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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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استاندار آذربایجان شرقی:

منابع مالی کافی برای بازسازی 
واحدهای مسکونی آسیب دیده در 

زلزله نیاز داریم

نماینده مجلس: 

تصویب نشدن FATF بستن 
راه های تجارت با دنیاست

قانونی برای شفافیت مالی 
کاندیدای انتخابات مجلس نداریم 

برخیدستگاههابرایکمکاعالمآمادگیکردهاند
اینحادثهشششهرو۱۴۰روستادراستانماراتحتتاثیرقرارداد

اگراینلوایحتصویبنشوددرواقعدورتجارتباجهانسیمخاردارمیکشیم

قانونمتقنودقیقیبرایشفافسازیهزینهکردانتخاباتیکاندیداهاوجودندارد

خیلیازکشورهایعضواینپیمانفقط۱۰شاخصآنرااجرامیکنند

باشفافشدنهزینههایانتخاباتپاکدستیراافزایشمیدهیم

آیامیتواندراقتصادوتجارتبادنیاموفقشد

برخیازکاندیداهاتامیلیاردهاتومانبرایکسبکرسیهایپارلمانهزینهمیکنند
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وزیر اقتصاد:

شرایط اقتصادی کشور 
رو به بهبود است

روحانی به هیچ وجه اختالفی با 
شورای نگهبان ندارد 

اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در 
پیشرفت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دارد 

کمبود امکانات سخت افزاری اصلی ترین آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم
عامل عدم توسعه انجمن های ورزشی است

ــور  ــا حض ــز ب ــارک تبری ــه پ ــنمایی الل ــس س پردی
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه بهــره بــرداری رســید.
ــرد  ــرح رویک ــن ط ــا، ای ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان  ــارد توم ــرای آن 5 میلی ــرای اج ــی دارد و ب فرهنگ

ــت. ــده اس ــه ش هزین
ــز دارای 4ســالن  ــارک تبری ــه پ پردیــس ســینمایی الل

ــی  ــالن وی آی پ ــک س ــی و ی ــالن معمول ــرفته، 3س پیش
ــر را دارد و  ــدا و تصوی ــت ص ــن کیفی ــه بهتری ــت ک اس
فقــط چنــد ســینما در کشــور مجهــز بــه ایــن سیســتم 

ــتند. هس
ایــن ســینما، 214 صندلــی بــه  انــدازی  بــا راه 

شــد. اضافــه  تبریــز  ســینماهای  صندلی هــای 

 جناب سرهنگ رمضان الهوردیان افتتاح پردیس سینمایی الله پارک تبریز
   فرمانده محترم انتظامی شهرستان مراغه

خدمــت بــی منــت بــه مردمــی شــریف، نجیــب و ارزش مــدار که از 
حریــم آرمان هــای انقــاب اســامی و والیــت بــه زیبایــی حراســت 
می کننــد، نعمتــی اســت کــه فقــط شایســتگان، بــه خادمــی چنیــن 
مردمــی نائــل می گردنــد انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت فرمانــده 

انتظامــی شهرســتان مراغــه تبریــک عــرض می نماییــم.
از خداونــد متعــال توفیــق خدمــت صادقانــه شــما را در ایــن 

مســئولیت خطیــر خواســتارم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان 
                 دفتر مراغه
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کاریکاتور

تداوم مبارزه با استکبار در ۱3 آبان

منبع:تسنیم

از  افغانســتان  انتخابــات  کمیســیون 
ــن  ــر ای ــی ب ــتادهای انتخابات ــی س ــار برخ فش
کمیســیون خبــر داده و گفتــه اســت کــه ایــن 
فشــارها، باعــث تأخیــر دوبــاره در اعــام نتایــج 
اولیــه انتخابــات ریاســت جمهــوری ششــم 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــد شــد؛ موضوع ــر خواه مه
چالش هــای  بــا  را  افغانســتان  تحلیلگــران 

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــتری مواج بیش
اعضــای  از  یکــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــرد:  ــات افغانســتان اعــام ک کمیســیون انتخاب
نتایــج اولیــه انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن 
کشــور کــه قــرار بــود در 23 آبــان مــاه اعــام 
ــل مشــکات در کمیســیون، در  ــه دلی شــود ب

ــود. ــد ب ــن نخواه ــده ممک ــن ش ــخ تعیی تاری
ــوری  ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ــج اولی نتای
کمیســیون  تقویــم  براســاس  افغانســتان 
انتخابــات قــرار بــود در 27 مهرمــاه اعــام 
ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــه ک ــا آنچ ــود ام ش
کنــدی انتقــال معلومــات در دســتگاه مرکــزی 
ــان  ــه 23 آب ــود، ب ــده ب ــیون خوان ــن کمیس ای
ــار دیگــر احتمــال  ــون ب ــا اکن موکــول شــد ام

ــت. ــده اس ــرح ش ــر در آن مط تأخی
ــا  ــت: ب ــگاران گف ــه خبرن ــداهلل« ب »موالناعب
ــیون  ــود در کمیس ــکاتی موج ــه مش ــه ب توج
ــان  ــه در 23 آب ــه نتیج ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــا کمیس ــود. ام ــام نش اع
شــکایات انتخاباتــی روز پنجشــنبه گذشــته 
نتایــج  اعــام  در  دوبــاره  تأخیــر  هرگونــه 

ــود. ــته ب ــول دانس ــل قب ــات را غیرقاب انتخاب
شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 
انتخاباتــی دســتور داده اســت کــه آراء 2 هــزارو 
118 محــل رای گیــری بایــد بازشــماری و 
نتیجــه انتخابــات در زمــان تعییــن شــده 

ــود. ــام ش اع

کمیســیون انتخابــات افغانســتان دیــروز 
»جمعــه« نشســتی را بــا ســتادهای انتخاباتــی 
نامــزدان انتخابــات ر یاســت جمهــوری برگــزار 
ــن  ــه ای ــی نتیج ــان ب ــون از پای ــه اکن ــرد ک ک

ــت. ــر داده اس ــت خب نشس
»حــوا علــم نورســتانی« رئیــس کمیســیون 
ــی از  ــه یک ــد ک ــتان می گوی ــات افغانس انتخاب
تیم هــای انتخاباتــی بازشــماری را رد کــرده 
امــا  اســت  آن  شــدن  باطــل  خواســتار  و 
ــک  ــد ی ــه آراء بای ــد دارد ک ــیون تأکی کمیس
بــار بررســی شــود و بعــد در بــاره آن تصمیــم 

ــود. ــه ش گرفت
ــدم  ــه ع ــت ک ــرده اس ــد ک ــتانی تاکی نورس
بازشــماری آراء پیــش از ایــن هــم ســبب 
تاخیــر کار در انتخابــات شــده بــود و ایــن 
ــرد. ــد ب ــه بحــران خواه ــل افغانســتان را ب عم

ــا شــماری  ــر ب ــار دیگ ــه نورســتانی ب ــه گفت ب
از ســتادهای انتخاباتــی نشســتی برگــزار خواهــد 

ــا  ــید، آنه ــه نرس ــه نتیج ــت ب ــر نشس ــرد و اگ ک
بــدون توافــق بــه کار خــود آغــاز خواهنــد کــرد.

رئیــس  معــاون  دانــش«  »محمدســرور 
جمهــوری افغانســتان هــم دیــروز در نشســتی 
در کابــل گفــت کــه برخــی از نامــزدان در کار 
کمیســیون انتخابــات مداخلــه می کنــد و بایــد 

ــد. ــر کمیســیون دســت بردارن از فشــار ب
وی از کمیســیون انتخابــات افغانســتان هــم 
خواســت کــه هرچــه زودتــر نتیجــه انتخابــات 

را اعــام کنــد.
انتخابــات ریاســت جمهــوری افغانســتان در 
ششــم مهرمــاه برگــزار شــد و قــرار بــود نتیجــه 
اولیــه در 27 مهــر مــاه و نتیجــه نهایــی در 16 
ــل مشــکات  ــه دلی ــا ب ــود ام ــزار ش ــان برگ آب
در کار کمیســیون، نتیجــه اولیــه بــه 23 آبــان 

ونتیجــه نهایــی بــه آذر مــاه موکــول شــد.
ــر در  ــر احتمــال تأخی ــار دیگ ــه ب ــون ک اکن
ــده  ــرح ش ــات مط ــه انتخاب ــه اولی ــام نتیج اع

ــروز بحــران در کمیســیون   ــی از ب اســت، نگران
ــت. ــاده اس ــا  افت ــر زبان ه ــات برس انتخاب

»یــک«  تلویزیــون  خبرنــگاران  از  یکــی 
 10 طــی  کــه  اســت  نوشــته  افغانســتان 
ــی از کار  ــات خارج ــچ دیپلم ــته هی روز گذش
ــن  ــرده و ای ــد نک ــات بازدی ــیون انتخاب کمیس
انتخابــات  کــه  اســت  آن  بیانگــر  موضــوع 
مشــروعیت بیــن المللــی خــود را دارد از دســت 

. هــد می د
»فضــل احمــد معنــوی« رئیــس ســابق 
در  هــم  افغانســتان  انتخابــات  کمیســیون 
ــه  ــت ک ــته اس ــود نوش ــی خ ــه اجتماع صفح
هــرگاه کار بــه غیــر اهلــش ســپرده شــد، 

انتظــار قیامــت را بایــد کشــید.«
ــای  ــپردن کاره ــه س ــت ک ــزوده اس وی اف
کوچــک  افــراد  بدســت  کشــور  بــزرگ 
نگرانی هــای جــدی را بوجــود آورده اســت.

»احمدســعیدی« یکــی از اســتادان دانشــگاه 
ــود  ــی خ ــه اجتماع ــم در صفح ــتان ه افغانس
ــاب  ــه انتخــاب شــدن و انتخ ــته اســت ک نوش
کــردن بــا گذشــت هــر روز ماهیــت خــود را در 

ــد. ــت می ده ــور از دس ــن کش ای
ــرد  ــن کارک ــا ای ــه ب ــت ک ــزوده اس وی اف
و  ماهیــت  دیگــر  انتخابــات  کمیســیون، 
ــن  ــس از ای ــت داده و پ ــود را از دس ارزش خ
ــای  ــه پ ــن ب ــرای رفت ــود را ب ــت خ ــردم وق م

کــرد. نخواهــد  ضایــع  رای  صندوق هــای 
ــی افغانســتان  ــت کنون ــه وضعی ــا توجــه ب ب
ــه  ــرات ک ــرگیری مذاک ــرای از س ــا ب و تاش ه
ــاور برخــی از کارشناســان منتظــر اعــام  بــه ب
ــم  ــد خت ــر نتوان ــت، اگ ــات اس ــه انتخاب نتیج
بخیــر شــود، چالش هــای بزرگــی را بــرای 
ــچ کســی  ــم خواهــد زد کــه هی افغانســتان رق

ــت. ــتار آن نیس خواس

چالش های تأخیر دوباره در اعالم نتیجه انتخابات افغانستان

عضــو خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
مراغــه بــا اشــاره بــه آغــاز گام چهــارم کاهــش 
ــرای  ــت: اج ــورمان گف ــی کش ــدات برجام تعه
کامــل تعهــدات برجامــی از ســوی کشــورمان، 
و  اروپایــی  طرف هــای  پاینبــدی  مســتلزم 
ــن معاهــده  ــه تعهــدات موجــود در ای ــی ب غرب

اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت اهلل محمدتقــی 

جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در  پورمحمــدی 
مراغــه افــزود: اجــرای گام هــای جدیــد در 
ــخی  ــی پاس ــدات برجام ــی تعه ــش برخ کاه
ــورهای  ــی کش ــدی و کوتاه ــه بدعه ــی ب عمل

غربــی در قبــال کشــورمان اســت.
وی ادامــه داد: بــا وجــود اجــرای گام چهــارم 
کاهــش تعهــدات، در صــورت عمــل صادقانــه و 
ــود،  ــدات خ ــه تعه ــی ب ــای غرب ــل طرف ه کام

قابــل بازگشــت خواهــد بــود.
وی اضافــه کــرد: بــا وجــود تحریم هــا و 
تهدیدهــا، بــا لطــف اللهــی، ایســتادگی مــردم و 
هدایت هــای رهبــری، نقشــه های نظــام ســلطه 
بــرای ضربــه زدن بــه میهــن و نظــام اســامی 

ــرآب خواهــد شــد. نقــش ب
خطیـــب جمعـــه مراغـــه بـــا اشـــاره بـــه 
ـــروزی  ـــت: پی ـــدت گف ـــه وح ـــیدن هفت فرارس
ــمنان  ــای دشـ ــر توظئه هـ ــامی بـ ــت اسـ امـ
ــاد و  ــا اتحـ قســـم خـــورده اســـام فقـــط بـ
ـــن  ـــامی ممک ـــورهای اس ـــاد کش ـــی آح همدل

خواهـــد بـــود.
ــزود:  ــدی اف ــی پورمحم ــت اهلل محمدتق آی
بــا توجــه بــه توطئه هــای تفرقــه افکنانــه 
ــه از  ــی در منطق ــتکبار جهان ــم و اس صهیونیس
ــود  ــان، وج ــراق و لبن ــورهای ع ــه در کش جمل
وحــدت و پرهیــز از تفرقــه افکنی هــای ایــادی 
ــی  ــروری و حیات ــه ض ــان در منطق ــی آن داخل

اســت.
ــگام  ــای زودهن ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
برخــی نامزدهــای انتخابــات مجلــس نیــز 
گفــت: کســانی کــه مدیریــت و توانایــی قبــول 
مســئولیت در قبــال مــردم را ندارنــد، وارد 
کارزار انتخاباتــی نشــده و احســاس مســئولیت 

ــند. ــته باش ــی نداش انتخابات
ــد در  ــز بای ــردم نی ــاد م ــه داد: آح وی ادام
ــد  ــرادی را انتخــاب کنن ــات، اف عرصــه اننتخاب
کــه شایســتگی، تعهــد و تــوان کافــی را بــرای 
پاســخگویی بــه مشــکات و مطابــات مــردم را 

داشــته باشــند.
ــه آذربایجــان  ــوع زلزل ــه وق ــا اشــاره ب وی ب
شــرقی اضافــه کــرد: ایــن حادثــه تلــخ موجــب 
ــر از  ــا نف ــن و مصــدوم شــدن ده ه ــان باخت ج
ــد  ــز بای ــد، و مســئوالن نی ــان ش ــان م هموطن
ــش  ــانی و کاه ــرای امدادرس ــات الزم را ب اقدم

ــد. ــدگان انجــام دهن ــه دی آالم حادث

عمل به تعهدات برجامی مستلزم 
پاینبدی طرف های غربی است

ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــش بـ ــده ارتـ ــگ کننـ ــاون هماهنـ معـ
ـــت:  ـــتیم، گف ـــدی هس ـــر تهدی ـــه ه ـــخ ب ـــاده پاس ـــه آم این ک
ـــا را  ـــع م ـــه مناف ـــی ب ـــن تعرض ـــرأت کوچکتری ـــمنان ج دش
ندارنـــد و بـــا وجـــود حضـــور در غـــرب و شـــرق کشـــور و 
ـــن  ـــتند کوچکتری ـــارس، نتوانس ـــج ف ـــمال خلی ـــوب و ش جن

اقدامـــی علیـــه منافـــع کشـــورمان انجـــام دهنـــد. 
ـــیاری،  ـــب اهلل س ـــادار حبی ـــر دری ـــنا، امی ـــزارش ایس ـــه گ ب
رئیـــس ســـتاد و معـــاون هماهنـــگ کننـــده ارتـــش بـــا 
اشـــاره بـــه بیانـــات فرمانـــده معظـــم کل قـــوا )مدظلـــه 
ـــب  ـــد مواظ ـــلح بای ـــای مس ـــه نیروه ـــر اینک ـــی ب ـــی( مبن العال
ـــه  ـــل توج ـــیار قاب ـــئله بس ـــن مس ـــت: ای ـــند گف ـــا باش فتنه ه
ـــاع  ـــد اوض ـــمنان می خواهن ـــه دش ـــی اینک ـــه یعن ـــت. فتن اس
ـــت را از  ـــد و امنی ـــم بریزن ـــه ه ـــور را ب ـــک کش ـــوال ی و اح
ـــود را  ـــداف خ ـــه، اه ـــود را رفت ـــط خ ـــد، خ ـــور ببرن آن کش
دنبـــال کننـــد و منافـــع مدنظـــر خودشـــان را بـــه دســـت 

ـــد. ـــی بیاندازن ـــی و بدبخت ـــه بیچارگ ـــی را ب ـــد و ملت بیاورن
ـــانی  ـــه کس ـــه چ ـــر این ک ـــی ب ـــوالی مبن ـــرح س ـــا ط وی ب
ـــه  ـــری ک ـــه داد: عناص ـــد؟ ادام ـــال می کنن ـــدف را دنب ـــن ه ای
ـــای  ـــد نیروه ـــران و ض ـــریف ای ـــت ش ـــد مل ـــاب، ض ـــد انق ض
ـــال  ـــداف را دنب ـــه اه ـــن گون ـــتند، ای ـــریت هس ـــلح و بش مس
ـــت  ـــرای مل ـــی را ب ـــار و بزرگ ـــرافرازی، افتخ ـــد و س می کنن
ـــد. ـــال می کنن ـــس آن را دنب ـــه عک ـــد و بلک ـــا نمی خواهن م

ـــامی  ـــوری اس ـــش جمه ـــده ارت ـــگ کنن ـــاون هماهن مع
ایـــران در واکنـــش بـــه اظهـــارات رئیـــس جمهـــور آمریـــکا کـــه 
ـــی  ـــه نظام ـــتفاده گزین ـــال اس ـــدد احتم ـــور مج ـــه ط ـــرا ب اخی

علیـــه ملـــت ایـــران را مطـــرح کـــرده اســـت، خاطرنشـــان 
کـــرد: دشـــمن مـــا در ۴1 ســـال گذشـــته همـــواره ایـــن 
مطالـــب را مطـــرح کـــرده اســـت. مـــا ملـــت بـــا تجربـــه 
ومقاومـــی هســـتیم و فـــراز و نشـــیب های بســـیاری را 
طـــی کرده ایـــم و دشـــمن را بـــه خوبـــی می شناســـیم و 
ـــا  ـــم و باره ـــوب می دانی ـــا را خ ـــدرت آنه ـــف و ق ـــاط ضع نق
ـــع  ـــا مناف ـــا ی ـــه مرزه ـــبت ب ـــی نس ـــر کس ـــه ه ـــم ک گفته ای
ـــود  ـــده خ ـــد، آین ـــته باش ـــی داش ـــات تعارض ـــا، عملی ـــت م مل
ـــش  ـــد پی ـــان بای ـــد را خودش ـــش می افت ـــه برای ـــی ک و اتفاق

ـــد. ـــی کنن بین
وی ادامـــه داد: مـــا بارهـــا گفتـــه و اعـــام کـــرده ایـــم 
و دشـــمن نیـــز بـــه خوبـــی می دانـــد نیروهـــای مســـلح 
جمهـــوری اســـامی ایـــران در ســـطح منطقـــه و جهـــان یـــک 
نیـــروی مســـلح مقتـــدر و آمـــاده اســـت و ایـــن اقتـــدار و 
ـــده  ـــت نیام ـــه دس ـــی ب ـــه راحت ـــی ب ـــاالی بازدارندگ ـــوان ب ت

اســـت و آمـــاده پاســـخ بـــه هـــر تهدیـــدی هســـتیم.
ـــار  ـــرد: در کن ـــد ک ـــن تاکی ـــیاری همچنی ـــادار س ـــر دری امی
همتـــی کـــه پـــای کار آمـــده و ملتـــی کـــه از نیروهـــای 
ـــزات  ـــد و تجهی ـــرده ان ـــت ک ـــود حمای ـــام وج ـــا تم ـــلح ب مس
و تســـلیحاتی کـــه کامـــا بومـــی اســـت، قاطعانـــه اعـــام 

ـــرأت،  ـــمنان ج ـــل دش ـــن دلی ـــه همی ـــم و ب ـــع می کنی موض
ـــرب  ـــد. در غ ـــا را ندارن ـــع م ـــه مناف ـــی ب ـــن تعرض کوچکتری
و شـــرق مـــا اقداماتـــی داشـــته اند و کشـــورهای جنـــوب 
ــا  ــت، امـ ــار آنهاسـ ــا در اختیـ ــز کامـ ــارس نیـ ــج فـ خلیـ
ـــام  ـــا انج ـــع م ـــه مناف ـــی علی ـــن اقدام ـــد کوچکتری نمی توانن

ـــد. دهن
رئیـــس ســـتاد ارتـــش دربـــاره نقـــش ایـــران در 
شکســـت های متعـــدد آمریـــکا در ســـطح منطقـــه و 
جهـــان یـــادآور شـــد: قطعـــا سیاســـت استکبارســـتیزی 
و مقاومـــت موجـــب شکســـت سیاســـت های آمریـــکا 
ــت  ــت. سیاسـ ــده اسـ ــان شـ ــه و جهـ ــطح منطقـ در سـ
ـــتکبارزدایی در  ـــتکبار و اس ـــا اس ـــارزه ب ـــتکباری و مب ضداس
ـــوری  ـــه جمه ـــی ک ـــا عمق ـــه و ب ـــا و منطق ـــور م ـــطح کش س
اســـامی ایـــران امـــروز بدســـت آورده و شـــکل گیری 
ـــران  ـــت ای ـــه و حمای ـــورهای منطق ـــطح کش ـــت در س مقاوم
از ایـــن جبهـــه موجـــب شکســـت اســـتکبار در منطقـــه و 

جهـــان شـــده اســـت.
ـــلیحات  ـــد تس ـــکان خری ـــدم ام ـــاره ع ـــن درب وی همچنی
ـــزات  ـــاخت تجهی ـــمت س ـــه س ـــش ب ـــت ارت ـــی و حرک خارج
ــش در  ــت: ارتـ ــی گفـ ــه خودکفایـ ــیدن بـ ــی و رسـ بومـ

ـــی  ـــای داخل ـــه توانمندی ه ـــکا ب ـــا ات ـــز ب ـــدس نی ـــاع مق دف
و بـــا ایمـــان و شـــجاعت بـــه دفـــاع از کشـــور پرداخـــت و 
ـــه  ـــم، ب ـــا بودی ـــدیدترین تحریم ه ـــت ش ـــه تح ـــی ک در حال
ـــا  ـــت ت ـــزات رف ـــازی تجهی ـــداری و نوس ـــر، نگه ـــمت تعمی س
خأل هایـــی کـــه بـــه دلیـــل تحریم هـــا بـــه وجـــود آمـــده 
بـــود و در کشـــور احســـاس می شـــد، جبـــران شـــود و بـــا 
ـــر  ـــا را پ ـــن خأله ـــی ای ـــه خوب ـــت ب ـــروردگار توانس ـــف پ لط

ـــد. کن
ـــش آن  ـــار ارت ـــروز افتخ ـــت: ام ـــیاری گف ـــادار س ـــر دری امی
ـــی  ـــه خودکفای ـــا ب ـــنگین تحریم ه ـــود س ـــا وج ـــه ب ـــت ک اس
ــه در  ــم کـ ــام می کنیـ ــار اعـ ــا افتخـ ــا بـ ــیده و مـ رسـ
ـــی  ـــه جای ـــروز ب ـــی ام ـــی و هوای ـــی دریای ـــای زمین عرصه ه
ــورد  ــزات مـ ــی تجهیـ ــم تمامـ ــه می توانیـ ــیده ایم کـ رسـ

ـــم. ـــن کنی ـــاد تامی ـــه ابع ـــود را در هم ـــاز خ نی

امیر دریادار سیاری: 

آماده پاسخ به هر تهدیدی هستیم

با اشاره به تدوین لوایح مبارزه با فساد
راه اندازی جنبشی برای تأمین 

قوانین مبارزه با فساد

والیـی  نماینـدگان  فراکسـیون  سـخنگوی 
مجلـس معتقـد اسـت اگرچـه مبـارزه با فسـاد 
ایـن  بایـد  امـا  اسـت  قوانیـن جدیـد  نیازمنـد 
قوانیـن در قالـب یـک طـرح یـا الیحـه جامـع 

ارائـه شـود تـا از هـدف اصلـی دور نشـویم. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، سیدحسـین نقـوی 
کـه  لوایحـی  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  حسـینی 
دولـت بـرای مبارزه با فسـاد در قالب شـفافیت، 
مدیریـت تعـارض منافع و ارتقای سـامت نظام 
اداری در دسـت دارد، گفـت: مبـارزه با مفاسـد 
اداری و اقتصـادی مطالبـه عمومـی ملت اسـت.

