
  ش نش هشسسشش اشش هس /  هرامشامشرــبــخ2

اخیـراشوزیرشاقتصردشگفت شا ـتشک شافزایششنـرخشدالاش ش
طشیعـیشا ـت.داشمرههـریشش اشوشدیشنـرخشدالاشبـرشتوجـ شب ش
ایـنششکـ شپریرنش ـرلشمیالدیشنزدیکشمیش ـودشافزایششپیداش
میشکند.چونشداشاینشاوزهرشتسوی شحسربشمرلیشاتفرقشمیش
افتـدشنـرخشدالاشافزایـششپیـداشمـیشکندشکـ شیـکشاوالشعردیش
ا ـتشوشدوبـرامشکرهـششپیداشمیشکند".خوا ـتمشاینشکشـفش
بـزاگششقـریشوزیـرشااشخدمـتشههـ شملـتشایـرانشتشریـکش
عـرضشکنـمششکـ شخیـرلشههـ شااشااحـتشکردند.معنـیشایـنش
اظهـراشنظـرشیعنیشاینک شمرشبرایشکنترلشنـرخشاازشوشجلوگیریش
ازشکرهـششاازششپـولشملـیشهیـچشبرنرمـ شایشنداایـمشوشتربعش
فصولش رلشهستیم.مرههریشش اشوشدیشب شقولشایشرنشپریرنش
 ـرلشمیـالدیشا ـت.شالبـدشبههنشوشا ـفندشنیزشپریرنش ـرلش
مرلـیشوشنواوزشهسـت.مهرشوششبرنشهمشبرزگشـرییشمـدااسشوش
....شیردمشهسـتشوقتیشدالاش00مهشتومرنش ـدشوزیرشاقتصردش
وقـتشگفتشاینشافزایششطشیعیشا ـت.وقتیش00اهشتومرنش
 ـدشبرزشگفتندشطشیعیشا ـت.االنشدالاش0سسمشتومرنش ـدمش
بـرزشهمشمـیشگویندشطشیعیشا ـت.برالخرمشمنشنفههیدمشاگرش
اینههـ شافزایـششطشیعـیشا ـتشپـسشغیرشطشیعیشچیسـت.ش

خداشبـ شدادمرنشبر ـد.
اوامی -جوانهرد

مرشهرشچ شمیشکشیمشازشفقرشفرهنگیشوشعلهیشمیکشیم. ش
جقداشمرشبریدششدمهریشزودشبرواشبر یمشک شداشایرمشانتخربرتش
فریبش عراهریشتوشخرلیششاوشبخوایم.براشدیگرشب ششقریش
اوحرنیشاایشدادیمشترشخوا ت شهریشقرنونیهرنشااشمحققشکند.ش

ایشرنشثربتشکردشک شکرایشازشد تششبرشنهیششید.
میرندواب-شخوانندمشنویدش ابریجرن

نویدش ابریجرنینشیرییهینداشبیرش یراشپروبلئهلرشوااشلطفرش ش
نویدشش ابریجرنشزنجرنش هریندمشدمشدوزگونشیریییلسین.

زنجرن-شوحیدشنویدش ابریجرنشاوخو و
 المالا.شگلیشـینیزشموبراکدیر.شاللرینیزشوااشاولسون.ش ش

ائلیهیزمشوشدیلیهیزمشاومودشوئریر ـینیز.ش ـرغشاولونش-ش نش
یر ریین.

محهداضرشکریهی
یر ر ینشش ابریجرنشیر ر ینش ردبیرشنظری.شششششششششششششششششششششششش ش

اوامو-نویدش ابریجرنشاوخوجو و
بـ شواللـ شکیـفشکـردمشازشحرفهریتـرن.شانقـداشازشایـنش ش

