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مقابله و مبارزه با 
باندها و توزیع کنندگان مواد 

مخدر اولویت اصلی ناجا 

صحبتی از مذاکره با
 آمریکا نیست 

کشف ۷۰۰ تن مواد مخدر در ۱۰ ماه گذشته
سهم هر دستگاهی در مبارزه با موادمخدر مشخص است

از اینکه  منبع برخی از رسانه ها توییت های فارسی ترامپ است ابراز تاسف کنم
صحبت از مذاکره با آمریکا و گفت و گو ی دو جانبه  با آنها نبوده

از مصاحبه با روزنامه اشپیگل آلمان بد برداشت شده است

5

2

2

روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: 

بیاییم پاسدار »جمهوریت« هم باشیم

انتقاد ربیعی از کار ناشایست صداوسیما در 
پخش نکردن سخنرانی رییس جمهوری

تحقق وعده های شهرداری مراغه 
در پروژه های عمرانی

تخصیص 100درصدی بودجه 
جاری دانشگاه ها

سود سهام عدالت
 اوایل اسفند واریز می شود
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رئیــس جمهــور گفــت: نظــام مــا روی رفرانــدوم 
اســت و آن همــه پرســی اول بــود کــه تعییــن کــرد 

نظــام مــا جمهــوری اســامی اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام و المســلمین 
همایــش  در  جمهــور  رئیــس  روحانــی  حســن 
اســتانداران و فرمانــداران سراســر کشــور بــا تســلیت 
ــام فاطمیــه، اظهــار کــرد: حضــرت  ــه مناســبت ای ب
فاطمــه )س( الگــوی بــزرگ بــرای همه زنــان جامعه 
و الگــوی تقــوا، ایســتادگی، مقاومــت و بیــان حــق در 
مقطــع بســیار ســخت و مشــکل و همچنیــن دفــاع از 
ــود و همــه افتخــار می کنیــم کــه  اســام و آزادی ب
ــاب  ــت و اصح ــل بی ــالت و اه ــدان رس ــت خان محب

ایشــان در دل مــا جــای گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســاس دیــن عشــق و محبت 
نســبت بــه خــدا، پیامبــران و ائمــه و صالحــان 
اســت، خاطرنشــان کــرد: قلــب مــا بایــد بــا خــدا و 
خانــدان رســالت پیونــدی قلبــی برقــرار کنــد؛ چــرا 

کــه احتــرام واقعــی همــان محبــت اســت.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رئیــس 
ــران  ــوری اســامی ای ــی در جمه مراســم های مذهب
گفــت: خــدای متعــال نعمتــی بــزرگ در جمهــوری 
ــه  ــردم در هم ــرده و م ــت ک ــا عنای ــه م ــامی ب اس
ایــام خــاص از جملــه عاشــورا، اربعیــن، مــاه رمضــان 
ــه  ــر و ائم ــدا و پیامب ــه خ ــق ب ــه عش ــام فاطمی و ای
خــدا )ع( را نشــان می دهنــد. ایــن مســیر می توانــد 
مســیر هدایــت مــا باشــد و اگــر حــب و عشــق مــا 
بــه خــدا و پیامبــر و اهــل بیــت واقعــی باشــد، مــا را 

ــی دارد. ــاز م ــاع کوچــک ب ــت و مت از محب

روحانــی بــا قرائــت آیاتــی از کام اهلل مجیــد بــا 
ــف در کشــور،  ــات مختل ــزاری انتخاب ــه برگ اشــاره ب
ــما  ــه ش ــد ک ــا می گوی ــه م ــرآن ب ــرد: ق ــار ک اظه
قــرار  آزمایــش همدیگــر  را وســلیه  )انســان ها( 
ــش  ــلیه آزمای ــات وس ــای انتخاب ــم؛ کاندیداه دادی
بــرای هیات هــای اجرایــی هســتند؛ هیات هــای 
اجرایــی وســلیه آزمایــش بــرای هیات هــای نظــارت 
ــان و  ــرای شــورای نگهب ــش ب و همــه وســلیه آزمای
ــات  ــش در روز انتخاب ــرای آزمای ــلیه ای ب ــه وس هم

ــتند. هس
ــا  ــدا از م ــان خ ــن زم ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــر،  ــزرگ صب ــن آزمایــش ب ــا در ای می پرســد کــه آی
ایســتادگی و شــکیبایی و تعقــل داریــد؟ خاطرنشــان 
ــاوت  ــا همیشــه متف ــروز کشــور ب ــرایط ام ــرد: ش ک
ــات  ــن انتخاب ــتانه ســی و هفتمی اســت؛ االن در آس

ــن  ــات در فروردی ــتین انتخاب ــتیم و نخس ــی هس مل
ــدم  ــی و رفران ــه پرس ــک هم ــا ی ــال 58 و ب ــاه س م

آغــاز شــد.
ــاره  ــه اظهــارات برخــی درب ــا اشــاره ب ــی ب روحان
ــدم  ــه رفران ــزود: برخــی از کلم ــدم اف موضــوع رفران
ــه  ــه پای ــت ک ــن در حالیس ــد؛ ای ــان نمی آی خوشش
ــا  ــدم شــروع شــده و نظــام م ــا از رفران ــات م انتخاب
ــی  ــه پرس ــت و آن هم ــده اس ــا ش ــدم بن روی رفران
ــوری  ــا جمه ــام م ــرد نظ ــن ک ــه تعیی ــود ک اول ب
ــا گفــت  ــه م اســامی اســت و همــان همه پرســی ب
ــرار  ــر ق ــورد نظ ــت را م ــامیت و جمهوری ــه اس ک

ــم. دهی
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد 
پاســدار اســامیت و جمهوریــت نظــام باشــیم، گفت: 
پاســداری از جمهوریــت یعنــی پاســداری از والیــت 

ــه همیــن رای  عامــه، نظــر و خواســت مــردم؛ مــا ب
ــن  ــم فروردی ــم و یازده ــا از ده ــام م ــم و نظ دادی
ســال 58 آغــاز شــد. اتفاقــا یکــی از پایه هــای قانــون 
ــون  ــن قان ــت و ای ــی اس ــز همه پرس ــا نی ــی م اساس
ــات اعضــای خبــرگان قانــون اساســی  بعــد از انتخاب
مجــددا بــا رفرانــدم تبدیــل بــه قانــون اساســی شــد، 
در بازنگــری نیــز مجــددا بــا همــه پرســی و رفرانــدم 

تبدیــل بــه قانــون اساســی کشــور شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه اخیــرا برخــی نســبت بــه 
ــدا کرده انــد،  ــیت پی ــه همــه پرســی حساس کلم
اضافــه کــرد: برخــی از حساســیت ها نــه بــه انــدازه 
ــد  ــا بای ــت و م ــاک اس ــا خطرن ــا ام ــروس کرون وی
مواظــب باشــیم ایــن بیمــاری ســرایت نکنــد و نظــر 
دیگــری نســبت بــه ایــن اصــل مهــم و اساســی کــه 
ــدا  ــود دارد، پی ــا وج ــی م ــون اساس ــور و قان در کش

نکنیــم.
ــی  ــون اساس ــرد: قان ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
ــدون  ــا ب ــه م ــروعیت هم ــت و  مش ــه کار ماس پای
از قانــون اساســی اســت و مشــروعیت   اســتثنا 
ــز از  ــررات نی ــن و مق ــه قوانی ــی و هم ــون اساس قان

ــت. ــردم اس آرای م
ــرود روز  ــان ن ــرد: یادم ــان ک ــی خاطرنش روحان
ــد روز  ــیم. بگذاری ــم باش ــا ه ــد ب ــه بای ــکل هم مش
انتخابــات هــم همــه بــا هــم باشــیم. مجــری 
انتخابــات و مجــری قانون،  وزارت کشــور،  اســتانداران 
و فرمانــداران هســتند. یادمــان نــرود یــک دســتگاه 
ــروه هــم نظــارت  ــک گ ــات اســت،  ی مجــری انتخاب
مــی کننــد کــه خافــی نشــود؛  حــاال بالعکــس شــده 
اســت. ناظــر شــد مجــری و مجــری شــد لجســتیک.

وی بیــان کــرد: مــا بیاییــم پاســدار »جمهوریــت« 
ــون اساســی  ــت در قان ــه جمهوری ــیم. کلم ــم باش ه
مــا هســت. مــا بایــد پاســدار اســامیت و جمهوریــت 

باشــیم.
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نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی گفــت : امیــدوار کــردن 
مــردم بــه آینــده همــان مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی اســت. 

االســام  حجــت  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــای  ــترک خانواده ه ــی مش ــن گردهمای ــم در اولی ــلمین آل هاش والمس
ــال ایجــاد ناامیــدی  ــه دنب ــزود : دشــمن ب نیروهــای مســلح اســتان اف
ــان و مــردم اســت و وظیفــه مســئوالن اســت کــه مــردم را  بیــن جوان

ــد. ــدوار کنن ــده امی ــه آین ب
ــروز  ــه ام ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
بنیــان خانواده هــای ایرانــی بــه صــورت مــداوم مــورد هجمــه فرهنگــی 
دشــمن قــرار دارد و کشــور از مشــکات اقتصــادی، سیاســی و نظامــی 
ــرای  ــرم ب بــه ســامت عبــور می کنــد افــزود : در ایــن میــان جنــگ ن
جامعــه مــا بســیار آسیب زاســت، زیــرا بــه صــورت آرام و بــه تدریــج در 

ــد. ــه می کن تمــام شــئون زندگــی مارخن
ــامی  ــب اسـ ــی و مذاهـ ــوام ایرانـ ــن اقـ ــاف بیـ ــاد اختـ او ایجـ

ـــه  ـــف جبه ـــرای تضعی ـــمن ب ـــداف دش ـــی از اه ـــنی را یک ـــیعه وس ش
مســـلمین برشـــمرد و افـــزود : مـــا در حـــال حاضـــر بایـــد تمـــام 
ـــان  ـــب، زب ـــه مذه ـــه ب ـــن اینک ـــم و در عی ـــار بگذاری ـــات را کن اختاف

ـــد و  ـــران متح ـــم ای ـــر پرچ ـــد زی ـــتیم بای ـــد هس ـــود پایبن ـــم خ و اقلی
همصـــدا شـــویم.

امــام جمعــه تبریــز یکــی دیگــر از مصادیــق تهاجــم فرهنگــی را مــد 
و مدگرایــی و ترویــج مصــرف مــواد مخــدر در بیــن جوانــان و بخصــوص 

ــت. بانوان دانس
حجت االســام و المســلمین آل هاشــم ضــرورت توجــه بــه موضــوع 
ــداوم  ــرل م ــن خواســت ضمــن کنت ــادآور شــد و از والدی ــواده را ی خان
ــته  ــدارس داش ــان م ــران و معلم ــا مدی ــتمر ب ــاط مس ــدان، ارتب فرزن

باشــند.
ـــم  ـــدارس را مه ـــی م ـــتان دوران ابتدای ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
ارزیابـــی کـــرد و گفـــت: ســـنین کودکـــی و اولیـــن اتفاقـــات مثـــل 
کاس اول ابتدایـــی در ســـازندگی شـــخصیت افـــراد بســـیار تاثیـــر 
گـــذار اســـت، لـــذا اگـــر افـــراد از ســـنین کودکـــی بـــه درســـتی 
ـــه  ـــد ب ـــالم و پایبن ـــی س ـــان های ـــر انس ـــنین باالت ـــوند در س ـــت ش تربی

اعتقـــادات دینـــی خواهنـــد بـــود.
ــه  ــق و عاق ــا عش ــواده ه ــداری خان ــت و پای ــز موفقی ــزود: رم او اف
متقابــل زوجیــن بــه یکدیگــر اســت و بایــد عشــق و عاقــه قلبــی بــه 

ــان نیــز جــاری شــود. زب

مسئوالن مردم را به آینده امیدوار کنند 

ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
مراغــه بــا تاکیــد بــر لــزوم وحــدت در بیــن 
نــگاه  گفــت:  اجتماعــی  و  سیاســی  جناح هــای 
ــت  ــه مدیری ــه ب ــجام و توج ــاد انس ــل، ایج ــه داخ ب
اســت.  راهگشــای مشــکات کنونــی  جهــادی 

ــورای  ــکری در ش ــد ش ــا، حمی ــزارش ایرن ــه گ ب
اداری ایــن شهرســتان بــا بیــان اینکــه ایجــاد 
انســجام و اتحــاد بیــن گــروه هــای سیاســی بیــش 
ــزود: دشــمن روی  ــی شــود اف از پیــش احســاس م
بحــران هــای سیاســی و اجتماعــی در داخــل کشــور 
برنامــه ریــزی ویــژه ای کــرده از ایــن رو بایــد 
ــت  ــووالن تقوی ــردم و مس ــاد م ــن آح ــدت بی وح

ــود. ش
وی اضافــه کــرد: متاســفانه برخــی جریــان هــای 
داخلــی اقــدام بــه تفرقــه افکنــی و تخریــب تــاش 

هــای دولــت و مســووالن خــدوم کشــور مــی کننــد 
کــه امــری ناپســند اســت.

ــکات  ــر مش ــروز در براب ــر ام ــت: اگ ــکری گف ش
ــه  ــه ب ــم، هم ــا ایســتاده ای ــا و تهدیده ــم ه و تحری
واســطه تــاش دولتمــردان و اســتقامت و مجاهــدت 

ــوده اســت. آحــاد مــردم ب
وی افــزود: تــاش و مجاهــدت نیروهــای مســلح 
ــی  ــی و انتظام ــای نظام ــادی نیروه ــت جه و مدیری
ــم  ــه رغ ــورمان ب ــود کش ــت موج ــاز امنی ــه س زمین

ــکا و نظــام ســلطه شــده اســت. ــای آمری تهدیده
ــور  ــزوم حض ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــدار مراغ فرمان
حداکثــری مــردم در انتخابــات پیــش رو ادامــه داد: 
ــای رای،  ــدوق ه ــای صن ــردم در پ ــاد م حضــور آح
ــمنان  ــینی دش ــب نش ــدی و عق ــاز ناامی ــه س زمین

ــد. ــد ش ــاب خواه ــام و انق ــورده اس ــم خ قس

مســووالن  و  مدیــران  از  همچنیــن  شــکری 
دســتگاه هــای اجرایــی و خدمــات رســان خواســت 
ــی  ــتادهای انتخابات ــت در س ــور و فعالی ــا از حض ت

ــد. ــز کنن ــس پرهی ــای مجل نامزده
وی گفــت: هرگونــه ســو اســتفاده از بیــت المــال 
بــرای  امکانــات دولتــی  و  امــوال  از  اســتفاده  و 
نامزدهــای انتخابــات تخلــف بوده و مناســب نیســت.

ــاس  ــاد ی ــت و ایج ــب دول ــزود: تخری ــکری اف ش
ــف  ــاف وظای ــی خ ــول های ــز ق ــدی و نی ــا امی و ن
ــن  ــن در بی ــه افک ــرح مســائل تفرق ــی و ط نمایندگ
ــان  ــردم در جری ــاد م ــی و آح ــای سیاس ــروه ه گ
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل ــات انتخابات تبلیغ
ــی انجــام شــود. ــد از ســوی نامزدهــای انتخابات نبای

ــتانی  ــووالن شهرس ــزم مس ــه ع ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــت: ه ــاختی گف ــی و زیرس ــعه عمران ــرای توس ب

ــرودگاه  ــعه ف ــرای توس ــات مناســبی ب ــون اقدام اکن
ســهند انجــام شــده و عملیــات اجرایــی احــداث پــل 
کهجــوق و رایزنــی بــرای تخصیــص زمیــن مناســب 
بــرای ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی در حــال 

انجــام اســت.
ــانه ای  ــی رس ــزوم همراه ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
روابــط عمومــی  افــزود:  هــا  بــا رســانه  ادارات 
ــرای   ــان ب ــات رس ــی و خدم ــای اجرای ــتگاه ه دس
تبییــن خدمــات و عملکــرد بــا رســانه هــا از جملــه 
ــا تعامــل بیشــتری داشــته باشــند. ــزاری ایرن خبرگ

ــای  ــت از روس ــن نشس ــا، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
دانشــگاه آزاد اســامی، تامیــن اجتماعــی، راه و 
ــه،  ــور خیری ــاف و ام ــاده ای، اوق ــل ج ــل و نق حم
بانــک ملــت شــعبه قــدس و دفتــر خبرگــزاری 

ــد. ــل ش ــه تجلی ــامی در مراغ ــوری اس جمه

ــر  ــت تدبی ــان اینکــه در دول ــا ابی ــر کشــور ب وزی
و امیــد ســعی کــرده ایــم قانــون انتخابــات را اجــرا 
ــی از  ــی و جناح ــخصی، حزب ــیر ش ــه تفاس ــم ن کنی
ــات  ــزاری انتخاب ــر برگ ــا ب ــاش م ــت: ت ــون، گف قان
ــاال  ــا مشــارکت ب ــن، ســالم و ب ــی ام آزاد و در فضای

اســت. 
ــی  ــی فضل ــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمان ــه گ ب
در همایــش اســتانداران و فرمانــداران سراســر کشــور 
ــد،  ــزار ش ــوری برگ ــس جمه ــور رئی ــا حض ــه ب ک
ــات و تعییــن سرنوشــت مــردم،  اظهــار کــرد: انتخاب
ــردم  یکــی از  ــه دســت خــود م کشــور و انقــاب ب
نعمــات الهــی اســت. تاریــخ انتخابــات در ایــران بــه 
ســه مقطــع تقســیم می شــود؛ پیــش از مشــروطیت 
ــه  ــات و کلمــه ای ب ــه اســم انتخاب ــه موضوعــی ب ک
ــاس  ــر براس ــک نف ــم و ی ــته ای ــت نداش ــوان مل عن
میــل خــود کشــور را اداره مــی کــرد. مرحلــه دوم از 
مشــروطیت تــا انقــاب بــود کــه بــا وجــود اقدامــات 
ــی  ــه دلیل ــردم ب ــا نظــر م انجــام شــده، مجلســی ب
دخالــت خارجــی و اســتبداد داخلــی تشــکیل نشــد 
ــس  ــا مجل ــاب ب ــد از انق ــوم بع ــه س ــا در مرحل ام
ــن  ــه از مت ــی مواجــه هســتیم ک ــای انتخاب و نهاده

مــردم برخواســته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد بدانیــم کــه از یــک 
میــراث و غنیمــت تاریخــی صیانــت می کنیــم، 
تصریــح کــرد: در دولــت تدبیــر و امیــد ســعی کــرده 
ــیر شــخصی،  ــه تفاس ــم، ن ــرا کنی ــون را اج ــم قان ای
بــر  تــاش مــا  قانــون و  از  حزبــی و جناحــی 
ــی امــن، ســالم  ــات  آزاد و در فضای برگــزاری انتخاب

ــه در  ــاکریم ک ــدارا ش ــود. خ ــاال ب ــارکت ب ــا مش و ب
ــی  ــد، در فضای ــر و امی ــت تدبی ــا در دول انتخابات ه

ــزار شــده اســت. ــاال برگ ــا مشــارکت ب ــن و ب ام
انتخابـــات  در  داد:  ادامـــه  کشـــور  وزیـــر 
ریاســـت جمهوری پیشـــین شـــورای نگهبـــان بـــه 
ـــد،  ـــات ش ـــان انتخاب ـــه از مجری ـــکایاتی ک ـــر ش خاط
ــی ها را افزایـــش  ــد بازرسـ ــه بایـ ــرد کـ ــام کـ اعـ
دهنـــد و مـــا قبـــول کردیـــم چـــون بـــه کارمـــان 
ــام  ــت اعـ ــتیم؛ در فرصـ ــان داشـ ــاد و ایمـ اعتمـ
نتایـــج، حتـــی یـــک صنـــدوق و یـــک رای هـــم 
ـــزم و اراده  ـــامت و ع ـــان از س ـــه نش ـــد ک ـــل نش باط
ـــردم  ـــت دار م ـــه امان ـــت ک ـــی اس ـــت و مجریان دول
هســـتند. تاکنـــون بـــه بیـــش از 8۰ درصـــد ایـــن 
ـــر  ـــع آن منج ـــت قاط ـــیدگی و اکثری ـــکایات رس ش

بـــه برائـــت شـــده اســـت.

رحمانــی فضلــی همچنیــن افــزود: امیــدوارم 
همــه کســانی کــه در امــر انتخابــات مشــارکت 
برگــزار  خــوب  انتخــاب  می خواهنــد  و  دارنــد 
ــا  ــروز ب ــند. ام ــته باش ــه را داش ــن روی ــود، همی ش
و  منطقــه ای  مســائل  بین المللــی،  تهدیدهــای 
ــه  ــود مواج ــی ش ــردم وارد م ــه م ــه ب فشــارهایی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــرایط ای ــن ش ــای ای ــتیم و اقتض هس
بیــش از گذشــته انتخابــات بــا مشــارکت حداکثــری 
ــا وحــدت و انســجام داخلــی  مــردم برگــزار شــود ت
ــود  ــر دشــمنان زده ش ــود و دســت رد ب ــت ش تقوی
ــا  ــاف هاســت ت ــش اخت ــال افزای ــه دنب . دشــمن ب
ناامیــدی و یــاس را بــر مــردم غلبــه کننــد بنابرایــن 
ایــن انتخابــات فقــط یــک انتخابــات صــرف سیاســی 
ــت  ــای رأی نیس ــای صندوق ه ــردم پ ــور م ــا حض ب
بلکــه بیــش از همیشــه یــک مانــور قــدرت سیاســی 

ــت. ــا اس در دنی
فرصــت  در  امیــدوارم  گفــت:  همچنیــن  وی 
ــی تاییــد صاحیــت   ــرای اعــام نهای ــده ب باقــی مان
داوطلبــان توســط شــورای نگهبــان ، فضــا بیــش از 
بیــش آمــاده رقابت هــای منطقــی، قانونــی، اصولــی 
در یــک فضــای ســالم و امــن باشــد تــا همــه مــردم 
ــورد  ــدای م ــد کاندی ــی توانن ــه م ــاس اینک ــا احس ب
عاقــه خــود خــود را در لیســت هــا پیــدا کننــد، در 
صحنــه حاضــر شــوند. وزارت کشــور بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه انتخاباتــی ســالم در فضایــی قانونــی و بــا 

رقابــت حداکثــری برگــزار کنــد.
رحمانی فضلــی در ادامــه گفــت: امیــدوارم همــه 
در کنــار هــم ایــن مرحلــه مهــم از سرنوشــت انقاب 
ــاالی  ــم ب ــد رق ــات می توان ــا انتخاب و مــردم را کــه ب
تجلــی اراده و حضــور مــردم در حمایــت از انقــاب 
ــی طــی کنیــم. ســال ۹8  ــه خوب را داشــته باشــد ب
ــدای  ــات بزرگــی در کشــور رخ داده اســت. ابت اتفاق
ســال ســیل را داشــتیم، بعــداز آن اتفاقــات امنیتــی 
مختلفــی رخ داد. مراســم اربعیــن بــا حضــور بیــش 
از ســه میلیــون وپانصــد هــزار نفــر برگــزار شــد. در 
ــداران  ــتانداران و فرمان ــی اس حــوزه اقتصــاد مقاومت
تــاش زیــادی داشــته انــد. بعــد از آن حــوادث آبــان 

مــاه و دی مــاه را داشــتیم.
وزیــر کشــور در پایــان اظهارکــرد: امیــدوارم 
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــداران ب ــتانداران و فرمان اس
در  شهرســتان ها  و  اســتان ها  در  دولــت  عالــی 
ــرای مقاومــت و مشــارکت  بســیج عمومــی مــردم ب

ــند. ــا باش ــات کوش ــاال در انتخاب ب

انسجام و توجه به مدیریت جهادی راهگشای مشکالت است

وزیر کشور: 

تفسیر شخصی و جناحی از قانون انتخابات را اجرا نکرده ایم

ابطحی در تذکری شفاهی:
مسئوالن دیپلماسی مراقب 

حرف هایشان باشند 

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــی  ــئوالن دیپلماس ــت: از مس ــامی گف ــورای اس ش
می خواهــم کــه مراقــب صحبت هایشــان باشــند 
چــرا کــه دشــمنان از حرف هــای آنــان سوءاســتفاده 

می کننــد. 
در  ابطحــی  مهــر، محمدجــواد  گــزارش  بــه 
جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی طــی 
ــار داشــت: الزم اســت طــرح  تذکــری شــفاهی اظه
دوفوریتــی کاهــش روابــط سیاســی بــا انگلیــس هــر 
ــرد. ــرار گی ــس ق چــه ســریع تر در دســتور کار مجل

ــه  ــی الیح ــه بررس ــش از آنک ــه داد: پی وی ادام
ــد  بودجــه ســال آینــده در مجلــس آغــاز شــود، بای
ــرد  ــرار گی ــس ق ــور در دســتور کار مجل طــرح مذک
چــرا کــه انگلیــس هــر کاری کــه می خواهــد علیــه 

ــد. ــام می ده ــران انج ای
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
مســئوالن  از  کــرد:  تاکیــد  اســامی  شــورای 
دیپلماســی می خواهــم کــه مراقــب صحبت هایشــان 
باشــند چــرا کــه دشــمنان از حرف هــای آنــان ســوء 

اســتفاده می کننــد.

مناقشه ای بین ایران و عربستان 
نیست که با مذاکره حل نشود

و سیاسـت  ملـی  امنیـت  سـخنگوی کمیسـیون 
خارجـی مجلـس بـا مثبـت ارزیابـی کردن پیشـنهاد 
عربسـتان در اعـام آمادگـی بـرای مذاکـره بـا ایران 
عربسـتان  و  ایـران  بیـن  ای  مناقشـه  هیـچ  گفـت: 

نیسـت کـه بـا مذاکـره حـل نشـود. 
به گـزارش خانه ملت، سیدحسـین نقوی حسـینی 
ایـران و عربسـتان را دو کشـور بـزرگ جهان اسـام و 
منطقـه خاورمیانـه خوانـد و گفـت: همـکاری ایـران و 
عربسـتان بـه عنوان دو کشـور همسـایه مـی توانند بر 
تامین منافع جهان اسـام تاثیر مثبتی داشـته باشـد.

مجلـس  در  پیشـوا  و  ورامیـن  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـامی بـا تاکیـد بر تـاش دشـمنان برای 
تنـش آلـود کـردن فضـای منطقـه افـزود: دشـمنان 
و  آمریکایی هـا  همچـون  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
رژیـم صهیونیسـتی از تمـام ظرفیـت خـود اسـتفاده 
میکننـد تـا وحـدت بین کشـورهای اسـامی شـکل 
نگیـرد بر همین اسـاس اسـت کـه هر از چنـد گاهی 
تنـش و مناقشـه ای را بین کشـورها ایجـاد می کنند.

وی بـا بیـان اینکـه تهـران و ریـاض آمـاده گفـت 
داد:  ادامـه  هسـتند،  مختلـف  زمینه هـای  در  وگـو 
اعتقـاد جمهـوری اسـامی ایـران این اسـت که همه 
مشـکات بـا گفـت و گـو و مذاکـره قابـل حل اسـت 
و در واقـع هیـچ مناقشـه ای بیـن ایـران و عربسـتان 

نیسـت کـه بـا مذاکـره حل نشـود.
نقـوی حسـینی اعـام آمادگی دولت ریـاض برای 
مذاکـره بـا تهـران را مثبـت و گامی در جهـت بهبود 
مناسـبات خوانـد و گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران 
نیـز در گذشـته چنیـن موضعـی را مطرح کـرده بود.

اقدامـات نظامـی عربسـتان در  از  انتقـاد  بـا  وی 
منطقـه افـزود: ایـن رفتارهـا به ضـرر خود عربسـتان 
اسـت بـه طـور مثال فـرو رفتـن عربسـتان در باتاق 

یمـن بـه نفع جهـان اسـام و عربسـتان نیسـت.
وسیاسـت  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  سـخنگوی 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی  خارجـی مجلـس شـورای 
تجدیدنظـر عربسـتان در سیاسـت های منطقه ای خود 
منجـر بـه شـکل گیـری گفـت وگوهـای موثـر بیـن 
تهـران و ریـاض خواهـد شـد تاکیـد کـرد: پیشـنهاد 
وزیـر خارجـه عربسـتان را گام برداشـتن در جهـت 

بهبـود مناسـبات بیـن دو کشـور مـی  دانـم.
وزیـر خارجـه عربسـتان سـعودی طـی روزهـای 
اخیـر با اشـاره به پیشـنهادهای بسـیاری از کشـورها 
بـرای میانجیگـری میـان ریـاض و تهـران، گفـت که 

کشـورش آمـاده مذاکـره مشـروط بـا ایران اسـت.

