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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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رئیسی: 

مردم از رانت و فساد
 اداری ناراضی هستند

تاخیر دو ساله دستگاه های 
اجرایی در ارایه برنامه بهره وری

نقوی حسینی: 

اروپایی ها در فعالسازی »مکانیسم 
ماشه« دچار اشتباه استراتژیک شدند

مسئله امنیت و اقتصاد دوگانه ای تفکیک ناپذیر است
نیروی انتظامی با 3 شرط مهربانی، اقتدار و تدبیر عمل می کند

بهره وری به معنای کارایی و اثربخشی است

رفتار اروپایی ها در به کارگیری فعالسازی مکانیسم ماشه اشتباه استراتژیک است

در آسیب شناسی ها همواره باید نگاه بومی و برش استانی مدنظر قرار گیرد

 اروپایی ها تابع سیاست های یکجانبه گرایی آمریکایی ها هستند

استان ها سلول های حیاتی اجرای برنامه های ملی هستند

مکانیزم ماشه خیلی تأثیری در روند کاهش تعهدات هسته ای ایران ندارد
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سردار حسین اشتری:

برخورد با مفسدان اقتصادی 
در دستور کار پلیس

طوری عمل کنیم که سرمایه 
اجتماعی نظام ارتقا یابد

آغاز فراخوان جذب هیات علمی 
از ۲۲ بهمن

موتورسیکلت ها دارای جایگاه 
CNG می شوند

 آزادراه تهران- شمال بهمن ماه 
افتتاح می شود

تمدیدثبت نام بدور کنکور دانشگاه آزاداسالمی مراغه تا ۱۸ بهمن ماه

 
تماس با شماره  3۷۴۵۷۰۷3 - ۰۴۱
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اگهی فقدان مدرک تحصیلی
اینجانـــب  التحصیلـــی  فـــارغ  مـــدرک 
ــه  ــین  بـ ــد حسـ ــاس زاده فرزنـ ــیروس عبـ سـ
شـــماره شناســـنامه 555 صـــادره از حـــوزه 
ارشـــد  کارشناســـی  مقطـــع  در  مراغـــه   4
ــادره از  ــوم سیاســـی صـ ــته علـ ــته رشـ ناپیوسـ
واحـــد دانشـــگاهی علـــوم و تحقیقـــات تهـــران 
ـــت  ـــده اس ـــود گردی ـــانزده مفق ـــماره 16/ش ـــا ش ب
و فاقـــد اعتبـــار مـــی باشـــد. از یابنـــده تقاضـــا 
ــگاه  ــه دانشـ ــدرک را بـ ــل مـ ــود اصـ ــی شـ مـ
آزاد اســـامی نیشـــابور بـــه نشـــانی) نیشـــابور- 
ـــد  ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــش- دانش ـــوار پژوه بل
نیشـــابور- اداره امـــور دانـــش آموختـــگان( 

ــد. ــال نمایـ ارسـ

سیاست

ــرایط  ــوری در ش ــی رییس جمه ــاون پارلمان  مع
کنونــی، اتحــاد و انســجام را یــک ضــرورت غیرقابــل 
ــاد  ــخصیت و نه ــر ش ــت: ه ــت و گف ــاب دانس اجتن
سیاســی بایــد بــه شــکلی عمــل کننــد کــه ســرمایه 
ــد و انســجام و اتحــاد در  ــا یاب اجتماعــی نظــام ارتق

باالتریــن حــد قــرار گیــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حســینعلی امیــری بــا اشــاره 
ــه شــرایط کشــور پــس از شــهادت ســردار قاســم  ب
ســلیمانی و ســقوط هواپیمــای اوکراینی خاطرنشــان 
کــرد: کمتــر از ۲ مــاه مانــده بــه انتخابــات، کشــور 
در شــرایط خاصــی قــرار دارد کــه اتحــاد و انســجام 
می کنــد.  اجتنــاب  غیرقابــل  ضــرورت  یــک  را 
ــدت،  ــت، وح ــر وق ــه ه ــده ک ــت ش ــه ثاب ــه تجرب ب
انســجام، همراهــی و همدلــی در کشــور بــاال بــوده، 
ــد  ــع نکرده ان ــاک طم ــن آب و خ ــه ای ــمنان ب دش
ــه  ــمنان ب ــته، دش ــود داش ــه وج ــت تفرق ــر وق و ه

ــد. ــع کرده ان ــد و طم ــد روی آورده ان تهدی
معــاون پارلمانــی رییس جمهــوری بــا بیــان 
ــک  ــجام ی ــاد و انس ــی، اتح ــرایط کنون ــه در ش اینک
ضــرورت غیرقابــل اجتنــاب اســت، تاکیــد کــرد: هــر 
ــی دارد  ــه تریبون ــر شــخصیتی ک ــاد سیاســی، ه نه
ــه  ــد ب ــات اســت، همــه و همــه بای و مرجــع مراجع
شــکلی عمــل کننــد کــه ســرمایه اجتماعــی نظــام 

ــد  ــن ح ــاد در باالتری ــجام و اتح ــد و انس ــا یاب ارتق
ــرد. ــرار گی ق

نامزدهــای  برخــی  وی دربــاره رد صاحیــت 
ــان  ــورای نگهب ــت: ش ــز گف ــس نی ــات مجل انتخاب
ناظــر انتخابــات اســت و بــر همــه مراحــل رســیدگی 
می کنــد و  کســانی کــه بــرای ایــن کار احــراز 
ــی  ــی را ط ــد قانون ــد فراین ــدند بای ــت نش صاحی

ــد. کنن
امیــری بــا بیــان اینکــه اعضــای شــورای نگهبــان 

ــان  ــت خودش ــچ وق ــه هی ــد ک ــام کرده ان ــا اع باره
ــزود: در  ــد، اف ــتباه مصــون نمی دانن ــا و اش را از خط
ــه 16 هــزار  ــده نزدیــک ب ــه پرون زمــان رســیدگی ب
نفــر در ایــن زمــان کوتــاه ممکــن اســت اشــتباهاتی 

هــم رخ دهــد کــه طبیعــی اســت.
بــه  جمهــوری  رییــس  پارلمانــی  معــاون 
ــاره  ــی اش ــد جنت ــت اهلل احم ــر آی ــای اخی صحبت ه
کــرد و گفــت: دبیــر محتــرم شــورای نگهبــان اعــام 
کرده انــد کــه لیســت اعــام شــده نهایــی نیســت و 

شــورای نگهبــان تــاش خواهــد کــرد تــا اشــتباهات 
برطــرف شــود بنابــر ایــن کســانی کــه رد صاحیــت 
شــده انــد، فراینــد قانونــی بــرای احــراز صاحیــت را 

ــد. پیگیــری کنن
وی دربــاره نقــش دولــت در احقــاق حقــوق 
ــت  ــراز صاحی ــتحق اح ــود را مس ــه خ ــرادی ک اف
می داننــد نیــز گفــت: اعضــای دولــت هــم بــه ســهم 
خــود بــا ارائــه مشــورت و رایزنــی و دادن اطاعــات 
صحیــح بــه مراجــع ذی صــاح، ســعی می کننــد بــه 
برگــزاری انتخابــات پرشــور در کشــور کمــک کننــد 
ــام  ــل نظ ــای داخ ــه جناح ه ــه هم ــوری ک ــه ط ب
ــم  ــد و ه ــرکت کنن ــم ش ــات ه ــد در انتخاب بتوانن

ــند. ــته باش ــزد داش نام
مجلــس شــورای  انتخابــات  دوره  یازدهمیــن 
دوره  پنجمیــن  میانــدوره ای  اولیــن  و  اســامی 
ــری، دوم اســفندماه  امســال  ــرگان رهب ــس خب مجل

می شــود. برگــزار 
ــوری  ــارات رییس جمه ــر اظه ــای اخی طــی روزه
مبنــی بــر لــزوم فراهــم کــردن مشــارکت حداکثــری 
ــوان  ــاح نمی ت ــک جن ــا ی ــه ب ــات و اینک در انتخاب
کشــور را اداره کــرد، بحث هــای زیــادی در ایــن 
ــی  ــای اجتماع ــبکه ه ــانه ها و ش ــوص در رس خص

ــه اســت. شــکل گرفت

امیری: 

طوری عمل کنیم که سرمایه اجتماعی نظام ارتقا یابد

ــا  ــار اروپایی ه ــس رفت ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــتراتژیک  ــتباهی اس ــه را اش ــم ماش ــازی مکانیس ــری فعالس در به کارگی
ــم مســیری  ــن تصمی ــاذ ای ــا اتخ ــا ب ــت: اروپایی ه ــرد و گف ــف ک توصی
ماجراجویانــه  را در برجــام و فعالیت هــای هســته ای ایــران آغــاز 

کرده انــد. 
بــه گــزارش تســنیم، سیدحســین نقــوی  حســینی ســخنگوی 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
ــردن  ــال ک ــرای فع ــا ب ــت اروپایی ه ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــار  ــا فش ــا ب ــدام اروپایی ه ــن اق ــت: ای ــام، گف ــه در برج ــزم ماش مکانی
ــا در  ــت اروپایی ه ــه حیثی ــه ب ــب لطم ــا موج ــت و قطع آمریکایی هاس

فضــای بین الملــل خواهــد شــد.
ــد  ــر اینکــه مکانیــزم ماشــه خیلــی تأثیــری در رون ــا تأکیــد ب وی ب
ــار  ــدارد، اظه ــران ن ــوری اســامی ای ــدات هســته ای جمه کاهــش تعه
ــه فعالســازی مکانیســم  ــم ب ــا تصمی داشــت: پیــش از اینکــه اروپایی ه
ماشــه بگیرنــد، پــس از خــروج یکجانبــه آمریــکا از برجــام، عمــا ایــن 
ســه کشــور اروپایــی منفعانــه عمــل کردنــد و بــه تعهدات شــان 

ــد. ــد نبودن پایبن
ــه  ــح کــرد: نکت ــس تصری ــی مجل ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــر  ــران در ظاه ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی حائ
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام توســط ایــن رژیــم تروریســتی تحریــم 
ــا از ســوی  ــی م ــه نوع ــز، ب ــا نی ــال اروپایی ه ــا وجــود انفع ــا ب ــود، ام ب

ایــن ســه کشــور )انگلیــس، فرانســه و آلمــان( تحریــم بودیــم، بنابرایــن 
ــش  ــا و کاه ــال تحریم ه ــی در اِعم ــه تفاوت ــم ماش ــازی مکانیس فعالس

ــدارد. ــران ن تعهــدات هســته ای ای
به کارگیـــری  در  اروپایی هـــا  رفتـــار  نقـــوی  حســـینی، 
فعالســـازی مکانیســـم ماشـــه را اشـــتباهی اســـتراتژیک توصیـــف 
ــا اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم مســـیری  ــا بـ کـــرد و گفـــت: اروپایی هـ
ماجراجویانـــه  را در برجـــام و فعالیت هـــای هســـته ای ایـــران 
آغـــاز کرده انـــد کـــه در نهایـــت ســـرانجام خوشـــی بـــرای 

ــت. ــد داشـ ــان نخواهـ خودشـ
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در پایــان خاطرنشــان 
ــا،  ــم فشــار تحریم ه ــوراه علی رغ ــران، هم ــوری اســامی ای ــرد: جمه ک
ــرده اســت،  ــال ک ــل دنب ــن بین المل ــتای قوانی ــود را  در راس مســیر خ
ــه،  ــم ماش ــازی مکانیس ــت فعالس ــان جه ــا اقدام ش ــا ب ــا اروپایی ه ام
ــش  ــت و بی ــی اس ــن بین الملل ــل و قوانی ــازمان مل ــور س ــاف منش خ
یکجانبه گرایــی  تابــع سیاســت های  کــه  دادنــد  نشــان  پیــش  از 

آمریکایی هــا هســتند.

نقوی حسینی: 

اروپایی ها در فعالسازی »مکانیسم ماشه« دچار اشتباه استراتژیک شدند

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــع  ــال قط ــه دنب ــور ب ــردی در کش ــچ ف ــت: هی گف
ــد آدرس  ــا نیســت و نبای ــا کشــورهای دنی رابطــه ب

ــط داد.  غل
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد مهــدی زاهدی، 
بــا انتقــاد از اظهــارات اخیــر رئیــس جمهــور، اظهــار 
ــاه  ــور در پنج ــس جمه ــش رئی ــدی پی ــت: چن داش
ــت،  ــزی گف ــک مرک ــی بان ــع عموم ــن مجم و نهمی
مــن بلــد نیســتم کاری بــه دنیــا نداشــته باشــم، اگــر 
ــی بلــد اســت کــه تمــام روابــط خارجــی  اقتصاددان
ــت  ــچ دس ــت هی ــاد مملک ــا اقتص ــد ام ــراب باش خ

نخــورد بــه مــا هــم بگویــد.
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد: ایــن ســخنان 
ــا ســخنان رهبــر انقــاب نیســت، چراکــه  همســو ب
بارهــا رهبــری راه عبــور از مشــکات کشــور را 
ــوان تولیــد داخــل  ــر ت ــه ب اقتصــاد مقاومتــی و تکی
ــا  ــر ب ــط موث ــر رواب ــر ب ــوی دیگ ــته اند، از س دانس
ســایر کشــورها بــا در نظــر گرفتــن مصالــح و اقتــدار 

ــته اند. ــد داش ــم تاکی ــور ه کش
ــه نظــر مــی رســد رئیــس جمهــور  وی افــزود: ب
یــا دچــار اشــتباه برداشــت از ســخنان رهبــر معظــم 
انقــاب و ســایر دلســوزان نظــام شــده یــا بــه ملــت 
ــن  ــس در ای ــچ ک ــد. هی ــط می ده ــران آدرس غل ای

کشــور تاکنــون از قطــع ارتبــاط بــا ســایر کشــورها 
ــر پیشــبرد همــه  ســخن نگفتــه و ادعایــی مبنــی ب
ــته  ــور نداش ــل کش ــا در داخ ــادی تنه ــور اقتص ام

اســت.
ــه در نظــام مطــرح  ــه داد: آنچــه ک زاهــدی ادام
اســت و بارهــا توســط رهبــر فرزانــه انقــاب و 
ــزان  ــردن می ــاال ب ــده، ب ــان ش ــام بی ــوزان نظ دلس
صــادرات در کشــور اســت، افزایــش میــزان صــادرات 
ــع  ــف همچــون صنای ــای مختل ــد در حوزه ه می  توان
دانــش بنیــان، توجــه بــه منابــع خــدادادی همچــون 

ــود. ــام ش ــا و... انج ــادن، دریاه مع
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی گفــت: یکــی دیگــر از امــوری کــه 
ــه  ــت، توج ــر اس ــادی موث ــداف اقتص ــق اه در تحق
ــردن ظرفیــت صنعــت گردشــگری  ــاال ب ــه ب ــژه ب وی
ــا  ــه ب ــطه رابط ــه واس ــا ب ــه تنه ــت ک ــور اس در کش

ــد. ــی آی ــت م ــه دس ــور ب ــارج از کش خ
ــان  ــا بی ــور ب ــس جمه ــفانه رئی ــزود: متاس وی اف
ایــن ســخنان ســعی دارد بــه جامعــه القــا کنــد کــه 
برخــی در کشــور بــه دنبــال قطــع رابطــه بــا خــارج 

از کشــور هســتند در صورتــی کــه چنیــن نیســت و 
تنهــا آدرس غلــط دادن توســط رئیــس جمهــور بــه 

مــردم اســت.
زاهــدی اظهــار داشــت: ایــن ســخنان تنهــا 
نشــان دهنــده فهــم نادرســت رئیــس جمهــور 
نســبت بــه راهبردهــای اقتصــادی اســت کــه رهبــر 
ــه  ــم ب ــه عل ــرادی ک ــاب، دلســوزان نظــام  و اف انق
ســاختارهای اقتصــاد بیــن الملــل را دارنــد، مطــرح 

. می کننــد
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســامی بیــان کــرد: شــائبه دیگــری کــه در 
ــر رئیــس جمهــور مطــرح  ــا ســخنان اخی ــاط ب ارتب
ــت  ــرای تح ــخنان ب ــن س ــتفاده از ای ــود، اس می ش
تاثیــر قــرار دادن انتخابــات پیــش روی مجلــس 
اســت و بــا دادن آدرس هــای اشــتباه ســعی در 
انحــراف افــکار عمومــی دارد. امیدواریــم رئیــس 
جمهــور در ســخنان خــود تجدیــد نظــر کــرده و یــا 

ــد. ــدام کن ــا اق ــه اصــاح آن ه نســبت ب
برخــی،  کــه  اســت  واضــح  گفــت:  زاهــدی 
وابســتگی بــه خــارج از کشــور را تنهــا راهــکار 
ــس  ــه رئی ــد البت ــور می دانن ــاد کش ــرفت اقتص پیش
ــخنان  ــه س ــن گون ــردن ای ــرح ک ــا مط ــور ب جمه
ســعی در ایجــاد فضــای انتخاباتــی و انحــراف افــکار 

دارد. عمومــی 

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
بــر اســاس تدبیــر حکیمانــه فرمانــده معظــم کل قــوا 
مبنــی بــر قــوی شــدن، ایــن راهبــرد را بــه عنــوان 

یــک تکلیــف بــر خــود واجــب می دانیــم.
ــه  ــم و معارف ــم تکری ــر، مراس ــزارش مه ــه گ ب
ــاع  ــر عامــل ســازمان صنایــع هوایــی وزارت دف مدی
بــا حضــور وزیــر دفــاع، معــاون بازرســی ســتاد کل 
ــش،  ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــای مســلح، فرمان نیروه
ــاع  ــده وزارت دف ــگ کنن ــاون هماهن جانشــین و مع
و جمعــی از مســئوالن ســتاد کل نیروهــای مســلح 
ــی وزارت  ــع هوای ــازمان صنای ــاع در س و وزارت دف

ــاع برگــزار شــد. دف
امیــر ســرتیپ حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــلح در ای ــای مس نیروه
در  رهبــری  معظــم  مقــام  تاریخــی  فرمایشــات 
خطبه هــای اخیــر نمــاز جمعــه تهــران، گفــت: 
معظــم لــه در فرازهایــی از فرمایشــات خود بــا تأکید 
ــوی شــدن« آن را را  ــدن و ق ــوی مان ــه »ق ــر مقول ب
ــه  ــا و مشــکات دانســتند ک ــور از چالش ه ــز عب رم
ایــن نشــان از اهمیــت قــدرت در همــه زمینه هــای 

ــت. ــی اس ــی و دفاع ــدرت نظام ــژه ق ــی بوی مل
وی افــزود: بــرای قــوی شــدن بایــد تمــام 
مؤلفه هــای قــدرت از جملــه قــدرت اقتصــادی، 
فرهنگــی، علمــی، دفاعــی و نظامــی را فراهــم 
ســاخت و در واقــع قــدرت دفاعــی اســت کــه تــوان 
ــر زیــاده خواهی هــای  مقاومــت و ایســتادگی در براب

ــود از  ــم ب ــادر خواهی ــرده و ق دشــمنان را فراهــم ک
ــم. ــاع کنی ــی دف ــع مل مناف

ــر دفــاع اظهــار داشــت: قــدرت دفاعــی، بســتر  وزی
ســاز قــدرت و دفــاع اطمینــان بخــش در همــه 
زمینه هــا اســت و در واقــع پیشــرفت ســایر مؤلفه هــای 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــامی را ب ــام اس ــدرت در نظ ق
امیـر حاتمـی تأکیدکـرد: دشـمن تمـام کید خود 
را بـرای از بیـن بـردن اسـتقال جمهـوری اسـامی 
ایـران بـه کار برده اسـت و بـر این اسـاس، جمهوری 
اسـامی ایـران یا بایـد از حق اسـتقال خـود بگذرد 
و یـا اینکـه بـرای حفـظ اسـتقال خـود در تمامـی 

مؤلفه هـای قـدرت سـاز پیشـرفت کند.
ــی  ــطوح را یک ــه س ــردی در هم ــاع راهب وی، دف
از اولویت هــای اصلــی وزارت دفــاع عنــوان کــرد 
ــلیحات  ــردی و تس ــانی راهب ــرمایه انس ــزود: س و اف
راهبــردی دو وجــه تکمیــل کننــده دفــاع راهبــردی 

قلمــداد می شــوند.
وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه تاریــخ دشــمنی آمریــکا 
ــان  ــامی خاطرنش ــران اس ــزرگ ای ــت ب ــه مل علی
کــرد: توطئه هــای فرهنگــی و اقتصــادی، ایجــاد 
تروریســت  و  تحریم هــا  اجتماعــی،  بحران هــای 
ســازی در منطقــه و در نهایــت تــرور ســردار ســپاه 

اســام ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی در راســتای 
ــت شکســت  تضعیــف جمهــوری اســامی و در نهای

ــی اســت. ــه نظام ــران در جبه ای
ــر ذره ای  ــا اگ ــرد: آنه ــه ک ــی اضاف ــر حاتم امی
ــوری  ــه جمه ــبت ب ــی نس ــری نظام ــاس برت احس
ــا  ــایر روش ه ــه س ــچ وج ــه هی ــتند، ب اســامی داش
و شــیوه های برانــدازی را علیــه ملــت بــزرگ ایــران 

بــه کار نمی گرفتنــد.
وی هــدف نظــام ســلطه از تولیــد و اســتقرار 
گروه هــای تروریســتی در منطقــه را نابــودی اســام 
ــت  ــران دانس ــامی ای ــوری اس ــع آن جمه ــه تب و ب
ــار  ــانی و ایث ــت جانفش ــه برک ــداهلل ب ــزود: بحم و اف
ــه  رزمنــدگان محــور مقاومــت و فرماندهــی مقتدران
ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 

ــد. ــه ش ــا شکســت مواج ــا ب ــه آنه توطئ
وزیــر دفــاع تأکیــد کــرد: جمهــوری اســامی ایــران 
ــدار  ــدرت و اقت ــاس ق ــه براس ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب
ــه تهدیــدی در هــر ســطحی را پاســخ  ــی هرگون درون
ــده  ــه فرمان ــر حکیمان ــاس تدبی ــر اس ــد داد و ب خواه
معظــم کل قــوا مبنــی بــر قوی شــدن، ایــن راهبــرد را 
بــه عنــوان یــک تکلیــف بــر خــود واجــب می دانیــم.

امیــر حاتمــی در بخــش دیگــری از ســخنان 

ــه  ــال های ۹۷ و ۹۸ ب ــه در س ــان اینک ــا بی ــود ب خ
دســتاوردهای چشــمگیری در حــوزه هوایــی دســت 
یافتیــم گفــت: جــت جنگنــده کوثــر، جــت آمــوزش 
ــاخص  ــی اوج از ش ــور مل ــین و موت ــرفته یاس پیش
تریــن اقداماتــی بــود کــه در دوران مســئولیت امیــر 
ســرتیپ بنــی طرفــی مدیــر عامــل ســابق ســازمان 
صنایــع هوایــی رونمایــی و بــه بهــره بــرداری رســید.

وی ضمــن تقدیــر از تاش هــای مجاهدانــه مدیــر 
ــه  ــی خطــاب ب ــع هوای عامــل ســابق ســازمان صنای
امیــر ســرتیپ دوم خواجه فــرد مدیــر عامــل جدیــد 
افزایــش  بهــره وری،  ارتقــای  ســازمان هوایــی، 
کیفیــت محصــوالت، کاهــش فاصلــه ایــده تــا 
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ــل ب محصــول، تعام
ــروی انســانی و بهــره گیــری  دانشــگاه ها، پایــش نی
از نیروهــای نخبــه نیروهــای مســلح در عرصــه 
ــای در  ــام پروژه ه ــق انج ــدی دقی ــی و زمانبن هوای

ــد. ــتار ش ــرا را خواس ــت اج دس
وزیــر دفــاع بــا تأکیــد بــر کاهــش قیمــت تمــام 
ــوان  ــه عن ــی، گفــت: شــما ب شــده تســلیحات دفاع
شــریک مجاهــدت نیروهــای مســلح در ســنگر 
ــت،  ــا کیفی ــد تســلیحات ب طراحــی، ســاخت و تولی
بایــد نهایــت دقــت خــود را بــه کار بندیــد تــا دقیقــاً 

ــد. ــرف کنی ــوزه رزم را برط ــا در ح ــدی آنه نیازمن
امیــر حاتمــی بــا تأکیــد ویــژه بــر تعامل ســازمان 
صنایــع هوایــی وزارت دفــاع بــا شــرکت های دانــش 
بنیــان و دانشــگاه ها خاطرنشــان کــرد: نــوع تعامــل 
بایــد  خصوصــی  شــرکت های  و  دانشــگاه ها  بــا 
ــوب از  ــو مطل ــه نح ــا ب ــه آنه ــد ک ــوی باش ــه نح ب
مشــارکت خــود در امــر تولیــد دســتاوردهای دفاعــی 

بهــره منــد شــوند.
ــد  ــت و رش ــش، نگهداش ــر پای ــد ب ــا تأکی وی ب
دفاعــی،  در مجموعه هــای  انســانی  ســرمایه های 
ــه  ــک مقول ــرد: موضــوع عنصــر انســانی ی ــد ک تأکی
پایــه ای و اساســی بــرای پیشــرفت در هــر زمینــه ای 
اســت و تمامــی پیشــرفت ها در بســتر یــک نیــروی 
کارآمــد، خــاق، مؤمــن، متعهــد و بــا نشــاط تحقــق 
می یابــد کــه ایــن موضــوع در ســازمان صنایــع 

ــال شــود. ــد دنب ــا اهتمــام بیشــتری بای ــی ب هوای
وزیــر دفــاع بــا تقدیــر از تاش هــای امیرســرتیپ 
ــت  ــاش در صنع ــه ت ــک ده ــی ی ــی ط ــی طرف بن
هوایــی وزارت دفــاع در حکمــی امیــر ســرتیپ 
دوم افشــین خواجــه فــرد را بــه عنــوان مدیــر 
عامــل جدیــد ســازمان صنایــع هوایــی وزارت دفــاع 

ــرد. ــوب ک منص
ــر  ــی مدی ــی طرف ــرتیپ بن ــر س ــن امی همچنی
عامــل ســابق ســازمان صنایــع هوایــی وزارت دفــاع 
ــت  ــوزه صنع ــاع در ح ــر دف ــاور وزی ــوان مش ــه عن ب

ــد. ــوب ش ــی منص هوای

زاهدی:

آدرس غلط ندهید؛ هیچکس دنبال قطع رابطه با دنیا نیست

امیر حاتمی:

راهبرِد قوی شدن را تکلیف و واجب می دانیم

اطالعیه شماره ۴ شورای نگهبان:
داوطلبان رد صالحیت شده مجلس 

خبرگان شکایات خود را مطرح کنند 

ــام  ــماره 4 اع ــه ش ــان در اطاعی ــورای نگهب ش
ــون  ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاس آیی ــر اس ــه ب ــرد ک ک
انتخابــات مجلــس خبرگان رهبــری، داوطلبــان دوره 
ــدت ۳  ــد در م ــی توانن ــرگان م ــس خب ــم مجل پنج
روز شــکایات خــود را بــه دفاتــر نظــارت و بازرســی 

ــد.  ــه کنن ارائ
بــه گــزارش ایرنــا، در ایــن اطاعیــه آمــده اســت 
کــه بــه اطــاع آن عــده از داوطلبــان محتــرم 
نمایندگــی انتخابــات اولیــن میــان  دوره ای پنجمیــن 
دوره مجلــس خبــرگان رهبــری کــه توســط شــورای 
ــاند: ــد، می رس ــت نگردیده ان ــراز صاحی ــان اح نگهب

بــر اســاس تبصــره ۲ مــاده 16 آییــن نامــه 
اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری 
می تواننــد جهــت ارائــه شــکایات خــود ظــرف 
ــی ۰5/11/۹۸  ــخ ۰۳/11/۹۸ ال ــدت ۳ روز از تاری م
ــر نظــارت و بازرســی  ــه دفات ــی 16 ب از ســاعت ۸ ال
ــه  ــران ب ــا در ته ــه و ی ــتان مربوط ــات اس ــر انتخاب ب
ــی،  ــان ســپهبد قرن ــدان فردوســی، خیاب نشــانی می
ــل  ــروی هت ــاداب، روب ــهید ش ــرادران ش ــان ب خیاب
قــدس مراجعــه نمــوده و پــس از دریافــت و تکمیــل 
فــرم شــکایات، مــدارک خــود را تحویــل داده و 

ــد. ــت نماین ــید آن را دریاف رس
ــدوره ای پنجمیــن دوره  ــات نخســتین میان انتخاب
ــران،  ــتان های ته ــری در اس ــرگان رهب ــس خب مجل
خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، فــارس و قــم، 
دوم اســفند مــاه ســال جــاری همزمــان بــا انتخابــات 
ــزار  ــس شــورای اســامی برگ ــن دوره مجل یازدهمی

مــی شــود.

