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نگهداری خودروی صفر در 
پارکینگ ها حکم احتکار دارد 

هر چه زودتر پیشنهاد واگذاری 
سهام خودروسازان به مردم 

اجرایی شود 

 برای عرضه خودرو در فروش فوق العاده، محدودیت زمانی ثبت نام نداریم
 دارا بودن کد ملی برای ثبت سیستماتیک خرید خودرو در سامانه کافی نیست

زیرمجموعه های پوششی خودروسازان خریدار اصلی سهام خودشان هستند
ما خواستار تعلیق تحریم ها علیه کشورهای آسیب دیده در شرایط کرونا هستیم

قیمت خودرو کاهش یابد تا دود تصمیمات به چشم مردم نرود
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الزامات جهش تولید از دیدگاه رئیس جهاد دانشگاهی؛

مشکل ما تحریم نیست

نمی خواهیم چوب الی چرخ 
دولت بگذاریم

 احتماال فروش فوق العاده خودرو 
قبل از عید فطر خواهیم داشت

   آگاهی، تسلط و تخّصص از 
ویژگی های مهم نگهبانیست

کمیسیون آموزش صراحتاً با بازگشایی 
۲۷ اردیبهشت ماه مدارس مخالف است

ــس  ــه در مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
می گویــد: ســهام عدالــت بــه مثابــه شــیرینِی، دولــت به 
اقشــار آســیب پذیر اســت لــذا انتظــار اســت کام تمامــی 
واجدیــن شــرایط را بــا آن شــیرین کنــد و نســبت بــه 

اصــاح لیســت تخصیــص ایــن ســهام اقــدام شــود. 
ــرزاده  ــی جعف ــت، غامعل ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــرای  ــن ســازوکار ب ــادی درخصــوص بهتری ایمــن آب
ــت  ــهام عدال ــام س ــت ن ــدگان ثب ــت از جامان حمای
ــار  ــرای اقش ــت ب ــهام عدال ــت: س ــال 85، گف در س
ــکان  ــال 85 ام ــا در س ــت ام ــه اس ــف جامع ضعی

ــر  ــل فق ــه دلی ــراد ب ــرای بســیاری از اف ــام ب ثبــت ن
ــته  ــود نداش ــی وج ــی و تحصیل ــادی، اجتماع اقتص
لــذا از قلــم افتاده انــد امــا اکنــون دولــت بــه آن هــا 

ــتید. ــام نیس ــت ن ــت ثب ــد؛ در لیس می گوی
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای 
ــه  ــه مثاب ــت ب ــهام عدال ــرد: س ــه ک ــامی اضاف اس
شــیرینی دولــت بــه اقشــار آســیب پذیر اســت 
ــن شــرایط را  ــذا انتظــار اســت کام تمامــی واجدی ل
ــه اصــاح لیســت  ــد و نســبت ب ــا آن شــیرین کن ب
ــاروای  ــض ن ــدام و تبعی ــهام اق ــن س ــص ای تخصی

پیــش آمــده هرچــه ســریع تر برطــرف شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــن آب ــرزاده ایم جعف

اکنــون تعــداد جامانــدگان ســهام عدالــت مشــخص 
ــت  ــد از جه ــدگان بای ــرد: جامان ــار ک ــت، اظه نیس
ــتند،  ــن هس ــای پایی ــمول دهک ه ــزو ش ــه ج اینک
مــورد راســتی آزمایــی قــرار گیرنــد و درصورتــی کــه 
ــد  ــاال باشــد، مجلــس بعــدی می توان تعــداد آن هــا ب

ــد. ــام ده ــری الزم را انج تصمیم گی
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
در مجلــس شــورای اســامی افــزود: اگرچــه دولــت 
محقــق  را  خــود  وعده هــای  از  یکــی  توانســت 
ــوء  ــه س ــرد ک ــاذ ک ــی اتخ ــد تمهیدات ــا بای ــد ام کن
اســتفادکنندگان، ســهام اقشــار ضعیــف را ارزان 

ــرد. ــکل گی ــری ش ــای دیگ ــد و مافی نخرن

جعفرزاده:

دولت کام تمامی واجدین شرایط را 
با سهام عدالت شیرین کند

مدیـــر عامـــل شـــرکت عمـــران شـــهر جدیـــد 
پردیـــس گفـــت: ۱5 هـــزار واحـــد مســـکن مهـــر 
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــده بـ ــاه آینـ ــان مـ ــا پایـ تـ

 . ســـند می ر
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
مهـــدی هدایـــت مدیـــر عامـــل شـــرکت عمـــران 
شـــهر پردیـــس بـــا بیـــان اینکـــه از ۲ فروردیـــن 
ــا رعایـــت تمامـــی اصـــول بهداشـــتی  ــال بـ امسـ
و ایمنـــی فعالیـــت کارگاه هـــای ســـاختمانی در 
پروژه هـــای مســـکن مهـــر را آغـــاز کرده ایـــم 
ـــازمان  ـــا س ـــرایط ب ـــات و ش ـــی آزمایش ـــت: تمام گف
نظـــام مهندســـی ســـاختمان و همچنیـــن بـــا 
ـــام  ـــا انج ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــی س هماهنگ
شـــده و هـــم اکنـــون عوامـــل ایـــن پروژه هـــا در 

حـــال فعالیـــت هســـتند.
او افــزود: طبــق دســتورات ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
کرونــا کارگــران بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 

در حــال فعالیــت هســتند.
مدیرعامــل شــرکت عمــران پردیــس توضیــح داد: 
ــران بخش هــا و اعضــای  تمامــی کارشناســان و مدی
هئیــت مدیــره واحدهــای مســکن مهــر بــه صــورت 
ــدی در  ــچ کن ــتند و هی ــای کار هس ــت پ ــام وق تم
ــده  ــود نیام ــه وج ــا ب ــن واحده ــاخت ای ــد س رون

اســت.
هدایــت بــا بیــان اینکــه ۱5 هــزار واحــد مســکن 
مهــر تــا پایــان خــرداد مــاه بــه بهره بــرداری 
ــورت  ــای ص ــق برنامه ریزی ه ــت: طب ــند، گف می رس
ــن  ــان تعیی ــا زم ــق ب ــا مطاب ــی واحده ــه تمام گرفت

ــود. ــی ش ــاح م ــده، افتت ش
ـــد  ـــس تاکی ـــران پردی ـــرکت عم ـــل ش مدیرعام
کـــرد: ممکـــن اســـت بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
رونـــد  در کشـــور  کرونـــا  ویـــروس  شـــیوع 
ــد  ــی کنـ ــا کمـ ــن واحدهـ ــاز ایـ ــاخت و سـ سـ
ــا در  ــتیم تـ ــا در تـــاش هسـ ــد امـ ــده باشـ شـ

موعـــد مـــورد نظـــر ایـــن واحدهـــا را تحویـــل 
ــم. دهیـ

هدایــت بــا اشــاره بــه اینکــه بــه تمامــی تعهــدات 
ــر  ــکن مه ــای مس ــل واحده ــوزه تحوی ــود در ح خ
ــی  ــت: تمام ــم گف ــد بوده ای ــته پایبن ــال گذش در س
پیمانکارانــی کــه در ســال های گذشــته کــم کار 
بودنــد را برکنــار کرده ایــم و بــا توجــه بــه تعهــدات 
ــام  ــا را انج ــل واحده ــوزه تحوی ــن ح ــود در ای خ

ــم. داده ای
ــاره  ــا اش ــس ب ــران پردی ــل شــرکت عم مدیرعام
ــد از 8۰  ــزار واح ــال حاضــر ۴5 ه ــه در ح ــه اینک ب
هــزار واحــد مســکن مهــر در پردیــس بــه متقاضیــان 
ــد  ــزار واح ــت: ۱5 ه ــت گف ــده اس ــل داده ش تحوی
مســکن مهــر تــا پایــان مــاه آینــده بــه بهره بــرداری 
تحویــل  لحــاظ  از  مشــکلی  هیــچ  و  می رســند 

ــم. ــا نداری واحده
ســایر  خــاف  بــر  شــد:  آور  یــاد  هدایــت 
بخش هــا کــه فعالیت هــای خــود را در بحــران 
ــد، در  ــر انجــام داده ان ــا تاخی ــا ب ــا کاهــش و ی کرون
ــل  ــس عوام ــر پردی ــای مســکن مه ــی بخش ه تمام
ــه هســتند  ــل در حــال انجــام  وظیف ــوای کام ــا ق ب
و هیــچ مشــکلی از لحــاظ تحویــل در موعــد مقــرر 
ــان  ــی متقاضی ــد نگران ــود می توان ــن خ ــد و ای ندارن

ــد. ــرف کن را برط
مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
ــکلی از  ــچ مش ــرد: هی ــار ک ــان اظه ــس در پای پردی
ــان  ــم و متقاضی ــم نداری ــت ه ــش قیم ــاظ افزای لح
ــند  ــته باش ــوع نداش ــن موض ــت ای ــی باب ــم نگران ه
ــده  ــته ش ــا بس ــش قیمت ه ــده افزای ــه پرون ــرا ک چ

ــت . اس

تحویل ۱5 هزار واحد مسکن مهر تا پایان خرداد 
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بــه  انتقــادات  دربــاره  مجلــس  نائب رئیــس 
دســتکاری گــزارش تفحــص از قاچــاق گفــت: اگــر 
ــس  ــده، پ ــت کاری ش ــادی دس ــیون اقتص در کمیس
نماینــدگان منتقــد بایــد شــکایت بنویســند و نســخه 

ــد.  ــه کنن ــزارش را ضمیم ــی گ اصل
بــه گــزارش فــارس، گــزارش تحقیــق و تفحــص 
از بررســی رونــد مبــارزه بــا قاچــاق و دالیــل 
ــس از دو  ــف، پ ــای مختل ــدی آن در دولت ه ناکارآم
ســال در صحــن علنــی مجلــس گــزارش شــد. پــس 
ــه  ــس ب ــده مجل ــزارش، دو نماین ــن گ ــت ای از قرائ
ــد  متــن گــزارش انتقــاد کــرده بودنــد و گفتــه بودن

ــص اســت.  ــزارش ناق ــن گ ــه ای ک
مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی  حســینعلی 
شاهین شــهر نخســتین فــردی بــود کــه بــه گــزارش 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس دربــاره تحقیــق  
ــرد. او در  ــراض ک ــاق کاال و ارز اعت ــص از قاچ تفح
صحــن علنــی مجلــس طــی تذکــری اظهــار داشــت: 
»گــزارش مکتوبــی کــه ســال گذشــته در خصــوص 
ــه  ــی ک ــا گزارش ــد، ب ــدگان دادن ــه نماین ــاق ب قاچ
ــی  ــوده و بخش های ــاوت ب ــد متف ــت ش ــروز قرائ ام
ــن  ــرا اســامی متخلفی از آن حــذف شــده اســت. چ
و مجرمیــن در گــزارش قاچــاق حــذف شــده اســت 
ــامی را داده  ــن اس ــذف ای ــتور ح ــی دس ــه کس و چ
اســت؟ قرائــت گــزارش قاچاقــی کــه امــروز در 
جلســه علنــی مجلــس صــورت گرفــت ناقــص 

ــت.« اس
مســعود پزشــکیان کــه در غیــاب علــی الریجانــی 
ریاســت مجلــس را برعهــده داشــت، در پاســخ 
ــه  ــود ک ــه ب ــهر گفت ــده شاهین ش ــر نماین ــه تذک ب

کمیســیون اقتصــادی در دی مــاه گــزارش اصاحــی 
مربــوط بــه بررســی سیاســت های دولــت در مقابلــه 
ــأت  ــه هی ــدی آن را ب ــل ناکارآم ــاق و دالی ــا قاچ ب
رئیســه داده، ضمــن اینکــه در ســامانه الکترونیکــی 

ــزاری شــده اســت.  ــم بارگ ه
ــه  ــردم اراک ک ــده م ــی نماین ــر کریم ــی اکب عل
ــص  ــق و تفح ــأت تحقی ــه هی ــأت رئیس ــو هی عض
از قاچــاق بــوده نیــز، از گزارشــی کــه توســط 
ــی  ــن علن ــس در صح ــیون اقتصــادی مجل کمیس
و گفتــه: »حــذف  انتقــاد کــرده  قرائــت شــد، 
ــث  ــاق کاال و ارز باع ــزارش قاچ ــم گ ــای مه بخش ه
ــت  ــن قرائ ــروز در صح ــه ام ــی ک ــا گزارش ــده ت ش

شــد، یــک گــزارش بی خاصیــت باشــد.«
مهمتریــن  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  وی 

ــی کــه در گــزارش مذکــور حــذف شــده،  بخش های
ــتگاه های  ــی دس ــی کم ــه ارزیاب ــوط ب ــدول مرب ج
ــه  ــاق اســت ک ــر قاچ ــا ام ــه ب ــرای مقابل ــف ب مختل
اکثــرا نمــره پایینــی را از هیــأت تحقیــق و تفحــص 

ــت.  ــرده اس ــت ک دریاف
عبدالرضــا مصــری نائــب رئیــس مجلــس شــورای 
صحــن  در  کــه  گزارشــی  می گویــد:  اســامی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــود آن چی ــرح می ش ــس مط مجل
ــیون  ــه، در کمیس ــاره آن رأی گرفت ــیون درب کمیس
ــای  ــت شــده و رئیــس کمیســیون تخصصــی پ قرائ
آن را امضــا کــرده و بــرای قرائــت بــه صحــن علنــی 

ــده اســت.  ــس آم مجل
مصــری تأکیــد کــرد: بــه هیــچ عنــوان نــه 
می تــوان یــک »واو« بــه گــزارش کمیســیون اضافــه 

ــی  ــرد  و کس ــم ک ــک واو از آن ک ــوان ی ــه می ت و ن
نمی توانــد آن را دســتکاری کنــد. 

منتقدان گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق 
کاال و ارز شکایت بنویسند

ــاید در  ــه ش ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
کمیســیون تخصصــی یعنــی اقتصــادی مجلــس 
دســتکاری شــده اســت، گفــت: اگــر در کمیســیون 
دســتکاری شــده، پــس نماینــده ای کــه مدعــی ایــن 
ــراض و شــکایت بنویســد و  ــد اعت ــب اســت بای مطل
نســخه اصلــی را ضمیمــه کنــد  بگویــد ایــن یکــی 
ــه  ــأت رئیس ــپس هی ــت. س ــر اس ــی مغای ــا آن یک ب

ــد.  ــر بده ــب اث ــد ترتی می توان
بـه گفتـه وی اگـر سـندی ارائـه نشـود، امضـای 
کمیسـیون برابـر آئین نامـه مـورد قبـول اسـت و باید 
مدرک و سـندی آورده شـود کـه ادعـا را اثبات کند.

ــه  ــاق کاال و ارز ک ــص از قاچ ــق و تفح  در تحقی
ــود  ــت شــد، آمــده ب در صحــن علنــی مجلــس قرائ
ــی  ــه ۴۰  تکلیــف قانون ــی ب کــه دســتگاه های اجرای
عمــل نکردنــد و میــزان قاچــاق ســاالنه ۲7 میلیــارد 

دالر بــوده اســت. 
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده بــود کــه 
ــا  ــاردی ب ــاق ۱۲ میلی ــمی قاچ ــار رس ــاف آم اخت
تفحــص  تحقیــق   میلیــاردی هیــأت  رقــم ۲5 

می ســازد. مطــرح  متعــددی  شــبهات 
را  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ریاســت 
هم اکنــون الیــاس حضرتــی برعهــده دارد و تحقیــق 
و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز در زمــان ریاســت 

ــورد.  ــد خ ــی کلی ــا پورابراهیم محمدرض

نائب رئیس مجلس: 

منتقدان درباره دست کاری گزارش تفحص از قاچاق، شکایت کنند

ــرم  ــوع جـ ــگیری از وقـ ــی و پیشـ ــت اجتماعـ ــت معاونـ سرپرسـ
ـــای  ـــتگاه ه ـــتقبال دس ـــت: اس ـــرقی گف ـــان ش ـــتری کل آذربایج دادگس
ـــازات  ـــتان از مج ــی اس ــکل های مردمـ ـــا و تشـ ــی، خیریه ه اجرایـ

جایگزیـــن حبـــس مطلـــوب و رو بـــه افزایـــش اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، احمـــد موقـــری در نشســـت ویـــژه اجـــرای 
ـــازات  ـــون مج ـــاده 7۹ قان ـــوع م ـــه موض ـــن نام ـــرر در آیی ـــف مق تکالی
ــن  ــازات جایگزیـ ــده مجـ ــای پذیرنـ ــتگاه هـ ــزود: دسـ ــامی، افـ اسـ
ـــداد  ـــرای تع ـــاری ب ـــال ج ـــه اول س ـــرای ۶ ماه ـــن ب ـــس محکومی حب
۴۳5 نفـــر اعـــام نیـــاز کـــرده انـــد کـــه رقـــم قابـــل توجهـــی بـــه 

شـــمار مـــی رود.
ـــه  ـــی و مجموع ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــن دس ـــل بی ـــکاری و تعام وی هم
دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی را ظرفیـــت بســـیار خوبـــی بـــرای 
ـــر ضـــرورت  ـــی و ب ـــس ارزیاب ـــن حب ـــای جایگزی ـــتفاده از مجـــازات ه اس
ـــرد. ـــد ک ـــم تاکی ـــن موضـــوع مه ـــه ای ـــی ب ـــت و توجـــه مراجـــع قضای دق

ـــن  ـــازات جایگزی ـــری مج ـــه گی ـــرای هم ـــت: ب ـــار داش ـــری اظه موق

ـــوع  ـــن ن ـــر بخشـــی ای ـــای اث ـــه و ارتق ـــد الگـــوی وحـــدت روی ـــس بای حب
ـــود. ـــن ش ـــریح و تبیی ـــه تش ـــطح جامع ـــا در س ـــازات ه مج

وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم اجرایـــی شـــدن آییـــن نامـــه موضـــوع 
مـــاده 7۹ قانـــون مجـــازات اســـامی و اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای 
ـــاره  ـــن اش ـــای جایگزی ـــازات ه ـــتفاده از مج ـــت اس ـــرات مثب ـــه اث آن، ب
ـــد. ـــم خوان ـــیع و مه ـــیار وس ـــا را  بس ـــتفاده از آنه ـــای اس ـــرد و مزای ک

ـــه  ـــردن برنام ـــی ک ـــق و اجرای ـــتای تحق ـــه داد: در راس ـــری ادام موق
ـــی  ـــای قانون ـــت ه ـــدی از ظرفی ـــره من ـــت به ـــه جه ـــوه قضایی ـــی ق اباغ
ــای  ــازات هـ ــتفاده از مجـ ــری، اسـ ــت کیفـ ــش جمعیـ ــرای کاهـ بـ
جایگزیـــن حبـــس و رصـــد فعلـــی حـــوزه هـــای قضایـــی اســـتان 
کمیتـــه ای تحـــت عنـــوان اجـــرای تکالیـــف مقـــرر در آییـــن نامـــه 
ــت  ــط معاونـ ــامی توسـ ــازات اسـ ــون مجـ ــاده 7۹ قانـ ــوع مـ موضـ
ــتان  ــتری کل اسـ ــرم دادگسـ ــوع جـ ــگیری از وقـ ــی و پیشـ اجتماعـ

تشـــکیل شـــده اســـت.
ـــه  ـــن نام ـــای آیی ـــمت ه ـــی قس ـــوردی برخ ـــاح م ـــزوم اص ـــر ل وی ب

ـــذ  ـــت اخ ـــی جه ـــددکار اجتماع ـــتفاده از م ـــوص اس ـــه خص ـــور ب مذک
ـــارت  ـــن نظ ـــکام و همچنی ـــده اح ـــادر کنن ـــات ص ـــط قض ـــاوره توس مش

ـــرد. ـــد ک ـــس تاکی ـــن حب ـــکام جایگزی ـــح اح ـــرای صحی ـــر اج ـــا ب آنه
ـــا،  ـــازمان ه ـــت س ـــد از ظرفی ـــه بای ـــن زمین ـــت: در ای ـــری گف موق
ـــن  ـــده محکومی ـــای پذیرن ـــوان نهاده ـــه عن ـــا ب ـــه ه ـــا و خیری نهاده
مجـــازات هـــای جایگزیـــن حبـــس بـــه نحـــو مقتضـــی اســـتفاده 

ـــود. ش
وی خواســـتار فرهنـــگ ســـازی بیـــن کارکنـــان قضایـــی بـــرای 

اســـتفاده از مجـــازات هـــای جایگزیـــن حبـــس شـــد.
ــازات  ــم مجـ ــره حکـ ــزار و 875 فقـ ــت هـ ــته هشـ ــال گذشـ سـ
جایگزیـــن حبـــس توســـط دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی صـــادر 
شـــد کـــه نســـبت بـــه ســـال قبـــل از آن 8۰ درصـــد افزایـــش دارد.

مجـــازات جایگزیـــن حبـــس یکـــی از سیاســـت هـــای اباغـــی 
ـــه در  ـــت ک ـــری اس ـــت کیف ـــش جمعی ـــتای کاه ـــه در راس ـــوه قضایی ق

ـــود.  ـــی ش ـــد دنبـــال م ـــه ج ـــرقی ب آذربایجـــان ش

استقبال از مجازات جایگزین حبس در آذربایجان شرقی مطلوب است

ـــده  ـــکا بازن ـــه آمری ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــی مجل عضـــو فراکســـیون والی
ـــای  ـــا ترفنده ـــکا ب ـــرد: آمری ـــد ک ـــود تاکی ـــام ب ـــروج از برج ـــروژه خ پ
ـــز  ـــح آمی ـــای صل ـــت ه ـــد فعالی ـــاع ض ـــاد اجم ـــال ایج ـــه دنب ـــف ب مختل

ـــرد.  ـــد ب ـــی نخواه ـــه جای ـــا راه ب ـــت ام ـــران اس ـــته ای ای هس
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمــد اســماعیل ســعیدی، بــا تاکیــد بــر 
ــران، گفــت: واقعیــت آن اســت کــه از  شــفافیت فعالیــت هســته ای ای
ــوری  ــران، جمه ــته ای ای ــده هس ــری پرون ــکل گی ــدای ش ــان ابت هم
ــای  ــس در زمینه ه ــا آژان ــیار گســترده ای ب ــای بس ــامی همکاری ه اس

ــت. ــام داده اس ــی ها انج ــش  بازرس ــوص در بخ ــه خص ــف ب مختل
نماینـــده مـــردم تبریـــز، اســـکو و آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای 
ـــی  ـــن الملل ـــس بی ـــا آژان ـــران ب ـــکاری ای ـــه هم ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب اس
ـــورهای  ـــی کش ـــراض برخ ـــه اعت ـــر ب ـــواردی منج ـــی در م ـــرژی اتم ان
ــفاف  ــای شـ ــه داد: همکاری هـ ــت ادامـ ــده اسـ ــس شـ ــو آژانـ عضـ
و گســـترده ایـــران بـــا آژانـــس در حـــدی بـــوده کـــه در مـــواردی 
ـــس  ـــا آژان ـــران ب ـــزان همـــکاری گســـترده ای ـــه می کشـــورهایی نســـبت ب
ـــا  ـــد ب ـــش از ح ـــران بی ـــه ای ـــه ک ـــن بهان ـــه ای ـــد ب ـــده ان ـــرض ش معت

ـــه طوریکـــه  ـــرژی اتمـــی همـــکاری مـــی کنـــد ب آژانـــس بیـــن المللـــی ان
ـــات و  ـــی اقدام ـــز و حت ـــی مراک ـــا از تمام ـــی ه ـــا بازرس ـــازه داده ت اج
ـــود. ـــام ش ـــته ای انج ـــای هس ـــت ه ـــوزه فعالی ـــران در ح ـــات ای تصمیم

ــای  ــکاری هـ ــزان همـ ــوه و میـ ــه نحـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــا  ـــد روس ـــورد تایی ـــی م ـــرژی اتم ـــی ان ـــن الملل ـــس بی ـــا آژان ـــران ب ای
و مســـئوالن وقـــت و فعلـــی آژانـــس بـــوده اســـت، تصریـــح کـــرد: 
ـــران  ـــه ای ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــران نش ـــردی ای ـــه عملک ـــی کارنام بررس
ـــکاری  ـــس هم ـــای آژان ـــی ه ـــا بازرس ـــداوم ب ـــتمر و م ـــورت مس ـــه ص ب

موثـــر و دقیقـــی داشـــته اســـت.
ــگاه  ــارات گاه و بیـ ــا و اظهـ ــه هـ ــادآوری بیانیـ ــا یـ ــعیدی بـ سـ
آمریکایـــی هـــا ضـــد برنامـــه هســـته ای ایـــران، افـــزود: بـــا وجـــود 
ـــر  ـــی ه ـــات آمریکای ـــه مقام ـــاهدیم ک ـــا ش ـــران ام ـــفاف ای ـــه ش کارنام
ـــاس  ـــی اس ـــات ب ـــرح موضوع ـــا ط ـــه ی ـــدور بیانی ـــا ص ـــی ب ـــد گاه از چن
ضـــد برنامـــه ای هســـته ای در تاشـــند تـــا اجماعـــی ضـــد ایـــران 
ایجـــاد کننـــد کـــه تاکنـــون موفقیتـــی حاصـــل نکـــرده انـــد کـــه 
ـــت  ـــودن فعالی ـــفاف ب ـــاره ش ـــس درب ـــر آژان ـــزارش اخی ـــداق آن گ مص

هـــای هســـته ای ایـــران اســـت.
عضـــو فراکســـیون والیـــی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان 
اینکـــه خـــروج آمریـــکا از برجـــام منجـــر بـــه منـــزوی شـــدن ایـــن 
کشـــور شـــد، افـــزود: مقامـــات آمریـــکا اگرچـــه برخـــاف تعهـــدات 
و اصـــول بیـــن المللـــی از برجـــام خـــارج شـــده و بـــه دنبـــال ایـــن 
ـــی  ـــن الملل ـــاع بی ـــترده اجم ـــای گس ـــم ه ـــال تحری ـــا اعم ـــه ب ـــد ک بودن
ـــروژه  ـــن پ ـــی ای ـــده اصل ـــع بازن ـــا در واق ـــد ام ـــکل دهن ـــران ش ـــد ای ض

ـــد. ـــا بودن ـــود آنه خ

منتخــب مــردم اراک در مجلــس یازدهــم گفــت: 
مجلــس یازدهــم بــه هیــچ عنــوان قصــد نــدارد کــه 
چــوب الی چــرخ دولــت بگــذارد بلکــه تصمیــم بــر 
ــن  ــه ای ــت ب ــن حمای ــا ای ــت دارد ام ــت دول حمای
ــر  روی  ــمش را ب ــس چش ــه مجل ــت ک ــا نیس معن

ــدد.  ــت ببن عملکــرد دول
آصفــری،  محمدحســن  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
منتخــب مــردم اراک در مجلس یازدهــم در خصوص 
اظهــار  یازدهــم  مجلــس  برنامه هــای  و  اهــداف 
ــت و  ــس معیش ــت مجل ــه اولوی ــی ک ــرد: از آنجای ک
ــب  ــنبه ش ــت، سه ش ــردم اس ــادی م ــائل اقتص مس
اولیــن جلســه پیــش مقدمــات فراکســیون کارگــری 
مجلــس تشــکیل شــد و بــه دنبــال ایــن هســتیم که 
ــوی در  ــک فراکســیون ق ــس ی ــن دوره از مجل در ای
جهــت حمایــت از کارگــران کشــور داشــته باشــیم 
ــرار  ــت برق ــا وزرای کار و صم ــه ب ــی ک ــا ارتباط و ب
ــه  می شــود، بتوانیــم مســائل کارگــری و تولیــد را ب

ــم. ــال کنی طــور جــد دنب
ــم   ــری ه ــیون کارگ ــت فراکس ــزود: اولوی وی اف
ــت  ــوق، معیش ــا؛ حق ــم کارفرم ــت و ه ــر اس کارگ
از کارفرمــا  و امنیــت شــغلی را فراهــم کنیــم؛ 
هــم حمایت هایــی صــورت بگیــرد بــه گونــه  ای 
ــان  ــار کارفرمای ــهیات در اختی ــرمایه و تس ــه س ک
ــرای کارگــر  ــا هــم  امنیــت شــغلی ب ــرد ت ــرار بگی ق
فراهــم شــود و در راســتای تولیــد و اشــتغال و 
کشــور  مختلــف  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 

شــود. برنامه ریــزی 
آصفــری گفــت: موضــوع دوم نیــز بحــث معیشــت 
مــردم اســت؛ طرح هــا و لوایحــی کــه خروجــی آنهــا 
بتوانــد مســائل اقتصــادی و  معیشــتی مــردم را حــل 
کنــد، در اولویــت نخســت قــرار دارد و  تــاش 

ــری  ــای مؤث ــا گام ه ــرد ت ــم ک گســترده ای را خواهی
ــرای ایــن  موضــوع برداشــته شــود. ب

وی در خصــوص تعامــل و ارتبــاط بــا دولــت نیــز 
ــد  ــوان قص ــچ عن ــه هی ــم ب ــس یازده ــت: مجل گف
ــت بگــذارد بلکــه  ــدارد کــه چــوب الی چــرخ دول ن
تصمیــم بــر حمایــت از دولــت دارد امــا ایــن حمایت 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه مجلــس چشــمش را روی 
عملکــرد دولــت ببنــدد بلکــه ممکــن اســت گاهــی 
مواقــع نیــاز بــه نظــارت، طــرح تحقیــق و تفحــص، 
ــم   ــم و  غ ــام ه ــا تم ــد ام ــؤال باش ــتیضاح و س اس
ــر  ــال آخ ــت را در س ــه دول ــت ک ــن اس ــس ای مجل
ــکات  ــد مش ــت بتوان ــا دول ــد ت ــت کن ــود حمای خ
ــی  ــود را اجرای ــد و وعده های خ ــل کن ــردم را ح م

ــد. ــی کن و  عملیات

منتخــب مــردم اراک در  مجلــس یازدهــم افــزود: 
ســومین هــدف مجلــس یازدهــم در بحــث بودجــه 
کشــور اســت؛ متأســفانه بودجــه کشــور دچــار 
ــی  ــدرت چانه زن ــه ق ــوری ک ــه ط ــت ب ــف اس ضع
بیشــتر از تدبیــر در نظــام بودجه ریــزی کشــور 
ــی را  ــدرت چانه زن ــم ق ــد داری ــا قص ــر دارد؛ م تأثی
ــی  ــی و عملیات ــم و بودجــه کشــور اجرای ــار بزنی کن
شــود یعنــی بودجــه صرفــاً روی کاغــذ نباشــد بلکــه 
ــش  ــوان بخ ــه بت ــود ک ــته ش ــه نوش ــوری بودج ط

ــرد. ــق ک ــم آن را محق اعظ
آصفــری بیــان کــرد: برنامــه چهــارم نیــز در بحث 
ــس یازدهــم  ــل اســت؛ مجل ــط بین المل توســعه رواب
تصمیــم دارد بــا اســتفاده از گروه هــای دوســتی 
ــود  ــورها وج ــایر  کش ــران و  س ــان ای ــه در پارلم ک

ــتای  ــی در راس ــاط خوب ــل و ارتب ــم تعام دارد بتوانی
ــر داشــته  ــا کشــورهای دیگ ــی ب دیپلماســی پارلمان
باشــیم کــه ایــن امــر  بــه دولــت نیــز کمــک خواهــد 
کــرد تــا روابطمــان بــا ســایر کشــورها توســعه یابــد.

