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توهین کنندگان به مردم 
آذربایجان دستگیر شدند

بخشودگی جریمه دیرکرد 
اقساط وام مسکن تا پایان سال 

تمدید شد

 در سریعترین زمان دادگاه این متهمان برگزار شود
 افراد در سریع ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند

اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه آغاز شده است
طرح میثاق این بانک که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده

 این طرح مساعدت هایی را برای مشتریان پیش بینی کرده است
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متهم بازداشتی فساد اقتصادی همچنان رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می ماند؟ 

نماینده مجلس باید متعهد، 
متخّصص باشد

عدم ثبات در بخشنامه های 
بازرگانی مشکل آفرین است

واکنش همتی به خبر راه اندازی کانال 
مبادله دارو از طریق سوئیس

انهدام شبکه بزرگ قاچاق 
حرفه ای سوخت در اصفهان 

جذب 19 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در آذربایجان شرقی

رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی آذربایجان 
شـرقی از جـذب 19 میلیـون دالر سـرمایه گـذاری 
خارجـی در 10 ماهـه سـال جاری در اسـتان خبر داد. 
بـه گـزارش ایرنا، داود بهبودی در جلسـه سـتاد 
اظهـار کـرد: در سـال  اسـتان،  مقاومتـی  اقتصـاد 
جـاری میـزان صـادرات غیرنفتـی اسـتان از رقـم 
2.5 میلیـون دالر فراتـر رفتـه و نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبل 53 درصد رشـد نشـان می دهد و 
آذربایجان شـرقی رتبـه دوم جذب سـرمایه گذاری 
خارجـی کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

وی در ادامـه بـه ارائـه گـزارش عملکـرد سـتاد 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان در سـال جاری 
تشـکیل هشـت جلسـه سـتاد  گفـت:  و  پرداخـت 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان، چهـار جلسـه 
دبیرخانـه اقتصـاد مقاومتـی منطقـه دو کشـور و 9 
جلسـه شـورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
در سـال جـاری از جملـه ایـن فعالیت هـا بوده اسـت.

وی بـا تشـریح وضعیـت پـروژه هـای 16 گانـه 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان، اظهـار کرد: همـه این 16 
پروژه در سـامانه نیپای اسـتانی ثبت شده و پیگیری، 
بازدیـد، نظارت و پایش عملکرد و پیشـرفت پروژه ها 

از طریـق همیـن سـامانه انجام می شـود.
رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان 
از پیشـرفت 65 درصـدی پـروژه دهکده توریسـتی 
و تفریحـی و هتـل پنـج سـتاره سـیمرغ - سـد 
امنـد، پیشـرفت 15 درصـدی پروژه ایجاد شـهرک 
و بازارچـه صنایع دسـتی قزلجه میدان و پیشـرفت 
70 درصـدی هـر کـدام از پـروژه هـای مجتمـع 
چندمنظـوره هتـل هلیا، مجتمع گردشـگری مرکز 
ناحیـه صنعتـی  و  فـرش سـردرود  تابلـو  جهانـی 

کیـف و کفـش خبـر داد.
 540 بیمارسـتان  احـداث  کـرد:  تشـریح  وی 
تخـت خوابـی کـودکان مردانی آذر نیـز 95 درصد 

پیشـرفت داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه عملکـرد 9 ماهـه دومیـن سـند 
تدبیر توسـعه اسـتان، بیان کرد: در سند تدبیر توسعه 
اسـتان 14 هسـته کلیدی شـامل 68 پروژه هسـتند 
کـه به تدریـج مـورد پایـش و ارزیابی قـرار می گیرند.

بهبـودی از اهتمـام حداکثری مجموعه مدیریتی 
اسـتان در جهـت کاهـش فرآیندها و اصـاح فضای 
کسـب و کار، تامین مالی و جذب سـرمایه یاد کرد.

فهرست متقاضیان واجد شرایط 
طرح مسکن ملی اعالم شد 

بــه  پیامــک  ارســال  از  راه  وزیــر  معــاون 
ــکن  ــی مس ــرح مل ــرایط ط ــد ش ــان واج متقاضی
ایــن  گفت:اســامی  و  داد  خبــر  بهمــن   14 از 
متقاضیــان بــه ادارات کل، شــرکت عمــران و 

بنیــاد مســکن اعــام شــده اســت. 
ــودزاده در  ــود محم ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح ملــی مســکن، 
ــرح  ــدگان ط ــام کنن ــش ثبت ن ــرد: پاالی ــار ک اظه
ــدود  ــه ح ــیده ک ــام رس ــه اتم ــکن ب ــی مس مل
ــد و  ــرایط نبودن ــد ش ــام واج ــد از ثبت ن 42 درص
ــد. ــرایط بوده ان ــد ش ــر واج ــزار نف ــدود 140 ه ح

ــال  ــن ارس ــه از 14 بهم ــام این ک ــا اع وی ب
ــاز  ــرایط آغ ــد ش ــان واج ــرای متقاضی ــک ب پیام
ــان  ــش متقاضی ــام پاالی ــا اتم ــزود: ب ــود، اف می ش
کشــور،  اســتان های  همــه  در  ملــی  مســکن 
ــه  ــرایط ب ــد ش ــان واج ــامی متقاضی ــت اس فهرس
شــرکت  اســتانی،  شهرســازی  و  راه  کل  ارادت 
عمــران شــهرهای جدیــد ایــران و بنیــاد مســکن 

ــت. ــده اس ــام ش اع
وی تاکیــد کرد: بــر اســاس اباغیــه ای نیــز 
مقــرر شــده ادارات کل، شــرکت عمــران و بنیــاد 
مســکن آدرس مراجعــه متقاضیــان واجــد شــرایط 
ــامانه درج  ــد و در س ــام کنن ــهر اع ــر ش را در ه

شــود.
راه و  وزیــر  بــه گــزارش تســنیم، معــاون 
شهرســازی اوایــل مــاه گذشــته بــا اعــام این کــه 
پایــش اطاعــات متقاضیــان مســکن ملــی در 
از  بخــش فــرم »ج« یعنــی ســابقه اســتفاده 
تســهیات دولتــی پایــان یافــت و تــا نیمــه 
بهمن مــاه نتیجــه پایــش مشــخص می شــود، 
کــه  افــرادی  اطاعــات  پایــش  بــود:  گفتــه 
کرده انــد  ثبت نــام  ملــی  مســکن  ســامانه  در 
وضعیــت  بررســی  تاکنــون  و  شــده  آغــاز 
ثبت نام کننــدگان در بخــش فــرم »ج« پایــان 

ــت. ــه اس یافت
ــرادی  ــه اف ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــودزاده ب محم
کــه قبــا از تســهیات دولتــی اســتفاده کرده انــد 
نمی تواننــد در طــرح مســکن ملــی ثبت نــام 
»ج«  فــرم  پایــش  و  رصــد  افــزود:  کننــد،  
ــه  ــی مســکن  ب ــدام مل ــه اق ثبت نام شــدگان برنام

ــورت  ــه ص ــرعت و ب س

ــا  ــی کاندیدا ه ــع مال ــی مناب ــت: وقت ــری گف امی
معلــوم باشــد، در برگــزاری انتخابــات ســالم و 
ــد  ــری خواه ــش موث ــام نق ــه نظ ــردم ب ــاد م اعتم

ــت.  داش
ــگاران جـــوان،  ـــگاه خبرنـ ــه گـــزارش باش بـ
ــس،  ــی رئیـ ــاون پارلمانـ ــری معـ ــینعلی امیـ حسـ
ـــکام  ـــات اح ـــع انتخاب ـــه جام ـــرد: در الیح ـــار ک اظه
ــی از  ــه بخشـ ــم کـ ــردآوری کردیـ ــادی را گـ زیـ
ــای  ــع هزینه هـ ــردن منابـ ــفاف کـ ــاره شـ آن دربـ

انتخاباتـــی اســـت.
ـــان  ـــا بی ـــور  ب ـــس جمه ـــی رئی ـــاون پارلمان مع
ـــد  ـــه ش ـــس تهی ـــه در مجل ـــم ک ـــی ه ـــه طرح اینک
ــت دارد،  ــه دولـ ــا الیحـ ــادی بـ ــباهت های زیـ شـ
گفـــت: وقتـــی منابـــع مالـــی کاندیدا هـــا معلـــوم 
باشـــد، در برگـــزاری انتخابـــات ســـالم و ارتقـــای 
ســـرمایه اجتماعـــی و اعتمـــاد مـــردم بـــه نظـــام 
جمهـــوری اســـامی نقـــش موثـــری خواهـــد 

داشـــت.
امیـــری  تصریـــح کـــرد: بـــا اظهارنظـــر 
ــه  ــرح بـ ــن طـ ــل ایـ ــان و تبدیـ ــورای نگهبـ شـ
ــرای  ــرای اجـ ــی الزم بـ ــت آمادگـ ــون، دولـ قانـ
آن و شـــفاف کـــردن منابـــع مالـــی داوطلبـــان 

دارد. را  انتخابـــات 

ــرد:  ــان ک ــور بی ــس جمه ــی رئی ــاون پارلمان مع
ــادش  ــات اعتق ــری انتخاب ــوان مج ــه عن ــت ب دول
بــر ایــن اســت کــه یــک انتخابــات پرشــور برگــزار 
شــود و همــه احــزاب و گروه هــای سیاســی ضمــن 
ــزد  ــس نام ــات مجل ــری در انتخاب مشــارکت حداکث

ــند. ــته باش داش
او افــزود: نزدیــک بــه 16 هــزار نفــر در انتخابــات 
امســال ثبــت نــام کــرده انــد. در ایــن مــدت کوتــاه 
رســیدگی بــه صاحیــت ایــن تعــداد افــراد در 
ــاری  ــات ع ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــای مرک هیئت ه

ــورت  ــتباهاتی ص ــا اش ــت و طبیعت ــتباه نیس از اش
می گیــرد.

شقاق و تفرقه سم مهلکی برای کشور و 
امنیت ملی است

ــان  ــورای نگهب ــر ش ــه دبی ــت: اینک ــری گف امی
اعــام کــرد لیســتی کــه دربــاره صاحیت هــا 
اعــام شــده نهایــی نیســت و شــورای نگهبــان در دو 
مرحلــه رســیدگی مجــدد انجــام می دهــد، حکایــت 
ــرای اصــاح اشــتباهاتی دارد  ــن شــورا ب ــزم ای از ع
ــه از رســیدگی ها  ــا ایــن مرحل کــه ممکــن اســت ت

اتفــاق افتــاده باشــد.
ــرد:  ــان ک ــور بی ــس جمه ــی رئی ــاون پارلمان مع
ــن اســت کســانی کــه رد صاحیــت  ــا ای توصیــه م
شــدند و خودشــان را مســتحق رد شــدن نمی بیینــد 
از مجــاری قانونــی کــه در قانــون انتخابــات وجــود 

دارد، موضــوع را پیگیــری کننــد.
انتخابــات  قانــون  اگرچــه  کــرد:  تأکیــد  او 
نقص هایــی دارد، ولــی راه هایــی را بــرای اعــام 

اعتــراض و رســیدگی در نظــر گرفتــه اســت.
امیــری تصریــح کــرد: در شــرایطی هســتیم کــه 
ــقاق و  ــیم و ش ــر باش ــار یکدیگ ــد در کن ــه بای هم
ــی  ــرای کشــور و امنیــت مل ــه ســم مهلکــی ب تفرق

اســت.

ــه  ــره 14 بودج ــی تبص ــتاد اجرای ــخنگوی س س
ــدی و  ــه نق ــام یاران ــرح ادغ ــه ط ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــت  ــد اس ــای ثروتمن ــک ه ــع ده ــه نف ــتی ب معیش
ــرح، کل  ــن ط ــاس ای ــر اس ــال ب ــرای مث ــت: ب گف
ــزار  ــره 70 ه ــواده 5 نف ــک خان ــی ی ــه دریافت یاران
تومــان کاهــش مــی یابــد و ایــن مبلــغ بــه جیــب 

ــی رود.  ــدی م ــاالی درآم ــک ب ــه ده س
بــه گــزارش تســنیم، حســین میرزایــی بــا اشــاره 
ــال 99  ــه س ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ــه مصوب ب
مجلــس مبنــی بــر اینکــه یارانــه نقــدی و معیشــتی 
بــا یکدیگــر ادغــام شــوند گفــت: علتــی کــه بــرای 
ــده  ــام ش ــه اع ــام دو یاران ــوع ادغ ــب موض تصوی
ایــن اســت کــه بــه دلیــل عــدم امــکان شناســایی 
دقیــق افــرادی کــه بایــد مشــمول حمایت معیشــتی 
باشــند و همچنیــن نارضایتــی هــا و مراجعاتــی کــه 
بــه نماینــدگان مــی شــود بــرای رفــع ایــن مشــکل 

ــه شــده اســت. چنیــن راهــکاری ارائ
وی ادامــه داد: شناســایی وســع مالــی افــراد در همه 
جــای دنیــا بــر اســاس اطاعاتــی کــه ثبــت مــی شــود 
ــر مبنــای ترکیبــی از خــود اظهــاری و  و همینطــور ب

راســتی آزمایــی اطاعــات صــورت مــی گیــرد.
ــون  ــره 14 قان ــی تبص ــتاد اجرای ــخنگوی س س
بودجــه گفـــت: شناســایی وســع مالــی افــراد اینطور 
نیســت کــه دوربیــن در منــازل مــردم کار گذاشــته 
ــور  ــی در کش ــام اطاعات ــری اق ــه یکس ــود بلک ش
ــه  ــا و هزین ــا، درآمده ــی ه ــه دارای ــود دارد ک وج
هــای افــراد را نشــان مــی دهــد کــه بــا ترکیبــی از 
ایــن اقــام مــی تــوان افــراد را اولویــت بنــدی کــرد 
ــت  ــانی مشــمول دریاف ــه کس ــه چ ــر اینک ــی ب مبن

حمایــت کمــک معیشــتی دولــت یــا یارانــه نقــدی 
ــد. ــرادی شــمولیت ندارن هســتند و چــه اف

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اگــر  افــزود:  وی 
ــه شناســایی مشــموالن را انجــام  اجتماعــی یکطرف
مــی داد و پاســخگو نبــود ایــن یــک حــرف دیگــری 
ــرده  ــی ک ــی را طراح ــه مکانیزم ــا وزارتخان ــود ام ب
کــه در یــک فضــای تعاملــی افــراد بــدون مراجعــه 
ــا کمتریــن هزینــه بتواننــد درخواســت خــود را  و ب
ــد  ــدام کنن ــراض اق ثبــت و در صــورت داشــتن اعت
و همینطــور اجــازه بررســی وضعیــت مالــی خــود را 

ــه دولــت بدهنــد. ب

میرزایــی بیــان داشــت: بطورکلــی از زمانــی کــه 
ــردم اعتراضــات خــود را در ســامانه ثبــت کــرده  م
انــد تاکنــون ســه میلیــون و 400 هــزار نفــر دیگــر 
ــتی  ــت معیش ــرح حمای ــموالن ط ــت مش ــه لیس ب

دولــت اضافــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: تکلیفــی کــه خــود مجلــس 
شــورای اســامی در تبصــره 14 قانــون بودجــه 
ــه  ــه س ــن اســت ک ــرده ای ــال 1398 مصــوب ک س
ــت  ــد از لیس ــه بای ــاالی جامع ــدی ب ــک درآم ده

ــوند. ــذف ش ــران ح ــه بگی یاران
ــون  ــره 14 قان ــی تبص ــتاد اجرای ــخنگوی س س

بودجــه گفـــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
شــهریورماه ســال جــاری ایــن لیســت را در آورد و 
ــک  ــداد ی ــه تع ــوار ب ــزار خان ــدی 270 ه ــه نق یاران

ــر قطــع شــد. ــون و 100 نف میلی
وی افــزود: انتقــادات زیــادی از ســمت رســانه ها 
و نماینــدگان مجلــس بــه وزارت خانــه شــد مبنــی 
ــدان  ــر اینکــه چــرا حــذف درآمــد نقــدی ثروتمن ب
دیــر انجــام شــده بلکــه طبــق قانــون بودجــه ســال 
ــاز  ــن آغ ــات از فروردی ــن عملی ــی بایســت ای 98 م
ــه  ــم ب ــروز برگشــته ای ــه متاســفانه ام ــی شــد ک م
ــا 60  ــه تنه ــد ن ــه ان ــه گفت ــتان ک ــل از آن داس قب
ــدی  ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــه س ــر بلک ــون نف میلی

ــه معیشــتی دریافــت کننــد. ــد یاران هــم بای
میرزایــی بیــان داشــت: کســانی کــه در لیســت 
طــرح کمــک معیشــتی دولــت قــرار گرفتــه انــد بــه 

معنــای واقعــی مســتضعف هســتند.
وی ادامــه داد: بطورکلــی 11 میلیــون و 900 
هــزار خانــواده یعنــی نصــف جمعیــت کشــور خــودرو 
ندارنــد و حتــی از یارانــه بنزیــن نیــز اســتفاده نمــی 
کننــد بنابرایــن حــق ایــن دســته افــراد هســت کــه 

از یارانــه معیشــتی بهــره منــد شــوند.
ــون  ــره 14 قان ــی تبص ــتاد اجرای ــخنگوی س س
بودجــه یادآورشــد: توضیــح اینکــه در طــرح جدیــد 
ــی  ــرایط فعل ــره در ش ــج نف ــواده پن ــک خان ــر ی اگ
ــی  ــدی و معیشــتی م ــه نق ــان یاران ــزار توم 432 ه
ــان خواهــد  ــور 360 هــزار توم ــرد در طــرح مزب گی
گرفــت کــه 70 هــزار تومــان از حــق آنــان تضییــع 
ــک  ــه ده ــه در س ــانی ک ــع کس ــه نف ــود ب ــی ش م

ــدی هســتند. ــاالی در آم ب

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نقش موثری در 
برگزاری انتخابات سالم دارد

طرح ادغام یارانه نقدی و معیشتی
 به نفع دهک های ثروتمند است 
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رییـس  دغدغه هـای  از  یکـی  گفـت:  شـمالی  خراسـان  اسـتاندار 
جمهـوری، حضـور و مشـارکت حداکثـری مـردم در پـای صندوق هـای 
رای اسـت و رویکـرد ایـن اسـت کـه فضـا رقابتـی بـوده و زمینـه بـرای 

حضـور احـزاب فراهـم شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدعلـی شـجاعی بـا اشـاره بـه سـخنان اخیـر 
رییس جمهـوری در جمـع اسـتانداران کشـور پیرامـون انتخابـات، اظهار 
داشـت: رییـس جمهـوری به عنوان رییـس قوه مجریه و مسـوول اجرای 
قانـون اساسـی، دغدغـه حضور و مشـارکت مـردم در انتخابـات را دارد و 
بـر ایـن اسـاس ضروری مـی بیند کـه همه قشـرها و احـزاب مختلف در 

ایـن عرصه حضور داشـته باشـند.
وی افـزود: هیچکـس نباید بـا صندوق قهـر کند، برگـزاری انتخابات، 
یـک رویـداد مهـم، نـه تنها بـرای دولـت بلکه برای نظام اسـامی اسـت 
و بـر ایـن اسـاس مشـارکت و حضـور مـردم در پـای صندوق هـای رای، 

بـرای نظـام حائز اهمیت اسـت.  
اسـتاندار خراسـان شـمالی با بیـان اینکه تاکیـد رییس جمهـوری بر 
افزایـش مشـارکت مـردم در انتخابات اسـت، خاطرنشـان کرد: سیاسـت 
دولـت بر این اسـت که شـور و نشـاط اجتماعـی در جامعـه افزایش یابد.  
شـجاعی اظهـار داشـت: در ایـن شـرایط ویـژه کـه کشـور در آن قرار 

دارد، چشـم هـای جهانیـان بـه دنبال این اسـت که میزان حضـور مردم 
مـا در پـای صنـدوق هـای رای را ببینـد، بنابرایـن ایجـاد شـرایط بـرای 

مشـارکت حداکثـری و بیـش از پیـش مـردم دارای اهمیت اسـت.  
وی تصریـح کـرد: در برگـزاری انتخابات، جدا از سـلیقه های جناحی 
و حزبـی،  یـک چیـز باید اصل باشـد و آن، حضور مـردم در پای صندوق 

های رای اسـت.
اسـتاندار خراسـان شـمالی افـزود: رویکـرد دولـت ایـن اسـت کـه 

نامزدهـای جناح هـای مختلـف در انتخابات حضور داشـته باشـند و نباید 
کاری شـود کـه مـردم بـا صنـدوق ها قهـر کـرده و از شـرکت در عرصه 

انتخابـات امتنـاع کنند.
رییـس جمهوری روز دوشـنبه هفتـه جاری در همایش اسـتانداران و 
فرمانـداران سراسـر کشـور، بزرگترین خطر برای دموکراسـی و حاکمیت 
ملـی را تبدیـل انتخابات به تشـریفات دانسـته و بر ضرورت پاسـداری از 
اسـام، نظـام، جمهوریـت، نظر و خواسـت عامـه مردم تاکید کـرده بود.

حجـت االسـام والمسـلمین حسـن روحانـی افـزوده بود که شـرایط 
امـروز مـا بـا همیشـه متفـاوت اسـت و مـا در آسـتانه سـی و هفتمیـن 
انتخابـات ملـی هسـتیم. از آن انتخابـات اولـی که در فروردین سـال 58 
بـا همـه پرسـی و رفرانـدوم شـروع شـد؛ بعضی هـا از کلمـه »رفراندوم« 
خوششـان نمی آیـد امـا پایـه انتخابـات مـا از رفرانـدوم بـود و از همـه 
پرسـی شـروع شـد. نظـام مـا روی رفرانـدوم اسـت و پایـه اصلـی آن 
رفرانـدوم اسـت و آن همـه پرسـی اول بـود کـه تعییـن کـرد نظـام مـا 

جمهـوری اسـامی باشـد.
اسـتان 863 هـزار نفـری خراسـان شـمالی در خانـه ملـت، چهـار 
کرسـی مسـتقل نمایندگی دارد و یک کرسـی دیگر نیز بین شهرسـتان 

فـاروج ایـن اسـتان و قوچـان در خراسـان رضـوی، مشـترک اسـت.

استاندار خراسان شمالی:

رییس جمهوری، دغدغه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را دارد

نماینده مجلس باید متعهد، متخّصص باشد

ــورد  ــد مجلــس در م ــک عضــو فراکســیون امی ی
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــس اظه ــی مجل ــات آت انتخاب
بــه ضعف هــای فراکســیون های امیــد و والیــی، 
از  بیشــتر  مســتقلین  فراکســیون  سیاســی  وزن 
بقیــه جناح هــا خواهــد بــود. هــر گروهــی کــه 
راهکارهــای بهتــری بــرای حــل مشــکات اقتصــادی 

ــی آورد.  ــتری م ــد، رأی بیش ــته باش داش
بــه گــزارش ایســنا، جــال محمــودزاده در مــورد 
یازدهــم  انتخابــات مجلــس  انتخاباتــی،  اضــاع 
درگیــر  را  مــردم  اقتصــادی،  مشــکات  گفــت: 
کــرده اســت. بــه نظــرم برنامه هــای اقتصــادی 
ــی  ــده وزن سیاس ــن کنن ــف تعیی ــای مختل جناح ه
ــا همــکاری  آن جناح هــا اســت. هــر گروهــی کــه ب
ــکات  ــل مش ــرای ح ــری ب ــای بهت ــت راهکاره دول
ــی آورد.  ــتری م ــد، رأی بیش ــته باش ــادی داش اقتص
الزمــه مشــارکت بیشــتر مــردم هــم ظهــور و بــروز 
ــت. ــات اس ــوع در انتخاب ــاوت و متن ــای متف جناح ه

ــزود:  ــس اف ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
مشــکات اقتصــادی و درگیــر بــودن مــردم بــا تــورم، 
ــزان  ــه می ــم ب ــتغال ه ــزان اش ــش می ــود و کاه رک
مشــارکت مــردم و هــم بــه انتخــاب جناحــی خــاص 

تأثیــر جــدی می گــذارد. مســئولین  و نامزدهــا بایــد 
ــه آینــده امیــدوار کننــد. بتواننــد مــردم را ب

ــان  ــا بی ــس ب ــاد در مجل ــردم مهاب ــده م نماین
ــاح  ــا را در دو جن ــه نامزده ــوان هم ــه »نمی ت اینک
ــا  ــت: م ــرد« گف ــب خاصــه ک ــرا و اصاح طل اصولگ
ــم.  ــب نداری ــرا و اصاح طل ــاح اصولگ ــا دو جن صرف
بســیاری از نماینــدگان مســتقل هســتند کــه عمدتــا 

از شــهرهای کوچــک هســتند. اگــر ایــن نماینــدگان 
مســتقل بتواننــد شــعارها و برنامه هــای خــوب 
اقتصــادی داشــته باشــند، رأی باالیــی در انتخابــات 

ــد آورد. ــم خواهن ــس یازده مجل
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــودزاده تأکی محم
موفقیــت فراکســیون امیــد و ضعف هــای فراکســیون 
فراکســیون  سیاســی  وزن  والیــی،  فراکســیون 

ــود. ــد ب ــا خواه ــه جناح ه ــتر از بقی ــتقلین بیش مس
ــی  ــای سیاس ــود تفاوت ه ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
و اندیشــه ای میــان دو جنــاح اصلــی اصولگــرا و 
ــن  ــراز عقیــده کــرد: تفــاوت بیــن ای ــب اب اصاح طل
ــد  ــدان نمی توان ــی، چن ــات آت ــاح در انتخاب دو جن
ــردم  ــرا م ــاورد زی ــدوق رأی بی ــای صن ــردم را پ م
لــذا میــزان  دارنــد  اقتصــادی  بیشــتر دغدغــه 
شــرکت کنندگان در مســیر مســتقان در ایــن دوره 

ــود. ــد ب ــا خواه ــایر جناح ه ــتر از س بیش
ــع  ــن عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب ای
ــت  ــورد رد صاحی ــان در م ــس در پای ــی مجل طبیع
ــرف  ــس از ط ــی مجل ــدگان فعل ــوم نماین ــک س ی
ــدن 90  ــت ش ــت: رد صاحی ــان گف ــورای نگهب ش
نماینــده از هــر دو جنــاح پیــام خوبــی بــرای مــردم 
نــدارد. توصیــه مــا ایــن اســت کــه شــورای نگهبــان 
در حــد تــوان خــودش بااغمــاض بــه نامزدهــا نــگاه 
کنــد و دیــد مثبت تــری داشــته باشــد. اگــر میــزان 
ــه  ــی ب ــال مردم ــود، اقب ــر  ش ــا کمت رد صاحیت ه
ــات بیشــتر می شــود. امیــد همــه  شــرکت در انتخاب
مــا بایــد بــه ایــن باشــد کــه مشــارکت حداکثــری را 

رقــم بزنیــم.

یکـــی از مهمتریـــن رویدادهـــای سیاســـی 
پیشـــرو، انتخابـــات اخیـــر مجلـــس شـــورای 
اســـامی مـــی باشـــد،که ســـردار محمـــد علـــی 
نصرتـــی مدیـــر عامـــل انجمـــن حمایـــت از 
ـــات،  ـــت انتخاب ـــا اهمی ـــه ب ـــز در رابط ـــان تبری زندانی

ــت.   گفـ
 بـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا، ســـردار نصرتـــی 
مدیرعامـــل انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان تبریـــز 
در رابطـــه بـــا اهمیـــت انتخابـــات نـــکات مهمـــی 
ـــت:  ـــرده و گف ـــان ک ـــردم بی ـــان و م ـــرای جوان را ب
یکـــی از مهمتریـــن انتخابـــات سیاســـی کشـــور، 
ـــی  ـــامی م ـــورای اس ـــس ش ـــر مجل ـــات اخی انتخاب
ـــا و شـــرایط  ـــه ه ـــزود: در یکـــی از بره باشـــد، وی اف

ـــم. ـــده ای ـــع ش ـــور واق ـــاس کش حس
 ســـردار نصرتـــی ادامـــه داد: بـــه دنبـــال 
ـــمن،  ـــای دش ـــا و تهدیده ـــه ه ـــا، توطئ ـــیطنت ه ش
بزرگتریـــن جنایتـــی کـــه در رابطـــه بـــا شـــهادت 
ــجاع  ــن و شـ ــن، باتقواتریـ ــص تریـ ــی از مخلـ یکـ
انقـــاب، ســـردار ســـپهبد  تریـــن نیروهـــای 
ــا  ــه بـ ــود کـ ــن بـ ــاد،  ایـ ــاق  افتـ ــلیمانی اتفـ سـ
ـــا  ـــردم دنی ـــی م ـــلیمانی، تمام ـــپهبد س ـــهادت س ش
ـــدند.  ـــروم ش ـــام مح ـــرد اس ـــن بزرگم ـــات ای از خدم
ــان  ــت از زندانیـ ــن حمایـ ــل انجمـ ــر عامـ مدیـ
تبریـــز خاطـــر نشـــان کـــرد: آن شـــهید واالمقـــام 
ـــای  ـــدت ه ـــزد مجاه ـــید و م ـــود رس ـــه آرزوی خ ب
خـــود را دریافـــت نمـــود، وی افـــزود: البتـــه شـــهادت 

ـــود. ـــی ب ـــه اله ـــاف خفی ـــم  از الط ـــان ه ایش
 ســـردار نصرتـــی تاکیـــد کـــرد: همـــان طـــور 
ـــش  ـــر و برکت ـــر خی ـــات پ ـــول حی ـــه ایشـــان در ط ک
ـــاً  ـــد، مطمئّن ـــد و بســـیاری بودن ـــات مفی منشـــا خدم
ـــود.  شـــهادتش هـــم منشـــا خیـــر و برکـــت خواهـــد ب
ـــم  ـــاهد بودی ـــه ش ـــه ک ـــان گون ـــرد: هم ـــان ک وی بی
ـــف در  ـــق مختل ـــایق و عای ـــا س ـــردم ب ـــی م تمام
ـــه  ـــن ب ـــتند و ای ـــوگ نشس ـــه س ـــان ب ـــهادت ایش ش

ـــد. ـــی باش ـــان م ـــاک ایش ـــون پ ـــت خ برک
ــتان  ــتودن کارسـ ــن سـ ــی ضمـ ــردار نصرتـ سـ
ـــوم  ـــرز و ب ـــن م ـــداکار، ای ـــور، ف ـــدان شـــجاع، غی فرزن
ـــا زدن  ـــت: ب ـــداران گف ـــپاه پاس ـــوص س ـــی الخص عل
ـــکا در  ـــی آمری ـــگاه نظام ـــن پای ـــه مهمتری ـــک ب موش
ـــان  ـــه دشـــمن شکســـت و برجـــک آن ـــه، هیمن منطق
ـــات و  ـــه مباه ـــن کار را مای ـــت. وی ای ـــانه رف را نش
ـــن  ـــزود: ای ـــت و اف ـــامی دانس ـــام اس ـــی نظ بالندگ
ـــی  ـــه م ـــد ک ـــی باش ـــرآن م ـــریفه ق ـــه ش ـــداق آی مص
ـــم. ـــت اقدامک ـــم و یثب ـــرواهلل ینصرک ـــد: انتنص فرمای

ــی  ــمن نمـ ــه دشـ ــرد: کـ ــد کـ ــردار تاکیـ  سـ
خواهـــد ایـــن فتـــح الفتـــوح نظـــام اســـامی در 
دنیـــا طنیـــن انـــداز شـــود. وی ادامـــه داد: بایـــد 
ـــه  ـــمن ک ـــانه دش ـــرکات ددمنش ـــه تح ـــمان ب حواس
ـــه  ـــای نظـــام، از جمل ســـعی دارد تمـــام ارکان و قوتّه
ـــی  ـــات منف ـــاج تبلیغ ـــورد آم ـــداران را م ـــپاه پاس س

ـــد. ـــد، باش ـــرار ده ق
 مدیرعامـــل انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان تبریـــز 

یـــادآور شـــد:  امـــروزه از مهمتریـــن اولویـــت هـــا 
وکارهـــای مـــردم بایـــد مولفـــه دشـــمن شناســـی 
ـــا و  ـــت ه ـــا حیل ـــد ب ـــردم بای ـــت: م ـــد، وی گف باش

ـــوند. ـــنا ش ـــمن آش ـــی دش ـــای تبلیغات ـــگ ه نیرن
ســـردار نصرتـــی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: بایـــد 
ـــگ  ـــا از نیرن ـــم ت ـــدون وقفـــه دشـــمن را رصـــد کنی ب
ـــان  ـــر نش ـــم. وی خاط ـــی یابی ـــمن آگاه ـــای دش ه
ـــرات  ـــی خط ـــش بین ـــگیری و پی ـــرای پیش ـــرد: ب ک
ـــی  ـــد آمادگ ـــا بای ـــت ه ـــه ظرفی ـــا توجـــه ب دشـــمن ب

ـــیم. ـــته باش ـــل داش کام
انتخابـــات  بحـــث  در  شـــد:  یـــادآور  وی   
ــات،  ــت انتخابـ ــاله امنیـ ــاله، مسـ ــن مسـ مهمتریـ
ـــه  ـــا خدش ـــد ت ـــی باش ـــه م ـــردم و منطق ـــت م امنی

ــود. ــت، وارد نشـ ــم امنیـ ــاله مهـ ــه مسـ ای بـ
ـــز  ـــان تبری ـــت از زندانی ـــل انجمـــن حمای مدیرعام
ضمـــن تذکـــر و یـــادآوری ایـــن مســـاله کـــه نـــا 
ـــای بســـیار خطرناکـــی مـــی باشـــد و همـــه  امنـــی ب
ـــه  ـــت: ب ـــتیم، گف ـــاهد آن هس ـــه ش ـــا در منطق ی م
ـــال  ـــی در ح ـــع هولناک ـــه وقای ـــی چ ـــا امن ـــطه ن واس

ـــد. ـــی باش ـــوع م وق
وی بـــا  اظهـــار اینکـــه دشـــمن هیـــچ گونـــه 
ـــل  ـــا قائ ـــت ه ـــردم و مل ـــوق م ـــرای حق ـــی ب حرمت
ــه  ــیدن بـ ــرای رسـ ــمن بـ ــزود: دشـ ــت، افـ نیسـ
ـــوده   ـــت درازی نم ـــیله ای دس ـــر وس ـــه ه ـــدف ب ه
ـــج  ـــم از نتای ـــی ه ـــچ ابای ـــی شـــود و هی و متوســـل م

هولنـــاک، منتجـــه از آن نـــدارد.
 وی اضافـــه کـــرد: تمامـــی ایـــن مســـائل بـــه 
ـــردار  ـــود. س ـــی ش ـــوط م ـــه مرب ـــر غّص ـــه پ ـــن قّص ای
نصرتـــی ادمـــه داد: امـــروز بایـــد اولویـــت اول 
ـــت  ـــر صاب ـــه ای ب ـــا خدش ـــد ت ـــت باش ـــور امنی کش

کشـــور وارد نشـــود.
وی گفـــت: امنیـــت یـــک هدیـــه گـــوارا مـــی 
باشـــد کـــه فقـــط در ســـایه امنیـــت مـــی تـــوان، 

وجـــود آرامـــش را حـــس کـــرد.

