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تراکنش های باالی ۵ میلیارد 
تومانی مورد بررسی قرار 

می گیرند

حاجی بابایی مطرح کرد؛

رشد ۱۵ درصدی حقوق ها؛
حقوق های باال مشمول افزایش حقوق 

بیشتری هستند

استقالل و پرسپولیس امسال 
هم واگذار نمی شوند!

بررسی تراکنش های بانکی بحث مهمی است
 بررسی حساب ها به مفهوم آن نیست که تراکنش ها لزوماً مشمول مالیات می شود

واگذاری به سال بعد موکول شد

افزایش 200 هزار تومانی حقوق بازنشستگان براساس همسان سازی

از وعده دولت تا الزام مجلس

برای افزایش حقوق های پایین باید محترمانه به حقوق های باال دست نزنیم

این واگذاری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد
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کدخدایی در واکنش به اعتراض هادی غفاری برای ردصالحیت؛ 

اگر ۹ متر عمامه استفاده کردید، 
اسراف کردید! 

بعد از دوره کوتاه استراحت، در دو وزن 
باالتر به رقابت خواهم پرداخت

ِجناح بندی سه جریان کشور برای حضور 
در انتخابات مجلس چگونه خواهد بود؟ 

مهار فرار مالیاتی با راه اندازی 
سیستم جامع خوداظهاری

مردم به خشکشویی های بدون 
کارت و مجوز اعتماد نکنند

 برای اصالح حقوق ها با مشکل جدی روبرو هستیم
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تراکنش های باالی ۵ میلیارد تومانی 

مورد بررسی قرار می گیرند
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی: بــر اســاس 
ــی،  ــای بانک ــی تراکنش ه ــد بررس ــه جدی ــن نام آئی
آن دســته از حســاب هایی مــورد بررســی قــرار 
ــارد  ــاالی ۵ میلی ــا ب ــش آن ه ــه تراکن ــد ک می گیرن

ــد. ــان باش توم
بــه گــزارش خبرآنالیــن، امیــد علــی پارســا 
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی در حاشــیه صبحانــه 
ــگاران  ــع خبرن ــادی در جم ــاالن اقتص ــا فع کاری ب
ــام  ــود را انج ــی خ ــف قانون ــر وکال تکالی ــت: اگ گف
ــه  ــع ارائ ــه خــالف واق ــا اظهارنام ــند و ی ــداده باش ن
ــت. ــا اس ــار آن ه ــنگینی در انتظ ــم س ــد جرای کنن

ــر وکال  ــوان در دفت ــب کارتخ ــاره نص ــا درب پارس
گفــت: قانونگــذار مهلــت داده اســت و ســازمان 
ــه  ــد ک ــن می کن ــه ای ــف ب ــی را مکل ــور مالیات ام
اظهارنامه هــا را در خــرداد ســال بعــد بررســی کنــد 
ــف  ــد وکال تکلی ــی مانن ــدت صنوف ــن م ــر در ای اگ
خــود را انجــام ندهنــد، در بررســی اظهارنامه هــا بــا 

آن هــا برخــورد می شــود.
وی در خصــوص نصــب کارتخــوان در مطــب 
ــا جامعــه پزشــکی  پزشــکان نیــز گفــت: نشســتی ب
ــتیم  ــه ای داش ــم نام ــه تفاه ــد ک ــزار ش ــور برگ کش
ــر اســاس آن مقــرر شــده اســت ســازمان نظــام  و ب
ــن موضــوع  ــور شایســته ای ــه ط پزشــکی کشــور، ب
ــرانجام  ــه س ــرده و ب ــی ک ــود بررس ــل خ را در داخ
برســاند، البتــه در مــورد پزشــکان بــا ابزارهایــی کــه 
ســازمان امــور مالیاتــی در اختیــار دارد، بــه نتیجــه 
قطعــی در مــورد کارتخوان هــا و اظهارنامه هــای 

ــم رســید. ــا خواهی ــی آن ه مالیات
ــه  ــن نام ــاس آئی ــر اس ــرد: ب ــه ک ــا اضاف پارس
ــای بانکــی، آن دســته از  ــد بررســی تراکنش ه جدی
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــاب هایی م حس
ــد. ــان باش ــارد توم ــاالی ۵ میلی ــا ب ــش آن ه تراکن

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
بررســی تراکنش هــای بانکــی بحــث مهمــی اســت کــه 
در قالــب آئیــن نامــه جدیــد، نحــوه و چگونگــی برخورد 
بــا تراکنش هــای بانکــی مشــخص شــده اســت، گفــت: 
ــه مفهــوم آن نیســت کــه  ــه بررســی حســاب ها ب البت
ــه  ــود، بلک ــات می ش ــمول مالی ــاً مش ــا لزوم تراکنش ه
پیــش بینــی آن اســت کــه دو تــا ســه درصــد از ایــن 

ــوند. ــات ش حســاب ها مشــمول پرداخــت مالی
وی افــزود: ایــن ســازمان حــق دارد، حســاب های 

بانکــی را تــا ۵ ســال قبــل بررســی کنــد.
پارســا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کارمنــدان 
قبــل از دریافــت حقــوق خــود، شــاهد کســر مالیــات 
مالیــات  میلیــاردی  قراردادهــای  امــا  هســتند؛ 
ــتقیم  ــات مس ــوع مالی ــا دو ن ــت: م ــد، گف نمی دهن
و مالیــات بــر ارزش افــزوده داریــم کــه گاهــی ایــن 
ــات  ــط می شــوند؛ در حالیکــه مالی ــا هــم مختل دو ب
ــون  ــه قان ــت ک ــی اس ــته از مالیات ــتقیم آن دس مس
فعلــی می گویــد کــه کل فعالیت هــای فرهنگــی 
ــه  ــه در اصالحی ــا اینک ــاف هســتند؛ ام ــری مع و هن
ــاذ  ــب اتخ ــله مرات ــی در سلس ــه تصمیم ــدی چ بع

ــود. ــر ب ــد منتظ ــود بای ــه می ش ــم، گرفت تصمی
ــور فرهنگــی و ســینمایی  ــت در ام ــزود: معافی وی اف
ــت  ــر روی بلی ــزوده ب ــه ارزش اف ــت ک ــن اس ــور ای منظ
ســینماها نیایــد و اینجا اســت کــه دیگر بحث ســلبریتی 
مطــرح نیســت؛ حتــی بحث هــا در ایــن حد مطرح اســت 

کــه بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز تســری نیابــد.
بینــی  پیــش  از  درصــد   ۹۸ گفــت:  پارســا 
ــه  ــت. البت ــده اس ــق ش ــی محق ــای مالیات درآمده
ــارد  ــزار میلی ــق، ۱۷۵ ه ــیون تلفی ــت در کمیس دول
تومــان درآمــد مالیاتــی در نظــر گرفتــه اســت، 
امــا بایــد دیــد کــه در صحــن علنــی مجلــس چــه 

می دهــد. رخ  اتفاقــی 

و  مســتقلین  طلبــان،  اصــالح  اصولگرایــان، 
ــاخص در  ــان ش ــه جری ــوان س ــه عن ــان ب اعتدال گرای
کشــور همــواره نقــش بســزایی در انتخابــات داشــته اند. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه   
و  مســتقلین  طلبــان،  اصــالح  اصولگریــان، 
ــاخص  ــان ش ــه جری ــوان س ــه عن ــان ب اعتدال گرای
ــش  ــواره نق ــه هم ــوند ک ــناخته می ش ــور ش در کش
بــه ســزایی در انتخابــات داشــته انــد. انتخابــات دوم 
اســفند هــم یکــی از انتخابــات مهم در کشــور اســت 
ــد.  ــد مان ــی نخواه ــزاب خال ــن اح ــه از حضــور ای ک
امــا طبقــه بنــدی ســه جریــان کشــوربرای حضــور 
در انتخابــات مجلــس یازدهــم چگونــه خواهــد بــود؟ 
قدرتعلــی حشــمتیان دبیــرکل حــزب مســتقل و 
ــوزه  ــگار  ح ــا خبرن ــو ب ــران در گفت وگ ــدال ای اعت
باشــگاه  سیاســی  گــروه  تشــکل های  و  احــزاب 
خبرنــگاران جــوان،  تقســیم بنــدی ایــن ســه 

ــت؛ ــرده اس ــان ک ــه بی ــان را اینگون جری

اصولگرایان سنتی
شــامل ۲۰ حــزب اصولگــرای ســنتی بــه رهبــری 
آیــت اهلل محمدعلــی موحــدی کرمانــی و همراهــی 
غالمعلــی حدادعــادل، ســیدعزت اهلل ضرغامــی، 
ــوری  ــن غف ــران، حس ــدی چم ــا باهنر،مه محمدرض
فــرد، حبیــب اهلل بوربــور، عبدالحســین روح االمینی، 
مرضیــه  مفتــح،  محمدمهــدی  محمدحســینی، 
وحیــد دســتجردی و...؛کــه تمامــی نامزدهــای آنــان 
ــات  ــرطی در انتخاب ــچ ش ــدون هی ــده و ب ــد ش تایی

ــت. ــد داش ــال خواهن ــوری فع ــرکت و حض ش

نواصولگرایان سنتی: جمعیت پیشرفت 
وعدالت اسالمی

۶ حــزب دیگــر کــه بــه رهبــری محمدباقــر 
ــن  ــادی، محس ــن پیره ــی محس ــاف و همراه قالیب
ــو و...  ــعید آجرل ــور و س ــادمهدی پ ــان، فرش مهدی
ــت  ــی ریاس ــرف کرس ــرای تص ــه و ب ــکل گرفت ش

ــد. ــرده ان ــس ورود ک مجل

جبهه پیشرفت ورفاه
شــامل ۱۷ حــزب وتشــکل سیاســی بــه رهبــری 
ــادی،  ــن بی ــی حس ــدر و همراه ــن ص ــهاب الدی ش
علــی  میرباقــری،  محمــد  رئوفیــان  ابوالقاســم 
ــایر  ــوری و س ــد جــواد محمــدی ن ــان، محم کیهانی
افــراد کــه اکثــر نامزدهــای آانــان ردصالحیــت شــده 
انــد، ولــی اعــالم کــرده انــد، ضمــن پیگیــری بــرای 
تاییــد صالحیــت هــا در انتخابــات شــرکت خواهنــد 

کــرد.

احزاب پایداری
شــامل احــزاب طرفــدار آیــت اهلل مصبــاح یــزدی 
ــی  ــری محمدتق ــه رهب ــزب ب ــه ۹ ح ــد ک ــی باش م
ــی،  ــا تهران ــی آق ــی مرتض ــزدی و همراه ــاح ی مصب
محمــود  ذوالنــور،  مجتبــی   ، زاکانــی  علیرضــا 
احمــد  حمیدرســایی،  نوبــاوه،  بیــژن  نبویــان، 
ــت  ــه در رقاب ــتند ک ــر هس ــراد دیگ ــادی و اف امیرآب
بــا اصولگرایــان ســنتی هســتند و شــرط جلــوس بــر 

بخشــی از هیئــت رئیســه مجلــس یازدهــم را بــرای 
ــد. ــته ان ــنتی گذاش ــان س ــا اصولگرای ــالف ب ائت

احزاب بهار
بهــاری هــا حامیــان اصلــی محمــود احمــدی نژاد 
ــدادی  ــد و تع ــه احــزاب مشــخصی ندارن هســتند ک
از نامزدهــای آنــان رد صالحیــت شــده انــد. رهبــری 
ــی  ــژاد و همراه ــدی ن ــا محموداحم ــان ب ــن جری ای
ــی  ــی م ــد بقای ــایی و حمی ــم مش ــفندیار رحی اس
باشــند، تــا کنــون بــرای حضــور در انتخابــات 

ــد. ــرده ان ســکوت ک

اصالح طلبان
 طیــف اول شــورای عالــی جبهــه اصــالح طلبــان 
)شــامل ۱۲ حــزب ازجملــه احــزاب کارگــزاران، 

ــان و..( ــالمی معلم ــن اس اعتمادملی،انجم
ــه رهبــری غالمحســین کرباســچی و همراهــی  ب
الیــاس حضرتــی، داود محمــدی و محمــود صادقــی 
کــه اکثــر نامزدهــای آنــان رد صالحیــت شــده انــد و 
شــرط حضــور درانتخابــات را تاییــد نامزدهــای خــود 

مــی داننــد.
طیــف دوم شــورای عالــی جبهــه اصــالح طلبــان 
)شــامل ۸ حــزب ازجملــه احــزاب اتحادملــت، مجمع 

ایثارگران،مجمــع زنــان، مجمع دانشــگاهیان و....( 
بـــه رهبـــری علـــی شـــکوری راد، حســـین 
ـــان  ـــار خودش ـــر اظه ـــه براب ـــام ک ـــواد ام ـــفی، ج کاش
ـــد و  ـــان رد صالحیـــت شـــده ان تمامـــی نامزدهـــای آن
ـــات ســـکوت کـــرده  ـــرای حضـــور در انتخاب تاکنـــون ب

ـــد. ان
طیــف ســوم شــورای عالــی جبهــه اصــالح 
ازجملــه احــزاب مــردم  طلبــان) شــامل۷حزب 
ــدای  ــالمی کار،ن ــزب اس ــه کارگر،ح ــاالری، خان س

و....( ملــت  اراده  ایرانیــان، 
بــه رهبــری علیرضــا محجــوب، حســین کمالــی، 
ــراد  ــور و اف ــان، احمــد حکیمــی پ مصطفــی کواکبی
ــان تاییــد صالحیــت  دیگــر کــه اکثــر نامزدهــای آن
شــده انــد و بــدون هیــچ شــرطی انتخابــات شــرکت 

خواهندکــرد.

مستقلین و اعتدال گرایان:
ــران )شــامل  ــان ای ــه مســتقلین واعتدالگرای جبه
۲۲ حــزب کــه پنــج حــزب ازجملــه احــزاب مســتقل 
ــاع  ــون همبســتگی فرهنگیان،دف ــدال ایران،کان واعت
ازایثارگــران وقانــون اساســی، نظــم وقانــون، مســتقل 

کار(
ــی  ــمتیان و همراه ــی حش ــری قدرتعل ــه رهب ب
ــو،  ــین طجرل ــی، حس ــا متان ــی، علیرض ــی فائض عل
ــای  ــخصیت ه ــی ش ــور برخ ــادی و حض ــی عب عل
ــی مطهــری، محمــد اشــرفی  سیاســی همچــون عل
ــادی،  ــرزاده ایمــن آب ــی، یاسرهاشــمی، جعف اصفهان
ــیدجالل  ــی، س ــماعیل ابراهیم ــی، اس ــروز نعمت به
ســاداتیان، علــی باغبانیــان، ایــرج جمشــیدنژاد، 
جعفرآییــن پرســت می باشــند کــه ضمــن پیگیــری 
ــوده  ــالم نم ــود، اع ــای خ ــت نامزده ــد صالحی تایی

ــرد. ــد ک ــرکت خواهن ــات ش ــد در انتخاب ان

ِجناح بندی سه جریان کشور برای حضور در انتخابات مجلس چگونه خواهد بود؟ 

ــات  ــرا گفـــت: از طیـــف اصالحـ ــال اصولگـ فعـ
ــد  ــز تاییـ ــادی نیـ ــیار زیـ ــداد بسـ ــت تعـ صالحیـ
نمی تواننـــد  آنهـــا  بنابرایـــن  اســـت؛  شـــده 

هیاهـــوی سیاســـی راه بیاندازنـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
مجلـــس  ادوار  نماینـــده  زاده  امیـــن  الهـــام 
ـــدت  ـــه وح ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــالمی ب ـــورای اس ش
ــزایی  ــه سـ ــت بـ ــان اهمیـ ــالف اصولگرایـ در ائتـ
ــر  ــر بهتـ ــا اگـ ــرا یـ ــای اصولگـ دارد، گفت:گروه هـ
ـــرادی  ـــی و اف ـــدار، انقالب ـــت م ـــم والی ـــم بگوی بخواه
ــز  ــط قرمـ ــوان خـ ــه عنـ ــی را بـ ــع ملـ ــه منافـ کـ
خـــود می داننـــد، همـــواره منافـــع خـــود را   بـــا 
همبســـتگی ملـــی و والیتمـــداری گـــره زده و 
خودشـــان را مقیـــد بـــه رعایـــت ایـــن اصـــول و 

می داننـــد. تفرقـــه  از  دوری 
ــی و  ــل باطنـ ــه میـ ــدم کـ ــه داد: معتقـ او ادامـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــرا ای ـــای اصولگ ـــر نیروه ـــزه اکث انگی
ـــت  ـــک لیس ـــده و ی ـــع ش ـــور جم ـــک مح ـــول ی ح
ــل  ــه در عمـ ــا اینکـ ــد، امـ ــه دهنـ ــد را ارائـ واحـ
ـــام داده و  ـــی انج ـــه اقدامات ـــف چ ـــای مختل ـــروه ه گ
ـــت  ـــی اس ـــت موضوع ـــد بس ـــت خواهن ـــه لیس چگون
کـــه بایـــد در چنـــد روز آینـــده منتظـــر مانـــد و 

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــه چ ـــد ک دی

نظــارت  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  زاده  امیــن 
کــرد:  تصریــح  نگهبــان  شــورای  اســتصوابی 
ــر  ــراد در ه ــیعی از اف ــف وس ــه طی ــت ک ــد گف بای
ــه  انتخاباتــی کاندیــد می شــوند، مــدارک خــود را ب
شــورای نگهبــان ارائــه داده و اکثرشــان هــم تاییــد 
ــت  ــه ثب ــرادی ک ــا برخــی اف ــدند، ام ــت ش صالحی
ــم  ــردم ه ــته و م ــکل داش ــا مش ــد واقع ــام کردن ن
قــدرت ایــن تحقیــق عمیــق را ندارنــد کــه ببیننــد 

واقعــا چــه افــرادی بــه لحــاظ مالــی مشــکل دارنــد 
ــیده  ــردم پوش ــرای م ــه ب ــت ک ــی اس ــن نکات و ای
خواهــد مانــد ؛ بنابرایــن اگــر نهــادی وجــود 
ــا  ــات  را صراحت ــن موضوع ــه ای ــد ک ــته باش داش
بــرای مــردم اعــالم کنــد کــه برخــی از افــراد چــه 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــد بس ــبقه ای دارن ِس
فعــال اصولگــرا گفــت: ۴۸ مــاه قــرار اســت کــه 
ــد و  ــراد باش ــن اف ــت ای ــه دس ــردم ب ــی م نمایندگ

ــا  ــرای آن ه ــس ب ــاعت، مجل ــر س ــه ه ــه ای ک هزین
تقبــل خواهــد کــرد در حــدود چنــد صــد میلیــون 
اســت و اگــر ایــن دقت هــا لحــاظ می شــود بــه ایــن 
ســبب اســت کــه جایــگاه مجلــس بایــد بــه صورتــی 
ــا  ــه ب ــود و ن ــداری ش ــول خری ــا پ ــه ب ــه ن باشــد ک
ســایر روش هــا؛ بنابرایــن افــرادی کــه صالحیتشــان 

ــگاه شــوند. ــد وارد ایــن جای تاییــد نشــده، نبای
ــان  ــالمی بی ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل نماین
کــرد: معتقــدم کــه اگــر قانــون انتخابــات بــه گونه ای 
اصــالح شــود کــه صالحیــت افــرادی کــه ثبــت نــام 
ــا  ــدا احــراز شــود، شــاید م ــان ابت ــد در هم می کنن
ــا طیــف بســیاری از ایــن عــدم احــراز  ایــن گونــه ب

ــیم. ــه رو نباش ــا رو ب ــا ه صالحیت ه
ــت  ــد صالحیـ ــدم تاییـ ــاره عـ ــن زاده دربـ امیـ
اصـــالح طلبـــان خاطـــر نشـــان کـــرد: از طیـــف 
ـــز  ـــادی نی ـــیار زی ـــداد بس ـــت تع ـــات صالحی اصالح
تاییـــد شـــده اســـت؛ بنابرایـــن آن هـــا نمی تواننـــد 
اینگونـــه هیاهـــوی سیاســـی راه بیاندازنـــد، چـــرا 
ـــراز  ـــدم اح ـــاهد ع ـــرا ش ـــف اصولگ ـــم در طی ـــه ه ک
صالحیـــت بودیـــم و هـــم در طیـــف اصالحـــات، 
پـــس نمی تـــوان گفـــت کـــه در حـــق یـــک 
جریـــان جفـــا شـــده و بایـــد یـــک مقـــدار واقـــع 

بینانـــه نـــگاه کـــرد.

امین زاده:

عدم احراز صالحیت ها فقط مربوط به اصالحات نیست

ــان  ــا بی ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اینکــه تصمیــم کمیســیون تلفیــق نمونــه ای از اخــذ 
ــت:  ــی اســت، گف ــد مالیات ــای جدی ــات از پایه ه مالی
عــدم اخــذ مالیــات بــر مجمــوع درآمــد موجــب شــده 
اشــخاص متمــول مالیــات پرداخــت نکــرده و عمــاًل 
معافیــت مالیاتــی پنهانــی بــرای آنهــا ایجــاد شــود. 
پــور  بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا 
صنایــع  کمیســیون  عضــو  داورانــی  ابراهیمــی 
ــه  ــا اشــاره ب اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی ب
مصوبــه کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ســال ۹۹ 
ــاالی  ــا ارزش ب ــرای دریافــت مالیــات از مســاکن ب ب
ــاالی  ــا ارزش ب ــا ب ــان و خودروه ــارد توم ۱۰ میلی
ــاز  ــات و ب ــذ مالی ــت: اخ ــان، گف ــارد توم ــک میلی ی
ــراه  ــه هم ــرد عادالن ــا رویک ــد ب ــع بای ــع مناب توزی
ــا حــدود۷۰ درصــد  باشــد، در نظــام اقتصــادی دنی
ــد -کــه  ــراد ثروتمن ــی اف ــی از دارای ــد مالیات از درآم
در نظــام توزیــع و فعالیــت اقتصــادی نیــز باالتریــن 

درآمدهــا را دارنــد- تأمیــن می شــود.
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
ســایر  در  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای 

ــات  ــن مالی ــادی کمتری ــای اقتص ــورها بنگاه ه کش
را می پردازنــد، افــزود: در ســایر کشــورها افــراد 
پرداخــت  را  مالیات هــا  باالتریــن  ثروتمنــد 
می کننــد امــا در ایــران ســاختار وارونــه اســت 
ــات  ــادی مالی ــای اقتص ــه بنگاه ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
باالیــی پرداخــت می کننــد و ثروتمنــدان نقشــی در 

ــرا پایه هــای  ــد زی ــی ندارن تامیــن درآمدهــای مالیات
ــت. ــده اس ــف نش ــا تعری ــه آنه ــوط ب ــی مرب مالیات

معافیت پنهان ثروتمندان از پرداخت 
مالیات به دلیل نبود پایه های مالیاتی 

وی بــا بیــان اینکــه مالیــات بــر مجمــوع درآمــد 

یکــی از مهــم تریــن پایــه هــای مالیاتــی اســت کــه 
ــت  ــن ظرفی ــادی از ای ــام اقتص ــر نظ ــال حاض در ح
اخــذ  عــدم  کــرد:  اظهــار  نمی کنــد،  اســتفاده 
مالیــات بــر مجمــوع درآمــد موجــب شــده اشــخاص 
متمــول مالیــات پرداخــت نکــرده و عمــاًل معافیــت 

ــا ایجــاد شــود. ــرای آنه ــی ب ــی پنهان مالیات
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ـــالک،  ـــدی، ام ـــر عای ـــات ب ـــه داد: مالی ـــالمی ادام اس
ارز، طـــال و... نمونـــه هایـــی از پایه هـــای مالیاتـــی 
ـــرای  ـــی ب ـــع مال ـــاد مناب ـــرای ایج ـــا ب ـــه دنی ـــت ک اس
ــه  ــا بـ ــد امـ ــتفاده می کنـ ــور از آن اسـ اداره کشـ
دلیـــل نبـــود ایـــن پایه هـــای مالیاتـــی در ایـــران 
ثروتمنـــدان جامعـــه از پرداخـــت مالیـــات معـــاف 

ـــتند. هس
پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه مصوبــه کمیســیون 
بــر  مبنــی   ۹۹ ســال  بودجــه  الیحــه  تلفیــق 
الکچــری  خانه هــای  مالــکان  از  مالیــات  اخــذ 
ــذ  ــروع اخ ــرای ش ــی ب ــس گام ــای لوک وخودروه
ــه  ــح کرد:البت ــت، تصری ــا اس ــات از پردرآمده مالی
در صورتــی کــه بــه دنبــال کار جامــع هســتیم 

ــی  ــای مالیات ــب پایه ه ــات را در قال ــذ مالی ــد اخ بای
ــن موضــوع  ــراد مشــمول ای ــرده و اف کارشناســی ک

ــود. ــایی ش شناس

اخد مالیات از ثروتمندان و هزینه کرد آن 
برای دهک های کم درآمد براساس عدالت 

اجتماعی است
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــدان  ــد مالیــات از ثروتمن ــه داد: اخ ــالمی ادام اس
و هزینــه کــرد آن بــرای دهک هــای کم درآمــد 
نظــام  قوانیــن  و  اجتماعــی  عدالــت  براســاس 

اقتصــادی اســت.
اقتصــادی  وی گفــت: پیشــنهاد کارشناســان 
ــش از  ــای بی ــات از خودروه ــذ مالی ــر اخ ــی ب مبن
ــارد  ــش از ۵ میلی ــای بی ــون و خانه ه ــیصد میلی س
مالیاتــی  جامــع  طــرح  در  می تــوان  را  تومــان 
بــه  پایــه  مالیاتــی  بررســی کــرد زیــرا وضــع 

کارشناســی دقیقــی نیــاز دارد.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
اســالمی مصوبــه کمیســیون تلفیــق را تلنگــر و 
مقدمــه ای بــرای اخــذ مالیــات از پردرآمدها دانســت 
و ادامــه داد: تصمیــم کمیســیون تلفیــق الیحــه 
بودجــه ســال ۹۹ نمونــه ای از پایه هــای جدیــد 

ــت. ــی اس مالیات

پورابراهیمی مطرح کرد:

مصوبه مالیاتی کمیسیون تلفیق تلنگری برای حرکت به سوی توسعه پایه های مالیاتی

اطالعیه شورای نگهبان درباره داوطلبانی 
که صالحیت شان تأیید نشده است

ــرد:  ــالم ک ــه ای اع ــان در اطالعی ــورای نگهب ش
آن عــده از داوطلبــان نمایندگــی مجلــس کــه 
صالحیــت آنــان در مراحــل قبلــی تأییــد و در 
می تواننــد  نگردیــده،  احــراز  نگهبــان  شــورای 

شــکایت خــود را تحویــل دهنــد. 
ــت  ــن مهل ــان یافت ــا پای ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدور  ــا ص ــان ب ــورای نگهب ــا ش ــی صالحیت ه بررس
ــکایت  ــه ش ــوه ارائ ــکان و نح ــان، م ــه ای زم اطالعی
آن عــده از داوطلبــان نمایندگــی مجلــس کــه 
صالحیت شــان از ســوی شــورای نگهبــان مــورد 

ــرد. ــالم ک ــه را اع ــرار نگرفت ــد ق تایی
متــن اطالعیــه شــماره پنــج ایــن شــورا روز 
شــنبه در پایــگاه اطالع رســانی شــورای نگهبــان بــه 

ــده اســت: ــر آم شــرح زی
بــه اطــالع آن دســته از داوطلبــان محتــرم 
مجلــس  دوره  یازدهمیــن  انتخابــات  نمایندگــی 
ــل  ــان در مراح ــت آن ــه صالحی ــورای اســالمی ک ش
ــده  ــراز نش ــان اح ــورای نگهب ــد و در ش ــی تأیی قبل

ند: می رســا
ــن  ــاده ۳۵ آیی ــای ۱ و ۲ م ــاس تبصره ه ــر اس ب
ــات مجلــس شــورای اســالمی و  ــون انتخاب نامــه قان
تبصــره ۳ از بنــد ۲ مــاده واحــده، داوطلبــان مزبــور 
می تواننــد جهــت ارائــه شــکایت خــود ظــرف 
ــی ۱۴/۱۱/۹۸  ــخ ۱۲/۱۱/۹۸ ال ــدت ۳ روز از تاری م
ــر نظــارت و بازرســی  ــه دفات ــی ۱۶ ب از ســاعت ۸ ال
ــه نشــانی  ــا در تهــران ب ــات اســتان ها و ی ــر انتخاب ب
ــه ورزشــی  ــوار هجــرت، مجموع ــراه بســیج، بل بزرگ
ــس از  ــوده و پ ــه نم ــی مراجع ــوان تخت ــان پهل جه
دریافــت و تکمیــل فــرم شــکایت، مــدارک خــود را 

ــد. ــت کنن ــید آن را دریاف ــل داده و رس تحوی
آخریــن  بررســی  از  پــس  نگهبــان  شــورای 
شــکایت داوطلبــان تاییــد صالحیــت نشــده، نتیجــه 
ــخ  ــکایات را در تاری ــت و ش ــی صالحی ــی بررس نهای
۲۲ بهمن مــاه اعــالم می کنــد و پــس از ایــن تاریــخ 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــی صالحیت ــر بررس دیگ
۱۶۰۳۳ نفــر در هیات هــای اجرایــی بررســی 
بــا  مرحلــه  ایــن  در  کــه  شــده اند  صالحیــت 
احتســاب انصــراف تعــدادی از داوطلبــان و بــا 
ــر  ــه نظ ــبت ب ــر نس ــدادی دیگ ــکایت تع ــدم ش ع
ــی، در نهایــت صالحیــت بیــش از  هیات هــای اجرای
ــای  ــان در هیأ ت ه ــر از داوطلب ــزار و ۵۰۰ نف ۱۴ ه

ــد. ــی ش ــزی بررس ــتانی و مرک ــارت اس نظ

بختیار:
پرونده صادرات گاز ایران به هند 

مفتوح است

انــرژی مجلــس میگویــد:  عضــو کمیســیون 
تحریم هــا در ســال های اخیــر رونــد مذاکــرات 
ــه هنــد را کنــد کــرده  ــران ب ــرای صــادرات گاز ای ب
ــده شــده اســت.  ــدن ایــن پرون و ســبب مفتــوح مان
بــه گــزارش خانــه ملــت، ایــران از ســال ها قبــل 
ــن  ــه ای ــرای صــادرات گاز ب ــا هنــد ب ــی را ب مذاکرات
ــق  ــر موف ــال قط ــن ح ــا ای ــته اســت؛ ب کشــور داش
بــه صــادرات گاز بــه هنــد شــد. علــی بختیــار  
تحریم هــا را یکــی از علت هــای اصلــی از دســت 

ــد. ــران می دان ــط ای ــت توس ــن فرص دادن ای
»خــط لولــه صلــح« نــام خــط لولــه گاز صادراتــی 
ــاس  ــه براس ــت ک ــتان اس ــد و پاکس ــه هن ــران ب ای
ــدت ۲۵  ــد م ــران بای ــده، ای ــام ش ــای انج تفاهم ه
ــد و  ــه هن ــی ب ــت توافق ــا قیم ــود را ب ــال، گاز خ س
جذابیت هایــی  علی رغــم  می فروخــت.  پاکســتان 
ــرژی  ــن ان ــه تأمی ــا از جنب ــه تنه ــن طــرح ن ــه ای ک
بــرای شــبه قــاره هنــد دارد، بلکــه بــه عنــوان 
ــط بیــن هنــد و  یــک عامــل کاهــش تنــش در رواب
ــه شــمار مــی رود، امــا هندوســتان  پاکســتان نیــز ب
بــرای انعقــاد ایــن قــرار دارد تحــت فشــارهای 