ــا بیــان اینکــه پنجمیــن  موضــوع در بحــث  وی ب
اقتصــاد دانــش بنیــان اســت، گفــت: اقتصــاد دانــش 
کاهــش  را  هزینه هــای کشــور  می توانــد  بنیــان 
دهــد، صرفــه جویــی در منابــع کشــور داشــته باشــد 
و موجــب اشــتغال زایی شــود همچنیــن درآمدهــای 
خوبــی نیــز بــرای کشــور خواهــد داشــت، بــر همیــن 
ــای  ــی از اولویت ه ــز یک ــوزه نی ــن ح ــاس در ای اس
مجلــس توجــه بــه لوایــح دانــش بنیــان خواهــد بــود.

ــس  ــات مجل ــاره بازنگــری در مصوب ــری درب آصف
ــرای  ــه ب ــد ک ــه ای باش ــر  مصوب ــت: اگ ــم، گف ده
مــردم و تولیــد کشــور مشــکل ایجــاد کــرده باشــد، 
ــن موضــوع  ــه ای ــل اصــاح اســت؛ البت ــاً قاب مطمئن
بــه مجلــس دهــم مربــوط نیســت بلکــه هــر  
ــه  ــه آن مصوب ــه ای  داشــته  باشــد ک مجلســی مصوب
ــرمایه گذاری  ــتغالزایی و س ــد، اش ــرای تولی ــی ب مانع

ــت. ــاح اس ــل اص ــد، قاب باش
فراکســیون های  تشــکیل  خصــوص  در  وی 
ایــن  از  بیــان کــرد: هیــچ یــک  نیــز  متعــدد 
شــده  تشــکیل  تاکنــون  کــه  فراکســیون هایی 
قانونــی نیســتند، فراکســیون ها زمانــی قانونــی 
می شــوند کــه اعتبارنامــه نماینــدگان تأییــد شــود و 
پــس از تأییــد اعتبارنامــه نماینــدگان، فراکســیون ها 

ــت. ــد گرف ــی خواهن ــه قانون جنب

سعیدی:

آمریکا بازنده اصلی پروژه خروج از برجام بود

منتخب مردم اراک: 

نمی خواهیم چوب الی چرخ دولت بگذاریم

قالیباف: 
هر چه زودتر پیشنهاد واگذاری سهام 
خودروسازان به مردم اجرایی شود 

منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــذاری  ــنهاد واگ ــر پیش ــه زودت ــرد: هرچ ــد ک تاکی
ــا  ــود ت ــی ش ــردم اجرای ــه م ــازان ب ــهام خودروس س
قیمــت خــودرو کاهــش یابــد و دود تصمیمــات بــه 

ــرود.  ــردم ن ــم م چش
بــه گــزارش فــارس، محمدباقــر قالیبــاف منتخــب 
یازدهــم در صفحــه  تهــران در مجلــس  مــردم 
ــائل  ــه مس ــاره ب ــا اش ــر ب ــود در توییت ــخصی خ ش
مطــرح شــده پیرامــون صنعــت خــودرو اظهــار 
ــه هــای پوششــی خودروســازان  داشــت: زیرمجموع
خریــدار اصلــی ســهام خودشــان هســتند کــه 
ــودرو  ــت خ ــا و قیم ــش هزینه ه ــث افزای ــن باع ای

می شــود.
ــر پیشــنهاد واگــذاری  ــزود: هــر چــه زودت وی اف
ایــن ســهام بــه مــردم اجرایــی شــود و اعتبــار 
آن صــرف بازپرداخــت وام هــای خودروســازان از 
ــد و  ــش یاب ــودرو کاه ــت خ ــا قیم ــود ت ــا ش بانک ه

ــرود. ــردم ن ــم م ــه چش ــات ب دود تصمیم

کریمی:
سیاست تشویقی برای 

توسعه اشتغال ضروری است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
بــرای توســعه اشــتغال و جــذب نیروهایــی کــه بــه 
دلیــل کرونــا بیــکار شــده انــد، بایــد سیاســت هــای 

ــود.  ــه ش ــر گرفت تشــویقی در نظ
بــه گــزارش مهــر، علــی اکبــر کریمــی بــا تاکیــد 
ــن  ــاکرونا از همی ــرای دوران پس ــد ب ــه بای ــر اینک ب
ــر  ــت: ه ــود، گف ــاذ ش ــت های الزم اتخ ــاال سیاس ح
اقتصــادی شــرایط خــاص خــودش را دارد و اقتصــاد 
مــا هــم شــرایط ویــژه ای دارد و مســئوالن در 
تدویــن سیاســت های اقتصــادی پســاکرونا بایــد 

ــد. ــن موضــوع را لحــاظ کنن ای
وی متذکــر شــد: شــیوع ویــروس کرونــا در 
کشــورمان باعــث تعطیلــی و یــا نیمــه تعطیــل 
شــدن بســیاری از کســب و کارهــا و واحدهــای 
تولیــدی و خدماتــی شــده اســت و حتــی برخــی از 

ــد. ــرده ان ــرو ک ــل نی ــه تعدی ــدام ب ــا اق کارفرماه
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــده  ــث ش ــاله باع ــن مس ــرد: ای ــح ک ــامی تصری اس
اســت بــه جمعیــت چنــد میلیونــی بیــکاران کشــور 
ــد  ــوری کــه بای ــزوده شــود و یکــی از اقدامــات ف اف
ــرد آن اســت  ــرار گی ــه اقتصــادی کشــور ق در برنام
ــرای توســعه اشــتغال  کــه سیاســت های تشــویقی ب
ــام بیــکار شــده  ــن ای ــی کــه در ای و جــذب نیروهای

ــه شــوند. ــد، در نظــر گرفت ان
واحدهــای  دیگــر  ســوی  از  گفــت:  کریمــی 
تولیــدی در ایــن چنــد مــاه درآمــد چندانــی کســب 
ــاد اســت  ــان بســیار زی ــد و هزینه هــای آن نکــرده ان
ــد  ــت بای ــه دول ــد ک ــی دارن ــن مال ــه تأمی ــاز ب و نی
موانــع تولیــد را بــردارد و از واحدهــای تولیــدی 

ــد. ــت کن حمای
ــن  ــد تأمی ــود رون ــرای بهب ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــر  ــد تدبی ــی بای ــدی و صنعت ــای تولی ــی واحده مال
اساســی اتخــاذ شــود تــا حجــم نقدینگــی کشــور بــه 
ســمت تولیــد ســوق پیــدا کنــد کــه از ایــن طریــق 
هــم مشــکات واحدهــای تولیــدی و صنعتــی حــل 
ــد  ــی جهــش تولی می شــود و هــم شــعار ســال یعن

ــود.  ــق می ش محق

پارلمان اروپا 
خواهان لغو تحریم ها شد 

تحریم هــا در  لغــو  اروپــا خواســتار  پارلمــان 
ــد.  ــا ش ــا کرون ــه ب ــرایط مقابل ش

ــی  ــگاه اینترنت ــل از پای ــه نق ــا ب ــزارش ایلن ــه گ ب
ــزار  ــا  اب ــا ب ــان اروپ ــای پارلم ــا، اعض ــه اروپ اتحادی
ــا  ــه کشــورها ب ــر مقابل ــی از تأثیــر تحریم هــا ب نگران
ــا  ــت تحریم ه ــق موق ــتار تعلی ــد-۱۹« خواس »کووی
ــره شــمالی،  ــی، ســوریه، ک ــران، لیب ــا، ای ــه کوب علی
ــده شــدند. ــایر کشــورهای آســیب دی ــا و س ونزوئ

ــای  ــا از موضــع آق ــن نامــه آمــده اســت: م در ای
ــو  ــت از آنتونی ــا یعنــی حمای ــاره تحریم ه ــورل درب ب
گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد بــرای ایجاد 
ــم و  ــت می کنی ــان حمای ــس در جه ــوری آتش ب ف
کشــورهای  علیــه  تحریم.هــا  تعلیــق  خواســتار 
آســیب دیــده در شــرایط مبــارزه بــا کرونــا هســتیم.

ربیعی:
رفع موانع تولید و اشتغال را با 
همکاری مجلس دنبال می کنیم

ــی و  ــع قانون ــع موان ــت گفــت: رف ســخنگوی دول
ــود فضــای کســب  ــد و اشــتغال و بهب ــی تولی حقوق
وکار را بــا همــکاری مجلــس شــورای اســامی و بــه 

ــم. ــال می کنی ــدی دنب ــه و ج ــورت صمیمان ص
بـــه گـــزارش مهـــر، علـــی ربیعـــی ســـخنگوی 
و  دولـــت  همـــکاری  نحـــوه  دربـــاره  دولـــت 
ـــی  ـــت: یک ـــار داش ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش مجل
از موضوعاتـــی کـــه بایـــد بـــه صـــورت صمیمانـــه 
ـــکاری  ـــامی هم ـــورای اس ـــس ش ـــا مجل ـــدی ب و ج
مشـــترک داشـــته باشـــیم رفـــع موانـــع قانونـــی و 
ـــرمایه گذاری  ـــت س ـــش امنی ـــد و افزای ـــی تولی حقوق

اســـت.
وی بــا اشــاره بــر ضــرورت همــکاری مشــترک و 
ــای کار در  ــود فض ــس در بهب ــت و مجل ــل دول تعام
ســال »جهــش تولیــد« و در شــرایط تحریــم گفــت: 
در شــرایط تــداوم تحریم هــا و عبــور جهــش وار 
ــه  ــرای بودج ــا، ب ــار اقتصــادی ناشــی از کرون از فش
ــم  ــاز داری ــاص، نی ــن خ ــن قوانی ــالیانه و همچنی س
ــا  ــه صــورت مشــترک ب کــه برخــی تصمیمــات را ب
ــاد  ــرای ایج ــه ب ــور ک ــان ط ــم. هم ــس بگیری مجل
ــکاری  ــد هم ــال ۹۹ نیازمن ــه س ــرات در بودج تغیی
ــه کارهــا  ــرای ایــن گون ــم، ب ــا مجلــس دهــم بودی ب
ــتیم  ــز هس ــده نی ــس آین ــی مجل ــد همراه نیازمن
تــا بتوانیــم بــا یــک بودجــه متعــادل، تملــک 
دارایی هــای دولــت و طرح هــای عمرانــی را نیــز 

ــم. ــری کنی پیگی
ربیعــی بــه اقدامــات هماهنــگ همــه ارکان 
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــا نی ــا کرون ــه ب ــور در مقابل کش
و  اشــتغال  افزایــش  بــرای  برنامه ریــزی  گفــت: 
جهــش تولیــد یکــی از کارهایــی مهمــی اســت کــه 
ــه کشــور  ــد ک ــه ای انجــام ده ــه گون ــد ب ــت بای دول
ــن حــوزه آســیب  ــا و درازمــدت در ای در پســا کرون

ــورد. ــادی نخ زی

منتخب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:
مردم ما در ایام کرونا خانه های 
نیازمندان را با ارزاق پر کردند

منتخــب مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد: ملــت مــا در 
مواجهــه بــا بحــران کوویــد۱۹ کار متفاوتــی نســبت 

ــد.  ــه دیگــر نقــاط دنیــا انجــام دادن ب
ایســنا، روح اهلل متفکــر آزاد در  بــه گــزارش 
در  »احســان«  دانشــجویی  رزمایــش  حاشــیه 
دانشــگاه تبریــز بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
ــر  ــتی های یکدیگ ــدن کش ــا دزدی ــا ب ــرد: در دنی ک
و صاحــب شــدن هواپیماهــای هــم بــا ایــن بحــران 
برخــورد کــرده و در فروشــگاه ها درگیــر شــدند، 
امــا مــردم مــا خانه هــای نیازمنــدان را بــا ارزاق پــر 

ــد. کردن
چنیــن  هســتم  معتقــد  کــرد:  اضافــه  وی   
بایــد بــه عنــوان یــادگاری در دنیــا  کارهایــی 
ــد در  ــی بای ثبــت شــده و نهضــت مواســات و همدل
تاریخچــه ملــت مــا نوشــته شــده و مانــدگار شــود.

وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه برگــزاری رزمایــش 
ــان  ــاد احس ــت بنی ــا هم ــان« ب ــجویی » احس دانش
ســتاد اجرایــی فرمــان مــام )ره( و تشــکل های 
ــد  ــت: از خداون ــرقی، گف ــان ش ــجویی آذربایج دانش
می خواهــم تــا اجــر ایــن کارهــای خیــر را بــا حــل 

ــد. ــور بده ــای کش ــکات و ارتق مش

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
مجلس یازدهم راهکارهای عملی 

برای حل مشکالت اقتصادی ارائه کند

یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
شــورای اســامی قوانیــن اقتصــادی مصــوب در 
ــرد و  ــف ک ــول توصی ــل قب ــم را قاب ــس یازده مجل
ــد راهکارهــای  گفــت کــه مجلــس یازدهــم نیــز بای
عملــی بــرای حــل مشــکات اقتصــادی ارائــه کنــد. 
ــی از  ــی در ارزیاب ــه گــزارش ایســنا، علــی قربان ب
عملکــرد مجلــس دهــم اظهــار کــرد: مجلــس دهــم 
ــه تصویــب  ــی را در حــوزه اقتصــادی ب قوانیــن خوب
رســاند از جملــه مالیــات بــر ارزش افــزوده و درآمــد 
پایــدار شــهرداری ها و امثــال آنهــا کــه در ایــن 
زمینــه خــوب عمــل کــرده اســت و انتظــار مــی رود 
ــه  ــده را ب ــوارد باقیمان ــس یازدهــم برخــی از م مجل

اتمــام برســاند.
وی بــا بیــان اینکــه عملکــرد هــر دوره مجلــس را 
ــزود:  ــرد، اف ــی خــود بررســی ک ــد در ظــرف زمان بای
بــه هــر حــال شــرایط کشــور در چنــد ســال گذشــته 
ــدن  ــر ش ــام، ۴ براب ــکا از برج ــروج آمری ــا خ خصوص
قیمــت ارز و افزایــش قیمت هــا باعــث شــد کــه 
ــه دســت  ــوء مدیریت ها هم ــواری و س برخــی رانت خ

بــه دســت هــم بدهــد و کام مــردم را تلــخ کنــد.
ادامــه  بجنــورد در مجلــس  نماینــده مــردم 
ــودن قیمــت  ــا وجــود پاییــن ب ــه نظــر مــن ب داد: ب
ــس  ــت و مجل ــت در دو، ســه ســال گذشــته دول نف
خــوب عمــل کردنــد و بودجه هــای عمرانــی خوبــی 

ــد. ــص داده ش تخصی
و  دولـت  اولویـت  مهم تریـن  شـد:  یـادآور  وی 
مجلـس در شـرایط فعلـی بایـد ثبـات بـازار باشـد، 
اقتصـاد هـم نیازمنـد افـق و چشـم اندازی اسـت کـه 
بـه هـم ریختن آن مـردم را نگران می کنـد. همانطور 
هفتـه  در  بـازار خـودرو  در  قیمـت  باالگرفتـن  کـه 
گذشـته موجبـات نگرانی مردم را فراهم کرده اسـت.

افزایـش  و  تـورم  اگـر  اینکـه  بیـان  بـا  قربانـی 
قیمت هـا کنتـرل نشـود و لجام گسـیخته جلـو برود 
مـی رود  انتظـار  گفـت:  می یابـد،  ادامـه  مشـکات 
مجلـس یازدهـم گلوگاه هایـی که در اجرا با مشـکل 

مواجـه هسـتند را شناسـایی و اصـاح کنـد.
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــن  ــب قوانی ــرد: بررســی و تصوی ــد ک ــان تاکی در پای
ــس  ــد در مجل ــه بای ــادی ک ــای اقتص ــوزه ه در ح
ــی و  ــات، همدل ــد ثب ــود نیازمن ــال ش ــم دنب یازده
همراهــی مجلــس و دولــت اســت و الزم اســت 
ــرای حــل مشــکات  ــی ب ــای عمل ــس راهکاره مجل
ــه  ــا لوایحــی ک ــن و احیان ــب قوانی اقتصــادی، تصوی

ــد. ــد، بده ــه کن ــد ارائ ــت می توان دول
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سهامداران بورس این هفته 
راه اندازی می شود 

مدیرعامل شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی اوراق 
بهـادار و تسـویه وجـوه از راه انـدازی سـامانه احـراز 
هویـت غیرحضـوری الکترونیکی سـهامداران در اوایل 

هفتـه آینده خبـر داد. 
بـه گـزارش فارس، حسـین فهیمـی افـزود: در پی 
اباغیـه وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی مبنـی بـر راه 
انـدازی احـراز هویـت غیر حضـوری سـهامداران، این 
پـروژه بـا مشـارکت تعـدادی از شـرکت های دانـش 
بنیـان، تیم هـای فناور و تـاش شـبانه روزی کارکنان 
شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی در کوتاهتریـن زمـان 

ممکـن بـه مرحلـه عملیاتی رسـیده اسـت.
وی اظهـار داشـت: راه انـدازی سـامانه احـراز هویت 
غیرحضوری سـهامداران اوایل هفته آینده در مراسـمی 
بـا حضـور وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی و برخـی از 
مقامات کشـوری رونمایی می شـود تـا گام مهم دیگری 

در ورود سـهامداران به بازار سـرمایه برداشـته شـود.

رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس:
کنترل بازار و مدیریت عرضه و تقاضا 

مهمترین وظیفه وزیر صمت است

رئیــس فراکســیون پاســخگویی مجلــس شــورای 
از وظایــف مهــم وزارت  اســامی گفــت: یکــی 
ــا  ــه و تقاض ــت عرض ــازار و مدیری ــرل ب ــت کنت صم
بــا سیاســت گــذاری هــای صحیــح اســت امــا هنــوز 
ــل  ــوزه عم ــن ح ــاید در ای ــد و ش ــه بای ــور ک آنط

ــت.  ــده اس نش
ــه  ــا اشــاره ب ــه گــزارش ایســنا، علــی بختیــار ب ب
برکنــاری وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از ســوی 
رئیــس جمهــور بیــان کــرد: انتظــار مــی رود وزیــر 
ــن وزارت  ــر مســند ریاســت ای صمــت آینــده کــه ب
ــذاری  ــت گ ــوزه سیاس ــر ح ــیند ب ــی نش ــه م خان
ــر روی  ــذاری ب ــت گ ــد سیاس ــود. بای ــز ش متمرک
ــش  ــرای افزای ــی ب ــای معدن ــرآورده ه ــی ف جایگزین
صــادرات و جلوگیــری از خــام فروشــی معــادن 

ــرد. ــورت گی ص
ــه  ــس در ادام ــد مجل ــن عضــو فراکســیون امی ای
اظهــار کــرد: یکــی از وظایــف مهــم ایــن وزارت خانه 
کنتــرل بــازار و مدیریــت عرضــه و تقاضــا اســت کــه 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــت در ای ــر صنع ــی رود وزی ــار م انتظ

جدیــت سیاســت گــذاری کنــد.
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
تصریــح کــرد: مشــکل مــا ایــن اســت کــه تاکنــون 
سیاســت گــذاری بــه شــکل صحیحــی در ایــن 
حــوزه انجــام نشــده اســت کــه نتیجــه آن در حــوزه 
خــودرو مشــهود اســت. امــروز تولیــد کننــدگان برای 
ــا مشــکل مواجــه هســتند. از  ــه ب ــواد اولی تامیــن م
ــفارش  ــت س ــن ارز و ثب ــد تامی ــر فرآین ــوی دیگ س
کــه حــدود یــک مــاه ایــن روزهــا طــول مــی کشــد 
مشــکات عدیــده ای را ایجــاد کــرده کــه علــی رغــم 
وعــده هــای داده شــده هنــوز گامــی در ایــن راســتا 

برداشــته نشــده اســت.
ــت  ــر صنع ــرد: وزی ــد ک ــان تاکی ــار در پای بختی
بایــد سیاســت گــذار خوبــی در ایــن حــوزه باشــد و 
بــا اعمــال سیاســت هــای صحیــح مانــع از نوســان و 

افزایــش قیمــت هــا شــود.

ــروش  ــک ف ــت: ی ــت گف ــت وزارت صم سرپرس
فوق العــاده در صنعــت خــودرو احتمــاال قبــل از 

ــت.  ــم داش ــر خواهی ــد فط ــام عی ای
ــی  ــدرس خیابان ــین م ــارس، حس ــزارش ف ــه گ ب
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  سرپرســت 
در حاشــیه جلســه هیــأت وزیــران و در جمــع 
خبرنــگاران،  اظهــار داشــت:  جهــش تولیــد در 
حــوزه صمــت و مرتبطــان بــا آن، تولیــدات صــادرات 
و صیانــت از منابــع ارزی و صیانــت از دارایــی مــردم 
از مــواردی اســت کــه بایــد در وزارت صمــت مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتر ق ــه بیش توج
ــت  ــی خاطــر نشــان کــرد: مدیری مــدرس خیابان
بــازار خــودرو نیــز یکــی دیگــر از وجــوه برنامه هــا و 
ــا وضعیــت  ــود ت شــعارهای وزارت صمــت خواهــد ب
ــه  ــم. ب ــر بگذاری ــت س ــرعت پش ــه س ــی را ب فعل
ــه جلســه  ــه کار شــدم س ــه مشــغول ب مجــرد اینک
ــت وبخــش نظارتــی  ــا خودروســازان، شــورای رقاب ب

ــردم. ــزار ک ــه برگ وزارتخان
وی ادامــه داد: قطعــاً بایــد در ســال جهــش 
ــر تصمیمــی  ــه ه ــد در نظــر داشــته باشــیم ک تولی
ــت  ــاً حمای ــم حتم ــودرو می گیری ــش خ ــرای بخ ب
ــه االن دو  ــوص ک ــه خص ــد ب ــی باش ــد داخل از تولی
ســال اســت صنعــت خودروســازی در ایران دســتش 

روی شــانه های دو شــرکت خودروســازی فرانســوی 
و کــره ای بــود کــه آن هــا هــم دوســال اســت ســاک 
خــود را جمــع کردنــد و از کشــور رفتــه انــد و االن 
ــه  ــت اســتقالی را تجرب ــا یــک حال خودروســازی م

می کنــد.
سرپرســت وزارت صمــت بیــان داشــت: مــا بایــد 
تأمیــن خــودرو و کاهــش تعهــدات خودروســازان بــه 
ــن تعهــدات  ــا ای مــردم را در نظــر داشــته باشــیم ت
انجــام شــود و در عیــن حــال تولیــد را هــم مدیریــت 
کنیــم. همچنیــن بــرای اصــاح شــیوه تولیــد، بایــد 

ــه  ــا را ب ــردن تقاضاه ــی ک ــی و واقع ــت توزیع عدال
ــال کاســبی  ــه دنب ــا کســانی کــه ب ــم ت وجــود آوری

از بــازار خــودرو هســتند کنــار رونــد.
وی بــا اشــاره به اصــاح در ثبت نــام و واگذری در 
صنعــت خــودرو، ادامــه داد: اصــاح شــیوه ثبت نــام، 
ــازار خــودرو در نظــر  ــل را هــم در ب ــروش و تحوی ف
داریــم و در ایــن میــان توجــه می کنیــم کــه بــرای 
مــا مســجل شــود کســی کــه بــرای خــودرو ثبت نــام 
کــرده اســت آن را بــرای اســتفاده می خواهــد یــا بــه 
دنبــال کاســبی اســت و بــه چشــم ســرمایه بــه آن 

ــه جمیــع ایــن مــوارد در  ــا توجــه ب می نگــرد کــه ب
فــروش خــودرو و تامیــن آن و کنتــرل توزیــع، یــک 
ــاال  ــودرو احتم ــت خ ــاده در صنع ــوق الع ــروش ف ف

قبــل از ایــام عیــد فطــر خواهیــم داشــت.
 سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــات  ــن اقدام ــا ای ــر ب ــد فط ــتانه عی ــت در آس گف
می شــود.  کاســته  خــودرو  بــازار  التهابــات  از 
خودروهــای صفــر کیلومتــر در فــروش جدیــد بعــد 
از ســه مــاه دیگــر مشــمول گارانتــی صفــر کیلومتــر 
ــتن  ــه داش ــت نگ ــه نی ــر کســی ب ــا اگ ــوند ت نمی ش
ــد  ــداری می کن ــی، آن را خری خــودرو و اســتفاده آت

ــد. ــی رخ نده ــن اتفاق ــر چنی دیگ
ــت هــم اعــام کــرده  ــزود: ســازمان حمای وی اف
ــد موجــودی  کــه تمــام پارکینــگ هــا و انبارهــا بای
ــن  خــودروی خــود را اعــام کننــد و ممانعــت از ای
اســت.  احتــکار  نیــز مشــمول تخلفــات  عمــل 
ــدن در  ــل ش ــت قائ ــرای اولوی ــم ب ــنهادی ه پیش
تحویــل خــودرو بــه متقاضیــان بــدون پــاک داریــم 
تــا ابتــدا کســانی کــه تاکنــون خودرویــی نداشــتند، 
تقاضــای خــود را دریافــت کننــد و ســپس کســانی 
کــه چنــد خــودرو دارنــد و مجــدداً درخواســت 
داده انــد بــه درخواستشــان رســیدگی و تحویــل داده 

شــود.

مدرس خیابانی:

 احتماال فروش فوق العاده خودرو قبل از عید فطر خواهیم داشت

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: دارنــدگان خــودروی 
صفــر در انبار هــا، بــا ثبــت نــام نکــردن در ســامانه انبــارداری، مشــمول 

احتــکار هســتند. 
ــد از  ــت بع ــزود: وزارت صم ــش اف ــاس تاب ــزارش تســنیم، عب ــه گ ب
ایــن در ســطح بــازار خــودرو، نظــارت بــر عرضــه، تقاضــا و قیمت هــا را 

مدنظــر قــرار خواهــد داد.  
ــا  ــوله و انبار ه ــودرو در س ــداری خ ــس نگه ــن پ ــه داد: از ای او ادام
انبــارداری خواهــد  بــا شــرایط  پارکینگ هــا مشــمول تطبیــق  و 
ــا  ــار ی ــری را در انب ــودروی صف ــردی خ ــر ف ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــود ب ب
پارکینــگ نگهــداری نمایــد، چنانچــه در ســامانه انبــارداری ثبــت نــام 
ــردم  ــود. م ــد ب ــه خواه ــدم عرض ــکار و ع ــمول احت ــد، مش ــرده باش نک
ــه خــودروی صفــر در انبار هــا  می تواننــد در صــورت مشــاهده هــر گون
ــه وزارت  ــز مربوط ــماره ۱۲۴ و مراک ــا ش ــاس ب ــا تم ــا ب و پارکینگ ه

ــد. ــان بگذارن ــوع را در می ــارت موض ــدن و تج ــت، مع صنع
ــروش  ــد و ف ــازار خری ــق در ب ــی معل ــای مل ــوص کد ه ــش در خص تاب
خــودرو گفــت: دارا بــودن کــد ملــی بــرای ثبت سیســتماتیک خریــد خودرو 
در ســامانه بــه تنهایــی کافــی نیســت و بــرای ایــن کار بایــد کد هــای ملــی، 

شــماره گواهینامــه، حســاب بانکــی و شــماره ســیم کارت شــخصی متقاضی 
بــا هــم هماهنــگ باشــد و در ســامانه همتــا تطبیــق بپذیــرد.

او در خصــوص شــرایط شــرکت در فــروش فــوق العاده هــای خــودرو 
افــزود: فــرد متقاضــی نبایــد در ۳۶ مــاه گذشــته ثبــت درخواســتی در 
ســامانه خریــد خــودرو در کارخانــه ســایپا و ایــران خودرو داشــته باشــد. 
ضمنــاً خودرو هایــی کــه در فــروش فــوق العــاده عرضــه می شــود بایــد 
ــود  ــا وج ــروش آن ه ــد و ف ــکان خری ــد و ام ــن بمان ــال در ره ــک س ی
نــدارد، مضــاف بــر ایــن اگــر خودرویــی ســه مــاه در پارکینــگ بمانــد 
ــه نمایندگــی مراجعــه نکنــد فاقــد گارانتــی  ــرای ســرویس اولیــه ب و ب

تلقــی و امتیــاز آن هــا حــذف خواهــد شــد.
معــاون وزیــر صمــت تصریــح کــرد: بــرای عرضــه خــودرو در فــروش 
ــرای  ــم و هــر فــرد ب ــام نداری ــی ثبــت ن فــوق العــاده، محدودیــت زمان
ــوع  ــن ن ــت، در ای ــد داش ــان خواه ــه زم ــک هفت ــا، ی ــام تقاض ــت ن ثب
عرضــه، سیســتم قرعــه کشــی انجــام می گیــرد و مشــمولین و حائزیــن 
قرعــه می تواننــد ظــرف مــدت ۴8 ســاعت باقــی پــول را واریــز و پــس 
ــس از ۴8  ــاً پ ــد، ضمن ــل بگیرن ــود را تحوی ــودروی خ ــاه خ ــه م از س
ســاعت از قرعــه کشــی، مبلــغ افــرادی کــه حائــز قرعــه نشــده انــد بــاز 

پــس خواهــد شــد.
ــت  ــرای ثب ــی ب ــس محدودیت ــن پ ــرد: از ای ــش خاطــر نشــان ک تاب
نــام خــودرو وجــود نــدارد و شــرایط ســود مشــارکت بــرای خودرو هــای 
فــروش فــوری صفــر درصــد، فــروش یــک ســاله ۶ درصــد و دو ســاله 

۱۲ درصــد خواهــد بــود.

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــدار مراغ ـــزی فرمان ـــی و برنامه ری ـــاون عمران مع
پیگیری هـــای اعتبـــاری بـــرای تامیـــن بودجـــه مـــورد نیـــاز بـــرای 
ـــت:  ـــتان گف ـــن شهرس ـــینای ای ـــتان س ـــی بیمارس ـــاز الحاق ـــاخت ف س
رونـــد اجرایـــی ایـــن طـــرح درمانـــی بـــا رفـــع مشـــکات ســـرعت 

می گیـــرد.

ـــتان  ـــن بیمارس ـــد از ای ـــی مســـکینی در بازدی ـــا، نق ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــن  ـــرای تامی ـــبی ب ـــای مناس ـــری ه ـــور پیگی ـــن منظ ـــرای ای ـــزود:  ب اف
اعتبـــار از محـــل مـــاده ۱8۰ و بودجـــه تـــوازن اســـتانی و کشـــوری 
ـــرح  ـــن ط ـــی ای ـــد اجرای ـــاز تســـریع در رون ـــه س ـــه زمین ـــده ک ـــام ش انج

ـــد. ـــد ش ـــزرگ خواه ب
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه عـــدم تخصیـــص منابـــع مالـــی و 
ـــاخت  ـــد س ـــته، رون ـــای گذش ـــال ه ـــرح در س ـــن ط ـــرای ای ـــاری ب اعتب
آن کمـــی کنـــد شـــده بـــود کـــه بـــا تامیـــن بودجـــه مـــورد نیـــاز 
ـــود. ـــم ب ـــی خواهی ـــرح درمان ـــن ط ـــش روی ای ـــع پی ـــع موان ـــاهد رف ش

ـــی  ـــات عمران ـــریع در عملی ـــتای تس ـــرد: در راس ـــه ک ـــکینی اضاف مس
ــزان صـــورت  ــاز، میـ ــورد نیـ ــارات مـ ایـــن طـــرح و پیگیـــری اعتبـ
ـــا  ـــرح احص ـــن ط ـــکار ای ـــات پیمان ـــی و مطالب ـــا و پرداخت ـــت ه وضعی
ـــود. ـــی ش ـــع م ـــه مرتف ـــن زمین ـــود در ای ـــکات موج ـــه زودی مش و ب

ـــه  ـــن جلس ـــز در ای ـــه نی ـــازی مراغ ـــکن و شهرس ـــس اداره مس ریی
گفـــت: فـــاز نخســـت بیمارســـتان ســـینا ســـال ۹7 در زمینـــی بـــه 
ـــزار و 8۴۰  ـــای ۱۱ ه ـــع و زیربن ـــر مرب ـــزار و 5۰۰ مت ـــاحت ۲۲ ه مس

متـــر مربـــع و بـــا ۴۲ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــه بهـــره بـــرداری 
ـــید. رس

ـــتان  ـــن بیمارس ـــی ای ـــاختمان الحاق ـــزود: س ـــور اف ـــرم پ ـــود مح مقص
ـــون از  ـــم اکن ـــده و ه ـــاز ش ـــار آغ ـــارد اعتب ـــش از ۱7.8 میلی ـــا بی ـــز ب نی

ـــت. ـــوردار اس ـــی برخ ـــرفت فیزیک ـــد پیش ۴۰ درص
وی اضافـــه کـــرد: پیمانـــکار ایـــن طـــرح برخـــی مطالبـــات دارد 
ـــه زودی  ـــز ب ـــکل نی ـــن مش ـــاز، ای ـــورد نی ـــار م ـــن اعتب ـــا تامی ـــه ب ک

مرتفـــع خواهـــد شـــد.
ـــی  ـــتی درمان ـــات بهداش ـــکی و خدم ـــوم پزش ـــکده عل ـــس دانش ریی
ــکن و  ــت و مسـ ــب وزارت بهداشـ ــا تصویـ ــت: بـ ــز گفـ ــه نیـ مراغـ
ـــز در  ـــی نی ـــاختمان آموزش ـــداث س ـــرارداد اح ـــه زودی ق ـــازی، ب شهرس

بیمارســـتان ســـینا منعقـــد خواهـــد شـــد.
ــگاه  ــای درمانـ ــاس، زیربنـ ــن اسـ ــزود: برایـ ــد افـ ــر تنومنـ اصغـ
ـــای  ـــع و زیربن ـــر مرب ـــزار و 8۰۰ مت ـــینا ۲ ه ـــتان س ـــی بیمارس تخصص
ســـاختمان آموزشـــی نیـــز حـــدود ســـه هـــزار متـــر مربـــع خواهـــد 

بـــود.

