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موسوی الرگانی با انتقاد از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو:

مردم نباید تاوان زیاده خواهی 
خودروسازان را بپردازند

وزیر اقتصاد:

واگذاری  ها برای تامین کسری 
بودجه دولت نیست،دنبال 
کوچک  سازی دولت هستیم 

التهاب بازار ناشی از تحویل ندادن به موقع خودرو در طرح های پیش فروش است
فرمول فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار نارکارآمد بود

عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آثار پولی و مالی منفی ندارد
واگذاری ها تا جایی که امکان دارد از طریق بورس انجام خواهد شد

آزاد سازی سهام عدالت باعث افزایش عمق بازار سرمایه شده است
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وزیر کشور:

 همکاری و تعامل نیاز امروز کشور است

هجمه ها علیه مجلس
 سیاسی کاری است

نوسان قیمت ها، مانع بزرگ رشد 
دربخش صادرات

اشتغال زایی، کارآفرینی برای جوانان تبریز، سیمای کشاورزی استان
و ارائه خدمات رایگان به محرومان

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــا رونــق گرفتــن تولیــد خودروســازان،  مــی گویــد ب
عرضــه خــودرو افزایــش یافتــه و قیمــت هــا نزولــی 

مــی شــود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، نــادر قاضــی پــور عضــو 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
ــازار،  ــاره افزایــش قیمــت خــودرو در ب اســامی درب
گفــت: از آنجایــی کــه نقدینگــی موجــود در دســت 
ــی  ــت م ــودده هدای ــای س ــه ســمت بازاره ــردم ب م
شــود، بــازار خــودرو، ســکه، مســکن و ... در ماه هــای 

ــت. ــش یاف ــا افزای گذشــته ملتهــب و قیمــت ه
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای 
ــه  ــای ظالمان ــال تحریم ه ــا اعم ــزود: ب ــامی اف اس
ــف  ــد توق ــی مانن ــی های ــه زن ــران، گمان ــه ای علی
ــول  ــن محص ــی ای ــه گران ــر ب ــودرو منج ــد خ تولی
ــا رونــق گرفتــن تولیــد  شــد امــا در حــال حاضــر ب
ــش  ــازار افزای ــه ب ــودرو ب ــه خ ــازان، عرض خودروس

ــود. ــی ش ــی م ــا نزول ــت ه ــه و قیم یافت

ضرورت اعمال محدودیت برای ثبت نام در 
طرح های پیش فروش خودرو

ــا  ــس ب ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــدات  ــه تعه ــل ب ــا عم ــازان ب ــه خودروس ــان اینک بی
ــده  ــروش ش ــش ف ــای پی ــل خودروه ــی و تحوی قبل

حبــاب موجــود در بــازار خــودرو را از بیــن خواهنــد 
ــای  ــرح ه ــش ط ــا افزای ــد ب ــرد: بای ــار ک ــرد، اظه بُ
ــا  ــرح ه ــن ط ــاح ای ــودرو و اص ــروش خ ــش ف پی
ــرف  ــاز مص ــودروی موردنی ــن خ ــرای تامی ــه ب زمین

ــود. ــم ش ــی فراه ــده واقع کنن
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان 
اینکــه در طــرح هــای پیــش فــروش بایــد تنهــا بــه 
افــرادی کــه در 18 مــاه گذشــته خــودرو خریــداری 
نکردنــد، اجــازه ثبــت نــام داده شــود، اضافــه کــرد: 
افزایــش یــک بــاره قیمــت خــودرو ناشــی از انتشــار 
شــایعه هایــی مبنــی بــر توقــف تولیــد خودروســازان 
ــا  ــه ب ــود ک ــود ارز ب ــه و کمب ــود قطع ــل نب ــه دلی ب
ــار  ــا آث ــرکت ه ــن ش ــد در ای ــراژ تولی ــش تی افزای

ــت. ــد رف ــن خواه ــز از بی ــایعه ها نی ــی ش روان

قاضی پور:

حباب بازار چارچرخ ها می ترکد

ــت  ــزی از پرداخ ــک مرک ــارات بان ــرکل اعتب مدی
تســهیات 1۰ میلیــون ریالی، به بیــش از ۲۰ میلیون 
سرپرســت خانــوار طــی مراحــل اول و دوم خبــر داد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
براســاس اعــام مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی، 
ــنبه  ــج ش ــاعت 1۲ روز پن ــا س ــل ت ــای عام بانک ه
18 اردیبهشــت ۹۹، از تعــداد ۷۷۵ هــزار و ۳۹۴ 
فقــره تســهیات قابــل پرداخــت بــه یارانــه بگیــران 
)براســاس فهرســت اعامــی از ســوی ســازمان 

هدفمندســازی یارانــه هــا(، تعــداد ۷۷۲ هــزار و ۹۳۰ 
فقــره از تســهیات موصــوف )معــادل ۹۹.۷ درصــد( 

ــد. ــرده ان ــت ک را پرداخ
ــاد  ــز مابقــی تســهیات ی ــکان واری ــن ام همچنی
شــده نیــز بــه دالیلــی از جملــه مســدودی حســاب، 
ــماره  ــازگاری ش ــدم س ــتباه، ع ــاب اش ــماره حس ش
ــودن  ــر ب ــالی، نامعتب ــی ارس ــد مل ــا ک ــاب ب حس
ــر  ــا میس ــایر خطا ه ــده و س ــی ش ــات معرف اطاع
نشــده اســت. طبیعــی اســت برخــی از ایــن مــوارد 

در هفتــه آتــی بــا همــکاری ســازمان هدفمندســازی 
ــود. ــع می ش ــه رف یاران

بــر ایــن اســاس بــا احتســاب تســهیات پرداختــی 
ــون و  ــداد ۲۰ میلی ــون از تع ــل اول و دوم تاکن مراح
ــوی  ــده از س ــی ش ــوار معرف ــزار و ۹۷۳ خان 1۹۰ ه
تعــداد ۲۰  یارانــه هــا،  ســازمان هدفمندســازی 
میلیــون و 18۴ هــزار و ۳8۶ سرپرســت خانوار)جمعــا 
بــه مبلــغ بیــش از ۲۰1 هــزار میلیــارد ریــال(  
ــد. ــت کرده ان ــی را دریاف ــون ریال تســهیات 1۰ میلی

الزم بــه ذکــر اســت کــه فرآینــد ثبت نــام 
ــا  ــه بانک ه ــا ب ــی آن ه ــا و معرف ــده خانوار ه باقی مان
ــت  ــان اس ــی( در جری ــف نهای ــن تکلی ــرای تعیی )ب
تــا در آخریــن مرحلــه پرداخــت تســهیات در 
ــتان  ــاب سرپرس ــه حس ــاه ب ــت م ــان اردیبهش پای

خانوار هــای باقیمانــده واریــز شــود.

ــت  ــس، برداش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــی،  ــوال دولت ــروش ام ــی، ف ــعه مل ــدوق توس از صن
راهکارهــای  ازجملــه  را  و...  کارفرمــا  حمایــت 
ــادی  ــران اقتص ــور از بح ــرای عب ــت ب ــی درس اجرای

ــرد.  ــوان ک ــا عن کرون
ــا  ــکری ب ــود ش ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــرای کمــک ب ــر اینکــه مســیر اجرایــی ب تاکیــد ب
ــا و پســاکرونا  مشــاغل آســیب دیــده در دوران کرون
بایــد درســت انتخــاب شــود، گفــت: مســئوالن بایــد 
تجربیــات کشــورهای پیشــرفته در حــوزه اقتصــادی 
را مدنظــر قــرار دهنــد بــه همیــن دلیــل مثــا بهتــر 
اســت بــرای جلوگیــری از اخــراج کارگــران مبلغــی 
ــی از  ــا بخش ــد ت ــرار دهن ــا ق ــار کارفرم را در اختی

حقــوق کارگــران را پرداخــت کنــد، در ایــن صــورت 
ــر جلوگیــری از بیــکاری کارگــر، دولــت نیــز  عاوه ب
ــر  ــه کارگ ــکاری ب ــه بی ــوق و بیم ــت حق از پرداخ

ــود. ــاف می ش مع
ـــش و رضوانشـــهر در مجلـــس  ـــردم تال ـــده م نماین
ـــرای  ـــت ب ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ش
ـــش  ـــل کاه ـــه دلی ـــود ب ـــد خ ـــری درآم ـــران کس جب
درآمدهـــای مالیاتـــی و فـــروش نفـــت از راه هـــای 
ـــون  ـــزود: در قان ـــد، اف ـــد کن ـــب درآم ـــری کس دیگ
ـــرار  ـــد ق ـــورد تاکی ـــی م ـــوال دولت ـــروش ام ـــه ف بودج
ـــد از  ـــت بای ـــل دول ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــه اس گرفت
ـــد  ـــد کن ـــب درآم ـــور کس ـــرای کش ـــیر ب ـــن مس ای
ــی از  ــت های بانکـ ــر سیاسـ ــا تغییـ ــن بـ همچنیـ

ورشکســـتگی بنگاه هـــای اقتصـــادی خـــرد و کان 
جلوگیـــری شـــود.

ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
اســـامی برداشـــت مجـــدد از  صنـــدوق توســـعه 
ـــران  ـــور از بح ـــرای عب ـــری ب ـــز راه دیگ ـــی را نی مل
ـــی  ـــعه مل ـــدوق توس ـــت: صن ـــت و گف ـــا دانس کرون
ـــن  ـــت بنابرای ـــده اس ـــاد ش ـــور ایج ـــن منظ ـــه همی ب
ـــود و  ـــتفاده ش ـــی از آن اس ـــای بحران ـــد در روزه بای
همانطـــور کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد؛ 
بـــرای عبـــور از ایـــن گردنـــه و شـــرایط ســـخت 
کنونـــی کـــه بیـــش از همـــه شـــامل تحریم هـــا و 
ـــری را بـــرای  ـــد راه هـــای دیگ ـــود بای ـــا می ش کرون

ـــرد. ـــق ک ـــی خل درآمدزای

بانک مرکزی اعالم کرد؛

پرداخت تسهیالت یک میلیون تومانی 
به 2۰ میلیون سرپرست خانوار

شکری مطرح کرد:

برداشت از صندوق توسعه گزینه ای روی میز
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ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس از دارنــدگان ســهام عدالــت خواســت ســهم 
خــود را بــه فــروش نرســانند و گفــت: ممکــن 
ــزی،  ــغ ناچی ــال مبل ــودجو در قب ــراد س ــت اف اس
ســهام افــرادی را کــه اغلــب هــم مســن هســتند، از 
دستشــان دربیاورنــد لــذا ســهامداران بایــد مواظــب 

ــن موضــوع باشــند.  ای
بــه گــزارش ایرنــا، »حســینعلی حاجی دلیگانــی« 
ــار  ــت اظه ــهام عدال ــازی س ــه آزادس ــاره ب ــا اش ب
گذشــته  دولت هــای  از  موضــوع  ایــن  داشــت: 
همــواره مطــرح بــوده اســت و در دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم کــه مجــددا بحــث آزادســازی ایــن ســهام 
ــه  ــوع ب ــن موض ــرای ای ــه ای ب ــد، الیح ــرح ش مط

ــد. ــتاده ش ــس فرس مجل
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــی  ــگاه  متفاوت ــوع ن ــل ن ــه دلی ــزود: ب ــس اف در مجل
کــه بــه آزادســازی ســهام عدالــت وجــود داشــت و 
ــه  ــی ک ــاد طرح های ــداد زی ــه جهــت تع ــن ب همچنی
ــده  ــار ش ــم تلنب ــادی روی ه ــیون اقتص در کمیس
بــود، کمیســیون نتوانســت بــه موقــع گــزارش خــود 
را دربــاره موضــوع آزادســازی ایــن ســهام در صحــن 
ارائــه دهــد لــذا دولــت هــم بــا اجــازه ای کــه گرفــت، 

آزادســازی ایــن ســهام را اعــام کــرد.

وی خاطرنشــان کــرد: اشــکالی کــه االن در ایــن 
بــاره دیــده می شــود ایــن اســت کــه اکنــون تعــداد 
ــد آن  ــرایط بودن ــد ش ــردم واج ــی از م ــل توجه قاب
ــم  ــرادی ه ــد و اف ــام کنن ــتند ثبت ن ــان نتوانس زم
کــه در آن زمــان واجــد شــرایط نبودنــد، االن واجــد 
ــام  ــد ثبت ن ــد بتوانن ــار دارن ــده اند و انتظ ــرایط ش ش
انجــام دهنــد. طبیعتــا عدالــت هــم حکــم می کنــد 
کــه اگــر بناســت امکانــی بــه مــردم داده شــود، ایــن 

شــرایط بــه صــورت عادالنــه انجــام گیــرد.

سهامداران برای فروش سهام خود
 عجله نکنند

اینکــه  دیگــر  نکتــه  افــزود:  حاجی دلیگانــی 
ســهامداران و آنهایــی کــه ســهام عدالــت در اختیــار 
ــی  ــه راحت ــته و ب ــه داش ــود را نگ ــهام خ ــد، س دارن
بــه فــروش نرســانند چــرا کــه پیش بینــی می شــود 
ــال  ــه دنب ــدوزی، ب ــد ثروت ان ــا قص ــراد ب ــی اف برخ
ــی  ــه نوع ــهامداران را ب ــه ســهم س ــن هســتند ک ای

ــد. تصاحــب کنن

ــوار،   ــه و برخ ــهر، میم ــردم شاهین ش ــده م نماین
دربــاره تاثیــر آزادســازی ســهام عدالــت بــر تقویــت 
بــورس و بــازار ســرمایه اظهــار داشــت: اگــر دولــت، 
ســازمان بــورس را به درســتی مدیریــت نکنــد گاهــا 
ــه  ــود ک ــکاتی می ش ــائل و مش ــروز مس ــب ب موج
آســیب زایی آن بســیار زیــاد اســت. بــه عنــوان مثــال 
ممکــن اســت برخــی افــراد ســودجو در قبــال مبلــغ 
ــرادی  ــم اف ــب ه ــه اغل ــرادی ک ــهام اف ــزی، س ناچی
مســن هســتند،  را از دستشــان دربیاورنــد لــذا 

ــن موضــوع باشــند. ــد مواظــب ای ســهامداران بای
ــاره  ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی درب
ــود وضــع  ــر بهب ــت ب ــهام عدال ــازی س ــر آزادس تاثی
ــال  ــه در ح ــانی ک ــت: کس ــا گف ــتی خانواره معیش
ــد  ــت می کنن ــت را دریاف ــهام عدال ــود س ــر س حاض
بــه هــر حــال هــر چنــد انــدک امــا در زندگی شــان 

ــر اســت. موث
ــس  ــن پ ــا از ای ــرد: ام ــد ک ــی تاکی حاجی دلیگان
نکتــه ای کــه مهــم اســت، نحــوه اداره و نــوع 
مدیریــت واحدهایــی اســت کــه سهام شــان در 
قالــب ســهام عدالــت بــه فــروش رفتــه و اگــر ایــن 
ــوع  ــوند، در مجم ــت ش ــی مدیری ــه خوب ــا ب واحده
ــه طــور  ــی ب ــدک ول ــد ان ــدی هرچن ــد درآم می توان

ــد. ــم کن ــا فراه ــه خانواره ــرای هم ــتمر ب مس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دارندگان سهام عدالت از فروش شتابزده سهام خودداری کنند

ــا  ــس ب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
دفــاع از اقدامــات تاثیرگــذار مجلــس در حــوزه اقتصــادی تاکیــد کــرد 

ــس سیاســی کاری اســت.  ــه مجل ــای علی ــه ه هجم
بـه گـزارش خانه ملـت، عاءالدین بروجردی با اشـاره بـه هجمه هایی 
کـه علیـه عملکـرد مجلـس دهـم صـورت مـی گیـرد، گفـت: بـرای حـل 
مشـکات مـردم در مجلـس اقدامـات متعـددی صـورت گرفـت، در ایـن 
راسـتا کمیسـیون و فراکسیون تخصصی تشکیل شـد و همه اقدامات الزم 
بـرای حمایـت از سیاسـت های اباغی مقـام معظم رهبـری در امرو رونق 

تولیـد که شـعار سـال گذشـته بـود، در دسـتور کار مجلس قـرار گرفت.
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس دهــم شــورای اســامی ادامــه 
داد:  دکتــر الریجانــی بــه عنــوان رئیــس یکــی از قــوا پیوســته پیگیــر 

ــکات  ــری مش ــور، پیگی ــان کش ــادی، کارآفرین ــا وزرای اقتص ــه ب جلس
تولیــد کننــدگان و بازدیــد از واحــد هــای مهــم صنعتــی کشــور بــود.

وی تاکیــد کــرد: یکــی از دغدغــه هــای مهــم مجلــس دهــم مســائل 
ــد  ــه امســال ســال جهــت تولی ــی ک ــود، از آنجای ــد ب اقتصــادی و تولی
اســت انتظــار مــی رود ادامــه راه توجــه بــه تولیــد را مجلــس یازدهمــی 

هــا طــی کننــد و شــاهد شــکوفایی باشــیم.
ــر اقتصــاد  ــا ب ــان اینکــه بحــران کرون ــا بی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــن  ــار داشــت: ای ــر جــای گذاشــته اســت، اظه ــی ب ــر منف ــان تاثی جه
ــش  ــه چال ــکا را ب ــی و آمری ــه اروپای ــعه یافت ــورهای توس ــران کش بح
کشــید، آنهــا در تهیــه نیــاز اولیــه مــردم و پزشــکی درمانــده شــده انــد، 
در ایــن میــان جمهــوری اســامی ایــران بــا رهنمودهــای مقــام معظــم 

ــای  ــکاری جــدی و ورود نیروه ــردم، هم ــری، حضــور گســترده م رهب
ــات  ــه کار گیــری همــه امکان ــوا و ب ــده کل ق ــه دســتور فرمان مســلح ب

ــه ســخت ســرافراز بیــرون آمــد. دولتــی از ایــن تجرب
بروجـردی بـا اشـاره بـه تحریـم هـای سـختی که علیـه ایـران وضع 
شـده اسـت، بیـان داشـت: بـا وجـود اینکه تحریـم هـای آمریـکا روز به 
روز گسـترده مـی شـود، امـا مکرشـان بـه خودشـان برگشـت، ایـران با 
وجـود همـه تحریم هـا در تولیـدات راهبـردی از جملـه پرتـاب ماهواره 
نـور موفـق شـد و ایـن حرکـت مهـم غـرور آفریـن را بـه نتیجه رسـاند.

ــه  ــه هجم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب عضــو فراکســیون مســتقلین والی
ــت  ــل رقاب ــه دلی ــت: ب ــس سیاســی کاری اســت، گف ــه مجل ــای علی ه
هــای گســترده، ایــن هجمــه هــا سیاســی، فضــا ســازی و جــو ســازی 
ــه  ــای علی ــه ه ــترین هجم ــه بیش ــه اینک ــه ب ــا توج ــی اســت، ب سیاس
ــور  ــم حض ــس یازده ــر در مجل ــان دیگ ــود و ایش ــس ب ــس مجل رئی
ــه کار  ــیه ب ــدون حاش ــا ب ــی ه ــس یازدهم ــم مجل ــد، امیدواری ندارن

ــد. ــا بگذارن ــه ج ــود ب ــی از خ ــه خوب ــد و کارنام بپردازن

بروجردی:

هجمه ها علیه مجلس سیاسی کاری است

وزیـر کشـور در همایش اسـتانداران سراسـر کشـور تاکیـد کرد: 
کشـور امروز در شـرایط ویـژه ای قرار دارد و بایـد همکاری و تعامل 
را مبنـای رفتارهـا و سیاسـتگذاری هـا قـرار دهیـم تـا بتوانیم باری 

از روی دوش مـردم برداریم. 
بـه گـزارش ایرنـا، »عبدالرضا رحمانـی فضلی«در پایـان همایش 
دو روزه اسـتانداران در وزارت کشـور گفت: وزارت کشـور به عنوان 
یـک وزارتخانـه حاکمیتـی، مسـوولیتی فراتـر از تکالیـف اصلی اش 
دارد و بایـد بـا هماهنگـی بـا سـایر نهادهـای حاکمیتـی در کشـور 
و اولویـت قـرار دادن رضایـت مـردم کـه بیشـتر در بعـد نیازهـای 

معیشـتی مطـرح اسـت، منشـا تحـول و آبادانی در کشـور باشـیم.
وی بـا قدردانـی از تـاش اسـتانداران در اجـرای برنامـه هـای 
دولـت و رسـیدگی بـه مسـایل و مشـکات مـردم بـه نقـش مؤثـر 
آنـان در اجـرای تصمیمـات گفت: وزارت کشـور همراه بـا نهادهای 
تابعـه، مسـوول اجـرای سیاسـتگذاری های کان کشـوری اسـت و 
ایـن اسـتانداران هسـتند که در جای جای کشـور، نقـش هماهنگی 

و اجـرای تصمیمـات قـوا را برعهـده دارند.
وزیـر کشـور با اشـاره بـه اقدامات اسـتانداران در سـال گذشـته 
گفـت: بـا وجـود آنکـه شـرایط بسـیار سـختی بـود و از نظـر فضای 
کلـی در تحریـم قـرار داشـتیم و دچـار مشـکات جـدی بودیـم 
امـا بـا مجموعـه اقداماتـی کـه در سـال ۹8 داشـتیم، اسـتانداران و 

فرمانـداران بـرای رفـع مشـکات تـاش کردنـد.
رییـس شـورای امنیـت کشـور در این زمینـه به مسـاله افزایش 
قیمـت بنزیـن و حـوادث بعـدی در آبـان سـال گذشـته اشـاره کرد 
و گفـت: بحـث تغییـر قیمـت بنزیـن، یک رویـداد بزرگ بـود. همه 
مراحـل تصمیـم سـازی و تصمیـم گیـری در بـاره ایـن موضـوع در 
حـوزه نظـام و حاکمیـت اتفـاق افتـاد و اجـرای همـه ابعـاد آن نیز 
بـا نظـارت کامـل در سلسـله مراتـب نظـام و حاکمیت، انجام شـد.

وی افــزود: در ایــن موضــوع، دســتگاه های مختلــف در چارچوب 
وظایــف و مســوولیت هایــی کــه داشــتند، وظیفــه خــود را خــوب 
ــه  ــرای هم ــه رخ داد، ب ــود، آنچ ــن وج ــا ای ــی ب ــد، ول ــام دادن انج
ــود از ایــن جهــت کــه دشــمنان از آن  ــه غــم انگیــزی ب مــا حادث
ــی  ــد، اتفاقات ــه انجــام ش ــی ک ــا تحریکات ــد و ب ــتفاده کردن سوءاس

ــود. ــس نب ــت هیچ ک ــه خواس ــاد ک افت
رحمانـی فضلـی در ادامـه بـه روند اجـرای تصمیمات در کشـور 
اشـاره کـرد و گفـت: هـر تصمیمـی کـه در دولـت، مجلـس یـا قوه 
قضاییـه بـرای اجـرا در مناطـق مختلـف کشـور گرفتـه مـی شـود، 
اجرایـی،  نقـش  آنهـا  و  اسـت  اسـتانداران  عهـده  بـر  آن  اجـرای 

هماهنگـی، همـکاری و هـم افزایـی تاشـها را بـر دوش دارنـد.
ــژه  ــش وی ــه نق ــش ب ــت های ــه صحب ــی در ادام ــی فضل رحمان
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــاری کرون ــت بیم ــتانداران در مدیری اس
ــش را در  ــترین نق ــت، بیش ــادوش وزارت بهداش ــتانداران دوش اس
ــا  ــه ای کــه اگــر آنه ــه گون ــد ب ــن بیمــاری داشــته ان ــت ای مدیری
ــرار نمــی  ــی ق ــوم پزشــکی و کارکنــان درمان در کنــار روســای عل

ــت. ــی رف ــش نم ــی پی ــا بخوب ــد، کاره گرفتن
ــور  ــادی کش ــات اقتص ــانی و تبلیغ ــاع رس ــتاد اط ــس س ریی
ــورس در  ــودی ب ــد صع ــه رون ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ در بخ
ماه هــای اخیــر اشــاره کــرد و خواســتار توجــه جامــع و پیشــگیرانه 

ــن عرصــه شــد. ــه ابعــاد مختلــف ای ب
رحمانــی فضلــی افــزود: در آینــده ۵۰ میلیــون ســهام عدالــت 
ــوال  ــاع و اح ــن اوض ــد در ای ــود. بای ــورس ش ــد وارد ب ــی توان م
مراقــب واســطه گــری و داللــی باشــیم و اجــازه ندهیــم ایــن ســهام 
در اســتان ها تحــت تاثیــر جریان هــای واســطه گــری قــرار گیــرد 

و از مســیر خــود منحــرف شــود.
طـرح ملـی مسـکن از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه وزیـر کشـور 
بـه آن اشـاره کـرد. وی گفـت: طـرح مسـکن ملـی از دغدغـه های 
مهـم رییـس جمهـوری اسـت و همواره بر حسـن اجـرای این طرح 
تاکیـد دارنـد. از ایـن جهت حـوزه عمرانی وزارت کشـور با همکاری 
اسـتانداران بایـد بـا تهیه گـزارش و مسـتندات الزم، در کنار وزارت 
راه و شهرسـازی، زمینـه اجـرای دقیـق ایـن طـرح و رفع اشـکاالت 
احتمالـی و پیشـگیری هـای الزم در ایـن خصـوص را فراهـم کند.

وزیـر کشـور در ادامـه صحبـت هایـش بـه تشـکیل کارگـروه 
سـرمایه گـذاری و تولیـد در کشـور اشـاره کرد و گفت: ما پیشـنهاد 
داده ایـم اورژانس سـرمایه گـذاری در قالب کارگروه هـای تولید در 
سراسـر کشـور تشـکیل شود تا هر اسـتانی مشـکلی در زمینه تولید 
و سـرمایه گـذاری داشـت، موضـوع بـه سـرعت بـه ایـن کارگـروه 

ارجـاع و حل شـود.
وی افــزود: بایــد بــا حضــور مســووالن وزارتخانــه هــای اقتصــاد، 
صنعــت، کشــاورزی و راه و شهرســازی و ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت کارگروهــی در ایــن زمینــه در ســطح ملــی و متناظــرا در 
اســتان هــا تشــکیل شــود.

اظهارداشـت:  کارگـروه   ایـن  سـازوکار  بـاره  در  کشـور  وزیـر 
چنانچـه در هـر اسـتانی مشـکلی در بحـث تولید و سـرمایه گذاری 
وجود داشـته و این مشـکل در سـطح اسـتان قابل حل نباشـد، آن 
را بـه ایـن کارگـروه اسـتانی ارجـاع می دهنـد تا ظرف ۲۴ سـاعت 

بررسـی و نظـر نهایـی  در بـاره آن اعـام شـود.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت مقولــه اقتصــاد در 
سیاســت گذاری هــای کان کشــوری، بــه راه انــدازی دوبــاره 
نشســت منطقــه ای اســتانداران اشــاره کــرد وگفــت: نشســت هــای 
منطقــه ای اســتانداران فعــال شــود و امســال بــا محوریــت مســائل 
اقتصــادی دنبــال شــود تــا در ایــن نشســت هــا نظــرات اســتانداران 
ــورد مشــکات مطــرح  ــه در م ــر منطق ــی ه ــتگاه های اجرای و دس

ــه شــود. ــی شــدن آن راهــکار ارای ــه عملیات شــده و  نســبت ب
وزیـر کشـور آمادگـی خـود را بـرای حضـور در ایـن نشسـت ها 
جهـت پیشـبرد بهتـر سیاسـتهای اقتصـادی در سـطح مناطـق و 

اسـتانداری ها اعـام کـرد.
بیـن  هـای  اهمیـت همـکاری  بـر  فضلـی همچنیـن  رحمانـی 
بخشـی بـرای پیگیـری موضوعـات مهمی اسـتانی و منطقـه ای در 
کشـور تاکیـد کـرد و یکـی از نمونـه های موفـق آن را حـل پرونده 

موسسـه پدیـده شـاندیز در خراسـان رضـوی برشـمرد.
وی گفـت: اگـر هماهنگـی بیـن نهادهـای مختلـف حاکمیتـی 
رخ نمـی داد و دسـتگاه های نظارتـی و قـوه قضاییـه در ایـن زمینـه 
هماهنـگ نمـی شـدند، ایـن مسـاله بـه یـک معضـل جـدی بـرای 
کشـور تبدیـل مـی شـد امـا خوشـبختانه بـا همـکاری و هماهنگی 

همـه نهادهـای حاکمیتـی اعـم از حـوزه نظـارت و اجرا و بـا مصوبه 
شـورای عالـی امنیـت ملـی، ایـن مسـاله حـل شـد و امـروز ایـن 

شـرکت بـه صـورت قانونـی در حـال ورود بـه بـورس اسـت.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ســال جــاری بــه دلیــل زمــان 
ــی از  ــرایط ناش ــادی و ش ــت اقتص ــت، وضعی ــت دول ــدی فعالی بن
کرونــا، ســال ویــژه ای خواهــد بــود، از همــه اســتانداران خواســت بــا 
تحلیــل درســت ایــن شــرایط و برنامــه ریــزی متناســب، بــرای حــل 
مشــکات مــردم، جــدی تــر، منســجم تــر و قــوی تــر عمــل کننــد.

بهبــود  بــرای  زیــادی در کشــور  افــزود: فرصت هــای  وی 
وضعیــت اقتصــادی وجــود دارد و همــه اســتانداران بایــد با بررســی 

ــد. ــت درآورن ــه فعلی ــا را ب ــن ظرفیت ه ــی، ای ــای کارشناس ه
رحمانــی فضلــی در ایــن زمینــه، »صیانــت از اشــتغال موجــود«، 
ــه نتیجــه  ــد«، و ب ــه کار کســانی کــه بیــکار شــده ان »بازگشــت ب
ــرای  ــازده« را ســه اولویــت مهــم ب رســاندن »فعالیــت هــای زودب

اســتانداران در ســال جــاری برشــمرد.
وزیرکشـور همچنین از اسـتانداران اسـتان های مرزی خواسـت 
بـا کشـورهای  تسـهیل همکاری هـا  تقویـت صـادرات،  زمینـه  در 
همسـایه و سـرمایه گـذاری هـای متقابـل تولیـدی فعالتـر شـوند.

وی همچنیـن بـا اشـاره به برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 
در سـال 1۴۰۰ بـر لـزوم فراهـم کـردن زمینه هـای مناسـب برای 
مشـارکت هـر چه گسـترده تر مـردم در ایـن انتخابات تاکیـد کرد.

رحمانـی فضلـی گفـت: رییـس جمهـور به عنـوان رییـس دولت 
و باالتریـن مقـام نهـاد اجرایـی در کشـور بایـد بـا رای بـاالی مردم 

انتخابـات شـود تـا بتوانـد بـا قـدرت وظایف خـود را انجـام دهد.
ــامی را دارای  ــورای اس ــس ش ــن مجل ــور همچنی ــر کش وزی
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــف آن ب ــت و تضعی ــع دانس ــی رفی جایگاه

ــت. ــول ندانس ــل قب ــر را قاب ــی و موث حاکمیت
رحمانــی فضلــی بــه اســتانداران گفــت: مــا مطابــق قانــون و بــر 
اســاس وظایــف و مســوولیت هایــی کــه بــر عهــده داریــم، مجلــس 
ــا  ــد ب ــم بای ــم و معتقدی ــی دانی ــر م ــی موث ــاد حاکمیت ــک نه را ی
ــل  ــن تعام ــا ای ــیم ام ــته باش ــب داش ــت و مناس ــی مثب آن تعامل
ــت  ــوا و در جه ــک ق ــل تفکی ــت اص ــون و رعای ــوب قان در چارچ
رســیدگی بــه مطالبــات مــردم و رفــع مشــکات آنــان خواهــد بود.

