
سه شنبه 21 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 610 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

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

دولت با تمام توان در خدمت 
زلزله زدگان آذربایجان شرقی است

وزیر راه و شهرسازی: 

صدور پروانه ساخت طرح ملی
مسکن در بافت فرسوده رایگان است

با رای دیوان عدالت اداری؛

خبر خوش برای 
بازنشسته ها

چادرهای زلزله زدگان باید در محیط امن نصب شوند
آواربرداری روستاهای زلزله زده به زودی به پایان می رسد

توانسته ایم در بسیاری از استان ها زمین های مورد نیاز را آماده کنیم

درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه می شود

معرفی ۲۰هزار متقاضی به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت بافت فرسوده

کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد

شناسایی متقاضیان واقعی و روش های واگذاری زمین متفاوت است

 قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

معادل نصف بودجه کل کشور 
معوقات مالیاتی داریم

انقالب اسالمی ایده جدید 
حکمرانی معرفی کرد

 بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی در 
برگزاری انتخابات مشارکت دارند

طوالنی شدن اجرای پروژه انتقال 
آب ارس به دشت تبریز

مردم با تنگناهای  معیشتی 
 مواجه اند 

رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه مســئله 
فســاد بــرای همــه رنــج آور شــده اســت، گفــت: 
رونــد  نمی توانــد  حاشیه ســازی  هیچ گونــه 
مبــارزه دســتگاه قضایــی بــا فســاد را کنــد یــا 
متوقــف کنــد و مــا مصمم تــر از گذشــته، ایــن 

ــم.  ــه می دهی ــیر را ادام مس
ـــت اهلل ســـیدابراهیم  ـــزارش تســـنیم؛ آی ـــه گ ب
قـــوه  شـــورای عالی  جلســـه  در  رئیســـی 
قضاییـــه بـــا تبریـــک ایـــام والدت باســـعادت 
ـــادق)ع(،  ـــر ص ـــام جعف ـــرم)ص( و ام ـــر اک پیامب
ـــی مکـــرم  ـــدس نب ـــو وجـــود مق وحـــدت در پرت
اســـام)ص( را وحدتـــی راهبـــردی دانســـت کـــه 
جمهـــوری اســـامی از ابتـــدا بـــر آن تأکیـــد 
ـــدت  ـــن وح ـــرد: ای ـــح ک ـــت و تصری ـــرده اس ک
نه تنهـــا بیـــن شـــیعه و ســـنی بلکـــه بیـــن 
فرهنگ هـــا  و  گویش هـــا  اقـــوام،  همـــه 
ـــه  ـــن هم ـــدت بی ـــروز وح ـــت و ام ـــرح اس مط

ــم. ــروری می دانیـ ــری ضـ ــار را امـ اقشـ
اینکــه  بیــان  بــا  رئیــس قــوه قضاییــه 
در  همــواره  اســتعمارگران  و  دشــمنان 
ــامی  ــت اس ــان ام ــه می ــخ از تفرق ــول تاری ط
سوءاســتفاده کرده انــد، ادامــه داد: از جملــه 
اخیــر،  ســالهای  در  دشــمنان  تاش هــای 
ایجــاد تفرقــه در امــت اســامی و سوءاســتفاده 
ــش  ــروز بیــش و پی ــذا ام ــوده اســت؛ ل از آن ب
از گذشــته، امــت اســامی ضــرورت وحــدت را 

ــت. ــه اس متوج
رئیســی بــا اشــاره بــه تأکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری دربــاره تقریــب و نزدیکــی 
ــر  ــن ام ــلمان، ای ــای مس ــا و ملته ــن دولته بی

ــزود:  ــت و اف ــر دانس ــی اجتناب ناپذی را ضرورت
امــروز هرکــس دانســته یــا نادانســته، خواســته 
ــد، در  ــدت را مخــدوش کن ــته، وح ــا ناخواس ی
جهــت راهبــرد دشــمن حرکــت کــرده اســت.

ــا ابـــراز اینکـــه  رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـ
پرچمـــداری وحـــدت توســـط جمهـــوری 
اســـامی باعـــث عصبانیـــت دشـــمنان شـــده 
ــیاری از  ــروز بسـ ــرد: امـ ــار کـ ــت، اظهـ اسـ
ملتهـــا و مـــردم مســـلمان متوجـــه ضـــرورت 
شـــده اند.  دشـــمن  شـــناخت  و  وحـــدت 
امیدواریـــم ایـــن انســـجام و وحـــدت، روز 
بـــه روز افزایـــش یابـــد و ایجـــاد فرقه هـــای 
دست ســـاخته دشـــمن در جامعـــه اســـامی 
بـــه حاشـــیه بـــرود تـــا امـــت اســـامی بـــا 
ــداف  ــت اهـ ــی در جهـ ــدت و یکپارچگـ وحـ

ــردارد. ــود گام بـ ــای خـ ــد و آرمانهـ بلنـ
ــخنان  ــری از سـ ــش دیگـ ــی در بخـ رئیسـ
ـــی  ـــه ای اساس ـــاد را نکت ـــا فس ـــارزه ب ـــود، مب خ
ـــان  ـــت و خاطرنش ـــامی دانس ـــام اس ـــرای نظ ب
ـــود  ـــام وج ـــا فســـاد در ذات نظ ـــارزه ب ـــرد: مب ک
دغدغـــه  نمی توانـــد  هیچ کـــس  و  دارد 
ـــا  ـــد ام ـــته باش ـــور را داش ـــام و کش ـــردم، نظ م
ـــد. ـــته باش ـــاد را نداش ـــا فس ـــارزه ب ـــه مب دغدغ

رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــا تذکـــر اینکـــه 
مبـــارزه بـــا فســـاد یـــک اصـــل و ضـــرورت 
اســـت، تصریـــح کـــرد: امـــروز به برکـــت 
ـــم  ـــام معظ ـــای مق ـــهیدان و هدایته ـــون ش خ
ـــته  ـــاد برافراش ـــا فس ـــارزه ب ـــم مب ـــری، پرچ رهب
ـــی اســـت  ـــًا همگان ـــوع کام ـــک موض ـــده و ی ش
ـــه همـــه بخشـــها و آحـــاد مـــردم  ـــوط ب کـــه مرب

ـــه  ـــر ب ـــام مدی ـــه ن ـــروز ب ـــس ام ـــر ک ـــت؛ ه اس
مـــردم خدمتگـــزاری می کنـــد بایـــد بدانـــد 
توقـــع مـــردم از همـــه دســـتگاهها، ادارات و 
ســـازمانها، ســـامت نظـــام اداری و خدمـــت 

ـــت. ـــاد اس ـــا فس ـــارزه ب ـــائبه و مب ـــدون ش ب
رئیســـی بـــا ابـــراز اینکـــه مســـئله فســـاد 
بـــرای همـــه رنـــج آور شـــده اســـت، تأکیـــد 
اســـت  مصمـــم  قضـــا  دســـتگاه  کـــرد: 
ــه  ــد و هیچ گونـ ــال کنـ ــد را دنبـ ــن رونـ ایـ
ـــرد؛  ـــد ک ـــار نخواه ـــا را گرفت ـــازی، م حاشیه س
ـــت و  ـــد داش ـــاز نخواه ـــاد ب ـــا فس ـــارزه ب از مب
ـــد  ـــد نخواه ـــی را کن ـــتگاه قضای ـــد کار دس رون
کـــرد؛ مـــا مصمم تـــر از همیشـــه به صـــورت 
قاطعانـــه بـــا فســـاد مبـــارزه می کنیـــم و 
ــود  ــات خـ ــان اقدامـ ــز در جریـ ــردم را نیـ مـ
ـــارکت  ـــم مش ـــرا معتقدی ـــم داد زی ـــرار خواهی ق
ـــه  ـــن زمین ـــردم در ای ـــئولیت م ـــاس مس و احس

بســـیار مهـــم اســـت.
ــری  ــش دیگ ــه در بخ ــوه قضایی ــس ق رئی
از  قدردانــی  ضمــن  خــود،  ســخنان  از 
برگزارکننــدگان همایــش دادســتانهای سراســر 
اجــرای  در  را  همایــش  ایــن  اثــر  کشــور، 

دانســت. آن  مباحــث 
رئیســی همچنیــن دســتور داد تغییــرات 
ــا  ــامی ی ــازات اس ــون مج ــاز در قان ــورد نی م
آییــن دادرســی کیفــری، هرچــه ســریع تر 
ــورای  ــس ش ــه مجل ــی، ب ــک کار انقاب ــا ی و ب

ــود. ــام ش ــامی اع اس
ــام  ــت االس ــزارش، حج ــن گ ــاس ای براس
ــوه  ــی ق ــاون فرهنگ ــی مع ــلمین صادق و المس
ــک  ــر مســجد، ی ــه از اجــرای طــرح »ه قضایی
حقوقــدان« بــا محوریــت بســیج حقوقدانــان و 
ــرای  ــزار مســجد در کــرج ب اعــام آمادگــی ه

ــر داد. ــن طــرح خب ــرای ای اج
همچنیــن دکتــر محمدجــواد الریجانــی 
ــی از  ــز گزارش ــر نی ــوق بش ــتاد حق ــس س رئی
حضــور جمهــوری اســامی در مجمــع عمومــی 
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل ارائــه داد 
ــوع  ــت در مجم ــن نشس ــا در ای ــت: فض و گف
مثبــت بــود و گــزارش منّقــح و کاملــی از 
ــد. ــه ش ــور ارائ ــر در کش ــوق بش ــت حق وضعی

براســاس ایــن گــزارش، ادامــه بحــث و 
بررســی در خصــوص اصــاح مــوادی از قانــون 
آییــن دادرســی کیفــری در دســتور کار امــروز 
مســئوالن قضایــی قــرار داشــت کــه مــواردی از 

ــب رســید. ــه تصوی آن ب

رئیسی:

 فساد رنج آور شده است؛ 
در مبارزه با »فساد« گرفتار حاشیه سازی ها نمی شویم

اولویت امدادرسانی در زمین لرزه آذربایجان شرقی با ساکنان مستقر در روستاهاست
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ــا  ــرات در رابطــه ب ســخنگوی ســازمان تعزی
پرونــده جدیــد شــبنم نعمــت زاده توضیحاتــی 

ارائــه داد.
ــی  ــر رایگان ــید یاس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
کشــف انبارهــای جدیــد دارو از شــبنم نعمــت 
زاده، آیــا ایــن فــرد در ســازمان تعزیــرات هــم 
پرونــده دارد؟گفــت: ابتــدا در تعزیــرات اســتان 
ــود امــا وی  ــده ای تشــکیل شــده ب البــرز پرون

ــدارد. ــده ای ن ــرات پرون ــون در تعزی اکن
وی افــزود: امــا بــا توجــه بــه ارزش انبارهــای 
مکشــوفه و مبلــغ پرونــده، رســیدگی بــه آن در 

ــرات نبود. صاحیــت تعزی
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی 
در خصــوص ارزش مالــی انبارهــای جدیــد 
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب مکشــوفه از نعمــت زاده گف
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــا بی ــه ارزش انباره اینک
ــرات حســب  ــود، تعزی ــان ب ــون توم و ۶۶۰میلی

ــت. ــیدگی نداش ــت رس ــون صاحی قان
رایگانــی ادامــه داد: طبــق قانــون رســیدگی 
بــاالی ۱۰ میلیــون در  بــه پرونــده هــای 
صاحیــت تعزیــرات نیســت و بــه همیــن  
دلیــل پرونــده بــه دادســرا ارســال شــده اســت.

ــود کــه آخریــن جلســه  ــان مــاه ب ششــم آب
ــت  ــبنم نعم ــات ش ــه اتهام ــیدگی ب دادگاه رس

ــزار شــد. زاده برگ

ــه  ــان جلس ــام در پای ــعودی مق ــی مس قاض
ــبنم  ــات ش ــه اتهام ــیدگی ب ــم دادگاه رس شش
ــور گفــت:  نعمــت زاده و احمدرضــا لشــگری پ
ــم  ــت و خت ــه اس ــن جلس ــه آخری ــن جلس ای

ــود. ــی ش ــام م ــیدگی اع رس
ــت  ــان مهل ــان و وکایش ــزود: متهم وی اف
ــود  ــح خ ــه ای بــرای ارســال لوای ــک هفت ی
ــد البتــه متهمــان در نظــر داشــته باشــند  دارن

ــد. ــام کنن ــت اع ــا صداق ــب را ب ــه مطال ک
قاضــی مســعودی مقــام تصریــح کــرد: پــس 

از پایــان یــک هفتــه، قضــات وارد شــور شــده و 
رأی در مهلــت قانونــی صــادر مــی شــود.

شــبنم نعمــت زاده فرزنــد محمدرضــا متهــم 
ــارکت در  ــام مش ــه اته ــده ب ــف اول پرون ردی
اخــال عمــده از طریــق اخــال در توزیــع 
ــزار  ــک ه ــغ ی ــه مبل ــی دارو ب ــاج عموم مایحت
و ۸۵۰ میلیــارد و ۱۴۸ میلیــون و ۳۷۹ هــزار و 
۵۹۹ ریــال بــا علــم بــه موثــر بــودن در ضربــه 
ــه نظــام جمهــوری اســامی، مشــارکت  زدن ب
در تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع بــه 

ــتفاده  ــوء اس ــده و س ــر ش ــغ ذک ــان مبل هم
ــارکت  ــده، مش ــض ش ــاز تعوی ــواز و امتی از ج
در اخــال نظــام دارویــی کشــور، فعالیــت 
ــی در اســتان البــرز  غیرمجــاز در شــبکه داروی
بــدون مجــوز وزارت بهداشــت و نگهــداری 
غیرمجــاز دارو بــدون تشــریفات قانونــی در 

ــت. ــت اس ــاق بازداش ــم قاچ حک
لشــگری  احمدرضــا  دوم  ردیــف  متهــم 
ــه اتهــام مشــارکت در  ــد هوشــنگ ب ــور فرزن پ
اخــال عمــده از طریــق اخــال در توزیــع 
ــزار و ۸۵۰  ــک ه ــغ ی ــه مبل ــاج دارو ب مایحت
ــزار و ۵۹۹  ــون و ۳۷۹ ه ــارد و ۱۴۸ میلی میلی
ــات در  ــودن اقدام ــر ب ــه موث ــم ب ــا عل ــال ب ری
ضربــه بــه نظــام جمهــوری اســامی، مشــارکت 
در تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع بــا 
سواســتفاده از امتیــاز تفویــض شــده، مشــارکت 
ــی  ــد داروی ــع و تولی ــام توزی ــال در نظ در اخ
کشــور بــه لحــاظ عجــز از تودیــع وثیقــه 

ــت. ــت اس بازداش
شــرکت توســعه دارویــی رســا بــا مدیرعاملی 
لشــگری پــور و ریاســت هیئــت مدیــره ای 
ــارکت در  ــه مش ــم ب ــت زاده مته ــبنم نعم ش
اخــال عمــده در نظــام اقتصــادی کشــور 
ــاج  ــع مایحت ــام توزی ــال در نظ ــق اخ از طری
عمومــی دارو بــه مبلــغ یــک هــزار و ۸۵۰ 
ــزار و ۵۹۹  ــون و ۳۷۹ ه ــارد و ۱۴۸ میلی میلی
ــق  ــده از طری ــال عم ــارکت در اخ ــال، مش ری
ــار  ــاد انحص ــرای ایج ــع دارو ب ــال در توزی اخ
دارو در کشــور، مشــارکت در تحصیــل مــال از 
طریــق نامشــروع بــه مبلــغ یــک هــزار و ۸۵۰ 
ــزار و ۵۹۹  ــون و ۳۷۹ ه ــارد و ۱۴۸ میلی میلی
ــع  ــام توزی ــال در نظ ــارکت در اخ ــال، مش ری

ــت. ــور اس ــی کش داروی

عدم صالحیت تعزیرات در رسیدگی به 
پرونده جدید شبنم نعمت زاده

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا بیــان 
اینکــه انقــاب اســامی یــک ایــده جدیــد 
حکمرانــی را معرفــی کــرد، گفــت: انقــاب 
ــس  ــی و نف ــوت داخل ــس طاغ ــا نف ــامی ب اس
اســتکبار جهانــی و ســردادن شــعار »نــه شــرقی 
و نــه غربــی« تــاش کــرد کشــور را بــر اســاس 

ــد.  ــی اداره کن ــن اله فرامی
بــه گــزارش ایرنــا، سرلشــکر پاســدار »محمد 
باقــری« در نخســتین همایــش ملــی حکمرانــی 
اســامی در دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی برگــزار 
اســامی  حکمرانــی  داشــت:  اظهــار  شــد، 
ــوان  ــه عن ــی و ب ــم و اساس ــیار مه ــوع بس موض
گام نخســت اســت و امیــد داریــم کــه بتوانیــم 
ــیر  ــن مس ــم در ای ــب بتوانی ــوزش مناس ــا آم ب

ــت بیشــتری داشــته باشــیم. موفقی
وی بــا اشــاره بــه انــواع حکمرانی هــا در 
ــاهد  ــخ ش ــرد: در تاری ــان ک ــان بی ــخ جه تاری
ایــن  میــان  و  بوده ایــم  حکمرانی هــا  انــواع 
ــته؛  ــود داش ــیاری وج ــاوت بس ــا تف حکمرانی ه
امــا نقطــه مشــترک آنهــا ایــن اســت کــه ایــن 
حکمرانی هــا براســاس اوامــر الهــی نبــوده اســت. 
امــروز بــر همــه آشــکار شــده کــه حکمرانی هــای 
براســاس مکاتــب انســانی ماننــد سوسیالیســت و 

ــرد. ــی نمی ب ــه جای ــم راه ب لیبرالیس
باقــری بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی یــک 
ایــده جدیــد حکمرانــی را معرفــی کــرد، ادامــه 
ــرح  ــده را مط ــن ای ــی )ره( ای ــام خمین داد: ام
ــود  ــی می ش ــن اله ــاس فرامی ــه براس ــرد ک ک
یــک نــوع حکومــت الهــی را تشــکیل داد، 
ــی و  ــوت داخل ــا نفــس طاغ ــاب اســامی ب انق
نفــس اســتکبار جهانــی و ســردادن شــعار »نــه 
شــرقی و نــه غربــی« تــاش کــرد کشــور را بــر 

ــد. ــی اداره کن ــن اله اســاس فرامی

الهــی و  از فرامیــن  وی گفــت: اســتفاده 
مایــه  دســت  الهــی  آیــات  از  بهره بــرداری 
ــل  ــت کام ــا صح ــر ب ــه اگ ــت ک ــتی اس درس
صــورت گیــرد می توانــد موجــب رفــاه، آســایش 
ــار در  ملــت شــود. ایــن چنیــن حکمرانــی دو ب
صــدر اســام برقــرار شــد و بعــد از آن افــرادی 
ــره ای از  ــچ به ــه هی ــیدن ک ــت رس ــه حکوم ب

ــد. ــرده بودن ــام نب اس
باقــری قانــون مــداری را یکــی از اصــول 
ــت  ــی)ع( دانس ــام عل ــت ام ــی در حکوم اساس
ــدون  ــون حاکــم باشــد امــور ب و گفــت: اگــر قان
ــر حاصــل  فشــار پیــش مــی رود و نتیجــه زودت
مــی شــود. مســاله بعــد پاســخگویی مســئوالن 
ــئوالن  ــت، مس ــال اس ــد متع ــت و خداون ــه مل ب
بایــد خــود را مقابــل مــردم و خداونــد پاســخ گــو 
بداننــد و بــر عملکــرد خــود دقت داشــته باشــند.

سرلشــکر باقــری شــفافیت و مبــارزه بــا ســوء 
اســتفاده از قــدرت را از دیگــر اصــول حکمرانــی 
در اســام و حکومــت حضــرت علی )ع( دانســت 
و گفــت: عدالــت از اصــول اساســی در حکومــت 
امــام علــی )ع( بــود و ایشــان مــی فرمودنــد کــه 
ــان خــود کــرده  اگــر بیــت المــال را کابیــن زن
ــرم، عدالتــی  ــاز پــس مــی گی باشــید آنهــا را ب
ــی  ــت اســامی اســت و م ــوب حکوم ــه مطل ک
ــود،  ــردم ش ــدی م ــت من ــب رضای ــد موج توان
ــه خوبــی  آن چیــزی کــه چنــد وقتــی اســت ب
ــایند  ــه خوش ــد ک ــده، هرچن ــه ش ــش گرفت پی

عــده ای نباشــد.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه حضور مستشــاران 
ــا اشــاره  نظامــی پیــش از انقــاب در کشــور م
کــرد و گفــت: در جنــگ جهانــی دوم ارتــش بــه 
ــد و  ــته بودن ــان آن وابس ــه فرمانده ــل اینک دلی

ــر  ــی براب ــت وابســتگی نداشــتند مقاومت ــه مل ب
ــا  ــاب م ــد از انق ــا بع ــد، ام ــاوزان نکردن متج
انقــاب اســامی،  توطئــه هــای دشــمنان 
جنــگ تحمیلــی و بعــد از آن با تهدید مســتقیم 
آمریــکا مواجــه شــدیم، در کنــار آن بــا اقدامــات 
ــداد  ــه تع ــدیم ک ــه ش ــرور مواج ــن و ت منافقی
ــهادت  ــه ش ــا را ب ــریف م ــردم ش ــادی از م زی
رســاندند و بعــد از آن بــا تروریســم فــرا منطقــه 

ــم.   ــرو بودی ای روب
باقــری افــزود: انقــاب اســامی بــا همــه ایــن 
ــام  ــری ام ــا رهب ــم، ب ــه تحری ــدات و البت تهدی
خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری دشــمن را  
کیلومترهــا از مرزهــا دور کــرد و امــروز در حوزه 
دفاعــی ماننــد حــوزه موشــکی و مخابــرات 
ــرای گفتــن در ســطح  حــرف هــای بســیاری ب

منطقــه و جهــان داریــم.
ــای  ــای نیروه ــت ه ــه موفقی ــاره ب ــا اش وی ب
مســلح در حــوزه نبــرد، گفــت: نیروهــای مســلح 
مــا توانســتند روش هــای نبــرد بومــی را طراحــی 
ــی و  ــدرت اطاعات ــک ق ــن ی ــد و همچنی کنن
ــد کــه دشــمن را در عرصــه  امنیتــی ایجــاد کن

ــرو کنــد. ــا شکســت روب هــای مختلــف ب
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح تبعیــت از 
والیــت فقیــه و خــود بــاوری را از دالیــل پیروزی 
هــا و موفقیــت هــای ایــران اســامی در عرصــه 
ــا  ــت ه ــا از شکس ــزود: م ــت و اف ــی، دانس نظام
درس گرفتــه و موفقیــت هــا را گســترش داده و 
روش هــا را بــه دور از تعصــب اصــاح کــرده و بــه 
مــردم تکیــه داریــم و اینهــا موجــب پیــروزی و 
پیشــرفت عرصــه نظامــی و دفاعــی شــده اســت.

