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مقابله با تحریم ها با تکیه 
بر توان داخلی 

وزیر آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش با مسائل 
واقعی جامعه پیوند برقرار کند

رحمانی:

 توسعه صادرات در شرایط 
کنونی راه نجات کشور است

توسعه شتاب دهنده ها به صورت ویژه در دستورکار است
برنامه های خاصی برای مقابله با تحریم ها داریم

سند تحول بنیادین باید اجرایی شود

 اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است

بخش مهمی از قانون شوراهای آموزش و پرورش معطل مانده است

مشکلی در تامین گندم نداریم

تحول در جامعه با یادگیری محقق می شود

در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند
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مهمترین مهمترین 
الیحه اقتصادی دولت الیحه اقتصادی دولت 
در وزارت اقتصاد در وزارت اقتصاد قفلقفل شد  شد 

شورای نگهبان پرونده نمایندگان رد صالحیت 
شده را به قوه  قضائیه ارسال کند 

توسعه شیوه های سالم زندگی به 
کمک مشاوران روان شناسی

زمان ثبت نام جاماندگان بسته 
معیشتی دولت تمدید نمی شود 

در حول محور وحدت، اختالف 
سلیقه اهمیت چندانی ندارد
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ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
مجلــس  نماینــده   ۹۰ ردصالحیــت  بــه  اشــاره 
از ســوی شــورای نگهبــان بــرای انتخابــات دوم 
ــی  ــرم نمایندگان ــه ج ــه ب ــت: قوه قضائی ــفند، گف اس
کــه بــرای دلیــل فســاد مالــی ردصالحیــت شــده اند 

ــد.  ــورد کن ــت برخ ــا جدی ب
حســینی  سیدحســن  تســنیم،  گــزارش  بــه 
 شــاهرودی ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس 
ــورای  ــالم ش ــه اع ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
نگهبــان مبنــی بــر ردصالحیــت ۹۰ نماینــده فعلــی 
مجلــس از ســوی ایــن شــورا بــرای انتخابــات آتــی، 
ــن  ــد پرونده هــای ای ــه بای گفــت: معتقــدم قوه قضائی
ــی  ــه دلیــل مســائل مال تعــداد نماینــدگان را کــه ب
ردصالحیــت شــده اند، بــا حساســیت بیشــتری 

ــد. بررســی کن
وی، همچنیــن از شــورای نگهبــان نیــز خواســت 
کــه پرونــده و اســامی دقیــق ایــن نماینــدگان را کــه 
ــده اند،  ــت ش ــی ردصالحی ــائل مال ــل مس ــه دلی ب
داشــت:  اظهــار  کنــد،  اعــالم  قوه قضائیــه  بــه 
البتــه قوه قضائیــه بــه عنــوان یکــی از مراجــع 
رســیدگی کننده، گزارش هایــی را بــرای بررســی 
صالحیــت داوطلبــان نمایندگــی مجلــس در اختیــار 
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــرار داده، ام ــان ق ــورای نگهب ش
ــبت  ــتری نس ــت بیش ــا جدی ــد ب ــه بای ــدم ک معتق

بــه ایــن پرونده  هــا از ســوی قوه قضائیــه اقــدام 
ــا  ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــخنگوی کمیس شود.س
ــی در کشــور اجــرا  ــر شــفافیت مال ــه اگ ــان اینک بی
شــود کــه هــم قانــون و هــم ســامانه هایش در 
حــوزه پولــی، مالــی و ارزی وجــود دارد، شــاهد 
ــوص  ــی، به خص ــاد مال ــای فس ــداد پرونده ه ــن تع ای
در بیــن نماینــدگان مجلــس نخواهیــم بــود، افــزود: 
ــی و  ــفافی مال ــون ش ــه قان ــاهدیم ک ــفانه ش متأس
ــود،  ــرا نمی ش ــئوالن اج ــوال مس ــه ام ــیدگی ب رس
اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد و از جملــه قوانیــن، قانــون 
ــس،  ــدگان مجل ــئوالن و نماین ــوال مس ــفافیت ام ش

اجــرا شــود ایــن اتفاقــات نخواهــد افتــاد و یــا نــادر 
ــت ۹۰ نماینــده  ــاهد ردصالحی ــود و ش ــد ب خواه

ــود. ــم ب ــی نخواهی ــائل مال ــرای مس ب
قوانیــن  اگــر  داد:  ادامــه  حسینی شــاهرودی 
در حــوزه رســیدگی بــه امــوال و دارایی هــا بــه 
ــارت  ــت و جس ــی جرئ ــود، کس ــرا ش ــتی اج درس
ــرام  ــال ح ــب م ــال و کس ــه بیت الم ــت اندازی ب دس
را نخواهــد داشــت؛ تــا زمانــی کــه نظام ســازی بــرای 
ــده ای  ــچ فای ــا مفاســد ایجــاد نشــود، هی برخــورد ب
نــدارد کــه مــا بــا ایــن شــیوه ها خواســته باشــیم بــه 

ــیم. ــط باش ــازی محی ــال سالم س دنب

وی تصریــح کــرد: بســیاری از افــراد و مدیــران و 
حتــی نماینــدگان مجلــس ســالم هســتند و برخــی 
نیــز در مســندهای مختلــف در دولــت و قوه قضائیــه 
ــد،  ــدا می کنن ــور پی ــس حض ــی در مجل ــا حت و ی
ــز  ــا نی ــت، آنه ــوده اس ــا آل ــا فض ــون بعض ــا چ ام
ــات  ــزار و امکان ــد اب ــن بای ــوند، بنابرای ــوده می ش آل
ــوص  ــان ها، به خص ــرای انس ــه ب ــرای اینک الزم را ب
ــرار  ــالم ق ــای ناس ــه در فض ــتی ک ــران پاک دس مدی
ــتر و  ــد بس ــد، بای ــاد کن ــت ایج می گیرند،محدودی
فضــای ناســالم را از بیــن ببریــم، در غیــر اینصــورت 
هــر مدیــر و یــا نماینــده پاک دســتی در ایــن 

ــد. ــد دی ــه آســیب خواه ــود جامع ــرایط موج ش
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
ــرای  ــات الزم ب ــد اقدام ــه بای ــه قوه قضائی ــان اینک بی
ــا نماینــدگان را در اثبــات حقانیــت نظــر  برخــورد ب
ــا در اثبــات نظــر کســانی کــه  شــورای نگهبــان و ی
معتــرض بــه ایــن امــر هســتند، انجــام دهــد، افــزود: 
قوه قضائیــه بایــد در جایــی کــه ممکــن اســت 
ــی  ــاید از او آبروی ــه ش ــد ک ــاس می کن ــردی احس ف
هتــک شــده، اقدامــات اثباتــی را انجــام دهــد،  ایــن 

ــت. ــه اس ــه قوه قضائی وظیف
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــاهرودی در پای حسینی ش
ــا  ــد ادع ــد، می توان ــه کن ــی مراجع ــر کس ــا ه قطع
کنــد کــه ســالم و پــاک بــوده و یــا اینکــه شــورای 
نگهبــان تخلفاتــی کــه بعضــی از افــراد ممکــن اســت 
ــد و  ــاع ده ــه ارج ــه قوه قضائی ــند را ب ــته باش داش
ایــن قــوه بــا آنهــا برخــورد کنــد، امــا قوه قضائیــه در 
انتهــای ایــن فرآینــد قــرار گرفتــه، مــا بایــد ابتــدای 
فرآینــد را کــه ایجــاد بســتر ســالم، امــن، شــفاف و 
سیســتمی هســت را ایجــاد کنیــم کــه افــراد دچــار 

لغــزش و آســیبی نشــوند. 

شورای نگهبان پرونده نمایندگان 
ردصالحیت شده را به قوه قضائیه ارسال کند 

ــکا  ــور آمری ــتیضاح رئیس جمه ــد اس ــه رون اگرچ
از روز پنجشــنبه کلیــد خــورد، امــا بــه طــور رســمی 

سه شــنبه آینــده آغــاز خواهــد شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه 
و  بیســت  فرانــس  تلویزیونــی  شــبکه  از  نقــل 
ــپ،  ــد ترام ــتیضاح دونال ــد اس ــه رون ــار، اگرچ چه
ــه طــور واقعــی  ــا ب ــد خــورد، ام روز پنجشــنبه کلی
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــده آغ ــنبه آین ــه ش ــمی س و رس
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــد رئی ــزارش می افزای ــن گ ای
بــرای مقابلــه )بــا اســتیضاح( از یــک مزیــت عمــده 
برخــوردار اســت چــرا کــه ســنا دارای اکثریــت 

ــت. ــواه اس ــوری خ جمه
گزارشــگر ایــن شــبکه تلویزیونــی گــزارش داد در 
برابــر »جــان رابرتــس« رئیــس دیــوان عالــی آمریکا، 
کــه بــه عنــوان قاضــی ارشــد محاکمــه تعییــن شــده 
اســت، ســناتور ها بــرای ادای ســوگند جمعــی آمــاده 
می شــوند. در ایــن مراســم ســوگند، قاضــی رابرتــس 
ــد  ــاد می کنی ــوگند ی ــا س ــید: »آی ــناتور ها پرس از س
تــا براســاس قانــون اساســی و قوانیــن بــا جدیــت در 
ــرای اســتیضاح  ــه ب ــه محاکم ــوط ب ــور مرب ــه ام هم
ــری  ــکا، مج ــور آمری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام دونال

بی طــرف قانــون باشــید، پــس خــدا یاری تــان 
ــه  ــق ب ــکوت مطل ــناتور ها در س ــپس س ــد.« س کن
صــورت مکتــوب، یکــی پــس از دیگــری متعهــد )بــه 

ــدند. ــت( ش ــه عدال ــرای بی طرفان اج
ــه روز سه شــنبه موکــول شــد و  جلســه دادگاه ب
تــا آن زمــان بحــث و گفتگــو در کنگــره ادامــه دارد. 
ــرات  ــت دموک ــر اقلی ــومر« رهب ــاک ش ــناتور »چ س
ــخ  ســنا گفــت: »ســنگینی چنیــن برهــه ای در تاری

ــا را  ــز، م ــوگند نی ــان ادای س ــی در زم ــور، حت کش
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و تصــور می کنــم 
ــته  ــی داش ــن احساس ــن چنی ــکاران م ــی هم تمام
ترامــپ،  دونالــد  نیســت  اگرچــه الزم  باشــند.« 
شــخصا در جلســه حضــور یابــد، ولــی رئیــس 
جمهــور آمریــکا بــا دو اتهــام اساســی روبــه رو اســت: 
ــع  ــدرت« و دیگــری »ایجــاد مان »سوءاســتفاده از ق
در مســیر کنگــره و کارشــکنی در اجــرای عدالــت«.

رئیــس جمهــور آمریــکا متهــم اســت کــه در 
ــا »ولودیمیــر  تابســتان گذشــته در تماســی تلفنــی ب
ــت  ــن، وی را تح ــور اوکرای ــس جمه ــکی« ریی زلنس
ــا در مــورد فعالیت هــای اقتصــادی  فشــار قــرار داده ت
پســر »جــو بایــدن« در آن کشــور تحقیــق کنــد. »جــو 
ــات ریاســت  ــدن« رقیــب بالقــوه ترامــپ در انتخاب بای
جمهــوری نوامبــر ســال ۲۰۲۰ آمریــکا اســت. ترامــپ 
در همیــن راســتا، ارســال کمک هــای مصــوب کنگــره 
ــر  ــاره »هانت ــق درب ــام تحقی ــه انج ــن را ب ــه اوکرای ب
بایــدن« فرزنــد جــو بایــدن مشــروط کــرده بــود. وی 
همچنیــن در مســیر ادای شــهادت مشــاوران خــود و 
ارائــه مــدارک مانــع ایجــاد کــرده اســت. ولــی دونالــد 
ترامــپ اصــرار می کنــد کــه وی قربانــی بــوده و هیــچ 
ــد کــرد کــه  جرمــی مرتکــب نشــده اســت. وی تاکی
ــرای  ــالش ب ــی در ت ــل محکم ــچ دلی ــر هی ــه خاط ب
برکنــاری مــن هســتند کــه اقدامــی شــرم آور اســت و 

ــد. ــه یاب ــر چــه ســریعتر خاتم می بایســت ه
حســاب  در  پیامــی  انتشــار  ضمــن  ترامــپ 
اســتیضاح  »فرآینــد  نوشــت:  خــود،  توئیتــری 
بیشــتر شــبیه شــوخی اســت.« در صــورت رای 
ــتیضاح،  ــرح اس ــه ط ــناتور ها ب ــوم س ــق دو س مواف
ــود.  ــار می ش ــود برکن ــمت خ ــپ از س ــد ترام دونال
ــت  ــه اکثری ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــر بعی ــن ام ــنا ای ــس س ــان در مجل جمهوریخواه

بــه نظــر می رســد.

رئیس جمهور آمریکا به روز سرنوشت ساز خود نزدیک می شود؛

روند استیضاح ترامپ رسما از سه شنبه کلید می خورد

رئیــس کمیتــه بیــن الملــل کمیســیون حقوقــی 
ــن  ــان ای ــا بی ــی مجلــس شــورای اســالمی ب و قضای
کــه مکانیــزم ماشــه در برجــام بــرای عضــوی فعــال 
نقــض می کنــد،  را  تعهــد خــود  می شــود کــه 
ــکا آشــکارا تعهــدات  ــی کــه آمری ــد کــرد: زمان تاکی
خــود را در برجــام نقــض کــرد مکانیــزم ماشــه کجــا 

بــود؟ 
بـــه گـــزارش ایســـنا، جلیـــل رحیمـــی جهـــان 
ــا در  ــدام اروپایی هـ ــه اقـ ــاره بـ ــا اشـ ــادی، بـ آبـ
ــا  ــاط بـ ــه در ارتبـ ــزم ماشـ ــردن مکانیـ ــال کـ فعـ
برجـــام گفـــت: اروپایی هـــا از ابتـــدا هـــم نقشـــی 
ــن  ــال رفتـ ــه حـ ــتند کـ ــام نداشـ در حفـــظ برجـ
ـــد  ـــه بخواه ـــزم ماش ـــردن مکانی ـــال ک ـــا فع ـــا و ی آنه
موضوعـــی را حـــل کنـــد. مکانیـــزم ماشـــه بـــرای 
زمانـــی اســـت کـــه یـــک عضـــو برجـــام تعهـــد 
ـــان  ـــی جه ـــکار عموم ـــا اف ـــد. ام ـــض کن ـــود را نق خ
ـــوال  ـــی س ـــک ایران ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــن م و همچنی
می کنیـــم زمانـــی کـــه آمریـــکا آشـــکارا تعهـــدات 
ـــود؟  ـــا ب ـــه کج ـــزم ماش ـــرد مکانی ـــض ک ـــود را نق خ
در آن زمـــان چـــرا ایـــن مکانیـــزم علیـــه آمریـــکا 

فعـــال نشـــد؟

ایــران  از  نمی تواننــد  اروپایی هــا  افــزود:  وی 
ــه  ــند ک ــته باش ــع داش ــراردادی را توق ــه ق ــل ب عم
تنهــا طــرف متعهــد بــه قــرارداد صرفــا ایــران باشــد 
و هیــچ حقــی هــم در آن قــرارداد نداشــته باشــد. بــه 
عقیــده مــن مســیری کــه ایــران طــی کــرد مســیری 
ــار  ــه دلیــل رفت ــن مســیر ب ــود. ای کامــال منطقــی ب
آمریکایــی هــا بــود اگــر هــم قــرار اســت برجــام احیا 
ــب طرحــی  ــکا را در قال ــد آمری شــود اروپایی هــا بای

ــوب  ــچ چارچ ــه هی ــرا ک ــد. چ ــام بازگردانن ــه برج ب
جدیــدی بــه جــای برجــام نــه قابــل اعتمــاد اســت 
و نــه جمهــوری اســالمی ایــران بــه آن تــن خواهــد 

داد.
رئیــس کمیتــه بیــن الملــل کمیســیون حقوقــی 
ــرد:  ــار ک ــالمی اظه ــورای اس ــس ش ــی مجل و قضای
تــا زمانــی کــه حملــه نظامــی آمریــکا علیــه ایــران 
ــرم  ــک اه ــام و ی ــیر در نی ــک شمش ــوان ی ــه عن ب

ــه  ــاج دهــی ب ــه ب ــران حاضــر ب اســتفاده می شــد ای
ــیده  ــیر کش ــن شمش ــه ای ــون ک ــد. اکن ــکا نش آمری
ــه  ــبت ب ــران را نس ــخت ای ــی س ــخ خیل ــد و پاس ش
ــم  ــران ه ــی ای ــدرت بازدارندگ ــم ق ــاهد بودی آن ش
ــخص  ــا مش ــی ه ــم آمریکای ــان و ه ــرای اروپایی ب
ــا  ــن شــرایط کــه آمریکایی ه ــه ای ــا توجــه ب شــد. ب
ناقــض ایــن پیمــان هســتند اقــدام اروپاییــان هیــچ 
فایــده ای نــدارد و هیــج ثمــره ای هــم بــرای آینــده 

ــت. ــد داش ــام نخواه برج
رحیمــی جهــان آبــادی اضافــه کــرد: تنهــا 
راه حلــی کــه می توانــد امنیــت را بــه منطقــه 
ــکا  ــدن آمری ــرای بازگردان ــا ب ــالش اروپ ــد ت بازگردان

ــت. ــام اس ــه برج ب
وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه بــه 
ــه چــه میــزان در پیمان هــا  ــه برجــام ب دلیــل تجرب
ــده ی  ــا در آین ــران و اروپ ــی ای ــرات احتمال و مذاک
دور بایــد تمــام شــرایط فنــی و احتمــاالت را مــورد 
توجــه قــرار دهیــم، گفــت: انعقــاد قــرارداد و مذاکــره 
بــا کشــوری کــه نــه بــه عهــد و پیمــان وفــادار اســت 
ــده ای  ــش را دارد فای ــرای تعهدات ــی اج ــه توانای و  ن

نخواهــد داشــت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
کاندیداهــا صادقانــه بــا مــردم گفت وگــو کننــد، گفــت: نبایــد مشــکالت 
را بزرگنمایــی کنیــم و هــر آنچــه کــه در ۴۰ ســال گذشــته انجــام شــده 

را نبایــد نفــی کننــد. 
ــوص  ــزی در خص ــن ری ــن کوهک ــت، محس ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــر  ــت: ب ــار داش ــات، اظه ــردم در انتخاب ــارکت م ــش مش ــات افزای الزام
خــالف دشــمن کــه ســعی می کنــد ایــرادات و اشــکاالت را بزرگنمایــی 
کنــد، بایــد محاســن و کارهایــی کــه انجــام شــده ماننــد امیــد دادن بــه 

ــرار دهیــم. مــردم را در دســتور کار ق

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــو فراکس عض
بیـــان کـــرد: البتـــه امیـــد دادن بـــه مـــردم بـــه معنـــای نادیـــده 
ـــکلی  ـــر مش ـــد ه ـــه بای ـــت بلک ـــا نیس ـــردن ضعف ه ـــا انکارک ـــن ی گرفت
را در حـــد خـــودش و بـــه دور از بزرگنمایـــی بـــه مـــردم بگوییـــم و 
ـــوند. ـــاع ش ـــردم اقن ـــا م ـــم ت ـــر کنی ـــز ذک ـــکل را نی ـــروز مش ـــل ب دالی

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فرهنـــگ عمومـــی بایـــد در خصـــوص 
مطالـــب منتشـــر شـــده در فضـــای مجـــازی ارتقـــا یابـــد، افـــزود: 
بـــه مـــردم بگوییـــم هـــر مطلبـــی کـــه در فضـــای مجـــازی پخـــش 
ـــد  ـــال دادی ـــم احتم ـــد ه ـــر 1۰ درص ـــا اگ ـــت ام ـــود، دروغ نیس می ش
کـــه مطالـــب مطـــرح شـــده در فضـــای مجـــازی را دشـــمن پخـــش 
ــن  ــراد مطمئـ ــب، از افـ ــر آن مطلـ ــش از بازنشـ ــد، پیـ ــرده باشـ کـ
ـــازی  ـــن س ـــردم را ایم ـــد م ـــورت بای ـــن ص ـــه ای ـــد. ب ـــورت بگیری مش

کنیـــم.
ـــای  ـــه در فض ـــود ک ـــده می ش ـــا دی ـــه داد: بعض ـــزی ادام کوهکن ری
ـــال  ـــدن ط ـــه مع ـــر اینک ـــی ب ـــود مبن ـــر می ش ـــی منتش ـــازی مطالب مج
ـــده آن  ـــزان طـــالی اســـتحصال ش ـــر می ـــه اگ ـــود دارد، ک در کشـــور وج

ـــدار بســـیار  ـــی مق ـــه ایران ـــم، ب ـــران تقســـیم کنی ـــردم ای ـــن تمـــام م را بی
زیـــادی می  رســـد و ســـپس مســـئوالن مربوطـــه گـــزارش می دهنـــد 

ـــت. ـــخص اس ـــای آن مش ـــه آماره ـــت و هم ـــه نیس ـــن گون ـــه ای ک
ـــان  ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــردم لنج ـــده م نماین
ــه  ــازی بـ ــای مجـ ــده در فضـ ــر شـ ــب منتشـ ــر مطالـ ــه بازنشـ اینکـ
ـــال  ـــع انفع ـــئوالن در موض ـــا مس ـــود ت ـــبب می ش ـــح، س ـــیوه ناصحی ش
ـــه  ـــت: البت ـــد، گف ـــود بپردازن ـــای خ ـــه کاره ـــد ب ـــد و نتوانن ـــرار گیرن ق
ـــل  ـــد قاب ـــه درص ـــرده ک ـــی ک ـــا لجن پراکن ـــن فض ـــدر در ای ـــمن آنق دش
ـــت  ـــد، صح ـــر کنن ـــب را بازنش ـــه مطال ـــش از آنک ـــردم پی ـــی از م توجه

آن را می ســـنجند.
ــان  ــا بی ــس ب ــات مجل ــای انتخاب ــه کاندیداه ــاب ب ــن خط کوهک
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــردم نیس ــا م ــت ب ــر از صداق ــز بهت ــچ چی ــه هی اینک
داوطلبــان بــرای اینکــه رای کســب کننــد نبایــد هــر آنچــه کــه در ۴۰ 
ســال گذشــته انجــام شــده را نفــی کنــد، زیــرا شــنونده عاقــل اســت 
ــه نیســت و بهتــر اســت داوطلبــان نیــز شــرایط  و می دانــد کــه اینگون

ــد. ــد کنن را درســت نق

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی:

در زمان خروج آمریکا از برجام مکانیزم ماشه کجا بود؟

کاندیداها صادقانه با مردم گفت وگو کنند

خرید خودروی شب عید، قیمت را 
افزایش داد 

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــی  ــه مــاه هــای پایان ــا نزدیــک شــدن ب ــد ب می گوی
ــه و  ــش یافت ــودرو افزای ــای خ ــم تقاض ــال، حج س
ــن  ــود بنابرای ــازار وارد می ش ــه ب ــدی ب ــوک جدی ش

ــد.  ــش می یاب ــا افزای ــت ه قیم
بــه گــزارش خانــه ملــت، حمیــد گرمابــی عضــو 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
ــت:  ــازار، گف ــودرو در ب ــی خ ــاره گران ــالمی درب اس
از آنجایــی کــه در حــال حاضــر تولیــد روزانــه 
خودروســازان از ۴ هــزار دســتگاه عبــور کــرده ، 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــد را دلیل ــوان کاهــش تولی نمی ت
ــب  ــی موج ــورم کنون ــع ت ــت در واق ــا دانس قیمت ه
شــده مــوج جدیــدی از نقدینگــی بــه ســمت بــازار 

چارچرخ هــا روانــه شــود.
ـــس  ـــروزه در مجل ـــابور و فی ـــردم نیش ـــده م نماین
ــال  ــه در حـ ــان اینکـ ــا بیـ ــالمی بـ ــورای اسـ شـ
ــرمایه ای تبدیـــل  ــه کاالی سـ ــر خـــودرو بـ حاضـ
شـــده اســـت و مـــردم بـــرای حفـــظ ارزش پـــول 
خـــود بـــه دنبـــال خریـــد چارچرخ هـــا هســـتند، 
ـــی  ـــه پیش ـــا از عرض ـــه تقاض ـــی ک ـــزود: در صورت اف
ــرده و  ــدا کـ ــرد، قیمـــت رونـــد صعـــودی پیـ گیـ

گرانـــی ایجـــاد مـــی شـــود.  

خرید خودرو به راهکاری برای حفظ ارزش 
پول مردم تبدیل شده است

وی اظهــار کــرد: اگرچــه در حــال حاضــر برخــی 
اعــالم  را ۴۰ درصــد  تــورم کنونــی  ســازمان ها 
ــان دارد بیــش  می کننــد امــا آنچــه در جامعــه جری
ــرای ارزش  ــردم ب ــن م ــت بنابرای ــدد اس ــن ع از ای
پــول خــود بــه دنبــال ســرمایه گــذاری و خریــد کاال 
ــا  ــن راهکاره ــی از ای ــا یک ــم آنه ــه زع ــتند و ب هس

ــد خــودرو اســت. خری
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم بـــه یکـــی 
ـــودرو  ـــازار خ ـــا در ب ـــش تقاض ـــل افزای ـــر از دالی دیگ
ـــه  ـــدن ب ـــک ش ـــا نزدی ـــه داد: ب ـــرد و ادام ـــاره ک اش
ـــش  ـــا افزای ـــم تقاض ـــال، حج ـــی س ـــای پایان ـــاه ه م
ـــازار وارد مـــی شـــود  ـــه ب ـــدی ب یافتـــه و شـــوک جدی
ـــد و  ـــال خری ـــه دنب ـــراد ب ـــن شـــرایط برخـــی اف در ای
ـــتر  ـــای بیش ـــا قیمت ه ـــا ب ـــتند ت ـــودرو هس ـــو خ دپ

ـــد. ـــه کنن ـــول را عرض ـــن محص ای

یک عضو کمیسیون امنیت ملی:
نشست فوق العاده وزرای برجام

 برای بررسی رویکرد جدید اروپا در 
برجام تشکیل شود 

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
ــاده  ــر ضــرورت تشــکیل نشســت فوق الع اســالمی ب
ــرای بررســی رویکــرد جدیــد  وزرای عضــو برجــام ب

ــرد.  ــد ک ــام تاکی ــا در برج اروپ
ــار  ــی، اظه ــا رحیم ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
کــرد: گام هــای پنــج گانــه ایــران فرصــت مناســبی 
بــرای ســرعت بخشــی بــه اجــرای تعهــدات در 
اختیــار کشــورهای اروپایــی گذاشــت ولــی کمتریــن 
و  نشــد  ایــن فرصــت مشــاهده  از  بهره بــرداری 
علی رغــم انتظــار مــا بــرای فعــال شــدن اینســتکس 
و اقــدام محســوس اروپــا جهــت عمــل بــه تعهداتش، 

ــد. ــرار گرفتن ــری ق ــکاف تصمیم گی ــا در ش آنه
اقتصــادی  منافــع  از  ایــران  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــام ت ــیر از برج ــی مس ــد ول ــد نش ــام بهره من برج
اینســتکس و خــروج آمریــکا عــالوه بــر بــی اعتبــاری 
ــی در  ــرکای اروپای ــار ش ــت اعتب ــکا موجــب اف آمری

ــد. ــام ش برج
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خواســتار  اســالمی  شــورای  مجلــس  خارجــی 
ــام  ــو برج ــاده وزرای عض ــت فوق الع ــزاری نشس برگ
ــن  ــزاری ای ــد برگ ــف بای ــای ظری ــت: آق ــد و گف ش
ــد  ــرد جدی ــا رویک ــد ت ــت کن ــت را درخواس نشس
ــرد  ــاذ رویک ــرد. اتخ ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــا م اروپ
ــه  ــی ب ــکا در برجــام توســط کشــورهای اروپای آمری
دو قطبــی شــدن شــرقی - غربــی در برجــام و 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی آن منج فروپاش
ــمی  ــات رس ــه »مقام ــان این ک ــا بی ــی ب رحیم
ــد مکانیســم  ــرده بودن ــالم ک ــم اع ــن ه ــش از ای پی
ماشــه دو طرفــه اســت«، اظهــار کــرد: البتــه هنــوز 
مکانیســم ماشــه بــه کار گرفتــه نشــده بلکــه اقــدام 
ــه مکانیســم حــل اختــالف  آنهــا درخواســت ورود ب
اســت کــه لزومــا بــه معنــای فعــال کــردن مکانیســم 
ــه  ــود دو طرف ــال ش ــر فع ــی اگ ــت، ول ــه نیس ماش
اســت و بــا ســرعت بیشــتری ایــران را بــه وضعیــت 
قبــل از برجــام بــه لحــاظ فنــاوری هســته ای 

می بــرد.
وی در پایــان یــادآور شــد: کمیســیون حــل 
فصــل  و  حــل  همانجــا  دارد  اختیــار  اختــالف 
ــورای  ــه ش ــی ب ــیدگی تفصیل ــس از رس ــا پ ــد ی کن
ــری  ــیر زمانب ــه مس ــه البت ــد ک ــاع ده ــت ارج امنی
ــه در برجــام  ــود و براســاس تشــریفاتی ک خواهــد ب
ــور  ــل حض ــام مراح ــران در تم ــده ای ــی ش پیش بین
خواهــد داشــت و در آنجــا دفاعیــات مــا مســتوفی و 

ــود. ــد ب ــه خواه ــل توج قاب

»میدان بهارستان« روی آنتن شبکه 
دو می رود 

از  بهارســتان«  »میــدان  انتخاباتــی  برنامــه 
یکشــنبه ۲۹ دی ســاعت 1۹:3۰ از شــبکه دو ســیما 

روانــه آنتــن می شــود. 
بهارســتان«  »میــدان  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــه در آن  ــت ک ــور اس ــو مح ــه گفت و گ ــک برنام ی
کارشناســان و متخصصانــی خبــره در حوزه هــای 
مختلــف ورزش، فرهنــگ، اقتصــاد، آمــوزش، امنیت، 
سیاســت و ... نقطــه نظــرات و تجربیــات خــود 
می توانــد  مجلــس  کــه  راهکارهایــی  دربــاره  را 
از آنهــا در قانونگــذاری و نظــارت  بــا اســتفاده 
و  بحــث  بــه  باشــد؛  داشــته  ویــژه  عملکــردی 

می گذارنــد. گفت وگــو 
بــر ایــن اســاس در ایــن برنامــه افــراد بــا توجــه 
بــه تجربیاتــی کــه در نهادهــای مختلــف بــه دســت 
ــکالت و  ــدن مش ــع ش ــتای مرتف ــد در راس آورده ان
تســهیل مســیر پیــش رو بــه بحــث و گفت وگــو 