ـــامتی  ـــرد: س ـــان ک ـــر نش ـــی خاط ـــردار نصرت س
ـــا در  ـــد ت ـــی باش ـــم م ـــیار مه ـــات بس ـــرای انتخاب ب
فضـــای آکنـــده و بـــه دور از حاشـــیه، انتخابـــات 

ـــردد.   ـــزار گ برگ
وی ضمـــن یـــادآوری توفیقـــات روز افـــزون 
ــی  ــکوهمند، بـ ــیار شـ ــه بسـ ــامی کـ ــام اسـ نظـ
ـــان  ـــان از بی ـــت: زب ـــت گف ـــل اس ـــی بدی ـــر و ب نظی
ایـــن موفقیـــت هـــا قاصـــر اســـت کـــه بـــا چـــه 
ـــی  ـــزود: عل ـــد، وی اف ـــردازش کن ـــه آن پ ـــی ب ادبیات
ـــی و بحـــث  ـــی نظام الخصـــوص در عرصـــه بازدارندگ

فّنـــاوری توفیقـــات فـــوق تصـــّور اســـت.
 مدیرعامـــل انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان تبریـــز 
گفـــت:  بـــه جـــز مجلـــس اول و دوم همیشـــه در 
ـــذا  ـــم، ل ـــوده ای ـــش ب ـــکل و چال ـــار مش ـــس دچ مجل

ـــد. ـــی کن ـــاره اندیش ـــرای آن چ ـــد ب ـــام بای نظ
ـــس  ـــد مجل ـــه بای ـــی ک ـــد: در حال ـــادآور ش وی ی
ـــه هـــای قدرتمنـــدی نظـــام باشـــد،  یکـــی از مولف
ـــه و  ـــر، هزین ـــش، دردس ـــا تن ـــس منش ـــاً مجل بعض

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــرای نظ ـــی ب نگران
ــاً چنیـــن مجلســـی در شـــان مـــردم   مطمئّنـ
ـــن نمـــی  ـــران زمی ـــگ ای ـــا فرهن ـــن و ب ـــن، متدی موم
ـــوزه اطـــاع  ـــه در ح ـــرد: کســـانی ک ـــار ک ـــد اظه باش
رســـانی تکلیـــف و وظیفـــه دارنـــد بایـــد در ایـــن 
ـــام  ـــل انج ـــتر از قب ـــود را بیش ـــالت خ ـــوع، رس موض

دهنـــد و پـــای کار باشـــند.
وی اضافـــه کـــرد: بایـــد اطـــاع رســـانی، آگاه 
ـــردم  ـــا م ـــرد ت ـــورت پذی ـــازی ص ـــاع س ـــازی و اقن س
ـــد. ـــاب نماین ـــی انتخ ـــرت کاف ـــاز و بصی ـــم ب ـــا چش ب

مـــردم  گفـــت:  و  نمـــوده  خاطرنشـــان  وی 
ــه و  ــه، آگاهانـ ــد عالمانـ ــت نماینـ ــد دقـ ــم بایـ هـ
هوشـــمندانه انتخـــاب نماینـــد، تـــا افـــراد ســـالم، 
انقابـــی، توانمنـــد، دارای فکـــر و اندیشـــه را 
انتخـــاب و راهـــی مجلـــس شـــورای اســـامی 

ــد. نماینـ

 مدیرعامـــل انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان 
تبریـــز بیـــان کـــرد: بایـــد قانـــون را طـــوری 
ـــروز  ـــه از ب ـــم ک ـــمتی ببری ـــه س ـــم و ب ـــوب کنی مص
ــر در  ــت: اگـ ــود. وی گفـ ــری شـ ــف جلوگیـ تخلـ
ـــن  ـــد ای ـــت بای ـــواری هس ـــوه خ ـــاد و رش ـــی فس جای
ـــم. ـــدود نمائی ـــزی را مس ـــون گری ـــای قان ـــذ ه منف

ـــدگان  ـــه نماین ـــن کار وظیف ـــد کـــرد:  ای  وی تاکی
ـــزی  ـــون گری ـــای قان ـــه راه ه ـــد ک ـــی باش ـــس م مجل

ـــد. را مســـدود نماین
وی ضمـــن یـــادآوری ســـخن امـــام )ره (، کـــه 
فرمـــود )مجلـــس در راس امـــور اســـت( افـــزود و 
ـــا  ـــور اســـت  منته ـــه ام ـــس در راس هم ـــت: مجل گف

ـــا.  ـــروطه ه ـــا و ش ـــرطه ه ـــه ش ب
ســـردار نصرتـــی اظهـــار امیـــدواری کـــرد:  
ـــای کار  ـــی پ ـــتن مجلس ـــس، داش ـــان از مجل انتظارم
ـــده و پیشـــگیر  ـــی کنن ، پژوهـــش محـــور، پیـــش بین
ـــه  ـــی ن ـــس فعل ـــدگان مجل ـــا نماین ـــد، ام ـــور باش مح
ـــه  ـــتند، بلک ـــر نیس ـــده نگ ـــور و آین ـــه مح ـــا برنام تنه
ـــود  ـــت موج ـــود وضعی ـــرای بهب ـــم ب ـــاز وکاری ه س

ندارنـــد.
وی یـــادآور شـــد: ایـــن مشـــکات موجـــود و 
ـــر  ـــان پذی ـــکار دارد و درم ـــادی راه ـــت اقتص وضعی
اســـت بـــه شـــرطی کـــه مـــردم انتخـــاب اصلـــح 
ــم،   ــدگان هـ ــند.  نماینـ ــته باشـ ــتی داشـ و درسـ
قانونـــی را کـــه بـــرای حـــل مشـــکل مـــردم الزم 
ـــی  ـــل م ـــل و فص ـــور را ح ـــکات کش ـــت و مش اس
ــارت بـــر حســـن  ــّوب نماینـــد و نظـ کنـــد،  مصـ

اجـــرای آن داشـــته باشـــند.
مدیرعامـــل انجمـــن حمایـــت از زندانیـــان 
تبریـــز در رابطـــه بـــا ایـــن کـــه بـــرای نماینـــده 
مجلـــس تعهـــد الزم اســـت یـــا تخصـــص و یـــا 
هـــردو گفـــت: تعهـــد و تخصـــص همچـــون 
دوبالـــی هســـتندکه  الزم  و ملـــزوم یکدیگرنـــد، 
وی خاطرنشـــان کـــرد:  اگـــر فـــردی کارآمـــد و 
متعهـــد، درد آشـــنا و دلســـوز کـــه دغدغـــه اش 
مردمـــی باشـــد ، ولـــی تخصـــص نداشـــته باشـــد 
ـــا تعهـــد  ـــا برعکـــس تخصـــص داشـــته باشـــد منته ی
ـــه  ـــر ب ـــت منج ـــن اس ـــد، ممک ـــته باش کاری نداش
فعالیـــت خطرناکـــی شـــود. لـــذا، داشـــتن تعهـــد 
ـــد  ـــت و نبای ـــان الزم اس ـــر دو همزم ـــص ه و تخص

ایـــن دو را از هـــم تفکیـــک کنیـــم.
ـــده  ـــرد: نماین ـــان ک ـــر نش ـــی خاط ـــردار نصرت س
ـــد، آگاه  و  ـــص، متعه ـــردی متخّص ـــد ف ـــس بای مجل
دشـــمن شـــناس باشـــد، بـــزدل و ترســـو نباشـــد، 
ـــمن  ـــد دش ـــع و تهدی ـــورد تطمی ـــد، م ـــور باش جس

واقـــع نشـــود.
 وی در پایـــان یـــادآور شـــد: مهمتریـــن شـــان 
ـــام  ـــذار نظ ـــت گ ـــودن، خدم ـــت ب ـــادم مل ـــک خ ی
اســـامی  و در فکـــر خدمـــت بـــه مـــردم بـــودن 
ــت  ــود جهـ ــای موجـ ــت هـ ــا از ظرفیـ ــت، تـ اسـ
اصـــاح و پیشـــرفت کشـــور اســـتفاده  بهینـــه ای 

شـــود.   

یک عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد:

تفاوت امیدی ها و والیی ها نمی تواند مردم را پای صندوق رأی بکشاند

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛
تصویب طرح شفافیت و نظارت بر 

تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در 
شورای نگهبان 

کدخدایــی در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر 
ــن  ــر تامی ــارت ب ــفافیت و نظ ــرح ش ــب ط از تصوی

ــر داد.  ــی خب ــای انتخابات ــی فعالیت ه مال
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، عباســعلی 
کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره 
ــر  ــی در توئیت ــای انتخابات ــفافیت فعالیت ه ــرح ش ط
خــود نوشــت:  طــرح شــفافیت  و نظــارت بــر تامیــن 
مالــی فعالیت هــای انتخاباتــی در انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی دیــروز در جلســه شــورای نگهبــان 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و عــدم مغایــرت آن بــا 

ــون اساســی اعــام شــد. شــرع مقــدس و قان

ابراهیمی:
اجرای توافق پاریس کشور را 

محدود می کند

ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: 
همــه معاهــدات بیــن المللــی و توافــق پاریــس بایــد 
بــه تأییــد مجلــس برســد و از ســوی دیگــر الحــاق به 

ایــن توافقنامــه کشــور را محــدود می کنــد.
ــاره  ــا اش ــی، ب ــی ابراهیم ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
بــه اباغیــه اجــرای توافــق پاریــس از ســوی دولــت 
ــرا دارد  ــت اج ــی قابلی ــه زمان ــن توافقنام ــت: ای گف
ــب  ــه تصوی ــامی آن را ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ک

ــد. ــانده باش رس
ــون اساســی  ــر اســاس قان ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
همــه معاهــدات بیــن المللــی بایــد بــه تأییــد 
مجلــس برســد، افــزود: ایــران دارای معــادن بســیار 
زیــاد ســوخت هــای فســیلی اســت و محــدود کــردن 
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــه آن ه ــن زمین ــور در ای کش
تحریــم هــای زیــادی علیــه کشــورمان اعمــال شــده 

ــچ وجــه درســت نیســت. ــه هی اســت، ب
ــع  ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــخنگوی کمیس س
ــرد:  ــح ک ــامی تصری ــورای اس ــس ش ــی مجل طبیع
ــاد  ــا در ایج ــور م ــه کش ــت ک ــر آن اس ــث دیگ بح
گازهــای گلخانــه ای تأثیــر چندانــی نداشــته اســت و 
کشــورهای توســعه یافتــه باعــث شــده انــد کــه کــره 
زمیــن تهدیــد شــود و الزم اســت کــه ایــن کشــورها 

بــه توافقنامــه پاریــس بپیونــدد.
عنــوان  بــه  آمریــکا  داد:  ادامــه  ابراهیمــی 
ــه  ــای گلخان ــده گازه ــور ایجادکنن ــن کش بزرگتری
ــت و از  ــده اس ــارج ش ــس خ ــه پاری ای از موافقتنام
ــی  ــه شــانه خال ــن زمین ــف خــود در ای انجــام وظای
مــی کنــد، در حالــی کــه ایــن کشــورها بایــد عضــو 

ــوند. ــس ش ــه پاری توافقنام
وی بــا بیــان اینکــه پیوســتن بــه توافقنامــه 
پاریــس بــار مالــی زیــادی بــرای کشــور دارد، تصریح 
ــه  ــکا از توافقنام ــروج آمری ــه خ ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــن  ــدات ای ــام تعه ــدم انج ــن ع ــس و همچنی پاری
توافقنامــه از ســوی کشــورهای پیشــرفته کــه تأثیــر 
زیــادی بــر ایجــاد و انتشــار گازهــای گلخانــه ای در 
کــره زمیــن دارنــد، عجلــه ایــران بــرای اجــرای ایــن 

ــه هیــچ وجــه درســت نیســت. ــه ب توافقنام

اشتیگلیتس خطاب به ترامپ: 
دروغ نگو!

داده هــای  کــه  گفــت  اشــتیگلیتس  جــوزف 
ــکا  ــاد آمری ــود اقتص ــای موج ــا واقعیت ه ــپ ب ترام

همخوانــی نــدارد. 
ــس،  ــه نقــل از یاهــو فاینان ــزارش ایســنا ب ــه گ ب
ــرا در  ــکا اخی ــور آمری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام دونال
ســخنان خــود در اجــاس مجمــع جهانــی اقتصــاد 
ــکا در دوران ریاســت  ــه اقتصــاد آمری ــود ک ــه ب گفت
طبقــه  بــه  بی شــماری  منافــع  وی  جمهــوری 
متوســط رســانده اســت. بــا ایــن حــال ایــن اظهارات 
ــتیگلیتس،  ــوزف اش ــاد ج ــا انتق ــر ب ــال حاض در ح
ــت.  ــده اس ــه ش ــاد مواج ــل اقتص ــزه نوب ــده جای برن
ــا بیــان این کــه ترامــپ در خصــوص عملکــرد  وی ب
خــود اغــراق کــرده اســت گفــت: داده ســازی هــای 

ــدارد. ــی ن ــات همخوان ــا واقعی ــپ ب ترام
ترامــپ در اجــاس داووس گفتــه بــود کــه 
نــرخ بیــکاری در کمتریــن ســطح تاریــخ خــود 
قــرار دارد و هعیــچ کــس ماننــد طبقــه متوســط از 
شــرایط فعلــی منفعــت نبــرده اســت. اشــتیگلیتس 
ــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ســال اخیــر امیــد بــه  ب
زندگــی در بیــن آمریکایی هــا کاهــش یافتــه اســت 
ــرف  ــه مص ــل ب ــی و تمای ــش خودکش ــت: افزای گف
مــواد مخــدر و الــکل در بیــن مــردم آمریــکا بــه مــا 
ــه آن قشــنگی کــه  می گویــد کــه تصویــر اقتصــاد ب

ــم نیســت. ــد ه ــی گوی ــپ م ترام
ــه در  ــا ک ــگاه کلمبی ــاد دانش ــتاد اقتص ــن اس ای
ســال 2001 برنــده جایــزه نوبــل اقتصــاد شــد گفت: 
ــن اســت کــه ســرعت  ــل توجــه ای یــک مســاله قاب
ــرخ  ــش ن ــا کاه ــه ب ــتمزدها در مقایس ــش دس افزای
بیــکاری خیلــی پاییــن بــوده اســت و کســری بودجه 
ــون دالر  ــک تریلی ــه ی ــال رســیدن ب ــز در ح ــا نی م
ــد  ــه موع ــر شــدن  ب ــک ت ــا نزدی ــاال ب اســت. احتم
ــراق  ــش اغ ــات ریاســت جمهوری شــاهد افزای انتخاب
هــای ترامــپ از وضعیــت اقتصــاد آمریــکا خواهیــم 

ــود. ب
جــو بایــدن، معــاون اول دولــت اوبامــا و یکــی از 
ــات ریاســت  ــن رقبــای ترامــپ در انتخاب ــی تری اصل
جمهــوری امســال نیــز گفــت: طبقــه متوســط 
ــی  ــن زندگ ــه م ــی ک ــود. در جای دارد کشــته می ش
ــاخص  ــه ش ــت ک ــم نیس ــردم مه ــرای م ــم ب می کن
» داو جونــز« ) اصلی تریــن شــاخص بــورس وال 
ــا  ــرای آن ه ــت؛ ب ــی اس ــه وضعیت ــتریت( در چ اس
مهــم اســت کــه شــرایط اقتصــادی خودشــان 

ــت. ــه اس چگون
ــاد از ســخنان  ــا انتق ــن ب اشــتیگلیتس هــم چنی
ــرمایه  ــد س ــن مقص ــکا را بهتری ــه آمری ــپ ک ترام
ــت:  ــود گف ــته ب ــان دانس ــی در جه ــذاری خارج گ
ــا شــرکای  ــن جنــگ تجــاری ب ــه راه انداخت ــا ب او ب
بــزرگ مــا و نادیــده گرفتــن قواعــد تجــاری، 
ــرمایه  ــه س ــود ب ــخنان خ ــا س ــاد ب ــیگنالی متض س

ــتد. ــی فرس ــذاران م گ

تالش وزارت خارجه برای خارج 
کردن دانشجویان و شهروندان 
ایرانی از شهر »ووهان« چین 

اشـاره  بـا  کشـورمان  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
شـهر  مقیـم  ایرانیـان  و  دانشـجویان  وضعیـت  بـه 
»ووهان«چیـن )کانـون انتشـار ویروس کرونـا ( گفت: 
اولیـن هـدف، خـارج کـردن دانشـجویان و هموطنان 
مقیـم از ایـن شـهر بـوده کـه راه کارهـای مختلـف 
زمینـی و سـپس هوایی پیگیری شـده لیکن عملیاتی 
شـدن آن مسـتلزم موافقـت دولـت چیـن بـر اسـاس 
مقـررات بهداشـتی و بیـن المللـی برای پیشـگیری از 

انتشـار ایـن ویـروس در سـایر کشـورها اسـت. 
به گزارش ایسـنا، سـید عباس موسـوی در پاسـخ 
بـه پرسـش خبرنـگاران در خصوص آخریـن وضعیت 
هممیهنـان مقیـم در شـهر »ووهـان چیـن«  اظهـار 
کـرد :همانگونـه کـه در توضیحات قبلی اشـاره شـد، 
وزارت امـور خارجه با مشـاهده اولین اخبار از انتشـار 
ویـروس کرونـا، تـاش شـبانه روزی بـرای مدیریـت 
ابعـاد مختلـف موضـوع و کمک بـه هموطنـان مقیم 

مناطـق آلـوده در چیـن را آغـاز کرد.
و  مکاتبـه  افـزود:  مـان  کشـور  دیپلمـات  ایـن 
هماهنگـی های مسـتمری بـا نهادهای داخلـی برای 
پیـش بینـی مراقبـت هـای بهداشـتی انجام شـده و 
سـفارت کشـورمان در چیـن نیز تدابیـر الزم را اتخاذ 
و در مـواردی هـم بـا مشـورت تشـکل هـای ایرانیان 
مقیـم اقداماتـی انجام شـده و یـا در حـال پیگیری و 

اسـت. انجام 
سـخنگوی وزارت امور خارجـه در ادامه گفت : در 
شـهر ووهان که کانون انتشـار ویروس اسـت، سفارت 
کشـورمان از اولیـن سـاعات، ارتبـاط مسـتمری بـا 
دانشـجویان ایرانـی برقـرار کـرده اسـت. اولین هدف، 
خـارج کـردن دانشـجویان و هموطنـان عزیـز مقیـم 
از ایـن شـهر بـوده کـه راه کارهـای مختلـف زمینی و 
سـپس هوایـی پیگیری شـده لیکـن عملیاتی شـدن 
آن مسـتلزم موافقـت دولـت چین بر اسـاس مقررات 
بهداشـتی و بیـن المللـی بـرای پیشـگیری از انتشـار 
ایـن ویروس در سـایر کشـورها اسـت که الزم اسـت 

بـا رعایـت شـرایط گفته شـده انجام شـود.
موسـوی اضافـه کـرد: رایزنـی مسـتمر بـا مقامات 
چینـی در ایـن زمینـه ادامه داشـته و به مـوازات آن 
علیرغم مشـکات ناشـی از فاصلـه 1200 کیلومتری 
سـفارت  محـل،  در  قرنطینـه  شـدید  مقـررات  و 
جمهـوری اسـامی ایران بسـته هـای مـواد غذایی و 
بهداشـتی بـرای همـه دانشـجویان مقیـم ایـن شـهر 

ارسـال کرده اسـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پایـان بـا بیان 
اینکـه ایـن موضـوع بـا اولویـت بـاال از سـوی وزارت 
اسـت،  اقـدام  و  پیگیـری  حـال  در  خارجـه  امـور 
اعـام کـرد بـه منظـور پاسـخگویی بـه خانواده هـای 
هم میهنـان مقیم چیـن اداره دانشـجویی وزارت امور 
خارجـه بـا شـماره هـای زیـر آمـاده پاسـخگویی بـه 

تماس هـای تلفنـی خواهـد بـود:
00982161153205

 00989128049134
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واکنش همتی به خبر راه اندازی 
کانال مبادله دارو از طریق سوئیس

ــدازی  ــر راه ان ــه خب ــک مرکــزی ب رییــس کل بان
ــه دارو وکاالهــای کشــاورزی از طریــق  ــال مبادل کان

ســوئیس واکنــش نشــان داد.
ــس  ــی رئی ــر همت ــر، عبدالناص ــزارش مه ــه گ ب
ــار  ــه اخب ــش ب ــران در واکن ــزی ای ــک مرک کل بان
ــای  ــه کااله ــازوکار مبادل ــورد س ــده در م منتشرش
کشــاورزی و دارو اعــام کــرد: داروی مبادلــه شــده 
بــا پیگیــری و درخواســت ســفارت دولــت ســوئیس 
و در حــد 2.5 میلیــون دالر آن هــم از طریــق منابــع 
موجــود بانــک مرکــزی نــزد یــک بانــک سوئیســی و 

ــت. ــوده اس ــی ب ــرکت های سوئیس ــق ش از طری
مــداوم  کارشــکنی  بــه  اشــاره  بــا  همتــی 
بــرای  منابــع  انتقــال  و  نقــل  در  آمریکایی هــا 
مبــادالت کاالهــای اساســی و دارو تأکیــد کــرد: اگــر 
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــی همراه ــاً مدع ــا واقع آمریکایی ه
دارو و کاالهــای کشــاورزی هســتند، بایــد مکانیــزم 
منابــع خریــد  تأمیــن  و  انتقــال  بــرای  بانکــی 

کاالهــای اساســی را فراهــم ســازند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی صــرف انجــام مکانیــزم 
فنــی مبادلــه بــدون امــکان انتقــال منابــع را کافــی 
ندانســت و فراهــم ســازی مکانیــزم انتقــال منابــع و 
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــار مهم ــی آن را معی ــن مال تأمی

ــرد. ــام ک ــا اع ــای آمریکایی ه صحــت ادع
بــر اســاس اعــام ســفارت ســوئیس در ایــران در 
روز هفتــم بهمــن مــاه، یــک پرداخــت اولیــه بــرای 
ــران، مــورد تأئیــد  ــه مقصــد ای ــه ای از دارو ب محمول

قــرار گرفــت.

معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا اشــاره بــه 
ــی،  ــع مال ــه مناب ــیر عرض ــه مس ــا ازس ــا دولت ه ــام دنی ــه در تم اینک
ــوند،  ــتارت آپ ها می ش ــوزه اس ــا وارد ح ــک تقاض ــذاری و تحری قانونگ
ــیرهای  ــی از مس ــوان یک ــه عن ــارکت ب ــرمایه گذاری و مش ــت: س گف
جدیــد کمــک بــه اســتارتاپ هــا اســت کــه در ایــن زمینــه تاکنــون 52 
میلیــارد و 400 میلیــون تومــان از ســوی ایــن صنــدوق ســرمایه گذاری 

شــده اســت. 
ــر در خصــوص ایــن خدمــت  ــا، ســیاوش ملکــی ف ــه گــزارش ایرن ب
ــوآوری  ــدوق ن ــه صن ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد آن اف ــوه عملک و نح
ــت  ــتارتاپ ها حمای ــتقیم از اس ــور مس ــه ط ــد ب ــکوفایی نمی توان و ش
هــم  برنامــه  بــه  را  جدیــدی  خدمــات  کنــد،  ســرمایه گذاری  و 

. اســت  کــرده  برنامه ریــزی  ســرمایه گذاری 
ــی از  ــه یک ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــه ب ــن برنام ــه داد: ای وی ادام
ــای پژوهــش  ــه صندوق ه ــوآوری و شــکوفایی ک ــدوق ن ــای صن عامل ه
ــا  ــا صندوق هــای جســورانه بورســی هســتند، روی یــک ی ــاوری ی و فن

ســبدی از اســتارتاپ هــا ســرمایه گذاری می کننــد.
معــاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اظهارکــرد: روال 
ــتارتاپ  ــی اس ــش فن ــه دان ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــرمایه گذاری ب س

ــورد  ــی م ــع مال ــم مناب ــود، حج ــذاری می ش ــذاری و ارزش گ قیمت گ
نیــاز بــرای اســتارتاپ نیزبــرآورد می شــود و ســهم شــرکا نیــز در ایــن 
ــدوق  ــی صن ــر یعن ــن دو بازیگ ــر ای ــد. اگ ــد ش ــرآورد خواه ــه ب برنام
پژوهــش و فنــاوری و اســتارتاپ خودشــان بــه تنهایــی نتواننــد تامیــن 
مالــی کننــد و منابــع مالــی آن هــا کافــی نباشــد نیــاز بــه یــک بازیگــر 
ســوم یــا نهــاد حامــی کــه در کنــار آن هــا حضــور داشــته باشــد و ایــن 

ــوآوری وشــکوفایی هســتیم. ــا یعنــی صنــدوق ن بازیگــر ســوم م

ملکـــی فریـــادآور شـــد: مـــا می توانیـــم از یـــک چهـــارم منابـــع 
مالـــی کـــه صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری آورده اســـت تـــا چهـــار 
ــا بالعکـــس، بنابرایـــن مـــا در ایـــن  برابـــر آن را ارایـــه دهیـــم و یـ
ــا  ــتارتاپ هـ ــاوری و اسـ ــای پژوهـــش و فنـ ــه صندوق هـ خدمـــت بـ
ــی  ــتیبانی مالـ ــرمایه گذاری ها را پشـ ــن سـ ــویم و ایـ ــه می شـ اضافـ

. می کنیـــم
ـــن  ـــکوفایی در ای ـــوآوری و ش ـــدوق ن ـــه صن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــل مـ ــدوق را عامـ ــهم صنـ ــه سـ ــرد بلکـ ــهم نمی گیـ ــت سـ خدمـ
ـــرمایه  ـــن س ـــد از ای ـــال بای ـــد از 5 س ـــا بع ـــزود: م ـــد، اف ـــت می کن مدیری
ــرمایه گذاری  ــم سـ ــدل هـ ــدل آن مـ ــویم و مـ ــارج شـ ــذاری خـ گـ
ـــت. ـــرمایه گذاری اس ـــج س ـــات رای ـــال( در ادبی ـــر کپیت ـــادل )ونچ متع

ــدت  ــوص م ــکوفایی در خص ــوآوری وش ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
ــال حاضــر  ــزود: درح ــا اف ــتارتاپ ه ــه اس ــت ب ــن خدم ــه ای ــان ارای زم
بــه  رو  و  را داشــته  نــوع خدمــت  ایــن  اســتارتاپ ها درخواســت 
ــال  ــه دنب ــی ب ــه دارد و خیل ــرمایه گذاری ادام ــن س ــت، ای ــش اس افزای
ــن  ــت را بی ــن خدم ــی ای ــه تهاجم ــک برنام ــا ی ــه ب ــتیم ک ــن هس ای
ــت  ــن خدم ــتری از ای ــتارتاپ های بیش ــم و اس ــوذ دهی ــتارتاپ ها نف اس

ــد. ــتفاده کنن اس

توسعه صادرات صنفی با کمک سامانه بهین یاب

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت:

بیش از 52 میلیارد تومان سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها

جلســه اتــاق اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی 
بــا محوریّــت میــز توســعه ی صــادرات صنفــی 
ــی  ــل دائم ــاب  در مح ــن ی ــامانه بهی ــوزش س و آم

ــد. ــزار گردی ــاف برگ ــاق اصن ــس ات ــالن کنفران س
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، جلســه اتــاق اصنــاف 
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا محوریــت میــز توســعه 
صــادرات صنفــی و آمــوزش ســامانه بهیــن یــاب کــه 
بــا حضــور دکتــر برقــی معــاون بازرگانــی و توســعه  
تجــارت ســازمان صمــت  کان شــهر تبریــز، بابایــی 
رئیــس اداره امــور اصنــاف و تشــکل هــای ســازمان 
ــاف  ــور اصن ــناس ام ــاد کارش ــم پورعب ــت خان صم
ــتان،  ــاف اس ــاق اصن ــت ات ــت، ریاس ــازمان صم س
ــه  ــی اتحادیّ ــران اجرای ــا و مدی ــه ه ــای اتحادیّ روس
ــس  ــالن کنفران ــی س ــه در محــل دائم ــای مربوط ه

ــاق اصنــاف اســتان برگــزار گردیــد. ات
  در ابتــدای مراســم هاشــمی ریاســت اتــاق اصنــاف 
ــت  ــی معاون ــر برق ــه، دکت ــان جلس ــه مهمان ــتان ب اس
ــی و توســعه صــادرات ســازمان صمــت، ســایر  بازرگان
ــت.  ــدم گف ــر مق ــه خی ــان در جلس ــن و مهمان مدعوی
ــت  ــن جلســه را محوری هاشــمی هــدف از تشــکیل ای
ــن  ــامانه بهی ــوزش س ــادرات و آم ــعه ی ص ــز توس می
یــاب عنــوان کــرد. ســپس در ادامــه برنامــه دکتــر برقی 
ــی و توســعه تجــارت ســازمان صمــت،  معــاون بازرگان
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه ریاســت اتــاق اصنــاف و 
ســایر مدعویــن حاضــر در جلســه، اظهــار کــرد: از ایــن 
ــتان  ــاف اس ــد اصن ــه و توانمن ــع فرهیخت ــه در جم ک
حضــور دارم بســیار خرســندم، وی افــزود: تمامــی 
صنــوف کان شــهر تبریــز قابلّیــت و توانمنــدی مطــرح 
شــدن بــه عنــوان اولیــن هــا در ســطح کشــور را دارنــد، 
وی خاطــر نشــان کــرد: بــه لحــاظ اینکــه تبریــز شــهر 
اولیــن هــا می باشــد و شایســتگی اول شــدن در تمامی 

زمینــه هــا را داراســت. 
ــژه  ــن شــرایط  وی ــه داد: در ای ــی ادام ــر برق دکت
اقتصــادی و تحریــم هــا تــاش هــای  جنــگ 
اقتصــادی اصنــاف محتــرم قابــل تقدیــر اســت. 
معــاون بازرگانــی و توســعه ی تجــارت ســازمان 
صمــت کان شــهر تبریــز تاکیــد کــرد: بنــده تمــام 
ــه  ــت ب ــت خدم ــبانه روز در جه ــود را ش ــوان خ ت
عرصــه تولیــد، صنعــت و صنــوف  خواهــم گذاشــت 
ــگ  ــن جن ــل ای ــم در مقاب ــم بتوانی ــار ه ــا در کن ت
نابرابــر اقتصــادی، تحریــم هــا و دشــواری هــا 

ــیم. ــروز باش ــربلند و پی س
ــول  ــز در ط ــاف تبری ــه، اصن ــان اینک ــا بی  وی ب
تاریــخ در تمامــی زمینــه هــای فرهنگــی و اقتصــادی 
ــه  ــزود: البت ــد، اف ــوده ان در ســطح کشــور پیشــرو ب
ــت  ــا جنــگ اقتصــادی مل ــد ب دشــمنان ســعی دارن
ــوه  ــول و ق ــه ح ــه ب ــد ک ــو درآورن ــه زان ــران را ب ای

ــرد.  ــد ب ــه گــور خواهن ــن آرزو را ب الهــی ای
ــه  ــر س ــه را ب ــن جلس ــکیل ای ــدف از تش وی ه

محــور مهــم تشــریح کــرد: بحــث شناســایی واحدهای 
تولیــدی و صــادرات گــر، بحــث ایجــاد میــز واحدهــای 
صنفــی و صادراتــی، بحــث  تهیــه مــواد اولیــه از 

ــی.  ــای صنف ــرای واحده ــورس ب ــازمان ب س
وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه واحدهــای صنفــی 
اســتان در حــوزه صــادرات رشــد خــوب و مناســبی 
داشــته انــد و رشــد 53 درصــدی نشــان از توانمندی 

بــاالی اســتان در زمینــه صــادرات مــی باشــد.
ــرای  ــا ب ــاش م ــام ت ــزود: تم ــی اف ــر برق  دکت
ــی  ــتان م ــی اس ــای صنف ــادرات واحده ــش ص افزای
باشــد. وی خاطــر نشــان کــرد: طبــق توافــق نامــه 5 
آبــان 98 اوراســیا صــادرات بــر اســاس تجــارت آزاد 
انجــام خواهــد شــد کــه بیــن صفــر تــا چهــار درصــد 
ــی  ــورت آزمایش ــه ص ــال ب ــا دو س ــد وت ــی باش م
ــتان،  ــورهای ارمنس ــامل کش ــه ش ــود ک ــد ب خواه
ــد  ــران خواه ــتان و ای ــتان، قزاقس ــن، قرقیزس اوکرای
ــا و 360 کاالی  ــرای آنه ــن 502 کاال ب ــه بی ــود ک ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــرای م ترجیحــی ب
وی بیــان کــرد: ایــن نــوع صــادرات قبــا براســاس 
ــن  ــق ای ــه طب ــود ک ــد ب ــا 50 درص ــه 40 ت تعرف

ــی باشــد. ــا 4 درصــد م ــن 0 ت ــه بی ــت نام موافق
ــت و  ــن موقعی ــه ای ــه داد: البت ــی ادام ــر برق دکت
پتانســیل، هــم فرصــت اســت هــم تهدیــد، کــه اگــر 
ــم  ــادرات کنی ــا ص ــه آنج ــان را ب ــم کاالهایم بتوانی
موفقیــت خوبیســت کــه بــا تعرفــه کمتــر و قوانیــن 

ــه  نمائیــم.  گمرکــی آســانتر، معامل
وی تاکیــد کــرد: هــدف ایــن اســت کــه بــا ایجــاد 
ــد  ــراد توانمن ــور اف ــا حض ــی ب ــوف صادرات ــز صن می
اتــاق اصنــاف در ایــن میــز پیشــنهادات ، درخواســت 

هــا، کاســتی هــا، بررســی و مصــوب گردنــد.
 وی اظهــار امیــدواری کرد: جلســه انتخــاب دبیر و 
هیئــت رئیســه ایــن میــز بــه زودی برگزار و مشــخص 
گــردد تــا همچــون گذشــته اصنــاف و بازاریــان تبریــز 

ــا بحــث  ــند ت ــتاز و پیشــرو باش ــه پیش ــن زمین درای
حمایتــی در حــوزه صــادرات صــورت پذیــرد. 