تجری:
 تعداد رد صالحیت شدگان انتخابات 

مجلس در روزهای آینده کاهش می یابد

حقوقــی  و  قضایــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: در روزهــای آینــده 
ــده در  ــت ش ــای رد صاحی ــار کاندیداه ــداد آم تع
ــات مجلــس یازدهــم کاهــش خواهــد یافــت.  انتخاب
بــه گــزارش ایســنا، فرهــاد تجــری اظهــار 
ــه صــورت  ــی کــه شــورای نگهبــان ب ــا زمان کــرد: ت
ــا  ــت کاندیداه ــد صاحی ــورد رد و تایی ــی در م قطع
ــا  ــی از رد صاحیت ه ــوان تحلیل ــد نمی ت ــر نده نظ
ــا شــأن، عدالــت و انصافــی کــه در میــان  داشــت. ب
اعضــای شــورای نگهبــان هســت، بــه نظــر می رســد 
ایــن شــورا نســبت بــه احقــاق حــق برخــی از افــراد 

ــرد. ــدام خواهــد ک ــده اق ــای آین در روزه
وی افــزود: قاعدتــا کســانی که تخلفات مســتندی 
دارنــد جایگاهــی در مجلــس آینــده نخواهند داشــت 
ــر  ــرادی کــه مباحــث غی ــورد برخــی از اف ــا در م ام
ــن  ــار ای ــده انتظ ــرح ش ــا مط ــه آنه ــتندی علی مس
اســت کــه شــورای نگهبــان ایــن اشــکاالت را 
برطــرف کنــد و قطعــا در روزهــای آینــده تعــداد رد 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــا کاه صاحیت ه
ــا  ــس ب ــیرین در مجل ــر ش ــردم قص ــده م نماین
بیــان اینکــه »دســتگاه های نظارتــی و امنیتــی 
بایــد بــر عملکــرد نماینــدگان نظــارت داشــته 
باشــند« ادامــه داد: اگــر در جایــی تخطــی و تخلــف 
ــدگان رخ  ــوی نماین ــری از س ــل پیگی مســتند و قاب
ــد  ــد بای ــه باش ــی ک ــه و مقطع ــر مرحل ــد در ه ده
برخــورد شــود. شــورای نگهبــان هــم نبایــد اجــازه 
ــه جایگاه هــای تخصصــی  ــاب را ب ــی افــراد ناب راهیاب

ــد. ــس بده ــل مجل مث
تجــری اضافــه کــرد: بایــد بررســی شــود کســانی 
ــدگان  ــا نماین ــدند و خصوص ــت ش ــه رد صاحی ک
فعلــی چقــدر اطاعــات دقیقــی در مــورد آنهــا 
وجــود دارد. بــا جامعیــت و نگاهــی کــه در شــورای 
ــر  ــه اگ ــن انتظــار وجــود دارد ک ــان هســت ای نگهب

ــم هســت برطــرف شــود. ــی ه ــی ابهام جای
ایــن عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلس 
در پایــان اضافــه کــرد: قاعدتــا مــوارد رد صاحیــت 
کاندیداهــا و نماینــدگان فعلــی بایــد مســتند باشــد 
ــدگان  ــرای خــود نماین ــی ب ــاع وجدان ــل اقن و حداق

ــا از فضاســازی ها جلوگیــری شــود. ایجــاد شــود ت

موسوی: 
سفر بن علوی در چارچوب رایزنی های 

مستمر مقامات ایران و عمان است

ســـخنگوی وزارت خارجـــه گفـــت: ســـفر بـــن 
ــای  ــوب رایزنی هـ ــران در چارچـ ــه تهـ ــوی بـ علـ
انجـــام  عمـــان  و  ایـــران  مقامـــات  مســـتمر 

 . د می شـــو
بــه گــزارش ایســنا، ســید عبــاس موســوی 
ــن  ــف ب ــای یوس ــت: آق ــرش نوش ــه توییت در صفح
ــوب  ــان در چارچ ــه عم ــور خارج ــر ام ــوی وزی عل
رایزنی هــای مســتمر میــان مقامــات دو کشــور 

ــد. ــران ش ــش وارد ته ــی پی دقایق
ــه از  ــخنگوی وزارت خارج ــز س ــته نی روز گذش
ــران در روز  ــه ته ــه ب ــات منطق ــی از مقام ــفر یک س

ــود. ــر داده ب ــنبه خب ــه ش س
ــان  ــف در عم ــز ظری ــته نی ــه گذش ــه هفت جمع
بــا یوســف بــن علــوی دیــدار و رایزنــی کــرده بــود. 
ــوی  ــن عل ــف ب ــز یوس ــش نی ــه پی ــدود دو هفت ح
ــه  ــران، ب ــوی ته ــع گفتگ ــرکت در مجم ــرای ش ب

ــود. ــرده ب ــفر ک ــران س ای
حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:

عربستان در لغو میزبانی تیم های 
ایرانی نقش دارد

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــی  ــو میزبان ــم AFC  در لغ ــه تصمی ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــیطنت ه ــت: ش ــران گف ــال ای ــای فوتب تیم ه
ــد.  ــی نمی رس ــه جای ــه ب ــن زمین ــتان در ای عربس
ــی  ــه گــزارش مهــر، حســینعلی حاجــی دلیگان ب
در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در 
ــب  ــال از تصوی ــه س ــت: س ــفاهی، گف ــری ش تذک
ــر متناســب  ــی ب ــه ششــم توســعه مبن ــون برنام قان
ســازی حقــوق کارگــران بازنشســته مــی گــذرد امــا 

ــت.  ــده اس ــاح نش ــون اص ــن قان ــوز ای هن
وی ادامــه داد: ســوال بنــده از وزیــر تعــاون، 
ــا  ــاه اجتماعــی ایــن اســت کــه کارگــران ب کار و رف
دریافــت یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان حقــوق 
ــد؟  ــود را بگذرانن ــی خ ــد زندگ ــی توانن ــه م چگون

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
تصریــح کــرد: تصمیــم AFC در لغــو میزبانــی 
ایــران در مســابقات فوتبــال یــک کار کامــا سیاســی 
اســت چــرا کــه ایــران امــن تریــن نقطــه دنیاســت 
شــیرده  گاو  کــه  عربســتان  هــای  شــیطنت  و 

ــد.  ــی رس ــی نم ــه جای ــت، ب آمریکاس
حاجــی دلیگانــی تاکیــد کــرد: قطعــا بــا اقداماتــی 
کــه مســئوالن مــا بــه ویــژه وزیــر ورزش و جوانــان 
انجــام خواهنــد داد ایــن مشــکل حــل مــی شــود و 
ــد  کســانی کــه ایــن تصمیــم نادرســت را گرفتــه ان

پشــیمان خواهنــد شــد. 
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حضرتی تشریح کرد:

رشد درآمدهای غیرنفتی 
در 6 ماه نخست سال جاری

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس رشــد 
درآمدهــای غیرنفتــی در 6 مــاه نخســت ســال جــاری 
ــه  ــند در زمین ــزارش دژپس ــش گ ــن بخ را مهمتری
کان  اقتصــاد  شــاخص های  وضعیــت  »آخریــن 

ــرد.  ــوان ک ــور« عن کش
ــی در  ــاس حضرت ــت، الی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
تشــریح جلســه از حضــور وزیــر اقتصــاد و امــور 
داراریــی در ایــن کمیســیون خبــر داد و گفــت: 
کان  اقتصــاد  شــاخص های  وضعیــت  »آخریــن 
کشــور« توســط وزیــر اقتصــاد و معــاون وی گــزارش 
ــزارش  ــند گ ــای دژپس ــتا آق ــن راس ــد در ای داده ش
امیدوارکننــده ای از وضعیــت رشــد اقتصــادی، بورس، 
بانک هــا، تــورم، ارز، ســرمایه گذاری خارجــی و... 
ارائــه داد و ایــن گــزارش توســط اعضــای کمیســیون 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــد و بررس ــورد نق م
شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
ــس در مجلــس شــورای اســامی  اسامشــهر و پردی
رشــد درآمدهــای غیرنفتــی در 6 مــاه نخســت ســال 
جــاری را مهمتریــن بخــش گــزارش دژپســند عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن رشــد علیرغــم پیش بینــی 
اقتصاددان هــا مبنــی بــر رشــد منفــی در ایــن حــوزه 
ــت  ــد مثب ــه رش ــت بلک ــوده اس ــی نب ــا منف ــه تنه ن

نســبتا خوبــی داشــته ایم.
ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اینکــه طبــق گــزارش وزیــر اقتصــاد حجــم ســرمایه 
ــبت  ــی تحریم هانس ــا تمام ــز ب ــی نی ــذاری خارج گ
ــه  ــزود: ب ــت، اف ــته اس ــد داش ــل رش ــال قب ــه س ب
گفتــه آقــای دژپســند بــورس نیــز روز بــه روز نقــش 
قوی تــر و پررنگ تــری در تامیــن مالــی بخــش 
ــبی در  ــات نس ــد و ثب ــا می کن ــد ایف ــاد و تولی اقتص
قیمــت ارز ایجــاد شــده اســت و بانک هــا در تامیــن 
ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی تــاش 

ــد. ــی دارن خوب

با تصویب مجلس:
سازوکار اخذ جریمه از متخلفان

 در پرداخت مالیات تعیین شد

ــس شــورای اســامی ســازوکار  ــدگان مجل نماین
اخــذ جریمــه از متخلفانــی کــه از پرداخــت مالیــات 

ــد.  ــن کردن ــد را تعیی ــرباز می زنن س
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی 
ــزوده را  ــر ارزش اف ــون مالیــات ب مــواد ۳۹ و 4۰ قان

بررســی کــرده و آن را بــه تصویــب رســاندند.
براســاس مــاده ۳۹ ایــن الیحــه مودیــان در 
صــورت ارتــکاب تخلفــات ذیــل عــاوه بــر پرداخــت 
مالیــات مشــمول جریمه هایــی بــه شــرح زیــر 

می باشــند:
الــف - تــا زمــان اســتقرار ســامانه مودیــان 
ــامانه  ــگاهی و س ــای فروش ــون پایانه ه ــوع قان )موض
مودیــان( عــدم تســلیم اظهارنامــه در هــر دوره 
ــتقرار  ــد از اس ــان و بع ــه مودی ــرای کلی ــی ب مالیات
ســامانه مذکــور بــرای آن دســته از مودیانــی کــه از 
ــد 1۰  ــاع کرده ان ــان امتن ــامانه مودی ــت در س عضوی
میلیــون ریــال یــا دو برابــر مالیــات پرداخــت نشــده 
ــر  ــون ه ــن قان ــار ای ــاده چه ــرر در م ــد مق ــا موع ت

ــد. ــتر باش ــدام بیش ک
ایــن جریمــه عــاوه بــر جریمــه مذکــور در بنــد 
»ب« مــاده ۲۲ قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و 
ســامانه مودیــان اســت کــه مــودی بــه دلیــل عــدم 

ــد. ــد بپردازن ــان بای ــام در ســامانه مودی ثبــت ن
ــم  ــا ک ــاری ی ــش اظه ــه پی ــان معامل ب - کتم
اظهــاری ثبــت معاملــه خــود بــه نــام غیــر یــا معامله 
غیــر بــه نــام خــود اســتناد بــه اســناد ســوری و هــر 
ــا  ــات ی ــاری مالی ــم اظه ــه ک ــه ب ــری ک ــل دیگ عم
ــات  ــر مالی اســترداد غیرواقعــی منجــر شــود دو براب
پرداخــت نشــده تــا موعــد مقــرر در مــاده چهــار در 
ــون و در صــورت تکــرار تخلــف قبــل از دو  ایــن قان

ســال ســه برابــر مالیــات پرداخــت نشــده اســت.
ج - دریافــت مالیــات و عــوارض توســط اشــخاص 
ــی  ــوارض دریافت ــات و ع ــر مالی ــه براب ــاز س غیرمج

اســت.
ــه را  ــن الیح ــاده 4۰ ای ــدگان م ــه نماین در ادام

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــرده و آن را ب ــی ک بررس
پرداخــت  در  تاخیــر  مــاده  ایــن  براســاس 
در  قانــون  ایــن  موضــوع  عــوارض  و  مالیات هــا 
ــه میــزان  مواعــد مقــرر موجــب تعلــق جریمــه ای ب
ــوارض  ــات و ع ــه مالی ــبت ب ــاه نس ــد در م دو درص
ــان انقضــای  ــر از زم ــدت تاخی پرداخــت نشــده و م
ــت  ــید پرداخ ــا سررس ــه ی ــلیم اظهارنام ــت تس مهل
ــد  ــدم باش ــه مق ــک ک ــر ی ــوارض ه ــات و ع مالی

ــود. ــد ب خواه

 CNG ــوخت ــای س ــاد جایگاه ه ــه از ایج زنگن
گفــت:  و  داد  خبــر  موتورســیکلت ها  مخصــوص 
اگرچــه هنــوز میــزان مصــرف بنزیــن پــس از آغــاز 
ســهمیه بنــدی تثبیــت نشــده اســت امــا اکنــون از 
مصــرف بنزیــن کاســته شــده اســت البتــه مــا فکــر 

ــاال رود.  ــددا ب ــرف مج ــم مص می کنی
ــه  ــدار زنگن ــژن نام ــت، بی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــوال مبن ــه س ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن در جم
 CNG ــای ــگاه ه ــت جای ــرای تقوی ــه ب ــر اینک ب
اعتباراتــی در الیحــه بودجــه در نظــر گرفتــه شــده 
ــرای  ــار ب ــن اعتب ــر. ای ــت: خی ــر، گف ــا خی ــت ی اس
ــی  ــت و لزوم ــده اس ــه نش ــر گرفت ــا در نظ جایگاه ه
ــی.ان. ــای س ــه جایگاه ه ــت چراک ــن کار نیس ــر ای ب

جــی اقتصــادی هســتند و بخــش خصوصــی و مــردم 
ــد. ــت گیرن ــا را در دس ــداث آن ه ــد اح می توانن

وی ادامـــه داد: از آنجـــا کـــه وزارت نفـــت 
شـــدن  سی.ان.جی ســـوز  مشـــوق  می توانـــد 
خودروهـــا باشـــد بـــه همیـــن منظـــور 65۰۰ 
ــده  ــت دیـ ــه دولـ ــان وام در مصوبـ ــارد تومـ میلیـ
شـــده اســـت تـــا خودروهـــای ســـواری، عمومـــی 
و وانت هـــا بتواننـــد ایـــن وام را بـــرای ســـی. 
ان.جی ســـوز کـــردن دریافـــت کننـــد البتـــه 
ـــت،  ـــت اس ـــده دول ـــر عه ـــز ب ـــت آن نی ـــاز پرداخ ب
ـــردن  ـــم ک ـــال فراه ـــه دنب ـــت ب ـــن وزارت نف همچنی
وام بـــرای مابقـــی خودروهـــای ســـواری و به ویـــژه 
موتورســـیکلت ها اســـت چراکـــه آالینده هـــای 

ــت. ــا اسـ ــر از خودروهـ ــیار باالتـ ــا بسـ موتورهـ

جایگاه های سوخت CNG مخصوص 
موتورسیکلت ها ایجاد می شود

ــران  ــون در ای ــه تاکن ــرد: اگرچ ــه ک ــه اضاف زنگن
نبوده انــد  ســوز  ســی.ان.جی  موتورســیکلت ها 
ســی.ان. جایگاه هــای  »طراحــی  حــال  در  امــا 

جــی کوچــک« هســتیم کــه امــکان ســوخت گیری 
ســریع بــا گاز بــرای موتــور ســیکلت ها فراهــم 
ــر مزایایــی اقتصــادی و  ــا ایــن کار عــاوه ب شــود، ب
ایجــاد اشــتغال از آلودگی هــای هــوا کاســته خواهــد 

شــد.

درخواست وزیر نفت از مردم؛ در مصرف 
گاز صرفه جویی کنید

ـــش مصـــرف گاز  ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــر نف وزی

ـــه  ـــرد ک ـــت ک ـــردم درخواس ـــرما، از م ـــل س ـــه دلی ب
ـــن  ـــد، وی همچنی ـــی کنن ـــرف گاز صرفه جوی در مص
ـــن  ـــت و ای ـــاال اس ـــیار ب ـــی بس ـــرف خانگ ـــزود: مص اف
ـــی آورد  ـــار م ـــا فش ـــت و نیروگاه ه ـــه صنع ـــئله ب مس
چراکـــه نمی توانیـــم گاز خانه هـــا را قطـــع کنیـــم 
ــد و  ــار میآیـ ــع فشـ ــه صنایـ ــرایط بـ ــن شـ در ایـ
ــی  ــع مـ ــوخت مایـ ــتفاده از سـ ــه اسـ ــور بـ مجبـ

ـــوند. ش
گاز  تولیـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  زنگنـــه 
مرتبـــا در حـــال افزایـــش اســـت و تولیـــدات 
دنبـــال  جدیـــت  بـــا  نیـــز  پتروشـــمی ها 
ــود، گفـــت: همچنیـــن کیفیـــت بنزیـــن  می شـ
و  اســـتان ها  در  شـــده  عرضـــه  گازوئیـــل  و 

شـــهرها خـــوب اســـت.

بزودی؛ فراخوان برای احداث 
پتروپاالیشگاه  

وی مهمتریـن خبـر ایـن روزها که هنوز رسـانه ها 
بـه آن نپرداختـه انـد را »تصویـب آیین نامـه احـداث 
پتروپاالیشـگاه ها توسـط بخش خصوصـی« در هیئت 
دولـت عنـوان کـرد و توضیـح داد: مجلـس قانـون 
ایـن مهـم را تصویـب کـرده و روز گذشـته آیین نامه 
اجـرای آن توسـط دولـت ابـاغ شـد لـذا بـه زودی 
طـی فراخوانـی از مـردم و عاقه منـدان درخواسـت 
گـذاری  سـرمایه  بـرای  خـود  تقاضاهـای  می شـود 
مطـرح کننـد، همچنیـن اولویـت ما بـا بهینه سـازی 
پاالیشـگاه های موجـود بـرای تولیـد فرآورده هـای بـا 

کیفیـت و دارای اسـتانداردهای ملـی اسـت.

پس از احیاء کارت سوخت؛ ۱9 تا 2۰ 
میلیون لیتر مصرف بنزین کاسته شده 

وزیـر نفـت درخصـوص کاهـش مصـرف بنزیـن 
پـس از اجـرای طرح احیـای کارت سـوخت، توضیح 
داد: اگرچـه هنـوز میـزان مصـرف بنزین پـس از آغاز 
سـهمیه بنـدی تثبیت نشـده اسـت اما اکنـون 1۹ تا 
۲۰ میلیـون لیتر از مصرف بنزین کاسـته شـده البته 
مـا فکـر می کنیـم مصـرف مجـددا بـاال رود، بخـش 
عمـده ای حاصـل از ایـن صرفه جویی صادر می شـود.

زنگنــه ادامــه داد: افزایــش ســهمیه بنزیــن بــرای 
نفــت  وزارت  اختیــار  در  نــوروزی  مســافرت های 
ــه  ــوص ب ــن خص ــه ای درای ــوز اباغی ــت و هن نیس

ــت. ــده اس ــت نش وزارت نف

وزیر نفت:

موتورسیکلت ها دارای جایگاه CNG می شوند

ــه  ــاز مرحل ــوص آغ ــه ای در خص ــار اطاعی ــا انتش ــزی ب ــک مرک بان
ــه داد.  ــی را ارائ ــتا توضیحات ــز دوم ایس ــذف رم ح

بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، همزمــان بــا آغــاز مرحلــه 
حــذف رمــز دوم ایســتا توضیحاتــی پیرامــون »رمــز دوم پویــا«  منتشــر 

شــد.
براســاس ایــن اطاعیــه مرکــز تمــاس کاشــف به صــورت شــبانه روزی 
ــادات  ــنهادات و انتق ــت پیش ــؤاالت و دریاف ــه س ــخ گویی ب ــاده پاس آم

ــت. ــتا اس ــز دوم ایس ــوص رم ــان در خص ــان و مخاطب هم وطنانم
در این اطاعیه آمده است:

1-نظــر بــه درخواســت کســب وکارها، ذینفعــان حــوزه خریــد 
جهــت  اپراتور هــا  درخواســت  همچنیــن  و  کارت  حضــور  بــدون 
خریــد از طریــق کد هــای دســتوری USSD، بانک هــا می تواننــد 
تراکنش هــای فــوق تــا ســقف یــک میلیــون ریــال در هــر ۲4 ســاعت 

ــد. ــاف کنن ــا مع ــز دوم پوی ــتفاده از رم ــزام اس را از ال
ــا  ــش ب ــام تراکن ــکان انج ــد ام ــا می توانن ــاس بانک ه ــن اس ــر ای ب
ــر ۲4 ســاعت  ــال در ه ــون ری ــک میلی ــا مجمــوع ی ــز دوم ایســتا ت رم

بــرای هــر کارت بانکــی را مشــروط بــه پذیــرش مخاطــرات آن از ســوی 
مشــتری فراهــم کننــد.

ــات پرداخــت غیرحضــوری  ــه خدم ــاه، ارائ ــه دوم بهمن م ۲- از هفت
ــف  ــف متوق ــای مختل ــد روز در بانک ه ــی چن ــتا ط ــز دوم ایس ــا رم ب

می شــود.
۳- هموطنــان گرامــی در صــورت وجــود هــر گونــه ســوال یــا ابهــام 

ــای  ــای کارت ه ــای پوی ــتفاده از رمز ه ــا اس ــازی ی ــوص فعال س در خص
بانکــی بــا شــماره تلفن هــای مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان بانــک خــود 

تمــاس حاصــل فرماینــد.
صــورت  بــه   ۹1۰۰۹۹6۰ شــماره  بــا  کاشــف  تمــاس  مرکــز 
ــنهادات  ــت پیش ــؤاالت و دریاف ــه س ــخ گویی ب ــاده پاس ــبانه روزی آم ش
ــا و  ــانی بانک ه ــوه خدمت رس ــوص نح ــان در خص ــادات هم میهن و انتق

ــت. ــاری اس ــات اعتب موسس
ــق  ــا از طری ــز دوم پوی ــت رم ــود دریاف ــادآوری می ش ــددا ی 4- مج

ــت. ــر اس ــک امکان پذی پیام
مشــتریان محتــرم بانکــی کــه تأییدیــه شــماره تلفن همــراه خــود را 
بــه بانــک خــود اعــام کرده انــد بــا فشــردن دکمــه دریافــت رمــز دوم 
پویــا در درگاه هــای پرداخــت، رمــز خــود را از طریــق پیامــک دریافــت 

می کننــد.
5- همچنیــن تأکیــد می شــود آن دســته از هموطنانــی کــه تاکنــون 
ــرع  ــد، در اس ــدام نکرده ان ــا اق ــز دوم پوی ــازی رم ــه فعال س ــبت ب نس

وقــت نســبت بــه انجــام ایــن کار اقــدام کننــد.

شــاخص کل در بــازار بــورس ســه هــزار و ۷۹۸ واحــد افــت داشــت 
ــد  ــت واح ــزار و هش ــم 4۰6 ه ــه رق ــاخص ب ــن ش ــت ای ــه در نهای ک

رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس معامــات امــروز بیــش از 6 میلیــارد و 
۷4۳ میلیــون ســهم، حــق تقــدم و اوراق بهــادار بــه ارزش 41 هــزار و 

444 میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
ــد  ــزار و ۳۲۹ واح ــک ه ــا ی ــم وزن( ب ــاخص کل )ه ــن ش همچنی
افزایــش بــه 1۲۹ هــزار و 4۲۰ واحــد و شــاخص قیمــت )هــم وزن( بــا 

ــزار و ۳4۲ واحــد رســیدند. ــه ۸6 ه ۸۸6 واحــد رشــد ب
شـــاخص آزاد شـــناور نیـــز بـــا دو هـــزار و 6۸1 واحـــد کاهـــش 
ـــه  ـــازار اول س ـــاخص ب ـــید، ش ـــد رس ـــزار و 6۳۲ واح ـــم 4۸۳ ه ـــه رق ب
ـــد  ـــزار و ۷۹4 واح ـــه ه ـــازار دوم س ـــاخص ب ـــد و ش ـــزار و 6۳۹ واح ه

ـــتند. ـــش داش کاه
عــاوه برایــن در بیــن تمامــی نمادهــا، نمــاد کشــتیرانی جمهــوری 
اســامی ایــران )حکشــتی( بــا 1۷۷ واحــد، پتروشــیمی خــارک 
ــا 1۰5  ــاراک( ب ــازند )ش ــیمی ش ــد، پتروش ــا 1۲1 واح ــخارک( ب )ش
واحــد و پتروشــیمی شــیراز )شــیراز( بــا ۹1 واحــد، گلوکــوزان )غــگل( 

ــتند. ــاخص کل داش ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تأثی ــد بیش ــا ۸6 واح ب

ــا 44۰ واحــد،  ــان )شــپنا( ب ــت اصفه ــش نف ــاد پاالی ــل نم  در مقاب
ــش  ــا 4۳5 واحــد، پاالی ــارس( ب ــارس )ف ــج ف ــع پتروشــیمی خلی صنای
ــر(  ــران )اخاب ــرات ای ــا 41۰ واحــد، مخاب ــاس )شــبندر( ب نفــت بندرعب
بــا ۳66 واحــد، فــوالد مبارکــه اصفهــان )فــوالد( بــا ۳۰4 واحــد، فــوالد 
ــیان  ــت و گاز پارس ــد و گســترش نف ــا ۲۹۹ واح ــوز( ب ــتان )فخ خوزس
)پارســان( بــا ۲۹4 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر معامــات امــروز 

بــورس داشــتند.
برپایــه ایــن گــزارش، در بیــن نمادهــای امــروز نمــاد بانــک ملــت، 
بانــک تجــارت، ســایپا، بانــک اقتصــاد نویــن، پاالیــش نفــت اصفهــان، 
پــارس خــودرو و پاالیــش نفــت بندرعبــاس در گــروه نمادهــای 

ــتند. ــرار داش ــده ق پربینن
ــای  ــن گروه ه ــروز صدرنشــین برتری ــات ام ــودرو در معام ــروه خ گ
ــارد و 5۲ هــزار برگــه ســهم  ــک میلی ــن گــروه ی صنعــت شــد و در ای
بــه ارزش بیــش از چهــار هــزار و ۳۲۰ میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از 4۲ واحــد افــت داشــت و بــر روی 

کانــال پنــج هــزار ۲5۸ واحــد ثابــت مانــد.
همچنیــن در ایــن بــازار یــک میلیــارد و 665 هــزار برگــه ســهم بــه 

ارزش بیــش از 14 هــزار و 6۸۹ میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد.
در بیـــن تمامـــی نمادهـــا، نمـــاد صنایـــع ماشـــین هـــای اداری 
ایـــران )مادیـــرا(، بیمـــه کوثـــر )کوثـــر(، بیمـــه پاســـارگاد )بپـــاس(، 
ـــت  ـــپاس( و مدیری ـــارگاد )ش ـــت پاس ـــورس(، نف ـــران )فراب ـــورس ای فراب
ـــاخص  ـــر ش ـــت را ب ـــر مثب ـــترین تأثی ـــور( بیش ـــور )وه ـــان ه ـــرژی تاب ان

ـــتند. ـــازار داش ـــن ب ای
همچنیــن نمــاد پتروشــیمی مــارون )مــارون(، ســنگ آهــن 
گهرزمیــن )کگهــر(، ســهامی ذوب آهــن اصفهــان )ذوب( و فــوالد 
هرمــزگان جنــوب )هرمــز( مانــع از رشــد بیشــتر ایــن شــاخص شــدند.

اطالعیه بانک مرکزی؛

معافیت تراکنش های تا سقف یک میلیون ریال از دریافت رمز دوم پویا

افت شاخص بورس شتاب گرفت

ــرار  ــت: ق ــره وری گف ــی به ــازمان مل ــس س ریی
بــود دســتگاه ها 6 مــاه پــس از ابــاغ برنامــه ششــم 
توســعه برنامه هــای بهــره وری خــود را ارایــه کننــد، 
امــا در پایــان ســال ســوم برنامــه توســعه هنــوز ایــن 

اقــدام، انجــام نشــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، فاطمــه پهلوانــی در نخســتین 
همایــش متولیــان بهــره وری در اســتان ها در مرکــز 
ــزود:  ــی اف ــت صنعت ــازمان مدیری ــای س همایش ه
ــای  ــرای برنامه ه ــی اج ــلول های حیات ــتان ها س اس
ملــی هســتند و نقــش کلیــدی در اجــرای آن دارنــد.

وی ادامــه داد: برنامه هــای کانــی کــه در کشــور 
ــع  ــود، در واق ــاغ می ش ــتگاه ها اب ــه دس ــن و ب تدوی
ــدای  ــتند و از ابت ــن هس ــه پایی ــاال ب ــای ب برنامه ه
امــر بایــد نظــرات بخش هــای مختلــف اخــذ شــود.

رییــس ســازمان ملــی بهــره وری  اظهــار داشــت: 
در برنامــه ششــم توســعه دســتگاه های اجرایــی 
ــرف 6  ــره وری را ظ ــای به ــه ه ــد برنام ــف بودن مکل
مــاه اعــام کننــد کــه تــا کنــون میســر نشــده اســت 
ــن  ــل ای ــرده دالی ــاش ک ــره وری ت ــازمان به و س
ــداف  ــه اه ــا ب ــد ت ــی کن ــیب شناس ــوع را آس موض

ــی شــده برســیم. پیــش بین
وی تاکیــد کــرد: در آسیب شناســی هــا همــواره 
ــرار  ــر ق ــتانی مدنظ ــرش اس ــی و ب ــگاه بوم ــد ن بای
گیــرد و بنــا داریــم بــه صــورت مســتقیم بــا 
مدیریــت اســتان ها ارتبــاط برقــرار و الگــوی کمیتــه 
ــم و  ــه کنی ــتورالعمل را ارای ــتان و دس ــره وری اس به
ــتان ها  ــا اس ــی ب ــه رایزن ــر در مرحل ــال حاض در ح

ــتیم. هس
پهلوانــی همســویی دســتگاه هــا در ســطح 
اســتانی و بازخــورد ملــی، برقــراری ارتبــاط ســازنده 
ــره وری و  ــی به ــازمان مل ــا س و مســتمر اســتان ها ب

تشــکیل شــبکه ملــی بهــره وری را از جملــه اهــداف 
نخســتین همایــش متولیــان بهــره وری بیــان کــرد.