می پردازنــد. 
ــا  ــازمان ها، نهاده ــران س ــا مدی ــان غالب کارشناس
یــا بازنشســتگان و پیشکســوتان هــر حــوزه هســتند 
کــه بــا توجــه بــه مجــرب بــودن هــر یــک در حــوزه 
فعالیت شــان بــه ایــن برنامــه دعــوت شــده اند. 
مجلــس،  گذشــته  دوره  ده  تاریخچــه  بررســی 
ــون  ــهروندان پیرام ــور ش ــا حض ــی ب ــره خیابان مناظ
ــه اســت. ــن برنام ــای ای ــر بخش ه ــات از دیگ انتخاب

ــه  ــی ب ــا نگاه ــه ب ــن برنام ــمت ای ــتین قس نخس
ــاور  ــی؛ مش ــم نیل ــور میث ــا حض ــر و ب ــاله نش مس
ــل  ــالمی و مدیرعام ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س رئی
مجمــع ناشــران انقــالب اســالمی بــه مســائل درگیــر 

ــردازد. ــور می پ ــر کش ــاب و نش ــوزه کت در ح
گــروه  از  کاریســت  بهارســتان«  »میــدان 
اجتماعــی فرهنگــی بــه تهیه کنندگــی مرتضــی 
یعقوبــی و اجــرای محمــد ســلوکی کــه از شــنبه تــا 
ــود. ــن می ش ــه آنت ــاعت 1۹:3۰ روان ــنبه س چهارش

جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد؛
مردم نباید

 درگیر دعواهای سیاسی شوند 

ـــاون  رئیـــس فراکســـیون مســـتقالن از حضـــور مع
ــور  ــه منظـ ــی بـ ــور اجتماعـ ــازمان امـ رئیـــس سـ
ــیب های  ــل آسـ ــل معضـ ــی حـ ــی چگونگـ بررسـ

اجتماعـــی خبـــر داد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش  باشـ ــه گـ بـ
رئیـــس  ایمن آبـــادی،  جعفـــرزاده   غالمعلـــی 
ــی  ــور تقـ ــی از حضـ ــتقالن والیـ ــیون مسـ فراکسـ
ــور  ــازمان امـ ــاون رئیـــس سـ ــدی معـ ــتم ونـ رسـ
اجتماعـــی کشـــور در جلســـه فـــردای ایـــن 

فراکســـیون خبـــر داد.
فـــردای فراکســـیون  افـــزود: در جلســـه  او 
مســـائل  اجتماعـــی،  بحران هـــای  پیرامـــون 
خانـــواده، اعتیـــاد، کـــودکان کار ، ســـرقت ضـــرب 
و شـــتم، قتـــل و دیگـــر پدیده هـــای مخـــرب 
ــد  ــورت خواهـ ــی های صـ ــث و بررسـ ــه بحـ جامعـ
ـــورت  ـــه ص ـــای آن ب ـــر آماره ـــد تغیی ـــت و رون گرف

ــد. ــد شـ ــی خواهـ ــه بررسـ محرمانـ
ـــس  ـــرد: مجل ـــان ک ـــادی بی ـــن آب ـــرزاده ایم جعف
ــیب های  ــل آسـ ــر حـ ــدی پیگیـ ــورت جـ ــه صـ بـ
ـــه  ـــی ک ـــرایط فعل ـــود و در ش ـــد ب ـــی خواه اجتماع
ــا  ــتند مـ ــی هسـ ــث سیاسـ ــر مباحـ ــه درگیـ همـ
ـــم. ـــردم بپردازی ـــم م ـــور مه ـــه ام ـــا ب ـــم ت ســـعی داری

رئیـــس فراکســـیون مســـتقالن والیـــی گفـــت: 
ـــدرت و سیاســـت  ـــای ق ـــر دعواه ـــد درگی ـــردم نبای م
ـــی  ـــای تخصص ـــه حوزه ه ـــد ک ـــد بدانن ـــوند و بای ش

ـــتند. ـــا هس ـــکالت آنه ـــل مش ـــر ح پیگی
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مقابله با تحریم ها با تکیه بر

 توان داخلی 

ــا  ــور ب ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
تأکیــد بــر اینکــه مقابلــه بــا تحریم هــا بــا تکیــه بــر 
ــد  ــت: ۹۸ درص ــود، گف ــر می ش ــی میس ــوان داخل ت

ــود.  ــد می ش ــور تولی ــل کش ــا در داخ داروه
بــه گــزارش فــارس، ســورنا ســتاری، معــاون 
ــاح  ــن افتت ــور در آئی ــاوری رئیــس جمه علمــی و فن
ســاختمان آزمایشــگاه نــوآوری بــاز )نخســتین پــروژه 
کالنشــهر دانایــی( در فردیــس گفــت: توســعه شــتاب 
ــت  ــژه در دســتورکار معاون ــه صــورت وی ــا ب دهنده ه

ــرار دارد. ــاوری رئیــس جمهــور ق علمــی فن
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در 
ــا  ــه ای ب ــه توافقنام ــر ک ــن خب ــالم ای ــا اع ــه ب ادام
ــد  ــتارتاپ ها منعق ــوص اس ــرج در خص ــهرداری ک ش
مــی شــود، ادامــه داد: فعالیــت تیم هــای اســتارتاپی، 
موجــب وقــوع اتفاقــات مثبتــی در زمینــه پیشــرفت 

ــود. ــاوری می ش ــش و فن ــوژی و دان تکنول
وی بــا اشــاره بــه همــکاری مجموعــه مپنــا 
ــدام  ــن اق ــرد: ای ــد ک ــا تأکی ــتارتاپ ه ــوزه اس در ح
ــا  ــازار ب ــه و ب ــردم کوچ ــاط م ــراری ارتب موجــب برق
مجموعه هــای فنــاوری و علمــی می شــود کــه نتیجــه 
آن تولیــدات فناورانــه خواهــد بــود. معاونــت علمــی و 
ــی  ــای خاص ــه ه ــوری برنام ــت جمه ــاوری ریاس فن
بــرای مقابلــه بــا تحریــم هــا دارد کــه ایــن اقــدام بــا 

ــود. ــر می ش ــی میس ــوان داخل ــر ت ــه ب تکی
ــواد  ــور م ــس جمه ــاوری رئی ــاون علمــی و فن مع
دارویــی را بــه عنــوان اولیــن شــتاب دهنــده علمــی و 
فنــاوری دانســت و اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ۹۸ 
درصــد داروهــا را در داخــل کشــور تولیــد می کنیــم 
و توســعه بیشــتر در حــوزه دارویــی مــد نظــر اســت.

پاپی زاده پاسخ داد؛
افزایش حقوق کارکنان با کدام منابع 

ممکن می شود؟

ــال  ــه س ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــو کمیس عض
۹۹ رســیدگی بــه معیشــت اقشــار کــم درآمــد 
اولویــت کاری کمیســیون تلفیــق  جامعــه را در 
عنــوان کــرد و گفــت: افزایــش پلکانــی حقــوق هــا 
بــه منفــع اقشــار کــم درآمــد و دریافــت مالیــات از 
مــالکان، دو راه در نظــر گرفتــه شــده جهــت کمــک 

ــت.  ــه اس ــد جامع ــم درآم ــار ک ــه اقش ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، عبــاس پاپــی زاده 
ــار  ــت اقش ــه معیش ــیدگی ب ــه رس ــان اینک ــا بی ب
ــیون  ــت کاری کمیس ــه در اولوی ــد جامع ــم درآم ک
تلفیــق بودجــه ســال ۹۹ اســت، گفــت: از آنجــا کــه 
ــکالت  ــون مش ــی همچ ــه دالیل ــردم ب ــت م معیش
ناشــی از تحریــم، افزایــش قیمــت کاال و عــدم 
اولویــت  دیــده،  جــدی  آســیب  بــازار  تنظیــم 
کمیســیون تلفیــق رســیدگی بــه معیشــت مــردم و 

ــت. ــم اس ــن مه ــالح ای اص
نماینــده مــردم دزفــول در مجلــس شــورای 
ــردم  ــای اصــالح معیشــت م ــی از راه ه اســالمی یک
را افزایــش حقــوق کارکنــان دانســت و توضیــح 
افزایــش  بودجــه صرفــا  الیحــه  در  دولــت  داد: 
ــت  ــی نیس ــه کاف ــرده ک ــاظ ک ــدی را لح 15 درص
ــار  ــی اقش ــوق تمام ــد حق ــل نبای ــن دلی ــه همی ب
ــا  ــد بلکــه حقوق ه ــش یاب ــر یکســان افزای حقوق بگی
بایــد ماننــد ســال های گذشــته بــه صــورت پلکانــی 
بــه نفــع اقشــار کــم درامــد افزایــش پیــدا کنــد بــه 
ــترین  ــر بیش ــد پایین ت ــا درآم ــار ب ــه اقش ــوری ک ط

ــند. ــته باش ــوق را داش ــش حق افزای
پاپــی زاده بیــان کــرد: راه دیگــر بــرای کمــک بــه 
معیشــت مــردم تعریــف یــک ســری منابــع درآمــدی 
جدیــد اســت بــه عنــوان مثــال شــرکت های دولتــی 
موظــف شــده اند یــک درصــد از درآمــد خــود را در 
اختیــار دولــت قــرار دهنــد تــا بتوانــد بــرای افزایــش 

حقــوق کارکنــان اســتفاده شــود.
عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه اضافــه 
ــرای   ــده ب ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــع دیگ ــرد: منب ک
افزایــش حقــوق کارکنــان وضــع مالیــات بــرای افراد 
دارای چندیــن خانــه و ملــک اســت. درواقــع از 
طریــق ایــن منابــع بــرای اصــالح وضعیــت معیشــتی 
اقشــار کــم درآمــد در ســال آینــده قدم هــای جــدی 

برداشــته خواهــد شــد.

ــت:  ــی کار گف ــورای عال ــران درش ــده کارگ نماین
ــزار  ــون و 3۲ ه ــران 3 میلی ــدی کارگ ــل عی حداق
تومــان و حداکثــر ۴میلیــون 5۴۸ هــزار تومــان 

ــت.  اس
بــه گــزارش تســنیم، علــی خدایی،نماینــده 
میــزان  دربــاره  کار  عالــی  درشــورای  کارگــران 
عیــدی کارگــران گفــت: طبــق مــاده واحــده ای کــه 
در ســال 7۰ تصویــب شــد،حداقل عیــدی کارگــران 
برابــر بــا 6۰روز از آخریــن حقــوق آنهــا یعنــی ۲مــاه 
ــا  ــر ب اســت ومیــزان حداکثــر عیــدی کارگــران براب

ــت. ۹۰ روز اس
 وی ادامــه داد:  حداقــل عیــدی کارگــران 3 
ــون  ــر ۴میلی ــان و حداکث ــزار توم ــون و 3۲ ه میلی
5۴۸ هــزار تومــان اســت. اگــر در کارگاهــی عیــدی 
باالتــر از ایــن حداکثــر باشــد، عــرف کارگاه مــالک 

اســت.
ــه اینکــه افزایــش دســتمزد  ــا اشــاره ب خدایــی ب
ــتمزد  ــروه دس ــته در کارگ ــه گذش ــران از هفت کارگ
ــون کار دو  ــاده ۴1 قان ــت: م ــت گف ــده اس ــاز ش آغ
ــرای  تعییــن دســتمزد کارگــران تعییــن  مولفــه راب
کــرده اســت. در تبصــره 1مــاده ۴1 قانــون کار آمــده 

ــورم تعییــن شــود و  ــق ت اســت کــه دســتمزد مطاب
در تبصــره ۲مــاده ۴1 آمــده اســت کــه مــزد تعییــن 
ــا توجــه بــه ویژگــی هــای جســمی روحــی  شــده ب
و نــوع کار محــول اســت کــه بتوانــد حداقــل هــای 

زندگــی را تعییــن کنــد.
 نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت: 
ــای ســبد  ــل ه ــد حداق ــر بتوان ــوق کارگ ــه حق اینک
معیشــت را تأمیــن کنــد، تعبیــر بــه ســبد معیشــت 

مــی شــود،میزان ریالــی ســبد معیشــت در کمیتــه 
دســتمزد در حــال بررســی اســت. روز گذشــته 
از  داشــتیم،بعد  صنعــت  وزارت  در  را  ای  جلســه 
تعییــن شــدن سبدمعیشــت وارد مذاکــرات مــزدی 

ــم شــد. خواهی
وی افــزود:  میــزان قــدرت خریــد از دســت رفتــه 
کارگــران در ســال جــاری قابــل توجــه  اســت. 
ــده  ــکیل نش ــوز تش ــتمزد هن ــمی دس ــات رس جلس

اســت کــه وارد مذاکــره بشــویم و پیــش بینــی 
ــوز  ــد. هن ــی یاب ــش م ــدر افزای ــم دســتمزد چق کنی
ــتمزد  ــش دس ــت، افزای ــده اس ــام نش ــبه انج محاس

ــود. ــی ش ــی م ــال نهای ــان س ــا پای ــران ت کارگ
 خدایــی بــا بیــان اینکــه  قانــون مشــخصی بــرای 
ــدارد  ــود ن ــران وج ــدی کارگ ــت عی ــان پرداخ زم
افــزود: طبــق عــرف در دو مــاه پایانــی ســال عیــدی 
هــای  کارگاه  روال  و  شــود.عرف  مــی  پرداخــت 
مختلــف متفــاوت اســت، برخــی کارگاه هــا در 
اســفند مــاه و برخــی دیگــر در بهمــن مــاه عیــدی را 

ــد. ــی کنن ــت م پرداخ
ــان  ــی کار بی ــورای عال ــران در ش ــده کارگ نماین
کــرد: مطابــق قانــون کارفرمایــان مــی بایســت 
هنــگام قطــع همــکاری بــه ازای هــر ســال کارکــرد 
ــوان ســنوات پرداخــت   ــه عن ــوق را ب ــاه حق ــک م ی
ــان در  ــا، کارفرمای ــی کارگاه ه ــا در برخ ــد. ام کنن
عیــن همــکاری و در پایــان هــر ســال حــق ســنوات 
را بــه میــزان یــک مــاه حقــوق پرداخــت مــی کننــد. 
بــرای ایــن دســته از کارگاه ها،کارفرمــا بایــد هنــگام 
قطــع همــکاری مابــه تفــاوت را بــر اســاس آخریــن 

حقــوق محاســبه کنــد.

حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران چقدر است؟ 

ــکویت،  ــع بیسـ ــی صنایـ ــن صنفـ ــر انجمـ دبیـ
ــوز  ــدور مجـ ــران از صـ ــکالت ایـ ــیرینی و شـ شـ
ـــوالت  ـــدی محص ـــا ۲۰ درص ـــت 1۰ ت ـــش قیم افزای
ـــته  ـــاه گذش ـــه م ـــی س ـــن ط ـــن انجم ـــه ای ـــوط ب مرب

خبـــر داد. 
ــی  ــکالت های کیلوی ــواع ش ــی از ان ــت برخ قیم
ــت. در  ــته اس ــش داش ــد افزای ــا 7۰ درص ــی ت حت
ایــن بــاره جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمــن صنفــی 
ــران در  ــکالت ای ــیرینی و ش ــکویت، ش ــع بیس صنای
ــه  ــی س ــه ط ــرد ک ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب گفت وگ
مــاه پیــش مجــوز افزایــش قیمــت 1۰ تــا ۲۰ 
ــده  ــادر ش ــن ص ــن انجم ــوالت ای ــدی محص درص

ــت. اس
وی علــت ایــن افزایــش قیمــت را نوســانات نــرخ 
ارز و گــران شــدن قیمــت مــواد اولیــه عنــوان کــرد 
و گفــت: زمانــی کــه قیمــت شــکر در بــازار افزایــش 
ــکالت،  ــیرینی و ش ــدگان ش ــرد، تولیدکنن ــدا ک پی
ــش  ــن بخ ــد و در ای ــت کردن ــی دریاف ــکر دولت ش
افزایــش قیمــت صــورت نگرفــت، امــا در حــال 

ــم اســت. ــی بســیار ک حاضــر شــکر دولت
ــر  ــال حاض ــی در ح ــام صنف ــن مق ــه ای ــه گفت ب
قیمــت شــکر دولتــی ۴۰5۰ تومــان و قیمــت شــکر 

ــت. ــان اس ــش از 5۰۰۰ توم آزاد بی
اواخــر ســال گذشــته بــود کــه بــه یکبــاره 
بــازار بــا افزایــش نــرخ شــکر روبــه رو شــد و 

ــوپرمارکت ها  ــطح س ــول در س ــن محص ــت ای قیم
و خرده فروشــی های ســطح محــالت بــه حــدود 

کیلویــی 1۰ هــزار تومــان رســید.
پــس از آن مســؤوالن مربوطــه از انجــام اقداماتــی 
ــازار از طریــق تولیــد داخــل و  ــرای تأمیــن نیــاز ب ب
واردات خبــر دادنــد کــه از جملــه آنهــا عرضــه شــکر 

ــه  ــود ک ــی ب ــازاری 35۰۰ تومان ــم ب ــرخ تنظی ــا ن ب
مجموعــه ایــن اقدامــات باعــث شــد آرام شــدن بــازار 
ــد،  ــازار ش ــطح ب ــا در س ــل قیمت ه ــکر و تعدی ش
ــده از  ــر ش ــار منتش ــن آم ــق آخری ــه طب به طوری ک
ــت(  ــارت )صم ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع س
ــاه  ــان م ــفید در آب ــکر س ــرم ش ــر کیلوگ ــت ه قیم

ــوده اســت. امســال حــدود 51۰۰ تومــان ب
گرانــی  دیگــر  دالیــل  توضیــح  در  مغــازه ای 
ــرد و  ــاره ک ــت آرد اش ــش قیم ــه افزای ــکالت ب ش
گفــت: در ســال جــاری قیمــت گنــدم از ۹۰۰ 
تومــان بــه 1۸5۰ تومــان رســید و باعــث شــد کــه 
آرد مصرفــی در صنعــت شــیرینی و شــکالت از 

1۴۰۰ بــه ۲۴5۰ تومــان برســد.

شکالت شب عید نباید گران شود
وی در ادامـــه در پاســـخ بـــه اینکـــه »آیـــا 
قیمـــت ایـــن محصـــوالت تـــا شـــب عیـــد بـــاز 
ـــا  ـــرد: ب ـــح ک ـــت«، تصری ـــد یاف ـــش خواه ـــم افزای ه
ـــش  ـــش افزای ـــر کش ـــازار دیگ ـــه ب ـــه اینک ـــه ب توج
قیمـــت نـــدارد و شـــیرینی و شـــکالت نیـــز یـــک 
ـــرای  ـــاً ب ـــود، قاعدت ـــوب می ش ـــس محس کاالی لوک
ــن  ــی در ایـ ــش قیمتـ ــد افزایـ ــد نبایـ ــب عیـ شـ

بخـــش صـــورت بگیـــرد.

افزایش بی سر و صدای قیمت شکالت

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاه ب ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــاز  ــور آغ ــی در کش ــاد تعاون ــدازی اقتص ــت ان پوس
شــده اســت، از اختصاص1۰۰میلیــارد تومــان از 
ــرای ایجــاد و  ــع بانــک توســعه تعــاون ب محــل مناب

ــر داد. ــان خب ــای جوان ــی ه ــعه تعاون توس
بــه گــزارش مهــر، محمــد شــریعتمداری در 
ــا محمــد  ــه همــکاری ب مراســم امضــای تفاهــم نام
ــوع  ــا موض ــان ب ــر ورزش و جوان ــر، وزی ــلطانی ف س
ایجــاد و توســعه تعاونی هــای جوانــان کــه در محــل 
ــد، اظهارداشــت:  ــزار ش ــان برگ وزارت ورزش و جوان
ــت  ــه مدیری ــمند در عرص ــان اندیش ــاب جوان انتخ
تحولــی در کشــور رقــم می زنــد و داروی شفابخشــی 

ــت. ــکالت اس ــرای مش ب
ــه  ــان در عرص ــه حضــور جوان ــان اینک ــا بی وی ب
ــز  ــل نی ــه در عم ــعار بلک ــا در ش ــه تنه ــت ن مدیری
بایــد  را  شــرایطی  داد:  ادامــه  دهــد،  رخ  بایــد 
فراهــم کنیــم کــه همچــون روزهــای نخســت 
پیــروزی انقــالب شــاهد حضــور فعاالنــه جوانــان در 

باشــیم. گوناگــون  عرصه هــای 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: 
ــت  ــال های نخس ــون س ــان همچ ــروز جوان ــر ام اگ
و  مختلــف  صحنه هــای  در  انقــالب  پیــروزی 
عرصه هــای مدیریتــی حضــور داشــتند و از ایــن 
ــزرگ اســتفاده می کردیــم، قطعــاً شــاهد  ظرفیــت ب
شــرایط بهتــری نســبت بــه وضعیــت فعلــی بودیــم.

شــریعتمداری تأکیــد کــرد: در دولــت یازدهــم و 
ــژه  ــه وی ــت توج ــای دول ــی از وعده ه ــم یک دوازده
ــن  ــز در ای ــی نی ــات خوب ــود و اقدام ــان ب ــه جوان ب
زمینــه صــورت گرفــت بــه طــوری کــه پایــه ریــزی 

هــای خوبــی صــورت گرفــت و امیدواریــم مهمتریــن 
اقدامــات دولــت نیــز در مــدت باقیمانــده تــا پایــان 
ــه  ــاد ب ــر اعتم ــکا ب ــا ات ــم ب ــت دوازده ــر دول عم

ــان انجــام شــود. جوان
وی همچنیــن دربــاره امضــای تفاهــم نامــه 
ایــن  در  گفــت:  جوانــان  تعاونی هــای  ایجــاد 
ــاون  ــعه تع ــک توس ــع بان ــل مناب ــوص از مح خص
1۰۰ میلیــارد تومــان بــرای ایــن منظــور اختصــاص 
می یابــد. همچنیــن 1۰ میلیــارد تومــان نیــز از 
ــرای ایجــاد  ــان ب ــع وزارت ورزش و جوان محــل مناب
ــد  ــاص می یاب ــان اختص ــای جوان ــعه تعاونی ه و توس

کــه امیدواریــم ایــن منابــع بــرای ســال ۹۹ تقویــت 
ــوند. ش

ــاره  ــا اش ــم ب ــت دوازده ــه دول ــو کابین ــن عض ای
ــه  ــاً ب ــن تفاهــم نامــه صرف ــم ای ــه اینکــه امیدواری ب
همیــن جلســه ختــم نشــود و جنبــه عملیاتــی 
از  حمایــت  بــرای  داد:  ادامــه  باشــد،  داشــته 
ــقف 5۰۰  ــا س ــه ت ــت نام ــدور ضمان ــا، ص تعاونی ه
ــدوق  ــق صن ــه از طری ــدون وثیق ــان ب ــون توم میلی
ــر  ــاون در نظ ــش تع ــذاری بخ ــرمایه گ ــت س ضمان

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــان  ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر تع وزی

اینکــه ۴۹۰ هــزار واحــد تولیــدی کوچــک و بــزرگ 
ــت: در بخشــی از  ــد، گف ــت می کنن در کشــور فعالی
ایــن تفاهــم نامــه نیــز جوانــان کارگــر مــورد هــدف 
هســتند و در زمینــه افزایــش مهــارت و ســازماندهی 
آنهــا در قالــب تعاونی هــا اقداماتــی در دســت انجــام 

اســت.
کارهایــی  مهمتریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
ــدازی  ــت ان ــد، پوس ــام ده ــد انج ــت بای ــه دول ک
ــری  ــن موضــوع در دوره کبی ــه ای ــود ک ــا ب تعاونی ه
ــوان  ــه عن ــاون( ب ــر تع ــاون وزی ــور تع ــاون ام )مع
جوان تریــن معــاون وزیــر در کشــور آغــاز شــد کــه 

ــت. ــی اس ــدام مبارک اق
شــریعتمداری، اســتفاده از روش هــای جدیــد 
تأمیــن مالــی، تأســیس صندوق هــای ریســک پذیــر 
ــه  ــا را از جمل ــای نوپ ــب و کاره ــه کس ــه ب و توج
اقدامــات صــورت گرفتــه در معاونــت تعــاون عنــوان 
کــرد و گفــت: بــرای توســعه تعاونی هــا در هــر یــک 
ــام  ــتین انج ــات نخس ــور، اقدام ــای مذک از بخش ه

ــل اســت. ــال تکمی شــده و در ح
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تأکیــد کــرد: 
ــه  ــر و اندیش ــز فک ــان نی ــای جوان ــاد تعاونی ه ایج
ــتور  ــاون در دس ــه در وزارت تع ــت ک ــدی اس جدی
ــه  ــم نام ــن تفاه ــم ای ــه و امیدواری ــرار گرفت کار ق
ــف  ــان در حوزه هــای مختل ــه جوان ســرآغاز توجــه ب

ــد. ــاون باش ــش تع ــه بخ ــادی از جمل اقتص

ــعه  ــت: توس ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
صــادرات در شــرایط کنونــی راه نجــات کشــور بــوده و در 
شــرایط جنــگ اقتصــادی امــروز باید از همــه ظرفیت های 

موجــود بــرای ارتقــای شــرایط اســتفاده کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا رحمانــی« در گردهمایی 
روســای ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت 
کشــور بــا اعــالم اینکــه در اصــل، صــادرات را بخــش 
خصوصــی انجــام مــی دهنــد، افــزود: مــا فقــط بایــد 
بســتر را فراهــم کنیــم و اولویــت و اســاس کار مــا در 

صــادرات 15 کشــور همســایه اســت.
ــوان و  ــه ت ــد ب ــرد: بای ــت یادآوری ک ــر صنع وزی
تجربــه بخــش خصوصــی و تشــکل ها اعتمــاد کــرده 
ــم. ــت کنی ــش تقوی ــش از پی ــا را بی ــن بخش ه و ای

بازرگانــی  رایزنــان  افزایــش  بیان داشــت:  وی 
بایــد  صادراتــی  هــدف  کشــورهای  در  مســتقر 
مدنظــر واقــع شــود و ضــرورت دارد بخــش بازرگانــی 

ــد. ــری کنن ــارت پیگی ــعه تج ــازمان توس و س
و  مایحتــاج  تامیــن  کــرد:  تاکیــد  رحمانــی 
معیشــت مــردم در اولویــت بــوده و مهــم ایــن 
اســت کــه صــادرات بایــد از مــازاد تولیــد صنعتــی، 

کشــاورزی و صنایــع دســتی انجــام شــود.

ــه ایــن اســت کــه هــر  وی گفــت: سیاســت وزارتخان
ــوی واردات آن  ــل دارد، جل ــاخت داخ ــکان س ــی ام کاالی
گرفتــه شــود یا بــا اعمــال تعرفــه واردات آن محدود شــود.

ــینی در  ــرد: مرزنش ــوول اضافه ک ــام مس ــن مق ای
توســعه صــادرات و تجــارت کشــور بایــد بــه عنــوان 

موهبــت و فرصــت مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــوع  ــی و شــرعی ممن وی قاچــاق را از نظــر قانون
برشــمرد و اظهــار داشــت: قاچــاق بــه تولیــد کشــور 
ــش  ــود کاه ــا وج ــد و ب ــدی وارد می کن ــیب ج آس
آمــار قاچــاق ضــرورت دارد در ایــن خصــوص بیــش 

از پیــش توجــه شــود.
ــرد:  ــد ک ــارت تاکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
از شــرایط ســخت تر از ایــن هــم بــا تکیــه بــر 
ــر  ــرد و ه ــور ک ــوان عب ــود می ت ــای موج ظرفیت ه
ــادی  ــری جه ــد مدی ــر نکن ــه فک ــری این گون مدی

ــرود. ــار ب ــد کن ــت و بای نیس
وی گفــت: الگــوی امــروز مــا در پیشــبرد برنامــه 
هــا روحیــه امثــال حــاج قاســم ســلیمانی اســت کــه 

بایــد در روح و جــان مدیــران مــا رخنــه کنــد.
مشکلی در تامین گندم نداریم

رحمانــی در خصــوص گنــدم نیــز گفــت: از امــروز 

تــا فصــل برداشــت بعــدی گنــدم داریم، مشــکلی در 
تامیــن گنــدم نداشــته و ذخیــره ســازی در انبارهــا 

بــر اســاس یــک تکلیــف قانونــی انجــام می شــود.
مبارزه با رانت و فساد

وی در بخــش دیگــری از ایــن گردهمایــی افــزود: 
ــت  ــا ران ــارزه ب ــا مب ــای م امســال یکــی از اولویت ه
و فســاد اســت، در ایــن زمینــه کارهــای اساســی را 
شــروع کردیــم و مدیــران بایــد در برخــورد بــا ایــن 
مســایل جــدی بــوده و بــا خاطیــان برخــورد کننــد.