وی پیـش بینـی کـرد مجلـس جدیـد و دولـت بـه منظـور رفع 
مشـکات مـردم، رابطـه خوبـی بـا یکدیگـر خواهند داشـت.

ــزوم تعامــل مناســب، منطقــی و  ــر ل ــر کشــور همچنیــن ب وزی
ــا مســووالن دســتگاه  ــون از ســوی اســتانداران ب در چارچــوب قان
ــوه  ــن ق ــکاری ای ــا هم ــا خواســت ب ــرد و از آنه ــد ک ــی تاکی قضای

ــد. ــدام کنن ــه اق ــع مشــکات جامع ــه رف نســبت ب
ــاش،  ــداوم ت ــا ت ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــی فضل رحمان
و  کشــور  دســتگاه های  و  قــوا  همــه  هماهنگــی  و  همــکاری 
ــاهد آن  ــا ش ــوع کرون ــه در موض ــه ک ــردم، همان گون ــی م همراه

ــرد. ــم ک ــپری خواهی ــت س ــا موفقی ــال ۹۹ را ب ــم، س بودی

وزیر کشور:

 همکاری و تعامل نیاز امروز کشور است

سه مدیرکل سازمان مالیاتی
 منصوب شدند 

ــور در  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س رئی
احــکام جداگانــه ســه مدیــرکل جدیــد ایــن ســازمان 

را منصــوب کــرد. 
ــس  ــی پارســا رئی ــد عل ــارس، امی ــزارش ف ــه گ ب
احــکام  در  مالیاتــی کشــور  امــور  کل ســازمان 
ــور  ــازمان ام ــران س ــر از مدی ــه نف ــه ای س جداگان

مالیاتــی را منصــوب کــرد.
براســاس ایــن احــکام محمــد برزگــری بــه 
ــی و  ــرار مالیات ــا ف ــرکل دفتــر مبــارزه ب عنــوان مدی

ــد. ــوب ش ــویی منص پولش
ایــن چهارمیــن مدیــر از ســال ۹8 تاکنــون 
ــرار مالیاتــی و  ــا ف ــرای دفتــر مبــارزه ب اســت کــه ب

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت ــویی در نظ پولش
علیــزاده  عابــدی،  خانــی،  هــادی  پیش تــر 

داشــتند. برعهــده  را  دفتــر  ایــن  مســئولیت 
همچنیــن در حکــم دیگــر پارســا، محمــد جهانی 
کیــا بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر طراحــی و تحلیــل 
نظــام اطاعــات فرایندهــای مالیاتــی منصــوب شــد 
ــای  ــاری فراینده ــر معم ــرکل دفت ــتر مدی ــه پیش ک
مالیاتــی بــود و نیــز حســین نشــاط ممبینــی 
طهرانــی بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر معمــاری 

ــد. ــی ش ــی معرف ــای مالیات فراینده
پیــش از ایــن ســعید پورمحمــود عهــده دار 
مســئولیت دفتــر طراحــی و تحلیــل نظــام اطاعــات 

ــود. ــی ب ــای مالیات فراینده

ایرادات شورای نگهبان نسبت 
به طرح اصالح قانون انتخابات

 به مجلس نرسیده است 

تاکنـون  گفـت:  شـورا ها  کمیسـیون  سـخنگوی 
ایـرادات شـورای نگهبـان درباره طرح اصاح بخشـی 

از قانـون انتخابـات بـه دسـت ما نرسـیده اسـت. 
اصغـر  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
سـلیمی سـخنگوی کمیسـیون امور داخلی کشـور و 
شـوراهای مجلـس شـورای با اشـاره به تایید نشـدن  
انتخابـات از سـوی شـورای  اصـاح برخـی قوانیـن 
نگهبـان گفـت: هنوز ایرادات شـورای نگهبـان درباره 
طـرح اصـاح انتخابات مجلـس، ریاسـت جمهوری و 

شـورای شـهر بـه دسـت ما نرسـیده اسـت.
او افـزود: قطعـا پس از ارسـال رسـمی اعـام نظر 
شـورای نگهبان به مجلس و ارجاع آن به کمیسـیون 
شـوراها، ایـن ایـرادات را بررسـی و اصاحـات الزم را 

انجـام خواهیم داد.
عباسـعلی کدخدایـی، سـخنگوی شـورای نگهبان  
دربـاره بررسـی اصاح برخـی قوانیـن انتخابات اعام 
دارای  مختلـف  جهـات  از  مصوبـه  ایـن  کـه   کـرد 
ابهامـات گوناگـون، ایـرادات شـرعی و قانونـی اسـت 
و ایـرادات شـورای نگهبـان نسـبت بـه ایـن طـرح به 

مجلـس شـورای اسـامی ارسـال خواهد شـد.

قالیباف:
رهبر انقالب بر نگاه عادالنه در تعیین 

مقررات تاکید کردند

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
تاکیــد کــرد: امــروز رهبــر انقــاب ضمــن اشــاره بــه 
ــرات  ــدن نظ ــه نش ــارۀ ماحظ ــران درب ــۀ کارگ گای
ــن  ــه در تعیی ــگاه عادالن ــر ن ــات، ب ــان در مصوب آن

ــد. ــد کردن ــررات تاکی مق
ــه گــزارش مهــر، محمدباقــر قالیبــاف نماینــده  ب
مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم طــی مطلبــی در 
فضــای مجــازی تاکیــد کــرد: امــروز رهبــر انقــاب 
ضمــن اشــاره بــه گایــۀ کارگــران دربــارۀ ماحظــه 
نشــدن نظــرات آنــان در مصوبــات، بــر نــگاه عادالنــه 

در تعییــن مقــررات تاکیــد کردنــد.
وی در ادامــه آورده اســت: در جلســاتی کــه 
در ایــن مــدت داشــته ایم، تمــام منتخبــان بــر 
شــورای  مجلــس  در  فرآیندهــا  مردمی شــدن 
اســامی تأکیــد کرده انــد. مجلــس نیازمنــد تحولــی 

ــت . ــردم اس ــع م ــه نف ــی ب اساس

امیرعبداللهیان:
 کاخ سفید معدن دروغ و تزویر است 

دســـتیار ویـــژه رئیـــس مجلـــس در امـــور 
بین الملـــل  بـــا بیـــان اینکـــه کاخ ســـفید معـــدن 
ـــه  ـــی ک ـــرد: در حال ـــح ک ـــر اســـت، تصری دروغ و تزوی
ـــلیمانی را  ـــم س ـــا تروریس ـــارزه ب ـــردار مب ـــپ س ترام
ــدی را  ــم جدیـ ــد و تحریـ ــر روز تهدیـ ــرور و هـ تـ
ـــکا  ـــا آمری ـــره ب ـــه مذاک ـــویق ب ـــد، تش ـــی زن ـــم م رق
نشـــان می دهـــد کـــه درک درســـتی از مناســـبات 

سیاســـت و قـــدرت نـــدارد. 
ـــان  ـــین امیرعبداللهی ـــارس، حس ـــزارش ف ـــه گ ب
امـــور  در  مجلـــس  رئیـــس  ویـــژه  دســـتیار 
در  خـــود  شـــخصی  صفحـــه  در  بین الملـــل 
ـــی  ـــم داروی ـــو تحری ـــاره لغ ـــی درب ـــتاگرام  مطلب اینس

ــرد. ــر کـ منتشـ
متن این مطلب به شرح زیر است:

در حالـــی کـــه ترامـــپ ســـردار مبـــارزه بـــا 
ـــد  ـــر روز تهدی ـــرور و ه ـــلیمانی را ت ـــم س تروریس
ـــویق  ـــد، تش ـــی زن ـــم م ـــدی را رق ـــم جدی و تحری
بـــه مذاکـــره بـــا آمریـــکا نشـــان می دهـــد کـــه 
درک درســـتی از مناســـبات سیاســـت و قـــدرت 
وجـــود نـــدارد. کاخ ســـفید معـــدن دروغ و 

تزویـــر اســـت.
فرامـــوش نشـــود کـــه آمریـــکا حتـــی حاضـــر 
ـــران  ـــران در بح ـــردم ای ـــی م ـــم داروی ـــو تحری ـــه لغ ب

ـــرد.  ـــی ک ـــط دروغ پراکن ـــد و فق ـــا نش کرون

وقتی آرامکو از اصابت کرونا
 فرو می ریزد 

ــن  ــرد: ب ــح ک ــان تصری ســخنگوی شــورای نگهب
ــای  ــال »ه ــه دنب ــردازی ب ــا پ ــا روی ــه ب ــلمان ک س
ــت  ــد دس ــون بای ــود اکن ــتان ب ــدن عربس ــک« ش ت
نیــاز دراز کنــد تــا شــاید اعانــه ای بــرای او فراهــم 
شــده و او را از مهلکــه کرونــا ســاخته رهایی بخشــد. 
کدخدایــی  عباســعلی  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــخصی  ــه ش ــان در صفح ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــلمان  ــن س ــاره ب ــی درب خــود در اینســتاگرام مطلب

ــرد. ــر ک منتش
متن این مطلب به شرح زیر است:

در خبرهـــا آمـــده اســـت کـــه آرزوهـــای بـــن 
ســـلمان جـــوان بـــا حملـــه ویـــروس کرونـــا فـــرو 
ـــرای  ـــیردهی ب ـــا گاو ش ـــه تنه ـــر ن ـــه و او دیگ ریخت
آمریـــکا و دیگـــران نیســـت کـــه نیازمنـــد حـــدود 
ــی  ــذران زندگـ ــرای گـ ــارد دالر بـ ــصت میلیـ شـ

روزانـــه مـــردم کشـــور هســـت.
ـــال  ـــه دنب ـــردازی ب ـــا پ ـــا روی ـــه ب ـــلمان ک ـــن س ب
ـــد  ـــون بای ـــود اکن ـــتان ب ـــدن عربس ـــک« ش ـــای ت »ه
ـــرای  ـــه ای ب ـــاید اعان ـــا ش ـــد ت ـــاز دراز کن ـــت نی دس
او فراهـــم شـــده و او را از مهلکـــه کرونـــا ســـاخته 
ــر  ــا دیگـ ــه پترودالرهـ ــکا بـ ــد. اتـ ــی بخشـ رهایـ
ـــذل  ـــه در ب ـــور و ن ـــه در اداره کش ـــدارد ن ـــودی ن س
و بخشـــش هـــای بـــی حـــد و حصـــر و در پـــای 

ـــام! ـــو س عم

دلنوشته

قبل 
از 

نکاح ،
اتاق 
)پرو(

الزامیست !

)اکبر عظیم نیا(

رییــس فراکســیون مســتقلین مجلــس شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد 
ــه  ــرای رســیدگی ب ــد فرصــت بیشــتری ب ــه بای ــت ک ــس، گف ــی در ســاختار مجل تغییرات

ــذاری اختصــاص داده شــود.  ــه قانون گ ــس نســبت ب ــی مجل ــف نظارت وظای
ــس  ــای مجل ــاره اولویت ه ــادی درب ــن آب ــرزاده ایم ــی جعف ــنا، غامعل ــزارش ایس ــه گ ب
ــد سیاســت های  ــدای کار بای ــم در ابت ــس یازده ــن مجل ــه نظــر م ــرد: ب ــار ک ــم اظه یازده
کلــی و اســتراتژی خــود را تبییــن کنــد، البتــه پیــش از آن بــا احتــرام بــه تمــام منتخبــان 
بــه صراحــت بگویــم کســانی کــه ســابقه مجلســی ندارنــد حداقــل یکــی دو ســال اول رئیــس 
ــی رود. ــت م ــادی از دس ــای زی ــم فرصت ه ــدت ه ــن م ــوند و در ای ــی نمی ش ــس خوب مجل

وی افــزود: اصــاح ســاختار و نظــام و مجلــس، رونــد کمیســیون ها، تشــکیل جلســات، 
ــس  ــد مجل ــه بای ــت ک ــواردی اس ــه م ــارت از جمل ــذاری و نظ ــن قانونگ ــان بی ــیم زم تقس
ــه درســتی  ــا ب ــی کاره ــه باق ــا اهتمــام داشــته باشــد وگرن ــه آنه ــدای کار ب یازدهــم در ابت

پیــش نخواهــد رفــت.
ــی  ــه نظارت ــای وظیف ــت ایف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــس ب ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین

ــس در برخــی  ــی مجل ــه داخل ــاز و کار آیین نام ــه نظــر می رســد س ــه داد: ب ــس ادام مجل
مــوارد بایــد عــوض شــود، در اســتانداردهای جهانــی بــه پارلمان هایــی کــه مــدام قانــون 
ــاخت ها  ــذاری و زیرس ــدا ریل گ ــد ابت ــا بای ــد. م ــی می دهن ــره منف ــد نم ــب می کنن تصوی
را عــوض کنیــم. همچنیــن بــرای اینکــه مجالــس غــرق نشــوند و در زمیــن دولت هــا بــازی 

نکننــد بایــد ابتــدا اســتراتژی و اولویــت کاری خــود را تعییــن کننــد.
ــورم را از  ــش تـ ــتغال و کاهـ ــکاری، اشـ ــع بیـ ــادی، رفـ ــائل اقتصـ ــرزاده مسـ جعفـ
اولویت هـــای مهـــم مجلـــس یازدهـــم در شـــرایط فعلـــی عنـــوان و خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــد  ـــم بای ـــس یازده ـــد، مجل ـــکیل می دهن ـــیون تش ـــس را سیاس ـــه مجل ـــن ک ـــم ای علی رغ
ـــل  ـــرای ح ـــش ب ـــه دور از تن ـــی ب ـــرود و فضای ـــش ب ـــادی پی ـــائل اقتص ـــمت مس ـــه س ب
ـــه  ـــت و چ ـــن دول ـــه ای ـــم چ ـــت ه ـــا دول ـــد و ب ـــاد کن ـــردم ایج ـــتی م ـــکات معیش مش

ـــد. ـــته باش ـــل داش ـــدی تعام ـــت بع دول
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در پایــان تاکیــد کــرد: مــن معتقــدم 
بایــد ســاختار مجلــس را بــه هــم بزنیــم، مــا بایــد بــه تعــداد هــر وزارتخانــه یک کمیســیون 

تخصصــی داشــته باشــیم. هفتــه ای ۳ روز قانــون تصویــب کــردن اشــتباه اســت. در حــال 
ــص،  ــق و تفح ــام تحقی ــت، نظ ــم اس ــص ک ــق و تفح ــارت و تحقی ــت نظ ــر فرص حاض
ــد در اداره  ــز بای ــاً فراکســیون ها نی ــد اصــاح شــوند و نهایت اســتیضاح و ســوال از وزرا بای

مجلــس نقــش داشــته باشــند.

جعفرزاده: 

هفته ای 3 روز قانون تصویب کردن اشتباه است
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همتی:

پرونده مهمترین ادغام بانکی به 
زودی بسته می شود 

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه 
ــای  ــه نیروه ــته ب ــای وابس ــام بانک ه ــع ادغ مجام
مســلح بــه زودی برگــزار و پرونــده مهمتریــن ادغــام 

ــد.  ــد ش ــته خواه ــی بس بانک
در  همتــی  عبدالناصــر  مهــر،  گــزارش  بــه 
جلســه ای  در  نوشــت:  اینســتاگرامی  یادداشــتی 
ــن  ــور آخری ــس جمه ــاون اول رئی ــور مع ــا حض ب
بررســی ها در خصــوص رونــد ادغــام بانک هــای 
وابســته بــه نیروهــای مســلح در بانــک ســپه انجــام 

ــد. ش
ایـــن پـــروژه یکـــی از پیچیـــده  تریـــن و 
ســـخت ترین پروژه هـــای بانکـــی اســـت کـــه بـــا 
ـــا  ـــدا ب ـــاری خ ـــه ی ـــری، ب ـــام معظـــم رهب ـــر مق تدابی
ـــا همراهـــی  ـــم در حـــوزه نظـــارت و ب همـــت همکاران
ـــای  ـــترک نیروه ـــتاد مش ـــاد، س ـــوب وزارت اقتص خ
ـــش  ـــی پی ـــو مطلوب ـــه نح ـــپه ب ـــک س ـــلح و بان مس
ـــت. ـــک اس ـــود نزدی ـــی خ ـــل پایان ـــه مراح ـــه و ب رفت

ــان ادغــام،  در طــول ماه هــای گذشــته و در جری
بــا نظــارت بانــک مرکــزی و تدبیــر و راهبــری خــوب 
ــی خصوصــاً  ــک ســپه، اصاحــات خوب ــت بان مدیری
در منابــع و مصــارف بانک هــای ادغــام شــونده 
انجــام و بــه آرامــش فعلــی بــازار پــول کمــک خوبــی 

شــده اســت.
بــا تصمیماتــی کــه امــروز در جلســه اتخــاذ شــد، 
ــا  ــن بانک ه ــام ای ــع ادغ ــه زودی مجام ــااهلل ب ان ش
ــته  ــی بس ــام بانک ــن ادغ ــده مهمتری ــزار و پرون برگ

خواهــد شــد.

بختیار:
 دولت در حمایت از 

جایگاه داران، محموله رایگان 
سوخت به آنها اهدا کند

ــرژی  ــی ان ــورای عال ــس در ش ــر مجل ــو ناظ عض
تاکیــد کــرد: وضعیــت پیــش آمــده ایجــاب می کنــد 
دولــت بــرای حمایــت از جایــگاه داران ســوخت نیــز 
ــد از  ــک می توان ــن کم ــد و ای ــته باش ــه داش برنام

طــرق مختلفــی انجــام شــود. 
ــاره  ــا اش ــار، ب ــی بختی ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
جایــگاه داران  از  دولــت  حمایــت  ضــرورت  بــه 
ــا توجــه بــه شــیوع ویــروس  ســوخت بیــان کــرد: ب
کرونــا شــاهد بودیــم کــه ترددهــا و ســفرها در 
ــه  ــته ب ــاه گذش ــف کشــور در دو م ــهرهای مختل ش
ــال آن  ــه دنب ــت و ب ــش یاف ــمگیری کاه ــور چش ط
ــان  ــرر و زی ــار ض ــز دچ ــوخت نی ــگاه داران س جای

ــدند. ــدی ش ج
وی در ادامـــه اظهـــار کـــرد: وضعیـــت پیـــش 
آمـــده ایجـــاب می کنـــد تـــا دولـــت بـــرای 
ــته  ــه داشـ ــز برنامـ ــش نیـ ــن بخـ ــت از ایـ حمایـ
ـــی  ـــرق مختلف ـــد از ط ـــک می توان ـــن کم ـــد و ای باش
ـــش  ـــرکت پاالی ـــال ش ـــوان مث ـــه عن ـــود؛ ب ـــام ش انج
ــه  ــد ارائـ ــی می توانـ ــای نفتـ ــش فرآورده هـ و پخـ
ـــگاه داران  ـــه جای ـــوخت ب ـــه س ـــک محمول ـــگان ی رای

را مطـــرح کنـــد.
ایـــن عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس 
ــت از  ــرد: حمایـ ــح کـ ــامی تصریـ ــورای اسـ شـ
 CNG جایـــگاه داران ســـوخت و جایگاه هـــای
در  شـــرایط پیـــش آمـــده بایـــد در برنامه هـــای 
ــت  ــر وزارت  نفـ ــوی دیگـ ــد. از سـ ــت باشـ دولـ
می توانـــد نـــرخ کارمـــزد جایـــگاه داران را در 
ایـــن ایـــام افزایـــش دهـــد تـــا از ایـــن راه نیـــز 
ــش  ــن بخـ ــه ایـ ــارت وارده بـ ــی خسـ ــه نوعـ بـ

جبـــران شـــود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد
اختصاص 3۰۰ میلیارد تومان برای 

پاداش کادر درمان

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: بخشــی 
ــی  ــارد یوروی ــک میلی ــار ی ــی اعتب ــادل ریال از مع
ــعه  ــدوق توس ــی از صن ــا تخصیص ــا کرون ــه ب مقابل

ــد. ــز ش ــه واری ــه حســاب خزان ــی ب مل
بــه گــزارش مهــر، محمــد باقــر نوبخــت بــا بیــان 
اینکــه بخشــی از معــادل ریالــی اعتبــار یــک میلیارد 
ــدوق  ــی از صن ــا تخصیص ــا کرون ــه ب ــی مقابل یوروی
توســعه ملــی بــه حســاب خزانــه واریــز شــد، گفــت: 
در جلســه امــروز 1۵ برنامــه ای کــه از ســوی وزارت 
ــه ســازمان  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ب
ــی و در  ــد بررس ــه ش ــور ارائ ــه کش ــه و بودج برنام
ــان  ــد کارشناس ــورد تأیی ــا م ــن برنامه ه ــت ای نهای

ــت. ــرار گرف ــه و بودجــه کشــور ق ســازمان برنام
بــه گفتــه معــاون رئیــس جمهــور؛ بــرای اینکــه 
بتوانیــم اعتبــارات الزم را اختصــاص دهیــم تــا 
کارهــا زودتــر شــروع شــود، ۴,۲۰۰ میلیــارد تومــان 
ــای  ــن داروه ــه تأمی ــه از جمل ــن 1۵ برنام ــرای ای ب
ــن  ــگاهی و همچنی ــای آزمایش ــاز، کیت ه ــورد نی م
ــن  ــت و همچنی ــان و بهداش ــش درم ــزات بخ تجهی
ــدا  ــاص پی ــان اختص ــخصی کادر درم ــت ش حفاظ

ــرده اســت. ک
ــن  ــان از ای ــارد توم ــت: 1,۵۰۰ میلی ــت گف نوبخ
ــه  ــت ک ــتان هایی اس ــرای بیمارس ــخصاً ب ــم مش رق
بــه صــورت مســتقیم درگیــر کرونــا هســتند و ۳۰۰ 
میلیــارد تومــان نیــز بــرای پــاداش بخــش کوچکــی 
ــدا  ــاص پی ــی اختص ــزرگ کادر درمان ــات ب از خدم

کــرده اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه همچنیــن 
ــه  ــدوق بیم ــه صن ــارات الزم ب ــص اعتب ــه تخصی ب
بیــکاری اشــاره کــرد و گفــت: ۵۰۰ میلیــارد تومــان 
بــرای کمــک بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری اختصــاص 
یافــت و هفتــه آینــده نیــز 1,۰۰۰ میلیــارد تومــان 

ــود. ــک می ش ــدوق کم ــن صن ــه ای ــر ب دیگ

اقتصاد

 لطفــاً تاریخچــه و رونــد پروســه 
تشــکیل شــرکت آرمان تجــارت را شــرح 

ــد. دهی
ــم و  ــرده ای ــیس ک ــرکت را تأس ــال ۹۵ ش در س
از همــان ابتــدا بــه صــورت بازرگانــی تأســیس شــد 
ــوزه  ــت در ح ــال فعالی ــه س ــت س ــد از گذش و بع
ــازمان  ــوز از س ــن مج ــه گرفت ــدام ب ــادرات،  اق ص
توســعه تجــارت نمودیــم و پروانــه مدیریــت صادرات 
گرفتیــم. اصلــی تریــن زمینــه فعالیــت تخصصــی مــا 
ــی از  ــه محصــوالت چرمــی اســت. ول هــم، در زمین
ــروع  ــی ش ــواد غذای ــا و م ــادرات خرم ــا ص ــدا ب ابت
کردیــم  و بــا ایــن سیاســت کــه محصولــی را پیــدا 
کنیــم کــه در دنیــا منحصــر بــه فــرد باشــد،  مثــل 
ــد  ــی مانن ــان محصول ــه در کل جه ــم ک ــای ب خرم
آن را نداریــم و مختــص خــود بــم مــی باشــد. ولــی 
ــول و  ــودن محص ــت ب ــدم یکنواخ ــه ع ــه ب ــا توج ب
ــدیم از  ــور ش ــتاندارهای الزم مجب ــت اس ــدم رعای ع
ــم.  ــه بگیری ــی فاصل ــواد غذای ــش م ــت در بخ فعالی
ــه  ــدیم ک ــی ش ــوازم صنعت ــازار ل ــد از آن وارد ب بع
در ایــن بــاب هــم بــا مشــکل تحریــم روبــرو شــدیم 
و چــون اکثــر شــرکتهای صــادر کننــده محصــوالت 
صنعتــی، دولتــی هســتند بــه لحــاظ عــدم حمایــت 
ــن  ــان را در ای از بخــش خصوصــی نتوانســتیم کارم
بخــش ادامــه دهیــم. بعــد از آن وارد صــادرات 
ــه صــورت تخصصــی شــدیم.  ــی ب محصــوالت چرم
ــا  ــه خاطــر اینکــه فعالیــت دامــداری در کشــور م ب
گســترده اســت بــه دنبــال آن تولیــد چــرم هــم بــه 
مراتــب زیــاد مــی باشــد کــه مرکــز فعالّیــت آن در 
داخــل شــهرکهای مخصوصــی مثــل شــهرک چــرم 
مایــان اتفــاق مــی افتــد. ولــی در ایــن بخــش هــم 
بــه لحــاظ عــدم درســت مدیریــت و اســتفاده بهینــه 
ــد از  ــه بع ــاظ  رتب ــا از لح ــود، م ــیل موج از پتانس
ــم.  ــرار داری ــی ق ــا و کشــورهای اروپای ــه، ایتالی ترکی
ولــی در بحــث چــرم گاوی در دنیــا صاحــب جایــگاه 
ــد  ــی در تولی ــرد خاص ــه کارب ــتیم ک ــژه ای هس وی
کفــش دارد و بــه مــرور زمــان باعــث افزایــش 
ــتان  ــش فروشــی در ســطح اس ــای کف ــگاه ه فروش
ــل  ــل تبدی ــن دلی ــود و  بارزتری ــی ش ــور م و کش
شــدن تبریــز بــه قطــب تولیــد کفــش هــم، همیــن 
مــورد مــی باشــد و ایــن بیشــتر بــه خاطــر مجــاورت 
ــن  ــد. بنابرای ــی باش ــان م ــی مای ــهرک صنعت ــا ش ب
ــی  ــی م ــه نوع ــن را ب ــان تجــارت آدری شــرکت آرم
تــوان گفــت، کــه  تنهــا شــرکت مدیریــت صــادرات 
ــت  ــه در کنارفعالّی ــی اســت. البت و محصــوالت چرم
ــی،  ــورد خــاص، صــادرات قطعــات صنعت ــن م در ای
ــات  ــی ج ــات، چین ــیرینی ج ــکبار ، ش ــوه وخش می
ــتر  ــم. بیش ــام داده  ای ــم انج ــات را ه ــوری ج و بل
ــم کشــورهایی از  ــه صــادرات داشــته ای مناطقــی ک
قبیــل قزاقســتان، باکــو، آفریقــای جنوبــی ، کانــادا، 
ــن کشــورها  ــان ای ــد. در می ــوده ان ــروژ ب ــان و ن آلم
در افریقــای جنوبــی و کانــادا پایــگاه اختصاصــی راه 
انــدازی کردیــم کــه در ایــن کشــورها مــا قویتریــن  
نیروهــا یمــان را مســتقر کردیــم تــا هــر محصوالتــی 
کــه از طــرف ایــن شــرکت صــادر مــی گــردد توســط 

ــه شــود.       ــی و فروخت ــا بازاریاب آنه

رابطــه بیــن کیفیــت در تولیــدات 
ــه  ــا، چگون ــادرات آنه ــا ص ــی را ب داخل

ــد. ــی کنی ــی م ارزیاب
ــری  ــک س ــادرات ی ــر ص ــر در ام ــال حاض در ح
مشــکات داریــم که مــی تــوان در دو بخش تشــریح 
کــرد. بخــش اول دولتــی و بخــش دوم هــم مربــوط 
بــه تولیــد کننــده هاســت. مهمتریــن عاملــی کــه در 
بحــث صــادرات تأثیــر بــه ســزایی گذاشــته اســت و 
ــدان  ــان  دو چن ــی م مشــکات را در بخــش فعالیت
ــه  نمــوده اســت، افزایــش یافتــن قیمــت هاســت. ب
ــال  ــک ۹ س ــان نزدی ــور آلم ــال در کش ــوان مث عن
اســت کــه نــرخ نــان ثابــت مانــده اســت در صورتــی 
کــه کشــور مــا در ســال ۹۷ هــر ســه مــاه یــک بــار 
افزایــش قیمــت را بــه همــراه داشــته اســت و ایــن 
در حالــی اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــا قیمــت را 
در بــازار ثابــت کردیــم وهزینــه هــای الزم را جهــت 
تبلیغــات بــازاری جبــران نمودیــم و جنــس را صــادر 
کردیــم، در حالــی کــه بــا افزایــش یافتــن قیمــت ها 
در مراحــل بعــدی ســفارش یعنــی در چرخــه اقتصاد 
ــورد  ــی برخ ــکل اساس ــه مش ــا ب ــه و تقاض ــا عرض ی
مــی کنیــم. بنابرایــن بــا وجــود اینکــه در کشــورهای 
اروپایــی افزایــش قیمتهــا در طوالنــی مــدت اتفــاق 
مــی افتــد و در ایــن مــورد برنامــه ریــزی مــی شــود 
ــاه مــدت رخ  ــا در کوت ــل آن، در کشــور م و در مقاب
ــد  ــم نمــی توانن ــا ه ــده ه ــد کنن ــد و تولی ــی ده م
قیمــت معینــی را بــه مااعــام نماینــد و خــود دولــت 
هــم بــه جــّدی وارد نمــی شــود،  مشــکات عدیــده 
ای را در بخــش صــادرات وارد مــی ســازد. بــه طــور 
خاصــه در سیاســت گــذاری قیمتهــا، بایــد تجدیــد 
نظــری دوبــاره صــورت گیــرد کــه ۹۰ در صــد ایــن 
مشــکل دولتــی اســت کــه بــه مســائل تحریــم هــا 
ــی شــود و 1۰  ــوط م ــی مرب ــدات داخل ــدم تولی و ع
در صــد آن بــه تولیــد کننــده هــا مرتبــط مــی باشــد 
کــه در بعضــی مــوارد متأســفانه تولیــد کننــده هــا از 
ایــن فرصــت اســتفاده مــی کننــد و از آب گل آلــود 
ماهــی گرفتــه وقیمــت هــا را خــارج از عــرف،  بــاال 
مــی برنــد . عــدم کیفیــت درســت در تولیــد هــم در 
بخــش صــادرات،  اثــرات مخربــی را وارد مــی ســازد 
ــه ایــن دلیــل اتفــاق مــی افتــد کــه  کــه آن هــم ب
تولیــد کننــده هــا بــه کنتــرل کیفــی در تولیــد بهــا 
ــی  ــل نم ــه آن  قائ ــبت ب ــداده و ارزش الزم را نس ن
شــوند و درکنــار ایــن مســئله،  نحــوه بســته بنــدی 
کاال و کپــی کــردن محصــوالت هــم در موفــق بــودن 

امــر صــادرات بســیار تأثیــر گــذار اســت.       

