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پیشخوان

اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهــور گفــت مدیرانــی کــه در اجــرای 
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ضعیــف عمل 

ــد. ــد ش ــار خواهن ــد برکن کنن

ضمــن تبریــک ســال 1395، ســال اقتصــاد 
مقاومتــی اقــدام وعمــل وآروزی موفقیــت در 
ــه  ــز باتوج ــردم عزی ــرای م ــا ب ــه ه ــه زمین هم
ــاد  ــان اقتص ــاه ازبی ــش از 24 م ــه بی ــه اینک ب
مقاومتــی و اعــام دســتورالعمل سیاســتهای 
اقتصــاد مقاومتــی مــی گــذرد امــا واکنــش 
اســتانی وشهرســتانی  و  مســئولین کشــوری 
ــه  ــی  ب ــاده ســازی اقتصادمقاومت درخصــوص پی
ــا  ــد مــردم را ب ــه اســت معمــوال ســعی دارن گون
ــوق  ــتهای ف ــاره سیاس ــی درب ــخنرانی و لفاظ س

ــد. ــرگرم کنن س
ــدام و عمــل و گــزارش  ــه اق ــت ب ــا وقتــی نوب ام
کار محســوس مــی رســد یــا از پاســخگویی فــرار 
کــرده یــا تقصیــر را بــه گــردن مســئولین ســابق 
یــا عوامــل کــم اثــر بیرونــی همچــون تحریــم هــا 

مــی اندازنــد.
متاســفانه روحیــه پاســخگویی درســطح مدیــران 
بســیار ضعیــف اســت کــه ایــن خــود باعث شــده 
اســت در خصــوص لــزوم ارائــه گــزارش عملکــرد 
ــا  ــتانی ب ــتانی وشهرس ــوری اس ــئولین کش مس
ــره  ــردم طف ــه ی م ــن مطالب ســکوت خــود از ای
رونــد. مســئول بایســتی در خصــوص بازگشــایی 
مجــدد واحــد هــای تولیــدی ورشکســته اســتان 
وبنگاههــای اقتصــادی نیمــه تعطیــل و تعطیــل 
کــه تعدادشــان کــم هــم نیســت گــزارش 
بدهندچــه اقداماتــی انجــام داده انــد. یــا در 
خصــوص جــذب ســرمایه گــذاری چگونــه عمــل 

شــده اســت؟
بــرای اجــرای اصــل اقتصــاد مقاومتــی بــه جــای 
ــه نویســی ســمینار  ــه مقال ــدام و عمــل نبایدب اق

وهمایشــهاباگرد همایــی بســنده کــرد.
ان شــاءاهلل بــزودی جلســات ارایــه گــزارش 
عملکــرد از مســئولین بــه منظــور تحقــق اجــرای 
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی برگزارگرددتامردم 
ــان  ــای آن ــه ه ــم برنام ــات وجرایدببینی ومطبوع
ــاد  ــه اقتص ــل در عرص ــدام و عم ــوص اق در خص

ــد. ــه میباش چگون

برکناری مدیرانی که در اقتصاد 
مقاومتی ضعیف عمل کنند

زمان اقدام وعمل برای 
بهبود وضع معیشت و 

اقتصاد مردم

اقتصاد مقاومتی
 اولویت کاری استانداران

وعده رشد 6 درصدی اقتصادی 
یا بدتر شدن وضعیت  اقتصاد و 

معیشت مردم

راه اندازي بزرگترین نیروگاه 
خورشیدي دنیا در اصفهان

وزیر بهداشت عنوان کرد:

مجلس دهم اقتصاددان نیست
ضرورت به کارگیری نخبگان 
اقتصادی خارج از مجلس 

پخش برنامه »دورهمی« و ایجاد 
حاشیه هایی در شبکه های 

اجتماعی برای مهران مدیری

تمدید زمان زنده ماندن 
زاینده رود

زاینده رود 16 فروردین به 
شرق اصفهان می رسد

واکنش به سفر خارجی
 پزشکان در نوروز 

مدیر مسئول-محمد فتحی
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در ادامــه بــه نامگذاری هــای صــورت گرفتــه از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری در 17 ســال اخیــر اشــاره می کنیــم: 

ســال 1378 بــا توجــه بــه تقــارن صدمیــن ســالگرد والدت 
بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی بــا طلیعــه بهــار، ســال 

»امــام خمینــی)ره(« نــام گرفــت.
ــر طــی ســال شمســی  ــد غدی ســال 1379 چــون دو عی
وجــود داشــت نــام »امــام علــی)ع(« بــرای ســال انتخــاب 

شــد.
ــه و توســعه  ــات خصمان ــه اقدام ــا توجــه ب ســال 1380 ی
طلبانــه جهــان اســتکبار بــه ســرکردگی آمریــکا در منطقه 
غــرب آســیا و همچنیــن ضــرورت توجــه مســئوالن بــه امر 
اشــتغال زایــی و کارآفرینی در کشــور، مقــام معظم رهبری 
ــی«  ــتغال آفرین ــی و اش ــدار مل ــال »اقت ــال را س ــن س ای

نامیدند.
ســال 1381 بــا توجــه بــه تقــارن ایــام عــزاداری ســرور و 
ســاالر شــهیدان بــا آغــاز ســال شمســی، ســال »عــزت و 

ــذاری شــد. افتخــار حســینی« نام گ
ــام  ــذاری« ن ــت گ ــال »خدم ــوان س ــه عن ــال 1382 ب س

ــد. ــذاری گردی گ
ســال 1383 بــا توجــه بــه اینکــه ســال آخــر تصدی گــری 
ــت  ــرورت داش ــد و ض ــوب می ش ــتم محس ــت هش دول
دســتگاه های دولتــی گزارشــی از عملکــرد خــود را تقدیــم 
مــردم کننــد، مقــام معظــم رهبــری ایــن ســال را ســال 

»پاســخگویی« نامیدنــد.
ســال 1384 ســال »همبستگی ملی و مشــارکت عمومی« 
نــام نهــاده شــد کــه ایــن نامگــذاری مبتنــی بــر در پیــش 
ــن  ــم و همچنی ــوری نه ــت جمه ــات ریاس ــودن انتخاب ب
افزایــش حجــم تبلیغــات منفــی و غوغاســاالری غربی هــا 
پیرامــون برنامه صلــح آمیز هســته ای کشــورمان و ضرورت 
احتــراز فعــاالن و کنشــگران سیاســی و رســانه ای داخلی از 

مناقشــات حزبــی و جناحــی بــود.
ســال 1385 بــا توجــه بــه توهیــن برخــی نشــریات غربــی 
بــه ســاحت مقــدس نبــی اکــرم)ص( و غلیــان احساســات 
دینــی مســلمانان سراســر جهــان و انزجــار آن هــا از هتــک 
ــال »  ــوی، س ــس نب ــاحت مق ــه س ــدگان ب ــت کنن حرم

پیامبــر اعظــم صلــی اهلل علیــه و آلــه« نــام نهــاده شــد.
ســال 1386 بــا توجــه بــه تــاش همه جانبــه و مذبوحانــه 
دنیــای اســتکبار بــرای ایجــاد تفرقــه در میــان امت اســام 
ــامی«  ــجام اس ــی، انس ــاد مل ــال »اتح ــران، س ــت ای و مل

نامگــذاری شــد.   
سال 1387، سال »نوآوری و شکوفایی« نام نهاده شد.

ســال 1388، بــا توجــه بــه ســرانه باالی مصــرف انــرژی  در 
کشــور، ســال »اصــاح الگــوی مصــرف« نــام گذاری شــد.

ســال 1389 در شــرایطی آغــاز شــد کــه کشــور یک ســال 
ــای  ــاده خواهی ه ــا و زی ــه گری ه ــی را بواســطه فتن بحران
برخــی مردودیــن سیاســی ســپری کــرده بــود و بــه نوعــی 
اهــداف کان توســعه ای کشــور مغفــول مانده بــود؛ از اینرو 
مقــام معظــم رهبــری ایــن ســال را ســال » همــت مضاعف 

و کار مضاعــف« نامیدند.
ــه  ــوالت رخ داده در عرص ــه تح ــه ب ــا توج ــال 1390 ب س
اقتصــادی و فزونــی یافتــن اقدامــات خصمانــه غربی هــا در 
تحریــم کشــور، ایــن ســال »جهــاد اقتصــادی« نــام گرفت.

ســال 1391، ســال »تولید ملــی و حمایت از کار و ســرمایه  
ــام گرفــت کــه علــت ایــن نامگــذاری، تحریــم  ایرانــی« ن
ــرب و  ــب غ ــیخته از جان ــام گس ــده لج ــال ش ــای اِعم ه
همچنیــن برخــی ســوء مدیریت هــا از جانــب مســئوالن در 

عرصــه اقتصــادی بــود.  
ــات  ــودن انتخاب ــش ب ــه در پی ــه ب ــا توج ــال 1392، ب س
ــزم  ــن ضــرورت ع ــم و همچنی ــوری یازده ریاســت جمه
راســخ مســئوالن بــرای عبــور از معضــات اقتصادی، ســال 
»حماســه ی سیاســی و حماســه ی اقتصــادی« نــام نهــاده 

شــد.
ســال 1393، همچون ســه ســال گذشــته، مقوله اقتصاد در 
نامگــذاری ســالیانه جای داشــت؛ البتــه در این ســال مقوله 
ــرار گرفــت و مقــام معظــم  فرهنــگ نیــز مــورد توجــه ق
رهبــری ایــن ســال را ســال »اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم 

ملــی و مدیریــت جهــادی« نامیدنــد.
ســال 1394، نیــز ســال »دولــت و ملــت، همدلــی و 

ــد ــاده ش ــام نه ــی« ن همزبان

امــام جمعــه موقــت اصفهــان: مذاکــره بــا غــرب از موضــع 
قــدرت موثــر اســت

 ایرنــا : امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفت:گفتگــو ومذاکره 
بــا غــرب زمانــی موثــر اســت کــه از موضــع قدرت باشــد.

امــام جمعــه موقــت اصفهــان: مذاکــره بــا غــرب از موضــع 
قــدرت موثــر اســت

حجــت االســام و المســلمین ســید مجتبــی میردامــادی 
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر اصفهــان 
ــد،افزود:  ــه ش ــهر اقام ــن ش ــام )ره( ای ــجد ام ــه در مس ک
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم فرمــوده انــد مســلمانان 
ــال  ــی خی ــمن حت ــا دش ــوند ت ــد ش ــدر قدرتمن ــد آنق بای

ــه آنهــا را نداشــته باشــد. ــه ب حمل
ــش و ســپاه  ــدرت نظامــی ارت ــان اینکــه اگــر ق ــا بی وی ب
ایــران نبــود دشــمن بــرای حملــه بــه ایــران امــروز را بــه 

ــا  ــه کشــور م ــی ک ــت:در صورت ــود، گف ــه ب ــردا نینداخت ف
ــد  ــعود همانن ــت، آل س ــی را نداش ــی کنون ــدرت نظام ق

ــود. ــه کــرده ب ــران هــم حمل ــه ای یمــن ب
امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا بیــان اینکــه بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری در روز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
بــر داشــت،  نــکات بســیاری در  در جمــع مداحــان 
ــج(  ــام زمان)ع ــت ام ــتی در مملک ــم کاری و سس افزود:ک

ــان اســت. ــام زم ــه ام ــت ب خیان
ــا  ــال 95 ب ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــرد:  ــح ک ــدام و عمــل، تصری ــی اق ــوان اقتصــاد مقاومت عن
ــی  ــاد مقاومت ــد از راه اقتص ــور بای ــروز کش ــکات ام مش
ــود.  ــل ش ــرف، ح ــعار و ح ــا ش ــه ب ــی و ن ــورت عمل بص

ــه دیگــران باشــد،  ــان ب ــد امیدم ــان اینکــه نبای ــا بی وی ب
ــب  ــاه از تصوی ــد م ــت چن ــس از گذش ــروز پ ــت: ام گف
ــو  ــران لغ ــه ای ــر علی ــم هــای غــرب ب ــوز تحری برجــام هن
نشــده و پــول هــای بلوکــه شــده ایــران آزاد نشــده اســت.

ــده  ــه آین ــان اینک ــا بی ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
درخشــانی در انتظــار ایــران اســامی اســت، اظهــار 
کرد:ایــران بــا توجــه بــه اســتعدادهای عالــی جوانــان خــود 
در آینــده بــه کشــوری قدرتمنــد و جهانــی تبدیــل خواهــد 
شــد. حجــت االســام میردامــادی در پایــان بــا اشــاره بــه 
روز طبیعــت افــزود: طبیعــت، درختــان، گیاهــان و نباتــات 

ــه مــی دهنــد . ــه بشــریت ارائ خدمــات بزرگــی ب
ــا بیــان اینکــه هــر بــرگ  امــام جمعــه موقــت اصفهــان ب
درختــان آیــه ای از آیــات الهــی اســت، گفــت: از طبیعــت 

بایــد اســتفاده هــای مــادی و اعتقــادی کنیــم

حجــت الســام والمســلین محمــدی امــام جمعــه 
ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه  ه ــه در خطب مبارک
ــرای  شهرســتان بعــد از آرزوی داشــتن ســالی خــوب ب
همــه اظهــار داشــتند کــه یکــی  از مســائل مهــم 
ــی  ــر م ــی تاثی ــت او خیل ــه در موفقی ــر ک ــی بش زندگ
ــوی اســت اراده تعریفــش  ــک اراده ق ــذارد داشــتن ی گ
ــن اســت کــه برخواســته از روح انســان یــک صفــت  ای
مشــترک بیــن انســان و خــدا وقتــی مــی گوییــم انســان 
و خــدا در اراده مشــترکند انســان را مخلــوق مــی دانیــم 
ــی از  ــرده و یک ــق ک ــودی را خل ــد موج ــی خداون یعن
ــفه  ــرار داده اراده است.فاس ــه در آن ق ــی ک ویژگیهای
ــه  ــد عاق ــی گوین ــد را م ــد اراده شــوق موک ــی گوین م
ای کــه در انســان زیاداســت را مــی گوینــد اراده وقتــی 
ــه  ــرد و ب ــی گی ــم م ــد تصمی ــوی االراده باش ــان ق انس
ــه  ــد ب ــد چــون عاقمن ــدام مــی کن ــال اراده اش اق دنب

ــی،  ــدف اســت.انتخاب شــغل  ، راه علم ــن ه ــق ای تحق
مــدرک تحصیلــی بگیــرد صنعــت ایجادکنــد در حــوزه 
کشــاورزی مــی خواهــد کاری انجــام دهدوقتــی عاقــه 
پیــدا مینــد بــه یــک موضــوع در مــورد آن تحقیــق مــی 
کنــد و تصمیــم مــی گیــرد و اقــدام مــی کنــد و پیگیری 
ــان داشــت اراده را  ــه بی ــه مبارک ــام جمع ــد .ام ــی کن م
ــای  ــا آدمه ــر داده  منته ــراد بش ــام اف ــه تم ــد ب خداون
صاحــب اراده آن را بــه کار مــی گیرنــد آدمهــای ضعیــف 
االراده نمــی رونــد دنبــال  تقویــت آن کــه آن را  بــکار 
ــوان  ــد. اراده چیــزی اســت در انســان کــه مــی ت بگیرن
ــور  ــه اســتعداد را ک ــی شــود ک ــا م ــل داد ی آن را صیق
ــان  ــای انس ــانه ه ــدی نش ــام محم ــت االس ــرد .حج ک
هــای بــی اراده را عنــوان نمودنــد و در ادامــه در خطبــه 
ــم  ــام معظ ــوروزی مق ــات ن ــه فرمایش ــاره ب ــا اش دوم ب
رهبــری  بیــان داشــتند زبــان یکــی از نعمتهــای بــزرگ 
ــارک اهلل  ــد فتب ــه همیــن دلیــل خداون الهــی اســت و ب
ــد  ــای خداون ــی از عظمته ــه یک ــن گفت ــن الخالقی احس
ــان را  ــر زب ــت .اگ ــری اس ــن عناص ــک همچنی ــق ی خل
ــد او  ــی توان ــاورد م ــه چرخــش در نی انســان درســت ب
را بــه بــاد بدهد.مــا وقتــی آفــات اعضــا و جــوارح خــود 
ــت را دارد.تهمــت  ــان بیشــترین آف را مــی ســنجیم  زب
ــهادت دروغ و ...  ــش ش ــی فح ــم زن ــایعه دوبه دروغ ش
ــر میگــردد . ــان ب ــه زب اینهــا گنــاه هایــی اســت کــه ب

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال 1395 را سال
 »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نامگذاری کردند

»رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید«
ــن  ــن و به یادماندنی تری ــوان مهمتری ــه عن ــه ای ب ــت اهلل خامن ــه ی حضــرت آی ــن جمل  ای
ــن  ــد. دومی ــاب ش ــردم انتخ ــگاه م ــال 94 از ن ــامی در س ــاب اس ــر انق ــه ی رهب جمل
جملــه ی منتخــب، هشــدار رهبــر انقــاب از به کاربــردن تعبیــر »تندرو-میانــه رو« توســط 
ــروژه ی نفــوذ  ــه »پ ــراد اســت؛ همچنیــن واکنــش رهبــر انقــاب نســبت ب برخــی از اف

دشــمن« نیــز بــه عنــوان جملــه ســوم انتخــاب شــده اســت.
ایــن ســومین ســال متوالــی اســت کــه پاســخ رهبــر انقــاب بــه تهدیــدات نظامــی رژیــم 
ــال  ــان در س ــات ایش ــه بیان ــن جمل ــوان مهمتری ــه عن ــردم ب ــوی م ــتی از س صهیونیس
انتخــاب می شــود. از نــگاه مخاطبــان در ســال 93 جملــه ی »ملــت، عاشــق مبــارزه ی بــا 

صهیونیست هاســت«  و ســال 92 نیــز جملــه »اگــر غلطــی از آنهــا ]رژیــم صهیونیســتی[ 
ــد  ــان خواه ــاک یکس ــا خ ــا« را ب ــو« و »حیف ــامی »تل آوی ــوری اس ــد، جمه ــر بزن س

کــرد« مهمتریــن جمــات ســال بودنــد

*رهبــر انقــاب دردیــدار جمعــی از مداحــان: اینکــه بگویند فــردای دنیا، 
فــردای مذاکــره اســت، دنیــای موشــک نیســت ایــن اگــر از روی ناآگاهی 
گفتــه شــودکه ناآگاهــی اســت؛ امــا اگــر از روی آگاهــی باشــد خیانــت 
اســت/ اگــر نظــام اســامی دنبــال فنــاوری و مذاکــره باشــد، امــا قــدرت 
دفاعــی نداشــته باشــد مقابــل هرکشــور فزرتــی کــه تهدیــد کنــد بایــد 

عقــب نشــینی کند.
*جمهــوری اســامی بایــد از همــه ابزارهــا اســتفاده کنــد. بنــده مخالف 

ــا همــه.در ســطح مســائل  ــه ب ــا گفتگــوی سیاســی، البتــه ن نیســتم ب
جهانــی بــا گفتگــوی سیاســی موافقــم

*رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه حرف هــای برخــی اعضــای دولــت موقــت 
ــان  ــه دردم ــای اف14 ب ــد جنگنده ه ــه می گفتن ــاب ک ــل انق در اوای
نمی خــورد و آنهــا را بــه آمریــکا پــس بدهیــم، فرمودنــد: در آن موقــع 
ــران  ــه ای ــم و چنــدی بعــد کــه صــدام ب ایســتادگی و افشــاگری کردی
حملــه کــرد، معلــوم شــد چقــدر بــه ایــن ابزارهــای دفاعــی نیــاز داریــم/ 

دشــمنان مــدام در حــال تقویــت تــوان نظامی و موشــکی خود هســتند؛ 
در ایــن شــرایط چطــور می گوییــم روزگار موشــک گذشــته اســت!؟ 

*اینکــه مداحــان بــرای مدافعــان حــرم میخوانند بســیار با ارزش اســت؛ 
در ایــن شــکی نیســت.  در کنــار ایــن، یــک کار مهمتــری هســت و آن 
تقویــت باورهــای جوانــان اســت.  دشــمن دارد علیــه بــاور به اســام، باور 
بــه کارآمــدی نظــام اســامی و بــاور بــه امکان تــداوم نظــام اســامی کار 

میکند

روایتی جالب
 از خانه پدری رهبر معظم انقالب

خانــواده ی ســید علــی خامنــه ای در خانــه ای 3 اتاقــه زندگــی مــی کردنــد، یــک اتــاق مخصوص 
پــدر بــود. مــکان مطالعــه و دیدارهــا و محــل عبادتــش بــود یــک اتــاق حالــت بیرونــی داشــت و 

مخصــوص میهمانــان مــرد بــود و بقیــه خانــواده در اتــاق ســوم زندگــی مــی کردنــد.
روایتی جالب از خانه پدری رهبر معظم انقاب

بــه گــزارش جهــان بــه نقــل از میــزان، در کتــاب »روایتــی از زندگــی و زمانــه حضــرت آیــت اهلل 

خامنــه ای از ســال 1318 تاکنــون« آمــده اســت:
ــاق  ــک ات ــد، ی ــی کردن ــی م ــه زندگ ــه ای 3 اتاق ــه ای در خان ــی خامن ــید عل ــواده ی س »خان
مخصــوص پــدر بــود. مــکان مطالعــه  و دیدارهــا و محــل عبادتــش  بــود یــک اتــاق حالــت بیرونی 
داشــت و مخصــوص میهمانــان مــرد بــود و بقیــه خانــواده در اتــاق ســوم زندگــی مــی کردنــد. 

