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رحمانی فضلی در نامه ای به کدخدایی:

شورای نگهبان 
امکان حضور و مشارکت بیشتر 

انتخاباتی را فراهم کند

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:

نمی توان خارج از چارچوب های 
بانکی دنیا حرکت کرد

درآمد مالیات بر ارزش افزوده 
به کجا واریز می شود؟

 ضرورت وحدت و انسجام و تحقق مشارکت حداکثری
امروز هیچ مسئله ای نبایستی وحدت و انسجام کشور را خدشه دار نماید

صنعت نفت ستون فقرات اقتصاد ایران است

واریز ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصولی به سازمان مالیاتی 

کماکان اقتصاد ایران به نفت وابسته است

مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای فروش های واقعی، از مصرف کننده دریافت می شود

صنایع نفتی هم در ابعاد ملی و هم جهانی، صنعت بزرگ و عظیمی است

تامین ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی به وسیله مالیات بر ارزش افزوده 
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

عملیات بازار باز از شنبه رسما کلید خورد

دالیل رد صالحیت ها در ذهن 
مردم ابهاماتی ایجاد کرده است 

بزرگترین قاچاقچی سوخت پس 
از ۹ سال فرار، دستگیر شد 

دولت به طور جدی پیگیر روشن شدن 
زوایای سانحه هوایی است

مشکالت دهه های گذشته آموزش و 
پرورش همچنان روی میز است

عضو اتاق بازرگانی ایران:
وزارتخانه ها خریدهای تضمینی 

خود را از بورس انجام دهند

عضــو کمیســیون کشــاورزی اتــاق ایــران 
معتقــد اســت اگــر وزارتخانه هــا کلیــه خریدهــای 
ــورس  ــال ب ــود را از کان ــی خ ــی و تضمین خارج
ــفاف  ــور ش ــاد کش ــان اقتص ــد، آن زم ــام دهن انج

ــد.  ــد ش خواه
ــزود:  ــی اف ــی فارغ ــا، غالمعل ــزارش ایرن ــه گ ب
وقتــی تمــام خریــد و فروش هــای داخلــی و 
مناقصه هــای  و  مزایده هــا  طریــق  از  خارجــی 
محــدود در داخــل انجــام می شــود و خریــد 
نمی شــود،  ســاماندهی  بــازار  در  اینترنتــی 
ــا  ــم ام طبیعــی اســت کــه اقتصــاد شــفافی نداری
اگــر وزارتخانه هــا کلیــه خریدهــای تضمینــی 
ــورس  ــال ب ــود را از کان ــی خ ــای خارج و خریده
انجــام دهنــد، آن زمــان همــه چیــز شــفاف 

. د می شــو
بــورس طبــق  هــدف  داشــت:  اظهــار  وی 
وظیفــه ذاتــی آن شفاف ســازی و بــه عبارتــی 
شــفافیت در قیمــت و کشــف قیمت هــای واقعــی 
اســت و اگــر محدودیتــی وجــود نداشــته باشــد، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاال ب ــی ب ــا کارای ــورس کاال ب ب
ــه خــود را  ــازار کشــف قیمــت، وظیف ــا ب ــز ی مرک

ــد. ــام می ده ــاد انج ــی در اقتص ــه خوب ب
فارغــی بــا اشــاره بــه شــرایط حســاس اقتصــاد 
و لــزوم توجــه بــه شــفاف ســازی فرآیندهــا گفــت: 
ــی  ــی و جهان ــازار داخل ــد در ب ــورس کاال می توان ب
بــه کمــک تولیدکننــده و صادرکننــده بیایــد امــا 
ایــن مهــم مشــروط بــه سیاســت و رویکــرد دولــت 
ــر عرضــه و  اســت. اگــر رویکــرد دولــت مبتنــی ب
تقاضــا و از راه درســت و منطقــی باشــد و سیســتم 
ــد،  ــاد نکن ــع ایج ــی مان ــای مال ــل و انتقال ه نق
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  از  می تــوان 

حمایــت کــرد.
ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــو ات ــن عض ای
اینکــه بــرای از بیــن بــردن سیســتم داللــی، 
ــت خــارج شــود،  ــر دول ــر چت ــد از زی اقتصــاد بای
ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــرد: ب ــح ک تصری
بایــد نقــل و انتقــاالت و عرضــه و تقاضــا بــه 
بهانه هــای  بــه  و  شــود  شــناخته  رســمیت 
ــری  ــازار ورود نکنیــم کــه البتــه اث ــه ب مختلــف ب

و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  در  هــم 

ورود ممنوع بیمه برای مالیات!

بــا جــدی تــر شــدن حــذف معافیت هــای 
بیمــه  مجموعــه  بیمــه  صنعــت  در  مالیاتــی 
تــداوم  بــرای  بیشــتری  رایزنی هــای  گــذاران 
معافیــت موجــود انجــام می دهنــد. بــه هــر حــال 
ــش  ــر افزای ــر منفــی ب ــار اث ــد در کن ــا معتقدن آنه
ــب  ــات موج ــت مالی ــه ، دریاف ــوذ بیم ــب نف ظری
ــران  ــه گ ــر بیم ــنگینی ب ــای س ــل هزینه ه تحمی
و بیمــه گــذاران خواهــد شــد، روالــی کــه در دنیــا 

ــد.  ــاق بیفت ــد اتف ــت و نبای ــوم نیس مرس
ــس الیحــه  ــش نوی ــزارش ایســنا، در پی ــه گ ب
ــتور  ــه در دس ــتقیم ک ــای مس ــات ه ــالح مالی اص
ــا  ــات از بیمه ه ــذ مالی ــرار دارد، اخ ــس ق کار مجل
یکــی از بندهــای مــورد توجــه اســت، موضوعــی 
ــا  ــته باره ــدت گذش ــی م ــده ط ــب ش ــه موج ک
مجموعــه صنعــت بیمــه از رئیــس کل بیمــه 
ــا ســندیکای بیمــه و حاضــران  مرکــزی گرفتــه ت
در ایــن حــوزه بــه ایــن موضــوع معتــرض باشــند 
ــر  ــی ب ــر مثبت ــد اث ــد نمی توان ــه معتقدن ــرا ک چ
ــا مشــکالتی مواجــه  ــه را ب جــای گذاشــته و بیم

ــرد. ــد ک خواه
اخیــر  ماه هــای  طــی  رابطــه  همیــن  در 
ــذ  ــب اخ ــدم تصوی ــرای  ع ــی ب ــا رایزنی های باره
مالیــات از بیمه هــا انجــام شــده اســت؛ بــه 
طــوری کــه چنــدی پیــش مدیــران عامــل بیمــه 
طــی جلســه ای از پارســا -رئیــس ســازمان امــور  
مالیاتــی -دعــوت کــرده و مســائل خــود را بــا او در 
میــان گذاشــتند، در روزهــای اخیر نیز ســندیکای 
ــک و  ــاون بان ــاد، مع ــر اقتص ــان وزی ــه میزب بیم
بیمــه وزارتخانــه بــود و بــار دیگــر موضــوع مطــرح 
ــه  ــت در عیــن حــال ک ــرار گرف ــورد توجــه ق و م
ــس  ــه رئی ــه ای ب ــی نام ــه ط ــل بیم ــران عام مدی
ــرده ودر  ــرح ک ــتقیم مط ــوع را مس ــور موض جمه
ــت  ــات از صنع ــت مالی ــات دریاف ــا تبع ــه ب رابط

ــد. ــاره کردن ــائلی اش ــه مس ــه ب بیم
ــی  ــذاران تمایل ــه گ ــرا بیم ــه چ ــن ک ــا ای ام
بــه دریافــت مالیــات از ایــن صنعــت ندارنــد 
ــی از  ــرد. یک ــی گی ــر م ــی را در ب ــاد مختلف ابع
ایــن مســائل بــه اهمیــت ضریــب نفــود بیمــه در 
ــه ششــم  ــون برنام ــق قان ــردد، طب کشــور برمی گ
ــان  ــا پای ــا ت ــوذ بیمه ه ــب نف ــد ضری ــعه بای توس
ــه  ــی ک ــه 7 درصــد برســد در حال ــه ب ــن برنام ای

ــد ــه 2.4 درص ــب ب ــن ضری ــون ای اکن

یــک تحلیلگــر سیاســی گفــت: بازاریابی سیاســی 
بیشینه ســازی  موجبــات  می توانــد  هوشــمند 
منافــع بالقــوه رأی دهنــدگان و نامزدهــای انتخاباتــی 

را فراهــم ســازد. 
ــا ایســنا، اظهــار  مهــدی مالحــی در گفت وگــو ب
مهم تریــن  به عنــوان  انتخابــات  امــروزه  کــرد: 
مردمــی  شــاخص  سیاســی،  مشــارکت  عرصــه 
بــودن هــر حاکمیــت را بــه محــک می گــذارد؛ 
در نظام هــای مردم ســاالر، مشــارکت حداکثــری 
و کســب بیشــترین آرا و پیــروزی در انتخابــات 
همــواره جــزء دغدغه هــای اصلــی حاکمیــت و 

جریان هــای سیاســی بــوده اســت.
وی افــزود: بازاریابــی یعنــی جلــب  توجه به وســیله 
ــد در  ــه می توان ــه ارزشــمند، ایــن ارائ ــه یــک ارائ ارائ
ــه  خصــوص تجــارت و سیاســت  تمامــی زمینه هــا ب
مــورد توجــه واقــع شــود؛ بازاریابــی سیاســی عبــارت 
ــر و  ــرز تفک ــر ط ــا تغیی ــظ ی ــرای حف ــالش ب از ت
برداشــت رقبــا و جامعــه )رأی دهنــدگان( نســبت بــه 

فــرد، حــزب و یــا یــک گــروه اســت.
رئیــس پژوهــش دانشــگاه پیــام نــور مرکــز 
بندرعبــاس در ادامــه عنــوان کــرد: اســتفاده از 
ــه  ــور ارائ ــی به منظ ــی سیاس ــای بازاریاب تکنیک ه
و موفقیــت در مبــارزات انتخاباتــی در ابتــدا در 
ــدازآن  ــکا و بع کشــورهایی چــون انگلســتان و آمری

در سراســر دنیــا رواج یافتــه اســت.
ــی در  ــی سیاس ــرد: بازاریاب ــح ک ــی تصری مالح
ــروزی  ــق پی ــزار تحق ــوان اب ــر به عن ــای اخی دهه ه
در انتخابــات کاربــردی دوچنــدان یافتــه اســت 
ــی در  ــای سیاس ــروزی جریان ه ــه پی ــه ای ک به گون
انتخابــات تــا حــد زیــادی بــه اســتفاده مؤثــر ایــن 

بازمی گــردد. بازاریابــی  مدل هــای  از  گروه هــا 

همــکاران  و  کاتلــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــی  ــی سیاس ــا بازاریاب ــت، تنه ــد اس )۱۹۹۹( معتق
موجبــات  می توانــد  کــه  اســت  هوشــمند 
و  رأی دهنــدگان  بالقــوه  منافــع  بیشینه ســازی 
نامزدهــای انتخاباتــی را فراهــم ســازد؛ هــوش 
ــاخه ای  ــی Artificial intelligence ش مصنوع
ــاخت  ــه س ــه در آن ب ــت ک ــر اس ــوم کامپیوت از عل
ماشــین هایی هوشــمند پرداختــه می شــود کــه 
ــد و واکنــش انجــام  ــد انســان ها عمــل می کنن مانن
می دهنــد، هــوش مصنوعــی یــا هــوش ماشــینی را 
ــات بســیاری از  ــاور تالقــی و مالق ــد عرصــه پهن بای
دانش هــا، علــوم، و فنــون قدیــم و جدیــد دانســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: امــروزه هــوش 
مصنوعــی تبدیــل بــه یکــی از ضروری تریــن عناصــر 
تجــارت و سیاســت شــده و در بســیاری از پلتفرم هــا 

ــت؛  ــرده اس ــاز ک ــود را ب ــای خ ــن ها ج و اپلیکیش
هــوش مصنوعــی در بازاریابــی سیاســی نقــش 
مســتمر ایفــا می کنــد، یکــی از کاربردهــای آن 

ــت. ــی اس ــارزات انتخابات ــزار مب ــوان اب به عن
ــوش  ــرد: در حــال حاضــر ه ــه ک  مالحــی اضاف
مصنوعــی در بخش هــای مختلــف کمپین هــای 
ــا  ــن کمپین ه ــت؛ در ای ــده اس ــی شناخته ش سیاس
مشــخص  بــرای  کامپیوتــری  الگوریتم هــای  از 
بخش هــای  و  خــاص  رأی دهنــدگان  کــردن 
انــواع  بــا  تــا  می شــود  اســتفاده  جمعیــت  از 
ــم  ــک عل ــا کم ــا )ب ــوص آن ه ــه مخص ــی ک تبلیغات
ــت  ــت، جمعی ــده اس ــی ش ــس( طراح نوروپالیتیک

ــد. ــرار گیرن ــدف ق ــر ه موردنظ
از شناخته شــده ترین  یکــی  کــرد:  بیــان  وی 
اشــکال بازاریابــی سیاســی اســتفاده از هــوش 

تحلیلگــری  گروه هــای  انتخابــات  در  مصنوعــی 
اســت کــه رفتــار آنالیــن کاربــران فیس بــوک، 
ــن از  ــر گرفت ــا در نظ ــر و ... را ب ــتاگرام، توئیت اینس
ــگ  ــژاد، فرهن ــیت، ن ــد جنس ــاص مانن ــل خ عوام
یــا مذهــب و عوامــل عمومــی ماننــد عواطــف، 
تنــوع  تحمــل  سیاســی،  شــدن  اجتماعــی 
تجزیه وتحلیــل  رســانه  و  سیاســی  دیدگاه هــای 
ــی  ــات سیاس ــا تبلیغ ــا را ب ــپس آن ه ــد و س می کن
ــه  ــس( ک ــم نوروپالیتیک ــک عل ــا کم ــمند )ب هوش
بــرای جلب توجــه آن هــا طراحــی شــده اســت 

هــدف قــرار می دهــد.
 ایــن دانش آموختــه علــوم سیاســی اظهــار 
ــی را در  ــی داده های ــوش مصنوع ــع ه ــرد: درواق ک
ــا تجزیه وتحلیــل،  اختیارمــان قــرار می دهنــد کــه ب
ــبی  ــتراتژی مناس ــوان اس ــال و درک آن، می ت اعم
بــرای بازاریابــی انتخاباتــی هوشــمند خــود انتخــاب 
و تعریــف کنیــم؛ ایــن یــک نمونــه واضــح از هــوش 
مصنوعــی اســت کــه در عصــر جدیــد می توانــد )بــا 
ــر میــزان مشــارکت  کمــک علــم نوروپالیتیکــس( ب
سیاســی مــردم و جــذب آرا توســط کاندیداهــا 

ــی داشــته باشــد. ــرد عمل کارب
ــی  ــی انتخابات ــر بازاریاب ــزود: در عص ــی اف مالح
می تواننــد  انتخاباتــی  کاندیداهــای  هوشــمند 
بــا اســتفاده از فن آوری هــای اطالعاتــی مــدرن، 
ــی  ــی از ارتباط ــانه های جمع ــایر رس ــت و س اینترن
شــوند  برخــوردار  رأی دهنــدگان  بــا  مســتقیم 
دهنــد؛  کاهــش  را  خــود  انتخاباتــی  هزینــه  و 
مــواردی  بــه  می تــوان  فن آوری هــا  ازاین گونــه 
ــی،  ــاط مســتقیم الکترونیک ــراری ارتب همچــون برق
و  اینترنــت  در  تبلیغاتــی  نویــن  شــیوه های 

ســخنرانی اینترنتــی اشــاره کــرد.

بازاریابی انتخاباتی هوشمند در عصر جدید
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شــکایات  ثبــت  مهلــت  گفــت:  کدخدایــی 
نامزدهــای رد صالحیــت شــده، تمدیــد نمی شــود و 
ناچاریــم در همیــن زمــان شــکایات را دریافــت کنیم. 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  بــه گــزارش  
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــوال باش ــه س ــخ ب در پاس
ــای  ــر از نامزد ه ــش از ٣7٠٠ نف ــرد: بی ــار ک اظه
ــد. ــکایت کرده ان ــون ش ــده تاکن ــت ش رد صالحی

ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: از ایــن 
ــم  ــم خان ــر ه ــا و ٣٠٠ نف ــر آق ــداد ٣4٠٠ نف تع
ثبــت  ســامانه  در  شکایتشــان  کــه  هســتند 
می گیــرد. قــرار  رســیدگی  مــورد  و  می شــود 

کدخدایــی تأکیــد کــرد: مهلــت ثبــت شــکایات 
نامزدهــای رد صالحیــت شــده، تمدیــد نمی شــود 
ــم در همیــن زمــان شــکایات را دریافــت  و ناچاری
کنیــم و رســیدگی ها را انجــام دهیــم تــا در 
مرحلــه اول، یازدهــم بهمــن بتوانیــم اعــالم نظــر 

داشــته باشــیم.
پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
بــه اینکــه چنــد درصــد از دو تابعیتی هــا رد 
ــای  ــان نامزد ه ــت: در می ــدند؟ گف ــت ش صالحی
انتخاباتــی دو تابعیتــی خیلــی کــم داشــتیم و 
ــم  ــت ه ــتان دس ــداد انگش ــه تع ــم ب ــر می کن فک

. ســید نمی ر

شــبکه الجزیــره بــا پخــش بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه، از قــول ایشــان 
گــزارش کــرد کــه ســیلی ســپاه پاســداران بــه آمریکا، 

ســیلی بــه ابهــت ابرقدرتــی آمریــکا بــود. 
بــه گــزارش فــارس، شــبکه الجزیــره بیانــات مقــام 
ــه  ــه را ب ــاز جمع ــای نم ــری در خطبه ه معظــم رهب
صــورت زنــده پخــش و گــزارش کــرد کــه رهبــر ایران 
پــس از گذشــت هشــت ســال بــرای نخســتین بــا در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه بــه ایــراد ســخن پرداختند.

ــره همچنیــن از قــول مقــام معظــم رهبــری  الجزی
گــزارش کــرد کــه ســیلی که ســپاه پاســداران بــه آمریکا 
زد، ضربــه بــه ابهــت ابرقدرتــی آمریــکا بــود و ترور ســردار 

قاســم ســلیمانی ننگ و عــاری بــرای دولت آمریکاســت.
ــن  ــالب همچنی ــر انق ــزارش، رهب ــن گ ــق ای طب
تأکیــد کردنــد کــه ســپاه پاســداران از امنیــت ایــران 
حمایــت می کنــد و ســقوط هواپیمــای اوکراینــی نیــز 

ــود. ــار ب ــخ و فاجعه ب ــه تل حادث
ــالب  ــر انق ــل از رهب ــه نق ــن ب ــره همچنی الجزی
گــزارش کــرد کــه رســانه های آمریــکا ســعی کردنــد 
بــا تمرکــز بــر ســقوط هواپیمــای اوکراینــی، بــر تــرور 

ســردار ســلیمانی ســرپوش گذارنــد.
رهبــر انقــالب همچنیــن تأکیــد کردنــد کــه انگلیس، 
فرانســه و آلمان وابســته به آمریکا هســتند و تهدیــد کرد ه اند 
کــه پرونــده هســته ای ایــران را بــه شــورای امنیــت می برنــد.

سخنگوی شورای نگهبان:

مهلت ثبت شکایات نامزدهای رد صالحیت 
شده، تمدید نمی شود 

رهبر انقالب: 

سیلی سپاه به آمریکا ضربه به هیبت 
ابرقدرتی آمریکا بود 

۲



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 28 دی ماه 98- سال ششم - شماره 656 سیاست2

ـــبات  ـــه و محاس ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
مجلـــس گفـــت: حـــذف یارانـــه معیشـــتی خانوارهـــا بـــه 
ـــب  ـــازوکار مناس ـــوار، س ـــد کل خان ـــزان درآم ـــل می دلی
و عادالنـــه ای نیســـت، زیـــرا شـــاید یـــک خانـــواده 
ـــد  ـــد دارن ـــغل و درآم ـــه ش ـــد ک ـــته باش ـــی داش فرزندان
ـــکیل  ـــرای تش ـــود را ب ـــد خ ـــدان درآم ـــن فرزن ـــا ای ام

ـــد.  ـــی کنن ـــداز م ـــس ان ـــد و ازدواج پ ـــی جدی زندگ
ــح  ــدی مفت ــت، محمدمه ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
مجلــس بــا انتقــاد از عــدم واریــز صحیــح وعادالنــه 
ــدان،  ــژه نیازمن ــه وی ــردم ب ــه م ــتی ب ــه معیش یاران
ــه  ــز یاران ــث واری ــی در بح ــرایط کنون ــت: در ش گف
معیشــتی ابهامــات و مشــکالت بســیاری وجــود 
دارد، متأســفانه مــردم نســبت بــه نحــوه واریــز ایــن 

ــد. ــراض دارن ــت اعت ــوی دول ــارات از س اعتب
ـــس شـــورای  ـــردم تویســـرکان در مجل ـــده م نماین
ـــردم در کوچـــه و  ـــه داد: بســـیاری از م اســـالمی ادام
ـــا مواجـــه مـــی شـــوند، نســـبت  ـــا م ـــی ب ـــان وقت خیاب
بـــه عملکـــرد دولـــت در واریـــز یارانـــه معیشـــتی 
ـــه  ـــز یاران ـــان واری ـــت در زم ـــد، دول ـــی کنن ـــاد م انتق
بنزینـــی اعـــالم کـــرد کـــه ایـــن اعتبـــار بـــه 6٠ 

ـــد. ـــد ش ـــت خواه ـــر پرداخ ـــون نف میلی
تعداد قابل توجهی از مردم هنوز یارانه 

معیشتی دریافت نکرده اند
وی گفـــت: در شـــرایط کنونـــی تعـــداد قابـــل توجهـــی 
از مـــردم اعـــالم کـــرده انـــد کـــه یارانـــه معیشـــتی 
ـــه  ـــت ک ـــوال اینجاس ـــال س ـــد، ح ـــرده ان ـــت نک دریاف
ـــه 6٠ میلیـــون  ـــه اعـــالم مـــی کنـــد کـــه ب ـــت چگون دول

ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــی پرداخ ـــه بنزین ـــر یاران نف
مالک اصلی دولت برای پرداخت یا حذف یارانه 

معیشتی، میزان درآمد کل خانوار است
ـــه  ـــم ادام ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای

داد: از طـــرف دیگـــر عـــده ای از متقاضیـــان 
ـــه  ـــد ک ـــی کنن ـــالم م ـــتی اع ـــه معیش ـــت یاران دریاف
ـــت  ـــا را از لیس ـــت آن ه ـــل نادرس ـــه دالی ـــت ب دول
دریافـــت یارانـــه حـــذف کـــرده اســـت، بـــه نظـــر 
مـــی رســـد کـــه دولـــت مـــالک اصلـــی خـــود را 
پرداخـــت یارانـــه معیشـــتی، میـــزان درآمـــد کل 

خانـــوار قـــرار داده اســـت.
حذف یارانه معیشتی خانوارها به دلیل میزان درآمد 

کل خانوار، سازوکار مناسب و عادالنه ای نیست

ـــا  ـــه معیشـــتی خانواره ـــح گفـــت: حـــذف یاران مفت
بـــه دلیـــل میـــزان درآمـــد کل خانـــوار، ســـازوکار 
ـــک  ـــاید ی ـــرا ش ـــت، زی ـــه ای نیس ـــب و عادالن مناس
خانـــواده فرزندانـــی داشـــته باشـــد کـــه شـــغل و 
ـــد خـــود را  ـــدان درآم ـــن فرزن ـــا ای ـــد و ام ـــد دارن درآم
ـــداز  ـــس ان ـــد و ازدواج پ ـــرای تشـــکیل زندگـــی جدی ب
ـــا  ـــن درآمده ـــوان ای ـــی ت ـــن نم ـــر ای ـــد، بناب ـــی کنن م
ـــرار دارد. ـــه ق ـــذف یاران ـــا ح ـــت ی ـــالک پرداخ را م

دولت باید مالک پرداخت یا حذف یارانه 
معیشتی را میزان ثروت خانوارها تعیین کند

ـــد  ـــت بای ـــن دول ـــر م ـــه نظ ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
مـــالک پرداخـــت یـــا حـــذف یارانـــه معیشـــتی را 
ــد، در آن  ــن کنـ ــا تعییـ ــروت خانوارهـ ــزان ثـ میـ
ــزان ثـــروت  ــر اســـاس میـ ــان مـــی تـــوان بـ زمـ
تعییـــن کـــرد کـــه آیـــا ایـــن خانـــواده مســـتحق 

دریافـــت یارانـــه بنزینـــی اســـت یـــا خیـــر.
ـــبات  ـــه و محاس ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
مجلـــس گفـــت: دولـــت بایـــد هـــر چـــه ســـریع 
ــایی  ــازوکار شناسـ ــالح سـ ــه اصـ ــبت بـ ــر نسـ تـ
خانوارهـــای هـــدف و پرداخـــت یارانـــه معیشـــتی 
اقـــدام کنـــد درآمدهـــای حاصـــل از افزایـــش 
ـــت  ـــه دس ـــه ب ـــت و عادالن ـــورت درس ـــه ص ـــن ب بنزی

مـــردم برســـد.

مفتح:

حذف یارانه بنزینی به بهانه مجموع درآمد خانوار غیرقابل قبول است

رد  کــرد:  تاکیــد  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــده  یــک 
صالحیت هــا در انتخابــات مجلــس دهــم در ذهــن مــردم ایجــاد ســوال 

ــود.  ــخ داده ش ــا پاس ــه آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــرده اس ک
بــه گــزارش ایلنــا، محمدرضــا نجفــی خوشــرودی، دربــاه رد 
صالحیــت  نامزدهــای یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای 
ــت،  ــده اس ــش آم ــی پی ــکار عموم ــبهاتی در اف ــه ش ــالمی و این ک اس
ــن  ــر ای ــا ب ــم ام ــد داری ــون تاکی ــر اجــرای قان ــه ب گفــت: ضمــن این ک
نکتــه هــم اصــرار داریــم کــه ابهامــات موجــود در افــکار عمومــی بایــد 

ــود. ــخ داه ش ــردم پاس م
نماینــده مــردم بابــل در مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: قطعا 
مجلــس یکدســت بــه نفــع کشــور نیســت؛ مــا امیدواریــم بخصــوص در 
ــت شــدند  ــدگاه سیاســی رد صالحی ــل دی ــه دلی ــه ب ــورد کســانی ک م
تجدیدنظــر شــود، خانــه ملــت متنــوع و بــا ســالیق مختلــف می توانــد 

راهبــردی باشــد.
ــرای مــردم پیــش آمــده  ــی کــه ب ــن ابهامات ــد ای ــه داد: بای وی ادام
پاســخ داده شــود تــا خدایــی نکــرده شــائبه برخــی از مســائل بــه وجــود 
نیایــد، خــوب نیســت مجلــس یکدســت روی کار بیایــد، اگــر دالیــل رد 
ــا  ــود ت ــو ش ــتند بازگ ــتدل و مس ــد مس ــت بای ــن اس ــا متق صالحیت ه

ابهامــی بــه وجــود نیایــد.
این کــه عــده ای می گوینــد مجلــس  نجفی خوشــرودی دربــاره 
ــه خاطــر مقاصدشــان از خــون  ــی ب ــی باشــد و حت ــد انقالب ــده بای آین
ــان  ــی را بی ــتفاده و مطالب ــم اس ــلیمانی ه ــم س ــهید قاس ــردار ش س
می کننــد، گفــت: شــاخص های انقالبــی بــودن در چارچوب هــای 
ــد  ــون اساســی تعییــن شــده اســت؛ کســی نمی توان اصلــی نظــام و قان
نماینــده مجلــس باشــد و ذیــل جمهــوری اســالمی ایــران کار کنــد امــا 

ــدارم. ــول ن ــا را قب ــن چارچوب ه ــد ای بگوی
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــیون امنیت مل ــو کمیس ــن عض ای
شــورای اســالمی تاکیــد کــرد: معتقــدم بیــان کــردن این مســئله یکســری 
ــی  ــا اهــداف رقابت هــای سیاســی و انتخابات خط کشــی هایی اســت کــه ب

ــود. ــرح می ش ــی مط ــای سیاس ــان و جریان ه ــی از آقای ــوی برخ از س
وی یــادآور شــد: ســردار ســلیمانی در یکــی از ســخنرانی هایش گفتنــد 
نمی توانیــم بگوئیــم یــک شــخص انقالبــی و شــخص دیگــر نیســت و همه 
ــی و  ــون اساس ــل قان ــه ذی ــا هم ــد م ــی نمی مان ــت کس ــم؛ آن وق را برانی
ــن کشــوریم و در  ــه ای ــق ب ــم متعل ــای نظــام زندگــی می کنی چارچوب ه

دفــاع از آرمــان و ارزش هــا هیچ گونــه تردیــدی نداریــم.
ــه  ــبت ب ــت نس ــن اس ــرد: ممک ــان ک ــرودی خاطرنش ــی خوش نجف
ــیم  ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــف دیدگاه ه ــای مختل ــی از پدید ه برخ
کــه کامــال طبیعــی اســت بخصــوص در مجلــس شــورای اســالمی کــه 

ــود دارد. ــون وج ــرات گوناگ ــالیق و تفک س
و  شــود  تشــکیل  انقالبــی  مجلــس  امیــدوارم  داد:  ادامــه  وی 
ــوزی  ــدان کاری و دلس ــالمت، وج ــت، س ــد عقالنی ــاخص هایی مانن ش
ــته  ــه را داش ــی کلم ــای حقیق ــه معن ــر ب ــی و کشوش ــع مل ــرای مناف ب
ــود. ــرح ش ــائل مط ــن مس ــش  ای ــعار و نمای ــه در ش ــه این ک ــد ن باش

ــتن  ــه داش ــاز نگ ــرورت ب ــر ض ــس ب ــی مجل ــیون والی ــو فراکس عض
ــرد.  ــد ک ــت اســتقالل کشــور تاکی ــا حفــظ اصال درهــای دیپلماســی ب
ــارات  ــاره اظه ــت، رضــا شــیران خراســانی، درب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اخیــر وزیــر خارجــه انگلیــس مبنــی بــر اعمــال نظــام تحریمــی جدیــد 
علیــه ایــران گفــت: تاکیــد مــی کنــم کــه اظهــارات وزیــر خارجــه انگلیس 
تراوشــات ذهنــی و فکــری او اســت و بــه هیــچ عنــوان الــزام آور نیســت.

ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــهد و کالت در مجل ــردم مش ــده م نماین
ــتور کار  ــد در دس ــزام آور بای ــند ال ــوان س ــه عن ــه ب ــه آنچ ــان اینک بی
کشــورهای اروپایــی قــرار گیــرد ســند بیــن المللــی برجــام اســت ادامــه 
ــه  ــاس ب ــی اس ــات ب ــرح موضوع ــای ط ــه ج ــی ب ــات اروپای داد: مقام
تعهــدات خــود در برجــام کــه بــه تصویــب شــورای امنیــت هــم رســیده 

ــد. ــه تعهــدات خــود عمــل کنن ــب آن ب ــد و در قال بازگردن
وی دربــاره اینکــه گفتــه مــی شــود ایــران بایــد مذاکــره جدیــد را در 

دســتور کار قــرار دهــد تاکیــد کــرد: هرگونــه صحبــت و مذاکــره منــوط 
بــه بازگشــت طرفیــن مذاکــره بــه تعهــد بیــن المللــی برجــام و انجــام 

تعهــدات بیــن المللــی شــان در ایــن ســند اســت.
شــیران دربــاره احتمــال اعمــال نظــام تحریمــی جدیــد ضــد ایــران 
ــر  ــف درگی ــدت و ضع ــا ش ــراه ب ــته هم ــال گذش ــا در 4٠ س ــزود: م اف
ــای  ــم ه ــال تحری ــه طــور قطــع در صــورت اعم ــم، ب ــوده ای ــم ب تحری
ــم عکــس العمــل  ــی توانی ــا اســت و م ــل حــق م ــدام متقاب ــد، اق جدی

ــم. متناســب انجــام دهی
ــاد از ســاختار  ــا انتق ــس دهــم ب عضــو کمیســیون اجتماعــی در مجل
ســازمان ملــل ادامــه داد: ســاختار شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه گونــه 
ای اســت کــه 5 کشــور بــه عنــوان کدخدایــان جهــان در نظــر گرفته شــده 
ــح طراحــی  ــه ارمغــان آوردن صل ــا هــدف ب ــن ســاختار ب ــد، اگرچــه ای ان
شــد امــا در عمــل باعــث ایجــاد دو قطبــی در جهــان و بــروز جنــگ هــای 

متعــدد از جنــگ ویتنــام گرفتــه تــا عمــان و کوبــا و الجزایــر شــده اســت.
شــیران ادامــه داد: در مــدل تعریــف شــده فعلــی گفتــه مــی شــود 
یــا »بــا مــا بــاش« یــا »بــر مــا«، در ایــن مــدل اســتقالل معنایــی نــدارد 
ــورد  ــواره م ــد هم ــته باش ــتقالل داش ــد اس ــی خواه ــه م و کشــوری ک
ــالمی  ــوری اس ــان جمه ــن می ــرد، در ای ــرار می گی ــم ق ــدی و ظل تع
ــا  ــد ب ــی کن ــود پافشــاری م ــتقالل خ ــر اس ــه ب ــا زمانیک ــز ت ــران نی ای
انــواع تهدیدهــا روبــرو اســت و در صورتــی کــه بــه یکــی از قطــب هــا 

تــن دهــد مشــکلی نخواهــد داشــت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــس شــورای اســالمی ب ــی مجل عضــو فراکســیون والی
ــایر  ــا س ــی ب ــل منطق ــی تعام ــی نف ــه معن ــتقالل ب ــتن اس ــه داش اینک
ــد در  ــران بای ــالمی ای ــوری اس ــرد: جمه ــح ک ــت تصری ــورها نیس کش
ــود  ــتقالل خ ــت اس ــظ اصال ــا حف ــی ب ــل و دیپلماس ــن المل ــوزه بی ح

ــد. ــال باش فع

نجفی خوشرودی: 

دالیل رد صالحیت ها در ذهن مردم ابهاماتی ایجاد کرده است 

شیران خراسانی تاکید کرد:

لزوم باز نگه داشتن درهای دیپلماسی با تاکید بر اصالت استقالل کشور

بوریــس  طــرح  انگلیــس  در  ایــران  ســفیر 
ــن  ــرای جایگزی ــس ب ــر انگلی جانســون نخســت وزی
ــح  ــپ را رد و تصری ــق ترام ــا تواف ــام ب ــردن برج ک
ــرای  ــی ب ــت، دلیل ــام هس ــه برج ــی ک ــرد : مادام ک

ــدارد.  ــود ن ــد وج ــق جدی تواف
بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد بعیــدی نــژاد در گفــت 
وگــو بــا بخــش خبــر شــبکه چهــار انگلیــس گفــت: 
ــی  ــور اروپای ــه کش ــود دارد و س ــوز وج ــام هن برج
عضــو برجــام اصــرار دارنــد کــه از طریــق دیپلماســی 

اختــالف نظرهــا را بــر طــرف کننــد. 
ــام  ــترک برج ــیون مش ــه کمیس ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــن جلســات م ــه در چارچــوب ای ــادآور شــد ک ی
تــوان بــه مســائل مربــوط بــه ایــن توافــق و اینکــه 
ــدات  ــد تعه ــی توانن ــه م ــی چگون ــای اروپای طرف ه

ــد رســیدگی کــرد. خــود را اجــرا کنن
ســفیر ایــران  یــادآور شــد  کــه گام هــای ایــران 
ــن  ــرای از بی ــام ب ــش در برج ــش تعهدات ــرای کاه ب
ــرای  ــردن ایــن توافــق نبــوده و افــزود: مــا راه را ب ب
دیپلماســی بیشــتر بازگذاشــته ایــم و امیدواریــم کــه 
ــرایط  ــه در ش ــد ک ــا درک کنن ــی م ــرکای اروپای ش
ــه  ــد ب ــا بای ــم  و آنه ــرار داری ــی ق ــیار حساس بس

ــد. ــد عمــل کنن ــی کــه دارن تعهدات
بعیــدی نــژاد تصریــح کــرد اگــر طرف هــای 
ــه حفــظ برجــام مایــل هســتند بایســتی  اروپایــی ب
دســت بــه کار شــوند. وی تصریــح کــرد کــه عضویت 
در برجــام بــدون تعهــد داشــتن غیــر ممکــن اســت 

ــدار نیســت. و پای
ــاره  ــووالی درب ــه س ــخ ب ــران در  پاس ــفیر ای س
توافــق بــا ترامــپ بــه عنــوان جایگزیــن برجــام هــم 
ــت و  ــده اس ــک ای ــد ی ــوع در ح ــن موض ــت؛ ای گف

ــت. ــن نیس ــاد آن روش ــا ابع ــرای م ب
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: واقعی ــح ک وی تصری
ــه  ــدارد کــه ب اکنــون یــک توافــق داریــم و دلیلــی ن
ــا بایســتی  ــن کــردن آن بیندیشــیم. م فکــر جایگزی
تمــام تالش هــای خــود را صــرف  اجــرای تعهداتمان 

ــر اجــرا شــود. ــه طــور موث کنیــم کــه برجــام ب

 بعیــدی نــژاد در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
ــه  ــا ایــران تــالش کــرده کــه ب ــر اینکــه آی مبنــی ب
صــورت مســتقیم بــا کاخ ســفید وارد مذاکــره شــود 
گفــت: مــا هنــوز قــادر نبودیــم صداقــت را در رفتــار 
موضــع آمریــکا درک کنیــم. بنابرایــن تــا زمانــی کــه 
ــا  ــد م ــی گوین ــخن م ــع س ــرات جام ــا از مذاک آنه

ــم کــه آنهــا صــادق هســتند. ــاور نداری ب
ــک  ــام ی ــه برج ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی وی ب
ــح  ــت تصری ــه اس ــد جانب ــی و چن ــق بین الملل تواف
کــرد کــه ایــران در جریــان مذاکــرات هســته ای بــا 
ــه  ــن ب ــرد. بنابرای ــره ک ــکا مذاک ــت آمری ــت وق دول
گفتــه او نبایــد بــه موضــوع از زاویــه گفــت وگــو بــا 

ــود. ــگاه ش ــفید ن ــی کاخ س ــات کنون مقام
او دربــاره تحــوالت پــس از بــه شــهادت رســیدن 

ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی هــم عنــوان کــرد 
ــی  ــری نظام ــتانه درگی ــکا در آس ــران و امری ــه ای ک
قــرار داشــتند. وی توضیــح داد کــه نیروهــای مســلح 
ــکا  ــر آمری ــه اگ ــتند ک ــی را داش ــن آمادگ ــران ای ای
ــن  ــی ای ــای نظام ــد، پایگاه ه ــه بزن ــه حمل ــت ب دس

کشــور را هــدف قــرار دهــد.
ســفیر کشــورمان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا احتمــال درگیــری نظامــی فروکــش کــرده 
اســت، گفــت: پــس از اینکــه مــا بــه پایــگاه نظامــی 
ــر  ــه اگ ــم ک ــالم کردی ــم، اع ــه کردی ــکا حمل آمری
ــرای  ــه ای ب ــد، برنام ــان نده ــی نش ــکا واکنش آمری

ــم. ــر نداری ــداف دیگ ــه اه ــه ب حمل
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  نــژاد  بعیــدی 
ــه دلخــراش ســقوط هواپیمــای  ــه حادث گفت وگــو ب

مســافربری اوکرایــن در نزدیکــی تهــران اشــاره کــرد 
ــرد. ــف ک ــوار توصی ــات را ناگ ــه تحقیق و نتیج

هواپیمــای بوئینــگ 7٣7 شــرکت هواپیمایــی 
اوکراینــی بــا ۱67 مســافر و ۹ خدمــه پــروازی کــه 
ــد  ــه مقص ــران را ب ــنبه )۱۸ دی( ته ــح چهارش صب
ــی  ــرد حوال ــرک می ک ــن ت ــت اوکرای ــف پایتخ کی ی
شــهر جدیــد پرنــد در اســتان تهــران ســقوط کــرد. 
در ایــن حادثــه ۱47 مســافر ایرانــی و مابقــی مســافر 

و خدمــه خارجــی جــان باختنــد.
ــرد  ــد ک ــران تأیی ــای مســلح ای ــتاد کل نیروه س
ــد،  ــانی و غیرعم ــای انس ــروز خط ــر ب ــر اث ــه ب ک
ــه  ــران ب ــن از ته ــی اوکرای ــای خطــوط هوای هواپیم
مقصــد کی یــف، مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن ســتاد اطمینــان خاطــر داد بــا پیگیــری انجــام 
ــی  ــای عملیات شــده اصالحــات اساســی در فرآینده
ــن  ــرار ای ــکان تک ــلح، ام ــای مس ــطح نیروه در س
ــه  ــاخته و بالفاصل ــن س ــا را غیرممک ــه خطاه گون
مقصــر آن را بــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح 
معرفــی کنــد تــا بــا اشــتباههای روی داده، برخــورد 

ــرد. ــی صــورت گی قانون
ایــران  ســفیر کشــورمان عنــوان کــرد کــه 
مســئولیت ایــن حادثــه بــر عهــده گرفتــه و بــه تبــع 
ــت  ــه پرداخ ــی آن، از جمل ــی و مال ــب حقوق جوان

ــت. ــه اس ــر گرفت ــم در نظ ــارت را ه خس
ــه،  ــن حادث ــر ای ــا مقص ــه ب ــرد ک ــرار ک وی تک
ــد برخــورد  ــران هــم انتظــار دارن ــردم ای چنانچــه م

ــد. ــد ش ــی خواه قانون
بعیــدی نــژاد دربــاره حضــور غیــر قابــل توجیــه 
ســفیر انگلیــس در تجمــع مقابــل دانشــگاه امیرکبیر 

تهــران هــم توضیحاتــی را ارائــه داد.
در  را  مک ایــر  راب  اقــدام  کشــورمان  ســفیر 
ــفارت خانه های  ــتر س ــه او بیش ــه گفت ــه ب ــی ک حال
ــور در  ــود را از حض ــاع خ ــی، اتب ــورهای اروپای کش
ــد.  ــتباه خوان ــک اش ــد، ی ــرده ان ــع ک ــات من تجمع
ــوع از  ــن موض ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب

ــود. ــل ش ــل و فص ــک ح ــق دیپلماتی طری

بعیدی نژاد: 

دلیلی برای جایگزین کردن برجام 
با توافق ترامپ وجود ندارد

شجاعان عنوان کرد:
در انتخابات آتی مالک رای تکراری، 

پاسخ سامانه است و نه مهر شناسنامه

فنــاوری  الکترونیــک،  دولــت  مرکــز  رئیــس 
ــالک رای  ــت: م ــور گف ــار وزارت کش ــات و آم اطالع
تکــراری پاســخ ســامانه اســت و نــه مهــر شناســنامه؛ 
البتــه همچنــان مهــر بــر شناســنامه ها خواهــد خــورد. 
بــه گــزارش ایســنا، امیــر شــجاعان رئیــس 
مرکــز دولــت الکترونیــک، فنــاوری اطالعــات و آمــار 
ــای  ــات ه ــی هی ــش آموزش ــور در همای وزارت کش
ــه تشــریح فرایندهــای  ــات کشــور، ب بازرســی انتخاب

ــت. ــات پرداخ ــزاری انتخاب ــک در برگ الکترونی
شــجاعان در همیــن راســتا بــا اشــاره بــه اینکــه 
در  الکترونیــک  انتخابــات  برگــزاری  فرایندهــای 
ــزود:  ــوند، اف ــی ش ــدی م ــته بن ــه دس ــار مرحل چه
بخــش اول، فرایندهــای قبــل از روز اخــذ رای شــامل 
۱4 فراینــد مــی باشــد، بخــش دوم فرایندهــای روز 
ــد و بخــش ســوم فرایندهــای  ــا 4 فراین اخــذ رای ب
بعــد از روی اخــذ رای بــا ٣ فراینــد اســت و در 
نهایــت فرایندهــای پشــتیبان انتخابــات بــا 4 فراینــد 

ــرار دارد. ــارم ق در بخــش چه
فنــاوری  الکترونیــک،  دولــت  مرکــز  رئیــس 
اطالعــات و آمــار بــا اشــاره به اینکــه فرایندهــای روز 
اخــذ رای از مهمتریــن مــواردی اســت کــه بازرســین 
بایــد بــر نحــوه اجــرای دقیــق آن دقــت الزم داشــته 
باشــند، اظهــار کــرد:  ایــن مــوارد عبارتنــد از احــراز 
ــذ  ــراری، اخ ــرل رای تک ــی و کنت ــت الکترونیک هوی
رای و شــمارش آرا، ثبــت صورتجلســه شــعبه رای و 

شــمارش و تجمیــع آرا اســت.
شـجاعان بـا تاکیـد بـر اینکـه قانونـی شـدن احراز 
هویـت مبتنی بر سـامانه جامـع انتخابات، خاطرنشـان 
کرد: مالک رای تکراری پاسـخ سـامانه اسـت و نه مهر 
شناسـنامه؛ البتـه همچنان مهر بر شناسـنامه ها خواهد 
خـورد. بنابرایـن بایسـتی کـد اسـتعالم شـماره ملی از 

سـامانه در تعرفـه انتخابات درج شـود.

دومین شب ناآرام بیروت 
در هفته جاری با 45 زخمی 

ــه  ــی در هفت ــب متوال ــن ش ــرای دومی ــروت ب بی
جــاری شــاهد درگیــری میــان معترضــان و نیروهای 
ــن  ــر اســاس اعــالم هالل احمــر ای ــود و ب ــی ب امنیت
ــدن 45  ــی ش ــه زخم ــر ب ــا منج ــور، درگیری ه کش

نفــر شــد. 
بــه گــزارش فــارس، معترضــان لبنانــی بــا 
ــس  ــم«، پ ــه خش ــه »هفت ــاری ب ــه ج ــدن هفت نامی
ــرات  ــر تظاه ــار دیگ ــبی ب ــش نس ــه آرام از دو هفت
خــود را از ســر گرفتنــد و در پــی درگیری هــای 
ــان  ــا در خیاب ــر از آنه سه شــنبه شــب پیــش 5۹ نف

ــدند. ــت ش ــروت بازداش ــرا« بی »الحم
اقدامــات معترضــان در برابــر بانــک مرکــزی 
ــه  ــرا ک ــان الحم ــای خیاب ــر بانک ه ــروت و دیگ بی
شــد  شکســته  شیشــه ها  از  بســیاری  آن  طــی 
ــعد  ــه »س ــان از جمل ــات لبن ــراض مقام ــورد اعت م
الحریــری« نخســت وزیر دولــت پیشــبرد امــور، 
»نبیــه بــری« رئیــس پارلمــان و »ولیــد جنبــالط« 
رئیــس حــزب دروزی »التقدمــی االشــتراکی« قــرار 

ــت. گرف
ــداد  ــر تع ــار دیگ ــب( ب ــب )دیش ــنبه ش چهارش
محــل  برابــر  در  معترضــان  از  زیــادی  زیــادی 
ــه »کورنیــش  بازداشــت معترضــان پیشــین در محل
المزرعه-مــار الیــاس« در غــرب بیــروت جمــع 
شــدند و ایــن اعتــراض بــه درگیــری کشــیده شــد.

بــر اســاس گــزارش »العربــی الجدیــد«، نیروهــای 
ضــد شــورش بــرای متفــرق کــردن معترضــان وارد 
عمــل شــدند. هــالل احمــر لبنــان در صفحــه 
توییتــر خــود از انتقــال ٣5 زخمــی بــه بیمارســتان و 
مــداوای ۱٠ زخمــی در محــل اعتراضــات خبــر داد.

ــن گــزارش، ۱٠ نفــر از 5۹ نفــری  ــر اســاس ای ب
ــرا بازداشــت  ــان الحم ــنبه شــب در خیاب ــه سه ش ک
ــار دیگــری  ــد، آزاد شــدند امــا دیشــب ب شــده بودن

ــدادی از معترضــان بازداشــت شــدند. تع
از ســوی دیگــر، شــبکه »المیادیــن« از توافــق میان 
گروه هــای سیاســی لبنــان بــر ســر توزیــع پســت های 
ــی در کابینــه پیــش روی لبنــان خبــر  کلیــدی وزارت
ــه  ــع کابین ــل از مناب ــه نق ــری ب ــبکه خب ــن ش داد. ای
ــاختار  ــاره س ــی درب ــق نهای ــرد تواف ــالم ک ــان اع لبن
ــه روز  ــی رود ک ــار م ــود و انتظ ــل می ش ــت حاص دول

جمعــه ترکیــب کابینــه جدیــد لبنــان اعــالم شــد .

شما هیچ موقعیت برتر اخالقی و 
حقوقی ندارید

ــه  ــی از تعرف ــرای رهای ــام را ب ــا برج ــی ه اروپای
ــد. ــپ فروختن ــای ترام ه

بــه گــزارش ایرنــا، وزیــر امــور خارجــه جمهــوری 
ــاج دادن  ــه ب ــد علی ــی تن ــران در توئیت ــالمی ای اس
ــچ  ــما هی ــت: ش ــا نوش ــا و آمریکایی ه ــی ه اروپای
ــه  ــد!، س ــی نداری ــی و حقوق ــر اخالق ــت برت موقعی
ــا  ــد ت ــده برجــام را فروختن ــی باقی مان کشــور اروپای
ــد.  ــدا کنن ــی پی ــپ رهای ــد ترام ــای جدی از تعرفه ه
ــود  ــر خ ــه توئیت ــه در صفح ــور خارج ــر ام وزی
خطــاب بــه اروپایــی هــا نوشــت:  شــما هیــچ 

موقعیــت برتــر اخالقــی و حقوقــی نداریــد!
ــاج دادن  ــر ب ــت: )خب ــده اس ــت آم ــن توئی در ای
اروپــا بــرای( جلــب رضایــت ایــاالت متحــده تائیــد 
ــام را  ــده برج ــی باقی مان ــور اروپای ــه کش ــد. س ش
ــی  ــپ رهای ــد ترام ــای جدی ــا از تعرفه ه ــد ت فروختن
پیــدا کننــد. دوســتان مــن، ایــن کار فایــده ای 
نخواهــد داشــت. فقــط اشــتهای وی را تندتــر 

. می کنیــد
وی ادامــه داد: قلــدر دوره دبیرســتان را بــه خاطر 
ــان را  ــرافت خودت ــد ش ــر می خواهی ــد؟ اگ نمی آوری
ــی  ــد ول ــه بدهی ــیر ادام ــن مس ــه همی ــید، ب بفروش
ــی  ــی و حقوق ــر اخالق ــع برت ــان موض ــرای خودت ب

ــد. ــل نباشــید. شــما چنیــن موقعیتــی نداری قائ

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:
تخریب اعتماد مردم را خدشه دار 

می کند
ــرژی مجلــس شــورای  یــک عضــو کمیســیون ان
دوره  ایــن  در  ای  عــده  کــرد:  تاکیــد  اســالمی 
انتخابــات بــه تخریــب روی آورده انــد در حالــی کــه 
هــر یــک از کاندیداهــا از هــر طیــف و جناحــی بایــد 

ــد.  ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب شایســتگی خ
به گزارش ایسـنا، حسـن بهرام نیا با اشـاره به تفاوت 
رقابـت هـای سیاسـی در ایـن دوره از انتخابـات مجلس 
نسـبت به ادوار گذشـته، بیان کرد: متاسـفانه به نظر می 
رسـد در ایـن دوره از انتخابـات عده ای نسـبت به اخالق 
انتخاباتـی بـی تفـاوت شـده و آن را رعایـت نمـی کنند. 
بعضا شـاهد هسـتیم عده ای به صورت نامحسوس خط 
قرمزهـا را زیرپا گذاشـته و اقداماتی انجـام می دهند که 

بـا اخالق انتخاباتی همخوانـی ندارد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: متاســفانه شــاهدیم عده 
ای بــه تخریــب روی آورده انــد در حالــی کــه هــر یــک 
از کاندیداهــا از هــر طیــف و جناحــی بایــد شایســتگی 
خــود را بــه نمایــش گذاشــته و برنامــه هــای خــود را 

بــرای حــل مشــکالت مــردم ارائــه دهنــد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس تصریــح کــرد: 
ــردم  ــرای مشــارکت م ــه ب ــر آنچــه ک از ســوی دیگ
ــا و  ــول ه ــدن ق ــرح ش ــت مط ــت اس ــز اهمی حائ
وعــده هــای واقعــی اســت. بــه میــان آوردن قــول و 
وعــده هایــی بــدون پشــتوانه برخــالف اخــالق اســت 

و اعتمــاد مــردم را خدشــه دار مــی کنــد.
ایــن عضــو کمیســیون انــرژی در ادامــه تاکیــد کــرد: 
ــات و  ــد امکان ــردم بای ــری م ــارکت حداکث ــرای مش ب
زیرســاخت هــای الزم بــرای ایجاد فضــای رقابتی ســالم، 
فراهــم شــود. کاندیداهــا نیــز بایــد اخــالق مــداری را در 
اولویــت قــرار دهنــد. آنچــه کــه مــردم را از صنــدوق های 

رای دلســرد مــی کنــد، تبعیــض و جانبــداری اســت.

واعظی: 
دولت به طور جدی پیگیر روشن 
شدن زوایای سانحه هوایی است

رییــس دفتــر رییــس جمهــوری بــا حضــور 
ــانی از  ــدا زاده کاش ــعید کدخ ــر س ــزل دکت در من
جانباختــگان ســانحه ســقوط هواپیمــای مســافربری 
ــرد و  ــدار ک ــن مرحــوم دی ــواده ای ــا خان ــی ب اوکراین
گفــت ، دولــت بــه طــور جــدی پیگیــر روشــن شــدن 

ــی اســت.  ــانحه هوای ــای س زوای
بــه  واعظــی  محمــود  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــی از حجــت االســالم والمســلمین حســن  نمایندگ
روحانــی رییــس جمهــوری در ایــن دیــدار بــا تاکیــد 
ــت و ملــت  ــرای دول براینکــه چنیــن غــم و دردی ب
ــی  ــرد: ب ــد ک ــت، تاکی ــنگین اس ــیار س ــران بس ای
تردیــد از دســت دادن ایــن ســرمایه های ملــی، غــم 

ــت. ــان اس ــه ایرانی ــرای هم ــی ب بزرگ
ــه طــور جــدی پیگیــر  ــت ب وی تصریــح کــرد: دول
روشــن شــدن زوایــای ایــن ســانحه هوایــی اســت و این 
حــق مــردم و خانواده هــای جانباختــگان اســت کــه از 

جزئیــات ایــن حادثــه بــه طــور شــفاف اطــالع یابنــد.
رییــس دفتــر رییــس جمهــوری در این دیــدار ضمن 
اظهــار همــدردی با خانــواده  دکتــر کدخدا زاده کاشــانی، 
بــرای آن مرحــوم از درگاه الهــی، غفــران و رحمــت الهی 

و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر مســألت کرد.
ــن روز  ــی اوکرای ــوط هوای ــای خط ــک هواپیم  ی
ــرودگاه  چهارشــنبه گذشــته پــس از برخاســتن از ف
امــام خمینــی)ره( بــر اثــر خطــای انســانی و بصورت 
غیــر عمــد مــورد اصابــت قــرار گرفــت و در نتیجــه 
ــه ۱47  ــه از جمل ــافر و خدم ــه ۱76 مس ــن حادث ای

مســافر ایرانــی جــان باختنــد.

عضو اتاق بازرگانی ایران:
وزارتخانه ها خریدهای تضمینی خود 

را از بورس انجام دهند
مردم ندارد.

وی در پایــان بــا بیــان اینکــه حــوزه کشــاورزی یکی 
ــورس  ــه ب ــل آن ب ــه ورود کام ــت ک ــی اس از بخش های
کاال آثــار مثبتــی بــه همــراه دارد، در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: حداقــل ٣ میلیون تــن کاال در مرحلــه اول قابلیت 
عرضــه فیزیکــی در بــورس کاال را دارد و می تــوان 
شــاهد حجــم بــاالی معامــالت بــود. بزرگتریــن حســن 
آن قابلیــت رهگیــری محصوالت توســط تقاضاکنندگان 
اســت و ایــن حجــم پــول بــا شــفافیت کامــل در بورس 
کاال قابــل رصــد خواهــد بــود کــه اصــل الــزام بــه آن نیز 

همســویی و همراهــی وزارت کشــاورزی اســت.

ادامه از صفحه 1
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران :

نمی توان خارج از چارچوب های 
بانکی دنیا حرکت کرد

ــت:   ــران گف ــاق ته ــرژی ات ــیون ان ــس کمیس رئی
ــی  ــادالت مال ــطح از تب ــن س ــا ای ــت ب ــت نف صنع
از چارچوب هــای  نمی توانــد خــارج  اقتصــادی،  و 

ــد.  ــت کن ــا حرک ــی دنی بانک
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا پدیــدار« بــا تاکید بــر اینکه 
تصویــب FATF بــرای ادامــه فعالیــت بخــش خصوصی 
ــع  ــه داد: صنای ــت، ادام ــروری اس ــت ض ــت نف در صنع
نفتــی هــم در ابعــاد ملــی و هــم جهانــی، صنعــت بزرگ 

و عظیمــی اســت و کســی نمی توانــد منکــر آن باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعت نفــت برای کشــوری 
ماننــد ایــران کــه جایــگاه تعیین کننــده ای دارد،  افــزود: 
ایــن صنعــت ســتون فقــرات اقتصــاد ایــران اســت و این 

موضــوع در دهه هــای اخیــر اثبــات شــده اســت.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد: اگرچــه 
در یکــی  دو ســال اخیــر صــادرات نفــت ایــران دچــار 
نوســان شــده امــا کمــاکان اقتصــاد ایــران بــه نفــت 

وابســته اســت.
ــده  ــه آین ــد ده ــم در چن ــت: تصــور می کن وی گف
نیــز ایــن صنعــت می توانــد نقــش موتــور محــرک برای 
رشــد و توســعه بــرای اقتصادی کشــور را داشــته باشــد.

پدیــدار بــه لــزوم پیوســتن ایــران بــه FATF اشــاره 
کــرد و افــزود: انتظــار بخــش خصوصــی ایــن اســت تــا 
ــران  ــوی ورود ای ــر الزم و شــناخت درســت جل ــا تدابی ب
ــوع  ــا از وق ــود ت ــه ش ــیاه FATF گرفت ــت س ــه لیس ب
بحران هــای دیگــری کــه ممکــن اســت بــرای تجــارت 
خارجــی در صنعــت نفــت بوجــود آیــد، جلوگیری شــود.

بــه گفتــه پدیــدار، صنعــت نفــت بایــد از انحصــار 
دولــت خــارج شــود تــا بتوانیــم از تهدیــدات مشــابه 
تحریم هــای فعلــی بــا کمتریــن هزینــه عبــور کنیــم.

وی از دولــت خواســت تــا نقــش دادن بــه بخــش 
ــود و  ــدود نش ــا مح ــه صحبت ه ــا ب ــی تنه خصوص
ــت  ــن زمــان اســت کــه دول ــرا ای در عمــل باشــد زی
می توانــد سیاســت های درســت و جامعــی بــرای 
ــاد  ــی ایج ــش خصوص ــای بخ ــتفاده از ظرفیت ه اس

ــم. ــور کنی ــا عب ــا از بحران ه ــد ت کن
ــاق بازرگانــی تهــران  ــرژی ات رئیــس کمیســیون ان
ادامــه داد: بایــد پارادایــم کالن اقتصــادی کشــور تغییر 
ــای  ــی در فعالیت ه ــش خصوص ــور بخ ــا حض ــد ت کن

اقتصــادی و حــوزه انــرژی افزایــش پیــدا کنــد.
انتظــار  کــرد:  بخــش خصوصــی  تاکیــد  وی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــدارد و تنه ــی را ن ــای دولت حمایت ه
ایجــاد یــک فضــای رقابتــی داخلــی، بیرونــی و 
ــدات و  ــر تهدی ــد در براب ــا بتوان ــت ت ــی اس بین الملل

فرصت هــا، جــان تــازه ای بــه دســت آورد.
پدیــدار افــزود: بایــد تــوان و بنیــان بخــش 
خصوصــی را افزایــش داده و مزیت هــای نســبی و 

نقــاط قــوت و ضعــف را شناســایی کنیــم.

میرزایی خبر داد؛
ارسال پیامک و اعالم زمان مراجعه 
متقاضیان کمک معیشتی یارانه نگیر

ســخنگوی ستادشناســایی مشــموالن کمــک 
حمایــت معیشــتی گفت:افــرادی کــه یارانــه نقــدی 
ــا  نمــی گیرنــد ودرخواســت یارانــه معیشــتی دارندب
ــه  ــرای مراجع ــدی ب ــک دربهمن،زمانبن ــال پیام ارس
بــه پلیس+۱٠وثبــت اطالعاتشــان اعــالم مــی شــود.

ــخ  ــی در پاس ــین میرزای ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
بــه ایــن ســوال کــه معترضینــی کــه یارانــه نقــدی 
ــه معیشــتی هســتند  ــد امــا متقاضــی یاران نمی گیرن
چــه زمانــی می تواننــد نتیجــه اعتــراض خــود را در 
ــه دلیــل  ــد، گفــت: در حــال حاضــر ب ســایت ببینن
ــراد و خانوارشــان  ــی از ایــن اف اینکــه هیــچ اطالعات
ــال و در  ــا ارس ــه آنه ــک ب ــت، پیام ــت نیس در دس
آن زمانبنــدی اعــالم می کنیــم تــا بــرای ثبــت 

ــد. ــه کنن ــس +۱٠ مراجع ــه پلی ــات ب اطالع
ــس  ــه پلی ــه ب ــا مراجع ــس از آن ب ــزود: پ وی اف
+۱٠ بایــد مــدارک الزم را ارائــه و اطالعــات خانــوار 
خــود را ثبــت کننــد و اینگونــه درخواســت آنهــا بــه 

صــورت قطعــی ثبــت خواهــد شــد.
ــک  ــموالن کم ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
ــن  ــه ای ــک ب ــالم پیام ــان اع ــتی زم ــت معیش حمای
ــد  ــت: بع ــاه دانســت و گف ــن م ــل بهم ــراد را اوای اف
از ثبــت اطالعــات نتیجــه اعتــراض ظــرف یــک مــاه 

ــه آنهــا اعــالم خواهــد شــد. ب
میرزایــی تاکیــد کــرد: اطالعــات ایــن افــراد کــه 
یارانــه نمی گیرنــد و متقاضــی دریافــت کمــک 
ــتگاه های  ــت، از دس ــس از ثب ــتند پ ــت هس معیش
مختلــف فراخوانــی شــده و پروفایــل اقتصــادی 
ــی در  ــم نهای ــد تصمی ــرد و بع ــکل می گی ــا ش آنه
خصــوص مشــمول و یــا غیــر مشــمول بــودن آنهــا 

اتخــاذ می شــود.
وی گفــت: طــی ایــن مــاه یــک میلیــون و 22۱ 
هــزار نفــر بــه جمعیــت مشــموالن یارانــه معیشــتی 
ــز  ــد نی ــای بع ــن در ماه ه ــت و ای ــده اس ــه ش اضاف
کســانی کــه مشــمول باشــند بــه آنهــا کمــک 

ــرد. ــق می گی ــت تعل معیش
ــک  ــموالن کم ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
حمایــت معیشــتی همچنیــن از تعییــن تکلیــف 
جامانــدگان یارانــه حمایــت معیشــتی تــا 6 مــاه 
آینــده خبــر داد و گفــت: افــرادی کــه در مــاه گذشــته 
اعتــراض خــود را در ســامانه معیشــتی ثبــت کردنــد و 
در خواســت بازبینــی مجــدد دارنــد، طــی 6 مــاه آینده 

ــود. ــخص می ش ــی مش ــه بازبین نتیج

ــه کل  ــد ک ــر می کنن ــی فک ــه برخ ــی ک در حال
درآمدهــای حاصــل شــده از مالیــات بــر ارزش 
افــزوده بایــد بــه حســاب خزانــه دولــت واریــز شــود، 
کمتــر از 2٠ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
وصولــی توســط اصنــاف بــه حســاب ســازمان امــور 
مالیاتــی و باقــی آن )۸٠ درصــد( بــه حســاب خزانــه 

ــز مــی شــود.  ــت واری دول
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــنا، مالی ــزارش ایس ــه گ ب
از  خدمــات  و  محصــوالت  مصــرف  طریــق  از 
مصرف کننــدگان آن هــا گرفتــه می شــود کــه در 
ایــن میــان فعــاالن اقتصــادی صرفــا وظیفــه انتقــال 
بــار مالــی ایــن نــوع مالیــات را برعهــده دارنــد تــا در 
ــه مصرف کننــده نهایــی  ــار مالــی را ب نهایــت ایــن ب

ــد. ــل کنن منتق
ــد  ــوب بای ــی مطل ــام مالیات ــک نظ ــه در ی اگرچ
مبنــای تشــخیص در هــر دو حــوزه )عملکــرد و 
ــی در  ــه دالیل ــا ب ــد ام ــان باش ــزوده( یکس ارزش اف
خیلــی از مــوارد یکســان نبــودن فــروش تشــخیص 

ایــن دو بخــش، اجتناب ناپذیــر اســت.
ــناد و  ــر اس ــه دفات ــدم ارائ ــون ع ــی همچ  عوامل
ــی  ــودن مبان ــاوت ب ــان، متف ــط مودی ــدارک توس م
اقتصــادی، اعــالم معافیت هــای متفــاوت و نــرخ 
متفــاوت در دوره هــای زمانــی متفــاوت، پاییــن 
بــودن فروش هــای تشــخیصی در حــوزه عملکــرد در 
ــای  ــتوران ها  آژانس ه ــر رس ــاف نظی ــی از اصن برخ
هواپیمایــی، هتل هــا و نظایــر آن از جملــه مــواردی 

هســتند کــه باعــث می شــود فــروش تشــخیصی در 
ــزوده یکســان نباشــد. ــرد و ارزش اف حــوزه عملک

 ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه مالیــات بــر 
ــی، از  ــای واقع ــای فروش ه ــر مبن ــزوده ب ارزش اف
مصرف کننــده دریافــت می شــود و همیــن موضــوع، 
ــا فروش هــای تشــخیصی در ایــن  باعــث می شــود ت
نــوع مالیــات بــه واقعیــت نزدیک تــر باشــد تــا 
ــد مبنــای تشــخیص فــروش واقعــی در حــوزه  بتوان

ــد. ــد باش ــال های بع ــرد در س عملک

تامین ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی به 
وسیله مالیات بر ارزش افزوده 

 در اغلــب کشــورهای مجــری مالیــات بــر ارزش 
ــد  ــر از ۱5 درص ــات باالت ــال مالی ــرخ اعم ــزوده ن اف
اســت در حالیکــه نســبت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
وصولــی بــه درآمدهــای مالیاتــی ٣٠ تــا 4٠ درصــد 
ــال  ــد در س ــرخ ۹ درص ــا ن ــا ب ــور م ــت. در کش اس
ــی  ــزوده وصول ــوارض ارزش اف ــات و ع ۱٣۹5، مالی
بیــش از 5٠ درصــد درآمدهــای مالیاتــی را تشــکیل 
می دهــد کــه ایــن موضــوع قبــل از ایــن کــه مبیــن 
عملکــرد خــوب در حــوزه مالیــات بــر ارزش افــزوده 
باشــند؛ بیانگــر ظرفیــت بالقــوه مالیــات ســتانی در 

حــوزه عملکــرد اســت.
ــتر  ــق بیش ــرای تطبی ــوزه ب ــن دو ح ــه در ای البت

بایــد ســرعت تبــادل اطالعــات بیــن حــوزه عملکــرد 
ــه  ــواردی ک ــه و در م ــش یافت ــزوده افزای و ارزش اف
امــکان دارد مبانــی تشــخیص فــروش ایــن دو حــوزه 

را از طریــق اصــالح قانــون بــه هــم نزدیــک کــرد.

واریز ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
وصولی به سازمان مالیاتی 

گفتنــی اســت کــه بــه دلیــل عــدم آگاهــی کامل 
از مبانــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده برخــی از 
ــد کــه کل  ــه فکــر می کنن مســئولین و آحــاد جامع
ــی  ــزوده دریافت ــوارض ارزش اف ــات و ع ــغ مالی مبل
بــه  بایــد  نهایــی  مصرف کننــدگان  از  اصنــاف 
ــی کــه  ــز شــود؛ در حال ــت واری ــه دول حســاب خزان
بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن کمتــر از 2٠ درصــد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده وصولــی در زنجیــره آخــر 
توســط اصنــاف بــه حســاب ســازمان امــور مالیاتــی 

ــود. ــز می ش واری
ــر ارزش  ــات ب ــغ مالی ــر، مبل ــارت دیگ ــه عب  ب
ــا  ــی ب ــده نهای ــده از مصرف کنن ــول ش ــزوده وص اف
کســر مالیــات و عــوارض پرداختــی توســط اصنــاف 
ــواد  ــده م ــرک، واردکنن ــل )گم ــای ماقب ــه حلقه ه ب
ــی  ــده، خرده فروش ــع کنن ــده، توزی ــه، تولیدکنن اولی
ــت  ــه دول ــه خزان ــز ب ــت واری ــده( قابلی و مصرف کنن
ــوارض  ــات و ع ــد مالی ــادل ۸٠ درص ــه مع را دارد ک
ارزش افــزوده قبــاًل بــه حســاب دولــت واریــز شــده 

اســت.