ــه  ــداف برنام ــری اه ــوص پیگی ــی درخص رحمان
ــی ســازی  ــوارد داخل ــت: م ــز گف ســاخت داخــل نی
ــت می شــوند و  شــده در ســامانه طراحــی شــده ثب

ــه نیســت. ــه اســتعالم از وزارتخان ــازی ب نی
ــالح  ــال اص ــه در ح ــاب تعرف ــه داد: کت وی ادام
اســت و بهتریــن فرصــت بــرای ارایــه نظــرات بخــش 

خصوصــی و ســازمان هــای اســتانی اســت.
وی در خصــوص جــذب نیــرو در ایــن وزارتخانــه 
هــم بیــان کــرد: جــذب نیــرو بایــد فقــط بــا مجــوز 
ــر کســی  ــه اگ ــرا ضوابطــی دارد ک انجــام شــود، زی
ــخگو  ــد پاس ــود بای ــد خ ــی کن ــون تخط ــن قان از ای

باشــد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پوست اندازی تعاونی ها آغاز شده است

رحمانی:                     

 توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است

پیشی گرفتن بازار گاز بر نفت
 تا 25 سال آینده در جهان 

زمانــی نیــا گفــت: پیــش بینــی نفــت و گاز تا ۲۰ 
تــا ۲5 ســال آینــده بــه صورتــی اســت کــه مصــرف 
ــرد خوشــبختانه کشــور  ــش می گی ــت پی ــر نف گاز ب
ــد در  ــوب می توان ــر گازی مطل ــه ذخای ــا باتوجــه ب م

منطقــه اثــر گــذار باشــد. 
جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــل  ــن المل ــاون اموربی ــا مع ــی نی ــین زمان امیرحس
ــت و گاز  ــازار نف ــی ب ــش بین ــت: پی ــت گف ــر نف وزی
تــا ۲۰ تــا ۲5 ســال آینــده بــه صورتــی اســت کــه 
مصــرف گاز بــر نفــت پیــش می گیــرد خوشــبختانه 
کشــور مــا باتوجــه بــه ذخایــر گازی مطلــوب 

می توانــد در منطقــه اثــر گــذار باشــد.
او ادامــه داد: طبــق پیــش بینی هــای انجــام شــده 
تــا ســال ۲۰۴۰ کشــور های روســیه، ترکمنســتان و 
آذربایجــان بعــد از آمریــکا بیش تریــن صــادرات 
ــط  ــد متوس ــه در ح ــت و خاورمیان ــد داش را خواهن

اســت.
ــح  ــت تصری ــر نف ــل وزی ــن المل ــاون اموربی مع
کرد:بنابرایــن  نیازمنــد اســت پروژه هــا مهــم در 
ــرانجام  ــه س ــا را ب ــم و آن ه ــت کنی ــم را حمای قش
برســانیم تــا بتوانیــم از ایــن ذخایــر خــدادادی 
اســتفاده کنیــم، خوشــبختانه همــه توانمندی هــای 
توســعه  بــرای  داخلــی  مالــی  و  تخصصــی 
ظرفیت هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی بســیج شــده 
ــوان در  ــر ت ــا حداکث ــرب کارون ب ــن غ ــد؛ میادی ان

ــت. ــد اس ــعه و تولی ــال توس ح
زمانــی نیــا اضافــه کــرد: طبــق برآورد هــای 
ــا  ــی ت ــترک نفت ــن مش ــه میادی ــده کلی ــام ش انج
ــوری  ــوندبه ط ــف می ش ــن تکلی ــده تعیی ــال آین س
ــال  ــا آخــر س ــت پتروشــیمی از االن ت ــه در صنع ک
آینــده، هرمــاه یــک پــروژه جدیــد افتتــاح می شــود.

ــی  ــای نفت ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
گفت:قطعــا بــا ایــن تحریم هــا درآمد هــای مــا 
محدود تــر شــده، ولــی در حــال حاضــر تمــام 
ظرفیت هــا و منابــع مالــی داخلــی کــه امــکان پذیــر 
ــر  ــعه های نظی ــام توس ــه تم ــده ک ــیج ش ــت بس اس

ــد. ــب نمان ــیمی عق ــت، گاز و پتروش نف
معــاون اموربیــن الملــل وزیــر نفــت گفــت: 
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــر از برنامه ه ــی دیگ یک
پتروشــیمی از امــروز تــا آخــر ســال ۹۹ هرمــاه یــک 
ــه  ــکا ب ــا ات ــن ب ــاح خواهــد  شــد بنابرای ــروژه افتت پ
ــر  ــی حداکث ــی و مهندس ــی، مال ــای داخل ظرفیت ه

ــال انجــام اســت. ــی در ح ــه صــورت مقاومت ب

اقتصاد

زمان ثبت نام جاماندگان بسته 
معیشتی دولت تمدید نمی شود 

میرزایـی گفـت: تاریخ ثبـت نام جاماندگان بسـته 
معیشـتی دولـت بعد از 3۰ دی ماه تمدید نمی شـود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، از ابتدای 
ــت  ــوخت، دول ــرف س ــت مص ــرح مدیری ــروع ط ش
متعهــد شــده اســت مبالــغ حاصــل از افزایــش قیمت 

ــد. ــز کن ــا واری ــه حســاب خانواده ه ــن را ب بنزی
ــه 1۸  ــوار ب ــت خان ــک معیش ــه اول، کم در مرحل
میلیــون خانــواده یعنــی 6۰ میلیــون نفر پرداخت شــد.

بســیاری از خانواده هــا از عــدم پرداخــت کمــک 
معیشــت خانــوار معتــرض شــدند و خود را مســتحق 
ــان وزارت کار از  ــن می ــتند، در ای ــت آن دانس دریاف
و  خانواده هــا  شناســایی  متولــی  دولــت  ســوی 

ــه آن هــا شــد. ــت ب پرداخــت کمــک معیشــت دول
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره 
افــرادی کــه کمــک معیشــت خانــوار دریافــت 
ــرد:  ــالم ک ــه ای اع ــدور اطالعی ــا ص ــد ب ــرده ان نک
افــرادی کــه در فهرســت مشــموالن طــرح حمایــت 
معیشــتی دولــت قــرار نگرفته انــد می تواننــد  از 
ــت خــود  ــد دســتوری #636۹* از وضعی ــق ک طری

ــوند. ــع ش مطل
ــرد:از  ــالم ک ــر اع ــه ای دیگ وزارت کار در اطالعی
تاریــخ 1۰ دی مــاه ۹۸ افــرادی کــه تاکنــون بــرای 
ــد و  ــرده ان ــام نک ــت ن ــدام و ثب ــه اق ــت یاران دریاف
متقاضــی دریافــت طــرح حمایــت معیشــتی هســتند 
درخواســت  فرآینــد  پیگیــری  بــرای  می تواننــد 
برخــورداری از بســته حمایــت معیشــتی بــه ســایت 
وارد  بــا  و  مراجعــه   hemayat.mcls.gov.ir
ــا آن  ــه ب ــابی ک ــماره حس ــی و ش ــد مل ــردن ک ک
یارانــه دریافــت می کننــد بــه عنــوان کــد رهگیــری 

ــد. ــت کنن ــود را ثب درخواســت خ
ــک  ــان کم ــام متقاضی ــت ن ــان ثب ــود زم ــرار ب ق
معیشــت دولــت ۲۴ دی مــاه بــه پایــان برســد کــه 
بــا تصمیــم وزارت کار ایــن تاریــخ تــا پایــان دی مــاه 

تمدیــد شــد.
ــایی  ــتاد شناس ــخنگوی س ــی س ــین میرزای حس
ــا  مشــموالن کمــک حمایــت معیشــتی در رابطــه ب
تمدیــد زمــان ثبــت نــام جامانــدگان بســته معیشــت 
دولــت بعــد از تاریــخ 3۰ دی مــاه اظهــار کــرد: ایــن 
ــادی از روز  ــرا افــراد زی زمــان تمدیــد نمی شــود، زی
1۰  آذرمــاه اقــدام بــه ثبــت نــام کرده انــد و منتظــر 

پاســخ هســتند.
وی افــزود: در یــک تاریــخ معیــن بایــد کار ثبــت 
ــان  ــه متقاضی ــی را ب ــج بررس ــام و نتای ــام را تم ن
ــدا  ــه پی ــام ادام ــت ن ــد ثب ــر رون ــم و اگ ــالم کنی اع

ــدارد. ــکان ن ــانی ام ــالع رس ــد، کار اط کنی
ــت  ــی دریاف ــراد متقاض ــرد: اف ــان ک ــی بی میرزای
ــه  ــدام ب ــاه اق ــا 3۰ دی م ــت ت کمــک معیشــت دول
ثبــت نــام کننــد و کار را بــه روز هــای آخــر موکــول 

نکننــد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
انجمن صنفی تولیدکنندگان پلیمروپالستیک استان آذربایجان شرقی 

)تاریخ انتشار:98/۱0/29(     
جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده انجمــن صنفــی تولیدکنندگان 
پلیمروپالســتیک اســتان آذربایجــان شــرقی بــه شــماره ثبتــی 4۵0۱ 
و شناســه ملــی ۱40084268۱0 در ســاعت ۱6 روز شــنبه مــورخ 
98/۱۱/۱9 در محــل ســالن کنفرانــس انجمــن واقــع در خیابــان ارتــش 
ــگاه  ــب نمایش ــارم جن ــه چه ــزی- طبق ــت مرک ــی، اداره پس جنوب
ــوت  ــن دع ــاء انجم ــه اعض ــذا از کلی ــود، ل ــی ش ــزار م ــان برگ  مبلم

می گردد در ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- الحــاق انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان پلیمروپالســتیک اســتان 
ــاورزی  ــادن و کش ــع ،مع ــاق بازرگانی،صنای ــه ات ــرقی ب آذربایجانش

ایــران 
2- تغییر اساسنامه

هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان پلیمروپالستیک استان آذربایجان شرقی
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ــداد  ــه ام ــاون مشــارکت هــای مردمــی کمیت مع
ــتانهای  ــایی اس ــورد شناس ــی)ره( درم ــام خمین ام
ــه  ــاز اســتانها ب ــزان نی ــت: براســاس می محــروم گف
آنهــا ضریــب محرومیــت و ویــژه داده می شــود و بــه 
ــه اســتانها کمــک مــی شــود. نســبت محرومیــت ب

ــورد  ــر، علیرضــا عســکریان در م ــزارش مه ــه گ ب
میــزان کمک هــای کمیتــه امــداد بــه مناطــق 
محــروم گفــت: هــر درآمــدی کــه در اســتان تولیــد 
می شــود در خــود اســتان نیــز هزینــه می شــود امــا 
ــروم  ــتان های مح ــامل اس ــه ش ــاص ک ــوارد خ در م
می شــود از منابــع کمیتــه امــداد اســتفاده می شــود.

وی افــزود: بــه عنــوان مثــال در اســتان سیســتان 
ــم  ــکن داری ــاخت مس ــی در س ــتان تعهدات و بلوچس
ــد  ــزار واح ــن ه ــت چندی ــی دول ــم افزای ــا ه ــه ب ک
احــداث می شــود کــه در ایــن شــرایط بخشــی 
از ایــن منابــع از ســوی کمیتــه امــداد تأمیــن 
می شــود و ربطــی بــه منابــع داخلــی اســتان نــدارد.

ــداد  ــه ام ــی کمیت ــارکت های مردم ــاون مش مع
تاکیــد کــرد: فطریــه، صدقــه و زکات و … کــه 
ــتان  ــود اس ــود در خ ــع آوری می ش ــتان جم در اس

ــد. ــد ش ــه خواه هزین
ــر داد  ــروم خب ــتان های مح ــایی اس وی از شناس
ــم کــه شــدت  و گفــت: اســتان هایی در کشــور داری
ــرای  ــل ب ــن دلی ــه همی ــت ب ــا باالس ــر در آنه فق
ــر اســاس  ــن اســتان ها، ب ــه ای شناســایی و کمــک ب
ــم  ــا ۸ می دهی ــب ت ــأن ضری ــت ش ــزان محرومی می
ــر  ــژه در نظ ــب وی ــز ضری ــر نی ــی دیگ ــرای برخ و ب

می گیریــم.
عســکریان ادامــه داد: در نهایــت بــر اســاس 
 ۸ و   7 ضریــب  کــه  اســتان هایی  فقــر  ضریــب 
قــرار  امــداد  برنامه هــای  اولویــت  در  گرفته انــد 
ــارات  ــه و اعتب ــورت بودج ــن ص ــه در ای ــد ک دارن
ویــژه ای نیــز بــرای رفــع محرومیــت آنهــا اختصــاص 

می شــود. داده 
ــع هســتیم  ــده مناب ــا تولیدکنن ــه وی، م ــه گفت ب
ــه اســتان های محــروم و  و بــرای خدمــات رســانی ب
شــامل ضریــب، اعتبــار را در اختیــار حــوزه حمایتــی 
ــاس  ــر اس ــا ب ــم و آنه ــرار می دهی ــداد ق ــه ام کمیت

ــد. ــه می کنن ــروم هزین ــتان های مح ــاز اس نی
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ــب ســرمایه  ــرای جل ــالش ب ــران از ت ــروی ته ــل شــرکت مت مدیرعام
ــه طــول  ــرو ب ــی خــط 1۰ مت ــذاری در خصــوص احــداث بخــش غرب گ

ــر داد.  ــر خب 16 کیلومت
بــه گــزارش ایســنا، علــی امــام، در مــورد راه انــدازی خطــوط جدیــد 
ــط  ــران توس ــل ته ــل و نق ــع حم ــرح جام ــت: ط ــت گف ــرو در پایتخ مت
مشــاور ایرانــی و فرانســوی مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و ســاخت چهــار 

خــط متــرو در ایــن طــرح جامــع امــکان ســنجی، تأییــد شــده اســت.
ــران  ــهرداری ته ــرح ش ــن ط ــاس ای ــر اس ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــرو را طراحــی و   ــق 1۴۲۰ خطــوط ۸، ۹، 1۰ و 11 مت ــا اف می بایســت ت
تکمیــل کنــد، تصریــح کــرد: ایــن مطالعــات بایــد بــه تأییــد و تصویــب 
ســازمان های باالدســت برســد کــه در گام اول شــورای ترافیــک تهــران 
ــی  ــی شــورای عال ــه نهای ــب کــرد و در مرحل ــن طــرح جامــع را تصوی ای
ترافیــک کشــور بایــد طــرح جامــع حمــل و نقــل تهــران را بــه تصویــب 
برســاند کــه جلســات تخصصــی آن در حــال برگــزاری اســت و امیدواریــم 
ــان ســال جــاری طــرح جامــع حمــل و نقــل تهــران در شــورای  ــا پای ت

ــه تصویــب برســد. عالــی ترافیــک کشــور ب
ــال انتخــاب  ــرح در ح ــن ط ــوازات ای ــه م ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــام ب ام
ــان  ــا پای ــاور ت ــد مش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتیم ک ــالح هس ــاور ذی ص مش
ــه  ــار کــرد: مشــاور وظیف ــاه طــی مناقصــه ای انتخــاب شــود، اظه دی م
دارد کــه عــالوه بــر امــکان ســنجی خطــوط جدیــد، پلــن نهایــی مســیر 
ــایی و  ــرو را شناس ــد مت ــوط جدی ــاد خط ــات ایج ــایر الزام ــوط و س خط

اعــالم کنــد.
مدیرعامــل شــرکت متــروی تهــران بــا بیــان ایــن کــه از بیــن خطــوط 
طراحــی شــده جدیــد، خــط 1۰ متــرو بــه صــورت ویــژه مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتــه اســت، ادامــه داد: خــط 1۰ متــرو مســیری شــرقی- غربــی 
دارد کــه بــه طــول ۴1 کیلومتــر طراحــی شــده و از اتوبــان شــهید باقــری 
ــه ســمت  ــی ب ــس از گذشــتن از محــدوده نمایشــگاه بین الملل ــاز و پ آغ
ســعادت آبــاد رفتــه و نهایتــا منطقــه 5 و ۲۲ تهــران را پوشــش داده و در 

ایســتگاه وردآورد بــه خــط 5 متــرو خواهــد رســید.
امــام بــا بیــان ایــن کــه نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران بــرای ســاخت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرده و ای ــی ک ــالم آمادگ ــرو اع ــط مت ــن خ ای
شــهرداری منطقــه ۲۲ نیــز پیــش قــدم احــداث ایــن خــط متــرو اســت، 
گفــت: بــر همیــن اســاس جلســات زیــادی بــا ســرمایه گــذاران مختلــف 
ــا در مــورد مــدل مالــی و نحــوه مشــارکت در احــداث  برگــزار کردیــم ت
ــروه  ــد کارگ ــرر ش ــه مق ــیم ک ــدی برس ــع بن ــه جم ــرو ب ــط 1۰ مت خ
مشــترکی فــی مابیــن شــرکت متــرو، شــهرداری منطقــه ۲۲ و ســرمایه 
گــذاران ایجــاد شــود تــا بتوانیــم بــه یــک مــدل مالــی در مــورد احــداث 

خــط 1۰ متــرو برســیم.
ـــن  ـــن اولی ـــه ای ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــران ب ـــروی ته ـــل شـــرکت مت مدیرعام
ـــتفاده  ـــذاران اس ـــرمایه گ ـــه از س ـــت ک ـــرو اس ـــاخت مت ـــخ س ـــار در تاری ب
ـــزار  ـــرو ۲۲ ه ـــط 1۰  مت ـــداث خ ـــرای اح ـــرد: ب ـــار ک ـــد اظه ـــد ش خواه
میلیـــارد تومـــان الزم اســـت امـــا اولویـــت مـــا بخـــش غربـــی خـــط 
1۰ متـــرو اســـت کـــه در ایـــن بخـــش غربـــی از محـــدوده نمایشـــگاه 
بین المللـــی تـــا منطقـــه ۲۲ بـــه طـــول 16 کیلومتـــر تحـــت پوشـــش 

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــرو ق مت

آغاز توزیع 
گوشت قرمز بسته بندی شده در تبریز 

مدیرعامـــل ســـازمان کشـــتارگاه صنعتـــی 
تبریـــز گفـــت: از امـــروز توزیـــع گوشـــت قرمـــز 
بســـته بندی شـــده در بســـته های مختلـــف در 

ایـــن کالنشـــهر آغـــاز می شـــود. 
ــوان،   ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــتارگاه صنعت ـــازمان کش ـــل س ـــی مدیرعام قدرت
تبریـــز در مراســـم راه انـــدازی خـــط بســـته 
ـــروز  ـــت: از ام ـــز گف ـــارگاه تبری ـــدی گوشـــت کش بن
ــده در  ــته بندی شـ ــز بسـ ــت قرمـ ــع گوشـ توزیـ
ــاز  ــهر آغـ ــن کالنشـ ــف در ایـ ــته های مختلـ بسـ

. د می شـــو
ــهرداری  ــاعدت شـ ــا مسـ ــزود: بـ ــی افـ  قدرتـ
ـــته  ـــط بس ـــن خ ـــدازی ای ـــا راه ان ـــتیم ب ـــز توانس تبری
بنـــدی گام بزرگـــی در راســـتای اصـــالح الگـــوی 
مصـــرف، ســـالمت و امنیـــت غذایـــی شـــهروندان 
دار  شناســـنامه  گوشـــت های  بنـــدی  قطعـــه 
ــنامه  ــا نصـــب شناسـ ــته بنـــدی بـ در قالـــب بسـ
ــرای  ــب بـ ــت مناسـ ــا قیمـ ــا و بـ ــر روی آن هـ بـ

ــم. ــهروندان برداریـ شـ
ــا  ــدی بـ ــته بنـ ــد بسـ ــط تولیـ ــت: خـ او گفـ
مشـــارکت و تامیـــن گوشـــت توســـط بخش هـــای 
ــوص  ــن خصـ ــه در ایـ ــی کـ ــی در محلـ خصوصـ
آمـــاده ســـازی و تجهیـــز شـــده اســـت، افتتـــاح و 
ـــازمان  ـــل اداره کل دامپزشـــکی و س ـــارت کام ـــا نظ ب

کشـــتارگاه بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.
قدرتـــی ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا اجـــرای 
در  کشـــتار  افزایـــش  و  متنـــوع  طرح هـــای 
روز هـــای آتـــی شـــاهد کاهـــش قیمـــت گوشـــت 

ــیم. باشـ
ـــی  ـــت غذای ـــیت امنی ـــه حساس ـــان اینک ـــا بی او ب
و ســـالمت شـــهروندان، پشـــتیبانی و نظـــارت 
خوبـــی از طـــرف شـــورای اســـالمی شـــهر و اداره 
ــی  ــتگاه های نظارتـ ــایر دسـ ــکی و سـ کل دامپزشـ
بـــه صـــورت مـــداوم و دوره ای انجـــام می گیـــرد، 
گفـــت: امیدواریـــم بـــا حمایت هـــای شـــهرداری و 
شـــورای شـــهر و نیـــز تـــالش شـــبانه روزی کارکنـــان 
کشـــتارگاه، بتوانیـــم روز بـــه روز بـــه اهـــداف 
خـــود در پیشـــبرد ســـالمت غذایـــی و بهداشـــت 

همشـــهریان نزدیک تـــر شـــویم.
قدرتـــی گوشـــت قرمـــز را بخـــش عمـــده ای از 
ــز  ــتان تبریـ ــای شهرسـ ــی خانوار هـ ــبد غذایـ سـ
ـــر ایـــن اســـاس بایـــد تـــالش  ـــت: ب ـــد و  گف خوان
ــل،  ــل ونقـ ــدی، حمـ ــته بنـ ــرآوری، بسـ ــرد فـ کـ
ــن  ــا کمتریـ ــول بـ ــن محصـ ــه ایـ ــع و عرضـ توزیـ
قیمـــت و بـــه صـــورت کامـــال« بهداشـــتی در 

اختیـــار مصـــرف کننـــده قـــرار گیـــرد.
او گفـــت: بســـته بنـــدی گوشـــت جهـــت 
اســـتفاده خانوار هـــا در بســـته های نیـــم کیلویـــی، 
یـــک کیلویـــی و ۲ کیلویـــی و همچنیـــن بـــرای 
مصـــارف رســـتوران ها و اماکـــن خدمـــات غذایـــی 

می شـــود. توزیـــع  بزرگ تـــر  بســـته های  در 
روزانـــه افـــزون بـــر 6۰۰ راس گوســـفند و گاو 
در کشـــتارگاه صنعتـــی شـــهرداری تبریـــز ذبـــح 

شـــرعی می شـــود.
ـــطبل  ـــورداری از 11 اس ـــا برخ ـــتارگاه ب ـــن کش ای
مجـــزا بـــرای نگهـــداری گاو و گوســـفند، میـــدان 
ــزار و 5۰۰ راس دام  ــا ظرفیـــت ۲ هـ ــاز بـ دام روبـ
ـــت  ـــتار و ظرفی ـــم کش ـــر حج ـــه از نظ ـــار علوف و انب
و سیســـتم صنعتـــی ســـومین کشـــتارگاه بـــزرگ 

ـــت. ـــور اس کش

شهردار تبریز امروز الیحه بودجه سال ۹۹ را 
تقدیم شورای شهر می کند  

الیحــه بودجــه ســال ۹۹شــهرداری تبریــز امــروز در یکصــد و پنجــاه و 
نهمیــن جلســه علنــی شــورای شــهر تقدیــم می شــود. 

بــه گــزارش تســنیم، طبــق مــاده 67 قانــون، شــهرداری مکلــف اســت 
تــا روز آخــر دی مــاه بودجــه ســالیانه خــود را بــه شــورای شــهر پیشــنهاد 
ــال  آن را  ــر س ــاه ه ــفند م ــل از اس ــد قب ــز بای ــهر نی ــورای ش ــد و ش ده

رســیدگی و تصویــب کنــد.
در همیــن راســتا شــهرداری تبریــز فــردا، ۲۹ دی مــاه الیحــه بودجــه 

ســال ۹۹ را تقدیــم شــورای شــهر تبریــز مــی کنــد.  
ــل  ــروژه قطــار شــهری، پ ــز، پ ــران شــهرداری تبری ــق اعــالم مدی طب
ــم  ــه ای مه ــای محل ــارک ه ــطح و پ ــای غیرهمس ــع ه ــی، تقاط کابل
ــز در بودجــه ســال ۹۹ اســت کــه  ــن اولویــت هــای شــهرداری تبری تری
ــات  ــه عملی ــده وارد مرحل ــال آین ــز س ــهر تبری ــورای ش ــب ش ــا تصوی ب

می شــود.
همچنیــن تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری نیــز ۸۰درصــد از بودجــه 
مصــوب شــهرداری تبریــز محقــق شــده  کــه بــه گفتــه رئیــس کمیســیون 
ــه ســال هــای گذشــته  برنامــه و بودجــه شــورای شــهر تبریــز نســبت ب

افزایــش قابــل توجهــی دارد.

شهر و شورا

شــهردار تهــران دربــاره اخــذ عــوارض 
۲ درصــدی از شــهروندان بــرای ســفر بــا 
داد.  توضیحاتــی  اینترنتــی  تاکســی های 

ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــش  ــران در همای ــهردار ته ــی ش ــروز حناچ پی
ــرج  ــه در ب ــاده ک ــدارس آم ــرح گام دوم م ط
میــالد برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران 
بحــث  در  همــواره  کــه  موضوعــی  گفــت: 
مدیریــت بحــران بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــور ها  ــایر کش ــات س ــتفاده از تجربی ــرد، اس گی

ــت. ــه اس ــد زلزل ــی مانن ــوزه مخاطرات در ح
ــم  ــور حت ــه ط ــزود: ب ــران اف ــهردار ته ش
کشــور ها  ســایر  تجربیــات  از  اســتفاده 
ــه  ــت حادث ــزایی در مدیری ــر بس ــد تأثی می توان

داشــته باشــد.
حناچــی ادامــه داد: نزدیــک بــه 3۰ درصــد 
ــرار  ــی ق ــت ناایمن ــت در وضعی ــدارس پایتخ م
ــه  ــه ب ــت توج ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــد ک دارن

ــد. ــن می کن ــران را روش ــت بح مدیری
ــگاران  ــه ســوال باشــگاه خبرن او در پاســخ ب
میلیــاردی   ۸ کمــک  بــر  مبنــی  جــوان، 
ــر،  ــم فج ــه جشــنواره فیل ــران ب ــهرداری ته ش

ــاه  ــه ۲-3 م ــوط ب ــوع مرب ــن موض ــت: ای گف
پیــش اســت و بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم 
ــورت  ــه ص ــواره ب ــران هم ــهرداری ته ــه ش ک
معنــوی از جشــنواره فیلــم فجــر حمایــت 

و می کنــد. کــرده 
شــهردار تهــران ادامــه داد: کمــک بــه 
بودجــه  ردیــف  در  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
ــا  ــده اســت و بخشــی از کمک ه مشــخصی آم

بــه صــورت نقــدی و بخشــی هــم بــه صــورت 
ــب پرداخــت اجــاره ســالن های  ــد در قال غیرنق

ــت. ــم اس ــش فیل نمای
حناچــی در واکنــش بــه اخــذ عــوارض 
بــا  بــرای ســفر  از شــهروندان  ۲ درصــدی 
تاکســی های اینترنتــی کــه پیش تــر شــهرداری 
ــت  ــورت ثاب ــش آن در ص ــر از بخش ــران خب ته
ــت:  ــود، گف ــر داده ب ــا خب ــه داشــتن کرایه ه نگ

بــر روی ســفر  عــوارض ۲ درصــدی  اخــذ 
شــهروندان مبلغــی در حــدود ۲۰۰ تــا 3۰۰ 
تومــان اســت کــه در آن بــازه زمانــی کــه بنزیــن 
گــران شــده بــود، بــا توجــه بــه جــو موجــود در 
ــن  ــر آن شــد کــه ای ــم ب فضــای جامعــه تصمی
عــوارض دریافــت نشــود، امــا عــوارض دریافتــی 

ــت. ــی نیس ــم بزرگ ــهروندان رق از ش
ــا توجــه  ــه ایــن ســوال کــه ب او در پاســخ ب
ــانتی متری در  ــالیانه 36 س ــت س ــه فرونشس ب
ــدار از  ــدارس ناپای ــه م ــه ب ــا توج ــت، آی پایتخ
ــر؟  ــا خی ــت ی ــهری اس ــت ش ــات مدیری واجب
گفــت: اگــر تهــران ســالیانه 36 ســانتی متر 
ــتیم  ــروز نمی توانس ــا ام ــت، م ــت داش فرونشس
ــد  ــواره بای ــا هم ــم، ام ــن راه بروی ــر روی زمی ب
از تجربیــات کشــور های درگیــر بحــران جهــت 

ــم. ــتفاده کنی ــور اس ــت در کش مدیری
ــالف  ــرد: برخ ــح ک ــران تصری ــهردار ته ش
ســایر اســتان های کشــور، پایتخــت در برخــی 
ــواره  ــری دارد و هم ــت بهت ــا وضعی از حوزه ه
ــه  ــم ک ــت کنی ــمت حرک ــن س ــه ای ــد ب بای
آمــوزش جــای تــرس در دل شــهروندان و 
ــرد. ــوزان از مخاطــرات طبیعــی را بگی دانش آم

ـــاری و  ـــز تج ـــد در مراک ـــای جدی پیاده راه ه
ـــد  ـــز، می توان ـــی تبری ـــت تاریخ ـــی و باف خدمات
ـــرده  ـــل ک ـــگری عم ـــه گردش ـــوان جاذب ـــه عن ب
و صنعـــت توریســـم در تبریـــز را رونـــق 

ببخشـــد. 
ـــی  ـــی از زیبای ـــهریار، بخش ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــای  ـــان ه ـــا و الم ـــارغ از بناه ـــهری، ف ـــای ش ه
ـــا اســـت  ـــه پیاده راه ه ـــوط ب طراحـــی شـــده، مرب
کـــه در مناطقـــی خـــاص از شـــهر ســـاخته 
ــا  ــی یـ ــق تاریخـ ــل مناطـ ــوند. مثـ ــی شـ مـ
ـــهری  ـــد ش ـــز خری ـــی و مراک ـــای قدیم بافت ه
ـــاده روی  ـــد، پی ـــا خری ـــد ی ـــار بازدی ـــه در کن ک
ـــهری  ـــت ش ـــر مدیری ـــد نظ ـــز م ـــهروندان نی ش

ـــت. اس
پیاده راه هـــا مجهـــز بـــه انـــواع مراکـــز 
خدماتـــی، رفاهـــی و تفریحـــی هســـتند؛ 
کافه هـــای  تئاتـــر،  ســـینما،  ســـالن های 
متنـــوع کـــه بـــر ازدحـــام و هیاهـــوی ایـــن 
ــراد در ایـــن  مناطـــق  و گشـــت و گـــذار افـ
ـــاخصه های  ـــار ش ـــد. در کن ـــی افزای ـــه م منطق
احـــداث  بـــرای  شـــهری  و  اجتماعـــی 
پیاده راه هـــا، شـــاخصه گردشـــگرپذیری آن 
ـــران  ـــان و مدی ـــر طراح ـــد نظ ـــواره م ـــز هم نی
ــهورترین  ــرد. مشـ ــی گیـ ــرار مـ ــهری قـ شـ
خیابـــان یـــا پیـــاده راه جهـــان کـــه شـــهرتی 
ـــت  ـــس اس ـــانزلیزه پاری ـــی دارد، ش ـــن الملل بی
ـــورد  ـــتی م ـــه ای توریس ـــوان جاذب ـــه عن ـــه ب ک

اســـتقبال گردشـــگران خارجـــی نیـــز قـــرار 
مـــی گیـــرد.