ــرار دارد. ــکا ق آمری
ـــن  ـــز بزرگتری ـــی نی ـــارس جنوب ـــدان گازی پ می
میـــدان گازی جهـــان، مشـــترک میـــان ایـــران و 
ـــه  ـــگان در رابط ـــردم گلپای ـــده م ـــت، نماین ـــر اس قط
ـــدات  ـــش تولی ـــزود: افزای ـــدان گازی، اف ـــن می ـــا ای ب
گاز در میـــدان گازی پـــارس جنوبـــی مشـــهود 

ـــت. اس
وی اظهــار کــرد: در حالــی صــادرات گاز قطــر بــه 
هنــد آغــاز شــده اســت کــه ایــران ســال ها قبــل بــا 
هنــد بــرای صــادرات گاز بــه ایــن کشــور از طریــق 
پاکســتان مذاکــره داشــته اســت امــا ایــن مذاکــرات 
ــه  ــف رو ب ــای مختل ــا چالش ه ــال ب ــی ۱۵ س ۱۰ ال
رو شــد و تحریم هــا در ســال های اخیــر رونــد 
ــدن  ــوح مان ــبب مفت ــرده و س ــد ک ــرات را کن مذاک

ایــن پرونــده شــده اســت.
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
ــا  ــودن ب ــه ب ــم مواج ــد اســت علیرغ اســالمی معتق
ــل  ــه ســدی در مقاب ــم ک مســئله ای همچــون تحری
صــادرات گاز و نفــت کشــور اســت بایــد بــرای ایــن 

ــرد. ــدا ک ــی پی ــم راه حل مه

ــدو  ــران از ب ــوری اســالمی ای ــم سیاســی جمه رژی
تاســیس تــا بــه حــال بــا مخالفــان و معارضانــی روبــرو 
بــوده اســت.لکن مخالفــان داخلــی جمهــوری اســالمی 
در حــال حاضــر تفــاوت و اختــالف ماهــوی بــا ابتــدای 
ــی  ــن ویژگ ــم تری ــالب اســالمی دارند.مه ــروزی انق پی
جمهــوری اســالمی در بــدو تاســیس نظــام سیاســی، 
تــوان جــذب و عمومــی بــودن شــعارها و قابــل هضــم 
بــودن آنهــا بــرای عمــوم مــردم بــوده اســت.عالوه بــر 
آن رهبــری یــک عالــم دینــی مــی توانســته بــه راحتی 
ــوژی  ــه ایدل ــد.در حالیک ــق آی ــع پیــش رو فائ ــر موان ب
ــردم  ــرای عمــوم م ــات سیاســی، ب ــای ســایر جریان ه

ناآشــنا بــوده و صرفــا افــراد تحصیــل کــرده خــاص می 
توانســتند بــا آنهــا ارتبــاط فکــری پیــدا کننــد.و میــزان 
افــراد تحصیــل کــرده در آن زمــان بــه انــدازه ای نبــوده 
کــه بتوانــد تــراز سیاســی را بــه نفــع آنهــا رقــم بزند.بــا 
انتفاضــه و انقــالب اطالعاتی کــه در مســیر انفورماتیک 
رخ داده، مهمتریــن عامــل قــدرت را در دســت عمــوم 

ــات  ــه و تحقیق ــرار داده اســت.با مداق ــه ق ــراد جامع اف
میدانــی مشــخص مــی شــود کــه مخالفــان جمهــوری 
ــوع  ــراد اعتقــادی چــه از ن ــا اف اســالمی در ابتــدا صرف
ــد کــه اعتقــاد  ــوده ان مذهبــی و چــه غیــر مذهبــی ب
ــوده کــه در  ــی ب ــم بیشــتر ذهنــی و آرمان آنهــا در عال
ــوان  ــالمی ت ــوری اس ــی جمه ــان سیاس ــل فدایی مقاب

مقابلــه نداشــته اند. حــال اینکه بســترهای اقتصــادی و 
فضــا ســازی تــرم افــزاری و افزایــش بی شــمار تحصیل 
کــردگان امــکان معارضــه از بســتر ســخت افــزاری بــه 
ــا  ــده اســت. و همچنیــن ب ــل گردی ــزاری تبدی ــرم اف ت
ــه سیاســی  ــده در صحن ــود آم ــه وج ــای ب ــت ه قابلی
ایــران بیشــتر مخالفــان جمهــوری اســالمی از اعتقادی 
بــه انضمامــی بــدل گشــته، و اکثــر آنهــا از حوزه شــعار 
بــه حــوزه عمــل و از حــوزه اعتقــاد صــرف بــه حــوزه 
عمــل و تــوان و تخصــص عملــی همــراه بــا علــم روی 
آورده انــد. و دیگــر مخالفــان جمهــوری اســالمی صرفــا 
یــک بازیگــر بیرونــی نبــوده و در حــوزه تصیــم ســازی 
ــدام  ــی حتــی در داخــل نظــام سیاســی اق هــای عمل
مــی کننــد و در قبــال آن درآمــد هنگفــت کســب مــی 

نماینــد. و ایــن همزیســتی مســالمت آمیــز مخالفــان 
در داخــل یــک نظــام سیاســی بــرای هــر نــوع نظــام 
ــود. و حــذف کامــل  سیاســی خطــر آفریــن خواهــد ب
ــی  ــد. و م ــی نمای ــن م ــر ممک ــک غی ــدون ش ــا ب آنه
تــوان گفــت نظــام ســازی کامــل سیاســی هــر چنــد 
بــه عقیــده عــده ای از دانشــمندان ایــن حــوزه در عصر 
کنونــی محــال اســت لکــن همراهــی و داشــتن برنامــه 
عملــی همــگام بــا جامعــه و امــکان هدایــت آن الجــرم 
ــد.  ــی باش ــی م ــام سیاس ــک نظ ــداوم ی ــات ت از الزام
امــری کــه اهمیــت آن مغفــول مانــده اســت. انبســاط 
سیاســی و جــذب حداکثــری بجــای دفــع حداکثــری 
ــرای  ــای کالن ب ــزی ه ــه ری ــه برنام ــد مقدم ــی توان م

رهایــی از ایــن مشــکالت باشــد.

تغییر ماهوی مخالفان جمهوری 
اسالمی ایران از بدو انقالب تا حال

دکتر علی جوانبخت

یادداشت
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مرادی مطرح کرد:

مهار فرار مالیاتی با راه اندازی 
سیستم جامع خوداظهاری

محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس گفـت: دولت بـا در اختیار داشـتن سیسـتم 
جامـع مالیاتـی می توانـد بـه راحتـی راه هـای فـرار 

مالیاتـی را مسـدود کنـد. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، منصـور مـرادی بـا بیـان 
اینکـه سـاز و کارهـای مناسـبی بـرای جلوگیـری از 
فرارهای مالیاتی تاکنون در کشـور تعبیه نشـده است، 
گفـت: باتوجـه بـه کاهـش شـدید درآمدهـای نفتـی 
و عـدم تخصیـص اعتبـار بـه بسـیاری از پروژه هـای 
عمرانـی، باید الیحه بودجه سـال ۹۹ بـر روی افزایش 
درآمدهـای مالیاتـی متمرکـز شـود تـا بتوان کسـری 
حاصـل از کاهـش درآمدهـای نفتـی را جبـران کـرد.

عضو کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شـورای اسـالمی تصریح کرد: دولت بـرای جلوگیری از 
فرارهـای مالیاتـی سـازو کار مناسـبی را در نظر نگرفته 
اسـت و متاسـفانه براسـاس اخبارهـای واصلـه بـه مـا، 
برخـی مامـوران مالیاتی به دلیل دریافتی هـای خارج از 
عرف، حاضر نیسـتند مـوارد تخلف و فرارهـای مالیاتی 

مودیـان خودرا اعـالم و شفاف سـازی کنند.
مجلـس  در  سـروآباد  و  مریـوان  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی بیشـتر فشـار مالیاتـی را بـر روی 
کارمنـدان و حقوق بگیـران دانسـت و گفـت: مالیـات 
بـه صـورت منظـم از حقـوق ماهانـه ایـن افراد کسـر 
می شـود امـا در مقابل برخـی بازاریان و مشـاغل آزاد 
بـا داشـتن درآمدهـای بـاال بـه نحـوی از پرداخـت 

مالیـات فـرار می کننـد.
بـرای  جامعـی  سیسـتم  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
بررسـی دقیـق درآمدهای اصناف، شـرکت ها و سـایر 
مشـاغل وجـود نـدارد، بیان داشـت: این خـال موجب 
شـده تـا نتـوان بـه درسـتی مالیات هـا را محاسـبه 
بـرای  کار  سـازو  بهتریـن  بنابرایـن  کـرد،  اخـذ  و 
جلوگیـری از فرارهـای مالیاتـی وجـود یک سیسـتم 

جامـع خوداظهـاری اسـت.
مـرادی با بیـان اینکه دولـت با در اختیار داشـتن 
سیسـتم جامـع مالیاتـی می توانـد به راحتـی راه های 
دولـت  داد:  ادامـه  کنـد،  مسـدود  را  مالیاتـی  فـرار 
می توانـد در شهرسـتان ها سیسـتم جامعـی را بـرای 
خوداظهـاری اشـخاص در نظـر بگیـرد تا آنهـا میزان 
دارایـی و درآمـد خود را ثبـت کنند و آنـگاه ماموران 
مالیاتـی هـر آنچـه کـه در سیسـتم ثبـت نشـده را 
می شـوند  مجبـور  افـراد  اینگونـه  و  کننـد  تصـرف 

اموالشـان را بـه صـورت دقیـق ذکـر کنند.
محاسـبات  و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس تاکید کرد: بسـیاری از کشـورهای اروپایی و 
آسـیایی از سیسـتم جامع خوداظهـاری مالیاتی برای 

جلوگیـری از فرارهـای مالیاتـی اسـتفاده می کننـد.

ــازه تریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت  ت
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان می دهــد 
کــه تولیــد برخــی از ماشــین های ســنگین از جملــه 
و  کشــنده  کامیــون،  ون،  مینی بــوس،  اتوبــوس، 
ــده  ــف ش ــاً نص ــال تقریب ــه امس ــن در ۹ ماه کمبای

اســت. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــر اســـاس ایـــن آمـــار 
ــون  ــون، کامیـ ــد کامیـ ــال تولیـ ــه امسـ در ۹ ماهـ
ــن  ــوس، ون و کمبایـ ــوس، مینی بـ ــنده، اتوبـ کشـ
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــب ۶۳، ۵۲.۲ و ۵۰.۹ درص ـــه ترتی ب
مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته کاهـــش داشـــته؛ 
ــه  ــن سـ ــد ایـ ــدت تولیـ ــن مـ ــه در ایـ به طوری کـ
ـــب ۳۱۹۶، ۱۴۵۶  ـــه ترتی ـــنگین ب ـــین س ـــروه ماش گ
ــی  ــن در حالـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــتگاه بـ و ۲۹۴ دسـ
اســـت کـــه تولیـــد ایـــن ســـه گـــروه در مـــدت 
ـــب ۸۶۴۷، ۳۰۴۸ و  ـــه ترتی مشـــابه ســـال گذشـــته ب

۵۹۹ دســـتگاه بـــوده اســـت.
ــزار و  ــال ۵۲۴ هـ ــه امسـ ــن در ۹ ماهـ همچنیـ
۲۰۰ دســـتگاه انـــواع ســـواری تولیـــد شـــده کـــه 
نســـبت بـــه تولیـــد ۷۵۰ هـــزار و ۸۰۰ دســـتگاه 
ــد  ــته ۲۵.۷ درصـ ــال گذشـ ــابه سـ در مـــدت مشـ

کاهـــش داشـــته اســـت.
ــن  ــور در ای ــت و تراکت ــد وان ــال تولی ــن ح ــا ای ب
ــه اســت. ــش یافت ــدت ۱۶.۵ و ۱۵.۷ درصــد افزای م

تولیــد الســتیک خــودرو و روغــن موتــور نیــز در 
ایــن مــدت ۲.۱ و ۱۸.۳ درصــد نســبت بــه ۹ ماهــه 

ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت.

ســموم دفــع آبــات نباتــی و داروی انســانی؛ 

صدرنشــین افزایــش تولیــد کاالهــای منتخــب 
صنعتــی

ایــن آمارهــا نشــان می دهــد کــه بیشــترین 
ــه  ــوط ب ــال مرب ــه امس ــد در ۹ ماه ــش تولی افزای
ــی و داروی انســانی اســت  ــات نبات ــع آف ســموم دف
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــا نســبت ب ــد آن ه ــه تولی ک
داشــته  افزایــش  و ۲۹.۶ درصــد  گذشــته ۳۸.۹ 
ــزار و ۶۰۰  ــال ۲۷ ه ــاه امس ــان آذرم ــا پای ــت. ت اس

تــن ســموم دفــع آبــات نباتــی و ۳۶ میلیــارد و ۳۰۰ 
ــت. ــده اس ــد ش ــانی تولی ــدد داروی انس ــون ع میلی

در ایــن میــان تولیــد پــودر شــوینده در ۹ ماهــه 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷.۳ 

درصــد افزایــش داشــته اســت.

تولید افزایش 20 درصدی 
ماشین لباسشویی و کولر آبی

همچنیــن بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از 
ســوی وزارت صمــت در ۹ ماهــه امســال بــه ترتیــب 
۴۸۱ هــزار و ۳۰۰ دســتگاه ماشــین لباسشــویی، 
ــزار  ــی و ۸۴۸ ه ــر آب ــتگاه کول ــزار ۷۰۰ دس ۶۳۷ ه
و ۳۰۰ دســتگاه یخچــال و فریــزر تولیــد شــده کــه 
ــابه  ــدت مش ــوازم در م ــن ل ــد ای ــه تولی ــبت ب نس
ســال گذشــته بــه ترتیــب ۲۴.۲، ۲۲.۷ و ۳.۹ درصــد 

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــزار  ــال ۵۱۳ ه ــه امس ــود در ۹ ماه ــن وج ــا ای ب
ــه  ــد شــده ک ــون تولی ــواع تلویزی و ۱۰۰ دســتگاه ان
نســبت بــه تولیــد ۵۶۲ هــزار و ۵۰۰ دســتگاهی در 
ــش  ــد کاه ــته ۸.۸ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش م

داشــته اســت.

تولید ماشین های سنگین تقریبا نصف شد

ــجر  ــی مشـ ــق مرتعـ ــوزی در مناطـ ــش سـ آتـ
در حاشـــیه رودخانـــه ارس واقـــع در منطقـــه 

ــد. ــاء گردیـ ــن اطفـ خداآفریـ
ـــع  ـــی اداره کل مناب ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــرقی،  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــزداری اس ـــی وآبخی طبیع
اطفـــاء آتـــش باحضـــور و نظـــارت مســـتقیم 
ـــزداری  ـــی و آبخی ـــع طبیع ـــت اداره کل مناب سرپرس
ـــن  ـــتان خداآفری ـــدار شهرس ـــاون فرمان ـــتان و مع اس

ـــت. ـــام گرف ـــل انج ـــه عوام ـــکاری کلی ـــا هم و ب
ــترده در اراضـــی  ــوزی گسـ در پـــی آتـــش سـ
ـــار  ـــان و انتش ـــوری آذربایج ـــه جمه ـــغالی منطق اش
آن در فضـــای مجـــازی، آقـــای رحیـــم مهـــردادی 
در روز جمعـــه مـــورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ بـــه همـــراه 
در  خداآفریـــن  فرمانـــدار شهرســـتان  معـــاون 
منطقـــه حضـــور یافتـــه و بازدیدهـــای میدانـــی و 

بررســـی هـــای الزم را بعمـــل آوردنـــد. 
ـــد  ـــوزی چن ـــش س ـــی آت ـــه همزمان ـــه ب ـــا توج ب

نقطـــه بـــه صـــورت لکـــه ای در مراتـــع مشـــجر 
حریـــم رودخانـــه ارس در مناطـــق الریجـــان و 
ـــیت  ـــاد حساس ـــن و ایج ـــتان خداآفری ـــرفه شهرس ش
در فضـــای مجـــازی ونگرانـــی طبیعـــت دوســـتان 

مبنـــی بـــر ســـرایت آتـــش از آن ســـوی مرزهـــا 
ـــد  ـــران ، بع ـــان ای ـــور عزیزم ـــاک کش ـــل خ ـــه داخ ب
ــخص  ــی مشـ ــای میدانـ ــی هـ ــد و بررسـ از بازدیـ
ـــل  ـــه ای داخ ـــای لک ـــوزی ه ـــش س ـــه آت ـــد ک گردی

خـــاک ایـــران در منطقـــه خداآفریـــن ، ارتباطـــی 
ــه  ــوزی منطقـ ــش سـ ــا آتـ ــرایت بـ ــاظ سـ از لحـ

اشـــغالی جمهـــوری آذربایجـــان نـــدارد.
آتـــش ســـوزی هـــای رخ داده در داخـــل 
خـــاک ایـــران )منطقـــه خداآفریـــن( بـــا حضـــور 
و نظـــارت مســـتقیم سرپرســـت اداره کل منابـــع 
ـــدار  ـــاون فرمان ـــتان و مع ـــزداری اس ـــی و آبخی طبیع
پاســـگاه  و عوامـــل  فرماندهـــی  و  خداآفریـــن 
مرزبانـــی الریجـــان و بـــا مشـــارکت اهالـــی و 
ـــان  ـــرفه و الریج ـــاری ش ـــالمی و دهی ـــورای اس ش
ـــو و  ـــهرداری خمارل ـــای ش ـــانی ه ـــش نش و مراکزآت
منطقـــه آزاد تجـــاری، صنعتـــی ارس و کارکنـــان 
ــتان  ــزداری شهرسـ ــی و آبخیـ ــع طبیعـ اداره منابـ
خداآفریـــن کـــه از صبـــح روز جمعـــه تاســـاعت 
ــاء  ــل اطفـ ــور کامـ ــت بطـ ــه داشـ ــر ادامـ ۱۸عصـ

گردیـــد.
ـــوا  ـــی ه ـــه تاریک ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــر اس الزم بذک
و شـــب هنـــگام بـــودن، علـــل و عوامـــل آتـــش 
ـــای الزم  ـــس از بررســـی ه ـــوزی و مســـاحت آن پ س

ـــد. ـــد گردی ـــالم خواه ـــا اع متعاًقب

آتش سوزی مراتع مشجر خداآفرین مهار شد

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــا،  ــدی حقوق ه ــش ۱۵ درص ــت: افزای ــس گف مجل
ــد  ــاال خواه ــای ب ــر حقوق ه ــد را ب ــترین رش بیش
ــنهاداتی  ــال پیش ــد پارس ــدگان مانن ــت و نماین داش
ــرح  ــن مط ــه در صح ــن مصوب ــالح ای ــرای اص را ب

ــرد.  ــد ک خواهن
حمیدرضــا  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
حاجی بابایــی بــا اشــاره بــه مصوبــه کمیســیون 
ــل  ــن حداق ــاره تعیی ــال ۹۹ درب ــه س ــق بودج تلفی
ــزان دو  ــه می ــتگان ب ــاغالن و بازنشس ــی ش دریافت
ــرای  میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان در مــاه گفــت: ب
اصــالح حقوق هــا بــا مشــکل جــدی روبــرو هســتیم 
زیــرا هــر کســی در هــر طبقــه ای تــالش دارد تــا از 

ــد. ــاع کن ــود دف ــتمزد خ ــوق و دس حق
ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
شــورای اســالمی ادامــه داد: معمــوال در مراکــز 
دســتمزد،  و  حقــوق  دربــاره  تصمیم گیــری 
ــد،  ــور ندارن ــن حض ــای پایی ــا حقوق ه ــخاصی ب اش
ــن  ــرای انجــام ای ــا اعمــال فشــار ب ــد ب ــن بای بنابرای

کار حرکــت کــرد.
ــای  ــش حقوق ه ــرای افزای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــاال دســت  ــای ب ــه حقوق ه ــه ب ــد محترمان ــن بای پایی
ــال  ــی از س ــای مختلف ــار داشــت: طرح ه ــم، اظه نزنی

گذشــته بــرای اصــالح حقوق هــا بــه اســتثنای اعضــای 
هیئت هــای علمــی و قضــات کــه جایــگاه ویــژه کاری 
و علمــی دارنــد، مطــرح و اعــالم شــد کــه حقوق هــای 
پاییــن بایــد افزایــش یابــد امــا در مقابــل حقوق هــای 

بــاال بــا درصــد کمتــری افزایــش پیــدا کنــد.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــق بودجــه  ــرد: کمیســیون تلفی ــح ک ــس تصری مجل
علی الرغــم اینکــه تــالش کــرده کار خوبــی را انجــام 
ــل  ــی و کام ــه، کاف ــه عادالن ــن مصوب ــا ای ــد ام ده
افزایــش ۱۵ درصــدی حقوق هــا،  نیســت زیــرا 

ــاال  ــای ب ــر حقوق ه ــش را ب ــر و افزای بیشــترین تاثی
خواهــد داشــت و برایــن اســاس نماینــدگان ماننــد 
ــن  ــالح ای ــرای اص ــنهاداتی را ب ــته پیش ــال گذش س
مصوبــه در زمــان بررســی بودجــه در صحــن مطــرح 

ــرد. ــد ک خواهن

افزایش 200 هزار تومانی حقوق 
بازنشستگان براساس همسان سازی 

ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
شــورای اســالمی بــا تاکیــد براینکــه ســال گذشــته 

بــا وجــود ۶ مــاه پیگیــری در مجلــس امــا در نهایــت 
ــه  ــتمزد را ب ــوق و دس ــالح حق ــون اص ــت قان دول
ــون اصــالح  درســتی اجــرا نکــرد، بیــان داشــت: قان
ــه  ــد و پای ــی ش ــد اجرای ــدود ۷۰ درص ــا ح حقوق ه

ــید. ــان رس ــون توم ــه دو میلی ــا ب حقوق ه
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس اظهــار داشــت: دولــت بایــد براســاس قانــون 
ــار  ــد در کن ــه ۱۰درص ــه اضاف ــان ب ــزار توم ۴۰۰ ه
بحــث همسان ســازی یعنــی در مجمــوع حــدود 
ــش  ــن را افزای ــای پایی ــان حقوق ه ــزار توم ۸۰۰ ه
ــکلی در  ــه ش ــام ب ــن ارق ــفانه ای ــا متاس ــی داد ام م
ــا ۵۰۰  ــت تنه ــه در نهای ــت ک ــرار گرف ــار هــم ق کن

ــه شــد. ــان اضاف ــزار توم ه
ــخصی را  ــم مش ــه رق ــد براینک ــن تاکی وی ضم
ــف و  ــن تعری ــای پایی ــش حقوق ه ــرای افزای ــد ب بای
درصــدی را هــم ماننــد ســال قبــل در کنــار آن قــرار 
ــت  ــا عدال ــه حقوق هــای پاییــن ب داد، گفــت: اینگون

ــد. ــدا می کن ــش پی ــتری افزای بیش
 ۶ تخصیــص  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
همسان ســازی  بــرای  تومــان  میلیــارد  هــزار 
حقــوق بازنشســتگان در ســال ۹۹ گفــت: ســال 
گذشــته حــدود ۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
همسان ســازی تخصیــص داده شــد امــا ایــن مبلــغ 
بــه شــکلی توســط دولــت محاســبه شــد کــه تغییــر 

ــرد. ــاد نک ــی ایج چندان
هــم  اکنــون  کــرد:  تاکیــد  حاجی بابایــی 
ــان  ــان را می ــارد توم ــزار میلی ــم ۶ ه ــر بخواهی اگ
ــزار  ــدود ۲۰۰ ه ــم، ح ــیم کنی ــتگان تقس بازنشس
ــاص  ــا اختص ــه آنه ــن ب ــورت میانگی ــه ص ــان ب توم

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی

حاجی بابایی مطرح کرد؛

رشد ۱۵ درصدی حقوق ها؛
حقوق های باال مشمول افزایش حقوق بیشتری هستند

سه میلیارد تومان طرح توسعه ای در 
آب و فاضالب شهری مراغه اجرا شد

ــه  ــدار مراغ ــزی فرمان ــی و برنامه ری ــاون عمران مع
بــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای عمرانــی در بخــش 
آبفــا در ایــن شهرســتان گفــت: امســال ســه میلیــارد 
تومــان طــرح توســعه ای در آب و فاضــالب شــهری 

ایــن شهرســتان اجــرا شــده اســت.
بـه گـزارش ایرنـا، نقـی مسـکینی در بازدیـد از 
تصفیـه خانـه آب و فاضـالب مراغـه افـزود: این طرح 
کیفیـت  و  خدمـات  ارائـه  ارتقـای  راسـتای  در  هـا 
افزایـی تصفیـه آب این شهرسـتان از محـل اعتبارات 

داخلـی ایـن شـرکت، اجرا شـده اسـت.
ــاخت  ــعه زیرس ــه توس ــه ب ــه داد: توج وی ادام
هــای فنــی و عمرانــی در بخــش آب از رویکردهــای 
ــال  ــه در س ــوده ک ــتان ب ــن شهرس ــی در ای اساس
هــای اخیــر بــا تــالش کارکنــان شــرکت اب و 

ــت. ــده اس ــق ش ــالب محق فاض
و  امکانـات  از  گیـری  بهـره  کـرد:  اضافـه  وی 
اعتبـارات داخلی در این شـرکت، زمینه سـاز توسـعه 
زیرسـاخت هـای آب و فاضـالب شـهری بـا کمترین 

بودجـه و هزینـه مـورد نیـاز شـده اسـت.
نیـز  مراغـه  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
یکـی  عنـوان  بـه  کلرمیـک  مخـزن  اصـالح  گفـت: 
از حیاتـی تریـن بخـش هـای تصفیـه خانـه پـس از 

هشـت سـال اجـرا شـده اسـت.
ابراهیـم سـلیمانی افـزود: بـا اجـرای ایـن طرح و 
اصـالح مدارهـای مکانیـکال، ظرفیـت آن از ۹۰ تـن 
قبلـی بـه بیـش از ۱۷۴ تـن افزایـش یافتـه کـه می 
توانـد در برابـر تنـش هـای آبـی و وضعیت جـوی به 
ویژه زمان های جاری شـدن سـیالب مناسـب باشـد.

گازرســانی  سیســتم  توســعه  داد:  ادامــه  وی 
بــرای بهبــود وضعیــت تزریــق و اســتفاده بــه 
هنــگام گاز کلــر بــا ایجــاد حــرارت پایــدار، از جملــه 
ــن  ــه آب ای ــی اســت کــه در تصفیــه خان طــرح های

ــت. ــده اس ــرا ش ــتان اج شهرس
ســلیمانی اضافــه کــرد: راه انــدازی و نصــب 
ژنراتــور تولیــد بــرق در مخــزن آب قــره برقــع نیــز 
اجــرا شــده کــه بــه بهــره گیــری از آن بــرق مــورد 
نیــاز هفــت پمــپ بــزرگ آب تامیــن شــده و حتــی 
مــی تــوان از بــرق مــازاد آن در شــبکه توزیــع بــرق 

نیــز اســتفاده کــرد.
 PNC ــرل ــن تابلوهــای کنت ــزود: همچنی وی اف
تصفیــه خانــه آب توســط کارکنــان تالشــگر شــرکت 
ــازی  ــدرن س ــازی و م ــه بهس ــالب مراغ اب و فاض

شــده اســت.

درپی اجرای رمز دوم یکبار مصرف بانکی
نوبت قطع رمز دوم فعلی شما رسید؟

ــات  ــرو اقدام ــه پی ــرد ک ــالم ک ــزی اع ــک مرک بان
ــز  ــز دوم ایســتا )رم ــورد قطــع رم انجــام  شــده در م
دوم فعلــی کارت بانکــی( از روز هشــتم بهمــن، ایــن 
رونــد ادامــه دارد و رمــز دوم ایســتا در برخــی دیگــر از 
ــز قطــع می شــود.  ــاری نی ــا و موسســات اعتب بانک ه
بــه گــزارش ایســنا، رمــز دوم ایســتا برخــی 
ــته  ــه گذش ــاری از هفت ــات اعتب ــا و موسس بانک ه
قطــع شــد و اکنــون در ادامــه ایــن رونــد قــرار اســت 
ایــن امــر در بانــک  کشــاورزی در روز ســیزدهم 

ــود. ــرا ش ــن  اج بهم
رمــز  اطالعیــه  ایــن  اســاس  بــر  همچنیــن 
دوم ایســتا بانک هــای رفــاه و ســینا نیــز در روز 
چهاردهــم بهمــن  قطــع می شــود. پــس از آن نوبــت 
بــه بانک هــای مســکن، ملــت، دی و قوامیــن در روز 

پانزدهــم بهمــن  می رســد.
بانک هــای ســامان، توســعه تعــاون، قرض الحســنه 
ــل  ــاری مل ــه اعتب ــت بانک و موسس ــران، پس ــر ای مه
ــاه  ــن  م ــانزدهم بهم ــان از ش ــز دوم فعلی ش ــز رم نی

ــل مصــرف می شــود. ــر قاب غی
همچنیــن قــرار اســت قطــع ســرویس رمــز دوم 
ایســتا در ســایر بانک هــا نیــز متعاقبــا اعــالم شــود.

ــی اســت؛ مشــتریان شــبکه بانکــی ظــرف  گفتن
چنــد روز آینــده بایــد نســبت بــه فعال ســازی رمــز 
دوم پویــا بــه  ویــژه از طریــق روش دریافــت پیامــک 
ــا  ــا خودپــرداز ی ــه وب ســایت بانــک ی ــا مراجعــه ب ب

شــعبه اقــدام کننــد.

اقتصاد

رییس اتاق ایران:
عدالت مالیاتی 

چندان محسوس نیست 

رییـس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
محسـوس  چنـدان  مالیاتـی  عدالـت  گفـت:  ایـران 
غیرمولـد  کارهـای  بـه  مالیاتـی  سیسـتم  و  نیسـت 
پـاداش  می دهـد؛ گویا هر کسـی در کشـور شـفاف تر 
عمـل کند بایـد جریمه هـای بیشـتری پرداخت کند. 
بـه گزارش ایرنا، غالمحسـین شـافعی در نشسـت 
صبحانـه کاری فعـاالن اقتصـادی بـا رییس سـازمان 
امـور مالیاتـی افـزود: موضـوع مالیات سـتانی همواره 
مـورد توجـه فعـاالن اقتصـادی بـوده اسـت؛ امـا اول 
اینکـه بایـد عدالـت مالیاتـی در کشـور مـورد توجـه 
قـرار گیـرد و از طـرف دیگر شـیوه مالیات سـتانی به 
گونـه ای باشـد که کارهـای مولد را تقویـت کند، چرا 
کـه توسـعه پایـدار از طریـق تقویـت کارهـای مولـد 

امـکان پذیر اسـت.
وی بـه فـرار و معافیت هـای مالیاتـی اشـاره کـرد 
و ادامـه داد: در ایـن شـرایط کـه بخـش خصوصـی 
رقبـای سـوگلی دارد، ایـن معافیت هـا و فرارها امکان 
حرکـت سـالم را از آن هـا می گیرد. بخـش خصوصی 
اسـتدعا دارد کـه معافیت های مالیاتـی در بخش های 
دولتـی از بیـن بـرود تا شـرایط اندکی متعادل شـود.

رییـس پارلمـان بخـش خصوصـی بـا اشـاره بـه 
بودجـه سـال ۹۹ ادامـه داد: بـا توجـه بـه شـرایط بـد 
اقتصـادی و تحریم هـا، بخش عمـده ای از درآمد دولت 
در بودجه ۹۹ براسـاس مالیات سـتانی تامین شـده که 
ایـن امـر باعـث نگرانـی بخش خصوصی شـده اسـت.