انتقاد ربیعی از کار ناشایست 
صداوسیما در پخش نکردن سخنرانی 

رییس جمهوری
بابــت  ســیما  و  صــدا  از  دولــت  ســخنگوی 
رییــس  ســخنرانی  زنــده  پخــش  از  خــودداری 

کــرد.  انتقــاد   جمهــوری 
ــا اشــاره  ــت ب ــا، ســخنگوی دول ــه گــزارش ایرن ب
بــه نزدیــک بــودن انتخابــات مجلــس شــورای 
ــوری در  ــخنرانی رییس جمه ــت س ــامی و اهمی اس
همایــش اســتانداران و فرمانــداران کل کشــور گفــت: 
شایســته نبــود صــدا و ســیما در چنیــن شــرایطی از 
ــه در راســتای  ــی ک ــر روحان پخــش ســخنرانی دکت
ــود،  ــات ب ــدن انتخاب ــزار ش ــکوه تر برگ ــه باش هرچ

ــاع کنــد. امتن
علــی ربیعــی در پاســخ بــه دلیــل پخــش نشــدن 
ــود، گفــت:  ــده ب ــی را جویــا ش ــخنرانی روحان س
ــوری  ــس جمه ــخص ریی ــت و ش ــاش دول ــه ت هم
بــر ایــن اســت کــه انتخابــات مجلــس باشــکوه و بــا 
مشــارکت گســترده مــردم برگــزار شــود. همانگونــه 
کــه دکتــر روحانــی در ســخنرانی امــروز خــود نیــز 
تاکیــد کردنــد و متأســفانه از تلویزیــون پخــش 
نشــد، جمهوریــت و مــردم از جایــگاه و اهمیــت 
فوق العــاده ای در قانــون اساســی مــا برخــوردار 
اســت و اینکــه ســخنرانی رییس جمهــوری منتخــب 
یــا  از صــدا و ســیما پخــش نمی شــود  مــردم 
گاهــی سانســور می شــود، خــاف جمهوریــت و 

مردم ســاالری نظــام اســت.
ســخنگوی دولــت بــا تأکیــد بــر ایــن کــه رئیــس 
جمهــور و دولــت مطالبــه ای فراقانونــی ندارنــد 
جمهــوری  رییــس  امــروز  صحبت هــای  گفــت: 
ناظــر بــر تقویــت جایــگاه مردم ســاالری نظــام 
ــا  ــی رفتاره ــد برخ ــوزانه منتق ــان دلس ــود و ایش ب
و نگاه هــای تنگ نظــر آن اســت کــه منجــر بــه 
نهایتــاً منجــر بــه ناامیــدی و قهــر بخــش زیــادی از 

مــردم بــا صنــدوق رای می شــود.
ســخنگوی دولــت بــار دیگــر از اقــدام صــدا 
و ســیما در امتنــاع از پخــش ســخنرانی رئیــس 
اصــاح  خواســتار  و  کــرده  انتقــاد  جمهــوری 
رویه هــای موجــود در بخش هــای خاصــی از رســانه 

ــد. ــی ش مل

صحبتی از مذاکره با آمریکا نیست 

کشــورمان  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــو ی  ــکا و گفتگ ــا آمری ــره ب ــت از مذاک ــت: صحب گف

ــت.  ــا نیس ــا آنه ــه ب دو جانب
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، سـید عباس 
موسـوی سـخنگوی وزارت امور خارجه کشـورمان در 
حاشـیه نشسـت هم اندیشـی دربـاره نقش ایـران در 
زمینـه تعامـل و ایجـاد صلـح و هویت ملـی، در جمع 
خبرنـگاران و در پاسـخ بـه سـئوال باشـگاه مصاحبـه 
بـا روزنامـه اشـپیگل آلمان بد برداشـت شـده اسـت، 
اظهـار کـرد: جـا دارد از اینکه  منبع برخی از رسـانه 
هـا توییـت هـای فارسـی ترامـپ اسـت ابراز تاسـف 
کنـم . زیـرا صحبـت هـای وزیـر بـد ترجمه شـده یا 
بـد فهمیـده شـده و عـاوه برایـن بـد بـه او )ترامپ( 

انتقال داده شـده اسـت.
موضـوع  زده  ظریـف  کـه  حرفـی  داد:  ادامـه  او 
تـازه ای نبـود و جدیـد نیسـت. او سیاسـت اصولـی 
جمهـوری اسـامی را بیـان کـرد. سیاسـتی  کـه  بر 
سـخنان مقـام معظم رهبـری، دولت و سـایر مقامات 
کشـورمان مبتنـی بـود و بـه عنـوان یـک صحبـت 

اصولـی همـواره بیـان شـده بـود.
موسـوی عنوان کرد: ظریف در مصاحبه با اشـپیگل 
گفتـه بـود کـه اگـر آمریکایـی هـا بـه شـرایط قبـل از 
۲۰۱۷ و تحریم هـای ظالمانـه جدیدی کـه علیه تهران 
وضـع کـرده انـد بـاز گردنـد، در ایـن صـورت در قالب 
همـان۱+5 قبلـی امـکان حضـور و گفـت و گوی هـای 

جمعـی بـا آنها وجـود خواهد داشـت .
او تاکیـد کـرد: صحبـت از مذاکـره بـا آمریـکا و 
گفـت و گـو ی دو جانبـه  بـا آنها نبوده، عـاوه براین 
بحثـی هـم از پذیرفتن بـه اصطاح توافـق ترامپ که 

اخیـرا بـر روی آن مانـور مـی دهد درمیان نیسـت.
او خاطـر نشـان کـرد: ایـن موضع اصولی ما اسـت 
و بـا ایـن صحبـت، ترامـپ را بـه گوشـه رینـگ  می 
بریـم. زیـرا پذیرفتـن شـرط مـا  بـه معنای شکسـت 
تمـام سیاسـت هـای او بـوده و اگـر ایـن موضـوع را 
نپذیرنـد، نشـان مـی دهد کـه  او اهـل تعامل و گفت 

و گو نیسـت.

سه چهارم حوزه های انتخابیه به 
تجدیدنظر نیاز دارند

رئیـس سـتاد انتخابـات کشـور گفـت: سـه چهـارم 
حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر )در بررسـی صاحیت 

داوطلبـان( نیـاز دارنـد تا رقابـت واقعی شـکل بگیرد. 
سـتاد  رئیـس  عـرف  جمـال  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
انتخابـات کشـور در همایـش اسـتانداران و فرمانـداران 
سراسـر کشـور کـه با حضـور رئیـس جمهـوری برگزار 
شـد بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام ایـن سـتاد بـرای  
برگـزاری انتخابات مجلس شـورای اسـامی اظهار کرد: 
از دهم اردیبهشـت که سـتاد انتخابات تشـکیل شد، از 
روند انتخابات آسـیب شناسی انجام شـد و براساس آن  
برنامه آموزشـی تدوین شـد و  3 هزار نفر از فرمانداران، 
معاونیـن فرمانـداران، بخشـداران و سـایر افـراد ذیربط 
اجـرای انتخابـات  آمـوزش دیدند.بـرای 3۲۰هـزار از 

اعضـای شـعب هـم دوره آموزشـی برگـزار می شـود.
انتخابـات  امنیـت سـتاد  اطلـس  داد:  ادامـه  وی 
تدویـن و تامیـن اعتبـارات صورت گرفتـه و 58 هزار 
دسـتگاه احـراز هویـت وارد شـد و در حـال آمـاده 
سـازی اسـت.در ایـن دوره بجـز یـک فرآینـد یعنـی  
مراحـل  همـه  الکترونیکـی،  صنـدوق  و  رأی  اخـذ 

بصـورت الکترونیکـی انجـام مـی شـود.
عـرف همچنیـن تصریح کـرد: هیئت هـای اجرایی 
براسـاس آخریـن اصـاح قانـون انتخابـات در تاریـخ 
سـوم خـرداد ۹5 تشـکیل شـد و بـرای اولیـن بـار 
هیـات هـای اجرایی با ترکیب جدیدی تشـکیل شـد. 
۱۱۲3هیـات اجرایـی تشـکیل شـد و خروجـی ایـن 
هیبـت هـای اجرایـی، ۱38۴۹ نفـر تائیـد صاحیت 

بـود کـه 8.8 درصدتائید نشـدند.
بـه  و  چـاپ  هـا  تعرفـه  تمـام  داد:  ادامـه  وی 
اسـتان ها منتقـل شـده اسـت. دسـتگاه احـراز هویت 
هـم به اسـتان ها فرسـتاده خواهد شـد. پیـش بینی 
اولیـه 55 هـزار شـعبه در سراسـر کشـور اسـت کـه 
حدود 3 هزار شـعبه اضافه شـده اسـت.  در این دوره 
آمایش شـعب انجام شـده تا شـاهد تراکـم در مرحله 
آخـر رای نباشـیم و تـا سـاعت ۲۴ روز انتخابات رای 

گیـری از تمـام شـرکت کننـدگان انجام شـود.
معاون سیاسـی وزارت کشـور گفت: سـه چهارم از  
۲۰8حـوزه هـای ما بـرای ایجاد رقابت بـه تجدیدنظر 
نیـاز دارد کـه امیـدوارم این تجدیدنظر انجام شـود تا 

بتوانیـم انتخاباتـی بـا رقابت قابل قبولی انجام شـود.
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بانک مرکزی اعالم کرد:

قطع رمز دوم ایستا از امروز 

رمــز دوم ایســتا )رمــز دوم فعلــی کارت هــای 
و  بانک هــا  در  بهمن مــاه(  )هشــتم  از  بانکــی( 
ــد  ــرف چن ــی ظ ــور تدریج ــاری بط ــات اعتب موسس
ــار  ــا )یکب ــز دوم پوی ــط رم ــود و فق ــع می ش روز قط

ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــرف( قاب مص
ــه گــزارش ایســنا، طبــق اعــام بانــک مرکــزی  ب
انجــام خریدهــای اینترنتــی بــدون حضــور کارت تــا 
ســقف مجمــوع یــک میلیــون ریــال بــرای هــر کارت 
ــل انجــام  ــا رمــز دوم ایســتا قاب در هــر ۲۴ ســاعت ب

اســت.
ــای  ــز دوم ایســتای کارت ه ــه رم ــن  زمین در همی
بانکــی بانک هــای صــادرات و پاســارگاد در روز هشــتم 
و بانک هــای قرض الحســنه رســالت و ایــران - ونزوئــا 
ــران در  ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــم و بان در روز ده

ــود. ــال می ش ــر فع ــاه غی ــم بهمن م روز دوازده
بانــک مرکــزی اعــام کــرده کــه قطــع ســرویس 
رمــز دوم ایســتا در ســایر بانک هــا نیــز متعاقبــا 

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس اط
ــد  ــن اســاس، مشــتریان بانکــی ظــرف چن ــر ای ب
روز آینــده نســبت بــه فعال ســازی »رمــز دوم پویــا« 
ــا  ــود ی ــک خ ــایت بان ــه وب س ــه ب ــق مراجع از طری
خودپــرداز یــا شــعبه بانــک خــود بایــد اقــدام کننــد.  
بــرای  بانکــی  مشــتریان  اســت؛  گفتنــی 
ــی اســت  ــای پیامکــی کاف ــز دوم پوی فعال ســازی رم
شــماره تلفــن همــراه خــود را در یکــی از درگاه هــای 
ــا  ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــس از آن ق ــد و پ ــی تایی بانک
در  پویــا«  دوم  رمــز  »دریافــت  دکمــه  فشــردن 
درگاه هــای پرداخــت، رمــز دوم پویــا را از طریــق 

ــد. ــت کنن ــک دریاف پیام
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 در لیست افتتاح قرار گرفتند 

رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
ـــارات  ـــدی اعتب ـــد ۲6 درص ـــرقی از رش آذربایجان ش
در  اســـتان  ســـرمایه ای  دارایی هـــای  تملـــک 

ــر داد.  ــال ۱3۹۹ خبـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
ـــه  ـــودی در جلس ـــارس، داوود بهب ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــار  ـــتان اظه ـــعه اس ـــزی و توس ـــه ری ـــورای برنام ش
ـــارات  ـــه، اعتب ـــداول الیحـــه بودج ـــرد: براســـاس ج ک
ـــت  ـــور در وضعی ـــن کش ـــه میانگی ـــبت ب ـــتان نس اس
ـــش  ـــتان در بخ ـــارات اس ـــرار دارد و اعتب ـــبی ق مناس
 ۲6 حـــدود  ســـرمایه ای  تملک دارایی هـــای 
درصـــد رشـــد و در بخـــش هزینـــه ای ۱۰درصـــد 

ـــت.  ـــته اس ـــد داش رش
وی اعتبـــارات تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای 
ــزار و  ــادل 668 هـ ــال ۱3۹8 معـ ــور  را در سـ کشـ
ـــن  ـــزود: ای ـــرد و اف ـــوان ک ـــال عن ـــارد ری 5۷۲ میلی
ـــه  ۷۰3  ـــد ب ـــا 5.3 درصـــد رش ـــال ۹۹ ب ـــم در س رق

ـــت. ـــیده اس ـــال رس ـــارد ری ـــزار و 6۴8 میلی ه
بهبـــودی ابـــراز داشـــت: اعتبـــارات هزینـــه ای 
کشـــور نیـــز بـــا ۴.3 درصـــد رشـــد از 3 میلیـــون 
و 5۲3 هـــزار و ۷5۹ میلیـــارد ریـــال در ســـال ۹8 
ـــارد  ـــزار و 3۱۹ میلی ـــون و 6۷۲ ه ـــم 3 میلی ـــه رق ب

ـــت. ـــیده اس ـــال ۹۹ رس ـــال در س ری
تملـــک  اعتبـــارات  اقتصـــاددان  ایـــن 
 3 )اســـتانی  اســـتان  ســـرمایه ای  دارایی هـــای 
ـــادل  ـــال ۱3۹8 مع ـــد( را در س ـــد، ۰.۲۷ درص درص
36۷۹ میلیـــارد ریـــال و در ســـال ۱3۹۹ معـــادل 
ــت:  ــرد و گفـ ــوان کـ ــال عنـ ــارد ریـ ۴63۴ میلیـ
ـــتان  ـــرمایه ای اس ـــای س ـــک دارایی ه ـــارات تمل اعتب

۲6 درصـــد رشـــد نشـــان می دهـــد. 
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
آذربایجان شـــرقی همچنیـــن بـــه رشـــد ۱۰.۲ 
درصـــدی اعتبـــارات هزینـــه ای اســـتان اشـــاره و 
ــزار و ۲۴۷  ــاخص از 5 هـ ــن شـ ــرد: ایـ ــه کـ اضافـ
میلیـــارد ریـــال در ســـال ۹8 بـــه 5 هـــزار و 
ــه. ــا یافتـ ــال ۹۹ ارتقـ ــال در سـ ــارد ریـ ۷8۱میلیـ

طرح هــای   ۱3۹۹ ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــی از جمل ــژه( مهم ــتانی وی ــی و اس ــی )مل عمران
ــط  ــه، خ ــتان مراغ ــر، بیمارس ــز - اه ــراه تبری بزرگ
ــه  ــاز اول طــرح آبرســانی ب ــز، ف ــه - تبری آهــن میان
ــاب  ــات فاض ــه، تاسیس ــه میان ــانی ب ــد، آبرس مرن
مرنــد، بیمارســتان های عجــب شــیر و آذرشــهر، 
ــز   ــرطان، مرک ــری س ــس و غربالگ ــاختمان اورژان س
ــه  ــاح و ب ــتان افتت ــروی کار اس ــارت نی ــنجش مه س

بهره بــرداری خواهنــد رســید. 
بهبــودی ادامــه داد: از آنجایــی کــه یکــی از 
ــال ۱3۹۹ کل  ــه س ــه بودج ــارز الیح ــاخصه های ب ش
کشــور، کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی بــه میــزان 
ــال ۱3۹8  ــه س ــون بودج ــه قان ــبت ب ــد نس 68درص
اســت و حــدود 5۰ درصــد از ایــن کاهــش، از طریــق 
مولدســازی و فــروش امــوال و دارایی هــای غیرمنقــول 

ــران خواهــد شــد. ــات جب ــی از مالی ــی و مابق دولت
بــه گفتــه وی، یکــی از اقدامــات جــدی اســتان از 
ــای  ــائی ظرفیت ه ــزی و شناس ــون، برنامه ری هم اکن
ــازی  ــوع مولدس ــه موض ــه ب ــی و توج ــد مالیات جدی

ــت اســت.  ــای دول ــوال و دارائی ه ام

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق گفــت: در جلســه 
ــر  ــورد نظ ــغ م ــیم مبل ــد در تقس ــرر ش ــروز مق ام
بــرای طــرح یارانــه معیشــتی کــه بالــغ بــر 3۱ هــزار 
ــد نظــر صــورت  ــی شــود، تجدی ــان م ــارد توم میلی
گرفتــه و 8۰ درصــد از ایــن مبلــغ بــه صــورت 
ــه  ــی ک ــون ایران ــی ۷8 میلی ــان تمام ــان می یکس
ــع شــود و  ــه نقــدی دریافــت مــی کننــد، توزی یاران

ــد.  ــان برس ــزار توم ــه ۷۲ ه ــدی ب ــه نق یاران
ــخنگوی  ــی س ــادی قوام ــا، ه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن  ــگاران آخری ــع خبرن ــق در جم ــیون تلفی کمیس
ــال ۱3۹۹  ــه س ــق بودج ــیون تلفی ــات کمیس مصوب

ــرد. ــام ک را اع
ــدی و  ــه نق ــغ یاران ــب مبال ــر از ترکی ــی خب قوام
طــرح یارانــه معیشــتی داد و گفــت: ضمــن بررســی 
ردیــف ۲3 تبصــره ۱۴ مــاده واحــده الیجــه بودجــه 
ــغ  ــد در تقســیم مبل ــرر ش ــده کشــور مق ــال آین س
مــورد نظــر بــرای طــرح یارانــه معیشــتی کــه بالــغ 
ــد  ــود، تجدی ــی ش ــان م ــارد توم ــزار میلی ــر 3۱ ه ب
نظــر صــورت گرفتــه و 8۰ درصــد از ایــن مبلــغ بــه 
صــورت یکســان میــان تمامــی ۷8 میلیــون ایرانــی 
کــه یارانــه نقــدی دریافــت مــی کننــد، توزیع شــود.

وی علــت اتخــاذ ایــن تصمیــم را نارضایتــی هــای 
گســترده درخصــوص نحــوه بررســی حســاب هــای 
افــراد جهــت تعلــق یارانــه معیشــتی عنــوان کــرد و 
افــزود: بــر ایــن اســاس تمامــی ۱8 میلیــون نفــری 
کــه یارانــه معیشــتی دریافــت نمــی کننــد در ســال 
ــزار  ــه ۴5 ه ــی ک ــی ایرانیان ــد تمام ــه مانن ــده ب آین
تومــان یارانــه نقــدی را دریافــت مــی کننــد، مبلــغ 
ــزار  ــش ۲۷ ه ــا افزای ــان ب ــه هایش ــی یاران دریافت

تومــان بــه ۷۲ هــزار تومــان خواهــد رســید.
ــورای  ــس ش ــق مجل ســخنگوی کمیســیون تلفی
اســامی همچنیــن دربــاره ۲۰ درصــد باقــی مانــده 
ــه معیشــتی خاطــر نشــان کــرد:  اعتبــار طــرح یاران
ــز  ــرح نی ــن ط ــع ای ــد از مناب ــد ۲۰ درص ــرر ش مق
خانوارهــای تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیتــه 
امــداد کــه حــدود ۷ میلیــون نفــر مــی شــود تعلــق 
بگیــرد. در نتیجــه ایــن افــراد حــدود 5۰ هــزار تومان 
ــت  ــه دریاف ــران، یاران ــه بگی ــایر یاران بیشــتر از از س

خواهنــد کــرد.
ــف  ــدول ردی ــای ج ــه درآمده ــاره ب ــا اش وی ب
۱۴ الیجــه بودجــه ســال آینــده گفــت: در مجمــوع 
ــه  ــواد در نظــر گرفت ــع حاصــل از م جمــع کل مناب
شــده در جــدول ۱۴، رقــم ۲5۰ هــزار میلیــارد 
ــن درآمــد  ــود کــه از آنجــا کــه ای تومــان خواهــد ب
در ســرجمع بودجــه عمومــی کــه رقــم ۴8۴ هــزار 

میلیــارد تومــان اســت، درنظــر گرفتــه نشــده اســت، 
رقــم قابــل توجهــی در بودجــه ســال آینــده خواهــد 

بــود. 
ــه  ــق توصی ــدگان، طب ــی نماین ــزود: برخ وی اف
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــش ه ــز پژوه مرک
ــل از  ــای حاص ــد ه ــه درام ــتند ک ــت داش درخواس
جــدول ۱۴ در ســرجمع بودجــه وارد شــود کــه 
ــه  پــس از بررســی در کمیســیون نماینــدگان بنــا ب

ــد. ــنهاد رای ندادن ــن پیش ــه ای ــی ب مصالح
قوامــی همچنیــن بــا اشــاره بــه ایــام دهــه فجــر 
تاکیــد کــرد: خبــر خوبــی کــه مطابــق بــا محتویــات 
ایــن جــدول مــی تــوان بــه مــردم شــریف ایــران داد 
ایــن اســت در صنعــت بــرق، در ســال ۱35۷ حــدود 
۷ هــزار مــگاوات بــرق تولیــد مــی شــده اســت کــه 
ــش از ۷۴  ــی بی ــر، یعن ــش از ۱۰ براب ــه بی ــروز ب ام
ــت  ــا ظرفی ــرق ب ــرژی ب ــد ان ــگاوات تولی ــزار م ه
ــاد شــکل  ــاق افت ــه در داخــل کشــور اتف ــازی ک س
پیــدا کــرده اســت. کــه ایــن مــورد در ردیــف منابــع 
ــان در  ــارد توم درآمــدی هدفمنــدی ۲۴ هــزار میلی

ــود. ســال ۱3۹۹ خواهــد ب
ســخنگوی کمیســیون همچنیــن اعــام کــرد: از 
مصــارف جــدول ۱۴ بودجــه، رقــم 8 هــزار میلیــارد 
ــه  ــای بهین ــرح ه ــدات ط ــت تعه ــان بازپرداخ توم
ــرژی و حمایــت از حمــل و نقــل  ســازی مصــرف ان
عمومــی اســت. بــر ایــن اســاس بســیاری از تاکســی 
ــده  ــوده ش ــه فرس ــی ک ــل عموم ــل و نق ــای حم ه
ــرای  ــی ب ــته منابع ــای گذش ــال ه ــد و در س بودن
نوســازی آن هــا وجــود نداشــت، در ســال آینــده از 
محــل ایــن اعتبــار مــی توانــد نســبت بــه نوســازی 

آن هــا اقــدام شــود.
ــروش  ــاره احتمــال افزایــش ف وی همچنیــن درب
نفــت، تغییــر قســمت ارز و نفــت و همچنیــن 

کاهــش مصــرف داخلــی افــزود: مقــرر شــد در 
ــر  ــل ذک ــه دالی ــت ب ــد نف ــش درآم ــورت افزای ص
ــده در  ــی ش ــش بین ــه پی ــه بودج ــبت ب ــده، نس ش
ــه  ــه ب ــاوت حاصل ــه التف ــا ب ــده، م الیجــه ســال آین
یارانــه نــان و خریــد تضمینــی گنــدم اضافــه شــود.

قوامــی از دیگــر مصوبــات مهــم کمیســیون 
ــدارس از  ــای م ــت ه ــه معافی ــوط ب ــق را مرب تلفی
ــی دانســت و  ــرژی مصرف ــای ان ــه ه پرداخــت هزین
ــرای  ــق اج ــیون تلفی ــه کمیس ــق مصوب ــت: طب گف
ــای گاز،  ــه ه ــت هزین ــدارس از پرداخ ــت م معافی
ــای آب  ــه ه ــی و هزین ــرق مصرف ــای ب ــه ه هزین
ــا  ــن اســاس جمع ــر ای ــی تکلیــف شــد کــه ب مصرف
حــدود ۱۰۰ میلیــار تومــان اعتبــار بــرای ایــن 

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــارف در نظ مص
کمیســیون  مصوبــات  ادامــه  بیــان  در  وی 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــه مســئله بیمــه زن تلفیــق  ب
و بدسرپرســت اشــاره کــرد و افــزود: حــدود ۱۰ 
درصــد از اعتبــارات جــزء بیســت ۱.8 میلیــارد 
ــت  ــان سرپرس ــه زن ــرای بیم ــود ب ــی ش ــان م توم
ــد. ــی کن ــدا م ــوار و بدسرپرســت اختصــاص پی خان

وی دربــاره خانوارهایــی کــه یارانــه دریافــت 
ــاه  ــاون کار و رف ــزود: وزارت تع ــز اف ــد نی ــی کنن م
اجتماعــی موظــف شــد تــا بــر اســاس بانــک هــای 
اطاعاتــی کــه در اختیــار دارد و و بــر اســاس 
ضوابطــی کــه توســط ایــن وزارت خانــه تعییــن مــی 
شــود نســبت بــه شناســایی و حــذف پرداخــت یارانه 
بــه ســه دهــک از خانوارهــای پردرآمــد اقــدام کنــد. 
ــف  ــا مکل ــه ه ــدی یاران ــازمان هدفمن ــن س همچنی
ــرادی کــه موفــق  ــرای اف ــا امــکان ثبــت را ب شــد ت

ــد. ــد را فراهــم کن ــه نشــده ان ــام یاران ــت ن ــه ثب ب
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مصوبــه دیگــر 
بیمــه  موضــوع  بــه  هــم  تلفیــق  کمیســیون 

راهنمایــان گردشــگری مرتبــط بــود و گفــت: عنــوان 
جدیــد راهنمایــان گردشــگری در جــدول ۱۴ الیجــه 
بودجــه اضافــه گردیــد کــه طــی آن در جهــت 
حمایــت از گردشــگری، مقــرر شــد تــا کســانی کــه 
ــد و  ــگران را دارن ــی گردش ــر راهنمای ــه خطی وظیف
ــن  ــف ۲۷ ای ــای ردی ــت ه ــتند از ظرفی ــه نیس بیم
ــان  جــدول اســتفاده کــرده و ۲۰۰۰ نفــر از راهنمای

ــوند. ــه ش ــده بیم ــال آین ــگری در س گردش
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق همچنیــن بــه 
و  آب  انســانی  نیــروی  تامیــن  کمبــود  مســئله 
فاضــاب روســتایی اشــاره کــرد و گفــت: در بررســی 
ــر  ــی ب ــد مبن ــه ش ــی اضاف ــد الحاق ــره ۱5 بن تبص
ــای آب  ــرکت ه ــان ش ــاغان و کارکن ــه ش ــن ک ای
ــا موافقــت شــرکت مهندســی  و فاضــاب شــهری ب
ــرکت آب  ــد در ش ــی توانن آب و فاضــاب کشــور م
ــت  ــور خدم ــورت مام ــه ص ــتایی ب ــاب روس و فاض
کننــد. همچنیــن طبــق بنــد الحاقــی دیگــر تبصــره 
۱5، وزارت نیــرو مکلــف شــد حقــوق و مزایــای 
ــرق  ــوی ب ــار ق ــای فش ــت ه ــاغلین پس ــه ش کلی
کشــور را بــا اولویــت اپراتورهــای پســت هــای فــوق 
ــه  ــرق درذ چارچــوب طــرح طبق ــال ب ــع و انتق توزی
ــرار بدهــد. بنــدی مشــاغل کارکنــان وزارت نیــرو ق

ــه  ــره ۱6 الیج ــی تبص ــان بررس ــی در جری قوام
بودجــه ســال ۱3۹۹ افــزود: مقــرر شــد مبلــغ 
ــت  ــور محرومی ــه منظ ــال ب ــارد ری ــزار میلی ۱۰ ه
زدایــی محــات محــروم شــهر و روســتا و همچنیــن 
ــیب  ــش آس ــوده و کاه ــای آل ــه ه ــاماندهی محل س
هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــه ردیــف بودجه بســیج 
ســازندگی اضافــه خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب ۲۰ 
ــازندگی در  ــیج س ــرای بس ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
ــه خواهــد شــد. ــده در نظــر گرفت بودجــه ســال آین

ــق  ــیون تلفی ــه کمیس ــه جلس ــن مصوب وی آخری
ــزار  ــغ ۱۰ ه ــت: مبل ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
میلیــارد از منابــع تبصــره ۱6 در اختیــار ســتاد 
ــی  ــرار م ــل ق ــک عام ــام و بان ــان ام ــی فرم اجرای
گیــرد. همچنیــن ســتاد اجرایــی هــم بــه میــزان ۱۰ 
ــا  ــی آورد ت ــود م ــع خ ــال از مناب ــارد ری ــزار میلی ه
بــرای اشــتغال منابــع محــروم بــا هدایــت و اجــرای 

ــود. ــی انجــام ش ــتاد اجرای س
ــرد: کمیســیون  ــان خاطرنشــان ک ــی در پای قوام
تلفیــق امــروز عصــر و شــب آخریــن جلســات خــود 
را بــا بررســی تبصــره هــای ۱۷ تــا ۲۱ الیجــه 
بودجــه و مــوارد الحاقــی بــه کل بودجــه را بررســی 
کــرده و احتمــاال کار کمیســیون تلفیــق در بررســی 
الیجــه بودجــه ســال ۱3۹۹ پایــان خواهــد گرفــت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق: 

یارانه نقدی در سال آینده، ۷2 هزار تومان تعیین شد

عضــو هیــات رئیســه مجمــع واردات گفــت: عــدم تصویــب 
FATF باعــث افزایــش فشــار بــه مــردم و طبقــه پاییــن 
ــل  ــارها را تحم ــن فش ــد ای ــه بای ــتند ک ــا هس ــود و آنه می ش
ــد  ــود را خواهن ــی خ ــان روال زندگ ــئولین هم ــا مس ــد ام کنن
داشــت. مــردم ثابــت کردنــد کــه پــای نظــام و انقــاب 
ایســتادند امــا ســوال امــروز ایــن اســت کــه آیــا مســئولین نیــز 

پــای مــردم ایســتاده اند. 
ــان  ــوص پای ــی در خص ــا مناقب ــا، علیرض ــزارش ایلن ــه گ ب
تشــخیص  مجمــع  در  پولشــویی  الیحــه  بررســی  مهلــت 
مصلحــت نظــام گفــت:  ایــن امــر یــک بحــث اقتصــادی اســت 
ــراد سیاســی  ــا را اف ــا بیشــترین موضع گیری ه ــه سیاســی، ام ن
ــف FATF هســتند  ــا آنهــا هســتند کــه مخال داشــتند و اتفاق
و مــن کمتــر اقتصاددانــی را دیــدم کــه بــا ایــن بحــث مخالــف 

باشــد.
وی ادامــه داد: اگــر واقعــا مشــکلی نداریــم، چــرا کاری 
ــی  ــر دلیل ــم. اگ ــرار بگیری ــل ق ــا در تقاب ــا دنی ــه ب ــم ک می کنی
دارنــد بــه مــردم پاســخ بدهنــد کــه بــرای چــه مجمــع 
تشــخیص مســاله FATF را ایــن انــدازه نگــه داشــته اســت تــا 
بــرای کشــور ایــن همــه چالــش درســت شــود. مــردم مــا بــه 
ــه شــرایطی هســتند پــس اگــر دالیــل  ــی پذیــرای هرگون خوب
ــد. ــول کنن ــی راحــت قب ــد خیل و منطــق را بشــنوند، می توانن

مناقبــی ادامــه داد: شــرایط بــه گونــه ای شــده کــه هــر کدام 
ــد چــرا دور یــک  ــات اظهــار نظــر خــاص خــود را دارن از مقام
میــز نمی نشــینند، بــه جمع بنــدی نمی رســند تــا بگوینــد کــه 

بــه ایــن دلیــل الیحــه را نمی پذیریــم و مســئولیت آن را قبــول 
کننــد. چــرا بایــد جامعــه مــا همشــیه باتکلیــف باشــد؟ چــرا 
ــث  ــواالت باع ــن س ــش ای ــد؟ افزای ــخ نمی ده ــس پاس ــچ ک هی
ــن  ــز شــود و نتیجــه ای ــردم لبری ــر م می شــود کــه کاســه صب
ــر شــاهد  ــه اخی ــد هفت ــه در چن ــی ک ســکوت می شــود حوادث
آن بودیــم بــه نظــر می رســد برخــی عامدانــه بــه ایــن شــرایط 
دامــن می زننــد و شــرایطی ایجــاد می کننــد کــه جامعــه 

آشــفته شــود.
وی ادامــه داد: عــدم تصویــب FATF باعــث افزایــش فشــار 
ــه مــردم و طبقــه پاییــن می شــود و آنهــا هســتند کــه بایــد  ب
ــان روال  ــئولین هم ــا مس ــد ام ــل کنن ــارها را تحم ــن فش ای
ــه  ــد ک ــت کردن ــردم ثاب ــت. م ــد داش ــود را خواهن ــی خ زندگ
پــای نظــام و انقــاب ایســتادند امــا ســوال امــروز ایــن اســت 

ــتاده اند. ــردم ایس ــای م ــز پ ــئولین نی ــا مس ــه آی ک

اســتاندار آذربایجان شــرقی از جــذب ۲۴۷ میلیــارد تومــان 
ســرمایه خارجــی امســال در اســتان خبــر داد و گفــت: رتبــه 
میــزان  ششــم  رتبــه  و  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  دوم 
ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب اســتان در کشــور رضایــت بخــش 

ــت.  اس
ــگاران جــوان، پورمحمــدی اســتاندار  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
آذربایجان شــرقی در جلســه شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان 
از جــذب ۲۴۷ میلیــارد تومــان ســرمایه خارجــی امســال در اســتان 
ــی و  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــه دوم ج ــت: رتب ــر داد و گف خب
ــتان در  ــوب اس ــی مص ــرمایه گذاری خارج ــزان س ــم می ــه شش رتب

کشــور رضایــت بخــش اســت.
پورمحمــدی گفــت: اعضــای شــورای برنامه ریــزی اســتان بــرای 
ــنهادات  ــرمایه گذاری پیش ــذب س ــه ای ج ــوق های منطق ــاد مش ایج

الزم را ارائــه دهنــد.