کنـــار  در  تبریـــز  شـــهری  مدیریـــت 
و   نقـــل  و  حمـــل  بحـــث  ســـاماندهی 
ترافیـــک شـــهری، نـــگاه ویـــژه ای بـــه 
ســـالمت  و  پیـــاده روی  ترویـــج  بحـــث 
ایـــن نهـــاد  برنامه هـــای  همگانـــی دارد. 
و  روز  بحث هـــای  کنـــار  در  شـــهری، 
ــان  ــهری، انسـ ــتم های شـ ــدرن در سیسـ مـ
ــتا نیـــز  محـــوری اســـت و در همیـــن راسـ
ـــداث  ـــه اح ـــدام ب ـــته اق ـــای گذش ـــال ه از س
کـــرده  در ســـطح شـــهر  پیاده راه هایـــی 
ــت  ــای ارک، تربیـ ــل پیاده راه هـ ــت. مثـ اسـ

شـــناخته  کـــه  ولیعصـــر  ســـنگفرش  و 
ــال  ــز در سـ ــای تبریـ ــده ترین پیاده راه هـ  شـ
ــد. ــی آینـ ــمار مـ ــه شـ ــته بـ ــای گذشـ هـ

ـــز  ـــت شـــهری تبری ـــز مدیری در ســـال ۹۸ نی
ـــه  ـــه خـــود را ادام ـــن برنام همچـــون گذشـــته ای
ـــی  ـــتا  پیاده راه های ـــن راس ـــت  و در ای داده اس
ــا در  ــرده و یـ ــداث کـ ــهر احـ ــطح شـ در سـ

ـــداث دارد. ـــت اح درس
ــد  ــان، در حـ ــاده راه کریم خـ ــداث پیـ احـ
ــی  ــزرگ یکـ ــه بـ ــا فلکـ ــدی تـ ــل اوحـ فاصـ
از پروژه هـــای شـــهرداری اســـت کـــه بـــا 
ـــی  ـــد و خدمات ـــز خری ـــم  مراک ـــه تراک ـــه ب توج
در آن منطقـــه،  یکـــی از نیازهـــای منطقـــه 

ـــول  ـــر ط ـــول 61 مت ـــه ط ـــروژه ب ـــن پ ـــود. ای ب
و عـــرض  7/5 متـــر، تکمیـــل و بـــه اتمـــام 

رســـیده اســـت.
پیـــاده  ه لک لـــر دومیـــن  را پیـــاده 
بافـــت تاریخـــی چرنـــداب اســـت  ه در  را
کـــه خاکبـــرداری، زیرســـازی، آســـفالت 
 56۰ طـــول  بـــه  آن  کفســـازی  و 
ــداث  ــر، احـ 1۲ متـ ــرض  ــر و عـ کیلومتـ

ــت. ــده اسـ شـ
ــه  ــز و کوچـ ــی تبریـ ــای تاریخـ ــه هـ خانـ
 هـــای منتهـــی بـــه آنهـــا، هـــدف طرح هـــای 
ــد و  ــی باشـ ــهری مـ ــت شـ ــاده راه مدیریـ پیـ
ـــگری  ـــور گردش ـــداث مح ـــتا، اح ـــن راس در ای
کوچـــه شـــاعره نامـــی تبریـــز، پرویـــن 
اعتصامـــی،   بـــه طـــول 1۹۰ متـــر و عـــرض 
۸ متـــر، در مرحلـــه مناقصـــه و انتخـــاب 

ــت. ــکار اسـ پیمانـ
کوچـــه پاســـاژ و پیـــاده راه شـــفاعیه،   بـــا 
ـــر از  ـــی دیگ ـــز یک ـــود نی ـــبقه تاریخـــی خ آن س
ـــرای  ـــهری ب ـــت ش ـــه مدیری ـــت ک ـــی اس مناطق
ـــرا دارد. ـــت اج ـــه ای در دس ـــاخت آن، برنام س

ــی و  ــت تاریخـ ــر بافـ ــالوه بـ ــز عـ تبریـ
ـــاخت  ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــی، ب ـــای قدیم خانه ه
پیاده راه هـــای مـــدرن در ایـــن مناطـــق، 
ــی  و  ــافران داخلـ ــگری مسـ ــد گردشـ مقصـ
خارجـــی در ایـــام تعطیـــل ســـال مـــی 

ــد. باشـ

بانـــک مرکـــزی از پرداخـــت 1۸۰ هـــزار و 6۸6 فقـــره 
ـــر  ـــده ب ـــیب دی ـــتان های آس ـــنه در اس ـــرض الحس ـــهیالت ق تس

اثـــر ســـیل خبـــر داد. 
ـــی  ـــبکه بانک ـــوان،  ش ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
ــن  ــیل فروردیـ ــی از سـ ــارت های ناشـ ــران خسـ ــرای جبـ بـ
ــرای  ــده بـ ــیب دیـ ــتان های آسـ ــه ی اسـ ــاه 13۹۸ در همـ مـ
بازســـازی اماکـــن مســـکونی، 1۸۰ هـــزار و 6۸6 تســـهیالت 
ـــن مســـکونی  ـــازی اماک ـــرای بازس ـــه ای ب ـــرض الحســـنه و یاران ق
ـــرده  ـــت ک ـــال پرداخ ـــارد ری ـــزار و ۲16 میلی ـــغ 1۸ ه ـــه مبل ب

ـــت. اس
 بـــر اســـاس تصویـــب نامه هـــای هیـــات وزیـــران، در 
خصـــوص اعطـــای تســـهیالت بـــرای جبـــران خســـارت های 
ناشـــی از ســـیل فروردیـــن مـــاه 13۹۸ در کلیـــه اســـتان های 

آســـیب دیـــده، تســـهیالت اعطایـــی تـــا تاریـــخ ۹ دی مـــاه 
ـــکونی  ـــن مس ـــازی اماک ـــرای بازس ـــکن ب ـــش مس 13۹۸ در بخ
شـــهری و روســـتایی 57 هـــزار و ۴75 فقـــره، بـــرای تعمیـــر 
ـــره  ـــزار و ۴۴3 فق ـــتایی 77 ه ـــهری و روس ـــکونی ش ـــن مس اماک
ـــره  ـــزار و 76۸ فق ـــداد ۴5 ه ـــوازم معیشـــتی تع ـــن ل ـــرای تامی و ب

ـــت. ـــوده اس ب
ـــداد 63  ـــاه 13۹۸ تع ـــخ ۹ دی م ـــا تاری ـــاس ت ـــن اس ـــر ای ب
هـــزار و ۸۲۴ واحـــد نیازمنـــد ســـاخت و ۸۴ هـــزار و 5۸7 واحـــد 
ـــزار و  ـــداد، 3۲ ه ـــن تع ـــه از ای ـــت ک ـــوده اس ـــر ب ـــد تعمی نیازمن
۴15 واحـــد ســـاخته شـــده و تعـــداد ۸1 هـــزار و ۸۰۴ واحـــد 

ـــت. ـــده اس ـــر ش تعمی
ــده  ــر شـ ــخ ذکـ ــا تاریـ ــل تـ ــای عامـ ــن بانک هـ همچنیـ
ـــنه در  ـــرض الحس ـــهیالت ق ـــره تس ـــزار و ۸3۹ فق ـــداد 5۹ ه تع

ـــال  ـــارد ری ـــزار و 5۰۹ میلی ـــغ 5 ه ـــه مبل ـــاورزی ب ـــش کش بخ
پرداخـــت کـــرده انـــد.

ــت  ــتای حمایـ ــزی در راسـ ــک مرکـ ــت بانـ ــی اسـ گفتنـ
ــت  ــات هیئـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــیل زده و بـ ــان سـ از هموطنـ
ـــنه  ـــرض الحس ـــهیالت ق ـــای تس ـــه اعط ـــران، در دو مرحل وزی
بـــا کارمـــزد ۴ درصـــد و تســـهیالت رایانـــه ای بـــا ســـود و 
کارمـــزد ۴ درصـــد در مناطـــق روســـتایی و 5 درصـــد 
درمناطـــق شـــهری را بـــه بانک هـــای عامـــل ابـــالغ کـــرده 

اســـت.

خبر خوش حناچی به مسافران تاکسی های اینترنتی 

احداث ۴ پیاده راه در سال جاری

پیاده راه های تبریز، تلفیق سنت و مدرنیته برای جذب گردشگر

بانک مرکزی؛

۱8۱ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
در استان های آسیب دیده پرداخت شد

شـــهری  محیط هـــای  در  امنیـــت  نبـــود 
پدیـــده ای اســـت کـــه بـــا نگاهـــی بـــه ســـاختار 
شـــهری و معمـــاری امـــروز ایـــران در بافت هـــای 
فرســـوده شـــهری بیشـــتر بـــه چشـــم می خـــورد. 
رویارویـــی بـــا مشـــکالت و معضـــالت بافت هـــای 
ـــدن  ـــل ش ـــتعد تبدی ـــه مس ـــت اینک ـــه عل ـــوده ب فرس
بـــه فضاهـــای جرم خیـــز هســـتند ماهیتـــاً دارای 
ـــرایط  ـــت. ش ـــی اس ـــاي خاص ـــی و ظرافت ه پیچیدگ
ــود  ــل نبـ ــه دلیـ ــا بـ ــن بافت هـ ــر ایـ ــم بـ حاکـ
امنیـــت فیزیکـــی و روانـــی منجـــر می شـــود تـــا 
ـــن فضـــا اســـتفاده  ـــر از ای ـــد کمت ـــح دهن ـــراد ترجی اف
ـــاس  ـــود احس ـــبب می ش ـــز س ـــر نی ـــن ام ـــد و ای کنن
ـــود.  ـــق زدوده ش ـــن مناط ـــش از ای ـــرزندگی و آرام س
ــازی  ــالت شهرسـ ــر رسـ ــال های اخیـ ــذا در سـ لـ
به خصـــوص در بافت هـــای فرســـوده در زمینـــه 
ــر دیـــده شـــده  ــاء ســـطح امنیـــت پررنگ تـ ارتقـ
ـــی  ـــی طراح ـــه چگونگ ـــوف ب ـــتر معط ـــت و بیش اس
فضاهـــا و برنامه ریـــزی مناســـب کاربری هـــای 
ـــی  ـــرد علم ـــک رویک ـــا ی ـــا ب ـــت ت ـــوده اس ـــهری ب ش
ــت  ــاء امنیـ ــیب ها و ارتقـ ــش آسـ ــد در کاهـ بتوانـ
ایفـــای نقـــش نمایـــد. وظیفـــه شهرســـازان تنهـــا 
ـــرای  ـــدی ب ـــتانداردهای کالب ـــاء اس ـــه ارتق ـــدود ب مح
ـــالت  ـــه رس ـــت، بلک ـــت نیس ـــی و امنی ـــش ایمن افزای
ـــی  ـــایش روان ـــطح آس ـــاء س ـــرای ارتق ـــازی ب شهرس
ــش  ــن دانـ ــا ایـ ــد تـ ــاب می کنـ ــهروندان ایجـ شـ
بـــا مداخلـــه مســـتقیم در فرآینـــد ادراک امنیـــت 

ــزان  ــش میـ ــت افزایـ ــاکنین در جهـ ــط سـ توسـ
ــوده  ــای فرسـ ــا در بافت هـ ــت آنهـ ــاس امنیـ احسـ

شـــهری تـــالش نمایـــد.
ـــت  ـــاء امنی ـــای ارتق ـــن رویکرده ـــی از مهم تری یک
در بافت هـــای فرســـوده، پیشـــگیری از وقـــوع جـــرم از 
ـــده  ـــن ای ـــق طراحـــی محیطـــی اســـت. اصلی تری طری
ایـــن رویکـــرد آن اســـت کـــه می تـــوان محیـــط 
ـــیله  ـــه بوس ـــود ک ـــی نم ـــوری طراح ـــی را ط فیزیک
ـــت را  ـــاس امنی ـــرم احس ـــوع ج ـــات وق ـــش امکان کاه
ـــار  ـــی چه ـــور کل ـــه ط ـــرد ب ـــن رویک ـــش داد. ای افزای
ـــوده  ـــه نم ـــرم ارائ ـــگیری از ج ـــرای پیش ـــل را ب اص
ــوب  ــد درچارچـ ــرای آن می توانـ ــه اجـ ــت کـ اسـ

عملکـــردی شـــهرداری ها قـــرار گیـــرد: 
ــاد  ــارت: ایجـ ــت و نظـ ــکان مراقبـ ــاد امـ ایجـ
شـــرایط کالبـــدی مناســـب بـــرای اســـتفاده 
 کننـــدگان از فضاهـــای شـــهری بـــه نحـــوی کـــه 
ــن و  ــاهده مجرمیـ ــرای مشـ ــان را بـ ــی آنـ توانایـ
ـــن  ـــد و بدی ـــش ده ـــکوک افزای ـــم و مش ـــراد مزاح اف
وســـیله از حـــوادث یـــا جرایمـــی کـــه در حـــال 

ــد.  ــگیری کنـ ــوع اســـت، پیشـ وقـ
تشـــویق شـــهروندان بـــه اســـتفاده از فضاهـــای 

شـــهری: حضـــور شـــهروندان بـــرای اســـتفاده 
ـــهری  ـــده ش ـــاد ش ـــای ایج ـــتر از فضاه ـــه بیش هرچ
ـــط در  ـــیب پذیری محی ـــث آس ـــه باع ـــوری ک ـــه ط ب

مقابـــل جـــرم گـــردد. 
کنتـــرل دسترســـی: بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ورود افـــراد مشـــکوک و یـــا مزاحـــم کـــه خطـــر 
ــی  ــع فیزیکـ ــی دارد از موانـ ــرم را در پـ ــوع جـ وقـ
ــی،  ــای گیاهـ ــا بوته هـ ــرده یـ ــوار و نـ ــل دیـ مثـ
قفـــل، رنـــگ و ... اســـتفاده شـــود و حتی االمـــکان 
طراحـــی کـــف خیابـــان و پیـــاده رو و ورودی هـــای 

ســـاختمان تفـــاوت داشـــته باشـــد. 
در  تحریک آمیـــز  عوامـــل  بـــردن  بیـــن  از 
ـــه  ـــب ب ـــرم را ترغی ـــه مج ـــی ک ـــه عوامل ـــط: کلی محی
ـــاده  ـــی س ـــل دسترس ـــد، مث ـــرم مي کن ـــکاب ج ارت
ـــره  ـــتگیری و غی ـــر دس ـــدم خط ـــاد، ع ـــود زی ـــه س ب
بایـــد از بیـــن بـــرده شـــود بـــه طـــوری کـــه بـــا 
ـــاد  ـــتگیری زی ـــر دس ـــه و خط ـــود حاصل ـــش س کاه

از خطـــر ارتـــکاب جـــرم جلوگیـــری نمـــود. 
ـــی  ـــای مکان ـــی از رویکرده ـــه یک ـــرد ک ـــن رویک ای
ـــع  ـــران واق ـــی از صاحب نظ ـــاد خیل ـــورد انتق ـــت م اس
ـــاء  ـــه ارتق ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــا ب ـــت. خیلی ه ـــده اس ش

امنیـــت در ســـایه آمـــوزش و ارتقـــاء ســـطح فرهنگـــی و 
اجتماعـــی قابـــل دســـتیابی اســـت. ولـــی واقعیـــت امـــر 
ـــک  ـــر ی ـــه ه ـــرد ک ـــا ک ـــوان ادع ـــه نمی ت ـــت ک آن اس
از روش هـــا می توانـــد بـــه تنهایـــی شـــرایط ارتقـــاء 
امنیـــت را فراهـــم آورد. آنچـــه می توانـــد تأثیرگـــذار 
ـــان  ـــور همزم ـــه ط ـــرد ب ـــدی از رو رویک ـــد بهره من باش
اســـت. بـــه عبارتـــی دیگـــری همزمـــان بـــا آنکـــه 
سیاســـت های ارتقـــاء فرهنگـــی اجرایـــی می شـــود 
ـــکان  ـــا ام ـــود ت ـــالح ش ـــز اص ـــی نی ـــرایط مکان ـــد ش بای

ـــد. ـــش یاب ـــرم کاه ـــوع ج وق
ــت  ــروری اسـ ــه ضـ ــن نکتـ ــان ایـ ــه بیـ البتـ
کـــه اجـــرای ایـــن سیاســـت بـــه تنهایـــی از 
ــد  ــه بایـ ــد، بلکـ ــی برنمی آیـ ــچ ارگانـ ــت هیـ دسـ
تمامـــی ارگان هـــای متولـــی بســـته بـــه وظایـــف 
و رســـالت های قانونـــی خـــود بایـــد گام هـــای 

ــردارد. ــری را بـ مؤثـ
ــی از  ــوان یک ــه عن ــهرداری ب ــان ش ــن می در ای
شــهر  امــور  در  متولــی  ارگان هــای  مهم تریــن 
می توانــد بــا انجــام مداخــالت مناســب بــا رویکــرد 
طراحــی شــهری امنیــت بافت هــای فرســوده را 
ارتقــا بخشــد. بــر اســاس نظریــات مطــرح در ایــن 

ــا  ــی راهکاره ــازی برخ ــا پیاده س ــوان ب ــوزه می ت ح
ــرای  ــرایط را ب ــهری ش ــوده ش ــای فرس در بافت ه
ارتقــاء امنیــت در ایــن مناطــق فراهــم کــرد. برخــی 
ــن شــرح  ــرای طراحــی بدی ــوارد پیشــنهادی ب از م
می باشــد: ایجــاد پیــاده رو مناســب و حرکــت کنــد 
ســواره در اطــراف آن؛ ایجــاد دسترســی ســواره در 
بافــت ارگانیــک مســکونی؛ بهبــود کیفیــت کالبــدی 
و  کالبــدی  ســاماندهی  فعالیتــی؛  ســاماندهی  و 
ــی  ــاده راه طراح ــال در پی ــی فع ــاد جداره های ایج
ــرای  ــب ب ــد مناس ــگ در ح ــاد پارکین ــده؛ ایج ش
ــرج و ایجــاد  ــاده راه جهــت تف ــراد در پی حضــور اف
ــاری،  ــای تج ــتقرار کاربری ه ــی؛ اس ــرات جمع خاط
توریســتی و تفریحــی در مقیــاس شــهری در جــوار 
ــری  ــا بکارگی ــه ب ــز محل ــاد مرک ــه؛ ایج محورمحل
ــوق؛  ــای فرهنگــی و ورزشــی و ایجــاد پات کاربری ه
ــاده  ــی مناســب در محــور پی ــاد پوشــش گیاه ایج
راه و تبدیــل آن  بــه فضایــی تفریحــی گردشــگری 
ــیل ها و  ــتفاده از پتانس ــوم؛ اس ــتفاده عم ــرای اس ب
قابلیت هــای موجــود در مجموعــه و نواحــی مجــاور 

آن.
ـــاد  ـــر اعتق ـــن ام ـــر ای ـــز ب ـــر نی ـــران ام ـــه مدی البت
ـــت  ـــازی باف ـــازی و بهس ـــا نوس ـــه ب ـــند ک ـــاور داش و ب
ـــن و  ـــی ام ـــاره زندگ ـــای دوب ـــکان احی ـــوده، ام فرس
ـــل  ـــای مخ ـــش رفتاره ـــط و کاه ـــی از محی جرم زدای
و بی نظـــم وجـــود دارد و از جنبـــه عملـــی قابـــل 

ـــت. ـــتیابی اس دس

ساماندهی بافت فرسوده شهری و ارتقاء امنیت
فیروز اصغری 
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 B۱2 تشخیص کمبود ویتامین

با معاینه چشم

از شــایع ترین  یکــی   B1۲ ویتامیــن کمبــود 
کمبودهــای مــواد مغــذی در جهــان بــه ویــژه میــان 

ــراد میانســال اســت.  اف
ــظ  ــن B1۲ در حف ــنا، ویتامی ــزارش ایس ــه گ ب
موثــر  خونــی  ســلول های  و  عصب هــا  ســالمت 
بــدن  در  آن  از  کافــی  میــزان  نبــود  و  اســت 
می توانــد آســیب زننده باشــد. ایــن ویتامیــن در 
تولیــد DNA  و RNA نقــش حائــز اهمیتــی 
 B ــن ــواع ویتامی ــر ان ــن همچــون دیگ دارد. همچنی
ــذار  ــرژی تاثیرگ ــه ان ــا ب ــل کربوهیدرات ه در تبدی

ــت. اس
خوشــبختانه کمبــود ویتامیــن B۱۲ بــه راحتــی 
قابــل شناســایی و تشــخیص اســت. همچنیــن 
کــه  دارد  وجــود  خاصــی  عالئــم  و  نشــانه ها 
ــن عارضــه  ــه ای ــرد ب ــد در تعییــن ابتــالی ف می توان
ــانه ها را  ــن نش ــی از ای ــد. برخ ــده باش ــک کنن کم

می تــوان بــا معاینــه چشــم ها تشــخیص داد.
بــه گفتــه کارشناســان، زردی چشــم ها می توانــد 
یکــی از نشــانه های کمبــود ایــن ویتامیــن در بــدن 
انقبــاض  و  پلک هــا  اسپاســم  همچنیــن  باشــد. 
ــود  ــه کمب ــه ب ــتند ک ــانه هایی هس ــم ها از نش چش
ایــن ویتامیــن اشــاره دارنــد. در برخــی مــوارد 
ــه از  ــت ب ــن اس ــمی ممک ــب چش ــیب های عص آس

ــود. ــر ش ــی منج ــدرت بینای ــن ق ــن رفت بی
ــول و  ــق آمپ ــا تزری ــن B۱۲  ب ــود ویتامی کمب
ــم و  ــت. عالئ ــران اس ــل جب ــا قاب ــرف مکمل ه مص
ــور  ــه ط ــت ب ــن اس ــه ممک ــن عارض ــانه های ای نش
ــن  ــه همی ــود. ب ــر ش ــج ظاه ــه تدری ــا ب ــی ی ناگهان
ــت  ــود را تح ــم خ ــار عالئ ــت بیم ــر اس ــل بهت دلی

ــد. ــته باش ــرل داش کنت
ــی  ــم غذای ــق رژی ــن از طری ــن ویتامی ــن ای تامی
فراورده هــای  و  اســت. گوشــت  امکانپذیــر  نیــز 
جانبــی آن منبــع خوبــی از ویتامیــن B۱۲ هســتند.

سفیر ایران در اسپانیا تاکید کرد؛
تحریم های آمریکا مانع دسترسی 

بیماران نادر ایران به دارو

ســفیر ایــران در اســپانیا، تحریــم هــای آمریــکا را 
مانــع دسترســی بیمــاران نــادر بــه دارو عنــوان کــرد.

بــه گــزارش مهــر، حســن قشــقاوی ســفیر ایــران 
ــت  ــز مدیری ــس مرک ــفر رئی ــی س ــپانیا در پ در اس
ــپانیا  ــه اس ــای وزارت بهداشــت ب ــد و بیماری ه پیون
و نامــه بنیــاد بیماری هــای نــادر ایــران در خصــوص 
کمبــود داروهــای بیمــاران نــادر بــا رســانه های ایــن 

کشــور گفتگــو کــرد.
ــرد:  ــالم ک ــپانیا اع ــانه های اس ــه رس ــقاوی ب قش
شــرکت های دارویــی بــه دلیــل قطــع سیســتم 
بانکــی از طریــق آمریــکا نمی تواننــد هیــچ دارویــی 

ــد. ــران صــادر کنن ــه ای ب
 MPS بــا توجــه بــه کمبــود داروهــای بیمــاران
و نیازهــای دارویــی ســایر بیمــاران نــادر، مدیرعامــل 
ــه ای از  ــی نام ــران ط ــادر ای ــای ن ــاد بیماری ه بنی
ــیر  ــرد مس ــت ک ــپانیا درخواس ــران در اس ــفیر ای س
دسترســی ایــن بیمــاران بــه داروهایشــان از طریــق 
وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو همــوار شــود.

رئیــس  شــادنوش  مهــدی  راســتا،  ایــن  در 
بیماری هــای  امــور  و  پیونــد  مدیریــت  مرکــز 
ــهیل  ــت تس ــال جه ــاه امس ــت آذر م وزارت بهداش
ــپانیا  ــه اس ــادر ب ــاران ن ــا بیم ــی داروه در دسترس
ــا حســن قشــقاوی،  ــدار ب ــود و در دی ســفر کــرده ب
در خصــوص تخصیــص منابــع از طریــق وزارت 
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو جهــت تأمیــن 

ــرد. ــو ک ــادر گفتگ ــاران ن ــای بیم داروه
ــکا  ــذا و دارو، آمری ــس ســازمان غ ــه رئی ــه گفت ب
ــنگ  ــاران MPS س ــای بیم ــن داروه ــرای تأمی ب
انــدازی کــرده و برخــی شــرکت های دارویــی تولیــد 
ــدم  ــم و ع ــه تحری ــد ب ــا را تهدی ــن داروه ــده ای کنن

همــکاری کــرده اســت.

مصرف گاز در آذربایجان شرقی به 
38.5 میلیون متر مکعب رسید

مدیــر عامــل شــرکت گاز آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــه گاز طبیع ــرف روزان ــزان مص ــرد: می ــالم ک اع
ــر مکعــب رســیده  ــه 3۸.5 میلیــون مت در اســتان ب
ــه  اســت و نشــانگر افزایــش 1۰ درصــدی نســبت ب

ــت.  ــتانی اس ــرف زمس ــن مص میانگی
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدرضا رهنمــای توحیــدی  
ــی در  ــه گاز طبیع ــرف روزان ــن مص ــت: میانگی گف
اســتان در فصــل زمســتان 35 میلیــون متــر مکعــب 
اســت کــه بــه علــت بــرودت قابــل توجــه دما شــاهد 

افزایــش مصــرف ایــن ســوخت پــاک هســتیم. 
ــه نخســت ســال  ــه در 6 ماه ــالم اینک ــا اع وی ب
ــه شــبکه سراســری  ــتان ب ــتای اس ــاری ۴5 روس ج
گازمتصــل شــده و تعــداد 1۸577 مشــترک جدیــد 
در شــهرها و روســتاهای اســتان بــه مشــترکان 
ــه  ــت، ادام ــده اس ــزوده ش ــی اف ــرف گاز طبیع مص
داد: تعــداد مشــترکان گاز اســتان از یــک میلیــون و 
6۰۰ هــزار مشــترک گذشــته و ۹۹ درصــد جمعیــت 

ــد. ــی کنن ــی اســتفاده م اســتان از گاز طبیع

مدیرعامل شرکت منابع آب ایران:
سدهای سیستان و بلوچستان هیچ آسیبی ندیدند

مدیرعامـــل شـــرکت مدیریـــت منابـــع آب ایـــران گفـــت: ســـدهای 
ـــه  ـــیبی ب ـــارت و آس ـــچ خس ـــدون هی ـــتان ب ـــتان و بلوچس ـــتان سیس اس

طـــور کامـــل در مـــدار بهره بـــرداری قـــرار دارنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »محمـــد حاج رســـولی ها« ضمـــن بی اســـاس 
خوانـــدن شـــایعات مطرح شـــده در فضـــای مجـــازی دربـــاره آســـیب 
ـــا  ـــاد ت ـــد خیرآب ـــزن س ـــد مخ ـــزود: 3۰ درص ـــاد« اف ـــد »خیرآب ـــدن س دی
ـــده  ـــر ش ـــون پ ـــه اکن ـــود ک ـــی ب ـــتان خال ـــیالب در اس ـــوع س ـــش از وق پی

ـــت. ـــرداری اس ـــال بهره ب ـــل در ح ـــور کام ـــه  ط ـــون ب و اکن
وی ادامـــه داد:ممکـــن اســـت یـــک بنـــد کوچـــک آبخیـــزداری در 
ـــتان  ـــزرگ اس ـــدهای ب ـــا س ـــد، ام ـــده باش ـــیب ش ـــار آس ـــات دچ ارتفاع

ـــتند. ـــه نیس ـــکلی مواج ـــچ مش ـــا هی ب
ـــتند از  ـــم توانس ـــتان ه ـــزرگ اس ـــدهای ب ـــا گفت:س ـــولی ه ـــاج رس ح
ـــه ای  ـــد، به گون ـــی انجـــام دهن ـــره خوب ـــم ذخی ـــد ه شـــدت ســـیالب بکاهن
ــردان« ۴5  ــد »زیـ ــد، سـ ــدود 3۹ درصـ ــین« حـ ــد »پیشـ ــه در سـ کـ
ـــد و  ـــی کلک« ۴۴ درص ـــد »ش ـــد، س ـــاد« ۲7 درص ـــد »خیرآب ـــد، س درص
ـــد. ـــار ش ـــیالب مه ـــد س ـــدود 1۰۰ درص ـــراوان ح ـــکید« س ـــد »ماش در س

ـــت  ـــاره مدیری ـــران درب ـــع آب ای ـــت مناب ـــرکت مدیری ـــل ش مدیرعام
مناســـب صـــورت گرفتـــه در مخـــازن اســـتان ادامـــه داد: ســـد 
ــر  ــه بـ ــت کـ ــه ورودی داشـ ــب در ثانیـ ــر مکعـ ــی کلک 35۰ متـ شـ
اســـاس برنامـــه 1۹۰ متـــر مکعـــب در ثانیـــه از آن خروجـــی صـــورت 
ـــه  ـــی ک ـــیالب  در مناطق ـــت س ـــدها مدیری ـــن س ـــق ای ـــت و از طری گرف

دارای ســـد بودنـــد انجـــام شـــد.
از  بلوچســـتان  و  سیســـتان  اســـتان  افـــزود:  حاج رســـولی ها 
رودخانه هـــای فصلـــی زیـــادی برخـــوردار بـــوده کـــه بایـــد ســـدهای 
ـــیالب  ـــار آب و س ـــات مه ـــا تاسیس ـــود ت ـــاخته ش ـــا س ـــتری روی آنه بیش
در ســـایر سرشـــاخه ها هـــم تکمیـــل شـــده و ضمـــن تامیـــن آب در 

فصـــول مـــورد نیـــاز، از ســـیالب هـــم جلوگیـــری کننـــد.
وی میـــزان بارندگـــی  ثبـــت شـــده در برخـــی از ایســـتگاه های 
ســـنجش اســـتان را تـــا حـــدود ۲ برابـــر متوســـط ســـاالنه برشـــمرد 
و  افـــزود: در ایســـتگاه های کهیـــر 1۴۹ میلی متـــر، پیشـــین 1۲5 
 1۰7 باهـــوکالت  میلی متـــر،   1۲۰ ســـهراب  پیـــش  میلی متـــر، 
ــی  ــر برخـ ــدود 1.5 برابـ ــن حـ ــور میانگیـ ــه طـ ــوده و بـ ــر بـ میلی متـ

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــارش صـ ــتگاه ها بـ ایسـ
مدیرعامـــل شـــرکت مدیریـــت منابـــع آب ایـــران گفـــت: ســـدهای 
ـــری  ـــیالب ها آبگی ـــق س ـــا از طری ـــتان صرف ـــتان و بلوچس ـــتان سیس اس
ـــردان  ـــد زی ـــد از س ـــد،  7۸ درص ـــه ندارن ـــه رودخان ـــی پای ـــوند و دب می ش
ـــد  ـــر ۲۲ درص ـــای اخی ـــا بارش ه ـــه ب ـــود ک ـــر ب ـــیالب پ ـــل از س ـــا قب ت