نماینـده مـردم ورامیـن در مجلـس شـورای 
اسـامی بـر همین اسـاس تصریح کـرد: مجلس 
دسـتگاه های  تمامـی  از  را  انتظـار  ایـن  نیـز 
امنیتـی و نظارتـی دارد کـه بـه مبارزه با فسـاد 
بپردازنـد البتـه دسـتگاه قضایـی تمـام تـاش 
بـدون  مفاسـد  بـا  تـا  کار گرفتـه  بـه  را  خـود 

رعایـت خـط قرمـز مبـارزه کنـد.
وی ادامــه داد: در ایــن بیــن، جمعــی از 
از بخش هــای  همــکاران مجلــس و برخــی 
دولــت معتقدنــد بایــد بــرای مبــارزه بــا مفاســد 
ــد  ــن جدی ــازمانی قوانی ــادی، اداری و س اقتص
تدویــن کنیــم از ایــن رو جنبشــی بــرای 
تأمیــن قوانیــن مــورد نیــاز مبــارزه بــا مفاســد 

ــت. ــاده اس راه افت
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــوی حســینی در ادام نق
نماینــدگان طرح هــای مختلفــی در حــوزه 
مبــارزه بــا فســاد نگاشــته انــد و دولــت و قــوه 
ــن خصــوص  ــی در ای ــح و نظرهای ــه لوای قضایی
داده انــد، عنــوان کــرد: بــه نظــر می رســد 
ــود  ــه وج ــه ب ــن زمین ــفتگی در ای ــی آش اندک

ــده اســت. آم
ســخنگوی فراکســیون نماینــدگان والیــی 
ــان  ــا بی ــان ب ــامی در پای ــورای اس ــس ش مجل
اینکــه دولــت و مجلــس بایــد بــه ســمت تجمیع 
ــت  ــاد حرک ــا فس ــارزه ب ــای مب ــح و طرح ه لوای
ــک  ــم ی ــاخت: معتقدی ــان س ــد، خاطرنش کنن
ــه  ــل در زمین ــع و کام ــه جام ــا الیح ــرح ی ط
مبــارزه بــا فســاد، تأثیرگــذاری بهتــری بــرای این 
امــر داشــته باشــد چــرا کــه پرداختــن جزیــره ای 
بــه فســاد در قوانیــن مختلــف ممکــن اســت در 

ــد.  ــی دور کن ــدف اصل ــا را از ه ــت م نهای

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 
روحانی به هیچ وجه اختالفی با 

شورای نگهبان ندارد 

آقــای  بیــن  امیــری گفــت:  حســینعلی 
رئیــس جمهــور و شــورای نگهبــان هیــچ 

نــدارد.  اختافــی وجــود 
بــه گــزارش فــارس، حســینعلی امیــری 
ــی رئیس جمهــور، تاکیــد کــرد:  معــاون پارلمان
بیــن آقــای رئیــس جمهــور و شــورای نگهبــان 

ــدارد. ــی وجــود ن ــچ اختاف هی
ــور  ــس جمه ــای رئی ــت: آق ــان داش وی بی
ــد  ــه بخواه ــوده ک ــن نب ــر ای ــچ گاه در فک هی
ــرد؛  ــده بگی ــور را نادی ــمی کش ــاد رس ــک نه ی
آقــای روحانــی در واقــع یــک گزارشــی از 
مجلــس اول ارائــه دادنــد کــه ایــن مجلــس بــا 
چــه ترکیبــی ایجــاد شــد و افــرادی کــه مــورد 
نظــر مــردم نبودنــد توســط خــود مــردم حــذف 
شــدند، اقلیتــی هــم کــه در مجلــس بودنــد در 
واقــع بــه مصالــح کلــی کشــور فکــر می کردنــد 
بنابرایــن در مجلــس اول شــخصیت های طــراز 
مجلــس  در  بزرگــی  افــراد  و  انقابــی  اول، 

ــد. ــدا کردن شــورای اســامی حضــور پی
تاکیــد  رئیس جمهــور  پارلمانــی  معــاون 
ــچ  ــه هی ــچ وج ــه هی ــور ب ــرد: رئیس جمه ک
ــه  ــدارد و ب ــان ن ــورای نگهب ــا ش ــی ب اختاف
ــه  ــت ک ــن نیس ــر ای ــه فک ــم ب ــه ه ــچ وج هی
یــک نهــاد رســمی را کــه جایــگاه قانــون 

اساســی دارد حــذف کنــد.
چنــدی پیــش بــود کــه روحانــی بــا اشــاره 
ــخ  ــول تاری ــس در ط ــن مجل ــه بهتری ــه اینک ب
انقــاب اســامی مجلــس اول بــود، اظهــار 
داشــت: در آن مجلــس، نظــارت بــه ایــن شــکل 
وجــود نداشــت و حتــی شــورای نگهبــان و ایــن 
همــه دفاتــر نظارتــی وجــود نداشــت و همــه از 
جناح هــای مختلــف آمدنــد و ثبــت نــام کردند؛ 
حتــی منافقیــن هــم در آن انتخابــات ثبــت نــام 
ــر  ــد دفت ــی مانن ــن گروه های ــد. همچنی کردن
ملــی  جبهــه  و  آزادی  نهضــت  هماهنگــی، 
ــات و  ــن انتخاب ــد و بهتری ــام کردن ــز ثبــت ن نی

ــود. ــره آن ب ــس ثم ــن مجل بهتری

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:
۱۵ واحد صنفی در منطقه زلزله زده 

آسیب دیدند
ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت مع
ــی  ــد صنف ــت: 1۵ واح ــرقی گف ــان ش آذربایج
ــای  ــدوان و ترکمنچ ــش کن ــتاهای بخ در روس

ــد. ــا 70 درصــد آســیب دیدن ــه از ۵ ت میان
زاده  امیــن  حبیــب  مهــر،  گــزارش  بــه 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران افــزود : از همــان 
لحظــات اولیــه وقــوع زمین لــرزه در شهرســتان 
میانــه، اقــدام الزم نســبت بــه ارزیابــی وســعت 

ــد. ــام ش ــه انج ــای اولی ــارتها و نیازه خس
ــه قطعــی آب و  ــا توجــه ب ــه داد : ب وی ادام
گاز روســتاهای آســیب دیــده بویــژه روســتای 
ــان  ــته ن ــه ۵00 بس ــه تهی ــبت ب ــش، نس ورنک
ــع در محــل  و ۴800 بســته بطــری آب و توزی

ــدام شــد. یادشــده اق
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تــداوم پخــت 
ــا  ــت : ب ــار داش ــه زده اظه ــق زلزل ــان در مناط ن
همــکاری اداره غلــه شهرســتان، ۵00 کیســه آرد 
در بخشــهای کنــدوان و ترکمنچــای توزیــع شــد.

ــداری  امیــن زاده در خصــوص وضعیــت و پای
ــه  ــون زلزل ــتقر در کان ــی مس ــای صنعت واحده
نیــز گفــت : دو تیــم از همــکاران و کارشناســان 
خســارت  میــزان  بــرآورد  جهــت  ســازمان 
بــه واحدهــای صنعتــی و معدنــی و صنفــی 
بخش هــای کنــدوان و ترکمنچــای اعــزام شــدند.

وی اضافــه کــرد : در ایــن زمینــه 22 واحــد 
صنعتــی مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه 
گزارشــها حاکــی از عــدم خســارت بــه صنایــع 

ــت. ــه اس ــون زلزل ــود در کان موج
ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت مع
ــی  ــد صنف ــرد : از 600 واح ــح ک ــتان تصری اس
ــد  ــای 1۵ واح ــدوان و ترکمنچ ــهای کن بخش

ــد. ــده ان ــا 70 درصــدی دی ــیب ۵ ت آس
ــاز  ــورد نی ــام م ــن اق وی گفــت : نحــوه تامی
ــن  ــه زده و همچنی ــق زلزل ــهروندان در مناط ش
منــازل  بازســازی  در  مشــارکت  چگونگــی 
مســکونی و واحدهــای صنفــی، از ســوی صنایــع 
تولیــدی و اصنــاف در حــال برنامــه ریــزی اســت.

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.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــل ۹0 مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
قانونــی بــرای شــفافیت مالــی کاندیــدای انتخابــات مجلــس 
ــن  ــا هرچــه ســریعتر در ای ــم، گفــت: ضــرورت دارد ت نداری

ــم.  ــب کنی ــی را تصوی ــه قانون زمین
بــه گــزارش تســنیم، چگونگــی تأمیــن هزینه هــای 
ــی داوطلبــان و نحــوه هزینه کــرد آن  ــع مال ــی و مناب انتخابات
ــول و پارلمــان«  ــای پ ــوان »معّم ــا عن ــده ای ب ــب پرون در قال

می شــود. پیگیــری 
ــس  ــدگان مجل ــدادی از نماین ــا تع ــته ب ــای گذش در روزه
شــورای اســامی در ایــن بــاره بــه گفتگــو نشســتیم تــا ببینیم 
ــد. بررســی  ــه کرده ان ــدر هزین ــی چق ــات انتخابات ــرای تبلیغ ب

ــم  ــس ده ــده مجل ــک نماین ــی ی ــوق و دریافت ــط حق متوس
دیگــر گــزارش مــا در مــورد ایــن موضــوع بــود، تــا مشــخص 
ــزان  ــی چه می ــال دوره نمایندگ ــده در ۴ س ــک نماین ــود ی ش
دریافتــی دارد کــه برخــی از کاندیداهــا تــا میلیاردهــا تومــان 

ــد؟ ــه می کنن ــان هزین ــی های پارلم ــب کرس ــرای کس ب
داود محمــدی رئیــس کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس 
ــف  ــای کثی ــود پول ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ش
در انتخابــات، اظهــار داشــت: قطعــاً بــه هــر میــزان هزینــه  
کــرد کاندیداهــای انتخابــات شــفاف شــود بــه همــان میــزان 

ــرد. ــری ک ــاد جلوگی ــوع  فس ــوان از وق می ت
ــه دلیــل اهمیــت موضــوع شــفاف  ــا بیــان اینکــه ب وی ب

شــدن هزینه هــای انتخاباتــی طرحــی نیــز نماینــدگان 
تدویــن کــرده بودنــد، اظهــار داشــت: ایــن طــرح بــه دلیــل 
ــود  ــه ب ــر گرفت ــات را در نظ ــف انتخاب ــاد مختل ــه ابع اینک
ــه  ــد ک ــه آن وارد ش ــی ب ــان ایرادات ــورای نگهب ــوی ش از س
ــرای  ــه کمیســیون شــوراها ب در حــال حاضــر ایــن طــرح ب

ــاع شــده اســت. بررســی بیشــتر ارج
ــای  ــه نهاده ــان اینک ــا بی ــس ب ــن در مجل ــده قزوی نماین
ــر  ــتری ب ــارت بیش ــات نظ ــتانه انتخاب ــد در آس ــی بای نظارت
عملکــرد کاندیداهــا داشــته باشــند، افــزود: در حــال حاضــر 
ــرد  ــه ک ــازی هزین ــرای شفاف س ــی ب ــن و دقیق ــون متق قان
ــرورت دارد در  ــه ض ــدارد ک ــود ن ــا وج ــی کاندیداه انتخابات

ــب برســانیم. ــه تصوی ــی را ب ــن راســتا قوانین ای
ــا  ــراد و گروه ه ــد براینکــه برخــی از اف ــا تاکی محمــدی ب
ــات  ــه انتخاب ــرای ورود ب ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــخاص م اش
ــای  ــا پول ه ــا ب ــت از آنه ــا حمای ــا ب ــد ت ــایی می کنن شناس
ــا در  ــد ت ــود کنن ــدار خ ــدگان را وام ــن نماین ــف، ای کثی
زمــان مناســب از آنهــا اســتفاده کننــد، عنــوان کــرد: اوال بــا 
ــات پاکدســتی را افزایــش  شــفاف شــدن هزینه هــای انتخاب
هزینــه  منابــع  می شــود  مشــخص  ثانیــاً  و  می دهیــم 
ــه  ــور هزین ــده و چط ــا آم ــدا از کج ــک کاندی ــات ی انتخاب

ــت. ــده اس ش
ــه  ــاره اینک ــس درب ــل ۹0 مجل ــیون اص ــس کمیس رئی
ــات  ــون گزارشــی از وجــود پول هــای کثیــف در انتخاب تاکن
بــه ایــن کمیســیون واصــل شــده اســت یــا خیــر؟، گفــت: 
تاکنــون گزارشــی در ایــن زمینــه گزارشــی بــه کمیســیون 

واصــل نشــده اســت.

قانونی برای شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس نداریم 
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عراقچی: 

با رفع تحریم های بانکی و نفتی امکان 
اجرای کامل برجام فراهم می شود

معـاون وزیـر امـور خارجه جمهوری اسـامی 
ایـران اعام کـرد: ایـران آمادگی دارد بـه اجرای 
کامـل برجام برگردد در صورتـی که تحریم هایی 
کـه در ایـن مـدت وضع شـده برداشـته شـوند و 
اکنـون اولویـت تحریم هـای بانکی و نفتی اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، سـیدعباس عراقچـی کـه 
بـرای شـرکت در کنفرانـس عـدم اشـاعه، خلـع 
سـاح و انـرژی هسـته ای به مسـکو سـفر کرده 
اسـت امروز شـنبه در هتل لوته بـه خبرنگار ایرنا 
گفت: شـرایط ایران کاما روشـن اسـت و توسط 
دکتـر حسـن روحانـی رئیس جمهوری اسـامی 
ایـران بیـان شـده اسـت، مـا آمادگـی داریـم به 
اجـرای کامـل برجـام برگردیـم اگـر تحریم هایی 
کـه در ایـن مدت وضع شـده، برداشـته شـوند.

ــای  ــدن تحریم ه ــته ش ــه داد: برداش وی ادام
ــر  ــت و اگ ــای ماس ــی از اولویت ه ــی و نفت بانک
ــه  ــران ب ــت ای ــکان بازگش ــوند ام ــته ش برداش
ــوص  ــو درخص ــام و گفت وگ ــل برج ــرای کام اج
نحــوه اجــرای کامــل و بهینــه برجــام و بهرمندی 
ــود. ــم می ش ــق فراه ــن تواف ــران از ای ــل ای کام

خارجــه جمهــوری  امــور  وزیــر  معــاون 
اســامی ایــران تاکیــد کــرد: مواضــع مــا کامــا 
روشــن و مشــخص گفتــه شــده و اراده مــا نیــز 
کامــا روشــن بیــان شــده اســت، تــا زمانــی کــه 
خواســته های ایــران تامیــن نشــود کاهــش 

ــت. ــد داش ــه خواه ــدات ادام تعه

رایزنیهایفشردهایرانوروسیه
ادامهمییابد

بـه  ایـن گفت وگـو  از  وی در بخـش دیگـری 
مذاکـرات فشـرده خود بـا مقامات روس در مسـکو 
اشـاره کرد و اظهار داشـت: رایزنی هـای ما با روس ها 
جـدی و فشـرده اسـت، ما با آنها درخصـوص برجام 
کـه از ابتدای توافق هسـته ای دقیق و فشـرده ادامه 
داشـته و هـم سـایر مسـائل بین المللی، بـه صورت 

مسـتمر تبـادل نظـر و گفت وگـو می کنیم.
عراقچــی گفــت: دیــروز در وزارت خارجه روســیه 
ــژه رئیــس  ــف« )نماینــده وی ــا »میخائیــل بوگدان ب
ــا و  ــه و آفریق ــور خاورمیان ــوری روســیه در ام جمه
معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه( دیدار داشــتم و 
بــا وی در خصــوص تحــوالت در عــراق، لبنان، خلیج 
ــده  روس هــا )طــرح  ــد، ای ــح امی ــارس، طــرح صل ف
ــات  ــارس(، موضوع ــج ف ــی در خلی ــت گروه امنی
منطقــه ای و ســوریه رایزنی هــای فشــرده ای صــورت 
گرفــت و قطعــا در آینــده ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

وی ادامــه داد: بــا »ســرگئی ریابکــوف« معــاون 
وزیــر امــور خارجــه روســیه )مذاکــره کننده ارشــد 
ــوی  ــام( گفت وگ ــور در برج ــن کش ــته ای ای هس
خوبــی دربــاره برجــام داشــتم و تــا ســاعاتی دیگــر 
بــا »ایگــور مارگولــوف« دیگــر معــاون وزیــر امــور 
خارجــه روســیه )نماینده ویــژه روســیه در مذاکرات 
ــط  ــوص رواب ــتان( در خص ــمالی و افغانس ــره ش ک
ــه و  ــیای میان ــم در آس ــات مه ــه، موضوع دو جانب

وضعیــت افغانســتان تبــادل نظــر خواهــم کــرد.
عراقچی اظهار داشـت: ایران و روسـیه در همه 
موضوعـات مشـورت های نزدیـک و موثـری دارند 
کـه بـه پیشـرفت صلـح و ثبـات در منطقه کمک 
کـرده اسـت و باعـث آرامـش بیشـتر در منطقه و 
مقابله با سیاسـت هایی شـده اسـت کـه آمریکا و 

رژیـم صهیونیسـتی در منطقه دنبـال می کنند.

نماینده مجلس: 
تصویب نشدن FATF بستن راه های 

تجارت با دنیاست

عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه عواقـــب 
عـــدم تصویـــب لوایـــح FATF »گـــروه 
ویـــژه اقـــدام مالـــی« در مجمـــع تشـــخیص 
ـــب  ـــح تصوی ـــن لوای ـــر ای ـــت: اگ ـــت، گف مصلح
ــان  ــا جهـ ــارت بـ ــع دور تجـ ــود در واقـ نشـ

ســـیم خـــاردار می کشـــیم. 
ــور  ــه آقاپـ ــا، معصومـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــدن ـــب نش ـــت: تصوی ـــار داش ـــاهی اظه علی ش

FATF  بـــه منزلـــه ایـــن اســـت کـــه مـــا 
خـــاف جریـــان رودخانـــه تجـــارت جهانـــی 
رونـــد  ایـــن  بـــا  و  می کنیـــم  حرکـــت 
ــا  ــه آیـ ــود کـ ــرح می شـ ــووال مطـ ــن سـ ایـ
ــا  ــا دنیـ ــارت بـ ــاد و تجـ ــوان در اقتصـ می تـ

موفـــق شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه FATF یـــک روال 
ـــور  ـــر کش ـــی ه ـــش مال ـــت بخ ـــی جه و قانون
یـــک  و  هـــزار   FATF افـــزود:  اســـت، 
شـــاخص دارد کـــه در حـــال حاضـــر فقـــط 
ــی  ــود و خیلـ ــرا می شـ ــاخص آن اجـ 32 شـ
ـــط 10  ـــان فق ـــن پیم ـــو ای ـــورهای عض از کش
شـــاخص آن را اجـــرا می کننـــد و تعـــدادی 
ــو ایـــن  ــا عضـ ــرا نمی کننـــد امـ را نیـــز اجـ

پیمـــان هســـتند.
نماینـــده مـــردم شبســـتر در مجلـــس 
کـــرد:  خاطرنشـــان  اســـامی  شـــورای 
ســـرمایه اجتماعـــی مـــا در مـــراودات بیـــن 
المللـــی صداقـــت و شـــفافیت ماســـت؛ مـــا 
شـــفافیت مـــان هـــم در برجـــام و هـــم در 
ــد  ــت و بایـ ــخص اسـ ــاخص ها مشـ ــن شـ ایـ
ــه  ــی  بـ ــع مالـ ــوع را  در مواضـ ــن موضـ ایـ

ــا ثابـــت کنیـــم. دنیـ
آقاپـــور علی شـــاهی بـــا بیـــان اینکـــه 
خیلـــی از کشـــورها کـــه از نظـــر امکانـــات از 
مـــا پاییـــن هســـتند از ســـال 201۵ عضـــو 
ـــزود: FATF دو شـــاخص  FATF هســـتند، اف
ـــات  ـــه اثب ـــا دارد ک ـــور م ـــرای کش ـــردی ب کارب
حقانیـــت ایـــران در صداقـــت و دوســـتی بـــا 
ـــا  ـــاری ب ـــعه تج ـــاد و توس ـــد اقتص ـــا و رش دنی

دنیـــا از جملـــه ایـــن شـــاخص ها اســـت.
ــک  ــه یـ ــی کـ ــدام مالـ ــژه اقـ ــروه ویـ گـ
ـــم  ـــرای تنظی ـــع ب ـــی و مرج ـــن دولت ـــاد بی نه
ــن  ــویی و تامیـ ــا پولشـ ــارزه بـ ــررات مبـ مقـ
ـــت  ـــن نشس ـــت، در آخری ـــم اس ـــی تروریس مال
خـــود ضمـــن اعـــاده دو دســـته از اقدامـــات 
ــه  ــدار داد کـ ــران، هشـ ــه ایـ ــه ای علیـ مقابلـ
در صـــورت عـــدم تکمیـــل فرآینـــد اجـــرای 
ـــن  ـــران، ای ـــل ای ـــه عم ـــا برنام ـــه  ی ـــه نام توصی
ـــده،  ـــاه آین ـــه م ـــی س ـــت ط ـــن اس ـــاد ممک نه
ــر  ــورهای غیـ ــت کشـ ــه فهرسـ ــران را بـ ایـ
ـــی  ـــن در حال ـــد. ای ـــه کن ـــود اضاف ـــکار خ هم
ــورد  ــوع ۴1 مـ ــران از مجمـ ــه ایـ ــت کـ اسـ
برنامـــه عمـــل گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی، 
ــای  ــه بخش هـ ــوط بـ ــه مربـ ــورد کـ 37 مـ

اجرایـــی بـــوده را عملیاتـــی کـــرده اســـت.
حـــوزه  در  باقیمانـــده  مـــورد  چهـــار 
قانونگـــذاری اســـت کـــه لوایـــح آن شـــامل 
ــویی«،  ــا پولشـ ــارزه بـ ــون مبـ ــاح قانـ »اصـ
»اصـــاح قانـــون مبـــارزه بـــا تامیـــن مالـــی 
کنوانســـیون  در  »عضویـــت  تروریســـم«، 
بیـــن المللـــی مبـــارزه بـــا جرایـــم ســـازمان 
یافتـــه فراملـــی )پالرمـــو(« و »عضویـــت 
مبـــارزه  المللـــی  بیـــن  کنوانســـیون  در 
ــم )CFT(« از  ــی تروریسـ ــن مالـ ــا تامیـ بـ
ـــال  ـــس ارس ـــه مجل ـــه و ب ـــت تهی ـــوی دول س
شـــد کـــه از ایـــن میـــان دو الیحـــه شـــامل 
ــو  ــیون پالرمـ ــه کنوانسـ ــران بـ ــتن ایـ پیوسـ
ــی  ــن مالـ ــا تامیـ ــارزه بـ ــیون مبـ و کنوانسـ
تروریســـم )cft( بـــرای تعییـــن تکلیـــف 
نهایـــی در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 

ــت. ــده اسـ ــل مانـ ــام معطـ نظـ
ـــازمان  ـــک س ـــی ی ـــدام مال ـــژه اق ـــروه وی گ
ـــا  ـــال 1۹8۹ب ـــه در س ـــت ک ـــی اس ـــن دولت بی
ـــویی  ـــا پولش ـــارزه ب ـــرای مب ـــروه 7 ب ـــکار گ ابت
ـــو دارد  ـــازمان 37 عض ـــن س ـــد؛ ای ـــیس ش تاس
ـــکاری  ـــازمان هم ـــر س ـــه آن در مق و دبیرخان
ـــده  ـــع ش ـــس واق ـــعه در پاری ـــادی و توس اقتص

ـــت. اس
ـــال 2007  ـــران از س ـــامی ای ـــوری اس جمه
ــژه  ــروه ویـ ــیاه گـ ــت سـ ــادی در فهرسـ میـ
ــال  ــه از سـ ــت کـ ــرار گرفـ ــی قـ ــدام مالـ اقـ
200۹ بـــه طـــور رســـمی در بیانیه هـــای آن 
ـــل علیـــه  اعـــام و مقـــررات اقدام هـــای متقاب
ـــراودات  ـــورها در م ـــا کش ـــد ت ـــع ش ـــران وض ته

ـــد. ـــاط کنن ـــران احتی ـــا ای ـــی ب ـــی و بانک مال
واســـطه  بـــه  ایـــران   2016 ســـال  از 
ـــت  ـــی در وضعی ـــک و داخل ـــات دیپلماتی اقدام
ـــرار  ـــی« ق ـــات تقابل ـــال اقدام ـــق از »اعم تعلی
گرفتـــه اســـت و از نظـــر اســـتانداردهای 
ــه  ــه زمینـ ــر سـ ــی در هـ ــی و کنترلـ نظارتـ
و  یافتـــه  ســـازمان  جرایـــم  پولشـــویی، 
فضـــای  در  تروریســـم  مالـــی  حمایـــت 

خاکســـتری بـــه ســـر می بـــرد. 

انعقاد قرارداد ۱2۰ میلیون یورویی 
در تولید قطعات خودرو 

نوســازی  و  گســترش  ســازمان  رئیــس 
ــورو  ــون ی ــر داد: 120 میلی ــران خب ــع ای صنای
ــواع مختلــف خــورو  قــرارداد تولیــد قطعــات ان
ــت.  ــده اس ــی ش ــی نهای ــرکت های داخل ــا ش ب
بــه گــزارش ایرنــا، محمدباقــر عالــی در 
حاشــیه افتتاحیــه چهاردهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی قطعــات، لــوازم و مجموعه هــای 
خــودرو گفــت: راهبــرد امســال وزارت صنعــت، 
ــی آن  ــه عملیات ــد و برنام ــق تولی ــرد رون راهب

ــت. ــازی اس ــی س ــت داخل نهض
بــه گفتــه وی قــرار بــود میــز ســوم نهضــت 
ــزار  ــز برگ ــگاه تبری ــازی در نمایش ــی س داخل
ــان  ــه زم ــه ب ــه زلزل ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ش

ــد. ــول ش ــری موک دیگ
عالـی اعام کرد: تا کنـون 120 میلیون یورو 
قـرارداد تولیـد قطعـات خـورو بـا شـرکت های 
داخلـی نهایـی شـده اسـت. بـر اسـاس راهبـرد 
نهضـت داخلی سـازی، تـا پایان سـال 1۴00 به 

10 میلیـارد دالر خواهیم رسـید.
رئیـس سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع 
ایـران ادامـه داد: ایـن کان برنامـه دارای زیـر 
پروژه هـای اجرایـی کامـا دقیـق اسـت. عـاوه 
بـر حوزه خـودرو، حدود هشـت حوزه در سـایر 

بخش هـای صنعتـی نیـز وجـود دارد.
بـه گفته عالـی پس از تکمیل سـاخت قطعات 
و نصـب روی  محصـوالت داخلـی، شـاهد کاهش 
قیمـت قطعـات خواهیم بودیم. این مقام مسـئول 
تاکیـد کـرد که بـرای تمامـی قطعه سـازان برنامه 

داریـم تا مشکات شـان را حـل کنیم.

اقتصــاد  گفــت:  تبریــز  جمعــه  امــام 
دانش بنیــان بــه دلیــل وابســتگی بــه خاقیت هــا 
و تــوان نخبــگان جــوان کشــور نقــش مهمــی در 
پیشــرفت همــه جانبــه مبتنــی بــر سیاســت های 
ــه در  ــی ک ــر اقدام ــی دارد و ه ــاد مقاومت اقتص
ــود  ــام می ش ــان انج ــاد دانش بنی ــتای اقتص راس

ــت شــوند.  ــد حمای بای
حجت االســام  تســنیم،  گــزارش  بــه 
والمســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــه تبری ــاز جمع ــای نم خطبه ه
برداشــتن گام چهــارم کاهــش تعهدات هســته ای 
ــت:  ــار داش ــته اظه ــه گذش ــورمان در هفت کش
ــه  ــران ب ــت 60 روزه ای ــومین فرص ــان س ــا پای ب
ــارم  ــام گام چه ــده در برج ــی مان ــای باق طرف ه
ــاز  ــران آغ کاهــش تعهــدات برجامــی توســط ای
ــن  ــش از ای ــه پی ــامی ک ــوری اس ــد و جمه ش
ــی در  ــای اروپای ــدی طرف ه ــه بدعه در پاســخ ب
3 مرحلــه اقــدام بــه کاهــش تعهــدات هســته ای 
ــان رســماً  ــود، ســه شــنبه 1۴ آب خــود کــرده ب
از آغــاز گازدهــی بــه ســانترفیوژهای تاسیســات 

ــر داد. ــوردو خب ــته ای ف هس
وی ادامــه داد: بدیــن ترتیــب ایــران اســامی 
ــود  ــته ای خ ــدات هس ــش تعه ــارم کاه گام چه
ــردم  ــی م ــوه اله ــول و ق ــه ح ــد و ب ــاز کن را آغ
ــران اســامی به وظیفــه خــود عمــل  قهرمــان ای
کــرده و گام چهــارم خــود را در راســتای کاهــش 

تعهــدات برجامــی برخواهــد داشــت.
امــام جمعــه تبریــز بــا پربرکت دانســتن ســفر 
اخیــر ریاســت قــوه قضائیــه بــه تبریــز از صــدور 
دســتور رســیدگی بــه مشــکات مطــرح شــده از 
جملــه عــدم رســیدگی بــه پرونــده ســانحه قطار 

تبریز-مشــهد خبــر داد.