زندگــی  ســاده و گاه فقیرانــه ای در ایــن خانــه ی کوچــک برپــا بــود.
خانــه ای کــه بــرق و آب لولــه کشــی نداشــت. در آن دوره برخــی از علمــا بــا مظاهــر تکنولــوژی 
ــن   ــر از میکروف ــا در مناب ــدت ه ــا م ــی ت ــرب و حت ــی غ ــوذ فرهنگ ــران نف ــد و نگ ــف بودن مخال
اســتفاده نمــی شــد. پــدر ســید علــی نیــز همیــن گونــه بــود. مدتــی گذشــت تــا رضایــت داد بــه 

خانــه شــان بــرق برســد

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان 

مبارکه در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد فرهنگی و 

اجتماعی شرکت فوالد مبارکه :

در ســال 94 عملکــرد فرهنگــی و اجتماعــی شــرکت 
فــوالد در حــوزه شهرســتان مبارکــه، بســیار ضعیــف و 

غیــر قابــل قبــول بــود 
ــات  ــم و تبع ــت عظی ــن صنع ــور ای ــم حض ــی رغ عل
زیســت محیطــی و ترافیــک و حمــل و نقل و ســکونت 
ــه  ــان، کارنام ــدان ش ــر از کارمن ــزاران نف ــور ه و حض
فــوالد در ســال گذشــته، بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی 
نیســت و آن را در حــد صفــر ارزیابــی مــي کنــم.ا یــن 
ــه ای و  ــی اســت کــه توســعه و تکامــل منطق در حال
مشــارکت در فعالیــت هــای پیرامونــی، جزء اساســنامه 

و مــرام نامــه شــرکت فــوالد اســت

خبر ویژه... حجت االسالم و المسلمین میردامادی امام جمعه موقت اصفهان 
در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت:

حجت االسالم و المسلمین محمدی امام جمعه مبارکه در خطبه 
های نماز جمعه اظهار داشت:

گزیده سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی(در دیدار با مداحان به مناسبت میالد حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 



کاهش قیمت مسکن در 
سال 95

ــا توجــه بــه اینکــه  اکونیوز:کارشــناس مســکن گفــت: ب
ــک خــود را  ــن در ســالهای گذشــته مل برخــی از مالکی
ــی  ــت بده ــه عل ــن امســال ب ــی نفروخت ــت ارزان ــه عل ب
وتســهیاتی کــه دریافت کــرده انــد، مجبورند بفروشــند.
بــه گــزارش خبرگــزاری اقتصادایران،احمدرضا ســرحدی 
کارشــناس مســکن اظهــار کــرد: در کوتــاه مــدت اتفــاق 
خاصــی در بخــش مســکن نمی افتــد، امــا از نیمــه دوم 
ــش  ــق در بخ ــار رون ــا و آث ــن جرقه ه ــال 1395 اولی س
ــا  ــه تنه ــال ن ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش ــده خواه ــکن دی مس
ــان  ــه همچن ــود، بلک ــم ب ــک نخواهی ــی مل ــاهد گران ش
ــل آن  ــد. دلی ــی می مان ــیب نزول ــکن در ش ــت مس قیم

ــر تقاضاســت. هــم عرضــه مــازاد ب
ــده و  ــاله ش ــه س ــکن س ــش مس ــود بخ ــزود: رک وی اف
هرچــه جلوتــر می رویــم عمیق تــر می شــود. علــت 
ایــن مســئله نیــز بخشــی مربــوط بــه گذشــته و بخــش 
دیگــر بــه زمــان حــال برمی گــردد. در اواخــر دهــه 80 و 
اوایــل دهــه 90 شــاهد رشــد سرســام آور قیمــت مســکن 
بودیــم کــه باعــث شــد افــراد نیازمنــد مســکن بــه دلیــل 

عــدم توانایــی خریــد از بــازار خــارج شــوند.
ایــن کارشــناس مســکن تصریــح کــرد: جهــش یکبــاره 
قیمــت مســکن باعــث شــد تــا در اواخــر دهه 80 شــاهد 
ــاختمانی و  ــای س ــدور پروانه ه ــدی در ص ــزش بلن خی
ــر  ــای دیگ ــیم. بخش ه ــازها باش ــاخت و س ــش س افزای
ــی  ــک آنارش ــه ی ــتند. در نتیج ــود را نداش ــن س ــم ای ه
کامــل از طــرق قانونــی و غیرقانونــی همچــون تجــاوز بــه 
محیــط زیســت، جنگل هــا، ســواحل، اطــراف شــهرها و 
ــم شــد. نتیجــه  ــر بخــش ســاخت و ســاز حاک ــره ب غی
ایــن اقدامــات از یــک ســو منجــر بــه گرانــی و از ســوی 
دیگــر تولیــد بیــش از نیــاز بــازار شــد و بــه رکود مســکن 

انجامیــد.
ــی  ــا بی تعادل ــون ب ــه هم اکن ــان این ک ــا بی ــرحدی ب س
مواجهیــم  مســکن  بخــش  در  تقاضــا  و  درعرضــه 
ــی را در اقتصــاد  ــح کــرد: امضــای برجــام امیدهای تصری
کشــور ایجــاد کــرده کــه در انتخابــات هــم آثــار خــود را 
ــت و کارشناســان  نشــان می دهــد. اگــر پیش بینــی دول
ــه روی  ــران ب ــای ای ــده بازاره ــه در آین ــر اینک ــی ب مبن
ــدوار  ــوان امی ــود، می ت ــاز ش ــی ب ــرمایه گذاری خارج س
بــود کــه تولیــد و اشــتغال رونــق بگیــرد و بدیــن ترتیــب 

ــرود ــاال ب ــدان مســکن ب ــد نیازمن ــدرت خری ق

خبر ویژه...
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»محضــر مبــارک رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
)دام عــزه(

با سام و تحیات
فــرا رســیدن بهــار، رســتاخیز پــر معنــای طبیعــت و هنگامــه نــوروز، کــه نقطــه 
تحــول و نــو شــدن دوبــاره جهــان هســتی اســت را بــه محضــر ملــت شــریف 
ایــران اســامی و حضرتعالــی تبریــک و تهنیــت عــرض مــی کنــم. بــا آرزوی فــرا 
رســیدن نــوروزی کــه در آن شــاهد حلــول بهــار جان هــا، ظهــور حضــرت ولــی 

عصر)عــج(، باشــیم.
نامگــذاری ســال 1395 بــه نــام ســال »اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« تدبیر 
ــد پشــتوانه ای  ــه خــاص می توان ــن بره ــه در ای ــود ک ــه ای ب ــدام خردمندان و اق
عظیــم  بــرای مجموعــه دولــت در مســیر تحقــق اهــداف تعییــن شــده ذیــل 

سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی باشــد.
ــوری  ــتقال، آزادی، جمه ــی » اس ــعار اصول ــتحضرید، ش ــه مس ــه  ک همانگون
اســامی« برآمــده از معــارف اصیــل اســامی و خواســت ملــی ایرانیــان  بیانگــر 
جهــت گیــری اساســی حرکــت ملــت ایــران از آغــاز پیــروزی انقــاب اســامی 
ــه رغــم پیشــرفت های چشــمگیر ایــران  ــود؛ امــا ب ــوده و خواهــد ب ــا کنــون ب ت
ــای  ــداف و آرمان ه ــل اه ــق کام ــا تحق ــوز ت ــه، هن ــد ده ــن چن اســامی در ای

ــم. ــژه در حــوزه اقتصــادی  راه درازی در پیــش داری ــه وی انقــاب ب
در ایــن میــان دشــمنان ملــت مــا طــی دهه هــای گذشــته همــه ابــزار و تــوان 

خــود از بــه راه انداختــن جنــگ گرفتــه تــا وضــع تحریم هــای ظالمانــه را بــرای 
متوقــف کــردن قطــار پیشــرفت ایــران اســامی بــه کار انداختنــد؛ امــا بــا لطــف 
ــام  ــه ام ــای داهیان ــی و هدایت ه ــد مردم ــت بی مانن ــردی و مقاوم ــی، پایم اله
راحــل )ره( و حضرتعالــی توانســتیم از تمامــی ایــن بحــران هــا بــه ســامت عبور 

. کنیم
دســتیابی بــه توافــق هســته ای در قالــب توافــق »برجــام« تــازه تریــن موفقیــت 
ملــی در ایــن زمینــه بــود کــه پــس از ســالها پایــداری در میــان کارزاری ســخت 
بــه دســت فرزنــدان انقابی تــان محقــق شــد و در پــی آن، تحریم هــای 
ــر  ــود، بی اث ــه ب ــانه رفت ــور را نش ــادی کش ــای اقتص ــه زیربناه ــه ای ک ظالمان
ــار تمامــی هزینه هایــی کــه  ــه غــرب در کن ســاخت. البتــه تحریم هــای ظالمان
بــرای  مــردم مــا، بــه ویــژه اقشــار مســتضعف داشــت، ایــن درس را نیــز بــه همه 
مــا آموخــت کــه مقاوم ســازی اقتصــاد ملــی و تــاب آوری آن در برابــر تکانه هــا 
بــه ویــژه تکانه هــای خارجــی شــرط الزم بــرای حفــظ اســتقال کشــور اســت.

خوشــبختانه پایبنــدی دولــت تدبیــر و امیــد بــه ویــژه رئیــس جمهور محتــرم به 
سیاســت های اباغــی اقتصــاد مقاومتــی در شــرایطی کــه اعمــال تحریــم هــای 
نامشــروع در کنــار عوامــل دیگــر موجــب بــروز عارضــه خطرنــاک رکــود تورمــی 
در ســالهای اخیــر شــده بــود، توانســت موجــب کنتــرل و کاهــش نــرخ تــورم و 

همچنیــن قــرار گرفتــن در مســیر رشــد اقتصــادی  و خــروج از رکــود گــردد.
ــق  ــت تحق ــزار در جه ــت خدمتگ ــخ دول ــزم راس ــه ع ــت ب ــا عنای ــون و ب اکن

منویــات عالمانــه حضرتعالــی اینجانــب بــه عنــوان یــک خدمتگــزار مســئول و به 
نمایندگــی از همــه همکارانــم در مجموعــه اقتصــادی دولــت اعــام مــی نمایــم 
کــه انشــااله در ســال پیــش رو از هیــچ کوششــی بــرای حفــظ » امیــد« مــردم 
و بهــره گیــری بیشــینه از همــه ظرفیت هــای ایجــاد شــده در کشــور بــرای » 
اســتحکام اقتصــاد ملــی«، »تقویــت تولیــد داخلــی«، » حــل مشــکل رکــود«، » 
حفــظ رونــد کاهشــی نــرخ تــورم«، » بهبــود هرچــه بیشــتر فضــای کســب و 
کار« و نیــز اجــرای صحیــح سیاســت هــای اصــل 44 قانــون اساســی بــا هــدف 
افزایــش زمینــه هــای اشــتغال و ارتقــای تولیــد ملــی دریــغ نخواهیــم ورزیــد.

اینجانــب رجــاء واثــق دارم کــه بــا وجهــه همــت قــراردادن شــعار راهبــردی » 
اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« و بــا همراهــی و همدلــی مــردم، هدایــت و 
حمایــت همــه جانبــه حضرتعالــی و مدیریــت مدبرانه رئیــس جمهور محتــرم در 
دوره جدیــد کــه فرصت هــای ســازنده ای فــراروی اقتصــاد کشــور پدیــدار شــده 
اســت، دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مســتمر و پایــدار در طــی برنامــه ششــم 
توســعه فعلیــت یافتــه و از ایــن رهگــذر شــاهد ارتقــای بیــش از پیــش جایــگاه 
ــداز 20ســاله  ــا اهــداف ســند چشــم ان کشــور در منطقــه و حتــی متناســب ب

. شیم با
دوام ســامت و طــول عمــر بــا عــزت حضرتعالــی و ســربلندی، بهــروزی و شــاد 

کامــی ملــت بــزرگ ایــران را از خداونــد منــان مســئلت مــی نمایــم.

انتشاری پستی بامفهومي چندبعدي  
در اینستاگرام محسن رضایي: 

اجازه بدهید انقالب اسالمی، وارد اقتصاد ملی شود
ایرنــا: دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در صفحــه اینســتاگرام خــود ضمن 
اشــاره بــه پیــام نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب دربــاره اقتصــاد مقاومتــی نوشــت: 

دولــت هــا بایــد اجــازه دهنــد انقــاب اســامی، وارد اقتصــاد ملــی شــود.
ــه  ــد، ب ــی نخســتین نوشــتارِ اینســتاگرامی خــود را در ســال جدی محســن رضای
موضــوع اقتصــاد اختصــاص داد تــا ضمــن نشــان دادن دغدغــه همیشــگی خــود بــه 
ایــن موضــوع، از نخســتین افــرادی باشــد کــه بــه پیــام نــوروزی رهبر معظــم انقاب 

لبیــک مــی گویــد.
ــع تشــخیص  ــر مجم ــی«، دبی ــر رضای ــانی دکت ــگاه اطــاع رس ــزارش »پای ــه گ ب

مصلحــت نظــام ضمن اشــاره بــه اشــکاالت اداری و مدیریتی در کشــور، از مســئولین 
خواســت اگــر قــدرت و توانایــی رفع مشــکات اقتصــادی و بیــکاری جوانــان را ندارند 
اجــازه دهنــد نیروهــای انقــاب وارد کار شــده و انقابــی در عرصــه اقتصــاد کشــور 

ــام دهند. انج
متن کامل این یادداشت کوتاه به شرح زیر است :

دولــت هــای هاشــمی و خاتمــی و احمــدی نــژاد قــول داده بودنــد کــه بیــکاری و 
گرانــی را حــل کننــد زحمــات زیــادی هم کشــیدند ولی نتوانســتند. بیــکاران از یک 

میلیــون نفــر بــه پنــج میلیــون نفــر رســیده اند.
ــی نیــز ســه ســال اســت کــه مــی خواهــد بیــکاری را حــل کنــد و  آقــای روحان
تاشــهای زیــادی هــم کــرده اســت ولــی هنــوز ایــن مهــم محقــق نشــده اســت. 
قریــب بــه ســه دهــه اســت اشــتغال و رفــع بــی کاری شــعار دولــت هاســت امــا 
اغلــب جوانــان کشــور بــا بیــکاری و جیــب خالــی دســت به گریبــان هســتند. حتی 

هزینــه هــای تحصیــل خــودرا ندارنــد.

رفــع بیــکاری و گرانــی، نــه بــا شــعار ممکــن اســت و نه بــا دســت دراز کــردن پیش 
هرکسی.

ــام اداری و  ــکاالت نظ ــفانه اش متأس
ــی  ــود برخ ــور و وج ــی کش مدیریت
ــازی  ــی ب ــض و پارت ــادها و تبعی فس
ــادی  ــی اعتم ــود دارد. ب ــوز وج هن
بــه جوانــان کشــور و زد وخوردهــای 
ــور  ــرفت کش ــع پیش ــی مان سیاس

ــت . اس
دولــت هــا بایــد اجــازه دهنــد انقــاب اســامی، وارد اقتصــاد ملــی شــود. اگــر هــم 
خودشــان نمــی تواننــد بایــد اجــازه بدهنــد نیروهــای انقــاب همــان طــور که شــاه 
را بیــرون کردنــد، صــدام حســین را از خــاک کشــور فــراری دادنــد، فقــر، بیــکاری و 

تبعیــض را از ایــن کشــور بیــرون کننــد

مردم باید کدام را باور کنند!؟
وعده رشد 6 درصدی اقتصادی یا

 بدتر شدن وضعیت  اقتصاد و معیشت مردم
اکونیوز:»بــرزخ« مــی توانــد واژه ای مناســب بــرای اقتصــاد ایــران باشــد چــون در بیــن شــرایط 
بهتــر و شــرایط بدتــر گیــر کــرده است.هشــدارهای پــی در پــی کارشناســان داخــل و خــارج مبنی 
بــر شــرایط بدتــر در اقتصــاد و معیشــت مــردم در ســال پیــش رو حکایــت دارد و در مقابــل وعــده 
رشــد شــش درصــدی اقتصادی،بهبــود اوضــاع معیشــت و ایجــاد اشــتغال وســیع بــه گــوش مــی 

رســد، مــردم بایــد کــدام را بــاور کننــد!؟
اقتصادایــران، بــه راســتی ، مــردم تــا چــه زمانــی بایــد بــه ســخنان دولتمــردان دل خــوش کننــد؟ 
آیــا ملــت مــی توانــد واقعیــت ملمــوس زندگــی خــود و دیگــر نزدیکانشــان در جامعــه را ندیــده 
ــد  ــه هــدف رشــد رون ــه هــر حــال دولتمــردان کابینــه تدبیــر و امیــد از تــاش هــا ب بگیــرد؟ ب
اقتصــادی کشــور ســخن می گوینــد امــا شــواهد و قرائــن نشــان مــی دهــد نبــض اقتصــاد ایــران 

خــوب نمــی زنــد حــال چــه بایــد کــرد؟
خوشــبختانه ایــران  از ظرفیــت  هــای بــی بدیــل فــراوان اقتصــادی  برخــوردار  اســت کــه می توانــد 
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــن ظرفیت ه ــن ای ــده تری ــد. از  عم ــده باش ــش برن ــی پی ــش و حت ــات بخ نج
گســتردگی ســرزمینی و عمــق اســتراتژیک ایــران، تنــوع آب و هوایــی و مواهــب خــدادادی، تنــوع 

و تعــدد معــادن، نیــروی انســانی ماهــر و  کارآمــد،  کشــاورزی و ... اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه از ظرفیــت ایــن موهبــت هــای الهــی مــی تــوان بــه عنــوان جریانــی مســتمر و 
پایــدار بــرای توســعه، رفــاه عمومــی، رشــد اقتصــادی، اشــتغال، تولیــد ثــروت و ... بهــره بــرد حــال 

چــرا اقتصــاد ایــران بــه ســامان نیســت  و از بیمــاری مزمــن رنــج مــی بــرد؟  
در پاســخ مــی تــوان گفــت: نبــود مدیریــت کارآمــد  و برنامــه ریــزی راهبــردی، اقتصــاد کشــور را 

بــه ناکجــا آبــاد کشــانده اســت. 
ــه  ــود، چنانچ ــکوفا ش ــا و ش ــد احی ــروز بای ــور  ام ــادی کش ــود اقتص ــی موج ــای غن ــت ه ظرفی
ظرفیت هــای بالقــوه  موجــود احیــا شــود در حوزه هایــی کــه مزیــت نســبی وجــود دارد نــه تنهــا 
ــه حرکــت در  ــز ب ــو  توســعه صــادرات  نی ــاز خواهــد شــد بلکــه لوکوموتی کشــور از واردات بی نی
مــی آیــد. حــال نبایــد از ایــن ســئوال اساســی غافــل شــد کــه صــادرات چگونــه محــور توســعه 

مــی شــود؟
بــه بیــان ســاده هــر کشــوری کــه بخواهــد روی پــای خــود بایســتد بایــد تولیــدات داخلــی خــود 
را در عرصــه بیــن الملــل بــه رقابــت بگــذارد تــا بــه هــدف اصلــی خــود برســد و ایــن همــه جــز 
ــا صــادرات پایــدار میســر نخواهــد  شــود. اهمیــت و ضــرورت  حضــور کاالهــای ســاخت یــک  ب
ــی و در فضــای اقتصــاد  بیــن المللــی از مهمتریــن عوامــل توســعه اســت  ــازار جهان کشــور در ب
کــه نقــش صــادرات در ایــن بیــن بــه انــدازه ای مهــم اســت کــه بســیاری کارشناســان صــادرات را 
تنهــا مســیر موفــق بــه توســعه اقتصــادی یــک کشــور در بــازار جهانــی مــی داننــد. ناگفتــه نمانــد 
در بیشترکشــورهای جهــان بــه بخــش صــادرات اهمیــت خاصــی داده و از ایــن مهــم بــه عنــوان 
موتــور محــرک ســایر بخــش هانــام مــی برنــد. ایــران  بــرای دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی بایــد 
بــه ســمت سیاســت هــای صــادرات محــور گام بــردارد  امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل  وجــود 
ــار  ــه و آم ــزان واردات بی روی ــادی، می ــت های کان اقتص ــر سیاس ــم ب ــت حاک ــای نادرس نگاه ه

ــت. ــرده اس ــر ک ــر و بی اث ــا را کم اث ــوع ظرفیت ه ــن موض ــت و ای ــیار باالس ــاق بس قاچ
بــه هــر ترتیــب چنانچــه تغییــر روش و راهبــرد صــورت گیــرد ظرفیت هــای بالقــوه احیــا و کشــور 

نیــز در مســیر رشــد و توســعه قــرار  مــی گیــرد.

چنانچــه نظــام درصــدد رونــق اقتصــادی، اشــتغال، کاهــش بیــکاری، فقــر، بزهــکاری و انحرافــات 
اســت، راهــی جــز افزایــش تولیــد ملــی نــدارد.

ــادی  ــای اقتص ــاظ جغرافی ــه لح ــادی ب ــل اقتص ــوه و بالفع ــای بالق ــته از ظرفیت ه ــران گذش ای
ــرد.  ــره می ب ــی به ــیرهای ترانزیت ــد مس ــته ای مانن ــای برجس ــز از ظرفیت ه ــک( نی )ژئواکونومی
بــه هــر حــال آنچــه شــواهد نشــان مــی دهــد دولــت تدبیــر و امیــد بــه رغــم داشــتن اطــاع کافی 
از ظرفیــت هــای داخلــی، تمــام همــت خــود را مصــروف برجــام کــرده اســت  و بــه بیــان ســاده  

پســابرجام را پیــش نیــاز  رونــق اقتصــادی مــی دانــد.
البتــه نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد تــا مادامــی کــه ســاختار اقتصــادی و مدیریتــی کشــور اصاح 

نشــود بــه هیــچ وجــه نمی تــوان انتظــار رفــع مشــکات و چالش هــای اقتصــادی را داشــت.
ــو  ــام و لغ ــرای برج ــی اج ــه در پ ــی ک ــت خوب ــد از فرص ــطوح بای ــه س ــام در هم ــزاران نظ کارگ
تحریم هــای پیــش روی ایــران گشــوده می شــود در باالتریــن ســطح اســتفاده  و رویکــرد تحــرک 

اقتصــادی در چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی را محقــق کننــد.
بــی تردیــد اولویــت هــای اقتصــادی دولــت در دوران پســا برجــام بایــد تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
باشــد. ایــن اشــتباه راهبــردی کــه تمــام مشــکات اقتصــادی کشــور از فضــای بیــرون از مرزهــا 

ــرد. ــت را بگی ــران دول ــم گی ــان سیاســت گذاران و تصمی ــد گریب اصــاح می شــود نبای
در ایــن مقطــع بایــد بــه داشــته هــای خــود اعــم از ســرمایه هــای مــادی و انســانی توجــه  نمــود . 