بـه گفته شـافعی نگرانی بخش خصوصی این اسـت 
کـه اگـر توسـعه اقتصـادی اتفـاق نیفتـد، برای کسـب 
درآمدهـای مالیاتـی در نظـر گرفتـه در بودجـه سـال 
آینده به سـراغ کسـانی که شـفاف کار می کننـد بروند.

وی بـا بیـان اینکـه بودجـه سـال ۹۹ نگرانی های 
زیـادی بـرای فعـاالن اقتصـادی ایجـاد کـرده اسـت، 
گفـت: امیدواریـم بـا توجـه بـه اینکه بررسـی بودجه 
امسـال بـا انتخابـات مجلـس همزمان شـده وضعیت 

ایـن بودجـه را »خـدا بـه خیـر کند.«

ــن  ــور در ای ــرمایه گذاری ۱۸ کش ــرقی از س ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــن افتخــارات و پیشــرفت های چشــمگیر  ــزود: ای ــر داد و اف اســتان خب
ــزاران  ــاک ه ــون پ ــره خ ــده و ثم ــه دســت نیام ــی ب ــن راحت ــه همی ب

ــران اســالمی و همراهــی مــردم اســت.  شــهید گلگــون کفــن ای
ـــد  ـــش تجدی ـــدی در همای ـــا پورمحم ـــنا، محمدرض ـــزارش ایس ـــه گ ب
بیعـــت امـــت بـــا والیـــت،  بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش ۵۰ درصـــدی 
ـــن  ـــت: در همی ـــالجاری، گف ـــت س ـــه نخس ـــتان در ۱۰ ماه ـــادرات اس ص
ـــم  ـــش از دو و نی ـــه بی ـــتان ب ـــد ارزی اس ـــال، درآم ـــت امس ـــاه نخس ۱۰ م
ـــتان دو  ـــز در اس ـــی نی ـــذاری خارج ـــرمایه گ ـــیده و س ـــارد دالر رس میلی

ـــت. ـــده اس ـــر ش براب
وی تولیــد بیــش از ۹۸ درصــد داروی مــورد نیــاز کشــور در داخــل 
را از نتایــج بــاور بــه انقــالب و تکیــه بــه تــوان داخلــی دانســت و عنــوان 
کــرد: خوشــبختانه از امــروز تــا ۲۲ بهمــن، بیــش از یــک هــزار و ۳۶۵ 
پــروژه در اســتان همچــون بزرگــراه خواجــه - ورزقــان، ۲۵۰ کیلومتــر 
فیبــر نــوری و ۴۰ مدرســه در جــای جــای اســتان افتتــاح و مــورد بهــره 

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ب

وی بــا اشــاره بــه شــهادت ســردار ســلیمانی، اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــخ کــرد  ــا را تل در آســتانه دهــه فجــر امســال، شــهادت ســردار کام م
ولــی قطعــا ایــن شــهادت بــر اراده فجرآفرینــان بــرای ادامــه راه 

ــزود. ــد اف شــهیدان خواه
ــالب  ــند انق ــروز بپرس ــای ام ــل ه ــاید نس ــزود: ش ــدی اف پورمحم
اســالمی مــا چــه نتایجــی داشــته اســت؟ و حتــی شــاید نســل اول بعــد 
انقــالب نیــز برخــی دســتاوردها را از یــاد بــرده باشــد امــا خوشــبختانه 
امــروز رســانه هــا در جــای جــای کشــور، دســتاوردهای انقــالب 
ــرای همــه  ــی پوشــش میدهنــد و ایــن اقدامــات ب ــه خوب اســالمی را ب

مشــهود اســت.
وی ادامــه داد: قطعــا انقــالب مــا عملکــرد بســیار پــر بــاری داشــته 
چــرا کــه رژیــم پهلــوی در وابســتگی تمــام عیــار بــه اجانــب بــود و هــم 
ــت  ــده و حکوم ــر کار آم ــا س ــا کودت ــوی دوم ب ــم پهل ــوی اول و ه پهل

دستنشــانده بودنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: وقتــی انقــالب اســالمی اتفــاق افتــاد ۵۰ هــزار 
مستشــار از ایــران فــرار کردنــد کــه نشــانگر ایــن بــود کــه تمــام امــور 

کشــور در دســت خارجــی هــا بــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی افــزود: فســاد و دیــن ســتیزی حاکمــان 
ــرد  ــب ک ــالب اســالمی ترغی ــه انق ــردم را ب ــه م ــود ک ــی ب ــر دلیل دیگ
چــرا کــه کســانی کــه در راس هــرم کشــور بودنــد هیــچ اعتقــادی بــه 

دیــن نداشــتند.
ــالب  ــش از انق ــه پی ــت در جامع ــر و فالک ــه فق ــان اینک ــا بی وی ب
غوغــا مــی کــرد، ادامــه داد: بــه جــز وابســتگان رژیــم تمامــی مــردم در 

فالکــت زندگــی مــی کردنــد و کشــور در صنعــت، کشــاورزی و حتــی 
علــم بــه کشــور هــای بیگانــه وابســته بــود.

پورمحمــدی گفــت: ایمــان و اعتقــاد، حضــور اقشــار مــردم و 
رهبــری پیامبــر گونــه امــام راحــل ســه عامــل اصلــی پیــروزی 
انقــالب شــکوهمند اســالمی بــود چــرا کــه فــوج فــوج جوانــان بخاطــر 

ــد. ــدان آمدن ــه می ــود ب ــادات خ اعتق
وی افــزود: امنیــت پایــدار امــروز کشــور را، مدیــون مــردم هســتیم؛ 
چــرا کــه بعــد از جــواب دنــدان شــکن فرزنــدان انقــالب بــه آمریــکا  در 
ــود کــه از دیگــر اقدامــات  عیــن االســد، تنهــا برکــت حضــور مــردم ب

خصمانــه آمریــکا جلوگیــری کــرد. 
ــتقالل، آزادی و  ــه اس ــان اینک ــا بی ــدی ب ــنا، پورمحم ــزارش ایس ــه گ ب
جمهــوری اســالمی هــدف اصلــی انقــالب بــود، خاطرنشــان کرد: علــی رغم 
مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی موجــود در جامعــه، افتخــار می کنیــم کــه 

تنهــا کشــور دنیــا بــا اتــکا بــه مــردم ســاالری دینــی هســتیم.
وی گفــت: متاســفانه برخــی افــراد بــا  تخریــب هــا و ایجــاد شــایعات 
بــی اســاس خــود بــه دنبــال کــم جلــوه دادن اقدامــات نظــام هســتند ولی 
خوشــبختانه مــردم کشــور بیــدار بــوده و هــر حرفــی را بــاور نمــی کننــد.

وی قانــون را فصــل الخطــاب تمامــی مســئوالن در تمامــی زمینه هــا 
ــئولین   ــی مس ــت تمام ــون، اولوی ــه قان ــل ب ــت: عم ــرد و گف ــوان ک عن
ــای  ــداف و آرمان ه ــمت اه ــه س ــتاب ب ــت پرش ــی حرک ــیر اصل در مس

انقــالب اســت.
ــاز جامعــه در تمامــی  ــن نی ــان گفــت: وحــدت، اصلی تری وی در پای

ــا هــم بایــد در ایــن زمینــه تــالش کنیــم. بخش هاســت و همــه ب

استاندار خبر داد:

سرمایه گذاری ۱8 کشور در آذربایجان شرقی
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سردار رحیمی خبر داد:

احتمال تغییر طرح ترافیک پایتخت 
در سال آینده

فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ از احتمــال تغییر 
در طــرح ترافیــک پایتخــت در ســال آینده خبــر داد. 
ــی،  ــین رحیم ــردار حس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــا در  ــی م ــات کارشناس ــت: جلس ــاره گف ــن ب درای
ــع  ــران و رف ــک ته ــرح ترافی ــث ط ــا بح ــه ب رابط
ــادی  ــنهادات زی ــی پیش ــص و بررس ــب و نواق معای
کــه داده ایــم شــروع شــده و ایــن جلســات در حــال 

ــت. ــزاری اس برگ
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــا جمــع بنــدی 
مــوارد، موضــوع بــه شــورای ترافیــک تهــران بیایــد، 
تصریــح کــرد: در آنجــا در مــورد ایــن طــرح تصمیــم 

نهایــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــه  ــه اینک ــخ ب ــت در پاس ــس پایتخ ــس پلی ریی
آیــا احتمــال تغییــر طــرح ترافیــک در ســال آینــده 
وجــود دارد، بــه ایســنا گفــت: بلــه. یکســری ایرادهــا 
بایــد برطــرف شــود و مــا هــم کتبــا اعــالم کردیــم 
ــن  ــتیم ای ــه داش ــی ک ــات کارشناس ــم در جلس و ه
ــم  ــه گفت ــور ک ــم. همانط ــان کردی ــات را بی موضوع
ــان کارشناســان  ــب می ــه طــور مرت ــن جلســات ب ای
ــل و  ــت حم ــان معاون ــا کارشناس ــور ب ــس راه پلی
نقــل و ترافیــک شــهرداری در حــال برگــزاری اســت.

افتتاح 2334میلیارد تومان
 پروژه راه و شهرسازی در دهه فجر 

ــازی  ــروژه راه و شهرسـ ــاح ۳۶۸ پـ ــازی از افتتـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
بـــه ارزش ۲۳۳۴میلیـــارد تومـــان در دهـــه فجـــر امســـال خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد اســـالمی در آییـــن گرامیداشـــت 
ــور  ــه کشـ ــی)ره( بـ ــام خمینـ ــرت امـ ــی حضـ ــالروز ورود تاریخـ سـ
بـــا بیـــان این کـــه ایمـــان بـــه نصـــرت الهـــی، تـــالش و کوشـــش 
کـــرد:  اظهـــار  نیســـت،  تعطیل شـــدنی  هیـــچ گاه  فی ســـبیل اهلل 
ـــق  ـــه ح ـــا جبه ـــه ب ـــرای مقابل ـــه هایش ب ـــت و نقش ـــل اس ـــل، باط باط
نوســـازی می شـــود و از شکســـت های متوالـــی عبـــرت نگرفتـــه 

اســـت.
وی بـــا گرامیداشـــت چهـــل  و یکمیـــن ســـالروز پیـــروزی انقـــالب 
افـــزود: خـــدا را شـــاکریم کـــه نقشـــه ها و نیرنگ هـــای اســـتکبار را از 
ـــیاری را  ـــای بس ـــه هزینه ه ـــت ک ـــت اس ـــم؛ درس ـــس کردی ـــک لم نزدی
پرداخـــت کرده ایـــم امـــا تحقـــق شـــعار اســـتقالل، آزادی، جمهـــوری 

ـــت. ـــدگار اس ـــیار مان ـــالمی بس اس
ـــه  ـــت ک ـــورهایی اس ـــادر کش ـــره ن ـــران در زم ـــروز ای ـــه داد: ام وی ادام
اســـتقالل رأی دارد، ســـلطه پذیر نیســـت و به خاطـــر ایـــن بـــاور ملـــت 
ـــته  ـــوده توانس ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ ـــام و رهب ـــت ام ـــر از هدای ـــه متأث ک
ـــرگ  ـــن ب ـــد. اولی ـــح کن ـــری فت ـــس از دیگ ـــی پ ـــزت را یک ـــای ع قله ه
ـــران  ـــردن ای ـــه ک ـــم و بلوک ـــان تحری ـــرای ایرانی ـــتکبار ب ـــه ای اس جریم

ـــت. ـــوده اس ب
ــالب  ــروزی انقـ ــد از پیـ ــران بعـ ــه ایـ ــد: بالفاصلـ ــادآور شـ وی یـ
اســـالمی تحریـــم شـــد. اگـــر امـــروز مـــا مقـــاوم هســـتیم و دارای 
ــتقالل  ــعار اسـ ــق شـ ــری تحقـ ــر از پیگیـ ــاال، متأثـ ــای بـ ظرفیت هـ

کشـــور بـــوده اســـت.
ـــاندن  ـــهادت رس ـــه ش ـــا ب ـــکا ب ـــت: آمری ـــازی گف ـــر راه و شهرس وزی
ـــت.  ـــزرگ را گرف ـــه ب ـــرح خاورمیان ـــت ط ـــام شکس ـــلیمانی انتق ـــردار س س
ایـــن شـــهادت باعـــث شـــد کـــه مـــردم اعتقـــاد راســـخ خـــود را بـــه 

ـــد. ـــش بگذارن ـــه نمای ـــالمی ب ـــالب اس ـــعائر انق ش
ــرح  ــد طـ ــرن ماننـ ــه قـ ــه معاملـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ ــالمی بـ اسـ
ـــلمان  ـــورهای مس ـــزود: کش ـــورد، اف ـــت می خ ـــزرگ شکس ـــه ب خاورمیان
بالفاصلـــه بـــه ایـــن طـــرح اســـتکبار واکنـــش نشـــان دادنـــد. بایـــد 
ـــالمی  ـــالب اس ـــروزی انق ـــز و راز پی ـــم رم ـــه کنی ـــیم و توج ـــب باش مراق
همان طـــور کـــه امـــام بارهـــا اعـــالم کردنـــد وحـــدت کلمـــه اســـت.

وی تأکیـــد کـــرد: بایـــد بدانیـــم کـــه همـــواره پیـــروز می شـــویم 
ـــیم. ـــم باش ـــا ه ـــر ب اگ

ـــع  ـــم در جم ـــن مراس ـــزاری ای ـــیه برگ ـــازی در حاش ـــر راه و شهرس وزی
ـــاره جعبـــه ســـیاه هواپیمـــای اوکراینـــی گفـــت: بازخوانـــی  ـــگاران درب خبرن
ایـــن جعبـــه ســـیاه بـــا مشـــارکت کارشناســـان اوکراینـــی در حـــال 

ـــت. ـــام اس انج
ـــه ارزش  ـــروژه راه و شهرســـازی ب ـــاح ۳۶۸ پ ـــن از افتت اســـالمی همچنی

ـــر داد. ـــه فجـــر امســـال خب ـــان در ده ـــارد توم ۲۳۳۴ میلی
ـــر  ـــرد: ب ـــار ک ـــن اظه ـــه چی ـــت و برگشـــت ب ـــای رف ـــاره پروازه وی درب
ـــا  ـــن پروازه ـــت ای ـــده در دول ـــم اتخاذش ـــت و تصمی ـــه دول ـــاس برنام اس
ـــه زودی  ـــن ب ـــان چی ـــی در ووه ـــجویان ایران ـــت و دانش ـــده اس ـــق ش تعلی

ـــد. ـــد ش ـــل خواهن ـــور منتق ـــه کش ب

شفافیت دخل وخرج شهرداری در سال ۹۹ 

ـــت:  ـــز گف ـــهر تبری ـــورای ش ـــه ش ـــه و بودج ـــیون برنام ـــس کمیس رئی
ـــور  ـــه وزارت کش ـــاس ابالغی ـــر اس ـــز ب ـــهرداری تبری ـــال ۹۹ ش ـــه س بودج
ـــته  ـــز نوش ـــهرداری تبری ـــاله ش ـــج س ـــه پن ـــوب برنام ـــفاف و در چارچ ش

ـــت.  ـــده اس ش
بـــه گـــزارش شـــهریار، محمدباقـــر بهشـــتی در خصـــوص بودجـــه 
شـــهرداری تبریـــز در ســـال ۹۹ اظهـــار داشـــت: روش بودجه نویســـی 
ســـال ۹۹ عـــوض شـــده و بـــر اســـاس ابالغیـــه ای کـــه وزارت کشـــور 
ـــز  ـــن شـــهرداری تبری ـــن بودجـــه شـــفاف شـــده اســـت. همچنی ـــته ای داش
تـــالش کـــرده تـــا در چارچـــوب برنامـــه پنـــج ســـاله ایـــن بودجـــه 

ـــود. ـــم ش تنظی
ــاله  ــج سـ ــه پنـ ــه ۹۹ برنامـ ــت بودجـ ــه اولویـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
ـــگاه  ـــک ن ـــات ی ـــن توضیح ـــت: ای ـــت، گف ـــوده اس ـــز ب ـــهرداری تبری ش
ـــک  ـــل آن ی ـــی کام ـــت و بررس ـــه اس ـــه بودج ـــه الیح ـــده ب ـــی بن موقت
ــورا آورده  ــه شـ ــب بـ ــرای تصویـ ــپس بـ ــد و سـ ــول می کشـ ــاه طـ مـ

می شـــود.
ـــخ  ـــز در پاس ـــهرداری تبری ـــه ش ـــه و بودج ـــیون برنام ـــس کمیس رئی
بـــه ایـــن ســـوال کـــه آیـــا ایـــن پروســـه زمان بـــر شـــده اســـت یـــا 
ـــه  ـــه را ب ـــاه بودج ـــد دی م ـــهرداری بای ـــرد: قانونـــا ش ـــوان ک ـــر عن خی
ـــان  ـــا پای ـــد ت ـــز بای ـــورا نی ـــرده و ش ـــن کار را ک ـــه ای ـــی داد ک ـــورا م ش
ـــی و  ـــا بررس ـــرد ت ـــم ک ـــعی خواهی ـــد. س ـــب کن ـــاه آن را تصوی ـــن م بهم
ـــم  ـــرعت نخواهی ـــدای س ـــم ف ـــت را ه ـــا دق ـــود ام ـــی نش ـــب طوالن تصوی

ـــرد. ک
ـــتی در خصـــوص وضعیـــت بودجـــه عمرانـــی در ســـال آینـــده  بهش
ابـــراز داشـــت: بودجـــه عمرانـــی و موضوعیـــت آن در ســـال ۹۹ بهتـــر 
از ســـال ۹۸ خواهـــد بـــود و یکـــی از خوبی هـــای بودجـــه ســـال ۹۹ 
ـــد از  ـــدار درآم ـــه مق ـــهرداری چ ـــه ش ـــه مشـــخص شـــده ک ـــن اســـت ک ای
ـــا  ـــذاری دارایی ه ـــق واگ ـــد از طری ـــدار درآم ـــه مق ـــول و چ ـــق معم طری

ـــت. ـــد داش ـــتقراض خواه ـــی اس یعن
ـــتان  ـــاغ گلس ـــه ب ـــورا ب ـــاختمان ش ـــال س ـــاره انتق ـــان درب او در پای
ـــورا  ـــرای ش ـــد ب ـــهرداری بای ـــه ش ـــم ک ـــه ای داری ـــد: مصوب ـــادآور ش ی
ــز  ــکان نیـ ــن مـ ــه بهتریـ ــرد کـ ــر بگیـ ــری در نظـ ــاختمان دیگـ سـ
همـــان ســـاختمان بـــاغ گلســـتان بـــود کـــه اولیـــن انجمـــن شـــهر 
تبریـــز یـــا همـــان شـــورای شـــهر در آنجـــا مســـتقر بـــود. آنجـــا 
هـــم ســـاختمان و هـــم کتابخانـــه بســـیار خوبـــی دارد کـــه اگـــر 
ــی  ــیار عالـ ــد، بسـ ــرار دهـ ــورا قـ ــار شـ ــهرداری آن را در اختیـ شـ

خواهـــد بـــود.

شهر و شورا

ــل و  رییــس کمیســیون عمــران، حمــل و نق
ترافیــک شــورای اســالمی شــهر کــرج اعــالم کرد 
ــه  ــرج ســال ۹۹ ب ــه خــط ۲ قطــار شــهری ک ک
مســافران درون شــهری خدمــات دهــی مــی کند. 
ــمی  ــاج قاس ــدی ح ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال های  ــی س ــار ط ــت: ۲ رام قط ــار داش اظه
ــده  ــداری  ش ــط خری ــن خ ــرای ای ــته  ب گذش
ــرار  ــران ق ــروی ته ــار مت ــی در اختی ــه مدت ک

ــد. گرفتن
از  جلوگیــری  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
اســتهالک آنهــا بــا پیگیــری فــراوان ایــن 
ــد . ــده ش ــرز بازگردان ــتان الب ــه اس ــا ب قطاره

حــاج قاســمی گفــت: ایــن قطارهــا تــا 
زمــان آماده ســازی بخشــی از خــط ۲ متــروی 
ــا  ــازی مپن ــای لوکوموتیوس ــرج در کارخانه ه ک
در شهرســتان فردیــس اســتان البــرز نگهــداری 

خواهــد شــد.
ایــن عضــو شــورا بیــان داشــت: قــرار اســت 
ــرج ســال  بخشــی از خــط ۲ قطــار شــهری ک
آینــده راه انــدازی شــود و مــا ناچاریــم تــا 
ــن خــط، قطارهــا را  ــرداری از ای زمــان بهــره ب

ــم. ــداری کنی ــا نگه ــرکت مپن در ش
ــه طــول ۲۷  خــط ۲ قطــار شــهری کــرج ب

کیلومتــر از ســال ۸۵ عملیــات احــداث آن 
آغــاز شــده کــه تاکنــون ۱۵ کیلومتــر از تونــل 

ــاری شــده اســت. ــن خــط حف ای
ــروی تهــران  در اواخــر دهــه ۷۰،  خــط مت
بــه میــدان شــهید ســلطانی کــرج متصــل شــد 
کــه روزانــه بیــش از ۳۰۰ هــزار مســافر در ایــن 

مســیر جابجــا مــی شــود.
ــرای  ــی ب همچنیــن پــس از آن ۶ خــط ریل
کــرج پیــش بینــی شــد کــه خــط یــک بیــن 
میــدان شــهید ســلطانی و منطقــه گلشــهر 

امتــداد  در  کیلومتــر  بــه طــول ۱۰  کــرج 
ــدان شــهید  ــران- می ــه ته ــی صادقی خــط ریل
ســلطانی احــداث و در نیمــه اول دهــه ۸۰ زیــر 

ــت . ــی رف ــک ریل ــار ترافی ب
ــه  ــرج ب ــهری ک ــار ش ــط ۲ قط ــات خ عملی
طــول ۲۷ کیلومتــر از ســال ۸۵ بیــن کمالشــهر 
کــرج و شهرســتان شــهریار اســتان البــرز آغــاز 
شــد کــه قــرار بــود کــه ایــن خــط در ســال ۹۰ 
بهــره بــرداری شــود امــا بنــا بــه عللــی  ماننــد 
ــه  ــل آن ب ــاخت و تکمی ــی، س ــود نقدینگ کمب

تاخیــر افتــاد .
ــوز ۱۵  ــدود ۱۳ هن ــت ح ــا گذش ــون ب اکن
ــط  ــن خ ــری ای ــل ۲۷ کیلومت ــر از تون کیلومت
بیــن میــدان دانشــگاه خوارزمــی در غــرب 
ــوب  ــلطانی در جن ــهید س ــدان ش ــرج و می ک
ــه در  ــاری شــده ک ــن کالنشــهر حف شــرقی ای

ــود دارد. ــتگاه وج ــدوده ۱۳ ایس ــن مح ای
ــهری  ــار ش ــط ۲ قط ــاخت خ ــات س عملی
کــرج بــا اســتفاده از اعتبــارات ملــی و مدیریــت 
ــا و  ــم ه ــه تحری ــد ک ــاز ش ــرج آغ ــهری ک ش
مشــکالت مالــی دولــت  و کاهــش درآمدهــای 
ــل آن  ــدی تکمی ــبب کن ــهری س ــت ش مدیری

ــت. ــده اس ش
ــار  ــط ۲ قط ــتگاه خ ــدود ۶ ایس ــک ح این
شــهری در مرحلــه تکمیــل قــرار دارد و پیــش 
ــال ۹۹  ــاه س ــرداد م ــا خ ــود ت ــی ش ــی م بین
ــود. ــرداری ش ــره ب ــروژه به ــن پ ــی از ای بخش

چهــار خــط دیگــر متــروی کــرج تنهــا 
مطالعــه آنهــا انجــام شــده اســت.

ــداری  ــرای نگه ــرج ب ــهرداری ک ــون ش اکن
ــه  ــان ب ــون توم ــه ۳۰ میلی ــار ماهان ۲ رام قط
شــرکت لوکوموتیــو ســازی مپنــا واقــع در 

ــد. ــی کن ــت م ــس پرداخ ــتان فردی شهرس

طلسم قطار شهری کرج سال ۹۹ شکسته می شود

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت از  معــاون وزی
شناســه دار کــردن تمامــی انبارهــای نگهــداری 
کاالهــا خبــر داد و گفــت: ورود و خــروج و 
ــده و مســیر  ــفاف ش ــا ش ــوی کاال در انباره دپ
ــود. ــری می ش ــی رهگی ــای اساس ــع کااله توزی

ــت:  ــش گف ــاس تاب ــر، عب ــزارش مه ــه گ ب
ســامانه جامــع انبارهــا و مراکــز نگهــداری کاالها، 
ــرای  ــور ب ــتراتژیک کش ــای اس ــی از برنامه ه یک
تنظیــم بــازار بــوده کــه بــر ایــن اســاس، ایجــاد 
ــری از  ــد در جلوگی ــاً می توان ــامانه دقیق ــن س ای
قاچــاق کاال و احتــکار، نقــش مؤثــر و کلیــدی ایفا 
نمــوده و مســیر کاالهــای حســاس و ضــروری در 

ــد. ــازی کن ــور را شفاف س کش
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افزود: 

ســامانه جامــع انبارهــا در حــل ریشــه ای قاچاق و 
احتــکار، نقــش کلیــدی دارد و یکــی از برنامه های 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش محــوری در ســطح کشــور ب
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ســامانه بــه عنوان 
ــا  ــارت، ب ــع تج ــم جام ــامانه های مه ــی از س یک
هــدف رهگیــری کاال )از مبــدا تــا مقصــد(، ورود و 
خــروج و دپــوی کاال در انبارهــا و ارائــه اطالعــات 
ــرای تأمیــن مــواد اولیــه و  ــه تولیدکننــدگان ب ب
ــه مکانیــزم  ــد ب ــی، می توان ســایر نیازهــای کاالی
ــا  ــد و ب ــازار کمــک نمای ــم ب ســاماندهی و تنظی
ــه اهــداف ســالم  ــوان ب اجــرا و تکمیــل آن، می ت

ســازی تجــارت دســت پیــدا کــرد.
ــم  ــتاد تنظی ــم س ــا تصمی ــه داد: ب ــش ادام تاب
بــازار، مدیریــت ســامانه انبارهــا به ســازمان حمایت 

مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان محول شــده و 
ــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی  ایــن ســازمان ب
ــل  ــزی، ســازمان حمــل و نق ــل بیمــه مرک از قبی
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه ــداری، گم و راه
شــرکت انبارهای عمومی، ســازمان امــوال تملیکی، 
وزارت بهداشــت و وزارت جهــاد کشــاورزی، نســبت 
ــز  ــا و مراک ــی انباره ــردن تمام ــه دار ک ــه شناس ب
نگهــداری کاال و نیــز نوع و میــزان کاالهــای ورودی 
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــن، ب ــن اماک ــی از ای و خروج

کاالهــای قاچــاق اقــدام کــرده اســت.
ــدگان و  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــس س رئی
تولیدکننــدگان ادامــه داد: در حــال حاضــر معاونت 
ــن ســازمان  ــات ای ــه تخلف بازرســی و رســیدگی ب
ــات انبارهــای  ــل اطالع عهــده دار اســتقرار و تکمی

کشــور بــوده و بخش هــای دیگــر نیــز بــه فراخــور 
مســئولیت، در عملیاتــی شــدن فعالیت هــای ایــن 
ــر،  ــوی دیگ ــد؛ از س ــکاری می نماین ــامانه هم س
تمامــی بخش هــای اقتصــادی مرتبــط با نگهــداری 
ــه منظــور تســهیل و روان ســازی  کاال در کشــور ب
کنتــرل و نظــارت بــر فرآیندهــای واردات، صــادرات 
و ترانزیــت کاال مکلــف هســتند بــا اتصــال بــه ایــن 
ــود را در  ــروج کاال خ ــات ورود و خ ــامانه، اطالع س

ایــن ســامانه مدیریــت نماینــد.
تابــش گفــت: برقــراری ایــن اتصــال، مزایایــی 
شــامل کاهــش جعــل و امــکان قاچــاق کاال، 
ــی،  ــای عملیات ــع رویه ه ــازی و تجمی یکپارچه س
کســب اطمینــان از صحــت داده ها و ایجــاد توانایی 
ــرش کاال را در  ــور پذی ــزی به منظ ــرای برنامه ری ب
برخواهــد داشــت و البتــه ســامانه انبارهــا از مدتی 
قبــل در ســتاد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــتگاه های  ــر دس ــی دیگ ــا هماهنگ ــی و ب طراح

ــه کار کــرده اســت. ــوط، شــروع ب مرب

 نائــب رئیــس اول اتحادیــه خشــک شــویان 
و مبــل شــویان کالنشــهر تبریــز، گفــت: اخیــرا 
بــه تبلیغــات در فضــای  اقــدام  اشــخاصی 
مجــازی و یــا بــا پخــش تراکــت هایــی در شــهر 
ــن،  ــای خشــک شــویی آنالی ــام ه ــا ن ــز ب تبری
ــوده  ــابه نم ــای مش ــام ه ــا ن ــره ی ــی و غی تلفن
ــد. ــا اعتمــاد نکنن ــن ه ــه ای ــردم ب ــه م ــد ک ان

ــس  ــب رئی ــا، نائ ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
اول اتحادیــه خشکشــویان و مبــل شــویان 
ــر  ــای غی ــویی ه ــا خشکش ــه ب ــز در رابط تبری
ــه  ــوز و دغدغ ــدون مج ــن و ب ــتاندارد، آنالی اس
هایــی کــه در رابطــه بــا اجنــاس مــردم داشــت 
گفــت: صنعــت خشکشــویی از خدمــات فنــی و 
تخصصــی مــی باشــد و  اشــخاصی کــه مبادرت 
بــه تاســیس صنعــت خشکشــویی مــی نماینــد 
قبــل از تاســیس کارگاه خشکشــویی حتمــا 
مــی بایســت بــه مــدت ۱ الــی ۶ ســال جهــت 
ــت گذاشــته  ــه حســاس وق ــن حرف ــوزش ای آم
ــی  ــات فن ــوزی در امتحان ــه آم ــس از حرف و پ
ــر  ــر نظ ــه زی ــی( ک ــی ، عمل ــه ای )کتب و حرف
ــرکت  ــود ش ــی ش ــزار م ــرب برگ ــاتید مج اس

ــد. ــب نماین ــی را کس ــره ی قبول ــوده و نم نم
 غالمرضــا یوســفی بــا بیــان ایــن کــه 
ــی  ــی م ــره قبول ــب نم ــدم کس ــورت ع در ص
ــز  ــک دوره ســه ماهــه را نی ــل ی بایســت حداق
ــرار  ــان ق ــورد امتح ــاره م ــوده و دوب ــی نم ط
ــی را  ــره قبول ــد نم ــا بای ــزود: حتم ــد، اف گیرن
ــه را  ــن حرف ــی ای ــدرک فن ــوده و م کســب نم
ــدرک  ــت م ــد از دریاف ــد و بع ــت نماین دریاف
ــویی  ــیس کارگاه خشکش ــه تاس ــدام ب ــی اق فن
ــا  ــویی ه ــه خشکش ــق اتحادی ــرده و از طری ک

ــد. ــب نماین ــوز کس مج
ــف  ــه موظ ــه مربوط ــه داد: اتحادی  وی ادام
ــه  ــی ب ــای کتب ــت تقاض ــد از دریاف ــت بع اس
واحــد مزبــور مراجعــه و کارگاه فــوق را از تمــام 

ــد. ــی کن ــویی بررس ــتانداردهای خشکش اس
نائــب رئیــس اول اتحادیــه خشکشــویان 
ــویی از  ــتانداردهای خشکش ــت: اس ــز گف تبری
ــای  ــرعی، مواده ــاک، ش ــوی پ ــاظ شستش لح
ــاز  ــورد نی ــات م ــا و امکان ــی، دســتگاه ه مصرف
جهــت حفــظ کیفیــت، امنیــت لبــاس و مفقــود 
ــد  ــی و بازدی ــورد بازرس ــد م ــه بای ــدن البس ش

ــرد. ــرار گی ق
 وی همچنیــن یادآورشــد: الزم اســت بعــد 
ــد در  ــی و بازدی ــن بازرس ــوز، ای ــدور مج از ص
زمــان هــای معیــن و نامعیــن بــه صــورت 
ــار  ــه ب ــی س ــال دو ال ــول س ــتمر و در ط مس
ــه  ــوق توســط بازرســین اتحادی از واحدهــای ف
ــور بعــد از دریافــت  ــا واحــد مزب ــرار گیــرد ت ق
ــه کســوری در امــر خدمــات  مجــوز هیــچ گون
رســانی و یــا مــواد مــورد نیــاز انجــام ندهنــد و 
در صــورت احــراز تخلــف از واحــد خشکشــویی 
اتحادیــه از ادامــه فعالیــت آن واحــد تــا زمــان 
 برطــرف کــردن مــوارد تخلــف جلوگیــری 

می گردد.