وی بــا تشــکر از ســخنگوی قــوه قضائیــه بابت 
ــز،  ــال تبری ــی فوتب ــوع حواش ــه موض ــش ب واکن
یــادآور شــد: ایــن واکنــش بســیار جالــب بــوده 
ــه  ــان از جمل ــردم آذربایج ــد م ــان می ده و نش
ــا  ــان ب ــند و ایش ــور می باش ــه کش ــدادگان ب دل
شــعار »آذربایجــان اویاخــدی، انقابــا دایاخــدی« 
و »آذربایجــان جانبــاز، خامنــه ایــدن آیریلمــاز« 
هوشــیاری و بیــداری خــود را نشــان داده و اجــازه 

ــد. ــه دشــمنان را نمی دهن ــی ب فرصــت طلب
ــا  ــه در آذربایجــان شــرقی ب ــده ولی فقی نماین
ــرزه بامــداد امــروز در  ــوع زمیــن ل ــه وق اشــاره ب
شــهرهای اســتان، گفــت: ۵ نفــر از هم اســتانی ها 
ــه  ــه ب ــتان میان ــتاهای شهرس ــی از روس در یک
ــتاهای  ــای روس ــد و خانه ه ــی رفتن ــت اله رحم
مختلــف تخریــب شــده اند کــه ضمــن تســلیت 
ــامتی را  ــیب دیدگان س ــرای آس ــه ب ــن ضایع ای

ــدم. آرزومن
وی ادامه داد: خوشــبختانه مســئوالن اســتانی 
پــا در رکاب در مناطــق زلزلــه زده حضــور دارنــد 
و امیدواریــم مســئوالن ذی ربــط و ســتاد بحــران 
بــه نحــو احســن وظایــف خــود را انجــام دهنــد.

ـــای  ـــا اعض ـــدار ب ـــادآوری دی ـــا ی ـــم ب آل هاش
شـــورای شـــهر تبریـــز و شـــهردار تبریـــز 
ـــی خاطرنشـــان  ـــگ عموم ـــا روز فرهن ـــان ب همزم
ــوان  ــت عنـ ــه ای تحـ ــدار کتابچـ ــرد: در دیـ کـ
ــوزان  ــرای دانش آمـ ــهروندی« بـ »فرهنـــگ شـ
توســـط شـــهرداری تبریـــز تهیـــه شـــده بـــود 
ـــیار  ـــوای آن بس ـــاب از محت ـــورق کت ـــا ت ـــه ب ک

خوشـــم آمـــد.
وی ادامــه داد: هــدف ایــن کتــاب آماده ســازی 
ــی،  ــی فرهنگ ــه زندگ ــرای ورود ب ــهروندان ب ش
ــه  ــه نوب اجتماعــی و شــهری در شــهر اســت و ب

خــود از ایــن اقــدام فرهنگــی شــهرداری تبریــز 
ــم. ــکر می کن تش

امــام جمعــه تبریــز بــه روال هفته هــای 
گذشــته بــا اشــاره بــه انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی، در تذکــر انتخاباتــی خاطرنشــان کــرد: 
ــس  ــه مجل ــم ب ــا می خواهی ــه م ــده ای ک نماین
ــی کــه  ــر باشــد و زمان ــد انتقادپذی بفرســتیم بای
می شــود  مطــرح  پیشــنهاداتی  و  مشــکات 
بایــد بــا دقــت گــوش فــرا دهــد و انتخــاب ایــن 
ــه  ــی و ن ــف اله ــام تکلی ــرای انج ــدگان ب نماین
ــرای رضایــت و خوشــایند مــردم باشــد. فقــط ب

هفتمیــن  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نمایشــگاه نــوآوری و فنــاوری ربــع رشــیدی 
)رینوتکــس( در تبریــز خاطرنشــان کــرد: علیرغم 
ــگاه،  ــن نمایش ــزاری ای ــادی برگ ــداف اقتص اه
نفــس برگــزاری آن یــک اقــدام فرهنگــی بــرای 
معرفــی اقدامــات فناورانــه و فروش محصــوالت و 
خدمــات دانــش بنیــان و معرفــی نیازمندی هــای 

ــت. ــل اس ــاخت داخ ــه و س فناوران
آلهاشــم یــاداور شــد: اقتصــاد دانشــبنیان بــه 
دلیــل وابســتگی بــه خاقیت هــا و تــوان نخبگان 
جــوان کشــور نقــش مهمــی در پیشــرفت همــه 
اقتصــاد  سیاســت های  بــر  مبتنــی  جانبــه 
ــتای  ــه در راس ــی ک ــر اقدام ــی دارد و ه مقاومت
اقتصــاد دانــش بنیــان و در تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی انجــام می شــود. بایــد حمایــت شــوند.

ــزی  ــگان، برنامه ری ــتغال نخب ــزود: اش وی اف
ــان و  ــش بنی ــورد صــادرات محصــوالت دان در م
اولویــت دادن بــه فعالیت هــای بخــش خصوصــی 
ــر دانــش  ــوآوری و ایجــاد صنایــع مبتنــی ب در ن
ــان  ــش بنی ــی اســت کــه در موضــوع دان اقدامات
در جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــدان 

توجــه کنیــم.
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
همچنیــن بــا تســلیت درگذشــت ابراهیــم آبادی 
بازیگــر توانمنــد فیلــم و ســریال کشــورمان کــه 
ــه  ــن ضایع ــت: ای ــز اســت گف ــاً اهــل تبری اصالت
درگذشــت چهــره خنــدان و توانمنــد را بــه اهالی 

ــم. ــلیت می گوی ــر تس ــگ و هن فرهن

اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در پیشرفت 
مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دارد 

بانـک  مسـکن  تسـهیات  اوراق  قیمـت 
مسـکن کـه در فرابـورس معاملـه می شـود در 
روزهـای اخیر نوسـان چندانی نداشـته و تقریبا 
همچـون قبـل هزینـه وام مسـکن و وام جعالـه 
بـرای زوج هـای تهرانی که 120 میلیـون تومان 
می گیرنـد ۹ میلیون و 600 هـزار تومان و برای 
مجردهـای تهرانـی کـه 80 میلیـون می گیرند، 

شـش میلیـون و ۴00 هـزار تومـان اسـت. 
اخیـر  هفته هـای  طـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
قیمـت اوراق تسـهیات مسـکن بانـک مسـکن 
بـا نوسـانات زیـادی همراه نبـوده برخـی از این 
اوراق باالتـر از ۴0 هـزار تومـان و برخی کمتر از 
۴0 هـزار تومـان داد و سـتد می شـود. به عنوان 
شـهریور،  مـرداد،  اوراق  پایانـی  قیمـت  نمونـه 
مـاه  اسـفند  و  بهمـن  آذر، دی،  و  آبـان  مهـر، 

13۹7 بیـش از ۴0 هـزار تومـان اسـت.
همچنیـن اوراق فروردین 13۹8 نیز بیش از ۴0 
هـزار تومان معامله می شـود. در عیـن حال قیمت 
اوراق اردیبهشـت خـرداد، تیـر، مـرداد، شـهریور و 

مهـر مـاه 13۹8 کمتـر از 3۹ هزار تومان اسـت.
تـا سررسیدشـان  اوراق هایـی کـه  از  برخـی 
مهلـت زیـادی نمانده نیـز با قمیت هـای پایین تر 
داد و سـتد می شـود، امـا بـه دلیـل پراکندگـی 
متوسـط  بـا  وام مسـکن  اوراق، هزینـه  قیمـت 
قیمـت ۴0 هـزار تومـان محاسـبه شـده اسـت.

۹.۶میلیونهزینهدریافتوام۱۲۰
میلیونیمسکنبرایزوجها

بـا توجـه بـه این کـه زوج هـای تهرانـی بـرای 
دریافـت وام 100 میلیـون تومانـی مسـکن بایـد 
200 برگـه تسـهیات مسـکن خریـداری کنند، 
هشـت  آنهـا  بـرای  اوراق  تعـداد  ایـن  هزینـه 
بـا  مبلـغ  ایـن  بـه  می شـود.  تومـان  میلیـون 
احتسـاب 20 میلیـون تومـان وام جعاله که بابت 
خریـد آن بایـد ۴0 بـرگ تسـه خریداری شـود، 
یـک میلیـون و 600 هزار تومان اضافه می شـود. 
در نتیجـه در مجمـوع بایـد بـرای دریافـت وام 
120 میلیون تومانی مسـکن حـدود ۹ میلیون و 

600 هـزار تومـان هزینـه شـود.
در  کـه  تهرانـی  غیـر  زوج هـای  همچنیـن 
شـهرهایی بـا جمعیت بیش تـر از 200 هزار نفر 
جمعیـت زندگـی می کننـد، می توانند تا سـقف 
80 میلیـون تومـان وام بگیرند کـه برای گرفتن 
خریـداری  بهـادار  ورق  بایـد 160  مبلـغ  ایـن 
کننـد. بـا این حسـاب باید حدود شـش میلیون 
اوراق  ایـن  خریـد  بابـت  تومـان  هـزار  و ۴00 
بپردازنـد کـه با احتسـاب یـک میلیـون و 600 
هـزار تومـان بـرای خریـد اوراق وام جعالـه، در 
مجموع بـرای دریافـت وام 100 میلیون تومانی 

بایـد هشـت میلیـون تومـان پرداخـت کنند.
عـاوه بـر ایـن، زوج هـای سـاکن در سـایر 

نفـر  هـزار   200 زیـر  جمعیـت  بـا  شـهرهای 
می تواننـد بـرای گرفتـن 60 میلیـون تومان وام 
مسـکن، 120 بـرگ بهـادار خریـداری کنند که 
بایـد چهـار میلیـون و 800 هـزار تومـان بابـت 
خریـد اوراق بپردازنـد. هم چنیـن بـرای دریافت 
20 میلیـون تومـان دیگـر بابـت وام جعالـه نیز 
بایـد یـک میلیـون و 600 هزار تومـان پرداخت 
کننـد کـه در مجمـوع بـرای وام 80 میلیـون 
هـزار   ۴00 و  میلیـون  حـدود شـش  تومانـی، 
تومـان از سـوی زوجیـن بایـد پرداخـت شـود.

۶.۴میلیونهزینهدریافتوام۸۰
میلیونیمسکنبرایمجردها

مجردهـای تهرانـی نیـز می تواننـد تا سـقف 
60 میلیـون تومـان و مجردهایـی کـه در مراکز 
جمعیـت  نفـر  هـزار   200 بـاالی  اسـتان های 
دارنـد تا سـقف ۵0 میلیـون تومـان و در نهایت 
غیـر زوج های سـاکن در سـایر مناطق تا سـقف 

۴0 میلیـون تومـان وام دریافـت کننـد کـه بـه 
ترتیـب هـر کـدام بایـد 120، 100 و 80 بـرگ 
بهـادار اوراق تسـهیات مسـکن را از فرابـورس 

ایـران خریـداری کنند.
بـا این حسـاب مجردهـای تهرانـی باید برای 
خریـد ایـن اوراق چهـار میلیـون و 800 هـزار 
تومـان، افـراد سـاکن در مراکـز اسـتان بـاالی 
200 هـزار نفـر جمعیـت مبلـغ چهـار میلیـون 
تومـان و افـراد گـروه سـوم مبلغ سـه میلیون و 

200 هـزار تومـان پرداخـت کننـد.
البتــه درصــورت تمایــل بــرای دریافــت 
ــغ  ــد مبل ــه بای ــی جعال ــون تومان وام 20 میلی
ــان دیگــر هــم  ــزار توم ــون و 600 ه ــک میلی ی
بپردازنــد. یعنــی مجردهــای تهرانــی می تواننــد 
ــکن و  ــان وام مس ــون توم ــقف 80 میلی ــا س ت
جعالــه بگیرنــد کــه بــرای خریــد اوراق آن بایــد 
ــد. ــان بپردازن ــزار توم ــون و ۴00 ه شــش میلی

مجردها ۶.4 میلیون بدهند
 8۰ میلیون وام بگیرند

ــد  ــران معتق ــتان ته ــرات اس ــر کل تعزی مدی
ــت  ــرخ ارز، قیم ــت ن ــه اُف ــه ب ــا توج ــت ب اس
ــش  ــه کاه ــد زمین ــوده و بای ــی نب ــا واقع کااله

ــود.  ــم ش ــا فراه آنه
به گــزارش خانــه ملــت، محمدعلی اســفنانی 
مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران، دربــاره عدم 
کاهــش قیمــت کاالهــا متناســب بــا اُفــت نــرخ 
ــش  ــد افزای ــواره مطــرح می کنن ــت: هم ارز، گف
ــن  ــه همی ــت ب ــرخ ارز اس ــع ن ــت کاال تاب قیم
ــد  ــا رش ــان ب ــته همزم ــال گذش ــل در س دلی
ــدا  ــش پی ــز افزای ــا نی ــای کااله ــت ارز، به قیم
کــرد. اگــر بپذیریــم کــه بیــن نــرخ دالر و 
ــا  قیمــت کاال رابطــه مســتقیمی وجــود دارد، ب
ــز  ــاس نی ــت اجن ــد قیم ــرخ دالر بای ــش ن کاه
ــای  ــه به ــال آنک ــرد، ح ــرار گی ــیبی ق در سراش
کاالهــا متناســب بــا اُفــت قیمــت دالر کاهــش 
ــد  ــده ای جدی ــر پدی ــن ام ــه ای ــرد ک ــدا نک پی

اســت.

نرخارزازمولفههایاصلیتعیینکننده
قیمتکاالهاحذفشود

وی از اقتصاددانــان دعــوت کــرد فرمــول 
محاســبه قیمــت کاالهــا و ارتبــاط آن بــا 
ــد مبنــای  ــرا بای ــرخ ارز را مشــخص کننــد زی ن
قیمت گــذاری اقتصــادی تغییــر کــرده و ارز 
ــت  ــده قیم ــن کنن ــی تعیی ــای اصل از مولفه ه

ــود. ــذف ش ــا ح کااله

افزایشقیمتنانولبنیاتعلیرغماُفت
نرخدالر

ــار  ــران اظه ــتان ته ــرات اس ــر کل تعزی مدی
کــرد: اگرچــه قیمــت برخــی کاالهــا مانند لــوازم 

خانگــی، مســکن و ... در ماه هــای اخیــر کاهــش 
پیــدا کــرده امــا بهــای کاالهــای مصرفــی ماننــد 
مــواد خوراکــی و نــان نــه تنهــا پــس از اُفــت نرخ 
دالر کاهــش پیــدا نکــرد بلکــه ســازمان حمایــت 
از مصــرف کننــده و تولیــد کننــده نیــز مجــوزی 
صــادر کــرد کــه بــه موجــب آن قیمت لبنیــات و 
نــان -نانوایی هایــی کــه دولتــی بــوده و ســهمیه 

دریافــت می کردنــد- نیــز افزایــش یافــت.
ــا  ــت کااله ــه قیم ــان اینک ــا بی ــفنانی ب اس
واقعــی نبــوده و غیــر قابــل قبــول اســت، اضافــه 
کــرد: امیدواریــم بــا تمهیداتــی کــه در تنظیــم 

بــازار صــورت می گیــرد قیمت هــا کنتــرل 
شــود.

گرانشدنکاالهادر۲سالاخیر
ــرات در  ــازمان تعزی ــف س ــاره وظای وی درب
برخــورد بــا گرانفروشــی، گفــت: وظیفه ســازمان 
تعزیــرات مبــارزه بــا گرانفروشــی اســت؛ در 
اواخــر ســال ۹7،۹6 و نیمــه نخســت ســال ۹8 
شــاهد افزایــش قیمــت بودیــم کــه ایــن رشــد، 

ــه گرانفروشــی. ــی اســت ن ــه معنــای گران ب
بــا  تهــران  اســتان  تعزیــرات  مدیــر کل 

ــی و گرانفروشــی دو موضــوع  ــان اینکــه گران بی
متفــاوت اســت در تشــریح ایــن مباحــث، گفــت: 
ــه دســت  ــی کــه تمامــی عوامــل دســت ب زمان
هــم داده و قیمــت کاال افزایــش پیــدا می کنــد، 
گرانــی اتفــاق می افتــد یعنــی افزایــش قیمــت، 
ــت  ــه صــورت رســمی توســط ســازمان حمای ب
از مصــرف کننــده و ســتاد تنظیــم بــازار انجــام 
ــرد کــه در  ــرار می گی ــه و مــاک عمــل ق گرفت
ایــن شــرایط ســازمان تعزیــرات نمی توانــد ورود 

کنــد.
کــه  مــواردی  در  داد:  ادامــه  اســفنانی 
ــش از قیمــت  ــی بی ــا بهای فروشــندگان کاال را ب
تعییــن شــده به فــروش رســانند گرانفروشــی رخ 
ــه موضــوع  ــد ب ــرات می توان داده و ســازمان تعزی

ــد. ــورد  کن ــان برخ ــا متخلف ــرده و ب ورود ک
ــام  ــت اع ــون قیم ــاس قان ــت: براس وی گف
ــرف  ــت از مص ــازمان حمای ــوی س ــده از س ش
کننــده قیمــت واقعــی کاال اســت و در صورتــی 
کــه فــردی کاالهــا را گرانتــر بــه فــروش رســاند، 

ــرده اســت. گرانفروشــی ک

تغییرنکردننرخبلیتپروازهایاربعین
 مدیــر کل تعزیــرات اســتان تهــران بــا 
ــرات  ــات ســازمان تعزی ــه برخــی اقدام اشــاره ب
حکومتــی در ماه هــای اخیــر، ادامــه داد: قیمــت 
بلیــت هواپیمــا یکــی از مــواردی بــود کــه 
ــال  ــرد و س ــه آن ورود ک ــرات ب ــازمان تعزی س
ــت  ــت بلی ــه قیم ــود ک ــالی ب ــا س ــاری تنه ج
هواپیمــا در ایــام اربعیــن حتــی یــک ریــال نیــز 
افزایــش پیــدا نکــرد، اگــر در ســایر مســیرهای 
پــروازی نیــز شــاهد افزایــش قیمــت باشــیم بــا 

آن برخــورد می کنیــم. 

قیمت واقعی کاالها از ارقام کنونی 
کمتر است

اقتصاد
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اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
منابــع مالــی کافــی بــرای بازســازی واحدهــای 
مســکونی آســیب دیــده در زلزلــه نیــاز داریــم، 
گفــت: هــر چنــد برخــی دســتگاه ها بــرای 
ــع  ــا مناب ــد، ام ــی کرده ان ــام آمادگ ــک اع کم
هرچــه بیشــتر باشــد، بازســازی نیــز بــا ســرعت 

ــود.  ــام می ش ــتری انج بیش
بــه گزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمدی در 
برنامــه زنــده تلویزیونــی در شــبکه ســهند ضمن 
قدردانــی از همراهــی مــردم و دســتگاه های 
ــه،  ــتان میان ــه شهرس ــه زلزل ــف در حادث مختل
ــاال  ــرزه ب ــن ل ــن زمی ــدت ای ــرد: ش ــار ک اظه
بــود و عــاوه بــر اســتان خودمــان، اســتان های 
ــان و  ــد اســتان های زنجــان، گی همجــوار مانن

ــرار داد. ــر ق ــل را هــم تحــت تاثی اردبی
ــهر و  ــش ش ــه ش ــن حادث ــه داد: ای وی ادام
1۴0 روســتا در اســتان مــا را تحــت تاثیــر قــرار 
ــر پنــج فوتــی بیــش از ۵00 نفــر  داد و عــاوه ب
نیــز مصــدوم بــر جــای گذاشــت کــه ایــن تعــداد 
ــار  ــراب، دچ ــرار و اضط ــرایط اضط بیشــتر در ش
ــدود 10  ــز ح ــون نی ــد و اکن ــده بودن ــه ش صدم
الــی 1۵ نفــر در مراکــز درمانی بســتری هســتند.

وی خاطرنشــان کــرد: ایــن زمین لــرزه جــزو 
معــدود زلزله هایــی بــود کــه در دو ســاعت اول 
بیــش از ۴0 پــس لــرزه خیلــی شــدید داشــت و 
عصــر امــروز هــم کــه زلزلــه ای بــه قــدرت ۴.8 
ریشــتر روی داد کــه قــدری نگرانــی در مناطــق 

ایجــاد کــرد.
ــی  ــای نگران ــد: ج ــر ش ــدی متذک پورمحم
نیســت و تخلیــه شــدن انــرژی زمیــن مــا را از 

ــی دارد. ــه م ــون نگ ــدی مص ــای بع زلزله ه
وی بــا ابــراز تاســف از جــان باختــن تعــدادی 
از هموطنانمــان در ایــن زمیــن لــرزه بیــان 
ــوادث  ــم در ح ــر ه ــک نف ــر ی ــی اگ ــرد: حت ک
ایــن چنینــی آســیب ببینــد، بــرای مــا غیرقابــل 

قبــول اســت.
کــه  خانواده هــا  از  تعــدادی  افــزود:  وی 

ــازی  ــان را بازس ــتند و خانه هایش ــی داش امکانات
ــب  ــا اغل ــد، ام ــدی ندیدن ــیب ج ــد، آس کردن
ــاکنان  ــی و س ــده کاهگل ــب ش ــای تخری خانه ه

ــتند. ــت هس ــم بضاع ــراد ک آن اف
وی در ادامــه بــا مقایســه تعــداد تلفــات زمین 
لــرزه میانــه بــا دیگــر زمیــن لرزه هــای رخ داده 
در کشــور، گفــت: بــزرگ بــودن وســعت میانــه، 
کــم بــودن جمعیــت روســتایی و پراکنــده بودن 
روســتاهای ایــن شهرســتان از عمــده علــل کــم 
ــه  ــن منطق ــرزه در ای ــن ل ــی زمی ــودن تلفات ب

اســت.
ــرد:  ــار ک ــرقی اظه ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــکونی  ــد مس ــار 1۵00 واح ــن آم ــق آخری طب
ــن  ــن زمی ــی در ای ــای عموم ــی واحده و برخ
ــز  ــادی از احشــام نی ــداد زی ــب و تع ــرزه تخری ل
تلــف شــدند کــه پــس از ارزیابی هــا شــروع بــه 
ــود. ــده می ش ــیب دی ــای آس ــازی واحده بازس

ــا اشــاره بــه برطــرف شــدن مشــکات  وی ب
ــاط  ــودن ارتب ــرار ب ــاختی و برق ــوزه زیرس در ح
در مناطــق زلزلــه زده گفــت: مشــکات موجــود 
در زیرســاخت هایی ماننــد آب، بــرق و گاز و 

ــرف  ــی برط ــای مواصات ــکات در محوره مش
ــرار اســت. ــاط برق ــون ارتب شــده و اکن

وی همدلــی مســئوالن اســتانی و کشــوری و 
مــردم را نقطــه عطــف ایــن حادثــه بیــان کــرد 
و افــزود: باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور، رئیــس 
جمهــور و معــاون رئیــس جمهــور، وزیــر کشــور 
و رئیــس مجلــس، امــام جمعــه تبریز و بســیاری 
از مســئوالن اســتان و کشــور بــرای کمــک 
ــت،  ــن حرک ــد و ای ــاس گرفتن ــاعدت تم و مس
ــات را  ــن امکان ــوص تامی ــا در خص ــی م نگران

برطــرف کــرد.
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه پیشــینه 
خــوب اســتان مــا در کمــک بــه مــردم کشــور 
و  اســتان ها  تمامــی  از  بحرانــی  مواقــع  در 
ــک  ــرای کم ــی ب ــی و دولت ــای خصوص بخش ه
ــا  ــد، ام ــاس می گیرن ــه زده تم ــردم زلزل ــه م ب
ــردا نیــز  ــات اســتان مــا خــوب اســت و ف امکان
ــود. ــزار می ش ــرای تقســیم کار برگ جلســه ای ب

پورمحمــدی از حضــور و تــاش تمامــی 
ــژه ســپاه، بســیج،  ــه وی ــی ب دســتگاه های اجرای
ــکی و  ــای پزش ــس، تیم ه ــر، اورژان ــال احم ه

روانپزشــکی، نیــروی انتظامــی، بنیــاد مســکن، 
مدیریــت بحــران شهرســتان ها و آذربایجــان 
شــرقی و مســئوالن دســتگاه های اجرایــی و 

ــرد. ــی ک ــی قدردان قضای
وی از اســکان اضطــراری زلزلــه زدگان در 
ــون  ــم اکن ــت: ه ــر داد و گف ــق خب ــن مناط ای
ــه انــدازه کافــی تهیــه  ــوازم گــرم ب پوشــاک و ل
شــده اســت و کانکس هایــی نیــز فــردا بــه ایــن 

ــوند. ــال می ش ــه ارس منطق
اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه 
ــرد:  ــان ک ــه زدگان بی ــاز زلزل ــورد نی ــام م اق
پوشــاک، وســایل گرمایشــی، پتــو، لبــاس، 
از  بهداشــتی  مــواد  و  دارو  خرمــا،  کنســرو، 
جملــه اقــام مــورد نیــاز مــردم در ایــن منطقــه 
بــوده و از هــم اســتانی ها تقاضــا می کنیــم 
ــه  ــر ب ــال احم ــا کمک هایشــان را توســط ه ت

ــانند. ــه زدگان برس ــت زلزل دس
وی گفــت: خوشــبختانه دیتابیــس و اطاعات 
موثــق در خصــوص وضعیــت جمعیتــی، زندگــی 
ــده  ــیب دی ــتاهای آس ــاکنان روس ــاغل س و مش
موجــود اســت و بــه یقیــن می دانیــم کــه 
مســکن چــه کســی تخریــب شــده و بایــد 
بازســازی شــود، دهیــاران نیــز در ایــن خصــوص  

ــی هســتند. ابزارهــای بســیار خوب
وی اضافــه کــرد: تصمیــم داریــم تــا قبــل از 
فــرا رســیدن فصــل ســرما واحدهــای مســکونی 
را به طــور نیمه تمــام بازســازی کنیــم تــا مــردم 
ــک  ــه کم ــه را ب ــپس خان ــوند و س ــتقر ش مس

مــردم تکمیــل کنیــم.
پورمحمــدی گفــت: تــا قبــل از ســرد شــدن 
جــدی هــوا ســر پنــاه مناســبی را بــرای زلزلــه 

زدگان تهیــه خواهیــم کــرد.
ــا  ــق هماهنگی ه ــرد: طب ــان ک وی خاطرنش
ــوع  ــر کشــور کــه در اولیــن ســاعات وق ــا وزی ب
ــرزه تمــاس گرفتــه و پیگیــر وضعیــت  زمیــن ل
بنیــاد  و  ســپاه  کانکس هــای  اگــر  بودنــد، 
مســکن، نیازهــای مــردم منطقــه در فصــل 
ســرما را تامیــن نکــرد، وزارت کشــور بــرای 
ــه زدگان  ــرای زلزل ــتیجاری ب ــه اس ــاره خان اج
کمــک خواهــد کــرد. منابــع خوبــی بــرای ایــن 

کار در نظــر گرفته ایــم.
خاطرنشــان  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
کــرد: از مبــادی ورودی بــه ایــن روســتاها همــه 
چیــز تحــت کنتــرل بــوده و امنیــت قطــع یقین 

ــرار اســت. در ایــن مناطــق برق

استاندار آذربایجان شرقی:

منابع مالی کافی برای بازسازی واحدهای 
مسکونی آسیب دیده در زلزله نیاز داریم

معـــاون برنامه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی 
جهـــاد کشـــاورزی آذربایجان شـــرقی گفـــت: 
ــود  ــای موجـ ــن آمارهـ ــاس آخریـ ــر اسـ بـ
ــنگین در  ــبک و سـ ــون 13۵0 دام سـ تاکنـ
زلزلـــه شهرســـتان های میانـــه و ســـراب 

تلـــف شـــدند. 
ــرزاده،  ــروز باقـ ــا، فیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
آخریـــن  بررســـی  و  شناســـایی  افـــزود: 

ـــدای  ـــان ابت ـــی از هم ـــای دام ـــت واحده وضعی
ـــاد  ـــازمان جه ـــتور کار س ـــه در دس ـــوع زلزل وق
ـــون  ـــت و تاکن ـــرار گرف ـــتان ق ـــاورزی اس کش
ـــتان  ـــه از دو شهرس ـــن مجموع ـــان ای کارشناس
ـــا  ـــایی آنه ـــه شناس ـــبت ب ـــه نس ـــراب و میان س

ـــد. ـــرده ان ـــدام ک اق
ایـــن  طبـــق  داشـــت:  اظهـــار  وی 
ســـراب  شهرســـتان  در  ارزیابی هـــا 

واحدهـــای دامـــی تعـــداد 2۵ روســـتای 
ــن  ــده و ایـ ــایی شـ ــه شناسـ ــر از زلزلـ متاثـ
کـــه  دارد  ادامـــه  همچنـــان  بررســـی ها 
بـــر اســـاس برآوردهـــا حـــدود 100 واحـــد 
ـــارت  ـــد خس ـــا 100 درص ـــن 30 ت ـــی بی دام
دیـــده انـــد و ۵0 راس دام ســـنگین و 300 
راس دام ســـبک نیـــز تلـــف شـــده اســـت.