مردانــی معــاون پایــش و پژوهــش ســازمان 
ــره وری  ــت: به ــه گف ــز در ادام ــره وری نی ــی به مل
ــرمایه  ــت و س ــی اس ــی و اثربخش ــای کارای ــه معن ب
ــود و  ــی ش ــت نم ــاد ظرفی ــه ایج ــر ب ــذاری منج گ
ــت. ــرمایه نیس ــاد س ــه ایج ــادر ب ــور ق ــاد کش اقتص

ــال ۹۸ در  ــور در س ــاد کش ــه وی اقتص ــه گفت ب
آســتانه اســتهاک ســرمایه اســت و بهــره وری 

ــت. ــی اس نیــروی کار نزول
ــد کــه  ــی مــی گوی ــه جهان ــی گفــت: تجرب مردان
ــادی  ــعه اقتص ــتند و توس ــق هس ــورهایی موف کش

ــا یافتــه و  ــی میســر شــده کــه بهــره وری ارتق زمان
ــده اســت. ــت ش ــد آن کشــور تقوی ــوان تولی ت

وی تاکیــد کــرد: سیاســت نهایــی ســازمان ملــی 
ــم  ــت و امیدواری ــره وری اس ــعه به ــره وری، توس به
ــه  ــز ب ــزی مراک ــه ری ــت و برنام ــتان ها و مدیری اس

ــژه ای داشــته باشــند. ــن امــر توجــه وی ای
رییــس مرکــز اســناد ســازمان برنامــه و بودجــه 
نیــز در ایــن مراســم گفت:بــا مدیریــت ســنتی نمــی 

تــوان جامعــه صنعتــی را اداره کــرد.  
»مهــدی پازوکــی«  ادامــه داد: پنــج برنامــه 
توســعه پیــش از پیــروزی انقــاب و 6 برنامــه پــس 
ــارم  ــه چه ــت و برنام ــده اس ــن ش ــاب تدوی از انق

ــس از  ــعه پ ــوم توس ــه س ــاب و برنام ــش از انق پی
ــده در  ــن ش ــای تدوی ــه ه ــن برنام ــاب بهتری انق

ــد.   ــوده ان ــور ب کش
پازوکــی توضیــح داد: در برنامــه چهــارم پیــش از 
انقــاب از طریــق نیــروی تصمیــم ســاز کــه از فــارغ 
ــتند  ــد، توانس ــا بودن ــگاه ه ــر دانش ــان برت التحصی
ــد  ــش دادن ــر افزای ــادی را دو براب ــد اقتص ــرخ رش ن
ــز  ــاب نی ــس از انق ــعه پ ــوم توس ــه س و در برنام
ــوده اســت و پــس از  رشــد اقتصــادی 5.4 درصــد ب
آن برنامــه چهــارم توســعه نیــز بهتریــن برنامــه بــر 

ــود.   ــذ ب روی کاغ
وی تاکیــد کــرد: بــا اقتصــاد بســته، رشــد 
اقتصــادی میســر نمــی شــود و ضــروری اســت کــه 
بــا جهــان در قالــب ارزش هــای نظــام تعامــل داشــته 
باشــیم و بازارهــای منطقــه را مدنظــر قــرار دهیــم.  
ــه  ــح کــرد : پای ــن کارشــناس اقتصــادی تصری ای
ــوژی اســت و  ــره وری، تکنول تحــوالت توســعه و به
اگــر مــی خواهیــم رشــد اقتصــادی مطلوبــی داشــته 
باشــیم بایــد کســب و کارهــا فضــای مناســب 
داشــته باشــند و الزمــه آن ســرمایه گــذاری داخلــی 

و خارجــی اســت.  
وی تاکیــد کــرد: برنامه هــای توســعه ای کــه در 
ــوده و  ــردی ب ــد راهب ــی شــود بای ــن م کشــور تدوی
ــر آن پتانســیل  ــا هــم نباشــند و عــاوه ب متضــاد ب

کشــور نیــز مدنظــر قــرار گیــرد.  
ــی  ــد جهان ــرد : بای ــح ک ــناس تصری ــن کارش ای
فکــر کنیــم و ملــی و منطقــه ای عمــل کنیــم و ایــن 
برنامــه هــا از حالــت جامــع بــه برنامــه هــای هســته 
ــش  ــت کاه ــری دول ــدی گ ــود و تص ــل ش ای تبدی
ــادی  ــکات اقتص ــا مش ــی ب ــورد علم ــد و برخ یاب

داشــته باشــیم.

تاخیر دو ساله دستگاه های اجرایی 
در ارایه برنامه بهره وری

خرید تضمینی گوشت مرغ
 در آذربایجان شرقی 

مدیـرکل شـرکت پشـتیبانی امـور دام آذربایجـان 
 شـرقی گفـت: به منظور تعـادل قیمت گوشـت مرغ در 
بازار شـرکت پشـتیبانی امور دام اسـتان اقدام به خرید 

تضمینی گوشـت مـرغ کرده اسـت. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــر کل ش ــان مدی صدیقی
ــی  ــچ محدودیت ــان اینکــه هی ــا بی آذربایجان شــرقی ب
در خریــد گوشــت مــرغ در اســتان وجــود نــدارد گفت: 
طــرح خریــد تضمینــی گوشــت مــرغ همچنــان تــا به 

ــه دارد. ــازار ادام ــت ب ــیدن قیم ــادل رس تع
مـرغ  و ذخیـره سـازی  رونـد خریـد  ادامـه  از  او 
منجمـد تـا تثبیت قیمت مـرغ زنده در بـازار خبر داد 
و گفـت: هیـچ محدودیتـی در انعقـاد قـرارداد تحویل 
مـرغ منجمـد سـایز 1۲۰۰ گـرم تـا 1۸۰۰ گـرم از 
مرغـداران، اتحادیـه ها، تعاونی هـا و زنجیره های تولید 

مـرغ بـه شـرکت پشـتیبانی امـور دام وجود نـدارد.
مدیـرکل شـرکت پشـتیبای امـور دام آذربایجـان 
اینکـه بـرای جلوگیـری از کاهـش  بـا بیـان  شـرقی 
غیرمتعـارف قیمـت گوشـت مـرغ و پیشـگیری از ضرر 
و زیـان مرغـداران اسـتان ناشـی از ایـن کاهش قیمت، 
خریـد تضمینی گوشـت مرغ از مدت ها قبل آغاز شـده 
اسـت، افـزود: تولیدکننـدگان گوشـت مـرغ می تواننـد 
بـرای انعقـاد قـرارداد بـه طـور مسـتقیم و یـا از طریق 
اتحادیـه هـا، تعاونی هـا و یـا زنجیره های تولیـد مرغ به 

اداره کل پشـتیبانی امـور دام اسـتان مراجعـه کننـد.
دسـتورالعمل های  براسـاس  گفـت:  صدیقیـان 
مربـوط، قیمـت خریـد هـر کیلوگـرم گوشـت مـرغ 
منجمـد اسـتحصالی آماده طبخ تحویل در سـردخانه 

1۲ هـزار و ۷۰۰ تومـان اسـت.

امسال کارکنان چقدر عیدی می گیرند؟

برآوردهــای اولیــه از ایــن حکایــت دارد کــه 
دولــت در ســال جــاری حــدود یــک میلیــون و ۷۸ 
هــزار تومــان بــه عنــوان عیــدی بــه کارکنــان خــود 

ــرد.  ــد ک پرداخــت خواه
بـه گـزارش ایسـنا، در ایـام پایانـی سـال موضـوع 
دریافـت عیـدی و رقـم آن بـرای کارکنـان دولت حائز 
اهمیت اسـت؛ مبلغی که بر مبنای خاصی محاسـبه و 
معمـوال همـراه با حقـوق بهمن ماه پرداخت می شـود.

بــرای ســال جــاری طبــق آنچــه کــه در بودجــه 
پیش بینــی شــد، دولــت عیــدی یــک میلیــون و ۷۸ 
هــزار تومانــی را بــرآورد کــرده بــود و البتــه آخریــن 
پیگیری هــا نیــز از ایــن حکایــت دارد کــه همچنــان 
ایــن رقــم پابرجاســت ولــی در نهایــت بایــد هیــات 
دولــت رقــم عیــدی را بررســی و تصویــب کنــد کــه 

معمــوال تفــاوت چندانــی نخواهــد داشــت.
  مبلــغ عیدی براســاس میــزان امتیــاز و همچنین 
ضریــب حقــوق شــاغان تعییــن می شــود. براســاس 
مــاده )۷5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
میــزان امتیــاز عیــدی بــرای هــر ســال 5۰۰۰ اســت 
و از ســوی دیگــر هیــات وزیــران هــر ســاله ضریــب 
حقــوق را بــرای مشــموالن قانــون مدیریــت خدمــات 
ــن دو،  ــب ای ــد و از ترکی ــخص می کن ــوری مش کش
ــت  ــی در نهای ــان تعییــن می شــود، ول عیــدی کارکن
ــزان  ــران می ــات وزی ــال هی ــی س ــای پایان در روزه

ــد. ــی می کنن ــم آن را نهای ــی و رق ــدی را بررس عی
ــک  ــدود ی ــز ح ــده نی ــال آین ــرای س ــت ب دول
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان بــرای عیــدی کارکنــان 

ــت. ــرده اس ــی ک پیش بین
عیــدی کارکنــان از ســال 1۳۹۰ کــه ۳5۰ هــزار 
تومــان بــود تــا ســال جــاری کــه  بــه یــک میلیــون 
ــزار  ــدود ۷۲۸ ه ــد، ح ــان امی رس ــزار توم و ۷۸ ه

تومــان افزایــش داشــته اســت.

اقتصاد

ویژگی کارت های
 بازرگانی اجاره ای چیست؟

ــه  گمــرک جمهــوری اســامی در بخشــنامه ای ب
ــتر  ــر بیش ــت نظ ــتار دق ــی، خواس ــرکات اجرای گم
ــاره ای  ــی اج ــای بازرگان ــتفاده از کارت ه ــاره اس درب

ــد.  ــرکات ش در گم
ــه  ــرک ب ــنامه گم ــا، در بخش ــزارش ایرن ــه گ ب
از  کاال  واردکننــدگان  از  برخــی  سوءاســتفاده 
کارت هــای بازرگانــی یــا همــان کارت اجــاره ای 
ــر  ــاوه ب ــن کار ع ــت: ای ــده اس ــده و آم ــاره ش اش
ــود،  ــوب می ش ــی محس ــرار مالیات ــف ف ــه تخل اینک
در صــورت وجــود مبلــغ کســر دریافتــی پــس 
امــکان  عــدم  موجــب  گاهــی  ترخیــص،  از 
ــات  ــول مطالب ــده و وص ــب کاال ش ــایی صاح شناس
ــه  ــدی مواج ــای ج ــکات و محدودیت ه ــا مش را ب

. می کنــد
ــن بخشــنامه از گمــرکات کشــور خواســته  در ای
ــات  ــت مطالب ــری از انباش ــرای جلوگی ــه ب ــده ک ش
ــه  ــی ک ــارت اظهارنامه های ــرل و نظ ــر کنت ــوق، ب مع
ــوند،  ــی ش ــص م ــر ترخی ــورد نظ ــای م ــا کارت ه ب
دقــت بیشــتری داشــته باشــند. همچنیــن بــر انجــام 
کنترل هــای قبــل از ترخیــص کاال تاکیــد شــده و از 
کارت هــای بازرگانــی کــه احتمــال مــی رود اجــاره ای 
باشــند،  نامه هــای کســر دریافتــی صــادره ســنوات 
قبــل کــه مشــمول مــاده ۷ قانــون اجرایــی گمــرک 

ــد.   ــه کنن ــده اند را مطالب ش
مشخصات کارت های بازرگانی اجاره ای 

در ایــن بخشــنامه بــه برخــی شــاخص های 
کارت هــای اجــاره ای اشــاره شــده اســت کــه وجــود 
ــا را  ــن کارت ه ــودن ای ــاره ای ب ــال اج ــا، احتم آنه

ــد. ــی کن ــت م تقوی
کارت هــای بازرگانــی کــه توســط حق العمــل کاران 
یــا نماینــدگان متعــدد اســتفاده شــده یــا کارت هــای 
بازرگانــی کــه بــا اســتفاده از آن هــا در گمــرکات 
مختلــف کاال اظهــار می شــود، از جملــه ایــن ویژگــی 

هاســت.
ــا  ــا اســتفاده از آن ه ــه ب ــی ک ــای بازرگان کارت ه
ــار  ــه، کاال اظه ــدد تعرف ــف و متع ــول مختل در فص
می شــود و کارت هــای بازرگانــی کــه در محــل 
ــا  ــدور کارت از آن ه ــل ص ــر از مح ــی غی جغرافیای
ــای  ــوان کارته ــه عن ــاال ب ــز احتم اســتفاده شــده نی

ــد. ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــاره ای م اج
ــه  ــی هســتند ک ــروه دیگــر کارت هــای بازرگان گ
ــا  ــدگان ی ــه اظهارکنن ــادرات ب ــا ص ــرای واردات ی ب
ــرای  ــد کــه در گذشــته ب کارگزارانــی وکالــت داده ان

بدهــکاران کار کرده انــد.
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نقل و انتقال انواع خودرو مشمول 

مالیات نقل و انتقال می شود

ــرر  ــامی مق ــورای اس ــس ش ــدگان مجل  نماین
کردنــد: نقــل و انتقــال انواع خــودرو و موتورســیکلت 
ــی،  ــازی، کارگاه ــین های راه س ــتثنای ماش ــه اس ب
معدنــی و کشــاورزی مشــمول مالیــات نقــل و 

می شــود.  انتقــال 
ــا، نماینــدگان مجلــس شــورای  ــه گــزارش ایرن ب
ــاده ۳۲  ــب م ــا تصوی ــی و ب اســامی در جلســه علن
ــد:  ــرر کردن ــزوده مق ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی الیح
ــه  ــیکلت ب ــودرو و موتورس ــواع خ ــال ان ــل و انتق نق
کارگاهــی،  راه ســازی،  ماشــین های  اســتثنای 
ــات  ــمول مالی ــناورها مش ــاورزی و ش ــی، کش معدن

ــد. ــی باش ــال م ــل و انتق نق
بــر اســاس ایــن مــاده خــودرو تولیــد داخــل بــه 
میــزان یــک درصــد و وارداتــی دو درصــد بــه ماخــذ 
مذکــور در تبصــره یــک مــاده ۳۰ ایــن قانــون بــرای 
ســال تولیــد ماخــذ محاســبه مالیــات موضــوع ایــن 
ــا 6 ســال پــس از ســال تولیــد ســاالنه 1۰  ــاده ت م
درصــد همــان ماخــذ کاهــش می یابــد و بــرای 
ــاد  ــذ ی ــد ماخ ــد 4۰ درص ــه بع ــم ب ــال های شش س

شــده اســت.
ــاده ثبــت  ــن م ــن براســاس تبصــره 1 ای همچنی
ــر اســناد  ســند، انتقــال وســائط نقلیــه توســط دفات
رســمی و یــا تعویــض پــاک توســط نیــروی 
انتظامــی منــوط بــه پرداخــت مالیــات نقــل و 
انتقــال موضــوع ایــن مــاده و بــه ترتیبــی اســت کــه 
ســازمان مقــرر می کنــد. مراجــع مذکــور در صــورت 
ــر  ــه پرداخــت دو براب ــزم ب ــن حکــم مل ــف از ای تخل

ــتند. ــده هس ــت نش ــات پرداخ مالی
ــال  ــن انتق ــاده اولی ــن م ــره ۲ ای ــاس تبص براس
ــده  ــا مونتاژکنن ــازنده و ی ــودرو از کارخانجــات س خ
)نمایندگی هــای  واردکننــدگان  یــا  و  داخلــی 
رســمی شــرکت های خارجــی( بــه خریــداران و 
ــه  ــح ب ــورت صل ــه ص ــال ب ــه انتق ــن هرگون همچنی
نفــع دولــت مشــمول پرداخــت مالیــات نقــل و 

انتقــال موضــوع ایــن مــاده می شــود.
ــال  ــل و انتق ــن الیحــه نق براســاس تبصــره ۳ ای
انــواع خودروهــا و موتورســیکلت بــا پــاک انتظامــی 
ــات  ــمول مالی ــی مش ــاری - صنعت ــق آزاد تج مناط

ــود. ــاده نمی ش ــن م ــوع ای موض

48 درصد ظرفیت سدهای 
آذربایجان شرقی پر شد

ــی  ــی و برقاب ــات آب ــرداری تاسیس ــر بهره ب مدی
ــان  ــا بی ــرقی ب ــه ای آذربایجان ش ــرکت آب منطق ش
ــزن  ــب آب در مخ ــون مترمکع ــه ۲۷۳.5 میلی اینک
ســدهای بــزرگ اســتان ذخیــره ســازی شــده اســت، 
ــان  ــدهای آذربایج ــت س ــد ظرفی ــت: 4۸ درص گف

ــرقی آب دارد.  ش
ــا، امیــر محمــدی اظهــار کــرد:  ــه گــزارش ایرن ب
میــزان ذخیــره آب ســدهای آذربایجــان شــرقی در 
ــه مــدت مشــابه ســال آبــی  ســال جــاری نســبت ب

پارســال هفــت درصــد افزایــش دارد، 
ــی جــاری حجــم  ــزود: از ابتــدای ســال آب وی اف
بــزرگ  ســد   ۹ بــه  هــا  آب  روان  و  آب  ورودی 
ــوده  آذربایجــان شــرقی 54.6 میلیــون مترمکعــب ب
ــد  ــته ۲6 درص ــی گذش ــال آب ــه س ــبت ب ــه نس ک

ــت.   ــه اس ــش یافت کاه
ــارش هــای بهمــن و  ــم در ب ــزود: امیدواری وی اف
ــده 5۲  ــار آین ــه به ــاه امســال و ســه ماه اســفند م
درصــد ظرفیــت خالــی ســدهای بــزرگ آذربایجــان 

شــرقی پــر شــود.  
مدیــر بهــره بــرداری تاسیســات آبــی و برقابــی آب 
منطقــه ای آذربایجــان شــرقی همچنیــن گفــت: در 
بیــن ســدهای بــزرگ آذربایجــان شــرقی ســد قلعــه 
چــای بــا 61 درصــد کاهــش ورودی نســبت بــه ســال 
آبــی گذشــته بــه 1۸.5 میلیــون مترمکعــب آب دارد.   
محمــدی بــا بیــان اینکه ظرفیت ســدهای شــاخص 
ــب  ــون مترمکع ــدود 5۷۰ میلی ــرقی ح ــان ش آذربایج
ــترین  ــز بیش ــر نی ــتارخان اه ــد س ــزود: س ــت، اف اس

ــت.   ــته اس ــازی آب را داش ــره س ــش در ذخی افزای
آذربایجــان شــرقی بــا 146 ســد و ظرفیــت 
آب  مترمکعــب  میلیــون   5۸1 ســازی  ذخیــره 

دارد.   در کشــور  را  تعــداد ســد  بیشــترین 

استاندار:
 منبع آب پایدار برای همدان پیش بینی شود

اســتاندار همــدان از وزیــر نیــرو خواســت تــا اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 
ــرای  ــدی ب ــا زمان بن ــن ب ــدار و مطمئ ــامیدنی پای ــع آب آش ــن مناب تامی

ــود.  ــی ش ــرای آن پیش بین اج
ــرداری  ــره ب ــن به ــا، ســید ســعید شــاهرخی در آیی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرق  همزمــان از طــرح هــای توســعه ای شــرکت هــای توزیــع نیــروی ب
ــن  ــن آب و تعیی ــع مطمئ ــان منب ــن اســتان خواه ــردم ای ــرد: م ــان ک بی

ــامیدنی هســتند. ــع آب آش ــف منب تکلی
ــال آب  ــرح انتق ــرای ط ــده ب ــی ش ــش بین ــم پی ــرد: رق ــه ک وی اضاف
ــه همــدان  ــاه مــدت ب ــد آب آشــامیدنی را در کوت ــه همــدان نمــی توان ب
برســاند بنابرایــن انتظــار مــی رود عــاوه بــر پیــش بینــی اعتبــار مناســب، 

برنامــه زمانبنــدی بــرای اجــرای ایــن طــرح پیــش بینــی شــود.
ــاله  ــه س ــند س ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــدان اظه ــتاندار هم  اس
ــرمایه  ــال س ــوده دنب ــور ب ــعه کش ــه توس ــر برنام ــق ب ــه منطب ــتان ک اس
ــزار  ــان و ایجــاد ســاالنه ۲۰ ه ــارد توم ــزار میلی ــج ه ــذاری ســاالنه پن گ

ــتیم. ــدان هس ــغل در هم ش
شــاهرخی افــزود: یکــی از ملزمــات محقــق شــدن ســرمایه گــذاری و 
اســتقرار واحدهــا و صنایــع، تامیــن بــرق مــورد نیــاز واحدهــای صنعتــی 

اســت چراکــه در همــدان مشــکاتی در ایــن حــوزه داریــم.
وی ادامــه داد: یــک هــزار و 5۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در 
ــر  ــر ســرمایه گــذاری شــده کــه عــاوه ب بخــش معــدن در جــوکار مای

ایــن محــل دیگــر شــهرک هــای صنعتــی نیــز نیازمنــد بــرق هســتند.
اســتاندار همــدان گفــت: هــر هفتــه چنــد طــرح حــوزه بــرق و طــرح 
هــای موثــر در زندگــی مــردم در حــوزه وزارت نیــرو بهــره بــرداری مــی 

شــود کــه شایســته تقدیــر اســت. 
ــروگاه شــهید  ــه نی ــزود: انتقــال پســاب شــهر همــدان ب شــاهرخی اف
مفتــح فامنیــن بــا اجــرای لولــه گــذاری بــه طــول 44 کیلومتــر، موجــب 

نجــات دشــت کبودراهنــگ شــد.
ــه منطقــه  وی ادامــه داد: تخصیــص ســه میلیــون متــر مکعــب آب ب

ــاد فامنیــن مشــکل آب دو پتروشــیمی را حــل کــرد. ــژه جهــان آب وی
ــن ســالجاری از  ــرد: در ســیاب فرودی ــادآوری ک اســتاندار همــدان ی
نظــر بــارش بــا میانگیــن 1۳4 میلیمتــر در ۲4 ســاعت همــدان رتبــه دوم 
بارندگــی را در کشــور داشــت بــا ایــن وجــود 1۰۰ میلیــون متــر مکعــب 
ــا  ــد و ب ــل ش ــوب عم ــی خ ــده ، در الیروب ــره ش ــدها ذخی آب پشــت س

وجــود حجــم بارندگــی بــاال، کمتریــن خســارت را داشــتیم.
شــاهرخی بیــان کــرد: ســد گریــن نهاونــد در حــال اجــرا ، ســد خــرم 
ــاد  ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده و ســد نعمــت آب رود تویســرکان ب

بــه زودی آمــاده افتتــاح مــی شــود. 
وی افــزود: در حــوزه آب آشــامیدنی 1۰۰ درصــد مــردم از ایــن نعمــت 
بهــره منــد شــدند و در حــوزه فاضــاب، پوشــش از 5۰ بــه ۷5 درصــد در 

دولــت تدبیــر و امیــد رســیده اســت.

شهردار تبریز:
کلیه امالک شهری تبریز تا پایان دوره 

پنجم شورا تثبیت و سنددار شود

ــه  ــر این ک ــد ب ــز باتاکی ــهر تبری ــهردار کانش ش
کلیــه امــاک شــهری تــا پایــان دوره پنجــم شــورا 
تثبیــت و ســنددار مــی شــود، گفــت: مردمــی 
بــودن و حساســیت عمومــی بــر امــاک شــهرداری، 
ــناد  ــت اس ــان ثب ــه جری ــرای اینک ــی اســت ب فرصت

ــود.  ــت ش ــز تثبی ــهری در تبری ش
بــه گــزارش ایســنا، ایــرج شــهین باهــر در دیــدار 
ــار  ــز اظه ــناد تبری ــت اس ــد ثب ــرکل جدی ــا مدی ب
ــوال  ــوان ام ــی ادارات می ت ــاری جمع ــا همی ــرد: ب ک
عمومــی  و بیــت المــال را بــرای مــردم و شــهروندان 

تبریــزی حفــظ کــرد.
ــان دوره  ــا پای ــدوار هســتیم ت ــد: امی ــادآور ش وی ی
پنجــم شــورای اســامی کانشــهر تبریــز، کلیــه اماک 
شــهری، شناســایی، تثبیــت و ســند آن هــا اخــذ شــود.

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــد اداره ثب ــرکل جدی مدی
شهرســتان تبریــز نیــز در ایــن دیــدار دغدغــه 
اصلــی ایــن اداره کل در تبریــز را، شناســایی و 

تثبیــت ســند معابــر شــهری دانســت.
محمــد افخــم خاطرنشــان کــرد: پارک هــا، معابــر 
ــروع  ــدف ش ــد ه ــهری می توانن ــبز ش ــای س و فض
برنامــه عملیاتــی مــا باشــند و الزمــه این کار تشــکیل 
کارگروهــی اســت کــه برنامــه کارهــا را در آنجــا بدون 

حاشــیه بررســی و نتیجــه را اعــام کننــد.

آغاز مطالعات پروژه بدنه سازی ضلع شمالی تبادل 
امام علی )ع( تبریز 

 مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری تبریــز گفــت: مطالعــات پروژه 
بدنــه ســازی ضلــع شــمالی تبــادل امــام علــی )ع( در محــدوده مــرزداران 
تــا ورودی دانشــگاه آزاد تبریــز توســط ســازمان عمــران شــهرداری آغــاز 

 . شد
ــل  ــریفی مدیرعامـ ــوان، شـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ســـازمان عمـــران شـــهرداری تبریـــز گفـــت: مطالعـــات پـــروژه بدنـــه 
ـــرزداران  ـــدوده م ـــی )ع( در مح ـــام عل ـــادل ام ـــمالی تب ـــع ش ـــازی ضل س
تـــا ورودی دانشـــگاه آزاد تبریـــز توســـط ســـازمان عمـــران شـــهرداری 

ـــد. ـــاز ش آغ
شــریفی گفــت: ایــن پــروژه کــه بــا هــدف زیبــا ســازی ورودی شــرقی 
ــازی  ــدار س ــاماندهی و پای ــبز و س ــای س ــترش فض ــز و گس ــهر تبری ش
شــیب لغزش هــا و ترانشــه ها در ایــن بخــش از شــهر اجــرا خواهــد شــد 
و در حــال حاضــر عملیــات نقشــه بــرداری و مطالعــات ژئوتکنیــک پــروژه 

بــه اتمــام رســیده و در مرحلــه طراحــی اســت.
ــا  ــه ب ــام گرفت ــی انج ــن بخش ــای بی ــاس هماهنگی ه ــزود: براس او اف
ــن  ــتفاده در ای ــت اس ــی جه ــای گیاه ــد گونه ه ــری و تائی ــم گی تصمی
ــوه زیبایــی  ــد جل ــروژه می توان پــروژه و پوشــش گیاهــی مناســب ایــن پ
ــل  ــع خطــرات محتم ــر رف ــاوه ب ــرده و ع ــاد ک ــهر ایج ــرای ورودی ش ب
و پایدارســازی ترانشــه مذکــور باعــث چهــره بصــری مناســبی بــر بدنــه 

ــود. ــداران ش ــان پاس ورودی اتوب

ضرورت تامین شغلی دهیاران 

ــس  ــور در مجلـ ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ ــس کمیسـ ــب رئیـ نایـ
ــد.  ــاران شـ ــغلی دهیـ ــت شـ ــه وضعیـ ــیدگی بـ ــتار رسـ خواسـ

ـــاران  ـــت: دهی ـــار داش ـــی اظه ـــت اهلل عبدالله ـــارس، بی ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــاالی  ـــدارک ب ـــتن م ـــود داش ـــا وج ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــراد زحمتکش اف
دانشـــگاهی بـــه لحـــاظ شـــغلی تامیـــن نیســـتند و بایـــد بـــه آنهـــا 

رســـیدگی شـــود.
نماینـــده مـــردم اهـــر و هریـــس در مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ادامـــه تصریـــح کـــرد: پـــروژه بســـیاری از ســـدهای حـــوزه انتخابیـــه 
باقـــی مانـــده کـــه بعـــد از مرحلـــه کارشناســـی هنـــوز بـــه عملیـــات 

نرســـیده اســـت.
ــتادیوم ورزشـــی  ــروژه اسـ ــاز پـ ــکر از آغـ ــزود: ضمـــن تشـ وی افـ
ـــال ۹6  ـــده س ـــق وع ـــی طب ـــن مصنوع ـــص چم ـــتار تخصی ـــر، خواس اه

هســـتیم.
نایـــب رئیـــس کمیســـیون امورداخلـــی کشـــور و شـــوراهای 
مجلـــس خاطرنشـــان کـــرد: حـــدود ۲۰ ســـال اســـت کـــه حقـــوق 
ـــی  ـــن باق ـــزان پایی ـــه می ـــی ب ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــای دس ـــی نیروه برخ
مانـــده و هنـــوز قـــراردادی هســـتند کـــه بایـــد تبدیـــل وضعیـــت 

شـــوند.