درآمد مالیات بر ارزش افزوده به کجا واریز می شود؟

مهم تریــن عناویــن خبرهــای ایــن هفتــه حــوزه 
کار و اشــتغال بــه زمــان پرداخــت عیــدی کارگــران 
و بازنشســتگان، ایجــاد 5٠٠ هــزار شــغل در کشــور 
ــط  ــازی محی ــته و سالم س ــال گذش ــک س ــی ی ط
کار در کارگاه هــای مشــاغل ســخت و زیــان آور 

اختصــاص داشــت. 
ــت  ــه گذش ــه ای ک ــنا، در هفت ــزارش ایس ــه گ ب
پنجمیــن نشســت کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی 
کار برگــزار و نماینــده مرکــز آمــار گزارشــی از 
ــورم  ــر اســاس ت ــم کاالی اساســی ب قیمــت 47٠ قل
ســالهای ۱٣۹5 و ۱٣۹6 و همچنیــن اقــالم مصرفــی 

ــرد. ــه ک ــران ارائ ــبد معیشــت کارگ ــه س و پرهزین
ــه   در ایــن نشســت شــیوه محاســبه تــورم ماهان
ارائــه و مقــرر شــد قیمــت کاالهــای مصرفــی 
ــس  ــتخراج و پ ــبه، اس ــری محاس ــای کارگ خانواره
ــی کار اعــالم  ــه شــورای عال ــی ب از جمع بنــدی نهای

ــود. ش
بــه گفتــه نماینــده کارگــران در کمیتــه دســتمزد 
ــت  ــر قیم ــه تغیی ــه ب ــا توج ــی کار ب ــورای عال ش
ــران  ــه ســبد معیشــت کارگ ــن، بازنگــری هزین بنزی
ــده  ــال آین ــتمزد س ــل دس ــت و حداق ــروری اس ض
ــژه  ــه وی ــا ب ــش هزینه ه ــا افزای ــب ب ــد متناس بای

ــد. ــن باش ــت بنزی ــر قیم تغیی
ایــن هفتــه معــاون روابــط کار وزارت تعــاون،کار 
ــی  ــه داخل ــن نام ــب آیی ــی از تصوی ــاه اجتماع و رف
ــش از  ــه پی ــر داد ک ــی خب ــورایعالی حفاظــت فن ش

ــود. ــرار گرفتــه ب ــن مــورد بازنگــری ق ای
ــه موضــوع  آنطــور کــه شــاکرمی گفتــه توجــه ب
ــی کــه تمــام  سالم ســازی محیــط کار در کارگاههای
ــان آور  ــخت و زی ــا س ــاغل آنه ــی از مش ــا بخش ی

ــت اســت. ــز اهمی شــناخته شــده حای
ــان آور و  ــخت و زی ــاغل س ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــدم  ــت: ع ــه، گف ــن زمین ــان در ای ــف کارفرمای وظای
ــط  ــازی محی ــالم س ــا در س ــدات کارفرم ــرای تعه اج

کار نبایــد موجــب تضییــع حقــوق کارگــران در ایــن 
ــد در  ــوع بای ــن موض ــری ای ــود و پیگی ــا ش محیط ه
اولویــت دســتور کار کمیتــه هــای اســتانی قــرار گیرد.

در هفتــه ای کــه گذشــت وزیــر تعــاون،کار و رفــاه 
ــاداش  ــع عیــدی و پ ــه موق اجتماعــی از پرداخــت ب
ــم  ــالش می کنی ــت: ت ــر داد و گف ــتگان خب بازنشس
عیــدی بازنشســتگان ســر وقــت و حتــی االمــکان بــا 

حقــوق بهمــن مــاه بــه آنهــا پرداخــت شــود.
نهایــی  جلســه  تشــکیل  زمــان  دربــاره  وی 
کمیته هــای  گفــت:  نیــز  کارگــران  دســتمزد 
دســتمزد مشــغول کار هســتند و تاکنــون یــک 
ــات در  ــن کلی ــور تبیی ــه منظ ــی ب ــه مقدمات جلس
ــه راه  ــده و در ادام ــکیل ش ــی کار تش ــورای عال ش
ــوص  ــم الزم درخص ــال تصمی ــان س ــل از پای ــا قب ت

دســتمزد ســال ۹۹ اتخــاذ خواهــد شــد.
ــه از ایجــاد  ــن هفت ــر کار ای ــاون اشــتغال وزی مع
ــته  ــال گذش ــی یکس ــغل ط ــزار ش ــش از 5٠٠ ه بی

ــر داد. خب
بــه گفتــه وی بنگاه هایــی کــه بــه تعهــدات 
خــود مبنــی بــر اشــتغالزایی عمــل نکننــد و منجــر 
بــه اشــتغالزایی نشــوند یــا پیشــرفت فیزیکــی 
ــت  ــرخ بازگش ــد، ن ــد باش ــر از 7٠ درص ــان کمت آن
تســهیالت پرداختــی آنــان بــه ۱۸ درصــد می رســد.

منصــوری ســه عامــل را در رشــد و توســعه 
کشــور موثــر خوانــد و افــزود: رشــد در کشــور 
همزمــان بــا ایجــاد ســرمایه گــذاری، افزایــش بهــره 
ــی از  ــر یک ــد و اگ ــود می آی ــه وج ــتغال ب وری و اش
ایــن عوامــل وجــود نداشــته باشــد توســعه محقــق 

نمی شــود.
ــای  ــی انجمن ه ــون عال ــس کان ــت رئی درخواس
صنفــی کارگــران از کارفرمایــان بــرای موکــول 
نکــردن عیــدی و پــاداش کارگــران بــه آخــر ســال از 

ــود. ــه ب ــن هفت ــای ای ــر خبره دیگ
ــی و  ــه نقدینگ ــی ک ــی از کارفرمایان ــر چمن ناص
ــا عیــدی و پــاداش  قــدرت مالــی دارنــد خواســت ت
ــا  ــد آنه ــدرت خری ــظ ق ــه جهــت حف ــران را ب کارگ

ــد. ــاه پرداخــت کنن بهمــن م
بــه گفتــه وی بــا توجه بــه مناســبتهای خجســته  
ــت  ــان پرداخ ــن زم ــاه بهتری ــن م ــش رو، بهم پی
ــت  ــتگان اس ــران و بازنشس ــاداش کارگ ــدی و پ عی
ــا  ــد آنه ــدرت خری ــظ ق ــی و حف ــب دلگرم و موج

می شــود.
ــای  ــی انجمن ه ــون عال ــس کان ــه رئی ــور ک آنط
صنفــی کارگــران گفتــه در شــرایط حاضــر بســیاری 
از خانوارهــای کارگــری بــا مشــکالت معیشــتی 
روبــه رو هســتند و بیــش از همــه نیازمنــد گرفتــن 
عیــدی پایــان ســال هســتند لــذا پرداخــت عیــدی از 
ســوی کارفرمایــان هــم از هجمــه و ازدحــام یکبــاره 
ــم  ــد و ه ــری می کن ــال جلوگی ــر س ــه آخ در هفت
موجــب مــی شــود کارگــران خریــد شــب عیــد را بــا 

ــد. ــام دهن ــوده تر انج ــال آس خی
مبنــای تعییــن عیــدی پایــان ســال همــه 
و  دو  حداقــل  کار،  قانــون  مشــمول  کارگــران 
حداکثــر ســه برابــر مصوبــه دســتمزد شــورای عالــی 
ــل  ــر حداق ــه براب ــه از س ــرطی ک ــه ش ــت ب کار اس
دســتمزد بیشــتر نشــود و کارفرمایــان بایــد دو مــاه 
ــدی و ســه  ــل عی ــوان حداق ــه عن ــوق را ب ــه حق پای
مــاه پایــه حقــوق را بــه عنــوان حداکثــر عیــدی بــه 
ــن اســاس  ــر ای ــد کــه ب نیروهــای کار خــود بپردازن
ــون  ــه میلی ــران س ــدی کارگ ــزان عی ــن می کمتری
ــدی 4  ــزان عی ــترین می ــان و بیش ــزار توم و ٣2 ه

ــود. ــد ب ــان خواه ــزار توم ــون و 54۸ ه میلی

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــی کار گف ــورای عال ــان در ش ــده کارفرمای نماین
ــود  ــرای تعییــن دســتمزد و بهب شــرایط اقتصــادی موجــود چنانچــه ب
ــان معطــوف شــود  ــه کارفرمای ــا ب شــرایط زندگــی کارگــران، توجــه م

ــد.  ــدی می بینن ــیب ج ــک آس ــط و کوچ ــرد، متوس ــاغل خ مش
ــت:  ــا اظهارداش ــا ایرن ــو ب ــت وگ ــا« در گف ــر آهنی ه ــی اصغ »عل
عمده تریــن درآمــد کشــور بــر پایه هــای درآمدهــای نفتــی اســت و در 

ــی اســت. ــای غیرنفت ــدی از کااله ــرآورد درآم ــن ب ــل کمتری مقاب
وی بیــان کــرد: بیشــترین اشــتغال در کاالهــای غیرنفتــی اســت بــه 
ایــن صــورت کــه بیــش از ۹٠ درصــد مشــاغل، مشــاغل خــرد، متوســط 

و کوچــک اســت و تولیــد ثــروت براســاس فکــر و اندیشــه و کار اســت.
ایــن نماینــده کارفرمایــی افــزود: در ســال های گذشــته چــون پایــه 
درآمــدی کشــور منابــع نفتــی بــوده اســت، توجــه جــدی بــه مشــاغل 
خــرد و متوســط نشــده اســت در ایــن راســتا نقصان هایــی را در بخــش 
قانــون کار، تامیــن اجتماعــی و بیمــه بیــکاری داریــم کــه مشــکالتی را 

بــرای کارفرمایــان ایجــاد کــرده اســت.
ــه شــرکای  ــرر شــد ک ــه ســوم توســعه مق ــت: در برنام ــا گف آهنی ه
ــی  ــون کار را بررس ــی( قان ــری، کارفرمای ــدگان کارگ ــی )نماین اجتماع

کننــد و در نهایــت اصالحــات الزم انجــام شــود امــا متاســفانه هیــچ اقدام 
عملیاتــی درســتی در ایــن خصــوص انجــام نشــد و بیشــتر مشــکالت در 

ــود. ــن موضــوع ب ــه ای ــی ب ــت بی توجه ــه عل ــن ســال ها، ب ای
ــه دلیــل مشــکالت تورمــی، عــدم  وی بیــان کــرد: ســال گذشــته ب
توزیــع کاالی اساســی بــه شــکل صحیــح هزینــه زندگــی مــردم افزایش 
ــد و  ــوان کردن ــل آن عن ــتمزد را راه ح ــش دس ــی افزای ــت و برخ یاف
ــه  ــه جامع ــی را ب ــات فشــارهای مضاعف ــن اتفاق ــوع ای در نتیجــه مجم

ــرد. ــان وارد ک کارفرمای
بخش هایــی  در  حالیکــه  در  داد:   ادامــه  کارفرمایــان  نماینــده 
همچــون نفــت و پتروشــیمی یــک درصــد قیمــت تمــام شــده مربــوط 
ــه  ــروی انســانی اســت در مشــاغل خــرد و متوســط دســتمزد ب ــه نی ب

ــد کاال دارد. ــهم را در تولی ــد س ــا 5٠ درص ــن 2٠ ت ــور میانگی ط
وی اضافــه کــرد: هرچــه ســهم دســتمزد در کاالی تولیــدی افزایــش 
یابــد و از طــرف دیگــر رکــود اقتصــادی حاکــم باشــد و قــدرت افزایــش 
ــروی  ــروج نی ــد، خ ــف تولی ــه توق ــی زمین ــدت کم ــد در م ــرخ نباش ن

ــود. انســانی و بیــکاری را شــاهد خواهیــم ب
آهنی هــا تصریــح کــرد: امســال نیــز بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
کشــور، اگــر تنهــا بــه یــک نکتــه بســنده کنیــم و از کمک هــای جانبــی 
ــه  ــم آســیب جــدی ب ــز کنی ــت داشــته باشــد پرهی ــد دول کــه می توان

کســب و کارهــای خــرد، کوچــک و متوســط وارد می شــود.
ــروع  ــی ها را ش ــتمزد بررس ــن دس ــتاد تعیی ــرد: در س ــان ک وی بی
ــه  ــت ب ــا در نهای ــم ت ــذ می کنی ــار اخ ــز آم ــار را از مرک ــم و آم کردی
میــزان درســتی از هزینــه ســبد خانــوار برســیم و امیدواریــم بــا کمــک 
دولــت شــرایط زندگــی بهتــری بــرای کارگــر و کارفرمــا فراهــم شــود.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران می گویــد بــه 
ــه داخــل  جــای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ب
کشــور، دولــت می توانــد ایــن ارز را در کشــور 
از فعــاالن بخــش خصوصــی  مقصــد صادراتــی 

ــرد. ــل بگی تحوی
بــه گــزارش ایســنا، بــا کاهــش فــروش نفــت تحــت 
تاثیــر تحریم هــای یکجانبــه و غیرقانونــی دولــت آمریکا 
ــی  ــادرات غیرنفت ــران، ص ــردم ای ــاد و م ــد اقتص ــر ض ب
ــه در چارچــوب  ــوده ک ــی ب ــن راه های یکــی از اصلی تری
آن نیازهــای ارزی پاســخ داده شــده اســت، راهــی کــه 
ــده و حــاال  ــرار مان ــا محوریــت بخــش خصوصــی برق ب
فعــاالن ایــن حــوزه پیشــنهادی جدیــد بــه دولــت ارائــه 

کرده انــد.
ــته،  ــال گذش ــی س ــای ابتدای ــاه ه ــد از م هرچن
و  صادرکننــدگان  میــان  نظرهایــی  اختــالف 
ــل از  ــت ارز حاص ــوه بازگش ــزی در نح ــک مرک بان
ــت  ــا در نهای ــه کشــور وجــود داشــت ام صــادرات ب
ــی  ــای پایان ــک در ماه ه ــن بان ــه ای ــتورالعملی ک دس

ــک  ــه ی ــرف را ب ــرد، دو ط ــی ک ــال ۱٣۹7 نهای س
ــاند. ــرا رس ــل اج ــه قاب برنام

ــدگان  ــل صادرکنن ــتور العم ــن دس ــاس ای ــر اس ب
ــادرات  ــل از ص ــد از ارز حاص ــد 5٠ درص ــی بای ایران
ــد از  ــد، ٣٠ درص ــا بیاورن ــامانه نیم ــه س ــود را ب خ
ایــن ارز را می تواننــد بــه واردات در ازای صــادرات 
اختصــاص دهنــد و بــرای 2٠ درصــد باقیمانــده نیــز 
ــتفاده  ــود اس ــیوه های موج ــر ش ــد از دیگ ــی توانن م

ــد. کنن
ایـن برنامـه از سـال گذشـته اجرایـی شـده و بـر 
اسـاس آخریـن آمار ارائه شـده از سـوی بانـک مرکزی 
از  ارز حاصـل  از  درصـد  از 7٠  بیـش  بازگشـت  بـه 
صـادرات غیرنفتی کشـور منجر شـده اسـت. بـا وجود 
آنکـه بخـش خصوصی این دسـتورالعمل را اجـرا کرده 

اسـت، اما حاال رئیس اتاق بازرگانی تهران در سـخنانی 
درخواسـتی جدیـد از دولـت مطـرح کرده اسـت.

طبــق آنچه کــه پایــگاه اطالع رســانی اتــاق بازرگانی 
ایــران منتشــر کــرده، مســعود خوانســاری گفته اســت 
ــل،  ــون حمل ونق ــکالتی همچ ــود مش ــا وج ــه »ب ک
ــا  ــی ب تحریم هــا و روابــط بانکــی، صادرکننــدگان ایران
ایــن حجــم صــادرات جهــان را شــگفت زده کردنــد کــه 
بــا وجــود عملکــرد صادرکننــدگان و تاجــران ایرانــی در 
چنیــن شــرایطی تحســین برانگیز و بایــد بــر دســتان 
آنهــا بوســه زد کــه در چنیــن شــرایطی بــرای کشــور 
ــن ٣۱.۸  ــال همچنی ــاه امس ــد. در ۹ م ــاد می کنن جه
میلیــارد دالر واردات از کشــورهای مختلــف بــه ایــران 
انجــام شــده کــه در مجمــوع حجــم تجــارت خارجــی 
ــن شــرایط  ــارد دالر در ای ــه 64 میلی ــک ب ــران نزدی ای

ســخت بــه ثبــت رســیده اســت«.
ــزام دولــت مبنــی بــر  ــه ال ــا اشــاره ب او همچنیــن ب
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور، بــه دولــت 
ــد ارز  ــازه ده ــدگان اج ــه صادرکنن ــنهاد داده:« ب پیش
حاصــل از صــادرات خــود را در مقصــد صــادرات تحویــل 
دهنــد و ملــزم بــه تحویل آن در داخل کشــور نباشــند«.

ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــس ات ــنهاد رئی ــن پیش ای
ــش  ــدگان بخ ــه صادرکنن ــت ک ــای آن اس ــه معن ب
خصوصــی پــس از نهایــی کــردن معاملــه، حاضرنــد 
ایــن ارز را در کشــور واردکننــده کاال از ایــران، 
محدودیت هــای  ســویی  از  تــا  دهنــد  تحویــل 
ــوی  ــد و از س ــش یاب ــور کاه ــه کش ــت ارز ب بازگش
ــع  ــه مناب ــی ب ــور خارج ــک کش ــت در ی ــر دول دیگ
ارزی دسترســی پیــدا کنــد. مــی تــوان از طریــق آن، 
کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز کشــور را خریــداری 
کــرد و بــه ایــران فرســتاد. پیشــنهادی کــه بایــد دید 
دولــت و بانــک مرکــزی چــه واکنشــی بــه آن نشــان 

ــد داد؟ خواهن

کار و اشتغال در هفته ای که گذشت:

احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان 
با حقوق بهمن

آسیب جدی مشاغل خرد و کوچک در تعیین مزدهای نامتعارف

پیشنهاد جدید رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز در خارج از کشور تحویل داده شود

ایرانی ها دومین خریدار بزرگ ملک 
در ترکیه

ــه  ــی در ترکی ــاع خارج ــه اتب ــد خان ــزان خری می
ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ــش از ۱4 درص بی

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از مرکــز آمــار ترکیــه، 
ســال گذشــته بیــش از 45 هــزار و 5٠٠ خانــه در ایــن 
ــداری شــده کــه  ــاع خارجــی خری کشــور توســط اتب
ــد ۱4.7  ــال 2٠۱۸ رش ــا س ــه ب ــم در مقایس ــن رق ای
درصــدی داشــته اســت. در بیــن شــهرهای مختلــف 
ترکیــه، اســتانبول محبوب تریــن محــل بــرای خریــد 
ــه ای کــه در  ــوده به گون ــه توســط خارجــی هــا ب خان
ــه  ــزار و ۸57 خان ــی 2٠ ه ــاع خارج ــال 2٠۱۹ اتب س
ــز  ــتانبول نی ــس از اس ــد. پ ــده ان ــهر خری ــن ش در ای
ــد و  ــا 25٣۹ واح ــکارا ب ــد، آن ــا ۸۹5۱ واح ــا ب آنتالی
ــا چهــارم  ــا 22۱٣ واحــد در رده هــای دوم ت بورســا ب
محبوب تریــن مقاصــد بــرای خارجــی هــا قــرار دارنــد.

کشــورهای  اتبــاع  تفکیــک  بــه  همچنیــن 
مختلــف، شــهروندان عراقــی بــا خریــد 75۹6 خانــه 
در صــدر خریــداران خارجــی در ســال 2٠۱۹ قــرار 
داشــته انــد و پــس از آن هــا نیــز شــهروندان ایرانــی، 
روســی، عربســتانی و افغانســتانی در رده هــای دوم 

ــد. ــرار گرفتــه ان ــا پنجــم ق ت
ــه  ــی 5٣٠٠ خان ــاع خارج ــامبر اتب ــاه دس در م
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــده ان ــه خری در ترکی
مشــابه ســال قبــل ۱6.2 درصــد بیشــتر شــده اســت. 
عراقــی هــا بــا خریــد ۹٠٠ خانــه بــا فاصلــه زیــاد در 
صــدر قــرار دارنــد و روس هــا بــا ٣62 و ایرانــی هــا 
بــا 76 واحــد در رده هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد.

احمــد ارکورتوغلــو، مدیــر گــروه امالک » اســتانبول 
ــاهد  ــر ش ــای اخی ــاه ه ــت: در م ــاید« گف ــن س اناتولی
افزایــش تمایــل معاملــه گــران بــرای خریــد و فــروش 
هــای جدیــد در حــوزه مســکن بــوده ایــم کــه کاهــش 
نــرخ بهــره مــی توانــد یکــی از دالیــل ایــن امــر باشــد.

بانــک مرکــزی ترکیه ســال گذشــته نــرخ بهــره را از 
24 درصــد بــه ۱2 درصــد کاهــش داد و انتظــار مــی رود 

کــه شــاهد تــداوم رونــد نزولــی نــرخ بهره باشــیم.
همچنیــن بــه صــورت کلــی در ســال 2٠۱۹ حدود 
ــروش  ــه ف ــه ب ــزل در ترکی ــد من ــون واح ۱.٣5 میلی
رفتــه اســت کــه نســبت بــه ســال 2٠۱۸ کاهــش ۱.۹ 
ــن تعــداد، 5۱۱ هــزار و  درصــدی داشــته اســت. از ای
7٠٠ خانــه بــرای نخســتین بــار خریــداری شــده انــد. 
۱7.6 درصــد کل حجــم معامــالت مســکن ترکیــه در 
ســال گذشــته مربــوط بــه شــهر اســتانبول بوده اســت. 
آنــکارا و ازمیــر نیــز در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد.

اقتصاد

گوگل خرید اینترنتی لباس را 
آسان می کند

ــم  ــک الگوریت ــعه ی ــا توس ــد دارد ب ــوگل قص گ
در  محبــوب  لباس هــای  معرفــی  بــرای  جدیــد 
ــد  ــک کن ــران کم ــه کارب ــی ب ــگاه های اینترنت فروش
تــا لبــاس دلخــواه خــود را هــر چــه زودتــر بیابنــد. 
ــد  ــت، خری ــل از انگج ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــرفت  ــه پیش ــن هم ــا ای ــم ب ــوز ه ــاس هن ــن لب آنالی
ــه  ــرا ک ــر دارد، چ ــت دردس ــای اینترن ــاوری در فض فن
شــاید همیشــه هسظســمه انتخاب هــا پیــش روی شــما 
قــرار نگیــرد یــا مشــاهده همــه مدل هــا از حوصلــه شــما 
خــارج باشــد. ضمــن اینکــه یافتــن بهتریــن فروشــگاه 
اینترنتــی کــه دارای البســه زیبــا باشــد نیــز خــودش کار 
ــد یافتــن اینکــه کــدام  ــه این هــا بای دشــواری اســت. ب
مکان هــا دارای بهتریــن قیمت هــا هســتند را نیــز افــزود.

اکنــون گــوگل در تــالش اســت تــا بــه کاربــران 
ــا را از  ــن چالش ه ــد و ای ــه کمــک کن ــن زمین در ای

پیــش روی آنهــا بــردارد.
ــرای  ــی ب ــک ویژگ ــعه ی ــال توس ــوگل در ح گ
ــج آن  ــه نتای ــت ک ــراه اس ــن هم ــتجو در تلف جس
باعــث می شــود لبــاس، لــوازم جانبــی و کفش هــای 

ــود. ــع ش ــش جم ــک بخ ــوب در ی محب
ــد  ــر می توان ــد، کارب ــن ویژگــی جدی ــر اســاس ای ب
تنهــا بــا چنــد کلمــه کلیــدی بــه راحتــی لباس هــای 

محبــوب و خــوش قیمــت و ایــده آل را پیــدا کنــد.
ــته  ــاس دس ــر اس ــج را ب ــوان نتای ــن می ت همچنی
بنــدی، انــدازه و ســبک )اســتایل( فیلتــر کرد و ســایر 
ــه ســرعت  ــا ب ــد ت ــر کمــک می کنن ــه کارب ابزارهــا ب
بررســی و نظــرات خریــداران قبلــی را پیــدا کــرده و 

ــد. عکس هــای کامــل محصــول را مشــاهده کن
ایــن ویژگــی اکنــون بــه صــورت محــدود شــروع 
بــه کار کــرده اســت و بایــد ایــن هفتــه بــه صــورت 

گســترده در دســترس قــرار گیــرد.
گــوگل می گویــد در آینــده ای نزدیــک ایــن 
ــه  ــتری از جمل ــوالت بیش ــامل محص ــتجوها ش جس

دســتگاه های دیجیتالــی خواهــد شــد.
در ضمــن، فروشــگاه ها بــرای نشــان داده شــدن 
توســط ایــن ویژگــی گــوگل مجبــور بــه پرداخــت هزینه 
نخواهنــد بــود. در حالــی کــه آنهــا بایــد در ایــن برنامــه 
مشــارکت کننــد و ایــن ســؤال وجــود دارد کــه آیــا آنهــا 

بــه ایــن کار گــوگل اهمیــت خواهنــد داد یــا خیــر؟!
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تردد آزمایشی از آزادراه 

تهران-شمال تا دو هفته آینده
ــه  ــرای مرحل ــتضعفان از اج ــاد مس ــاون بنی مع
ــران- ــت آزادراه ته ــه نخس ــی از قطع ــردد آزمایش ت

شــمال تــا حــدود دو هفتــه آینــده خبــر داد و گفت: 
تقریبــا همــه مراحــل ســاخت و آماده ســازی آزادراه 
ــت و  ــل اس ــام و تکمی ــال اتم ــمال در ح تهران-ش
امیدواریــم بتوانیــم ایــن پــروژه را بــه موقــع تحویــل 

دهیــم. 
ـــی  ـــه دلوی ـــر خواج ـــنا، منوچه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــه مراحـــل ســـاخت  ـــون هم ـــم اکن ـــرد: ه ـــار ک اظه
و تکمیـــل قطعـــه نخســـت آزاد راه تهـــران - 
ـــن  ـــکلی در ای ـــت و مش ـــام اس ـــه اتم ـــمال رو ب ش
زمینـــه وجـــود نـــدارد. امیدواریـــم بتوانیـــم بـــه 
موقـــع ایـــن پـــروژه را آمـــاده بهره بـــرداری 

کنیـــم.
وی افــزود: بــر اســاس رونــد پیشــرفت ایــن 
ــت آزادراه  ــه نخس ــی از قطع ــردد آزمایش ــروژه، ت پ
تهران-شــمال تــا حــدود دو هفتــه دیگــر آغــاز 
ــردد آزمایشــی  ــد روز ت ــدت چن ــود و طــی م می ش
ــر  ــه زی ــی را از هم ــت نهای ــل تس ــم مراح می توانی
ســاخت ها و تجهیــزات الکترونیکــی و مخابراتــی 

ــم. ــی بگیری ــار ترافیک ــر ب زی
ــاد مســتضعفان  ــرژی بنی ــاختمان و ان ــاون س مع
ــردد آزمایشــی از آزادراه تهــران- ــان اینکــه ت ــا بی ب

شــمال بــرای عمــوم مــردم بــوده و محــدود بــه گروه 
خاصــی نیســت، گفــت: هــم اکنــون وضعیــت خوبــی 
ــن  ــم و در ای ــروژه داری ــن پ ــرفت ای ــه پیش در زمین
ــی  ــاخت های الکترونیک ــر س ــا و زی ــا دوربین ه روزه
و مخابراتــی ماننــد آنتــن  اپراتورهــای مختلــف تلفــن 
همــراه در قطعــه یــک ایــن آزادراه در حــال نصــب 

اســت.
پیــش  از ایــن وزیــر راه و شهرســازی و مســئوالن 
ــل و  ــای حم ــر بناه ــعه زی ــاخت و توس ــرکت س ش
ــه اتمــام  ــا توجــه ب نقــل اعــالم کــرده بودنــد کــه ب
ــران- ــت آزادراه ته ــه نخس ــاخت قطع ــات س عملی

شــمال، ایــن پــروژه در دهــه فجــر افتتــاح شــده و 
قبــل از آن حــدود پنــج روز تــردد آزمایشــی در آن 

ــرار خواهــد شــد. برق
طــول منطقــه یــک آزادراه تهران-شــمال ٣2 
کیلومتــر اســت؛ پــروژه ای کــه عملیــات اجرایــی آن 
بــه صــورت مشــترک بیــن وزارت راه و شهرســازی، 
بنیــاد مســتضعفان و همچنیــن پیمانــکاران داخلــی 
ــن  ــت ای ــاز نخس ــرداری از ف ــود. بهره ب ــرا می ش اج
ــیر و 2٠  ــری مس ــش 6٠ کیلومت ــث کاه آزادراه باع
دقیقــه ای زمــان از تهــران تــا ســه راهی شهرســتانک 

خواهــد شــد.

ریل پروژه میانه - اردبیل تأمین شد

معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه 
ــزار  ــد ۱٣ ه ــرارداد خری ــای ق ــور از امض ــل کش ــل و نق ــای حم زیربناه
ــا تولیدکننــده داخلــی بــرای احــداث راه آهــن  و 5٠٠ تــن ریــل ملــی ب

ــر داد. ــل خب ــه - اردبی میان
بــه گــزارش مهــر، عبــاس خطیبــی دربــاره خریــد ریــل از تولیدکننــده 
ــا  ــه امض ــن ب ــا ذوب آه ــه ای ب ــراً تفاهمنام ــت: اخی ــار داش ــل اظه داخ
رســانده ایم کــه در آن خریــد ۱٣ هــزار و 5٠٠ تــن ریــل از ســوی شــرکت 
ــتفاده در  ــرای اس ــل کشــور ب ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه ــاخت و توس س

ــرار گرفتــه اســت. ــی مــورد تأکیــد ق پروژه هــای زیرســاختی ریل
ــه قــرارداد تبدیــل شــده و  وی ادامــه داد: ایــن تفاهمنامــه بــه زودی ب
مراحــل اداری و حقوقــی آن تقریبــاً بــه انتهــا رســیده اســت. ایــن ۱٣ هــزار 
ــرای پــروژه راه آهــن میانــه - اردبیــل مــورد اســتفاده  و 5٠٠ تــن ریــل ب
شــرکت ســاخت و توســعه خواهــد بــود. ضمــن اینکــه فعــاًل بخشــی از ریل 

را بــه صــورت امانــی از شــرکت تولیدکننــده دریافــت کرده ایــم.
معــاون ســاخت و توســعه راه آهــن شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور یــادآور شــد: ایــن قــرارداد در راســتای 
تأکیــد دولــت و نظــام مبنــی بــر اســتفاده از تــوان تولیــد داخــل بــه جای 
خریــد خارجــی اســت. از همیــن رو بــر تولیــدات ریــل ذوب آهــن متمرکز 
ــد  ــم و در چن ــت کرده ای ــم دریاف ــری ه ــج بهت ــاً نتای ــه اتفاق ــده ایم ک ش

ــم. ــره برده ای ــی به ــل مل ــوالت ری ــروژه از محص پ

خرید یکجای ۵۰ هزار تن ریل از تولیدکننده 
داخلی برای چند پروژه ریلی

 UIC6ــب ٠ ــت مناس ــا کیفی ــل ب ــد ری ــه تولی ــاره ب ــا اش ــی ب خطیب
اســتاندارد 6٠E۱ در ذوب آهــن گفــت: قــرار اســت در ســبد بزرگ تــری 
ــرای چنــد  ــرک تشــریفات ب ــه صــورت ت ــن ب حتــی در حــد 5٠ هــزار ت
طــرح ریلــی، از محصــوالت ریــل تولیــد داخــل اســتفاده کنیــم کــه دیگــر 
نیــازی بــه امضــای قراردادهــای جداگانــه بــرای هــر پــروژه نباشــد؛ ایــن 
ــرای اخــذ مجوزهــای  ــی شــد و ب ــاق در وزارت راه و شهرســازی نهای اتف
الزم، آن را بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال کرده ایــم. پیگیریــم تــا 
ــن  ــا ذوب آه ــل ب ــن ری ــزار ت ــد 5٠ ه ــرارداد خری ــات، ق ــا اخــذ مصوب ب
ــه امضــا برســانیم کــه معــادل مصــرف حــدود یــک ســال و نیــم از  را ب

ــی شــرکت ســاخت و توســعه اســت. ــای زیرســاخت ریل فعالیت ه

 خرید ریل پروژه از تولیدکننده داخلی
وی دربـــاره راه آهـــن چابهـــار - زاهـــدان تصریـــح کـــرد: در حـــال 
حاضـــر پیشـــرفت فیزیکـــی پـــروژه 42 درصـــد بـــوده و قـــرار اســـت 
مابقـــی ریـــل مـــورد نیـــاز را از ذوب آهـــن تأمیـــن کنیـــم؛ مذاکـــرات 

را انجـــام داده ایـــم.
معــاون شــرکت ســاخت ادامــه داد: ظــرف چنــد روز آینــده بخشــی 
از نقدینگــی بــه قــرارگاه خاتــم تحویــل می شــود کــه از محــل صنــدوق 
ــغ ٣٠٠ میلیــون  ــی اســت در حــال حاضــر قســط اول از مبل توســعه مل
دالری کــه بــا مجــوز رهبــر معظــم انقــالب از محــل صنــدوق توســعه بــه 
ــه وزارت راه و شهرســازی  ــت، ب ــار - زاهــدان تخصیــص یاف ــروژه چابه پ
پرداخــت شــده اســت. قــرارداد خریــد ریــل را هــم بــه زودی از همیــن 

ــه امضــا می رســانیم. ــا ذوب آهــن ب محــل ب

آخرین وضعیت قطار سریع السیر تهران - اصفهان 
وی دربــاره قطــار ســریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان گفــت: ایــن 
ــی  ــت ول ــر اس ــی بهت ــل خیل ــت آن از قب ــت وضعی ــف نیس ــروژه متوق پ
ــا ســایر طرح هــای  ــوده و ب ــروژه ب ــک مگاپ ــروژه ی ــن پ ــی کــه ای ازآنجای
ریلــی دیگــر متفــاوت اســت، رونــد رو بــه رشــد آن کمــی کندتــر اســت. 