وی یــادآور شــد: ایــن کــه در چــه زمینــه و 
ــام  ــهیات انج ــه تس ــت و ارائ ــی  فعالی ــوزه های ح
ــر عهــده هیئــت رئیســه  ــری ب ــم گی ــرد، تصمی پذی

ــود. ــد ب ــز خواه ــن می ای
ــی و توســعه تجــارت ســازمان  ــاون بازرگان مع
صمــت بــا بیــان ایــن کــه بــا تشــکیل میــز صــادرات 
ــات  ــوان مصّوب ــی ت ــات م ــتّمر جلس ــکیل مس و تش
ــم  ــری کنی آن را در ســازمان توســعه تجــارت پیگی
تاکیــد کــرد:  پشــت ایــن تصمیمــات، خــرد جمعــی 
ــور  ــاراً، مجب ــه اختی ــراً و چ ــه جب ــود دارد و چ وج
هســتیم کــه از وابســتگی بــه صــادرات نفــت 
ــت،  ــد نف ــزود: نبای ــی اف ــر برق ــم. دکت ــه بگیری فاصل
ــار  ــمند را ارزان در اختی ــی و ارزش ــروت ملّ ــن ث ای
دیگــران قــرار داده و بفروشــیم . وی یــادآور شــد: در 
کشــورمان، پتانســیل، ظرفیــت، توانمنــدی ، نیــروی 
ــا  ــن ب ــم و همچنی ــاق داری ــر و خ ــوش فک ماهر،خ
ــه  ــی در منطق ــوق الجیش ــت س ــه موقعی ــه ب توج

ــم. ــام دهی ــن کار را انج ــد ای ــاً، بای الزام
ســپس بابایــی رئیــس اداره امــور اصنــاف و 
تشــکل هــای ســازمان صمــت بــا ســام و احتــرام به 
روســای اتحادیــه، مدیــران اجرایــی حاضر در جلســه 
ــتان،  ــاف اس ــاق اصن ــت ات ــمی ریاس ــای هاش و آق
گفــت: زمانــی واحدهــای تولیــدی صنفــی و تولیــدی 
صنعتــی خیلــی فــرق داشــتند کــه واحدهــای 
معافیــت  از  توانســتند  مــی  صنعتــی  تولیــدی 
گمرکــی اســتفاده کننــد ، ولــی واحدهــای تولیــدی 
صنفــی نمــی توانســتند. وی افــزود:  خوشــبختانه بــا 
تــاش هــای مســتمر ایــن مشــکات در حــال حــّل 
شــدن اســت. وی تاکیــد کــرد: مبحــث مهــم دیگــر 
ــد مــواد اولیــه مــی باشــد کــه فقــط از  بحــث خری
طریــق ســازمان بــورس و ســامانه بهیــن یــاب انجــام 

ــه در  ــانی ک ــه داد: کس ــی ادام ــد.  بابای ــد ش خواه
ســامانه  بهیــن یــاب ثبــت نــام ننماینــد از دریافــت 
ــد.  ــد مان ــروم خواهن ــهیات مح ــه و تس ــواد اولی م
ــاز  وی بیــان کــرد: تشــخیص مــواد اولیــه مــورد نی
برعهــده کارشــناس اتحادیــه مــی باشــد، بــه همیــن 

ــی گــردد. ــن کار عملیات ــد ای ــل بای دلی
ســپس خانــم پورعبــاد کارشــناس امــور اصنــاف 
ــن  ــه مدعوی ــدم ب ــر مق ســازمان صمــت ضمــن خی
ــه  ــی ک ــه های ــاد از اتحادی ــه و انتق ــر در جلس حاض
ــی  ــد حضــور داشــتند ول ــن جلســه بای ــا در ای الزام
ــواد  ــه م ــد ارائ ــه بع ــن ب ــت: از ای ــد گف ــب بودن غای
ــام و  ــت ن ــا ثب ــط ب ــت تســهیات فق ــه و دریاف اولی
عضویــت در ســامانه بهیــن یــاب میّســر مــی باشــد.

ــا  ــری حقوقــی ب وی توضیــح داد: بایــد کــد کارب
ــرد  ــور انجــام پذی ــه مذک ــی ریاســت اتحادی ــد مل ک
ــخص  ــی مش ــازه زمان ــه در ب ــی ک ــه های و اتحادی
ــکان  ــد ام ــام ننماین ــت ن ــامانه ثب ــن س ــده در ای ش
دسترســی بــه ســامانه بهیــن یــاب را نخواهنــد 
داشــت.وی همچنیــن یــادآور شــد: ارائــه مــواد 
اولیــه، تســهیات و معافیــت گمرکــی هــم برایشــان 

ــود. ــد ب ــدور نخواه مق
ــور اصنــاف ســازمان صمــت در  کارشــناس ام
اســتان آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: ســامانه بهیــن 
ــد مــی باشــد کــه  ــار تولی ــاب جهــت دریافــت آم ی
چــه اتحادیــه هایــی بــه چــه مقــدار نیازمنــد مــواد 
اولیــه جهــت تولیــد مــی باشــند کــه بــا ثبــت نــام 

ــود. ــر، خواهــد ب ــاب میّس در ســامانه بهیــن ی
ســپس بابایــی رئیــس اداره امــور اصنــاف و تشــکل 
هــای ســازمان صمــت در آذربایجــان شــرقی در 
تکمیــل ســخنان خانــم پورعبــاد گفــت: محــور مهــم  
فعالیــت میــز صادراتــی، شناســایی واحدهای صــادرات 
محــور مــی باشــد کــه یــا در ایــن لحظــه صــادرات می 
نماینــد یــا پتانســیل باالیــی جهــت صــادرات دارنــد.

بازرگانــی و توســعه  برقــی معاونــت   دکتــر 
ــرقی  ــان ش ــت در آذربایج ــازمان صم ــادرات س ص
ــی  ــز صادرات ــدوارم می ــرد: امی ــدواری ک ــار امی اظه
ــد.  ــه باش ــوت و نمون ــور پایل ــطح کش ــتان در س اس
ــگ  ــم،  جن ــرایط مه ــن ش ــرد: در ای ــار ک وی اظه
ــی  ــی م ــگ نظام ــر از جن ــاک ت ــادی خطرن اقتص
باشــد کــه بایــد بــا همفکــری و کمــک هــم بتــوان 

ــم. ــپری نمائی ــع و س ــکات را رف ــن مش ای
در پایــان، هاشــمی ریاســت اتــاق اصنــاف اســتان 
ــاده 78 را  ــه م آذربایجــان شــرقی گفــت: آییــن نام
هیئــت عالــی نظــارت فعــا مصــوب و ابــاغ نکــرده 
ــه  ــه هســتیم و اتحادی ــن قضی ــر ای ــه پیگی اســت ک
هایــی کــه اعضایشــان نیازمنــد دریافــت تســهیات 
ــه ســازمان  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــی باشــند م م
صمــت ثبــت نــام نماینــد و بــا تاییــد اتــاق اصنــاف 

ــد. ــت نماین تســهیات را دریاف

 مدیــرکل دفتــر تعاونی هــای تولیــدی وزارت 
ــی کــه  ــاه اجتماعــی گفــت: جوانان تعــاون، کار و رف
ــه  ــدی را ک ــه صــورت گروهــی کســب و کار جدی ب
توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد، شــروع کننــد 
ــه 500  ــت نام ــی ضمان ــب تعاون ــد در قال می توانن

ــد.  ــت کنن ــه دریاف ــدون وثیق ــی ب ــون تومان میلی
بـه گـزارش ایرنـا، البـرز محمـدی افـزود: چندی 
پیـش وزارتخانـه هـای تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی 
ایجـاد  بـرای  تفاهم نامـه ای  جوانـان  و  ورزش  و 
تعاونی هـای جوانـان امضـا کردنـد و در نتیجـه آن 
شـکل جدیـدی از تعاونی هـا درکشـور تشـکیل شـد.

تعاونی هــا  بــه  جوانــان،  تعاونــی  افــزود:  وی 
اطــاق می شــود کــه اکثریــت )60 درصــد( اعضــای 
آنهــا بیــن 18 تــا 35 ســال ســن داشــته باشــند و بــا 
ــد. ــدازی کنن ــم کســب و کاری را راه ان ــکاری ه هم

مدیــرکل دفتــر تعاونی هــای تولیــدی وزارت کار 
گفــت: شــرکت های تعاونــی جوانــان کــه از بهمــن مــاه 
ــد در همــه  فعالیــت خــود را شــروع می کننــد، می توان

حوزه هــا فعالیــت داشــته باشــند، امــا تاکیــد بیشــتر بــر 
کســب و کارهــای نــو و خــاق اســت کــه جوانــان بــه 
دلیــل ریســک پذیری بــاال در آن فعالیــت مــی کننــد.

ــت  ــه نخس ــه در مرحل ــت اینک ــزود: واقعی وی اف
ــاش مــی شــود فعالیــت اقتصــادی ســازمان های  ت
ــان وزارت  مــردم نهــاد )NGO( کــه معاونــت جوان
ســاماندهی  می کنــد،  معرفــی  جوانــان  و  ورزش 
ــه  ــاد ب ــردم نه ــازمان های م ــا را از س ــم و آنه کنی

ــم. ــل کنی ــی تبدی تعاون
محمــدی گفــت: برنامــه اشــتغال ایــن ســازمان ها 
بایــد توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد و مــورد تاییــد 
ــاون  ــت تع ــدوق ضمان ــاون، صن ــعه و تع ــک توس بان

قــرار گیــرد و پــس از تاییــد تحــت پوشــش تامیــن 
مالــی، موسســه مالــی بخــش تعــاون قــرار گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه تســهیات ارائــه شــده ســقف 
ــع  ــان مناب ــرد: وزارت ورزش و جوان ــه ک دارد، اضاف
ــاص  ــاون اختص ــعه تع ــک توس ــه بان ــدودی را ب مح
می دهــد و معاونــت تعــاون وزارت تعــاون، کار و 
ــع ارزان  ــد مناب ــاش می کن ــز ت ــی نی ــاه اجتماع رف
قیمــت در اختیــار شــرکت های تعاونــی جوانــان 
کــه برنامــه کســب و کار خاصــی دارنــد، قــرار دهــد.

تولیــدی وزارت  تعاونی هــای  مدیــرکل دفتــر 
ــکاری  ــاالی بی ــد ب ــه درص ــه ب ــا توج ــت: ب کار گف
ــتغال در  ــرای اش ــا ب ــل آنه ــه و تمای ــان جامع جوان

ســازمان های دولتــی، درصــدد هســتیم بــا تشــکیل 
تعاونــی جوانــان، افــراد خــود کســب و کار جدیــد و 

ــد. ــروع کنن ــمندی را ش هوش
ــده  ــی ش ــش  بین ــرح پی ــن ط ــت: در ای وی گف
ــدون وثیقــه  ضمانــت نامــه 500 میلیــون تومانــی ب
ــادی دارد،  ــه اقتص ــه توجی ــتغال هایی ک ــرای اش ب
تامیــن شــود تــا بخشــی از مشــکات تامیــن مالــی 

ــا برطــرف شــود. آنه
محمــدی اضافه کــرد: قرار اســت در مرحله نخســت 
ســازمان های مــردم نهــادی که معاونــت جوانــان ورزش 
جوانــان معرفــی می کننــد در ایــن طــرح قــرار گیرنــد و 

میانگیــن افــراد آنهــا بیــش از 12 نفر اســت.
ــردم  ــازمان های م ــل س ــرد: تبدی ــح ک وی تصری
ــی الگوســازی اســت  ــه شــرکت تعاون نهــاد جــوان ب
ــرای  ــی ب ــدام فرهنــگ خوب ــن اق ــا ای ــم ب و امیدواری
ــا پایــان  ــان در کشــور دنبــال کنیــم و ت تعاونی جوان
ســال نمونه هایــی از ایــن نــوع تعاونی هــا را در 

سراســر کشــور داشــته باشــیم.

صدور ضمانت نامه 5۰۰ میلیونی 
اشتغال جوانان در قالب تعاونی

فرمانده ناجا تأکید کرد:
تأمین امنیت اقتصادی

 در فضای مجازی

ــتانه  ــش دسـ ــات پیـ ــا از اقدامـ ــده ناجـ فرمانـ
ـــت اقتصـــادی در فضـــای  ـــن امنی ـــرای تأمی ـــس ب پلی

مجـــازی خبـــر داد. 
حســـین  ســـردار  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
اشـــتری، دربـــاره اقدامـــات پلیـــس بـــرای 
تأمیـــن امنیـــت اقتصـــادی و ســـرمایه گذاران 
ــات  ــری از حمـ ــایبری و جلوگیـ ــای سـ در فضـ
ـــت:  ـــا، گف ـــن فض ـــاخت های ای ـــه زیرس ـــری ب هک
در ایـــن زمینـــه نیـــز ماننـــد فضـــای حقیقـــی، 
پلیـــس آمادگـــی باالیـــی دارد و مـــا آمـــاده 
ســـرمایه گذاران  امنیـــت  تأمیـــن  و  حفـــظ 

هســـتیم.
ــن  ــا در ایـ ــس فتـ ــه پلیـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
زمینـــه بیشـــترین نقـــش را دارد، ادامـــه داد: 
ــتانه  ــات پیـــش دسـ ــاذ اقدامـ ــا اتخـ سیاســـت مـ
ـــم  ـــادی ه ـــات زی ـــوص اقدام ـــن خص ـــت و در ای اس
ـــز  ـــف نی ـــوارد تخل ـــا م ـــه ب ـــت، البت ـــده اس ـــام ش انج
ــیازی  ــا هوشـ ــود و بـ ــه موقـــع می شـ ــورد بـ برخـ
همـــکاران مـــا، بـــرای تأمیـــن امنیـــت در فضـــای 

مجـــازی اقـــدام خواهـــد شـــد.
ـــس،  ـــی، پلی ـــروی انتظام ـــده نی ـــه فرمان ـــه گفت ب
امنیـــت اقتصـــادی را چـــه در فضـــای مجـــازی و 
چـــه در فضـــای حقیقـــی برقـــرار خواهـــد کـــرد، 
چـــرا کـــه اولیـــن شـــرط هـــر اقـــدام مثبـــت و 

توســـعه ای در کشـــور، امنیـــت اســـت.

سقوط 2.6 درصدی سهام هنگ کنگ 
با افزایش مرگ ومیر ناشی از کرونا

ــر  ــش مرگ ومی ــداوم افزای ــا ت ــیایی ب ــهام آس س
ــدرال  ــد. ف ــقوط کردن ــا س ــروس کرون ــی از وی ناش
رزرو هــم اعــام کــرد کــه نــرخ بهــره خــود را ثابــت 

ــگاه مــی دارد. ن
ــی،  ــل از سی ان بی س ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
ســهام آســیایی بــا تــداوم افزایــش مرگ ومیــر ناشــی 
از ویــروس کرونــا ســقوط کردنــد. فــدرال رزرو هــم 
ــگاه  ــت ن ــود را ثاب ــره خ ــرخ به ــه ن ــرد ک ــام ک اع

ــی دارد. م
ــر  ــه مرگ ومی ــد ک ــام کردن ــی اع ــات چین مقام
ــش  ــر افزای ــه 171 نف ــا ب ــروس کرون ــی از وی ناش
یافتــه و 7711 نفــر دیگــر هــم بــه آن مبتــا 

ــتند. هس
ســهام شــاخص هانگ ســنگ در هنگ کنــگ 
2.57 درصــد ســقوط کــرد و ســهام شــرکت بیمــه 
عمــر ای آی ای 2.91 درصــد از ارزش خــود را از 

ــت داد. دس
بازارهــای  بازگشــت  دنبــال  بــه  تایــوان،  در 
ســهام از تعطیــات نــوروزی، شــاخص تایئکــس بــا 
ســقوط ســنگین 5.75 درصــدی روبــرو شــد. ســهام 
ــی  ــده اصل ــوژی و تأمین کنن ــول تکنول ــای، غ هون ه
اپــل، کــه بــه فاکــس کان مشــهور اســت، 9.97 

ــرد. ــقوط ک ــد س درص
نیکــی ژاپــن 1.72 درصــد و کوســپی کره جنوبــی 
1.71 درصــد ســقوط کردنــد، ای اس اکــس اســترالیا 

هــم 0.33 درصــد از ارزش خــود را از دســت داد.
ــهام  ــن اوصــاف گســترده ترین شــاخص س ــا ای ب
ــن  ــارج از ژاپ ــی آی در خ ــیه ام اس س ــیا اقیانوس آس

ــت داد. ــود را از دس ــد از ارزش خ 2.11 درص
ــا دالر از  ــن ب ــن ژاپ ــری ی ــرخ براب ــازار ارز، ن در ب
ــت  ــد تقوی ــا 108.89 واح ــروز، ت ــد دی 109.2 واح
ــت شــد. شــد. شــاخص دالر در 98.04 واحــد تثبی

اقتصاد

توزیع هدفمند گاز مایع با استفاده از 
کارت بانکی

ـــش  ـــی پاالی ـــرکت مل ـــل ش ـــام مدیرعام ـــم مق قائ
و پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی ایـــران گفـــت:  
بـــا اتصـــال ســـهمیه گاز مایـــع بـــه کارت بانکـــی 
سرپرســـتان خانـــوار،  مشـــکل تامیـــن گاز مایـــع 
ــوخت  ــن سـ ــد ایـ ــع هدفمنـ ــده و توزیـ ــل شـ حـ

انجـــام خواهـــد شـــد. 
ـــمه  ـــمی ده چش ـــد قاس ـــا، حمی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
بـــا بیـــان اینکـــه تفاهم نامـــه ای کـــه بـــا بانـــک 
ـــون و 460  ـــک میلی ـــوزکردن ی ـــرای گازس ـــت ب مل
ـــه  ـــود ب ـــده ب ـــته ش ـــی بس ـــودروی عموم ـــزار خ ه
ـــرارداد  ـــن ق ـــه داد: ای ـــده،  ادام ـــل ش ـــرارداد تبدی ق
ــوم آن  ــرف سـ ــه طـ ــت کـ ــه ای اسـ ــه جانبـ سـ

خودروســـازها هســـتند.
ـــیم  ـــرح،  تقس ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ـــزود: ب وی اف
ــوده و  ــر نبـ ــد نظـ ــور مـ ــی در کشـ ــدی خاصـ بنـ
ــای  ــوزکردن خودروهـ ــا،  گازسـ ــاس تقاضـ ــر اسـ بـ

عمومـــی انجـــام خواهـــد شـــد.
ـــا برنامـــه  ـــان اینکـــه در تاشـــیم ت ـــا بی قاســـمی ب
کل کشـــور بـــرای گازســـوزکردن خودروهـــای 
عمومـــی را همزمـــان جلـــو ببریـــم،  گفـــت: 
ــا در  ــوزکردن خودروهـ ــاز گازسـ ــای مجـ کارگاه هـ
ـــعه  ـــت توس ـــورت یکنواخ ـــه ص ـــور را ب ـــر کش سراس

داده ایـــم.
بـــه گفتـــه قائـــم مقـــام مدیرعامـــل شـــرکت 
ــی  ــای نفتـ ــش فرآورده هـ ــش و پخـ ــی پاالیـ ملـ
ــور  ــازان در کشـ ــه مخزن سـ ــون همـ ــران،  اکنـ ایـ

ــد. ــاخت دارنـ ــفارش سـ ــده اند و سـ ــال شـ فعـ
وی تاکیـــد کـــرد:  تـــا هفتـــه آینـــده قـــرارداد 
هـــزار   460 و  میلیـــون  یـــک  گازســـوزکردن 

نهایـــی می شـــود. خـــودروی عمومـــی 
بـــا  را  ابتـــدا،  کار  افزود: البتـــه در  قاســـمی 
شـــیبی آرام آغـــاز می کنیـــم و پیش بینـــی ایـــن 
اســـت کـــه در دو مـــاه اول،  کارگاه هـــا بـــا 30 درصـــد 
ـــه  ـــت ب ـــوم ظرفی ـــاه س ـــا از م ـــد ام ـــت کار کنن ظرفی

ـــید. ـــد رس ـــد خواه 80 درص
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــا مخـــزن ســـازها 
ــته ایم،   ــی بسـ ــزار تایـ ــاخت 100 هـ ــرارداد سـ قـ
ـــت  ـــا ظرفی ـــب ب ـــم متناس ـــعی کردی ـــه داد:  س ادام
تولیـــد مخزن ســـازها،  قـــرارداد را نهایـــی کنیـــم.  
ـــش  ـــی پاالی ـــرکت مل ـــل ش ـــام مدیرعام ـــم مق قائ
و پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی ایـــران گفـــت: 
بـــرای گازســـوزکردن خودروهـــای شـــخصی نیـــز 
بـــا دو بانـــک مذاکـــرات آغـــاز شـــده امـــا بـــرای 
نهایی شـــدن نیازمنـــد مجوزهـــای بانـــک مرکـــزی 

هســـتیم.
وی بـــه طـــرح گازســـوزکردن موتورســـیکلت ها 
ـــوزکردن  ـــوت گازس ـــزود: پایل ـــرد و اف ـــاره ک ـــز اش نی
ــده و  ــام شـ ــت انجـ ــا موفقیـ ــیکلت ها بـ موتورسـ
ـــپر  ـــار،  س ـــر انفج ـــری از خط ـــی و جلوگی ـــرای ایمن ب
ـــه  ـــع از ضرب ـــه مان ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــی طراح ایمن

بـــه مخـــزن گاز می شـــود.
قاســـمی همچنیـــن بـــه حـــل شـــدن مشـــکل 
ــور  ــف کشـ ــق مختلـ ــع در مناطـ ــن گاز مایـ تامیـ
اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد: بـــا مشـــخص کردن 
سیســـتم  پایلـــوت،   طـــرح  در  ســـهمیه ها،  
ـــی  ـــای بانک ـــرده و کارت ه ـــف ک ـــوان را تعری کارت خ

را بـــه ایـــن ســـامانه متصـــل کردیـــم.
ـــا  ـــن آژانس ه ـــهمیه بنزی ـــز س ـــورد واری وی در م
نیـــز گفـــت: شـــرکت ملـــی پخـــش فرآورده هـــای 
ـــه  ـــتی ک ـــر لیس ـــن ه ـــهمیه بنزی ـــران،  س ـــی ای نفت
توســـط وزارت کشـــور تاییـــد شـــود را واریـــز 

می کنـــد.

5۰ درصد محصوالت بازار کیف و 
کفش، داخلی است 

حــال  در  گفــت:  ســراجان  اتحادیــه  رئیــس 
حاضــر، حــدود 50 درصــد تولیــدات کیــف و کفــش، 

ــت.  ــی اس ــی واردات ــل و مابق تولیدداخ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محســن 
خردمنــد رئیــس اتحادیــه ســراجان دربــاره وضعیــت 
بــازار کیــف و کفــش اظهــار کــرد: در حــال حاضــر؛ 
40 تــا 50 درصــد محصــوالت بــازار در ایــن صنــف، 

تولیــد داخــل و مابقــی وارداتــی اســت.
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ســراجان ب ــس اتحادی رئی
ــت،  ــده اس ــتر ش ــازار، بیش ــن ب ــگ در ای ــوع رن تن
تصریــح کــرد: خوشــبختانه کاالی تولیــدی در ایــن 
صنــف، از نظــر کیفیــت، بهتــر از ســال های گذشــته 
شــده اســت و امیدواریــم کــه بهتــر از ایــن هــم بــه 

شــود.
ــی  ــرد: قیمــت چــرم مصنوع ــار ک ــد اظه خردمن
ــا هــم اکنــون  ــر از چــرم طبیعــی اســت، ام ارزان ت

ــه اســت. ــر رفت قیمــت چــرم مصنوعــی هــم باالت
رئیــس اتحادیــه ســراجان بیــان کــرد: اگــر 
ــرد  ــورت گی ــاس ص ــن اجن ــی در ای ــت سفارش ثب
ــش  ــد افزای ــته باش ــکلی نداش ــدن آن مش و واردش
ــرای  ــر مشــکل ب ــا اگ ــم، ام ــرای آن نداری ــی ب قیمت
ــش  ــع، افزای ــور قط ــه ط ــرد ب ــورت گی ورود آن ص

ــت. ــم داش ــت را خواهی قیم
خردمنــد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای 
ــرای کیــف و کفــش  شــب عیــد افزایــش قیمتــی ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت یــا خیــر؟ اظهــار کــرد: 
ــرخ ارز دارد و  ــه ن ــاس، بســتگی ب ــن اجن قیمــت ای
ــر داشــت. ــرای آن در نظ ــی ب ــش بین ــوان پی نمی ت

ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــه ســراجان ب رئیــس اتحادی
بــازار ایــن صنــف، در رکــود اســت، افــزود: در حــال 
حاضــر بــازار آرام اســت و تنــش قیمتــی در آن 

احســاس نمی شــود.
خردمنــد بــا بیــان اینکــه واردات در ایــن صنــف؛ 
حــدود یــک ســالی اســت کــه ممنــوع شــده اســت، 
ــان  ــا )نش ــی از برند ه ــرای بعض ــادرات ب ــت: ص گف

تجــاری( در ایــن صنــف وجــود دارد.
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هیــات مقــررات زدایــی وزارت بهداشــت را مکلــف 
ــژه  ــتی وی ــارت بهداش ــتورالعمل نظ ــه دس ــه تهی ب
مشــاغل خانگــی کــرد تــا نظــارت بــر ایــن مشــاغل 
ــای  ــر کارگاه ه ــارت ب ــتورالعمل نظ ــون دس همچ

ــد. ــدی نباش تولی
بـه گـزارش مهـر، سـی و پنجمیـن جلسـه هیـأت 
مقـررات زدایـی و تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و 
کار برگـزار شـد کـه در خـال ایـن جلسـه، مقرر شـد 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی با همکاری 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی و اتاق های بازرگانی، 
دسـتورالعمل نظـارت بهداشـتی ویـژه مشـاغل خانگی 

)رسـته مواد غذایـی( را تهیـه کند.
در واقع وزارت بهداشـت با تهیه این دسـتورالعمل، 
دسـتورالعمل  بـا  خانگـی  مشـاغل  بـر  نبایـد  دیگـر 

کارگاه هـای تولیـدی، ارزیابـی و نظـارت کنـد.
گفتنـی اسـت؛ بهمـن مـاه سـال 93 نماینـدگان 
و  زدایـی  مقـررات  »هیـأت  تشـکیل  بـه  مجلـس 
تسـهیل صـدور مجـوز کسـب و کار« رأی دادنـد که 
بـر اسـاس آن، ضمن تقلیـل هزینه های صـدور مجوز 
کسـب و کار، محیـط کسـب و کار ایـران نیـز بهبـود 
یابـد کـه در همیـن راسـتا هیـأت مقـررات زدایی در 

سـال 94 بـه صـورت رسـمی آغـاز بـه کار کـرد.
زدایـی  مقـررات  هیـأت  مصوبـات جلسـه  دیگـر 
در بخـش دام و طیـور زنبـورداری  بـود کـه براسـاس 
ایـن مصوبـه، هرگونـه ممنوعیـت صدور مجـوز برای 
دلیـل  بـه  طیـور  تولیـد  و  دامپـروری  فعالیت هـای 
 اشـباع یـا تنظیـم بـازار و تعییـن ظرفیـت حداقلـی 
از جملـه  قالبـی  بـرای تولیـد در هـر  و حداکثـری 
سیاسـتگذاری تولیـد سـالیانه لغـو و وضـع مقـررات 

مشـابه ممنـوع اسـت.

فجرانه 6 هزار میلیارد تومانی دولت 
در آذربایجان شرقی

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی از افتتـاح 1365 پـروژه 
عمرانـی و اقتصـادی با اعتباری افزون بـر 6 هزار میلیارد 
تومـان همزمـان بـا دهـه فجر در این اسـتان خبـر داد . 
بـه گـزارش ایرنا، محمدرضـا پورمحمدی در جمع 
خبرنـگاران در تشـریح پروژه های قابل افتتاح اسـتان 
در دهـه فجـر، گفـت: از مجمـوع این پروژه هـا، 788 
پـروژه در مناطـق شـهری و 577 پـروژه در مناطـق 
روسـتایی اجـرا شـده اسـت و 115 پـروژه نیـز جـزو 

پروژه هـای ملـی بـه شـمار می آیند. 
وی افـزود: 112 پـروژه از پروژه هـای دهـه فجـر 
بـا اعتبـار 3800 میلیارد تومان توسـط شـهرداری ها 
و 377 پـروژه بـا اعتبـار 70 میلیـارد تومـان توسـط 

دهیاری هـای اسـتان اجـرا شـده اسـت. 
پورمحمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه از مجمـوع ایـن 
پـروژه،   1137 و  اقتصـادی  پـروژه،   228 پروژه هـا، 
عمرانـی اسـت، افـزود: ارزش پروژه هـای اقتصـادی، 
عمرانـی  پروژه هـای  ارزش  و  تومـان  میلیـارد   500
بیـش از پنـج هـزار و 500 میلیـارد تومـان اسـت. 

وی بـه مهم تریـن پروژه هـای قابـل افتتاح اسـتان 
در دهـه فجـر نیـز اشـاره کـرد و گفـت: راه انـدازی 
و  روسـتا   17 بـه  آبرسـانی  مخابراتـی،  سـایت   45
واحـد   8400 نوسـازی  روسـتا،   95 بـه  گازرسـانی 
مسـکن روسـتایی، خـط انتقال اتیلـن از میاندوآب به 
تبریـز، 40 مدرسـه و 22 مرکـز بهداشـتی و درمانـی 
شـهری و روسـتایی، آبیاری نوین در 6300 هکتار از 
زمین های کشـاورزی اسـتان، بهسـازی راه دسترسی 
20 روسـتا، سـه قطعـه از بزرگـراه خواجـه- ورزقان، 
یـک قطعـه از بزرگـراه صوفیـان- شبسـتر و تعدادی 
از ایسـتگاه های باقی مانـده خـط یـک متـروی تبریـز 
از جملـه پروژه هـای مهمـی هسـتند کـه دهـه فجـر 

امسـال بـه بهره بـرداری می رسـند. 
گفـت:  همچنیـن  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار   
همزمـان بـا دهـه فجـر امسـال عملیـات اجرایی 62 
پـروژه نیـز بـا اعتبـار پیش بینی شـده 445 میلیـارد 

تومـان آغـاز خواهـد شـد. 