عــدم توجــه بــه ســرمایه انســانی در کشــور یکــی از مهمتریــن چالــش هــای توســعه اســت.
جــان کام اینکــه بــرای رونــق اقتصــادی ، بهبــود معیشــت مــردم، تولیــد صــادرات محور، اشــتغال 
و همچنیــن برداشــتن گام هــای طایــی در عرصــه اقتصــاد پســابرجام بایــد بــه تجــارب مدیریتــی 
ایــران در دوره تحریــم نیــز توجــه شــود چــرا کــه تکــرار و بازخوانــی تجربــه تاریخــی تحریــم باعث 

مــی شــود تصمیمــات آینــده بــا درایــت بیشــتری اتخــاذ شــود.
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ــد  ــال جدی ــرای س ــتانداران ب ــت کاری اس ــت: اولوی ــور گف ــر کش اکونیوز:وزی
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــی باشــد. ب ــه پیشــبرد اقتصــاد مقاومت ــد توجــه ب بای
اقتصادایران،«رحمانــی فضلــی« در جمــع اســتانداران در وزارت کشــور گفــت: 
اولویــت کاری اســتانداران بــرای ســال جدیــد بایــد توجــه بــه پیشــبرد اقتصــاد 
ــا  ــتان ه ــارکت اس ــا مش ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــد. وزیرکش ــی باش مقاومت
برنامــه مشــخص اقتصــاد مقاومتــی بــه اســتانداران ابــاغ خواهــد شــد گفــت: 

ــم داشــت. ــی خواهی ــت و مســابقه ســازنده در اجــرای اقتصــاد مقاومت رقاب
ــات  ــد انتخاب ــرای فرآین ــور ب ــده، کار وزارت کش ــاه آین ــه داد: از مهرم وی ادام
ریاســت جمهــوری 1396کلیــد می خــورد. رحمانــی فضلــی گفــت: از دی مــاه 

ــود و  ــات ریاســت جمهــوری خواهــد ب 95 فضــای کشــور تحــت تاثیــر انتخاب
وظیفــه ســنگینی متوجــه اســتانداران اســت.

وزیــر کشــور در ادامــه گفــت: انتخابــات تجلــی ســال همدلــی و همزبانــی در 
ــزود:  ــی از زحمــات اســتانداران اف ــا قدردان ــی ب ــی فضل ــود. رحمان ســال 94 ب
ــا،  ــادی را پشــت ســر گذاشــتیم کــه فاجعــه من ــراز و فرودهــای زی امســال ف
پیــاده روی اربعیــن و انتخابــات از فعالیــت هــای مهمــی اســت کــه بــا تــاش 
ــان  ــا بی ــر کشــور ب ــا همــت گماشــت. وزی ــه آنه ــتانداران، وزارت کشــور ب اس
اینکــه انتخابــات تجلــی ســال همدلــی و همزبانــی در ســال 94 بــود ادامــه داد: 
منتظــر شــورای نگهبــان بــرای تاییــد صحــت نتایــج انتخابــات هفتــم اســفند 

ــه گفتمــان رای  ــات مــردم ب ــه اینکــه در ایــن انتخاب ــا اشــاره ب هســتیم. وی ب
دادنــد گفــت: بایــد قــدردان مــردم باشــیم و زمینــه فراهــم کنیــم تــا مجلــس 
آتــی خدمتگــزار مــردم باشــد. رحمانــی فضلــی مبــارزه جــدی بــا مــواد مخدر و 
اعتیــاد و همچنیــن تکریــم اربــاب رجــوع در دســتگاه های اجرایــی را از اولویــت 
هــای دیگــر اســتانداران بیــان کــرد و افــزود: توجــه بــه شــهرداری هــا از دیگــر 
اولویــت هاســت. وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه تخصیــص کــم منابــع به شــهرداری 
ــا  هــا در ســال 94 گفــت: بایــد در ســال 95 شــهرداری هــا را کمــک کــرد ت

رضایتمنــدی مــردم بیشــتر شــود

اقتصاد مقاومتی اولویت کاری استانداران

3برنامه اولویت دار نفتی ایران در سال95
 زنگنه اعام کرد:

ــای  ــه ه ــریح برنام ــا تش ــت ب ــر نف اکونیوز:وزی
اولویــت دار صنعــت نفــت در ســال 95، گفــت: 
توســعه پــارس جنوبــی، میادین مشــترک نفتی 
ــه  ــارس س ــج ف ــگاه خلی ــرب کارون و پاالیش غ

ــده اســت. ــت دار در ســال آین ــه اولوی برنام
بــه گــزارش خبرگــزاری اقتصادایران،«بیــژن 
ــای  ــه ه ــن برنام ــریح مهمتری ــه »در تش زنگن
اولویــت دار صنعــت نفــت در ســال 95، گفــت: 
در ســال جدیــد، بــا رفــع مشــکل کمبــود 
منابــع مالــی، بایــد توســعه شــتابان طرح هــای 
صنعــت نفــت در میادین مشــترک نفــت و گاز و 
جبــران عقــب افتادگی هــا بــه ویــژه در دو حــوزه 
میادیــن مشــترک نفتــی غــرب کارون و پــارس 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــی در دس جنوب
ــرداری از  ــره ب ــه به ــام اینک ــا اع ــت ب ــر نف وزی
پاالیشــگاه میعانــات گازی ســتاره خلیــج فــارس 
از دیگــر برنامه هــای اولویــت دار توســعه صنعــت 

نفــت در ســال 95 اســت، تصریــح کــرد: انعقــاد 
ــترک  ــن مش ــایر میادی ــعه س ــای توس قرارداده
نفــت و گاز و ازدیــاد برداشــت از میادیــن اصلــی 
تولیــد نفــت کشــور در چارچــوب مــدل جدیــد 
قراردادهــای نفتــی از مهمتریــن برنامه هــای 

ســال جدیــد اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت همچنیــن در تشــریح 
مهمتریــن برنامه هــای اجــرا نفــت و گاز در 
ســال جاری هــم، اظهــار داشــت: تکمیــل و 
افتتــاح مگاپــروژه توســعه فــاز 15 و 16 پــارس 
جنوبــی، بازگردانــدن ســهم از دســت رفتــه ایران 
از بــازار نفــت و افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت 
ــذب  ــرای ج ــاش ب ــات گازی، ت ــام و میعان خ
فناوری در بخشــهای باالدســتی و پایین دســتی 
صنعــت نفــت، جــذب ســرمایه گــذاری داخلی و 
خارجــی، بهــره بــرداری از پروژه هــای گازرســانی 

از مهمتریــن ایــن برنامــه هــا بــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
آغــاز عملیــات گازرســانی بــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان، عقــد قــرارداد بــرای صــادرات گاز 
ــا،  ــه نیروگاه ه ــانی ب ــعه گازرس ــراق، توس ــه ع ب
ــر ایــن برگــزاری نشســت  بیــان کــرد: عــاوه ب
 GECF ــده گاز ــادر کنن ــورهای ص ــع کش مجم
هــم جــز مهمتریــن برنامه هــای ایــران در حــوزه 

ــه شــمار مــی رود. ــرژی ب دیپلماســی ان
وزیــر نفــت همچنیــن خاطرنشــان کرد: توســعه 
فضــای کســب و کار، ایجــاد اشــتغال، افزایــش 
نرخ رشــد اقتصــادی، کاهــش تــورم از مهمترین 
ــد  ــای جدی ــرداری از طرح ه ــای بهره ب مزیت ه

نفــت و گاز در کشــور خواهــد بــود

خبرگــزاری صــدا و ســیما: معــاون اول رئیــس 
جمهــور گفــت مدیرانــی کــه در اجــرای 
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ضعیــف عمــل 

ــد شــد. ــار خواهن ــد برکن کنن
ــترک  ــت مش ــری در نشس ــحاق جهانگی اس
شــورای برنامــه ریــزی اســتان کرمــان و ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی گفــت عملکــرد 
دســتگاهها بــر اســاس تحقــق اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــی ارزیابــی مــی شــود و چنانچــه 
مدیــری در ایــن زمینــه ضعیــف عمــل کنــد 

عــزل خواهــد شــد 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــتاد فرمانده ــس س رئی
افــزود اقتصــاد مقاومتــی در ســال 95 موضــوع 
اصلــی کار همــه دســتگاه هــای اجرایــی اســت 
و اســتان هــا هــم بایــد در ایــن حــوزه بــا هــم 

ــه در ســال  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــت کنن رقاب
ــاختاری در  ــات س ــال اصاح ــه دنب ــاری ب ج
حــوزه اقتصــادی کشــور خواهیــم بــود، گفــت: 
تــک نرخــی کــردن ارز، رونــق اقتصــادی، 
ایجــاد اشــتغال و رفــع موانــع تولیــد و مدیریت 
ــی  ــاری اجرای ــال ج ــی را در س ــع خارج مناب
ــم  ــر تحری مــی کنیــم. وی ایســتادگی در براب
ــای  ــت ه ــداف سیاس ــر اه ــز از دیگ ــا را نی ه

اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد.
ــفری  ــه در س ــور ک ــس جمه ــاون اول رئی مع
غیــر رســمی بــه کرمــان آمــده اســت پیــش 
ــی  ــرای برخ ــد اج ــز از رون ــروز نی ــر ام از ظه
طرحهــای توســعه شــهری در کرمــان و ترمیم 

ــار تاریخــی در ایــن شــهر دیــدن کــرد آث

مدیرانی که در اجرای برنامه اقتصادمقاومتی ضعیف عمل کنندبرکنارخواهندشد
تذکر درباره اجرای ضعیف اقتصاد مقاومتی اجرای معافیت جدید مالیاتی حقوق/ دستمزد تا 1.۳ 

میلیون مالیات ندارد
بــا افزایــش 150 هزارتومانــی ســقف معافیــت 
مالیاتــی حقــوق نیــروی کار در ســال جــاری، 
میــزان معافیــت 12 ماهــه حقوق هــا 15 میلیــون 
و 600 هزارتومــان تعییــن شــده اســت. بــه گــزارش 
ــران میــزان  ــگار مهــر، هــر ســاله هیــات وزی خبرن
ــوق و دســتمزد شــاغان را  ــی حق ــت مالیات معافی
تعییــن و تصویــب مــی کنــد. از اینــرو از فروردیــن 
ــا پایــان اســفندماه هــر ســال، ســقف معینــی از  ت
ــات  ــروی کار از پرداخــت مالی ــی نی ــوق دریافت حق
معــاف اســت. در ســال جــاری نیــز طبــق مصوبــه 
ــک  ــا ی ــه ت ــه ماهیان ــاغانی ک ــران، ش ــات وزی هی
میلیــون و 300 هزارتومــان حقــوق و مزایــا دریافــت 
ــاف هســتند.  ــات مع ــد از پرداخــت مالی ــی کنن م
در قانــون بــرای میــزان مالیــات پرداختــی حقــوق 
باالتــر از یــک میلیــون و 300 هزارتومــان روال 
مشــخصی وجــود دارد.ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور در بخشــنامه معافیــت مالیاتــی حقــوق هــا 
در ســال 94 اعــام کــرده بــود: بــا عنایــت بــه بنــد 
)الــف( تبصــره )9( قانــون بودجــه ســال 1394 کل 
کشــور، کــه به موجــب آن ســقف معافیــت مالیاتي 
موضــوع مــاده )52( قانــون برنامــه پنجســاله پنجم 
ــال  ــراي س ــران ب ــامي ای ــوري اس ــعه جمه توس
1394، مبلــغ 138 میلیــون ریــال در ســال تعییــن 
ــرخ  ــه ن ــر ب ــا هفــت براب شــده اســت و مــازاد آن ت
ــرخ 20  ــه ن ــن ب ــر ای ــازاد ب ــد )10%( و م ده درص
ــراي بخــش خصوصــي و دولتــي  درصــد )20%( ب
ــاده )5(  ــوع م ــي موض ــتگاه هاي اجرائ ــایر دس و س
قانــون مدیریــت خدمات کشــوري و مــاده )5( قانون 
محاســبات عمومــي کشــور تعیین شــده اســت، لذا 
پرداخــت کننــدگان حقــوق در بخــش خصوصــي و 
دولتــي و ســایر دســتگاههاي اجرائــي موضــوع ماده 

)5( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوري و مــاده )5( 
قانــون محاســبات عمومــي کشــور مکلفند حســب 
ــتقیم  ــاي مس ــون مالیاته ــاده 86 قان ــررات م مق
ــود در  ــان خ ــوق کارکن ــد حق ــر درآم ــات ب مالی
ــغ  ــه مبال ــه ب ــا توج ــاه ب ــر م ــال 1394 را در ه س
ــل  ــاه قب ــان م ــا پای ــي ت ــا تخصیص ــي ی پرداخت
محاســبه و کســر و ظــرف ســي روز ضمــن انجــام 
ســایر تکالیــف قانونــي بــه اداره امــور مالیاتــي محل 
پرداخــت نماینــد. بنابرایــن در ســال 95 نیــز حقوق 
و مزایــای تــا 7 برابــر باالتــر از یــک میلیــون و 300 
هزارتومــان در مــاه بایــد 10 درصــد مالیات بپــردازد. 
ایــن میــزان بــرای ارقــام باالتــر از ایــن میــزان، 20 
درصــد مالیــات است.بررســی هــا نشــان مــی دهــد 
بــا وجــود اینکــه شــورای عالــی کار بــرای ســال 95 
تنهــا افزایــش حقوقــی بــه میــزان 14 درصــد را در 
نظــر گرفتــه، از اینــرو ســقف دریافتــی قریــب بــه 
ــد  ــی توان ــون کار نم ــاغان مشــمول قان ــاق ش اتف
افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد و میــزان درآمد 
ــمگیر  ــز چش ــش نی ــن بخ ــد در ای ــی جدی مالیات
ــل  ــاغل متاه ــراد ش ــال 95 اف ــود. در س ــد ب نخواه
دارای دو فرزنــد، ماهیانــه یــک میلیــون و 124 هزار 
تومــان حقــوق دریافــت خواهــد کــرد که البتــه این 
رقــم بــدون اضافــه کاری احتمالــی اســت. بنابرایــن 
دریافتــی میلیــون هــا شــاغل مشــمول قانــون کار 
ــون و  ــک میلی ــد حــول و حــوش ی در ســال جدی
ــان  ــون توم ــم میلی ــک و نی ــا ی ــان ت 300 هزارتوم
ــه  ــی نخواهــد داشــت. ب اســت کــه مالیــات چندان
صــورت کلــی، معافــت مالیاتــی ســال 95 از یــک 
ــه  ــان در ســال گذشــته ب ــون و 150 هزارتوم میلی
یــک میلیــون و 300 هزارتومــان در هر مــاه افزایش 
یافتــه اســت. مجمــوع معافیــت مالیاتی حقــوق نیز 
از 13 میلیــون و 800 هزارتومــان بــه 15 میلیــون و 

600 هزارتومــان رســیده اســت

سقف معافیت افزایش یافت؛



 استقبال چشمگیر مسافران نوروزی از
تونل آکواریوم اصفهان

 اصفهــان – ایرنــا - تونــل آکواریــوم اصفهــان بــه عنــوان نخســتین تونــل آکواریــوم کشــور کــه
 هفتــه قبــل بــا حضــور رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری افتتاح

.شــد، در روز اول فروردیــن مــاه پنــج هــزار و 100 نفــر بازدیــد کننــده داشــته اســت
استقبال چشمگیر مسافران نوروزی از تونل آکواریوم اصفهان

 بــه گــزارش ایرنــا، روابــط عمومــی ســتاد هماهنگــی ســفر شــهر اصفهــان روز دوشــنبه اعــام
 کــرد: در ایــن روز 6 هــزار و 771 نفــر از بــاغ پرنــدگان، 3 هــزار و 966 از بــاغ خزنــدگان و 698

.نفــر نیــز از بــاغ پروانــه هــا بازدیــد کردنــد
 نخســتین تونــل آکواریــوم کشــور هفتــه قبــل بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس
 ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری در بوســتان جنگلــی ›نــاژوان‹ ایــن

.شــهر بــه بهــره بــرداری رســید

 ایــن تونــل آکواریــوم بــه عنــوان نخســتین و بزرگتریــن تونــل آکواریــوم کشــور بــا مشــارکت
 ســرمایه گــذار خارجــی در گســتره ای بالــغ بــر ســه هــزار و 500 مترمربــع در ارتفــاع منهــای

 .شــش متــر زیرزمیــن احــداث شــده اســت
ــر مکعــب آب را در خــود جــای داده اســت و ــزار و 80 مت ــوم حجــم یکه ــل آکواری ــن تون  ای
 شــهروندان مــی تواننــد در کنــار و بــاالی ســر خــود زیباتریــن و کمیــاب تریــن گونــه هــای

.دریایــی را ببیننــد و حضــور نمادیــن در عمــق 35 متــری اقیانــوس را تجربــه کننــد
ــان، ــف آبزی ــه هــای مختل ــوم زیرمجموعــه اســت، گون ــل کــه شــامل 33 آکواری ــن تون  در ای
 ماهیــان آب هــای شــور و شــیرین، ســتاره هــای دریایــی و غیــره از پنــج اقیانــوس دنیــا در

 .معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت
 بــاغ خزنــدگان نیــز کــه هفتــه قبــل بهــد بهــره بــرداری رســید در زمینی بــه مســاحت یکهزار
 متــر مربــع در بوســتان ›نــاژوان‹ اصفهــان ایجــاد شــده اســت و در آن جانورانــی ماننــد مــار،
 بزمجــه، مارمولــک، سوســمار، تمســاح، آفتــاب پرســت و دیگــر گونــه هــای خزنــده نگهــداری

 .مــی شــود
 همچنیــن در بــاغ خزنــدگان غیــر از گونــه هــای جانــوری زنــده، اجســاد و اســکلت تعــدادی

خزنــده خشــک شده)تاکســی درمــی( نیــز بــه نمایــش درآمــده اســت
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رتبه 47 ایران 
در جذب گردشگران دنیا

و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
گردشــگری بــا بیــان اینکــه درآمدهــای ارزی 
ــداز  ــق ســند چشــم ان ــد طب گردشــگری بای
افزایــش یابد،گفــت: طبــق اهــداف ســند 20 
ــد از 5  ســاله تعــداد گردشــگران خارجــی بای
میلیــون نفــر فعلــی بــه 20 میلیون گردشــگر 

ــد. ــش یاب افزای
اقتصادایــران،«  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مراســم  در  امــروز  ســلطانی فر«  مســعود 
افتتــاح پروژه هــای توســعه فــرودگاه مهرآبــاد 
اظهــار داشــت: توســعه گردشــگری و اجــرای 
سیاســت های عمومــی دولــت در ایــن بخــش 

ــت. ــد اس ــتگاه نیازمن ــی 27 دس ــه همگرای ب
وی افــزود: از زمانــی کــه گردشــگر وارد کشــور 
می شــود تــا زمانــی کــه از کشــور خــارج شــود 

27 ارگان بــه وی خدمــات می دهــد.
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
گردشــگری افــزود: امیدواریــم بــا قراردادهــای 
جدیــد خریــد هواپیما،نوســازی نــاوگان هوایی 
کشــور هــر چــه بهتــر انجــام شــده و تعــداد 

ــد. ــش یاب ــا افزای هواپیماه
ســلطانی فر گ         فــت: ترمینــال 2 فــرودگاه 
امــام )ترمینــال ســام( تــا پایــان ســال 95 بــه 
بهره بــرداری می رســد و ظرفیــت فــرودگاه 

امــام را بــه دو برابــر افزایــش می دهــد.
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
گردشــگری بــا بیــان اینکــه امیدواریــم رتبــه 
جــذب گردشــگر خارجــی در ایــران افزایــش 
ــای  ــت جاذبه ه ــت وضعی ــت: از جه ــد گف یاب
گردشــگری رتبــه 15 تــا 20 جهــان را داریــم 
امــا از نظــر تعــداد گردشــگر در رتبــه 47 دنیــا 

هســتیم.
ــارد دالر  ــا 8 میلی ــه 7.5 ت ــان اینک ــا بی وی ب
درآمــد گردشــگری داریــم اظهــار داشــت: در 
ایــن حــوزه رتبــه ســی و ششــم دنیــا را اخــذ 

کرده ایــم.
ــداف  ــق اه ــد طب ــرد: بای ــان ک ســلطانی فر بی
ســند چشــم انداز تــا ســال 1404 درآمــد 
کشــور از محــل درآمدهــای ارزی گردشــگری 
ــد  ــه دو درص ــی ب ــد فعل ــم درص ــج ده از پن
ــی  ــون گردشــگر فعل ــد و 5 میلی ــش یاب افزای
خارجــی بــه 20 میلیــون گردشــگری خارجی 

برســد

و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــام  ــدان ام ــت: می ــان گف گردشــگری اســتان اصفه
ــزار  ــش از 300ه ــه بی ــد روزان ــا بازدی ــان ب اصفه
نفــر گردشــگر پربازدیدکننده تریــن بنــای تاریخــی 

ــد. ــور ش کش
فریــدون  اللهیــاری در گفت وگــو بــا خبرنگار تســنیم 
ــکان  ــار اس ــن آم ــه آخری ــاره ب ــا اش ــان ب در اصفه
ــر  ــوروزی در اصفهــان اظهــار داشــت: ب مســافران ن
اســاس آخریــن آمــار 230 هــزار مســافر در ســطح 
اســتان اصفهــان اســکان یافته  انــد کــه نســبت بــه 
ــش  ــدت مشــابه ســال گذشــته 30 درصــد افزای م

داشــته ایم.
ــار از 28 اســفند  ــن آم ــر اســاس آخری ــزود: ب وی اف
ــای  ــر از بناه ــزار نف ــاه 127 ه ــن م ــا اول فروردی ت
تاریخــی اصفهــان بازدیــد کردنــد و روز گذشــته 60 

هــزار نفــر از بناهــای تاریخــی بازدیــد کردنــد.
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــام  ــدان ام ــت: می ــان گف گردشــگری اســتان اصفه
ــزار  ــش از 300 ه ــه بی ــد روزان ــا بازدی ــان ب اصفه
نفــر گردشــگر، پربازدیدکننده تریــن بنــای تاریخــی 

ــد کشــور ش

میدان امام اصفهان پربازدیدترین
  بنای تاریخی کشور

حضور وزیر نفت در اصفهان

پایگاه هــای  نخســتین  نصــب  دربــاره  زنگنــه  نامــدار  :بیــژن  تســنیم 
سوخت رســان غیرمتمرکــز و کوچــک اظهــار داشــت: فکــر می کردیــم ایــن 
طــرح در کان شــهر تهــران انجــام شــود امــا شــهرداری اصفهــان پیشــتازی 
کــرد. در حــال حاضــر 16 ایســتگاه سوخت رســان داریــم کــه در آینــده بــه 

50 ایســتگاه می رســد.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــرای کاهــش آلودگــی و کار، افزایــش 
رفــاه مردمــی بســیار مناســب اســت و در شــهرهای بــزرگ کــه زمیــن گــران 

اســت، بهتریــن راه بــرای مصــرف بنزیــن و رفــاه مــردم اســت.
وی ادامــه داد: بحــث برنــد و شــرکت های بــزرگ کــه بتوانــد ایــن جاذبــه را 

بــه جایــگاه واقعــی برســاند، بســیار مــورد توجــه اســت.
ــرح  ــن ط ــت از ای ــت: در حمای ــرح گف ــن ط ــت از ای ــاره حمای ــه درب زنگن
مزیتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه در پرداخــت دســتمزد دارای ســود اســت 

و جبــران می شــود.
بــرای  سوخت رســان  کوچــک  جایگاه هــای  احــداث  اســت،  گفتنــی 
نخســتین بار در کشــور بــه تعــداد 50 جایــگاه بــا حمایــت شــهرداری 

ــت هــوای شــهر ایجــاد شــد. ــود کیفی ــتای بهب اصفهــان و در راس

تســنیم : بیــژن نامــدار زنگنــه شــامگاه دوشــنبه بــه همــراه شــهردار 
اصفهــان از آکواریــوم و بــاغ خزنــدگان اصفهــان بازدیــد کــرد.