نگهداری خودروی صفر در پارکینگ ها حکم احتکار دارد 

معاون فرماندار:

 اجرای فاز الحاقی بیمارستان سینای مراغه سرعت می گیرد

دبیـــر ســـتاد مبـــارزه بـــا مفاســـد اقتصـــادی 
و  اقدامـــات  از  جمهـــوری  ریاســـت  نهـــاد 
داد.  خبـــر  ســـتاد  ایـــن  برنامه ریزی هـــای 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــد  ـــا مفاس ـــارزه ب ـــتاد مب ـــر س ـــزدار دبی ـــم پالی کاظ
اقتصـــادی نهـــاد ریاســـت جمهـــوری بـــا اشـــاره 
ــتاد  ــن سـ ــای ایـ ــات و برنامه ریزی هـ ــه اقدامـ بـ
در ســـال ۹۹ گفـــت: ســـتاد هماهنگـــی مبـــارزه 
ــای  ــال برنامه هـ ــر سـ ــادی هـ ــد اقتصـ ــا مفاسـ بـ
ــه  ــود را کـ ــدت خـ ــان مـ ــدت و میـ ــاه مـ کوتـ
براســـاس اهـــداف وبرنامـــه بلنـــد مـــدت ســـتاد 
ـــزی  ـــه ری ـــاس برنام ـــرده و براس ـــن ک ـــوده را تدوی ب
ــه  ــه ای پذیرفتـ ــای کاری وحرفـ ــاالنه و رویه هـ سـ
ـــکیل  ـــد. تش ـــام می ده ـــات الزم را انج ـــده اقدام ش
ــا  ــای صرفـ ــور اعضـ ــا حضـ ــتاد بـ ــات سـ جلسـ
یکـــی از اقدامـــات دبیرخانـــه و محملـــی بـــرای 
ــوه اســـت  ــه قـ ــات سـ ــتر مقامـ ــی بیشـ هماهنگـ
اگرچـــه تعامـــات و ایجـــاد هماهنگـــی بیـــن 
ارکان قـــوا و همچنیـــن جلســـات کارگروه هـــا 
و کمیته هـــای ســـتاد همـــواره و بـــه صـــورت 
ــه دارد و  ــف ادامـ ــات مختلـ ــتمر در موضوعـ مسـ
ـــکیل  ـــه تش ـــف ب ـــتاد متوق ـــه س ـــات دبیرخان اقدام

جلســـات اصلـــی نیســـت.
پالیـــزدار ادامـــه داد: برنامه هـــای دبیرخانـــه 
ـــد اقتصـــادی  ـــارزه بـــا مفاس ـــی مب ـــتاد هماهنگ س
بـــرای امســـال در۱۲محـــور تدویـــن شـــده اســـت 
کـــه بخشـــی از آن برگـــزاری مســـتمر و منظـــم 
ــدن  ــر شـ ــد از بهتـ ــتاد بعـ ــی سـ ــات اصلـ جلسـ
ـــا و  ـــاری کرون ـــل بیم ـــور بدلی ـــم برکش ـــرائط حاک ش
نیـــز تشـــکیل جلســـات کارگروه هـــای فرعـــی بـــا 
ـــوری  ـــوه بصـــورت حض ـــه ق ـــر س ـــر ه ـــارکت موث مش

ــتی و ویدئـــو  ــت پروتکل هـــای بهداشـ بـــا رعایـ
ـــاغ  ـــب و اب ـــری تصوی ـــه پیگی ـــس و در ادام کنفران
ــامت  ــاء سـ ــون ارتقـ ــاح قانـ ــه »اصـ ــه الیحـ سـ
نظـــام اداری و مبـــارزه بـــا فســـاد« و »شـــفافیت« 
ـــل  ـــال قب ـــه س ـــع« ک ـــارض مناف ـــت و تع و »مدیری
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــت ب ـــام دول ـــا اهتم ب
ـــتور  ـــری دس ـــن پیگی ـــت؛ همچنی ـــده اس ـــال ش ارس
ـــدازی  ـــل و راه ان ـــرای تکمی ـــری ب ـــام معظـــم رهب مق
ســـامانه های موضـــوع قانـــون مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
ــع  ــامانه های جامـ ــر سـ ــامل زیـ ــه شـ کاال و ارز کـ
ــارت  ــامانه های تجـ ــر سـ ــژه زیـ ــه ویـ ــارت بـ تجـ
از ســـوی وزارت  انبار هـــا  فرامـــرزی و جامـــع 
صنعـــت و گمـــرک و ســـایر دســـتگاه های ذیربـــط 
ـــرای  ـــوول ب ـــای مس ـــری از نهاد ه ـــن پیگی و همچنی
ـــک از  ـــت الکترونی ـــای دول ـــرای پروژه ه ـــل اج تکمی

برنامه هـــای مهـــم امســـال خواهنـــد بـــود.
مشـــاور معـــاون اول رئیـــس جمهـــور تصریـــح 

کـــرد: برخـــی از محور هـــای مهـــم و برنامه هـــای 
ــد  ــا مفاسـ ــارزه بـ ــی مبـ ــتاد هماهنگـ ــر سـ دیگـ

اقتصـــادی مختصـــرا عبارتنـــد از:
و  تشـــکل ها  نقـــش  توســـعه  و  تقویـــت   .۱
ســـازمان های مـــردم نهـــاد در حـــوزه مبـــارزه بـــا 
فســـاد بـــا تقویـــت مشـــارکت آن هـــا در تصمیـــم 
ســـازی دســـتگاه های اجرایـــی؛ بـــه همیـــن 
ـــاون  ـــت مع ـــه موافق ـــا توجـــه ب ـــم ب ـــا داری منظـــور بن
اول محتـــرم رئیـــس جمهـــور در آذر مـــاه ســـال 
ـــرم  ـــای محت ـــی اعض ـــی برخ ـــام آمادگ ـــل و اع قب
دولـــت؛ نقـــش وحضـــور مـــردم را در مبـــارزه بـــا 
ـــال در  ـــمن های فع ـــق س ـــادی از طری ـــد اقتص مفاس
ـــم. ـــه کنی ـــیده و نهادین ـــت بخش ـــوزه عینی ـــن ح ای

بـــرای  عملیاتـــی  هوشـــمند  مکانســـیم   .۲
گـــزارش گیـــری وســـوت زنـــی فســـاد از ســـوی 

ــد. ــد شـ ــرای  خواهـ ــتاد اجـ ــه سـ دبیرخانـ
ــی  ــی تحقیقاتـ ــکده علمـ ــیس پژوهشـ ۳. تاسـ

ـــامت  ـــاء س ـــد اقتصـــادی و ارتق ـــارزه بـــا مفاس مب
ــرای  ــدگار بـ ــی مانـ ــاد علمـ ــوان نهـ اداری به عنـ
ــوان یـــک  ــز بـــه عنـ ــور؛ ایـــن مرکـ آینـــده کشـ
پایـــگاه علمـــی پژوهشـــی و بانـــک اطاعاتـــی 
متمرکـــز در کشـــور وظیفـــه پشـــتیبانی علمـــی و 
عملیاتـــی مبـــارزه بـــا فســـاد در کشـــور را عهـــده 

دار خواهـــد شـــد.
۴. پیگیـــری تصویـــب الیحـــه پیشـــگیری و 
مبـــارزه بـــا زمیـــن خـــواری از قـــوه قضاییـــه بـــا 
ـــری  ـــوه، پیگی ـــه ق ـــرم س ـــران محت ـــر س ـــب نظ جل
ــت  ــن و مدیریـ ــع زمیـ ــامانه جامـ ــدازی سـ راه انـ
ـــن  ـــه زمی ـــری از ادام ـــرای جلوگی ـــور ب ـــی کش اراض
ــر در  ــوع اخیـ ــه دو موضـ ــور؛ کـ ــواری در کشـ خـ
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــق منوی ـــتای تحق راس
ــی  ــت از اراضـ ــتای صیانـ ــال ۱۳۹۳ در راسـ در سـ
ـــن خـــواری از ســـوی ســـتاد  ـــا زمی ـــارزه ب ـــی و مب مل

در دســـت پیگیـــری اســـت.
ـــازی و  ـــدرن س ـــردی م ـــه راهب ـــرای برنام 5. اج
ـــری  ـــی کشـــور پیگی ـــام مالیات ـــودن نظ ـــمند نم هوش

ـــد. ـــد ش خواه
ـــه  ـــن نام ـــل آیی ـــدن کام ـــی ش ـــری اجرای ۶. پیگی
پیشـــگیری از انباشـــت مطالبـــات معـــوق بانکـــی 
در راســـتای مبـــارزه بـــا بدهـــکاران کان بانکـــی 
ـــه  ـــردم ب ـــرمایه م ـــال و س ـــت الم ـــدن بی و بازگردان
ـــتمر و  ـــکیل مس ـــه تش ـــور، ادام ـــی کش ـــام بانک نظ
ـــارزه  ـــوه ای مب ـــروه فراق ـــده کارگ ـــزی ش ـــه ری برنام
بـــا زمیـــن خـــواری و کمیتـــه فرادســـتگاهی 
رســـیدگی بـــه مطالبـــات معـــوق بانکـــی، و ارائـــه 
ـــن  ـــکات ای ـــع مش ـــرای رف ـــی ب ـــای قانون راه کار ه
دو حـــوزه از جملـــه اقدامـــات دیگـــر ایـــن ســـتاد 

ـــت. اس

پالیزدار:

ستاد مفاسد اقتصادی اقدامات جدیدی در سال ۹۹ دارد

ارائه برنامه دستگاه های اجرایی 
 استان برای تحقق »جهش تولید« 

معاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار آذربایجان  
شـرقی گفت: دسـتگاه های اجرایـی اسـتان برنامه های 
قابـل ارزیابـی خـود را در ارتباط با تحقق شـعار جهش 
تولیـد هـر چه سـریع  تر تعریف و سـطح  بنـدی کنند. 
به گزارش ایسـنا، علی جهانگیری در جلسـه سـتاد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان بـا موضـوع جهـش تولیـد، 
اظهـار کـرد: مـا از همه دسـتگاه ها برنامـه می خواهیم 
و بایـد مطمئن شـویم دسـتگاه ها به طـور کامل و جزء 

بـه جـزء بـه برنامه هـای ارائه شـده عمـل می کنند.
برنامه هـای  و  پروژه هـا  اسـت  الزم  افـزود:  وی 
تعریـف شـده دسـتگاه به دسـتگاه و بخـش به بخش 
بررسـی و ارزیابـی و ایـن اطمینـان حاصـل شـود که 
و  گرفتـه  انجـام  دسـتگاه ها  بـا  الزم  چانه زنی هـای 
چالش هـای پیـش روی اجـرای پروژه هـا و عمـل بـه 

برنامه هـای تعریـف شـده رفـع شـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد: همچنین باید یـک جدول کان 
بـرای پروژه هـا و طرح هـای جهـش تولیـد تهیـه و 
هدفگذاری هـای کان اسـتان برای پایان سـال جاری 
برنامه هـا و کمیت هـای  پروژه هـا،  بـا ذکـر عناویـن 

مـورد انتظـار قید شـود.
معـاون اسـتاندار آذربایجـان  شـرقی خاطرنشـان 
جـدول  ایـن  در  باشـیم  داشـته  توجـه  بایـد  کـرد: 
اقدامـات موردنیـاز بـه تفکیک پروژه مشـخص شـود.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی آذربایجان 
شـرقی نیـز در ایـن جلسـه گفـت: برنامه هـا و پروژه های 
جهش تولید در اسـتان با محوریت سـند تدبیر توسـعه و 
مطابق با سیاسـت های اقتصاد مقاومتی تعریف می شـود.

داود بهبـودی اظهـار کـرد: الزم اسـت دسـتگاه ها 
در تهیـه برنامه هـا و پروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی و 
جهش تولید هدف گذاری مشـخصی داشـته باشـند.

بایـد  گـذاری  هـدف  ایـن  این کـه  بیـان  بـا  وی 
بـه صـورت واقعـی بـوده و بـر اسـاس ظرفیت هـای 
اسـتانی و ملـی صـورت گیـرد، بـر لـزوم توجـه بـه 
محورهایـی مثـل »اسـتفاده بهینه از منابـع موجود«، 
»افزایـش منابع اسـتانی«، »بهبـود فرآینـد تولید« و 
»سـرمایه گذاری در تکمیـل زنجیـره تولیـد« بـرای 

تحقـق شـعار جهـش تولیـد تاکیـد کـرد.
وی بـا بیـان این کـه ۱۴ صنعـت اولویـت دار در 
آذربایجان شـرقی شناسـایی شده است، تشـریح کرد: 
بایـد در اسـتان اسـتراتژی صنعـت تعریـف شـود و به 
موضوعاتـی مثل سـاخت داخـل، بهبود فضای کسـب 
و کار و تکمیـل زنجیـره تولیـد و فـروش محصـوالت 

بطـور دقیـق تـر و موثرتـری توجه داشـته باشـیم.

بورس از هیجان می افتد
بـه  بـورس  گفـت:  بـورس  عالـی  شـورای  عضـو 
عنـوان موجـودی زنـده اسـت کـه در برخـی مواقـع 
هیجـان دارد، قطعـا از هیجـان خواهـد افتـاد و بـا 

مسـیر رو بـه رشـد بـه آرامـش می رسـد. 
بـه گـزارش مهـر، شـاهین چراغـی گفـت: بـازار 
افزایـش  و  اسـت  کشـور  اقتصـاد  از  رکنـی  بـورس 
بـازار  در  بـزرگ  سـهام های  از  متأثـر  شـاخص ها 
بـه  را  بـازار سـرمایه  امـروزه مـردم ظرفیـت  اسـت. 
خوبـی شناسـایی کردنـد و ایـن باعـث شـده تـا ورود 
نقدینگـی بـه بـازار سـرمایه بیشـتر شـود. در بـورس 
نمادهـای متفاوتـی وجـود دارد و مـردم بایـد بـا دقت 
و مطالعـه اقـدام بـه خرید و فـروش کنند، زیـرا برخی 
شـرکت های کوچـک که ظرفیت رشـد باالیـی ندارند 
قیمت سـهم شـأن بدون کنترل باال رفته اسـت و اگر 
سـهامداران اطاعـی از گزارش هـای مالـی شـرکت ها 
نداشـته باشـند و مسـتقیم وارد بازار شـوند دچار زیان 
می شـوند. پـس تـازه واردان بازار سـرمایه بایـد به دور 
از شـایعات اقـدام به خریـد صندوق های سـهام کنند.

عضـو شـورای عالـی بـورس ادامـه داد: بـورس به 
عنـوان موجـودی زنـده اسـت کـه در برخـی مواقـع 
از هیجـان خواهـد افتـاد و بـا  هیجـان دارد، قطعـاً 
مسـیر رو بـه رشـد بـه آرامش می رسـد. مـردم حتماً 
بـا سـرمایه های مـازاد وارد بـازار سـرمایه شـوند و به 

هیـچ وجـه خانـه و ماشـین خـود را نفروشـند.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول بـدون شـک بـازار 
سـرمایه ظرفیـت خوبـی دارد، امـا نبایـد به شـایعات 
در فضـای مجـازی توجـه و اقـدام بـه خریـد سـهام 
بانـک مرکـزی  و  تمهیداتـی کـه دولـت  بـا  کننـد. 
دربـاره عرضه سـهام دولتـی اتخاذ کرده اسـت، ورود 
ایـن حجـم نقدینگی بـه بازار سـرمایه، باعث توسـعه 
بانـک  از  اقتصـاد  و  می شـود  شـرکت ها  اقتصـادی 
محـور بـه سـمت سـرمایه محـور حرکـت می کنـد.

چراغـی بـا بیـان اینکـه افزایـش رشـد شـاخص 
حبـاب نیسـت بیـان کـرد: تحریم هـا اقتصـاد مـا را 
مقـاوم کـرد و باعـث شـد در تولیـد بسـیاری از اقام 
خودکفـا شـویم و نیـاز ارزی کشـور کاهـش یابـد. به 
طـور مثـال در حوزه فـوالد زمانـی واردکننـده فوالد 

بودیـم، امـا اکنـون صادرکننـده هسـتیم.

انصاری:
معامالت در اینستکس،

 برای ایران قانع کننده نیست

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر خارجــه 
ــتکس در  ــق اینس ــاری از طری ــات تج ــت: معام گف
ــت. ــده نیس ــع کنن ــران قان ــرای ای ــر ب ــال حاض ح

ــر، غامرضــا انصــاری در پاســخ  ــزارش مه ــه گ ب
ــک  ــتکس از ی ــق اینس ــه از طری ــوال ک ــن س ــه ای ب
شــرکت آلمانــی محصــوالت دارویــی خریــداری و در 
ــک  ــد و بان ــور ش ــازار کش ــال وارد ب ــن امس فروردی
ــد  ــه ای جدی ــرای معامل ــی ب ــزی در حــال رایزن مرک
اســت، گفــت: ایــن ســاز و کار )اینســتکس( اگرچــه 
ــای  ــا فعالیت ه ــت، ام ــده نیس ــع کنن ــا قان ــرای م ب
ــم. ــا آن شــروع کرده ای محــدودی را قبــل از عیــد ب

وی بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی نیــز عاقمنــد 
ــن  ــر ای ــزود: ب ــود، اف ــال ش ــتکس فع ــت اینس اس
ــواردی کــه آن کاالهــا  ــم بعــد از م اســاس امیدواری
وارد ایــران شــد، در آینــده نیــز بتوانیــم از ایــن ســاز 
ــا اســتفاده  ــان از اروپ ــای خودم ــرای خریده و کار ب

کنیــم.
ــر امورخارجــه  معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزی
ــای الزم  ــا همکاری ه ــا آی ــه اروپائی ه ــاره اینک درب
ــای  ــد طرف ه ــت: هرچن ــد، گف ــاره دارن ــن ب را در ای
اروپایــی همــکاری دارنــد، امــا نــوع و تعــداد کاالهــا 
محــدود اســت و امیدواریــم در آینــده ایــن مجموعــه 
ــارت  ــکان تج ــا، ام ــام کااله ــش تم ــودش در بخ خ

میــان دو کشــور را فراهــم کنــد.

اقتصاد

اهدا ماسک رایگان به موسسه خیریه 
کودکان مستمند و بی سرپرست

صبــا  ســامت  آوای  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آذرآبــادگان از اهــدا کمــک نقــدی و ماســک مــورد 
نیــاز اعضــای تحــت پوشــش موسســه خیریــه 
حمایــت از کــودکان مســتمند وبــی سرپرســت 

ــر داد.  ــا خب ــروس کرون ــت وی ــه جه ــز ب تبری
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، عبدالحســین عســگری 
در بازدیــد از انبــار موسســه خیریــه حمایــت از 
ــروز  ــی سرپرســت گفــت: ام کــودکان مســتمند و ب
جامعــه ی مــا بــا توجــه بــه شــرایط و اوضــاع ســخت 
اقتصــادی بســیار نیازمنــد افــراد خیــر و توانمنــدی 
مــی باشــد کــه بــا کمــک هــای نقــدی و غیــر نقدی 
ــه و  ــکات  جامع ــی از مش ــد گره ــی توانن ــود م خ

ــرآورده ســازند.  ــد را ب ــراد نیازمن نیازهــای اف
ــا در  ــامت صب ــرکت آوای س ــه داد: ش وی ادام
ــک  ــگان و کم ــک رای ــدا ماس ــا اه ــتا ب ــن راس همی
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــه خیری ــن موسس ــه ای ــدی ب نق

ــرد.  ــرکت ک ــه ش ــک مومنان درکم
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ــده  ــال پرون ــران از ارس ــه۱۲ ته ــهردار منطق ش
ــه  ــاده ۱۰۰ شــهرداری ب ــه کمیســیون م پاســکو ب

ــرداد.  ــاز خب ــاز غیرمج ــاخت و س ــل س دلی
ــعادتی، در  ــد س ــی محم ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــکو ب ــاخت پاس ــرانجام س ــورد س م
براســاس قانــون هــر ســاختمانی کــه در شــهر 
تهــران ســاخته مــی شــود موظــف بــه اخــذ پروانــه 
ســاختمانی اســت کــه پیــش نیــاز ایــن مهــم 
در ســامانه  نقشــه هــای ســاختمان  بارگــذاری 
ــه  ــا ب ــه ه ــس از آن نقش ــا پ ــت ت ــازی اس شهرس
ــاختمان  ــت: س ــد، گف ــف برس ــع مختل ــد مراج تأیی
پاســکو توســط شــرکت ســاختمانی معتبــری کــه 
وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان اســت، ســاخته مــی 
شــود، امــا هنــوز پروانــه ســاختمانی نــدارد و حتــی 
نقشــه هــای ســاختمانی آن نیــز وارد سیســتم 

ــت. ــده اس ــران نش ــهرداری ته ش
ــه ها  ــه نقش ــی ک ــا زمان ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
بارگــذاری نشــود نمی تــوان نســبت بــه اخــذ تاییدیــه 
ــی و ...  ــام مهندس ــازمان نظ ــا س ــانی و ی ــش نش آت
اقــدام کــرد، گفــت: در ایــن مــدت برخــی صحبــت از 
تــاش شــهرداری بــرای دریافــت عــوارض می کننــد، 
امــا طبیعــی اســت کــه وقتــی نقشــه هــای نهایــی و 
کاربری هــای مدنظــر توســط بنیــاد ارائــه نشــود عما 
امکانــی بــرای تعییــن عــوارض دقیــق وجــود نــدارد 
ــکار  ــراف اف ــدف انح ــا ه ــا ب ــا عم ــرف ه ــن ح و ای

ــود. ــر می ش ــی منتش عموم
ایــن را هــم  شــهرداری منطقــه ۱۲ تهــران 
گفــت : اصــرار مــا بــرای اجــرای قانــون در پاســکو 
ــه ای دیگــر در ایــن  ایــن اســت کــه از وقــوع حادث

ــم. ــری کنی ــاختمان جلوگی س
 وی بــا اشــاره بــه بــی توجهــی ســازنده پاســکو 
ــا توجــه  ــه نقشــه هــای ســاختمان گفــت: ب ــه ارائ ب
بــه هشــدار و درخواســت هــای چندبــاره بــه مالــکان 
ــاختمانی  ــه س ــذ پروان ــزوم اخ ــورد ل ــکو در م پاس
و عــدم اجــرای بــدون مجــوز ســاختمان و بــی 
ــده  ــرانجام پرون ــم، س ــن مه ــه ای ــا ب ــی آنه توجه
ــه علــت ســاخت و ســاز غیــر  ســاختمان پاســکو ب
ــا  ــد ت ــاع ش ــاده ۱۰۰ ارج ــیون م ــه کمیس ــاز ب مج
نهادهــای نظارتــی در مــورد ایــن ســاختمان تصمیــم 

ــد. ــری کنن گی

آذربایجان غربی، رتبه نخست بهبود 
فضای کسب و کار در کشور

ــتان  ــن اس ــت: ای ــی گف ــتاندار آذربایجان غرب اس
بــر اســاس پایــش مرکــز آمــار و اطاعــات اقتصــادی 
اتــاق ایــران، رتبــه نخســت بهبــود فضــای کســب و 

کار را در ســال گذشــته از آن خــود کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدمهــدی شــهریاری در یک 
گفــت و گــوی خبــری افــزود: بــر اســاس یافته هــای 
ــی  ــته، آذربایجان غرب ــال گذش ــی س ــده ط ــام ش انج
بهتریــن فعالیــت را در راســتای بهبــود فضــای کســب 

و کار بیــن ۳۱ اســتان کشــور داشــت.
وی اضافــه کــرد: در ایــن بررســی، پــس از 
ــان در  ــان و زنج ــتان های گی ــی، اس آذربایجان غرب

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــوم ق ــای دوم و س رده ه
ــز در راســتای  ــن نی ــش از ای ــرد: پی ــان ک وی بی
تســهیل فراینــد تولیــد، آذربایجان غربــی در فصــول 
بهــار، تابســتان و پاییــز ســال گذشــته رتبــه نخســت 
و در زمســتان ســال گذشــته رتبــه دوم بهبــود 
ــود. فضــای کســب و کار کشــور را کســب کــرده ب

مهمتریــن  ازجملــه  کار  و  کســب  شــاخص 
شــاخص های اقتصــادی اســت کــه در راســتای 
ــه  ــک جامع ــزان توســعه و پیشــرفت ی ســنجش می

مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
سـهولت کسـب  و کار، شـروع کسـب و کار، اخـذ 
مجوزهـای سـاختمانی، اسـتخدام نیـروی کار، ثبـت 
از  حمایـت  اعتبـار،  اخـذ  شـرکت،  امـوال  و  دارایـی 
سـرمایه گذاران، پرداخـت مالیات، تجارت بـرون مرزی، 
اجـرا و الـزام  آوربـودن قراردادها و انحال کسـب و کار، 
۱۱ شـاخص فضـای کسـب و کار طبـق مصوبـه بانـک 

جهانـی اسـت کـه مـورد بررسـی قـرار مـی گیرند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی:
اختصاص ۶۷ میلیارد ریال اعتبار
 برای کنترل آسیب های اجتماعی

ــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی  مدی
از اختصــاص ۶7 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای کنتــرل آســیب های 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــی در ای اجتماع
بــه گــزارش مهــر، علــی بــدر شــکوهی در جلســه هماهنگــی 
در  کشــور  وزارت  بــا  تفاهم نامــه  طــرف  اســتانی  دســتگاه های  بــا 
ــئول  ــتگاه های مس ــزود: دس ــی، اف ــیب های اجتماع ــرل آس ــوزه کنت ح
ــع  ــا مراج ــد ت ــرار دهن ــتور کار ق ــز در دس ــات را نی ــازی اقدام مستندس
باالدســتی امــکان ارزیابــی برنامه هــا و میــزان تأثیرگــذاری آنهــا را 

ــند. ــته باش داش
وی تصویــب اعتبــار ویــژه بــرای رفــع آســیب های اجتماعــی از ســوی 
شــورای اجتماعــی کشــور را ظرفیــت مناســبی بــرای دســتگاه های 
ــه مشــمول  ــه برشــمرد و گفــت: دســتگاه هایی ک ــن زمین مســئول در ای
بــرای جــذب آن و اجــرای زمان بندی شــده  اعتبــار هســتند  ایــن 

ــد. ــدام کنن ــا اق برنامه ه
ــد  ــور ص ــوی وزارت کش ــی از س ــار اباغ ــه اعتب ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــه ای س ــارات هزین ــزود: از اعتب ــت، اف ــد یاف ــص خواه ــد تخصی درص
۹8، مبلــغ ۴8 میلیــارد ریــال و از اعتبــارات تملــک دارایی هــا نیــز مبلــغ 
ــه و  ــی اســتان تخصیــص یافت ــه ۱5 دســتگاه اجرای ــال ب ــارد ری ۱۹ میلی
در مجمــوع ۶7 میلیــارد ریــال بــه مجمــوع اعتبــارات حــوزه فرهنگــی و 

ــه شــده اســت. اجتماعــی اســتان اضاف
ـــوزه  ـــع ح ـــی از مناب ـــارات بخش ـــن اعتب ـــه ای ـــان اینک ـــا بی ـــکوهی ب ش
ــش  ــرل و کاهـ ــتای کنتـ ــتگاه ها در راسـ ــی دسـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ
ــور  ــی کشـ ــورای اجتماعـ ــت: شـ ــت، گفـ ــی اسـ ــیب های اجتماعـ آسـ
ــات  ــق و محـ ــت مناطـ ــا اولویـ ــارات بـ ــن اعتبـ ــه ایـ ــد دارد کـ تأکیـ
حاشیه نشـــین شهرســـتان هایی کـــه دفاتـــر تســـهیل گـــری در آنهـــا 
ـــت  ـــی اس ـــانگر اهمیت ـــر نش ـــن ام ـــه ای ـــود ک ـــه ش ـــت هزین ـــتقر اس مس
کـــه مناطـــق حاشـــیه نشـــین در سیاســـت گذاری هـــای کان کشـــور 

پیـــدا کرده انـــد.
وی، از غلبــه نــگاه فنــی و کالبــدی در حــوزه مدیریــت مســائل 
اجتماعــی و فرهنگــی در گذشــته انتقــاد کــرد و گفــت: هرچنــد 
زیرســاخت های عمرانــی در ایــن حــوزه بایــد تقویــت شــوند امــا جهــت 
ــی  ــای فرهنگــی و اجتماع ــه نیازه ــد ب ــوازن بای ــه توســعه مت رســیدن ب

ــود. ــه ش ــز توج نی
شـــکوهی همچنیـــن بـــر همراهـــی رســـانه ها در مواجهـــه منطقـــی 
ـــرد  ـــد ک ـــه تأکی ـــان جامع ـــده ب ـــوان دی ـــه عن ـــی ب ـــیب های اجتماع ـــا آس ب
و از دســـتگاه های متولـــی خواســـت مشـــکات و چالش هـــای حـــوزه 
اجتماعـــی و فرهنگـــی را بـــه ترتیـــب اولویـــت بـــه مدیریـــت اســـتان 

ـــد. ـــام کنن اع

کسب رضایت شهروندان در اجرای 
پروژه های عمرانی در دستور کار 

شهرداری است 

قائــم مقــام شــهردار تبریــز گفــت: امیدواریــم بــا 
تکمیــل پروژه هــای عمرانــی و فضــای ســبز شــهری، 
پروژه هــای  از  بهره منــدی  در  را  مــردم  رضایــت 

ــف شــده شــاهد باشــیم.  تعری
بــه گــزارش شــهریار، رســول موســایی در جلســه 
ــزود:  ــوق اف ــب ف ــام مطل ــا اع ــهرداری ب ــران ش مدی
ــا  ــه برنامه ه ــم ک ــروع کردی ــی ش ــال ۹۹ را در حال س
شــهر،  زیباســازی  بــرای  ویــژه ای  تمهیــدات  و 
گردشــگرپذیری و دیگــر حوزه هــا داشــتیم کــه شــیوع 
بیمــاری کرونــا موجــب تغییــر در ایــن برنامه هــا شــد.