بــا توجــه بــه چالــش بــه وجــود آمده 
در عرصــه اقتصــاد، وضعیــت صــادرات و 

واردات را چگونــه توصیــف مــی کنیــد؟
اولیــن مــورد در ایــن بخــش  کــه مشــکل 
ــر  ــا ب ــده ه ــد کنن ــه تولی ــت ب ــده اس ــم ش ــاز ه س
مــی گــردد کــه بــا کپــی کــردن از برندهــای 
ــوارد درســت آن  ــت م ــه صــادرات و رعای مطــرح، ب
ــه  ــم ک ــل ه ــن عام ــازند. دومی ــی س ــه وارد م لطم
ــه  ــت  ب ــده اس ــاز ش ــش س ــادرات  چال ــر ص در ام
ــع  ــت در واق ــود. دول ــی ش ــوط م ــت مرب ــود دول خ
ــه  ــت، ب ــرده اس ــرگردان ک ــادی را س ــن اقتص فّعالی
ــا  عنــوان مثــال امــروز بخشــنامه ای را در ارتبــاط ب
صــادرات کاالیــی مشــخص، صــادر مــی کنــد و فــردا 
ــاره  ــا ممنــوع مــی کنــد  ودوب آن را نقــض کــرده ی
ــال  ــد آن را اعم ــی جدی ــا اصاح ــد ب ــاه بع ــک م ی
ــردرگمی  ــث س ــد باع ــن رون ــاً ای ــد و نهایت ــی کن م
ــی  ــب م ــه موج ــردد ک ــی گ ــادی م ــاالن اقتص فع
ــا کاالی  ــاط ب ــی در ارتب ــرکتهای صادرات ــود ش ش
مــد نظــر ســرمایه گــذاری انجــام ندهنــد یــا 
ــن درســت  ــات بعــدی بماننــد. بنابرای منتظــر مصّوب
ــد  ــام ده ــد انج ــی توان ــت م ــه دول ــن کاری ک تری
ــر بخشــنامه ای  ــل از صــدور ه ــه قب ــن اســت ک ای

ــر  ــان ام ــی را در جری ــاق بازرگان ــن ات اعضــای فعالی
ــا مشــکات  ــی ب ــرکتهای صادرات ــا ش ــد ت ــرار ده ق
ــد و  ــد،  دوام بیاورن ــی کنن ــه م ــه مقابل ــی ک فراوان
ــه فعالیــت شــان ادامــه دهنــد و طبــق بخشــنامه  ب
هــای صــادره،  حســاب شــده گام بردارند و  ســرمایه 
گــذاری خــود را در خطــر نبیننــد. ســومین مســئله 
در مــورد مشــکات صــادرات، بحــث ارز مــی باشــد 
ــاب هــم بخشــنامه هــای صادرشــده  ــن ب کــه در ای
ــا،  ــده ه ــرای صادرکنن ــد ب ــش از ح ــرک بی از گم
مشــکل ایجــاد مــی کنــد. امــروزه مــا اگــر بخواهیــم 
ــه  ــه مرحل ــی از س ــم یک ــادرات کنی ــه ص ــدام ب اق
ــد بدهــی ارزی  ــا بای ــم. ی ــد انتخــاب کنی ــر را بای زی
مــان را بــه بانــک عامــل تحویــل دهیــم یــا آن را در 
حســاب ارزی ســرمایه گــذاری کنیــم و یــا اینکــه از 
ــی  ــم. در صورت ــتفاده نمایی ــب واردات اس آن در قال
ــا  ــاف ارزی خــام فروشــی در ســامانه نیم ــه اخت ک
ــده  ــه صــادر کنن ــی شــود ک ــث م ــازار، باع ــا ارز ب ب
ــروش  ــد ف ــه قص ــی ک ــا کس ــده ی ــن کنن ــا تأمی ی
ــود  ــد و ارز خ ــذاری نمای ــرمایه گ ــازار س دارد، در ب
ــی  ــاق م ــکل اتف ــن ش ــم بدی ــن ه ــد و ای را بفروش
افتــد کــه چــون کاال را بــا ارز آزاد صــادر مــی کننــد 
و بــا ارز آزاد هــم آن را وارد مــی ســازند بــه همیــن 
ــن کار  ــه ای ــدام ب ــا اق ــامانه نیم ــق س ــل از طری دلی
نمــی کننــد چــون ارز ۴۲۰۰ تومانــی شــامل تمــام 
ــن  ــود. بنابرای ــی ش ــادرات نم ــش ص ــا در بخ کااله
ــر  ــر معتب ــی غی ــای بازرگان ــتفاده از کارت ه ــا اس ب
اقــدام بــه صــادرات کاال مــی کننــد و نهایتــاً  تمــام 
ایــن مــوارد باعــث شــده اســت کــه  بــازار صــادرات، 
برخــاف گذشــته هیــچ رقابتــی را بــه خــود نبینــد. 
چهارمیــن مــورد در بخــش صــادرات، بحــث مالیــات 
صادرکننــده هاســت. طبــق برنامــه پنجــم توســعه، 
قانــون بــر ایــن امــر پافشــاری مــی کنــد کــه ایجــاد 
ــر ســر راه صــادرات و واردات  ــه محدودیــت ب هرگون
ــون اســت.  ــه خــاف قان ــای تعرف ــر از ابزاره ــه غی ب
در صورتــی کــه جدیــداً گفتــه انــد اگــر صادرکننــده 
ای کــه ارز خــود را بــه کشــور بازنگردانــد از مالیــات 
معــاف نمــی شــود و ایــن بحــث هــم، عینــاً نقــض 
مــاده 1۰۴  قانــون برنامــه پنجــم توســعه مــی باشــد 
ــال در حــوزه صــادرات  و  باعــث دلزدگــی افــراد فّع
مــی شــود. پنجمیــن مــورد هــم،  بحــث کاالهایــی 
اســت کــه صــادرات آنهــا ممنــوع مــی باشــد. 
ششــمین مــورد هــم بحث عــوارض صــادرات اســت، 
چراکــه  امــروزه بــر روی یــک ســری از کاال هــا آن 
قــدر عــوارض صــادرات، قیــد مــی شــود کــه خــود 
محصــول دیگــر قابــل صــادر شــدن نبــوده و بــرای 
صــادر کننــده مقــرون بــه صرفــه نیســت  کــه ایــن 
هــم باعــث دور مانــدن افــراد از فعالیــت  در حــوزه 
ــه  ــم ب ــورد ه ــن م ــردد. هفتمی ــی گ ــادرات م ص
ــز نقــدی صــادرات مرتبــط اســت کــه  حــذف جوای
بــه نوعــی بــه کاهــش صــادرات منجــر شــده اســت. 
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه مــا خودمــان را 
دچــار خــود تحریمــی کــرده ایــم، یعنــی اینکــه یک 
ســری از عوامــل مربــوط بــه دولــت بــوده و بخشــی 
دیگــرآن بــه خــود مــا بــر مــی گــردد کــه در بعضــی 
از مــوارد فقــط اّدعــای صــادرات را داریــم. بنابرایــن 
پیشــنهاد مــی کنــم بازنگــری مجــّددی بر بخشــنامه 
صــادره خــود داشــته باشــند و قبــل از صــدور هــر 
ــوت  ــور، دع ــادی کش ــاالن اقتص ــنامه ای از فع بخش
بــه عمــل آورده و آنهــا را در جریــان رویــدداد هــای 

ــد.      ــر کنن ــوع آن، باخب ــل از وق ــد قب جدی

ــوع  ــه ن ــه چ ــما، در زمین ــرکت ش  ش
محصوالتــی یــا صنایعــی فعالیــت مــی کند 
ــی  ــه مناطق ــت اش در چ ــتره فعالی و گس

ــرد؟ ــی گی ــام م انج
ـــان،  بیشـــتر  ـــت م ـــر حســـب اولویّ ـــا ب ـــت م فعالّی
بـــر روی محصـــوالت چرمـــی اســـت، بعـــد از آن 

ـــث  ـــوم بح ـــه س ـــات و در مرحل ـــی ج ـــر روی چین ب
ـــتره  ـــم. گس ـــود داری ـــه خ ـــوالد را در برنام ـــن و ف آه
فعالیـــت مـــان هـــم در بحـــث چینـــی جـــات و 
ــای  ــورهای آفریقـ ــه کشـ ــی بـ ــوالت چرمـ محصـ
ـــث  ـــود و در بح ـــی ش ـــدود م ـــادا مح ـــی و کان جنوب
ـــادر  ـــتان ص ـــور ارمنس ـــه کش ـــم ب ـــوالد ه ـــن و ف آه

ـــردد. ـــی گ م

  بــه نظــر حضرتعالــی، مشــکالت بــازار 
داخلــی و عــدم رشــد اقتصــاد  در کشــور 
ــوان جســتجو  را در چــه مــواردی مــی ت

کــرد؟
ــه در  ــود در جامعـ ــادی موجـ ــکات اقتصـ مشـ
ـــه  ـــه هم ـــود. اوالً اینک ـــی ش ـــه م ـــش خاص دو بخ
ـــت  ـــه سیاس ـــته ب ـــور وابس ـــن کش ـــا در ای ـــز م چی
ـــب،  ـــاد، مذه ـــل اقتص ـــائلی از قبی ـــت. مس ـــده اس ش
ـــتی  ـــوع سیاس ـــه ن ـــتگی ب ـــوزش بس ـــگ و آم فرهن
اســـت کـــه کشـــور مـــا در عرصـــه هـــای بیـــن 
ــکل  ــن مشـ ــد. بنابرایـ ــی کنـ ــاذ مـ ــی اتخـ المللـ
اصلـــی در ایـــن بـــاب، از عـــدم وضـــع قوانیـــن 
ــد  ــرد. بایـ ــی گیـ ــأت مـ ــی نشـ ــت  سیاسـ درسـ
ــای  ــا دنیـ ــه بـ ــن عرصـ ــان را در ایـ ــل مـ تعامـ
پیرامـــون خـــود قطـــع نکنیـــم و ارتباطـــات 
ـــایر  ـــا س ـــتثناعات،  ب ـــر از اس ـــه غی ـــترده ای ب گس
ــل  ــاً در داخـ ــیم. ثانیـ ــته باشـ ــی داشـ دول جهانـ
کشـــور، متأســـفانه کســـانی هســـتند کـــه از 
ـــد  ـــی کنن ـــتفاده م ـــو اس ـــت س ـــن مملک ـــع ای مناف
ـــرده  ـــادت ک ـــّده ای ع ـــا ع ـــی اص ـــور کل ـــه ط و ب
انـــد کـــه از فرصتهـــای ایجـــاد شـــده در جهـــت 
ــه  ــوان نمونـ ــه عنـ ــد. بـ ــره گیرنـ ــاف آن بهـ خـ
اجنـــاس را احتـــکار مـــی کننـــد، بـــازار داخلـــی 
ـــن  ـــاً ای ـــد و نهایت ـــی چرخانن ـــود م ـــت خ را در دس
ـــا  ـــد ت ـــی دهن ـــم م ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــل دس عوام
آســـیب هـــای جـــّدی را بـــر پیکـــره اقتصـــادی 
ایـــن کشـــور وارد ســـازند و آن را ضربـــه پذیـــر 

نماینـــد.  

ــوان  ــه عن ــارت ب ــان تج ــرکت آرم  ش
ــادرات،  ــر ص ــال در ام ــد فع ــک واح ی
چــه راهکارهایــی را در  راســتای کیفیــت 
بخشــیدن بــه خدمــات خــود ارائــه داده 

اســت ؟
ــادرات در بخـــش  ــه صـ ــازی کـ ــن امتیـ بهتریـ
ـــت  ـــن اس ـــد ای ـــی کن ـــاد م ـــی، ایج ـــدات داخل تولی
ـــی  ـــد داخل ـــه تولی ـــیدن ب ـــت بخش ـــث کیفی ـــه باع ک
ـــد  ـــه تولی ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــی ش م
کننـــدگان هـــم بـــه محصوالتـــی کـــه صادراتـــی 
هســـتند بیشـــتر توجـــه کـــرده و حساســـیت 
ــتا  ــن راسـ ــد. در ایـ ــا دارنـ ــتری را روی آنهـ بیشـ
ــه تولیـــد کننـــده اطـــاع  ــه بـ کافـــی اســـت کـ
ـــم  ـــادر خواهی ـــما را ص ـــدی ش ـــم محصـــول تولی دهی
ـــد  ـــه برن ـــده ب ـــد کنن ـــر تولی ـــل اگ ـــه در مقاب ـــرد ک ک
خـــود ارزش قائـــل شـــود، مطمئننـــاً کیفیـــت آن 
ـــدی  ـــته بن ـــرد و در بس ـــد ب ـــاال خواه ـــول را ب محص
ـــت و  ـــد بس ـــه کار خواه ـــتری را ب ـــت بیش ـــم دق ه
ـــه  ـــروش مواج ـــتقبال ف ـــا اس ـــون ب ـــال آن چ ـــه دنب ب
ـــن کار  ـــه ای ـــم ب ـــی ه ـــازار داخل ـــد در ب ـــد ش خواه

مبـــادرت خواهـــد ورزیـــد.

 در امــر صــادرات چگونــه و چــه 
ــا ســایر کارخانجــات و  نــوع تعامالتــی ب

ــد ؟ ــد داری ــه تولی ــاالن عرص فع
ـــی  ـــزاری م ـــا کارگ ـــرای آنه ـــا ب ـــت اول م در حال
کنیـــم یـــا بـــه عبارتـــی مشـــتری جـــذب مـــی 
ـــارج  ـــی خ ـــتری یاب ـــر، مش ـــی فرات ـــم و در گام کنی
ـــدار و مشـــتری  ـــم و خری ـــی دهی ـــام م از کشـــور انج
را بـــه هـــم دیگـــر وصـــل مـــی کنیـــم و نهایتـــاً 

ــان نقـــش تســـهیل کننـــده  را  ــا در ایـــن میـ مـ
ـــه  ـــویم. ب ـــی ش ـــده دار م ـــان  عه ـــاری ش درکار تج
ـــره  ـــی و غی ـــی و گمرک ـــای بانک ـــه کاره ـــوان نمون عن
را حـــل مـــی کنیـــم واز کل معاملـــه کارمـــزد خـــود را 
ـــه  ـــری ب ـــری دیگ ـــه تعبی ـــا ب ـــم ی ـــی کنی ـــت م دریاف
ـــم.  ـــی کنی ـــل م ـــان عم ـــادرات ش ـــر ص ـــوان مدی عن
ـــا  ـــروش کاال، معن ـــد و ف ـــث خری ـــت دوم  در بح حال
ـــه در  ـــت ک ـــکل اس ـــن ش ـــم بدی ـــد و آن ه ـــی یاب م
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــی های ـــی بررس ـــا ط ـــوارد م ـــی م بعض
ـــیم  ـــی رس ـــه م ـــن نتیج ـــه ای ـــم ب ـــی آوری ـــل م عم
کـــه خریـــدار قصـــد دورزدن مـــا را دارد یـــا مـــی 
خواهـــد پـــول مـــا را پرداخـــت ننمایـــد، لـــذا در 
ایـــن حالـــت اســـت کـــه مـــا خودمـــان وارد مـــی 
ـــده کاال  ـــد کنن ـــتقیم از تولی ـــور مس ـــه ط ـــویم وب ش
را خریـــداری کـــرده و بـــه عنـــوان بـــازرگان آن را 

ـــم.   ـــی کنی ـــادر م ص

 بــه عنــوان مدیــر عامــل شــرکت، چــه 
ــاهده  ــد مش ــه تولی ــکالتی را در عرص مش
ــت در  ــه دول مــی کنیــد و توصیــه شــما ب
راســتای خدمــت رســانی نســبت بــه تولید 

کننــدگان چیســت؟
ـــک  ـــّدی از نزدی ـــور ج ـــه ط ـــد ب ـــی توان ـــت م دول
مشـــکات تولیـــد کننـــده هـــا را بررســـی نمایـــد 
ـــدگان،  ـــا تولیدکنن ـــی ب ـــای مختلف ـــت ه و در نشس
و  حرفهـــا  بـــه  نســـبت  خوبـــی  شـــنونده 
درخواســـتهای آنهـــا باشـــد. لـــذا بـــه نظـــر بنـــده 
ـــی  ـــل اصل ـــدگان، عام ـــد کنن ـــا تولی ـــت ب ـــل دول تعام
ـــات  ـــود آن ضرب ـــه نب ـــد اســـت چـــرا ک رشـــد در تولی
ـــن  ـــت. بنابرای ـــاخته اس ـــد وارد س ـــر تولی ـــی ب مهلک
ـــه در  ـــورد ک ـــی خ ـــره م ـــد، کار تولیدگ ـــن رون ـــا ای ب
یـــک طـــرف تولیـــد کننـــده بـــرای خـــود تولیـــد 
کنـــد و دولـــت هـــم در طرفـــی دیگـــر سیاســـت 

گـــذاری خـــاص خـــود را داشـــته باشـــد.   

ــا  ــادی ت ــرد اقتص ــک ف ــوان ی ــه عن  ب
چــه حــد توانســته ایــد در زمینــه اشــتغال 

تأثیرگــذار باشــید؟
ــک  ــدر صــادرات ی ــم کــه هــر چــه ق ــد بگوی بای
کشــور بیشــتر باشــد، تولیــدش افزایــش مــی یابــد. 
امــروزه اشــتغال زایــی هــم تاثیــرات مســتقیم خــود 
ــر  ــرد. اگ ــی گی ــه کاال م ــد و عرض ــد تولی را از رون
ــه  ــد ب ــتر باش ــف بیش ــورهای مختل ــا از کش تقاض
ــش  ــه افزای ــور ب ــا مجب ــده ه ــد کنن ــب تولی مرات
ــد جــذب  ــن نیازمن ــه ای ــد مــی شــوند ک دادن تولی
نیــروی انســانی اســت و بــه دنبالــش اشــتغال زایــی 
ــا  ــال م ــوان مث ــه عن را در پیــش خواهــد داشــت. ب
طــرح هایــی کــه در مــورد بســته بنــدی کاال هــا یــا 
پیشــنهادهایی در جهــت ارتقــا بخشــیدن بــه ســایت 
ــور  ــه ط ــتیم ب ــات داش ــرکتها و کارخانج ــای ش ه
غیــر مســتقیم باعــث اشــتغال زایــی فراوانــی شــده 
ــد  ــرف تولی ــات از ط ــن خدم ــام ای ــون تم اســت چ
کننــده هــا نیازمنــد جــذب نیــروی انســانی اســت.

 پیچیدگــی هــای صــادرات را بــا 
توجــه بــه مســائل گمرکــی در کار خــود 

ــد. ــح دهی توضی
ــد در دو  ــی فرمایی ــه م ــی ک ــن پیچیدگیهای ای
بخــش اتفــاق مــی افتــد . اّول در بحــث تعّهــد 
ارزی، دّوم در بخــش عــوارض صادراتــی مســئله 
ــورد  ــن دو م ــه در ای ــم ک ــد مطــرح کن ــم و بای داری
ــده  ــی نش ــت طراح ــرک درس ــای گم ــنامه ه بخش
انــد و اگــر ایــن دو بخــش اصاحیــه الزم را داشــته 
باشــند و تصحیــح شــوند، هیــچ مشــکلی در گمــرک 

ــت. ــم داش نخواهی

 ســخن آخــر، اگــر حرفــی مانــده کــه 
ــه  ــه ای ب ــا توصی ــد ی ــرده ای ــرح نک مط
فّعــاالن عرصــه تولیــد داریــد، لطفــاً بیان 

نماییــد.
ـــم  ـــروز بخواهی ـــر ام ـــه اگ ـــم ک ـــرض کن ـــد ع بای
ـــویم،  ـــادرات ش ـــوزه ص ـــّدی وارد ح ـــور ج ـــه ط ب
تنهـــا بـــا شـــعاردادن کاری از پیـــش نمـــی رود. 
وقتـــی کـــه مـــا بـــه عنـــوان شـــرکت مدیریـــت 
صـــادرات پیـــش یـــک خریـــدار نشســـته ایـــم، 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــا بـ ــه مـ ــبت بـ ــان نسـ دیدشـ
خریـــدار داخلـــی بـــوده اســـت. بنابرایـــن هیـــچ 
گونـــه حمایتـــی در زمینـــه حمـــل و نقـــل  
صـــورت نمـــی گیـــرد و همینطـــور هیـــچ گونـــه 
ــام  ــول انجـ ــت پـ ــورد بازپرداخـ ــی در مـ حمایتـ
ـــت  ـــه کاال، جه ـــی ک ـــه زمان ـــون ب ـــد چ ـــی دهن نم
رســـیدن بـــه مقصـــد طـــی مـــی کنـــد توجهـــی 
ندارنـــد بـــه دلیـــل اینکـــه عـــادت بـــه  قوانیـــن 
ــوارد  ــن مـ ــن ایـ ــد. بنابرایـ ــی دارنـ ــازار داخلـ بـ
ـــای  ـــادرات کااله ـــروز، در ص ـــش ام ـــن چال بزرگتری
ـــد  ـــر تولی ـــروزه اگ ـــه ام ـــور خاص ـــه ط ـــت. ب ماس
کننـــده هـــا بـــه عنـــوان یـــک خریـــدار داخلـــی 
ـــی  ـــرکتهای بازرگان ـــا ش ـــی ی ـــتری خارج ـــه مش ب
ــر  ــی دیگـ ــد و از طرفـ ــگاه نکننـ ــا، نـ ــل مـ مثـ
مســـئله افزایـــش قیمـــت را هـــم حـــّل نماینـــد 
و بـــه طـــور اصولـــی قیمـــت درســـت صادراتـــی 
ـــی  ـــّدی و عمل ـــور ج ـــه ط ـــد ب ـــی توانن ـــد،  م بدهن

ــوند.   ــادرات شـ وارد کار صـ

 مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت  مدیریت صادرات آرمان تجارت آدرین:

نوسان قیمت ها، مانع بزرگ رشد دربخش صادرات
فیروز صفری

مهنــدس پویــا بهــزاد نیــا مدیــر 
ــت صــادرات  عامــل شــرکت مدیری
مــی  آدریــن  تجــارت  آرمــان 
باشــند. ایشــان دارای کارشناســی 
مهندســی مکانیــک و کارشناســی 
کار،  و  کســب  مدیریــت  ارشــد 
تبریــز  سراســری  دانشــگاه  از 
ــی کــه در  هســتند. مســئولیت های
ــد: رئیــس  ــه کاری خــود دارن رزوم
ــره موسســه آموزشــی  ــت مدی هیئ
رئیــس  دانــش،  فــراز  نمونــه 
دانــش  مدیــره موسســه  هیئــت 
ــمالغرب  ــر ش ــوان، مدی ــان ج پژوه
و  انرژیــران  هلدینــگ  شــرکت 
ــیدکو  ــرکت س ــمالغرب ش ــر ش مدی
از آن جملــه انــد.  بهــزاد نیــا در 
کنــار ســوابق شــغلی شــان دوره 
آشــنایی  مثــل  مختلفــی  هــای 
نــگارش  خارجــی،  فــروش  بــا 
قراردادهــای تجــاری بیــن المللــی، 
ــرک، دوره  ــن گم ــا قوانی ــنایی ب آش
پیشــرفته قوانیــن گمرکــی، تجــارت 
مــدل  بیزینــس  و  الکترونیــک 
انــد.  گذرانــده  هــم  را  پلــن  و 
ای  گســترده  تحقیقــات  همچنیــن 
مختلــف  هــای  زمینــه  را هــم در 
کســب و کار و مدیریــت آن انجــام 
داده انــد. بــا وی در دفتــر کارشــان 
گفتگویــی ترتیــب داده ایــم کــه 

مــی خوانیــد: را  ماحصــل آن 

چــه زمانــی بــرای ورزش بهتــر اســت؟  بهتریــن زمــان بــرای 
ورزش کــردن در مــاه رمضــان قبــل از غــروب آفتــاب اســت. کمــی 
ــان ســختی بدهیــد و در حالتــی ورزش را تمــام کنیــد  ــه خودت ب

کــه نیــم ســاعت بــه اذان مانــده اســت.
چقـدر ورزش کنیـم؟ روزه داران بـه علت اینکـه نمی توانند در حین 
ورزش چیـزی بخورنـد، بهتر اسـت برای جلوگیری از فرسـودگی، فقط 

۲۰ الی ۳۰ دقیقه ورزش کنند. این ورزش نباید خیلی سـنگین باشـد.
ــی  ــان زمان ــاه رمض ــم؟ م ــام دهی ــی انج ــوع ورزش های ــه ن چ
ــنگین  ــای س ــد ورزش ه ــم بتوانی ــان ه ــما آنچن ــه ش ــت ک نیس
کنیــد. اهمیتــی کــه دارد حفــظ رفتــار ورزشــی شماســت. در خانه 

ــد. ــام دهی ــوازی انج ــی و ه ــبک ورزش ــرکات س ح
میتوانیــم  در روزه داری بدن ســازی کنیــم؟ بهتریــن زمــان 

بــرای انجــام تمرینــات بدن ســازی در هنــگام روزه گرفتــن 
ــه  ــد باعــث شکســته شــدن و آســیب ب ــن کار می توان نیســت. ای
عضــات شــود و هورمــون کاتابولیــک کورتیــزول را افزایــش دهــد.

اگــر بخواهیــم ورزش کنیــم، چــه چیزهایــی بخوریــم؟ خــوردن 
ــا در طــول  ــادی دارد کــه م ــاه رمضــان اهمیــت زی درســت در م
روز ســوخت مناســبی بــرای گــذران زمــان داشــته باشــیم. 
ــدار  ــت آوردن مق ــه دس ــرای ب ــی ب ــیار خوب ــموتی ها راه بس اس
ــوه،  ــتند. می ــم هس ــان ک ــدت زم ــذی در م ــواد مغ ــادی از م زی
ــی را در  ــره بادام زمین ــا و شــاهدانه و ک ــای چی ســبزیجات، دانه ه
اســموتی خــود بریزیــد. همچنیــن پروتئیــن بســیار مهــم اســت. 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــما را تأمی ــی ش ــای واقع ــه معن ــن ب پروتئی

مهمتــر از همــه، خــوردن یــک رژیــم متعــادل و مصــرف مقــدار 
کافــی مایعــات بــرای کمــک بــه حفــظ روال ورزش ســالم در طول 
ــا در طــول ســحر  ــدرات ه ــاه ضــروری اســت. مصــرف کربوهی م
ــم  ــرف رژی ــد. مص ــاال بمان ــما ب ــرژی ش ــه ان ــود ک ــث می ش باع
سرشــار از پروتئیــن بعــد از افطــار بــه بــدن کمــک می کنــد کــه 

عضــات خــود را بازســازی کنــد.
چطــور در مــاه رمضــان بــا ورزش کم آبــی نگیریــم، بــرای 
آبرســانی بــه بدنمــان، آب نارگیــل را بــه عنــوان نوشــیدنی بعــد از 
تمریــن اضافــه کنیــد. ســوپ ها منبــع خوبــی بــرای خــاص شــدن 
از کم آبــی هســتند. نوشــیدن آب می توانــد از پرخــوری جلوگیــری 
کنــد. روزه خــود را بــا یــک خرمــا و دو لیــوان آب ولــرم بشــکنید.

سالمت

چه ورزش هایی برای ماه رمضان بهترند؟
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تذکر به وزیر راه و شهرسازی

 برای کنترل قیمت مسکن 

ــس در  ــهر در مجل ــاهین ش ــردم ش ــده م نماین
ــرل  ــتار کنت ــامی خواس ــد اس ــه محم ــری ب تذک
قیمــت حبابــی مســکن اعــم از خریــد، رهــن و 

ــد.  ــاره ش اج
بــه گــزارش فــارس، حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلــس شــورای 
اســامی در تذکــری بــه محمــد اســامی وزیــر راه و 
شهرســازی خواســتار کنتــرل قیمــت مســکن، اعــم 

از خریــد، رهــن و اجــاره شــد.
متــن کامــل تذکــر نماینــده مــردم شــاهین شــهر 

بــه وزیــر راه و شهرســازی بــه شــرح زیــر اســت:
خاصه تذکر: 

قیمت هــای  کنتــرل  اســت جهــت  ضــروری 
ــد و  ــم از خری ــکن اع ــن و مس ــی زمی کاذب و حباب
ــر  ــتگاه های دیگ ــکاری دس ــا هم ــاره ب ــن و اج ره

ــد. ــل نماین ــدام عاج اق
شرح تذکر:

جناب آقای وزیر
ــی و در  ــد حباب ــاهد رش ــر ش ــای اخی در هفته ه
ــد، اجــاره، رهــن  ــده قیمــت خری ــن حــال فزاین عی
زمیــن، مســکن هســتیم کــه افــرادی بــی خانمــان 

ــی نمــوده اســت. ــان را شــدیدا دچــار نگران و جوان
لــذا ضــروری اســت بــا همــکاری وزرای صمــت، 
ارتباطــات و فنــاوری و دادگســتری نســبت بــه 
کنتــرل و نظــارت برخــی مشــاورین امــاک و 
مســکن و بســترهای فضــای مجــازی مثــل »دیــوار« 

ــد. ــل آوری ــه عم ــات الزم را ب ــر اقدام و غی

پیش بینی تاثیر مثبت اقدام سودی 
بانک مرکزی بر بازار مسکن 

نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا 
مثبــت ارزیابــی کــردن کاهــش نــرخ ســود بانکــی، 
ــرل  ــای کنت ــری روش ه ــورت بکارگی ــت:  درص گف
ــازار اجــاره  ــر ب ــورم، شــاهد تاثیرگــذاری مثبــت ب ت

ــود.  ــم ب ــکن خواهی مس
در  عقبایــی  حســام  تســنیم،  گــزارش  بــه 
خصــوص تاثیــر کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــر بــازار 
ــت های  ــد سیاس ــرد: بای ــار ک ــکن، اظه ــاره مس اج
ــد کاهــش ســود تســهیات  ــری مانن ترمیمــی دیگ
بانکــی ضمیمــه کاهــش برنامــه ســود بانکــی شــود.

