
سه شنبه 05 آذر ماه 98- سال ششم - شماره 620 - 1000 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

نگاه ویژه فعاالن اقتصادی 
آذربایجان شرقی به بازار سوریه 

ضروری است

رئیسی: 

انسجام و همکاری همه دستگاهها 
برای کاهش فشار معیشتی بر مردم 

ضروری است 

در عین حال حفظ وضعیت مطلوب مسیل ها و بستر رودخانه ها هم واجب است
پیش از این کشور سوریه در ردیف 10 کشور هدف صادراتی استان قرار نداشت

تفکر بسیجی باید تفکر غالب در همه حوزه های مدیریتی و در میان مسئوالن باشد
در اغتشاشات اخیر نیز حضور مردم و بسیجیان، بسیار راهگشا و ارزشمند بود

با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند باید برخورد متناسب صورت گیرد
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بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کاالها

کاالهایی که دولت تامین می کند
 نباید افزایش قیمت داشته باشند

مردم می خواهند اقتصاد کشور 
با ثبات باشد 

امنیت »اینترنت ملی« برای کاربران 
تضمین شود

ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس از یکشنبه  آغاز می شود

۱۶میلیون یارانه بگیر از صف دریافت 
حمایت معیشتی حذف شدند 
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کاریکاتور

 آرامش و اتحاد مردم ایران، 
سرکرده گروهک منافقین را در 

آستانه مرگ برد!

برخــی منابــع خبــری مدعــی شــدند ســرکرده 
ــل  ــه دلی ــوی( ب ــم رج ــن )مری ــک منافقی گروه
حملــه ناشــی از فشــار عصبــی پایــان ناآرامی هــای 
ــل  ــتان منتق ــه بیمارس ــور، ب ــاعته در کش ۴۸ س

شــده اســت.
منبع: تسنیم

ــرد  ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــش  ــد از افزای ــق بای ــارت دقی ــال نظ ــا اعم ــه ب ک
ــی کــه توســط شــرکت های دولتــی  قیمــت کاالهای

ــرد.  ــری ک ــوند، جلوگی ــا وارد می ش ــد ی تولی
ــان  ــی در جری ــی الریجان ــه گــزارش ایســنا، عل ب
ــر قیمــت  ــن ب ــش قیمــت بنزی ــر افزای بررســی تاثی
کاالهــا و خدمــات خطــاب بــه وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت بیــان کــرد: کاالهایــی کــه توســط 
شــرکت های دولتــی تولیــد می شــود یــا دولــت 
واردات آنهــا را برعهــده دارد نبایــد افزایــش قیمــت 
داشــته باشــند. دولــت بایــد در گام اول ایــن بخــش 
ــی  ــود برخ ــنیده می ش ــا ش ــد. بعض ــرل کن را کنت
از شــرکت های دولتــی و حتــی خودروســازی ها 

ــد. ــاال بردن ــا را ب قیمت ه
ــی ها  ــون تاکس ــرد: اکن ــار ک ــه اظه وی در ادام
بنزیــن ســهمیه ای را بــا قیمــت ۱۵۰۰ تومــان 
ــی  ــت ۵۰۰ تومان ــش قیم ــد و افزای ــرف می کنن مص
اعمــال شــده اســت بایــد نرخــی معقــول بــر 

ــا شــاهد افزایــش  قیمــت تاکســی ها اضافــه شــود ت
قیمت هــای ســرخود و هنگفــت نباشــیم.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه 
ــه  ــد کــرد: از ســوی دیگــر دسترســی مــردم ب تاکی
بخــش هایــی کــه بــر قیمــت کاال و خدمــات نظــارت 

ــی شــما  ــد تســهیل شــود. در بعــد نظارت ــد بای دارن
ــر اســت  ــد و بهت ــر داری ــه فراگی ــک عقب ــه ی ــاز ب نی
ــد.  ــتفاده کنی ــارت اس ــرای نظ ــیج ب ــت بس از ظرفی
ــا نظــارت جــدی از افزایــش قیمــت کاالهــا  ــد ب بای
ــری شــود. از ســوی دیگــر از شــما  ــازار جلوگی در ب

می خواهــم بــا کمیســیون اقتصــادی همــکاری 
ــای  ــیون گزارش ه ــن کمیس ــا ای ــته ت ــی داش نزدیک

ــد. ــه کن ــس ارائ ــه مجل الزم را ب
ــه  ــخ ب ــارت در پاس ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
رئیــس مجلــس شــورای اســامی  بیــان کــرد: 
براســاس مصوبــه کارگــروه تنظیــم بــازار هیــچ 
ــش  ــق افزای ــال ح ــان س ــا پای ــی ت ــتگاه دولت دس
قیمــت نــدارد. حتــی بخش هایــی کــه قبــل از 
اجــرای ایــن طــرح مجــوز افزایــش قیمــت دریافــت 
کــرده بودنــد و هنــوز اعمــال نشــده بــود مصوبــه آنها 
لغــو شــد. هیــچ یــک از دســتگاه های دولتــی حــق 
ــال  ــان س ــا پای ــی را ت ــچ کاالی ــت هی ــش قیم افزای

ــد. ندارن
ــیج  ــا بس ــا ب ــرد: م ــار ک ــه اظه ــی در ادام رحمان
ــه  ــز ب ــا نی ــته و آنه ــه داش ــز تفاهم نام ــاف نی اصن
طــور جــدی پــای کار آمدنــد. بنــده در هفتــه 
گذشــته نیــز در کمیســیون های صنایــع و اقتصــادی 
مجلــس حاضــر شــدم و توضیحــات الزم ارائــه شــد 
ــا ۱۰ شــب  ــح ت ــز از ســاعت ۷ صب ســامانه ۱۲۴ نی
در اختیــار مــردم اســت و آنهــا می تواننــد گزارشــات 

ــد. ــه کنن ــش قیمــت ارائ خــود از افزای
وزیــر صنعــت در پایــان افــزود: در مــورد کرایــه 
ــن  ــم افزایــش قیمــت بنزی تاکســی ها نیــز می پذیری
ــا در  ــت و م ــذار اس ــر گ ــش تاثی ــن بخ ــر روی ای ب
تــاش هســتیم تــا افزایــش معقــول در ایــن بخــش 
داشــته باشــیم. تــا آنهــا نیــز در تنگنــا قــرار نگیرنــد.

بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کاالها

کاالهایی که دولت تامین می کند
 نباید افزایش قیمت داشته باشند

رئیـــس قـــوه  قضاییـــه گفـــت: انســـجام و 
ـــار  ـــش فش ـــرای کاه ـــتگاهها ب ـــه دس ـــکاری هم هم

ــت.  ــروری اسـ ــردم ضـ ــر مـ ــتی بـ معیشـ
بـــه گـــزارش  تســـنیم، آیـــت اهلل ســـیدابراهیم 
ـــه  ـــوه قضایی ـــی ق ـــورای عال ـــه ش ـــی در جلس رئیس
ــیج  ــیج، نقـــش بسـ ــه بسـ ــا گرامیداشـــت هفتـ بـ
و  ســـازندگی  دوران  مقـــدس،  دفـــاع  دوران  در 
گام برداشـــتن در عرصـــه عمـــران، آبادانـــی و 
اقدامـــات جهـــادی را بی بدیـــل دانســـت و بـــا 
بیـــان اینکـــه در اغتشاشـــات اخیـــر نیـــز حضـــور 
مـــردم و بســـیجیان، بســـیار راهگشـــا و ارزشـــمند 
ـــر  ـــد تفک ـــیجی بای ـــر بس ـــرد: تفک ـــح ک ـــود، تصری ب
ـــان  ـــی و در می ـــای مدیریت ـــه حوزه ه ـــب در هم غال

مســـئوالن باشـــد.
ـــدار  ـــی و اقت ـــت داخل ـــه، امنی ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ــر  ــه و تفکـ ــون اندیشـ ــور را مرهـ ــه ای کشـ منطقـ
ـــی  ـــه داد: در دســـتگاه قضای بســـیجی دانســـت و ادام
ـــعه  ـــیجی را توس ـــر بس ـــه روز تفک ـــد روز ب ـــز بای نی
ـــر  ـــئولیت برت ـــه مس ـــی، هرچ ـــور کل ـــه ط ـــم. ب دهی
و باالتـــر باشـــد، بایـــد اندیشـــه بســـیجی بیشـــتر 
رشـــد کنـــد. ایـــن همـــان چیـــزی اســـت کـــه 
ــوار را  ــام راحـــل و شـــهدای بزرگـ ــروز روح امـ امـ
ـــردم  ـــری و م ـــم رهب ـــام معظ ـــارات مق ـــاد و انتظ ش

ــازد. ــرآورده می سـ ــز را بـ عزیـ
از ســـخنان  رئیســـی در بخـــش دیگـــری 
ــر  ــر رهبـ ــات اخیـ ــا قدردانـــی از عنایـ ــود بـ خـ

ـــی  ـــتگاه قضای ـــه دس ـــامی ب ـــاب اس ـــم انق معظ
ــری از  ــه جلوگیـ ــوط بـ ــای مربـ ــت تاش هـ بابـ
ـــات  ـــن فرمایش ـــدی، ای ـــای تولی ـــی واحده تعطیل
مســـئولیت  شـــدن  ســـنگین تر  موجـــب  را 
برخـــی  افـــزود:  و  دانســـت  قضاییـــه  قـــوه 
ــط  ــی فقـ ــتگاه قضایـ ــد کار دسـ ــور می کننـ تصـ
بگیـــر و ببنـــد اســـت؛ البتـــه مـــا در خصـــوص 
هنجارشـــکنان،  و  قانـــون  بـــه  متجاســـران 
قطعـــاً بگیـــر و ببنـــد هـــم داریـــم، منتهـــا 
در  مـــا  جـــدی  کارهـــای  از  یکـــی  امـــروز 
ــایش  ــاد گشـ ــاوت، ایجـ ــارت و قضـ ــوزه نظـ حـ

ــان، صاحبـــان  بـــرای تولیدکننـــدگان، کارآفرینـ
ــت. ــادی اسـ ــاالن اقتصـ ــرمایه و فعـ سـ

ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــه ب ـــه در ادام ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ضـــرورت همـــکاری، انســـجام و وحـــدت همـــه مـــردم 
و دســـتگاهها، مســـئوالن را در همـــه بخشـــها موظـــف 
ـــردم  ـــه م ـــه ب ـــزاری خالصان ـــجام و خدمتگ ـــه انس ب
ـــتی  ـــکات معیش ـــل مش ـــرد: ح ـــار ک ـــت و اظه دانس
مـــردم، بایـــد دغدغـــه اول و اصلـــی همـــگان 
باشـــد. کنتـــرل بـــازار و قیمتهـــا مســـئله بســـیار 
ـــت  ـــده دول ـــه اول به عه ـــه در وهل ـــت ک ـــی اس مهم
ـــا  ـــی ب ـــتگاه قضای ـــم دس ـــام می کن ـــا اع ـــت، ام اس

بهره منـــدی از تمـــام ظرفیتهـــای خـــود، در ایـــن 
ـــر  ـــار ب ـــا فش ـــد ت ـــک می کن ـــت کم ـــه دول ـــوزه ب ح
خانواده هـــای کم درآمـــد و محرومیـــن کاهـــش 
یابـــد و ایـــن همـــکاری بیـــن دســـتگاه ها بـــرای 
کاهـــش فشـــارهای معیشـــتی بـــر مـــردم، یـــک 

ـــت. ـــی اس ـــه عموم وظیف
رئیســـی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود 
ـــن  ـــور، ضم ـــر در کش ـــوادث اخی ـــه ح ـــاره ب ـــا اش ب
قدردانـــی از مســـئوالن قضایـــی بابـــت سرکشـــی 
بازداشـــتگاهها، بـــر تعییـــن تکلیـــف فـــوری 
بازداشـــتیها و پیگیـــری مســـتمر وضعیـــت آنهـــا 
تأکیـــد کـــرد و گفـــت: طبعـــاً بـــا کســـانی کـــه 
در ایـــن حـــوادث، تقصیـــر کمتـــری دارنـــد بایـــد 
ــانی  ــرد و کسـ ــورت گیـ ــب صـ ــورد متناسـ برخـ
ـــاش  ـــی و اغتش ـــاد ناامن ـــه ایج ـــت ب ـــه دس ـــم ک ه
ـــرار  ـــار دادگاه ق ـــان در اختی ـــد پرونده ش ـــد بای زده ان
ـــه و  ـــورت قاطعان ـــه ص ـــان ب ـــرم آن ـــه ج ـــا ب ـــرد ت گی

براســـاس حـــق و عـــدل رســـیدگی شـــود.
ــری از  ــه در بخـــش دیگـ ــوه قضاییـ رئیـــس قـ
ســـخنان خـــود، بـــر لـــزوم تحلیـــل همه جانبـــه 
فتنـــه اخیـــر تأکیـــد کـــرد و گفـــت: برخـــی 
تخریـــب  بـــرای  تـــاش  ماننـــد  اقدامـــات  از 
زیرســـاختهای کشـــور، واقعـــاً کار مـــردم نیســـت 
ـــدان و  ـــگران، معان ـــرار، اغتشاش ـــای اش ـــد ردپ و بای
سرویســـهای بیگانـــه در ایـــن قبیـــل رویدادهـــا را 

ــرد. ــال کـ ــدی دنبـ ــورت جـ به صـ

رئیسی: 

انسجام و همکاری همه دستگاهها برای کاهش فشار 
معیشتی بر مردم ضروری است 

را  صــادرات  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
مهمتریــن پیشــران اقتصــاد کشــور دانســت و گفــت: 
صــادرات بــه حــق یکــی از مهمتریــن پیشــران های 
ــا  ــی ب ــادرات غیرنفت ــعه ص ــت و توس ــادی اس اقتص
ــق بخش هــای مختلــف تولیــد و اشــتغالزایی در  رون

ــود.  کشــور همــراه خواهــد ب
ــی  ــتاد فرمانده ــه س ــا، در جلس ــزارش ایرن ــه گ ب
اقتصــاد مقاومتــی کــه بــه ریاســت وی برگــزار شــد، 
ــازار  ــن ب ــوان مهمتری ــه عن از کشــورهای همســایه ب
ــازار  ــت: ب ــرد و گف ــام ب ــی کشــور ن صــادرات غیرنفت
واردات ســاالنه کشــورهای همســایه بــا ارزش بیش از 
هــزار و صــد میلیــارد دالر در ســال، ظرفیــت بزرگــی 
بــرای توســعه صــادارت کشــور محســوب مــی شــود.

ــه  ــی ب ــادرات غیرنفت ــعه ص ــرورت توس ــر ض وی ب
ــادی،  ــران های اقتص ــن پیش ــی از مهمتری ــوان یک عن
ــی از  ــق یک ــه ح ــادرات ب ــرد: ص ــح ک ــد و تصری تاکی
مهمتریــن پیشــران های اقتصــادی اســت زیــرا توســعه 
ــف  ــای مختل ــق بخش ه ــا رون ــی ب ــادرات غیرنفت ص
تولیــد و اشــتغال زایــی در کشــور همــراه خواهــد بــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
برنامه ریــزی و هدفگــذاری نظــام بانکــی کشــور 
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۱۰۰ پرداخــت  بــرای 
اقتصــاد،  پیشــران  بخش هــای  بــه  تســهیات 
ــا  ــادرات ت ــعه ص ــت توس ــرد: اهمی ــان ک خاطرنش
ــم  ــن تصمی ــاذ ای ــان اتخ ــه در زم ــت ک ــدی اس ح
نیــز قــرار شــد پرداخــت ایــن تســهیات بــا اولویــت 
ــود. ــام ش ــور انج ــادرات مح ــدی ص ــای تولی واحده

ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی جهانگی
هــای  محدودیــت  و  کشــور  نفتــی  درآمدهــای 
بودجــه دولــت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه صــادرات 
غیرنفتــی توانســته اســت بخــش زیــادی از نیازهــای 
ارزی کشــور را تأمیــن کنــد و مانــع از کمبــود 
ــتغالزایی در  ــزان اش ــش می ــد و کاه ــای تولی نیازه

ــت. ــده اس ــور ش کش
وی بــا اشــاره بــه گــزارش رییــس ســازمان 
ــرای  توســعه تجــارت و هدفگــذاری ایــن ســازمان ب
ــرد: الزم  ــان ک ــور، خاطرنش ــادرات کش ــعه ص توس
اســت بــرای تحقــق ایــن هدفگــذاری، وظایــف همــه 
دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــه آنهــا ابــاغ شــود 
تــا در ایــن برنامــه مهــم اقتصــادی کشــور مشــارکت 

جــدی داشــته باشــند.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
نقــش پراهمیــت بخــش خصوصــی در توســعه 
صــادرات کشــور گفــت: بخــش خصوصــی بیــش از 

ــش صــادرات کشــور نقــش  ــی در افزای بخــش دولت
دارد بــه همیــن دلیــل گفــت وگــو بــا فعــاالن عرصــه 
صــادرات و رفــع دغدغه هــا و موانــع پیــش روی آنهــا 

ــت اســت. ــری ضــروری و پراهمی ام
ــا  ــد ب ــه نبای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
بازارهــای  صــادرات،  بخــش  در  ســخت گیری 
ــتاد  ــه س ــم، از دبیرخان ــت بدهی ــی را از دس صادرات
ــت جلســاتی  ــی خواس ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده
را بــا حضــور دســتگاه ها ذیربــط بــرای ایجــاد 
زیرســاخت های مــورد نیــاز توســعه صــادرات برگــزار 
کنــد تــا بــا تصمیمــات اجرایــی مناســب، بســترهای 
ــود. ــم ش ــور فراه ــادرات کش ــش ص ــرای افزای الزم ب

ــازی  ــی در بسترس ــای بازرگان ــش رایزن ه وی نق
ــع پیــش روی تجــار و صادرکننــدگان را  و رفــع موان
بســیار پراهمیــت دانســت و از وزارت صمــت و اتــاق 
ــرای  ــر ب ــه زودت ــر چ ــت ه ــران خواس ــی ای بازرگان
ــور  ــه کش ــی ب ــای بازرگان ــزام رایزن ه ــن و اع تعیی
هــای هــدف صادراتــی تصمیــم گیــری الزم را انجــام 

دهنــد.
از  همچنیــن  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
ظرفیت هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  گردشــگری 
ارزآوری و صــدور خدمــات یــاد کــرد و افــزود: 
ــی  ــه نوع ــع ب ــی در واق ــگران خارج ــذب گردش ج
صــدور خدمــات محســوب می شــود و مشــمول 
ــد  ــی اســت کــه اگــر الزم باشــد بای مشــوق صادرات

ــود. ــاح ش ــوص اص ــن خص ــررات در ای مق
جهانگیــری بــا انتقــاد از تأخیــر در برگــزاری 
ــن  ــی صــادرات خاطرنشــان کــرد: ای مراســم روز مل
ــزار  ــر برگ ــال روز ۲۹ مه ــر س ــن ه ــم نمادی مراس
ــت  ــت دول ــه و اولوی ــی توج ــه نوع ــت و ب ــده اس ش
بــه موضــوع صــادرات را نشــان مــی دهــد و موجــب 

ــت. ــادرات اس ــه ص ــاالن عرص ــی فع دلگرم
وی بــا یــادآوری اینکــه یکــی از رویکردهــای اصلی 
ــی  ــی برون گرای ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل سیاس
اســت، تصریــح کــرد: کمیتــه برون گرایــی ذیل ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بایــد نقشــه راه دقیقــی 
ــن  ــی کشــور تعیی ــای صادارت ــداف و بازاره ــرای اه ب
ــذاری  ــدف گ ــق ه ــات تحق ــب و ملزوم ــه جوان و هم

هــای صادراتــی کشــور را تعییــن و پیگیــری کنــد.
معــاون اول رییــس جمهــوری از تدویــن و ارایــه 
گــزارش ســازمان توســعه تجــارت در خصــوص 
پــروژه افزایــش حجــم و تنــوع محصــوالت صادراتــی 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــایه قدردان ــور همس ــه ۱۵ کش ب
ــا  ــت ه ــر ظرفی ــاوه ب ــران ع ــوری اســامی ای جمه
ــع  ــی و برخــورداری از مناب ــت هــای جغرافیای و مزی
ــایگی دارد و  ــه همس ــور رابط ــا ۱۵ کش ــی، ب طبیع

ــرد. ــس ک ــوان حب ــن کشــوری را نمــی ت چنی
جهانگیــری افــزود: در گــزارش ســازمان توســعه 
ــی  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــای توس ــارت ظرفیت ه تج
ــتگاه  ــر دس ــف ه ــی و وظای ــداف کم ــاء و اه احص

نیــز مشــخص شــده اســت کــه الزم اســت دبیرخانــه 
ــف  ــن وظای ــی ای ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
را بــه دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط ابــاغ و 
ــرای اجــرای  هماهنگــی و برنامه ریزی هــای الزم را ب

ــد. ــف انجــام دهن ــن تکالی ای
در ایــن جلســه کــه وزرای امــور اقتصــادی و 
ــگ  ــی، فرهن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی،  تع دارای
ــات و  ــاورزی، ارتباط ــاد کش ــامی، جه ــاد اس و ارش
فنــاوری اطاعــات، میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی، رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری، معــاون 
رییــس جمهــوری در امــور زنــان و خانــوادره، رییس 
اتــاق بازرگانــی ایــران و فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــاء نیــز حضورداشــتند، رییــس ســازمان 
پــروژه  توســعه تجــارت گزارشــی در خصــوص 
ــه  ــی ب ــوالت صادرات ــوع محص ــم و تن ــش حج افزای

ــرد. ــه ک ۱۵ کشــور همســایه ارائ
ارزش  بــه  اشــاره  بــا  گــزارش  ایــن  در  وی 
ــان و همســایگان در ســال  ــه جه ــران ب صــادرات ای
ــزان  ــی از می ــه ۱۳۹۸، گزارش ــش ماه ۱۳۹۷ و ش
واردات ۱۵ کشــور همســایه از جهــان در ســال 
۲۰۱۸ ارائــه کــرد و گفــت: ایــن ۱۵ کشــور در ســال 
ــارد دالر واردات داشــتند  ۲۰۱۸ حــدود ۱۱۶۰ میلی
ــازار  ــران از ب ــهم ای ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
صادراتــی ایــن کشــورها تنهــا ۲ درصــد معــادل ۲۴ 

ــت. ــوده اس ــارد دالر ب میلی
ــوه  ــزارش، ارزش پتانســیل بالق ــن گ ــه ای در ادام
ــازار ۱۵ کشــور همســایه ۱۰۰  ــران در ب صــادرات ای
میلیــارد دالر عنــوان شــد و رییــس ســازمان توســعه 
ــی  ــی صادرات ــذاری کم ــریح هدفگ ــه تش ــارت ب تج
ایــران بــه ۱۵ کشــور همســایه بــرای دو ســال 

ــده پرداخــت. آین
در ادامــه ایــن گــزارش برنامه هــای توســعه 
ــعه  ــی و توس ــش ترویج ــور در دو بخ ــادرات کش ص
ای مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و مهمتریــن 
الزامــات بــرای توســعه تجــارت مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ تب
ــتاد  ــه س ــد دبیرخان ــرر ش ــت مق ــن نشس در ای
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اهــداف و برنامه هــای 
ــارت  ــعه تج ــازمان توس ــوی س ــده از س ــن ش تعیی
ــه ۱۵  ــور ب ــی کش ــادرات غیرنفت ــش ص ــرای افزای ب
ــا دســتگاه های  کشــور همســایه را طــی جلســاتی ب
مرتبــط مــورد بررســی قــرار دهــد و جهــت اجــرا بــه 

ــد. ــاغ کن ــط اب ــتگاه های ذیرب دس

جهانگیری: 

صادرات مهمترین پیشران اقتصاد 
کشور است

عضو فراکسیون امید: 
دولت 6 سال فرصت سوزی کرد 

عضـو فراکسـیون امیـد مجلـس گفـت: قطعا صف 
مـردم ناراضـی و معتـرض از صـف اشـراری کـه بـه 
غـارت و آتـش زدن امول عمومـی وجریحه دار کردن 

احساسـات عمومـی دسـت مـی زنند، جدا اسـت. 
حسـینی  فاطمـه  سـیده  فـارس،  گـزارش  بـه 
نماینـده تهـران در جلسـه علنی پارلمـان در تذکری 
شـفاهی گفـت: تذکـر نخسـت مـن بـه دولـت ایـن 
اسـت که ۶ سـال فرصت سـوزی را در اجـرای قانون 
برنامـه بـرای افزایـش تدریجـی قیمـت حامـل هـای 
انـرژی را بـا سیاسـت ناگهانـی افزایش قیمـت بنزین 
بـدون آمـاده سـازی افکار عمومی وشـفاف سـازی به 

اجـرا درآورد تـا هزینـه گزافـی را رقـم بزنـد.
وی بــه وزیــر صمــت تذکــر داد و گفــت: تاکیــد 
می کنــم در ضــرورت نظــارت فعــال و اتخــاذ تدابیــر 
الزم بــرای تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی بــا توجــه 
بــه اصــل فراوانــی، امــا چنیــن اقدامــی بــدون 
ســامانه یکپارچــه ممکــن نیســت و مــع االســف ایــن 
ــه  ــان توج ــن می ــت، در ای ــده اس ــامانه ایجادنش س
جــدی دولــت بایــد  بــه اســتقرار و کوشــش جامــع و 
کامــل بــه وضعیــت معیشــتی مــردم و  هدفگــذاری 

آن بایــد بــه ســمت کــودکان باشــد.
حســینی ادامــه داد: مطالعــات دانشــگاهی انجــام 
شــده وضعیــت نامطلــوب امنیــت غذایــی در برخــی 
شــهرها و روســتاها را نشــان مــی دهــد ؛ وضعیتــی 
کــه ســامت کــودکان را بــه طــور جــدی بــه خطــر 

مــی انــدازد.
وی بــه رییــس جمهــور تذکــر داد و گفــت: 
ــئولیت  ــی مس ــون اساس ــل ۱۱۳ قان ــاس اص ــر اس ب
ــرا  ــد، چ ــده داری ــر عه ــی را ب ــون اساس ــرای قان اج
ــر  ــه ب ــی ک ــون اساس ــل ۲۷ قان ــرای اص ــرای اج ب
ــد  ــاح تاکی ــل س ــدون حم ــات ب ــکیل اجتماع تش
دارد، اقدامــی نکــرده ایــد، قطعــا صــف مــردم 
ناراضــی و معتــرض از صــف اشــراری کــه بــه غــارت 
ــردن  ــه دار ک ــی وجریح ــول عموم ــش زدن  ام و آت
احساســات عمومــی دســت مــی زننــد جــدا اســت.

وی گفـت: شـرایط بـرای اعتـراض مسـالمت آمیز 
از سـوی دولـت بایـد فراهـم مـی شـد، توجـه جدی 
بـه ایجـاد فضـای امـن و آزاد در دانشـگاه ها بـرای 
ابـراز عقایـد و حمایـت از کرسـی های آزاد اندیشـی 
حیاتـی اسـت؛  فضـا گفتمـان و بحث در دانشـگاه ها 
را بـرای تشـکل هـای دانشـجویی فراهم سـازید و به 

ایـن ظرفیـت توجـه جدی داشـته باشـید.
ــت  ــه ریاس ــکیان ک ــه پزش ــاب ب ــینی خط حس
جلســه علنــی را بــر عهــده داشــت، گفــت: از هیــات 
رییســه درخواســت مــی کنم کــه گزارش کمیســیون 
ــاره طــرح آزادی اجتماعــات را هــر چــه  شــوراها درب

ــد. ــرار دهی ــس ق ــر در دســتور مجل ســریع ت

اطالعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور؛
ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس از یکشنبه  آغاز می شود

ــماره ۴  ــه ش ــور در اطاعی ــات کش ــتاد انتخاب س
ــان از روز  ــام داوطلب خــود اعــام کــرد کــه ثبــت ن
یکشــنبه ۱۰ آذر آغــاز و تــا روز شــنبه ۱۶ آذر ادامــه 

خواهــد داشــت. 
ــه شــماره ۴  ــا، در متــن اطاعی ــه گــزارش ایرن ب
ســتاد انتخابــات کشــور آمــده اســت:  پیــرو اطاعیــه 
ــوص  ــور در خص ــات کش ــتاد انتخاب ــماره )۲( س ش
ــن دوره  ــات یازدهمی ــان انتخاب ــام از داوطلب ــت ن ثب
مجلــس شــورای اســامی بــه آگاهــی مــردم شــریف 
ــان از  ــام داوطلب ــت ن ــران اســامی می رســاند؛ ثب ای
روز یکشــنبه دهــم  تــا روز شــنبه ۱۶  آذرمــاه ادامــه 
خواهــد داشــت. مــدت زمــان ثبــت نــام در هــر روز 
از ســاعت ۸ صبــح لغایــت ۱۸ عصــر و بــه مــدت ۱۰ 

ــد. ــاعت می باش س
ــر دوره  ــده اســت: ه ــه آم ــن اطاعی ــه ای در ادام
ــره  ــال تبص ــت اعم ــل( جه ــی، )دوره کام نمایندگ
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــاده )۲۸( قان )۳( م
اســامی، یــک مقطــع تحصیلــی مــورد قبــول واقــع 
مــی شــود و طبــق قانــون کلیــه جانبــازان، آزادگان، 
فرزنــدان شــهدا و رزمندگانــی کــه حداقــل )۶( مــاه 
ــع  ــک مقط ــد از ی ــه دارن ــور در جبه ــابقه حض س

ــوند. ــوردار می ش ــر برخ ــی باالت تحصیل
ــات در ایــن اطاعیــه یــادآور شــده  ســتاد انتخاب
ــا موافقــت رهبــر معظــم انقــاب در ســال  اســت: ب
ــه  ــل از آن )ب ــال ۱۳۵۲ و قب ــن س ۱۳۸۲، متولدی
ــی  ــی کارشناس ــدرک تحصیل ــه دارای م ــرطی ک ش
ارشــد یــا باالتــر باشــند( معــاف هســتند ولــی مــی 
ــا  ــت ی ــام کارت معافی ــت ن ــگام ثب ــت در هن بایس

ــد. ــه نماین ــت ارائ ــر معافی ــی دال ب مدرک
بــر اســاس ایــن اطاعیــه، مــدارک معتبــر 
ــد وزارت  ــه تایی ــه ب ــتند ک ــی هس ــی مدارک تحصیل
بهداشــت  وزارت  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه آزاد اســامی 
و مــدارک حــوزوی بــه تاییــد مرکــز مدیریــت حــوزه 

ــد. ــیده باش ــم رس ــه ق علمی

آذری جهرمی:
آمریکا به تحریم اعتیاد پیدا کرده است

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات گفـت: یکـی 
از اثـرات عصبانـی شـدن آمریـکا تحریم کردن اسـت، 
هماننـد معتـادی کـه اعتیـاد بـه نوعـی مـواد مخـدر 
داشـته باشـد، دولت آمریـکا نیز به تحریـم اعتیاد پیدا 
کـرده و عاقه منـد هسـتند یک نفـر را تحریـم کنند. 
آذری  جـواد  محمـد  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
خصـوص  در  اختصاصـی،  گفت وگـوی  در  جهرمـی 
قـرار گرفتـن نـام وی در لیسـت افـراد تحریـم شـده 
توسـط آمریـکا، گفـت: تحریم هـای اعمـال شـده بـه 
بهانـه موضوعـات مربوط به حقوق بشـر و دسترسـی 
بـه اطاعـات یـک دروغ بـزرگ اسـت کـه توسـط 
دولـت آمریکا مطرح شـده، وزیر ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات و این وزارتخانـه در تصمیم گیری مدیریت 
قطـع و وصـل ارتباطـات در ایـام بحران نقشـی ندارد 

و ایـن اولیـن دروغ آمریـکا در ایـن زمینـه اسـت.
وزیـر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشـاره به اینکه 
آمریـکا خود را مدافع آزادی بیان و منجی بشـریت ذکر 
می کنـد و اعـام می نمایـد که نگـران دسترسـی مردم 
بـزرگ ایـران هسـتند، ادامـه داد: مـردم بـزرگ ایـران 
صحبت هـای ترامپ که در آن مردم ایران را تروریسـت 

معرفـی کرده بـود را فرامـوش نکرده اند.
عضـو هیـات دولـت دوازدهـم، اضافـه کـرد: اگـر 
آمریـکا بـه دنبال توسـعه اطاعات و دسترسـی مردم 
ایـران اسـت پاسـخ دهند که چـرا کودکان سـرطانی 
و دارای بیمـاری نـادر ای بـی امـروز نمی تواننـد دارو 
دریافـت کننـد، چرا اسـتارت آپ ها، کسـب و کارها و 
برنامـه نویسـان ایرانـی از بسـیاری از ملزومات کاری 

خـود برای حـوزه فنـاوری محروم هسـتند.
آذری جهرمـی بـا تاکیـد بـر اینکه اغتشـاش کف 
صحنـه خیابان هـای ایـران بنا بـه اظهار آقـای برایان 
هـوک کار خـود آمریـکا اسـت و یـک و سـال و نیـم 
بـرای آن برنامـه داشـته اند، عنـوان کـرد: دروغ هـا و 
حرف هـای آمریـکا ناشـی از درماندگـی و تشـویش 
فکـری و مدیریتـی در مجموعه آنهـا بوده و جمهوری 
اسـامی ایـران روز به روز در داخـل و منطقه درحال 

قدرتمند شـدن اسـت.

