
ــا تبریــز ، نواقصــی از جملــه ریــل گــذاری و پــل  ــاد ت آب
ــا ۱۸  ــه داده شــده ت ــده ای ک ــق وع ــه طب وجــود دارد ک
مــاه آتــی نیــز تــا تبریــز، مــورد تکمیــل و بهــره بــرداری 

قــرار خواهــد گرفــت.
ــر  ــد : حــدود ۲۳ کیلومت ــه می کن ــان اضاف  وی در پای
از مســیر بســتان آبــاد تــا تبریــز باقــی مانــده اســت کــه 

چنــدان مســافت قابــل توجهــی نیســت.

ایستگاه بستان آباد تکمیل نشده است
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بازدیــد از ایــن پــروژه 
، بــر اتمــام راه آهــن میانــه - بســتان آبــاد تأکیــد کــرده 
ــه  ــن قطع ــرداری از ای ــره  ب ــرای به ــد : ب ــان می کن و بی

بایــد ایســتگاه بســتان آبــاد  و راه دسترســی بــه آن نیــز 
تکمیــل گــردد.

پــور محمــدی ادامــه می دهــد : در حــال حاضــر 
اجــرا  حــال  در  تأسیســاتی  کارهــای  از  بخش هایــی 
می باشــد امــا بــا ایــن وجــود، حــدود 9۵ درصــد از 
ــاد تکمیــل شــده  اقدامــات عملیاتــی ایســتگاه بســتان آب

ــت.  اس
راه  شهرســازی،  و  مســکن   : می دهــد  توضیــح  او 
دسترســی ایســتگاه بســتان آبــاد و هــم چنیــن کارهــای 

ــت.  ــه اس ــده گرفت ــر عه ــی آن را ب عملیات
ــد : قطعــه  ــه می کن اســتاندار آذربایجــان شــرقی اضاف
ــر، ۸۵  ــول 4۲ کیلومت ــه ط ــز ب ــه تبری ــاد ب ــتان آب بس

ــی دارد. ــرفت فیزیک ــد پیش درص
پــور محمــدی در پایــان، اشــاره ای بــه نواقــص 
ــل  ــد : پ ــان می کن ــرده و بی ــاد ک ــتان آب ــن  بس راه آه
باســمنج و ایســتگاه خــاوران از نواقــص ایــن پــروژه اســت 
کــه اقدامــات انجــام گرفتــه بــر روی پــل باســمنج تقریبــاً 

اتمــام یافتــه و ایســتگاه خــاوران نیــز بــه زودی تکمیــل 
خواهــد شــد.

ـــس  ـــز، اســـکو و آذرشـــهر در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین
ــا و  ــا ایـــن پـــروژه، پیگیری هـ می گویـــد: در رابطـــه بـ
ــی  ــت. طـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــی صـ ــات مختلفـ جلسـ
جلســـه ای کـــه در ســـال گذشـــته بـــا مســـئوالن 
ـــار  ـــت، اظه ـــورت گرف ـــاخت ص ـــداث و زیرس ـــروژه، اح پ
کردنـــد کـــه ســـازه های پـــل فلـــزی اســـت کـــه بـــه 
ـــاه،  ـــت 6 م ـــود نوب ـــا وج ـــده و ب ـــفارش داده ش ـــواز س اه
ــاه  ــن 6 مـ ــام ایـ ــد از اتمـ ــه بعـ مشـــخص نیســـت کـ

تحویـــل دهنـــد یـــا خیـــر.
ـــد  ـــان می کن ـــه بی ـــعیدی در ادام ـــماعیل س ـــد اس محم
ـــر  ـــازه ها تغیی ـــه س ـــد ک ـــن ش ـــر ای ـــق ب ـــت تواف : در نهای
یافتـــه و بتنـــی شـــود تـــا پـــروژه ســـریع تـــر بـــه جلـــو رود 
ـــازه های  ـــا س ـــت ام ـــم اس ـــیار مه ـــان، بس ـــه زم ـــرا ک چ
ــار دیگـــر بـــه ســـراغ  بتنـــی نیـــز عملـــی نشـــد و بـ

ســـازه های فلـــزی رفتنـــد.