وی تصریـح کـرد: بـرای کسـانی کـه وام گرفته و 
بانـک از او سـود 18 و ۲۴ درصـدی دریافـت می کند 
بایـد متناسـب بـا کاهـش سـود سـپرده های بانکـی، 

سـود چنیـن وام هایـی نیـز کاهـش یابد.
ــد  ــن وام بای ــود ای ــه س ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
بــه 1۵ درصــد کاهــش یابــد،  افــزود:  چنانچــه 
ســود تســهیات بانکــی بــا ســود ســپرده ها را 
ــری را  ــای دیگ ــان بخش ه ــرده و همزم ــوازن ک مت
بــا روش هــای کنتــرل تــورم ترمیــم کننــد، قاعدتــا 
شــاهد تاثیرگــذاری مثبــت بــر بــازار اجــاره مســکن 

ــود. ــم ب خواهی
ــال  ــن ح ــاک در عی ــه ام ــس اتحادی ــب رئی نای
ــد و  ــام ندهن ــا را انج ــن کاره ــر ای ــا اگ ــت: ام گف
ــه نظــرم  ــه فوریــت در دســتور کار قــرار نگیــرد،  ب ب
خیلــی بــرای دهک هــای ضعیــف و متوســط جامعــه 

ــت. ــد داش ــال نخواه ــه دنب آورده ای ب

پیرموذن:
 مجلس دهم صدای گروه های حاشیه نشین را نشنید

یــک نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت:  ــنید، گف ــین را نش ــیه نش ــای حاش ــدای گروه ه ــم ص ــس ده مجل
ــوا،  ــن ق ــدگان مجلــس یازدهــم از افراطی گــری، ایجــاد شــکاف بی نماین
قانون گریــزی، رفتارهــای ســلیقگی، پیگیــری منافــع جناحــی و شــخصی 

ــد.  ــت بپرهیزن ــا دول ــل ی ــاح مقاب ــری از جن و انتقام گی
ــم،  ــس ده ــرد مجل ــود از عملک ــی خ ــنا، ، در ارزیاب ــزارش ایس ــه گ ب
اظهــار کــرد: انتقاداتــی از جملــه اســتفاده نکــردن مطلــوب از اختیــارات 
نظارتــی و قانونگــذاری بــه روز، پیگیــری نکــردن مطالبــات واقعــی مــردم 
و نشــنیدن صــدای گروه هــای حاشــیه نشــین، اعطــای اختیــارات خــود 
ــع  ــه مناف ــادادن ب ــوا و به ــران ق ــت و س ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ب
ــن  ــوع ای ــت و در مجم ــم وارد اس ــس ده ــه مجل ــدی ب ــخصی و بان ش
ــرد  ــه عملک ــره 1۲ را ب ــن نم ــته و م ــانی نداش ــه درخش ــس کارنام مجل

مجلــس دهــم مــی دهــم.
ــس دهــم در فرصــت  ــه مجل ــدوار نیســتم ک ــان اینکــه امی ــا بی وی ب
ــی اســتفاده کنــد، خاطرنشــان  ــه خوب ــارات خــود ب ــده از اختی باقــی مان
ــی  ــودن نمایندگان ــزه ب ــی انگی ــا و ب ــاری کرون ــه بیم ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــی  ــام باق ــه ای ــدی ب ــد، امی ــا رای نیاورده ان ــده ی ــت ش ــه ردصاحی ک
ــر اجــرای  ــرای تصویــب قوانیــن کارا و نظــارت ب ــده مجلــس دهــم ب مان
ــه  ــا توجــه ب ــد مجلــس دهــم ب ــا ایــن حــال بای ــدارد ب قوانیــن وجــود ن
ــادی و  ــکات اقتص ــل مش ــر ح ــه فک ــادی، ب ــان اقتص ــرات کارشناس نظ
معیشــتی مــردم باشــد مخصوصــا کــه بیمــاری کرونــا بر شــدت مشــکات 
اقتصــادی افــزوده اســت. نبایــد نماینــدگان مجلــس دهــم از حــاال پیگیــر 

ــده باشــند. ــرای آین ــن ب ــال پســت گرفت مســائل شــخصی خــود و دنب
ایــن نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــا توجــه بــه نحــوه برگــزاری انتخابــات مجلــس یازدهــم، مجلــس 
ــارکت  ــب مش ــزود: جل ــود، اف ــد ب ــی نخواه ــده آل ــس ای ــم مجل ــی ه آت
مردمــی در شــرایط پایــان یافتــن صدقــات نفتــی، تنهــا راه حــل مشــکات 
کشــور اســت. بــرای جلــب مشــارکت جامعــه هــم بایــد نمایندگانــی بــه 

ــا مشــارکت حداکثــری مــردم انتخــاب شــوند. مجلــس راه یابنــد کــه ب
پیرمــوذن در پایــان گفــت: مجلــس یازدهــم بایــد اولویت هــای 
ــاد  ــری، ایج ــد. از افراطی گ ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ ــه را در س جامع
ــع  ــزی، رفتارهــای ســلیقگی، پیگیــری مناف ــوا، قانون گری شــکاف بیــن ق
جناحــی و شــخصی و انتقام گیــری از جنــاح مقابــل یــا دولــت بپرهیزنــد. 
نماینــدگان مجلــس یازدهــم دنبــال حــل مشــکات اقتصادی و معیشــتی 
مــردم، تحقــق جهــش تولیــد و جهــاد اقتصــادی باشــند و پاکدســتی و 

شــفافیت مــاک عمــل شــان باشــد.

پیام تبریک سالکی
 به مناسبت هفته هالل احمر 

ــم  ــاط کری ــتان رب ــداری شهرس ــت فرمان سرپرس
ــه  ــرخ و هفت ــب س ــی صلی ــیدن روز جهان ــرا رس ف
ــه رئیــس جمعیــت هــال احمــر،  هــال احمــر را ب
کارکنــان، جوانــان و داوطلبــان و فعــاالن ایــن عرصــه 

تهنیــت گفــت. 
ــاط  ــداری رب ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کریــم، در متــن پیــام منصــور ســالکی آمــده اســت:

جمعیــت هــال احمــر بزرگتریــن موسســه غیــر 
دولتــی و غیــر انتفاعــی در جمهــوری اســامی 
ایــران اســت کــه همــواره در جهــت تحقــق اهــداف 
ــان  ــرام انس ــن احت ــی تامی ــت یعن ــه جمعی چهارگان
هــا، کوشــش در جهــت برقــراری دوســتی و تفاهــم 
متقابــل و صلــح پایــدار میــان ملــت هــا، تــاش برای 
تســکین آالم بشــری و حمایــت از زندگــی و ســامت 

انســان هــا تــاش مــداوم داشــته اســت.
ــه  ــرخ و هفت ــب س ــی صلی ــت روز جهان پاسداش
هــال احمــر، فرصــت ارزشــمندی بــرای پاسداشــت 
و  انســان دوســتانه  فرهنــگ خدمــت صادقانــه، 
داوطلبانــه بــه مــردم و تکریــم و تقدیــر از فعــاالن و 
دســت انــدرکاران فرهنــگ ترویــج روحیــه ایثارگــری 

ــت . ــه اس ــتی در جامع ــوع دوس و ن
ــاش و  ــب ســپاس خــود را از ت بدینوســیله؛ مرات
زحمــات ارزشــمند ایــن مجموعــه خــدوم و ارزشــمند 
ــدادی و   ــای ام ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــرای برنام در اج
بشــر دوســتانه را بیــان نمــوده تبریــک عــرض نمــوده 
ــی، در  ــاری تعال ــد ب ــه خداون ــکال ب ــا ات و امیــدوارم ب
ســایه ســار عنایــات حضــرت ولــی عصر)عــج( و تحت 
ــت حضــرت  ــای والی ــام عظم ــه مق ــری حکیمان رهب
آیــت اهلل العظمــی امــام خامنــه  ای )مــد ظلــه العالی( 
در پیشــبرد اهــداف متعالــی و انســان دوســتانه خــود 

موفــق و مویــد باشــید.
منصور سالکی  
سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم

استفاده از ماسک در تبریز اجباری شد 

ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــت: براس ــز گف ــدار تبری فرمان
ــت.  ــاری اس ــی اجب ــل عموم ــل و نق ــک در حم ــتفاده از ماس ــا، اس کرون
بــه گــزارش فــارس، بهــروز مهــدوی در جلســه هماهنگــی و بررســی 
نحــوه تهیــه و توزیــع ماســک در حمــل و نقــل عمومــی، پاســاژها و بــازار 
 BRT مســقف تبریــز بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت متــرو و اتوبــوس هــای
ــی  ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــت: براس ــار داش ــده، اظه ــه آین ــنبه هفت از ش
ــافران در  ــدگان و مس ــرای رانن ــک ب ــتفاده از ماس ــا، اس ــا کرون ــارزه ب مب

حمــل و نقــل عمومــی اجبــاری اســت.
ــت،  ــئوالن اس ــز مس ــط قرم ــردم خ ــامت م ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــتفاده نکن ــک اس ــه از ماس ــافری ک ــر مس ــه ه ــنبه ب ــت: از روز ش گف
خدمــات ارائــه نمــی شــود و راننــدگان تاکســی،BRT و اتوبــوس هــای 
ــر اســاس پروتــکل  خطــی کــه سرنشــین بــدون ماســک ســوار کننــد، ب
ــن  ــام ای ــد و تم ــد آم ــل خواه ــی بعم ــورد قانون ــتی برخ ــای بهداش ه
ــن رو شــهروندان  ــی باشــد از ای ــردم م ــات در راســتای ســامت م اقدام

ــر پیشــقدم باشــند. ــن ام ــد خــود در ای بای
ــانی  ــاع رس ــا اط ــت ب ــت خواس ــازمان صم ــن از س ــدوی همچنی مه
بــه تمــام اتحادیــه هــا، کلیــه اصنــاف پاســاژها، مراکــز خریــد و بــازار را 

ــد. ــه اســتفاده از ماســک کنن موظــف ب
در ادامـه این جلسـه مقرر شـد واحدهـای توزیع کننده ماسـک در مبادی 
ورودی های بازارمسـقف تبریز و ایسـتگاه های BRT و مترو مستقر و نسبت 

بـه توزیع ماسـک های اسـتاندارد با قیمت مصـوب اقدام کنند.
ــه  ــی روزان ــی و ضدعفون ــن گندزدای ــرو ضم ــرانی و مت ــرکت اتوبوس ش
اتوبــوس هــا و متــرو، نســبت بــه نصــب آگهــی هــای اطــاع رســانی و پخش 

پیــام هــای صوتــی بهداشــتی در وســائط نقلیــه عمومــی اقــدام کننــد.

شهر و شورا
ــز  ــاد کشــاورزی شهرســتان تبری رئیــس جه
گفــت: برخــاف دیــدگاه هــا کــه اکثــرا تبریــز را 
شــهر صنعتــی مــی داننــد، ایــن دیــدگاه باعــث 
اجحــاف در بخــش کشــاورزی شهرســتان تبریــز 

شــده اســت.
روزنامــه  بــا  افشــانی در گفتگــو  فرامــرز 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیر ب ــب ش ــری عج سراس
تبریــز در بخــش کشــاورزی اســتان نقــش بســیار 
مهمــی دارد و حــدود ۳1۰ هــزار تــن محصــوالت 
کشــاورزی در ایــن شهرســتان تولیــد و ۲۰۰ هــزار 
ــرآوری مــی شــود  ــن محصــوالت کشــاورزی ف ت
گفــت:  تبریــز در ســال هــای گذشــته بــه عنــوان 
شــهر باغــات و مــزارع مشــهور بــود که  متاســفانه 
ــح  ــای ناصحی ــت ه ــهری  ومدیری ــعه ش ــا توس ب
دوره هــای گذشــته، باعــث  از بیــن ظرفیــت های 
موجــود گردیــده وهمچنیــن ۲ هزار هکتــار زمین 
هــای  ســیزیجات وســیفیجات قراملــک بــه ۶۵۰ 

هکتــار کاهــش یافتــه اســت.
وی در ادامــه افــزود: خــاک هایــی کــه ســال 
هــا در آن ســبریجات وســیفیجات مختلــف 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــت، م ــده اس ــته ش کاش
کودآلــی بــه فــروش رســاند کــه ســاخت وســاز 
هــای بــی رویــه باعــث نابودیشــان شــده اســت 
ــر  ــا دکت ــه ای ب ــور جلس ــن منظ ــه همی ــذا ب ل
باقــرزاده، معــاون ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــدم های ــکیل و ق ــی تش ــره باغ ــدس ق و مهن
ــه منظــور حفــظ باغــات شــهر برداشــته شــد  ب
و در نتیجــه کارگروهــی متشــکل از از جهــاد 
کشــاورزی، دانشــگاه ها، شــهرداری ها و ســازمان 
فضــای ســبز  مصــوب گردیــد تــا ســبزی کاری 
هــا و فضــای ســبز شــهر بایســتی حفــظ شــود 
ــه  ــی در هزین ــه جوی چــرا کــه هــم باعــث صرف
هــا بــرای شــهرداری مــی شــود و هــم در بحــث 

ــی باشــد. ــر م جــذب توریســت بســیار موث
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی شهرســتان 

ــانه  ــت: رس ــا گف ــانه ه ــوص رس ــز در خص تبری
ــن  ــی در ای ــای کمک ــزار ه ــن اب ــز بهتری ــا نی ه
زمینــه هســتند و مــا نیــز از رســانه هــا کمــک 
ــود را  ــای خ ــه ه ــم برنام ــا بتوانی ــتیم ت خواس
بــه ثمــر برســانیم. در شهرســتان تبریــز برخــی 
ــه  محصــوالت شــاخص کشــاورزی هســتندکه ب
نــام تبریــز ثبــت شــده اســت از جملــه، گوجــه 
ســبز ســردرود، پنیــر لیقــوان، باقــا قراملــک و 
ــیل  ــاد،  پتانس ــم آب ــیفیجات حک ــبزی و س س
هــای کشــاورزی شهرســتان محســوب می شــود 

ــوند. ــناخنه ش ــل ش ــور کام ــه ط ــد ب و بای
وی در رابطــه بــا کاشــت کلــزا در تبریــز 
ــت:   ــتان گف ــاز شهرس ــورد نی ــواد م ــن م و تامی
تبریــز از لحــاظ کشــت کلــزا رتبــه اول اســتانی را 
دارد و ۲۶۰۰ هکتــار کلــزا کاشــت شــده اســت و 
امیدواریــم کشــت دانــه هــای روغنــی را در آینده 
نیــز همچنــان افزایــش دهیــم. همچنیــن تبریــز 

ــتان را  ــه اول اس ــی رتب ــع تبدیل ــاظ صنای از لح
دارد و کارخانــه هــای مختلفــی از قبیــل لبنیــات 
ــود دارد و  ــف وج ــای مختل ــدی ه ــته بن و بس
ــی  ــت م ــار و درصــد جمعی ــگام مقایســه آم هن
ــن کشــاورزی بســیار  ــه فعالی ــرد ک ــی ب ــوان پ ت
ــر  ــی کــه 1۴۰ هــزار نف ــه صورت کــم هســتند ب
جمعیــت روســتایی و ۲۲ هــزار بهــره بــردار 
کشــاورزی داریــم ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
تعــداد نفــرات، مــواد مــورد نیــاز یــک میلیــون و 
هشــتصد هــزار نفــر را تامیــن مــی کننــد کــه در 
ــگاه  ــف جای ــا شهرســتان هــای مختل مقایســه ب

ــوم مــی شــود. جهــاد کشــاورزی معل
ــت  ــد گوش ــورد تولی ــانی  در م ــدس افش مهن
ــت :  در  ــا گف ــه ه ــعه گلخان ــرغ و توس ــم م وتخ
بخــش مرغــداری از لحــاظ تولیــد تخمــی، رتبــه 
اول و از لحــاظ تولیــد گوشــتی، رتبــه دوم اســتان 
و در دامــداری جایــگاه ســوم اســتان را در اختیــار 

داریــم کــه نشــانگر پویــا بــودن بخــش کشــاورزی 
شهرســتان تبریــز اســت. همچنیــن برنامــه هــای 
متعــددی بــرای توســعه گلخانــه هــا داریــم کــه 
ــتاد  ــه و س ــوی وزارتخان ــادی از س ــدات زی تاکی
ــه  ــا ب ــت ت ــده اس ــه ش ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــم و مصــوب  ســمت کشــت هــای عمــودی بروی
شــده اســت تــا محصوالتــی کــه مــی توانــد داخل 
گلخانــه هــا تولیــد شــود، اجــازه کشــت در فضای 
بــاز یــا خــارج از گلخانــه داده نشــود بــه ایــن دلیل 
کــه هــم محصــول کنتــرل شــده تحویــل داده می 
ــا محصــوالت زراعــی  شــود  و هــم در مقایســه ب
ــور  ــه ط ــاوت دارد. ب ــر تف ــرون حــدودا 1۰ براب بی
مثــال، اگــر در هــر یــک هکتــار ۵۰ تــن محصــول 
تولیــد شــود در گلخانــه هــا در همیــن مســاحت 
۵۰۰ تــن محصــول برداشــت مــی شــود. ایــن در 
حالــی اســت کــه میــزان مصــرف آب نیــز بــه یک 

ســوم الــی یــک چهــارم کاهــش مــی یابــد.
افشــانی همچنیــن در خصــوص زمیــن هــای 
ــفانه  ــت: متاس ــک گف ــه قرامل ــاورزی منطق کش
ــاری  ــورد آبی ــادی در م ــی زی ــای منف ــاب ه بازت
ســبزیجات و ســیفیجات بــا آب فاضــاب مطــرح 
شــده اســت. در ســال 8۶  اداره بهداشــت خبــری 
مبنــی بــر آبیاری ســبزیجات و ســیفیجات قراملک 
از طریــق آب فاضــاب منتشــر کــرد و منجــر بــه 
ضــرر شــدید زمیــن داران ایــن منطقه شــد. این در 
حالــی بــود کــه ســبزیجات و ســیفیجات تبریــز به 
پنــج اســتان هم جــوار ارســال می شــود. هیچکدام 
از بخــش هــای کشــاورزی بــا آب فاضــاب آبیــاری 
نمــی شــود و در مــکان هایــی هــم کــه ایــن اتفــاق 
افتــاده اســت، مقصــر اصلــی ایــن امــر شــهرداری 
هــا بــوده اســت، چراکــه بــا انتقــال آب فاضــاب به 
کانــال هــای آب کشــاورزی باعــث رقــم زدن ایــن 
اتفــاق مــی شــود کــه انتظــار داریــم شــهرداری بــا 
مهــار فاضــاب  ایــن مســئله را رفــع و مشــکات 

را حــل کنــد.

ــس  ــتور رئی ــا دس ــت: ب ــس گف ــی م ــرکت مل ــل ش مدیرعام
جمهــور در مجتمــع مــس شــهربابک، طــرح توســعه ذوب مــس 
ــد مــس  ــش ۵۰ درصــدی تولی ــه افزای ــه منجــر ب ــاد ک خاتون آب
آنــدی و کارخانــه اسید ســولفوریک خاتون آبــاد بــا ظرفیــت 
تولیــد ۶۰۰ هــزار تــن اسیدســولفوریک در ســال افتتــاح رســمی 

خواهــد شــد. 
بــه گــزارش تســنیم، اردشــیر ســعدمحمدی گفــت: با دســتور 
»حســن روحانــی« رئیس جمهــور و بــا حضــور »رضــا رحمانــی« 
وزیــر صمــت و »خــداداد غریب پــور« رئیــس هیأت عامــل 
ایمیــدرو در مجتمــع مــس شــهربابک، طــرح توســعه ذوب مــس 
ــد مــس  ــش ۵۰ درصــدی تولی ــه افزای ــه منجــر ب ــاد ک خاتون آب
آنــدی و کارخانــه اسید ســولفوریک خاتون آبــاد بــا ظرفیــت 
تولیــد ۶۰۰ هــزار تــن اسیدســولفوریک در ســال افتتــاح رســمی 

خواهــد شــد.
ســعدمحمدی بــا اعــام ایــن خبــر و بــا بیــان این کــه عــاوه 

ــز  ــانتره نی ــار کنس ــیژن و انب ــه اکس ــرح، کارخان ــن دو ط ــر ای ب
افتتــاح خواهــد شــد، اظهــار داشــت: ارزش ســرمایه گذاری ایــن 
۴ طــرح جمعــاً ۲۵۲ میلیــون یــورو بعــاوه ۲۲1 میلیــارد تومــان 
ــرای ۲۴8 نفــر خواهــد شــد. ــه اشــتغال زایی ب اســت و منجــر ب

ــعه  ــرح توس ــه ط ــان این  ک ــا بی ــس ب ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــار  ــداث انب ــروژه اح ــرح پ ــامل دو ط ــاد ش ــس خاتون آب ذوب م
کنســانتره مــس بــه ظرفیــت ۶۰ هــزار تــن در ســال و کارخانــه 
ــار  ــت اظه ــن در روز اس ــت ۴۴۰ ت ــه ظرفی ــیژن ب ــد اکس تولی
ــش  ــدف افزای ــا ه ــون ب ــس خات ــعه ذوب م ــرح توس ــت: ط داش
۵۰ درصــدی تولیــد مــس آنــدی از 8۰ هــزار تــن بــه 1۲۰ هــزار 
تــن در ســال تعریــف و طراحــی شــد و بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی 
ــک  ــه ی ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــاه ب ــدت ۵ م ــرف م ــا ظ تنه
ــه محســوب می شــود. ــدازی ایــن کارخان رکــورد زمانــی در راه ان

وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 118 میلیــون یورویــی 
و 111 میلیــارد تومانــی طــرح توســعه ذوب خاتون آبــاد و 

ــروژه  ــرای دو پ ــت: ب ــرح گف ــن ط ــری ای ــتغال زایی 1۲۰ نف اش
ــه تولیــد اکســیژن نیــز  احــداث انبــار کنســانتره مــس و کارخان
ــان ســرمایه گذاری  ــارد توم ــورو و ۳۵ میلی ــاً ۳۴ میلیــون ی جمع
ــرای ۶۳ نفــر  ــه اشــتغال زایی ب صــورت گرفتــه اســت و منجــر ب

خواهــد شــد.
ــار  ــرداری از انب ــا بهره ب ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــعدمحمدی ب س
کنســانتره مــس از اتــاف فیزیکــی مــاده ارزشــمند کنســانتره مس 
ــد  ــه تولی ــروژه احــداث کارخان ــرد: پ ــان ک ــری می شــود بی جلوگی
ــای  ــن طرح ه ــی از مهم تری ــه یک ــاد ک ــولفوریک خاتون آب اسیدس
محیــط زیســتی صنعــت مــس اســت و بــا هــدف تولیــد ۶۰۰ هــزار 
تــن اسیدســولفوریک در ســال طراحی شــده اســت نیــز بــا دســتور 

رئیــس جمهــور بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
وی افــزود: ایــن طــرح بــا ســرمایه گذاری 1۰۰ میلیــون یــورو 
و ۷۵ میلیــارد تومــان و بــا ظرفیــت اشــتغال بــرای ۶۵ نفــر بــه 

ــرداری رســیده اســت. بهره ب

ــدن  ــت، معـ ــازمان صنعـ ــی سـ ــارت و بازرسـ ــاون نظـ معـ
ــش  ــر افزایـ ــه بـ ــاره بـ ــا اشـ ــرقی بـ ــارت آذربایجان شـ و تجـ
نظارت هـــا در ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان گفـــت: بیـــش از 
۶ هـــزار مـــورد بازرســـی در 1۵ روز گذشـــته انجـــام شـــده 

اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، مقصـــود رضـــازاده بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت،  ـــازمان صنع ـــان س ـــی بازرس ـــات نظارت ـــی از اقدام بخش
معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان شـــرقی در جلوگیـــری 
از تضییـــع حقـــوق مصـــرف کننـــدگان، اظهـــار کـــرد: 
بـــا تعـــداد بازرســـی هـــای یـــاد شـــده از بنـــگاه هـــای 
اقتصـــادی آذربایجـــان شـــرقی در قالـــب طـــرح نظارتـــی 
رمضـــان ۹۹ و در نتیجـــه بازرســـی هـــای مســـتمر بیـــش 
ــده  ــان تشـــکیل شـ ــرای متخلفـ ــده بـ ــره پرونـ از ۴۰۰ فقـ

اســـت.
وی از تشـــدید و تـــداوم اقدامـــات نظارتـــی در روزهـــای 
باقیمانـــده از مـــاه مبـــارک رمضـــان تـــا عیـــد ســـعید فطـــر 
خبـــر داد و افـــزود: نظـــارت بـــر عرضـــه انـــواع میـــوه، 
ـــات  ـــی خدم ـــی و برخ ـــام پروتئین ـــان، اق ـــات، ن ـــیرینی ج ش
ـــای  ـــت ه ـــی از اولوی ـــای پذیرای ـــا و تاالره ـــوری ه ـــر غذاخ نظی
کاالیـــی و خدماتـــی بازرســـان ایـــن معاونـــت در ایـــن ایـــام 

مـــی باشـــد.
مـــورد  تعـــداد 1۲۶۹  وی گفـــت: در 1۵روز گذشـــته 
گـــزارش مردمـــی از طریـــق درگاه هـــای مختلـــف از جملـــه 
ـــران  ـــی 1۲۴، ناظ ـــای تلفن ـــامانه ه ـــوری و س ـــورت حض ـــه ص ب
اپلیکیشـــن آپ و ســـامانه 1۳۵  افتخـــاری ســـایت 1۲۴، 
ــه  ــر بـ ــیدگی و منجـ ــت و رسـ ــی، دریافـ ــرات حکومتـ تعزیـ
ـــده  ـــف ش ـــی متخل ـــد صنف ـــرای ۲۰1 واح ـــده ب ـــکیل پرون تش

اســـت.
ــکاری  ــت و همـ ــتفاده از ظرفیـ ــزوم اسـ ــر لـ ــازاده بـ رضـ

همـــه نهادهـــا و دســـتگاه هـــای اســـتانی از جملـــه اتـــاق 
ــی،  ــرات حکومتـ ــی، تعزیـ ــای صنفـ ــه هـ ــاف و اتحادیـ اصنـ
ـــورد  ـــا و برخ ـــی ه ـــام بازرس ـــکی در انج ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
بـــا متخلفـــان تأکیـــد کـــرد و افـــزود: انجـــام بیـــش از ۵۵۰ 
مـــورد گشـــت مشـــترک بازرســـی بـــا نهادهـــای مختلـــف 
ــرح  ــی طـ ــای اجرایـ ــر محورهـ ــرقی از دیگـ ــان شـ آذربایجـ
ـــد  ـــز 1۰۵ واح ـــترک نی ـــای مش ـــت ه ـــوده و در گش ـــور ب مذک
متخلـــف بـــرای رســـیدگی بـــه تعزیـــرات حکومتـــی اســـتان 

معرفـــی شـــده انـــد.
صنعـــت،  ســـازمان  بازرســـی  و  نظـــارت  معـــاون 
نیـــن  معـــدن و تجـــارت آذربایجـــان شـــرقی، رعایـــت قوا
ــرف  ــوق مصـ ــت از حقـ ــون حمایـ ــی و قانـ ــام صنفـ نظـ
ــادی  ــای اقتصـ ــگاه هـ ــی بنـ ــوی تمامـ ــدگان از سـ کننـ
را ضـــروری برشـــمرد و گفـــت: اصنـــاف و بازاریـــان در 
لزامـــات نظـــام صنفـــی اهتمـــام ویـــژه  رعایـــت تمـــام ا

ــند. ــته باشـ داشـ
ـــه  ـــد هرگون ـــی توانن ـــز م ـــهروندان عزی ـــزود: ش ـــازاده اف رض
ـــی  ـــات صنف ـــا تخلف ـــه ب ـــود، در مواجه ـــزارش خ ـــکایت و گ ش
را از طریـــق ســـامانه تلفنـــی 1۲۴ تازمـــان حصـــول نتیجـــه 

ـــد. ـــری کنن پیگی

آغاز بهره برداری از طرح های جهش تولید در صنعت مس با دستور رئیس جمهور 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تبریز:

تبریز، سیمای کشاورزی استان

۶ هزار بازرسی ویژه رمضان از اصناف آذربایجان شرقی انجام شد

معـــاون وزیـــر اقتصـــاد گفـــت: طـــرح 
ـــون  ـــک میلی ـــه ی ـــم ک ـــکن ه ـــی مس ـــدام مل اق
ـــزار  ـــرمایه ای ۳۰ ه ـــد س ـــام کردن ـــت ن ـــر ثب نف
ـــه  ـــم آورد ک ـــی در گام اول فراه ـــارد تومان میلی
ــا رونـــق بخـــش مســـکن هـــم  ــد بـ می توانـ

بـــه تولیـــد و هـــم اشـــتغال کمـــک کنـــد. 
ـــان  ـــی دهق ـــنیم، محمدعل ـــزارش تس ـــه گ ب
ــاد از تدویـــن  دهنـــوی معـــاون وزیـــر اقتصـ
ـــد  ـــوع درآم ـــر مجم ـــات ب ـــس مالی ـــش نوی پی
کـــه مالیـــات بـــر عایـــدی ســـرمایه هـــم بخشـــی 
ــن  ــر ایـ ــزود: اگـ ــرداد و افـ ــت خبـ از آن اسـ
پیـــش نویـــس تصویـــب شـــود ضمانت هـــای 
ـــد  ـــخص خواه ـــون مش ـــم در قان ـــی آن ه اجرای

ـــد. ش
بـــه  اشـــاره  بـــا  دهنـــوی  دهقـــان 
زمینـــه  در  اقتصـــاد  وزارت  فعالیت هـــای 
ــا درگاه  ــت: مـ ــد گفـ ــع تولیـ ــش موانـ کاهـ
ــم  ــرده ایـ ــدازی کـ ــا را راه انـ ــی مجوز هـ ملـ
فراهـــم  هـــم  را  الزم  زیرســـاخت های  و 
ــاف و  ــای اصنـ ــه مجوز هـ ــم و همـ ــرده ایـ کـ
ـــن درگاه  ـــق ای ـــتعامات از طری ـــیاری از اس بس
انجـــام می گیـــرد منتهـــی هنـــوز برخـــی 

ــد  ــه بایـ ــان کـ ــی چنـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ــد. ــرده انـ ــتقبال نکـ اسـ

راه  زمـــان  کاهـــش  درخصـــوص  وی 
انـــدازی و شـــروع کســـب و کار هـــا گفـــت: 
ــه  ــود دارد کـ ــدی وجـ ــوگاه کلیـ ــک گلـ یـ
ــا عـــزم کافـــی دولـــت و مجلـــس رفـــع  بـ
ـــد  ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــت و آن ای ـــدنی اس ش
ــور  ــینی را در کشـ ــی پیشـ ــام مجوزدهـ نظـ
بـــه نظـــام مجـــوز دهـــی پســـینی تبدیـــل 

کنیـــم یعنـــی بـــه جـــای ایـــن کـــه افـــراد 
ــا  ــم تـ ــری کنیـ ــر مجوزگیـ ــا درگیـ را ماه هـ
بتوانـــد فعالیتـــش را بعـــد از آن شـــروع 
ـــروع  ـــان را ش ـــب و کارش ـــم کس ـــد، بگویی کن
کننـــد بعـــد بـــر نحـــوه کار و کیفیـــت 
ــان  ــم و مجوزهایشـ ــارت کنیـ ــان نظـ کارشـ
ـــاف  ـــر خ ـــه ب ـــر چنانچ ـــم واگ ـــادر کنی را ص
ــه  ــع ادامـ ــاد، مانـ ــی افتـ ــان اتفاقـ تعهداتشـ

ــویم. ــا شـ ــت آن هـ فعالیـ

ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــه طرح ـــاره ب ـــا اش ـــان ب دهق
ـــوع  ـــه ن ـــدور س ـــرای ص ـــده ب ـــس داده ش مجل
ـــه محـــض  ـــوز پســـینی ب ـــا مج ـــت: ب ـــوز گف مج
دریافـــت تقاضـــای متقاضیـــان ظـــرف یکـــی 
دو روز بـــا اخـــذ تعهـــدات الزم می تـــوان 
فعالیـــت اقتصـــادی را شـــروع کـــرد کـــه 
ـــدور  ـــه 8۰ روزه ص ـــکل پروس ـــن کار مش همی

ــد. ــل می کنـ ــوز را حـ مجـ
ـــه  ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــاد ب ـــر اقتص ـــاون وزی مع
اقدامـــات خوبـــی بـــرای رفـــع وابســـتگی های 
راهبـــردی انجـــام گرفتـــه اســـت افـــزود: در 
حـــوزه محصـــوالت راهبـــردی در کشـــور 
ـــد  ـــل تولی ـــه مث ـــام گرفت ـــی انج ـــات خوب اقدام
ـــا االن  ـــم، ام ـــده بودی ـــا وارد کنن ـــه م ـــن ک بنزی

ـــم. ـــن نداری ـــه واردات بنزی ـــازی ب نی
وی گفـــت: همیـــن طـــرح اقـــدام ملـــی 
ــر  ــون نفـ ــک میلیـ ــه یـ ــم کـ ــکن هـ مسـ
ثبـــت نـــام کردنـــد ســـرمایه ای ۳۰ هـــزار 
ــم آورد  ــارد تومانـــی در گام اول فراهـ میلیـ
کـــه می توانـــد بـــا رونـــق بخـــش مســـکن 
هـــم بـــه تولیـــد و هـــم اشـــتغال کمـــک 

کنـــد.