ــراز خرســندی  ــا اب ــد از ایــن مــکان تفریحــی ب وی در حاشــیه بازدی
جــذب  دربــاره  اصفهــان  شــهر  در  تفریحــی  مــکان  چنیــن  از 
ــذب  ــت: ج ــار داش ــت اظه ــت توریس ــعه صنع ــرمایه گذاری و توس س
ــت و  ــل اس ــک اص ــت ی ــوزه توریس ــی در ح ــرمایه گذاری خارج س
شــهر اصفهــان ســابقه طوالنــی در جــذب توریســت و کار کــردن بــا 

توریســت را دارد.
وزیــر نفــت افــزود: نســل گذشــته در جــذب ســرمایه گذاران خارجــی 
ــد کــه امیــد داریــم ایــن  ــه، هماهنــگ و ســازگار بودن خیلــی باتجرب

ــل بشــود. ــای گذشــته منتق تجربه ه
ــت و  ــوی اس ــی ق ــت فرهنگ ــر هوی ــان از نظ ــه داد: اصفه وی ادام
ــرای جــذب توریســت باشــد،  ــد جاذب تریــن منطقــه ایــران ب می توان
چنانکــه در کنــار هویــت فرهنگــی و تاریخــی اصفهــان یــک جاذبــه 

جدیــد مــدرن هــم ایجــاد شــود.
ــی ســرمایه گذاری  ــرای ایجــاد چنیــن فضاهای ــه ب ــه گفــت: البت زنگن
ــت  ــای هوی ــی و بق ــت فرهنگ ــا هوی ــی ب ــچ منافات ــت و هی الزم اس

ــدارد. ــی ن فرهنگ
ــل، آزادســازی  ــرای ســاخت هت ــه ب ــوان نمون ــرد: به عن ــه ک وی اضاف
زیرســاخت و جاذبــه می تــوان از ســرمایه گذار خارجــی اســتفاده 
ــک  ــر ی ــود مگ ــل می ش ــی وارد عم ــرمایه گذار خارج ــه س ــرد البت ک

شــریک قــوی داخلــی هــم داشــته باشــد.
وزیــر نفــت در پاســخ بــه دیگــر ســؤالی مبنــی بــر توســعه موتورهــای 
برقــی و حمایــت از ایــن طــرح به عنــوان توســعه دهنــده یــک انــرِژی 
ــی  پــاک بیــان کــرد: ایــن طــرح بســیار خــوب اســت و اجــازه قانون
ــی  ــرح ک ــن ط ــم ای ــد ببینی ــا بای ــم ام ــت از آن داری ــرای حمای ب

عملیاتــی می شــود.
ــن بیــژن زنگنــه در مراســم برنامــه ســاعت  گفتنــی اســت، پیش ازای

زمیــن در میــدان امــام)ره( حاضــر شــده بــود

شــهردار اصفهــان درایــام تعطیات نــوروزي ضمن بازدید از بیمارســتان 
ســید الشــهدا گفــت: تمــام تــاش مدیریــت شــهری ایــن اســت کــه با 
فرهنگســازی امیــد بــه زندگــی بیمــاران را افزایــش دهــد.  بــه گــزارش 
کمیتــه اطــاع رســاني و روابــط عمومــي ســتاد هماهنگــي ســفر شــهر 
ــران  ــه همــراه برخــی از مدی ــژاد ب ــی ن ــر مهــدی جمال اصفهــان، دکت
شــهری بعــد از ظهــر امــروز بــا حضــور در بیمارســتان سیدالشــهدا بــه 

دیــدار کــودکان ســرطانی رفــت.
ــا  ــان ب ــرد: شــهرداری اصفه ــدار اظهارک ــن دی ــان در ای شــهردار اصفه
جدیــت قــدم در حــوزه ســامت گذاشــته و تاکنــون اقدامــات خوبــی 
در ایــن زمینــه اجــرا کــرده اســت کــه مــی تــوان بــه راه انــدازی کانــون 

هــای ســامت اشــاره کــرد.
ــامت  ــای س ــون ه ــکیل کان ــدف از تش ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــگیری از بیمــاری اســت، افــزود: شــهرداری بــه فکــر پیشــگیری از 
بیماریهــا اســت از ایــن رو ســعی دارد بــا فرهنگســازی و اطــاع رســانی 

در ایــن زمینــه فعالیــت کنــد.
جمالــی نــژاد تصریــح کــرد: فرهنگســازی و اطــاع رســانی در خصوص 

بیماریهــا بســیار ارزشــمند و در کاهــش بیماریهــای خــاص و غیرعفونی 
ــت. موثر اس

ــد از بیمارســتان ســید الشــهدا  ــه بازدی ــا اشــاره ب شــهردار اصفهــان ب
ــران  ــه مدی ــن اســت ک ــد نویدبخــش ای ــن بازدی ــرد: ای خاطرنشــان ک
ــه  ــت ب ــا جدی ــا ب ــا آنه ــتند ت ــاران هس ــدی بیم ــان ج ــهری حامی ش
ــده ادامــه دهنــد وخوشــبختانه علــم  ــا ایــن میهمــان ناخوان مبــارزه ب
ــای ســرطانی  ــرده و بســیاری از بیماریه پزشــکی بســیار پیشــرفت ک
قابــل درمــان هســتندکه در همیــن راســتا تحقیقات بســیار خوبــي  در 

ــان اصفهــان نیــز درایــن زمینــه انجــام شــده اســت. مرکــز روی
از اهــم ســخنان ایشــان در اعــام برنامــه هــاي حــوزه شــهرداري در 
ــاش  ــام ت ــا تم ــهری ب ــت ش ــه :مدیری ــت ک ــن اس ــوص ای ــن خص ای
بــا بسترســازی و فرهنگســازی امیــد بــه زندگــی بیمــاران را افزایــش 
دهــد تــا بــه دنبــال آن قابلیــت بیمــاران در جهــت مبــارزه بــا بیمــاری 
ــد وحمایــت از بیمارســتان هایــی کــه در حــوزه بیماریهــای  ارتقــا یاب
ــا  ــرار دارد ت ــتور کار شــهرداری ق ــد در دس ــی کنن ــت م خــاص فعالی
اســتانداردهای اولیــه ایــن نــوع بیمارســتان هــا ارتقــا یابــدو همچنیــن 
در ســال جــاری مشــکل پارکینــگ بیمارســتان سیدالشــهدا نیــز حــل 

خواهــد شــد.
شــهردار اصفهــان گفــت: امــروز مشــاهده کــردم بــا وجــود اینکــه ایــن 
کــودکان از بیمــاری رنــج مــی بردنــد امــا واقعا از تــه دل مــی خندیدند 
و ایــن نشــان مــی دهــد کــه تمامی پرســنل بیمارســتان ســید الشــهدا 
از هیــچ تاشــی بــرای خدمــات رســانی دریــغ نمــی کننــد وبهتریــن 
هدیــه ای کــه امــروز دریافــت کــردم نقاشــی هــای کــودکان بیمــاری 

بــود کــه بــا اشــک چشمانشــان بــه آن معنــا داده بودنــد.
شــهردار اصفهــان در پایــان اظهــار داشــت : یکــی از مهمتریــن اهــداف 
مدیریــت شــهری در ســال جــاری پیونــد مابیــن خانــه های ســامت و 
کانــون های ســامت اســت تــا در عرصــه اطاع رســانی و فرهنگســازی 

فعالیــت جــدی تــری صــورت گیــرد

شــهردار اصفهــان از راه انــدازی بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی دنیــا در منطقه 
ســجزی اصفهــان در آینــده ای نزدیــک خبــر داد.ایمنــا، مهــدی جمالــی نــژاد 
ــع  ــان و در جم ــام)ره( اصفه ــدان ام ــن در می در حاشــیه مراســم ســاعت زمی
ــا  ــگاران گفــت: قــرارداد ســاخت بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی دنیــا ب خبرن
طــرف آلمانــی امضــا شــده و قــرار اســت بــا ظرفیــت هــزار مــگا وات در منطقــه 

ســجزی اصفهــان بــه بهــره بــرداری برســد.
وی اظهــار کــرد: امیدواریــم اصفهــان در آینــده ای نزدیــک بــه شــهری پــاک 
و بــدون آالینــده تبدیــل شــود و اصفهانــی هــا نیــز ثابــت کــرده انــد کــه نــه 
ــد، بلکــه در  ــن »ســاعت زمیــن« بســنده نمــی کنن ــه یــک روز نمادی ــا ب تنه
ــرای  ــرده و ب ــدا ک ــی ورود پی ــا جــدی و عملیات ــط زیســت کام عرصــه محی

ــد. زدودن آالیندگــی هــای جــوی شهرشــان  کمــر همــت بســته ان
جمالــی نــژاد اضافــه کــرد: اکنــون مدیریــت شــهری اصفهــان در زمینــه خواهــر 
ــه هــای  ــورگ تفاهــم نام ــورگ و ســن پطرزب ــا شــهرهای فرایب ــا ب ــده ه خوان
مهمــی امضــا کــرده و بــا نظــر تخصصــی کارشناســان امیــد بــه روزهــای بهتر از 

ایــن از نظــر کاهــش آالیندگــی هــا دارد.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: اصفهــان یــک شــهر اســطوره ای و کهــن شــهر 

اســت کــه نبایــد در اثــر آشــفتگی و آالیندگــی هــوا از بیــن بــرود

ــش  ــد کاه ــر 12 درص ــه زی ــورم ب ــال 1394، ت ــان س در پای
ــی  ــه ســیر نزول ــه نقطــه ب ــک رقمــی نقطــه ب ــورم ت ــت و ت یاف
ــای  ــن گروه ه ــه در بی ــت ک ــن در حالیس ــه داد. ای ــود ادام خ
ــان  ــا بهداشــت و درم ــه پیشــتر عمدت ــات ک ــی کاال و خدم اصل
بیشــترین تــورم را در آن بــه خــود اختصــاص مــی داد، ایــن بــار 

ــت. ــتاده اس ــدر ایس ــل« در ص ــه »تحصی هزین
ــش  ــد کاه ــر 12 درص ــه زی ــورم ب ــال 1394، ت ــان س در پای
ــی  ــه ســیر نزول ــه نقطــه ب ــک رقمــی نقطــه ب ــورم ت ــت و ت یاف
ــای  ــن گروه ه ــه در بی ــت ک ــن در حالیس ــه داد. ای ــود ادام خ
ــان  ــا بهداشــت و درم ــه پیشــتر عمدت ــات ک ــی کاال و خدم اصل
بیشــترین تــورم را در آن بــه خــود اختصــاص مــی داد، ایــن بــار 

ــت. ــتاده اس ــدر ایس ــل« در ص ــه »تحصی هزین
ــرخ  ــی ن ــد کاهش ــه رون ــزی از ادام ــک مرک ــرا بان ــنا، اخی  ایس
تــورم خبــر داد و اعــام کــرد کــه تــورم ســاالنه )دوازده 
ماهــه منتهــی بــه اســفندماه( بــه 11.2 درصــد رســیده اســت. 
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده بــود کــه شــاخص بهــای کاال 
ــا همیــن مــاه  و خدمــات در اســفند ســال 1393 در مقایســه ب
ــد  ــدود 8.3 درص ــه( ح ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــال 1392 )ت در س

شــده اســت.
بررســی تحــوالت تورمــی در بیــن گروه هــای اصلــی کاال و 
خدمــات نشــان می دهــد کــه در اســفندماه بیشــترین افزایــش 
)تــورم ماهانــه( مربــوط بــه »تفریــح و امــور فرهنگــی« بــا 4.1 

درصــد بــوده اســت.
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــفند نس ــاخص در اس ــرات ش ــا در تغیی ام
ــزان  ــن می ــد باالتری ــا 21.7 درص ــل ب ــته، تحصی ــال گذش س

تــورم را در بیــن کاال و خدمــات بــه خــود اختصــاص داده اســت 
ــدود  ــن( ح ــه بهم ــبت ب ــفند نس ــل )اس ــه تحصی ــورم ماهان و ت
0.4 درصــد گــزارش شــده؛ در واقــع بهداشــت و درمــان کــه در 
اغلــب دوره هــا دارای بیشــترین نــرخ بــوده، بــا کاهــش همــراه 
شــده و جــای خــود را بــه تحصیــل داده اســت؛ در پایــان ســال 
ــه 17.4 درصــد  گذشــته تــورم در بخــش بهداشــت و درمــان ب

رســید.
ــرق،  ــکن، آب، ب ــن »مس ــا 12 ، همچنی ــل« ب ــتوران و هت »رس
ــدی  ــای بع ــد در رده ه ــا 10.7 درص ــوخت ها« ب ــایر س گاز و س

تــورم قــرار دارنــد.
ــن کاال و  ــورم در بی ــزان ت ــن می ــزارش، کمتری ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــده  ــت ش ــد ثب ــدود 0.9 درص ــا ح ــات ب ــرای دخانی ــات ب خدم
اســت. ایــن در حالیســت کــه در زمــان رشــد فزاینــده تــورم تــا 
ــورم را داشــته و حتــی  ــرخ ت ــن ن ــات باالتری 40 درصــد، دخانی

ــود ــا بیــش از 100 درصــد هــم پیــش رفتــه ب ت

شهرداری به دنبال فرهنگسازی و افزایش امید به زندگی بیماران استراه اندازي بزرگترین نیروگاه خورشیدي دنیا در اصفهان

نقاشی هایی که با اشک کودکان بیمار معنا یافت

هزینه »تحصیل« در رتبه یک تورم ایستاد



واکنش به سفر خارجی پزشکان در نوروز 

وزیر بهداشت عنوان کرد؛
اقتصادایــران: دکتــر سیدحســن هاشــمی در بازدیــد پایگاه هــای جــاده ای اورژانــس 
تهــران در عوارضــی تهــران - قــم، گفــت: از نظــر کمــی بــا افزایــش تعــداد اتوبــوس 
ــه  ــی مواج ــای هوای ــا و آمبوالنس ه ــا، نیروه ــس، پایگاه ه ــا، آمبوالن آمبوالنس ه
بودیــم بــه طوریکــه اگــر امــروز پایــگاه اورژانــس هوایــی اردبیــل دایــر شــود تعــداد 

ــد. ــگاه می رس ــه 22 پای ــان ب ــای هوایی م پایگاه ه
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ســال قبــل تعــداد پایگاه هایمــان نصــف ایــن 
ــر اســت و  ــادی شــهرها دای ــس در مب ــز اورژان ــن 220 مرک ــود. همچنی ــزان ب می
امیدواریــم دوســتان بتواننــد آنطــور کــه مــورد انتظــار اســت به مــردم ارائــه خدمت 
کننــد، در عیــن حــال مجموعــه اورژانــس پیش بیمارســتانی و بیمارســتانی بســیار 

مهــم اســت.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه در طــول یــک ســال گذشــته اقدامــات خوبــی در 
خصــوص اورژانــس بیمارســتانی بویــژه در تجهیــز و توســعه اورژانس هــا انجام شــده 
اســت، گفــت: حــدود یــک میلیــون و 500 هــزار متــر مربع توســعه فضــای فیزیکی 
ــز در  ــتانی نی ــس بیمارس ــتیم و 250 اورژان ــا را داش ــتان ها و اورژانس ه در بیمارس

دســت توســعه و احــداث اســت.
هاشــمی از حضــور پزشــکان متخصــص، عمومــی، دندانپزشــک و... در ایــام تعطیل 
ــه  ــبت ب ــرایط مان نس ــم ش ــور می کن ــت: تص ــر داد و گف ــی خب ــز درمان در مراک
ســال قبــل بهتــر اســت. البتــه ایــن موضــوع بســتگی بــه قضــاوت مــردم دارد، البته 
ــه و  ــه مــا نیفتــد. الزم اســت مــردم در زمینــه تغذی امیدواریــم ســر و کارشــان ب
خــوراک و در رانندگــی قواعــد و نــکات الزم را در نظــر داشــته باشــند. چــرا کــه 

بســیاری از حــوادث در دســت خودشــان اســت.
وی بــه مــردم توصیــه کــرد: از ایــن فرصــت پیــش آمــده حداکثــر اســتفاده را بــرای 
ــد و گفــت: مهــم ایــن  ــودن و تقویــت روابــط خانوادگــی و تفریــح ببرن ــا هــم ب ب
ــد. در بســیاری از  ــخ نکنن ــراد خــوش بگــذرد و تعطیــات را تل ــه اف اســت کــه ب
مــوارد بــا توجــه بــه شــدت جراحــات مــا و مجموعــه کادر درمانــی کمتریــن نقــش 
را می توانیــم انجــام دهیــم. بنابرایــن خــود مــردم بایــد مراقبــت و از بــروز حــوادث 
پیشــگیری کننــد. بنابرایــن اگــر خــودروی مطمئــن ندارنــد، دچــار خواب آلودگــی 
یــا خســتگی هســتند. بــه نــکات الزم توجــه کــرده و مطمئــن ســفر کننــد تــا این 

ایــام را بــه ســامت بــه پایــان برســانند.
هاشــمی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره کمبــود پزشــک و رفتن پزشــکان بــه خارج 

از کشــور در ایــام نــوروز، گفــت: اینکــه پزشــکان بــه خــارج از کشــور می رونــد و بــا 
کمبــود پزشــک مواجــه می شــویم، قابــل تاییــد نیســت و اگــر از نیــروی انتظامی و 
خروجــی کشــور آمــار بگیریــم، می بینیــم کــه چنیــن چیــزی صحــت نــدارد. البته 
آرزویمــان ایــن اســت کــه همــه افــراد جامعــه بتواننــد از زیبایی هــای دنیــا و ایــران 
اســتفاده کننــد، امــا اکثریــت جامعــه پزشــکی تــوان رفتــن بــه خــارج از کشــور را 
ندارنــد و تنهــا یــک تعــداد معــدودی ایــن توانایــی را دارانــد کــه آنهــا جامعــه مورد 
نظــر مــا نیســتند، بلکــه اکثریــت همــکاران مــا کســانی هســتند کــه در شــهرهای 
دور دســت و مراکــز دولتــی خدمت رســانی می کننــد و مــا تقریبــا از مــرداد مــاه 
نیــز نتوانســتیم مطالبات شــان را بدهیــم. دلیــل ایــن موضــوع نیــز ایــن اســت کــه 

تعهــدات شــرکای مــا و بیمه هــا هنــوز عملیاتــی نشــده اســت.
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه امســال حداقــل یــک ســوم کادر درمانــی در ایــام 

نــوروز در خدمــت مــردم هســتند، گفــت: بنابرایــن بیش از همه ســال های گذشــته 
متخصصیــن در رشــته های متنــوع حضــور دارنــد و ایــن جــزو افتخــارات پزشــکان 

و پرســتاران اســت کــه در جهــت درمــان مــردم در شــادی آنهــا ســهیم باشــند.
وی بــا اشــاره بــه برخــی مشــکات در مراکــز اســتان هایی ماننــد خراســان رضــوی، 
فــارس و مازنــدران، گفــت: دلیــل مشــکات آنهــا کمبــود ســرانه ای اســت کــه در 
ــی  ــچ منبع ــده و هی ــه می ش ــان ارائ ــرای خدمات ش ــته ب ــال گذش ــول 50 س ط
ــی و  ــرای شــهرهای گردشــگرپذیر اعــم از زیارت از نظــر زیرســاختی و حمایتــی ب
ســیاحتی دیــده نشــده کــه امیدواریــم در آینــده ایــن کم توجهــی جبــران شــود.