او گفــت: رتبه بنــدی و امتیــاز دهــی فضــای کســب و کار محــل 
ــا و  ــد اعطــای مجوز ه ــال پروســه و فرآین ــن ح ــا ای بحــث اســت ب

اســتعامات چنــدان رضایــت بخــش نیســت.
ــزوم اصــاح فرآیند هــای کســب و کار تاکیــد  ــر ل پورمحمــدی ب

و  افــزود: الزم اســت در ایــن ارتبــاط کار گروهــی تشــکیل شــود.
ــد  ــه در موع ــتگاه هایی ک ــت: دس ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
مقــرر جــواب اســتعامات را نداده انــد معرفــی و ضعــف عملکــردی 

و کارشناســی دســتگاه ها برطــرف شــود.
ــت  ــا وضعی ــاط ب ــه در ارتب ــنهاداتی ک ــوارد و پیش ــت: م او گف
بودجــه اســتان در الیحــه ســال ۹۹ بــه ذهــن دوســتان می رســد بــه 
ــق  ــا از طری ــا م ــزی منعکــس شــود ت ســازمان مدیریــت و برنامه ری

ــم. ــام دهی ــای الزم را انج ــدگان پیگیری ه ــع نماین مجم
ـــدی  ـــد ج ـــر را بای ـــث تهات ـــه بح ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب پورمحم
ـــب  ـــتان در قال ـــاری اس ـــای تج ـــزام هیئت ه ـــزود: از اع ـــت، اف گرف
نمایشـــگاه های مشـــترک و کار هـــای مشـــخص تعریـــف شـــده 

اســـتقبال می کنیـــم.
ــا اشــاره بــه جــذب ۲۴۷ میلیــارد تومــان ســرمایه خارجــی  او ب
حجــم  و  ســرمایه گذاری  میــزان  گفــت:  اســتان  در  امســال 
ســرمایه گذاری خارجــی تقریبــا دو برابــر شــده و در ایــن عرصــه بــا 
وجــود تنگنا هــای موجــود دارای رتبــه دوم کشــوری هســتیم کــه 

ــت. ــمند اس ــیار ارزش بس
از  مدیــران  اســتفاده  لــزوم  بــر  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــرد و  ــد ک ــه تاکی ــور مربوط ــتمر ام ــد مس ــی و رص ــل نظارت کارتاب

ــود. ــع داده ش ــه موق ــد ب ــتعاالمات بای ــواب اس ــت: ج گف

عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به 
طبقه پایین می شود

آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور در جذب 
سرمایه گذار خارجی 

حامــد طلــوع، مدیــر عامــل شــرکت بنیــان 
طلــوع شــمس بــا حضــور در دفتــر روزنامــه از 
ــه  ــد ب ــه واردات و تولی ــود در عرص ــکات موج مش

ــت. ــو پرداخ ــت و گ گف
ــمس،  ــوع ش ــان طل ــرکت بنی ــل ش ــر عام مدی
ــد  ــدم رش ــل ع ــی و ارزی را عام ــکات گمرک مش
و موفقیــت اقتصــاد دانســته و گفــت: متاســفانه 
ــال  ــا در ح ــت و دایم ــت نیس ــرک ثاب ــن گم قوانی
زمینــه  در  بیشــتر  مــا  فعالیــت  اســت،  تغییــر 
دکوراســیون و تزئینــات مــی باشــد ولــی شــما واحــد 
ــه صــادرات  ــه در زمین ــد ک ــی را در نظــر بگیری های
ــه  ــخصی ک ــال ش ــرای مث ــد، ب ــی کنن ــت م فعالی
ــد  ــت نمای ــد رب فعالی ــه تولی ــد در زمین ــی خواه م
ــا کشــاورزان و کارخانــه هــا و نفراتــی کــه دســت  ب
اندرکارنــد قــرارداد بســته و درخواســت فــان مقــدار 
ــرارداد  ــن ق ــخ مشــخصی کــرده اســت، ای را در تاری
را شــاید 3 مــاه قبــل منعقــد کــرده اســت و زمانــی 
ــنامه ای  ــت بخش ــل اس ــاده حم ــول آم ــه محص ک
ــا ایــن مضمــون کــه صــادرات  صــادر مــی گــردد ب

ــت. ــوع اس ــول ممن ــان محص ف

ــور در واردات  ــه داد: همینط ــوع ادام ــد طل حام
چنیــن مســائلی وجــود دارد، زمانــی کــه قیمــت دالر 
بــا افزایــش جهشــی روبــرو شــد و آقــای جهانگیــری 
گفتنــد دالر چهــار هــزار و دویســت تومانــی را بــرای 
شــما درنظــر گرفتــه ایــم کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــه مــا تعلــق  ــوده ب محصــول وارداتــی مــا تزئینــی ب
نگرفــت، مــا بــا مشــکاتی مواجــه شــدیم وقتــی بــا 

مشــتری قــرارداد بســته بودیــم کــه بــا ایــن هزینــه 
ــول  ــخ محص ــان تاری ــده در ف ــام ش ــت تم و قیم
درخواســتی ترخیــص شــده و برایتــان خواهــد آمــد 
ــداء  ــه مب ــا کارخان ــا ب ــرارداد م ــن ق ــه ای ــته ب و بس
در کشــور چیــن نیــز قــراردادی بســته ایــم کــه 3۰ 
درصــد قــرارداد را در ابتــدا برایشــان واریــز کردیــم، 
ــغ را  3۰ درصــد را قبــل از حمــل و ۴۰ درصــد مبل

ــران تحویــل گرفتیــم  ــی کــه محصــول را در ای زمان
ــی  ــول نم ــرا قب ــه را اکث ــن پروس ــه ای ــی ک درحال
کننــد ولــی مــا بــا توجــه بــه اعتبــار و ســال هایــی 
کــه بــا آن کارخانــه کار کــرده ایــم قابــل اجــرا بــود 
کــه متاســفانه بــا شــرایطی کــه پیــش آمــد ای کاش 
ــدا  ــغ را در ابت مثــل ســایر شــرکت هــا تمامــی مبل

برایشــان واریــز مــی کردیــم.
ــه  ــا ب ــرارداد ه ــه در ق ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
تازگــی بنــدی اضافــه مــی شــود بــه ایــن مضمــون 
کــه در صورتــی کــه قوانیــن ارزی و قوانیــن گمرکــی 
تغییــر پیــدا نکنــد قــرارداد اعتبــار دارد اضافــه کــرد: 
ــده و  ــه وارد کنن ــه چ ــه نحــوی اســت ک ــرایط ب ش
چــه تولیدکننــده ای کــه مــی خواهــد یــک دســتگاه 
ــه  ــد برنام ــی توان ــا نم ــد اص ــدی را وارد نمای تولی
ریــزی کنــد و کار در ایــن موقعیــت ریســک بســیار 
باالیــی دارد و بــه ایــن دلیــل همــه دســت نگــه مــی 
ــا   ــد عم ــی افت ــاق م ــن اتف ــه ای ــی ک ــد و زمان دارن
اقتصــاد کشــور مــی ایســتد و همانطــور کــه اشــاره 
کــردم تغییــر مکــرر قوانیــن گمرکــی و شــرایط ارزی 

اقتصــاد کشــور را مــی خوابانــد.

تغییر مکرر قوانین گمرکی و شرایط ارزی اقتصاد کشور را می خواباند

در چهاردهمین جلسه کارگروه اشتغال 
استان تهران مطرح شد؛

ضرب االجل استاندار تهران 
به بانک ها 

تحـرک  عـدم  بـه  اشـاره  بـا  بندپـی  محسـنی 
تسـهیات  پرداخـت  در  تهـران  اسـتان  بانک هـای 
بـه  بانک هـا  ارسـال گـزارش کـم کاری  از  اشـتغال 

داد.  خبـر  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــران در  ــتاندار ته ــی اس ــنی بندپ ــیروان محس انوش
چهاردهمیــن جلســه کارگــروه اشــتغال اســتان 
ــه کوتاهــی برخــی از بانک هــای  ــا اشــاره ب تهــران ب
اســتان در پرداخــت تســهیات بــه ویــژه تســهیات 
ــوز  ــا هن ــفانه بانک ه ــت: متأس ــار داش ــتغال اظه اش
نســبت بــه مــوارد موجــود در ســطح اســتان تهــران 

ــد. ــی را ندارن ــت کاف ــرک و جدی ــام، تح اهتم
وی افـزود: بانک هـای اسـتان تهـران بایـد عملکـرد 
بهتری داشـته باشـند، در این راستا نیازمند حمایت در 
ایـن حوزه هسـتیم، بر همین اسـاس آسـیب شناسـی 

ایـن وضعیـت در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
اسـتاندار تهـران خطـاب بـه بانک هـای کـم کار 
اسـتان تأکیـد کـرد: اگـر وضعیـت اهمـال بانک هـا 
در پرداخـت تسـهیات با همیـن روند اسـتمرار پیدا 
کنـد، گـزارش آن را بـه معـاون اول رئیـس جمهـور 

کرد. ارسـال خواهیـم 

با افزایش ۱۲۲ هزار تومانی
عیدی کارکنان

 یک میلیون و 200 هزار تومان شد

ــزار  ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــم ی ــب رق ــا تصوی ب
و  کارکنــان  عیــدی  پرداخــت  بــرای  تومانــی 
ــم  ــه رق ــان ب ــزار توم ــدود ۱۲۰ ه ــتگان، ح بازنشس
پیش بینــی شــده بــرای عیــدی امســال افــزوده 

ــت.  ــده اس ش
ــه تازگــی هیــات دولــت و  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
ــان را  ــدی کارکن ــغ عی ــاله، مبل ــر س ــق روال ه طب
ــک  ــا ی ــد ت ــرار ش ــه ق ــرد ک ــب ک ــی و تصوی بررس
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان بــرای شــاغان و 

بازنشســته ها پرداخــت شــود.
ــاده )۷5(  ــق م ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــدی  ــاز عی ــات کشــوری امتی ــت خدم ــون مدیری قان
کارکنــان در هــر ســال 5۰۰۰ اســت کــه بــا توجــه 
ــن  ــدی تعیی ــی عی ــزان نهای ــوق می ــب حق ــه ضری ب
می شــود و بــر ایــن اســاس در بودجــه ۱3۹8، یــک 
ــن  ــدی تعیی ــرای عی ــان ب ــزار توم ــون و ۷8 ه میلی

ــود. شــده ب
ــرده  ــب ک ــت تصوی ــات دول ــه هی ــه ک ــا آنچ ام
ــل آن براســاس  ــه دلی ــم اســت ک ــن رق ــر از ای باالت
آنچــه نوبخــت - رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــوق  ــش حق ــد افزای ــه درص ــت ب ــح داده اس - توضی

برمی گــردد.
وی گفتــه از آنجاکــه رشــد حقــوق در ســال 
ــم  ــت رق ــت، در نهای ــوده اس ــد ب ــاری ۲۰ درص ج

ــد. ــن ش ــا آن تعیی ــب ب ــز متناس ــدی نی عی
ــان در  ــدی کارکن ــه عی ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــا حقــوق ایــن مــاه ب ــان بهمن مــاه و همــراه ب پای

ــد. ــد ش ــز خواه ــان واری حساب ش
همچنیــن در الیحــه بودجــه ســال آینــده میــزان 
عیــدی کارکنــان یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان 
ــوق  ــش حق ــزان افزای ــه می ــه البت ــده ک ــن ش تعیی

حــدود ۱5 درصــد خواهــد بــود.
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ایرج شهین باهر تاکید کرد:

ضرورت توجه به مطالبات شهروندان 
توسط شهرداری های مناطق 

ــف  ــات تعری ــه خدم ــت: ارائ ــز گف ــهردار تبری ش
شــده بــه مــردم حتــی اگــر ســودی بــرای شــهرداری 
ــف شــهرداری  ــم جــزو وظای ــاز ه نداشــته باشــد، ب

اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهر با اشــاره 
ــه  ــق ب ــای مناط ــهرداری ه ــه ش ــرورت توج ــه ض ب
خدمــات مــورد درخواســت شــهروندان، اظهــار کــرد: 
شــهرداری هــای مناطــق و ســازمان هــا و شــرکت 
هــای وابســته بایــد پــای بــه پــای شــهرداری 
ــهروندان  ــکات ش ــا و مش ــت ه ــه درخواس ــز ب مرک

ــد. ــیدگی کنن رس
کــه  اســت  ایــن  مــا  تاکیــد  داد:  ادامــه  او 
ــف،  ــروژه هــای مختل ــار اجــرای پ شــهرداری در کن
ــه  ــده ب ــف ش ــات تعری ــه خدم ــان ارائ ــد همچن بای

شــهروندان را نیــز تــداوم بدهــد.

ترافیک شهری تبریز روان تر می شود
افتتاح 4 پروژه مسیرگشایی 

در دهه فجر 

ــق  ــایی در مناط ــروژه مسیرگش ــاح ۴ پ ــا افتت ب
مختلــف شــهر تبریــز در دهــه مبــارک فجــر، شــاهد 
ــهر  ــف ش ــاط مختل ــهری در نق ــک ش ــش ترافی کاه

ــود.  ــم ب خواهی
در  مسیرگشــایی  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــن شــهرک های  ــای قدیمــی شــهر و همچنی بافت ه
ــاخص  ــای ش ــی از فعالیت ه ــز یک ــه تبری ــی ب الحاق
ــت.  ــل اس ــل و نق ــوزه حم ــهری در ح ــت ش مدیری
مطالبــه ای عمومــی از ســوی شــهروندان کــه از بــار 
ترافیکــی مناطــق و خیابان هــای شــهر کاســته و بــر 

ــد. ــی افزای ــردم م ــاک م ارزش ام
مدیریــت شــهری تبریــز در همیــن راســتا پــروژه 
هــای مسیرگشــایی آمــاده افتتاحــی در دســت دارد 
ــردای از  ــاهد بهره ب ــر، ش ــارک فج ــه مب ــه در ده ک
ــار  ــان عط ــایی خیاب ــود. مسیرگش ــم ب ــا خواهی آنه
ــا ۱۰  ــز، ب ــهرداری تبری ــه ۲ ش ــابوری در منطق نیش
میلیــارد ریــال اعتبــار، آمــاده افتتــاح و بهره بــرداری 
اســت. همچنیــن در ایــن منطقــه مسیرگشــایی ۱۲ 
ــمنج و دال  ــاده باس ــمالی ج ــع ش ــری ضب و ۱8 مت
گــذاری روی کانــال بــا اعتبــار ۱۰ میلیــارد ریــال بــه 
اتمــام رســیده و در دهــه فجــر افتتــاح مــی شــود.

ــع  ــه منظوررف ــز، ب ــه ۴ شــهرداری تبری در منطق
گــره ترافیکــی در مســیر قــدس بــه بهــار بــا تکمیــل 
ــار  ــش ب ــاهد کاه ــی، ش ــهید میان مسیرگشــایی ش
ــایی  ــود. مسرگش ــم ب ــه خواهی ــی آن منطق ترافیک
ــارد  ــار ۱5 میلی ــا اعتب ــی ب ــهید میان ــان ش خیاب
ریــال در ســال ۹8 بــه اتمــام رســیده اســت و طــی 
ــی  ــاح م ــه افتت ــر ب ــه فج ــده در ده ــد روز آین چن

رســد. 
منطقــه ۱۰ شــهرداری تبریــز نیــز جــزو مناطــق 
ــا  ــه ب ــد ک ــی  باش ــز م حاشیه نشــین کانشــهر تبری
ــه  ــاز ب ــه،  نی ــی آن منطق ــه تراکــم جمعیت توجــه ب
مسیرگشــایی بیــش از مناطــق دیگــر احســاس مــی 
ــا  ــاز اول( ب ــان جــودی )ف شــود. مسیرگشــایی خیاب
ــا پیشــرفت فیزیکــی  ــال و ب ــارد ری ــار ۲۰ میلی اعتب
ــی  ــاح م ــر افتت ــه فج ــام اهلل ده ــد، در ای ۷۰ درص

شــود.

دبیر کانون انبوه سازان سیاست های 
وزارت راه در مسکن را 
مداخله جویانه خواند 

ــان  ــا بی ــازان ب ــری انبوه س ــون سراس ــر کان دبی
این کــه بــرای حــل مشــکات مســکن گــوش 
نداریــم، گفــت:  و دولــت  شــنوایی در مجلــس 
مســکن  بخــش  در  راه  وزارت  سیاســت های 

اســت.  مداخله جویانــه 
بــه گــزارش تســنیم، فرشــید پورحاجــت دربــاره 
ــرد:   ــار ک ــور اظه ــکن در کش ــد مس ــت تولی وضعی
یکــی از مســائل مهمــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد آن اســت کــه بایــد دولــت و مجلــس نقــش 

ــد. ــام دهن ــش را انج ــن بخ ــهیل گری در ای تس
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه قوانیــن، 
جهــت  در  آیین نامــه  و  ضوابــط  دســتورالعمل، 
تضعیــف بخــش تولیــد اســت و کمــک چندانــی بــه 

افزایــش ساخت وســاز مســکن نمی کنــد.
وی بــا یــادآوری این کــه بارهــا و بارهــا مشــکات 
بخــش تولیــد را مطــرح کــرده و انتظــار رســیدگی به 
آنهــا را داشــته ایم، افــزود: متأســفانه باوجــود تمــام 
ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــات و پیگیری ه اقدام
انبوه ســازان،گوش شــنوایی در مجلــس و دولــت 

وجــود نــدارد.
دبیــر کانــون سراســری انبوه ســازان بــا اشــاره بــه 
ــا  ــای ب ــازی از طرح ه ــی وزارت راه و شهرس رونمای
ــاً  ــا تمام ــن طرح ه ــح کرد:ای ــام« تصری ــوند »ت پیش
کنــار گذاشــته  شــده اند و طــرح ملــی مســکن 
معرفــی شــد کــه آن هــم در مرحلــه فراخــوان قــرار 

دارد.
پــور حاجــت تاکیــد کــرد:  تکمیــل ظرفیــت 
ثبت نــام ایــن طــرح طــی نیــم ســاعت در شــهرهای 
مختلــف مؤیــد آن اســت کــه مــا بــا انباشــت بــاالی 
ــا  ــتیم و ب ــه هس ــکن مواج ــش مس ــا در بخ تقاض
چنیــن طرح هایــی نمی توانیــم بــه آنهــا پاســخ 

ــم. بدهی
وی تنهــا راهــکار متناســب شــدن عرضــه و 
تقاضــا در بــازار مســکن را تســهیلگری دولــت و 
مجلــس عنــوان کــرد و گفــت: وزارت راه بایــد بــرای 
ــه در  ــه این ک ــد ن ــزی کن ــکن برنامه ری ــش مس بخ
آن دخالــت کنــد. بایــد سیاســت های مداخانــه 
ــهیل گری  ــت های تس ــه سیاس ــه وزارت راه ب جویان

ــود. ــل ش تبدی

شهر و شورا

ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــرای  ــریع در اج ــرورت تس ــر ض ــس ب در مجل
آذربایجــان شــرقی  زیرســاختی  پروژه هــای 

ــرد. ــد ک تاکی
بــه گــزارش مهــر، محمــد حســین فرهنگــی 
ــرای  ــاهد اج ــتان ش ــون در اس ــم اکن ــت: ه گف
ــراه  ــون بزرگ ــازی همچ ــم راهس ــای مه پروژه ه
اهــر- تبریــز، تبریــز، اســپیران- ارمنســتان، 
ــه- آزادراه  ــازرگان، ارومی خواجــه- ارمنســتان، ب
تبریــز تهــران و بزرگــراه تبریز- ســهند هســتیم.

ــوان  ــه عن ــا ب ــن پروژه ه ــه داد: ای وی ادام
ــا  ــتند و ب ــرح هس ــعه مط ــاخت های توس زیرس
ــش از  ــعه بی ــاهد رشــد و توس ــا ش ــاح آنه افتت

ــود. ــم ب ــش اســتان خواهی پی
ــامی  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــن نماین ای
ــر  ــه دیگ ــز- میان ــن تبری ــروژه راه آه ــزود: پ اف
ــای  ــه در ماه ه ــت ک ــتانی اس ــم اس ــرح مه ط
اخیــر قســمتی از آن بــا وجــود مشــکات 
ــرداری رســید و  ــه بهــره ب ــت، ب اقتصــادی دول
بایــد مســیر ریلــی بســتان آبــاد بــه تبریــز نیــز 

ــد. ــان برس ــه پای ــرا و ب اج
ــروژه  ــاری پ ــال ج ــل س ــت: در اوای وی گف
نیمــه تعطیــل شــده بــود ســوالی در کمیســیون 
ــات  ــر اطاع ــه وزی ــم، ب ــرح کردی ــران مط عم
ناصحیحــی داده بودنــد، رونــد بحث هــا موضــوع 
ــش  ــر از زیرمجموعه های ــرد و وزی ــن ک را روش

ــاذ و  ــی اتخ ــا تصمیمات ــد. همانج ــت ش ناراح
پــروژه فعــال شــد. در حــال حاضــر نیــز ادامــه 
بســتان آبــاد تــا تبریــز کار می شــود. بعــد 
ــا  ــی ی ــال کس ــنیدم دنب ــوال، ش ــه س از جلس
کســانی می گشــتند کــه ایــن اطاعــات دقیــق 

ــانده اند! ــب رس ــه اینجان را ب

پروژه های مهمی در استان در حال 
اجرا است

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پروژه هــای مهمــی 
ــت: در  ــت، گف ــرا اس ــال اج ــتان در ح در اس
تمــام حوزه هایــی کــه مربــوط بــه دولــت 
و مجلــس اســت تــاش می کنیــم شــاهد 

ــیم.  ــا باش ــی پروژه ه ــرفت فیزیک ــش پیش افزای
همچنیــن تــاش می کنیــم از ظرفیت هــای 
داشــته  اســتفاده حداکثــری  نیــز  موجــود 

ــیم. باش
ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
احــداث  طرح هــای  خصــوص  در  مجلــس 
مســکن در دولــت گفــت: بخــش مســکن بایــد 
ــکن  ــرد، مس ــرار گی ــتری ق ــه بیش ــورد توج م
مهــر از زمــان دولــت احمــدی نــژاد آغــاز شــد 
و بایــد بــا اصاحــات الزم و رفــع ایــرادات طــرح 
تــداوم می یافــت کــه ایــن گونــه نشــد و دولــت 
فعلــی طــرح دیگــری بــرای مســکن ارائــه 
ــی  ــرادات و نواقص ــود ای ــه خ ــت ک ــرده اس ک

دارد. در قانــون برنامــه نیــز تصمیمــات خوبــی 
ــه اتخــاذ شــده اســت. ــن زمین در ای

متروی تبریز مشابه استان های همتراز 
اعتبار دریافت می کند

وی گفــت: بــرای حــل مشــکات موجــود در 
ــی ایجــاد کــرده و بعــداز آن  کشــور فرصت های
فرصت هــا در جهــت عمــران و توســعه اســتان 
اســتفاده می کنیــم. نمونــه آن طــرح قیــر 
رایــگان بــود کــه در کمیســیون عمــران مطــرح 
ــن طــرح باعــث تحــرک آســفالت  ــم و ای کردی
ریــزی گســترده در مناطــق مختلــف اســتان و 

شــهرهای مختلــف شــد.
ــه  ــس ب ــه مجل ــوص توج ــی در خص فرهنگ
متــروی تبریــز نیــز گفــت: متــروی تبریــز 
ــت  ــار دریاف ــراز اعتب ــتان های همت ــابه اس مش
ــن  ــی در ای ــرفت خوب ــاهد پیش ــد و ش می کن

ــتیم. ــروژه هس پ
وی ادامــه داد: طبــق قانــون بخشــی از 
ــط  ــز توس ــروی تبری ــاز مت ــورد نی ــه م بودج
ــت  ــط دول ــری توس ــش دیگ ــهرداری و بخ ش
تأمیــن می شــود کــه امســال اعتبــارات خوبــی 
ــل  ــدار قاب ــره )5( مق ــد )ه( تبص ــق بن از طری
توجهــی اوراق بــه ایــن پــروژه اختصــاص یافــت 
و ســال آینــده نیــز ایــن موضــوع ادامــه خواهــد 

ــت. یاف

ــوخت  ــور گفت:س ــافر کش ــل مس ــر حمل ونق ــرکل دفت مدی
بــر اســاس پیمایــش بــه تمامــی ســواری های کرایــه ای از 

ابتــدای اســفند تخصیــص می یابــد. 
ــوش  ــوان،  داریـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
باقرجـــوان مدیـــر کل دفتـــر حمـــل ونقـــل مســـافر کشـــور 
بـــرای دریافـــت ســـوخت ســـواری های کرایـــه ای کـــه 
را  الزم  اقدامـــات  هســـتند  عمومـــی  پاک هـــای  دارای 
ــبای  ــماره شـ ــم شـ ــعی کرده ایـ ــت: سـ ــم گفـ ــام داده ایـ انجـ
تمامـــی خودروهـــا را در ایـــن بخـــش دریافـــت کنیـــم و در 
ــای  ــی از خودروهـ ــرای برخـ ــتی هایی بـ ــه کاسـ ــن زمینـ ایـ
ـــعی  ـــه س ـــت ک ـــته  اس ـــود داش ـــه ای وج ـــی و وکالت نام لیزینگ
کرده ایـــم زمـــان مشـــخصی را بـــرای دریافـــت شـــماره 

ــم. ــرار دهیـ ــتور کار قـ ــا را در دسـ ــن خودروهـ ــبای ایـ شـ
ــر  ــزود: ب ــور اف ــافر کش ــل مس ــل ونق ــر حم ــر کل دفت مدی
اســاس مصوبــه کمیتــه ای کــه متشــکل از ســه بخــش از جملــه 
وزارت نفــت، وزارت کشــور و ســازمان راهــداری بــوده ســامانه 
ــر اســاس پیمایــش را راه انــدازی کرده ایــم. دریافــت ســوخت ب

ــر  ــزار نف ــر از 33 ه ــزار نف ــون 6 ه ــزود: تاکن ــوان اف باقرج
ــده  ــاه آین ــد و از م ــام داده ان ــامانه انج ــن س ــام را در ای ثبت ن
ــد. ــت کنن ــش را دریاف ــاس پیمای ــر اس ــوخت ب ــد س می توانن

او یــادآور شــد: بــر اســاس ایــن طــرح تمامــی خودرو هایــی 

کــه فعالیــت بیشــتری داشــته باشــند می تواننــد ســوخت 
بیشــتری دریافــت کننــد و خودرو هایــی کــه فعالیــت کمتــری 
در ایــن حــوزه دارنــد بــر طبــق پیمایشــی کــه انجــام داده انــد 

ســوخت دریافــت خواهنــد کــرد.
ــزود: در  ــور اف ــافر کش ــل مس ــل ونق ــر حم ــر کل دفت مدی
ــاه  ــه صــورت کامــل و در طــول م ــه ب ــی ک ــن بخــش ناوگان ای
ــه تفــاوت هزینه هــای  ــا ماب فعــال هســتند ســوخت بیشــتر و ی
ــرددی  ــه ت ــرادی ک ــرد و اف ــد ک ــت خواهن ــوخت را دریاف س
نداشــته باشــند از اســفند مــاه ســوخت کمتــر دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهن
ــر اســاس  ــاه ســوخت ب ــرد: از اســفند م ــان ک باقرجــوان بی

پیمایــش بــه راننــدگان ســواری کرایــه تعلــق می گیــرد و 
ــد  ــت دارن ــد فرص ــام نکرده ان ــون ثبت ن ــه تاکن ــی ک رانندگان
هــر چــه ســریعتر شــماره شــبای خــود را وارد ســامانه کننــد.