موضوعشاموزششب شزبرنشمردایشمنعش ـدمشایمشک شوقتیشحتیش
ا هیشازشزبرنشمردایشمیریدشا کشداشچشهرنمشجهعشمیشودش
قلشمشبشـدتشمیتپدشیردش ـرلهریش ـختیشمیرفتمشک شب شدلیلش
ندانسـتنشزبـرنشفرا ـیشوشمجشـواشبـودنشب شتحصیلشبـ شزبرنش
فرا ـیشمجشـواشبودمشفقطشوشفقطش ـکلشکلهـرتشااشبراهرشوش
براهـرشحفـظشکنـمشتـرشموقعشامتحـرنشبتوانمشانهـرشااشا ـمشکنمش
داشواقعشبیشـترش ـشی شب شنقر ـیشکردنشبودشترشفههیدنشچونش
چیزیشازشانهرشنهیفههیدمشوش ـکلشکلهرتشااشداش هنمشا ـمش
میکـردمشوشچـ ش ـختشبـودشبـ شخرطـرش ـپردنش ـکلشانهه ش
کلهـ شاکنـونشک شزمرنشمدا ـ شافتنشفرزندمشا ـیدمشلـرزمشبرش
اندامـمشافتـردمشکـ شچگون شیکشبچ شمعصومشوشبیگنرمشبریدشاینش
مشـقتهرشااشتحهلشکندشامشوشصدششامشوشداشموادشاینشاقریش ـیدش
جوادشک شبهترمشبگمش یدشجوادشتهرانی!!شکسیشک شب شفرهنگش
وشزبـرنشخـودشتوهیـنشمیکنـدشداشواقـعشاولیـنشتوهینهریششب ش
خرنوادمشوشابرشوشاجدادشخویشتنشا تشچطواشکسیشک شادعریش
دکتـرشوشفیلسـوفشبـودنشداادشمیتوانـدشاینقداشکجشفهمشبر ـدش
چطواشیکشفیلسـوفشمیتواندشحقوقشمردمشااشنرشدیدمشبگیردش
واقعـرشقربـلشهضـمشنیسـتشفقـطشکسـیشمیتوانـدشازشفرهنگش
وجودیـششفرصلـ شبگیـردشکـ شازشاصرلـتشتهـیشبر ـدشمگـرش
میشودشیکشانسرنشب شزبرنشمردایشوشپدایششچنینش خیفرن ش
بنگـردشبدا ـتیشا ـرامشکردیدشک شهرشکسشدنشرلشانچـ شنداادش
هسـتشاحتهرلشایشـرنشداشداخلشتهیشازشهویتشوشخود ـونش
اوشبـیشهویـتشمیدانندشک شدنشرلشهویتیشدیگرشمیگردندشاقریش
 ـیدشجـوادشبـ شمیرنشمـردمشبرویدشبشینیـدشمردمشعرمـیشوشعرلمش
اینشا ابریجرنشنسـشتشب شدیدگرمشکسـرویشچیسـتشبرشچشـمش
خودتـرنشبشینیـدشکسـرویشکـ شمثلش ـهرشادعـریشعرلـمشبودنش
دا ـتشچقـداشداشنـزدشمردمشا ابریجرنشکوچکش ـدمشا ـتش
فقـطشبـ شدلیـلشکتـربشفرمریشـیشکـ ش ـرترش ـرشداوغشبـودشوش
بدانیـدشداشمـوادش ـهرشنیزشچنیـنشقضروتیشمیشـودشوشخواهدش
 ـدشمـرشهویتهـرنشهـرشچ شبر ـدشبرایهـرنشمحترمشا ـتشحدش
اقـلشمـرشدنشـرلشهویتـیشدیگرشنیسـتیمشمـرشافتخرامرنشبـ شترکش
بودنهـرنشا ـتشچـراشاینقـداشداشمقربـلشفههیـدنشمقرومـتش
میکنیدش ـیدشجـوادشچـراششخودتـرنشااشبرشاظهرااتش ـخیفرن ش
پریینشمیروایدشایرشا ـیدنشمردمشب شحقوقشـرنشاینقداشبرایترنش
گـرانشمیریـدشبـراشدیگرش ـهرشااشدعـوتشمیکنمشب شمیـرنشمردمش
ا ابریجرنشبرویدشوشبشینیدشمردمشداشموادشکسـرویشچ شنظریش
داانـدش ـریدشازشگهراهیشد ـتشبرداایدشبرویدشب شمیـرنشمردمش
وشبشینیـدشمـردمشچقـداشبـ شترکشبـودنشخودشافتخـراشمیکنندشوش
ایـنشهویـتش ـرزیهرشهیچشگونـ شترثیریشکـ شانهرشااشدلـزدمشکندش
ندا ـت شبلعکسشبرعثش ـدمشمردمشبیشـترشب شخودشوشهویتش
وشزبرنشـرنشگرایششپیداشکنندشدیگرشداش ـشک شهریشمجرزیشب ش
زبرنشمردایشرنشحرفشمیزنند.شداشاخرشازشاقریشنظریشوشدیگرش