شهر و شورا

ــت:  ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
ــه  ــاخت قطع ــرای س ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول
ــن  ــه همی ــمال ک ــران- ش ــت آزادراه ته نخس
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــود بی ــاح می ش ــاه افتت م

ــت.  ــرده اس ــه ک دالر هزین
ــر نوبخــت در  ــد باق ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
حاشــیه بازیــد از آخریــن مراحــل ســاخت و 
ــران- شــمال در  ــک آزادراه ته ــه ی ــل قطع تکمی
جمــع خبرنــگاران افزود: زمــان تحقــق وعده های 
دولــت در ارتبــاط بــا طرح هــای عمرانــی بــه ویژه 
آزادراه  تهــران- شــمال فــرا رســیده و امــروز ایــن 
خبــر را می دهــم کــه در همیــن مــاه آزادراه 

ــود. ــاح می ش ــمال افتت ــران- ش ته
وی تاکیــد کــرد کــه بــا وجــود تــاش 
توقــف  و  اقتصــادی  فشــار  بــرای  دشــمن 
ــی در  ــرح عمران ــچ ط ــی هی ــای عمران طرح ه
ــک  ــه ی ــت و قطع ــده اس ــف نش ــور متوق کش
ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ــرانجام ب آزادراه س

بــه گفتــه نوبخــت از ســال 1۳۷5 تــا مدتــی 
پیــش، وضعیــت پیشــرفت آزادراه تنهــا 1۷ 

درصــد بــود و بــا تــاش دولــت تدبیــر و امیــد 
ــرفت ۹۹  ــا پیش ــون ب ــک آزادراه اکن ــه ی قطع
درصــدی در آســتانه بهره بــرداری قــرار گرفتــه 

اســت.
ــرای  ــت ب ــه دول ــوص برنام نوبخــت در خص
ــل  ــا اوای ــت: ت ــه دوم آزادراه گف ــاخت قطع س
ســال  14۰۰ قطعــه دوم نیــز مــورد بهــره 

بــرداری قــرار می گیــرد.
ســاخت  بــرای  همچنیــن  گفــت:  وی 
قســمتی از قطعــه چهــارم کــه بــه قطعــه ســوم 
ــص  ــتور تخصی ــود، دس ــی ش ــل م آزادراه متص

ــد. ــادر ش ــار ص ــان اعتب ــارد توم ۸5 میلی
 1۲1 مســیری  تهران-شــمال  آزادراه 
کیلومتــری در چهــار قطعــه اســت کــه مراحــل 

مطالعاتــی آن از ســال 1۳5۳ آغــاز شــده و 
ــاخت  ــات س ــرای عملی ــال از اج حــدود ۲۰ س
غیــر  تقاطــع  از  اول  قطعــه  می گــذرد،  آن 
ــراه  ــت و بزرگ ــهید هم ــراه ش ــطح بزرگ همس
آزادگان شــروع می شــود و در امتــداد دره کــن 
پــس از عبــور از حاشــیه روســتای ســولقان بــه 
ــور  ــال عب ــتانی توچ ــه کوهس ــج از منطق تدری
کــرده و ســپس توســط تونــل بلنــد تالــون بــه 
ــع  ــوه را قط ــته ک ــن رش ــر ای ــول 4۸۷۰ مت ط
کــرده و در دامنــه هــای شــمالی آن در منطقــه 

دو آب شهرســتانک قــرار می گیــرد.
از آن پــس، مســیر بــه مــوازات جــاده 
قدیــم کــرج- چالــوس امتــداد مــی یابــد و در 
ــول 64۰۰  ــرز بط ــل الب ــرهنگ وارد تون دره س
متــر شــده و در پــل زنگولــه خــارج مــی شــود، 
ســپس بــا عبــور از ارتفاعــات البــرز بــه مــوازات 
جــاده موجــود کرج-چالــوس تــا شــهر چالــوس 
ادامــه یافتــه و در نهایــت بــا یــک تقاطــع غیــر 
ــن  ــوس- تنکاب ــدی چال ــه کمربن ــطح ب همس

ــود. ــل می ش متص

فعــال اقتصــادی و رییــس کمیســیون صــادرات و واردات 
ــی خشــکبار  ــز گفــت: ظرفیت هــای صادرات ــی تبری ــاق بازرگان ات
آذربایجان شــرقی بســیار بــاال اســت و از آن چنــدان بهره بــرداری 

نمی شــود. 
ــان،  ــراق، آذربایج ــینی، ع ــف حس ــا، یوس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــا را از جمل ــاز و اروپ ــارس و قفق ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
ــام و  ــرقی اع ــکبار آذربایجان ش ــدف خش ــای ه ــق بازاره مناط
ــهم  ــوان از س ــی می ت ــی و اصول ــات علم ــا اقدام ــرد: ب ــه ک اضاف
1.5 میلیــارد دالری صــادرات محصــوالت خشــکباری ایــران بــه 

ــاص داد. ــود اختص ــتان خ ــه اس ــتری را ب ــهم بیش ــارج، س خ
افزایــی فعــاالن حــوزه خشــکبار  وی همفکــری و هــم 
ــه  ــدام مجموع ــن اق ــزرگ تری ــن و ب آذربایجان شــرقی را مهمتری
اتــاق بازرگانــی بــرای توســعه و رونــق صــادرات ایــن محصــوالت 

ــرد. ــان ک بی
ــای  ــا و تخصص ه ــزوم اســتفاده از توانمندی ه ــر ل حســینی ب
تجــاری و بازرگانــی آذربایجان شــرقی در حــوزه صــادرات تاکیــد 
ــه  ــزون خشــکبار ب ــد صــادرات روزاف ــدون تردی ــزود: ب کــرد و اف
ــازار مصــرف مناســب  ــز وجــود ب ــاال و نی ــزوده ب ــل ارزش اف دلی
ــادی  ــی اقتص ــد و ترق ــیر رش ــد مس ــکا می توان ــا و آمری در اروپ

ــر کنــد. ــران را هموارت منطقــه و حتــی ای
ــادرات  ــرآوری و ص ــده ف ــور عم ــه ط ــت: ب ــار داش وی اظه
ــان  ــش در آذربایج ــن بخ ــاالن ای ــط فع ــور توس ــکبار کش خش
ــری  ــا همفک ــا در صــدد هســتیم ب ــد و م ــق می یاب ــرقی تحق ش
و هم افزایــی همــه همــکاران خــود در حــوزه خشــکبار شــرایط 
ــه کشــور را بیــش از  توســعه صــادرات و ارز آوری ایــن حــوزه ب

ــم. ــش گســترش دهی پی
حســینی وظیفــه اصلــی تشــکل ها و اتحادیه هــای فعــال 

ــه مســئوالن  ــع و مشــکات ب در حــوزه صــادرات را انتقــال موان
ــه  ــان و اضاف ــا بی ــرای حــل آنه ــی ب ــای عملیات ــه راهکاره و ارائ
کــرد: امیدواریــم بــا برگــزاری نشســت های مســتمر امــکان حــل 
مســائل و مشــکات فعــاالن بخــش خصــوص در حــوزه خشــکبار 

مرتفــع شــود.
ــه صــورت ریشــه ای در حــل  ــد ب ــه بای ــادآوری اینک ــا ی وی ب
مســائل حوزه هــای مختلــف صادراتــی کشــور اقــدام شــود، 
ــن  ــدی از ای ــتانی و بهره من ــای اس ــایی ظرفیت ه ــزود: شناس اف
ظرفیت هــا از اهــداف مهــم و اصلــی اتــاق بازرگانــی تبریــز اســت.

 ۸۰ از  بیــش  بنــدی  بســته  و  فــرآوری  بــه  توجــه  بــا 
ــه از  ــرقی ک ــور در آذربایجان ش ــکبار کش ــل و خش ــد آجی درص
ــور  ــه ط ــر ب ــزاران نف ــت و ه ــرآوری اس ــد و ف ــای تولی قطب ه
مســتقیم در ایــن صنعــت مشــغول بــه کار هســتند، لــزوم توجــه 
بیشــتر بــه موضــوع صــادرات بیــش از پیــش احســاس می شــود.

در حــال حاضــر صــادرات خشــکبار بعــد از محصــوالت 
ــران دارد و  ــگاه را در ای ــن جای ــن آالت باالتری ــیمی و آه پتروش
ــه عنــوان قطــب اصلــی  در ایــن بیــن نقــش آذربایجان شــرقی ب
ــاز و  ــل، ممت ــکبار بی بدی ــادرات خش ــدی و ص ــته بن ــد، بس تولی

ــت. ــته اس برجس

معـــاون نظـــارت ســـازمان نظـــام پزشـــکی بـــا تأکیـــد بـــر 
اینکـــه اســـتفاده از کارتخـــوان توســـط پزشـــکان یـــک الـــزام 
ــک در  ــک پزشـ ــد کل یـ ــد از درآمـ ــت: ۲ درصـ ــت، گفـ اسـ
صـــورت عـــدم اســـتفاده از کارتخـــوان، بـــه عنـــوان جریمـــه 

دریافـــت می شـــود. 
ـــی و  ـــاون فن ـــری مع ـــد جهانگی ـــارس، محم ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــزام  ـــون ال ـــه قان ـــاره ب ـــا اش ـــکی ب ـــام پزش ـــازمان نظ ـــارت س نظ
ـــاس  ـــر اس ـــت: ب ـــار داش ـــوان، اظه ـــکان از کارتخ ـــتفاده پزش اس
ـــد  ـــوان رش ـــکان از کارتخ ـــتفاده پزش ـــزی، اس ـــک مرک ـــار بان آم

ـــت. ـــته اس ـــی داش خوب
ــور  ــازمان امـ ــا سـ ــق بـ ــاس توافـ ــر اسـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ـــی  ـــاس قانون ـــن اس ـــر ای ـــت و ب ـــورت گرف ـــی ص ـــی، اقدامات مالیات
ـــاری  ـــال ج ـــاه س ـــان م ـــد و در 1۳ آب ـــب ش ـــس تصوی در مجل
توســـط رئیس جمهـــور بـــرای اجـــرا ابـــاغ شـــد کـــه تمـــام 
صنـــوف را در نظـــر گرفتـــه اســـت. فرصتـــی بـــه جامعـــه پزشـــکی 
ـــا اول مهـــر  ـــرای دریافـــت کارتخـــوان داده شـــد؛ ایـــن فرصـــت ت ب

بـــود امـــا بـــر اســـاس تفاهم هـــا ایـــن زمـــان تمدیـــد شـــد.
جهانگیـــری تصریـــح کـــرد: پزشـــکان تـــا ســـی ام بهمـــن 
ـــد.  ـــدام کنن ـــوان اق ـــت کارتخ ـــرای دریاف ـــا ب ـــد ت ـــت دارن فرص
البتـــه ســـازمان نظـــام پزشـــکی در ایـــن خصـــوص اقداماتـــی 
ـــازمان  ـــای س ـــا و روس ـــا اعض ـــی ب ـــات مختلف ـــام داده و جلس انج

ـــت. ـــرده اس ـــزار ک ـــور برگ ـــر کش ـــکی در سراس ـــام پزش نظ
ــا  ــکی بـ ــام پزشـ ــازمان نظـ ــارت سـ ــی و نظـ ــاون فنـ معـ

ـــکان،  ـــوی پزش ـــوان از س ـــام کارتخ ـــی ثبت ن ـــه چگونگ ـــاره ب اش
ـــام در  ـــرای ثبت ن ـــد ب ـــکی بای ـــه پزش ـــرد: جامع ـــان ک خاطرنش
ـــد 16  ـــامانه ک ـــن س ـــق ای ـــوند و از طری ـــی وارد ش ـــامانه مالیات س
ـــود  ـــام می ش ـــوان اع ـــده کارتخ ـــرکت دریافت کنن ـــی از ش رقم
ـــد. ـــام کنن ـــاب اع ـــماره حس ـــرده و ش ـــد آن را وارد ک ـــه بای ک

ـــکان  ـــد پزش ـــش از 5۰ درص ـــون بی ـــه تاکن ـــان اینک ـــا بی وی ب
بـــرای دریافـــت کارتخـــوان ثبت نـــام کرده انـــد، گفـــت: 
ــمتی از  ــه قسـ ــود دارد کـ ــوص وجـ ــن خصـ ــی در ایـ اختافـ
ــد  ــد؛ ماننـ ــار ندارنـ ــا بیمـ ــتقیمی بـ ــاط مسـ ــکان ارتبـ پزشـ
ـــدی  ـــه موئ ـــی ک ـــکان عموم ـــا پزش ـــس ی ـــب اورژان ـــکان ط پزش
مالیاتـــی هســـتند، امـــا در درمانگاه هـــا فعالیـــت می کننـــد و 

الزامـــی بـــرای کارتخـــوان ندارنـــد.

جهانگیـــری بـــا اشـــاره بـــه راهکارهـــای بازدارنـــده بـــرای 
عـــدم تمکیـــن پزشـــکان مبنـــی بـــر اســـتفاده از کارتخـــوان، 
ـــی  ـــی جرائم ـــان مالیات ـــامانه مودی ـــون و س ـــت: در قان ـــراز داش اب
ـــک در  ـــد کل پزش ـــد از درآم ـــده و ۲ درص ـــه ش ـــر گرفت در نظ
صـــورت عـــدم اســـتفاده از کارتخـــوان بـــه عنـــوان جریمـــه 
ـــکی  ـــه پزش ـــه جامع ـــوع را ب ـــن موض ـــه ای ـــود ک ـــت می ش دریاف

ـــم. ـــال داده ای انتق
ـــح  ـــکی تصری ـــام پزش ـــازمان نظ ـــارت س ـــی و نظ ـــاون فن مع
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــا س ـــه ب ـــی ک ـــاس تفاهم ـــر اس ـــرد: ب ک
داشـــتیم، روش هـــای ایجابـــی را در نظـــر گرفته ایـــم؛ ضمـــن 
اینکـــه کارگاه هـــای آموزشـــی نیـــز در سراســـر کشـــور بـــرای 
ــازمان  ــرار اســـت سـ ــم و قـ ــزار کردیـ ــکی برگـ ــه پزشـ جامعـ
ــز  ــف نیـ ــتان های مختلـ ــتان ها و اسـ ــکی شهرسـ ــام پزشـ نظـ
جلســـاتی بـــا نماینـــدگان امـــور مالیاتـــی در ایـــن خصـــوص 

داشـــته باشـــند.
وی تاکیـــد کـــرد: در ســـازمان نظـــام پزشـــکی بـــر ایـــن 
موضـــوع تاکیـــد داریـــم کـــه بایـــد رابطـــه مالـــی پزشـــک 
و بیمـــار قطـــع شـــود و بـــه ســـمت بیمـــه حرکـــت کنیـــم؛ 
ـــک  ـــط پزش ـــوان توس ـــتفاده از کارتخ ـــروز اس ـــه ام ـــن اینک ضم
یـــک الـــزام اســـت و مـــا در ایـــن خصـــوص پیگیری هـــای 
الزم را انجـــام می دهیـــم و دربـــاره چگونگـــی اطاع رســـانی 
ـــزی  ـــال برنامه ری ـــه در ح ـــات مربوط ـــوص تخلف ـــردم در خص م

هســـتیم.

ظرفیت صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی بسیار باالست

نوبخت:

 آزادراه تهران- شمال بهمن ماه افتتاح می شود

میزان جریمه عدم استفاده »پزشکان« از کارتخوان اعالم شد

ــد  ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش مدیرعام
ــدود 1۳  ــان ح ــه صاحب ــان این ک ــا بی ــد ب پرن
ــد  ــاده شــده  مســکن مهــر پرن هــزار واحــد آم
ــد، گفــت:  ــل آن هــا خــودداری می کنن از تحوی
بیشــتر ایــن واحدهــا توســط دالالن خریــداری 
شــده و بانــک مســکن اخطــار داده کــه اگــر از 
تحویــل امتنــاع کننــد، ســود تســهیات آن هــا 

ــد.  ــش می ده ــد افزای ــه 1۸ درص را از 4 ب
ــی  ــن وطن خواه ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر حــدود 1۳ هــزار 
ــه  ــده ک ــاده ش ــد آم ــر پرن ــکن مه ــد مس واح
ــه بخشــی از  ــد. البت ــل نگرفتن ــان تحوی متقضی
ــکل  ــی مش ــت در جزئیات ــن اس ــا ممک واحده
داشــته باشــد ولــی در عیــن حــال هیــچ 
ایــن واحدهــا  از ســوی صاحبــان  تاشــی 
ــن  ــه همی ــود. ب ــده نمی ش ــل دی ــرای تحوی ب
ــه  دلیــل بانــک مســکن اعــام کــرده اگــر خان
را تحویــل نگیرنــد ســود وام آنهــا از 4 بــه  1۸ 
درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. تــاش مــا ایــن 
اســت کــه متقاضیــان واقعــی آســیب نبیننــد و 
اگــر قــرار اســت ســود تســهیات ایــن واحدهــا 

ــود. ــامل دالالن ش ــد ش ــدا کن ــش پی افزای
وی افــزود: مصوبــه ای بــه دســت مــا رســید 
خالــی  واحدهــای  نگهــداری  هزینــه  کــه 
ــه   ــم هزین ــا می گویی ــی م ــود ول ــبه ش محاس
نگهــداری را پیمانــکار تعییــن نکنــد، بلکــه مــا 

ــب  ــه جان ــم. حواســمان هســت ک ــن کنی تعیی
ــم  ــار  داری ــا  انتظ ــم ام ــت کنی ــردم را رعای م
ــز درخصــوص پرداخــت آورده و  ــان نی متقاضی

ــد. ــکاری کنن ــا هم ــل واحده تحوی
ــد  ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش مدیرعام
 ۷۲۰ حــدود  داد:  خبــر   همچنیــن  پرنــد 
شــهر  در  کیســون  مهــر  مســکن  واحــد 
جدیــد پرنــد آمــاده ی تحویــل اســت امــا 
ــمول  ــا را مش ــت واحده ــد داش ــکار قص پیمان
افزایــش شــدید قیمــت کنــد کــه مــا موافقــت 
ــم از درخواســتش  ــورش  کردی ــم و مجب نکردی
عقب نشــینی کنــد. انشــاءاهلل تــا 15 روز دیگــر 
ایــن ۷۲۰ واحــد را بــه متقاضیــان تحویــل 

می دهیــم.
وطن خواهــی بــا اشــاره  بــه پروژه هــای 
یــک  گفــت:  پرنــد  روبنایــی  و  زیربنایــی 
ایســتگاه آتش نشــانی را بــه زودی تحویــل 
متــر   ۳۰۰۰ مخــزن  می دهیــم.  شــهرداری 
مکعبــی بــرای آب شــرب، یــک نمادیــن چهــار 
ــت  ــل طبیع ــر از پ ــاس کوچک ت ــده در مقی بان
بســیاری  آســفالت  پــارک،  چنــد  تهــران، 
تقاطــع  یــک  بــاب مدرســه،  معابــر، دو  از 
غیرهمســطح بــا پیشــرفت حــدود ۲5 درصــد و 
یــک درمانــگاه شــبانه روزی کــه تــا ۲۲ بهمــن 
در  پروژه هــای  جملــه  از  می شــود  افتتــاح 

ــت. ــد اس ــد پرن ــهر جدی ــرا در ش ــت اج دس

ــه  ــز س ــه ج ــرد: ب ــار ک ــن اظه وی همچنی
ــاس  ــو و اس ــون، صدران ــه کیس ــروژه از جمل پ
گســترش شــهر، بقیــه واحدهــای مســکن مهــر 
)حــدود 6۰۰۰ واحــد( تــا پایــان ســال جــاری 

افتتــاح می شــود.
ــن  ــاره آخری ــد درب ــران پرن ــل عم مدیرعام
ــرار اســت  ــز گفــت: ق ــد نی ــرو پرن وضعیــت مت
حناچــی،  آقــای  بــا  جلســه ای  زودی  بــه 
ــته باشــیم و درخصــوص  ــران داش شــهردار ته
کنیــم.  صحبــت  متــرو  تکلیــف  تعییــن  
شــهرداری  تهــران مجــری متــرو فــرودگاه 
ــت.   ــران اس ــد ته ــد پرن ــهر جدی ــام )ره( ش ام
دیــدگاه شــرکت مرکــزی ایــن اســت کــه ایــن  
پــروژه را مثــل هشــتگرد خودمــان اجــرا کنیــم 
ــی  ــم ول ــهرداری بدهی ــه ش ــرداری را ب و بهره ب
ــه نظــر مــن بهتــر اســت مــا پــول پرداخــت  ب
حــد 15۰  در  بســازد.  شــهرداری  و  کنیــم 
ــرو  ــروژه  مت ــه پ ــم ب ــان می توانی ــارد توم میلی
کمــک کنیــم کــه بــرای تکمیــل طــرح کفایــت 

می کنــد.
ــان  ــارد توم وی خاطرنشــان کــرد: 6.5 میلی
آمادگــی  و  کرده ایــم  پرداخــت  کنــون  تــا 
ــال  ــه دنب ــود ب ــروع ش ــروژه ش ــر پ ــم اگ داری
ــت  ــن باب ــی از ای ــم. نگران ــع بروی ــن مناب تامی
ــم  ــن می توانی ــر زمی ــق تهات ــم و از طری نداری

ــم. ــن  کنی ــرو را تامی ــی مت ــع مال مناب

مدیرعامل عمران پرند هشدار داد:

دالالن، واحدها را تحویل نگیرند سود وامشان زیاد می شود
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آغاز بخشودگی ۱۰۰ درصدی
 جرایم بیمه ای

خســارت های  تأمیــن  صنــدوق  موافقــت  بــا 
بدنــی و بــه مناســبت دهــه فجــر انقــاب اســامی، 
مبلــغ جریمــه دیرکــرد تمدیــد بیمــه شــخص ثالــث 

بخشــیده شــد.
ــت از اقشــار  ــر، در راســتای حمای ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــر و پیشــگیری از آســیب های اجتماع آســیب پذی
ــت  ــا موافق ــور و ب ــه در کش ــگ بیم ــج فرهن و تروی
ــا درخواســت  ــی ب ــدوق تأمیــن خســارت های بدن صن
بیمــه مرکــزی مبنــی بــر بخشــودگی جریمه بنــد )ب( 
مــاده ۲4 قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده 
ــر حــوادث ناشــی از وســایل  ــث در اث ــه شــخص ثال ب
نقلیــه مصــوب ســال 1۳۹5، مبلــغ جریمــه دیرکــرد 

ــود. ــث بخشــیده می ش ــخص ثال ــه ش بیم
بنابرایــن گــزارش، جرایــم بیمــه نامــه شــخص ثالث 
)صرفــاً جهــت بیمــه نامه هــای صــادره بــا تاریــخ اعتبــار 
ــد بیمــه  ــوری فاق ــه موت ــه وســایل نقلی یکســاله( کلی
نامــه، از تاریــخ 1۳۹۸/11/۰1 لغایــت 1۳۹۸/11/۳۰ 

شــامل بخشــودگی صــد درصــدی می شــود.
همچنیــن جرایــم بیمــه نامــه شــخص ثالــث 
موتورســیکلت ها و وســایل نقلیــه کشــاورزی فاقــد بیمه 
نامــه )صرفــاً جهــت بیمــه نامه هــای صــادره بــا تاریــخ 
اعتبــار یکســاله( نیــز از تاریــخ 1۳۹۸/11/۰1 بــه مــدت 
ــود. ــامل بخشــودگی صددرصــدی می ش ــاه ش ــه م س

رئیس اداره جهاد کشاورزی تبریز:
کشاورزان در موضوع آبیاری 

سبزیجات با فاضالب تقصیری نداشتند
رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی تبریــز گفــت: 
ــه  ــا آب فاضــاب ک ــاری ســبزیجات ب در بحــث آبی
ــری  ــاورزان تقصی ــد، کش ــرح ش ــل مط ــال قب دو س
ــه هنــگام  ــاک قنــات کشــاورزان ب نداشــتند و آب پ
ــوط  ــاب مخل ــا آب فاض ــال ب ــدن در کان ــاری ش ج
و  آب  وظایــف  جــزو  آن  جداســازی  و  می شــد 

ــود.  ــهرداری ب ــاب و ش فاض
ــان  ــا بی ــانی ب ــرز افش ــنا، فرام ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــال ۹6 بحث های ــرد: در س ــار ک ــب اظه ــن مطل ای
مبنــی بــر آبیــاری ســبزیجات بــا آب فاضــاب، 
ــه از  ــی ک ــرد، در حال ــزل ک ــار ا متزل ــاورزی م کش
ــدام  ــر اق ــی 15 نف ــدود 1۰ ال ــردار، ح 15۷۰ بهره ب

بــه چنیــن کاری می کردنــد.
ــه شــفاف ســازی در  ــان اینکــه در زمین ــا بی وی ب
خصــوص صحــت یــا عــدم صحــت آبیــاری ســبزیجات 
و صیفــی جــات کــم کاری کرده ایــم و ایــن امــر، نوعــی 
خــود زنــی اســت، اضافــه کــرد: مرکــز بهداشــت تبریز 
ــدن  ــرح ش ــال مط ــه دنب ــاورزی ب ــاد کش و اداره جه
طــرح »محصــوالت ســالم« اکیپ هایــی را بــرای 
نیتــرات ســنجی ســبزیجات تبریــز مامــور کردنــد و از 
هــر 1۰۰ مــورد، حــدود دو مــورد نیتــرات بیــش از حد 

مجــاز داشــتند.
طـرح  گذشـته  سـال  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
محصوالت سـالم توسـط شـرکت های فنی مهندسـی 
اجـرا شـد و میـزان کـود مصرفـی مشـخص بـوده و 

آنالیـز می شـود.
افشـانی خاطرنشـان کـرد: بهتریـن راه حـل برای 
پیشـگیری از آبیاری سـبزیجات با آب فاضاب، مهار 

فاضاب توسـط دسـتگاه های مسـئول است.
وی متذکــر شــد: فاضاب هــای خانگــی مشــکل 
فاضاب هــای  ولــی  نمی کننــد  ایجــاد  چندانــی 
آبیــاری  بــرای  اســتفاده  صــورت  در  صنعتــی 
ــادی  ــد مشــکات ســامتی زی ــبزیجات، می توانن س

ــد. ــاد کنن ایج

ضرورت آمادگی برای استمرار 
خدمات رسانی در حوزه آب و برق 

در زمان تهدید
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری آذربایجان 
شــرقی بــا بیــان این کــه تهدیــدات دشــمنان همیشــه 
وجــود دارد، گفــت: حفاظــت از زیرســاخت ها امــروز 
ــه  ــا ک ــت و از آن ج ــته اس ــر از گذش ــت ت پراهمی
ــه  ــته ب ــر و وابس ــد پذی ــاخت ها تهدی ــی زیرس تمام
یکدیگــر هســتند باید حــوزه تهدیــدات زیرســاختی و 

راهکارهــای مقابلــه بــا آن دقیقــا احصــا شــود. 
ــرژی و  ــی در جلســه کارگــروه ان ــر آقای محمدباق
آب شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان، اظهــار کــرد: 
بایــد از طریــق آمــوزش، فرهنــگ ســازی، تمریــن و 
ــا  ــود ت ــی الزم کســب ش ــش آمادگ ــزاری رزمای برگ
ــرژی و آب در  چرخــه خدمــات رســانی در حــوزه ان

شــرایط اضطــراری مختــل نشــود.
وی بیـان کـرد: وابسـتگی زیرسـاخت ها بـه ویـژه 
در داده هـای حـوزه فنـاوری به شـدت قابـل ماحظه 
اسـت و تهدیـد سـایبری بـرای آن بـه عنـوان آسـیب 

جـدی به شـمار مـی رود.
مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای آذربایجـان نیز با 
توجـه به محدودیت منابع بر لـزوم اولویت بندی دارایی ها 
و تهدیدات زیرسـاخت های اعضای کارگـروه تاکید کرد و 
خواسـتار همـکاری و همفکری قـرارگاه پدافند سـایبری 
اسـتان در اولویـت بنـدی و اجـرای طرح های امن سـازی 

در زیرسـاخت های اعضـای این کارگروه شـد.
تهدید سایبری، عمده ترین تهدید صنعت 

برق و انرژی کشور
افشـین روشـن میانی اظهار کرد: بر اسـاس اعام 
سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور عمده تریـن تهدید 
صنعـت بـرق و انـرژی کشـور در برهـه زمانـی کنونی 
تهدیـد سـایبری تعیین شـده، کـه باید تهدیـدات این 
حـوزه احصـا و بـر اسـاس اولویـت بنـدی نسـبت بـه 
اجـرای طرح هـای امـن سـازی مورد نیـاز اقدام شـود.

اســتانداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــز  ــروه نی ــای کارگ ــان اعض ــرقی، در پای آذربایجان ش
ــوزه  ــایبری در ح ــدات س ــوع تهدی ــه موض ــبت ب نس
بــرق و انــرژی بــه بیــان نکتــه نظــرات خــود پرداختــه 

ــد. ــر کردن ــنهاداتی را ذک و پیش

اردکانیان خبر داد:
تعویض یک میلیون کولر گازی
 به منظور مصرف صحیح انرژی

وزیــر نیــرو از تعویــض یــک میلیــون کولــر گازی بــه منظــور مدیریــت 
مصــرف صحیــح انــرژی خبــر داد. 

ــیه  ــرو در حاش ــر نی ــان وزی ــا اردکانی ــت، رض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــت:  ــس، گف ــی مجل ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــت کمیس نشس
ــه وزارت  ــوط ب ــای مرب ــی اقتصــاد طرح ه ــروز شــورای عال در جلســه دی
ــن  ــب شــد کــه یکــی از مهــم تری ــرو بررســی و برخــی از آنهــا تصوی نی
ــع وزارت  ــود در واق ــر گازی ب ــون کول ــک میلی ــض ی ــا تعوی ــن طرح ه ای
نیــرو در تــاش اســت بــا اجــرای ایــن پــروژه مصــرف صحیــح انــرژی را 

ــد. ــت کن مدیری

تعویض یک میلیون کولر گازی موجب صرفه جویی 2 
میلیارد مترمکعبی گاز می شود

وی بــا بیــان اینکــه تعویــض یــک میلیــون کولــر گازی موجــب صرفــه 
ــن  ــرای ای ــا اج ــزود: ب ــود، اف ــی گاز می ش ــارد مترمکعب ــی ۲ میلی جوی
ــرخ  ــا ن ــده را ب ــی ش ــادارت گاز صرفه جوی ــه ص ــوان زمین ــرح، می ت ط

ــی فراهــم کــرد. صادرات
عضــو کابینــه دوازدهــم اضافــه کــرد: ایــن طــرح از مناطــق گرمســیری 
شــروع و طــی ســه ســال بــا همــکاری ســازندگان داخلــی 6۰۰ اشــتغال 

مســتقیم و 1۸۰۰ اشــتغال غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد کــرد.
ــگاوات  ــزار م ــدود ۲1 ه ــه ح ــی ک ــرد: از آنجای ــار ک ــان اظه اردکانی
ــی  ــتگاه های سرمایش ــل دس ــه دلی ــال ب ــر س ــار در ه ــه اوج ب ــوط ب مرب
ــری  ــرق کمت ــود، ب ــر ش ــتگاه ها بهت ــن دس ــان ای ــه راندم ــت، هرچ اس
ــری  ــروگاه کمت ــداث نی ــه اح ــور ب ــه کش ــد در نتیج ــد ش ــرف خواه مص
ــا  ــن ب ــا، گاز اســت بنابرای ــی نیروگاه ه ــاز دارد. بیشــتر ســوخت مصرف نی
کاهــش نیــاز کشــور بــه احــداث نیــروگاه، صرفــه جویــی قابــل ماحظــه 

ای در مصــرف گاز صــورت می گیــرد.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: براســاس گزارشــات وزارت نفــت، میــزان 
ــن  ــه ای ــژه در فصــل ســرما بســیار اســت ک ــه وی مصــرف گاز خانگــی ب
مصــرف بــر صــادرات گاز و تولیــد بــرق در نیروگاه هــا تاثیــر منفــی دارد، 
اگــر میــزان مصــرف گاز خانگــی کنتــرل نشــود ممکــن اســت نیروگاه هــا 
بــرای تولیــد بــرق بــا مشــکل روبــه رو شــده و نقصــان بــرق و مواجــه بــا 

خاموشــی خســارت قابــل مواجهــی را ایجــاد کنــد.

از طریق ارتباط تصویری زنده
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بهره برداری شد

۲۸4 طــرح عمرانــی و توســعه ای شــرکت توزیــع نیــروی بــرق منطقــه 
پنــج کشــور در آیینــی بــا حضــور »رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو از طریــق 
ــروی  ــع نی ــا شــرکت توزی ــس( ب ــو کنفران ــده )ویدی ــری زن ــاط تصوی ارتب

ــرداری شــد.  ــرق همــدان بهره ب ب
بــه گــزارش ایرنــا، مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان 
ــن  ــت: ای ــن گف ــن آیی ــا ای ــری ب ــده تصوی ــاط زن ــق ارتب ــوی از طری رض
تعــداد طــرح بــا اعتبــار ۲6۷ میلیــارد و 1۰۰ میلیــون تومــان در 6 اســتان 

واقــع در شــمال شــرق کشــور گشــایش یافــت.
ــار 1۳4  ــا اعتب ــرح ب ــن 15 ط ــن آیی ــزود: در ای ــی اف ــن ذبیح محس
ــا  ــرح ب ــج ط ــوی، پن ــان رض ــان در خراس ــون توم ــارد و ۷۰۰ میلی میلی
ــمالی و ۸۰  ــان ش ــان در خراس ــون توم ــارد 5۰۰ میلی ــار ۳۷ میلی اعتب
طــرح بــا اعتبــار ۲6 میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان در ســمنان 

شــد. بهره بــرداری 
وی ادامــه داد: ۷۹ طــرح بــا اعتبــار 11 میلیــارد و 1۰۰ میلیــون 
ــا اعتبــار 16 میلیــارد و 5۰۰ میلیــون  تومــان در گلســتان، 1۰۲ طــرح ب
ــارد و 5۰۰  ــار 4۰ میلی ــا اعتب ــز ب ــرح نی ــه ط ــدران و س ــان در مازن توم

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــتان گی ــان در اس ــون توم میلی
ــر  ــی »ه ــش مل ــب پوی ــا در قال ــن طرح ه ــرد: ای ــوان ک ــی عن ذبیح
هفتــه الف-ب-ایــران« برگــزار می شــود کــه پیــش از ایــن 1۲ هفتــه در 

ــده بود. ــام ش ــف انج ــتان های مختل اس
ــعه ای شــرکت های  ــای توس ــک روزه طرح ه ــفری ی ــرو در س ــر نی وزی
ــا ارزش ســرمایه گذاری ۲ هــزار  توزیــع نیــروی بــرق سراســر کشــور را ب

ــرداری مــی کنــد. میلیــارد تومــان، از طریــق ویدیــو کنفرانــس بهره ب
ــارد و  ــار 1۰1 میلی ــا اعتب ــروگاه خورشــیدی ب ــک نی ــن ســفر ی در ای
۸۰۰ میلیــون تومــان و همزمــان یــک نیــروگاه CHP )تولیــد همزمــان 
ــان  ــون توم ــارد و 6۰۰ میلی ــار 1۷ میلی ــا اعتب ــز ب ــرارت( نی ــرق و ح ب

ــود. ــی ش ــرداری م بهره ب
همچنیــن عملیــات اجرایــی و کلنگ زنــی هشــت طــرح عمرانــی نیــز 
بــا اعتبــار ۲ میلیــارد و 45۰ میلیــون تومــان از طریــق ویدیــو کنفرانــس 

آغــاز مــی شــود.
ـــروی  ـــع نی ـــی شـــرکت توزی ـــی صنعت ـــن ســـفر 11۳ طـــرح عمران در ای
ــرداری  ــرو بهره بـ ــر نیـ ــور وزیـ ــا حضـ ــز بـ ــدان نیـ ــتان همـ ــرق اسـ بـ

می شـــود.
ــه مــدد  ــران« در ۳1 اســتان کشــور ب ــه الف-ب-ای پویــش »هــر هفت
ــراح،  ــرکت ط ــزاران ش ــرق و ه ــت آب و ب ــزرگ صنع ــواده ب ــاش خان ت
ــزات، مهندســین و پرســنل  ــکار، مشــاور و ســازنده تجهی ســازنده، پیمان
ــا پایــان ســال ۲۲۷  ســتادی از نیمــه دوم امســال آغــاز شــده اســت و ت
ــزار  ــا ســرمایه گذاری ۳۳۰ ه ــرق کشــور ب ــت آب و ب ــزرگ صنع طــرح ب

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری میلی

فرمانـده نیروی انتظامی گفـت: در حوزه برخورد 
با مفاسـد اقتصادی اگر هم پرونده ای تشـکیل شـود 

برای ارتقای رونق تولید در کشـور اسـت. 
بـه گـزارش فارس، سـردار حسـین اشـتری 
نقـش  همایـش  در  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده 
امنیـت در اقتصـاد ملـی و رونـق تولیـد اظهـار 
داشـت: امـروز بیشـترین دغدغه مـردم در حول 
موضوعاتی اقتصادی اسـت و اگر از مردم سـؤال 
شـود چـه توقعـی از مجلـس و رئیس جمهـور 
دارید باالترین توقع و انتظارشـان را سـاماندهی 

وضـع اقتصـادی کشـور اعـام می کننـد.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلـب کـه موضـوع 
اقتصـادی هـم دغدغـه مـردم و هـم خواسـت 
مقـام معظـم رهبـری اسـت، بـه هدف گـذاری 
دشـمن در ایـن زمینـه اشـاره و تصریـح کـرد: 
دشـمن هـدف گـذاری کـرده تـا کاری انجـام 
شـود تـا مـا نتوانیـم بـه اهـداف عالی برسـیم و 
تصمیماتـی می گیرنـد تـا بـه اقتصـاد مـا ضربه 
زده و جنـگ اقتصـادی بـه راه بیندازنـد؛ البتـه 
بخشـی از عملکـرد  مدیـران مـا نیز باعث شـده 
تـا بـا مشـکاتی روبـرو شـویم امـا بایـد کاری 
کنیـم که شـعار مقـام معظـم رهبـری مبنی بر 

رونـق تولیـد تحقـق یابد.
 فرمانـده نیـروی انتظامی با بیـان این مطلب 
کـه در عرصـه تولیـد و چـرخ اقتصـاد فعاالنـی 
وجـود دارنـد کـه ایثـار می کننـد و مجاهدانـه 
در عرصـه اقتصـادی گام برمی دارنـد، بـه وظیفه 
ناجـا در ایجاد و ارتقاء امنیـت در حوزه اقتصادی 
پرداخـت و گفت:نیـروی انتظامـی وظیفـه دارد 
بـرای مدیـران وافـرادی کـه در عرصـه اقتصادی 

گام برمی دارنـد فضایـی امـن را ایجـاد کننـد.
سـردار اشـتری ادامـه داد: ارتقـاء امنیـت در 
فضـای اقتصـادی از منظرهـای مختلـف دنبـال 
می شـود. یکـی امنیـت فیزیکـی یعنـی اینکـه 
در  کـه  کسـانی  و  مـا  کارگـزاران  و  مدیـران 
عرصـه اقتصـادی نقش دارنـد بتوانند بـا امنیت 
کار خـود را انجـام دهنـد؛ یعنـی هـر کجـای 
کشـور مجموعـه کارآفرینـی یا شـرکت و محلی 
راه انـدازی شـود حداقـل بتوانیم بگوییـم امنیت 

آنجـا تضمیـن شـده با ماسـت. 
وی بـه بخش دیگـری از ارتقاء امنیت پرداخت 
و فـت: جنبـه حمایتـی از تولید کننـدگان بخش 
دیگـر این مبحث اسـت و بایـد کاری کنیم که به 

تولید و امنیت آنها خدشـه ای وارد نشـود. 
 فرمانـده نیروی انتظامی گفـت: ورود کاالی 
غیرمجـاز و قاچـاق بـه کشـور از جملـه مواردی 
اسـت کـه بایـد بـا آنهـا برخـورد کنیم. چـرا که 

دسـت هایی هسـتند کـه بـرای منافـع مالـی و 
اقتصـاد  بـه  می خواهنـد  سیاسی شـان  اهـداف 
بـه  کاال  بی رویـه  ورود  و  بزننـد  ضربـه  کشـور 

کشـور از جملـه اهـداف آنهاسـت.
ایـن مطلـب کـه  بیـان  بـا  اشـتری  سـردار 
اقدامـات  پلیـس  گذشـته  سـال های  طـی 
خوبـی در ایـن زمینـه انجـام داده و بـا افـرادی 
کـه سـازماندهی شـده و یـا سـازماندهی نشـده 
قاچـاق کاال کرده انـد برخورد کرده اسـت، اعام 
کـرد: در راسـتای برخـورد بـا ورود غیرقانونی و 
قاچـاق کاال بـه کشـور توفیقاتـی داشـته ایم که 
بهتـر  برنامه ریـزی  بـا  بایـد  نمی کنـد؛  کفایـت 
و اسـتفاده از تکنولـوژی روز و همـکاری همـه 
دسـتگاه ها بـا ناجـا از سرچشـمه جلـوی ورود 

کاالی قاچـاق را بگیریـم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن مطلب کـه اگـر اقدامات 
مجاهدانه پلیس و همکاری سـایر دستگاه ها وجود 

نداشـت مشـکات چند برابر می شـد تصریح کرد: 
پلیـس در خدمـت تمام فعاالن اقتصـادی و افرادی 
اسـت کـه در اقصـی نقاط کشـور در حـال خدمت 
هسـتند. تـا بـا آرامـش کامـل بـه فعالیـت خـود 
بپردازنـد؛ مـا سـعی می کنیـم وظایـف خـود را به 
خوبـی انجام دهیم تا مانع نشـویم و حامی باشـیم. 
وضعیـت  بـه  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده   
کنونـی کشـور اشـاره و تصریـح کـرد: در ایـن 
وضعیـت کنونـی کـه بیشـترین فشـار از ناحیـه 
موضوعـات اقتصـادی باید به رونـق تولید کمک 
کنیـم و همـه دسـتگاه های مسـئول و ناجـا بـا 

هـم همـکاری کننـد. 
سـردار اشـتری بـا انتقـاد از نـگاه بعضی هـا 
بـه پلیـس اظهـار داشـت: شـاید نـگاه بعضی ها 
بـه پلیـس نـگاه سـلبی و جنبه هـای برخـوردی 
باشـد امـا ما پلیس امنیـت اقتصـادی را در ناجا 
راه انـدازی کرده ایـم و بـا شـبکه ها و مافیاهـای 
کـه بـه دنبـال ضربـه بـه اقتصاد کشـور بـوده و 
هسـتند بـا کمـک دسـتگاه قضایی هوشـمندانه 
و قاطعانـه برخـورد کرده ایـم؛ برخورد با مفاسـد 

بـرای ارتقـاء رونـق تولید در کشـور اسـت.
وی گفـت: اگـر هم پرونده ای تشـکیل شـده 
حمایـت  بـرای  گرفتـه  صـورت  برخـوردی  و 
و  پاکدسـتانه  صادقانـه،  کـه  اسـت  کسـانی  از 
مجاهدانـه کار می کننـد وگرنـه شـما نمی توانید 
در فضایـی آرام و مسـیر درسـت حرکـت کنید؛ 
هـر اقـدام پلیـس در راسـتای بهبـود وضعیـت 
اقتصـادی در کشـور و کمـک بـه رونـق تولیـد 
و  اقتصادگـران  و  تولیدگـران  از  حمایـت  و 

پیشـگیری از جرایـم اسـت.

مدیــر عامــل شــرکت ایمــن ســازان صنعــت 
فــوکا،  بــا حضــور در دفتــر روزنامــه سراســری 
عجــب شــیر از کمبــود امکانــات آتــش نشــانی 
ــن  ــا ای ــط ب ــزات مرتب ــی و تجهی ــوازم ایمن و ل

ــه، ســخن گفــت. زمین
احــد شــاهین بــا بیــان اینکــه امــروزه بحــث 
ایمنــی و تجهیــزات تخّصصــی مرتبــط بــا ایــن 
ــوردار  ــاده ای برخ ــوق الع ــت ف ــه از اهمّی حیط
اســت، تأکیــد کــرد: تخّصــص گرایــی در رونــد 
کاری ایشــان و همکارانشــان در اولویـّـت باالیــی 
قــرار دارد و بــه خاطــر همیــن نگــرش جمعــی 
خودشــان در عرصــه بــازار و فــروش هــم،  
مشــتریان تخّصصــی و مراکــز بســیار پیشــرفته 
در خــارج از کشــور بــه صــورت مســتّمر، 
ــازان  ــن س ــداران محصــوالت شــرکت ایم خری

فــوکا مــی باشــند.
ــد  ــه ضــرورت داشــتن تولی ــا اشــاره ب وی ب
لــوازم تخّصصــی آتــش نشــانی و ایمنــی، 
ــن  ــرکت ایم ــت در ش ــار فعالی ــزود: در کن اف
ــد  ــم چن ــم داری ــوکا، تصمی ــت ف ــازان صنع س
کارگاه تولیــدی کــه باعــث اشــتغال زایــی هــم 

ــم. ــدازی کنی ــد را راه ان ــد ش خواه
وی در ادامــه سخنانشــان بــا اشــاره بــه 
ــازمان  ــیمی و س ــرو ش ــا پت ــود ب ــکاری خ هم
ــا،  ــا آنه ــط ب ــای مرتب ــانی و نهاده ــش نش آت
اظهــار داشــت: بــا وجــود اینکــه تولیــدات 
مربــوط بــه ایــن تجهیــزات بــاالی ۹۰ در 
ــور  ــل کش ــت و در داخ ــی اس ــان واردات صدش
تولیــد نمــی شــوند، مــا توانســتیم در شــرایط 
ــا اســتان آذربایجــان شــرقی  ــه تنهــا ب فعلــی ن
ــم  ــتانها ه ــایر اس ــا س ــور ب ــه در کل کش بلک
همــکاری نزدیــک داشــته باشــیم و محصــوالت 

ــم. ــن نمایی ــان را تأمی ــورد نیازش م
مدیــر عامــل شــرکت ایمــن ســازان صنعــت 
ــرکت  ــی ش ــت کلّ ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــوکا، ب ف
ــه در  ــت ک ــال اس ــک 6 س ــت: نزدی ــود گف خ
ــزات  ــی و تجهی ــوازم ایمن ــی ل ــه تخصص زمین
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــانی ش ــش نش ــکی و آت پزش
کردیــم کــه در طــول ایــن مــّدت موفــق شــدیم 
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــه واردات و ص در زمین
ــه  ــی را در عرص ــازار خوب ــیایی ب ــی وآس اروپای
ــم. ــاز کنی ــرای خــود و کشــورمان ب ــی ب جهان

ــت نابســامان  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــاهین ب ش
ــرکتهای  ــزود: ش ــور، اف ــی در کش ــاد فعل اقتص
بزرگــی کــه بــه لحــاظ فعالیــت گســترده خــود 

ــه لحــاظ  ــر هســتند ب ــد درگی ــا عرصــه تولی ب
رکــود اتّفــاق افتــاده در عرصــه اقتصــاد، بیــش 
ــی  ــد و آنهای ــه ان ــرار گرفت ــا  ق از حــّد در تنگن
هــم کــه حضــور دارنــد  و راکــد نمانــده انــد بــه 
ــد  ــی توانن ــری م ــگ ت ــم رن ــی ک صــورت خیل

ــد. خــود را ســرپا نگــه دارن
وی در مــورد برنامــه آتــی خودشــان در 
ســال آینــده اشــاره کردنــد: قصــد داریــم تولید 
ــش  ــزات آت ــی، تجهی ــوازم ایمن ــوالت ل محص
ــدازی کنیــم  نشــانی را در داخــل کشــور راه ان
کــه کارهــای مقدماتــی ایــن طــرح هــم انجــام 
شــده اســت، الزم بــه توضیــح اســت کــه تولیــد 
یــک ســری از قطعــات آنهــا کــه تــا بــه حــال 
در داخــل کشــور مقــدور نبــوده اســت و اتفــاق 
ــن  ــرای اولی ــا ب ــده م ــال آین ــاده،   در س نیفت
بــار دســت بــه تولیــد قطعــات تخصصــی  لــوازم 
ایمنــی و تجهیــزات تخصصــی مرتبــط بــا ایــن 

ــم زد. حیطــه خواهی
وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد : بــه 
ــه  ــون شــفافی هــم نســبت ب خاطــر اینکــه قان
ــر  ــدارد و اگ ــود ن ــدگان وج ــد و تولیدکنن تولی
هــم در جایــی قانونــی اعمــال شــده اســت آن 
قــدر مــاده و تبصــره در کنــار هــم چیــده شــده 
کــه دســت و بــال تولیــد کننــده را نســبت بــه 

فعالیــت گســترده،  بســته اســت.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از 
قانــون گــذاران هــم بــه خاطــر منافــع شــخصی 
خــود در زمــان  تصویــب قانــون فقــط بــه فکــر 
اهــداف و برنامــه هــای خــود هســتند و موقــع 

ــدون  ــش ب مصــّوب شــدن آن و نحــوه  جزییات
در نظــر گرفتــن اهــداف ملـّـی و مردمــی، فقــط 
ــن  ــت: ای ــار داش ــد، اظه ــی نگرن ــود م ــه خ ب
روال معظــل بزرگــی را در جامعــه و عرصــه 
ــداف  ــام اه ــه تم ــد ک ــی کن ــاد م ــد ایج تولی
ــه  ــا را ب ــده ه ــد کنن ــزی شــده تولی ــه ری برنام

ــد. هــم میزن
وی بــا بیــان اینکــه چــون قانــون مشــخصی 
در ایــن بــاب نداریــم، گفــت: بــه عنــوان مثــال 
زمیــن شــهرک هــای صنعتــی را کســانی 
میخرنــد کــه نــه در صنعــت تخّصــص دارنــد نه 
در زمینــه تولیــد فّعالنــد ولــی اقــدام بــه خریــد 
ــد دو  ــد و نگــه میدارن ــی نماین ــا م ــن زمینه ای
ــت  ــر قیم ــن براب ــغ چندی ــا مبل ــد ب ــال بع س
اصلــی مــی فروشــند و در مقابــل ایــن رویــداد، 
کســی هــم بــه عنــوان مســئول جوابگــو نیســت 
کــه ایــن خریــدار در چــه تخّصصــی و بــا چــه 
ــده اســت  ــادرت ورزی ــن کار مب ــه ای ــی ب اهداف
ــرای صــدور کارت  ــی اســت کــه ب ایــن در حال
بازرگانــی بــا فیلتــر هــای بســیار زیــادی فــرد را 
گزینــش مــی کننــد و صاحیــت او را بررســی 
ــرش  ــدف و نگ ــون ه ــن چ ــد بنابرای ــی کنن م
در اینجــا فقــط گرفتــن پــول و فــروش زمیــن 
اســت ســخت گیــری هــای الزم صــورت نمــی 

گیــرد.
ــن  ــری در ای ــیب دیگ ــن از آس وی همچنی
ــرد:  ــان ک ــر نش ــت و خاط ــخن گف ــورد س م
یــک فــردی بــه عنــوان مدیــر عامــل انتخــاب 
مــی شــود و 1 ســال یــا نهایتــاً ۲ ســال دیگــر 

جابجــا مــی شــود و تــا بــه خــود بیایــد تجربــه 
کســب کنــد و خدمــات ارزنــده ای ارائــه دهــد 
ــن  ــود و ای ــی ش ــارده م ــری گم ــای دیگ در ج
ــت را  ــر صنع ــه کم ــت ک ــی هاس ــه جای جاب
ــرای عرصــه  ــادی را ب ــع زی ــی شــکند و موان م
ــد و باعــث مــی شــود  ــد ایجــاد مــی نمای تولی
هیــچ کســی در جــای خــود بــر پایــه تخّصــص 
فــردی اش و مهــارت هــای کســب کــرده اش، 

مفیــد واقــع نمــی شــود.
ـــت  ـــه حمای ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــم چنی وی ه
ــه  ــا توجـ ــرد: بـ ــه کـ ــی، اضافـ ــد ملّـ از تولیـ
بـــه فرهنـــگ مـــا و نـــوع دیدگاهـــی کـــه در 
ـــده  ـــاد ش ـــه ایج ـــی جامع ـــان عموم ـــن اذع بی
ـــی  ـــرق ملّ ـــی، ع ـــد مل ـــه تولی ـــبت ب ـــت  نس اس
ـــدات  ـــورد تولی ـــه در م ـــی را ک ـــب خاص و تعّص
ــود  ــد وجـ ــی بایـ ــت داخلـ ــا کیفیـ ــان بـ مـ
ـــی  ـــت بزرگ ـــن آف ـــم و ای ـــد، نداری ـــته باش داش
ـــل  ـــان در مقاب ـــی م ـــدات داخل ـــورد تولی را در م
ـــذا  ـــد. ل ـــی نمای ـــاد م ـــی ایج ـــوالت واردات محص
ــه  ــبت بـ ــان نسـ ــر در دیدگاهمـ ــد تغییـ بایـ
ــا  ــم تـ ــاد نماییـ ــی را ایجـ ــوالت داخلـ محصـ
ــا  ــه روز بـ ــم، روز بـ ــوالت هـ کیفیـــت محصـ
توجـــه بـــه اســـتقبال موجـــود در کشـــور در 

حـــد مطلوبـــی راه  خـــود را بیابـــد.
وی در آخـــر بـــا بیـــان اینکـــه در کشـــور 
ـــده  ـــتن ای ـــرط داش ـــه ش ـــتغال ب ـــاظ اش از لح
ــت،   ــاد خاقّیـ ــای  ایجـ ــی و جویـ کار آفرینـ
ـــات  ـــزود: خصوصی ـــود، اف ـــد ب ـــکلی نخواه مش
هـــر فـــرد تعییـــن مـــی کنـــد کـــه در هـــر 
ـــق  ـــد خال ـــی توان ـــد م ـــه باش ـــّنی ک ـــع س مقط
آثـــار بســـیار ارزنـــده ای باشـــد، حـــاال ایـــن 
ـــا  ـــد ی ـــد باش ـــه تولی ـــد در عرص ـــی توان ـــر م اث
در حـــوزه ورزش و... اّمـــا تنهـــا چیـــزی کـــه 
ـــت  ـــت اس ـــز اهمّی ـــیار حائ ـــیر بس ـــن مس در ای
ـــور  ـــن کش ـــی در ای ـــر جوان ـــه ه ـــت ک ـــن اس ای
ـــد  ـــیم نمای ـــود ترس ـــرای خ ـــی را ب ـــک هدف ی
ــد و  ــگ کنـ ــه آن جنـ ــیدن بـ ــرای رسـ و بـ
تـــاش نمایـــد و در ایـــن میـــدان کســـی پیـــروز 
ـــرلوحه کار  ـــاش را س ـــتکار و ت ـــه پش ـــت ک اس
ـــا پشـــتکار  ـــف ب ـــدون توّق ـــد و ب ـــرار ده خـــود ق
ـــردارد و در راهـــی کـــه  ـــدم ب عجیـــن باشـــد و ق
مـــی رود بـــه صـــورت  مســـتدام،  تاشـــگر 
ــه  ــن روش بـ ــا ایـ ــاً بـ ــاً قطعـ ــد و نهایتـ باشـ
ـــد  ـــه قص ـــه ای ک ـــر عرص ـــود در ه ـــته خ خواس

فعالّیـــت دارد، خواهـــد رســـید. 

برخورد با مفسدان اقتصادی در دستور کار پلیس

پشتکار تنها عامل موفقّیت، جهت رسیدن به هدف

ــز  ــد از واری ــل و بع ــد روز قب ــاه چن ــر م ه
ســهمیه  بنزیــن صف هــای طوالنــی بــرای 
ســوختگیری ایجــاد می شــود و ایــن در حالــی 
ــرای تامیــن  ــی ب ــچ نگران اســت کــه جــای هی
ــدارد.  ــود ن ــهمیه وج ــذف س ــا ح ــوخت و ی س
ــای  ــود صف ه ــت وج ــنا، عل ــزارش ایس به گ
طوالنــی بنزیــن باورهــای غلــط در افــکار 
اســت، عــده ای گمــان می کننــد  عمومــی 
ــاه  ــان م ــود را در هم ــن خ ــهمیه بنزی ــر س اگ
ــام آن  ــس از اتم ــاال پ ــد احتم ــتفاده نکنن اس
ــرای آن  ــه شــده ب ــاه ســهمیه در نظــر گرفت م
ــن  ــه ممک ــا اینک ــی رود و ی ــن م ــودرو از بی خ
ــه  ــد ک ــود آی ــه وج ــدی ب ــن جدی ــت قوانی اس
ــدازد. ــره ان ــه مخاط ــوختگیری را ب ــد س فراین

ــخنگوی  ــی - س ــه کاه ــاره فاطم ــن ب در ای
شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی 
خودروهــای  بــرای  گفــت:  ایســنا  بــه   -
ــه شــرط  ــن ب شــخصی ســواری، ســهمیه بنزی
ــره  ــر در کارت ذخی ــردن از ۳6۰ لیت ــور نک عب
ــد  ــای بع ــه ماه ه ــال ب ــل انتق ــود و قاب می ش
ــره  ــرای ذخی ــی ب ــای نگران ــچ ج ــت و هی اس

ــدارد. ــود ن ــا وج ــوخت خودروه س

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســهمیه 6۰ لیتــری 
ماهانــه بنزیــن افــراد در صــورت عــدم اســتفاده 
ــل  ــد منتق ــاه بع ــه م ــودکار ب ــورت خ ــه ص ب
می شــود، اظهــار کــرد: البتــه بایــد توجــه 
ــازاد ۳6۰  ــاه، م ــش م ــس از ش ــه پ ــت ک داش
ــراد حــذف  ــر از کارت ســوخت شــخصی اف لیت

می شــود؛ بدیــن معنــا کــه پــس از ایــن زمــان، 
هــر چــه بیــش از ۳6۰ لیتــر در کارت ســوخت 
ــد  ــذف خواه ــد، ح ــته باش ــود داش ــراد وج اف
ــه عبــارت دیگــر اگــر فــردی در طــول  شــد. ب
ــهمیه  ــر از س ــا ۳۰ لیت ــاه مث ــش م ــن ش ای
ــم ســهمیه  ــاه هفت ــد، در م خــود اســتفاده کن

ــه  ــت، بلک ــد گرف ــق نخواه ــه او تعل ــر ب 6۰ لیت
ــد. ــر می رس ــه ۳۰ لیت ــدد ب ــن ع ای

ــا  ــردی ت ــت ف ــن اس ــزود: ممک ــی اف کاه
پایــان مــاه هفتــم از ســهمیه ســوخت موجــود 
در کارت ســوخت شــخصی خــود اســتفاده 
ــره کارت وی  ــن شــرایط ذخی ــه در ای ــد ک نکن
ــد و موجــودی  ــی می مان ــر باق همــان ۳6۰ لیت

کارت او افزایــش پیــدا نمی کنــد.
پخــش  ملــی  شــرکت  ســخنگوی 
فرآورده هــای نفتــی بــا تاکیــد بــه اینکــه 
مــاه  ســهمیه  لیتــر   6۰ می تواننــد  افــراد 
را  فعلــی موجــود در کارت ســوخت خــود 
در ماه هــای آینــده اســتفاده کننــد، گفــت: 
ــرا  ــدارد؛ چ ــود ن ــی وج ــه نگران ــای هیچ گون ج
ــه  ــود در کارت ب ــوخت موج ــهمیه س ــه س ک
ــل  ــد منتق ــاه بع ــه م ــره و ب ــل ذخی ــور کام ط

. د می شــو
کاهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر 
مشــکلی بــرای تامیــن ســوخت نداریــم گفــت: 
در حــال حاضــر سوخت رســانی ماننــد روال 
ســابق انجــام می شــود و مــردم نبایــد در ایــن 

بــاره نگرانــی داشــته باشــند.