ـــه  ـــتان میان ـــه داد: در شهرس ـــرزاده ادام باق
ــه  ــر از زلزلـ ــتا متاثـ ــداد ۴0 روسـ ــز تعـ نیـ
ــداد 200  ــی آن تعـ ــه طـ ــت کـ ــوده اسـ بـ
ــد  ــا 100 درصـ ــن ۵0 تـ ــی بیـ ــد دامـ واحـ
خســـارت دیـــده و 300 راس دام ســـنگین و 
ـــد. ـــده ان ـــف ش ـــز تل ـــبک نی 700 راس دام س

ــی ها  ــن بررسـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
همچنـــان ادامـــه دارد از آســـیب دیـــدن 
ــتاییان  ــاورزی روسـ ــزات و ادوات کشـ تجهیـ
شهرســـتان های میانـــه و ســـراب خبـــر داد 
ـــای  ـــد آماره ـــدون تردی ـــرد: ب ـــادآوری ک و ی
فـــوق در روزهـــای آینـــده قابـــل افزایـــش 

اســـت.
کشـــاورزی  جهـــاد  گفـــت:  باقـــرزاده 
آذربایجـــان شـــرقی بـــرای تامیـــن امنیـــت 
ــس  ــه فنـ ــدام بـ ــز اقـ ــده نیـ ــای زنـ دام هـ
آســـیب  روســـتاهای  جـــوار  در  کشـــی 
دیـــده کـــرده اســـت تـــا در ادامـــه ســـتاد 
ـــازی  ـــازی و بازس ـــرای نوس ـــتان ب ـــران اس بح
واحدهـــای دامـــی تصمیـــم گیـــری کنـــد.

ـــای  ـــدادی از واحده ـــرد: تع ـــه ک وی اضاف
ــه  ــوده کـ ــه بـ ــده بیمـ ــیب دیـ ــی آسـ دامـ
را  بیمـــه، خســـارات خـــود  از صنـــدوق 
می گیرنـــد و بـــرای بقیـــه هـــم کـــه فاقـــد 
بیمـــه هســـتند توســـط ســـتاد بحـــران 

می شـــود. گیـــری  تصمیـــم 
معـــاون برنامه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی 
جهادکشـــاورزی آذربایجان شـــرقی گفـــت: 
تلفـــات  قطعـــی  آمارهـــای  روز  دو  تـــا 
ـــه  ـــی و ارای ـــنگین نهای ـــبک و س ـــای س دام ه

. د می شـــو

۱3۵۰ دام سبک و سنگین در زلزله 
آذربایجان شرقی تلف شد

ــز  ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
و حومــه آخریــن وضعیــت متــرو تبریــز را 

ــرد.  ــریح ک تش
ــا  ــوی ب ــه گــزارش شــهریار، مصطفــی مول ب
اشــاره بــه اشــتغال هــزار و 328 نفــر در پــروژه 
خــط 1 و 2 قطــار شــهری گفــت: همــان طــور 
ــای  ــرو و کارگاه ه ــت مت ــد صنع ــه می دانی ک
و  اقتصــادی  بنــگاه  همچــون  آن  اجرایــی 

ــت.  ــگاه اس دانش
ــاط  ــرورت ارتب ــر ض ــد ب ــا تاکی ــوی ب مول
دوســویه ســازمان قطــار شــهری و دانشــگاه ها 
گفــت: در طــول یــک و نیــم ســال گذشــته بــه 
طــور متوســط ماهانــه دو گــروه از دانشــجویان 
از کارگاه هــای قطــار شــهری بازدیــد داشــتند. 
در  متـــرو  صنعـــت  خاطرنشـــان کرد:  او 
کشـــور مـــا صنعتـــی نوپـــا و جدیـــد اســـت 
ــاً  ــیر تقریبـ ــه و مسـ ــر ابنیـ ــروز از نظـ و امـ
ـــه  ـــا در بقی ـــم ام ـــتگی نداری ـــارج وابس ـــه خ ب
نـــاوگان،  از جملـــه  متـــرو  سیســـتم های 
تجهیـــزات و ... بایـــد تـــاش کنیـــم تـــا 
ـــل برســـانیم.  ـــه حداق ـــه خـــارج را ب وابســـتگی ب
مولـــوی بـــا تاکیـــد بـــر ضـــرورت بهینـــه 
تمامـــی  از  گفـــت:  ایســـتگاه ها  ســـازی 
ـــا  ـــم ت ـــش داری ـــاوران خواه ـــکاران و مش پیمان
ـــفانه در  ـــد، متاس ـــودداری کنن ـــی کاری خ از کپ
ـــدن  ـــخ و تم ـــتگاه ها تاری ـــاری ایس ـــث معم بح
ــرار  ــت قـ ــورد غفلـ ــز مـ ــن تبریـ ــهر کهـ شـ
گرفتـــه اســـت و میتوانیـــم هـــر ایســـتگاه را 

بـــه مـــوزه تبدیـــل کنیـــم. 
ــه  ــه بـ ــرورت توجـ ــر ضـ ــد بـ ــا تاکیـ او بـ
ــای  ــتفاده از فناوری هـ ــی ارزش و اسـ مهندسـ
جدیـــد در فراینـــد اجـــرا گفـــت: بـــا تغیبـــر 
کاهـــش 10  ایســـتگاه 16  در  اجـــرا  روش 

ـــذف  ـــا ح ـــز ب ـــتگاه 1۵ نی ـــاردی و در ایس میلی
یـــک ســـازه کاهـــش 20 میلیـــاردی را در 
ــد  ــد می توانـ ــن رونـ ــتیم و ایـ ــا داشـ هزینه هـ

ادامـــه دار باشـــد. 
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز و 
حومــه بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت خطــوط 
ــاه 13۹7  ــرداد م ــت: در م ــه گف ــک، دو و س ی
ایســتگاه های 12، 13، 1۵ و16 بــه مناقصــه 
گذاشــته شــد و امــروز ایســتگاه 12 آمــاده 
بهــره بــرداری بــوده و در ایســتگاه های 13، 
1۴ و 1۵ خاکبــرداری انجــام شــده و بــا اتمــام 
ســقف اول آمــاده عبــور قطــار اســت. در 
ایســتگاه 16 تمامــی عملیــات بــه جــز ورودی 
ضلــع جنوبــی بــه اتمــام رســیده و ایســتگاه 17 

ــت.  ــل اس و 18 تکمی
از  گــذاری  ریــل  داد:عملیــات  ادامــه  او 
ــه اتمــام  ــا 18 در ایــن مــدت ب ایســتگاه 11 ت
رســیده و تنهــا در بخشــی از دپــو ریــل گــذری 
ــرای  ــن موضــوع مشــکلی ب ــه ای ــه دارد ک ادام
ــان  ــا پای ــوده و ت ــو نب ــه دپ ــار ب ــیدن قط رس

ــد.  ــام می رس ــه اتم ــال ب س
ـــات  ـــی از نواقص ـــع برخ ـــه رف ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــول  ـــهری در ط ـــار ش ـــک قط ـــاز 1 و 2 خـــط ی ف
ـــتگاه  ـــت: از ایس ـــته گف ـــال گذش ـــم س ـــک و نی ی
ـــتم های  ـــور و سیس ـــی، آسانس ـــه برق ـــا 6 پل 1 ت
مخابراتـــی کـــه شـــامل 1۵ آیتـــم اســـت 
ـــل  ـــدت تکمی ـــن م ـــه در ای ـــت ک ـــی داش نواقصات
ـــه  ـــور و پل ـــتگاه های 7و 8 آسانس ـــد و در ایس ش

ـــی  ـــه برق ـــم و ایســـتگاه ۹ و10 اگرپل ـــی نداری برق
ـــی  ـــات عمران ـــا عملی ـــم ب ـــد کنی و آسانســـور خری
صـــورت گرفتـــه ایـــن ایســـتگاه ها نیـــز قابـــل 
ـــقف  ـــتگاه 11 س ـــت، در ایس ـــرداری اس ـــره ب به
ــقف  ــر سـ ــال حاضـ ــود و در حـ ــده بـ کار نشـ

ـــت.  ـــام اس ـــال انج ـــزی در ح ری
مدیــر عامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز 
و حومــه همچنیــن از ادامــه عملیــات حفــاری 
در خــط 2 خبــر داد و گفــت: حفــاری در ایــن 
ــرف  ــر و از ط ــرق ۴6۵ مت ــرف ش ــط از ط خ
ــان  ــت و همچن ــده اس ــام ش ــرب 6867 انج غ
عملیــات عمرانــی بــا وجــود برخــی مشــکات 
مالــی ادامــه دارد و تــاش می کنیــم اوراق 
ــن  ــان ممک ــن زم ــز در کمتری ــط نی ــن خ ای

ــق شــود.  محق
ــز  ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س مدیرعام
ــرای  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه از تاش ه و حوم
کســب مجوزهــای مــورد نیــاز مــاده 23 خــط 
3 نیــز خبــر داد و گفــت: باقــول مســاعد دکتــر 
نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــن موضــوع در دســت  کشــور، پیگیری هــای ای
اقــدام اســت و امیدواریــم ایــن پــروژه امســال 

ردیــف بودجــه قــرار گیــرد. 
ــورت  ــات ص ــا مطالع ــه داد: ب ــوی ادام مول
ــورت  ــی ارزش ص ــی و مهندس ــه و بازبین گرفت
ــه  ــر ب ــط 3 از 1۵.۴ کیلومت ــول خ ــه ط گرفت
ــرات  ــن تغیی ــت و ای ــر کاهــش یاف ۹.8 کیلومت
میلیاردهــا ریــال صرفــه جویــی را در پــی 
خواهــد داشــت و در عیــن حــال افزایــش 
مســافرگیری در مســیر را نیــز شــاهد خواهیــم 
ــن  ــط در میدان که ــه خ ــادل س ــا تب ــود و ب ب
صرفــه جویــی دوهــزار و۴00 میلیــارد تومانــی 

ــم.  ــرده ای ــی ک ــش بین را پی

توسط مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز تشریح شد؛

آخرین وضعیت قطار شهری تبریز

تجهیزات لجستیکی شهرداری تبریز 
عازم منطقه زلزله زده شد

و  تجهیــزات  اعــزام  از  تبریــز  شــهردار 
بــه  ایــن مجموعــه  ماشــین آالت ســنگین 
منطقــه زلزلــه زده شهرســتان میانــه خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــرج شــهین باهــر، 
ــر  ــرای تســریع در ام ــزات ب ــن تجهی ــزود: ای اف
آواربــرداری مناطــق زلزلــه زده همــراه بــا 
ــور  ــق مزب ــاز در مناط ــورد نی ــروی م ــزام نی اع
صــورت گرفتــه اســت و تــا زمــان آواربــرداری 

ــود. ــد ب ــتقر خواهن ــه مس ــل در منطق کام
ــدادی از  ــن تع ــان باخت ــلیت ج ــا تس وی ب
ــه  ــداد روز جمع ــه  بام ــتانی ها در زلزل ــم اس ه
17 آبــان در شهرســتان میانــه، اظهــار داشــت: 
خانواده هــای  کنــار  در  تبریــز  شــهرداری 
ــا  ــاز  ب ــورت نی ــت و در ص ــده اس ــه دی حادث
تمــام ظرفیــت بــرای کمــک بــه آســیب 

دیــدگان آمادگــی کامــل دارد.
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــه ک ــر اضاف ــهین باه ش
شــهرداری تبریــز 2 دســتگاه بابکــت بــه مناطق 
ــازمان  ــرده و  س ــال ک ــتان ارس ــه زده اس زلزل
ــز  ــز نی ــهرداری تبری ــت پســماندهای ش مدیری
شــش دســتگاه کمپرســی و دو دســتگاه بابکــت 
ــر  ــا ام ــه زده ارســال کــرده ت ــه مناطــق زلزل ب

ــرداری تســریع شــود. آوارب
وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای مدیریــت 
بحــران شــهرداری بازدیــدی از مناطــق حاشــیه 
نشــین شــهر تبریــز انجــام دادنــد، گفــت: 
خوشــبختانه زلزلــه بامــداد جمعــه خســارتی در 
مناطــق حاشــیه نشــین تبریــز در پــی نداشــته 

ــی نیســت. و جــای نگران
ــای  ــاش نیروه ــاده ب ــه آم ــر ب ــهین باه ش
ــرد  ــاره ک ــز اش ــهرداری تبری ــانی ش ــش نش آت
ــز  ــهرداری تبری ــاز ش ــورت نی ــزود: در ص و اف
آمــاده اعــزام نیروهــای امــدادی و خدماتــی بــه 

ــت. ــه زده اس ــق زلزل مناط

شهردار منطقه ۱ تبریز:
بخش وسیعی از عملیات پایدارسازی 

ارتفاعات عون بن علی در حاشیه 
اتوبان پاسداران انجام شد

ــش  ــت: بخ ــز گف ــه 1 تبری ــهردار منطق ش
وســیعی از عملیــات رفــع خطــر و پایدارســازی 
ــان  ــی در حاشــیه اتوب ــن عل ــون ب ــات ع ارتفاع

پاســداران انجــام شــد.
ــا  ــاد ب ــاک نه ــزارش شــهریار، رضــا پ ــه گ ب
اعــام اینکــه یکــی از برنامه هــای منطقــه 
بحــران  ســتاد  مکــرر  جلســات  پیــرو   1
ارتفاعــات  از  خطــر  رفــع  و  پایدارســازی 
ــداران  ــان پاس ــیه اتوب ــی و حاش ــن عل ــون ب ع
)حدفاصــل رمــپ یوســف آبــاد تــا ورودی تلــه 
کابیــن( بــود گفــت: طــرح مذکــور در دســتور 
ــی  ــریعاً عملیات ــت و س ــرار گرف ــه ق کار منطق

ــد. ش
ایـــن  افـــزود:   1 منطقـــه  شـــهردار 
ــی  ــاز و طـ ــرعت آغـ ــه سـ ــه بـ ــات کـ عملیـ
هماهنگی هـــای الزم بـــا ارگانهـــای مختلـــف 
طـــی ۴8 ســـاعت بخـــش وســـیعی از آن 
ــاز  ــون وارد فـ ــم اکنـ ــد هـ ــر شـ ــع خطـ رفـ
دوم اجرایـــی شـــده و در تـــداوم آن مجـــددا 
ــر و  ــع خطـ ــیر رفـ ــر مسـ ــای دیگـ بخش هـ

ــد. ــد شـ ــازی خواهـ ــن سـ ایمـ
ـــی  ـــایعه های ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــاد ب ـــاک نه پ
پیرامـــون ریـــزش کـــوه اعـــام کـــرد: ایـــن 
اقدامـــات کـــه بـــا تصویـــب کارشناســـان 
ـــران  ـــتاد بح ـــارت س ـــص و نظ ـــره و متخص خب
جهـــت ایمـــن ســـازی و پیشـــگیری از حـــوادث 
غیرمترقبـــه انجـــام یافتـــه بـــا بررســـی 
ــی  ــده و تمامـ ــی شـ ــق اجرایـ ــل و دقیـ کامـ
مـــواردی را کـــه برخـــی افـــراد در فضاهـــای 
مجـــازی مبنـــی بـــر ریـــزش کـــوه انعـــکاس 
ــه  ــم کـ ــام می داریـ ــب و اعـ ــد تکذیـ دادنـ
اکیپ هـــای عمرانـــی و خدماتـــی منطقـــه 1 
ـــورات را  ـــق ام ـــل و دقی ـــزی کام ـــه ری ـــا برنام ب

ــد. ــری می کننـ ــام و پیگیـ انجـ
در مرحلـــه اول ایـــن عملیـــات بخـــش 
ـــد  ـــر ش ـــع خط ـــور رف ـــیر مذک ـــیعی از مس وس
ـــای  ـــی بخش ه ـــه دوم مابق ـــدداً در مرحل و مج

اجرایـــی خواهـــد شـــد.

مردم از خرید گوشت گرم و تازه 
خودداری کنند

ــهرداری  ــی ش ــتارگاه صنعت ــل کش مدیرعام
تبریــز از نظــارت بــر توزیــع فرآورده هــای 
ــی  ــت غذای ــن امنی ــور تامی ــه منظ ــتی ب گوش
شــهروندان خبــر داد و گفــت: مــردم از خریــد و 
مصــرف گوشــت گــرم و تــازه خــودداری کننــد. 
ــار  ــی اظه ــم قدرت ــا، کری ــزارش ایرن ــه گ ب
داشــت: هــر چنــد تاکنــون گزارشــی از ابتــا بــه 
تــب کریمــه کنگــو در بیــن شــهروندان گــزارش 
ــت  ــد گوش ــدم خری ــه ع ــه ب ــا توج ــده ام نش
گــرم از توزیــع کننــدگان غیرمجــاز و توجــه بــه 
برچســب و مهــر ایــن ســازمان در ســطح شــهر، 
ــن ســامتی شــهروندان اســت و کوتاهــی  ضام
در توجــه بــه ایــن امــر منجــر بــه خطــر افتــادن 

ــود. ــدگان می ش ــرف کنن ــامت مص س
ــردم  ــی م ــت غذای ــن امنی ــزود: تامی وی اف
ــال  ــتگاه های فع ــرای دس ــر ب ــه ای خطی وظیف
ــی  ــواد غذای ــده م ــد کنن ــرکت های تولی و ش
اســت کــه بــه هیــچ عنــوان امــکان اغمــاض در 

ــدارد. آن وجــود ن
ایــن  از  بخشــی  داشــت:  ابــراز  قدرتــی 
وظیفــه مهــم و حســاس بــر عهــده کشــتارگاه 
ــت  ــز  اس ــهرداری تبری ــه ش ــی مجموع صنعت
کــه بــا رعایــت دســتورالعمل های اداره کل 
دامپزشــکی آذربایجــان شــرقی و دانشــگاه 
ــه  ــود را ب ــه خ ــز وظیف ــکی تبری ــوم پزش عل

می رســاند. انجــام 
مدیرعامــل کشــتارگاه صنعتــی شــهرداری 
ــه  ــان کشــتارهای روزان ــه داد: در جری ــز ادام تبری
کشــتارگاه،  در  ســنگین  و  ســبک  دام هــای 
متخصصــان  توســط  بهداشــتی  نظارت هــای 
ــح شــده و  ــش دام هــای ذب ــر آزمای ــی ب ــر مبن ام
همچنیــن رعایــت دســتورالعمل زنجیــره پیــش 
ســرد قبــل از توزیــع گوشــت انجــام می شــود و از 
خــروج هــر گونــه گوشــت تــازه ذبــح شــده بــدون 
ســپری نمــودن زنجیــره پیــش ســرد 2۴ ســاعته 
جلوگیــری شــده و دام هــای مشــکوک به هــر نوع 

ــوند. ــدوم می ش ــط و مع ــاری ضب بیم
قدرتــی اضافــه کــرد: بــر اســاس تاکیــد 
اداره  از ســوی  اباغــی  بهداشــتی و دســتور 
بــرای  شــرقی  آذربایجــان  دامپزشــکی  کل 
ــب کریمــه کنگــو  ــا شــیوع بیمــاری ت ــه ب مقابل
ــن  ــط ای ــده توس ــه ش ــت های تهی ــام گوش تم
کشــتارگاه، 2۴ ســاعت کامــل در دمــای صفــر تــا 
چهــار درجــه ســانتیگراد فریــز و پــس از ویــروس 
ــود. ــع می ش ــه توزی ــی وارد چرخ ــی احتمال کش

بــه  شــهروندان  توجــه  در خصــوص  وی 
رعایــت نــکات بهداشــتی در تهیــه گوشــت 
ــرم  ــوع گوشــت گ ــر ن ــع ه ــت: توزی ــالم، گف س
ــره  ــردن زنجی ــپری ک ــدون س ــتار روز ب و کش
ســرد ممنــوع و بــازی بــا جــان مــردم اســت از 
ایــن رو بــر اســاس توافــق انجــام شــده بــا اداره 
کل دامپزشــکی اذربایجــان شــرقی گشــت های 
ــوف  ــات صن ــر تخلف ــژه بازرســی و نظــارت ب وی
مربوطــه تشــکیل و در روزهــای آتــی آغــاز بــه 
ــی  ــاز احتمال ــع غیرمج ــا از توزی ــد ت کار می کن

ــود. ــری ش ــهر جلوگی ــطح ش ــت در س گوش

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف:جعفرشکوریان

* هــر کــدام از افــراد بشــر در داخــل خود 
ــرد اســت.  ــه ف ــره ای تنهــا و منحصــر ب جزی
درک ایــن نکتــه بــه مــا کمــک می کنــد بــه 
ــران  ــه دیگ ــن ک ــّور ای ــه از تص ــای آن ک ج
ــم  ــا نیســتند خــود را ناراحــت کنی ــد م مانن
و در حقیقــت دیــواری بیــن خــود و دیگــران 
ــم، بیــن یکدیگــر پــل زده و  ــه وجــود آوری ب
ارتبــاط بــر قــرار نماییــم. و از ایــن کــه هــر 
ــادی  ــاس ش ــتیم احس ــا هس ــان تنه کدامم

کنیــم.
دکتردایر
* بهتریــن همنشــین انســان فضایــل 
ــت. ــود اوس ــندیدۀ خ ــات پس ــی و صف اخالق
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،53

* دوروئــی و نفــاق آدمــی ناشــی از حقارت 
و ذلتــی اســت کــه در ضمیــر خود، احســاس 

. میکند
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،۱۶5

* خودپســندی و بلندپــروازی هــر انســان، 
ــر او  ــائی فک ــل و نارس ــف عق ــر ضع ــل ب دلی

اســت.
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،3۱

گوهــر  و  باطنــی  شــرافت  کســیکه   *
انســانی خــود را بشناســد، ایــن شناســایی او 
ــل  ــای باط ــهوت و آرزوه را از پســتیهای ش

ــت. ــد داش ــون خواه مص
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،57

ــارزه  ــن جنــگ و مب ــن و بزرگتری * بهتری
اینســت کــه آدمــی بــا نفــس ســرکش خــود 

پیــکار نمایــد.
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،73

جــان خــود را از شــهوات پلیــد منــّزه 
ســازید تــا بــه مــدارج عالــی انســانی دســت 

ــد. یابی
امامعلی)ع(حدیثتربیت،7۲

* انســانی کــه در خود احســاس بزرگواری 
و کرامــت نفــس میکنــد شــهوات خویــش را 

حقیــر و خــوار میشــمرد.
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،۱۰

ــرافت  ــانی و ش ــام انس ــه مق ــیکه ب * کس
ــتن را از  ــت خویش ــف اس ــود واق ــوی خ معن
ــاروا  ــل و ن ــای باط ــت و آرزوه ــهوات پس ش

مصــون مــیدارد.
امامعلی)ع(،حدیثتربیت،۹۶

ــر حــذر باشــید  ــوای نفــس خــود ب * از ه
حــذر  خویــش  دشــمنان  از  همانطوریکــه 
بــرای  دشــمنی  هیــچ  چــه  میکنیــد. 
ــروی هــوای نفــس  ــر از پی ــان دشــمن ت آدمی

نیســت. آنــان  نــاروای  و گفتههــای 
امامصادق)ع(،حدیثتربیت،
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معــاون پارلمانــی و نماینــده ویــژه وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در امــور زلزلــه زدگان 
تمامــی  کامــل  آمادگــی  از  آذربایجان شــرقی 
ــه  دســتگاه ها و ســازمان های تابعــه ایــن وزارتخان
ــر داد.  ــه زدگان خب ــه زلزل ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ب
ــید  ــره س ــادی ق ــا، میره ــزارش ایرن ــه گ ب
رومیانــی بامــداد امــروز شــنبه در حاشــیه 
جلســه اضطــراری شــورای هماهنگــی ادارات و 
ــان  ــه وزارت کار در آذربایج ــازمان های تابع س
ــه  ــر کار ب ــتور وزی ــب دس ــت: حس ــرقی گف ش
ــتان  ــر کار در اس ــژه وزی ــده وی ــوان نماین عن
ــه را در  ــن جلس ــه ای ــم و بافاصل ــور یافت حض
ــه  ــا برنام ــم ت ــکیل دادی ــب تش ــی از ش پاس
ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــای الزم ب ریزی ه
مــردم زلزلــه زده و آســیب دیــده انجــام شــود. 
 وی ادامــه داد: در ایــن نشســت مقــرر شــد 
تــا تمامــی خدماتــی کــه توســط دســتگاه های 
زده  زلزلــه  مناطــق  در  کار  وزارت  تابعــه 
ــه خواهــد شــد، جمــع  آذربایجــان شــرقی ارائ
بنــدی و نحــوه توزیــع بســیار ســریع و مناســب 

ــز مشــخص شــود. ــات نی ــن خدم ای
ــی  ــرد: تمام ــد ک ــان تاکی ــید رومی ــره س ق
ــان  ــی آذربایج ــن اجتماع ــی تامی ــز درمان مراک
شــرقی از آمادگــی کامــل بــرای پذیــرش 

ــتند. ــوردار هس ــه برخ ــان زلزل مصدوم
وی ادامــه داد: خدمــات بیمــه ای ویــژه برای 
ــت کارگاه  ــه فعالی ــی ک ــان و کارگران کارفرمای
آنهــا براســاس زلزلــه دچــار مشــکل شــده انــد، 
ارائــه و بیمــه بیــکاری نیــز بــرای آنهــا برقــرار  

می شــود.
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــژه وزی ــده وی نماین
ــود در  ــات موج ــام امکان ــت: تم ــی گف اجتماع
اســتان  در  کار  وزارت  تابعــه  شــرکت های 
ــه  ــات ب ــه خدم ــاده ارای ــرقی آم ــان ش آذربایج

مناطــق زلزلــه زده اســت.