او ادامه داد: علی رغم نمک پاشـی گسـترده در شهر، 
امسـال اولین سـالی بود چاله ای در شهر نداشتیم.

قائـم مقـام شـهردار بـا اشـاره بـه تمجیـد رئیـس 
جمهـور از شـهر تبریـز یـادآور شـد: معرفـی تبریـز از 
سـوی رئیس جمهور به عنـوان الگویی برای شـهرهای 
ایـران، می توانسـت سـیلی از گردشـگر را روانـه تبریـز 
کند که متأسـفانه شـیوع بیماری کرونا مانع از آن شـد. 
او بـا اشـاره بـه گلکاری هـای امسـال خاطرنشـان 
تمـام مناطـق شـهرداری  کـرد: در بحـث گلـکاری، 
فوق العـاده عمـل کردند و حیف که مهمانی نداشـتیم.

موســایی، از تــاش نیروهــای تنظیــف و خدماتــی 
شــهرداری تبریــز در تمیــزکاری معابــر شــهری نیــز 
تشــکر کــرده و خاطــر نشــان کــرد: نیروهــای تنظیف 
امســال واقعــا ســنگ تمــام گذاشــتند و بــه بهتریــن 
نحــو شــهر را تمیــز کردنــد کــه جــای قدردانــی دارد. 

شهر و شورا

رییـس اداره توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان 
مراغـه گفت: سـال گذشـته بـرای اجـرای طرح 
هـای بـرق در ایـن شهرسـتان ۱8.5 میلیـارد 

تومـان هزبنه شـد.
بـه گـزارش ایرنا، علـی معتمدی بـه عملکرد 
و گفـت:  کـرد  اشـاره  در سـال ۹8  اداره  ایـن 
بـا  شـهری  و  روسـتایی  هـای  پـروژه  اجـرای 
احـداث خـط به طـول هشـت هـزار و ۶۹۹ متر 
و بـا اعتبـار ۱.۶ میلیـارد تومان، نیرو رسـانی به 
۱۳5 دسـتگاه آپارتمـان و احـداث یک دسـتگاه 
پسـت هوایـی 5۰ کیلـو ولـت آمپـر در شـهرک 
گلشـهر بـا اعتبـار ۲ میلیـارد تومـان و تعویـض 
۳8۲ دسـتگاه کنتـور معیـوب بـا هزینـه کـرد 
ایـن  اقدامـات  از جملـه  تومـان  میلیـون   ۱8۰

اداره در سـال گذشـته اسـت.
وی گفـت: نصـب ۲۱5 دسـتگاه کنتـور فهام 
بـا اعتبـار ۶۰8 میلیـون تومـان و تعویض ۲۲۰۰ 
متـر کابل سـرویس معیوب با اعتبـار ۱5 میلیون 
تومـان از طـرح های اجرایی برق در مراغه اسـت.

معتمـدی بـه اصـاح و احـداث خطـوط در 
احـداث  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  گذشـته  سـال 
و اصـاح خطـوط ۲۰ کیلـو ولـت بـه طـول ۲ 
هـزار و ۱۰۰ متـر با اعتبـار ۳8۶ میلیون تومان، 
احـداث و اصاح هفت دسـتگاه پسـت هوایی با 
اعتبـار ۳88 میلیـون تومـان، تعمیـرات خطوط 
هوایـی و پسـت های زمینـی و هوایی بـا اعتبار 

۱.۶ میلیـارد تومـان و تعمیـرات ۴ هـزار مـورد 
روشـنایی معابـر و ۴۰5 دسـتگاه نصـب چـراغ 
بـا اعتبـار ۳۹۶ میلیـون تومـان از پـروژه هـای 

اجرایـی در حـوزه اصـاح و احـداث اسـت.
و  اصـاح  مراغـه گفـت:  بـرق  اداره  رییـس 
احـداث خـط ۲۰ کیلـو ولت هوایی مسـیر داش 
آتـان بـا اعتبـار 5۲۳ میلیـون تومـان، اصـاح 
 8۰ اعتبـار  بـا  گل  روسـتای  ولـت   ۲۰ خـط 
میلیـون تومـان و اصـاح خـط ۲۰ کیلـو ولـت 
عشـرت آبـاد بـا اعتبـار ۶8 میلیـون تومـان از 
دیگـر پـروژه هـای اصـاح اداره بـرق مراغـه در 

سـال گذشـته اسـت.
معتمـدی گفـت: احـداث پسـت هوایی کوی 
میلیـون   5۰ اعتبـار  بـا  نـوا  روسـتای  گلخانـه 

تومـان و احـداث شـبکه ۴۰۰ ولـت روشـنایی 
اعتبـار ۳8  بـا  )ع(  علـی  امـام  معابـر شـهرک 
میلیـون تومـان از طرح های اسـت که در سـال 

۹8 در ایـن شهرسـتان اجـرا شـد.
وی بـه اجرای طـرح های ضربتی اشـاره کرد 
و گفـت: طـرح ضربتـی اصاح خطـوط ۲۰ کیلو 
ولـت بـا اعتبار ۲ میلیـارد تومان و طـرح جهادی 
و ضربتـی کاهش فیدرهـای توزیع بـرق مراغه با 
اعتبـار ۱.۱ میلیـارد تومان از طـرح های ضربتی 

اجرا شـده از سـوی این اداره اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن احـداث خـط ۲۰ 
کیلـو ولـت هوایـی و زمینـی میـدان مولـوی با 
اعتبـار 5۲۲ میلیـون تومـان، احـداث خـط ۲۰ 
کیلـو ولـت هوایی سـنگر داغـی با اعتبـار ۲۳۰ 

کیلوولـت   ۲۰ خـط  احـداث  تومـان،  میلیـون 
هوایـی و پسـت هوایـی فلسـطین شـمالی ۱88 
میلیـون تومـان، اصـاح خـط ۲۰ کیلـو ولـت 
تومـان،  میلیـون   8۰ اعتبـار  بـا  گل  روسـتای 
ولـت صومعـه سـفلی  کیلـو  اصـاح خـط ۲۰ 
و شـاهوردی بـا اعتبـار ۲۱۳ میلیـون تومـان، 
اصـاح خـط ۲۰ کیلـو ولت و ۴۰۰ ولـت خانقاه 
و آشـان بـا اعتبـار 7۹ میلیـون تومـان، احـداث 
ترانـس ۱۰۰ کیلـو ولت آمپر روسـتای طالبخان 
بـا اعتبـار ۱۰۲ میلیـون تومـان، احـداث خـط 
۴۰۰ ولـت زمینـی و هوایی شـهری و روسـتایی 
بـا اعتبـار ۱.۴ میلیارد تومـان و احداث خط ۲۰ 
کیلـو ولـت از سـه راهـی داش آتـان تـا ورودی 
داش آتـان ۴.5 میلیـارد تومـان از طـرح هـای 

احـداث شـده در سـال گذشـته اسـت.
معتمـدی خاطرنشـان کرد: تاش های شـبانه 
روزی کارکنـان ایـن اداره بـا اسـتفاده از تمامـی 
ظرفیـت هـا، خاقیـت، ابتـکار و نـوآوری در ارایه 
خدمـات در اجرای طـرح های توزیـع نیروی برق 
شهرسـتان در اولویت بوده اسـت و این فعالیت ها 

در سـالجاری نیـز ادامه خواهد داشـت.
بـا دیگـر دسـتگاه هـای  تعامـل  وی گفـت: 
اجرایـی شهرسـتان در اجرای بسـیاری از طرح ها 
و پـروژه هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت و از ایـن 
بابـت ایـن اداره بـه عنـوان یکـی از مجموعه های 

خدمـات رسـان عملکـرد مثبتی داشـته اسـت.

شــهردار تبریــز گفــت: نــگاه مــردم بــه مجموعــه شــهرداری 
و شــورای شــهر تبریــز نســبت بــه چهــار ســال گذشــته تغییــر 
یافتــه اســت کــه ایــن تغییــر نگــرش بــه خاطــر تــاش کارکنــان 
در خدمت رســانی و پــای کار بــودن مدیــران ایــن نهــاد در 

عرصــه هــای مختلــف اســت. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در جلســه مدیــران 
شــهرداری تبریــز بــا بیــان اینکــه سیســتم شــهرداری بــا توجــه 
بــه نیــاز مجموعــه و  تخصــص و ســابقه افــراد اقــدام بــه نصــب 
ــران  ــات شــهرداران و مدی ــه داد: خدم ــد، ادام ــی کن ــران م مدی
شــهری ســالهای ســال در اذهــان عمــوم باقــی می مانــد و 
چــه بســا زمانــی برســد کــه خــود مــا نیــز در ســالهای آتــی از 
امکانــات و تجهیــزات شــهر اســتفاده کنیــم و بــه همیــن خاطــر 
ــهری  ــات ش ــه خدم ــی در ارائ ــت اصول ــد مدیری ــروز نیازمن ام

هســتیم.
ــون  ــک میلی ــه طــرح کاشــت ی ــا اشــاره ب ــز، ب شــهردار تبری
ــک  ــا تمل ــم، ب ــدام مه ــن اق ــار ای ــه داد: در کن ــال ادام ــه نه اصل
ــز، در آینــده نزدیــک شــاهد  5۰ هکتــار از باغــات قدیمــی تبری

افزایــش فضــای ســبز و امــکان کاشــت نهــال در همیــن باغــات 
ــود. خواهیــم ب

ــر  ــل تأخی ــا را عام ــروس کرون ــرج شــهین باهــر شــیوع وی ای
در اجــرای پروژه هــای عمرانــی شــهرداری در ســال جــاری 
ــاری  ــن بیم ــیوع ای ــد ش ــد: هرچن ــادآور ش ــرده و ی ــی ک معرف
ــده  ــی ش ــای پیش بین ــرای پروژه ه ــز را در اج ــهرداری تبری ش

عقــب انداخــت، ولــی بــا تــاش همــکاران ایــن تأخیــر را جبــران 
می کنیــم.

او ادامــه داد: امســال آخریــن ســال شــورای پنجم شــهر اســت 
ــهرداری  ــورا و ش ــاله ش ــد س ــات چن ــه زحم ــرورت دارد ک و ض
شــکوفا شــده و بــه نتیجــه برســد و تقدیــم شــهروندان شــریف 

شــود.
شــهردار تبریــز بــا اشــاره بــه ضــرورت اجرایــی شــدن بودجــه 
ــال  ــه امس ــردن بودج ــی ک ــرد: اجرای ــان ک ــال ۹۹ خاطرنش س
ــام  ــع انج ــه موق ــه بایســتی ب ــا اســت ک ــردن م ــر گ ــی ب تکلیف
دهیــم؛ چــرا کــه هــم درآمــد شــهرداری و هــم تکالیــف شــورا 
ــع  ــع موان ــف و رف ــاش مضاع ــا ت ــتی ب ــت و بایس ــخص اس مش

ــود. ــی نم ــه ۹۹ را عملیات ــود، بودج موج
ــق  ــی ادارات، مناط ــود از تمام ــای خ ــان صحبت ه او در پای
ــتند و  ــهر هس ــت ش ــی در خدم ــه نوع ــه ب ــازمان هایی ک و س
ــر  ــد، تقدی ــای کار بودن ــا، پ ــاری کرون ــیوع بیم ــوص در ش بخص
و تشــکر نمــوده و اظهــار امیــدواری کــرد تــا پایــان ســال رونــد 

ــد. ــه یاب ــتاب ادام ــن ش ــا همی ــانی ب خدمت رس

ضامنـــی گفـــت: اطاعـــات ۳۱۰ هـــزار راننـــده 
ــه  ــت وام بـ ــت پرداخـ ــیرانی جهـ ــاوگان تاکسـ نـ

وزارت رفـــاه ارســـال شـــده اســـت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
اتحادیـــه  مدیرعامـــل  ضامنـــی  مرتضـــی 
تشـــریح  در  کشـــور  شـــهری  تاکســـیرانی های 
ــدگان  ــه راننـ ــت وام بـ ــات پرداخـ ــن جزئیـ آخریـ
نـــاوگان حمـــل و نقـــل عمومـــی و تاکســـی 
آســـیب دیـــده از شـــیوع ویـــروس کرونـــا گفـــت: 
ــدگان  ــه راننـ ــت وام( بـ ــی )پرداخـ ــته حمایتـ بسـ
ـــا از  ـــی ه ـــی و تاکس ـــل عموم ـــل و نق ـــاوگان حم ن
ـــه  ـــه گفت ـــود و ب ـــام می ش ـــاه انج ـــوی وزارت رف س
ــایی مشـــموالن بســـته  ــتاد شناسـ ســـخنگوی سـ
ـــال  ـــه کار ارس ـــن هفت ـــت از ای ـــرار اس ـــی، ق حمایت
پیامـــک بـــه افـــرادی کـــه مشـــمول دریافـــت وام 

شـــده انـــد انجـــام شـــود.
مدیرعامـــل اتحادیـــه تاکســـیرانی های شـــهری 
ــیرانی  ــاوگان تاکسـ ــدگان نـ ــزود: راننـ ــور افـ کشـ
ـــه  ـــند ک ـــوع آگاه باش ـــن موض ـــه ای ـــد ب ـــور بای کش
ـــدگان را  ـــات رانن ـــا اطاع ـــیرانی تنه ـــازمان تاکس س
ـــازوکار  ـــت  و س ـــرده اس ـــام ک ـــاه اع ـــه وزارت رف ب
انجـــام  رفـــاه  وزارت  ســـوی  از  وام  پرداخـــت 

می شـــود.

ـــه  ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس ضامن
ـــه وزارت  تعـــداد از راننـــدگان در فهرســـت ارســـالی ب
ـــت: در  ـــرار گرفتند،گف ـــت وام ق ـــت دریاف ـــاه جه رف
ـــزار  ـــات ۳۱۰ ه ـــیرانی اطاع ـــاوگان تاکس ـــوزه ن ح
ـــل،  ـــل و نق ـــوزه حم ـــی در ح ـــکل کل ـــه ش ـــر و ب نف
اســـامی و اطاعـــات ۹۴۰ هـــزار نفـــر جهـــت 
ـــال شـــده اســـت. ـــاه ارس ـــه وزارت رف پرداخـــت وام ب

ـــی  ـــه رانندگان ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب او در پاس
ـــق  ـــت وام نشـــدند از چـــه طری کـــه مشـــمول دریاف
بایـــد اعتـــراض خـــود را اعـــام کننـــد، بیـــان کـــرد: 
بـــرای اعـــام اعتـــراض بایـــد منتظـــر مانـــد تـــا 
کار پرداخـــت وام از ســـوی وزارت رفـــاه انجـــام 
شـــود و در همـــان زمـــان از ســـوی مســـئوالن  
ــی  ــانی مـ ــاع رسـ ــراض اطـ ــوه اعتـ جهـــت نحـ

ـــود. ش
مدیرعامـــل اتحادیـــه تاکســـیرانی های شـــهری 
کشـــور در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه آخریـــن 
آمـــار مبتایـــان بـــه ویـــروس کرونـــا در نـــاوگان 
ـــا  ـــت: ت ـــت، گف ـــداد اس ـــه تع ـــور چ ـــیرانی کش تاکس
ـــاوگان  ـــدگان ن ـــر از رانن ـــداد ۴5۰ نف ـــروز تع ـــه ام ب
تاکســـیرانی کشـــور بـــه ویـــروس کرونـــا مبتـــا 
ـــود را از  ـــان خ ـــر ج ـــفانه ۳۱ نف ـــه متاس ـــدند ک ش

دســـت داده انـــد.

شهردار تبریز مطرح کرد:

5٠ هکتار به باغات تبریز اضافه می کنیم

۱8.5 میلیارد تومان برای طرح های برق مراغه هزینه شد

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مطرح کرد؛

ارسال پیامک دریافت وام
 به مشموالن ناوگان تاکسیرانی

معـــاون فرهنگـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه 
ـــته  ـــع ۳۰۰ بس ـــه از توزی ـــد مراغ ـــامی واح آزاد اس
ــگاه  ــن دانشـ ــگاهیان ایـ ــط دانشـ ــتی توسـ معیشـ
ـــه  ـــش کمـــک مؤمنان ـــد در رزمای ـــن اقشـــار نیازمن بی

ــر داد. خبـ
ــاره  ــوم دربـ ــید مظلـ ــا، فرشـ ــزارش آنـ ــه گـ بـ
مشـــارکت  بـــا  مؤمنانـــه  کمـــک  رزمایـــش 
مراغـــه  اســـامی  آزاد  دانشـــگاه  دانشـــگاهیان 
اظهـــار کـــرد: »بـــه همـــت بســـیج دانشـــجویی، 
ـــن  ـــری در ای ـــاد رهب ـــر نه ـــدان و دفت ـــیج کارمن بس

ـــترک  ـــاب مش ـــایش حس ـــر گش ـــاوه  ب ـــگاه ع دانش
بـــه جمـــع آوری کمک هـــای نقـــدی دانشـــگاهیان 
ـــن راســـتا تعـــداد ۳۰۰ بســـته  ـــم و در ای ـــدام کردی اق
ــورد  ــروری و مـ ــام ضـ ــکل از اقـ ــتی متشـ معیشـ
ــان  ــزار تومـ ــه ارزش ۲5۰ هـ ــا بـ ــاز خانواده هـ نیـ

تهیـــه و بیـــن نیازمنـــدان توزیـــع شـــد.«
ـــه  ـــک ب ـــی و لبی ـــتای همدل ـــزود: »در راس وی اف
نـــدای رهبـــر انقـــاب اســـامی بـــه تعـــداد ۶۰۰ 
ـــگاه  ـــگاهیان دانش ـــط دانش ـــرم توس ـــذای گ ـــر غ نف
ـــن  ـــگام افطـــاری بی ـــه شـــده و هن آزاد اســـامی پخت

خانواده هـــای نیازمنـــد توزیـــع شـــد.«
معـــاون فرهنگـــی و دانشـــجویی دانشـــگاه 
آزاد اســـامی مراغـــه از تمـــام دانشـــگاهیان 
خواســـت درصـــورت تمایـــل بـــه مشـــارکت 
در رزمایـــش کمـــک مؤمنانـــه و دســـتگیری 
از نیازمنـــدان در مـــاه رمضـــان، کمک هـــای 
ـــترک  ـــاب مش ـــماره حس ـــه ش ـــود را ب ـــدی خ نق
شـــعبه  ملـــی  بانـــک   ۰۳۶۰7۴8۶۲8۰۰۰

ــد. ــز کننـ ــگاه واریـ دانشـ

توزیع 3٠٠ بسته معیشتی بین نیازمندان با 
مشارکت دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی مراغه
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محموله حدود ۹۶ تنی لوازم پزشکی 

از آلمان وارد کشور شد
ــه ورود  ــاره ب ــا اش ــازرگان ب ــرک ب ــرکل گم مدی
نوزدهمیــن محمولــه لــوازم پزشــکی از طریــق 
ــن  ــت: ای ــه کشــور گف ــرزی ساری ســو ب بازارچــه م
محمولــه کــه از کشــور آلمــان بارگیــری شــده، ۹5 
ــض ورود،  ــه مح ــوده و ب ــرم ب ــزار و ۹۱۹ کیلوگ ه

ــد.  ــز ش ــی مرک راه
اظهــار  نامــدار  صــادق  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــوازم آزمایشــگاهی،   ــه شــامل ل داشــت: ایــن محمول
دســتگاه آزمایــش هماتولــوژی، تیــوپ دســتگاه 
فلوســایتومتری و لــوازم مصرفــی دســتگاه اتــو 

آناالیــزر اســت.
ــه  ــس از آن ک ــه پ ــن محمول ــرد: ای ــان ک وی بی
ــر  ــازرگان میس ــرز ب ــق م ــکان واردات آن از طری ام
نشــد، طبــق توافــق قبلــی مدیــران مــرزی ایــران و 
ــو« در  ــرزی »ساری س ــه م ــق بازارچ ــه، از طری ترکی
ماکــو وارد کشــور شــد تــا در اختیــار مدیــران بخــش 

درمــان قــرار گیــرد.
وی اضافــه کــرد: ایــن محمولــه در پنــج کامیــون 
ــش از  7۴۹  ــه بی ــه  ارزش آن ب ــود ک ــل می ش حم

هــزار یــورو مــی رســد.
ــی  ــه داروی ــتین محمول ــدار، نخس ــه نام ــه گفت ب
خریــداری شــده از کشــور آلمــان نیــز 5۰ روز پیــش 
ــق همیــن بازارچــه وارد  ــن از طری ــزان ۲۶ ت ــه می ب

کشــور شــد.
بازارچــه »ساری ســو« یــک بــازار مــرزی در 
نزدیکــی ماکــو بــوده کــه در بیــن حــوزه شهرســتان 
ماکــو و شــهر مــرزی دوغوبایزیــد در اســتان آغــری 

ترکیــه واقــع شــده اســت.

جاماندگان وام دومیلیونی کرونا 
چگونه اعتراض کنند؟ 

ــا  ــی کرون ــهیات حمایت ــتاد تس ــخنگوی س س
دربــاره نحــوه اعتــراض آنهایــی کــه مشــمول 
دریافــت وام حمایتــی از مشــاغل بــی ثبــات نشــدند، 

توضیحاتــی داد. 
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر تع ــریعتمداری وزی ش
اعــام کــرد کــه بــه مشــاغل بــی ثبــات وام حمایتــی  

ــود. ــز می ش ــی واری ــا ۲ میلیون ۱.5 ت
ــتاد  ــخنگوی س ــی س ــین میرزای ــه حس ــه گفت ب
تســهیات حمایتــی کرونــا، بــه ســه گــروه کارگــران 
ــی  ــان و کارگران ــدگان و دستفروش ــاختمانی، رانن س
کــه اصنــاف آن هــا بــه خاطــر کرونــا تعطیــل شــده 
ــود. ــی داده می ش ــد وام حمایت ــده ان ــیب دی ــا آس ی

امــا لیســت ایــن ســه گــروه بایــد از ســوی 
ــاختمانی(،  ــران س ــن اجتماعی)کارگ ــازمان تأمی س
وزارت کشــور )راننــدگان و دستفروشــان(، اتــاق 

ــود. ــت ش ــران اصنــاف( دریاف ــاف )کارگ اصن
ممکــن اســت برخــی از افــراد بــه دلیــل آن 
کــه در لیســت مشــموالن قــرار نگرفتنــد بخواهنــد 
ــراض را  ــل راه اعت ــن دلی ــه همی ــد ب ــراض کنن اعت
ــی  ــهیات حمایت ــتاد تس ــخنگوی س ــی س از میرزای

ــدیم. ــا ش ــا جوی کرون
میرزایــی در ایــن بــاره اظهــار کــرد: اگــر فــردی 
ــه  ــرار نگرفت ــت ق ــرا در لیس ــه چ ــراض دارد ک اعت
ــن  ــه همی ــوده ب ــا نب ــت م ــم دس ــد بگوی ــت بای اس
ــه  ــت؛ ب ــول نیس ــل قب ــی قاب ــچ اعتراض ــل هی دلی
ــن  ــراض ای ــرای اعت ــی ب ــچ راه ــل هی ــن دلی همی

ــدارد. ــود ن ــراد وج اف
وی افــزود: همچنیــن تاکیــد می کنــم کــه هیــچ 
یــک از افــراد بــه صــورت حضــوری مراجعــه نکننــد 
ــوری  ــر حض ــت وام غی ــد دریاف ــام فرآین ــه تم چراک

اســت.

کشف بیش از ۱۶ هزار لیتر
 الکل قاچاق در ملکان 

فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجان شــرقی از 
کشــف ۱۶ هــزار و ۲۰۰ لیتــر الــکل صنعتــی قاچــاق 
بــه ارزش ۱۲ میلیــارد و ۱5۰ میلیــون ریــال در 

ــر داد.  ــکان خب مل
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، عبــدی 
ــت:  ــی اســتان آذربایجان شــرقی گف ــده انتظام فرمان
مامــوران گشــت انتظامــی کانتــری مرکــزی ملــکان 
ــه  ــون ب ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــت زنی ب ــن گش حی
ظــن حمــل کاالی قاچــاق مشــکوک شــده و بــرای 

بررســی بیشــتر آن را متوقــف کردنــد.
او افــزود: در بازرســی از کامیــون توقیــف شــده ۱۶ 
هــزار و ۲۰۰ لیتــر الــکل صنعتــی قاچــاق کشــف شــد.

ریالـــی  ارزش  اینکـــه  بیـــان  بـــا  عبـــدی 
الکل هـــای کشـــف شـــده ۱۲ میلیـــارد و ۱5۰ 
ـــن  ـــت،گفت: در ای ـــده اس ـــرآورد ش ـــال ب ـــون ری میلی
ـــکیل  ـــس از تش ـــتگیر و پ ـــم دس ـــک مته ـــه ی رابط
ــع  ــه مرجـ ــی بـ ــات قانونـ ــرای اقدامـ ــده بـ پرونـ

ــد. قضائـــی تحویـــل شـ
گفــت:  آذربایجان شــرقی  انتظامــی  فرمانــده 
ــران  ــا اخالگ ــوان ب ــام ت ــا تم ــی ب ــروی انتظام نی
ــه  ــت ب ــازه فعالی ــد و اج ــارزه می کن ــادی مب اقتص
ــود  ــرای س ــه ب ــب ک ــت طل ــراد منفع ــده ای اف ع
ــر  ــه خط ــه را ب ــراد جامع ــر اف ــامت دیگ ــود س خ

داد. نخواهــد  می اندازنــد، 

معاون امور اجتماعی بهزیستی خبر داد: 
صدور قرار بازداشت برای فرد مدعی 

ازدواج با دختر ۹ ساله از سوی دادستانی

از صــدور  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــاله از ســوی  ــر ۹ س ــا دخت ــی ازدواج ب ــرد مدع ــرای ف ــرار بازداشــت ب ق

دادســتانی خبــر داد. 
ــور  ــاون ام ــد« مع ــعودی فری ــه مس ــب ال ــا، »حبی ــزارش ایلن ــه گ ب
ــم منتشــر شــده در  ــاره فیل اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور د درب
ــا یــک دختــر ۹  ــردی در آن از ازدواج موقتــش ب فضــای مجــازی کــه ف
ســاله می گویــد، گفــت: پــس از مشــاهده ایــن فیلــم ســریعا بــا مقامــات 
دادگســتری و قــوه قضاییــه تمــاس گرفتیــم و از آنهــا در خواســت کردیــم 
ــورد  ــود، برخ ــده می ش ــم دی ــن فیل ــرش در ای ــه تصوی ــردی ک ــا ف ــا ب ت
قضایــی صــورت بگیــرد. همچنیــن در صورتــی کــه خبــر منتشــر شــده 
در ایــن فیلــم صحــت داشــته باشــد بــا پــدر و بــرادر آن دختــر بچــه نیــز 

برخــورد شــده و اقدامــات قضایــی بــرای آنهــا نیــز صــورت بگیــرد.
وی ادامــه داد: پــس از پیگیــری مجدد از ســوی مســئوالن دادگســتری 
ــم  ــن فیل ــرش در ای ــه تصوی ــردی ک ــت ف ــرار بازداش ــه ق ــد ک ــام ش اع

ــده می شــود از ســوی دادســتان صــادر شــده اســت.  دی
ــه  ــت: هم ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
مــردم مــا مخالــف اینگونــه اعمــال هســتند، امــا بایــد بــا ایــن مــوارد هــر 
ــن  ــا نخســت چنی ــه برخــورد شــود ت ــه شــدت و قاطعان ــدک ب ــد ان چن
موضوعاتــی دیگــر در جامعــه اتفــاق نیفتــد و همچنیــن افــرادی کــه در 
ــا دیگــر  ــد، مجــازات شــوند ت ــر نحــوی نقــش دارن ــه ه ــن موضــوع ب ای

ــیم. ــی نباش ــن اقدامات ــاهد چنی ش
فریـــد تاکیـــد کـــرد: البتـــه بایـــد در خصـــوص مقابلـــه بـــا 
ـــن  ـــاهد چنی ـــا ش ـــود ت ـــز انجـــام ش ـــری نی ـــات دیگ کودک همســـری اقدام
ـــع  ـــن مقط ـــر و در ای ـــال حاض ـــا در ح ـــیم، ام ـــه نباش ـــی در جامع اقدامات
ـــر  ـــا اث ـــرد ت ـــورت بگی ـــراد ص ـــن اف ـــا ای ـــدید ب ـــریع و ش ـــورد س ـــد برخ بای

بازدارندگـــی الزم را داشـــته باشـــد. 

مواد مخدر جان ۱24 آذربایجانی را گرفت 

ــال  ــت: در سـ ــرقی گفـ ــی آذربایجان شـ ــکی قانونـ ــرکل پزشـ مدیـ
ـــان  ـــتان ج ـــدر در اس ـــوءمصرف موادمخ ـــر س ـــر اث ـــر ب ـــته ۱۲۴ نف گذش

خـــود را از دســـت دادنـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران  جـــوان، صفایی فـــرد مدیـــرکل 
ــته ۱۲۴  ــال گذشـ ــت: در سـ ــرقی گفـ ــی آذربایجان شـ ــکی قانونـ پزشـ
نفـــر بـــر اثـــر ســـوءمصرف موادمخـــدر در اســـتان آذربایجان شـــرقی 
جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد، ایـــن رقـــم در مقایســـه بـــا ســـال 
ـــه  ـــدی مواج ـــش ۳۳ درص ـــا افزای ـــود ب ـــر ب ـــات ۹۳ نف ـــار تلف ـــه آم ۹7 ک

ـــت. ـــوده اس ب
او افـــزود: در ســـال ۹8 از کل تلفـــات اعتیـــاد، ۱۱8 نفـــر مـــرد و ۶ 
ـــال ۹7  ـــتگان در س ـــداد درگذش ـــا تع ـــه ب ـــه در مقایس ـــد ک ـــر زن بودن نف
بـــه ترتیـــب افزایـــش ۲۹ نفـــر در مـــردان و چهـــار نفـــر در زنـــان را 

ــد. ــان می دهـ نشـ
ـــر  ـــر ب ـــداد ۱۲ نف ـــز تع ـــال ۹8 نی ـــفند س ـــت: در اس ـــرد گف صفایی ف
ـــه  ـــه در مقایس ـــد ک ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــواد ج ـــوءمصرف م اثرس

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــر افزای ـــه نف ـــفند ۹7 س ـــا اس ب
اســـتان  در  مـــواد  ســـوءمصرف  متوفیـــان  کل  گفـــت:  او 
ـــان  ـــر از آن ـــار نف ـــه چه ـــود ک ـــر ب ـــال ۹7، ۹۳ نف ـــرقی در س آذربایجان ش

ــت. ــوده اسـ زن بـ

معــاون مهندســی ســازمان و سیســتم هــای 
ــاس  ــت: براس ــایپا گف ــازی س ــروه خودروس گ
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  جدیــد  تصمیــم 
ــوالت  ــوری محص ــروش ف ــد ف ــارت فرآین تج
ــرده و از  ــر ک ــایپا تغیی ــازی س ــروه خودروس گ
ــوق  ــروش ف ــوان »ف ــت عن ــده تح ــه آین هفت
العــاده محصــوالت ســایپا« اجــرا خواهــد شــد. 
ــمی« در  ــاس قاس ــا، »عب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدن  ــت، مع ــد وزارت صنع ــم جدی ــاره تصمی ب
ــرای  ــایپا ب ــروه خودروســازی س و تجــارت و گ
اجــرای شــیوه های جدیــد فــروش خــودرو 
ــطه گران  ــش واس ــردن نق ــگ ک ــزود: کمرن اف
و ایجــاد ســازوکار شناســایی و عرضــه بــه 
شــیوه  در  خــودرو  واقعــی  مصرف کننــده 
ــایپا  ــای س ــت ه ــدر اولوی ــز در ص ــد نی جدی
قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل، عــاوه بــر اقــدام 
هــای ســابق، محدودیت هــای جدیــدی نیــز در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
یـک  فقـط  نـام  ثبـت  داد:  ادامـه  قاسـمی 
خـودرو بـا کـد ملـی منحصـر بـه فـرد، سـن 
بـاالی ۱8 سـال، فاصلـه زمانی تـا آخرین خرید 
تـا  بـودن خـودرو  از سـایپا، در رهـن  خـودرو 
یـک سـال به واسـطه اعطـای تسـهیات و نبود 
امـکان صلـح از جملـه اقداماتـی بـود که سـایپا 
پیشـتر بـرای جلوگیـری از واسـطه گری انجـام 
داده امـا در سیسـتم جدیـد فـروش محصوالت، 
عـاوه بـر حفظ شـرایط قبلـی، محدودیت های 

جدیـدی نیـز اجـرا خواهد شـد.