ـــد. ـــر ش ـــی آن پ ـــت خال ظرفی
ـــره  ـــی از ذخی ـــیالب بخش ـــوع س ـــش از وق ـــرد:  پی ـــان ک وی خاطرنش
ـــر  ـــز پ ـــد نی ـــن س ـــون ای ـــه  اکن ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــین تخلی ـــد پیش س
ــاده  ــده آمـ ــال آینـ ــاورزان در سـ ــرداری کشـ ــرای بهره بـ ــده و بـ شـ

ـــت. اس

ــان  ــالمی آذربایج ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
ــن درس را  ــا ای ــب ســلیمانی ه ــد از مکت ــا بای ــروز م شــرقی: ام
بیاموزیــم کــه خــط قرمــز همــه مــا دشــمن اســت. یعنــی هــر 
ــی  ــل دشــمن م ــده و طــرز فکــری در مقاب ــر عقی ــا ه ــردی ب ف
ایســتد، از ماســت و همانطــور کــه اشــاره شــد اختــالف ســلیقه 

ــدارد. ــی ن ــن محــور اهمیــت چندان ــا در حــول ای ه
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، رســول برگــی بــا اشــاره بــه بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد ایــن اتفاقــات ایــام اهلل اســت 
ــه  ــام اهلل را توســط حضــرت موســی ب ــد ای ــه خداون ــی ک و زمان
ــه  ــن وظیف ــی تری ــد، اصل ــی کنن ــی اســرائیل محــول م ــوم بن ق
ــام  ــن ای ــکر ای ــد ش ــز بای ــا نی ــت و م ــت اس ــکر نعم ــردم ش م
ــی  ــی دوم کس ــگ جهان ــد از جن ــت: بع ــم، گف ــا آوری ــه ج را ب
ــا  ــر م ــد و اگ ــگاه کن ــکا چــپ ن ــه آمری ــی ب ــود حت نتوانســته ب
ــاران  ــگاه رســمی ایــن کشــور را موشــک ب امــروز توانســتیم پای

ــد  ــاده و خداون ــاق افت ــدا اتف ــاری خ ــه ی ــن مســئله ب ــم، ای کنی
ــان آورده اســت. ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــدرت را ب ــن ق ای

ــا  ــتان ب ــالمی اس ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
یــادآوری تاریــخ گذشــته خاطــر نشــان کــرد: زمانــی بــرای مــا 
ــا حــق نداشــتیم  ــد و م ــون کاپیتوالســیون وضــع مــی کردن قان
حتــی بــه حیــوان آن هــا نــگاه چــپ کنیــم چــه رســد بــه ایــن 
ــروز  ــا ام ــم ام ــراض کنی ــان در کشــورمان اعت ــه حضورش ــه ب ک
ــوی  ــم جل ــه توانســته ای ــت فقی ــالب و والی ــن انق ــه برکــت ای ب
اســتعمار بایســتیم و پایــگاه رســمی آنــان را بــا موشــک هــدف 
قــرار دهیــم و نکتــه قابــل توجــه ایــن جاســت کــه حتــی آمریــکا 

ــه مــا مــی دهــد. ــح ب ــت پاســخ نداشــته و پیشــنهاد صل جرئ
ــا بیــان ایــن کــه خداونــد نعمــت عــزت و اقتــدار را  برگــی ب
بــه برکــت والیــت فقیــه بــرای کشــور مــا ارزانــی کــرده اســت 
ــی در  ــدت و یگانگ ــا وح ــروز م ــی ام ــه اصل ــرد: وظیف ــار ک اظه

ــه جــدای  حــول محــور پرچــم والیــت مــی باشــد، یعنــی مــا ب
ــب،  ــالح طل ــرا، اص ــل اصولگ ــی مث ــخصی و جناح ــد ش از عقای
چــپ یــا راســت، یــک محــور اساســی داریــم و آن هــم والیــت 

ــه اســت. فقی
ــت  ــی گف ــه م ــام ک ــرت ام ــه حض ــن جمل ــه داد: ای وی ادام
»پشــتیبان والیــت فقیــه باشــید تــا آســیبی بــه مملکــت شــما 
نرســد« یــک تعــارف نبــود، یعنــی والیــت فقیــه محــور وحــدت 
ــه حســاب  ــت فقی ــر والی ــر چت ــود را زی ــد خ ــه بای اســت و هم
ــل  ــی حاص ــدت مل ــا وح ــد ت ــان بدان ــر ایش ــت ام ــرده و تح ک

ــردد. گ
شــیخ رســول برگــی وحــدت را بــه معنــای مصــون مانــدن از 
تفرقــه، هــم افزایــی ایجــاد کــردن بــرای یکدیگــر و مقاومــت در 
مقابــل دشــمن مشــترک یعنــی آمریــکا دانســته بیــان داشــت: 
ــرای  ــر ب ــون نف ــک ۲5 میلی ــه نزدی ســردار شــهید ســلیمانی ک
ــک  ــدند ی ــر ش ــی حاض ــه مل ــان در صحن ــازه ایش ــییع جن تش
ــا  ــود و هیــچ شــخص ی شــخصیت فــرا حزبــی و فــرا جناحــی ب
ــه  ــق ب ــرد متعل ــن ف ــه ای ــد ک ــا کن گروهــی نمــی توانســت ادع

مــا بــوده اســت.
ــروه  ــی گ ــا تمام ــلیمانی ب ــپهبد س ــهید س ــه داد: ش وی ادام
ــاح هــا، حــزب هــا و اشــخاص ارتبــاط داشــت و خــط  هــا، جن
قرمــز او در ایــران عبــارت بــود از تبعیــت از والیــت و در خــارج 
ــار  ــن معی ــا ای ــکا و صهیونیســت و ب ــا آمری از کشــور دشــمنی ب

دوســت را از دشــمن جــدا مــی کــرد.
برگــی در انتهــا اصلــی تریــن وظایــف امــروز مــردم را داشــتن 
بصیــرت، وحــدت و شــکر نعمــت انقــالب دانســته و اضافــه کــرد: 
امــروز مــا بایــد از مکتــب ســلیمانی هــا ایــن درس را فــرا بگیریم 
کــه خــط قرمــز همــه مــا دشــمن اســت، یعنــی هــر فــردی بــا 
ــتد از  ــی ایس ــمن م ــل دش ــری در مقاب ــرز فک ــده و ط ــر عقی ه
ــا در  ــلیقه ه ــالف س ــد اخت ــاره ش ــه اش ــور ک ــت و همانط ماس

ــدارد.  ــی ن حــول ایــن محــور اهمیــت چندان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

در حول محور وحدت، اختالف سلیقه اهمیت چندانی ندارد

ــان  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
ــند ارتقــای  ــتمین س ــت: بیس ــواده گف و خان
وضعیــت زنــان و خانــواده در کشــور امــروز در 
ــالم  ــتان ای ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ش

ــد.  ــب می رس ــه تصوی ب
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار در 
حاشــیه بازدیــد از کارگاه چیت بافــی هفــت 
چشــمه شــهر ایــالم در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: تصویــب ســند ارتقــای وضعیــت 
زنــان و خانــواده در اســتان ایــالم از مهمتریــن 
برنامه هــای ســفر بــه ایــن اســتان اســت و ایــن 

ــد. ــب می رس ــه تصوی ــروز ب ــند ام س
ــردی و راهگشــا  ــن ســند کارب ــزود: ای وی اف
بــوده و راهبــردی بــرای ارتقــای بهبــود وضعیــت 
اجتماعــی،  مختلــف  در  زمینه هــای  زنــان 

ــت  ــد اس ــادی و تولی ــی، اقتص ــی، فرهنگ سیاس
ــت  ــی وضعی ــی و کیف ــد کم ــب رش ــه موج ک
ــاع می شــود. ــواده و اجتم ــط خان ــان در محی زن

ابتــکار بــه بازدیــد از واحدهــای تولیــدی زنان 
ــووالن  ــد: مس ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک ــالم اش ای
ــادی  ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــا را ب ــتان فض اس
ــژه در حــوزه تولیــد صنایع دســتی  ــه وی ــان ب زن

ــد. ــم کرده ان ــی فراه ــوالت بوم و محص
ــات در  ــن اقدام ــد ای ــرد: هرچن ــه ک وی اضاف
ــتان  ــان اس ــادی زن ــی اقتص ــتای توان افزای راس
ایــالم موثــر اســت امــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
بایــد حضــور زنــان در عرصــه تولیــد و اشــتغال با 
حمایــت مســووالن توســعه بیشــتری پیــدا کنــد.

ــان  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
ــوارد  ــن م ــی از مهمتری ــت: یک ــواده گف و خان

ــف از  ــای مختل ــان در حوزه ه ــدات زن در تولی
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــتی فراه ــه صنایع دس جمل
فــروش و عرضــه آنهــا بــه بــازار اســت و زنــان 
بایــد قوی تــر و بهتــر از گذشــته بــا بــازار 

ــد. ــب کنن ــد کس ــد و درآم ــاط بگیرن ارتب
ابتــکار افــزود: تاکنــون طرح هــای مختلفــی 
ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــت زن ــرف معاون از ط
جمهــوری بــه اســتان ایــالم بــرای اجــرا 
ــزارش کار  ــروز گ ــه ام ــت ک ــده اس ــالغ ش اب
ایــن طرح هــا بیــان می شــود و همچنیــن 
از  نتایــج حاصــل  نیــز  ارزیــاب  گروه هــای 
اجــرای ایــن طرح هــا را ارزیابــی می کننــد.

ــان  ــور زن ــوری در ام ــس جمه ــاون ریی مع
ــه  ــواده منظــور حضــور در شــورای برنام و خان
ریــزی و توســعه و افتتــاح و بازدیــد چنــد 

ــد. ــالم ش ــهدای ای ــرودگاه ش ــرح وارد ف ط
ــا  ــک روزه ب ــفری ی ــکار در س ــه ابت معصوم
ــتاندار  ــلیمانی دشــتکی اس اســتقبال قاســم س

ــد. ــالم ش ــتان ای ــالم وارد اس ای
شــرکت در شــورای و برنامه ریزی و توســعه 
اســتان، افتتــاح مرکــز نــوآوری و شــکوفایی بــه 
ــه  ــان در س ــس همزم ــو کنفران ــورت ویدئ ص
اســتان ایــالم، کردســتان و هرمــزگان، نشســت 
ــرکت در  ــاد و ش ــردم نه ــای م ــازمان ه ــا س ب
ــای  ــه ه ــازی از برنام ــازی و نوس ــرارگاه بازس ق

معــاون رییــس جمهــوری در ایــالم اســت.
وی در بــدو ورود بــه اســتان ایــالم از کارگاه 
و  چشــمه  هفــت  روســتای  در  چیت بافــی 
هانیــوان  در  بانــوان  بازارچــه خوداشــتغالی 

ــرد. ــد ک بازدی

ابتکار:

 بیستمین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ایالم به تصویب می رسد

ــان  ــناس را بی ــک روان ش ــم ی ــی مه ــه ویژگ ــا س لطف
ــد؟ فرمائی

ــه نظــرم اولیــن ویژگــی مهــم یــک روان شــناس اخــالق و    ب
ــه اصــول اخالقــی مــی باشــد کــه در هــر رشــته و  پایبنــدی او ب
ــز  ــد. در روانشناســی نی ــی آی ــه حســاب م ــات ب شــغلی از ضروری
ــه اصــول اخالقــی و قانونــی پایبنــد  مشــاوره و روانشــناس بایــد ب
باشــد و بــه طــور مســتمر درصــدد افزایــش دانــش خــود بــر آیــد. 
ــت  ــوان: رعای ــی ت ــاوره م ــی در مش ــول اخالق ــن اص ــم تری از مه
حقــوق مراجعــان، تحمیــل نکــردن ارزش هــا و از همــه مهــم تــر 
ــان نمــود. دومیــن ویژگــی، برخــورداری از مهــارت  راز داری را بی
ــه بــه  ــرادی ک ــد. بســیاری از اف ــی باش ارتباطــی قدرتمنــد م
ــی  ــد در درون خــود رازهای ــه می کنن روانشــناس و مشــاور مراجع
دارنــد کــه گاه آن را بــا کســی در میــان نگذاشــته انــد. روانشــناس 
موفــق توانایــی برقــراری ارتبــاط خالصانــه بــا مراجعــان را داشــته و 
ــا قــدرت کالم خــود در عمــق وجــود مراجعــه کننــده  ــد ب می توان
ــش  ــای مراجع ــد و باور ه ــه عقای ــنود و ب ــا را بش ــد، آنه ــوذ کن نف
ــد.  ــه مراجــع در شــناخت خــود کمــک کن ــل شــده و ب ارزش قائ
ــه  ــی ک ــرد. زمان ــوان ک ــی عن ــوان همدل ــی ت ــوم را م ــی س ویژگ
ــال متوجــه نحــوه  ــد کام ــه می کن ــه روانشــناس مراجع شــخصی ب
ــناس  ــاور و روانش ــود. مش ــی ش ــود م ــا خ ــر ب ــورد و درمانگ برخ
موفــق بــه جــای دلســوزی، دنیــای درونــی مراجعــه کننــده را بــه 

ــا او هــم دل مــی شــود.  ــی درک و احســاس کــرده و ب خوب

 نقــش صاحــب نظــران حــوزه مشــاوره و روان شناســی 
در جامعــه چیســت؟ 

ـــب  ـــش صاح ـــالم، نق ـــه س ـــورداری از جامع ـــور برخ ـــه منظ   ب
ـــه  ـــی ک ـــد. آنهای ـــی آی ـــم م ـــه چش ـــتر ب ـــوزه بیش ـــن ح ـــران ای  نظ
تعییـــن کننـــده خـــط مشـــی  هـــای مشـــاوره و ســـالمت روان 
افـــراد درجامعـــه هســـتند. اولیـــن گام را مـــی  تـــوان انتقـــال 
ــور  ــه منظـ ــان بـ ــایر روانشناسـ ــه سـ ــات بـ ــات و تجربیـ اطالعـ
ـــه  ـــود ک ـــان نم ـــه او بی ـــک ب ـــع و کم ـــر مراج ـــه بهت ـــر چ درک ه
ـــا و  ـــه ه ـــاالت، روزنام ـــاب، مق ـــاپ کت ـــک چ ـــه کم ـــر ب ـــن ام ای
ـــخ  ـــه تاری ـــی ب ـــا نگاه ـــن ب ـــد. همچنی ـــی افت ـــاق م ـــا اتف ـــال ه ژورن
ـــر  ـــه در ه ـــویم ک ـــی ش ـــر م ـــن ام ـــه ای ـــود متوج ـــون خ و پیرام
ـــادل  ـــری، تب ـــم فک ـــک ه ـــه کم ـــی ب ـــف و اختراع ـــا کش ـــه ی نظری
 نظـــر، تعامـــل بـــا دیگـــران و یـــا ایـــده هـــای آنهـــا صـــورت 
ـــه  ـــا ب ـــناس تنه ـــوان روانش ـــه عن ـــردی ب ـــر ف ـــت و اگ ـــه اس پذیرفت
ـــکوفایی  ـــه ش ـــد ب ـــی  توان ـــد، نم ـــا کن ـــود اکتف ـــردی خ ـــات ف اطالع
ـــم  ـــوان گام  مه ـــی  ت ـــس م ـــد، پ ـــدوار باش ـــود امی ـــرفت خ و پیش
بعـــدی صاحـــب نظـــران حـــوزه روانشناســـی را برگـــزاری 
ـــور  ـــه  منظ ـــب ب ـــع آوری مطال ـــی، کارگاه وجم ـــش، گردهمای همای
ـــاً  ـــاورین مخصوص ـــایر مش ـــات س ـــتفاده از اطالع ـــری و اس ـــم فک ه

ـــود.  ـــان نم ـــوزه بی ـــن ح ـــران ای ـــب نظ صاح

ــه  ــالمت روان چ ــا س ــه ای ب ــتن جامع ــرای داش  ب
ویژگــی هایــی الزم اســت؟

ــودن، تندرســتی  ــالم ب ــای س ــه معن ــوان ب ــی  ت  ســالمتی را م
ــالمت روان  ــی س ــود. ول ــان نم ــاری بی ــوع بیم ــر ن ــص از ه و خال
جامعــه مفهــوم پیچیــده تــری مــی باشــد کــه تعاریــف متعــددی را 
مــی تــوان بــرای آن برشــمرد کــه ایــن تعریــف بــه شــرایط بومــی 
نیــز بســتگی دارد. ارتقــا ســالمت درحقیقــت بــر دو اســاس امــکان 
ــی و دوم  ــالم زندگ ــای س ــیوه ه ــعه ی ش ــت. اول توس ــر اس پذی
ــر مــی ســازد.  ایجــاد شــرایطی کــه زندگــی ســالم را امــکان پذی

ایــن امــر تحقــق نمــی یابــد مگــر بــا کمــک مســئوالن مشــاوران 
و افــراد جامعــه.

ازدواج  و  خانــواده  شناســی  روان  اهمیــت  لــزوم   
چیســت؟

ــواده یکــی از نهادهــای مهــم اجتماعــی اســت کــه   نهــاد خان
ــا ازدواج آغــاز مــی شــود. بنابرایــن، ازدواج از آنجــا کــه مراســم  ب
آغازیــن ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی اســت، اهمیــت بنیادیــن و پایــه 
ــادگی  ــه س ــه ب ــی نیســت ک ــاده و بدیه ــری س ای دارد. ازدواج ام

بتــوان شــروع کــرد و از گزنــد آســیب هــای ازدواج نادرســت جــان 
ســالم بــه در بــرد. همــان گونــه کــه پنــج انگشــت مــا شــبیه بــه 
ــی  ــاوت های ــا هــم تف ــرد ب ــز دو ف ــر ازدواج نی هــم نیســتند در ام
ــروز  ــث ب ــا باع ــاوت ه ــن تف ــه ای ــه ب ــدم توج ــه گاه ع ــد ک دارن
ــم روان شناســی اســت مــی  ــا کمــک عل مشــکالتی مــی شــود، ب
تــوان بــه تفــاوت هــای فــردی، مشــکالت عقیــده و شــخصیت دو 
ــه آنهــا در شــناخت هــم کمــک کــرد. پــس از  فــرد پــی بــرد و ب
تشــکیل خانــواده نیــز مشــکالت بــه شــکل دیگــر نمایــان خواهنــد 
شــد و چــون نهــاد خانــواده ماننــد ســایر نهــاد هــا از آســیب هــای 
مختلــف، در امــان نیســت و احتمــال دارد در طــول دوره ی چرخــه 
ــا مشــکالت و ســختی هــای مختلفــی مواجــه شــود، کــه  خــود ب
ایــن مشــکالت در برخــی مواقــع ســاده و در برخــی مواقــع بــزرگ 
و پیچیــده هســتند، در برخــورد بــا ایــن مشــکالت خانــواده هایــی 
ــن  ــالمتی از ای ــه س ــند ب ــته باش ــه توانس ــود ک ــد ب ــق خواهن موف
موانــع عبــور کننــد. پــس مــی تــوان بــا بررســی نهــاد خانــواده بــه 
ایــن مشــکالت پــی بــرده و در صــدد بهبــود آن  در خانــواده هــا بــر 

آمــد و از بــروز مشــکالت جــدی تــری جلوگیــری کــرد. 

 مشــاوره قبــل و بعــد ازدواج چیســت و بــه چــه دردی 
مــی خــورد لطفــا بیــان کنیــد؟

ــا  ــه ب ــادی اســت ک ــواده نه ــه اشــاره شــد خان همــان طــور ک
ازدواج شــکل مــی گیــرد و بــه دلیــل اهمیــت ایــن نهــاد، مشــاوره 
بــرای تشــکیل خانــواده و زندگــی مشــترک ضــروری مــی باشــد. 
مشــاوره قبــل از ازدواج در جهــت حــذف یــا کمرنــگ شــدن عوامل 
ــع  ــزایی دارد، در واق ــش بس ــترک نق ــی مش ــده زندگ ــد کنن تهدی
مداخــالت پیشــگیرانه بــه جــای مداخــالت درمانــی اســت، چــون 
ــم  ــه ه ــبت ب ــن نس ــه و زوجی ــر یافت ــروزی تغیی ــای ام ازدواج  ه
ــتند،  ــر آگاه نیس ــخصیت یکدیگ ــد و از ش ــری دارن ــناخت کمت ش
ــی  ــود در زندگ ــف خ ــاط ضع ــف نق ــت کش ــد در جه ــی  توانن م
مشــترک، حــل آنهــا و یادگیــری مهــارت  هــای زندگــی زناشــویی، 
تعارضــات را حــل نمــوده و از مشــکالت دیگــر جلوگیــری کننــد، 
ــد کــه ناشــی  ــه وجــود مــی آی چــون بعــد از ازدواج مشــکالتی ب
ــاز  ــذا نی ــی باشــند، ل ــف م ــل و مســائل مختل ــدم درک متقاب از ع
ــن  ــه زوجی ــک ب ــت کم ــوزه در جه ــن ح ــص ای ــک متخص ــه ی ب
ــه نظــر مــی رســد.  ــه منظــور حــل مشــکالت خــود ضــروری ب ب
ــا مراجعــه بــه یــک مشــاور  پــس مــی تــوان بعــد از ازدواج نیــز ب
بــا عنــوان مشــاوره بعــد از ازدواج، بــا کســب اطالعــات در زمینــه 
ــل  زندگــی مشــترک، شــناخت شــخصیت همدیگــر و درک متقاب
ــکالت  ــیاری از مش ــروز بس ــر از ب ــی بهت ــور زندگ ــه منظ ــم، ب ه

ــرد. ــری ک جلوگی

سخن آخر آنچه به نظرتان می رسد...؟
یــاد جملــه ای از آلبــرت بنــدورا افتــادم کــه معتقــد بــود: مــردم 
ــد  ــا تعمــق کــردن، درک بهتــری بــه دســت مــی آورن ــه تنهــا ب ن
بلکــه مــی تواننــد تفکــر خــود را نیــز ارزیابــی کــرده و تغییــر دهند. 
امیــد اســت بــا آگاهــی بیشــتر در زمینــه روان شناســی، کــه علمی 
بــرای زندگــی بهتــر و راحــت تــر آدمــی اســت، بتــوان در مســیر 
ســربلندی و عــزت قدمــی برداشــت و هــر چنــد گــره کوچکــی از 
ــق  ــرای خل ــردم ب ــه م ــرده و ب ــه را حــل ک ــره مشــکالت جامع گ

زندگــی ایــده آل کمــک نمــود. 

در گفتگوی اختصاصی با هادی علی فر، دانشجوی دکتری مشاوره مطرح شد: 

توسعه شیوه های سالم زندگی به کمک مشاوران روان شناسی
حامد پورمند

بـه یـاد داشـته باشـیم در هـر سـطحی از توانایـی هـای فکـری و روحـی باشـیم بـاز هم آسـیب پذیر هسـتیم 
و در نقطـه ای از زندگـی نیـاز بـه پاالیـش فکـری و مشـاوره جهـت موفقیـت هسـتیم، در این راه کشـتی زندگی 
نیـاز بـه ناخدایـی دارد کـه قهـار باشـد و توانایـی مهـار پیـچ و خم زندگـی را داشـته باشـد در غیر این صـورت به 
بیراهـه رفتـه و بـه نابـودی خواهـد کشـید، و این جز با مشـاوره با روانشـناس میّسـر نخواهد شـد، لـذا اهمیت 
مشـاوره و روانشناسـی در دنیـای امـروز در تمـام زوایـای زندگـی انسـان هـم چـون تحصیـات، ازدواج، سـامت 
جسـمی و روحی، موفقیت در کسـب و کار و مدیریت موثر اسـت. علم روان شناسـی از دو شـاخه پیشـگیری و 
درمـان تبعیـت مـی کند کـه علم پیشـگیری از اهمیت فوق العـاده ای برخوردار اسـت، چرا که از بـروز اتفاقات 
ناخوشـایند در زندگـی جلوگیـری و پیشـگیری مـی نمایـد. در اهمیـت علـم روان شناسـی همیـن بـس کـه بـه 
علـوم کاربـردی، آموزشـی و نظـری اشـاره دارد و بـرای عملکرد بهتـر، درک وقایـع، درمان مشـکات ذهنی، بهبود 
آمـوزش و غیـره کمـک مـی نمایـد و در دنیـای تکنولـوژی و عصـر ارتباطات در تمامی شـاخه هـای زندگی وجود 

مشـاور و روان شـناس الزامی و ضروریسـت. 
هـادی علـی فـر دانشـجوی دکتـری مشـاوره، مشـاور و روان درمانگرخانـواده، کارمند رسـمی وزارت آموزش و 
پـرورش، سـرگروه کشـوری عدالـت آموزشـی، سـرگروه آموزشـی دو زبانه اسـتان آذربایجـان شـرقی در گفتگوی 
اختصاصـی بـا خبرنـگار مـا به تشـریح مسـائل، مشـکات، بیان دیـدگاه ها و ارائـه راهکارهـا در زمینه مشـاوره 
و روان شناسـی پرداختـه کـه ماحصـل ایـن گفتگـو بـه خواننـدگان فهیـم روزنامه عجب شـیر تقدیم مـی گردد: 

مفقودی
ســند مالکیــت موتــور ســیکلت 
۱2۵ هومــان ســیکلت روشــن، 
۱392 مــدل  رنــگ،   ســفید 
ــالک 396/2987۵  ــماره پ ــه ش  ب
مفقــود گردیــده و از فایــد اعتبــار 

اســت.
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قویماق
مواد الزم برای قویماق

آرد گندم                        3 قاشق غذاخوری سر پر
لیــوان  ۲ جــوش                      آب 
روغن حیوانی یا کره                   3 قاشق غذاخوری
شکر                                          1 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 
ــک  ــوام ی ــی خ ــا م ــن در اینج ــتین، م ــون هس ت
دســر هیجــان انگیــز و البتــه خوشــمزه بــه اســم 
ــتاق  ــه مش ــم. اگ ــی کن ــون معرف ــاق رو بهت قویم
شــدید کــه بدونیــد قویمــاق چیــه، در واقــع 
ــک  ــه. کاچــی ی ــون کاچــی خودمون ــاق هم قویم
ــنتی  ــای س ــتر از غذاه ــه بیش ــه البت ــر ایرانی دس
اســتان آذربایجــان بــه حســاب میــاد شــاید 
ــل  ــاق اردبی ــا قویم ــز و ی ــاق تبری ــامی قویم اس
ــور  ــن در کش ــر ای ــالوه ب ــین. ع ــنیده باش رو ش
ــه  ترکیــه هــم ایــن دســر رو درســت میکنــن و ب
او Kuymak مــی گــن. از اونجایــی کــه در تهیــه 
ــده دارای  ــتفاده ش ــره اس ــر از آرد و ک ــن دس ای
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 
بــدم. امیــدوارم از درســت کــردن و خــوردن ایــن 

ــن. ــذت ببری ــذا ل غ
 

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 ۲۰  ــدود 1۰ 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.
- در صـورت تمایـل، و بـرای خـوش عطـر و 
خـوش طعـم شـدن قویمـاق، مـی توانیـد مقداری 
گالب و هـل، در مرحلـه سـوم به آن اضافـه کنید.

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 
آن را جداگانــه درســت کنیــد و پــس از تفــت دادن 
آرد مرحلــه بــه مرحلــه بــه آن اضافــه کنیــد. بــرای 
ایــن کار ابتــدا یــک قابلمــه کوچــک روی شــعله گاز 
بگذاریــد ســپس شــکر و آب جــوش را در آن بریزیــد 
و بــه طــور مــدام هــم بزنیــد تــا شــکر بــه خوبــی در 
آب حــل شــود. ســپس زعفــران دم کــرده و گالب را 
بــه آن هــا اضافــه کنیــد و شــعله گاز را کــم کنیــد 

تــا از جــوش نیفتــد و بعــد بــه آرد اضافــه کنیــد.
منبع: ایران کوک

جمالی نوبندگانی:
نمایندگان ایران 

نباید در لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند

ــیون  ــه فدراس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــیون ورزش مجل ــو فراکس عض
ــار تصمیــم اخیــر AFC مبنــی  ــر ب ــد زی ــه هیــچ عنــوان نبای فوتبــال ب
بــر ســلب حــق میزبانــی از نماینــدگان ایرانــی حاضــر در لیــگ قهرمانــان 
ــای  ــه معن ــث ب ــور ثال ــن کش ــازی در زمی ــرد: ب ــح ک ــرود، تصری ــیا ب آس

ــران اســت.  ــی در ای ــن ناامن پذیرفت
ــی در واکنــش  ــت، محمدجــواد جمالی نوبندگان ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بــه مطلــب منتشــر شــده در رســانه های داخلــی و خارجــی دربــاره ســلب 
ــیا و انتخــاب  ــان آس ــگ قهرمان ــی در لی ــدگان ایران ــی نماین حــق میزبان
یــک کشــور بــی طــرف بــرای انجــام مســابقه، اظهــار کــرد: متأســفانه مــا 
هیــچ گاه سیاســت مدونــی در خصــوص اســتفاده از کرســی ها در مجامــع 

ــه همــواره متضــرر شــده ایم. ــن زمین ورزشــی نداشــته  ایم و در ای
نماینــده مــردم فســا در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه امروز 
ــه  ــد ک ــار دارن ــی را در اختی ــن الملل ــع بی ــی های مجام ــورهایی کرس کش
چنــدان هــم در عرصــه ورزش ســرآمد نیســتند، اضافــه کــرد: دیپلماســی 
ضعیــف ورزشــی موجــب شــده کــه البــی کشــورهای عربــی مخالــف ایــران 
سیاســت های خــود را پیــش ببــرد و تصمیــم اخیــر AFC دربــاره ســلب 

حــق میزبانــی از نماینــدگان ایــران نیــز در همیــن راســتا اســت.
جمالی نوبندگانــی اضافــه کــرد: مســئوالن فدراســیون فوتبــال از 
ــر عــدم حضــور ســعودی ها و برگــزاری  ــد در براب همــان روز نخســت بای
مســابقات در کشــور ثالــث ایســتادگی می کردنــد، هرچنــد ایــن مقاومــت 

ــه قیمــت محرومیــت چنــد ســاله تمــام می  شــد. ب

فوتبال آسیا خود را از پر تماشاگرترین رقابت ها محروم خواهد کرد
وی بــا بیــان اینکــه بــا ایــن تصمیــم، در واقــع فوتبــال آســیا خــود را از 
پــر تماشــاگرترین مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا محــروم کــرده اســت، 
گفــت: بــا اجــرای ایــن تصمیــم بیشــترین نهــادی کــه تحــت فشــار قــرار 

خواهــد گرفــت، خــود AFC اســت.
ــر  ــالوه ب ــرایط ع ــن ش ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی نوبندگان جمال
رایزنــی بــا AFC بایــد بــا FIFA و شــخص اینفانتینــو کــه چندیــن مرتبــه 
بــه ایــران نیــز ســفر کــرده و شــرایط را از نزدیــک دیــده اســت، رایزنــی و 
دیپلماســی داشــت؛ افــزود: در صــورت قطعــی شــدن ایــن حکــم، نمایندگان 

ایــران بــه هــر قیمتــی هرگــز نبایــد در ایــن مســابقات شــرکت کننــد.
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: پذیرفتــن ایــن رأی بــه معنــای پذیــرش 
ــه و  ــورت جریم ــی در ص ــت و حت ــران اس ــت در ای ــود امنی ــدم وج ع
ــورهای  ــی کش ــا الب ــه ب ــی ک ــن تصمیم ــار ای ــر ب ــد زی ــت نبای محرومی

ــم. ــی اتخــاذ شــده، بروی عرب

امکان ثبت نام مجدد در کنکور ارشد ۹۹ 
در نیمه بهمن ماه 

داوطلبــان آزمــون کارشناســی ارشــد ســال ۹۹ و بیســت و پنجمیــن 
ــت  ــاه ۹۸ فرص ــن م ــه بهم ــور در نیم ــجویی کش ــی دانش ــاد علم المپی

ــد. ــام دارن مجــدد ثبــت ن
بــه گــزارش مهــر، بــه منظــور فراهــم آوردن فرصــت بــرای داوطلبــان 
آزمــون کارشناســی ارشــد ســال ۹۹ و مرحلــه اول بیســت و پنجمیــن دوره 
المپیــاد علمــی دانشــجویی کشــور مهلــت مجــدد ثبــت نــام در در روزهــای 

دوشــنبه 1۴ بهمــن تــا روز چهارشــنبه 16 بهمــن در نظــر گرفتــه شــد.
ــه  ــه ب ــا مراجع ــده ب ــالم ش ــی اع ــازه زمان ــد در ب ــان می توانن داوطلب
ســایت ســازمان ســنجش بــه نشــانی www.sanjesh.org و مطالعــه 

دفترچــه راهنمــا نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
پیـش از ایـن در مهلـت مقـرر 16 تـا ۲۸ آذر ۹۸ تعـداد ۴۸1 هـزار و 
77 داوطلب در آزمون کارشناسـی ارشـد سـال ۹۹ و مرحله اول بیسـت و 
پنجمیـن دوره المپیـاد علمـی دانشـجویی کشـور ثبت نام کـرده اند که از 
ایـن تعـداد ۲۴۹ هـزار و ۴۰۴ نفر زن و ۲31 هزار و 673 نفر مرد هسـتند.