معاون وزیر اقتصاد:

 3۰ هزار میلیارد تومان در طرح مسکن ملی از مردم جمع شد

م الف: 527/5500

تجدید آگهی
مزایده عمومی )مرحله دوم(

ــل  ــر دارد مح ــهر در نظ ــهرداری آذرش ش
ــت  ــا قیم ــی را ب ــام کاله ــگ حم پارکین
ــه  ــال ب ــاالنه 550.000.000 ری ــای س مبن
ــد  ــان واج ــه متقاضی ــاره ب ــورت اج ص

ــد. ــذار نمای ــرایط واگ الش
متقاضیــان مــی تواننــد همــه روزه اســناد 
مزایــده را از اولیــن تاریــخ نشــر آگهــی از 

شــهرداری دریافــت نماینــد.
ضمنــًا شــهرداری در رد، یــا قبــول یــک و 

یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/02/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/20

ــا  ــل پیشــنهادات ت ــن مهلــت تحوی آخری
پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مورخــه 

99/02/30 مــی باشــد.
ایمانی - شهردار آذرشهر
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سخنگوی وزارت بهداشت:

آمار کرونا دوباره صعودی شد 
ارائــه  ضمــن  بهداشــت،  وزارت  ســخنگوی 
تازه تریــن آمــار کرونــا در کشــور، از رونــد صعــودی 

بیمــاری در آمارهــای روزانــه خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، کیانــوش جهانپــور، در ارتبــاط 
ــگان،  ــود یافت ــان، بهب ــار مبتای ــه آم ــری، ب تصوی

ــرد. ــاره ک ــا و… اش فوتی ه
وی بــا اشــاره بــه 1۶8۰ مــورد جدیــد کرونــا در 
ــر در  ــزار و ۶۵۰ نف ــون 1۰1 ه ــت: تاکن ــور، گف کش

ــا شــده اند. ــاری مبت ــن بیم ــه ای کشــور ب
ــد  ــرد: رون ــد ک ــت تاکی ــخنگوی وزارت بهداش س
صعــودی آمــار مبتایــان در کشــور قابــل توجه اســت.

جهانپــور، آمــار بهبــود یافتــگان را بیــش از 81 هزار 
ــا  ــزود: تعــداد فوتی هــا ب و ۵8۷ نفــر اعــام کــرد و اف

۷8 مــورد جدیــد، بــه ۶ هــزار و ۴18 نفــر رســید.
ــه داد: در حــال  ســخنگوی وزارت بهداشــت ادام
حاضــر ۲ هــزار و ۷۳۵ نفــر از بیمــاران در وضعیــت 

ــد. ــرار دارن ــژه ق ــای وی شــدید و تحــت مراقبت ه
وی افــزود: تاکنــون ۹۳1 هــزار و ۲۷۵ مــورد 
ــورد  ــگاه های م ــا در آزمایش ــخیصی کرون ــت تش تس

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج ــد وزارت بهداش تأیی

برخالف آمریکا؛
انگلیس ساختگی بودن

 ویروس کرونا را رد کرد
انگلیــس اعــام کــرده شــواهد و مدرکــی در 
ــا را  ــروس کرون ــودن وی ــاز ب ــت س ــا دس ــاط ب ارتب
ــر  ــکا ب ــات آمری ــن مقام ــش از ای ــدارد، اگرچــه پی ن
نشــأت گرفتــه شــدن شــیوع کرونــا از آزمایشــگاهی 

ــد. ــرده بودن ــد ک ــن تاکی در چی
ــت  ــرز، »م ــل از رویت ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
ــرده  ــام ک ــس اع ــر بهداشــت انگلی ــوک«، وزی هانک
ــر  ــج شــواهد و مدارکــی دال ب ــن کشــور هی ــه ای ک

ــدارد. ــا را ن ــروس کرون ــودن وی ــاز ب ــت س دس
ــاره  ــر بهداشــت انگلیــس درب ــن اظهــارات وزی ای
عــدم وجــود شــواهد و مــدارک در ارتبــاط بــا دســت 
ــان شــده  ــی بی ــا در حال ــروس کرون ــودن وی ــاز ب س
ــی از  ــات آمریکای ــی مقام ــن برخ ــش از ای ــه پی ک
جملــه »دونالــد ترامــپ«، رئیــس جمهــور و »مایــک 
پمپئــو«، وزیــر خارجــه ایــن کشــور مدعــی نشــأت 
ــگاهی در  ــا از آزمایش ــروس کرون ــدن وی ــه ش گرفت

ــد. چیــن شــده بودن
بــا ایــن حــال پیــش از ایــن نیز ســازمان بهداشــت 
جهانــی شــایعات دربــاره آزمایشــگاهی بودن و دســت 

ســاز بــودن ویــروس کرونــا را رد کــرده بود.

فرماندار مرند نظارت کامل بر جمع 
آوری پسماندهای مراکز درمانی را 

ضروری دانست

فرمانــدار ویــژه مرنــد گفــت: نهادهــای مســوول بــر 
عملکــرد شــرکت هــای فعــال در زمینــه جمــع آوری 
پســماندهای مراکــز بهداشــتی و درمانــی نظــارت کنند. 
بــه گزارش ایرنــا، داود گرشاســبی در جلســه کارگروه 
پســماند شهرســتان مرنــد ضمــن تاکیــد بر جمــع آوری 
و دفــع پســماندهای بهداشــتی و درمانــی اظهــار داشــت: 
بــرای انجــام ایــن کار، ضــروری اســت جعبــه هــای ویــژه 
بــا رنــگ های مخصــوص برای جمــع آوری پســماندهای 

بهداشــتی تهیــه و نصب شــود.
وی افــزود: در جریــان جمــع آوری، حمــل و 
امحــای پســماندهای درمانــی و پزشــکی رعایــت 
اســتانداردها و ضوابــط و معیارهــای زیســت محیطــی 

ــت. الزم اس
فرمانــدار ویــژه مرنــد خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
بایــد بــرای عــدم تخلیــه زبالــه هــا در حاشــیه جــاده 
هــا فرهنــگ ســازی کــرد تــا شــاهد انباشــت زبالــه و 

مشــکات ناشــی از آن نباشــیم.
وی گفــت: بــرای تخلیــه زبالــه هــای روســتاها در 
محــل پســماند و زبالــه نیــز برنامــه زمــان بنــدی تهیه 

شــده و در اختیــار دهیــاران روســتاها قــرار گیــرد.
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــن ب ــبی همچنی گرشاس
داشــت:  اظهــار  شهرســتان  در  زبالــه  تفکیــک 
ــه  ــه ارائ ــد در زمین ــعی کنن ــوط س ــوولین مرب مس
ــه از  ــک زبال ــرای تفکی ــگ ســازی ب ــوزش و فرهن آم

مبــدأ اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

سارقان 244 باطری خودرو 
در تبریز دستگیر شدند

ــت: ۲  ــرقی گف ــان  ش ــی آذربایج ــده انتظام فرمان
ســارق باطــری خــودرو بــا ۲۴۴ فقــره ســرقت و یــک 

ــز شناســایی و دســتگیر شــدند.  مال خــر در تبری
ــدی در  ــین عب ــردار حس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
گفــت و گــو یــی اعــام کــرد: در پــی وقــوع چنــد 
ــوع  ــز موض ــودرو در تبری ــری خ ــرقت باط ــره س فق
ــس  ــوران پلی ــتور کار مام ــژه در دس ــورت وی ــه ص ب

ــت. ــرار گرف ــی ق آگاه
ــا اشــرافیت اطاعاتــی  وی ادامــه داد: مامــوران ب
ــه را  ــن زمین ــم در ای ــی ۲ مته ــات تخصص و تحقیق
ــه ســرقت ۲۴۴  شناســایی و دســتگیر شــدند کــه ب
ــز  عــدد باطــری خــودرو در ســطح شهرســتان تبری

ــد. اعتــراف کردن
ســردار عبــدی گفــت: متهمــان دســتگیر شــده 
ــای  ــری ه ــروش باط ــه ف ــی ب ــات تکمیل در تحقیق
ــد کــه وی  ــه یــک مالخــر اعتــراف کردن مســروقه ب

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــز شناس نی

در گفتگو با عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس بررسی شد

پشت پرده گرانی موبایل؛
 از کاهش واردات تا رشد نرخ ارز 

ــس کاهــش  ــادن مجل ــع و مع ــات رئیســه کمیســیون صنای عضــو هی
واردات، افزایــش تقاضــا بــه واســطه تعطیلــی مراکــز آموزشــی و اســتفاده 
ــل  ــی موبای ــل گران ــه دالی ــرخ ارز را از جمل ــد ن ــاد و رش ــامانه ش از س

برشــمرد. 
ــه  ــات رئیس ــو هی ــان عض ــداهلل رضی ــت، عب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــاره گران ــس شــورای اســامی درب ــادن مجل ــع و مع کمیســیون صنای
ــی از  ــراه یک ــی هم ــه گوش ــت: اگرچ ــر، گف ــای اخی ــل در روزه موبای
ــه زعــم مســئوالن جــزو  نیازهــای اساســی زندگــی روزمــره اســت امــا ب
کاالهــای لوکــس محســوب مــی شــود بنابرایــن هیــچ نهــادی بــر قیمــت 
ــا  ــت ه ــن قیم ــرده و تعیی ــارت نک ــتی نظ ــه درس ــن کاال ب ــذاری ای گ

ــت. ــلیقه ای اس س

تعیین قیمت موبایل از فرمول مشخصی پیروی نمی کند
ــورای  ــس ش ــار در مجل ــوادکوه و جویب ــهر، س ــردم قائمش ــده م نماین
ــول مشــخصی  ــل از فرم ــن قیمــت موبای ــه تعیی ــان اینک ــا بی اســامی ب
پیــروی نمی کنــد، افــزود: دولــت نقشــی در تعییــن نــرخ موبایــل نــدارد 
و افــراد خاصــی در بــازار بــا توجــه بــه مولفــه هایــی ماننــد نــرخ ارز و.... 

ــد. قیمــت آن را مشــخص مــی کنن
ــه  ــای اساســی ک ــر قیمــت کااله ــا ب ــت تنه ــان اینکــه دول ــا بی وی ب
خــود متولــی واردات آن اســت، نظــارت دارد، اظهــار کــرد: علیرغــم اینکــه 
دولــت بــه دنبــال حمایــت از مــردم اســت امــا ســازوکار تحقــق ایــن مهــم 
در کشــور وجــود نــدارد. قیمــت موبایــل نیــز ماننــد ســایر کاالهــا روزانــه 
تغییــر مــی کنــد، و متاســفانه دســتگاه هــای مشــخصی بــر بهــای ایــن 

کاال نظارتــی ندارنــد.

افزایش نرخ ارز یکی از دالیل گرانی موبایل
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم افزایــش نــرخ ارز را یکــی دیگــر از 
دالیــل گرانــی موبایــل دانســت و اضافــه کــرد: از آنجایــی کــه بــا شــیوع 
ــت و  ــری یاف ــم گی ــش چش ــراه کاه ــی هم ــا واردات گوش ــروس کرون وی
ــه دلیــل اســتفاده مــردم از ســامانه شــاد بیشــتر شــد، قیمــت  تقاضــا ب

گوشــی همــراه صعــودی شــد.

تا پایان اردیبهشت
صدور اخطاریه قطع آب غیرقانونی است

ــش  ــا افزایـ ــت در دوران کرونـ ــی دولـ ــای حمایتـ ــی از برنامه هـ یکـ
ـــق  ـــه طب ـــکل ک ـــن ش ـــوده بدی ـــرق ب ـــوض آب و ب ـــت قب ـــت پرداخ مهل
اعـــام وزیـــر نیـــرو، تـــا پایـــان اردیبهشـــت مـــاه مشـــترکان مهلـــت 
پرداخـــت قبـــوض خـــود را دارنـــد امـــا در ایـــن میـــان بعضـــا دیـــده 
ـــده  ـــادر ش ـــع ص ـــه قط ـــترکان اخطاری ـــی از مش ـــرای برخ ـــه ب ـــده ک ش

ـــت.  اس
ـــاب  ـــرکت آب و فاض ـــاه  ش ـــفند م ـــر اس ـــنا، در اواخ ـــزارش ایس ـــه گ ب
کشـــور بـــه شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه ابـــاغ کـــرد کـــه بـــا توجـــه 
ـــه  ـــور و ب ـــژه کش ـــرایط وی ـــع آن ش ـــه تب ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ب
منظـــور مســـاعدت و همـــکاری بـــا مـــردم مقـــرر شـــد تـــا تمهیـــدات 
ـــدات  ـــاس آن تمهی ـــر اس ـــود و ب ـــم ش ـــترکین فراه ـــان و مش ـــرای متقاضی ب
ـــم  ـــا فراه ـــور و ادارات آبف ـــه ام ـــن در کلی ـــور مراجعی ـــدم حض ـــات، ع و الزام
ـــق  ـــاب از طری ـــرکت های آب و فاض ـــه ش ـــات ۲۳ گان ـــی خدم ـــده و تمام ش

ســـامانه های غیرحضـــوری انجـــام شـــود.
از ســـوی دیگـــر تســـلیم و توزیـــع قبـــض آب در مناطـــق و شـــهرهایی 
ــاب های  ــذف و صورت حسـ ــت حـ ــده اسـ ــم شـ ــتر آن فراهـ ــه بسـ کـ
مربوطـــه از طریـــق پیامـــک بـــه مشـــترکین اطاع رســـانی و امـــکان 
وصـــول کلیـــه پرداخت هـــای مـــردم از طریـــق درگاه هـــای بانکـــی 
و ســـایر ســـامانه ها مهیـــا شـــود. عـــاوه بـــر ایـــن بـــا توجـــه بـــه 
ـــدادی  ـــب و کار تع ـــی کس ـــود احتمال ـــادی و رک ـــاص اقتص ـــرایط خ ش
از مشـــترکین، شـــرکت های آبفـــا تعامـــل الزم در دریافـــت اقســـاط 
ـــترکین  ـــرای مش ـــا ب ـــوض آب به ـــان و قب ـــه متقاضی ـــرای کلی ـــعاب ب انش
ــت ماه  ــان اردیبهشـ ــت پایـ ــاال را، لغایـ ــغ بـ ــی دارای مبالـ غیرخانگـ

ســـال ۹۹ مهیـــا کننـــد.
ـــع  ـــه قط ـــترکان اخطاری ـــی مش ـــرای برخ ـــا ب ـــال بعض ـــن ح ـــا ای ب
آب صـــادر می شـــود کـــه محمدرضـــا بختیـــاری، مدیرعامـــل 
ــن  ــی ایـ ــاره چرایـ ــران دربـ ــتان تهـ ــاب اسـ ــرکت آب وفاضـ شـ
ـــت  ـــترکان دول ـــال مش ـــات ح ـــرای مراع ـــت: ب ـــنا گف ـــه ایس ـــاله ب مس
تصمیـــم گرفـــت کـــه در پرداخـــت قبـــوض آب همـــکاری الزم را 
ــت  ــترکان درخواسـ ــود از مشـ ــن وجـ ــا ایـ ــا بـ ــد امـ ــته باشـ داشـ
کردیـــم کـــه اگـــر توانایـــی دارنـــد نســـبت بـــه پرداخـــت قبـــوض 

خـــود اقـــدام کننـــد.
ـــع  ـــه قط ـــد اخطاری ـــاه نبای ـــت م ـــرای اردیبهش ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــادر  ـــض آب ص ـــته قب ـــق روال گذش ـــرد: طب ـــار ک ـــود، اظه ـــادر ش آب ص
ـــوردی  ـــر م ـــه قطـــع آب صـــادر شـــود و اگ ـــد اخطاری ـــا نبای ـــود ام ـــی ش م
وجـــود دارد، مشـــترکان می تواننـــد ایـــن مســـاله را بـــه ســـامانه 1۲۲ 

ـــد. ـــد ش ـــری خواه ـــا پیگی ـــز  قطع ـــوع نی ـــن موض ـــد و ای ـــاع دهن اط
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــتان ته ـــاب اس ـــرکت آب وفاض ـــل ش مدیرعام
ـــد  ـــترکان تمدی ـــرای مش ـــاه ب ـــت م ـــان اردیبهش ـــا پای ـــت ت ـــت پرداخ مهل
ـــد  ـــدرت پرداخـــت دارن ـــه ق ـــرادی ک ـــرای اف ـــرد: ب ـــد ک شـــده اســـت، تاکی
ـــخ در  ـــا تاری ـــترکان ت ـــدام از مش ـــا آب هیچک ـــود ام ـــادر می ش ـــض ص قب

ـــد. ـــد ش ـــع نخواه ـــده قط ـــه ش ـــر گرفت نظ

اواخر اردیبهشت؛ سقف مهلت برای پرداخت بهای آب و برق
بـــه تازگـــی نیـــز رضـــا اردکانیـــان - وزیـــر نیـــرو - اعـــام کـــرد: 
ـــل  ـــد تحم ـــرق در ح ـــت آب و ب ـــه صنع ـــد ک ـــث ش ـــی باع ـــرایط کرونای ش
خـــود کـــه وقفـــه ای هـــم در خدمت رســـانی پیـــش نیایـــد، دریافـــت 
بهـــای آب و بـــرق را بـــا مهلـــت پرداخـــت مواجـــه کنـــد، امـــا مـــردم 
می پذیرنـــد کـــه ســـقف ایـــن تحمـــل اواخـــر اردیبهشـــت اســـت و 
ـــی در  ـــا حت ـــن روزه ـــن ای ـــکاران م ـــه هم ـــی ک ـــم در حال ـــار داری انتظ
ـــدی  ـــکل ج ـــنل ها مش ـــود و پرس ـــای خ ـــوق و مزای ـــل حق ـــت کام پرداخ
ـــرف  ـــش مص ـــا و افزای ـــت دم ـــد وضعی ـــدن و تجدی ـــرم ش ـــا گ ـــد، ب دارن
ـــانی در  ـــتمرار خدمت رس ـــیری اس ـــق گرمس ـــژه در مناط ـــرق بوی آب و ب
ـــه  ـــاط ب ـــن ارتب ـــود را در ای ـــه خ ـــدگان وظیف ـــرف کنن ـــه مص ـــی ک صورت
ـــد  ـــه خواهن ـــا مشـــکات جـــدی مواج ـــد ب ـــام ندهن ـــو شایســـته ای انج نح

ـــد. ش

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ضمــن تاکیــد بــر اینکــه 
ــد،  ــازان را بپردازن ــی خودروس ــاوان زیاده خواه ــد ت ــردم نبای م
ــت  ــاماندهی صنع ــرح س ــم ط ــس ده ــه مجل ــد اگرچ می گوی
ــز  ــم نی ــس یازده ــا مجل ــرد ام ــوب ک ــن و مص ــودرو را تدوی خ
ــد.  ــامان ده ــود را س ــت موج ــی وضعی ــات انقاب ــا اقدام ــد ب بای
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدناصر موســوی الرگانــی عضــو 
ــت  ــش قیم ــاد از افزای ــا انتق ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــی  ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــودرو، گف ــه ای خ کارخان
ــت  ــای بی کیفی ــه ای خودروه ــت کارخان ــش قیم ــاد، افزای اقتص
توجیهــی نداشــته و جــای تعجــب دارد. از آنجایــی کــه صنعــت 
خودروســازی در ایــران انحصــاری بــوده و بــازار در اختیــار ایــران 
خــودرو و ســایپا اســت، امــکان رقابــت و تولیــد خودروهــای بــا 
ــن  ــه همی ــدارد ب ــود ن ــی وج ــش خصوص ــط بخ ــت توس کیفی

ــاز اســت. ــذاری ب ــازان در قیمــت گ ــل دســت خودروس دلی
نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس شــورای اســامی 
ــای  ــد خودروه ــردم ناچارن ــر م ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــزود: اگرچ ــد، اف ــایپا را بخرن ــودرو و س ــران خ ــت ای بی کیفی
ــد  ــردم نبای ــا م ــاد اســت ام ــازاد خودروســازان زی ــای م هزینه ه

ــد. ــربار را بپردازن ــای س ــن هزینه ه ــاوان ای ت

فرمول فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار 
نارکارآمد بود

وی بــا انتقــاد از فرمــول قبلــی وزارت صنعــت، معــدن و 
ــروش  ــر ف ــی ب ــودرو مبن ــازار خ ــاماندهی ب ــرای س ــارت ب تج
ــر  ــه وزی ــی ک ــرد: زمان ــار ک ــازار، اظه ــت ب ــر قیم ــد زی ۵ درص
ــاب  ــوق الته ــول ف ــری فرم ــه کارگی ــا ب ــد اســت ب صمــت معتق
ــرایط  ــود ش ــه بهب ــدی ب ــوان امی ــد، نمی ت ــش می یاب ــازار کاه ب

داشــت زیــرا قیمــت در بــازار توســط ســوداگران تعییــن 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــازار را مبن ــیه ب ــوان حاش ــود و نمی ت می ش

قیمت گــذاری در نظــر گرفــت.
ــم  ــرد: علیرغ ــه ک ــم اضاف ــس ده ــردم در مجل ــده م نماین
ــام  ــروش ثبــت ن ــردم در طرح هــای پیــش ف ــران م اینکــه در ای
می کننــد و پــس از مــدت طوالنــی می تواننــد خــودروی خــود را 
تحویــل بگیرنــد، در ســایر کشــورها مــردم بــه راحتــی و تنهــا بــا 
پرداخــت اقســاط ناچیــز صاحــب بهتریــن خودروهــا مــی شــوند.

التهاب بازار ناشی از تحویل ندادن به موقع خودرو 
در طرح های پیش فروش است

عضــو کمیســیون اقتصــادی بــا بیــان اینکــه التهــاب کنونــی 
ــع خــودرو درطرح هــای  ــه موق ــدادن ب ــل ن ــازار ناشــی از تحوی ب
پیــش فــروش اســت، ادامــه داد: مدیرعامــل ســابق ســایپا، 
حــدود 1۰ ســال پیــش اعــام کــرد،  8۵ درصــد قطعــات پرایــد 
ــن خــودرو  ــه قیمــت ای ــد می شــود، حــال چگون در کشــور تولی

ــان رســیده اســت. ــون توم ــه8۷ میلی ب

موســوی الرگانــی بــا طــرح ایــن پرســش کــه خودروســازان 
ــروش را در  ــش ف ــای پی ــده از طرح ه ــت آم ــه دس ــارات ب اعتب
ــکار  ــازان بده ــه س ــه قطع ــه ب ــد ک ــه می کنن ــی هزین ــه محل چ
هســتند، تصریــح کــرد: مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد خــودرو 
در کشــور موجــود اســت و شــرکت های خودروســازی ناچــار بــه 
تامیــن قطعــات بــا ارز نیمایــی آزاد نیســتند، حــال ایــن ســوال 
ایجــاد می شــود کــه چــرا قیمــت  خودروهــای داخلــی بــا تغییــر 

ــد. ــش می یاب ــرخ ارز افزای ن

نقش سازمان حمایت از مصرف کننده در حمایت از مردم 
با وجود فرمول جدید قیمت گذاری خودرو چیست؟

عضــو کمیســیون اقتصــادی بــا بیــان اینکــه ســازمان حمایــت 
ــی تشــکیل شــده و  ــق چــه هدف ــرای تحق ــده ب از مصــرف کنن
در شــرایط کنونــی چگونــه از مــردم حمایــت مــی کنــد، ادامــه 
ــودرو  ــت خ ــاماندهی صنع ــرح س ــم ط ــس ده ــه مجل داد: اگرچ
ــا  ــد ب ــز بای ــم نی ــس یازده ــا مجل ــرد ام ــوب ک ــن و مص را تدوی

ــی وضعیــت موجــود را ســامان دهــد. ــات انقاب اقدام
موســوی الرگانــی افزایــش قیمــت کارخانــه ای خــودرو را ظلم 
ــی  ــاوان زیاده خواه ــد ت ــردم نبای ــت: م ــردم دانســت و گف ــه م ب
خودروســازان را بپردازنــد، ســازمان های نظارتــی بــه ویــژه قــوه 
ــه ایــن موضــوع  ــد ب قضائیــه و ســازمان بازرســی کل کشــور بای
ورود کنــد و هزینه هــای تولیــد خودروســازان وهزینه هــای 
ســربار آنهــا را مشــخص کــرده تــا خودروســازان بهانــه ای بــرای 

گرانــی چهــار چــرخ هــا نداشــته باشــند.
ــت  ــته قیم ــم گذش ــال و نی ــک س ــی ی ــرد: ط ــار ک وی اظه
ــن  ــه ای ــد ب ــادی بای ــه نه ــت چ ــده اس ــر ش ــد براب ــودرو چن خ

ــد. ــامان ده ــت س وضعی

موسوی الرگانی با انتقاد از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو:

مردم نباید تاوان زیاده خواهی خودروسازان را بپردازند

فراینـد واگـذاری سـهام شـرکت های دولتی 
در بـورس درحالـی طـی می شـود کـه تجربـه 
بـا  معمـوال  دولتـی  امـوال  واگـذاری  گذشـته 
حـرف و حدیث هایـی همـراه بـوده و در نهایـت 
بـه افزایـش رضایت عمومی منجر نشـده اسـت. 
بـا ایـن حـال یک کارشـناس بـر این باور اسـت 
کـه روش جدیـدی کـه اکنـون دولـت تحـت 
معاملـه  قابـل  عنـوان صنـدوق سـرمایه گذاری 
در بـورس)ETF( بـه کار بـرده تـا سـهم خـود 
در برخـی شـرکت ها را واگـذار کنـد، می توانـد 

رضایـت عامـه را در پـی داشـته باشـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، نصـراهلل برزنی، با اشـاره 
در  دولتـی  شـرکت های  سـهام  واگـذاری  بـه 
بـورس اظهـار کرد: تجربه سـایر کشـورها اثبات 
کـرده اسـت کـه کاربـرد چنیـن روشـی بـرای 
راه  موفق تریـن  و  بهتریـن  خصوصی سـازی 
روش  واقـع،  در  اسـت.  بـوده  خصوصی سـازی 
عرضـه سـهام در قالب صنـدوق سـرمایه گذاری 
نوعـی  بـه   )ETF(بـورس در  معاملـه  قابـل 
و  اسـت  شـرکت ها  مالکیـت  عمومی سـازی 
سـرمایه ها بـه عامـه مـردم تعلـق می گیـرد. بـه 

تبـع، رضایـت عامه مـردم را هم به همـراه دارد. 
همانطـور کـه طـی سـال های قبل در ایـران نیز 
تجربـه شـد، اینکـه دولـت سـهام شـرکتی را به 
صـورت عمـده بـه یک شـخص یـا گـروه واگذار 
ایجـاد می کنـد و شـک و  را  کنـد، مشـکاتی 
تردیدهایـی را برمی انگیـزد. تجربـه مـا دربـاره 
واگـذاری  صـورت  بـه  خصوصی سـازی  نحـوه 
عمـده سـهام بـه یـک شـخص یا گـروه، نشـان 
اداره  توانایـی  گـروه  یـا  شـخص  آن  کـه  داد 
شـرکت را نداشـته اسـت امـا در شـیوه جدیـد 
صـورت  بـه  نیـز  مدیریـت  انتقـال  واگـذاری، 

تدریجـی و طبیعـی صـورت خواهـد گرفـت.
وی تجربـه انگلسـتان در دهـه 8۰ میـادی 
در زمینـه واگـذاری امـوال دولتـی را بـه عنوان 
مثالـی نزدیـک به شـیوه فعلـی دولت ایـران در 
واگـذاری امـوال به صـورت ETF مطرح کرد و 
گفـت: انگلسـتان حدود ۶۰۰ سـال تجربـه بازار 
سـرمایه و بیش از ۲۰۰ سـال تجربـه بهره گیری 
از بـورس متشـکل رسـمی دارد. ایـن کشـور در 
دهـه 8۰ میـادی تصمیـم گرفـت شـرکت های 
ملـی شـده را واگـذار کنـد؛ بنابرایـن از طریـق 

آگهـی در روزنامـه اعـام کـرد کـه قصـد دارد 
شـرکت  جملـه  از  شـرکت هایش  بزرگتریـن 
بریتیـش تلـکام )مخابـرات انگلسـتان( را واگذار 
و هـر کسـی کـه سـهم می خواهد ثبت نـام کند. 
بدیـن ترتیـب همـه مـردم ایـن فرصـت را پیدا 

کردنـد کـه در آن شـرکت ها سـهیم شـوند.
داد:  ادامـه  مالـی  اقتصـاد  کارشـناس  ایـن 
ایـن نحـوه عرضـه بـه معنـای آن نیسـت کـه 
شـرکت های  از  سـهمی  مـردم  همـه  اکنـون 
بـزرگ دارنـد. پس از مدتـی برخی توانسـتند با 
خریـداری کـردن سـهم دیگران، سـهام خود در 
ایـن شـرکت ها را افزایـش داده و مدیریـت ایـن 
شـرکت ها را بـه دسـت بگیرنـد. اما مسـئله این 
اسـت کـه اکنـون هیـچ کسـی ناراضـی نیسـت 
و احسـاس بی عدالتـی نمی کنـد، چـون دولـت 
سـهام را بـه نحوی عرضـه کرد که عمـوم مردم 
بـه آن دسترسـی داشـتند و خـود مـردم سـهم 

خـود را در بـازار فروخته انـد.
برزنـی افـزود: دولـت در واگـذاری امـوال به 
شـیوه ETF نگـران مدیریـت شـرکت ها اسـت 
کـه بعـد از واگـذاری بـه مـردم دچـار اختـال 

شـوند.  چنین توجیهی کمابیش درسـت اسـت 
و بـرای انتقـال مدیریـت بایـد بـا احتیـاط عمل 
کـرد. شـیوه عرضه سـهام بـه صـورت صندوقی 
متشـکل از چند شـرکت نیز در گذشـته آزمون 
خوبـی را پـس داده اسـت و صندوق هـا معمـوال 

عملکـرد خوبـی داشـته اند.
امــور  وزارت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
طــی  پیــش  چنــدی  دارایــی  و  اقتصــادی 
اطاعیــه ای فراخــوان واگــذاری )شــماره 1( 
ســرمایه گذاری  واحدهــای  پذیــره  نویســی 
 )ETF( صنــدوق ســرمایه  گــذاری قابل معاملــه
ــرد.  ــر ک ــم« را منتش ــی یک ــطه گری مال »واس
ــور  ــه وزارت ام ــود ک ــده ب ــه آم ــن اطاعی در ای
اقتصــادی و دارایــی از طریــق ایــن واگــذاری، بــه 
نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســامی ایــران، 
ــت،  ــای مل ــک ه ــده ســهام خــود در بان باقیمان
تجــارت و صــادرات ایــران و بیمــه  هــای البــرز و 

ــرد. ــد ک ــذار خواه ــن را واگ ــی امی اتکای
ــرار اســت 1۶ هــزار ۵۰۰  ــی ق ــه طــور کل ب
ــت در  ــهام دول ــده س ــان باقیمان ــارد توم میلی
ــور در  ــک و دو شــرکت بیمــه ای مذک ســه بان
ــل  ــذاری قاب ــرمایه گ ــدوق س ــک صن ــب ی قال
معاملــه در بــورس )ETF( بــا عنــوان »واســطه 

ــی یکــم« عرضــه شــود. گــری مال

آیا ETF روش خوبی برای خصوصی سازی است؟

ــرکت آوای  ــیس ش ــدف از تاس ه
ســالمت صبــا آذر آبادگان چیســت؟

شــرکت آوای ســامت صبــا آذرآبــادگان در 
ــکی،  ــی، پزش ــی، رفاه ــات عموم ــه خدم زمین
دنــدان پزشــکی و بهداشــتی شــروع بــه فعالیت 
نمــود کــه بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه کــم کــم 

شــروع بــه عقــد قــرارداد بــا پزشــکان و مراکــز 
 ( از جملــه  اســتان   1۰ ســطح  در  رفاهــی 
آذربایجــان شــرقی، غربــی، کردســتان، اردبیــل، 
ــت و  ــدران، رش ــران، مازن ــرز، ته ــان، الب زنج
قزویــن( نمــود کــه خدمــات تخفیفــی بــه 

ــد. ــی نمای ــه م ــز ارائ ــان عزی هموطن

شــرکت آوای ســالمت در چــه 
ــد؟ ــی کن ــت م ــی فعالی ــه های زمین

فعالیــت ایــن شــرکت در، زمینــه هــای 
خدمــات عمومــی، پزشــکی، دندانپزشــکی، 
آوری  فــن  ای،  بیمــه  بهداشــتی،  رفاهــی، 
ــر و  ــات، تعمی ــات، تاسیس ــات و ارتباط اطاع
نگهــداری و تامیــن نیــروی انســانی مــی باشــد.

