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قائم مقام بانک مرکزی: 

بانکداری بدون ربا به معنای رعایت 
کامل اقتصاد اسالمی نیست

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

ارز ناشی از صادرات باید 
به کشور برگردد

 قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای بزرگ دوران پس از 
انقالب اسالمی در کشور است

 عدم تحقق نظام بانکداری اسالمی در ایران

قرار شد با مسئولیت یکی از دستگاه ها، موضوع ارز های برگشتی بررسی شود
مقرر شد حوزه هایی که مرتبط با بحث اقتصادی هستند، تحلیل های الزم را انجام دهند

 تالش می کنیم دغدغه ای برای مردم ایجاد نشود
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

 اجازه نمی دهیم تکانه های اقتصادی 
توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهد

انهدام ۷ شرکت کالهبرداری در نقش 
شرکت های لیزینگ خودرو

لزوم واریز 1 درصدی فروش 
ساالنه معادن

نامزد های انتخاباتی حق تشکیل 
ستاد انتخاباتی ندارند

ضرب االجل10 روزه برای حل مشکل 
مشتریان شرکت صنعت خودرو آذربایجان

ـــت  ـــرد دول ـــه راهب ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــه مجل ـــه و بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
بـــرای جبـــران کســـری بودجـــه گفـــت: احتمـــاال نظـــر دولـــت در شـــرایط 
فعلـــی تامیـــن مالـــی از طریـــق بـــازار ســـرمایه بجـــای اســـتقراض از بانـــک 
مرکـــزی باشـــد زیـــرا در ماه هـــای اخیـــر پایـــه پولـــی افزایـــش پیـــدا کـــرد. 
ـــگاه  ـــوع ن ـــوال ن ـــت: اص ـــینی گف ـــن حس ـــمس الدی ـــنیم، ش ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــری  ـــران کس ـــرای جب ـــی ب ـــن مال ـــردن از تامی ـــت ک ـــان صحب ـــخاص در زم اش
ـــت  ـــه اس ـــا اینگون ـــی عمدت ـــات پول ـــد مقام ـــه دی ـــت دارد، از زاوی ـــه اهمی بودج
ـــود،  ـــور نش ـــی کش ـــه پول ـــش پای ـــب افزای ـــدام موج ـــن اق ـــدور ای ـــه حتی المق ک
ــه در  ــان داده کـ ــا نشـ ــت گذاری در دنیـ ــابقه سیاسـ ــه و سـ ــه تجربـ اگرچـ
شـــرایط رکـــودی بـــازار هـــم حتـــی سیاســـت های انبســـاطی بـــکار گرفتـــه 

می شـــود.
عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع کـــه 

ـــرای آن  ـــی اج ـــه چگونگ ـــت و  ب ـــام اس ـــک واژه ع ـــالم ی ـــی س ـــن مال واژه تامی
ـــن  ـــی تامی ـــت در شـــرایط فعل ـــر دول ـــاال نظ ـــه داد، احتم ـــتگی دارد، ادام وابس
ـــک  ـــتقراض از بان ـــای اس ـــرمایه بج ـــازار س ـــه از ب ـــری بودج ـــران کس ـــی و جب مال
ـــش  ـــی افزای ـــه پول ـــر پای ـــای اخی ـــته و ماه ه ـــال گذش ـــرا در س ـــد زی ـــزی باش مرک
پیـــدا کـــرده، کمااینکـــه خالـــص دارایی هـــای خارجـــی بانـــک مرکـــزی هـــم 