مطالعات صورت گرفته دقیق نیست 
ــردد  ــل گ ــل تکمی ــر پ ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بخــش مهمــی از پــروژه انجــام خواهــد شــد، مــی گویــد: 
ــه،  ــای صــورت گرفت ــا پیگیری ه ــز ب ــاری نی ــال ج در س
ــعیدآباد  ــا س ــر، ت ــه فج ــا ده ــه ت ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ق
تکمیــل شــود امــا مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
ــز در گذشــته انجــام  ــه در مســیر تبری ــی ک ــه مطالعات ک
یافتــه بــود، مطالعــات دقیقــی نیســت و همیــن مشــکالت 
باعــث گردیــده اســت کــه اقدامــات الزم در مســیر تبریــز 

ــرد. انجــام نگی
ــی از  ــتگاه، یک ــل ایس ــد : مح ــان می کن ــعیدی بی س
ــا مســیر  ــار ت ــن قط ــث شــده اســت ای ــه باع ــی ک عوامل
ــوز  ــه هن ــرا ک ــد چ ــته باش ــدی داش ــت کن ــز حرک تبری
مــردد هســتند کــه ایســتگاه در خــاوران، ســعیدآباد و یــا 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــل گل در ائ
اوتوضیــح می دهــد : عوامــل مختلفــی در طوالنــی 
بــودن ایــن پــروژه دخیــل اســت ولــی علیرغــم پیگیــری 
و تذکــرات مختلــف، در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــه  ــر روی اینک ــق کارشناســی ب ــات دقی ــد مطالع ــه بای ک
ایســتگاه در شــهر تبریــز در کجــا قــرار گیــرد بــه عمــل 

آیــد.
طرح هــا  از  برخــی  می دهــد:  ادامــه  ســعیدی 
ــز  ــر نی ــان ب ــاال، زم ــه ب ــر هزین وجــود دارد کــه عــالوه ب
ــه  ــتگاه در منطق ــک ایس ــود ی ــه وج ــند؛ چنانچ می باش
ــد را  ــن قص ــر ای ــد و اگ ــر می باش ــان ب ــی زم ــل گل ائ
داشــته باشــند کــه ایســتگاه را تــا راه آهــن فعلــی تبریــز 
ــی  ــه تمام ــت ک ــی اس ــه باالی ــتلزم هزین ــد، مس بیاورن
این هــا مســتلزم هزینــه، زمــان و نیازمنــد مطالعــات 
ــع و  ــده، جام ــه ش ــرح ارائ ــد ط ــه بای ــت ک ــق اس دقی
کامــل بــوده و پاســخگوی نیازهــای صــد ســال آینــده در 

ــد. ــز باش ــهر تبری کالنش

تا قطار به تبریز نرسد افتتاح رسمی صورت
 نگرفته است 

وی در پایــان می گویــد: یکــی از نگرانی هایــی کــه 
ــرح را  ــاد، ط ــتان آب ــه در بس ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
ــرار  ــا ق ــتگاه در آنج ــد و ایس ــالم کنن ــه اع ــان یافت پای
بگیــرد امــا معتقــدم افتتــاح رســمی ایــن پــروژه زمانــی 

ــز برســد. ــه تبری ــن قطــار ب ــه ای اســت ک
هزینه هــای هنگفتــی در طــول ایــن ۱۸ ســال صــرف 
ــی  ــروژه عظیم ــن پ ــون چنی ــفانه تاکن ــا متأس ــد ام ش
تکمیــل نشــده اســت، پــروژه ای کــه می توانــد عــالوه بــر 
ــت کشــور را  ــد، بخشــی از ترانزی ــت و آم تســهیل در رف

نیــز تکمیــل کنــد.
ــتاب  ــد ش ــی نیازمن ــروژه مل ــن پ ــر ای ــال حاض در ح
ــا  ــت ت ــروژه اس ــن پ ــل ای ــتای تکمی ــئوالن در راس مس
بعــد از گذشــت ۱۸ ســال، ســوت قطــار در گــوش مــردم 

ــود. ــه ش ــان نواخت آذربایج

فوالدگر:

 افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ درگرو 
رونق کسب و کار است

 فرشاد به آفرین:

ضرورت توجه به تجاری سازی صنایع دستی آذربایجان شرقی

عــدم وجــود مقــررات کافــی بــرای نظــارت 
بــر نظــام بانکــی باعــث شــده اســت تــا بخــش 
ــده و  ــده ش ــیه ران ــه حاش ــاد ب ــی اقتص واقع
ــای فســاد  ــا در عمــده پرونده ه ــای بانک ه ردپ

ــد.  ــت باش ــل روی قاب
بــه گــزارش تســنیم، رشــد اقتصــادی ایــران 
ــدوق  ــی صن ــش بین ــه پی ــه ب ــال باتوج امس
ــد  ــد خواه ــی 9.۵ درص ــول منف ــی پ بین الملل
ــر درصــد  ــم صف ــال ۲۰۲۰ ه ــرای س ــد و ب ش
تولیــد  اگــر  یعنــی  اســت.  شــده  بــرآورد 
ــری  ــار براب ــا معی ــران را ب ــی ای ــص داخل ناخال
قــدرت خریــد محاســبه کنیــم، بیــش از ۱۵۰ 
ــران کاســته  ــارد دالر از حجــم اقتصــاد ای میلی
می شــود. اگــر ایــن گــزاره را در کنــار شــاخص 
تــورم قــرار دهیــم متوجــه خواهیــم شــد کــه 
ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــزارش صن ــرا گ چ
ــال های ۲۰۱9  ــران را در س ــاد ای ــورم اقتص ت
و ۲۰۲۰ بــه ترتیــب ۳۵.7 درصــد و ۳۱ درصــد 
پیش بینــی کــرده اســت. و بــا توجــه بــه 
اینکــه در ســال گذشــته هــم رقــم تــورم ۳۰.۵ 
درصــد شــد، اقتصــاد ایــران  بــرای اولیــن بــار 
در ســالهای پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ســه ســال متوالــی تــورم بیــش از ۳۰ درصــد را 

ــرد. ــد ک ــه خواه تجرب
ایــن آمارهــای نگران کننــده کــه نشــان 
ــاد  ــن در اقتص ــت ممک ــوع مدیری ــن ن از بدتری
دارد را اگــر در کنــار رشــد بخــش مالــی قــرار 
دهیــم، بــه قــول کارآگاهــان در فیلم هــای 
جنایــی؛ مشــخص می شــود کــه چــه کســی از 
قتــل ســود بــرده اســت. بخــش مالــی کــه بــر 
ــه  ــی را ب اقتصــاد مســلط شــده و بخــش واقع
ــرده  ــود را ک ــا درآورده کار خ ــروگان بانک ه گ
ــی از ۲۰۰۰  ــم نقدینگ ــه حج ــت. درحالیک اس
ــرعت  ــا س ــته و ب ــان گذش ــارد توم ــزار میلی ه
خیــره کننــده ای درحــال افزایــش اســت، 
ــود.  ــر می ش ــال کوچکت ــر س ــران ه ــاد ای اقتص
ــرخ متوســط ۱.۸  ــا ن دولــت حســن روحانــی ب
ــرخ  ــن ن ــن تری ــادی پایی ــد اقتص ــد رش درص
رشــد را در بیــن تمــام دولت هــای بعــد از 

ــت. ــته اس ــگ داش جن
عــدم وجــود مقــررات کافــی در بخــش 
بانــک  بــودن  بی طــرف«  »ناظــر  و  بانکــی 
مرکــزی؛ کــه بایــد مدیــر نظــام پولــی کشــور 
باشــد، باعــث شــده اســت تــا بانک هــا هرگونــه 
کــه بخواهنــد عمــل کننــد و بــه اختیــار خلــق 
نقدینگــی نماینــد کــه عناوینــی ماننــد اضافــه 

ــود  ــر خ ــزی ب ــک مرک ــع بان ــت از مناب برداش
ــد  ــه رش ــل در دوره ای ک ــن دلی ــه همی دارد. ب
رکوردشــکنی  روزمــره  به طــور  نقدینگــی 
حــال  در  ایــران  اقتصــاد  کیــک  می کنــد؛ 