بــه گــزارش مهــر، آزمــون ورودی کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
ــجویی  ــی دانش ــاد علم ــن دوره المپی ــت و پنجمی ــه اول بیس ۹۹ و مرحل
ــاه ۹۹ در 6  ــن م ــه ۲۹ فروردی ــنبه ۲۸ و جمع ــای پنجش ــور روزه کش
گــروه آموزشــی و بــرای 1۴1 کــد رشــته امتحانــی و پذیــرش دانشــجو در 
دوره هــای روزانــه، شــبانه، مجــازی، پیــام نــور، دانشــگاه آزاد، دانشــگاه ها 
و مؤسســات دولتــی و دانشــگاه ها و مؤسســات غیردولتــی و پردیس هــای 

ــود. ــزار می ش ــردان برگ خودگ
ــته  ــد ناپیوس ــی ارش ــون ورودی کارشناس ــه آزم ــه جلس کارت ورود ب
ســال ۹۹ در روزهــای ۲5 تــا ۲7 فروردیــن مــاه ســال ۹۹ بــر روی ســایت 

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور منتشــر می شــود.

ــدم  ــت: معتق ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــد از الک خــود بیــرون  ــرورش بای آمــوزش و پ
بیایــد و بــا جامعــه و مســائل واقعــی جامعــه و 
منطقــه پیونــد برقــرار کنــد تــا مســیر توســعه 

و پیشــرفت بهتــر فراهــم شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، محســن حاجــی میرزایی 
ــوزش  ــوراهای آم ــت ش ــش بزرگداش در همای
ــوزش و  ــه آم ــی ک ــزود: آن زمان ــرورش اف و پ
ــد و  ــه در پیون ــائل روز جامع ــا مس ــرورش ب پ
ــد  ــی آموزن ــوزان م ــش آم ــاط اســت و دان ارتب
ــا و راه  ــواری ه ــا، دش ــی آنه ــائل بوم ــه مس ک
حــل هــا چیســت، آن زمــان زمینــه هــای بــروز 
خالقیــت شــکل مــی گیــرد. بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــه ناب ــرورش عرص ــوزش و پ ــوراهای آم ش
بــرای اهتمــام اصولــی تــر بــه مســائل منطقــه 

ــت. ــی اس ای و بوم
وی ادامــه داد: مــی توانیــم بــا اجــرای دقیق 
تــر قانــون شــوراهای آمــوزش و پــرورش و 
ظرفیــت هــای مهمــی کــه در تامیــن اعتبــارات 
ــای آموزشــی  ــرای توســعه فضاه ــاز ب ــورد نی م
ــز  ــاور در مراک ــای مج ــتان ه ــه هنرس دارد، ب
صنعتــی و کشــاورزی یــا عرصــه هــای بــزرگ 
ــرای  ــای الزم را ب ــی ه ــات توانای ــه خدم عرض
نســل نــو و ایفــای نقــش هایــی کــه بــه 
ــت  ــراد فرص ــه اف ــم و ب ــد، بدهی ــده دارن عه
داده شــود کــه در جامــه خودشــان مشــارکت 
داشــته باشــند و ظرفیــت هــا و قابلیــت هــای 

ــند. ــا بخش ــان را ارتق خودش
حاجــی میرزایــی افــزود: از ســال 1366 در 
ــرورش  ــوزش و پ ــف آم ــداف و وظای ــون اه قان
ــه  آمــده اســت کــه هــر دانــش آمــوزی کــه ن
دانــش  و  کار  و  ای  و حرفــه  فنــی  دوره  در 
تحصیــل مــی کنــد بلکــه هــر دانــش آمــوزی 
ــد  کــه در دوره نظــری تحصیــل مــی کنــد بای
ــود  ــه خ ــاز جامع ــورد نی ــارت م ــک مه ــا ی ب
ــت  ــرورش را تقوی ــوزش و پ ــود و آم ــنا ش آش
ــم و  ــای مه ــت ه ــی از ماموری ــن یک ــد و ای کن
مغفولــی اســت کــه هــم رهبــر معظم انقــالب و 
هــم رئیــس جمهــوری روی آن تاکیــد دارنــد و 
مــا بــرای توســعه مهــارت هــای واقعــی و ناظــر 
ــن ظرفیــت شــورا  ــه ای ــه نیازهــای جامعــه ب ب

ــتیم. ــد هس نیازمن
وی خاطرنشــان کــرد: تصــور مــا ایــن اســت 
کــه تحــول بنیادینــی کــه آمــوزش و پــرورش 
ــت  ــو خالقی ــد، در پرت ــی کن ــت م از آن صحب
اندازهــای  چشــم  ایجــاد  و  بومــی  هــای 
ــل  ــه قاب ــتان و منطق ــر شهرس ــترک در ه مش

ــت. ــتیابی اس دس

سند تحول بنیادین باید اجرایی شود
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
بایــد ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش 
را اجــر ا کنیــم، اظهــار داشــت: اگــر بخواهیــم 
ــرورش را  ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح س
اجرایــی کنیــم بایــد آن را بــه پاســخگویی بــه 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــل کنی ــی تبدی ــای واقع نیازه
و  اجتماعــی  بســیج  اجتماعــی،  تقاضاهــای 

ظرفیــت هــای هــم افــزا بــرای تحــول بنیــادی 
ــم. ــاد کنی ــرورش ایج ــوزش و پ در آم

وی تاکیــد کــرد: در آمــوزش و پــرورش 
کشــور در هفــت دهــه گذشــته تحــوالت 
و تغییــرات متعــددی برنامــه ریــزی شــده 
ــن  ــه آخری ــه 5۰، 6۰، 7۰ و ۸۰ ک ــت، ده اس
ــول  ــند تح ــوان س ــت عن ــه ۹۰ تح آن در ده
ــرورش مصــوب شــورای  ــوزش و پ ــن آم بنیادی
ــاد  ــت. اعتق ــوده اس ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق عال
دارم وقتــی مــی گوییــم ســند تحــول بنیادیــن 
ــه  ــر ب ــرات منج ــک از آن تغیی ــچ ی ــی هی یعن
ــدم  ــکل ع ــز مش ــت. رم ــده اس ــازی نش بهس
دســتیابی بــه تحــول واقعــی و پایــدار در ایــن 
اســت کــه مــا از الک خودمــان بیــرون بیاییــم 
هــای  بخــش  بــا  اجتماعــی  پیوندهــای  و 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی را عمیــق تــر، 
ــه  ــر کنیــم و ایــن کار ب ــر و جــدی ت واقعــی ت

ــت. ــر اس ــوراها امکانپذی ــدد ش م

بخش مهمی از قانون شوراهای 
آموزش و پرورش معطل مانده است

وی در ادامــه از تــالش تاثیرگــذار و ارزنــده 
ــه  ــرورش در هم ــوزش و پ ــوراهای آم ــه ش هم
ــر  ــق تقدی ــا و مناط ــتان ه ــا، شهرس ــتان ه اس
کــرد و اظهــار داشــت: قانــون شــوراها در ســال 
137۲ تصویــب شــده اســت، یــک قانــون 
ــه  ــذار اســت ک ــم و تاثیرگ ــی، مه بســیار مترق
ــم  ــترده ای را فراه ــارکت گس ــد مش ــی توان م
کنــد و ارتقــای کمــی و کیفــی تعلیــم و تربیــت 
را موجــب شــود و مشــارکت و نظــارت جامعــه 
را بــه نحــو مناســب تــر و مطلــوب تــری فراهــم 
کنــد و گام مهمــی در جهــت هــم افزایــی 

ــه ای باشــد. ــای منطق ــت ه ظرفی
ــت  ــا ظرفی ــه داد: م ــی ادام ــی میرزای حاج
ــتی  ــه درس ــر ب ــه اگ ــم ک ــی داری ــای متنوع ه
مدیریــت شــود، بــه طــور یقیــن بخــش عمــده 
ای از مشــکالت و مســائل حــل و فصــل خواهــد 

شــد.
ــکام  ــون اح ــن قان ــرد: در ای ــح ک وی تصری
خوبــی در مــورد توســعه کمــی و کیفــی 
آمــوزش، تامیــن و تخصیــص منابــع مــورد نیــاز 
آمــوزش و پــرورش، پیونــد آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــادی، اجتماع ــای اقتص ــش ه ــایر بخ ــا س ب
و فرهنگــی، پیونــد آمــوزش و پــرورش بــا 

ــه  ــا دغدغ ــی ب ــای بوم ــی و نیازه ــائل بوم مس
هــای منطقــه ای، تاســیس و توســعه فضاهــای 
نیازمنــد،  از کــودکان  آموزشــی و حمایــت 
توجــه بیشــتر و تقویــت تحصیــالت آنهــا و 
توســعه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای و 
کارو دانــش کــه جــزو هدفگــذاری هــای مهــم 
ــای  ــت ه ــا ظرفی ــت، اینه ــعه اس ــه توس برنام

ــت. ــون اس ــن قان ــم در ای مه
بــه گفتــه وی، بــا وجود همــه دســتاوردهای 
بزرگــی کــه داشــته اســت بــه نظــر مــی رســد 
ــای  ــت ه ــی از ظرفی ــش مهم ــوز بخ ــه هن ک
ــد  ــه بای ــت ک ــده اس ــل مان ــون معط ــن قان ای
ــر آن  ــر و موثرت ــرای بهــره گیــری مناســب ت ب
برنامــه ریــزی کنیــم و ایــن همایــش هــا گامــی 
بــرای هــم پیمــان شــدن بــرای تحقــق هــدف 

هــای مهــم و اساســی اســت.
ایــن  توســعه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــم  ــای مه ــه ه ــرای برنام ــا و اج ــارکت ه مش
یــک  بیشــتر  مشــارکت  قانــون  ایــن  در 
امــر راهبــردی اســت. هرچنــد تقســیم کار 
اجتماعــی مــا را از هــم جــدا کــرده اســت و بــه 
ــت  ــه صالحی ــد و حیط ــی کاری داده ان هرکس
ــد  ــدا کردن ــم ج ــا را از ه ــئولیت ه ــا و مس ه
و هرکســی را بــه کاری گماشــته انــد امــا 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدار ب ــت پای ــه موفقی ــتیابی ب دس
ــت و حــل مســائل  ــداری و اســتمرار موفقی پای
بــه روش اثربخــش و پایــدار، نیازمنــد ترکیــب 
هوشــمندانه ای از ایــن تفکیــک هــا و تمایزهــا 

ــت. اس
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: تقســیم 
کار مــا را از هــم جــدا کــرده اســت ولــی دیــدن 
یــک تصویــر کلــی کــه همــه اینهــا را در مســیر 
جمهــوری  بــزرگ  اهــداف  بــه  دســتیابی 
ــت  ــد، دارای اهمی ــی کن ــب م ــالمی ترکی اس
زیــادی اســت چــون همــه مــا بــرای پیشــرفت 
ایــران، توســعه رفــاه اجتماعــی، کاســتن از 
فقــر، بیــکاری، توســعه عدالــت و حفــظ هویــت 
ــر در  ــی موث ــش آفرین ــی و نق ــالمی و ایران اس
دنیــای کنونــی تــالش مــی کنیــم. ایــن هــدف 

مشــترک ماســت.
وی اظهــار داشــت: همــه بــرای توســعه 
و پیشــرفت کشــور بــه نوعــی تــالش مــی 
کنیــم امــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه چــه 
عاملــی تضمیــن کننــده موفقیــت هــای همــه 

بخــش هــای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
اســت. اگــر در جســتجوی اثربخشــی و پایــدار 
موفقیــت هــا باشــیم، وحــدت نظــری در میــان 
همــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و توســعه 
ــات  ــی از تجربی ــای ناش ــوزه ه ــن آم و همچنی
داخلــی و بیــن المللــی اســت کــه کانــون 
اصلــی تحــوالت پایــدار و گشــایش در امــر 
مــردم و دســتیابی بــه موفقیــت هــای بــزرگ را 
در توســعه کمیــت و کیفیــت یادگیــری جامعــه 

ــد. مــی دان

تحول در جامعه با یادگیری 
محقق می شود

ــدر  ــرد: هرچق ــح ک ــی تصری ــی میرزای حاج
ــه  ــری در جامع ــت یادگی ــت و کیفی ــه کمی ک
ای تحــول پیــدا کنــد، مــی تــوان انتظــار 
داشــت کــه ســایر بخــش هــا بــه تحــول پایــدار 
دســت پیــدا کننــد؛ چراکــه رکــن اصلــی 
ــم  ــا ه ــا هســتند. انســان ه تحــول، انســان ه
آنگونــه عمــل مــی کننــد کــه یــاد گرفتــه انــد، 
ــردی،  ــای ف ــری ه ــع یادگی ــن از تجمی بنابرای
ــد و از  ــی آی ــت م ــه دس ــی ب ــری جمع یادگی
تجمیــع یادگیــری هــای جمعــی، نهادهــا 
شــکل مــی گیرنــد و کارآمــدی یــا ناکارآمــدی 
ــرای توســعه و دســتیابی  هــای نهادهــای مــا ب
بــه موفقیــت هــای پایــدار بســتگی تــام و تمــام 
ــه  ــری جامع ــت در یادگی ــت و کیفی ــه کمی ب

دارد.
وی اضافــه کــرد: بــدون تردیــد هیــچ تحــول 
پایــداری در هیــچ زمینــه ای در جامعــه شــکل 
نمــی گیــرد، مگــر اینکــه در جریــان یادگیــری 
ــر  ــن ه ــد؛ بنابرای ــاق بیفت ــول اتف ــه تح جامع
ــالمی  ــوری اس ــی در جمه ــر هدف ــا ه ــردی ب ف
ــی و اشــتراک  تــالش مــی کنــد و نقطــه مبنای
آن یادگیــری جامعــه اســت و ایــن اصلــی اســت 
کــه مــا را در کنــار هــم قــرار مــی دهــد. مــا اگــر 
از یادگیــری صحبــت مــی کنیــم، در جســتجوی 

یــک چشــم انــداز مشــترک هســتیم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: چشــم 
انــدازی کــه بــه همــان انــدازه بــرای مــا جــذاب 
ــه  ــرای هم ــد ب ــت، بای ــده اس ــن کنن و تعیی
بخــش هــای اقتصــادی و فرهنگــی نیــز تعییــن 
کننــده و شــوق برانگیــز باشــد. ظرفیــت نظــام 
تعلیــم و تربیــت و آمــوزش و پــرورش بایــد در 
خدمــت فهــم مشــترک از مســائل و روش هــای 
حــل آنهــا و تحــول در مناطــق شــکل گیــرد.

هفتــه بزرگداشــت شــوراهای آمــوزش و 
پــرورش در سراســر کشــور از ۲۴ دی آغــاز 
ــه  ــه دارد، ب ــان دی ادام ــا پای ــت و ت ــده اس ش
ــور  ــا حض ــی ب ــی مل ــبت همایش ــن مناس همی
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پنجمیــن روز 
ایــن هفتــه امــروز شــنبه ۲۸ دی مــاه در مرکــز 
همایــش هــای بیــن المللــی صــدا و ســیما در 
ــئوالن  ــدادی از مس ــت. تع ــزاری اس ــال برگ ح
ــرورش  ــوزش و پ ــران آم ــور، مدی ــی کش اجرای
ــن مراســم  ــان ای ــدارس از میهمان ــران م و مدی

ــتند. هس

حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  مدیــرکل   
آذربایجــان شــرقی شــرکت تراکتورســازی را بــه 
عنــوان برنــد آذربایجــان عنــوان کــرد و افــزود: 
آمــوزش منابــع انســانی شــرکت هــای صنعتــی 
مولفــه بســیار مهمــی در توســعه پایــدار اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، یعقــوب نماینــده در 
ــع  ــرگان صنای ــر خب ــاق فک ــه ات ــن جلس دومی
ــال  ــود خ ــت وج ــه عل ــرد: ب ــار ک ــتان، اظه اس
آموزشــی در مجموعه هــای مختلــف صنعتــی و 
بنگاه هــای اقتصــادی، بایــد ایــن نقــاط بررســی 

ــود. ــت ش و تقوی
ــادی  ــگاه اقتص ــر بن ــه ه ــان این ک ــا بی وی ب

موفــق، به پشــتوانه آموزش نیــروی انســانی در ابعاد 
مختلــف بــه موفقیــت رســیده اســت، افــزود: بــرای 
رســیدن بــه اهــداف مشــترک از اتــاق فکــر ایجــاد 
ــد از تجــارب، اندیشــه ها و دانــش بهــره  شــده، بای

گرفتــه و آن  را بــه دیگــران نیــز انتقــال دهیــم.
ــی  ــن الملل ــه کمیســیون بی ــا اشــاره ب وی ب
آمــوزش بــرای قــرن ۲1 خاطرنشــان کــرد: 
جانبــه  همــه  علمــی  پیشــرفت  و  توســعه 
ــای  ــازی قابلیت ه ــه س ــای بهین ــه معن ــراد ب اف
ــت و در  ــی اس ــی و روان ــی، روح ــمی، ذهن جس
ــای  ــراد دارای مهارت ه ــای اقتصــادی، اف بنگاه ه
فنــی کافــی امــا بــدون اخــالق حرفــه ای، 

شایســتگی الزم را نخواهنــد داشــت.
ــه  نماینــده در بخشــی دیگــر از ســخنانش ب
بحــث مهــم تعهــد اشــاره کــرد و گفــت: بحــث 
تعهــد کــه بــه دنبــال آن شایســتگی نیــز مطرح 
ــه  ــه مباحــث روز دنیاســت ک می شــود، از جمل

ــق می شــود. ــوزش محق ــا آم ب
کارشناســان  و  صنایــع  صاحبــان  از  وی 
آموزشــی بــه عنــوان رهبــران آموزشــی نــام بــرد 
و افــزود: از ایــن اتــاق فکــر انتظــار مــی رود کــه 
ضمــن هــم افزایــی و تبــادل دانــش و تجربیــات 
و  آموزشــی  حوزه هــای  در  همدیگــر،  بــه 
مهارتــی نیــز صاحــب نظــر و تاثیرگــذار باشــند.

ــور،  ــچ کش ــرد: هی ــریح ک ــان تش وی در پای
جامعــه، ســازمان و هیــچ بنــگاه اقتصــادی، بدون 
آمــوزش بــه توســعه و پیشــرفت نخواهــد رســید.

در ایــن جلســه، در خصــوص تصویــب و 
ــه  نحــوه اجــرای طرح هــای پیشــنهادی از جمل
ــران  ــع مدی ــی مجم ــت حقوق ــکیل و ثب »تش
و مســئوالن آمــوزش بنگاه هــای اقتصــادی، 
تجلیــل از بنگاه هــای اقتصــادی یادگیرنــده 
برتــر در حــوزه مهارتــی و اجــرای آمــوزش 
ــن اعضــای  ــای اقتصــادی بی ــه در بنگاه ه دوگان
ــی  ــرگان آموزش ــدگان و خب ــر نماین ــاق فک ات
ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــتان« بح ــع اس صنای

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران گفــت: 
ــوزش و  ــر دوش آم ــد ب ــت جدی ــک ماموری روزی ی
ــای  ــرورش گذاشــته می شــود. یکــی از ماموریت ه پ
مــا حرکــت بــه ســمت مهــارت محــوری اســت امــا 

ــد. ــی نمی توان ــه تنهای ــرورش ب ــوزش و پ آم
بــه گــزارش مهــر، عبدالرضــا فوالدونــد مدیــرکل 
ــه  ــاره اینک ــران درب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ آم
ــد  ــد درآم ــد درص ــرورش چن ــوزش و پ ــهم آم س
تولیــد ناخالــص ملــی اســت؟ گفــت: ســهم آمــوزش 
و پــرورش حــدود ۲ درصــد اســت. یــک نکتــه مهــم 
دیگــر اینکــه گــردش مالــی پســماند تهــران مســاوی 
بــا گــردش مالــی آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران و 

ــان اســت. ــارد توم ــزار میلی ــر دو، دوه ه
ــگاه  ــه جای ــد ک ــدد بخوانی ــن ع ــزود: از ای وی اف
آمــوزش و پــرورش کجاســت. ۹۸ درصــد اعتبــارات 
مــا صــرف حقــوق و مزایــای پرســنلی می شــود و دو 
ــد.  ــی می مان ــا باق ــام برنامه ه ــرای اداره تم درصــد ب
از 1۴ هــزار  پــرورش  بودجــه وزارت آمــوزش و 
میلیــارد در ســال ۹۲ امســال بــه بیــش از 5۰ هــزار 
میلیــارد رســیده اســت. بودجــه افزایــش یافتــه امــا 

ــار شــرایط اقتصــادی همیــن اســت. ب
ــا  ــران ب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
اشــاره بــه اینکــه هرچــه از آمــوزش و پــرورش 
انتظــار داریــد بــه دو درصــد بودجــه باقــی مانــده بــر 
می گــردد گفــت: روزی یــک ماموریــت جدیــد هــم 
ــود.  ــته می ش ــرورش گذاش ــوزش و پ ــر دوش آم ب

یکــی از ماموریت هــای مــا حرکــت بــه ســمت 
مهــارت محــوری اســت امــا آمــوزش و پــرورش بــه 
ــال  ــه دنب ــات ب ــی موسس ــد. برخ ــی نمی توان تنهای
فرهنــگ ســازی مهــارت نیســتند و تنهــا وقتــی مثاًل 
ــر  ــال تغیی ــه دنب ــرو می شــویم ب ــود آب روب ــا کمب ب
فرهنــگ الگــوی مصــرف می رونــد. در صورتــی کــه 

ــه آینــده نگــر. ــژوه باشــیم و ن ــد آینــده پ بای
فوالدونــد تاکیــد کــرد: اگــر می خواهیــم فرهنــگ 
ــش دبســتانی  ــد از پی ــم بای درســت را توســعه دهی
شــروع کنیــم. ایجــاد تغییــرات بــرای فرهنــگ 
مصــرف آب در دانــش آمــوزان کالس دوازدهــم 

ــر. ــنین پایین ت ــا س ــت ت ــر اس ــکل ت مش
وی کــه در برنامــه تلویزیونــی پرسشــگر صحبــت 
ــتگاه هایی  ــا از دس ــه م ــه داد: مطالب ــرد، ادام می ک
ــد ایــن اســت کــه همراهــی  کــه از مــا انتظــار دارن
کننــد. ترویــج فرهنــگ مصــرف صحیــح یــک روز و 

دو روزه، شــدنی نیســت.
ــا  ــران ب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــن ۲,۰۰۰  ــهرداری از ای ــه ش ــوال ک ــن س ــرح ای ط
ــدر  ــماند، چق ــی پس ــردش مال ــان گ ــارد توم میلی
صــرف فرهنــگ ســازی می کنــد گفــت: وظیفــه مــا 
تدریــس برنامــه درســی ملــی اســت و از آن عــدول 
نکــرده ایــم. آمــوزش و پــرورش بــه ماموریــت 

خــودش عمــل می کنــد. بخشــی از آموزش هــا 
بایــد آموزش هــای غیررســمی باشــد. نیازهــای 
ــوزش  ــاس و خــوراک و آم ــوزان لب ــش آم ــه دان اولی
ــه چــه؟ کســب  ــا نیازهــای ثانوی و درمــان اســت ام
ــش  ــی، افزای ــاط اجتماع ــترش نش ــا، گس مهارت ه
ــبک  ــی، س ــی و اجتماع ــای ارتباط ــطح مهارت ه س
ــری و زیســت  ــه پذی ــای ســطح جامع ــی، ارتق زندگ

ــت. ــه اس ــای ثانوی ــزو نیازه ــی ج جمع
ــه بایــد  ــرای رفــع نیازهــای ثانوی وی ادامــه داد: ب
ــول  ــند تح ــق س ــد. طب ــک کنن ــا کم ــایر نهاده س

بنیادیــن، دســتگاه های مختلفــی شــرکای ســند 
ــه  ــی ک ــد در حال ــه دارن ــا مطالب ــا از م ــتند. آنه هس
خودشــان بایــد پاســخ دهنــد چــه کمکــی کــرده انــد. 
ایــن شــرکا در شــورای آمــوزش و پــرورش هر اســتان 
ــرکا  ــور ش ــدم حض ــا ع ــکل م ــتند. مش ــو هس عض
در برنامــه هاســت. حتــی در بحــث مهارت هــای 
زیســتی، طــرح بــوم یعنــی برنامــه ویــژه مدرســه را 
در متوســطه اول اجرایــی کردیــم امــا بــاز آمــوزش و 

ــم تنهاســت. ــن طــرح ه ــرورش در ای پ
ــا  ــران ب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــرکل آم مدی

بیــان اینکــه تمــام افــراد جامعــه از مســیر آمــوزش 
ــم  ــکار ه ــا بی ــت: م ــد گف ــور می کنن ــرورش عب و پ
ننشســته ایــم. بــرای ایجــاد ســالمت جســمی، 
ــزرگ را در دســت  روحــی و رفتــاری چنــد طــرح ب
ــا مشــارکت هشــت  اجــرا داریــم کــه طــرح نمــاد ب
ــای درون  ــت. المپیاده ــا اس ــه آنه ــازمان از جمل س
ورزش  فرهنــگ  ایجــاد  راســتای  در  مدرســه ای 
همگانــی و قهرمانــی اجــرا می شــود و میانگیــن 
ــرم  ــک کیلوگ ــوزان حــدود ی ــش آم ــه وزن دان اضاف
ــته  ــار داش ــه انتظ ــا اینک ــت. ام ــه اس ــش یافت کاه
باشــیم ســریع فرهنــگ را تحــت تاثیــر قــرار دهــد 

ــم. ــا بزنی ــود درج ــث می ش ــت و باع ــکل اس مش
ــا  ــدارس ب ــن کار پشــتیبانی م ــزود: در ژاپ وی اف
ــا باشــد همــه کارهــا را  شــهرداری هاســت. اگــر بن
خــود مدیــر انجــام دهــد دیگــر وقتــی بــرای ابــداع 
ــی  ــه تنهای ــرورش ب ــدارد. آمــوزش و پ و خالقیــت ن
ــه  ــام بودج ــت و تم ــت نیس ــم و تربی ــی تعلی متول
ــد  ــد. بای ــرورش نمی دهن ــوزش و پ ــه آم ــم ب را ه
ــاد  ــی ایج ــد و فضای ــر کن ــی تغیی مهندســی فرهنگ
ــت و  ــا خالقی ــاز ب ــت ب ــا دس ــران ب ــه مدی ــود ک ش
ســازی  نهادینــه  بــرای  برنامه هایــی  نــوآوری 
ــرا  ــا اج ــایر حوزه ه ــی و س ــت محیط ــگ زیس فرهن

ــد. کنن

وزیر آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش با مسائل واقعی جامعه پیوند برقرار کند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

آموزش منابع انسانی مولفه بسیار مهم در توسعه پایدار است

روزی یک ماموریت جدید بر دوش آموزش و پرورش گذاشته می شود
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)آگهی انتخاب رئیس هیأت هاکی استان آذربایجان شرقی(
در اجــرای مــاده 15 اساســنامه فدراســیون هــای ورزشــی آماتــوری جمهــوری اســامی ایــران 
ــا  ــتان ه ــی اس ــای ورزش ــأت ه ــه هی ــن نام ــران و آئی ــرم وزی ــت محت ــوب 81/8/15  هیئ مص
ــه  ــه ب ــا توج ــران، ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت بدن ــرم تربی ــازمان محت ــوب 83/11/25  س مص
ــورد  ــه م ــوق ب ــأت ورزشــی ف ــات هی ــرر اســت انتخاب ــی  مق ــأت  هاک ــاله هی ــدت 4 س ــان م پای

اجــرا گذاشــته شــود.
لــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان و صاحــب نظــران  هیــأت هاکــی  
و آگاه بــه امــر مدیریــت ورزشــی جهــت کاندیداتــوری بــه اطــاع مــی رســاند جهــت ثبــت نــام و ارائــه 
مــدارک از تاریــخ 98/10/30  لغایــت 98/11/7  بــه مــدت یــک هفتــه بــه آدرس: تبریــز - منظریــه - 
ســاختمان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان مراجعــه و جهــت کســب اطاعــات بیشــتر همــه روزه بــا 

شــماره تلفــن 34766400  امــور مجامــع تمــاس حاصــل نماینــد.
شرایط الزم:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسامی ایران

3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
4- نداشتن سو سابقه کیفری

5- دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس
6- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

7-عدم بازنشستگی فرد متقاضی
مدارک الزم:

1- اصل شناسنامه و کپی آن
2- اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن

3- تکمیل فرم اعام آمادگی
4- دو قطعه عکس 4 * 6 جدید
5- اصل پایان خدمت و کپی آن

6- اصل کارت ملی و کپی آن
7- آخرین حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار(

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصاً مراجعه نمایند.