واعظی:
سخنان نیم  ساعته رئیس جمهور 

درباره بنزین کافی بود

ــس  ــت: رئی ــور گف ــس  جمه ــر رئی ــس دفت رئی
ــا  ــم ســاعت ب ــت نی  جمهــور در جلســه هیئــت دول
مــردم ســخن گفــت و مــا فکــر کردیــم کافــی اســت.

بــه گــزارش مهــر، محمــود واعظــی رئیــس 
اینکــه آیــا  بــا  دفتــر رئیس جمهــور در رابطــه 
ــه  ــی ک ــد زمان ــدارد همانن ــد ن ــور قص رئیس جمه
ــده  ســند برجــام امضــا شــد از طریــق گفتگــوی زن
تلویزیونــی در مــورد طــرح اصــاح قیمــت ســوخت 
ــر  ــا فک ــرد: م ــار ک ــد؟ اظه ــت کن ــردم صحب ــا م ب
ــت. ــی اس ــور کاف ــای رئیس جمه ــم صحبت ه کردی

ــه  ــور در جلس ــه رئیس جمه ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــط ه ــردم فق ــا م ــاعت ب ــم س ــت نی ــت دول هیئ
راجــع بــه همیــن موضــوع )افزایــش قیمــت بنزیــن( 
صحبــت کــرده اســت، گفــت: خوشــبختانه صــدا و 
ــه طــور کامــل ایــن صحبت هــا  ــار و ب ســیما ســه ب

را پخــش کــرد.
بــه  پاســخ  در  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
ــاد  ــان انعق ــور در زم ــه رئیس جمه ــوال ک ــن س ای
تفاهمنامــه برجــام بــه صــورت ویــژه و در یــک 
ــت و  ــخن گف ــردم س ــا م ــی ب ــده تلویزیون ــق زن نط
آیــا در رابطــه بــا موضــوع بنزیــن ایــن مســاله تکــرار 
ــام،  ــل برج ــد مث ــت: شــما گفتی ــد شــد؟ گف نخواه
ــه  ــود. برجــام را یــک طرف برجــام هــم همینطــور ب
بــا مــردم صحبــت کــرد، در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع 

ــد. ــح دادن ــه توضی ــک طرف ــم ی ــن( ه )بنزی
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ــزد ســازمان های  ــران ن ــم ای ســفیر و نماینــده دائ
ــن  ــب چندی ــن، از تصوی ــتقر در وی ــی مس بین الملل
پــروژه جدیــد همــکاری فنــی میــان جمهــوری 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــران و آژان اســامی ای
ــه گذشــته شــورای حــکام  ــان اجــاس هفت در جری

ــر داد.  ــس خب آژان
بــه گــزارش ایرنــا، کاظــم غریــب آبــادی در ایــن 
ــورت  ــای ص ــا تاش ه ــت: ب ــار داش ــوص اظه خص
ــرژی  ــازمان ان ــان س ــی می ــرات فن ــه و مذاک گرفت
اتمــی کشــورمان و آژانــس، عــاوه بــر تــداوم اجــرای 
دو پــروژه همــکاری فنــی در حــوزه نیروگاهــی و 
ــای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  ــال ه ــرای س ــرطان ب ــان س درم
ــروژه جدیــد همــکاری فنــی نیــز  میــادی، چهــار پ

ــید. ــب رس ــه تصوی ــی ب ــن دوره زمان ــرای همی ب
وی افــزود: ایــن پــروژه هــا کــه ارزش مالــی 
اجــرای آنهــا بیــش از یــک میلیــون یــورو - تامیــن 
از ســوی آژانــس - خواهــد بــود، در حوزه هــای 
ــرداری  ــره ب ــی و به ــای ایمن ــه ارتق ــف از جمل مختل
از راکتورهــای تحقیقاتــی هســته ای، ارتقــای ظرفیت 
ارتقــای  هســته ای،  ســوخت  حــوزه  در  انســانی 
ــی و  ــات اصل ــه غ ــدگان در زمین ــت تولیدکنن ظرفی

ــد.  ــی باش ــماندها م ــت پس ــن مدیری همچنی
برنامــه همــکاری هــای فنــی، یکــی از مهمتریــن 
حــوزه هــای همــکاری آژانــس بــا کشــورهای عضــو، 
ــه  ــت ک ــعه اس ــال توس ــورهای درح ــژه کش ــه وی ب
هــدف از آن، ارتقــاء و بهبــود وضعیــت و اســتانداردها 
ــان،  ــه بهداشــت، درم ــف از جمل در حوزه هــای مختل
تغذیــه، کشــاورزی، ایمنــی و امنیــت، صنعــت و غیره 

مــی باشــد.
پروژه هــای  تحــت  موضوعــات  مجمــوع،  در 
همــکاری فنــی توســط آژانــس، ۳۰ حــوزه را در 
ــه و کشــاورزی، و  ــه بهداشــت، تغذی ــرد ک ــر می گی ب
ــای  ــن اولویت ه ــب باالتری ــه ترتی ــت ب ــی و امنی ایمن
را  همــکاری میــان آژانــس و کشــورهای عضــو 

می دهنــد. تشــکیل 

امکانات حاصل از ارز ۴2۰۰ تومانی 
باید به دست همه مردم برسد 

رئیــس مجلــس گفــت: همــه مــردم بایــد از 
امکانــات حاصــل از ارز ۴۲۰۰ تومانــی بهره منــد 
شــوند و ایــن موضــوع بایــد در بودجــه ســال آینــده 

ــود.  ــی ش بررس
ــادر  ــوان، ن ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
قاضی پــور نماینــده ارومیــه در صحــن علنــی امــروز 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اصــل ۱۲۰ 
ــون  ــق قان ــت: طب ــاری، گف ــون اساســی در اخط قان
همــه افــراد جامعــه یکســان هســتند و در خصــوص 
شــرایط اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی نبایــد 

ــرد. ــاروا صــورت گی ــان آن هــا تبعیــض ن می
ــا حمایــت  ــا بیــان اینکــه ب ــزود: در ادامــه ب او اف
ــت  ــار دول ــارد دالر در اختی ــغ ۱۴ میلی ــس مبل مجل
قــرار گرفــت تــا آن هــا در اختیــار مســتضعفان قــرار 
ــه  ــزی ب ــغ چی ــن مبل ــرد: از ای ــوان ک ــد، عن دهن

ــت. ــیده اس ــتائیان نرس ــاورزان و روس ــت کش دس
از  کــرد:  تصریــح  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
۶۰ میلیــون نفــری کــه بایــد مــا بــه التفــاوت 
درآمــد حاصــل از افزایــش قیمــت بنزیــن دریافــت 
ــت  ــراد تح ــدان و اف ــه کارمن ــزی ب ــد چی می کردن
پوشــش بهزیســتی در ارومیــه و همچنیــن کارگــران 
ــد ســهم روســتائیان از موضــوع  نرســیده اســت؛ بای
ــد  ــن بای ــود، همچنی ــخص ش ــارد دالر مش ۱۴ میلی
بــه ایــن افــراد کوپــن داده شــود و همچنیــن جلــوی 
ــه  ــوع گرفت ــن موض ــوص ای ــواران در خص ــت خ ران

ــود. ش
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
ــح کــرد: در  ــور تصری ــر قاضــی پ ــه تذک در پاســخ ب
مــورد موضــوع ۱۴ میلیــارد دالر حــق داریــد و بایــد 
مکانیزمــی بــرای آن تدویــن شــود، همچنیــن بایــد 
ــت  ــه دس ــی ب ــل از ارز ۴۲۰۰ تومان ــات حاص امکان
همــه مــردم برســد، امــا تاکنــون اشــکاالتی در 

ــون وجــود داشــته اســت. ــن قان اجــرای ای
ــن موضــوع در فصــل  ــت: ای ــس گف ــس مجل رئی
ــد  ــد، بای ــد ش ــی خواه ــده بررس ــال آین ــه س بودج
مکانیــزم جدیــدی از ســوی دولــت بــرای ارز ۴۲۰۰ 
ــن  ــز ای ــس نی ــد و مجل ــس بیای ــه مجل ــی ب تومان

ــد داد. ــرار خواه ــتور کار ق ــوع را در دس موض

عضــو کمیســیون حقوقــی مجلــس گفــت: طــرح 
ــر عایــدی ســرمایه هرچــه ســریع تر بایــد  مالیــات ب
در مجلــس تصویــب شــود.افرادی بــا ســرمایه گذاری 
در بازارهــای غیرمولــد همچــون، طــا، ســکه و دالر 
ــا  ــد. ب ــه دســت می آورن ــادی ب ــول زی ــک شــبه پ ی
ســازوکار مالیاتــی می تــوان ســوداگری در ایــن 

بخــش را خنثــی کــرد. 
ابوترابــی،  ابوالفضــل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پیرامــون لــزوم افزایــش درآمدهــای مالیاتــی کشــور 
ــش  ــه و کاه ــری بودج ــه کس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی  ــای مالیات ــش درآمده ــت افزای ــی دول ــع مال مناب
ــرای اداره کشــور الزامــی اســت. متاســفانه میــزان  ب
ــمگیر  ــور چش ــی در کش ــای مالیات ــرار و تخلف ه ف
ــوداگری در  ــا س ــرادی ب ــر اف ــال حاض ــت. درح اس
بخش هــای نظیــر مســکن، ارز، طــا و خــودرو 
ــه  ــد و هیچگون ــی بدســت می آورن درآمدهــای فراوان

مالیاتــی پرداخــت نمی کننــد.
ــی  ــال ۱۳۹۴ قانون ــاد دارم س ــه ی ــه داد: ب وی ادام
تحــت عنــوان مالیــات بــر خانه هــای خالــی در 
مجلــس تصویــب شــد. قــرار بــود ســامانه ای بــرای این 
موضــوع ایجــاد شــود ولــی متاســفانه آقــای آخونــدی، 

ــن راســتا  ــت اقدامــی در ای ــر راه و شهرســازی وق وزی
ــور  ــامانه مذک ــدازی س ــورت راه ان ــداد. در ص ــام ن انج

ــد. ــور می ش ــب کش ــی نصی ــی فراوان ــع مال مناب
وی ادامــه داد: طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
هرچــه ســریع تر بایــد در مجلــس بررســی و تصویــب 
ــرادی  ــود اف ــاهده می ش ــر مش ــال حاض ــود. در ح ش
بــا ســرمایه گذاری در بازارهــای غیــر مولــد همچــون، 

طــا، ســکه و دالر یــک شــبه پــول زیــادی بــه دســت 
ــی  ــه راحت ــی ب ــازوکارهای مالیات ــا س ــد. ب می آورن
می تــوان ســوداگری در ایــن بخــش را خنثــی کــرد.

ــرار  ــه ف ــاره ب ــا اش ــان ب ــردم اصفه ــده م نماین
مالیاتــی در بعضــی از مشــاغل گفــت: دریافــت 
پُردرآمــد  از بعضــی گروه هــای شــغلی  مالیــات 
ــای  ــر راه ه ــه دیگ ــکان ازجمل ــون وکا و پزش همچ

ــت  ــت اســت. دول ــرای دول ــی ب ــع مال ــش مناب افزای
هرچــه ســریع تر بایــد نســبت بــه شفاف ســازی 

درآمــدی ایــن گروه هــای شــغلی اقــدام کنــد.
ــس  ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق ــو کمیس عض
ــتفاده از  ــا اس ــراوان ب ــی ف ــای مالیات ــاره تخلف   ه درب
ــی گفــت: براســاس گزارش هــای  کارت هــای بازرگان
ــا ســوء اســتفاده از کارت هــای  رســیده، متخلفــان ب
بازرگانــی و ایجــاد شــرکت های صــوری درآمدهــای 
ــادی  ــی زی ــرار مالیات ــد و ف ــب می کنن ــاالی کس ب
ــن  ــان ای ــئولین و متولی ــد. مس ــش دارن ــن بخ در ای
بخــش ازجملــه وزارت صمــت در ایــن زمینــه بایــد 

دقــت نظــر بیشــتری داشــته باشــند.
اجــاره ای  پدیــد حســاب های  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  ابــزاری  حاضــر  درحــال  هــم  نیابتــی  و 
بانــک  امیدواریــم  مالیاتــی هســتند کــه  فــرار 
ــایی و  ــه شناس ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــزی هرچ مرک

مسدودســازی آن هــا اقــدام کنــد.
ــان تصریــح کــرد: ملغــی کــردن  ــی در پای ابوتراب
همچــون  آزاد  مناطــق  مالیاتــی  معافیت هــای 
ــد کمــک  ــر ارزش افــزود و ... هــم می توان مالیــات ب

ــد. ــت کن ــی دول ــع مال ــش مناب ــه افزای ــی ب فراوان

دولت کسری بودجه اش را با مالیات از سوداگران ارز، 
طال، مسکن، خودرو و پزشکان و وکال جبران کند

طبــق  گفــت:  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
ــن  ــرخ بنزی ــش ن ــل از افزای ــد حاص ــا درآم برآورد ه
ــا  ــه تنه ــان اســت ک ــارد توم ــزار میلی حــدود ۷۰ ه
ــز  ــردم واری ــاب م ــه حس ــارد آن ب ــزار میلی ۳۰ ه

می شــود. 
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حســینعلی 
حاجــی دلیگانــی نماینــده مــردم شاهین شــهر طــی 
ــه  ــی در جلس ــی الریجان ــه عل ــاب ب ــری خط تذک
علنــی مجلــس اظهــار کــرد: بنــده در جلســه مجلس 
دربــاره مبالــغ حاصــل از افزایــش قیمــت بنزیــن کــه 
بایــد بــه حســاب مــردم واریــز شــود تذکــری دادم و 
شــما گفتیــد کــه ایــن موضــوع قــرار اســت کــه در 

جلســه امــروز بررســی شــود.
ــدن  ــن ش ــرای روش ــه ب ــود ک ــزود: الزم ب او اف
ایــن موضــوع مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه، 
کار  وزارت  و  یارانه هــا  هدفمند ســازی  ســازمان 

بــرای پاســخگویی بــه مجلــس بیاینــد کــه نیامدنــد.
ــردم  ــه داد: م ــهر ادام ــردم شاهین ش ــده م نماین
نمی خواهنــد کــه پولــی بــه حسابشــان واریــز شــود 
ــه داد  ــذا ب ــا هســتند، ل ــان کاهــش قیمت ه و خواه
آن هــا برســید، چــرا کــه در حــال حاضــر تمــام امیــد 

مــردم بــه مجلــس اســت.
ــرای  ــک ب ــا پیام ــزود: صد ه ــی اف ــی دلیگان حاج
بنــده و دیگــر نماینــدگان مجلــس از ســوی مــردم 
ــی  ــه جواب ــا چ ــه آن ه ــم ب ــه نمی دانی ــد ک می رس
دهیــم، برخــی افــراد بــه دلیــل ازدواج و جــدا شــدن 
ــل  ــر وص ــده و دیگ ــع ش ــان قط ــواده یارانه ش از خان

نشــده اســت.
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــد افزای ــه رون ــاره ب ــا اش او ب
ــزود: طبــق برآورد هــا درآمــد حاصــل از افزایــش  اف
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود ۷۰ ه ــن ح ــت بنزی قیم
ــردم  ــه م ــارد آن ب ــزار میلی ــا ۳۰ ه ــه تنه ــت ک اس

ــرای آن ۴۰  ــه ب ــت ک ــود و الزم اس ــت می ش پرداخ
ــر شــود. ــز تدبی ــان نی ــارد توم ــزار میلی ه

ــه  ــخ ب ــس در پاس ــس مجل ــی رئی ــی الریجان عل
ــود کــه امــروز  ــرار ب ــن نماینــده، گفــت: ق تذکــر ای
جلســه ای بــرای تنظیــم بــازار تشــکیل شــود و تنهــا 
ــه مجلــس دعــوت شــده  مســئوالن ایــن موضــوع ب

ــد. بودن
ــد  ــه درآم ــده ک ــرآوردی نش ــن ب ــزود: چنی او اف
ــارد  ــن ۷۰ هــزار میلی ــرخ بنزی حاصــل از افزایــش ن

آقــای  امــا فکــر می کنــم کــه  باشــد،  تومــان 
ــد،  ــی کنن ــوع را بررس ــن موض ــد ای ــردون بای تاج گ
ــد  ــه درآم ــه هرچ ــت ک ــن اس ــه ای ــه مصوب ــرا ک چ
ــاب  ــه حس ــد ب ــل ش ــن حاص ــرخ بنزی ــش ن از افزای

ــود. ــز ش ــردم واری م
ــی در  ــای حضرت ــه داد: آق ــس ادام ــس مجل رئی
کمیســیون اقتصــادی نیــز جلســاتی تشــکیل دهنــد 
ــا  ــرد و قیمت ه ــورت بگی ــتری ص ــارت بیش ــا نظ ت

ــرل شــود. کنت

حاجی دلیگانی طی تذکری در صحن علنی:

درآمِد تغییر نرخ بنزین، 
۷۰ هزار میلیارد تومان است

ــرح  ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
ــادآوری  ــن ی ــاه ضم ــتی وزارت رف ــت معیش حمای
اینکــه افــرادی کــه خودشــان را ذی حــق مــی 
نگرفته انــد  معیشــتی  بســته  و  دانســته اند 
می تواننــد ظــرف ۱۰ روز تعییــن شــده درخواســت 
کننــد،  ثبــت  ســامانه۶۳۶۹#*  در  را  خــود 
شــمولیت  ماک هــای  درخصــوص  توضیحاتــی 
ــرد.  ــن بســته را تشــریح ک ــت ای ــرای دریاف ــراد ب اف
بــه گــزارش ایســنا، حســین میرزایــی، در پاســخ بــه 
اینکــه چــه کســانی بســته حمایتــی را دریافــت کرده اند 
ــوده اســت؟  و ماک هــای شــمولیت ایــن افــراد چــه ب
ــی  ــال اگــر شــما خودروی ــوان مث ــه عن ــار کــرد: ب اظه
ــه  ــا ب ــد و ی ــه می کنی ــد، ملکــی معامل ــداری کنی خری
ــز  ــرای شــما واری ــی ب ــد، حقوق ســفر خارجــی می روی
ــا هســتید و  ــا کارفرم ــرداز ی ــی بیمــه پ می شــود، جای
... ایــن اطاعــات همگــی ثبــت شــده اند و ایــن داده هــا 
از بخش هــای مختلــف مبتنــی بــر کــد ملــی در پایــگاه 

اطاعــات رفــاه ایرانیــان نیــز وجــود دارد.
وی افــزود: برمبنــای ســاختار خانواده، سرپرســت 
ــی  ــع مال ــتند و وس ــخص هس ــل او مش ــراد ذی و اف
مجمــوع اعضــای خانــوار ســنجیده می شــود. گاهــی 
ــدر فــوت کــرده و مــادر سرپرســت اســت  ــات پ اوق
ــا  ــرد ی ــد تج ــف مانن ــل مختل ــه دالی ــدان ب و فرزن
عــدم تفکیــک یارانــه پــس از ازدواج از مســیر مــادر 
ــدان  ــن فرزن ــه ای ــر هم ــال اگ ــد. ح ــه می گیرن یاران
شــاغل هســتند، حقوق هایــی دارنــد و صاحــب 
مســکن و خانــه هســتند، مجمــوع ایــن داراییهــا بــه 
ــع  ــود و وس ــاظ می ش ــادر لح ــواده و م ــاب خان حس

ــت  ــن اس ــد. ممک ــر می گیرن ــواده را در نظ کل خان
ــه  بپرســند »مــادر پیــر مــا کار نمی کنــد چــرا یاران
ــی  ــع مال ــه وس ــت ک ــن اس ــت ای ــرد؟« عل نمی گی

ــوار بررســی شــده اســت. اعضــای خان
ــرح  ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه ب ــتی وزارت رف ــت معیش حمای
ــدر  ــتید و پ ــدر هس ــه پ ــر زیرمجموع ــن اگ بنابرای
ــرده باشــید  ــر ازدواج ک ــی اگ سرپرســت اســت؛ حت
ــاز  ــید، ب ــرده باش ــک نک ــود را تفکی ــه خ ــی یاران ول

ــتید. ــدر هس ــه پ ــم زیرمجموع ه
وی دربــاره آن دســته از افــرادی کــه طــاق 
گرفتــه و تنهــا زندگــی می کننــد نیــز اظهــار کــرد: 
مــا  و  می شــود  به روزرســانی  خانــواده  ســاختار 
تعــداد قابــل توجهــی خانــوار تــک نفــره داریــم کــه 
ــان  ــتند و  خودش ــال هس ــاالی ۱۸ س ــر ب ــا دخت ی
ــا  ــا بن ــد ی ــی کرده ان ــت معرف ــوان سرپرس ــه عن را ب
ــه احــکام قضایــی و دســتورهای قضایــی ســاختار  ب
ــاده  ــاق افت ــاق اتف ــا ط ــرده ی ــر ک ــواده تغیی خان

ــره شــده اســت. ــک نف ــوار ت ــرد خان اســت و ف
میرزایــی افــزود: بــر مبنــای اطاعــات پایــگاه رفاه 
ایرانیــان جمعیــت ایــران از نظــر وســع مالــی رتبــه 
بنــدی و منظــم شــده اند، یعنــی اولیــن نفــر وضــع 
ــدول  ــطح ج ــن س ــن تری ــوب دارد و پایی ــی خ مال
کمتریــن وســع مالــی را دارد. مــا از پاییــن بــه بــاال 
ــتی  ــته معیش ــم و بس ــدا کرده ای ــون را ج ۶۰ میلی

شــان پرداخــت شــده اســت.
ــت ۱۰  ــال مهل ــن ح ــا ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــامانه۶۳۶۹#*  ــی در س ــت کدمل ــرای ثب روزه ای ب
ــان  ــه خودش ــرادی ک ــا اف ــت ت ــده اس ــن ش تعیی
را ذی حــق مــی دانســته اند و بســته معیشــتی 
کننــد  ثبــت  را  خــود  درخواســت  نگرفته انــد 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــوار بای ــت خان ــت: سرپرس گف
همراهــی کــه متعلــق بــه خــودش اســت وارد شــده 
ــد.  ــت کن ــامانه#۶۳۶۹* ثب ــی اش را در س و کدمل
بعــد از ثبــت درخواســت، ظــرف ۲۴ ســاعت از 
زمــان ثبــت، یــک پیامــک بــرای سرپرســت ارســال 
می شــود. اگــر افــراد مشــمول باشــند، پیامکــی 
ــه  ــد. ب ــت می کنن ــودن دریاف ــر مشــمول ب ــی ب مبن
عنــوان مثــال گاهــی اوقــات مبلــغ واریــز شــده امــا 
ممکــن اســت پیامــک از ســوی بانــک ارســال نشــده 
باشــد، امــا اگــر مشــمول نباشــند یــک کدرهگیــری 
ــد  ــرد ۴۸ ســاعت بع برایشــان ارســال می شــود و ف
ــه  ــامانه ای ک ــد وارد س ــری بای ــت کدرهگی از دریاف
اعــام خواهیــم کــرد بشــوند. ســامانه آمــاده اســت 
ــورت  ــا ص ــامانه متعاقب ــاره س ــانی درب ــاع رس و اط

ــت. ــد گرف خواه

تشریح مالک های تعیین وسع مالی 
خانوار برای دریافت »بسته معیشتی« 

عضو شورای عالی فضای مجازی:
لزوم انتقال میزبانی کسب و کارهای 

اینترنتی به داخل کشور

ـــازی،  ـــی فضـــای مج ـــورای عال ـــی ش عضـــو حقیق
ـــه  ـــی ب ـــای اینترنت ـــب و کاره ـــی کس ـــال میزبان انتق
ـــه  ـــداری ارائ ـــرای پای ـــی ب ـــور را تضمین ـــل کش داخ
ـــرد. ـــوان ک ـــران، عن ـــه کارب ـــت ب ـــا کیفی ـــات ب خدم

ــاری،  ــن انتظـ ــر، محمدحسـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ـــازی  ـــای فضـــای مج ـــار داشـــت: کســـب و کاره اظه
در صورتـــی کـــه بخواهنـــد در همـــه شـــرایط 
ـــد  ـــند، بای ـــاب آور باش ـــدار و ت ـــبکه ای پای دارای ش
ــور  ــل کشـ ــه داخـ ــود را بـ ــایت خـ ــی سـ میزبانـ
ایـــران  منتقـــل کـــرده و سرورهایشـــان را در 

مدیریـــت کننـــد.
ــت  ــد ظرفیـ ــر بایـ ــوی دیگـ ــت: از سـ وی گفـ
ــم از  ــن حجـ ــرای ایـ ــات بـ ــی اطاعـ ــبکه ملـ شـ
ـــورد تســـت  ـــه داخـــل کشـــور، م ـــات ب ـــال اطاع انتق
ـــای  ـــی نیازمندیه ـــه تمام ـــوان ب ـــا بت ـــرد ت ـــرار گی ق

کســـب و کارهـــا پاســـخ گفـــت.
ـــازی  ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــی ش ـــو حقیق عض
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نیازمنـــد طراحـــی مـــدل 
مهندســـی بـــرای میزبانـــی از ســـایتهای داخلـــی 
در داخـــل کشـــور هســـتیم، اضافـــه کـــرد: ایـــن 
موضـــوع بایـــد مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد تـــا 
ـــد  ـــورد نیازمن ـــت م ـــزان ظرفی ـــود می ـــخص ش مش
ـــاد  ـــرای ایج ـــاختهایی ب ـــه زیرس ـــت و چ ـــدر اس چق

ظرفیـــت هـــای داخلـــی میزبانـــی، نیـــاز اســـت.
انتظـــاری ادامـــه داد: بایـــد ظرفیـــت الیـــه 
ــای  ــردی فضـ ــات کاربـ ــه خدمـ ــی و الیـ اطاعاتـ
مجـــازی )نـــرم افزارهـــای پایـــه کاربـــردی( بـــه 
صـــورت کامـــل طراحـــی و عملیاتـــی شـــود تـــا 
کســـب و کارهـــای فضـــای مجـــازی بتواننـــد در 
کشـــور، فعالیـــت کننـــد؛ ایـــن ظرفیـــت تنهـــا در 

شـــبکه ملـــی اطاعـــات محقـــق مـــی شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــورای عالـــی فضـــای 
ـــت  ـــال ۹۶ در جه ـــاه س ـــه دی م ـــازی در مصوب مج
ــای  ــبکه هـ ــا و شـ ــان هـ ــام رسـ ــاماندهی پیـ سـ
ــا را ملـــزم  اجتماعـــی، تمامـــی ایـــن پلتفـــرم هـ
ــرده  ــور کـ ــل کشـ ــه داخـ ــرور بـ ــال سـ ــه انتقـ بـ
اســـت، گفـــت: بـــرای تمامـــی کســـب و کارهـــای 
ـــری  ـــد تس ـــه بای ـــن مصوب ـــز ای ـــازی نی ـــای مج فض
ـــه  ـــت ک ـــتلزم آن اس ـــوع مس ـــن موض ـــا ای ـــد. ام یاب
ـــود. ـــاد ش ـــا ایج ـــب و کاره ـــرای کس ـــت الزم ب ظرفی

ـــح  ـــازی تصری ـــای مج ـــی فض ـــورای عال ـــو ش عض
ــت  ــده دولـ ــازی برعهـ ــت سـ ــن ظرفیـ ــرد: ایـ کـ
ـــه  ـــردی ب ـــه کارب ـــات پای ـــه خدم ـــاد الی ـــت و ایج اس
صـــورت ۱۰۰ درصـــد در شـــبکه ملـــی اطاعـــات 

ـــود. ـــق ش ـــد محق بای
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــی تـــوان از تجربیـــات 
ــتفاده  ــته و اسـ ــه گذشـ ــت در هفتـ ــع اینترنـ قطـ
عملـــی از زیرســـاختهای شـــبکه ملـــی اطاعـــات 
ـــتفاده  ـــود اس ـــای موج ـــازی خاه ـــت س ـــرای ظرفی ب
کـــرد، گفـــت: اگـــر زیرســـاخت اطاعاتـــی ماننـــد 
زیرســـاخت ارتباطـــی در شـــبکه ملـــی اطاعـــات 
پایـــدار باشـــد، مـــی تـــوان در مواجهـــه بـــا بـــروز 
ــور،  ــبکه ارتباطـــی کشـ ــکلی در شـ ــه مشـ هرگونـ

تـــاب آور بـــود.