نویسـندگرنشنویدشا ابریجرنشتشـکرشفراوانشمیکنم.
شیدین.شخوانندمشنویدش ابریجرن

 ـالمشبـیشصشرانـ شمنتظـرشانتشـراشنشـری شمحشوبهرنش ش
هسـتیم.شچشـمشبراهیـمشدو ـترن.شانشـرلل شبـرششمـدنشبهـراش
چشـههرنشبـ شدیـدنشایـنشنشـری شمزیـنشاو ـنش ـود.شششششششششششششششششششششششششششش

اکشر-خوانندمشنویدش ابریجرن
بل شوشالشت شخیرنتشب شمردمشش ابریجرنشداشهرشنکت شازشکرمش ش

خرکیشهستشوشمطهئنشبر دشقسمشب شجسمشبیش رشموالیهرنش
حسین)ع(هشاینشخیرنتشهرشبیشپر خشنخواهدشمرند.شفعالش
هرچقداشدو تشداایدشبرایشاو ی شخوششخدمتیشکنیدشوشازش

د هنرنشمرشحهریتشکنید.شنوبتشمرشهمشمیر د.
حرمد-خوانندمشنویدا ابریجرن

بـرش ـالمشضهـنشتشـکرشازشنو ـتراشتحقیـقش ـدمشوش ش
جسـواان ش ـهرششقـریشدکترشقنشرپواشمنتظرشدیگرشمقـرالتشوش

مکتوبرتش ـهرشهسـتم.
بربکشش اخش

با روانندگان

محمـد حضـرت پور شـهردار اورمیه با اشـاره بـه رای 
مغرضانـه کمیتـه انضباطـی فدراسـیون والیبـال در مورد 
اتفاقـات دیـدار تیـم شـهرداری اورمیـه بـا پیکان تهـران و 
عـدم حضـور شـهرداری در دیـدار بـا سـایپا گفت: کمیته 
انضباطـی بـا ایـن رای نشـان داد کـه همه چیز در سـیطره 
تیـم هـای تهرانـی اسـت و همـه حربـه هـا بـرای اجحاف 
تیـم هـای  تیـم هـای شهرسـتانی مخصوصـا  در حـق 
شـهر اورمیـه و تبریـز بـه کار گرفتـه می شـود و امـروز نیز 
در اعتـراض بـه رای فدراسـیون مقابـل سـایپا نیـز حاضر 
نشدیم تا فدراسیون بدانند مردم آذربایجان زیر بار حرف 

زور نمـی رونـد

 ـهردااشاوامیـ شگفـت:شههـ شمـردمشمیداننـدشتیـمشهـریش
تهرانیشمثلشپیکرنشوشبرنکش رمری ش وگلیشهریشفداا یونش
هستندشوشحهریتشهریشجرنشدااان شفداا یونشازشاینشتیمشهرش
گـوامشایـنشمدعر ـت.شمرشهـمشداشدیدااشمقربلش ـریپرشحرضرش
نشـدیمشتـرشفداا ـیونشبجـریشلیـگشدواههـیشااشبرش ـوگلیش