ــا  ــور ی ــچ کش ــه هی ــروز ب ــا ام ــزود: م وی اف
ــه خــود  ــی وابســته نیســتیم و کامــا ب ابرقدرت
متکــی هســتیم و اینهــا بخشــی از تجــارب 
ماســت، البتــه در عرصــه هــای مختلــف ماننــد 
سیاســت خارجــی، اقتصــادی و ... تجاربــی 
بســیار غنــی و ارزشــمندی بــه دســت آورده ایم 
کــه بایــد از آنهــا بهــره بــرداری و نقــاط ضعــف 

ــرد. ــت ک را تقوی
باقــری بــا اشــاره بــه بیانیــه گام دوم انقــاب 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــامی ک اس
بیانیــه گام  ابــاغ شــده اســت، گفــت: در 

ــاب  ــم انق ــر معظ ــامی، رهب ــاب اس دوم انق
ــاب و  ــده انق ــی و آین ــامی روش حکمران اس
نظــام اســامی را ترســیم کــرده انــد کــه در این 
مســیر تبعیــت از والیــت فقیــه و اســتقامت، راه 
رســیدن بــه موفقیــت اســت، ایشــان جوانــان را 
موتــور حرکــت انقــاب اســامی مــی داننــد، در 
بیانــات مقــام معظــم رهبــری نظــام آمــوزش و 
پــرورش و همــه دســتگاه هــای کــه در تربیــت 
ــد را خطــاب قــرار داده و  و آمــوزش نقــش دارن
بــر اهمیــت کار آنهــا تاکیــد کــرده انــد، آیــا می 
ــاس  ــر اس ــان را ب ــان م ــوزش جوان ــم آم خواهی
ســند وارداتــی عمــل کنیــم و یــا اصــول و 

ــی اســامی؟ مبان
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح تشــکیل 
ــروری   ــم و ض ــیار مه ــی را بس ــگاه حکمران دانش
دانســت و گفــت: آمــوزش حکمرانــی بــرای 
ــیار  ــاب اســامی بس ــت انق ــش رف ــده و پی آین
ــال  ــاب در ح ــل اول انق ــرا نس ــت زی ــم اس مه
کنــار رفتــن و روی کار آمــدن نســل هــای بعدی 
انقــاب هســتیم پــس بایــد تجــارب گرانبهــای 

ــه آنهــا منتقــل شــود. ســالهای گذشــته ب
ــی را  ــوم انســانی غرب وی بهــره منــدی از عل
مناســب پیشــرفت انقــاب اســامی ندانســت و 
گفــت: علــوم غربــی و بهره بــرداری از اســاتیدی 
ــه  ــامی ب ــری اس ــا ظاه ــی را ب ــوم غرب ــه عل ک
ــه  ــا را ب ــد م ــی توان ــد نم ــل کنن ــان منتق جوان
اهــداف بیانیــه گام دوم انقاب اســامی برســاند، 
پــس در ایــن مســیر بایــد هــدف را بلنــد گرفــت 
ــت و  ــا، اصــول مدیری ــن ســرفصل ه ــا تدوی و ب
ــه مســئوالن آموخــت. ــی اســامی را ب حکمران

دوران  کــردن  ســپری  باقــری  سرلشــکر 
ــه  ــرای هم ــامی را ب ــی اس ــت حکمران مدیری
ــی  ــه مســئولیت م ــی ب ــه تازگ ــه ب ــی ک مدیران
ــت:  ــت و گف ــروری دانس ــیار ض ــند را را بس رس
ــت  ــالی اس ــد س ــلح چن ــای مس ــا در نیروه م
ــه  ــی ب ــه تازگ ــه ب ــی ک ــوزش فرماندهان ــه آم ک
ــم  ــه ای ــش گرفت ــد را پی ــیده ان ــئولیت رس مس
ــیده  ــی رس ــوب و مطلب ــیار خ ــج بس ــه نتای و ب
ــود  ــی ش ــب م ــی موج ــن دوره آموزش ــم، ای ای
ــته  ــا گذش ــش از آنه ــه پی ــا آنچ ــان ب فرمانده

ــوند.  ــنا ش آش

سردار باقری: 

انقالب اسالمی ایده جدید 
حکمرانی معرفی کرد

ــت از  ــت: ممانع ــس گف ــی مجل ــت مل عضــو کمیســیون امنی
ــرژی  ــا یکــی از بازرســان آژانــس ان ادامــه فعالیــت و برخــورد ب

ــود.  ــررات NPT ب ــران طبــق مق ــی ای اتمــی حــق قانون
بــه گــزارش خانــه ملــت، حشــمت اهلل فاحت پیشــه، بــا 
اشــاره بــه اخــراج یکــی از بازرســان آژانــس بین  المللــی انــرژی 
اتمــی از ایــران، گفــت: بازرســی و نظــارت در قالــب پروتکل هــا 
انجــام می شــود بنابرایــن بازرســان آژانــس بایــد شــرایط مقــرر 
ــز  ــران نی ــامی ای ــوری اس ــد. جمه ــت کنن ــکل را رعای در پروت
ــد  ــررات NPT می توان ــق مق ــان طب ــور میزب ــوان کش ــه عن ب
ــه  ــی ک ــن رو زمان ــرد از ای ــا نپذی ــرد ی ــس را بپذی بازرســان آژان

ــد  ــران می توان بازرســی نقــش عنصــر نامطلــوب را ایفــا کنــد ای
مانــع ادامــه فعالیــت آنهــا شــود، ایــن بــازرس خانــم نیــز خــاف 

ــرش بازرســان عمــل کــرده اســت. ــکل پذی پروت

اقدامات بازرسان آژانس مسبوق به سابقه است
نماینــده مــردم اســام آباد غــرب و داالهــو در مجلــس 
شــورای اســامی تصریــح کــرد: رفتــار جمهــوری اســامی ایــران 
ــه  ــه صــورت صیانتــی صــورت گرفتــه ب و ظرایــف دقتــی کــه ب
علــت پیشــینه  مداخلــه برخــی کشــورها اســت، بــه ویــژه آمریــکا 
ــد. ــه وجــود آوردن و رژیــم صهیونیســتی کــه ایــن شــرایط را ب

ــی  ــرژی اتم ــس ان ــر دوم آژان ــن نف ــش از ای ــزود: پی وی اف
ــران را  ــه ای ــال سیاســت فشــار ب ــکا در اعم ــی آمری ــش حام نق
ــی را  ــم و کلمات ــه مفاهی ــود ک ــی ب ــان کس ــرد، او هم ــازی ک ب
در گــزارش البرادعــی می گنجانــد تــا مانــع بــه نتیجــه رســیدن 
مذاکــرات ایــران شــود. اقدامــات بازرســان آژانــس مســبوق بــه 

ــه عمــل  ــز دو گان ــا در گذشــته نی ــابقه اســت، برخــی از آنه س
ــه  ــه ب ــل از اینک ــا را قب ــی از گزارش ه ــی برخ ــد، حت می کردن
ــکا  ــت آمری ــا دول ــتادند ت ــی فرس ــکا م ــه آمری ــد ب ــس برس آژان

ــد. ــرار دهن ــتور کار ق ــری را در دس ــار حداکث ــت فش سیاس

لزوم ادامه اقدامات صیانتی ایران 
بنا به دالیل تاریخی و واقعی 

ــی  ــران اقدام ــوری اســامی ای ــه داد: جمه فاحت پیشــه ادام
ــد  ــا بای ــن مراقبت ه ــز ای ــده نی ــام داده و در آین ــی انج صیانت
صــورت گیــرد، زیــرا آمریــکا و صهیونیســت ها از همــه ابزارهــای 
الزم بــرای ایجــاد ممانعــت بــر ســر راه هســته ای ایــران اســتفاده 

می کننــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــی  ــی و واقع ــل تاریخ ــه دالی ــه داد: بناب ــامی ادام ــورای اس ش

ــد. ــه دهن ــی را ادام ــات صیانت ــران حــق دارد اقدام ای

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:

اقدام صیانتی ایران در مقابل بازرس متخلف 
NPT آژانس طبق مقررات

وزیر کشور:
 بیش از 2۰ دستگاه اجرایی در 

برگزاری انتخابات مشارکت دارند

از مشــارکت ۲۰ دســتگاه  وزیــر کشــور 
اجرایــی در حوزه هــای امنیتــی، اجتماعــی، 
ــات  ــزاری انتخاب ــی در برگ ــانه ای و نظارت رس
پیــش روی مجلــس شــورای اســامی خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی 
انتخابــات  ســتاد  افتتــاح  از  پــس  فضلــی 
تــا  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  کشــور 
انتخابــات حــدود ۸۳ روز داریــم امیــدوارم 
ــن  ــی ام ــالم، در محیط ــکوه، س ــی باش انتخابات
و بــا مشــارکت بــاال و محوریــت قانــون داشــته 
انتخابــات حــدود ۲۰ دســتگاه  در  باشــیم. 
ــی  ــی، اجتماع ــای امنیت ــوزه ه ــی در ح اجرای
و رســانه ای و در حــوزه نظارتــی شــورای 

ــد. ــکاری دارن ــا  هم ــا م ــان ب نگهب
وزیــر کشــور از احــزاب و نامزدهــا انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی خواســت بــا رقابــت 
منطقــی بسترســاز حضــور بیشــتر مــردم شــوند 
ــات  ــون در انتخاب ــت قان ــت و رعای ــا محوری و ب

حضــور داشــته باشــند.
شــاخص  و  نمــاد  کــه  را  انتخابــات  وی 
ــل فشــار  ــردم در مقاب ــت م اســتقامت و مقاوم
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــمن عن ــای دش و تحریم ه
ــدرت  ــور ق ــک مان ــه ی ــات ب ــم انتخاب امیدواری
مقاومــت اســتقامت، حضــور و مشــارکت مــردم 

ــود. ــن ب ــم چنی ــه ه ــود و همیش ــل ش تبدی
وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: تــاش 
ــزاب،  ــه اح ــکاری هم ــا هم ــت ب ــن اس ــر ای ب
همــه  و  انتخاباتــی  نامزدهــای  و  گروه هــا 
ــرف  ــانه ها و  از ط ــی و رس ــتگاه های اجرای دس
ــا  ــی کام ــان در محیط ــورای نگهب ــر ش دیگ
هماهنــگ، همــکاری و مســاعدت بــه یکدیگــر، 
مــردم را بــا اعتمــاد و اطمینانــی کــه بــه ایــن 
امــر دارنــد کــه نظــام مقــدس مبتنــی بــر آرای 
ــه  ــت ب ــا اس ــدگان آنه ــرد نماین ــا و عملک آنه
حضــور پررنگ تــر از دوره قبــل، تشــویق و 

ــم. ــب کنی ترغی

کسانی که در خود توان و انگیزه می بینند 
حتما در انتخابات ثبت نام کنند

رحمانــی فضلــی افــزود: ایــن امــر مســتلزم 
ــن  ــه در خــود ای ــه کســانی ک ــن اســت هم ای
ــد در  ــه بتوانن ــد ک ــزه را می بینن ــوان و انگی ت
ــه  ــازی ب ــم س ــری و تصمی ــیر تصمیم گی مس
قانونگــذاری اســتفاده کننــد، حتمــا بــرای 
ــه  ــوکل ب ــا ت ــد و ب ــه کنن ــام مراجع ــت ن ثب
خــدا و نیــت خیــر و کمــک بــه اســام حضــور 

ــند.  ــته باش داش
ــر کشــور گفــت: از خــدا کــه همیشــه   وزی
داده،  قــرار  خــود  لطــف  مرهــون  را  مــا 
ــن  ــالت تاریخــی را در ای ــن رس ــم ای می خواهی
مقطــع از زمــان بــه نحــو احســن انجــام دهیــم.

مطهری:
احتمال خروج همزمان ایران از 

NPT و برجام وجود دارد

نماینــده مــردم تهــران گفــت: احتمــال 
ــام در  ــران از NPT و برج ــان ای ــروج همزم خ
ــود  ــز وج ــام نی ــا از برج ــروج اروپ ــورت خ ص
دارد، البتــه تصمیــم گیــری در ایــن زمینــه بــر 
عهــده هیــات نظــارت بــر اجــرای برجــام اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی مطهــری، در 
ــران از NPT در  ــروج ای ــال خ خصــوص احتم
صــورت خــروج اروپــا از برجــام اظهــار داشــت: 
ــدام مناســبی  ــی اق ــی ت ــران از ان پ ــروج ای خ
اســت تــا دیگــر تعهــدی نداشــته باشــیم، 
 NPT همانطــور کــه رژیــم صهیونیســتی عضــو
ــام  ــت دارد انج ــه دوس ــر کاری ک ــت و ه نیس
 NPT از  می توانــد  نیــز  ایــران  می دهــد، 

خــارج شــود.
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــا ایــن حــد  اســامی بیــان کــرد: حــال کــه ت
ایــران را تحــت فشــار قــرار می دهنــد و بیــش 
از ســایر کشــورها از تاسیســات هســته ای ایــران 
ــدام  ــرایط اق ــن ش ــا ای ــد، ب ــی می کنن بازرس
ــارج  ــی خ ــی ت ــه از ان پ ــت ک ــبی اس مناس
شــویم. البتــه قبــل از آن مــی توانیــم از اجــرای 

ــم. ــودداری کنی ــی خ ــکل الحاق پروت
بــه  کــه  انتقادهایــی  خصــوص  در  وی 
سیاســت های گام بــه گام کاهــش تعهــدات 
ــت گام  ــزود: سیاس ــد، اف ــی وارد می کنن برجام
بــه گام بــرای کاهــش تعهــدات برجامــی خــوب 
ــم  ــت بدهی ــل فرص ــرف مقاب ــه ط ــا ب ــت ت اس
ــل  ــاده تعام ــا آم ــه م ــد ک ــاهد باش ــا ش و دنی
ــت. ــل اس ــرف مقاب ــکال از ط ــا اش ــتیم ام هس

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــری در پاس مطه
ــروج  ــه خ ــر ب ــات منج ــن اقدام ــرانجام ای س
ــه  ــا ب ــا اروپایی ه ــود ی ــران از NPT می ش ای
تعهــدات برجامــی خــود عمــل می کننــد، 
ــر دو احتمــال وجــود دارد و ممکــن  ــت: ه گف
ــرا  ــد زی ــاه بیای ــز کوت ــل نی ــرف مقاب ــت ط اس
ــال  ــران هســتند و احتم ــازی ای ــران غنی س نگ
خــروج همزمــان ایــران از NPT و برجــام نیــز 

ــود دارد. وج
ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
ــاز  ــران از NPT نی ــروح ای ــت: خ ــامی گف اس
بــه کار کارشناســی بیشــتری دارد و هیــات 
ــوع  ــن موض ــام در ای ــرای برج ــر اج ــارت ب نظ

ــد.  ــری کن ــم گی ــد تصمی بای

ربیعی: 
دولت با تمام توان در خدمت 

زلزله زدگان آذربایجان شرقی است

سـخنگوی دولـت با اشـاره بـه تاکیـد دولت 
بـر اسـتفاده از همـه امکانـات جهـت کمـک به 
شهرسـتان های  زمیـن  لـرزه  آسـیب  دیـدگان 
میانـه و سـراب گفـت: دولـت بـا همه تـوان در 

خدمـت زلزلـه زدگان اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی ربیعـی در بازدیـد 
زلزلـه زده »ورنکـش« شهرسـتان  از روسـتای 
میانـه، بـه عنـوان کانـون اصلـی زمیـن لـرزه 
آذربایجـان شـرقی، تاکید کـرد: چادرهای زلزله 
زدگان بایـد در محیـط امـن نصـب شـوند تـا با 

بارندگـی و سـیاب دچـار مشـکل نشـوند. 
وی بـا اشـاره به تـاش شـبانه روزی نهادهای 
مسـوول در سـتاد بحـران آذربایجان شـرقی برای 
حـل  مشـکات زلزلـه زدگان افـزود: آواربـرداری 
روسـتاهای زلزله زده به زودی به پایان می رسـد.

سـخنگوی دولـت همچنیـن تاکیـد کـرد که 
اولویـت امدادرسـانی در زمیـن لـرزه آذربایجان 

شـرقی با سـاکنان مسـتقر در روستاهاسـت.
در  مســتقر  مرکــزی  آشــپزخانه  از  وی 
نــام  بــا  »ورنکــش«  زده  زلزلــه  روســتای 
»شــهدای آذربایجــان« نیــز بازدیــد کــرد. 
ایـن آشـپزخانه در هـر نوبـت یکهـزار وعـده 

غذایـی بـرای زلزلـه زدگان تهیـه مـی کنـد. 
ایـن  در  نیـز  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
بازدیـد گفـت: از شـب گذشـته توزیـع محـدود 
بخـاری هـای برقـی بیـن زلزلـه زدگان اسـتان 
آغـاز شـده و به صـورت کامـل انجام می شـود.

محمدرضا پورمحمدی افزود: ۲ تا سـه روز آینده 
کانکـس نیز به زلزله زدگان تحویل داده می شـود.

ستاد انتخابات کشور رسما افتتاح شد 

ســتاد انتخابــات کشــور بــا حضــور عبدالرضــا 
رحمانــی فضلــی و بــا حضــور رئیــس و اعضــای 
ــر  ــارت ب ــزی نظ ــت مرک ــای هیئ ــتاد و اعض س

انتخابــات افتتــاح شــد.
ــور  ــات کش ــتاد انتخاب ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــس و  ــور رئی ــا حض ــور و ب ــر کش ــط وزی توس
اعضــای ســتاد انتخابــات کشــور، اعضــای هیئت 
مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات، اعضــای هیئــت 
ــات  ــایر مقام ــات و س ــی انتخاب ــزی بازرس مرک

ــد. ــاح ش ــور افتت وزارت کش
ــی  ــر اســاس ایــن گــزارش، از فــردا و در حال ب
کــه نزدیــک بــه ۴ مــاه مانــده بــه روز انتخابــات، 
همــه اعضــای کمیته هــای ســتاد انتخابات کشــور 
ــات  ــت انتخاب ــتاد امنی ــای س ــن اعض و همچنی
ــرده و  ــدا ک ــتقرار پی ــتاد اس ــل س ــور در مح کش
فعالیت هــای تخصصــی خــود را بــر اســاس برنامه 

ــد داد. ــام خواهن ــات انج ــدی انتخاب زمان بن
پــس از اتمــام مراســم افتتاحیــه ســتاد 
انتخابــات کشــور، ایــن همایــش یــک روزه 
باهــدف ارزیابــی آمادگــی اســتان ها جهــت 
ــد  ــزار خواه ــش رو برگ ــات پی ــزاری انتخاب برگ
ــی و  ــرات حقوق ــن تغیی شــد و همچنیــن آخری
قانونــی مربــوط بــه انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی و انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

ــی  ــه کار رســمی فرایندهــای اجرای شــروع ب
ــاغ  ــا اب ــاه و ب ــم آذر م ــخ ده ــات از تاری انتخاب
دســتور شــروع انتخابــات از ســوی وزیــر کشــور 
انتخابیــه  مراکزحوزه هــای  فرمانــداران  بــه 
ــول  ــام وص ــس از اع ــاز و پ ــور آغ ــر کش سراس
ــان  ــا در هم ــط فرمانداری ه ــتور توس ــن دس ای
روز، فرآینــد ثبت نــام از داوطلبــان انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی در ســتاد ثبــت 
مراکــز  فرمانداری هــای  کشــور،  وزارت  نــام 
حوزه هــای انتخابیــه و همچنیــن ســفارتخانه ها 
نمایندگی هــای  یــا  و  کنســولگری ها  یــا 
ــه  ــد خــورده و ب سیاســی خــارج از کشــور کلی

ــت.  ــد داش ــه خواه ــدت ۷ روز ادام م
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ــا،  ــه اروپ مســئول سیاســت خارجــی اتحادی
ــران  ــروز وزی ــرات ام ــی مذاک ــای اصل محوره
خارجــه عضــو اتحادیــه اروپــا را تشــریح کــرد.

بــه گــزارش مهــر، »فدریــکا موگرینــی« 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا کــه 
در بروکســل در جمــع خبرنــگاران و پیــش 
ــورهای  ــه کش ــران خارج ــت وزی ــاز نشس از آغ
ــت، در  ــی گف ــخن م ــه س ــن اتحادی ــو ای عض
خصــوص محورهــای مــورد بحــث در ایــن 
ــه  ــران خارج ــت وزی ــت: در نشس ــت گف نشس
کــه برگــزار مــی شــود در خصــوص وضعیــت 
ــود در  ــای خ ــی ه ــراق و نگران ــود در ع موج
ایــن رابطــه صحبــت مــی کنیمــف عــراق 
محــوز اصلــی مذاکــرات امــروز نیســت امــا مــا 
نگرانــی جــدی خــود را در خصوصــو تحــوالت 

ــم.  ــی کنی ــام م ــور اع ــن کش ای
ــتان  ــوالت افغانس ــی، تح ــه موگرین ــه گفت ب
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــوع انتخاب ــژه موض بوی
ایــن کشــور و همچنیــن تحــوالت بولیــوی 
ــت  ــث در نشس ــورد بح ــای م ــر محوره از دیگ
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران خارج وزی

ــود.  ــد ب ــا خواه اروپ
کــه  کــرد  اعــام  همچنیــن  موگرینــی 
در نشســت امــروز ، در خصــوص وضعیــت 
امنیتــی منطقــه خلیــج فــارس و نحــوه حضــور 
ــن  ــوالت ای ــا تح ــا ب ــه اروپ ــورد اتحادی و برخ

ــود.  ــی ش ــام م ــدی انج ــث ج ــه بح منطق
ــی  ــی مبن ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس موگرین
ــوص  ــت در خص ــن نشس ــا در ای ــه آی ــر اینک ب
برجــام و ایــران نیــز رایزنــی خواهــد شــد 
گفــت: همانطــور کــه اشــاره شــد در نشســت 
تمامــی  اروپــا  اتحادیــه  خارجــه  وزیــران 
جملــه  از  خاورمیانــه  در  موجــود  مباحــث 
ــای  ــزارش ه ــه گ ــه ب ــا توج ــران ب ــام و ای برج
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی مــورد 

ــد.  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــث و رایزن بح
بــه گفتــه موگرینــی فــردا ســه شــنبه نیــز 
بروکســل میزبــان نشســت وزیــران دفــاع 
ــود  ــا خواهــد ب ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی
کــه محــور اصلــی ایــن نشســت تحــوالت 

ــود. ــد ب ــو خواه ــه نات ــوط ب مرب

معاون اقتصادی منطقه آزاد ارس خبر داد:
تصویب ۹۹ طرح سرمایه گذاری منطقه 

آزاد ارس در نیمه نخست امسال

گــذاری  ســرمایه  و  اقتصــادی  معــاون 
 ۹۹ تصویــب  از  ارس  آزاد  منطقــه  ســازمان 
طــرح ســرمایه گــذاری در نیمــه نخســت 

داد. خبــر  امســال 
بــه گــزارش مهــر، صفــر شاســفند بــا اعــام 
ــاه نخســت امســال،  ــر گفــت: در ۶ م ــن خب ای
۹۹ طــرح ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی 
در کمیســیون اقتصــادی ســازمان منطقــه آزاد 

ارس بــه تصویــب رســیده اســت.
وی افــزود: ایــن تعــداد شــامل دو هــزار و ۶۶۴ 
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری داخلــی و ۲۰۸ 
میلیــون دالر ســرمایه گــذاری خارجــی می شــود.

شاســفند اظهــار کــرد: ایــن مقــدار ســرمایه 
ــاورزی،  ــت، کش ــای صنع ــوزه ه ــذاری در ح گ
ــب  ــه تصوی ــی و تجــاری ب گردشــگری، خدمات

رســیده اســت.
ــازمان  ــای س ــوق ه ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ســرمایه  جــذب  بــرای  ارس  آزاد  منطقــه 
گــذاران داخلــی و خارجــی، خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــت ه ــذار یکــی از اولوی جــذب ســرمایه گ
اصلــی ســازمان منطقــه آزاد ارس اســت و 
ــد  ــق تولی ــا در ســال رون ــم ت ــاش مــی کنی ت
ــذاران  ــرمایه گ ــه بیشــتر س ــر چ ــا جــذب ه ب
داخلــی و خارجــی، قــدم هــای محکمــی را در 
ــیدن  ــادرات و رس ــد و ص ــش تولی ــیر افزای مس

ــم. ــی برداری ــاد مقاومت ــداف اقتص ــه اه ب

ــت:  ــه گف ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــه نفــت و  بودجــه ســال آینــده بــدون اتــکاء ب

ــود .  ــن می ش ــاله تدوی ــورت دو س ــه ص ب
ــار  ــی اظه ــی قربان ــزارش تســنیم، عل ــه گ ب
کشــور  بودجــه  آینــده  ســال  از  داشــت: 
دوســاالنه و بــدون توجــه بــه درآمدهــای نفتــی 

می شــود. بســته 
از  بســیاری  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــورهای دنیــا، بودجــه آن کشــور دو یــا 
ســه ســاالنه بســته مــی شــود افــزود: از ســال 
ــدون  ــور ب ــه کش ــه بودج ــت ک ــرار اس ــی ق آت
ــورت  ــه ص ــی و ب ــای نفت ــه درآمده ــه ب توج
ــول ۴۰  ــه در ط ــود چراک ــته ش ــاالنه بس دوس
ســال گذشــته از لحــاظ بودجــه ای در شــرایط 

ــم. ــرار دهی ــی ق ــیار خاص بس
ـــه و ســـملقان،  ـــورد، مان ـــردم بجن ـــده م نماین
ـــس  ـــه و جاجـــرم و راز و جـــرگان در مجل گرم
ـــود  ـــر خ ـــه تذک ـــاره ب ـــا اش ـــامی ب ـــورای اس ش
بـــه وزرای اقتصـــاد و دارایـــی و راه و شهرســـازی، 
ـــن  ـــره ۱۶ ای ـــه تبص ـــا ب ـــرد: بن ـــان ک خاطرنش
دو وزارتخانـــه موظـــف هســـتند کـــه ۱۰ 
ــکن  ــی تراکنـــش بانـــک مسـ ــد وصولـ درصـ
ــوالن  ــکن معلـ ــداث مسـ ــتای احـ را در راسـ
ـــاه  ـــت ۸ م ـــس از گذش ـــا پ ـــد ام ـــه کنن هزین

از ســـال حتـــی یـــک ریـــال هـــم در ایـــن 
خصـــوص هزینـــه نکردنـــد. 

ــران  ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام قربان
در  را  دنیــا  بــزرگ  اقتصــاد  هجدهمیــن 
ــه  ــم اینک ــرد: علی رغ ــح ک ــار دارد، تصری اختی
جمهــوری اســامی ایــران بــا ۱۵ کشــور دنیــا 
ارتبــاط مــرزی دارد و از لحــاظ گاز در جایــگاه 
دوم جهــان و از لحــاظ نفتــی نیــز رتبــه چهــارم 

دنیــا را در اختیــار دارد امــا وابســتگی بــه نفــت 
ــم  ــض تحری ــه مح ــده ب ــث ش ــه باع در بودج
ــا  ــه ب ــن بودج ــاظ تامی ــور از لح ــدن، کش ش

ــود. ــه ش ــکل مواج مش
وی ۸۰ درصــد مشــکات کشــور را داخلــی 
ــت: اگــر منویــات مقــام  ــرد و گف ــوان ک عن
معظــم رهبــری در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی 
ــا  ــم و ی ــال می کردی ــدی دنب ــور ج ــه ط را ب

ــن  ــون ت ــد ۱۰۰ میلی ــت تولی ــه در جه اینک
ــه  ــت ب ــال جدی ــیمی در س محصــوالت پتروش
خــرج می دادیــم، اکنــون از لحــاظ تامیــن 
نمی خوردیــم  مشــکل  بــه  کشــور  بودجــه 
ــه دنبــال اصاحــات ســاختاری  ــذا مجلــس ب ل
ــزی  ــام برنامه ری ــه و نظ ــام بودج ــوزه نظ در ح

اســت.
نماینــده مــردم اســتان در مجلــس شــورای 
و  امــوال  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســامی 
ــی  ــر کل نقدینگ ــت ۳.۵ براب ــای دول دارایی ه
حاضــر  حــال  در  افــزود:  اســت  کشــور 
وزارتخانــه ای در کشــور وجــود دارد کــه از 
۱۷ ســاختمان برخــوردار اســت و ایــن در 
ــوال و  ــر بخشــی از ام ــه اگ ــی می باشــد ک حال
دارایی هــای دولــت بــه فــروش برســد بســیاری 
از مشــکات و معضــات اعتبــاری کشــور حــل 
خواهــد شــد. اکنــون ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان 

ــم. ــور داری ــی در کش ــت مالیات معافی
قربانــی در پایــان اضافــه کــرد: ۵ هــزار 
میلیــارد تومــان تســهیات کم بهــره بــرای 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــمالی در نظ ــان ش خراس
ــتای  ــت در راس ــف اس ــاورزی موظ ــک کش بان
بهره بــرداری کشــاورزی و گردشــگری ایــن 

ــد. ــه کن ــهیات را ارائ تس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

بودجه ۹۹ بدون وابستگی به نفت بسته می شود

هنـدی گفـت: از میـزان اسـتخراج نفـت از 
میـدان نـام آوران به میـزان ۱۳۰ میلیـارد دالر 

بـه سـرمایه ملـی افـزوده می شـود.
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســید صالــح هنــدی، مدیــر اکتشــافات شــرکت 
ــف  ــات کش ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــت، ب ــی نف مل
میــدان جدیــد نفتــی در دارخویــن گفــت: الیــه 
ــه لطــف  ــه ب ــی بســیار بزرگــی ک ــی نفت مخزن
ــام  ــی  »ن ــران و اکتشــافات نفت ــاش صنعتگ ت
ــام گرفتــه اســت کشــف شــده اســت  آوران« ن
کــه ســطح مســاحت آن ۳ برابــر مســاحت 

ــران اســت. شــهر ته
او افـزود: کشـفیات فعلـی ایـن میـدان ۲۲ 
میلیـارد بشـکه نفـت اسـت، در ادوار گذشـته 
نیـز تعـداد ۳۱ میلیـارد بشـکه از تاقدیس هـای 

میانـی کشـف شـده بـود که بـا احتسـاب تعداد 
اکتشـافات  رقـم  بشـکه  میلیـارد   ۵۳ جدیـد، 

میـدان فعلـی اسـت.
هندی با اشـاره بـه میزان ضریب اکتشـافات 
بشـکه های نفتـی، ابراز کرد: ضریـب بازیافت ۲ 
درصـدی منجـر به دریافـت ۲.۲ میلیارد بشـکه 

اسـتحصال نفـت از میدان نام آوران می شـود.
ایـن مقـام مسـئول بیان کـرد: درآمـد نفتی 
گوناگونـی  دالیـل  بـه  مختلـف  سـال های  در 
بسـتگی دارد، اما میزان اسـتحصال ۲.۲ میلیارد 
بشـکه از ایـن میـدان نفتـی کـه حتـی اگـر هر 
بشـکه اسـتخراج آن ۱۰ دالر محاسـبه شـده و 
از قیمـت جهانـی )۵۰ دالر( نفـت کسـر شـود، 
بـه میـزان ۱۳۰ میلیـارد دالر بـه سـرمایه ملی 

افـزوده می شـود.

هنــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه رتبــه 
ــان  ــی کجاســت؟ بی ــران در اکتشــافات جهان ای
کــرد: رتبــه اکتشــافات نفتــی ایــران در جهان رو 
بــه رشــد اســت و مطمئنیــم میدان«نــام آوران« 
بزرگترخواهــد شــد و بــه زودی الیــه شــبیه بــه 

ایــن میــدان نیــز کشــف خواهــد شــد.
تاکیـد کـرد: در سـال  مقـام مسـئول  ایـن 

اکتشـافات  اول  رتبـه  ایـران  تـا ۲۰۰۵   ۲۰۰۱
داده  اختصـاص  خـود  بـه  را  نفتـی  حـوزه  در 
ایـران  بنابـر آخریـن آمار هـای جهانـی  بـود و 
بیـن ۸ میلیـارد متـر مکعـب نفـت کشـف  از 
شـده در امسـال، سـهم ۳۰ درصـدی را به خود 
اختصـاص مـی دهد. ایـن میدان نفتـی میادین 
مشـترک نیسـت و ذی نفـع آن ایـران اسـت. 

مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت؛

میدان نام آوران ۱3۰ میلیارد دالر 
به سرمایه ملی می افزاید

انجمن هـای صنفـی  دبیـرکل کانـون عالـی 
کارگـران معتقـد اسـت اگـر کارفرمایـان تـوان 
افزایـش نقـدی دسـتمزد سـال آینـده کارگران 
را ندارنـد آن را بـه شـکل غیرنقـدی افزایـش 
دهنـد تا بخش اعظمی از هزینه سـبد معیشـت 

خانوارهـای کارگـری جبـران شـود. 
اظهـار  ابـوی،  هـادی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
کـرد: هر سـال بـرای افزایـش حداقل دسـتمزد 
کارگـران وعده هـای مختلفی داده می شـود ولی 
وقـت تصویـب مـی شـود می بینیم که بـا وضع 
معیشـت و مـزد واقعـی کارگـران فاصلـه دارد و 

کفـاف هزینه هـای زندگـی آنهـا را نمی دهـد.
وی ادامـه داد: حداقـل دسـتمزد بـر اسـاس 
مراجـع رسـمی  از سـوی  اعامـی  تـورم  نـرخ 
تعییـن  ایـران  آمـار  مرکـز  و  مرکـزی  بانـک 
می شـود ولـی با وجـود آنکه چند سـالی اسـت 
دسـتمزد بیشـتر از نرخ تـورم تصویب می شـود 
بازهـم گـره ای از مشـکات زندگی کارگـران باز 
نمی کنـد و رضایـت خاطـر جامعـه کارگـری را 

نـدارد. بـه دنبال 
انجمن هـای صنفـی  دبیـرکل کانـون عالـی 
کارگـران افـزود: دولتهـا تـاش می کننـد همـه 
سـاله نـرخ تـورم تـا پایـان سـال کاهـش پیـدا 
کنـد ولی ما دسـتمزد را بر اسـاس تـورم همان 
سـال و بـرای سـال آینـده تعییـن می کنیم که 
منطقـی نیسـت چون اطاعی از شـرایط اقتصاد 

و نوسـان بازارهـا در سـال آینـده نداریم.

دستمزد سال ۹۹ به سمت واقعی شدن برود
ابـوی بـا بیـان اینکـه بایـد الگویـی در تعیین 
دسـتمزد رعایـت شـود کـه حداقـل دسـتمزد 
را بـه سـمت واقعـی شـدن ببـرد، اظهـار کـرد: 
اگـر دسـتمزد و درآمـد کارگـر را کنـار بگذاریـم 

هزینه هـای معیشـتی در داخـل کشـور را همـه 
می دانند و نیازی نیسـت که اعـام کنیم. کمیته 
دسـتمزد کانـون در طـول سـال فعال اسـت و بر 
اسـاس گزارشـهای میدانی و آنالیـز اطاعاتی که 
از نقـاط مختلـف کشـور در خصـوص هزینه های 
زندگـی کارگـران بـه دسـت مـی آورد رقم سـبد 

معیشـت کارگـران را اسـتخراج می کنـد.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که رقم سـبد 
نفـره(  )چهـار  کارگـری  خانوارهـای  معیشـت 
نسـبت بـه رقم سـه میلیون و ۷۵۰ هـزار تومان 
اسـت؟  یافتـه  افزایـش  چقـدر  گذشـته  سـال 
از وضـع معیشـت  بـا گزارشـهایی کـه  گفـت: 

کارگـران گرفته ایـم خـارج از مسـایل رفاهـی و 
پـس انداز و مسـافرت، حداقل هـای زندگی یک 
خانـوار کارگری اعـم از خوراک،  درمـان، ایاب و 
ذهـاب، اجـاره بهـا و تحصیل فرزنـدان به رقم ۶ 

میلیـون تومـان در ماه رسـیده اسـت.

برآورد ما از رقم سبد زندگی کارگران ۶ 
میلیون تومان است

تاکیـد کـرد:  کارگـری  مقـام مسـئول  ایـن 
ممکـن اسـت آمـار و ارقـام دیگـری هـم ارائـه 
شـده باشـد ولـی با جمـع بنـدی ما رقم شـش 
میلیـون تومـان بـرای یـک خانـواده چهـار نفره 

قطعـی اسـت و رقـم سـبد معیشـت کارگـران 
بیـش از سـه میلیون تومان اسـت؛ لـذا معتقدم 
شـورای عالـی کار دنبـال ایـن نباشـد کـه تورم 
جامعـه چقـدر اسـت و بـر مبنـای آن دسـتمزد 
را تعییـن کنـد بلکـه بـه دنبـال واقعـی کـردن 
دسـتمزد کارگـران باشـد و بـه نحـوی حداقـل 
مـزد را به تصویب برسـاند که کارگـران افزایش 

دسـتمزد را در زندگـی خـود احسـاس کننـد.
بـه گفته ابـوی کارگران بدنه تولید و اشـتغال 
کشـور هسـتند و رفـاه و آرامش و امنیت شـغلی 

این قشـر تاشـگر باید مدنظر قـرار بگیرد.

احیای بن کاال و افزایش غیر نقدی 
دستمزد سال آینده

کارگـران  کاالی  بـن  احیـای  پایـان  در  وی 
را خواسـتار شـد و گفـت: اگـر کارفرمایـان بـه 
دلیـل مشـکات تولیـد تـوان افزایش دسـتمزد 
را ندارنـد می توانیـم بخشـی از دسـتمزد را بـه 
شـکل غیرنقـدی افزایـش بدهیـم. طبعـا هزینه 
خوراکی هـا در سـبد کارگـران رقم باالیی اسـت 

کـه می تـوان از ایـن طریـق جبـران کـرد.
کمیتـه  جلسـه  اولیـن  اخیـر  روزهـای  در 
دسـتمزد شـورای عالـی کار بـا هـدف بررسـی 
بـا  کارگـری  خانوارهـای  معیشـت  سـبد  رقـم 
حضـور نمایندگان گـروه کارفرمایـی و کارگری 
برگـزار شـد و طبـق گفتـه نماینـدگان کارگری 
جلسـه بعـدی کمیتـه دسـتمزد به منظـور ارائه 
گـزارش وضعیـت معیشـت کارگـران و نزدیـک 
شـدن دیدگاههـای دو طـرف اواخـر آبـان مـاه 
بهمـن  دسـتمزد  کمیتـه  می شـود.  برگـزار 
مـاه سـال گذشـته رقـم ماهانه سـبد معیشـت 
سـه  را  نفـره(  )چهـار  کارگـری  خانوارهـای 

میلیـون و ۷۶۰ هـزار تومـان تعییـن کـرد.

یک مقام مسئول کارگری:

شیوه تعیین مزد کارگران
 باید تغییر کند

استاندار آذربایجان شرقی:
بسته های یک ماهه غذایی امروز بین 

زلزله زدگان توزیع می شود

ـــت: بســـته  ـــرقی گف ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ـــه  ـــن زلزل ـــروز بی ـــی ام ـــه غذای ـــک ماه ـــای ی ه

ـــود. ـــی ش ـــع م زدگان توزی
بـــه گـــزارش  مهـــر، محمدرضـــا پورمحمـــدی 
ـــه زده  ـــتای زلزل ـــگاران در روس ـــع خبرن در جم
ـــا  ـــام نیروه ـــاعات اول تم ـــت: از س ـــش گف ورنک
ـــه زده  ـــردم زلزل ـــه م ـــه هم ـــد و ب ـــاش کردن ت

ـــده اســـت. ـــادر داده ش چ
وی افـــزود: درخصـــوص مـــواد عذایـــی 
ــده و  ــع شـ ــاعته توزیـ ــای ۷۲ سـ ــته هـ بسـ
ــی  ــع مـ ــروز توزیـ ــم امـ ــه هـ ــته ۱ ماهـ بسـ
شـــود. از صـــدا و ســـیما و خبرگـــزاری هـــا 
ــکاس  ــر انعـ ــری بخاطـ ــای خبـ ــگاه هـ و پایـ

ــار تشـــکر مـــی کنـــم. دقیـــق اخبـ
ـــت  ـــتا تح ـــهر و ۳ روس ـــه داد: ۶ ش وی ادام
ـــی  ـــر فوت ـــد و ۵ نف ـــرار گرفتن ـــه ق ـــر زلزل تاثی
ـــر گاز  ـــادر در اث ـــم در چ ـــر ه ـــتیم و ۲ نف داش
ـــت  ـــود را از دس ـــان خ ـــن  ج ـــید کرب مونوکس

ـــد. دادن
ــه  ــانی کـ ــه کسـ ــزود: بـ ــدی افـ پورمحمـ
ـــادر  ـــده ۲۸۰۰ چ ـــب ش ـــان تخری ـــه هایش خان
داده شـــده اســـت. وســـایل گرمایـــش پتـــو 
ــاری  ــب بخـ ــت و از دیشـ ــده اسـ ــع شـ توزیـ
برقـــی توزیـــع مـــی شـــود. بـــرای اســـکان 

ــده اســـت. ــادر داده شـ ــرای چـ اضطـ
وی ابـــراز داشـــت: بـــه منازلـــی کـــه 
تعمیـــری هســـتند ۵ میلیـــون وام باعـــوض 
ـــی  ـــنه داده م ـــرض الحس ـــون وام ق و ۱۰ میلی

شـــود.

اقتصاد

تعویض پالک های قدیم خودرو های 
منطقه آزاد ارس 

قدیـــم  پاک هـــای  تعویـــض  طـــرح 
خودرو هـــای منطقـــه آزاد ارس بـــا هـــدف 
ــای  ــف پاک هـ ــن تکلیـ ــاماندهی و تعییـ سـ
ـــام  ـــه اتم ـــان ب ـــان آب ـــا پای ـــر روی ت ـــی ب قدیم

ــد.  میرسـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
برایـــن اســـاس کلیـــه مالـــکان و دارنـــدگان 
ارس  آزاد  منطقـــه  پـــاک  خودرو هـــای 
می بایـــد بـــه منظـــور انجـــام مراحـــل اداری 
و اجرایـــی تعویـــض پـــاک خودرو هـــای 
ــدارک در  ــتن مـ ــراه داشـ ــا همـ ــه، بـ مربوطـ
ـــه  ـــده، ب ـــن ش ـــدی تعیی ـــان بن ـــوب زم چارچ
ــه آزاد ارس  ــذاری منطقـ ــماره گـ ــز شـ مرکـ

مراجعـــه کننـــد.
ــم  ــه رقـ ــی کـ ــرح خودرو هایـ ــن طـ در ایـ
ـــا  ـــی آن ه ـــاک انتظام ـــت پ ـــمت راس ـــر س آخ
ـــوان  ـــن فراخ ـــمول ای ـــد، مش ۱، ۲ و ۳ می باش
هســـتند و بایـــد تـــا روز ۵ شـــنبه ۳۰ آبـــان 
۹۸ در ســـاعات اداری بـــه شهرســـتان جلفـــا 
ـــه  ـــه آزاد ارس مراجع ـــت اقتصـــادی منطق معاون

ـــد. کنن

ـــزارش  ـــتخدامی، گ ـــازمان اداری و اس ـــام س ـــق اع طب
ــا و ورود  ــوق و مزایـ ــامانه حقـ ــت سـ ــن وضعیـ آخریـ
ـــه  ـــاه ب ـــه مهرم ـــی در نیم ـــتگاه های اجرای ـــات دس اطاع
معـــاون اول رئیس جمهـــور ارائـــه شـــده و در دســـتور 

کار هیـــات دولـــت قـــرار دارد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بعـــد از آنکـــه بخشـــی از 
ورود  و  قانـــون  اجـــرای  در  اجرایـــی  دســـتگاه های 
ـــوق  ـــامانه حق ـــود در س ـــان خ ـــی کارکن ـــات حقوق اطاع
و مزایـــا تعلـــل داشـــته و کـــم کاری کردنـــد، هیـــات 
ـــی کـــه از ســـوی ســـازمان  ـــی گزارش ـــت بـــا بررس دول
اداری و اســـتخدامی ارائـــه شـــد، تصمیماتـــی در ایـــن 

رابطـــه گرفـــت.
ـــتگاه های  ـــی دس ـــد تمام ـــرار ش ـــاس، ق ـــن اس ـــر ای ب
مـــورد اشـــاره در قانـــون، تـــا پایـــان شـــهریورماه 

اطاعـــات حقوقـــی خـــود را وارد کـــرده و بعـــد از آن، 
ــی در  ــی تفضیلـ ــتخدامی گزارشـ ــازمان اداری و اسـ سـ
ــه  ــت ارائـ ــه دولـ ــتگاه ها بـ ــرد دسـ ــا عملکـ ــه بـ رابطـ

کنـــد.
آنطـــور کـــه ســـازمان اداری و اســـتخدامی بـــه 
ایســـنا توضیـــح داده اســـت، بعـــد از آنکـــه در مـــرداد 
مـــاه گزارشـــی از وضعیـــت ثبـــت پرداختی هـــای 
دســـتگاه ها مشـــمول قانـــون بـــه هیـــات دولـــت 
ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــا دســـتگاه هایی کـــه در ایـــن 
ــری الزم  ــته اند، پیگیـ ــبی نداشـ ــدام مناسـ ــه اقـ زمینـ
ـــات  ـــل اطاع ـــه ورود و تکمی ـــبت ب ـــا نس ـــود ت ـــام ش انج
خـــود اقـــدام کننـــد، ســـازمان موظـــف شـــده نســـبت 
بـــه آخریـــن وضعیـــت تـــا پایـــان شـــهریورماه اقـــدام 
ـــه  ـــه در نیم ـــزارش مربوط ـــاس گ ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــد ک کن

ـــده  ـــه ش ـــور ارائ ـــس جمه ـــاول اول رئی ـــه مع ـــاه ب مهرم
اســـت و در دســـتور کار دولـــت قـــرار دارد.

همچنیـــن ســـازمان اداری و اســـتخدامی توضیـــح داده 
ـــم  ـــا تصمی ـــب ب ـــوع و متناس ـــرح موض ـــس از ط ـــه پ ک
اخـــذ شـــده در هیـــات دولـــت اطاع رســـانی الزم 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه انج
طبـــق مـــاده )۲۹( قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه 
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــام دس ـــران تم ـــا، مدی ـــات، رؤس مقام
شـــامل قـــوای ســـه گانه جمهـــوری اســـامی اعـــم از 
ــگاه ها،  ــات و دانشـ ــازمان ها و مؤسسـ ــا، سـ وزارتخانه هـ
ــته  ــی وابسـ ــات انتفاعـ ــی، مؤسسـ ــرکت های دولتـ شـ
بـــه دولـــت، بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری دولتـــی، 
ــای  ــات و نهادهـ ــی، مؤسسـ ــه دولتـ ــرکت های بیمـ شـ
ـــا و  ـــی، بنیاده ـــات عموم ـــی، مؤسس ـــر دولت ـــی غی عموم

ـــان  ـــورای نگهب ـــس، ش ـــامی، مجل ـــاب اس ـــای انق نهاده
ـــر  ـــر نظ ـــه زی ـــاتی ک ـــا و موسس ـــی، بنیاده ـــون اساس قان
ــتگاه ها  ــن دسـ ــوند و همچنیـ ــه اداره می شـ ــی فقیـ ولـ
و واحدهایـــی کـــه شـــمول قانـــون بـــر آنهـــا مســـتلزم 
ذکـــر یـــا تصریـــح نـــام اســـت اعـــم از اینکـــه قانـــون 
خـــاص خـــود را داشـــته یـــا از قوانیـــن و مقـــررات آن 
ــاورزی،  ــاد کشـ ــر وزارت جهـ ــد نظیـ ــت می کننـ تبعیـ
ــازمان  ــی گاز، سـ ــرکت ملـ ــت، شـ ــی نفـ ــرکت ملـ شـ
ـــزی،  ـــک مرک ـــران، بان ـــع ای ـــازی صنای ـــترش و نوس گس
ســـازمان بنـــادر و کشـــتیرانی، ســـازمان توســـعه و 
نوســـازی معـــادن و صنایـــع معدنـــی ایـــران، صـــدا و 
ســـیما، ســـتاد اجرایـــی و قرارگاه هـــای ســـازندگی 
و اشـــخاص حقوقـــی وابســـته بـــه آنهـــا، اشـــخاص و 
دســـتگاه هایی هســـتند کـــه بایـــد اطاعـــات حقـــوق 
ـــه  ـــد؛ ب ـــت کنن ـــامانه ثب ـــن س ـــود را در ای ـــتمزد خ و دس
ـــک  ـــر ی ـــه ه ـــی ب ـــص پرداخت ـــزان ناخال ـــه می ـــوی ک نح
از افـــراد مشـــخص باشـــد و امـــکان دسترســـی بـــرای 

نهادهـــای نظارتـــی و عمومـــی مـــردم فراهـــم شـــود.

ـــامانه  ـــدازی س ـــال ۱۳۹۶ راه ان ـــر س ـــن رو از اواخ از ای
حقـــوق و مزایـــا در دســـتور کار ســـازمان داری و 
اســـتخدامی قـــرار گرفـــت و از اویـــل ســـال گذشـــته 
ـــه   ـــی آنچ ـــد ول ـــم ش ـــات فراه ـــذاری اطاع ـــرایط بارگ ش
ـــال  ـــرداد امس ـــا م ـــد ت ـــام کردن ـــه اع ـــئوالن مربوط مس
دســـتگاه های قـــوه مجریـــه و مقننـــه اطاعـــات را وارد 
ـــتگاه ها  ـــی دس ـــه و برخ ـــوه قضائی ـــا ق ـــد ام ـــرده بودن ک
ـــری  ـــه رهب ـــای زیرمجموع ـــیما و نهاده ـــد صـــدا و س مانن
ــذاری  ــامانه بارگـ ــود را در سـ ــی خـ ــات حقوقـ اطاعـ

نکردنـــد. 
ــه  ــت کـ ــت داشـ ــن حکایـ ــنیده ها از ایـ ــه شـ البتـ
حتـــی در قـــوه مجریـــه و مقننـــه نیـــز دســـتگاه هایی 
ـــه  ـــود را ب ـــان خ ـــی کارکن ـــات حقوق ـــه اطاع ـــد ک بودن
ـــون  ـــورت اکن ـــر ص ـــد. در ه ـــی وارد نمی کردن ـــر دلیل ه
گـــزارش خواســـته شـــده بـــه دولـــت ارائـــه شـــده و 
اعـــام گـــزارش از ســـوی آن و شفاف ســـازی در ایـــن 
ــان  ــه اذهـ ــود، چراکـ ــد بـ ــدی خواهـ ــه گام بعـ رابطـ
ـــت. ـــی اس ـــف قانون ـــن تکلی ـــرای ای ـــر اج ـــی منتظ عموم

گزارش فیش های حقوقی به دولت رفت
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عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ــف  ــت: ضعـ ــرقی گفـ ــتاندار آذربایجان شـ اسـ
منابـــع آبـــی در ســـفره هـــای زیرزمینـــی و 
ـــال آب  ـــروژه انتق ـــرای پ ـــدن اج ـــر ش ـــان ب زم
ارس بـــه دشـــت تبریـــز از جملـــه مســـائلی 
ـــرای  ـــئوالن ب ـــت مس ـــرورت هم ـــه ض ـــت ک اس
برنامـــه ریـــزی در مدیریـــت مصـــرف منابـــع 

آبـــی را دوچنـــدان مـــی کنـــد. 
ــی  ــواد رحمتـ ــارس، جـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
در ســـومین جلســـه شـــورای حفاظـــت از 
منابـــع آب اســـتان، بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت 
آبـــی،  منابـــع  مصـــرف  در  صرفه جویـــی 
ـــک  ـــه از آب، ی ـــتفاده بهین ـــت: اس ـــار داش اظه
ضـــرورت مهـــم در شـــرایط کنونـــی اســـت 
زمینـــه  ایـــن  در  فرهنگ ســـازی  بایـــد  و 

ــد. افزایـــش یابـ
پســـاب های  مدیریـــت  افـــزود:  وی 
صنعتـــی و کاهـــش بهره بـــرداری از آب هـــای 
ــروری، از  ــارف غیرضـ ــرای مصـ ــی بـ زیرزمینـ
مهـــم تریـــن مســـائل دیگـــری اســـت کـــه 
ـــان حـــوزه آب، تمهیـــدات  ـــم متولی انتظـــار داری

ــند. ــژه ای در ایـــن خصـــوص بیندیشـ ویـ

ـــچ کجـــای  ـــه در هی ـــان اینک ـــا بی ـــی ب رحمت
ــر  ــارف دیگـ ــرای مصـ ــرب بـ ــا از آب شـ دنیـ
ــتفاده  ــه داد: اسـ ــد، ادامـ ــتفاده نمی کننـ اسـ
ـــت  ـــری و مدیری ـــدون اندازه گی ـــه از آب ب بهین
ـــه  ـــی ب ـــی توجه ـــت و ب ـــدور نیس ـــرف، مق مص
ـــه  ـــری ب ـــران ناپذی ـــات جب ـــوع، تبع ـــن موض ای

ـــت. ـــد داش ـــراه خواه هم
ــان  ــتاندار آذربایجـ ــی اسـ ــاون عمرانـ معـ
شـــرقی در همیـــن  زمینـــه عنـــوان کـــرد: 
ضعـــف منابـــع آبـــی در ســـفره هـــای 
زیرزمینـــی و زمـــان بـــر شـــدن اجـــرای 
پـــروژه انتقـــال آب ارس بـــه دشـــت تبریـــز 

ــرورت  ــه ضـ ــت کـ ــائلی اسـ ــه مسـ از جملـ
همـــت مســـئوالن بـــرای برنامـــه ریـــزی در 
ـــدان  ـــی را دوچن ـــع آب ـــرف مناب ـــت مص مدیری

مـــی کنـــد.
آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  غفـــارزاده، 
ــه  ــن جلسـ ــز در ایـ ــتان نیـ ــه ای اسـ منطقـ
ــده  ــال آینـ ــد سـ ــه در چنـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
میـــزان پســـاب های تبریـــز بـــه بیـــش 
از ۱۲۴ میلیـــون مترمکعـــب مـــی رســـد 
افـــزود: ۳۴ میلیـــون مترمکعـــب آب ناشـــی 
ـــش از ۸۰  ـــع و بی ـــه صنای ـــاب ب ـــد پس از تولی
ـــه  ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــب آن ب ـــون مترمکع میلی

ــت. ــد یافـ ــاص خواهـ اختصـ
ـــرای  ـــرکت ب ـــن ش ـــژه ای ـــه وی وی از برنام
خبـــر  اســـتان  در  پســـاب ها  مدیریـــت 
داد و عنـــوان کـــرد: تقویـــت منابـــع آبـــی 
ـــه  ـــن دغدغ ـــی تری ـــی از اصل ـــی، یک زیرزمین
ـــش  ـــا افزای ـــم ب ـــه امیدواری ـــت ک ـــای ماس ه
هـــای  بخـــش  تمـــام  در  صرفه جویـــی 
ــرعت  ــا سـ ــم بـ ــت، بتوانیـ ــرب و صنعـ شـ
ـــه  ـــن زمین ـــود در ای ـــداف خ ـــه اه ـــتری ب بیش

دســـت یابیـــم. 