اقتصاد

۱6میلیون یارانه بگیر از صف
 دریافت حمایت معیشتی حذف شدند 

ســخنگوی ســتاد حمایــت معیشــتی از اختــاف 
۱۶میلیون نفــری میــان دریافت کننــدگان یارانــه 

ــر داد.  ــت معیشــتی خب ــدی و حمای نق
ــای  ــه مبن ــی ک ــنیم، اطاعات ــزارش تس ــه گ ب
ــوده  ــمولین ب ــایی مش ــرای شناس ــع ب ــون وس آزم
کــه  اســت  خانواده هایــی  بــه  مربــوط  اســت، 
یارانه بگیــر هســتند. ایــن خانواده هــا حــدود ۷۶ 
ــکیل  ــت کل کشــور را تش ــون نفــر از جمعی میلی

. هنــد می د
ــای  ــی مبن ــون ایران ــدود ۷۶ میلی ــن ح  بنابرای
تصمیــم دولــت در خصــوص دریافــت طــرح حمایــت 
معیشــتی بوده انــد کــه ممکــن اســت به دلیــل 
تغییــرات ســاختار خانــواده همچــون موالیــد جدیــد، 
یــا انصــراف  از دریافــت یارانــه از دریافــت بســته های 

معیشــتی جــا مانــده باشــند.
حســین میرزایــی ســخنگوی حــذف یارانــه 
ــون  ــدود ۱۶ میلی ــاف ح ــوص اخت ــدی در خص نق
ــت  ــموالن دریاف ــران و مش ــان یارانه بگی ــری می  نف
ــته  ــب گذش ــا ش ــه ت ــتی ک ــت معیش ــته حمای بس
ــد نیــز توضیــح داد:  بســته خــود را دریافــت کرده ان
ــه  ــت س ــد و در لیس ــر بودن ــه یارانه بگی ــانی ک کس
ــرار نداشــتند، در لیســت  ــاالی درآمــدی ق دهــک ب
مشــموالن طــرح حمایــت معیشــتی قــرار گرفته انــد 
کــه حــدود ۶۰ میلیــون نفــر بــرآورد شــده اند. 
بنابرایــن ۲۵ میلیــون نفــر از ایرانیــان مشــمول 

طــرح حمایــت معیشــتی نمی شــوند.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه هرچنــد فراینــد 
حــذف یارانه بگیــران کــه بــر اســاس مصوبــه هیئــت 
ــد  ــام می ش ــاری انج ــال ج ــتی در س ــت بایس دول
نیمــه کاره مانــده و در ماههــای شــهریور و مهــر 
تنهــا یــک میلیــون نفــر از صــف یارانه بگیــران 
ــدود  ــده ح ــخص ش ــاال مش ــا ح ــد، ام ــار رفتن کن
ــت  ــران از صــف دریاف ــر از یارانه بگی ــون نف ۱۶ میلی

ــده اند. ــته ش ــتی کنــار گذاش ــت معیش حمای
از  تســنیم  خبرنــگار  پیگیــری  اســاس  بــر 
حمایــت  التأســیس  جدیــد  ســتاد  ســخنگوی 
معیشــتی، شــاخص هــای دهک بنــدی و معیارهــای 
حــذف خانوارهــا از صــف دریافــت حمایت معیشــتی 

)روز سه شــنبه( اعــام خواهــد شــد.
ــازوکاری  ــرح س ــن ط ــم ای ــات مه ــی از ابهام یک
بــرای اطمینــان از واریــز مبالــغ اعام شــده بــه 
ــتی  ــه بایس ــت ک ــمول اس ــای مش ــاب خانواره حس
ــدام الزم را انجــام  ــز اق ــن خصــوص نی ــت در ای دول

ــد. ده

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــش  ــی از افزای ــورم ناش ــم ت ــا بتوانی ــر م ــت: اگ گف
ــرل  ــد کنت ــا ۱۰ درص ــن ۷ ت ــن را بی ــت بنزی قیم
ــه  ــم ب ــع می کنی ــاز توزی ــه ب ــددی ک ــم، در ع کنی
ــن  ــر ای ــی اگ ــت ول ــت اس ــن دس ــار پایی ــع اقش نف
ــار  ــود، اقش ــتری ش ــورم بیش ــه ت ــر ب ــوع منج موض

ــرد.  ــد ک ــرر خواهن ــت ض ــن دس پایی
ــینی عضــو  بــه گــزارش فــارس، محمــد حس
بودجــه مجلــس شــورای  و  برنامــه  کمیســیون 
اســامی دربــاره مجوزهــای قانونــی افزایــش قیمــت 
ــی  ــا وقت ــد م ــت: ببین ــای آن گف ــن و روش ه بنزی
کــه در مــاده ۳۹ قانــون برنامــه  ششــم توســعه ایــن 
ــای  ــه  ه ــه در بودج ــم ک ــت دادی ــه دول ــازه را ب اج
ــرژی  ــای ان ــل  ه ــاح حام ــه اص ــبت ب ــنواتی نس س
اقــدام بکنــد و در بودجــه ســنواتی درج بکنــد. هــر 

ــت. ــرار گرف ــورد رصــد ق ــن موضــوع م ــال ای س
وی افــزود: بــه طــور مثــال در الیحــه بودجــه ۹۷ 
خــود دولــت عــدد ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان را پیش 
بینــی کــرد کــه بــرای حــوزه اشــتغال بــه کار ببــرد. 
ــان  ــط کارشناس ــع توس ــاز توزی ــیوه ب ــا ش در آن ج
ــرح  ــی مط ــای مختلف ــا روش ه ــش ه ــز پژوه مرک
ــن  ــد ای ــرح ش ــه مط ــی ک ــی از روش های ــد. یک ش
اســت کــه مثــًا مــا بــه هــر نفــر ۳۰ لیتــر بنزیــن در 

نظــر بگیریــم. اگــر تــا پایــان مــاه مصــرف کــرد کــه 
هیــچ و اگــر مصــرف نکــرد ایــن بــه میــزان آن رقــم 
ریالــی  اش در کارت خــودش شــارژ بشــود و بتوانــد 
ــد.  ــتفاده کن ــود از آن اس ــی خ ــرای مخــارج زندگ ب
ایــن یــک طــرح بــود کــه خیلــی روی آن کار شــد. 
آقــای حســین  زاده بحرینــی بــه نوعــی پایــه  گــذار 

ــود و کارهایــی را در ایــن زمینــه انجــام داد. آن ب
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
اظهــار داشــت: نگاهــی را مرکــز پژوهــش  هــا داشــت 
کــه بــه صــورت بســته های حمایتــی بــه نوعــی بــاز 
بشــود کــه یــک مقــدار آثــار تورمــی آن را مــا کــم 
ــا  ــرای م ــن نقدینگــی آن ب ــم. خــود تأمی ــر بگیری ت
ــایر  ــه س ــبت ب ــت نس ــری اس ــخت  ت ــیار س کار بس
ــد و  ــی  آم ــدد م ــن ع ــر ای ــر. چــون اگ شــرایط دیگ
بعــد خریــد کاال صــورت مــی گرفــت خــود بــه خــود 
ــی  ــر م ــال ت ــا فع ــد و اشــتغال در آن حــوزه  ه تولی
ــود کــه در دوره هــای  ــی ب ــگاه های ــا ن ــن ه شــد. ای

ــود. قبــل مطــرح ب
حســینی اضافــه کــرد: االن هــم مــن اعتقــاد دارم 

کــه اگــر ببینیــم واقعــاً روش بــاز توزیــع بــه صــورت 
ــی و  ــدی مشــکات خاصــی را در حجــم نقدینگ نق
همچنیــن میــزان افزایــش نــرخ تــورم جامعــه مــی 
ــه  ــون بودج ــا را در قان ــن روش ه ــد ای ــذارد بای گ
ــک  ــا ی ــی و ب ــگاه کارشناس ــک ن ــا ی ــال ۹۹ ب س
ــر  ــم تغیی ــی توانی ــن را م ــوه ای ــن ســه ق ــل بی تعام
بدهیــم. چــون نــگاه بــر ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم 
افزایــش ســطح معیشــت و رفــاه مــردم را بیــش تــر 
بکنیــم. ایــن کــه حــاال چــه شــکلی عمــل بکنیــم؟ 
ایــن هــا شــکل  هایــی اســت کــه مــی  شــود از شــیوه  
هــای مختلــف، تجربیاتــی کــه در ایــن چنــد ســال 
داریــم اســتفاده بکنیــم و یــک راه کار دقیــق تــری 
ــد کمــک بکنــد و  ــا بتوان ــه اقتصــاد کشــور م کــه ب

ســطح معیشــت هــم بــه باالتــر ببــرد.
عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس 
دربـــاره تاثیـــر توزیـــع یارانـــه بنزیـــن در زندگـــی 
ـــره از  ـــد باالخ ـــت: ببینی ـــه گف ـــف جامع ـــار ضعی اقش
بابـــت ایـــن کـــه یـــک درآمـــدی حاصـــل شـــده اســـت 
ـــه  ـــن ک ـــران مصـــرف بنزی ـــزم می ـــه مکانی ـــا توجـــه ب ب

ـــش  ـــن موضـــوع بی ـــه از ای ـــاالی جامع ـــای ب دهـــک ه
ـــن  ـــا ای ـــد اآلن ب ـــد بودن ـــره من ـــاح به ـــه اصط ـــر ب ت
ـــی  ـــه انجـــام م ـــع ک ـــاز توزی ـــاً ب ـــش قیمـــت یقین افزای
ـــار  ـــت اقش ـــش معیش ـــاه و  افزای ـــطح رف ـــه س ـــود ب  ش
پاییـــن کمـــک مـــی کنـــد. البتـــه ایـــن موضـــوع 
ـــه مـــا بتوانیـــم  ـــد ک ـــی افت ـــاق م ـــرطی اتف ـــه ش ب
از افزایـــش قیمـــت هـــا را بتوانیـــم تـــا حـــدودی 
ـــم.  ـــری بکنی ـــه جلوگی ـــن قضی ـــم و از ای ـــرل کنی کنت
ـــد  ـــی نباش ـــدد بزرگ ـــاید ع ـــع ش ـــاز توزی ـــدد ب ـــذا ع ل
ولـــی بـــرای همـــان اقشـــار مـــی توانـــد باالخـــره 
کمکـــی باشـــد بـــرای افزایـــش قـــدرت خریـــد آن 
ـــه  ـــا ب ـــم م ـــن را ه ـــروز ای ـــه ام ـــا ب ـــاید ت ـــرا ش ـــا زی ه

ـــم. ـــی  دادی ـــا نم آنه
حســینی افــزود: باالخــره ایــن یارانــه را دیگــران 
ــد خــودرو  ــه فاق ــرادی ک ــد و اف ــی کردن مصــرف م
ــی  ــد نم ــی بهره- من ــا خیل ــد، اینه ــم بودن و امثاله
ــش  ــی از افزای ــورم ناش ــم ت ــا بتوانی ــر م ــدند. اگ ش
ــرل  ــد کنت ــا ۱۰ درص ــن ۷ ت ــن را بی ــت بنزی قیم
ــه  ــم ب ــع می کنی ــاز توزی ــه ب ــددی ک ــم، در ع کنی
ــن  ــر ای ــی اگ ــت ول ــت اس ــن دس ــار پایی ــع اقش نف
ــار  ــود، اقش ــتری ش ــورم بیش ــه ت ــر ب ــوع منج موض
پاییــن دســت نســبت بــه بــاز توزیــع ضــرر خواهنــد 

کــرد.

اگر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بیشتر از 
۱۰ درصد باشد اقشار ضعیف آسیب می بینند 
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ـــانی  ـــع انس ـــعه مناب ـــزی و توس ـــاون برنامه ری مع
ـــز  ـــهرداری تبری ـــماندهای ش ـــت پس ـــازمان مدیری س
از آمـــاده ســـازی نـــرم افـــزاری بـــرای دریافـــت 
پســـماندهای تفکیـــک شـــده از درب منـــازل 

شـــهروندان خبـــر داد.
بـــه گـــزارش شـــهریار، حبیبـــه هراتـــی در گفتگـــو 
ـــت:  ـــار داش ـــهریمیز« اظه ـــی »ش ـــه رادیوی ـــا برنام ب
ـــام  ـــک پی ـــال ی ـــا ارس ـــهروندان ب ـــرح، ش ـــن ط در ای
کوتـــاه اطـــاع رســـانی می کننـــد کـــه در خانـــه 
پســـماند تولیـــدی دارنـــد و ســـپس پیمانـــکار آن 

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــهروند دریاف ـــماند را از ش پس
ـــزار  ـــرم اف ـــن ن ـــون ای ـــم اکن ـــزود: ه ـــی اف هرات
ــکار  ــا پیمانـ ــق بـ ــس از توافـ ــت و پـ ــاده اسـ آمـ
ـــام  ـــتر انج ـــانی  بیش ـــاع رس ـــهروندان اط ـــرای ش ب

می شـــود.
ــا  ــود بـ ــخنان خـ ــری از سـ ــش دیگـ او در بخـ
ــه  ــاز زبالـ ــدگان غیرمجـ ــه تفکیک کننـ ــاره بـ اشـ
علـــل مختلفـــی  ناهنجاری هـــا  ایـــن  گفـــت: 
همچـــون معیشـــت خانـــواده، گرانـــی اقـــام 
ــول  ــهل الوصـ ــورد سـ ــن مـ ــی و مهمتریـ بازیافتـ
بـــودن ایـــن منابـــع را شـــامل مـــی شـــود کـــه 
ــا را  ــد زباله هـ ــی می تواننـ ــه راحتـ ــراد بـ ــن افـ ایـ

بردارنـــد. باکس هـــا  از 
رئیـــس اداره برنامـــه ریـــزی و توســـعه منابـــع 
ـــت پســـماندهای شـــهرداری  انســـانی ســـازمان مدیری
ـــماندهای  ـــت پس ـــازمان مدیری ـــه داد: س ـــز ادام تبری
ـــوع  ـــن موض ـــوان ای ـــچ عن ـــه هی ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــرا کـ ــد چـ ــد نمی کنـ را تاییـ
ـــی  ـــده و وقت ـــهر ش ـــه ش ـــدی ب ـــیب ج ـــث آس باع
ـــاظ  ـــهر از لح ـــود، ش ـــی ش ـــه م ـــوع نهادین آن موض

بصـــری دچـــار مشـــکاتی خواهـــد شـــد.
ــن  ــکار آن ایـ ــرد: راهـ ــان کـ ــی خاطرنشـ هراتـ
ـــام در باکـــس هـــا اصـــا وجـــود  ـــن اق اســـت کـــه ای
ـــته  ـــود نداش ـــام وج ـــن اق ـــر ای ـــند. اگ ـــته باش نداش
ـــینی  ـــه ماش ـــود ک ـــم ب ـــاهد نخواهی ـــا ش ـــد، م باش
گـــران قیمـــت آنجـــا توقـــف کـــرده و اقـــدام بـــه 

ــد. ــی می کنـ ــواد بازیافتـ ــک مـ تفکیـ
ـــن  ـــه مســـئولیت شـــهروندان در ای ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــه  ـــد زبال ـــش تولی ـــرد: »کاه ـــح ک ـــوص، تصری خص
ــتراتژی  ــه و دو اسـ ــدا«دو مولفـ ــک از مبـ و تفکیـ
ـــهروند  ـــش ش ـــه نق ـــتند ک ـــماند هس ـــت پس مدیری

ــت. ــته تر اسـ ــهرداری برجسـ از شـ
هراتـــی ادامـــه داد: در موضـــوع »کاهـــش تولیـــد« 
ـــود  ـــهروندی خ ـــئولیت ش ـــق مس ـــد طب ـــهروند بای ش
ــع را  ــدار منابـ ــعه پایـ ــه توسـ ــیدن بـ ــرای رسـ بـ
ـــل  ـــه تبدی ـــه زبال ـــع ب ـــن مناب ـــا ای ـــرده ت ـــرف نک مص
ـــم. ـــد کنی ـــی خری ـــاز مصرف ـــدازه نی ـــه ان ـــود و ب نش

توســـعه  و  ریـــزی  برنامـــه  اداره  رئیـــس 
منابـــع انســـانی ســـازمان مدیریـــت پســـماندهای 
ــوع  ــن موضـ ــه داد: دومیـ ــز ادامـ ــهرداری تبریـ شـ
ــی  ــا خیلـ ــدا« در خانه هـ ــک از مبـ ــی »تفکیـ یعنـ
راحـــت تـــر از مقصـــد انجـــام می یابـــد تـــا 
ـــش  ـــوان چال ـــه عن ـــروز ب ـــه ام ـــه ک ـــای زبال باکس ه
و معضلـــی اجتماعـــی در تمامـــی شـــهرها مـــورد 

بحـــث اســـت.
او خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر بخواهیـــم در شـــهرمان 
ـــع  ـــده آل پیـــش رود در واق ـــه طـــور ای ـــز ب همـــه چی
ـــتیم.  ـــه هس ـــعه یافت ـــهر توس ـــک ش ـــی ی ـــا متقاض م
ـــوان  ـــه عن ـــهروندان ب ـــد ش ـــن شـــهری بای در چنی
ـــراه  ـــهری هم ـــران ش ـــا مدی ـــی ب ـــه اصل ـــک مولف ی
ـــهروند  و  ـــن ش ـــوده بی ـــه مفق ـــک حلق ـــند و ی باش
ـــی در  ـــای اساس ـــا گام ه ـــد ت ـــهری نباش ـــران ش مدی

ـــود. ـــته ش ـــدار برداش ـــعه پای ـــتای توس راس
ـــدار  ـــعه پای ـــه توس ـــهرهایی ب ـــزود: ش ـــی اف هرات
ــو  ــه نحـ ــع بـ ــه از منابـ ــد کـ ــه انـ ــت یافتـ دسـ
ــه  ــع عادالنـ ــی، توزیـ ــاه عمومـ ــن در راه رفـ احسـ
ثـــروت، خدمـــات و منابـــع اســـتفاده کـــرده انـــد 
ـــر  ـــه خط ـــده را ب ـــل آین ـــع نس ـــه مناب ـــدون اینک ب

ــد. بیاندازنـ
رئیـــس اداره برنامـــه ریـــزی و توســـعه منابـــع 
ـــت پســـماندهای شـــهرداری  انســـانی ســـازمان مدیری
تبریـــز تصریـــح کـــرد: اگـــر منابـــع نســـل آینـــده 
ــدار  ــد پایـ ــعه نمی توانـ ــد، توسـ ــر افتـ ــه خطـ بـ
ــا ایـــن حـــق را نداریـــم کـــه نســـل  باشـــد و مـ
ـــدا  ـــک از مب ـــم. تفکی ـــر بیاندازی ـــه خط ـــده را ب آین
ـــیدن  ـــتای رس ـــی در راس ـــی اساس ـــوان گام ـــه عن ب

بـــه توســـعه پایـــدار اســـت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
طرح مالیات بر عایدی باید در قالب 

تبصره های بودجه آورده شود 

دژپســـند گفـــت: اگـــر تمایـــل بـــر اســـتفاده از 
ــرمایه  ــر عایـــدی سـ ــات بـ ــه مالیـ ظرفیـــت الیحـ
داریـــم، ایـــن الیحـــه بایـــد در قالـــب تبصره هـــای 

بودجـــه آورده شـــود. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
و  اقتصـــادی  امـــور  وزیـــر  دژپســـند  فرهـــاد 
دارایـــی دربـــاره سرنوشـــت الیحـــه مالیـــات بـــر 
ــای  ــون مالیات هـ ــت: قانـ ــرمایه، گفـ ــدی سـ عایـ
ـــرمایه،  ـــر س ـــدی ب ـــر عای ـــات ب ـــه مالی ـــتقیم ک مس
ذیـــل آن قـــرار دارد در حـــال بازنگـــری اســـت و 
ــور  ــا حضـ ــری بـ ــورای بازنگـ ــه شـ ــن رابطـ در ایـ
اســـاتید دانشـــگاه، نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی 
و دســـتگاه های ذیربـــط  تشـــکیل شـــده اســـت و 
پـــس از نهایـــی شـــدن فـــورا بـــه دولـــت ارســـال 

خواهـــد شـــد.
ـــا الیحـــه  ـــه آی ـــن پرســـش ک ـــه ای وی در پاســـخ ب
ــه ۹۹  ــه بودجـ ــرمایه بـ ــدی سـ ــر عایـ ــات بـ مالیـ
ـــتفاده  ـــر اس ـــل ب ـــر تمای ـــح داد: اگ ـــد،  توضی می رس
از ظرفیـــت الیحـــه مالیـــات بـــر عایـــدی ســـرمایه 
باشـــد، ایـــن الیحـــه بایـــد در قالـــب تبصره هـــای 

بودجـــه آورده شـــود.

سوار مسافربرهای پالک  شخصی  نشوید!

رییــس اتحادیــه ســواری کرایــه گفــت: پــس از ســهمیه بندی 
ــی  ــاک عموم ــواری های پ ــه س ــرخ کرای ــن، ن ــت بنزی ــاح قیم و اص
ــه  ــخصی ک ــاک ش ــواری های پ ــا س ــت، ام ــته اس ــری نداش ــچ تغیی هی
در اطــراف ترمینال هــا آزادانــه مسافرکشــی می کننــد، کرایه شــان را 
براســاس بنزیــن ۳۰۰۰ تومانــی بــاال بــرده انــد و مــردم نبایــد ســوار ایــن 

ماشــین ها شــوند. 
بــه گــزارش ایســنا، از روزی کــه قیمــت بنزیــن اصــاح شــد و 
ــد،  ــخص ش ــی مش ــخصی و عموم ــین های ش ــرای ماش ــهمیه بندی ب س
ــا را  ــش قیمت ه ــق افزای ــس ح ــچ ک ــه هی ــد ک ــام کردن ــئوالن اع مس
در هیــچ بخشــی بــه بهانــه باالرفتــن قیمــت بنزیــن نــدارد. البتــه محمــد 
اســامی - وزیــر راه و شهرســازی - در جمــع خبرنــگاران تاکیــد کــرد کــه 
ــی  ــر کس ــد و اگ ــدا نمی کن ــری پی ــچ تغیی ــوزه هی ــن ح ــا در ای قیمت ه
ــف  ــب تخل ــد مرتک ــش ده ــن افزای ــت بنزی ــه قیم ــه بهان ــه اش را ب کرای

ــم. ــورد می کنی ــا او برخ ــده و ب ش
ــه کشــور  ــه ســواری کرای ــی - رییــس اتحادی رحمــت حاج محمــد عل
ــه ســواری های عضــو  ــرخ کرای ــه ایســنا اظهــار کــرد: ن ــاره ب ــن ب - در ای
ایــن اتحادیــه هیــچ تغییــری نکــرده اســت و هــر کســی شــاهد افزایــش 
ــا  ــه ایــن اتحادیــه اعــام کنــد ت ــد آن را ب ــود می توان قیمــت کرایــه ای ب

بــا راننــده متخلــف برخــورد شــود.
ــن  ــه توســط ســواری های عضــو ای ــرخ کرای وی ادامــه داد: افزایــش ن
ــه  ــه برنام ــن اتحادی ــو ای ــای عض ــرد و راننده ه ــورت نمی گی ــه ص اتحادی
ــد، امــا اگــر در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه ایــن  ــرخ را ندارن افزایــش ن
ماشــین های ســواری پــاک شــخصی هســتند کــه آزادانــه جلــوی همــه 

ترمینال هــا مسافرکشــی می کننــد.
ــه  ــه داد: سال هاســت ک ــه کشــور ادام ــه ســواری کرای ــس اتحادی ریی
ایــن مشــکل را بــا ســواری های پــاک شــخصی داریــم چــرا کــه آن هــا 
ــد  ــوار می کنن ــا س ــه ترمینال ه ــل از ورود ب ــنا را قب ــا آش ــافران ن مس
ــت  ــده اس ــان ش ــا ۳۰۰۰ توم ــرای آنه ــن ب ــت بنزی ــه قیم ــاال ک و ح
می خواهنــد پــول آن را از مــردم بگیرنــد و ایــن مشــکل تقریبــا در همــه 

ــود دارد. ــهرها وج ش
ســفرهای  بــرای  تقاضــا  و  ترددهــا  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
بین شــهری در پــی تغییــر قیمــت بنزیــن، اظهــار کــرد: تاکنــون تغییــر 
ــه در  ــم ک ــر کنی ــد صب ــا بای ــت، ام ــداده اس ــاره رخ ن ــن ب خاصــی در ای
هفته هــا و ماه هــای آتــی مــردم چــه واکنشــی نشــان می دهنــد و 

ــر. ــا خی ــد ی ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــزان تقاض می

۱3 هزار نفر در حوزه صنایع دستی 
آذربایجان شرقی فعالیت دارند 

 مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: در حـــال حاضـــر ۱۳ هـــزار نفـــر در حـــوزه 

صنایـــع دســـتی ایـــن اســـتان فعالیـــت دارنـــد. 
ـــال  ـــای فع ـــته ه ـــوع رش ـــدار، مجم ـــی آب ـــا، مرتض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــرد:  ـــه ک ـــام و اضاف ـــع دســـتی در اســـتان را بیـــش از ۸۰ رشـــته اع صنای
در حـــال حاضـــر تعـــداد ۱۸۱ مـــورد از صنایـــع دســـتی آذربایجـــان 
ـــزو  ـــت ج ـــن باب ـــه از ای ـــد ک ـــرده ان ـــت ک ـــت دریاف ـــان مرغوبی ـــرقی نش ش

ـــتیم. ـــور هس ـــرو در کش ـــای پیش ـــتان ه اس
وی ظرفیـــت هـــای صنایـــع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی را بســـیار 
ـــق  ـــب رون ـــوزه موج ـــن ح ـــعه ای ـــه توس ـــان اینک ـــا بی ـــد و ب ـــیع خوان وس
اقتصـــادی منطقـــه مـــی شـــود، افـــزود: هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی 
ـــل  ـــگاه قاب ـــد جای ـــته ان ـــده توانس ـــار ارزن ـــق آث ـــا خل ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
ـــد  ـــن رون ـــا ای ـــیم ت ـــه در تاش ـــد ک ـــت آورن ـــه دس ـــور ب ـــی در کش توجه

ـــود. ـــت ش ـــظ و تقوی حف
آبـــدار بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در داوری ســـال جـــاری تعـــداد ۳۰ 
ـــت  ـــی مرغوبی ـــان مل ـــت نش ـــه دریاف ـــق ب ـــرقی موف ـــان ش ـــر از آذربایج اث
ـــر،  ـــز، کلیب ـــهرهای تبری ـــار از ش ـــن آث ـــت: ای ـــدند، گف ـــتی ش صنایع دس
ـــک،  ـــاپ باتی ـــی، چ ـــی باف ـــای ورن ـــته ه ـــه در رش ـــه و میان ـــر، مراغ اه
مصنوعـــات چرمـــی، رشـــته معـــرق چـــوپ ، گلیـــم بافـــی، حکاکـــی 
ـــت  ـــه دریاف ـــق ب ـــرامیک موف ـــفال و س ـــنتی و س ـــورآالت س ـــز، زی روی فل

ـــدند. ـــتی ش ـــع دس ـــت صنای ـــی مرغوبی ـــان مل ـــه نش ـــی نام گواه
وی ادامـــه داد: در پنجمیـــن دوره نشـــان  ملـــی مرغوبیـــت صنایـــع 
دســـتی کـــه امســـال بـــه انجـــام رســـید، ابوالفضـــل امانـــی، خســـرو 
ــاداهلل  ــور، عبـ ــه یارمحمدپـ ــه، پروانـ ــری تراکمـ ــی ناصـ ــیری، علـ شـ
ـــمیه  ـــی، س ـــی آقای ـــرادی، محمدقل ـــم م ـــرادی، عظی ـــل م ـــی، مرس صادق
ـــم  ـــته گلی ـــدی در رش ـــم محم ـــی و مری ـــی باف ـــته ورن ـــداری در رش نگه

بافـــی موفـــق بـــه دریافـــت نشـــان ملـــی مرغوبیـــت شـــدند.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ـــا  ـــاه زاده، گیت ـــا پن ـــت پریس ـــن فرس ـــزود: در ای ـــرقی اف ـــان ش آذربایج
ـــی روی  ـــته نقاش ـــری در رش ـــه باق ـــروی و ملیح ـــترن خس ـــی، نس زنجان
ســـفال، لطـــف اهلل فـــرج اللهـــی و لیـــا غفـــاری در رشـــته حکاکـــی 
ــیوا  ــوب، سـ ــرق چـ ــته معـ ــاری آذر در رشـ ــاد معمـ ــز، فرهـ روی فلـ
ــی  ــنتی و علـ ــورآالت سـ ــته زیـ ــی در رشـ ــامره حبیبـ ــیدی و سـ سـ
ـــی  ـــان مل ـــب نش ـــه کس ـــق ب ـــک موف ـــاپ باتی ـــته چ ـــوری زاده در رش ن
مرغوبیـــت در پنجمیـــن دوره نشـــان ملی مرغوبیـــت صنایـــع دســـتی 

شـــدند.
ـــتی  ـــع دس ـــی از صنای ـــف متنوع ـــتن طی ـــا داش ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
دارای نشـــان ملـــی مرغوبیـــت و مهـــر اصالـــت یونســـکو بـــه ماننـــد 

ـــد. ـــی درخش ـــن م ـــران زمی ـــر ای ـــگ و هن ـــارک فرهن ـــر ت ـــی ب نگین
ــا  ــراه بـ ــرقی همـ ــان شـ ــده، آذربایجـ ــر شـ ــار منتشـ ــر آمـ ــا بـ بنـ
ـــور  ـــت کش ـــتان نخس ـــه اس ـــره س ـــارس در زم ـــان و ف ـــتان های اصفه اس
ــر  ــژه از منظـ ــه ویـ ــتی، بـ ــع دسـ ــتره صنایـ ــوع و گسـ ــه تنـ در زمینـ
ـــت  ـــکو« اس ـــت یونس ـــر اصال ـــت« و »مه ـــی مرغوبی ـــر مل ـــت »مه دریاف
ــد و  ــعه تولیـ ــرای توسـ ــی بـ ــی بدیلـ ــای بـ ــه ظرفیت هـ ــن خطـ و ایـ
ـــه  ـــف آن ب ـــته های مختل ـــتی در رش ـــع دس ـــوالت صنای ـــادرات محص ص

کشـــورهای منطقـــه قفقـــاز و ترکیـــه دارد.

شهر و شورا

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از تشــدید 
بازرســی ها خبــر داد و گفــت: یــک هفتــه 
ــن،  ــهمیه بندی بنزی ــرح س ــرای ط ــس از اج پ
ــای  ــده ه ــداد پرون ــد، تع ــی ها ۳۹ درص بازرس
ــی ۴۵  ــرات حکومت ــه تعزی ــده ب ــتاده ش فرس
درصــد و ارزش ریالــی پرونــده هــای یــاد شــده 

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ۱۹۳ درص
بــه گــزارش ایرنــا، رضــا رحمانــی کــه بــرای 
ارایــه گــزارش دربــاره نحــوه تنظیــم بــازار بعــد 
از افزایــش قیمــت بنزیــن بــه مجلــس شــورای 
اســامی رفتــه اســت، افــزود: در جلســاتی 
ــا  ــه آنه ــی، ب ــدی و صنف ــکل های تولی ــا تش ب
ابــاغ شــد کــه در ایــن مرحلــه نبایــد افزایــش 
قیمــت داشــته باشــند؛ هرچنــد برخــی از آنهــا 
ــم  ــا ه ــوده و م ــرض ب ــوع معت ــن موض ــه ای ب

می پذیریــم. را  واقعیت هــا 
وی بیــان داشــت: تــا ایــن لحظــه، افزایــش 
قیمــت هــا در حــوزه کاالیــی کمتــر از حــوزه 
خدمــات به ویــژه خدمــات مســافری بــوده 
ــوزه  ــتر ح ــرل بیش ــی از کنت ــه حاک ــت ک اس
کاالیــی اســت؛ هرچنــد دســتگاه هــای مختلــف 
مثــل تاکســیرانی، وزارت راه و شهرســازی و 
غیــره در ایــن حــوزه هــا مامویــت داشــته و بــه 

ــارت مشــغولند. ــرل و نظ کنت
رحمانــی یــادآور شــد:  پیــش از اجــرای 
ــا  ــتگاه ه ــن، دس ــدی بنزی ــهمیه بن ــرح س ط
بانــک  ماننــد  پژوهشــی  هــای  موسســه  و 
ــزی،  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــزی، س مرک
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، دانشــگاه هــا و 
ــار اجــرای  ــره تحلیــل هــای مختلفــی از آث غی
ــه طــوری کــه پیــش بینــی  طــرح داشــتند، ب
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس رشــد ۲.۶ 
ــک  ــی بان ــش بین ــا و پی ــت ه ــدی قیم درص
ــا  ــار درصــدی قیمــت ه ــش چه مرکــزی افزای

ــود. ب

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: مطابــق 
تصمیم هــای اتخــاذ شــده پــس از ســهمیه 
ــی  ــی حت ــای دولت ــتگاه ه ــن، دس ــدی بنزی بن
ــه  ــت گرفت ــش قیم ــه افزای ــه مصوب ــی ک آنهای
بودنــد، حــق هیــچ افزایــش قیمتــی تــا پایــان 

ــد. ــال ندارن امس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود:  بــه 
ــل  ــی از قبی ــات اجرای ــور  اقدام ــن منظ همی
تشــدید نظــارت هــا از مبــدا تــا مصــرف کننــده 

نهایــی در چنــد الیــه آغــاز شــد.
وی اظهــار داشــت:  در ایــن راســتا بــا بســیج 
۱۵ هــزار نفــر از مجموعــه اتــاق اصنــاف و 
ــر در  ــزار نف ــار ه ــی، چه ــای صنف ــه ه اتحادی
ــدگان و  ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــوزه س ح
ــاف  ــای اصن ــاق ه ــان ات ــدگان و بازرس تولیدکنن
ــن  ــد؛ همچنی ــای کار آمدن ــاف، پ ــیج اصن و بس
ــه  ــات از جمل ــن عملی ــی حی ــاذ تصمیمات اتخ
ــی،  ــم کاالی اساس ــه روزه ۱۰۰ قل ــرل هم کنت
بازرســی هــا تشــدید و شــکایت هــا کنتــرل شــد.