ــعه  ــازمان توس ــکاری س ــا هم ــزود: ب وی اف
فــردی  اطاعــات  احــراز  ســامانه  تجــارت 
ــا  ــا ب ــده ت ــدازی ش ــا« راه ان ــه »امت ــوم ب موس
شناســنامه ای،  مشــخصات  آن  از  اســتفاده 
شــماره حســاب بانکــی و شــماره تلفــن همــراه 
متقاضیــان خریــد خــودرو را بــا هــم مطابقــت 
ــات  ــت اطاع ــروری اس ــه ض ــودچرا ک داده ش
هویتــی و کــد ملــی متقاضــی بــا شــماره 
ــته  ــل داش ــت کام ــه مطابق ــز وج حســاب واری
ــه حســاب  ــول ب ــکان بازگشــت پ ــا ام باشــد ت
مشــتریان در صــورت  انتخــاب نشــدن در 

ــد. ــم باش ــی فراه ــه کش قرع
معــاون مهندســی ســازمان و سیســتم هــای 
ــان  ــدا متقاضی ــرد: ابت ــار ک ــایپا اظه ــروه س گ
ثبــت نــام خــودرو بــه وب ســایت رســمی 

گــروه خودروســازی ســایپا مراجعــه کــرده و بــا 
ــت  ــش ثب ــل پی ــل، مراح ــخصات کام درج مش
ــری و رمــز ورود  ــام کارب ــام را انجــام داده و ن ن

ــد. ــت می کنن ــامانه دریاف ــه س ب
ــا«  ــامانه »امت ــه س ــان اینک ــا بی ــمی ب قاس
طــی یــک هفتــه و بــه صــورت اتوماتیــک، ثبــت 
نــام هــای انجــام شــده و اطاعــات مشــتریان را 
بررســی و راســتی آزمایــی می کنــد، افــزود: پــس 
از ایــن مرحلــه، متقاضیــان یــک هفتــه فرصــت 
دارنــد تــا 5۰ درصــد از مبلــغ خــودرو موردنظــر 
ــد. پــس  ــز کنن ــه حســاب ســایپا واری خــود را ب
ــی  ــف م ــام متوق ــت ن ــد ثب ــه رون ــک هفت از ی
شــود و قرعه کشــی بــرای تخصیــص خــودرو بــه 
مشــتریان بــا حضــور نمایندگانــی از ســازمان های 
ــیله  ــه وس ــی ب ــتگاه های نظارت ــط و دس ذی رب

ــد. ــد ش ــام خواه ــزار انج نرم اف
ــی  ــام قرعه کش ــس از انج ــه داد: پ وی ادام
اســامی منتخبیــن توســط مبــادی رســمی 
ــد  ــام خواه ــایپا اع ــروه س ــانی گ ــاع رس اط
ــد  ــه فرصــت خواهن ــک هفت ــا ی ــا ت شــد و آنه
داشــت تــا 5۰ درصــد باقیمانــده مبلــغ خــودرو 
ــرای نهایــی شــدن فرآینــد  ــز کــرده و ب را واری

ــد. ــه کنن ــل وج ــود، تکمی ــودرو خ ــد خ خری
ــانی  ــودرو کس ــه خ ــان اینک ــا بی ــمی ب قاس
ــه  ــوند، س ــی ش ــده م ــی برن ــه در قرعه کش ک
داده  تحویــل  وجــه  تکمیــل  از  پــس  مــاه 
خواهــد شــد، افــزود: مبلــغ پرداختــی کســانی 
کــه در قرعــه کشــی برنــده نشــده اند نیــز طــی 
یــک هفتــه پــس از مشــخص شــدن نتایــج بــه 
ــد،  ــد ش ــده خواه ــان بازگردان ــاب متقاضی حس
بــه همیــن دلیــل ضــروری اســت کــه پرداختی 
اولیــه از حســابی باشــد کــه متعلــق بــه 

ــت. ــودرو اس ــد خ ــی خری ــی اصل متقاض
ــه  ــی ک ــداد خودروهای ــوص تع وی در خص
ــاده ســایپا  ــوق الع ــروش ف ــه از ف در هــر مرحل
ــار  ــز اظه ــود نی ــه می ش ــتریان عرض ــه مش ب
ــه،  ــای صــورت گرفت ــق ه ــرد: براســاس تواف ک
 ۴۰ ســقف  تــا  تواننــد  مــی  خودروســازان 
درصــد از تولیــدات روزانــه خــود را بــه صــورت 
فــروش فوق العــاده عرضــه کننــد و ۶۰ درصــد 
ــه ایفــای تعهــدات گذشــته و  ــده نیــز ب باقیمان
همچنیــن طــرح هــای پیش فــروش اختصــاص 

ــت. ــد یاف خواه

ـــن  ـــه، راه آه ـــات دوجانب ـــام توافق ـــم انج ـــه رغ ـــزود: ب ـــت: وی اف ـــه گف ـــهردار مراغ ش
ـــزکاران  ـــهرک فل ـــل ش ـــدی پ ـــهم 5۰ درص ـــت س ـــود و پرداخ ـــدات خ ـــه تعه ـــل ب از عم

ـــت.  ـــرده اس ـــودداری ک خ
ـــوار  ـــت بل ـــن وضعی ـــی آخری ـــه بررس ـــدی در جلس ـــا احم ـــا، محمدرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
۴5 متـــری شـــهید ســـردار ســـلیمانی و پـــل شـــهرک فلـــزکاران مراغـــه افـــزود: ایـــن 
ـــهرک در  ـــه ش ـــی ب ـــرای دسترس ـــبی ب ـــرح مناس ـــل، ط ـــن پ ـــاخت ای ـــه س ـــت ک درحالیس

ـــود. ـــد ب ـــزکاران خواه ـــاخت فل ـــال س ح
ـــارد  ـــه میلی ـــدود س ـــون ح ـــه تاکن ـــهرداری مراغ ـــود ش ـــن وج ـــا ای ـــرد: ب ـــه ک وی اضاف
ـــارد  ـــه 5 میلی ـــل آن ب ـــرای تکمی ـــرده و ب ـــه ک ـــل هزین ـــن پ ـــاخت ای ـــرای س ـــان ب توم

ـــت. ـــاز اس ـــر نی ـــان دیگ توم

بلوار 45 متری شهید سردار سلیمانی هفته دولت بهره برداری می شود
ـــهید  ـــری ش ـــوار ۴5 مت ـــی بل ـــب اجرای ـــد مناس ـــه رون ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــهردار مراغ ش
ـــه  ـــرح هفت ـــن ط ـــی، ای ـــای کارشناس ـــی ه ـــش بین ـــاس پی ـــت: براس ـــلیمانی گف ـــردار س س

ـــید. ـــد رس ـــرداری خواه ـــره ب ـــه به ـــال ب ـــت امس دول
ـــیر  ـــده در مس ـــع ش ـــاک واق ـــد ام ـــش از ۹۰ درص ـــتا، بی ـــن راس ـــزود: در ای ـــدی اف احم
ایـــن طـــرح بـــزرگ عمـــران شـــهری تملـــک شـــده و بقیـــه اراضـــی نیـــز در حـــال 

ـــتند. ـــک هس ـــرای تمل ـــره ب مذاک
وی ادامـــه داد: ایـــن بلـــوار کـــه از میـــدان مـــادر تـــا مقابـــل پـــارک ترافیـــک در 
شـــهرک ســـهند امتـــداد خواهـــد داشـــت بـــه کاهـــش بـــار ترافیکـــی شـــهر کمـــک 

خواهـــد کـــرد.
ـــب  ـــزار مترمکع ـــش از ۱8۰ ه ـــرح، بی ـــن ط ـــرای ای ـــرای اج ـــرد: ب ـــه ک ـــدی اضاف احم
ـــی،  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــی دس ـــکاری و همراه ـــا هم ـــه ب ـــده ک ـــی ش ـــش بین ـــرداری پی خاکب

ـــت. ـــده اس ـــریع ش ـــر تس ـــن ام ـــد ای رون
ـــداث  ـــکات اح ـــت: مش ـــز گف ـــه نی ـــدار مراغ ـــزی فرمان ـــه ری ـــی و برنام ـــاون عمران مع
ـــی بخـــش  ـــارکت احتمال ـــا مش ـــهرداری و ب ـــوی ش ـــه زودی از س ـــزکاران ب ـــهرک فل ـــل ش پ

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــی مرتف خصوص
ـــهید  ـــری ش ـــوار ۴5 مت ـــی بل ـــات اجرای ـــه عملی ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــی مســـکینی همچنی نق

ـــا و  ـــهری، نقشـــه ه ـــان ش ـــات رس ـــای خدم ـــتگاه ه ـــی دس ـــزود: تمام ـــلیمانی اف ـــردار س س
ـــیر  ـــان در مس ـــات رس ـــات خدم ـــی تاسیس ـــا جابجای ـــاد ی ـــرای ایج ـــود را ب ـــای خ ـــرح ه ط

ـــرد. ـــرعت گی ـــی آن س ـــد اجرای ـــا رون ـــد ت ـــاده کنن ـــوار را آم ـــن بل ای

ــواده هــای بــی بضاعــت و  مرحلــه دوم نهضــت حمایــت از خان
نیازمنــد بــه مناســبت ۱5 مــاه رمضــان مصــادف بــا میــاد کریــم 
ــب طــرح سراســری  ــی )ع( در قال ــام حســن مجتب ــت ام ــل بی اه

ــه در تبریــز آغــاز شــد.  رزمایــش کمــک مومنان
ــا، ســرهنگ محمدرضــا زینــال خــواه  ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
مســئول بســیج اصنــاف تبریــز گفــت: در راســتای لبیــک گویــی 
ــه دوم نهضــت و  ــم رهبــری، مرحل بــه فرمایشــات مقــام معظ
ــان، و  ــارک رمض ــاه مب ــه در م ــک مومنان ــری کم ــش سراس رزمای
ــت ،  ــل بی ــم اه ــی کری ــن مجتب ــام حس ــاد، ام ــبت می ــه مناس ب
ــدان  ــن نیازمن ــی بی ــزار بســته غذای ــش از ۲5۰۰ ه ــع بی ــا توزی ب
شهرســتان هــای کمتــر توســعه یافتــه آذربایجــان شــرقی انجــام 

شــد.

ــق  ــدان مناط ــن نیازمن ــا بی ــته ه ــن بس ــرد: ای ــان ک وی بی
محــروم در ســطح اســتان آذربایجــان شــرقی توزیــع شــد. 

ســـرهنگ زینـــال خـــواه بـــا برشـــمردن ایـــن نکتـــه کـــه  
ــت  ــد داشـ ــه خواهـ ــه ادامـ ــت خیرخواهانـ ــه فعالیـ ــن گونـ ایـ
خاطرنشـــان کـــرد: هـــر بســـته اقامـــی شـــامل قنـــد، شـــکر، 
ـــی،  ـــه فرنگ ـــج، رب گوج ـــویا، برن ـــز، س ـــت و پ ـــع پخ ـــن مای روغ
ماکارونـــی، ماســـک و مـــواد ضـــد عفونـــی بـــه شـــکل بســـته 
ـــعه  ـــر توس ـــای کمت ـــتان ه ـــدان شهرس ـــن نیازمن ـــده بی ـــدی ش بن
ـــن  ـــد. وی همچنی ـــع ش ـــرقی توزی ـــان ش ـــتان آذربایج ـــه اس یافت
از اتحادیـــه بنکـــداران مـــواد غذایـــی بـــه لحـــاظ تامیـــن ایـــن 
ـــی و  ـــکر، قدردان ـــه تش ـــک مومنان ـــش کم ـــب رزمای ـــام در قال اق

سپاســـگذاری نمـــود. 

معاون مهندسی سازمان و سیستم های گروه سایپا:

متقاضیان خرید محصوالت سایپا در سامانه »امتا« پیش ثبت نام کنند

شهردار مراغه: 

راه آهن از پرداخت سهم خود در پل فلزکاران خودداری می کند

برگزاری مرحله دوم نهضت و رزمایش سراسری کمک مومنانه درسطح آذربایجان شرقی 

دلنوشته

خود 
    خواهی ،

             طعم
                 دوستی 

                        هارو ،
                              برده !

                                  )اکبر عظیم نیا (

ویژگــی موسســه حافظــان پردیس 
ــان کنید؟  ــان را بی ایرانی

ویژگــی ایــن موسســه انحصــاری بــودن آن 
در ارائــه خدمــات تخصصــی مــی باشــد. یعنــی 
مجــوز فعالیــت آن صرفــا بــه بازنشســتگان 
هــم  آن  مبنــا  نیروهــای مســلّح صادرکــه 
داشــتن تجــارب انتظامــی مــی باشــد کــه 
طبــق آییــن مــاده ۱۲۲ قانــون توســعه چهــارم 
کشورشــروع بــه فعالیــت نمــوده و بــا پیشــنهاد 
ســتاد کل نیروهــای مســلّح کشــور و بــه 
تصویــب مقــام معظــم رهبــری فرماندهــی کل 

ــت. ــیده اس ــوا رس ق

چــه خدماتــی ارائــه مــی کنیــد کــه 
متمایــز از ســایر شــرکت هــا می باشــد؟

ایــن موسســه شــامل جــذب  خدمــات 
ــخصی،  ــاع ش ــوزش ) دف ــوان، آم ــای ج نیروه

ــاط و...(  ــق، انضب ــا حری ــی، اطف ــور نگهبان ام
ــد. ــی باش م

آیــا در زمینــه حفاظتــی و مراقبتی 
مشــاوره مــی دهیــد بفرمایید؟

ــواردی کــه  ــم، در م ــه مشــاوره هــم داری بل
ــاوره در  ــت مش ــدف، درخواس ــای ه ــروه ه گ
ــور  ــه ط ــد ب ــات نماین ــات موسس ــه خدم زمین
رایــگان ) حضــوری یــا غیــر حضــوری( در 
ــان  ــود نگهبان ــوع وج ــت موض ــوص اهمی خص
موسســه کــه بــا نگهبانــان گمــارده شــده 
توســط خودشــان مباحثــی مطــرح مــی شــود.

چــه ضوابــط و معیــاری بــرای انتخاب 
پرســنل خــود دارید؟ 

ــن  ــا داوطلبی ــی ناج ــون اباغ ــاس قان براس
ــتخدامی را  ــده اس ــام ش ــرایط اع ــتی ش بایس

ــه  ــی ب ــزام عمل ــتن الت ــند ) داش ــته باش داش
ــتن  ــامی، داش ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
کارت پایــان خدمــت و یــا کارت معافیــت 
کفالــت، برخورداری از حســن شــهرت، داشــتن 
ــاس  ــر اس ــی ب ــی و روان ــمی، روح ــوان جس ت
گواهــی پزشــکی، داشــتن حداقــل مــدرک 
ــری،  ــابقه کیف ــتن س ــم و نداش ــی دیپل تحصیل

ــد(. ــای معان ــرو ه ــه گ ــتگی ب ــدم وابس ع

 بــه نظرشــما یــک نگهبــان بایــد به 
هنــگام نگهبانــی چــه اصولــی را رعایت 

؟  ید نما
از  قبــل  بایســتی  نگهبــان،  فــرد  یــک 
بکارگیــری آمــوزش هــای الزم را طــی نمــوده 
وآگاهــی بیشــتری در خصــوص وظایــف خــود 

داشــته باشــد از جملــه اشــراف داشــتن کافــی 
ــت خــود، برخــورد مناســب  ــه حــوزه ماموری ب
بــا  انســانی  اســامی،  شــئونات  رعایــت  و 
اطرافیــان، مراجعــه کننــدگان و مخاطبیــن 
خــود، انعــکاس فــوری رویدادهــای روزانــه 
ــط، برخــورداری از فیزیــک  ــادی ذی رب ــه مب ب
بدنــی مناســب) حداقــل قد۱85ســانتی متــر  و 

ــد. ــی باش ــرم( م ــل وزن 85 کیلوگ حداق

ــود را  ــف کاری خ ــکالت صن مش
ــد؟ ــان بفرمائی بی

ــات  ــدم شــناخت وجــود موسســات خدم ع
ــه  ــاد جامع ــرف آح ــی از ط ــی و مراقبت حفاظت
ــن  ــه از مهمتری ــای جامع ــروه ه ــا گ و خصوص

ــی باشــد.  ــوع موسســات م ــن ن مشــکات ای

 در گفتگوی اختصاصی با مدیرعامل موسسه حافظان پردیس ایرانیان مطرح شد:

   آگاهی، تسلط و تخّصص از ویژگی های مهم نگهبانیست
حامد پورمند

پیشــرفت تکنولــوژی و اصــل امنیــت پیــش نیــاز توســعه پایــدار مــی باشــد، 
اهمیــت مراقبــت و نقــش انتظامــات بــرای بــاال بردن ضریــب امنیــت در مکان 
هــای مختلــف الزم االجراســت ، ایــن شــغل دارای ویژگــی هــا، پارامترهــای 
تخصصــی وخصوصیــات منحصــر بــه فــردی مــی باشــد کــه بــرای هــر مســئول 
انتظامــات و ســایر نفــرات نگهبانــی ضــروری مــی باشــد، لــذا بــا توجــه بــه ایــن 
تعاریــف مــکان هایــی کــه چنیــن نیروهایــی را آمــوزش الزم مــی دهنــد و بــا 
کاربــرد تخصصــی بــه کار مــی گیرنــد اهمیــت دو چنــدان مــی یابنــد یکــی از 
ایــن مــکان هــا موسســه حفاظتــی حافظــان پردیــس ایرانیــان مــی باشــد کــه 

توســط نیروهــای بازنشســته و متخصــص ناجــا اداره مــی شــود.
ســرهنگ بازنشســته موســی قنبرنــژاد کــه ســالیان متمــادی در نیــروی 
انتظامــی مشــغول فعالیــت بــوده و اکنــون نیــز بــه عنــوان مدیرعامل موسســه 
ــده ســالیان ســال حضــور درحــوزه  ــان تجــارب ارزن حافظــان پردیــس ایرانی
ــده و  ــات ارزن ــته خدم ــته و توانس ــه کار بس ــرکت ب ــن ش ــی را در ای انتظام
ــن  ــد. ماحصــل ای ــه نمای ــان عزیزمــان ارائ ــه همشــهریان و هموطن شــایانی ب
گفتگــو کــه برگرفتــه از نظــرات، پیشــنهادات و ارائــه مشــکالت در ایــن حــوزه 
مــی باشــد بــه خواننــدگان ارزنــده روزنامــه عجــب شــیر تقدیــم مــی گــردد: 
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کباب کوبیده در فر

مواد الزم:
گوشت چرخ کرده                                  ۴۰۰ گرم 
دمبه )اختیاری(                                      ۱۰۰ گرم

پیاز                                               ۳ عدد 
نمک، فلفل                                     به مقدار الزم
زعفران دم کرده غلیظ                 ۲ قاشق غذاخوری
کره و زعفران                                        برای رومال

طرز تهیه:
۱- ابتـدا پیـاز را داخل ظرفی رنـده کنید و آب 
آن را کامـل بگیریـد. برای این کار مـی توانید پیاز 
رنـده شـده را داخل پارچه ی تمیـز بریزید و آن را 
فشـار دهیـد تـا آب پیاز گرفته شـود. )امـا آب پیاز 
را کامـل نگیریـد. بگذاریـد کمـی از آن باقی بماند. 

این مانع از خشـک شـدن کباب در فر میشـود(
۲- گوشـت چـرخ کـرده را بـه پیاز اضافـه کنید. 
نمـک، فلفل و زعفران آب شـده را نیـز داخل ظرف 

بریزیـد و همـه ی مـواد را با هم مخلـوط کنید.
۳- کمـی گوشـت آماده شـه برای کبـاب کوبیده 
در فـر را ورز دهیـد تـا مـواد خـوب بـا هـم ترکیـب 
شـوند. سـپس گوشـت مزه دار شـده را داخل ظرف 
در بسـته بریزیـد و آن را بـه مـدت ۳۰ دقیقـه داخل 
یخچـال قـرار دهید تا گوشـت کمی اسـتراحت کند.

۴- روی سـینی فـر را بـا فویـل آلومینیومـی 
بپوشـانید و سـطح آن را کمـی چـرب کنیـد.

5- گوشـت را روی سـینی فـر پهـن کنیـد، آن 
را بـرش بزنیـد و بـا کمک دسـت به شـکل دلخواه 
بـه آن فـرم دهیـد. میتوانید با فشـار انگشـت روی 
آن حالـت بندهـای کباب کوبیـده را ایجـاد کنید.

۶- بـا اسـتفاده از قلمـو یـا فرچـه، کـره ی آب 
شـده را روی کبـاب هـا بمالیـد.

7- فـر را از قبـل بـه مدت ۱۰ دقیقـه در دمای 
سـپس  کنیـد.  گـرم  گـراد  سـانتی  درجـه   ۱8۰
سـینی فـر را داخـل آن قـرار دهیـد. اجـازه دهید 
کبـاب هـا بـه مـدت ۲۰ دقیقـه داخـل فـر بپزنـد.

8- در نیمـه ی پخـت کبـاب هـا بهتـر اسـت 
۱ بـار همـه ی آنهـا را پشـت و رو کنیـد تـا تمـام 
قسـمت هـای کبـاب کامـا پختـه شـود. میتوانید 
روی کبـاب هـا را با زعفران آب شـده و کره رومال 

کنیـد تـا کبـاب ها خشـک نشـوند. 
۹- کبـاب هـای کوبیـده آمـاده هسـتند. مـی 
توانیـد آن هـا را بـا برنـج زعفرانـی و یا بـه صورت 
پرسـی روی نـان لـواش سـرو کنیـد. روی آن هـا 
سـماق بپاشـید و ایـن کباب هـای خوشـمزه تهیه 

شـده در فـر را نـوش جـان کنیـد.
  

نکات کلیدی:
- مـی توانیـد چنـد عـدد گوجـه نیـز از وسـط 
نصـف کنیـد و آن ها را نیز روی سـینی فر بچینید 
تـا بـه همـراه کبـاب ها پختـه شـوند. دقـت کنید 
کـه گوجـه هـای از وسـط نصـف کـرده را رو بـه 
بـاال بچینیـد تـا آب گوجـه ها زیـر کباب هـا نرود. 
یـا مـی توانیـد گوجه هـای کوچـک تـری انتخاب 
کنیـد، آن هـا را بـا سـیخ های کوچک سـیخ کرده 
و سـیخ هـای گوجـه را روی سـینی فـر بچینیـد. 
اگـر تمایـل ندارید گوجـه خیلی نرم و پخته شـود 

میتوانیـد آن را در اواسـط پخـت اضافـه کنید.
- اگـر تمایـل داریـد از دنبـه در کبـاب کوبیده 
اسـتفاده کنیـد، آن را از قبـل بـه همـراه گوشـت 
چـرخ کـرده چـرخ کنیـد و کمـی ورز دهیـد تـا با 

هـم ترکیب شـوند.
گوشـت  از  کوبیـده،  کبـاب  گوشـت  بـرای   -
گوسـاله  گوشـت  بـا  آن  مخلـوط  یـا  و  گوسـفند 

کنیـد. اسـتفاده 
- اگـر مـی خواهید کبـاب طعم کبـاب کوبیده 
دودی داشـته باشـد، کافـی اسـت ۱ عـدد زغـال 
کوچـک را روی گاز بگذاریـد تـا کامـا داغ و قرمز 
رنـگ شـود. سـپس در حالـی کـه کباب هـا داخل 
فـر در حال پخته شـدن هسـتند، زغـال داغ را نیز 
کنـار کبـاب ها روی سـینی فر بگذاریـد و روی آن 
چنـد قطـره روغـن بریزید تـا دود کنـد و کباب ها 

بـوی دود زغـال را بـه خـود بگیرند.
- اضافـه کـردن زرده ی تخـم مـرغ بـه کبـاب 
باعـث مـی شـود گوشـت شـل نشـود. اگـر قصـد 
داریـد کبـاب کوبیـده سـیخی داخـل فـر درسـت 
کنیـد، به شـما توصیه مـی کنیم حتما به گوشـت 
کبـاب یـک عـدد زرده ی تخم مرغ اضافـه کنید تا 

گوشـت از سـیخ نریزد.
- بـرای پختن کبـاب در فر باید هـم از حرارت 
بـاال و هـم از حـرارت پاییـن فـر اسـتفاده کنید تا 
کبـاب هـا مغـز پخـت شـوند. اگر فـر شـما امکان 
حـرارت همزمـان از باال و پایین را نـدارد بعد از ده 

دقیقـه کباب هـا را زیـر و رو کنید.
- مـی توانیـد کبـاب کوبیده هـا را با سـیخ های 
مخصـوص فلـزی یا چوبی کوچک سـیخ کنید و بعد 
آن ها را روی سـینی فر بچینید. برای سـیخ کوچک 
بـه 5۰ گـرم و بـرای سـیخ هـای بـزرگ تر بـه ۱5۰ 
گـرم گوشـت بـرای هر سـیخ نیـاز داریـد. بـرای آن 
کـه هنگام سـیخ کـردن کباب گوشـت به دسـتتان 

نچسـبد، کاسـه ای آب کنار دسـت تـان بگذارید.
- اضافـه کـردن جعفـری یـا گشـنیز خـرد شـده 
طعـم فـوق العاده ای بـه کباب کوبیده خواهـد داد. در 
صـورت تمایل می توانید ۱ قاشـق غذاخوری جعفری 
یا گشـنیز خرد شـده را به گوشـت کباب اضافه کنید.

- بـرای دور چیـن کبـاب کوبیده مـی توانید از 
بـرگ هـای ریحـان و پیـاز هـای حلقه حلقه شـده 
اسـتفاده کنیـد. فلفـل کبابـی هـم در کنـار کباب 

طعـم آن را فـوق العـاده خواهـد کرد.
- کبـاب کوبیـده در فـر بعـد از پخـت خیلـی 
از  بزرگتـر  را  آن  حتمـا  پـس  میشـود.  کوچکتـر 

انـدازه مـورد نظرتـان شـکل بدهیـد.
منبع: ایران کوک

کتاب سرمایه جاویدان همه اعصار است 

عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز، کتــاب را ســرمایه جاویــدان همــه 
اعصــار و دوره هــا در طــول تاریــخ معرفــی کــرد کــه نقــش ثرگــذار خــود 

را بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت. 
ــه  ــا مای ــرای م ــت: ب ــودان زاده گف ــی آج ــهریار، عل ــزارش ش ــه گ ب
ــه  ــه نخســتین کتابخان ــم ک ــی میکنی خرســندی اســت در شــهری زندگ
ــت و  ــده اس ــاده ش ــا نه ــردم آن بن ــدار و م ــال نام ــت رج ــه هم ــی ب مل
اثرگــذاری خــود را در جریــان هــای یــک ســده اخیــر تبییــن نموده اســت.  
 آجــودان زاده خاطرنشــان کــرد: تبریــز نقــش اثــر گــذار خــود را بــرای 
گســترش فرهنــگ کتابخوانــی ایفــا خواهــد کــرد و مــی کوشــد حمایــت 

الزم را بــرای ایــن امــر فراهــم نمایــد.
وی بـا اشـاره بـه برگـزاری پویـش در خانـه بخوانیـم که توسـط سـازمان 
فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری تبریز برگزار می شـود، گفت: کتاب 
همـواره نقـش تاریـخ سـاز خـود را در شـکل دهـی و جریان سـازی به تمدن 
هـا ایفـا کـرده و خـود تاریخ نیز مبیـن و گواه ایـن واقعیت انکار ناپذیر اسـت.

ــه  ــی از برگــزاری پویــش در خان ــا قدردان ایــن عضــو شــورای شــهر ب
بخوانیــم، اضافــه کــرد: ایــن طــرح راهگشــای بســیار خــوب و مناســبی 
ــه  ــد ب ــن رون ــم ای ــت امیدواری ــی اس ــگ کتابخوان ــق فرهن ــرای تعمی ب

ــد. ــی الزم برس ثمربخش
گفتنــی اســت، مســابقه کتاب خوانــی »در خانــه بخوانیــم« بــه منظــور 
تشــویق همشــهریان بــرای حضــور در خانــه و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
ــزی،  ــف شــهروندان تبری ــت اقشــار مختل ــات فراغ ــا، غنی ســازی اوق کرون
توســعه فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی و اســتفاده بهینــه از فرصــت پیــش 
آمــده در دوران قرنطینــه خانگــی توســط ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 

ــز از ابتــدای ســال ۹۹ برگــزار می شــود. ورزشــی شــهرداری تبری
ــژه  ــودکان و وی ــان، ک ــن مســابقه در ۴ بخــش بزرگســاالن، نوجوان ای
برگــزار می شــود کــه در هــر بخــش بــرای ۹۹ نفــر جوایــز نقــدی اهــدا 
ــب 7  ــه ترتی ــا ب ــن بخش ه ــن ای ــک از منتخبی ــر ی ــزه ه ــود. جای می ش
میلیــون ریــال )بخــش بزرگســاالن(، ۴ میلیــون ریــال )بخــش نوجوانــان(، 
۲.5 میلیــون ریــال )بخــش کــودکان( و ۳ میلیــون ریــال )بخــش ویــژه( 

و جوایــز ارزشــمند در بخــش ویــژه مــاه مبــارک رمضــان خواهــد بــود.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل: 
معلمان و دانش آموزان دارای بیماری  زمینه ای در 

مدارس حاضر نشوند

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه بازگشــایی 
مــدارس از هفتــه آینــده بــه معلمــان و دانش آمــوزان مبتــا بــه 
بیماری هــای زمینــه ای از جملــه قلبــی و عروقــی ، تنفســی و همچنیــن 
ــدارس  ــه در م ــرد ک ــه ک ــوند توصی ــی می ش ــیمی درمان ــه ش ــرادی ک اف

حاضــر نشــوند. 
ــی،  ــدارس ابتدای ــت: م ــری اظهارداش ــد ناص ــا، احم ــزارش ایرن ــه گ ب
متوســطه اول و دوم بــه جــز مــدارس اســتثنایی، پیش دبســتانی، مــدارس 
روســتا مرکــزی و مــدارس شــبانه روزی دارای خوابــگاه بــرای رفــع 
ــه نتوانســته اند  ــی ک ــه دانش   آموزان ــات آموزشــی ب ــه خدم ــکال و ارائ اش
ــد شــد. ــر خواه ــد شــوند، دای ــوزش غیرحضــوری بهره من ــات آم از خدم

ــا  ــوده و تنه ــاری نب ــه اجب ــوزان در مدرس ــور دانش آم ــزود: حض او اف
بــرای رفــع اشــکال و ســوال از معلمــان می تواننــد بــه مدرســه مراجعــه 
کننــد و همچنــان آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی و شــبکه ملــی شــاد 

و صــدا و ســیما ادامــه خواهــد داشــت.
وی گفــت: ضدعفونــی و گندزدایــی تمــام ســطوح دارای امــکان 
ــر اســاس دســتورالعمل های اباغــی در نظــر  ــاد در مدرســه ب تمــاس زی

ــه شــده اســت. گرفت
ــد  ــخصی مانن ــایل ش ــرد وس ــه ک ــوزان توصی ــه دانش آم ــری ب ناص

ــند. ــته باش ــراه داش ــه هم ــوان ب ــتکش و لی ــک و دس ماس
مســابقات،  اردوهــا،  صبحــگاه،  برنامــه  افــزود:  همچنیــن  او 
ــه  ــی ک ــر رویدادهای ــات و دیگ ــوق برنامه،جلس ــای ف گردهمایی،کاس ه
موجــب تجمــع و ازدحــام می شــود، تــا اطــاع ثانــوی برگــزار نمی شــود.