ــوخت  ــت س ــش قیم ــا افزای ــان ب ــم زم ــرد: ه ــار ک او اظه
ــل جــاده ای  ــاوگان حمــل و نق ــزان اســتقبال مســافران از ن می
افزایــش یافتــه و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد رقابــت بیــن 
راننــدگان جهــت ارائــه خدمــات بــه مســافران ســعی کرده ایــم 
بــر اســاس پیمایــش ســوخت را بــه آن هــا تخصیــص دهیــم تــا 

ــود. ــع نش ــش ضای ــن بخ ــده در ای ــی از رانن حق
ــر کل دفتــر حمــل ونقــل مســافر کشــور تأکیــد کــرد:  مدی
در ایــن حــوزه تمامــی کارشناســان بــا اســتفاده از فرمول هایــی 
ــر  ــدگان در نظ ــرای رانن ــوخت را ب ــد س ــر گرفته ان ــه در نظ ک

ــع نشــود. ــی ضای ــا حق ــد ت می گیرن
ــرای ســوخت  ــه اینکــه ســقفی کــه ب ــا اشــاره ب باقرجــوان ب
ــزار و 5۰۰  ــا ه ــزار و ۴۰۰ ت ــم ه ــر گرفته ای ــدگان در نظ رانن
ــه تفــاوت  لیتــر اســت و در صــورت افزایــش ممکــن اســت ماب
هزینــه را بــرای آن هــا در نظــر بگیریــم، افــزود: ســازمان 
ــرای  ــی را ب ــه ایمن ــاده ای مقول ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
تمامــی بخش هــا الزامــی کــرده اســت و در ایــن حــوزه ســعی 
ــش  ــافران را افزای ــی مس ــی تمام ــات رفاه ــت خدم ــرده اس ک

دهــد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تاکید کرد:

ضرورت تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی آذربایجان شرقی

تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به سواری های کرایه از ابتدای اسفند ماه 

ــت:  ــس گف ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
رونــد کنونــی بــازار مســکن نمایانگــر این اســت 
کــه عواملــی در بــروز تــداوم افزایــش قیمــت ها 
در بــازار اثرگــذار اســت کــه مهــم تریــن عامــل 
ایــن مســئله را مــی تــوان کمبــود مســکن در 

بــازار دانســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، مجیــد کیــان پــور 
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس، بــا اشــاره به 
عوامــل تأثیرگــذار در افزایش قیمت مســکن در 
کشــور، گفــت: بــر اســاس آمارهــا، تــورم نقطــه 
بــه نقطــه در دی مــاه ســال جــاری حــدود ۲6 
درصــد بــوده، امــا قیمــت مســکن در ایــن مــاه 
بیــش از ۲۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت، ایــن 
مســئله نشــان مــی دهــد کــه قیمــت مســکن 

از تــورم ماهانــه نیــز پیــش گرفتــه اســت.

قیمت مسکن نباید باالتر از تورم 
افزایش یابد

نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس 
ــت  ــه داد: اصــوال قیم ــامی ادام شــورای اس
ــد،  ــش یاب ــورم افزای ــر از ت ــد باالت مســکن نبای
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی نمایانگ ــد کنون ــا رون ام

عواملــی در بــروز تاطــم و تــداوم افزایــش 
ــت.  ــذار اس ــکن اثرگ ــازار مس ــا در ب ــت ه قیم
ــوان  مهــم تریــن عامــل ایــن مســئله را مــی ت

ــت. ــازار دانس ــکن در ب ــود مس کمب
وی گفــت: پــس از افزایــش چشــمگیر قیمــت 
ــت و وزارت راه  ــر، دول ــال اخی ــکن در دو س مس
ــو  ــه تکاپ ــکن ب ــد مس ــرای تولی ــازی ب و شهرس
ــش از  ــا پی ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــاد، ای افت
ایــن وزارتخانــه تمــام تمرکــز خــود را در تکمیــل 

واحدهــای باقــی مانــده مســکن مهر گذاشــته بود 
کــه ایــن مســئله در بهبــود شــرایط بــازار اثرگذار 
ریــزی  برنامــه  راه  وزارت  آن  از  پــس  نبــود، 
ــب  ــکن در قال ــد مس ــرای تولی ــترده ای را ب گس
طــرح ملــی مســکن صــورت داد امــا ایــن مســئله 

ــرار دارد. ــام ق ــه ثبــت ن نیــز هنــوز در مرحل

دولت تاکنون هیج اقدامی برای تولید 
مسکن انجام نداده است

کیــان پــور ادامــه داد: شــرایط کنونی نشــان 
ــت تاکنــون هیــج اقدامــی  مــی دهــد کــه دول
بــرای تولیــد مســکن انجــام نــداده اســت، 
ــه  ــا از عرض ــه تقاض ــرایطی ک ــن رو در ش از ای
ــکن  ــت مس ــش قیم ــرد، افزای ــی گی ــی م پیش
ــری  ــز ام ــورم نی ــزان ت ــر از می ــه باالت ــی ب حت

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــش بین ــل پی قاب

بروز تالطم در بازار مصالح و تجهیزات 
ساختمانی یکی از عوامل افزایش 

قیمت مسکن
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
گفــت: یکــی دیگــر از عوامــل افزایــش قیمــت 
مســکن، بــروز تاطــم در بــازار مصالــح و 
تجهیــزات ســاختمانی اســت، قطعــا تــا وقتــی 
ــاال و  ــت ب ــه قیم ــزات ب ــح و تجهی ــه مصال ک
غیرواقعــی بــه دســت ســازندگان برســد، نمــی 
تــوان انتظــار کاهــش قیمــت مســکن و نزولــی 

ــت. ــا را داش ــت ه ــدن قیم ش
ـــزود:  ـــس اف ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
بـــازار مســـکن و حـــوزه ســـاخت و ســـاز همـــواره 
متأثـــر از بـــازار زمیـــن بـــوده اســـت، در شـــرایط 
ـــی میـــزان افزایـــش قیمـــت زمیـــن بســـیار  کنون
ـــن  ـــت، از ای ـــکن اس ـــرخ مس ـــش ن ـــر افزای باالت
ـــکن و  ـــازار مس ـــت ب ـــال مدیری ـــه دنب ـــر ب رو اگ
ـــتیم،  ـــش هس ـــن بخ ـــا در ای ـــت ه ـــرل قیم کنت
بایـــد نســـبت بـــه ســـاماندهی بـــازار زمیـــن 
و مقابلـــه بـــا دالالن در ایـــن عرصـــه اقـــدام 

ـــم. کنی

کیان پور مطرح کرد:

پیشی گرفتن قیمت مسکن از تورم ماهانه؛ افزایش 
ساخت وساز دوای درد بازار مسکن

سالمت

۱- انســان ماننــد ســایر گیــاه خــواران آب را مــی مکــد در حالــی 
کــه گوشــت خــواران لیــس مــي زننــد.

ــت دادن ســر  ــدون حرک ــاه خــواران ب ــد ســایر گی ۲- انســان مانن
ــه چــپ و راســت  ــاال و پایــن ب ــر ب ــد فــک خــود را عــاوه ب مــی توان
ــاال و  ــه ب ــط ب ــواران فق ــه گوشــت خ ــي ک ــد درحال ــت ده ــم حرک ه

ــد. ــن قادرن پایی
3- انســان ماننــد ســایر گیــاه خــواران داراي دنــدان هــاي صــاف و 
مســطح اســت در حالــی کــه دنــدان گوشــت خــواران تیــز وشمشــیری 

. ست ا
۴- گیاهــان بــه آهســتگی مــواد مغــزی خــود را پــس مــی دهنــد از 
ایــن رو بــراي جــذب آنهــا نیــاز بــه روده بلنــد اســت انســان دارای روده 
کوچــک) ۷ متــري( و روده بــزرگ ) ۱.5 متــري( اســت، ماننــد ســایر 
ــد  ــاال نبای ــه علــت فســاد پذیــری ب گیاهخــواران در عــوض گوشــت ب
مــدت طوالنــی در بــدن بمانــد از ایــن رو نیــاز بــه روده کوتــاه اســت و 

تمــام گوشــت خــواران روده هــاي کوتــاه دارنــد.
ــه  ــی ک ــت در حال ــرم اس ــف و ن ــان ظری ــده انس ــات مع 5- عض
ــرای  ــت ب ــن اس ــن و پوالدی ــواران خش ــت خ ــده گوش ــات مع عض
هضــم و حــل کــردن گوشــت و اســتخوان ، بــراي همیــن اســت کــه 
انســانهایی کــه گوشــت غــذای اصلــی آنهاســت بیشــتر اوقــات دچــار 
بیمــاری یبوســت مــی باشــند و یبوســت عامــل بیشــتر بیماریها اســت.

ــر روی گوشــت بســیار  6- ترشــحات معــده و لوزالمعــده انســان ب
کــم اثــر اســت در حالــی کــه ترشــح معــده گوشــت خــواران گوشــت، 

رگ، پیــه و اســتخوان را نیــز حــل میکنــد.
ــدن  ــرای ب ــع آن ب ــه دف ــت ک ــادی اس ــت دارای ازت زی ۷- گوش
انســان بســیار ســخت اســت و باعــث نقــرس و بیماریهــای کبــدی مــی 
شــود بــوی بــد دهــان و بعضــی از ســردردها دالیــل وجــود ازت زیــاد 

در مایعــات بــدن اســت.
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــواد م ــام م ــن تم ــرای تامی 8- گوشــت خــواران ب
خــود گوشــت، پوســت، چربــی و اســتخوان شــکار خــود را میخورنــد 

ــد. انســان نمــي توان
ــه  ــی ک ــاه خــواران کوچــک در حال ــان انســان و گی ۹- چــاک ده

ــاز اســت. چــاک دهــان گوشــت خــواران بســیار ب
۱۰- چربــی گوشــت بــه زحمــت از بــدن انســان دفــع مــی شــود 
ــن و... ــینه، باس ــا، س ــکم، پهلوه ــرگردان در ش ــی س ــن رو چرب از ای

ــرائین را  ــب ش ــداد و تصل ــا انس ــت آن در رگه ــده و انباش ــته ش انباش
ــراه دارد. ــه هم ب

۱۱- حیوانـــات گوشـــت خـــوار قادرنـــد بـــه ســـرعت بدونـــد و 
ـــرای  ـــان ب ـــی انس ـــد ول ـــه و بدرن ـــز را گرفت ـــال گری ـــوان در ح حی
باالرفتـــن از درختـــان و چیـــدن میـــوه هـــا و دانـــه هـــا توانـــا 

ـــت. اس
ــد در ضمــن  ــد در شــب ببین ۱۲- چشــم گوشــت خــواران میتوان
زاویــه گشــاد و تنــگ شــدن مردمــک چشــم آنهــا عمــودی اســت در 

گیــاه خــواران ایــن چنیــن نیســت.
۱3- پروتییــن موجــود در گوشــت ســخت تــر از پروتییــن گیاهــان 
ــه کار  ــور ب ــدن مجب ــن رو ب ــود از ای ــی ش ــذب م ــان ج ــدن انس در ب

طاقــت فرســا اســت.
ــر را از  ــات دیگ ــوی حیوان ــد ب ــی توانن ــواران م ــت خ ۱۴- گوش
فاصلــه هــای دور حــس کننــد انســان قــادر بــه چنیــن کاری نیســت.

ــی  ــت باق ــی حرک ــا ب ــاعت ه ــد س ــواران میتوانن ــت خ ۱5- گوش
بماننــد و منتظــر نزدیــک شــدن شــکار باشــند در حالــی کــه انســان 

ــد یــک جــا بنــد شــود. نمــی توان
ــدن و  ــدن، بوئی ــاه خــوار اســت از دی ــع انســان چــون گی ۱6- طب
چشــیدن میــوه هــا و ســبزیجات خوشــش مــی آیــد همــان گونــه کــه 
گوشــت خــواران از گوشــت و خــون. انســان! از منظــره مــرگ و خــون 

غمگیــن و ناراحــت مــی شــود
انســان و میــوه خــواران دوســت دارنــد میــوه هــارا بــه صــورت خــام 
مصــرف کننــد در حالــی کــه نــه میــل دارنــد و نــه میتواننــد گوشــت 

را خــام بخورنــد.
۱۷- میــوه هــا و ســبزیجات خــام از خــواص شــدید شــفا بخشــی 
ــر عکــس آنهــا گوشــت و فــراورده  و دفــع ســموم  برخــوردار اســت ب
هــاي حیوانــی ناقــل بســیاري از بیماریهــا، انگلهــا ، کرمهــا و میکروبهــا 

اســت.
۱8- بــزاق دهــان انســان دارای آنزیــم آمیــاز جهــت آمــاده کــردن 
ــد آن  ــواران فاق ــت خ ــه گوش ــي ک ــت در حال ــته ای اس ــواد نشاس م

هســتند
۱۹- پرنــدگان و چرنــدگان و حیوانــات گیــاه خــوار یکدیگــر را مــی 
شناســند و در کنــار هــم بــا مهربانــی زندگــي مــی کننــد و هــر وقــت 
حیــوان درنــده ای نزدیــک شــود بــه طــور غریضــی مــی گریزنــد ایــن 

حالــت در انســان هــم دیــده میشــود.
۲۰- انگشــتان دســت انســان دلیــل بــر دانــه خــوار و گیــاه خــوار 
بــودن انســان دارد در غیــر ایــن صــورت بایــد ناخنهــای تیــز و برنــده 

مــی داشــت.
۲۱- گیــاه خــواران بــرای کنتــرل دمــای اضافــه بــدن خــود عــرق 
ــه ســرعت  ــرون آورده و ب ــان را بی ــی گوشــت خــواران زب ــد ول میکنن

نفــس مــی کشــند.
ـــر  ـــدن جوه ـــواران در ب ـــاه خ ـــر گی ـــواران ۱۰ براب ـــت خ ۲۲- گوش
نمـــک تولیـــد مـــی کننـــد کـــه بیشـــتر بـــرای هضـــم اســـتخوان 

کاربـــرد دارد.

انجمن تغذیه طبیعی و گیاهخواری آذربایجان شرقی

دالیل گیاه خوار بودن انسان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه بــا اشــاره 
بــه مشــکات زیســت محیطــی ناشــی از عــدم ســاماندهی 
پســماندهای شــهری و روســتایی در ایــن شهرســتان گفــت: 
ــان بــرای  ــتگاه هــای خدمــات رس ــی دس ــی و همراه هماهنگ
ــات  ــگیری از معض ــی در پیش ــل مهم ــماندها، عام ــت پس مدیری

زیســت محیطــی در منطقــه خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا زارع در نشســت کارگــروه مدیریــت 
ــرای جمــع  ــت مناســبی ب ــون مدیری ــزود: تاکن ــه اف پســماند مراغ

ــه  ــده در صورتیک ــام نش ــهری انج ــماندهای ش ــن پس آوری و دف
توجــه بــه ایــن معضــل شــهری بــه عنــوان یکــی از منابــع آالینــده 

محیــط یســت ضــروری اســت.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون زبالــه گاه ایــن شــهر بــا حجــم باالی 
پســماندها فاقــد حصــار کشــی و نگهبانــی و تاسیســات بــوده و از 

ایــن رو نیازمنــد تکمیــل توســط شــهرداری مراغــه اســت.
ــب  ــد در قال ــن اســاس، شــهرداری بای ــر ای ــرد: ب ــه ک وی اضاف
برنامــه ای مــدون و جامــع، طــرح توســعه و تکمیــل زبالــه گاه ایــن 
ــاده هشــت  ــای الزم از کمیســیون م ــذ مجوزه ــرای اخ ــهر را ب ش

ــه کنــد. محیــط زیســت اســتان ارائ
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم مدیریــت پســماندهای روســتایی و کنــار 
جــاده ای ایــن شهرســتان گفــت: انباشــت زبالــه هــای خانگــی در 
روســتاها و نیــز نخالــه هــای ســاختمانی در حاشــیه راه هــا منظــره 

ای زشــت خلــق کــرده اســت.
ــب  ــی از قط ــه یک ــهر مراغ ــه ش ــه اینک ــه ب ــزود: باتوج زارع اف
هــای گردشــگری آذربایجــان شــرقی اســت، تنظیــف جــاده هــای 

دسترســی بــه اماکــن گردشــگری و تاریخــی در آســتانه تعطیــات 
نــوروزی ضــروری اســت.

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مراغــه نیــز در این نشســت 
بــا اشــاره بــه طــرح توســعه مدیریــت پســماند ایــن شــهر گفــت: 
ــن شــهر  ــه گاه ای ــذاری در طــرح زبال ــل و ســرمایه گ ــدم تکمی ع
بــه علــت عــدم وجــود مجوزهــای زیســت محیطــی بــوده کــه بــه 
زودی ایــن مجوزهــا بــا همــکاری محیــط زیســت اخــذ مــی شــود.

مهــدی پورصــادق بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود ۱۰ میلیــارد 
ــود  ــی ش ــه م ــز هزین ــن مرک ــا در ای ــه ه ــن زبال ــرای دف ــال ب ری
افــزود: تــاش مدیریــت شــهری رفــع مشــکات زیســت محیطــی 

ــهری اســت. ــای ش ــه پســماند ه در زمین
وی ادامــه داد: بــا تجهیــز کارخانــه کمپوســت شــهرداری 
ــن واحــد  ــرداری از ای ــده شــاهد بهــره ب ــاه آین ــا ســه م ــه، ت مراغ

ــود. ــم ب ــماند خواهی ــت پس مدیری
ــت،  ــه کمپوس ــرداری از کارخان ــره ب ــا به ــرد: ب ــه ک وی اضاف
حــدود ۷۰ درصــد از پســماندها و زبالــه هــای شــهری بازیافــت و 

نیــز بخــش قابــل توجهــی از باقیمانــده آن نیــز بــه صــورت کــود 
ــد شــد. ــرآوری خواه کشــاورزی ف

پورصــادق در مــورد ســاماندهی دفــع نخالــه هــای ســاختمانی 
ــای  ــه ه ــه نخال ــه تخلی ــدام ب ــه اق ــی ک ــا متخلفان ــزود: ب ــز اف نی
ســاختمانی و لجــن هــای خانگــی در محــل هایــی غیــر از محــل 

ــی مــی شــود. هــای تعییــن شــده کننــد برخــورد قاطــع قانون
ــه  ــکی مراغ ــوم پزش ــکده عل ــط دانش ــت محی ــئول بهداش مس
ــه جمــع آوری پســماندهای بیمارســتانی گفــت:  ــا اشــاره ب ــز ب نی
ــه هــای بیمارســتانی و مطــب هــا و مراکــز  ایــن پســماندها و زبال
خصوصــی توســط شــرکتی جمــع آوری و در زبالــه ســوزهای 

ــود. ــی ش ــا م ــتانی امح بیمارس
احمــدی همچنیــن افــزود: وجــود فضــوالت حیوانــی و انباشــت 
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــتاهای ب ــی در روس ــای خانگ ــه ه زبال
ــاری  ــار بیم ــع انتش ــتی، منب ــی و بهداش ــت محیط ــده زیس آالین

ــود. ــد ب ــردار خواه ــای واگی ه
روزانه ۱۲۰ تن زباله در مراغه تولید می شود.

لزوم مدیریت پسماندها برای پیشگیری از معضالت زیست محیطی
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دکتری پیام نور اعالم شد

رئیــس مرکــز ســنجش و آزمــون دانشــگاه پیــام 
نــور گفــت: ســی و یکمیــن دوره آزمــون زبــان 
دکتــری تخصصــی )ETPNU( دانشــگاه پیــام 
ــه  ــاه ســال جــاری ب ــور روز یکشــنبه۲۷ بهمــن م ن
ــز،  ــان، تبری ــز اصفه ــی در مراک ــورت الکترونیک ص
ــزار  ــی برگ ــان و دب ــیراز، کرم ــوب، ش ــران جن ته

می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، بهنــوش ســلیم بهرامــی ضمن 
بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: متقاضیــان شــرکت 
ــال  ــاه س ــن م ــت ۲۰ بهم ــون از ۷ لغای ــن آزم در ای
ــه صــورت الکترونیکــی و از  ــد ب جــاری فرصــت دارن
طریــق پرتــال دانشــگاه پیــام نــور – مرکــز ســنجش 
http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/  ــون و آزم

Home جهــت ثبــت نــام اقــدام کننــد.
وی زمــان دریافــت کارت آزمــون را از ۲۱ لغایــت 

۲۷ بهمــن مــاه اعــام کــرد.
دکتــر ســلیم بهرامــی خاطرنشــان کــرد: هزینــه 
ثبــت نــام بایــد بــه صــورت الکترونیکــی در هنــگام 
ــود و  ــت ش ــایت پرداخ ــق س ــام و از طری ــت ن ثب
داوطلبــان دقــت داشــته باشــند کــه بــه هیــچ وجــه 
ــه صــورت دســتی و از طریــق  ــام را ب مبلــغ ثبــت ن

ــد. شــعب پرداخــت نکنن
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه پیــام نــور، 
ــا  ــتر و ی ــات بیش ــب اطاع ــت کس ــان جه متقاضی
ــماره  ــا ش ــد ب ــی توانن ــی م ــکات احتمال ــع مش رف

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــن ۲۲۴58۲۹۷-۰۲۱ تم تلف

وزیر بهداشت:
تا ۷ ماه آینده دارو و تجهیزات 

پزشکی در کشور داریم

وزیـر بهداشـت گفـت: بـرای ۷ تـا 8 مـاه آینـده 
تجهیـزات پزشـکی و دارو در تمـام داروخانـه هـا بـه 

خصـوص دورتریـن داروخانـه هـا داریـم.
و  یکصـد  در  نمکـی  سـعید  مهـر،  گـزارش  بـه 
دهمیـن اجاس رؤسـای دانشـگاه ها و دانشـکده های 
علـوم پزشـکی کشـور کـه هـم اکنـون در دانشـگاه 
علـوم پزشـکی ایـران در حـال برگـزاری اسـت، بـا 
تسـلیت به مناسـبت درگذشـت تعدادی از هموطنان 
علـی  داشـت:  اظهـار  هواپیمـا  سـقوط  سـانحه  در 
رغـم اینکـه آمریکایی هـا می گفتنـد در عرصـه دارو 
و پزشـکی درهـا را بـاز گذاشـتیم، امـا آن هـا دروغ 
می گوینـد و مـا بیشـترین فشـار را در ایـن عرصـه 

احسـاس کردیـم.
وی افـزود: امـا بـا اینکه تمـام راه ها را بـر روی ما 
بسـته بودنـد و فروشـندگان اصلـی را از فـروش دارو 
بـه مـا منـع کـرده بودنـد، امسـال از همـه سـال ها 
وضعیتمـان بهتـر بـود و توانسـتیم بـا مکانیزم هایـی 

دارو و تجهیـزات را فراهـم کنیـم.
بـه  همکارانـم  وقفـه  بـی  تـاش  بـا  افـزود:  وی 
خصـوص در سـازمان غـذا و دارو و هیأت امنای ارزی 
امـروز در بهتریـن وضعیـت سـال های گذشـته قـرار 
داریـم و بـرای ۷_ 8 مـاه آینـده تجهیـزات پزشـکی 
و دارو در تمـام داروخانه هـا بـه خصـوص دورتریـن 

داریـم. داروخانه هـا 
آینـده  مـاه   6 تـا  حداقـل  داد:  ادامـه  نمکـی 
کارخانه هـای داروسـازی مـواد اولیه دارنـد و یک روز 
تعطیـل نخواهنـد شـد البته تـاش می کنیـم که این 

حاشـیه امـن را افزایـش دهیـم.

هفتمین نمایشگاه نوروزی خانه و 
مبلمان در تبریز برپا می شود

و  مبلمــان  نــوروزی  نمایشــگاه  هفتمیــن 
ــپزخانه و  ــوازم آش ــتر، ل ــگاه لوس ــن نمایش چهارمی
دکوراســیون داخلــی -تبریــز در تاریــخ ۱۲-8 بهمــن 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــز برگ ــاه در تبری م
در  نمایشــگاه  ایــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــهریار  ــی، ش ــن اعتصام ــر، پروی ــالن های امیرکبی س
و آذربایجــان از اســتان های آذربایجــان شــرقی، 
غربــی، تهــران، اصفهــان، البــرز، قــم، خراســان 
رضــوی، فــارس، مازنــدران، گلســتان، اردبیــل، 
قزویــن، یــزد، کرمانشــاه، زنجــان، همــدان و گیــان 
در زمینه هــای مبلمــان اســتیل، کاســیک، راحتــی 
ــه،  ــواب، بوف ــواب و کاالی خ ــرویس خ ــدرن، س و م
ــی،  ــای تزئین ــتر و چراغ ه ــی دی، لوس ــز ال س می
ــزل و  ــیون من ــتباف، دکوراس ــینی و دس ــرش ماش ف
ــزار  ــز برگ ــی تبری ــگاه بین الملل ــل نمایش ... در مح

ــد. ــد ش خواه
ــی ۱۲ بهمــن  ــخ8 ال ــوق از تاری نمایشــگاه های ف
مــاه ۹8 از ســاعت ۱5 الــی ۲۱ جهــت بازدیــد 
ــان  ــدان و هموطن ــه من ــوم عاق ــن و عم متخصصی

ــود. ــد ب ــر خواه دای

رییس دانشگاه تهران اعالم کرد:
درخواست دانشگاه برای انجام دومین پروژه 

مطالعاتی روی چاه های نفت 

رییــس دانشــگاه تهــران گفــت: همــکاری مشــترک ایــن دانشــگاه بــا 
ــروع  ــش ش ــال پی ــار س ــی از چه ــای نفت ــوزه چاه ه ــت در ح وزارت نف
شــده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.در ایــن راســتا پــروژه مطالعاتــی 
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــران اختص ــگاه ته ــه دانش ــت آزادگان ب ــاه نف چ
درخواســت کردیــم کــه پــروژه مطالعاتــی یــک چــاه نفــت دیگــر بــه مــا 

ــه  بررســی اســت.  داده شــود کــه ایــن درخواســت در مرحل
ــن  ــادی، همچنی ــی احمــد آب ــر محمــود نیل ــزارش ایســنا، دکت ــه گ ب
از انعقــاد قــرارداد همــکاری دانشــگاه تهــران بــا وزارت نفــت خبــر داد و 
ــه برخــی از دانشــگاه ها  ــروژه بزرگــی را ب ــرا شــرکت نفــت پ گفــت: اخی
واگــذار کــرده کــه ایــن پــروژه مربــوط بــه افزایــش برداشــت از چاه هــای 
ــران  ــگاه ته ــه دانش ــا ب ــن چاه ه ــی از ای ــه یک ــت ک ــور اس ــت کش نف
ــی  ــات خوب ــوع مطالع ــران در مجم ــگاه ته ــده و دانش ــاص داده ش اختص
ــر  ــریف، امیرکبی ــگاه های ش ــت. دانش ــام داده اس ــه انج ــن زمین را در ای
ــد. ــل گرفته ان ــر را تحوی ــی دیگ ــای نفت ــز حوزه ه ــت نی ــم و صنع و عل

ــص  ــت تخصی ــن وضعی ــوص آخری ــران در خص ــگاه ته ــس دانش ریی
بودجــه جــاری ایــن دانشــگاه گفــت: تاکنــون حــدود ۷۰ درصــد بــه مــا 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــص داده شــده اســت و ریی ــاغ تخصی اب
ــن  ــد از ای ــدود 6۰ درص ــون ح ــا تاکن ــتر داده . ام ــکاری بیش ــول هم ق

ــم. ــت کرده ای ــه را دریاف بودج
دکتــر نیلــی خاطــر نشــان کــرد: دانشــگاه تهــران بــرای ســال ۱3۹۹ 
ــش  ــرده اســت و متوســط افزای ــت ک ــه دریاف ــادی، بودج ــش ع ــا افزای ب

ــوده اســت. بودجــه مــا حــدود ۱۲ درصــد ب
رییــس دانشــگاه تهــران همچنیــن در خصــوص میــزان درآمــد ناشــی 
از همــکاری بــا وزارت نفــت اظهــار کــرد: تاکنــون حــدود یــک میلیــارد و 
۲۰۰ میلیــون تومــان از ایــن طریــق بــه دانشــگاه تهــران اختصــاص پیــدا 
کــرده اســت . عــاوه بــر ایــن، مبلغــی هزینــه ارزی بــه شــرکت همــراه 
دانشــگاه پرداخــت شــده و دانشــگاه تهــران بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات نیــز قــرارداد بزرگــی در حــوزه تحــول دیجیتــال داشــته اســت. 
امــور مربــوط بــه ایــن قــرارداد کــه بــه لحــاظ موضــوع کان اســت، بــه 

اتمــام رســیده اســت.