معاون عمرانی وزیر کشور مطرح کرد؛
اختصاص یک هزار میلیارد تومان
 برای بازسازی مناطق سیل زده 

و  شــهری  زیرســاخت های  بازســازی  بــرای  گفــت:  جمالی نــژاد 
یک هــزار  بــر  بالــغ  اعتبــاری  اســتان های ســیل زده،  در  روســتایی 

میلیــارد تومــان تخصیــص داده شــد. 
ــژاد معــاون  ــگاران جــوان، مهــدی جمالی ن ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
عمرانــی وزیــر کشــوردرباره اقدامــات انجــام شــده بــرای بازســازی 
مناطــق ســیل زده گفــت: از ابتــدای ســال تا کنــون ســیاب های مهیبــی 
ــر ســیل  ــدای امســال 24 اســتان درگی ــم؛ ابت ــه کردی را در کشــور تجرب
بودنــد و ایــن اولیــن بــار بــود کــه همزمــان ایــن تعــداد اســتان در کشــور 

درگیــر ســیل شــدند.
جمالی نــژاد افــزود: بــا تشــکیل قــرارگاه بازســازی و نوســازی در 
ــاد مســکن،  ــه بنی ــط از جمل وزارت کشــور و حضــور دســتگاه های ذی رب
وزارت راه، وزارت بهداشــت و وزارت نیــرو در ایــن قــرارگاه، موجــب شــد 
تــا اقدامــات الزم بــرای بهبــود شــرایط اســتان های ســیل زده بــه ســرعت 

انجــام شــود.
بازســازی  به منظــور  خوشــبختانه  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  او 
ــی  ــیل زده، مبلغ ــتان های س ــتایی در اس ــهری و روس ــاخت های ش زیرس
ــص داده شــد و خوشــبختانه  ــان تخصی ــارد توم ــزار میلی ــر یک ه ــغ ب بال
ــیل در  ــی از س ــارت های ناش ــران خس ــه جب ــدی ب ــا ح ــغ ت ــن مبل ای

شــهر های بــزرگ و روســتا ها کمــک کــرد.
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور افــزود: اســتان هایی هرمــزگان، سیســتان 
و بلوچســتان و کرمــان متاســفانه در چنــد مــاه اخیــر دگیــر ســیل شــدند، 
بــه همیــن منظــور بــرای کنتــرل و بازســازی خســارات ناشــی از ســیل، 
ــزار شــد؛  ــا برگ ــازمان شــهرداری ها و دهیاری ه جلســات بســیاری در س
ــور و  ــس جمه ــم از رئی ــوری اع ــئوالن کش ــام مس ــات تم ــن جلس در ای
وزرای دولــت حضــور داشــتند، خوشــبختانه همراهــی و هم افزایــی 
ــی  ــار تلخ ــن در کن ــود و همچنی ــوب ب ــیار خ ــی بس ــتگاه های اجرای دس

ــی و همراهــی مــردم را شــاهد بودیــم. ــه، شــیرینی همدل حادث
ــی را  ــا مبلغ ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــه س ــان اینک ــا بی او ب
بــرای ترمیــم خســارت های ناشــی از ســیل در نظــر گرفتــه اســت، گفــت: 
ــین  ــازی ماش ــاده س ــال آم ــا در ح ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
ــه مناطــق ســیل زده  ــانی ب ــال و کمک رس ــرای انتق ــی ب آالت و تجهیزات

اســت.
ــه  ــی ک ــرد: مبالغ ــد ک ــان تأکی ــور در پای ــر کش ــی وزی ــاون عمران مع
ــرای  ــور ب ــه وزارت کش ــا ب ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــط س توس
ــی  ــع داخل ــود از مناب ــص داده می ش ــیل زده تخصی ــق س ــازی مناط بازس
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا بــوده و بــا مبالغــی کــه آقــای 
ــص  ــم خســارت های ناشــی از ســیل تخصی ــرای ترمی ــور ب ــس جمه رئی

ــت. ــاوت اس ــد، متف می دهن

عملکرد مدیریت بحران به موقع باشد

معـاون عمرانـی فرمانـدار ویـژه مرنـد بـا اشـاره به 
اهمیـت توجـه بـه مدیریـت بحـران گفت: بـا توجه به 
اینکـه وجـود برخـی مشـکات در زمان وقـوع بحران، 
هـای  دوره  در  الزم  اقدامـات  انجـام  عـدم  از  ناشـی 
گذشـته اسـت، اعضـای کارگـروه بایـد در چهارچـوب 

قانـون و بـه موقـع بـه وظایـف خـود عمـل کنند. 
جلسـه  در  میکائیلـی  صـادق  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
کارگـروه مدیریـت بحـران شهرسـتان مرنـد بـا تاکید 
بـر ضـرورت الیروبی رودخانـه ها اظهار کـرد: رودخانه 
هایـی کـه از لحـاظ فنـی مشـکلی ندارند بـا همکاری 
امـور آب و شـهرداری مرند الیروبی شـده تـا در زمان 

وقـوع سـیاب هـا دچار مشـکل نشـویم.
معـاون عمرانـی فرماندار مرند تاکید کـرد: نهادها و 
ادارات عضـو سـتاد، محل های اسـکان اضطراری برای 

مواقـع وقـوع بحران را تعیین و آماده اسـتفاده کنند.
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه تغییـر کاربری های 
گسـترده در سـطح شهرستان خاطرنشـان کرد: جهاد 
کشـاورزی و سـایر دسـتگاهها باید بـرای جلوگیری از 
وقوع بحران ناشـی از سـاخت و سـازهای غیرمجاز، به 

موقـع بـه قانون حفـظ اراضی عمـل کنند.
شـهردار مرند نیز با بیان اینکه در شهرستان در زمینه 
امکانـات آتش نشـانی بویژه نردبـان هیدرولیکی با کمبود 
مواجه هسـتیم، گفت: مشکل خرید نردبان هیدرولیکی با 
توجه به هرینه باالی آن، عاوه بر مرند، در سـایر شـهرها 
نیـز وجـود دارد کـه بـرای تامین آن بـه اعتبـارات دولتی 
نیاز بوده و شـهرداری به تنهایی قادر به انجام آن نیسـت.

حســین کاوه همچنیــن بــا اشــاره به تــاش نیروهای 
شــهرداری بــرای بــرف روبــی در روزهــای اخیــر اظهــار 
داشــت: مــا آمادگــی همــکاری بــرای الیروبــی رودخانــه 

هــا بــا اســتفاده از ماشــین آالت را داریــم.
آزمون دوره آموزشـی غیر حضـوری آمادگی در برابر 

مخاطرات ویژه مدیران شهرسـتان نیز برگزار شـد.

وزیر راه:
 آزادراه تهران- شمال

 نزدیک نوروز افتتاح می شود

ــمال  ــران- ش ــک آزادراه ته ــه ی ــرد: قطع ــازی اعام ک ــر راه و شهرس وزی
نزدیــک ایــام نــوروز افتتــاح مــی شــود و از اختصــاص مبلــغ جدیدی از ســوی 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تکمیــل باقــی مانــده ایــن قطعــه خبــر داد. 
گــزارش  جلســه  در  اســامی«  »محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــمال ب ــک آزادراه تهران-ش ــه ی ــرداری منطق بهره ب
ــبت  ــدی، نس ــدول زمانبن ــق ج ــد طب ــازمان ها بای ــتگاه ها و س ــه دس هم
بــه تعهــدات خــود در پــروژه آزادراه تهران-شــمال پایبنــد باشــند، گفــت: 
ــس  ــا ریی ــای الزم ب ــاز، رایزنی ه ــورد نی ــص م ــاغ تخصی در خصــوص اب
ــاغ  ــی رود اب ــار م ــده اســت و انتظ ــام ش ــه انج ــه و بودج ــازمان برنام س

ــود. ــام ش ــده انج ــای آین ــاز در روزه ــورد نی ــار م اعتب
وی گفت:همچنیــن در گــزارش بــه رییس جمهــوری، موضــوع تامیــن 
اعتبــار مــورد نیــاز بــرای عملیــات اجرایــی منطقــه دوم آزادراه بــه مبلــغ 
ــن  ــن ای ــا تامی ــدوارم ب ــان مطــرح شــد و امی ــارد توم ــزار و 970 میلی ه
ــه  ــت ب ــان دول ــا پای ــز ت ــه دوم آزادراه را نی ــت، منطق ــیر رف اعتبارمس

بهره بــرداری برســانیم.
اســامی بــا بیــان اینکــه کام مــردم امســال بــه دالیــل مختلفــی تلــخ 
شــده اســت، عنــوان کــرد: بایــد کاری کنیــم کــه افتتــاح ایــن پــروژه بــه 

کام مــردم شــیرین شــود و بــه دل آن هــا بنشــیند.
ــام  ــا بیــان این کــه قطعــه یــک آزادراه تهران-شــمال در ای اســامی ب
ــی  ــرای ط ــی ب ــود و برخ ــاح می ش ــوروز افتت ــه ن ــک ب ــک نزدی پرترافی
ــیده  ــیر کش ــن مس ــه ای ــان ب ــدن اتوب ــرای دی ــز ب ــده ای نی ــیر و ع مس
ــن آزمایشــی  ــار رفت ــس از زیرب ــرد: پ ــدواری ک ــراز امی ــد شــد، اب خواهن
منطقــه یــک آزادراه تــا زمــان افتتــاح رســمی، هــر هفتــه چنــد روز بــرای 

ــاز باشــد. تــردد مــردم ب
ــه  ــروژه منطق ــت اندرکاران پ ــه دس ــاب ب ــازی خط ــر راه و شهرس وزی
یــک آزادراه تهران-شــمال، تاکیدکــرد: 30 بهمن مــاه بایــد زمــان آخریــن 
روز عملیــات اجرایــی باشــد و تمــام نصبیــات و تســت ها بایــد تــا آن روز 
ــن ضــروری اســت  ــم. بنابرای ــت دیگــری نداری ــچ مهل انجــام شــود و هی
همــه دســتگاه ها نســبت بــه تعهــدات خــود و زمانبنــدی پــروژه پایبنــد 

باشــند.
ـــی،  ـــای واقع ـــمال را به معن ـــک آزادراه تهران-ش ـــه ی ـــروژه منطق وی، پ
ـــروژه بیـــش  ـــن پ ـــه ای ـــزود: درســـت اســـت ک ـــد و اف ـــروژه خوان ـــک مگاپ ی
ـــه  ـــی ک ـــا همت ـــا ب ـــت ام ـــاخت اس ـــال س ـــه در ح ـــت ک ـــال اس از 24 س
ـــازی،  ـــا وزارت راه و شهرس ـــی ب ـــام داده و همدل ـــتضعفان انج ـــاد مس بنی
ـــون  ـــال 94 تاکن ـــده از س ـــام ش ـــروژه انج ـــن پ ـــه در ای ـــاس کاری ک اس
ــکاران  ــرکت ها و پیمانـ ــن شـ ــدت، بهتریـ ــن مـ ــت و در ایـ ــوده اسـ بـ
کشـــور در ایـــن پـــروژه، یـــک کار کم نظیـــر انجـــام داده انـــد. قطعـــه 
ـــور  ـــی کش ـــی و عمران ـــر مهندس ـــزو مفاخ ـــمال ج ـــک آزادراه تهران-ش ی
ـــانیم و  ـــرداری برس ـــه بهره ب ـــتگی ب ـــه شایس ـــم آن را ب ـــت و امیدواری اس

ـــم. ـــیرین کنی ـــردم را ش کام م

شهر و شورا

از  صنایـع  وزیـر  رحمانـی  رضـا  درحالیکـه 
می گویـد،  سـخن  کوچـک  معـادن  بـه  توجـه 
از  جهـت  در  صمـت  وزارت  اعمالـی  سیاسـت 
کاهـش  و  معـادن  ایـن  کـردن  بـه در  میـدان 
اسـت.  اجـرا  حـال  در  کشـور؛  ارزی  عایـدات 
وزیـر  رحمانـی  رضـا  تسـنیم،  به گـزارش 
دربـاره  سـخنانی  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
بخـش  در  روحانـی  حسـن  دولـت  سیاسـت 
گفـت  تحریم هـا  تشـدید  دوره  در  معـادن 
منطـق  دارای  و  درسـت  عمدتـا  اگرچـه  کـه 
بـا سیاسـت  امـا در تضـاد  کارشناسـی اسـت، 
اعمالـی وزارتخانـه متبوعـش قـرار دارد. نـکات 
محـوری تاکید شـده در سـخنان رضـا رحمانی 

می تـوان: را  صمـت  وزیـر 
1. ارزش تولیـدات معـادن و صنایـع معدنـی 
کشـور امسـال 22 میلیـارد دالر اسـت کـه از ایـن 
عـدد 10 میلیارد دالر میزان صادرات معدن اسـت.

2. پیش بینـی مـا ایـن اسـت کـه در 9 مـاه 
ابتـدای سـال جـاری حـدود 32 میلیـارد دالر 
میـزان صـادرات غیرنفتـی اسـت کـه تاکنـون 
علی رغـم همـه مـوارد کاهـش نداشـته اسـت.

3. فعال سـازی معـادن کوچـک در مناطـق 
محـروم از سـوی وزارت صمـت در حـال انجـام 
اسـت و شـرکت های دانش بنیـان بایـد در ایـن 

زمینـه ورود کننـد.
4. نوسـازی معـادن جـزو برنامه هـای وزارت 
صمـت اسـت و تکمیـل زنجیـره فلزات اساسـی 
نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت، صادرات 
معدنـی کاهـش داشـته و به جـای خام فروشـی 
محصـول مـواد معدنـی فرآوری شـده بـا ارزش 

افـزوده باالتـری را صـادر می کنیـم.
5. طـی سـال های گذشـته 23 میلیـون تـن 
سـنگ آهـن صـادر می کردیـم که ایـن موضوع 
رونـد کاهشـی بـه خـود گرفته اسـت، در سـال 
گذشـته صـادرات محصـول سـنگ آهـن بـه 8 
میلیـون تـن رسـیده و تولیـد سـنگ آهـن نیـز 

رونـد افزایشـی داشـته  و ایـن موضـوع حاصـل 
پرهیـز از خام فروشـی اسـت.

بـر شـمرد. ایـن محورهـا کـه از طـرف وزیـر 
صمـت بیان شـده زمانی جـدی گرفته می شـود 
همیـن  نیـز  وزارتخانـه  اعمالـی  سیاسـت  کـه 
باشـد، امـا شـواهد نشـان می دهـد کـه معاونـت 
کارگزارانـی معدنـی وزارت صمـت کـه نمی تواند 
جـدای از سـاختار وزارتخانـه تصمیم بگیـرد، در 
مقابـل عقـب نشـینی از سیاسـت غلـط اعمـال 
تعرفـه بـر کرومیـت سـرب، روی، مس و سـنگ 
آهـن، به بـازی تعرفه گـذاری ماهانـه و در حالت 
خوشـبینانه به عقب نشـینی گام به گام مشـغول 

اسـت، بـا ایـن توضیـح کـه تنهـا بخش درسـت 
افزایـش تعرفه بر صـادرات مواد معدنـی؛ افزایش 
تعرفـه بـر صـادرات سـنگ آهـن بـود کـه تـوان 
فـرآوری کافـی آن در داخـل کشـور وجـود دارد.

صنایـع  و  معـدن  معـاون  سـرقینی  جعفـر 
معدنـی نزدیـک به حـزب کارگزاران سـازندگی 
در حاشـیه دهمیـن همایش و نمایشـگاه چشـم 
انـداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن ایـران گفت: 
وزارت صمـت بخشـنامه ای را جهـت کاهـش 
از 25 درصـد بـه  عـوارض صـادرات کرومیـت 
و روی  10 درصـد، عـوارض کنسـانتره سـرب 
از 20 درصـد بـه 12 درصـد، عـوارض مـس از 
10 درصـد بـه 5 درصـد و وضـع عـوارض 10 
بـه  اسـفنجی  آهـن  صـادرات  روی  درصـدی 

گمـرکات کشـور ابـاغ کـرده اسـت.
وی هنـوز توضیـح نـداده اسـت کـه منطـق 
اعـداد اعـام شـده در 4 مـاه پیـش چـه بـود و 
منطـق اعـداد جدید کـه کاهش یافته چیسـت، 
و نیـازی بـه تاکیـد نیسـت کـه بـازار بـه منطق 
وزارت  موسـمی  تصمیم گیری هـای  در  مفقـود 
کاهـش  بـا  و  عمـل  در  و  نداشـته  کار  صمـت 
خواهـد  نشـان  واکنـش  کشـور  ارزی  منافـع 
داد کـه در دوره تشـدید تحریم هـا اثـر منفـی 

مضاعـف بـر اقتصـاد ایـران دارد.

امــاک  اجــاره  از  درآمــد حاصــل  از  گفــت:  میرلوحــی 
شــهرداری تهــران، 20 اتوبــوس شــارژی تــا پایــان ســال 

کــرد.  خواهیــم  خریــداری 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران چــوان، ســید محمــود 
میرلوحــی عضــو شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه بخشــی از 
ــا  ــران ســابق و ی امــاک شــهرداری تهــران کــه در اختیــار مدی
افــرادی اســت کــه دیگــر بــا شــهرداری همــکاری ندارنــد، گفــت: 
بخــش زیــادی از ایــن امــاک فاقــد اجــاره نامــه هســتند و مــا 

ــم. ــاک را شناســایی کنی ــن ام ــه ای ــا هم ــاش هســتیم ت در ت
ــن  ــان اینکــه برخــی از ای ــا بی عضــو شــورای شــهر تهــران ب
ــه شــهرداری  ــه ســاخت ب ــه کســب پروان ــه ازای هزین امــاک ب
ــا  ــک ی ــزار و 904 مل ــوع 1 ه ــت: در مجم ــذار شــده اند، گف واگ
ــار  ــران در اختی ــهرداری ته ــکونی ش ــد مس ــزار و 800 واح 3 ه

ــت. ــهرداری اس ــا ش ــط ب ــر مرتب ــی غی بخش های
میرلوحــی افــزود: بــه تازگــی دربــاره بازپــس گیــری 1 هــزار 
ملــک کــه قــرار بــود در آن هــا کارهــای فرهنگــی انجــام شــود، 

مذاکرتــی صــورت گرفتــه اســت و بررســی های اولیــه نشــان داده 
ــی انجــام نمی شــود.  ــای فرهنگ ــا فعالیت ه در بســیاری از آن ه

او بـــا بیـــان اینکـــه امســـال ردیـــف بودجـــه ای را مصـــوب 
ـــت:  ـــود، گف ـــت ش ـــم دریاف ـــا ه ـــه آن ه ـــاره معوق ـــه اج ـــم ک کردی
ـــال 98  ـــرای س ـــاک ب ـــن ام ـــاکنان ای ـــان از س ـــارد توم 59 میلی
اجـــاره گرفتیـــم کـــه بـــا ایـــن پـــول می تـــوان 20 اتوبـــوس 
شـــارژی خریـــد و تـــاش می کنیـــم کـــه تـــا آخـــر امســـال 

ـــود. ـــام ش ـــن کار انج ای
ــاک  ــه ارزش ام ــان اینک ــا بی ــران ب ــهر ته ــورای ش عضــو ش
بــه قــدری باالســت کــه می توانیــم بســیاری از بدهی هــای 
ــم، گفــت: بررســی ها نشــان می دهــد  شــهرداری را تســویه کنی
ــن  ــروش ای ــان از ف ــارد توم ــزار میلی ــا 4 ه ــم ب ــه می توانی ک

ــم. ــی کنی ــع مال ــن مناب ــا تعیی ــرای پروژه ه ــاک ب ام
میرلوحــی تأکیــد کــرد: هیــچ واحــدی نبایــد در اختیــار فــرد 

یــا موسســه ای باشــد کــه شــورا بــرای آن مصوبــه ای نــدارد.

عضو شورای شهر تهران خبر داد؛

خرید 2۰ اتوبوس شارژی از درآمد 59 
میلیاردی امالک شهرداری تا آخر سال 98

سیاست های متناقض در وزارت صمت، معادن کوچک، آری یا نه؟ 

بـــرای شـــروع لطفـــا از زمینـــه 
فعالیـــت شـــرکت بنیـــان طلـــوع 

شـــمس صحبـــت بفرمائیـــد.
در  شـــمس  طلـــوع  بنیـــان  شـــرکت 
ــین  ــی و ماشـ ــوازم مصرفـ ــن لـ ــه تامیـ زمینـ
ــد  ــه تولیـ ــال در زمینـ ــات فعـ آالت کارخانجـ
محصـــوالت وابســـته بـــه دکوراســـیون از 
ــع  ــرده، صنایـ ــاجی و پـ ــع نسـ ــه صنایـ جملـ
چـــوب و ورق هـــای MDF، صنایـــع پاســـت 
و دیـــوار پـــوش پاســـخگوی نیازهـــای کمـــی 
ـــوده  ـــی ب ـــع در ســـطوح عال ـــن صنای ـــی ای وکیف

اســـت.
ـــا در  ـــای م ـــاور ه ـــن ب ـــی تری ـــی از اصل یک
ـــر  ـــت در نظ ـــمت موفقی ـــه س ـــل ب ـــت می جه
ـــوان  ـــه عن ـــداری ب ـــتری م ـــول مش ـــن اص گرفت
ـــدا  ـــت و خ ـــه اس ـــن مجموع ـــی ای ـــدف اصل ه
ـــم در  ـــته ای ـــون توانس ـــا کن ـــه ت ـــاکریم ک را ش

ـــم. ـــت نمائی ـــیر حرک ـــن مس ای

ــه و از  ــان را چگونـ ــت تـ فعالیـ
ــد؟  ــروع کردیـ ــا شـ کجـ

مقطـــع  تحصیـــات  پایـــان  از  بعـــد 
کارشناســـی در رشـــته مهندســـی بـــرق- 
ـــغول  ـــی مش ـــرکت بازرگان ـــک ش ـــدرت، در ی ق
بـــکار شـــدم و در مـــدت زمـــان تقریبـــی 
و  تجـــارت  روش  و  راه  از  وقتـــی  ســـال   5
بررســـی بـــازار اطاعـــات بدســـت آوردم، 
ـــوع  ـــان طل ـــرکت بنی ـــیس ش ـــه تاس ـــم ب تصمی
شـــمس گرفتـــم کـــه اکنـــون پـــس از 5 
ســـال از تاســـیس شـــرکت و کســـب مـــدرک 
ـــه  ـــتم ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــد ب ـــی ارش کارشناس
ـــدا  ـــازه ای ابت ـــر کســـب و کار ت ـــروع ه ـــرای ش ب
ـــوده و  ـــت نم ـــی در آن فعالی ـــدت زمان ـــد م بای
ـــرد. ـــترده ک ـــت گس ـــه فعالی ـــروع ب ـــپس ش س

ـــی  ـــای آت ـــال ه ـــداز س ـــم ان چش
شـــرکت بنیـــان طلـــوع شـــمس 

ـــرار دارد؟ ـــاری ق ـــه معی ـــر چ ب
بـــه لطـــف خـــدا و بـــا تـــاش مســـتمر 
ـــن  ـــای بی ـــگاه ه ـــرکت در نمایش ـــنل و ش پرس
ــان  ــرکت بنیـ ــون شـ ــف، اکنـ ــی مختلـ المللـ
ـــن  ـــی تری ـــی از اصل ـــوان یک ـــوع شـــمس بعن طل
ـــوف  ـــی در صن ـــوازم مصرف ـــدگان ل ـــن کنن تامی
ــت،  ــده اسـ ــناخته شـ ــت شـ ــرده و پاسـ پـ
ـــر  ـــا ه ـــه دوام و بق ـــت ک ـــن اس ـــح و مبره واض
ـــتریان  ـــت مش ـــه رضای ـــوط ب ـــه ای من مجموع
ـــتلزم  ـــرکت مس ـــن ش ـــذا ای ـــد و ل ـــی باش آن م
بـــه توســـعه مهـــارت هـــا و توانمنـــدی هـــا 
ـــمند  ـــن و ارزش ـــم تری ـــک مه ـــدون ش ـــت. ب اس
ــه  ــه، اندوختـ ــن مجموعـ ــرمایه ایـ ــن سـ تریـ
تجربـــه و تخصصـــی اســـت کـــه طـــی ایـــن 
ـــر آن  ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ـــده ک ـــت آم ـــالها بدس س
ـــن  ـــع و نوی ـــای بدی ـــه راهکاره ـــه ارای ـــق ب موف
ـــن  ـــی و تامی ـــف بازرگان ـــای مختل ـــه ه در عرص
ـــیر را  ـــن مس ـــت و ای ـــده اس ـــه گردی ـــواد اولی م

نیـــز ادامـــه خواهـــد داد.

خدمـــات بازرگانـــی، واردات و 
صـــادرات کاال در کشـــور بـــا چـــه 
ـــت؟ ـــه اس ـــی مواج ـــت های محدودی

در حـــال حاضـــر امـــکان ثبـــت ســـفارش 
ــه  ــدی کـ ــای تولیـ ــد هـ ــرای واحـ ــا بـ تنهـ
دارای پروانـــه بهـــره بـــرداری هســـتند و یـــا 
ـــابقه واردات از کاالی  ـــه س ـــی ک ـــازرگان های ب
مـــورد نظـــر را قبـــا داشـــته انـــد، امـــکان 
ـــن  ـــاید ای ـــر ش ـــر ام ـــه در ظاه ـــت ک ـــر اس پذی
ـــدگان  ـــد کنن ـــت از تولی ـــر حمای ـــه بیانگ جمل
ـــه  ـــی ک ـــور نیســـت و از آنجای ـــی اینط ـــد ول باش
بازرگانـــی هماننـــد تولیـــد، یـــک کار بســـیار 
ـــف  ـــار صن ـــد در کن ـــذا  بای ـــت ل ـــی اس تخصص
ـــدام از آن  ـــر ک ـــذف ه ـــرد و ح ـــرار گی ـــد ق تولی
ـــت  ـــه صنع ـــری ب ـــران ناپذی ـــای جب ـــا ضرره ه

و اقتصـــاد کشـــور وارد مـــی کنـــد.
ـــوه  ـــرارداد و نح ـــره، ق ـــد، مذاک ـــزان خری می
ـــل  ـــی قاب ـــای بازرگان ـــل توســـط شـــرکت ه حم
ـــه  ـــت، ب ـــدی نیس ـــای تولی ـــد ه ـــا واح ـــاس ب قی
ـــازرگان، ســـرمایه خـــود را در  ایـــن دلیـــل کـــه ب
ـــام  ـــرده و تم ـــذاری ک ـــرمایه گ ـــه س ـــن زمین ای
تـــاش خـــود را در جهـــت خریـــد مناســـب 
ـــاال خواهـــد  ـــا قیمـــت پاییـــن و کیفیـــت ب کاال ب
کـــرد و فـــروش بـــه قیمـــت مناســـب بـــرای 
واحدهـــای تولیـــدی را انجـــام خواهـــد داد و 
ـــام  ـــت تم ـــه قیم ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ب
شـــده کاالهـــای وارداتـــی توســـط بازرگانـــان 
ـــد  ـــط تولی ـــی توس ـــر از کاالی واردات ـــن ت پایی

ـــت. ـــده اس کنن

ـــده  ـــد کنن ـــت تولی ـــار واردات در دس انحص
یـــا بـــازرگان نیـــز درســـت نیســـت، در ایـــن 
ـــا و  ـــتی از کارت ه ـــرای واردات بایس ـــت ب حال
ـــه  ـــرد ک ـــتفاده ک ـــتیجاری اس ـــای اس ـــه ه پروان
ـــب  ـــرای صاح ـــاال ب ـــک ب ـــفافیت، ریس ـــدم ش ع
ـــب  ـــب کاال و صاح ـــه صاح ـــل اینک ـــه دلی کاال ب
ــت و  ــاد رانـ ــت ایجـ ــودش نیسـ ــاب خـ حسـ
ـــد داشـــت. ـــی خواه ـــی را در پ مشـــکات مالیات

ــرکت  ــک شـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
ــهیل در  ــت تسـ ــی در جهـ بازرگانـ
ـــه  ـــی چ ـــعه مل ـــه کاال و توس مبادل
ــر  ــئولین امـ ــتی از مسـ درخواسـ

ــد؟ داریـ
از نظـــر مـــن درخواســـت اصلـــی اغلـــب 
شـــرکت هـــای بازرگانـــی و عاملـــی کـــه 
منجـــر رشـــد اقتصـــادی کشـــور و متعاقبـــا 
بهبـــود وضعیـــت معیشـــتی مـــردم خواهـــد 
ـــای  ـــنامه ه ـــل در بخش ـــات کام ـــاد ثب ـــد ایج ش
ــخ  ــا تاریـ ــرک بـ ــی گمـ ــی  و صادراتـ وارداتـ
ــت  ــکان ثبـ ــال و امـ ــل یکسـ ــار حداقـ اعتبـ
ســـفارش بـــرای تمـــام واحدهـــای تولیـــدی 
و بازرگانـــی بـــا منشـــا ارز بانکـــی یـــا غیـــر 

بانکـــی مـــی باشـــد.
ـــی  ـــای بازرگان ـــنامه ه ـــات در بخش ـــدم ثب ع
مشـــکل آفریـــن اســـت و محدودیـــت هـــا و 
ـــرکت  ـــی ش ـــرای تمام ـــیاری را ب ـــکات بس مش
ـــه  ـــه صـــادرات و واردات ب ـــال در زمین ـــای فع ه

ـــت.  ـــود آورده اس وج

در زمینــه تولیــد داخلــی بــا چــه 
ــتیم  ــرو هس ــی روب ــت های محدودی
ــه  ــکالت چ ــن مش ــل ای ــرای ح و ب

ــد؟ ــنهادی داری پیش
بـــا توجـــه بـــه حمایـــت از تولیـــد، شـــرکت 
ـــتند در  ـــل هس ـــدودی مای ـــا ح ـــی ت ـــای خارج ه
ایـــران ســـرمایه گـــذاری کننـــد. هزینـــه هـــای 
نیـــروی کار و منابـــع انـــژی)آب، بـــرق، گاز( نســـبت 
ـــد  ـــرای تولی ـــران ب ـــی در ای ـــه قیمـــت هـــای جهان ب
بســـیار مناســـب تـــر اســـت امـــا عـــدم ثبـــات 
ـــرخ ارز و عـــدم اتصـــال ســـویفت بانکـــی ســـرمایه  ن

ـــت. ـــرده اس ـــن ک ـــزاران را نامطمئ گ
در ایـــن میـــان هســـتند کارخانجاتـــی 
ـــه  ـــیس کارخان ـــدام بـــه تاس ـــه اق ـــی ک خارج
ــه  ــه بـ ــود را نـ ــرده و کاالی خـ ــران کـ در ایـ
ـــی  ـــز م ـــر نی ـــه باالت ـــل بلک ـــد داخ ـــت تولی قیم
ـــران  ـــری ای ـــون نف ـــازار 80 میلی ـــند و از ب فروش

کامـــا بهـــره منـــد هســـتند.