هریششبرگـزااشکند
ویشافـزود:شههـگرنشدیدنـدشکـ شداواشوشنرظـرشدیـدااشچـ ش
بـرش ـرشتیمشوالیشـرلش ـهرداایشاوامیـ ششوادنـدشوشتیمشپیکرنش
وشکردافنـیشوشبرزیکنـرنشایـنشتیمشبرش ـگردهریشنخشنهر ـدمش
برالخـرمشازشزیـرش ـنگینیشبرختشفـرااشکردندشامرشفداا ـیونش
جواش کستش نگینشپیکرنشااشکشیدشوشاایشب شپیروزیشاینش

تیـمشدادشبـ شگـزااششمیـدانشهمحهـدشحضرتشپـواشتصریحش
کـرد:شبـرشصـدایشا ـرشمـیشگویم:شمـنشمحهدشحضـرتشپواش
 ـهردااشاوامیـ شبعنـوانشکوچکترینشوشعر ـقشترینشهـوادااش
والیشـرلشایـنش ـهرشبـرشقـداتشتهـرمشکنـراشمـردمشش ابریجـرنش
ایسـتردمشامشوشبـ شایـنشاایشبچـ شگرنـ شوشمغرضرن شفداا ـیونش
والیشـرلشاعتـراضشخواهیـمشکردشوشتـرشاحقرقشحقوقشتضییعش
 ـدمش ـهرمشازشتالششد ـتشبرنخواهمشدا ـت.شامروزشهمش
داشکنـراشکردافنـیشوشبرزیکنـرنشتیهـمشایسـتردمشامشوشکراششنهرشااش
داشتـرکشزمیـنشمقربـلش ـریپرشترییـدشمـیشکنـمشترشفداا ـیونش
بدانـدشنشریـدشمقربلشمـردمشش ابریجرنشبریسـتدشچونشمحکومش

ب ش کسـتشا ـت.

»غـــروب یکـــی از روزهـــای ســـرد پاییـــز بـــود. 
از  یکـــی  پربـــرف  پشـــت کوه هـــای  در  خورشـــید 
ــه  ــود. کار روزانـ ــه بـ ــان فرورفتـ ــتاهای آذربایجـ روسـ
ـــی« هـــم دســـت از  ـــود. »ریزعل ـــه ب ـــان یافت ـــان پای دهقان
ـــت. در آن  ـــاز می گش ـــود ب ـــه ده خ ـــود و ب ـــیده ب کار کش
ـــوس کوچکـــی،  ـــرزان فان ـــور ل شـــب ســـرد و تاریـــک، ن

راه او را روشـــن می کـــرد.

دهـــیشکـــ ش»ایزعلـــی«شداششنشزندگـــیشمیشکـــردهش
نزدیـــکشاامششهـــنشبـــود.ش»ایزعلـــی«شهـــرش ـــبشازشکنـــراش
ـــ شاششبر ـــد.ششنش ـــبهش ـــ شخرن ـــرشب اامششهـــنشمیشگذ ـــتشت
ـــت.ش ـــومشبرخر  ـــنرکیشازشک ـــرششتر  ـــرنشصـــدایشغ نرگه
 ـــنگشهریشبســـیرایشازشکـــومشفـــروشایخـــتشوشاامششهـــنش
ـــدش ـــرشچن ـــ شت ـــتشک ـــیشمیشدانس ـــزشعل ـــرد.شای ـــدودشک ااشمس
ــدش ــرشخواهـ ــ ششنشجـ ــرفربریشبـ ــراشمسـ ــرهشقطـ ــ شدیگـ دقیقـ
ـــرشتودمشهـــریش ـــرشخـــودشاندیشـــیدشکـــ شاگـــرشقطـــراشب ا ـــید.شب
ـــنش ـــد.شازشای ـــدش  ـــونشخواه ـــدهشواژگ ـــوادشکن ـــنگشبرخ  
اندیشـــ ش ـــختشمضطـــربش ـــد.شنهیشدانســـتشداششنش
گرمش بیربـــرنشدواشافتـــردمشچگونـــ شااننـــدمشقطـــراشااشازشخطـــرشش
ـــد.شداشههیـــنشحـــرلهشصـــدایش ـــوتشقطـــراشازشپشـــتش کن
ـــرشداد. ـــدنششنشااشخش ـــکش  ـــ شنزدی ـــدشک ـــنیدمش  ـــومش  ک
ـــ شتهر ـــریشقطـــراشمـــیش ـــیشااشکـــ شب ـــیشاوزهری ـــزشعل ای
افـــتشبـــ شیـــردششواد.شصـــواتشخنـــدانشمســـرفرانشااشبـــ ش
ــکرنش ــتشتـ ــرایشاوشد ـ ــراشبـ ــ شازشداونشقطـ ــردششوادشکـ یـ
میشدادنـــد.شازشاندیشـــ شحردثـــ شخطرنرکـــیشکـــ شداشپیـــشش
ــتش ــرد.شداشجسـ ــششافتـ ــ شتپـ ــختشبـ ــشش ـ ــودهشقلشـ بـ
وشجـــویشچـــرامشایشبـــودشتـــرشبتوانـــدشجـــرنشمســـرفرانش