نقش و نگارهای 
کلیسای سنت استپانوس مرمت شد

ــان  ــتی آذربایج ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
شــرقی از مرمــت تزئینــات و نقــش و نگارهــای کلیســای ســنت 

ــر داد.  ــا خب ــتپانوس جلف اس
ــر گفــت:  ــن خب ــدار ضمــن اعــام ای ــه گــزارش ایســنا، مرتضــی آب ب
کلیســای ســنت اســتپانوس در قلــب کوه هــای منطقــه بیــن مــرزی جلفــا 
و جمهــوری آذربایجــان و در کنــاره رودخانــه ارس قــرار دارد کــه مطابــق 
بــا اســناد تاریخــی موجــود، دومیــن کلیســای مهــم ارامنــه بعــد از قــره 

ــران محســوب می شــود. ــی، در ای کلیســا در آذربایجــان غرب
ــن  ــت از چنی ــظ و صیان ــت حف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــان  ــرای گردشــگران بســیار از ادی ــر تاریخــی مهمــی کــه ســاالنه پذی اث
ــی  ــده های تاریخ ــه در س ــاری ک ــازی آث ــزود: بازس ــت، اف ــف اس مختل
ــد به صــورت  ــار آســیب شــده اند، بای ــی دچ ــای طبیع ــر باه تحــت تأثی
متــداول انجــام گیــرد، مرمــت و ســاماندهی کلیســای ســنت اســتپانوس 
نیــز همــواره توســط کارشناســان زبــده میــراث فرهنگــی در حــال انجــام 

اســت.
وی افــزود: بازســازی نقــش و نگارهــای ایــن کلیســا از تیرمــاه ســال 
ــام  ــه اتم ــل ب ــت به صــورت کام ــه از مرم ــن مرحل ــون ای ــاز و اکن ۹۷ آغ

رســیده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اضافــه 
ــی  ــل استحکام بخش ــی از قبی ــا  مراحل ــن کلیس ــت ای ــی مرم ــرد: ط ک
ــن  ــازی، ف ــی و پاک س ــازی، غبارزدای ــوم س ــی و ب ــه زن ــت بتون و تثبی
ــی و  ــازی رنگ ــا، موزون س ــگاهی رنگ دانه ه ــی آزمایش ــی و بررس شناس

ــی، اجراشــده اســت. ــت نهای تثبی
وی ادامــه داد: مرمــت و بازســازی نقــش و نگارهــای کلیســای ســنت 

اســتپانوس جلفــا بااعتبــاری قریــب بــر دو میلیــارد ریــال انجــام شــد.
ــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری  ــه گــزارش رواب ب
و صنایــع دســتی اســتان، وی در ادامــه بــه احــداث یــک مجتمــع 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــن کلیس ــگری ای ــیر گردش ــی در مس بین راه
رفــاه  و  گردشــگری  زیرســاخت های  ارتقــا  مجتمــع جهــت  »ایــن 
ــون  ــر ۹۹۰ میلی ــاری بالغ ب ــا بااعتب ــده از کلیس ــگران بازدیدکنن گردش

ریــال احداث شــده اســت.

عضـو کمیسـیون اجتماعی مجلس، بـا انتقاد 
از ایجـاد مصوبـه غیرکارشناسـی بـرای اعمـال 
کـه  کـرد  تاکیـد  ثبـت طـاق  در  محدودیـت 
ایـن اقـدام تنها بـه آوارگـی و بی خانمانـی زنان 

منتهـی می شـود. 
به گـزارش خانـه ملت، سـهیا جلـودارزاده، 
اعمـال  بـر  مبنـی  خبـری  انتشـار  مـورد  در 
بـه  دفترخانه هـا  در  طـاق  ثبـت  محدودیـت 
درخواسـت کانـون سـردفتران ازدواج و طاق و 
موافقـت سـازمان ثبت اسـناد و اماک کشـور و 
بر اسـاس بخشـنامه رئیس قـوه قضائیـه، گفت: 
ایـن اقـدام تنها بـه آوارگـی و بی خانمانـی زنان 
منتهـی مـی شـود، آن هـم در شـرایطی که در 
کشـور مشـکات اقتصـادی جدی وجـود دارد و 
درآمـد خانواده هـا پاسـخگوی نیـاز آنها نیسـت.

اعمال محدودیت برای ثبت طالق بستری 
برای افزایش چندهمسری فراهم می کند 

شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
اسامشـهر و پردیس درمجلس شـورای اسامی 
ادامـه داد: اعمـال محدودیـت بـرای ثبت طاق 
باعـث افزایـش تعـداد خانم هایـی می شـود کـه 
همسـر ندارنـد و امـکان چندهمسـری را بـرای 
آقایـان فراهـم کرده و اختافاتی بیـن خانواده ها 

ایجـاد می شـود، بنابرایـن ایـن اقـدام بـه غیر از 
ایجـاد مشـکات روحـی بـرای خانم هـا نتیجـه 

دیگـری بـه همراه نـدارد.

ایجاد فساد و ازدواج سفید حاصل اعمال 
محدودیت برای ثبت طالق

وی تصریـح کـرد: مـا حـق نداریـم مانعـی 
بـرای ثبـت طاق ایجـاد کنیـم، چراکـه ازدواج 
و طـاق یـک مسـاله شـخصی اسـت و چنانچه 
بخواهیـم مشـکلی در ایـن رابطـه ایجـاد کنیم، 
ایجـاد  عاطفـی،  طاق هـای  بـروز  آن  نتیجـه 

فسـاد و ازدواج سـفید خواهـد بـود، چـرا کـه 
کننـد. ازدواج  مجـدد  نمی تواننـد  زوجیـن 

جلـودارزاده خاطرنشـان کـرد: هر فـردی که 
در ایـن مـورد تصمیم گیـری کرده اسـت باید به 
ایـن مسـاله توجـه کنـد که ایـن موضـوع تا چه 
انـدازه به گسـترش دامنه آسـیب های اجتماعی 
منتهـی شـده یا عـذاب وجدان از عـدم توجه به 

اصول شـرعی را ایجـاد می کند.
وی عنـوان کـرد: مسـئوالنی کـه بـرای ایـن 
از  قبـل  بایـد  تصمیم گیـری کرده انـد  موضـوع 
کنونـی  شـرایط  در  و  می کردنـد  مشـورت  آن 

هـم بایـد در ایـن مـورد شفاف سـازی کننـد که 
فلسـفه انجـام ایـن اقـدام چـه بـوده اسـت، چرا 
کـه بـه نظـر می  رسـد با هـدف ایجـاد مانـع در 

مسـیر خانم هـا ایجـاد شـده اسـت.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم، یـادآور 
شـد: کاهش آمار طـاق از طریق دادگاه امکانپذیر 
اسـت و می توانـد اقدامـات تربیتـی، مشـاوره ای و 
پیشـگیرانه در ایـن زمینـه انجـام دهـد، بنابرایـن 
سـختگیری در ثبـت طـاق ارتباطی بـا این مهم 
نـدارد و تنهـا باعـث بروز مشـکات متعـددی در 
قالـب انجـام اقدامـات غیرشـرعی و غیراخاقـی 
می شـود، ضمـن اینکـه نمی تـوان دو نفـر را بـا 

اجبـار در کنـار یکدیگـر نگه داشـت.
عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای 
اسـامی، تاکید کرد: پذیرفتن عقد در اسـام از 
طـرف زن اسـت و زمانـی که با مشـکات جدی 
مواجه شـده اسـت، کمـا اینکه دارای همسـری 
معتـاد اسـت کـه حتی فـرش خانـه را هم جمع 
کـرده و بـرای تامیـن هزینـه خرید مـواد مخدر 
می فروشـد، بنابرایـن اگـر این فرد طـاق بگیرد 
می توانـد در فضایـی بـه دور از تنـش فرزنـدان 
خـود را بـه خوبـی تربیـت کنـد، بنابرایـن در 
حـوزه خانـواده بایـد در وهلـه نخسـت بـه ایـن 
مـوارد توجه شـده سـپس مصوبـه ایجـاد کنیم.

ـــاره  ـــا اش ـــس ب ـــات مجل ـــوزش و تحقیق ـــیون آم ـــو کمیس عض
بـــه مصوبـــه امـــروز مجلـــس در خصـــوص اخـــذ مالیـــات از 
موسســـات کمـــک آموزشـــی و کنکـــور، رقـــم مالیـــات ایـــن 
ـــن زد.  ـــان تخمی ـــارد توم ـــزار میلی ـــه 6 ه ـــک ب مؤسســـات را نزدی
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، ســـید محمـــد جـــواد ابطحـــی 
ـــدن  ـــتثنا ش ـــاره اس ـــس درب ـــم مجل ـــه مه ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش ب
مؤسســـات کمـــک آموزشـــی و کنکـــور از معافیت هـــای 
ـــر ارزش  ـــات ب ـــه مالی ـــان بررســـی الیح ـــت: در جری ـــی، گف مالیات
ـــم از  ـــه اع ـــار، روزنام ـــاپ و انتش ـــک، چ ـــات زین ـــزوده، خدم اف
ـــات  ـــریه  و خدم ـــاب، نش ـــاپ کت ـــی، چ ـــا الکترونیک ـــذی ی کاغ
نشـــر و توزیـــع آنهـــا و هرگونـــه تبلیغـــات در روزنامـــه هـــا و 
ـــور  ـــی و کنک ـــک آموزش ـــات کم ـــتثنای موسس ـــه اس ـــریات ب نش

ـــدند. ـــاف ش ـــات مع از مالی
نماینـــده مـــردم خمینـــی شـــهر در مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه گـــردش مالـــی بـــاالی مؤسســـات 
کمـــک آموزشـــی و کنکـــور، افـــزود: گـــردش مالـــی در ایـــن 

ـــر  ـــه اگ ـــده ک ـــن زده ش ـــان تخمی ـــارد توم ـــزار میلی ـــوزه ۴۰ ه ح
ـــی  ـــود، رقم ـــذ ش ـــات اخ ـــات مالی ـــن مؤسس ـــتی از ای ـــه درس ب
ـــور  ـــی کش ـــد مالیات ـــه درآم ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــادل 6 ه مع

اضافـــه خواهـــد شـــد.
ـــن اســـتثنا شـــدن موسســـات  ـــه ای ـــس ب ـــروز مجل وی، رأی ام
کمـــک آموزشـــی و کنکـــور را بســـیار مهـــم دانســـت و گفـــت: در 

ـــن  ـــی ای ـــای نفت ـــه بودجه ه ـــور ب ـــکای کش ـــش ات ـــرایط کاه ش
ـــود.  ـــد ب ـــت خواه ـــز اهمی ـــیار حائ ـــم بس تصمی

عضـــو کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس اضافـــه 
ـــر ارزش  ـــات ب ـــه مالی ـــاده ۹  الیح ـــه در م ـــی ک ـــرد: در متن ک
افـــزوده نـــگارش شـــده بـــود مؤسســـات کنکـــوری هـــم از 
پرداخـــت مالیـــات معـــاف بودنـــد ولـــی بـــا پیشـــنهاد بنـــده 
ــی و  ــک آموزشـ ــات کمـ ــتثنای موسسـ ــه اسـ ــارت » بـ عبـ
ـــر  ـــات ب ـــه مالی ـــاده ۹ الیح ـــد )ب( م ـــزء 3 بن ـــه ج ـــور« ب کنک
ارزش افـــزوده، اضافـــه و معافیـــت ایـــن مؤسســـات  حـــذف 

ـــد. ش
در مـــاده ۹ ایـــن الیحـــه آمـــده اســـت عرضـــه خدمـــات 
زیـــر از پرداخـــت مالیـــات و عـــوارض معـــاف می باشـــد: 
ـــذی  ـــم از کاغ ـــه اع ـــار، روزنام ـــاپ و انتش ـــک، چ ـــات زین خدم
یـــا الکترونیکـــی، چـــاپ کتـــاب، نشـــریه  و خدمـــات نشـــر و 
ـــریات  ـــا و نش ـــه ه ـــات در روزنام ـــه تبلیغ ـــا و هرگون ـــع آنه توزی

بـــه اســـتثنای موسســـات کمـــک آموزشـــی و کنکـــور.

ـــه  ـــا ب ـــر ابت ـــر اث ـــن ب ـــون در چی ـــه تاکن ـــرادی ک ـــمار اف ش
ویـــروس کرونـــا جـــان باختـــه انـــد، بـــه 8۰ تـــن افزایـــش 

یافتـــه اســـت. 
ـــزارش داد  ـــره گ ـــری الجزی ـــبکه خب ـــا، ش ـــزارش ایرن ـــه گ ب
کـــه چیـــن بـــا اعـــام ایـــن  مطلـــب همچنیـــن خاطرنشـــان 
ـــش از ۲  ـــه بیی ـــروس ب ـــن وی ـــه ای ـــان ب ـــمار مبتای ـــه ش ـــرد ک ک

ـــت. ـــیده  اس ـــن رس ـــزار 8۰۰ ت ه
شـــهر »ووهـــان« چیـــن مهمتریـــن مرکـــزی اســـت کـــه 
ویـــروس کرونـــا در آنجـــا گســـترش یافتـــه و مقام هـــای ایـــن 
کشـــور، جمعیتـــی حـــدود 5۴ میلیـــون نفـــر را در قرنطینـــه 

قـــرار داده انـــد.
کرونـــا پـــس از چیـــن، بـــه ســـرعت در حـــال انتشـــار در 
ــد  ــرقی ماننـ ــوب شـ ــیای جنـ ــایه در آسـ ــورهای همسـ کشـ
ــت از  ــه وحشـ ــت. درحالیکـ ــترالیا اسـ ــن و اسـ ــد، ژاپـ تایلنـ
ـــت،  ـــده اس ـــایه افکن ـــی س ـــره جنوب ـــوز در ک ـــا هن ـــاری کرون بیم
ـــه  ـــا ب ـــرد مبت ـــن ف ـــد، دومی ـــد کردن ـــن تایی ـــووالن فیلیپی مس
ـــوده  ـــاله ب ـــردی 36 س ـــه م ـــه را ک ـــی خاورمیان ـــندرم تنفس س

شناســـایی کـــرده انـــد. آخریـــن آمـــار از کـــره جنوبـــی نیـــز 
ـــت. ـــا اس ـــر مبت ـــدود ۲۰۰ نف ـــی و ح ـــش از 3۰ قربان ـــامل بی ش

ـــای  ـــده و مرزه ـــدود نش ـــیا مح ـــه آس ـــا ب ـــال کرون ـــن ح ـــا ای ب
ـــتین  ـــاهده نخس ـــس از مش ـــت. پ ـــده اس ـــز در نوردی ـــا را نی اروپ
ـــکاتلند  ـــس، اس ـــورهای انگلی ـــه، کش ـــاری در فرانس ـــوارد بیم م
و پرتغـــال از کشـــف مـــوارد ابتـــا بـــه ایـــن ویـــروس خبـــر 

ـــد. دادن
ــنبه اعـــام  کمیســـیون بهداشـــت ملـــی چیـــن روز یکشـ
ـــه  ـــان ب ـــهر ووه ـــه در ش ـــا ک ـــز کرون ـــرار آمی ـــروس اس ـــرد وی ک
ـــد  ـــی توان ـــت م ـــرده اس ـــرایت ک ـــر س ـــورهای دیگ ـــهرها و کش ش

ـــود. ـــل ش ـــان منتق ـــه انس ـــم ب ـــی ه در دوره نهفتگ
ـــان  ـــر نش ـــه ای خاط ـــنبه در بیانی ـــیون روز یکش ـــن کمیس ای
کـــرد بـــر خـــاف بیمـــاری مرگبـــار ســـارس در ســـال ۲۰۰3 
ـــروس در  ـــن وی ـــد ای ـــی ش ـــل م ـــرعت منتق ـــه س ـــه ب ـــادی ک می
ـــه دیگـــران  ـــه ۱۴ روز اســـت ب ـــک ب دوره خاموشـــی آن کـــه نزدی

ـــد. ـــی یاب ـــال م انتق
ـــی  ـــت مل ـــیون بهداش ـــوی کمیس ـــه از س ـــن بیانی ـــار ای انتش
ـــن  ـــر چی ـــردم سراس ـــه م ـــدی ب ـــیار ج ـــدار بس ـــک هش ـــن ی چی
و دیگـــر کشـــورها محســـوب مـــی شـــود کـــه بایـــد تدابیـــر 
ـــودداری  ـــک و خ ـــتفاده از ماس ـــت و اس ـــل نظاف ـــی از قبی کنترل
از حضـــور در مـــکان هـــای پرازدحـــام و تدابیـــر قرنطینـــه را 

ـــد. ـــی کنن ـــدی تلق ـــیار ج بس

جلودارزاده:

اعمال محدودیت برای ثبت طالق تنها به آوارگی
 و بی خانمانی زنان منتهی می شود

ابطحی مطرح کرد:

رقمی معادل 6 هزار میلیارد تومان؛ مالیات مؤسسات کنکور

تعداد جانباختگان ویروس کرونا در چین به 80 تن رسید

ــت  ــت: اولوی ــی گف ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــورد  ــا ورود و برخ ــارزه ب ــه و مب ــس مقابل پلی
ــدر و  ــواد مخ ــدگان م ــا و توزیع کنن ــا بانده ب

ــت  ــر اس ــادان متجاه ــع آوری معت جم
بــه گــزارش فارس، ســردار حســین اشــتری 
ــای  ــری روس ــت سراس ــا در نشس ــده ناج فرمان
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه کشــف ۷۰۰ 
تــن مــواد مخــدر در ۱۰ مــاه گذشــته پرداخــت 
و اظهــار داشــت: ایــن میــزان کشــفیات نســبت 
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته ۱8 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.
فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا تأکیــد بــر این 
ــا افزایــش اقدامــات اطاعاتــی و  مطلــب کــه ب
عملیاتــی افزایــش کشــفیات را داشــتیم تصریح 
ــث  ــا بح ــی م ــای اصل ــی از اولویت ه ــرد :یک ک
مقابلــه و مبــارزه بــا ورود و برخــورد بــا باندهــا 
ــع آوری  ــدر و جم ــواد مخ ــدگان م و توزیع کنن

معتــادان متجاهــر اســت.
ســردار اشــتری بــا اشــاره بــه اینکــه موضوع 
ــم  ــردم و ه ــه م ــم دغدغ ــارزه ه ــه و مب مقابل
ــار  ــت، اظه ــری اس ــم رهب ــام معظ ــه مق مطالب
ــاب در  ــر انق ــت رهب ــتین اولوی ــت: نخس داش
ــا  ــارزه ب ــی، مب ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب مقابل

ــاد اســت. اعتی
ــان اینکــه ســهم هــر دســتگاهی  ــا بی وی ب
در مبــارزه بــا موادمخــدر مشــخص اســت، 
ــد نقشــه راهــی  ــه نخســت بای گفــت: در مرحل
ــیم،  ــته باش ــدر داش ــا موادمخ ــارزه ب ــرای مب ب
ــم  ــم و بدانی ــام دهی ــگیرانه انج ــات پیش اقدام
ــش  ــواد مخــدر کاه ــد م ــه تولی ــم ک ــه کنی چ

ــود. ــور وارد نش ــه کش ــرده و ب ــدا ک پی

ــا در  ــور آمریکایی ه ــه حض ــا ب ــده ناج فرمان
ــواد  ــت م ــری کش ــش 5۰ براب ــه و افزای منطق
ــه  ــاد ب ــا زی ــرد: م ــام ک مخــدر پرداخــت و اع
کشــورهای دیگــر امیــد نداریــم کــه در راه 
ــه مــا کمــک کننــد  ــا مــواد مخــدر ب مبــارزه ب
ــرا  ــه چ ــیم ک ــته باش ــه داش ــد مطالب ــا بای ام
ــد  ــی انجــام نمی دهن کشــورهای دیگــر اقدامات
ــه کشــت خشــخاش  و آمریکایی هــا را متهــم ب
ــع  ــد در جوام ــات بای ــن موضوع ــد؟ ای نمی کنن
امــور  بین المللــی توســط مســئوالن وزرات 

ــود. ــان ش ــه بی خارج
ســردار اشــتری بــا بیــان اینکــه حــدود 
ــه  ــوط ب ــدر مرب ــواد مخ ــفیات م ــد کش ۷۲ درص
اســتان های شــرقی و حاشــیه شــرقی کشــور 

اســت، بیــان داشــت: بایــد اقدامــات کنترلــی را بــر 
اســاس جغرافیــای محــل وقــوع جرم انجــام دهیم؛ 
تمرکــز مــا بایــد بــر شــرق کشــور باشــد؛باید بــه 
ســمت اســتفاده از تکنولــوژی روز برویــم؛ بــرای ما 
یــک نفــر شــهید نیــز خیلــی زیــاد اســت هرچند 
ــد  ــد دارن ــزد خداون ــاداش بزرگــی ن ایــن شــهدا پ
امــا بایــد کاری کنیــم کــه همــکاران مــان کمتــر 

ــد. در معــرض خطــر قــرار گیرن
فرمانــده نیــروی انتظامــی، پرســنل نیــروی 
ــازمان  ــن س ــرمایه ای ــن س ــی را باالتری انتظام
بایــد  دســتگاه ها  کــرد:  اعــام  و  دانســت 
اعتبــارات بیشــتری بــه پلیــس اختصــاص 
ــه  ــد زیرســاخت های مبــارزه و مقابل دهنــد؛ بای
را توســعه دهیــم و طبــق پیش بینــی کــه 

ــرای هوشمند ســازی پلیــس  طــی ســه ســال ب
داشــتیم در امــر مقابلــه و برخــورد هــم را بــازه 

ــم. ــف کنی ــی تعری زمان
ســردار اشــتری بــا بیــان اینکــه بایــد در راه 
ــری  ــای هن ــا موادمخــدر از ظرفیت ه ــارزه ب مب
ــروز در  ــرد: ام ــان ک ــم، خاطرنش ــتفاده کنی اس
ــگاه ها  ــدارس، دانش ــد م ــا مانن ــی مکان ه برخ
و کارگاه هــا نگرانــی دربــاره اعتیــاد وجــود دارد.

ــدر  ــان موادمخ ــا خرده فروش ــورد ب وی برخ
ــرای  را نیــز یکــی دیگــر اولویت هــای پلیــس ب
ــد  ــا موادمخــدر دانســت و گفــت: بای ــارزه ب مب
ــایی  ــان را شناس ــی خرده فروش ــا کار اطاعات ب
ــای  ــر از بانده ــروش کمت ــرم خرده ف ــم. ج کنی
ــت  ــا امنی ــد خانواده ه موادمخــدر نیســت و بای
ــوان از  ــال می ت ــور مث ــه ط ــند. ب ــته باش داش
ــات  ــر، اطاع ــامانه ای دیگ ــا س ــق ۱۱۰ ی طری
ــه  ــه پلیــس برســد و ب ــاره خرده فروشــان ب درب

ــا آنهــا صــورت گیــرد. ســرعت برخــورد ب
فرمانــده ناجــا بــا اشــاره بــه حمایــت 
دســتگاه قضایــی از پلیــس، خواســتار حمایــت 
ــوران  ــی از مأم ــتگاه قضای ــش دس ــش از پی بی
ــه اســت کــه  ــن گون ــت ای شــد و گفــت: حمای
مجــرم پــس از دســتگیری، بمانــد، بایــد هزینــه 

ــد. ــد و مجــرم بترس ــاال باش ــد ب ــرم بای ج
ــروری  ــان اینکــه نگهــداری و بازپ ــا بی وی ب
معتــادان متجاهــر در دو دوره ســه مــاه کفایــت 
ــگا ه ها  ــد در پاس ــت: بای ــان داش ــد، بی نمی کن
تجهیــزات کامــل وجــود داشــته باشــد. برخــی 
مواقــع تجهیــزات مــا در گلوگاه هــا ناقــص 
ــد امنیــت همــکاران در آن محلهــا  اســت و بای

تأمیــن شــود.

مقابله و مبارزه با باندها و توزیع کنندگان 
مواد مخدر اولویت اصلی ناجا 

کاریکاتور

 عزم عراقی ها
 برای درهم پیچیده طوماری آمریکا!
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پیراشکی کرم دار

مواد الزم:
خمیرمایه خشک                       ۲ و ۲/۱ قاشق چایخوری
شیر کامل                                       3/۲ پیمانه
آرد سفید                                      3 و ۲/۱ پیمانه
شکر                                         3/۱ پیمانه
نمک                                     ۱ قاشق چایخوری
تخـم مـرغ                                    3 عـدد
کره                                              ۱۰۰ گرم

برای کرم پیراشکی:
شیر                                             ۱ و ۲/۱ پیمانه
شـکر                                     ۲/۱ پیمانـه
آرد                                  ۴/۱ پیمانـه
نمک                                  ۲/۱ قاشق چایخوری
زرده تخـم مـرغ                               ۴ عـدد
وانیل                            ۲/۱ قاشق چایخوری
خامه پرچرب                           6 قاشق غذاخوری
روغن برای سرخ کردن                      3-۴ لیتر
شکر برای روی پیراشکی کرمدار              به دلخواه

طرز تهیه پیراشکی کرم دار خانگی
۱- تهیـه خمیـر پیراشـکی: خمیـر مایـه و شـیر 
را در کاسـه بزرگـی بریزیـد و بـا هـم مخلـوط کنید. 
بگذاریـد حـدود 5 دقیقـه بمانـد تـا خمیرمایه عمل 
بیایـد. آرد، شـکر، نمـک و تخـم مـرغ را اضافه کنید. 
حـال بـا اسـتفاده از سـری خمیـرزن همزن مـواد را 
بـا سـرعت کـم بـا هـم مخلـوط کنیـد. بعـد از 3-۲ 
دقیقـه هم زدن که خمیر شـکل گرفت، کـره را به 8 
قسـمت تقسـیم و تکه هـا را ۲ تا ۲ تا به مـواد اضافه 
کنیـد. بعـد از اضافـه کـردن هـر ۲ تکـه خـوب هـم 
بزنیـد تـا کره به خورد مـواد برود. بعـد از 5-6 دقیقه 
هـم زدن کـه خمیر نـرم و یکدسـتی شـکل گرفت، 
آن را در نایلون بپیچید و 6 تا ۱5 سـاعت در یخچال 
قـرار دهیـد. )بـه جای هـم زدن بـا همـزن میتوانید 

خمیـر پیراشـکی کـرم دار را بـا دسـت ورز دهید(
۲-همزمـان کـه خمیـر در حـال خنـک شـدن 
در یخچـال اسـت، کـرم را تهیه کنید. شـکر، آرد و 
نمـک را در کاسـه کوچکـی بـا هم مخلـوط کنید. 
در کاسـه متوسـطی زرده هـای تخـم مـرغ را بـا 
چنـگال بزنیـد. سـپس مخلـوط آرد را بـه تدریـج 

اضافـه و بـا تخـم مـرغ مخلـوط کنید.
امـا  کنیـد  گـرم  گاز  شـعله  روی  را  شـیر   -3
حبـاب  ظـرف  اطـراف  وقتـی  بجوشـد.  نگذاریـد 
هـای ریـز ظاهر شـد، بافاصله شـیر را از روی گاز 
برداریـد. شـیر گرم را روی مخلـوط آرد و تخم مرغ 
بریزیـد و خـوب هـم بزنید. سـپس مواد کـرم را به 
شـیرجوش برگردانیـد. حدود 3 دقیقه روی شـعله 
متوسـط هـم بزنیـد تـا غلیـظ شـود. وقتـی کـرم 
غلیـظ و بـراق شـد و هیـچ کفـی رویـش نداشـت، 

آن را از روی حـرارت برداریـد.
۴- کـرم پیراشـکی کـرم دار را از صافـی فلزی رد 
کنیـد. وانیـل را به آن اضافه و مخلوط کنید. سـپس، 
آن را در کاسـه کوچکی بریزید. روی کرم را سـلفون 
بکشـید طـوری کـه بـا سـطح کـرم تمـاس داشـته 
باشـد. این کار مانع از رویه بسـتن روی کرم میشـود. 