ـــت. ـــته اس ـــد داش ـــش رش ـــدت افزای ـــه ش ب
ـــر  ـــه اگ ـــت از آن دارد ک ـــوع حکای ـــن موض ـــزود، ای ـــس اف ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــه  ـــی از آنچ ـــی بخش ـــا حت ـــی ی ـــعه مل ـــدوق توس ـــت ها از صن ـــی از برداش بخش
کـــه تحـــت عنـــوان واگـــذاری دارایی هـــای ســـرمایه ای یـــا فـــروش ارزهـــای 
نفتـــی صـــورت گرفتـــه در عمـــل از تبدیـــل ارز بـــه ریـــال در بـــازار نشـــات 
ـــر  ـــه ه ـــا ب ـــداری و ی ـــزی خری ـــک مرک ـــط بان ـــا توس ـــن ارزه ـــه ای ـــه بلک نگرفت
روش دیگـــری بـــه نـــام بانـــک مرکـــزی ثبـــت شـــده و بعـــد از آن از بانـــک 

ـــت. ـــده اس ـــذ ش ـــال اخ ـــزی ری مرک
نماینـــده مـــردم تنکابـــن، رامســـر و عباس آبـــاد در مجلـــس تاکیـــد کـــرد، 
ـــرض  ـــر ف ـــا ب ـــود ام ـــوب نمی ش ـــتقراض محس ـــزی اس ـــک مرک ـــدام بان ـــن اق ای
ـــای  ـــاس مجوزه ـــی براس ـــعه مل ـــدوق توس ـــد از صن ـــزی بخواه ـــک مرک ـــر بان اگ
قانونـــی برداشـــت کنـــد، بایـــد ارز متعلـــق بـــه صنـــدوق را بـــه مـــردم یـــا 
ـــد  ـــت کن ـــت پرداخ ـــه دول ـــل از آن را ب ـــال حاص ـــه و ری ـــدگان فروخت واردکنن
کـــه در ایـــن شـــرایط پایـــه پولـــی افزایـــش پیـــدا نمی کنـــد و ایـــن بانـــک 

تنهـــا یـــک واســـطه گری انجـــام داده اســـت.
ـــل  ـــی ارز حاص ـــر دلیل ـــه ه ـــزی ب ـــک مرک ـــر بان ـــه اگ ـــت: البت ـــینی گف حس
از فـــروش نفـــت یـــا ارز برداشـــتی از صنـــدوق توســـعه ملـــی را خریـــداری و 
ـــق  ـــه تزری ـــه مثاب ـــدام ب ـــن اق ـــد، ای ـــق کن ـــه تزری ـــه جامع ـــال را ب ـــپس ری س

ـــود. ـــد ب ـــی خواه ـــه پول ـــش پای ـــد و افزای ـــول جدی پ

جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه راهبرد 
دولت شده است

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن در مجلــس بــا بیــان اینکــه حاکمیــت 
ــه  ــت: ب ــت، گف ــا اس ــت دولتی ه ــه دس ــان ب ــیمی همچن ــرکت های پتروش ش
ــه اصــل صالحیــت مدیــران، فســاد و رانــت در شــرکت های  دلیــل بی توجهــی ب

ــود. ــده می ش ــی دی ــیمی خصولت پتروش
ــذاری  ــرورت ریل گ ــر ض ــروزی ب ــت اهلل فی ــت، حج ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــه  ــت: اگرچ ــرد و گف ــد ک ــیمی تاکی ــت پتروش ــازی صنع ــدد در خصوصی س مج
ــه ظاهــر شــرکت های خصوصــی بســیاری در حــوزه پتروشــیمی ایجــاد شــده  ب
ــکالت  ــم مش ــن مه ــت و ای ــا اس ــت دولتی ه ــه دس ــان ب ــت همچن ــا حاکمی ام
ــع عــدم  ــق پتروشــیمی ها ایجــاد کــرده اســت، درواق متعــددی را در مســیر رون
خصوصی ســازی واقعــی در صنعــت پتروشــیمی و نقــش منفــی خصولتی هــا در 

ــع از توســعه ایــن صنعــت شــده اســت. ــازی مان ــن ب ای
بــه گفتــه نماینــده مــردم فســا در مجلــس شــورای اســالمی پتروشــیمی های 
ــوق و  ــت حق ــت گذاری ، پرداخ ــی، سیاس ــهیالت بانک ــت تس ــی در دریاف خصوص

دســتمزد و... مشــکالت متعــددی دارنــد.