به خاطر بنزین در صف نایستید

کاریکاتور

 جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان 
تروریست های فرودگاه بغداد

منبع: تسنیم
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کشمش پلو

مواد الزم:
کشمش پلویی                               1۰ قاشق غذاخوری
برنــج                                    4 پیمانــه
گوشت                                             4۰۰ گرم
پیــاز                                       ۲ عــدد
پیاز داغ                                   6 قاشق غذاخوری
زعفران                                  در صورت تمایل
زردچوبه، نمک و فلفل                     به میزان الزم

طرز تهیه کشمش پلو
 مرحله اول: آماده کردن مواد اولیه

برنــج را از یــک یــا دو ســاعت قبــل در مخلــوط 
ــا  ــورد. پیازه ــس بخ ــا خی ــد ت ــک بریزی آب و نم
ــد.  ــرد کنی ــی خ ــورت نگین ــه ص ــویید و ب را بش
ســپس گوشــت را تمیــز کــرده و بــه انــدازه 

ــد. ــرش دهی ــک ب ــای کوچ ــب ه مکع
 

مرحله دوم: تفت دادن گوشت و پیاز
یــک قابلمــه روی حــرارت بگذاریــد و مقــداری 
ــن  ــا روغ ــد ت ــر کنی ــد. صب ــن در آن بریزی روغ
کامــا داغ شــود. حــاال پیازهــا را در قابلمــه 
ــرم شــوند.  ــا ســبک و ن ــد ت ــه و تفــت دهی ریخت
گوشــت را اضافــه کــرده و بــه همــراه پیازهــا تفــت 

ــد. ــر کن ــا رنگشــان تغیی ــد ت دهی
 

مرحله سوم: پخت گوشت کشمش پلو
حــاال بــه گوشــتی کــه تفــت داده ایــد، کمــی 
ــن  ــد. در ای ــه کنی ــیاه اضاف ــل س ــه و فلف زردچوب
مرحلــه ادویــه هــای دلخــواه دیگــر مثــل دارچیــن 
را هــم مــی توانیــد در غــذا بریزیــد. اگــر از چــوب 
دارچیــن اســتفاده مــی کنیــد، در آخــر پخــت آن 
ــد  ــداری آب بریزی ــد. در قابلمــه مق را خــارج کنی
و اجــازه دهیــد گوشــت حــدودا دو ســاعت بپــزد. 
ــه  ــک را اضاف ــت نم ــان پخ ــر زم ــپس در اواخ س

کنیــد.
 

مرحله چهارم: خیساندن کشمش پلویی
پلــو  کشــمش  تهیــه  از  مرحلــه  ایــن  در 
مجلســی بایــد کشــمش هــا را خــوب بــا آب 
ــد و  ــرد بریزی ــی آب س ــپس در ظرف ــویید. س بش
اجــازه دهیــد کشــمش هــا بــه مــدت 1۰ تــا 15 

دقیقــه در آب خیــس بخورنــد. 
 

مرحله پنجم: تفت دادن کشمش با گوشت
هنگامــی کــه آب گوشــت جمــع شــد، گوشــت 
را بــه همــراه پیــاز داغــی کــه از قبــل آمــاده کرده 
ــت  ــورده تف ــس خ ــی خی ــمش پلوی ــد و کش ای
ــی  ــل م ــورت تمای ــه در ص ــن مرحل ــد. در ای دهی
ــد. ــه کنی ــذا اضاف ــه غ ــه ب ــد کمــی زردچوب توانی

 
مرحله ششم: آماده سازی برنج کشمش پلو

ــد را  ــانده ای ــل خیس ــه از قب ــی ک ــاال برنج ح
آبکشــی کنیــد. یــک قابلمــه را روی حــرارت 
بگذاریــد و مقــداری آب در آن بریزیــد. وقتــی 
آب داخــل قابلمــه بــه جــوش آمــد، برنــج خیــس 

ــد.  ــه بریزی ــورده را در قابلم خ
 

مرحله هفتم: آبکش کردن برنج
وقتــی برنــج کمــی پختــه و بــه اصطــاح نیــم 
ــان  ــرای اطمین ــد. ب ــش کنی ــد آن را آبک ــز ش پ
ــا دســت فشــار  ــه برنــج را ب مــی توانیــد یــک دان
ــود،  ــده ب ــرم ش ــی ن ــراف آن کم ــر اط ــد. اگ دهی
ــه  ــن ک ــرای ای ــت. ب ــردن اس ــی ک ــاده آبکش آم
برنــج بــه ایــن مرحلــه برســد حــدودا 1۰ تــا 15 
دقیقــه زمــان نیــاز اســت. در صــورت تمایــل مــی 
ــج  ــرده در برن ــران دم ک ــی زعف ــد اول کم توانی
بریزیــد تــا پلــوی زعفرانــی داشــته باشــید و بعــد 
آن را آبکشــی کنیــد. هــم چنیــن مــی توانیــد در 
انتهــای کار بــه بخشــی از برنــج، زعفــران بزنیــد.

 
مرحله هشتم: مخلوط کردن مواد پلو

حــاال کمــی روغــن در قابلمــه بریزیــد. اگــر 
دوســت داریــد تــه دیــگ دلخــواه در آن قــرار 
ــده  ــی ش ــج آبکش ــی برن ــپس بخش ــد. س دهی
مــواد  از  بریزیــد. کمــی  دیــگ  تــه  را روی 
ــاده  ــه آم ــی ک ــمش پلوی ــاز و کش ــت، پی گوش
ــاره یــک  کــرده ایــد را روی برنــج بریزیــد. دوب
الیــه برنــج روی مــواد ریختــه و بعــد یــک الیــه 
دیگــر مــواد کشــمش پلــو را اضافــه کنیــد. ایــن 
کار را تــا وقتــی کــه مــواد تمــام شــود، ادامــه 

ــد.  دهی
 

مرحله نهم: دم کشیدن برنج و سرو
حــرارت  بکشــد.  دم  برنــج  دهیــد  اجــازه 
ــا  ــدود 4۰ ت ــوده و ح ــط ب ــد متوس ــاق گاز بای اج
ــاز  ــج نی ــرای دم کشــیدن برن ــان ب ــه زم 45 دقیق
اســت. پــس از گذشــت ده دقیقــه از ایــن زمــان، 
حــرارت اجــاق گاز را روی درجــه مایــم بگذاریــد 
ــوی  ــمش پل ــود. کش ــاده ش ــذا آم ــا آرام آرام غ ت
خوشــمزه و ســاده را در ظــرف ســرو بکشــید و بــه 
همــراه ســاالد و ســبزی تــازه نــوش جــان کنیــد.

نکات کلیدی تهیه کشمش پلو
ــا  ــزی ی ــو تبری ــمش پل ــه کش ــرز تهی - در ط
ــم  ــج ه ــت برن ــیر در پخ ــوال از ش ــی معم اردبیل
ــن روش  ــزان شــیر در ای ــی شــود. می اســتفاده م

ــد. ــر باش ــه کمت ــک پیمان ــج ی ــد از برن بای
ــم  ــک ه ــذا زرش ــن غ ــه ای ــد ب ــی توانی - م

اضافــه کنیــد.
منبع: ایران کوک

انتخاب رشته 4 رشته پزشکی 
از دانشگاه آزاد گرفته شد

ــرش  ــر نحــوه پذی ــوزش کشــور از تغیی ــازمان ســنجش آم ــس س رئی
4 رشــته پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی در دانشــگاه 
آزاد و متمرکــز شــدن پذیــرش توســط ســازمان ســنجش در کنکــور ۹۹ 

خبــر داد. 
بــه گــزارش مهــر، دکتــر ابراهیــم خدایــی افــزود: بــر اســاس مصوبــه 
ــرش دانشــجو در  ــاه، پذی ــرش دانشــجو در آذرم شــورای ســنجش و پذی
4 رشــته پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی در همــه 
ــورت  ــه ص ــامی ب ــگاه آزاد اس ــه دانش ــی از جمل ــای آموزش ــام ه زیرنظ

ــرد. ــورت می گی ــنجش ص ــازمان س ــق س ــز از طری متمرک
ــه ایــن ترتیــب دانشــگاه آزاد بایــد ظرفیت هــای تعییــن  وی افــزود: ب
و تأییــد شــده از ســوی وزارت بهداشــت در ســه رشــته پزشــکی، 
دندانپزشــکی، داروســازی و یــک رشــته دامپزشــکی تأییــد شــده از ســوی 
وزارت علــوم را بــه ســازمان ســنجش ارائــه دهــد و انتخــاب رشــته تنهــا 

ــرد. ــام می گی ــز انج ــه صــورت متمرک ــان و ب ــار از ســوی داوطلب یکب
رئیــس ســازمان ســنجش گفــت: بــر اســاس مصوبــه جدیــد، 
ــن  ــه ای ــد ب ــته بای ــاب رش ــان انتخ ــور ۹۹ در زم ــاز کنک ــان مج داوطلب
ــل در 4  ــه تحصی ــدی ب ــه من ــه در صــورت عاق ــد ک ــب عمــل کنن ترتی
رشــته محــل پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازی و دامپزشــکی دانشــگاه 
ــنجش درج  ــازمان س ــته س ــاب رش ــرم انتخ ــته ها را در ف ــن رش آزاد ای
ــایر  ــار س ــگاه آزاد در کن ــته دانش ــن 4 رش ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب کنن
ــرم انتخــاب رشــته درج  ــک ف ــب در ی ــی داوطل رشــته محل هــای انتخاب
می شــود و پذیــرش نهایــی بــر اســاس ایــن فــرم انتخــاب رشــته صــورت 

می گیــرد.
ــرای  ــور سراســری ب ــان مجــاز کنک ــن داوطلب ــش از ای ــزود: پی وی اف
ــای  ــتند انتخاب ه ــگاه آزاد می توانس ــل دانش ــته مح ــن 4 رش ــاب ای انتخ
خــود را در فــرم جداگانــه مخصــوص بــه دانشــگاه آزاد درج کننــد. امــا بــا 
ــه صــورت متمرکــز  ــن رشــته محل هــا ب ــر، انتخــاب رشــته ای ــن تغیی ای

خواهــد بــود.
رئیــس ســازمان ســنجش تاکیــد کــرد: ایــن مصوبــه شــورای ســنجش 

و پذیــرش از کنکــور ۹۹ اجرایــی می شــود.
خدایــی دربــاره ابــاغ موضــوع منــع تحصیــل 1۳4 نفــر از دانشــجویان 
ــن  ــف وارد ای ــا تخل ــه ب ــکی ک ــوم پزش ــته های عل ــگاه آزاد در رش دانش
ــه دانشــگاه آزاد ابــاغ  ــه ب ــد نیــز گفــت: ایــن مصوب رشــته ها شــده بودن

شــد.

رقابت سه فیلم ایرانی در جشنواره کودک کلکته

ــت  ــاه »وق ــم کوت ــد«، فیل ــک روز بع ــت و ی ــینمایی »بیس ــم س فیل
ــای گــوزن« در نهمیــن جشــنواره  ــاه »آق ــار« و انیمیشــن کوت لبخنــد ان

ــد.  ــش درمی آین ــه نمای ــه ب ــودک کلکت ــم ک ــی فیل بین الملل
ــه  ــد ب ــک روز بع ــت و ی ــینمایی بیس ــم س ــا، فیل ــزارش ایرن ــه گ ب
کارگردانــی محمدرضــا خردمنــدان بــه همــراه فیلــم کوتــاه وقــت لبخنــد 
ــار بــه کارگردانــی رهبــر قنبــری و انیمیشــن کوتــاه آقــای گــوزن بــه  ان
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش ــوی در نهمی ــی موس ــی مجتب کارگردان

ــد. ــش درمی آین ــه نمای ــتان ب ــور هندوس ــه در کش ــودک کلکت ک
بانــی ایــن جشــنواره آکادمــی شیشــو کیشــور اســت کــه ایــن مرکــز 
ــزه در  ــاد انگی ــوان و ایج ــتعدادهای ج ــان دادن اس ــرورش و نش ــر پ ب
ــه  ــای خاقان ــه هنره ــان در زمین ــودکان و نوجوان ــن ک ــت در بی خاقی
تمرکــز دارد و در عیــن حــال بــه انتقــال ارزشــهای انســانی نیــز کمــک 

می کنــد.
نهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک کلکتــه از ۲۹ 
دی مــاه تــا ۲ بهمن مــاه در شــهر کلکتــه هندوســتان در حــال برگــزاری 

اســت.
ــم  ــد، فیل ــک روز بع ــت و ی ــینمایی بیس ــم س ــل فیل ــش بین المل پخ
ــده  ــوزن برعه ــای گ ــاه آق ــن کوت ــار و انیمیش ــد ان ــت لبخن ــاه وق کوت

ــت. ــری اس ــوزه هن ــینمایی ح ــازمان س س

پرداخت پول با اسکن دست، 
تکنولوژی جدید شرکت آمازون 

شـرکت آمـازون بـه دنبـال تکنولـوژی جدیـدی بـرای پرداخـت وجـه 
خریـد بـا اسـکن دسـت بـه جـای اسـتفاده از کارت هـای بانکـی اسـت. 

بـه گـزارش تسـنیم، شـرکت آمازون در حال توسـعه سیسـتمی اسـت 
کـه اطاعـات بانکـی افـراد را بـه جـای ثبـت روی کارت الکترونیـک، بـر 

دسـت افـراد ذخیـره کند. 
پایگاه خبری »سـی ان بی سـی« در گزارشی نوشـت، »آمازون« و »ویزا« 
در حـال آزمایش سیسـتمی هسـتند که امـکان پرداخت وجه در رسـتوران، 

فروشـگاه و مراکز دیگر را تنها با اسـکن کف دسـت میسـر می سـازد.
بـا توجـه بـه ایـن تکنولـوژی، دیگـر احتیاجـی بـه کارت هـای بانکـی 
وجـود نـدارد و بـا اسـکن دسـت در مراکـز پرداخت هـا صـورت می گیـرد.

ظاهـرا آمـازون در حـال تسـت روش هـای مختلفـی بـرای پیاده سـازی 
طریـق  از  و  یکبـار  مشـتری  شـکل  سـاده ترین  در  امـا  اسـت،  سیسـتم 
دسـتگاه های نصـب شـده در ایـن فروشـگاه ها کارت اعتبـاری خـود را بـا 
اسـکن کـف دسـت هماننـد کـرده و از آن به بعد بـه جای کشـیدن کارت 
یـا پرداخـت بـا موبایل، تنها کف دسـت خود را روی اسـکنر قـرار می دهد.

بـر اسـاس گزارش هـا، داده هـای جمع آوری شـده از پایانه هـا در فضای ابری 
آمازون ذخیره شـده و کاربران می توانند به آنها دسترسـی داشـته باشـند.

خرید هوشـمند با کف دسـت مزایای مختلفی دارد، برای مثال در صورت 
جـا گذاشـتن کارت هـای بانکـی، پرداخـت از طریـق اسـکن دسـت صـورت 

می گیـرد و همچنیـن فراینـد خریـد با سـرعت بیشـتری انجام می شـود. 
 ایـن شـرکت در حـال حاضـر برنامه هـای بزرگـی را بـرای گسـترش 
فروشـگاههای »Amazon Go« خـود دارد کـه بـه خریـداران ایـن 
امـکان را می دهـد بـدون حضـور صنـدوق دار خدمـات پرداختی خـود را با 

نـام »Amazon Pay« انجـام دهنـد.

رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی 
ــوان  ــه فراخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب وزارت عل
جــذب هیــات علمــی از ۲۲ بهمــن مــاه جــاری 
ــا  ــان ت ــت: متقاضی ــد، گف ــد ش ــام خواه اع
ســوم اســفند فرصــت دارنــد در ایــن فراخــوان 

ــام کننــد.  ثبــت ن
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر رضــوان ضمــن   ب
بیــان ایــن مطلــب بــه جزئیــات فراخــوان 
ــگاه ها و  ــی دانش ــات علم ــای هی ــذب اعض ج
ــار  ــی کشــور اشــاره و اظه ــوزش عال ــز آم مراک
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــوان دانش ــرد: فراخ ک
ــی از  ــات علمــی پیمان ــرای جــذب هی ــی ب عال
ــاز  ــام نی ــن اع ــده و ای ــاز ش ــاه آغ ۲1 دی م
تــا روز گذشــته دوشــنبه ۳۰ دی مــاه بــه 
ــز  ــه داشــت. مرک ــدت هشــت روز کاری ادام م
ــدت 1۰  ــه م ــن ب ــا 15 بهم ــارت از اول ت نظ
روز کاری فرصــت دارد اعــام نیــاز دانشــگاه ها 
و تخصیــص ظرفیت هــا را بررســی کــرده و 
ــق  ــج تطبی ــز نتای ــاه نی ــن م ــا ۲۰ بهم از 16 ت
نیازهــا بــا تاییدیــه مرکــز نظــارت جــذب اعــام 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی 
ــا بیــان اینکــه فراخــوان جــذب  وزارت علــوم ب
اعضــای هیــات علمــی از ۲۲ بهمــن مــاه آغــاز 
ــا  ــوان ت ــن فراخ ــام در ای ــت ن ــود و ثب می ش

ــرد:  ــان ک ــه دارد، خاطرنش ــفند ادام ــوم اس س
ــر  ــا نظ ــان ب ــده متقاضی ــه پرون ــی اولی بررس
ــدت  ــه م ــگاه ها ب ــی جــذب دانش ــات اجرای هی
پرونده هــای  و  می گیــرد  انجــام  روز  پنــج 
متقاضیــان دارای شــرایط اولیــه نیــز طــی 
بررســی  کمیته هــای  بــه  کاری  روز  هفــت 
ــی  ــای عموم ــی و صاحیت ه ــای علم توانایی ه
ــی  ــه بررس ــت نتیج ــود در نهای ــال می ش ارس
ــه  ــگاه ب ــی در دانش ــی و عموم ــت علم صاحی

مــدت 45 روز کاری انجــام می گیــرد.
وی تاکیــد کــرد: تمامــی بررســی هــای فــوق 
از جــذب هیــات علمــی در دانشــگاه ها از چهــارم 

ــوم  ــا س ــود و ت ــی ش ــاز م ــاه ۹۸ آغ ــفند م اس
ــت  ــه دارد و در نهای ــال ۹۹ ادام ــاه س ــرداد م خ
ایــن  بررســی هــا در مرکــز جــذب هیــات علمــی 
ــی  ــروع م ــال ۹۹ ش ــاه س ــرداد م ــارم خ از چه

ــه دارد. ــاه ۹۹ ادام ــا ۲1 تیرم ــود و ت ش
ــات علمــی وزارت  رئیــس مرکــز جــذب هی
ــوق،  ــوان ف ــی فراخ ــه نهای ــت: نتیج ــوم گف عل
ــط  ــده توس ــال آین ــرداد س ــا اول م ــر ت حداکث
ــد. ــد ش ــام خواه ــان اع ــه متقاضی دانشــگاه ب

ــه  ــا توجــه ب رضــوان طلــب تصریــح کــرد: ب
ــف  ــه اختصــاص ردی ــوط ب ــای مرب محدودیت ه
اســتخدامی انتظــار مــی رود دانشــگاه هــا بــرای 

ــه ثبــت  ــا ب ــن فراخــوان صرف ــاز در ای اعــام نی
ــی  ــع علم ــا نقشــه جام ــق ب ــا در تطاب حداقل ه
کشــور و مجوزهــای مربوطــه اکتفــا نمــوده و از 
هــر گونــه ثبــت نیــاز تخمینی خــودداری شــود.

ــات علمــی وزارت  رئیــس مرکــز جــذب هی
ــی  ــرایط اختصاص ــرد: ش ــان ک ــوم خاطرنش عل
هــر دانشــگاه و شــرایط ویــژه پذیــرش رشــته ها 
ــوق  ــاز در ســامانه ف ــام نی ــا اع ــراه ب ــد هم بای
ــد ناقــض  ــد شــود. شــرایط اختصاصــی نبای قی
ــاس  ــر اس ــا ب ــذب و ی ــررات ج ــن و مق قوانی
ــدازه  ــده ان ــن ش ــش تعیی ــراد از پی ــاب اف انتخ
گیــری شــود و نبایــد ظرفیــت مشــارکت عمــوم 

ــد. ــراد واجــد شــرایط را محــدود کن اف
ــه محــض  وی تاکیــد کــرد: هــر داوطلــب ب
ثبــت نــام از حقــوق مکتســبه ثبــت نــام 
بایــد شــرایط ســالم و  برخــوردار اســت و 
ــم  ــذب فراه ــای ج ــا در رقابت ه ــه آنه عادالن
ــن  ــق و تعیی ــع ح ــه تضیی ــر گون ــود و از ه ش
یــا محــدود نمــودن دایــره انتخــاب شــوندگان 
ــا  ــایر صاحیت ه ــی و س ــی علم ــل از بررس قب
ــای  ــه فرآینده ــن اینک ــود. ضم ــودداری ش خ
اعضــای  از طریــق ســامانه جــذب  جــذب 
ــان  ــرد و ذینفع ــورت می گی ــی ص ــات علم هی
ــوط را از طریــق ایــن ســامانه  ــد مــوارد مرب بای

ــد. ــری نماین پیگی

مجمــوع  در  میــادی   ۲۰1۹ ســال  در 
1.5 میلیــارد ســفر بین المللــی در سراســر 
ــه از رشــد  ــت رســیده اســت ک ــه ثب ــان ب جه
ــا ســال گذشــته آن  4 درصــدی در مقایســه ب

دارد.  حکایــت 
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس اولیــن آمــار 
و ارقــام منتشــر شــده توســط ســازمان جهانــی 
گردشــگری   ،)UNWTO( گردشــگری 
 1.5 ثبــت  بــا  در ســال ۲۰1۹  بین المللــی 
 ۲۰1۸ ســال  بــه  نســبت  ســفر  میلیــارد 
ــوده  ــراه ب ــدی هم ــد 4 درص ــا رش ــادی ب می
اســت و صنعــت گردشــگری جهانــی نیــز بــرای 
ــی رشــد مثبتــی را پشــت  دهمیــن ســال پیاپ

ســر می گــذارد. 
در  حالــی  در  بین الملــل  گردشــگری 
ــدی را پشــت  ــال قدرتمن ــز س ــال ۲۰1۹ نی س
ــا آمارهــای  سرگذاشــت کــه البتــه نتوانســت ب
ــد  ــال ۲۰1۷ )رش ــان س ــره و درخش غیرمنتظ
۷ درصــد( و ســال ۲۰1۸ )رشــد 6 درصــد( 
ــری کنــد. مــواردی چــون عــدم اطمینــان  براب
پیرامــون برگزیــت )خــروج بریتانیــا از اتحادیــه 
اروپــا(، افــت اقتصــاد جهانــی و همچنیــن 
را  ژئوپلیتیکــی  تنش هــای  و  ناآرامی هــا 
می تــوان از عمــده دالیــل نرســیدن رشــد 

ــمرد. ــال ۲۰1۷ برش ــورد س ــه رک ــی ب جهان
بین المللــی  گردشــگری  رشــد  مقایســه 

در ســال ۲۰1۹ و ۲۰1۸ نشــان می دهــد در 
ــه نســبت  ســال ۲۰1۹ تنهــا منطقــه خاورمیان
ــت  ــه ثب ــتری را ب ــد بیش ــال ۲۰1۸ رش ــه س ب

ــت. ــانده اس رس
در ســال ۲۰1۹ همــه مناطــق جهــان رشــد 
مثبتــی را در جــذب گردشــگر بین المللــی 
منطقــه  میــان  ایــن  در  کــه  داشــته اند 
خاورمیانــه بــا رشــد ۸ درصــدی پیشــتاز اســت 
ــا 5  ــیفیک ب ــیا پاس ــه آس ــس از آن منطق و پ
ــا رشــد 4  درصــد، اروپــا و آفریفــا هــر کــدام ب
درصــد و منطقــه آمریــکا بــا رشــد ۲ درصــدی 
ــت.  ــوده اس ــراه ب ــل هم ــگری بین المل گردش
در میــان کشــورهای مختلــف نیــز فرانســه 

بــا 11 درصدبیشــترین رشــد را در میــزان 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــگران ب ــرد گردش هزینه ک
داده و بیشــترین رشــد کلــی نیــز بــا 6 درصــد 
بــه آمریــکا اختصــاص داد. برخــی از بازارهــای 
ســطح  در  گردشــگری  نوظهــور  بــزرگ 
ــر  ــتان از نط ــل و عربس ــون برزی ــل چ بین المل
میــزان هزینه کــرد گرشــگران ورودی نــزول 

کرده انــد. 
چینی هــا هــم کــه بزرگتریــن منبــع تامیــن 
گردشــگر در جهــان هســتند در نیمــه نخســت 
ــفر  ــدی را در س ــد 14 درص ــال ۲۰1۹ رش س
ــا میــزان هزینه کــرد  ــد ام خارجــی ثبــت کردن
ــش  ــد کاه ــی 4 درص ــد خارج ــا در مقاص آنه

یافتــه اســت.
ــال  ــرای س ــگری ب ــی گردش ــازمان جهان س
ــا 4 درصــد  ــن ۳ ت ــادی رشــدی بی ۲۰۲۰ می
ــه  ــور ک ــت و همانط ــرده اس ــی ک را پیش بین
ــی  ــازمان جهان ــان س ــب اطمین ــاخص ضری ش
از  گردشــگری نشــان می دهــد 4۷ درصــد 
ــد صنعــت گردشــگری در  کارشناســان معتقدن
ــبت  ــری نس ــد بهت ــادی رون ــاری می ــال ج س
بــه ســال گذشــته دارد و 4۳ درصــد نیــز 
ــال  ــا س ــرای ب ــردی ب ــد عملک ــن بارون ــر ای ب
۲۰1۹ بــه ثبــت خواهــد رســید. برگــزاری 
رویدادهــای مهــم ورزشــی چــو المپیــک توکیــو 
و رویدادهــای فرهنگــی از جملــه اکســپو ۲۰۲۰ 
ــر  ــد تاثی ــه می توان ــواردی اســت ک ــی از م دوب
مثبتــی را رونــد گردشــگری بین الملــل در 

ــد.  ــته باش ــال ۲۰۲۰ داش س
»زوراب پولولیــکا شــویلی« دبیــر کل ســازما 
ــری  ــک نشســت خب ــی گردشــگری در ی جهان
ــن  ــام ای ــن اع ــپانیا ضم ــد اس ــهر مادری در ش
آمــار و ارقــام عنــوان کــرد: در ایــن دوراِن عــدم 
ــر نوســان، گردشــگری همچنــان  اطمینــان و پُ
جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک بخــش 
ــرده اســت.  ــظ ک ــاد حف ــل اعتم ــادی قاب اقتص
بــا توجــه بــه نــزول چشــم اندازهای اقتصــادی، 
بین الملــل،  تنش هــای موجــود در تجــارت 
بی ثباتی هــای  و  اجتماعــی  ناآرامی هــای 
جغرافیــای سیاســی، بخــش مــا )صنعــت 
گردشــگری( همچنــان ســرعت رشــدی باالتــر 
ــت.  ــانده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــاد جهان از اقتص