و  اردبیــل  اســتان های  داد:  ادامــه  وی 
آذربایجــان غربــی بــه عنــوان اســتان های 
معیــن بــرای ارائــه خدمــات بــه مناطــق زلزلــه 
ــد. ــده ان ــاب ش ــرقی انتخ ــان ش زده آذربایج

قــره ســید رومیانــی گفــت: بــا همــت 
رایتــل،  مدیرعامــل  و  شســتا  مدیرعامــل 

مکالمــه رایــگان بیــن دســتگاهی نیــز از امــروز 
در مناطــق زلزلــه زده برقــرار شــده اســت.

ــن لحظــه حــدود  ــا ای ــار داشــت: ت وی اظه
2 میلیــارد ریــال کمــک غیــر نقــدی از ســوی 
ــال  ــارد ری ــک میلی ــاون و ی ــعه تع ــک توس بان
تســهیات قــرض الحســنه جزیــی از خدماتــی 
ــه  اســت کــه توانســته ایــم تقدیــم مــردم زلزل

ــم. ــه کنی زده منطق
و  ادارات  هماهنگــی  شــورای  جلســه 
ســازمان های تابعــه وزارت کار در آذربایجــان 
شــرقی با حضــور تمامــی مدیــران کل آذربایجان 
ــاون ، کار و  ــران کل تع شــرقی و همچنیــن مدی
رفــاه اجتماعــی اســتان های اردبیــل و آذربایجــان 

ــد. ــزار ش ــز برگ ــی در تبری غرب
ــه بزرگــی ۵.۹ دهــم در مقیــاس  ــه ای ب زلزل
ــاعت 2 و  ــتر( س ــن )ریش ــی زمی ــواج درون ام
ــه(  ــروز )جمع ــداد ام ــه بام ــه و 3 ثانی 17 دقیق
حوالــی شــهر تــرک در اســتان آذربایجــان 
ــه ۵ نفــر جــان  ــد. در ایــن زلزل شــرقی را لرزان

ــد. ــت دادن ــود را از دس خ
تـَـْرک یکــی از شــهرهای اســتان آذربایجــان 

شــرقی در شــمال غــرب ایــران اســت.

آمادگی کامل وزارت کار برای ارائه خدمات 
به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

ســازمان  برنامه ریــزی  و  نظــارت  معــاون 
ــه ای  ــنهادات تعرف ــه پیش ــکی از ارائ ــام پزش نظ
تعییــن  مــاه جهــت  آذر  ایــن ســازمان در 
تعرفه هــای پزشــکی ۹۹ خبــر داد و در واکنــش 
ــث  ــد بح ــه ای مانن ــات تعرف ــی مناقش ــه برخ ب
گفــت:  پزشــکی،  تعرفه هــای  یکسان ســازی 
ــزء  ــازی در ج ــق یکسان س ــرط مواف ــا دو ش ب

حرفــه ای تعرفه هــا هســتیم. 
به گــزارش ایســنا، دکتــر محمــد جهانگیری، 
ــازمان  ــه ای س ــنهادات تعرف ــه پیش ــاره ب ــا اش  ب
ــت: در  ــال 13۹۹، گف ــرای س ــکی ب ــام پزش نظ
ــوع  ــی موض ــال کارشناس ــر در ح ــال حاض ح
کمیته هــای  و  کمیســیون ها  در  تعرفه هــا 
ــتیم  ــکی هس ــام پزش ــازمان نظ ــی س کارشناس
و کار را بــا همــکاری قســمت های مربوطــه 
ــکی و  ــام پزش ــورای عالی نظ ــر ش ــت نظ و تح
ــن  ــم. بنابرای ــش می بری ــه پی ــورای عالی بیم ش
ــنهادات مان  ــم پیش ــا بتوانی ــم ت ــاش می کنی ت
را در موعــد مقــرر بــه دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــه  ــه ب ــل از بودج ــا قب ــم ت ــه دهی ــه ارائ بیم

ــد. ــه برس ــورای عالی بیم ــب ش تصوی
ــاره  ــه برخــی مناقشــات درب ــا اشــاره ب وی ب
عــدم افزایــش تعرفه هــای پزشــکی،  در خصــوص 
موضــع ســازمان نظــام پزشــکی دربــاره وضعیت 
تعرفه هــای ســال آینــده، افــزود: مرجــع موافقت 
بایــد  تعرفه هــا  افزایــش  بــا  مخالفــت  یــا 

ــد. ــی باش ــای کارشناس بحث ه

تعرفههایپزشکیبخشخصوصی۴برابر
تعرفههایدولتیاست؟

جهانگیــری در واکنــش بــه اظهاراتــی مبنــی 
ــکی  ــای پزش ــودن تعرفه ه ــر ب ــار براب ــر چه ب
ــی،  ــه بخــش دولت بخــش خصوصــی نســبت ب
گفــت: اینطــور نیســت کــه تعرفه هــای پزشــکی 
بخــش خصوصــی چهــار برابــر تعرفه هــای 

دولتــی باشــند، بلکــه در هــر بخــش وضعیــت 
ــه عنــوان مثــال در  تعرفه هــا متفــاوت اســت. ب
بخــش دولتــی در برخــی مــوارد بــا تعرفه هــای 
2k یــا 3k مواجهیــم. حــال اگــر 3k را مرجــع 
قــرار دهیــم، می بینیــم کــه تعرفــه بخــش 
خصوصــی 1.2 برابــر تعرفــه بخــش دولتــی 
ــر آن. در عیــن حــال مــا  ــه چهــار براب اســت، ن
در  عنــوان حقــوق  تحــت  را  پرداخت هایــی 
بخــش دولتــی داریــم کــه در بخــش خصوصــی 

ــد. وجــود ندارن
معــاون نظــارت و برنامه ریــزی ســازمان نظــام 
ــش  ــال در بخ ــن ح ــه داد: در عی ــکی ادام پزش
بخــش  توســط  ســرمایه گذاری  خصوصــی، 
خصوصــی انجــام می شــود؛ امــا در بخــش 
ــاق  ــت اتف ــی ســرمایه گذاری از ســوی دول دولت
ــر  ــای ه ــن اســاس تعرفه ه ــر همی ــد و ب می افت
یــک از ایــن دو بخــش می توانــد متفــاوت 
ــش  ــه در دو بخ ــار مراجع ــن ب ــد. همچنی باش
دولتــی و خصوصــی هــم متفــاوت اســت. ایــن 
موضوعــات بایــد در جلســات کارشناســی مــورد 

ــرد. ــرار گی بحــث ق
جهانگیــری تاکیــد کــرد: در عیــن حــال 
مســاله حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بایــد بــه 
قیمــت  تمــام شــده و واقعــی خدمــات پزشــکی 
کــه از طریــق کار کارشناســی بــه دســت آمــده 
و در قانــون هــم بــر توجــه بــه آن تاکیــد شــده، 
 اســتناد شــود کــه متدولــوژی و روش آن را هــم 
وزارت بهداشــت و شــورای عالــی بیمــه تعییــن 
ــه  ــوژی تعرف ــن متدول ــاس ای ــر اس ــد. ب می کنن
ــام  ــه اع ــی ک ــر رقم ــود و ه ــخص می ش مش
ــرد  ــی آن را می پذی ــش خصوص ــم بخ ــود ه ش

و هــم بخــش دولتــی.

یکسانسازیتعرفهها؛آرییاخیر؟
ــاره برخــی اظهــارات مبنــی  جهانگیــری درب

در  پزشــکی  تعرفه هــای  یکسان ســازی  بــر 
بخــش دولتــی و خصوصــی، گفــت: بایــد توجــه 
ــام یکسان ســازی کلــی  ــه ن کــرد کــه چیــزی ب
تعرفه هــای پزشــکی بخــش خصوصــی و دولتــی 
ــازی در  ــن یکسان س ــه چنی ــدارد. البت ــود ن وج
ــود  ــام ش ــد انج ــه می توان ــه ای تعرف ــزء حرف ج
ــه  ــه دنبــال ایــن اقــدام هســتیم؛ ب و مــا هــم ب
شــرط اینکــه اوال موضوعــات و بســترهای آن بــه 
صــورت بهینــه یکســان شــده و دومــا پوشــش 
بیمــه ای در هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی 

بــه صــورت یکســان اعمــال شــود. 
وی تاکیــد کــرد: یکسان ســازی بــه ایــن 
معنــی نیســت کــه تعرفــه بخــش خصوصــی را 
کاهــش دهیــم، بلکــه ممکــن اســت قــرار باشــد 
ــن  ــد. بنابرای ــه بخــش دولتــی افزایــش یاب تعرف
ــا یکسان ســازی  اینطــور نیســت کــه بگوییــم ب
تعرفه هــا بایــد تعرفــه بخــش خصوصــی را 
ــد  ــن صــورت بای ــه در ای ــم؛ چراک کاهــش دهی
دسترســی بــرای مــردم را آزاد کنیــم )بــه لحــاظ 
پوشــش بیمــه ای خدمــات در بخــش خصوصــی 
و دولتــی( تــا بــرای مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 
بــه هــر یــک از بخش هــای خصوصــی و دولتــی 

ــد. ــد برون ــه می خواهن ک
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه در فصــل تعرفه ها 
چنیــن مناقشــاتی همیشــه وجــود داشــته و در 
ــت:  ــتیم،  گف ــاهد آن هس ــم ش ــر ه ــال حاض ح

ــاح  ــه ص ــه ب ــه ای را ک ــم تعرف ــعی می کنی س
ــت  ــه خدم ــم ارائ ــا آن بتوانی ــت و ب ــردم اس م

ــم. ــن کنی ــم، تعیی مناســبی را  انجــام دهی

ارائهپیشنهاداتتعرفهاینظامپزشکی
درآذرماه

ســازمان  برنامه ریــزی  و  نظــارت  معــاون 
نظــام پزشــکی تاکیــد کــرد: بایــد توجــه کــرد 
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــردم در کیفی ــاح م ــه ص ک
ــا  ــه ب ــه را ک ــر آنچ ــد ه ــت. بای ــکی اس پزش
ارتقــاء کیفیــت ارائــه خدمــات در منافــات 
اســت،   رفــع کنیــم. یکــی از مصداق هــای 
کــه  اســت  خدمــت  ارائــه  هزینه هــای  آن 
اگــر نتوانیــم هزینه هــای ارائــه خدمــت را 
پوشــش دهیــم کیفیــت ارائــه خدمــات پاییــن 
ــه ســامت  ــت، ب ــش کیفی ــن کاه ــد و ای می آی
ــن  ــر بی ــال حاض ــد. در ح ــیب می زن ــردم آس م
ــزان  ــا می ــت ب ــه خدم ــی ارائ ــای واقع هزینه ه
ــر  ــال حاض ــود دارد. در ح ــه وج ــا فاصل تعرفه ه
ــام  ــدی را اع ــورم ۴2 درص ــزی ت ــک مرک بان
ــوزه  ــی ح ــای فن ــل در هزینه ه ــرده و حداق ک
ــر  ــه ه ــم. ب ــورم مواجهی ــن ت ــا ای ــامت ب س
ــی  ــات کارشناس ــم اقدام ــعی می کنی ــال س ح
ــنهادات مان را  ــاه پیش ــام داده و در آذر م را انج
در حــوزه وضعیــت تعرفه هــای ســال آینــده بــه 

ــم.  ــه دهی ــه ارائ ــورای عالی بیم ش

شرط نظام پزشکی برای یکسان سازی تعرفه های پزشکی

تعرفه های پزشکی بخش خصوصی 
چند برابر دولتی است؟

درمــان ســندرم مثانــه بیــش فعــال بــا 
 TIBIAL اســتفاده از روش مدلیشــن عصــب
ــی مقیــم کشــور  ــک متخصــص ایران توســط ی
هلنــد در مرکــز آموزشــی و درمانــی امــام رضــا 

ــت.  ــت انجــام یاف ــا موفقی ــز ب )ع( تبری
 بــه گــزارش فــارس، ســجاد رهنمائــی 
ارولوژیســت و متخصــص فانکشــنال اورولــوژی 
اظهــار داشــت: در ایــن روش کــه بــا اســتفاده 
از مدلیشــن عصــب TIBIAL  که در قســمت 
مــچ پــای بیمــار واقــع شــده یــک ســیم خیلــی 
نــازک کار گذاشــته شــده کــه بــا الکتریســیته 
ــن تحریــک عصــب باعــث  تحریــک شــده و ای

ــود.  ــه می ش ــر مثان ــرل بهت کنت
وی افــزود: در بیمارانــی کــه مشــکل کنتــرل 
ادرار، تکــرر ادرار و کســانی کــه از عــدم تخلیــه 
ــل ادرار رنــج می برنــد اســتفاده از ایــن  کام
ــد منجــر  ــوده و می توان ــد ب ــی مفی روش درمان

ــه شــود.  ــه بهبــود و کنتــرل عملکــرد مثان ب
ایـــن متخصـــص اورولـــوژی در خصـــوص 
ایـــن نـــوع عمـــل بـــا ســـایر  اینکـــه  
ـــت  ـــاوت و مزی ـــه تف ـــی مثان ـــای درمان روش ه
دارد، ادامـــه داد: قبـــل از به کارگیـــری ایـــن 
روش پزشـــکان از ســـوزن های مخصوصـــی 
بـــرای تحریـــک عصـــب اســـتفاده می کردنـــد 
کـــه می بایســـت در هـــر هفتـــه ایـــن عمـــل 
تکـــرار می  شـــد و بیمـــاران را در بحـــث 
ـــکل  ـــار مش ـــی دچ ـــز درمان ـــه مراک ـــه ب مراجع
ـــت  ـــا ایمپلن ـــن روش ب ـــی در ای ـــاخت ول می س

)جاگـــذاری ( سیســـتم الکتریســـیته در مـــچ 
ـــاعت  ـــر س ـــد در ه ـــرد می توان ـــار، ف ـــای بیم پ
ــب  ــک عصـ ــه تحریـ ــدام بـ ــبانه روز اقـ از شـ
کـــرده و ایـــن کار موجـــب بهبـــود کنتـــرل 

ــود.  ــه می شـ ــرد مثانـ عملکـ
ــن پزشــک  در خصــوص نحــوه عملکــرد  ای
ــن  ــرد در ای ــت: کارک ــی گف ــیوه درمان ــن ش ای
شــیوه  بــر دو قســمت بــوده و پــس از ایمپلنــت 
قســمت ســیم و آنتــن در مــچ پــای بیمــار بــا 
تحریک کننــده  سیســتم  یــک  از  اســتفاده 
الکتریســیته کــه بــه انــدازه یــک تلفــن همــراه 
اســت و فــرد قــادر خواهــد بــود عصــب را شــارژ 

کنــد.
وی اضافــه کــرد: ایــن سیســتم  قابــل شــارژ 
ــدن  ــال در ب ــش از 20 س ــد بی ــوده و می توان ب
ــر روی قســمت  ــری شــود کــه ب ــرد به کارگی ف
ایمپلنــت قــرار داده شــده و عصــب را تحریــک 

و شــارژ کنــد.
ایــن متخصــص ارولــوژی بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن نــوع عمل نیــاز بــه بیهوشــی بیمار نــدارد، 
تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از روش هــای کنترل 
دســتگاه های  از  اســتفاده  مثانــه  عملکــرد 
باطــری دار بــود کــه بــا اســتفاده از عمــل 
جراحــی در کمــر و بیهوشــی کامــل  بیمــار کار 

ــک  ــال ی ــد س ــر چن ــه ه ــد ک ــته می ش گذاش
ــد باطــری آن تعویــض می شــد امــا در  ــار بای ب
ــل  ــن عم ــی ای ــا بی حســی موضع ــن روش ب ای

ــرد. ــورت می گی ص
ــن روش   ــی در خصــوص اســتفاده ای رهنمائ
در ایــران گفــت: ایــن روش در کشــور آمریــکا  
ــن  ــرای اولی ــه و ب ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــده انجــام شــده  ــا توســط بن ــز در اروپ ــار نی ب
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــز ب ــران نی ــیا و ای و در آس
بیمارســتان امــام رضــا )ع( تبریــز بــا موفقیــت 

انجــام یافــت. 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
محدودیــت  بزرگســاالن  در  درمانــی   روش 
ســنی نــدارد، ادامــه داد: ایــن روش بــرای افــراد 

ــرد دارد. ــال کارب ــاالی 18 س ب
روش  ایــن  در  اســت،  حاکــی  گــزارش 
بدیــع، یــک دســتگاه محــرک عصبــی بــا 
ــنه  ــی پاش ــمت داخل ــک در قس ــی کوچ برش
ــران در  ــه کشــور ای ــود ک ــذاری می ش ــا جاگ پ
کنــار آمریــکا و آلمــان جــزو اولیــن کشــورهای 
ــد. ــد ش ــد خواه ــن روش جدی ــردار از ای بهره ب

بی اختیــاری ادرار و مثانــه بیــش فعــال 
ــان از مشــکات بســیار شــایع  ــه درم ــاوم ب مق
اســاس  بــر  می باشــد.  ایــران  و  دنیــا  در 
بررســی های آمــاری بیــش از ۵0 درصــد مــردم 
ــد.  ــه کرده ان ــکات ادراری را تجرب ــور مش کش
در صــورت عــدم پاســخ درمانــی مناســب اولیــه 

ــت.  ــروری اس ــرفته ض ــای پیش جراحی ه
دکتــر ســجاد رهنمائــی اورولوژیســت ایرانــی 
ــوژی  ــاتید اورول ــراه اس ــه هم ــد ب ــم هلن مقی
زنــان و نورویورولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــام داد. ــا را انج ــن جراحی ه ــز ای تبری

درمان بیماری مثانه بیش فعال برای اولین بار در آسیا 

منتظر دریافت 
کارت شناسایی برق باشید

و  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  کل  مدیــر 
ارائــه کارت  از  توانیــر  خدمــات مشــترکین 
آن شناســه 13  کــه روی  بــرق  شناســایی 
ــه  ــرق مشــترکان درج شــده اســت، ب رقمــی ب
ــر داد.  ــور خب ــر کش ــترکان در سراس ــن مش ای
بــه گــزارش ایســنا، هــادی مدقــق بــا اشــاره 
بــه روش هــای مختلــف پرداخــت قبــض بــرق، 
معرفــی  برنامه هــا،  از  یکــی  کــرد:  اظهــار 
بــود کــه مشــترکان  روش هــای مختلفــی 
ــوض کاغــذی  ــس از حــذف قب می توانســتند پ
ــد  ــت کنن ــود را پرداخ ــض خ ــه قب ــرق، وج ب
افــرادی کــه گوشــی  بــرای  و روش هایــی 
بــود.  شــده  پیش بینــی  دارنــد،  هوشــمند 
ــن تلفن هــای همــراه می تواننــد از  صاحبــان ای
طریــق وب ســایت، اپ هــای مختلــف و... قبــض 

ــد. ــت کنن ــود را پرداخ خ
وی ادامــه داد: افــرادی که گوشــی هوشــمند 
ــض  ــق USSD قب ــد از طری ــد می توانن ندارن
خــود را پرداخــت کننــد. امــا افــرادی کــه هیــچ 
ــض  ــه قب ــد شناس ــد، بای ــی ندارن ــوع گوش ن
خــود را کــه پیــش از ایــن در قبــوض کاغــذی 
ــه  ــرای این ک ــند. ب ــته باش ــد، داش درج می ش
ایــن افــراد بتواننــد چــه از طریــق تلفــن ثابــت 
ــد،  ــت کنن ــرداز پرداخ ــق خودپ ــه از طری و چ
ــترکان کارت  ــه مش ــه هم ــم ب ــم گرفتی تصمی
شناســایی بــرق داده شــود کــه شناســه دقیــق 

خــود را داشــته باشــند.
و  مصــرف  مدیریــت  دفتــر  کل  مدیــر 
کــرد:  تاکیــد  توانیــر  خدمــات مشــترکین 
درواقــع هــدف ایــن اســت مشــترکان شناســه 
قبــض خــود را ماننــد یــک کارت مثــل دیگــر 
کارت هــا در اختیــار داشــته باشــند کــه هرجــا 
را  قبــض خــود  بتواننــد  مراجعــه کردنــد، 

ــد. ــت کنن پرداخ
ارائــه  طــرح  این کــه  بیــان  بــا  مدقــق 
مــاه  برنامه هــای  از  بــرق  شناســایی  کارت 
آینــده اســت، اظهــار کــرد: طــرح بــه صــورت 
ــه  ــود و هزین ــرا می ش ــور اج ــری در کش سراس

نمی شــود. از مشــترک گرفتــه  آن 
ــزارش، قبــوض کاغــذی  ــن گ ــر اســاس ای ب
و  شــد  حــذف  مهرمــاه  ابتــدای  از  بــرق 
مشــترکان پــس از آن اطاعــات قبــض خــود را 

از طریــق پیامــک دریافــت می کننــد.

حضور مراغه با 84 ایده و طرح نو 
در رینوتکس تبریز

ــه  ــژه مراغ ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــتان در  ــن شهرس ــوآوران ای ــه ن ــان اینک ــا بی ب
ــیدي  ــع رش ــاوري رب ــوآوري و فن ــگاه ن نمایش
امســال 8۴ ایــده و طــرح عرضــه کردنــد، 
گفــت: امســال در هفتمیــن نمایشــگاه نــوآوري 
و فنــاوري ربــع رشــیدي )رینوتکــس( ۴2 

ــد. ــور دارن ــاي حض ــوآور مراغه ن
در  ایرنــا، حمیــد شــکري  گــزارش  بــه 
افــزود:  شهرســتان  ایــن  غرفــه  از  بازدیــد 
و  تحقیقاتــي  پژوهشــي،  علمــي،  فعــاالن 
فنــاوري ایــن شهرســتان در ایــن نمایشــگاه ۴7 

ــد. ــرده ان ــه ک ــه ارای ــده فناوران ای
وي گفــت: شهرســتان مراغــه در هفــت زون 
مختلــف ایــن نمایشــگاه از جملــه فعالیــت 
ــوزي،  ــش آم ــه دان ــي و فناوران ــاي پژوهش ه
صنایــع  نــرم،  هــاي  فنــاوري  و  نــوآوري 
ــي،  ــي، داروی ــع غذای ــري، صنای فرهنگــي و هن
ــه  ــودرو، قطع ــع خ ــي، صنای ــت و آرایش بهداش
ســازي و ماشــین ســازي، صنایــع نســاجي، مــد 
ــرژي و  ــع ان و طراحــي پوشــاک و چــرم، صنای
نــوآوري و فنــاوري هــاي کشــاورزي و زیســتي 

ــال دارد. ــور فع حض
وي ادامــه داد: از مجمــوع ایــده هــاي ارائــه 
شــده 37 ایــده قابلیــت توســعه و تجــاري 

ــد. ــازي دارن س
هفتمیــن نمایشــگاه فنــاوري و نــوآوري ربــع 
رشــیدي )RINOTEX 201۹(  در محــل 
ــز از 13  ــي تبری ــن الملل ــاي بی ــگاه ه نمایش
آبــان گشــایش یافتــه و تــا هفدهــم آبــان ســال 

جــاري برپاســت.

سالمت

کتامینچیست؟


کتامیـــن چیســـت؟ کتامیـــن نوعـــی 
داروی آرامـــش بخـــش و بیهـــوش کننـــده 
ــن  ــت. از ایـ ــوان اسـ ــان و حیـ ــرای انسـ بـ
ـــکین  ـــر تس ـــر نظی ـــارف دیگ ـــرای مص دارو ب
دردهـــا نیـــز اســـتفاده می شـــود. ایـــن 
دارو همچنیـــن در دســـته داروهـــای کاس 
ــل  ــاق عمـ ــی اتـ ــرای بیهوشـ ــوده و بـ 3 بـ
یـــا تســـکین دردهـــا از بیمارســـتان ها 
و درمانگاه هـــا مجـــوز اســـتفاده گرفتـــه 
ــر توهـــم  ــوارض ایـــن دارو نظیـ اســـت. عـ
ــری را  ــه گیـ ــی و گوشـ ــی، آرام بخشـ زایـ
می تـــوان عنـــوان نمـــود. گفتنـــی اســـت از 
ایـــن دارو بـــرای مصـــارف غیـــر قانونـــی نظیـــر 
تفریـــح و تفنـــن نیـــز اســـتفاده می شـــود. 
ایـــن خانـــواده:  از  داروهـــای دیگـــر 
فِن ســـیکلیدین و اکســـید نیتـــروژن )گاز 
خنـــده آور( از خانـــواده کتامیـــن هســـتند. 
ــا ســـبب شـــده نســـبت بـــه  ایـــن داروهـ
ــی و  ــی حسـ ــت بـ ــراف حالـ ــط اطـ محیـ
خـــا پیـــدا کنیـــد. اســـتفاده از کتامیـــن 
در مناطقـــی کـــه دسترســـی محـــدود بـــه 
ــیار  ــد بسـ ــده دارنـ ــا کننـ ــزات احیـ تجهیـ
ـــوان داروی  ـــه عن ـــه ب ـــرا ک ـــت چ ـــد اس مفی
بیشـــتر  اســـتفاده می شـــود.  بیهوشـــی 
افـــرادی کـــه ســـعی در اعتیـــاد بـــا ایـــن 
ــن را در  ــد، کتامیـ ــدر را دارنـ ــاده  مخـ مـ
ـــدر  ـــواد مخ ـــایر م ـــا س ـــبانه ب ـــای ش کلوب ه
از جملـــه اکســـتازی همـــراه می کننـــد. 
ـــاختاری  ـــر س ـــن از نظ ـــت کتامی ـــی اس گفتن
بـــه فنســـیکلیدین )PCP(  شـــبیه اســـت.