ــد. ــروژه افزایــش یاب ــن پ ــه روز فعالیــت ای ــول می دهــم روز ب ــا ق ام
خطیبــی تأکیــد کــرد: چینی هــا نــه تنهــا قســط اول ال ســی 
)گشــایش اعتبــارات اســنادی( را برگشــت نزده انــد، بلکــه در حــال 
ــوآن  ــارد ی ــغ ۹.6 میلی ــه مبل ــم ب ــط دوم را ه ــا قس ــتیم ت ــی هس رایزن
فعــال کنیــم. برخــی هزینه هــای اقدامــات اداری و حقوقــی ماننــد هزینــه 
سایناشــور و فاینانــس آن باقــی مانــده کــه بایــد تأمیــن کنیــم از همیــن 
ــه آن  ــز ب ــد مشــکالت تحریم هــا را نی ــده کــه بای ــی باقــی مان رو گره های

ــه کــرد. اضاف

شهردار منطقه 1 تبریز:
مرحله پنجم طرح گوزل تبریزیم 

لباس جدیدی برتن بوستان های شهر 
ــرای  ــت: اجـ ــز گفـ ــه ۱ تبریـ ــهردار منطقـ شـ
مرحلـــه پنجـــم طـــرح گـــوزل تبریزیـــم لبـــاس 
جدیـــدی برتـــن بوســـتان هـــای شـــهر خواهـــد 

ــاند.  پوشـ
ـــان  ـــاد بی ـــاک نه ـــا پ ـــهریار، رض ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــم  ـــوزل تبریزی ـــرح گ ـــرد: ط ـــان ک ـــاره بی ـــن ب در ای
ــعه و  ــاء، پاسداشـــت، توسـ ــتای احیـ ــه در راسـ کـ
حفـــظ  فضائـــی ســـبز اســـت در چنـــد مرحلـــه 
ـــوزه  ـــن ح ـــزایی را در ای ـــرات بس ـــاًل تأثی ـــل کام قب
ثبـــت کـــرد و هـــم اکنـــون در پنجمیـــن مرحلـــه 
ــر  ــر و موثرتـ ــیع تـ ــات وسـ ــاهد اقدامـ ــود شـ خـ

خواهیـــم بـــود.
ـــص  ـــع نواق ـــرح رف ـــه ط ـــن مرحل ـــزود: در ای او اف
و ایـــرادات بوســـتانها و حـــذف زوائـــد فیزیکـــی و 
ــا  ــه بـ ــه کـ ــرار گرفتـ ــتور کار قـ ــری در دسـ بصـ
اجـــرای آن شـــاهد لبـــاس جدیـــد و زیبـــا تـــری 
بـــر تـــن ایـــن بوســـتان هـــا خواهیـــم بـــود کـــه 
ـــم  ـــی کنی ـــا مشـــاهده م ـــار زیب ـــرات آن را در به تاثی

و بســـیار مانـــدگار خواهـــد بـــود.

شهر و شورا

ــد  ــپرده خری ــدون س ــش وام ب ــد از افزای بع
تــا ســقف 24٠ میلیــون تومــان،  مســکن 
اکنــون زمزمــه افزایــش وام ۱6٠ میلیونــی 
ــز مطــرح  ــداز مســکن یکــم نی ــدوق پس ان صن
ــا  ــش ت ــود بازپرداخت ــه س ــن وام ک ــت. ای اس
ــد  نصــف وام اوراق اســت و افزایــش آن می توان
اوضــاع متقاضیــان خــود را بهبــود بخشــد، ولــی 
ــع  ــن مناب ــوه  تامی ــی در نح ــا و اگرهای ــا ام ب
صنــدوق مواجــه اســت کــه اگــر تضمیــن 
ــده  ــش آن در آین ــق افزای نشــود احتمــال تحق

ــود.  ــد ب ــم خواه ــک ک نزدی
بــه گــزارش ایســنا، ســال ها وام خریــد 
ــود  ــی ب ــار وام ــه ای در انحص ــه گون ــکن ب مس
ــک مســکن و  ــدون ســپرده گذاری در بان ــه ب ک
ــن  ــورس تامی ــازار ب ــد اوراق از ب ــا خری ــه ب البت
ــدوق  ــث وام صن ــج بح ــه تدری ــا ب ــد، ام می ش
پس انــداز یکــم مطــرح و پیشــنهادی بــه بانــک 
مرکــزی ارائــه شــد کــه وزارت راه و شهرســازی 
و بانــک مســکن پیگیــر آن بودنــد ولــی بارهــا 
ــرداد  ــه در خ ــا اینک ــد ت ــه ش ــع مواج ــا مان ب
ــول  ــورای پ ــب ش ــا تصوی ــال ۱٣۹4  ب ــاه س م
و اعتبــار، صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم 

ــدازی شــد. راه ان
ــداز  ــدوق پس ان محــور پرداخــت وام در صن
یکــم ایــن بــود کــه متقاضــی بتوانــد بــا حداقل 
ــش  ــدوق در دو دوره ش ــپرده گذاری در صن س
ماهــه، دو برابــر مبلــغ اولیــه تســهیالت دریافت 
ــدت  ــد و م ــت ۱4 درص ــود بازپرداخ ــد، س کن

برگشــت ۱2 ســال تعییــن شــد.
 در ابتــدا مبلــغ وام صنــدوق پس انــداز 
میلیــون   ۸٠ تــا   4٠ بیــن  یکــم  مســکن 
ــان  ــه متقاضی ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــی ش پیش بین
ــاالی  تهرانــی ۸٠ میلیــون تومــان، شــهرهای ب
ــاط  ــایر نق ــون و س ــر 6٠ میلی ــزار نف 2٠٠ ه
ــن وام را  ــت ای ــکان دریاف ــون ام ــا 4٠ میلی ت

ــتند. داش
 ٣5 اوراق  بــا  خریــد  وام  زمــان  آن  در 
ــد  ــدود 2٠ درص ــود ح ــا س ــان ب ــون توم میلی
ــا  ــدون ســپرده گذاری و ب ــود کــه متقاضــی ب ب
ــد و در  ــت کن ــت دریاف ــد اوراق می توانس خری
ایــن حالــت آمــدن وام صنــدوق پس انــداز 
مســکن یکــم کــه نیــاز بــه خریــد اوراق 
نداشــت و از ســویی حداقــل شــش درصــد 

ــه ای  ــود می توانســت گزین ــر ب ســود آن پایین ت
نســبتا مناســب را بــرای متقاضــان ایجــاد کنــد.

امــا شــرایط تعییــن شــده شــده بــرای 
نبــود؛  آســان  یکــم  پس انــداز  صنــدوق 
ــت  ــکان دریاف ــن ام ــه فقــط زوجی به طــوری ک
ایــن وام را داشــتند و از ســوی دیگــر کســانی 
می توانســتند از آن اســتفاده کننــد کــه از 
ــد  ــک خری ــا کم ــکن و ی ــوع وام مس ــچ ن هی
مســکن و امکانــات دولتــی درایــن رابطــه 

ــد. ــرده باش ــتفاده نک اس
می شــد  پیش بینــی  این کــه  وجــود  بــا 
ــان  ــرای متقاضی ــکن ب ــداز مس ــدوق پس ان صن
ــا  ــه ب ــید ک ــی نکش ــا طول ــد، ام ــذاب باش ج
نشــد  مواجــه  شــده  پیش بینــی  اســتقبال 
بانــک مســکن شــرایط را تعدیــل کــرد  و 
بهصورتــی کــه بــه زودی انحصــار زوجیــن 
ــت و از  ــداز را برداش ــکن پس ان ــرای وام مس ب
ــد را از  ــل خری ــر ســن مســکن قاب ســوی دیگ

ــش داد. ــال افزای ــه ۱5 س ــه ب س
صنــدوق  وام هــای  ســود  تدریــج  بــه 
ــدا  ــش پی ــز کاه ــم نی ــکن یک ــداز مس پس ان
کــرد بــه نحــوی کــه ســود ۱4 درصــدی 
بازپرداخــت در ابتــدای راه انــدازی صنــدوق 
ــه و از  ــا هشــت درصــد کاهــش یافت ــون ت اکن
ــر  ــز از حداکث ــن وام نی ــغ ای ــر مبل ــوی دیگ س
ــه ۱6٠  ــال ۱٣۹4 ب ــان در س ــون توم ۸٠ میلی

ــت. ــیده اس ــان رس ــون توم میلی
امــا بعــد از افزایــش اخیــر وام خرید مســکن 
بــا اوراق کــه همــراه بــا جعالــه تــا 24٠ میلیون 

بــرای زوجیــن و ۱4٠ میلیــون بــرای مجردهــا 
افزایــش یافتــه، اکنــون محمــودزاده - معــاون 
ــش  ــال افزای ــازی - از احتم ــر راه و شهرس وزی
مبلــغ وام مســکن یکــم خبــر داده و گفتــه کــه 
پیشــنهاد از ســوی وزارت راه و شهرســازی بــه 

بانــک مرکــزی ارائــه شــده اســت.
ــی  ــه فعل ــه هزین ــه ب ــا توج ــد ب ــر چن ه
خریــد مســکن، وام هــای موجــود پوشــش 
ــر  ــه ه ــی ب ــدارد ول ــه ن ــن هزین ــی در ای باالی
ــا  ــی ت صــورت افزایــش ســقف وام ۱6٠ میلیون
حــد بیشــتری می توانــد منابــع الزم بــرای 
خریــد خانــه را نســبت بــه قبــل پوشــش دهــد، 
امــا در ایــن بیــن  یکــی از مســائل مــورد توجــه 
ــداز مســکن  ــدوق پس ان ــع در صن ــز مناب تجهی

ــم اســت. یک
طـــی  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
ســـال های اخیـــر همـــواره ناتـــرازی منابـــع، 
از حواشـــی پیرامـــون صنـــدوق پس انـــداز 
ــی  ــدا پیش بینـ ــت. در ابتـ ــوده اسـ ــم بـ یکـ
شـــده بـــود کـــه حـــدود ۸٠ هـــزار نفـــر در 
ـــه  ـــد ک ـــام کنن ـــت ن ـــدوق ثب ـــرای صن ـــال ب س
ـــز  ـــاالنه نی ـــر س ـــزار نف ـــا 2٠٠ ه ـــداد ت ـــن تع ای
افزایـــش داشـــته  اســـت کـــه خـــود موجـــب 
انباشـــت حجـــم تقاضـــا می شـــود. از ســـوی 
دیگـــر در برخـــی مقاطـــع بحـــث انصراف هـــا 
یـــا خـــروج منابـــع وجـــود دارد کـــه خـــود 
موجـــب کاهـــش منابـــع صنـــدوق بـــوده 
کـــه در کنـــار افزایـــش ســـهم پرداخـــت وام 
در زمـــان پیش بینـــی شـــده مـــی توانـــد در 

منابـــع و مصـــارف اختـــالف ایجـــاد کنـــد.
ــاه  ــان تیرم ــرای پای ــه ب ــاری ک ــق آم طب
ــک مســکن اعــالم  ســال گذشــته از ســوی بان
ــداز  ــده ســپرده صنــدوق پس ان ــود، مان شــده ب
مســکن ایــن بانــک بــه ۹2٠٠ میلیــارد تومــان 
می رســیده کــه ۸2 درصــد آن متعلــق بــه 
ــوده اســت  ــداز مســکن یکــم ب ــدوق پس ان صن
در عیــن حــال کــه ٣5٠ هــزار نفــر بــرای 

کرده انــد. ســپرداه گذاری  وام  دریافــت 
و  راه  وزیــر  معــاون  کــه  همان طــور 
از  اعــالم کــرده  اظهاراتــش  شهرســازی در 
ملزومــات تحقــق پیشــنهاد افزایــش مبلــغ 
وام مســکن یکــم بازگشــت اقســاط تســهیالت 
ــان  ــالم نش ــن اع ــه ای ــت ک ــر اس ــکن مه مس
ــودن  ــروط ب ــع و مش ــن مناب ــت تامی از اهمی

ــت. ــوع اس ــن موض ــه ای ــش وام ب افزای
کـــه  ســـپرده گذاری  کنـــار  در  امـــا 
متقاضیـــان در صنـــدوق بـــرای دریافـــت 
از  دیگـــر   یکـــی  می دهنـــد  انجـــام  وام 
صنـــدوق  منابـــع  تامیـــن  کانال هـــای 
ــتی  ــع برگشـ ــم منابـ ــکن یکـ ــداز مسـ پس انـ
از اقســـاط مســـکن مهـــر بـــوده اســـت؛ بـــه 
طـــور یکـــه از منابعـــی کـــه بانـــک مرکـــزی 
ــکن  ــرای مسـ ــکن بـ ــک مسـ ــار بانـ در اختیـ
مهـــر قـــرار داده اســـت، اقســـاط بایـــد بـــه 
ــا در  ــته امـ خـــود بانـــک مرکـــزی برمی گشـ
ــد  ــن شـ ــر ایـ ــم بـ ــر تصمیـ ــال های اخیـ سـ
تـــا از اقســـاط بـــار دیگـــر در مســـکن مهـــر 
جریـــان پیـــدا کنـــد و در ادامـــه ، برگشـــت 
ـــداز  ـــس ان ـــدوق پ ـــه صن ـــاط ب ـــی از اقس بخش
ــع و  ــراز منابـ ــز آن و تـ ــرای تجهیـ ــم بـ یکـ

ــرد. ــرار بگیـ ــتفاده قـ ــارف مورداسـ مصـ
در هـــر صـــورت این کـــه قـــرار باشـــد وام 
۱6٠ میلیونـــی صنـــدوق پس انـــداز مســـکن 
ـــت  ـــی اس ـــود موضوع ـــد، خ ـــش یاب ـــم افزای یک
کـــه بـــه نظـــر نمی رســـد در آینـــده بســـیار 
ـــز  ـــه تجهی ـــر این ک ـــد، مگ ـــاق افت ـــک اتف نزدی
ـــزی  ـــک مرک ـــه و بان ـــورت گرفت ـــع آن ص مناب
ـــرای  ـــخصی ب ـــدل مش ـــه م ـــکن ب ـــک مس و بان
ــه  ــند کـ ــهیالت برسـ ــطح تسـ ــش سـ افزایـ
بتواننـــد بـــا ایجـــاد منابـــع فرآینـــد تامیـــن 
ـــن  ـــدوق را تضمی ـــل صن ـــکن از مح ـــی مس مال

ـــد. کن

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( از افزایــش دو برابــری 
مســتمری ماههــای دی و بهمــن ســال جــاری ویــژه مناطق ســیل 
زده اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان، کرمــان و هرمــزگان بــا 

هــدف کمــک هــر چــه بیشــتر بــه مددجویــان خبــر داد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاری ب ــا، ســید مرتضــی بختی ــزارش ایرن ــه گ ب
خانوارهــای تحــت حمایــت مســتمری خــود را بابــت مســتمری اول 
و دوم، یارانــه و ســبد معیشــتی دریافــت مــی کننــد، تصریــح کــرد: 
همچنیــن براســاس تبصــره مــاده ۱4 قانــون حمایــت از نیازمنــدان، 
مصــوب مجلــس شــورای اســالمی 5۱٣ هــزار و 57 خانــوار نیــز بــه 
صــورت موقــت تحــت حمایــت مســتمری کمیتــه امــداد هســتند.

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــن در بخ ــاری همچنی بختی
ــال  ــن س ــای دی و بهم ــتمری ماهه ــری مس ــش دو براب از افزای
ــدف  ــا ه ــزود: ب ــر داد و اف ــیل زده خب ــق س ــژه مناط ــاری وی ج
کمــک هرچــه بیشــتر، مســتمری مددجویــان مناطــق ســیل زده 
اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان، کرمــان و هرمــزگان هرچــه 

ــر پرداخــت خواهــد شــد. زودت
ــی  ــبانه روزی تمام ــالش ش ــا ت ــون ب ــرد: اکن ــح ک وی تصری
همــکاران و دیگــر نهادهــا کمــک هــای اهدایــی مــردم در 
سراســر کشــور جمــع آوری و آمــاده ارســال بــه مناطــق ســیل 

ــت. ــده اس زده ش

کمک هــای  جــذب  پویــش  راه انــدازی  از  همچنیــن  وی 
ــق  ــان مناط ــه هموطن ــک ب ــرای کم ــر ب ــوکاران خی ــدی نیک نق
ســیل زده خبــر داد و گفــت: شــماره حســاب )عابــرکارت( 
بــه   *۸۸77*۱# دســتوری  کــد  و   6٠٣7۹۹7۹٠٠٠٠۱٠٠٠
منظــور جمــع آوری کمک هــای مردمــی پیش بینــی شــده اســت.

ماهانه ۳۲۴ هزار تومان به فرزندان ایتام
 پرداخت می شود

معـــاون توســـعه و جـــذب مشـــارکت های مردمـــی کمیتـــه 

ـــون  ـــت: اکن ـــا گف ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ ـــز در گف ـــداد نی ام
۱27 هـــزار و 264 نفـــر از یتیـــم کـــه فاقـــد پـــدر، مـــادر یـــا 
هـــر دو مـــورد هســـتند تحـــت حمایـــت ایـــن کمیتـــه قـــرار 
ـــت  ـــان پرداخ ـــه آن ـــان ب ـــزار توم ـــغ ٣24 ه ـــه مبل ـــد و ماهان دارن

ـــود. ـــی ش م
علیرضــا عســکریان افــزود: ۱27 هــزار و ۹٠۱ نفــر از فرزنــدان 
محســنین نیــز تحــت حمایــت کمیتــه امــداد هســتند کــه آمــار 
ــد  ــد رش ــته دارای 45 درص ــال گذش ــا س ــه ب ــود در مقایس موج

اســت.
بـــه گفتـــه وی، بـــه ازای هـــر فـــرد از خانـــواده محســـنین 
نیـــز ماهانـــه مبلـــغ ۱24 هـــزار تومـــان پرداخـــت مـــی شـــد 
ـــیده  ـــان رس ـــزار توم ـــه ۱۸۸ ه ـــون ب ـــم اکن ـــم ه ـــن رق ـــه ای ک

ـــت. اس
ـــی  ـــزار حام ـــون حـــدود 7٠٠ ه ـــم اکن ـــه ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــود را در  ـــدی خ ـــدی و غیرنق ـــای نق ـــک ه ـــره کم ـــام و غی ایت
ـــوکار  ـــداد نیک ـــن تع ـــت: ای ـــد، گف ـــی گذارن ـــه م ـــار کمیت اختی
ـــای  ـــان کمـــک ه ـــارد توم ـــته حـــدود 7۸ میلی ـــال گذش ـــر س خی
ـــاب  ـــه حس ـــت را ب ـــد اس ـــد رش ـــانگر ٣4 درص ـــه نش ـــود را ک خ
ــار  ــغ در اختیـ ــن مبالـ ــرده و عیـ ــز کـ ــداد واریـ ــه امـ کمیتـ

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــش ق ـــت پوش ـــدان تح نیازمن

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن یکم چه زمانی افزایش می یابد؟

افزایش دو برابری مستمری دی و بهمن مددجویان در مناطق سیل زده

نواحــي شــهري بــه علــت آنکــه جاذبه هــاي فرهنگــي 
ــگري  ــد گردش ــاً مقاص ــد غالب ــیاري دارن ــي بس و تاريخ
نــوع  ايــن  گســترش  مي شــوند.  محســوب  مهمــي 
ــي  ــي و مل ــعه محل ــطح توس ــدرن در س ــگري م گردش
ــن اهــداف اقتصــادي، زيســت محیطــي،  ــر تأمی عــاوه ب
تعادل بخشــي در گــذران اوقــات فراغــت، تأمیــن ســامت 
ــي آورد،  ــراه م ــه هم ــود ب ــا خ ــه ب ــي ك ــمي و روان جس
ــي  ــي و داخل ــگر خارج ــذب گردش ــارزي در ج ــش ب نق
ــزي  ــا برنامه ري ــهري ب ــت ش ــتم مديري ــک سیس ــراي ي ب
پیچیــده و چنــد وجهــي را بــه همــراه دارد. ايــن صنعــت 
ــي شــهرها  ــت اجراي ــاي گردشــگري در حــوزه مديري نوپ
ــي و  ــي، فرهنگ ــاي اجتماع ــر برنامه ريزي ه ــد ب ــا تأكی ب
ــاط  ــران و ســاير نق اقتصــادي در ســاختار كانشــهري اي
ــد يکــي از ســرلوحه هاي  فعالیت هــاي عمــده  ــه باي جامع
ــان  ــر زم ــي گردشــگري شــهري در ه دســتگاه هاي متول

ــي باشــد. و هــر دولت
بزرگــي  و  متنــوع  جاذبه هــاي  معمــوالً  شــهرها 
ــر،  ــالن هاي تئات ــود، س ــاد ب ــاي ي ــا، بناه ــامل موزه ه ش
اســتاديوم هاي ورزشــي، پارک هــا، شــهربازي، مراكــز 
خريــد، مناطــق بــا معمــاري تاريخــي و مکان هايــي 
مربــوط بــه حــوادث مهــم يــا افــراد مشــهور را دارا 
هســتند كــه خــود، گردشــگران بســیاري را جــذب 
كــه  در صورتــي  حتــي  ايــن  بــر  عــاوه  مي كنــد، 
جاذبه هــاي گردشــگري در مناطــق غیرشــهري واقــع 
باشــند، از آنجــا كــه شــهرها بــه پیرامــون خــود خدمــات 
مي دهنــد در رابطــه بــا گردشــگري قــرار مي گیرنــد. 
ــهرها  ــگري در ش ــات گردش ــادي از امکان ــم زي ــذا حج ل
ــکونت،  ــل س ــر مح ــارت ديگ ــه عب ــوند. ب ــز مي ش متمرك
ــات  ــاير خدم ــل و س ــل و نق ــات حم ــذا، ارتباط ــرو غ س
ــدگان از  ــه بازديد كنن ــد ك ــهرها واقع ان ــگري در ش گردش
ــا  مناطــق اطــراف شــهر، و خــود ســاكنان شــهر از آن ه

مي كننــد. اســتفاده 
ــه  ــت ك ــي اس ــی از پديده هاي ــهري يک ــگري ش گردش
بــا بخش هــاي مختلــف ســاختار شــهري ارتبــاط دارد، در 

واقــع در جامعــه مــا يکــي از مشــکات ايــن صنعــت در 
ــاي  ــه محدوه ه ــت ك ــن اس ــهري اي ــت ش ــوزه مديري ح
ــن  ــا روش ــهري م ــازمان هاي ش ــراي س ــت ب ــن فعالی اي
ــماري از  ــروه بي ش ــه گ ــوري ك ــه ط ــت، ب ــح نیس و واض
ــن  ــي اي ــود را متول ــهري خ ــازمان هاي ش ــا و س نهاده
امــر دانســته اند و هريــک بــه نوبــه خــود بــه گردشــگران 
ــک  ــوان ي ــه عن ــد. شــهرداري ها ب ــه مي دهن ــات ارائ خدم
ســازمان و نهــاد مرتبــط بــا مــردم نــه تنهــا قــادر بــه ارائه 
ــازماندهي  ــز س ــهیات و نی ــه تس ــي در زمین و هماهنگ
ــه  ــه حلق ــل ب ــد تبدي ــه قادرن ــد، بلک ــات مي باش امکان
اتصــال مــردم و گردشــگري، در راســتاي ارتقــاء و توســعه 

ــد. شــهرها گردن

رفتــاري و  الگــوي  اولیــن و مهم تريــن عامــل در 
نتیجتــاً در فضــاي گردشــگري رفــت و آمــد يا مســیرهاي 
گــردش گردشــگران بــراي بازديــد از جاذبه هــاي شــهري 
اســت، زيــرا عامــل اصلــي در جــذب گردشــگر بــه شــهرها 
جاذبه هــاي آن شــهر اســت. دومیــن عامــل محــل اقامــت 
گردشــگران اســت كــه مركــز ثقــل حركتــي گردشــگران 
در شــهر مي باشــد. ســومین عامــل، خريــد و تهیــه 
ســوغات در شــهر اســت. عوامــل فــوق بــه همــراه عامــل 
ديگــري چــون ديــد و بازديــد اقــوام و تعامــات اجتماعي، 
ــر  ــد. اگ ــي بخش ــکل م ــهر را ش ــگري ش ــاي گردش فض
ســاختار فضايــي گردشــگري شــهري را از نظــر چیدمــان 
فیزيکــي كاربــري زمیــن بــا بعــد مکانــي بررســي نمايیــم 

دو عامــل رفــت و آمــد و مســیرهاي گردشــگري بــا عامــل 
محــل اقامــت گردشــگران، مهم تريــن عناصــر ســاختاري 
ــهري،  ــاي ش ــا در فض ــري جاذبه ه ــرا قرارگی ــتند، زي هس
ــن  ــگري را تعیی ــاي گردش ــتردگي فض ــا گس ــي ي كوچک
ــن  ــاد اي ــي در ابع ــات اقامت ــن تأسیس ــد. همچنی مي  كن
فضــا مؤثــر اســت. البتــه بعــد اجتماعــي شــهرهايي را كــه 
داراي فرهنــگ و آداب و رســوم خــاص بــوده و بــه عنــوان 
ــد  ــد را نباي يکــي از جاذبه هــاي شــهري مطــرح مي گردن

فرامــوش كــرد.
ــهرداری در اداره  ــش ش ــف و نق ــه وظاي ــه ب ــا توج ب
شــهرها، می تــوان دريافــت كــه، شــهرداری ها بــه عنــوان 
ــی،  ــت محل ــر مديري ــهر و مظه ــور ش ــی ام ــئول اصل مس
زيرســاخت های  تأمیــن  در  تعیین كنندهــای  نقــش 
ــد. برخــی از  ــه عهــده دارن توســعه گردشــگری شــهری ب
ــاز  ــه زمینه س ــهرداری ها، ك ــژه ش ــف وي ــن وظاي مهم تري
ــه قــرار زيــر اســت:  توســعه گردشــگری شــهری اســت ب

الف( گسترش اطالع رسانی 
امــروزه اطاع رســانی در جهــت جــذب گردشــگران بــه 
ــده  ــل ش ــهرداری ها تبدي ــم ش ــای مه ــی از فعالیت ه يک
اســت كــه بــا ايجــاد رقابــت میــان شــهرهای مختلــف، در 
نهايــت، بــه توســعه گردشــگری شــهری و جلــب بیشــتر 
گردشــگران كمــک می كنــد. بــه نظــر كارشناســان، يکــی 
می تواننــد  شــهرداری ها  كــه  مهمــی  زمینه هــای  از 
از طريــق آن بــه توســعه گردشــگری كمــک كننــد، 
ــوم  ــه عم ــات آن ب ــی شــهر و امکان ــرای معرف كوشــش ب

ــی و خارجــی اســت. ــی، داخل گردشــگران محل
ب( ساماندهی فضاهای تاریخی و فرهنگی 

يکــی ديگــر از زمینه هــای مهــم بــرای فعالیــت 
شــهرداری ها توجــه بــه میــراث فرهنگی اســت. متأســفانه 
برخــی از شــهرداران وجــود بافت هــای تاريخــی را عامــل 
محــدود كننــده توســعه شــهر خــود می داننــد، در 
حالــی كــه اگــر از ديــدگاه توســعه فرهنگــی و اجتماعــی 
ــی  ــراث تاريخ ــم می ــدی بنگري ــعه كالب ــط توس ــه فق و ن
و فرهنگــی هــر شــهر  اوالً از عوامــل اصلــی هويــت 

بخشــیدن بــه شــهر محســوب می شــود و ثانیــاً می توانــد 
ــرای توســعه گردشــگری فرهنگــی و  يــک منبــع مهــم ب
ــرار گیــرد.  ــرای شــهر مــورد اســتفاده ق جــذب درآمــد ب
در واقــع بــا تغییــر نحــوه نگــرش بــه میــراث فرهنگــی و 
تجديــد نظــر در شــیوه برنامه ريــزی و طراحــی شــهری و 
ايجــاد همــکاری و هماهنگــی میــان مديريــت شــهری و 
ــوان بســیاری از بناهــا،  ــراث فرهنگــی، می ت ــت می مديري
ــناخته  ــی ناش ــی و فرهنگ ــای تاريخ ــا و بافت ه محوطه ه
ــدزا  ــش و درآم ــده، پركش ــای زن ــه فضاه ــروک را ب و مت

ــل كــرد. تبدي
پ( بهسازی سیمای شهر 

يکــی از نخســتین عوامــل جلــب گردشــگران كیفیــت 
ــازی،  ــاری، نماس ــه معم ــوط ب ــای مرب ــیما و جاذبه ه س
نشــانه ها و تجهیــزات خیابانــی يــا مبلمــان شــهری 
اســت. در حــال حاضــر، در بســیاری از شــهرهای كشــور 
ايــن موضــوع مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، بــه نحوی 
كــه ســیمای عمومــی شــهر، كیفیــت بدنه هــا و نمادهــا، 
رنــگ و شــکل تابلوهــا بــه حــال خــود رهــا شــده اســت. 
ــای شــهرداری ها  ــی از نخســتین اقدام ه ــن نظــر يک از اي
ــیمای  ــازی س ــه بهس ــگری ب ــعه گردش ــه توس در زمین

ــود. ــوط می ش ــی مرب ــای عموم ــهر و فضاه ــی ش عموم
ت( تأمین بهداشت و نظافت شهر 

ـــهیات  ـــی از تس ـــتی يک ـــات بهداش ـــی و خدم پاكیزگ
ــگری  ــژه گردشـ ــه ويـ ــگری، بـ ــعه گردشـ ــه توسـ اولیـ
شـــهری اســـت. در حالـــی كـــه در تمـــام دنیـــا، بـــرای 
ــتی در  ــات بهداشـ ــی و خدمـ ــت عمومـ ــن نظافـ تأمیـ
ــم  ــد و منظـ ــزات كارآمـ ــات و تجهیـ ــهرها تأسیسـ شـ
ـــه  ـــه ب ـــگرانی ك ـــر گردش ـــت. اكث ـــده اس ـــود آم ـــه وج ب
ــود  ــود و كمبـ ــوند از نبـ ــران وارد می شـ ــهرهای ايـ شـ
ـــتی،  ـــرويس بهداش ـــژه س ـــه وي ـــات، ب ـــه خدم ـــن گون اي
شـــکايت دارنـــد. بـــر ايـــن اســـاس يکـــی از وظايـــف 
ســـاخت های  زيـــر  تأمیـــن  شـــهرداری ها  مهـــم 
ـــه  ـــه ب ـــت ك ـــگرانی اس ـــرای گردش ـــب ب ـــتی مناس بهداش

ــد. ــه ای روی می آورنـ ــا حومـ ــهری يـ ــای شـ فضاهـ

نقش شهرداری ها در توسعه گردشگری شهری
فیروز اصغری
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هواپیما شناسایی شد 
سرپرسـت دادسـرای امـور جنایـی تهـران گفـت: 
هواپیمـای  سـقوط  حادثـه  قربانیـان  همـه  هویـت 

اوکراینـی شناسـایی شـد. 
ــهریاری  ــد ش ــی محم ــارس، قاض ــزارش ف ــه گ ب
ــت:   ــران گف ــی ته ــور جنای ــرای ام ــت دادس سرپرس
پروســه تشــخیص هویــت جــان باختــگان و قربانیــان 

ــا ســرعت ادامــه یافــت. ســانحه هواپیمایــی ب
وی افــزود: ســاعتی قبــل کار شناســایی ۱76 
ــن  ــه ای ــید و ب ــان رس ــه پای ــه ب ــن حادث ــی ای قربان
ترتیــب هویــت همــه جانباختــگان شناســایی شــده 
ــا اســت. ــه خانواده ه ــل ب ــاده تحوی ــا آم و پیکــر آنه

 شــهریاری گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه یکــی 
از بانــوان حاضــر در ایــن پــرواز بــاردار بــوده کــه جنیــن 
شــش ماهــه ای از شــکم ایــن فــرد کشــف شــده اســت.

سرپرسـت دادسـرای امور جنایی تهـران تصریح کرد: 
همچنین تا آخرین سـاعات اداری امروز پیکر بیش از ۹٠ 

نفـر از قربانیان به خانواده آنها تحویل داده شـده اسـت.