نائــب رئیــس اول اتحادیــه خشکشــویان و مبل 
شــویان تبریــز بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــردم بــه 
خشــک شــویی هایــی کــه ایــن مــوارد را رعایــت 
ــرد: اوال  ــوان ک ــد، عن ــاد کنن ــد اعتم ــی کنن م
تمامــی کارکنــان واحدهــای خشــک شــویی مــی 
ــدرک  ــده و م ــی را گذران ــا دوره فن بایســت حتم
فنــی و حرفــه ای و نمــره قبولــی را داشــته 
ــان آن  ــودن کارکن ــد ب ــانگر کار بل ــندکه نش باش
واحــد مــی باشــد و مــدارک فنــی  نصــب العیــن 
و در معــرض دیــد مشــتریان باشــد، ثانیــا داشــتن 
پروانــه کســب معتبر از اتحادیه نشــانگر این اســت 
کــه اتحادیــه بــر اعمــال ایــن واحــد نظــارت کامل 
ــد  ــرض دی ــن و در مع ــد نصــب العی ــه بای دارد ک
مشــتریان باشــد، ثالثــا حتما توجه داشــته باشــید 
کــه در درب ورودی مغــازه بر چســب خشکشــویی 
اســتاندارد و مــورد اعتمــاد نصــب شــده باشــد و 
همچنیــن نــرخ نامــه مصــوب اتحادیــه که در ســه 
درجــه تنظیــم گردیــده نصــب العیــن و در معرض 

دیــد مشــتریان باشــد.
اخیــرا  شــد:  متذکــر  همچنیــن  وی   
بــه تبلیغــات در فضــای  اقــدام  اشــخاصی 
مجــازی و یــا بــا پخــش تراکــت هایــی در شــهر 
ــا نــام هــای خشــک شــویی آنالیــن و  تبریــز ب
یــا تلفنــی و غیــره یــا نــام هــای مشــابه نمــوده 
ــد. ــاد نکنن ــا اعتم ــن ه ــه ای ــردم ب ــه م ــد ک ان

 یوســفی ادامــه داد: ایــن نــوع خشکشــویی ها 
قیمــت هــا، خدمــات نامتعــارف و خــالف واقــع  
بــرای فریــب دادن مــردم چاپ و در ســطح شــهر 

بــه صــورت گســترده پخــش کــرده انــد.
کــرد:  خاطرنشــان  یوســفی  غالمرضــا   
ــرف  ــددی از ط ــکایات متع ــتا ش ــن راس در ای
ــه  ــه اتحادی ــی ب ــهریان گرام ــکاران و همش هم
ــویان  ــک ش ــه ی خش ــت و اتحادی ــیده اس رس
ــه  ــه دارد ب ــه ای ک ــب وظیف ــر حس ــز ب تبری
جهــت حفــظ، صیانــت از حــق و حقــوق 
ــی  ــا بررســی میدان ــز ب ــردم عزی ــکاران و م هم
و تحقیقــات شــبانه روزی بــه آدرس هایــی کــه 
ــه و  ــت مراجع ــده اس ــتفاده ش ــات اس در تبلیغ
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تمامــی آن 
ــی  ــر زمین ــه صــورت زی ــوز و ب ــدون مج ــا ب ه

ــوند. ــی ش اداره م
 وی بــا بیــان اینکــه تمامــی البســه هــا بــه 

صــورت غیــر بهداشــتی، غیــر اصولــی و بعضــا 
ــه صــورت دســته جمعــی و خانگــی شســته  ب
ــتانداردهای  ــه اس ــچ گون ــه هی ــود ک ــی ش م
الزم را دارا نمــی باشــد اظهــار کــرد: ایــن گونــه 
خشکشــویی هــا خدمــات و فعالیــت هایشــان با 
نــرخ زیــر قیمــت اتحادیــه در اختیــار مشــتریان 
قــرار مــی گیــرد کــه باعــث بــروز بیمــاری های 

واگیــردار و غیــره مــی شــود.
ــویان  ــه خشکش ــس اول اتحادی ــب رئی  نائ
عنــوان کــرد: شــکایاتی از ایــن افــراد بــه 
ــی  ــه خراب ــی از جمل ــد بازرس ــه و واح اتحادی
البســه وگــم شــدن البســه، تغییــر رنــگ و غیره 
رســیده اســت ولــی چــون ایــن اشــخاص بدون 
مجــوز فعالیــت مــی نماینــد، مــکان مشــخصی 
ــی هــم نیســتند  ــه جوابگوی ــد و حاضــر ب ندارن
اتحادیــه هیــچ گونــه شــکایتی از ایــن افــراد را 
قبــول نمــی کنــد و هیــچ گونــه مســئولیتی در 
قبــال ایــن افــراد ســودجو نــدارد، بــه خشــک 
ــاز  ــر مج ــی و غی ــن، تلفن ــای آنالی ــویی ه ش
ــد  ــای الزم را ندارن ــکان و مجوزه ــا، م ــه ج ک
بــه هیــچ عنــوان اعتمــاد نکنیــد و البســه هــای 

ــا نســپارید. ــه آن ه خــود را ب
غالمرضــا یوســفی در پاســخ بــه ســوال 
ــا  ــا در خشکشــویی ه ــاوت قیمــت ه ــت تف عل
گفــت: کیفیــت خدمــات ارائــه شــده، موادهــای 
مصرفــی در آن واحــد، دســتگاه هــای موجــود 

ــل هســتند.  ــر دخی ــن ام درآن واحــد در ای
ــات در  ــرخ خدم ــورد ن ــن در م وی همچنی
نــرخ  داد:  توضیــح  واحدهــای خشکشــویی 
ــر  ــا در نظ ــا ب ــه ه ــه در اتحادی ــات البس خدم
گرفتــن خدمــات از قبیــل مــواد مصرفــی، 
ــل  ــود در مح ــای موج ــتگاه ه ــات و دس خدم
و  گــردد  مــی  تعییــن  خشکشــویی  کارگاه 
ــتمزد  ــت دس ــم باب ــی ه ــان مبلغ ــن می در ای

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــات در نظ خدم
ــویان و  ــه خشکش ــس اول اتحادی ــب رئی نائ
ــرد:  ــان ک ــز بی ــهر تبری ــویان کالن ش ــل ش مب
ــر  ــا در نظ ــه ب ــای مربوط ــازمان ه ــه س اتحادی
گرفتــن خدمــات دهنــده ) خشکشــویی( و 
ــی  ــرخ های ــده )مشــتری( ن هــم خدمــات گیرن
ــه حــق  ــد کــه هیــچ گون را در نظــر مــی گیرن
ــع و متضــرر نشــود. و حقوقــی از طرفیــن ضای

ــال  ــه مث ــن زمین ــفی در ای ــا یوس  غالمرض
زده و گفــت: شــما در نظــر بگیریــد بــرای 
شستشــو و اطــوی یــک دســت کــت و شــلوار 
ــان در  ــزار توم ــغ ۳۰ ه ــه مبل ــی اتحادی معمول
ــای  ــتاندارد ه ــق اس ــه طب ــه )البت ــر گرفت نظ
شستشــو و اتــو(، ولــی شــخصی در جایــی 
تبلیغــات کــرده اســت کــه شستشــوی و اتــوی 
ــه  ۱۲هــزار  ــر قیمــت اتحادی کــت و شــلوار زی
ــت و  ــه دریاف ــان انجــام مــی شــود و هزین توم
ــن  ــه در ای ــد ک ــی باش ــگان م ــز رای ــال نی ارس
مــوارد بایــد توجــه داشــت کــه یــک جــای کار 
مــی لنگــد و چطــور مــی شــود کــه ۳۰ هــزار 
تومــان تبدیــل بــه ۱۲ هــزار تومــان مــی شــود، 
ــرد  ــا ف ــراد ی ــن اف ــه ای ــی شــویم ک متوجــه م
ــدای کمیــت کــرده و از  ســودجو کیفیــت را ف
ایــن طریــق ســود کالنــی بــه جیــب مــی زننــد. 
وی ادامــه داد: یــا بــه تبلیــغ شستشــوی پرده 
در تبلیغــات خــود اشــاره مــی کننــد کــه پــرده 
هــای شــما را رایــگان بــاز و نصــب مــی کنیــم و 
ســرویس رایــگان داریــم و نصــف قیمــت اتحادیه 
فعالیــت مــی کنیــم و ســرویس رایــگان داریم که 
در ایــن زمینــه بایــد گفــت شستشــوی پــرده در 
خشکشــویی هــا بــا مــواد مخصــوص انجــام مــی 
ــفید و  ــا س ــرده ه ــه پ ــن اینک ــرد و در عی گی
ــه  ــه آســیبی ب درخشــنده مــی شــود هیــچ گون

همــه تــارو پــود پــرده نمــی رســد. 
برشــمردن  ضمــن  یوســفی  غالمرضــا 
ــت:  ــن گف ــای آنالی ــویی ه ــرات خشکش خط
حــال ببینیــم ایــن افــراد چــه مــی کننــد، ایــن 
ــا  ــا را ب ــرده ه ــودجو پ ــب کار و  س ــراد فری اف
ــه قیمــت  ــر آن ک ــده و نظای ــواد ســفید کنن م
ایــن موادهــا یــک دهــم مــواد مخصــوص 
پــرده شــویی مــی باشــد شستشــو مــی کننــد 
و تحویــل مشــتری خــود مــی دهنــد و در 
زمــان تحویــل بــه مشــتری ظاهــرا هیــچ گونــه 
ــد از  ــی بع ــت ول ــرادی در کار نیس ــب و ای عی
ــچ شــکی  ــاره مــی شــود و هی ــی گــرده پ مدت
هــم بــه خشکشــویی نمــی بریــد کــه در زمــان 
شستشــو شــما را فریــب داده انــد و بایــد فکــر 

ــو باشــید. ــرده ن پ
ــویان و  ــه خشکش ــس اول اتحادی ــب رئی نائ
ــه  ــرد: اتحادی ــه ک ــز توصی ــویان تبری ــل ش مب
ــا  ــه ب ــتریانی ک ــه مش ــز ب ــویان تبری خشکش
خشکشــویی های ســطح شــهر ســر و کار دارند 
هــر شــخصی جهــت مراجعــه بــه درب منــازل 
مــردم بایــد صالحیــت هــای الزم را از اتحادیــه 
و نیــروی انتظامــی داشــته باشــد و دارای کارت 
شناســایی معتبــر عکســدار باشــد تــا در زمــان 
ــل شناســایی و تحــت  ــورا قاب ــی ف ــروز خطای ب
پیگــرد باشــد پــس مــردم نبایــد بــه هــر 

ــد. ــاد کنن ــخصی اعتم ش
ــر  ــوان کالم آخ ــه عن ــفی ب ــا یوس غالمرض
ــویان  ــل ش ــه خشکشــویان و مب ــت: اتحادی گف
و  ســواالت  بــه  پاســخگویی  آمــاده  تبریــز 

ــد. ــی باش ــز م ــردم عزی ــکایات م ش

مسیر توزیع کاالهای اساسی شفاف شد

 مشکالت مراجعه به خشکشویی های آنالین، غیر استاندارد و بدون مجوز؛

مردم به خشکشویی های بدون کارت و مجوز اعتماد نکنند

شماره: 98/8۵۱/9
آگهــی ابــاغ دادخواســت وضمائــم و 
جلســه رســیدگی بــه مجهــول المــکان 

امیردهــی زاده  عبــاس  ابراهیــم 
ــوق  ــکان ف ــول الم ــه مجه ــیله ب بدینوس
ــان موســی  ــردد خواه ــی گ ــاغ م ــر اب الذک
ــه وجــه  ــر مطالب ــرزاده دادخواســتی دائ قنب
ــه  ــورا مطــرح ک ــن ش ــما در ای ــت ش بطرفی
حســب ارجــاع وپــس از ثبــت بکاســه 
 ۹۸/۱۲/۱۷ رســیدگی  جهــت   ۹۸/۸۵۱/۹
ســاعت ۹ صبــح تعییــن وقــت گردیــده 
ــه نشــانی  ــدم دسترســی ب ــل ع لیکــن بدلی
ــون  ــاده ۷۳ قان ــق م ــاغ وف ــب اب شــما مرات
ــای  ــب تقاض ــی و حس ــی مدن ــن دادرس آئی
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــار در یک ــان یکب خواه
کثیراالنتشــار صــادر تــا پــس از اطــاع قبــل 
ــانی  ــام نش ــت اع ــی جه ــول دادرس از حل
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــود ودریاف خ
ــورت  ــر اینص ــویددر غی ــر ش ــم حاض وضمائ
ــته را  ــم شایس ــیدگی وتصمی ــوراغیابا رس ش
اتخــاد خواهــد نمــود ضمنــا چنانچــه منبعــد 
نیــازی بــه انتشــار آگهــی باشــد فقــط یــک 

ــد. ــی باش ــدت آن ده روز م ــت وم نوب
شعبه 9حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
مریــم چلنگــر دارای شناســنامه شــماره _ 
ــه کالســه ۹۸/۱۳۲۵/۸  ــه شــرح دادخواســت ب ب
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــی  بشناســنامه ۴۳۸ در  ــر بابل ــر چلنگ ــی اکب عل
تاریــخ ۹۸/۱۰/۱۶ اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ

ــه منحصــر اســت ب
ــر  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ۱-فرشــته چلنگــر بابل

ــی ــر متوف ــه ش ش ۳۴۶۵۶ دخت ب
۲-  فائــزه چلنگــر بابلــی فرزنــد علــی اکبربــه 

ش ش ۱۶۴۱ دختــر متوفــی
۳-مریــم چلنگــر بابلــی فرزنــد علــی اکبــر بــه 

ش ش ۳۶۹۲۲ دختــر متوفــی
۴-زهــرا چلنگــر بابلــی فرزنــد علــی اکبــر بــه 

ش ش ۸۲۲ دختــر متوفــی
۵- عشــرت عطاریــه فرزنــد علــی اکبــر بــه ش 

ــر متوفی ش ۶۷۶ همس
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــا تش ــک ب این
ــی  ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی

قاضی شعبه هشتم
 شورای حل اختالف بابل-خیری زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۱۳۰  -۹۸ کالســه  پرونــده  حکایــت  بــه 
مطروحــه در موسســه داوری دادورزان عدالــت 
ــم  ــد رحی ــدی فرزن ــس اس ــای یون ــهر آق آذرش
ــژاد و  ــی ن ــرام ول ــان به ــدگان آقای ــت خوان بطرفی
ــم ســند رســمی  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ... ب
ــا  ــت ب ــوده اس ــوی نم ــه دع ــازه اقام ــاب مغ یکب
ــدگان  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــا ۳-  ــح ۲- محمدرض ــب ۱- صال ــای بترتی بنامه
ــه شــهرتین نعیمــی  ــت ۵- عنیف ــی ۴- راف مجتب
ــه  ۶- ماهــی ســلطان حســینی ۷- افســر ۸- رقی
۹- هــادی ۱۰- فریــدون شــهرتین کاظمــی ۱۱- 
خانــم خورشــید روانــی در اجــرای مــاده ۷۳ قانون 
ــالب  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس آیی
در امــور مدنــی بــه نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد 
در مورخــه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ســاعت ۱۰ صبــح در 
جلســه دادرســی تعییــن شــده در موسســه داوری 
دادورزان عدالــت شهرســتان آذرشــهر حضــور 
ــا عــدم ارایــه  یابیــد در صــورت عــدم حضــور و ی
ــن  ــل ای ــی وکی ــدم معرف ــا ع ــه و ی الیحــه دفاعی

ــود. ــد نم ــیدگی خواه ــا رس ــع غیاب مرج
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

گوگان - موسی علیزاده
م الف: ۵27/4۵22 

تاریخ انتشار: ۱398/۱۱/۱3
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کودکان هستند 

آرام بــا بیــان اینکــه حــدود ۲ درصــد از جمعیــت 
کل کشــور کــودکان هســتند، گفــت: در اســتان 
تهــران ۸۵۰ مهدکــودک داریــم کــه حــدود ۵۸ هزار 
ــد.  ــوزش می بینن ــا آم ــن مهدکودک ه ــودک در ای ک
ــگاران جــوان، ســعید  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــم  ــران در مراس ــهر ته ــتی ش ــرکل بهزیس آرام مدی
زنــگ انقــالب کــه در مرکــز رفــاه کــودک و خانــواده 
ــازمان  ــرد: س ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــده برگ ــل آین نس
ــت  ــکل گرف ــالب ش ــروزی انق ــد از پی بهزیســتی بع
تحقــق  راســتای  در  را  بســیاری  فعالیت هــای  و 
ــی از  ــه یک ــد  ک ــام می ده ــالب انج ــای انق آرمان ه
ــل  ــودکان قب ــت ک ــوزش و تربی ــا، آم ــن فعالیت ه ای
از دبســتان اســت، چراکــه از اصلی تریــن دوره هــای 

ــش از دبســتان اســت. ــی و پی ــنی دوران کودک س
ــتی تــالش کــرده  وی افــزود: ســازمان بهزیس
اســت در ایــن ۴۰ ســال، گســتره فعالیــت در حــوزه 
ــات و  ــوز اقدام ــا هن ــد، ام ــش ده ــودک را افزای ک
برنامه هــای زیــادی مانــده کــه بایــد در ایــن زمینــه 

ــم. انجــام دهی
ــرکل بهزیســتی شــهر تهــران ادامــه داد: در  مدی
اســتان تهــران ۸۵۰ مهدکــودک داریــم کــه حــدود 
ــوزش  ــا آم ــن مهدکودک ه ــودک در ای ــزار ک ۵۸ ه
می بیننــد و حــدود ۲ درصــد از جمعیــت کل کشــور 
ــرار اســت خدماتمــان را  کــودکان هســتند و اگــر ق
گســترش دهیــم بایــد بســتر ها فراهــم شــود و 
فرآینــد دریافــت مجــوز بــرای تأســیس مراکــز 

ــم. ــان تر کنی ــی را آس آموزش
ــا بیــان اینکــه فضا هــای فیزیکــی محــدود  آرام ب
در مهدکودک هــا را نبایــد دســت کم گرفــت، گفــت: 
شــکل ارائــه خدمــات بایــد متنــوع باشــد تــا از تمــام 
ــم  ــره ببری ــی به ــا و پتانســیل های اجتماع ظرفیت ه
ــت  ــت در تربی ــه اس ــن جامع ــته ای ــه شایس ــا آنچ ت

کــودکان بــه کار گیریــم.

پرواز استانبول - تبریز 
در تهران فرود آمد 

ــرقی  ــان شـ ــای آذربایجـ ــرکل فرودگاه هـ مدیـ
ـــته  ـــب گذش ـــز ش ـــتانبول - تبری ـــرواز اس ـــت: پ گف
در فـــرودگاه امـــام )ره( تهـــران بـــر زمیـــن 

ــت.  نشسـ
ـــوص  ـــن آذری، در خص ـــنا، امی ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــرواز  ـــرد: پ ـــار ک ـــرواز اظه ـــن پ ـــت ای ـــن وضعی آخری
اســـتانبول - تبریـــز شـــرکت هوایـــی ایرتـــور 
کـــه قـــرار بـــود در ســـاعت ۲:۵۵ شـــب شـــنبه 
ــن  ــر زمیـ ــز بـ ــی تبریـ ــهید مدنـ ــرودگاه شـ در فـ
بنشـــیند بـــه دلیـــل دیـــد کـــم )۴۰۰متـــر( بـــه 
ســـمت فـــرودگاه بیـــن المللـــی امـــام خمینـــی 
ــن  ــاعت ۳:۵۵ در ایـ ــرده و در سـ ــت کـ )ره( حرکـ

فـــرودگاه بـــر زمیـــن نشســـت.  
وی افـــزود: ایـــن هواپیمـــا بـــا شـــماره پـــرواز 
ـــام  ـــرودگاه ام ـــنبه از ف ـــروز ش ـــاعت ۱۱ ام ۹۷۰۸، س
ـــی  ـــهید مدن ـــرودگاه ش ـــمت ف ـــه س ـــی )ره( ب خمین

ـــرد.  ـــد ک ـــت خواه ـــز حرک تبری
ـــروف  ـــات ب ـــام عملی ـــس از انج ـــه داد: پ وی ادام
روبـــی در فـــرودگاه شـــهید مدنـــی تبریـــز، بانـــد 
ــای  ــوده و پروازهـ ــاز بـ ــون بـ ــم اکنـ ــرودگاه هـ فـ
فـــرودگاه تبریـــز بـــدون مشـــکل در حـــال انجـــام 

اســـت.  

وزیر کشور از اتخاذ مراقبت های ویژه 
برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد

وزیــر کشــور از تصمیــم بــه اتخــاذ مراقبت هــای 
ویــژه در خصــوص ویــروس کرونــا خبــر داد و افــزود: 
بــا توجــه بــه شــایعاتی کــه در خصــوص ایــن 
ویــروس وجــود دارد، شــهروندان اخبــار و اطالعــات 
ــمی  ــانه های رس ــع و رس ــه آن را از مناب ــوط ب مرب

ــد.  ــت کنن دریاف
به گـــزارش ایرنـــا، عبدالرضـــا رحمانی فضلی 
از ماشـــین آالت و  در حاشـــیه مراســـم رونمایی 
تجهیـــزات اهدایی به شـــهرداری ها و دهیاری های 
کشـــور در جمع خبرنـــگاران اظهار داشـــت: در 
خصـــوص ویروس کرونا کشـــور تصمیـــم به اتخاذ 

اســـت. گرفته  ویژه  مراقبت هـــای 
ــاون اول  ــه مع ــه جلس ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
رییــس جمهــوری، وزیــر بهداشــت و درمــان و 
ــر  ــر راه و شهرســازی گفــت: در ایــن جلســه وزی وزی
بهداشــت گــزارش وضعیــت ویــروس کرونــا در کشــور 
را ارائــه و اعــالم کــرد تاکنــون هیــچ مــوردی از ابتــال 
ــه ایــن ویــروس در کشــور مشــاهده نشــده اســت. ب

ــود  ــن وج ــا ای ــرد: ب ــه ک ــی اضاف ــی فضل رحمان
بــه مــراودات و  بــا توجــه  مســئوالن مربوطــه 
ــکان ورود  ــا خــارج از کشــور، ام ــادالت کشــور ب مب
ــتند و  ــل دانس ــور را محتم ــه کش ــروس ب ــن وی ای
ــه انجــام مراقبت هــای  ــه همیــن دلیــل تصمیــم ب ب

ــد. ــه ش ــور گرفت ــژه در کش وی
ــروازی  ــت پ ــالم محدودی ــه اع ــاره ب ــا اش وی ب
میــان کشــورهای ایــران و چیــن خاطرنشــان کــرد: 
بــا اتخــاذ ایــن تصمیمــات امیدواریــم تــا بــا ســالمت 
ــز کشــور  ــردم عزی ــم و از م ــذر کنی ــام گ ــن ای از ای
ــراوان  ــم وجــود شــایعات ف ــم به رغ درخواســت داری
اطالعــات  و  اخبــار  بیمــاری  ایــن  در خصــوص 
ــمی  ــانه های رس ــع و رس ــه آن را از مناب ــوط ب مرب

ــد. ــری کنن پیگی
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــور اظه ــر کش وزی
مهمتریــن مســاله پیشــگیری اســت و در ایــن 
ســایر  و  ســیما  و  صــدا  اقدامــات  از  خصــوص 
عمــوم  بــه  مناســب  اطالع رســانی  در  رســانه ها 
مــردم قدردانــی می کنیــم و امیدواریــم بــا همراهــی 
ــن  ــد داشــت در ای ــا مســئوالن خواهن ــردم ب ــه م ک

ــیم. ــکلی نباش ــاهد مش ــور ش ــوص در کش خص

میرزایی خبر داد
اعالم زمان واریز کمک معیشت مشموالن بهمن ماه 

ــتی  ــت معیش ــرح حمای ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
ــاه  ــه بهمن م ــی ک ــت معترضان ــک معیش ــت کم ــان پرداخ ــالم زم ــا اع ب
درخواســت بازبینــی مجــدد داده انــد، گفت:هــر لحظــه امــکان انصــراف از 

ــود دارد. ــامانه وج ــی در س بازبین
ــرادی  ــراض اف ــی در خصــوص اعت ــر، حســین میرزای ــزارش مه ــه گ ب
کــه درخواســت بازبینــی داده انــد، گفــت: در صورتیکــه سرپرســتان 
خانــوار بــه عــدم تخصیــص معیشــت حمایتــی اعتــراض دارنــد همچنــان 

ــد. ــی دهن ــت بازبین ــه و درخواس ــامانه مراجع ــه س ــد ب می توانن
وی افــزود: چنانچــه اطالعــات مالــی ایــن افــراد بــا اطالعاتــی کــه مــا 
داریــم همخوانــی نداشــته باشــد در ایــن شــرایط یارانــه آنهــا نیــز حــذف 

خواهــد شــد.
ــت معیشــتی در  ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن طــرح حمای
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تعــدادی از هموطنــان از ایــن موضــع اطــالع 
ــا  ــار داشــت: باره ــه هســتند، اظه ــه حــذف یاران ــرض ب نداشــتند و معت
ــراف از  ــکان انص ــان ام ــر زم ــه ه ــم و البت ــالم کردی ــوع را اع ــن موض ای
درخواســت بازبینــی بــرای معترضــان وجــود دارد و می تواننــد بــا 

ــد. ــامانه، انصــراف دهن ــه س ــه مجــدد ب مراجع
میرزایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در مرحلــه دوم ۲ میلیــون و ۲۴۷ 
هــزار و ۹۴۷ نفــر بــه لیســت مشــموالن اضافــه شــدند، گفــت: ۵ اســتان 
بیشــترین ســهم را در دریافتــه کمــک معیشــت داشــته اند کــه بــه ترتیــب 
ــمالی و  ــان ش ــد، خراس ــا ۸۶ درص ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان های سیس اس
لرســتان بــا ۸۴ درصــد و کهکیلویــه و خراســان جنوبــی نیــز بــا ۸۳ درصــد 

ــد. بیشــترین مشــموالن دریافــت بســته حمایــت معیشــتی را دارن
ــت  ــود را ثب ــراض خ ــاه اعت ــان دیم ــا پای ــه ت ــرادی ک ــت: اف وی گف
کردنــد، و بعــد از بررســی مشــمول شــدند بــه لیســت دریافــت کننــدگان 
ــا  ــد ام ــت کردن ــه را دریاف ــک یاران ــده و کم ــه ش ــی اضاف ــته حمایت بس
ــد  ــده، بای ــت ش ــان ثب ــن درخواستش ــد از اول بهم ــه بع ــی ک معترضان
ــاالً اســفند  بررســی شــود و پرداخــت کمــک معیشــت مشــموالن احتم

ــود. ــاه خواهــد ب م
ــتی  ــت معیش ــرح حمای ــموالن ط ــایی مش ــتاد شناس ــخنگوی س س
ــران در دو  ــأت وزی ــه هی ــر اســاس مصوب ــده ب ــرد: از ســال آین ــد ک تاکی
نوبــت خــرداد و آذرمــاه خانواده هــا بررســی و افــراد مشــمول بــه لیســت 

اضافــه می شــوند.

شکر گران نمی شود

ــور  ــه کش ــان اینک ــا بی ــران ب ــکر ای ــد و ش ــع قن ــن صنای ــر انجم دبی
هــم اکنــون ۱.۴ میلیــون تــن ذخایــر شــکر دارد،گفــت: علیرغــم حــذف 
ارز دولتــی شــکر، هیــچ افزایــش قیمتــی در ایــن کاال نخواهیــم داشــت.

بــه گــزارش مهــر، بهمــن دانایــی، دبیــر انجمــن صنایــع قنــد و شــکر 
ایــران در واکنــش بــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی شــکر، هــم اکنــون ۱.۴ 
میلیــون تــن ذخایــر شــکر دارد، گفــت: علیرغــم حــذف ارز دولتــی شــکر، 

هیــچ افزایــش قیمتــی در ایــن کاال نخواهیــم داشــت.
ــه  ــه حــذف ارز دولتــی شــکر، هنــوز رســماً ب وی افــزود: البتــه مصوب

مــا اعــالم نشــده اســت.
وی اضافــه کــرد: اعــالم رســمی ایــن موضــوع و تغییــر ثبــت 
ــد ۹۹  ــد از عی ــا بع ــی ت ــه ارز نیمای ــی ب ــفارش ها از ارز ۴۲۰۰ تومان س

ــید. ــد کش ــول خواه ط
دبیــر انجمــن صنایــع قنــد و شــکر ایــران میــزان ذخایــر شــکر را در 
حــال حاضــر یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن اعــالم کــرد و گفــت: ۵۰۰ 
ــزه در راه  ــد پایی ــی حاصــل از نیشــکر و چغنــدر قن ــن شــکر داخل هزارت
اســت همچنیــن حــدود ۴۵۰ هزارتــن ذخایــر شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ــه در مجمــوع ۱.۴  ــر خــود ماســت ک ــز ذخای ــن نی و حــدود ۴۰۰ هزارت

ــود. ــن می ش ــون ت میلی
ــال  ــه س ــده ب ــای باقیمان ــن در روزه ــرد: بنابرای ــح ک ــی تصری دانای
جدیــد افزایــش قیمتــی در نــرخ شــکر در ســطح بــازار نخواهیــم داشــت.

ــی ایجــاد  ــو روان ــدوار هســتیم هیجــان و ج ــه امی ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــن احتم ــزود: ای ــد، اف ــته باش ــازار نداش ــرایط ب ــر ش ــری ب شــده تأثی
ــی  ــوب فعل ــرخ مص ــه ن ــکر را ب ــودجویان، ش ــی س ــه برخ ــود دارد ک وج
ــر عرضــه  ــای باالت ــا قیمت ه ــد آن را ب ــد و بخواهن ــان( بخرن )۴۰۵۰ توم
ــازمان های  ــدی س ــق و ج ــاله ورود دقی ــن مس ــرل ای ــه کنت ــد. الزم کنن
ــه  ــت ک ــی اس ــرات حکومت ــت و تعزی ــازمان حمای ــه س ــی از جمل نظارت
بایــد از مبــدا تــا مقصــد توزیــع کاال را بــه دقــت پیگیــری و رصــد کننــد.