ــت  ــن حالـ ــی پاییـ ــن در دوزهایـ کتامیـ
التیامـــی دارد و می توانـــد فـــرد را از درد 
راحـــت کنـــد. کتامیـــن در اغلـــب مـــوارد 
ــظ  ــا حفـ ــی یـ ــوان داروی بیهوشـ ــه عنـ بـ
بیهوشـــی عمومـــی مـــورد اســـتفاده قـــرار 
می گیـــرد. اگـــر تـــا کنـــون راه شـــما بـــه 
ســـمت عمل هـــای جراحـــی و اســـتفاده 
از کتامیـــن نیفتـــاده امـــا حتمـــا بـــه 
ـــن در  ـــد. از کتامی ـــه ای ـــک رفت ـــدان پزش دن
ـــوط  ـــی مرب ـــای جراح ـــکی و عمل ه دندانپزش
ـــد.  ـــتفاده می کنن ـــور اس ـــه وف ـــودکان ب ـــه ک ب
البتـــه ایـــن دارو بـــرای تزریـــق نیـــاز بـــه 
مجـــوز پزشـــک دارد. در صورتـــی کـــه مجـــوز 
ـــا  ـــه ی ـــق در عضل ـــا تزری ـــود ب ـــادر ش آن ص
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــدی مـ ــق وریـ تزریـ
ـــن  ـــه از کتامی ـــی ک ـــوال زمان ـــرد. معم می گی
بـــه عنـــوان داروی بیهوشـــی اســـتفاده 
می کننـــد، آن را بـــا داروی دیگـــر ترکیـــب 
ـــد. ـــری کنن ـــرد جلوگی ـــم ف ـــا از توه ـــرده ت ک

مصـــرف  مقـــدار  و  مـــوارد 
ـــی  ـــای بیهوش ـــت الق ـــن جه »کتامین«:کتامی
و  جراحی هـــا  در  خصوصـــا  عمومـــی 
ــه  ــدت کـ ــاه مـ ــخیصی کوتـ ــای تشـ کارهـ
ــی  ــای عضانـ ــل کننده هـ ــه شـ ــازی بـ نیـ
ـــوش  ـــایر بیه ـــک س ـــه کم ـــد. ب ـــته باش نداش
ــن  ــا دوز پاییـ ــی بـ ــا داروهایـ ــا یـ کننده هـ
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــرو م ـــد اکســـید نیت مانن

. د می گیـــر
تداخـــل دارویـــی: اگـــر ایـــن دارو را 
ــا  ــا و ایپوئید هـ ــا باربیتورات هـ ــان بـ همزمـ
مصـــرف کـــرد می توانـــد زمـــان ریـــکاوری 
را طوالنـــی کنـــد. در ایـــن صـــورت بیمـــار 

ــود.  ــور می شـ ــت مونیتـ ــه دقـ بـ
و  انفلـــوران  بـــا  همزمـــان  مصـــرف 
ــوکارد،  ــیون میـ ــد دپرسـ ــان می توانـ هالوتـ
برادیـــکاردی و افـــت فشـــارخون را ایجـــاد 
ــراه  ــا همـ ــتفاده آن هـ ــس از اسـ ــد. پـ کنـ
اســـتفاده  شـــود.  خـــودداری  یکدیگـــر 
همزمـــان بـــا شـــل کننده هـــای عضانـــی 
غیـــر دپوالریـــزان، موجـــب شـــده تـــا 
ــدت  ــه شـ ــی بـ ــی ـ عضانـ ــرات عصبـ اثـ
ــی را  ــیون تنفسـ ــه و دپرسـ ــش یافتـ افزایـ
ـــه  ـــد ب ـــار بای ـــن رو بیم ـــد از ای ـــی  کن طوالن
ـــان  ـــتفاده همزم ـــود. اس ـــور ش ـــت مونیت دق
بـــا هورمون هـــای تیروئیـــدی، افزایـــش 
ـــد.  ـــاد می کن ـــکاردی ایج ـــارخون و تاکی فش
ــن از  ــن :کتامیـ ــر کتامیـ ــم اثـ مکانیسـ
طریـــق عملکردهـــای مســـتقیمی کـــه 
بـــر کورتکـــس و سیســـتم لیمبیـــک القـــا 
می کنـــد، حـــس جـــدا شـــدن و اســـتقال 
از محیـــط را مهیـــا می کنـــد. بایـــد گفـــت 
ـــرد  ـــرای ف ـــوده و ب ـــک محـــرک ب ـــن ی کتامی
حالـــت تخدیـــری ایجـــاد نمی کنـــد. پـــس 
ـــد.  ـــد نکنی ـــه آن ب ـــبت ب ـــود را نس ـــد خ دی
البتـــه ایـــن دارو می توانـــد اعتیـــادآور 
باشـــد و بـــرای افـــرادی کـــه بـــدون 
ـــورت  ـــه ص ـــص و ب ـــک متخص ـــز پزش تجوی
نـــا آگاهانـــه از آن اســـتفاده می کننـــد، 
ـــد  ـــراه خواه ـــه هم ـــدی ب ـــیار ب ـــوارض بس ع

داشـــت. 
فـــرد بـــا استشـــمام ایـــن مـــاده دچـــار 
ـــود  ـــازه ای می ش ـــا ب ـــه ای ی ـــی لحظ فراموش
ـــود  ـــود بیخ ـــکل از خ ـــتعمال ال ـــد اس و مانن
می شـــود. بـــرای مثـــال: در مهمانی هـــا 
ــه  ــود کـ ــتمالی داده می شـ ــرد دسـ ــه فـ بـ
بـــو کـــرده یـــا صـــورت خـــود را خشـــک 
ــاده  ــه مـ ــتمال بـ ــن دسـ ــر ایـ ــد. اگـ کنـ
کتامیـــن آغشـــته باشـــد می توانـــد فـــرد را 
ـــی  ـــل جراح ـــد از عم ـــای بع ـــت اغم ـــه حال ب

ـــرد.  بب
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ـــالن ـــیکه ـــالدنریمان ـــایمی آق
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هادیغفارزاده
سردفتراردواجشمارههشتوسردفتر

طالقشمارهسهشهرستانمراغه

فرهنگ و هنر

دولــت طبــق قانــون از هــر مســافری کــه بــا 
ــران از کشــور  ــوری اســامی ای ــه جمه گذرنام
خــارج می شــود، عــوارض خــروج دریافــت 
می کنــد امــا برخــی شــهروندان از ایــن قانــون 

ــده اند.  ــاف ش مع
عــوارض  قانــون  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــورای  ــس ش ــال 136۴ در مجل ــروج در س خ
ــی  ــان جمعیت ــد. آن زم ــوب ش ــامی مص اس
ــد،  ــاف بودن ــوارض مع ــن ع ــه از پرداخــت ای ک
ــج  ــه تدری ــا ب ــت ام ــترده تری داش ــه گس دامن
گروه هایــی از ایــن دایــره خــارج شــدند و 
طیــف معاف شــده ها نیــز کوچک تــر شــد.

ــون تصویــب شــده در  براســاس آخریــن قان
ســال 13۹7، در بخــش درآمــدی جــزء 1 بنــد 
ــال 13۹8،  ــه س ــون بودج ــره 11 قان »د« تبص
افــرادی کــه از پرداخــت مالیــات عــوارض 
ــا  ــن گروه ه ــاف شــده اند، شــامل ای خــروج مع

می شــوند:
1. خدمــه وســایل نقلیــه عمومــی ســفرهای 
ــه در  ــروازی ک ــوط پ ــی و خط ــی، دریای زمین
ــغلی  ــف ش ــام وظای ــا انج ــت ی ــن مأموری حی

ــد. ــذر کنن ــرز گ ــد از م بای
بــه تحصیــل در  2. دانشــجویان شــاغل 
خــارج از کشــور کــه مجــوز تحصیــل مرتبــط 

ــند. ــته باش داش
ایــن  بیشــتر  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
دانشــجویان در بیــن تحصیــل بارهــا بــه کشــور 
ــده  ــر ش ــود متذک ــن موج ــد قوانی بازمی گردن
ــش از  ــد بی ــروج دوم بای ــه خ ــه فاصل ــت ک اس
ــمول  ــورت مش ــن ص ــر ای ــد در غی ــاه باش 3 م

ــود. ــد ب ــت نخواهن معافی
در قانــون مصــوب ســال 136۴ نیــز صراحتــا 
اعــام شــده: معافیــت از پرداخــت عــوارض، آن 
دســته از دانشــجویانی کــه وضعیــت تحصیلــی 
آن هــا منطبــق بــا ضوابــط وزارت فرهنــگ 
و آمــوزش عالــی )وزارت علــوم، تحقیقــات 
در  نمی شــود.  شــامل  نیســت،  فنــاوری(  و 
مصوبــات اخیــر اشــاره ای بــه اصــاح ایــن بنــد 

ــت. ــده اس ــون آن نش ــر قان ــا تغیی و ی
شــورای  مجــوز  بــا  کــه  بیمارانــی   .3  

ــور  ــارج از کش ــه خ ــان ب ــرای درم ــکی ب پزش
می شــوند. اعــزام 

در قانــون مصــوب ســال 136۴ عنــوان شــده 
بــود کــه بــه همــراه بیمــار ) حداکثــر یــک نفــر( 
بــه ترتیــب بــه میــزان60% و ۴0% مبالــغ 
عــوارض خــروج در مــاده واحــده و تبصــره )1( 
ــان  ــی ها نش ــود. بررس ــف داده می ش آن تخفی
می دهــد در مصوبــات تــازه در بحــث معافیــت 
پرداخــت عــوارض خــروج، هیــچ اشــاره ای بــه 
ــده و  ــار نش ــراه بیم ــه هم ــف ب ــال تخفی اعم
مشــخص نیســت همــراه بیمــار همچنــان 

ــر. ــا خی ــت اســت ی ــن معافی مشــمول ای
ــرای  ــه ب ــامی ک ــاب اس ــازان انق ۴. جانب
معالجــه بــه کشــورهای دیگــر اعــزام می شــوند.

ــه  ــارج از کشــور ک ــم خ ــای مقی ۵. ایرانی ه
دارای گذرنامــه شــغلی از وزارت کار و امــور 

ــتند. ــی هس اجتماع
6. دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت.

 13۹7 ســال  از  مجلــس  نماینــدگان   .7
ــورت  ــه ص ــه ب ــینی را ک ــن حس ــران اربعی زائ
ــه  ــده ای ب ــخص ش ــخ مش ــی« در تاری »زمین
خــروج از کشــور اقــدام کردنــد نیــز از پرداخــت 

عــوارض معــاف کره انــد.

مرزنشــینان و ایرانیــان مقیــم ســواحل و 
ــوب  ــون مص ــق قان ــارس طب ــج ف ــر خلی جزای
بــدون  ســال 136۴ مجلــس می توانســتند 
ــذر  ــه گ ــا پروان ــروج ب ــوارض خ ــت ع پرداخ
ــا  ــد ام ــد کنن ــت و آم ــارج از کشــور رف ــه خ ب
ــون  ــن قان ــال 13۹7 ای ــه س ــه بودج در الیح

ــد. ــاح ش اص
بــر اســاس مصوبــه مجلــس عــوارض خــروج 
ــات و مرزنشــینان  ــران عتب ــرای زائ از کشــور ب
ــاس  ــر اس ــال ب ــول س ــار در ط ــک ب ــرای ی ب
ــود. در  ــذ می ش ــال ۹6 اخ ــه س ــون بودج قان
ــت:  ــده اس ــره )11( آم ــد )د( تبص ــز )1( بن ج
ــور  ــروج از کش ــوارض خ ــال 13۹8، ع »در س
بــرای زائــران عتبــات و مرزنشــینان بــرای 
یکبــار در طــول ســال براســاس قانــون بودجــه 
ســال 13۹6 کل کشــور مصــوب 13۹۵/12/2۴ 
بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی آن أخــذ 

» می شــود. 
ــینی  ــف مرزنش ــه در تعری ــن مصوب ــن ای مت
ــانی  ــه کس ــین ب ــراد مرزنش ــت: »اف آورده اس
ــتاها و  ــاکن در روس ــه س ــود ک ــاق می ش اط
ــد  ــی و تأیی ــتند، بررس ــرزی هس ــهرهای م ش
ــتان های  ــداران شهرس ــا فرمان ــوع ب ــن موض ای

ــت. « ــرزی اس م
هزینــه عــوارض خــروج از کشــور بــرای 
ــال ۹6، 12,۵00  ــی در س ــی زمین ــفر زیارت س
تومــان و بــرای ســفر زیارتــی هوایــی 37,۵00 
تومــان بــود. همچنیــن عــوارض خــروج از 
ــی  ــفرهای هوای ــرای س ــال ۹6 ب ــور در س کش
ــی و  ــرای ســفرهای زمین ــان و ب ــزار توم 7۵ ه

ــود. ــان ب ــزار توم ــی 2۵ ه دریای
عیــن اهلل شــریف پــور نماینــده ماکــو، 
ــبت  ــهر نس ــن ش ــه ای ــام جمع ــن ام همچنی
ــوارض  ــنان از ع ــت مرزنشس ــذف معافی ــه ح ب
خــروج بارهــا معتــرض شــده و تذکــر داده انــد: 
بــر اســاس بنــد »د« تبصــره 11 قانــون بودجــه 
ســال ۹8 دســتور دهیــد آییــن نامــه اجرایــی 
ــینان  ــرای مرزنش ــور ب ــروج از کش ــوارض خ ع
تدویــن شــود. بــه نظــر می رســد پــس از 
اصــاح مصوبــه مالیــات عــوارض خــروج بــرای 
مرزنشــینان، اجــرای آن بــا تعلیــق همــراه 

ــت. ــده اس ش
عــوارض خــروج از کشــور در ســال ۹7 
ــه برابــر شــد و بــه  ــق نظــر دولــت، س طب
مبلــغ 220 هــزار تومــان بــرای نخســتین ســفر 
خارجــی در ســال افزایــش یافــت. ایــن مبلــغ 
ــزان ۵0  ــه می ــوم ب ــفرهای دوم و س ــرای س ب
ــدد  ــه ع ــد و ب ــش می رس ــد افزای و 100 درص
ــس از  ــد. پ ــان می رس ــزار توم 330 و ۴۴0 ه
ــان ســال هــر ســفر دیگــری انجــام  ــا پای آن ت
شــود مســافر بایــد همچنــان مبلــغ ۴۴0 هــزار 

ــد. ــت کن ــان را پرداخ توم
ــوارض  ــه ع ــی در الیح ــش پلکان ــن افرای ای
از کشــور ســال ۹8 فقــط شــامل  خــروج 
ســفرهای هوایــی خــارج از کشــور و ســفر 
ــات می شــود و شــامل  ــه حــج و عتب ــی ب هوای
ــت. ــده اس ــی« نش ــی زیارت ــفرهای »زمین س

ــز  ــال نی ــودکان خردس ــر ک ــال حاض درح
هزینــه  پرداخــت  و  نبــوده  معافیــت  دارای 
ــرای آن هــا انجــام شــود. ایــن  ــد ب عــوارض بای
ــال 136۴  ــه س ــه در مصوب ــت ک ــی اس درحال
از  تمــام.  هفت ســالگی  ســن  تــا  اطفــال 

ــد. ــده بودن ــاف ش ــوارض مع ــت ع پرداخ

چه کسانی از پرداخت »عوارض خروج« معاف اند؟

ثبــت نــام بــرای شــرکت در بیســت و 
ــه  ــجوی نمون ــنواره دانش ــتمین دوره جش هش
عالــی  آمــوزش  موسســات  و  دانشــگاه ها 
ــان  ــاری پای ــاه ج ــان م ــنبه20 آب ــردا یکش ف

 . د می پذیــر
بــه گــزارش ایســنا، ثبــت نــام بیســت 
دانشــجوی  جشــنواره  دوره  هشــتمین  و 
ــده  ــاز ش ــاه آغ ــر م ــوم مه ــه س ــه از هفت نمون
ــان  ــاری پای ــاه ج ــان م ــنبه 20 آب ــود یکش ب
متقاضــی  دانشــجویان  تمــام  و  می پذیــرد 
ــی،  ــل در دانشــگاه های دولت ــه تحصی شــاغل ب
ــه وزارت  ــگاه های تابع ــی و پژوهش ــر انتفاع غی
علــوم همچنیــن دانشــگاه های پیــام نــور و 

فرهنگیــان تــا یکشــنبه می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه ســایت portal.saorg.ir نســبت بــه ثبــت 

ــد. ــدام کنن ــنواره اق ــن جش ــام در ای ن
و  بیســت   ،13۹8 ســال  جشــنواره 
هشــتمین دوره رقابــت میــان متقاضیــان ایــن 
ــای  ــاس زمان بندی ه ــت و براس ــنواره اس جش
پیش بینــی شــده و در پایــان همیــن ســال بــا 
برگــزاری مراســم تجلیــل بــه پایــان می رســد.

ــه  ــی ب ــز تغییرات ــنواره نی ــیوه نامه جش  ش
ــه  ــت کلی ــه الزم اس ــت ک ــته اس ــال داش دنب
متقاضیــان در جشــنواره ســال ۹8 ضمــن 
شــیوه نامه  و  نامــه  آئیــن  دقیــق  مطالعــه 
ــود  ــت خ ــت درخواس ــه ثب ــبت ب ــد نس جدی
www.portal. ــه آدرس ــامانه ســجاد ب در س
saorg.ir در تاریــخ ذکــر شــده اقــدام کننــد.

ــل  ــه مراح ــته کلی ــال های گذش ــد س همانن
ثبــت نــام و مرحلــه داوری دانشــگاهی و داوری 
الکترونیکــی  ســامانه  در  کشــوری  مرحلــه 
ــنواره  ــد داوری جش ــرد و فرآین ــام می پذی انج
ــه دانشــگاهی و  ــه در دو مرحل دانشــجوی نمون

ــرد. ــورت می گی ــوری ص کش
در مرحلــه نخســت انتخــاب دانشــجویان 
ســطح  در  متقاضــی  دانشــجویان  نمونــه، 
ــته  ــد و آن دس ــت می پردازن ــه رقاب ــگاه ب دانش
ــر  ــازات را ب ــن امتی ــه برتری ــجویانی ک از دانش
حــد  از  نظــر  صــرف  و  آیین نامــه  اســاس 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــب کرده ان ــای آن کس نصاب ه
برگزیــدگان دانشــگاهی مــورد تقدیــر دانشــگاه 
قــرار می گیرنــد و آن تعــداد از متقاضیــان 
کــه شــرایط معرفــی بــه مرحلــه دوم را کســب 

معرفــی  مرکــزی  دبیرخانــه  بــه  کرده انــد 
می شــوند.

ـــه  ـــجوی نمون ـــنواره دانش ـــه دوم جش  مرحل
در ســـطح دانشـــگاه های تابـــع وزارت علـــوم، 
تحقیقـــات و فنـــاوری در پنـــج گـــروه علـــوم 
ــه،  ــوم پایـ ــی، علـ ــی و مهندسـ ــانی، فنـ انسـ
کشـــاورزی و دامپزشـــکی، هنـــر در مقاطـــع 
پـــس  کـــه  می شـــود  انجـــام  مختلـــف 
نهایـــت  در  کشـــوری  داوران  ارزیابـــی  از 
دانشـــجویان نمونـــه کشـــوری انتخـــاب و 

می شـــوند. معرفـــی 
متقاضیــان در ســال جدیــد بایــد عــاوه بــر 
ــی در  ــش و فرهنگ ــوزش، پژوه ــای آم بخش ه
ــی  ــورد ارزیاب ــود را م ــز خ ــاوری نی ــش فن بخ
ــرات  ــن تغیی ــی از مهم تری ــد و یک ــرار دهن ق
و  بخــش  ایــن  شــدن  اضافــه  آئین نامــه 
تغییــرات در نمــرات افــزوده اســت؛ همچنیــن 
ــت شــرکت  ــی جه ــه ســنوات تحصیل توجــه ب
در رقابــت از شــروط آئیــن نامــه جدیــد اســت 
و برخــی تغییــرات فرعــی نیــز صــورت گرفتــه 

اســت.

امروز آخرین مهلت ثبت نام 
جشنواره دانشجوی نمونه

عضــو هیئــت علمی دانشــگاه تربیــت مدرس 
ــل  ــل تمای ــی از دالی ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دانشــجویان بــرای شــرکت در آزمــون دکتــری، 
ــر  ــت: اگ ــت، گف ــازار کار اس ــودن ب ــم نب فراه
ــود، دانشــجویان  ــازار کار مناســب ب وضعیــت ب
ــا مــدرک لیســانس و فــوق لیســانس جــذب  ب
بــازار کار می شــدند ولــی بــا ایــن شــرایط 
ترجیــح می دهنــد بیــکاری را مقــداری بــه 
ــا  ــد ب ــور می کنن ــا تص ــد. آنه ــر بیندازن تأخی
ــد شــغل  ــر می توانن ــری راحــت ت مــدرک دکت
ــا  ــدن ب ــاغل ش ــه ش ــی ک ــد در حال ــدا کنن پی

ــت.  ــخت تر اس ــیار س ــری بس ــدرک دکت م
ــی  ــار جال ــر مخت ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
ــا  ــکار ب ــیاری بی ــداد بس ــه تع ــان اینک ــا بی ب
مــدرک دکتــری در کشــور وجــود دارد، گفــت: 
دلیــل اصلــی ایــن معضــل توجــه کشــور مــا بــه 
کمیــت اســت در حالــی کــه بــه کیفیــت توجــه 

ــود. ــی نمی ش چندان
دکتــر جالــی در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــال 82 حــدود  ــا س ــا ت ــداد دانشــگاه های م تع
ــال ۹2  ــان س ــی در پای ــود ول ــگاه ب 700 دانش
ــید،  ــز رس ــه 1800 مرک ــگاه ها ب ــداد دانش تع
ــر  ــش از دوبراب ــگاه ها بی ــداد دانش ــع تع درواق
افزایــش پیــدا کــرد. مجــوز پذیــرش دانشــجو 
ــی  ــه حت ــد ک ــگاه هایی دادن ــه دانش ــری ب دکت
امکانــات اولیــه هــم نداشــتند از جملــه بعضــی 

ــور. ــام ن ــی و پی ــگاه های آزاد غیرانتفاع دانش
وی افــزود: نبایــد فارغ التحصیــان مــا را 
ــن  ــد، واقعیــت ای ــی ســوادی متهــم کنن ــه ب ب
دانشــگاه های  فارغ التحصیــان  کــه  اســت 
بــا کیفیــت در هــر نقطــه ای از دنیــا کــه 

ــدا  ــغل پی ــی ش ــه راحت ــد ب ــت کنن درخواس
می کنــد، مشــکات بیــکاری از زمانــی بــه 
ــت  ــی کیفی ــگاه های ب ــه دانش ــد ک ــود آم وج
تأســیس شــدند و فقــط مــدرک تولیــد کردنــد.

تربیــت  دانشــگاه  علمــی  عضــو هیئــت 
ــد  ــن رش ــرد: ای ــار ک ــه اظه ــدرس در ادام م
ســرطانی و بــی رویــه آمــوزش عالــی بــه ایــن 
ــده ای  ــا نماین ــردی ی ــر ف ــه ه ــت ک ــل اس دلی
تأســیس  مجــوز  کــرد،  درخواســت  کــه 
دانشــگاه گرفــت، اگرچــه تعطیــل کــردن ایــن 
دانشــگاه ها هــم باعــث بیــکاری کارکنــان 
ــا  ــتباه را ب ــد اش ــی نبای ــود ول ــگاه می ش دانش
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــرد، بهت ــران ک ــتباه جب اش
ــان  ــن کارکن ــد و ای ــل کنن دانشــگاه ها را تعطی

ــد. ــغول کنن ــری مش ــای دیگ را در ج
ــود  ــه وج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ایــن دانشــگاه ها باعــث می شــود دانشــجو 

ــگاه  ــن دانش ــرش را در ای ــالی از عم ــد س چن
ــت الزم را  ــه کیفی ــی ک ــد در حال ــرف کن ص
ــار  ــد، اظه ــدا نمی کن ــی را پی ــرای کارآفرین ب
کــرد: در ســال های گذشــته افــراد مختلــف بــا 
ــه راحتــی در کارگاهــی  ــز ب ــم نی مــدرک دیپل
مشــغول بــه کار می شــدند، در حالــی کــه 
ــا مــدرک لیســانس بــه دنبــال دفتــر  اکنــون ب
و بعــد از دریافــت مــدرک دکتــری بــه دنبــال 
هیئــت علمــی شــدن هســتند طبیعتــاً ظرفیــت 
ــت. در  ــدود اس ــگاه ها مح ــی دانش ــت علم هیئ
ــن  ــه می توانســتند کار آفری ــرادی ک نتیجــه اف
ــت از  ــی کیفی ــدرک ب ــن م ــا گرفت ــوند ب بش
ــل  ــک معض ــه ی ــود ب ــارج و خ ــیر خ ــن مس ای

ــدند. ــل ش ــی تبدی اجتماع
دکتــر جالــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
بــر اینکــه بــرای اصــاح وضعیــت موجــود چــه 
ــک  ــد ی ــوم بای ــت: وزارت عل ــرد، گف ــد ک بای

نظــارت و کنتــرل بــر اســاس آمایــش ســرزمین 
انجــام دهــد و نیــاز جامعــه را در نظــر بگیــرد 

کــه بــر اســاس نیازهــا نیــرو تربیــت کنــد.
وی افــزود: گام بعــدی ایــن اســت کــه 
ــود  ــف خ ــه وظای ــادی، ب ــای اقتص وزارتخانه ه
عمــل کننــد. وزارت کار، وزارت صنعــت و وزارت 
کشــاورزی ملــزم بــه کارآفرینــی هســتند، 
ــش  ــد از بخ ــا بای ــن وزارتخانه ه ــر ای ــاوه ب ع

ــد. ــت کنن ــز حمای ــی نی خصوص
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره اینکــه 
کشــورهای موفقــی مثــل چیــن و روســیه 
ــش  ــه بخ ــد و ب ــر دادن ــود را تغیی ــیر خ مس
ــش  ــرد: بخ ــد ک ــد، تاکی ــکا نکردن ــی ات دولت
ــان  ــد مشــکل اشــتغال جوان خصوصــی می توان
مــا را حــل کنــد، بایــد بدانیــم کــه بخش هــای 
ــد  ــودن نمی توانن ــل محــدود ب ــه دلی ــی ب دولت
بــه تنهایــی باعــث شــکوفایی اقتصــادی شــوند.

اگــر  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
بخــش  از  حمایــت  قصــد  وزارتخانه هــا 
ــه آن آســیبی  ــل ب ــد، حداق خصوصــی را ندارن
ــه  ــه جــای آســیب رســاندن ب نرســانند. اگــر ب
ــم  ــت می کردی ــی از آن حمای ــش خصوص بخ
اکنــون ایــن همــه مشــکل اشــتغال نداشــتیم.