 وی بیــان داشــت: رســیدگی خــارج از 
نوبــت بــه پرونــده هــای تشــکیل شــده و 
ــب  ــا نص ــف ب ــوف متخل ــردن صن ــخص ک مش

ــود  ــا ب ــای م ــه درخواســت ه ــاکارد، از جمل پ
کــه در مــورد دوم منــع قانونــی مانــع از اجــرای 

ــد. آن ش
ــان  ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــر  ــا بگی ــده ب ــود آم ــه وج ــکات ب ــه مش اینک
ــن طــرح  ــزود:  ای ــد حــل نمــی شــود، اف و ببن
ــور  ــری کش ــم گی ــطح تصمی ــن س در عالی تری
ــر  ــز ب ــر معظــم انقــاب نی اتخــاذ شــده و رهب
ــت  ــی اس ــن طبیع ــتند، بنابرای ــد داش آن تاکی
ــان از  ــات ایش ــق فرمایش ــت تحق ــه در جه ک
ــم. ــرده و نمی کنی ــذار نک ــی فروگ ــچ تاش هی

ــاری در  ــرح آث ــن ط ــرای ای ــت:  اج وی گف
ــن راه از  ــه و اقتصــاد کشــور دارد و در ای جامع
علــم و تجربیــات گذشــته یــاری گرفتیــم کــه 

ــد. ــا هــم ندارن ــی ب منافات
رحمانــی خاطرنشــان کــرد:  بــا وجــود همــه 
ســامانه ها  تکمیــل  بودجــه ای،  مشــکات 
ــت  ــال وزارت صنع ــای امس ــی از اولویت ه یک
بــوده اســت بــه طــوری کــه ۷۵ درصــد 
ــده و در  ــی ش ــارت عملیات ــع تج ــامانه جام س
ــه  ــای شناس ــامانه ه ــت؛ س ــل اس ــال تکمی ح
ــس  ــات پ ــت و خدم ــا، قیم ــع انباره کاال، جام

ــرای  ــق« ب ــامانه »اف ــن س ــروش، همچنی از ف
صــدور فاکتــور راه انــدازی شــده انــد و عــاوه 
بــر آنهــا طــرح تبــادل بــا دســتگاه هــای دیگــر 
ــازی،  ــا وزارت راه و شهرس ــده و ب ــی ش اجرای
ــی، شــرکت نفــت، بیمــه  ــور مالیات گمــرک، ام

ــم. ــط داری ــاط برخ ــر ارتب و توانی
وی بیــان داشــت:  راه منطقــی و درســت 
ایــن اســت کــه ایــن ســامانه هــا تکمیــل شــوند 
تــا بتــوان کاالهــا را از مبــدا تــا مقصــد کنتــرل 
کــرد و ایــن مهــم یکــی از محورهــای هفتگانــه 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر وزارت صنع ــد نظ م
ــتور کار  ــال در دس ــدای امس ــه از ابت ــت ک اس
قــرار گرفتــه اســت؛ در عیــن حــال نمــی 
ــی  ــام کار علم ــد انج ــه امی ــازار را ب ــم ب توانی

ــم. ــا کنی ره
در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
خصــوص گازوئیــل نیــز خاطرنشــان کــرد:  
اعــام  زمینــه  ایــن  در  رئیــس جمهــوری 
ــرای امســال برنامــه ای  ــد کــه دســتکم ب کردن

بــرای افزایــش قیمــت گازوئیــل نداریــم.
وی بیــان داشــت: مدعی نیســتیم کــه همــه 
ــا  ــم، ام ــم برطــرف کنی مشــکات را مــی توانی
بــا همــه قــوا در حــال تــاش هســتیم و ســعی 
ــردم  ــق م ــر در ح ــه کمت ــت ک ــن اس ــان ای م

اجحــاف شــود.
ــه اعتــراض  رحمانــی همچنیــن در پاســخ ب
برخــی نماینــدگان دربــاره افزایــش نــرخ کرایــه 
تاکســی هــا، تاکیــد کــرد:  اگــر تاکســی هــا در 
ــک  ــری ی ــه لیت ــن ب ــرخ بنزی ــش ن ــی افزای پ
ــته  ــرخ داش ــش ن ــان، افزای ــزار و ۵۰۰ توم ه
انــد، مــا واقعیت هــا را مــی پذیریــم و ســازمان 
حمایــت حقــوق مصــرف کننــده و تولیدکننــده 
ــز الزم  ــه آنالی ــن زمین ــت؛ در ای ــز پذیراس نی
ــدگان داده  ــه رانن انجــام شــده و مجــوز الزم ب

مــی شــود.

ــا ۳۷  ــال تنهـ ــی امسـ ــه ابتدایـ در ۷ ماهـ
هـــزار و ۲۲۶ پروانـــه ســـاختمانی صـــادر 
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــده ک ش
ـــته اســـت. ـــش ۱۹ درصـــدی داش ـــته کاه گذش

ــر، بـــر اســـاس اعـــام  بـــه گـــزارش مهـ
ـــزی و اقتصـــاد مســـکن وزارت  ـــه ری ـــر برنام دفت
ـــال  ـــی امس ـــه ابتدای ـــازی در ۸ ماه راه و شهرس
۴۰ هـــزار و ۵۸۳ فقـــره مباعـــه نامـــه امضـــا 
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــده ک ش
ـــن شـــاخص ۹۴  گذشـــته )۸ ماهـــه ۹۷( کـــه ای
ـــش ۵۶.۸  ـــت، کاه ـــوده اس ـــره ب ـــزار و ۱۷ فق ه

ـــت. ـــته اس ـــدی داش درص
ــکن در  ــداد معامـــات مسـ ــترین تعـ بیشـ
ـــال رخ داد  ـــت امس ـــاری در اردیبهش ـــال ج س
کـــه ۱۲ هـــزار ۳۱۷ فقـــره معاملـــه مســـکن 
ــال  ــت سـ ــه اردیبهشـ ــبت بـ ــه نسـ ــود کـ بـ
ـــه  ـــره مبایع ـــزار و ۴۴۲ فق ـــه ۱۹ ه ـــته ک گذش
ـــترین  ـــت بیش ـــید و توانس ـــت رس ـــه ثب ـــه ب نام
ماهـــه   ۸ در  مســـکن  معامـــات  تعـــداد 
نخســـت ســـال ۹۷ را کســـب کنـــد، کاهـــش 

۳۶.۶ درصـــدی را نشـــان مـــی دهـــد.
رکـــورد کمتریـــن مبایعـــات مســـکن نیـــز 
ـــداد  ـــا تع ـــهریور ب ـــاه ش ـــاری در م ـــال ج در س
ـــه  ـــاص دارد ک ـــه اختص ـــزار و ۸۵۵ معامل ۲ ه
در ۱۰ ســـال گذشـــته ایـــن تعـــداد معاملـــه 
مســـکن بـــی نظیـــر بـــوده اســـت. ایـــن در 
ــته  ــال گذشـ ــهریور سـ ــت در شـ ــی اسـ حالـ
ـــت  ـــه ثب ـــکن ب ـــه مس ـــزار و ۵۳۷ معامل ۱۰ ه
ـــه درنتیجـــه کاهـــش ۷۲.۹ درصـــدی  رســـید ک
ــام  ــال انجـ ــتان امسـ ــاه تابسـ ــن مـ در آخریـ

ـــد. ش

رشد ۷۵.۵ درصدی قیمت مسکن
در حالـــی در ۸ مـــاه امســـال تعـــداد 
ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــکن نس ـــات مس معام
ـــه  ـــود ک ـــیده ب ـــف رس ـــه نص ـــته ب ـــال گذش س

میانگیـــن قیمـــت هـــر متـــر مربـــع واحـــد 
مســـکونی در پایتخـــت در بـــازه زمانـــی 
ـــت.  ـــته اس ـــدی داش ـــد ۷۵.۵ درص ـــور، رش مذک
ـــع  ـــر مرب ـــر مت ـــن ه ـــه میانگی ـــه ای ک ـــه گون ب
واحـــد مســـکونی در ۸ ماهـــه امســـال ۱۲ 
میلیـــون و ۸۱۷ هـــزار و ۶۰۰ تومـــان بـــوده 
ـــه نخســـت ســـال ۹۷،  ـــه در ۸ ماه ـــی ک در حال
ـــزار و ۲۰۰  ـــون و ۳۰۲ ه ـــن شـــاخص ۷ میلی ای

تومـــان بـــوده اســـت.
گـــران قیمـــت تریـــن مـــاه امســـال، 
ـــون و  ـــی ۱۳ میلی ـــن قیمت ـــا میانگی ـــاه ب تیرم
ـــبت  ـــه نس ـــود ک ـــان ب ـــزار و ۷۰۰ توم ۶۱۵ ه
بـــه مـــاه قبـــل از آن رشـــد ۱.۴ درصـــدی و 
نســـبت بـــه مـــاه مشـــابه ســـال قبـــل از آن 
ـــته  ـــدی داش ـــد ۹۴.۹ درص ـــاه ۹۷( رش ـــر م )تی

اســـت.
ــال  ــاه امسـ ــه پـــس از تیرمـ ــا بافاصلـ امـ
ـــده و  ـــاز ش ـــکن آغ ـــت مس ـــی قیم ـــد نزول رون
ـــهریور،  ـــرداد، ش ـــای م ـــاه ه ـــب در م ـــه ترتی ب

ـــای  ـــاه ه ـــه م ـــبت ب ـــال نس ـــان امس ـــر و آب مه
ـــان  ـــا آب ـــرداد ت ـــل از آن )م ـــال قب ـــابه س مش
ــر  ــر متـ ــت هـ ــن قیمـ ــش میانگیـ ۹۷( افزایـ
ــکونی ۷۷.۵، ۵۶.۶، ۴۸.۸  ــد مسـ ــع واحـ مربـ
و ۳۷.۴ درصـــد بـــوده اســـت. ضمـــن اینکـــه 
تقریبـــا در هـــر ۴ مـــاه مذکـــور نســـبت بـــه 
مـــاه هـــای قبـــل از آن نیـــز رشـــد قیمـــت 
ــوز  ــا هنـ ــت امـ ــوده اسـ ــی بـ ــکن منفـ مسـ
ــه  ــته بـ ــکن نتوانسـ ــت مسـ ــن قیمـ میانگیـ
میانگیـــن قیمـــت مســـکن در فروردیـــن 
مـــاه امســـال کـــه بـــا متـــری ۱۱ میلیـــون و 
ــاه  ــان، ارزانتریـــن مـ ــزار و ۷۰۰ تومـ ۴۱۱ هـ

مســـَکنی امســـال بـــود، برســـد.

روند نزولی ارزش ریالی مبایعات 
مسکن با کاهش قیمت ها

ماهـــه   ۸ در  مبایعـــات  ریالـــی  ارزش 
ابتدایـــی امســـال ۴۲ هـــزار و ۹۷۰ میلیـــارد 
ـــته  ـــال گذش ـــه در س ـــی ک ـــود در حال ـــان ب توم

ــارد  ــزار و ۵۵۰ میلیـ ــه ۵۷ هـ ــم بـ ــن رقـ ایـ
ـــود  ـــیده ب ـــی ۹۷ رس ـــه ابتدای ـــان در ۸ ماه توم
کـــه کاهـــش ۲۵.۳ درصـــدی را نشـــان مـــی 

دهـــد.
ـــان از ارزش  ـــارد توم ـــزار و ۳۰۰ میلی ۱۳ ه
ـــه  ـــه امســـال ب ـــات مســـکن در ۸ ماه کل مبایع
ـــاه  ـــز دو م ـــه ج ـــق دارد ب ـــاه تعل ـــت م اردیبهش
فروردیـــن و اردیبهشـــت امســـال کـــه ارزش 
ـــال  ـــت س ـــاه نخس ـــه دو م ـــبت ب ـــات نس معام
ـــا  ـــرداد ت ـــته، از خ ـــت داش ـــد مثب ـــته رش گذش
ـــکن  ـــات مس ـــی مبایع ـــال ارزش ریال ـــان امس آب
ــال  ــابه در سـ ــای مشـ ــاه هـ ــه مـ ــبت بـ نسـ

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــد منف ـــته رش گذش

سود ساخت و ساز 
در آستانه جذاب شدن

تعـــداد پروانـــه ســـاختمانی صـــادره در 
۷ ماهـــه ابتدایـــی امســـال نیـــز ۳۷ هـــزار و 
ــدت  ــه در مـ ــی کـ ــود در حالـ ــره بـ ۲۲۶ فقـ
 ،)۹۷ ماهـــه   ۷( گذشـــته  ســـال  مشـــابه 
تعـــداد ۴۵ هـــزار و ۹۶۶ پروانـــه ســـاختمانی 
مســـکونی صـــادر شـــده اســـت کـــه نشـــان 
ـــه  ـــدور پروان ـــدی ص ـــش ۱۹ درص ـــده کاه دهن

ــت. ــور اسـ ــدت مذکـ ــاختمانی در مـ سـ
بیشـــترین تعـــداد پروانـــه ســـاختمانی در 
۷ ماهـــه ابتدایـــی ســـال هـــای ۹۷ و ۹۸ در 
ـــه  ـــه ب ـــده ک ـــادر ش ـــهت ص ـــای اردیبش ـــاه ه م
ترتیـــب ۸ هـــزار و ۴۷۰ و ۶ هـــزار و ۶۳۵ فقـــره 
ـــه  ـــال ک ـــاه امس ـــر م ـــز مه ـــه ج ـــت. ب ـــوده اس ب
ـــاختمانی  ـــه س ـــزار و ۵۲۴ پروان ـــا صـــدور ۵ ه ب
ــدور ۵  ــا صـ ــاه ۹۷ بـ ــر مـ ــه مهـ ــبت بـ نسـ
ـــد ۵.۱  ـــاختمانی،  رش ـــه س ـــزار و ۲۵۶ پروان ه
ـــه  ـــای نیم ـــاه ه ـــه م ـــته، در هم ـــدی داش درص
ــدور  ــش صـ ــاهد کاهـ ــال شـ ــت امسـ نخسـ
ــه  ــه ۶ ماهـ ــبت بـ ــاختمانی نسـ ــه سـ پروانـ

ـــم. ـــوده ای ـــته ب ـــال گذش ـــت س نخس

وزیر صنعت اعالم کرد

رشد ۱۹3 درصدی ارزش پرونده های تخلف، پس از سهمیه بندی بنزین

روزهای ناخوش مسکن سازان

ــتمزد  ــت: دس ــران گف ــردم ته ــده م نماین
وجــود  بــا  گذشــته  ســال  در  کارگــران 
ــدا  ــش پی ــد کاه ــا ۶ درص ــهم آنه ــش س افزای
ــت  ــه دریاف ــی ک ــن حقوق ــا ای ــت، ب ــرده اس ک

کننــد؟  چــه  می کننــد 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــران در  ــردم ته ــده م ــوب نماین ــا محج علیرض
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت علن نشس
ــش  ــدم افزای ــی ع ــی چگونگ ــان بررس در جری
قیمــت کاال هــای اساســی در کشــور گفــت: بــا 
ــل  ــام متحم ــن ای ــه در ای ــانی ک تشــکر از کس
ــر  ــادی ب ــیار زی ــار بس ــدند، فش ــکاتی ش مش

ــت. ــده اس ــه وارد ش جامع
ســال  در  کارگــران  دســتمزد  افــزود:  او 
گذشــته بــا وجــود افزایــش ســهم آنهــا ۶ 
ــن  ــا ای ــت، ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد کاه درص
ــتمزد  ــن دس ــدر ای ــم چق ــد بگویی ــم بای تصمی
حقیقــی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد؛ کارگــران 
بایــد بــا ایــن حقوقــی کــه دریافــت می کننــد، 

ــد؟ ــه کنن چ
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــت کاال،  ــش قیم ــه افزای ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
افــزود: تصمیمــات مــا فقط ماخــذ قانونــی دارد، 
ماخــذ علمــی نــدارد، علــم می گویــد نمی تــوان 

قیمــت کاالیــی را اضافــه کــرد کــه تاثیــری بــر 
ــم  ــد آن ه ــته باش ــا نداش ــی کاال ه ــت باق قیم
کاالیــی کــه قیمــت آن جهانــی و بیــن المللــی 
اســت و بایــد قیمــت طبیعــی داشــته باشــد را 
نمی شــود عــوض کــرد. ۳ هــزار تومــان بنزیــن 

همــان ۱۰۰ تومــان اســت.
محجــوب بــا بیــان اینکــه بــرای گــذر 
ــم  ــور خواهی ــی در کش ــک تصمیم ــت ی موق
ــف  ــون مخال ــد قان ــرد: نبای ــح ک ــت، تصری گرف
ــق  ــا ح ــود. آی ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــم ب عل
داریــم ایــن قانــون را روی مــردم آزمایــش 

ــرا  ــش اج ــال پی ــش ۴۰ س ــن آزمای ــم. ای کنی
شــده و نتیجــه اجتماعــی، عقلــی و علمــی آن 
ــودن خطاســت. ــوده را آزم روشــن اســت، آزم

او بــا اشــاره بــه مکانیــزم کنتــرل قیمت هــا 
گفــت: می گوییــم بــا نظــارت یــک ســری 
افــراد محــدود میلیون هــا کانــون توزیــع را 
ــا  ــت؟ ب ــن اس ــه ممک ــم چگون ــرل می کنی کنت

ــود. ــام می ش ــی انج ــه مکانیزم چ
ـــت  ـــش قیم ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــوب ب محج
ـــر  ـــم تاثی ـــی می دانی ـــرد: وقت ـــد ک ـــن تاکی بنزی
ـــا  ـــن از ارز روی قیمت ه ـــت بنزی ـــش قیم افزای

بیشـــتر اســـت و تاثیـــر فـــوری دارد، کـــدام 
ــد  ــد. بایـ ــخگو باشـ ــد پاسـ ــات می توانـ اقدامـ
ــد  ــا چنـ ــش قیمت هـ ــم افزایـ ــا بگوییـ عقـ
ــی  ــی، عملـ ــای علمـ ــت و راه هـ ــد اسـ درصـ
و تاثیرگـــذار در ایـــن قضیـــه دیـــده شـــود و 
نـــگاه عمیـــق بـــه موضـــوع شـــود نـــه نـــگاه 

احساســـی و فـــوری.
ـــده روی قیمـــت  ـــه کـــرد: وقتـــی رانن او اضاف
ـــزی  ـــه اش گذاشـــته اســـت شـــما چـــه چی کرای
ـــا  ـــد اتحادیه ه ـــد بای ـــار کنی ـــد مه را می خواهی
ـــح  ـــا توضی ـــرای آن ه ـــد و ب ـــوت می کردی را دع
ـــت  ـــش قیم ـــر افزای ـــد تاثی ـــد و بگویی می دادی
چقـــدر اســـت و بـــا نظـــر آن هـــا قیمتـــی را 

ـــد. ـــام کنی اع
مجلـــس  در  تهـــران  مـــردم  نماینـــده 
شـــورای اســـامی در پایـــان تاکیـــد کـــرد: از 
ـــران  ـــردم ته ـــران و م ـــب ای ـــردم نجی ـــه م هم
ــود افزایـــش  ــا وجـ ــه بـ ــم کـ ــکر می کنـ تشـ
ــد  ــا می آینـ ــه خیابان هـ ــروز بـ ــا امـ قیمت هـ
و از اخالگـــران تبـــری می جوینـــد، ایـــن 
ـــه  ـــد ک ـــن را ندارن ـــا ارزش ای ـــب آی ـــردم نجی م
در مـــورد اجـــرای ایـــن طـــرح توضیحاتـــی 
ــه درد  ــی بـ ــات احساسـ ــنوند. تصمیمـ را بشـ
مـــردم نمی خـــورد. بایـــد مســـئوالن بـــه 
مـــردم بگوینـــد بررســـی آمار هـــا و قیمت هـــا 
چـــه شـــاخصی را بـــه مـــا می دهـــد. مرکـــز 
ـــن  ـــر ای ـــد تاثی ـــد و بای ـــح ده ـــد توضی ـــار بای آم
شـــاخص ها را بـــر زندگـــی مـــردم ببینیـــم.

محجوب در صحن علنی:

دستمزد کارگران 6 درصد کاهش پیدا کرده است
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کسانی که در صحنه عملیات نبودند، 
منتقد ناجا هستند

فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت: متأســفانه 
ــات  ــه عملی ــود در صحن ــه خ ــراد ک ــده ای از اف ع
ــات  ــردن اقدام ــر ســوال ب ــا زی حضــور نداشــته اند ب

ــتند.  ــا هس ــد م ــروز منتق ــا ام ــوب ناج خ
ــر، ســردار حســین اشــتری  در  ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــانه ای ناج ــرارگاه رس ــه ق جلس
ــوب  ــیار خ ــر بس ــوادث اخی ــی در ح ــروی انتظام نی
عمــل کــرد، اظهــار کــرد: متأســفانه عــده ای از افراد 
کــه خــود در صحنــه عملیــات حضــور نداشــته انــد 
ــردن اقدامــات خــوب ناجــا امــروز  ــر ســوال ب ــا زی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند و ای ــا هس ــد م منتق
مقــام معظــم رهبــری ایــن اقدامــات خــوب را یــک 

ــد. ــرای نظــام دانســته ان ــروزی ب پی
فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه 
بایســتی از تمامــی ظرفیــت هــا بــه خوبــی اســتفاده 
ــدا و  ــا، ص ــزاری ه ــت: خبرگ ــار داش ــم ، اظه کنی
ســیما،  نشــریات و شــبکه هــای اجتماعــی همــواره 
ظرفیــت هایــی هســتند کــه شــما بایســتی بتوانیــد 
بــا تولیــد محتــوای مناســب از آنهــا بــه خوبــی بهــره 
گیــری و نقــش مقتدرانــه پلیــس را در نشــان دادن 
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــگران و اینک ــرارت اغتشاش ش
حضــور پلیــس ممکــن بــود چــه اتفاقــی رخ دهــد، 

ــد. ــا تشــریح کنی ــانه ه در رس
ســردار اشــتری تصریــح کــرد: ناجــا در حــوادث 
ــتی  ــئله بایس ــن مس ــید و ای ــوش درخش ــر خ اخی
ــود. ــن ش ــذار تبیی ــراد تأثیرگ ــا و اف ــروه ه ــرای گ ب

ــا تأکیــد بــر حمایــت و ارتقــاء  ســردار اشــتری ب
ــته  ــور داش ــه حض ــه در صحن ــی ک ــه نیروهای روحی
ــتگیر  ــی دس ــراد اصل ــم اف ــر و فیل ــت: خب ــد گف ان
شــده در اغتشاشــات بایســتی از طریــق رســانه ملــی 

و کلیــه رســانه هــا پخــش شــود.

توسعه شبکه فیبرنوری به منازل و 
ساختمان های کردستان رتبه برتر 

کشوری را دارد 

مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان گفــت: درصد 
شــبکه  توســعه  و   FTTH برنامه هــای  تحقــق 
فیبرنــوری اســتان بــه منــازل و ســاختمان ها، رتبــه 

ــور را دارد.  اول کش
بــه گــزارش فــارس، آزاد حکمــت بــا اشــاره 
ــدازی  ــعه و راه ان ــرای توس ــی ب ــای فن ــه پروژه ه ب
در  فیبرنــوری  کابــل  شــبکه  ســاخت های  زیــر 
ــه  ــا انجــام دقیــق و ب ســطح اســتان اظهــار کــرد: ب
ــای  ــق برنامه ه ــاخص تحق ــات الزم، ش ــع اقدام موق
FTTH در اســتان، رتبــه اول کشــوری را بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص
در  شــده  انجــام  برنامه هــای  اعــام  بــا  وی 
ــبکه  ــاخت های ش ــاء زیرس ــعه و ارتق ــتای توس راس
ــرد: طراحــی و اجــرای شــبکه  ــار ک ــوری اظه فیبرن
ــا و  ــت کافوه ــبکه، تقوی ــد ش ــاط فاق ــل در نق کاب
ــه در نقــاط مــورد نیــاز، ظرفیت ســازی  اجــرای آبون
تاســیس،  تــازه  مجتمع هــای  و  شــهرک ها  در 
تبدیــل کافوهــای مســی بــه نــوری و غیــره از 
ــال جاری  ــدای س ــه از ابت ــی اســت ک ــه اقدامات جمل

ــت. ــده اس ــرا ش ــتان اج ــطح اس ــون در س تا کن
ــا تــاش همــکاران ایــن مجموعــه،  وی افــزود: ب
ــش از ۳۰  ــه بی ــرویس FTTH ب ــازی س ظرفیت س
ــر  ــال حاض ــه در ح ــیده اســت ک ــماره رس ــزار ش ه
ســرویس  ایــن  از  مشــترک   ۸۱۷ و  یک هــزار 

می کننــد. اســتفاده 
ــاره  ــا اش ــتان ب ــه کردس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــده  ــت ش ــد ثب ــای جدی ــداد دایری ه ــه تع ــه اینک ب
ــان  ــورد را نش ــش از ۸۲۰ م ــار بی ــال ۹۸ آم در س
می دهــد یــادآور شــد: ایــن مهــم بیانگــر اســتقبال، 
 ،FTTH ــرویس ــای س ــی از مزای ــناخت، و آگاه ش

ــت. ــتان اس ــهروندان اس ــط ش توس
حکمــت بــه مزایــای ســرویس FTTH  پرداخت 
ــی  ــه یک ــروز ب ــای ام ــوری در دنی ــر ن ــت: فیب و گف
اساســی ترین  و  کیفیت تریــن  بــا  مهم تریــن،  از 
ــبکه های  ــت و ش ــه اینترن ــت ب ــاط ثاب ــای ارتب راه ه
محلــی تبدیــل شــده اســت کــه امــکان اســتفاده از 
ــتان در کاس  ــترکین اس ــرای مش ــرویس ب ــن س ای

ــی فراهــم شــده اســت. جهان
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فیبرنـــوری یکـــی از 
ـــت  ـــا کیفی ـــت ب ـــه  اینترن ـــای ارائ ـــن راه ه پایدارتری
و پرســـرعت اســـت، اعـــام کـــرد: فیبرنـــوری 
مشـــکات موجـــود در ســـر راه ســـایر فناوری هـــا 

را نـــدارد.
بـــا ســـرمایه گذاری های  کـــرد:  اضافـــه  وی 
پشـــتیبانی های  و  حمایـــت  بـــا  کـــه  کان 
ـــولین  ـــران و مس ـــرات ای ـــرکت مخاب ـــل ش مدیرعام
اســـتانی صـــورت گرفتـــه عملیـــات و پروژه هـــای 
ـــاخت های  ـــردن زیرس ـــم ک ـــور فراه ـــه منظ ـــی ب فن
ـــرویس در کمتریـــن زمـــان  بهره گیـــری از ایـــن س
ـــن  ـــه ای ـــد، ک ـــام ش ـــتان انج ـــطح اس ـــن در س ممک
ـــه  ـــه منطق ـــور ب ـــه اول کش ـــده رتب ـــب ش ـــر موج ام

اختصـــاص یابـــد.
مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه کابلکشــی های جدیــد تلفــن ثابــت بــر بســتر 
ــان  ــزود: متقاضی ــود، اف ــام می ش ــوری انج ــر ن فیب
ــود  ــت خ ــت درخواس ــا ثب ــت ب ــن ثاب ــد تلف جدی
می تواننــد از مزایــا و خدمــات ســرویس مذکــور 

ــد. ــره بگیرن به

کاتب در صحن علنی:
مردم می خواهند اقتصاد کشور باثبات باشد 

نماینــده مــردم گرمســار در مجلــس شــورای اســامی گفــت: مــردم 
ــرل  ــت را کنت ــا مملک ــد و م ــات باش ــور باثب ــاد کش ــد اقتص می خواهن

ــم.  کنی
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، غامرضـــا کاتـــب در 
ــی  ــان بررسـ ــامی و در جریـ ــورای اسـ ــی مجلـــس شـ ــن علنـ صحـ
ــور،  ــی در کشـ ــای اساسـ ــت کاال هـ ــش قیمـ ــدم افزایـ ــی عـ چگونگـ
گفـــت: از رئیـــس مجلـــس تقاضـــا داریـــم آن هایـــی گـــزارش 
دهنـــد بـــه ســـران قـــوا بـــا گـــزارش کارشناســـی آن هـــا نســـبت 
بـــه مدیریـــت اصـــاح قیمـــت بنزیـــن اقـــدام کـــرده انـــد. مرکـــز 
پژوهش هـــا اعـــام کردنـــد کـــه بـــا افزایـــش ۵۰ درصـــدی قیمـــت 
بنزیـــن، ســـایر کاال هـــا ۲.۶ درصـــد و بانـــک مرکـــزی نیـــز اعـــام 
ــایر  ــن، قیمـــت سـ ــت بنزیـ ــدی قیمـ ــا افزایـــش ۵۰ درصـ ــرد بـ کـ

ــا ۴ درصـــد افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد. کاالهـ
او افــزود: امــروز بایــد مرکــز پژوهش هــا و بانــک مرکــزی بــه مجلــس 
ــرای  ــس از اج ــه پ ــت ک ــه وزرای دادگســتری و صم ــد، ن ــزارش بدهن گ

ــد. ایــن حکــم کــه پــس از اجــرای ایــن حکــم آمده ان
نماینــده مــردم گرمســار در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
مــردم امــروز از مــا تنهــا یــک چیــز می خواهنــد کــه نــه پــول بدهیــم و 
ــد اقتصــاد کشــور  ــه هدفمنــدی یارانه هــا اجــرا شــود، بلکــه می خواهن ن

باثبــات باشــد و مملکــت را کنتــرل کنیــم.
کاتــب خطــاب بــه الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
امــروز پیــش از ســخنرانی مــن تعــدادی از همــکاران آمدنــد و گفتنــد از 
هیئــت رئیســه مجلــس بخواهیــد کســانی کــه آمــده و گزارش هــای ذکــر 
شــده را دادنــد و باعــث شــده اند کــه مــا امــروز نتوانیــم پاســخ ملــت را 

بدهیــم، بیاینــد  و در مجلــس پاســخگو باشــند.
او افــزود: آقــای رحمانــی وزیــر صمــت امــروز اظهــار کردنــد کــه هــر 
روز ۸ صبــح جلســه لحظــه ای گذاشــته و قیمــت را کنتــرل می کننــد و 

آقــای زارعــی گــزارش افزایــش قیمــت را داده انــد.
ــاد  ــه اقتص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
دســتوری نیســت و ســازوکار علمــی خــود را دارد، عنــوان کــرد: 
ــی مصــرف  ــزار تومان ــن ۳ ه ــم بنزی ــت دار بگویی ــک وان ــه ی ــوان ب نمی ت

ــد. ــش نده ــود را افزای ــای خ ــت کاال ه ــا قیم ــد، ام کن
ــه برخــی گروه هــا،  ــه تخصیــص ســهمیه بنزیــن ب ــا اشــاره ب کاتــب ب
تصریــح کــرد: اگــر دنبــال کنتــرل قیمــت هســتیم، بایــد بــه کســانی کــه 
خدمــات ارائــه می دهنــد، ســهمیه بنزیــن بدهیــم و در ایــن زمینــه بایــد 
وزارت نفــت پاســخ دهــد کــه چقــدر بــرای ایــن حــوزه ســهمیه ســوخت 

دیــده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب ــد مجل ــتغال و تولی ــیون اش ــس فراکس رئی
امســال، ســال اشــتغال و رونــق تولیــد اســت، افــزود: دو صــد گفتــه، نیــم 
ــد  ــا تولی ــا ب ــردار نیســت؛ بیــش از نیمــی از ســال گذشــته اســت، ام ک
کننــده رفتــار نامناســبی داریــم و بــه اجبــار تولیــد را کنتــرل می کنیــم، 

مــردم انتظــار دارنــد مجلــس بــا آن هــا صــادق باشــد.
ــن  ــش قیمــت بنزی ــم افزای ــان اینکــه مجلــس در تصمی ــا بی ــب ب کات
ــن  ــه در ای ــون ک ــرد: اکن ــد ک ــت، تاکی ــته اس ــی نداش ــش کارشناس نق
ــرل  ــرای آن را کنت ــیر اج ــه مس ــد ادام ــته ایم، بای ــی نداش ــم نقش تصمی
کنیــم و در قانــون بودجــه طبــق اســناد باالدســتی و قانــون هدفمنــدی 

ــم. ــب کنی ــه تصوی ــون عجوالن ــد قان ــم، نبای ــری کنی ــم گی تصمی
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: تصمیمــات خلــق الســاعه اقتصــاد 
کشــور را فلــج کــرده و نبایــد در مجلــس چنیــن رفتــاری داشــته باشــیم.