ــذاری  ــده فاصله گ ــه ش ــدارس توصی ــران م ــه مدی ــریح کرد: ب وی تش
ــدارس  ــالن های م ــای درس و س ــا در کاس ه ــرای صندلی ه ــب ب مناس
در نظــر گرفتــه و از فضــای کاس هــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کننــد.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل افــزود: در مدارســی کــه 
ــه  ــتند توصی ــه هس ــب مواج ــای مناس ــاخت و فض ــت زیرس ــا محدودی ب
شــده تــا ســاعات مدرســه کوتاه تــر شــده بــه نحــوی کــه بــرای هــر پایــه 

ســه روز در هفتــه کاس هــا دایــر شــود

یک مقام مسئول در صندوق رفاه خبر داد:
ادامه ثبت نام وام ویژه دکتری تا تیرماه

گفــت:  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  دانشــجویان  امــور  معــاون 
ــک طــرف تعهــد صنــدوق وام دریافــت  دانشــجویان دکترایــی کــه از بان

ــد. ــت دارن ــام فرص ــت ن ــرای ثب ــاه ب ــا تیرم ــد ت ــی کنن م
بــه گــزارش مهــر، الیــاس منیــری بــا اشــاره بــه ثبــت نــام وام ویــژه 
دکتــری گفــت: ثبــت نــام وام ویــژه دکتــری تــا پایــان اردیبهشــت مــاه 

ادامــه دارد.
ــد  ــرف تعه ــک ط ــه از بان ــی ک ــجویان دکترای ــا دانش ــزود: ام وی اف
صنــدوق رفــاه دانشــجویان اقــدام بــه دریافــت وام کننــد تــا تیرمــاه نیــز 

ــد. ــن وام فرصــت دارن ــام ای ــت ن ــرای ثب ب
معــاون امــور دانشــجویان صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــا بیــان اینکــه 
ــرای  ــد ب هــر دانشــجویی کــه واجــد شــرایط اعــام شــده باشــد می توان
ــرم  ــری هــر ت ــزود: دانشــجویان دکت ــد، اف ــدام کن ــن وام اق ــام ای ثبــت ن
ــرای دریافــت وام ویــژه دکتــری اقــدام کننــد کــه صنــدوق  می تواننــد ب
رفــاه دانشــجویان ماهانــه ۶۰۰ هزارتومــان و بانــک طــرف تعهــد صنــدوق 

ــری اختصــاص می دهــد. ــژه دکت ــه وام وی ــان ب ــه 7۰۰ هزارتوم ماهان
ــری از وام  ــر وام دکت ــاوه ب ــری ع ــجویان دکت ــه داد: دانش وی ادام
ــجوی  ــر دانش ــه ه ــه البت ــد ک ــتفاده کنن ــد اس ــز می توانن ــروری نی ض

ــد ــتفاده کن ــن وام اس ــد از ای ــار می توان ــک ب ــا ی ــری تنه دکت

ــال  ــه دنب ــت: ب ــران گف ــردم ته ــب م منتخ
ســازمان های  ارتبــاط  کــه  هســتیم  ایــن 
ــا فضــای کســب و  ــم ت ــرار کنی ــف را برق مختل

ــود.  ــهیل ش کار تس
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــران   ــردم ته ــب م ــواه منتخ ــا خ ــی رض مجتب
ــوم  ــیونی موس ــکیل فراکس ــه تش ــاره ب ــا اش ب
مجلــس  در  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  بــه 
ــه  ــم ک ــد کن ــد تاکی ــدا بای ــت: ابت ــم گف یازده
ــد  ــیون ها متفاوتن ــا کمیس ــیون ها کا ب فراکس
و فراکســیون اقتصــاد دانــش بنیــان هــم حــدود 
دو الــی ســه هفتــه ای اســت کــه تشــکیل شــده 
و جلســه ای هــم کــه برگــزار شــد صرفــا اولیــن 

ــود. ــمی آن ب ــه رس جلس
در  فراکســیون  ایــن  وظایــف  دربــاره  او 
ــا  ــخص م ــور مش ــه ط ــت: ب ــم گف ــس ه مجل
ــن  ــال ای ــه دنب ــان ب ــش بنی در فراکســیون دان
ــف  ــازمان های مختل ــاط س ــه ارتب ــتیم ک هس
را بــا یکدیگــر برقــرار کنیــم تــا ایجــاد فضــای 
بــرای شــرکت های دانــش  را  کســب و کار 
بنیــان تســهیل کنیــم؛ بــرای مثــال اگــر نیــاز 
ــا  دارنــد کــه مجــوزی برایشــان صــادر شــود ی
ــازار  ــا در ب ــد ت ــاز دارن ــخص نی ــور مش ــه ط ب
از تولیداتشــان حمایــت شــود و یــا بــرای 
صــادرات تســهیاتی برایشــان در نظــر گرفتــه 

ــوارد را برایشــان  ــن م ــس ای ــا در مجل شــود م
ــرد. ــم ک ــاد خواهی ایج

ــی  ــع حوزه  های ــزود: در واق رضــا خــواه اف
می کننــد  فعالیــت  شــرکت ها  ایــن  کــه 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــت ک ــی اس حوزه های
تامیــن  را  کشــور  تکنولوژیــک  نیاز هــای  از 
بــرای  را  محصوالتــی  می توانــد  و  می کنــد 
صــادرات تولیــد کننــد کــه شــاید تــا بــه 
حــال فراینــد آســانی بــرای صادراتشــان وجــود 
نداشــته و حــال مــا در تــاش هســتیم تــا ایــن 

ــم. ــن کنی ــان تامی ــان را برایش ــد آس فرآین
تاکیــد  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 

ــا  ــوع شــرکت ها ی ــن  ن ــال ای ــر ح ــرد: در ه ک
ــان  ــه نبودش ــد ک ــن می کنن ــی را تامی نیاز های
ــه  ــکل مواج ــا مش ــا را ب ــا م در دوران تحریم ه
کردنــد و یــا تــوان ایــن را دارنــد کــه بتواننــد 
محصوالتــی را تولیــد کننــد کــه برای صــادرات 

مناســب اســت.
ــرد:  ــان ک ــران خاطرنش ــردم ته ــب م منتخ
ــن  ــه چنی ــت ک ــار نیس ــن ب ــن اولی ــه ای البت
ــا  ــرد و م فراکســیونی در مجلــس شــکل می گی
در مجلــس دهــم هــم تجربــه تشــکیل چنیــن 
فراکســیونی را داشــتیم امــا حقیقــت ایــن اســت 
کــه آن فراکســیون تعــداد اعضایــش کمتــر 

بــود ولــی االن ایــن فراکســیونی کــه مــا بــرای 
مجلــس یازدهــم تشــکیل دادیــم تعــداد اعضای 
قابــل توجهــی دارد بــه شــکلی کــه در جلســاتی 
ــرکت  ــر ش ــدود 75 نف ــتیم ح ــا گذاش ــه م ک
ــیون  ــم  فراکس ــتباه نکن ــر اش ــا اگ ــد ام کردن
ــم  ــس ده ــه در مجل ــی ک ــش بنیان اقتصــاد دان

ــر عضــو داشــت. تشــکیل شــد حــدود ۹ نف
او ادامــه داد: ایــن موضــوع عــزم نماینــدگان 
دوره یازدهــم را نشــان می دهــد کــه بــرای 
موضــوع اقتصــاد اهمیــت بســیار باالتــری قائــل 
ــرای اقتصــاد کشــور  ــه ب هســتند، ضمــن اینک
ــم  ــوژی ه ــاد تکنول ــده دارد؛ در ابع ــا فای حتم
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــرکت ها دارای اف ــن ش ای
ــی  ــن توانای ــد و ای ــی دارن ــی علمــی خوب توانای
علمــی را می تواننــد بــه فنــاوری تبدیــل کننــد 
وهــم نیازهــای کشــور را تامیــن کــرده و هــم 
بــه رشــد اقتصــاد کشــور کمــک خواهنــد کــرد.

 رضــا خــواه تاکیــد کــرد: مــا مشــخصا 
ــن  ــن هســتیم کــه اوال تعــداد ای ــال ای ــه دنب ب
شــرکت ها افزایــش پیداکنــد، یعنــی فــارغ 
دانشــگاه ها  از  اکنــون  کــه  التحصیانــی 
ــد  ــت کردن ــان را دریاف ــی خودش ــدارک علم م
ــرای  ــه ب ــد شــوند ک ــد تولی ــد وارد فراین بتوانن
ــن  ــه ای ــت و در نتیج ــاز اس ــورد نی ــور م کش
فراینــد هــم اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد و هــم 
اقتصــاد کشــور رونــق خواهــد گرفــت؛ بنابرایــن 
مــا هــم بــه دنبــال افزایــش تعــداد ایــن 
شــرکت ها بــرای توســعه اشــتغال هســتیم 
ــت  ــه فعالی ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــم ب و ه
ــن  ــه تامی ــا ب ــه ی ــم ک ــهیل کنی ــا را تس این ه
ــود و  ــر ش ــور منج ــی کش ــای تکنولوژیک نیاز ه

ــااهلل. ــادرات ان ش ــعه ص ــه توس ــا ب ی

ــی اســتاندار  معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــرداری از  ــره ب ــت: به ــرقی گف ــان ش آذربایج
ســایت تخصصــی صنایــع دســتی اســتان، 
هــای  فعالیــت  تجمیــع  در  مهمــی  نقــش 

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــی ایف ــری و صنعت هن
ـــی در  ـــواد رحمت ـــارس,  ج ـــزارش ف ـــه گ ب
ــروژه  ــن وضعیـــت پـ ــی آخریـ ــه بررسـ جلسـ
در دســـت اجـــرای ســـایت صنایـــع دســـتی 
ـــاده  ـــد آم ـــریع در رون ـــر تس ـــدان، ب ـــه می قزلج
ـــد  ـــایت تاکی ـــن س ـــای ای ـــاخت ه ـــازی زیرس س
ــم  ــکاری منظـ ــت: همـ ــار داشـ ــرد و اظهـ کـ
ــه  ــن زمینـ ــئول در ایـ ــای مسـ ــتگاه هـ دسـ

ضـــروری اســـت.
متمرکـــز  و  گســـترده  فعالیـــت  وی 
هنرمنـــدان و همچنیـــن افزایـــش تولیـــد 
ــر  ــی را از دیگـ ــری و صنعتـ ــوالت هنـ محصـ
ـــی  ـــره بـــرداری از ســـایت تخصص مزایـــای به
ــمرد  ــدان برشـ ــه میـ ــتی قزلجـ ــع دسـ صنایـ
ــئول  ــای مسـ ــتگاه هـ ــرد: دسـ ــوان کـ و عنـ
همچـــون میـــراث فرهنگـــی فرهنگـــی و 
ــتان،  ــی اسـ ــای صنعتـ ــهرک هـ ــرکت شـ شـ
مشـــکات  رفـــع  بـــرای  الزم  اقدامـــات 
ـــد  ـــریع در رون ـــایت و تس ـــن س ـــاختی ای زیرس

ـــد. ـــرار دهن ـــود ق ـــت کاری خ ـــرا را در اولوی اج
عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی در بخـــش 
دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا تاکیـــد 
بـــر تـــاش همـــه جانبـــه دســـتگاه هـــای 
ـــرای  ـــاد ب ـــردم نه ـــای م ـــازمان ه ـــی و س دولت
افزایـــش ســـرانه فرهنگـــی در اســـتان ابـــراز 
ـــردم  ـــتر م ـــه بیش ـــارکت دادن هرچ ـــرد: مش ک
در اجـــرای پـــروژه هـــای مختلـــف و بویـــژه 

ــروری  ــری ضـ ــی، امـ ــای فرهنگـ ــروژه هـ پـ
اســـت.

ـــع  ـــرداری از ســـایت صنای  رحمتـــی، بهـــره ب
دســـتی قزلجـــه میـــدان را یکـــی از مهـــم تریـــن 
ـــت:  ـــمرد و گف ـــود برش ـــای کاری خ ـــت ه اولوی
ــی،  ــع دولتـ ــت در منابـ ــم محدودیـ ــه رغـ بـ
ــاش  ــی تـ ــتان تمامـ ــد اسـ ــت ارشـ مدیریـ
ـــب  ـــاری مناس ـــاص اعتب ـــرای اختص ـــود را ب خ
ـــه  ـــاری ب ـــی و اعتب ـــای فن ـــک ه ـــل کم از مح

ایـــن پـــروژه را انجـــام مـــی دهـــد.
موضوعاتـــی همچـــون کاهـــش هزینـــه 
تمـــام شـــده در بخـــش هـــای مختلـــف 
بـــرای واگـــذاری اجـــرای پـــروژه بـــه بخـــش 
ـــث  ـــورد بح ـــه م ـــن جلس ـــز در ای ـــی نی خصوص

و بررســـی قـــرار گرفـــت.
برنامـــه  این کـــه  بـــه  بـــا اشـــاره  وی 
ریزی هـــای الزم جهـــت جلـــب مشـــارکت 
پـــروژه  ایـــن  در  ســـرمایه گذاران  مدنـــی 
انجـــام خواهـــد شـــد، اظهـــار کـــرد: در 
ــع  ــایت صنایـ ــروژه سـ ــعه پـ ــتای توسـ راسـ
ـــارکت  ـــت مش ـــه الزم جه ـــتان زمین ـــتی اس دس
و ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی فراهـــم 

ــد. خواهـــد شـ
 کلنــگ ســاخت نخســتین ناحیــه صنعتــی 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  اشــتغال 
ــاه  ــل دی م ــی اوای ــرقی در حال ــان ش آذربایج
۱۳۹7 در محــدوده روســتای »قزلجــه میــدان« 
در ۱۰ کیلومتــری شــرق تبریــز زمیــن زده 
شــد کــه بــرای ســاخت آن 55۰ میلیــارد ریــال 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــه پی هزین
ـــتی  ـــع دس ـــتغال صنای ـــی اش ـــه صنعت  ناحی
اســـتان در آزاد راه پیامبـــر اعظـــم جنـــب 
پلیـــس راه تبریـــز - بســـتان آبـــاد در قالـــب 
۱5۲ قطعـــه کارگاهـــی احـــداث مـــی شـــود 
ـــا  ـــا ســـاخت و ب ـــی شـــود ب ـــی م ـــش بین ـــه پی ک
ـــی،  ـــه صنعت ـــن ناحی ـــل از ای ـــرداری کام ـــره ب به

زمینـــه اشـــتغال ۶۰۰ نفـــر فراهـــم شـــود.

رئیــس فراکســیون فرهنگیان گفــت: اولویت 
مجلــس یازدهــم بایــد بــر پررنــگ کــردن 
ــد.  ــن باش ــرای قوانی ــرای اج ــی ب ــش نظارت نق
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
ــیون  ــس فراکس ــی، رئی ــا حاجی بابای حمیدرض
ــت  ــر  اهمی ــد ب ــا تأکی ــس ب ــان مجل فرهنگی
ــت: در طــول ۳۰ســال  ــرورش گف ــوزش و پ آم
خدمــت در هــر پســت و جایگاهــی کــه بــودم، 
بــا اعتقــاد بــه اینکــه بایــد همــه بپذیرنــد، فقط 
و فقــط آمــوزش وپــرورش اســت کــه می توانــد 
ــرژی راکــد آن را  ــد و ان جامعــه را متحــول کن
بــه ســوی توســعه اقتصــادی، فرهنگــی و 
ــده و  ــه را زن ــد و جامع ــت کن ــی هدای اجتماع
ــد  ــرای رش ــا را ب ــه ظرفیت ه ــد، هم ــا کن پوی

ــم. ــه کار گرفت ــرورش ب ــوزش و پ ــگاه آم جای
گفــت:  موضــوع  ایــن  تبییــن  در  او 
بــرای ارتقــای جایــگاه آمــوزش و پــرورش 
بــا  کــه  داریــم  ارزشــمندی  ظرفیت هــای 
انســجام دولــت و مجلــس ایــن اهــداف محقــق 
ــوزش و  ــری؛ آم ــم رهب ــام معظ ــوند. مق می ش
ــرمایه  ــد س ــاد تولی ــن نه ــرورش را بزرگ تری پ
تعریــف کردنــد. ایــن نــگاه، نــگاه عزتمندانــه ای 
دســتگاه های  تمــام  در  بایــد  کــه  اســت 

ــود. ــاری ش ــی ج اجرای
رئیـــس فراکســـیون فرهنگیـــان مجلـــس 
ــن  ــرد: در تدویـ ــان کـ ــامی بیـ ــورای اسـ شـ
ــی  ــور نقـــش اساسـ ــم کشـ ــند مهـ ــه سـ سـ
ــده،  ــاش شـ ــا تـ ــه آنهـ ــته ام و در همـ داشـ
جایـــگاه آمـــوزش و پـــرورش را بـــه صـــورت 
ویـــژه تعریـــف کنیـــم و تأکیدمـــان بـــر 

ــت. ــوده اسـ ــان بـ ــت معلمـ مرجعیـ
حاجی بابایـــی گفـــت: در ســـند تحـــول 
ردیـــف  در  معلمـــان  جایـــگاه  بنیادیـــن، 
اســـاتید دانشـــگاه و فنـــاوران تعریـــف شـــده 
اســـت و بایـــد حقـــوق مزایـــای معلمـــان بـــا 
ـــد از کادر  ـــر از 8۰ درص ـــان کمت ـــرایط یکس ش
ــم  ــه ششـ ــد. در برنامـ ــی نباشـ ــت علمـ هیئـ

ــدی  ــام رتبه  بنـ ــرای نظـ ــزوم اجـ ــعه لـ توسـ
ــانی  ــا نـــگاه بهبـــود کیفیـــت منابـــع انسـ بـ
ـــده  ـــریع ش ـــت تس ـــم و تربی ـــتم تعلی در سیس
ـــور،  ـــات کش ـــون خدم ـــن در قان ـــت، همچنی اس
ـــای  ـــوق و مزای ـــازی حق ـــان س ـــمان همس تاش
ـــی  ـــذف بی عدالت ـــت و ح ـــان دول ـــه کارکن هم

بـــوده اســـت.
ـــم  ـــس یازده ـــت مجل ـــرد: اولوی ـــد ک او تأکی
بایـــد بـــر پررنـــگ کـــردن نقـــش نظارتـــی 
ــه  ــرا کـ ــد، چـ ــن باشـ ــرای قوانیـ ــرای اجـ بـ
ــون  ــدان قانـ ــکل فقـ ــوارد مشـ ــب مـ در غالـ
ـــا اجـــرای  نیســـت، بلکـــه مشـــکل عـــدم اجـــرا ی
ــه در  ــا اینکـ ــت، کمـ ــن اسـ ــت قوانیـ نادرسـ
مـــورد قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری 
ــود،  ــا بـ ــت پرداخت هـ ــرای عدالـ ــدف اجـ هـ
ـــه  ـــی ب ـــتگاه های اجرای ـــک از دس ـــا در هری ام
ـــی  ـــه خروج ـــد، ک ـــرا ش ـــلیقه ای اج ـــورت س ص

دلخـــواه را نداشـــت.
ــا اشــاره بــه حضــور قابــل  حاجــی بابایــی ب
ــار  ــس اظه ــی در مجل ــفیران فرهنگ ــه س توج
ــال نیــک  ــه ف ــارک را ب ــداد مب ــن روی ــرد: ای ک
می گیریــم، چــرا کــه معتقدیــم، معلمــان بایــد 
بــرای تغییــر نــگاه بــه آمــوزش و پــرورش، وارد 

میــدان شــوند و بــرای ارتقــای جایــگاه معلمان، 
همان گونــه کــه در مبانــی نظــری ســند تحــول 
بنیادیــن اشــاره شــده، آمــوزش و پــرورش یــک 
فــرا وزارتخانــه اســت و همــه دســتگاه های 
آن  اهــداف  تحقــق  بــرای  بایــد  اجرایــی 

ــد. مشــارکت کنن
ـــاوه  ـــم ع ـــه شش ـــون برنام ـــت: در قان او گف
ـــدن  ـــی ش ـــزوم اجرای ـــورد ل ـــریع در م ـــر تس ب
نظـــام رتبه بنـــدی معلمـــان، دولـــت مکلـــف 
ـــت در نظـــام  ـــراری عدال ـــه برق اســـت، نســـبت ب
پرداخت هـــا و رفـــع تبعیـــض، همسان ســـازی 
امکانـــات  از  برخـــورداری  و  دریافت هـــا 
ـــران  ـــتمری بگی ـــتگان و مس ـــاغان، بازنشس ش
کشـــوری و لشـــکری را در نظـــر بگیرد،همچنیـــن 
بایـــد ســـنوات مختلـــف را بـــه  دولـــت 
نحـــوی در نظـــر گیـــرد کـــه کـــه اختـــاف 
حقـــوق و برخـــورداری از امکانـــات شـــاغان، 
در  بگیـــران  مســـتمری  و  بازنشســـتگان 
ــغلی،  ــرایط شـ ــا شـ ــف بـ ــال های مختلـ سـ
تحصیلـــی، ســـنوات و ســـایر متغیر هـــای 
بیســـت  از  برنامـــه  پایـــان  در  خدمتـــی 
ـــده  ـــفانه دی ـــه متأس ـــود، ک ـــتر نش ـــد بیش درص
ـــد  ـــک کارمن ـــال ی ـــک س ـــاداش ی ـــود، پ می ش

ــت،  ــه وزارت نفـ ــته بـ ــرکت های وابسـ در شـ
ــان  ــاداش پایـ ــی بیـــش از پـ ــا حتـ ــر یـ برابـ
ـــا  ـــی ب ـــک فرهنگ ـــاش ی ـــال ت ـــت ۳5 س خدم

همـــان مـــدرک تحصیلـــی اســـت.
ــس  ــان در مجل ــیون فرهنگی ــس فراکس رئی
بــا تأکیــد بــر اینکــه بازنشســتگان آینــه تمــام 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت در جمه ــای خدم نم
هســتند، بیــان کــرد: امــروز ســه مقولــه مهــم و 
کلیــدی »اقتصــاد، فرهنــگ و امنیــت« برنامــه 
ــه در  ــت، ک ــام دنیاس ــب در تم ــان غال و گفتم
ــه  ــوارد ریش ــن  م ــعه ای ــور ها، توس ــه کش هم
ــوزش  ــرورش دارد و تحــول آم ــوزش و پ در آم
ــت معیشــتی  ــای وضعی ــا ارتق ــرورش، صرف و پ
معلمــان نیســت، مرجعیــت معلــم بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد، جایــگاه بایــد ارتقــاء پیــدا 
کنــد، جایــگاه تعلیــم و تربیــت، تدریــس، 
برنامــه درســی، تربیــت نیــروی انســانی همــه 
ــداف  ــا اه ــود ت ــری ش ــف و بازنگ ــد تعری بای

ــق شــود. توســعه محق
ــرون  ــرای ب ــح کــرد: ب ــی تصری حاجــی بابای
رفــت از مشــکات کنونــی کشــور باید اســتفاده 
انقابــی،  مومــن،  تجربــه،  بــا  نیرو هــای  از 
پرتحــرک، متعهــد و متخصــص در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی ق
ــس  ــان در مجل ــیون فرهنگی ــس فراکس رئی
ــه  ــن زمین ــرورش در ای ــوزش و پ ــت: در آم گف
ــوزش  ــام ســند تحــول آم ــه  ن ــی ب ســند متقن
و پــرورش وجــود دارد، کــه مســیر تربیــت 
تــا  دبســتانی  پیــش  از  را  آمــوزان  دانــش 
ــرده اســت،  ــان دوره متوســطه مشــخص ک پای
اقتصــاد دانــش بنیــان، ایجــاد شــغل، ســرمایه، 
ــر،  ــب و کار بهت ــط کس ــاال، محی ــره وری ب به
ارزش افــزوده بیشــتر، کارآفرینــی، توســعه 
ــا نیــروی انســانی  اقتصــادی و جهــش تولیــد ب
ــد ســاحتی،  ــت چن ــر تربی ــی ب متبحــر و مبتن
بــا رویکــرد ســند تحــول بنیادیــن امکان پذیــر 

اســت.

رضاخواه مطرح کرد؛

تسهیل ایجاد فضای کسب و کاِر شرکت های 
دانش بنیان در دستور کار مجلس یازدهم

نقش مهم سایت صنایع دستی در تولید گسترده و 
متمرکز آثار هنری در آذربایجان شرقی

حاجی بابایی مطرح کرد؛

ضرورت اهتمام مجلس یازدهم به نظارت بر اجرای قوانین زمین 
مانده، برای احیای جایگاه آموزش و پرورش 
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چطور خانه نشینی امکان
 پس انداز را فراهم می کند؟

ـــفر  ـــح،  س ـــردش، تفری ـــای گ ـــام راه ه ـــا تم کرون
و خریـــد را بســـته امـــا بـــه جـــای تمـــام آنهـــا 
ـــا  ـــن روزه ـــت. ای ـــرده اس ـــا ک ـــکان را مهی ـــک ام ی
فرصـــت خوبـــی اســـت تـــا فکـــر پس انـــدازی 
ـــی  ـــود را عمل ـــن نب ـــن ممک ـــش از ای ـــا پی ـــه ت ک

ـــد.  کنی
ــه  ــا، اگرچـ ــر شـــدن ویـــروس کرونـ همه گیـ
ــای  ــود آورد و برنامه هـ ــا خـ ــیاری بـ ــج بسـ رنـ
زندگـــی همـــه مـــا را مختـــل کـــرد امـــا بهتـــر 
اســـت همیشـــه در مواجـــه بـــا هـــر مشـــکلی، 
ـــکات  ـــه ن ـــم و ب ـــی کنی ـــاد آن را بررس ـــام ابع تم
ـــا  ـــیم. ب ـــته باش ـــی داش ـــم نگاه ـــم، نی ـــت ه مثب
آمـــدن ایـــن ویـــروس، اکثـــر مـــا مجبـــور بـــه 
خانه نشـــینی و قرنطینـــه اجبـــاری شـــدیم. 
برنامه هـــای ســـفر، تفریـــح و گـــردش  لغـــو، 
رســـتوران ها تعطیـــل و فروشـــگاه ها بســـته 
شـــدند. دیگـــر امـــکان چندانـــی بـــرای صـــرف 
هزینـــه و پـــول نیســـت امـــا در مقابـــل، یـــک 
امـــکان وجـــود دارد و آن پس انـــداز اســـت. 
ــام را  ــن ایـ ــداز در ایـ ــکان پس انـ ــای امـ راه هـ

بررســـی کنیـــم.

پس انداز چشم گیر نرفتن به سفر
ــای  ــن برنامه هـ ــی از پرهزینه تریـ ــفر یکـ سـ
تفریحـــی اســـت کـــه در ایـــام لغـــو شـــد. هـــر 
ســـاله تعطیـــات نـــوروز حجـــم زیـــادی از 
ســـفرهای ســـاالنه را بـــه خـــود اختصـــاص 
می دهـــد امـــا امســـال بـــا وجـــود کرونـــا، 
بســـیاری از خانواده هـــا بـــرای حفـــظ ســـامت 
ــن  ــان از رفتـ ــان و هموطنان شـ ــود، اطرافیـ خـ
ـــه را  ـــدن در خان ـــدند و مان ـــرف ش ـــفر منص ـــه س ب
ـــتر  ـــیوع بیش ـــری از ش ـــرای جلوگی ـــن راه ب بهتری
ـــه  ـــان ادام ـــرایط همچن ـــن ش ـــد. ای ـــاری دیدن بیم
دارد و اگرچـــه از نظـــر قانونـــی دیگـــر منعـــی 
ـــا  ـــدارد ام ـــود ن ـــافرت وج ـــه مس ـــن ب ـــرای رفت ب
ـــفر  ـــه س ـــی ب ـــا میل ـــر خانواده ه ـــم اکث ـــوز ه هن
ــل  ــکان و تمایـ ــه امـ ــرایطی کـ ــد. در شـ ندارنـ
ـــود  ـــی وج ـــه تفریح ـــک برنام ـــوان ی ـــه عن ـــفر ب س
ـــرای  ـــواده ب ـــادی از ســـپرده خان ـــدارد، بخـــش زی ن
ــده  ــرف مانـ ــدون مصـ ــی بـ ــای تفریحـ برنامه هـ
اســـت کـــه می توانـــد پس انـــدازی چشـــمگیر و 
ـــه  ـــاال هزین ـــن ح ـــس همی ـــد. پ ـــه باش ـــل توج قاب
در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای ســـفر خـــود را 
حســـابی  قلک تـــان  تـــا  کنیـــد  پس انـــداز 

ســـنگین شـــود. 

پول خریدها در قلک سپرده ها
ـــای  ـــز هزینه ه ـــز ج ـــد نی ـــفر، خری ـــد از س بع
ــه  ــت. البتـ ــواده اسـ ــر خانـ ــه هـ ــاالی ماهانـ بـ
ــروری  ــای ضـ ــزارش، خریدهـ ــن گـ ــور ایـ منظـ
و خـــورد و خـــوراک نیســـت. مدت هاســـت 
مارکت هـــا،  جـــز  فروشـــگاه ها  تمـــام  کـــه 
تعطیـــل  فروشـــی ها  میـــوه  و  داروخانه هـــا 
هســـتند و امـــکان خریـــد وســـایلی ماننـــد 
پوشـــاک، لـــوازم خانگـــی، اســـباب بـــازی و 
ـــرای  ـــدارد. ب ـــود ن ـــی وج ـــن چنین ـــای ای خریده
ـــاال  ـــود را ب ـــداز خ ـــم پس ان ـــد حج ـــه بتوانی اینک
ببریـــد کافـــی اســـت هزینه هایـــی کـــه بـــرای 
ـــش  ـــا کف ـــف ی ـــه کی ـــیله از جمل ـــر وس ـــد ه خری
ـــا در  ـــد ت ـــار بگذاری ـــد را کن ـــه بودی ـــر گرفت در نظ
آخـــر مـــاه، مبلـــغ قابـــل توجهـــی را پس انـــداز 

کـــرده باشـــید.

ذخیره کردن هزینه رستوران
اگـــر رفتـــن بـــه رســـتوران را بـــه عنـــوان 
یـــک تفریـــح آخـــر هفتـــه بـــرای خانواده هـــا 
در نظـــر بگیریـــم، هـــر خانـــواده چهـــار نفـــره 
ــتوران  ــذا در رسـ ــرف غـ ــار صـ ــر بـ ــرای هـ بـ
ــزار  ــا ۲۰۰ هـ ــدود ۴۰ تـ ــه ای حـ ــد هزینـ بایـ
ـــذا  ـــوع غ ـــه ن ـــته ب ـــذارد. بس ـــار بگ ـــان را کن توم
ـــازه  ـــن ب ـــود، ای ـــاب می ش ـــه انتخ ـــتورانی ک و رس
قیمتـــی مشـــخص شـــده اســـت. ایـــن مبلـــغ 
تنهـــا بـــرای یـــک بـــار رســـتوران گردی در 
مـــاه محاســـبه شـــده اســـت. در ایـــن روزهـــا 
مـــا  بـــرای  رســـتوران گردی  امـــکان  کـــه 
ــغ را در  ــن مبلـ ــم ایـ ــت می توانیـ ــم نیسـ فراهـ

قلـــک پس اندازمـــان بریزیـــم.