ایــن شــرکت چــه خدماتــی را بــه 
مــردم ارائــه مــی دهــد؟

ــور  ــطح کش ــرکت در س ــن ش ــات ای خدم
ــد  ــی باش ــی م ــازه زمان ــن ب ــک تری و در نزدی
پزشــکی،  عمومــی،  خدمــات  زمینــه  در  و 
دندانپزشــکی، رفاهــی، بهداشــتی، خدمــات 
تســهیل گــری ) بــرای بیمــاران بیــن المللی که 

بــه ایــن شــرکت مراجعــه مــی کننــد و معرفــی 
ــور(،  ــکی کش ــی و پزش ــز درمان ــه مراک ــا ب آنه
ــی  ــراد ب ــی اف ــانی و معرف ــروی انس ــن نی تامی
ــا، کارخانجــات، ادارات  ــه شــرکت ه بضاعــت ب
و تامیــن نیــروی بهیــار بــرای مراکــز بهداشــتی 
ــی  ــتغال زای ــن اش ــور(، همچنی ــی کش و درمان
و کارآفرینــی بــه طــور غیرمســتقیم بــرای 
خدمــات  ارائــه  نیــز  و  نفــر   ۲۵۰ حــدودا 
ــی،  ــردی و رفاه ــه ای، گردشــکری، جهانگ بیم
ــه  ــگان ب ــف رای ــه و کارت تخفی ــه دفترچ ارائ
نیازمنــدان جهــت اســتفاده ۲ ســاله از خدمــات 

ــی. ــکی و رفاه ــز پزش ــگان مراک رای

ــن  ــرد ای ــه ف ــر ب ــی منحص  ویژگ
ــایر  ــز از س ــه آن را متمای ــرکت ک ش
ــد  ــی نمای ــابه م ــای مش ــرکت ه ش

ــت؟ چیس
ایــن  خــاص  ویژگــی  و  تمایــز  وجــه 
شــرکت در گســتردگی مراکــز تحــت پوشــش، 
و  کشــور  در ســطح  شــعبات  و  نمایندگــی 
همچنیــن تنــوع ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتــر 

ــد. ــی باش ــز م ــان عزی ــرای هموطن ب

ــای  ــه ه ــرو و برنام ــداف پیش اه
ــد؟ ــی باش ــه م ــرکت چ ــی ش آت

آوای  شـــرکت  اهـــداف  مهمتریـــن 
ســـامت صبـــا آذرآبـــادگان کارآفرینـــی، 
اشـــتغال زایـــی بـــرای جوانـــان و بیـــکاران 
بـــا ایجـــاد شـــعبه و افزایـــش مراکـــز و  
ایجـــاد کلینیـــک و درمانـــگاه جهـــت ارائـــه 
ــادکارگاه  ــگان، ایجـ ــکی رایـ ــات پزشـ خدمـ
تولیـــد تجهیـــزات پزشـــکی و بهداشـــتی 

ــد.    مـــی باشـ

ــل ذکــر مــی  ــه قاب  هــر آنچــه ک
ــد؟  ــان کنی ــا بی ــد لطف باش

مشـــکات موجـــود جامعـــه، بیـــکاری 
ـــارات  ـــدر، انتظ ـــواد مخ ـــه م ـــاد ب ـــان، اعتی جوان
ـــدم  ـــب ع ـــادی موج ـــامانی اقتص ـــه، نابس جامع
رونـــق کســـب و کار شـــده و همچنیـــن 
ـــکاری و  ـــادی در بی ـــر زی ـــا تاثی ـــت کرون وضعی
ـــدوارم  ـــته، امی ـــب و کار داش ـــق کس ـــدم رون ع
بـــا رعایـــت بهداشـــت فـــردی و عمومـــی، و 
ـــت  ـــا را شکس ـــی کرون ـــه اجتماع ـــظ فاصل حف

دهیـــم. 

درگفتگوی اختصاصی با مدیرعامل شرکت آوای سالمت صبا آذرآبادگان مطرح شد: 

اشتغال زایی، کارآفرینی برای جوانان 
و ارائه خدمات رایگان به محرومان

حامد پورمند

حـــد  باالتریـــن  از  برخـــورداری 
اســـتاندارهای منطقـــی و قابـــل 
حصـــول ســـامت بـــدون در نظـــر 
ــد  ــب، عقایـ ــژاد، مذهـ ــن نـ گرفتـ
اقتصـــادی  موقعیـــت  سیاســـی، 
هـــر  مســـلم  حـــق  اجتماعـــی  و 
ــا  ــامت تنهـ ــت و سـ ــانی اسـ انسـ
و  اقتصـــادی  موقعیـــت  بـــه 
ـــت  ـــته نیس ـــراد وابس ـــی اف اجتماع
و ارتقـــاء ســـامت در برگیرنـــده 
آمـــوزش  اســـت  فاکتـــور  ســـه 
ــامت، و  ــت از سـ ــامت، حفاظـ سـ
پیشـــگیری از بیمـــاری اســـت. لـــذا 
مـــکان هایـــی کـــه در جهـــت تامیـــن 
و  بهداشـــت  امنیـــت،  ســـامت، 
رفـــاه مـــردم و محرومیـــن تـــاش 
مـــی کننـــد شایســـته ستایشـــند.
مدیــر  عســگری،  عبدالحســین 
ــا  ــامت صب ــرکت آوای س ــل ش عام
کــه ســالیان ســال  آبــادگان  آذر 
بهداشــت،  ســامت،  حــوزه  در 
خدمــات عمومــی و امــور خیریــه 
فعالیــت نمــوده و در طــول ایــن 
ســالیان خدمــات ارزنــده ای بــه 
در  اســت  نمــوده  ارائــه  جامعــه 
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص گفتگ
مــا بــه تشــریح مســائل، مشــکات 
پرداختــه  هــا  دیــدگاه  بیــان  و 
بــه  گفتگــو  ایــن  ماحصــل  کــه 
روزنامــه  فهیــم   خواننــدگان 

عجب شیر تقدیم می گردد:



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 20 اردیبهشت ماه 99- سال ششم - شماره 724 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

ژله بریلو شکالتی

مواد الزم:
پودر ژالتین                                        1۰ گرم
آب                                        1۲۵ میلی لیتر
شکر                                               ۲۲۵ گرم
شکات تخته ای                                    1۵۰ گرم
پودر کاکائو                                   ۳۰ گرم
خامه                                     ۶۵ میلی لیتر

ـــوک  ـــران ک ـــز ای ـــان عزی ـــما همراه ـــاید ش ش
هـــم موقـــع خـــوردن کیـــک و شـــیرینی هـــای 
ـــک  ـــی، کی ـــت دارچین ـــک رول ـــث کی ـــف م مختل
ـــا  ـــره ب ـــی و غی ـــیرینی الماس ـــی، ش ـــیب کارامل س
کیـــک و شـــیرینی هایـــی کـــه بـــا یـــه ســـس بـــراق 
ـــدین.  ـــه ش ـــدن مواج ـــرو ش ـــن و س ـــی تزیی و رنگ
ـــو  ـــه بریل ـــذاب ژل ـــراق و ج ـــه ب ـــا ژل ـــس ی ـــن س ای
ســـت کـــه در ایـــن مطلـــب مـــی خـــوام طـــرز 
ـــوزش  ـــون آم ـــکاتی رو بهت ـــو ش ـــه بریل ـــه ژل تهی
بـــدم. شـــما مـــی تونیـــن خیلـــی راحـــت ژلـــه 
بریلـــو شـــکاتی رو تـــو خونـــه درســـت کنیـــن 
ـــد  ـــک تول ـــث کی ـــک م ـــواع کی ـــن ان ـــرای تزیی و ب
ـــواع شـــیرینی خشـــک و بیســـکوییت اســـتفاده  و ان
ـــای  ـــگ ه ـــا و رن ـــم ه ـــو در طع ـــه بریل ـــن. ژل کنی
ـــن  ـــن در ای ـــا م ـــت. ب ـــه س ـــل تهی ـــی قاب متنوع
ـــه بریلـــو رو در خونـــه  مطلـــب همـــراه باشـــین و ژل
تهیـــه کنیـــن و از تزییـــن کیـــک هاتـــون بـــا 
ـــه  ـــن و هم ـــذت ببری ـــا ل ـــراق و زیب ـــس ب ـــن س ای

ـــن. ـــون کنی ـــوت هنرت رو مبه
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی ژالتین

ـــکاتی  ـــو ش ـــه بریل ـــردن ژل ـــت ک ـــرای درس ب
جـــذاب و بـــراق، در ابتـــدا بایـــد ژالتیـــن آن را 
ـــد  ـــی توانی ـــم م ـــه ه ـــن مرحل ـــد. در ای ـــاده کنی آم
ـــن  ـــای ژالتی ـــه ه ـــم از ورق ـــن و ه ـــودر ژالتی از پ
اســـتفاده کنیـــد. ابتـــدا پـــودر ژالتیـــن را بـــه 
ـــک  ـــرد در ی ـــوری آب س ـــق غذاخ ـــراه ۲ قاش هم
ـــا  ـــد ت ـــان بدهی ـــد و زم ـــم بزنی ـــد و ه کاســـه بریزی

ـــود. ـــل ش ـــن در آب ح ـــودر ژالتی پ
 

مرحله دوم: درست کردن
 شربت ژله بریلو شکالتی

ــیروپ ،  ــا س ــربت ی ــردن ش ــت ک ــرای درس ب
ــم  ــا ه ــکر را ب ــب آب و ش ــرف مناس ــک ظ در ی
ــد. ســپس ظــرف را رو حــرارت گاز  ــوط کنی مخل
ــه جــوش  ــا آب ب ــد ت ــم بزنی ــدام ه ــد و م بگذاری
آیــد و شــکر کامــًا در آب حــل شــود. بــا کمــک 
یــک دماســنج مایعــات مــی توانیــد بررســی کنیــد 
هنگامــی کــه دمــای آب بــه 1۰۴ درجــه ســانتی 
گــراد رســید ، مــی توانیــد گاز را خامــوش کنیــد 

ــا ســیروپ شــما آمــاده ســت. و شــربت ی
 

مرحله سوم: ترکیب کردن
 ژالتین و شربت

ــه  ــده را بـ ــل شـ ــن حـ ــودر ژالتیـ ــاال پـ حـ
ـــد  ـــم بزنی ـــد و ه ـــه کنی ـــیروپ اضاف ـــا س ـــربت ی ش

تـــا بـــا هـــم مخلـــوط شـــوند.

مرحله چهارم: افزودن
 شکالت تخته ای به شربت

ــه ای را  ــکات تخت ــدا ش ــه ابت ــن مرحل در ای
بــه قطعــات کوچــک تقســیم کنیــد. ســپس 
شــکات هــا را بــه شــربت یــا ســیروپ ژلــه بریلــو 
شــکاتی، کــه در مرحلــه قبــل درســت کردیــد و 
هنــوز داغ اســت، اضافــه کنیــد و مــدام هــم بزنیــد 

ــی ذوب شــوند. ــه خوب ــا شــکات هــا ب ت
 

مرحله پنجم: افزودن پودر کاکائو
ــوط  ــا در مخل ــس از ذوب شــدن شــکات ه پ
ــن  ــکاتی، در ای ــو ش ــه بریل ــن ژل ــربت و ژالتی ش
ــه  ــا اضاف ــه آن ه ــز ب ــو را نی ــودر کاکائ ــه پ مرحل
کنیــد. بــا همــزن دســتی بــه طــور پیوســته هــم 

ــا هــم ترکیــب شــوند. ــا مــواد خــوب ب بزنیــد ت
 

مرحله ششم: افزودن خامه
ســپس خامــه بــا چربــی ۳۵ درصــد را هــم بــه 
ترکیــب مرحلــه قبــل اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد 

تــا مایــه بــراق و یــک دســتی بــه دســت آیــد.
 

مرحله هفتم: صاف کردن
 ژله بریلو شکالتی

در ایـــن مرحلـــه بـــرای اینکـــه ژلـــه بریلـــو 
شـــکاتی شـــفاف و یـــک دســـتی داشـــته 
باشـــید، مـــی توانیـــد آن را از یـــک صافـــی رد 
ـــک  ـــت ی ـــد در نهای ـــی توان ـــن م ـــم چنی ـــد. ه کنی
ـــوط  ـــم مخل ـــی ه ـــزن برق ـــا هم ـــوط را ب ـــار مخل ب
ـــت  ـــک دس ـــًا ی ـــوید کام ـــن ش ـــا مطمئ ـــد ت کنی
ـــکاتی  ـــو ش ـــه بریل ـــا ژل ـــد ت ـــان دهی ـــت. زم اس
بـــه دمـــای ۲۹ درجـــه ســـانتی گـــراد برســـد و 

خنـــک شـــود.

نکات کلیدی تهیه ژله بریلو شکالتی
- اگـــر بـــه جـــای پـــودر ژالتیـــن از ورقـــه 
هـــای ژالتیـــن اســـتفاده مـــی کنیـــد، توجـــه 
ـــه  ـــه اول ورق ـــدا در مرحل ـــه ابت ـــید ک ـــته باش داش
ــرد  ــی در آب سـ ــرای مدتـ ــن را بـ ــای ژالتیـ هـ
ـــد  ـــی خواهی ـــه م ـــی ک ـــپس هنگام ـــد. س بگذاری
ـــو  ـــه بریل ـــا ســـیروپ ژل ـــه شـــربت ی ـــا را ب ـــه ه ورق
ـــی آب آن  ـــه خوب ـــدا ب ـــد ابت ـــه کنی شـــکاتی اضاف
هـــا را بگیریـــد و بعـــد بـــه شـــربت اضافـــه کنیـــد و 

هـــم بزنیـــد تـــا بـــا هـــم ترکیـــب شـــوند.
منبع: ایران کوک

کوچکی نژاد:
فواصل زمانی بین کنکور و امتحانات نهایی برای 

رعایت فاصله اجتماعی است

عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس بــا اشــاره بــه 
فواصــل منطقــی تعییــن شــده بیــن آزمــون دکتــری، ارشــد و کارشناســی 
ــرای  ــات نهایــی، تأکیــد کــرد: ایــن فواصــل زمانــی ب و همچنیــن امتحان
ــه  ــت فاصل ــون و رعای ــزاری آزم ــرای برگ ــتر ب ــعب بیش ــتفاده از ش اس

اجتماعــی اســت. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، جبــار کوچکــی نــژاد بــا اشــاره بــه حضــور 
وزیــر آمــوزش و پــرورش و معــاون وزیــر علــوم در نشســت اخیــر 
ــات  ــزاری امتحان ــوه برگ ــاره نح ــات درب ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
ــزاری  ــی برگ ــاره چگونگ ــت درب ــن نشس ــت: در ای ــور، گف ــی و کنک نهای
امتحانــات پایــان تــرم و کنکــور بحــث و برنامــه و دو وزارتخانــه آمــوزش 

ــد. ــه ش ــوم ارائ ــرورش و عل و پ
ــد  ــزود: تأکی ــامی اف ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
اصلــی کمیســیون بــر برگــزاری غیــر حضــوری و برگــزاری دو یــا چنــد 
ــدارس و دانشــگاه ها در صــورت  ــی م ــرم داخل ــان ت ــات پای ــه امتحان نوبت
امــکان اســت تــا بــه ایــن صــورت و بــا واگــذاری کار بــه خــود مــدارس 
ــر  ــای در نظ ــی و پروتکل ه ــه اجتماع ــت فاصل ــن رعای ــگاه ها ضم و دانش

ــا امتحانــات داخلــی برگــزار شــود. ــرای مواجهــه کرون گرفتــه شــده ب
ــک  ــا ی ــی ب ــات نهای ــور و امتحان ــر کنک ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
ــتری  ــعب بیش ــوان ش ــا بت ــود ت ــزار می  ش ــی ۲۰ روزه برگ ــه زمان فاصل
ــکان  ــه ام ــوزان ک ــش آم ــی دان ــون نهای ــور و آزم ــون کنک ــرای آزم را ب

ــاص داد. ــدارد، اختص ــود ن ــت وج ــد نوب ــزاری آن در چن برگ
ــوزش و  ــدی وزارت آم ــان بن ــق زم ــد: طب ــادآور ش ــژاد ی ــی ن کوچک
ــی نیــز 1۷  ــان برگــزاری امتحانــات نهای ــرورش و وزارت علــوم، زم پ
ــان  ــت و زم ــوری اس ــورت حض ــه ص ــه و ب ــه هفت ــدت س ــه م ــرداد ب خ
برگــزاری کنکــور کارشناســی، ارشــد و دکتــری نیــز در مردادمــاه نســبت 

ــن شــده اســت. تعیی
ــورای  ــس ش ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  آزمون هــا  ایــن  کــرد:  تصریــح  اســامی 
ــش  ــان و دان ــرای داوطلب ــا مشــکلی ب ــد شــد ت ــزار خواه بهداشــتی برگ
ــی  ــد نگران ــئله نبای ــن مس ــت ای ــا باب ــود و خانواده  ه ــاد نش ــوزان ایج آم

ــند. ــته باش داش

جشنواره جهانی فیلم فجر سال ۱4۰۰
 برگزار می شود

ــا بــر تمامــی فعالیت هــا و رویدادهــای   بــه دلیــل تاثیــر بحــران کرون
ــم فجــر  ــی فیل ــان، سی وهشــتمین جشــنواره جهان ــم ســینمایی جه مه
نیــز در ســال 1۳۹۹ برگــزار نمی شــود و بــه ســال آینــده موکــول شــد. 
ــتمین  ــر سی وهش ــگرپور دبی ــدی عس ــا، محمدمه ــزارش ایرن ــه گ ب
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر اعــام کــرد: در پــی شــیوع ویــروس کرونــا 
ــه  ــی های اولی ــس از بررس ــر و پ ــاه اخی ــه م ــی س ــان ط ــطح جه در س
ــتمین  ــزاری سی وهش ــکان برگ ــید ام ــر رس ــه نظ ــفندماه ۹8، ب در اس
ــن ۹۹ در نیمــه  ــان فروردی ــه جــای پای ــم فجــر ب ــی فیل جشــنواره جهان
ــه ای پیــش  ــه گون ــد شــیوع بیمــاری ب ــا رون دوم خــرداد وجــود دارد، ام
ــال  ــه اول س ــه در نیم ــی ک ــنواره های جهان ــدادی از جش ــه تع ــت ک رف
ــه  ــا ب ــدند و ی ــو ش ــد، لغ ــده بودن ــت ش ــنواره ها ثب ــم جش ۹۹ در تقوی

ــد. ــق افتادن تعوی
وی همچنیــن بیــان کــرد: در حــال حاضــر بــا اینکــه امــکان برگــزاری 
نیمــه مجــازی ایــن جشــنواره وجــود دارد و بخــش قابــل توجهــی از رونــد 
ــف و  ــای مختل ــش ه ــای بخ ــاب فیلم ه ــل انتخ ــنواره مث ــی جش اجرای
طراحــی برخــی زیرســاخت های جدیــد طــی شــده، امــا بــه دلیــل نبــود 
ــه  ــی ک ــدرکاران خارج ــت ان ــازان و دس ــتر فیلم س ــور بیش ــکان حض ام
شــامل عمــده کشــورهای درگیــر بــا ویــروس کرونــا هســتند و همچنیــن 
شــرایط داخلــی، طــی هماهنگــی بــا حســین انتظامــی رییــس ســازمان 
ســینمایی و همچنیــن فیاپــف )فدراســیون بین المللــی انجمن هــای 
ــی  تهیه کننــدگان فیلــم(، برگــزاری سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهان
ــرای  فیلــم فجــر در ســال 1۳۹۹ لغــو و از هــم اکنــون تمهیــدات الزم ب

برگــزاری در خــرداد 1۴۰۰ لحــاظ خواهــد شــد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تبریز خبر داد؛
احداث بازارچه صنایع دستی 
در جوار کمپ های گردشگری

 رئیـس اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
تبریـز از احـداث بازارچـه صنایـع دسـتی در جـوار کمپ های گردشـگری 

داد. خبر 
بـه گـزارش مهـر، سـید رامین اسـبقی ضمن اعـام این خبـر در جمع 
خبرنـگاران گفـت: کمـپ گردشـگری بخـش خسروشـاه واقـع در محـور 
تبریـز- مراغـه در جنـوب اسـتان از جملـه مناطـق گردشـگر پذیـر اسـت 
کـه طـی سـال های اخیـر بـا توجه بـه ظرفیـت بالقوه خـود پذیـرای جمع 

کثیـری از گردشـگران مسـیر جنـوب اسـتان بوده اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه کمـپ گردشـگری خسروشـاه فرصتـی کارآمـد 
جـذب  واسـطه  بـه  منطقـه  ظرفیت هـای  سـایر  از  بهره منـدی  جهـت 
گردشـگران فراهـم مـی آورد، گفـت: در ایـن راسـتا شـهرداری خسروشـاه 
در نظـر دارد، اراضـی مجـاور ایـن کمـپ گردشـگری که مسـاحتی بالغ بر 
۲ هـزار متـر مربـع دارد را بـه احداث بازارچـه صنایع دسـتی و محصوالت 
کشـاورزی و سـنتی منطقـه اختصـاص دهـد و با همـکاری ایـن اداره کل 
اقـدام بـه احـداث مرکـز عرضـه و فـروش محصـوالت بـه منظـور ایجـاد 
ارتبـاط مسـتقیم هنرمندان و تولیدکننـدگان منطقه با گردشـگران نماید.

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان 
تبریـز در ادامـه بـا بیـان اینکه برپایـی این مرکز در راسـتای تحقق شـعار 
سـال جهـش تولیـد نقش مؤثـری خواهـد داشـت، ادامـه داد: بـا توجه به 
اینکـه بخـش خسروشـاه از ظرفیت هـای مختلفـی چـون صنایـع دسـتی، 
محصـوالت کشـاورزی و لبنـی ارزشـمندی برخوردار اسـت، لذا بـا احداث 
ایـن مرکـز، شـرایط الزم جهـت عرضـه مسـتقیم محصـوالت و همچنیـن 
رونـق تولیـد فعـاالن حـوزه صنایـع دسـتی و کشـاورزی منطقـه فراهـم 

شـد. خواهد 
بازارچـه صنایـع دسـتی و  اسـبقی در خاتمـه عنـوان کـرد: احـداث 
محصـوالت کشـاورزی در کنـار کمـپ گردشـگری خسروشـاه ایـن امکان 
را بـه گردشـگران مسـیر جنـوب اسـتان می دهـد تـا در کنـار آشـنایی بـا 
ظرفیت هـای گردشـگری مرکـز اسـتان، بـا توانمندی هـای فعـاالن حـوزه 

صنایـع دسـتی شهرسـتان ها نیـز آشـنا و از آنهـا بهره منـد شـوند.

دســتورالعمل بهداشــتی ســفر هوشــمند 
ــن  ــد در ای ــام ش ــامت( اع ــراه س ــفر هم )س
بخش هــای  از  هریــک  بــرای  دســتورالعمل 
ــط  ــد توس ــه بای ــواردی ک ــفر م ــا س ــط ب مرتب
ــران تأسیســات گردشــگری و گردشــگران  مدی

رعایــت شــود، ذکــر شده اســت.
ــفر  ــتورالعمل س ــر، در دس ــزارش مه ــه گ ب
همــراه ســامت یــا همــان ســفر هوشــمند کــه 
توســط معاونــت گردشــگری وزارت میــراث 
ــامت  ــر س ــده، ب ــن ش ــه و تدوی ــی تهی فرهنگ
کارکنــان و گردشــگران همچنیــن رعایــت مــوارد 
ــز  ــگری،؛ مراک ــات گردش ــتی در تأسیس بهداش
ــت. ــده اس ــد ش ــتوران ها و ... تاکی ــی، رس اقامت

ــاده و  ــه در 1۲ م ــتورالعمل ک ــن دس در ای
ــم  ــه و تنظی ــت تهی ــه ۷ پیوس ــره ب ــک تبص ی

ــت: ــده اس ــده، آم ش
ــتاد  ــر س ــای اخی ــاغ مصوبه ه ــه اب ــر ب نظ
ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا مبنــی بــر 
بیــن  بازگشــایی مســیرهای رفــت و آمــد 
اســتان ها و شهرســتان های کشــور، ضمــن 
تاکیــد بــر ضــرورت پرهیــز از انجــام ســفرهای 
ــیوع  ــگیری از ش ــور پیش ــه منظ ــرور، ب غیرض
ــفرهای  ــت س ــود وضعی ــا و بهب ــاری کرون بیم
ضــروری مــردم، دســتورالعمل شــماره ۳ ســفر 
ــرح  ــه ش ــا ب ــاری کرون ــام بیم ــمند در ای هوش

ــود. ــاغ می ش ــرا اب ــرای اج ــل ب ذی
و  دســتورالعمل  ایــن  در  کلــی  رویکــرد 

پروتکل هــای مربوطــه، انجــام هوشــمندانه ســفر 
بــا رعایــت الزامــات بهداشــتی و ســامت اســت.

و  ضوابــط  تهیــه  اســاس  و  مرجــع 
پروتکل هــای بهداشــتی ایــن دســتورالعمل، 
راهنمــای گام دوم مبــارزه بــا کوویــد 1۹ وزارت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراکــز 
ــی  ــات عملیات ــل و ماحظ ــی و حمل ونق اقامت
بخــش  در   1۹ کوویــد  بیمــاری  مدیریــت 
ــی  ــه شــده توســط ســازمان جهان ــی تهی اقامت

بهداشــت مــورخ ۲1 مــارس ۲۰۲۰ اســت.

در ایــن دســتورالعمل آمــده کــه همــه فعاالن 
زنجیــره ســفر موظــف بــه رعایــت پروتکل هــا و 
مقــررات ایــن دســتورالعمل هســتند؛ مســئولیت 
نظــارت در ســطح اســتان ها بــر عهــده اداره کل 
ــای  ــده حوزه ه ــر عه ــه ب اســتان و نظــارت عالی

ســتادی وزارت اســت.
ــه  ــتورالعمل ک ــن دس ــوارد ای ــی از م در برخ
ــده،  ــه ش ــتی پرداخت ــام بهداش ــوع اق ــه موض ب
بــر وجــود ایــن اقــام در تأسیســات گردشــگری 
تاکیــد شــده اســت. همچنین اعــام شــده که در 

هنــگام برخــورد بــا مــوارد مشــکوک بــه بیمــاری 
در میــان پرســنل از ادامــه فعالیــت او جلوگیــری 
شــده و بازگشــت بــه کار منــوط بــه ارائــه گواهی 
ســامت از پزشــک معتمــد متخصــص طــب کار 

ــا دیگــر تخصص هــای اعــام شــده اســت. ی
مــورد  وجــود  صــورت  در  همچنیــن 
ــاز  ــورد نی ــام م ــافران اق ــن مس ــکوک بی مش
ــرار  ــار وی ق ــردی در اختی ــت ف ــرای بهداش ب
ــت  ــی بهداش ــامانه تلفن ــق س ــه و از طری گرفت

راهنمایــی الزم گرفتــه شــود.
ایجــاد فاصلــه  بــرای  ایــن پروتــکل  در 
ــاغل  ــان ش ــگران و کارکن ــن گردش ــن بی ایم
ــردی  ــت ف ــگری و حفاظ ــات گردش در تأسیس
گردشــگران، پروتــکل حمــل و نقــل زمینــی و 
اســتفاده از خودروهــای شــخصی و خودروهــای 
ســواری بیــن شــهری و، هواپیمــا، مراکــز 
اقامتــی، قطــار رســتوران، واحدهــای پذیرایــی 
... مــواردی تاکیــد و  بین راهــی، موزه هــا و 

ــت. ــده اس ــه ش توصی
در ایــن دســتورالعمل همچنیــن یــک چــک 
ــن  ــران تعیی ــرای ناظ ــز ب ــی نی ــت نظارت لیس
تأسیســات  از  بازدیــد  زمــان  در  تــا  شــده 

گردشــگری آن را تکمیــل کننــد.

ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
ــر  ــارت ب ــئول در نظ ــتگاه های مس ــی دس ــی توجه ــاد از ب انتق
ــه  ــب خان ــه  اش، تخری ــار تاریخــی در حــوزه انتخابی ــن و آث اماک
ــه  ای از آن  اســتاد مرحــوم ســبزواری پــدر شــعر انقــاب را نمون

ــمرد.  برش
بــه گــزارش خانــه ملــت، رمضانعلــی ســبحانی فــر بــا اشــاره 
ــه مرحــوم اســتاد حمیــد ســبزواری  ــه تخریــب بخشــی از خان ب
ــر،  ــای اخی ــی بارندگی ه ــاب در پ ــعر انق ــدر ش ــه پ ــروف ب مع
اظهــار کــرد: مدیریــت و نگهــداری خانــه مرحــوم اســتاد 
ــفانه  ــت و متأس ــبزوار اس ــهرداری س ــار ش ــبزواری در اختی س

رســیدگی های مناســبی بــه آن صــورت نمی گیــرد.
نماینــده مــردم ســبزوار، جغتــای، جویــن و خوشــاب در 
ــش  ــه دو ســال پی ــادآوری اینک ــا ی ــس شــورای اســامی ب مجل
ــم  ــگاه حکی ــن دانش ــه ای بی ــا تفاهمنام ــن بن ــت ای ــرای مرم ب
ــرداری  ــدف بهره ب ــا ه ــبزواری ب ــوم س ــر مرح ــبزواری و پس س
ادبــی و فرهنگــی از منــزل اســتاد حمیــد ســبزواری امضــا شــده 

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرد: وزارت می ــه ک ــود، اضاف ب
گردشــگری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز بایــد نســبت 
بــه آثــار و اماکــن ثبــت شــده فرهنگــی و میراثــی مراقبت هــای 

ــند. ــته باش الزم را داش
ــا  ــه باره ــان اینک ــا بی ــس ب ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــه  ــار ب ــه از آث ــبزواری ک ــوم س ــه مرح ــت خان ــه مرم ــبت ب نس

ثبــت رســیده در ســبزوار اســت، تذکــر داده  ایــم؛ افــزود: میــراث 
ــش  ــهرداری ها و بخ ــه ش ــا را ب ــروژه ه ــی از پ ــی برخ فرهنگ
خصوصــی واگــذار کــرده اســت ولــی بودجــه، اعتبــاری و نظارتــی 
ــدارد و پروتکل هــای ســازمان میــراث فرهنگــی در  روی آن هــا ن

ــود. ــت نمی ش ــوص رعای ــن خص ای
حمیــد ســبزواری شــاعر معاصــر کــه پــدر شــعر انقــاب لقــب 
ــالگی در  ــرداد 1۳۹۵ در ۹1 س ــنبه ۲۲ خ ــحرگاه ش ــه س گرفت
یکــی از بیمارســتان های تهــران چشــم از جهــان فروبســت. وی 
ــه خــاک  ــازان شــهر ســبزوار ب روز ۲۶ خــرداد در بوســتان جانب

ســپرده شــد.
از آثــار اســتاد ســبزواری می تــوان بــه دیــوان اشــعار، کاروان 
ســپیده، یــاد یــاران، ســرود درد، گزیــده ادبیــات معاصــر و ســرود 
ــی و  ــی طبیع ــی، فرهنگ ــر تاریخ ــرد. ۹۶۰ اث ــاره ک ــپیده اش س
ــن  ــر از ای ــون 1۶۰ اث ــه تاکن ــوی در ســبزوار وجــود دارد ک معن
ــبزوار در  ــت. س ــده اس ــت ش ــی ثب ــار مل ــت آث ــداد در فهرس تع

ــرار دارد. ۲۳۰ کیلومتــری غــرب مشــهد ق

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی مرکـز آذربایجان شـرقی گفت: 
مـرگ بـر اثـر ویـروس کرونـا هیـچ ارتباطی با سـن بیمار نـدارد. 
به گزارش ایرنا، محمدحسـین صومی در جلسـه مجمع سـامت 
و سـتاد پیشـگیری و مقابلـه با ویـروس کرونا در شهرسـتان ملکان، 
میانگیـن سـنی ۳۰ تا ۵۰ سـال را بیشـترین سـن مبتا بـه بیماری 
کرونـا دانسـت و افـزود: مرگ و میـر در اثر کرونا ربطی به سـن افراد 

نداشـته، بلکـه سیسـتم دفاعی بدن عامـل فوت افراد مبتا اسـت.
وی از افزایـش تعـداد نمونـه بـرداری هـا از بیماران مشـکوک 
بـه کرونـا در مراکز بهداشـتی آذربایجان شـرقی خبـر داد و اظهار 
داشـت: بایـد توجه داشـت کـه اگـر نمونه بـرداری از همـه مردم 
انجـام شـود بـه طـور قطـع حـدود یک چهـارم مـردم کرونـا را یا 

پشـت سـر گذاشـته انـد و یا مبتـای قطعی هسـتند.
صومـی بـا اشـاره بـه برداشـته شـدن برخـی محدودیـت هـا 
و احتمـال بـاز شـدن مـدارس و دانشـگاه هـا در آینـده نزدیـک، 
بـر رعایـت مـوارد و قواعـد بهداشـتی توسـط آحاد مـردم و دوری 
جسـتن از تجمعـات تاکیـد و اضافـه کـرد: مـردم نبایـد بیمـاری 

کرونـا را تمـام شـده تلقـی کننـد.
وی شهرسـتان های ملکان، اسـکو، بسـتان آباد، جلفا و خداآفرین 

را جـزو شهرسـتان هـای کـم خطـر و شهرسـتان هـای اهـر، میانه و 
کلیبـر را جـزو شـهرهای با خطـر بـاال در آذربایجان شـرقی به لحاظ 
ابتـا بـه ویـروس کرونـا اعام و از مسـئولین دسـتگاه هـای دولتی و 
مردم شهرسـتان ملـکان به خاطر کنترل ایـن ویـروس قدردانی کرد.

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز، پیشـگیری و کنتـرل 
بیمـاری کرونـا در کشـور را نتیجـه همدلـی و همـکاری مـردم و 
مسـئولین دانسـت و گفـت: ایـن وحـدت و همکاری یک سـرمایه 

ملـی اسـت و بایـد قـدر آن را بدانیـم.
صومـی، موضـع گیـری مسـتمر در خصـوص بیمـاری کرونـا 

توسـط مقـام رهبـری را نشـانگر  اهمیـت موضـوع دانسـت.
 فرمانـدار ملـکان نیـز در ایـن جلسـه بـه اقدامات انجام شـده 
سـتاد شهرسـتانی مقابلـه بـا بیمـاری کرونا طـی دو ماه گذشـته 
اشـاره کـرد و گفـت: از ۶ فروردین تـا اول اردیبهشـت محدودیت 
و ممنوعیـت تـردد خودروها در اتوبـان ملکان به میانـدواب انجام 
شـد و 1۲ و 1۳ فروردیـن نیـز ممنوعیـت تـردد در محورهـای 

روسـتایی ملـکان با همـکاری دهیـاران انجـام گرفت.
محمدباقـر خانـی از مسـاعدت هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تبریـز طـی ۶ سـال گذشـته در جهـت تاسـیس زیرسـاخت های 
بهداشـتی و درمانـی در شهرسـتان ملـکان قدردانـی و اضافه کرد: 
سـه مرکز سـامت و یـک درمانـگاه تامین اجتماعی بـه زودی در 

شهرسـتان ملـکان افتتـاح خواهد شـد.
وی نبـود سـی تـی اسـکن و دسـتگاه سـی آر ام، نیـاز بـه 
سـامان دهـی بـازار دواب، نبـود محـل دفـن بهداشـتی زباله های 
بیمارسـتانی و مشـکات مالی را از اهم مشـکات شـبکه بهداشت 

و درمـان ملـکان بیـان کرد.

توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی؛

دستورالعمل سفر هوشمند اعالم شد

سبحانی  فر انتقاد کرد:

تخریب خانه تاریخی پدر شعر انقالب در سایه بی توجهی میراث فرهنگی

مرگ بر اثر کرونا ارتباطی با سن بیمار ندارد

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
ه تدارکات الکترونیکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی برای اجرای پروژه های بشرح ذیل را از طریق سامان

ه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائ
انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت   www.setadiran.irالکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس 

 قصه محقق سازند.مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در منا

 از سازمان برنامه و بودجه( 5حداقل پایه  –)مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: داشتن صالحیت معتبر در رشته آب 

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )بریال( مبلغ برآورد اولیه )بریال( عنوان عملیات
 000/500/260 062/746/208/5 اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه لیقوان چای شهرستان تبریز

 000/000/240 486/065/797/4 اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه ممقان چای آذرشهر
 000/000/485 631/734/699/9 اجرای عملیات مکانیکی در حوزه خواجه شاهی چاراویماق

 000/000/416 471/693/318/8 اجرای عملیات مکانیکی در حوزه باشماق چای میانه

 می باشد. 18/02/99نتشار مناقصه در سامانه تاریخ تاریخ ا

 21/02/99روز یکشنبه تاریخ  10ساعت  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

 03/03/99روز شنبه تاریخ  10ساعت  زمان بازگشایی پاکتها:                 01/03/99روز پنج شنبه تاریخ  10ساعت  مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:

 مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های )الف( اطالعات تماس دستگاه

 041 – 33266140تلفن:  –میدان استاد شهریار  –دروازه تهران  –تبریز  آدرس:

 85193768و  88969737 دفتر ثبت نام:     021 – 41934 مرکز تماس:  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 ثبت نام / پروفایل"بخش ( www.setadiranاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 834609
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/02/20

)روزنامه عجب شیر(
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سالمت زنان

۱۰ مراقبت سالیانه که زنان
 برای سالمتی خود باید انجام دهند

ــر  ــد ه ــما بای ــون: ش ــار خ ــری فش 1. غربالگ
ــی  ــود را بررس ــون خ ــار خ ــار فش ــک ب ــال ی س
ــد  ــروع کنی ــالگی ش ــن کار را از ۲۰ س ــد. ای کنی
ــه نظــر شــما زود باشــد.  گرچــه ممکــن اســت ب
عوامــل مختلفــی در فشــار خــون مــا موثــر 
هســتند. چاقــی افــراد را در معــرض فشــار خــون 
ــش  ــت کاه ــن عل ــه همی ــد و ب ــرار می ده ــاال ق ب
وزن  تناســب  دایــره  در  گرفتــن  قــرار  و  وزن 

اهمیــت زیــادی دارد.
۲. بررســی کلســترول: یکــی از ابزارهــای مهــم 
ــا  ــی ی ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت ــرای خط ب
ــر  ــت. اگ ــترول اس ــی کلس ــزی بررس ــکته مغ س
۲۰ ســال ســن و یــا بیشــتر داریــد بایــد حداقــل 
ــام  ــی را انج ــن بررس ــار ای ــک ب ــال ی ــد س چن
ــد  ــده آل بای ــت ای ــد. کلســترول شــما در حال دهی
کمتــر از ۲۰۰ میلــی گــرم در دســی لیتــر باشــد. 
در ایــن حالــت بایــد عــاوه بــر ورزش بــه تغذیــه 
ــرای  ــق نظــر پزشــک ب ــد و طب خــود توجــه کنی

ــد. ــزی کنی ــترول برنامه ری ــش کلس آزمای
ــرای  ــمیر ب ــاپ اس ــت پ ــمیر: تس ــاپ اس ۳. پ
ــمار  ــه ش ــا ب ــن مراقبت ه ــی از مهم تری ــان یک زن
بــه  مطب هــا  در  نمونه بــرداری  بــا  مــی رود. 
ــلول های  ــت و س ــام دادن اس ــل انج ــادگی قاب س
دهانــه رحــم را آزمایــش می کننــد. ایــن آزمایــش 
ــه  ــما در زمین ــرایط ش ــه ش ــد ک ــان می ده نش

ــت. ــه اس ــم چگون ــرطانی رح ــلول های س س
۴- ماموگرافــی: ماموگرافــی منظــم یکــی از 
راه هــای حفاظــت از ســرطان پســتان اســت. 
مدت هاســت کــه بــر ســر تکــرار آن در چــه 
بــرا  راه  بهتریــن  فواصلــی صحبــت می شــود. 
اســاس نظــر پزشــک بــا توجــه بــه معاینه پســتان و 
ســابقه ژنتیکــی اســت. بــا توجــه بــه افزایش ســن، 
ــدا  ــش پی ــتان افزای ــزطان پس ــه س ــا ب ــر ابت خط
ــر  ــان باالت ــود زن ــه می ش ــن توصی ــد. بنابرای می کن
ــی  ــار ماموگراف ــک ب ــال ی ــر دو س ــال ه از ۵۰ س
انجــام دهنــد. انجمــن ســرطان امریــکا می گوینــد 
زنــان بایــد از ۴۵ ســالگی غربالگــری ســاالنه را آغاز 
کننــد و پــس از ۵۵ ســالگی می تواننــد ایــن کار را 

ــد. ــار کاهــش دهن ــک ب ــه دو ســال ی ب
۵. غربالگــری تراکــم اســتخوان: زنــان بایــد در 
۶۵ ســالگی از نظــر پوکــی اســتخوان بــا آزمایــش 
تراکــم اســتخوان معاینــه شــوند. افــراد مبتــا بــه 
عوامــل خطــر پوکــی اســتخوان، شکســتگی ها یــا 
ــورد  ــان م ــایر زن ــر از س ــد زودت ــود وزن بای کمب
ــن آزمایــش شــما  ــرای ای ــد. ب ــرار گیرن ــه ق معاین
روی یــک میــز قــرار می گیریــد و دســتگاه اشــعه 
ایکــس بــا دوز پاییــن تصاویــد اســتخوان های 
شــما را ضبــط می کننــد. فراوانــی ایــن غربالگــری 
ــل  ــایر عوام ــتخوان و س ــم اس ــه تراک ــه ب ــا توج ب

خطــر متفــاوت اســت.
ــنین  ــروع س ــا ش ــون: ب ــد خ ــش قن ۶. آزمای
ــار  ــال یکب ــه س ــر س ــد ه ــان بای ــالگی ، زن ۴۵ س
ــت  ــا دیاب ــد ت ــد خــون را انجــام دهن ــش قن آزمای
آنــان یــا پیشــگیری از دیابــت بررســی شــود. دامنه 
ــر باشــد.  ــد متغی ــی توان ــی م ــاای طبیع آزمایش ه
ــی  ــابقه خانوادگ ــا س ــتید، ی ــاق هس ــر چ ــا اگ ام
دیابــت داریــد، یــا از نــژاد یــا قومــی هســتید کــه  
در معــرض خطــر خاصــی قــرار دارد، ممکــن اســت 
ــات  ــتر اوق ــد و بیش ــروع کنی ــر ش ــد زودت بخواهی
آزمایــش دهیــد. پزشــک شــما مــی توانــد در 

ــد. ــه شــما کمــک کن ــن غربالگــری ب ــم ای تنظی
۷. غربالگــری ســرطان روده بــزرگ: غربالگــری 
ســرطان روده بــزرگ می توانــد در مطــب پزشــک 
یــا بیمارســتان انجــام شــود. ایــن کار بهتــر اســت 
ــود  ــر مشــکلی وج ــود. اگ ــاز ش ــالگی آغ از ۵۰ س
نداشــته باشــد ایــن کار 1۰ ســال یــک بــار 
ــه  ــک لول ــری ی ــن غربالگ ــود. در ای ــام می ش انج
ــرای معاینــه  و دوربیــن روشــن شــده در مقعــد ب
ــل  ــکوپی در داخ ــک کولونوس ــا ی ــزرگ ی روده ب
ــر  ــی ت ــه طوالن ــک لول ــوند و ی ــد وارد می ش مقع

ــد. ــی کن ــه م ــزرگ را معاین کل روده ب
ســالگی   18 از  بدنــی:  تــوده  شــرایط   -8
توده هــای  و  چاقــی  بــرای  بایــد  بزرگســاالن 
بــدن مــورد بررســی قــرار گیرنــد. بــرای ایــن کار 
 )BMI( نیــاز بــه محاســبه شــاخص تــوده بدنــی
اســت. شــاخص تــوده بــدن نشــانگر چــاق بــودن 
یــا چــاق نبــودن شــما اســت. ایــن پارامتــر مهــم 
ــت و  ــد دیاب ــکاتی مانن ــه مش ــا ب ــر ابت در خط

ــت. ــر اس ــی موث ــای قلب بیماری ه
۹. معاینــه پوســت: زنــان هــر مــاه بایــد پوســت 
ــت پوســت  ــا دق ــد. ب ــه کنن ــه معاین خــود را در خان
خــود را بازرســی کنیــد و بــه دنبــال خال هــای 
جدیــد یــا تغییــر در خال هــای موجــود باشــید کــه 
می توانــد نشــانه اولیــه ســرطان پوســت باشــد. اگــر 
بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه ســرطان پوســت 
ــا  ــد ب ــی آن را داری ــابقه خانوادگ ــا س ــتید و ی هس
پزشــک متخصــص پوســت صحبــت کنیــد کــه چند 

ــار معاینــه حضــوری داشــته باشــید. وقــت یــک ب
ــدان  ــامتی دن ــکی: س ــی دندانپزش 1۰. بررس
بــرای همــه زنــان بالــغ دو ســال یــک بــار اســت. 
تمیــز  شــامل  دندانپزشــکی،  منظــم  معاینــه 
ــا اســت. اشــعه ایکــس  ــه دندان ه ــردن و معاین ک
ــکل  ــه مش ــیدگی و هرگون ــم پوس ــد عائ می توان

ــد. ــاهده کن ــر را مش دیگ
از آنجــا کــه ایــن آزمایشــات پیشــگیرانه تلقــی 
ــش  ــا را پوش ــا آنه ــیاری از بیمه ه ــوند، بس می ش
می دهنــد. ایــن آزمایش هــا در برخــی مــوارد 
گــران هســتند و بهتــر اســت شــرایط آن هــا را از 

ــا شــوید. ــت جوی ــه دق ــزار خــود ب بیمه گ
منبع: ایرنا زندگی

آیین نامه کمیته فنی فدراسیون شطرنج
 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

ــی اعضــا  ــا حضــور تمام ــیون شــطرنج ب ــات رییســه فدراس جلســه هی
برگــزار شــد و چنــد موضــوع و دســتورالعمل مــورد بررســی و بــه تصویــب 

رســید. 
ــوری«  ــادات منص ــی س ــه »محمدعل ــن جلس ــا، در ای ــزارش ایرن ــه گ ب
سرپرســت نایــب رییســی، »محســن ســمیع زاده« سرپرســت دبیــری 
ــتند و  ــور داش ــان حض ــی زن ــب رییس ــت نای ــدر« سرپرس ــادی پری و »ش

ــد. ــت ش ــه صحب ــن جلس ــتورالعمل ای ــوارد دس ــوص م درخص

مهم ترین مواردی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و 
مصوب شد عبارتند از:

-بررسی و تصویب آیین نامه کمیته فنی 
-بررسی شاخص ارزیابی عملکرد هیات های سراسر کشور

ــان  ــن پاسداشــت مدافع ــابقات آنای ــزاری مس ــه برگ ــب آیین نام -تصوی
ــت ــامت در ۲۶ اردیبهش س

-بحث و تبادل نظر پیرامون مسابقات آناین
دوره ریاســت »مهــرداد پهلــوان زاده« در فدراســیون شــطرنج اســفندماه 
ســال جــاری بــه پایــان رســید و وزارت ورزش فرهــاد نیکوخصــال را به عنوان 

سرپرســت ایــن فدراســیون منصــوب کــرد.

فرهاد مجیدی در بین 
محبوب ترین شماره 7 های لیگ قهرمانان 

صفحـه رسـمی AFC با انتشـار یـک پسـت، از کاربران خود خواسـته 
برتریـن شـماره ۷ هـای تاریخ لیـگ قهرمانان آسـیا را معرفـی کنند. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، صفحـه رسـمی کنفدراسـیون 
فوتبـال آسـیا در اینسـتاگرام بـا انتشـار یک پسـت، برترین شـماره ۷ های 
تاریـخ لیـگ قهرمانـان آسـیا را معرفی کـرده و از کاربران خود خواسـته تا 

بهتریـن گزینـه را انتخـاب کنند.
در میـان ۴ گزینـه پیشـنهادی AFC فرهـاد مجیدی، سـرمربی فعلی 

تیـم فوتبال اسـتقال هم حضـور دارد.

نبی خبر داد؛
موافقت فیفا با برنامه زمان بندی

 اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال

ــاح  ــد اص ــی از رون ــه گزارش ــا ارائ ــال ب ــیون فوتب ــرکل فدراس دبی
ــا  ــمی فیف ــه رس ــت تاییدی ــع الزم، از دریاف ــزاری مجام ــنامه و برگ اساس

ــر داد.  ــوص خب ــن خص در ای
ــوع  ــن موض ــان ای ــا بی ــی« ب ــدی محمدنب ــا، »مه ــزارش ایرن ــه گ ب
اظهــار داشــت:جدول زمان بنــدی پیشــنهادی بــه منظــور تصویــب 
ــع  ــزاری مجم ــن برگ ــی همچنی ــای انتخابات ــنامه و کده ــه اساس اصاحی
انتخاباتــی فدراســیون فوتبــال در ۲۰ آیتــم تهیــه و در جلســه مــورخ 18 
فروردیــن بــه تاییــد هیــات رییســه فدراســیون فوتبــال رســید و در مهلت 
قانونــی بــرای فیفــا ارســال شــد. متعاقبــا در تاریــخ چهــارم اردیبهشــت 
فدراســیون جهانــی فوتبــال بــه طــور رســمی و مکتــوب موافقــت خــود را 
در خصــوص اجــرای جــدول زمــان بنــدی طبــق نقشــه راه ارســال شــده 

اعــام کــرد.
دبیــرکل فدراســیون فوتبــال اضافــه کــرد: بــر اســاس تاییدیــه 
ــیون جهانــی فوتبــال )FIFA( و کنفدراســیون فوتبــال آســیا  فدراس
)AFC(، هیــات رییســه فدراســیون بــا اســتفاده از اختیــارات و وظایــف 
ذاتــی خــود ضمــن فراهــم کــردن مقدمــات قانونــی بــا برگــزاری مجامــع 
مــورد نظــر بــه منظــور تصویــب اصاحیــه اساســنامه و نهایتــا برگــزاری 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــال اق ــیون فوتب ــی فدراس ــع انتخابات مجم
ــع در  ــور قط ــه ط ــع ب ــای مجم ــی اعض ــت: تمام ــان گف ــی در پای نب
ــد  ــته و خواهن ــارکت الزم را داش ــنامه مش ــی اصــاح اساس ــد قانون فراین
ــی،  ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــیر ب ــن مس ــد در ای ــت و بای داش
ــز  ــون نی ــود. تاکن ــام ش ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــنامه ب ــات اساس اصاح
طبــق ضوابــط و قوانیــن، کمیتــه حقوقــی و تدویــن مقــرارت در اصــاح 
اساســنامه براســاس نظــرات دریافتــی از اعضــاء مجمــع در مهلــت  مقــرر 
و همچنیــن بــا رعایــت اساســنامه اســتاندارد فیفــا  و قوانیــن و مقــرارت 
ــا  ــرده و ب ــی را طــی ک ــد قانون ــدی فرآین ــق جــدول زمان بن کشــور، طب
تاکیــد فدراســیون پــس از تصویــب اساســنامه متعاقبــا مجمــع انتخاباتــی 

ــرد ــد ک ــزار خواه را برگ

کاهش 2۰ درصدی قیمت ام باپه و نیمار
 به خاطر کرونا

قیمـت دو سـتاره گران قیمـت پـاری سـن ژرمـن بـه خاطـر ویـروس 
کرونـا بیش تـر از ۲۰ درصـد پاییـن آمـده اسـت که ایـن خبر خوبـی برای 
بارسـلونا و رئـال مادرید اسـت که مشـتری جـدی این دو بازیکن هسـتند. 
  KPMG بـه گـزارش ایسـنا و به نقل از اسـپورت، موسسـه انگلیسـی
کـه مربـوط بـه تحلیـل مالی در فوتبال اسـت اعـام کرد که قیمـت ام باپه 
و نیمـار بـه خاطـر ویـروس کرونـا بیـش از ۲۰ درصـد در بـازار نقـل و 

انتقـاالت پاییـن خواهـد آمد.
خبرگـزاری اروپـا پـرس بـه نقـل از  ایـن موسسـه نوشـت: بدون شـک 
ویـروس کرونـا روی قیمـت بازیکنان در بـازار نقل و انتقـاالت تاثیر خواهد 
گذاشـت و باعـث می شـود تـا بازیکنان بـا رقم هـای پایین تـری در معرض 

خریـد و فروش قـرار گیرند.
طبـق اعـام این موسسـه رقـم فـروش ام باپه تـا قبل از شـیوع ویروس 
کرونـا ۲۲۵ میلیـون یـورو بـود امـا االن ۲1 و نیم درصد پایین آمده اسـت 
و رئـال مادریـد کـه جدی ترین مشـتری او به شـمار می آیـد می تواند تنها 

بـا پرداخـت 1۷۷ میلیـون یـورو این بازیکـن را جذب کند.
ام باپـه در سـال ۲۰1۷ بـا 18۰ میلیـون یـورو بـه پـاری سـن ژرمـن 
پیوسـت و در حـال از بهتریـن و آماده تریـن بازیکنـان فوتبـال اروپا اسـت.

امـا رقـم نیمـار هم که ایـن روزهـا خبرهای زیـادی درباره بازگشـت او 
بـه بارسـلونا بـه گوش می رسـد به خاطر ویـروس کرونـا پایین تـر از ام باپه 
شـده اسـت تـا جایی کـه بارسـلونا می تواند تنها بـا پرداخـت 1۳۷ میلیون 
یـورو ایـن بازیکـن برزیلـی را بـه نوکمـپ برگردانـد این درحالی اسـت که 
در تابسـتان قبـل پـاری سـن ژرمن رقمـی به مراتـب باالتر از ایـن را برای 

فـروش نیمار بـه آبـی اناری ها می خواسـت.
نیمـار در فصـل ۲۰1۷ بـا ۲۲۲ میلیون یورو بارسـلونا را به مقصد پاری 
سـن ژرمـن تـرک کـرد اما در ایـن تیم نتوانسـته کـه انتظـارات را برآورده 

کنـد و بـه نظر می رسـد کـه دوسـت دارد به نوکمـپ برگردد.

ملی پــوش دســته فــوق ســنگین وزنــه 
ــی  ــی مل ــار آفرین ــت:  افتخ ــران گف ــرداری ای  ب
دهــه گذشــته  در ۲  ایــن دســته   پوشــان 

انتظــارات را بــاال بــرده اســت. 
ــیون  ــام فدراس ــا اع ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ایــن  ملی پوشــان  تمرینــات  وزنه بــرداری 
رشــته در شــهرهایی کــه وضعیــت ســفید 
ــه  ــکات بهداشــتی و فاصل ــت ن ــا رعای ــد، ب دارن
اجتماعــی برگــزار می شــود امــا تمرینــات 
ــوز  ــه هن ــتان ها ک ــی از اس ــان برخ ــی پوش مل
در شــرایط قرمــز قــرار دارنــد، تعطیــل و 
ــات  ــه تمرین ــه ب ــد در خان ورزشــکاران مجبورن
ســبک بپردازنــد. یکــی از ایــن ملی پوشــان 
بــه  دســته  وزنه بــردار  دادرس«  »محســن 

 اضافــه 1۰۹ کیلوگــرم اســت.
ــی و ورودش  ــتان زندگ ــان داس ــه بی وی ب
بــه وزنه بــرداری پرداخــت و عنــوان کــرد: 
و ســعید  بهــداد ســلیمی  بــا خداحافظــی 
علی حســینی بــار ســخت ایــن دســته روی 
ــرار دارد و تاشــم  ــن ق ــی داودی و م دوش عل
ــته  ــرد را داش ــن عملک ــه بهتری ــت ک ــن اس ای

ــم. باش
ــر آمــده  ــن گفت وگــو در زی متــن کامــل ای

اســت؛

دیر وارد وزنه برداری شدم
حــدود 1۰ ســال اســت کــه در رشــته 
وزنه بــرداری فعالیــت دارم و اکنــون در آســتانه 
۲۶ ســالگی قــرار گرفتــم. دیــر بــه ایــن رشــته 
ــان و  ــنی نوجوان ــای س ــتم. در رده ه گام گذاش
شــرکت  بین المللــی  مســابقات  در  جوانــان 
کــردم و عناوینــی مختلــف کســب کــردم امــا 
نخســتین تجربــه جهانــی مــن بــه ســال ۲۰1۹ 

و مســابقات جهانــی تایلنــد برمــی گــردد؛ 
ــوق  ــته ف ــود. در دس ــق نب ــه موف ــه ای ک تجرب
ــاد  ــی زی ــرداران ایران ــار از وزنه ب ــنگین انتظ س
اســت زیــرا در دو دهــه گذشــته در ایــن دســته 
عناویــن زیــادی بــه دســت آمــده و در برهــه ای 
از زمــان ایــران رکــورددار بــه شــمار می رفــت.

افتخارآفرینــی حســین رضــازاده، بهــداد 
ســلیمی، ســجاد انوشــیروانی، ســعید علــی 
ــوولیت را  ــار مس ــی ب ــادر موالی ــینی و به حس
ــرده اســت. ــاد ک ــته زی ــن دس ــا در ای ــرای م ب

برخواه رکوردهای پیشینم را لحاظ کرد
یکــی از پرحــرف و حدیــث تریــن اعزام هــای 
مــن بــه تایلنــد در ســال ۲۰1۹ بــود. مــن 
ــاه در اردوی  ــار م ــه مــدت چه ــزام ب پیــش از اع
تیــم ملــی بــودم کــه ۲ مــاه آن نیــز رکوردهــای 
فوق العــاده ای داشــتم امــا چــون مصــدوم شــدم 
ــوس  ــت محس ــک اف ــار ی ــت دچ ــم دررف و لگن
شــده و از تمرینــات دور مانــدم. در زمــان انتخابی 
ــن  ــا م ــت و تنه ــینی از اردو رف ــعید علی حس س

ــواه  ــین برخ ــم. محمدحس ــی داودی ماندی و عل
ــای  ــه رکورده ــا توجــه ب ــی ب ــم مل ســرمربی تی
قبلــی نــام مــن را بــرای مســابقات جهانــی تایلند 
ــت  ــت در حرک ــش از مصدومی ــن پی ــرد. م رد ک

ــردم. ــار ک ــرم را مه ــه ۲۴۵ کیلوگ دوضــرب وزن
در تایلنــد نمی دانــم چــه اتفاقــی رخ داد 
کــه نتوانســتم عملکــرد مناســبی داشــته باشــم. 
متأســفانه تجربــه اولــم بــود و شــاید بــه خاطــر 

مســائل روحــی و روانــی اوت کــردم.

تاالخادزه نشان داد که با تالش 
می شود به رکورد رسید

در  کــه  جهــان  قهرمانــی  مســابقات  در 
ــن  ــته م ــد، در دس ــزار ش ــد برگ ــور تایلن کش
ــردار  ــادزه وزنه ب ــا تاالخ ــد الش ــی مانن بزرگان
غــول  ایــن  داشــتند.  حضــور  گرجســتانی 
گرجســتانی در آن روز تمــام رکوردهــای دنیــا 
را جابجــا کــرد و توانســت مــدال طــا کســب 
کنــد. مــن در ســالن هنرنمایــی او را نظاره گــر 
ــود  ــه می ش ــیدم ک ــاور رس ــن ب ــه ای ــودم و ب ب

بــا تــاش و ممارســت بــه قلــه افتخــار رســید.

انوشیروانی از جنس وزنه برداری است
چنــد ســالی اســت کــه وزنه بــرداری اســتان 
اردبیــل دچــار افــت و رکود شــده اســت اســتانی 
کــه قهرمانــان نامــداری مانند حســین رضــازاده، 
ــینی  ــی حس ــعید عل ــیروانی و س ــجاد انوش س
ــا  ــدوارم ب ــی کــرده اســت. امی ــه کشــور معرف ب
اداره کل ورزش  انوشــیروانی در راس  حضــور 
ــرداری  ــاره در وزنه ب ــول دوب ــاهد تح ــتان، ش اس
اردبیــل باشــیم زیــرا نایب قهرمــان المپیــک 

ــت. ــرداری اس ــس وزنه ب ــدن از جن ۲۰1۲ لن

وضعیت اردبیل قرمز است
کرونــا و گســترش آن در ایــران موجــب 
تعطیلی ورزش شــد. فدراســیون دســتورالعملی 
بــرای تمرینــات ارائــه کــرده امــا شــرایط 
ــکان  ــا ام ــت و فع ــز اس ــل قرم ــتان اردبی اس
تمریــن وجــود نــدارد بیشــتر تمرینــات ســبک 
ــم را در  ــا بدن ــم ت ــام می ده ــازی را انج بدن س

ــم. ــرار ده ــی ق ــطحی از آمادگ س

باید آینده موفقی را متصور شوم
بــرای موفقیــت بایــد هــدف را از پیــش 
تعییــن کنیــم. خداونــد یــک اســتعداد بــه مــا 
داده و راه پیــش روی مــن قــرار دارد باید از این 
ــی  موقعیــت اســتفاده کنــم. البتــه موفقیت های
ــود  ــی نب ــردم، به تنهای ــب ک ــون کس ــه تاکن ک
ــتان و  ــواده، دوس ــکاری خان ــل هم ــه حاص بلک
مربیانــم اســت. بایــد تشــکر کنــم از دوســتانی 
ــه مــن روحیــه  ــا حــرف و عمــل خــود ب کــه ب
ــرداری  ــیون وزنه ب ــن از فدراس ــد. همچنی دادن

ــم. ــکر می کن ــش تش ــر حمایت های ــه خاط ب

ــت  ــت: سالهاس ــورمان گف ــال کش ــابق فوتب ــوش س ــی پ مل
ــار  ــک ب ــدوارم ی ــود و امی ــازی داده می ش ــی س ــعار خصوص ش
بــرای همیشــه تکلیــف اســتقال و پرســپولیس مشــخص شــود. 
ــوز  ــت: هن ــار داش ــی اظه ــان رضای ــر، رحم ــزارش مه ــه گ ب
فدراســیون بــرای چگونــه پایــان دادن بــه رقابتهــای ایــن فصــل 
ــر تصمیمــی  ــاً ه ــدی نرســیده و یقین ــه جمــع بن ــر ب ــگ برت لی
ــرض  ــه معت ــی ک ــود، تیم های ــه ش ــوص گرفت ــن خص ــه در ای ک

ــم نیســت. ــأن ک ــداد ش هســتند تع
وی افــزود: البتــه مســابقات بــا هــر شــمایلی بــه پایــان برســد 
ــه  ــا ادام ــر رقابته ــت. اگ ــپولیس اس ــل پرس ــن فص ــان ای قهرم
ــاز  ــاف امتی ــه اخت ــد در ۹ هفت ــی نمی توان ــه تیم ــن ک ــدا ک پی
ــد کــه  پرســپولیس را جبــران کنــد و اگــر هــم نیمــه کاره بمان
ــه  ــا ب ــی پرســپولیس قهرمــان اســت. ام ــر اســاس جــدول فعل ب
اعتقــاد مــن بهتــر اســت تــا مســابقات بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی بــه پایــان برســد تــا حــرف و حدیثــی بــه جــا نمانــد.