»کمپین های غیرقانونی«
 در رصد پلیس پایتخت 

فرمانــده انتظامــی پایتخــت بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــورد  ــد دارد از برخ ــازی رص ــای مج ــر فض ــس ب پلی
ــای  ــدازی کمپین ه ــه راه ان ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــا اف ب

ــر داد.  ــد، خب ــی کنن غیرقانون
بــه گــزارش فــارس، ســردار حســین رحیمــی فرمانده 
انتظامــی پایتخــت در خصــوص رصــد پلیــس بــر فضــای 
مجــازی و برخــورد بــا افــرادی که اقــدام به تبلیغ و انتشــار 
بیانیه هایــی مبنــی بــر شــرکت در تجمع هــای غیرقانونی 
می کننــد، اظهــار داشــت: پلیس بــا رصــد ویــژه در فضای 
ــا  ــن ی ــه راه اندازیکمپی ــدام  ب ــه اق ــرادی را ک ــازی اف مج
دعــوت در تجمعــات غیرقانونــی می کنند شناســایی کرده 

و بــه شــدت بــا آنهــا برخــورد می کنــد.
فرمانــده انتظامــی پایتخــت تصریــح کــرد: پلیــس 
ــازی رخ  ــای مج ــه در فض ــف ک ــه تخل ــر گون ــا ه ب
دهــد اعــم از فــروش مــواد مخــدر، مســائل امنیتــی، 
ــوب  ــارج از چارچ ــه خ ــره ک ــالح و غی ــروش س ف

ــد. ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ــتند، ب ــون هس قان

میوه مورد نیاز آذربایجان شرقی 
برای ایام نوروز تامین شده است

ــتانداری  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــال در  ــیب و پرتق ــع س ــرقی از توزی ــان ش آذربایج
ــر داد و  ــد خب ــب عی ــوه ش ــع می ــای توزی جایگاه ه
گفــت: میــوه مــورد نیــاز اســتان بــرای ایــام نــوروز 
ــی در  ــه نگران ــردم هیچگون ــن شــده اســت و م تامی

ــند.  ــته باش ــوص نداش ــن خص ای
بــه گــزارش ایســنا، علــی جهانگیــری در جلســه 
ــتان،  ــد در اس ــب عی ــوه ش ــن می ــی تامی هماهنگ
ــن دغدغه هــا  ــن موضــوع یکــی از مهمتری گفــت: ای
و اولویت هــای مــا اســت و بایــد بــرای اجــرای 

ــم.  ــالش کنی ــرح ت ــن ط ــص ای ــی نق ــح و ب صحی
ــب  ــوه ش ــع می ــکالت توزی ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
عیــد در جایگاه هــای توزیــع میــوه عنــوان کــرد: نبــود 
نظــارت کافــی در ســال های گذشــته، باعــث شــد تــا 
ــه  برخــی افــراد از ایــن طــرح سوءاســتفاده کــرده و ب
توزیــع میــوه بــی کیفیــت در بیــن مــردم اقــدام کنند. 
وی در بخشــی از ســخنان خــود از ســازمان 
تــا  خواســت  نظارتــی  دســتگاه های  و  صمــت 
نظــارت بیشــتری در رونــد توزیــع میــوه شــب عیــد 
در ایــن جایگاه هــا بــرای جلوگیــری از هرگونــه 

سوءاســتفاده احتمالــی داشــته باشــند. 
ــه  ــد ب ــرح بای ــن ط ــرای ای ــزود: اج ــری اف جهانگی
حــدی موفــق باشــد کــه مــردم، هیــچ گونــه احســاس 
ــوروز خوبــی را ســپری کننــد. نارضایتــی نداشــته و ن

وی اظهــار کــرد: بــا همــکاری ســازمان صمــت و 
ــال در  ــیب و پرتق ــئول، س ــتگاه های مس ــایر دس س
ــا قیمــت و  جایگاه هــای توزیــع میــوه شــب عیــد، ب

کیفیــت مناســب عرضــه خواهــد شــد. 
ــوه  ــوع می ــن دو ن ــذاری ای ــت گ ــزود: قیم وی اف
نیــز در جلســات آتــی، تصمیــم گیــری و از طریــق 

ــود. ــی ش ــانی م ــالع رس ــانه ها اط رس

بزرگترین قاچاقچی سوخت پس از ۹ سال فرار، 
دستگیر شد 

»ه.پ« مدیرعامـــل وقـــت شـــرکت »پ.آ.ج« کـــه بـــه یکـــی از 
ـــرار،  ـــال ف ـــس از ۹ س ـــت، پ ـــروف اس ـــوخت مع ـــی س ـــن قاچاقچ بزرگتری

دســـتگیر و بازداشـــت شـــد. 
ـــرکت »پ.آ.ج« در  ـــت ش ـــل وق ـــنیم، »ه.پ« مدیرعام ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــه  ـــده ک ـــت ش ـــتگیر و بازداش ـــرار دس ـــال ف ـــس از ۹ س ـــراً پ ـــی اخی حال
ـــام  ـــه اته ـــده ای ب ـــهر در پرون ـــتان بوش ـــر اس ـــعبه دوم دادگاه تجدیدنظ ش
ـــه ای  ـــی یاران ـــای نفت ـــر فرآورده ه ـــون لیت ـــد میلی ـــش از یکص ـــاق بی قاچ
ـــک  ـــت ی ـــه پرداخ ـــاً ب ـــش، او را جمع ـــتی نفتک ـــد کش ـــادل 5٠ فرون مع
ــال  ــزار و ٣٠6 ریـ ــون و ۱۱۹ هـ ــارد و ۱54 میلیـ ــزار و 46۱ میلیـ هـ

ـــت. ـــرده اس ـــوم ک محک
ـــوخت  ـــاق س ـــه قاچ ـــی در زمین ـــت قطع ـــابقه محکومی  وی دارای س
ـــن  ـــت؛ در همی ـــهر اس ـــتان بوش ـــر اس ـــدوی و تجدیدنظ ـــای ب در دادگاه ه
ـــام  ـــه اته ـــده ای ب ـــال ۹۱ در پرون ـــر س ـــتم مه ـــخ هش ـــاط او در تاری ارتب
ـــه  ـــه جریم ـــه ای ب ـــی یاران ـــای نفت ـــر فرآورده ه ـــون لیت ـــاق 2.2 میلی قاچ
ـــال  ـــدت ۱5 س ـــه م ـــی ب ـــال کارت بازرگان ـــس و ابط ـــال حب ـــدی، یکس نق

ـــود. ـــده ب ـــوم ش محک
در پرونـــده مزبـــور، نامبـــرده فقـــط جریمـــه نقـــدی را پرداخـــت و 
ـــس  ـــال حب ـــم یکس ـــت حک ـــن عل ـــه همی ـــد و ب ـــواری ش ـــد از آن مت بع

ـــد. ـــرا نش وی اج
»ه.پ« در حالـــی متـــواری شـــده بـــود کـــه پرونـــده دیگـــری بـــه 
اتهـــام قاچـــاق یکصـــد میلیـــون لیتـــر فرآورده هـــای نفتـــی یارانـــه ای 
داشـــت کـــه پـــس از چندیـــن ســـال رســـیدگی، امســـال منجـــر بـــه 
صـــدور حکـــم محکومیـــت قطعـــی در شـــعبه دوم دادگاه تجدیدنظـــر 

ـــد. ـــهر ش ـــتان بوش اس
وی کــه یکــی از بزرگتریــن قاچاقچــی ســوخت کشــور محســوب می شــود، 

۱4 دی امســال دســتگیر و هــم اکنــون در زنــدان بوشــهر بــه ســر می بــرد.
ــوه  ــت ق ــخنگوی وق ــنی اژه ای س ــال ۹٠ محس ــت س ــم اردیبهش پنج
قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره فــرار قاچاقچــی بــزرگ ســوخت بــه 
نــام »ه.پ«گفــت: ایــن متهــم بــا قیــد وثیقــه آزاد بــود تــا زمانــی کــه بــه 
ــرار کــرده  ــی مثــل اینکــه گــزارش شــده وی ف دادگاه احضــار شــود. ول
ــم  ــود و ه ــط می ش ــه اش ضب ــم وثیق ــد ه ــرده باش ــرار ک ــر ف ــت. اگ اس

ــا وی برخــورد می شــود. ــراری ب ــان ف ــون مجرم براســاس قان
نکتـــه جالـــب ایـــن اســـت کـــه حمیـــد باقـــری درمنـــی معـــروف 
ـــی االرض  ـــاد ف ـــرم افس ـــه ج ـــال ۹7 ب ـــاه س ـــه دی م ـــر ک ـــلطان قی ـــه س ب
ـــوم  ـــدام محک ـــه اع ـــاء ب ـــرداری و رش ـــبکه کالهب ـــکیل ش ـــق تش از طری
ــدود 4٠  ــغ حـ ــه مبلـ ــال ۱٣۹٠ بـ ــرکت »پ.آ.ج« را در سـ ــد، شـ شـ

میلیـــارد تومـــان خریـــداری کـــرده بـــود.

2.۹ میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده در 
آذربایجان شرقی تولید می شود

رییـــس اداره منابـــع معدنـــی اداره کل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: 2.۹ میلیـــون مترمربـــع ســـنگ در ایـــن 

ــود.  ــد می شـ ــتان تولیـ اسـ
ـــاالنه ۹٠٠  ـــرد: س ـــار ک ـــری اظه ـــین جعف ـــا،  حس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــرای  ـــتخراج و ب ـــرقی اس ـــان ش ـــی در آذربایج ـــنگ تزئین ـــن س ـــزار ت ه
ـــزی  ـــران و مرک ـــان، ته ـــای اصفه ـــتان ه ـــه اس ـــازی ب ـــاده س ـــرش و آم ب

ـــود. ـــی ش ـــال م ارس
وی افـــزود: ۱٠٠ معـــدن بـــرای اســـتخراج ســـنگ در آذربایجـــان 
ـــی  ـــهرک تخصص ـــاس ش ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــد ک ـــی کنن ـــت م ـــرقی فعالی ش

ـــت.   ـــده اس ـــاد ش ـــهر ایج ـــتان آذرش ـــنگ در شهرس س
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــی اداره کل صنع ـــع معدن ـــس اداره مناب  ریی
ـــای  ـــرآورده ه ـــره ف ـــن ذخی ـــون ت ـــت: ۱٠٠ میلی ـــرقی گف ـــان ش آذربایج
ــواع  ــه انـ ــه از جملـ ــود دارد کـ ــرقی وجـ ــان شـ ــنگی در آذربایجـ سـ
ـــد  ـــد، تولی ـــان ندارن ـــدی در جه ـــه مانن ـــوان ک ـــر ال ـــواع مرم ـــن، ان تراورت
مـــی شـــود امـــا بایـــد بـــرای قیمـــت تمـــام شـــده آنهـــا اقداماتـــی 
ـــش  ـــور افزای ـــنگ کش ـــازار س ـــری در ب ـــت پذی ـــا رقاب ـــرد ت ـــورت گی ص

ـــد.   یاب
ـــرخ  ـــت چ ـــرقی و تقوی ـــان ش ـــرآوری در آذربایج ـــت: ف ـــری گف جعف
صنایـــع ســـنگ نیـــاز اســـت تـــا قیمـــت تمـــام شـــده، متناســـب و 
کیفیـــت ســـنگ هـــا بـــرای ارایـــه بـــه بـــازار فـــروش افزایـــش یابـــد.  

ــالق  ــردفتران ازدواج و ط ــون س ــس کان رئی
از محدودیــت ثبــت طــالق توســط دفاتــر 
ــر اســاس  ــت: ب ــر داد و گف اســناد رســمی خب
بخشــنامه ای کــه بــه زودی توســط رئیــس قــوه 
قضائیــه ابــالغ می شــود، هــر دفترخانــه طــالق 
 ۱۹٠ ســال  در  می  توانــد  فقــط  تهــران  در 

ــد.  ــت کن ــالق ثب ط
مظفــری  علــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
اظهــار کــرد: محدودیــت ثبــت طــالق در 
دفترخانه هــای ازدواج و طــالق بــه صــورت 
ــتان  ــاه در دو اس ــج م ــدت پن ــه م ــی ب آزمایش
ــزی  ــج موفقیت آمی ــه نتای کشــور اجــرا شــد ک
بــه همــراه داشــت؛ بــر ایــن اســاس بــا 
ــده  ــه آین ــت هفت ــرار اس ــه ق ــنامه ای ک بخش
ــود،  ــالغ ش ــا اب ــتگاه قض ــس دس ــط رئی توس
محدودیــت ثبــت طــالق در دفترخانه هــای 
اجــرا  کشــور  سراســر  در  طــالق  و  ازدواج 

. د می شــو
ــالق  ــردفتران ازدواج و ط ــون س ــس کان رئی
گفــت: میانگیــن ثبــت طــالق بــه نســبت 
دفاتــر طــالق همــان  شــهر بــه اضافــه 2٠ 
ــرای محدودیــت  درصــد، فرمولــی اســت کــه ب
ثبــت طــالق در دفاتــر ازدواج و طــالق در نظــر 
گرفتــه شــده اســت و بــر اســاس ایــن فرمــول، 
ــازه  ــط اج ــه فق ــر دفترخان ــران ه ــاًل در ته مث
دارد تــا ۱۹٠ طــالق ثبــت کنــد و امــکان 
ثبــت بیــش از ایــن عــدد نیســت زیــرا ســامانه 

به صــورت خــودکار قفــل می شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ــا  ــالق دارد ی ــش ط ــری در کاه ــن کار تاثی ای
خیــز افــزود: تعــدادی از ســردفتران ازدواج 
و طــالق در نزدیکــی مجتمع هــای قضایــی 
و  کــرده  دایــر  را  خــود  دفاتــر  خانــواده، 

یــا  می گذاشــتند  دالل  مجتمع هــا  مقابــل 
بــا کارمنــدان مجتمع هــا تبانــی می کردنــد 
ــال در  ــه محــض صــدور حکــم طــالق مث ــا ب ت
ــه  ــه دفترخان ــن ب ــی، زوجی ــای توافق طالق ه
ــای  ــه در طالق ه ــی ک ــد در حال ــه کنن مراجع
ــد و  ــت دارن ــاه فرص ــه م ــن س ــی زوجی توافق
ــا  ــد ی ــه بع ــک هفت ــا ی ــان روز ی ــد هم می توان
ســه مــاه بعــد بــرای ثبــت طــالق اقــدام کننــد.

مظفــری اضافــه کــرد: اعضــای شــورای 
ــی  ــدام برخ ــن اق ــی ای ــالب فرهنگ ــی انق عال
دفترخانه هــا را هــر چنــد فی نفســه در کاهــش 
طــالق موثــر نمی دانســتند امــا در جلوگیــری از 
کاهــش طــالق، موثــر می دانســتند؛ بــر همیــن 
اســاس نســبت بــه محدودیــت ثبــت طــالق در 
ــی  ــا دفترخانه های ــد ت ــدام ش ــا اق دفترخانه ه
کــه در نزدیکــی مجتمع هــای قضایــی خانــواده 
ــد بیــش  ــد، نتوانن ــد می کنن هســتند و زد و بن

از یــک تعــدادی، طــالق ثبــت کننــد.
رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــالق 

ــواده  ــد دادگاه خان ــاًل کارمن ــرد: مث ــار ک اظه
بــا فــالن دفترخانــه زد و بنــد می کــرد و رأی 
ــرای  ــت ب ــی داد و می گف ــن نم ــه زوجی را ب
ــه  ــه مراجع ــالن دفترخان ــه ف ــالق ب ــت ط ثب
مهــر  را  خــود  شناســنامه های  و  کــرده 
ــه  ــه س ــتند ک ــم نمی دانس ــردم ه ــد و م بزنن
ــد  ــداً برون ــد بع ــد و می توانن ــت دارن ــاه وق م
ــد  ــت می ش ــالق ثب ــد و ط ــن می رفتن بنابرای
ــد.  ــه می کردن ــا ارائ ــه آنه ــم را ب ــازه حک و ت
متاســفانه ایــن قضیــه مفســده انگیز شــده 
بــود. در همیــن تهــران در ســال گذشــته یــک 
دفترخانــه 4 طــالق  و دفترخانــه دیگــری 
ــی  ــای قضای ــی از مجتمع ه ــک یک ــه نزدی ک
ــت  ــالق ثب ــت، 4٠٠٠ ط ــرار داش ــواده ق خان

ــود.   ــرده ب ک
تمــام  بــا  ســردفتر  ایــن  افــزود:  وی 
کارمنــدان آن مجتمــع قضایــی زد و بنــد کــرده 
ــزار  ــالق، 5٠ ه ــر ط ــی ه ــت معرف ــود و باب ب

تومــان مــی داد!

مظفــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ــر  ــا خی ــد ی ــورد ش ــی برخ ــردفتر خاط ــا س ب
ــت و  ــازمان ثب ــی س ــرای انتظام ــت: دادس گف
ســردفتران را داریــم امــا خیلــی از موضوعــات 
قابــل اثبــات نیســت؛ کارمنــد می گویــد پولــی 
نگرفتــم و ســردفتر نیــز می گویــد قانــون منــع 
نکــرده بــود و دفتــرم را نزدیــک دادگاه خانــواده 
بــردم و طبیعتــاً طــالق بیشــتری ثبــت کــردم 
یعنــی یــک موضــوع حقوقــی نیســت کــه 
بشــود محاکمــه کــرد امــا می تــوان بــه عنــوان 

ــگاه کــرد. ــه آن ن یــک آســیب ب
ــالق  ــردفتران ازدواج و ط ــون س ــس کان رئی
در پاســخ بــه ســؤال دیگــری مبنــی بــر اینکــه 
چــرا اســتقرار دفاتــر تــا یــک شــعاع مشــخصی 
ممنــوع  خانــواده  قضایــی  مجتمع هــای  از 
نشــده اســت گفــت: طرحــی را داده بودیــم کــه 
ــا  ــتند ت ــردفتران نمی توانس ــاس آن، س ــر اس ب
ــواده،  ــی خان ــای قضای ــری مجتمع ه دو کیلومت
دفتــر خــود را مســتقر کننــد امــا طــرح 
محدودیــت ثبــت طــالق آن را پوشــاند و مثــال 
در تهــران هیــچ ســردفتری نمی توانــد بیــش از 
۱۹٠ طــالق ثبــت کنــد و دیگــر فرقــی نــدارد 
ــواده  ــی خان ــه نزدیکــی مجتمــع قضای دفترخان

ــا نباشــد.   باشــد ی
مظفــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ســردفتران نیــز بــا ایــن طــرح موافــق هســتند 
ــه  ــردفتران ک ــد س ــت:  ۹5 درص ــر گف ــا خی ی
ــتند و  ــق هس ــتند، مواف ــدی نیس ــل گاوبن اه
پنــج درصــدی کــه اهــل زد و بنــد بودنــد نــه 
ــا را  ــرور م ــف هســتند کــه قصــد ت تنهــا مخال
نیــز دارنــد! ایــن بخشــنامه بــا دســتور رئیــس 
ــد در  ــا نتوانن ــود ت ــالغ می ش ــه اب ــوه قضائی ق

ــد. ــل کنن ــت اداری آن باط ــوان عدال دی

اســتانداری  فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  کل  مدیــر 
ــی  ــی و نشــاط اجتماع ــه پویای ــان این ک ــا بی ــرقی ب آذربایجان ش
ــت در بحــث مســائل  ــی دول ــای ابالغ ــاد اع جــزو برنامه ه در نه
ــات انجــام شــده  ــه مطالع ــا توجــه ب ــت: ب ــی اســت، گف اجتماع
ــژه  ــه وی ــی ب ــی، آســیب های اجتماع در حــوزه  مباحــث اجتماع
ــان داده و  ــود را نش ــه، خ ــف جامع ــای مختل ــونت در الیه ه خش

ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــأله اجتماع ــه مس ب
ــا، علــی بــدر شــکوهی در همایــش پویایــی  ــه گــزارش ایرن ب
ــار اعــالم  ــق آم ــار کــرد: طب ــز، اظه و نشــاط اجتماعــی در تبری
شــده از مرکــز رصــد اجتماعــی وزارت کشــور، میــزان خشــونت 
ــه نســبت جمعیــت اســتان از میانگیــن  در آذربایجــان شــرقی ب
ــه از  ــام یافت ــی های انج ــق بررس ــت و طب ــتر اس ــوری بیش کش
ــه  ــن زمین ــتان در ای ــگاه اس ــفانه  جای ــا ۹7، متاس ــال ۹4 ت س
ــه رتبــه ســوم کشــوری جابه جــا شــده اســت. از رتبــه هفتــم ب

وی افــزود: تبریــز از پیشــگامان علــم، هنــر و ادب و مدنیــت 

ــای  ــا غن ــونت، ب ــتان در خش ــی اس ــت فعل ــا وضعی ــت ام اس
ــد  ــن بای ــدارد، بنابرای ــازگاری ن ــتان س ــته ی اس ــی گذش فرهنگ
ــیده  ــل اندیش ــن معض ــه ای ــخگویی ب ــتای پاس ــری در راس تدابی

شــود.
اجتماعــی  امــور  کل  اداره  کــرد:  بیــان  شــکوهی  بــدر 
ــن  ــتاندار، در ای ــت اس ــا هدای ــرقی ب ــان ش ــتانداری آذربایج اس
ــه ایــن ماموریــت خطیــر، گام  ــرای تحقــق بخشــیدن ب راســتا ب
برداشــته و اقدامــات موثــری در راســتای اولویت هــای پنــج 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــای اجتماع ــیب ه ــه آس گان
ــذاری  ــا تاســی از سیاســت گ ــرد: از ســال ۹٣ ب ــان ک وی بی
کالن توانســتیم در راســتای مســائل فرهنگــی و اجتماعــی، گام 

هــای مهمــی برداریــم.
مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان 
شــرقی ادامــه داد: در حــال حاضــر  چهــار دفتــر تســهیل گــری 
بــا پوشــش جمعیتــی بالــغ بــر ۸٠ هــزار نفــر بــرای رفــع معضــل 

حاشــیه نشــینی در تبریــز راه انــدازی شــده اســت.
خطیرخــود،  ماموریــت  کنــار  در  این کــه  بیــان  بــا  وی 
خشــونت را نیــز جــزو دســتور کار قــرار داده ایــم، گفــت: اقدامــات 
مداخلــه ای خشــونت در ســه محــور اصلــی متمرکــز شــده اســت 
ــند  ــتا س ــن راس ــوع، در ای ــاد موض ــیت زی ــل حساس ــه دلی و ب
جامــع پیشــگیری در حــال تدویــن بــوده و تــا پایــان امســال در 

ــود ــی می ش ــتان عملیات ــطح اس س
وی یــادآور شــد: خوشــبختانه امــروز مقــام عالــی وزارت  
مســایل مربــوط بــه آســیب هــای اجتماعــی را در صحــن علنــی 
مجلــس مطــرح مــی کنــد، معتقــدم تــا زمانــی کــه ایــن مســائل 
را الپوشــانی کنیــم بــه هیــچ نتیجــه ی مطلوبــی نخواهیم رســید.

ـــی  ـــد افزایش ـــفانه رون ـــه متاس ـــان این ک ـــا بی ـــکوهی ب ـــدر ش ب
ـــتان  ـــی از آن را در اس ـــای ناش ـــونت و پیامده ـــث خش در مباح
ـــتیم  ـــه نتوانس ـــم بلک ـــع نداری ـــت مناب ـــا محدوی ـــزود: م ـــم، اف داری
ـــم،  ـــاذ کنی ـــایل اتخ ـــن مس ـــل ای ـــرای ح ـــبی ب ـــه  راه مناس نقش
ـــی  ـــی و ب ـــای اجتماع ـــیب ه ـــا آس ـــه ب ـــوازی کاری در مواجه م
ـــن  ـــا در ای ـــه مشـــکالت م ـــی از جمل ـــه مباحـــث اجتماع توجـــه ب

ـــت. ـــوزه اس ح
ــا رویکــرد امنیتــی  وی ادامــه داد: مــا مســایل اجتماعــی را ب
ــوزه  ــی در ح ــایل اجتماع ــه مس ــی ک ــا زمان ــم ام اداره می کنی
اجتماعــی و فرهنگــی قابــل حــل اســت هیــچ آدم عاقلــی ایــن 
ــدارد، مــا بایــد هنــر ایــن را داشــته باشــیم  موضــوع را قبــول ن
کــه مســائل امنیتــی را در حــوزه ی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 

پیــش ببریــم.
مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان 
ــا در  ــگاهی م ــه  دانش ــفانه جامع ــه متاس ــان این ک ــا بی ــرقی ب ش
ــای کار نیامــده اســت،  مســایل اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه پ
تاکیــد کــرد: نخبــگان، پژوهشــگران و محققیــن و اصحــاب 
ــردم  ــت م ــد از ظرفی ــن مباحــث شــوند بای ــد وارد ای رســانه بای
ــش  ــن همای ــدم ای ــود معتق ــتفاده ش ــایل اس ــن مس ــل ای در ح
مــی توانــد نقطــه شــروعی بــرای پاســخگویی و انجــام مداخــالت 
باشــد انتظــار داریــم جامعــه دانشــگاهی نســبت بــه ایــن موضــوع 

ــد. ــدا کنن ورود پی

»ثبت طالق« در دفترخانه های ازدواج و طالق محدود می شود 

نشاط اجتماعی از برنامه های دولت در حوزه مسایل اجتماعی است

ــت 645 و  ــه شــماره ثب ــا مســئولیت محــدود ب ــد شــركت ب ــرات شــركت جهــش تجــارت نوي ــی تغیی آگه
شناســه ملــی 14008752160 بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مديــره مــورخ 1398/09/05 تصمیمــات ذيــل 
اتخــاذ شــد : غامرضــا ســبزی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5069917994 بــه ســمت رئیــس هیئــت مديــره صابــر 
اشــرفیان مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 1540011127 بــه ســمت مديــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت مديــره نويــد 
رشــکی مهرآبــاد بــه شــماره ملــی 5060047873 بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مديــره انتخــاب شــدند. امضاء 
كلیــه اوراق و اســناد و مــدارک تعهــدآور اعــم از چــک، ســفته، بــروات و قراردادهــا و همچنیــن اوراق عــادی و 
اداری بــا امضــاء منفــرد غامرضــا ســبزی مهرآبــاد )بــا ســمت رئیــس هیئــت مديــره( همــراه بــا مهــر شــركت 
يــا بــا امضــاء منفــرد صابــر اشــرفیان مهرآبــاد )بــا ســمت مديــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت مديــره( همــراه بــا 
مهــر شــركت معتبــر خواهــد بــود. آدرس شــركت بــه محــل جديــد اســتان آذربايجــان شــرقی، شهرســتان عجب 
شــیر، بخــش مركــزی، شــهر عجــب شــیر، محلــه بلــوار شــهدا، خیابــان نهــم دی، بلــوار شــهدا، پــاک 0، طبقــه 

همکــف كــد پســتی 5541946886 انتقــال و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گــردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 
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آگهــی تغییــرات شــركت جهــش تجــارت نويــد شــركت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 645 و شناســه ملــی 14008752160 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/09/05 تصمیمــات ذيــل اتخــاذ شــد : صابــر اشــرفیان مهرآبــاد بــه كــد 
ملــی 1540011127 بــا پرداخــت 50000 ريــال بــه صنــدوق شــركت در زمــره شــركاء درآمــد. ســرمايه شــركت از مبلــغ 1000000 ريــال 
بــه 1050000 ريــال افزايــش يافــت. در نتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح مذكــور اصاح می گــردد. لیســت ســهامداران و تعداد 
ســهم الشــركه آنهــا بعــد از ورود شــريک جديــد: غامرضــا ســبزی مهرآبــاد بــه كدملــی5069917994 500000 ريــال ســهم الشــركه نويد 
رشــکی مهرآبــاد بــه كدملــی 5060047873 دارنــده 500000 ريــال ســهم الشــركه صابــر اشــرفیان مهرآبــاد بــه كدملــی 1540011127 
دارنــده 50000 ريــال ســهم الشــركه تعــداد اعضــای هیئــت مديــره از 2 نفــر بــه 3 نفــر افزايــش و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردد. 
مــوارد زيــر بــه موضــوع فعالیــت شــركت الحــاق و مــاده مربوطــه دراساســنامه اصــاح گــردد: ترخیــص كاالهــای شــركت از گمــركات - 
بازاريابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای - شــركت در مناقصــه هــا و مزايــده هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی - اخــذ يــا اعطــای نمايندگــی به 
شــركت هــای داخلــی و خارجــی - شــركت در نمايشــگاه هــای داخلــی و خارجــی - در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت 
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذيصــاح قانونــی ) ثبــت موضــوع فعالیــت مذكور بــه منزله اخــذ و صــدور پروانه فعالیت نمی باشــد(.
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آگهــی تغییــرات شــرکت جهــش تجــارت نویــد شــرکت 
ــه شــماره ثبــت 645 و شناســه  ــا مســئولیت محــدود ب ب
ــع  ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی ۱4٠٠۸752۱6٠ ب مل
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ٠5/٠۹/۱٣۹۸ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : غالمرضــا ســبزی مهرآبــاد 
ــه  ــاد ب ــکی مهرآب ــد رش ــی 5٠6۹۹۱7۹۹4 نوی ــه کدمل ب
کدملــی 5٠6٠٠47۸7٣ صابــر اشــرفیان مهرآبــاد بــه 
اصلــی  اعضــای  ســمت  بــه   ۱54٠٠۱۱۱27 کدملــی 
ــاب  ــدود انتخ ــدت نامح ــرای م ــرکت ب ــره ش ــت مدی هیئ

شــدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری عجبشیر )7۳۵1۳8(

ــر مجــوز شــماره  ــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. براب ــه شــرح زي ــده كــه خاصــه آن ب ــر تکمیــل گردي ــل دفات ــی 14008235941 ثبــت و امضــا ذي ــه شناســه مل ــه شــماره ثبــت 4434 ب ــخ 1397/12/27 ب ــز درتاري ــان تبري ــت از جذامی ــر تجــاری انجمــن حماي تاســیس موسســه غی
152656/97/711-1397/12/6 اداره كل بهزيســتی اســتان آذربايجــان شــرقی ثبــت و آگهــی بامانــع اســت. موضــوع : موضــوع فعالیــت موسســه خدمــت رســانی بــه جامعــه هــدف ســازمان بهزيســتی اســت كــه بخشــی از فعالیــت هــای حــوزه توانبخشــی را شــامل مــی شــود. اهــداف موسســه عبارتنــد 
از: .حمايــت از جذامیــان بــه نحــوی كــه پــس از بهبــود موجبــات جــذب در جامعــه و محــل زندگــی اولیــه آنهــا فراهــم گــردد2. كمــک بــه خانــواده هــای جذامیــان در زمــان درمــان بیمــار و پــس از بهبــود و تامیــن مســکن بیمــاران جذامــی و خانــواده هــای آنــان 3. تهیــه ابــزار كار و فعالیــت بــا 
تامیــن ســرمايه اولیــه بــا فراهــم نمــودن موجبــات اشــتغال آنــان بعــد از بهبــود 4. كمــک بــه واحــد هــای بهداشــتی و درمانــی و رفاهــی كــه در صحــت معالجــه جذامیــان و مبــارزه بــا ايــن بیمــاری فعالیــت مــی نماينــد 5. انجــام امــور فرهنگــی و آموزشــی و حمايــت مالــی از فرزنــدان و دانــش آمــوز و 
دانشــجوی خانــواده هــای مجــذوم اعــم از درمــان شــده و تیــا تحــت درمــان و برگــزاری كاس هــای آموزشــی بــرای فرزنــدان جذامیــان 6. انجــام خدمــات اجتماعــی و ارتقــاء ســطح جســمی و روانــی و بهداشــتی و تحکیــم بنیــان خانــواده جذامیــان 7. ســرمايه گــذاری و مشــاركت بــا اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی در جهــت تامیــن بودجــه بــه منظــور توســعه و تحقیــق مطلــوب انجمنــی و اخــذ تســهیات از منابــع بانکــی و موسســات اعتبــاری و صنــدوق هــای قــرض الحســنه 8. توســعه اهــداف و وظايــف انجمــن بــه ســاير بیمــاری هــای صعــب العــاج پــس از رفــع نیــاز جذامیــان بــا رعايــت اولويــت 
جــذام 9. ايجــاد ارتبــاط مســتمر بــا ســاير تشــکل هــای مشــابه در ســطح كشــور و اســتفاده از تجربیــات ســاير كشــورها در زمینــه اهــداف انجمــن روشــهای اجرايــی موسســه :دريافــت مشــاركت هــای نقــدی و غیــر نقــدی - ســرمايه گــذاری و مشــاركت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی جهــت كســب 
تامیــن منابــع مالــی - برگــزاری همايــش و فعالیــت هــای هنــری و فرهنگــی و دعــوت از هنرمنــدان و پیــش كســوتان عرصــه فرهنــگ و ورزش در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم )ثبــت موضــوع فعالیــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت 
نمــی باشــد( مــدت : از تاريــخ ثبــت تــا 1402/12/07 مركــز اصلــی : اســتان آذربايجــان شــرقی ، شهرســتان تبريــز ، بخــش مركــزی ، شــهر تبريــز، خیابــان فــرودگاه ، خیابــان پاســداران ، بلــوار ســتارخان ، پــاک 0 ، طبقــه همکــف كدپســتی 5147813311 ســرمايه شــخصیت حقوقــی : 1,000,000 
ريــال مــی باشــد. اســامی و میــزان ســهم الشــركه شــركا : ســکینه ســلیمانی مســقران بــه شــماره ملــی 1375176285 دارنــده 330,000 ريــال ســهم الشــركه قاســم الهیــار قصبــه بــه شــماره ملــی 1376181304 دارنــده 340,000 ريــال ســهم الشــركه رضــا چاپــاری پیــر علیلــو بــه شــماره ملــی 
1380256585 دارنــده 330,000 ريــال ســهم الشــركه اولیــن مديــران : رضــا چاپــاری پیــر علیلــو بــه شــماره ملــی 1380256585 بــه ســمت مديرعامــل ورئیــس هیئــت مديــره ســکینه ســلیمانی مســقران بــه شــماره ملــی 1375176285 بــه ســمت نايــب رئیــس هیئــت مديــره زينــب شــیری امیــر 
آبــاد بــه شــماره ملــی 1382299631 بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مديــره مینــا چاپــاری پیــر علیلــو بــه شــماره ملــی 1360593748 بــه ســمت عضــو هیئــت مديــره مدينــه ســلیمانی بــه شــماره ملــی 1375202111 بــه ســمت عضــو هیئــت مديــره مهــدی هاشــم زاده بــه شــماره ملــی 
2753727686 بــه ســمت عضــو هیئــت مديــره بــه مــدت 3 ســال انتخــاب شــدند دارنــدگان حــق امضــا : امضــاء كلیــه اوراق واســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چــک - ســفته - بــرات - قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــاء قاســم الهیــار قصبــه و رضــا چاپــاری پیــر علیلــو همــراه بــا مهــر 
موسســه معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و اداری )طبــق مــاده 28 اساســنامه ( بــا امضــاء مديــر عامــل و در غیــاب او نائــب رئیــس هیئــت مديــره و مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد. بازرســان: قاســم الهیــار قصبــه بــه كــد ملــی 1376181304 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقـــای علیرضــا صفــی زاده 

بــه كدملــی 1361715820 بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 3 ســـال انتخــاب شــدند. روزنامــه عجــب شــیر بــه عنــوان روزنامــه محلــی جهــت درج آگهــی هــای داخــل موسســه انتخــاب شــد. اختیــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )7۳۵1۲7(
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قویماق
مواد الزم:

آرد گندم                                        ٣ قاشق غذاخوری سر پر
آب جــوش                                 2 لیــوان
روغن حیوانی یا کره                   ٣ قاشق غذاخوری
شکر                                                 ۱ پیمانه
دارچین                              نوک قاشق چای خوری
زعفران و زردچوبه                            به میزان الزم

اگــه از درســت کــردن دســرهای تکــراری واســه 
مهمونــی هاتــون خســته شــدید و بــه فکــر ایجــاد 
تنــوع در ســفره هــای مهمونــی تــون هســتین، من 
در اینجــا مــی خــوام یــک دســر هیجــان انگیــز و 
البتــه خوشــمزه بــه اســم قویمــاق رو بهتــون 
ــد  ــه بدونی ــدید ک ــه مشــتاق ش ــم. اگ ــی کن معرف
ــون کاچــی  ــاق هم ــع قویم ــه، در واق ــاق چی قویم
خودمونــه. کاچــی یــک دســر ایرانیــه البتــه بیشــتر 
از غذاهــای ســنتی اســتان آذربایجــان بــه حســاب 
میــاد شــاید اســامی قویمــاق تبریــز و یــا قویمــاق 
ــن در  ــر ای ــالوه ب ــین. ع ــنیده باش ــل رو ش اردبی
کشــور ترکیــه هــم ایــن دســر رو درســت میکنــن 
و بــه او Kuymak مــی گــن. از اونجایــی کــه در 
تهیــه ایــن دســر از آرد و کــره اســتفاده شــده دارای 
کالــری و انــرژی باالیــی ســت ولــی در عیــن حــال 
بســیار ســالم و مقویــه و مــی تونــه انــرژی بخــش 
هــم باشــه. در ایــن مطلــب مــی خــوام طــرز تهیــه 
ایــن دســر خوشــمزه و مقــوی رو بهتــون آمــوزش 
ــدم. امیــدوارم از درســت کــردن و خــوردن ایــن  ب

غــذا لــذت ببریــن.
 