کـرم را حداقـل ۴ سـاعت در یخچال قـرار دهید.
5- کف سـینی فر کاغذ روغنی بکشـید و آن را 
چـرب کنیـد. خمیر سـرد شـده را از یخچال خارج 
کنیـد و روی سـطح تمیـز آردپاشـی شـده قـرار 
دهیـد. خمیـر را بـا وردنـه بـاز کنیـد تـا ضخامت 
آن حدود ۱.۲5 سـانتیمتر شـود. حال، با اسـتفاده 
از کاتـر گـرد خمیـر را برش بزنیـد. )با اسـتفاده از 
کاتـر 8 سـانتی، ۹ عدد پیراشـکی خواهید داشـت. 
کـه بـا اضافه آن هـم میتوانید ۲-3 عدد پیراشـکی 
کـرم دار دیگـر تهیـه کنید( حـال پیراشـکی ها را 
روی سـینی فر چرب شـده با فاصلـه بچینید. روی 
آنهـا پارچـه تمیـز یا سـلفون چرب شـده بکشـید. 
۲-3 سـاعت سـینی را در جـای گرمی قـرار دهید 
تـا خمیر پیراشـکی کرم دار پفکی و دو برابر شـود.

6- داخـل قابلمـه ای تـا ارتفـاع 8 سـانت روغـن 
سـرخ کردنـی بریزیـد. آن را روی شـعله قـرار دهیـد 
تـا روغـن بـه دمـای ۱۷5 درجـه سـانتیگراد )35۰ 
فارنهایت( ببرسـد. در حین داغ شـدن روغن، دیس یا 
سـینی را با دسـتمال حوله ای یا دو الیه کاغذ روغنی 
بپوشـانید و برای روغن گیری پیراشکی کرم دار آماده 
کنیـد. شـکر را هم در بشـقابی بریزیـد و پخش کنید.

۷- بسـته بـه سـایز قابلمـه، ۲ یـا 3 عـدد از 
روغـن  در  آرامـی  بـه  را  پیراشـکی  خمیرهـای 
فـرو ببریـد. حـدود 3 دقیقـه صبـر کنیـد تـا زیـر 
را  آنهـا  سـپس  شـود.  رنـگ  طایـی  پیراشـکی 
برگردانیـد و ۲-3 دقیقـه دیگـر بـه سـرخ کـردن 
ادامـه دهیـد تا طـرف دیگرشـان هـم طایی رنگ 
شـود. سـپس آنها را بـا کفگیر سـوراخ دار از روغن 
خـارج کنید و روی سـینی آماده شـده قـرار دهید 
تـا روغنشـان گرفتـه شـود. کار را بـرای خمیرهای 

باقـی مانـده تکـرار کنیـد.
8- بـه محـض ایـن کـه پیراشـکی هـا به انـدازه 
کافـی خنـک شـدند کـه بتوانید بـا دسـت بردارید، 
آنهـا را یکی یکی داخل شـکر بزنید تا دو طرفشـان 
بـه طـور یکنواخـت از شـکر پوشـانده شـود. بعد از 
آن بگذاریـد 3۰-۴۰ دقیقـه دیگر هم خنک شـوند.

۹- حـاال وقـت آمـاده کردن کرم اسـت. شـش 
قاشـق خامـه را بـا همـزن بزنیـد تـا فـرم بگیـرد. 
کـرم سـرد شـده را هـم هـم بزنید تـا نـرم و روان 
شـود. سـپس خامـه را در دو سـه مرحلـه بـه کرم 

پیراشـکی اضافـه کنیـد و خـوب مخلـوط کنیـد.
۱۰- حـاال کـرم را در قیـف بریزیـد. با اسـتفاده 
از ماسـوره گرد سـاده یک گوشـه از هر پیراشـکی 
را سـوراخ کنید و آن را از کرم پر کنید. پیراشـکی 
کـرم دار خانگی خوشـمزه شـما آماده اسـت. بهتر 

اسـت بافاصله آن را سـرو کنید.
منبع: ایران کوک

با موافقت نمایندگان:
موسسات کمک آموزشی مشمول مالیات شدند

ــوارض  ــات و ع ــت مالی ــا پرداخ ــت، ب ــه مل ــردم در خان ــدگان م نماین
ــد.  ــت کردن ــور موافق ــی و کنک ــک آموزش ــات کم ــط موسس توس

ــس  ــی مجل ــت علن ــدگان در نشس ــت، نماین ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــر ارزش افــزوده،  ــان بررســی الیحــه مالیــات ب شــورای اســامی در جری
بــا جــزء 3 بنــد )ب( مــاده ۹ ایــن الیحــه بــا ۱۴3 رأی موافــق، ۱۴ رأی 
ــن  ــر در صح ــده حاض ــوع ۱۹۴ نماین ــع از مجم ــف و ۴ رأی ممتن مخال

ــد. ــت کردن موافق
ــت  ــر از پرداخ ــات زی ــه خدم ــه؛ عرض ــن الیح ــاده ۹ ای ــاس م براس

مالیــات و عــوارض معــاف می باشــد:
براســاس جــزء 3 بنــد )ب( مــاده ۹ الیحــه مذکــور؛ خدمــات زینــک، 
چــاپ و انتشــار، روزنامــه اعــم از کاغــذی یــا الکترونیکــی، چــاپ کتــاب، 
نشــریه  و خدمــات نشــر و توزیــع آنهــا و هرگونــه تبلیغــات در روزنامــه 

هــا و نشــریات بــه اســتثنای موسســات کمــک آموزشــی و کنکــور
در ادامــه نماینــدگان بــه بررســی جــزء ۴ بنــد )ب( مــاده ۹ پرداختنــد 

و بــا اصاحاتــی آن را بــه تصویــب رســاندند.
براســاس جــزء ۴ بنــد )ب( مــاده ۹ الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده ؛ 
تمامــی مراحــل خدمــات تهیــه، تولیــد، پخــش و عرضــه فیلــم، ســریال، 

موســیقی و تئاتــر
ــا  ــن الیحــه ب ــاده ۹ ای ــا جــزء 8 بنــد )ب( م همچنیــن نماینــدگان ب
۱۴۴ رأی موافــق، ۲3 رأی مخالــف و ۲ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۰۰ 

ــد. ــت کردن ــده حاضــر در صحــن موافق نماین
ــاری اعطــای تســهیات  ــی و اعتب ــات مال ــزء؛ خدم ــن ج براســاس ای
ــذاری  ــرمایه گ ــادرات، س ــت ص ــی، ضمان ــای حمایت ــدوق ه ــط صن توس
بیمــه ای و پژوهــش و فنــاوری کــه بــه موجــب قانــون یــا مجــوز قانــون 

ــا مــی شــوند در چارچــوب اساســنامه آنهــا تصویــب شــده ی
در ادامــه نماینــدگان بــه بررســی جــزء ۱۱ بنــد )ب( مــاده ۹ 
پرداختنــد و آن را بــا ۱5۲ رأی موافــق، ۱3 رأی مخالــف و 3 رأی ممتنــع 

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــن ب ــر در صح ــده حاض ــوع ۲۰۱ نماین از مجم
در ایــن جــزء آمــده اســت: خدمــات انتشــار و نقــل و انتقــال ســهام، 
حــق تقــدم، ســهم الشــرکه و ســایر اوراق بهــادار موضــوع بنــد ۲۴ مــاده 
یــک قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران مصــوب اول آذر 

8۴ بــا اصاحــات بعــدی

خطر بیخ گوش ژئوپارک جزیره قشم
کارشناسان میراث راهی جزیره قشم شدند

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــره قشــم  ــو در جزی ــرورش میگ ــذاری طــرح پ ــزگان از بررســی واگ هرم

ــر داد.  خب
بــه گــزارش ایســنا، رضــا برومنــد، افــزود: بنــا به درخواســت دادســتان 
عمومــی و انقــاب شهرســتان قشــم نیــز فردا)هشــتم بهمن مــاه( 
ــز بررســی می شــود. ــره نی ــن جزی ــرورش میگــو در ای واگــذاری طــرح پ

ــازمان  ــوع س ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــی رس ــه متول ــان اینک ــا بی وی ب
میــراث فرهنگــی منطقــه آزاد قشــم اســت، خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــی  ــه همــراه تیــم ارزیاب ــکار عمومــی و بررســی کارشناســی ب ــرام اف احت
و کارشناســی فــردا راهــی جزیــره قشــم شــده و ایــن طــرح کــه طبــق 
ــره  ــارک جزی ــی ژئوپ ــب گفته شــده فضــای مجــازی موقعیــت جهان مطال

ــود. ــدد می ش ــی مج ــدازد، بررس ــر می ان ــه خط ــم را ب قش
ــارک  ــی و ژئوپ ــد نمک ــات گنب ــه مختص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب برومن
قشــم در ســازمان منطقــه آزاد قشــم موجــود اســت و در صــورت وجــود 
داشــتن طــرح مذکــور در ایــن منطقــه می تــوان مانــع از ادامــه فعالیــت 
ــارک قشــم در یونســکو از ســوی  ــده ثبــت ژئوپ ــه کــرد: پرون شــد، اضاف
ــل  ــه مح ــد و اینک ــری می ش ــم پیگی ــه آزاد قش ــی منطق ــراث فرهنگ می
ــد از  ــرار دارد بای ــارک ق ــی و ژئوپ ــد نمک ــم گنب ــرح در حری ــرای ط اج

ــد. ــه می ش ــتعام گرفت ــم اس ــی قش ــراث فرهنگ می
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
هرمــزگان در پایــان عنــوان کــرد: امیــدوارم پــس از ارزیابی هــای صــورت 
ــا  ــور، ب ــرح مذک ــتن ط ــرار داش ــم ق ــد در حری ــه و در صــورت تائی گرفت
ــم از  ــط بتوانی ــتگاه های ذی رب ــکاری دس ــی و هم ــتگاه قضای ــک دس کم

ــاع کنیــم. میــراث ملــی خــود دف
ــنا،واگذاری اراضـــی در محـــدوده طوالنی تریـــن  ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــوان جدی تری ـــو به عن ـــرورش میگ ـــز پ ـــه مرک ـــان ب ـــی جه ـــار نمک غ
تهدیـــد بـــرای خـــروج ژئوپـــارک قشـــم از یونســـکو مطـــرح اســـت. 
واگـــذاری اراضـــی در جزیـــره قشـــم از ســـال ۱3۹6 درحالـــی شـــروع 
ـــد  ـــق ش ـــره موف ـــن جزی ـــارک ای ـــروژه ژئوپ ـــال، پ ـــان س ـــه هم ـــد ک ش
کـــه بـــه فهرســـت ژئوپارک هـــای یونســـکو بازگـــردد. ایـــن ژئوپـــارک 
یـــک بـــار در ســـال ۱385 ثبـــت جهانـــی شـــده بـــود امـــا در ســـال 
ـــز  ـــد، کارت قرم ـــام ش ـــی اع ـــکات مدیریت ـــه مش ـــل آنچ ـــه دلی ۱3۹۱ ب
ـــد،  ـــان معتقدن ـــک کارشناس ـــد. این ـــارج ش ـــت خ ـــن فهرس ـــت و از ای گرف
واگـــذاری اراضـــی کـــه بیشـــتر بـــا هـــدف احـــداث اقامتـــگاه، مرکـــز 
ـــن  ـــوده، ای ـــی ب ـــهرک های صنعت ـــاژ و ش ـــان، پ ـــو و آبزی ـــرورش میگ پ

ـــت. ـــرار داده اس ـــد ق ـــرض تهدی ـــر در مع ـــار دیگ ـــارک را ب ژئوپ

نایــب رئیــس اتــاق تعــاون ایــران از جامعــه 
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه عنــوان یکــی 
از بهتریــن مزیت هــا بــرای راه انــدازی کســب و 
کارهــای دانــش بنیــان نــام بــرد و بــر ضــرورت 
در  بنیــان  دانــش  هلدینگ هــای  تشــکیل 

ایــران تاکیــد کــرد. 
ــل زاده،  ــماعیل خلی ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
ــش  ــهم بخ ــر س ــال حاض ــرد: درح ــار ک اظه
تعــاون در اقتصــاد ایــران در همــه بازارهــا 
بــه ویــژه بــازار پــول، ســرمایه و مســکن 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــی ت ــت ول ــد اس ــال رش در ح
ــرد  ــا رویک ــا ب ــه دارد ام ــی فاصل ــگاه واقع جای
مردم ســاالر کــردن اقتصــاد دانــش بنیــان، 
ــعه  ــد توس ــد وارد فراین ــاون می توان ــش تع بخ
جهشــی شــود و مســیر تحقــق ســهم ۲5 
درصــدی بخــش تعــاون در اقتصــاد نیــز از 

توســعه دانــش بنیــان می گــذرد.
درمانــی،  امروزخدمــات  داد:  ادامــه  وی 
روســتاها،  علمــی  توســعه  گردشــگری، 
شــکل گیری زنجیــره ای فعالیتهــای کشــاورزی، 
ــت  ــور و مدیری ــر کش ــروت در سراس ــد ث تولی
تقاضــا در کنــار کســب وکارهــای نویــن و 
ــکل گیری  ــک و ش ــاوری های ت ــر فن ــی ب مبتن
ــان و  ــش بنی ــای دان ــی تعاونی ه ــده ایران دهک

دیجیتــال از نیازهــای کشــور اســت.

فارغ التحصیالن دانشگاهی بهترین 
بستر فعالیتهای دانش بنیان

نایــب رئیــس اتــاق تعــاون ایــران از جامعــه 
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه عنــوان یکــی 
ــب  ــدازی کس ــرای راه ان ــا ب ــن مزیت ه از بهتری
ــرد  ــام ب و کارهــا و فعالیتهــای دانــش بنیــان ن
و گفــت: هرجــا نیروهــای انســانی تحصیلکــرده 
ــی و  ــی و علم ــت تاریخ ــص از انباش و متخص
تخصــص زیــادی برخــوردار باشــد بســتر خوبــی 

ــه  ــال ب ــان و دیجیت ــش بنی ــعه دان ــرای توس ب
نیروهــای  کارگیــری  روند.بــه  مــی  شــمار 
تحصیلکــرده و اســتقرار آنهــا در واحدهــای 
کســب و کار دانــش بنیــان یکــی از مزیتهایــی 
اســت کــه هــم بــه کاهــش بیــکاری درجامعــه 
و  توســعه  زمینــه  هــم  و  می کنــد  کمــک 
شــکوفایی بخــش تعــاون را فراهــم مــی کنــد.

تشکیل هلدینگ های کسب و کار 
نوین در حوزه فناوری اطالعات

بــه گفتــه خلیــل زاده بــا توجــه بــه اهمیــت 

هلدینگ هــای کســب و کار نویــن و دانــش 
بنیــان در جهــان، ایــن دســته هلدینگ هــا 
فنــاوری  حــوزه  در  کشــور  در  می تواننــد 

ــد. ــدا کنن ــعه پی ــات توس اطاع
ــران در  ــاون ایـ ــاق تعـ ــس اتـ ــب رئیـ نایـ
ــاون  ــش تعـ ــرد: بخـ ــان کـ ــان خاطرنشـ پایـ
زیرســـاختها،  توســـعه  بـــا  می توانـــد 
ســـاماندهی نیروهـــای انســـانی خـــاق و 
کارآمـــد و شـــکل گیری تعاونی هـــای دانـــش 
ـــن  ـــور تبیی ـــی را در کش ـــوی موفق ـــان؛، الگ بنی

ــد. ــی کنـ و عملیاتـ
ایـــن  از  ایســـنا،پیش  گـــزارش  بـــه 
تفاهم نامـــه ســـه جانبـــه میـــان معاونـــت 
امـــور تعـــاون وزارت کار، بانـــک توســـعه 
تعـــاون و صنـــدوی نـــوآوری و شـــکوفایی 
ریاســـت جمهـــوری بـــا هـــدف ایجـــاد و 
و  بنیـــان  دانـــش  تعاونی هـــای  توســـعه 
حمایـــت از تجـــاری ســـازی ایـــن شـــرکتها 
ـــاون  ـــر تع ـــاون وزی ـــیده بود.مع ـــا رس ـــه امض ب
ــوآوری و  ــز نـ ــدازی ۱۲ مرکـ ــرا از راه انـ اخیـ
ـــر  ـــور خب ـــتان کش ـــاون در ۱۲ اس ـــعه تع توس
ـــت  ـــاد زیس ـــده ایج ـــال آین ـــت: در س داد و گف
ـــا  ـــاون ب ـــوآوری در بخـــش تع ـــاوری و ن ـــوم فن ب

ــد. ــد شـ ــال خواهـ ــت دنبـ جدیـ

ــن  ــاره تعیی ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــای آموزشــی  ــرای نیروه ــدی ب ــف رتبه بن تکلی
ــاغ  ــا اب ــا ب ــت: م ــش اداری گف ــاغل در بخ ش
ــه  ــم ک ــر می کنی ــا را مخی ــه ای، آنه ــن نام آیی
ــه  ــد و ب ــغل اداری بمانن ــد در ش ــر بخواهن اگ
شــغل اداری تبدیــل وضعیــت دهنــد و یــا بــه 
شــغل آموزشــی برگردنــد. تــا مهــر ۹۹ فرصــت 
دادیــم ایــن افــراد همچنــان بــه کار خودشــان 
ادامــه دهنــد و اگــر تمایــل بــه انتقــال داشــتند 

ــد.  ــه مدرســه برون از مهــر ۹۹ ب
حاجــی  محســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  میرزایــی 
ــای  ــرای نیروه ــدی ب ــف رتبه بن ــن تکلی تعیی
آموزشــی شــاغل در بخــش اداری اظهــار کــرد: 
عنــوان ایــن طــرح، رتبــه بنــدی معلمــان 
ــدی  ــه بن ــه در طبق ــانی ک ــه کس ــت و هم اس
شــغل معلمــی قــرار می گیرنــد مشــمول طــرح 
شــده اند از جملــه آمــوزگار، دبیــر، مربــی 
ــاون و  ــاور، مع ــامت، مش ــی س ــی، مرب پرورش

ــتند. ــمول هس ــه مش ــر مدرس مدی
وی افــزود: برخــی کارکنــان مــا بــه اســتناد 
ــنامه ۲3۰  ــه بخش ــروف ب ــه مع ــه ای ک مصوب

ــه مشــاغل اداری  اســت از مشــاغل آموزشــی ب
ــا ابــاغ آییــن نامــه ای،  منتقــل شــده اند. مــا ب
آنهــا را مخیــر می کنیــم کــه اگــر بخواهنــد در 
شــغل اداری بماننــد و بــه شــغل اداری تبدیــل 
وضعیــت دهنــد و یــا بــه شــغل آموزشــی 

ــد. برگردن
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــراد  ــن اف ــا ای ــم ت ــت دادی ــر ۹۹ فرص ــا مه ت
ــد و  ــه دهن ــان ادام ــه کار خودش ــان ب همچن

اگــر تمایــل بــه انتقــال داشــتند از مهــر ۹۹ بــه 
مدرســه برونــد و مشــمول رتبــه بنــدی شــوند 
ــم در  ــروی معل ــه نی ــان ب ــت: چــون همچن گف
ــت  ــه الزم اس ــا اینک ــم. ام ــاز داری ــه نی مدرس
ــغل اداری  ــد و ش ــانی در اداره بمانن ــه کس چ
داشــته باشــند و چــه تعــداد افــراد منتقــل مــی 

ــم. ــی می کنی ــوند را بررس ش
ــاغ،  ــی ادامــه داد: بعــد از اب حاجــی میرزای
ارزیابــی و بــه دســت آوردن نســبت ایــن 

نیروهــا، متناســب بــا رقــم داوطلبــان، تصمیــم 
اداری  امــور  ســازمان  می کنیــم.  گیــری 
ــی  ــه میزان ــت ب ــرده اس ــد ک ــتخدامی تعه اس
ــف  کــه از نیروهــای اداری منتقــل شــوند، ردی
اســتخدامی بــرای اســتخدام نیــروی اداری 
خــاص بــه آمــوزش و پــرورش تخصیــص دهــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــدادی از نیروهــای 
اداری در  بخش هــای کارگزینــی، حســابداری و 
... مشــغول بــه کار هســتند که شــغلی تخصصی 
اســت اظهــار کــرد: بــه دلیــل اینکــه ما همیشــه 
از نیــروی آموزشــی در ایــن بخش هــا اســتفاده 
ــت.  ــده اس ــته نش ــه انباش ــن تجرب ــم ای کرده ای
بخشــی از خطاهــای مربــوط بــه تنظیــم احــکام 
ــدم  ــی از ع ــز ناش ــد نی ــش می آی ــه پی و ... ک
ــی و اداری  ــبات مال ــای مناس ــه زوای ــاع ب اط
اســت. بــا اســتفاده از نیروهــای متخصــص ایــن 

ــد. ــدا می کن ــود پی ــد بهب رون
وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: در 
ــس  ــچ ک ــرای هی ــی ب ــای نگران ــورت ج هرص
وجــود نــدارد، تعلــق هرگونــه مزایــا، تابــع نــوع 
مشــاغل اســت و نمی تــوان همزمــان از دو 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس ــه مزای گون

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجان شــرقی گفــت: میــزان 
ــن  ــاال از میانگی ــه ب ــال ب ــروه ســنی 6 س ــتان در گ ــوادی اس باس
کشــوری ۲ درصــد عقــب هســتیم ولــی در گــروه ســنی ۱۰ تا ۴۹ 
کــه مخاطــب رســمی دســتگاه تعلیــم و تربیــت کشــور در حــوزه 

ســوادآموزی اســت، نــرخ باســوادی بــاالی ۹5 درصــد اســت. 
بـه گـزارش فـارس، جعفر پاشـایی در جلسـه شـورای فرهنگ 
عمومـی هشـترود اظهـار داشـت: 3۰۰ مدرسـه نوسـاز در اسـتان 

به نـام شـهدای اسـتان در دهه فجـر نامگـذاری خواهنـد شـد.
وی افزود: از دهه فجر امسـال هر مدرسـه دولتی که کلنگ زده شـود، 

به نام سـردار  سـپهبد شهید حاج قاسم سـلیمانی مزین خواهد شد.
ــد  ــه رش ــتان ب ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــتانی ش ــر اس ناظ
ــق  ۹5 درصــدی باســوادی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: طب
ــروه  ــتان در گ ــوادی اس ــزان باس ــال ۱3۹5 می ــماری س سرش
ــب  ــن کشــوری ۲ درصــد عق ــاال از میانگی ــه ب ــال ب ــنی 6 س س
هســتیم  ولــی در گــروه ســنی ۱۰ تــا ۴۹ کــه مخاطــب رســمی 
دســتگاه تعلیــم و تربیــت کشــور در حــوزه ســوادآموزی  اســت، 

ــاالی ۹5 درصــد اســت. ــرخ باســوادی ب ن
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی وی اظه
آموزشــی و اعضــای شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان شــاهد 

ــه ســوادآموزی اســتان شــود. شــتاب بخشــی ب
پاشــایی در ادامــه از تبییــن بیانیــه گام دوم انقــاب به صــورت 
گســترده را شــد و گفــت: بایــد ایــن بیانیــه گفتمان ســازی شــود.

ــه تعــدد و تنــوع  رئیــس دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســتان ب

بــودن  برنامه هــای دشــمنان بــرای کم رنــگ نشــان دادن 
ــی ۲۲  ــورمان در راهپیمای ــی کش ــی و انقاب ــردم والی ــور م حض
ــدوم  ــات دوم اســفند اشــاره کــرد و گفــت: رفران بهمــن و انتخاب
تشــییع پیکــر ســپهبد شــهید ســلیمانی انقــاب را بیمــه 
ــر  ــه فج ــای ده ــترده در برنامه ه ــور گس ــا حض ــد ب ــرد و بای ک
ــورای  ــس ش ــات مجل ــن و انتخاب ــوم اهلل ۲۲ بهم ــی ی و راهپیمای

ــیم. ــمنان بکش ــای دش ــر برنامه ه ــان ب ــط بط ــامی خ اس
ــی  ــام عل ــترود و حجت االس ــدار هش ــان فرمان ــن امینی امی
ــر  ــه ب ــخنان جداگان ــترود در س ــه هش ــام جمع ــی و ام رحیم

ــد. ــد کردن ــن تاکی ــی ۲۲ بهم ــردم در راهپیمای ــور م حض
فرمانــدار و امــام جمعه هشــترود از نامگذاری ســردار شــهید قاســم 

ســلیمانی در  قطعــه پنجــم آزادراه هشــترود مراغه خبــر دادند.
آزادراه هشــترود مراغــه پنــج قطعــه دارد کــه قطعــه پنجم آن 
ــر اعظــم  ــه آزادراه پیامب ــراه شــهر هشــترود را ب به صــورت بزرگ
ــق  ــرد و طب ــد ک ــل خواه ــه متص ــترود مراغ )ص( و آزادراه هش

ــد ــد ش ــرداری خواه ــال ۹۹ بهره ب ــده در س ــای داده ش قول ه

ــه وبودجــه کشــور از  رئیــس ســازمان برنام
تخصیــص صــد در صــدی بودجــه دانشــگاه های 
وزارت علــوم تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد 
و گفــت: دانشــگاه های علــوم پزشــکی نیــز 
باالتریــن تخصیــص را دریافــت خواهنــد کــرد. 
محمدباقــر  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نوبخــت در حاشــیه یکصــد و دهمیــن اجــاس 
سراســری دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای 
علــوم پزشــکی کشــو ر کــه امــروز در دانشــگاه 
ــزار شــد، در جمــع  ــران برگ ــوم پزشــکی ای عل
ــار  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــن بی ــگاران ضم خبرن
کــرد: ســازمان بیمــه ســامت منابــع خــود را از 
دو محــل تامیــن مــی کنــد نخســت از بودجــه 
ــارد ــزار میلی ــا ۱۲ ه ــر ســال ۱۰ ت ــی ه عموم

تومــان منابــع کســب می کنــد و بخــش 
ــه  ــه در ازای ارائ ــت ک ــی اس ــز مبالغ ــر نی دیگ
ــف  ــتگاه های مختل ــه دس ــه ای ب ــات بیم خدم
دریافــت کــرده و از آن درآمــد بــرای اداره امــور 

تــاش می کنــد.
ــا هــر ســال  ــرد: م ــح ک ــه تصری وی در ادام
را  ســامت  ســازمان  بودجــه  ۱۰۰درصــد 
ــال  ــی س ــی در برخ ــم حت ــی کنی ــت م پرداخ
هــای گذشــه نیــز ایــن میــزان بــه ۱۱۰ درصــد 
بــه منظــور تقویــت ایــن ســازمان رســید، 
از آن جایــی کــه برخــی از دســتگاه هایــی 
کــه خدمــات بیمــه ای دریافــت  می کننــد، 

پرداخــت هــای خــود را بــه وقــت انجــام 
ــا  ــا م ــم مث ــی کنی ــی را م ــد کمــک های دهن
بــه تامیــن اجتماعــی کــه در پرداخــت بدهــی 
هــای خــود کــه دچــار مشــکل شــده بــود طــی 
ــم. ــی کرده ای یکــی دوســال گذشــته کمک های

ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
تعدیــه  عــدم  کــرد:  تاکیــد  همچنیــن 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  پرداخت هــای 
ــامت  ــه س ــازمان بیم ــود س ــده ب ــب ش موج
ــی  ــه های ــه بودج ــه هم ــن ک ــم ای ــه رغ ــز ب نی
کــه از خزانــه دریافــت مــی کنــد مجــددا 
ــدیم  ــور ش ــذا مجب ــود ، ل ــع بش ــد مناب نیازمن

در اقدامــی 5۰۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از 
مطالبــات تامیــن اجتماعــی را از طریــق اســناد 
ــر  ــروط ب ــم مش ــت کنی ــی پرداخ و اوراق مال
ــه  ــار بیم ــم را در اختی ــن رق ــا ای ــه آنه ــن ک ای
ــون  ــن کار هم اکن ــد و ای ــرار بدهن ــامت ق س
ــا  ــدوارم ب ــن امی ــت و م ــام اس ــال انج در ح
پرداخــت صــد درصــدی کــه از ســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه دولــت و خزانــه صــورت مــی 
ــود  ــای خ ــی ه ــی بده ــن اجتماع ــرد تامی گی
ــردازد  ــکی بپ ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــه دانش ب
ــار مشــکل تقلیــل  ــن ب ــه نظــر مــی رســد ای ب

ــد. ــدا کن پی

وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: ایــن کــه 
ــرای راه هــا نظیــر همیــن آزادراه تهــران  ــا ب م
ـ شــمال کــه از نظــر ایمنــی در ســطح باالیــی 
ــر را در  ــرگ و می ــد م ــی توان ــد و م ــرار ده ق
ــا و  ــا اداره راه ه ــا ب ــد م ــش ده ــور کاه کش
نیــروی انتظامــی توافــق کردیــم کــه اگــر آنهــا 
ــر داشــته باشــند  ــد کاهــش مــرگ و می بتوانن
ــا  ــم ام ــی کنی ــه م ــا را اضاف ــه آنه ــا بودج م
ــور  ــان کش ــت و درم ــه بهداش ــرفصل بودج س
ــش آن  ــن بخ ــه ای ــا در بودج ــت و م ــدا اس ج
ــرح  ــک ط ــم ی ــی کنی ــدام م ــه اق ــه را ک چ
ــم  ــی گیری ــر م ــز در نظ ــامت را نی ــول س تح
ــارد  ــل 5۲۰۰ میلی ــده حداق ــال آین ــه در س ک
تومــان بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه ایــم 
ــت  ــر بهداش ــت وزی ــا مدیری ــم ب ــه امیدواری ک
رفتــن ســطح  بــاال  نظــر  از  بتوانیــم هــم 
ــر  ــرگ و می ــش م ــان و کاه ــت و درم بهداش
خدمــات بیشــتری را بــه جامعــه ارائــه بدهیــم.

ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــص  ــوص تخصی ــنا درخص ــه ایس ــخ ب در پاس
بودجــه دانشــگاه هــای وابســته بــه وزارت 
علــوم نیــز گفــت: قطعــا بــرای دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی باالتریــن تخصیــص را خواهیــم 
داشــت و بودجــه تمامــی دانشــگاه هــای وزارت 
علــوم نیــز بــه صــورت صــد درصــدی تخصصــی 

ــت. ــد یاف خواه

بهترین کسب و کار برای فارغ التحصیالن

تعیین تکلیف رتبه بندی نیروهای آموزشی شاغل در بخش اداری تا مهر 99

میانگین باسوادی در آذربایجان شرقی 2 درصد کمتر از کشور است 

نوبخت خبر داد:

تخصیص 100درصدی بودجه جاری دانشگاه ها

       مفقودی      
ــی  ــی آقاجان ــب عل ــی اینجان ــارغ التحصیل ــدرک ف م
شناســنامه  شــماره  بــه  اســمعیل  فرزنــد  خلجانــی 
ــته  ــی رش ــع کارشناس ــز در مقط ــادره از تبری 6780 ص
ــد  ــادره از واح ــگاری ص ــه ن ــات - روزنام ــوم ارتباط عل
دانشــگاهی آزاد اســامی واحــد میبــد بــا شــماره 10697 
ــد. از  ــی باش ــار م ــد اعتب ــت و فاق ــده اس ــود گردی مفق
ــه دانشــگاه  یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را ب
ــد  ــزد - میب ــانی ی ــه نش ــد ب ــد میب ــامی واح آزاد اس

ــد.  ــال نمای ارس

نوبت دوم



سه شنبه 08 بهمن ماه 98- سال ششم - شماره 664 ۷روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
سبک زندگی

چطور کودکان را برای مواجهه
 با حیوانات آماده کنیم؟

یکــی از مهمتریــن توصیه هــا بــرای بهبــود 
توانمندی هــای ارتباطــی کــودکان نســل آپارتمانــی، 
ــای  ــت و مزرعه ه ــدارس طبیع ــا در م ــور آنه حض
حیــوان  داشــتن  یــا  کودک محــور  پژوهشــی 
و گیــاه خانگــی اســت. حضــور یــک موجــود 
ــد،  ــا می ده ــودک را ارتق ــی ک ــوان ارتباط ــده ت زن
مســئولیت پذیری، عاطفــه ورزی، توجــه بــه دیگــری 

و حمایــت از او را آمــوزش می دهــد. 
یکــی از مهمتریــن توصیه هــا بــرای بهبــود 
توانمندی هــای ارتباطــی کــودکان نســل آپارتمانــی، 
ــای  ــت و مزرعه ه ــدارس طبیع ــا در م ــور آنه حض
حیــوان  داشــتن  یــا  کودک محــور  پژوهشــی 
و گیــاه خانگــی اســت. حضــور یــک موجــود 
ــد،  ــا می ده ــودک را ارتق ــی ک ــوان ارتباط ــده ت زن
مســئولیت پذیری، عاطفــه ورزی، توجــه بــه دیگــری 
ــدن  ــا ش ــد. مهی ــوزش می ده ــت از او را آم و حمای
ــد  ــودکان بتوانن ــه ک ــی ک ــای خوب ــن امکان ه چنی
ــان و دام  ــد ماکی ــی مانن ــات خانگ ــور حیوان از حض
و طیــور بهــره ببرنــد اتفــاق فرخنــده ای اســت کــه 
بایــد بــه فــال نیــک گرفــت از ســویی گزارش هــای 
تســهیلگران و مربیــان می گویــد عــدم مهــارت 
مدرســه های  حیوانــات  بــا  کــودکان  ارتباطــی 
طبیعــت، منجــر بــه حیــوان آزاری می شــود و انفعال 
والدیــن در اتخــاذ رویکــرد مناســب هــم مســاله ای 
ــد  ــت و می توان ــده گرف ــوان نادی ــه نمی ت ــت ک اس
ــه امــری ضــد تربیتــی بــدل شــود. گزارش هایــی  ب
از فشــردن تــا حــد مــرگ جوجه هــا و خرگوش هــا، 
پرتــاب چــوب و ســنگ بــرای گوســفند و اســب ها و 
کشــیدن و شــوت کــردن بچــه گربه هــا، شکســتن 
صــدف حلزون هــا و بیــرون کشــیدن ماهی هــا 
ــات  ــرگ حیوان ــه م ــر ب ــه منج ــواردی ک از آب و م

شــده اند.
حــال بایــد یــک ســوال مهــم را از خــود بپرســیم 
پیــش از مواجهــه کــودکان بــا حیوانــات زنــده چــه 
ــا  ــه آنه ــد ب ــی را بای ــای مراقبت ــم و مهارت ه مفاهی

آموخــت؟
۱- حیوانــات اســباب بــازی نیســتند بلکــه 

جاندارنــد.
کــودکان تــا پیــش از 3 ســالگی درک شــفافی از 
ــی خــود  ــا عروســک های حیوان ــات ب ــاوت حیوان تف
ندارنــد. بنابرایــن الزم اســت مفهــوم زنده بــودن را بــا 
مصادیــق مکمــل بــرای کــودک شــرح دهیــم؛ مثــا 
گــرم بــودن بدنــش، غــذا خــوردن و بیــدار شــدنش، 
ــردن و  ــدنش، ادرار ک ــه دار ش ــتن و بچ ــدا داش ص

حرکــت کردنــش و…
می ترســند،  دارنــد،  احســاس  حیوانــات   -۲

خســته یــا عصبانــی می شــوند.
کــودکان بعــد از شــناخت مولفه هــای احساســی 
خــود ماننــد غــم و شــادی، تــرس و خشــم و 
خســتگی می تواننــد بــه درک اینکــه حیوانــات 
ــک  ــا کم ــوند. ب ــک ش ــد نزدی ــاس دارن ــم احس ه
نمایــش  و  بــا شــخصیت حیوانــی  قصه هایــی 
ــوان درک  ــن موضــوع می ت ــت ای ــا محوری خــاق ب
ــودکان  ــرای ک ــات را ب ــتن حیوان ــات داش احساس

ــرد. ــی ک درون
3- انســان صاحــب حیوانــات نیســت بلکــه 

دوســت آنهاســت.
ــن  ــان بی ــودن انس ــرف ب ــن اش ــی از والدی برخ
ــرور و  ــان س ــه انس ــای اینک ــه معن ــات را ب مخلوق
ــه  ــات اســت درک کــرده و ب صاحــب ســایر مخلوق
ــرفیت  ــه اش ــد. در حالی ک ــل می کنن ــودک منتق ک
ــه  ــت و ب ــت اوس ــوه عقانی ــه ق ــوط ب ــنان من اس
ــت.  ــات نیس ــت و حیوان ــی طبیع ــای بی ارزش معن
بــه کــودکان توضیــح بدهیــم بــا کمــک قــوه عقــل 

ــیم. ــات باش ــب حیوان ــت و مراق ــم دوس می توانی
۴- حیوانات حریم خصوصی دارند.

حیوانــات هــم مثــل انســان نیــاز بــه خانــه دارند. 
ــات را  ــی حیوان ــل زندگ ــا و مح ــیانه ها و النه ه آش
بــه آنهــا نشــان داده و توضیــح دهیــم ایــن حریــم 
خصوصــی آنهاســت و مــا نمی توانیــم مــدام در 
آنجــا ســرک بکشــیم و آرامــش حیوانــات را از آنهــا 

بگیریــم.
5- حیوانات هر چیزی را نمی خورند.

شــناخت اینکــه هــر حیوانــی چــه چیــزی 
می خــورد و ظرفیــت مشــخصی دارد از مهارت هایــی 

ــوزش داد. ــودک آم ــه ک ــد ب ــه بای اســت ک
6- بــرای نــوازش حیوانــات بایــد اجــازه گرفــت و 

روش هــای نــوازش آنهــا را آموخــت.
بــرای کــودکان توضیــح دهیــم برخــی حیوانــات 
نــوازش گریزنــد و برخــی بــه نزدیکــی و بغــل شــدن 
توســط انســان عاقه منــد هســتند. اول بایــد بدانیــم 
ــد  ــد بای ــوازش اســت و بع ــرای ن ــی پذی چــه حیوان
نــوع نــوازش مایــم و بــا آرامــش را بــه او یــاد دهیم 
تــا مثــل عروســک ها حیوانــات را نچاننــد و فشــار 

. ندهند
۷- هر حیوانی ابزار دفاع از خود را دارد.

ــاع  ــود دف ــات از خ ــم حیوان ــودکان بگویی ــه ک ب
ــوک  ــدان تیــز و ن ــا دن ــا پنجــول ی می کننــد نیــش ی
دارنــد. بــرای نزدیکــی بــه آنها بایــد بدانیم ممکن اســت 
ــد. ــاع می کنن ــود دف ــند و از خ ــته باش ــت نداش دوس

ایــن نــکات منجــر بــه گفتگــوی والدیــن و مربیان 
ــه  ــبت ب ــا نس ــود و ادراک  آنه ــودکان می ش ــا ک ب
ــا  ــناخت تفاوت ه ــد. ش ــعه می ده ــت را توس طبیع
و شــباهت های حیوانــات و طبقه بنــدی آنهــا و 
ــردن  ــف ک ــدن و توصی ــان را دی ــا جه ــر آنه از منظ
ــرای  در برنامــه فبــک طبیعــت کــه ذیــل فلســفه ب
کــودکان اســت طراحــی شــده و بــه والدیــن و 
تســهیلگران کمــک می کنــد کــودکان را بــا شــناخت 
طبیعــت همراهــی کننــد نــه بــازی و لــذت ابزارگونه.
منبع: ایرنا زندگی

اکبری:
 بازیکنانم خود را از پیش برنده می دانستند 

ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری ارومیــه گفــت: متاســفانه طــرز فکــر 
ــرده می دانســتند و  ــازی را از پیــش ب ــود کــه ب ــه ای ب ــه گون ــم ب بازیکنان

همیــن  موضــوع کار دســت شــاگردانم داد. 
بــه گــزارش فــارس، پیمان اکبــری ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری 
ارومیــه پــس از باخــت 3 بــر یــک  تیمــش مقابــل پیــکان اظهــار داشــت: 
ــه نمایــش  ــازی بســیار خــوب و کم اشــتباهی ب ــکان ب ــم پی ــان تی بازیکن

گذاشــتند و در نهایــت هــم  پیــروز شــدند.
وی ادامــه داد: غیبــت یکــی از بازیکنــان کلیــدی تیــم پیــکان انگیــزه 
ــرده  ــف ک ــدار مضاع ــن دی ــرد در ای ــرای ب ــکان را ب ــان پی ــر بازیکن دیگ
بــود. بازیکنــان پیــکان بــا اســترس کمتــری بــازی کردنــد و همیــن امــر 

موفقیــت تیــم پیــکان را رقــم زد.
ــی  ــد یک ــی بازیکنان جدی ــه عدم هماهنگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب اکب
ــه  ــم ب ــزود: متاســفانه طــرز فکــر بازیکنان ــود، اف ــل باخــت تیــم ب از دالی
گونــه ای بــود کــه بــازی را از پیــش بــرده می دانســتند و همیــن  موضــوع 
کار دســت شــاگردانم داد. ایــن باخــت یــک  تجربــه خــوب بــرای تیــم  مــا 
ــچ  ــه هی ــد و خــود را ب ــان طــرز فکرشــان را عــوض کنن ــا بازیکن شــد ت

وجــه از پیــش بــرده نداننــد.
ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری ارومیــه در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــی  ــچ حرف ــار داشــت: هی ــدار اظه ــن دی ــر نحــوه قضــاوت داوران در ای ب
ــا هماهنگــی کــه بیــن  ــدارم و مطمئنــم ب در خصــوص نحــوه قضــاوت ن
ــد و تیــم ایجــاد خواهــد شــد شــرایط مان بهتــر از حــال  بازیکنــان جدی

خواهــد بــود.
ــرد و  ــواداران  و تماشــاگران تشــکر ک ــت ه ــری از حضــور و  حمای اکب
ــای  ــرای انته ــادی ب ــده و راه زی ــام نش ــل اول تم ــوز نیم فص ــزود: هن اف
ــی  ــا حمایــت  همین هــواداران روزهــای خوب ــده کــه مطمئنــا ب لیــگ مان

ــم خواهیــم زد. ــا آن هــا رق را ب
ــازی روز  ــوص ب ــه در خص ــهرداری ارومی ــال ش ــم والیب ــرمربی تی س
چهارشــنبه تیمــش مقابــل ســیرجان گفــت: بــا ریــکاوری روحــی و روانــی 
تیــم  و بــا تــاش مضاعــف بــرای کســب نتیجــه بهتــر بــه مصــاف فــوالد 

ســیرجان خواهیم رفــت.

افتخاری دیگر برای ووشو آذربایجان شرقی

مــدال طــا توســط آقــای علــی پورقاســمی در فــرم گوئــن شــو و دو 
مــدال برنــز توســط آقایــان نصیــر نصیــری در فــرم چیانــگ شــو و علــی 
نصیــری در فــرم دائــو شــو در مســابقات قهرمانــی کشــور کســب گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــأت ووشــو آذربایجــان شــرقی، مــدال 
طــا توســط آقــای علــی پورقاســمی در فــرم گوئــن شــو و دو مــدال برنــز 
توســط آقایــان نصیــر نصیــری در فــرم چیانــگ شــو و علــی نصیــری در 
ــی کشــور  ــابقات قهرمان ــاالن در مس ــو نونه ــو  )بخــش تال ــو ش ــرم دائ ف
انتخابــی تیــم ملــی ووشــو( در مســابقات قهرمانــی کشــور کســب گردیــد.

مســابقات قهرمانــی کشــور انتخابــی تیــم ملــی ووشــو پســران 
ــه  ــزام ب ــت اع ــور جه ــر کش ــتان های سراس ــم از اس ــور 35 تی ــا حض ب
ــتان در  ــتان کردس ــی اس ــه میزبان ــش ب ــی ۲۰۲۰ مراک ــابقات جهان مس

ــد. ــزار ش ــنندج برگ س

واکنش باشگاه تراکتور به اتفاقات دیدار مقابل 
پرسپولیس؛ پای پلیس فتا هم به میان آمد 

معــاون حقوقــی باشــگاه تراکتــور اعــام کــرد کــه پلیــس فتــا در حــال 
شناســایی افــرادی اســت کــه بــا ســاخت کلیپــی اقــدام بــه توهیــن بــه 

ــد.  ــه کرده ان ــاد تفرق ــا و ایج قومیت ه
ـــور،  ـــپولیس – تراکت ـــدار پرس ـــان دی ـــنیم، در جری ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــکوها رخ  ـــی روی س ـــات خوب ـــد و اتفاق ـــود آم ـــه وج ـــادی ب ـــی زی حواش

ـــداد. ن
امــروز نیــز کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه در آن برخــی 
از هــواداران منتســب بــه تیــم پرســپولیس پیــش از آغــاز بــازی در بیــرون 
از ورزشــگاه آزادی اقــدام بــه »توهیــن نژادپرســتانه« کردنــد. ایــن کلیــپ، 

واکنشــی بســیاری از هــواداران تراکتــور را هــم در پــی داشــت.
ــا  ــو ب ــور در گفت وگ ــگاه تراکت ــی باش ــاون حقوق ــتا، مع ــن راس در ای
خبرنــگار تســنیم، اعــام کــرد کــه پلیــس فتــا وارد ماجــرای ســاخت و 

انتشــار ایــن کلیــپ شــده اســت.
ـــروز  ـــح ام مصطفـــی کاراندیـــش اظهـــار داشـــت: در کلیپـــی کـــه از صب
ـــه  ـــب ب ـــواداران منتس ـــده، ه ـــر ش ـــازی منتش ـــای مج ـــنبه( در فض )دوش
ـــه  ـــاد تفرق ـــا و ایج ـــه قومیت ه ـــن ب ـــه توهی ـــدام ب ـــپولیس اق ـــم پرس تی
ـــراد  ـــایی اف ـــال شناس ـــا در ح ـــس فت ـــر، پلی ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب کرده ان

ـــت. ـــف اس متخل
ــا در حــال جمــع آوری مســتندات موجــود هســتیم  ــه داد: م وی ادام
ــم.  ــرار بدهی ــاق ق ــه اخ ــار کمیت ــا را در اختی ــریع تر آنه ــه س ــا هرچ ت
ایــن اتفاقــات در دفعــات قبلــی هــم رخ داد، امــا متاســفانه کمیته هــای 
ــن  ــا ای ــد، ام ــور کرده ان ــار آن عب ــا مســاحمه از کن ــال ب فدراســیون فوتب

ــار مــا منتظــر اقــدام قاطــع فدراســیون فوتبــال هســتیم. ب

وزیــر ورزش بــا بیــان اینکــه ســرمربی 
ــده،  ــخص نش ــوز مش ــال هن ــی فوتب ــم مل تی
از معرفــی جانشــین ویلموتــس در روزهــای 

آینــده خبــر داد. 
ــلطانی فر  ــعود س ــنا،  مس ــزارش ایس ــه گ ب
وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه تجدیــد 
ــع  ــل در جم ــام راح ــای ام ــا آرمان ه ــاق ب میث
ــیون  ــکاران در فدراس ــت: هم ــگاران گف خبرن
فوتبــال مشــغول هســتند و بررســی هــای خــود 
ــده  ــد روز آین ــرف چن ــد. ظ ــام می دهن را انج
ســرمربی مشــخص خواهــد شــد. اجــازه دهیــد 

ــم. ــام می کنی ــود اع ــی ش ــا بررس گزینه ه
 ســلطانی فــر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ســرمربی داخلــی اســت یــا خارجــی تاکیــد کرد:  

اجــازه بدهیــد بررســی هــای الزم انجــام گیــرد.  
ــت:  ــم گف ــن مراس ــاره ای ــن درب او همچنی
ان شــاءاهلل بتوانیــم ســکان را بخوبــی بــه دســت 
نســل هــای بعــدی بدهیــم و نســل های بعــدی 
هــم بتواننــد حافظــان خوبــی بــرای ارزش 
هــای انقــاب و تمامیــت ارضی و دســتاوردهای 
نظــام باشــند. جامعــه ورزش و جوانــان همانطور 
کــه در چهــل  و یــک ســال گذشــته در همــه 
عرصــه هــا و صحنــه هــا از کیــان نظــام مقدس 
جمهــوری اســامی بــا همــه تــوان دفــاع کــرده 
ــد  ــور در مرق ــا حض ــم ب ــار ه ــن ب ــت، ای اس
ــان  ــام خمینــی)ره( و آرم ــان ام ــا آرم مطهــر ب
و رهنمــود هــای مقــام معظــم رهبــری تجدیــد 

میثــاق کــرد.
ــه  ــرایطی ک ــه داد: در ش ــر ادام ــلطانی ف س
ــن و  ــن، ناعادالنه تری ــدید تری ــت ش ــروز تح ام
ظالمانــه تریــن تریــن تهدیدها هســتیم و فشــار 

زیــادی در تمــام عرصــه هــا بــه ملــت وارد مــی 
ــخ  ــی راس ــا عزم ــان داد ب ــت نش ــا مل ــد ام کن
ــل  و  ــد چه ــا همانن ــد ه ــن تهدی ــل ای در مقاب
ــت. ورزش و  ــتاده اس ــته ایس ــال گذش ــک س ی
جوانــان در کنــار همــه مــردم در تمــام مراســم 
ــژه  ــه وی ــود. ب ــی ش ــر م ــا حاض ــه ه و برنام
ــن را  ــدوم ۲۲ بهم ــی و رفران ــه راهپیمای اینک
داریــم. جامعــه ورزش  و جوانــان در انتخابــات 
دوم اســفند کــه سرنوشــت ســاز اســت حضــور 
ــن  ــر ای ــا ب گســترده خواهــد داشــت. تصــور م
اســت بــا وجــود همــه فشــارها  و مشــکاتی که 
دشــمن بــر مــا تحمیــل مــی کنــد، وحــدت و 
انســجام خوبــی بیــن مــردم وجــود دارد. مــردم 
در چهــل و یــک ســال گذشــته در همــه 

ــان  ــود نش ــی از خ ــه خوب ــا  کارنام ــه ه صحن
داده انــد و مطمئنــم ایــن بــار هــم در انتخابــات 

ــد. ــی آین ــرون م ــربلند بی ــفند س دوم اس
بــه  پاســخ  در  جوانــان  و  ورزش  وزیــر   
ــر روی  ــدر ب ــا چق ــم ه ــه تحری ــوال ک ــن س ای
ورزش ایــران تاثیــر گــذار اســت، گفــت: امــروز 
ــائل  ــز روی  مس ــا متمرک ــمنان تنه ــار دش فش
بانکــی، پولــی و نفتــی نیســت. آمریــکا بــا 
ــه دارد  ــه در منطق ــی ک ــوان و نیروی ــه ت هم
بــه صحنــه آمــده  و در همــه عرصــه هــا دارد 
فشــار وارد مــی کنــد. از فرهنــگ، هنــر، علــم 
و گردشــگری گرفتــه تــا ورزش. تــاش مــا بــر 
ایــن بــوده بــا فعــال کــردن دیپلماســی ورزش  
و ماقــات بــا مســئوالن ورزش جهــان و تعامــل 

بــا کنفدراســیون هــای  آســیایی تــاش کنیــم 
ــا در هــر صــورت  ــم ام ــن فشــار را کــم کنی ای
ایــن فشــار و تهدیدهــا جدیــد و گســترده 
ــت  ــجام مراقب ــدت و انس ــا وح ــد ب ــت و بای اس
الزم را انجــام دهیــم تــا مشــکلی پیــش نیایــد.

 او ادامــه داد: مــن و آقــای صالحــی امیــری  
بــا مســئوالن IOC ماقــات و مذاکــرات خوبی 
داشــتیم تــا ایــن شــرایط خــاص را پشــت ســر 
ــود.  ــر ش ــک حاض ــم و کاروان در المپی بگذاری
ــازی هــای  ــود کــه حتــی میزبانــی ب اراده ای ب
ــام  ــی انج ــا تاش ــد ام ــا بگیرن ــی را از م خانگ
شــد و وحدتــی کــه در کشــور بــه وجــود 
آمــد و مــردم هــم خواســتند در مقابــل زیــاده 
خواهــی برخــی مســئوالن فدراســیون آســیایی 
بایســتیم. در نهایــت در یــک توافــق، توانســتیم 
ــدون  ــی را ب ــای خانگ ــازی ه ــی ب ــام میزبان تم
ــازی  ــط در دو ب ــم و فق ــرط  بگیری ــش ش پی
ــه  ــویم ک ــر ش ــه حاض ــارج از خان ــی آف، خ پل
دو تیــم فوتبــال مــا بــا موفقیــت مثــال زدنــی 
توانســتند ایــن دو بــازی را پشــت ســر بگذارند. 
ــران از  ــال ای ــد فوتب ــت کردن ــا ثاب ــم م دو تی
تمــام تیــم هــای آســیایی ســرتر اســت و مــی 
توانــد پایــش را از آســیا فراتــر بگــذارد. در هــر 
ــود دارد  ــکات وج ــار و مش ــن فش ــورت ای ص
ــردم  ــق م ــی از ح ــدت و هماهنگ ــا وح ــد ب بای

ــم. ــاع کنی و ورزشــکاران دف

ــان  ــا کم ــدازی ب ــیون تیران ــس فدراس ریی
ــرزی  ــرون م ــورای ب ــت ش ــوص مخالف در خص
بــا اعــزام کمانــداران بــه مســابقات آزاد داخــل 
ــزو  ــابقات ج ــن مس ــت:  ای ــکا گف ــالن آمری س
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــی و س ــای کادر فن برنامه ه
نبــوده و از ســوی دیگــر مزیــت فنــی نیــز بــرای 

ــی پوشــان نداشــت.  مل
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا شــعبانی بهــار 
اظهــار داشــت:  در هیــچ دوره ای اعــزام بــه 
ــان از ســوی  ــا کم ــدازی ب ــابقات آزاد تیران مس
فدراســیون انجــام نمــی شــده و در ســال های 
ــداران  ــر کمان ــت و اگ ــده اس ــز نش ــر نی اخی
ایرانــی در ایــن رقابت هــا شــرکت کرده انــد 

ــت. ــوده اس ــخصی ب ــه ش ــا هزین ب
وی ادامــه داد: مــا ابتــدا قصــد داشــتیم 
در حاشــیه ایــن رقابت هــا اردوی مشــترکی 
بــرای کمانــداران کشــورمان برگــزار کنیــم 
کــه بــا توجــه بــه مشــکات مالــی و از ســویی 
ــه  ــا توج ــرزی و ب ــرون م ــورای ب ــت ش مخالف

ــه نظــر ســرمربی تیــم ملــی قــرار شــد ایــن  ب
ــور  ــر در کش ــه کمت ــا هزین ــترک ب اردوی مش
ــی  ــای اصل ــی از قطب ه ــه یک ــی ک ــره جنوب ک
بــا کمــان در جهــان و  تیرانــدازی  رشــته 
ــم. ــزار کنی ــود، برگ ــوب می ش ــک محس المپی

ــی  ــر کس ــرد:  اگ ــه ک ــار اضاف ــعبانی به ش
قصــد شــرکت در مســابقات آزاد تیرانــدازی بــا 

کمــان آمریــکا را دارد بایــد بــه طــور شــخصی 
را دنبــال و هزینه هــای آن را  برنامــه  ایــن 
پرداخــت کنــد و هیــچ ارتباطــی بــا فدراســیون 

ــدارد. ن
رییــس فدراســیون تیرانــدازی بــا کمــان بــا 
ــردان  ــان و م ــی زن ــم مل ــه تی ــه اینک ــاره ب اش
رشــته ریکــرو پــس از برگــزاری اردوی نخســت 

ادامــه  انجــام  حــال  در  اهــواز  امیدیــه  در 
ــت:   ــتند، گف ــش هس ــره کی ــات در جزی تمرین
ــیا  ــابقات کاپ آس ــرای مس ــفندماه ب ــم اس تی
ــت ماه  ــد. اردیبهش ــد ش ــد خواهن ــی تایلن راه
جام جهانــی  راهــی  ریکــرو  ملــی  تیــم 
ــه احتمــال بســیار  شــانگهای خواهــد شــد و ب
قــوی پــس از آن اردوی تدارکاتــی و مشــترکی 
در کــره جنوبــی برگــزار می کنیــم تــا تیــم بــا 
ــی جهــان  ــه مســابقات قهرمان ــاد ب آمادگــی زی

ــود. ــزام ش ــان اع در آلم
بـــه گفتـــه شـــعبانی بهـــار هـــدف اصلـــی 
ــی و  ــات داخلـ ــی تمرینـ ــداران از تمامـ کمانـ
خارجـــی و شـــرکت در مســـابقات دســـتیابی 
بـــه آمادگـــی کافـــی بـــرای حضـــور در 
آخریـــن مرحلـــه کســـب ســـهمیه المپیـــک 
در مســـابقات قهرمانـــی جهـــان اســـت و مـــا 
امیدواریـــم بتوانیـــم در آلمـــان در بخـــش 
ــی ریکـــرو مـــردان  و زنـــان ســـهمیه  تیمـ

کســـب کنیـــم.