نصف شدن مصرف بنزین
از دیگـــر هزینه هـــای ناچیـــز امـــا متـــداوم 
بنزیـــن مصرفـــی  هزینـــه  ایـــام،  ایـــن  در 
اســـت. در روزهایـــی کـــه خـــروج از خانـــه 
بســـیار کمتـــر شـــده اســـت و دیگـــر خبـــری 
از ســـفرهای چنـــد روزه و گـــردش در اطـــراف 
شـــهر نیســـت، مصـــرف بنزیـــن بـــه کمتریـــن 
ــار  ــق آمـ ــت. طبـ ــیده اسـ ــود رسـ ــزان خـ میـ
ــی،  ــای نفتـ ــش فرآورده هـ ــی پخـ ــرکت ملـ شـ
 ۱5 در  بنزیـــن  روزانـــه  میانگیـــن مصـــرف 
روز اول فروردیـــن مـــاه ســـال ۹۹، درســـت 
ــش از  ــه پیـ ــی کـ ــات و ایامـ ــان تعطیـ در زمـ
ــته  ــرف را داشـ ــزان مصـ ــترین میـ ــا بیشـ کرونـ
ـــن در  ـــت. ای ـــیده اس ـــر رس ـــون لیت ـــه ۴۴ میلی ب
حالـــی اســـت کـــه ســـال گذشـــته در همیـــن 
ـــن  ـــه بنزی ـــرف روزان ـــن مص ـــی میانگی ـــازه زمان ب

حـــدود ۹۴ میلیـــون لیتـــر بـــوده اســـت.
شـــما می توانیـــد بـــا کنـــار گذاشـــتن تمـــام 
ــری  ــان دوران همه گیـ ــا، در پایـ ــن هزینه هـ ایـ
ویـــروس کرونـــا، پس انـــداز قابـــل توجهـــی 

داشـــته باشـــید.
منبع: ایرنا زندگی

حریرچی: 
برای از سرگیری تمرینات 2۹ رشته
 ورزشی انفرادی تصمیم گیری شد

معــاون کل وزارت بهداشــت بــه ســرگیری برخــی از ورزش هــای انفرادی 
اشــاره کــرد و گفــت: در مــورد۲۹ ورزش انفــرادی مثــل انــواع رشــته های دو 
و میدانــی، تیرانــدازی، وزنــه بــرداری و حتــی رشــته هایی مثــل تنیــس روی 

میــز و تنیــس خاکــی، تصمیم گیــری شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »ایــرج حریرچــی« در گفــت و گــوی تلفنــی افــزود: 
طــی توافــق بــا وزارت ورزش و جوانــان و بــا توجــه بــه دریافــت مصوبــه از 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا،، ایــن ۲۹ رشــته ورزشــی در تمــام شــهرهای 

کشــور قابــل بازگشــایی هســتند.
ــال  ــابقات فوتب ــزاری مس ــوص برگ ــت در خص ــاون کل وزارت بهداش مع
گفــت : فقــط بازی هــای لیــگ برتــر و لیــگ یــک فوتبــال باقــی مانــده و در 

ــف شــده اســت. ــن تکلی ــا، تعیی ســایر رشــته های ورزشــی و لیگ ه
حریرچــی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص بــا حضورعلی نــژاد، معــاون 
وزیــر ورزش و رئیــس فدراســیون های ورزشــی و کارشناســان وزارت 
بهداشــت تصمیمــات خوبــی گرفتیــم، افــزود: امیــدوار هســتیم اگــر در چند 
روز آینــده ایــن تصمیمــات نهایــی شــود، از روزهــای بعــد بــه مــدت ســه 
هفتــه تیم هــا تمرینــات را پیگیــری و ۹ هفتــه باقــی مانــده لیــگ برتــر در 

۴5 روز انجــام شــود.
ــده،  ــاذ ش ــات اتخ ــا تصمیم ــد: ب ــت یادآورش ــاون کل وزارت بهداش مع
ــرای  ــی ب ــان و تیــم مل ــرای مســابقات لیــگ قهرمان نماینــدگان آســیایی ب

ــوند. ــاده می ش ــی آم ــام جهان ــی ج ــای انتخاب رقابت ه

آزمون:
 ترجیح می دهم درباره حضورم

 در ناپولی حرفی نزنم 
ــم  ــاره پیشــنهاد تی ــت روســیه درب ــال زنی ــم فوتب ــی تی مهاجــم ایران

ــرد.  ــان ک ــی را بی ــا توضیحات ــی ایتالی ناپول
ــم  ــون مهاج ــردار آزم ــوان،  س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ایرانــی تیــم فوتبــال زنیــت چنــد وقتــی اســت کــه نامــش در رســانه های 

ــود. ــتفاده می ش ــاد اس ــان زی ــی زب ــی و روس ایتالیای
ـــم  ـــا و تی ـــورش در ایتالی ـــایعه حض ـــوص ش ـــون در خص ـــردار آزم س
ــل و  ــار نقـ ــاره اخبـ ــم دربـ ــح می هـ ــرد: ترجیـ ــوان کـ ــی عنـ ناپولـ
انتقاالتـــی و اتفاقاتـــی کـــه در ایـــن بـــازار می افتـــد فعـــا صحبتـــی 
ـــروس  ـــه از وی ـــرادی ک ـــه اف ـــر هم ـــه خاط ـــر ب ـــال حاض ـــم. در ح نکن
ــن  ــی در ایـ ــم صحبتـ ــح می دهـ ــد ترجیـ ــده انـ ــیب دیـ ــا آسـ کرونـ

رابطـــه نکنـــم.
بــه غیــر از ناپولــی تیم هــای آرســنال، وســتهام، اتلتیکــو مادریــد و ... 

ســردار ایرانــی را زیــر نظــر دارنــد.

حریف پرسپولیس به دنبال جذب دو ستاره چلسی

ــن  ــیا دو بازیک ــان آس ــگ قهرمان ــپولیس در لی ــف پرس ــل حری الدحی
باتجربــه چلســی را زیــر نظــر دارد و بــه دنبــال جــذب آنهــا در تابســتان 

اســت. 
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســتاد الدوحــه، باوجــود آنکــه ویروس 
کرونــا فوتبــال را در سراســر جهــان تعطیــل کــرده امــا ایــن باعــث نشــده 

اســت تــا تیــم هــا بــه دنبــال تقویــت خــود در تابســتان نباشــند.
الدحیــل تیــم متمــول قطــری از همیــن االن بــه دنبــال تقویــت خــود 
ــرار داده  ــر ق ــد نظ ــی را م ــای بزرگ ــت و خریده ــد اس ــل بع ــرای فص ب

اســت.
اســتاد الدوحــه از جــذب پــدرو رودریگــز مهاجــم اســپانیایی چلســی 

بــه عنــوان هــدف اصلــی الدحیــل در تابســتان ســخن بــه میــان آورد.
امــا پــدرو تنهــا ســتاره چلســی نیســت کــه الدحیــل بــه دنبــال جــذب 
او در تابســتان اســت بلکــه ایــن تیــم قطــری ویلیــان برزیلــی را هــم مــد 
نظــر قــرار داده اســت و ایــن بازیکــن را هــم بــرای تقویــت خــط حملــه 

خــود مــی خواهــد.
قــرارداد ویلیــان ۳۱ ســاله بــا چلســی در تابســتان بــه پایــان خواهــد 
ــک  ــن در دوران فران ــن بازیک ــه نیمکــت نشــین ای ــا توجــه ب رســید و ب

ــد نخواهــد شــد. ــراردادش تمدی لمپــارد ق
قــرارداد پــدرو هــم بــا چلســی بــه پایــان خواهــد رســید و عــاوه بــر 
الدحیــل تیــم الســد بــا هدایــت ژاوی هــم ایــن بازیکــن را مــی خواهــد.

الدحیــل در تابســتان ســال قبــل هــم ماریــو مانژوکیــچ را جــذب کــرد 
ــل  ــتاره تبدی ــم پرس ــه تی ــد ب ــم جــذب کن ــان را ه ــدرو و ویلی ــر پ و اگ

خواهــد شــد.

درگذشت سرمربی کشتی زنان روسیه بر اثر کرونا

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی زنــان روســیه پــس از مــدت کوتاهــی از 
ابتــا بــه ویــروس کرونــا در ســن ۶7 ســالگی درگذشــت. 

ــل  ــتی اه ــی کش ــراف مرب ــی عم ــد عل ــنا، ماگوم ــزارش ایس ــه گ ب
ــتان،  ــتی در داغس ــی کش ــوان مرب ــه عن ــال ها ب ــیه، س ــتان روس داغس
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــان و س ــتی آذربایج ــیون کش ــی فدراس ــب رییس نای
کشــتی بانــوان آذربایجــان فعالیــت داشــت و نقــش تعییــن کننــده ای در 

ــرد. ــا ک ــوان ایف ــتی بان ــان در کش ــای آذربایج موفقیت ه
او طــی ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱5 هدایــت کشــتی بانــوان آذربایجــان 
ــیون  ــس فدراس ــب ریی ــوان نای ــه عن ــا ۲۰۱8 ب ــال های ۲۰۱5 ت و در س

کشــتی آذریاجــان فعالیــت داشــت.
وی ســپس بــا دعــوت فدراســیون کشــتی روســیه از ســال ۲۰۱۹ بــه 
عنــوان ســرمربی کشــتی زنــان کار خــود را آغــاز کــرد و بــا هدایــت وی 
تیــم ملــی کشــتی بانــوان روســیه بــه عنــوان نایــب قهرمانــی رقابت هــای 

جهانــی قزاقســتان و قهرمانــی اروپــا۲۰۲۰ در رم ایتالیــا دســت یافــت.
ــه ویــروس  وی روز چهارشــنبه در ســن ۶7 ســالگی و بدلیــل ابتــا ب

ــا در روســیه درگذشــت. کرون
ــب  ــس فدراســیون کشــتی روســیه و نای ــل مامیاشــویلی، ریی میخائی
رییــس اتحادیــه جهانــی کشــتی پــس از درگذشــت آلیومــاروف، گفــت: 
او فــردی پرتــاش بــود کــه برنامه هــای زیــادی داشــت و کشــتی زنــان 

ــرد. ــری ک ــزرگ رهب ــه موفقیت هــای ب ــرای رســیدن ب روســیه را ب
ــز درگذشــت  ــان روس کشــتی جهــان ۲۰۱۹ نی ــووا، قهرم ــا تراژک این
او را فقــدان بزرگــی بــرای کشــتی روســیه دانســت و گفــت: زیــر نظــر او 

ــتیم. ــک داش ــت در المپی ــرای موفقی ــی ب ــیار خوب ــای بس برنامه ه
ــه  ــی ب ــز در پیام ــی کشــتی نی ــه جهان ــچ، رییــس اتحادی ــاد اللووی نن

ــت. ــی را تســلیت گف ــن مرب ــیه درگذشــت ای فدراســیون کشــتی روس

هیــات رئیســه فدراســیون جهانــی والیبــال 
در پــی تعویــق بازی هــای المپیــک توکیــو 
و لغــو لیــگ ملت هــای ۲۰۲۰ در نشســتی 
ــانی  ــه  روزرس ــود را ب ــال ۲۰۲۱ خ ــم س تقوی

ــرد.  ک
ــًا  ــرات قب ــن تغیی ــارس، ای ــزارش ف ــه گ ب
ــی  ــیون جهان ــی فدراس ــت اجرای ــوی هیئ از س
پیش بینــی شــده بــود و بعــد از مشــورت و 
ــه  ــه نشســت مجــازی هیــات رئیســه ب ــه ب ارائ

ــید. ــب رس تصوی
فدراســیون جهانــی والیبــال در ایــن گزارش 
ــه دلیــل  تاکیــد می کنــد کــه ایــن تغییــرات ب
اهمیــت ســامتی بازیکنــان و خانــواده والیبــال 
ــه  ــر چ ــابقات، ه ــا مس ــت ت ــده اس ــاد ش ایج

بهتــر برگــزار شــود.
ــدی  ــاره زمان بن ــد FIVB درب ــم جدی تقوی
ــا در ســال ۲۰۲۱ اســت و  ــگ ملت ه شــروع لی
بــر اســاس دســتورالعمل صــادره برای مســابقات 

داخلــی کشــورها تدویــن شــده اســت.
لیــگ  پیشــنهادی  برنامــه  اســاس  بــر 
ــک  ــه از ی ــت ک ــاز اس ــورها مج ــی کش داخل

شــروع   )۱۳۹۹ خــرداد   ۱۲(  ۲۰۲۰ ژوئــن 
ــه  ــا ب ــی بن ــیون های مل ــه فدراس ــود. البت ش
ــود  ــه خ ــد برنام ــان می توانن ــرایط کشورش ش
ــی انجــام  ــط در صورت ــد و فق را مشــخص کنن
خواهــد شــد کــه بی خطــر بــوده و تابــع 
ــوی  ــادره از س ــتی ص ــتورالعمل های بهداش دس
ــابقات  ــا مس ــد ام ــی باش ــی و محل ــات مل مقام
 ۲۹( آوریــل ۲۰۲۱   ۱8 تــا  حداکثــر  بایــد 

فروردیــن ۱۴۰۰( تمــام شــده باشــد.

فدراســیون جهانــی والیبــال تمامــی برنامه ها 
را بررســی خواهــد کــرد و برگزارکننــدگان 

ــتند. ــد FIVB هس ــد تایی نیازمن
ــگاه های  ــی باش ــال قهرمان ــابقات والیب مس
ــا  ــد ت ــان بای ــردان و زن ــروه م ــاره، در گ ــر ق ه
دوم ِمــی ۲۰۲۱ )۱۲ اردیبهشــت ۱۴۰۰( تمــام 

شــود.
ــی  ــال بین الملل ــل و انتق ــای نق گواهینامه ه
اول  از   ،۲۰۲۱-۲۰۲۰ فصــل  بــرای   )ITC(

ــی  ــی ۲۰۲۱ اجرای ــا ۲ م ــن ۲۰۲۰ ت ــاه ژوئ م
می شــود.

یــا  از 7  لیــگ ملت هــای ســال ۲۰۲۱، 
ــال  ــت س ــا ۲۱ اردیبهش ــی )۱7 ی ــاه م ۱۱ م
۱۴۰۰( شــروع می شــود و بــه مــدت ســه 
ــان  ــه دو زم ــد شــد. ارائ ــری خواه ــه پیگی هفت
ــش  ــت پخ ــی جه ــرای هماهنگ ــده، ب ــاد ش ی
ــز  ــا نی ــن رقابت ه ــان ای ــت. پای ــی اس تلویزیون

ــود. ــد ب ــن ۲۰۲۱ خواه ۲7 ژوئ
ملت هــا  لیــگ  نهایــی  مرحلــه  میزبــان 
ــا  ــردان، کشــور ایتالی ــروه م ســال ۲۰۱۲ در گ
ــود. ــان، کشــور چیــن خواهــد ب و در گــروه زن

قهرمانــی  والیبــال  مســابقات  همچنیــن 
 ۲8(  ۲۰۲۱ آگوســت   ۱۹ از  بایــد  قاره هــا 
مــرداد ۱۴۰۰( تــا ۱۹ ســپتامبر ۲۰۲۱ )۲8 
ــیون  ــود و فدراس ــزار ش ــهریور ۱۴۰۰( برگ ش
ــی  ــل انتخاب ــئولیت مراح ــال مس ــی والیب جهان

ــده دارد. ــر عه ــابقات را ب ــن مس ای
رئیــس فدراســیون جهانــی والیبــال یــادآور 
شــد کــه ایــن تصمیــم هیــات رئیســه و کمیتــه 
ــی، ضامــن ســامتی  اجرایــی فدراســیون جهان
کل خانــواده والیبــال در دوران مبــارزه بــا 

ــا اســت. ــروس کرون وی
از روســای  ادامــه  دکتــر آری گراســا در 
ــن  ــه ای ــرد ک ــکر ک ــی تش ــیون های مل فدراس
خــود  داخلــی  لیگ هــای  بــا  را  تغییــرات 
هماهنــگ می کننــد تــا ســریع تر بــه مســابقات 

ــویم. ــک ش ــال، نزدی ــتنی والیب ــت داش دوس

ــد از  ــون ۶۰ درص ــت: تاکن ــور گف ــگاه تراکت ــل باش مدیرعام
ــور  ــگاه تراکت ــم و باش ــرده ای ــت ک ــان را پرداخ ــرارداد بازیکن ق
ــم  ــان تی ــه ســه کاپیت ــش از جمل ــی بازیکنان ــظ تمام ــوان حف ت

ــال را دارد.  ــی فوتب مل
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، میــر معصوم ســهرابی 
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور در گفت وگــو بــا ســایت ایــن باشــگاه 
ــوص  ــانه ها در خص ــی رس ــه برخ ــی ک ــار کذب ــوص اخب در خص
وضعیــت مالــی باشــگاه منتشــر کرده انــد، اظهــار داشــت: 
ــته و از  ــی نداش ــوان مشــکل مال ــچ عن ــه هی ــور ب ــگاه تراکت باش
معــدود باشــگاه های لیــگ برتــری هســت کــه حــدود ۶۰ درصــد 

ــه بازیکنانــش داشــته اســت. پرداختــی ب
وی افــزود: زنــوزی عــاوه بــر باشــگاه تراکتــور، باشــگاه 
ماشین ســازی را نیــز بــه خوبــی اداره می کنــد و معتقــدم 
ــدس  ــه مهن ــده ک ــرح ش ــل مط ــن دلی ــه ای ــی ب ــن حواش ای
زنــوزی هفتــه ی گذشــته راجــع بــه آنچــه کــه در فوتبــال ایــران 
ــا از  ــن صحبت ه ــه ای ــم ک ــرد. می دانی ــاگری ک ــذرد، افش می گ

ــه ایــن افــراد هشــدار می دهیــم کــه  کجــا نشــأت می گیــرد و ب
ــد. ــور بردارن ــر تراکت ــت از س دس

ــه حاشــیه  ــراد، ب ــن اف ــدف ای ــرد: ه ســهرابی خاطرنشــان ک
کشــاندن تراکتــور و دلســرد کــردن هــواداران و بازیکنــان ایــن 

تیــم اســت. بنــده بــه هــواداران خوبمــان ایــن اطمینــان خاطــر 
را می دهــم کــه چنیــن شــایعاتی کــذب محــض بــوده و باشــگاه 
تراکتــور تــوان حفــظ تمامــی بازیکنانــش از جملــه ســه کاپیتــان 
ــی  ــه کادر فن ــی ک ــر بازیکن ــن ه ــی را دارد و همچنی ــم مل تی

تقاضــا کنــد را هــم جــذب خواهیــم کــرد.
او در خصــوص پرونده هــای بازیکنــان خارجــی تراکتــور 
ــی  ــی را بررس ــای حقوق ــور پرونده ه ــگاه تراکت ــت: باش ــز گف نی
می کنــد و مطمئــن باشــید کــه زنــوزی بــه هیــچ عنــوان اجــازه 
ــن  ــائل ای ــیبی از مس ــن آس ــم کوچکتری ــن تی ــه ای ــد ک نمی ده

ــد. ــی ببین چنین
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــور در پای ــگاه تراکت ــل باش مدیرعام
ــم  ــرم تی ــی مدنظــر ســرمربی محت ــا داخل بازیکــن خارجــی و ی
ــز  ــم نی ــی تی ــان کنون ــن بازیکن ــد و همچنی ــد ش ــذب خواه ج
ــه  ــن زمین ــوند و در ای ــظ می ش ــی حف ــد کادرفن ــه صاحدی ب
هیــچ مانعــی وجــود نــدارد. مــا بــرای فصــل آتــی مســابقات تیــم 

ــرد. ــم ک ــا خواهی ــی رقابت ه ــدی را راه قدرتمن

ــتن  ــدون داش ــت: ب ــال گف ــیون فوتب ــین فدراس ــس پیش رئی
ــات  ــر در جلس ــی اگ ــیا حت ــال آس ــیون فوتب ــی در کنفدراس الب

ــت. ــده اس ــی فای ــم ب ــه AFC داد بزنی ــات رئیس هی
شــایعه  دربــاره  کفاشــیان  علــی  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــات  ــزاری انتخاب ــا برگ ــال ت ــیون فوتب ــتی اش در فدراس سرپرس
ــت. ــایعه اس ــد ش ــه گفتی ــور ک ــت: همانط ــیون گف ــن فدراس ای

وی درباره وضعیتش در کمیته اسـتیناف فدراسـیون فوتبال بعد 
از محرومیـت از سـوی کمیتـه اخـاق تاکیـد کـرد: هنوز کـه تبرئه 
نشـده ام. کمیتـه اسـتیناف رای نـداده اسـت. آقـای صالحـی رئیس 
کمیتـه اسـتیناف گفتنـد دارنـد بـه این پرونده رسـیدگی می شـود.

ــا برنامــه ورزش و  رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال کــه ب
ــای  ــه ضعف ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــرد، در ادام ــت می ک ــردم صحب م
بین المللــی ورزش ایــران و عــدم اســتفاده درســت از کرســی های 
جهانــی گفــت: بنــده ۴۰ ســال در بخش هــای مختلــف مدیریــت 
بــوده ام. یکــی از ضعیف تریــن بخش هــا، مربــوط بــه امــور 
ــوده اســت. ایــن بخــش ضعیــف جلــو رفتــه  بین الملــل ورزش ب
اســت. کســی کــه می خواهــد بــه پســت بین المللــی ورود کنــد، 
ــش،  ــان انگلیســی، دان ــه دانســتن زب ــی از جمل ــد ویژگی های بای

ــته ورزشــی و دادن  ــات در آن رش ــاد امکان ــی ایج ــوذ و توانای نف
امتیــاز بــه ســایر کشــورها را داشــته باشــد.

کفاشــیان ادامــه داد: اگــر آقــای هاشــمی طبا بــه عنــوان عضــو 
ــش  ــی از دالیل ــد یک ــاب ش ــک انتخ ــی المپی ــه بین الملل کمیت
همیــن تســلطش بــود و هــم اینکــه رئیس ســازمان تربیــت بدنی 
بــود. او حمایــت دولــت متبــوع را داشــت. نماینــدگان کشــورهای 
قطــر و امــارات حمایــت چنــد جانبــه از کشورهایشــان می شــوند 

و حتــی سفیرانشــان هــم البــی می کننــد. دولــت بایــد بــا تمــام 
وجــودش از آن نفــر مدنظــر حمایــت کنــد.

بین المللــی  پســت های  از  خیلــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تشــریفاتی هســتند، دربــاره ضعــف کاری خــودش و مهــدی تــاج 
رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال در کنفدراســیون آســیا گفــت: 
شــما نبایــد فکــر کنیــد در یــک هیــات رئیســه ۱۶ نفــره مــن و 
تــاج چیــزی بگوییــم و این طــور باشــد کــه همــه »به بــه« کننــد و 
چیــزی نگوینــد. مثــًا تصمیــم گیــری بــرای محــروم کــردن یــک 
کشــور یــا دادن میزبانــی بــه کشــور دیگــر. ایــن تصمیــم ابتــدا در 
هیــات رئیســه مطــرح نمی شــود. قبــل از آن البی هــای مختلــف 
از کشــورهای دوســت و همــراه صــورت می گیــرد. مثــًا ۱۰، ۱۱ 
ــه  ــات رئیس ــد. در هی ــگ می کنن ــم هماهن ــا ه ــی ب ــور عرب کش
آســیا ۲۴ عضــو هســتند کــه فقــط پنــج، شــش نفــر تاثیرگــذار 
ــگاه می کننــد. کشــورهای تاثیرگــذار  ــه آنهــا ن هســتند و بقیــه ب
البــی می کننــد و در روز تشــکیل جلســه هیــات رئیســه هرچقــدر 

کفاشــیان یــا آقــای تــاج داد هــم بزنــد تاثیــری نــدارد!
کفاشـیان خاطرنشـان کـرد: حتـی یـادم می آیـد وقتـی بحث 
مسـائل عربسـتان )بـازی تیم هـای ایرانـی و عربسـتانی( مطـرح 
شـد، خـود شـیخ سـلمان رئیـس کنفدراسـیون گفـت کـه من و 
نماینـده عربسـتان ذی نفـع هسـتیم و از جلسـه بیـرون رفتنـد تا 
نایـب رئیـس هنـدی نشسـت را اداره کنـد. آن نایـب رئیـس هم 

چیـزی را حمایـت می کنـد کـه تصمیـم جمعـی باشـد.

ــه  ــژه مراغ ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــن  ــا در ای ــار کرون ــش آم ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
گفــت:  گذشــته،  روز  چنــد  در  شهرســتان 
و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  مــردم  اگــر 
نکننــد  رعایــت  را  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــا  ــار کرون ــش آم ــیوع مجــدد و افزای ــاهد ش ش

ــود. ــم ب خواهی
ایرنــا، حمیــد شــکری در  بــه گــزارش 
ــای شهرســتان  ــا کرون ــارزه ب جلســه ســتاد مب
ــار  ــر آم ــش اخی ــت: افزای ــار داش ــه اظه مراغ
ــت  ــده حرک ــان دهن ــتان نش ــا در شهرس کرون
ــد  ــه بای ــوده ک ــز ب ــت قرم ــمت وضعی ــه س ب
ــاع  ــرده و اط ــر ک ــام خط ــه اع ــن زمین در ای

ــم. ــانی کنی رس
وی گفــت: سیســتم درمانــی شهرســتان 
صعــودی  رونــد  افزایــش  و  دارد  ظرفیتــی 
نگــران کننــده بــوده و در صــورت اوج گرفتــن 
دوبــاره کرونــا باشــیم سیســتم درمانــی جوابگــو 

ــود. ــد ب نخواه
شــکری گفــت:در زمــان قرنطینــه و ابتــدای 
ــده  ــر عه ــرل ب ــت کنت ــا محوری ــیوع کرون ش
حاکمیــت بــوده و مراغــه در ایــن مقطــع 
ــد  ــه بع ــت ک ــی داش ــرل موفق ــرد و کنت عملک
ــت  ــمند، محوری ــرل هوش ــرح کنت ــاز ط از آغ
بــه مــردم ســپرده شــد کــه متاســفانه افزایــش 
ــده  ــان دهن ــته، نش ــد روز گذش ــار در چن آم

ــت. ــردم اس ــوی م ــت از س ــدم رعای ع
وی افــزود: در ایــن روزهــا مــردم بایــد 
احســاس خطــر کــرده و در حــوزه پیشــگیری 

ــد. ــل کنن ــیار عم هوش
در  بــه وضعیــت خــوب شهرســتان  وی 
ــرل  ــا و کنت ــیوع کرون ــت ش ــای نخس ــاه ه م
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــورت گرفت ــای ص ه
ــی  ــا در تمام ــای نخســت، ورود نیروه در روزه
ــا  ــوده و ب عرصــه هــای کنتــرل بســیار موثــر ب
ــتان  ــا در شهرس ــگاه کرون ــدازی آزمایش راه ان

ــم. ــاهد بودی ــی را ش ــای خوب ــت ه موفقی
شــکری افــزود: ایــن مرکــز آزمایشــگاهی بــه 
ــا در  ــا در کشــور تنه ــز اســتان ه ــر از مراک غی

مراغــه راه انــدازی شــده اســت.
اماکــن، تشــدید  وی گفــت: ضدعفونــی 
و  پرخطــر  اماکــن  و  براصنــاف  نظــارت 
ســاماندهی اکیــپ هــای اطــاع رســانی فاصلــه 
ــت  ــواردی اس ــه م ــی از جمل ــذاری اجتماع گ

ــود. ــرگرفته ش ــد از س ــاره بای ــه دوب ک

مردم به محدودیت های کرونایی بی تفاوتند
دادســتان عمومــی و انقــاب مراغــه نیــز در 
ــت  ــفانه از محدودی ــت: متاس ــه گف ــن جلس ای
ــده و  ــه ش ــه گرفت ــده فاصل ــال ش ــای اعم ه
رعایــت ایــن مــوارد از ســوی مــردم مــورد بــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق توجه
نــادر نجــد گفــت: ثبــت نــام بــورس، ســهام 
عدالــت و توزیــع برخــی از اقــام در فروشــگاه 
هــا از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث تجمــع 
در  کرونــا  آمــار  افزایــش  موجــب  و  شــده 

ــت. ــتان اس شهرس
وی افــزود: تشــدید دوبــاره ضدعفونــی، 
اطــاع رســانی و حســاس کــردن دوبــاره مــردم 

ــع در ادارت و  ــدم تجم ــا، ع ــوع کرون ــه موض ب
فرهنــگ ســازی از ســوی رســانه هــا از مــواردی 

ــه آن توجــه شــود. ــد ب ــه بای اســت ک
وی ادامــه داد: هــر گونــه عــدم همــکاری در 
ــق  ــی از مصادی ــای اجتماع ــکل ه ــت پروت رعای
ــازات  ــت و مج ــی اس ــت عموم ــد بهداش تهدی
ــان برخــورد  ــا متخلف ــی شــود و ب محســوب م

مــی شــود.

کنترل اوضاع نباید از دستمان خارج شود
رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی مراغــه نیــز در ایــن جلســه 
ــا  ــار کرون ــه آم ــا ک ــن روزه ــر در ای ــت: اگ گف
ــرل  ــم کنت ــت نکنی ــی دارد رعای ــد افزایش رون

اوضــاع از دســتمان خــارج خواهــد شــد.
اصغــر تنومنــد گفــت: در حــال حاضــر 
کــودکان و افــراد مشــکوک بــه کرونــا در 
در  شــده  گرفتــه  نظــر  در  ایزولــه  بخــش 

هســتند. بســتری  ســینا  بیمارســتان 
ــه  ــر روزان ــه اخی ــک هفت ــت: در ی وی گف
بیــش از ۶۰ نمونــه از مــوارد مشــکوک گرفتــه 

ــود. ــی ش ــتاده م ــگاه فرس ــه آزمایش و ب
ــراد  ــی اف ــن از تمام ــه داد: همچنی وی ادام
بیمــاران  منــزل  و  کار  محیــط  در  نزدیــک 

ــود. ــی ش ــه م ــا گرفت ــت کرون ــی تس کرونای
تنومنــد افــزود: ادامــه کســب و کار بــا 
ــود و  ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــاص ام ــرایط خ ش
اکیــب هــای بازرســی، نظــارت هــای بهداشــتی 

ــد. ــی کنن ــدید م ــر و تش ــال ت را فع

هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال 
تقویم سال 2٠2۱ را بروزرسانی کرد 

سهرابی: 

۶٠ درصد به بازیکنان پرداختی داشته ایم 

علی کفاشیان:

در AFC حتی اگر داد بزنیم بی فایده است

رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی موجب شیوع مجدد کرونا می شود
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اوقات شرعی شهر تهران

ــات مجلــس  ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیق
تاریــخ ۲7  از  مــدارس  بازگشــایی  اینکــه  بیــان  بــا 
اردیبهشــت ماه حتــی بــرای رفــع اشــکال بــه آمــار 
ــت  ــد، از مخالف ــا می افزای ــاری کرون ــه بیم ــان ب مبتای
صریــح کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــا ایــن 

ــر داد.  ــرورش خب ــوزش و پ ــم آم تصمی
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدحمایت میــرزاده درباره 
بازگشــایی مــدارس از تاریــخ ۲7 اردیبهشــت ماه، عنــوان 
کــرد: کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس 
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــا حضــور وزی ــی دو جلســه ب ط
معاونــان وی در اواخــر فروردیــن مــاه در وزارت آمــوزش و 
پــرورش و اردیبهشــت مــاه در محــل کمیســیون آمــوزش، 
ــدارس در  ــایی م ــا بازگش ــود را ب ــت خ ــا  مخالف صراحت

ادامــه ســال تحصیلــی اعــام کــرد.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــی مغ ــردم گرم ــده م نماین
اســامی ادامــه داد: نظــر کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــرای  ــل ب ــن مح ــد آخری ــدارس بای ــه م ــت ک ــن اس ای
ــرای تعطیلــی در چنیــن  بازگشــایی و نخســتین مرکــز ب
بحران هایــی باشــد. لــذا بــرای جلوگیــری از انتقــال 
ــا و  ــواده آن ه ــوزان، خان ــش آم ــه دان ــا ب ــاری کرون بیم
معلمــان بایــد از بازگشــایی ســال تحصیلــی در ایــن 

ــرد. ــر ک ــرف نظ ــده ص ــی مان ــدک باق ــدت ان م

بــرای سیســتم  واحــد  تصمیمــی  نبایــد 
اتخــاذ کــرد آموزشــی سراســر کشــور 

وی اضافــه کــرد: همچنیــن در نشســت های ذکــر 
ــا  ــی در تصمیم گیری ه ــز گرای ــز از تمرک ــر پرهی ــده ب ش
تأکیــد و تصریــح شــد کــه آمــوزش و پــرورش می توانــد 
اختیــار تصمیم گیــری دربــاره رونــد ســال تحصیلــی 
ــدارس  ــود م ــق و خ ــتان ها، مناط ــه اس ــات را ب و امتحان
ــا ایــن تفویــض اختیــار، بهتریــن تصمیمــات  بســپارد و ب
ــا مســئولیت مــدارس اتخــاذ  در نقــاط مختلــف کشــور ب

شــود.
ــز  ــات نی ــوص امتحان ــرد: در خص ــد ک ــرزاده تأکی می
ــا رعایــت  ــی ب ــات نهای ــود کــه امتحان ــن ب ــا ای توصیــه م
و  حضــوری  صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
امتحانــات داخلــی بــه صــورت غیــر حضــوری و بــا نــگاه 

ــود. ــن ش ــوز تعیی ــش آم ــی دان ــرات کاس ــه نم ب
ــات مجلــس  ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیق
ــرورش  ــوزش و پ ــئوالن آم ــر و مس ــرد: وزی ــح ک تصری
بارهــا گــزارش داده انــد کــه اغلــب مطالــب درســی پیــش 
ــوزش داده شــده و در  ــوزان آم ــش آم ــه  دان ــفند ب از اس
ــای  ــازی تاش ه ــا در فضــای مج ــز انصاف ــدت نی ــن م ای
گســترده ای از جانــب معلمــان بــرای آمــوزش مجــازی بــه 

دانــش آمــوز صــورت گرفتــه لــذا بازگشــایی مــدارس در 
ــدارد کــه جــان و ســامت  ــی ن چنیــن وضعیتــی ضرورت

جامعــه را بــه خطــر بینــدازد.

بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت سالمت معلمان 
را بیش از همه به خطر می اندازد

ــرای  ــرورش ب ــان اینکــه طــرح آمــوزش و پ ــا بی وی ب
ــع  ــت رف ــت ماه جه ــدارس از ۲7 اردیبهش ــایی م بازگش
اشــکال دانــش آمــوزان ســامت معلمــان را نیــز بــه خطــر 
ــش  ــده دان ــوان ش ــرح عن ــن ط ــت: در ای ــدازد، گف می ان
آمــوزان می تواننــد بــه صــورت دلخــواه بــرای رفــع 
ــرایطی  ــن ش ــوند؛ در چنی ــر ش ــکال در کاس حاض اش
ــد  ــر باش ــر در کاس حاض ــد از ظه ــا بع ــد ت ــم بای معل
تــا دانــش آمــوزان یــک بــه یــک بــرای رفــع اشــکال در 
کاس حاضــر شــوند کــه ایــن مراجعــات مکــرر ســامت 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــز ب ــان را نی معلم
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس افــزود: ایــن طــرح در 
عمــل بــرای معلمــان و خانواده هــا اذیــت کننــده خواهــد 
بــود؛ چراکــه اگــر دانــش آمــوزان بخواهنــد یــک بــه یــک 
بــرای رفــع اشــکال در کاس حاضــر شــوند و معلــم هــر 
بــار بخواهــد یــک مطلــب را بــرای هریــک از ایــن دانــش 

آمــوزان توضیــح دهــد، درســت نیســت.
وی یادآورشــد: بــر کســی پوشــیده نیســت کــه 
ــم در کاس درس،  ــک معل ــی ی ــل فیزیک ــترین عم بیش
ــای پزشــکی  ــن توصیه ه ــردن اســت، همچنی ــت ک صحب
بــه نوشــیدن مــداوم آب بــه افــرادی کــه در محیــط هــای 
ــه طــور مکــرر از صــدا و ســیما  ــد ب پــر خطــر قــرار دارن
پخــش گردیــده اســت، حــال در مــاه رمضــان و حضــور 
دانــش آمــوزان در مــدارس و ایجــاد محیطــی پــر خطــر 
ــن، وزارت  ــط معلمی ــیدن آب توس ــکان نوش ــدم ام و ع
آمــوزش و پــرورش چــه تضمینــی بابــت حفــظ ســامتی 

ــد داد؟ ــن خواه معلمی

بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت فقط بر آمار 
مبتالیان به کرونا می افزاید

میــرزاده ادامــه داد: افــزون بــر ایــن، برخــی از دانــش 
ــرویس در  ــا س ــد ب ــد دارن ــن کارمن ــه والدی ــوزان ک آم
مــدارس حاضــر می شــوند یــا پــدر و مــادر او را بــه 
لــذا  می رونــد،  کار  محــل  بــه  و  می آورنــد  مدرســه 
دانــش آمــوز بایــد از ابتــدا تــا انتهــا در کاس درس 
حاضــر باشــد کــه امــکان حضــور یــک بــه یــک در کاس 
ــل  ــرح در عم ــن ط ــن ای ــد؛ بنابرای ــد ش ــم نخواه فراه
قطعــا شکســت خواهــد خــورد و فقــط بــر آمــار مبتایــان 

می افزایــد.

کسانی اصرار بر بازگشایی مدارس قبل از 
دانشگاه ها دارند، عواقب تصمیمات خود را برعهده 

بگیرند
ســخنگوی فراکســیون فرهنگیــان مجلــس اضافــه کرد: 
در مقطــع کنونــی اکثــر مــدارس نــه تنهــا امکانــات الزم 
بــرای ضدعفونــی ندارنــد بلکــه کمبــود نیــروی خدماتــی 
ــی در  ــم حت ــت ه ــی بهداش ــد و مرب ــج می برن ــم رن ه
ــت  ــاص نیس ــدارس خ ــی از م ــتان ها  و خیل ــز اس مراک
بنابرایــن کســانی کــه بــه اجبــار معلمــان و دانــش 
ــدارس  ــه م ــجویان ب ــل از دانش ــوم را قب ــوزان معص آم
ــب تمــام تصمیمــات نامناســب  ــد عواق ــی کشــانند بای م

ــد. ــده بگیرن ــود را برعه ــی خ و غیرکارشناس
وی تأکیــد کــرد: حتــی ایــن بــی ســلیقگی بــه حــدی 
بــود کــه اعضــای تصمیــم گیرنــده صبــر نکردنــد تــا مــاه 
مبــارک رمضــان بــه اتمــام برســد و بعــد از آن اقــدام بــه 
ــن  ــه ای ــرار ب ــن اص ــاید ای ــد ش ــدارس کنن ــایی م بازگش
ــوده کــه در آینــده اعــام کننــد در اردیبهشــت  دلیــل ب
ــاال  ــد ، ح ــرده ان ــدارس ک ــایی م ــه بازگش ــدام ب ــاه اق م
مهــم نیســت کــه ایــن بازگشــایی در روز اول اردیبهشــت 

یــا هفتــه پایانــی آن باشــد.

اگر قرار به بازگشایی مدارس بود، چرا برای 
اپلیکیشن شاد هزینه های هنگفتی به خانواده ها 

تحمیل شد؟
ــات مجلــس  ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیق
ــر  ــه ب ــی ک ــم گیرندگان ــا تصمی ــه قطع ــان اینک ــا بی ب
مــاه  اردیبهشــت  تاریــخ ۲7  در  مــدارس  بازگشــایی 
ــدارس را درک نکرده انــد؛  ــرار می ورزنــد، فضــای م اص
ــرار  ــر ق ــود اگ ــاد می ش ــئوال ایج ــن س ــال ای ــت: ح گف
بــه بازگشــایی مــدارس بــود چــرا از اپلیکیشــن شــاد بــا 
ــای  ــد و هزینه ه ــی ش ــی رونمای ــه  هنگفت ــن هزین چنی
زیــادی بــه خانواده هــا تحمیــل شــد. حتــی ایــن شــائبه 
بــه ذهــن خطــور می کنــد کــه نکنــد پشــت پــرده 
ــاری از شــبکه شــاد، واردات تلفــن همــراه  اســتفاده اجب

ــد. باش

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

کمیسیون آموزش صراحتًا با بازگشایی 2۷ اردیبهشت ماه مدارس مخالف است

رئیــس جهــاد دانشــگاهی در ارتبــاط بــا الزامــات 
ــا  ــه مشــکل م ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــد ب جهــش تولی
در کشــورمان تحریــم نیســت، اظهــار کــرد: مشــکل 
مــا سیاســیونی هســتند کــه منافــع آنهــا از اختــاف 
ــود.  ــل می ش ــور حاص ــات در کش ــدم ثب ــدازی و ع ان
موضــوع مهــم بعــدی در تحقــق جهــش تولیــد 
دســتیابی بــه فناوری هــای مــورد نیــاز کشــور اســت. 
ــی  ــا طیب ــر حمیدرض ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
ــال   ــوان س ــه عن ــال ۱۳۹۹ ب ــذاری س ــاره نامگ درب
ــب در  ــخصی اینجان ــر ش ــت: نظ ــد گف ــش تولی جه
ــاب  ــری انق ــط رهب ــالها توس ــذاری س ــورد نامگ م
ــدت  ــاه م ــر کوت ــم نظ ــان ه ــه ایش ــت ک ــن اس ای
ــر  ــم نظ ــد و ه ــذاری دارن ــق موضــوع نامگ ــه تحق ب
بلنــد مــدت. یعنــی مــردم ، مســئوالن وسیاســیون 
ــگان علمــی و  ــف سیاســی و نخب ــا تفکــرات مختل ب
فناورانــه الزامــات تحقــق آن را هــم در کوتــاه مــدت 
ــب  ــزی مناس ــه ری ــا برنام ــدت ب ــم در دراز م و ه

ــد. ــم کنن فراه
وی دربــاره عوامــل موثــر در تحقــق جهــش 
تولیــد گفــت: عوامــل مهــم و موثــر در جهــت 
نیــروی  ســرمایه،  از  عبارتنــد  تولیــد  جهــش 
ــاخت  ــر س ــاوری، زی ــد، فن ــر، و توانمن ــانی ماه انس
مناســب، تقاضــا، تبعــات و برنامــه، از طــرف دیگــر 
بایــد بــه شــرایط ویــژه کشــور توجــه کنیــم کــه در 
ســخت ترین شــرایط تحریمــی قــرار داریــم کــه هــم 
ــد. ــم تهدی ــد و ه ــا باش ــرای م ــت ب ــد فرص می توان

ــه  ــرمایه ک ــن س ــورد تامی ــزود: در م ــی اف طیب
فعــال  پروژه هــای جــاری  اســاس آن هــم  بــر 
شــوند هــم پروژه هــای جدیــد شــروع شــوند و 
ــدات  ــعه تولی ــرای توس ــردش ب ــرمایه در گ ــم س ه
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــود، می دانی ــم ش ــی فراه فعل
ــن  ــن پایی ــور و همچنی ــت کش ــروش نف ــم ف تحری
ــه فــروش نفــت،  آمــدن قیمــت نفــت نمی توانیــم ب
بــه عنــوان یــک منبــع تامیــن مالــی تکیــه کنیــم. 
ــوده  ــر آن از اول هــم کار اشــتباهی ب البتــه تکیــه ب

ــم. ــث نمی پردازی ــه آن بح ــا ب ــه فع ــت ک اس
ــرد:  ــان ک ــر نش ــگاهی خاط ــاد دانش ــس جه رئی
اتــکای کشــور بایــد بــر اخــذ مالیــات معقــول و مــورد 
قبــول دولــت، ســرمایه گذار و تولیــد کننــده و مصرف 
ــرمایه  ــت س ــم آوردن امنی ــن فراه ــده و همچنی کنن
ــا  ــن ب ــار قوانی ــدت در کن ــد م ــدار و بلن ــذاری پای گ
ــردم  ــرمایه های م ــت س ــرای هدای ــات و مشــوق ب ثب

ــه ســمت تولیــد باشــد. و ســرمایه داران ب
وی بــا بیــان ایــن کــه فضــای امــن سیاســی کــه 
ــرفت  ــرای پیش ــی ب ــگان سیاس ــق نخب ــل تواف حاص
کشــور اســت حــال بســیاری از مشــکات مــا 
اســت، گفــت: بایــد نخبگانــی بــا ویژگی هــای 
از  انقابــی  و  کاربلــدی  کارآمــدی،   ، پاکدســتی 
جناح هــای مختلــف وفــادار بــه انقــاب، میــدان دار 
سیاســت ایــران باشــند و ایــن سیاســیون در مصالــح 
و الزامــات اصلــی پیشــرفت کشــور بــه توافــق 

برســند تــا بــر اســاس آن بتــوان بــا روی کارآمــدن 
ملــی،  حمایــت  مــورد  قدرت منــد  دولت هــای 
ــرای پیشــرفت  برنامــه ریــزی درازمــدت و باثبــات ب
ــته و  ــه در گذش ــه چ ــورهایی ک ــی کش ــرد. تمام ک
ــد،  ــدا کرده ان ــر توســعه پی ــه اخی ــد ده چــه در چن
ــاق  ــا اتف ــرفت در آن ه ــرای پیش ــگان، ب ــق نخب تواف

ــت. ــاده اس افت
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان 
ــی  ــد متک ــور بای ــرفت کش ــاس پیش ــه اس ــن ک ای
ــی و  ــرفته، مل ــه، پیش ــی و فناوران ــعه علم ــر توس ب
ــاخص  ــان ش ــدف از بی ــت: ه ــد، گف ــی باش ــا بوم ی
کارآمــدی بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــای نخبــگان 
سیاســی، ایــن اســت کــه اگــر ایــن مهــم در 
ــوان ملکــه  ــه عن ــا ب ــران م ــگان سیاســی و مدی نخب
ذهــن وجــود نداشــته باشــد کــه اســاس پیشــرفت 
ــه  ــر توســعه علمــی و فناوران ــد متکــی ب کشــور بای
ــی  ــی مدیران ــوزه ی اجرای ــاز در ح ــد، ب ــی باش داخل
ســر کار می آینــد کــه چــون پــول نفــت بــی 
دردســر در اختیارشــان اســت فــورا بــه ســمت 
کامــل  واردات  یــا  و  آمــاده  محصــوالت  واردات 
ــه مــرور زمــان هــم  ــد کــه ب خطــوط تولیــد می رون
ــده و  ــی ش ــریع قدیم ــد محصــول  س ــاوری تولی فن
هــم ماشــین آالت خطــوط تولیــد کهنــه می شــوند. 
کــه اگــر مثــل شــرایط تحریمــی موجــود هــر دو را 
بــه مــا ندهنــد دچــار مشــکل می شــویم. لــذا یــک 
ــت  ــن اس ــد ای ــش تولی ــق جه ــم در تحق ــدام مه اق
کــه ســریعا اســتراتژی های توســعه و پیشــرفت 
کشــور بــر اســاس اولویت هــا مشــخص شــده و 
تــوان فناورانــه کشــور در جهــت دســتیابی بــه 

ــود. ــیج ش ــاز بس ــورد نی ــای م فناوری ه
ــن  ــه ای ــی ک ــی از دالیل ــه داد: یک ــی ادام طیب
اســت  حقیقــت  ایــن  نمی شــود،  انجــام  کار 

کــه دولت هــای مــا عمــر خــود را چهــار ســال 
ــی  ــه توقعــات مــردم و قول های می بیننــد و پاســخ ب
ــزی دراز  ــه ری ــا برنام ــا داده می شــود ب ــه آنه ــه ب ک
مــدت بــرای اتــکا بــه تــوان داخــل در چهــار  ســال 
ــان  ــای آس ــراغ روش ه ــه س ــد و ب ــواب نمی ده ج

کوتــاه مــدت می رونــد.
ــر همیــن اســاس همــان طــور  وی ادامــه داد : ب
ــد  ــا بای ــیون م ــردم، سیاس ــاره ک ــل اش ــه در قب ک
ــش  ــا پیشــرفت دان ــی مرتبــط ب ــح مل هــم در مصال
بنیــان کشــور بــرای انجــام برنامــه ریزی هــای 
ــن  ــرز بی ــم م ــند و ه ــق برس ــه تواف ــدت ب دراز م
برنامــه  مدیریــت  و  کشــور  سیاســی  مدیریــت 
ــب  ــی را تصوی ــوزه اجرای ــا ح ــور و ی ــرفت کش پیش
کننــد، تــا در هــر گــردش سیاســی بــا تغییــر قلــه ی 
مدیــران مواجــه نشــویم و هــر برنامــه ریــزی دوبــاره 
ــعه  ــه در توس ــه ای ک ــود. نکت ــروع نش ــر ش از صف
دانــش بنیــان و فناورانــه کشــور بایــد مــورد توجــه 
ــرد، اســتفاده از همــه ظرفیــت کشــور در  ــرار بگی ق
توســعه فناورانــه اســت. نبایــد توســعه فناورانــه بــه 
یــک ســازمان خــاص و شــخص خاصــی در بخــش 
خصوصــی منحصــر شــود. بخــش عظیمــی ازصنایــع 
ــا  ــن ه ــتند. ای ــی هس ــه دولت ــا نیم ــی و ی ــا دولت م
بایــد بــا برنامــه ریــزی صاحــب فنــاوری شــوند. پــول 
نفــت و مدیــران نفتــی باعــث شــده اســت کــه فکــر 
کنیــم ایــن صنایــع بایــد همیشــه وارد کننــده و یــا 

ــند. ــاوری باش ــده ی فن ــرف کنن مص
ــق  ــوی موف ــن الگ ــه چی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــود  ــی خ ــزرگ دولت ــع ب ــه درصنای ــعه فناوران توس
اســت کــه بســیاری از فناوری هــای چینــی موجــود 
ــن  ــه کارخانجــات دولتــی ای ــق ب درکشــورمان متعل
کشــور اســت، گفــت: بخــش مهمــی از مراکــز 
ــر  ــا غی ــی و ی ــه دولت ــی و نیم ــا دولت ــی م تحقیقات

دولتــی عمومــی هســتند. بخــش مهمــی از صنایــع، 
ــا  ــد ب ــی کشــور اســت. بای ــوزه دفاع ــه ح ــق ب متعل
یــک برنامــه ی هوشــمندانه و تقســیم کار ملــی 
همــه ایــن ظرفیت هــا، در خدمــت توســعه فناورانــه 
ــورها  ــر کش ــن کار را دیگ ــد. ای ــرار بگیرن ــور ق کش
انجــام داده انــد و تجربــه آنهــا موجــود اســت. 
ــب  ــه کس ــی ک ــرای فناوری های ــی ب ــش خصوص بخ
ــد.  ــذاری نمی کن ــرمایه گ ــت، س ــه اس ــا پرهزین آنه
ــه  ــی ونیم ــادی دولت ــای اقتص ــد بخش ه ــا بای حتم
دولتــی پــس از صاحــب فنــاوری شــدن بــه تدریــج 

ــوند. ــی ش خصوص
طیبــی افــزود: خوشــبختانه در حــوزه نیــروی 
انســانی در کشــور بــا مشــکل زیــادی مواجــه نیســتیم. 
ــت  ــزی درس ــه ری ــورت برنام ــی در ص ــکل اصل مش
ــا  ــا و ی ــر مهارت ه ــور،  تغیی ــرفت کش ــه پیش برنام
ــی  ــان فعل ــیاری از فارغ التحصی ــوزی بس ــارت آم مه
ــا برگــزاری دوره هــای  و بیــکار اســت کــه ایــن هــم ب
آموزشــی زمــان بنــدی شــده کاما امــکان پذیر اســت 
ــت  ــل را درس ــر اص ــیم. اگ ــران آن  باش ــد نگ و  نبای

ــل حــل اســت. ــروع قاب ــن موضــوع از ف ــم ای کنی
رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان ایــن کــه نکته 
مهــم دیگــر در برنامــه جهــش تولیــد در ایجــاد زیــر 
ســاخت ها بحــث راه انــدازی آزمایشــگاههای مرجــع 
در حوزه هــای دارای اولویــت توســعه فناورانــه کشــور 
ــه  ــا موظــف ب ــده م ــد کنن ــم تولی ــت: ه اســت، گف
ــت  ــتاندارد اس ــت و اس ــا کیفی ــوالت ب ــد محص تولی
و هــم مصــرف کننــده ی مــا اگــر چنیــن محصولــی 
ــر اســاس  ــد ب ــت  تولی ــی کیفی ــد شــد و گواه تولی
بایــد  گرفــت،  را  قبــول  مــورد  اســتانداردهای 
بــا تنظیــم مقــررات واردات بــه ســمت مصــرف 

ــت شــود. ــت هدای ــا کیفی ــی ب محصــوالت مل
ــه آزمایشــگاههای  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب طیب
ــرای  ــت ب ــن کیفی ــم تعیی ــش مه ــع دارای نق مرج
تولیــد کننــده و هــم بــرای مصــرف کننــده هســتند، 
گفــت: ایجــاد ایــن آزمایشــگاه ها وظیفــه حاکمیــت 
ــی  ــت ول ــودآوری نیس ــوال کار س ــون اص ــت. چ اس
ــور  ــعه کش ــه توس ــرای برنام ــروری ب ــی و ض حیات
کشــورهای  از  غیــر  بــه  می شــود.  محســوب 
ــی  ــار تمام ــز در کن ــن نی ــی، در چی ــرفته غرب پیش
صنایــع مهــم آزمایشــگاههای پیشــرفته کنتــرل 
کیفیــت ایجــاد شــده اســت و بــر اســاس درخواســت 
ــام  ــل انج ــا قاب ــت های کارفرم ــی تس ــا تمام کارفرم
ــودن  ــن ب ــرای پایی ــه ای ب ــان بهان ــت و کارفرمای اس

ــد. ــوالت ندارن ــت محص کیفی
ــای  ــفانه به ــا متاس ــور م ــه داد: در کش وی ادام
زیــادی بــه ایجــاد آزمایشــگاه های مرجــع داده 
ــه خریــد  ــذا بســیاری از عاقمنــدان ب نمی شــود و ل
خارجــی بــه بهانــه عــدم کیفیــت محصــوالت 
داخلــی بــه راحتــی تولیــد داخلــی را دور زده و 
خریــد خارجــی می کننــد. در بــه وجــود آوردن 
ــل  ــد یکــی از عوام ــرای جهــش تولی شــرایط الزم ب

مهــم، ایجــاد تقاضــا بــرای محصــول داخلــی اســت. 
ــول  ــدگان محص ــد کنن ــم تولی ــا ه ــاد تقاض در ایج
ــردم و  ــدگان چــه م ــم مصــرف کنن ــات و ه و خدم
ــده  ــان پیشــرفت و آین ــر خواه ــان اگ ــه کارفرمای چ
درخشــان بــرای کشــور خــود و فرزندانشــان هســتند 

ــد. ــه کنن ــوارد توج ــن م ــه ای ــد ب بای
وی افــزود: اول ایــن کــه پله هــای پیشــرفت 
بایــد یکــی یکــی و حداکثــر دو تــا یکــی طــی شــود. 
ایــن کــه از صنایــع کشــور توقــع رقابــت بــا بهتریــن 
کشــورهای  و  شــرکت ها  مهمتریــن  محصــوالت 
ــت و  ــی  نیس ــیم کار منطق ــته باش ــی را داش خارج
ــته  ــی داش ــن توقع ــد چنی ــان نبای ــردم و کارفرمای م

ــند . باش
وی افــزود: البتــه در تولیــد بســیاری از محصــوالت 
تــوان رقابــت بــا محصــوالت خــوب خارجــی را داریم. 
هــم بایــد مــردم و کارفرمایــان از مصــرف و اســتفاده 
از تولیــد ملــی اســتقبال کننــد و هم تولیــد کنندگان 
بایــد پیوســته کیفیــت محصوالتشــان را ارتقــاء بدهند 
ــل  ــا قاب ــاد آنه ــب اعتم ــردم و جل ــرای م ــن ب و ای
ــره  ــفرای ک ــی از س ــول یک ــه ق ــد. ب ــاهده باش مش
ــاء  ــاوری و ارتق ــعه فن ــال توس ــه دنب ــر ب ــی اگ جنوب
ــتانداردهایتان  ــچ اس ــد پی ــتید، بای ــی هس ــد مل تولی
ــد  ــما بتوان ــت ش ــه صنع ــد ک را آرام آرام ســفت کنی
رشــد کنــد. دوم ایــن کــه هیــچ بــازاری بــه خارجــی 
ــه  ــدت دار و ب ــود؛ اال م ــذار نش ــی واگ ــی چین ، حت
شــرط انتقــال فنــاوری و توســعه تولیــد داخــل . هــر 
ــه شــرط  ــاوری را ب ــز انتقــال فن ــاوری نی صاحــب فن
داشــتن بــازار مناســب می پذیــرد؛ بــه عنــوان مثــال 
بــه جــای ایــن کــه بــازار کشــور را از انــواع اتومبیــل 
بــی کیفیــت و بــا کیفیــت چینــی پــر کنیــم بخــش 
ــال  ــل انتق ــدت دار و در مقاب ــازار را م ــبی از ب مناس
ــک شــرکت  ــه ی ــد داخــل ب ــعه تولی ــاوری و توس فن
معتبــر واگــذار کنیــم و ایــن مــدل ایضــا بــرای ســایر 

محصــوالت انجــام شــود.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگی خاطرنشــان 
کــرد: مطلــب مهــم دیگــر در بحــث جهــش تولیــد، 
ــوارد  ــد م ــه بتوان ــت ک ــب اس ــزی مناس ــه ری برنام
ــزی  ــه ری ــن برنام ــد و ای ــی کن ــه شــده را اجرای گفت
ــرای  ــی ب ــاق مل ــه وف ــود ک ــق می ش ــی محق زمان
پیشــرفت و تشــکیل دولتــی کارآمــد و توانــا و مــورد 
حمایــت همــه جریان هــای سیاســی در پیــاده ســازی 
ــن  ــه مهمتری ــور ک ــرفت کش ــه پیش ــات برنام اقدام
رکــن آن ترجیــح مصالــح ملــی و منافــع شــخصی و 
حزبــی جریان هــای متناســب  سیاســی اســت شــکل 
بگیــرد. امــا درمــورد راه کوتــاه مــدت بــرای حمایــت 
از جهــش تولیــد نظــر شــخصی اینجانــب ایــن 
ــرای  ــت همــه حمایــت سوبســیدی ب اســت کــه دول
ــردارد  ــرای واردات ب ــت را ب ــاص ارز ارزان قیم اختص
. حمایــت سوبســیدی در اختصــاص ارز، همیشــه در 
ــر آن  ــد از خی ــوده اســت و بای ــا فســاد زا ب کشــور م
بگذریــم و بگذاریــم در عرضــه و تقاضــا قیمــت ارز بــه 

تعــادل برســد.
ــه همیشــه  ــن ک ــه »ای ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب طیب
ــکان  ــن فکــر باشــیم کــه آب در دل مــردم ت ــه ای ب
نخــورد غلــط اســت« گفــت: بدیهــی اســت کــه بــه 
شــکل مناســب بایــد از قشــر محــروم حمایــت کــرد 
ــا دقــت  ــاوری اطاعــات ب ــا توســعه فن ــن کار ب و ای
ــواع  ــی پرداخــت ان بســیار خــوب شــدنی اســت. ول
ــی  ــا ضرورت ــردم اص ــار م ــه اقش ــه هم ــید ب سوبس
ــه  ــد ب ــختی را می پذیرن ــل س ــردم تحم ــدارد. م ن
شــرطی کــه در مقابــل ببیننــد کــه بــا یــک برنامــه 
ریــزی خــوب مســیر  پیشــرفت دانــش بنیــان 
کشــور فراهــم شــده اســت، دســت غارتگــران بیــت 
المــال و ضربــه زننــدگان بــه اقتصــاد کشــور بــه هــر 
ــد  ــک فراین ــه در ی شــکل قطــع شــده اســت و هم
ــیر  ــط در مس ــن و ضواب ــاس قوانی ــر اس ــه ب عادالن
ــن مســیر در  ــد. ای ــاش می کنن پیشــرفت کشــور ت
دنیــا طــی شــده اســت و هیــچ مــورد ابهامــی نــدارد. 
ــند  ــان در مس ــم ذی  نفع ــی نمی کنی ــا ط ــر م اگ

ــته اند. ــتند و نگذاش ــدرت نخواس ق
رئیــس جهــاد دانشــگاهی دربــاره وظیفــه ایــن 
ــت:  ــد گف ــش تولی ــق جه ــتای تحق ــاد در راس نه
در بحــث جهــش تولیــد مــا وظیفــه اصلــی خــود 
فناوری هــای  تولیــد  دانشــگاهی،  جهــاد  در  را 
ــاز کشــور و تجــاری ســازی کامــل آنهــا  مــورد نی
ــا  ــا دیدگاه ه ــه ب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــم. ب می دانی
ــاد  ــن نه ــاب از ای ــم انق ــر معظ ــات رهب و توقع
ــاش  ــر ت ــالهای اخی ــی س ــتیم ط ــا آگاه هس کام
تعــداد  کرده ایــم رویکــردی بســیار جــدی در 
ــه  ــیم و ب ــته باش ــود داش ــه خ ــای فناوران پروژه ه
ــم  ــه همکاران ــاد گران ــاش جه ــد، ت ــف خداون لط
ــم  ــام معظ ــت از مق ــگاهی، حمای ــاد دانش در جه
برنامــه  و  محتــرم  مجلــس  و  دولــت  رهبــری، 
جهــش  بــرای  شــرایط  شــده،  انجــام  ریــزی 
ــه  ــای فناوران ــعه فعالیت ه ــی در توس ــیار بزرگ بس
ایــن نهــاد چــه از طریــق اجــرای برنامه هــای 
ــروژه  ــرای ۳۱ پ ــگاهی و اج ــاد دانش ــعه جه توس
فناورانــه کــه بودجــه آن از محــل صنــدوق توســعه 
ــا ســایر  ــه ب ــی ک ــن شــده و قراردادهای ــی تامی مل
حــال  در  یــا  و  کرده ایــم  منعقــد  ســازمان ها 

ــت. ــده اس ــم ش ــتیم فراه ــاد هس انعق
وی افــزود: انشــاء اهلل بــا همــت مضاعفــی کــه در 
ــای  ــن پروژه ه ــام ای ــا اتم ــم یقین ــا داری ــرای آنه اج
ــی و  ــد مل ــی در تولی ــش بزرگ ــد جه ــه بتوان فناوران
ــور  ــرفت کش ــعه و پیش ــت توس ــاء اهلل در هدای انش
ــا الزم  ــن ج ــه در ای ــی ک ــه مهم ــود. نکت ــر ش منج
ــم  ــد تصمی ــیر کن ــم، س ــاره کن ــه آن اش ــم ب می دان
ــا  ــی وزارت خانه ه ــت میان ــوزه مدیری ــری در ح گی
ــای  ــرارداد ه ــد ق ــرای عق ــع ب ــازمان ها و صنای و س
ــتند و در  ــر هس ــیار زمان ب ــه بس ــت ک ــه اس فناوران
ایــن مــورد مدیــران ارشــد کشــور بایــد فکــر جــدی 

ــرای حــل ایــن مشــکل کننــد. ب

الزامات جهش تولید از دیدگاه رئیس جهاد دانشگاهی؛

مشکل ما تحریم نیست