طوالنی شدن اجرای پروژه انتقال آب ارس به دشت تبریز

وزیــر راه و شهرســازی از صــدور رایــگان 
پروانــه ســاخت واحدهــای فرســوده بــرای 
متقاضیــان طــرح ملــی مســکن و معرفــی 
۲۰هــزار متقاضــی بــه بانــک هــای عامــل بــرای 
ــر داد.  ــت فرســوده خب ــت تســهیات باف دریاف
بــه گــزارش مهــر، محمــد اســامی در 
حاشــیه هفتمیــن کنفرانــس بیــن المللــی 
ــگاران  ــع خبرن ــده در جم ــای آین ــتگاه ه ایس
ــام طــرح ملــی مســکن گفــت:  ــاره ثبــت ن درب
ــت  ــرای ثب ــته ب ــای گذش ــی روزه ــامانه ط س
نــام متقاضیــان در اســتان کرمــان بــه صــورت 
ــف  ــم ضع ــا ه ــرد ت ــه کار ک ــاز ب آزمایشــی آغ

هــای ســامانه را شناســایی کنیــم و هــم اینکــه 
ــم. ــردم را دریابی ــات م مطالب

وی افـــزود: بـــا بررســـی هایـــی کـــه 
انجـــام شـــد قـــرار شـــد ســـامانه بـــرای ۱۰ 
اســـتان از روز شـــنبه ۱۸ آبـــان در دســـترس 
مـــردم قـــرار گیـــرد تـــا شـــرایط ثبـــت نـــام 
ــکن  ــاز را اسـ ــدارک موردنیـ ــد و مـ را دریابنـ
کننـــد. ایـــن ســـامانه از فـــردا بـــرای ثبـــت 

نـــام بـــاز خواهـــد شـــد.
ــک  ــه داد: در ی ــازی ادام ــر راه و شهرس وزی
ــیاری از  ــم در بس ــته ای ــته توانس ــال گذش س
اســتان هــا زمیــن هــای مــورد نیــاز را آمــاده 

ســازی و قراردادهــا را بــا انبــوه ســازان منعقــد 
کنیــم. کار مــا در ادامــه ایــن طــرح، شناســایی 
متقاضیــان واقعــی و روش هــای واگــذاری 
زمیــن متفــاوت اســت. در برخــی شــهرها 
زمیــن بــه ســازنده بــرای ســاخت و ســاز داده 
مــی شــود و در برخــی شــهرها بــه مــردم 
ــود  ــای خ ــه ه ــا خان ــود ت ــی ش ــن داده م زمی

ــازند. را بس
ـــن  ـــوده در ای ـــت فرس ـــاره باف ـــامی درب اس
ــت  ــاخت در بافـ ــه سـ ــت: پروانـ ــرح گفـ طـ
فرســـوده رایـــگان داده مـــی شـــود. تاکنـــون 
ـــهیات  ـــت تس ـــش دریاف ـــر در بخ ـــزار نف ۲۰ ه
نوســـازی بافـــت فرســـوده ثبـــت نـــام کـــرده 

ـــد. ـــده ان ـــی ش ـــا معرف ـــک ه ـــه بان ـــد و ب ان
ــکن در  ــاخت مسـ ــه سـ ــاره هزینـ وی دربـ
طـــرح ملـــی مســـکن گفـــت: در شـــهرهای 
کوچـــک متـــری دو و نیـــم تـــا ســـه و نیـــم 
و در کانشـــهرها بـــر اســـاس هزینـــه تمـــام 
ــا  ــه هـ ــن هزینـ ــاز ایـ ــاخت و سـ ــده سـ شـ

دریافـــت خواهـــد شـــد.
اســـامی در خصـــوص امیـــدواری مـــردم 

ــت:  ــکن گفـ ــی مسـ ــرح ملـ ــام طـ ــه اتمـ بـ
ـــی در  ـــچ نگران ـــت، هی ـــال اس ـــرح فع ـــن ط ای
ــر  ــم و مانعـــی بـ ــام آن نداریـ خصـــوص اتمـ
ســـر راه خـــود نمـــی بینیـــم. زمیـــن هـــای 
ــد و  ــده انـ ــازی شـ ــاده سـ ــاز آمـ ــورد نیـ مـ
ـــه  ـــدار خان ـــت پای ـــدازی نهض ـــا راه ان ـــدف م ه
ـــاح  ســـازی اســـت. در ســـال ۱۴۰۰ شـــاهد افتت
ــکن و  ــی مسـ ــرح ملـ ــد طـ ــزار واحـ ۴۰۰ هـ

تکمیـــل مســـکن مهـــر خواهیـــم بـــود.
ــر ۲۰  ــال حاض ــر راه، در ح ــه وزی ــه گفت ب
ــاده  ــس آم ــر در پردی ــزار واحــد مســکن مه ه
ــکات  ــه مش ــت ک ــان اس ــه متقاضی ــل ب تحوی
انتقــال آب و فاضــاب، لولــه کشــی گاز و 
ــت. ــده اس ــل ش ــور ح ــج و آسانس ــب پکی نص

وی دربــاره نوســازی مســکن روســتایی 
ــازی و  ــرای نوس ــا ب ــزی م ــه ری ــت: برنام گف
ــکن  ــد مس ــزار واح ــاالنه ۲۰۰ ه ــازی س بهس
روســتایی قطعــی اســت و در زلزلــه اخیــر 
مســاکن  بهســازی  نتیجــه  کــه  دیدیــم 
روســتایی، کاهــش تلفــات بــه حداقــل ممکــن 

ــود.  ب

وزیر راه و شهرسازی: 

صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن 
در بافت فرسوده رایگان است

عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس در 
رابطـــه بـــا مســـائل حاشـــیه ای بـــه وجـــود 
آمـــده پیرامـــون زندگـــی شـــخصی اش،گفت: 
از همـــه نیروهـــای انتظامـــی، اطاعاتـــی، 
ـــدور  ـــق و ص ـــف حقای ـــر کش ـــه خاط ـــی ب امنیت
رای دقیـــق قدردانـــی کنـــم و همـــه آنهایـــی 
ـــدا  ـــه خ ـــتند ب ـــا گذاش ـــر پ ـــاق را زی ـــه اخ ک

واگـــذار می کنـــم. 
بـــه گـــزارش  خانـــه  ملـــت؛ ســـلمان 
علنـــی مجلـــس  خـــدادادی در نشســـت 
شـــورای اســـامی در نطـــق میـــان دســـتور 
خـــود، ضمـــن تبریـــک هفتـــه وحـــدت 
ــت و  ــر رحمـ ــعادت پیامبـ ــا سـ ــاد بـ و میـ
مهربانـــی و اخـــاق را بـــه تمـــام مســـلمانان 
مـــردم  بـــا  همـــدردی  ابـــراز  و  جهـــان 
ــتان  ــردم شهرسـ ــا مـ ــان، مخصوصـ آذربایجـ
ـــت انتظـــار دارم  ـــه و ســـراب، گفـــت: از دول میان
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط آب و هـــوا  هوایـــی 
اســـتان در رفـــع مشـــکات زلزلـــه زدگان 

ــاورد. ــل بیـ ــه عمـ ــریع بـ تسـ
ملـــکان در مجلـــس  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی، اظهـــار کـــرد: بـــر هیـــچ 
کـــس پوشـــیده نیســـت آنچـــه کـــه نظـــام 
مقـــدس جمهـــوری اســـامی را بـــه اینجـــا 
نشـــیب ها  و  فـــراز  همـــه  از  و  رســـانده 
تدابیـــر  کـــرده،  حفـــظ  نامایمت هـــا  و 
ــت  ــه ملـ ــاع جانانـ ــری و دفـ ــه رهبـ حکیمانـ

ــت. ــوده اسـ بـ
وی ادامـــه داد: اگـــر انقـــاب توانســـته از 
ــل  ــمنان در اویـ ــی دشـ ــه تجزیه طلبـ توطئـ
ـــال  ـــت س ـــد و هش ـــرون بیای ـــالم بی ـــاب س انق
ـــت  ـــی مقاوم ـــگ تحمیل ـــربلندی در جن ـــا س ب
ــل  ــول چهـ ــود و در طـ ــروز شـ ــرده و پیـ کـ
ســـال از همـــه فتنه هـــا بـــا بصیـــرت عبـــور 
ـــت.  ـــوده اس ـــردم ب ـــداری م ـــی و بی ـــد آگاه کن
ـــق  ـــا توفی ـــه م ـــه  هم ـــه ب ـــت اســـت ک ـــن مل ای
خدمت گـــزاری داده اســـت و امـــا امـــام 
ـــزرگ  ـــر ب ـــد: »خط ـــی ) ره ( می فرماین خمین
ـــی رود کـــه  ـــروز احتمـــال م ـــه ام ـــن اســـت ک ای
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــد، ای ـــا باش ـــرای م ـــر ب آن خط
ـــر  ـــردد. اگ ـــت برگ ـــت از حکوم ـــت مل ـــک وق ی
دولـــت بـــا ایـــن مردمـــی کـــه در صحنـــه 
بودنـــد، چـــه از بازرگانانشـــان و چـــه دیگـــر 
ــان،  ــبهای جزئشـ ــه از کاسـ ــان و چـ مردمشـ
ـــک  ـــا را ی ـــه اینه ـــد ک ـــت کاری بکن ـــر دول اگ

ــث  ــد، از حیـ ــی کنـ ــه را ناراضـ ــی همـ وقتـ
ـــه،  ـــدون وج ـــد ب ـــاد کن ـــا را زی ـــه مالیاته اینک
ـــات  ـــر مالی ـــرای تاخی ـــرم ب ـــه ج ـــث اینک از حی
ـــک  ـــرای ی ـــه ب ـــه جریم ـــه، از اینک ـــدون وج ب
ـــن  ـــه، و همی ـــدون وج ـــد ب ـــرار بده ـــائل ق مس
ـــر  ـــتند، اگ ـــراف هس ـــه در اط ـــی ک ـــور قضات ط
ـــک نحـــوی  ـــته، طریقشـــان را ی ـــدای نخواس خ
قـــرار بدهنـــد کـــه مـــردم کـــم کـــم شـــک 
در اینهـــا بکننـــد، آن روز اســـت کـــه بـــرای 
مـــا مصیبـــت پیـــش می آیـــد؛ آن روز اســـت 
کـــه نـــه جنـــگ می توانـــد پیـــروز بشـــود و 
نـــه مجلـــس می توانـــد موفـــق باشـــد و نـــه 
دولـــت؛ آن روز اســـت کـــه بایـــد فاتحـــه را 
بخوانیـــم. اگـــر دولـــت هـــم بخواهـــد ایـــن 
طـــور مشـــی کـــه گاهـــی وقتهـــا می شـــود، 
ایـــن را ادامـــه بدهـــد و مـــردم را در فشـــار 
ـــد،  ـــرار بده ـــار ق ـــازار را در فش ـــد، ب ـــرار بده ق
ـــده  ـــم خوان ـــت ه ـــه آن دول ـــه فاتح ـــد ک بدان
ـــوری  ـــردم از ام ـــر م ـــب نظ ـــد. جل ـــد ش خواه
ـــب  ـــرم جل ـــر اک ـــت. پیغمب ـــه الزم اس ـــت ک اس
نظـــر مـــردم را می کـــرد. دنبـــال ایـــن بـــود 
ـــود  ـــن ب ـــال ای ـــد، دنب ـــب کن ـــردم را جل ـــه م ک
ـــما  ـــق. ش ـــه ح ـــد ب ـــه بده ـــردم را توج ـــه م ک
ــا باشـــید،  هـــم بایـــد دنبـــال همیـــن معنـ
دولـــت بایـــد دنبـــال همیـــن معنـــا باشـــد، 
ـــد،  ـــته باش ـــا را داش ـــن معن ـــد همی ـــش بای ارت
ـــب  ـــند. جل ـــور باش ـــن ط ـــد همی ـــدارها بای پاس
ـــه  ـــرا ک ـــت چ ـــب اس ـــور واج ـــردم از ام ـــر م نظ
ـــر  ـــب نظ ـــال جل ـــه دنب ـــرم )ص( ب ـــر اک پیامب
مـــردم بـــود، شـــما هـــم بایـــد بـــه دنبـــال 

همیـــن معنـــا باشـــید. ارتـــش و پاســـداران 
ـــند  ـــیر باش ـــن مس ـــال همی ـــه دنب ـــد ب ـــم بای ه
ـــما  ـــی ش ـــدرت و نظام ـــه ق ـــد ک ـــان نکنی . گم
ـــت  ـــان اس ـــدرت ایم ـــت، ق ـــته اس ـــه داش را نگ
ـــت  ـــتیبانی مل ـــته و پش ـــه داش ـــا را نگ ـــه م ک
هـــا شـــما را نگـــه داشـــته اســـت،باید ایـــن 
ــزر  ــد، اگـ ــت را حفظکنیـ ــبانیب ملـ پشتیسـ
ـــن  ـــا ازبی ـــه م ـــرود هم ـــتیبانیازبین ب ـــن پش ای
خواهیـــم رفـــت، اســـام هـــم دســـتخ وش بـــازی 
ـــه  ـــد ک ـــان نکنی ـــما گم ـــود، ش ـــری می ش دیگ
ـــت،  ـــته اس ـــه  داش ـــما را نگ ـــی ش ـــدرت نظام ق
ـــت و  ـــته اس ـــه داش ـــما را نگ ـــان ش ـــدرت ایم ق
ـــن  ـــد، ای ـــن را بای ـــت. ای ـــا، مل ـــتیبانی ملته پش
ـــن  ـــر ای ـــد. اگ ـــد حفظـــش بکنی ـــتوانه را بای پش
پشـــتوانه خـــدای نخواســـته، یـــک وقتـــی از 
ـــم  ـــن خواهی ـــا از بی ـــه م ـــرود، هم ـــا ب دســـت م
رفـــت و اســـام هـــم دســـتخوش بـــاز یـــک 

ــود.« ــر می شـ ــائل دیگـ مسـ

وجود 4 میلیون خانوار تحت پوشش 
نهاد های حمایتی در شان ملت ایران 

نیست
ـــت  ـــردم نیس ـــن م ـــق ای ـــه داد: ح وی ادام
ــند،  ــار باشـ ــال در فشـ ــد از ۴۰ سـ ــه بعـ کـ
ــدان  ــتغال فرزنـ ــه اشـ ــد دغدغـ ــردم نبایـ مـ
ـــت  ـــن مل ـــان ای ـــند، در ش ـــته باش ـــود را داش خ
نیســـت کـــه ۴ میلیـــون خانـــوار آن تحـــت 
پوشـــش بهزیســـتی و کمیتـــه امـــداد بـــوده  
۳ میلیـــون نفـــر معتـــاد و ۳ میلیـــون زن 

سرپرســـت خانـــواده داشـــته باشـــد.

ـــم،  ـــس ده ـــکان در مجل ـــردم مل ـــده م نماین
ـــال ۹۹  ـــه س ـــم بودج ـــتانه تنظی ـــزود: در آس اف
ــت  ــی رود دولـ ــار مـ ــم، انتظـ ــرار گرفته ایـ قـ
در تنظیـــم بودجـــه شـــرایط حـــاد عمومـــی 
ـــوارض  ـــال ع ـــد و از اعم ـــاظ کن ـــور را لح کش
ــد.  ــز کنـ ــدیداً پرهیـ ــتر شـ ــات بیشـ و مالیـ
چـــرا کـــه مـــردم تـــوان فشـــار بیشـــتر را در 

وضعیـــت فعلـــی ندارنـــد.

مردم بعد از 4۰ سال انتظار
 رفاه عمومی را دارند

ملـــکان در مجلـــس  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی گفـــت: مـــردم بعـــد از ۴۰ 
ـــرا  ـــد. چ ـــی را دارن ـــاه عموم ـــار رف ـــال انتظ س
کـــه در تامیـــن رفـــاه عمومـــی اســـت کـــه 
ـــد،  ـــد ش ـــن خواه ـــور تضمی ـــی کش ـــت مل امنی
ـــه  ـــی ب ـــت مل ـــن امنی ـــور ها در تامی ـــه کش هم
رفـــاه عمومـــی نیـــاز دارنـــد. اگـــر رفـــاه عمومـــی 
تامیـــن گـــردد از هیـــچ توطئـــه و حرکـــت 
دشـــمان نبایـــد ترســـید. امیـــدوارم دولـــت 

ایـــن مهـــم را درک کنـــد.  
وی، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه امـــروز نـــگاه 
مـــا بایـــد بـــه ظرفیت هـــای داخلـــی کشـــور 
ـــور از  ـــل کش ـــر داخ ـــرد:  اگ ـــح ک ـــد، تصری باش
ـــچ  ـــکا هی ـــت اصـــاح شـــود، آمری ـــث مدیری حی
ـــام  ـــه برج ـــاز ب ـــد و نی ـــد بکن ـــی نمی توان غلط
ـــه  ـــت، چنانک ـــم داش ـــرب نخواهی ـــت غ و حمای
ـــت  ـــردم و اطاع ـــه م ـــه ب ـــال تکی ـــل س در چه
ـــرده  ـــظ ک ـــا را حف ـــری م ـــای رهب از رهنمود ه

ـــت. اس
عضـــو کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس 
ــائل  ــا مسـ ــه بـ ــامی در رابطـ ــورای اسـ شـ
حاشـــیه ای بـــه وجـــود آمـــده پیرامـــون 
تصمیـــم  افـــزود:  شـــخصی اش،  زندگـــی 
نداشـــتم در ایـــن خصـــوص صحبـــت کنـــم 
ـــا  ـــا ج ـــت، ام ـــش را نداش ـــه ارزش بیان ـــرا ک چ
ــان  ــظ کیـ ــرای حفـ ــگاه بـ ــن جایـ دارد از ایـ
ــای  ــه نیروهـ ــدگان از همـ ــس و نماینـ مجلـ
انتظامـــی، اطاعاتـــی، امنیتـــی، حراســـت 
ـــر  ـــه خاط ـــه ب ـــوه قضایی ـــات ق ـــس و قض مجل
ـــق  ـــیار دقی ـــدور رای بس ـــق و ص ـــف حقای کش
ـــاق  ـــه اخ ـــی ک ـــه آنهای ـــم و هم ـــی کن قدردان
را زیـــر پـــا گذاشـــته و هرچـــه می توانســـتند 
ـــه  ـــد و از خـــدا نترســـیدند را ب نوشـــتند و گفتن

ــم.  ــذار می کنـ ــدا واگـ خـ

خدادادی در نطق میان دستور:

ادعا های دروغ در خصوص زندگی شخصی ام را به خدا واگذار می کنم

مشارکت ۹5 درصدی مردم تبریز 
در طرح قبض سبز برق

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش  مدیرعام
ــدی  ــی ۹۵ درص ــارکت و همراه ــز از مش تبری
مشــترکان ایــن شــرکت در طــرح ملــی قبــض 
ســبز و حــذف فیزیکــی قبــوض بــرق از ابتــدای 

مهرمــاه ســال  جــاری خبــر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، عــادل کاظمــی در جمــع 
خبرنــگاران ضمــن قدردانــی از مشــارکت و 
ــرای  ــز در اج ــرق تبری ــترکان ب ــی مش همراه
ــرق  ــاب ب ــورت حس ــزود: ص ــوق، اف ــرح ف ط
ــل  ــات کام ــا اطاع ــاری ب ــی در دوره  ج مصرف
مصــارف و بدهی هــا بــه مشــترکان ثبــت شــده 

ــک ارســال شــده اســت. ــه صــورت پیام ب
متعــدد  لینک هــای  و  ســامانه ها  از  وی 
پیش بینــی شــده جهــت تســهیل در پرداخــت 
خبــر داد و گفــت: مراجعــه بــه ســایت شــرکت 
 ،WWW.TOZTAB.IR ــه آدرس ــع ب توزی
اپلیکیشــن آســان پرداخــت بــا امــکان دریافــت 
و   google play و  بــازار  اپلیکیشــن  از 
همچنیــن اپلیکیشــن ســکه به پرداخــت بانــک 
ملــت بــا امــکان دریافــت از ســایت بانــک 
ملــت از جملــه راه هــای پرداخــت غیرحضــوری 

ــی باشــد. ــرق م قبــوض ب
کاظمــی اپلیکیشــن هــای مربــوط بــه بانــک 
ــوری  ــات غیرحض ــارگاد، خدم ــیان، پاس پارس
بــرق ایــران کــه از ســایت شــرکت توانیــر 
نیــز قابــل دریافــت اســت را ار دیگــر راه هــای 
ــام  ــرق اع ــوض ب ــوری قب ــت غیرحض پرداخ

ــرد. ک
و  پیشــخوان  دفاتــر  کــرد:  اضافــه  وی 
کارگــزار ICT روســتایی نیــز از دیگــر راه هــای 

ــت. ــرق اس ــوض ب ــت قب پرداخ
کاظمــی گفــت: اگــر برخــی از ســالمندان یــا 
ــا  ــل ی ــه تمای ــانی ک ــا کس ــواد و ی ــراد بی س اف
ــچ   ــود از هی ــاب خ ــت صورتحس ــکان پرداخ ام
ــد  ــد، می توانن ــوق را ندارن ــک از روش هــای ف ی
شناســه  قبــض خــود را در اختیــار فــردی 
معتمــد قــرار دهنــد و از آنهــا بــرای پرداخــت 

ــد. قبــض کمــک بگیرن

8۰ میلیون مترمکعب پساب وارد 
دریاچه ارومیه می شود

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
ــد  ــه در چن ــان این ک ــا بی ــرقی ب آذربابجان ش
ســال آینــده میــزان پســاب  تبریــز بــه بیــش از 
ــا  ۱۲۴ میلیــون مترمکعــب می رســد، گفــت: ب
ــز، ۳۴  ــه تبری تکمیــل مــدول دوم تصفیــه خان
میلیــون مترمکعــب آب ناشــی از تولیــد پســاب 
بــه صنایــع و بیــش از ۸۰ میلیــون مترمکعــب 
ــد.  ــاص می یاب ــه اختص ــه ارومی ــه دریاچ آن ب
بــه گــزارش ایرنــا، یوســف غفــارزاده در 
ســومین جلســه شــورای حفاظــت از منابــع آب 
اســتان، از برنامــه ویــژه شــرکت آب منطقــه ای 
ــآب ها  ــت پس ــرای مدیری ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــت  ــرد: تقوی ــوان ک ــر داد و عن ــتان خب در اس
منابــع آبــی زیرزمینــی، یکــی از اصلــی تریــن 
دغدغه هاســت کــه امیدواریــم بــا افزایــش 
ــرب  ــای ش ــی بخش ه ــی در تمام ــه جوی صرف
ــه  ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــم ب ــت، بتوانی و صنع
ــم.    ــت یابی ــه دس ــن زمین ــود در ای ــداف خ اه
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــرقی نی ش
ــی،  ــع آب اهمیــت صرفه جویــی در مصــرف مناب
ــرورت  ــک ض ــه از آب، ی ــتفاده بهین ــت: اس گف
بایــد  و  اســت  کنونــی  شــرایط  در  مهــم 
ــد.  ــش یاب ــه افزای ــن زمین ــازی در ای فرهنگ س
ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آذربایجــان شــرقی، جــواد رحمتــی افــزود: 
کاهــش  و  صنعتــی  پســآب های  مدیریــت 
بــرای  زیرزمینــی  آب هــای  از  بهره بــرداری 
ــائل  ــن مس ــم تری ــروری، از مه مصــارف غیرض
ــان  ــم متولی ــار داری ــه انتظ ــت ک ــری اس دیگ
ایــن  در  ویــژه ای  تمهیــدات  آب،  حــوزه 

بیندیشــند.  خصــوص 
ــا بیــان این کــه در هیــچ کجــای دنیــا  وی ب
ــتفاده  ــر اس ــارف دیگ ــرای مص ــرب ب از آب ش
ــه از آب  ــتفاده بهین ــه داد: اس ــد، ادام نمی کنن
بــدون اندازه گیــری و مدیریــت مصــرف، مقــدور 
نیســت و بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع، 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــری ب ــران ناپذی ــات جب تبع

ــت.  داش
وی اظهــار کــرد: ضعــف منابــع آبــی در 
ســفره های زیرزمینــی و زمــان بــر شــدن 
اجــرای پــروژه انتقــال آب ارس بــه دشــت 
ــه مســائلی اســت کــه ضــرورت  ــز از جمل تبری
همــت مســئوالن بــرای برنامــه ریــزی در 
بیشــتر  را  آبــی  منابــع  مصــرف  مدیریــت 

 . می کنــد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
وجود وسایل گرمایشی ایمن در 
مناطق زلزله زده ضروری است

آذربایجـــان  نماینـــده ولـــی فقیـــه در 
شـــرقی بـــا اشـــاره بـــه گاز گرفتگـــی هـــای 
اخیـــر در مناطـــق زلزلـــه زده گفـــت: وجـــود 
ـــه  ـــق زلزل ـــن در مناط ـــی ایم ـــایل گرمایش وس

ــت. ــروری اسـ زده ضـ
حجت االســـام  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
ـــم  در  ـــی آل هاش ـــید محمدعل ـــلمین س والمس
جمـــع نماینـــدگان وزیـــر رفـــاه کـــه بـــرای 
ــه  ــه زده بـ بررســـی وضعیـــت مناطـــق زلزلـ
اســـتان ســـفر کـــرده انـــد، گفـــت: از وزیـــر 
رفـــاه بـــرای تصمیـــم خریـــد هیتـــر برقـــی 
ــم  ــی کنـ ــی مـ ــه زدگان قدردانـ ــرای زلزلـ بـ
ـــه زده  ـــق زلزل ـــوع در مناط ـــن موض ـــه ای چراک

ــی دارد. ــت فراوانـ اهمیـ
وی ادامـــه داد: طـــی روزهـــای اخیـــر 
ــت  ــه جهـ ــه زده بـ ــردم زلزلـ ــدادی از مـ تعـ
گازگرفتگـــی مجبـــور بـــه مراجعـــه بـــه 
ـــرد  ـــای س ـــد. در فض ـــده ان ـــی ش ـــز درمان مراک
ــی  ــایل گرمایشـ ــود وسـ ــت وجـ ــا اهمیـ آنجـ
دوچنـــدان اســـت و تامیـــن هیترهـــای بـــرق 

ــود. ــروری بـ ــق ضـ در آن مناطـ
ـــاون  ـــز گفـــت: حضـــور مع ـــه تبری ـــام جمع ام
وزیـــر نیـــز بـــرای مســـئولین اســـتان قـــوت 
قلبـــی اســـت و بـــرای تســـریع در رســـیدگی 
بـــه مشـــکات زلزلـــه زدگان خیلـــی موثـــر 

ـــود. ب
ـــن  ـــز در ای ـــرقی نی ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــاون، کار  ــای وزارت تعـ ــه از تـــاش هـ جلسـ
و رفـــاه اجتماعـــی قدردانـــی کـــرد و افـــزود: 
خریـــد هیترهـــای برقـــی فـــن دار فکـــر 

بدیعـــی بـــود.
ـــت: در  ـــراز داش ـــدی اب ـــا پورمحم محمدرض
کنـــار همـــه مشـــکاتی کـــه اســـت ســـرما 
ــت و  ــده اسـ ــردم آزار دهنـ ــرای مـ ــا بـ واقعـ
ـــوند. ـــز ش ـــر مجه ـــه هیت ـــا ب ـــم چادره امیدواری

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

بــر  پســندید  نمــي  برخــود  آنچــه   *
دیگــران مپســندید. ایــن مفتــاح روابــط 