ـــی  ـــتغال و خودکفای ـــه اش در زمین
ـــق  ـــوان موف ـــک ج ـــوان ی ـــه عن ب
ـــد؟ ـــان داری ـــا جوان ـــخنی ب ـــه س چ

ــر  ــه اگـ ــت کـ ــن اسـ ــده ایـ ــه بنـ توصیـ
ـــرای شـــروع  ـــی را دارد ب ـــی قصـــد کارآفرین جوان
ـــی  ـــه عبارت ـــا ب ـــوزی ی ـــا کارآم ـــر کاری، حتم ه
ــل از  ــد. قبـ ــرده باشـ ــاگردی آن کار را کـ شـ
ـــوش نشـــود  ـــق و بررســـی فرام شـــروع کار تحقی
ـــازار را  ـــی ب و ابعـــاد مختلـــف کار و شـــرایط کنون

ـــد. ـــرار دهن ـــر ق ـــد نظ ـــز م نی

در مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت بازرگانی بنیان طلوع شمس مطرح شد؛

عدم ثبات در بخشنامه های بازرگانی مشکل آفرین است
سید حسین زینالی

شـرکت بنیـان طلـوع شـمس افتخـار دارد تـا در زمینه تامین لـوازم مصرفی و ماشـین آالت کارخانجات فعـال در زمینه 
تولیـد محصـوالت وابسـته بـه دکوراسـیون از جمله صنایع نسـاجی و پرده، صنایـع چوب و ورق های MDF، صنایع پالسـت 
و دیـوار پـوش پاسـخگوی نیازهـای کمـی و کیفی این صنایع در سـطوح عالی باشـد. حامد طلـوع، مدیر عامـل و بنیان گذار 
شـرکت فـوق متولـد سـال 1366 و دارای مدرک کارشناسـی ارشـد در رشـته مهندسـی برق قـدرت بوده و به عنـوان یکی از 

اعضـای جـوان اتـاق بازرگانی کالنشـهر تبریز فعالیت قابل توجهی را داشـته اسـت.
وی ایجـاد ثبـات کامـل در بخشـنامه هـای وارداتـی و صادراتـی گمـرک بـا تاریـخ اعتبـار حداقـل یکسـال و امـکان ثبت 
سـفارش بـرای تمـام واحدهـای تولیـدی و بازرگانی با منشـا ارز بانکـی یا غیر بانکـی را از اصلی ترین مطالبات شـرکت های 
بازرگانـی و یکـی از عوامـل رونـق اقتصـاد کشـور مـی دانـد. در همیـن راسـتا گفت و گـو صمیمانـه ای را با ایشـان انجام 

داده ایـم کـه ماحصـل آن تقدیـم مخاطبیـن عزیز مـی گردد.
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فاز جدید جلفاکاران ارس
 امسال به بهره برداری می رسد

پیشـرفته  فناوری هـای  انتقـال  و  صنایـع  مدیـر 
توسـعه  طـرح  گفـت:  ارس  آزاد  منطقـه  سـازمان 
شـرکت نسـاجی جلفاکاران ارس در زمینـه تولید نخ 
100 درصـد پنبـه ای با سـرمایه گذاری ثابـت بالغ بر 
180 میلیـارد ریـال تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره 

می رسـد.  بـرداری 
 بـه گزارش ایسـنا، آیدیـن جهانگیری در تشـریح 
بـا بهـره بـرداری از طـرح  ایـن خبـر اظهـار کـرد: 
توسـعه شـرکت نسـاجی جلفـاکاران ارس د  سـال 
جاری، شـاهد اشـتغالزایی 110 نفری در منطقه آزاد 

ارس خواهیـم بـود. 
وی بیـان کـرد: جلفـاکاران ارس بـا افتتـاح فـاز 
جدیـد، ظرفیـت تولیـد 6000 تـن انواع نـخ پنبه در 

سـال را دارد. 
جهانگیـری افـزود: توسـعه ایـن مجموعـه بـزرگ 
نسـاجی کشـور و منطقـه آزاد ارس اقدامـی عملـی 
و موثـر در جهـت خودکفایـی در ایـن صنعت اسـت.

وی در پایـان گفت: صنعت نسـاجی یکی از صنایع 
پیشـرو کشـور محسـوب می شـود و امیـد اسـت در 
سـال رونـق تولیـد با بهـره بـرداری از فاز توسـعه این 
واحـد صنعتـی گام موثری در راسـتای رشـد و تحول 

اقتصـادی منطقه آزاد ارس برداشـته شـود.

انهدام شبکه بزرگ قاچاق حرفه ای 
سوخت در اصفهان 

مأموران سـازمان اطاعات سـپاه اصفهـان یکی از 
بزرگ تریـن شـبکه های قاچاق کان، سـازمان یافته و 

حرفه ای سـوخت را متاشـی کردند. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، مأمـوران 
از  یکـی  اصفهـان  اسـتان  اطاعـات سـپاه  سـازمان 
بزرگ تریـن شـبکه های قاچـاق کان، سـازمان یافته 
و حرفـه ای سـوخت را بـا محوریـت شـرکتی بـه نـام 

»کیـان اسـپادانا« متاشـی کردنـد.
بـر این اسـاس ایـن شـرکت از طریق پول شـویی، 
بـه جمـع آوری  موفـق  و...  رشـوه  پرداخـت  تبانـی، 
قاچـاق  و  کشـور  سـطح  از  یارانـه ای  فرآورده هـای 
سـوخت بـه کشـور های همسـایه )عمدتـاً مرز هـای 
شـرقی( شـده اسـت و بررسـی های اولیـه حاکـی از 
قاچـاق بیـش از 160 میلیـون لیتـر انـواع فـرآورده 
نفتـی بـه ارزش 80 میلیون دالر توسـط این شـرکت 
دارد؛ تحقیقـات از مدیـران ایـن شـرکت در شـعبه 
ویـژه مبـارزه بـا جرائـم اقتصـادی دادسـرای عمومی 

و انقـاب اسـتان اصفهـان ادامـه دارد.
در روز بازداشـت مدیران شـرکت »کیان اسپادانا« 
تعـداد 18 نفت کـش بـا پـاک کشـور خارجـی کـه 
قصـد حمـل محموله هـای صادراتـی ایـن شـرکت را 
به همسـایه شـرقی داشـتند پس از خـروج از گمرک 
اصفهـان توقیـف و مشـخص شـد همـه 18 نفت کش 
بـا حجـم تقریبـی 600 هـزار لیتـر حـاوی گازوئیـل 
)نفـت گاز( اسـت، همچنیـن مخـازن این شـرکت به 
حجـم حـدوداً 6 میلیون لیتر نیز توقیف شـده اسـت.

عـاوه بر ایـن، مدیران این شـرکت عواید حاصل از 
قاچاق سـوخت را بـه روش های پیچیده در شـرکت ها 
و مؤسسـات مختلـف منتقـل و اقـدام بـه پول شـویی 
کـرده و هرگونه رشـوه توسـط مدیران شـرکت مذکور 

از حسـاب های واسـطه ای پرداخت شـده است.
فـرار مالیاتی نیـز از دیگر اقدامـات غیرقانونی این 

شـرکت بوده است.

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

معـاون عمرانـی و برنامه ریـزی فرمانـدار مراغـه بـا 
اشـاره بـه اجـرای طرح هـای عمرانـی در بخـش آبفـا 
در ایـن شهرسـتان گفت: امسـال سـه میلیـارد تومان 
ایـن  شـهری  فاضـاب  و  آب  در  توسـعه ای  طـرح 

شهرسـتان اجـرا شـده اسـت. 
از  بازدیـد  نقـی مسـکینی در  ایرنـا،  بـه گـزارش 
تصفیـه خانـه آب و فاضـاب مراغـه افـزود: ایـن طرح 
هـا در راسـتای ارتقـای ارائه خدمـات و کیفیت افزایی 
تصفیـه آب ایـن شهرسـتان از محل اعتبـارات داخلی 

ایـن شـرکت، اجرا شـده اسـت.
وی ادامـه داد: توجـه بـه توسـعه زیرسـاخت هـای 
فنی و عمرانی در بخش آب از رویکردهای اساسـی در 
ایـن شهرسـتان بوده که در سـال های اخیـر با تاش 

کارکنان شـرکت اب و فاضاب محقق شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: بهره گیری از امکانـات و اعتبارات 
داخلی در این شـرکت، زمینه سـاز توسـعه زیرساخت 
هـای آب و فاضـاب شـهری بـا کمتریـن بودجـه و 

هزینـه مورد نیاز شـده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب مراغه نیز گفت: 
اصـاح مخـزن کلرمیـک بـه عنـوان یکـی از حیاتـی 
تریـن بخـش هـای تصفیـه خانه پس از هشـت سـال 

اجرا شـده اسـت.
ابراهیـم سـلیمانی افـزود: بـا اجـرای ایـن طـرح و 
اصـاح مدارهـای مکانیـکال، ظرفیـت آن از 90 تـن 
قبلـی بـه بیـش از 174 تـن افزایـش یافتـه کـه مـی 
توانـد در برابـر تنـش هـای آبـی و وضعیـت جـوی به 
ویژه زمان های جاری شـدن سـیاب مناسـب باشـد.

وی ادامـه داد: توسـعه سیسـتم گازرسـانی بـرای 
بهبـود وضعیت تزریق و اسـتفاده به هنـگام گاز کلر با 
ایجـاد حـرارت پایـدار، از جملـه طرح هایی اسـت که 
در تصفیـه خانه آب این شهرسـتان اجرا شـده اسـت.

سـلیمانی اضافـه کـرد: راه انـدازی و نصـب ژنراتور 
تولیـد بـرق در مخـزن آب قـره برقـع نیـز اجرا شـده 
کـه بـه بهـره گیـری از آن برق مـورد نیـاز هفت پمپ 
بـزرگ آب تامیـن شـده و حتی می تـوان از برق مازاد 

آن در شـبکه توزیـع بـرق نیز اسـتفاده کرد.
 PNC کنتـرل  تابلوهـای  همچنیـن  افـزود:  وی 
تصفیه خانه آب توسـط کارکنان تاشـگر شـرکت اب 
و فاضاب مراغه بهسـازی و مدرن سـازی شـده است.

رئیس کل بیمه مرکزی :
ایرادات صندوق بیمه حوادث طبیعی رفع شد 

رئیــس کل بیمــه مرکــزی از رفــع ایــرادات شــورای نگهبــان نســبت به 
صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی خبــر داد و گفــت: چنانچــه نماینــدگان 
مجلــس ایــن الیحــه را تصویــب کننــد، صنــدوق از اوایــل ســال 99 آغــاز 

بــه کار خواهــد کــرد.
ــران جــزو  ــان اینکــه ای ــا بی ــه گــزارش مهــر، غامرضــا ســلیمانی ب ب
ــل  ــه دلی ــت: ب ــی رود، گف ــمار م ــه ش ــان ب ــز جه ــور حادثه خی ده کش
تعــدد وقــوع حــوادث طبیعــی در ایــران، دولــت طراحــی صنــدوق بیمــه 
حــوادث طبیعــی را در دســتور کار قــرار داده کــه الیحــه راه انــدازی آن، 
ــب در  ــس از تصوی ــه شــده و پ ــس ارائ ــه مجل ــت، ب ــه دول ــس از مصوب پ
ــرای تائیــد نهایــی راهــی شــورای نگهبــان شــده اســت کــه  پارلمــان، ب
برخــی ایراداتــی از ســوی ایــن شــورا بــه ایــن مصوبــه گرفتــه شــده اســت 
کــه بــر ایــن اســاس جلســاتی میــان بیمــه مرکــزی برگــزار شــده تــا ایــن 

ــد. ــرادات برطــرف گردن ای
ــس  ــرای مجل ــد ب ــه جدی ــزود: اصاحی ــزی اف ــه مرک ــس کل بیم رئی
ــم  ــان را ه ــورای نگهب ــر ش ــم نظ ــم بتوانی ــه امیدواری ــده ک ــال ش ارس
ــه  ــه ب ــن اصاحی ــرایطی ای ــون در ش ــم اکن ــه ه ــم؛ البت ــن نمائی تأمی
مجلــس ارســال شــده اســت کــه نماینــدگان بــه طــور جــدی، مشــغول 
بررســی الیحــه پیشــنهادی دولــت بــرای بودجــه ســال 99 کل کشــور در 
کمیســیون تلفیــق هســتند؛ امــا بــه هــر حــال ایــن قــول از نماینــدگان 
مجلــس اخــذ شــده کــه تــا پیــش از پایــان ســال، بتــوان در صحــن علنــی 

ــرار داد. ــب ق ــورد تصوی ــع و الیحــه را م ــن اشــکاالت را رف ای
ــا قــول مســاعد  وی تصریــح کــرد: ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه ب
ــدوق  ــه کار صن ــاز ب ــاهد آغ ــوان ش ــال 99 بت ــدای س ــدگان، از ابت نماین

ــود. بیمــه حــوادث طبیعــی ب
بــه گفتــه ســلیمانی، بــه هــر حــال بیمــه یــک کاالی اقتصــادی اســت 
ــد  ــداری خواهن ــاً آن را خری ــد، حتم ــردم باش ــاز م ــورد نی ــی م ــه وقت ک
ــی اســت  ــه داشــتن آن گرایــش خواهنــد داشــت، ایــن در حال کــرد و ب
ــه آن آگاهــی  کــه بیمــه یــک خدمــت اســت کــه بایــد مــردم نســبت ب
داشــته و ضرورت هــای آن در زندگــی خــود را کامــًا احســاس کننــد؛ بــه 
خصــوص اینکــه ایــران یــک کشــور حادثــه خیــز اســت و بایــد فرهنــگ 
ســازی الزم در ایــن حــوزه صــورت گیــرد تــا مــردم از آن مطلــع شــوند و 

گرایــش بــه خریــد آن داشــته باشــند.
ــی کــه امســال و ســال گذشــته  وی اظهــار داشــت: مجموعــه حوادث
در کشــور رخ داده ســبب شــده تــا بســیاری از مــردم و حتــی بانک هــا و 
واحدهــای تجــاری گرایــش بیشــتری بــه خــردی بیمه نامــه هــا داشــته و 
حتــی پیــش از آنکــه صنــدوق بیمــه حــوادث طبیعــی رســماً آغــاز بــه کار 
کننــد، تقاضــا دارنــد کــه خانه هــا و مراکــز تجــاری خــود را بیمــه کننــد؛ 

پــس ایــن گرایــش نســبت بــه اهمیــت بیمــه دوچنــدان شــده اســت.

افزایش 1۷.5 درصدی تخلفات کشف شده اصناف

ــدن و  ــت، مع ــوی وزارت صنع ــده از س ــر ش ــار منتش ــن آم جدیدتری
تجــارت )صمــت( نشــان می دهــد کــه در هشــت ماهــه امســال بازرســی 
از واحدهــای صنفــی 13.6 درصــد و تخلفــات کشــف شــده ایــن واحدهــا 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــته  17.5 درصــد نســبت ب

اســت. 
ــه  ــت ماه ــد در هش ــان می ده ــار نش ــن آم ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــی از  ــای صنف ــی واحده ــره بازرس ــزار فق ــون و 617 ه ــال دو میلی امس
ســوی ســازمان حمایــت انجــام شــده کــه نســبت بــه انجــام دو میلیــون 
ــش  ــد افزای ــته، 13.6 درص ــال گذش ــی در س ــره بازرس ــزار فق و 304 ه

داشــته اســت.
ــش  ــا 20 درصــد افزای ــای متشــکله ب ــداد پرونده ه ــان تع ــن می در ای
ــداد  ــن تع ــت. همچنی ــیده اس ــره رس ــزار فق ــه 168 ه ــدت ب ــن م در ای
ــه  ــت ماه ــاف در هش ــی اصن ــان بازرس ــده در جری ــف ش ــات کش تخلف
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــره ب ــزار فق ــال 215 ه امس

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــته 17.5 درص گذش
ــه شــکایات  ــن وجــود آمارهــا نشــان می دهــد کــه رســیدگی ب ــا ای ب
ــه  ــده، ب ــه ش ــدی مواج ــش 14.5 درص ــا کاه ــدت ب ــن م ــی در ای مردم
طــوری کــه در هشــت ماهــه ســال 1397 و 1398 بــه ترتیــب بــه 117 

ــورد از شــکایات مردمــی رســیدگی شــده اســت. هــزار و 100 هــزار م

تخلفات کشف شده اصناف در آبان نسبت به مهر کاهش یافت
ــر اســاس ایــن آمــار کــه از ســوی وزارت صمــت منتشــر شــده، در  ب
ــی از ســوی ســازمان  ــای صنف ــزار بازرســی از واحده ــاه 370 ه ــان م آب
ــه مــاه قبلــش 1.7 درصــد افزایــش  حمایــت انجــام شــده کــه نســبت ب
داشــته، امــا تخلفــات کشــف شــده اصنــاف در ایــن مــاه 28 هــزار فقــره 
ــده  ــه ش ــاه مواج ــر م ــه مه ــبت ب ــدی نس ــش 6.7 درص ــا کاه ــوده و ب ب

اســت.

ـــروس  ـــیوع وی ـــون ش ـــان کان ـــی ووه ـــروس شناس ـــه وی موسس
ـــن  ـــای ای ـــا ه ـــل ه ـــه و تحلی ـــال تجزی ـــه دنب ـــا ب ـــد کرون جدی
ویـــروس اعـــام کـــرد ترتیـــب ژن ایـــن ویـــروس 96 درصـــد 

ـــت.  ـــاش اس ـــروس خف ـــد وی همانن
ـــد  ـــن تایی ـــن ضم ـــن« در پک ـــگ ناش ـــا »ژون ـــزارش ایرن ـــه گ ب
همیـــن یافتـــه هـــا گفـــت کـــه منشـــا ایـــن ویـــروس کرونـــا 
ـــش در  ـــال پی ـــه س ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــه ویروس ـــبیه ب ـــد ش جدی

ـــد. ـــدا ش ـــا پی ـــاش ه خف
ـــاری  ـــد بیم ـــه مانن ـــت ک ـــی گف ـــای دولت ـــانه ه ـــه رس ـــا او ب ام
ــق  ــا از طریـ ــروس کرونـ ــه ویـ ــت کـ ــن اسـ ــارس، ممکـ سـ
حیوانـــات وحشـــی دیگـــر بـــه انســـان انتقـــال یافتـــه باشـــد.

ـــر روی  ـــات ب ـــاله، آزمایش ـــن مس ـــن ای ـــرای تعیی ـــت ب او گف
ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــی در ح ـــات وحش ـــی از حیوان طیف

ـــد  ـــرده ان ـــام ک ـــمندان اع ـــی از دانش ـــز تیم ـــترالیا نی در اس
ـــروس  ـــن وی ـــد ای ـــا در پیشـــرفتی چشـــمگیر توانســـته ان ـــه آنه ک
ـــرای  ـــن ب ـــد واکس ـــه تولی ـــد ب ـــی توان ـــه م ـــد ک ـــت دهن را کش

ـــد. ـــک کن ـــاری کم ـــن بیم ای
ـــس از  ـــن پ ـــون 170 ت ـــا کن ـــد ت ـــی گوین ـــن م ـــات چی مقام
ـــا، جـــان خـــود را از دســـت داده  ـــد کرون ـــروس جدی ـــه وی ـــا ب ابت
ـــاری در  ـــن بیم ـــه ای ـــا ب ـــای آنه ـــه ابت ـــرادی ک ـــمار اف ـــد ش ان
ـــه  ـــر رفت ـــر فرات ـــزار و 700 نف ـــده از 7 ه ـــد ش ـــور تایی ـــن کش ای

ـــت. اس
ویــروس کرونــا کــه اعــام شــد اواخــر ســال گذشــته میــادی 
ــتان  ــع در اس ــان واق ــهر ووه ــی در ش ــای دریای ــازار غذاه در ب
ــات  ــی حیوان ــور غیرقانون ــه ط ــه ب ــن ک ــز چی ــی در مرک هوب
وحشــی مــی فروخــت سرچشــمه گرفتــه اســت اکنــون عــاوه 
ــه 14 کشــور دیگــر از جملــه  ــر 31 اســتان و منطقــه چیــن ب ب
ایــاالت متحــده آمریــکا، اســترالیا، تایلنــد، کــره جنوبــی، ژاپــن، 

ــادا و فرانســه هــم شــیوع یافتــه اســت.   کان

ـــناخته  ـــا« ش ـــروس کرون ـــواده »وی ـــه از خان ـــروس ک ـــن وی ای
شـــده اســـت دوره نهفتـــه نســـبتا طوالنـــی از چنـــد روز تـــا 
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــت ت ـــده اس ـــث ش ـــن باع ـــه دارد و همی دو هفت
ـــد  ـــروز نکن ـــان ب ـــس در مبتای ـــی نف ـــب و تنگ عایمـــی چـــون ت
ـــتان  ـــه بیمارس ـــن ب ـــرای رفت ـــی ب ـــد و ضرورت ـــی ندارن از آن آگاه

ـــد. ـــی بینن نم
ـــا در جهـــان کشـــف شـــده  ـــه از ویـــروس کرون تاکنـــون 6 نمون
ـــیده  ـــورد رس ـــت م ـــه هف ـــداد آن ب ـــورد تع ـــن م ـــا ای ـــت و ب اس
اســـت ایـــن ویـــروس جـــزو خانـــواده بزرگـــی از ویروس هـــا 
اســـت کـــه از ویـــروس ســـرماخوردگی معمولـــی تـــا عامـــل 
بیمـــاری ســـارس را شـــامل می شـــود در معمولی تریـــن 
ـــا در  ـــود ام ـــرماخوردگی می ش ـــث س ـــروس باع ـــن وی ـــت ای حال
ـــارس«  ـــان »س ـــا هم ـــی ی ـــاد تنفس ـــندروم ح ـــث س ـــواردی باع م
ــان  ــروس در انسـ ــن ویـ ــه ایـ ــا بـ ــانه های ابتـ ــود نشـ می شـ

ـــت. ـــس اس ـــی نف ـــرفه و تنگ ـــب، س ت
کمیســـیون بهداشـــت ملـــی و وزارت مالـــی چیـــن 60 
ـــروس  ـــا وی ـــه ب ـــرای مقابل ـــارد دالر( ب ـــوان )8.74 میلی ـــارد ی میلی

کرونـــا اختصـــاص دادنـــد.

مدیر عامل اتحادیه تاکسـیرانی های شـهری کشور گفت: سهمیه 
سـوخت تاکسـی های فاقـد پروانـه در صـورت اینکه پروانـه فعالیت 
خـود را تمدیـد نکنند، حذف می شـود، یعنی سـهمیه سـوخت آنها 

از حالـت عمومـی خـارج و به صورت شـخصی خواهد شـد. 
ــن  ــدگان ای ــزود: رانن ــی اف ــا، مرتضــی ضامن ــه گــزارش ایرن ب
ــد  ــان بهمــن مــاه امســال فرصــت دارن ــا پای ــوع تاکســی هــا ت ن
بــا مراجعــه بــه شــهرداری هــای یــا ســازمان هــای تاکســیرانی 
ــا  ــد ت ــدام کنن ــود اق ــت خ ــه فعالی ــد پروان ــه تمدی ــبت ب نس

ــود. ــارج نش ــی خ ــت عموم ــا از حال ــوخت آنه ــهمیه س س
وی در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه دیــده شــده کــه برخــی 
از راننــدگان تاکســی ســهمیه ســوخت خــود را بــه دیگــران مــی 
ــن  ــوردی چنی ــورت م ــه ص ــاید ب ــرد: ش ــح ک ــند، تصری فروش
ــت  ــه فعالی ــه دارای پروان ــی ک ــدگان تاکس ــد، رانن ــی بیفت اتفاق
ــان را  ــت خودش ــاف فعالی ــا کف ــوخت آنه ــهمیه س ــتند، س هس
مــی دهــد، امــا بخشــی از راننــدگان کــه پروانــه فعالیــت ندارنــد 
و کارت ســوخت عمومــی هــم دارنــد شــاید مبــادرت بــه فــروش 
ســهمیه ســوخت خــود مــی کننــد کــه بــا اجــرای طــرح حــذف 

ــدام  ــوی اق ــت جل ــه فعالی ــدون پروان ــراد ب ــوخت اف ــهمیه س س
آنهــا نیــز گرفتــه مــی شــود.    

ــه تاکســیرانی های شــهری کشــور خاطــر  ــر عامــل اتحادی مدی
نشــان کــرد: هیــات وزیــران طــی مصوبــه ای بــه مجموعــه وزارت 
ــال بخصــوص در  ــر فع ــا تاکســی های غی ــرده ت ــف ک کشــور تکلی
ــه  ــه اتحادی ــن مصوب ــرو ای ــد و پی ــایی کنن ــهرها را شناس کان ش
تاکســیرانی های شــهری کشــور، ســامانه جامــع نــاوگان تاکســیرانی 

ــهرهای  ــه در ش ــه  ک ــدور پروان ــد ص ــا فراین ــرد ت ــدازی ک را راه ان
ــه صــورت برخــط در ایــن ســامانه گــزارش شــود. مختلــف ب

ــدی  ــهمیه بن ــرح س ــرای ط ــه اج ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــر  ــی ب ــرح مبن ــن ط ــده در ای ــف ش ــداف تعری ــوخت و اه س
ــل و  ــوزه حم ــال در ح ــاوگان فع ــه ن ــوخت ب ــهمیه س ــه س ارائ
نقــل عمومــی شــهری، بــه منظــور جلوگیــری از تضییــع حقــوق 
راننــدگان فعــال در ایــن حــوزه، طــرح حــذف ســهمیه ســوخت 
نــاوگان فاقــد پروانــه را بــه کار گــروه مربوطــه داده شــد و ایــن 

ــید. ــروه رس ــب کار گ ــه تصوی ــنهاد ب پیش
ــزود:  ــور اف ــهری کش ــیرانی های ش ــه تاکس ــل اتحادی ــر عام مدی
پیــرو ایــن مصوبــه، تاکســی های فاقــد پروانــه تــا 30 بهمــن فرصــت 
دارنــد تــا نســبت بــه دریافــت و یــا تمدیــد پروانه خــود اقــدام نمایند 
در غیر اینصورت در گام نخســت از اول اســفند ماه ســهمیه ســوخت 

عمومــی ایــن گــروه از نــاوگان حــذف خواهــد شــد.
ــا اســتناد  ــر ب ــه تاکســیرانی معتب ضامنــی اعــام کــرد: پروان
بــه قوانیــن و ضوابــط حاکــم بــر تاکســیرانی شــرط اصلــی بــرای 
فعالیــت و تــردد تاکســی در ســطح شــهرها و همچنیــن دریافــت 
ــه  ــازمان های تاکســیرانی ب ــات اداری از ســوی س ــه خدم هرگون
ــخ انقضــاء  ــد در خصــوص تاری ــد و تاکســیرانان بای شــمار می آی

پروانــه تاکســیرانی خــود دقــت و  اهتمــام ورزنــد. 

»خفاش« منشا ویروس کرونا اعالم شد

حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه

بانـک عامـل بخش مسـکن اعام کـرد: طرح 
میثـاق مبنـی بـر بخشـودگی جرایـم دیرکـرد 
دیگـر  و  مسـکن  تسـهیات  اقسـاط  پرداخـت 
تسـهیات پرداختـی ایـن بانک تا پایان امسـال 

اسـت. تمدید شـده 
بـه گـزارش مهـر، طـرح میثـاق ایـن بانـک 
کـه بـا هـدف کاهـش مطالبـات غیرجـاری این 
بـه  امتیازهایـی  حـاوی  طراحـی شـده،  بانـک 
نفـع تسـهیات گیرندگان بانکی اسـت کـه بابت 
دیرکـرد پرداخـت اقسـاط خـود جریمه شـده و 
بـر میـزان بدهی آنها به تناسـب مـدت دیرکرد، 

افزوده شـده اسـت.
شـهریور  ابتـدای  از  طـرح  ایـن  اجـرای 
مـاه آغـاز و بـه دلیـل امتیازهایـی کـه بـه نفـع 
مشـتریان تـدارک دیـده شـده، با اسـتقبال آنها 
روبـرو شـد. از ایـن رو بـا تصمیـم هیـأت مدیره 
بانـک مسـکن مـدت اجرای ایـن طرح تـا پایان 
تمـام شـعب سراسـر کشـور  در  سـال جـاری 

تمدیـد شـده اسـت.
واریـز  صـورت  در  میثـاق  طـرح  قالـب  در 
غیرجـاری  مطالبـات  از  میـزان  هـر  نقـدی 
انـواع تسـهیات پرداختـی اعـم از انـواع عقـود 
مبادله ای، مشـارکتی، وام قرض الحسـنه و … و 
همچنیـن مطالبـات مربوط بـه ضمانت نامه های 
ضبـط شـده، خالـص جرایـم محاسـبه شـده بر 
اسـاس نـوع قـرارداد )حسـب مـورد 6 تـا 14 

درصـد از نـرخ وجـه التـزام( بـه نسـبت واریزی 
بدهـکاران مـورد بخشـودگی قـرار می گیـرد.

درصـد   100 همچنیـن  طـرح  ایـن  در 
جرایـم سـازنده هایی کـه در قالـب قراردادهـای 
مشـارکت مدنـی بـا بانـک، تسـهیات سـاخت 
دریافـت کـرده بودنـد، در صـورت پرداخـت یـا 
تعییـن تکلیـف مطالبـات بـه صـورت تقسـیط، 

مـورد بخشـودگی قـرار خواهـد گرفـت.

بانـک عامـل بخش مسـکن عـاوه بـر اینکه 
بـا اجـرای طـرح میثـاق بـه دنبـال تسـریع در 
بازگشـت معوقـات به منظـور بکارگیـری دوباره 
بـه  جدیـد  تسـهیات  پرداخـت  بـرای  منابـع 
متقاضیـان اسـت، در ایـن طرح مسـاعدت هایی 
را بـرای مشـتریان پیش بینـی کـرده اسـت تـا 
بتواننـد در قبـال پرداخـت هـر میـزان از بدهی 
خـود بـه همـان نسـبت از پرداخـت کل جرایم 

خـود بابـت تأخیـر در پرداخـت بدهـی معـاف 
. ند شو

در ایـام اجـرای این طـرح تغییر نـام مدیون 
بـدون نیـاز بـه واریـز درصـدی از بدهـی بـرای 
مشـتریانی کـه بدهی غیرجاری نداشـته باشـند 
بـه  اسـت.  میسـر  کننـد،  پرداخـت  را  آن  یـا 
ایـن ترتیـب آن دسـته از تسـهیات گیرندگان 
بانـک مسـکن کـه قصـد فـروش خانـه تـوأم با 
تسـهیاتی کـه قبـًا اخـذ کرده انـد را داشـته 
باشـند، در مـدت باقی مانـده از بهمـن و اسـفند 
پرداخـت  بـه  نیـاز  بـدون  می تواننـد  امسـال 
بخشـی از مانـده بدهـی، تسـهیات خـود را بـه 

خریـدار خانـه انتقـال دهنـد.
تسـهیات گیرندگان بـرای اطـاع از میـزان 
تمـام  پرداخـت  ازای  بـه  جرایـم  بخشـودگی 
یـا بخشـی از بدهـی خـود در جریـان اجـرای 
طـرح میثـاق می تواننـد بـه شـعب ایـن بانـک 
مراجعـه کننـد. عـاوه بـر ایـن، بانـک مسـکن 
از طریـق ارسـال پیامـک بـرای مشـتریانی کـه 
و  مسـکن  تسـهیات  انـواع  بازپرداخـت  بابـت 
یـا ضمانت نامه هـای ضبـط شـده، بدهـی غیـر 
جـاری دارنـد، از ابتـدای اجـرای ایـن طـرح تـا 
کنـون پیامک های اطاع رسـانی ارسـال کرده و 
آنهـا را در جریـان اجرای طرح میثـاق قرار داده 
اسـت تـا در صورت تمایـل از مزایـای این طرح 

برخـوردار شـوند.

بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط 
وام مسکن تا پایان سال تمدید شد

کاریکاتور

ویروس کرونا در حال قویتر شدن

منبع: تسنیم

ـــتن  ـــر دانس ـــا مغای ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
طـــرح معاملـــه قـــرن بـــا حقـــوق بین الملـــل 
مراجـــع  از  منطقـــه  ملت هـــای  گفـــت: 
حقوقـــی جهانـــی انتظـــار دارنـــد تـــا علیـــه 
ـــوی  ـــه دع ـــکا اقام ـــکن آمری ـــون ش ـــم قان رژی

کننـــد.
ــم  ــت اهلل ابراهیـ ــر، آیـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
رئیســـی رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا صـــدور 
ـــا  ـــر ب ـــرن را مغای ـــه ی ق ـــرح معامل ـــه ای ط بیانی
ـــل  ـــوق بین المل ـــره ی حق ـــن و آم ـــل بنیادی اص

دانســـت.
ــر  ــرح زیـ ــه شـ ــه بـ ــل بیانیـ ــن کامـ متـ

ــت: اسـ
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان فرعـــون عـــا فـــی االرض و جعـــل 
ــم  ــۀ منهـ ــتضعف طائفـ ــیعا یسـ ــا شـ اهل هـ
ــه  ــائهم انـ ــتحیی نسـ ــم و یسـ ــح ابنائهـ یذبـ
ـــی  ـــن عل ـــد ان نم ـــدین و نری ـــن المفس کان م
ــم  ــی االرض و نجعلهـ ــتضعفوا فـ ــن اسـ الذیـ

ــن ــم الوارثیـ ــه و نجعلهـ ائمـ
ـــور  ـــس جمه ـــته رئی ـــه روز گذش ـــی ک طرح
ـــوق  ـــرای محـــو حق ـــکا ب ـــم آمری تروریســـت رژی
ـــرن از  ـــه ی ق ـــوان معامل ـــا عن ـــت فلســـطین ب مل
ـــله  ـــری از سلس ـــرگ دیگ ـــرد، ب ـــی ک آن رونمای
آمریکایی هـــا  فریب کارانـــه ی  ترفندهـــای 
بـــرای تحکیـــم ظلـــم، تجـــاوز و اشـــغالگری 
ــا  ــت تـ ــد توانسـ ــاً نخواهـ ــه قطعـ ــت کـ اسـ
فریـــاد عدالت خواهـــی ملـــت فلســـطین و 
دیگـــر آزادیخواهـــان جهـــان را کـــه امـــروز 
در قامـــت مقاومـــت ظهـــور کرده اســـت، 

خامـــوش کنـــد.
ــتیز  ــه سـ ــت کـ ــت کرده اسـ ــخ ثابـ تاریـ
بـــا عدالـــت، شمشـــیر عدالـــت را تیزتـــر 
ــا بایـــد بیـــش از  می کنـــد، لـــذا آمریکایی هـ
گذشـــته از خشـــم ملـــت فلســـطین و دیگـــر 
ملت هـــای منطقـــه در هـــراس و وحشـــت 
باشـــند. آمریکایی هـــا بایـــد بداننـــد کـــه بـــا 
ــوه ی  ــوان میـ ــم نمی تـ ــت ظلـ ــرس درخـ غـ
صلـــح و آرامـــش را چیـــد. امنیـــت و ثبـــات 
ـــت  ـــتند و عدال ـــت هس ـــال عدال ـــای نه میوه ه
نیـــز جـــز از راه تأمیـــن همـــه ی حقـــوق 
ـــغالگری  ـــل اش ـــان کام ـــطین و پای ـــت فلس مل

ــد. ــد شـ ــق نخواهـ ــت ها محقـ صهیونیسـ
معاملـــه ی قـــرن کـــه بـــر پایه هـــای 
ــا  ــطین بنـ ــت فلسـ ــر ملـ ــاوز بـ ــم و تجـ ظلـ
را  ثبـــات  و  امنیـــت  نه تنهـــا  شده اســـت، 

بـــرای صهیونیســـت ها بـــه ارمغـــان نخواهـــد 
آورد، بلکـــه ناامنـــی را بیـــش از گذشـــته در 
فلســـطین اشـــغالی نهادینـــه خواهـــد کـــرد. 
کـــه ســـپر  بداننـــد  بایـــد  آمریکایی هـــا 
پوشـــالی معاملـــه ی قـــرن، تـــاب ایســـتادگی 
ـــدارد. ـــت را ن ـــران مقاوم ـــیر ب ـــر شمش در براب

طـــرح معاملـــه ی قـــرن مغایـــر بـــا اصـــل 
بین الملـــل  حقـــوق  آمـــره ی  و  بنیادیـــن 
ــا و  یعنـــی حـــق تعییـــن سرنوشـــت ملت هـ
ـــطین  ـــت فلس ـــرزمینی مل ـــت س ـــض حاکمی نق
و  تجـــاوز  شـــناختن  به رســـمیت  نیـــز  و 
اشـــغالگری اســـت، لـــذا نه تنهـــا هیـــچ 
ـــدارد،  ـــه ن ـــای منطق ـــان ملت ه ـــی می مقبولیت
ــز  ــی نیـ ــروعیت حقوقـ ــچ مشـ ــه از هیـ بلکـ

ــت. ــوردار نیسـ برخـ
آمریـــکا بـــا ایـــن ترفنـــد و زپرپاگذاشـــتن 

ـــوق  ـــر حق ـــار دیگ ـــطین، ب ـــت فلس ـــوق مل حق
ـــه ی  ـــرح معامل ـــت. ط ـــخره گرف ـــه س ـــر را ب بش
قـــرن، بایـــد بـــه عنـــوان کیفرخواســـت 
رژیـــم  علیـــه  جهـــان  آزاده ی  ملت هـــای 
ــض  ــتاخ ترین ناقـ ــوان گسـ ــه عنـ ــکا بـ آمریـ
حقـــوق بشـــر در جهـــان در مجامـــع حقـــوق 
ــه  ــای منطقـ ــود. ملت هـ ــرح شـ ــری مطـ بشـ
از مراجـــع حقوقـــی جهانـــی و نیـــز مجامـــع 
ــا  ــد تـ ــار دارنـ ــا انتظـ ــری دنیـ ــوق بشـ حقـ
ـــل  ـــه دلی ـــکا ب ـــکن آمری ـــم قانون ش ـــه رژی علی
ـــر  ـــوق بش ـــن حق ـــول بنیادی ـــتن اص زیرپاگذاش

اقامـــه ی دعـــوا کننـــد.
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــر ایـــن بـــاور 
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــت اس ـــا مقاوم ـــه تنه ـــت ک اس
ــطین و  ــت فلسـ ــوق ملـ ــده ی حقـ تضمین کننـ
ـــن  ـــه و ضام ـــورهای منطق ـــتقال کش ـــظ اس حاف
ـــه ی  ـــار ده ـــه ی چه ـــد. تجرب ـــه باش ـــت منطق امنی
ـــه  ـــزی ک ـــه آن چی ـــت ک ـــت کرده اس ـــته ثاب گذش
ـــه  ـــتی علی ـــم صهیونیس ـــری رژی ـــر تجاوزگ خنج
ـــه و گســـترش ســـرزمینی آن را  کشـــورهای منطق
ـــن  ـــت ای ـــظ موجودی ـــرای حف ـــی ب ـــپر دفاع ـــه س ب
ـــدود  ـــغالی مح ـــرزمین های اش ـــل س ـــم در داخ رژی
ــت  ــق مقاومـ ــوی موفـ ــاً الگـ ــت، صرفـ کرده اسـ

بوده اســـت.
ــران در  ــامی ایـ ــوری اسـ ــت جمهـ سیاسـ
ــل  ــده از اصـ ــه برآمـ ــطین کـ ــوع فلسـ موضـ
ــطین  ــت فلسـ ــوق ملـ ــن حقـ ــی تأمیـ بدیهـ
ـــه  ـــرای هم ـــت را ب ـــراری عدال ـــم برق ـــت، ه اس
تضمیـــن می کنـــد و هـــم امنیـــت پایـــدار و 

ثبـــات فراگیـــر را برقـــرار خواهـــد کـــرد.

 رئیس قوه قضائیه:

طرح معامله قرن مغایر با حقوق بین الملل است
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فرهنگ و هنر
آشپزی

بقچه بادمجان

مواد الزم:
گوشت چرخکرده                                250 گرم
ـــدد ـــاز متوســـط                               1 ع پی
بادمجان                                         5 یا 6 عدد
فـــرن گوجـــه  پـــوره 
گـــی                             400 میلـــی لیتـــر

نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر سیر
 به میزان الزم

 
طرز تهیه بقچه بادمجان 

مرحله اول: آماده سازی بادمجان
ــان،  ــه بادمجـ ــردن بقچـ ــت کـ ــرای درسـ بـ
ـــیده  ـــی و کش ـــای قلم ـــان ه ـــت بادمج ـــر اس بهت
را انتخـــاب کنیـــد تـــا بـــه راحتـــی بتوانیـــد آن 
ـــدا  ـــب، ابت ـــد. خ ـــه بپیچی ـــکل بقچ ـــه ش ـــا را ب ه
بادمجـــان هـــا را خـــوب بشـــویید، ســـپس بـــا 
ــورت  ــه صـ ــز، بـ ــوی تیـ ــتفاده از یـــک چاقـ اسـ
نوارهـــای باریـــک بـــا قطـــری حـــدود 4 میلـــی 
ـــم  ـــا را ه ـــان ه ـــت بادمج ـــد. پوس ـــرش بزنی ـــر ب مت
ـــود را  ـــکل خ ـــدن ش ـــرخ ش ـــع س ـــا موق ـــد ت نکنی

از دســـت ندهنـــد.
ســـپس یـــک کاســـه بـــزرگ برداریـــد و 
ـــد و روی آن  ـــان را داخـــل آن بریزی ـــای بادمج نواره
ـــی روی  ـــدار کاف ـــه مق ـــانید و ب ـــا آب بپوش ـــا را ب ه
آن هـــا نمـــک بپاشـــید و بـــه مـــدت 30 دقیقـــه الـــی 
ـــد. در  ـــتراحت کنن ـــد اس ـــازه دهی ـــاعت اج ـــک س ی
ایـــن مـــدت آب تیـــره رنگـــی از بادمجـــان هـــا خـــارج 
ـــد.  مـــی شـــود کـــه الزم اســـت ایـــن آب را دور بریزی

ـــد. ـــک کنی ـــوب خش ـــا را خ ـــان ه ـــپس بادمج س
ــط  ــه متوسـ ــک ماهیتابـ ــه یـ ــن مرحلـ در ایـ
روی شـــعله کـــم گاز بگذاریـــد و اجـــازه دهیـــد 
ــل  ــن داخـ ــداری روغـ ــود. مقـ ــه داغ شـ ماهیتابـ
ماهیتابـــه بریزیـــد و پـــس از اینکـــه خـــوب داغ 
ـــد.  ـــرخ کنی ـــل آن س ـــا را داخ ـــان ه ـــد، بادمج ش
ـــا  ـــا آن ه ـــس از ســـرخ شـــدن تمـــام بادمجـــان ه پ
ـــد  ـــپزخانه بگذاری ـــه ای آش ـــتمال حول را روی دس

ـــود. ـــه ش ـــان گرفت ـــا روغـــن اضافـــی ش ت

مرحله دوم: آماده سازی مواد میانی: 
بـــرای درســـت کـــردن مـــواد میانـــی بقچـــه 
ـــعله  ـــط را روی ش ـــه متوس ـــک ماهیتاب ـــان، ی بادمج
ـــن  ـــود. در همی ـــرم ش ـــا گ ـــد ت ـــم گاز بگذاری مای
ـــی  ـــورت نگین ـــه ص ـــط را ب ـــاز متوس ـــک پی ـــان ی زم
ـــه بریزیـــد  خـــرد کنیـــد. مقـــداری روغـــن در ماهیتاب
ـــرد  ـــاز خ ـــد، پی ـــرم ش ـــن گ ـــه روغ ـــس از اینک و پ
ـــد.  ـــت دهی ـــی تف ـــد و کم ـــل آن بریزی ـــده را داخ ش
ســـپس گوشـــت چـــرخ کـــرده را بـــه آن اضافـــه 
کنیـــد و تفـــت دهیـــد تـــا زمانـــی کـــه گوشـــت 
تغییـــر رنـــگ بدهـــد. ســـپس مقـــداری از پـــوره 
ـــد  ـــم بزنی ـــد و ه ـــه کنی ـــه آن اضاف ـــم ب ـــه را ه گوج
ـــوط شـــوند. در آخـــر نمـــک،  ـــا هـــم مخل ـــواد ب ـــا م ت
فلفـــل ســـیاه، زردچوبـــه و پـــودر ســـیر را بنابـــر 
ـــوب  ـــد و خ ـــه کنی ـــوط اضاف ـــه مخل ـــود ب ـــه خ ذائق
ـــد و  ـــی بپزن ـــد کم ـــازه دهی ـــد. ســـپس اج ـــم بزنی ه
ـــد  ـــاس کردی ـــر احس ـــود. اگ ـــیده ش ـــه کش آب گوج
ـــز  ـــی قرم ـــدازه کاف ـــه ان ـــه ب ـــوره گوج ـــگ پ ـــه رن ک
نیســـت، مقـــدار 2 قاشـــق ســـوپ خـــوری رب گوجـــه 
خانگـــی بـــه مـــواد گوشـــتی اضافـــه کنیـــد. رب 
ـــی  ـــا خام ـــد ت ـــت دهی ـــوب تف ـــی را خ ـــه فرنگ گوج
ـــاز کنـــد. پـــس از آمـــاده  آن گرفتـــه شـــود و رنـــگ ب
ـــه را  ـــان ماهیتاب ـــه بادمج ـــی بقچ ـــواد میان ـــدن م ش

ـــد. ـــرارت برداری از روی ح

مرحله سوم: بستن بقچه بادمجان
ـــد  ـــی کـــه ســـرخ کردی ـــوار از بادمجـــان های دو ن
را برداریـــد. بادمجـــان هـــا را بـــه شـــکل یـــک 
بعـــاوه )+( روی هـــم بگذاریـــد. ســـپس مقـــداری از 
ـــاره  ـــد. کن ـــاوه بگذاری ـــط بع ـــتی را وس ـــواد گوش م
ـــا  ـــد ت ـــرار دهی ـــم ق ـــا را روی ه ـــان ه ـــای بادمج ه
ـــک  ـــا ی ـــد ب ـــوند و بع ـــه ش ـــک بقچ ـــه ی ـــبیه ب ش
ـــه  ـــن مرحل ـــد. ای ـــم کنی ـــدان آن را محک خـــال دن
ـــان را  ـــای بادمج ـــام نواره ـــا تم ـــد ت ـــرار کنی را تک

ـــد. ـــام کنی ـــد تم ـــرخ کردی ـــه س ک

مرحله چهارم: پخت بقچه بادمجان
ــد  ــی توانیـ ــم مـ ــان هـ ــت بادمجـ ــرای پخـ بـ
بقچـــه هـــای بادمجـــان را داخـــل یـــک ظـــرف 
ـــدار ¼  ـــا مق ـــا را ب ـــد و روی آن ه ـــس بچینی پیرک
ـــه پنیـــر پیتـــزا بپوشـــانید و داخـــل فـــری کـــه  پیمان
از قبـــل بـــا دمـــای 180 درجـــه ســـانتی گـــراد 
گـــرم کردیـــد بـــه مـــدت 20 دقیقـــه بگذاریـــد 
تـــا پنیـــر پیتـــزا آب شـــود. هـــم چنیـــن مـــی 
ـــز  ـــر نی ـــدون ف ـــان را ب ـــای بادمج ـــه ه ـــد بقچ توانی
ـــک  ـــدا در ی ـــه ابت ـــن صـــورت ک ـــد. بدی درســـت کنی
ـــی،  ـــه فرنگ ـــوره گوج ـــداری پ ـــط مق ـــه متوس قابلم
پیـــاز خـــرد شـــده، نمـــک، فلفـــل، زردچوبـــه و 
پـــودر ســـیر را روی شـــعله مایـــم گاز بـــا هـــم 
ـــی  ـــه فرنگ ـــس گوج ـــک س ـــا ی ـــد ت ـــوط کنی مخل
درســـت کنید.ســـپس بقچـــه هـــای بادمجـــان را 
ـــا  ـــی ب ـــد کم ـــازه دهی ـــد و اج ـــه بپینی ـــل قابلم داخ
ـــای  ـــه ج ـــد. ب ـــم بگیرن ـــد و طع ـــه بپزن ـــس گوج س
ـــارا هـــم مـــی  ســـس گوجـــه فرنگـــی از ســـس مارین

ـــد. ـــتفاده کنی ـــد اس توانی
مرحله پنجم: سرو بقچه بادمجان

ـــا  ـــای بادمجـــان، آن ه ـــس از پخـــت بقچـــه ه پ
ـــپس  ـــد. س ـــی بچینی ـــب پذیرای ـــرف مناس از در ظ
مقـــداری از ســـس آن را روی بادمجـــان هـــا بریزیـــد 
ـــی  ـــه گیاس ـــک گوج ـــا ی ـــدان ه ـــال دن و روی خ
ـــرای  ـــر( ب ـــبزیجات دیگ ـــا س ـــون )و ی ـــک زیت و ی

ـــد. ـــل کنی ـــد و می ـــن بگذاری تزیی
منبع: ایران کوک

اعزام معلم خصوصی به منازل، غیرقانونی است

ــده  ــا بیــان اینکــه پدی ــرورش شــهر تهــران ب ســخنگوی آمــوزش و پ
معلــم خصوصــی، بــه صــورت عرفــی در جامعــه بــاب شــده و اینکــه یــک 
موسســه بخواهــد تحــت ایــن عنــوان، معلمــی بــه منــازل بفرســتد را بــه 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــئولیتی نی ــت: مس ــم گف ــد نمی کنی ــه تایی ــچ وج هی

نداریــم؛ ایــن عمــل غیرقانونــی اســت. 
ــاره اقــدام برخــی موسســات  بــه گــزارش ایســنا، مســعود ثقفــی، درب
بــرای تدریــس خصوصــی و اعــزام معلــم بــه منــازل دانش آمــوزان اظهــار 
کــرد: ایــن عمــل غیرقانونــی اســت و مــا چیــزی بــه نــام معلــم خصوصــی 

ریم. ندا
ــه  ــی در جامع ــه صــورت عرف ــم خصوصــی، ب ــده معل ــزود: پدی وی اف
بــاب شــده و اینکــه یــک موسســه بخواهــد تحــت ایــن عنــوان، معلمــی 
ــه هیــچ وجــه تاییــد نمی کنیــم؛ ضمــن اینکــه  ــه منــازل بفرســتد را ب ب
ــه  ــردی ک ــم. مشــخص نیســت ف ــه نداری ــن زمین ــز در ای مســئولیتی نی
ــپری  ــا را س ــای م ــی رود گزینش ه ــردم م ــزل م ــه من ــس ب ــرای تدری ب

کــرده اســت یــا خیــر.
ــر اینکــه از  ــد ب ــا تاکی ــرورش شــهر تهــران ب ســخنگوی آمــوزش و پ
ــه  ــد ب ــن ظرفیــت را دارن ــر قصــد اســتفاده از ای ــم اگ ــن می خواهی والدی
ــن در محــل  ــر ای ــاوه ب ــت: ع ــد گف ــه کنن آموزشــگاه های مجــاز مراجع
خــود مــدارس نیــز کاس هــای فــوق برنامــه خصوصــی و نیمــه خصوصــی 

قابــل برگــزاری و اســتفاده اســت.
ــه  ــا ب ــت: م ــس خصوصــی گف ــاره مجــوز موسســات تدری ــی درب ثقف
ــن  ــم و ای ــن موسســاتی صــادر نمی کنی ــرای چنی ــوان مجــوز ب ــچ عن هی
موسســات مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش نیســتند. آموزشــگاه هایی کــه 
ــط الزم  ــد ضواب ــز بای ــرورش مجــوز دریافــت می کننــد نی از آمــوزش و پ
را رعایــت کــرده و دارای مــکان و آدرس مشــخص باشــند و کاس هــای 

خــود را در محــل خــود آموزشــگاه برگــزار کننــد.

جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری 
در تبریز افتتاح شد

هجدهمیــن جشــنواره هنرهــای نمایشــی بــا حضــور 10 گــروه 
نمایشــی منتخــب در مرحلــه اســتانی در مجتمــع کانــون پــرورش فکــری 

ــد.  ــاح ش ــز افتت ــان تبری ــودکان و نوجوان ک
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــر کل کان ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
نوجوانــان آذربایجــان شــرقی در آییــن افتتاحیــه ایــن جشــنواره  اعــام 
ــیر،  ــهرهای عجب ش ــون در ش ــز کان ــی از مراک ــای نمایش ــرد: گروه ه ک
ــز  ــون تبری ــز کان ــش از مراک ــروه نمای ــتر و 6 گ ــد، شبس ــترود، مرن هش

ــد. ــم راه یابن ــنواره هجده ــه از جش ــن مرحل ــه ای ــته اند ب توانس
علــی بینــش خاطرنشــان کــرد: تمامــی مراحــل تولیــد ایــن نمایش هــا 
ــام  ــتان انج ــان اس ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــز کان در مراک

شــده اســت.
ــان  ــودکان و نوجوان ــن ک ــری از بی ــتعدادهای هن ــائی اس وی شناس
عاقه منــد، انتقــال مفاهیــم و موضوعــات تربیتــی از طریــق آموزش هــای 
غیــر مســتقیم بــه کــودکان و نوجوانــان را از جملــه اهــداف این جشــنواره 

عنــوان کــرد.
بینــش اعــام کــرد: ســه گــروه نمایشــی از بیــن گروه هــای شــرکت 
ــن  ــوری هجدهمی ــه کش ــه مرحل ــنواره ب ــا رای داوران جش ــده و ب کنن

ــی شــوند. ــی م ــای نمایشــی معرف جشــنواره هنره
ــی، 10  ــای نمایش ــنواره هنره ــن جش ــتانی هجدهمی ــه اس در مرحل
گــروه نمایشــی منتخــب، آثــار خــود را روزهــای 10 و 11 بهمــن مــاه بــه 

ــرد. روی صحنــه خواهنــد ب
ــه نمایــش عروســکی در  ــدان ب ــواده هــا و عاقه من ــرای خان حضــور ب
ایــن جشــنواره کــه امــروز و فــردا ) پنجشــنبه و جمعــه( بهمــن مــاه در 
مجتمــع کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان تبریــز برگــزار مــی 

شــود، آزاد اســت. 

فهرست متقاضیان واجد شرایط
 طرح مسکن ملی اعالم شد 

برخـط )آنایـن( انجـام می شـود و در صـورت قرمـز 
بـودن ایـن بند، متقاضی خود به خود از سـامانه )سیسـتم( حذف می شـود.

وی بـا اعـام اینکـه پایـش اطاعـات ثبت نام کننـدگان اکنون در سـایر 
بخش هـا از جملـه سـابقه سـکونت، افـراد تحـت تکفـل و دیگـر مـوارد در 
حـال بررسـی اسـت ابراز امیـدواری کرد تـا نیمه بهمـن ماه نتیجـه پایش 

نخسـتین مرحلـه از ثبت نـام متقاضیان مسـکن ملی مشـخص شـود.
ــراد  ــه اف ــن مرحل ــس از ای ــاختمان،  پ ــکن و س ــان مس ــه مع ــه گفت ب
ــه ادارات راه و  ــک ب ــق پیام ــرارداد از طری ــد ق ــرای عق ــرایط ب ــد ش واج

شهرســازی یــا وزارت راه دعــوت می شــوند.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
شــوند،  معــاف  مالیــات  از  حق التدریس هــا 
گفــت: بایــد درآمدهــای کان و میلیــاردی 
ــرای کســر از مالیــات  در جاهــای مختلــف را ب
شناســایی کنیــم خصوصــاً  کســانی کــه کارمند 

ــتند.  ــت نیس دول
گفــت:  میــرزاده،  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــا  ــه ب ــی از جامع ــه بخش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــات معــاف  حقوق هــای پاییــن از پرداخــت مالی
هســتند اصــوال بایــد همــه افــراد حق التدریســی 
هــم معــاف از مالیــات باشــند. مبلغــی کــه ایــن 
ــدازه  ــه ان ــی ب ــد حت ــت می کنن ــاتید دریاف اس
ــون کار  ــوق قان ــر اســاس حق ــوق ب ــل حق حداق
ــاعات  ــداد س ــده و تع ــم نیســت چــون پراکن ه

ــتند. ــغول هس ــس مش ــه تدری ــی را ب کم

کسر مالیات از افراد در دسترس نیاز 
به تشکیالت مستقل ندارد

ــه  ــه ب ــاتیدی ک ــوع اس ــزود: در مجم وی اف
عنــوان موظفــی انجــام وظیفــه می کننــد و 
ــم  ــه ه ــت اضاف ــک وق ــد و ی ــوق می گیرن حق
بــه صــورت  دانشــگاه ها  در  تدریــس  بــرای 
زیــادی  مبلــغ  می گذراننــد  حق التدریــس 
ــال  ــه دنب ــاً ب ــا واقع ــر م ــد. اگ ــت نمی کنن دریاف

اخــذ مالیــات هســتیم، قــرار نیســت کــه حقــوق 
ــرار دارد را چــه  ــا ق ــه در دســترس م ــرادی ک اف
ــورت  ــه ص ــد را ب ــا ندانن ــد و ی ــان بدانن خودش
اتوماتیــک کــم کنیــم و بعــد بگوییــم ایــن میزان 
ــه  ــن را ب ــر ای ــت. اگ ــده اس ــر ش ــات کس مالی
عنــوان اخــذ مالیــات محاســبه کنیــم تشــکیات 
مســتقلی هــم در کشــور بــرای  آن الزم نیســت.

درآمدهای کالن و میلیاردی در 
جاهای مختلف را برای کسر از مالیات 

شناسایی کنیم 
و   آمـــوزش  کمیســـیون  ســـخنگوی 

ـــادآور  ـــامی ی ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل تحقیق
شـــد: درســـت ایـــن اســـت کـــه درآمدهـــای 
کان و میلیـــاردی در جاهـــای مختلـــف را 
ــم  ــایی کنیـ ــات شناسـ ــر از مالیـ ــرای کسـ بـ
خصوصـــاً  کســـانی کـــه کارمنـــد دولـــت 
ــرای  ــان را بـ ــام تاش مـ ــد تمـ ــتند. بایـ نیسـ
ـــاغلی  ـــراد و مش ـــن اف ـــات از چنی ـــن مالی گرفت
قـــرار دهیـــم هـــر چنـــد ایـــن کار ســـخت 
ـــی  ـــا بخش ـــت و قطع ـــمند اس ـــا ارزش ـــت ام اس
از مشـــکات جامعـــه را حـــل خواهـــد کـــرد. 
ــی  ــایی و بررسـ ــه شناسـ ــد بـ ــن بایـ بنابرایـ
ـــاال  ـــد ب ـــا درآم ـــراد ب ـــورد اف ـــتندات در م مس

ــم. بپردازیـ
خواســته  ایــن  بــه  پاســخ  در  میــرزاده 
اصــاح  خواســتار  کــه  فــارس  مخاطبــان 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــای قانون بنده
بودند، توضیــح داد:مــن خــاء قانونــی در مــورد 
ــرای  ــون ب ــون قان ــم چ ــه نمی بین ــن قضی ای
حقوق هــای پاییــن مشــخص شــده اســت 
اینکــه کارمنــد دولــت بخواهــد اضافــه کار 
ــس باشــند  داشــته باشــد و اســاتید حق التدری
نیــاز بــه مصوبــه قانونــی مجلــس شــاید نباشــد.

حق التدریس ها از مالیات معاف شوند
ایــن  می تــوان  داد: البتــه  ادامــه  وی 
مبلــغ کان  بررســی کــرد کــه  را  مســأله 
حق التدریســی چــه انــدازه اســت آیــا اگــر کل 
آن جمــع شــود عــدد قابــل توجهــی اســت یــا 
نــه، امــا در مجمــوع نظــر مــن ایــن اســت کــه 
ایــن بخــش از جامعــه را می تــوان از پرداخــت 
مالیــات معــاف کــرد و در مقابــل از آن جاهایــی 
کــه اطاعاتــش در اختیــار مــا نیســت و تــاش 
ــا  ــات آنه ــردن اطاع ــع ک ــرای جم ــادی ب زی
الزم اســت را مــورد بررســی قــرار دهیــم و اگــر 
بتوانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم می تــوان 
در  را  بــه حق التدریس هــا  مربــوط  مالیــات 

ــرد. ــروژه جمــع ک ــا دو پ ــک ی ی

مرکــز  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
از  نفــر   4 کــرد:  اعــام  آذربایجان شــرقی 
ــه  ــم پرســپولیس ک ــه تی ــواداران منتســب ب ه
اقــدام بــه انتشــار کلیــپ توهین آمیــز بــه 
مــردم آذربایجــان کــرده بودنــد، دســتگیر و بــه 

ــدند.  ــل ش ــز منتق تبری
ــو،  ــوب علیل ــک محب ــا، باب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــازی دو  ــان ب ــه در جری ــراد ک ــن اف ــزود: ای اف
ــنبه  ــپولیس در روز یکش ــور و پرس ــم تراکت تی
ــم  ــار فیل ــه انتش ــدام ب ــازی اق ــای مج در فض
توهیــن آمیــز کــرده بودنــد، بــا همــکاری 
ــان و  ــن زم ــریع تری ــران در س ــتانی ته دادس
ــی  ــتورات قضائ ــدور دس ــی و ص ــس از رایزن پ
ــدند و  ــتگیر ش ــی دس ــروی انتظام ــط نی توس

ــد. ــال یافتن ــز انتق ــه تبری ــه ب بافاصل
ــن  ــن ای ــده توهی ــت: پرون ــار داش وی اظه
ــواداران  ــان و ه ــردم آذربایج ــه م ــخاص ب اش
در  تبریــز  تراکتــور  فوتبــال  تیــم  فهیــم 
دادگســتری آذربایجــان شــرقی تشــکیل شــده 
اســت و تــاش مــی شــود در ســریعترین زمــان 

دادگاه ایــن متهمــان برگــزار شــود.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  محبــوب علیلــو 
ــا دقــت و حساســیت تمــام  دســتگاه قضائــی ب
ــه فضــای مجــازی را رصــد  تخلفــات مربــوط ب
مــی کنــد، یــادآوری کــرد: متاســفانه ایــن فضــا 
ــه  ــادان ب ــم و ن ــج فه ــده ای ک ــت ع در دس
وســیله ای بــرای توهیــن و افتــرا بــه اشــخاص 

ــود  ــر خ ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش ــوام تبدی و اق
ــف  ــراد متخل ــن اف ــا ای ــم ب ــی دانی ــه م وظیف

ــم. ــورد کنی ــه برخ قاطعان
اقــدام  ایــن  کــردن  محکــوم  بــا  وی 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــانی، گف ــی و غیرانس غیراخاق
ــرای شناســایی، دســتگیری و  هماهنگــی الزم ب
ــه  ــی ب ــت قضای ــدگان نیاب ــی توهیــن کنن معرف
دادســرای عمومــی وانقــاب تهــران داده شــد تــا 
ایــن افــراد دســتگیر بــه تبریــز منتقــل شــوند.

ــرقی  ــان ش ــای آذربایج ــس فت ــس پلی ریی
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــوص ب ــن خص ــز در ای نی
مجموعــه تمامــی مســایل حاشــیه ای ورزشــی 
ــی  ــال مــی کنــد، گفــت: در پ ــا دقــت دنب را ب
انتشــار فیلمــی در فضــای مجــازی مبنــی 

بــر توهیــن تعــدادی تماشــاگرنمایان تیــم 
ــز،  ــور تبری ــداران تراکت ــه طرف ــپولیس ب پرس
شناســایی افــراد خاطــی در دســتور کار پلیــس 
فتــا قــرار گرفــت و ایــن افــراد در ســریع تریــن 
ــدند. ــتگیر ش ــایی و دس ــن شناس ــان ممک زم

ســرهنگ محســن محمــودی اظهــار داشــت: 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــن ب ــی توهی ــروی انتظام نی
اقــوام ایرانــی را بــر نمی تابــد و بــا افــرادی کــه 
قصــد خدشــه دار کــردن فرهنــگ اصیــل اقــوام 
ایرانــی را داشــته باشــند بــا قاطعیــت برخــورد 

خواهــد کــرد.
تراکتــور  و  پرســپولیس  تیــم  دو  بــازی 
ــای  ــازی ه ــوابق ب ــیت و  س ــل حساس ــه دلی ب
گذشــته دو تیــم، بــا حاشــیه هایــی همــراه بــود 

و تعــدادی از هــواداران دو تیــم بــه دلیل ســنگ 
ــدند. ــدوم ش ــی مص پران

ــدادی از تماشــاگرنماهای  ــازی تع ــن ب در ای
پرســپولیس شــعارهای توهیــن آمیــز ســر 
دادنــد و شــدت آن بــه حــدی بــود کــه 
گــزارش زنــده بــازی در دقایقــی بــدون صــدای 

ــد. ــش ش ــگاه پخ ورزش
ــنبه  ــاس یکش ــازی حس ــور در ب ــم تراکت تی
گذشــته مقابــل پرســپولیس تــن بــه شکســت 
ــدادی از  ــاد تع ــه اعتق ــه ب ــر داد ک ــر صف 2 ب
ــتباه کادر  ــط و اش ــتراتژی غل ــان، اس کارشناش
ــود  فنــی تراکتــور عامــل اصلــی ایــن باخــت ب
ــاز  ــا 30 امتی ــان ب ــن شکســت همچن ــا ای ــا ب ت
ــه  ــا ب ــد و فرصــت ارتق ــی مان ــوم باق در رده س

ــت داد. ــه دوم را از دس رتب
ایــن تیــم در هفته 18 فــردا جمعه 11 بهمن 
ــان ذوب آهــن اصفهــان اســت. ــز میزب در تبری

انتشــار فلیــم فــوق در فضــای مجــازی 
مــردم  میــان  در  وســیع  بســیار  بازتــاب 
آذربایجــان و بــه خصــوص در فضــای مجــازی 
از  بســیاری  کــه  ای  گونــه  بــه  داشــت، 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــا و نهاده ــخصیت ه ش
وکای  کانــون  جوانــان،  و  ورزش  کل  اداره 
ــس  ــدگان مجل ــدادی از نماین ــتری، تع دادگس
ــز و  ــور تبری ــگاه تراکت ــامی، باش ــورای اس ش
فعــاالن سیاســی و فرهنگــی واکنــش هایــی را 

ــد. ــان دادن ــود نش از خ

شـهردار منطقـه 1 تبریـز گفـت: شـهرداری ایـن منطقـه، در 
راسـتای اجـرای پـروژه مقبـره الشـعراء )ضلـع شـمالی، جنوبی و 

جنـوب غربـی( 9 میلیـارد تومـان تامیـن اعتبـار کـرده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، رضـا پـاک نهـاد، در نشسـت خبـری، بـا 
بیـان این کـه سـازمان عمـران شـهرداری تبریـز مجـری پـروژه ی 
مقبرالشـعرا بـوده و در ایـن راسـتا سـه قـرارداد بـا سـه پیمانـکار 
مجـزا منعقد کرده اسـت، گفت: شـهرداری منطقـه 1 تبریز در این 
راسـتا باِلـغ بـر 9 میلیـارد تومان برای سـه قـرارداد، تامیـن اعتبار 
کـرده اسـت، از ایـن مبلغ، تاکنـون یک میلیـارد تومـان به مجری  
پـروژه پرداخـت کـرده اسـت، اکنون سـه پیمانـکار با تامیـن مالی 

شـهرداری منطقـه  1 تبریـز در مقبرالشـعرا فعالیـت می کننـد.
وی افـزود: مقبرالشـعرا در محـدوده ی منطقـه 10 واقـع شـده 
ولـی براسـاس مصوبـه ی برنامـه و بودجه ی سـال 98، شـهرداری 
منطقـه 1 تبریـز  نسـبت بـه تامین مالـی پنج میلیـارد تومانی آن 

تعهـد کرده اسـت.
برخـوردار  مناطـق  از  یـک  منطقـه  این کـه  بیـان  بـا  وی 
شـهرداری تبریـز محسـوب می شـود، گفـت: این منطقـه از لحاظ 
وسـعت جـزو بزرگ تریـن مناطـق واز لحـاظ تراکـم جمعیـت نیز 
دارای رتبـه ی دوم در بیـن مناطـق 10 گانـه ی شـهرداری اسـت.