طرز تهیه قویماق
مرحله اول: آماده سازی پیش نیازها

ابتــدا در یــک ظــرف مناســب بــه میــزان 
دلخــواه پــودر زعفــران را بــا آب جــوش دم کنیــد 
و اجــازه دهیــد تــا زعفــران بــه خوبــی رنــگ پــس 
ــر  ــد. بهت ــک کنی ــدم را ال ــپس آرد گن ــد. س بده
ــد  ــک کنی ــار خــوب ال ــا ســه ب اســت آرد را دو ی
ــل  ــدن آن در مراح ــه ش ــه گلول ــع از گلول ــا مان ت
ــه از  ــی ک ــن، در صورت ــم چنی ــردد. ه ــدی گ بع
ــال  ــره را از یخچ ــد، ک ــی کنی ــتفاده م ــره اس ک
خــارج کنیــد و در محیــط آشــپزخانه بگذاریــد تــا 

ــرم شــود. ــط برســد و ن ــای محی ــه دم ب
مرحله دوم: تفت دادن آرد

ــون، کــه  در ایــن مرحلــه یــک قابلمــه تفل
قویمــاق یــا کاچــی بــه تــه آن نچســبد و نســوزد، 
ــپس  ــد. س ــرار دهی ــم گاز ق ــعله مالی را روی ش
ــط  ــای محی ــه دم ــره ب ــا ک ــی و ی ــن حیوان روغ
ــا  ــد ت ــد و اجــازه دهی رســیده را داخــل آن بریزی
آب شــود. حــاال آردی کــه الــک کردیــد را بــه آن 
اضافــه کنیــد و تــا زمانــی کــه خامــی آرد گرفتــه 
ــه رنــگ طالیــی درآیــد خــوب مــواد را  شــود و ب
بــا هــم مخلــوط کنیــد. در همیــن حیــن مقــداری 
زردچوبــه نیــز بــه آن اضافــه کنیــد. اگــر دوســت 
ــری داشــته  ــره ت ــا کاچــی تی داشــتید قویمــاق ی
باشــید، در ایــن مرحلــه مــی توانیــد آرد را بیشــتر 

ــب باشــید آرد نســوزد. ــد فقــط مراق تفــت دهی
مرحله سوم: طعم دار کردن قویماق

ــه  ــه ب ــه مرحل ــه ب ــوش را مرحل ــاال آب ج ح
ــم  ــدام ه ــد و م ــه کنی ــه اضاف ــواد داخــل قابلم م
ــد.  ــدا کن ــی پی ــه فرن ــبیه ب ــی ش ــا حالت ــد ت بزنی
ــد،  ــی ش ــه فرن ــبیه ب ــاق ش ــه قویم ــد از اینک بع
ــعله  ــد. ش ــه کنی ــه آن اضاف ــران را ب ــکر و زعف ش
ــد و  ــه را بگذاری ــد. درب قابلم ــم کنی گاز را مالی
ــی 2٠  ــدود ۱٠ ال ــاق در ح ــد قویم ــازه دهی اج
دقیقــه بپــزد. در ایــن مرحلــه دیگــر نیــاز بــه هــم 
زدن بیشــتر نــدارد و زمــان بدهیــد تــا جــا بیفتــد.

مرحله چهارم: سرو قویماق
ــود را  ــرو خ ــرف س ــه ظ ــن مرحل ــوب در ای خ
برداریــد و مقــداری از قویماقــی کــه پختــه شــده 
را داخــل آن بکشــید. ســپس بــا توجــه بــه خواص 
اعجــاب انگیــز  دارچیــن آن را  بــا پــودر دارچیــن 

تزییــن کنیــد.
نکات کلیدی در تهیه قویماق

- انــدازه مــواد اولیــه کــه در  دســتور قویمــاق 
آمــده اســت، تقریبــی هســتند. در صــورت تمایــل 
و بنابــر ذائقــه خــود مــی توانیــد مقادیــر اولیــه را 

کــم یــا زیــاد کنیــد.
ــر  ــوش عط ــرای خ ــل، و ب ــورت تمای - در ص
و خــوش طعــم شــدن قویمــاق، مــی توانیــد 
ــه آن  ــوم ب ــه س ــل، در مرحل ــداری گالب و ه مق

ــد. ــه کنی اضاف
ــد از گل  ــی توانی ــتید م ــت داش ــر دوس - اگ
محمــدی خشــک شــده، پــودر پســته، پــودر 
ــرای تزییــن قویمــاق  نارگیــل و کــره آب شــده ب

ــد. ــتفاده کنی ــی اس ــا کاچ ی
ــای  ــده ه ــیرین کنن ــکر از ش ــای ش ــه ج - ب
دیگــر ماننــد عســل و یــا نبــات ســاییده شــده در 

ــد. ــد اســتفاده کنی ــی توانی ــل م صــورت تمای
- اگــر خواســتید قویمــاق را مقــوی تــر کنیــد 
مــی توانیــد از انــواع مغزهــا ماننــد مغــز گــردو در 

آن اســتفاده کنیــد.
ــاق را  ــد قویم ــی توانی ــه م ــری ک - روش دیگ
درســت کنیــد بــه ایــن صــورت اســت کــه شــربت 
ــت  ــس از تف ــد و پ ــت کنی ــه درس آن را جداگان
دادن آرد مرحلــه بــه مرحلــه بــه آن اضافــه کنیــد. 
ــک قابلمــه کوچــک روی  ــدا ی ــن کار ابت ــرای ای ب
ــوش  ــکر و آب ج ــپس ش ــد س ــعله گاز بگذاری ش
ــد  ــم بزنی ــدام ه ــور م ــه ط ــد و ب را در آن بریزی
ــود. ســپس  ــی در آب حــل ش ــه خوب ــکر ب ــا ش ت
ــه  ــا اضاف ــه آن ه ــرده و گالب را ب ــران دم ک زعف
ــوش  ــا از ج ــد ت ــم کنی ــعله گاز را ک ــد و ش کنی

ــد. ــه کنی ــه آرد اضاف ــد ب ــد و بع نیفت
منبع: ایران کوک

ایجاد دانش شهر در زمین 5۰۰ هکتاری واحد 
نجف آباد و نقش آن در کشور

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی گفــت: ایجــاد دانــش شــهری بــا محوریــت 
ــاری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ــن 5٠٠ هکت ــات در زمی ــاوری اطالع فن

نجــف آبــاد می توانــد در اقتصــاد اســتان، منطقــه و کشــور مؤثــر باشــد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی در مراســم امضــای 
تفاهم نامــه احــداث ایســتگاه و دپــوی اولیــه قطــار حومــه ای نجــف آبــاد 
ــالمی،  ــگاه آزاد اس ــرد: دانش ــار ک ــاد اظه ــف آب ــد نج ــان در واح ـ اصفه
دانشــگاهی از مــردم و بــرای مــردم اســت و کار بــی نظیــر ملــت ایــران 
بــود کــه بــه نفــس مســیحای امــام راحــل آغــاز شــد و امــروز بــه یــک 

تــوان بــی بدیــل در کشــور تبدیــل شــده اســت کــه نمونــه نــدارد.
وی ادامــه داد: دانشــگاه آزاد اســالمی یــک مجموعــه بــزرگ و ارزنــده 
اســت کــه بــا توجــه بــه تحــوالت اجتماعــی، اکنــون بسترســازی اشــتغال 

دانــش بنیــان و توســعه منطقــه ای را ســرلوحه خــود قــرار داده اســت.
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن تفاهم نام ــای ای ــه امض ــاره ب ــا اش ــی ب ــر طهرانچ دکت
نجــف آبــاد یکــی از شــهرهای بــا اصالــت و دارای بزرگانــی اســت کــه در تاریخ 
ــت  ــه حرک ــن تفاهم نام ــای ای ــد. امض ــی کردن ــالمی نقش آفرین ــالب اس انق
مبارکــی اســت و بــا توجــه بــه اتصــال واحــد نجــف آبــاد بــه خــط ریلــی قطار 
ســریع الســیر اصفهــان ـ تهــران و ایجــاد دانــش شــهری کــه قــرار اســت بــا 
محوریــت فنــاوری اطالعــات در زمیــن 5٠٠ هکتــاری ایــن واحــد تأســیس 

شــود، می توانــد در اقتصــاد اســتان، منطقــه و کشــور مؤثــر باشــد.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی ادامــه داد: در صــورت تکمیــل ســاخت 
مســیر ریلــی قطــار ســریع الســیر اصفهــان ـ تهــران فاصلــه ایــن دو شــهر 
بــه کمتــر از دو ســاعت و نیــم خواهــد رســید. امیدواریــم دانشــگاه آزاد 
ــک جهــش نقــش محــوری در  ــد در ی ــاد بتوان اســالمی واحــد نجــف آب
کشــور داشــته باشــد و بــا برنامه هایــی کــه بــرای ایــن واحــد دانشــگاهی 
پیش بینــی شــده اســت، بتوانیــم در خدمــت مــردم خــوب منطقــه بــوده 

و موجــب توســعه مؤثــر باشــیم و گام هــای جــدی برداریــم.
دکتــر عبــاس رضایــی، اســتاندار اصفهــان از همــکاری و تعامــل دکتــر 
ــه و ایســتگاه در دانشــگاه آزاد  ــوی اولی طهرانچــی در احــداث محــل دپ
اســالمی واحــد نجــف آبــاد قدردانــی کــرد و بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره 

احــداث خــط ریلــی اصفهــان و حومــه پرداخــت.
دکتــر محمــد مغــزی، شــهردار نجــف آبــاد نیــز امضــای ایــن تفاهم نامــه را 
منشــاء خوبــی بــرای نجــف آباد عنــوان کــرد و گفــت: امضــای ایــن تفاهم نامه 
می توانــد منشــاء خیــر بــرای اســتان اصفهــان، شهرســتان و واحــد نجــف آبــاد 
باشــد. ان شــاءاهلل کلنــگ اجرایــی ایــن پــروژه بــزودی زمیــن زده خواهــد شــد.

دکتــر امیررضــا نقــش، رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد 
هــم توضیحاتــی درخصــوص احــداث ایســتگاه و دپــوی اولیه قطــار حومه ای 
ــی درخصــوص احــداث  ــه توضیحات ــرد و ب ــه ک ــان ارائ ــاد ـ اصفه نجــف آب

دانــش شــهر در زمیــن 5٠٠ هکتــاری ایــن واحــد دانشــگاهی پرداخــت.
ــس  ــاد در مجل ــف آب ــردم نج ــده م ــی، نماین ــل ابوتراب ــر ابوالفض دکت
ــی از  ــر طهرانچ ــای دکت ــی از حمایت ه ــا قدردان ــز ب ــالمی نی ــورای اس ش
طرح هــای توســعه ای نجــف آبــاد گفــت: دکتــر طهرانچــی از ســال گذشــته 
کــه بــه نجــف آبــاد ســفر داشــتند، ســه قــول بــرای توســعه این شهرســتان 
دادنــد کــه مربــوط بــه پــروژه ریــل بــاس، تکمیــل بیمارســتان واحــد نجف 
آبــاد و ایجــاد دانــش شــهر در ایــن واحــد دانشــگاهی اســت کــه بحمــدهلل 
تــا کنــون ایــن ســه قــول را پیگیــری و بخشــی از آن را عملیاتــی کردنــد و 
امــروز شــاهد امضــای یکــی از ایــن طرح هــا هســتیم. امیدواریــم ایــن ســه 

طــرح بــزرگ بتوانــد شهرســتان نجــف آبــاد را متحــول کنــد.

یــک  بوفالــو«،  »دانشــگاه  پژوهشــگران 
ــه  ــد ک ــداع کرده ان ــد اب ــه ای جدی ــدل رایان م
بــه بررســی دقیق تــر آســیب های ناشــی از 

ســکته در مغــز کمــک می کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، پژوهشــگران یــک 
مــدل رایانــه ای از مغــز انســان ابــداع کرده انــد 
کــه می توانــد الگوهایــی از نقــص مغــز را 
ــای  ــه الگوه ــبت ب ــه نس ــد ک ــازی کن شبیه س
ــن مــدل  ــر هســتند. ای ــی، بســیار واقعی ت کنون
ــازی  ــی شبیه س ــکان نوع ــد ام ــد می توان جدی
دیجیتالــی را ارائــه دهــد کــه امــکان آزمایــش 
ــه ســکته و آســیب های مغــزی  ــال ب ــراد مبت اف

را فراهــم می کنــد.
 Christopher( »ــورگان ــتوفر مکن »کریس
روانشناســی  اســتادیار   ،)McNorgan
 )UB( »ــو ــورک در بوفال ــی نیوی ــگاه ایالت »دانش
گفــت: ایــن مــدل دقیقــا بــا اتصــال عملکــردی 
مغــز در ارتبــاط اســت و می توانــد الگوهــای 
واقعــی نقــص شــناختی را نشــان دهــد. از آنجــا 
ــان  ــز را نش ــال مغ ــوه اتص ــدل، نح ــن م ــه ای ک
ــه کار  ــوری ب ــم آن را ط ــا می توانی ــد، م می ده
بگیریــم کــه بینش هــای جدیــدی را ارائــه دهــد.

ــداع ایــن مــدل بدیــن معنــا نیســت کــه  اب
مــا یــک کپــی دیجیتــال از مغــز انســان داریــم 
بلکــه یافته هــای مــا نشــان می دهنــد کــه 
ــرد  ــا عملک ــض ب ــدل، متناق ــن م ــرد ای عملک
مغــز انســان نیســت و شــاید بتوانــد بــه ابــداع 

ــد. ــز کمــک کن یــک کپــی از مغــز نی
مدل هــای مبتنــی بــر مغــز، بــر یــک 
ــه  ــه هم ــتند ک ــز هس ــی متمرک ــرد کل رویک
ــه  نقــاط مغــز و نحــوه واکنــش آنهــا نســبت ب
تحریــک را مــورد بررســی قــرار می دهــد. ایــن 
ــه اتصــال  ــوط ب ــای مرب ــرد، در پژوهش ه رویک
عملکــردی مغــز مــورد اســتفاده قــرار دارد 
 )fMRI( »کــه مبتنــی بــر روش »اف ام آرآی
هســتند. در ایــن رویکــرد، یــک مــدل خطــی، 
ــر  ــز در نظ ــان دو چی ــتقیمی را می ــه مس رابط
می گیــرد. بــرای مثــال، روشــن و خامــوش 
ــه  ــت ناحی ــد فعالی ــپ می توان ــک الم ــدن ی ش

ــد. ــتر کن ــا بیش ــر ی ــز را کمت ــداری مغ دی
اگرچــه مدل هــای خطــی در شناســایی 

نواحــی فعــال مغــز، بهتــر هســتند امــا اغلــب 
در تشــخیص روابــط پیچیــده میــان چنــد 
ــوع،  ــن موض ــد. همی ــت می خورن ــه شکس ناحی
ماننــد  جدیدتــر  پیشــرفت های  دامنــه 
ــی  ــک روش مبتن ــه ی ــتند ک »MVPA« هس
ــد و در  ــه می ده ــری ماشــینی را ارائ ــر یادگی ب
ــی نحــوه فعالیــت  ــه ارزیاب ــری ب ســطح جامع ت

نواحــی مغــز می پــردازد.
MVPA، یــک روش غیرخطــی ارزیابــی 
ــا  ــه ای از نورون ه ــال، مجموع ــرای مث ــت. ب اس
ــانه  ــی نش ــد معن ــه بای ــد ک ــر بگیری را در نظ
ــا  ــه م ــی ک ــد. هنگام ــف را تشــخیص دهن توق
یــک نشــانه قرمــز یــا یــک نشــانه شــش ضلعی 
ــوند  ــال نمی ش ــا فع ــن نورون ه ــم، ای را ببینی

زیــرا دیــدن یکــی از ایــن نشــانه ها بــرای آنهــا 
ــه معنــای توقــف نیســت. ب

مکنــورگان افــزود: یــک واکنــش غیرخطــی 
ــانه ای  ــا نش ــه م ــود ک ــال می ش ــی فع هنگام
ــش ضلعی  ــم ش ــز و ه ــم قرم ــه ه ــم ک ببینی
ــد  ــی مانن ــل، روش های ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــر  ــی ب ــای مبتن ــته رویکرده MVPA، در هس
یادگیــری عمیــق قــرار دارنــد کــه فناوری هایــی 
ــای  ــه خودروه ــداری رایان ــزار دی ــد نرم اف مانن
ــوند. ــاخته می ش ــا س ــای آنه ــر مبن ــودران ب خ

در هــر حــال، رویکردهــای قدیمــی اتصــال 
عملکــردی و MVPA، بــا محدودیت هایــی 
آنهــا  از  یــک  هــر  و  هســتند  همــراه 
ــالش و  ــد ت ــه نیازمن ــد ک ــی دارن پیچیدگی های
تخصــص قابــل توجــه پژوهشــگران حــوزه مغــز 

ــت. ــاب اس و اعص
ــت  ــگری اس ــتین پژوهش ــورگان، نخس مکن
و  عملکــردی  اتصــاالت  شــده  موفــق  کــه 
ــک  ــد و ی ــام کن ــت ادغ ــا موفقی MVPA را ب
ــه  ــینی ارائ ــری ماش ــر یادگی ــی ب ــدل مبتن م
دهــد کــه اتصــاالت عملکــردی میــان نواحــی 
ــد. ــی می کن ــی بررس ــان واقع ــز را در جه مغ

می تواننــد  پژوهــش  ایــن  یافته هــای 
ــز و  ــبکه های مغ ــایی و درک ش ــکان شناس ام

ــد. ــم کنن ــا را فراه ــرد آنه ــوه عملک نح
مجلــه  در  پژوهــش،  ایــن 
»NeuroImage« بــه چــاپ رســیده اســت.

موســس شــبکه جهانــی »یوســرن« با اشــاره 
ــی  ــبکه جهان ــی ش ــره بین الملل ــه کنگ ــه اینک ب
یوســرن آبــان مــاه ســال آینــده در ایــران برگزار 
ــوم  ــگاه های عل ــون دانش ــت: تاکن ــود، گف می ش
پزشــکی تهــران، علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، 
ــر و  ــان، دانشــگاه امیرکبی ــران، شــیراز، اصفه ای
ــران  پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ای
بــرای همــکاری در برگــزاری کنگــره ســال 

ــد.  ــی کرده ان ــالم آمادگ ــرن اع ــده یوس آین
ــی  ــا رضای ــر نیم ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــت:  ــر یوســرن گف ــداد اعضــا و دفات ــاره تع درب
در حــال حاضــر بیــش ۱٠ هــزار و 4٠٠ عضــو 
از بیــش از ۹٠ کشــور دنیــا عضــو یوســرن 
ــز،  ــش از ۱٠٠ مرک ــا بی ــن ب ــتند. همچنی هس
تفاهم نامــه امضــا کــرده یــا دفتــری را بــا 

ــم. ــاح کردی ــترک افتت ــکاری مش هم
اینکــه همکاری هــای  وی در پاســخ بــه 
ــه  ــق چ ــرن از طری ــرز یوس ــدون م ــی ب علم

داد:  توضیــح  می شــود،  انجــام  مکانیزمــی 
اعضــای یوســرن دانشــمندان و دانشــجویان از 
ــای  ــتند و همکاری ه ــف هس ــته های مختل رش
مشــترک انجــام می دهنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بســیاری از گروه هــای تشــکیل 
بیــن  رشــته ای هســتند و بســیاری  شــده 
از  می شــود،  برگــزار  کــه  برنامه هایــی  از 
جملــه کنگره هــای ســاالنه، بــا حوزه هــا و 
ــاط اســت.  ــف علمــی در ارتب رشــته های مختل
بدیــن ترتیــب هــدف یوســرن یعنــی گســترش 

علــم بــدون مــرز محقــق می شــود.
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــیار دانش دانش
بــا بیــان اینکــه کنگــره ســاالنه یوســرن ســال 
گذشــته در مجارســتان برگــزار شــد و کنگــره 
ــزار  ــران برگ ــال ۹۹ در ای ــاه س ــان م 2٠2٠ آب
ــه  ــی ک ــر گرنت های ــالوه ب ــزود: ع ــود، اف می ش
در گذشــته در قالــب طرح هــای تحقیقاتــی 
بــه محققــان داده شــده اســت، گرنت هــای 

ــه یوســرن اضافــه شــده کــه یکــی  جدیــدی ب
»گرنــت دانشــمندان یــک درصــد برتــر« اســت 
ــد در  ــق آن می توانن ــوان از طری ــان ج و محقق
کنگره هــای مختلــف شــرکت کننــد. رقــم ایــن 
ــیاری از  ــت و بس ــدود 5٠٠ دالر اس ــت ح گرن
ــه امســال و  ــی ک ــان و دانشــمندان ایران محقق
ســال قبــل در کنگــره یوســرن شــرکت کردنــد، 

ــد. ــت کنن ــت را دریاف ــن گرن ــته اند ای توانس
ــه داد:  ــه ادامـ ــن زمینـ ــی در همیـ رضایـ
ـــی  ـــوزه آموزش ـــرن را در ح ـــر یوس ـــت دیگ گرن
گرفتیـــم؛ بـــه عنـــوان مثـــال یـــک برنامـــه 
بهـــاره در اُکرایـــن و یـــک برنامـــه تابســـتانه 
می شـــود.  برگـــزار  ســـوییس  زوریـــخ  در 
طـــی ایـــن برنامه هـــا مباحـــث بـــه دانشـــگاه 
ــگاه  ــان از دانشـ ــده و محققـ ــکار داده شـ همـ
هـــم  بـــا  می تواننـــد  مقصـــد  و  مبـــدأ 

ــند. ــته باشـ ــکاری داشـ همـ
ــمندان  ــا دانش ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس

عضــو یوســرن ملــزم بــه ارائــه نتایــج تحقیقاتی 
خــود بــه آن هســتند یــا خیــر، گفــت: از آغــاز 
فعالیــت یوســرن در ســال 2٠۱5 و طــی چهــار 
ســال فعالیــت آن بیــش از 6٠٠ مقالــه بــا 
همــکاری محققــان یوســرن چــاپ شــده اســت.

موســس شــبکه جهانی »یوســرن« خاطرنشان 
کــرد: دانشــگاه های علــوم پزشــکی تهــران، علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، ایــران، شــیراز، اصفهان، 
دانشــگاه امیرکبیــر و پژوهشــگاه شــیمی تاکنــون 
بــرای همــکاری بــرای کنگره ســال آینده یوســرن 
اعــالم آمادگــی کرده انــد. طــی جلســاتی کــه بــا 
ــان  ــا و مهمان ــدات آن ه ــم، تعه ــگاه ها داری دانش

ــم. خارجــی را مشــخص می کنی
کنگــره 2٠2٠ شــبکه جهانــی آمــوزش 
ــر  ــا ۱٠ نوامب ــرن، 7 ت ــی یوس ــش علم و پژوه
ســال 2٠2٠ )آبــان مــاه ســال آینــده( در 
تهــران و در ادامــه ۱۱ تــا ۱4 نوامبــر در شــیراز 

می شــود. برگــزار 

ـــالم  ـــرافراز اس ـــردار س ـــت س ـــت و نکوداش ـــم بزرگداش مراس
ـــهیدش  ـــان ش ـــلیمانی و همرزم ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــپهبد ش س
ــم،  ــوی دو عالـ ــهادت بانـ ــه و شـ ــام فاطمیـ ــا ایـ ــادف بـ مصـ
ـــهر  ـــان کالن ش ـــه نانوای ـــوی اتحادی ـــه )س( از س ـــرت فاطم حض
تبریـــز و ســـازمان بســـیج اصنـــاف تبریـــز در مســـجد امـــام 

ـــد.  ـــزار ش ـــز برگ ـــه تبری ـــوی الل ـــین ک حس
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، مراســـم بزرگداشـــت و 
ـــده  ـــگ ، فرمان ـــه و جن ـــاد، جبه ـــرافراز جه ـــردار س نکوداشـــت س
دالور و عالـــی مقـــام ســـپاه قـــدس اســـالم، ســـپهبد شـــهید 
ـــا  ـــادف ب ـــهیدش، مص ـــان ش ـــلیمانی و همرزم ـــم س ـــاج قاس ح
ـــز  ـــهر تبری ـــان کالن ش ـــه نانوای ـــت اتحادی ـــه هم ـــه ب ـــام فاطمی ای
و ســـازمان بســـیج اصنـــاف تبریـــز در مســـجد امـــام حســـین 
ـــی در  ـــه خوان ـــرایی و نوح ـــز بـــا مدیحـــه س کـــوی اللـــه تبری
ـــروع  ـــهیدش ش ـــان ش ـــلیمانی و همرزم ـــهید س ـــردار ش ـــدح س م
شـــده و ســـپس بـــا عـــزاداری بـــرای ابـــا عبـــداهلل و حضـــرت 

فاطمـــه)س( ادامـــه یافـــت.
بـــا  اکبـــری  االســـالم  برنامـــه حجـــت  انتهـــای  در 
برشـــمردن ویژگـــی هـــا و ســـجایای ســـپهبد شـــهید 
ــت و  ــل دانسـ ــان کامـ ــک انسـ ــه یـ ــلیمانی او را  نمونـ سـ
ـــان  ـــک انس ـــلیمانی ی ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــرد: ش ـــار ک اظه

ـــی  ـــش عل ـــان از من ـــش نش ـــوع و فروتنی ـــه خض ـــود ک ـــل ب کام
ــود. وار او بـ

ـــب  ـــده در مکت ـــت ش ـــلیمانی را تربی ـــهید س ـــپهبد ش وی س
امـــام خمینـــی وانقـــالب دانســـته و تاکیـــد کـــرد: آن شـــهید 
ـــرای  ـــون و چ ـــی چ ـــع محـــض و  ب ـــوار مطی ـــام و بزرگ ـــی مق عال

ـــود. ـــری ب ـــت و رهب والی
ـــال  ـــلیمانی س ـــهید س ـــه ش ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــری ب  اکب
ـــر  برکـــت خـــود را در راه مجاهـــدت، جهـــاد، جنـــگ  هـــا عمـــر پ
ـــرد:  ـــوان ک ـــد عن ـــت گذران ـــت و والی ـــل بی ـــم اه ـــاع از حری و دف

ـــت. ـــون اوس ـــی چ ـــردان بزرگ ـــق م ـــهادت الی ش
 وی در پایـــان اضافـــه کـــرد: شـــهید ســـلیمانی  باالخـــره 
ـــود  ـــه خ ـــی وقف ـــای ب ـــدت ه ـــادت و مجاه ـــا رش ـــال ه ـــزد س م
ـــت  ـــه دس ـــهادت  ب ـــا  ش ـــت را  ب ـــالم و والی ـــن، اس در راه  دی

آورد، شـــهادت مبارکـــش بـــاد.

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: دانشــجویانی کــه 
در جریــان بمبــاران 27 دی مــاه در دانشــکده ی 
فنــی دانشــگاه تبریــز شــهید شــدند، همگــی نخبــه 
بودنــد و معتقــدم ایــن موضــوع جــا دارد بــه عنــوان 
ســوژه ی تحقیقاتــی در زمــان فعلــی کار شــود و نــام 

ــاد آنهــا گرامــی داشــته شــود.  و ی
ــی در  ــزارش ایســنا، محمدحســین فرهنگ ــه گ ب
ــاه دانشــگاه  حاشــیه ی همایــش شــهدای 27 دی م
ــی  ــرد: دانشــجویان دانشــکده ی فن ــار ک ــز اظه تبری
ــالب  ــان انق ــه در زم ــته ها چ ــایر رش ــه س نســبت ب
مقــدس،  دفــاع  دوران  و  انقــالب  از  بعــد  چــه 
مشــارکت بیشــتری در مســائل مختلــف دوران دفــاع 

ــتند. ــالب داش ــدس و انق مق
وی ادامــه داد: طــی ادوار مختلــف میــزان جامعــه 
ــای  ــه حوزه ه ــزه ی ورود ب ــی و انگی ــری سیاس پذی
مختلــف انقالبــی همــواره در بیــن طیف دانشــجویان 
ــن موضــوع  ــل ای ــدم عوام ــود، معتق ــی بیشــتر ب فن

بایــد بــه خوبــی بررســی شــود.
وی گفــت: بارهــا شــاهد پیشــگامی دانشــگاه 

ــوان  ــه عن ــم ب ــدس بودی ــاع مق ــز در دوران دف تبری
دانــش  نیــز  عاشــورا  لشــکر  فرمانــده  مثــال 
آموختــه ی ایــن دانشــگاه بــود و جــزو سرمشــق های 

ــد. ــاز ش ــخ س ــدس و تاری ــاع مق دف
وی بیـــان کـــرد: دانشـــجویان 27 دی مـــاه در شـــرایطی 
ـــرای  ـــی ب ـــور قانون ـــه ط ـــئولیتی ب ـــه مس ـــچ گون ـــه هی ک
ـــده  ـــدس برعه ـــاع مق ـــاز دف ـــورد نی ـــات م ـــد قطع تولی
ـــادی،  ـــت جه ـــا حرک ـــی و ب ـــزه ی درون ـــا انگی ـــتند ب نداش
ادوات جنگـــی تولیـــد کردنـــد، ایـــن دانشـــجویان در 
ـــه  ـــی ب ـــوب درس ـــارج از چارچ ـــر و خ ـــیفت های عص ش

موفقیت هـــای زیـــادی دســـت یافتنـــد.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
اقدامــات شــهدای 27 دی مــاه در ســال 65، گفــت:  
دفــاع  دوران  در  فنــی  دانشــکده ی  دانشــجویان 
مقــدس، اقدامــات موثــری انجــام دادنــد  و در 
حیــن عملیــات نیــز 22 نفــر بــه شــهادت رســیدند. 
معتقــدم ایــن اقدامــات بایــد در زمــان فعلــی 
بازیابــی و موشــکافی شــود تــا راه ایــن شــهدا، چــراغ 

ــود. ــدی ش ــل بع ــرای نس ــی ب راه

در »دانشگاه بوفالو« انجام شد؛

ابداع یک مدل رایانه ای برای بررسی آسیب های مغز پس از سکته

مؤسس شبکه جهانی یوسرن خبر داد:

ایران میزبان کنگره 2۰2۰ »یوسرن« در آبان ۹۹

بزرگ مردانی چون سلیمانی، الیق شهادت اند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:

یاد نخبگانی که در 27 دی در دانشگاه 
تبریز شهید شدند، باید زنده بماند

تاریخ انتشار: 1۳98/1۰/۲8              م الف: ۳۲۰9

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرا 
ــام پــدر:  ــادی ن ــه آقــای مختــار آفريــن كجاب بدينوســیله ب
محمــد علــی تاريــخ تولــد: 1334/09/27 شــماره ملــی 
1379761190 شــماره شناســنامه: 1082 و خانــم فريبــا 
بنیــادی علیشــاه نــام پــدر: نــادر تاريــخ تولــد: 1367/06/12 
ــنامه: 14872  ــماره شناس ــی: 1381772854 ش ــماره مل ش
ــخ  ــه تاري ــدر: يدال ــام پ ــی ن ــی لقائ ــی آقاباالئ ــای موس و آق
ــماره  ــی: 1382669321 ش ــماره مل ــد: 1367/04/04 ش تول
ــه نشــانی متــن ســند: تبريــز  شناســنامه: 18137 هــر ســه ب
باالتــر از میــدان بســیج جنــب عابــر كركــج بــه عنــوان 
ضامنیــن ابــاغ مــي گــردد كــه بانــک رفــاه كارگــران شــعبه 
اســتاد شــهريار جهــت وصــول مبلــغ 4,851,499,282 ريــال 
)چهــار میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه و يــک میلیــون و چهــار 
ــال(  ــتاد و دو ري ــت و هش ــزار و دويس ــه ه ــود و ن ــد و ن ص
ــماره  ــی ش ــرارداد بانک ــت ق ــخ 1398/10/02 از باب ــا تاري ت
ســند:759121024033812، تاريــخ ســند:1397/09/20 بــه 
ــاده  ــرای م ــی در اج ــه تنظیم ــر تادي ــارت تاخی ــام خس انضم
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــا علی ــدون رب ــی ب ــات بانک ــون عملی 15 قان
ــده كاســه 9804982 در ايــن اداره تشــکیل و  صــادر و پرون
طبــق گــزارش مورخــه 98/10/05 مامــور پســت تبريــز محــل 
ــد و بســتانکار  ــوق شناســائی نگردي ــه شــرح ف اقامــت شــما ب
ــاغ  ــت اب ــما را جه ــد آدرس ش ــوده نمیتوان ــام نم ــم اع ه
ــق  ــتانکار و طب ــای بس ــه تقاض ــذا ب ــد. ل ــی نماي ــی معرف واقع
مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــی كــه 
روز ابــاغ اجرائیــه محســوب مــي شــود چنانچــه ظــرف مــدت 
ــد  ــدام ننمائی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ده روز نس

ــت.  ــد ياف ــان خواه ــی جري ــات اجرائ عملی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز - عبدالهی

آگهی مزایده 
اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه گــوگان 
ــت  ــدارس تح ــازاد م ــای م ــر دارد فضاه در نظ
مدیریــت خــود را از طریــق مزایــده بــه اجــاره 

ــد:  ــذار نمای واگ
محــل دریافــت اســناد مزایــده: اداره آمــوزش 

و پــرورش منطقــه گــوگان 
ــخ:  ــده از تاری ــناد مزای ــت اس ــت دریاف مهل
ــد از  ــه روز بع ــت )س ــه( لغای ــاپ روزنام )روز چ

ــه( ــاپ روزنام چ
مهلــت عــودت اســناد مزایــده: از تاریــخ )روز 
چــاپ روزنامــه( لغایــت )ســه روز بعــد از چــاپ 

روزنامــه( )در 3 پاکــت الــف - ب - ج( 

اداره آموزش و پرورش منطقه گوگان - معاونت پشتیبانی

برگ اجرائیه
شماره: 5/ 98/484

مشخصات محکوم له:
نــام: محمــود نــام خانوادگــی: ســبزبخت نــام پدر: - شــغل- نشــانی 

محــل اقامــت: بابــل - کشــوری - هفــت تــن - ســلمان فارســی ۱2
مشخصات محکوم علیه:

ــغل -  ــدر: - ش ــام پ ــار ن ــی تب ــی: عل ــام خانوادگ ــمیه ن ــام: س  ن
ــکان ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش

بموجــب رای شــماره 6۹7 تاریــخ ۹۸/٠7/٠2 شــعبه 5 شــورای حــل 
ــخ - شــعبه - دادگاه  ــل و )رای شــماره - تاری اختــالف شهرســتان باب
عمومــی( کــه قطعیــت یافتــه اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
ــغ ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ٠٠٠/ ۹٣/5٠٠ ری ــت مبل  پرداخ

 75٠/ ۱/24۸ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از 
زمــان تقدیــم دادخواســت ۹۸/٠5/27 لغایــت اجــرای حکــم  می باشــد.