ــرشش ــ شخرطـ ــرامشایشبـ ــرنهشچـ ــد.ششنرگهـ ــرتشبدهـ ااشنجـ
ا ـــید.شبـــرشوجـــودش ـــوزشوش ـــرمریش ـــدیدهشبـــ ش ـــرعتش
لشرسشهـــریشخـــودشااشازشتـــنشداشوادشوشبـــرشچوبد ـــتیش
خـــودشبســـت.شنفـــتشفرنـــوسشااشبـــرشلشرسشهـــرشایخـــتش
وششنشااششتـــششزد.شایزعلـــیشداشحرلـــیشکـــ شمشـــعلشااش
بـــرالشنـــگرمشدا ـــت شبـــودشبـــ شطـــرفشقطـــراش ـــروعشبـــ ش
دویـــدنشکـــرد.ششااننـــدمشقطـــراشازشدیـــدنششتـــششدانســـتشکـــ ش
ـــسش ـــراشپ ـــید.شقط ـــزشااشکش ـــت.شترم ـــششا  ـــریشداشپی خط
ـــدمشوش ـــرزشایســـترد.شاانن ازشتکرنشهـــریش ـــدیدهشازشحرکـــتشب
مســـرفرانش را ـــیه شازشقطـــراشبیـــرونشایختنـــد.شازشدیـــدنش
ایـــزششکـــومشوشمشـــعلشایـــزشعلـــیشکـــ شبـــرشبـــدنشبرهنـــ شداش
ـــردش ـــنشم ـــداکرایشای ـــ شف ـــتندشک ـــودهشدانس ـــتردمشب شنجـــرشایس
شنهـــرشااشازشچـــ شخطـــرشبزاگـــیشنجـــرتشدادمشا ـــت.«

ایزعلـــیشخواجـــویشااش ـــرلش ـــومشدبســـترنشداش
ـــداکرایش ـــرایشاینکـــ شداسشف ـــربشفرا ـــیش ـــنرختیمشب کت
ـــرالش ـــتگیشاا.شح ـــیشداسشازشخودگذ  ـــمشوشحت ـــردشبگیری ی
قطـــراشزندگـــیش»دهقـــرنشفـــداکرا«شااشجـــرشگذا ـــت شوشافتـــ ش
ــداکرایشااش ــنشفـ ــعلشایـ ــ شمشـ ــمشکـ ــنشمرییـ ــتشوشایـ ا ـ

او ـــنشنگـــ شداایـــم.

ـــداکرا«ش ـــرنشف ـــ ش»دهق ـــروفشب ـــویشمع ـــیشحرج شزبرعل
ــرمشاوشااش ــتشرمشنـ کـــ شاوزنرم شنـــگراانشوشمواخـــرنشبـــ شا ـ
ـــدهششا ـــفندمرمش 0هس  ـــتشکردن ـــیشخواجـــوی«شثش »ایزعل
داش هر ـــترنش»میرنـــ «شش ابریجـــرنشمتولـــدش ـــد.شاوشداش
ــرلگیش ــیشوشدوش ـ ــنش ـ ــیهشداش ـ ــرمش0مهسش هسـ ش امـ
 ـــبشهنگرمشداشحرلـــیشکـــ شداشکنـــراششایـــلشقطـــراشحرکـــتش