دانایــی تصریــح کــرد: مــا نیــز در ایــن زمینــه بــا دقــت توزیــع کاال را 
رصــد و پیگیــری می کنیــم تــا مشــکلی ایجــاد نشــود.

وی حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی شــکر را اقدامــی درســت خوانــد و 
ــه نفــع تولیــد و صنعــت اســت امــا بایــد در زمــان  افــزود: ایــن اقــدام ب

می شــد. اجــرا  مناســب تری 
ــن  ــاه ای ــه اول آبانم ــران در نیم ــأت وزی ــه هی ــان اینک ــا بی ــی ب دانای
ــل  ــاه قب ــی ۸ م ــت: از حــدود ۷ ال ــرده اســت، گف ــب ک ــه را تصوی مصوب
و در دوره وزارت محمــود حجتــی در وزارت جهادکشــاورزی، ایــن بحــث 

ــران رســید. ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــود و در هشــت آبانمــاه ب مطــرح ب
 بــر اســاس تصمیمــات ســتاد تنظیــم بــازار، کاالی شــکر از گــروه یــک 

بــه گــروه دو کاالهــای وارداتــی منتقل شــده اســت.

ــای  ــی انجمن ه ــون عال ــس کان ــب رئی نای
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  کارگــران  صنفــی 
یکســان  صنــوف  همــه  بــرای  نمی توانیــم 
ــم  ــر می خواهی ــت: اگ ــم، گف ــزد کنی ــن م تعیی
حداقل هــا  از  و  کننــد  زندگــی  کارگــران 
برخــوردار باشــند دســتمزد آنهــا بایــد بــا رفــاه 
نســبی و رفــع دغدغه هــای زندگــی همــراه 

ــد.  باش
اشــرف  ابوالفضــل  ایســنا،  گــزارش  بــه 
منصــوری، دربــاره منطقــه ای کــردن دســتمزد 
کارگــران گفــت: کســانی کــه بــه دنبــال مــزد 
منطقــه ای هســتند ایــن نکتــه را درنظــر بگیرند 
کــه اگــر بــرای هــر منطقــه مــزد جداگانــه هــم 
تعییــن شــود، هزینــه و قیمــت مایحتــاج اولیــه 
بــا منطقــه ای شــدن دســتمزد ارزان  نمــی 

 شــود.
ـــه ای  ـــزد منطق ـــن م ـــه تعیی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــت: آنهـ ــا گفـ ــورهای دنیـ ــی کشـ در برخـ
ــد  ــت کرده انـ ــه و رعایـ ــا را پذیرفتـ حداقل هـ
و پـــس از آن بـــه مـــزد منطقـــه ای روی 
ــت  ــأن و کرامـ ــم شـ ــا معتقدیـ ــد. مـ آورده انـ
کارفرمـــا  و  کارگـــر  انســـانی،  نیـــروی 
ـــورد  ـــه در م ـــی ک ـــر تصمیم ـــد و ه نمی شناس
ــگاه  ــد جایـ ــود بایـ ــه می شـ ــران گرفتـ کارگـ

ــود و  ــظ شـ ــا حفـ ــت آنهـ ــت و کرامـ و حرمـ
ـــه  ـــزی ب ـــه چی ـــه چ ـــورد اینک ـــد از آن در م بع
ـــم. ـــم بگیری ـــت تصمی ـــا نیس ـــت ی ـــالح اس ص

ایـــن مقـــام ارشـــد کارگـــری ادامـــه 
داد:متاســـفانه می خواهیـــم همـــه چیـــز را 
در قالـــب شـــورای عالـــی کار دنبـــال کنیـــم 
ـــه ای  ـــزد منطق ـــم م ـــه می توانی ـــی ک در صورت
را وارد تصمیم گیری هـــای صنفـــی کنیـــم 
ــم و  ــا بدهیـ ــی بهـ ــای صنفـ ــه انجمن هـ و بـ
ــه  ــن زمینـ ــان در ایـ ــرات و تجربیاتشـ از نظـ

اســـتفاده کنیـــم.

برای همه صنوف یکسان دستمزد 
تعیین نکنیم! 

درحــال  داد:  توضیــح  منصــوی  اشــرف 
ــرایط  ــه ش ــم ک ــکار داری ــف جوش ــر صن حاض
کارشــان ســخت و زیــان آور اســت. صنــف 
نانــوا و آشــپز هــم داریــم کــه هــر کــدام 
ــرای  ــی ب شــرایط کارشــان مشــخص اســت ول
ــون و  ــک میلی ــوف دســتمزد ی ــن صن ــه ای هم
۵۳۰ هــزار تومانــی تعییــن می کنیــم و آن 
کســی کــه کارش ســخت و دشــوار اســت 
و کســی کــه کارش آســان اســت یکســان 

ــی کــه هــر کــدام  ــد در صورت حقــوق می گیرن
ــذاری  ــه قیمت گ ــد جداگان ــوف می توانن از صن
ــد و  ــی کار ببرن ــورای عال ــه ش ــد و آن را ب کنن

ــد. ــوب کنن مص
نایــب رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای 
صنفــی کارگــران تصریــح کــرد: معتقــدم بــرای 
ــکایات  ــتمزد، ش ــوق و دس ــل حق ــی مث مباحث
کارگــری و کارفرمایــی و ســخت و زیــان آور 
بــودن کار، ســازمانهای کوچــک مــردم نهــاد 
می تواننــد ورود کننــد و آن را بــه شــورای عالــی 
کار ببرنــد و بــه شــکل ســه جانبــه بررســی کنند.

وی بــا اشــاره بــه رقــم هزینــه ســبد 
ــت:  ــته گف ــال گذش ــران در س ــت کارگ معیش
ــد و  ــی کنن ــران زندگ ــم کارگ ــر می خواهی اگ
ــا  ــا برخــوردار باشــند دســتمزد آنه از حداقل ه
ــع  ــاه نســبی و رف ــن رف ــا درنظــر گرفت ــد ب بای

دغدغه هــای زندگــی باشــد.
ــی  ــورای عال ــتمزد ش ــه دس ــای کمیت اعض
ــبد  ــه س ــته، هزین ــال گذش ــاه س ــن م کار بهم
معیشــت کارگــران را ســه میلیــون و ۷۶۰ هــزار 
تومــان تعییــن کــرد. علیرغــم اعــالم ایــن رقــم، 
ــرای  ــران ب ــتمزد کارگ ــوق و دس ــل حق حداق
امســال یــک میلیــون و ۵۱۷ هــزار تومــان 

ــب شــد. تصوی

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی گفــت: عــدم 
ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز ســازمان امــور 
مالیاتــی از ســوی دســتگاه ها جــرم اســت 
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــل س و ذی
ــارکت در  ــوان مش ــت عن ــی تح ــرد قانون پیگ

ــت.  ــد داش ــرم خواه ج
امیدعلــی پارســا  بــه گــزارش تســنیم، 
ــر  ــه اخی ــاره مصوب ــو درب ــا رادی ــه ب در مصاحب
ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
ــر  ــتاد دیگ ــن س ــر ای ــه اخی ــا مصوب ــت: ب گف
هیچ گونــه عــذر و بهانــه ای بــرای ممانعــت 
و  معامالتــی  اقتصــادی،  داده هــای  ارائــه  از 
ــور  ــازمان ام ــتعالم س ــورد اس ــای م پردازش ه

ــدارد. ــود ن ــی وج مالیات
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی افــزود: عــدم 
ارائــه اطالعــات مــورد نیــاز ســازمان امــور 
مالیاتــی از ســوی دســتگاه ها جــرم اســت 
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب ــل س و ذی
ــارکت در  ــوان مش ــت عن ــی تح ــرد قانون پیگ

ــت. ــد داش ــرم خواه ج
ــردم در  ــای م ــه گالیه ه ــاره ب ــا اش ــا ب پارس
عــدم تحقــق عدالــت مالیاتــی گفــت: مــردم از 
تبعیــض مالیاتــی، معوقــات بیــش از حــد، عــدم 
ــی  ــرار مالیات ــات و ف ــب مالی ــت متناس پرداخ
در  می دانــم  بعیــد  و  هســتند  گالیه منــد 
ــوزه  ــی، در ح ــت مالیات ــق عدال ــورت تحق ص
داشــته  مشــکلی  کشــور  در  مالیات ســتانی 

ــیم. باش
پارســا تصریــح کــرد: بــه روز رســانی قانــون 
ــل  ــه حداق ــدف ب ــا ه ــتقیم ب ــای مس مالیات ه
ســامان دهی  مالیاتــی،  فرارهــای  رســاندن 

معافیت هــای مالیاتــی و افزایــش پایه هــای 
مالیاتــی نظیــر مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در 
وزارت امــور اقتصــادی بــه پایــان رســیده و بــه 
ــه  ــدوارم ب ــی امی ــت ارســال اســت. از طرف دول
ســرعت بــا گــذر از نظــام مالیاتــی الکترونیکــی 
بــه نظــام مالیاتــی هوشــمند، اطالعــات و 
ــه نظــام مالیاتــی  داده هــای خــود مودیــان را ب
ــن  ــه ای ــم ک ــه  کنی ــی( اضاف ــی )الکترونیک فعل
مهــم گامــی در مســیر تحقــق عدالــت مالیاتــی 

اســت.
دربـــاره  دیگـــری  بخـــش  در  پارســـا 
تـــالش بـــرای اســـترداد %۹ ارزش افـــزوده 
ــن  ــان ممکـ ــل زمـ ــدگان در حداقـ صادرکننـ
ـــور  ـــازمان ام ـــوان س ـــه عن ـــا ب ـــاور م ـــت: ب گف
مالیاتـــی عملیاتی شـــدن قانـــون مالیـــات بـــر 
ـــد  ـــاد ارزش همانن ـــره ایج ـــزوده در زنجی ارزش اف
ســـایر کشـــورهای پیشـــرو و بـــا حداقـــل 
معافیت هـــا اســـت. اســـترداد و بـــه ویـــژه 

اســـترداد مبلـــغ ارزش افـــزوده صادرکننـــدگان 
در کمتریـــن زمـــان ممکـــن جـــزء الینفـــک 
ـــت.  ـــی اس ـــور مالیات ـــازمان ام ـــت های س سیاس
البتـــه پرداخـــت ایـــن مبلـــغ بـــا توجـــه بـــه 
ــادرات،  ــل از صـ ــت ارز حاصـ ــت بازگشـ اهمیـ
ـــوی  ـــد ارزی از س ـــع تعه ـــالم رف ـــض اع ـــه مح ب

ــود. ــام می شـ ــزی انجـ ــک مرکـ بانـ
ــه  ــی در ادام ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
دربــاره رونــد پیشــرفت پــروژه پایانه هــای 
فروشــگاهی گفــت: پایانه هــای فروشــگاهی 
کشــور  الکترونیــک  اَبَرپروژه هــای  از  یکــی 
و  معامــالت  کلیــه  پــروژه  ایــن  در  اســت. 
ــه اشــخاص  ــام فروشــگاه ها و هم ــادالت تم مب
حقیقــی و حقوقــی کشــور بایــد از طریــق 
ســامانه  الکترونیکــی متصــل بــه ســامانه امــور 
مالیاتــی کشــور انجــام شــود. بــا ابــالغ مجلــس 
ــی و  ــرای طراح ــاه ب ــالمی، ۱۵م ــورای اس ش
اســتقرار پایانه هــای فروشــگاهی فرصــت در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
الــف  بنــد  تحــوالت  دربــاره  پارســا 
ــازمان  ــت: س ــه۹۹ گف ــه بودج ــره۶ الیح تبص
ــتر  ــک بیش ــکان و تفکی ــا پل ــی ب ــور مالیات ام
ــق الیحــه  ــر درآمــد مطاب مشــموالن مالیــات ب
پیشــنهادی دولــت بــرای بودجــه ســال۹۹ 
کمیســیون  مصوبــه  البتــه  اســت.  موافــق 
ــری  ــه بازنگ ــی دارد ک ــس مخالفان ــق مجل تلفی
ــدان  ــد کارمن ــتانی از درآم ــیوه مالیات س در ش
ــه پزشــکان را محتمــل می کنــد. قطعــاً  و کاران
ایجــاد پلــکان بیشــتر بــا نــرخ متفــاوت در اخــذ 
مالیــات از درآمــد بــه عدالــت نزدیک تــر اســت.

ســامان دهی  اهمیــت  دربــاره  پارســا 
ــازمان  ــاً س ــت: قطع ــی گف ــای مالیات معافیت ه
و  معافیــت  اســت،  معتقــد  مالیاتــی  امــور 
بایــد  صرفــاً  مالیاتــی  حــوزه  در  حمایــت 
تضمیــن دار  و  کاهنــده  مشــروط،  محــدود، 
ــی  ــد حداقل ــی بای ــای مالیات ــد. معافیت ه باش

باشــد. هدفمنــد  و 
معافیــت  اعطــای  کــرد:  تأکیــد  پارســا 
ــت در  ــا معافی ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب در مالی
ــت. در  ــاوت اس ــتقیم متف ــات  مس ــوزه مالی ح
مالیــات مســتقیم خــود مــودی هــدف حمایــت 
ــر  ــات ب ــش مالی ــی در بخ ــرد ول ــرار می گی ق
ارزش افــزوده، کاال یــا خدماتــی کــه ارائــه 
می گیــرد.  قــرار  هــدف  مــورد  می شــود، 
اگــر در ارزش افــزوده بــه بخشــی معافیــت 
داده می شــود، بایــد توجــه کنیــم کــه کاال 
ــان  ــه مودی ــر و ن ــورد نظ ــش م ــات بخ و خدم
مالیاتــی آن بخــش، مــورد حمایــت قــرار 

. د می گیــر

چرا برای همه صنوف دستمزد یکسان تعیین می کنیم؟

عدم ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان مالیاتی از سوی دستگاه ها جرم است 

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان 
ــن  ــتانی در بی ــاک زمس ــع پوش ــه از توزی مراغ
و  مراغــه  نیازمنــد  زندانیــان  خانواده هــای 

ــر داد. ــیر خب ــب ش عج
ــو  ــت و گ ــی در گف ــن نقیب ــال الدی ــید ع س
ــات رســانی  ــزود: در راســتای خدم ــا اف ــا ایرن ب
و حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد زندانیــان 
ــران،  ــت خی ــتانی و حمای ــری دادس ــا پیگی و ب
ــی در  ــته حمایت ــری بس ــن س ــع یازدهمی توزی

ــان آغــاز شــده اســت. بیــن آن
ــو،  ــامل مانت ــته ش ــن بس ــه داد: ای وی ادام
ــاس  ــال و کاله و لب ــش، ش ــلوار، کف ــوز، ش بل
زمســتانی بــرای خانــواده هــای هــای نیازمنــد 

اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن بســته حمایتــی بــرای 

۳۸۰ خانــوار زیرپوشــش ایــن انجمــن بــه ارزش 
ــط  ــوده و توس ــان ب ــون توم ــش از ۴۰ میلی بی

خیــران نیــک اندیــش ایــن شهرســتان تامیــن 
و تهیــه شــده اســت.

نقیبــی از آمادگــی ایــن انجمــن بــرای 
داد  خبــر  مردمــی  هــای  کمــک  دریافــت 
ایــن  بانکــی  حســاب  شــماره  افــزود:  و 
 ۰۱۰۶۲۶۹۳۹۱۰۰۴ شــماره  بــه  انجمــن 
ــی  ــاب بانک ــماره حس ــی و ش ــک مل ــزد بان ن
اقتصــاد  بانــک  ۱۰۲۱۸۱۸۴۲۱۰۰۰۰۱نــزد 
نویــن ایــن شهرســتان آمــاده دریافــت کمــک 
هــای مردمــی و خیــران ایــن شهرســتان و 

شهرهاســت. ســایر 
 بیــش از ۴۵۰ خانــوداه زندانیــان شهرســتان 
هــای مراغــه و عجــب شــیر و تعــدادی از 
خانــواده هــای زندانیــان ســایر شــهرهای ایــران 
کــه در زنــدان مراغــه هســتند، از کمــک هــا و 
ــان  ــت از زندانی مســاعدت هــای انجمــن حمای

ــد. مراغــه بهــره مندن

توزیع پوشاک زمستانی در بین خانواده های زندانیان نیازمند مراغه

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را 
جهت چاپ در شماره های بعدی به 

آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.

ـــتان  ـــرقی و فرمانـــدار شهرس ـــتاندار آذربایجان ش ـــاون اس مع
ـــی  ـــروژه عمران ـــه فجـــر امســـال ۷۶ پ ـــت: در ده ـــه گف ـــژه میان وی
ـــود.  ـــی ش ـــی م ـــگ زن ـــرداری و کلن ـــره ب ـــتان به ـــن شهرس در ای
ـــرد: از  ـــار ک ـــایخی اظه ـــا مش ـــا، محمدرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــره  ـــال به ـــارد ری ـــار ۸۸۰ میلی ـــا اعتب ـــروژه ب ـــداد ۶۶ پ ـــن تع ای

ـــود. ـــی ش ـــی م ـــگ زن ـــروژه کلن ـــرداری و ۱۰ پ ب
ـــت  ـــرق و پس ـــبکه ب ـــعه ش ـــالح و توس ـــرد: اص ـــالم ک وی اع
ــزات،  ــه تجهیـ ــانی بـ ــانی، نیرورسـ ــرق رسـ ــی، بـ ــای هوایـ هـ
ـــا،  ـــهرداری ه ـــی ش ـــای عمران ـــروژه ه ـــتایی، پ ـــانی روس گازرس
ــای  ــفالت راههـ ــازی و آسـ ــر، بهسـ ــازی معابـ ــداث و بهسـ احـ
ـــا  ـــان ب ـــه همزم ـــتند ک ـــی هس ـــروژه های ـــه پ ـــتایی از جمل روس

ـــند. ـــی رس ـــرداری م ـــره ب ـــه به ـــال ب ـــر امس ـــه فج ده
ـــالش  ـــت و ت ـــا هم ـــا ب ـــروژه ه ـــن پ ـــه ای ـــان اینک ـــا بی وی ب
دســـتگاههای اجرایـــی، مدیـــران و مســـووالن شهرســـتان در 
ـــه  ـــا ده ـــال ت ـــت امس ـــه دول ـــه هفت ـــا در فاصل ـــه ه ـــی زمین تمام
ـــا  ـــم ب ـــعی داری ـــرد: س ـــان ک ـــت، بی ـــیده اس ـــر رس ـــه ثم ـــر ب فج
تـــالش مســـتمر، در کمتریـــن زمـــان پـــروژه هـــای کلنـــگ 

ـــانیم. ـــام برس ـــه اتم ـــز ب ـــده را نی ـــی ش زن
ـــا اشـــاره  بـــه اینکـــه دهـــه فجـــر امســـال، رنـــگ و  مشـــایخی ب

بویـــی متفـــاوت تـــر از ســـالهای گذشـــته خواهـــد داشـــت، افـــزود: 
ـــن،  ـــش اربعی ـــون همای ـــی همچ ـــای مختلف ـــه ه ـــال در بره امس
ـــای  ـــی ه ـــلیمانی و راهپیمای ـــم س ـــهید قاس ـــردار ش ـــییع س تش
ـــادی،  ـــکوه عب ـــه پرش ـــاز جمع ـــن نم ـــتیزانه و همچنی استکبارس
سیاســـی تهـــران بـــه رهبـــری والیـــت فقیـــه شـــاهد حضـــور 
پرشـــکوه ، وحـــدت آفریـــن و دشـــمن شـــکن مـــردم بودیـــم 
ــش از  ــی را بیـ ــدت ملـ ــجام و وحـ ــور، انسـ ــن حضـ ــه ایـ کـ
ـــه  ـــکن ب ـــدان ش ـــخی دن ـــته، پاس ـــش گذاش ـــه نمای ـــته ب گذش

تحـــرکات خصمانـــه و خرابکارانـــه دشـــمنان داد.
ــپاه  ــده سـ ــخ کوبنـ ــه پاسـ ــن بـ ــه همچنیـ ــدار میانـ فرمانـ
ـــکار  ـــکای جنایت ـــای آمری ـــه موشـــکی پایگاهه ـــداران در حمل پاس
و انتقـــام ســـخت از اســـتکبار جهانـــی اشـــاره کـــرد و افـــزود: 
ایـــن حرکـــت بـــه موقـــع ســـپاه ســـبب شـــد تـــا دل ملـــت 
ـــکا  ـــز آمری ـــرت انگی ـــل بخشـــش و نف ـــت غیرقاب ـــر جنای ـــه خاط ب
در بـــه شـــهادت رســـاندن ســـردار ســـلیمانی، ســـردار جبهـــه 
ـــر  ـــک ت ـــم نزدی ـــه ه ـــش ب ـــش از پی ـــه و بی ـــت، آرام گرفت مقاوم

ـــود. ش
ــی در  ــی مردمـ ــترده و همگانـ ــور گسـ ــتار حضـ وی خواسـ
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــن و انتخاب ـــی ۲۲ بهم راهپیمای

ـــی  ـــر تمام ـــدان شـــکنی ب ـــن حضـــور، پاســـخ دن ـــت: ای شـــد و گف
ـــی  ـــور عین ـــجام و تبل ـــوده و انس ـــمن ب ـــای دش ـــی ه ـــاوه گوی ی

ـــت. ـــد گذاش ـــش خواه ـــه نمای ـــی را ب ـــدت مل وح
ـــم  ـــرای فراه ـــی ب ـــای اجرای ـــای نهاده ـــالش ه ـــایخی ت مش
ســـازی بســـتری امـــن، قانونـــی و شـــفاف بـــرای برگـــزاری 
ــوی  ــدی از سـ ــاس و ناامیـ ــاژ یـ ــم پمپـ ــه رغـ ــات بـ انتخابـ
معاندیـــن نظـــام را متذکـــر شـــد و افـــزود: تـــالش مـــا ایـــن 
ـــی  ـــازی، انتخابات ـــیه س ـــه حاش ـــر گون ـــه دور از ه ـــه ب ـــت ک اس

ســـالم و بـــه دور از تقلـــب و تخلـــف برگـــزار کنیـــم.
ـــات  ـــیدن انتخاب ـــرا رس ـــه ف ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدار میان   فرمان
مجلـــس شـــورای اســـالمی، حضـــور گســـترده و حداکثـــری 
مـــردم در پـــای صنـــدوق هـــای رای را در امتـــداد توفیقـــات 
ـــردم  ـــور م ـــت: حض ـــد و گف ـــم خوان ـــکوه، مه ـــای باش و حضوره
در راهپیمایـــی ۲۲ بهمـــن و نیـــز پـــای صنـــدوق هـــای رای، 
موجـــب اقتـــدار نظـــام و انقـــالب اســـت و مـــا بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــتر انتخابات ـــا بس ـــیم ت ـــات در تالش ـــری انتخاب ـــتگاه مج دس
ـــور  ـــرای حض ـــیه را ب ـــه دور از حاش ـــن و ب ـــفاف، ام ـــی، ش قانون
آگاهانـــه مـــردم و انتخـــاب افـــرادی اصلـــح فراهـــم کـــرده و 

دشـــمنان را در ایـــن زمینـــه نیـــز نـــاکام بگذاریـــم.

7۶ پروژه عمرانی در میانه افتتاح و کلنگ زنی می  شود
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کوفته عدس

مواد الزم:
روغن زیتون                        ۳ قاشق غذاخوری
پیاز قرمز خرد شده                        ۱ عدد متوسط
سیر خرد شده                    ۱ و ۲/۱ قاشق عذاخوری
جعفــری تــازه                           ۴/۱ پیمانــه
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پنیر پارمزان                ۵ یا ۶ قاشق غذاخوری

نمک دریایی و فلفل سیاه 
۴/۱ قاشق چای خوری
پودر سوخاری                                ۱ قاشق غذاخوری

چاشنی غذاهای ایتالیایی
 ۱ و ۲/۱ قاشق غذاخوری
عدس                                     ۱ و ۲/۱ پیمانه
بذر کتان                                     ۱ قاشق غذاخوری
آب                             ۲ و ۲/۱ قاشق غذاخوری

برای سرو:
ماکارونی

سس مارینارا
 

طرز تهیه:
ابتــدا یــک ماهیتابــه بــزرگ را روی شــعله 
ــن  ــود. در همی ــرم ش ــا گ ــد ت ــط گاز بگذاری متوس
زمــان، فــر را بــا دمــای ۱۹۰ درجــه ســانتی گــراد یا 
۳۷۵ درجــه فارنهایــت روشــن کنیــد و اجــازه دهید 
ــب  ــک قال ــف ی ــود. ســپس ک ــرم ش ــی گ ــه خوب ب
مســتطیل شــکل فــر را بــا کاغــذ روغنــی بپوشــانید.

پــس از اینکــه ماهیتابــه داغ شــد، مقــدار 
یــک قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون داخــل آن 
بریزیــد، ســپس پیــاز قرمــز و ســیر خــرد شــده را 
داخــل تابــه بریزیــد و بــرای مــدت ۲ الــی ۳ دقیقه، 
یــا تــا زمانــی کــه بــه رنــگ طالیــی مایــل بــه قهوه 
ای تغییــر رنــگ دهنــد ســرخ کنیــد. البتــه مراقــب 
باشــید که ســیر و پیــاز نســوزد. ماهیتابــه را از روی 

شــعله گاز برداریــد و گاز را خامــوش کنیــد.
داخــل یــک غذاســاز، بــذر کتــان و آب را 
بریزیــد و بــه مــدت ۲ الــی ۳ دقیقــه اجــازه دهیــد 

ــوط شــوند. ــا هــم مخل ب
ــا  ــدس ه ــد. ع ــط برداری ــه متوس ــک قابلم ی
ــه  ــل قابلم ــی آب داخ ــدار کاف ــراه مق ــه هم را ب
ــا  ــد ت ــط گاز بگذاری ــعله متوس ــد و روی ش بریزی
زمانــی کــه عــدس بــه خوبــی پختــه شــود، مــی 
توانیــد بــا برداشــتن یــک دانــه از عــدس هــا و لــه 
ــه  ــود متوج ــت خ ــتان دس ــن انگش ــردن آن بی ک
شــوید کــه عــدس پختــه اســت یــا هنــوز ســفت 
اســت. اگــر از قبــل عــدس پختــه شــده در 

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــد از هم ــال داری یخچ
ــدس  ــدس، ع ــه ع ــردن کوفت ــت ک ــرای درس ب
ــای  ــک قاشــق چ ــده، ی ــک ش ــه و خن ــای پخت ه
خــوری روغــن زیتــون، ســیر و پیــاز ســرخ شــده، 
ــازه، رب  ــری ت ــی، جعف ــای ایتالیای ــنی غذاه چاش
ــی  ــزان و نمــک دریای ــر پارم گوجــه  خانگــی، پنی
و فلفــل را بــه بــذر کتانــی کــه در غذاســاز ریختــه 
بودیــد اضافــه کنیــد. مــواد را تــا زمانــی کــه خــوب 
بــا هــم مخلــوط شــوند بــا غــذا ســاز مخلــوط کنید 

ولــی دقــت کنیــد کــه شــبیه بــه پــوره نشــود.
ــاز  ــورت نی ــید، در ص ــوط را بچش ــی از مخل کم
ــرای خــوش  چاشــنی غذاهــای ایتالیــای بیشــتر، ب
ــر  ــتر، پنی ــل بیش ــک و فلف ــدن نم ــر ش ــم ت طع
ــن  ــا روغ ــتر و ی ــبندگی بیش ــرای چس ــزان ب پارم
زیتــون بیشــتر بــرای تــرد شــدن بــه مخلــوط اضافه 
کنیــد. مخلــوط بایــد یــک حالــت خمیــری داشــته 
باشــد. اگــر مخلــوط هنــوز خیلــی مرطــوب اســت، 
پــودر ســوخاری خانگــی معطــر بــه آن اضافــه کنید.

یــک قاشــق غذاخــوری یــا یــک اســکوپ 
ــکوپ  ــا اس ــق ی ــا قاش ــد. ب ــک برداری ــاز کوچ س
ــه  ــت ب ــا دق ــد و ب ــوط را برداری ــداری از مخل مق
ــه  ــوط کوفت ــد. مخل ــرم دهی ــرد آن را ف ــکل گ ش
عــدس انعطــاف پذیــر اســت، امــا تــرد و شــکننده 
نیــز اســت، بنابرایــن بهتریــن راه بــرای فــرم دادن 
ــواد را  ــداری از م ــه مق ــت ک ــن اس ــا ای ــه آن ه ب
کــه بــا قاشــق یــا اســکوپ برداشــتید کــف دســت 
خــود بگذاریــد. ســپس بــا انگشــتان دســت دیگــر 
خــود بــه آرامــی بــه آن فــرم دهیــد تــا بــه شــکل 
یــک تــوپ کوچــک دربیایــد. اگــر کوفتــه عــدس 
تــرک خــورد، انگشــتان دســت خــود را بــا مقــدار 
کمــی آب مرطــوب کنیدتــا راحــت تــر بتوانیــد بــه 
کوفتــه شــکل دهیــد. تــا زمانــی کــه تمــام کوفتــه 
هــا درســت شــوند ایــن مرحلــه را تکــرار کنیــد. 

بایــد ۱۲ یــا ۱۳ عــدد کوفتــه درســت کنیــد.
پــس از درســت کــردن کوفتــه هــای عــدس، آن 
هــا را در پنیــر پارمــزان بغلتانیــد تــا بــه خوبــی بــه 
پنیــر آغشــته شــوند. ســپس در ســینی فــر بچینید. 
ماهیتابــه را روی شــعله متوســط گاز دوبــاره گــرم 
ــک  ــدار ی ــد، مق ــوب داغ ش ــه خ ــی ک ــد. وقت کنی
قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون داخــل آن بریزیــد. 
نیمــی از کوفتــه هــای عــدس را داخــل تابــه بریزیــد. 
بــرای مــدت ۴ الــی ۵ دقیقــه یــا تــا زمانــی کــه بــه 
رنــگ طالیــی مایــل بــه قهــوه ای درآینــد کوفتــه ها 
را ســرخ کنیــد. تابــه را تــکان دهیــد یــا بــه کمــک 
یــک قاشــق چوبــی کوفتــه هــا را جــا بــه جــا کنیــد 
تــا تمــام قســمت هــای آن بــه خوبــی ســرخ شــوند.