بــه اســتناد مــاده ۱۹ آییــن نامــه اجرایــی مــاده ۱۸۹ قانــون برنامــه 
ــف  ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی فرهنگــی محکــوم علیــه مکل
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه ظ ــرگ اجرائی ــن ب ــالغ ای ــس از اب ــت پ اس
بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه و یــا 
ــت  ــده جه ــر اینصــورت پرون ــد در غی ــاد رای بده ــد و مف ــام تعه انج
ــل  ــتری مح ــا دادگس ــکام دادگاه ی ــرای اح ــرای اج ــی ب ــدام قانون اق

تحویــل خواهــد شــد.
دفتر شعبه ۵ شورای حل اختالف بابل

م الف: ۵۲7/۴۵1۰                        تاریخ انتشار: 1۳98/1۰/۲8

اداره آموزش و رپورش منطقه گوگاناداره آموزش و رپورش منطقه گوگان
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سبک زندگی

در روزهای سرد چطور به صورت 
بهینه انرژی مصرف کنیم؟

اضافــه  المــپ  فرامــوش،  نشــه  »هرگــز 
ــون  ــه در تلویزی ــود ک ــعاری ب ــن ش ــوش« ای خام
ــات  ــی اوق ــنیدیم و گاه ــال ش ــن س ــرای چندی ب
هــم بــه آن عمــل کردیــم. شــاید بــه لطــف ایــن 
شــعار، واژه هایــی ماننــد ســاعت پیــک مصــرف و 
ــه ســمت مفهــوم  ــا را ب المــپ رشــته ای ذهــن م

ــرد.  ــه بب ــرف بهین مص
ــه ای  ــن جملـ ــد خطرناک تریـ ــر می کنیـ فکـ
کـــه می تـــوان در مقابـــل مصـــرف بهینـــه 
گفـــت، چیســـت؟ همانـــی کـــه بارهـــا و بارهـــا 
شـــنیده ایم و شـــاید خودمـــان هـــم گفتـــه 
ـــرف  ـــت دارم مص ـــه دوس ـــدر ک ـــر چق ـــیم: »ه باش
می کنـــم، ُخـــب پولشـــو میـــدم« و بعـــد هـــم 
ـــاز  ـــره را ب ـــاری، پنج ـــردن بخ ـــم ک ـــای ک ـــه ج ب
می کنـــد. در حالـــی کـــه یـــک لـــرد انگلیســـی 
ـــن  ـــرش روش ـــت س ـــی پش ـــود، المپ ـــه خ در خان
نمی گـــذارد؛ زیـــرا می گویـــد: »چـــرا بایـــد بـــه 
ـــن  ـــاید همی ـــدم؟«. ش ـــه ب ـــول اضاف ـــرق پ اداره ب
طـــرز تفکـــر اشـــتباه مـــا باشـــد کـــه هنـــوز در 
ــیم  ــی می کشـ ــارو برقـ ــرف جـ ــاعات پرمصـ سـ
و ماشـــین ظرف شـــویی روشـــن می کنیـــم. 
ـــر  ـــد اگ ـــر می کنن ـــم فک ـــوز ه ـــی هن ـــاید برخ ش
المپ هـــای اضافـــی را خامـــوش کنیـــم یعنـــی 
ـــرای  ـــن صـــورت خوشـــی ب خســـیس هســـتیم و ای
شـــخصیت اجتماعی مـــان نـــدارد. دیگـــر وقـــت 
ــاس  ــکار بی اسـ ــن افـ ــه ایـ ــه بـ ــیده کـ آن رسـ
خاتمـــه دهیـــم و ســـبک زندگـــی خـــود را بـــه 
ــم  ــدگان هـ ــه آینـ ــم کـ ــر دهیـ ــه ای تغییـ گونـ
بتواننـــد از نعمـــت انرژی هـــا اســـتفاده کننـــد. 
ــرف  ــه مصـ ــد راه بهینـ ــی« چنـ ــا زندگـ »ایرنـ
کـــردن انـــرژی را برای تـــان گـــرد آوری کـــرده 

کـــه در ادامـــه بـــا هـــم می خوانیـــم.

بخاری را کم کنیم یا پنجره را ببندیم؟
ـــی  ـــایل گرمازای ـــام وس ـــمبلی از تم ـــاری س بخ
ـــم.  ـــتفاده می کنی ـــتان اس ـــا در زمس ـــه م ـــت ک اس
وقتـــی زمســـتان می آیـــد می رویـــم پالتـــو، 
کاپشـــن و لباس هـــای گـــرم می خریـــم؛ ولـــی 
ــان  ــای خانگی مـ ــرای لباس هـ ــت بـ ــر اسـ بهتـ
ــدن،  ــرم شـ ــرای گـ ــم و بـ ــری بکنیـ ــم فکـ هـ
ـــته  ـــن داش ـــه ت ـــتانه ب ـــی زمس ـــای خانگ لباس ه

ـــیم. باش
ترمینال هــای  پاهــا  و  دســت ها  کــف   .۱
ــرای گرم تــر  انــرژی بــدن هســتند، بهتــر اســت ب

ــیم. ــوراب بپوش ــه ج ــدن در خان ش
2. بــرای پنجره هــا و درهــا از چســب های 
درزگیــر اســتفاده کنیــم تــا از اتــالف انــرژی 

ــود. ــری ش جلوگی
ــرای گــرم شــدن از شــعله های گاز  ٣. هرگــز ب

اســتفاده نکنیــم.
ــم اســتفاده  4. در زمســتان از پرده هــای ضخی

کنیــم.
درجــه   6٠ روی  را  خــود  آبگرمکــن   .5

کنیــم. تنظیــم  ســانتی گراد 
6. بــرای هــدر نرفتــن انــرژی پشــت بخــاری  و 
ــه آلمینیــوم بپیچیــم. ــور را می توانیــد ورق رادیات

ــاز و  ــرر ب ــت و مک ــه را بی جه ــای خان 7. دره
بســته نکنیــم.

۸. کانال هــای کولــر را خــوب بــا نایلــون و 
ــانیم. ــم بپوش ــه ای ضخی پارچ

ــن  ــدر رفتـ ــه هـ ــت کـ ــر اسـ ــل ذکـ ۹. قابـ
انـــرژی در خانه هایـــی کـــه بـــرای گـــرم شـــدن 
ــاد  ــیار زیـ ــد بسـ ــتفاده می کننـ ــومینه اسـ از شـ
از  اســـت. در و دودکـــش آن را بپوشـــانید و 
ـــورت  ـــد. در ص ـــتفاده کنی ـــوفاژ اس ـــا ش ـــاری ی بخ
اســـتفاده از شـــوفاژ از شـــیرهای ترموســـتاتیک 

اســـتفاده کنیـــد.
قابلمه هــای  ۱٠. ســعی کنیــد در آشــپزی 
و  کوچــک  شــعله های  روی  را  کوچــک 
قابلمه هــای بــزرگ را روی شــعله های بــزرگ 

قــرار دهیــد.

انتخاب المپ درست؛ به منظور استفاده 
کامل از انرژی روشنایی

ــی ای  ــیله ی الکترونیک ــا وس ــه ب ــی ک ــر زمان ه
کاری نداریــد آن را از بــرق بکشــید. می تــوان 
نوعــی  را  متصــل  همــه  دوشــاخه های  ایــن 
ــای  ــد. از المپ  ه ــک نامی ــام های الکترونی خون آش
درصــد   75 زیــرا  کنیــد:  اســتفاده  ال. ای .دی 
ــک  ــی کم ــرژی الکترونیک ــازی ان ــه س ــه بهین ب

. می کننــد
احتیاجــی  خــود  کامپیوتــر  بــه  وقتــی   .۱

کنیــد. خامــوش  را  آن  نداریــد 
2. در هنــگام شــام و نهــار خــوردن المــپ 
بــاالی ســر میــز را روشــن کنیــد کــه بــه نــور آن 

ــد. ــاج داری احتی
ــد  ــاب بخوانی ــد کت ــه می خواهی ــی ک ٣. هنگام

از چــراغ مطالعــه اســتفاده کنیــد.
تلویزیــون  می خواهیــد  کــه  هنگامــی   .4
ــپ  ــک الم ــی ی ــودن حت ــن ب ــد روش ــا کنی تماش

ــت. ــی  اس ــم کاف ه
منبع: ایرنا زندگی

کویت هنوز ویزای چند ملی پوش هندبال ایران 
را صادر نکرده است

بــا وجــود اینکــه مســابقات هندبــال قهرمانــی آســیا از جمعــه، 27 دی 
آغــاز می شــود امــا هنــوز ویــزای چنــد نفــر از اعضــای تیــم ملــی ایــران 

صــادر نشــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، تیــم  ملــی هندبــال مــردان ایــران 27 دی در اولیــن 
ــد  ــم نیوزلن ــاف تی ــه مص ــیا ب ــی آس ــای قهرمان ــود از رقابت ه ــازی خ ب
مــی رود، ایــن در حالــی اســت کــه کویــت بــه عنــوان میزبــان مســابقات 

هنــوز ویــزای چنــد نفــر از اعضــای تیــم ایــران را صــادر نکــرده اســت.
ــران  ــن ای ــاری بازیک ــس آث ــی، یون ــم مل ــر تی ــدری راد گل ــعید حی س
ــا  ــزای آنه ــه وی ــم هســتند ک ــراپ  از اعضــای تی ــی بخشــی فیزیوت و عل

ــد. ــر می برن ــه س ــه ب ــده و در ترکی ــادر نش ص
ویــزای رســول دهقــان، مربــی دروازه بانــان تیــم هــم بــه تازگــی صــادر 

شــده امــا ســه نفــر دیگــر در انتظــار صــدور ویــزا هســتند.
ســعید حیــدری راد ضمــن تاییــد ایــن خبــر گفــت: »هنــوز ویزایمــان 
ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــتیم. ب ــزا هس ــر وی ــه منتظ ــده و در ترکی ــادر نش ص
صــادر می شــود  و مــا هــم منتظــر هســتیم. چنــد روز اســت کــه اذیــت 

ــت. ــکل از کجاس ــم مش ــد و نمی دان می کنن
او افــزود: فدراســیون و آقــای حبیبــی، ســرمربی تیــم ملــی  اعتــراض 
ــا آقــای حبیبــی صحبــت کــردم و او گفــت کویتی هــا  کردنــد، امشــب ب

قــول دادنــد کــه فــردا ویزاهــا را بدهنــد.«
مســابقات هندبــال قهرمانــی آســیا از 27 دی تــا 7 بهمــن بــه میزبانــی 
ــه  ــاعت ۹ و ٣٠ دقیق ــران از س ــی ای ــم مل ــود و تی ــزار می ش ــت برگ کوی

جمعــه، 27 دی در اولیــن بــازی خــود بــه مصــاف نیوزلنــد مــی رود.

دعوت تکواندوکاران آذربایجان شرقی
 به اردوی تیم ملی

رییــس هیــات تکوانــدو آذربایجان شــرقی از دعــوت پنــج تکوانــدوکار 
اســتان بــه اردوی تیــم ملــی خبــرداد. 

ــای  ــت ه ــه موفقی ــاره ب ــا اش ــور ب ــر رنجبرپ ــا، جعف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزود: مســابقات  ــی، اف ــن آســیایی و جهان ــدوکاران اســتان در میادی تکوان
ورود بــه اردوی تیــم ملــی تکوانــدو مــردان بــا حضــور 4۹ تکوانــدوکار در 
فدراســیون تکوانــدو برگــزار شــد کــه در پایــان 2٣ هوگوپــوش موفــق بــه 
کســب جــواز حضــور در اردوی تیــم ملــی شــدند کــه از ایــن تعــداد پنــج 

تکوانــدوکار از آذربایجــان شــرقی هســتند.
وی گفــت: میرهاشــم حســینی، امیــر محمــد بخشــی، مهــدی 
یوســفی، عرفــان ناظمــی و ســعید رجبــی از آذربایجــان شــرقی در ایــن 

ــت. ــد داش ــور خواهن اردو حض
اردوی تیــم ملــی تکوانــدوی مــردان کشــورمان از روز شــنبه 2۸ دی 
مــاه بــا حضــور 2٣ هوگوپــوش در مرکــز جهانــی تکوانــدو آغــاز می شــود.

دومین دوره المپیاد ورزشی محالت تبریز 
برگزار می شود

ــالت  ــی مح ــاد ورزش ــتین دوره المپی ــق نخس ــزاری موف ــس از برگ پ
در  المپیــاد  ایــن  دوره  دومیــن  تبریــز،  شــهرداری  توســط  تبریــز 

می شــود.  برگــزار  مختلــف  رشــته های 
ــه گــزارش ایســنا، معــاون ورزشــی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و  ب
ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف ــن رابط ــز در ای ــهرداری تبری ــی ش ورزش
توســعه ورزش همگانــی و توجــه بیشــتر بــه ورزش محــالت، دومیــن دوره 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــاد ورزشــی محــالت تبری المپی
ــا  ــه در ســال گذشــته و ب ــاد ک ــن المپی ــه داد: ای ــدی ادام بهمــن عب
اســتقبال قابــل توجــه شــهروندان تبریــزی از رشــته های مختلــف همــراه 
بــود، ایــن بــار نیــز در دو بخــش آقایــان و بانــوان در رشــته های متنــوع 
اجــرا خواهــد شــد تــا ضمــن افزایــش ســرانه ورزشــی و ارائــه خدمــات 
ــز، ســطح نشــاط اجتماعــی و  ــف شــهر تبری ــه اقشــار و محــالت مختل ب

ــد. ســالمتی شــهروندان نیــز ارتقــا یاب
عبـدی عنوان کرد: آقایان عالقه مند می توانند در رشـته های فوتسـال، والیبال، 
بسـکتبال، آمادگی جسـمانی، شـطرنج، تیراندازی، دارت و شنا با یکدیگر به رقابت 
بپردازند و رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و مسابقات بومی و محلی 

)وسـطی- هفت سـنگ( نیز مربوط به مسـابقات بخش بانوان است.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن دوره از المپیــاد ورزشــی محــالت تبریز، بخش 
ویــژه ورزش معلــوالن نیــز بــا توجــه بــه اســتقبال صــورت گرفته از مســابقات 
ماه هــای گذشــته در نظــر گرفتــه شــده اســت، افــزود: در ماه هــای گذشــته 
مســابقات ویــژه معلــوالن از ســوی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 

شــهرداری تبریــز برگــزار شــد کــه مــورد توجــه ایــن قشــر قــرار گرفــت.
بــه گفته معاون ورزشــی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
تبریــز، دومیــن دوره المپیــاد ورزشــی محــالت بــا برگزاری مســابقات فوتســال 
ــارک  ــان، آزاد و پیشکســوتان از دهــه مب ــان، جوان در رده هــای ســنی نوجوان
فجــر آغــاز می شــود و مســابقات مربــوط بــه ســایر رشــته ها بــه ترتیــب پــس 

از مســابقات رشــته فوتســال برگــزار خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، ثبت نــام در ایــن المپیــاد 
ــه  ــوری در دبیرخان ــورت حض ــه ص ــام ب ــت ن ــد ثب ــوده و فرآین ــگان ب رای
ــت  ــان ورزش، معاون ــف راه(، خیاب ــاد )نص ــدان جه ــع در می ــاد واق المپی
ورزشــی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری تبریــز انجــام 

ــت. ــی اس ــام الزام ــرای ثبت ن ــا ب ــتان تیم ه ــور سرپرس ــود. حض می ش

ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
گفــت: انتظــار مــی رود وام ازدواج 5٠ میلیــون 
مــورد  علنــی مجلــس  تومانــی در صحــن 
ــس  ــا مجل ــرد ت ــرار گی ــدگان ق ــت نماین موافق
ازدواج  تســهیل  بــرای  موثــری  گام  بتوانــد 

ــردارد.  ــان ب جوان
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید فاطمــه 
ذوالقــدر، بــا ابــراز خرســندی از موافقــت اعضــای 
بــا  بودجــه ۹۹  تلفیــق الیحــه  کمیســیون 
پرداخــت وام ۱٠٠ میلیونــی ازدواج بــه زوجیــن، 
پیشــنهاد کمیســیون  ایــن مصوبــه  گفــت: 
فرهنگــی بــود کــه بــه کمیســیون تلفیــق ارائــه 
شــد؛ بــر ایــن اســاس بــه هــر زوج 5٠ میلیــون 
ــاص  ــاله اختص ــت 7 س ــاز پرداخ ــا ب ــان ب توم
می یابــد و بانــک مرکــزی موظــف اســت از محــل 
ــداز و جــاری قرض الحســنه نظــام بانکــی،  پس ان
ــی  ــه زوج های ــنه ازدواج ب ــهیالت قرض الحس تس
ــن ۹6  ــد از ۱ فروردی ــا بع ــد آنه ــخ عق ــه تاری ک
ــد،  ــت نکرده ان ــون وام ازدواج دریاف ــت و تاکن اس

ــد. ــت کن ــت پرداخ ــت نخس ــا اولوی ب
ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــخنگوی کمیس س
شــورای اســالمی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی و تــورم موجــود موانــع زیــادی ســد 

راه ازدواج جوانــان از جملــه مســکن و اشــتغال 
ــود وام ازدواج ٣٠  ــاز ب ــه نی ــت ک ــود داش وج
تومــان  میلیــون  بــه 5٠  تومانــی  میلیــون 
ــا اســتفاده  ــد ب ــن بتوانن ــد و زوجی ــش یاب افزای

ــد. ــروع کنن ــود را ش ــی خ از آن زندگ
میلیونــی   5٠ وام  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
ــا در  ــت ام ــود نیس ــورم موج ــا ت ــب ب متناس
شــرایط فعلــی اقتصــادی امــکان افزایــش 
ــن  ــی رود ای ــار م ــت؛ انتظ ــود نداش ــتر وج بیش

مــورد  مجلــس  علنــی  در صحــن  مصوبــه 
ــس  ــا مجل ــرد ت ــرار گی ــدگان ق ــت نماین موافق
ازدواج  تســهیل  بــرای  موثــری  گام  بتوانــد 

جوانــان بــردارد.
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــار  ــد در کن ــی طلب ــرد: م ــح ک ــالمی تصری اس
ــد راه  ــکالت س ــع مش ــش وام ازدواج، رف افزای
اشــتغال و مســکن جوانــان مــورد توجــه جــدی 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــس و دول مجل
ســوی  از  کــه   ۹۹ بودجــه  الیحــه  در 
ــم  ــم شــد، رق ــس تقدی ــه مجل رئیس جمهــور ب

وام ازدوج بــدون تغییــر مانــده بــود.
در تبصــره ۱6 ایــن الیحــه آمــده بــود: 
جوانــان،  ازدواج  از  حمایــت  »به منظــور 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، 
موظــف اســت از محــل پس انــداز و جــاری 
تســهیالت  بانکــی،  نظــام  قرض الحســنه 
قرض الحســنه ازدواج بــه زوج هایــی کــه تاریــخ 
عقــد ازدواج آنهــا بعــد از ۱٣۹6/٠۱/٠۱ اســت 
و تاکنــون وام ازدواج دریافــت نکرده انــد، بــا 
ــهیالت  ــد. تس ــت کن ــت پرداخ ــت نخس اولوی
قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر یــک از زوج هــا 
در ســال ۹۹ ســیصد میلیــون )٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠( 
ــا اخــذ  ــاله ب ــا دوره بازپرداخــت پنج س ــال ب ری

ــت.« ــفته اس ــر و س ــن معتب ــک ضام ی
ــه  ــه بودج ــی الیح ــاز بررس ــد از آغ ــا بع ام
مجلــس،  تخصصــی  هــای  کمیســیون  در 
وام  گرفــت،  تصمیــم  فرهنگــی  کمیســیون 
ازدواج از ٣٠ میلیــون تومــان بــرای هــر زوج بــه 
5٠ میلیــون تومــان افزایــش یابــد کــه همیــن 
پیشــنهاد در کمیســیون تلفیــق مصــوب شــد.

مهاجــم جدیــد تیــم فوتبــال تراکتــور کــه در 
ــود را  ــرارداد خ ــم حضــور دارد، ق ــن تی اردوی ای
ــد. ــد ســاکت الهامــی امضــا می کن ــس از تأیی پ

بــه گــزارش تســنیم، مســئوالن باشــگاه تراکتور 
ــی  ــاز هجوم ــان در ف ــت تیمش ــور تقوی ــه منظ ب
تصمیــم بــه جــذب مهاجــم الجزایــری گرفته انــد.

بــر ایــن اســاس، اوکاچــا حمزویــی کــه پس 
ــوی کادر  ــش از س ــم بازی های ــای فیل از تماش
ــتن  ــر گذاش ــت س ــا پش ــده، ب ــد ش ــی تأیی فن
تســت های ایفمــارک در اردوی تراکتــور در 
ترکیــه حضــور پیــدا کــرده تــا در صــورت 
جلــب رضایــت ســاکت الهامــی، قــرارداد خــود 

ــن تیــم امضــا کنــد. ــا ای را ب
حمزویــی 2۹ ســاله بــه عنــوان مهاجــم 
نــوک در تمرینــات تراکتــور حضــور پیــدا 
ــی هــواداران و کادر  ــه نوعــی نگران ــا ب کــرده ت
فنــی ایــن تیــم بــه خاطــر ضعــف سرخپوشــان 
در خــط حملــه رفــع شــود. ایــن بازیکــن ۱۸5 
اول  ســطح  در  بــازی  ســابقه  ســانتی متری 

ــه دارد. ــال را در کارنام ــر و پرتغ الجزای
تراکتــور پیــش از ایــن علــی ســبحانی و 
میــالد فخرالدینــی را نیــز جــذب کــرده بــود که 
ــم،  ــن تی ــی ای ــل و انتقاالت ــع مشــکل نق ــا رف ب
قــرارداد ایــن دو بازیکــن نیــز ثبــت شــده اســت.

مربی جدید تراکتور از رومانی آمد
مســئوالن باشــگاه تراکتــور کــه پــس از 
دســتیارانش  و  دنیزلــی  مصطفــی  جدایــی 
تیمشــان  فنــی  کار  تقویــت  بــه  تصمیــم 
گرفتنــد و ســاکت الهامــی پــس حضــوری 
ــم  ــن تی ــه ای ــاه  مــدت در ماشین ســازی، ب کوت

ــور  ــی در تراکت بازگشــت. حضــور مجــدد الهام
موفقیت آمیــز بــود تــا ایــن مربــی کارش را بــه 
ــد. ــه ده ــان ادام ــرمربی سرخپوش ــوان س عن

ــور  ــه منظ ــا ب ــر تراکتوری ه ــوی دیگ از س
حفــظ آمادگــی دروازه بانــان خــود تصمیــم بــه 
ــد.  ــی گرفتن ــی خارج ــک مرب ــا ی ــکاری ب هم
بــر همیــن اســاس دینــکا آلیــن از کشــور 

ــن  ــان ای ــی دروازه بان ــوان مرب ــه عن ــی ب رومان
ــر اســاس اعــالم باشــگاه  تیــم انتخــاب شــد. ب
ــی از ابتــدای اردوی ترکیــه  تراکتــور، ایــن مرب
و  داشــته  حضــور  سرخپوشــان  جمــع  در 
ــب  ــز جل ــم را نی ــن تی ــرمربی ای ــت س رضای
ــابقه حضــور  ــاله س ــن 4۱ س ــرده اســت. آلی ک

در دورتمونــد را نیــز در کارنامــه دارد.

تراکتور به دنبال جذب مدافع جدید
ــه  ــور ترکی ــور در کش ــی تراکت اردوی خارج
ــل  ــت نق ــه فرص ــود ک ــال می ش ــی دنب در حال
فوتبــال  برتــر  لیــگ  انتقــاالت زمســتانی  و 
ــا فقــط  ــان رســیده و تراکتوری ه ــه پای کشــور ب
ــتفاده  ــود اس ــهمیه آزاد خ ــه س ــد از س می توانن
کننــد. بــر همیــن اســاس مســئوالن این باشــگاه 
ــم  ــی، مهاج ــا حمزوی ــا اوکاچ ــق ب ــس از تواف پ
الجزایــری خــود، قصــد دارنــد یــک بازیکــن دیگر 

ــد. ــت بگیرن ــه خدم ــی ب ــاز تدافع در ف
ــود  ــا کمب ــت ب ــل نخس ــور در نیم فص تراکت
ــا از  ــی بازی ه ــوده و در برخ ــه ب ــع مواج مداف
رضــا اســدی و اکبــر ایمانــی بــه عنــوان مدافــع 
ــور  ــا حض ــا ب ــود ام ــرده ب ــتفاده ک ــی اس میان
الهامــی در ایــن تیــم، تصمیــم بــر جــذب 

ــت. ــده اس ــه ش ــد گرفت ــع جدی مداف

شــایعه  دربــاره  فدراســیون  ســخنگوی 
ــی در لیــگ  ــی از تیم هــای ایران گرفتــن میزبان
ــان 2٠2٠ آســیا گفــت: ایــران آمادگــی  قهرمان
ــه طــور کامــل دارد و  میزبانــی از حریفــان را ب
ــه بارهــا  در ســال های گذشــته ایــن موضــوع ب

ــات شــده اســت.  اثب
ــوی«  ــر مهــدی عل ــا، »امی ــزارش ایرن ــه گ ب
تارنمــای فدراســیون  اظهاراتــی کــه در  در 
ــی  ــزاری ب ــزود: برگ ــد، اف ــر ش ــال منتش فوتب
نقــص و بــه یادماندنــی فینــال لیــگ قهرمانــان 
ــور  ــران و در حض ــته در ته ــال گذش ــیا س آس
جمــع زیــادی از مدیــران ارشــد بیــن المللــی از 

ــن موضــوع اســت. ــای ای مصــداق ه
ــر ورزش  ــاط، وزی ــن ارتب ــت: در ای وی گف
دولــت  از  نمایندگــی  بــه  هــم  جوانــان  و 
ــه صــورت کتبــی  ــران ب جمهــوری اســالمی ای
ــه  ــی را ب ــاره میزبان ــی الزم درب ــن امنیت تضمی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارائــه کــرده اســت.

ســخنگوی فدراســیون فوتبــال اضافــه کــرد: 
انتظــار مــی رود کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
ــران در بحــث  ــه آمادگــی همیشــگی ای توجــه ب
میزبانــی از تیــم هــای خارجــی، در برابــر هرگونه 

مطالــب غیــر واقــع در ایــن خصــوص بایســتد.

شــایعه  گرفتــن میزبانــی از تیم هــای ایرانــی 
در لیــگ قهرمانــان 2٠2٠ آســیا در حالــی 
مطــرح شــد کــه هنــوز مرحلــه گروهــی لیــگ 
ــان آســیا در ســال 2٠2٠ آغــاز نشــده و  قهرمان
ــا  ــته ب ــال گذش ــد س ــی در چن ــای ایران تیم ه
تصمیــم کنفدراســیون فوتبــال آســیا دیدارهــای 
خــود را بــا نماینــدگان عربســتان در کشــور بــی 

ــد. ــزار می کردن ــرف برگ ط
لیــگ  گروهــی  مرحلــه  بنــدی  گــروه 

ــهمیه  ــک س ــا تفکی ــیا 2٠2٠ ب ــان آس قهرمان
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــور ب ــر کش ه

:A گروه
۱ - تیم اماراتی

2 - الشرطه عراق
ــتان -  ــی عربس ــی آف)االهل ــده پل ٣ - برن
لوکوموتیو ازبکســتان - اســتقالل تاجیکســتان(

4 - برنــده پلــی آف)نماینــده هنــد - الرفــاع - 
شــهر خــودرو ایــران - الســیلیه قطر( یــا )الفیصلی 

- الکویــت - اســتقالل ایران-الریــان قطر(
:B گروه

۱ - تیم عربستانی
2 - تیم اماراتی

٣ - پاختاکور ازبکستان
هنــد- آف)نماینــده  پلــی  برنــده   -  4

الرفــاع- شــهر خــودرو ایران-الســیلیه قطــر( یــا 
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ــران  ــده ای ــپاهان دو نماین ــپولیس و س پرس
بــه صــورت مســتقیم در گروه بنــدی قــرار 
ــز دو  ــودرو نی ــهر خ ــتقالل و ش ــد. اس می گیرن
ــتند. ــی آف هس ــه پل ــر در مرحل ــده حاض نماین

ــو را در  ــی برانک ــال در حال ــیون فوتب فدراس
فهرســت گزینه هــای تیــم ملــی قــرار داده بــود 
کــه بــا پیشــنهادی عجیــب بــه دنبــال حضــور 

او در کشــورمان بــود. 
قطــع  از  پــس  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــا تی ــس ب ــکاری ویلموت هم
ایــران، نــام چنــد گزینــه بــرای جانشــینی ایــن 
ــه در رأس  ــد ک ــان آم ــه می ــی ب ــی بلژیک مرب
آنهــا برانکــو ایوانکوویــچ قــرار داشــت. ســرمربی 
ــه  ــی ک ــم مل ــه تی ــپولیس و البت ــین پرس پیش
در چنــد ســال گذشــته عملکــرد بســیار خوبــی 
در پرســپولیس داشــت و همــراه ایــن تیــم 
ــود، مدنظــر  ــی رســیده ب ــوان قهرمان ــه 7 عن ب

ــت. ــرار گرف ــیون ق فدراس
فدراســیون فوتبــال امــا بــرای حضــور برانکو 
در ایــران بــا موانعــی روبــه رو بــود. ایــن مربــی 
ــه  ــکار اســت و ب ــان از پرســپولیس طلب همچن
ــده و  ــیده ش ــا کش ــه فیف ــل کار ب ــن دلی همی
ــز  ــو نی ــات برانک ــث مالی ــن بح ــر ای ــالوه ب ع

ــود دارد. ــان وج همچن
فدراســیون فوتبــال پیــش از اینکــه به ســمت 
مربیــان ایرانــی گرایــش پیــدا کنــد، ســراغ برانکو 

ــه ایــن مربــی داده  رفــت امــا پیشــنهادی کــه ب
ــود. در  ــب ب ــب و جال ــود عجی ــوع خ ــد، در ن ش
حالــی کــه فدراســیون فوتبــال بــه گفتــه ابراهیم 
شــکوری مبلغــی نزدیــک بــه 2 میلیــون و 6٠٠ 
هــزار یــورو بــا ویلموتــس و دســتیارانش قــرارداد 
ــول  ــی روش پ ــه ک ــز ب ــر نی ــود و پیش ت بســته ب
زیــادی داده شــده و او جــزو مربیــان گران قیمــت 
ــت،  ــمار می رف ــه ش ــا ب ــی در دنی ــای مل تیم ه
ــورو  ــزار ی ــال 2٠٠ ه ــک س ــرای ی ــو ب ــه برانک ب

پیشــنهاد داده شــد! ماجــرا وقتــی جالب تــر 
می شــود کــه بــه ایــن مربــی گفتــه شــده 
بــرای حضــور در ایــران بایــد 4٠٠ هــزار یــورو از 

ــا پرســپولیس را هــم ببخشــد. قــراردادش ب
خواســته برانکــو بــرای حضــور در ایــران ابتــدا 
مبلغــی حــدود یــک میلیــون و 2٠٠ هــزار یــورو 
بــود امــا در نهایــت او رضایــت داد کــه بــا مبلغــی 
حــدود 7٠٠ تــا 75٠ هــزار یــورو بــه تیــم ملــی 
ــود  ــه دلیــل اینکــه عالقه منــد ب بیایــد. برانکــو ب

ــی  ــم مل ــار در تی ــن ب ــران و ای ــر در ای ــار دیگ ب
ــا پیشــنهاد  ــد ت ــد منتظــر مان ــرمربیگری کن س
فدراســیون فوتبــال تغییــر کنــد امــا ایــن اتفــاق 
ــا برانکــو صــورت  رخ نــداد و مذاکــره جدیــدی ب
نگرفــت تــا ســرمربی چنــد ســال گذشــته 
پرســپولیس بــه کار در تیمــی دیگــر فکــر کنــد.