ــ شعلـــتش ــیرششبـ ــدنشمسـ ــدودش ـ ــ شمسـ ــردهشمتوجـ میشکـ
ـــرایشنجـــرتشقطـــراشوش ـــگرمشب ـــزششکـــومش ـــد.شداششنشهن ای
مســـرفرانششنهشُکـــتشخـــودشااششتـــششزدشوشبـــ ش ـــهتشقطـــراش

حرکـــتشکـــرد؛شایـــنشکراشنتوانســـتشمســـئولینشقطـــراشااششگرمش
ـــگش ـــ شازشتفن ـــدشگلول ـــلیکشچن ـــرش  ـــتشب ـــرزدشوشداشنهری  
ـــراش ـــود. ـــفشقط  ـــکرایشخـــودهشتوانســـتشبرعـــثشتوق

انتشـــراشخشـــرشفـــداکرایشیـــکشدهقـــرنشداشاوزنرمـــ ششش 
 ـــرلشپیـــش

بـــ شگفتـــ ششزبرعلـــیشپـــسشازشتوقـــفشقطـــراهشمـــردمش
نرااضـــیشازشقطـــراشپیـــردمش ـــدندشوشاوشااشکتـــکشزدنـــد.ش
ــراش ــ شداشانتظـ ــ شخطـــریشکـ ــرشااشمتوجـ ــ شاوششنهـ ــرشاینکـ تـ
ـــرشچشـــمش ـــسشازششنکـــ شمســـرفرینشب ـــودهش ـــرخت.شپ ـــرشب شنه
ـــیش ـــکرشوشعذاخواه ـــ شتش ـــدشب ـــومشااشدیدن ـــزششک ـــودشای خ
ازشاوشاویششوادنـــدشوشداشنهریـــتشاوشداش ـــرلششاهسشبـــ ش
ـــیش ـــسشمل ـــترن شاششتندی ـــردشانسرنشدو  ـــنشعهلک ـــلشای دلی

فـــداکرایشااشدایرفـــتشکـــرد.
»دهقرنش ههسرش اخیرش داش رلشهریش میش ودهش گفت ش
فداکرا«شاجرزمشنهیشدادشک شهیچشخشرنگرایشب شخرن ش رنشبیریدش
وشمصرحش شایشانجرمشدهدشزیراشازشبسشمصرحش شکردمشبودندش
وشتغییریشداشاوضرعشزندگیش رنشحرصلشنشدمشبودهشدیگرش
خست ش دمشبودند.شدهقرنشفداکراشمرهیش۷00شهزااتومرنش
حقوقشمیشگرفتشوشازششنشجرشک شیکیشازشاقوامششداشپسشدادنش
یکشوامشبرنکیشخلفشوعدمشکردمشبودهشدایرفتیشاوشب ش00م 

هزااتومرنشتقلیلشپیداشکرد.
دهقـــرنشفـــداکراشچنـــدیشپیـــششبـــ شدلیـــلشعراضـــ ش
کلیـــویشداشبیهرا ـــترنش»خرتمشاالنشیـــر«شتشریـــزشبســـتریش
 ـــدشوشسسشش اشش هسشچهدانـــششااشبســـتشوشازشایـــنش

دنیـــرشافـــت.
 هیالشصدیقی

الزم بـه ذکـر اسـت داسـتان دهقـان فـدا کار توسـط 	 
وزارت آمـوزش و پـرورش طـی سـالهای گذشـته از 

کتـب درسـی مقطـع ابتدائـی حـذف شـده اسـت.

دهقان فداکار از دنیا رفت
دهقان فداکار روزهای آخر عمرش را چگونه سپری کرد؟

دولت در الیحه بودجه ۹۷ عوارض خروج از کشـور 
را بـا افزایش سـه برابری مواجه کرد.