پـاک نهـاد بـا اشـاره بـه پروژه هـای شـهرداری منطقـه یـک 
تبریـز در سـال 98، افـزود: پـروژه ی آسـفالت معابـر در قالب لکه 
گیـری معابـر اصلـی و فرعـی، آسـفالت اساسـی  و درز گیـری 
آسـفالت معابـر انجـام شـد، همچنیـن توجه ویـژه به فضای سـبز 

نیـز جـزو برنامه های شـهرداری اسـت کـه در این راسـتا عملیات 
عمرانـی شـش پارک محلـه ای آغاز شـده و از این تعـداد عملیات 

عمرانـی دو پـارک محلـه ای بـه اتمام رسـیده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر محلـه محـور بـودن پروژه هـای شـهرداری 
منطقـه 1 تبریـز، افـزود: شـهرداری منطقه ی 1 تبریـز در حوزه ی 
خدمـات شـهری و عمرانـی مناطقـی از جملـه شـهرک ولیعصـر، 
پیرامـون ولیعصـر و ضلـع شـرقی ایده لـو تـا مازینـال و یوسـف 
آبـاد فعالیت می کند و امسـال شـهرداری در ایـن مناطق اقدامات 

موثـری در زمینـه ی آسـفالت ریزی انجـام داده اسـت.
وی ادامـه داد: شـهرداری منطقـه 1 تبریـز بـا  توزیـع 29هزار 
دهگانـه  مناطـق  بیـن  در  را  اول  رتبـه  توانسـته  آسـفالت،  تـن 

شـهرداری تبریـز کسـب کنـد.

شـهردار منطقـه 1 تبریز بـا بیان این که پنج محور گردشـگری 
در شـهر تبریـز تصویـب شـده اسـت، گفت: مقرر شـده هر سـال 
شـهرداری هـر منطقـه، فعالیت هایـی را در راسـتای گردشـگری 
انجـام دهنـد، در همیـن راسـتا طـی سـال آتـی، کوچه ی شـاعر 
نامـی پرویـن اعتصامـی بـا تبدیل بـه پیـاده راه به عنوان بخشـی 
از محـور پنجم گردشـگری تبریز محسـوب می شـود، اگر شـرایط 
جـوی مسـاعد باشـد عملیات سـنگ فـرش آن انجام خواهد شـد.

ــز،  ــه 1 تبری ــهرداری منطق ــه ی ش ــه بودج ــاره ب ــا اش وی ب
ــق،  ــی تلفی ــئولیت شناس ــزی و مس ــه ری ــق برنام ــت:  طب گف
بودجــه  شــهرداری منطقــه 1، 45 درصــد و در حــوزه ی عمرانــی 

ــق شــده اســت. ــز 35 درصــد محق نی
بسـترهای  از  درصـدی   100 براسـتفاده ی  تاکیـد  بـا  وی 
طـی شـش  افـزود:   ،1 منطقـه  شـهرداری  توسـط  الکترونیکـی 
مـاه گذشـته دسـتور یـا نامـه ای را بـا خودنویـس خود بـه تحریر 
نیـاورده ام، هـر نامه ی اداری در اتوماسـیون اداری شـهرداری ثبت 

و پیگیـری آن نیـز در بسـتر الکترونیکـی انجـام می شـود.
ــزو  ــهرداری را ج ــه ش ــاد ب ــز اعتم ــه 1 تبری ــهردار منطق ش
بیشــترین مطالبــه ی مردمــی دانســت و گفــت: معتقــدم ریشــه ی 
ــردد،  ــی بازمی گ ــات  ناکاف ــه اطاع ــز ب ــادی نی ــی اعتم ــن ب ای
چراکــه علــی رغــم ایــن همــه تــاش در حــوزه ی اطــاع رســانی 
بخشــی از مــردم اطاعــات دقیقــی از شــهرداری ندارنــد و مــردم 
ــهرداری و  ــوق ش ــق و حق ــف، ح ــا وظای ــد ب ــه بای ــه ک آنگون

شــهروندان آشــنا نیســتند.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر 
ــرای واکاوی  ــی ب ــه تخصص ــکیل کمیت ــز از تش تبری
مشــکات مــوزه داران بخــش خصوصــی ایــن شــهر 

ــر داد. خب
فرهنگـی  کمیسـیون  جلسـه  مهـر،  گـزارش  بـه 
حضـور  بـا  تبریـز  کان شـهر  اسـامی  شـورای 
اعضـای ایـن کمیسـیون، مدیـرکل میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان، معـاون فرهنگی 
مـوزه داران  و  مجموعـه داران  و  تبریـز  شـهرداری 
و  مـوزه داران  مشـکات  واکاوی  بـه  خصوصـی 

شـد. برگـزار  مجموعـه داران 
ــال های  ــه در س ــان اینک ــژاد بابی ــر ن ــکور اکب ش

در  خوبــی  هنــری  و  فرهنگــی  اتفاقــات  اخیــر 
ــه داران  ــزود: مجموع ــت، اف ــز رخ داده اس ــهر تبری ش
ســرمایه های معنــوی و مــادی ایــن شــهر و اســتان 
هســتند امــا بــه دلیــل کمبــود امکانــات دارای 

ــتند. ــده ای هس ــکات عدی مش
به منظـور  تخصصـی  کمیتـه  کـرد:  اضافـه  او 
بررسـی و واکاوی مشـکات ایـن مجموعـه داران زیر 
نظـر کمیسـیون فرهنگـی شـورای اسـامی تبریـز با 
حضـور نماینـدگان دسـتگاه ها و نهادهـا در راسـتای 
پیگیـری مشـکات مجموعـه داران تشـکیل خواهـد 
شـد که امیدواریم برگزاری جلسـات مسـتمر در این 
زمینـه بـه بهبـود کیفـی و کمـی شـرایط مجموعه و 

مـوزه داران و درنتیجه به توسـعه گردشـگری و ایجاد 
بیانجامد. پایـدار  درآمـد 

حمایت از مجموعه ها و موزه های خصوصی 
الزمه حفظ یکپارچگی بافت تاریخی

فرهنگـی  کمیسـیون  دبیـر  نیکوخصلـت  سـعید 
شـورای اسـامی کان شـهر تبریـز، بابیـان اینکه این 
جلسـه اولیـن گام برای بررسـی، واکاوی و رسـیدگی 
بـه مسـائل مربـوط بـه مـوزه داران و مجموعـه داران 
بـا  جلسـه  ایـن  گفـت:  بـود،  شـرقی  آذربایجـان 
مشـارکت اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان، شهرداری و شـورای کان شهر 

تبریـز و مجموعـه داران برگـزار شـد و یـک حرکـت 
بیـن بخشـی بسـیار خـوب محسـوب می شـود.

و  معنــوی  ارزش  بایــد  کــرد:  اضافــه  او 
ــه   ــت مجموع ــی الزم از فعالی ــای اجتماع حمایت ه
قشــر  ایــن  ســازی  توانمنــد  راســتای  در  داران 
ــب ســرمایه  ــه به این ترتی ــرد ک ــه انجــام گی فرهیخت
بخــش  مــوزه داران  بــرای  موردنیــاز  اقتصــادی 

می شــود. تأمیــن  نیــز  خصوصــی 
دبیــر کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی 
تبریــز بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتقرار مــوزه داران در 
فضاهــای مناســب تاریخــی، افــزود: ایــن امــر ضمــن 
رفــع مشــکل فضــا بــرای ایــن فعــاالن، ســبب 

ــد و  ــده بمان ــز را زن ــی تبری ــت تاریخ ــود، باف می ش
ــود. ــظ ش ــی آن حف یکپارچگ

نیکوخصلــت در پایــان بــه لــزوم هم افزایــی 
و همــکاری بیشــتر شــهرداری تبریــز، اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد آذربایجــان شــرقی و اداره کل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
به منظــور رفــع مشــکات مجموعــه داران اشــاره 
کــرد و گفــت: شــهرداری ها و نهادهــای شــهری 
و  مــادی  حمایت هــای  زمینــه  در  می تواننــد 
ــاز  ــانی موردنی ــروی انس ــن نی ــم از تأمی ــوی اع معن
ــا  ــی راهگش ــای خصوص ــا و موزه ه ــرای مجموعه ه ب

ــند. باش

حق التدریسی ها معاف از مالیات شوند 

توهین کنندگان به مردم آذربایجان دستگیر شدند

شهردار منطقه 1 تبریز خبر داد

تامین اعتبار 9 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه مقبره الشعراء

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز خبر داد:

تشکیل کمیته تخصصی برای واکاوی مشکالت موزه داران بخش خصوصی تبریز
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درباره آیفون 12 چه می دانیم؟

آیفـون جدیـد و یـک دوربیـن جدیـد! خبرهـا 
حاکـی از آن اسـت کـه آیفـون 12 می خواهـد یک 
دوربیـن سـه بعدی دوربـرد را به آن اضافـه می کند. 
ایـن ویژگـی باعـث می شـود تـا آیفـون 12 محیط 
را در حـدود 4/5 متـر )15 فـوت( را پوشـش دهـد.

برخـاف قابلیـت تشـخیص چهـره آیفون هـای 
فعلـی کـه بـر اسـاس فنـاوری نورافکـن نقطـه ای 
کمـک  بـه  صـورت  روی  بـر  )نقطه گـذاری 
فنـاوری  از  آیفـون 12  مادون قرمـز( کار می کنـد، 
تشـخیص چهـره بـه کمک لیـزر بهره مند می شـود.

محافظـه کاری در طراحـی: آیفـون 12 ممکـن 
اسـت از نظـر ظاهـری کمـی ناامیدکننـده باشـد. 
هرچنـد هنـوز خبـر معتبری از شـکل ظاهـری آن 
نداریـم امـا ممکـن اسـت ایـن تلفـن همـراه از نظر 
ظاهـری بـه مـدل پیـش از خـود یعنـی خانـواده 
آیفـون 11 شـبیه باشـد. ازآنجایی کـه اپـل همـواره 
درگیـر در طرح های کاسـیک بوده، وقت آن اسـت 
کـه در ظاهـر تلفن های همـراه خود تغییـری ایجاد 
کنـد. در ایـن صـورت، ایـن بزرگ تریـن پیشـرفت 

اپـل در ایـن سـال جدیـد محسـوب می شـود.
بـه  چهـره  تشـخیص  فنـاوری  سـلطه  وقتـی 
فنـاوری  نمی رسـد  نظـر  بـه  می رسـد!  پایـان 
تشـخیص چهـره در اپـل 12 چنـدان تغییـر کنـد 
گوشـی  صفحه نمایـش  بـاالی  بریدگـی  نهایتـاً  و 
)نـاچ( کوچک تـر خواهـد شـد. امـا فناوری حسـگر 
بازخواهـد  صفحه نمایـش  بـه  دوبـاره  اثرانگشـت 
و  چهـره  تشـخیص  فنـاوری  درحالی کـه  گشـت. 
حسـگر اثرانگشـت موافقان و مخالفان خـود را دارد 
اما ارزش اصلی بازگشـت آن این اسـت که اسـتفاده 
فنـاوری  کنـار  در  اثرانگشـت  از حسـگر  هم زمـان 
تشـخیص چهره، به صـورت قابل توجهی بـه افزایش 
سـطح امنیـت کمـک می کنـد. البته به شـرطی که 
اسـت کـه شـیوه و زمـان اسـتفاده از آن به وسـیله 

خـود کاربـر تعییـن شـود.
تراشـه ای کوچک  و پرقـدرت: گزارش هـا می گوید 
 TSMC کـه اپل قـرارداد انحصـاری خود با شـرکت
کـه تراشـه های آیفـون را تولیـد می کنـد، را تمدیـد 
کـرده اسـت. ایـن شـرکت قـرار اسـت نسـل بعـدی 
کنـد.  تولیـد  را   A14 یعنـی  آیفـون  تراشـه های 
گزارش هـا می گویـد کـه ایـن اولیـن تراشـه از سـری 
A خواهـد بـود که بـا یک فراینـد 5 نانومتـری تولید 
می شـود )A13/A12 7 نانومتـری بودنـد( و کارایی را 
بـاال می بـرد. ایـن فنـاوری برتـری بزرگ شـرکت اپل 
نسـبت بـه تلفن هـای همـراه اندرویـدی اسـت کـه 
همچنان از تراشـه های 7 نانومتری اسـتفاده می کنند.

همچنیـن گزارش هایـی وجـود دارد کـه نشـان 
می دهـد آیفـون 12 پـرو و آیفـون 12 پـرو مکس 6 
گیگابایت رم خواهند داشـت. ایـن میزان 50 درصد 
بیشـتر از میـزان رم آیفـون 11 اسـت کـه محـدود 
بـه 4 گیگابایـت بـود. سـطح ورودی آیفـون 12 )یا 
درواقـع آیفون XR 3( همـان رم 4 گیگابایتی باقی 

خواهـد ماند.
دوران شـارژر سـیمی بـه سـر آمـده؟ گمانه زنی 
 USB-C ایـن مـورد وجـود دارد کـه  هایـی در 
خواهـد   Lightenin ارتباطـی  درگاه  جایگزیـن 
شـد. از طرفـی دیگـر گفتـه می شـود  کـه اپـل بنـا 
اسـت آیفون را در چند سـال آینده به سـمت بدون 
پـورت بـودن، و شـارژ بـدون سـیم سـوق دهـد. بـا 
ایـن اوصـاف معرفـِی  USB-C بـرای مدت زمـان 

کوتاهـی چنـدان فایـده نخواهد داشـت.
باشـیم؟  قیمـت  ارزان  آیفـون  یـک  منتظـر 
قیمت هـای رسـمی آیفـون جدید هنوز اعام نشـده 
اسـت امـا گزارش هـا می گوینـد که بابت پشـتیبانی 
ایـن تلفـن همـراه از اینترنـت نسـل 5 قرار نیسـت 
قیمـِت اپـل افزایـش عجیب وغریبی داشـته باشـد. 
ارائـه ایـن محصـول بـا قیمـت مناسـب بـرای اپـل 
یـک مزیت اسـت، چراکه بـرای شـرکت های رقیب 
اپـل اضافـه کـردن ایـن قابلیـت بـه محصوالتشـان 
صدهـا هـزار دالر خـرج برداشـته اسـت. هرچنـد 
بعضـی گزارش هـا می گوید کـه خریـدن آیفون 12 

بیش ازحـد انتظـار خـرج برمـی دارد.
تاریـخ رونمایـی: در حـال حاضـر چیـز زیـادی 
از تاریـخ رونمایـی از ایـن محصـول نمی دانیـم. امـا 
شـرکت اپـل مدت ها اسـت که آیفون هـای جدید را 
در مـاه سـپتامبر رونمایـی می کند و انتظـار می رود 
کـه در سـال 2020 هـم در همیـن مـاه گوشـِی 

جدیـدش را رونمایـی کنـد.
عرضـه یـک آیفـون اقتصـادی: اگـر می خواهیـد 
در سـال 2020 یـک آیفـون جدید بخریـد اما توان 
مالـی ایـن کار را نداریـد باید بگوییم که شـانس در 
این سـال به شـما رو کرده اسـت! خبرهـا می گویند 
کـه اپـل قرار اسـت یک آیفـون اقتصـادی جدید بر 
پایـه آیفـون 8 در سـه ماهه اول سـال عرضـه کنـد. 
ظاهـر ایـن محصول شـاید قدیمی به نظـر بیاید اما 
ویژگی هـای جدیـدی مثـل تراشـه A13 و دوربین 
اصلـِی آیفـون 11 را دارا اسـت و خیلی هم مناسـب 

حمل کـردن در جیب اسـت.
آیفـون 12 ارزش خریـدن دارد؟ آیـا ارزش دارد 
منتظـر آیفـون 12 بمانیـم؟ روی کاغذ بلـه. این یکی 
از بزرگ تریـن ارتقاهـا در سـال های گذشـته اسـت. 
گفتـه می شـود کـه عـدم تغییـرات بیرونی در نسـل 
سـوم ممکن اسـت برخی از کاربران را از خرید آیفون 
منصـرف کنـد خصوصاً اینکـه محصوالت آیفـون 11 
در حـال حاضـر یکی از بهترین محصوالت گوشـی در 
سـال 2019 محسوب می شـود و ممکن است خریدار 
انگیـزه کافـی بـرای خریـدن یـک گوشـی تکـراری و 
گران قیمت نداشـته باشـد. امـا اپل با توجه بـه ارتقای 
محصوالت خود در سـال گذشـته حـاال می خواهد در 
سـال جدیـد یـک کار بـزرگ انجام دهـد و یک رقیب 

جدی برای گلکسـی S11 باشـد.  
منبع: ایرنا زندگی

حاج رضایی عضو هیئت مدیره تراکتور شد

مالــک باشــگاه فرهنگــی، ورزشــی و اقتصــادی تراکتــور، طــی حکمــی، 
امیــر حــاج رضایــی را بــه عنــوان مشــاور عالــی خــود در حــوزه ورزش و عضو 

جدیــد هیئــت  مدیــره ایــن باشــگاه منصــوب کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، در حکــم حــاج رضایــی آمــده اســت: انتظــار مــی رود 
ــام و تــداوم دســتاوردهای ارزشــمند ایــن مجموعــه،  در راســتای اعتــای ن
گام هــای موثــری برداشــته، از هیــچ تاشــی دریــغ نکــرده و بــا بکارگیــری 
ــگاه  ــره و باش ــت مدی ــای هیئ ــر اعض ــان دیگ ــود، یاری رس ــات موج امکان
ــی و  ــار ورزش پهلوان ــای افتخ ــه قله ه ــتیابی ب ــای آن و دس ــت ارتق در جه

قهرمانــی باشــید.
امیــد اســت بــا تــوکل و اســتعانت از پــروردگار متعــال و با رعایــت قوانین 
و مقــررات جــاری کشــور و فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســامی ایــران و 
ســازمان لیــگ و بــر اســاس اساســنامه باشــگاه، ایــن مجموعــه را در نیــل بــه 

اهــداف کان فرهنگــی، ورزشــی و اقتصــادی خــود یــاری کنیــد.
موفقیت روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

محمدرضا زنوزی مطلق 
رئیس هیئت مدیره«

 امیــر حــاج  رضایــی از پیشکســوتان خوش نــام فوتبــال ایــران اســت کــه 
بــه عنــوان مفســر و تحلیل گــر فوتبــال فعالیــت می کنــد.

کسب مدال نقره بولینگ نابینایان و کم بینایان 
بانوان استان

ــم  ــان و ک ــگ نابینای ــور بولین ــی کش ــابقات قهرمان ــن دوره مس اولی
ــد. ــزار ش ــر برگ ــهر بابلس ــوان در ش ــان بان بینای

 بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت نابینایــان و کــم بینایــان 
آذربایجــان شــرقی، تیــم بولینــگ نابینایــان و کــم بینایــان بانــوان اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا ترکیــب ســه بازیکــن، ســرکار خانــم الهــام لرزگــر 
در کاس ب1 ، لیــا فیضــی در کاس ب2 و حکیمــه رضایــی در کاس 
ــه سرپرســتی ســرکار  ــر و ب ــه برزگ ــم فاطم ــی ســرکار خان ب3 باهمراه
خانــم ســمیه طاهــری در ایــن دوره از مســابقات حضــور داشــتند و نهایتــا 
ــدال  ــه کســب م ــق ب ــر موف ــام برزگ ــم اله ــا ســرکار خان ــان بازیه در پای
نقــره و ســرکار خانــم حکیمــه رضایــی مقــام چهــارم و خانــم لیــا فیضــی 

ــد. مقــام پنجــم کاس خــود را کســب نمودن

فدراسیون به تیم ملی فوتسال اهمیت نمی دهد

کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتســال گفــت: فدارســیون هیــچ اهمیتــی 
بــه تیــم ملــی فوتســال نمی دهــد و تنهــا از آنهــا انتظــار قهرمانــی دارد. 
ــن  ــان درای ــت: ملی پوش ــاورز اظهارداش ــا، محمدکش ــزارش ایرن ــه گ ب
چنــد وقــت انتقــادات درســتی از فدراســیون داشــتند. مشــکات بچه هــا 
بســیار ابتدایــی اســت و آنهــا کمتریــن خواســته هــا را دارنــد. فدراســیون 
ــا  ــا از آنه ــی فوتســال نمــی دهــد و تنه ــم مل ــان تی ــه بازیکن ــی ب اهمیت

انتظــار قهرمانــی دارد.
ــه  ــگ ب ــابقات لی ــی مس ــه تعطیل ــت ک ــت اس ــرد: درس ــح ک وی تصری
تیم هــای حاضــر در پلــی آف ضربــه می زنــد ولــی در ایــن شــرایط بایــد همــه 
بــه فکــر تیــم ملــی باشــیم چــرا کــه موفقیــت تیــم ملــی اولویــت اســت.

بازیکــن اســبق تیــم ملــی فوتســال ایــران در مــورد بازیکنــان دعــوت 
شــده بــه اردو گفــت : بازیکنــان خــوب و بــا اســتعدادی بــه اردو دعــوت 
شــده اند و امیــدوارم بتوانیــم از ایــن بازیکنــان بهــره کافــی ببریــم. همــه 
بایــد بــه نظــر ســرمربی تیــم ملــی احتــرام بگذاریــم چــرا کــه انتخــاب 

ــد. ــارات او  می باش ــان از اختی بازیکن
ــال  ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی ــریعه س ــد ناظم الش ــت محم ــا حمای وی ب
اظهــار داشــت: کارنامــه او مشــخص اســت، یــک قهرمانــی در آســیا و یــک 
ــانی اســت.  ــیار درخش ــج بس ــه نتای ــی ک ــام جهان ــابقات ج ــومی در مس س
مســووالن فدراســیون فوتبــال بایــد از او حمایــت کننــد و بــه خواســته هایش 

ــا تیم ملــی نتیجــه بگیــرد. ــاره ب ــد دوب ــا بتوان اهمیــت دهنــد ت
ــود از  ــی خ ــورد پیش بین ــال در م ــی فوتس ــم مل ــابق تی ــان س کاپیت
ــام  ــی ج ــیا و انتخاب ــی آس ــای قهرمان ــت ه ــم در رقاب ــن تی ــرد ای عملک
ــا ســخت  ــن رقابت ه ــا در ای ــم م ــد کار تی ــه می دانن ــت: هم ــی گف جهان
ــه ســکوی  ــا ب ــد. م ــی دارن ــن تیــم انتظــار قهرمان ــا مــردم از ای اســت ام
ــا  ــن  رقابت ه ــی ای ــدا قهرمان ــد درابت ــس بای ــم پ ــر می کنی ــی فک جهان
ــی  ــم در جام جهان ــه بتوانی ــم ک ــت آوری ــه دس ــته ب ــد دوره گذش را مانن

حضــور داشــته باشــیم.
تیــم ملــی فوتســال ایــران از 7 اســفند در مســابقات  قهرمانی آســیا و 

ــی 2020 در ترکمنســتان شــرکت می کنــد. ــی جــام جهان انتخاب

حقــوق   و  بشــر  حقــوق   کمیســیون 
دادگســتری  وکای  کانــون  شــهروندی 
بیانــه ای  صــدوری  بــا  آذربایجان شــرقی 
در  دامنــه دار  توهین هــای  محکومیــت  در 
ــرک  ــه شــهروندان ت ورزشــگاه های کشــور علی
ــا  ــن توهین ه ــت: ای ــرده اس ــام ک ــران، اع ای
جامعــه  انــکار  نتیجــه  از  بــارزی  مصــداق 

اســت.  چندفرهنگــی  و  چندزبانــی 
بــه گــزارش ایرنــا، در ایــن بیانیــه بــا 
ــی  ــدف غای ــه ذات ورزش و ه ــه اینک ــاره ب اش
آن در نزدیکــی انســان ها و اتحــاد و اتفاقــی 
کــه بــه وجــود مــی آورد تبلــور داشــته و بــروز 
رفتارهــای خــارج از اخــاق و قانــون و شــنیده 
شــدن شــعارهای نژادپرســتانه در ورزشــگاه 
ــقاق  ــاف و انش ــل اخت ــر طب ــور ب ــای  کش ه
توهینــات  بــروز  اســت:  آمــده  می کوبــد، 
کشــور  ورزشــگاه های  در  نــژادی  و  قومــی 
علیــه شــهروندان تــرک ایــران بــه خصــوص در 
مســابقه فوتبــال اخیــر بیــن تیم هــای تراکتــور 
و پرســپولیس موجبــات تاســف و تاثــر بــوده و 
لــزوم توجــه جــدی جهــت جلوگیــری از تکــرار 

رفتارهــای مشــابه را می طلبــد.
ــهروندی  ــر و حقوق ش ــیون حقوق بش کمیس
ــون وکای دادگســتری آذربایجــان شــرقی  کان
ضمــن قدردانــی از دادســتان عمومــی و انقــاب 
ــه جهــت اعــام جــرم علیــه  ــز ب اســامی تبری
ــر  ــد ب ــا تاکی ــدگان و ب ــن کنن ــی از توهی برخ
ــن و  ــل توهی ــا عوام ــی ب ــورد قانون ــزوم برخ ل

ــی دارد: ــام م ــل را اع ــوارد ذی ــا، م اهانت ه
ــای  ــارج و هزینه ه ــه مخ ــا ک ــف( از آنج ال
برخــی از تیم هــای پایتخــت علیرغــم ورود 
انتقــادات فــراوان از محــل بودجــه عمومــی 
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــردد، شایس ــن می گ تامی
هزینه هــا صرفــا« بــه خریــد بازیکــن و یــا مربــی 
اختصــاص نیافتــه و وزارت ورزش و جوانــان 
ــن  جهــت فرهنگ ســازی در میــان هــواداران ای

ــند. ــی بیاندیش ــز تمهیدات ــا نی تیم ه
عنــوان  بــه  جوانــان  و  ورزش  وزارت  ب( 
یکــی از نهادهــای متولــی ورزش در کشــور 
ســلیقه ای  و  تبعیض آمیــز  حمایت هــای  از 
ــی  ــه تمام ــی ب ــگاه مل ــا ن ــوده و ب ــاب نم اجتن
مناطــق کشــور، موجبــات توســعه متــوازن 
فراهــم  ورزشــی  زمینه هــای  در  را  کشــور 

ــد. نمای
ــی  ــوان رســانه مل ــه عن ج( صــدا و ســیما ب
ــاط کشــور از  ــی نق ــه تمام ــگاه یکســان ب ــا ن ب
ــا  ــه حــب و بغض ه ــان و گزارشــگرانی ک مجری
و عایــق شــخصی را بــا وظیفــه حرفــه ای 
ــد. ــتفاده نکن ــد، اس ــط می نماین ــش خل خوی

جهــت  اســامی  شــورای  مجلــس  د( 
تصویــب، نهایــی و اجرایــی شــدن قوانیــن 
ــه  ــدگان ب ــن کنن ــازات توهی ــا مج ــط ب مرتب
اقــوام و نژادهــا، اقدامــات مقتضــی را بــه انجــام 

رســانند.
هـــ( انتشــار رفتــار توهین آمیــز چنــد جــوان 
ــارزی از نتیجــه  در فضــای مجــازی مصــداق ب
ــی  ــد فرهنگ ــی و چن ــد زبان ــه چن ــکار جامع ان
ــا  ــام آموزشــی م ــی نظ ــذا وقت ــران اســت. ل ای

بــر انــکار و نادیــده گرفتــن حقــوق ســایر اقــوام 
و انحصارطلبــی در حــوزه هــای فرهنگــی و 
ــون  ــی مصــر باشــد و از اجــرای اصــول قان زبان
اساســی کشــور در زمینــه حقــوق زبانــی شــانه 
ــاف و  ــات اخت ــر موجب ــن ام ــد، ای ــی کن خال

ــد آورد. ــه وجــود خواه انشــقاق را ب
اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  پایــان  در 
کمیســیون حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی 
آذربایجــان  دادگســتری  وکای  کانــون 
ــا  ــه ب ــد ک ــه می دان ــود وظیف ــر خ ــرقی ب ش
ــه  ــبت ب ــی نس ــت های تخصص ــزاری نشس برگ
ــات  ــی اتفاق ــی و اجتماع ــی حقوق آسیب شناس
صــورت گرفتــه پرداختــه و نتایــج آن را در 
ــط  ــای مرتب ــی و نهاده ــکار عموم ــار اف اختی

ــد. ــرار ده ق
تراکتــور  و  پرســپولیس  تیــم  دو  بــازی 
ــای  ــازی ه ــوابق ب ــیت و  س ــل حساس ــه دلی ب
گذشــته دو تیــم، بــا حاشــیه هایــی همــراه بــود 
و تعــدادی از هــواداران دو تیــم بــه دلیل ســنگ 

ــدند. ــدوم ش ــی مص پران
ــنبه  ــاس یکش ــازی حس ــور در ب ــم تراکت تی
گذشــته مقابــل پرســپولیس تــن بــه شکســت 
ــدادی از  ــاد تع ــه اعتق ــه ب ــر داد ک ــر صف 2 ب
ــتباه کادر  ــط و اش ــتراتژی غل ــان، اس کارشناش
ــود  فنــی تراکتــور عامــل اصلــی ایــن باخــت ب
ــاز  ــا 30 امتی ــان ب ــن شکســت همچن ــا ای ــا ب ت
ــه  ــا ب ــد و فرصــت ارتق ــی مان ــوم باق در رده س

ــت داد. ــه دوم را از دس رتب

ــت:  ــان گف ــر و کم ــارا تی ــن پ ــس انجم ریی
تمــام تــاش کمیتــه ملــی پارالمپیــک، انجمــن 
و فدراســیون تیــر و کمــان آن اســت کــه اردو 
ــک 2020  ــای پارالمپی ــا بازی ه ــکاران ت ورزش
ــیه  ــدون حاش ــم و ب ــورت منظ ــه ص ــو ب توکی
برگــزار شــود و در ایــن زمینــه هیــچ هــم 

ــدارد.  ــود ن مشــکلی وج
ــار  ــری اظه ــد کهت ــا، مجی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــران  ــکار ای ــال 1398، 6 ورزش ــت: در س داش
در بخــش تیــر و کمــان معلــوالن ســهمیه 
پارالمپیــک 2020 توکیــو را کســب کردنــد 
ــوت  ــیرمحمدی« ف ــه ش ــفانه »راضی ــه متاس ک
ــی  ــای قهرمان ــز از دنی ــوش« نی ــد کاک و »مجی
خداحافظــی کــرد. البتــه ســهمیه ایــن 2 
ورزشــکار بــه نــام ایــران اســت و مــا می توانیــم 
ــته  ــن رش ــر ای ــان دیگ ــکاران و قهرمان از ورزش
ــکارانی  ــی ورزش ــرای آمادگ ــم. ب ــتفاده کنی اس
ــک دوره اردوی  ــد ی ــه ســهمیه کســب کردن ک
ــزاری  ــال برگ ــش در ح ــازی در کی ــاده س آم
اســت. ایــن اردو از روز گذشته)چهارشــنبه( 
ــن  ــد از ای ــه دارد و بع ــا 10 روز ادام ــاز و ت آغ
نیــز بــه صــورت متنــاوب برگــزار خواهــد شــد.

ــوش  ــی کاک ــی خداحافظ ــه چرای او در زمین

گفــت: ایــن ورزشــکار یکــی از بهترین هــای تیــر 
و کمــان معلــوالن ایــران اســت کــه در مســابقات 
ــال )98( در  ــتان امس ــه تابس ــیا ک ــی آس قهرمان
کشــور تایلنــد برگــزار شــد مــدال طا و ســهمیه 
کســب کــرد امــا بــه دالیــل مشــکات شــخصی 
ترجیــح داد از دنیــای قهرمانــی خداحافظــی 
ــار موضــوع  ــد ب ــز چن ــن نی ــش از ای ــد. او پی کن
خداحافظــی را بــا مــا و مربیــان مطــرح کــرد کــه 
ــی  ــم. وی مدع ــدن کردی ــه مان ــد ب وی را متقاع
بــود کــه مشــکات کاری، شــخصی و اداری 

فراوانــی دارد کــه اجــازه نمی دهــد در اردوهــا بــه 
صــورت منظــم حضــور پیــدا کنــد.