پــس از اینکــه نیمــی از کوفتــه هــای عــدس را 
ســرخ کردیــد، ایــن مرحلــه را مجــدداً تکــرار کنیــد 
ــس  ــد پ ــرخ کنی ــز س ــا را نی ــه ه ــه کوفت ــا بقی ت
ــل  ــن را داخ ــوری روغ ــق غذاخ ــک قاش ــدار ی مق
ــای عــدس را  ــه ه ــه کوفت ــد و بقی ــه بریزی ماهیتاب
ــا را داخــل  ــد. ســپس آن ه داخــل آن ســرخ کنی
ــی ۱۵  ــدت ۱۰ ال ــرای م ــد و ب ــر بچینی ــینی ف س

ــد. ــر از قبــل گــرم شــده بگذاری دقیقــه در ف
منبع: ایران کوک

شغل های جدید خانگی برای فارغ التحصیالن

رئیس دبیرخانه سـتاد سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی از وجود 
۳۳۰ رشـته مشـاغل خانگـی پـر تقاضـا خبـر داد و فعالیـت در رشـته های 

جدیـد مشـاغل خانگـی را به فـارغ التحصیـالن توصیه کرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، مهنـاز امامـدادی اظهار کـرد: در حـال حاضر ۳۳۰ 
رشـته مشـاغل خانگی اعـم از قالیبافـی، خیاطـی، گیاهان دارویـی، تراش 
سـنگ های قیمتـی، پـرورش دام و طیـور، آی تـی و آی سـی تی و صنایـع 
تبدیلـی و تکمیلـی مرتبـط بـا جهاد کشـاورزی وجـود دارد که بیشـترین 
متقاضـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد. تالش ما این اسـت که عـالوه بر 
رشـته های قدیمـی بـه توسـعه مشـاغل خانگـی جدیـد روی بیاوریـم و در 
کنـار مشـاغل سـنتی،  رشـته شـغلی های جدیـد را هـم شناسـایی کنیم.
شناسایی شغل های جدید خانگی در کنار مشاغل سنتی

وی از ویراسـتاری، ترجمـه متـون و مشـاوره های حقوقـی آنالیـن بـه 
عنـوان مشـاغل خانگـی جدیـدی نام برد کـه فـارغ التحصیـالن می توانند 

آنهـا را دنبـال کنند.
رئیـس دبیرخانـه سـتاد سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگـی در عین 
حـال بـا بیان اینکه کسـب و کارهایی که متکی به وام هسـتند پایـداری الزم 
را ندارنـد، اظهـار کـرد: یکی از مشـکالت موجود،  وابسـتگی زیـاد متقاضیان 
مشـاغل خانگی به وام و تسـهیالت بانکی اسـت در حالی که کسب وکارهایی 
کـه بـا وام شـروع می شـود نمی توانـد پایـداری و درآمدزایـی داشـته باشـد. 
متاسـفانه برخـی افـراد بـدون اطـالع از رشـته فعالیـت خـود و بـازار کار آن 

درخواسـت وام می دهنـد و پـس از مدتـی خـود را بدهـکار می کنند.
کاهش بیکاری با اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

امامـدادی، بـا اشـاره بـه طـرح الگـوی نویـن توسـعه مشـاغل خانگـی 
گفـت: طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی تاثیر بسـزایی در کاهش بیکاری 
اسـتانها دارد و عمومـا بـر بسـتر رشـته ها و مشـاغل نوین در حـوزه  صنایع 
خـالق،  فناوری هـای نـرم و آی تـی و آی سـی تی شـکل می گیـرد. ایـن 
طـرح در کنـار ایجـاد ارزش افـزوده بـه ایجـاد اشـتغال پایـدار،  توجـه به 

اقشـار آسـیب پذیر، کاهـش فقـر و توسـعه اجتماعـی کمـک می کنـد.
ایـالم،  اسـتان   ۹ در  طـرح  ایـن  حاضـر  حـال  در  وی  گفتـه  بـه 
آذربایجان غربـی، چهارمحال  و بختیاری، خراسـان جنوبی، خراسـان رضوی، 
خراسـان شـمالی، کردسـتان، کرمانشـاه و لرسـتان بـه اجـرا درآمده اسـت.

طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی از جملـه طـرح هـای اشـتغال 
اسـت کـه در صـدد شناسـایی  فراگیـر  اشـتغال  برنامـه  حمایتـی ذیـل 
ظرفیتهـا و مزیتهـای ایـن حـوزه، توانمندسـازی فعاالن مشـاغل خانگی و 
اتصـال آنهـا بـه بـازار کار اسـت. بـر اسـاس آمارها طـی سـالهای ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۸ بیـش از ۲۴۰ هـزار مجـوز مشـاغل خانگی صادر و بـرای ۱۲۳ هزار 

نفـر تسـهیالت پرداخت شـده اسـت.

جشنواره غذاهای سنتی و صنایع دستی در 
کوزه کنان برگزار می شود

ـــنتی  ـــای س ـــنواره غذاه ـــتین جش ـــت: نخس ـــان گف ـــهردار کوزه کن ش
ـــال  ـــاه س ـــن م ـــا ۲۹ بهم ـــخ ۲۲ ت ـــوان از تاری ـــژه بان ـــتی وی ـــع دس و صنای

ـــود.  ـــزار می ش ـــهر برگ ـــن ش ـــاری در ای ج
ـــدف  ـــنواره باه ـــن جش ـــت: ای ـــور گف ـــل جهانپ ـــا، جلی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــالم بـــه   ــازی و ترویـــج فرهنـــگ اســـتفاده از غذاهـــای سـ فرهنگ سـ
ـــک ســـالگی انقـــالب، در راســـتای  ـــژه گیاهـــی و خانگـــی در چهـــل  و ی وی

ـــود. ـــزار میش ـــی برگ ـــاد مقاومت ـــای اقتص ـــت ه سیاس
وی بـــا اشـــاره بـــه مقایســـه غذاهـــای ســـنتی و صنعتـــی 
خاطرنشـــان کـــرد: غذاهـــای ســـنتی بـــه دلیـــل کم چـــرب بـــودن، 
ــتن  ــفید ، نداشـ ــز و سـ ــت قرمـ ــب گوشـ ــن مناسـ ــتن پروتئیـ داشـ
ــای  ــه ویتامین هـ ــازه کـ ــواد تـ ــتفاده از مـ ــای مدت دار،اسـ افزودنی هـ
خـــود را از دســـت نداده انـــد بـــرای ســـالمتی و درمـــان بیمارهـــای 

خـــاص مفیـــد اســـت.
شـــهردار کـــوزه کنـــان اظهـــار امیـــدواری کـــرد: بســـتر مناســـبی 
ــوع  ــه از تنـ ــتان کـ ــتی شهرسـ ــروش صنایع دسـ ــع و فـ ــرای توزیـ بـ

خاصـــی هـــم برخـــوردار اســـت بـــزودی  فراهـــم شـــود.
ـــهر  ـــن ش ـــی در ای ـــی و طبیع ـــار تاریخ ـــود آث ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
خاطرنشـــان کـــرد: کوزه گـــری بـــه عنـــوان یکـــی از صنایـــع دســـتی 
ـــش از  ـــروزه بی ـــت و ام ـــان اس ـــوزه کن ـــی ک ـــدادی اهال ـــاء و اج ـــغل آب ش

۵۰ کارگاه کوزه گـــری در ایـــن شـــهر دایـــر اســـت .
جهانپـــور گفـــت: کـــوزه کنـــان یکـــی از مراکـــز اصلـــی ســـفالگری 
در ســـطح جهـــان اســـت و بـــه عنـــوان مهـــد ســـفالگری می باشـــد و 

ســـابقه چندیـــن هـــزار ســـاله  دارد .
ـــری  ـــوزه گ ـــای ک ـــدد کارگاه ه ـــزود: تع ـــان اف ـــوزه کن ـــهردار ک ش
ـــی  ـــگران داخل ـــذب گردش ـــث ج ـــان باع ـــوزه کن ـــهر ک ـــطح ش در س
و خارجـــی شـــده اســـت و نمایشـــگاه صنایع دســـتی می توانـــد 
ــتغال  ــاد اشـ ــرای ایجـ ــه ای بـ ــد، زمینـ ــب درآمـ ــر کسـ ــالوه بـ عـ
و افزایـــش انگیـــزه بانـــوان بـــرای مشـــارکت در خلـــق هنرهـــای 

دســـتی باشـــد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مراغه مدیر برتر شد

ایـن  برتـر  مدیـر  عنـوان  بـه  مراغـه  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
گرفـت. قـرار  تجلیـل  مـورد  و  انتخـاب  شهرسـتان 

بـه گـزارش آنـا، محمدرضـا ولیلو رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی مراغه 
به عنـوان رئیـس نمونـه و برتـر از سـوی شـورای اداری شهرسـتان مراغـه 

انتخـاب و مـورد تجلیـل قـرار گرفت.
حمیـد شـکری فرمانـدار ویـژه مراغه در شـورای اداری این شهرسـتان با 
قدردانـی از تـالش و فعالیت گسـترده علمی، پژوهشـی و فرهنگی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی مراغـه خصوصـاً کسـب عنـوان برتـر بیـن ۴۰۰ دانشـگاه آزاد 
اسـالمی کشـور و بیـان فعالیـت  مدیران کـه در واحـد مراغه مشـغول به کار 
هسـتند از دکتـر ولیلو به عنوان رئیـس نمونه و برتر شهرسـتان تجلیل کرد.

دانشـگاه آزاد اسـالمی مراغـه بـا داشـتن بیـش از ۳ هـزار دانشـجو 
۹ رشـته دکتـری، ۳۶ رشـته کارشناسی ارشـد و ۴۵ رشـته کارشناسـی 
عالـی  آمـوزش  اثرگذارتریـن مرکـز  و  بزرگتریـن  بـه عنـوان  کاردانـی  و 

شهرسـتان مراغـه اسـت.

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت: 
دشــمنان نظــام جمهــوری اســالمی همــواره بــه 
دنبــال بهانــه ای هســتند کــه میــراث فرهنگــی 
ایــران را از یونســکو خــارج کننــد کــه مــا نبایــد 
ایــن بهانــه را بــا تخریــب آثــار فرهنگــی خــود، 

بــه آنــان دهیــم. 
ـــماعیل  ـــت، محمداس ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ســـعیدی در واکنـــش بـــه تخریـــب حریـــم 
میـــراث طبیعـــی ملـــی و جهانـــی »غـــار 
ـــراج  ـــر اخ ـــی« قشـــم و جـــدی شـــدن خط نمک
قشـــم از یونســـکو، گفـــت: دشـــمنان نظـــام 
ــال  ــه دنبـ ــواره بـ ــالمی همـ ــوری اسـ جمهـ
ــی  ــراث فرهنگـ ــه میـ ــتند کـ ــه ای هسـ بهانـ
ایـــران را از یونســـکو خـــارج کننـــد کـــه 
مـــا نبایـــد ایـــن بهانـــه را بـــا تخریـــب آثـــار 

فرهنگـــی خـــود، بـــه آنـــان دهیـــم.
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد از تخریــب 
ــور،  ــی کش ــی و تاریخ ــار فرهنگ ــی از آث برخ
ــانی  ــان و کس ــا خاطی ــت ب ــه داد: الزم اس ادام
ــی قشــم و  ــی و جهان ــی مل ــراث طبیع ــه می ک

ــور را  ــی کش ــی و فرهنگ ــن تاریخ ــر اماک دیگ
تخریــب می کننــد، برخــورد جــدی شــود 
ــراث  ــه می ــان ب ــه آن ــم ک ــازه دهی ــد اج و نبای

ــد. ــرض کنن ــور تع ــی کش فرهنگ
و  فرهنگــی  میــراث  حفــظ  افــزود:  وی 
ــادی دارد  ــیار زی ــت بس ــور اهمی ــی کش تاریخ
و نبایــد اجــازه دهیــم کــه کوچکتریــن لطمــه 
ــای  ــه گنجینه ه ــار ک ــن آث ــه ای ــه ای ب و صدم

ــتند،  ــور هس ــوی کش ــی و معن ــم تاریخ عظی
ــود. وارد ش

تمهیدات الزم برای حفظ آثار 
فرهنگی در نظر گرفته شود

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــر اینکــه بایــد تمهیــدات  ــا تاکیــد ب اســالمی ب
الزم بــرای حفــظ آثــار فرهنگــی در نظــر گرفته 

شــود، تصریــح کــرد: دولت بایــد اعتبــارات الزم 
را در اختیــار وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری قــرار دهــد چــرا کــه ایــن 
وزارتخانــه مشــکالت مالــی زیــادی دارد و بایــد 
بــا اختصــاص اعتبــارات الزم بــه آنــان، زمینــه 
را بــرای حفــظ ظرفیت هــای کشــور در عرصــه 

فرهنگــی و تاریخــی فراهــم کــرد.
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
در مجلــس شــورای اســالمی بیــان کــرد: اگــر 
ــه اقتصــاد کشــور از  ــال آن هســتیم ک ــه دنب ب
نفــت جــدا شــود، الزمــه اش آن اســت کــه در 
حفــظ آثــار تاریخــی و فرهنگــی کشــور اهتمــام 
ــراد  ــه اف ــم ک ــازه ندهی ــود و اج ــتری ش بیش
ــب  ــود و کس ــادی خ ــور اقتص ــام ام ــرای انج ب
منافــع شــخصی، ایــن اماکــن را تخریــب کننــد.

بایــد  همچنیــن  کــرد:  بیــان  ســعیدی 
گردشــگران  کــه  شــود  فراهــم  زمینــه ای 
خارجــی بیشــتری بــه کشــور بیاینــد و از ایــن 
ــار بازدیــد بــه عمــل آورنــد کــه در شــرایط  آث
ــور  ــرای کش ــت و ب ــم اس ــیار مه ــم بس تحری

دارد. زیــادی  بســیار  ارزآوری 

ــا سراســر کشــور  ــان ب ــگ انقــالب همزم زن
بــه مناســبت ســالروز ورود تاریخــی امــام 
ــن های  ــاز جش ــن و آغ ــه میه ــی )ره( ب خمین
آذربایجان شــرقی  مــدارس  در  فجــر،  دهــه 

ــد.  ــه ش نواخت
ــز  در  ــام جمعــه تبری ــا، ام ــه گــزارش ایرن ب
ــدگار  ــالب در دبیرســتان مان ــگ انق مراســم زن
تبریــز بــا بیــان اینکــه امــام راحــل بعــد از ۱۵ 
ســال تبعیــد و دوری از وطــن باالخــره در ۱۲ 
بهمــن ۱۳۵۷ وارد میهــن شــدند، افــزود: ایــن 
روز، روزی بســیار ماندنــی بــرای ایــران اســالمی 

اســت کــه هیــچ وقــت فرامــوش نمــی شــود.
حجــت االســالم ســیدمحمدعلی ال هاشــم 
ــور  ــالم، حض ــه اس ــردم ب ــاد م ــان و اعتق ایم
ــه  پرشــور مــردم در صحنــه و رهبــری حکیمان
ــالب  ــروزی انق ــل پی ــه عام ــل را س ــام راح ام
برشــمرد و گفــت: امــام خمینــی پــس از ورود 
ــزی  ــر چی ــالب، ه ــروزی انق ــا پی ــه کشــور ت ب
کــه حکومــت وقــت گفــت، امــام برعکــس آن 
عمــل کــرد تــا اینکــه انقــالب در ۲۲ بهمــن بــه 

ــروزی رســید. پی
حجــت االســالم آل هاشــم بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــه ه ــمنان توطئ ــون دش ــا کن از آن روز ت
ــه راه  ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــر علی ــادی ب زی
انداختنــد، افــزود: چــون از ایــن راه نتوانســتند 

ــاه از  ــد از ۱۹ م ــد بع ــرنگون کنن ــالب را س انق
ــد  ــه راه انداختن ــروزی انقــالب، جنگــی را ب پی
ــروز و  ــه پی ــل همیش ــالم مث ــم اس ــه بازه ک

ــد. ــرون آم ــربلند بی س

همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، زنگ 
انقالب اسالمی در مدارس مرند به 

صدا در آمد
ــم  ــنبه در مراس ــد روز ش ــه مرن ــام جمع ام
ــا  نواختــه شــدن زنــگ انقــالب اســالمی کــه ب
ــتان در  ــورای اداری شهرس ــای ش ــور اعض حض
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــد برگ ــرای مرن ــه خض مدرس

ــروع  ــان ش ــا جوان ــالمی ب ــالب اس ــت: انق داش
ــت و گام دوم  ــده اس ــظ ش ــا حف ــط آنه و توس
انقــالب اســالمی نیــز بــه جهــاد فکــری همــه 

ــان وابســته اســت. ــه جوان جانب
زاده  نعمــت  علــی  االســالم  حجــت 
خاطرنشــان کــرد: انقــالب اســالمی کامــال 
متفــاوت از نهضــت هــا و انقالبهــای دیگــر بــوده 

و از جنــس انقــالب پیامبــران اســت.
ــه کشــور  ــا محــدود ب ــزود: اهــداف م وی اف
ــه  ــم علی ــتکبار و ظل ــا اس ــوده و هرج ــود نب خ
مــردم باشــد، مــا خــود را بعنــوان پیــرو 
ــور و  ــه حض ــف ب ــه )ع(، موظ ــران و ائم پیامب

ــم. ــی دانی ــانی م ــه انس ــام وظیف انج
امــام جمعــه مرنــد بــا بیــان اینکــه در 
ســالهای بعــد از انقــالب اســالمی، توصیــه 
ــی  ــری، بندگ ــم رهب ــام معظ ــام )ره( و مق ام
خداونــد بــوده اســت گفــت: امــروز ملــت ایــران 
در جایــگاه بزرگــی قــرار گرفتــه و مســلط 
ــالب  ــم انق ــه امیدواری ــت ک ــمنان اس ــر دش ب
اســالمی زمینــه ســاز حکومــت جهانــی علــوی 
ــام شــئون  ــت در تم ــدوی و اجــرای عدال و مه

ــد. باش
وی ضمــن اشــاره بــه وجــود دســتاوردهای 
بــزرگ در کشــور در دوران پــس از انقــالب 
ــرای  ــد ب ــا بای ــرد: م ــان ک ــالمی خاطرنش اس
ــالش  ــتر ت ــود، بیش ــداف خ ــه اه ــیدن ب رس

ــم. ــی توانی ــه م ــم ک ــاور کنی ــرده و ب ک
ـــرد:  ـــد ک ـــت زاده تاکی ـــالم نعم ـــت االس حج
همـــه بایـــد باهـــم متحـــد بـــوده و مدافـــع 
ارزشـــهای اســـالمی و انقـــالب باشـــیم چـــرا 
کـــه پیـــروزی از آن کســـانی اســـت کـــه بـــا 
ــردم و  ــدای مـ ــود را فـ ــوده و خـ ــد بـ خداونـ

حقیقـــت کننـــد.
زنــگ انقــالب اســالمی همچنیــن بــا حضــور 
ــد و ســایر  ــزی مرن ــک نفــس بخشــدار مرک نی
مســوولین شهرســتان در روســتای بنگیــن 

ــه شــد. نواخت

ــتفاده  ــه اس ــکان ب ــتان مل ــدار شهرس فرمان
در  کشــاورزی  گردشــگری  ظرفیت هــای  از 
ملــکان بــرای نــوروز ۹۹ اشــاره کــرد و گفــت: 
ــم. ــوروز ۹۹ برنامه هــای مختلفــی داری ــرای ن ب

بــه گــزارش مهــر، محمدباقــر خانــی در 
ــفر  ــات س ــی خدم ــتاد اجرای ــه س ــن جلس اولی
ویــژه نــوروز ۹۹ در ملــکان، ضمــن تقدیــر 
رســان  خدمــات  دســتگاه های  اقدامــات  از 
در نــوروز و تابســتان ســال جــاری، گفــت: 
ــم  ــتاد، از ه ــن س ــای ای ــت اعض ــته اس شایس
ــرای  ــای الزم ب ــزی ه ــه ری ــز برنام ــون نی اکن
ســفرهای نــوروز ۹۹ را انجــام دهنــد تــا شــاهد 

رضایــت منــدی حداکثــری گردشــگران باشــیم.
ــه ظرفیت هــای صنایــع  وی ضمــن اشــاره ب
ــکان،  ــاورزی در مل ــگری کش ــتی و گردش دس
ــن  ــی ای ــرای معرف ــزی ب ــه ری ــزوم برنام ــر ل ب

ــرد. ــد ک ــا تاکی توانمندی ه
خانــی خواســتار برنامــه ریــزی دســتگاه های 
ــاط  ــه نق ــفر ب ــع س ــت توزی ــتاد جه ــو س عض
ــای  ــه راهنمایی ه ــا ارائ ــتان ب ــف شهرس مختل
ــای  ــتقر در جاده ه ــای مس ــط گروه ه الزم توس
ــزی  ــه ری ــا برنام ــزود: ب ــد و اف ــی ش مواصالت
ــر و شایســته،  ــات مؤث ــه خدم ــرای ارائ ــژه ب وی
ــگران از  ــدی گردش ــره من ــه به ــوان زمین می ت

قابلیت هــای طبیعــی، تاریخــی و فرهنگــی 
ــرد. ــم ک ــکان را فراه مل

فرمانــدار و رئیــس ســتاد اجرایــی خدمــات 
ســفر شهرســتان ملــکان بــر لــزوم توجــه ویــژه 
ــد  ــاه و بلن ــتراتژی های کوت ــداف و اس ــه اه ب
ــه  ــرد و ادام ــد ک ــزی تاکی ــه ری ــدت در برنام م
داد: بــا اجــرای برنامه هــای مفــرح و مفیــد 
ایــن  نهفتــه  معرفــی ظرفیت هــای  جهــت 
شهرســتان مخصوصــاً در حــوزه صنایــع دســتی 
توجــه  می تــوان  کشــاورزی،  گردشــگری  و 
ــب نمــود. ــه جل ــن منطق ــه ای گردشــگران را ب

شــایان ذکــر اســت، وحیــد خادمــی، دبیــر 

ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر ملــکان در ابتدای 
ــی از  ــرح گزارش ــه و ش ــه ارائ ــه ب ــن جلس ای
دســتورالعمل اجرایــی خدمات ســفر شهرســتان 
ــت. ــتاد پرداخ ــن س ــه ای ــای ده گان و کمیته ه

ــی  ــکان یک ــتان مل ــت، شهرس ــی اس گفتن
از قطب هــای تولیــد انگــور در کشــور بــه 
شــمار مــی رود و شــیوه ســنتی تهیــه دوشــاب 
ــت  ــتان در فهرس ــن شهرس ــور( ای ــیره انگ )ش
آثــار ناملمــوس ملــی بــه ثبــت رســیده اســت، 
ــی  ــرای معرف ــی ب ــت، فرصت ــن ظرفی ــه ای ک
ــگری  ــوزه گردش ــکان در ح ــای مل توانمندی ه

ــت. ــاورزی اس کش

ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
 ۹۸ ســال  اول  نیمــه  همــکاران  برخــی 
ــز از  ــا را نی ــم اینه ــدند و موافقی ــته ش بازنشس
مزایــای رتبــه بنــدی برخــوردار کنیــم، گفــت: 
بــه هیئــت مربوطــه ماموریــت دادم بــا حداکثــر 
ــد همــکاران بازنشســته  ــالش کنن مســاعدت ت
شــده درســال جــاری از رتبــه بنــدی اســتفاده 
کنندکــه هنــوز قطعــی نشــده ولــی مــا تــالش 

ــوند.  ــد ش ــره من ــم از آن به ــی کنی م
حاجــی  محســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــگ  ــن زن ــم نواخت ــیه مراس ــی در حاش میرزای
فرهنگیــان  بنــدی  رتبــه  دربــاره  انقــالب 
ــده داده  ــت: وع ــرد و گف ــه ک ــی ارائ توضیحات
بودیــم از اول مهــر رتبــه بنــدی را اجــرا کنیــم 
ــل را  ــاه قب ــات ســه م ــه انجــام شــد و معوق ک

ــم. ــت کردی ــز پرداخ نی
وی افــزود: رتبــه هــای دو تــا پنــج تطبیــق 
ــه  ــا ک ــی آنه ــد ول ــالح ش ــا اص ــکام آنه و اح
ــد در  ــد بای ــرار می گرفتن ــه اول ق ــد در رتب بای
ــل  ــه قب ــه هفت ــد ک ــرکت می کردن ــی ش آزمون
برگــزار شــد و همیــن مــاه امتیــازات آنهــا نیــز 
ــم  ــت خواهی ــه پرداخ ــروع ب ــبه و ش را محاس

کــرد.
ــدی  ــه بن ــکالت رتب ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: رتبــه بنــدی بــرای بیــش از ۷۰۰ 
هــزار نفــر اجــرا شــد امــا چندمشــکل داشــت. 
ــرده  ــف ک ــه ای توق ــک رتب ــه در ی ــانی ک کس
ــروم  ــتایی و مح ــه روس ــر در منطق ــد، اگ بودن
ــاه  ــف کوت ــن دوره توق ــد ای ــت می کردن خدم

می شــد کــه آن را اعمــال کردیــم.

حاجــی میرزایــی افــزود: همچنیــن کســانی 
ــد از آن  ــای بع ــاه و روزه ــه در مهرم ــد ک بودن
ارتقــاء می یافتنــد و وقتــی طــرح را اجــرا 
ــا آن  ــه م ــد، ک ــی بودن ــه قبل ــم در رتب کردی
ــتفاده  ــدی اس ــه بع ــاز رتب ــال و از امتی را اعم

ــد. کردن
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
معلمانــی داریــم کــه در بخــش هــای دانشــگاه 
ــور  ــت مام ــز خدم ــی مراک ــان و برخ فرهنگی
هســتند کــه دایــره شــمول را بــرای اینهــا هــم 

ــم. ــعه دادی توس
ــاغل در  ــی ش ــای آموزش ــاره نیروه وی درب
مشــاغل اداری گفــت: ایــن افــراد بایــد انتخــاب 
ــی از  ــش آموزش ــه بخ ــت ب ــا برگش ــد. ب کنن
مزایــای رتبــه بنــدی اســتفاده می کننــد و 
فرصــت تــا مهــر ســال آینــده اســت. نیروهایــی 

ــای اداری  ــد از مزای ــد اداری بمانن ــه بخواهن ک
اســتفاده مــی کننــد و مزایــای خاص خودشــان 
ــار  ــد. آم ــتفاده کنن ــد از آن اس ــد و بای را دارن
متقاضیــان را از اســتان هــا خواســته ایــم کــه 
اعــالم کننــد و متناســب بــا رقــم هــای اعالمــی 

ــم. ــاذ می کنی ــات الزم را اتخ تصمیم
ــی  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــی ب ــی میرزای حاج
بازنشســته   ۹۸ ســال  اول  نیمــه  همــکاران 
شــدند، موافقیــم اینهــا را نیــز از مزایــای 
رتبــه بنــدی برخــوردار کنیــم اظهــار کــرد: بــه 
ــر  ــا حداکث ــت دادم ب ــه ماموری ــت مربوط هیئ
ــد همــکاران بازنشســته  ــالش کنن مســاعدت ت
ــه بنــدی اســتفاده  شــده درســال جــای از رتب
کنندکــه هنــوز قطعــی نشــده ولــی مــا تــالش 

ــوند. ــد ش ــره من ــم از آن به ــی کنی م
ــار  ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی میرزای حاج

ــال  ــاه دوم امس ــش م ــرای ش ــدی ب ــه بن رتب
۲۰۰۰ میلیــارد تومــان بــود گفــت: بــرای ســال 
ــرای  ــه ب ــان بودج ــارد توم ــده ۴۰۰۰ میلی آین
ــد. از ایــن پــس،  کل ســال بایــد تخصیــص یاب
ــرکت در  ــتلزم ش ــکاران مس ــه هم ــای رتب ارتق
ــب  ــه ای و کس ــت حرف ــای صالحی ــون ه آزم

ــت. ــازات الزم اس امتی
وی دربــاره معوقــات فرهنگیــان نیــز افــزود: 
تمــام همــکاران رســمی و پیمانــی حقــوق 
ــد. ۳۵۰۰  ــت می کنن ــع دریاف ــه موق ــود را ب خ
حقــوق  بابــت  هرمــاه  در  تومــان  میلیــارد 
ــا هســتند  ــان م ــدادی از معلم ــم. تع می پردازی
ــق  ــود را ح ــت خ ــات فراغ ــی از اوق ــه بخش ک
ــات  ــد کــه معوق ــه کالس مــی رون التدریــس ب
ــن  ــا ای ــالش م ــه ت ــی هم ــده ول ــی مان آن باق
اســت کــه بــدون بدهــی بــه ســال بعــد منتقــل 

ــویم. ش
وی دربــاره کســر ۴۵ درصــدی حقــوق 
دانشــجومعلمان گفــت: کســر ایــن میــزان 
منطقــی نیســت، گروهــی را مأمــور کــردم 
ارزیابــی دقیقــی درایــن بــاره بــه عمــل آوردنــد.