بـ شگـزااششتسـنیمهششحجتشاال ـالمشحسـنشاوحرنـیش
ائیسشجههـواشصشـحشامـروزشبـرشحضـواشداشصحـنشعلنـیش

مجلـسش ـواایشا ـالمیشالیحـ شبودجـ ش۷ هسشااشتقدیـمش
مجلـسشکـرد.شبرشا ـرسشالیح شتقدیهـیشدولتشب شمجلسش
داشبودج ش۷ شعوااضشخروجشازشکشـواشازشش۷شهزااشتومرنش

بـ ش0سسهـزااششتومـرنشافزایـششپیـداشمیشکند.

بــرشایــنشا ــرسشداش ــفرشدومشبــ شخــراجشازشکشــواش
0شداصــدشایــنشمشلــغشبیشــترشمیش ــودشوشبــرایشبــراش ــومشوش
 ــفرهریشبیشــترشنیــزشایــنشمشلــغشبــ شصــدشداصــدشافزایــشش

ــد. ــداشمیشکن پی

افزایش غیر معمول عوارض خروج از کشور در بودجه ۹۷

در اعتراض باشگاه شهرداری اورمیه به فدراسیون والیبال عنوان شد:

شهردار اورمیه: تیم های تهرانی سوگلی فدراسیون هستند
 فدراسیون بجای لیگ، دورهمی برگزار می کند

 الیحه بودجه سال ۹۷ کشور از سوی رئیس جمهور
به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد

 عوارض خروج از کشور
برای هر نفر سه برابر شد

ــده عــوارض خــروج از  در الیحــه بودجــه ســال آین
کشــور بــرای هــر نفــر۲۲۰ هــزار تومــان تعییــن شــده که 
نســبت بــه ۷۵ هــزار تومــان ســال قبــل تــا ۱۱۵ هــزار 

تومــان رشــد دارد.
بــ شگــزااششخشرنــگراشمهــرهشالیحــ شبودجــ ش ــرلش
ــ ش ــواشب ــسشجهه ــروزشازش ــویشائی ــحشام ۷ شکشــواشصش
مجلــسش ــواایشا ــالمیشتقدیــمش ــدشوشداشایــنشبودجــ ش
پیشــنهردیهشنیــرویشانتظرمــیش ــرهدشا ــدشقربــلشتوجــ ش

ــت. ــودمشا  ــدش0مداصــدی(شب بودج )ا 
داشواقــعشداشایــنشالیحــ شبرشاحتســربشبودجــ شهزین شایش
وشتهلــکشداااییشهــریش ــرمری شایهشعــددشبودجــ شبــ شاقــمش
ــنش ــیدمشا ــت.شای ــرنشا  ــرادشتوم ــزااشوش0ه۷شمیلی سسشه
ــرویشانتظرمــیش ــیشا ــتشکــ شبودجــ شتقدیهــیشنی داشحرل
ــدش ــ شبع ــودشک ــرنشب ــرادشتوم ــت ششسم۷شمیلی داش ــرلشگذ 
ازشصحشــتشهــرشوشاعتراضــرتشنهرینــدگرنشایــنشعــددشبــ ش

شس0 شمیلیــرادشتومــرنشبــرایش ــرلشجــرایشا ــید.

افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور
ــرایش داشحــرلشحرضــرشعــوااضشخــروجشازشکشــواهشب
ــرایش ــفرهریش ــرنشوشب ــیهششههــزااشتوم  ــفرهریشزیرات

غیرزیراتــیهشش۷هــزااشتومــرنشا ــت.
داشمــدش بودجــ ش ــرلش۷ هسهش الیحــ ش طشــقش امــرش
حرصــلشازشعــوااضشخــروجشمســرفرشازشمرزهــریشکشــواش
تومــرنش میلیــرادش ش۷سسش حــدودش شینــدمش بــرایش ــرلش
پیششبینــیش ــدمشکــ شداشدوشبخــششترمیــنشمیش ــود.ش
ــرنشوش ــزااشتوم ــرش0سسشه ــرشنف ــرایشه ــوااضشخــروجشب ع
عــوااضشخــروجشزائریــنشحــجشتهتــعشوشعتشــرتشعرلیــرتش