هاشــمی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره چهارشــنبه ســوری و اینکــه چــه نمــره ای 
بــه کارکنــان درمانــی می دهیــد، گفــت: طبــق گزارش هایــی کــه تاکنــون دریافــت 
کــرده ام بــه کادر درمانــی و اورژانــس بایــد نمــره باالیــی داد امــا به رفتــار و فرهنگی 

کــه دنبــال می کنیــم اگــر نمــره اش صفــر نباشــد تــک رقمــی اســت. متاســفانه 
علیرغــم همــه توصیه هــای انجــام شــده از ســوی رســانه ها، جوانــان و هنرمنــدان 
حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال همــه را غصــه دار کــرد و اتفاقــات ناخوشــایندی در 

برخــی شــهرها از جملــه تهــران رخ داد.
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: خوشــایند نیســت کــه تــا نیمــه شــب شــاهد چنیــن 
اتفاقــی باشــیم؛ چــرا کــه ممکــن اســت مــردم مریــض دارنــد و نیازمنــد اســتراحت 
هســتند. نمی دانــم چــرا تــا ایــن حــد بی توجهیــم. شــاید آنهایــی کــه بایــد ایــن 
ــه وظیفه شــان عمــل نمی کننــد. چنیــن  مراســم را در کشــور مدیریــت کننــد ب
مراســماتی در همــه جــای دنیــا مــدل دارد ولــی مــا از اینکــه چنیــن مدل هایــی را 
فراهــم کنیــم، نبایــد بترســیم و بایــد خــارج از شــهر امکاناتی را بــرای انجام شــادی 

ــم کنیم. فراه
وی بــا بیــان اینکــه قطــع شــدن دســت، کــور شــدن چشــم و داغــداری عــده ای 
اتفاقــات بســیار بــدی اســت، ادامــه داد: حتــی دیــده شــده کــه عــده ای عابــر دچــار 
ــم  ــن مراســمی را فراه ــاماندهی چنی ــر س ــال اگ ــن ح ــوند. در عی مشــکل می ش
کردیــم از نظــر قانونــی نیــز می تــوان بــا صابــت و قاطعیت بیشــتری برخــورد کرد 
و مــا نیــز می توانیــم بهتــر کار را مدیریــت کنیــم؛ چــرا کــه چنیــن رویدادهایــی 

بــرای مــا ملــت متمــدن بســیار بــد اســت.
ــت  ــیار ناراح ــه بس ــدم ک ــری دی ــن تصاوی ــرد: م ــار ک ــن اظه ــمی همچنی هاش
ــر  ــد زی ــن شــب آســیب دیده ان ــه در ای ــر کســانی ک شــدم و غصــه خــوردم. اکث
ــرای  ــد ب ــاله دســتش را از دســت می ده ــی 12 س ــه جوان ــد. اینک 20 ســال بودن
ــن مراســم  ــی اســت کــه در گذشــته ای ــن در حال ــده اســت. ای همــه ناراحت کنن
ــن  ــم. م ــل کرده ای ــک ضــدارزش تبدی ــه ی ــا آن را ب ــود، ام بســیار شــادی بخش ب
فکــر می کنــم ســاماندهی چنیــن مراســماتی راه دارد و تنهــا بــا موعظــه نمی شــود 
کاری انجــام داد؛ بلکــه بایــد مدیریــت کــرد. بنابرایــن امیــدوارم کارنامــه مــا و مــردم 

در ســال آینــده بهتــر باشــد.
وزیــر بهداشــت گفــت: فکــر می کنــم نشــان دادن ایــن موضوعــات خــوب اســت 
و صداوســیما بایــد چنیــن چیــزی را نشــان دهــد و گوشــش بدهــکار اعتراضــات 
ــم  ــان می دهی ــا نش ــف دنی ــاط مختل ــا را از نق ــی صحنه ه ــی برخ ــد. گاه نباش
کــه عــوارض روحــی و روانــی آن بــه مراتــب بیشــتر از ایــن اســت کــه بخواهیــم 
صحنه هــای زشــتی کــه در ایــن مراســم اتفــاق می افتــد مخفــی کنیــم. بنابرایــن 
بایــد یــک مــاه قبــل از شــروع ایــن مراســم ایــن کار را انجــام دهیــم و ایــن عمــل را 

ــان و خانواده هــا تقبیــح کنیــم. ــگاه مــردم، جوان در ن
وی افــزود: از اینکــه مراکــزی را در خــارج از شــهر بــرای مدیریت شــادی و شــادمانی 
فراهــم کنیــم نبایــد بترســیم چــرا کــه خروجــی آن بهتــر از چیــزی اســت کــه در 

حــال حاضر شــاد آن هســتیم.
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بهترین زمان خوردن موز چه وقت است؟
ــرف  ــان مص ــن زم ــد بهتری ــردم نمی دانن ــیاری از م بس
مــوز چــه وقتــی اســت؛ وقتــی کــه هنــوز ســبز اســت 
ــا آن هنــگام کــه لکه هــای  ــا زمانــی کــه زرد شــده ی ی
قهــوه ای دارد روی پوســت آن گســترش پیــدا می کنــد؟ 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی جواب ــا انجــام تحقیقات دانشــمندان ب

ــد. ــوال یافته ان س
ــه گــزارش ســامت آنایــن، بســیاری از متخصصــان  ب
تغذیــه، مــوز را میــوه ای ســالم بــا فوایــد بســیار بــرای 
ســامتی می داننــد و معتقدنــد مــوز میان وعــده ای 
اســت کــه انــرژی الزم بــرای مدتــی طوالنــی را فراهــم 
می کنــد امــا ایــن کــه چــه هنــگام مــوز را بایــد خــورد 
و چــه وقــت ایــن میــوه بخوبــی رســیده اســت، ســوالی 
ــرای  اســت کــه دانشــمندان صنایــع غذایــی بتازگــی ب
پاســخ بــه آن تحقیقاتــی انجــام داده انــد و نتایجــش را 

ــد. ــام کرده ان ــز اع نی
ــاره بهتریــن زمــان  ــا مطالعــه درب دانشــمندان ژاپنــی ب
خــوردن مــوز گفته انــد: »اغلــب افــراد گمــان می کننــد 
زمانــی کــه مــوز بــه رنــگ زرد درآمــده، آمــاده مصــرف 
شــده اســت امــا تحقیقــات مــا نشــان داده کــه وقتــی 
لکه هــای قهــوه ای روی مــوز ظاهــر شــد وقــت خــوردن 
ایــن میــوه فــرا رســیده اســت. در واقــع بــروز لکه هــای 
قهــوه ای روی پوســت ایــن میــوه نشــانه ای خــوب بــرای 
ــن  ــرا در ای ــود زی ــوب می ش ــرف آن محس ــان مص زم
حالــت خاصیــت ضــد ســرطانی خواهــد داشــت و فوایــد 

دیگــر آن نیــز بــه حــد بــاال رســیده اســت«.
آنهــا گفته انــد یکــی از خــواص مصــرف مــوز در زمــان 
ظهــورر لکه هــای قهــوه ای روی پوســت مــوز ایــن 
ــای  ــد گلبول ه ــی می توان ــد عامل ــا تولی ــه ب ــت ک اس
ــا ســلول های غیــر عــادی  ســفید خــون را در جنــگ ب
و غلبــه بــر آنهــا یــاری کنــد. همچنیــن مــوزی کــه بــه 
ــه پوســت  ــی ک ــر از زمان ــده زودت ــوه ای درآم ــگ قه رن
ــم  ــوارش هض ــتگاه گ ــت در دس ــا زرد اس ــبز ی آن س

می شــود.
میــوه مــوز حــاوی پتاســیم، آنتی اکســیدان و ویتامیــن 
بــر  غلبــه  و  و خــواص ضــد ســرطانی  اســت  ب 
ســلول های ســرطانی دارد. نشاســته موجــود در آن بــه 
دلیــل وجــود آنزیم هایــی خیلــی ســریع بــه قنــد ســاده 
ــدن  ــر در ب ــه همیــن ســبب زودت ــل می شــود و ب تبدی
ــد  ــس از خــوردن آن قن جــذب می شــود. در نتیجــه پ
ــد  ــن تاکی ــی رود. بنابرای ــاال م ــی ســریع تر ب خــون خیل
شــده کــه افــراد مبتــا بــه دیابــت باید پــس از مشــاوره 

ــا پزشــک خــود از آن اســتفاده کننــد ب

بیشتر بدانید...

ــادی  ــر ع ــرع و غی ــاف ش ــری خ ــتی ام میزان:چپ دس
نیســت. از همیــن رو، دلیلــی نــدارد کــه والدیــن و مربیان 
در برابــر آن ایســتاده و کمــر همــت به تغییــر آن ببندند. 
متأســفانه برخــی والدیــن کودکشــان را به راست دســتی 
ترغیــب می کننــد، در حالــی کــه کارهایــی از ایــن قبیل 
ــدارد  ــق ن ــس ح ــود و هیچ ک ــوب می ش ــت محس جهال
فرزنــدش را بــه اســتفاده از دســت راســت مجبــور کنــد.

بیشتر بدانید...

شیوع بیماری تب برفکی به 
شهرستان دهاقان هم رسیده است

 بــه گــزارش خبرنــگار ایمنــا از شهرســتان دهاقــان، 
تــب برفکــی بیمــاری ویروســی اســت و درمــان 
ــه  ــگیری و مقابل ــن راه پیش ــدارد و بهتری ــی ن خاص
ــا آن واکســینه کــردن دام هــا، رعایــت بهداشــت و  ب

ــت. ــوده اس ــای آل ــردد دام ه ــری از ت جلوگی
این بیمـــاری از طـــریق باد، آب، گوشــت و شیر آلوده 
ــا  ــورت مبت ــود و در ص ــی ش ــر م ــا منتش در دام ه

شــدن دام بــه ایــن بیمــاری افــزون بـــر لنگــی پـــا و 
زخــم و تــاول در دهـــان و زبـــان دام، 25 درصد تولید 
ــی در  ــب برفک ــاری ت ــود. بیم ــی ش ــم م ــت ک گوش
شهرســتان دهاقــان باعــث تلــف شــدن چنــد گاو هم 
شــده اســت و دامــداران نگــران ایــن معضــل هســتند.

روابــط عمومــی ســازمان  ایمنا(طالــب مدیــر   (
دامپزشــکی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: باتوجــه 
ــن بیمــاری در اســتان اصفهــان شــایع  ــه اینکــه ای ب
ــان  ــرل آن همچن ــرای کنت ــات ب ــا اقدام ــده؛ ام ش
ادامــه دارد. وی، از آمــاده بــاش اورژانســی آزمایشــگاه 
ــزود: چنانچــه مــوردی  هــا در اصفهــان خبــرداد و اف

ــای  ــاری ه ــا بیم ــاری ی ــن بیم ــتان از نظــر ای در اس
ــه گیــری قــرار مــی  مشــابه دیــده شــود مــورد نمون
شــود. مدیــر روابــط عمومــی دامپزشــکی اســتان علت 
ــه  ــد ک ــای جدی ــاری را ورود دام ه ــن بیم ــیوع ای ش
شناســنامه بهداشــتی دامپزشــکی مشــخصی ندارنــد 
عنــوان کــرد و اذعــان داشــت: بیشــتر تلفــات دام هــا 
مربــوط بــه نوزادهــا بــوده و دام هــای بالــغ کمتریــن 
آســیب را دیــده انــد. طالــب از دامــداری هــا خواســت 
ــا از شــیوع بیشــتر  ــا پاکســازی اطــراف گاوداری ه ب
بیمــاری جلوگیــری کننــد.الزم بــه ذکــر اســت تــب 

ــا واکســن هــم از بیــن نمــی رود برفکــی دام هــا ب

تعدادنمایندگان آبلیموازنمایندگان 
مجلس بیشتراست

کدام تولیدکننده ها اسید به خورد 
مردم می دهند ؟

ــران  ــتان ته ــتاندار اس ــس اداره کل اس ــل از رئی ــه نق ب
نوشــت: تقلــب و بــی اصالتــی در تولیــد داخلــی آنقــدر 
ــازمان  ــای س ــارت ه ــر نظ ــه اگ ــرده ک ــدا ک رواج پی
اســتاندارد نباشــد برخــی تولیدکننــده هــا حتــی 

ــد. ــردم بدهن ــورد م ــه خ ــید ب ــد اس حاضرن
اتــاق خبــر - مســلم بیات گفــت: تقلب در بخــش تولید 
کشــور رواج پیــدا کــرده کــه اگــر نظارت هــای ســازمان 
ملی اســتاندارد نباشــد، برخــی تولیدکنندگان برایشــان 

اهمیتــی نــدارد کــه بــا جــان مــردم بــازی می کننــد.
ــه های  ــور ریش ــای کش ــب در بازاره ــزود: رواج تقل او اف
گوناگونــی دارد کــه مهــم تریــن دلیــل آن بــه دخالــت 
دولــت در قیمــت گــذاری و کســب و کار بنــگاه هــای 
اقتصــادی بــر مــی گــردد و تــا زمانــی کــه اقتصــاد بــه 
ــی  ــر دولت ــذاری غی ــی و قیمت گ ــد رقابت ــمت تولی س
ــه و  ــه یافت ــده در کشــور ادام ــن پدی ــد ای حرکــت نکن
ــا برخوردهــای پلیســی از آن جلوگیــری  ــوان ب نمــی ت

کــرد.
مدیــر کل اســتاندارد اســتان تهــران به شــبکه گســترده 
ــاره  ــور اش ــاز در کش ــر مج ــوی غی ــای آبلیم کارخانه ه
ــی  ــه برخ ــه ب ــده ک ــش آم ــا پی ــزود: باره ــرد و اف ک
کارخانه هــای آبلیمــو مراجعــه کرده ایــم امــا آبلیمویــی 
ندیده ایــم و ایــن واحدهــا بــا اســتفاده از مواد شــیمیایی 
مایعــی شــبیه آبلیمــو را وارد بــازار کــرده انــد و در واقــع 

نوعــی اســید بــه خــورد مــردم داده انــد.
ــن  ــی ای ــراغ تعطیل ــه س ــم ک ــت ه ــر وق ــت: ه او گف
واحدهــا مــی رویــم داد تعــدادی از نماینــدگان مجلــس 
بلنــد مــی شــود تــا جایــی که گمــان مــی کنیــم تعداد 
ــردم  ــدگان م ــس از نماین ــو در مجل ــدگان آبلیم نماین

بیشــتر اســت!

خبر ویژه...

روی خـط ورزش اسـتان

بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
اصفهــان، گلنــوش ســبقت الهــی دارنده ســهیمه المپیــک ریو  
و حســین باقــری نماینــدگان اســتان اصفهــان بــه همراه ســایر 
ملــی پوشــان تیــم ایــران  روز 22 فروردیــن مــاه جــاری بــرای 
حضــور در مســابقات جهانــی برزیــل عــازم ریــو خواهنــد شــد.

 مســابقات جهانــی تیرانــدازی برزیــل از 25 فروردیــن لغایت 5 
اردیبهشــت مــاه در شــهر ریــو برگــزار مــی شــود .در ایــن میان 
تیــم کشــورمان بــا ترکیــب الهــه احمــدی، نجمــه خدمتــی، 
مــه لقــا جــام بــزرگ، پوریــا نوروزیــان، حســین باقــری، محمد 
حســین کریمــی در رشــته تفنــگ و گلنــوش ســبقت الهــی، 
هانیــه رســنمیان در رشــته تپانچــه بــه همــراه الزلــو ســوچک 
ــته  ــان رش ــو از مربی ــده ل ــکینه خدابن ــو و س ــم اینال ، ابراهی
تیرانــدازی روز 22 فروردیــن تهــران را بــه مقصــد برزیــل ترک 

حضور شناگر اصفهانی در تیم مــی کننــد.
ملی شنای کشور

بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانــان 
ــه نقــل از روابــط عمومــی هیــات شــنای اســتان،  و ب
ــی  ــم مل ــی تی ــان اصفهان ــر کاپیت جمــال چاووشــی ف
ــور  ــرای حض ــح ب ــاعت 8 صب ــردا س ــران ف ــنای ای ش
ــی  ــه میزبان ــل ب ــک برزی ــی المپی در مســابقات انتخاب

ــی  ــرک م ــهر ت ــن ش ــد ای ــه مقص ــران را ب ــی، ته دب
فــر روز چهارشــنبه 18  کنــد. جمــال چاووشــی 
فروردیــن مــاه در رشــته 100 متــر کــرال پشــت بــه 
مصــاف حریفــان خــود بــرای کســب ورودی المپیــک 

ــد. ــه آب مــی زن ب

** کســب چهــار مقــام توســط تیــم تکوانــدو بانــوان شهرســتان مبارکــه 
در مســابقات اســتانی

ــهرداری  ــالن ش ــان در س ــتان اصفه ــدو اس ــگ تکوان ــان مادان ــی ه ــابقات قهرمان مس
ــد . ــزار ش ــاران برگ عطش

بانــوان تکوانــدو کار مبارکــه در ایــن مســابقات موفــق بــه کســب یــک مــدال طــا یک 
نقــره و دو برنــز شــدند

ــا کمــان کشــور از رئیــس  ** تجلیــل رئیــس فدارســیون تیــر انــدازی ب
ــه ــتان مبارک ــان شهرس اداره ورزش و جوان

ــان  ــس اداره ورزش و جوان ــور از رئی ــان کش ــا کم ــدازی ب ــر ان ــیون تی ــس فدارس رئی
شهرســتان مبارکــه بــه پــاس برگــزاری اردوی تیــم ملــی تیــر انــدازی بــا کمان کشــور 

در شهرســتان مبارکــه تجلیــل کــرد.

محمــد علــی شــجاعی رئیــس فدارســیون تیــر انــدازی بــا کمــان کشــور از زحمــات 
ــا  ــی ب ــم مل ــزاری اردوی تی ــه در برگ ــان شهرســتان مبارک رئیــس اداره ورزش و جوان

اهــدای لــوح تقدیــر نمــود.
** افتخار آفرینی کاراته کار دیزیچه در مسابقات کیوکوشین کاراته

اسماعیل جباری از باشگاه نشاط دیزیچه برنز کیوکوشین کاراته را گرفت.
ــه قهرمانــی کشــور در اســتان تهــران شــهر ری در  مســابقات کیوکوشــین کای کارات
دو قســمت کاتــا و کومیتــه در تمامــی رده هــای ســنی ، نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان 

،امیــد بزرگســاالن و پیشکســوتان  برگــزار شــد.
اســماعیل جبــاری  بــه مربیگــری وحیــد علیرضایــی از باشــگاه نشــاط دیزیچــه موفــق 

شــد بــه مــدال برنــز در رده ســنی بزرگســال در وزن 70 کیلــو گــرم دســت یابــد.

بازدید ورزشکاران اصفهانی از سرای 
سالمندان صادقیه

ــان و  ــتان اصفه ــان اس ــری اداره کل ورزش و جوان ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
بــه نقــل از روابــط عمومــی هیــات اســکیت اســتان، تعــدادی از ورزشــکاران 
اصفهانــی بــه همــراه حســین حیــدری و نــگار همایونــی مربــی تیــم ملــی 
اســکیت ســرعت، بــه منظــور گســترش و ارتقــا فعالیــت هــای فرهنگــی و 
ــرای  ــن از س ــورخ 10فروردی ــنبه م ــه ش ــح س ــادر صب ــت روز م بزرگرداش

ــد.  ــدن کردن ســالمندان صادقیــه دی
ــات  ــاج، موجب ــه برخــی مایحت ــن ورزشــکاران ضمــن ارائ ــی اســت ای گفتن

ــد ــم نمودن ــزان را فراه ــن عزی ــی ای شــادی و دلگرم

روی خط ورزش شهرستان لنجان
ــان شهرســتان  ــط عمومــی اداره ورزش و جوان ــه گــزارش رواب ب
لنجــان ایــن جلســه روز ســه شــنبه مــورخ 95/1/10 در ســالن 
جلســات اداره ورزش و جوانــان شهرســتان لنجــان برگزارشــد.

در ایــن جلســه در خصــوص تقویــم ورزشــی ســال 95 ،برگزاری 
منظــم مســابقات ، آمادگی میزبانی مســابقات اســتان،هماهنگی 
و برنامــه ریــزی دقیــق ومنظــم مربیــان وکمیتــه هــا بــا هیــات 
ــای  ــزاری اردو ه ــور برگ ــه منظ ــزی ب ــه ری ــه برداری،برنام وزن
تدارکاتــی و تفریحــی بــرای قهرمانــان وهمچنین اســتعداد یابی 
در ســطح مــدارس شهرســتان بــرای تشــکیل تیــم هــای پایــه 
بحــث و تبــادل نظــر شــد ودر پایــان از مربیــان و فعــاالن هیــات 

وزنــه بــرداری تجلیــل بعمــل آمــد.
 مســابقات تفریحــی خانوادگــی  ایــام نــوروز در پــارک ســاحلی 

زریــن شــهر برگــزار شــد
ــات انجمــن هــای ورزشــی شهرســتان لنجــان  ــه همــت هی ب
ــبت  ــه مناس ــهر ب ــن ش ــهرداری زری ــورا و ش ــکاری ش ــا هم وب
ــافرین  ــژه مس ــی وی ــی خانوادگ ــابقات تفریح ــوروز مس ــام ن ای
نــوروزی از تاریــخ 9الــی 11 فروردیــن شــامل فوتبــال دســتی 
انســانی،مار و پله، طناب کشــی،میزفوتبال دســتی،دارت،بازیهای 
فکری،برگــزاری ایســتگاه ســامت بــا همــکاری جمعیــت هال 
احمر شهرســتان. ایســتگاه آتشنشــانی، ایستگاه مشــاوره خانواده 
و همچنیــن غرفــه هــای فــروش گــزو شــیرینی ووســایل بــازی 
هــای فکــری در پــارک ســاحلی زریــن شــهر برگــزار کــه مــورد 
اســتقبال بــی نظیــر مســافرین و میهمانــان نــوروز قــرار گرفــت.

تیراندازان اصفهانی بزودی عازم مسابقات جهانی 
برزیل می شوند

روی خط ورزش شهرستان مبارکه

فروش یک باب منزل قدیمی به مساحت 223 متر/سند دار

واقع در مبارکه خیابان سردار شهید قاسم طاهری

09216883098  باقرپور

سامانه پیامکی شمیم وطن
30007957009751
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ســرانجام انتخابــات دهمین دوره مجلس شــورای اســامی 
نیــز برگــزار و برگزیــدگان مــردم معرفــی شــدند. همان طور 
کــه انتظــار می رفــت عــدم تائیــد صاحیــت بســیاری از 
چهره هــا و شــخصیت ها موجــب شــد نامزدهایــی باســابقه 
ناچیــز و بــا تخصص هــای نامتناســب بــه مجلــس شــورای 
اســامی راه یابنــد. بســیاری از نماینــدگان جدیــد مجلــس 
دهــم فارغ التحصیــل رشــته های حقــوق، علــوم سیاســی، 

مهندســی و پزشــکی هستند.
بــرای  ایــن تحصیــات هــم  بــه  اگرچــه مجلــس 
دارد  نیــاز  کشــور  سیاســت گذاری  و  قانون گــذاری 
ــور و  ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــون ب ــا اکن ام
ــا  ــی ب ــور نمایندگان ــرورت حض ــود ض ــای موج چالش ه
ــم اقتصــاد و تجــارب اقتصــادی و  ــه عل آگاهــی نســبت ب
ــن  ــاید در ای ــه ش ــود. البت ــاس می ش ــتر احس ــی بیش مال
زمینــه قصــور بیشــتر از ســوی مســئوالن تائیــد صاحیت 
باشــد کــه کمتــر متخصــص اقتصــادی و مدیریتــی را برای 
ــر  ــوی دیگ ــتند و از س ــته دانس ــس شایس ــه مجل ورود ب
ــز  ــا و اقتصــاد خوانده هــای مطــرح کشــور نی اقتصاددان ه
اقبالــی بــرای نامــزدی مجلــس دهم از خــود نشــان ندادند.