انســان هــا بــا یکدیگــر اســت.
کتاب قدرت فکر، ۲53

ــود  ــاي از خ ــان ه ــا انس ــفانه م * متأس
راضــي بــه جــاي ایــن کــه دســت یکدیگــر را 
بگیریــم اغلــب جــان یکدیگــر را مي-گیریــم.
؟

* وقتــي ســعي مــي کنیــم همــه را 
از خودمــان راضــي نگــه داریــم در واقــع 
محتاجیــم کــه مــورد تأییــد آنهــا قــرار 
بگیریــم و ایــن بخاطــر آن اســت کــه هنــوز 
ــم.  ــه ای ــرار نگرفت ــان ق ــد خودم ــورد تأیی م
ــر  ــا غی ــة آدم ه ــتن هم ــه داش ــي نگ راض

ممکــن اســت.
جانسون

ــود  ــا در درون خ ــان تنه ــمنان انس * دش
ــتند. او هس

اسکاول شین 
ــران  ــتن دیگ ــراي وا داش ــردم ب ــر م * اگ
بــه ایــن کــه بــه صــورت دلخواهشــان و بــه 
ــه  ــا را ب ــد، آنه ــار کنن ــاص رفت ــه اي خ گون
حــال خــود رهــا مــي کردنــد بیشــتر مســایل 
ــه روابــط انســاني حــل مــي شــد. ــوط ب مرب
کاترین پالدر

* بــه جــاي ایــن کــه خــود را یــک 
ــي  ــود اله ــیماي موج ــه س ــد ب ــان ببینی انس

ــد.                                                                       ــگاه کنی ــتن ن ــه خویش ب
کالسون پالدر

ــه  ــد چگون * انســان کــه قدرخــود را ندان
ــد. ــدر دیگــران را بدان ممکــن اســت ق

سیمون دوبوار
* گاهــي بــا خــود مــي اندیشــم، خداونــد 
در خلــق آدمــي قــدري مبالغــه کــرده اســت.
اسکاروایلد 
ــر  ــد ب ــه بای ــت ک ــودي اس ــر موج * بش

ــد. ــه کن ــود غلب خ
نیچه

* خــود خواهــي منشــاء بــروز مشــکات و 
محبــت سرچشــمة پاکــي هاســت... انســان هــا 
تنهــا بــا ارائــة احساســي برتــر از احترام نســبت 
بــه دیگــران و در نظــر گرفتــن ســعادت ایشــان 
ــش  ــي و افزای ــود خواه ــش خ ــه کاه ــادر ب ق

محبــت در درون خــود هســتند.
داالیي الما

ــود  ــود خ ــان در وج ــه انس ــري ک * ذخای
مهیــا دارد، اســاس و شــالودة خوشــي و 

ــت. ــي اس نیکبخت
؟

نخســتين مرحلــه حماقــت آن اســت كــه 
انســان خــود را دانــا بدانــد.
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نماینــده مــردم رشــت در مجلــس بــه 
وضعیــت نابه ســامان اقتصــادی در ماه هــای 
بــازار  افسارگســیختگی  و  امســال  نخســت 
ــای  ــا تنگناه ــردم ب ــت: م ــرد و گف ــاره ک اش

 معیشــتی  مواجه انــد. 
ــژاد،  ــار کوچکی ن ــنیم، جب ــزارش تس ــه گ ب
در واکنــش بــه برخــی گمانه زنی هــا کــه از 
ــن  ــرخ بنزی ــش ن ــرای افزای ــت ب ــم دول تصمی
ــی  ــع کنون ــت: مقط ــار داش ــت دارد اظه حکای
ــب  ــن مناس ــت بنزی ــر قیم ــرای تغیی ــًا ب فع
نیســت و در صــورت هــر گونــه اقــدام دولــت در 
ــا یــک طــرح  ایــن زمینــه، احتمــاالً مجلــس ب
ــل آن ایســتادگی  ــی در مقاب ــا ســه فوریت دو ی

می کنــد.
ــا بیــان  نماینــده مــردم رشــت در مجلــس ب
اینکــه دولــت در خــال بودجــه ســال ۹۸ نیــز 
قصــد تغییــر قیمــت بنزیــن و حامل هــای 
ــد  ــت بای ــرد: دول ــوان ک ــت عن ــرژی را داش ان
درآمدهــا و هزینه هــای خــود را در ســال ۹۹ بــه 
دقــت پیش بینــی کنــد البتــه ایــن بــه معنــای 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــدون توج ــه ب ــت ک آن نیس
ــا  ــردم بی محاب ــت م ــت معیش ــی و وضعی کنون

ــد. ــن بزن ــش قیمــت بنزی ــه افزای دســت ب
کوچکی نــژاد تأثیرگــذاری بســیار بــاالی 
قیمــت بنزیــن بــر روی اقتصــاد کشــور از یــک 
ــر  ــویی دیگ ــردم از س ــاد م ــی آح ــو و زندگ س
ــرد: در  ــح ک ــرار داد و تصری ــاره ق ــورد اش را م
حــال حاضــر مــا در یــک شــرایط ویــژه و 

مقطــع بســیار حساســی قــرار گرفته ایــم و 
ــرای تغییــر قیمــت بنزیــن  ــه تصمیــم ب هرگون
بــازار داخلــی را مجــدداً دچــار تنــش و شــوک 

اقتصــادی بزرگــی می کنــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
ــر  ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــاوری مجل فن
قیمــت بنزیــن در ماه هــای پایانــی امســال 
ــاً  ــت دقیق ــن کار دول ــد ای ــدا کن ــش پی افزای

ــت:  ــراز داش ــت اب ــه اس ــون بودج ــاف قان خ
ــه  ــس ب ــئله مجل ــن مس ــوع ای ــورت وق در ص
ــان  ــل نش ــر آن عکس العم ــع در براب ــور قط ط
ــی و  ــرح دو فوریت ــا ط ــاالً ب ــد و احتم می ده
ــرد. ــت را می گی ــوی دول ــی جل ــه فوریت ــا س ی

ــادی در  ــامان اقتص ــت نابه س ــه وضعی وی ب
ــیختگی  ــال و افسارگس ــت امس ــای نخس ماه ه
بــازار اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: پــس از آن 

شــرایط بســیار ســخت کــه قشــرهای مختلــف 
ــتی و  ــادی و معیش ــای اقتص ــا تنگناه ــردم ب م
ــدند  ــه ش ــی مواج ــیار بزرگ ــای بس مصیبت ه
ــادی  ــبی اقتص ــات نس ــش و ثب ــه دوره آرام ب
ــاً آرام را  ــن وضعیــت تقریب ــد ای رســیدیم و بای

حفــظ کنیــم. 
ــن  ــس ضم ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
مخالفــت بــا شــوک اقتصــادی جدیــد در اقتصاد 
بــا تأکیــد بــر اینکــه تغییــر قیمــت حامل هــای 
ــردم  ــت م ــر روی معیش ــرعت ب ــه س ــرژی ب ان
ــی  ــگار برخ ــت: ان ــان داش ــذارد بی ــر می گ تأثی
افــراد هســتند کــه از عمــد قصــد آزار و اذیــت 
مــردم را دارنــد و می خواهنــد بــا اقدامــات خــود 
ــرای اعتراضــات گســترده مردمــی  بســتری را ب

در کشــور فراهــم کننــد.
افزایــش  طــرح  اجــرای  کوچکی نــژاد 
قیمــت بنزیــن را فعــًا عملــی  غیرکارشناســانه 
ــت در  ــه دول ــه ب ــرد و ضمــن توصی ــی ک ارزیاب
ــه  ــاد الیح ــه مف ــدی ب ــل و پایبن ــت عم جه
بودجــه ۹۸ گفــت: مــردم تحمــل یــک شــوک 
دیگــر اقتصــادی را ندارنــد و دولــت بــه جــای 
ایــن دســت از اقدامــات بهتــر اســت طرح هــای 
ــتی  ــه درس ــود را ب ــد خ ــورد تعه ــی م حمایت

ــد. اجــرا کن

مردم با تنگناهای  معیشتی  مواجه اند 

صنــدوق  جدیــد  مقــررات  ابطــال  بــا 
بازنشســتگی کشــوری، پرداخــت حــق جــذب 
می شــود.  لحــاظ  بازنشســتگان  حقــوق  در 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
پیــرو شــکایت تعــدادی از شــاکیان خصوصــی 
ج  و  الــف  بند هــای  ابطــال  خواســته  بــا 
بخشــنامه شــماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ مــورخ 
بازنشســتگی کشــوری  ۲۳/۱۱/۹۰ صنــدوق 
و ابطــال تصمیــم جلســه ۱/۱۱/۹۰ شــورای 
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ناظــر بــر 
ــت اداری در  ــوان عدال ــی دی ــات عموم آن، هی

ــد. ــی ش ــث و بررس ــورد وارد بح ــن م ای
از صنــدوق  وکیــل شــّکات  در شــکایت 
ــور اداری  ــازمان ام ــوری و س ــتگی کش بازنشس
ــت و  ــعه مدیری ــورای توس ــتخدامی و ش و اس

ــود: ــده ب ــن آم ــانی چنی ــرمایه انس س
»مــوکان کــه همگــی از کارمنــدان شــرکت 
واگــذاری  از  پیــش  هســتند،  آســیا  بیمــه 
ــق  ــام ح ــه ن ــاده ای ب ــور فوق الع ــرکت مذک ش
ــی  ــه بخــش ثابت ــد ک ــت می کردن جــذب دریاف
ــد  ــی قی ــم کارگزین ــوده و در حک ــوق ب از حق
میشــده اســت. صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
ــتعامی  ــراض، اس ــورد اعت ــه م ــب نام ــه موج ب
ــه  ــرد ک ــت می گی ــد یری ــعه م ــورای توس از ش
ــورخ  ــم م ــب تصمی ــه موج ــور ب ــورای مذک ش
ــر  ــرای کس ــذب ب ــق ج ــری از ح ۱/۱۱/۹۰ ذک
ــا  ــی آورد و ب ــتگی نم ــدوق بازنشس ــهم صن س
توجــه بــه پاســخ آن، بــه صنــدوق بازنشســتگی 
ــن  ــه ای ــد ک ــنامه می کن ــوع را بخش ــز موض نی

بخشــنامه بــا توجــه بــه اینکــه طــی آن اعــام 
ــوق  ــزان حق ــذب در می ــق ج ــور ح ــده کس ش
ــراض  ــورد اعت ــدارد، م ــری ن ــتگی تاثی بازنشس
ــه  ــور و اینک ــوارد مذک ــه م ــه ب ــا توج ــت. ب اس
تاکنــون حــق بیمــه از حــق جــذب کســر شــده 
و اکنــون بــا ایــن بخشــنامه لحــاظ شــدن آن در 
ــده  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــتگی ب ــم بازنشس حک
ــررات  ــال مق ــت ابط ــن درخواس ــت، بنابرای اس

ــود. » ــه می ش ــکایت ارائ ــورد ش م
ــی  ــات عموم ــزارش هی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
دیــوان عدالــت اداری پــس از بحــث و بررســی 
در ایــن مــورد، مقــررات مــورد شــکایت را 
ــت آراء رای  ــا اکثری ــت و ب ــون دانس ــر قان مغای

ــا داد. ــال آن ه ــه ابط ب
ــات تخصصــی  ــه هی گفتنــی اســت در نظری
اســتخدامی کــه در مــورد شــکایت مذکــور بــه 
ــه  ــت اداری ارائ ــوان عدال ــی دی ــات عموم هی

شــد، چنیــن آمــده اســت:
»نظــر بــه اینکــه اوال بــه موجــب تبصــره ۱ 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  مــاده ۲۱ قان
ــذاری  ــورت واگ ــال ۱۳۸۶ »درص ــوب س مص
ــه  ــوی ک ــه نح ــی ب ــرکت های دولت ــهام ش س
ــن و  ــود، قوانی ــی ش ــور غیردولت ــرکت مذک ش
ــرکت  ــدان ش ــر کارمن ــون کار ب ــررات قان مق
ایــن  و  می گــردد  اعمــال  شــده  واگــذار 
افــراد، کارمنــدان کارفرمــای جدیــد محســوب 
تمایــل می تواننــد  می شــوند و در صــورت 
ــی  ــتگی قبل ــدوق بازنشس ــع صن ــاکان تاب کم
خــود باقــی بماننــد« و ثانیــا بــه موجــب 

ــال ۱۳۶۹  ــوب س ــون کار مص ــاده ۱۴۸ قان م
ایــن  مشــمول  کارگاه هــای  »کارفرمایــان 
ــن  ــون تامی ــاس قان ــر اس ــد ب ــون مکلفن قان
اجتماعــی، نســبت بــه بیمــه نمــودن کارگــران 
واحــد خــود اقــدام نماینــد« و ثالثــا بــه 
ــرای  ــون اج ــاده ۳۱ قان ــره ۲ م ــب تبص موج
ــون اساســی  سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قان
کارکنــان  خصــوص  در   ۸/۱۱/۸۶ مصــوب 
ــه  ــل ب ــه تمای ــده ک ــذار ش ــرکت های واگ ش
ــد،  ــود دارن ــتگی خ ــدوق بازنشس ــظ صن حف
مقــرر داشــته »کلیــه قوانیــن و مقــررات 
ــارات  ــه و اختی ــق بیم ــر ح ــه کس ــوط ب مرب
ــت  ــور دریاف ــی در ام ــن اجتماع ســازمان تامی
ــم ناشــی از دیرکــرد  حــق بیمــه و اخــذ جرائ
ــواد ۴۹ و  ــه م ــه از جمل ــق بیم ــت ح پرداخ
ــوب ۱۳۵۴  ــی مص ــن اجتماع ــون تامی ۵۰ قان
فــوق  صندوق هــای  و  افــراد  بــه  نســبت 

ــود«، بنابرایــن در خصــوص  مجــری خواهــد ب
مشــترکین صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
ــرای  ــا در اج ــع آن ه ــرکت تاب ــهام ش ــه س ک
تبصــره ۱ مــاده ۲۱ قانــون مدیریــت خدمــات 
اجــرای  قانــون   ۳۱ مــاده  یــا  و  کشــوری 
ــون اساســی  سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قان
بــه بخــش غیردولتــی واگذارشــده اســت، 
می بایــد  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
بــر  را  اجتماعــی  تامیــن  قانــون  مقــررات 
ــه بخشــنامه  ــد و از آنجــا ک ــا اعمــال کن آن ه
ــه  ــاون فنــی صنــدوق بازنشســتگی و نظری مع
ــت و ســرمایه انســانی  شــورای توســعه مدیری
ــن  ــتگی ای ــور بازنشس ــاط، کس ــن ارتب در ای
ــت  ــون مدیری ــان را مشــمول قان ــل کارکن قبی
خدمــات کشــوری از جملــه مــاده ۱۰۶ قانــون 
ــا قانــون  ــذا مغایــر ب مذکــور دانســته اســت، ل

وقابــل ابطــال تشــخیص داده می شــود. 

با رای دیوان عدالت اداری؛

خبر خوش برای بازنشسته ها

ــا  ــرد: ب ــد ک ــت تاکی ــان وزارت بهداش ــاون درم ــاور مع مش
ــد  ــردم بای ــا، م ــزی در دنی ــکته مغ ــش ســن س ــه کاه ــه ب توج
ــه و در صــورت مشــاهده  ــزی را جــدی گرفت ــم ســکته مغ عائ

ــد.  ــاس بگیرن ــس تم ــا اورژان ــان ب ــرای درم ــا ب آن ه
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر جمشــید کرمانچــی،  بــا بیــان اینکــه 
یکــی از چالش هــای وزارت بهداشــت در حــوزه ســکته های مغــزی 
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــع آنه ــه موق ــه ب ــردم و مراجع ــی م ــدم آگاه ع
ــد  ــردم نبای ــه م ــن اســت ک ــم ای ــه بســیار مه ــت: نکت اســت،  گف
تصــور کننــد کــه ســکته مغــزی فقــط بــرای افــراد پیــر اســت و 
صرفــا در ســنین بــاالی ۵۰ یــا ۶۰ ســال اتفــاق می افتــد؛ چراکــه 
ــه دلیــل ســبک  ــا ســن ســکته مغــزی ب در حــال حاضــر در دنی
ــده  ــن قاع ــم از ای ــا ه ــه و کشــور م زندگــی ناســالم کاهــش یافت
مســتثنی نیســت؛ به طــوری کــه در حــال حاضــر می بینیــم کــه 
در برخــی مــوارد ســکته های مغــزی در ســنین ۴۰ ســال و بعضــا 

ــد. ــم رخ می ده ــال ه ــر ۴۰ س ــنین زی ــواردی در س در م
ــکته  ــه س ــد ک ــار دارن ــردم انتظ ــی م ــرد: گاه ــد ک وی تاکی
مغــزی تنهــا در افــراد پیــر و از کار افتــاده  بــروز کنــد؛ در 
حالیکــه فــردی کــه شــاغل اســت یــا فــرد ســالمی کــه در حــال 
ــان اســت هــم ممکــن اســت دچــار ســکته  ــاده روی در خیاب پی
مغــزی شــود. ایــن موضوعــی اســت کــه همــه کشــورها مبتابــه 
ــا جــوان  ــی کــه جمعیــت کشــور م آن هســتند. حــال از آنجای

ــنین  ــاری در س ــن بیم ــدن ای ــده ش ــال دی ــز احتم ــت نی اس
ــود دارد. ــور وج ــی در کش جوان

ــای وزارت  ــی از دغدغه ه ــن اســاس یک ــر ای ــرد: ب ــد ک  وی تاکی
ــاال رود.  ــن حــوزه ب ــن اســت کــه آگاهــی مــردم در ای بهداشــت ای
ــنا  ــزی آش ــکته مغ ــم س ــانه ها و عائ ــا نش ــردم ب ــه م ــوری ک به ط
ــس تمــاس  ــا اورژان ــم ب ــن عائ ــا ای ــه ب ــه محــض مواجه ــوده و ب ب
گرفتــه و یــا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنند. زیــرا وزارت بهداشــت 
بــرای کاهــش میــزان مرگ ومیــر و معلولیت هــای ناشــی از ســکته 
ــت؛  ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ ــی و مراقبت ــات درمان ــزی خدم مغ
خدماتــی کــه در قالــب برنامــه مدیریــت و درمــان ســکته های حــاد 
مغــزی یــا ۷۲۴، هفــت روز هفتــه و در ۲۴ ســاعت شــبانه روز در ۱۱۰ 

ــه می شــوند. ــه بیمــاران ارائ بیمارســتان و ۸۳ شــهر کشــور ب
ــم  ــد عائ ــردم بای ــن م ــه بنابرای ــان اینک ــا بی ــی ب کرمانچ
ســکته مغــزی را شــناخته و نســبت بــه آن هــا حســاس باشــند، 
گفــت: ایــن عائــم عبارتنــد از نامتقــارن شــدن صــورت، ضعــف 
یک طرفــه در دســت یــا پــا، اشــکال در تکلــم فــرد و ... افــراد بــا 
مشــاهده ایــن عائــم بایــد در کمتــر از چهــار ســاعت بیمــار را 

بــه مرکــز درمانــی برســانند. تاکیــد می کنــم کــه بهتریــن مســیر 
رســاندن بیمــار بــه بیمارســتان نیــز از طریــق اورژانــس اســت. 
زیــرا اورژانــس می دانــد کــه کــدام بیمارســتان ها خدمــات 
ــه می کننــد. حــال زمانیکــه فــرد  ــی ســکته مغــزی را ارائ درمان
ــان را  ــکته، درم ــوع س ــخیص ن ــا تش ــید، ب ــتان رس ــه بیمارس ب
برایــش آغــاز می کننــد. بنابرایــن مــردم اشــتباه نکننــد و فکــر 
نکننــد کــه ســکته حــاد مغــزی فقــط مختــص افــراد پیــر اســت.

کرمانچــی تاکیــد کــرد: البتــه ایــن رونــدی اســت کــه در دنیا 
اتفــاق افتــاده و ســن ســکته مغــزی کاهــش یافتــه اســت کــه 
ــه ناســالم، مصــرف  دلیــل آن هــم ســبک زندگــی اعــم از تغذی
چربــی و نمــک، فســت فود و تحــرک بدنــی ناکافــی اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــزی ش ــکته های مغ ــک س ــش ریس ــه افزای ــر ب منج
در عیــن حــال مــردم زمانیکــه عائــم ســکته مغــزی را دیدنــد، 
ــا  فکــر نکننــد کــه یــک عارضــه محــدود و زودگــذر اســت و ب
خــود بگوینــد یــک ســاعت یــا یــک روز صبــر کنیــم تــا بهتــر 
ــا در  ــه اورژانــس مراجعــه کننــد ت شــویم، بلکــه بایــد ســریعا ب

آنجــا مطمئــن شــوند.

معـاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانـدار مراغـه بـا تقدیـر از مشـارکت خیـران در 
ایجـاد و احـداث فضاهـای آموزشـی در روسـتاهای مراغـه، عنـوان کرد: خیـران با 

ورود بـه ایـن موضـوع کمـک بزرگـی را بـه نظـام آموزشـی کشـور کردند.
به گزارش ایرنا، موسـی شـعفی در آیین افتتاح مدرسـه چهار کاسـه روسـتای 
بیانلوجـه مراغـه اظهـار داشـت: کاری کـه خیران مدرسـه سـاز در روسـتاها انجام 
مـی دهند سـرمایه ای ارزشـمند برای خود و کشـورمان اسـت که بایـد از مجموعه 

ایجـاد شـده به نحـو مطلوبی اسـتفاده کنیم.
ــوزش و  ــدگار آم ــدر و مان ــای گرانق ــرمایه ه ــاز را س ــه س ــران مدرس وی خی
پــرورش عنــوان کــرد و گفــت: اگــر بــه دنبــال توســعه و پیشــرفت کشــور هســتیم 
بایــد در امــر مدرســه ســازی بیشــتر کار کنیــم کــه خوشــبختانه در کشــور مــا 
ــکوفایی  ــی و ش ــرفت علم ــب پیش ــود موج ــور خ ــا حض ــاز ب ــه س ــران مدرس خی

اســتعدادهای درخشــان مــی شــوند.
وی گفــت: افــراد نیکــوکاری کــه مدرســه مــی ســازند مکانــی را بــرای ســاخت 
انســان تاســیس مــی کننــد کــه بــا ایــن کار از جایــگاه بســیار واالیــی در جامعــه 

برخــوردار هســتند.
شــعفی بــا اشــاره بــه زلزلــه اخیــر در شهرســتان میانــه اضافــه کــرد: احــداث 
ــه  ــت مدرس ــد در اولوی ــب بای ــی مناس ــت فیزیک ــا وضعی ــتحکم ب ــدارس مس م

ــای  ــوع بای ــگام وق ــن موضــوع در هن ــت ای ــه اهمی ــرا ک ــرد چ ــرار گی ــازی ق س
ــد. ــی ده ــی خــود را نشــان م طبیع

بخشــدار ســراجوی مراغــه نیــز در ایــن مراســم گفــت: در برخــی روســتاهای 
ــی در  ــتیم و حت ــه هس ــی مواج ــای آموزش ــکات فضاه ــا مش ــراجو ب ــش س بخ

ــود. ــی ش ــزار م ــتاها کاس درس در مســاجد برگ ــی روس برخ
ــی درخواســت  ــر بوم ــی و غی ــران بوم ــی خی ــزود: از تمام ــرخ محمــدزاده اف ف
همــکاری بــرای احــداث مــدارس در روســتاهای ایــن بخــش را داریــم و تمامــی 
مجموعــه بخــش از حضــور خیــران مدرســه ســاز در ســراجوی مراغــه اســتقبال 

مــی کنــد.
ــت در  ــاد برک ــط بنی ــه توس ــه ۶ کاس ــر ۲ مدرس ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــداث  ــال اح ــه در ح ــراجوی مراغ ــش س ــوان بخ ــوان و کرمج ــتاهای آلماچ روس

ــند. ــرداری برس ــره ب ــه به ــده ب ــی آین ــال تحصیل ــم س ــه امیدواری ــت ک اس
وی اضافــه کــرد: همچنیــن مدرســه ســه کاســه خیرســاز دیگری در روســتای 
احمدآبــاد بخــش ســراجوی مراغــه بــا همــکاری اهالــی روســتا در حــال احــداث 

. ست ا
معـاون مدیـر کل و مدیـر آمـوزش وپـرورش مراغـه نیـز در ایـن مراسـم افزود: 
دبسـتان ۴ کاسـه مهاجـر روسـتای بیانلوجـه مراغـه در زمینی به مسـاحت ۲۵۰ 

مترمربـع و بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۵۵۰ میلیـون تومـان از سـوی خیر مدرسـه سـاز 
»منصـور مهاجر« سـاخته شـده اسـت.

ــرای تجهیــز ایــن  رضــا آســیابی گفــت: همچنیــن ایــن خیــر مدرســه ســاز ب
مدرســه جهــت اســتفاده هشــتاد دانــش آمــوز ایــن روســتا، ۴۰ میلیــون تومــان 

هزینــه کــرده اســت.
ــد خیــر و نیکــوکار باشــد و کســانی کــه در  وی افــزود: هــر کســی نمــی توان

کارهــای ایــن چنینــی ورود مــی کننــد واقعــا کاری خدایــی مــی کننــد.