خصولتی ها گوی سبقت را از خصوصی ها ربوده اند
ــدد،  ــای متع ــا از رانت ه ــتفاده خصولتی ه ــل اس ــه دلی ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــا  ــه دولتی ه ــن آنک ــد، ضم ــت کن ــا رقاب ــا آن ه ــد ب ــی نمی توان ــش خصوص بخ

و خصولتی هــا بــه منابــع قــدرت و ثــروت بیشــتری دسترســی دارنــد بــه 
همیــن دلیــل عمــال گــوی ســبقت را از خصوصی هــا ربوده انــد و در عیــن 
حــال خروجــی قابــل مالحظــه ای در تولیــد محصــوالت پتروشــیمی ندارنــد امــا 
اگــر بخــش خصوصــی بــه معنــای واقعــی بــه کار گرفتــه شــود بازدهــی چندیــن 

ــر خواهــد شــد. براب

ایجاد فساد و رانت در شرکت های پتروشیمی خصولتی به دلیل 
بی توجهی به اصل صالحیت مدیران

ــه اصــل صالحیــت در انتخــاب  ــه اینکــه بی توجهــی ب ــاد ب ــا اعتق ــروزی ب فی
مدیــران شــرکت های خصولتــی، فســاد و رانــت ایجــاد کــرده اســت، بیــان کــرد: 
بــه یقیــن نظــارت و کنتــرل بــر دریافتــی  مدیــران و عملکــرد آن هــا در بخــش 

ــت. ــر اس ــتر و دقیق ت ــی بیش خصوص
ایــن نماینــد مجلــس معتقــد اســت در شــرایطی کــه ســهام پتروشــمی ها بــه طور 
کامــل واگــذار نشــده یـــــا در صــورت واگــذاری، هنــوز مدیریــت و تصــدی آن هــا بــا 

دولتی هــا اســت عمــال اجــازه رشــد از بخــش خصوصــی گرفتــه شــده اســت.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن در مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد 
کــرد: مجلــس بــا تقویــت بعــد نظارتــی خــود بــه ایــن مهــم ورود خواهــد کــرد 

ــا نحــوه واگــذاری پتروشــیمی ها ســاماندهی شــود. ت

فیروزی تصریح کرد:

رانت بازی خصولتی ها پاشنه آشیل توسعه صنعت پتروشیمی
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
 اجازه نمی دهیم تکانه های اقتصادی 
توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهد

ــد  ــه نبایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــوری بـ ــس جمهـ رییـ
اجـــازه دهیـــم تکانه هـــای اقتصـــادی چـــون 
ـــعه  ـــگ توس ـــی آهن ـــای کرونای ـــا تنگناه ـــم ی تحری
ــوار  ــاد خانـ ــه اقتصـ ــرده و بـ ــد کـ ــور را کنـ کشـ
و معیشـــت و رفـــاه مـــردم ضربـــه بزنـــد، گفـــت: 
ـــاد کالن  ـــوزه اقتص ـــرده در دو ح ـــالش ک ـــت ت دول
برنامه هـــای  و  اقتصـــاد خانـــوار سیاســـت ها  و 
ـــد.  ـــی کن ـــن و اجرای ـــه تدوی ـــن زمین ـــی در ای دقیق
ـــا، در جلســـه ســـتاد هماهنگـــی  ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــه  ـــود اینک ـــا وج ـــرد: ب ـــد ک ـــت، تأکی ـــادی دول اقتص
و  تحریم هـــا  از  ناشـــی  اقتصـــادی  تکانه هـــای 
شـــیوع ویـــروس کرونـــا در برخـــی حوزه هـــا 
لطماتـــی را بـــه اقتصـــاد کشـــور زده اســـت، امـــا 
ـــه کار بســـته اســـت  ـــود را ب ـــالش خ ـــام ت ـــت تم دول
ـــعه و رونـــق در  کـــه در حـــد امـــکان فضـــای توس
تولیـــد و کســـب و کار را حفـــظ کنـــد و در عیـــن 
ـــیر  ـــردم مس ـــاز م ـــورد نی ـــای م ـــن کااله ـــال تأمی ح