ــت. ــدن اس ــک ش کوچ
نبــود مقــررات کافــی در نظــام بانکــی 
کشــور باعــث شــده اســت تــا بانک هــا؛ عمدتــا 
بانک هــای خصوصــی؛ منابــع پولــی را بــه 
ــن( وام  ــا متنفذی ــی و ی ــان اصل ــود )صاحب خ
ــی در  ــان نقدینگ ــه آن طوف ــه نتیج ــد ک دهن
ــی  ــکزار پول ــی( و خش ــش مال ــت )بخ فرادس
در فرودســت )بخــش واقعــی( شــده اســت 
ــد  ــی از مفاس ــر از یک ــه خب ــت ک و روزی نیس
ــت در  ــای بی بازگش ــی از وام ه ــادی ناش اقتص
افــکار عمومــی منتشــر نشــود. نیــاز بــه تاکیــد 
ــا  ــادآورده ی ــدگان وام هــای ب نیســت کــه گیرن
ــا در  آنهــا را دالر کــرده و از کشــور خــارج و ی
راه ســفته بــازی و دمیــدن بــر بادهــای برهــم 

ــد. ــرف می کنن ــاد ص ــده اقتص زنن
پایــان ســال ۱۳97 حجــم معوقــات  در 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۳6 ه ــی بی بانک
ــم  ــا کنیــم کــه رق ــه ادع ــه تجرب ــود و اگــر ب ب
واقعــی معوقــات بانکــی بیــش از ۲ برابــر ایــن 
رقــم و نزدیــک بــه ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
اســت ســخنی بــه گــزاف نگفته ایــم، زیــرا کــم 
نیســتند بانک هایــی کــه وام هــای ســوخت 
ــا دریافــت کســر ناچیــزی از آنهــا از  شــده را ب

ردیــف وام هــای ســوخت شــده خــارج کــرده و 
مجــددا در زمــره وام هــای معــوق می گنجاننــد. 
اغلــب  پاییــن  ســرمایه های  کفایــت  نــرخ 
ــت.  ــت اس ــن واقعی ــده ای ــان دهن ــا نش بانک ه
از ۲۰ بانــک بــزرگ کشــور، تنهــا 4 بانــک 
ــتر و  ــد و بیش ــرمایه ۸ درص ــت س ــرخ کفای ن
ــر  ــی کمت ــاری نرخ ــه اعتب ــک و موسس ۱6 بان
ــرمایه 6  ــت س ــرخ کفای ــد. ن ــد دارن از ۸ درص
ــرخ  ــا ن ــت، ام ــد اس ــا ۸ درص ــن 6 ت ــک بی بان
ــر از 6  ــر کمت ــک دیگ ــرمایه ۱۰ بان ــت س کفای
درصــد اســت. بســیاری از دارایی هــای بانک هــا 
ــه درد  ــا ب ــدارد و صرف ــوندگی ن ــت نقدش قابلی

ــورد. ــا می خ ــه آنه ــالح ترازنام اص
ـــزاب  ـــن اح ـــی در بی ـــود اراده کاف ـــدم وج ع
ـــرای  ـــی ب ـــرای مقررات زای ـــدرت ب ـــم در ق حاک
نظـــام پولـــی کشـــور ایـــن گمانـــه را ایجـــاد 
ــار  ــت نابهنجـ ــه در وضعیـ ــت کـ ــرده اسـ کـ
ـــرای  ـــه ب ـــد ک ـــخص دارن ـــت مش ـــی منفع کنون
ـــاد  ـــد. ایج ـــی دهن ـــام نم ـــر آن کاری انج تغیی
ـــه  ـــی وظیف ـــام بانک ـــرای نظ ـــی ب ـــررات کاف مق
دولـــت و مجلـــس اســـت، و اگـــر ایـــن مهـــم 
ـــد  ـــای مفاس ـــی از پرونده ه ـــود انبوه ـــام نش انج
اقتصـــادی بـــه ســـمت دســـتگاه قضایـــی 
ــر روی  ــار را بـ ــه بـ ــود و همـ ــرازیر می شـ سـ
نهـــاد قضـــا قـــرار می دهـــد کـــه بـــه هیـــچ 
وجـــه نمی توانـــد باعـــث جبـــران زیان هـــای 

وارد شـــده بـــه اقتصـــاد کشـــور شـــود.

مقصر کیست؟ 

روزنامه سراسری عجب شیر از استان های سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد
09147426002                                                                                                                                                                                                                                                0914 30 10 573