دبیر مجمع و هیأت هاکی استان آذربایجان شرقی

»اطالعیه«

)آگهی انتخاب رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی(
ــران  ــامی ای ــوری اس ــوری جمه ــی آمات ــای ورزش ــیون ه ــنامه فدراس ــاده 15 اساس ــرای م در اج
مصــوب 81/8/15  هیئــت محتــرم وزیــران و آئیــن نامــه هیــأت هــای ورزشــی اســتان هــا مصــوب 
83/11/25  ســازمان محتــرم تربیــت بدنــی جمهــوری اســامی ایــران، بــا توجــه بــه پایــان مــدت 4 
ســاله هیــأت  نجــات غریــق و غواصــی مقــرر اســت انتخابــات هیــأت ورزشــی فــوق بــه مــورد اجــرا 

گذاشــته شــود.
لــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان و صاحــب نظــران  هیــأت نجــات 
غریــق و غواصــی و آگاه بــه امــر مدیریــت ورزشــی جهــت کاندیداتــوری بــه اطــاع مــی رســاند جهــت 
ثبــت نــام و ارائــه مــدارک از تاریــخ 98/10/30  لغایــت 98/11/7  بــه مــدت یــک هفتــه بــه آدرس: 
تبریــز - منظریــه - ســاختمان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان مراجعــه و جهــت کســب اطاعــات 

بیشــتر همــه روزه بــا شــماره تلفــن 34766400  امــور مجامــع تمــاس حاصــل نماینــد.
شرایط الزم:

1- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران
2- تابعیت جمهوری اسامی ایران

3- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور
4- نداشتن سو سابقه کیفری

5- دارا بودن حداقل تحصیات لیسانس
6- دارا بودن حداقل 25 سال تمام

7-عدم بازنشستگی فرد متقاضی
مدارک الزم:

1- اصل شناسنامه و کپی آن
2- اصل آخرین مدرک تحصیلی و کپی آن

3- تکمیل فرم اعام آمادگی
4- دو قطعه عکس 4 * 6 جدید
5- اصل پایان خدمت و کپی آن

6- اصل کارت ملی و کپی آن
7- آخرین حکم کارگزینی )در صورت اشتغال به کار(

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصاً مراجعه نمایند.

دبیر مجمع و هیأت نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی

ورزش و جوانان
سبک زندگی

 به فرزندان خود رفتار دوستانه تر با 
محیط زیست را بیاموزیم

1. وقت خود را در طبیعت بگذرانید
در  فرزندانتـان  بـرای  آگاه کننـده  سـفرهای 
بـه  راه هاسـت.  بهتریـن  از  یکـی  طبیعـت  دل 
برویـد،  پـارک  بمانید، بـه  خانـه  در  اینکـه  جـای 
یـا حتـی  و  کنیـد  پیـاده روی  و  دوچرخه سـواری 
فرزندانتـان را بـه کمپینـگ ببریـد. در ایـن حالت 
زیسـت  محیـط  بـا  کـه  عادت هایـی  پذیرفتـن 
سـازگار هسـتند بـرای آن هـا راحت تـر می شـود و 
عشـق بـه محافظـت از محیـط در آن هـا پـرورش 
پیـدا می کنـد. بـه طبیعـت برویـد و به صـورت فر 

را جمـع کنیـم. زباله هـا  یـا جمعـی،  دی 
۲. »آب  و غذا« را درست مصرف کنید

بـه کـودکان بیاموزیـم کـه بـرای جلوگیـری از 
دور ریختـن مایعات)شـیر، آبمیـوه و...(، از آن هـا 
در  آب  مصـرف  می کنیـم.  نگهـداری  یخچـال  در 
خانـواده را کاهـش دهیـد.  بـه کـودک خـود یـاد 
بدهیم که بسـتن شـیر حین مسـواک زدن و دوش 

گرفتـن کار سـختی نیسـت.
3. کـودکان را ترغیـب کنیـد از وسـایل حمـل 
و نقـل سـازگار بـا محیـط زیسـت اسـتفاده کننـد

الزم نیسـت بـرای هر سـفر کوتـاه درون شـهر، از 
ماشـین اسـتفاده کنیـد. به کـودکان یـاد بدهیم که 
می تواننـد از پیـاده روی و دوچرخـه هـم اسـتفاده 
کننـد. مـا می توانیـم با رفتـار خودمـان به کـودکان 
آمـوزش دهـم. بـه آن هـا در مـورد آلودگـی هـوا و 
تاثیـری کـه روی زندگـی ما می گـذارد، بگوییـم تا از 
کودکی مسـئوالنه با محیط اطرافشـان مواجه شوند.

مـورد  در  فیلـم  و  کارتـون  تماشـای   .۴
زیسـت محیـط  بـه  توجـه  و  صرفه جویـی 

کـودکان بایـد بیـش از هـر کاری بـازی کننـد 
و نبایـد بیـش از حـد مشـغول تلویزیـون شـوند. 
اطمینـان حاصـل کنید کـه کودک شـما در زمانی 
کـه تلویزیـون می بینـد مفاهیـم محیط زیسـتی را 
هـم تماشـا کنـد. این روشـض عالوه بر سـرگرمی، 
تاثیـر باالیـی بـر کـودکان دارد تـا درک کننـد که 

احتـرام بـه محیـط زیسـت بـه چـه معنا اسـت.
5. ما مسئول زباله خودمان هستیم

بـه کـودکان بیاموزیم کـه مسـئولیت زباله خود 
را بـر عهـده داشـته باشـند، آن را در طبیعـت رها 
نکننـد و یـا از ماشـین بـه بیـروت پرتـاب نکننـد. 
در  را  خـود  آشـغال  بزرگسـالی  در  کـه  افـرادی 
خیابـان می ریزنـد، در کودکـی در زمینـه اهمیـت 

دفـع زبالـه آمـوزش داده نشـده اند.
6. این الگوها را به  کودکان بیاموزیم

بـه کـودکان یاد بدهیـم که به جای اسـتفاده از 
کیسـه نایلونـی، از کیسـه پارچه ای اسـتفاده کنند. 
بطـری آب فلـزی داشـته باشـند و آب آن را پـر 
کننـد و از خریـدن آب معدنـی و مصـرف بی رویـه 
پالسـتیک جلوگیـری کننـد. همچنیـن می توانیـد 
از بطری هـای قدیمـی اسـتفاده کنیـد و هـر بـار 
بـرای رفـع عطـش آن را پرکنیـد. وقتـی در اتـاق 
الکترونیکـی را خامـوش  لـوازم  نیسـتید چـراغ و 
کنیـد. حتـی بـرای تمیـز کـردن خانـه بـه آن هـا 
بیاموزیـم کـه می تواننـد از طبیعـت بهـره بگیرنـد 
و بـا سـرکه و وش شـیرین خانـه را تمیـز کنند. به 
کـودکان بیاموزیـم کـه طبیعت حتی بـا روغن های 
متنـوع، بـه سـالمت پوسـت و مـوی انسـان هـم 
کمـک می کنـد. مصـرف گوشـت را کـم کنیـم وبه 
کـودکان بیاموزیـم کـه یکـی از علت هـای جـدی 

گرم تـر شـدن زمیـن، دامداری هـا هسـتند 
7. به آن ها بازیافت کردن را آموزش دهیم

میـزان  بـه  کـه  اسـت  کاری  کـردن  بازیافـت 
قابـل توجهـی میـزان زباله مـا را کاهـش می دهد. 
بـه کـودکان یـاد بدهیـم کـه سـطل آشغالشـان را 
جـدا کننـد و بـرای زبالـه تر و خشـک سـطل های 

متفاوتـی داشـته باشـند.
۸. با یکدیگر به باغبانی بپردازیم

یـک راه مناسـب برای پرورش یـک کودک آگاه 
بـه محیـط زیسـت، آمـوزش باغبانی اسـت. رشـد 
چیزهـا در خـاک بـرای کـودک یـک روش خـوب 
بـرای قدردانـی از طبیعت اسـت. در طـول فعالیت 
درسـت  کـود  بازیافتـی  ضایعـات  از  می توانیـد 
کنیـد. داخـل سـطلی کمپوسـت درسـت کنیـد و 
در مـدت کوتاهـی کـودکان فوایـد سـبزیجات را 
هـم خواهنـد فهمیـد. امـا حتـی اگـر بـه ایـن کار 
عالقـه ای نداشـتید، حتمـا باغبانـی بـا کـودکان را 
تمریـن کنید. بـرای روز تولد آن هـا درخت بکارید.

۹. به آن ها منطق DIY را بیاموزیم
DIY یـا خـودت انجامش بده را بـرای کودکان 
بـرای کـودکان می توانـد شـامل  بگیریـم.  جـدی 
بازیافـت یـا اسـتفاده مجـدد از مـواردی از قبیـل 
جعبـه مقوایـی، رول والـت، بطـری پالسـتیکی و 
حتـی شیشـه ای باشـد . ایـن راه سـرگرم کننده ای 
بـرای آن هـا محسـوب می شـود کـه در حیـن آن 
یـا  بـه یـک هنـر  زباله هـا می تواننـد  می آموزنـد، 
چیـز مفیـدی تبدیـل بشـوند. همچنیـن از سـایر 
انجـام  بـا  می توانیـد  بگیریـد.  کمـک  والدیـن 
کارهـای جمعـی بـا دوسـتان کـودک ایـن کار را 
پیـش ببریـد. تمرینـات کاشـت درخت یـا باغبانی 
دسـته جمعـی، سـاختن اسـباب بازی و کاردسـتی 
بـا جعبه هـای مقوایـی و بطری هـا، همـه و همه به 

صـورت دسـته جمعی بسـیار موثـر اسـت.
1۰. کم تر بخرید یا قرض بگیرید

فقـط چیزهایـی را کـه واقعـاً بـه آن نیـاز داریـد 
بـرای  لبـاس  خریـد  مـورد  در  کنیـد.  خریـداری 
کـودک الگـوی صحیحـی را بـرای او ایجـاد کنیـد. 
هـر کارتونی را نخرید و بین دوسـتان تقسـیم کنید 
و بـه یکدیگـر قـرض بدهیـم. زیـادی از حـد لباس 
نخریـم و ایـن کار را بـرای بچه هـا عـادت نکنیـم.

منبع: ایرنا زندگی 

تربیت مدیران آینده کشور
 از دل 26۰۰ سازمان مردم نهاد

وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی مــا تربیــت کادر 
مدیریتــی آینــده کشــور از بیــن اعضــای ســازمان های مــردم نهــاد اســت، 
گفــت: NGO هــا ابــزاری بــرای طــرح پیشــنهادات و انتقــادات هســتند.

ــم  ــر در مراســم امضــای تفاه ــلطانی ف ــد س ــر، محم ــزارش مه ــه گ ب
ــا حضــور محمــد شــریعتمداری  ــان کــه ب نامــه ایجــاد تعاونی هــای جوان
ــان  ــل وزارت ورزش و جوان ــی در مح ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــا تربیــت کادر مدیریتــی  ــی م ــار داشــت: هــدف ا صل ــزار شــد، اظه برگ

ــت. ــاد اس ــردم نه ــازمان های م ــای س ــن اعض ــور از بی ــده کش آین
وی تاکیــد کــرد: مــا بایــد بــه گونــه ای رفتــار، برنامــه ریــزی و تعامــل 
کنیــم تــا اعضایــی کــه در ۲6۰۰ ســازمان مــردم نهــاد )NGO( فعــال 

هســتند بتواننــد بــه عنــوان کادر مدیریتــی کشــور آمــاده شــوند.
وزیـر ورزش و جوانـان بـا تاکیـد بر اینکه اسـتعدادهای خوب، بـا اراده، 
توانمنـد و بـا جنـم در مجموعـه سـازمان های مـردم نهـاد در اسـتان های 
مختلـف می بینیـم گفـت: ایـن اسـتعدادها قطعـاً در آینـده نزدیـک آماده 
می شـوند تا سـکان اجرایی و مسـند مدیریتی کشـور را در دسـت بگیرند.

ــوب  ــتاورد خ ــک دس ــورد ی ــر در م ــه دیگ ــزود: نکت ــر اف ــلطانی ف س
ســازمان های مــردم نهــاد ایــن اســت کــه از ســال های 76-77 همزمــان 
بــا شــروع بــه کار دولــت هفتــم در کشــور مباحــث مربــوط بــه مشــارکت 
ــازمان های  ــترش س ــد و گس ــق رش ــردم از طری ــی م ــی و سیاس اجتماع

ــت احــزاب و رســانه های آزاد مطــرح شــد. ــاد، فعالی ــردم نه م
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد: در همــان دوران همــواره ایــن 
بحــث را بــه عنــوان یــک هــدف مهــم مطــرح می کردیــم کــه مــردم بــا 
ــاد  ــردم نه ــد احــزاب و ســازمان های م ــی مانن ــای مدن حضــور در نهاده
 NGO ــود و پــل ارتباطــی بیــن جمعیــت کشــور و مدیــران خواهنــد ب
هــا ابــزاری هســتند بــرای اینکــه مــردم، ایده هــا، پیشــنهادات، انتقــادات 
و حرف هــای خــود را از طریــق یــک کانــال مدنــی و غیرخشــونتی و بــه 

ــد. ــال کنن ــا دنب دور از تندروی ه

وام ازدواج ۵0 میلیون تومانی زوج ها در سال آینده
ــع  ــم در جم ــن مراس ــیه ای ــن در حاش ــر همچنی ــلطانی ف ــد س محم
خبرنــگاران دربــاره افزایــش تســهیالت ازدواج بــرای ســال آینــده گفــت: 
تســهیالت ازدواج جوانــان در ســال ۹7 و ۹۸ بــرای هــر یــک از زوجیــن 
3۰ میلیــون تومــان بــود و بــه کمــک سیســتم بانکــی در کمتــر از ۲ مــاه 

ــد. ــان پرداخــت می ش ــه متقاضی ب
ــیون  ــب کمیس ــا تصوی ــده ب ــال آین ــه س ــه بودج ــزود: در الیح وی اف
ــه 5۰  ــن ب ــک از زوجی ــر ی ــرای ه ــهیالت ازدواج ب ــزان تس ــق می تلفی
میلیــون تومــان افزایــش یافــت و بــا نــرخ ســود ۴ درصــد و بازپرداخــت 

ــب شــده اســت. ــج ســاله تصوی پن
وزیــر ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار طــالق در ســالهای 
ــا کمــک بخــش خصوصــی دفاتــر مشــاوره  نخســت ازدواج نیــز گفــت: ب
ازدواج در نقــاط مختلــف راه انــدازی کردیــم و ایــن مراکــز می تواننــد در 

زمینــه مشــاوره جوانــان خدمــات قابــل توجهــی ارائــه دهنــد.

گفــت:  ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
ــکان  ــه حتی االم ــت ک ــن اس ــتمان ای درخواس
اجــازه  کنیــم،  بــازی  در کشــور خودمــان 
ــن را در  ــا ای ــد ت ــل کنی ــی تام ــد و کم بدهی

جلســه مشــخص کنیــم. 
ــه گــزارش فــارس، مســعود تابــش پیــش  ب
از آغــاز جلســه مدیرعامــل باشــگاه های ایرانــی 
بــرای حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا اظهــار 
داشــت: اینکــه در کشــور خودمــان بــه عنــوان 
میزبــان بــازی کنیــم و بــه خاطــر هوادارانمــان 
ــه  ــن مســابقات محــروم شــوند و ب ــد از ای نبای
طــور طبیعــی وقتــی در کشــور خودمــان بــازی 
نکنیــم، در مــورد امتیــاز گرفتــن مشــکل پیــدا 
ــان  ــم در کشــور خودم می کنیــم و اصــرار داری

بــازی کنیــم.
تابــش در مــورد اینکــه ممکــن اســت ایــن 
تصمیــم باعــث محرومیــت باشــگاه های ایرانــی 
شــود، عنــوان کــرد: درخواســتمان ایــن اســت 
ــازی  ــان ب ــور خودم ــکان در کش ــه حتی االم ک
کنیــم. اجــازه بدهیــد و کمــی تامــل کنیــد تــا 

ایــن را در جلســه مشــخص کنیــم.
ــر  ــه اگ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــت:  ــد، گف ــی می افت ــه اتفاق ــد چ ــول نکنن قب

می کننــد. قبــول  ان شــاءاهلل 
تابــش در مــورد اینکــه چــرا فقــط زورشــان 
ــر  ــت: فک ــد، گف ــا می رس ــگاه های م ــه باش ب
ــی  ــال سیاس ــم کام ــک تصمی ــن ی ــم ای می کن
ــچ  ــت و هی ــن اس ــال ام ــا کام ــور م ــوده، کش ب
مشــکلی نــدارد. مــا در کشــورهای دیگــر 
می بینیــم کــه تظاهــرات بــه وفــور و میلیونــی 
نیــز  کشــورها  بعضــی  و  می شــود  انجــام 

ــتند. ــگ هس ــال جن ــتقیما در ح مس
ادامــه  ســپاهان  باشــگاه  عامــل  مدیــر 

داد: امنیــت کشــور مــا بســیار فراتــر از آن 
ــم  ــک تصمی ــه نظــرم ی ــن ب کشورهاســت و ای
کامــال سیاســی بــوده و بــه هیــچ وجــه ورزشــی 
ــد  ــا و AFC همیشــه اصــرار دارن نیســت. فیف
کــه سیاســت در ورزش نبایــد دخالــت داشــته 
داده  دخالــت  می بینیــم  االن  امــا  باشــد 
ــه  ــا توج ــی ب ــگاه ایران ــا ۴ باش ــود و م می ش
ــان آســیا هســتیم،  ــه اینکــه در لیــگ قهرمان ب
ــان  ــوان میزب ــه عن ــا را ب ــم بازی ه ــرار داری اص
ورزشــگاه های  در  و  خودمــان  کشــور  در 

ــم. ــزار کنی ــان برگ خودم
وی در خصــوص اینکــه آیــا باشــگاه ســپاهان 
بــا حضــور امیــر قلعه نویــی در تیــم ملــی 
موافقــت می کنــد یــا خیــر، تصریــح کــرد: مــن 
ــت  ــیایی صحب ــای آس ــورد بازی ه ــال در م فع
ــورد  ــده در م ــای آین ــاءاهلل روزه ــم. ان ش می کن
ــود. ــم ب ــت شــما خواه ــر در خدم مســائل دیگ

ــه می شــود  ــش در خصــوص اینکــه گفت تاب
مهــدی تــاج در مالــزی حضــور داشــته و از ســه 

ــه کنفدراســیون  ــن نام ــان ای ــل در جری روز قب
فوتبــال آســیا قــرار گرفتــه، اظهــار داشــت: در 
ــتیم مشــخص  ــا حضــور داش ــه م جلســه ای ک
شــد اینطــور نبــوده و از ســه روز قبــل در 
ــروز تصمیم گیــری و اعــالم  ــوده، دی ــان نب جری
شــده و هنــوز هــم فکــر نمی کنــم هیــات 
رئیســه AFC روی ایــن قضیــه تصمیم گیــری 
کــرده باشــد. فعــال اطالع رســانی شــده اســت.

ــه  ــل باشــگاه ســپاهان در پاســخ ب مدیرعام
ــذار  ــود کرســی های تاثیرگ ــه نب ــن ســوال ک ای
چقــدر  را  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  در 
درصــد  صــد  گفــت:  می دانــد،  تاثیرگــذار 
دخیــل اســت، امــا بــا ایــن حــال مهــدی تــاج 
کرســی خیلــی خوبــی دارد و صــد درصــد 
مدافــع ایــن قضیــه هســتند و تمــام تالششــان 
ــدوار هســتیم کــه  ــی امی ــا خیل ــد. م را می کنن
ــان و در  ــور خودم ــا را در کش ــم بازی ه بتوانی

ورزشــگاه های خودمــان برگــزار کنیــم.
وی در مــورد شــرایط میزبانــی ورزشــگاه 

نقــش جهــان تصریــح کــرد: مــا شــرایط خیلــی 
ــم. االن  ــرار کردی ــان برق ــش جه ــی در نق خوب
شــرایط متفاوتــی دارد. در گذشــته باالجبــار 
ــم  ــرده بودی ــی ک ــهر را معرف ــگاه فوالدش ورزش
کــه البتــه آن هــم ورزشــگاه خوبــی اســت، ولــی 
ــی دارد. در آن  ــرایط خوب ــان ش ــش جه االن نق
ــم از  ــدی ه ــهیل مه ــم. س ــزار کردی ــازی برگ ب
ایــن ورزشــگاه بازدیــد داشــت. مطمئــن باشــید 
ــی و  ــای  بین الملل ــرای بازی ه ــان ب ــش جه نق

ــد.  ــظ می کن ــور را حف ــروی کش ــیایی آب آس
محتــوای  اینکــه  مــورد  در  تابــش 
صورتجلســه ای کــه امــروز بــه وزارت ورزش 
دقیقــا  داشــت:  اظهــار  بــود،  چــه  رفــت 
ــه  ــم. جلس ــازه نداری ــم و اج ــم بگویی نمی توانی

کنیــد.  تامــل  کمــی  دارد،  ادامــه 
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در مــورد اینکه 
آیــا جلســه ای هــم قــرار اســت در وزارت ورزش 
برگــزار شــود، گفــت: ایــن را نمی دانــم از خــود 
ــا  ــگاه ها اینج ــد. جلســه باش ــوال کنی وزارت س
تمــام شــد و مــن هــم عــازم اصفهــان هســتم. 
ــان  ــگاه های خودم ــم در ورزش ــرار داری ــا اص م
ــی  ــا بازی های ــه ب ــی در رابط ــم، حت ــازی کنی ب
ــعودی  ــتان س ــدگان عربس ــا نماین ــد ب ــه بای ک
در کشــور ثالــث بــازی کنیــم اعتــراض داریــم. 
ــچ  ــد. هی ــاق بیفت ــن اتف ــد ای ــه بای ــرای چ ب
مشــکلی نداریــم کــه در کشــورمان بــازی 
کنیــم. همیشــه هــم بهتریــن برگــزاری را 

داشــته ایم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــیون  ــی کنفدراس ــه اجرای ــت جلس ــدوار اس امی
فوتبــال آســیا خروجــی مثبتــی داشــته باشــد، 
عنــوان کــرد: ان شــاءاهلل. خیلــی امیدوار هســتیم 

ــم. ــام دهی ــمان را انج ــام تالش ــد تم و بای

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
اســتان تهــران گفــت: تلفیــق و همراهــی 
ــظ و  ــت در حف ــط زیس ــوع ورزش و محی موض
افزایــش روحیــه و همچنیــن ســالمت جســمی 
ــذار  ــا اثرگ ــان م ــط ب ــکاران محی ــری هم و فک

ــت. اس
رضـــا  محمـــد  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
ـــط  ـــگان حفاظـــت محی ـــده ی خویشـــتندار فرمان
ـــتین  ـــیه نخس ـــران در حاش ـــتان ته ـــت اس زیس
ــالن  ــل سـ ــدازی داخـ ــابقات تیرانـ دوره مسـ
ــت  ــط زیسـ ــت محیـ ــان حفاظـ ــط بانـ محیـ
ـــان  ـــروز همزم ـــح دی ـــه صب ـــران ک ـــتان ته اس
ــا  ــاک بـ ــوای پـ ــه هـ ــت هفتـ ــا گرامیداشـ بـ
شـــعار هـــوای پـــاک، اقـــدام و عمـــل در 
ـــدبا  ـــزار ش ـــدازی برگ ـــیون تیران ـــل فدراس مح
اشـــاره بـــه اینکـــه آمـــوزش محیـــط بانـــان 
بـــا رویکـــرد و برنامه هـــای جدیـــد از اهـــداف 
ســـازمانی ماســـت، گفـــت: ایـــن اولیـــن دوره 
مســـابقات تیرانـــدازی داخـــل ســـالن بـــرای 
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــران اس ـــتان ته ـــان اس ـــط بان محی
همـــکاری فدراســـیون تیرانـــدازی جمهـــوری 

اســـالمی ایـــران برگـــزار شـــد.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارتقــا تــوان و دانــش 
محیــط بانــان نســبت بــه موضوعــات مختلــف 
هایشــان  مأموریــت  و  فعالیــت  حــوزه  در 
ــژه  ــا بوی ــه برنامه ه ــام اینگون ــت: انج اظهارداش
ارتقــا  و  آموزشــی  برنامه هــای  قالــب  در 
ظرفیت هــای  افزایــش  موجــب  توانمنــدی، 
ــود. ــام کار می ش ــن انج ــا درحی ــردی آنه کارب

ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان

ــه رابطــه دوســویه  ــن ب اســتان تهــران همچنی
ورزش و محیــط زیســت تأکیــد کــرد و افــزود: 
ــط  ــوع ورزش و محی ــی موض ــق و همراه تلفی
و  روحیــه  افزایــش  و  حفــظ  در  زیســت 
همچنیــن ســالمت جســمی و فکــری همــکاران 

ــت. ــذار اس ــا اثرگ ــان م ــط ب محی
ــتای  ــت: در راس ــان گف ــتندار در پای خویش
بکارگیــری ســالح توســط محیــط  قانــون 

آموزشــی  پیشــرفت های  و  تقویــت  بانــان، 
ضــرورت دارد و دراینخصــوص آموزش هــای 
هدفمنــد بــا همــکاری فدراســیون تیرانــدازی و 
دیگــر نهادهــای دســت انــدرکار، مفیــد خواهــد 

ــود. ب
در ایــن مراســم کــه بــا همــکاری اداره 
ــران،  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ
فدراســیون تیرانــدازی و کمیتــه ملــی المپیــک 
ــل اهلل  ــون فض ــئولینی همچ ــد، مس ــزار ش برگ
باقــرزاده نایــب رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک 
ــزا  ــیربازی، مهراف ــیون شمش ــس فدراس و رئی
و  ورزش  کمیســیون  رئیــس  منوچهــری 
محیــط زیســت کمیتــه ملــی المپیــک، محمــد 
ــط  ــش محی ــارت و پای ــاون نظ ــتگاری مع رس
زیســت اســتان تهــران، منوچهــر فالحــی 
ــازمان  ــت س ــگان حفاظ ــده ی ــین فرمان جانش
ــر روابــط  محیــط زیســت و امیــن افتخــار مدی
ــی  ــارکت های مردم ــوزش و مش ــی و آم عموم
محیــط زیســت اســتان تهــران بــه همــراه 
تنــی چنــد از دیگــر مســئولین فدراســیون 
ــران شــرکت  ــدازی جمهــوری اســالمی ای تیران

ــتند. داش

ایران امن است و این کارها سیاسی است 

اولین دوره مسابقات تیراندازی داخل سالن برای محیط بانان برگزار شد

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را جهت 

چاپ در شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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اوقات شرعی شهر تهران

بـــرای  نماینـــده مجلـــس دهـــم گفـــت: 
ــور،  ــد کشـ ــادی و تولیـ ــت اقتصـ ــود وضعیـ بهبـ
ـــارج  ـــگاه داری خ ـــه بن ـــد از عرص ـــا بای ـــک ه بان
شـــده و در راســـتای حمایـــت از بخـــش تولیـــد 

ــد.  گام بردارنـ
ـــور  ـــان پ ـــد کی ـــت، مجی ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــس، ب ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
مشـــکالت اقتصـــادی کشـــور، گفـــت: متأســـفانه 
ـــکالت اقتصـــادی بســـیاری  ـــور بـــا مش امـــروز کش
مواجـــه بـــوده و اقدامـــات صـــورت گرفتـــه بـــرای 
ـــر  ـــه نظ ـــت، ب ـــوده اس ـــا نب ـــت راه گش ـــود وضعی بهب
مـــن در شـــرایط کنونـــی راه کارهـــای زیـــادی در 
ـــد در  ـــت بای ـــه دول ـــته ک ـــود داش ـــوزه وج ـــن ح ای

ـــردارد. ـــا گام ب ـــدن آن ه ـــی ش ـــتای عملیات راس

نبود ظرفیت های قانونی برای تولید شغل و 
کسب و کار

نماینـــده مـــردم دورود و ازنـــا در مجلـــس 
شـــورای اســـالمی ادامـــه داد: یکـــی از مشـــکالت 
کنونـــی اقتصـــادی کشـــور نبـــود ظرفیـــت هـــای 
ـــت،  ـــب و کار اس ـــغل و کس ـــد ش ـــرای تولی ـــی ب قانون
ـــای  ـــدور مجوزه ـــه ص ـــد زمین ـــت بای ـــن رو دول از ای
کســـب و کار را تســـهیل کنـــد، تحقـــق ایـــن 
ـــی  ـــد م ـــتغال و تولی ـــش اش ـــب افزای ـــئله موج مس

شـــود.

ضرورت خروج بانک های دولتی و خصوصی از 
عرصه بنگاه داری  

وی تصریـــح کـــرد: یکـــی دیگـــر از مولفـــه 

هـــای توســـعه اقتصـــادی کشـــور، خـــروج بانـــک 
ـــگاه داری   ـــه بن ـــی از عرص ـــی و خصوص ـــای دولت ه
ـــک  ـــی بان ـــت اصل ـــی اولوی ـــرایط کنون ـــت، در ش اس
ـــود و  ـــب س ـــادی و کس ـــذاری اقتص ـــرمایه گ ـــا، س ه
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت، ای ـــتر اس ـــد بیش درآم
ـــد  ـــت از تولی ـــد حمای ـــا بای ـــک ه ـــی بان ـــدف اصل ه

ـــد. ـــور باش ـــاد کش ـــت اقتص و تقوی
ـــه  ـــم ادام ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
داد: اقتصـــاد کشـــور در دهـــه هـــای اخیـــر بـــه دلیـــل 
ـــن  ـــده و ای ـــت ســـوداگران آســـیب بســـیاری دی فعالی
ـــات بســـیار در بخـــش  ـــروز تالطم مســـئله موجـــب ب
ـــئله در ادوار  ـــن مس ـــروز ای ـــت، ب ـــده اس ـــد ش تولی
ـــدی بســـیاری  ـــای تولی ـــروه ه ـــع و گ ـــف، صنای مختل

ـــت. ـــرده اس ـــود ک ـــا ناب ـــف ی را تضعی

هدایت نقدینگی به بازارهای اقتصادی با 
تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی 

سرمایه
ـــه  ـــت: ب ـــس گف ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
ـــون مالیـــات  ـــب و اجـــرای قان نظـــر مـــی رســـد تصوی
بـــر عایـــدی ســـرمایه، ســـوداگران را از بازارهـــای 
ـــد،  ـــی کن ـــارج م ـــور خ ـــاد کش ـــذار در اقتص تأثیرگ
ـــه  ـــور زمین ـــون مذک ـــرای قان ـــا اج ـــه ب ـــی اینک یعن
ــی  ــردم در بازارهایـ ــذاری مـ ــرمایه گـ ــرای سـ بـ
ـــت  ـــکن و هدای ـــال و مس ـــودرو، ارز، ط ـــون خ همچ
ــورت  ــد صـ ــوی تولیـ ــه سـ ــه بـ ــی جامعـ  نقدینگـ

می گیرد.