ـــد. ـــه ده ـــود را ادام خ
رییـــس جمهـــوری اختصـــاص تســـهیالت و 
ـــرای  ـــاری ب ـــال ج ـــدای س ـــاص در ابت ـــای خ وام ه
ـــده  ـــای زیان دی ـــان کســـب و کاره ـــا و صاحب خانواره
ـــات  ـــه اقدام ـــی را از جمل ـــای کرونای از محدودیت ه
ــای  ــارت ها و زیان هـ ــران خسـ ــرای جبـ ــت بـ دولـ
وارد شـــده بـــه زندگـــی مـــردم عنـــوان نمـــود و 
مقـــرر کـــرد کـــه وزارتخانه هـــای رفـــاه، اقتصـــاد 
ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــزی و سـ ــک مرکـ و بانـ
طرح هـــای جدیـــدی در خصـــوص تســـهیالت 
خریـــد کاال بـــرای حقوق بگیـــران، بازنشســـتگان و 
ـــد را  ـــخص دارن ـــت و مش ـــد ثاب ـــه درآم ـــانی ک کس

پیگیـــری و اجـــرا کننـــد.
روحانـــی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه تأمیـــن 
ـــرل  ـــردم و کنت ـــاز م ـــورد نی ـــروری و م ـــای ض کااله
ـــت  ـــت دول ـــت نخس ـــا اولوی ـــت آنه ـــت قیم و مدیری
اســـت، اظهـــار داشـــت: دولـــت نگذاشـــته و 
ـــی  ـــای اساس ـــوع کااله ـــه موض ـــت ک ـــد گذاش نخواه
موجـــب نگرانـــی مـــردم شـــود و در ایـــن جهـــت 
دســـتگاه های مرتبـــط بـــا برنامه ریـــزی منظـــم و 

بـــا هماهنگـــی عمـــل خواهنـــد کـــرد.

الیحه بودجه را با توجه به واقعیات
 پیش رو به مجلس ارائه می کنیم

ـــت  ـــرد: دول ـــان ک ـــر نش ـــوری خاط ـــس جمه ریی
ـــکالت  ـــداده مش ـــازه ن ـــون اج ـــه تاکن ـــور ک همان ط
و معضـــالت برنامه هـــای اقتصـــادی کشـــور را 
ـــر  ـــات مؤث ـــا و اقدام ـــا هماهنگی ه ـــد، ب ـــل کن مخت
ـــده  ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــرد الیح ـــد ک ـــالش خواه ت
ـــس  ـــه مجل ـــش رو ب ـــات پی ـــه واقعی ـــه ب ـــا توج را ب

ـــد. ـــه کن ارائ

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس شــورای اســالمی ادعــای وزیــر امورخارجــه 
ــهریور را  ــا از ۳۰ ش ــت تحریم ه ــر بازگش ــی ب مبن
مــردود ودانســت و گفــت: آمریــکا در مســیر اعمــال 
ــه  ــت ک ــا اس ــدازه ای تنه ــه ان ــه ب ــم ماش مکانیس

ــدارد.  ــم ن ــه را ه ــیدن ماش ــوان کش ــی ت حت
ــی در  ــا بیگ ــد علیرض ــنا، احم ــزارش ایس ــه گ ب
ــور  ــان ط ــزود: هم ــری اف ــوی خب ــت و گ ــک گف ی
کــه توســط جامعــه بیــن الملــل نیــز گوشــزد 
ــم  شــده اســت، مکانیســم بازگشــت خــودکار تحری
ــام   ــه مکانیســم ماشــه در ســند برج ــا موســوم ب ه
جــزو  کــه  کنــد  فعــال  می توانــد  کشــوری  را 
ــد و   ــام باش ــاد برج ــده مف ــرای کنن ــای اج طرف ه
ــنگتن  ــت؛ واش ــام نیس ــرف برج ــده ط ــاالت متح ای
بــه رغــم غیرقانونــی بــودن ســعی کــرد در شــورای 
ــات و شــکل  ــا ادبی ــن مکانیســم را ب ــز ای امنیــت نی
دیگــری فعــال کنــد، امــا شکســت خــورد و بــر ایــن 
ــرای  ــان ب ــن زم ــه تعیی ــت ک ــخص اس ــاس مش اس
ــی  ــال باف ــو خی ــا توســط پمپئ ــم ه بازگشــت تحری