اکنــون بررســی ســوابق تحصیــات نماینــدگان مجلــس 
دهــم نشــان می دهــد تعــداد افــراد آگاه و آشــنا بــا مفاهیم 
اقتصــادی از تعــداد انگشــتان دو دســت نیــز کمتــر اســت. 
ــراد فقــط  ــد تخصــص اقتصــادی در اف ــدون تردی ــه ب البت
ــی و  ــه پژوهش ــود و رزوم ــل نمی ش ــات حاص ــا تحصی ب
فعالیــت اجرایــی در حــوزه اقتصــاد و مدیریــت مالــی نیــز 
در ایــن زمینــه بســیار اثرگــذار اســت. در میــان نامزدهــای 
راه یافتــه بــه مجلــس چهــار نماینــده نام آشــنا و باتجربــه و 
یــک چهــره جــوان اقتصــادی مشــاهده می شــود. غامرضا 
ــور  ــا پ ــردم گچســاران، محمدرض ــده م ــردون نماین تاجگ
ابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان، ســید کاظــم دلخــوش 
اباتــری نماینــده مــردم صومعه ســرا و حمیدرضــا فوالدگــر 
نماینــده مــردم اصفهــان چهار چهــره سرشــناس و باتجربه 
ــت  ــر نخس ــط نف ــه فق ــه البت ــتند ک ــم هس ــس ده مجل
ــادی  ــه اقتص ــرا را درزمین ــا دکت ــانس ت ــات لیس تحصی
ــم از  ــس ده ــده مجل ــن نماین ــت. جوان تری ــده اس گذران
ــات  ــینی دارای تحصی ــه حس ــیده فاطم ــز س ــران نی ته
ــه 290  ــت. در مجموع ــادی اس ــط اقتص ــوابق مرتب و س
ــا در دور دوم  ــدادی از آن ه ــه تع ــه البت ــده ک ــر نماین نف
انتخــاب خواهنــد شــد فقــط هشــت نفــر دارای تحصیات 
اقتصــادی و یــا رشــته ها و تجــارب مرتبــط هســتند کــه 
کمتــر از ســه درصــد جمعیت نماینــدگان مجلــس دهم را 
تشــکیل خواهنــد داد. ســایر چهره هــای اقتصــادی مجلس 

ــوند. ــی می ش ــه معرف در ادام

1-غامرضا تاجگردون
ــد اســت.  ــر احم ــه و بوی ــتان کهگیلوی ــدان اس ــد 1345 شــهر دو گنب  متول
برنامه ریــزی  اقتصــادی، فوق لیســانس  وی تحصیــات لیســانس علــوم 

سیســتم های اقتصــادی و دکتــرای مدیریــت اقتصــاد دارد
2-محمدرضا پور ابراهیمی

 متولــد 1349 شهرســتان رفســنجان اســتان کرمــان اســت. وی تحصیــات 
ــی  ــت بازرگان ــد مدیری ــی ارش ــی، کارشناس ــت بازرگان ــی مدیری کارشناس

ــی دارد ــت مال ــرای مدیری ــی و دکت ــش مال گرای
3- سید کاظم دلخوش اباتری

ــد 1340 شهرســتان صومعه ســرا اســتان گیــان اســت. وی لیســانس   متول
مدیریــت دولتــی، فوق لیســانس مهندســی اقتصــاد دارد و اکنــون نیــز 
ــادی  ــای اقتص ــوش از تکنوکراته ــت. دلخ ــاد اس ــرای اقتص ــجوی دکت دانش
ایــران محســوب می شــود و در دوران نمایندگــی عضــو هیئت رئیســه 
فراکســیون اصولگرایــان و نائــب رئیــس کمســیون اقتصــاد نیــز بــوده اســت.

4-حمیدرضا فوالدگر
 متولــد 1338 اصفهــان اســت. وی تحصیــات لیســانس مهندســی مکانیــک، 

فوق لیســانس و دکتــرای مهندســی صنایــع دارد. فوالدگــر اگرچــه در رشــته 
مهندســی تحصیل کــرده اســت امــا گرایــش صنایــع و سیســتم ها گرایشــی 
ــزو  ــی ج ــت مال ــاد و مدیری ــه دروس اقتص ــت ک ــت اس ــه مدیری ــک ب نزدی

واحدهــای اجبــاری آن بــه شــمار مــی رود
5- محمدحسین حسین زاده بحرینی

ــد شــد.  عضــو هیــات علمــی گــروه  در ســال 1341 در شــهر مشــهد متول
ــورای  ــس ش ــم مجل ــدهٔ دورهٔ نه ــهد، نماین ــی مش ــگاه فردوس ــاد دانش اقتص
اســامی و عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی از حــوزهٔ 

انتخابیــهٔ مشــهد و کات در اســتان خراســان رضــوی اســت
6-علي محمد احمدي

ــی،  ــت. وی کارشناس ــام اس ــتان ای ــان اس ــتان آبدان ــد 1344 شهرس   متول
کارشناســی ارشــد و دکتــری اقتصــاد از دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران دارد

7-هادی قوامی
ــت. وی  ــمالی اس ــان ش ــتان خراس ــفراین اس ــتان اس ــد 1346 شهرس  متول
ــا  ــاد ب ــرای اقتص ــد و دکت ــی ارش ــری و کارشناس ــاد نظ ــی اقتص کارشناس
در  اســفراین  مــردم  نماینــده  وی  دارد.  شــهری  برنامه ریــزی  گرایــش 

ــگاه  ــتادیار دانش ــامی و اس ــورای اس ــس ش ــم مجل ــتم و نه ــای هش دوره ه
ــت ــهد اس مش

8-سید فاطمه حسینی
ــده  ــن نماین ــد و جوان تری ــر احم ــه و بوی ــتان کهگیلوی ــد 1364 اس   متول
ــجوی  ــی و دانش ــت اجرای ــانس مدیری ــت. وی فوق لیس ــران اس ــس ته مجل
دکتــرای مدیریــت مالــی اســت کــه ســابقه مشــاور مالــی بیمــه ملــت را هــم 
ــن  ــینی اقتصادی تری ــت حس ــوان گف ــاید بت ــود دارد. ش ــه کاری خ در رزوم
ــران اســت کــه ســوابق و تحصیــات  زن منتخــب دهمیــن دوره مجلــس ای

ــد ــینی میباش ــی دارد وی دخترسیدصفدرحس ــوزه مال ــت در ح مدیری
9-جعفر قادری

فوق لیســانس  اقتصــاد،  لیســانس  وی  اســت.  شــیراز   1343 متولــد   
برنامه ریــزی سیســتم های اقتصــادی و دکتــرای اقتصــاد شــهری دارد. البتــه 
جعفــر قــادری در دور نخســت موفــق بــه جلــب آرای الزم بــرای حضــور در 
مجلــس دهــم نشــده اســت و بایــد منتظــر رقابــت وی در دور دوم بــا علــی 

ــود اکبــری دیگــر نامــزد ایــن شــهر ب

راهکار دولت  براي کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی با اخذ مالیات از همه نهادها

ــون از  ــه تاکن ــی ک ــب الیحــه بودجــه 1395، بســیاری از نهادهای ــت  در قال دول
پرداخــت مالیــات معــاف و یــا از تخفیــف مالیاتــی برخــوردار بــوده انــد را هماننــد 

ســایر بخــش هــا ملــزم بــه پرداخــت مالیــات کــرده اســت.
دولــت ســقف بودجــه ســال 1395 را 952 هــزار میلیارد تومــان در نظــر گرفته، در 
حالــی کــه نزدیــک بــه 681 هــزار میلیــارد تومــان از ایــن رقــم مربــوط بــه منابــع 
شــرکت هــای دولتــی، مؤسســه هــای انتفاعــی وابســته بــه دولــت و بانک هاســت.

برابــر بودجــه مصــوب 1394 درآمدهــای مالیاتــی 880 هــزار میلیــارد ریــال )88 
هــزار میلیــارد تومــان( بــود کــه در بودجــه پیشــنهادی 1395 رقــم 101 هــزار 
میلیــارد تومــان اعــام شــده؛ در واقــع یکــی از مهمتریــن دالیل رشــد 14 درصدی 
درآمدهــای مالیاتــی در بودجــه ســال آینــده ملغــی شــدن معافیــت و یــا تخفیــف 
هــای مالیاتــی نهادهــای یادشــده اســت. عــاوه برایــن باهــدف تکریــم مودیــان 
مالیاتــی و براســاس بخشــنامه ســازمان امورمالیاتی کشــور، مهلــت ارائــه اظهارنامه 

مالیــات بــر ارزش افــزوده دوره زمســتان 94 تــا 31 فروردیــن مــاه 95 تمدید شــد.
برپایــه ایــن بخشــنامه، نظــر به مصادف شــدن مهلــت ارائــه اظهارنامــه دوره چهارم 
)فصــل زمســتان( ســال 1394 بــا تعطیــات نــوروز و بــا توجــه به درخواســت های 
مودیــان مربوطــه، موضــوع نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده و بــه منظــور تکریــم 
مودیــان گرامــی و فراهــم ســازی زمینــه اجــرای تکالیــف قانونــی بــرای آنــان، بنــا 
بــه اختیــار حاصــل از قانــون و مقــررات مالیــات بــر ارزش افــزوده، مودیــان مــی 
تواننــد اظهارنامــه دوره چهــارم مالیاتــی )فصــل زمســتان( ســال 94 را تــا پایــان 
روز ســه شــنبه 31 فروردیــن مــاه 95 ارائــه کننــد. مودیــان مالیاتــی کــه اظهارنامه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده فصــل زمســتان ســال 94 را تــا 31 فروردیــن 95 ارائــه 
کننــد، مــی تواننــد در صــورت درخواســت کتبــی، از بخشــودگی جرایم عــدم ارائه 
اظهارنامــه و تاخیــر در پرداخــت مالیــات و عــوارض متعلــق در موعــد مقــرر بــرای 
ایــن دوره اســتفاده کننــد. همچنیــن مودیــان مالیــات بــر ارزش افزوده مــی توانند 
بــا مراجعــه بــه ســامانه اینترنتی بــه نشــانی WWW.EVAT.IR نســبت بــه ارائه 
اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده حداکثــر تــا 31 فروردیــن 

95 اقــدام کننــد.
 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی پیــش از ایــن دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده 

گفتــه بــود: ایــن مالیــات در دنیــا دوســت تولیــد شــناخته مــی شــود؛ زمانــی کــه 
تصمیــم گرفتــه شــد مالیــات بــر ارزش افــزوده در ایــران اجرایــی شــود، قــرار بــود 

بــار مالیــات از تولیــد بــه مصــرف انتقــال داده شــود.
علــی طیــب نیــا یادآورشــد: نــرخ مالیــات بــرای تولیــد در گذشــته براســاس مــاده 
131 قانــون مالیــات هــای مســتقیم، 54 درصــد بــود و قــرار شــد ایــن نــرخ بــه 
25 درصــد کاهــش یابــد؛ بــا اجــرای مالیــات بــر مصــرف، قــرار بــود فشــار مالیــات 
بخــش تولیــد کاهــش یابدواکنــون ســهم مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه حــد قابــل 
ماحظــه ای رســیده، امــا مشــکل اینجاســت کــه حلقــه آخــر مالیات یعنــی حلقه 
ای کــه خــرده فروشــی بــه مصــرف کننــده نهایــی متصــل مــی شــود، نتوانســتیم 
بــه درســتی اجــرا کنیــم و اگــر ایــن حلقــه تکمیــل شــود، مشــکات کاهــش پیدا 

مــی کنــد.
علــي طیــب نیــا در پایان:برنامــه ریــزی جامــع بــرای رفــع مشــکل حلقــه پایانــی 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را اطــاع رســانی کــرد و گفــت: الیحــه ای بــه دولــت 
ارائــه شــده و قــرار اســت ســامانه فــروش مکانیــزه نیــز بــرای خــرده فروشــی هــا 
در نظــر گرفتــه شــود؛ البتــه پــس از اجــرای ایــن قانــون و مکانیــزه شــدن افــرادی 
کــه در ســامانه قــرار مــی گیرنــد مشــمول معافیــت مالیاتــی پنج ســاله می شــوند

مجلس دهم اقتصاددان نیست
ضرورت به کارگیری نخبگان اقتصادی خارج از مجلس 

ــادی  ــای اقتص ــات چهره ه ــوابق و تحصی ــه س ــور ک ــر : همان ط ــاق خب ات
ــوب  ــور محس ــته کش ــاددان برجس ــدام اقتص ــد هیچ ک ــان می ده ــس نش مجل
ــان  ــت. در می ــاددان نیس ــم اقتص ــس ده ــت مجل ــد پذیرف ــوند و بای نمی ش

ایــن نــه چهــره شــاخص نیــز تنهــا ســوابق و تخصــص اقتصــادی محمدرضــا 
ــایر اقتصــاد  ــه اســت و س ــی قابل توج ــور ابراهیم ــا پ ــردون و محمدرض تاجگ
خوانده هــای مجلــس ســوابق اجرایــی ارزشــمندی ندارنــد و بــه نظــر 
می رســد مجلــس دهــم بایــد تخصــص و دانــش اســاتید و نخبــگان اقتصــادی 
خــارج از مجلــس را در دوره جدیــد بیــش از گذشــته بــه کار گیــرد و حضــور 
ــاح  ــرای اص ــاد ب ــوزه اقتص ــتری در ح ــد بیش ــادی و توانمن ــاوران اقتص مش
ــر اســت.  ــک ضــرورت انکارناپذی ــد ی ــح جدی ــب طــرح و لوای ــن و تصوی قوانی

همچنیــن در بحبوحــه چانه زنــی بــرای انتخــاب رئیــس و هیئت رئیســه 
مجلــس دهــم بایــد حضــور یــک چهــره اقتصــادی در ایــن هیئت رئیســه نیــز 
ــا جــای ممکــن از انحــراف مجلــس به ســوی  ــًا جــدی تلقــی شــود و ت کام
ــس  ــود. مجل ــری ش ــاد جلوگی ــت از اقتص ــی و غفل ــرف سیاس ــات ص موضوع
ــا درایــت و تدبیــر اقتصاددان هــای  ــد ب دهــم اقتصــاددان نیســت امــا می توان
توانمنــد را بــرای اصــاح امــور کشــور بــه کار بگیــرد و نقــاط ضعــف کنونــی 

خــود را پوشــش دهــد.

تخصص و سوابق  نمایندگان اقتصادی مجلس دهم

ــبه  ــک ش ــه ی ــی ک ــاد بندرعباس دام
صاحــب یــک میلیــارد و 850 میلیون 
تومــان شــاباش شــد، در توضیــح 
ــام دارد  ــه »فضــل« ن ــا ک ــن پول ه ای
ــش  ــه حال ــه ب ــت ک ــی را گف واقعیات

ــم. ــوس خوردی افس
ــغ  ــته مبل ــای گذش ــارس، در روزه ف
»َفضــل« یــا شــاباش در عروســی یک 
ــع  ــَتکوه از تواب ــتای پَش زوج در روس
جابــی بندرعبــاس اتفاقــی نــادر 
صــورت گرفــت و چشــم همــه را بــه 
خــود خیــره کــرد، مبلــغ یک میلیــارد 
ــه  ــاباش ب ــان ش ــون توم و 850 میلی
ــه داده شــد، مبلغــی کــه  دامــاد هدی
بیشــتر شــبیه بــه جوایــز بانک اســت 
شــبی فراموش نشــدنی را بــرای ایــن خانــواده رقــم زد و فضــای مجــازی را بــه عنــوان خبــر اول بــه 

خــود اختصــاص داد.
اشــباع فضــای مجــازی از ایــن خبــر و دســت بــه دســت شــدن عکســی کــه نشــان مــی داد فامیــل 
دامــاد در حــال شــمارش ایــن هدیــه میلیــاردی اســت، خبرنــگار فــارس در بندرعبــاس را بر ان داشــت 
تــا بــه ســراغ مجیــد قاســم پور، دامــاد آن شــب رویایــی بــرود و واقعیــت ماجــرا را از وی جویــا شــود:

مجیــد قاســم پور اظهــار داشــت: اقــوام و بســتگان دامــاد پول هــای »َفضــل« عروســی را در دفتــری 
ــورت  ــا به ص ــن پول ه ــا ای ــی آن ه ــم عروس ــا در مراس ــه بعده ــد ک ــع آوری می کنن ــت و جم یادداش
ــاز می گــردد و ایــن آییــن و ســنت در روســتای پشــتکوه و اکثــر روســتاهای مجــاور آن از  دوبرابــر ب

دیربــاز برقــرار اســت.

ــری اتومبیــل، ساخت وســاز در صنعــت  ــه شــغل گال ــرادر خــود ب ــه همــراه ســه ب ــزود: مــن ب وی اف
ســاختمان و کشــاورزی در منطقــه مشــغول هســتم کــه در ســال گذشــته به عنــوان کشــاورز نمونــه 

اســتان شــناخته شــدم.
ایــن دامــاد میلیــاردی ادامــه داد: برگــزاری ایــن مراســم عروســی حــدود 200 میلیــون تومــان هزینــه 
در برداشــت و 6 هــزار کارت دعــوت عروســی بیــن اقــوام، دوســتان و آشــنایان پخــش شــد و از آن هــا 
دعــوت بــه عمــل آمــد امــا پذیرایــی بــه تعــداد 8 هــزار نفــر تــدارک دیــده شــد کــه جمعیــت حاضــر 

حاکــی از حضــور بیــش از افــراد دعــوت شــده بــود.
وی افــزود: برادرانــم پیشــنهاد داده انــد کــه شــاباش عروســی خــود را در بانــک ســپرده گذاری نمایــم تــا 

در صــورت بازگردانــدن در مراســم عروســی دوســتان و آشــنایان بــا مشــکل مواجه نشــوم.
قاســم پور یــادآور شــد: مثــا یکــی از دوســتانم در مراســم عروســی ام مبلــغ یــک میلیــون تومــان هدیه 
داده بــود کــه شــب گذشــته در عروســی آن هــا مــن دو میلیــون تومــان بــه عنــوان فضــل بــه او هدیــه 
دادم. »فضــل« یــا همــان شــاباش، ســنتی اســت کــه براســاس آن در اکثر روســتاهای اســتان هرمزگان 
ــه در مراســم  ــه عنــوان هدی ــول فضــل ب ــوام و دوســتان دامــاد، مبلغــی تحــت عنــوان پ از ســوی اق

ــه دامــاد داده می شــود. عروســی ب
ایــن رســم دیرینــه جهــت تقویــت مالــی دامــاد در ابتــدای شــروع زندگــی مشــترک بــه عنــوان هدیــه 
ــاد داده  ــه دام ــرض ب ــه صــورت ق ــه ب ــی اســت ک ــع مبلغ ــرد. »فضــل« در واق ــق می گی ــه وی تعل ب
ــاد  ــد و دام ــع آوری می کنن ــت و جم ــی را یادداش ــل« عروس ــغ »َفض ــاد مبال ــوام دام ــود و اق می ش
ــورد نظــر  ــواده شــخص م ــه خان ــر ب ــه صــورت دو براب ــده آن را ب ــز در مراســم عروســی فضل دهن نی
بــاز می گردانــد. ایــن رســم از دیربــاز در راســتای کمــک بــه دامادهــا در روســتاهای هرمــزگان انجــام 
می شــود و ریشــه قدیمــی دارد و نوعــروس و دامادهــا بــرای شــروع زندگــی مشــترک خــود در جهــت 

ــد. ــتفاده می کنن ــی از آن اس ــت زندگ تقوی
هــر چنــد کــه جــای ایــن ســوال باقــی اســت کــه فــرد چگونــه بایســتی مبلــغ فضل هــای کان را 
بــاز گردانــد، امــا تاکنــون ایــن مبالــغ فــارغ از هــر عــددی توســط داماد هــا بازگردانــده شــده اســت.

شاباش 2 میلیاردی که داماد را بدبخت کرد!

خبر ویژه...

پاسخ آموزش وپرورش به شبهه درآمد میلیاردی از 

اسکان نوروزی+ شرایط پذیرش غیرفرهنگیان
وزات  پشــتیبانی  و  تعــاون  مدیــرکل 
ــواره  ــا هم ــد م ــت:  تأکی ــرورش گف آموزش وپ
ــوده و  ــا ب ــان آنه ــان و همراه ــرش فرهنگی پذی
بــا هماهنگــی ســتاد مرکــزی خدمات ســفر در 
صــورت وجــود ظرفیت هــای خالــی و تقاضــای 
ســایر اقشــار امکانــات اســکان در اختیــار آنهــا 

قــرار می گیــرد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــیاری در گفت وگ ــید س فرش
اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم در واکنــش 
نســبت بــه برخــی مطالــب درخصــوص درآمــد 
میلیــاردی آموزش وپــرورش از اســکان نــوروزی 
اظهــار داشــت: مــا هــم معتقدیــم کــه مدرســه 
و کاس جــای اســکان نیســت و آمــوزش و 
پــرورش فقــط بــه منظــور همراهــی بــا متولیان 
گردشــگری و براســاس مصوبــه هیئــت دولــت 
ــه در ســتاد  ــر عضویــت ایــن وزارتخان مبنــی ب
هماهنگــی خدمــات ســفر بــه ارائــه خدمــات به 

ــردازد. ــا می پ ــان آنه ــان و همراه فرهنگی
هتــل داران  برخــی  متأســفانه  افــزود:  وی 
ــات و  ــن خدم ــبی بی ــه تناس ــای اینک ــه ج ب
ــا  ــد ت ــرار کنن ــود برق ــی خ ــای دریافت نرخ ه
ــا  ــات آنه ــار از امکان ــایر اقش ــان و س فرهنگی
ــود  ــص خ ــی نواق ــه فرافکن ــد ب ــتفاده کنن اس
ــن ســوال پاســخ نمی دهنــد  ــه ای پرداختــه و ب
کــه چــر غیرفرهنگیــان نیــز متقاضــی اســتفاده 
پــرورش  و  آمــوزش  اســکان  خدمــات  از 

می شــوند.