کیانپور تشریح کرد:

راهکارهای بهبود اقتصاد کشور؛ از اجرای قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه تا خروج بانک ها از عرصه بنگاه داری

الیحــه اصــالح قانــون مالیات هــای مســتقیم 
ــه  ــن الیح ــی مهمتری ــرایط کنون ــا در ش ــه قطع ک
ــت در  ــاه اس ــود 5 م ــی می ش ــت تلق ــادی دول اقتص
وزارت اقتصــاد مانــده و خبــری از نهایــی شــدن آن 

ــت.  نیس
بــه گــزارش فــارس، آذرمــاه ســال ۹7 بــا شــدت 
گرفتــن تحریم هــای ظالمانــه، موضــوع اصــالح 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــاختار بودج س
ــس  ــا در بودجــه ســال ۹۸ و ۹۹ و پ مطــرح شــد ت

ــود. ــاظ ش از آن لح
یکــی از محورهــای اصلــی اصــالح ســاختار 
ــاد  ــی، ایج ــای نفت ــش درآمده ــه کاه ــه ب ــا توج ب
و توســعه پایه هــای مالیاتــی و مبــارزه بــا فــرار 
ــن  ــی مهمتری ــرایط کنون ــه در ش ــت ک ــی اس مالیات

ــود.  ــد ب ــت خواه ــادی دول ــه اقتص الیح
در حــال حاضــر، ســالگرد دســتور مقــام معظــم 
هــم  بودجــه  ســاختار  اصــالح  بــرای  رهبــری 
ــاماندهی  ــه س ــام الیح ــری از اتم ــد و خب ــام ش تم
وزارت  در  مســتقیم  مالیات هــای  معافیت هــای 
اقتصــاد کــه بایــد در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی 

ــت. ــد، نیس ــا باش ــا تحریم ه ــارزه ب و مب
ابتــدا قــرار بــود لوایــح متعــددی از جملــه 
ــاماندهی  ــات س ــرمایه، مالی ــدی س ــر عائ ــات ب مالی
ــور  ــه ط ــد ب ــوع درآم ــی و مجم ــای مالیات معافیت ه

ــود. ــه ش ــزا تهی مج
فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
خــرداد مــاه گفتــه بــود: مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
و مالیــات بــر درآمدهــای مســتقیم در قالــب دو 
الیحــه مجــزا در حــال طــی کــردن مراحــل نهایــی 
خــود هســتند. همچنیــن الیحــه معافیت هــای 
مالیاتــی نیــز بــرای ســاماندهی معافیت هــا در حــال 

بررســی اســت.
ــرار  ــن ق ــا از ای ــع بندی ه ــاف جم ــن اوص ــا ای ب
ــوی  ــه از س ــه 3 گان ــک الیح ــا ی ــه نهایت ــد ک ش
ــه  ــت ارائ ــه دول ــی ب ــور اقتصــادی و دارای وزارت ام

شــود.
ــس  ــا رئیـ ــی پارسـ ــد علـ ــاره امیـ ــن بـ در ایـ
ـــرار  ـــدا ق ـــرد: ابت ـــوان ک ـــی عن ـــور مالیات ـــازمان ام س
بـــود پایـــه جدیدمالیاتـــی، مالیـــات بـــر عایـــدی 
ــوان  ــا عنـ ــاد بـ ــه وزارت اقتصـ ــکن، در الیحـ مسـ
مالیـــات بـــر فعالیتهـــای اختـــالل زای اقتصـــادی 
گنجانـــده شـــود. بعـــد از تغییراتـــی کـــه در ایـــن 
ـــا  ـــد ت ـــه ش ـــم گرفت ـــد تصمی ـــاد ش ـــوص ایج خص
ایـــن پایـــه جدیـــد مالیاتـــی در الیحـــه اصـــالح 

قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم لحـــاظ شـــود.
ــوزش،  ــز آمـ ــس مرکـ ــی رئیـ ــن زمانـ همچنیـ
ـــی در  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــزی س ـــش و برنامه ری پژوه
ـــی  ـــالح برخ ـــه اص ـــت:  الیح ـــد اس ـــاره معتق ـــن ب ای
ــات  ــامل »مالیـ ــی شـ ــررات مالیاتـ ــن و مقـ قوانیـ
ــرمایه« و  ــدی سـ ــد«، »عایـ ــوع درآمـ ــر مجمـ بـ
»ســـاماندهی معافیت هـــای مالیاتـــی«، توســـط 

ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور تهیـــه شـــد.
طبــق زمانبنــدی قــرار بــود الیحــه مذکــور 
ــه  ــی ب ــور مالیات ــاه از ســازمان ام ــل شــهریور م اوای
عنــوان متولــی اصلــی ارائــه پیــش نویــس بــا تاخیــر 
روبــرو شــد و در نهایــت 1۹ شــهریور مــاه بــه وزارت 

اقتصــاد رســید.
در  بالفاصلــه  کــه  بــود  ایــن  پیش بینی هــا 
ــت  ــه دول ــورد و ب ــد بخ ــر تایی ــاد مه وزارت اقتص
تقدیــم شــود کــه بــا منتشــر شــدن پیــش نویــس 
آن در رســانه ها و انتشــار موضــوع داغ اخــذ مالیــات 
از ســود ســپرده تحــت لــوای مالیــات بــر مجمــوع 
درآمــد مســئوالن وزارت اقتصــاد، رئیــس کل بانــک 
مرکــزی و حتــی ســخنگوی دولــت را بــر آن داشــت 
ــد.  ــوع بپردازن ــن موض ــی ای ــکار و نف ــه ان ــه ب ک
ــیت  ــا حساس ــه ب ــد الیح ــث ش ــل باع ــن عام همی
ــی  ــی و کارشناس ــاد بررس ــری در وزارت اقتص باالت

شــود.
مالیاتــی  امــور  ســازمان  کل  رئیــس  پارســا 
شــهریور مــاه بیــان کــرده بــود: هم اکنــون در وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی در حــال بررســی اســت و 

ــود. ــت می ش ــم دول ــزودی تقدی ب
اظهـــارات مســـئوالن وزارت امـــور اقتصـــادی 
و دارایـــی نشـــان می دهـــد کـــه در رابطـــه بـــا 
زمـــان تهیـــه، بررســـی و ارائـــه آن بـــه دولـــت 
ــن  ــد ایـ ــرداری از عوائـ ــان بهره بـ ــی زمـ و حتـ
ـــدارد و  ـــود ن ـــی وج ـــی و یکپارچگ ـــه هماهنگ الیح
ـــه  ـــدا بافت ـــه ج ـــد تافت ـــش مانن ـــر بخ ـــئول ه مس
ــرد  ــد. عملکـ ــر کرده  انـ ــود اظهارنظـ ــرای خـ بـ
ـــزار  ـــارز »ه ـــه مصـــداق ب ـــن وزارتخان مســـئوالن ای
ــت.  ــرد...« اسـ ــا نکـ ــی وفـ ــان یکـ ــده خوبـ وعـ
وزارت  مســـئوالن  مصاحبـــه  تاریـــخ  مـــرور 
اقتصـــاد چنیـــن رویکـــرد ناهمگونـــی را تاییـــد 

. می کنـــد
ــاون  ــان مع ــی دهق ــد عل ــاه ۹۸ محم 1۰ تیرم
اقتصــادی وزیــر اقتصــاد گفتــه اســت:  کلیــات الیحه 
مالیــات بــر عائــدی ســرمایه بــه تأییــد کارشناســان 
رســیده اســت کــه در صــورت تأییــد وزیــر اقتصــاد 

ــل  ــت تحوی ــاده و در نهای ــه آم ــن هفت ــر همی اواخ
ــد شــد. ــس خواه مجل

امــور  وزیــر  دژپســند  فرهــاد  مهرمــاه   16
اقتصــادی و دارایــی در ایــن بــاره اینکــه چــه زمانــی 
ــان  ــود، بی ــی ش ــال م ــت ارس ــه دول ــه ب ــن الیح ای
ــه  ــه ب ــور را ک ــه مذک ــه زودی الیح ــود: ب ــرده ب ک
طــور یکپارچــه تهیــه شــده اســت، بــه دولــت ارائــه 

ــم. ــی دهی م
ـــاد  ـــر اقتص ـــاون وزی ـــان مع ـــاه ۹۸ دهق ۲3 مهرم
ـــور  ـــازمان ام ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــرده:  ب ـــان ک بی
مالیاتـــی بـــا تاخیـــر الیحـــه مذکـــور را بـــه وزارتخانـــه 
ارســـال کـــرد احتمـــاال فرآینـــد جمـــع بنـــدی و 
ـــی  ـــی ســـازی در وزارت اقتصـــاد مقـــداری طوالن نهای
شـــود. تـــالش مـــا ایـــن اســـت کـــه تـــا پایـــان 
ـــا  ـــم ام ـــال کنی ـــت ارس ـــه دول ـــه را ب ـــاه الیح مهرم
ـــن  ـــاه ای ـــان م ـــه آب ـــا نیم ـــر ت ـــد، حداکث ـــر نش اگ

اقـــدام انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــاد  ـــر اقتص ـــاون وزی ـــان مع ـــاه ۹۸ دهق 6 دی م
در رابطـــه بـــا آخریـــن وضعیـــت الیحـــه مالیـــات 
ـــق  ـــت: طب ـــار داش ـــد )PIT( اظه ـــوع درآم ـــر مجم ب
ـــی  ـــی کارشناس ـــه بررس ـــود ک ـــرار ب ـــزی ق برنامه ری
ـــام  ـــاه در وزارت اقتصـــاد تم ـــان آذر م ـــا پای الیحـــه ت
ـــر  ـــی تأخی ـــا کم ـــا ب ـــرود، ام ـــت ب ـــه دول ـــود و ب ش
ـــت. در  ـــده اس ـــر ش ـــی زمان ب ـــرو و کار کارشناس روب
ـــر  ـــده و حداکث ـــه آین ـــا هفت ـــل ت ـــم حداق ـــر داری نظ
ــاد  ــی آن در وزارت اقتصـ ــاه بررسـ ــا ۲۰ دی مـ تـ

ـــود.  ـــام ش تم
ـــی  ـــاس تلفن ـــق تم ـــم از طری ـــالش کردی ـــا ت باره
ــز اطـــالع  ــادی و رئیـــس مرکـ ــاون اقتصـ ــا معـ بـ
ـــت  ـــاره سرنوش ـــادی درب ـــور اقتص ـــانی وزارت ام رس
ایـــن الیحـــه اطالعاتـــی کســـب کنیـــم کـــه 

متاســـفانه آنهـــا پاســـخگو نبودنـــد.
اصالحیــه قانــون مالیات هــای مســتقیم بعــد 
ــای  ــعه  پایه ه ــتای توس ــددا در راس ــال مج از ۴ س
ــت  ــورداری از جامعی ــع و برخ ــع موان ــی و رف مالیات
بیشــتری از ســوی متولیــان در دســتور اصــالح قــرار 

ــت. گرف
ســـاماندهی  مـــورد  در  اصالحیـــه  ایـــن 
معافیت هـــای مالیاتـــی اســـت کـــه در قالـــب 
کاهـــش، افزایـــش و حـــذف معافیـــت  مطـــرح 
ـــع  ـــتم جام ـــتقرار سیس ـــن اس ـــت. همچنی ـــده اس ش
مالیـــات اشـــخاص حقیقـــی )PIT( و اســـتقرار 
ــا  ــی دارایی هـ ــدی برخـ ــر عائـ ــات بـ ــام مالیـ نظـ

می دهـــد. پوشـــش   )CGT(

مهمترین الیحه اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد قفل شد 

ـــود  ـــرار ب ـــت: ق ـــس گف ـــبات مجل ـــه و محاس ـــه، بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
ـــود،  ـــه ش ـــتی هزین ـــه معیش ـــت یاران ـــرای پرداخ ـــه ب ـــای حاصل ـــام درآمده ـــه تم ک
ـــه  ـــای حاصل ـــزان از درآمده ـــه می ـــه چ ـــز مشـــخص نیســـت ک ـــن مســـئله نی ـــا ای ام

ـــت.  ـــده اس ـــرف ش ـــی ص ـــه بنزین ـــرای یاران ب
ــیون  ــو کمیسـ ــح عضـ ــدی مفتـ ــت، محمدمهـ ــه ملـ ــزارش خانـ ــه گـ بـ
برنامـــه، بودجـــه و محاســـبات مجلـــس، بـــا اشـــاره بـــه ســـازوکار دولـــت 
بـــرای ثبـــت اعتـــراض مردمـــی کـــه یارانـــه معیشـــتی را دریافـــت نکـــرده 
ـــتی  ـــه معیش ـــت یاران ـــدم دریاف ـــه ع ـــان ب ـــرای معترض ـــت ب ـــت: دول ـــد، گف ان
ـــرده  ـــرر ک ـــت مق ـــن رو دول ـــت، از ای ـــرده اس ـــع ک ـــنگینی را وض ـــه س جریم
کـــه اگـــر فـــردی نســـبت بـــه عـــدم دریافـــت یارانـــه بنزینـــی در ســـامانه 
مذکـــور اعتـــراض کـــرد، در صـــورت عـــدم احـــراز صالحیـــت وی بـــرای 
ـــدی وی  ـــه نق ـــتی، یاران ـــه معیش ـــر یاران ـــالوه ب ـــور، ع ـــه مذک ـــت یاران دریاف

نیـــز حـــذف خواهـــد شـــد.

ــه داد:  ــالمی ادامـ ــورای اسـ ــس شـ ــرکان در مجلـ ــردم تویسـ ــده مـ نماینـ
مشـــخص نیســـت چـــرا برخـــی دولتـــی هـــا اینگونـــه اقدامـــات انجـــام مـــی 
ـــت  ـــد، دول ـــد ش ـــردم خواه ـــراض م ـــب اعت ـــا موج ـــات قطع ـــن اقدام ـــد، ای دهن
ــان  ــی، از متقاضیـ ــای انقباضـ ــت هـ ــع سیاسـ ــای وضـ ــه جـ ــت بـ ــر اسـ بهتـ
ـــرایط  ـــش ش ـــا آرام ـــپس ب ـــرده و س ـــام ک ـــت ن ـــتی ثب ـــه معیش ـــت یاران دریاف

افـــراد را بررســـی و تصمیـــم گیـــری را اعـــالم کنـــد.

عدم شفافیت میزان درآمدهای دولت از 
محل افزایش قیمت بنزین

وی بـــا انتقـــاد از عـــدم شـــفافیت میـــزان درآمدهـــای دولـــت از محـــل 
ـــت  ـــش قیم ـــل از افزای ـــدی حاص ـــع درآم ـــت: مناب ـــن گف ـــت بنزی ـــش قیم افزای
بنزیـــن از یـــک هـــزار تومـــان بـــه یـــک هـــزار و 5۰۰ تومـــان و ســـه هـــزار 
تومـــان بایـــد کامـــال شـــفاف شـــود، از طـــرف دیگـــر قـــرار بـــود کـــه تمـــام 
ـــن  ـــا ای ـــود، ام ـــه ش ـــتی هزین ـــه معیش ـــت یاران ـــرای پرداخ ـــه ب ـــای حاصل درآمده
ـــرای  ـــه ب ـــای حاصل ـــزان از درآمده ـــه می ـــه چ ـــت ک ـــخص نیس ـــز مش ـــئله نی مس

ـــت. ـــده اس ـــرف ش ـــی ص ـــه بنزین یاران

اقدامات مبهم دولت در اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و محاســـبات مجلـــس ادامـــه داد: در 
شـــرایط کنونـــی بـــا ابهامـــات بســـیاری در بحـــث اجـــرای طـــرح پرداخـــت 
ـــام  ـــه تم ـــت ک ـــف اس ـــت موظ ـــال دول ـــتیم، ح ـــه هس ـــتی مواج ـــه معیش یاران
ایـــن محورهـــا و ابهامـــات را بـــه مجلـــس گـــزارش دهـــد، در گام نخســـت 
دولـــت بایـــد میـــزان درآمدهـــای حاصلـــه را مشـــخص کـــرده و پـــس از آن 

بایـــد ســـازو کار اعتـــراض متقاضیـــان را اصـــالح کنـــد.

انتقاد از تهدید خانوارها به حذف یارانه نقدی در 
صورت تقاضای بررسی مجدد

ـــه  ـــای اتحادی ـــه اعض ـــده ای ک ـــکالت عدی ـــه مش ـــه ب ـــا توج ب
ــت  ــای هیئـ ــت اعضـ ــا آن روبروسـ ــز بـ ــران تبریـ ــه بـ شیشـ
ــن صنـــف در  ــی ایـ ــل دائمـ ــه در محـ ــن اتحادیـ ــره ایـ مدیـ
ـــری  ـــت پیگی ـــکار جه ـــه راه ـــی و ارائ ـــه بررس ـــاف  ب ـــاق اصن ات

مشـــکالت پرداختنـــد. 
ـــده  ـــکالت عدی ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــا، ب ـــزارش خبرنگارم ـــه گ ب
از جملـــه بیمـــه نمـــودن اعضـــاء، تداخـــل صنفـــی و عـــدم 
تمایـــل اعضـــاء جهـــت اخـــذ پروانـــه کســـب کـــه اتحادیـــه 
ـــن  ـــذا بدی ـــتند، ل ـــرو هس ـــا روب ـــا آن ه ـــز ب ـــران تبری ـــه ب شیش
ـــاف  ـــاق اصن ـــع در ات ـــف واق ـــن صن ـــی ای ـــور در محـــل دائم منظ
ــکار جهـــت  ــه راهـ ــود و ارائـ ــه  بررســـی مشـــکالت موجـ بـ

پیگیـــری و حـــل ایـــن مشـــکالت پرداختنـــد.
در ابتــدای ایــن جلســه اســماعیل رخشــا ریاســت اتحادیــه 
شیشــه بــران تبریــز مهــم تریــن مشــکل صنــف شیشــه را ایــن 
گونــه مطــرح کــرد: بــا توجــه بــه ســابقه طوالنــی ایــن صنعــت 
و عــدم توجــه الزم مســئولین ذیربــط در گذشــته اثــرات منفــی 

در ایــن صنــف بــر جــا مانــده اســت.

ـــن  ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــتان ب ـــاف اس ـــاق اصن ـــی ات ـــس بازرس رئی
کـــه ســـخت و زیـــان آور بـــودن صنعـــت شیشـــه مســـلّم و 
ـــه و  ـــت شیش ـــم صنع ـــش اعظ ـــه داد: بخ ـــت ادام ـــجل اس مس
ـــل  ـــداد قاب ـــاله تع ـــر س ـــفانه ه ـــرز آن متاس ـــرات مح ـــز خط نی
ـــر  ـــات منج ـــی صدم ـــو و حت ـــع عض ـــو، قط ـــص عض ـــی نق توجه

ـــد. ـــی نمای ـــد م ـــت را تهدی ـــن صنع ـــن ای ـــوت فعالی ـــه ف ب
ـــی و  ـــدام عمل ـــون اق ـــه تاکن ـــب ک ـــن مطل ـــر ای ـــا ذک  وی ب
ـــورت  ـــف ص ـــن صن ـــای ای ـــق اعض ـــاق ح ـــت احق ـــدی در جه ج
ـــه  ـــت ک ـــن در حالیس ـــرد: ای ـــان ک ـــت، خاطرنش ـــه اس نپذیرفت
مـــی تـــوان بـــا طـــرح الیحـــه فنـــی در مجلـــس محتـــرم 
شـــورای اســـالمی و تصویـــب بـــه حـــق آن ایـــن مشـــکل را 

مرتفـــع نمـــود.
در ادامـــه غالمعلـــی رنگـــرزی اصـــل، نائـــب رئیـــس دوم 
ـــد  ـــی تولی ـــل صنف ـــا تداخ ـــه ب ـــران در رابط ـــه ب ـــه شیش اتحادی
کننـــدگان و فعالیـــن صنعـــت شیشـــه بـــا تولیـــد کننـــدگان 
ـــال اســـت  ـــن س ـــت: چندی ـــی وی ســـی گف ـــو پ ـــای ی پنجـــره ه
کـــه صنعـــت درب و پنجـــره هـــای یـــو پـــی وی ســـی وارد 

کشـــور شـــده کـــه در ایـــن زمینـــه مشـــکالت زیـــادی نیـــز 
ـــت. ـــده اس ـــم ش فراه

ـــه شیشـــه در خصـــوص  ـــه اتحادی ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی  وی ب
ـــه  ـــن اتحادی ـــاء ای ـــوی اعض ـــه از س ـــددی ک ـــای متع ـــکایت ه ش
گردیـــده، نامـــه هـــا و جلســـاتی در اداره صنعـــت و معـــدن، 
ـــی  ـــام مهندس ـــتاندارد و نظ ـــاف، اس ـــورای اصن ـــتانداری، ش اس
ــات در  ــن جلسـ ــت: ایـ ــت، گفـ ــرده اسـ ــزار کـ ــتان برگـ اسـ
راســـتای مشـــکالت صنـــف تولیدکننـــدگان یوپـــی وی ســـی 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــف شیش و صن
 نائـــب رئیـــس دوم اتحادیـــه شیشـــه بـــران تاکیـــد کـــرد: 
ـــت شیشـــه  ـــدا نشـــدنی از صنع ـــک ج ـــور جـــزء الینف ـــف مزب صن
ـــی وی  ـــو پ ـــدگان ی ـــد کنن ـــی تولی ـــل صنف ـــد و تداخ ـــی باش م
ســـی و صنعـــت شیشـــه باعـــث مشـــکالت فـــراوان و مـــوازی 

ـــت. ـــده اس ـــی ش کاری صنف
ـــد  ـــر کارگاه تولی ـــه ه ـــه ب ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب وی ادام
کننـــده یـــو پـــی وی ســـی مراجعـــه مـــی کنیـــم در آنجـــا 
ـــند،  ـــی باش ـــغول م ـــه مش ـــتاد کار شیش ـــر و اس ـــن کارگ چندی

لـــذا ضـــرورت بازنگـــری و ادغـــام شـــرکت هـــای یوپـــی وی 
ـــت.  ـــران ضروریس ـــه ب ـــه شیش ـــی کار و اتحادی س

ـــزود: بدیـــن جهـــت از مســـئولین  رنگـــرزی اصـــل در انتهـــا اف
ـــف  ـــن صن ـــه ای ـــم ک ـــا داری ـــددا تقاض ـــه و مج ـــط مصّران ذی رب
ـــرل  ـــا کنت ـــرد ت ـــرار گی ـــه ق ـــن اتحادی ـــش ای ـــر پوش ـــخت زی س

ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــن اتحادی ـــتری را ای ـــح و بیش صحی
ـــا  ـــه ب ـــز در رابط ـــران تبری ـــه ب ـــه شیش ـــر اتحادی ـــپس دبی س
حـــل مشـــکل بیمـــه اعضـــاء اظهـــار کـــرد: علیرغـــم تـــالش 
هـــای بـــی شـــائبه هیئـــت مدیـــره اتحادیـــه و همـــکاری اعضـــای 
ـــود  ـــا وج ـــت و ب ـــده اس ـــه مان ـــی نتیج ـــا ب ـــالش ه ـــرم ت محت
ـــاون  ـــرم اداره تع ـــئولین محت ـــا مس ـــرر ب ـــات مک ـــزاری جلس برگ
ـــاه امـــور اجتماعـــی، ســـازمان بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی،  کار و رف

ـــت.  ـــوده اس ـــش نب ـــر بخ ـــا ثم ـــالش ه ـــاف ت ـــاق اصن ات
طالـــب نســـب ادامـــه داد: حتـــی  بـــا  نماینـــده محتـــرم 
ـــرده و  ـــه ک ـــعیدی مکاتب ـــر س ـــالمی، دکت ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــن  ـــی ای ـــه نهای ـــذ نتیج ـــت اخ ـــد جه ـــرر گردی ـــت مق در نهای
مشـــکل،  الیحـــه ای در مجلـــس محتـــرم شـــورای اســـالمی 

ـــردد. ـــه گ ـــرح و ارائ مط
دبیـــر اتحادیـــه شیشـــه بـــران بـــا  اشـــاره بـــه ایـــن کـــه 
ـــت،  ـــده اس ـــد نش ـــی عای ـــه عمل ـــچ نتیج ـــون هی ـــفانه تاکن متاس
اظهـــار امیـــدواری کـــرد: ایـــن مشـــکل تنهـــا بـــا تصویـــب 

الیحـــه در مجلـــس قابـــل حـــل و فصـــل خواهـــد بـــود.
ـــه  ـــه شیش ـــس اول اتحادی ـــب رئی ـــوی نائ ـــی صف ـــید عل س
ـــی  ـــای ایران ـــه ه ـــت شیش ـــاره کیفی ـــود را درب ـــر خ ـــران نظ ب
ـــریح  ـــرده و تش ـــان ک ـــه بی ـــن گون ـــی را ای ـــه خارج ـــبت ب نس
ــدگان  ــد کننـ ــه تـــالش تولیـ ــه بـ ــا توجـ ــروزه بـ ــود: امـ نمـ
ـــرده  ـــی ک ـــرفت خوب ـــران پیش ـــه در ای ـــت شیش ـــه، صنع شیش
و تولیـــد کننـــدگان صنعـــت شیشـــه همـــواره مـــی تواننـــد 
ـــا  ـــه ب ـــواع شیش ـــد ان ـــرفته در تولی ـــورهای پیش ـــا کش ـــگام ب هم

اســـتاندارد هـــای الزم موفـــق عمـــل نماینـــد.
ـــت  ـــرل کیفی ـــا در کنت ـــه بعض ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ــا  ــزود: بعضـ ــردد، افـ ــی گـ ــاهده مـ ــتی مشـ ــداری کاسـ مقـ
شیشـــه هـــای نامرغـــوب را بـــه جـــای بازیافـــت بـــه بـــازار 
ــه ایـــن امـــر موجـــب نارضایتـــی  عرضـــه مـــی نماینـــد کـ

ـــای  ـــرای اعض ـــکالتی را ب ـــردد و مش ـــی گ ـــدگان م ـــرف کنن مص
صنـــف شیشـــه ایجـــاد مـــی نمایـــد.

ـــران در  ـــه شیشـــه ب ـــه دار اتحادی ـــی فطـــرت، خزان ســـپس عل
ـــخن  ـــا س ـــه تقاض ـــبت ب ـــه نس ـــتر شیش ـــه بیش ـــا عرض ـــه ب رابط
گفتـــه و اظهـــار داشـــت: رشـــد نـــه چنـــدان زیـــاد تولیـــد 
ـــح  ـــت صحی ـــدم مدیری ـــل ع ـــه دلی ـــر ب ـــه اخی ـــه در دو ده شیش

ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــزی اصول ـــه ری و برنام
ــون  ــفانه تاکن ــه متاس ــن ک ــف از ای ــار تاس ــا اظه ــرت ب فط
در جهــت توســعه صــادرات محصــوالت ایــن صنعــت کــه الزم 
حمایــت از تولیــد کننــدگان بخــش صنعــت شیشــه نیــز مــی 
ــره وری الزم  ــود به ــیل موج ــام پتانس ــته از تم ــد نتوانس باش
ــزان  ــش می ــه دوم کاه ــد: در وهل ــادآور ش ــرد، ی ــورت گی ص
تولیــد در بخــش ســاختمان در کشــور مــی توانــد عامــل 
ــد  ــت تولی ــدم رقاب ــوم ع ــل س ــد و عام ــدی باش ــذار بع تاثیرگ
ــد. ــی باش ــدی م ــوالت تولی ــت محص ــر کیفی ــدگان از نظ کنن

ــه داد:  ــز ادامـ ــران تبریـ ــه بـ ــه شیشـ ــه دار اتحادیـ خزانـ
ـــت محصـــوالت  ـــه کیفی ـــه ب ـــدی عـــدم توج ـــم بع ـــل مه عام
ـــازار  ـــده در ب ـــه ش ـــدات عرض ـــا تولی ـــه ب ـــده در مقایس ـــد ش تولی
جهانـــی مـــی باشـــد و عامـــل چهـــارم کمبـــود صـــادرات و 
ـــح و کالن در  ـــزی صحی ـــه ری ـــذاری و برنام ـــت گ ـــدم سیاس ع

جهـــت صـــادرات فـــرآوری صنعـــت شیشـــه اســـت.
ـــت  ـــاظ قیم ـــت از لح ـــم رقاب ـــل پنج ـــرد: عام ـــد ک وی تاکی
ـــت  ـــت قیم ـــورها و در نهای ـــایر کش ـــا س ـــدی ب ـــوالت تولی محص
تمـــام شـــده نهایـــی جهـــت عرضـــه در محصـــوالت تولیـــد 

ـــزایی دارد. ـــه س ـــتقیم و ب ـــت مس ـــر دخال ـــن ام ـــده در ای ش
 در پایـــان دبیـــر اجرایـــی اتحادیـــه شیشـــه بـــران خانـــم 
ـــل  ـــع از تمای ـــه مان ـــکالتی ک ـــع و مش ـــاره موان ـــری زاد درب جعف
ــت:  ــود گفـ ــی شـ ــب مـ ــه کسـ ــذ پروانـ ــت اخـ ــبه جهـ کسـ
ـــه  ـــات ســـاالنه و هزین ـــی، پرداخـــت مالی ـــده مالیات تشـــکیل پرون
ـــی  ـــل م ـــن عوام ـــه از مهمتری ـــذ پروان ـــل اخ ـــزاف مراح ـــای گ ه
ـــه  ـــی حرف ـــه، فن ـــات و ورود اتحادی ـــن آزمایش ـــد و همچنی باش
ـــه  ـــاالنه اتحادی ـــت س ـــت عضوی ـــوارد پرداخ ـــی م ای و... در برخ
 از جملـــه مـــوارد عـــدم تمایـــل کســـبه بـــه اخـــذ پروانـــه

 می باشد. 
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