ــت. اس
وی بــا بیــان ایــن کــه جنــگ روانــی تنهــا ابــزار 
موجــود در دســت ترامــپ و دولــت او بعد از شکســت 

ــا  در شــورای امنیــت اســت، اظهــار کــرد: آمریــکا ب
خــروج از برجــام، حــق فعــال کــردن ایــن مکانیــزم 
خواســتار  نمی توانــد  و  اســت  داده  دســت  از  را 
ــران  ــه ای ــل علی ــازمان مل ــای س ــت تحریم ه بازگش
شــود؛ در حقیقــت آمریــکا بــه ایــن علــت کــه بعــد 
ــارکت کننده  ــرف مش ــر ط ــام دیگ ــروج از برج از خ
ــد  ــد از رون ــت، نمی توان ــته ای نیس ــق هس در تواف
ــه  ــه در قطعنام ــران ک ــه ای ــا علی بازگشــت تحریم ه

ــه آن اشــاره شــده اســت، اســتفاده کنــد. ۲۲۳۱ ب

وی اضافــه کــرد: ادعــای پمپئــو مبنــی بــر 
ــن  ــز ممک ــهریور نی ــا از ۳۰ ش ــم ه ــت تحری بازگش
نیســت، زیــرا جامعــه جهانی، آمریــکا را در بازگشــت 

ــد. ــی کن ــی نم ــران همراه ــه ای ــا علی ــم ه تحری
ــس  ــهر در مجل ــکو و آذرش ــز، اس ــده تبری نماین
ــز  ــپ نی ــه ترام ــن ک ــان ای ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
مدعــی شــده در صــورت پیــروزی طــی یــک 
ــم  ــت: تقوی ــد، گف ــی کن ــق م ــران تواف ــا ای ــه ب هفت
ــم  ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــراد دارد، ب ــان ای ــن آقای ای

ــرای اعمــال تحریــم  ــا تعییــن تاریــخ ب در ارتبــاط ب
ــران،  ــا ای ــق ب ــرای تواف ــی ب ــا باف ــاره روی ــم درب و ه

ــد. ــی کنن ــن م ــی تعیی ــای غیرواقع ــان ه زم
ــرایط  ــه در ش ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــا بیگ علیرض
ــران خواســتار  حفــظ  ــی جمهــوری اســالمی ای فعل
ــت،  ــل اس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــتقالل ش اس
ــن  گفــت: جمهــوری اســالمی از تمامــی اعضــای ای
ــه  ــی کــه تنهــا ب شــورا می خواهــد از انجــام اقدامات
اختالفــات در شــورا دامــن مــی زنــد، اجتنــاب کنــد 
ــن  ــد در ای ــز بای ــه نی ــت و وزارت امورخارج و دول
ــا شــورای امنیــت  ــی هــای الزم را ب خصــوص رایزن
ــرات و هشــدارهای الزم را در  داشــته باشــند و تذک

ــد. ــوص بدهن ــن خص ای
ـــاره   ـــکا درب ـــر امورخارجـــه آمری ـــارات وزی وی اظه
ــه  ــل علیـ ــازمان ملـ ــای سـ ــدن تحریم هـ بازگردانـ
ـــباتی  ـــتباه محاس ـــی از اش ـــک و ناش ـــران را مضح ای
ــی  ــی فعلـ ــن المللـ ــوان بیـ ــپ از تـ ــت ترامـ دولـ
ـــی  ـــن اقدام ـــرد: چنی ـــریح ک ـــف و تش ـــکا توصی آمری
ـــته  ـــا سیاســـی نداش ـــی ی ـــه و اســـاس قانون ـــچ پای هی