دکتــر جالــی بــا بیــان اینکــه تبدیــل 
کــردن تهدیدهــا بــه فرصــت هنــر اســت، 
ــود دارد  ــران وج ــی در ای ــش علم ــزود: عط اف
ــد  ــا بای ــد، ام ــه تحصیــل دارن ــه ب ــراد عاق و اف
ــا در مســیر  ــه ایــن عطــش جهــت بدهیــم ت ب
درســت حرکــت کنــد و افــرادی کــه اســتعداد 
ــا کیفیــت  و توانایــی دارنــد، در دانشــگاه های ب
ــت  ــه دس ــواد الزم را ب ــا س ــد ت ــل کنن تحصی

ــد. آورن
ــه  ــن ب ــرد: م ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
آینــده کشــورمان خوش بینــم، کشــور مــا 
اســتعدادهای زیــادی دارد، مــا بایــد کمــی بــه 
ــا  ــم ت ــاد کنی ــی اعتم ــش خصوص ــردم و بخ م
مــردم عرصــه دار اقتصــاد باشــد باعــث اشــتغال 

ــوند. ــی ش و کارآفرین

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:

دانشجویان ترجیح می دهند با شرکت در آزمون 
دکتری، بیکاری را به تأخیر بیندازند

آشپزی

مربا گالبی

موادالزم:
گابی خرد شده                                      ۴00 گرم
سیب رنده شده                           1۵0 گرم
شکر                                                 ۴00 گرم
دارچین                                 2/1 قاشق چایخوری
لیمو ترش                                      1 عدد

یکـی از جـذاب تریـن میوه هـای پاییـزی 
گابـی اسـت. مـن شـخصاً اون قـدر بـه ایـن 
میـوه عاقـه دارم کـه دوسـت دارم عـاوه بر 
دیگـه  خوردنی هـای  تـازه،  گابـی  خـوردن 
ای هـم بـا اون تهیـه کنـم. طـرز تهیـه کیک 
گابـی و چیـز کیـک گابـی رو قبـًا براتـون 
نوشـتم. امـا میدونسـتید مربا گابـی هم فوق 
العـاده خوشـمزه اسـت. اصـًا گابـی یکی از 
بهتریـن میوه هـا بـرای تهیـه مربا هم هسـت. 
پکتیـن  داره.  کمـی  پکتیـن  گابـی  البتـه 
همـون ماده ای هسـت کـه باعث میشـه مربا 
حالـت ژلـه ای پیـدا کنـه. بـرای همیـن هـم 
الزمـه یـه مقـدار سـیب رنـده شـده بـه ایـن 

مربـا اضافه بشـه.
خـود گابی طعـم دلنشـینی داره. با اضافه 
کـردن کمـی دارچیـن مربـای شـما خـوش 
لیمـو  آب  میشـه.  هـم  تـر  جـذاب  و  عطـر 
تـرش هـم جلـوی شـکرک زدن مربـا گابـی 
رو میگیـره و هـم از تغییـر رنگ و تیره شـده 
گابـی جلوگیـری میکنـه. اگـه طـرز تهیـه 
مربـای گابـی رو خوندید و دوسـت داشـتید 
پیشـنهاد میکنـم بـه دسـتور کمپـوت گابی 

بزنید. هـم سـری 
 

طرزتهیه:
مرحلـه اول: قبل از شـروع بـه تهیه مربای 
گابـی یـک نعلبکـی را داخـل فریـزر قـرار 
دهیـد. گابی هـا را به خوبی بشـویید. شـاخ و 
بـرگ آنها را جدا کنید. سـپس آنها را پوسـت 
بگیریـد و از وسـط نصـف کنیـد. هسـته ها را 
خـارج کنیـد. حال، گابی را به شـکل مکعبی 
خـرد کنیـد و آن را داخل قابلمه سـرامیکی یا 
پیرکـس بریزیـد. از قابلمـه فلـزی بـرای تهیه 
مربـا اسـتفاده نکنید چـون در مجـاورت مواد 
اسـیدی اکسـید میشـود. )اگر از ظرف لعابدار 
اسـتفاده میکنید مراقب باشـید خش نداشـته 

باشد.(
مرحلـه دوم: شـکر را روی گابی هـای خـرد 
شـده بریزیـد. روی قابلمـه را بپوشـانید و بـه 
مـدت ۴ سـاعت آن را کنـار بگذاریـد. در ایـن 
مـدت چنـد بـار گابـی را زیـر و رو کنیـد تـا 

دانه هـای شـکر در ظـرف پخـش شـود.
مرحلـه سـوم: بعـد از این مـدت گابی آب 
می انـدازد. آن را روی شـعله خیلـی کـم قـرار 
دهیـد. . سـیب رنده شـده را هـم اضافه کنید 
و بگذاریـد بـه جـوش بیایـد )سـیب بـه قوام 
آمـدن مربـا گابـی کمـک میکنـد(. مـواد را 
هـم بزنیـد تـا مطمئن شـوید چیزی از شـکر 

به تـه ظرف نچسـبیده اسـت.
مرحلـه چهـارم: اندکـی پـودر دارچیـن به 
مربـا گابـی اضافـه کنیـد. یـک لیمـو تـرش 
سـبز را از وسـط نصـف کنیـد. آب نیمـو از 
لیمـو را بگیریـد و به مربـا اضافـه کنید. 30-

۴0 دقیقـه روی شـعله مایـم به پخـت ادامه 
دهیـد تـا مربـا بـه غلظت مناسـب برسـد. هر 
چنـد وقـت یک بـار هم بزنیـد تا از سـوختن 
مربا جلوگیری شـود. برای تسـت قـوام آمدن 
مربـا کمـی از آن را داخـل نعلبکـی یـخ زده 
بریزیـد. یـک دقیقـه در یخچـال قـرار دهید. 
بعـد انگشـتتان را وسـط مربا بکشـید. اگر رد 
انگشـت شـما وسـط مربـا باقی مانـد یعنی به 

انـدازه کافـی قـوام آمده اسـت. 
صبــر  دقیقــه  پنجــم:10-۵  مرحلــه 
ــود.  ــک ش ــی خن ــای داغ کم ــا مرب ــد ت کنی
ــه های  ــل شیش ــز داخ ــه تمی ــا ماق آن را ب
اســتریل شــده بریزیــد. ســپس درب شیشــه 
ــده را در  ــاده ش ــی آم ــا گاب ــد. مرب را ببندی

ــد. ــداری کنی ــال نگه یخچ
 

نکتههایکلیدیتهیهمرباگالبی
- پکتیــن مــاده ای اســت کــه در بعضــی 
ــه  ــت ژل ــا حال ــه مرب میوه هــا وجــود دارد و ب
ــی  ــی کم ــن خیل ــی پکتی ــد. گاب ای میده
دارد. بــه همیــن علــت راز قــوام آمــدن 
ایــن مربــا اضافــه کــردن کمــی ســیب رنــده 
شــده اســت. بهتــر اســت ســیب را تــا جــای 

ــد. ــده کنی ــز رن ممکــن ری
- اگـر میخواهیـد مربـا را مدتـی طوالنـی 
نگـه داریـد درب شیشـه را محکـم ببندیـد. 
10-20 دقیقـه در آب در حـال جـوش قـرار 

دهیـد. سـپس بگذاریـد خنـک شـود.
- مربـا را در جـای خنـک و دور از تابـش 

خورشـید نگهـداری کنیـد.
ــا آن  ــه ب ــه ای ک ــید ماق ــب باش - مراق
مربــا گابــی را داخــل شیشــه میریــزد کامــًا 

تمیــز باشــد.
ــوز  ــا هن ــد از خنــک شــدن مرب ــر بع - اگ
قــوام نیامــده بــود و رقیــق بــود میتوانیــد آن 
ــر آب  ــی دیگ ــد. کم ــه برگردانی ــه قابلم را ب
لیمــو تــرش اضافــه کنیــد و بگذاریــد مجــدداً 

کمــی غــل بزنــد.
بـه جـای  باشـید میتوانیـد  مایـل  اگـر   -
دارچین از زنجبیل رنده شـده اسـتفاده کنید.
منبع:ایرانکوک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی آذربایجان شرقی:

زلزله آسیبی به بناهای تاریخی 
آذربایجان شرقی وارد نکرده است

مدیــرکل میــراث  فرهنگــی، گردشــگری 
ــت:  ــرقی گف ــان ش ــتی آذربایج ــع  دس و صنای
ــا  ــه ت ــورت گرفت ــای ص ــاس ارزیابی ه ــر اس ب
ــه  ــیده، زلزل ــای رس ــق گزارش ه ــون و طب کن
ــه بناهــای تاریخــی  ــداد امــروز خســارتی ب بام

ــت.«  ــرده اس ــرقی وارد نک ــان ش آذربایج
بــه گــزارش ایســنا، مرتضــی آبــدار گفــت: با 
توجــه بــه شــدت قابــل توجــه زلزلــه و اهمیــت 
ــار و بناهــای تاریخــی شهرســتان های واقــع  آث
در مرکــز و همســایگی کانــون زلزلــه، از اوایــل 
صبــح کارشناســان میــراث فرهنگــی و عوامــل 
یــگان ایــن اداره کل اقــدام بــه پایش و بررســی 

ابنیــه تاریخــی کردنــد.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
دســتی آذربایجــان شــرقی، وی ادامــه داد: 
ــی از  ــیده حاک ــای رس ــبختانه، گزارش ه خوش
ــی  ــای تاریخ ــه بناه ــیبی ب ــه آس ــت ک آن اس

آذربایجــان شــرقی وارد نشــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــزود:  ــرقی اف ــان ش ــتی آذربایج ــع دس و صنای
به دلیــل شــدت زلزلــه و وقــوع پس لرزه هــا 
کارشناســان میــراث فرهنگــی و عوامــل یــگان 
ــی  ــال بررس ــداوم در ح ــور م ــه ط ــت ب حفاظ
شــرایط هســتند و در صــورت وصــول گزارشــی 
مبنــی بــر خســارت بــه آثــار و ابنیــه تاریخــی 

اطــاع رســانی خواهــد شــد.

در کمیسیون آموزش صورت می گیرد؛
بررسی نحوه پذیرش دانشجویان گروه 
پزشکی با حضور دکتر والیتی و دو وزیر

ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــای کمیس اعض
پذیــرش  نحــوه  هفتــه  ایــن  مجلــس 
دانشــجویان گــروه پزشــکی از  ســال تحصیلــی 
۱۳۹۶ تــا کنــون  را بــا حضــور دکتــر والیتــی، 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بررســی می کننــد. 
اعضــای  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
ــای  ــه در روزه ــن هفت ــالمی در ای ــورای اس ش
ــان مــاه(  دوشــنبه و ســه شــنبه ) 20 و 2۱ آب

می کننــد. برگــزار  تخصصــی  نشســت 
 در روز دو شــنبه تبــادل اخبــار و در ادامــه 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــوت از وزی دع
بــه منظــور ارائــه گــزارش از عملکــرد وظایــف 
ــون  ــاد قان ــدرج در مف ــور من ــام ن ــگاه پی دانش
ــتور کار  ــتین دس ــعه نخس ــم توس ــه شش برنام

ــت. ــیون اس کمیس
پذیــرش  نحــوه  بررســی  همچنیــن 
دانشــجویان گــروه پزشــکی از  ســال تحصیلــی 
ــر  ــان دکت ــور آقای ــا حض ــون ب ــا کن ۱۳۹۶ ت
ــاوری و  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی، وزی والیت
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی و بررســی 
موضــوع عــدم پرداخــت حقــوق معلمــان و 
کارکنــان مــدارس خــارج از کشــور بــا حضــور 
وزیــر آمــوزش و پــرورش دیگر دســتور کارهای 

ــت. ــوزش اس ــیون آم ــنبه کمیس روز دوش
روز ســه شــنبه نیــز پــس از نشســت هیــات 
رئیســه کمیســیون و تبــادل اخبــار، دعــوت از 
وزیــر علوم،تحقیقــات و فنــاوری جهــت پاســخ 
بــه ســواالت آقایــان ســید جــواد حســینی کیــا، 
ــانی  ــیران خراس ــا ش ــی، رض ــه عبداله ــت ال بی
)4 فقــره(، جــالل محمــودزاده )2فقــره(، علــی 
در  نــادری  شــهاب  و  باباحیــدری  کاظمــی 

ــوزش اســت.  دســتور کار کمیســیون آم
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ـــد  ـــراق تاکی ـــال ع ـــیون فوتب ـــئوالن فدراس ـــی از مس یک
کـــرد کـــه مخالفـــت فدراســـیون فوتبـــال ایـــران بـــرای 
بـــازی در کشـــور اردن بـــه عنـــوان زمیـــن بـــی طـــرف 

صحـــت نـــدارد. 
بــه گــزارش مهــر، تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران و 
ــام  ــی ج ــه دوم انتخاب ــراق در چارچــوب مســابقات مرحل ع
جهانــی 2022 و انتخابــی جــام ملت هــای 2023 آســیا روز 
پنجشــنبه ایــن هفتــه ) 23 آبــان( بــه مصــاف هــم می رونــد. 
بــا حکــم فیفــا، ایــن مســابقه بــه دلیــل مشــکات امنیتــی 

از عــراق بــه کشــور اردن منتقــل شــده اســت.
»ســعد الزهیــری« مســئول هماهنــگ کننــده فدراســیون 

فوتبــال عــراق در ایــن خصــوص گفــت: اینکــه گفتــه 
ــت  ــراق در اردن مخالف ــل ع ــازی مقاب ــا ب ــران ب می شــود ای

ــدارد. ــرده اســت، صحــت ن ک
وی افــزود: فدراســیون فوتبــال ایــران اســامی کاروان اعزامی 
خــود را بــرای صــدور ویــزا و انجــام امور ســفر بــه اردن ارســال 
کــرده اســت. هماهنگــی هایــی هــم بــا وزارت داخلــی بــرای 

انجــام امــور دو تیــم عــراق و ایــران صــورت گرفتــه اســت.
ــراق،  ــال ع ــیون فوتب ــئول فدراس ــن مس ــه ای ــه گفت ب
ــود و  ــازم اردن می ش ــنبه ع ــه ش ــران روز س ــی ای ــم مل تی
ــا اردوی  ــد ت ــفر می کنن ــه اردن س ــروز ب ــم ام ــا ه عراقی ه

ــد. ــا کنن ــود را برپ ــازی خ ــاده س آم

ــت: اتحــاد و  ــال ســاحلی گف ــی فوتب ــم مل ــان تی دروازه ب
ــا بتوانیــم راهــی فینــال رقابت هــای  ــی باعــث شــد ت همدل

جــام بیــن قــاره ای فوتبــال ســاحلی شــویم. 
ــدار  ــاره دی ــینی در درب ــان حس ــا، پیم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــت:  ــار داش ــارات اظه ــل ام ــته مقاب ــب گذش ــاس ش حس
دیــدار شــب گذشــته از مرحلــه نیمه نهایــی بســیار ســخت 
و ســنگین بــود. بــه هرحــال امــارات در خانــه بــازی 
می کــرد و تماشــاگران ایرانــی حمایــت بســیار خوبــی 
ــیم  ــته باش ــت نداش ــد احســاس غرب ــث ش ــه باع ــد ک کردن
ــرد  ــتیم عملک ــه می توانس ــم. البت ــازی کنی ــش ب ــا آرام و ب
بهتــری هــم داشــته باشــیم تــا بــه پنالتــی کشــیده نشــود 

ــه در  ــکر ک ــدا را ش ــد و خ ــر ش ــیار نفس گی ــازی بس ــا ب ام
ــال  ــه فین ــم و ب ــازی را ببری ــتیم ب ــی توانس ــات پنالت ضرب

ــم. ــود کنی صع
ــواداران  ــردم و ه ــق م ــال ح ــر ح ــه ه ــه داد: ب وی ادام
عزیزمــان ایــن اســت کــه تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی را در 
فینــال ببیننــد، امیــدوارم کــه امشــب بــازی خوبــی انجــام 

ــم. بدهی
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی کشــورمان  دروازه بــان 
ــت:  ــار داش ــپانیا اظه ــا اس ــب ب ــی امش ــوص رویاروی درخص
ــی  ــه ای اســت. از طرف ــم بســیار باهــوش و حرف اســپانیا تی
بازیکنــان مــا هــم فوق العــاده خــوب هســتند. قبــل از 
اعــزام کــه »محمــد مــرادی« را از دســت دادیــم و در اینجــا 
ــار  ــری« دچ ــدزاده« و »امیرحســین اکب ــد احم ــم »محم ه

ــدند. ــت ش مصدومی
وی اظهــار داشــت: بــا اینکــه نفــرات مــا کــم اســت امــا 
ــه  ــود دارد هم ــا وج ــن بچه ه ــه بی ــی ک ــاد و همدل ــا اتح ب
ــر  ــم در ه ــد و ســعی می کنی ــر می کنن ــر را پ جــای یکدیگ
ــرد خــود  ــن عملک ــن هســتیم بهتری ــه در زمی ــه ای ک دقیق
را ارائــه کنیــم تــا در نهایــت بــا جــام قهرمانــی بــه کشــور 

ــم. بازگردی

ــابقات  ــرقی در مسـ ــوان آذربایجان شـ ــو بانـ ــم ووشـ تیـ
قهرمانـــی کشـــور بـــه عنـــوان نایـــب قهرمانـــی دســـت 

یافـــت. 
ــوان  ــوی بانـ ــابقات ووشـ ــارس، مسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــه میزبان ـــی(  ب ـــم مل ـــی تی ـــور  )انتخاب ـــاالن کش بزرگس
آذربایجان شـــرقی و در ســـالن شـــهید اقدمـــی شـــهر 
ـــای  ـــرات و تیم ه ـــناخت نف ـــا ش ـــود،   ب ـــده ب ـــاز ش ـــز آغ تبری

برتـــر بـــه اتمـــام رســـید.
ـــب 3۵  ـــتان در قال ـــوکاران 32 اس ـــا، ووش ـــن پیکاره در ای
ـــه  ـــو ب ـــاندا و تال ـــش س ـــتند و در 2 بخ ـــور داش ـــم حض تی

ـــد. ـــدان رفتن می
ـــک  ـــا و ی ـــا 2 ط ـــرقی ب ـــاندا آذربایجان ش ـــش س در بخ
برنـــز و بعـــد از مازنـــدران و باالتـــر از تهـــران به عنـــوان 

ـــت. ـــت یاف ـــور دس ـــی کش ـــب قهرمان نای
ــا و 2  ــرقی 2 طـ ــان شـ ــاندا آذربایجـ ــرادی سـ در انفـ

برنـــز کســـب کـــرد.
الهـــه  کیلوگـــرم   ۴8 وزن هـــای  در  و  انفـــرادی  در 
ــدال  ــه مـ ــف بـ ــرقی الـ ــم آذربایجان شـ ــودی از تیـ محمـ
ــم  ــم از تیـ ــردی هـ ــان فـ ــه و مرجـ ــت یافتـ ــا دسـ طـ

آذربایجان شـــرقی ب بـــه مـــدال برنـــز رســـید.
در وزن منهـــای ۵6 کیلوگـــرم پریســـا هاشـــمی از 
ـــت. ـــردن آویخ ـــا را برگ ـــدال ط ـــف م ـــرقی ال آذربایجان ش

ـــم زاده  ـــکینه قاس ـــم س ـــرم ه ـــای 7۵ کیلوگ در وزن منه

ــرار  ــترک قـ ــوم مشـ ــرقی الـــف در رده سـ از آذربایجان شـ
ـــرد. ـــت ک ـــز را دریاف ـــدال برن ـــه و م گرفت

ــده  ــب و مائـ ــرا مرادطلـ ــی، زهـ ــا پناهـ ــو مینـ در تالـ
ـــه  ـــت یافت ـــره دس ـــدال نق ـــه م ـــان ب ـــم میزب ـــدی از تی زاه
و یـــک مـــدال برنـــز هـــم مائـــده زاهـــدی بـــه مجمـــوع 

مدال هـــای تیـــم آذربایجـــان شـــرقی افزود.
مراســـم اهـــداء مـــدال توســـط ناطقـــی نایـــب رئیـــس 
فدراســـیون ووشـــو، فیـــروزی معـــاون ورزشـــی اســـتان 
آذربایجان شـــرقی، جاویـــدان مســـوول ورزش بانـــوان اســـتان، 
ابراهیمـــی رئیـــس هیـــات ووشـــو آذربایجان شـــرقی و 

دیگـــر مســـووالن اســـتانی انجـــام شـــد.
اســـامی تیـــم  ووشـــو اســـتان آذربایجان شـــرقی در  

ــور: ــی کشـ ــابقات قهرمانـ مسـ
تیم الف :

تالو : مائده زاهدی، فائزه سلیمانی، مینا پناهی
ــیده  ــی، سـ ــم قره خانـ ــودی، مریـ ــه محمـ ــاندا: الهـ سـ
پریســـا هاشـــمی ، ســـمیه رحمتـــی و ســـکینه قاســـم  زاده

تیم ب:
تالو: سیده ماهرخ سلیمی و زهرا مرادطلب

ســـاندا: مرجـــان فـــردی، فاطمـــه دنیاخـــواه، فاطمـــه 
اوالدحســـینی، صبـــا غضنفـــری، مرضیـــه چوپانـــی

مربی: فریبا اکبری
سرپرست تیم: ریحانه طباطبائی

تیم ووشو بانوان آذربایجان شرقی نایب قهرمان کشور شد  فدراسیون فوتبال عراق:

مخالفت ایران برای بازی در اردن صحت ندارد

دروازه بان تیم فوتبال ساحلی: 

اتحاد دلیل حضورمان در فینال است

روانشناسی

 با فشار دادن نقاطی از بدن 
استرس خود را کاهش دهید 

مطابـق   Gyan- mudra اول:  حرکـت 
شـکل، نـوک انگشـت شـصت و اشـاره هر دو 
دسـت را بـه هـم نزدیـک کنیـد. ایـن تمرین 
خسـتگی  و  ضعـف  حـس  زمانیکـه  بـرای 
می کنیـد بسـیار موثر اسـت و سـبب افزایش 
حجـم اکسـیژن دریافتـی بـه وسـیله بـدن، 
افزایـش تمرکـز، خاقیـت و هم شـور وشـوق 

بـرای انجـام کار هـا می شـود.
مطابـق   Vaayu- mudra:دوم حرکـت 
شـکل انگشـتان خویش را این حالت بگذارید 
، انگشـت شـصت روی انگشـت اشـاره دسـت 
چـپ، ایـن وضعیـت قـرار گرفتـن دسـت ها 
بـرای از بیـن بردن اضطـراب و نگرانی بسـیار 
موثـر اسـت و میتوانـد حالـت روحی شـخص 

متعـادل کند. را 
حرکـت سـوم:Aakash- mudra با قرار 
دادن انگشـتان دسـت در این وضعیت، فشـار 
دادن نـوک انگشـت میانی و انگشـت شـصت 
دسـت چپ بـرروی هـم میتوانید احساسـات 
خویـش مـن جملـه خشـم، تـرس، ناراحتـی 
وضعیـت  ایـن  کنیـد.  کنتـرل  را  نگرانـی  و 
مشـکاتی،  بـردن  بیـن  از  بـرای  همچنیـن 
ماننـد احتقـاق و گرفتگـی بینـی موثر اسـت. 
بـا   Shunya- mudra:چهـارم حرکـت 
گذاشـتن انگشـتان دسـت درایـن وضعیـت، 
فشـار دادن انگشـت شـصت بـرروی انگشـت 
میانـی دسـت راسـت، میتوانیـد مشـکاتی، 
ماننـد درد مزمـن گـوش و حس خسـتگی را 

در خویـش رفـع کنیـد.
قـرار   Prithvi- mudra:پنچـم حرکـت 
دادن انگشـتان دسـت درایـن وضعیت، فشـار 
انگشـت  و  انگشـتری  انگشـت  نـوک  دادن 
میتوانـد  بـر روی هـم  شـصت دسـت چـپ 
بـرای از بیـن بـردن دردهـای عضانـی و رفع 

خسـتگی موثـر باشـد. 
قـرار   Surya- mudra:ششـم حرکـت 
وضعیـت،  ایـن  در  دسـت  انگشـتان  دادن 
فشـار دادن انگشـت شـصت بـر روی انگشـت 
بـرای  میتوانـد  انگشـتری دسـت چـپ هـم 
تنظیـم  و  تیروئیـد  غـده  عملکـرد  بهبـود 

باشـد. موثـر  بـدن  هورمون هـای 
قـرار   Varun- mudra:هفتـم حرکـت 
دادن انگشـتان دسـت درایـن وضعیت، فشـار 
دادن نوک انگشـت کوچک و انگشـت شـصت 
بـرای  میتوانـد  هـم  روی  بـر  چـپ  دسـت 
برطـرف کـردن گرفتگـی عضـات، دردهـای 
عضانـی و مفصل هـا و رفـع خسـتگی روحی 

و جسـمی شـخص موثـر باشـد. 
 Jal- shaamak- mudr:حرکت هشـتم
قـرار دادن انگشـتان دسـت درایـن وضعیـت، 
فشـار دادن انگشـت شـصت بـر روی انگشـت 
زمـان  هـم  بطـور  دسـت  دو  هـر  کوچـک 
میتوانـد بـرای از بیـن بردن مشـکاتی، مانند 
آبریـزش از بینـی و چشـم، عرق کـردن بیش 

از حـد و آلرژی هـای فصلـي موثـر باشـد.
فشـار سـاقه پـا بـا انگشـت بـرای کاهـش 
اسـترس: چنانچـه در بخـش باالیی بدن حس 
اسـترس دارید ماسـاژ ایـن ناحیه عالی اسـت 
ایـن ناحیـه بـرای افـرادی که خیلي اسـترس 

دارنـد بـه ویـژه خانم هـا دقیق اسـت.
بـا  اسـترس  و  اضطـراب  بـردن  بیـن  از 
از بـدن: دسـتکاری  ایـن نقطـه  فشـار دادن 
ناحیـه ی فشـار CV۱۷ نـه تنها به تسـکین 
بلکـه  اسـترس کمـک می کنـد،  و  اضطـراب 
کـه  افـردی  رسـیدن  ارامـش  بـه  بـرای 
بیمـاری افسـردگی، خسـتگی مفـرط مزمـن، 
اختـال اضطـراب بعـد از حادثه، عـدم تعادل 
هورمونـی دارنـد، و در طـول دوره ی بهبـود 
بعـد از اسـیب یـا عمـل جراحـی هـم موثـر 

اسـت.
ناحیـه ی CV۱۷ کـه ۴ انگشـت باالتر از 
اسـتخوان جناغ سـینه، تقریباً در مرکز قفسـه 
ی سـینه اسـت. ایـن ناحیـه در طـب چینـی 

دریـای ارامـش هـم نامیده می شـود.
سـر انگشـتان را در فرورفتگی کوچک این 
ناحیـه بگذارید و مرکز اسـتخوان جناغ سـینه 
را بـا آرامـش، آهسـته آهسـته به طـرف باال و 

پائیـن مالـش دهید تـا این نقطـه را بیابید. 
آنـگاه طـوری بنشـینید کـه سـتون فقرات 
دسـت  کـف  باشـد،  مسـتقیم  و  تـان صـاف 
بـه طوریکـه  بچسـبانید  هـم  بـه  را  هایتـان 
ایـن  باشـد.  بـاال  بسـوی  انگشـتان  جهـت 
می شـود. نامیـده  دعـا  وضعیـت  وضعیـت، 

ــا نشســتید،  ــه وضعیــت دع ــه ب ــی ک زمان
ــه مرکــز ناحیــه  پشــت مفصــل انگشــت را ب
ی CV۱۷ بــه مــدت 2 تــا 3 دقیقــه فشــار 

دهیــد. 
مطمئـن شـوید کـه چشـم هایتـان بسـته 

. ست ا
به دم و بازدم عمیق و مرتب ادامه دهید.
سرتان را باال بگیرید، ولی سفت نگیرید.