قهرمــان مســابقات جهانــی ورزش هــای 
ــجوی  ــی و دانش ــتی پهلوان ــه ای و کش زورخان
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان بــا تشــریح 
فراینــد اجــرای مســابقات جهانــی بــه میزبانــی 
شــهر بجنــورد، گفــت: بــا عملکــرد قابــل 
قبــول، تمرینــات فشــرده و مربیــان توانمنــدی 
ــم  ــت تی ــو ثاب ــدم عض ــق ش ــتم موف ــه داش ک
ملــی شــده و بــه ایــن مســابقات جهانــی اعــزام 

شــوم. 
بــه گــزارش ایســنا، حمیــد پرتویــار بــا 
ــی  ــات برگــزاری مســابقات جهان تشــریح جزئی
ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی، 
اظهــار کــرد: ایــن مســابقات بــه میزبانــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــزار ش ــورد برگ ــهر بجن ش
ــه  ســوابق ورزشــی ای کــه داشــتم، توانســتم ب
ــت در ایــن  ــران و عضــو ثاب عنــوان نماینــده ای

ــم. ــرکت کن ــی ش ــابقات جهان مس
وی افــزود: بــرای حضــور در تیــم ملــی 
از ســال ۹۴ و زمانــی کــه ایــن مســابقات 
ــد،  ــزار می ش ــز برگ ــهر تبری ــی ش ــه میزبان ب
ــال  ــک س ــد از ی ــرده و بع ــذاری ک ــدف گ ه
بــا  عنــوان  بــه  فشــرده  تمرین هــای  بــا 
ــور  ــه ای کش ــکار زورخان ــتقامت ترین ورزش اس
انتخــاب شــدم کــه تاکنــون ایــن رکــورد 

شکســته نشــده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال ۹۷ نیــز موفــق بــه 
ــز« و  ــرخ تی ــته »چ ــای رش ــدال ط ــب م کس
مــدال طــای رشــته »چــرخ چمنــی« در رده 
ســنی امیــد شــدم کــه در ســال ۹8 نیــز مــدال 
طــای رشــته »چــرخ چمنــی« را کســب 

کــردم؛ هم چنیــن در ســال ۹۷ در انتخابــی 
تیــم ملــی در بیــن ۹۰ وزرشــکار، رتبــه ســوم را 
بــه دســت آوردم کــه بــرای شــمالغرب کشــور 
اتفاقــی نمونــه بــود و توانســتم بــرای اولیــن بــار 

از ایــن اســتان عضــو تیــم ملــی شــوم.
ایــن ورزشــکار ادامــه داد: در ســومین دوره 
ــال  ــار س ــر چه ــه ه ــی ک ــام جهان ــابقات ج مس
ــم  ــب تی ــز در قال ــود نی ــی ش ــزار م ــار برگ یک ب
ملــی، موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی در جهان 
ــود. ــور ب ــرای کش ــزرگ ب ــی ب ــه ارمغان ــدیم ک ش

ورزش  بــه  خــود  ورود  خصــوص  در  وی 
ورزش  شــد:  یــادآور  نیــز  زورخانــه ای 
ــه صــورت آماتــور  ــه ای را از ســال 8۲ ب زورخان
ــتم،  ــه داش ــی ک ــواده ورزش ــویق خان ــا تش و ب
ــر  ــر نظ ــز زی ــال ۹۲ نی ــرده ام؛ از س ــروع ک ش
ــه  ــور و کارگــر« ب ــان نام ــی چــون »آقای مربیان
ــات کــرده  ــه تمرین ــه ای شــروع ب صــورت حرف
و در ســال ۹۴ هــم مــدال ســه گانــه تیمــی را 

ــردم. ــب ک کس
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  دانشــجوی 

ــال ۹5 وارد  ــن از س ــرد: م ــراز ک ــان اب آذربایج
ــته  ــان در رش ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش دانش
مهندســی مــواد شــدم کــه در ابتدا با مشــکات 
زیــادی از جملــه مســافت بیــن محــل زندگــی 
ــود،  ــر ب ــدود ۷۰کیلومت ــه ح ــگاه ک ــا دانش ت

ــدم. ــه ش مواج
ــت  ــاتید تربی ــاعدت اس ــا مس ــزود: ب وی اف
بدنــی تمامــی امکانــات قســمت تربیــت بدنــی 
دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان در اختیــارم 
گذاشــته شــد تــا بخشــی از تمرینــات خــودم را 

ــم. ــه انجــام ده ــن مجموع در ای
پرتویــار در خصــوص مســابقات جهانــی 
ــابقات  ــن مس ــود ای ــرر ب ــد: مق ــادآور ش ــز ی نی
جهانــی بــا حضــور ۴3 کشــور انجــام شــود کــه 
در نتیجــه برخــی مشــکات، تعــداد کشــورهای 
ــه ۲6 کشــور کاهــش یافــت و  شــرکت کننده ب
تیــم ملــی ایــران نیــز بــا اقتــدار توانســت رتبــه 
ــه  ــز رتب ــراق نی ــه دوم و ع اول، آذربایجــان رتب
ســوم مســابقات را بــه خــود اختصــاص دهنــد.

ورزش  جهانــی  مســابقات  دوره  ســومین 
هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی بــه 
ــورد  ــهر بجن ــمالی در ش ــان ش ــی خراس میزبان
از ســی ام دی مــاه آغــاز و تــا دوم بهمــن مــاه 

ــت. ــه یاف ادام

مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجان شــرقی 
ــور و  ــازی تراکت ــات ب ــف از اتفاق ــراز تاس ــا اب ب
ــی و  ــه نحــوه میزبان ــا ب ــت: م پرســپولیس، گف
رفتــار تماشــاگران پرســپولیس اعتــراض داریــم 
و آنــرا بــه صــورت کتبــی بــه مراجــع مربوطــه 

اعــام مــی کنیــم. 
ـــزود:  ـــاج، اف ـــوب بهت ـــا، ایب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــازی  ــن بـ ــاس تریـ ــزو حسـ ــازی جـ ــن بـ ایـ
هـــای لیـــگ برتـــر بـــود کـــه متاســـفانه روح 
ــا  ــت و بـ ــئوال رفـ ــر سـ ــی در آن زیـ پهلوانـ
ـــاز  ـــش از آغ ـــوب پی ـــای خ ـــکاری ه ـــود هم وج
بـــازی بیـــن نهادهـــای امنیتـــی و انتظامـــی، 
ـــا  ــکوها ب ــه سـ ــم بـ ــواداران دو تیـ ورود هـ

حاشـــیه هایـــی همـــراه شـــد.
ــه مســئوالن ورزش  ــار داشــت: هم وی اظه
کشــور دوســت دارنــد بــازی هــای لیــگ برتــر 
ــزار شــود،  ــدون تنــش برگ ــی آرام و ب در فضای
ــل  ــواداران مقاب ــدادی از ه ــفانه تع ــا متاس ام

ــه  ــی ک ــد، در حال ــتاده ان ــته ایس ــن خواس ای
هــدف اصلــی ورزش ســامت جامعــه و پرهیــز 

ــه حواشــی اســت. ــر گون از ه
بهتـــاج ادامـــه داد: جـــای بســـی تاســـف 
اســـت کـــه بســـیاری از بـــازی هـــای لیـــگ 
ــراه  ــیه هایـــی همـ ــا حاشـ ــواره بـ برتـــر همـ
ـــن  ـــد ای ـــاش کنن ـــه ت ـــد هم ـــه بای ـــت ک اس
ـــازی  ـــده و ب ـــور دور ش ـــت از ورزش کش وضعی
هـــا در محیطـــی ســـالم و بـــدون تنـــش 

برگـــزار شـــود.
باشـــگاه  اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  وی 
فرهنگـــی، ورزشـــی و اقتصـــادی تراکتـــور 
تبریـــز بایـــد اعتـــراض خـــود را نســـبت بـــه 
ـــپولیس  ـــاگران پرس ـــرر تماش ـــای مک ـــن ه توهی

بـــه مـــردم آذربایجـــان اعـــام کنـــد، گفـــت: 
ـــرقی  ـــان ش ـــان آذربایج اداره کل ورزش و جوان
نیـــز مراتـــب اعتـــراض مکتـــوب خـــود بـــه 
ــا  ــورت بـ ــس از مشـ ــه را پـ ــع مربوطـ مراجـ
ـــام و  ـــز، اع ـــور تبری ـــگاه تراکت ـــئوالن باش مس

ارســـال خواهـــد کـــرد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، بـــازی دو تیـــم 
ـــیت  ـــل حساس ـــه دلی ـــور ب ـــپولیس و تراکت پرس
ـــا  ـــم ب ـــته دو تی ـــای گذش ـــازی ه ـــوابق ب و  س
ــدادی از  ــود و تعـ ــراه بـ ــیه هایـــی همـ حاشـ
ـــی  ـــنگ پران ـــل س ـــه دلی ـــم ب ـــواداران دو تی ه

مصـــدوم شـــدند.
ـــدادی از تماشـــاگرنماهای  ـــازی تع ـــن ب در ای
پرســـپولیس شـــعارهای توهیـــن آمیـــز  ســـر 

دادنـــد و شـــدت آن بـــه حـــدی بـــود کـــه 
ــدون  ــی بـ ــازی در دقایقـ ــده بـ ــزارش زنـ گـ

صـــدای ورزشـــگاه پخـــش شـــد.
تیـــم تراکتـــور در بـــازی حســـاس امـــروز 
ــت ۲  ــه شکسـ ــن بـ ــپولیس تـ ــل پرسـ مقابـ
بـــر صفـــر داد کـــه بـــه اعتقـــاد تعـــدادی از 
ـــتباه کادر  ـــط و اش ـــتراتژی غل ـــان، اس کارشناش
فنـــی تراکتـــور عامـــل اصلـــی ایـــن باخـــت 

ـــود. ب
تراکتـــور بـــا شکســـت امـــروز بـــا همـــان 
3۰ امتیـــاز   در رده ســـوم باقـــی مانـــد و 
ـــت داد. ـــه دوم را از دس ـــه رتب ـــا ب ـــت ارتق فرص

ایـــن تیـــم در هفتـــه ۱8 روز جمعـــه ۱۱ 
ـــت. ـــن اس ـــان ذوب آه ـــز میزب ـــن در تبری بهم
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اوقات شرعی شهر تهران

محمــد رضــا احمــدی شــهردار بــاغ شــهر مراغــه در 
ــگاران  ــت خبرن ــال خدم ــدا س ــت : در ابت ــری گف ــت خب نشس
گفتیــم کــه امســال ســال عمرانــی شــهرداری مراغــه مــی باشــد 
و مجموعــه مدیریــت شــهری اعــم از شــورا محتــرم و پرســنل 

شــهرداری بــه قــول خــود در ایــن راســتا عمــل نمــوده انــد.
اول ســال میــزان درآمــد  : در۹ ماهــه   ادامــه داد  وی 
ــه  ــه در مقایس ــود ک ــان  ب ــارد توم ــه ۴۴ میلی ــهرداری مراغ ش
ــش در  ــارد افزای ــل حــدود ۱۰ میلی ــا مــدت مشــابه ســال قب ب

ــتیم. ــد داش آم
ــود  ــن ب ــه ۹8 ای ــورد بودج ــه در م ــل توج ــه قاب ــه نکت البت
کــه بودجــه شــهرداری مراغــه امســال بــا افزایــش ۴5 درصــدی 

مواجــه بــود. 
هزینــه هــای عمرانــی در ۹ ماهــه ســال ۹۷ چیــزی در 
ــی کــه در ســال ۹8 در حــدود  ــود در حال ــارد ب حــدود 8 میلی
۲۰ میلیــارد  تومــان بــرای پــروژه هــای عمرانــی هزینــه شــده 
ــرای  ــغ ب ــن مبل ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــن بای اســت . همچنی
پــروژه هــای زیــر ســاختی و شــریان های حیاتــی شــهر هزینــه 

شــده اســت.
ــا کار  ــهر ه ــه مســیر گشــایی در ش ــن اســت ک ــت ای واقعی
خیلــی دشــوار مــی باشــد و تمــام مجموعــه مدیریــت شــهری 

ــد. ــر آن مــی گردن درگی
شــهرداری در امــد آن چنانــی  نــدارد مــا در مســیر گشــایی 
۴5 متــری حــدود 6۰ ملــک را در قســمتی از ایــن پــروژه 
بایــد تملــک  نماییــم .در جهــت شــفاف ســازی پــروژه لیســت 
ــت  ــه خدم ــم و ب ــه کردی ــروژه را تهی ــن پ ــاور ای ــکان مج مال
ــد  ــردم بای ــاد م ــن آح ــاندیم. همچنی ــورا رس ــرم ش ــا محت اعض
ــیر  ــای مس ــروژه ه ــث پ ــه بح ــد ک ــه نماین ــه را توج ــن نکت ای

ــد. ــد ش ــادی خواه ــق اقتص ــث رون ــایی باع گش
وی ادامــه داد : پــروژه هــای ســرمایه گــذاری در شهرســتان 
بــا وضعیــت اقتصــادی شهرســتان گــره خــورده اســت . ســرمایه 
ــه  ــد و مجموع ــی باش ــادی م ــت اقتص ــال منفع ــه دنب ــذار ب گ
مدیریــت شهرســتان بایــد در راســتای تســهیل ســرمایه گــذاری 

تــاش کننــد.
ــام  ــد تم ــادی بای ــکات اقتص ــن مش ــن چنی ــود ای ــا وج ب
ــی و  ــش خصوص ــظ بخ ــت و حف ــرای تقوی ــورد را ب ــاش خ ت

ــم. ــام دهی ــذاران  انج ــرمایه گ ــت از س حمای
ســرمایه گــذار چــه در ســطح خــرد و چــه در ســطح کان آن 
باعــث رونــق هــر چــه بیشــتر شــهر میگــردد و خــواه و ناخــواه 

همــه مــا از ایــن گــردش اقتصــادی ســود خواهیــم بــرد.
ــه  ــای مراغ ــارک ه ــت پ ــاره وضعی ــدی درب ــهردار احم ش
ــی  ــذاران مختلف ــا ســرمایه گ ــار ه ــا ب ــت: متاســفانه م ــز گف نی
ــوت  ــم دع ــارک معل ــازی  پ ــای ب ــتگاه ه ــا دس ــت احی را جه
نمــوده ایــم کــه بــه دلیــل افزایــش هزینــه هــا کســی مشــتاق 

ــت. ــذاری نیس ــرمایه گ ــه س ب
ــم کــه  ــارک شــادی هــم مشــکل زمیــن را داری ــورد پ در م
زمیــن فــوق متعلــق بــه موقوفــه هســت و مــا هــر ســاله بــرای 
ــوه  ــرای جل ــتا ب ــن راس ــم در همی ــاره میدهی ــاف اج اداره اوق
بصــری گنبــد غفاریــه طــرح تعریــض ایــن خیابــان را داریــم  . 
همچنیــن پــارک واقــع شــده  در میــدان شــهرداری مربــوط بــه 
وراث خصوصــی مــی باشــد حتــی قســمتی از میــدان شــهرداری 
متعلــق بــه ایشــان بــود کــه بــا تــاش هــای زیــادی مصالحــه 

گردیــد.

وی ادامــه داد: دســتگاه هــای تخصصــی در بحث گردشــگری 
بایــد تــاش هــای مجموعــه خــود را بــه نحــو احســنت انجــام 
ــوند و  ــه ش ــگری در مراغ ــکوفایی گردش ــث ش ــا باع ــد ت دهن
ــدارد . همچنیــن  ــه قــول مثــال معــروف یــک دســت صــدا ن ب
ــای  ــاش ه ــز ت ــهند نی ــرودگاه س ــگاه ســوخت ف موضــوع جای
ــه  ــف ب ــز موظ ــهرداری نی ــا ش ــه و قانون ــام گرفت ــادی انج زی
ــرای  ــی ب ــع داخل ــا از مناب ــا م ــروژه نیســت. ام ــن پ ــل ای تکمی
طراحــی و اجــرای ایــن پــروژه هزینــه هــای زیــادی را کردیــم 
کــه مســائل مکانیکــی آن فعــا نــا تمــام مانــده اســت. 
ــز  ــهند نی ــرودگاه س ــی ف ــخ زدای ــتگاه ی ــرای دس ــن ب همچنی

ــت. ــام داده اس ــی انج ــهری اقدامات ــت ش ــه مدیری مجموع
وی گفــت: در جهــت شــفافیت مالــی فیــش هــای نوســازی 
ــد  ــا شناســه قبــض و شناســه پرداخــت صــادر مــی گردن و      . .. ب

کــه مشــکلی هــم در ایــن راســتا مواجــه نباشــیم.
ــت: در  ــم گف ــدس ه ــان ق ــث خیاب ــه در بح ــهردار مراغ ش
ــکات  ــکاری ادارات آب و... مش ــا هم ــدس ب ــان ق ــث خیاب بح
مختلــف حــل گردیــد و توانســتیم آســفالت زیــره  ایــن خیابــان 
را انجــام دهیــم کــه در فصــل کاری ســال بعــد آســفالت ایــن 

ــم.  ــن آســفالت را هــم در انجــام دهی ــه ای ــان روی خیاب
ــز  ــا نی ــه ه ــه کتابخان ــی ب ــورد بده ــه در م ــهرداری مراغ ش
ــن  ــور ای ــی تص ــای عموم ــه ه ــد کتابخان ــم در ص ــت: نی گف

ــم  ــد نی ــهرداری بای ــای ش ــد ه ــام در ام ــه از تم ــد ک ــی باش م
درصــد بــه کتابخانــه عمومــی پرداخــت گــردد درســت نیســت. 
بــا مکاتباتــی کــه بــا ســازمان کتابخانــه هــای عمومــی کشــور 
انجــام دادیــم  مشــخص شــد کــه ســهم نیــم درصــدی کتابخانه 
هــای عمومــی مراغــه از محــل اعتبــارات شــهرداری مراغــه تــا 
ســال ۹5 برداشــت شــده اســت و طبــق آخریــن آمــار حــدود 

ــان بدهــی داشــتیم. ــون توم 86 میلی
ــزود:  ــز اف ــی نی ــه خواب ــتان 35۰ تخت ــاره بیمارس وی درب
شــهرداری مراغــه بــا بررســی هــای بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــا در شــرق مراغــه هســتند. در  بیمارســتان هــای مراغــه عمدت
ایــن راســتا حــدود 5 هکتــار زمیــن آمــاده کردیــم کــه تحویــل 
وزارت بهداشــت خواهیــم کــرد. امیدواریــم بــا تاســیس هــر چــه 
زودتــر ایــن بیمارســتان بیمــاران مراغــه ای مشــکات کمتــری  

را تجربــه نماینــد.
دکتــر احمــد ملکــی عضــو و رئیــس کمیســیون عمران 
و شهرســازی شــورای اســامی شــهر مراغــه نیــز  گفــت: 
چندیــن طــرح مهــم زیــر ســاختی بــا 3۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه 

توســط شــهرداری مراغــه در ســال آینــده اجــرا خواهــد شــد.
ــرد: شــفاف  ــه ک ــی اضاف ــای عمران ــروژه ه وی در تشــریح پ
ســازی عملکــرد اعضــای محتــرم شــورای اســامی و شــهرداری 
ــد  ــی باش ــهری م ــت ش ــه مدیری ــی مجموع ــدف اصل ــه ه مراغ

لــذا در مــدت دو و نیــم ســال گذشــته ســعی کردیــم اقدامــات 
و برنامــه هــای آتــی و در دســت اجــرای شــهرداری و مصوبــات 

شــورای اســامی را دقیقــا اطــاع رســانی کنیــم.
دکتــر ملکــی افــزود: در ســال گذشــته ابتــدا بودجــه 
ــی  ــم ول ــی کردی ــش بین ــان پی ــارد توم ــهرداری را 68 میلی ش
بــه خاطــر اینکــه در  ســال ۹8 اقدامــات عمرانــی قابــل توجهــی 
ــر رقــم بودجــه  انجــام گیــرد مبلــغ ۲۰ میلیــارد تومــان نیــز ب

ــم.  ــه کردی ــال ۹8 اضاف س
وی گفــت: خوشــبختانه شــهرداری مراغــه جــزو شــهرداری 
ــد و  ــی باش ــا م ــرح ه ــرای ط ــتحکم در اج ــع و مس ــای قاط ه
ــی هــم خواســته  ایجــاد جهــش در اجــرای طــرح هــای عمران
ــرم و  ــم آرزوی شــهردار محت ــود و ه شــورای اســامی شــهر ب
ــذا در تحقــق ایــن امــر  مجموعــه تاشــگر شــهرداری مراغــه ل

ــای ارزشــمندی حاصــل شــد. ــت ه موفقی
و  عمــران  و  کمیســیون  رئیــس  ملکــی  احمــد  دکتــر 
شهرســازی شــورای اســامی شــهر مراغــه بــا اشــاره بــه بودجــه 
ســال ۹۹ شــهرداری مراغــه گفــت: مبلــغ ۱۱۰ میلیــارد تومــان 
ــی در  ــت ول ــال ۹۹ اس ــرای س ــده ب ــی ش ــش بین ــه پی بودج
راســتای اجــرای 5 پــروژه مهــم و زیــر بنایــی در شــهر مراغــه 
ــم  ــرارداد منعقــد نمودی ــا ق ــم االنبی ــرارگاه ســازندگی خات ــا ق ب
ــا را اجــرا  ــن طرحه ــت ای ــا قاطعی ــوه الهــی ب ــه حــول ق ــه ب ک

ــم  ــرح عظی ــرای ط ــا اج ــن آن ه ــه مهمترب ــرد ک ــم ک خواهی
ــم- اجــرای  ــزرگ و مه ــدان ب ــک می ــک ی ــادر  -تمل ــدان م می
ــدای ۴8  ــده بســیار مهــم و اساســی از ابت طــرح روگــذر دو بان
ــل اهلل  ــان خلی ــدای خیاب ــا ابت ــرقی ت ــدی ش ــری در کمربن مت
ــا  ــادر ت ــدان م ــری از می ــان ۴5 مت ــداث خیاب ــک و اح - تمل
شــهرک ســهند کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح حــدود 6۰ مــورد 
تملــک در محلــه گلشــهر انجــام یافتــه و خاکبــرداری قســمتی 
از مســیر در حــال اقــدام اســت کــه انشــااهلل ایــن مســیر گشــایی 

ــه اتمــام مــی رســد.  ــان ســال آینــده ب ــا پای ت
وی گفــت: در حــال حاضــر احــداث و مســیر گشــایی خیابان 
ــا  ــه( ت ــگاه مراغ ــل دانش ــجو )مقاب ــدان دانش ــری از می 35 مت
میــدان الغدیــر اجــرا مــی شــود و در ایــن زمینــه پــل کوپیــران 
نیــز در حــال تعریــض بــوده و در صــورت مســاعد بــودن شــرایط 

جــوی یــک بانــد از ایــن مســیر آســفالت ریــزی خواهــد شــد.
ــار  ــی و آث ــت قدیم ــظ باف ــه حف ــاره ب ــا اش ــی ب ــر ملک دکت
ــظ و  ــرای حف ــان ب ــای جه تاریخــی گفــت: در همــه کشــور ه
ــه جــدا  ــار تاریخــی کــه دو مقول نگهــداری بافــت قدیمــی و آث
هســتند اهمیــت ویــژه قائــل مــی شــوند. در مراغــه از چندیــن 
ســال پیــش احــداث خیابــان و مســیر گشــایی از میــدان امــام 
ــود کــه  ــه مطــرح ب ــد غفاری ــا گنب ــه دروازه ت حســین )ع( محل
جمــع کثیــری از شــهروندان ســاکن در ایــن مســیر باتکلیــف 
ــا  ــروش ملــک ی ــه ف ــد و نمــی توانســتند نســبت ب ــده بودن مان
خریــد یــا ایجــاد ارزش افــزوده ملــک خــود کوچکتربــن اقدامــی 
ــرد   ــه ســعی ک ــذا شــورای اســامی و شــهرداری مراغ ــد ل کنن
ــان ۴5 متــری در شــورای  مســیر گشــایی و احــداث ایــن خیاب
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــود ک ــذف ش ــازی ح ــی شهرس عال
چندیــن هــزار منــزل مســکونی بایــد از بیــن مــی رفــت و بــه 
انــدازه بودجــه ۱۰ ســال شــهرداری مراغــه هزینــه بــر بــود و بــه 
منزلــه ســنگ بــزرگ کــه  عامــت نــزدن اســت تلقــی می شــد. 
ــم حــل شــده اســت و شــهروندان  ــورد ه ــن م خوشــبختانه ای

محتــرم از ایــن بابــت آســوده خاطــر باشــند. 
ــی  ــزود: عــدم دسترســی مناســب از کمربنــدی جنوب وی اف
و پــل جهــاد و میــدان مــادر بــه شــهرک هــای اقمــاری باعــث 
ــان  ــا احــداث خیاب ــه ب ــود ک ــی ش ــنگین م ــک س ــاد ترافی ایج
هــای 35 و ۴5 کــه بــه آن هــا اشــاره شــد موجــب بــاز شــدن 

گــره ترافیکــی خواهــد گردیــد.
دکتــر احمــد ملکــی رئیــس کمیســیون عمــران و شهرســازی 
ــامی  ــورای اس ــرد: ش ــان ک ــه بی ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس ش
ــذاران  ــاز از ســرمایه گ ــوش ب ــا آغ ــه ب شــهر و شــهرداری مراغ
ــعه  ــی و توس ــران و آبادان ــتای عم ــی در راس ــی و خارج داخل
و پیشــرفت همــه جانبــه ایــن شــهر تاریخــی و فرهنگــی 
اســتقبال مــی کنــد و در ایــن زمینــه در حــد تــوان و امکانــات 
و برابــر قوانیــن جــاری کمــال همــکاری را انجــام خواهیــم داد 
و در خدمــت بــی منــت بــه شــهروندان عزیــز مراغــه کــه ولــی 
ــوان داریــم  نعمتــان مســئولین هســتند هــر آنچــه را کــه در ت
ــا  ــهروندان ب ــدوارم ش ــاد و امی ــم نه ــاص خواهی ــق اخ در طب
ــود  ــازنده خ ــادات س ــنهادات و انتق ــا پیش ــه ب ــگ مراغ فرهن
اعضــای شــورای اســامی و شــهرداری مراغــه را یــاری نماینــد  
ــاری   ــل و همی ــکاری؛ تعام ــم از هم ــی دان ــا الزم م و در اینج
همــه مســئولین محتــرم و شــهروندان عزیــز مراغــه بــا اعضــای 
محتــرم شــورای اســامی و مجموعــه شــهرداری مراغــه تشــکر 

ــم. ــی کن و قدردان

احمدی شهردار مراغه: 

تحقق وعده های شهرداری مراغه در پروژه های عمرانی

ــازمان  ــای س ــهام و بنگاه ه ــذاری س ــاون واگ مع
ــت از  ــن اس ــا ای ــعی م ــت: س ــازی گف خصوصی س
اوایــل اســفند مــاه پرداخــت ســود ســهام عدالــت را 
آغــاز و تــا پایــان ســال ایــن ســود را بــرای تمامــی 

ــم.  ــز کنی مشــموالن واری
ــی در گفتگــو  ــزارش تســنیم، حســن عائ ــه گ ب
ــرکت در  ــت: ۴۹ ش ــار داش ــاد اظه ــو اقتص ــا رادی ب
ســبد ســهام عدالــت هســتند کــه از ایــن تعــداد 35 
شــرکت بورســی و ۱۴ شــرکت غیربورســی هســتند.

معــاون واگــذاری ســهام و بنگاه هــای ســازمان 
خصوصی ســازی افــزود: به اســتناد قانــون تجــارت، 
ــه ۲۹  ــی ب ــرکتها منته ــن ش ــام ای ــی تم ــال مال س

اســفند هــر ســال اســت، بنابرایــن مجمــع عمومــی این 
شــرکتها تــا ۴ مــاه بعــد از ســال مالــی یعنی تیرمــاه هر 
ســال برگــزار می شــود و شــرکتهای بورســی به اســتناد 
قانــون بــورس اوراق بهــادار 8 مــاه از ایــن تاریــخ فرصت 
دارنــد ســود ســهام را واریــز کنند، یعنــی اگــر در تیرماه 
مجمــع عمومــی شــرکتها برگزار شــود تــا پایان اســفند 

فرصــت پرداخــت ســود دارنــد.
وی اضافــه کــرد: بــر این اســاس، پیگیریهــای الزم از 
ایــن شــرکتها در حــال انجــام اســت تا ســود مربــوط به 
کلیــه شــرکتهای ســهام عدالــت وصــول شــود و ســعی 
ــاه پرداخــت ســود  ــل اســفند م ــن اســت از اوای ــا ای م
ســهام عدالــت را آغــاز و تــا پایــان ســال ایــن ســود را 

بــا تمامــی مشــموالن تســویه کنیــم.
ــه ایــن کــه در حــال حاضــر  ــا اشــاره ب ــی ب عائ
ــهام  ــود س ــران س ــی از می ــرآورد دقیق ــوان ب نمی ت
ــاری  ــال ج ــموالن در س ــه مش ــی ب ــت پرداخت عدال
داشــت، گفــت: در ســال ۹5 بــه ازای هــر ســهم یــک 
میلیــون تومانــی، ۱5۰ هــزار تومــان ســود پرداخــت 
ــزان  ــن می ــه ای ــم ب ــال ۹6 ه ــت و در س ــده اس ش
ســهام ۱۷5 هــزار تومــان ســود تعلــق گرفتــه اســت، 
ــم  ــن رق ــود ای ــی می ش ــاس پیش بین ــن اس ــر ای ب

ــرای امســال بیشــتر از ســالهای گذشــته باشــد. ب
وی بــا بیــان ایــن کــه مشــموالن ســهام عدالــت 
ــا انجــام  ــی آنه ــام قطع ــه ثبت ن کســانی هســتند ک
شــده و اطاعاتشــان در ســامانه ســهام عدالــت وجود 
دارد، ابــراز کــرد: بــر ایــن اســاس شــمار مشــموالن 
ایــن ســهام بالــغ بــر ۴۹ میلیــون و ۱5۴ هــزار 
نفــر هســتند کــه البتــه رقــم ســهام آنهــا متفــاوت 
ــن  ــرد، ای ــه ارزش ســهام هــر ف ــه بســته ب اســت ک

ــرد. ــد ک ــت خواهن مشــموالن ســود دریاف
معــاون واگــذاری ســهام و بنگاه هــای ســازمان 
خصوصی ســازی گفــت: اولویــت پرداخــت ســود 
ســهام عدالــت بــا مددجویــان کمیته امــداد و ســازمان 
بهزیســتی اســت و بعــد از آن ســایر مشــموالن، ســود 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــن ســهام را دریاف ای
ــال  ــه در ح ــن ک ــادآوری ای ــا ی ــن ب وی همچنی
حاضــر 5 میلیــون نفــر شــماره شــبای بانکــی 
خــود را بــرای دریافــت ســود اعــام نکرده انــد، 
تأکیــد کــرد: مشــموالن بــرای دریافــت ســود بایــد 
ــانی  ــت به نش ــهام عدال ــامانه س ــه س ــه ب ــا مراجع ب
www.samanese.ir شــماره شــبای بانکــی 

ــد. ــامانه درج کنن ــن س ــود را در ای خ

سود سهام عدالت
 اوایل اسفند واریز می شود