ــن  ــان ای ــا بی ــادی ب ــناس اقتص ــک کارش ی
ــات  ــد مالی ــی ۶۱ درص ــه تنهای ــت ب ــه صنع ک
ــن  ــت: ای ــد گف ــی کن ــت م ــران را پرداخ در ای
در حالــی اســت کــه در اکثــر کشــورهای 
پیشــرفته ســهم مالیــات صنعــت کمتــر از ۱۰ 

ــت.  ــد اس درص
احدیــان،  ســینا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پایــش در  برنامــه  اقتصــادی در  کارشــناس 
ــران  ــاد ای ــت در اقتص ــت صنع ــوص وضعی خص
تصریــح کــرد: ســهم صنعــت در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــت ب ــا صنع ــت. ام ــد اس ــی، ۱۲ درص داخل
تنهایــی ۶۱ درصــد مالیــات کشــور را پرداخــت 
مــی کنــد. در دنیــا ایــن رونــد برعکــس اســت.

وی ادامــه داد: ســهم صنعــت در تولیــد 
ناخالــص کشــورهای مالــزی، کــره جنوبــی 
و فرانســه بیــش از ۲۰ درصــد اســت و در 
 ۱۶.۵ و   ۱۳.۶  ،۳.۲ نیــز  مالیــات  پرداخــت 
درصــد مــی باشــد. بــه طورکلــی در اکثــر 
ــت  ــات صنع ــهم مالی ــرفته س ــورهای پیش کش

کمتــر از ۱۰ درصــد اســت.
ــت  ــت صنع ــی وضعی ــت: وقت ــان گف احدی
مــا بدیــن شــکل اســت، پــس تــوان رقابــت بــا 
کشــورهای پیشــرفته را از دســت مــی دهــد. در 
حــال حاضــر دســت دولــت در گلــوی صنعــت 
ــتند.  ــار هس ــت فش ــا تح ــت و آنه ــران اس گ
ــا در  ــت ه ــد دول ــع درآم ــات منب ــا مالی اساس
کشــورهای پیشــرفته اســت. همچنیــن بــه 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــی اس ــزار تنظیم ــوان اب عن

وی تصریــح کــرد: ایــن مســئله بدیــن 
ــد  ــرای رش ــزاری ب ــات اب ــه مالی ــت ک معناس
صنایــع مولــد اســت. بدیــن ترتیــب کــه دولــت 
ــه رشــد و  ــد ب ــا کاهــش مالیــات صنایــع مول ب
ــی از  ــه نوع ــد و ب ــی کن ــک م ــان کم ــو آن نم
مالیــات بــه عنــوان مشــوق اســتفاده مــی 

ــد.   نمای
ــر  ــه داد: ب ــادی ادام ــناس اقتص ــن کارش ای
اســاس قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر 
ــال  ــوب س ــور مص ــی کش ــام مال ــای نظ و ارتق
۹۴، واحدهــای مســتقر در مناطــق کمتــر 
ــرخ  ــا ن ــال ب ــدت ۱۰ س ــه م ــه ب ــعه یافت توس
صفــر مشــمول مالیــات مــی باشــد. همچنیــن 
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــرای ش ــون ب ــق قان طب

ــد،  ــران دارن ــا ته ــر ت ــه ۱۲۰ کیلومت ــه فاصل ک
۵ ســال معافیــت مالیاتــی بایــد در نظــر گرفتــه 

شــود.
احدیــان تاکیــد کــرد: پــس از ایــن موضــوع، 
هیئــت وزیــران در تدویــن آییــن نامــه اجرایــی 
ایــن قانــون، بنــدی اضافــه مــی کنــد کــه بایــد 
فاصلــه هوایــی شــهرک هــا بیــش از ۱۲۰ 
ــد.  ــون گردن ــمول قان ــا مش ــد ت ــر باش کیلومت
همیــن مســئله باعــث شــد کــه خیلــی از 
مالیــات  مشــمول  تهــران  اطــراف  صنایــع 
ــرا اینجاســت  ــب ماج ــه جال ــه نکت ــوند. البت ش
ــمنان  ــم و س ــی ق ــای صنعت ــهرک ه ــه ش ک

ــوند. ــی ش ــه نم ــن فاصل ــمول ای مش
ایــن  توضیــح  در  البتــه  داد:  ادامــه  وی 

اســتثنا بایــد از آقــای رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــود! ــوال ش ــس س مجل

احدیــان تصریــح کــرد: همیــن اضافه شــدن 
ــه  ــع را ب ــی از صنای ــه، خیل ــن نام ــه آیی ــد ب بن
تعطیلــی کشــاند و باعــث شــد تولیــد بــه انــزوا 
بــرود. همچنیــن باعــث فــرار ســرمایه گــذاران 

ــد شــد. ــی و خارجــی از تولی داخل
وقــت  وزرای  از  نفــر  دو  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــه هوای ــه فاصل ــبت ب ــان نس ــان زم در هم
صنایــع اعتــراض کردنــد. امــا تــا کنــون هیــچ 
ــاون اول  ــت و مع ــه اس ــورت نگرفت ــی ص اتفاق
رئیــس جمهــور بــه ایــن نامــه هــا پاســخ نــداده 

اســت.
احدیــان بــا بیــان اینکــه ۵۲ درصــد از 
ــی  ــده مالیات ــاردر کشــور پرون ــزار میلی ۳۰۰ ه
ندارنــد، افــزود: ۴۸ درصــد مابقــی نیــز مالیــات 
واقعــی خــود را پرداخــت نمــی کننــد. در ایــن 
کشــور بایــد دالالن و پزشــکان و وکا مالیــات 
دهنــد کــه درآمــد هــای راحــت و بــاال دارنــد. 
ــات کشــور روی  ــار مالی ــا در حــال حاضــر ب ام

تولیــد اســت.
پایــان گفــت: یــک ســتاد  احدیــان در 
ــی  ــا فرمانده ــور ب ــی در کش ــاد مقاومت اقتص
معــاون اول رئیــس جمهــور تشــکیل شــد امــا 
تاکنــون هیــچ تاثیــری نداشــته اســت. بایــد از 
ــرد و  ــری ک ــور جلوگی ــی در کش ــرار مالیات ف
ــان  ــات را ار دوش کارآفرین ــت مالی ــار پرداخ ب

و صنعتگــران برداشــت.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه مــردم از گرانــی، 
ــازه  ــا اج ــتند، ام ــد هس ــتی گله من ــکات معیش ــکاری و مش بی
اغتشــاش بــه هیــچ کــس نخواهنــد داد، گفــت: تمامــی انبارهــا 
پــر اســت و هیــچ مشــکلی در تأمیــن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم 

وجــود نــدارد. 
ــاد و  ــدی در هفت ــا پورمحم ــنا، محمدرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــه در  ــتان ک ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش ــتمین جلس هش
محــل کتابخانــه مرکــزی تبریــز برگــزار شــد، گفــت: بــا حضــور 
ناظــران تعزیــرات و کمــک اصنــاف و بازاریــان بــه طــور جــدی 
بــا موضــوع گرانــی مقابلــه می کنیــم، البتــه در ایــن راســتا بایــد 

ــز باشــیم. ــه فکــر اصــاح الگــوی مصــرف در جامعــه نی ب
ــز در  ــردم تبری ــیاری م ــرت و هوش ــه بصی ــاره ب ــا اش وی ب
حــوادث هفتــه گذشــته، اظهــار کــرد: مــردم تبریــز بــا اندیشــه 
و تعقــل و بــا پیــروی از منویــات رهبــری خــط خــود را از 

ــد. ــدا کردن ــگران ج اغتشاش
مــردم  کــرد:  خاطرنشــان  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
آذربایجــان و تبریــز در صیانــت از خــون شــهدا و دفــاع از کیــان 

ــه صــورت خودجــوش  ــی عظیمــی ب ــت، راهپیمای کشــور و والی
راه انــدازی کردنــد کــه بــه لطــف خــدا بــه یــک الگــو در کشــور 

ــل شــد. ــر شــهرها تبدی ــرای دیگ و ب
ــزی در  ــه انگی ــرای فتن ــمن ب ــاش دش ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــرای گران ــا فضاســازی ب ــزود: دشــمن ســعی دارد ب کشــور اف
ــت  ــم گذاش ــا نخواهی ــد؛ ام ــه کن ــور فتن ــا در کش ــی کااله برخ

ــداف شــوم خــود برســد. ــه اه ــی ب اســتکبار جهان
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه افزایــش بازرســی ها و نظــارت در بازار 
و کنتــرل قیمت هــا گفــت: بــا حضــور ناظــران تعزیــرات و کمــک 
ــه  ــی مقابل ــوع گران ــا موض ــدی ب ــور ج ــه ط ــان ب ــاف و بازاری اصن
ــوی  ــاح الگ ــر اص ــه فک ــد ب ــتا بای ــن راس ــه در ای ــم، البت می کنی
ــد در  مصــرف در جامعــه نیــز باشــیم کــه ایــن موضــوع مــی توان

ــرار گیــرد. دســتور کار شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان هــم ق

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــتان، اس ــامی اس اس
ناراحتــی رســانه هــای معانــد نظــام از قطــع بــودن اینترنــت در 
کشــور گفــت: ایــن امــر شــاهرگ ارتباطــی دشــمنان بــا عوامــل 
داخلــی آنــان را قطــع کــرده اســت، خــدا شــاهد اســت کــه یــک 
ــا از  ــات و دسیســه ه ــن اغتشاش ــه ای ــم ک ــد نداری درصــد تردی

ــت شــده اســت. خــارج هدای

رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ایــران بــا بیــان اینکــه 
تســهیات بانکــی بــرای زلزلــه زدگان از فــردا قابــل پرداخت اســت، 
ــای  ــرایط  و ضمانت ه ــاده ترین ش ــا س ــهیات ب ــن تس ــت: ای گف

ــه می شــود.  ــره ای ارائ زنجی
ــری در  ــت خب ــش در نشس ــا تاب ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: پــول حاصــل از تســهیات بانکــی 
بــه حســاب فــرد واریــز و زیــر نظــر بنیــاد مســکن خــرج شــده و 

ــود. ــرفت کار آزاد می ش ــاس پیش ــر اس ــاط ب اقس
وی بــا ارائــه عملکــردی از اقدامــات بنیــاد مســکن در مناطــق 
زلزلــه زده آذربایجــان شــرقی بیــان کــرد: زمیــن لــرزه ۵.۹ 
ریشــتری ایــن اســتان، بیــش از ۶۰ روســتا را متاثــر کــرد و ایــن 
ــران  ــی را وی ــازه های غیرمهندس ــاختمان ها و س ــا س ــوع زلزله ه ن

می کنــد.

ــی و  ــوادث قبل ــد ح ــارب مفی ــتفاده از تج ــا اس ــزود: ب وی اف
ــه زده، آن را  ــت در مناطــق زلزل ــردن دوره اســکان موق ــاه ک کوت

ــم. ــم متصــل کردی ــه اســکان دای ب
ــرای  ــی ب ــه وام باعــوض ۱۰ میلیــون تومان وی ادامــه داد: ارائ
ــرای تامیــن اســکان  ــه یکــی از راه هــای پیشــنهادی ب اجــاره خان
ــه زده در  ــوار زلزل ــدود ۱۰۴۰ خان ــون ح ــه تاکن ــود ک ــت ب موق

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــور ثب ــن منظ ــه ای ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــرد:  ــان ک ــران بی ــامی ای ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ریی
بخشــی از ایــن وام باعــوض پرداخــت شــده و بخــش دوم هــم بــه 
هنــگام نقــل مــکان و پــس از ارســال پیامــک توســط زلزلــه زدگان 

ــز می شــود. ــاد مســکن، واری ــه ســامانه پیامکــی بنی ب
ــد  ــده و ۱۰۴۰ واح ــک نصــب ش ــدود ۲۳۳ اتاق ــزود: ح وی اف
نیــز وام ۱۰ میلیــون تومانــی را دریافــت کرده انــد و مصالــح الزم 
ــت و  ــده اس ــو ش ــت دپ ــکان موق ــای اس ــاخت اتاقک ه ــرای س ب

ــم. ــزات نداری ــرداری و تجهی ــت آوارب ــی از باب نگران
وی اظهــار کــرد: نمی توانیــم بــرای تــرس افــراد پولــی بدهیــم، 
اولویــت بــا کســانی اســت کــه خانه هایشــان تخریــب شــده اســت. 
تابــش یــادآور شــد: بخــش عمــده ای از آواربــرداری بــه اتمــام 

ــرداری شــده اند. ــی ۹۰۰ واحــد آوارب ــون ۸۰۰ ال رســیده وتاکن
ــرای  ــد ب ــزار واح ــه ه ــاخت س ــکن، س ــاد مس ــت: بنی وی گف
اســکان دائــم و دو هــزار واحــد دامــی در روســتاهای دو شهرســتان 

میانــه و ســراب تقبــل کــرده اســت.
ــور  ــت مح ــتاها، معیش ــی در روس ــای دام ــرد: فض ــد ک وی تاکی

بــوده و همیــن امــر نیــز ایجــاب می کنــد کــه فضــای دامــی در ابتــدا 
ســاخته شــود و خــود زلزلــه زدگان هــم ایــن را ترجیــح می دهنــد.

ــان  ــران خاطرنش ــامی ای ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ریی
ــامل ۴۰  ــهیات ش ــان تس ــون توم ــوع ۸۰ میلی ــرد: در مجم ک
ــتی، ۱۰  ــون وام معیش ــتایی، ۱۵میلی ــکن روس ــون وام مس میلی
میلیــون وام باعــوض تعمیــری و معیشــتی، ۱۰ میلیــون وام 
باعــوض اجــاره و اســکان اضطــراری و پنــج میلیــون وام باعــوض 
ــود.  ــاء می ش ــرقی اعط ــان ش ــه زدگان آذربایج ــه زلزل ــی ب دام

وی گفــت: برنامــه زمانبنــدی، دقیــق و سیســتم ثبــت اطاعــات و 
اســناد را تهیــه کرده ایــم کــه افــراد کاما قابل شناســایی هســتند و این 
امــکان ســوء اســتفاده برخــی افــراد را کــم می کنــد. خودمــان را بــرای 
کار کــردن در شــرایط آب و هوایــی مناطــق زلزلــه زده آمــاده کرده ایــم.

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: هیــچ کســی نمی توانــد 
ــر  چنیــن فکــر کنــد کــه در حــوادث ایــن چنینــی، می تواننــد ب
ســر مــردم منــت بگــذارد، چــرا کــه بــا مردمــی روبــه رو هســتیم 

ــد. ــه از دســت داده ان ــه چیزشــان را در حادث ــه هم ک
ــاد مســکن  ــای بنی ــن پروژه ه ــروز، بزرگ تری ــت: ام ــش گف تاب
در۲۳ اســتان کشــور در جریــان بــوده و فقــط اعتبــار تخصیصــی 

بــرای ســیل، ۹ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
ــوان  ــور می ت ــات کش ــا امکان ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
۲۰۰ هــزار مســکن روســتایی را مقــاوم ســازی کــرد، اظهــار کــرد: 
بــا مقــاوم ســازی۲۰۰ هــزار واحــد، کمبــود مســکن روســتایی را 

ــم. ــش می دهی ــال ۱۴۰۵ پوش ــا س ت

صنعتگران ایرانی 6 برابر کشورهای پیشرفته مالیات می دهند

استاندار آذربایجان شرقی:

تمامی انبارها پر است

تسهیالت بانکی زلزله زدگان از فردا قابل پرداخت است

جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  معــاون 
دادگســتری آذربایجان غربــی گفــت: قضــات 
ــزار و  ــج ه ــرای پن ــدای امســال ب اســتان از ابت
ــدان صــادر  ــن زن ۶۷۲ مجــرم، احــکام جایگزی

ــد.  کردن
بــه گــزارش ایرنــا، مرتضــی حاتمــی افــزود: 
پنــج هــزار و ۶۱ مــورد از ایــن تعــداد مربــوط  
بــه بخــش جــزای نقــدی اســت کــه ایــن رقــم 
در مــدت مشــابه ســال قبــل یک هــزار و ۲۹۸ 

مــورد بــود.
بــه  الــزام  بخــش  اضافــه کــرد: در  وی 
حکــم   ۲۳۲ رایــگان  عمومــی  خدمــات 
ــم  ــن رق ــه ای ــن صــادر شــده اســت ک جایگزی
در مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۵۸ مــورد بــود.

ــش  ــار در بخ ــن آم ــا ای ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــدت  ــه م ــبت ب ــس نس ــن حب ــکام جایگزی اح
مشــابه ســال قبــل ۲۸۴ درصــد رشــد را شــاهد 

هســتیم.
جمعیــت  کاهــش  داشــت:  اظهــار  وی 
کیفــری از جملــه اهــداف قــوه قضاییــه در 
راســتای اجــرای احــکام جایگزیــن حبــس 

ــت. اس
ــوم  ــس و محک ــن حب ــای جایگزی مجازات ه
ــه  ــام المنفع ــات ع ــه خدم ــان ب ــردن مجرم ک

ــازات  ــد مج ــون جدی ــتاورد قان ــن دس مهمتری
ــت. ــال ۱۳۹۲ اس ــوب س ــامی مص اس

قانــون مجــازات  اســاس مــاده ۶۶  بــر 
کــه  عمــدی  جرائــم  »مرتکبــان  اســامی 
ــا  ــا ۹۱ روز ت ــی آنه ــازات قانون ــر مج حداکث
۶ مــاه حبــس اســت، بــه جــای حبــس، 
محکــوم  حبــس  جایگزیــن  مجــازات  بــه 
ــررات  ــن مق ــتفاده از ای ــه اس ــوند.« البت می ش
اســت کــه  بــرای مجرمــان و محکومانــی 
ســابقه  از  یــا  نداشــته اند  کیفــری  ســابقه 

کیفــری شــان بیشــتر از ۵ ســال گذشــته 
ــد.  باش

آییــن نامــه اجرایــی مــاده ۷۹ قانــون 
مجــازات اســامی در شــهریور ۱۳۹۳ بــه 
ــر اســاس  تصویــب هیــات وزیــران رســید و ب
مــاده ۲ آن، خدمــات عمومــی رایــگان در 
ــی  ــتی، فن ــی، بهداش ــور آموزش ــته ام ۶ دس
ــاورزی  ــری و کش ــی، کارگ ــه ای، خدمات حرف
از  کــدام  هــر  کــه  شــد  بنــدی  تقســیم 
ــامل  ــورد را ش ــن م ــا چندی ــته ه ــن دس ای

. ند می شــو
آزادی مشــروط دســت قضــات را در برخــی 
ــل  ــه مخ ــی ک ــت و جرایم ــم اهمی ــم ک جرای
ــن  ــا ای ــد ت ــاز می کن ــت کشــور نیســت، ب امنی
دســته از متهمــان بــه جــای رفتــن بــه زنــدان 
ــد  ــت بن ــا دس ــگان ی ــی رای ــات عموم از خدم

ــد. ــتفاده کنن ــی اس الکترونیک
تــا پیــش از ایــن، فقــط بــر اســاس مــاده ۱۷ 
قانــون مجــازات اســامی ســابق)مصوب ۱۳۷۰( 
عنــوان  بــه  را  متهــم  می توانســت  قاضــی 
مجــازات بازدارنــده بــه جــزای نقــدی، تعطیــل 
محــل کســب، لغــو پروانــه و محرومیــت از 
حقــوق اجتماعــی و اقامــت در نقطــه یــا نقــاط 
ــاط  ــا نق ــه ی ــت در نقط ــع از اقام ــن و من معی
ــن  ــا ای معیــن و ماننــد آنهــا محکــوم کنــد، ام
مــاده هرگــز نتوانســت بــه یــک رویــه قضایــی 
واحــد منجــر شــود و فقــط در مــوارد خاصــی، 
ــه  ــکار را ب ــان بزه ــی نوجوان ــات در احکام قض
ــوم  ــرآن محک ــری ق ــا فراگی کاشــت درخــت ی

می کردنــد.
ــد،  ــون جدی ــر قان ــرای جدی ت ــا اج ــا ب ام
احــکام  صــدور  بــرای  جدیــدی  فضــای 
جایگزیــن حبــس و کاهــش جمعیــت زندانیــان 

کیفــری پیــش روی قضــات قــرار گرفــت.

معاون دادگستری:

56۰۰ حکم جایگزین حبس در آذربایجان غربی صادر شد

برخورد پلیس با یادگاری نویسی بر آثار تاریخی 

آسیب رســاندن بــه آثــار و بناهــای تاریخــی موضــوع جدیــدی نیســت 
ــک  ــه ی ــب و آسیب رســیدن ب ــی ازتخری ــار خبرهای ــت یکب ــد وق و هرچن
ــه چشــم  ــا آنچــه کــه بســیار ب ــان ام ــن می ــا منتشــر می شــود، در ای بن
می خــورد یــادگاری نویســی روی آثــار و بناهــای تاریخــی اســت، 
ــا آن خبــر  موضوعــی کــه رییــس پلیــس پیشــگیری ناجــا از برخــورد ب
ــه  ــرض ب ــب و تع ــه تخری ــه هرگون داده و از شــهروندان هــم خواســته ک
ــد.  ــزارش کنن ــی ۱۱۰ گ ــای پلیس ــز فوریت ه ــه مرک ــی را ب ــار تاریخ آث
بــه گــزارش ایســنا، ســردار محمــد شــرفی در مــورد اینکــه آیــا پلیــس 
ــادگاری و  ــتن ی ــز نوش ــی و نی ــار تاریخ ــب آث ــد تخری ــواردی مانن در م
ــفه  ــن فلس ــی تری ــت:  اصل ــد گف ــار ورود می کن ــن آث ــه ای ــیب زدن ب آس
ــراث فرهنگــی حفاظــت  ــگان حفاظــت می وجــودی حضــور و فعالیــت ی
ــگان و  ــن ی ــار و میــراث فرهنگــی گذشــتگان ماســت و مامــوران ای از آث
مامــوران پلیــس صددرصــد بــا چنیــن مــواردی برخــورد خواهنــد کــرد.

ــی  ــه داد:  در هرجای ــی ادام ــروی انتظام رییــس پلیــس پیشــگیری نی
ــوع  ــر ن ــورد ه ــند، م ــا دارای س ــده ی ــار تاریخــی نشــان ش ــراث و آث می
تعــرض،  تخریــب و دســت درازی از تخریــب و ســرقت گرفتــه تــا نــگارش 
ــراث فرهنگــی  ــگان حفاظــت می ــرد، ی ــرار بگی ــده کاری ق ــادگاری و کن ی
موظــف بــه برخــورد بــا آن بــوده و حتمــا بــا آن برخــورد خواهــد کــرد.

شــرفی در مــورد اینکــه آیــا مــردم می تواننــد چنیــن مــواردی را بــه 
پلیــس گــزارش کننــد نیــز گفــت: مــا از مــردم می خواهیــم کــه اگــر بــا 
هرگونــه تخریــب، تعــرض و دســت درازی و ... بــه آثــار تاریخــی مواجــه 
شــدند موضــوع را از طریــق تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ 
بــه مــا گــزارش کننــد تــا نســبت بــه برخــورد بــا متخلفــان اقــدام شــود.

وی در مــورد برخــورد بــا قاچــاق اشــیای عتیقــه نیــز گفــت: در ایــن 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــگیری و مام ــس پیش ــوران پلی ــز مام ــه نی زمین
ــا  ــون ب ــل توجهــی را انجــام داده و تاکن ــات قاب پلیــس پیشــگیری اقدام
مــوارد متعــددی از قاچــاق ایــن آثــار و نیــز کاهبــرداری در ایــن حــوزه 

ــد. ــورد کرده ان برخ
بــه گفتــه رییــس پلیــس پیشــگیری ناجــا مرکــز فوریت هــای پلیســی 
۱۱۰ عــاوه بــر اینکــه بــا کانتری هــا و مراکــز پلیــس در ارتبــاط 
اســت، دارای ارتبــاط بــا یــگان حفاظــت نیــز بــوده و در صــورت تمــاس 
شــهروندان موضوعــات مرتبــط بــه آنــان نیــز اطــاع رســانی خواهــد شــد.
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گمج کباب

مواد الزم:
گوشت خورشتی                              ۵۰۰ گرم
سبزی چوچاق                                     ۱ پیمانه
گردو آسیاب شده                             ۱۲۰ گرم
آب انار                                         ۱ پیمانه
رب انار                                ۴ قاشق غذاخوری
پیـاز                                         ۲ عـدد
آب                                       ۱ پیمانـه
روغن مایع                                به میزان الزم
نمک و فلفل سیاه                       به میزان الزم

بـا گمج کبـاب گیانی آشـنا هسـتین؟ تـا حاال 
امتحانـش کردیـن؟ گمـج کبـاب گیـان یـه غذای 
خـوش طعـم و سـالمه کـه در گمـج تهیـه میشـه. 
حـاال گمـج چی هسـت؟ گمـج بـه یک نـوع ظرف 
سـفالی گفتـه میشـه کـه غـذا رو خیلـی آروم مـی 
پـزه و طعمـی عالـی بهـش میـده. غذاهایـی مثـل 
خورشـت فسـنجون یـا باقـا قاتـق هـم وقتـی بـا 
گمـج تهیه میشـن طعمشـون بی نظیر میشـه. اگه 
کبـاب تـرش گیـان رو تسـت کـرده باشـین بایـد 
بگـم کـه ایـن غـذا هم تـا حدود شـبیه اون هسـت 
فقـط بـا این تفـاوت کـه در گمج تهیه میشـه. خب 
طبیعیـه که همه ی شـما به گمج و ظروف سـفالی 
دسترسـی نداشـته باشـین. امـا حیفـه کـه از ایـن 
خوشـمزگی این غذا اسـتفاده نبرین. پس پیشـنهاد 
مـی کنـم ایـن غـذا رو بـا قابلمـه ی معمولـی تهیه 
کنین. درسـته به خوبـی نوع محلی اون نمیشـه اما 

بـازم خـودش خیلـی می چسـبه.

طرز تهیه گمج کباب 
مرحلـه اول: بـرای تهیـه یـه گمج کبـاب اصیل 
ابتـدا بایـد گوشـت گوسـفندی یا گوسـاله ای را به 
قطعـات کوچک خـرد کنیـد. قطعات گوشـت باید 
بـه انـدازه ای باشـد کـه معمـوال به عنوان گوشـت 
خورشـتی یـا کبـاب چنجه اسـتفاده می شـود. نه 

خیلـی درشـت و نه خیلـی ریز.
ــا  ــرده و ی ــرد ک ــز خ ــاز را ری ــه دوم: پی مرحل
ــاز را  ــا مقــداری روغــن پی ــده کنیــد. ســپس ب رن
تفــت دهیــد تــا طایــی رنــگ شــود. حــاال کمــی 
زردچوبــه و بــه میــزان دلخــواه فلفــل ســیاه 

ــد. ــت دهی ــاز تف ــا پی ــد و ب ــه کنی اضاف
مرحلـه سـوم: وقتـی پیـاز طایـی رنـگ شـد، 
گوشـت را بـه آن اضافـه کنیـد. تکـه های گوشـت 
را بـه قـدری تفـت دهیـد کـه تغییـر رنـگ داده و 

تقریبـا تمـام آب گوشـت کشـیده شـود.
 مرحلـه چهـارم: در ایـن مرحلـه از تهیـه گمج 
کبـاب رشـت بایـد سـبزی را اضافـه کنید. سـبزی 
محلـی و مخصـوص این غـذا چوچاق اسـت. اما در 
صورتـی که بـه این سـبزی خوش عطر دسترسـی 
نداریـد، میتوانیـد از مخلـوط تره، گشـنیز، ترخون 
و جعفـری یـا هـر سـبزی معطـر دلخـواه دیگـر 
اسـتفاده کنیـد. حـاال سـبزی را بـا گوشـت خوب 

تفـت داده و مخلـوط کنیـد.
 مرحلـه پنجـم: گـردوی آسـیاب شـده را در 
قابلمـه بریزیـد و خـوب با گوشـت هـا بهـم بزنید. 
حـاال بایـد آب انـار، رب انار و نمـک را اضافه کنید. 
میتوانیـد دو  تمایـل  ایـن مرحلـه در صـورت  در 
قاشـق غذاخـوری رب گوجـه فرنگـی هم بـه مواد 

درون قابلمـه بیفزاییـد.
مرحلـه ششـم: یـک یـا دو پیمانـه آب )بسـته 
بـه غلظـت غـذا( در قابلمـه بریزیـد و درب آن را 
روی  و  آرامـی  بـه  غـذا  دهیـد  اجـازه  بگذاریـد. 
حـرارت مایـم بپـزد. وقتـی آب غـذا کـم و کاما 
غلیـظ شـد، گمـج کبـاب شـمالی روغـن انداختـه 
و آمـاده ی سـرو مـی شـود. آن را در ظـرف سـرو 
بریزیـد و بـه همـراه پلـو یـا برنـج کتـه و گوجـه 

فرنگـی کبابـی نـوش جـان کنیـد.
  