ــدود ۲۰  ــی، ح ــی میرزای ــه حاج ــه گفت ب
هــزار کالس را در مهــر ۹۸ افتتــاح کردیــم 
و پیــش بینــی شــده ۱۰ هــزار مدرســه در 
بهمــن افتتــاح شــود. وعــده کــرده بودیــم 
مــدارس خشــت و گلــی را جمــع کنیــم، تعــداد 
محــدودی در سیســتان و بلوچســتان باقــی 
مانــده بــود کــه ســیل کار را تأخیــر انداخــت و 
امیــد اســت بهمــن مــاه جشــن حــذف مــدارس 

ــم. ــزار کنی ــی را برگ ــت و گل خش

سعیدی در واکنش به خطر اخراج جزیره قشم از یونسکو:

با تخریب آثار فرهنگی به دشمنان بهانه ندهیم

زنگ انقالب در مدارس آذربایجان شرقی نواخته شد

فرماندار شهرستان ملکان خبر داد:

استفاده از ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی در ملکان برای نوروز ۹۹

احتمال رتبه بندی معلمان بازنشسته سال ۹8
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 ۱۰ ترفند برای تمیز کردن خانه در 
کوتاه ترین زمان

ــی  ــه ترفندهای ــاز ب ــد نی ــب عی ــی ش خانه تکان
ــس  ــر از پ ــر و باکیفیت ت ــم زودت ــه بتوانی دارد ک
ــم در  ــا نظ ــر ب ــه اگ ــی ک ــم. ترفندهای آن برآیی
انجــام آن پیــش برویــم، احتمــاالً کابــوس هرســال 
تمیزکــردن خانــه را پشــت ســر خواهیم گذاشــت. 
ترفندهــای ســاده و کاربــردی کــه بــه کار تمیز 
ــش از  ــود، بی ــی می ش ــه در خانه تکان ــردن خان ک
ــی از  ــد، راه حل های ــاده ای باش ــه کار خارق الع اینک
افــرادی اســت کــه آن هــا هــم دل خوشــی از شــب 
ــد  ــا شــب عی ــا ام ــن ترفنده ــا ای ــد. ب ــد ندارن عی

ــم داشــت: ــری خواهی راحت ت
ــال  ــول س ــا در ط ــزی: دره ــای فل ۱. دره
ــی  ــرده ریزهای ــا و خ ــار، کثیفی ه ــر غب ــالوه ب ع
ــردن  ــز ک ــل از تمی ــت قب ــر اس ــه بهت ــه ک گرفت
شیشــه، چارچــوب فلــزی آن را پــاک کنیــد. 
ــی  ــه ها را غبارروب ــدی شیش ــه بع ــا در مرحل حتم

ــد. کنی
مــورد  در  حتمــا  فــرش:  شســتن   .۲
فرش هــای دســتبافت بــا رنگ هــای طبیعــی 
حســاس باشــید. بســیاری از آن هــا را نمی توانیــد 
در خانــه بشــویید. در شســتن فــرش دقــت کنیــد 
کــه فــرش، نــم دار نمانــد کــه موجــب پوســیدگی 
آن می شــود. بهتریــن مایــع بــرای شســتن فــرش، 
ــرش  ــاف ف ــه الی ــه ب ــی اســت ک شــامپو فرش های
صدمــه نمی زنــد. ســعی کنیــد ایــن کار را بــه مــاه 
قبــل از عیــد موکــول نکنیــد و در بهمــن مــاه کار 

ــد.  ــام کنی ــا را تم فرش ه
ــا روی  ــان: مدت ه ــردن مبلم ــز ک ۳. تمی
ــه  ــزی اولی ــه تمی ــتیم و در نتیج ــل می نشس مب
از دســت داده انــد. کمــی شــامپوی  را  خــود 
فــرش را داخــل آب بریزیــد. بــا تــور یــا گازهــای 
پزشــکی، از کــف روی آن برداریــد و روی مبلمــان 
بکشــید. احتمــاالً شــما هــم از نتیجــه شــگفت زده 

ــد شــد.  خواهی
۴. پـــرده : تـــور پرده هـــا را بـــا پـــودر 
صابـــون یـــا پرده شـــوی بشـــورید. آســـتر پـــرده 
ـــویید.  ـــز بش ـــا آن را نی ـــت دارد و حتم ـــم اهمی ه
اگـــر بـــه تمیـــزی پرده هـــا اهمیـــت می دهیـــد، 
حتمـــا از اینکـــه پنجـــره خانـــه درز نـــدارد 
مطمئـــن شـــوید. ایـــن درزهـــا تأثیـــر زیـــادی 
در کثیـــف شـــدن پرده هـــا دارنـــد. دکـــور 
ــک  ــت. یـ ــال نیسـ ــزی هرسـ ــا کار تمیـ پرده هـ
ـــم دار  ـــت ن ـــا در حال ـــب پرده ه ـــم، نص ـــد مه ترفن
ـــو را از  ـــه ات ـــاز ب ـــا، نی ـــب توره ـــه در اغل ـــت ک اس

بیـــن می بـــرد.
۵. لوســـتر: یـــک پارچـــه را کـــه پـــرز 
نمی دهـــد انتخـــاب کنیـــد. اگـــر بـــه لکـــه 
حســـاس هســـتید، از مخلـــوط آب و ســـرکه 
ــه  ــد کـ ــت کنیـ ــا دقـ ــد. حتمـ ــتفاده کنیـ اسـ
المپ هـــا داغ نباشـــند. اگـــر لوســـتر شـــما 
ــرار دارد،  ــی قـ ــایل زینتـ ــا وسـ ــز یـ ــاالی میـ بـ
قبـــل از تمیـــز کـــردن پتـــوی نرمـــی روی آن 
ــدا  ــتر جـ ــه ای از لوسـ ــر قطعـ ــا اگـ ــد تـ بگذاریـ
ـــد. ـــی نکن ـــی را زخم ـــایل زینت ـــز و وس ـــد، می ش

۶. تغییــر دکوراســیون: ایــن کار نبایــد 
ــن  ــود. ممک ــما ش ــش ش ــم زدن آرام ــث بره باع
اســت عــادت داشــته باشــیم کــه هــر ســال 
ــم،  ــام بدهی ــو انج ــال ن ــتانه س ــری را در آس تغیی
ــا  ــی کاره ــیم برخ ــته باش ــت داش ــد دق ــا بای ام
ممکــن اســت بیــش از تغییــری کــه باعــث آرامش 
ــر  ــا موث ــه م ــر روحی ــود، در تغیی ــم نمی ش ــا ه م
باشــند. بــه عنــوان مثــال اضافــه کــردن گیاهــان 
ــر  ــد مفیدت ــه می توان و کوســن های رنگــی در خان

ــع شــود. واق
ــد  ــد: ب ــه اهمیــت بدهی ــوی خان ــه ب ۷. ب
ــه  ــه خان ــد ک ــک ترفن ــد ی نیســت در ســال جدی
از  جزئــی  را  می کنــد  دلچســب تر  را  شــما 
عادت هــای خودتــان کنیــد. روشــن کــردن شــمع 
ــی  ــبوکننده های طبیع ــتفاده از خوش ــود، اس و ع
ــه  ــوی خان ــد دارچیــن و وانیــل روی ب ــه مانن خان

اثــر می گذارنــد.
ــروع  ــر ش ــپزخانه را زودت ــپزخانه: آش ۸. آش
کنیــد. هفتــه ای یــک یــا دو کابینــت تمیــز کنیــد 
تــا فشــار کاری آشــپزخانه کــه اغلــب پرکارتریــن 

نقطــه خانــه اســت، شــما را آزار ندهــد.
ــا را وارســی  ــا کمده ــواب: حتم ــاق خ ۹. ات
کنیــد و لباس هایــی کــه نمی پوشــید را اهــدا 
ــر از لوازمــی اســت  ــا پ کنیــد. کمدهــای همــه م
ــورد و  ــا نمی خ ــه درد م ــال ب ــال ها ی س ــه س ک
بــرای روز مبــادا حتــی از خانــه ای بــه خانــه دیگــر 
ــان  ــوازم خودت ــم. بهتــر اســت ل حملشــان کرده ای
مقــاوم  در جعبه هــای  و  بدهیــد  را چارچــوب 

تقســیم بندی کنیــد.
۱۰. ســرویس بهداشــتی: حتمــا بــه نظافــت 
بیشــتری  اهمیــت  بهداشــتی  ســرویس های 
ــی آن،  ــردن هفتگ ــز ک ــر تمی ــالوه ب ــد. ع بدهی
تــالش کنیــد بــرای خانه تکانــی شــب عیــد 
ــد و  ــامان بدهی ــر و س ــی را س ــه های داخل قفس
ــد. یکــی  ــز کنی ــت تمی ــه دق در و پنجــره آن را ب
ــرویس های  ــرای س ــا ب ــز کننده ه ــن تمی از بهتری
ــه  ــت ک ــرکه اس ــیرین و س ــوش ش ــتی، ج بهداش

ــت. ــوی اس ــده ق ــی کنن ضدعفون
منبع: ایرنا زندگی

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز در آئین افتتاحیه جام پرچم:
برگزاری مسابقات ورزشی همگانی باعث نشاط 

اجتماعی می شود 

رئیس شـورای اسـالمی شـهر تبریـز گفت: برگزاری مسـابقات ورزشـی 
»جـام پرچـم« زمینه را برای افزایش و گسـترش فعالیت ورزشـی و نشـاط 

و سـالمتی نونهـاالن و نوجوانان فراهـم می کند. 
بـه گزارش شـهریار، شـهرام دبیـری در آئیـن افتتاحیه نخسـتین دوره 
مسـابقات ورزشـی جـام پرچـم، اظهار کـرد: این مسـابقات تنها بـه یک یا 
دو رشـته خالصـه نشـده و در چنـد رشـته ورزشـی برگـزار مـی شـود که 
همیـن مـی توانـد زمینـه را بـرای رقابت ورزشـکاران رشـته هـای مختلف 

فراهـم کند.
او ادامـه داد: برگـزاری چنیـن مسـابقاتی کـه در حکـم ورزش همگانی 
و عمومـی دارد، موجـب افزایـش سـالمتی افـراد جامعـه مـی شـود و مـا 

امیدواریـم کـه شـاهد یـک جامعـه با نشـاط و سـالم باشـیم.
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر تبریز در عین حـال به ضرورت گسـترش 
ورزش در بیـن رده هـا و بخـش هـای مختلـف جامعـه اشـاره کـرد و گفت: 
شـهر تبریـز یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد و بر این اسـاس 
بایـد آمـار ورزشـکاران نیز افزایش یافته و متناسـب با تعداد جمعیت باشـد.

واکــو  بوکســینگ  کیــک  کمیتــه  مســئول 
ــک  ــی کی ــم مل ــن تی ــرقی و بازیک ــان ش آذربایج
ــه در  ــر روزنام ــور در دفت ــا حض ــو ب ــینگ واک بوکس
ــی و  ــته ورزش ــن رش ــود در ای ــائل موج ــورد مس م
برنامــه هــای آتــی کمیتــه کیــک بوکســینگ واکــو 

ــد.    ــو پرداختن ــت و گ ــه گف ــتان ب اس
ــر ناصــر  ــه از ســوی دکت در راســتای حکمــی ک
ــو  ــینگ واک ــک بوکس ــن کی ــس انجم ــری رئی نصی
ــد مســئولیت مســئولیت صمیــد  ــرای تمدی ــران ب ای
ــئول  ــوان مس ــال بعن ــدت یکس ــه م ــور ب ــم پ کری
هماهنگــی کمیتــه کیــک بوکســینگ واکــو اســتان 
ــد  ــود، صمی ــده ب ــالغ گردی ــرقی اب ــان ش آذربایج
کریــم پــور بــه همــراه مهــدی بیجــان بــا حضــور در 

ــو پرداخــت. ــت و گ ــه گف ــه ب ــر روزنام دفت
واکــو  بوکســینگ  کیــک  کمیتــه  مســئول 
آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: مــی خواهیــم تــا 
ــان ســال ســمینار داوری و اســتاژ فنــی برگــزار  پای
ــن اســت کــه در رشــته کیــک  کنیــم و واقعیــت ای

ــتیم. ــه هس ــود داور مواج ــا کمب ــینگ ب بوکس
ــور از  ــه منظ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب ــم پ کری

ــان  ــا هم ــی ی ــس اصل ــک بوک ــس، کی ــک بوک کی
ــف داور  ــای مختل ــبک ه ــد و در س ــی باش ــو م واک
هــای بســیاری وجــود دارد خاطرنشــان کــرد: تنهــا 
کیــک بوکســی کــه در ایــران و تمــام دنیــا صاحــب 
اعتبــار اســت کیــک بوکــس واکــو مــی باشــد و ایــن 
ــه وزارت ورزش و  ــت بلک ــخص نیس ــک ش ــرف ی ح

ــن موضــوع را تائیــد مــی  ــی المپیــک ای کمیتــه مل
کنــد.

ـــیون  ـــه فدراس ـــور ک ـــال همانط ـــان مث ـــا بی وی ب
جهانـــی فوتبـــال فیفـــا نـــام دارد، فدراســـیون 
ــو  ــام واکـ ــا نـ ــز بـ ــس نیـ ــک بوکـ ــی کیـ جهانـ
ـــابقات  ـــرد: در مس ـــار ک ـــد، اضه ـــی نمای ـــت م فعالی

معتبـــر کیـــک بوکســـینگ کـــه در دنیـــا برگـــزار 
مـــی گـــردد فقـــط اعضـــای واکـــو مـــی تواننـــد 
ـــو  ـــه واک ـــه ورود ب ـــه البت ـــند ک ـــته باش ـــور داش حض
بـــرای تمامـــی ورزشـــکاران امـــکان پذیـــر اســـت 
ـــند  ـــه باش ـــن کمیت ـــو ای ـــه عض ـــرطی ک ـــه ش ـــا ب ام
و در ســـبک هـــای دیگـــر فعالیـــت نکننـــد کـــه 
ـــورد  ـــی و م ـــته اصل ـــه رش ـــن ک ـــه ای ـــه ب بـــا توج
ـــم  ـــی ه ـــت لزوم ـــو اس ـــی واک ـــول در کالس جهان قب
ـــت  ـــری فعالی ـــو در ســـبک دیگ ـــدارد ورزشـــکار واک ن

نمایـــد.
ــاید  ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی ــور ب ــم پ ــد کری  صمی
خیلــی هــا نمــی داننــد رشــته کیــک بوکســینگ در 
۷ اســتایل اجــرا مــی شــود، گفــت: ۳ اســتایل آن در 
رینــگ و ۴ اســتایل در تاتامــی برگــزار مــی شــود، 
خیلــی هــا بــا شــنیدن نــام کیــک بوکــس بــه یــاد 
رینــگ مــی افتنــد کــه ایــن نــگاه درســت نیســت و 
کیــک بوکــس بــرای عالیــق و ســلیقه هــای مختلــف 

نیــز مناســب اســت.
وی ادامــه داد: در قســمت رینــگ برخــورد کامــل 
و صــد درصــد صــورت مــی گیــرد ولــی بــرای 

ــد در  ــت ص ــد اصاب ــی خواهن ــه نم ــکارانی ک ورزش
صــد داشــته باشــند مــی تواننــد در اســتایل دیگــری 
مبــارزه نماینــد کــه متاســفانه همانطــور کــه اشــاره 
شــد بســیاری از مــردم اطالعــات کافــی را در ایــن 

ــد. زمینــه ندارن
ـــن موضـــوع  ـــد برای ـــا تاکی ـــا ب ـــور در انته ـــم پ کری
ـــار  ـــم درکن ـــار داری ـــان انتظ ـــه اداره ورزش و جوان ک
ـــم  ـــان فراه ـــات را برایم ـــل امکان ـــوده و حداق ـــا ب م
ــی  ــال آتـ ــم در سـ ــر داریـ ــت: در نظـ ــد گفـ کننـ
ـــای  ـــم، دوره ه ـــزار نمائی ـــتانی را برگ ـــابقات اس مس
ـــش  ـــم و همای ـــان داری ـــه هایم ـــری را در برنام مربیگ
ـــتر  ـــنایی بیش ـــت آش ـــن را در جه ـــا جش ـــراه ب هم
ـــت. ـــم داش ـــر خواهی ـــن ورزش در نظ ـــا ای ـــردم ب م

کیــک  ملــی  تیــم  عضــو  بیجــان،  مهــدی 
ــات و  ــه تمرین ــاره ب ــا اش ــز ب ــو نی ــینگ واک بوکس
مســابقات پیــش رو اضهــار کــرد: تــا پایــان امســال 
ــی دو دوره  ــال آت ــتم در س ــات هس ــغول تمرین مش
مســابقات حرفــه ای را در چیــن و رومانــی در پیــش 
دارم و در رشــته واکــو مســابقات انتخابــی تیــم ملــی 
برگــزار خواهــد شــد کــه بــرای اعــزام تیــم ملــی بــه 

ــی اســت. ــره جنوب ــابقات ک مس
بیجــان افــزود: روزانــه دو وعــده زیــر نظــر اســتاد 
کریــم پــور تمریــن مــی کنــم و نســبتا از آمادگــی 

جســمانی خوبــی برخــوردارم.

ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــرخابی ها بـ ــذاری سـ ــده واگـ پرونـ
ــی  ــود و درحالـ ــل می شـ ــر منتقـ ــال دیگـ ــه سـ ــالی بـ از سـ
کـــه مســـئوالن وعـــده داده بودنـــد اســـتقالل و پرســـپولیس 
ــازمان  ــس سـ ــوند، رئیـ ــذار می شـ ــال واگـ ــان امسـ ــا پایـ تـ
خصوصی ســـازی در آخریـــن اظهـــار نظـــر خـــود اعـــالم 
ـــد  ـــذار نخواهن ـــم واگ ـــال ه ـــگاه امس ـــن دو باش ـــه ای ـــرده ک ک

شـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بیـــش از یـــک ســـال از نامـــه وزیـــر 
ورزش و جوانـــان بـــه رئیس جمهـــور مبنـــی بـــر واگـــذاری دو 
ـــه  ـــود آنک ـــا وج ـــذرد و ب ـــپولیس می گ ـــتقالل و پرس ـــگاه اس باش
حســـن روحانـــی بـــه آن پاســـخ مثبـــت داده، ایـــن واگـــذاری 
ـــون  ـــان تاکن ـــرار دارد. از آن زم ـــام ق ـــه ای از ابه ـــان در هال همچن
نحـــوه  و  قیمت گـــذاری  دربـــاره  زیـــادی  صحبت هـــای 
واگـــذاری ایـــن دو باشـــگاه بـــه گـــوش می رســـد امـــا ایـــن 

اظهارنظرهـــا همراســـتا نیســـتند.

از وعده دولت تا الزام مجلس
ســـازمان  گذشـــته  ســـال  پایانـــی  روزهـــای  در 
خصوصی ســـازی اعـــالم کـــرد کـــه ایـــن دو باشـــگاه توســـط 
ــرار اســـت در اولیـــن  ــذاری شـــده و قـ ــان قیمت گـ کارشناسـ
فرصـــت در ســـال ۱۳۹۸ جلســـه هیـــأت واگـــذاری برگـــزار و 
ـــل  ـــا اوای ـــود. ام ـــا رد ش ـــد ی ـــه تأیی ـــن جلس ـــت در ای ـــن قیم ای
تابســـتان بـــود کـــه علـــی اشـــرف عبـــداهلل پـــوری حســـینی 
ــرد  ــالم کـ ــازی - اعـ ــازمان خصوصی سـ ــابق سـ ــس سـ - رئیـ
ــم  ــوز فراهـ ــگاه هنـ ــن دو باشـ ــذاری ایـ ــات واگـ ــه مقدمـ کـ

ـــرای  ـــگاه ب ـــن دو باش ـــازی ای ـــغول آماده س ـــت و مش ـــده اس نش
ــتیم. ــذاری هسـ واگـ

ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــالمی اع ـــورای اس ـــس ش ـــال مجل ـــن ح ـــا ای ب
ـــان  ـــا پای ـــد ت ـــپولیس بای ـــتقالل و پرس ـــگاه اس ـــذاری دو باش واگ
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــن تاکی ـــس همچنی ـــرد. مجل ـــورت گی ـــهریور ص ش
ـــق  ـــد از طری ـــه بای ـــده بلک ـــق مزای ـــه از طری ـــگاه ن ـــن دو باش ای

ـــوند. ـــذار ش ـــورس واگ فراب
ـــه  ـــی ک ـــام الزامات ـــد تم ـــا بای ـــرخابی ه ـــب، س ـــن ترتی ـــه ای ب
بـــرای عرضـــه شـــدن در فرابـــورس مـــورد نیـــاز اســـت را بـــا 
ـــوند  ـــه ش ـــه اولی ـــوب آن عرض ـــد و در چارچ ـــت کنن ـــت رعای دق
و ایـــن درحالـــی اســـت کـــه تـــا همیـــن چنـــد مـــاه پیـــش 
ســـر داشـــتن یـــا نداشـــتن صورت هـــای مالـــی حسابرســـی 
ـــرف و  ـــگاه ح ـــن دو باش ـــودن ای ـــان ده ب ـــا زی ـــودده ی ـــده و س ش

حدیث هـــای زیـــادی وجـــود داشـــت.
در ایـــن راســـتا، مســـعود ســـلطانی فر - وزیـــر ورزش و 
ـــاره واگـــذاری دو باشـــگاه اســـتقالل و پرســـپولیس  ـــان - درب جوان

ـــی در  ـــون اساس ـــل ۴۴ قان ـــیون اص ـــا کمیس ـــت ب ـــس از نشس پ
ــتقالل و  ــازی اسـ ــه خصوصی سـ ــه تاریخچـ ــه، بـ ــن رابطـ ایـ
پرســـپولیس اشـــاره کـــرد و گفـــت کـــه ایـــن واگـــذاری تـــا 

پایـــان ســـال انجـــام می شـــود.
ـــر از  ـــورس- کم ت ـــل فراب ـــر هامونی-مدیرعام ـــن امی همچنی
یـــک مـــاه پیـــش بـــه تشـــریح آخریـــن وضعیـــت واگـــذاری 
ـــی و  ـــش خصوص ـــه بخ ـــپولیس ب ـــتقالل و پرس ـــگاه اس دو باش
ـــت و در  ـــورس پرداخ ـــگاه در فراب ـــن دو باش ـــهام ای ـــه س عرض
ـــده  ـــق وع ـــا طب ـــه آی ـــه ک ـــر اینک ـــی ب ـــنا مبن ـــه ایس ـــخ ب پاس
ــان  ــا پایـ ــپولیس تـ ــتقالل و پرسـ ــگاه اسـ ــئوالن دو باشـ مسـ
ـــوع  ـــن موض ـــخ داد: ای ـــوند؟ پاس ـــذار می ش ـــاری واگ ـــال ج س
ـــود  ـــرف ش ـــع برط ـــه موان ـــا چنانچ ـــت ت ـــری اس ـــال پیگی درح
شـــاهد ورود باشـــگاه ها بـــه بـــازار ســـرمایه باشـــیم. تـــالش 
ایـــن اســـت کـــه ایـــن واگـــذاری تـــا پایـــان ســـال جـــاری 

صـــورت بگیـــرد.

واگذاری به سال بعد موکول شد
بنابرایـــن درحالـــی  نـــه تنهـــا دولـــت و مجلـــس نشـــینان 
ــد،  ــال را داده بودنـ ــان سـ ــه بورســـی ها هـــم وعـــده پایـ بلکـ
ــنا  ــا ایسـ ــو بـ ــازی در گفت وگـ ــازمان خصوصی سـ ــس سـ رئیـ
اعـــالم کـــرد کـــه ایـــن واگـــذاری تـــا پایـــان ســـال صـــورت 

نخواهـــد کـــرد.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــح داد: ب ـــورد توضی ـــن م ـــح در ای ـــا صال علیرض
ـــان  ـــا پای ـــگاه  ت ـــن دو باش ـــم ای ـــد می دان ـــود بعی ـــات موج ابهام

ـــوند. ـــذار ش ـــال واگ امس

ــدو  ــای تکوان ــرمربی تیم ه ــی و س ــر آکادم مدی
ــت  ــارت و مدیری ــا نظ ــت: ب ــز گف ــهرداری تبری ش
ــای آموزشــی  ــن متده ــتفاده از بروزتری ــل و اس کام
کوتــاه  زمانــی  مــدت  در  توانســته ایم  تکوانــدو، 
ــه  ــزی ب ــان تبری ــن نوجوان ــد از بی ــی توانمن قهرمانان

ــم.  ــی کنی ــوری معرف ــتانی و کش ــه اس عرص
بــا  جعفــری  حامــد  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــت و  ــعید نیکوخصل ــرزده س ــد س ــه بازدی ــاره ب اش
غالمحســین مســعودی ریحــان از اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر تبریــز و بهمــن عبــدی معــاون 
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ورزش
ــهرداری  ــدو ش ــی تکوان ــز از آکادم ــهرداری تبری ش
ــهرداری  ــدو ش ــی تکوان ــرد: آکادم ــار ک ــز، اظه تبری
تبریــز در تمریــن خــود و در بازدیــدی ســرزده 
ــک  ــر ی ــان ه ــه اذع ــود. ب ــزان ب ــن عزی ــان ای میزب
ــن  ــت ای ــور و فعالی ــور پرش ــئوالن، حض ــن مس از ای
تعــداد ورزشــکار در تمرینــات مــا خیره کننــده بــود.

او افـزود: پـس از حضـور اعضـای محترم شـورای 
شـهر و معاون ورزشـی سـازمان فرهنگـی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری تبریـز، گزارشـی در خصـوص 
رونـد فعالیت هـای آکادمـی در سـال ۹۸ ارائه کردیم 

و شـاهد حمایـت آن هـا از ایـن ورزشـکاران بودیم.
جعفـری ادامـه داد: روزی کـه آکادمـی را تحویل 
گرفتـم، تنها شـش ورزشـکار در آن فعالیت داشـتند 
امـا امروز و در کمتر از دو سـال، تعـداد تکواندوکاران 
نفـر   ۲۰۰ از  بیـش  بـه  تبریـز  شـهرداری  آکادمـی 
رسـیده اسـت. عـالوه بـر ایـن، ضمـن توسـعه بخش 

آقایـان، بخـش بانـوان را نیـز راه انـدازی کرده ایـم.
در  تبریـز  شـهرداری  تکوانـدو  آکادمـی  مدیـر 
خصـوص رونـد فعالیت هـای این آکادمی یادآور شـد: 
بـا نظـارت و مدیریـت کامـل و اسـتفاده از بروزترین 
توانسـته ایم در مـدت  تکوانـدو،  آموزشـی  متدهـای 
زمانـی کوتـاه قهرمانانـی توانمنـد از ایـن نوجوانان به 
عرصه اسـتانی و کشـوری معرفی کنیـم. امیدواریم با 
ادامـه این روند، شـاهد حضـور این تکوانـدوکاران در 

ترکیـب اصلـی تیم هـای ملـی باشـیم.
او افزود: از مجموع شـش مدال رسـمی و کشوری 
که در سـال ۹۸ و در رده های نوجوانان و بزرگسـاالن 
بـرای شـهر تبریز کسـب شـد، پنـج مدال مربـوط به 

تکوانـدوکاران آکادمی شـهرداری تبریز بوده اسـت.
ملـی  تیـم  در  حضـورش  مـورد  در  جعفـری 
نونهـاالن تکوانـدو ایـران نیـز گفـت: مـن بـه همـراه 
تیـم ملـی نونهـاالن تکواندو، توانسـتیم در سـال ۹۸ 
مـدال طـالی مسـابقات آسـیایی اردن و مقـام نائـب 

قهرمانی مسـابقات جهانی در ازبکسـتان را به دسـت 
آوریـم. عـالوه بـر ایـن، امسـال بـه عنـوان مـدرس 
در سـمینارهای تخصصـی تکوانـدو حضـور داشـته و 
توانسـتم دان پنـج کوکـی وان را نیـز کسـب کنـم.

ســرمربی تیم هــای تکوانــدو شــهرداری تبریــز 
عنــوان کــرد: امســال توانســتیم تیــم شــهرداری تبریــز 
ــی مســابقات باشــگاه های اســتان  ــام قهرمان ــه مق را ب
ــان  ــدو نوجوان ــم تکوان ــن تی ــر ای ــالوه ب ــانیم. ع برس
ــه  ــا اختالفــی قابــل توجــه ب شــهرداری تبریــز هــم ب
ــت.                                                     ــت یاف ــرقی دس ــان ش ــی آذربایج ــام قهرمان مق
ــه  ــاره ب ــا اش ــهرداری ب ــدو ش ــی تکوان ــر آکادم مدی
ــدو  ــار تکوان ــهر از چه ــورای ش ــای ش ــل اعض تجلی
ــهیل  ــد از س ــن بازدی ــت: در ای ــی گف ــن آکادم کار ای
ابوالقاســم پــور، امیرحســین بزرگــی، فرشــاد عبــادزاده 
و امیررضــا صفرخانلــو تجلیــل شــد. ابوالقاســم پــور دو 
مــدال برنــز در مســابقات آزاد و قهرمانــی بزرگســاالن 
کشــور را کســب کــرده بــود. امیرحســین بزرگــی نیــز 
ــی  ــره قهرمان ــدال نق ــابقات آزاد و م ــز مس ــدال برن م

ــرد. ــب ک ــان را کس ــور در رده نوجوان کش
مســابقات  برنــز  مــدال  عبــادزاده  افــزود:  او 
ــه  ــا توجــه ب قهرمانــی کشــور را کســب کــرد کــه ب
مــدال نقــره بزرگــی و دو مــدال طــالی ورزشــکاران 
ــار در تاریــخ  ــرای نخســتین ب ــه ای، توانســتیم ب میان
ــی  ــب قهرمان ــام نائ ــدو آذربایجــان شــرقی، مق تکوان

ــم. ــب کنی ــور را کس کش
حامـد جعفـری اظهـار کـرد: امیررضـا صفرخانلـو 
کـه از آینـده داران تکوانـدو اسـت، بـه رغـم اینکه در 
رده نوجوانـان قرار دارد، امسـال به عنـوان تکواندوکار 
اصلـی تیـم دانشـگاه آزاد در وزن یـک و در لیگ برتر 
در سـال  رفـت. صفرخانلـو  میـدان  بـه  بزرگسـاالن 

آینـده نیـز در رده نوجوانـان حضـور مـی یابد.
مدیـر آکادمـی تکوانـدو شـهرداری تبریـز گفـت: 
طـی ایـن بازدیـد از مسـئوالن ایـن قـول را گرفتیـم 
و  پتانسـیل ها  بـه  توجـه  بـا  تکوانـدو  آکادمـی  تـا 
بـه عنـوان  را  فعالیـت خـود  عملکردهـای موجـود، 

ادامـه دهـد. تبریـز  تکوانـدو شـهرداری  آکادمـی 
ــر کمیســیون فرهنگــی  ــت دبی ســعید نیکوخصل
ــین  ــهر، غالمحس ــالمی ش ــورای اس ــی ش و اجتماع
مســعودی ریحــان رئیــس شــورای اســالمی اســتان 
و عضــو شــورای شــهر و بهمــن عبــدی معــاون 
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ورزش
ــی  ــرزده در آکادم ــور س ــا حض ــز ب ــهرداری تبری ش
ــای  ــد فعالیت ه ــز، از رون ــهرداری تبری ــدو ش تکوان

ــد. ــد کردن ــی بازدی ــن آکادم ای

با تمدید مسئولیت کمیته کیک بوکسینگ واکو آذربایجان شرقی؛

تا پایان امسال سمینار داوری و استاژ فنی برگزار می کنیم

استقالل و پرسپولیس امسال هم واگذار نمی شوند!