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت:

مردم عالئم سکته مغزی را جدی بگیرند 

هفتمین دوره تخصصی سازمان های 
مردم نهاد فعال حوزه زنان و 

خانواده در تبریز آغاز به کار کرد

ســازمان های  تخصصــی  دوره  هفتمیــن 
ــا  ــواده ب ــان و خان مــردم نهــاد فعــال حــوزه زن
حضــور معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان 
ــز آغــاز  ــواده و ســمن های فعــال در تبری و خان

ــرد.  ــه کار ک ب
ــوان  ــور بان ــرکل ام ــه گــزارش ایســنا، مدی ب
ــرقی در  ــان ش ــتانداری آذربایج ــواده اس و خان
ــرد:   ــار ک ــن دوره،اظه ــه کار ای ــاز ب ــم آغ مراس
ســازمان های  تخصصــی  دوره  هفتمیــن 
ــا  ــواده ب ــان و خان مــردم نهــاد فعــال حــوزه زن
ــان  ــور زن ــت ام ــی معاون ــکاری و هماهنگ هم
و خانــواده ریاســت جمهــوری بــه میزبانــی 
ــتانداری  ــواده اس ــوان و خان ــور بان اداره کل ام

آذربایجــان شــرقی برگــزار می شــود.
ــا  ــن دوره ب ــزود: ای ــادق زاده، اف ــه ص  رقی
زمینه هــای  در  فعــال  ســمن  حضــور ۱۸۰ 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، بهداشــت 
و ســامت، اشــتغال زایــی، کســب و کار زنــان، 
محیــط زیســت، توانمندســازی جوامــع محلــی 
آوری  تــاب  زمینــه  در  بحــران  مدیریــت  و 
ــان  ــتان های آذربایج ــور اس ــا حض ــی ب اجتماع
ــان  ــل و زنج ــی، اردبی ــان غرب ــرقی، آذربایج ش

برگــزار می شــود.
ــوان  ــدف ت ــا ه ــن دوره ب ــه داد: ای وی ادام
و  زنــان  اجتماعــی  تشــکل های  افزایــی 
خانــواده از  ۲۰ تــا ۲۳ آبــان مــاه برگــزار 
شــده و ارائــه آمــوزش مهارت هــای طــرح 
نویســی،  نحــوه جــذب منابــع مالــی بــا 
ــی و  ــتای هم افزای ــارکتی در راس ــرد مش رویک
مشــارکت ســازمان های غیردولتــی بــرای رفــع 
مشــکات مرتبــط بــا حــوزه زنــان و خانــواده و 
ــر  ــکار ب ــای هم ــارکتی گروه ه ــنجی مش نیازس
اســاس نیازهــای واقعــی زنــان و خانواده هــا در 
مناطــق هــدف اســتان های یادشــده، از جملــه 

ــت. ــت اس ــن نشس ــداف ای اه

تیم های امداد و نجات مراغه در 
مناطق زلزله زده حضور می یابند

رئیــس جمعیــت هــال احمــر مراغــه گفــت: 
ــدادی  ــزات ام ــات و تجهی ــداد و نج ــای ام تیم ه
هــال احمــر ایــن شهرســتان کــه از ســاعات اولیه 
وقــوع زلزلــه در منطقــه حضــور دارنــد تــا پایــان 

عملیــات در کنــار زلزلــه زدگان خواهنــد مانــد.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد باقرغفــاری افــزود: 
ــر  ــامل ۱۰ امدادگ ــات ش ــداد و نج ــم ام ۲ تی
ــتاهای  ــتان در روس ــن شهرس ــر ای ــال احم ه
ترکمنچــای  بخــش  ورنکــش  و  ورزقــان 
شهرســتان میانــه حضــور دارنــد و مشــغول ارائه 
ــتند. ــه زده هس ــان زلزل ــه هموطن ــات ب خدم

بــرای  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــردم حادث ــه م ــر ب ــه بهت ــانی هرچ امدادرس
ــادر  ــتگاه چ ــه، ۱۷۵ دس ــی از زلزل ــده ناش دی
امــدادی بــه ایــن مناطــق ارســال شــده اســت.

ــدادی  ــه نیازهــای ام ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
آینــده  در مناطــق زلزلــه زده، در روزهــای 
ــن  ــداد و نجــات هــال احمــر ای ــم هــای ام تی
شهرســتان در ســایر شــهرها و روســتاهای زلزله 

ــت. ــد پرداخ ــات خواهن ــه خدم ــه ارائ زده ب
ــه بزرگــی ۵.۹ دهــم در مقیــاس  ــه ای ب زلزل
ــاعت ۲ و  ــتر( س ــن )ریش ــی زمی ــواج درون ام
۱۷ دقیقــه و ۳ ثانیــه بامــداد جمعــه ۱۷ آبــان 
۱۳۹۸ حوالــی شــهر تــرک از توابــع شهرســتان 

ــد. ــه در آذربایجــان شــرقی را لرزان میان

سالمت

همه چیز درباره داروی 
مترونیدازول 

چـه مواقعـی از مترونیـدازول اسـتفاده می 
شـود؟ آیـا بـا مترونیـدازول آشـنایی داریـد؟ 
افـراد در زندگـی خـود حداقـل  از  بسـیاری 
یکبـار از ایـن دارو اسـتفاده کـرده انـد و در 
درمـان بیماری هـای عفونـی از آن بهره برده 
انـد. بـا ایـن کـه ایـن دارو هـم همانند سـایر 
سـرگیجه  سـردرد،  ماننـد  عوارضـی  داروهـا 
و اسـهال را در پـی دارد امـا بـا ایـن حـال 
محبـوب  بـوده و در رده های پرفـروش ترین 
داروهاسـت. اکنـون در ایـن مقاله همـراه من 
باشـید تـا بـا ایـن دارو بیـش از پیـش آشـنا 

 . ید شو
 عفونـت هـا از بیمـاری هایـی فراگیـری 
هسـتند کـه کمتر کسـی بـه آن دچار نشـده 
اسـت. یکـی از داروهایـی کـه بـرای درمـان 
قـرص  شـود،  مـی  اسـتفاده  بیمـاری  ایـن 
دسـته  در  قـرص  ایـن  اسـت.  مترونیـدازول 
آنتـی بیوتیـک هـا قـرار مـی گیـرد و ماننـد: 
سـایر آنتـی بیوتیـک هـا اگـر طوالنـی مـدت 
اسـتفاده شـود، عوارضـی بـرای فـرد در پـی 

دارد.
مترونیـدازول  چیسـت؟  مترونیـدازول 
مـورد  هـا  عفونـت  از  وسـیعی  طیـف  بـرای 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن دارو به گروهی 
نیتروایمیـدازول  کـه  آنتی بیوتیک هـا  از 
دارو  ایـن  تجویـز  دارد.  تعلـق  دارنـد،  نـام 
باکتری هـا  بـردن  بیـن  از  و  مبـارزه  بـرای 
عفونـت  باعـث  کـه  میکروارگانیسـم هایی  و 
در دسـتگاه تولیـد مثـل، دسـتگاه گـوارش، 
پوسـت، واژن و سـایر قسـمت های بدن شده، 
صـورت مـی گیـرد. بعـاوه ایـن که ایـن دارو 
بـه همـراه سـایر داروهـای ضـد زخـم بـرای 
درمـان بسـیاری از بیمـاری های زخـم معده 

نیـز تجویـز مـی شـود.  
روش مصــرف قــرص مترونیــدازول :بــرای 
ایــن کــه معــده ناراحــت نشــود مــی توانیــد 
ایــن قــرص را بــه همــراه خوراکــی یــا وعــده 
هــای اصلــی غــذا میــل کنیــد. بهتــر اســت 
یکســان شــبانه  فواصــل  در  را  دارو  ایــن 
ــاب  ــا مقــدار آن در خــون ث مصــرف شــود ت
بمانــد. اگــر دســتور پزشــک چهــار بــار 
ــت  ــر اس ــس بهت ــت پ ــن داروس ــرف ای مص
در فواصــل ۶ ســاعته اســتفاده شــود. دربــاره 
ــدود  ــزی در ح ــن دارو چی ــذب ای ــزان ج می
۸۰ درصــد اســت. بــا ایــن کــه غــذا ســرعت 
جــذب را کمــی کنــد مــی کنــد امــا در 

ــدارد. ــری ن ــچ تاثی ــذب هی ــدار ج مق
متذکــر مــی شــویم کــه مصــرف ایــن دارو 
ــن  ــون ممک ــد چ ــع نکنی ــاره قط ــه یکب را ب
اســت عائــم بیمــاری عــود کنــد. اگــر یــک 
ــه  ــد، ب ــوش کردی ــرف آن را فرام ــت مص نوب
محــض بــه یــاد آوردن، آن را مصــرف کنیــد. 
امــا اگــر کــه بــه نوبــت بعــدی دارو رســیدید، 
نیــازی بــه دو برابــر کــردن آن نیســت و 
بــا همــان برنامــه معمــول مصــرف دارو 
ــر،  ــر داروی دیگ ــد ه ــد. مانن ــه دهی را ادام
دور  رطوبــت  معــرض  از  را  مترونیــدازول 
کــرده و آن را در دمــای مناســب و بــه دور از 

ــد.  ــداری کنی ــا نگه گرم
مترونیـدازول  قـرص  مصـرف  عـوارض    
:افـراد زیـادی از ایـن دارو اسـتفاده می کنند 
امـا دچـار عارضـه خاصـی نمـی شـوند. اگـر 
تغییراتـی غیرمعمـول ولـی جـدی، همچـون: 
بـی ثباتـی، تشـنج، تغییـرات خلقـی و ذهنی 
)همچون گیجی(، بی حسـی و سـوزن سـوزن 
شـدن دسـت ها یـا ادرار دردناک در شـما رخ 
داد، بایـد سـریعا پزشـک خـود را در جریـان 
قـرار دهید. مترونید ازول شـاید ادرار شـما را 
تحـت تاثیـر قـرار داده و کمـی رنـگ آن تیره 

شـود کـه البتـه جـای نگرانی نیسـت. 
بــه طــور کلــی ایــن دارو مــی توانــد باعــث 
عــوارض جانبــی  همچون ســرگیجه، ســردرد، 
اســهال، تهــوع، اســتفراغ، درد معــده، کاهــش 
اشــتها، یبوســت و خشــکی دهــان شــود  اگــر 
هــر یــک از ایــن تاثیــرات بــرای شــما حالــت 
دائمــی یــا مزمــن گرفــت ســریعا بــه پزشــک 
ــن  ــد. همچنی ــه کنی متخصــص خــود مراجع
ــحات  ــه ترش ــا هرگون ــان ی ــک ده ــر برف اگ
ــاز  چرکــی در واژن خــود مشــاهده کردیــد ب
هــم ســریع بــه ســوی پزشــک خــود برویــد.

ــوال  ــا معم ــن داروه ــدازول :ای  دوز مترونی
بــه صــورت قــرص دهانــی تجویــز مــی 
شــوند. دوز تعییــن شــده توســط پزشــک بــه 
شــما و شــدت بیمــاری شــما بســتگی دارد. 
ــه  ــم بســتگی ب ــاز ه ــدی دارو ب ــای بع دوزه
واکنــش بدنتــان بــه دارو یــا کاهــش شــدت 
ــد  ــن دارو را بای ــت. ای ــوط اس ــاری مرب بیم
ــد.  ــا نســخه پزشــک مصــرف کنی ــق ب مطاب
مصــرف دوزهــای از دســت رفتــه :تــا 
جایــی کــه ممکــن اســت ســعی کنیــد 
مصــرف ایــن دارو را از یــاد نبریــد ولــی اگــر 
بــه هــر دلیلــی مصــرف را فرامــوش کردیــد، 
ــه  ــد و برنام ــر مصــرف نکنی هیچــگاه دو براب
ــی  ــد. یعن ــه دهی ــادی ادام ــورت ع ــه ص را ب

ــد. ــا کنی ــده را ره ــوش ش ــت فرام نوب
 هشـدار اسـتفاده از قـرص مترونیـدازول: 
بـرای جلوگیری از مقاومـت و واکنش بدن به 
باکتـری ایـن دارو را فقط باید بـرای درمان یا 

جلوگیـری از عفونت اسـتفاده کنید.
 منبع: بیتوته

مشارکت خیران در ایجاد مدرسه در روستاهای مراغه قابل تقدیر است
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نماینده فرهنگیان در شورای عالی آموزش  و پرورش:

حذف زبان انگلیسی از مدارس مناسب جایگاه علمی کشور نیست

ایراد شورای نگهبان به یکپارچه سازی 
مدارس در قالب دولتی و غیردولتی 

آشپزی

آب پیازی

مواد الزم:
پیاز                                       ۱ عدد
زردچوبه                             به مقدار الزم
روغن                              کمی برای سرخ کردن
آب                                   ۱ و ۲/۱ پیمانه
رب انار                             ۲ قاشق غذاخوری
تخـم مـرغ                            ۲ عـدد
نمک و فلفل                           به میزان الزم
دانه انار                              کمی )اختیاری(

حتما شـما هم براتون سـوال شـده که آب 
ترشـی یـا آب پیـازی مـال کجاسـت و غذای 
کـدوم منطقه هسـت! درسـته؟ خـب در واقع 
آب پیـازی غذای اسـتان خوزسـتان هسـت و 
بیشـتر اون رو بـه اسـم آب پیـازی دزفـول یا 
آب پیـازی شوشـتری هـم مـی شناسـن. امـا 
میشـه  و  هسـت  هـم  بختیـاری  پیـازی  آب 
گفـت اکثر مـردم این مناطق دوسـتش دارن. 
ایـن غـذا کـه بـه گویـش محلـی او پیـازی یا 
او پیـوزی هـم گفتـه میشـه، طعـم تـرش یـا 
ملـس و کمـی تنـد داره. بـر خـاف اسـمش 
پیـاز زیادی نـداره و یـه جورایی مثل اشـکنه 

بـه حسـاب میاد.
روش هـای خیلـی متنوعی بـرای تهیه آب 
پیـازی وجـود داره و از مـواد اولیـه متفاوتـی 
بـرای طعـم دهی در این غذا اسـتفاده میشـه. 
تقریبا مثل سـوپ بافت غلیظـی داره و عموما 
بـه همـراه نان خرد شـده و یا تخم مرغ سـرو 
میشـه. اگـه تـا به حـال ایـن غـذا رو امتحان 
نکردیـن، پیشـنهاد می کنیم اصا از دسـتش 
ندیـن چون واقعـا طعم فـوق العـاده ای داره. 
بـه عـاوه بـرای موقعیـت هایـی کـه خیلـی 
سوسـیس  مثـل  نداریـن،  آشـپزی  فرصـت 
بنـدری و خـوراک کدو سـبز یه غذای آسـون 
و سـریعه. آماده هسـتین بریم سـراغ تهیه آب 

پیازی خوشـمزه و دوسـت داشـتنی؟!

طرز تهیه:
مرحله اول: سرخ کردن پیاز

بـرای تهیـه آب ترشـی یا آب پیـازک ابتدا 
پیـاز را بشـویید، پوسـت بگیریـد و بـه شـکل 
روغـن  کمـی  دهیـد. سـپس  بـرش  خالـی 
در قابلمـه بریزیـد و آن را روی حـرارت قـرار 
دهیـد. پیازهـا را در قابلمـه بریزیـد و خـوب 

دهید. تفـت 
مرحله دوم: اضافه کردن آب

وقتـی پیازهـای آب پیـازی سـبک و نـرم 
شـدند، زردچوبـه را اضافـه کنیـد و بـا هـم 
تفـت دهیـد. وقتـی خـوب بـا هـم مخلـوط 
شـده و تفـت خوردنـد، یک و نیـم پیمانه آب 
اضافـه کنیـد. اجـازه دهیـد تـا آب کامـا بـه 

جـوش بیایـد.
مرحله سوم: مخلوط کردن رب انار

وقتـی آب بـه جـوش آمـد، بایـد نمـک و 
فلفـل را اضافـه کنید. میزان نمـک و فلفل به 
ذائقـه خودتـان بسـتگی دارد. حـاال رب انار را 

در قابلمـه ریختـه و خـوب بهـم بزنید.
مرحله چهارم: پخت کامل غذا

در ایـن مرحلـه از تهیـه آب پیـازی یـا او 
پیـازی بایـد حـرارت اجـاق گاز را کـم کنید. 
یکـی یکـی تخـم مـرغ هـا را بشـکنید و در 
قابلمـه بریزیـد. تخـم مـرغ ها به صـورت یک 
دسـت و یـک تکـه پختـه و سـفت خواهنـد 
شـد. حـدود ده دقیقـه بعد مقـداری نان خرد 
شـده در قابلمـه بریزیـد. خـوب بهـم بزنیـد. 
سـپس حـرارت را خاموش کـرده و آب پیازی 
را در ظـرف سـرو بکشـید. حـاال با کمـی دانه 
انـار و سـبزی تـازه تزیین و سـرو کنید. نوش 

ن. جا
 

نکات کلیدی تهیه آب پیازی
- در صـورت تمایـل مـی توانیـد مقـداری 

دانـه انـار هـم بـه ایـن غـذا اضافـه کنید.
- ایـن غـذا بـه روش هـای مختلفـی تهیه 
مـی شـود. شـما مـی توانیـد آن را بـا تمـر 
هنـدی یا زرشـک هم تهیـه کنید. و یـا نان و 
تخـم مـرغ را بـه طور کلـی از این غـذا حذف 
کنیـد. هـم چنین مـی توانید یک عدد سـیب 
زمینـی را بـه صـورت نگینی خرد کـرده و به 

همـراه پیاز تفـت دهید.
- بـه ازای هـر نفر حـدودا یک تخـم مرغ و 
یـک عـدد نـان کافی اسـت. در صـورت تمایل 
مـی توانیـد این مقدار را کمتر یا بیشـتر کنید.

یـا  دزفولـی  پیـازی  آب  تلیـت  بـرای   -
بختیـاری معمـوال از نـان خشـک یـا نانی که 

بیـات شـده اسـتفاده مـی شـود.
غـذا  ایـن  تهیـه  دیگـر  هـای  روش  در   -
بـه جـای رب انـار از رب گوجـه فرنگـی هـم 

اسـتفاده مـی شـود.
- بـرای طعـم دهـی بیشـتر به آب ترشـی 
مـی توانیـد نصـف پیمانـه گـردوی سـاییده 
شـده اضافـه کنیـد. هـم چنیـن بـرای ملـس 
ایـن غـذا مقـداری شـکر هـم  شـدن طعـم 
اضافـه مـی شـود. امـا ایـن مقـدار بـه ذائقـه 

دارد. بسـتگی  شـما 
- هـر چـه پیـاز ایـن غـذا بیشـتر باشـد، 
غلظـت و لعابـی بـودن آن هـم بیشـتر اسـت.

- مـی توانیـد نـان را بـه همـراه رب انـار 
اضافـه کـرده، تفـت دهید و بعـد آب را به آب 

پیـازی اضافـه کنید.
منبع: ایران کوک

توزیع کننده بیانیه
 علیه رئیس جمهور مشخص شد

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
ــده در  ــع ش ــه توزی ــه بیانی ــت ک ــامی گف اس
ــور  ــه رئیــس جمه ــس علی ــی مجل صحــن علن
ــم  ــده ق ــوری نماین ــی ذوالن ــه مجتب ــق ب متعل

اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی اصغــر یوســف نژاد 
ــم  ــده ق ــوری نماین ــای ذوالن ــرد:  آق ــار ک اظه
بیانیــه ای را دربــاره ی ســخنان روز گذشــته 
آقــای روحانــی در یــزد تنظیــم کــرده بــود کــه 
ــه  ــات رئیس ــد هی ــه تایی ــد ب ــع بای ــرای توزی ب
ــئول اداری  ــوان مس ــه عن ــن ب ــید و م می رس

ــه را دادم. ــن بیانی ــع ای ــازه توزی ــن کار اج ای
ــع  وی تاکیــد کــرد کــه صــدور مجــوز توزی
ــس  ــی مجل ــن علن ــا در صح ــا و نامه ه بیانیه ه
از ســوی هیــات رئیســه بــه معنــی تاییــد آنهــا 

نیســت.
ــه  ــه البت ــوری ک ــی ذوالن ــه مجتب در بیانی
ــروز  ــی ام ــه علن ــام در جلس ــورت بی ن ــه ص ب
مجلــس و بیــن نماینــدگان توزیــع شــده بــود 
ســخنان رئیــس جمهــور در یــزد در تقابــل بــا 
ــن و  ــن موه ــده و همچنی ــوان ش ــری عن رهب

ــوان شــده اســت. ــز عن ــه انگی تفرق

دلنوشته
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ملی کیک بوکسینگ واکو 

ــتان  ــکار از اس ــن ورزش ــان اولی ــدی بیج مه
آذربایجــان شــرقی مــی باشــد کــه بــه اردوی تیــم 
ملــی کیــک بوکســینگ واکــو دعــوت مــی شــود. 
ایــن اردو بــه مــدت یــه هفتــه در اســتان کرمــان 
برگــزار مــی شــود کــه بعــد از ارزیابــی نفــرات اصلی 
تیــم ملی جهــت اعــزام به مســابقات جهانی کــه در 

آنتالیــا ترکیــه برگــزار مــی شــود اعــزام می شــوند.
ــک  ــه کی ــی کمیت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بوکســینگ واکــو اســتان آذربایجان شــرقی، تنها 
ــینگ  ــک بوکس ــی کی ــته ورزش ــی رش ــم مل تی
ــه اعضــای انجمــن کیــک بوکســینگ  متعلــق ب
ــد وزارت  ــورد تایی ــه م ــد ک ــران میباش ــو ای واک

ــک هســت. ــی المپی ــه مل ورزش و کمیت
کیــک بوکســینگ واکــو تنهــا کیک بوکســینگ 
معتبر دنیاســت کــه مــورد تایید کمیته بیــن المللی 
المپیک و شــورای المپیــک آسیاســت، مدالهای ملی 
در کیــک بوکســینگ بــه جــز واکو هیــچ اعتبــاری از 

نظــر وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک ندارند.

آغاز ششمین دوره المپیاد و پاراالمپیاد ورزشی 
درون مدرسه ای درآذربایجان شرقی

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی از آغــاز ششــمین دوره المپیــاد و پاراالمپیــاد 
ورزشــی درون مدرســه ای در آذربایجــان شــرقی خبــرداد.

ـــرقی  ـــان ش ـــه ای در آذربایج ـــی درون مدرس ـــاد ورزش ـــاد و پاراالمپی ـــمین دوره المپی ـــاز شش آغ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، پاشـــایی مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان،  در 
ششـــمین دوره المپیـــاد و پاراالمپیـــاد ورزشـــی درون مدرســـه ای در آذربایجـــان شـــرقی گفت:حـــدود 
ـــوری،  ـــی، ت ـــوزی )توپ ـــش آم ـــی دان ـــته ورزش ـــر در ۲۱ رش ـــر و پس ـــوز دخت ـــش آم ـــزار دان ۳۰۰ ه

ـــد. ـــرکت کردن ـــمانی( ش ـــی جس ـــال و آمادگ ـــطرنج، گویب ش
ـــی و  ـــده نواح ـــرات برگزی ـــه نف ـــود ک ـــزار می ش ـــدارس برگ ـــدا در درون م ـــابقات ابت او، افزود:مس
ـــده  ـــرات برگزی ـــه نف ـــد ک ـــتانی راه می یابن ـــه اس ـــه مرحل ـــرده و ب ـــت ک ـــر رقاب ـــا همدیگ ـــق ب مناط

ـــد. ـــوری راه می یابن ـــه کش ـــه مرحل ـــتانی ب اس
او بیــان کرد:مجموعــه دســتگاه تعلیــم و تربیــت از حــوزه تربیــت بدنــی و ســامت بــرای فراهــم 

کــردن امکانــات و تجهیــزات ورزشــی دانــش آمــوزان حمایــت کامــل را دارد.
او ایجــاد نشــاط و شــادابی در مــدارس را از دیگــر اهــداف ایــن المپیــاد ذکــر کــرد و افــزود: ایــن 
المپیــاد از امــروز شــروع و تــا اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ادامــه دارد و همــه مــدارس اســتان 

موظــف بــه برگــزاری المپیــاد در درون مــدارس هســتند.
ــاد درون  ــزاری المپیـ ــدف از برگـ ــرقی، هـ ــان شـ ــرورش آذربایجـ ــوزش و پـ ــرکل آمـ مدیـ
ـــازی  ـــه س ـــتعدادیابی، زمین ـــوزان، اس ـــش آم ـــمانی دان ـــی جس ـــردن آمادگ ـــه ک ـــه ای نهادین مدرس

بـــرای توســـعه فرهنـــگ ورزش و گســـترش فضا هـــای ورزشـــی مـــدارس عنـــوان کـــرد.
آییـــن افتتاحیـــه ششـــمین دوره المپیـــاد و پاراالمپیـــاد ورزشـــی درون مدرســـه ای اســـتان 
آذربایجـــان شـــرقی و دوازدهمیـــن مراســـم بزرگداشـــت روز ملـــی و هفتـــه پـــارا المپیـــک بـــا 
ـــی  ـــالن ورزش ـــی در س ـــت بدن ـــئوالن تربی ـــتان ومس ـــرورش اس ـــوزش و پ ـــر کل آم ـــور مدی حض

ـــد. ـــز آغازش ـــی تبری ـــهید اقدم ش

دختران مراغه ای به اردوی تیم ملی سپک تاکرا دعوت شدند

ــه  رئیــس کمیتــه ســپک تاکــرای آذربایجان شــرقی از دعــوت ۲ بازیکــن ورزشــکار مراغــه ای ب
اردوی تیــم ملــی جوانــان دختــر خبــرداد.

ــن  ــکاران ای ــی ورزش ــرا نبان ــر امجــدی و زه ــزود: کوث ــدی اف ــا عب ــا، غامرض ــزارش ایرن ــه گ ب
شهرســتان کــه در رشــته ســپک تاکــرا فعالیــت مــی کننــد بــه نمایندگــی از آذربایجــان شــرقی بــه 
اردوی اســتعدادهای برتــر ایــن رشــته کــه آمــاده ســازی تیــم ملــی جوانــان نیــز اســت،  راه یافتنــد.

ــال  ــاه امس ــان آذرم ــرای جوان ــپک تاک ــر س ــتعدادهای برت ــتین اردوی اس ــه داد: نخس وی ادام
برگــزار خواهــد شــد کــه بــا مشــخص شــدن میزبــان آن، ایــن بازیکنــان بــه ایــن اردو اعــزام مــی 

شــوند.
عبــدی اضافــه کــرد: ایــن بازیکنــان مســتعد زیــر نظــر ســمیه فضلــی مربــی ســپک تاکــرا از 

مراغــه آمــاده حضــور در اردوهــای تیــم ملــی مــی شــوند.
وی افــزود: شهرســتان مراغــه بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای ســپک تاکــرا در شــمال غــرب 

کشــور، تاکنــون چندیــن بازیکــن و اســتعداد برتــر را بــه تیــم هــای ملــی معرفــی کنــد.