نکات کلیدی تهیه گمج کباب
 در صورتـی کـه تهیـه آب انـار برایتان مشـکل 
اسـت میتوانیـد آب انار را از دسـتور حـذف کرده و 
بـه همان مقـدار رب انـار اضافـه و جایگزین کنید. 
هـم چنیـن به جـای آب انـار میتوانید انار سـاییده 

شـده هـم در گمـج کباب رشـتی بریزید.
 در مرحله آخر اگر احسـاس کردید چاشـنی غذا 
کـم اسـت میتوانیـد آن را اضافه کـرده و کمی مدت 
زمـان پخت غـذا را افزایش دهید تا بیشـتر جابیفتد.

 میـزان ترشـی غذا به این بسـتگی دارد که آب 
انـار یـا رب انـار شـما چـه قـدر تـرش باشـد. پس 
در انتخـاب نـوع و میـزان آن بـا توجـه بـه ذائقـه 

خودتـان تصمیـم بگیرید.
بـه  خوشـمزه  غـذای  ایـن  تهیـه  دوم  روش   
ایـن صـورت اسـت کـه ابتدا گوشـت، سـبزی، رب 
انـار، پیـاز و گـردوی چـرخ شـده، نمـک و فلفـل 
را در یـک کاسـه ی بـزرگ بریزیـد. روی کاسـه را 
بـا پاسـتیک یـا سـلفون بپوشـانید و بـه مـدت ۴ 
الـی ۵ سـاعت در یخچـال قـرار دهید تـا طعم این 
مـواد به خـورد هم برود. سـپس مـواد را در قابلمه 
ریختـه و روی حـرارت بگذاریـد تـا بپـزد. در ایـن 
روش نیـازی بـه اضافـه کـردن آب نیسـت. چـون 

پیـاز آب می انـدازد.
 گمـج کبـاب بـا چوچـاق و گـردوی آسـیاب 
شـده کـه در گمـج تهیـه مـی شـود طعمـی عالی 
گـردو  و  چوچـاق  بـه  کـه  صورتـی  در  امـا  دارد. 
دسترسـی نداشـتید میتوانیـد با حذف ایـن مواد و 
مقـداری تفـاوت در دسـتور، باز هـم از گمج کباب 

بـدون گـردو و چوچـاق لـذت ببریـد.
 در روش تهیـه اصلـی ایـن غـذا از گلپر اسـتفاده 
می شـود. شـما هم در صورت تمایـل میتوانید نصف 

قاشـق چایخـوری گلپر بـه این غذا اضافـه کنید.
منبع: ایران کوک

آخرین وضعیت بودجه 
سال ۹۹ آموزش و پرورش

ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــع وزارت آم ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
اشــاره بــه طــی مراحــل تدویــن کلیــات الیحــه بودجــه ۹۹ گفــت: هنــوز 
ــهم  ــا س ــم ت ــاش می کنی ــده؛ ت ــی نش ــه نهای ــارات بودج ــات اعتب کلی
آمــوزش و پــرورش در بودجــه یــک ســهم واقعــی و مبتنــی بــر نیازهــای 

ــه باشــد.  ایــن وزارتخان
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــن، در پاس ــار ترکم ــی الهی ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
دربــاره مصوبــات و خروجی هــای جلســه اخیــر رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه بــا ســازمان نوســازی مــدارس و معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه 
منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش  اظهــار کــرد: ایــن جلســه بــه منظــور 
ارائــه اطاعــات مــورد نظــر بــرای تنظیــم بودجــه ســال ۹۹ برگــزار شــد.

وی افــزود: در ایــن جلســه نیازهــا و تکالیــف قانونــی کــه داریــم و بایــد 
ــه آن توجــه شــود را بیــان کردیــم. طــرح موضــوع شــده و  در بودجــه ب
رایزنی هــای مــا بــا معاونــت علمــی و فرهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه 

بــه صــورت مســتمر و روزانــه ادامــه دارد.
ــا  معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش ب
ــرورش در بودجــه  ــا ســهم آمــوزش و پ ــم ت ــان اینکــه تــاش می کنی بی
یــک ســهم واقعــی و مبتنــی بــر نیازهــای ایــن وزارتخانــه باشــد گفــت: 
هنــوز کلیــات اعتبــارات بودجــه نهایــی نشــده و بــا توجــه بــه متغیرهــای 
ــه  ــر اســت. رشــد معمــول بودجــه وزارتخان کان اقتصــاد در حــال تغیی
بــرای ســال آینــده بــه درد مــا نمی خــورد و بایــد رشــد، مبتنــی بــر نیــاز 
باشــد. مــا ردیف هــای اصلــی کــه بایــد رشــد مبتنــی بــر نیــاز بگیرنــد را 

ــم. ــه کرده ای ــا همــه مســتندات و توجیهــات ارائ ب
وی همچنیــن دربــاره توزیــع شــیر در مــدارس گفــت کــه یــک اعتبــار 
ــه ۱۰۰  ــده ک ــده ش ــه دی ــیر در بودج ــرای ش ــی ب ــارد  تومان ۲۰۰ میلی
میلیــارد تومــان آن ابــاغ شــده اســت. اولویت گذاری هایــی بــرای تامیــن 
ــه ای در  ــاخص های تغذی ــث ش ــه از حی ــتان ک ــام و هشــت اس ــیر انج ش
ــد و  وضعیــت نامناســب تری قــرار داشــتند مشــمول طــرح قــرار گرفته ان

تــا ۲۵ نوبــت شــیر در ایــن مناطــق توزیــع خواهــد شــد.
ــه شــرط تخصیــص اعتبــار اباغــی، از نیمــه آذرمــاه  الهیــار افــزود: ب
توزیــع شــیر در میــان دانــش آمــوزان ایــن هشــت اســتان انجــام خواهــد 

شــد.

آغاز عملیات اجرایی رتبه بندی معلمان
 از هفته آینده 

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: عملیــات اجرایــی طــرح رتبه بنــدی 
ــاز می شــود.  ــده آغ ــه آین معلمــان از هفت

بــه گــزارش فــارس، محســن حاجی میرزایــی وزیــر آمــوزش و 
پــرورش در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت: در اجــرای وعــده 
ــه  ــان ب ــدی معلم ــرح رتبه بن ــودم ط ــه داده ب ــی ک ــور و قول رئیس جمه

ــید. ــت رس ــأت دول ــب هی تصوی
ــاز  ــده آغ ــه آین ــی آن از هفت ــات اجرای ــه داد: ان شــاءهلل عملی وی ادام
شــده و امتیازهــای جدیــد از ابتــدای مهــر بــرای همــه معلمــان محاســبه، 

اعمــال و پرداخــت خواهــد شــد.
ــدی  ــام رتبه بن ــران، نظ ــأت وزی ــته هی ــارس، روز گذش ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــان ب ــوق فرهنگی ــت حق ــام پرداخ ــتقرار نظ ــدف اس ــا ه ــان را ب معلم

ــرد. ــب ک ــه تصوی ــتگی و تجرب ــت، شایس ــاس صاحی اس
براســاس ایــن مصوبــه، معلمــان در پنــج رتبــه، طبقه بنــدی می شــوند 
و عوامــل امتیــاز آور بــرای ارتقــای رتبــه بــر مبنــای تحصیــات- مهــارت 
ــوط  ــه مرب و توانایــی هــا، دوره هــای آموزشــی، ســنوات خدمــت و تجرب
ــرای  ــارد ب ــزار میلی ــغ ۲۰ ه ــن مبل ــت همچنی ــود؛ دول ــبه می ش محاس

اجــرای ایــن طــرح تخصیــص داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی:
آذربایجان ظرفیت باالیی

 در اجرای برنامه های فاخر فرهنگی دارد
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی آذربایجــان شــرقی گفــت: اســتقبال 
گســترده مــردم از نمایشــگاه هــای کتــاب و مطبوعــات نشــان از ظرفیــت 

ــرای اجــرای برنامه هــای فاخــر فرهنگــی دارد.  ــاالی اســتان ب ب
بــه گــزارش ایســنا، محمــد محمدپــور در هفتــاد و هشــتمین جلســه 
ــن  ــزاری هفدهمی ــرد: برگ ــار ک ــتان، اظه ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ش
ــات  ــن نمایشــگاه مطبوع ــز و دهمی ــاب تبری ــی کت ــن الملل نمایشــگاه بی

ــود. ــا موفقیــت همــراه ب ــه اذعــان کارشناســان ب اســتان ب
ــران  ــس از ته ــز پ ــاب تبری ــگاه کت ــه نمایش ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود،  ــناخته می ش ــور ش ــاب کش ــگاه کت ــن نمایش ــن و مهم تری بزرگتری
ــتقبال  ــا اس ــاله ب ــه س ــز هم ــاب تبری ــگاه کت ــرد: نمایش ــان ک خاطرنش

ــت. ــراه اس ــور هم ــرب کش ــمال غ ــای ش ــتان ه ــردم اس ــترده م گس
ــک  ــال ی ــات امس ــاب و مطبوع ــگاه کت ــه نمایش ــان این ک ــا بی وی ب
ــزود: امســال حــدود  ــوده اســت، اف ــب مــردم ب حماســه ِ فرهنگــی از جان
یــک میلیــون نفــر از ایــن دو نمایشــگاه بازدیــد کردنــد کــه در نــوع خــود 

ــت. ــر اس کم نظی
ــم  ــت و نی ــروش هش ــه ف ــتان ب ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــر ش دبی
میلیــارد تومانــی کتــاب در نمایشــگاه کتــاب ســال پیــش اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن رقــم در هفدهمیــن نمایشــگاه کتــاب تبریــز بــه ۱۲میلیــارد 

ــرد. ــدا ک ــش پی ــان افزای ــون توم و ۸۵۰ میلی
ــا بیــان این کــه بیــش از ۵۰ برنامــه شــاخص فرهنگــی، هنــری  وی ب
و رســانه ای همزمــان بــا هفدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تبریــز 
ــتقبال  ــزود: اس ــد، اف ــرا ش ــتان اج ــات اس ــگاه مطبوع ــن نمایش و دهمی
ــرای  ــاالی اســتان ب ــداد نشــان از ظرفیــت ب ــن روی گســترده مــردم از ای

ــت. ــی اس ــر فرهنگ ــای فاخ ــرای برنامه ه اج
و  خبرگزاری هـا  مطبوعـات،  نمایشـگاه  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پایگاه هـای خبـری اسـتان امسـال بر خاف دوره های گذشـته بـا خاقیت 
و ابتـکار عمـل ویـژه ای اجرایی شـد، افـزود: این نمایشـگاه بـه همت خانه 
مطبوعـات اسـتان و همـکاری دیگـر تشـکل های رسـانه ای اجرایـی شـد.

ــری از  ــش دیگ ــتان در بخ ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ســخنانش، خواســتار توجــه و بهره منــدی از راهکارهــای فرهنگــی و 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــات رهب ــق مطالب ــتای تحق ــری در راس هن
ــای  ــت ه ــدی از ظرفی ــت: بهره من ــد و گف ــاب ش ــه گام دوم انق و بیانی

ــت. ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــی ام ــود فرهنگ موج
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی اســتان،  ــگ عموم ــاد و هشــتمین جلســه شــورای فرهن اســتان، هفت
بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا در کتابخانــه مرکــزی تبریــز برگــزار شــد.

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای 
ــت  ــی و اینترن ــت جهان ــت: اینترن ــامی گف اس
ــد؛  ــی دارن ــک کارکردهــای متفاوت ــی هــر ی مل
ــران  ــرای کارب ــی ب ــت مل ــت اینترن ــر امنی اگ
از آن  بــدون شــک مــردم  تضمیــن شــود 

ــرد.  ــد ک ــتفاده خواهن اس
بـه گـزارش خانه ملـت، غامعلـی جعفرزاده 
اینترنـت ملـی  ایمن آبـادی در مـورد عملکـرد 
گفـت: زندگـی امـروز مـردم بـا فضـای مجازی 
گـره خـورده اسـت بطوریکـه میـزان اسـتفاده 
مردم از اینترنت در کشـور بسـیار باالسـت و در 
سـال های اخیـر اینترنـت بـه گونه ای بـا زندگی 
مـردم عجیـن شـده کـه حـاال بسـیاری از افراد 
ترجیـح می دهنـد بـه جـای مراجعـه حضـوری 
بـه فروشـگاه ها از فروشـگاه های اینترنتی خرید 
کننـد و یـا مجـازی سـرکاس حضـور داشـته 
باشـند و حتـی اینترنتی تاکسـی  سـوار شـوند.

 نماینـده مـردم رشـت در مجلـس شـورای 
گذشـته  هفتـه  اتفاقـات  بـا  افـزود:  اسـامی 
»اینترنـت ملـی« آزمـون و خطایـش را پس داد 
و در بخش هایـی ایـن شـبکه موفـق و سـربلند 
بیـرون آمـد، امـا بخش هـای دیگـری از فضـای 

مجـازی همچـون موتور هـای جسـت وجوگر یـا 
شـبکه های اجتماعـی سـرافکنده بـود، بـا تمـام 
ایـن  امـا و اگرهـا  آمار و ارقـام مختلفـی درباره 
ضـرر و زیان ناشـی از قطع اینترنت در بسـیاری 

از مشـاغل بـه عینـه رویت شـد .

اطالعات ملی نباید در قالب اینترنت 
بین المللی به چرخش درآید

اینترنــت  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
جهانــی و اینترنــت ملــی هــر یــک کارکردهــای 

خودشــان را دارنــد؛ اگــر امنیــت اینترنــت 
ــدون  ــود ب ــن ش ــران تضمی ــرای کارب ــی ب مل
ــرد؛  ــد ک ــتفاده خواهن ــردم از آن اس ــک م ش
ــن،  ــون ژاپ ــا همچ ــورهای دنی ــیاری از کش بس
روســیه  و  اســترالیا  کره جنوبــی،  آلمــان، 
جهانــی  اینترنــت  بــه  را  وابستگی شــان 
ــتفاده  ــی اس ــت مل ــد و از اینترن ــع کرده ان قط
می کننــد؛ پــس اینــکار نشــدنی نیســت .

کـرد:  تاکیـد  ایمن آبـادی  جعفـرزاده   
اینترنـت  توسـط  نبایـد  را  کارهـا  از  بسـیاری 

کارهایـی  جملـه  از  دهیـم  انجـام  بین المللـی 
دولتـی. اطاعـات حاکمیـت و ملـی نبایـد در 
پیـدا  چرخـش  بین المللـی  اینترنـت  قالـب 
کننـد در ایـن میـان آنچـه مسـئله سـاز اسـت 
زیرسـاخت هـای اینترنت ملی اسـت؛ متاسـفانه  
زیرسـاخت های اینترنـت ملـی بسـیار ضعیـف و 
در عیـن حـال  پهنـای خدمات دهی آن بسـیار 
کنـد اسـت؛ ایـن عامـل اصلـی در کنـار ناامنی 
ایـن شـبکه داخلـی باعـث بـی رغبتی مـردم به 

اسـتفاده از آن شـده اسـت.

زیرساخت های ضعیف اینترنت داخلی
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
محاســبات مجلــس گفــت: بایــد اطمینــان 
امنیــت داخلــی شــبکه اینترنــت ملــی از طــرف 
ــی  ــبکه های اجتماع ــران ش ــه کارب مســئوالن ب
ــی داده  ــت داخل ــدگان اینترن ــتفاده کنن و اس
شــود، متاســفانه در اتفاقــات اخیــر اکثریــت بــا 
مشــکل قطعــی اینترنــت مواجــه شــده بودنــد 
بــه دالیلــی همچــون زیرســاخت هــای  ضعیــف 
نتوانســتند آن را جایگزیــن اینترنــت بیــن 

ــد. ــی کنن الملل

تحمــل  بــه  نســبت  هتلــداران  برخــی 
خســارت ناشــی از قطــع اینترنــت در یــک 
هفتــه گذشــته معتــرض شــده اند. رییــس 
ــال  ــد: در ح ــران می گوی ــداران ای ــه هتل جامع
بررســی میــزان خســارت واردشــده بــه صنعــت 
مبــادی  از  آن  و جبــران  هتلــداری کشــور 

ــتیم.  ــمی هس رس
ــزه زاده  ــید حم ــنا، جمش ــزارش ایس ــه گ ب
ــزان  ــرآورد می ــی و ب ــه بررس ــرد ک ــاره ک اش
ــت  ــی اینترن ــده از قطع ــی واردش ــارت مال خس
در یــک هفتــه گذشــته، درحــال انجــام اســت 
و در ادامــه اظهــار کــرد: پی گیریــم در صــورت 
ــارت  ــمی خس ــای رس ــع و راه ه ــکان از مناب ام
ــران  ــداری را جب ــت هتل ــه صنع ــده ب وارد ش

ــم. کنی
او یــادآور شــد: هتــل در شــرایط اقتصــادی 
حاضــر کاالیــی گــران در ایــران محســوب 
می شــود کــه در دســترس طیــف گســترده ای 

از مــردم نیــز قــرار نــدارد. پی گیریــم از طریــق 
مجلــس بــا تصویــب طرح هایــی همچــون 
ارزش  بــر  مالیــات  صددرصــدی  معافیــت 
ــن  ــن کاال را در بی ــد ای ــدرت خری ــزوده، ق اف

ــم. ــش دهی ــردم افزای م

رییــس جامعــه هتلــداران اظهــار کــرد: 
ــیون  ــز کمیس ــون روی می ــرح هم اکن ــن ط ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــس اس ــادی مجل اقتص
ــده  ــل مان ــور معط ــده در کش ــرایط پیش آم ش
اســت و مــا امیدواریــم بــا تصویــب ایــن طــرح، 

نــرخ هتل هــا مقــرون  بــه صرفه تــر شــود.
ــا  ــد هتل ه ــرخ جدی ــاره ن ــن درب او همچی
کــه مهرمــاه هــر ســال بــا نظــر وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی تعییــن 
نــرخ  افزایــش  میانگیــن  گفــت:  می شــود، 
ــد  ــده ۱۵ درص ــال آین ــک س ــرای ی ــا ب هتل ه
تعییــن شــده اســت. ایــن درصــد کــه بســته بــه 
میــزان مســافرپذیری و اســتاندارد هتــل در هــر 
اســتان متغیــر اســت، از مهرمــاه امســال اجــرا 
ــر  ــال ۱۳۹۹ معتب ــاه س ــا مهرم ــه ت ــده ک ش
ــوروز  ــات ن ــرای تعطی ــرار نیســت ب اســت و ق
همزمــان بــا آغــاز ســال جدیــد نرخ هــای 
ــورت  ــی ص ــا افزایش ــود ی ــام ش ــری اع دیگ

ــرد. گی
حمــزه زاده تاکیــد کــرد: ایــن افزایــش 
نــرخ پیــش از اصــاح نــرخ بنزیــن و یــا قطــع 
شــدن اینترنــت تعییــن شــده بــود و ارتباطــی 
ــق روال  ــا طب ــدارد. هتل ه ــائل ن ــن مس ــه ای ب
ــرخ را  ــن ن ــال ای ــر س ــاه ه ــوم در مهرم مرس
ــا نظــر کارشناســان وزارت میــراث فرهنگــی،  ب
ــه  ــا توجــه ب ــع دســتی و ب گردشــگری و صنای

ــد. ــن می کنن ــورم تعیی ــاخص ت ش

رئیــس دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اعمــال ســهمیه های مختلــف 
ــا  ــز را ب ــن مراک ــگاه ها ای ــه دانش ــرای ورود ب ب
مشــکل مواجــه کــرده اســت، گفــت: از الیحــه 
ــواع ســهمیه ها  ــت در حــوزه ســاماندهی ان دول
ــه دانشــگاه ها حمایــت می کنیــم.  ــرای ورود ب ب
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر حســـین 
مطلـــب،  ایـــن  بیـــان  ضمـــن  ســـلیمی 
بـــر ضـــرورت ســـاماندهی ســـهمیه ها در 
اشـــاره  دانشـــگاه ها  ورودی  آزمون هـــای 
ــه در  ــی کـ ــی از مباحثـ ــزود: یکـ ــرد و افـ کـ
ـــک  ـــطح ی ـــگاه های س ـــای دانش ـــت روس نشس
داشـــتیم بررســـی نظـــام جدیـــد ســـنجش و 
پذیـــرش بـــود کـــه خوشـــبختانه دولـــت بـــا 
ـــی  ـــاب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــری ش همفک
و مراجـــع مختلـــف یـــک الیحـــه بســـیار 
ــه در آن  ــت کـ ــرده اسـ ــه کـ ــی را تهیـ خوبـ
ســـهمیه های مختلـــف ورود بـــه دانشـــگاه ها 

ــد. ــد شـ ــاماندهی خواهـ سـ
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه دانشــگاه ها 
ســهمیه های  وجــود  از  فعلــی  شــرایط  در 

ــده  ــای پیچی ــا فرمول ه ــاوت و ب ــوع و متف متن
رنــج می برنــد، تاکیــد کــرد: اعمــال ایــن 
علمــی  ســطح  اســت  ممکــن  ســهمیه ها 
دانشــگاه ها را خدشــه دار کــرده و موجــب 
شــود کــه برخــی از اســتعدادهای برتــر امــکان 
ــیار  ــه بس ــی دان  الیح ــر روی صندل ــور ب حض
مناســب اســت و بــه  نوعــی ســهمیه های ورود 
ــه  ــد ک ــی کن ــاماندهی م ــگاه ها را س ــه دانش ب

ــهمیه  ــی از س ــد کم ــز درص ــه ج ــت ب در نهای
ــد  ــذف خواه ــهمیه ها ح ــایر س ــران، س ایثارگ
ــد  ــهمیه ها ح ــرای س ــی ب ــه نوع ــا ب ــد و ی ش

ــود. ــی ش ــن م ــا تعیی نصاب ه
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ســلیمی  دکتــر 
ســهمیه های  اجــرای  پــی  در  دانشــگاه ها 
ــت:  ــده اند، گف ــه ش ــکل مواج ــا مش ــی ب فعل
ــته ها  ــی از رش ــد در برخ ــان می ده ــار نش آم

بــا اجــرای قانــون ســهمیه ها داوطلــب بــا 
ــه ۱۲۰  ــار رتب ــزار در کن ــدود ۸۰ ه ــه ح رتب
ــت اداره  ــن وضعی ــه ای آن رشــته می نشــیند ک
ــه  ــکل مواج ــا مش ــگاه ها را ب ــای دانش محیط ه

. می کنــد
عامــه  دانشــگاه  رئیــس  گفتــه  بــه 
طباطبایــی، در حــال حاضــر در مقاطــع مختلف 
کارشناســی ارشــد و دکتــری ســهمیه های 
ــف  ــگاه ها تعری ــه دانش ــرای ورود ب ــی ب مختلف
ــدی  ــور ج ــه ط ــگاه ها ب ــت و دانش ــده اس ش
ــرش  ــهمیه پذی ــاح س ــر و اص ــان تغیی خواه
ــگاه ها  ــای دانش ــتند و روس ــگاه ها هس در دانش
ــه  ــود را ارائ ــرات خ ــه نظ ــن زمین ــز در ای نی

ــد. دادن
ــه  ــرای ورود ب ــرد: ب ــد ک ــان تاکی وی در پای
ــخص  ــای مش ــل نصاب ه ــد حداق ــگاه بای دانش
ــه  ــا توجــه ب در همــه رشــته ها تعییــن شــود ب
ــا  ــه اجــرای برخــی ســهیمه ه ــه در زمین اینک
ناگزیــر هســتیم، تعییــن ایــن نصاب هــا از ورود 
افــرادی کــه شــرایط الزم بــرای ورود بــه رشــته 

ای را ندارنــد جلوگیــری میکنــد.

کاال  قاچــاق  از  جلوگیــری  راســتای  در 
بــا  فنــاور  شــرکت های  از  یکــی  محققــان 
پلمب هــای   RFID تگ هــای  از  اســتفاده 
ــه  ــه گفت ــه ب ــد ک ــه کردن ــمندی را عرض هوش
ــکان  ــه ام ــر آنک ــاوه ب ــا ع ــن پلمب ه ــا ای آنه
فراهــم  اپراتــور  بــرای  را  خــودرو  ردیابــی 
ــروج کاال  ــد ورود و خ ــت رص ــد، از قابلی می کن

ــت.  ــوردار اس ــز برخ ــار نی از انب
جماعــت،  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــنمند  ــای هوش ــد پلمب ه ــرح، تولی ــری ط مج
بــه منظــور جلوگیــری از قاچــاق کاال را از 
ــر  ــده ذک ــد ش ــان تولی ــش بنی ــوالت دان محص
کــرد و گفــت: ایــن پلمب هــای  تولیــد شــده، 
کانتینــری  مصــرف  بــار  یــک  پلمب هــای 
 RFID هســتند کــه بــا اضافــه کــردن فنــاوری

ــده اند. ــد ش ــمند تولی ــورت هوش ــه ص ب
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای فنــاوری 
 Radio( »ســامانه شناســایی امــواج رادیویــی«
 RFID یــا )Frequency Identification
توضیــح داد: ســامانه شناســایی امــواج رادیویــی 
دیــد  غیــر  و  بی ســیم  شناســایی  ســامانه 
ــادل داده هــا  ــه تب ــادر ب مســتقیم اســت کــه ق

بــه وســیله برقــرار اطاعــات بیــن »تگ«هــای 
ــا  ــر روی کاال، کارت و ی ــده ب )Tag( نصــب ش

ــره اســت. خــودرو و غی
ــه  ــگ RFID ب ــر ت ــه داد: ه ــت ادام جماع
صــورت انحصــاری بــه یــک کاال، خــودرو، 
ــاد کپــی  شــخص و غیــره تعلــق دارد و ایج
ــر  ــکان پذی ــوان ام ــچ عن ــه هی ــگ ب ــرداری ت ب

ــت. نیس
ــا بیــان اینکــه پلمب| هــای  مجــری طــرح ب
ــار  ــک ب ــه صــورت ی ــد شــده ب هوشــمند تولی
ــا  ــن پلمب ه ــادآور شــد: از ای مصــرف اســت، ی
می تــوان بــرای تاییــد اصالــت پلمب هــای 
نصــب شــده بــه وســیله تگ هــای متصــل 
شــده روی پلمــب  در هــر زمــان و مــکان 
ــف از  ــازمان های مختل ــراد و س ــیله اف ــه وس ب
ــل  ــازمان حم ــرک، س ــای گم ــه اپراتوره جمل
ــا  ــارزه ب ــس راه، اداره مب ــاده ای، پلی ــل ج و نق
قاچــاق کاال و هــر شــخص و ارگان مــورد نظــر 
  )Reder( بــه شــرط داشــتن دســتگاه بازخــوان

ــرد. ــتفاده ک اس
ــد  ــای تولی ــارش پلمب ه وی شــمارش و انب
شــده را از دیگــر کاربردهــای ایــن پلمب هــای 

ــس از  ــد: پ ــادآور ش ــرد و ی ــام ب ــمند ن هوش
تولیــد پلمــب  بــه صــورت انبــوه نیــاز بــه 
انبــار کــردن آنهــا در جــای امــن و مــورد 
تاییــد ســازمان های کاربــر اســت. در ایــن 
ــک  ــک ت ــروج ت ــار ورود و خ ــد آم ــت بای حال
پلمب هــای تولیــد و خریــداری شــده بــه انبــار 
در یــک سیســتم ثبــت شــود و بــه دلیــل تعــدد 
بــاالی کاال، شــمارش آنهــا زمانبــر اســت ولــی 
ــا  ــر ب ــن ام ــاوری RFID ای ــتفاده از فن ــا اس ب
ســهولت و اطمینــان بیشــتری انجــام می شــود.

ورود  هنــگام  محقــق،  ایــن  گفتــه  بــه 
ــری  ــار در کس ــه انب ــا ب ــای کاال، پلمب ه پک ه
از ثانیــه تعــداد و حتــی نــام اختصاصــی آنها در 
سیســتم انبــارش و شــمارش ثبــت می شــود و 
همچنیــن بــه هنــگام خــروج کاال از انبــار نیــز 

ایــن قابلیــت مــورد اجــرا اســت.
ــن محصــول  ــا بیــان اینکــه از ای جماعــت ب
می تــوان بــرای ردیابــی خودروهایــی کــه ایــن 
پلمب هــا بــر روی آن نصــب شــده اســت، 
ــرل جــاده ای و  ــه داد: کنت ــرد، ادام اســتفاده ک
ــل  ــای حام ــد کانتینره ــت و آم ــیرهای رف مس
کاالی وارداتــی و صادراتــی از نظــر اســتراتژیکی 

بســیار بــا اهمیــت اســت و همیشــه ارگان هــای 
مختلــف از جملــه گمــرکات، پلیــس راه و اداره 
ــوع  ــن موض ــر ای ــاق کاال درگی ــا قاچ ــارزه ب مب
هســتند کــه بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری 

ــرد. ــرف ک ــاز را برط ــن نی ــوان ای می ت
مجــری طــرح بــا اشــاره بــه مکانیــزم 
عمــل ایــن پلمب هــا یــادآور شــد: هنــگام 
بــر  هوشــمند  مرز،پلمــب  از  کانتینــر  ورود 
روی آنهــا نصــب می شــود و پــس از ثبــت 
اطاعــات خــودرو، مالــک کاال، مشــخصات 
ــرک،  ــتقر در گم ــور مس ــوی اپرات ــده از س رانن
ــبز  ــیر س ــا »مس ــردد ی ــل ت ــاز قاب ــیر  مج مس
مقصــد  بــه  رســیدن  تــا   )Green Way(
ــن  ــود ضم ــف می ش ــده، تعری ــر رانن ــورد نظ م
آنکــه مســیرهای عبــوری تریلــر در مقصــد 
ــل  ــه قاب ــتماتیک و یکپارچ ــورت سیس ــه ص ب

ــت. ــی اس بررس
ــی را  ــی امنیت ــای کارتابل ــد کیف ه وی تولی
ــرد و  ــام ب ــن شــرکت ن از دیگــر محصــوالت ای
ــتفاده در  ــر اس ــاوه ب ــن محصــول ع ــت: ای گف
کانتینرهــا بــرای پرونده هــا و اســناد، انــواع 
و  کارتابــل  جانبــی،  حافظه هــای  و  هــارد 
همچنیــن CD و DVD قابــل اســتفاده اســت.