ــح  ــان در توضی ــن پاراتیروکم ــس انجم ریی
بیــن  اختافــات  اخبــار در زمینــه  برخــی 
فدراســیون  و  پارالمپیــک  ملــی  کمیتــه 
تیروکمــان عنــوان کــرد: تمــام تــاش انجمــن، 
ــر  ــیون تی ــک و فدراس ــی پارالمپی ــه مل کمیت
ــه  ــی ب ــرات اعزام ــه نف ــن اســت ک ــان ای و کم
توکیــو 2020 بهتریــن عملکــرد را داشــته 
باشــند. در ایــن زمینــه همدلــی الزم وجود دارد 

و اختــاف خاصــی نیــز دیــده نمی شــود.
ــه  ــوالی در زمین ــه س ــخ ب ــری در پاس کهت
توکیــو  پارالمپیــک  در  ورزشــکاران  نتایــج 
ــت از  ــا صراح ــی ب ــچ مرب ــرد: هی ــح ک تصری
ــون  ــرد چ ــد ک ــت نخواه ــدال صحب ــب م کس
ــار  ــاد ب ــب ایج ــا موج ــه اظهارنظره ــن گون ای
روانــی بــرای ورزشــکار خواهــد شــد. نخســتین 
فــردی کــه تــاش دارد مــدال المپیکــی کســب 
ــا  ــکاران ب ــت. ورزش ــکار اس ــود ورزش ــد خ کن
تجربــه ای در اردوی تیــر و کمــان معلــوالن 
ــان در  ــدال آن ــب م ــه کس ــد ب ــتند و امی هس
ــن  ــی ای ــه نهای ــا نتیج ــت ام ــاد اس ــو زی توکی
ورزشــکاران بــه شــرایط مســابقه بســتگی دارد.

»رمضــان  منشــازاده«،  ســینا  »علــی 
بیابانــی«، »راضیــه شــیرمحمدی«، »زهــرا 
نعمتــی«،   »اصغــر زارعــی نــژاد«، »مجیــد 
 6 پــور«  جالــی  »پوریــا  و  کاکــوش« 
ورزشــکاری هســتند کــه در مســابقات جهانــی 
ــک  ــهمیه پارالمپی ــد س ــیایی تایلن ــد و آس هلن
2020 توکیــو را کســب کردنــد. بــا مــرگ 
شــیرمحمدی و خداحافظــی کاکــوش ســهمیه 
ایــن 2 ورزشــکاران کــه بــه نــام ایــران بــود بــه 

دیگــر ورزشــکاران خواهــد رســید.

ویــروس کرونــا موجــب لغــو المپیــک 2020 توکیــو نخواهــد 
شــد و ایــن بــازی هــا تابســتان آینــده برگــزار مــی شــود. 

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آس، یوریکــو کویکــه، 
اســتاندار شــهر توکیــو )جمعــه( در یــک مصاحبــه اعــام کــرد 
ــروس  ــل وی ــه دلی ــز ب ــو هرگ ــای المپیــک 2020 توکی ــازی ه ب

ــا لغــو نخواهــد شــد. ایــن ویــروس ابتــدا در شــهر ووهــان  کرون
ــه  ــده شــد و ســپس روی کشــورهای دیگــری از جمل ــن دی چی

ــر گذاشــت. ــن تاثی ژاپ
کویکــه کــه یکــی از اصلــی تریــن افــراد مرتبــط بــرای آمــاده 
ســازی المپیــک اســت در رابطــه بــا شــایعه هــای اخیــر مربــوط 
ــزی  ــچ چی ــازی هــای المپیــک گفــت: هی ــزار نشــدن ب ــه برگ ب
نمــی توانــد مانــع برگــزاری ایــن رقابــت هــا شــود. مــی خواهــم 

ایــن شــایعه را رد کنــم.
ایـــن اظهـــارات در حالـــی بیـــان شـــد کـــه دولـــت ژاپـــن 
ـــا  ـــه مبت ـــرادی ک ـــرد اف ـــد ک ـــام خواه ـــمی اع ـــورت رس ـــه ص ب
بـــه ویـــروس کرونـــا شـــدند اجـــازه ورود بـــه ایـــن کشـــور را 
ـــن  ـــه ای ـــر ب ـــن 14 نف ـــال حاضـــر در ژاپ ـــد داشـــت. در ح نخواهن
ویـــروس مبتـــا شـــده اند. در چیـــن بیـــش از 10 هـــزار نفـــر 

ـــم زده  ـــر را رق ـــرگ 213 نف ـــون م ـــه تاکن ـــود دارد ک ـــا وج مبت
ـــتد.  ـــی فرس ـــن م ـــه ژاپ ـــت را ب ـــترین توریس ـــن بیش ـــت. چی اس
ـــهروندان  ـــن ش ـــاری در ژاپ ـــن بیم ـــه ای ـــدگان ب ـــا ش ـــب مبت اغل
ـــا  ـــد ی ـــی کنن ـــی م ـــور زندگ ـــن کش ـــه در ای ـــتند ک ـــی هس چین

ـــد. ـــت بودن توریس
ــاش  ــام ت ــن تم ــت ژاپ ــرد دول ــام ک ــو اع ــدار توکی فرمان
ــن  ــش از ای ــروس بی ــن وی ــا ای ــرد ت ــد ب ــه کار خواه ــود را ب خ
ــم  ــا تی ــه گفت:م ــن رابط ــود. او در ای ــش نش ــورش پخ در کش
ــکی  ــه ریس ــا هرگون ــا ب ــت ت ــاده اس ــه آم ــم ک ــی داری مخصوص

ــود. ــرو ش روب
ــو برگــزاری المپیــک را رد کــرد و گفــت:  ــاره لغ کویکــه دوب
ــی  ــن الملل ــه بی ــه کمیت ــن رابطــه ب ــزی در ای ــچ چی ــو هی توکی

ــه اســت. المپیــک نگفت

بــا  تراکتــور  باشــگاه  مالــک  شــرقی  ایســنا/آذربایجان 
ــاز  ــتادیوم آزادی آغ ــات از اس ــه اتفاق ــواره هم ــه هم ــان اینک بی
می شــود، گفــت: بعضــی مســائل در حــوزه رســانه مدیریــت مــی 
ــن  ــه ای ــود. ب ــم ش ــور خت ــرر تراکت ــه ض ــت ب ــا در نهای ــود ت ش
ــردم را  ــه م ــدارد ک ــن را ن ــه ارزش ای ــال متاســفم؛ چــرا ک فوتب

ــد. ــم بیندازن ــان ه ج
محمدرضــا زنــوزی مطلــق در گفــت و گــوی تلفنــی بــا برنامه 
فوتبــال برتــر شــبکه ســه اظهــار کــرد: امســال دو بازی بــزرگ در 
تبریــز برگــزار شــده و هیــچ اتفاقــی در آن بــازی هــا رخ نــداد و 

حتــی بعــد از باخــت مقابــل اســتقال، پرشــورها تیــم خودشــان 
را تشــویق کردنــد و کاری بــه تیــم حریــف نداشــتند.

وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ ســازی بایــد از خــود رســانه هــا 
ــی، از تیم هــای پایتخــت  ــرد: رســانه مل ــار ک شــروع شــود، اظه
جانبــداری کــرده و ســعی می کنــد جلــوه دیگــری بــه موضوعــات 

بدهــد.
ــت: در  ــز گف ــکوها نی ــات روی س ــوص اتفاق ــوزی در خص زن
ــکوها  ــی روی س ــاد حواش ــث ایج ــود داور باع ــن، خ ــل زمی داخ
شــده و در بیــرون از زمیــن هــم بعضــی مســائل از جملــه فیلــم 

ــن  ــوردن ای ــم خ ــب رق ــور، موج ــواداران تراکت ــه ه ــن ب توهی
ــات شــده اســت. اتفاق

کانون وکالی آذربایجان شرقی: 

توهین های نژادی مصداق انکار جامعه چندزبانی است

رییس انجمن پارا تیر وکمان:

 مشکلی بین فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک وجود ندارد

لغو المپیک 2۰2۰ توکیو شایعه است

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص فــرا ارتبــاط یاغچیــان آذربایجــان درتاریــخ 1398/10/08 بــه شــماره ثبــت 49931 بــه شناســه ملــی 14008875948 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده 
کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد. موضــوع فعالیــت: ایجــاد و بهــره بــرداری از دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی و ارائــه خدمــات نیابتــی دســتگاههای دولتــی 
و عمومــی غیــر دولتــی . مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: اســتان آذربایجــان شــرقی ، شهرســتان تبریــز، بخــش مرکــزی، شــهر تبریــز، محلــه یاغچیــان، خیابــان نصــر، 
خیابــان توحیــد، پــاک 0، طبقــه همکــف کدپســتی 5169631760 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 5000000 ریــال نقــدی منقســم بــه 100 ســهم 50000 ریالــی تعــداد 100 
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1750000 ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 14134/163 مــورخ 1398/10/01 نــزد بانــک ملــت شــعبه فلکــه خیــام ائــل گلــی بــا کــد 1413/4 
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خانــم آیســا صادقیــان بــه شــماره ملــی 0078549655و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 
ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال آقــای بابــک ضرغامــی بــه شــماره ملــی 1540005100و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 
بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال آقــای بهمــن صادقیــان بــه شــماره ملــی 5069824163 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق 
امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء خانــم آیســا صادقیــان ) رئیــس 
هئیــت مدیــره و مدیرعامــل ( همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق اساســنامه بازرســان خانــم اکــرم محمــد زاده خضرلــو بــه شــماره ملــی 5069423177 بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای اصغــر زاهــدی بــه شــماره ملــی 5069443542 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار عجــب 
شــیر جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. بموجــب مجــوز شــماره 65/1/12360 مــورخ 1398/08/14 اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســتان آذربایجــان شــرقی تاســیس گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )750075(

کرونا مسابقات دو و میدانی داخل سالن 
قهرمانی جهان را لغو کرد

فدراسـیون جهانـی دو و میدانـی در پی شـیوع ویروس کرونا در کشـور 
چیـن، برگـزاری مسـابقات داخل سـالن قهرمانی جهـان را منتفی کرد. 

بـه گـزارش ایسـنا،  مطابـق بـا اعـام فدراسـیون جهانـی دو و میدانی، 
مسـابقات داخـل سـالن قهرمانی جهـان که قرار بود  اسـفندماه در کشـور 

چیـن برگـزار شـود بـه ماه مـارس سـال آینـده) 2021( موکول شـد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــیا ب ــی آس ــیون دو و میدان ــز کنفدراس ــن نی ــش از ای پی
شــیوع ویــروس خطرنــاک کرونــا مســابقات داخــل ســالن قهرمانــی آســیا 

را لغــو کــرده بــود.

زنوزی: 

همواره همه اتفاقات از استادیوم آزادی آغاز می شود
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اوقات شرعی شهر تهران

شـده  مکلـف  نیـز  آینـده  سـال  بـرای  دولـت 
پیش بینـی  بازنشسـته ها  مسـکن  بـرای  تسـهیاتی 
و تامیـن کنـد؛ تکلیفـی کـه امسـال ظاهـرا تاکنـون 

اسـت.  نداشـته  نتیجـه ای 
بـه گـزارش ایسـنا، در بودجه 1398 تکلیف شـده 
بـود که بانک مسـکن حـدود 40 هزار فقره تسـهیات 
بـرای بازنشسـته ها پرداخـت کنـد. گرچـه از ابتـدای 
امسـال ایـن قانـون الزم االجرا بود ولـی در هر صورت 
فراینـد آن آنقـدر طول کشـید کـه تصویـب آئین نامه 
مربوطـه بـه دی مـاه رسـید کـه فقـط حـدود دو مـاه 

بـرای اجـرای آن فرصـت باقـی  ماند.
بـه هـر صـورت قـرار شـد کـه 40 هـزار فقـره 
تسـهیات خریـد یا سـاخت مسـکن با سـقف فردی 
50 میلیـون تومـان در کان شـهرها و 40 میلیـون 

تومـان در روسـتاها بـا نـرخ 9 درصد در شـهر تهران، 
اسـتان ها و چهـار درصـد  مراکـز  هفـت درصـد در 
در سـایر مناطـق شـهری و روسـتایی بـرای خریـد 
مـدت  بـا  سـاخت،  سـال   15 از  کمتـر  واحدهـای 

بازپرداخـت 10 سـاله پرداخـت شـود.
بایـد  مشـموالن  شـده،  تعریـف  شـرایط  طبـق 
عـاوه بر سـپری شـدن حداقـل پنـج سـال از تاریخ 
سـه  از  کمتـر  مسـتمری  دریافـت  و  بازنشسـتگی 
و همسرشـان طـی  مـاه، خـود  در  تومـان  میلیـون 
10 سـال گذشـته فاقـد واحـد مسـکونی بـوده و از 
تسـهیات خریـد یا سـاخت مسـکن اسـتفاده نکرده 
باشـند. افـراد بـا سـابقه بازنشسـتگی باالتـر  نیـز در 

اولویـت پرداخـت تسـهیات قـرار دارنـد.
در حالـی بعید اسـت کـه تاکنون و در ایـن فاصله، 
پرداختی به بازنشسـته ها انجام شـده باشـد و تا پایان 
سـال نیـز 40 هـزار فقـره تکلیفـی عملیاتی شـود که 
دولـت در الیحـه بودجـه سـال آینـده بنـد مربـوط به 

ایـن وام را حـذف و مجدد پیشـنهاد نکـرده بود.
بـا ایـن حـال طـی بررسـی الیحـه در کمیسـیون 
ایـن  بـرای  مسـکن  وام  دیگـر  بـار  مجلـس  تلفیـق 

بازنشسـته ها تکلیـف شـده اسـت؛ بـه نوعـی کـه در 
تبصره )16( تاکید شـد که بانک مسـکن موظف است 
از محل منابع ناشـی از اقسـاط مسـکن مهر تعداد 40 
هـزار فقـره تسـهیات مسـکن بـه بازنشسـتگانی کـه 
حداقـل پنج سـال از بازنشسـته شـدن آنها گذشـته و 
در 10 سـال اخیـر خود و همسرشـان واحد مسـکونی 
نداشـته اند و از محـل تسـهیات خریـد یـا سـاخت 
بـه  نیـاز  بـدون  اسـتفاده ای نکرده انـد،  مسـکن هـم 

سـپرده گـذاری پرداخـت کند.
شـرایطی کـه بـرای وام مسـکن بازنشسـته ها در 
سـال آینـده پیش بینی شـده این اسـت که نرخ سـود 
ایـن تسـهیات در تهران 9 درصد، در مراکز اسـتان ها 
و روسـتاها چهـار  هفـت درصـد ودر سـایر شـهرها 
درصد باشـد. این حکم شـامل کلیه بازنشسـتگان اعم 
از کشـوری، لشـکری و تامین اجتماعی که مسـتمری 
بازنشسـتگی آنهـا کمتـر از سـه میلیون تومـان در ماه 

می شود. اسـت 
تاکید شـده که سـقف تسـهیات و نحـوه اولویت 
بنـدی متقاضیـان در آیین نامـه اجرایـی بـه تصویـب 

هیـات دولـت خواهد رسـید.

میـری گفـت: هم اکنـون حداقـل قیمت هـر کیلو 
طـای سـرخ بـا افزایـش قیمـت، 6 میلیـون و 200 
هـزار تومـان و حداکثـر 10 میلیـون و 500 هـزار 

اسـت.  تومان 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، غامرضـا 
میـری نایـب رئیس شـورای ملی زعفـران از افزایش 2 
درصـدی قیمـت زعفران نسـبت بـه یک ماه گذشـته 
در بـازار خبـر داد و گفـت: هم اکنـون حداقـل قیمـت 
هـر کیلو طای سـرخ 6 میلیون و 200 هـزار تومان و 

حداکثـر 10 میلیـون و 500 هـزار تومان اسـت.
وی افـزود: بـا توجـه بـه پایـان فصـل برداشـت 
قیمـت زعفـران به سـبب عرضـه در بـورس و کاهش 
تقاضـا نسـبت بـه یک مـاه گذشـته بـا نوسـاناتی در 
بـازار روبـرو شـده اسـت و ایـن افزایـش قیمـت هیچ 

ارتباطـی بـه صـادرات زعفـران نـدارد.
میـری دربـاره آخریـن وضعیـت صـادرات زعفران، 
گفـت: بنابـر آمـار 9 ماهـه گمـرک صـادرات زعفـران 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل 7 درصـد کاهش 
یافتـه اسـت که ایـن امر به مشـکات بازگشـت ارز به 

سـامانه نیمـا و صدور قوانین سـختگیرانه و یک شـبه 
بـاز می گردد. صـادرات 

نایـب رئیس شـورای ملـی زعفران با اشـاره بـه اینکه 
نوسـان قیمـت طای سـرخ ارتباطی بـه صادرات نـدارد، 
بیـان کرد: بـا توجه به آنکه کشـاورزان در پیک برداشـت 
بـه سـبب نیـاز بـه نقدینگـی اقـدام بـه عرضـه یکبـاره 
محصـول در بـازار می کننـد و سـپس بـا پایـان فصـل 
محصـول چندانـی بـرای عرضـه بـه بـازار ندارند کـه این 
امـر در کنـار مسـائل دیگـر منجر به ایجاد شـک بـه بازار 

می شـود.
ایـن مقـام مسـئول درباره آینـده بازار طای سـرخ، 
گفـت: اگـر موانعی سـد راه صادرات همچون بازگشـت 
ارز به سـامانه نیما برداشـته شود و مسـئوالن ذیربط به 
پیشـنهادات تشـکل ها مبنی بـر دریافـت ارز در مقصد 
را اجـرا کنند، شـاهد افزایـش صـادرات در ماه های آتی 
خواهیـم بود در ایـن غیر این صـورت تولیدکنندگان با 
مشـکات متعـددی روبرو می شـود چرا که بسـیاری از 
صادرکننـدگان خانـه نشـین شـدند یا بـا ظرفیت های 

حداقلـی بـه کار خود ادامـه می دهند.

بازار هـای  بـه  زعفـران  قاچـاق  از  انتقـاد  بـا  وی 
هـدف، گفـت: تـا کنـون بیـش از 30 درصـد زعفران 
بـه دلیـل مشـکات بازگشـت ارز بـه سـامانه نیمـا 
بـه صـورت قاچـاق از کشـور خـارج شـده اسـت، در 
حالـی کـه با رفـع موانع صادراتی شـاهد پدیده شـوم 

قاچـاق نیسـتیم.

کاهش 7 درصدی صادرات طالی سرخ به 
بازار های هدف

ادامـه داد:  نایـب رئیـس شـورای ملـی زعفـران 
بنابـر آمـار گمـرک تـا آذر مـاه 3 تـن و 675 کیلـو 
زعفـران بـه افغانسـتان صـادر شـده، در حالـی کـه 
صـادرات ایـن محصـول بـه افغانسـتان ممنوع اسـت 
از مسـئوالن ذیربـط  انتظـار مـی رود توجـه جدی بر 
ایـن موضـوع داشـته باشـند چـرا بـا خـروج قانونی و 
غیـر قانونـی ایـن محصول اسـتراتژیک به افغانسـتان 

بازار هـای هـدف را از دسـت خواهیـم داد.
مشـکات  اگـر  کـرد:  تصریـح  پایـان  در  میـری 
پیـش روی صادرکننـدگان مرتفـع شـود، نـه تنهـا از 
پدیـده شـوم قاچاق جلوگیری می شـود بلکـه همواره 
پیش بینـی می شـود کـه طی ماه هـای آتی صـادرات 

زعفـران حداقـل 30 درصـد رشـد یابد.

دیوانــدری رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی 8 بهمــن مــاه بازداشــت شــد، 
امــا وضعیــت ریاســت ایــن پژوهشــکده در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. 

ــان بیســت و چهارمیــن  ــگاران جــوان، پــس از پای ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
جلســه رســیدگی بــه پرونــده فســاد بانــک ملــت و بانــک پارســیان بــود کــه علــی 
ــه اتهــام مشــارکت در اخــال عمــده در  ــده ب دیوانــدری متهــم ردیــف اول پرون
نظــام ارزی کشــور از طریــق تشــکیل ســرکردگی شــبکه کاهبــرداری و خیانــت 
در امانــت از طریــق بانــک پارســیان و ملــت بــه مبلــغ 16 هــزار دالر و موضــوع 
ســفر های محرمانــه و مشــارکت در قاچــاق ارز بــه ترکیــه بــه مبلــغ 500 هــزار 
ــه  ــه دســتور قاضــی موحــد رئیــس شــعبه اول دادگاه هــای رســیدگی ب ــورو ب ی

جرائــم و مفاســد اقتصــادی، بازداشــت شــد.
علــی دیوانــدری بــا وثیقــه کمتــر نســبت بــه دیگرمتهمــان پرونــده و بــه مبلــغ 

5 میلیــارد تومــان آزاد بــود.
پــس از برگــزاری 24 جلســه دادگاه و بعــد از اســتجازه از مقــام معظــم رهبــری 
و از آن جایــی کــه دادگاه نتوانســته بــود بــا اســتماع حــدود 70 ســاعت از دفاعیــات 

دیوانــدری قانــع شــود مطابــق بــا قانــون،  قــرار وثیقــه او تبدیــل بــه قرار بازداشــت 
موقــت شــد و عصــر روز ســه شــنبه 8 بهمــن همــراه بــا دیگــر متهمــان پرونــده از 

جملــه بهــروز مختــاری و ابوالحســنی  بــه زنــدان اویــن منتقــل شــد.

مدیر اوین نشینی که متهم ردیف اول است
امــا موضــوع قابــل توجــه ایــن اســت کــه علــی دیوانــدری بــه دســتور رئیــس 
کل بانــک مرکــزی، رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی بــود، امــا در حــال حاضــر 
بــا توجــه بــه دســتگیری او مشــخص نیســت کــه ســرانجام رئیــس پژوهشــکده 

پولــی و بانکــی چــه خواهــد شــد.
ــکده  ــکاندار پژوهش ــال 94 س ــاه س ــرداد م ــخ 10 م ــدری از تاری ــی دیوان عل
پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی شــد و هنــوز هــم در ایــن منصــب باقــی اســت و 
بــا توجــه بــه اتهامــات مالــی و بزرگــی کــه دارد هنــوز  هــم بــه عنــوان رئیــس 

ــود. ــناخته می ش ــکده ش ــن پژوهش ای
بــر اســاس اتهامــات منــدرج در کیفرخواســت پرونــده؛ افعــال مجرمانــه علیــه 
علــی دیوانــدری محــرز شــده اســت و ریاســت او در ایــن مجموعــه بــزرگ کــه 
ــه ای از ابهــام  ــی را دارد در هال ــه پژوهش هــای مختلــف پول وظیفــه رســیدگی ب

قــرار گرفتــه اســت.
البتــه یــک ابهــام بــزرگ دیگــر ایــن اســت کــه در حــال حاضــر بــا دســتگیر 
شــدن و انتقــال علــی دیوانــدری بــه زنــدان اویــن، وضعیــت ریاســت پژوهشــکده 
پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی چــه خواهــد شــد زیــرا دیوانــدری هــم اکنــون در 

ــرد. ــه ســر می ب بازداشــت موقــت ب
ــیان،  ــت و پارس ــای مل ــک ه ــده فســاد در بان ــی پرون ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ب
ــا  ــه آی ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــا بای ــه دارد ام ــه آن ادام ــیدگی ب ــوز رس هن
ــرای  ــه فکــر انتخــاب سرپرســت و رئیســی جدیــد ب مســئوالن بانــک مرکــزی ب
ــکاندار  ــوان س ــه عن ــد را ب ــم در بن ــن مته ــا ای ــد ی ــکده می افتن ــن پژوهش ای

ــد. ــه می دارن ــی نگ ــی و بانک ــکده پول پژوهش

وام مسکن بازنشسته ها تکرار می شود

طالی سرخ گران شد 

متهم بازداشتی فساد اقتصادی همچنان رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می ماند؟ 

ـــده  ـــه پرون ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــرز توفیق فرام
دســـتمزد منطقـــه ای و دســـتمزد صنفـــی بســـته 
شـــد، می گویـــد: هفتـــه آینـــده محاســـبات ســـبد 

معـــاش بـــه نتیجـــه پایانـــی می رســـد. 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار ایلنـــا، جلســـه کمیتـــه 
دســـتمزد شـــورای عالـــی کار برگـــزار شـــد؛ 
ـــه  ـــان دادن ب ـــری، پای ـــدگان کارگ ـــته ی نماین خواس
بحث هـــای »دســـتمزد منطقـــه ای« و »دســـتمزد 
ــن  ــد ایـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ ــود کـ ــی« بـ صنفـ

بحـــث »فعـــًا« خاتمـــه یافتـــه اســـت.
ــتمزد  ــه دسـ ــس کمیتـ ــی رئیـ ــرز توفیقـ فرامـ
ــران در  ــوراها و نماینـــده کارگـ کانـــون عالـــی شـ
ـــه  ـــای جلس ـــا خروجی ه ـــاط ب ـــه، در ارتب ـــن جلس ای
ـــفانه  ـــد: متاس ـــش رو می گوی ـــیِر پی ـــنبه و مس سه ش
در ماه هـــای گذشـــته شـــاهد تحرکاتـــی از ســـوی 
برخـــی شـــبه کارفرمایان ُخـــرد بودیـــم کـــه بـــه 
ـــه  ـــًا ب ـــد و قب ـــل می کنن ـــه عم ـــگاه خیری ـــوان بن عن
ـــرای  ـــتمزد ب ـــل دس ـــطح حداق ـــتن از س ـــال کاس دنب
روســـتاییان و گروه هـــای آســـیب پذیر بودنـــد و 
ـــه ای را  ـــزد منطق ـــته اند و م ـــاره دور برداش ـــاال دوب ح
ـــم  ـــد بگویی ـــف بای ـــال تاس ـــا کم ـــد و ب ـــم کرده ان عل
گروه هـــا و رســـانه هایی هســـتند کـــه فضـــا بـــه 
اینهـــا داده انـــد؛ نماینـــدگان اینهـــا بـــه اتاق هـــای 
ــخنرانی و  ــرده و سـ ــاف ورود کـ ــی و اصنـ بازرگانـ
ــداد  ــک تعـ ــفانه یـ ــد و متاسـ ــرد می گذارنـ میزگـ
ــی  ــای سفارشـ ــق پژوهش هـ ــاح محقـ ــه اصطـ بـ
از اینهـــا قبـــول کرده انـــد و داده هـــای مثـــًا 
علمـــی در دفـــاع از ادعاهـــای غیرقانونـــی اینهـــا 
منتشـــر می کننـــد و در ایـــن فضـــای مســـموم و 
پـــر از تبلیغـــات، برخـــی نماینـــدگان کارفرمایـــی 

حرف هـــای اینهـــا را بـــاور می کننـــد.
ـــتفاده از  ـــا اس ـــا ب ـــه اینه ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ابـــزار قـــدرت و ثـــروت، بازی هـــای رســـانه ای راه 
ــر  ــی فکـ ــد: گروه هایـ ــه می دهـ ــد؛ ادامـ انداخته انـ
می کننـــد امـــکان دســـتمزد منطقـــه ای و صنفـــی 
وجـــود دارد در حالیکـــه زیرســـاخت ها فراهـــم 
ــاخت ها و  ــردن زیرسـ ــم کـ ــرای فراهـ ــت. بـ نیسـ
ـــل  ـــر حداق ـــاوه ب ـــود ع ـــا می ش ـــم آی ـــه بدانی اینک
مـــزد سراســـری، مـــزد منطقـــه ای نیـــز داشـــته 
باشـــیم نیـــاز بـــه بانک هـــای اطاعاتـــی دقیـــق و 
ـــم؛  ـــاره بروی ـــه را دوب ـــد راه رفت ـــم؛ نبای ـــن داری متق
یادمـــان باشـــد کـــه از ســـال 27 کـــه مذاکـــرات 
ـــت  ـــن دس ـــا ای ـــت، باره ـــران پاگرف ـــتمزد در ای دس
ــد  ــام دادنـ ــا را انجـ ــبات و تصمیم گیری هـ محاسـ
ـــای  ـــد خطاه ـــس نبای ـــیدند، پ ـــی نرس ـــه جای ـــا ب ام

گذشـــته را تکـــرار کنیـــم.

بـــه گفتـــه ی توفیقـــی، مـــزد منطقـــه ای و 
صنفـــی کار علمـــی درســـت می خواهـــد؛ بعـــد از 
ـــم  ـــوت کنی ـــی را پایل ـــک مناطق ـــد ی ـــی، بای کار علم

و بعـــد بـــه موضـــوع ورود کنیـــم.

پرونده مزد منطقه ای بسته شد
ایـــن حســـاب،  بـــا  تاکیـــد می کنـــد:  وی 
پرونـــده مـــزد منطقـــه ای و مـــزد صنفـــی بـــرای 
ــرار  ــد. قـ ــته شـ ــال بسـ ــزدی امسـ ــرات مـ مذاکـ
ـــی، کار  ـــورای عال ـــتمزد ش ـــه دس ـــل کمیت ـــد ذی ش
ـــش از  ـــن پژوه ـــود؛ ای ـــام ش ـــه انج ـــی مربوط پژوهش

اوایـــل ســـال 99 اســـتارت خواهـــد خـــورد.
ـــه  ـــتمزد اضاف ـــه دس ـــران در کمیت ـــده کارگ نماین
بعـــدی، محاســـبات ســـبد  می کنـــد: بحـــث 
معیشـــت بـــود کـــه قـــرار اســـت براســـاس تـــورم 
ـــام  ـــه اع ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــبه ش ـــاه محاس دی م
ـــه  ـــاال هم ـــاه، ح ـــورم دی م ـــام ت ـــداد و ارق ـــدن اع ش
ــد  ــه بعـ ــم در جلسـ ــم و می توانیـ ــا را داریـ داده هـ

محاســـبات را بـــه ســـرانجام برســـانیم.
او بـــه نکتـــه بســـیار مهمـــی اشـــاره می کنـــد: 
ــف  ــد وظایـ ــت نخواهـ ــر دولـ ــم اگـ ــد بپذیریـ بایـ
بپذیـــرد و نقش آفرینـــی  را  حاکمیتـــی خـــود 
کنـــد، هـــر عـــدد و رقمـــی کـــه بـــرای حداقـــل 
ـــد  ـــدت خواه ـــش کوتاه م ـــود، اثرات ـــق ش ـــزد تواف م

ــد. ــواب نمی دهـ ــدت جـ ــود و در درازمـ بـ
توفیقـــی تاکیـــد می کنـــد: پیش بینی هـــای 
بانـــک جهانـــی و اقتصاددانـــان بـــر ایـــن اســـت 
کـــه تـــورم ســـال 99 بـــاالی 40 درصـــد خواهـــد 

بـــود و هرچـــه ادعـــا کننـــد کـــه تـــورم پاییـــن 
آمـــده و فعـــا بـــه 38 درصـــد رســـیده، تاثیـــری 
ــاخص ها  ــران ها و شـ ــه پیشـ ــه همـ ــدارد چراکـ نـ
ـــاالی  ـــده ب ـــال آین ـــورم س ـــه ت ـــد ک ـــان می ده نش
ـــی  ـــیار مهم ـــاله ی بس ـــن مس ـــت؛ ای ـــد اس 40 درص

ـــود. ـــر گرفتـــه ش ـــد در نظ ـــت کـــه بای اس
ــش  ــزان افزایـ ــه میـ ــه بودجـ ــت در الیحـ دولـ
حقـــوق کارمنـــدان خـــود را 15 درصـــد در نظـــر 
ـــف  ـــد ک ـــام کرده ان ـــال اع ـــن ح ـــا در عی ـــه ام گرفت
ـــزار  ـــون و 800 ه ـــت 2 میلی ـــدان دول ـــوق کارمن حق
تومـــان خواهـــد بـــود؛ توفیقـــی در ایـــن ارتبـــاط 
می گویـــد: رقـــم 2 میلیـــون و 800 هـــزار تومـــان 
بســـیار پاییـــن اســـت و فاصلـــه ی معنـــاداری 
ــا ایـــن  ــا بـ ــا ســـبد معـــاش حداقلـــی دارد امـ بـ
حـــال، بایـــد همـــه ی آیتم هـــا و مزایـــای مـــزدی 
ـــد؛  ـــاظ کنن ـــز لح ـــران نی ـــرای کارگ ـــدان را ب کارمن
ـــد  ـــتیم، نبای ـــی هس ـــت توزیع ـــال عدال ـــه دنب ـــر ب اگ
ــر  ــدان پایین تـ ــران از کارمنـ ــوق کارگـ ــف حقـ کـ
ــای  ــه معنـ ــوق، بـ ــطح حقـ ــاوت سـ ــد؛ تفـ باشـ

فقـــدان عدالـــت اســـت.
او در پایـــان تاکیـــد می کنـــد: یکشـــنبه ی 
ـــی کار  تشـــکیل  ـــد، جلســـه ی شـــورای عال ـــه بع هفت
خواهـــد شـــد و نتایـــج کمیتـــه دســـتمزد بـــه آن 
ـــنبه  ـــال، دوش ـــن ح ـــت؛ در عی ـــد رف ـــه خواه جلس
یـــا سه شـــنبه هفتـــه ی بعـــد بـــاز هـــم جلســـه 
کمیتـــه دســـتمزد برگـــزار می شـــود و در آن 
جلســـه، بحـــث ســـبد معـــاش را می بندیـــم و 

محاســـبات را بـــه پایـــان می رســـانیم.

دستمزد به کجا رسید؛ 

پرونده مزد منطقه ای بسته شد