ـــی  ـــی دوومیدان ـــم مل ـــبق تی ـــوش اس ملی پ
ــران دو و  ــکل دختـ ــران گفت:مشـ ــان ایـ زنـ
میدانـــی کار ایـــران نداشـــتن عناویـــن قهرمانـــی 
و  آســـیایی  قهرمانـــی  مســـابقه های  در 
ـــی  ـــا زمان ـــت و  ت ـــی اس ـــای بین الملل رویداده
کـــه مدالـــی نباشـــد بـــه تســـاوی دســـتمزد 

نمی رســـیم. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، لیـــا ابراهیمـــی 
ـــتین  ـــتقامت و نخس ـــه اس ـــکار دوی نیم ورزش
دونـــده زن ایرانـــی اســـت کـــه در مســـابقات 
قهرمانـــی ۲۰۰۷ آســـیا در مـــاده ۳۰۰ متـــر 
موفـــق بـــه کســـب مـــدال برنـــز شـــد. وی 
ــه  ــتمزدها بـ ــری دسـ ــت: نابرابـ ــار داشـ اظهـ
رکـــورد دو و میدانـــی کاران در ماده هـــای 
کـــه  هنگامـــی  بازمی گـــردد.  مختلـــف 
ورزشـــکاری بـــه قهرمانـــی در مســـابقات 
بـــرون مـــرزی دســـت می یابـــد، فدراســـیون 
نیـــز براســـاس آن دســـتمزد ورزشـــکاران 
را تعییـــن و پرداخـــت می کنـــد. همیـــن 
ــتمزدهای  ــری دسـ ــد در نابرابـ ــر می توانـ امـ

ــد. ــر باشـ ــرد موثـ ــکاران زن و مـ ورزشـ
ـــری  ـــن نابراب ـــه ای ـــدای از هم ـــزود: ج وی اف
 هـــا، شـــاهد وضعیـــت بـــد مالـــی مربیـــان 
و ورزشـــکاران زن ایـــن عرصـــه هســـتیم. 

ورزشـــکار  عنـــوان  بـــه  کـــه  دوره ای  در 
کادر  می کـــردم،  فعالیـــت  میدانـــی  و  دو 
ــه از  ــود کـ ــم بـ ــیون حاکـ ــوی در فدراسـ قـ
نظـــر برگـــزاری کاس هـــا، تقســـیم بندی 
ـــی  ـــه خوب ـــتمزدها ب ـــت دس ـــا و پرداخ هزینه ه
ـــه  ـــیون ب ـــی فدراس ـــس از مدت ـــرد. پ کار می ک
مـــن پیشـــنهاد داد تـــا بـــا دســـتمزد بســـیار 
ــان کار  ــرای آنـ ــی بـ ــوان مربـ ــه عنـ ــم بـ کـ

ـــیار  ـــان زن بس ـــتمزد مربی ـــع دس ـــم. در واق کن
ـــن  ـــیون ای ـــس فدراس ـــاک ریی ـــم اســـت و م ک
ـــکاری را  ـــی، ورزش ـــه مرب ـــی ک ـــا زمان ـــوده ت ب
در ســـطح آســـیا پـــرورش ندهـــد در مـــورد 
ـــه  ـــد. اینگون ـــت کن ـــد صحب ـــی نبای ـــایل مال مس
زنـــان مـــا نمی تواننـــد بـــه موفقیـــت دســـت 
یابنـــد و بایـــد ســـرمایه گذاری خوبـــی بـــرای 
ــاهد  ــا شـ ــرد تـ ــورت پذیـ ــش صـ ــن بخـ ایـ

ـــرون  ـــای ب ـــان در عرصه ه ـــی آن ـــار آفرین افتخ
مـــرزی باشـــیم.

عنــوان  ایــران  میدانــی  و  دو  رکــورددار 
کــرد: دســتمزدهای مربیــان و ورزشــکاران زن 
ــن  ــاوت اســت و ای ــا هــم متف ــرد بســیار ب و م
ــه  ــن عرص ــون در ای ــت، چ ــی اس ــر طبیع ام
مــدال آوری وجــود نــدارد. امــا در دورانــی کــه 
ــود  ــی ب ــتمزدها یک ــن دس ــودم ای ــکار ب ورزش
مگــر آنکــه یکــی از مــردان رکــورد ورودی 
در  تفاوتــی  و  می کــرد  کســب  را  المپیــک 
ــه  ــرد ب ــی کاران زن و م ــتمزد دو و میدان دس
وجــود می آمــد. زیــرا در آن زمــان مــدال آوری 
ــا  ــا ب ــود ام ــمار ب ــت ش ــان انگش ــطح زن در س
ــت. ــود داش ــتمزدها وج ــری دس ــال براب این ح

ابراهیمـــی خاطرنشـــان کـــرد: مشـــکل 
دختـــران دو و میدانـــی کار ایـــران، عـــدم کســـب 
ـــت  ـــی اس ـــیایی و جهان ـــابقات آس ـــام در مس مق
ـــتمزدهای  ـــری دس ـــبب نابراب ـــر س ـــن ام و همی
آنـــان می شـــود. مـــا در بخـــش مـــردان 
ورزشـــکارانی چـــون »حســـن تفتیـــان« یـــا 
ـــتند  ـــه توانس ـــم ک ـــدادی« را داری ـــان ح »احس
ـــوند  ـــی ش ـــیایی و جهان ـــکوهای آس ـــب س صاح
امـــا در بخـــش زنـــان ایـــن امـــر مشـــاهده 

نمی شـــود.

ملی پوش اسبق دوومیدانی:

زنان برای دستمزد برابر باید مدال بگیرند
روانشناسی

 راههایی برای کنار آمدن
 با بیماری عزیزانمان 

ــدارد: اینکــه  هیــچ کــس از آینــده خبــر ن
ــده  ــدر زن ــه ق ــد چ ــد بدانن ــخاص بخواهن اش
ــت.  ــی اس ــیار طبیع ــری بس ــد، ام ــی مانن م
ــکان دارد رخ  ــه ام ــرای آنچ ــدن ب ــر ش حاض
ــد  ــاید بخواهی ــت. ش ــی اس ــز طبیع ــد نی ده
امادگــی عاطفــی پیــدا کنیــد تــا برنامــه 

ــد. ــزی کنی ری
ــر  ــدار عم ــوان مق ــی ت ــال، نم ــر ح ــه ه ب
ــرد.  ــی ک ــش بین ــق پی ــور دقی ــده را بط مان
ــی را  ــی زمان ــور تقریب ــد بط ــک میتوان پزش
بــه شــما بگویــد ولــی فرامــوش نکنیــد کــه او 
فقــط حــدس مــی زنــد. بیمــاران بــا یکدیگــر 
ــوع ســرطان،  ــد ن ــد. پزشــک بای ــاوت دارن تف
نحــوه درمــان، بیمــاری هــای قبلــی و ســایر 

ــرد. ــر بگی ــل را در نظ عوام
ــر از  ــش ت ــیار بی ــاران، بس ــده ای از بیم ع
ــود،  ــه پزشــک حــدس زده ب ــی ک ــد وقت چن
ــر. گاهــی،  ــده مــی ماننــد و بعضــی کــم ت زن
ــد  ــر، میتوان ــاالت دیگ ــا اخت ــت ی ــک عفون ی
ــا اینکــه  وضعیــت را تغییــر دهــد. پزشــک، ب
ــما  ــت ش ــری از وضعی ــس دیگ ــش از هرک بی
آگاه اســت، ولــی پاســخ دقیــق را نمــی دانــد. 
پزشــکان معمــوالً تمایلــی بــه دادن جــواب به 

ــد. ایــن ســوال را ندارن
در واقــع، هیــچ کــس از زمــان مــرگ 
ــره،  ــوادث غیرمنتظ ــت. ح ــش آگاه نیس خوی
هــرروز امــکان دارد رخ دهــد. بهتریــن کـــاری 
کــه مــی تـــوانیم انجـــام دهیــم ایــن اســت 
کــه هــرروز را در نهایــت خــود و بــه بهتریــن 

ــم. ــی کنی ــکل زندگ ش
داشــتن امیــد:» فکــر مــی کنــم مهــم ایــن 
اســت کــه هــرروز را بــه بهتریــن وجــه زندگی 
ــواده و دوســتان ارتباطــی ارام  ــا خان کنــم و ب

بخــش و پرمحبــت برقــرار کنــم.«- کتایــون
ــتید،  ــرطان هس ــه س ــا ب ــه مبت ــا اینک ب
ــن  ــید. در ای ــدوار باش ــم امی ــاز ه ــد ب میتوانی
وضعیــت تنهــا آنچــه بــدان امیــد داریــد 

ــد. ــی کن ــر م تغیی
ــه بهبــود نیســت، میتوانیــد  اگــر امیــدی ب
بــه چیزهــای دیگــری ماننــد آســایش، ارامش، 
ــه  ــد، ب ــدوار باشــید. امی ــذت، امی ــرش و ل پذی
ــث  ــود باع ــن خ ــد و ای ــی ده ــدف م ــما ه ش
ایجــاد احســاس بهتــری در شــما مــی گــردد.  
بــه تبعــات مثبــت و منفــی عــدم پذیــرش 
ــع  ــن مواق ــد. در ای ــر کنی ــان فک ــاری ت بیم
ــه  ــم ب ــی خواهی ــواده وی م ــار و خان از بیم
دقــت در خصــوص عــدم پذیــرش و پذیــرش 
ــر  ــت ناشــی از آن فک ــی و مثب ــات منف و تبع
کننــد. قطعــاً پذیــرش و موافقــت کمــک 
ــر  ــان ت ــی را اس ــر، زندگ ــراد دیگ ــرف اف از ط
خواهــد کــرد. همچنیــن هنگامــی که شــخص 
وضعیــت را مــی پذیــرد میتوانــد راهــکار های 
مختلفــی را هــم پیــدا کنــد. ایــن کــه کجــای 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــه و باتوج ــرار گرفت ــی ق زندگ
ــش را  ــی خوی ــد زندگ ــور میتوان ــد چط جدی

ــد. مجــدداً ســازمان دهــی کن
بــه  و  کنیــد  رهــا  را  هــا  محدودیــت 
ــرایط  ــد. ش ــال دهی ــان پروب ــدی هایت توانمن
ــر  ــد از نظ ــد را بای ــی جدی ــوه ی زندگ و نح
ــل  ــا روز قب ــار ت ــرد. بیم ــی بررســی ک فیزیک
چطــور زندگــی مــی کــرد و حــال چــه 

ــت ؟ ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب تغییرات
درســت اســت کــه محدودیــت هایــی 
ــی هــم  ــوان منــدی های ــی ت ایجــاد شــده ول
ــوان منــدی هــا  ــا آن ت ــده اســت. ب باقــی مان
چــه کار میتــوان کــرد ؟ بایــد بــه نقــاط قــوت 
ــران شــود. از  ــی هــا جب ــا ناتوان ــال داد ت پروب
ــع  ــد واق ــود بای ــار از خ ــات بیم ــی، توقع طرف
ــه باشــد. باتوجــه بــه شــرایط جســمانی  بینان
ــوراک  ــورد و خ ــی، خ ــت روش زندگ الزم اس
و رفــت و آمــد هــا و غیــره تغییــر کنــد. 
ــن بینــش مــی  ــه ای هنگامــی کــه شــخص ب
رســد کــه بیمــاری قســمتی از زندگــی و 
دوســت اوســت، بــا درمانگــر خــود هــم تعامل 
و همــکاري بهتــری برقــرار مــی کنــد و ایــن 
امــر بــه کنــار امــدن بــا بیمــاری کمــک مــی 
کنــد. ایــن رونــد حتمــاً بــه بهبــود وضعیــت 

ــرد.  ــد ک کمــک خواه
ــه در  ــر تغذی ــه تأثی ــر چ ــد. اگ ورزش کنی
ــا  ــد ام ــر ش ــوان منک ــی ت ــالمندی را نم س
ورزش هــم در کنــار آن، راهــکار مناســبی 
ــی  ــرای کاهــش اضطــراب و فشــارهای روان ب
روی بیمــار و در نتیجــه کنــار امــدن بــا 
بیمــاری اســت. خــوب اســت ورزش مناســب 
ــر  ــت نظ ــار و تح ــی بیم ــت فیزیک ــا وضعی ب

ــد. ــک باش پزش
 بــه خویــش روحیــه بدهیــد. یکــی دیگر از 
راهکارهــای کنــار امــدن بــا بیمــاری اینســت 
ــد.  ــان کار کنی ــه نفــس ت کــه روی اعتمــاد ب
ــما را  ــی ش ــمتی از زندگ ــا قس ــاری تنه بیم
ــه  ــرادی ک ــد. اف ــی ده ــرار م تحــت شــعاع ق
ــد  ــد میتوانن ــی دارن ــس باالی ــه نف ــاد ب اعتم
نقصــان هــای زندگــی را جبــران کننــد. زمین 
خــوردن ســالخوردگان یــا آلزایمــر در ســنین 
ــا  ــی آی ــد ول ــی آی ــه ســراغ همــه م ــری ب پی
بایــد تســلیم گردیــد ؟ مطالعــات نشــان مــی 
دهد:امیــد، اعتمادبــه نفــس و تــوکل بــه خــدا، 
بــرای غلبــه بــر بیمــاری تأثیــر بســیار مهمــی 

ــد رشــد بیمــاری دارد. در کاهــش فرآین
  منبع: بیتوته

تاریخ انتشار: ۹8/۰8/۲1                                                                                                                                            م الف: 431

آگهي تحدید حدود اختصاصي
ـــروز از -  ـــاک 215 مف ـــت پ ـــاد تح ـــع در مهرآب ـــی واق ـــن مزروع ـــه زمي ـــک قطع ـــی ی ـــدانگ اعيان ـــدود شش ـــد ح ـــه تحدی ـــن ك ـــه ای ـــر ب نظ
ـــيدگي  ـــات رس ـــماره 860304003000551 هي ـــر راي ش ـــه براب ـــامی ك ـــی س ـــيد عل ـــای س ـــي آق ـــه ملک ـــش ده مراغ ـــي بخ ـــي از 15 اصل فرع
ـــت  ـــده اس ـــت ش ـــد مالکي ـــرده تایي ـــق نامب ـــمي در ح ـــند رس ـــد س ـــاختمانهاي فاق ـــي و س ـــي اراض ـــت ثبت ـــف وضعي ـــن تکلي ـــون تعيي ـــوع قان موض
ـــردد در  ـــي گ ـــاغ م ـــن اب ـــن و مجاوری ـــه مالکي ـــيله ب ـــب بدینوس ـــد. مرات ـــد آم ـــل خواه ـــح مورخـــه 98/09/14 روز پنجشـــنبه بعم ـــاعت 9 صب در س
ـــت  ـــون ثب ـــاده 20 قان ـــق م ـــي مطاب ـــوق ارتفاق ـــدود و حق ـــر ح ـــراض ب ـــانند و اعت ـــم رس ـــور به ـــل حض ـــي در مح ـــن آگه ـــرر در ای ـــاعت مق روز و س

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــدت 30 روز پذیرفت ـــه م ـــدود ب ـــد ح ـــخ تحدی از تاری
بابک داداشي - ثبت اسناد و امالک عجب شیر

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
وسیله اوراق  و اصالحات بعدی بدین 6611های مستقیم مصوب اسفندماه  قانون مالیات 802در اجرای مقررات ماده 
به نشانی: تبریز، میدان شهدا،  رأس ساعت و تاریخ تعیین شده محترمگردد. مقتضی است مودیان  مالیاتی به شرح زیر ابالغ می

 مراجعه فرمایند. هیأت حل اختالف مالیاتی ، همکف، طبقه 4اتی استان، ورودی اداره کل امور مالی

ف
ردی

 

مبلغ مالیات  نوع برگ شماره و تاریخ  برگ مودینام  کالسه
 مراجعه ساعت/تاریخ منبع مالیاتی عملکرد )ریال(

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 6264376 دعوت به هیأت 2/7/86 – 6656666 منطق فجر شفق 3 1 1
 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5382 7661111 دعوت به هیأت 86/ 2/7 -  66556644 منطق فجر شفق 3  2

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5383 55576111 دعوت به هیأت 2/7/86 -66556672 منطق فجر شفق 3  3

 55:11 -6/8/5386 حقوقیاشخاص  5384 54661111 دعوت به هیأت 2/7/86 -66556668 منطق فجر شفق 3  4

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 5766261 دعوت به هیأت 2/7/86 -66556666 آیدین مهرآذربایجان 6  5

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5381 6666111 دعوت به هیأت 2/7/86 -66556686 آیدین مهرآذربایجان 6  6

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 6666111 به هیأت دعوت 2/7/86 -66556821 آیدین مهرآذربایجان 6  7

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 76526 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557165 آبادگران صنعت گازآذربایجان 55  8

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 26326111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557166 شعله چین سهند 52  9

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5384 48466526 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557551 چین سهندشعله  52  11

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 6762261 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557566 ساالرسوز تبریز 53  11

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 6336461 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557566 ساالرسوز تبریز 53  12

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5367 6427561 دعوت به هیأت 86/ 2/7 -66557213 ساالرسوز تبریز 53  13

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 6844411 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557221 ساالرسوز تبریز 53  14

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 6863526 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557236 ساالرسوز تبریز 53  15

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5381 57634376 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557245 ساالرسوز تبریز 53  16

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 51681111 دعوت به هیأت 2/7/86- 66557286 ساالرسوز تبریز 53  17

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 5831111 به هیأتدعوت  2/7/86 -66557384 آذر تجریش 54  18

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 2241626 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557456 آذر تجریش 54  19

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 52266261 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557447 آذر تجریش 54  21

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5382 4611111 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557471 آذر تجریش 54  21

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 3286441 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557615 تراوش گاز بهفر 56  22

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 58265761 دعوت به هیأت 2/7/86 66557631 تراوش گاز بهفر 56  23

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5367 51827661 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557666 رتراوش گاز بهف 56  24

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 58365611 دعوت به هیأت 2/7/86 -66557666 تراوش گاز بهفر 56  25

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 27768376 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557723 تراوش گاز بهفر 56  26

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5381 46376111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66557866 تراوش گاز بهفر 56  27

 55:11 -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 21841111 دعوت به هیأت 2/7/86 -66556114 تراوش گاز بهفر 56  28

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5382 25161111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556166 تراوش گاز بهفر 56  29

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5382 25311111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556214 تالشگران جاویدتبریز 57  31

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5384 56776111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556228 تالشگران جاویدتبریز 57  31

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 7346676 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556313 شعله پرورخاوران 58  32

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5381 56731837 دعوت به هیأت 2/7/86 - 66556327 شعله پرورخاوران 58  33

 55:11  -6/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 55166111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556337 شعله پرورخاوران 58  34

 55:11 -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 2776461 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556375 عالمگیرگاز آذر 27  35

 55:11  -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 6676661 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556453 عالمگیرگاز آذر 27  36

 55:11  -55/8/5386 ص حقوقیاشخا 5367 56265461 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556616 عالمگیرگاز آذر 27  37

 55:11  -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5366 58616611 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556622 عالمگیرگاز آذر 27  38

 55:11  -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5368 53781626 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556632 عالمگیرگاز آذر 27  39

 55:11  -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5381 51576437 وت به هیأتدع 2/7/86 – 66556686 عالمگیرگاز آذر 27  41

 55:11  -55/8/5386 اشخاص حقوقی 5385 2576111 دعوت به هیأت 2/7/86 – 66556754 عالمگیرگاز آذر 27  41

 
 شرقی مالیاتی آذربایجان روابط عمومی اداره کل امور

ــات  ــفندماه 1366 و اصالح ــوب اس ــتقیم مص ــای مس ــون مالیات ه ــاده 208 قان ــررات م ــرای مق در اج
ــر ابــالغ می گــردد. مقتضــی اســت مودیــان محتــرم  بعــدی بدین وســیله اوراق مالیاتــی بــه شــرح زی
رأس ســاعت و تاریــخ تعییــن شــده بــه نشــانی: تبریــز، میــدان شــهدا، اداره کل امــور مالیاتــی اســتان، 

ورودی 4، طبقــه همکــف، هیــأت حــل اختــالف مالیاتــی مراجعــه فرماینــد.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
شناسه آگهی: ۶5۹5۰۹
تاریخ انتشار: ۹8/۰8/۲1

)روزنامه عجب شیر(

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

همشهریانی که دارای تالیفات می باشند، 
بیوگرافی و رزومه خود را جهت چاپ در شماره های 
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j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

17:15:3717:35:3123:24:22

اوقات شرعی شهر تبریز

ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــی كل كش ــازمان بازرس ــس س رئي
ــی در  ــات ماليات ــان معوق ــارد توم ــزار ميلي وجــود 210 ه
كشــور گفــت: ایــن مبلــغ یعنــی نصــف بودجــه كل كشــور 
ــات كشــور  ــدار از مالي ــن مق ــه چــرا ای ــد پرســيد ك و بای

ــوق شــده اســت؟ مع
 بــه گــزارش مهــر، اميدعلــی پارســا رئيــس كل ســازمان 
امــور مالياتــی كشــور بــا حضــور در ســازمان بازرســی كل 
ــيان  ــن درویش ــلمين حس ــا حجت االسام والمس ــور ب كش

ــرد. ــو ك ــدار و گفت وگ دی
ــی كشــور را  ــرایط فعل ــدار، ش ــن دی  درویشــيان در ای
ــرای دولــت و حاكميــت عنــوان  یــک فرصــت خصوصــاً ب
ــه  ــی ك ــدار غيرنفت ــای پای ــه درآمده ــبت ب ــا نس ــرد ت ك

ــد. ــام ده ــری انج ــت، بازنگ ــات اس ــده آن مالي عم
ــوص  ــازی در خص ــزوم فرهنگ س ــر ل ــد ب ــا تأكي وی ب
ماليــات اظهــار داشــت: یکــی از اقداماتــی كــه بایــد 
ــر روی آن كار  ــای دیگ ــی و بخش ه ــور ماليات ــازمان ام س
كننــد، فرهنــگ مالياتــی اســت. متأســفانه هنــوز فرهنــگ 
پرداخــت ماليــات در كشــور مــا جــا نيفتــاده و كســی كــه 
ماليــات نمی پــردازد، ایــن موضــوع را به عنــوان یــک 
افتخــار مطــرح می كنــد. ایــن نشــان می دهــد كــه مــا كار 
كمــی در زمينــه فرهنگ ســازی و اســتفاده از آموزه هــای 
دینــی و تریبون هــای مذهبــی بــرای تبييــن جایــگاه 
ــه ایــن ماليــات انجــام  ــی و نيــاز كشــور ب شــرعی و قانون
داده ایــم. شــاید یکــی از راهکارهــا، دادن گــزارش كار نحوه 
ــن  ــت؛ بنابرای ــت اس ــط دول ــا توس ــرد ماليات ه ــه ك هزین
ــازی در  ــه فرهنگ س ــود، ب ــن ش ــوع تبيي ــن موض ــر ای اگ

ــد. ــک می كن ــه كم ــن زمين ای
ــایی  ــر شناس ــور ب ــی كل كش ــازمان بازرس ــس س رئي
منابــع جدیــد مالياتــی تأكيــد كــرد و گفــت: بســياری از 
درآمدهــا هيــچ كجــا ثبــت و ضبــط نمی شــوند و ســازمان 
امــور مالياتــی از آن اطــاع نــدارد كــه ایــن نقيصــه بایــد 
ــای  ــش پایه ه ــر، افزای ــم دیگ برطــرف شــود. موضــوع مه
ــور  ــی در كش ــای ماليات ــفانه پایه ه ــت. متأس ــی اس ماليات
ــدم  ــت. معتق ــم اس ــوف ك ــی صن ــوص در برخ ــا به خص م
اگــر طــرح جامــع مالياتــی جــدی دنبــال شــود و بتوانيــم 
آن را اجرایــی كنيــم در ایــن مســير بــه عدالــت نزدیک تــر 

خواهيــم شــد.
ــه درخواســت رئيــس ســازمان  ــا اشــاره ب درویشــيان ب
ــرار دادن  ــار ق ــر در اختي ــی ب ــور مبن ــی كش ــور ماليات ام
داده هــای مالــی بــه ایــن ســازمان تصریــح كــرد: بســياری 
از داده هــای موردنيــاز شــما در حــوزه وزارت اقتصــاد 
اســت. بــه عبارتــی ایــن داده هــا مربــوط بــه بانــک، بيمــه، 
این هــا  زیرمجموعــه  و شــركت های  بــورس، گمــرک 
اســت؛ بنابرایــن عــدم دسترســی ســازمان امــور مالياتــی 

بــه ایــن داده هــا قابــل توجيــه نيســت. حتمــاً ایــن موضوع 
را پيگيــری خواهيــم كــرد. بایــد همــه دســتگاه ها مکلــف 
شــوند همــه داده هــای مالــی خــود را در اختيــار ســازمان 

امــور مالياتــی كشــور قــرار دهنــد.
ــارد  ــزار ميليـ ــود 210 هـ ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــرد:  ـــان ك ـــور خاطرنش ـــی در كش ـــات ماليات ـــان معوق توم
ایـــن مبلـــغ یعنـــی نصـــف بودجـــه كل كشـــور و بایـــد 
ـــوق  ـــات كشـــور مع ـــدار از مالي ـــن مق ـــرا ای ـــه چ پرســـيد ك
شـــده اســـت و چـــرا وصـــول نمی شـــود؟! دخالت هایـــی 
ـــات  ـــال مالي ـــا امه ـــول ی ـــدم وص ـــث ع ـــاً در بح ـــه بعض ك
ــت آن  ــت و علـ ــانی اسـ ــه كسـ ــه چـ ــود از ناحيـ می شـ
ــی  ــای كارشناسـ ــود قرارهـ ــت وجـ ــا علـ ــت؟! یـ چيسـ
اجرانشـــده چيســـت؟! در بازرســـی هایی كـــه ســـازمان 
داشـــته، مطالبـــات قطعـــی داشـــتيم كـــه بـــه واحـــد 
اجرائيـــات رفتـــه ولـــی اجـــرا نشـــده اســـت. ســـازمان 
ـــدی  ـــورد ج ـــوارد برخ ـــن م ـــا ای ـــد ب ـــی بای ـــور ماليات ام
ــن  ــی ایـ ــه علتـ ــه چـ ــرد بـ ــی كـ ــد بررسـ ــد. بایـ كنـ

پرونده هـــا چنـــد ســـال معطـــل می شـــوند.
ــی  ــل ماليات ــدی تعدی ــوع بع ــزود: موض ــيان اف درویش

اســت كــه بعضــاً تــا 60 درصــد كاهــش داده می شــود. در 
ــریع«  ــا، »تس ــن تعدیل ه ــت ای ــا، عل ــن پرونده ه ــر ای اكث
ــل  ــه دلي ــه ب ــده اســت. اینک ــات عنوان ش در وصــول مالي
ــات  ــغ مالي ــد مبل ــات، 60 درص ــول مالي ــریع در وص تس