ــن  ــه ای ــی از برنام ــس دانشــگاه خوارزم رئی
ــرای انجــام اصاحــات ســاختاری و  دانشــگاه ب
ــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت:   ســازمانی در ای
بنــا داریــم در پردیــس اســتان البــرز دانشــگاه 
خوارزمــی نیــز تشــکیات ســازمانی مســتقل از 
شــهر تهــران ایجــاد کنیــم کــه اعضــای هیــأت 
علمــی و دانشــجویان از لحــاظ مکانــی مســتقل 

و وابســته بــه تهــران نباشــند. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر عزیــزاهلل حبیبــی 
کنفرانــس  هفتمیــن  خبــری  نشســت  در 
بین المللــی لجســتیک و مدیریــت زنجیــره 
تأمیــن کــه امــروز در ســاختمان دانشــگاه 
ــی  ــود گزارش ــزاری ب ــال برگ ــی در ح خوارزم
ــال  ــه س ــص بودج ــت تخصی ــن وضعی از آخری
۹۸ ارائــه داد و افــزود: در حــال حاضــر بــا 
گذشــت حــدود 11 مــاه از ســال جــاری فقــط 
حــدود 6۰ درصــد بودجــه دانشــگاه خوارزمــی 
تخصیــص یافتــه اســت، در واقــع ایــن میــزان 
ــا در نظــر گرفتــن تنخواهــی  ــز ب تخصیــص نی
کــه بــه منظــور جبــران کســری بودجــه ســال 
ــت  ــورت گرف ــاری ص ــال ج ــل س ۹۷ در اوای
ــی از  ــم اصل ــع رق ــود. در واق ــبه می ش محاس
ــر از 6۰ درصــد اســت. ــص کمت ــزان تخصی می

وی در ادامــه کمبــود بودجــه را نگرانــی 
ــت  ــاری دانس ــال ج ــگاه ها در س ــدی دانش ج
و گفــت: متأســفانه ایــن میــزان از بودجــه 
ــگاه را  ــای دانش ــد هزینه ه ــی نمی توان تخصیص
ــه در حــال حاضــر  ــان ک ــد. همچن ــران کن جب
ــی در  ــان بده ــارد توم ــر ۲۰ میلی ــغ ب ــا بال م
میــزان  داریــم  انتظــار  و  داریــم  دانشــگاه 
بــه صــورت  عالــی  آمــوزش  از  حمایت هــا 
بودجه هــای  و  بگیــرد  صــورت  جدی تــر 

ــرد. ــرار بگی ــز ق ــار مراک ــوب در اختی مص
رئیــس دانشــگاه خوارزمــی در خصــوص 
بودجــه بخــش عمــران و تجهیــز دانشــگاه 
ــش در  ــن بخ ــارات ای ــده اعتب ــت: عم ــز گف نی
ــن  ــود. ای ــگاه داده می ش ــه دانش ــب اوراق ب قال
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس در حال
هزینه هــا پیمانــکاران جــزء نمی تواننــد بــا 
ــگاه  ــود در دانش ــدات خ ــه تعه ــک اوراق ب کم

ــند. ــد باش پایبن
دکتــر حبیبــی بــا بیــان اینکــه حــدود 
صــرف  دانشــگاه  بودجه هــای  درصــد   ۸4
گفــت:  می شــود،  پرســنلی  هزینه هــای 
متأســفانه بدهــی دانشــگاه در بخــش آب، بــرق 
ــه  ــش یافت ــز افزای ــان نی ــارد توم و گاز از میلی
ــه قطــع شــدن  ــد ب ــا تهدی ــر روز م اســت و ه

می شــویم. گاز  و  بــرق  و  آب 
دانشــگاه  بودجــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای ســال ۹۹ حــدود هفــت  خوارزمــی 
درصــد افزایــش یافتــه اســت، گفــت: بــا توجــه 
ــال  ــنلی در س ــوق پرس ــزان حق ــه می ــه اینک ب
آینــده افزایــش خواهــد یافــت بنابرایــن عمــا 
مــا بــا کمبــود اعتبــار در ســال آینــده مواجــه 
ــن  ــاص ای ــای اختص ــد و درآمده ــم ش خواهی
ــدود ۲۷  ــال ۹۷ و ۹۸ ح ــه دو س ــگاه ک دانش
میلیــارد تومــان بــوده کفــاف جبــران هزینه هــا 

نمی دهــد. را 
ــای  ــی از برنامه ه ــگاه خوارزم ــس دانش رئی
ــاختاری  ــر س ــرای تغیی ــی ب ــگاه خوارزم دانش
ــا توجــه  در ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: ب
ــرج  ــگاه در ک ــعه دانش ــرح توس ــه ط ــه اینک ب
تعریــف و اجرایــی نیــز شــده اســت در نتیجــه 
الزم اســت مــا بــه یــک اصــاح تشــکیاتی در 
ــر  ــم. ب ــزی دانشــگاه دســت بزنی ســازمان مرک
ــی  ــگاه خوارزم ــد در دانش ــا بای ــاس م ــن اس ای

ــتقل از  ــزی و مس ــاختمان مرک ــز س ــرج نی ک
تهــران داشــته باشــیم کــه همــکاران مــا نیــاز 
بــه حضــور مکانــی در تهران را نداشــته باشــند. 
ــک ســاماندهی اداری و ســتادی در  ــع ی در واق
ایــن دانشــگاه صــورت خواهــد گرفــت کــه در 
حــد اقتضــا مســتقل از یکدیگــر عمــل کننــد.

ــی  ــه »صندل ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
خالــی در پردیــس مرکــزی دانشــگاه خوارزمــی 
نداریــم«، گفت:ایــن در حالــی اســت در برخــی 
ــا 5۰ درصــد  ــته ها ت ــا در برخــی رش پردیس ه

ــد. ــام می کنن ــت ن ــر دانشــجویان ثب کمت
دکتــر حبیبــی تأکیــد کــرد: تغییــر عنــوان 
ــی و  ــگاه خوارزم ــه دانش ــت ب ــرو دروازه دول مت
همچنیــن تغییــر خیابــان اطــراف دانشــگاه بــه 
ــت اعضــای  ــا مخالف ــز ب ــن دانشــگاه نی ــام ای ن
شــورای شــهر مواجــه شــده اســت و در حــال 
ــهر  ــورای ش ــن موضــوع را در ش ــا ای ــر م حاض

پیگیــری می کنیــم.
اهــداف  مهم تریــن  بــه  ادامــه  در  وی 
برگــزاری هفتمیــن کنفرانــس لجســتیک و 
مدیریــت زنجیــره تامیــن اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن کنفرانــس نوعــی اجتمــاع اعضــای هیــات 
علمــی، اندیشــمندان، متخصصیــن صنایــع، 
ــود  ــد ب ــا خواه ــر دنی ــجویان از سراس و دانش
ــادل  ــرای تب ــه ای ب ــاد زمین ــدف آن ایج و ه
ــی  ــتاوردهای علم ــات، و دس ــات، تجربی اطاع

ــوری و  ــای تئ ــه ه ــورد یافت ــی در م و پژوهش
کاربــردی اخیــر در تحقیقــات و صنایــع مربــوط 

ــت. ــن اس ــره تأمی ــتیک و زنجی ــه لجس ب
حبیبــی در ادامــه تصریــح کــرد: کنفرانــس 
ــویق  ــرای تش ــاده ب ــوق الع ــی ف ــوق فرصت ف
ــن  ــره تأمی ــتیک و زنجی ــوزه لجس ــن ح فعالی
ــه روز  ــات ب ــورد موضوع ــر در م ــار نظ ــه اظه ب
زنجیــره تأمیــن در ســطح ملــی و بیــن المللــی، 
و تقویــت همــکاری دانشــگاه و صنعــت اســت. 
عــاوه بــر ارائــه مقــاالت و برگــزاری ســخنرانی 
هــای کلیــدی اســاتید مدعــو، کنفرانــس بیــن 
المللــی لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن 
در نظــر دارد محیطــی را بــرای گفتگــو در مورد 
مســائل متنــوع لجســتیک و زنجیــره تأمیــن و 
ــای  ــان بخــش ه ــای ذی نفع ــدگاه ه ــه دی ارائ
مختلــف صنعتــی نظیــر صنایــع خودروســازی، 
ــق  ــیمی از طری ــگری، و پتروش ــی، گردش غذای

برگــزاری پنــل هــای تخصصــی ایجــاد کنــد.
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــگاه خوارزم ــس دانش ریی
ــس،  ــن کنفران ــژه ای ــای وی ــه ه ــر جنب از دیگ
ــه  وجــود برنامــه هــای جانبــی متنــوع از جمل
ــزه انتخــاب  برگــزاری کارگاه هــای مفیــد، جای
ــت  ــوزه مدیری ــری در ح ــاله دکت ــن رس بهتری
زنجیــره تأمیــن، مســابقه الگوریتــم هــای 
ــی  ــای جانب ــه ه ــیاری برنام ــکاری و بس فراابت
ــی  ــس از حضــور تمام ــن کنفران دیگراســت. ای
پژوهشــگران، اســاتید و دانشــجویان، و مدیــران 
ــا  ــط ب ــه بخــش هــای مرتب و کارشناســان کلی
حــوزه مدیریــت زنجیــره تأمیــن اســتقبال 

ــود. ــد نم خواه
بــه گفتــه وی، از تمامــی مقــاالت در زمینــه 
گســترده لجســتیک و زنجیــره تأمین اســتقبال  
خواهیــم کــرد، عــاوه بــر مقــاالت پژوهشــی، از 
مطالعــات کاربــردی و مــوردی صنایــع تولیــدی 
یــا خدماتــی را نیــز در ایــن کنفرانــس دریافــت 

ــم کرد. خواهی
ــتیک  ــس لجس ــن کنفران ــزاری هفتمی برگ
ــتم  ــم و هش ــن هفت ــره تامی ــت زنجی و مدیری
اســفند مــاه در دانشــگاه خوارزمــی برگــزار 

ــد. ــد ش خواه

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم اعالم کرد:

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از 22 بهمن

سفر ۱.5 میلیارد گردشگر در سال 2۰۱۹ 

رئیس دانشگاه خوارزمی خبر داد:

پردیس البرز دانشگاه خوارزمی مستقل می شود
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۱۱ وسیله ای که نباید در 
سرویس های بهداشتی بگذارید

داروها
بســـیاری از مـــا شـــاید داروهایمـــان را در 
ــا  ــی داروهـ ــم. برخـ ــویی بگذاریـ ــد دستشـ کمـ
ــاق و  ــای اتـ ــد در دمـ ــا بایـ ــد ویتامین هـ ماننـ
جـــای خنـــک نگهـــداری شـــوند. بـــه گـــزارش 
مطالعـــات دارویـــی ملـــی ایـــاالت متحـــده آمریـــکا، 
بـــا گذاشـــتن داروهـــا در مکان هـــای مرطـــوب 
ماننـــد ســـرویس های بهداشـــتی، بـــه خصـــوص 
ــا، فاســـد  ویتامین هـــا را، قبـــل از تاریـــخ انقضـ

. می کنیـــم
حوله ها

ســـرویس های  در  حوله هـــا  گذاشـــتن 
بهداشـــتی دومیـــن کار اشـــتباهی اســـت کـــه 
می کنیـــم؛ زیـــرا نگهـــداری حوله هـــا در فضـــای 
ــروب و  ــد میکـ ــث رشـ ــوب باعـ ــته و مرطـ بسـ
ـــط  ـــت فق ـــر اس ـــود. بهت ـــا می ش ـــری در آنه باکت
یـــک حولـــه بـــرای دســـت خشـــک کـــردن در 
دستشـــویی بگذاریـــم و هفتـــه ای یک بـــار آن را 

عـــوض کنیـــد.
حوله های تن پوش

حتـــی حوله هـــای حمام تـــان هـــم بایـــد 
ـــود  ـــام خ ـــرم حم ـــوب و گ ـــط مرط ـــارج از محی خ
نگـــه داریـــد تـــا باعـــث بیماری هـــای پوســـتی 
نشـــود. توصیـــه می شـــود آنهـــا را بعـــد از 
ـــم و در  ـــک کنی ـــاب خش ـــل در آفت ـــرف کام مص

کمـــد اتـــاق خـــواب خـــود نگه داریـــم.
کتاب ها و مجالت

ــود  ــت خـ ــه در وقـ ــن  کـ ــرای ایـ ــی بـ برخـ
صرفه جویـــی کننـــد کتاب هـــای خـــود را از 
کتابخانـــه بیـــرون  آورده انـــد و در کنـــار توالـــت 
ــته اند؛  ــود گذاشـ ــز توالـــت خـ ــا میـ ــی یـ فرنگـ
ـــاب   ـــای کت ـــه ورق ه ـــرد ک ـــزد ک ـــد گوش ـــا بای ام
در مـــرض هـــوای مرطـــوب، تـــاب  ورمی دارنـــد 
ـــا  ـــه آنه در ضمـــن اینکـــه احتمـــال آب رســـیدن ب

و از بیـــن رفتن شـــان  هـــم زیـــاد اســـت.
زیورآالت

نگهـــداری زیـــورآالت ماننـــد گردنبنـــد، 
فضـــای  در  دســـت بند  و  انگشـــتر  ســـاعت، 
باعـــث  بهداشـــتی  ســـرویس های  مرطـــوب 
و  آنهـــا می شـــود  زودتـــر خـــورده شـــدن 
ــد.  ــت بدهنـ ــود را از دسـ ــوه خـ ــت و جلـ براقیـ
بهتـــر اســـت آنهـــا در کمـــد لباس هایتـــان و در 
ـــد  ـــداری کنی ـــان نگه ـــوص خودش ـــای مخص جاه
کـــه هـــم امن تـــر اســـت و هـــم آســـیبی بـــه 

نمی رســـد. آنهـــا 
مسواک 

ســـرویس های  در  مســـواک ها  نگهـــداری 
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــتباهاتی اس ـــی از اش ـــتی یک بهداش
دانســـته آن را انجـــام می دهیـــم و هنـــوز هـــم 
مســـواک هایمان را بـــا درپـــوش در فضـــای 
ــال  ــا می کنیـــم. در سـ تاریـــک و مرطـــوب رهـ
۲۰1۲ مطالعاتـــی در دانشـــگاه منچســـتر در 
ــد  ــان می دهـ ــه نشـ ــد کـ ــام شـ ــتان انجـ انگسـ
ـــرویس های  ـــما در س ـــه ش ـــواکی ک ـــر روی مس ب
 1۰ از  بیـــش  می داریـــد  نگـــه  بهداشـــتی 

ــود دارد. ــری وجـ ــون باکتـ میلیـ
لوازم و مواد آرایشی

آرایشــی در ســرویس های  مــواد  گذاشــتن 
بهداشــتی باعــث فاســد شــدن و جــذب باکتــری 
ــرم  ــال، ک ــرای مث ــورت ب ــن ص ــود. در ای می ش
ــود را  ــه خ ــت اولی ــر آن کیفی ــما دیگ ــودر ش پ
ــه  ــواد آرایشــی بلک ــا م ــه تنه ــدارد. در ضمــن ن ن
ــم  ــا را ه ــا و پده ــد براش ه ــی مانن ــوازم آرایش ل
در آن مکان هــای مرطــوب نگهــداری نکنیــد کــه 

باعــث جــوش  در پوســت تان می شــوند.
پرفیوم ها و عطرها

از عطرهــا هســتند کــه  پرفیوم هــا نوعــی 
کم تریــن درصــد الــکل را دارنــد و بیشــترین 
ــی  ــوع مهم ــا موض ــدگاری؛ ام ــان مان ــدت زم م
کــه وجــود دارد، نگهــداری درســت آنهاســت. 
مــواد خالــص  داشــتن  علــت  بــه  پرفیوم هــا 
ــک  ــک و خش ــای خن ــد در مکان ه ــری، بای عط
نگهــداری شــوند؛ وگرنــه رایحــه خــود را از دســت 

داده، بــوی تــرش می گیرنــد.
الک ها

ــخ  ــال تاریـ ــش از ۲ سـ ــا بیـ ــتر الک هـ بیشـ
ــا در  ــتن آنهـ ــا گذاشـ ــا بـ ــد، امـ ــرف دارنـ مصـ
ــود رو  ــث می شـ ــتی باعـ ــرویس های بهداشـ سـ
ـــس  ـــوند. پ ـــی ش ـــا منقض ـــخ انقض ـــر از تاری زودت
ـــزا  ـــر پیت ـــد پنی ـــی مانن ـــر خشـــک شـــوند و حت دی

کـــش می آورنـــد.
تیغ اصالح

ســرویس های  در  اگــر  نــدارد  مشــکلی 
ــی  ــکل از جای ــد. مش ــاح می کنی ــتی اص بهداش
شــروع می شــود کــه تیغ هــای اصــاح  را در 
ــه  ــد ک ــا می کنی ــوب ره ــوای مرط ــاورت ه مج
هــم باعــث کنــد شدن شــان می شــود و هــم 
ــاره  ــاح دوب ــرای اص ــری و ب ــذب باکت ــث ج باع
ــه دســتگاه های اصــاح  مناســب نیســتند. پــس ن
بهداشــتی  ســرویس های  در  را  تیغ هــا  نــه  و 

ــد. نگذاری
وسایل ضد آب

بلــه درســت خواندیــد، حتــی وســایل ضــد آب، 
بــه خصــوص موبایــل و دیگــر وســایل الکترونیکــی 
ضــد آب را در ســرویس های بهداشــتی نگهــداری 
ــد  ــای ض ــای موبایل ه ــات و لوازم ه ــد. قطع نکنی
ــز  ــه فل ــارژر ک ــای ش ــپیکر و ج ــه اس آب از جمل
هســتند در مجــاورت بــا بخــار و رطوبــت آب بــه 

ــوند. ــراب می ش ــورده و خ ــان خ ــرور زم م
منبع: ایرنا زندگی

شکایت چهار باشگاه ایرانی از AFC با وکالت 
CAS فدراسیون فوتبال

مهــدی علی نــژاد، سرپرســت معاونــت ورزش قهرمانــی و توســعه 
ــال  ــیون فوتب ــکایت از کنفدراس ــرد ش ــام ک ــان اع وزارت ورزش و جوان

ــد.  ــد ش ــال خواه ــه CAS ارس ــیا ب آس
ــیون  ــوی کنفدراس ــدور رأی از س ــال ص ــنیم، به دنب ــزارش تس ــه گ ب
ــگاهی در  ــای باش ــی از تیم ه ــلب میزبان ــوص س ــیا در خص ــال آس فوتب
لیــگ قهرمانــان آســیا، فدراســیون فوتبــال بــا وکالــت از چهــار نماینــده 

ــد. ــکایت می کن ــی ورزش )CAS( ش ــه دادگاه عال ــورمان ب کش
با اعام مهدی علی نژاد، سرپرسـت معاونت ورزش قهرمانی و توسـعه وزارت 
ورزش و جوانـان مراحل اولیه تنظیم دادخواسـت شـکایت از AFC پشت سـر 
گذاشـته شـده اسـت، ازهمین رو قرار اسـت طی روزهای سه شنبه یا چهارشنبه 
شـکایت فدراسـیون فوتبـال بـا وکالت از چهار باشـگاه پرسـپولیس، سـپاهان، 
اسـتقال و شـهر خودرو از کنفدراسـیون فوتبال آسـیا به CAS ارسـال شود.

فدراســیون فوتبــال بــا شــکایت از کنفدراســیون فوتبــال آســیا به دنبــال 
ــا شکســته  دریافــت دســتور موقــت از CAS اســت تــا بــه ایــن ترتیــب ب
ــگ  ــور در لی ــرای حض ــکلی ب ــران مش ــدگان ای ــدن رأی AFC نماین ش
قهرمانــان آســیا و میزبانــی از مســابقات خــود نداشــته باشــند. البته بــا توجه 
بــه توضیحــات امیــر صدیقــی، کارشــناس حقوقــی فیفــا ممکــن اســت زمان 
ــودرو در  ــهر خ ــتقال و ش ــای اس ــه بازی ه ــت ب ــتور موق ــن دس ــدور ای ص
مرحلــه پلــی آف نرســد، امــا شــاید پرســپولیس و ســپاهان کــه در مرحلــه 

گروهــی هســتند، بتواننــد از ایــن دســتور موقــت بهره منــد شــوند.

وزنه برداری جهان رکورد زد
بـا مثبـت شـدن تسـت وزنه بـردار رومانـی تعـداد دوپینگ هـای مثبت 

لنـدن و پکـن بـه 6۰ نمونه رسـید. 
 به گزارش ایسـنا  و به نقل از Insidethegames، فدراسـیون جهانی 
وزنه بـرداری اعـام  کـرد در بررسـی مجـدد تسـت های دوپینـگ در المپیک 

۲۰1۲، تسـت دوپینـگ یـک وزنه بردار دیگر از رومانی مثبت شـده اسـت.
گابریـل سـینکرایان در دسـته ۸5 کیلوگـرم وزنه زد که البته اوت شـد 
و نتوانسـت رکـوردی بـه ثبـت برسـاند امـا اکنـون تسـت دوپینـگ او در 

المپیـک لنـدن بعـد از گذشـت ۸ سـال مثبت شـده اسـت.
 نکتـه جالـب ایـن اسـت ایـن وزنه بـردار در المپیـک ریـو در دسـته 
۸5 کیلوگـرم مـدال برنـز گرفـت امـا تسـت دوپینگـش در ایـن المپیـک 
هـم مثبـت اعـام شـد و اکنـون در دوران محرومیـت بـه سـر می بـرد و 

محرومیـت او تـا ۲۰۲4 ادامـه دارد.
اکنـون بـا ایـن نمونـه مثبـت، تعداد تسـت های مثبـت وزنه بـرداری در 
المپیک هـای لنـدن و پکـن بـه عدد6۰ رسـید که ایـن عـدد از  نمونه های 

مثبـت کل المپیک هـا بیش تر اسـت.

حضور ارمنستان با ۹ فرنگی کار در جام تختی

تیـم منتخـب کشـتی فرنگی ارمنسـتان بـا ۹ کشـتی گیر در پیکارهای 
بین المللـی جـام جهـان پهلـوان تختـی در شـیراز حضور خواهـد یافت. 

ــتی  ــی کش ــای بین الملل ــن دوره رقابت ه ــا، چهلمی ــزارش ایرن ــه گ ب
فرنگــی جــام تختــی روزهــای ۳ و 4 بهمــن مــاه در ســالن شــهید 
دســتغیب شــهر شــیراز برگــزار خواهــد شــد و در همیــن راســتا تیم هــای 
ــود را  ــتی گیران خ ــام کش ــر ن ــابقات معتب ــن مس ــده در ای ــرکت کنن ش

ــرد. ــد ک ــن مســابقات اعــام خواهن ــرای حضــور در ای ب
در همیــن راســتا تیــم کشــتی ارمنســتان هــم بــا حضــور ۹ 

کــرد. خواهــد  شــرکت  رقابت هــا  ایــن  در  کشــتی گیر 
اسامی تیم ارمنستان

 برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: تیگران میناسیان )نقره جوانان جهان(
6۰ کیلوگرم: آرارات منوچهریان )برنز جوانان اروپا(

6۰ کیلوگرم: سامول آقاجانیان
6۷ کیلوگرم: هایک ملیکیان )نقره جوانان اروپا(

۷۲ کیلوگرم: آرمن هاکوبیان )نقره ارتش های جهان(
۷۲ کیلوگرم: آرمان باغداساریان )نقره زیر ۲۳ سال اروپا(

۸۷ کیلوگرم: آلبرت یقیکیان
6۳ کیلوگرم: هراچیا پوغوسیان )برنز جوانان اروپا(

۹۷ کیلوگرم: کارن آبگاریان )برنز جوانان اروپا(

تبریــز میزبــان مســابقات مســافت کوتــاه جــام 
ــنی 1۲-11  ــان رده س ــهید آذربایج ــرداران ش س
ســال دختــران، ویــژه اســتان های شــمال و غــرب 

کشــور شــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هیـــات شـــنا، 
شـــیرجه و واترپلـــو اســـتان، بـــر اســـاس اعـــام 
کمیتـــه فنـــی فدراســـیون شـــنا مقـــرر اســـت 
مســـابقات شـــنا مســـافت کوتـــاه در رده ســـنی 
ـــژه  ـــن 1۳۸6 و 1۳۸۷( وی 11 و 1۲ ســـال )متولدی
دختـــران جهـــت توســـعه کمـــی و کیفـــی رده 

هـــای ســـنی شـــنای ایـــران برگـــزار شـــود.

در همیـــن راســـتا اکبـــر فـــرج اللهـــی، 
رئیـــس هیـــات شـــنای اســـتان بـــا بیـــان ایـــن 
موضـــوع، شـــنای دختـــران و توجـــه ویـــژه 
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــه شـــنای بانـــوان 
ـــنای  ـــات ش ـــزود: هی ـــته و اف ـــم دانس ـــیار مه را بس
ـــود  ـــته ب ـــته توانس ـــای گذش ـــال ه ـــتان در س اس
ایـــن مســـابقات را بـــه بهتریـــن نحـــو برگـــزار 
ــیون  ــی فدراسـ ــم ورزشـ ــق تقویـ ــد و طبـ نمایـ
ـــال  ـــه دوم س ـــاله در نیم ـــه س ـــابقات هم ـــن مس ای
برگـــزار مـــی گـــردد؛ وی همچنیـــن مســـابقات 
ـــنای  ـــرای پیشـــرفت ش ـــی مناســـب ب ـــوق را محل ف

بانـــوان دانســـت.
ــژه اســتان های شــمال و غــرب  ایــن رقابت هــا وی
کشــور اعــم از اردبیــل، آذربایجــان شــرقی، آذربایجان 
غربــی، تهــران، زنجــان، خراســان شــمالی، خراســان 
رضــوی، خراســان جنوبــی، ایــام، لرســتان، همــدان، 
مازنــدران، ســمنان، گیــان، گلســتان، البــرز، قزویــن، 
ــی  ــه میزبان ــتان ب ــاه و کردس ــزی، کرمانش ــم، مرک ق
اســتان آذربایجــان شــرقی، کانشــهر تبریــز برگــزار 

می شــود.
ایــن مســابقات در 14 مــاده انفــرادی و ۳ مــاده 
ــتخر  ــن 1۳۹۸  در اس ــی 1۸ بهم ــی،  15 ال تیم

کوثــر تبریــز برگــزار خواهــد شــد.

اطالعیه ۱
دوره های آموزشی و کلینیک های فاقد مجوز

ــایت  ــق س ــو از طری ــیرجه و واترپل ــنا، ش ــیون ش ــی فدراس ــای آموزش ــه دوره ه کلی
فدراســیون بــه نشــانی www.irsf.ir و ســایت هیــأت شــنا اســتان آذربایجــان شــرقی، 
ــی شــود.  ــام م ــت ن ــات شــنای اســتان اطــاع رســانی و ثب ــای مجــازی هی شــبکه ه
بدیهــی اســت ســایر کلینیک هــا و کاس هــای آموزشــی شــنا کــه توســط اشــخاص یــا 
مجموعه هــای دیگــر برگــزار مــی شــود فاقــد اعتبــار بــوده و فدراســیون و هیــأت شــنای 

اســتان هیــچ مســئولیتی در قبــال مــوارد مطروحــه نــدارد.
بــه کلیــه متقاضیــان شــرکت در دوره هــای آموزشــی و کلینیــک هــای ارتقــا ســطح 
ــری و  ــنای هن ــو، ش ــیرجه، واترپل ــنا، ش ــته های ش ــی رش ــری، داوری و مدرس مربیگ
ــتان  ــنای اس ــات ش ــق هی ــا از طری ــام حتم ــت ن ــل از ثب ــود قب ــه می ش ــره توصی غی

اســتعام نماینــد.

اطالعیه 2
مدارس تخصصی رشته های تحت پوشش

 )شنا، شیرجه، واترپلو،شنای هنری، آبهای آزاد(
بــا امعــان نظــر بــه مصوبــه کمیســیون مــاده پنــج وزارت ورزش و جوانــان و لــزوم 
ایجــاد ســاختار مناســب در آمــوزش هــای پایــه و قهرمــان پــروری رشــته هــای آبــی 
زیــر نظــر فدراســیون شــنا خواهشــمند اســت کلیــه فعــاالن حــوزه آمــوزش و قهرمــان 
ــه  ــت خــود در اســتخرها، نســبت ب ــت فعالی ــاد شــده جه ــای ی ــته ه ــروری در رش پ
ــات  ــد. بدیهــی اســت هی ــذول نماین ــات الزم را مب ــدارس تخصصــی اقدام تاســیس م
شــنای اســتان بــا همــکاری اداره کل ورزش و جوانــان از ادامــه فعالیــت بــدون مجــوز 

ایــن مــدارس جلوگیــری خواهــد کــرد.
آدرس دفتــر: آذربایجــان شــرقی، تبریــز، باغشــمال، ورزشــگاه تختــی، اداره ورزش 

شهرســتان تبریــز، هیــات شــنا شــیرجه و واترپلــو اســتان آذربایجــان شــرقی
تلفن: 04135561900                           نمابر: 04135560555

4 بهمن ماه: مسابقات رپید، باشگاه کیش و مات تبریز
10و 11 بهمن: مسابقات رپید، شهرستان سراب

1۸ بهمن: مسابقات برق آسای قهرمانی ۹۸ استان
۲5 بهمن: چهارمین دوره مسابقات رپید، شهر صوفیان

اسامی بازیکنان فوتسال بانوان
 برای تورنمنت کافا اعالم شد 

سـرمربی تیـم ملـی فوتسـال زیـر ۲۰ سـال ایـران اسـامی بازیکنـان 
اعزامـی بـه ترونمنـت کافـا را اعـام کـرد. 