0سسشهــزااشتومــرنشتعییــنش ــدمشا ــت.
ــنشصــواتش ــ شای ــوااضشخــروجشب ــتشع ــدشدایرف اون
ــزااش ــرش0سسشه ــرشنف ــرایشه ــرایش ــفرشاولشب ــ شب ا ــتشک
تومــرنشدایرفــتشمیش ــود.شداش ــفرشدومش0ششداصــدش
ــزااش ــ ش0ههشه ــمشب ــ ش ــدمشوشاق ــوااضشاضرف ــنشع ــ شای ب
تومــرنشمیشا ــد.شداش ــفرش ــومشوش ــفرهریشبعــدیشنیــزش
ــدشدا ــت. ــششخواه ــرشصــدشداشصــدشافزای ــوااضشت ع

ازشعــوااضشدایرفتــیشخــروجشمســرفرشازشکشــواهش
ــع شزیر ــرختشهرشوش ــرایشتو  ــرنشب ــزااشتوم ــغش0مشه مشل
تر یســرتشگرد ــگریشوشحهریــتشازشبخــششمیــراثش
ــد. ــداشمیشکن ــتیشاختصــرصشپی ــعشد  ــیشوشصنری فرهنگ

کاهش بودجه مرزبانی ناجا
افزایــششبودجــ شنیــرویشانتظرمــیشداشحرلــیشازش ــویش
دولــتشداشنظــرشگرفتــ ش ــدمشا ــتشکــ شبودجــ شفرمرندهیش
مرزبرنــیشنرجــرشبــ ش ــدتشافــتشدا ــت شوشبودجــ شمصوبش
ــ شش.0س  ــرایهشب ــرلشج ــیش  ــرادشتومرن حــدودش0شسشمیلی
ــرادشتومــرنشا ــیدمشا ــتشکــ شبیــششازشه شداصــدش میلی

کرهــششااشنشــرنشمیشدهــد.
ادامه خرید خدمت در سال ۹۷

ههچنیـنشداشالیحـ شبودجـ شتقدیهـیشدولـتششمـدمش
ا ـتشکلی شمشـهوالنشخدمتشوظیف شعهومیشک شبیششازش
اش ـرلشغیشتشدااندشمیشتوانندشبرشپرداختشجریه شغیشتش

خـودشازشخدمـتش ـربرزیشمعرفش ـوند.
ــعش ــنشمراجـ ــششازشایـ ــ شپیـ ــتشکـ ــیشا ـ ــنشداشحرلـ ایـ
ـــوانش ـــیشعن ـــ شعهوم ـــتشوظیف مســـئولشداشموضـــوعشخدم
ـــ ش ـــ شازایشپرداخـــتشجریه ـــتشب ـــ شمعرفی ـــدشک ـــردمشبودن ک
غیشـــتش ـــربرزیهشداش ـــرلش۷ شاعهـــرلشنخواهـــدش ـــدشوش
ـــتشتنهـــرشداش ـــرلشجـــرایشامـــکرنش پرداخـــتشجریهـــ شغیش

ـــت. ـــرشا  پذی

افزایش ۳۰ هزار تومانی تعویض پالک
هزینــ شتعویــضشپــالکشخــوداوشبــرش0هشهــزااشتومــرنش

افزایــششبــ ش00سشهــزااشتومــرنشا ــید.
داشجــدولش ــهرامششسشتعرفــ شهــریشداشمدهــرهشهزینــ ش
تعویــضشپــالکشخــوداوشمشلــغش00سشهــزااشتومــرنش ــدمش
ــغش ــواش ــیکلتشمشل ــالکشموت ــ شتعویــضشپ ا ــت.شهزین
ــ شصــدواشگواهینرمــ شاانندگــیش شسشهــزااشتومــرنشوشهزین
هو ــهندش0سشهــزااشتومــرنشمعیــنش ــدمشا ــت.شههچنینش
جریهــ شتعویــقشداشتعویــضشگواهینرمــ شفرقــدشاعتشــراشبــ ش

ازایشهــرش ــرلشمشلــغش00ش۷شتومــرنشخواهــدشبــود.
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