ــل توجيــه نيســت. ــده گرفتــه شــود، اصــًا قاب نادی
رئيــس ســازمان بازرســی كل كشــور در بخــش دیگــری 
ــزه«  ــای مکاني ــوع »صندوق ه ــه موض ــود ب ــخنان خ از س
ــزه در  ــای مکاني ــاد صندوق ه ــت: ایج ــرد و گف ــاره ك اش
ــد  ــی نش ــی اجرای ــود ول ــعه ب ــم توس ــه پنج ــون برنام قان
ــون  ــق قان ــه طب ــيد. درحالی ك ــم رس ــون شش ــه قان و ب
بایــد ظــرف 2 ســال در تمــام فروشــگاه های بــزرگ 
صندوق هــای مکانيــزه ایجــاد شــود و ایــن صندوق هــا بــه 
ســازمان امــور مالياتــی متصــل شــده و به صــورت آنایــن 
ميــزان فــروش ایــن فروشــگاه ها مشــخص شــود كــه ایــن 
ــه  ــی ك ــدار كم ــت و آن مق ــاده اس ــون نيفت ــاق تاكن اتف
ــی متصــل  ــور ماليات ــه ســازمان ام ــدوق ایجادشــده ب صن

نيســت.
وی در خصــوص قانــون ارزش افــزوده نيــز اظهار داشــت: 
برخــی اشــکاالت وجــود دارد كــه می تــوان در قالــب یــک 

ــا یــک طــرح دوفوریتــی در مجلــس  ــون ی تبصــره در قان
اصــاح شــود؛ ماننــد اینکــه در قانــون آمــده دســتگاه ها، 
ــه  ــد و مــؤدی ب ــه مــؤدی بپردازن ــزوده را ب ــغ ارزش اف مبل
ســازمان امــور مالياتــی پرداخــت كنــد. درحالی كــه بعضــاً 
ــزوده  ــغ ارزش اف ــن مبل ــت ای ــال ها در پرداخ ــؤدی، س م
بــه ســازمان امــور مالياتــی تأخيــر دارد. ایــن قانــون بایــد 
ــه  ــی ك ــتگاه های اجرای ــل دس ــه حداق ــود ك ــاح ش اص
ــزوده  ــان ارزش اف ــارد توم در ســال مشــمول هــزاران ميلي
ــی  ــور ماليات ــازمان ام ــاب س ــه حس ــتقيم ب ــتند، مس هس
واریــز كننــد. ســازمان بازرســی كل كشــور حاضــر اســت 
ــد  ــی كمــک كن ــور ماليات ــه ســازمان ام ــن حــوزه ب در ای
ــا همــکاری مجلــس شــورای اســامی ایــن مشــکل  ــا ب ت

قانونــی اصــاح شــود.
ــوع  ــی را موض ــام ماليات ــر نظ ــيب دیگ ــيان آس درویش
ــوع  ــن موض ــزود: ای ــت و اف ــم« دانس ــودگی جرائ »بخش
كــه ســازمان امــور مالياتــی كشــور اعــام می كنــد مثــًا 
مؤدیــان مالياتــی كــه تــا پایــان مهــر اصــل ماليات خــود را 
بپردازنــد مشــمول بخشــودگی جرائــم دیركــرد می شــوند 
یــک آســيب دارد. ایــن رویکــرد باعــث می شــود مؤدیــان 
ــی  ــل شــوند؛ یعن ــه بدحســاب تبدی ــز ب خوش حســاب ني
ــویق و  ــاب را تش ــان بدحس ــی مؤدی ــور ماليات ــازمان ام س
ــان خوش حســاب را تنبيــه می كنــد؛ بنابرایــن بایــد  مؤدی

فکــری بــه حــال ایــن موضــوع كنيــد.
رئيــس ســازمان بازرســی كل كشــور بــا انتقــاد از عــدم 
اجرایــی شــدن طــرح جامــع امــور مالياتــی تأكيــد كــرد: 
ــدن  ــرا نش ــل اج ــی عل ــر بررس ــت حاض ــدف از نشس ه
ــه  ــه اآلن در چ ــود و اینک ــی ب ــور ماليات ــع ام ــرح جام ط
مرحلــه ای از اجــرای طــرح جامــع مالياتــی هســتيم و چــه 
ــت.  ــرح اس ــن ط ــق ای ــرا و تحق ــر راه اج ــر س ــی ب موانع
لــذا از شــما می خواهــم یــک جــدول زمانــی بــه ســازمان 
بازرســی كل كشــور ارائــه كنيــد تــا ببينيــم چقــدر زمــان 

الزم اســت كــه ایــن طــرح اجرایــی شــود.
وی بــا تأكيــد بــر اینکــه یکــی از رویکردهــای ســازمان 
ــرک  ــه ت ــه ب ــد توج ــور در دوره جدی ــی كل كش بازرس
فعل هــا اســت، افــزود: طبــق دســتور مؤكــد رئيــس 
ــاً در  ــا حتم ــرک فعل ه ــی ت ــه بررس ــوه قضائي ــرم ق محت
دســتور كار ســازمان بازرســی كل كشــور قــرار می گيــرد و 
از دســتگاه هایی كــه بــه وظایــف خــود عمــل نمی كننــد، 

ــم خواســت. ــح خواهي توضي

اميدعلــی پارســا رئيــس ســازمان امــور مالياتــی كشــور 
هــم در ابتــدای ایــن دیــدار، بابيــان اینکــه »نقــش نظــام 
ــی  ــور خيل ــای كش ــن هزینه ه ــور در تأمي ــی كش ماليات
ــد  ــی 8 درص ــدود ۷ ال ــزی ح ــزود: چي ــت« اف ــن اس پایي
ــت  ــار دول ــات در اختي ــم مالي ــه اس ــردم ب ــای م درآمده
ــچ  ــوان هي ــه نمی ت ــن بودج ــا ای ــه ب ــرد ك ــرار می گي ق
ــزان ماليــات در كشــور بســيار  كشــوری را اداره كــرد. مي
پایيــن اســت و بــه لحــاظ ریالــی ماهانــه ده هــزار ميليــارد 

ــی كشــور اســت. ــی وصول ــد ماليات ــان كل درآم توم
ــه  ــورها در زمين ــر كش ــه دیگ ــه تجرب ــاره ب ــا اش وی ب
ــازوكاری  ــورها س ــن كش ــرد: ای ــان ك ــات، خاطرنش مالي
ــردم  ــی م ــاری ماليات ــود اظه ــه خ ــد ك ــتقر كرده ان مس
قریــب به واقــع و صادقانــه اســت و آن قــدر مجــازات فــرار 
مالياتــی بــاال اســت كــه كســی نمی توانــد صــادق نباشــد.

پارســا بــا انتقــاد از عــدم دسترســی بــه داده هــای مالــی 
ــم كــه  ــا هنــوز شــک داری گفــت: متأســفانه در كشــور م
بایــد همــه ریــز داده های اقتصــادی همــه مؤدیــان مالياتی 
ــه  ــد، درحالی ك ــی باش ــور ماليات ــازمان ام ــار س در اختي
ــام  ــی تم ــه عبارت ــت. ب ــام داده اس ــن كار را انج ــا ای دني
ــه  ــر آنچ ــرمایه ای و ه ــی و س ــی، پول ــای مال تراكنش ه
ــور  ــازمان ام ــار س ــد در اختي ــاط دارد بای ــد ارتب ــه درآم ب
مالياتــی قــرار بگيــرد و ســازمان مالياتــی ایــن ریــز داده هــا 
را بــه اظهارنامــه پيش فــرض تبدیــل كــرده و ارائــه 
ــارج از  ــد خ ــان نمی توانن ــيوه مؤدی ــن ش ــا ای ــد. ب می كن

ــد. ــه كنن ــه ارائ ــوب، اظهارنام آن چارچ
ــال های  ــی س ــی ط ــور ماليات ــازمان ام ــت: س وی گف
گذشــته توانســته همــه امــور خــود را الکترونيکــی و 
مکانيــزه كنــد و ایــن دســتاورد بزرگــی اســت. بااین حــال 
ــا قبــل از  ــی ب ــات ســتانی خيل ــر روش مالي روح حاكــم ب
ــر  ــتم ب ــن سيس ــون ای ــدارد. چ ــی ن ــتم تفاوت ــن سيس ای
اســاس آن طراحی شــده اســت كــه ریــز داده هــای مالــی 

ــه آن هــدف برســيم. ــد و ب ــه ســازمان بيای ب
رئيــس ســازمان امــور مالياتــی كشــور در پایــان 
ــا فــرار و فســاد«  ــا اصــول«، »مقابلــه ب گفــت: »وصــول ب
و »حمایــت از توليدكننــده واقعــی« شــعار ســازمان امــور 

ــت. ــد اس ــی در دوره جدی ماليات
معــاون  علی اصغرپــور  مصطفــی  نشســت  ایــن  در 
نظــارت و بازرســی امــور اقتصــادی، ســعيد دهقــان 
ــی ســازمان بازرســی  ــور اقتصــادی و دارای ــازرس كل ام ب
كل كشــور و احمــد زمانــی رئيــس مركــز آمــوزش، 
مســيحی  محمــد  مالياتــی،  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
معــاون درآمدهــای مالياتــی و هــادی خانــی معــاون 
فناوری هــای مالياتــی ســازمان امــور مالياتــی كل كشــور 

ــتند. ــور داش ــز حض ني

ـــح  ـــه لوای ـــل و ارائ ـــت تکمی ـــد اس ـــس معتق ـــی مجل ـــی و حقوق ـــیون قضای ـــو کمیس عض
ســـه گانـــه شـــفافیت، مدیریـــت تعـــارض منافـــع و مبـــارزه بـــا فســـاد اداری، بســـیار 

ضـــروری بـــوده و خاءهـــای قانونـــی ایـــن حـــوزه را برطـــرف می کنـــد. 
ـــتن  ـــروری دانس ـــد و ض ـــن مفی ـــی ضم ـــواد فتح ـــت، محمدج ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــت:  ـــا فســـاد اداری، گف ـــارزه ب ـــع و مب ـــارض مناف ـــت تع ـــه شـــفافیت، مدیری ـــح ســـه گان لوای
ـــن  ـــد ای ـــه نیازمن ـــوده ک ـــه ب ـــی مواج ـــا نواقص ـــا ب ـــذاری م ـــام قانونگ ـــت نظ ـــکی نیس ش
ـــر،  ـــا خی ـــد ی ـــب دارن ـــر تناس ـــا یکدیگ ـــه ب ـــه الیح ـــن س ـــا ای ـــه آی ـــا اینک ـــم ام ـــح بودی لوای

ـــت. ـــی اس ـــد کار کارشناس نیازمن
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــهر در مجل ـــمیرانات و اسامش ـــران، ری، ش ـــردم ته ـــده م نماین
ـــاد اداری و  ـــا فس ـــارزه ب ـــد در مب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــرد: ب ـــح ک ـــاس تصری ـــن اس ـــر همی ب
اقتصـــادی، هرچقـــدر کـــه بیشـــتر وقـــت بگذاریـــم و دقـــت نظـــر داشـــته باشـــیم، کار 
بیهـــوده ای نکـــرده ایـــم چـــرا کـــه متأســـفانه ســـاختارهایی از دل اینگونـــه فســـادها 

بیـــرون زده کـــه نیـــاز بـــه اصـــاح دارد.
ـــاختارهای  ـــن س ـــود، از دل ای ـــاح نش ـــاختارها اص ـــن س ـــه ای ـــی ک ـــه داد: مادام وی ادام
ـــام  ـــه انج ـــکن گون ـــدر کار مس ـــد و هرچق ـــی زن ـــر م ـــری س ـــاد دیگ ـــوب فس ـــص و معی ناق
ـــاختار  ـــاح س ـــد اص ـــت بای ـــس و دول ـــن رو مجل ـــت از ای ـــد داش ـــده ای نخواه ـــم، فای دهی
ــیاری از  ــأ بسـ ــه منشـ ــد کـ ــرار دهنـ ــود قـ ــتور کار خـ ــور را در دسـ ــام اداری کشـ نظـ

ـــت. ـــادی اس ـــادهای اداری و اقتص فس
ـــت: در  ـــع گف ـــارض مناف ـــت تع ـــه مدیری ـــرورت الیح ـــح و ض ـــه در توضی ـــی در ادام فتح
جایـــی کـــه افـــراد ذینفـــع هســـتند، حـــق ورود بـــه عنـــوان کارگـــزار در آن مـــورد را ندارنـــد 
ـــه در  ـــرادی ک ـــرای اف ـــری را ب ـــم گی ـــون تصمی ـــن قان ـــطه ای ـــه واس ـــت ب ـــرار اس ـــی ق یعن
ـــخصی  ـــع ش ـــر مناف ـــه اگ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــم ب ـــوع کنی ـــتند، ممن ـــع هس ـــی ذینف موضوع
ـــم  ـــد تصمی ـــا نبای ـــر باشـــد و ی ـــد مدی ـــا وی نبای ـــد، ی ـــی کن ـــی اقتضـــا م ـــردی در موضوع ف

ـــد. ـــوع باش ـــده در آن موض گیرن
ـــوه  ـــی را در ق ـــن موضوع ـــه داد: مشـــابه چنی ـــس ادام ـــد مجل ـــن عضـــو فراکســـیون امی ای
ـــد  ـــا نبای ـــده ه ـــه پرون ـــد چنانچ ـــی گوین ـــوارد رد دادرس م ـــه آن م ـــه ب ـــم ک ـــه داری قضائی
بـــه دســـت قضاتـــی ســـپرده شـــود کـــه بـــه نوعـــی خـــود یـــا وابســـتگان آنهـــا در آن 
ـــال  ـــتخوش اعم ـــم دس ـــه و حک ـــت نتیج ـــن اس ـــه ممک ـــرا ک ـــتند چ ـــع هس ـــوع، ذینف موض

ـــود. ـــلیقه ش س
ـــخ  ـــان در پاس ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــی و حقوق ـــیون قضای ـــو کمیس عض
ـــان  ـــر، خاطرنش ـــا خی ـــته ی ـــود داش ـــون وج ـــابه تاکن ـــن مش ـــا قوانی ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ب
ـــات در  ـــه مقام ـــع مداخل ـــون من ـــد قان ـــده ای مانن ـــن پراکن ـــوزه اداری قوانی ـــرد: در ح ک
انجـــام معاماتـــی کـــه در حـــوزه اداره آنهـــا انجـــام مـــی شـــود وجـــود داشـــت کـــه 
ـــه  ـــت و ب ـــت نداش ـــا جامعی ـــرد ام ـــی ک ـــک م ـــاد اداری کم ـــا فس ـــارزه ب ـــه مب ـــی ب اندک
ـــن  ـــی ای ـــت تمام ـــت اس ـــت دول ـــون در دس ـــم اکن ـــه ه ـــه ای ک ـــد الیح ـــی رس ـــر م نظ

ـــد. ـــش ده ـــوارد را پوش م

مدیران از تصمیم گیری در مواردی 
که ذینفع هستند منع می شوند

وزیــر نفــت گفــت: حجــم نفــت درجــای میــدان کشــف شــده 
۵۳.۳ میلیــارد بشــکه اســت کــه نــام جدیــد آن »نــام آوران« اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بیــژن زنگنــه در مراســم اعــام خبــر کشــف 
میــدان نفتــی نــام آوران بــا اشــاره بــه جزییــات ایــن مخــزن، اظهــار 
کــرد: ایــن مخــزن دومیــن مخــزن نفتــی بــزرگ کشــف شــده در 
تاریــخ ایــران اســت و  اســم ایــن مخــزن را بــه پــاس خدمــات همــه 
ــد،  ــت می پردازن ــه خدم ــور ب ــار کش ــه و کن ــه در گوش ــرادی ک اف
به ویــژه کارکنــان مدیریــت اکتشــاف کــه نــام آوران گمنــام صنعــت 
نفــت هســتند و در شــرایط ســخت کاری کار می کننــد، نــام آوران 

گذاشــته ایم.
ــام آور  ــان ن ــان گمنام ــام آوران، هم ــن ن ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
ــارد  ــن کشــورند، گفــت: مخــزن کشــف شــده ۵۳ میلی افتخارآفری
بشــکه ذخیــره نفــت درجــا دارد و احتمــال گســترش آن بــه ســمت 

جنوبــی مخــزن وجــود دارد.
ــای اکتشــافی مربوطــه از ســال ۱۳۹۵  ــه وی فعالیت ه ــه گفت ب
ــکه  ــارد بش ــدود ۳۱ میلی ــه ح ــه این ک ــه ب ــا توج ــد و ب ــاز ش آغ
ــکه  ــارد بش ــدود ۲۲ میلی ــت، ح ــوده اس ــین ب ــاف های پیش اکتش
بــه ذخایــر نفــت درجــای کشــور و ۲.۲ میلیــارد بشــکه بــه ذخایــر 

ــود. ــزوده می ش ــور اف ــتحصال کش ــل اس ــت قاب نف
وی بــا بیــان این کــه ایــن دومیــن مخــزن نفتــی بــزرگ 
کشــف شــده در ایــران اســت، گفــت: نخســتین الیــه بــزرگ، الیــه 
ــره نفــت درجــا  ــارد بشــکه ذخی ــا ۵۴ میلی آســماری گچســاران ب

ــوده اســت. ب
ــعت  ــام آوران در وس ــدان ن ــه می ــان این ک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
۲۴۰۰ کیلومتــر و عمــق ۳۱۰۰ متــر و بــا ضخامــت نفــت ۸۰ متــر 
ــارد بشــکه کشــف شــده اســت،  ــدازه ۵۳ میلی ــه ان یــک مخــزن ب
اظهــار کــرد: قبــا در ایــن منطقــه میادیــن منصــوری، سوســنگرد، 
ــن  ــر ای ــن را داشــتیم کــه زی ــر و دارخوی آب تیمــور، ســپهر، جفی

ــود. میادیــن الیــه نفتــی کشــف شــده ب
ــا بیــان این کــه احتمــال گســترش ایــن میــدان بــه ســمت  وی ب
جنــوب غربــی و شــرقی نیــز وجــود دارد، گفــت: بــا توجــه بــه این کــه 
ایــن نفــت فشــرده اســت بــا تکنولــوژی فعلــی، ذخیــره بازیافــت ۲.۲ 
میلیــارد بشــکه بــه تولیــد اضافــه می شــود و ایــن در شــرایطی اســت 
کــه ضریــب بازیافــت ۵۳ میلیــارد بشــکه در هــر یــک درصــد اضافــه 

برداشــت بــه معنــای ۳۲ میلیــون بشــکه اضافــه تولیــد اســت.
زنگنــه بــا اشــاره بــه برنامه هــای توســعه ای اظهــار کــرد: برنامــه 
ــپهر و  ــوری، س ــور، منص ــب آب تیم ــدان در قال ــن می ــعه ای توس

جفیــر اســت.

نمی توان ذخایر نفتی ایران را نادیده گرفت
وزیــر نفــت همچنیــن در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه 
ــن  ــا پــس از ای ــران در دنی ــگاه نفتــی ای ــا جای ــن ســوال کــه آی ای
ــت  ــازار اولوی ــات ب ــد، گفــت: در عملی ــدا می کن کشــف توســعه پی
ــد  ــس نمی توان ــچ ک ــت و هی ــت اس ــه نف ــل عرض ــت قاب ــا ظرفی ب

ــرد. ــده بگی ــور را نادی ــک کش ــت ی ــل بازیاف ــر قاب ذخای
ــل  ــد قاب ــت تولی ــدت ظرفی ــاه م ــه در کوت ــان این ک ــا بی وی ب
ــی  ــدت کس ــدت و درازم ــرد: در میان م ــد ک ــت تاکی ــه اس عرض
نمی توانــد میــدان نفــت و گاز اثبــات شــده یــک کشــور را نادیــده 

ــرد. بگی
بــه گفتــه وی، بهتریــن الگــو بــرای توســعه صنعــت نفــت اتــکا 
ــوژی و ســرمایه خارجــی  ــه ظرفیــت داخلــی و اســتفاده از تکنول ب

اســت.
ــن  ــر ای ــه ســوالی دیگــر مبنــی ب زنگنــه همچنیــن در پاســخ ب
کــه آیــا وزارت نفــت برنامــه ای بــرای اکتشــاف در خــزر دارد گفــت: 

ــت  ــت کار وزارت نف ــزر در اولوی ــاف در خ ــر اکتش ــال حاض در ح
نیســت.

ــا  ــف ب ــت در مخــازن مختل ــب بازیاف ــان این کــه ضری ــا بی وی ب
توجــه بــه ذخیــره مخــزن، ســنگ مخــزن و عوامــل دیگــر متفــاوت 
ــا ضریــب مخــازن را در  ــد تــاش کنیــم ت اســت اظهــار کــرد: بای
ــت  ــئله در اولوی ــن مس ــم و ای ــعه دهی ــور توس ــی کش ــدان نفت می

قــرار گیــرد.
وزیــر نفــت بــا بیــان ایــن کــه ایــران بــه دو روش ارتقــای فناوری 
ملــی و تعامــل بیــن المللــی بــا هــدف دســتیابی بــه تازه هــای روز 
ــب  ــرد: ضری ــار ک ــت، اظه ــت اس ــش بازیاف ــال افزای ــه دنب ــا ب دنی
بازیافــت در دنیــا بــه دلیــل رشــد فنــاوری در حــال افزایــش اســت.

کشف الیه های نفتی ادامه دارد
ــم  ــروز در مراس ــدی ام ــح هن ــید صال ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
کشــف میــدان جدیــد نفتــی بــا بیــان این کــه دوره کشــف 
ــد  ــان رســیده اســت اظهــار کــرد: بای ــه پای تله هــای ســاختمانی ب
بــه دنبــال روش هــای جدیــدی باشــیم، بــه همیــن خاطــر از ســال 
۱۳۹۵ مدیریــت اکتشــاف تغییــر رویکــرد داد؛ بــه گونــه ای کــه بــا 
ــروژه محــوری  ــه پ ــر ســاختار ســازمانی خــود از وظیفــه ای ب تغیی

ــعه اکتشــافات داد. ــه توس ــدام ب اق
ــن  ــت: ای ــران  گف ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف  ش ــر  اکتش مدی
ــگاه جدیــد شــرکت اکتشــاف در راســتای  نویــد را می دهــم کــه ن
ــای  ــم کشــف الیه ه ــی کشــف شــده و ه ــای نفت گســترش الیه ه
نفتــی دیگــر ادامــه داشــته باشــد و بــرای ایــن مســئله نیــز برنامــه 

ــم. ــر گرفتی ــددی در نظ ــای متع ریزی ه
ــر  ــا تغیی ــا ب ــم ت ــاش کردی ــال ها ت ــن س ــی ای ــزود: ط وی اف
ــافی و  ــداف اکتش ــری اه ــه س ــافی ب ــدف اکتش ــک ه ــه ی ــگاه ب ن
ــن  ــم. ای ــن فناوری هــای اکتشــاف دســت یابی ــه آخری دســتیابی ب
نــگاه اســتمرار پیــدا کــرد و چندیــن ســال طــول کشــید کــه بــه 

ــوب آن هســتیم. ــج مطل ــون شــاهد نتای ــا اکن نتیجــه برســد ام
ــگاه  ــای ن ــه ج ــه ب ــه یکپارچ ــرورت مطالع ــه ض ــاره ب ــا اش او ب
کوچــک بــه یــک منطقــه گفــت: ایــن مســئله مــا را مجبــور کــرد تا 

پــروژه لرزه نــگاری ســپهر در دشــت آبــادان ایجــاد کنیــم و همیــن 
مســئله نشــان داد کــه ایــن پــروژه می توانــد در پروژه هــای 

ــا کنــد. ــادی را ایف اکتشــافی نقــش زی
ــن  ــران، ای ــت ای ــی نف ــرکت مل ــر  اکتشــاف  ش ــه مدی ــه گفت ب
ــه  ــی ک ــن قبل ــن میادی ــکان دارد بی ــه ام ــت ک ــکل گرف ــده ش ای
قبــا کشــف شــدند، نفــت وجــود داشــته باشــد؛ در همیــن راســتا 
ــای  ــه داده ه ــی ک ــم و زمان ــز ســه چــاه اکتشــافی ایجــاد کردی نی
ــه عنــوان عنصــر  ــگاری کــه ب ــرزه ن ــا داده هــای ل ایــن چاه هــا را ب
ــای شــبیه  ــا کاره ــم، ب ــرار دادی ــم ق ــار ه یکپارچــه ســازی در کن
ســازی و مــدل  ســازی کــه انجــام گرفــت، مشــخص شــد کــه یــک 
الیــه زمیــن شناســی ایــام وجــود دارد کــه مشــخصات آن را بــه 

ــر نفــت مطــرح شــد. طــور کامــل از ســوی وزی
وی افــزود: مــا موفــق شــدیم بــا یــک تلــه نفتــی مرکــب، ایــن 
کشــف بــزرگ را داشــته باشــیم و بایــد بگویــم کــه ایــن یــک ریــل 
گــذاری عظیــم اســت و در آینــده از ایــن تله هــا خواهیــم داشــت.

ــه  ــا اشــاره ب هنــدی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
ــران گفــت:  ــی از اطلــس اکتشــافات مخــازن نفــت و گاز ای رونمای
ــای  ــرا از کاره ــه چ ــوده ک ــن مســئله مطــرح ب همیشــه بحــث ای
ــن  ــه همی ــود، ب ــته نمی ش ــش گذاش ــه نمای ــندی ب ــافی س اکتش
دلیــل بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، 

ــته ایم. ــر گذاش ــه تصوی ــاب را ب ــد از انق ــفیات بع ــس کش اطل
وی تاکیــد کــرد: در ۴۰ ســال بعــد از انقــاب ۷۳ میــدان نفــت 
و گاز کشــف شــد کــه شــامل ۳۶ میــدان نفتــی ، ۳۷ میــدان گازی 

و ۲۶ میــدان مــرزی بــوده اســت.
او بــا بیــان ایــن کــه در ۴۰ ســال بعــد از انقــاب بــه جــز شــش 
ــم، تمــام ســال ها کشــف داشــتیم  ــر جنــگ بودی ســال کــه درگی
و از ســال ۲۰۰۱ تــا ۲۰۰۵ اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت در دنیــا 
ــن ۴۰  ــه در ای ــی ک ــا از نفت ــت: مجموع ــت گف ــه اول را داش رتب
ســال تولیــد شــده، بــا میــزان کشــف نفــت قابــل اســتخراج دقیقــا 
جایگزیــن شــده اســت، همچنیــن در گاز نیــز از مجمــوع گازی کــه 
تولیــد شــده ۸ برابــر را در ذخایــری کــه اعــام کشــف شــده ثبــت 

کردیــم کــه ایــن مســئله یــک اقتــدار بــرای کشــور اســت.

وزیر نفت جزئیات میدان جدید نفتی را تشریح کرد 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

معادل نصف بودجه کل کشور معوقات مالیاتی داریم