بـه گـزارش فـارس، نیلوفـر اردالن سـرمربی تیـم فوتسـال دختـران زیر 
۲۰ سـال اظهـار داشـت: تیـم هایی کـه در ایـن تورنمنت حضـور دارند تیم 
هایـی هسـتند کـه بیشـتر در فوتبـال شـرکت می کنند. بـا توجه بـه اینکه 
هیچکـدام از تیـم هـا به غیر از ازبکسـتان که تیم ملی فوتسـال بزرگسـاالن 
دارد، بقیـه تیـم ها تلفیقـی از بازیکنان فوتبال و فوتسـال خـود را به میدان 
خواهند آورد و امسـال برای اولین سـال اسـت که تیم فوتسـال را تشـکیل 
دادنـد. ازبکسـتان چه در فوتبال و چه در فوتسـال بازیکنـان توانمندی دارد 
و فکـر مـی کنـم بازی با ازبکسـتان برایمان تا حدودی مشـکل سـاز باشـد.

وی هـدف از حضـور در ایـن تورنمنـت را کسـب تجربـه مطـرح کرد و 
گفـت: این تیم بعد از دو سـال شـکل گرفتـه و یکسـری از بازیکنان در دو 
سـال قبـل در کنـار بازیکنان جدیـد در اردوی تیم ملی حضـور دارند. این 
بازیکنـان بـه هیـچ عنوان سـابقه بـازی ملی نداشـته و  بدون شـک به این 
تورنمنـت مـی تـوان بـه چشـم مسـابقات تدارکاتی خوبـی نگاه کـرد. چرا 
کـه بازیکنـان تجربـه کسـب مـی کننـد و کادر فنی نیـز مشـکات، نقاط 
ضعـف و قـوت تیـم را شناسـایی می کنـد. عاوه بر کسـب تجربـه صد در 
صـد بـه فکـر نتیجه و کسـب مقام هسـتیم اما همانطـور که در باال اشـاره 
کـردم بسـیاری از بازیکنـان اولیـن بازی ملی خـود را تجربـه خواهند کرد.

بانـوان ایـران در رقابت های کافا با تیم های ملی فوتسـال جوانان ازبکسـتان، 
ترکمنسـتان، افغانسـتان، ترکمنستان و تاجیکسـتان دیدار می کنند. بازی ها به 

صـورت دوره ای در یـک گـروه 6 تیمی برگزار می شـود.
اسامی بازیکنان ایران به شرح زیر است: 

نسـرین قمـی و رقیـه صومعـه از مازنـدران، فهمیـه ارزانـی، مهدیـه 
محمـودی نیـا از اصفهـان، زهرا محمـدزاده، فاطمه سـرورزاده از خراسـان 
رضـوی، مـارال ترکمـان، مهدیه محمـدزاده، فاطمـه لطفی و نـگار یعقوبی 
از تهـران، زهـرا کیانـی منـش و زیبا افـروغ از خوزسـتان، زینـب کرمی از 

کرمـان، هانیـه فرهـادی از فارس 

کردنــد:  مقــرر  مجلــس  نماینــدگان 
بخشــی از درآمدهــای وصولــی مالیــات بــر 
ــدارس،  ــعه ورزش م ــرای توس ــزوده ب ارزش اف
توســعه  و  قهرمانــی  همگانــی،  ورزش هــای 
یابــد.  اختصــاص  ورزش  زیرســاخت های 

ــه  ــدگان در جلس ــا، نماین ــرش ایرن ــه گزل ب
علنــی مــاده ۳۹ الیحــه مالیــات بــر ارزش 
ــاص  ــای خ ــات کااله ــه مالی ــوط ب ــزوده مرب اف
ــان  ــاده ۳۹ مؤدی ــر م ــد، بناب ــب کردن را تصوی
ــر  ــل عــاوه ب ــات ذی ــکاب تخلف در صــورت ارت
پرداخــت مالیــات، مشــمول جریمــه  می شــوند 
ــان  ــا زمــان اســتقرار ســامانه مؤدی ــه؛ ت از جمل
ــگاهی و  ــای فروش ــه ه ــون پایان ــوع قان »موض
ــان« عــدم تســلیم اظهارنامــه در  ســامانه مؤدی
هــر دوره مالیاتــی بــرای کلیــه مؤدیــان و بعــد 
از اســتقرار ســامانه مذکــور بــرای آن دســته از 
ــان  ــت در ســامانه مؤدی ــه از عضوی ــی ک مؤدیان
امتنــاع کرده انــد: ده میلیــون ریــال یــا دو 
برابــر مالیــات پرداخــت نشــده تــا موعــد مقــرر 
ــتر  ــدام بیش ــر ک ــون، ه ــن قان ــاده )4( ای در م
باشــد. ایــن جریمــه عــاوه بــر جریمــه مذکــور 
ــای  ــه ه ــون پایان ــاده )۲۲( قان ــد »ب« م در بن
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان اســت کــه 
ــامانه  ــام در س ــدم ثبت ن ــل ع ــه دلی ــؤدی ب م

ــردازد. ــد بپ ــان بای مؤدی
معاملــه،  کتمــان  مصوبــه؛  ایــن  بنابــر 
ــه  ــت معامل ــاری، ثب ــا کم اظه ــاری ی بیش اظه
ــام  ــه ن ــر ب ــه غی ــا معامل ــر ی ــام غی ــه ن خــود ب
خــود، اســتناد بــه اســناد صــوری و هــر عمــل 
ــا  ــات ی ــاری مالی ــم اظه ــه ک ــه ب ــری ک دیگ

اســترداد غیرواقعــی منجــر شــود: دو برابــر 
ــرر در  ــد مق ــا موع ــده ت ــت نش ــات پرداخ مالی
ــرار  ــون و در صــورت تک ــن قان ــاده )4( در ای م
ــات  ــر مالی ــه براب ــال، س ــل از دوس ــف قب تخل
ــوارض  ــات و ع ــت مالی ــده؛ دریاف ــت نش پرداخ
ــر مالیــات و  توســط اشــخاص غیرمجــاز: ۲ براب
عــوارض دریافتــی. در صــورت ارتــکاب تخلــف 

ــوند. ــی ش ــه م ــمول جریم مش
در  تاخیــر  شــد؛  تصویــب  مــاده 4۰  در 
موضــوع  عــوارض  و  مالیات هــا  پرداخــت 
ــق  ــب تعل ــرر، موج ــد مق ــون در مواع ــن قان ای
جریمــه ای بــه  میــزان دو درصــد   در مــاه، 
نســبت بــه مالیــات و عــوارض پرداخت نشــده و 
مــدت تاخیــر از زمــان انقضــای مهلــت تســلیم 
ــات و  ــت مالی ــید پرداخ ــا سررس ــه ی اظهارنام
ــد  ــد، خواه ــدم باش ــه مق ــک ک ــوارض، هری ع

ــود. ب

ــات و  ــه؛  مالی ــن الیح ــاده 41 ای ــر م بناب
عــوارض  موضــوع مــواد )۷(، )۲۸( و )۳۰( ایــن 
قانــون و جریمــه هــای مربــوط بــه آنهــا پــس از 
کســر کســورات قانونــی اســت بــه ایــن ترتیــب؛ 
بیســت و هفــت صــدم واحــد درصــد از مالیــات 
و عــوارض موضــوع مــاده )۷( ایــن قانــون بــرای 
همگانــی،  ورزش  مــدارس،  ورزش  توســعه 
ورزش روســتایی و عشــایری، ورزش بانــوان، 
ــی،  ــازان، ورزش قهرمان ــوالن و جانب ورزش معل
فدراســیون بیــن المللــی ورزش هــای زورخانــه 
ای و کشــتی پهلوانــی، امــور جوانــان و توســعه 
ــد.  زیرســاخت هــای ورزش اختصــاص مــی یاب
ایــن مبلــغ در ردیــف هــای مربــوط بــه وزارت 
ــرورش  ــوزش و پ ــان و وزارت آم ورزش و جوان
ــود و  ــی ش ــی م ــنواتی پیش بین ــه س در بودج
ــن  ــار ای ــه در اختی ــه موافقتنام ــس از مبادل پ
وزارتخانــه قــرار مــی گیــرد. پرداخــت هرگونــه 

ــون  ــن قان ــوع ای ــع موض ــل مناب ــی از مح وجه
بــه هــر شــکل و بــه هــر نحــو بــه ورزش 
ــرف  ــم تص ــت و در حک ــوع اس ــه ای ممن حرف
ــی اســت. ــوال دولت ــوه و ام ــی در وج غیرقانون

بــر اســاس ایــن مصوبــه؛  یــک نهــم از 
ــاده )۷( و  ــی م ــوارض وصول ــا و ع ــات ه مالی
ایــن  بندهــای »الــف« و »ب« مــاده )۲۸( 
بــه  ســامت  مالیــات  عنــوان  بــه  قانــون 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

اختصــاص مــی یابــد.
ــه نســبت مســاوی  ــده، ب ــن؛ باقیمان همچنی
ســهم  و  کشــور  عمومــی  درآمــد  ســهم 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا مــی باشــد. 
ســهم درآمــد عمومــی بــه عنــوان مالیــات بــه 
ــی  ــز م ــور واری ــه داری کل کش ــاب خزان حس
ــا  ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــهم ش ــود. س ش
بــه عنــوان عــوارض حســب مــورد بــه حســاب 
تمرکــز وجــوه اداره کل امــور مالیاتــی اســتان و 
حســاب تمرکــز وجــوه وزارت کشــور )ســازمان 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور( واریــز 

ــی شــود. م
بنابــر تبصــره ایــن مــاده؛ عــوارض و جریمــه 
و  دهیاری هــا  شــهرداری ها،  ســهم  هــای 
ایــن  موضــوع  دهیــاری  فاقــد  روســتاهای 
ــه  ــا ب ــه بن ــی ک ــاب های رابط ــه حس ــون ب قان
ــط  ــور توس ــازمان و وزارت کش ــت س درخواس
خزانــه داری کل کشــور حســب مــورد بــه 
ــی  ــز وجــوه اداره کل مالیات ــام حســاب تمرک ن
اســتان و وزارت کشــور )ســازمان شــهرداری ها 
ــردد،  ــاح می گ ــور( افتت ــای کش ــاری ه و دهی
واریــز مــی شــود. عــوارض ســهم شــهرداری ها، 
دهیاری هــا و روســتاهای فاقــد دهیــاری و 
ــت  ــد دول ــه آن، درآم ــق ب ــای متعل ــه ه جریم
نبــوده و ســازمان موظــف اســت صددرصــد  آن 
را مطابــق بــا مقــررات مــاده )4۲( ایــن قانــون 
ــط  ــه حســاب های ذی رب ــه ب ــه صــورت ماهان ب

ــد. ــز نمای ــور واری مذک

بخشی از درآمدهای مالیاتی به توسعه 
زیرساخت های ورزشی اختصاص می یابد

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج

هفدهمین دوره مسابقات شنا 
دختران کشور به میزبانی تبریز

مســابقه شــطرنج ریتــد هفتگــی بــرق آســا 
تبریــز بــا حضــور 5۳  نفــردر ســالن شــطرنج اســتان 

ــد: ــل گردی ــر حاص ــج زی ــده و نتای برگزارگردی
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اوقات شرعی شهر تهران

خطــاب  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
ــی  ــور در راهپیمای ــور پرش ــت: حض ــردم، گف ــه م ب
ــی  ــات یعن ــرکت در انتخاب ــن و ش ــوم اهلل ۲۲ بهم ی
اســتقال کشــور، مشــارکت در سرنوشــت و مجلــس 
ــه تعهــد، توانمنــدی و  ــا رأی خــود ب کارآمــد کــه ب
عملکــرد افــراد، مجلســی قــوی و اثرگــذار را مطالبــه 

می کنیــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، احمــد مــرادی در 
نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی در نطــق 
ــه مناســبت  ــا تســلیت و تبریــک ب ــان دســتور ب می
شــهادت ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی، گفــت: ایــن شــهید بزرگــوار تمــام 
ــران و کشــورها و  ــت ای وجــود خــود را صــرف امنی
ملت هــای مظلــوم کــرد و مــزد ایمــان راســخ خــود 
بــه خدمــت بــه مــردم را از خداونــد متعــال گرفــت؛ 
ــی  خــون پاکــش باعــث رســوایی انســان های خبیث

ــد. ــد ش ــپ خواه ــد ترام مانن
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســامی افــزود: شــهید قاســم ســلیمانی در ســنوات 
گذشــته بــه عنــوان فرمانــده لشــکر 41 ثــار اهلل 
ــته  ــزگان داش ــران هرم ــا ایثارگ ــی ب ــاط عمیق ارتب
ــود؛  ــرار ب ــل از شــهادتش برق ــا قب ــاط ت ــن ارتب و ای
هیــچ گاه  فــراوان  مشــغله های  علیرغــم  ایشــان 
ــرد. ــوش نک ــهدا را فرام ــواده ش ــدگان و خان رزمن

از  تعــدادی  باختــن  جــان  تســلیت  بــا  وی 
هموطنــان در حادثــه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــر س ــییع پیک ــم تش و در مراس
ــن  ــرت ای ــرف و غی ــر ش ــزود: درود ب ــلیمانی، اف س
مــرد بــزرگ؛ مطمئــن هســتیم بــا اراده الهــی انتقــام 
ســختی بــه دســت توانمنــد حــاج قاســم ها از 

ــد. ــد ش ــه خواه ــکا گرفت آمری

ــی،  ــم، ابوموس ــاس، قش ــردم بندرعب ــده م نماین
حاجــی آبــاد و خمیــر در مجلــس شــورای اســامی 
در  خانمان برانــداز  ســیل  وقــوع  یــادآوری  بــا 
ــی  ــتان و بخش های ــتان و بلوچس ــتان های سیس اس
ــک و  ــتان های جاس ــژه شهرس ــه وی ــزگان ب از هرم
بشــاگرد، گفــت: صحنه هــای ســیل دل هــر انســان 
ــه  ــفانه ب ــی آورد؛ متاس ــه درد م ــی را ب ــا وجدان ب
ایــن مناطــق توجــه نشــده و  زیرســاخت ها در 
ــاهد  ــروم ش ــردم مح ــا م ــد ت ــث ش ــا باع بارندگی ه
ــف  ــت موظ ــه دول ــن رابط ــند در ای ــا باش ویرانی ه
ــد. ــامان ده ــا را س ــا و پل ه ــت راه ه ــت وضعی اس

ــدوار  ــه امی ــردم همیش ــد: م ــادآور ش ــرادی ی م
ــه ســپاه پاســداران هســتند و امنیــت خــود را در  ب
ــا تهدیــد دشــمنان خارجــی و  کشــور در مواجهــه ب
ــل و  ــه در داخ ــوادث غیرمترقب ــن در ح ــرار گرفت ق
آرامــش خــود را مرهــون حضــور ســپاه پاســداران و 

ــد. ــلح می دانن ــای مس نیروه
در  دهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
ــه  ــت: ب ــور، گف ــس جمه ــت و رئی ــه دول ــری ب تذک
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر توجــه 
و رســیدگی بــه مــردم در جزایــر عمــل شــود زیــرا 
ــد  ــختی را می گذرانن ــی س ــر زندگ ــردم در جزای م
ــرزداران  ــتراتژیک م ــاس و اس ــاط حس ــن نق و در ای

ــتند. ــوده و هس ــی ب خوب
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان هرمــزگان 
خطــاب بــه مــردم، ادامــه داد: بــه ســالگرد پیــروزی 
انقــاب اســامی و انتخابــات مجلــس شــورای 
پرشــور  حضــور  می شــویم،  نزدیــک  اســامی 
در راهپیمایــی یــوم اهلل ۲۲ بهمــن و شــرکت در 
ــارکت در  ــور، مش ــتقال کش ــی اس ــات یعن انتخاب
سرنوشــت و مجلــس کارآمــد کــه بــا رأی خــود بــه 
تعهــد، توانمنــدی و عملکــرد افــراد، مجلســی قــوی 

ــد. ــه کنی ــذار را مطالب و اثرگ
شــورای  مجلــس  والیــی  فراکســیون  عضــو 
ــا  ــزگان ب ــتان هرم ــردم اس ــه م ــاب ب ــامی خط اس
بیــان اینکــه 4 ســال از خدمــت بــه شــما گذشــت، 
ــد  ــاد دادی ــده ی ــه بن ــدت ب ــن م ــت: شــما در ای گف
ســختکوش  و  دلســوز  مهربــان،  توانمنــد،  کــه 
هســتید بنابرایــن بنــا بــه همــه مهربانــی هــای شــما 

ــتم ــان هس ــان در کنارت ــق ج ــا عم ت

مرادی در نطق میان دستور خطاب به مردم:

مجلسی قوی و اثرگذار را با رای به تعهد، 
توانمندی و عملکرد افراد مطالبه کنید

رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه بــرای رونــق 
ــگان  ــدام بیگان ــد و اق ــر لبخن ــد منتظ ــاد نبای اقتص
ــت.  ــا اس ــاد خط ــرطی کردن اقتص ــت: ش ــد، گف مان

بـه گـزارش تسـنیم، آیت اهلل سـیدابراهیم رئیسـی 
اقتصـاد  در  امنیـت  »نقـش  همایـش  نخسـتین  در 
ملـی و رونـق تولیـد« بـا بیان اینکـه مسـئله امنیت و 
اقتصـاد دوگانـه ای تفکیک ناپذیـر اسـت، اظهـار کـرد: 
رونـق تولیـد بایـد همراه بـا امنیـت اقتصادی باشـد و 
تولیدکننـده بایـد با آرامـش و امنیت نقـش مجاهدانه 

خـود را در عرصـه اقتصـاد ایفـا کنـد.
رئیــس قــوه  قضائیــه افــزود: نیــروی انتظامــی بــا 
ــی، اقتــدار و تدبیــر عمــل می کنــد  ۳ شــرط مهربان
و تمــام ایــن ۳ شــرط ضــرورت دارد؛ البتــه ایــن ۳ 
اصــل نــه فقــط بــرای نیــروی انتظامــی بلکــه بــرای 

قضــات نیــز ضــروری اســت.
ــر  ــی ب ــای ایجاب ــاش ه ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
اقدامــات ســلبی مقــدم اســت، تصریــح کــرد: 
همــکاری تمــام بخش هــا بــرای ایجــاد امنیــت 
شــرط اســت و تمــام اجــزای اقتصــادی بایــد بــرای 

ــد. ــا کنن ــش ایف ــادی نق ــت اقتص ــاد امنی ایج
اقتصـادی،  جرائـم  از  رئیسـی  حجت االسـام 
پولشـویی، مالیاتـی و قاچـاق کاال بـه عنـوان جرائمی 
نـام بـرد که تحـت عنـوان فسـاد اقتصـادی از آنها یاد 
می شـود و گفت: اینگونـه جرائم برای رونـق اقتصادی 
ُمضـر اسـت. نیـروی انتظامـی بایـد از سـوی دسـتگاه 
قضائـی و همـه بخشـها حمایت شـود تا بتوانـد فضا را 

بـا همـکاری فعـاالن اقتصـادی امـن کند.
ــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری در نمــاز  وی ب
ــر اینکــه همــه بایــد تــاش کننــد  جمعــه مبنــی ب
ــوت  ــت: ق ــرد و گف ــاره ک ــود، اش ــوی ش ــور ق کش
ــت  ــع و حمای ــردن موان ــرف ک ــه برط ــاد ب در اقتص
ــا  ــد تنه ــت از تولی ــتگی دارد و حمای ــد بس از تولی
ــی  ــی، پول ــت قانون ــه حمای ــت، بلک ــخن نیس ــا س ب
ــهیات  ــول و تس ــور پ ــر در کش ــت. اگ ــی اس و بانک
ــول  ــد پ ــد اســت، نبای ــا تولی ــت ب ــود دارد اولوی وج
ــیب  ــار آس ــد را دچ ــای تولی ــه فض ــی ک ــه دالل ب
ــل کاری  ــی حق العم ــرد. در جای ــق گی ــد، تعل می کن
تعریــف شــده امــا حمایــت از تولیــد، حمایــت 
ــت.  ــده اس ــه تولیدکنن ــی ب ــهیات بانک ــای تس اعط
ــع  ــی دچــار مان ــر دلیل ــه ه ــال اقتصــادی ب ــر فع اگ
ــا  ــد ت ــه کن ــی مراجع ــه دســتگاه نظارت ــد ب شــد بای

ــود. ــرف ش ــد برط ــع تولی موان
ــم  ــام معظ ــد: مق ــادآور ش ــه ی ــس قوه قضائی رئی
رهبــری در دیــداری کــه بــا فعــاالن اقتصــادی 
ــاد  ــام ابع ــرده و تم ــن ک ــوری تدوی ــتند منش داش
ــد،  ــی کردن ــاد را معرف ــوزه اقتص ــرای ح ــروری ب ض

لــذا اگــر تمــام ایــن دســتورالعمل اجــرا شــود حتمــا 
تولیــد رونــق می گیــرد. مــا در کشــور ســرمایه 
ــد  ــم کــه بای ــد و جــوان داری ــروی انســانی کارآم نی
ــانی  ــروی انس ــن نی ــناخت ای ــود و ش ــناخته ش ش

کارآمــد کمک کننــده اســت.
ــه دســت دیگــران و  ــگاه ب ــان اینکــه ن ــا بی وی ب
بیگانــگان یکــی دیگــر از موانــع اســت، بیــان کــرد: 
اقتصــاد را شــرطی کــردن، یعنــی بــه شــرطی کــه او 
ــد، خطاســت.  ــه( موافقــت کنــد و لبخنــد بزن )بیگان
ــام کشــورها باشــد  ــا تم ــل ب ــا تعام ــد ب اقتصــاد بای
ــا تمــام کشــورها غیــر  و در سیاســت نیــز تعامــل ب
از دشــمنان تعریــف شــده اســت امــا نبایــد منتظــر 
ــه اقتصــاد را شــرطی  ــد. اینک ــگان مان ــد بیگان لبخن
ــد غلــط  ــا دیگــران برایمــان تصمیــم بگیرن کنیــم ت
اســت. بایــد روی پــای خــود ایســتاد و بــه دســتان 

ــای فعــاالن اقتصــادی اعتمــاد کــرد. توان
رئیــس دســتگاه قضــا متکــی بــودن اقتصــاد بــه 
نفــت را از دیگــر موانــع اقتصــاد مقاومتــی نــام بــرد 
ــادی  ــدات اقتص ــران تمهی ــد تصمیم گی ــت: بای و گف
ــود.  ــل ش ــان ح ــکات کارآفرین ــا مش ــند ت بیندیش
ــرمایه گذاری در  ــت س ــدی جذابی ــم بع ــئله مه مس
ــرمایه گذاری در  ــای س ــه ج ــوداگرانه ب ــای س کاره
ــرای  ــرمایه ب ــاد س ــت ایج ــه جه ــد ب ــای مول کاره
کشــور اســت کــه بــه اقتصــاد لطمــه می زنــد. 
ــا نگــران نقدینگــی هســتند، اگــر  تمــام اقتصادان ه
نقدینگــی بــه ســمت کارهــای داللــی بــرود مشــکل 
ایجــاد می کنــد امــا اگــر نقدینگــی بــه ســمت 

ــت. ــع اس ــل رف ــا قاب ــن نگرانی ه ــرود ای ــد ب تولی
ــاق  ــه و قاچ ــه واردات بی روی ــان اینک ــا بی وی ب
کاال، تولیدکننــده را بی انگیــزه می کنــد، گفــت: 
ــوه  ــاده رش ــادی آم ــال اقتص ــن و فع ــچ کارآفری هی
دادن نیســت امــا بوروکراســی اداری بعضــا منجــر بــه 
ــه  ــر ب ــی اداری منج ــر بوروکراس ــود. اگ ــن می ش ای
ــر دادن مجوزهــای الزم شــود دیگــر  تســهیل در ام

ــد رشــوه دهــد؟ فعــال اقتصــادی چــرا بای
ــردم از فســاد اداری،  ــه م ــان اینک ــا بی رئیســی ب
ــت:  ــد، گف ــالم اداری گله مندن ــط ناس ــت و رواب ران
تســهیل امــور و شــفاف کــردن کارهــا جلــوی 
ــر  ــتیم ه ــن نیس ــال ای ــا دنب ــرد. م ــاد را می گی فس
روز پرونــده قضایــی بیشــتر شــود، اگــر نظــام اداری 

ــرد. ــام می گی ــهولت انج ــه س ــد کار ب ــالم باش س

ــه کار  ــرد: ب ــان ک ــه خاطرنش ــس قوه قضائی رئی
ــت  ــت اس ــات راح ــای خدم ــایبر در فض ــن س گرفت
ــا تولیــد کار پیچیــده ای اســت، در  امــا در ارتبــاط ب
فضــای ســایبر زمــان مطــرح نیســت و بازنشســتگی 
و تعطیلــی وجــود نــدارد، لــذا ایــن فضــا یــک نظــام 

ــد. ــود را می طلب ــی خ ــی و کنترل نظارت
ــد  ــان دادن ــا نش ــد: غربی ه ــادآور ش ــی ی رئیس
بیشــتر تحــت تاثیــر نظــام آمریکایــی هســتند 
و  کنتــرل  می خواهنــد  نیــز  آمریکایی هــا  و  
نظــارت تولیــد در دســت آنهــا باشــد یعنــی فضــای 
ــروز در  ــا ام ــد، ام ــرل کنن ــا را کنت ــادی دنی اقتص
ایــران اســامی بنابــر ســخن راهبــردی مقــام معظــم 
رهبــری می خواهیــم کاری نــو را رقــم بزنیــم، 
می خواهیــم اقتصــادی تحــت نظــارت خــود داشــته 
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــیم. اروپایی ه باش
ــران اســامی شــکل نگیــرد،  اقتصــاد مســتقل در ای
ــای خــود بایســتد،  نمی خواهنــد اقتصــاد مــا روی پ

ــد. ــاز کن ــا ب ــا ج ــوآوری در اقتصــاد م ــد ن ــا بای ام
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه مــا 
ــود  ــی خ ــر مبان ــی ب ــادی مبتن ــم اقتص می خواهی
داشــته باشــیم، از نخبــگان و دانشــگاهیان خواســت 
ــد  ــه مسئله شناســی و کار علمــی کنن ــن زمین در ای
و یــادآور شــد: بایــد اقتصــاد مقاومتــی در کشــور پــا 

ــم. ــا می توانی ــا م ــرد و قطع بگی
ــه  ــر عرصــه ای ک ــه در ه ــان اینک ــا بی رئیســی ب
ــود،  ــت ب ــت وارد شــد آن عرصــه، عرصــه موفقی مل

ــاور  ــه ب ــه ب ــه ای ک ــر عرص ــرد: در ه ــان ک خاطرنش
ــکل زا  ــه مش ــیدیم، آن عرص ــم« نرس ــا می توانی » م
بــود. ایــن توانایــی وجــود دارد کــه مؤلفه  هــای 

ــد. ــع عمــل کن ــه موق ــایبر ب ــا فضــای س ــد ب جدی
ــگ  ــک جن ــور در ی ــروز کش ــد: ام ــر ش وی متذک
اقتصــادی، رســانه ای و روانــی قــرار دارد امــا بــا 
ــت  ــور عنای ــردم و کش ــه م ــدا ب ــه خ ــی ک توانایی های
ــاوری  ــد و فن ــه تولی ــم در عرص ــت می توانی ــرده اس ک
شــرایط را متفــاوت کنیــم و ایــن روزنــه امیــد علی رغــم 

ــود دارد. ــا وج ــمنی ها کام ــع و دش ــام موان تم
ــرد: برخــی  ــوان ک ــی عن ــی قضائ ــام عال ــن مق ای
می گوینــد برخــورد بــا یــک یــا دو نفــر برخــورد بــا 
ــد  ــم بای ــا بارهــا گفته ای فســاد اقتصــادی نیســت، م
کاهــش تولیــد پرونــده در دســتگاه قضایــی محقــق 
ــا  ــود حتم ــاح ش ــادزا اص ــاختار فس ــر س ــود، اگ ش
ــده  ــادی و ورودی پرون ــاد اقتص ــش فس ــاهد کاه ش

ــود. ــم ب ــی خواهی ــه دســتگاه قضای ب
ــت  ــاف خواس ــازار و اصن ــفیدان ب وی از ریش س
مســائل درون صنــف خــود را همانجــا حــل کننــد و 
تأکیــد کــرد: اگــر بــا جرائــم برخــورد نشــود عرصــه 

ــگ می شــود. ــد ســالم تن ــرای تولی ب
رئیــس قــوه قضائیــه  بــا بیــان اینکــه کشــور مــا 
مبتنــی بــر رأی مــردم اســت، گفــت: هرجــا مــردم 
ــز  ــه موفقیت آمی ــا عرص ــد، آنج ــدا کردن ــور پی حض
ــا تمــام ناهنجاری هــای، فعــاالن  بــود و در مبــارزه ب
اقتصــادی و مــردم نقــش نخســت را ایفــا می کنــد.
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