وزارت  پشــتیبانی  و  تعــاون  مدیــرکل 
ناچیــز  گفت: درآمــد  آموزش وپــرورش 
ــت  ــوان جوابگــوی فعالی ــچ عن ــه هی ــه ب حاصل
ــی  ــل اجرای ــر از عوام ــزار نف شــبانه روزی 25 ه
اســکان، هزینــه حامل هــای انــرژی، مــواد 
ــق آزاد  ــرب در مناط ــن آب ش ــوینده، تأمی ش
ــه  ــی ب ــیب های فیزیک ــر آس ــه مهمت و از هم
امکانــات و ســاختمان مــدارس نیســت و وزارت 
ــا مشــکات اعتبــاری خــود  آموزش وپــرورش ب
ــور  ــه منظ ــان ب ــارد توم ــغ 7 میلی ــاالنه مبل س
تقویــت امکانــات اســکان در مــدرس اختصــاص 

می دهــد.
ســیاری ادامــه داد: ایــن مبلــغ بــه جــز درآمــد 
ســتادهای اســکان اســت کــه صــرف بهســازی 

ــود. ــدارس می ش ــکان م ــزات اس تجهی
وی عنــوان کــرد: تأکیــد مــا همــواره پذیــرش 
بــا  و  بــوده  آنهــا  همراهــان  و  فرهنگیــان 
ــفر در  ــات س ــزی خدم ــتاد مرک ــی س هماهنگ
صــورت وجــود ظرفیت هــای خالــی و تقاضــای 
ســایر اقشــار امکانــات اســکان در اختیــار آنهــا 

قــرار می گیــرد.
وزارت  پشــتیبانی  و  تعــاون  مدیــرکل 
وزارتخانــه  ایــن  گفــت:  آموزش وپــرورش 
بــا ارائــه خدمــات ارزان و فراگیــر در نقــاط 
مختلــف کشــور بــار ســنگینی از دوش متولیان 
در  مهمــی  نقــش  و  برداشــته  گردشــگری 
توســعه گردشــگری و رونــق اقتصــادی در 

مناطــق محــروم کشــور دارد.

خبر ویژه....

ــالم  ــارت اع ــعه تج ــازمان توس ــس س ــت : رئی ــن صنع میه
کــرد: تعرفــه واردات خــودرو در ســال آینــده هیــچ تغییــری 

نمی کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تحلیلــی »میهــن صنعــت«، ولــی اهلل 
افخمــی راد دربــاره تعرفــه واردات خــودرو در ســال آینــده گفــت: 
خودروهــای بــاالی 2500 ســی ســی ثبــت ســفارش نمی شــود 

و تعرفــه واردات خــودرو و قطعــات خــودرو تغییــری نمی کنــد.
وی اظهارداشــت: ســال آینــده از اولیــن روز تعرفــه های مشــخص 

و تصویــب شــده در گمــرکات اجرایــی می شــود.
افخمــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه اصاحــات تعرفــه ای انجام شــده 
اســت، افــزود: کمتریــن تعرفــه بــرای ورود کاال از ســال آینــده 5 
درصــد و بیشــترین تعرفــه 55 درصــد خواهد بــود. وی گفــت: در 
ســال جاری کمتریــن میــزان تعرفــه 4 درصــد و باالتریــن میــزان 
ــد  ــال 100 درص ــم پارس ــن رق ــه ای ــوده ک ــد ب ــه 75 درص تعرف
بــوده اســت. رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه اینکه 
ــرده اســت،  ــدا ک ــه ای کشــورکاهش پی ــددی تعرف ــن ع میانگی
ــه در کشــور ســبب ایجــاد  ــزان تعرف ــح کــرد: کاهــش می تصری
فضــای رقابتــی مــی شــود و دســت مــا را در مذاکــرات و تجــارت 
کاال بــاز مــی گــذارد. افخمــی راد بــا بیــان اینکــه تعرفــه هــا بایــد 
ــه مناســب در  ــت: داشــتن تعرف ــدازه مناســب باشــد، گف ــه ان ب
خصــوص کاالهــای اساســی، دســت مــا را در مذاکــرات و تجــارت 

کاال بــاز مــی گــذارد

عصــر خــودرو- شــرکت ســایپا اولین ســری از 
ــن  ــاینا EX را در فروردی ــای س پیش فروش ه
95 تحویــل می دهــد تــا ایــن خــودرو از 
ابتــدای ســال 95 بــه بــازار بیایــد و در دســته 

خودروهــای زیــر 30 میلیونــی قــرار گیــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری»عصرخــودرو« بــه 
ــن  ــایپا اولی ــرکت س ــوز، ش ــل از اقتصادنی نق
ــاینا EX را در  ــای س ــری از پیش فروش ه س
فروردیــن 95 تحویــل می دهــد و ایــن خــودرو 

ــد. ــازار می آی ــه ب ــدای ســال 95 ب از ابت
ســاینا 25 میلیــون و 600 هــزار تومــان 
قیمــت دارد و مبلــغ پیش پرداخــت آن 15 
میلیــون تومان اســت. ســایپا ســود مشــارکت 
پیش خریــد ســاینا را 20 درصــد و ســود 
انصــراف را 17 درصــد تعییــن کــرده اســت و 
عــاوه بــر ســود مشــارکت 500 هــزار تومــان 
نیــز بــه خریــداران تخفیــف می دهــد. دومیــن 
ســری از ســایناهای پیش خریــد شــده نیــز در 

ــوند. ــل داده می ش ــت تحوی اردیبهش

ــت و  ــول سایپاس ــن محص ــاینا جدیدتری س
ــه  ــد ب ــک برن ــازار ی ــه ب ــا ورود ب ــد ب هــر چن
برندهــای ملــی کشــور اضافــه می کنــد، 
ــوان نســل دوم و  ــه عن ــودرو را ب ــن خ ــا ای ام
ــی  ــز معرف ــا نی ــه ای از تیب ــدل ارتقایافت ــا م ی

می کننــد.
ــور  ــس جمه ــوز ریی ــزارش اقتصادنی ــه گ ب
بین المللــی  نمایشــگاه  از  دیــدار  در 
ــه  توانمندی هــای صنعــت خــودرو کشــور ک
9 تــا 12 اســفند برگــزار شــده بــود از ســاینا 

ــرد. ــی ک رونمای
ــن  ــر اســت. ای ــاک ســاینا 41 لیت ــت ب ظرفی
ــور 1.5  ــه موت ــز ب ــن مجه ــودرو همچنی خ
ــتم  ــه سیس ــز ب ــز ABS مجه ــری و ترم لیت
EBD اســت. دو ایربــگ بــرای راننــده و 
سرنشــین جلو، سیســتم ضدســرقت، شیشــه 
ــزی از  ــل مرک ــو و قف ــی جل ــای برق باالبره
ــت ــن خودروس ــی ای ــزات ایمن ــر تجهی دیگ

قیمت خودروهای 
مدل 9۴ کاهش 

می یابد
ایســنا:اگرچه خودروســازان از حــدود 
ــال  ــان س ــه پای ــده ب ــاه مان ــک م ی
گذشــته )1394( عرضــه محصــوالت 
بــا مــدل 95 را آغــاز کردنــد امــا 
ــر  ــای صفرکیلومت ــان خودروه همچن
مــدل 94 در ســطح بــازار خــودرو 
ــه  ــا توجــه ب موجــود اســت.بنابراین ب
ــاز  ــال 1394 و آغ ــن س ــان یافت پای
قیمــت خودروهــای  ســال 1395، 
ــودرو  ــازار خ ــود در ب ــدل 94 موج م
ــه  ــد بود.ب ــراه خواه ــش هم ــا کاه ب
گفتــه فعــاالن بــازار خــودرو، در ســال 
ــراژ  ــای پرتی ــت خودروه ــد قیم جدی
داخلــی بــا مــدل 94 کاهــش بــه 
طــور میانگیــن یــک تــا یــک میلیــون 
و 500 هــزار تومانــی خواهــد داشــت.

خبر ویژه... عرضه محصول جدید ۲5 میلیونی سایپا از فروردین
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در گردهمایی بزرگ فعاالن اقتصادی حاشیه هایی برای »مهران مدیری«
استان اصفهان مطرح شد ؛ پــس از پخــش برنامــه »دورهمــی« 

در  موجــی  مدیــری،  مهــران 
ــر  ــی ب ــی مبن ــبکه های اجتماع ش
ــه  ــک برنام ــه از ی ــن برنام ــد ای تقلی
اســت.  افتــاده  راه  بــه  هنــدی 
در  شــده  منتشــر  عکس هــای 
ــن  ــای ای شــبکه های اجتماعــی گوی
بــود کــه دکــور برنامــه »دورهمــی« 
شــباهت بی انــدازه ای بــه دکــور یــک 

برنامــه هنــدی دارد.
ایســنا: بــه دنبــال حواشــی ایجــاد شــده بــرای برنامــه »دورهمــی« مهــران 
ــخص  ــه ش ــم خانی در صفح ــراب قاس ــیم، مح ــبکه نس ــری در ش مدی

اینســتاگرام خــود مطلبــی را منتشــر کــرد.
او نوشــت: »یکــی از اخاقــای بانمکــی که بعد از گســترش فضــای مجازی 
ــه. یعنــی بعضــی از  ــه مــچ گیری ــه وجــود اومــده، میــل ب ــران ب ــوی ای ت
دوســتان چنــان بــا هیجــان و پیگیــری در راســتای تیــز بــازی و پتــه روی 
آب ریختــن تــاش شــبانه روزی و بی وقفــه میکنــن کــه فکــر میکنــی اینا 
قبلــش وقت شــون رو چطــوری پـُـر میکــردن... جدیدتریــن اکتشــاف ایــن 
دوســتان هــم ایــن بــوده کــه دورهمــی و خندوانــه و شــبکوک و نــود و... 

همگــی کپــی هســتن و هــی پوزخنــد میزنــن و هــی تاســف میخــورن.
بــه هــر حــال تــوی برنامه ســازی تلویزیونــی در همه جــای دنیا و همیشــه 
چنیــن چیــزی مرســوم بــوده و خواهــد بــود. بــرای مثــال همــه »تلنــت 

شــو«های جهــان از فرمــول یکســانی پیــروی میکنــن. یعنــی جــدا از ایــن 
کــه بعضــی از شــبکه ها کپی رایــت یــه برنامــه رو میخــرن )کــه بــه دالیــل 
مختلــف اینجــا امــکان پذیــر نیســت( و دقیقاً همــون برنامــه رو میســازن، 
دیگــران هــم از همــون فرمول هــا در محتــوا و و فــرم اســتفاده میکنــن. 
برنامه هــای آشــپزی هــم همینطــور. یــا برنامه هــای معــروف بــه »تــاک 
شــو« کــه عکــس بعضــی از معروف تریناشــون رو ایــن بــاال می بینیــد کــه 
اتفاقــاً دکورهــای یکســانی هــم دارن. چنیــن مــوارد یکســانی رو حتی توی 
ســیتکام ها و ســریال های داســتانی هــم خیلــی زیــاد می تونیــد ببینیــد. 
بــه عنــوان مثــال ســریال »فرنــدز« تــوی چندیــن کشــور کامــاً عیــن بــه 
عیــن ســاخته شــده بــا بازیگــران بومــی. خاصــه که اگــه مثلن عروســک 
جنــاب خــان و عروســک های کاه قرمــزی شــباهت زیــادی بــه »ماپــت 
شــو« و »سســمی اســتریت« دارن، اصــاً چیــز عجیبــی نیســت. خصوصــاً 
ــدا  ــر پی ــر و هویت شــون تغیی ــاً بومــی ســازی شــدن و کاراکت کــه کام
کــرده کــه اگــه نمیکــرد هــم بــه نظــر مــن اشــکالی نداشــت. اگــه برنامــه 
نــود شــبیه چنــد برنامــه ورزشــی مشــهور دنیاســت، کامــاً طبیعیــه. و 
اگــه برنامــه دورهمــی از فــرم نمایشــی یــه برنامــه دیگــه اســتفاده کــرده و 
دکــورش رو بومی ســازی کــرده و البتــه محتــوای کامــاً متفاوتــی داره هــم 
بــاز تقلبــی صــورت نگرفتــه... در نهایت دوســتانی که احســاس پــوارو بودن 
بهشــون دســت داده کامــاً معلومــه که هیچ آگاهــی از تولیــدات تلویزیونی 
جهــان نــدارن و در جریــان رونــد جهانــی برنامــه ســازی نیســتن وگرنــه 
متوجــه میشــدن کــه فقــط دارن میــزان معلومات خودشــون رو زیر ســوال 

میبــرن چــون هیــچ مچــی رو نگرفتــن

گردهمایــی بــزرگ فعــاالن اقتصادی اســتان 
اصفهــان بــا حضــور بیــش از 900 شــرکت 
کننــده در ســالن همایش های بیــن المللی 
ــد.این  ــزار ش ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــی  ــه پایان ــی کــه همــواره در هفت گردهمای
ســال برگــزار مــی شــود ،نگاهــی گــذرا بــه 
فعالیــت هــای پارلمــان بخــش خصوصــی 
ــای  ــت ه ــزارش فعالی ــه گ ــن ارای و همچنی
یــک ســاله توســط مســوولین اتــاق از جمله 
ــی  ــن گردهمای ــای ای ــه ه ــن برنام مهمتری

بــود.
ــس  ــهل آبادی«ریی ــاب س ــید عبدالوه »س
اتــاق بازرگانی اصفهــان  در ایــن گردهمایی، 
ــی از همــه فعــاالن  ضمــن تشــکر و قدردان
ــر  ــه ه ــه ب ــانی ک ــتان و کس ــادی اس اقتص
ــی اقتصــاد  ــد و ترق ــتای رش ــی در راس نوع
اســتان مــی کوشــند، گفــت: فعــاالن 
اقتصــادی اســتان ســال ســختی را پشــت 
ــاق  ــدگان ات ــات نماین ســر گذاشــتند و هی

بازرگانــی اســتان اصفهــان در دوره هشــتم با 
همدلــی و همراهــی بــه دنبــال حل مســایل 

ــد . ــان  بودن آن
ــش از  ــه بی ــان اینک ــا بی ــادی ب ــهل آب س
ــاق در  ــر از اعضــای ات ــک هــزار و 100 نف ی
کمیســیون هــا فعالیت مــی کننــد ،تصریح 
ــوی  ــت و گ ــورای گف ــه ش ــرد: 12 جلس ک
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــال 94 در ات در س
برگــزار شــد و رتبــه نخســت برگــزاری 
ــه اســتان  شــورای گفــت و گــودر کشــور ب

ــت. ــان اختصــاص یاف اصفه
وی افــزود: کمیتــه حمایــت قضایــی از 
ــا  ــز ب ــان نی ــذاران اســتان اصفه ســرمایه گ
حضــور رییــس کل دادگســتری، دادســتان 
ــن  ــی و همچنی ــووالن قضای ــتان و مس اس
اتــاق بازرگانی تشــکیل شــد و در این راســتا 
ــل  ــش بســزایی را در ح ــی نق ــاق بازرگان ات

ــا کــرد. مشــکات تولیدکننــدگان ایف

صدا و سیما اطالعیه داد:
شایعه سازی درباره رئیس صدا و سیما

روابــط عمومــی صــدا و ســیما انتشــار شــایعه حضــور نیافتن رئیس رســانه 
ملــی در محــل کارش را شــیطنت رســانه ای بــا هــدف تشــویش اذهــان 

ــت. عمومی دانس
خبرگــزاری ایســنا: روابــط عمومــی صــدا و ســیما انتشــار شــایعه حضــور 
ــا  نیافتــن رئیــس رســانه ملــی در محــل کارش را شــیطنت رســانه ای ب

هــدف تشــویش اذهــان عمومــی دانســت.
در متن اطاعیه صدا و سیما آمده است: 

ــا عنــوان » عــدم حضــور رئیــس صداوســیما  »در پــی انتشــار مطلبــی ب
در محــل کارش ده روزه شــد« در صبــح ســه شــنبه ســوم فروردیــن 95 
کــه در برخــی پایــگاه هــای خبــری و شــبکه هــای مجــازی انتشــاریافت، 
روابــط عمومــی صداوســیما بــا هــدف روشــنگری نســبت به این شــیطنت 
ــی  ــد اخاق ــی و ب ــان عموم ــارز تشــویش اذه ــه مصــداق ب ــانه ای ک رس
اســت، ذکــر توضیحاتــی را ضــروری مــی دانــد.در حالــی کــه دو روز از آغاز 
ســال جدیــد مــی گــذرد بــار دیگر شــایعه پراکنــی ها بــا هــدف تضعیف و 
تخریــب رســانه ملــی از ســر گرفتــه شــده کــه ایــن بــار برحضور نداشــتن 
دکتــر ســرافراز رئیــس ســازمان صــدا و ســیما در روزهــای پایانــی ســال 
94درمحــل کارش تاکیــد مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه روزهــای 
ــه  ــرافراز ب ــر س ــای کاری دکت ــن روزه ــزو پرکارتری ــال 94ج ــی س پایان
شــمارمی رود کــه از جملــه مــی تــوان بــه دیــدار وزیــر آمــوزش و پــرورش 
و معاونانــش در آخریــن جلســه شــورای معاونان صداوســیما در25 اســفند 
اشــاره کــرد و یــا حضــور رئیــس رســانه ملــی بــه همــراه معــاون ســیمادر 
مراســم آغــاز پخــش اچ دی شــبکه مســتند در 27 اســفند را نــام بــرد و یــا 

بــه انجــام مصاحبــه ایشــان در خصــوص برنامــه هــای ســال آینــده رســانه 
ــی ســال 94  ــای پایان ــداد در روزه ــر ســه روی ــه ه ــرد، ک ــی اشــاره ک مل
تحقــق یافتــه بــود و اخبــار آن نیــز در رســانه هــا و ازجملــه رســانه هایــی 

کــه اقــدام بــه انتشــار شــایعه اخیــر کردنــد، بازتابــی گســترده داشــت.
واقعیــت ایــن اســت کــه رســانه هــای منتقــد رســانه ملــی کــه چنــدی 
پیــش طــرح آنهــا در ایجــاد شــایعه اســتعفای دکتــر ســرافراز بــا شکســت 
مواجــه شــد ایــن بــار ایــن شــایعه را بــا ســرتیتر تــازه ای ارائــه کــرده انــد 
تــا بــا عملیــات جنــگ روانــی  رســانه ای، اســتراتژی حــذف را پیــش بــرده 
و از طریــق دامــن زدن بــه انــواع شــایعات بــه زعــم خویــش بــه تضعیــف 
رســانه ملــی و مدیریــت آن بپردازنــد. یکــی ازدالیــل این شــایعه ســازی را 
مــی تــوان در اســتقبال مخاطــب از ویــژه برنامــه های تحویل ســال رســانه 
ملــی دانســت. در حالــی کــه رســانه هــای منتقــد بــر تهــی بــودن دســت 
ــد و اینکــه صــدا و ســیما  ــوروز تاکیــد مــی کردن ــام ن رســانه ملــی در ای
بــرای ایــام نــوروز، طــرح و برنامــه خاصــی نــدارد، امــا در ایــن مــورد نیــز 
پــس از اســتقبال مخاطبــان از ویــژه برنامــه هــای تحویل ســال، بــه نتیجه 
نرســیدند و لــذا بــا شــایعه عــدم حضــور دکتــر ســرافراز در محــل کارش، 

پــروژه حــذف و تضعیــف را بــا اســتراتژی جدیــد پــی گرفتنــد.
ــی شــک ،  ــگاه اطــاع رســانی صــدا و ســیما، ب ــزارش پای ــر اســاس گ ب
همانگونــه کــه ریاســت محتــرم ســازمان صداوســیما درآخریــن مصاحبــه 
خــود بــر آن تاکیــد داشــتند صــدا و ســیما همچنــان قدرتمنــد و بــا تکیه 
بــر اصــول و منافــع ملی بــه راه خویــش ادامــه داده و اهــداف و آرمــان های 
خــود را اســتوارتر از پیــش دنبــال خواهــد کــرد. همچنیــن در ایــن مســیر 
از ظرفیــت و امکانــات قانونــی خــود در طــرح شــکایت و پیگیــری هــای 
حقوقــی دربــاره شــایعه پراکنــی هــای اخیــر کــه منبع آن شــناخته شــده 

اســت، اســتفاده مــی کنیــم.«

اقــدام عناصــر تروریســتی داعــش کــه محمولــه مــواد 
مخــدر متعلــق بــه کارتــل »ســینالوآ« را نابــود کــرده 

بودنــد، بــا واکنــش شــدید ال چاپــو مواجــه شــد.
بــه گــزارش میــزان بــه نقــل از خبرگــزاری »اســپوتنیک 
ــی از  ــس از آگاه ــرا« پ ــن لوئ ــن گوزم ــوز«، »خواکی نی
نابــودی محمولــه عظیــم مــواد مخــدر متعلــق بــه کارتــل 

ــده اســت. ــینالوآ«، بســیار خشــمگین ش »س
بنابــر ایــن گــزارش، وی در نامــه ای خطــاب بــه ســرکرده 
ــروه در  ــن گ ــاش ای ــش ت ــتی داع ــروه تروریس ــای گ ه
ــی  ــتباه بزرگ ــان را اش ــرای قاچاقچی ــت ب ــاد مزاحم ایج
ــو«  ــت: »ال چاپ ــه نوش ــوز در ادام ــپوتنیک نی ــد. اس نامی
ــه در  ــود ک ــرده ب ــد ک ــاره تهدی پیــش از دســتگیری دوب
صــورت ادامــه مزاحمــت هــا، ایــن عناصــر تکفیــری را بــه 
مجــازات اعمــال شــان خواهنــد رســاند. دولــت مکزیــک 
پیــش تــر بــرای دســتگیری ایــن قاچاقچــی، جایــزه 60 

ــود. ــرده ب ــون دالری وضــع ک میلی

خبر ویژه...

معــاون مالــی اداری شــهرداری زریــن شــهر گفــت: 71 درصــد از بودجــه 
شــهرداری زریــن شــهر، عمرانــی اســت. همــراه گورکانــی در گفت وگــو 
ــیدن  ــرا رس ــک ف ــا تبری ــان ب ــتان لنج ــا از شهرس ــگار ایمن ــا خبرن ب
نــوروز 1395 بــا تاکیــد بــر لــزوم شــفافیت در اطــاع رســانی مجموعــه 
شــهرداری بــه مــردم گفــت: مــا معتقدیــم شــفافیت و صداقــت، موجــب 
می شــود مــردم بداننــد کــه مجموعــه شــهرداری زریــن شــهر در مقابــل 
عملکــرد خــود پاسخگوســت از ایــن رو بایــد صادقانــه در مــورد عملکــرد 

خــود اطــاع رســانی نمایــد.
ــواره  ــرد: هم ــح ک ــهر تصری ــن ش ــهرداری زری ــی اداری ش ــاون مال مع
یکــی از دغدغه هــای مســووالن شــهری تــاش جهــت ترویــج فرهنــگ 
ــا  ــرد مجموعه ه ــفاف عملک ــع و ش ــه موق ــانی ب ــهروندی و اطاع رس ش
ــا آن  ــد ت ــز از هــر روشــی اســتفاده می کنن ــن مســیر نی اســت و در ای

تبلیــغ و مولفــه آموزشــی مانــدگار شــود.
ــال  ــه دنب ــن شــهر همیشــه ب ــه شــهرداری زری ــه داد: مجموع وی ادام
اســتفاده از روش هــای جدیــدی بــرای اطاع رســانی عملکــرد خــود بــه 
صــورت شــفاف بــوده اســت؛ از ایــن رو روابــط عمومــی ایــن شــهردری با 
برگــزاری برنامه هــای بازدیــد از پروژه هــای شــهری، اســتفاده از تابلوهــا، 

تلویزیون هــای شــهری و ظرفیــت رســانه ها بــه خوبــی اســتفتاده نمــوده 
کــه ایــن مهــم جــای تقدیــر دارد.