رضایــی کــه ســرمربی تیــم لیــگ یکــی رایــکا بابــل اســت در 

ادامــه تصریــح کــرد: شــخصاً بــه عنــوان ســرمربی تیمــی کــه بــا 
ــه  ــابقات ادام ــم مس ــح می ده ــده ترجی ــه ش ــران مواج ــن بح ای

پیــدا کنــد.
ــوش ســابق کشــورمان در خصــوص حواشــی ایجــاد  ــی پ مل

شــده بــرای مربــی تیــم ملــی بیــان داشــت: دراگان اســکوچیچ 
در حالــی ســرمربی تیــم ملــی شــد کــه واقعــاً گزینــه دیگــری 
وجــود نداشــت. مــن بــه شــخصه بعیــد مــی دانــم االن 
ــاورد و  ــکوچیچ را بی ــر از اس ــردی قوی ت ــد ف ــیون بتوان فدراس
بــرای همیــن نبایــد در ایــن خصــوص حاشــیه ســازی کــرد. امــا 
اگــر واقعــاً ایــن امــکان وجــود دارد کــه یــک مربــی قوی تــر از او 

ــرد. ــغ ک ــن کار دری ــد از ای اســتخدام شــود، نبای
پیشکســـوت فوتبـــال بـــا اشـــاره بـــه احتمـــال خصوصـــی 
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــت: سالهاسـ ــان داشـ ــرخابی ها بیـ ــازی سـ سـ
حرف هـــا را می شـــنویم. ایـــن دو تیـــم خـــواه ناخـــواه بایـــد 
خصوصـــی شـــوند و ای کاش ایـــن اتفـــاق هرچـــه ســـریع تر 
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــپولیس ب ـــتقال و پرس ـــا اس ـــد. ت روی ده
واگـــذار نشـــوند ابهامـــات پیرامـــون آن بـــه پایـــان نخواهـــد 
رســـید. متولـــی ایـــن قضیـــه هـــم بایـــد یـــک بـــار بـــرای 
ــن  ــرخابی ها از ایـ ــا سـ ــرد تـ ــم را بگیـ ــن تصمیـ ــه ایـ همیشـ

ســـرگردانی و باتکلیفـــی خـــاص شـــوند.

ــا  ــت: بـ ــری گفـ ــور ورزش کارگـ ــیون آماتـ ــس فدراسـ رئیـ
ـــروس  ـــیوع وی ـــی از ش ـــع ناش ـــا و موان ـــت ه ـــه محدودی ـــه ب توج
ـــن  ـــای جایگزی ـــات و رویکرده ـــا اقدام ـــم ب ـــاش کردی ـــا، ت کرون
فعالیـــت هـــای خـــود را تـــا حـــد امـــکان پیـــش ببریـــم تـــا 
ـــود.  ـــاد نش ـــده ایج ـــی ش ـــش بین ـــای پی ـــه ه ـــی در برنام خلل
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــی اظه ـــواد رمض ـــنا، ج ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــا وجـــود دارد  ـــروس کرون ـــی کـــه در کشـــور از نظـــر وی ـــه بحران ب
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــای پی ـــه ه ـــی در برنام ـــه خلل ـــن ک ـــرای ای ب
ـــور را در  ـــی کش ـــابقات قهرمان ـــم مس ـــعی کردی ـــود س ـــاد نش ایج
ـــن در شـــبکه  ـــه صـــورت آنای ـــری ب ـــف کارگ ـــای مختل رشـــته ه
ـــی و  ـــاره پویای ـــق دوب ـــن طری ـــا از ای ـــم ت ـــزار کنی ـــازی برگ مج

ـــم. ـــاد کنی ـــری ایج ـــه کارگ ـــن جامع ـــاط را در بی نش
وی گفـــت: در حـــال حاضـــر مســـابقات قهرمانـــی کشـــور 
دارت در دو بخـــش زنـــان و مـــردان بـــه صـــورت آنایـــن در 
ـــرات  ـــه نف ـــا ب ـــن رقابته ـــان ای ـــت و در پای ـــزاری اس ـــال برگ ح
برتـــر جوایـــز نقـــدی پرداخـــت خواهـــد شـــد، همچنیـــن تـــا 
پایـــان اردیبهشـــت مســـابقات قهرمانـــی کشـــور کاراتـــه، 

ـــن  ـــورت آنای ـــه ص ـــوتینگ ب ـــش ش ـــگ در  بخ ـــطرنج و پتان ش
ـــرای  ـــا ب ـــن رقابته ـــام ای ـــان تم ـــه در پای ـــد ک ـــد ش ـــزار خواه برگ
تشـــویق ورزشـــکاران کارگـــر جهـــت شـــرکت در مســـابقات 

آنایـــن جوایـــز نقـــدی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ــرایط  ــه شـ ــی کـ ــا زمانـ ــرد: تـ ــان کـ ــی خاطرنشـ رمضـ

کشـــور بـــه حالـــت عـــادی برگـــردد کارهـــای خـــود را بـــه 
همیـــن شـــیوه ادامـــه خواهیـــم داد تـــا خللـــی در برگـــزاری 
برنامـــه هـــای پیـــش بینـــی شـــده ایجـــاد نشـــود. البتـــه تـــا 
ـــای  ـــت ه ـــی از فعالی ـــتقبال خوب ـــر اس ـــکاران کارگ ـــروز ورزش ام
ـــر  ـــی اگ ـــد حت ـــه جدی ـــن تجرب ـــتند و ای ـــن داش ـــی آنای ورزش
شـــرایط کشـــور از نظـــر ویـــروس کرونـــا بـــه حالـــت عـــادی 

برگـــردد، ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ـــز  ـــه ج ـــت: ب ـــری گف ـــور ورزش کارگ ـــیون آمات ـــس فدراس رئی
برگـــزاری رقابتهـــای ورزشـــی در فضـــای مجـــازی، مباحـــث 
ـــه  ـــازی و ب ـــای مج ـــق فض ـــز از طری ـــی را نی ـــی و فرهنگ آموزش
ــت  ــه فعالیـ ــا در ادامـ ــم تـ ــال می کنیـ ــن دنبـ ــورت آنایـ صـ

هـــای خـــود دچـــار مشـــکل نشـــویم.
وی در پایـــان افـــزود: بـــرای ایـــن کـــه چرخـــه فعالیـــت 
ــود را  ــی خـ ــود و پویایـ ــف نشـ ــری متوقـ ــای ورزش کارگـ هـ
داشـــته باشـــد، ســـعی کردیـــم بـــا اقدامـــات و رویکردهـــای 
ـــی در  ـــا خلل ـــم ت ـــش ببری ـــود را پی ـــای خ ـــه ه ـــن برنام جایگزی

اجـــرای برنامـــه هـــای پیـــش بینـــی شـــده ایجـــاد نشـــود.

پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  پیشکســوت 
گفــت: منطقــی نیســت کــه لیــگ بــدون 
ــه  ــرا ک ــد چ ــام برس ــه اتم ــان ب ــن قهرم تعیی
ــد.  ــود را بگیرن ــات خ ــزد زحم ــد م ــا بای تیم ه
ــان  ــد درخشـ ــا، حمیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــن دوره  ــت نوزدهمیـ ــا سرنوشـ ــه بـ در رابطـ
مســـابقات لیـــگ برتـــر فوتبـــال در ایـــام 
ـــت  ـــر اس ـــت: بهت ـــا گف ـــاری کرون ـــیوع بیم ش
ـــت  ـــورد سرنوش ـــف در م ـــن و تکلی ـــرای تعیی ب
مســـابقات از فیفـــا و یـــا AFC اســـتعام 
ـــش  ـــی پی ـــرف و حدیث ـــا ح ـــرد ت ـــورت گی ص
ــاره  ــا دوســـت داریـــم دوبـ ــه مـ ــد. همـ نیایـ
فوتبـــال بـــه زندگـــی مـــا بازگـــردد امـــا در 
ــه  ــد کـ ــد و دیـ ــر مانـ ــد منتظـ ــت بایـ نهایـ
مســـووالن چـــه تصمیمـــی خواهنـــد گرفـــت 
ـــز  ـــه چی ـــان از هم ـــامت بازیکن ـــه س ـــرا ک چ

ــتری دارد. ــت بیشـ اهمیـ
وی در مـــورد ســـناریوی اینکـــه لیـــگ 
بـــدون تعییـــن قهرمـــان بـــه اتمـــام برســـد، 
ـــی نیســـت  ـــه منطق ـــچ وج ـــه هی ـــن ب ـــزود: ای اف
ـــود  ـــات خ ـــزد زحم ـــد م ـــا بای ـــه تیم ه ـــرا ک چ
میلیاردهـــا  ســـالیانه  تیم هـــا  بگیرنـــد.  را 

تومـــان هزینـــه می کننـــد تـــا بتواننـــد 
ـــه  ـــا اینک ـــد ام ـــت آورن ـــبی بدس ـــگاه مناس جای
ـــان  ـــه پای ـــا ب ـــف بازی ه ـــن و تکلی ـــدون تعیی ب
ــد  ــت. بایـ ــی نیسـ ــت و منطقـ ــد، درسـ برسـ
ـــم  ـــر بمانی ـــردم منتظ ـــاره ک ـــه اش ـــور ک همانط
و ببینیـــم کـــه کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا 
و فیفـــا چـــه پیشـــنهادی را در ایـــن زمینـــه 

مطـــرح می کننـــد.
ــران  ــال ایـ ــان فوتبـ ــون مربیـ ــو کانـ عضـ
ــی  ــون مبنـ ــن کانـ ــه ایـ ــا نامـ ــه بـ در رابطـ
بـــر تعطیلـــی لیـــگ کـــه بـــا انتقـــادات 
ــرد:  ــان کـ ــود، خاطرنشـ ــراه بـ ــادی همـ زیـ
ــش  ــد، بخـ ــر شـ ــه منتشـ ــه ای کـ در آن نامـ
پایانـــی آن جـــا افتـــاده بـــود. مـــا در پایـــان 
آن نامـــه پیشـــنهاداتی را ارائـــه کردیـــم کـــه 
هیـــچ کـــدام از آنهـــا منتشـــر نشـــده بـــود. 
ضمـــن اینکـــه آن فقـــط در حـــد پیشـــنهاد 
ـــیون و  ـــووالن فدراس ـــط مس ـــد توس ـــود و بای ب

ــود. ــازمان لیـــگ بررســـی شـ سـ
رابطـــه  در  پرســـپولیس  پیشکســـوت 
ــپولیس  ــای پرسـ ــن روزهـ ــی ایـ ــا حواشـ بـ
و دعواهـــای مدیریتـــی در ایـــن باشـــگاه 

ـــم  ـــم در تی ـــات آن ه ـــن اتفاق ـــرد: ای ـــه ک اضاف
ـــت.  ـــده نیس ـــدان زیبن ـــپولیس چن ـــزرگ پرس ب
ــت  ــر در موقعیـ ــال حاضـ ــپولیس در حـ پرسـ
ــب  ــتانه کسـ ــرار دارد و در آسـ ــی قـ حساسـ
چهارمیـــن قهرمانـــی متوالـــی قـــرار دارد. 
ـــه چشـــم  ـــات ب ـــن اختاف ممکـــن اســـت دود ای
پرســـپولیس بـــرود و موفقیت هـــای پیـــش رو 

ــرد. ــرار بگیـ ــام قـ در ابهـ
درخشـــان گفـــت: رســـول پنـــاه چنـــدی 
ـــگاه  ـــوتان باش ـــا پیشکس ـــتی ب ـــش در نشس پی
حاضـــر شـــد و حرف هـــای خوبـــی زد و 
برنامه هایـــش را بازگـــو کـــرد. او برنامه هـــای 
ــرایط در  ــردن شـ ــر کـ ــرای بهتـ ــی را بـ خوبـ
پرســـپولیس دارد امـــا بـــه شـــرطی کـــه 
بتوانـــد ایـــن اهدافـــش را عملـــی کنـــد. 
متاســـفانه پیـــش از ایـــن خیلی هـــا آمدنـــد 
و تنهـــا حـــرف زدنـــد مهـــم عمـــل کـــردن 
امیدواریـــم سرپرســـت کنونـــی  و  اســـت 
باشـــگاه بتوانـــد بـــه حرف هایـــی کـــه زد 
جامـــه عمـــل بپوشـــاند. مـــا هـــم از طـــرف 
ـــر  ـــه ه ـــم ک ـــول را دادی ـــن ق ـــوتان ای پیشکس
ـــچ چشـــم داشـــتی  ـــدون هی کجـــا الزم باشـــد ب

ـــم و  ـــه باشـــگاه کمـــک کنی ـــه ای ب ـــر زمین در ه
در کنـــار باشـــگاه باشـــیم.

ـــی  ـــال جدای ـــه احتم ـــا اینک ـــه ب وی در رابط
ـــی  ـــر مشـــکات مال ـــه خاط ـــان ب ـــی بازیکن برخ
ــه  ــن وظیفـ ــرد: ایـ ــه کـ ــود دارد، اضافـ وجـ
ـــال  ـــش در قب ـــه تعهدات ـــه ب ـــت ک ـــگاه اس باش
ــی  ــا آن بازیکنانـ ــد امـ ــل کنـ ــان عمـ بازیکنـ
کـــه بـــا صحبت هـــای خـــود باعـــث نگرانـــی 
ـــه  ـــی ک ـــد از بازیکنان ـــوند، بای ـــواداران می ش ه
ـــد.  ـــرت بگیرن ـــد عب ـــرک کردن ـــپولیس را ت پرس
ـــرود  ـــپولیس ب ـــه از پرس ـــود ک ـــن ب ـــدام بازیک ک
امـــا محبوبیتـــش ســـر جـــای خـــود باقـــی 
بمانـــد؟ بازیکنـــان قـــدر جایگاهـــی کـــه در 

ـــد. ـــد را بدانن ـــر دارن ـــال حاض ح
ـــان در خصـــوص  ســـرمربی اســـبق سرخپوش
اینکـــه پرونده هـــای زیـــادی ماننـــد پرونـــده 
برانکـــو پرســـپولیس را در فیفـــا تهدیـــد 
می کنـــد، اضافـــه کـــرد: نبایـــد جایـــگاه 
پرســـپولیس در مجامـــع مختلـــف بـــه ویـــژه 
فیفـــا خدشـــه دار شـــود. مســـووالن زودتـــر 
ــه  ــرا کـ ــد چـ ــت کننـ ــول را پرداخـ ــن پـ ایـ
ـــاره  ـــه یکب ـــم ب ـــه حک ـــن هم ـــت ای ـــوب نیس خ
علیـــه باشـــگاه بـــزرگ پرســـپولیس در فیفـــا 
ــر  ــه زودتـ ــر چـ ــران هـ ــود. مدیـ ــادر شـ صـ
راهـــکار خـــود را بـــرای حـــل ایـــن مشـــکل 

ارائـــه کننـــد.
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اوقات شرعی شهر تهران

وزیــر صمــت بــا صــدور دســتور ویــژه بــه رئیــس 
ســازمان  ایــن  مســئوالن  از  حمایــت،  ســازمان 
ــت  ــی قیم ــود برخ ــه وج ــه ب ــا توج ــا ب ــت ت خواس
ــی  ــت واقع ــه قیم ــبت ب ــارف نس ــر متع ــای غی ه
خــودرو در بــازار آزاد، بــا متخلفــان برخــورد کننــد. 
بــه گــزارش مهــر، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت بــا صــدور دســتور ویــژه بــه رئیــس ســازمان 
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، از 
مســئوالن ایــن ســازمان خواســت تــا بــا توجــه بــه 
ــه  ــارف و فاصل ــر متع ــای غی وجــود برخــی قیمت ه
دار نســبت بــه قیمــت واقعــی خــودرو در بــازار آزاد 
ــان  ــه متخلف ــا هم ــه، ب ــت کارخان ــه قیم ــبت ب نس
ایــن موضــوع بــا جدیــت تمــام و قاطعانــه برخــورد 
نماینــد و مراتــب را مســتمراً بــه مــردم اطــاع 

ــد. ــانی کنن رس
ـــوده  ـــد نم ـــتا تاکی ـــن راس ـــی در ای ـــا رحمان رض
اســـت؛ بـــه منظـــور حمایـــت از حقـــوق مصـــرف 
کننـــدگان و ضـــرورت حساســـیت موضـــوع از حیـــث 
ـــب پشـــت  ـــان ســـود جـــوی فرصـــت طل وجـــود جری
پـــرده، نســـبت بـــه پیگیـــری جـــدی و برخـــورد 
ــت  ــرع وقـ ــازی های کاذب، در اسـ ــت سـ ــا قیمـ بـ
بـــا اتخـــاذ تصمیمـــات و اقدامـــات متناســـب، 
ــایر  ــا سـ ــل بـ ــی کامـ ــکاری و هماهنگـ ــا همـ بـ
دســـتگاه های نظارتـــی و امنیتـــی مـــوارد بررســـی 
ـــاس  ـــش احس ـــت افزای ـــده جه ـــت آم ـــج بدس و نتای
ـــتای  ـــی و در راس ـــدگان واقع ـــرف کنن ـــت مص امنی
حفـــظ حقـــوق حقـــه شـــهروندی آحـــاد مـــردم، 

مـــوارد را بـــه اینجانـــب گـــزارش نمائیـــد.
وی تصریــح کــرده اســت: ضروریســت اقداماتــی 
بــا  برخــورد  و  شناســایی  پیگیــری،  همچــون 

متخلفــان احتمالــی احتــکار خــودرو، پیگیــری، 
شناســایی و برخــورد قاطــع و قانونــی از طریــق 
مراجــع نظارتــی و قضائــی بــا ســایت های اینترنتــی 
ــای  ــای کاذب فض ــه قیمت ه ــا ارائ ــه ب ــف ک متخل
ــتور کار  ــد؛ در دس ــاب می کنن ــار الته ــازار را دچ ب

ــرد. ــرار گی ــت ق ــازمان حمای ــدی س ج
در دســتور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــع  ــت؛ رف ــده اس ــت آم ــازمان حمای ــه س ــاب ب خط
موانــع ثبــت نــام متقاضیــان در ســایت های فــروش 
خودروســازان داخلــی بــه جــد و در ســریع ترین 
ــا شــرایط  ــرد ت ــرار گی ــق ق ــورد رصــد دقی ــان م زم
واقعــی  مصرف کننــدگان  نیــاز  رفــع  بــرای 
ــد داخــل تســهیل شــود و دســت  ــای تولی خودروه
ســوداگران همســو بــا معانــدان و دشــمنان در 
ــرب از  ــه غ ــای ظالمان ــادی و تحریم ه ــگ اقتص جن

ــود. ــاه ش ــدگان کوت ــرف کنن ــر مص س
رحمانــی بــا اشــاره بــه غیــر واقعــی بــودن 
قیمت هــای موجــود در بــازار و مناســب نبــودن 
ــد  ــه، تاکی ــن عرص ــردم در ای ــذاری م ــرمایه گ س
ــر  ــانه های پ ــا رس ــی ب ــا هماهنگ ــت ب ــوده اس نم
مخاطــب داخلــی زمینــه ی آگاه ســازی و اقنــاع 
ــان و  ــتر ایش ــی بیش ــب همراه ــت جل ــی جه عموم
ــرد. ــودجویان صــورت پذی ــردن دســت س ــاه ک کوت

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح نمــوده 
ــب و  ــت طل ــای فرص ــایی کانون ه ــا شناس ــت ب اس
ــه  ــا توجــه ب ــان و همچنیــن ب ــا آن برخــورد قاطــع ب
ــام ســال جهــش تولیــد،  ــه ن ــام گــذاری امســال ب ن
ــه  ــه هرچ ــد و عرض ــت تولی ــی جه ــاش مضاعف ت
هرچــه  سوءاســتفاده ها  ایــن  زمینــه ی  بیشــتر، 

ــرود. ــن ب ــریع تر از بی س

دستور ویژه رحمانی به سازمان حمایت
ــای  ــذاری ه ــه واگ ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر اقتص وزی
اخیــر بــرای تامیــن کســری بودجــه دولــت نیســت، 
ــازی  ــک س ــتای کوچ ــا را در راس ــذاری ه ــن واگ ای
دولــت خوانــد و گفــت: بــا آزادســازی ســهام عدالــت 
ــازار  ــه ارزش ب حــدود ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان ب

ســرمایه افــزوده مــی شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، فرهــاد دژپســند در برنامــه 
افــزود: مقــام معظــم  اقتصــاد  رهیافــت رادیــو 
ــول  ــای تح ــرورت ه ــون ض ــوه گوناگ ــری وج رهب
ــاد  ــی اقتص ــتهای کل ــته سیاس ــاد را در بس در اقتص

ــد. ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــی م مقاومت
 وی در ادامـه اظهـار داشـت: علـی رغـم اعمـال 
بدتریـن نوع تحریم هـا، ظالمانه ترین نـوع تحریم ها و 
پیچیـده تریـن نـوع تحریم ها بر کشـور حجـم تجارت 
خارجـی سـال ۹8 و ۹۷ تفـاوت چندانی نـدارد و هنوز 

مـی تـوان ۴۳ تـا ۴۴ میلیـارد دالر واردات داشـت.
 وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت: از مجمــوع 
واردات کشــور 8۵ درصــد مربــوط بــه کاالهــای 

ــت. ــه اس ــواد اولی ــرمایه ای و م ــطه ای، س واس
وی افـزود: کشـور بـه رغـم تمامـی تحریـم هـا و 
فشـارهای بین المللی توانسـته افزون بـر ۴1 میلیارد 
دالر صـادرات غیـر نفتی داشـته باشـد که این نشـان 

از ظرفیـت بـاالی اقتصاد ایـران دارد.
دژپسـند تصریـح کـرد: بخـش کشـاورزی کشـور 
در سـال هـای گذشـته بـه رغـم تمامی مشـقت ها و 

مشـکات رشـد خوبـی را تجربـه کرده اسـت.
وی ادامه داد: بدیهی اسـت که تا رسـیدن به یک 
اقتصـاد پایـدار، باثبـات و بـا رشـد بالنـده و اشـتغال 
فراگیـر فاصلـه زیـادی وجـود دارد امـا اقدامـات بـه 
گونـه ای بوده که توانسـته بخشـی از نیازمندی های 

سـوگیری اقتصـاد مقاومتـی را پوشـش دهد.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی در ادامــه بــه مقولــه 
بهبــود فضــای کســب و کار در کشــور اشــاره کــرد 
ــود  ــوالت بهب ــی یکــی از مق ــررات زدای ــت: مق و گف

بخشــی فضــای کســب و کار اســت.
 وی افــزود: کاهــش حضــور دولــت در اقتصــاد از 
جهــت تصــدی هــای اقتصــادی از دیگــر فاکتورهــای 

بســیار مهــم در ایــن زمینــه اســت.
ــرد: خوشــبختانه در بخــش  ــح ک دژپســند تصری
ــای  ــوز ه ــدور مج ــهیل ص ــی و تس ــررات زدای مق
بــرای راه انــدازی کســب و کارهــا طــی ســال هــای 
اخیــر اقدامــات خوبــی در کشــور انجــام شــده اســت.

ــخوان  ــایت پیش ــون س ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
ــش  ــا را پوش ــد مجوزه ــور ۵۲ درص ــای کش مجوزه
داده و دیگــر متقاضیــان کســب و کار نیــاز بــه 
مراجعــه حضــوری ندارنــد بــه عبارتــی تمامــی 
ــود. ــی ش ــی انجــام م ــا بصــورت الکترونیک فرآینده

وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی گفــت: یــک جنبــه 
دیگــر بهبــودی فضــای کســب و کار کنارکشــی 
دولــت از تصدیگــری اقتصــادی اســت کــه ایــن مــی 

ــد از مجــاری واگــذاری هــا صــورت گیــرد. توان
ــواع  ــا ان ــی ه ــذاری دارای ــرای واگ ــزود: ب  وی اف
ــی  ــا وجــود دارد.دارای ــا و روش ه و اقســام مــدل ه
هــای دولــت یــک مقطعــی در قالــب مزایــده 
واگــذار شــد و حواشــی زیــادی بــه همــراه داشــت. 
خوشــبختانه در روش واگــذاری دارایــی هــای دولــت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــر اساس ــد نظ تجدی
ــی  ــا جای ــا ت ــذاری ه ــرد: واگ ــان ک وی خاطرنش
ــد  ــام خواه ــورس انج ــق ب ــکان دارد از طری ــه ام ک
شــد چــرا کــه بــورس یــک محیــط شــفاف، شیشــه 

ــی اســت. ــا رقابت ای و کام
وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی گفـت: جـدا از ایـن 
بـرای واگـذاری هـا روش هـای فراگیر مثـل صندوق 
هـای قابـل معاملـه ETF طراحـی و بـه مرحله اجرا 
در آمـد. پذیـره نویسـی صنـدوق هـای قابـل معامله 
واسـطه گـری مالـی یکـم )ETF( که چنـدی پیش 

در کشـور آغـاز شـد از جملـه ایـن موارد اسـت.
ــت  ــده ســهام دول دژپســند اظهارداشــت: باقیمان
در بانــک هــای ملــت، تجــارت و صــادرات و شــرکت 
قالــب  امیــن در  اتکایــی  و  البــرز  بیمــه  هــای 
صنــدوق ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه و از طریــق 

ــد. ــد ش ــذار خواه ــره نویســی واگ پذی
ــن  ــن روش ای ــام ای ــن انج ــه داد: حس  وی ادام
ــد در  ــی توانن ــه م ــاد جامع ــی آح ــه تمام ــت ک اس

ــد. ــرکت کنن ــی ش ــره نویس پذی
نـوع  ایـن  گفـت:  دارایـی  و  اقتصـاد  امـور  وزیـر 
واگـذاری عیـن مردمـی کـردن اقتصـاد اسـت که در 
سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی هـم مـورد توجـه 

جـدی قـرار گرفتـه اسـت.
ــل  ــای قاب ــدوق ه ــه صن ــی ک ــزود: زمان وی اف
معاملــه طراحــی مــی شــد آن وقــت بودجــه کشــور 

ــت. ــرایطی را نداش ــن ش چنی
دژپسـند اظهـار داشـت: اگر دولت بـه دنبال تامین 
منابـع مالـی بود می بایسـت سـهام باقیمانـده خود را 

بـه شـکل بلوکی واگذار مـی کرد در حالی کـه در این 
روش تخفیـف هـم بـرای مردم در نظر گرفته اسـت.

وی ادامـه داد: سـال گذشـته واگـذاری باقیمانـده 
سـهام دولـت در پنـج پاالیشـگاه و بیمـه البـرز بـه 
صـورت بلوکـی عرضه شـد اکنـون واگـذاری مالکیت 
امـوال دولـت بـر تامین مالـی ترجیح دارد بـه همین 
علـت امسـال از روش دیگـر بهره گیری شـده اسـت.

وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی گفـت: قانـون گـذار 
مجـوز داده دولـت ۶1 هـزار میلیـارد تومـان درآمـد 
ناشـی از مولدسـازی و واگـذاری داشـته باشـد کـه 
محـل خـرج ایـن در آمدهـا بـر اسـاس ردیـف هـای 
مختلـف عمرانـی و هزینه  ای بودجه انجام می  شـود.

ــای  ــه واحده ــت در عرض ــدام دول ــزود: اق وی اف
ــل  ــذاری قاب ــرمایه گ ــدوق س ــذاری صن ــرمایه گ س
ــدارد  ــی منفــی ن ــی و مال ــار پول ــه )ETF( آث معامل
و موجــب مردمــی کــردن اقتصــاد، توزیــع ثــروت و 

ــت مــی شــود. کوچــک ســازی دول
دژپسـند در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه 
آزاد سـازی سـهام عدالـت اشـاره کـرد و گفـت: آزاد 
سـازی سـهام عدالـت در شـرایط حاضـر از دو جنبـه 
دارای اهمیـت اسـت یکـی از ایـن نظر که در شـرایط 
بحـران ناشـی از کرونـا آزاد سـازی ایـن سـهام مـی 
از  توانـد گشایشـی در کار مـردم محسـوب شـود و 
سـوی دیگـر این موضـوع می تواند تعمیـق و رونق هر 
چه بیشـتر بازار سـرمایه را به همراه داشـته باشـد که 
با آزادسـازی سـهام عدالت حـدود ۴۰۰ هـزار میلیارد 

تومـان بـه ارزش بـازار سـرمایه افزوده شـده اسـت.

وی افـزود: آزاد سـازی سـهام عدالـت اجـازه مـی 
دهـد دارنـدگان سـهام عدالـت که تـا امـروز مالکیت 
ایـن سـهام را در اختیـار داشـته اما قادر بـه مدیریت 
آن نبودنـد زمینـه بـه نحـوی فراهـم شـده کـه بـه 

تدریـج بتواننـد سـهام خـود را هـم مدیریـت کنند.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــاد و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــوان  ــه عن ــه ب ــن کار چ ــا ای ــردم ب ــبختانه م خوش
ــک در اداره  ــوان مال ــه عن ــه ب ــهام و چ ــده س دارن

ــد. ــی کنن ــارکت م ــور مش ــاد کش اقتص
وی ادامـه داد: آزاد سـازی سـهام عدالـت در یکی 
از بهتریـن زمـان هـای ممکـن اتفـاق افتـاد چـون 
ویـروس کرونا زندگی اقشـار مختلـف جامعه را تحت 
تاثیـر خـود قـرار داده اسـت از اینرو دارندگان سـهام 
عدالـت مـی تواننـد سـهام خـود را عرضـه و منابـع 

حاصـل را صـرف زندگـی خـود کنند.
ــن آزاد ســازی  دژپســند اظهارداشــت: جــدا از ای
ــرمایه  ــازار س ــق ب ــده عم ــث ش ــت باع ــهام عدال س

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
وی تصریــح کــرد: اگرســهام عدالــت معاملــه 
ــد  ــد دی ــگان خواهن ــت هم ــود آن وق ــرش ش پذی
ــرد. ــد ک ــدا خواه ــق پی ــدر عم ــرمایه چق ــازار س ب

وزیـر امـور اقتصـادو دارایـی یادآورشـد: بهتریـن 
نـوع »خصوصی سـازی«  خصوصی سـازی اسـت که 
بـر مبنـای تامیـن مالـی نباشـد بلکـه بـرای کارایـی 
بیشـتر و تسـهیل مـردم در حکمرانـی اقتصاد باشـد 
کـه بـا ایـن رویکـرد دارایـی هـای در اختیـار دولـت 
بـه عامـه مردم و بخـش خصوصـی واگذار می شـود.
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