از  برانکــو  ایــن در شــرایطی اســت کــه 
پیشــنهاد 2٠٠ هــزار یورویــی فدراســیون فوتبال 
ایــران بــه شــدت ناراحــت و عصبــی شــده و توقع 
ــه وی داده شــود.  نداشــته چنیــن پیشــنهادی ب
ــرای  ــال ب ــیون فوتب ــد فدراس ــر می رس ــه نظ ب
ــود را  ــل خ ــی تمای ــکار عموم ــار اف ــرار از فش ف
ــه جــذب برانکــو نشــان داده و در عیــن حــال  ب
بــه دلیــل برخــی مخالفانــی کــه ایــن مربــی در 
فدراســیون دارد، مبلــغ پایینــی را پیشــنهاد کرده 
تــا در ظاهــر بگویــد بــه برانکــو پیشــنهاد داده اما 

ــد. ــران نیای ــه ای در عمــل کاری کنــد کــه او ب
  پــس از ایــن ماجــرا برانکــو مذاکــرات 
ــام  ــان انج ــال عم ــیون فوتب ــا فدراس ــی ب خوب
ــه زودی  داد و اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد ب
بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال عمــان 

ــد. ــد ش ــی خواه ــاب و معرف انتخ
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اوقات شرعی شهر تهران

عباســعلی  بــه  ای  نامــه  در  کشــور  وزیــر   
کدخدایــی نوشــت: انتظــار مــی رود شــورای نگهبــان 
و شــخص جنابعالــی بــه عنــوان فــرد موثــر و فعــال 
ــوزانه  ــای دلس ــت ه ــات، صحب ــوص انتخاب در خص
ــر  ــا نظ ــور را ب ــس جمه ــی ریی ــفقانه و قانون و مش
ــات  ــون در انتخاب ــوب قان ــع در چارچ ــن و وس حس
ــده  ــی مان ــت باق ــوده و در فرص ــی نم ــش رو تلق پی
قانونــی بررســی شــکایات، امــکان حضــور و رقابــت و 

ــد.  ــم آوری ــتر را فراه ــارکت بیش مش
ـــی  ـــی فضل ـــا،  عبدالرضـــا رحمان ـــزارش ایرن ـــه گ ب
در نامـــه ای بـــه قائـــم مقـــام شـــورای نگهبـــان، 
ــوری در  ــس جمهـ ــخنان رییـ ــن سـ ــن تبییـ ضمـ
ـــرورت  ـــر ض ـــات، ب ـــه انتخاب ـــت در عرص ـــه دول جلس
ـــری  ـــارکت حداکث ـــق مش ـــجام و تحق ـــدت و انس وح

ـــرد. ـــد ک تاکی
ــه  ــاب بـ ــه رحمانی فضلـــی خطـ ــن نامـ  در متـ
ـــخنگو و  ـــدان، س ـــو حقوق ـــی عض ـــعلی کدخدای عباس
ـــت:  ـــده اس ـــان آم ـــورای نگهب ـــر ش ـــام دبی ـــم مق قائ
توییـــت جنابعالـــی در خصـــوص صحبت هـــای 
ـــت  ـــت دول ـــرم در جلســـه هیئ ـــور محت ـــس جمه ریی
را مشـــاهده کـــردم، ادبیـــات و واژه هـــای بـــه کار 
رفتـــه در ایـــن متـــن در شـــأن رییـــس جمهـــور 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــردم و جنابعال ـــب م ـــی و منتخ قانون
ـــر  ـــذا ب ـــد. ل ـــی باش ـــه نم ـــا تجرب ـــدان ب ـــک حقوق ی
ـــوم.  ـــر ش ـــر را متذک ـــکات زی ـــم ن ـــود الزم می دان خ
ـــای  ـــت؛ فض ـــه دول ـــورم در جلس ـــه حض ـــه ب ـــا توج ب
ــرم  ــت محتـ ــای ریاسـ ــت هـ ــر صحبـ ــم بـ حاکـ
ـــی  ـــر خیرخواه ـــوزانه و از س ـــی، دلس ـــور انقالب جمه
ـــی و  ـــجام، همگرای ـــدت، انس ـــت وح ـــت تقوی در جه
همدلـــی ایجـــاد شـــده پـــس از شـــهادت ســـردار 
اســـالم ســـپهبد ســـلیمانی بـــود. در ایـــن راســـتا 
ـــه  ـــه ب ـــد خدش ـــی توان ـــه م ـــی ک ـــمردن عوامل ـــا ش ب
ایـــن وحـــدت وارد نمایـــد، از موضـــوع انتخابـــات 
ــاز  ــم و سرنوشت سـ ــر مهـ ــک امـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
ـــی  ـــز از واژه های ـــوع نی ـــان موض ـــد؛ در بی ـــام بردن ن
چـــون »خواهـــش مـــی کنـــم« »دقـــت شـــود« 
و ... اســـتفاده نمودنـــد، لـــذا در بیـــان نـــه قصـــد 
ـــدام  ـــه اق ـــتند و ن ـــازی داش ـــیه س ـــال و حاش جنج

ـــی! ـــد مل ض

رحمانــی در ایــن نامــه  افــزود: ســال ۱٣۹۸ 
ــیل  ــت، از س ــا اس ــش ه ــا و چال ــت ه ــر از فرص پ
ــوز  ــه هن ــتان ک ــش از 25 اس ــاه در بی ــن م فروردی
ــت  ــی اس ــاط باق ــی از نق ــون در برخ ــار آن تاکن آث
ــه  ــتان از جمل ــد اس ــه در چن ــاه ک ــیل دی م ــا س ت
ــوده،  ــر نم ــردم را درگی ــتان م ــتان و بلوچس سیس
ــش  ــکا و افزای ــت آمری ــای دول تشــدید خصومــت ه
ــر  ــات اخی ــی و اقدام ــای غیرقانون ــم ه ــه تحری دامن
ــت  ــاه و در نهای ــان م ــوادث آب ــا، ح ــکای اروپ تروئی
اقــدام نظامــی آمریــکا علیــه فرمانــده بــزرگ اســالم 
ــی  ــهادت جمع ــان و ش ــان و همراه ــهادت ایش و ش
از هموطنــان در دو حادثــه در کرمــان و ســانحه 
هوایــی و ... همگــی گویــای شــرایط خطیــر کشــور 

ــی باشــد. م
 وی بــا بیــان اینکــه رمــز موفقیــت هــای ملــت ما 
در آزمــون هــای پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
وحــدت، انســجام و همبســتگی ملــی -کــه همــواره 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــل )ره( و مق ــام راح ــان ام از زب
ــت،  ــوده اس ــده- ب ــد ش ــدان تاکی ــه( ب )دامةبرکات
تاکیــد مــی کنــد: امــروز هیــچ مســئله ای نبایســتی 

ــد. وحــدت و انســجام کشــور را خدشــه دار نمای
وزیــر کشــور در ادامــه نوشــت: برگــزاری انتخابات 
در اســفند مــاه ســال جــاری فرصــت بزرگــی اســت، 

ــری  ــارکت حداکث ــق مش ــت دارد تحق ــه اهمی آنچ
ــت  ــای والی ــا عظم ــام م ــات مق ــه در بیان ــت، ک اس
ــران  ــان و ناظ ــده و مجری ــد ش ــدان تاکی ــرر ب مک
همگــی بایســتی زمینــه هــای تحقــق آن را فراهــم 
ــارکت  ــق مش ــل تحق ــی از عوام ــاً یک ــد، قطع کنن
ــواده  ــاال حضــور همــه ســالئق سیاســی درون خان ب
انقــالب اســالمی می باشــد. انتظــار مــی رود شــورای 
محتــرم نگهبــان و شــخص جنابعالــی بــه عنــوان فرد 
موثــر و فعــال در خصــوص انتخابــات، صحبــت هــای 
دلســوزانه و مشــفقانه و قانونــی رئیــس جمهــور را بــا 
نظــر حســن و وســع در چارچــوب قانــون و تحقــق 
ارکان چهارگانــه )مشــارکت، ســالمت، امنیــت و 
رقابــت( در انتخابــات پیــش رو، تلقــی نمــوده و 
ــی بررســی شــکایات،  ــده قانون در فرصــت باقــی مان
امــکان حضــور و رقابــت و مشــارکت بیشــتر را 

ــد. فراهــم آوری
بــا همدلــی،  قطعــاً  کنــد:  مــی  تاکیــد  وی 
نظــارت  و  اجــرا  بخــش  همراهــی  و  همــکاری 
ــه مــردم در تشــخیص  ــات و اعتمــاد کامــل ب انتخاب
خلــق  در  می توانیــم  خــود  سرنوشــت  درســت 
حماســه جدیــد و تقویــت وحــدت، انســجام و ناامیــد 
کــردن دشــمنان انقــالب اســالمی گام بلنــدی 

برداریــم.

ــدار  ــعه پای ــت: توس ــرورش گف ــر آموزش وپ وزی
در هیــچ جامعــه ای رخ نخواهــد داد مگــر آنکــه 

ــم.  ــازماندهی کنی ــه را س ــری جامع یادگی
ــی  ــی میرزای ــن حاج ــا، محس ــزارش ایلن ــه گ ب
درگردهمایــی ســاالنه شــوراهای آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــتان خراس ــوادآموزی اس و شــورای پشــتیبانی س
رضــوی کــه در اســتانداری برگــزار شــد بــا بیــان ایــن 
کــه قانــون شــورای آمــوزش و پــرورش قانونــی خــوب 
و مترقــی اســت، افــزود: ایــن قانــون هــم روش هــای 
مشــارکت را مشــخص کــرده و هــم به آن مشــروعیت 
ــوزش و  ــرد آم ــه ف ــر ب ــیر منحص ــت و مس داده اس
ــه  ــرورش و تمــام آحــاد جامعــه جهــت رســیدن ب پ
موفقیــت و توســعه اســت و بــدون طــی ایــن مســیر 

ــیم. ــی رس ــان نم ــه اهداف م ــدام ب ــچ ک هی
وی افــزود: امــروزه بــا توجــه بــه تجربیــات 
گوناگــون و الگوهــای نظــری بایــد بــه یــک الگــوی 
ــاد  ــیم و اعتق ــارکت برس ــث مش ــنجیده ای در بح س
داریــم امــروز مشــارکت بــرای مــا یــک امــر خطیــر و 
راهبــردی اســت و اهــداف مــا درآمــوزش و پــرورش 

ــدون مشــارکت محقــق نخواهــد شــد. ب
ــا  ــی م ــت اصل ــه داد: ماموری ــی ادام حاجــی میرزای
تربیــت نســل جــوان اســت کــه قــرار اســت در جامعــه 
ــه  ــرای جامع ــدی ب ــد و عنصرکلی ــی کنن ــش آفرین نق

ــت  ــان هایی تربی ــد انس ــه بای ــور خالص ــند و بط باش
کنیــم کــه بتواننــد خودکفــا باشــند و بــا دوری از انفعال 
و درماندگــی بــه ســمت تعالــی حرکــت کننــد و ایــن 
کار مهــم بــدون مشــارکت امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

ــش  ــرد: دان ــد ک ــرورش تاکی ــوزش  و پ ــر آم وزی
را  خــود  زندگــی  دوره  حیاتی تریــن  آمــوزان 
تاثیــر  همــه  واز  هســتند  خانــواده  اختیــار  در 
ــتن  ــرای زیس ــم او را ب ــد داری ــا قص ــد و م می پذیرن
ــواده،  ــا خان ــس حتم ــم پ ــاده کنی ــرافتمندانه آم ش
ــند. ــتا باش ــم، هم راس ــد باه ــه بای ــه و جامع مدرس

ــا  ــد چالش ه ــان می ده ــی ها نش ــت: بررس وی گف
ــالیان و  ــی س ــرورش در ط ــوزش و پ ــکالت آم و مش
ــت و  ــز اس ــر روی می ــان ب ــته همچن ــای گذش دهه ه
ایــن مشــکالت هنــوز باقــی مانــده چــرا کــه آمــوزش 
ــن  ــی ای ــه تنهای ــودش ب ــته خ ــد داش ــرورش قص و پ
مشــکالت را حــل کنــد و رفــع ایــن چالش هــا و تحقــق 
اهــداف بــدون پیونــد بــا جامعــه رقــم نخواهــد خــورد.

وزیــر آمــوزش  و پــرورش یکــی از ماموریت هــای 
چشــم  ایجــاد  را  پــرورش  و  آمــوزش  شــورای 
اندازهــای مشــترک مبتنــی بــر بــوم دانســت و 
گفــت:  ایــن شــورا بایــد ظرفیت هــای جامعــه 
را حــول محورهــا و مســائل بــکار گیــرد و اگــر 
نتوانیــم بــه یــک هدف گــذاری و چشــم انــداز 

مشــترک برســیم توفیقــی حاصــل نخواهــد شــد لــذا 
تالش هــای مــا بایــد هم افــزا باشــد.

شــوراهای  قانــون  طریــق  از  داد:  ادامــه  وی 
آمــوزش و پــرورش ارتبــاط و تعامــل بــا ســایر 
ــتگاه  ــود و دس ــرار می ش ــا برق ــتگاه ها و نهاده دس
تعلیــم و تربیــت از تمرکزگرایــی بــه ســمت تمرکــز 

زدایــی حرکــت می کنــد.
وزیرآموزش وپــرورش تصریــح کــرد: مبانــی نظــری 
ــعه  ــه توس ــد ک ــر دارن ــاق نظ ــی اتف ــات عمل و تجربی
ــدار در هیــچ جامعــه ای رخ نخواهــد داد مگرآنکــه  پای
یادگیــری جامعــه را ســازمان دهی نماییــم و ایــن مهــم 

توســط آمــوزش و پــرورش محقــق خواهــد شــد.
ــرورش  ــوزش و پ ــرد: شــوراهای آم ــه ک وی اضاف
راهبــردی، حرکــت ســاز، خــالق و راهگشــا هســتند 
ــود  ــت و درک خ ــه ماموری ــی اینک ــارکت یعن و مش
ــه  ــا دســتیابی ب ــم ت را هم راســتا و هــم جهــت کنی

اهــداف مشــترک میســرتر شــود.
حاجــی میرزایــی ادامــه داد: امــروزه هــر کســی 
ــد  ــود بای ــارج می ش ــرورش خ ــوزش و پ ــه از آم ک
ــه متناســب  ــی ک ــارت باشــد، مهارت ــک مه دارای ی
بــا منطقــه و نیازهــای واقعــی او باشــد و ایــن مهــم 
بــه او اعتمــاد بــه نفــس می دهــد و او را بــرای 
ــد. ــاده می کن ــی آم ــئولیت پذیری و نقش آفرین مس

وی گفــت: برنامــه ویــژه مدرســه گامــی در 
جهــت تمرکززدایــی اســت و خــود مدرســه بــا 
توجــه بــه نیازهــای بومــی محلــی بــرای دو ســاعت 
ــیار  ــه بس ــد ک ــزی می کن ــود برنامه ری ــی خ آموزش

می توانــد مفیــد باشــد.
و  آمــوزش  داد:  ادامــه  وزیرآموزش وپــرورش   
ــه باشــد  ــای جامع ــر نیازه ــی ب ــد مبتن ــرورش بای پ
ــی  ــئولیت اجتماع ــای مس ــرای ایف ــان ها را ب و انس

ــد. ــاده کن ــده آم ــش در آین خوی
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای ــی میرزای حاج
زمینــه  در  کــه می توانــد  مهمتریــن جایگاهــی 
کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی تاثیرگــذار 

ــت. ــت اس ــم و تربی ــتگاه تعلی ــد دس باش
گفتنــی اســت؛ در پایــان این جلســه از شــوراهای برتر 
آموزش و پرورش و شــوراهای برتر پشــتیبانی ســوادآموزی 

اســتان خراســان رضــوی تقدیــر به عمــل آمد.          

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه ایــران از 
ــاز از  شــکل گیری ابرتــورم نجــات یافتــه، گفت:عملیــات بــازار ب
شــنبه رســما آغــاز شــده و بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه 

در مــورد اضافه برداشــت های بانکهــا قــوی عمــل کنیــم.
ــک  ــس کل بان ــی، رئی ــر همت ــر، عبدالناص ــزارش مه ــه گ ب
مرکــزی در پنجــاه و نهمیــن مجمــع بانــک مرکــزی کــه هــم 
ــور در حــال  ــی، رئیــس جمه ــا حضــور حســن روحان ــون ب اکن
برگــزاری اســت، گفــت: ســال ۹7 و ۹۸ جــزو ســال های بســیار 
ســخت اقتصــادی بــرای کشــور اســت کــه یکــی از بــی ســابقه 
ــن در  ــت؛ ای ــم زده اس ــور رق ــرای کش ــا را ب ــم ه ــن تحری تری
ــا تدبیــری کــه صــورت گرفــت بــه تدریــج  حالــی اســت کــه ب

ــم. ــه ســمت ثبــات حرکــت کردی ب
ــر ایــن اســاس طلیعــه تــالش بانــک مرکــزی،  وی افــزود: ب
ثبــات در بازارهــا بــوده اســت و البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
ــا توجــه  ــازار ارز ایــران بــوده و ب ــه ب هــدف دشــمنان، حملــه ب
ــت،  ــود داش ــی وج ــتم بانک ــه در سیس ــی ک ــرازی های ــه نات ب
انتظــارات عمومــی بــر ایــن بــود کــه بــا شــوک ناشــی از کاهــش 
ــورم  ــی، اقتصــاد وارد شــرایط بســیار ســخت ت ــای نفت درآمده

رکــودی شــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: در شــرایط عــادی نیــز اگر 
رکــود تورمــی بــر کشــور حاکــم شــود، کار بــرای دولــت بســیار 
ســخت خواهــد بــود، امــا مــا در مــدت کوتاهــی و بــا شــرایطی 
کــه فشــار و قــدرت آن بــر مجموعــه اقتصــادی کشــور بســیار 
ــه  ــارج شــده و در شــش ماه ــن فشــار خ ــر ای ــود، از زی ــاال ب ب
ابتــدای امســال، رشــد غیرنفتــی کشــور مثبــت شــده اســت و 
ــر رکــودی کــه از  ــا توانســتیم ب ــن نشــانگر آن اســت کــه م ای

نظــر فعالیــت هــای اقتصــادی کشــور اســت، غلبــه کنیــم.
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ــه مثبــت شــدن رشــد اقتصــادی غیرنفتــی  ــا اشــاره ب وی ب
کشــور، تصریــح کــرد: طبیعــی اســت کــه بخــش نفتــی، بــرون 
زا اســت و دولــت و بانــک مرکــزی نقــش زیــادی در مدیریــت 
ــی  ــالش م ــادرات ت ــرای ص ــت ب ــه وزارت نف ــد و البت آن ندارن
ــت  ــادرات نف ــال ص ــه قب ــه ک ــال از آنچ ــر ح ــه ه ــی ب ــد ول کن
ــی شــود و فشــار  ــر انجــام م ــه اســت، کمت ــی گرفت صــورت م
ناشــی از ایــن کاهــش صــادرات نفــت بــر اقتصــاد ایــران برقــرار 

اســت؛ ولــی امیدواریــم اثــر آن 
در ســال ۹۹ بــه طــور کلــی از 

بیــن رود.
بــه گفتــه همتــی، در طــول 
از  گذشــته،  نیــم  و  یکســال 
ســه  در   ۹7 ســال  مهرمــاه 
ــه  ــور ب ــه کش ــود ک ــع ب مقط
قــرار  فشــار  تحــت  شــدت 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای گرف
کــه یکــی از ایــن مقاطــع، 
ــود  ــازار ارز ب بحــث آشــفتگی ب
کــه مــا بــه خوبــی ایــن جــو را 
ــه  متوجــه شــدیم و شــوکی ک
ــازار  ــت در ب ــمن می خواس دش
ارز ایجــاد کنــد را مدیریــت 
کردیــم، ضمــن اینکــه بخشــی 
از ایــن شــوک نیــز تــا شــهریور 

ــن  ــزی ای ــک مرک ــر بان ــا تدبی ۹7 در کشــور مشــاهده شــد، ام
ــود و  ــرل ش ــدت کنت ــاه م ــد در کوت ــوک بای ــن ش ــه ای ــود ک ب
خوشــبختانه بــا اقدامــات جــدی و مهمــی کــه در بانــک مرکزی 
انجــام شــد، توانســتیم تقاضاهــای ســفته بازانــه را محــدود کرده 
و کنتــرل بــازار ارز را بــدون از دســت دادن ذخایــر ارزی صــورت 
ــد  ــر میتوان ــت دادن ذخای ــا از دس ــرل ب ــه کنت ــم، چراک دهی
صــورت گیــرد، امــا مــا ایــن کار را بــدون از دســت دادن ذخایــر 

ــم. ــام دادی انج

آسیب پذیری حداقلی نرخ ارز از تحوالت سیاسی 
و نظامی

ــود  ــرخ ارز وج ــان شــدید ن ــکان نوس ــار داشــت: ام وی اظه
ــوالت  ــرخ ارز را از تح ــری ن ــیب پذی ــون آس ــا اکن ــت، ام داش
ــروج  ــع خ ــانده ایم و مان ــل رس ــه حداق ــی را ب ــی و نظام سیاس
ســرمایه از کشــور شــده و منجــر بــه نگهــداری ارز نــزد مــردم 

شــده ایــم کــه بــا ایــن اقدامــات، بانــک مرکــزی از ســال ۹7 بــه 
ــازار شــد. عنــوان یــک بازارســاز وارد ب

اولین باری است که بانک مرکزی نقش بازارسازی را 
ایفا می کند

ــاری در کشــور اســت کــه  ــه گفتــه همتــی، ایــن اولیــن ب ب
عنصــری بــه عنــوان بازارســاز در بــازار ارز داریــم و این بازارســاز، 
اجــازه نوســان بــه دالل نمــی دهــد و در طــول یکســال و نیــم 
ــن تنــش هــای سیاســی و نظامــی در کشــور  گذشــته مهمتری
ــازار ارز  ــا نتوانســت چارچــوب ب ــک از آنه ــچ ی ــی هی رخ داد ول

کشــور را بــه هــم زنــد و ایــن بــه خاطــر تدبیــر اســت.
همتــی گفــت: مجموعــه اقداماتــی شــروع شــده کــه ریــال 
را از حالــت ول بــودن رهــا کنــد و ایــن یــک اقــدام ســاختاری 
ــا در  ــش ه ــرل تراکن ــرای کنت ــدام ب ــه اق ــن اینک ــت، ضم اس
پوزهــا، تراکنــش هــای بانکــی خــارج از کشــور، ســاتنا، انتقاالت 

تضمینــی  هــای  چــک  و  ریالــی 
ــال را در  ــتیم ری ــورت داده و توانس ص
ــن  ــم و مهمتری ــرل کنی ــردش کنت گ
ــازار  ــه ب ــه حملــه ب عامــل ســفته بازان

ــم. ــرل کنی ــال کنت ــا ری ارز را ب

8۰ درصد کار ادغام بانکهای 
نظامی پیش رفت

ــک مرکــزی گفــت:  رئیــس کل بان
قبــل  از دو دهــه  بانکهــا  ناتــرازی 
شــکل گرفتــه و یــک روزه و یــک 
ــتیم آن  ــی توانس ــاله نم ــه و یکس ماه
ــی  ــات خوب ــا اقدام ــم، ام ــع کنی را رف
مالــی  موسســات  و  شــده  شــروع 
و ۹6  دوره ۹5  در  کــه  غیرمجــازی 
جمــع شــده بودنــد را ســامان دادیــم 
و یکســری موسســات ناتــراز را بــا 
انتخــاب سرپرســت، ســامان دادیــم و بانکهــای نیروهــای نظامــی 
را ادغــام کرده ایــم؛ البتــه هــم اکنــون نیــز کار را تــا ۸٠ درصــد 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــه زودی نهای ــم ب ــش بردی پی
همتــی گفــت: سیســتم بانکــی را بــه آرامــی حفــظ خواهیــم 
کــرد و برخــی مــی گفتنــد کــه بــرای کنتــرل بــازار، نــرخ ســود 
را بیشــتر کنیــد، ولــی مــا نگــران تشــدید رکــود بودیــم و ایــن 
ــرخ  ــل تدریجــی ن ــی تعدی ــم و حت ــاب نکردی سیاســت را انتخ
ســود بانکهــا را در دســتور کار دادیــم و ایــن کار باعــث کاهــش 
ــا  ــود در بانکه ــه رک ــم ک ــازه ندادی ــد و اج ــا ش ــرازی بانکه نات
کاهــش یابــد، پــس مجموعــه ایــن سیاســتها اقتصــاد باثباتــی را 

پیــش روی مــا قــرار داده اســت.

ایران از ابرتورم نجات یافت
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: برخــی مــی گفتنــد کــه 
ــد از  ــی در حــال حاضــر بع ــی شــود، ول ــورم م ــران وارد ابرت ای

گذشــت یکســال از ســخت تریــن تحریــم هــا و فشــار ســنگین 
ــز  ــه ج ــت و ب ــی اس ــورم نزول ــت، االن ت ــای دول ــه درآمده ب
آذرمــاه کــه تــورم افزایــش یافــت و در دی مــاه کنتــرل خواهــد 
ــتیم و در  ــاهد هس ــورم را ش ــش در ت ــه کاه ــد رو ب ــد، رون ش
ــال  ــم، از اول س ــگاه کنی ــا را ن ــر آماره ــز اگ ــرخ ارز نی ــورد ن م
ــدوده  ــک مح ــتیم و در ی ــرخ ارز نداش ــری در ن ــون، تغیی تاکن
ــن  ــه از ای ــتیم ک ــن هس ــد و مطمئ ــی کن ــان م ــدود نوس مح

ــر خواهــد شــد. ــا بهت شــرایط م
ــر ۹7  ــهریورماه و مه ــه در ش ــی ک ــت: تصورات ــی گف همت
ــداد و تدابیــری  ــورم را شــاهد خواهیــم شــد، رخ ن اســت و ابرت
ــای  ــتم ه ــد و در اداره سیس ــاذ ش ــزی اتخ ــک مرک ــه در بان ک
بانکــی و مدیریــت نقدینگــی کار بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت؛ 
ــته،  ــال گذش ــط 5٠ س ــن متوس ــا از میانگی ــه م ــوی ک ــه نح ب

ــر هســتیم. ــن باالت ــا ســه درصــد از میانگی تنه
ــی را  ــق نقدینگـ ــزان مطلـ ــی میـ ــت: برخـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــدارد و درصـــد  ـــا ن ـــن معن ـــه ای ـــی ک ـــد؛ در حال ـــی کنن مقایســـه م
ـــم  ـــی کن ـــر م ـــار شـــده اســـت و فک ـــه مه ـــادار اســـت ک رشـــد معن
ـــردم  ـــه م ـــد ب ـــائل بای ـــن مس ـــع ای ـــز در توزی ـــداری نی ـــه مق ک
ـــته رخ  ـــم گذش ـــال و نی ـــه در یکس ـــی ک ـــم. اتفاق ـــتر بپردازی بیش
ـــران  ـــادر 4٠ ســـاله جمهـــوری اســـالمی ای ـــات ن داده یکـــی از اتفاق
ـــی در اقتصـــاد  ـــن چنیـــن عملکـــرد باثبات ـــه حـــال ای ـــا ب اســـت و ت
نداشـــته ایـــم و تاکنـــون فشـــاری را هـــم ایـــن گونـــه تحمـــل 
نکـــرده ایـــم. پـــس یکـــی از موفقیـــت هـــای دولـــت و بانـــک 

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ـــخت ش ـــیار س ـــن دوره بس ـــزی در ای مرک

عملیات بازار باز از شنبه رسما کلید خورد
وی اظهــار داشــت: در آســتانه شــصتمین ســال تاســیس بانک 
ــاز را از شــنبه آغــاز خواهیــم کــرد و  ــازار ب ــات ب مرکــزی، عملی
ایــن عملیــات را رونمایــی کردیــم و البتــه بایــد گفت کــه این کار 
بــه مــا کمک خواهــد کرد تــا سیاســتگذار و نظــام سیاســتگذاری 
پولــی کشــور را دچــار تغییــر و تحــول عمــده نماییــم و نگرانــی 
ــه برداشــت و برداشــت  ــورد اضاف ــه حــال در م ــا ب ــه ت ــی ک های

هــای بیــن بانکــی و بــازار بیــن بانکــی داشــتیم.
ــد  ــه ســمتی خواه ــاز ب ــازار ب ــات ب ــا عملی ــت: ب ــی گف همت
رفــت کــه آنچــه کــه در دنیــا در بانکهــای مرکــزی مــدرن دنیــا 
بــرای اعمــال سیاســت هــای پولــی عمــل مــی شــود، اجرایــی 

گــردد.

رحمانی فضلی در نامه ای به کدخدایی:

شورای نگهبان امکان حضور و مشارکت بیشتر 
انتخاباتی را فراهم کند

وزیر آموزش  و پرورش: 

مشکالت دهه های گذشته آموزش و پرورش 
همچنان روی میز است 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛

عملیات بازار باز از شنبه رسما کلید خورد

 رســیده و در شــرایط موجــود  امــکان تحقــق ایــن هــدف 
تــا پایــان برنامــه وجــود دارد.

ــه  ــوط ب ــای مرب ــات هزینه ه ــا اخــذ مالی ــه ب ــد اســت ک ــت بیمــه معتق صنع
ــه و  ــد بیم ــه خری ــل ب ــرایط تمای ــن ش ــد و در ای ــدا می کن ــش پی ــه افزای بیم
پوشــش بیمــه ای کاهــش پیــدا خواهــد کــرد کــه خــود عاملــی بــرای ممانعــت 
از افزایــش ضریــب نفــوذ بیمه هــا اســت ایــن در حالــی اســت کــه بیمــه عمــر و 
زندگــی بســیار مــورد توجــه صنعــت بیمــه قــرار داشــته و از آن بــه عنــوان یکــی 
ــورت  ــه در ص ــد ک ــاد می کن ــا ی ــوذ بیمه ه ــب نف ــش ضری ــای افزای از گزینه ه

ــا مشــکالتی مواجــه خواهــد شــد. اخــذ مالیــات ب
از ســوی دیگــر موضــوع ماهیــت بیمه هــا و نــگاه دنیــا بــه ایــن موضــوع قــرار 
دارد بــه طــوری کــه تاکیــد دارنــد بایــد معافیــت بیمه هــای درمــان تکمیلــی و 
بیمه هــای زندگــی از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه دلیــل ماهیــت ایــن 

ــه داشــته باشــد. ــق گذشــته ادام ــا مطاب بیمه نامه ه
همچنیــن مدیــران بیمــه اعــالم کردنــد کــه بیمه نامه هــای شــخص ثالــث وســایل 
نقلیــه بــه دلیــل نرخ گــذاری تعرفــه ای توســط دولــت و دریافــت بیــش از 2٠ درصد حق 
بیمــه بــه عنــوان عــوارض جهــت پرداخت بــه وزارت بهداشــت، پلیــس راهــور و صندوق 
تامیــن خســارت های بدنــی و نیز اجبــاری بــودن خریــد آن، از پرداخت مالیات بــر ارزش 

افــزوده معــاف باشــد تــا از تحمیــل هزینــه آن بــه مــردم جلوگیری شــود.
ــا  ــش هزینه ه ــات و افزای ــذ مالی ــه اخ ــد ک ــه معتقدن ــل بیم ــران عام  مدی
ــی  ــن در حال ــوار می شــود. ای موجــب کاهــش بیشــتر ســهم بیمــه از ســبد خان
اســت کــه اعمــال مالیــات بــر بیمــه بــه عنــوان یکــی از مصــارف ضــروری مــردم، 
ــه صــورت مســتقیم و هــم از طریــق افزایــش هزینه هــای ســرمایه گذاری  هــم ب
ــوار و  ــای خان ــبد هزینه ه ــه از س ــهم بیم ــتر س ــش بیش ــب کاه ــد، موج و تولی
نیــاز بــه جبــران خســارت وارده بــه جامعــه توســط دولــت خواهــد شــد. در واقــع 
ــه تبــع آن  ــاال رفتــن هزینــه در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و تولیــدی و ب ب
ــد از  ــق تولی ــرمایه گذاری و رون ــری از س ــازار و جلوگی ــا در ب ــش قیمت ه افزای

ــه شــمار مــی رود. جملــه پیامدهــای اخــذ نادرســت عــوارض و مالیــات ب

ــت  ــه ماهی ــاره دارد ک ــورد اش ــه را م ــن نکت ــه ای ــت بیم ــر صنع ــوی دیگ در س
ــی  ــن معن ــه ای ــر مصــرف اســت. ب ــات ب ــزوده، مالی ــر ارزش اف ــات ب ــودی مالی وج
ــا  ــزم اســت در مقایســه ب ــد، مل ــی بیشــتر مصــرف می کن ــه کاالی ــه هرکــس ک ک
دیگــر افــراد مالیــات بیشــتری پرداخــت کنــد. در واقــع، ایــن نــوع مالیــات نوعــی 
اقــدام تنبیهــی بــرای مصــرف بیشــتر اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــدف از وضــع ایــن 
مالیــات، ســاماندهی و کاهــش مصــرف کاال و خدمــات اســت؛ بنابرایــن اعمــال آن 
ــد  ــت، نمی توان ــر اس ــورد نظ ــوب و م ــتفاده مطل ــش اس ــه »افزای ــی ک در حوزه های
بــا اهــداف مــورد نظــر سیاســت گذار مطابقــت داشــته باشــد. مطالعــات نیــز نشــان 
می دهــد در اکثــر کشــورها صنعــت بیمــه، مشــابه ســایر نهادهــای مالــی )بــازار پــول 

و ســرمایه( بطــور کامــل از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف اســت.
ــت  ــذف معافی ــه ح ــه  نســبت ب ــاالن بیم ــای فع ــت ه ــود مخالف ــا وج ــا ب ام
ــالم  ــن رابطــه را اع ــوز موضــع مشــخص خــود در ای ــا هن ــه، دولتی ه ــای بیم ه
ــی  ــه وقت ــت اســت، ک ــه دریاف ــرا ب ــا ظاه ــل آنه ــی تمای ــد ول ــرده ان رســمی نک
ــا  ــود ظاهــرا ب ــران بیمــه رفتــه ب ــه جمــع مدی رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی ب
ــا نداشــت و در  ــداوم معافیت ه ــر ت ــدی ب ــه تایی وجــود شــنیدن مســائل مربوط

اظهاراتــش ایــن گونــه گفــت بیمــه عمــر و زندگــی فعــال معــاف هســتند امــا از 
ــرد. ــور را اداره ک ــی کش ــود مالیات ــت موج ــا وضعی ــوان ب ــر نمی ت ــوی دیگ س

از ســوی دیگــر اخیــرا معمــار نــژاد- معــاون بانــک و بیمــه وزارت امــور اقتصــاد 
و دارایــی- در جمــع صنعــت بیمــه ایــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داده کــه 
ــر و  ــای عم ــروش بیمه ه ــده را ف ــه در آین ــرکت های بیم ــرمایه ش ــش س افزای

زندگــی تامیــن خواهــد کــرد.
ــر  ــای عم ــعه بیمه ه ــت توس ــان از اهمی ــود نش ــر خ ــاون وزی ــه مع ــن گفت ای
ــا اخــذ  ــد ب و زندگــی دارد در حالــی کــه از ســوی دیگــر بیمــه گــذاران معتقدن
ــرمایه  ــش س ــت افزای ــته و در نهای ــش داش ــا کاه ــن بیمه ه ــوذ ای ــات نف مالی

ــت. ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــه را ب ــرکت های بیم ش
بـا ایـن وجـود رئیـس کل بیمـه مرکـزی کـه خـود همـواره بـر اهمیـت تداوم 
معافیت هـای مالیاتـی صنعـت بیمـه تاکیـد داشـته احتمـال معافیت بیمـه عمر و 
درمـان از مالیـات را چنـدی پیـش مطـرح کـرد ، امـا هنـوز مجلس در ایـن رابطه 
تصمیمـی نگرفتـه کـه  مشـخص شـود وضعیـت بیمه ها در حـوزه مالیـات به کجا 

رسـید. خواهد 
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