جماعــت همچنیــن از کیف هــای هوشــمند 
ــن  ــزود: ای ــر داد و اف ــی خب ــول بانک ــل پ حم
ــداره  ــت آن دوج ــا دارای GPS و برزن کیف ه
مقــاوم اســت و امــکان نصــب دو قفــل رمــزی 
یــا پلمــب بــرای امنیــت بیشــتر بــرای آن 

ــم شــده اســت. فراه

امنیت »اینترنت ملی« برای کاربران تضمین شود

رییس جامعه هتلداران ایران خبر داد:

گران شدن هتل ها و بررسی خسارت قطعی اینترنت

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی:

از الیحه ساماندهی سهمیه ها حمایت می کنیم

در راستای مقابله با قاچاق کاال ارائه شد

عرضه پلمب های هوشمند یکبارمصرف برای 
ردیابی کانتینرها و کاالهای انبار شده
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تست روانشناسی ازدواج :
 سواالت کلیدی که به شما می گوید 

ازدواج تان موفق است یا نه؟ 

ــر و پســری مهــم  ازدواج در زندگــی هــر دخت
ــی  ــه م ــم چنانچ ــما ه ــت. ش ــه اس ــن مرحل تری
خواهیــد بدانیــد کــه ازدواج تــان یــک ازدواج 
ــؤال  ــم ۱۵ س ــی کنی ــنهاد م ــت، پیش ــق اس موف

ــد. ــام دهی ــر را انج ــت زی تس

یک ازدواج موفق با 1۵ سؤال کلیدی
مــا  هــای  گیــری  تصمیــم  از  بســیاري 
سرنوشــت ســاز هســتند؛ رشــته تحصیلــی مــان، 
ــه  ــم، دوســتانی ک ــی کنی ــه انتخــاب م شــغلی ک
ــری  ــر ، همس ــم ت ــه مه ــم و از هم ــی گزینی برم
کــه مــی خواهیــم تمــام زندگــی و آینــده خــود را 

ــویم. ــریک ش ــا او ش ب
ــاط  ــد ارتبـ ــی گوینـ ــم مـ ــان هـ روان شناسـ
ــش  ــرا نقـ ــت زیـ ــت اسـ ــی دارای اهمیـ عاطفـ
ـــوع  ـــا دارد و ن ـــامتی م ـــده ای در س ـــن کنن تعیی
برخـــورد مـــا بـــا فشـــارهای عصبـــی و حتـــی 
ــی  ــرار مـ ــر قـ ــت تأثیـ ــراف را تحـ ــای اطـ دنیـ
ــا  ــه و بـ ــم صادقانـ ــی کنیـ ــفارش مـ ــد. سـ دهـ
جـــواب هـــای آری یـــا خیـــر بـــه هـــر ســـوال 

ــد:  ــواب بدهیـ جـ
۱- آیــا همســرتان از شــما انســان بهتــری 
ــن  ــرای وی ای ــم ب ــما ه ــا ش ــت؟ آی ــاخته اس س

ــد؟ ــته ای ــدم را برداش ق
 ۲- آیــا هــر دوی شــما در بیــان احساســاتتان 
بــه دیگــری، تکیــه کــردن بــه وی و کمــک 
خواســتن راحتیــد و مــی دانیــد کــه وی شــما را 

ــرد؟ ــد ک ــرک نخواه ت
ــا هــر دوی شــما، دیگــری را همانطــور   ۳- آی
ــاد  ــه ایج ــازی ب ــد و نی ــه ای ــت پذیرفت ــه هس ک

ــد؟ ــی بینی ــر در وی نم تغیی
 ۴- آیــا نظــر مخالفتــان را بــا ارامــش و احتــرام 

بــه یکدیگــر اعــام مــی کنید؟
 ۵- آیــا هــر دو در تصمیــم گیــری هــا دخیــل 
هســتید و خویــش را در ارتبــاط مؤثــر مــی دانید؟

 ۶- آیا هر دو بهترین دوست یکدیگرید؟
 ۷- آیــا بیــش از ایــن کــه بــه» مــن« و» تــو« 

فکــر کنیــد، حــس» مــا« بــودن داریــد؟
 ۸- آیــا میتوانیــد رمــز حســاب کاربــری 
خویــش در شــبکه هــای اجتماعــی یــا رمــز کارت 

ــد؟ ــرار بدهی ــار وی ق ــان را در اختی ــی ت بانک
 ۹- آیــا نظــرات حــق بینانــه و مثبتــی نســبت 

بــه یکدیگــر داریــد؟
آیــا همســر شــما و دوســت هــای   -۱۰ 
نزدیکتــان معتقــد هســتند رابطــه ای بســیار 

خــوب و پایــدار داریــد؟
 ۱۱- آیــا ارتبــاط شــما عــاری از خیانــت، 

حســادت و کنتــرل رفتــار دیگــری اســت؟
 ۱۲- آیــا دیــدگاه هــای سیاســی و دینــی 
مشــترکی داریــد؟ آیــا ازدواج بــرای هــر دوی 
شــما بــه یــک مقــدار مهــم اســت و در خصــوص 
ــازش  ــه س ــت وی ب ــد و روش تربی ــتن فرزن داش

ــد؟ ــیده ای رس
بــه  حاضــر  شــما  دوی  هــر  آیــا   -۱۳  
ــرای همســر خویــش هســتید؟ ازخودگذشــتگی ب

 ۱۴- آیــا هــر دو شــخصیتی ســازگار و بــا 
ــد؟ ــی داری ــات روان ثب

ــا از ارتبــاط زناشــویی خویــش حــس   ۱۵- آی
خشــنودی داریــد؟

  
محاسبه امتیاز

ـــالم،  ـــدار و س ـــاط ای پای ـــتن ارتب ـــرای داش ب
نیـــازی نیســـت کـــه بـــه هـــر ۱۵ ســـوال 
جـــواب مثبـــت بدهیـــد. گاهـــی امـــکان دارد 
ســـؤالی از نظـــر شـــما و همســـرتان اهمیـــت 
چندانـــی نداشـــته باشـــد و بخواهیـــد آن را 
حـــذف کنیـــد. بـــا ایـــن حـــال هرچقـــدر بـــه 
ــد،  ــت بدهیـ ــواب مثبـ ــتری جـ ــواالت بیشـ سـ
احتمـــال پایـــدار بـــودن روابـــط تـــان بیـــش 
ـــه  ـــد:» رابط ـــی گوی ـــکی م ـــت. لواندوس ـــر اس ت
ـــت  ـــن فهرس ـــت. ای ـــده اس ـــیار پیچی ـــانی بس انس
ـــان  ـــاط ت ـــه ارتب ـــبت ب ـــی نس ـــد خوب ـــه دی اگرچ
ـــی  ـــخصی نم ـــچ ش ـــی هی ـــد، ول ـــی ده ـــه م ارائ
ـــد  ـــد درص ـــاط را ص ـــک ارتب ـــداری ی ـــد پای توان

ضمانـــت کنـــد«.
 منبع: بیتوته

حضور نماینده آذربایجان شرقی
 در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ

ــی  ــم مل ــرقی در تی ــان ش ــتان آذربایج ــده اس ــان نماین ــدی بیج مه
کیــک بوکســینگ واکــو جمهــوری اســامی ایــران در مســابقات جهانــی 

ــا حضــور دارد. ــک بوکســینگ آنتالی کی
بــه گــزارش روابــط عمومــی کمیتــه کیــک بوکســینگ واکــو اســتان 
آذربایجــان شــرقی، مســابقات جهانــی کیــک بوکســینگ واکــو از دوم تــا 
دهــم آذر مــاه در آنتالیــا ترکیــه بــا حضــور ۶۰ کشــور جهــان در اســتایل 
ــرم در  ــکال ف ــت فایتینــگ و موزی ــول کنتاکت،کیــک الیت،پوین ــای ف ه
حــال برگزاریســت کــه از اســتان آذربایجــان شــرقی مهــدی بیجــان در 

وزن ۸۴ کیلوگــرم اســتایل کیــک الیــت بــه مبــارزه خواهــد پرداخــت.
ــد وزارت ورزش و  ــورد تایی ــی م ــم مل ــا تی ــه تنه ــت ک ــی اس گفتن
جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک در رشــته کیــک بوکســینگ، فقــط واکــو 
مــی باشــد.کیک بوکســینگ واکــو کــه متولــی ورزش کیــک بوکســینگ 
ــک  ــی المپی ــن الملل ــه بی ــش کمیت ــت پوش ــت تح ــیا اس ــا و آس در دنی

اســت.
بعــد از چنــد دهــه عــدم موفقیــت اســتان در رشــته ورزشــی کیــک 
ــه  ــتان ک ــت از اس ــکاری اس ــن ورزش ــان اولی ــدی بیج ــینگ مه بوکس

ــد. ــدا کن ــی راه پی ــم مل ــه تی توانســته ب

مخالفت مسئوالن آذربایجان غربی
 با برگزاری دیدار نود ـ تراکتور 

مســئوالن اســتانی آذربایجــان غربــی مخالــف برگــزاری دیــدار 
ــال  ــی فوتب ــام حذف ــی ج ــتم نهای ــک هش ــه ی ــور در مرحل ــود - تراکت ن

باشــگاه های کشــور هســتند. 
ــور در  ــه - تراکت ــود ارومی ــدار ن ــزاری دی ــنیم، برگ ــزارش تس ــه گ ب
ــه ای  ــوز در هال ــی هن ــی جــام حذف ــه یــک هشــتم نهای چارچــوب مرحل

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــام ق از ابه
ــی  ــان آذربایجــان غرب ــا شــورای تامیــن و اداره کل ورزش و جوان گوی
ــه مســئوالن  ــن موضــوع را هــم ب ــازی هســتند و ای ــزاری ب ــف برگ مخال

ــد. ــام کرده ان ــگ اع ــازمان لی س
در ســوی مقابــل، مســئوالن ســازمان لیــگ تمایــل چندانــی بــه لغــو و 
تعویــق دیــدار نــود - تراکتــور ندارنــد و در تــاش هســتند تــا ایــن دیــدار 

را فــردا )سه شــنبه( برگــزار کننــد.
در فاصلــه حــدود ۲۴ ســاعت مانــده بــه زمــان برگــزاری ایــن دیــدار، 
ــا عــدم برگــزاری آن  ــم قطعــی درخصــوص برگــزاری ی ــان تصمی همچن

گرفتــه نشــده اســت.
ــک  ــروز ی ــور ام ــم تراکت ــود اعضــای تی ــرار ب ــی، ق ــه قبل ــق برنام طب
ــا  ــد و پــس از صــرف ناهــار، ب ــز برگــزار کنن جلســه تمرینــی را در تبری

ــوند. ــه ش ــی ارومی ــوس راه اتوب
ــان  ــور همچن ــگاه تراکت ــی باش ــران و کادر فن ــرایط، مدی ــن ش در ای
ــزاری  ــت برگ ــاره وضعی ــگ درب ــازمان لی ــی س ــر نهای ــام نظ ــر اع منتظ
دیــدار مقابــل نــود ارومیــه هســتند تــا دربــاره برنامــه تیم شــان تصمیــم 

ــد. گیــری کنن

برای تورنمنت چهارجانبه مشهد؛
رایزنی کمیته فوتسال باکویت بی نتیجه ماند

ــن  ــال ای ــی فوتس ــم مل ــفر تی ــع س ــت مان ــال کوی ــیون فوتب فدراس
ــد.  ــهد ش ــه مش ــت چهارجانب ــور در تورنمن ــران و حض ــه ای ــور ب کش

ــه فوتســال قصــد داشــت در ســال منتهــی  ــر، کمیت ــزارش مه ــه گ ب
ــال،  ــی فوتس ــم مل ــی تی ــردن آمادگ ــیا و باالب ــای آس ــت ه ــام مل ــه ج ب
ــران  ــی در ای ــای اروپای ــم ه ــور تی ــا حض ــه ای را ب ــت چهارجانب تورنمن
برگــزار کنــد. درخواســت ســیدمحمد ناظــم الشــریعه از مســئوالن کمیتــه 
ــود کــه در ایــن تورنمنــت تیــم هــای اروپایــی شــرکت  فوتســال ایــن ب
کننــد تــا دســت تیــم ملــی بــرای دیگــر حریفــان آســیایی اش رو نشــود.

ــن ســه  ــاروس و اوکرای ــا اســلواکی، ب ــی ب ــاط مذاکرات ــن ارتب در همی
ــان در  ــورها حضورش ــن کش ــت و ای ــورت گرف ــرقی ص ــای ش ــور اروپ کش
تورنمنــت مشــهد در آذرمــاه را تاییــد کردنــد. بــا ایــن حــال اوکرایــن بعــد 
از چنــد روز زیــر توافقــش زد و اعــام کــرد کــه بــه ایــران ســفر نمــی کنــد.

ــرای جلوگیــری از کاهــش تعــداد تیــم هــا  ــران ب کمیتــه فوتســال ای
ــت  ــور کوی ــت، از کش ــا تورنمن ــده ت ــدک باقیمان ــان ان ــه زم ــه ب و باتوج
ــد.  ــران بیای ــه ای ــا، ب ــت ه ــن رقاب ــور در ای ــرای حض ــا ب ــرد ت ــوت ک دع
کویــت هــم ابتــدا بــا ایــن درخواســت موافقــت کــرد امــا از روز گذشــته 

زمزمــه هــای لغــو ســفر کویتــی هــا مطــرح شــد.
پیگیــری هــا نشــان مــی دهــد مســئوالن فدراســیون فوتبــال کویــت 
ــه ایــران را نــداده انــد و  اجــازه ســفر تیــم ملــی فوتســال ایــن کشــور ب
حتــی اردوی ملــی کویتــی هــا تعطیــل شــده اســت تــا ملــی پوشــان ایــن 

کشــور بــه باشــگاه هــای خودشــان بازگردنــد.
بعــد از مســجل شــدن انصــراف کویــت از تورنمنــت مشــهد، مســئوالن 
کمیتــه فوتســال یکبــار دیگــر بــرای انتخــاب تیــم جایگزین دســت بــه کار 
شــده انــد. هرچنــد کــه هنــوز انــدک امیــدی بــرای تغییــر رای کویتــی هــا 

وجــود دارد و مســئوالن سیاســی کشــور هــم در حــال رایزنــی هســتند.
مســابقات مشــهد هفتــه آینــده برگــزار مــی شــود و بنابرایــن دیگــر 
ــا  ــد و ی ــی و قدرتمن ــای مدع ــم ه ــا تی ــره ب ــرای مذاک ــی ب ــت کاف فرص
تیــم هایــی کــه صــدور ویــزای آنهــا زمــان مــی بــرد نیســت. بــه همیــن 
خاطــر کمیتــه فوتســال ســراغ فدراســیون فوتبــال افغانســتان رفتــه و از 
ایــن کشــور دعــوت کــرده اســت تــا در ایــن تورنمنــت در کنــار ایــران، 

ــد. اســلواکی و بــاروس حضــور یاب
از آنجــا کــه اکثــر بازیکنــان افغانســتان در مشــهد ســاکن هســتند و 
مشــکلی بــرای ســفر بــه ایــران ندارنــد، بــه نظــر مــی رســد حضــور ایــن 

تیــم در تورنمنــت چهارجانبــه قطعــی اســت.

اتفاقــات اخیــر زنــگ خطــر را بــرای مدیران 
فعلــی ورزش و کاراتــه بــه صــدا درآورده و اگــر 
حواسشــان جمــع نباشــد، سرنوشــت متفاوتــی 

بــا اسافشــان نخواهــد داشــت. 
بــه گــزارش فــارس، کاراتــه ایــران ۲۴ 
ــت.  ــر گذاش ــت س ــاب را پش ــر الته ــاعت پ س
ــوالت  ــر تح ــی ب ــی مبن ــه خبرهای ــد از آنک بع
احتمالــی در ایــن فدراســیون مخابــره شــد، بــه 
یکبــاره ســرمربی تیــم ملــی تصمیــم بــه کنــاره 

ــد. ــر نش ــت و در اردو حاض ــری گرف گی
البتــه ایــن تمــام ماجــرا نبــود زیــرا در 
ــه داوران  ــس کمیت ــلیمی ریی ــواد س ــه ج ادام
ــو  ــتانها را لغ ــی از اس ــود در یک ــم کاس خ ه
کــرد و اشــرف امینــی مدیــر تیــم ملــی بانــوان 

ــر داد. ــتعفا س ــی و اس ــدای جدای ــم ن ه
ــم  ــه تی ــت ک ــرایطی اس ــا در ش ــه اینه هم
ملــی کاراتــه بایــد روز ســه شــنبه جهــت 
حضــور در هفتمیــن مرحلــه رقابــت هــای 
ــود. ــپانیا ش ــد اس ــازم مادری ــی ع ــگ جهان لی

کاراتــه یکــی از رشــته هــای پرامیــد کاروان 
ــه  ــت ک ــو اس ــک ۲۰۲۰ توکی ــران در المپی ای
ــب  ــی در راه کس ــرد خوب ــروز عملک ــه ام ــا ب ت
ــاش  ــد ت ــدون تردی ــت. ب ــته اس ــهمیه داش س
ــکاران  ــان و ورزش ــران، مربی ــه مدی ــه جانب هم
ــه  ــه حلق ــن ورزش ک ــود در ای ــش موج و آرام
ــش  ــوده، نق ــالها ب ــن س ــام ای ــوده در تم مفق
ــا  بســزایی در موفقیــت هــای اخیــر داشــته ام
بــه نظــر مــی رســد شــرایط موجــود بــر خــاف 

میــل گروهــی خــاص اســت کــه بــا هــر روشــی 
ــد. ــم بزنن ــد آن را بره ــعی دارن س

ایــن گــروه در چنــد مــاه گذشــته از تمــام 
ظرفیتــش بــرای بازگشــت بــه ایــن فدراســیون 
ــه در بســته  ــا هرچــه زده ب ــرده ام اســتفاده ک
خــورده اســت. آنهــا کــه اکنــون منافــع خــود را 
از دســت رفتــه مــی بیننــد، ابتــدا از راه تهدیــد 
ــال  ــدازی کان ــا راه ان ــدند و ب ــاب وارد ش و ارع
ــعی در  ــازی، س ــای مج ــری در فض ــای خب ه
ــتند  ــور داش ــه کش ــام ارکان کارات ــب تم تخری
تــا شــاید بتواننــد بــرای خــود امتیــازی کســب 
کننــد. در ایــن راســتا، بارهــا اتهامــات و و 
تهمــت هــای مختلفــی علیــه اشــخاص توســط 
ــی  ــه، م ــه البت ــه ک ــورت گرفت ــروه ص ــن گ ای

ــود. ــری ش ــی پیگی ــع قانون بایســت از مراج

ــراری در  ــی تک ــه ماجرای ــناریو، البت ــن س ای
کاراتــه اســت. اهــل فــن و آنهایــی کــه آشــنایی 
ــد، مــی  ــن ورزش دارن ــخ ای ــا تاری مختصــری ب
ــه  ــانی ک ــته کس ــه گذش ــه در دو ده ــد ک دانن
رد پایشــان در بســیاری از پرونــده هــای مالــی 
ــه  ــان ک ــر زم ــده، ه ــا مان ــه ج ــی ب و حواش
معادالتشــان بــه هــم ریختــه، چنیــن نمایشــی 

ــد. ــه ان ــه راه انداخت را ب
آنهــا در تمــام ایــن ســالها بــا اســتفاده 
ــتند، در  ــار داش ــه در اختی ــی ک ــرم های از اه
کاراتــه یکــه تــازی کــرده انــد. ایــن گــروه تــا 
ــی  ــرای برخ ــی ب ــه حت ــه ک ــش رفت ــا پی آنج
ــرده و  ــن ک ــایی را په ــران گذشــته توره مدی
ــد. ــرو بردن ــده، ف ــاد ش ــاق ایج ــا را در بات آنه

مغــز متفکــر ایــن جریــان جایــی کــه 

ــد،  ــی ده ــواب نم ــرد زور ج ــی ک ــاس م احس
وعــده هــای دروغیــن بــرای فریــب افــکار 
ــت  ــی گف ــک روز م ــی داد. ی ــر م ــی س عموم
اگــر بمانــد، دســته دســته مــدال بــرای ورزش 
بــه ارمغــان مــی آورد و روز دیگــر مدعــی مــی 
ــی  ــه را ب ــد، کارات ــازه دهن ــه او اج ــر ب شــد اگ
نیــاز از هرگونــه کمــک مــی کنــد. هــدف 
نهایــی از تمــام ایــن داســتان ســرایی هــا 
ــه  ــاد زمین ــا و ایج ــاندن روس ــف نش ــم ضعی ه
ــود. در  ــدرت ب ــه ق ــدش ب ــت بان ــرای بازگش ب
ایــن میــان بیشــترین ظلــم بــه دلســوزان 
و زحمتکشــان شــد کــه همــواره فکرشــان 
ــوب  ــته محب ــن رش ــربلندی ای ــت و س موفقی
بــود ولــی در فضــای غبــار آلــود کاراتــه، کمتــر 

ــتند.  ــت داش ــت و فعالی ــت خدم فرص
ــران فعلــی  ــرای مدی اکنــون، زنــگ خطــر ب
ــه  ــی ک ــده؛ مدیران ــه صــدا درآم ــه هــم ب کارات
ــد جــدی وارد  ــا نق ــات آنه ــه برخــی تصمیم ب
اســت و اگــر حواسشــان نباشــد، سرنوشتشــان 

ــود. ــد ب ــان نخواه ــاوت از اسافش متف
البتــه در دوره جدیــد بــا توجــه ویــژه وزیــر 
ورزش بــه کاراتــه و شــناخت وی از جریــان 
پشــت پــرده، تــا بــه امــروز خیلــی از اتفاقــات 
تلــخ گذشــته تکــرار نشــده ولــی بیــم آن مــی 
رود بــا اندکــی غفلــت بــه ویــژه از جانــب 
ــان  ــد جری ــاهد پیون ــیون، ش ــران فدراس مدی
ــالم  ــیر س ــه را از مس ــه کارات ــیم ک ــی باش های

ــد. ــی کن ــت دور م ــازی و موفقی س

سـخنگوی فدراسـیون کشـتی گفـت: تمـام 
تـاش خـود را بـرای برگـزاری هـر چـه بهتـر 
جـام جهانی کشـتی فرنگی تهران انجـام دادیم. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــیون کشــتی  ــرز ســخنگوی فدراس حســن رنگ
در نشســت خبــری دربــاره تصمیــم مســئوالن 
ــرای لغــو برگــزاری  اتحادیــه جهانــی کشــتی ب
گفــت:  تهــران  جهانــی  جــام  مســابقات 
فدراســیون کشــتی تمــام اقدامــات الزم را 
ــام  ــران انج ــی در ته ــزاری جام جهان ــرای برگ ب
ــه  ــا ب ــن رقابت ه ــزاری ای ــاده برگ ــود. آم داده ب

ــم. ــران بودی ــن در ته ــکل ممک ــن ش بهتری
او تصریـح کرد: کمیتـه اجرایی اتحادیه جهانی 
کشـتی در جلسه ای که در شـهر استانبول داشت 
تصمیـم بـه لغـو مسـابقات گرفـت و طـی نامه ای 
ضمـن تشـکر از تاش هـای فدراسـیون کشـتی 
محـل  تغییـر  متقاضـی  میزبانـی،  بـرای  ایـران 

برگـزاری مسـابقات جهانی کشـتی شـد.
قهرمــان جهــان افــزود: فدراســیون کشــتی 
ــا  ــرد ت ــام ک ــی اع ــط داخل ــل ذیرب ــه عوام ب
ــا در  ــزاری رقابت ه ــرورت برگ ــوص ض در خص

ــد. ــه کن ــتنداتی را ارائ ــران مس ای
او ادامـه داد: تیم ملی کشـتی ایـران در اردو 
اسـت. تیـم کوبا هـم به کشـورمان سـفر کرده، 
نماینـده اتحادیـه جهانـی کشـتی بنـا بـر اعام 
زمـان پـرواز قـرار بـود چهارشـنبه وارد ایـران 
شـود و مدرسـان اتحادیـه جهانـی کشـتی هـم 
مشـکلی نداشـتند، امـا بـه یکبـاره همـه چیـز 

تحـت تاثیـر لغـو مسـابقات قـرار گرفت.

سـخنگوی فدراسیون کشـتی تاکید کرد: در 
مجمـوع هـر آن چیزی کـه بر عهده فدراسـیون 
کشـتی ایـران بـوده، محقق شـده و فدراسـیون 
جهانـی یـک طرفه رقابت هـا را لغو کرده اسـت. 

ایـن موضـوع از اراده مـا خارج بوده اسـت.
دربــاره  کشــتی  فدراســیون  ســخنگوی 
ایــن ســوال کــه آیــا از کشــورمان نامــه ای بــه 
ــی  ــدم توانای ــوص ع ــی در خص ــه جهان اتحادی
ایــران بــرای برگــزاری جــام جهانــی گفــت: بــه 
هیــچ عنــوان ایــن موضــوع صحــت نــدارد و مــا 
از هــر حیــث آمــاده برگــزاری هــر چــه بهتــر 

ــم. ــران بودی ــابقات در ته ــن مس ای
ــگ امســال  ــای لی ــورد رقابت ه رنگــرز در م
نیــز گفــت: مســابقات لیــگ برتــر کشــتی آزاد 
ــد  ــی رش ــی و کیف ــاظ کم ــه لح ــی ب و فرنگ
ــی  ــول دارم نقد های ــا قب محسوســی داشــته، ام

ــه  ــت ک ــا اس ــن رقابت ه ــزاری ای ــه برگ ــم ب ه
تــاش خواهیــم کــرد در ســال های آینــده 

ــم. ــع کنی ــا را رف آن ه
او گفــت: لیــگ امســال حــدود ۱۸ میلیــارد 
ــی داشــته اســت. در کنــار  تومــان گــردش مال
فوایــدی کــه لیــگ بــرای برطــرف کــردن 
ــر  ــته از نظ ــتی گیران داش ــی کش ــه مال دغدغ

ــت. ــوده اس ــوب ب ــرایط مطل ــز ش ــی نی فن
باقیمانـده  سـهمیه های  کسـب  دربـاره  او 
سـهمیه  بـا  می کنیـم  تـاش  گفـت:  المپیـک 
کامـل در المپیـک حضـور پیـدا کنیم هـر چند 
کار سـخت اسـت، امـا تـاش خـود را می کنیم.

فرنگــی  کشــتی  ملــی  تیم هــای  مدیــر 
دربــاره برگــزاری مســابقات انتخابــی تیــم ملــی 
کــرد: ســال های گذشــته فرآینــد انتخابــی 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــود ک ــه ای ب بگون

ــن  ــی را تأمی ــع مل ــد مناف ــن روش نمی توان ای
کنــد بــرای همیــن روش کار تغییــر کــرد. 
کشــتی گیران بایــد در قهرمانــی کشــور شــرکت 
کننــد، نفراتــی کــه شــانس حضــور را از دســت 
دادنــد در انتخابــی جــام تختــی و ســپس جــام 
ــی  ــل انتخاب ــی از مراح ــوان یک ــه عن ــی ب تخت
ــی  ــرد. از طرف ــد ک ــرکت خواهن ــی ش ــم مل تی
ــه تورنمنت هــای بین المللــی  نفــرات منتخــب ب

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــی اع ــا نظــر کادرفن ب
رنگـرز دربـاره کادرفنی تیم های ملـی پایه و 
احتمـال تغییـرات در ایـن رده های سـنی گفت: 
فدراسـیون کشـتی در رده هـای پایـه از مربیان 
سـازنده ماننـد فرهـاد اسـماعیل نـژاد اسـتفاده 
خواهـد کـرد، امـا در حـال حاضـر حداقـل تـا 
بهمـن مـاه برنامـه جـدی بـرای رده های سـنی 

پایـه را در دسـتور کار نداریـم.
ــا نداشــتن  ــه آی ــوال ک ــن س ــورد ای او در م
ــم  ــی های تصمی ــران در کرس ــده ای از ای نماین
ــو  ــث لغ ــتی باع ــی کش ــه جهان ــری اتحادی گی
مســابقات جام جهانــی نشــد گفــت: بــدون 
ــدی  ــش ج ــار چال ــوزه دچ ــن ح ــارف در ای تع
هســتیم. کســب یــک کرســی مهــم و تاثیرگذار 
ــت.  ــیون اس ــدی فدراس ــه ج ــی مطالب بین المل
حمیــد ســوریان جهــت دریافــت یکــی از ایــن 
ــی  کرســی ها معرفــی شــده و رایزنی هــای خوب
در ایــن مــورد صــورت گرفتــه اســت. مطمئــن 
مــا  جــدی  برنامه هــای  از  یکــی  باشــید 
ــران  ــه ای ــت رفت ــی از دس ــری کرس بازپس گی

ــت. ــتی اس ــی کش ــه جهان در اتحادی

ــر ۱۵  ــران زی ــال دخت ــم فوتب ــرمربی تی س
ــان کنفرانــس  ســال کشــورمان، گفــت: در جری
فوتبــال آســیا از مســئوالن قاره کهــن خواســتیم 
تــا یــک مــدرس مجــرب بــه ایــران اعــزام شــود 

و بــه فوتبــال زنــان مــا کمــک کنــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، شــادی مهینــی بــه 
همــراه »مریــم جهان نجاتــی« مربــی تیــم 
دومیــن  در  ســیرجان  شــهرداری  فوتبــال 
کنفرانــس فوتبــال آســیا شــرکت کردنــد. ایــن 
ــده از  ــرکت کنن ــور ۷۸ ش ــا حض ــس ب کنفران
ــدرس و  ــیایی و ۱۳ م ــف آس ــورهای مختل کش
نماینــدگان  AFC و دو تــن از نماینــدگان 
FIFA  و یــک نماینــده از یوفــا )اتحادیــه 

ــد. ــزار ش ــا( برگ ــال اروپ فوتب
ــت  ــنبه در گف ــی« روز دوش ــادی مهین »ش
ــرح  ــث مط ــوص مباح ــا در خص ــا ایرن ــو ب و گ
ــت: در  ــار داش ــس، اظه ــن کنفران ــده در ای ش
ــان  ــی زن ایــن کنفرانــس مســابقات جــام جهان
۲۰۱۹ در فرانســه مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. 
می تــوان  آن  در  شــده  مطــرح  مباحــث  از 
بــه تفاوت هــای فوتبــال زنــان و مــردان و 
ــن  ــرد. همچنی ــاره ک ــان اش ــتمزدهای آن دس
ازدواج زنــان فوتبالیســت ســبب مــی شــود تــا 
حضــور کمرنگ تــری در فوتبــال داشــته باشــند. 
برخــی از زنــان فوتبالیســت بــه دلیــل متاهــل 
بــودن نمی تواننــد لژیونــر شــوند و از یــک 

ــد. ــر برون ــه کشــور دیگ کشــور ب
ــن ســمینار  ــزود: بیشــترین تاکیــد ای وی اف
ــی  ــه اقدام ــی چ ــه ای اف س ــود ک ــن ب ــر ای ب
ــیایی در  ــای آس ــگ تیم ه ــور پررن ــرای حض ب
ــام  ــد، انج ــان می توان ــال زن ــی فوتب ــام جهان ج
ــه اینکــه پنــج تیــم از قــاره  ــا توجــه ب دهــد. ب
و  کرده انــد  شــرکت  جام جهانــی  در  آســیا 
ــد،  ــود نکردن ــاال صع ــل ب ــه مراح ــدام ب هیچک

ــیون  ــئوالن کنفدراس ــرای مس ــاله ب ــن مس ای
ــت. ــده اس ــام ش ــنگین تم ــیار س ــیا بس آس

ــوان  ــران عن ــال دخت ــم فوتب ــرمربی تی س
ــه گل در  ــیدن ب ــیوه رس ــن ش ــرد: همچنی ک
ــه  ــد ک ــی ش ــی بررس ــام جهان ــای ج دیداره
ــر  ــه دیگ ــن نســبت ب ــم ژاپ ــه تی ــن زمین در ای
تیم هــا رشــد خوبــی داشــته اســت. هــر چنــد 
نبایــد دســتاوردهای خوبــی را کــه در فوتبــال 
ــر ۱۵  ــران زی ــی دخت ــه قهرمان ــان از جمل زن
ســال در تورنمنــت کافــا داشــتیم، از یــاد 
ــن  ــذاری از ای ــه ســرمایه گ ــد ب ــا بای ــم. م ببری
ــج  ــده نتای ــا در آین ــم ت ــه دهی ــنی ادام رده س

ــم. ــب کنی ــال کس ــی در فوتب خوب
وی در مــورد عملکــرد تیمــش، ادامــه داد: این 
رده ســنی موشــکافانه انتخــاب شــدند و خــود را 
ــیا در  ــی آس ــی قهرمان ــابقات مقدمات ــرای مس ب
ســال آینــده آمــاده می کننــد. امیــدوارم دختــران 
مــا همانطــور کــه در فوتســال موفــق هســتند به 
ــد.  ــت یابن ــم دس ــال ه ــروزی در فوتب ــن پی ای
ــال  ــی در فوتب ــگاه باالی ــم جای ــی می توانی زمان
داشــته باشــیم کــه بســتری مثــل فوتســال بــرای 

زنــان فوتبالیســت مهیــا شــود.
ســرمربی تیــم فوتبــال دختــران اضافــه 
ــس  ــن پ ــابقات از ای ــا مس ــد ت ــرار ش ــرد: ق ک
در رده ســنی زیــر ۱۷ و زیــر۲۰ ســال برگــزار 
اول، دور  شــود. رقابت هــا در دور مقدماتــی 
مقدماتــی دوم و فینــال برپــا می شــود کــه 
ــد. ــخص ش ــنهادی آن مش ــای پیش ــان ه زم

وی گفــت: در ایــن کنفرانــس خواســتار ایــن 
شــدیم تــا مدرســی بــه ایــران اعــزام شــود تــا 
ــان کمــک  ــال زن ــه فوتب ــی ب در دوره ای مقطع
ــال  ــد س ــد. چن ــوزش ده ــان آم ــه آن ــد و ب کن
پیــش فدراســیون فوتبــال ایــران، ایــن کار 
ــاق  ــن اتف ــاره ای ــداورم دوب ــام داد و امی را انج
چنیــن  اســتخدام  درخصــوص  دهــد.  رخ 
ــدی  ــا مه ــان ب ــال زن ــرای فوتب ــی ب کارشناس
تــاج و مســئوالن ورزش کشــور رایزنــی خواهــم 
ــد  ــاهد رش ــس ش ــن پ ــم از ای ــا بتوانی ــرد ت ک

ــیم.   ــران باش ــال ای ــان فوتب زن
مهینــی خاطرنشــان کــرد: از فوتبــال ایــران 
ــک  ــان ی ــا جه ــیا ی ــال آس ــه فوتب ــبت ب نس
ــد  ــا نبای ــم ام ــاده می خواهی ــارق الع ــز خ چی

فرامــوش کنیــم کــه فوتبــال زنــان ایــران 
ــال  ــا فوتب ــه ب ــل مقایس ــدارد و قاب ــی ن قدمت
ــای  ــر نیســت. تیم ه ــا کشــورهای دیگ ــن ی ژاپ
قدرتمنــدی مثــل چیــن، کــره جنوبــی، ژاپــن 
ــد و ســال های  ــام در آســیا حضــور دارن و ویتن
ــد.  ــازی می کنن ــال ب ــه فوتب ــت ک ــادی اس زی
ــالگی  ــورها از ۸ و ۱۲ س ــن کش ــان ای ملی پوش
ــرای  ــا ب ــی حضــور داشــتند ام در تیم هــای مل
دختــران مــا چنیــن چیزی مشــاهده نمی شــود 
و بازیکنــان مــا بایــد از ۸ یــا ۱۰ ســالگی  و در 

ــد. ــاز کنن ــال را آغ ــی فوتب ــنین طای س
ــر  ــت عم ــت قدم ــر وق ــد: ه ــادآور ش وی ی
فوتبــال زنــان ایــران افزایــش یابــد و از ســنین 
پاییــن وارد ایــن عرصــه شــوند، می توانیــم 
بگوییــم کــه تیــم ملــی داریــم و در آن زمــان 
بــا ژاپــن  حرفــی بــرای گفتــن و رقابــت 
اتفــاق  ایــن  امیــدوارم  داشــت.  خواهیــم 
ــیاری از  ــد و در بس ــران رخ ده ــان ای ــرای زن ب
اســتان ها آکادمــی فوتبــال تشــکیل شــود.

ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــن مرب ای
ــران  ــت ای ــتر زنــان فوتبالیس ــرا بیش ــه چ ک
ــد؟  ــی را مشــاهده نکرده ان دیدارهــای جام جهان
گفــت: ضعیــف بــودن اینترنــت و نبــود پخــش 
تلویزیونــی ســبب شــد تــا بســیاری از بازیکنــان 
نتواننــد ایــن دیدارهــا را تماشــا کننــد. خــودم 
بســیاری از ایــن دیدارهــا را دیــدم و بــه نظــرم 
ــه  ــت بیشــتری نســبت ب ــان جدابی ــال زن فوتب

ــردان دارد. ــال م فوتب
مهینــی خاطرنشــان کــرد: از فدراســیون 
ــس  ــه کنفران ــان ب ــزام مربی ــرای اع ــال ب فوتب
فوتبــال آســیا تشــکر می کنــم. ایــن امــر مهــم 
اســت زیــرا دســتاوردهای ایــن کنفرانــس، 
ــان  ــان و بازیکن ــرای مربی ــبی ب ــورد مناس بازخ

ــت. ــد داش خواه

زنگ خطر در آستانه المپیک به صدا درآمد

نگرز:

 دلیل لغو مسابقات را از اتحادیه جهانی پیگیری می کنیم

سرمربی تیم فوتبال دختران:

از کنفدراسیون آسیا برای پیشرفت فوتبال زنان ایران کمک خواستیم

دلنوشته
در 

انـتـهــای 
توهم 
خود ،

کلبه ای 
بساز ،

تـا
احتکار 
کنی ،

آرزوی های 
جوانی 

را ،
تا 

از دل
نرود ،
آنکه 

از دیده  
برفت !

)اکبر عظیم نیا (



روزنامه سراسری فرهنگی ـ اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جعفر شکوریان

طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی: امید شکوریان
چاپ: کار و کارگر

آدرس: تبریز - خیابان دارایی )شهید مدنی( - روبروی مسجد 
شهید آیت ا... مطهری - پالک 99 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن دفتر: 35258222-041  فاکس: 041-35259756
تلفن همراه: 09143010573

پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر پرس

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.

www.ajabshirpress.ir  /Ajabshirdaily
/Ajabshirnewspaper

     www.shakourian.com
j.shakourian@gmail.com

سه شنبه 05 آذر ماه 98- سال ششم - شماره 620
عجب شیر   روزنامه سراسری صبح ایران

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح

05:22:3806:50:4911:51:36

نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

16:52:2317:12:0923:07:30

اوقات شرعی شهر تهران

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی گفــت: ســاماندهی 
ــردن  ــل ک ــاره ای، منح ــی و اج ــاب های نیابت ــایی حس ــی، شناس کارت بازرگان
شــرکت های صــوری و ... از جملــه راه هــای افزایــش درآمدهــای مالیاتــی اســت.

بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا فوالدگــر دربــاره لــزوم جلوگیــری از فرارهــای 
ــه  ــی از جمل ــای مالیات ــش درآمده ــت: افزای ــار داش ــور، اظه ــی در کش مالیات
مهم تریــن راهکارهــای جایگزیــن بــرای جبــران کســری بودجــه و تامیــن منابــع 
مالــی بــرای دولــت اســت. درحــال حاضــر بســیاری از کشــورهای دنیــا کــه منابــع 

ــی اداره می شــوند. ــای مالیات ــا اســتفاده از درآمده ــد ب ــی ندارن ــی و معدن نفت
رئیــس کمیســیون تولیــد ملــی مجلــس ادامــه داد: درحــال حاضــر یــک ســوم 
بودجــه جــاری کشــور از محــل نفــت تامیــن می شــود؛ بایــد بــه ســمت کاهــش 
وابســتگی درآمدهــای نفتــی برویــم. جلوگیــری از فرارهــای مالیاتــی و گســترش 

دادن جامعــه هــدف مالیاتــی ازجملــه راهکارهــای کوتــاه مــدت و راهگشــا بــرای 
حــل مشــکات کشــور اســت.

ــریع تر  ــه س ــر چ ــد ه ــرمایه بای ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــان اینک ــا بی وی ب
ــدی ســرمایه در بســیاری از کشــورهای  ــر عای ــات ب ــت: مالی ــی شــود، گف اجرای
ــی  ــا بخش های ــور م ــفانه در کش ــت. متاس ــده اس ــون ش ــه قان ــل ب ــا تبدی دنی
ــرد و  ــرار می گی ــه، طــا، دالر و ســکه تحــت ســوداگری ق همچــون زمیــن، خان
ــم  ــد و علی رغ ــوداگران می کن ــب س ــی را نصی ــت و غیرمتعارف ــای هنگف درآمده

ــد. ــت نمی کنن ــم پرداخ ــی ه ــه مالیات ــراوان هیچگون ــای ف درآمده
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه کارت هــای بازرگانــی و حســاب های اجــاره ای ابــزاری 
ــایی  ــی، شناس ــاماندهی کارت بازرگان ــت: س ــتند، گف ــی هس ــرار مالیات ــرای ف ب
حســاب های نیابتــی و اجــاره ای، منحــل کــردن شــرکت های صــوری و ... از دیگــر 
راه هــای افزایــش درآمدهــای مالیاتــی اســت. مجلــس، دولــت و قــوه قضائیــه بایــد 
همکاری هــای الزم را در ایــن خصــوص بــا یکدیگــر داشــته باشــند. از ســال ۱۳۹۶ 
قانــون مالیــات هــای مســتقیم حاکــم شــده اســت کــه امیدواریــم راهگشــا باشــد.

ــزوم حــذف برخــی  ــر ل ــا تاکیــد ب رئیــس کمیســیون تولیــد ملــی مجلــس ب
از معافیت هــای مالیاتــی کشــور، گفــت: هدفمنــد کــردن معافیت هــای مالیاتــی 
ــت مناطــق آزاد از پرداخــت  ــا همچــون معافی ــی حــذف برخــی معافیت ه و حت
مالیــات بــر ارزش افــزوده می توانــد در افزایــش درآمدهــای دولــت موثــر باشــد.

وی افــزود: معافیــت هــای مالیاتــی بایــد هدفمنــد، مــدت دار و غیــر دائمــی 
ــه ســوی تولیــد  ــد ســمت آن ب ــرار داده شــود بای باشــند. اگــر معافیتــی هــم ق

ــی و مــردم محــروم باشــد. داخل

 رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 
ـــور  ـــود در کش ـــذاری موج ـــرمایه گ ـــادی و س ـــای اقتص ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ب
ــور  ــازار ایـــن کشـ ــه بـ ــتان بـ ــادی اسـ ــاالن اقتصـ ســـوریه، نـــگاه ویـــژه فعـ

ضـــروری اســـت.
بــه گــزارش ایســنا،  حبیــب امیــن زاده در جلســه کارگــروه توســعه صــادرات 
ــف ۱۰  ــن کشــور ســوریه در ردی ــرد: پیــش از ای ــار ک شهرســتان شبســتر، اظه
کشــور هــدف صادراتــی اســتان قــرار نداشــت؛ امــا در طــول چنــد مــاه گذشــته و 
بــا برگــزاری جلســات کارشناســی و دقیــق و همچنیــن ضمــن دعــوت از دســت 
انــدرکاران ســتاد بازســازی ســوریه و تجــار و تولیدکننــدگان اســتان موفــق بــه 
ــادی  ــاالن اقتص ــکل از فع ــور متش ــن کش ــه ای ــتانی ب ــات اس ــن هی ــزام اولی اع

اســتان باشــیم کــه امیدواریــم نتایــج قابــل قبولــی بدســت آیــد .
وی بــا اشــاره بــه این کــه صــادرات غیــر نفتــی یکــی از الزامــات اســتراتژیک 
کشــور بــه شــمار مــی رود، ادامــه داد: توســعه صــادرات در اســتان نهادینــه شــده 
ــه نخســت امســال  و رشــد ۴۲ درصــدی ارزش تجــارت خارجــی در هفــت ماه

نیــز بیانگــر ایــن مهــم اســت .
ــای  ــر از مولفه ه ــی دیگ ــز یک ــعه صــادرات را نی ــاد شــرکت های توس وی ایج
ــاری  ــدی و تج ــای تولی ــرد: واحده ــمرد و اظهارک ــی برش ــارت خارج ــد تج رش
ــی  ــع جمع ــل شــرکتها از مناف ــن قبی ــا ایجــاد ای ــم و ب ــار ه ــد در کن ــی توانن م
آن نظیــر شناســایی پتانســیلها و توانمنــدی هــای صنعتــی و صادراتــی اســتان و 
نیازهــای کشــورهای هــدف و همچنیــن بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بهــره 

منــد شــوند .
امیــن زاده در ادامــه بــا بیــان بخشــی از توانمندی هــای اقتصــادی و صنعتــی 
شهرســتان شبســتر گفــت: ایــن شهرســتان یکــی از کانون هــای مهــم تولیــد و 
ــازمانهایی  ــکاری س ــا هم ــوان ب ــی ت ــی شــود و م ــتان محســوب م صــادرات اس

نظیــر گمــرک شــاهد صــادرات مســتقیم از ایــن منطقــه باشــیم .
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان شــرقی توانمندی هــای 
بخــش کشــاورزی در شهرســتان شبســتر را حائــز اهمیــت عنــوان کــرد و افــزود: 
در ایــن زمینــه ایجــاد صنایــع قدرتمنــد تبدیلــی و بســته بنــدی الزم و ضــروری 
ــه  ــاز و ذائق ــاس نی ــدف براس ــای ه ــت بازاره ــایی درس ــه شناس ــت؛ چراک اس

متقاضــی بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی الزم اســت.
امیــن زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه معــادن شبســتر به ویــژه شــن و ماســه در 
ســطح کشــور، خاطرنشــان کــرد: منافــع ایــن منابــع بایــد بــه عنــوان یــک ثــروت 

ملــی در اختیــا عمــوم شــهروندان باشــد .
وی تاکیــد کــرد: در عیــن حــال حفــظ وضعیــت مطلــوب مســیل ها و بســتر 
ــدون و  ــای م ــال نظارته ــتا بدنب ــن راس ــت و در ای ــب اس ــم واج ــا ه رودخانه ه

کارشناســی هســتیم .
ــازمان  ــارت س ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام ــه مع ــن جلس ــه ای در ادام
ــد و دلســوز  ــم اقتصــادی توانمن ــه تشــکیل تی ــاره ب ــا اش ــز ب صمــت اســتان نی
ــم اقتصــادی اســتان در راســتای توســعه  ــت: تی ــق صــادرات، گف در جهــت رون
صــادرات تشــکیل شــده اســت و برگــزاری ۲۵ همایــش توســعه صــادرات بیانگــر 
ــرای گشــایش هــای تجــاری بیــن فعــاالن اقتصــادی  دغدغــه همــه مســوالن ب

ــی اســت. ــر مقاصــد صادرات اســتان و تجــار کشــورهای همســایه و دیگ
محمــد رضــا برقــی ادامــه داد: نــگاه جزیــره ای بــه مقولــه صــادرات نــه تنهــا 
ــدی  ــیار ج ــع بس ــد مان ــه می توان ــد؛ بلک ــادرات نمی کن ــعه ص ــه توس ــی ب کمک

محســوب شــود .
 وی تصریــح کــرد: مســولیت توســعه صــادرات تنهــا بــر عهــده یــک ســازمان 
دولتــی و یــا بخــش خصوصــی نیســت، بلکــه همــه بایــد در کنــار هــم و همــراه با 

هــم درمســیر توســعه صــادرات غیــر نفتــی حرکــت کنیــم .

کارت بازرگانی ابزاری برای فرارمالیاتی

نماینــده مــردم تهــران معتقــد اســت طبــق قانــون اساســی 
ــه در  ــه اینک ــود ن ــش ش ــی پخ ــم علن ــک مته ــد دادگاه ی بای
ــیما  ــدا و س ــی از او در ص ــده اعترافات ــیدگی پرون ــل رس مراح

ــود.  پخــش ش
ــاره  ــی درب ــد مازن ــا، حجــت االســام احم ــزارش ایلن ــه گ ب
طــرح فراکســیون امیــد مبنــی بــر ممنوعیــت پخــش اعترافــات 
از طریــق رســانه های دیــداری و شــنیداری گفــت: طــی 
ــم  ــرادی بودی ــات از اف ســال های گذشــته شــاهد پخــش اعتراف
کــه بعدهــا مشــخص شــد یــا واقعــی نبودنــد یــا ایــن کــه همــه 

ــد گفتــه نشــده اســت. آن چیــزی کــه بای
ــی  ــان این کــه چنیــن  اقدامات ــا بی ــردم تهــران ب ــده م نماین
ــوان  ــت، عن ــی نیس ــکار عموم ــرش در اف ــل پذی ــی قاب ــه نوع ب
ــد  ــام نداده ان ــه کاری انج ــرادی ک ــه اف ــود ب ــه می ش ــرد: گفت ک
گفتــه شــده شــما بگوییــد فــان کار یــا عمــل را انجــام داده ام 
تــا مســئله حــل شــود. گاهــی هــم مشــاهده می کنیــم هنــگام 
ــد  ــه بای ــزی ک ــه آن چی ــات هم ــت اعتراف ــن دس ــش همی پخ
پخــش نشــده کــه ایــن ضایــع کــردن حــق متهــم اســت. اگــر 
در جامعــه تمــام حقیقــت گفتــه نشــود مشــخص اســت کــه در 

ــد. ــط جــا می افت ــک برداشــت غل ــی ی ــکار عموم اف
مازنــی بــا اشــاره بــه اینکــه در دیــن، حقــوق بشــر و قانــون 
ــش  ــم پخ ــه اس ــی ب ــه و قانون ــامی، مصوب ــای اس مجازات ه
ــم،   ــده نداری ــه پرون ــیدگی ب ــد رس ــم در فرآین ــات مته اعتراف
ــم بازداشــت می شــود  ــه مته ــی ک ــون هنگام ــق قان ــت: طب گف
ابتــدا تفهیــم اتهــام می کننــد و اگــر وارد باشــد مابقــی مراحــل 
ــه  ــیدگی ب ــای رس ــات کج ــا اعتراف ــود؛ ام ــی می ش ــی ط قضای
ــق صــدا و ســیما پخــش  ــرد اســت کــه از طری ــده یــک ف پرون

ــم! ــن نمی دان ــود م ش
وی افــزود: ممکــن اســت یــک فــرد جانــی و قاتــل باشــد و 
مرتکــب هــر عملــی شــده کــه برایــش ســنگین ترین مجــازات 
در نظــر گرفتــه شــده باشــد، امــام )ره( در ایــن بــاب می فرمایــد 
ــد  ــد او می توان ــم بزنی ــه مته ــدام ب ــل اع ــیلی قب ــک س ــر ی اگ
ــد  ــی نمی کن ــم فرق ــل ه ــد و طــرف مقاب تقاضــای قصــاص کن
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد ب ــی اســت بای ــا روحان قاضــی، پاســدار و ی

ســیلی زده شــود.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 
افــزود: هنگامــی کــه یــک متهــم در فرآینــد رســیدگی چیــزی 
ــدارد اگــر بیائیــم و اعترافاتــش را پخــش  ــه اســم اعترافــات ن ب
ــه او  ــبت ب ــری نس ــوق بش ــد حق ــرعا و از دی ــا، ش ــم، عق کنی

ــم. ــم کرده ای ظل
ــل  ــی مراح ــدون ط ــا ب ــه م ــی ک ــرد: هنگام ــد ک وی تاکی

ــم  ــات پخــش می کنی ــم اعتراف ــه اس ــزی را ب ــک چی ــی ی قانون
ــه  ــتفاده های سیاســی ب ــرای سوءاس ــه بســترهایی را ب در جامع

ــم.   ــود آورده ای وج
ــزاری در دســت دشــمن  ــردی اب ــه داد: حــال ف ــی ادام مازن
ــوده اســت و از او اســتفاده شــده در دادگاه  ــرای جاسوســی ب ب
ــان  ــش در هم ــود و مجازات ــیدگی ش ــات او رس ــه اتهام ــد ب بای
ــای او  ــم حرف ه ــا می خواهی ــر م ــود. اگ ــادر ش ــم ص ــا ه ج

ــم  ــی پخــش کنی ــه طــور علن ــد دادگاهــش را ب را بشــنویم بای
ــد. ــا می گوی ــه م ــی ب ــون اساس ــه قان ــزی ک ــان چی هم

وی بــا بیــان ایــن کــه قانــون اساســی می گویــد بایــد دادگاه 
ــم،   ــش کنی ــی پخ ــات تلویزیون ــه اعتراف ــه اینک ــد ن ــی باش علن
ــون اساســی کــه عنــوان می کنــد دادگاه بایــد  اظهــار کــرد: قان
علنــی باشــد را زیــر پــا می گذاریــم و غیــر علنــی اش می کنیــم 
ــی از  ــه برخ ــط ب ــم فق ــزار می کنی ــی برگ ــم علن ــر ه ــا اگ و ی

رســانه ها اجــازه انتشــار می دهیــم کــه ایــن امــر درســت 
ــی را  ــک حرف های ــارج از دادگاه ی ــه خ ــن ک ــا ای ــت و ی نیس
ــون  ــدام قان ــا ک ــن کار ب ــم ای ــط و پخــش می کنی ــراد ضب از اف

جــور در می آیــد ؟
ــا تاکیــد بــر اینکــه ۸۰ میلیــون نفــر در صــدا وســیما  وی ب
ــد  ــد صــدا و ســیما نبای ــت: در رســانه ای مانن ــد، گف حــق دارن
ــی صــورت  ــی و حقوق ــن شــرعی، عقل رفتارهــای خــاف موازی
ــت  ــاس را رعای ــع حــق الن ــی در برخــی مواق ــرد. رســانه مل گی
ابــزار  را  رســانه  ایــن  دســتگاه ها  از  بعضــی  و  نمی کنــد 

خودشــان کرده انــد.
ــی را از دوره  ــن کارهای ــی چنی ــرد: برخ ــوان ک ــی عن مازن
ــد و االن مطــرح می کنند.امــروز  ــاد گرفته ان لنیــن و اســتالین ی
ــن  ــه پخــش ای ــازی ب ــده شــده اند دیگــر نی ــردم آگاه و فهمی م

ــات نیســت. اعتراف
وی ادامــه داد: بــه تعــدادی از نماینــدگان در مجلس شــورای 
اســامی طرحــی دادیــم کــه امیــدوارم نماینــدگان دیگــر هــم 
همــکاری کننــد تــا پخــش اعترافــات ممنــوع شــود و بــه جــای 

آن قانــون اساســی را اجــرا کننــد.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 
ــه در  ــه ک ــی آنچ ــات تلویزیون ــش اعتراف ــای پخ ــه ج ــزود: ب اف
ــه ایــن کــه خــارج از  دادگاه اتفــاق می افتــد را پخــش کننــد ن
عــرف و قانــون کار غلطــی را انجــام دهنــد  کــه تبدیــل بــه یــک 
ســنت شــود کــه اگــر حــذف شــود بــه کائنــات و باروهــای مــا 
آســیب می رســد، خیــر اصــا چنیــن چیــزی اتفاقــی نخواهــد 

افتــاد چراکــه ایــن دقیقــا خــاف عقــل اســت.
ــما  ــه ش ــی ک ــم هنگام ــی گفت ــای روحان ــه آق ــت: ب وی گف
ارتقــاء  دادیــد در جهــت  بــه ســواالت جــواب  و  آمدیــد 
دموکراســی گام بلنــدی اتفــاق افتــاد، ایشــان پاســخ دادنــد در 
ــا دشــمن، رئیس جمهــور تضعیــف شــد. مــن  شــرایط جنــگ ب
ــر  ــود و اگ ــف می ش ــخگو تضعی ــور غیر پاس ــم رئیس جمه گفت
ــد  ــس بیای ــه مجل ــگ ب ــط جن ــخگو در وس ــور پاس رئیس جمه
ــون  ــا قان ــی م ــر نهادهــای امنیت ــن اگ ــت می شــود، بنابرای تقوی

ــوند. ــت می ش ــد، تقوی ــت کنن ــی را رعای اساس

ــت  ــت: قیم ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
قبلــی بنزیــن منجــر بــه قاچــاق بخشــی از آن می شــد، 
عــده ای بــا ارزان تریــن قیمــت از آن اســتفاده می کردنــد و هــر 
ــراد  ــل اف ــد و در مقاب ــب می زدن ــه جی ــاردی ب ــه میلی روز یاران
ــری  ــد تدبی ــن رو بای ــتند، از ای ــی نداش ــم خودروی ــادی ه زی
اتخــاذ می شــد تــا یارانــه ایــن افــراد از بابــت بنزیــن بــه قشــر 

ــد.   ــف برس ضعی
ــای  ــت اعض ــی در نشس ــعید جلیل ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
هیات هــای اندیشــه ورز  بســیج در تبریــز افــزود: یکــی از 
ــن  ــه بدی ــود ک ــن ب ــر ســهمیه بندی بنزی ــم اخی ــای مه بحث ه
ــد و  ــوع را بدان ــن موض ــاب ای ــروی انق ــک نی ــد ی ــور بای منظ
صــورت مســئله و پاســخ مســئله را تشــریح کنــد تــا یــک رفتــار 

ــد. ــح نشــان ده صحی
جلیلــی بــا بیــان ایــن کــه اگــر صــورت مســئله را بــه خوبــی 

ــزود:  ــود، اف ــن تر می ش ــل روش ــع تحلی ــور قط ــم به ط درک کنی
ــود و  ــر کشــور ب ــه بیشــترین فشــارها ب در ۲ ســال گذشــته ک
دشــمن نیــز در اعمــال آن ابایــی نداشــت، طبیعــی اســت کــه بر 
مــردم فشــارهایی وارد شــد، ولــی نــکات قابــل توجــه انقــاب در 
ایــن بــود کــه از وقتــی دشــمن فشــار حداکثــری را اعمــال کــرد، 
مــردم بــا هوشــیاری عمــل کــرده و اجــازه سوءاســتفاده را ندانــد. 
وی بــا بیــان این کــه اگــر مــردم فشــارها را تحمــل کردنــد، 
وظیفــه مســووالن نیــز کاســتن ایــن فشارهاســت، اظهــار کــرد: 
همراهــی و همگامــی مــردم بایــد حفــظ شــود، از ایــن رو یکــی 

ــک مصــرف  ــر ی ــه اگ ــن اســت ک ــن شــرایط ای ــا در ای از کاره
غلــط در بخشــی می بینیــم بایــد بــرای آن راهــکاری اندیشــید. 
ــد  ــه تولی ــاره ب ــا اش ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــو ش عض
ــور، آن را  ــن در کش ــد بنزی ــر تولی ــون لیت ــه ۱۱۰ میلی روزان
ــه  ــت: روزی هم ــت و گف ــور دانس ــرای کش ــی ب ــار بزرگ افتخ
ــی آن  ــکای داخل ــا ات ــون ب ــی اکن ــم ول ــن را وارد می کردی بنزی

را تولیــد می کنیــم. 
ــر  ــت: رهب ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
معظــم انقــاب بارهــا تاکیــد کردنــد کــه بایــد تدبیــری کــرد تــا 

فشــار بــر مــردم حداقــل شــود، از ایــن رو بایــد یارانــه افــرادی 
کــه بــه گــزاف و طــرق مختلــف دریافــت می کننــد، بــه ســمت 

ــود.  ــوق داده ش ــد س ــار کم درآم اقش
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: دولــت و مجلــس منتخــب 
مردمنــد و بایــد وارد عمــل شــده و در ایــن میــان کاری انجــام 
ــهمیه بندی  ــرح س ــرای ط ــی از اج ــکات ناش ــا مش ــد ت دهن

ــود. ــر ش ــن کمت بنزی
 وی در ادامــه بــه موضــوع انتخابــات اشــاره کــرد و بــا بیــان 
این کــه نبایــد بــدون تفکــر و اندیشــه رای داد بلکــه انتخابــات 

راه حــل و اندیشــه دارد،گفــت: انتخابــات قبیلــه ای نیســت.
وی افــزود: نیــروی بســیج قبــل از آنکــه فــردی را انتخــاب 
کنــد، بایــد یــک درک روشــن داشــته باشــد از اینکــه بــه چــه 
ــی و  ــث واقع ــک بح ــن ی ــه ای ــه البت ــد ک ــزی رای می ده چی

مشــخص اســت. 
ــات شــورای شــهر، مجلــس و ریاســت  وی افــزود: در انتخاب
ــه ایــن فکــر کــرد کــه ایــن افــراد منتخــب  ــد ب جمهــوری بای
ــد؛ از ایــن رو اگــر فکــر می کنیــم  ــر عهــده دارن یــک وظیفــه ب
مســیر الــف بهتــر از ب اســت بایــد آن را روشــن و تبییــن کــرد. 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
اینکــه بســیج بایــد دو کار مهــم انجــام دهــد کــه اولــی مانــع از  
انحــراف و دومــی دوری از انفعــال نیروهاســت، اظهــار کــرد: بــا 
ــرد و بســیجی  ــا شــکل می گی ــا قابلیت ه ــن کاره ــه ای عمــل ب
ــد در صحنــه و عرصه هــای مختلــف حضــور داشــته باشــد.   بای

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

نگاه ویژه فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی 
به بازار سوریه ضروری است

جلیلی: 

قیمت قبلی بنزین زمینه ساز قاچاق بود

ــهرک  ــن ش ــاخت های ای ــعه زیرس ــر توس ــه ب ــی مراغ ــهرک صنعت ــر ش مدی
ــرای  تاکیــد کــرد و گفــت: از ابتــدای ســالجاری تاکنــون ۲.۲ میلیــارد تومــان ب

ــن امــر هزینــه شــده اســت. ای
ــکات  ــع مش ــتای رف ــزود: در راس ــام اف ــری ف ــا خی ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
زیرســاختی ایــن شــهرک، اعتبــارات مناســبی جــذب و هزینــه شــده کــه مــی 

ــد. ــم کن ــد را فراه ــق تولی ــه رون ــد زمین توان
ــفالت  ــازی، آس ــع زیرس ــر مرب ــزار مت ــتا، ۲۰ ه ــن راس ــه داد: در ای وی ادام

ــت. ــده اس ــرا ش ــار اج ــان اعتب ــون توم ــا ۹۵۰ میلی ــازی ب ــان س ــزی و خیاب ری
خیــری فــام اضافــه کــرد: همچنیــن بــرای احــداث ســاختمان آتــش نشــانی 
ایــن شــهرک کــه بــا زیربنــای ۳۰۰ مترمربــع و بــا ۸۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

در حــال اجــرا بــوده، تاکنــون ۶۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت.
ــانی  ــبکه آبرس ــر از ش ــه کیلومت ــته س ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای توســعه زیرســاخت  ــت: ب ــذاری شــده اســت گف ــه گ ــی لول شــهرک صنعت
هــای ایــن شــهرک ۲۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار بــرای توســعه شــبکه آبرســانی 

ــه شــده اســت. ــای آن هزین ــز چــاه ه و تجهی
ــا ۱۵۰  ــع پیــاده روســازی ب ــام افــزود: اجــرای چهــار هــزار مترمرب خیــری ف
ــن  ــازی ای ــرای بهس ــه ب ــت ک ــی اس ــرح های ــه ط ــز از جمل ــان نی ــون توم میلی

شــهرک صــرف شــده اســت.
ــاب  ــه فاض ــه خان ــداری تصفی ــر و نگه ــتای تعمی ــرد: در راس ــه ک وی اضاف
صنعتــی و انســانی شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان نیــز از ابتــدای ســال جــاری 
ــرای کاهــش  ــد بســتر الزم ب ــی توان ــه م ــه شــده ک ــان هزین ــون توم ۳۰۰ میلی

آالیندگــی هــا را فراهــم ســازد.
شــهرک صنعتــی مراغــه ۱۱۴ هکتــار وســعت داشــته و هــم اکنــون بیــش از 

۵۵ واحــد تولیــدی و صنعتــی در آن فعــال اســت.
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