مدیر آکادمی و سرمربی تیم های تکواندو شهرداری تبریز عنوان کرد؛

تربیت تکواندوکاران با به روزترین متدهای 
آموزشی قهرمانان کشور
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مشاجعٍ ي وسبت  www.setadiran.irساماوٍ ستاد ایشان بٍ آدسس ایىتشوتی  اص طشیق کاسی سيص 15بٍ مذت  29/11/98 لغایت 11/98/ 12 اص تاسیخمضایذٌ  بایستی جُت ثبت وام ي دسیافت اسىاد

قامت   %5 دس ساماوٍ ستاد ایشان باسگزاسی ي مبلغ سپشدٌ ضشکت دس مضایذٌ بٍ ماضانمذاسک خًد سا بایذ تکمال ومًدن آوُا تقاضاان پس اص تُاٍ اسىاد فًق ي   ماقذام فشمایىذ ساماوٍ مزکًس داولًد اسىاد اصبٍ 
مخاش خًاَذ بًد   پس اص بشسسی سًابق افشاد ضشکت کىىذٌ  پاطىُادات قبًلان اداسٌ کل دس سد یا تًجٍ بٍ سًابق ضشکت کىىذگ باسٌ کل يسصش ي جًاوان استان دَىذ   ادا دباشخاوٍ تحًیل سا  مًسد وااص پایٍ

 ًد  خًاَذ ب (2)قاوًن الحاق  5با حضًس اعضاء کماساًن مادٌ  12/98 /01 ٍ   30/11/98 دس محل اداسٌ کل يسصش ي جًاوان دس تاسیخ  قامتُادس مضایذٌ اص وظش صالحات فىی ي اخالقی باصگطایی 
 ًسثت تِ اجاسُ تْا ٍ ضواًت ًاهِ خَاّذ تَد.هذت لشاسدادّای هزوَس سِ سالِ تا ضشط افضایص ساالًِ ضاخع اػالهی اص سَی تاًه هشوضی  ضایاى تَجِ است

 
 « 2لاًَى الحاق  5لیست اهاوي لاتل ٍاگزاسی اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى اص طشیك هادُ  »

 
 لیوت تاین تِ سیال لیوت پایِ تِ سیال ًام هىاى ٍسصضی ًام ضْشستاى سدیف لیوت تاین تِ سیال ت پایِ تِ سیاللیو ًام هىاى ٍسصضی ًام ضْشستاى سدیف

 180,000 51,000,000 سالي ٍسصضی ضْذای ػلی تیگلَ ضثستش 27 190,000 100,000,000 سالي ٍسصضی سیاست جوَْسی گَگاى آرسضْش 1
 - 15,000,000 سالي ٍسصضی وَچه ًظش لَ ضثستش 28 190,000 185,000,000 سالي ٍسصضی گَگاى آرسضْش 2
 180,000 90,000,000 سالي ٍسصضی خاهٌِ ضثستش 29 190,000 350,000,000 سالي ٍسصضی آصادی آرسضْش 3
 220,000 246,000,000 سالي ٍسصضی تختی غَفیاى ضثستش 30 170,000 92,000,000 سالي ٍسصضی گٌثشف اسىَ 4

 - 102,000,000 صهیي چوي هػٌَػی غَفیاى ضثستش 31 190,000 108,680,000 لي ٍسصضی ضْشیاسسا تستاى آتاد 5
 200,000 81,000,000 سالي ٍسصضی تختی تسَج ضثستش 32 190,000 100,320,000 سالي ٍسصضی تیىوِ داش تستاى آتاد 6

 تٌاب 7
ًفشی هجوَػِ ٍسصضی ٍالیت تٌاب  3000سالي 

 ) ضشایط خاظ (
 180,000 60,000,000 سالي ٍسصضی سیس ضثستش 33 390,000 200,000,000

 170,000 62,000,000 سالي ٍسصضی داًالَ ضواسُ یه ػجة ضیش 34 - 45,000,000 سالي وطتی تٌاب تٌاب 8

 300,000 325,000,000 سالي ٍسصضی اهیشوثیش ) ضشایط خاظ ( هشاغِ 35 150,000 60,000,000 سالي ٍسصضی سٍضت تضسي تٌاب تٌاب 9

 - 297,000,000 سالي ٍسصضی ضْذای هشاغِ هشاغِ 36 - 960,000,000 تٌاب 2تَفِ ضواسُ  تٌاب 10

 700,000 28,000,000 )ضشایط خاظ(صهیي چوي طثیؼی استادیَم هشاغِ  هشاغِ 37 200,000 180,000,000 سالي ٍسصضی اهام ػلی )ع( تٌاب 11

 - 52,000,000 خَاتگاُ ٍسصضی هشاغِ هشاغِ 38 - 25,000,000 سالي ٍسصضی الَاس تثشیض 12

 - 480,000,000 سالي ٍسصضی پایگاُ لْشهاًی هشاغِ هشاغِ 39 180,000 158,400,000 سالي ٍسصضی هایاى سفلی تثشیض 13

 200,000 260,000,000 سالي ٍسصضی هشویذ هشًذ 40 - 95,504,000 صهیي چوي طثیؼی استادیَم خسشٍضاُ تثشیض 14

 190,000 300,000,000 سالي ٍسصضی یاهچی هشًذ 41 200,000 90,000,000 سالي ٍسصضی سفیذاى جذیذ شیضتث 15

 180,000 150,000,000 سالي ٍسصضی هثاسن آتاد هلىاى 42 300,000 60,000,000 سالي ٍسصضی تاصُ وٌذ خسشٍضاُ تثشیض 16
 180,000 200,000,000 سالي ٍسصضی ستاسخاى هلىاى 43 - 100,000,000 گٌجَیاى جَدٍسالي ٍسصضی  تثشیض 17
 - 121,000,000 هجتوغ سصهی آیت اهلل حاهذی هیاًِ 44 - 32,000,000 سالي تاستاًی اسم تثشیض 18

 180,000 80,000,000 سالي ٍسصضی اًمالب ّشیس 45 200,000 180,000,000 سالي سیاست جوَْسی ّادیطْش جلفا 19
 150,000 141,000,000 سالي ٍسصضی تخطایص ّشیس 46 170,000 78,000,000 ؼػش چاساٍیواقسالي ٍسصضی ٍلی چاساٍیواق 20
 150,000 60,000,000 الي ٍسصضی خَاجِس ّشیس 47 - 18,000,000 صهیي چوي هػٌَػی چاساٍیواق)ضشایط خاظ( چاساٍیواق 21
 150,000 80,000,000 سالي ٍسصضی هیٌك ّشیس 48 190,000 60,000,000 سالي ٍسصضی تختی چاساٍیواق چاساٍیواق 22
 180,000 15,000,000 سالي ٍسصضی تختی ّشیس 49 170,000 119,680,000 سالي سیاست جوَْسی طشح یه ّطتشٍد 23
 - 38,000,000 سالي ٍسصضی ستاسخاى ٍسصلاى 50 170,000 119,680,000 سالي سیاست جوَْسی طشح دٍ ّطتشٍد 24

 190,000 210,000,000 سالي ٍسصضی ضْذای ٍسصلاى ٍسصلاى 51 170,000 72,600,000 ظشوْشیضسالي ٍسصضی ً ّطتشٍد 25

      170,000 105,000,000 سالي ٍسصضی حجاب هْشتاى سشاب 26
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اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

17:32:0417:51:1023:35:06

اوقات شرعی شهر تهران

ســخنگوی شــوای نگهبــان گفــت: در ایــن مرحلــه از بررســی 
ــدند و  ــت ش ــد صالحی ــر تایی ــدود ۲۰۰۰  نف ــا، ح صالحیت ه

بازهــم امــکان تغییــر اســت. 
بــه گــزارش برنــا، »عباســعلی کدخدایــی«، ســخنگوی 
شــورای نگهبــان، در نشســت خبــری گفــت: در روزهــای اخیــر 
ــد.  ــور می کن ــا عب ــاعت  ه ــط س ــم و فق ــب و روز را نمی بینی ش
ــات و قوانیــن حداقلــی اســت  مشــکل عظیــم مــا بحــث انتخاب

ــتند. ــی هس ــرف ناراض ــر دو ط ــن ه بنابرای
ــا و  ــن م ــزود: بی ــه اف ــان در ادام ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــو  ــا گفتگ ــم مشــکالت را ب ــد. می خواهی ــت شــکر آب نکنی دول
پیــش ببریــم انتظــار داریــم همــه نــگاه واحــد داشــته باشــند. 
ــه  ــتان گالی ــت و از دوس ــکایت نیس ــل ش ــان اه ــورای نگهب ش
ــی  ــگار اطالع ــه ان ــد ک ــی کنن ــت م ــوری صحب ــا ط ــم ام داری
ــیورت  ــود را در ص ــق خ ــود ح ــی زده ش ــر افترای ــد. اگ ندارن

ــم. ــی کنی ــری م ــه پیگی ــوه قضایی ــق ق ــزوم از طری ل
تاییــد صالحیــت شــهردار ســابق  دربــاره   کدخدایــی 
تهــران علیرغــم داشــتن پرونــده تخلــف اقتصــادی و رد برخــی 
نماینــدگان بــه دلیــل حمایــت از قاچاقچیــان و مفســدین 
اقتصــادی تصریــح کــرد: اگــر مــدرک و اســنادی داریــد 

ــم. ــی کنی ــر م ــد نظ ــا تجدی ــتید م بفرس
ســخنگوی شــورای نگهبــان در رابطــه بــا رونــد تائیــد 
بررســی  از  مرحلــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  صالحیت هــا 
ــدند و  ــت ش ــد صالحی ــر تایی ــدود ۲۰۰۰  نف ــا، ح صالحیت ه

بازهــم امــکان تغییــر اســت.
ــرای  ــی ب ــران سیاس ــب نظ ــه »صاح ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
اظهارنظــر دربــاره بررســی صالحیت هــا عجلــه نکننــد.« خاطــر 
ــادی  ــداد زی ــد تع ــث ش ــی باع ــات محل ــرد: تحقیق ــان ک نش
ــن از  ــوند بنابرای ــت ش ــد صالحی ــراز، تایی ــدم اح ــان ع داوطلب

ــد . ــراد نگیری ــی ای ــات محل تحقیق
کدخدایــی در خصــوص واکنــش »محمــود صادقــی« نســبت 
بــه نحــوه احــراز صالحیت هــا اظهــار داشــت: محمــود صادقــی 
از شــورای نگهبــان عذرخواهــی کــرد امــا بــاز بــه کارش ادامــه 
میدهــد. افــراد مــدارک خــود را بــه مراجــع قضایــی  بدهنــد و 

بعــد پیگیــری کننــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه برنــا دربــاره 
تعریــف عــدم التــزام بــه اســالم اظهــار کــرد: عــدم التــزام یعنــی 
ــکام  ــالم و اح ــوزه اس ــکام را در ح ــی از اح ــال بخش ــما عم ش
اســالمی را رعایــت نمی کنیــد و  مفهومــش ایــن نیســت 
ــوزه  ــی را در ح ــتید. مثال ــلمان نیس ــرده مس ــی ناک ــه خدای ک
ــک مســلمان شــرب خمــر  ــی نکــرده ی ــر خدای فقهــی زدم، اگ
ــد؟  ــلمان می گویی ــر مس ــه او غی ــما ب ــا ش ــد، آی ــته باش داش
ــده  ــب ش ــی را مرتک ــک گناه ــه ی ــلمانی ک ــد مس ــا می گویی ی
ــه  ــزام ب ــدم الت ــود ع ــه مرتکــب شــده می ش ــی ک اســت. گناه
یکــی از احــکام اســالمی، ممنوعیــت شــرب خــم،  پــس فرقــی 
نمی کنــد روحانــی باشــد یــا غیــر روحانــی و یــا زن و مــرد. اگــر 

ــی یکــی از احــکام اســالمی  در جای
ــود  ــه می ش ــا گفت ــد آنج ــض ش نق
کــه عــدم التــزام و در واقــع مشــروح 
و تفســیر آن می شــود کــه عــدم 
التــزام بــه یــک یــا برخــی از احــکام 
ــت  ــوم نیس ــن مفه ــه ای ــالم و ب اس
کــه شــما مســلمان نیســتید. آن 
فــردی هــم کــه ایــن بحــث را مطرح 
کــرده بــود بــه شــوخی ایشــان گفتم 
ــه  ــرای عمام ــراژ را ب ــن مت ــر ای اگ
حکــم  ایــن  می کنیــد،  اســتفاده 
اســراف اســت و اســراف هــم یکــی 
از  گناهــان کبیــره اســت پــس  
می توانیــم بگوییــم شــما ملتــزم بــه 
احــکام اســالمی نیســتید. ایــن یــک 

ــود. شــوخی ب
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
چطــور فــردی ابتــدا التــزام بــه 

اســالم نــدارد امــا در مرحلــه تجدیدنظــر تاییــد صالحیــت مــی 
ــراض  ــردی مجــرم شــناخته شــود. اعت ــه ف ــزود: اینک شــود، اف
ــه؟ در  ــی چ ــود یعن ــه ش ــر تبرئ ــد نظ ــد و در دادگاه تجدی کن
ــده و  ــر رد ش ــان خاط ــه هم ــی ب ــت اجرای ــه اول در هیئ مرحل
ــرد  ــا ف ــوده و ی ــی نب ــل کاف ــزی آن دالی ــت مرک ــده در هیئ آم
ــد  ــدند و تأیی ــع ش ــان قان ــت و آقای ــته اس ــاع الزم را داش دف
شــده اســت. در هیئــت مرکــزی شــورای نگهبــان هــم همیــن 

ــت. ــت اس وضعی
ــاح  ــت جن ــورد رد صالحی او در پاســخ ســوال دیگــری در م
اصــل  رفتــن  ســئوال  زیــر  و  انتخابــات  در  اصالح طلبــان 
ــت  ــن اس ــما ای ــیر ش ــت : تفس ــس گف ــام مجل ــت نظ جمهوری
ــی  ــگاه سیاس ــا ن ــما ب ــم ش ــول نداری ــما را قب ــر ش ــا تقصی و م
ــط آن را  ــان فق ــورای نگهب ــا ش ــد ام ــوال می کنی ــورد و س برخ
معیــار قــرار داده اســت اینکــه افــراد بــه کــدام جنــاح سیاســی 
ــان  ــورای نگهب ــم. ش ــر کنی ــار نظ ــد اظه ــتند  بع ــته هس وابس
ایــن عینــک را نــدارد عینــک شــورای نگهبــان قانــون و شــرایط 

ــت. ــون اس ــدرج در قان من
ــس از رد  ــا پ ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس کدخدای
صالحیــت دامــاد رییــس جمهــور، آقــای روحانــی نامــه ای بــه 
شــما ارســال کــرده اســت، گفــت: نســبت بــه شــخص ایشــان 

خیــر.
ــا و بررســی  ــام کاندیداه ــت ن ــس از ثب ــت: پ ــی گف کدخدای

نگهبــان  شــورای  گذشــته  روز  تــا  آنهــا  صالحیت هــای 
ــورای  ــه ش ــروز وارد مرحل ــی داد و ام ــام م ــی های را انج بررس
نگهبــان ۲ شــدیم. کســانی کــه تأییــد صالحیــت نشــدند 
می تواننــد شــکایت کننــد و در فرصــت ۱۰ روزه صالحیــت 
آنهــا را بررســی و اعــالم نظــر می کنیــم. در انتخابــات ۱۶ 
ــه  ــک ب ــداد نزدی ــن تع ــد و از ای ــر شــرکت کردن ــزار و ۳۳ نف ه
۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر انصــراف دادنــد و بــاالی ۵۰ درصــد تأییــد 
صالحیــت شــدند و حــدود ۲۰ درصــد رد صالحیــت شــدند. از 
مرحلــه هیئــت مرکــزی تــا االن یعنــی مرحلــه شــورای نگهبــان 
ــدگان  ــت ش ــد صالحی ــه تأیی ــر ب ــزار نف ــه ۲ ه ــک ب اول، نزدی
اضافــه شــدند. احتمــال افزایــش ایــن عــدد وجــود دارد. بحــث 
ــد در  ــراد می گیرن ــه آن ای ــده ای ب ــه ع ــی ک ــات محل تحقیق
ــت  ــراز صالحی ــدم اح ــه ع ــانی  ک ــی از کس ــه خیل ــن مرحل ای
شــده بودنــد بــه تأییــد برگشــتند. ایــن موضــوع امــکان دقــت 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــورای نگهب ــرای ش ــتری ب بیش
ــر رفتــار نماینــدگان  او در مــورد عملکــرد هیئــت نظــارت ب
ــش  ــات از همکاران ــن هی ــه نظــر شــما ای ــی داشــتید ب انتقادات
جانبــداری مــی کنــد؟ گفــت: مــن چنیــن ادعایــی نداشــتم امــا 

انتظــار داریــم واقعیــت هــا بــه درســتی بررســی شــود.
ــه  ــوزه انتخابی ــال ح ــورد انتق ــوالی در م ــه س ــخ ب او در پاس
ــور  ــه وزارت کش ــه ب ــوزه انتخابی ــال ح ــورد انتق ــت: در م گف
ــدی  ــدارک جدی ــل و م ــر دالی ــود.ما اگ ــت داده می ش درخواس

منطقــه  در  صالحیــت  رد  بــرای 
بررســی  بــر  باشــیم،  داشــته 
ــود و  ــد ب ــذار خواه ــت اثرگ صالحی
ــد وجــود نداشــته  ــل جدی اگــر دالی
ــراد  ــد و اف ــی کن ــی نم ــد فرق باش
می تواننــد تحــوزه انتخابــی خــود را 

ــد. ــر دهن تغیی
ــه ســوال  ــی در پاســخ ب کدخدای
دیگــری در مــورد رفــت و آمــد 
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــان ب اصالح طلب
ــه  ــان ب ــورای نگهب ــت: درب ش گف
روی هیچکــس بســت نیســت. بــرای 
مــا فرقــی نمــی کنــد کــه دوســتان 
گــروه  و  جنــاح  کــدام  چــه  در 
هســتند. دو شــب پیــش رئیــس 
ــی از احــزاب اینجــا بودنــد در  یک
شــورای نگهبــان گفتگویی داشــتیم. 
اعضــای  از  برخــی  آن  قبــل  روز 
ــرای  ــه دارد و ب ــا ادام ــت و آمده ــد. رف ــه شــورا آمدن احــزاب ب

مــا تفاوتــی نمی کنــد.
ــات  ــزاری انتخاب ــورد برگ ــان در م ــورای نگهب ــخنگوی ش س
پرشــور گفــت: شــورای نگهبــان وظیفــه اصلــی اش رعایــت قانون 
ــان  ــورای نگهب ــرای ش ــهمی ب ــن س ــت. در قوانی ــات اس انتخاب
بــرای  برگــزاری انتخابــات پرشــور در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
شــورای نگهبــان بایــد قانــون را اجــرا کنــد. عوامــل مشــارکت 
ــم  ــالش می کنی ــا ت ــرد. م ــتجو ک ــر جس ــای دیگ ــد در ج را بای
قانــون را بــه درســتی اجــرا کنیــم اگــر قانــون بــه درســتی اجــرا 

ــود. ــارکت می ش ــش مش ــب افزای ــود موج ش
ــر  ــت: اگ ــا گف ــه رد صالحیت ه ــادات ب ــه انتق ــاره ب ــا اش او ب
ــاه  ــاه بیاییــم، خیــر کوت ــون کوت مقصــود ایــن باشــد کــه از قان
ــعی  ــد س ــش ده ــا را افزای ــت م ــادات دق ــر انتق ــم. اگ نمی آیی

ــم. ــتری  کنی ــت بیش ــم دق می کنی
ــر اینکــه  ــی ب ــه ســوال دیگــری مبن ــی در پاســخ ب کدخدای
مبنــای قانونــی عــدم احــراز صالحیــت چیســت گفــت: در مــاده 
ــت. در  ــده اس ــت آم ــراز صالحی ــدم اح ــی ع ــون اساس ۵۲ قان
قانــون اساســی هــم در مــورد تاییــد صالحیــت و هــم در مــورد 
ــت  ــل برائ ــت و اص ــده اس ــت ش ــت صحب ــراز صالحی ــدم اح ع
بارهــا توضیــح داده شــده اســت. اصــل برائــت در جایــی اســت 
ــا  ــدارد. قطع ــود ن ــراد وج ــن اف ــه ای بی ــه رابط ــچ گون ــه هی ک
کســی کــه ادعــای برخــورداری از شــرایط منــدرج در مــاده ۲۸ 

را دارد، بایــد بیایــد و اثبــات کنــد اینجــا دیگــر اصــل بــر برائــت 
نیســت.

ــد  ــا می کنن ــی ادع ــه برخ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
شــما اصولگرایــان را رد صالحیــت کردیــد تــا در مرحلــه 
اعتــراض مجــدد تأییــد صالحیــت شــوند گفــت: رویــه شــورای 
ــد.  ــم نتیجــه را می بینی ــن اســت و شــما ه ــان خــالف ای نگهب
ــار را  ــرد. آم ــی ک ــری قضای ــوده و می شــود پیگی ــام ب ــا اته اینه
ــه وزارت کشــور  ــه صــورت عمــده ب ــروز اســامی ب ــد،  ام ببیین
رفتــه و خواهیــد دیــد چنیــن مســئله ای نیســت بایــد در اظهــار 

ــت شــود. ــا دق نظره
ــه ایــن ســوال کــه  ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ ب
عــده ای شــما را بــه جانــب داری از اصولگرایــان متهــم می کننــد 
گفــت: درد اولیــه مــا ایــن نیســت کــه پیگیــری قضایــی کنیــم، 
ــد.  ــت کنن ــار صحب ــوب اخب ــتان در چارچ ــم دوس ــار داری انتظ
ــت  ــت از دول ــر  حمای ــه خاط ــد ب ــه می گوین ــم ک ــه داری گالی
تأییــد صالحیــت نشــده اند. بــه آن نماینــده ای کــه ایــن ادعــا را 
کــرد زنــگ زدم او هــم اظهــارات منتســب بــه خــود را تکذیــب 
ــه  ــه را مجموع ــت و هم ــرم اس ــا محت ــرای م ــت ب ــرد. دول ک
ــزرگ در حــق  ــه اظهارنظرهــا جفــای ب واحــد می دانیــم. اینگون
ــا مــا مــدرک و اســناد  شــورای نگهبــان اســت. افــراد بیاینــد ت

بــه آنهــا بدهیــم تــا اظهــارات خــود را اصــالح کننــد.
او بــا اشــاره بــه تبلیغــات زودهنــگام در فضــای مجــازی گفــت: 
مــا همیشــه مدعــی بوده ایــم کــه وضعیــت تبلیغــات در انتخابــات 
ــن  ــازی روش ــی و مج ــای واقع ــی در فض ــون فعل ــل قان ــه دلی ب
ــات داشــته باشــد  ــف درســتی از تبلیغ ــرف تعری ــر ع نیســت. اگ

ــد. ــا آن برخــورد کنن ــه ب ــط اســت ک ــه دســتگاه ها ذیرب وظیف
ــل  ــه دلی ــی ب ــت برخ ــرد: ردصالحی ــد ک ــی تأکی کدخدای
حمایــت از FATF قطعــا کــذب اســت و اجــازه دهیــد تعقیــب 

ــم. ــی  کنی قضای
کدخدایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چطــور قــرار اســت 
فراجناحــی عمــل کنیــد وقتــی یــک جنــاح را از صحنــه رقابــت 

خــارج کردیــد، گفــت: عینــک مــا قانــون اســت.
ــت:  ــی گف ــود صادق ــر محم ــارات اخی ــه اظه ــاره ب ــا اش او ب
چــه لزومــی دارد فریــاد بزنیــد بعــد بیاییــد در شــورای نگهبــان 
ــاز هــم  ــا ب ــرد عذرخواهــی کــرد ام ــن ف ــد. ای عذرخواهــی کنی
ــن شــکایت ادامــه داده و  ــه ای ــا ب ــه کارش ادامــه می دهــد. م ب

ــود. ــخص ش ــت مش ــا وضعی ــم ت ــری می کنی پیگی
او تأکیــد کــرد: از دوســتان اصــالح طلــب و اصولگــرا و 
ــاده اســت  هــر کســی کــه دلســوز نظــام اســت و گــوش او آم
ــرون  ــه بی ــد ب ــا را می  بینن ــل م ــی دالی ــه وقت ــم ک می خواهی
ــد. اول  ــام وارد نکنن ــا اته ــوال از م ــدون س ــد ب ــس کنن منعک

ــد. ــر  کنن ــدند، منتش ــع نش ــر قان ــد اگ ــوال کنن س
کدخدایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه عــده ای از 
ــوده  ــه خاطــر مســائل اخالقــی و غیرشــرعی ب ردصالحیت هــا ب

ــدارم. ــری ن ــار نظ ــاره اظه ــن ب ــت: در ای گف

کدخدایی در واکنش به اعتراض هادی غفاری برای ردصالحیت؛ 

اگر ۹ متر عمامه استفاده کردید، اسراف کردید! 

از چــه ســنی ورزش را شــروع کــرده و چــه عاملــی 
ســبب شــد وارد دنیــای پــرورش انــدام شــوید؟

ــه  ــا توج ــردم و ب ــروع ک ــالگی ورزش را ش ــن ۱۶ س  از س
ــه ورزش هــای ســخت  ــه حــس زیبــا دوســتی کــه داشــتم ب ب
ــرورش  ــته پ ــوص رش ــی الخص ــازی و عل ــدن س ــا ب ــط ب مرتب

ــدم.  ــد ش ــدام عالقمن ان

ــکاران در  ــه ورزش ــی ک ــش های ــا چال ــه ب در رابط
ــی  ــرو م ــا آن روب ــود ب ــه ای خ ــت حرف ــول  فعالی ط

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ــی ش ــش اصل ــوند، چال ش

وقتــی ورزشــکاری وارد ســطح حرفــه ای و بیــن المللــی مــی 
شــود مســلما بایــد ســطح کیفــی و کمــی خــود را بــاال بــرده و 
بایســتی فشــار و هزینــه اضافــی سرســام آوری را متقبــل شــود. 
فکــر مــی کنــم بــا توجه بــه وضعیــت موجــود، بــرای ورزشــکاران 
حرفــه ای تامیــن هزینــه هــای جــاری و تمرینــی بســیار ســخت 

بــوده و بــه عنــوان چالــش بزرگــی محســوب مــی شــود. 

ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک ــام های ــن مق ــاخص تری از ش
ــد. ــت بفرمائی ــد صحب ــت آورده ای بدس

بنــده در ســال ۲۰۱۳ قهرمــان آســیا و در ســال ۲۰۱۶ 
قهرمــان جهــان شــده ام و ۳ بــار نیــز در ایــران توانســتم مــدال 
طــال را کســب نمایــم. ۵ بــار بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده 
ام کــه در ۳ بــار آن بــه خاطــر مشــکالت ویــزا و بعضــی مســایل 

داخــل اردویــی نتوانســتم تیــم را همراهــی کنــم.

ــدام  ــرورش ان ــی 20۱6 پ ــابقات جهان ــی در مس وقت

توانســتید بــه مقــام قهرمانــی برســید، بــودن روی ســکو 
و افتخــار آفرینــی بــرای کشــورتان چــه حســی داشــت؟

بســیار برایــم خوشــایند بــود کــه توانســتم پرچــم کشــورم را 
بــاال ببــرم، حــس زیبــا و دلنشــینی داشــتم کــه توانســتم بــرای 

وطنــم افتخــار آفرینــی کنــم. 

بــرای ســال هــای آتــی چــه چشــم انــدازی داریــد و 
آیــا اکنــون بــه اهدافتــان رســیده اید؟

بلــه تقریبــا بــه قســمتی از اهدافــم رســیده ام، بعــد از یــک 
دوره کوتــاه اســتراحت در نظــر دارم در دو وزن باالتــر بــه رقابــت 

بپــردازم و کمــی خــود را بــه چالــش بکشــم.

ــدام،  ــرورش ان ــابقات پ ــی مس ــن الملل ــطح بی در س
ــیل  ــرار دارد و پتانس ــی ق ــه جایگاه ــورمان در چ کش

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــرفت را چگون پیش
ایــران در حــال حاضــر یکــی از ســکان داران پــرورش انــدام 

جهــان بــه شــمار مــی رود و در ســال هــای اخیــر معمــوال در 
ــروز  ــد. ام ــی ورزشــکارانمان خــوش درخشــیده ان ســطح جهان
قــدرت تیــم ملــی مــا بــرای جامعــه پــرورش انــدام دنیــا ثابــت 
شــده چــرا کــه پتانســیل بســیار باالیــی در ایــن رشــته ورزشــی 
داریــم و بــه نوعــی مــی تــوان گفــت بعضــی از ورزشــکاران مــا 

اعجوبــه هــای جهــان محســوب مــی شــوند.
ــال در  ــل فوتب ــران، مث ــدام در ای ــرورش ان ــه پ ــک جمل در ی

ــل قلمــداد مــی گــردد.  برزی

در مــورد حــوزه باشــگاه و باشــگاه داری کــه در آن 
ــت  ــادی وضعی ــد اقتص ــا از بع ــد آی ــی نمائی ــت م فعالی

ــود دارد؟  ــبی وج مناس
بــا توجــه بــه اقتصــاد حــال حاضــر باشــگاه داری بــه هیــچ 
ــی  ــزات ورزش ــه تجهی ــرا ک ــدارد چ ــادی ن ــه اقتص ــه توجی وج
بســیار گــران اســت و اغلــب ورزشــکاران حرفــه ای و ســرمایه 
ــن ســمت  ــه ای ــد ب ــی باشــگاه داری را دارن ــی کــه توانای گذاران

ــد.  ــدا نمــی کنن ســوق پی

ــای  ــگاه ه ــداد باش ــان و تع ــداد مربی ــش تع افزای
ــی  ــه معایب ــا و چ ــه مزای ــهر چ ــطح ش ــود در س موج

دارد؟
افزایــش تعــداد مربیــان اگــر در قالــب یــک سیســتم 
کارشناســی شــده باشــد ایــرادی نــدارد ولــی اگــر هــر شــخصی 
کــه اراده کــرد بتوانــد وارد دنیــای مربیگــری شــود، آســیب های 
جــدی بــه حــوزه ورزش وارد خواهــد شــد کــه شــاید غیــر قابــل 

جبــران نیــز باشــد.
ــک،  ــوری و آکادمی ــش تئ ــر از دان ــه غی ــتی ب ــان بایس مربی
ــند، از  ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب ــدت را نی ــی م ــه طوالن تجرب
نظــر مــن مربــی یــک رشــته ورزشــی بایــد بــه اصطــالح خــاک 
ورزش فــوق را خــورده باشــد تــا بتوانــد همــه جوانــب ورزش و 

ــد. ــکار را درک کن ورزش

لطفــا در رابطــه بــا تفــاوت مکمــل هــای ورزشــی بــا 
ــل  ــتفاده از مکم ــی اس ــون و چگونگ ــتروئید و هورم اس

هــا شــفاف ســازی کنیــد؟
ــای  ــل ه ــروز مکم ــم ام ــت کن ــفاف صحب ــم ش ــر بخواه اگ
ورزشــی در جامعــه مــا آشــفته بــوده و وضعیــت مناســبی نــدارد 
کــه بایــد در ایــن راســتا تدابیــری اندیشــیده شــود کــه چــاره آن 
معرفــی نمایندگــی هــای مجــاز و محدود در ســطح کشــور اســت.

ــور  ــته و همانط ــی نداش ــراد و منع ــچ ای ــل هی ــرف مکم مص
کــه از نــام آن مشــخص اســت تکمیــل کننــده غــذای ورزشــکار 
اســت کــه البتــه بایــد توســط افــراد کارشــناس و مربــی هــای 

مجــرب تاییــد شــده و مصــرف گــردد.
در مــورد هورمــون، ایــن مــاده بســیار خطرنــاک بــوده و نباید 
بــی مهابــا مصــرف گــردد. بایــد ایــن را درنظــر داشــت کــه بــه 
چــه قیمتــی و بــه چــه بهایــی اســتفاده مــی گــردد و آیــا بــه 
قیمــت جــان ورزشــکار مــی ارزد! البتــه بعضــی از ورزشــکاران 
کــه در ســطح قهرمانــی فعالیــت دارنــد مجبــور بــه اســتفاده از 
آن شــده و بــه قــول معــروف بــا جانشــان بــازی مــی کننــد امــا 
مســئله اصلــی اینجاســت کــه یــک ورزشــکار عــادی و مبتــدی 

بــه هیــچ عنــوان نیــاز بــه هورمــون نــدارد.

باشگاه: مورد  در 
ــتری  ــک دادگس ــع در ورودی ی ــث واق ــگاه مک باش
کــوی ســهند ائــل گولــی در کالنشــهر تبریــز، بــه متراژ 
ــگاهی در  ــرفته باش ــزات پیش ــر و دارای تجهی ۶۰۰ مت
جــای خــود مثــال زدنــی بــوده و یکــی از پرافتخارتریــن 
باشــگاه هــای اســتان مــی باشــد کــه طــی ســال هــای 
متمــادی در زمینــه قهرمــان پــروری و تیم داری ســکان 
دار رشــته پــرورش انــدام بــوده و چهــره هــای برجســته 
ای را در ایــن حــوزه بــه جامعــه معرفــی کــرده اســت.

ــب ورزش  ــزات مناس ــامل تجهی ــگاه ش ــن باش ای
ــدام،  ــب ان ــری، تناس ــه ای، الغ ــر حرف ــه ای و غی حرف

ــد. ــی باش ــی م ــات رفاه ــایر امکان ــه و س بوف
  در حــال حاضــر ایــن باشــگاه بــه مدیریــت غــالم 
علیــزاده و بــا حضــور و مربیگــری علــی دارائــی، امیــر 
پورحســین و قاســم ساســانی کــه از قهرمانــان پــرورش 
ــدام کشــور مــی باشــند و وحیــد پاکــزاد در رشــته  ان

کیــک بوکســینگ بــه فعالیــت مــی پــردازد.

در مصاحبه اختصاصی با قهرمان مسابقات بین المللی پرورش اندام مطرح شد:

بعد از دوره کوتاه استراحت، در دو وزن باالتر به رقابت خواهم پرداخت
سید حسین زینالی

غــام علیــزاده، عنــوان دار جهانــی رشــته 
پــرورش انــدام در وزن 65 کیلــو کــه از 
جمهــوری  ملــی  تیــم  عضــو   1390 ســال 
اســامی ایــران مــی باشــد و ســابقه قهرمانی 
مســابقات جهانی 2016 و آســیایی 2013 را 
در کارنامــه خــود دارد، متولــد ســال 1357 
شــهر تبریــز اســت. وی دانــش آموختــه 
و  انگلیســی  زبــان  مترجمــی  کارشناســی 
ــک  ــوده و نزدی ــی ب ــت ورزش ــد مدیری ارش
ورزش  زمینــه  در  کــه  اســت  ســال   25

پــرورش انــدام فعالیــت دارد.
بــا توجــه بــه افتخــار آفرینــی در ســطح ملــی 
و بیــن المللــی، ســابقه طوالنــی مربیگــری و 
پــرورش اســتعداد هــای نــو ظهــور پــرورش 
انــدام کانشــهر تبریــز و برنامــه هــای پیــش 
در مســابقات  بــرای حضــور  ایشــان  روی 
بــا  را  ای  صمیمانــه  گــوی  و  گفــت  آتــی، 
ایشــان انجــام داده ایــم کــه ماحصــل آن 

ــردد. ــی گ ــز م ــن عزی ــم مخاطبی تقدی