افزایش 10 درصدی بودجه شهرداری زرین شهر در سال95
گورکانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه بودجــه ســال 1395 شــهرداری زریــن 
شــهر عنــوان کــرد: بودجــه ســال 95 مجموعــه شــهرداری زریــن شــهر 
بــا 10 درصــد افزایــش نصبــت بــه ســال گذشــته بــه رقــم 55 میلیــارد 
ــش  ــن افزای ــا ای ــر همیــن اســاس انتظــار مــی رود ب ــان رســید و ب توم
تــاش مجموعــه شــهرداری و راهکارهــای در نظــر گرفتــه شــده ردیــف 

درآمــدی ایــن مجموعــه نیــز افزایــش داشــته باشــد.
وی بیــان کــرد: در بودجــه ســال 1395، 71 درصــد از بودجــه بــه مبلــغ 
39 میلیــارد تومــان بــه بحــث عمرانــی و 16 میلیــارد تومــان بالــغ بــر 
29 درصــد از بودجــه نیــز بــه هزینــه هــای جــاری شــهرداری اختصاص 

ــت. یافته اس
معــاون مالــی اداری شــهرداری زریــن شــهربا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه 
بــه جمعیــت 62 هــزار نفــری زریــن شــهر ســرانه هــر شــهروند بالــغ بــر 
887 هــزار تومــان می باشــد، خاطرنشــان کــرد: اعتبــارات جــاری ســال 
95 مجموعــه شــهرداری زریــن شــهر نثبــت بــه اعتبــارات جــاری ســال 
94 بــه میــزان 7 درصــد افزایــش داشــته و بــا توجــه بــه حدنصاب هــای 
مقــرر در مــاده 68 شــهرداری شــاهد صرفه جویــی بــه میــزان 19 درصــد 
در هزینه هــای جــاری هســتیم کــه ایــن مهــم بــه اعتبــارات عمرانــی 

افــزوده شــده اســت.
ــارات  ــه اعتب ــت ب ــال 95 نثب ــی س ــارات عمران ــد: اعتب ــر ش وی متذک
ــا توجــه  ــه و ب ــش یافت ــزان 12 درصــد افزای ــه می ــی ســال 94 ب عمران
بــه ایــن مهــم کــه در بودجــه بنــدی ســال 95 شــهرداری زریــن شــهر 
ــای  ــه ضرورت ه ــا توجــه ب ــم ب ــای توســعه شــهر آن ه ــدا اولویت ه ابت
ــرار  ــورد توجــه ق ــردم م نظــام اقتصــادی، اجتماعــی و خواســته های م
گرفتــه اســت و امیدواریــم در ایــن مســیر شــاهد رضایتمنــدی روز افزون 

شــهروندان باشــیم

زاینده رود 16 فروردین به شرق 
اصفهان می رسد

ــرای کشــت کشــاورزان شهرســتان  ــه زاینــده رود ب ــدار اصفهــان گفــت: آب رودخان ــا: فرمان  ایرن
اصفهــان ، 16 فروردیــن امســال بــه محــل ســد آبشــار در شــرق اصفهــان مــی رســد. فضــل اهلل 
کفیــل روز چهارشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: آب رودخانــه زاینــده رود بگونــه ای رهــا 
مــی شــود کــه تــا روز 16 فروردیــن امســال بــه ســد آبشــار در شــرق اصفهــان برســد و بتــوان کار 

توزیــع آن میــان اراضــی کشــاورزی را شــروع کــرد.
وی تصریــح کــرد: ایــن مرحلــه، ســومین و آخریــن مرحلــه رهاســازی آب زاینــده رود در فصــل 
ــان  ــه زم ــان اینک ــا بی ــت . وی ب ــان اس ــتان اصفه ــاورزان شهرس ــرای کش ــی 95 - 94 ب زراع
ــاورزی  ــره آب و کش ــج نف ــه پن ــب کمیت ــم دیش ــاس تصمی ــر اس ــده رود ب ــازی آب زاین رهاس
ــازی آب  ــق رهاس ــان دقی ــدت زم ــوز م ــرد: هن ــن شــد خاطرنشــان ک ــان تعیی ــتان اصفه شهرس

مشــخص نیســت و تعییــن آن بــه میــزان بــارش هــا و آب ســد زاینــده رود بســتگی دارد. کفیــل 
توضیــح داد: کمیتــه پنــج نفــره آب و کشــاورزی اصفهــان پــس از 18 روز از 16 فروردیــن بطــور 
ــا و آب پشــت ســد  ــزان بارندگــی ه ــه می ــا توجــه ب ــد و ب ــی ده مجــدد جلســه ای تشــکیل م
ــم  ــازی آب تصمی ــا س ــده ره ــای باقیمان ــداد روزه ــان و تع ــدت زم ــن م ــرای تعیی ــده رود ب زاین

گیــری مــی کنــد.
کمیتــه پنــج نفــره آب و کشــاورزی شهرســتان اصفهــان شــامل نماینــدگان فرمانــداری، ســازمان 
ــی  ــازمان هواشناس ــراه س ــه هم ــاورزی ب ــی کش ــام صنف ــاورزی، نظ ــاد کش ــه ای، جه آب منطق

اســت.
فرمانــدار اصفهــان گفــت: رهــا ســازی آب رودخانــه زاینــده رود بــرای کشــاورزی شــرق اصفهــان 
ــماری از کشــاورزان  ــته ش ــود. روز گذش ــی ش ــام م ــرو انج ــه وزارت نی ــه اباغی ــر اســاس برنام ب
ــال  ــن شهرســتان خواســتار تســریع در انتق ــداری ای ــل فرمان ــا حضــور در مقاب شــرق اصفهــان ب
آب زاینــده رود بــه زمیــن هــای کشــاورزی باالدســت شــرق اصفهــان شــده بودنــد.  ســطح زیــر 
کشــت غلــه پاییــزه در شــرق شهرســتان اصفهــان حــدود 28 هــزار هکتــار اســت کــه ایــن رقــم 
کمتــر از یــک ســوم از وســعت اراضــی در دوران رونــق کشــت مــی باشــد. آب رودخانــه زاینــده 

رود جهــت کشــت پاییــزه کشــاورزان شــرق اصفهــان پارســال در دو مرحلــه در روزهــای 15 آبــان 
ــا هــدف تامیــن آب  و اول اســفند رهاســازی شــد. 16 فروردیــن امســال نیــز در مرحلــه ســوم ب
مــورد نیــاز زمیــن هــای کشــاورزی شــرق اصفهــان، دریچــه هــای ســد زاینــده رود بازتــر شــد. 
ســهم حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان از زاینــده رود حــدود 400 میلیــون متــر مکعــب اســت. 
زاینــده رود از ارتفاعــات چلگــرد در چهــار محــال و بختیــاری و نیــز کــوه هــای فریدونشــهر در 
غــرب اســتان اصفهــان بــه شــکل رودهــای کوچــک از هــم جــدا سرچشــمه گرفتــه و پــس از هــم 
آمیــزی در محــل دریاچــه ســد زاینــده رود بــه صــورت رودخانــه ای واحــد بــه ســمت اصفهــان و 
تــاالب گاوخونــی جــاری مــی شــود.  ایــن رودخانــه بــه عنــوان بزرگتریــن جریــان آبــی منطقــه 
مرکــزی ایــران درســال هــای اخیــر بــا پدیــده خشکســالی، افزایــش برداشــت و ســوء مدیریــت 
منابــع آب مواجــه و در محــل پائیــن دســت در بیشــتر مــاه هــای ســال بــا خشــکی مواجــه شــده 
ــه منظــور تامیــن آب کشــت هــای بهــاره و پاییــزه  اســت. هــم اکنــون کمیتــه ای پنــج نفــره ب
ــه  و نیــز تــداوم حیــات در محــدوده محیــط طبیعــی زاینــده رود بــه شــکل مقعطــی تصمیــم ب
گشــودن دریچــه هــای ســد و جــاری شــدن آب بــر روی بســتر خشــک زاینــده رود مــی گیــرد.

اکنون زاینده رود در شهر اصفهان به میزان کم جریان دارد.

شــهردار مبارکــه در خصــوص کمیتــه فرهنــگ شــهروندي  وتابلوهــاي 
فرهنــگ شــهروندي بــا توجــه بــه تاکیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبري 
در خصــوص تقویــت فعالیــت هــاي فرهنگــي و همچنیــن نیازهــاي روز 
ــا برنامــه ریــزي هــاي صــورت  شــهر مبارکــه ، طــي ماههــاي اخیــر ب
گرفتــه چهارچــوب کلــي فعالیــت کمیته فرهنگ شــهروندي شــهرداري 
ــي  ــن کمیتــه در دو محــور اصل مبارکــه تعییــن شــدوفعالیت هــاي ای
ارتبــاط مــردم بــا محیــط پیرامــون خــود و ارتباط شــهروندان بــا یکدیگر 
برنامــه ریــزي شــده کــه در بخــش اول موضوعاتي ماننــد ترافیک،محیط 
زیســت،فضاي ســبز،حفظ آثــار تاریخي،ایمني و آتش نشــاني و پســماند 

وســایرموارد مرتبــط مــورد توجــه قــرار خواهنــد گرفــت.
وي آمــوزش هــاي کمیتــه فرهنــگ شــهروندي را مشــتمل بــر آمــوزش 
هــاي نظــام منــد و فراگیــر دانســت و افــزود: آمــوزش هــاي نظــام منــد 
ایــن کمیتــه در طــول ســال و در مراکــز فرهنگــي شــهرداري و برنامــه 
هــاي فراگیــر در قالــب نصــب تابلوهایــي در معابــر و مراکز عمومــي اجرا 

مــي شــود.
شــهردار مبارکــه نهادینــه شــدن فرهنــگ شــهروندي در میــان مــردم 
را موجــب مرتفــع شــدن مشــکات و معضــات شــهري عنــوان کــرد 
و اظهــار داشــت: تاکنــون آمــوزش هــاي شــهروندي تاثیــرات بســزایي 
ــگ  ــد فرهن ــي مانن ــت و مباحث ــته اس ــاي گذاش ــر ج ــه ب را در جامع

ــه هایــي از مــوارد  ــه عنــوان نمون ســام،صله رحــم و خــوش خلقــي ب
مــورد توجــه قــرار گرفتــه ایــن کمیتــه در بخــش ارتباطــات مــردم بــا 
یکدیگــر یــاد کــرد وامیــد داریــم بــا تقویــت کارهــاي فرهنگــي در آینده 
اي نــه چنــدان دور شــاهد کاهــش برخــي معضــات شــهري مانند ســد 
ــردن  ــت نک ــط شــهري،حوادث ناشــي از رعای ــردن محی ــا ک معبر،نازیب

مــوارد ایمنــي و دیگــر مــوارد مشــابه باشــیم.
ایشــان از جملــه اهداف تشــکیل و راه انــدازي کمیته فرهنگ شــهروندي 
ایــن اســت کــه بتوانــد به عنــوان بــازوي فرهنگــي در کنــار ســازمان هاي 
شــهرداري عمــل کنــد و در راســتاي ارتقــاي ســطح فرهنــگ عمومــي 
جامعــه اقــدام کنــد و در همیــن راســتا مانــور بــر روي موضــوع » صلــه 
رحــم » در قالبهــاي مختلــف  اولیــن موضــوع  در فروردیــن مــاه مهمــان 

تابلــو هــاي فرهنــگ شــهروندي خواهدبود

بودجه شهرداري زرین شهردر سال جدید  به عدد 55 میلیارد تومان رسید
71 درصد از بودجه شهرداری زرین شهر، عمرانی است

اقدام تاثیرگذارفرهنگي شهردار مبارکه براي مرتفع شدن مشکالت و معضالت شهري

صدای مردم...

دهــم  مجلــس  منتخــب  ازنماینــدگان  *ســام 
خواهــش داریــم بــرای معیشــت مــردم فکــری کنند.

نواززحمــات  ســال  تبریــک  ضمــن  *ســام 
داری  درمیهمــان  وهمکارانشــان  شــهرداراصفهان 

تشــکرراداریم. کمــال  درشــهرمان 

ــس  ــان ریی ــا دهق ــاج محمدرض ــای ح ــاب آق * جن
ــون بســیج مداحــان شهرســتان مبارکــه توفیــق  کان
زیــارت مقــام معطــم رهبــری حضــرت امــام خامنــه 

ــور ــم .م ایرانپ ــک میگوی ــه حضورشــما تبری ای را ب

* ســر زدن فرمانــدار شهرســتان چــه فایــده ای برای 
شهرســتان دارد چــرا در خیابــان بســیج جنوبــی 
ــا در  ــد آنه ــازار افتضــاح را ببینن ــا ب ــد ت ســری نزدن
مــاه کلــی حقــوق میگیرنــد از درد دل کاســبها کــه 

ــد؟ کرایــه شــان عقــب افتــاه خبــر دارن

ــه  ــتان مبارک ــل شهرس ــای داخ ــه ه ــرا اتحادی * چ
دربــاره پرداخــت حــق عضویــت پروانــه کســب 
ــد  ــی بینن ــر نم ــد مگ ــاری میکنن ــدر پافش ــا اینق ه
ــت  ــی نیس ــول جای ــت و پ ــود اس ــازار در رک ــه ب ک
ــند! ــبه باش ــر کس ــه فک ــی ب ــت کم ــمند اس خواهش

* ســام خســته نباشــید. چرامســئولین محتــرم تــو 
مــدارس سرکشــی نمیکننــد و نظریــه دانــش آمــوزان 
را بــه طــور محرمانــه گــوش نمیکنند.تمامــی دانــش 
آمــوزان دبیرســتان... مبارکــه ازایــن مدرســه شــکایت 
ــک زدن  ــد و از کت ــه مدرســه میرون ــازور ب ــد وب دارن

مســئوالن و بدرفتــاری هایشــان اعتــراض دارنــد.
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ــن  ــدی ضم ــدس احم ــی مهن ــران مجلس ــازمان عم ــل س ــر عام مدی
تبریــک ســال 1395ســال اقصــاد مقاومتی،اقــدام وعمــل ضمــن اعــام 
خبرافتتــاح بزرگتریــن مجموعــه مســکن مهــر در خردادماه امســال در 
ایــن شــهرکه خبرکامــل آن درشــماره بعــدی انتشــارخواهد یافــت بــه 
بیــان ایــن نکتــه درخصــوص افتتــاح شــهرداری شهرمجلســی پرداخت 

کــه شــد و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت.
ــاغ و  ــاه شــهر مصــوب و اب ــرای دوم ــی ب ــون تومان بودجــه 550میلی
بودجــه 4.5 میلیــارد تومانــی نیــز بــرای ســال 1395 تصویــب شــده 
اســت.با توجــه بــه اینکــه جمعیــت ایــن شــهر هــم بالــغ بــر 10 هــزار 
نفــر شــدبه اســتناد مــاده 12 قانــون شــهرهاي جدیــد کشــور امــکان 
تاســیس شــهرداري در آن وجــود دارد و وزارت راه و شهرســازي اعــام 
آمادگــي کــرده بــراي تحویــل بــه عنــوان شــهر و وزارت کشــور هــم 
آمادگــي خــود را اعــام کــرده و مقدمــات کار فراهــم شــدکه بتوانیــم 
ــردم  ــده م ــتاندار ونماین ــکاری اس ــاعدت وهم ــال  1394بامس در س
شهرســتان بــه همــراه فرمانــدار شــهرداري مجلســي را تاســیس کنیم .

وي ابــراز امیــدواری کــرد بــا تاســیس شــهرداري حرکــت روبــه جلو در 
خصــوص مســائل عمرانــي ، فرهنگــي و اجتماعــي کــه در این شــهر در 
حــال انجــام اســت ســرعت بیشــتري بــه خــود مــي گیــرد و پذیــراي 
شــهروندان بیشــتري در ایــن شــهر خواهیــم بــود و در آینــده نزدیــک 
بــه افقــي کــه وزارت راه و شهرســازي بــراي ایــن شــهر برنامــه ریــزي 

کــرده مــي رســیم.
وی بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه افتتــاح پــروژه ها شــامل مســجد 
امــام رضــا )ع( و فرهنگســراي بهشــت دومیــن مســجد مســکن مهر در 
شــهر مجلســي روح معنویــت در ایــن قســمت از ســایت مســکن مهــر 

بیــش از پیــش دمیــده شــد.
ــه  ــدي ک ــه و بازدی ــرداري از دومجموع ــره ب ــار به ــت : در کن وي گف
بــه همــراه فرمانــدار شهرســتان مبارکــه و نماینــده مــردم شهرســتان 
مبارکــه در مجلــس شــوراي اســامي و امــام جمعــه شــهر مجلســي 
داشــتیم ، آغــاز بــه کار بانــد دوم جــاده ارتباطــي مجلســي بــه 
ــه  ــي مجموع ــات اجرای ــه کار عملی ــاز ب ــن آغ ــه و همچنی طالخونچ
ــومین  ــه کار س ــاز ب ــي و آغ ــهر مجلس ــاري ش ــگري 14 هکت گردش
واحــد آموزشــي اراضــي طــرح مســکن مهــر را در شــهر مجلســي را 
ــر 45 میلیــارد تومــان کــه تمــام آن  ــغ ب ــا اعتبــاري بال در مجمــوع ب
ــن  ــد تامی ــهرهاي جدی ــران ش ــرکت عم ــي ش ــع داخل ــل مناب از مح

خواهــد شــد. بــا بهــره بــرداري از ایــن پــروژه هــا آینــده روشــني پیش 
روي ســاکنین و متقاضیــان ســکونت در شــهر جدیــد عامــه مجلســي 

ــم داشــت. خواهی
احمــدي گفــت : مســجد حضــرت امــام علــي ابــن موســي الرضــا )ع( 
واقــع در ســایت غربــي مســکن مهــر مجلســي و در زمیني به مســاحت 
500 متــر مربــع و بــا زیربنایــي بالــغ بــر 360 متــر مربــع و اعتبــاري 
ــرداري رســید  ــه بهــره ب ــال ب ــر 3 میلیــارد و 500 میلیــون ری ــغ ب بال

عملیــات اجرایــي ایــن مســجد در حــدود 18 مــاه بطــول انجامیــد .
ــا بیــان اینکــه فرهنگســراي بهشــت را در محلــه ماهــان مــورد  وي ب
بهــره بــرداري قــرار گرفــت اظهــار داشــت : فرهنگســراي بهشــت نیــز 
در زمینــي بــه عرصــه یــک هــزار و 300 متــر مربــع و بــا زیربنایــي در 

حــدود 700 متــر مربــع احــداث شــده
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســي گفــت :بــا توجــه 
بــه جمعیــت بســیار زیــادي کــه همــه روزه بیــن شــهرهاي مجلســي

و طالخونچــه در حــال تــردد هســتند و مشــکات ترافیکــي کــه جــاده 
دوطرفــه در حــد فاصــل شــهر مجلســي بــه شــهر تاریخــي طالخونچــه 
بوجــود آورده بــود بــر آن شــدیم تــا عملیــات بانــد دوم ایــن جــاده را 

انجــام دهیــم و امــروز عملیــات اجرایــي ایــن مجموعــه آغــاز شــد.
ــروژه  ــت :پ ــي گف ــد مجلس ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش مدیرعام
دیگــري کــه بــا حضــور فرمانــدار و نماینــده مــردم مبارکــه در شــهر 
مجلســي کلنــگ زنــي شــد مجموعــه گردشــگري و اقامتــي و تفریحي 
شــهر مجلســي بــود کــه در شــمال محلــه فرهنــگ عملیــات اجرایــي 
آن آغــاز شــد ایــن مجموعــه آرزوي چندیــن دهــه مدیــران و کارکنــان 
شــهر جدیــد مجلســي بشــمار مــي رود و برنامــه ریــزي ســنگیني کــه 
طــي ســه تــا چهارســال گذشــته توســط شــرکت عمــران انجــام شــده 
، امــروز بــه نتیجــه رســید و عملیــات اجرایــي در ایــن مجموعه شــروع 

شــد.
وي افــزود : مجموعــه گردشــگري و جهانگــردي شــمال محلــه فرهنگ 
شــهر مجلســي بــا اعتبــاري بالــغ بــر 30 میلیــارد تومــان در مــدت 36 

مــاه اجــرا و بــه بهــره بــرداري خواهــد رســید .
ــن اســت  ــروژه ای ــن پ ــت در ای ــز اهمی ــه حائ ــرد : نکت ــح ک وي تصری
کــه حداکثــر آورده دولــت در ایــن پــروژه 20 درصــد عملیــات اجرایــي 
خواهــد بــود و مابقــي توســط ســرمایه گــذار بخــش خصوصــي تامیــن 
ــد  ــر اینکــه سیاســت جــاري و جدی ــن امــر عــاوه ب خواهــد شــد .ای
وزارت راه و شهرســازي و مقــام عالــي وزارت ، همچنیــن مدیــر عامــل 
و اعضــاي مجمــع عمومــي شــرکت مــادر تخصصــي شــرکت عمــران 
شــهرهاي جدیــد در اجــراي پــروژه هــا به صــورت تهاتري و مشــارکتي 
ــث  ــي باع ــش خصوص ــار آن ورود بخ ــرد در کن ــد ک ــق خواه را محق
تســریع در عملیــات اجرایــي و بهبــود کیفیــت ســاخت ایــن مجموعــه 
خواهــد شــد. جمعیــت ســاکن فعلــي در شــهر جدیــد مجلســي بیــش 
ــر  ــر، ب ــکن مه ــاي مس ــام واحده ــا اتم ــه ب ــت ک ــر اس ــزار نف از10 ه
ــا  ــهر ت ــن ش ــت ای ــود جمعی ــي مي ش ــرح، پیش بین ــق ط ــاس اف اس

پایــان ســال 95 بــه بیــش از 20 هــزار نفــر برســد.

آینده روشن درشهر عالمه مجلسی )ره( 