شـیوه مؤثر دیگر بـرای انجام ایـن کار این 
اسـت که بـا احتیـاط انگشـت میانـی را روی 
CV۱۷ بگذاریـد ، انگشـت اشـاره و انگشـت 
حلقـه را بـاال و پائیـن ایـن نقطه قـرار دهید.

بـا  مایمـت  بـا  میتوانیـد  چنیـن  هـم 
انگشـتان تـان بـه ایـن ناحیـه ضربـه بزنیـد، 
کـه بعضی هـا می گویند شـیوه ای موثـر برای 

خوابیـدن در شـب اسـت.
منبع:بیتوته

ــرایشــروعدرمــوردمعنــیومفهــومهیئــت ب
ــد. ــتبفرمائی ــیصحب ــایورزش انجمنه

از علــل اصلــی تشــکیل فدراســیون و هیئــت انجمن هــای 
ورزشــی می تــوان بــه ورزش هایــی اشــاره کــرد کــه 
علیرغــم فعالیــت، زیرمجموعــه هیــچ فدراســیون و هیئتــی 
ــه داشــتند  ــا عالق ــن ورزش ه ــه ای ــه ب ــرادی ک ــد و اف نبودن
ــف  ــای مختل ــده در مکان ه ــرل ش ــر کنت ــورت غی ــه ص ب
مشــغول فعالیــت بودنــد کــه بــه همیــن دلیــل فدراســیون 
از  حمایــت  بــرای   89 ســال  در  ورزشــی  انجمن هــای 
چنیــن ورزش هایــی تشــکیل شــد و بــه تبعیــت آن هیئــت 
اوایــل  هــم  شــرقی  آذربایجــان  ورزشــی  انجمن هــای 
شــهریور مــاه همــان ســال بــا تحــت پوشــش قــرار دادن 8 
رشــته ورزشــی شــروع بــه فعالیــت نمــود کــه امــروز تعــداد 

ــت. ــیده اس ــدد رس ــه 20 ع ــته ها ب ــن رش ای

ــیرا ــهوظایف ــیچ ــایورزش ــتانجمنه هیئ
ــده ــرعه ــوطب ــیمرب ــتههایورزش ــالرش درقب

دارد؟
ــا هماهنگــی  ــکان ب ــه حداالم ــن اســت ک ــا ای ــه م وظیف
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  و  فدراســیون 
ــکاران  ــا ورزش ــم ت ــه کنی ــب را تهی ــاخت های مناس زیرس
ــا  ــرده و ی ــت ک ــه فعالی ــن رشــته ها شــروع ب ــد در ای بتوانن

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
ــی  ــرای برخ ــات مناســب ب ــاخت و امکان ــه زیرس ــا تهی ب
از رشــته ها امــکان اســتفاده از آن را بــرای ورزشــکاران 
ــد  ــت دارن ــه فعالی ــی ک ــورد برخ ــم و در م ــم می کنی فراه
ســعی می کنیــم آنــان را در قالــب ســازمان یافتــه زیــر نظــر 

ــان ســرعت بخشــیم. ــه عملکــرد آن ــرار داده و ب ــت ق هیئ

ــکاز ــدامی ــتاندرک ــیاس ــایورزش انجمنه
ــاخص ــتروش ــتبیش ــیفعالی ــتههایورزش رش

ــریدارد؟ ت
خوشــبختانه مــا در اکثــر ایــن ورزش هــا بــه جــز رشــته 
ــات  ــه امکان ــاز ب ــال و کریکــت کــه نی ــی مثــل بیــس ب های
ســخت افــزاری خاصــی مثــل زمیــن بــازی دارنــد توانســته 

ایــم فعالیــت خوبــی را داشــته باشــیم.
در راگبــی جــزو بهترین هــای کشــور هســتیم، در فلوربال 
ــابقه ای  ــن مس ــم، در آخری ــوم را داری ــا س ــای اول ت مقام ه

ــوم را  ــام س ــم مق ــرده ای ــرکت ک ــی ش ــاب کش ــه در طن ک
داریــم، در رشــته دارت زیــر ســاخت ها آمــاده شــده و اگــر 
ــد  ــام ده ــتری را انج ــت بیش ــان حمای اداره ورزش و جوان
مطــرح خواهیــم شــد، در ســد امنــد اســکی روی آب و جــت 
اســکی داریــم، در ورزش هــای هوایــی مثــل کایــت و ســقوط 
آزاد نســبتا خــوب هســتیم و ورزشــکارانمان صاحــب مقــام 

کشــوری هســتند.
در رشـــته های رزمـــی هـــم وضعیـــت خوبـــی داریـــم، 
ـــس  ـــک بوک ـــم، در کی ـــرده ای ـــروع ک ـــازه ش ـــپوکس را ت اس
واکـــو کـــه تنهـــا کیـــک بوکـــس رســـمی بیـــن المللـــی 
ـــت  ـــه دس ـــددی ب ـــای متع ـــان مقام ه ـــکاران م ـــت ورزش اس

ـــد. آورده ان

درمدتــیکــهبــهعنــوانرئیــسهیئــتقبــول
مســئولیتکــردهایــدهیئــتانجمنهــایورزشــی
اســتانچــهعملکــردیرابــهثبــترســاندهاســت؟

بنــده در ســال 89  را  انجمن هــای ورزشــی  هیئــت 
تشــکیل داده ام، در اوایــل تاســیس هیئــت ماشــینم دفتــر 
ــن ده  ــود و در ای هیئــت و شــماره تلفنــم شــماره هیئــت ب
ــی  ــل قبول ــرفت قاب ــم پیش ــته ای ــبختانه توانس ــال خوش س
ــکی  ــی، اس ــل راگب ــته های مث ــه رش ــیم. البت ــته باش داش
روی آب و ســپکتاکرا قبــل از تشــکیل هیئــت هــم فعالیــت 
ــن  ــت ای ــرای فعالی ــه را ب ــتیم زمین ــا توانس ــتند و م داش
ورزش هــا ســازمان یافتــه تــر کنیــم و یکســری از رشــته ها 
مثــل پاراموتــور، جــت اســکی و فلوربــال و رشــته های 
دیگــری کــه هســتند بــا مــا شــروع بــه فعالیــت کــرده انــد.

آیــاازســویفدراســیونویــاهیئــتبرنامــهای
بــرایرشــدوتوســعهایــنرشــتههایورزشــیدر
بیــنعمومیــتمــردمدرنظــرگرفتــهشــدهاســت؟

وجــود  محدودیت هــای  مــا  ورزشــی  رشــته های  در 
دارد، بعضــی از رشــته های ورزشــی مــورد اســتقبال عمــوم 
ــه شــدت ســخت شــده  ــا ب ــوازم آن ه ــه ل ــا تهی هســتند ام
ــای  ــم کالس ه ــم گرفتی ــا تصمی ــتا م ــن راس ــه در همی ک
ــته ها  ــی از رش ــت برخ ــرای فعالی ــی ب ــری و توجیه مربیگ
برگــزار کنیــم امــا وســایل و لــوازم مربــوط بــه آن در 
ــوازم  ــم ل ــرای بعضــی از رشــته ها ه ــود، ب ــازار موجــود نب ب
وجــود دارد امــا اســتاندارد نیســت، بــرای مثــال امــروز اگــر 

بخواهیــم فوتبــال دســتی اســتاندارد تهیــه کنیــم نزدیــک 
20 میلیــون تومــان هزینــه دارد یــا اگــر شــخصی بخواهــد 
در پاراگالیــدر فعالیــت کنــد بایــد حــدود 45 میلیــون 

ــد. ــه نمای ــان هزین توم
ــوپ ســپکتاکرا هــم وابســته  ــوازم مثــل ت در بعضــی از ل
ــر اســتفاده  ــا در اث ــر این ه ــه اگ ــه فدراســیون هســتیم ک ب
از بیــن برونــد بایــد تــا موعــد مقــرر و ســهمیه بعــدی صبــر 
ــی  ــرای عموم ــم ب ــم کــه اگــر بخواهی ــم. پــس می بینی کنی
تــر شــدن برخــی از رشــته ها تــالش کنیــم بیهــوده خواهــد 

بــود.

ــی ــهکارهای ــوقچ ــوازمف ــهل ــوستهی درخص
ــت؟ ــدهاس ــامش انج

ــده  ــوازم، وارد کنن ــردن ل ــا وارد ک ــد ی در خصــوص تولی
ــم  ــه ه ــد ک ــکاری می کن ــول هم ــی قب ــول درصورت محص
تعــداد زیــادی از ســوی مــا درخواســت شــود و هــم مســائل 
مالــی ابتــدا پرداخــت شــود و در بحــث تولیــد، نزدیــک 200 
میلیــون تومــان فقــط قالــب یــک وســیله تولیــدی هزینــه 

بــر اســت کــه ایــن شــرایط از تــوان مــا خــارج اســت.

ــر ــیب مســائلومشــکالتموجــودچــهتاثیرات
عملکــردهیئــتانجمنهــایورزشــیایجــاد
ــت ــهمدیری ــلراچگون ــنعوام ــتوای ــردهاس ک

؟ میکنیــد
مــا در بســیاری از رشــته ها اجبــارا بــه یــک یــا دو تیــم 
ــال  ــر س ــم، ه ــده ای ــعه بازمان ــم و از توس ــده ای محــدود ش
ــور  ــئولین کش ــا مس ــائل ب ــن مس ــیون ای ــع فدراس در مجم
مطــرح می شــود و مســئله ایــن اســت کــه مســئولین 
ــه رشــته های موجــود هــم  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب کشــوری ب
ــز  ــت توریســم نی ــم در صنع ــرح و جــذاب هســتند و ه مف
تاثیــر گــذار می باشــند بایــد فکــری بــرای تهیــه ایــن اقــالم 

ــد. ورزشــی نماین
حــل ایــن مشــکالت عمــده بــرای هیئــت بســیار مشــکل 
اســت و همانطــور کــه اشــاره کــردم مــا بــا تولیــد کننده هــا 
ــه  ــتلزم هزین ــر مس ــن ام ــا ای ــم منته ــت کردی ــم صحب ه
هایــی می باشــد کــه از عهــده هیئــت خــارج می بشــد 
ــا  ــته های م ــا رش ــود ت ــث می ش ــل باع ــن عوام ــه ای وهم

ــد. ــناخته بمانن ناش

ــتههای ــعهرش ــرایتوس ــتاوب ــنراس درهمی
ــای ــتانجمنه ــاوتهیئ ــذابومتف ــیج ورزش
ــر ــکاریرادرنظ ــاراه ــنهادی ــاپیش ــیآی ورزش

ــد؟ داری
ــکتبال را  ــا بس ــال ی ــل والیب ــی مث ــته های پرمخاطب رش
ــی  ــن اختصاص ــکان تمری ــر م ــا اگ ــد، این ه ــر بگیری در نظ
و  عالقمنــدان  باشــند  نداشــته  اختیــار  در  را  ثابتــی  و 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــان کاه ــول زم ــان در ط ورزشکارانش

بــه نظــر مــن اداره کل ورزش و جوانــان بیشــتر می توانــد در 
کنــار مــا بــوده و بــه مــا کمــک کنــد بــا ایــن کــه یکســری از 
قوانیــن دســت و پــا گیــر بــوده و حــوزه فعالیــت مــا و خــود ادره 
کل را محــدود کــرده اســت مثــل مــاده 88 و نحــوه واگــذاری 
ــه هیئت هــای ورزشــی کــه مــا در ایــن صــورت در  ســالن ها ب
ــرار  ــاف ق ــورد اجه ــک رشــته ای م ــای ت ــا هیئت ه مقایســه ب
می گیریــم، بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی رشــته های موجــود در 
هیئــت مــا، اگــر بخواهیــم از یــک ســالن ورزشــی درآمــد زایــی 

داشــته باشــیم از ارائــه خدمــات بــاز می مانیــم.
بــه نظــر مــن می رســد در اختیــار  راهــکاری کــه 
ــرای  ــوره ب ــد منظ ــی چن ــالن اختصاص ــک س ــرار دادن ی ق
انجمن هــای ورزشــی حداقــل در مرکــز اســتان می باشــد تــا 
اوال بتوانیــم بــرای ورزش هــای موجــود و محــل فعالیــت آن ها 
ــی دشــته باشــیم. ــد زای ــم و هــم در آم اطــالع رســانی کنی

درآخراگرمطلبخاصیدارید،بفرمائید.
ــرای مــا وجــود دارد  یکــی از مشــکالت عمــده ای کــه ب
ایــن اســت کــه اغلــب در حــال جــذب نفــرات جدیــد و از 
ــر مکان هــای  ــه خاطــر تغیی ــرات قدیمــی ب دســت دادن نف
ورزشــی هســتیم در حالــی کــه از بیــن 20 رشــته ای کــه 
زیــر نظــر انجمن هــای ورزشــی فعالیــت می کننــد، 5 
ــزوم  ــن موضــوع بیانگــر ل رشــته المپیکــی وجــود دارد و ای
ــی بیشــتر  ــع مال ــار داشــتن مناب ــف و دراختی ــه مضاع توج

هیئــت می باشــد.
در کل کشــور انجمن هــای ورزشــی مــورد اجهــاف قــرار 
گرفتــه اســت و بــا ایــن کــه فدراســیون تاکنــون از اســتان 
ــه ســایر اســتان ها داشــته  ــت بیشــتری نســبت ب ــا حمای م
ــتر  ــم، در بیش ــکر نمای ــان تش ــا دارد از ایش ــه ج ــت ک اس
ــته  ــا 6 رش ــا 5 ی ــی ب ــای ورزش ــت انجمن ه ــتان ها هیئ اس

ــد.   ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــی ب ورزش

در مصاحبه اختصاصی با رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان مطرح شد:

کمبود امکانات سخت افزاری اصلی ترین عامل عدم توسعه انجمن های ورزشی است
سید حسین زینالی

هوشـــنگ ســـروش، رئیـــس هیئـــت انجمن هـــای ورزشـــی 
بازنشســـته  ســـرهنگ  و  شـــرقی  آذربایجـــان  اســـتان 
ــتی  ــود سرپرسـ ــی خـ ــی، رزمـ ــوابق ورزشـ ــش در سـ ارتـ
افســـری  دانشـــکده  موانـــع  مســـئول  و  کوهنـــوردی 
ـــی  ـــب قهرمان ـــام نائ ـــران و مق ـــامی ای ـــوری اس ـــش جمه ارت
مســـابقات ارتـــش در رشـــته جـــودو را در کارنامـــه خـــود 
ــرف  ــکی، رزم در بـ ــازی، اسـ ــر بـ ــای چتـ دارد، وی دوره هـ
ــدازی  ــی و داور تیرانـ ــده و مربـ ــقوط آزاد را گذرانـ و سـ
و خلبـــان پاراگایـــدر می باشـــد. ســـرهنگ ســـروش در 
انجمن هـــای  هیئـــت  تشـــکیل  از  بعـــد  و  قبـــل  دوران 
ـــت  ـــه فعالی ـــی مربوط ـــته های ورزش ـــب رش ـــی در اغل ورزش
ـــر  ـــت سرپرســـتی آن را ب ـــان تاســـیس هیئ داشـــته و از زم

ــده دارد. عهـ
ـــع  ـــزاری و مناب ـــخت اف ـــات س ـــود امکان ـــه کمب ـــه ب ـــا توج وی ب
مالـــی هیئـــت معتقـــد اســـت کـــه انجمن هـــای ورزشـــی 
بیشـــتر بایـــد مـــورد توجـــه مســـئولین زیربـــط قـــرار گیـــرد 
ــا  ــه ای را بـ ــوی صمیمانـ ــت و گـ ــتا گفـ ــن راسـ ــه در همیـ کـ
ایشـــان انجـــام داده ایـــم و ماحصـــل آن را تقدیـــم مخاطبیـــن 

می نمائیـــم.
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اوقات شرعی شهر تبریز

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
یــک  روزانــه  فــروش  مجلــس  محاســبات 
ــا قیمــت  میلیــون و ۵00 هــزار بشــکه نفــت ب
۵۴ دالر را رقــم مناســبی بــرای بودجــه ســال 

ــرد.  ــوان ک ــده عن آین
مهــرداد  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
مناســب  قیمــت  درخصــوص  بائوج الهوتــی 
ــت:  روال  ــده، گف ــال آین ــه س ــت در بودج نف
همیشــگی میــزان فــروش نفــت در قانــون 
ــون و  ــاالی دو میلی ــروش ب ــاالنه، ف ــه س بودج
۵00 هــزار بشــکه بــود امــا ســال گذشــته بــه 
ــروش  ــه ف ــون بودج ــا، در قان ــل تحریم ه دلی
ــت در  ــکه نف ــزار بش ــون و ۵00 ه ــک میلی ی

ــد. ــه ش ــر گرفت نظ
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس شــورای 
ــکه  ــزار بش ــون و ۵00 ه ــک میلی ــامی ی اس
ــال  ــون س ــت ۵۴ دالر را همچ ــا قیم ــت ب نف
ــرای فــروش نفــت در  جــاری عــدد مناســبی ب

ــده دانســت. ســال آین

کسریفروشنفتباتکنرخیکردن
قیمتارزبرطرفشود

عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
تاکیـــد  همچنیـــن  مجلـــس  محاســـبات 
ـــت  ـــرخ داش ـــاری دون ـــال ج ـــرد: ارز در س ک
بدیـــن صـــورت کـــه 1۴میلیـــارد دالر بـــه 

ــا ارز ۴200  ــی بـ ــای اساسـ ــد کاالهـ خریـ
ـــرخ  ـــک ن ـــد و ی ـــاص داده ش ـــی اختص تومان
ـــی« در  ـــوان »نیمای ـــا عن ـــرای ارز ب ـــر ب دیگ
نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود در حالـــی کـــه 
پیش بینـــی  نرخـــی  یـــک  را  ارز  بایـــد 
کـــرد  تـــا بتـــوان از طریـــق نـــرخ ارز، 
تفـــاوت کســـری بودجـــه را کـــه ناشـــی از 
کاهـــش فـــروش نفـــت بـــوده پوشـــش داد 
ــی از  ــا ناشـ ــری درآمدهـ ــع کسـ و در واقـ
ــون و  ــت از  دو میلیـ ــروش نفـ ــش فـ کاهـ
ــه یـــک میلیـــون و  ــزار بشـــکه بـ ۵00  هـ
ــزار بشـــکه از ایـــن طریـــق  بایـــد  ۵00هـ

برطـــرف شـــود.

 بائوج  الهوتی؛

فروش نفت در بودجه ٩٩، 
وزیـر امـور اقتصادی و دارایی با اشـاره به اینکه روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بسته شود

شـرایط اقتصـادی کشـور رو بـه بهبـودی اسـت، 
گفـت: هنـوز به نقطـه مطلوب نرسـیده ایم.

بـه گـزارش مهـر، فرهـاد دژپسـند، در همایش 
اقتصـادی  تسـهیلگران  دوره  سـومین  »آمـوزش 
و اجتماعـی بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان 
از  یکـی  داشـت:  اظهـار  )ره(«  امـام  حضـرت 
بحث هایی که امروز با آن مواجه هسـتیم، شـرایط 
اقتصـادی ایـران اسـت. برخی متغیرها وجـود دارد 
و بیـکاری و تـورم از جملـه متغیرهایـی اسـت که 
باعـث شـده گروه هـای رقیب بـه آن توجـه کنند.

وی ادامـه داد: سـال گذشـته مهمترین اتفاقی 
کـه رخ داد، آغـاز تحریم هـا بـود البتـه تحریـم 
سال هاسـت کـه اجـرا می شـود امـا ایـن تحریـم 
یکجانبه بود و آمریکا سـعی کـرد تحریم یکجانبه 
را بـه تحریمـی گسـترده تبدیـل کند و به سـران 
کشـورها گفتـه بـود کـه سـه ماه بـا مـا همکاری 
کنیـد تـا رژیـم ایـران عـوض شـود. جای سـؤال 
اسـت کـه با چـه اعتمادی ایـن موضـوع را مطرح 
کـرده بـود، چـرا کـه ایران کشـوری نیسـت که با 
ایـن بادها بلرزد. آمریکا احسـاس می کـرد مردم از 
نظر معیشـت در فشار هسـتند و اگر مشکاتشان 
بیشـتر شـود، شـکاف میان دولت و مردم بیشـتر 

خواهـد شـد؛ درحالی کـه این گونه نشـد.
وزیـر امـور اقتصادی و دارایی با اشـاره به اینکه 
توانمندسـازی بایـد سـرلوحه کارهـا قـرار گیـرد، 
افـزود: بایـد بـرای آمـوزش و تخصیـص منابع در 
جهـت توانمندسـازی افراد اقدام شـود کـه آنها با 
اعتمـاد بـه نفس بتوانند شـغلی را انتخـاب کنند.

دژپسـند گفـت: اسـتراتژی مـا باید این باشـد 
کـه بـه جـای توزیـع کاال و پرداخـت نقـدی بـه 
نیازمنـدان، باعـث افزایـش اعتمـاد به نفـس آنها 
شـویم و ابزارهـای الزم را بـرای توانمندسـازی در 

اختیارشـان قـرار دهیم.
وی بیـان کـرد: توانمندسـازی امـروز نسـبت 
بـه گذشـته متفـاوت شـده چـرا کـه ابزارهـای 
تولیـد همان هایـی نیسـتند کـه بتـوان بـا فروش 
آن تأمیـن مالـی کـرد به همیـن دلیـل نهادهای 

حامـی بایـد ورود پیـدا کننـد.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره بـه 
اینکـه باید بنیاد برکت از طریـق آموزش و تأمین 

منابـع در جهـت توانمندسـازی و ایجـاد اشـتغال 
اقـدام  کنـد، گفـت: در ایـن راسـتا بایـد بنیـاد 
برکـت بـا تأمیـن بخشـی از منابـع، از هدررفـت 
منابـع جلوگیری کـرده و اجازه دهـد فرد خودش 
از  این گونـه  کنـد؛  تأمیـن  را  منابـع  از  بخشـی 

هدررفـت منابـع جلوگیـری خواهـد شـد.
دژپسـند بـه ایجاد زیرسـاخت های الزم اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: حکومـت نیـز بایـد بـرای 
مقوله اشـتغال و توانمندسـازی تبدیـل به جریان 
شـود و زیرسـاخت ها را اصـاح کنـد؛ در حـال 
حاضـر نیـز از طریـق ایجاد شـهرک های صنعتی، 
باعـث  مـوارد  ایـن  کـه  شـده  انجـام  اقداماتـی 

مهاجـرت معکـوس می شـود.
وی ادامـه داد: اقـدام بنیـاد برکـت در زمینـه 
الزم  تقـدس  از  هـم  توانمندسـازی  و  اشـتغال 
برخوردار اسـت و هم توجیه اقتصادی و اجتماعی 
دارد، عـاوه بر این، مایه بقاء جمهوری اسـامی و 

پایـداری و مانـدگاری آن می شـود.
وزیـر امـور اقتصادی و دارایی با اشـاره به اینکه 
شـرایط اقتصـادی کشـور رو بـه بهبـودی اسـت، 
گفـت: هنـوز به نقطـه مطلـوب نرسـیده ایم اما با 
شـرایطی کـه تحریم هـا بـرای مـا ایجـاد کـرده، 
توانسـتیم روی پـای خـود بایسـتیم بـه طـوری 
کـه در حـوزه غیرنفتی در هفت ماهه اول امسـال 
2۴.۵ میلیـارد دالر صـادرات داشـتیم. همچنیـن 
واردات مـا سـه درصـد و واردات کاالهای اساسـی 

نیـز 22 درصد رشـد داشـته اسـت.
وزیـر امـور اقتصادی و دارایی تأکید کـرد: در حوزه 
اشتغال تابستان امسـال نسبت به سال گذشته 8۴0 
هزار شـغل ثابت ایجاد شد. همچنین سرمایه گذاری 

خارجی نیز 20 درصد رشـد داشـته است.
وی گفـت: از سـال ۹0 تاکنـون فقط دو سـال 
آنکـه  بـرای  و  بـوده  مثبـت  مـا  سـرمایه گذاری 
اشـتغال پایدار شـکل گیرد و صـادرات نیز متنوع 
شـود، بایـد سـرمایه گذاری و تولیـد را افزایـش 

دهیـم تـا به پایـداری اشـتغال برسـیم.
دژپسـند بیان کرد: ایجاد بنگاه های متوسـط و 
کوچـک، واحدهـای زیر 10 نفر و پایـداری آن نیز 
تعیین کننـده اسـت و ایـن موضوع در کشـورهای 
دیگـر جـواب داده اسـت و بایـد بـا ایـن دیـدگاه 
در خصـوص ایجـاد اشـتغال اقـدام کنیـم کـه به 
دنبـال آن تولیـد و صـادرات نیز بیشـتر می شـود 
و می توانیـم تولیـدات را بـا ایجاد بسـته بندی های 

مـدرن صـادر کنیم.
بـه گفتـه وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی، بنیاد 
برکـت نبایـد خـودش را درگیر تصدی هـای مالی 

کنـد و نهـاد مالی ایجـاد نکند.
وی بــه اقــدام تســهیلگران اشــاره کــرد و گفت: 
بــا اســتفاده از ابزارهــای مــدرن، تســهیلگران 
می تواننــد روســتاهای بیشــتری را تحــت پوشــش 
قــرار دهنــد و بــا آموزش هــای غیرحضــوری، 

ــد. ــترش دهن ــود را گس ــای خ فعالیت ه

وزیر اقتصاد:

شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است

 جناب سرهنگ رمضان الهوردیان 
   فرمانده محترم انتظامی شهرستان مراغه

خدمــت بــی منــت بــه مردمــی شــریف، نجیــب و ارزش مــدار که از 
حریــم آرمان هــای انقــاب اســامی و والیــت بــه زیبایــی حراســت 
می کننــد، نعمتــی اســت کــه فقــط شایســتگان، بــه خادمــی چنیــن 
مردمــی نائــل می گردنــد انتصــاب جنابعالــی را بــه ســمت فرمانــده 

انتظامــی شهرســتان مراغــه تبریــک عــرض می نماییــم.
از خداونــد متعــال توفیــق خدمــت صادقانــه شــما را در ایــن 

مســئولیت خطیــر خواســتارم.

 مهندس سید وحید صفوی