ـــت. ـــف اس ـــه تأس و مای
گامــی  چنیــن  برداشــتن  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــه ایجــاد بحران ــکا ب غیرمســئوالنه از ســوی آمری
ــر  ــل منج ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــدی در ش ج
رود  مــی  انتظــار  رو  همیــن  از  شــد،  خواهــد 
کشــورهای عضــو ســازمان ملــل مقابــل ایــن گــردن 
کشــی بایســتند و نشــان دهنــد کــه دارای حاکمیــت 
هــای مســتقل هســتند، ایــن اتفــاق آزمونــی بــزرگ 
بــرای کشــورهای مدعــی اســتقالل در ســازمان ملــل 

ــت. اس

نماینده تبریز در مجلس:

تالش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های 
سازمان ملل نافرجام می ماند

ــت  ــت: قابلی ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــود دارد و در دوران  ــایگان وج ــا همس ــاری ب ــاط تج ــی در ارتب بزرگ
ــه  ــن تکی ــی از مهمتری ــه یک ــد ب ــم می توان ــر تحری ــا غی ــم و ی تحری
گاه هــای اقتصــادی ایــران تبدیــل شــود ولــی متاســفانه در ایــن حــوزه 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــت ص غفل
ــران  ــا مدی ــر آزاد در نشســت ب ــزارش تســنیم، روح اهلل متفک ــه گ ب
شهرســتان تبریــز، بــا اشــاره بــه اتحــاد نماینــدگان تبریــز در پیگیــری و 
رفــع مشــکالت مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو اظهــار داشــت: روحیــه 

هــم افزایــی در شــش نماینــده تبریــز وجــود دارد کــه در مــورد امــورات 
ــرود. ــدر ن ــا ه ــا انرژی ه ــم ت ــف، تقســیم کار می کنی مختل

ــادآور شــد و گفــت: دولــت در  وی مشــکالت اقتصــادی کشــور را ی
ســال پایانــی فعالیــت خــود قــرار دارد و بایــد دولــت تــا پایــان مهلــت 
ــل  ــال ح ــه دنب ــد و ب ــه کار کن ــدون وقف ــوان و ب ــود پرت ــت خ فعالی

ــردم باشــد. مشــکالت م
نماینده مردم تبریز، اسـکو و آذرشـهر در مجلس شـورای اسـالمی، با 
بیـان اینکه برای کاهش مشـکالت اقتصادی کشـور، بـه 4۰ میلیارد دالر 
تـراز تجـاری نیـاز داریم، ابراز داشـت: برای رسـیدن به این تـراز و حتی 
ده هـا برابـر آن، ایـن قابلیـت در ارتبـاط تجـاری و اقتصادی همسـایگان 
وجـود دارد و در دوران تحریـم و یـا غیـر تحریـم می توانـد بـه یکـی از 
مهمتریـن تکیـه گاه های اقتصـادی ایران تبدیل شـود ولی متاسـفانه در 

ایـن حـوزه غفلت زیـادی صورت گرفته اسـت.
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد از اینکــه 
در زمینــه تقویــت روابــط بــا همســایگان، فرصــت را از دســت داده ایــم، 
ــه  ــرد ک ــد ک ــه خواهن ــران مطالب ــایر مدی ــا و س ــدگان از م ــزود: آین اف
ــورد  ــی م ــای طالی ــرا فرصت ه ــد و چ ــه کردی ــا چ ــروز م ــرای ام ب

ــه اســت؟ ــرار نگرفت اســتفاده ق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــران مــا نبایــد دچــار روزمرگــی شــوند، 

ــه  ــه معنــی تعطیــل کــردن کارهــای روزان ــن ب خاطــر نشــان کــرد: ای
نیســت ولــی بایــد مدیــران مــا میــان مــدت و بلنــد مــدت هــم برنامــه 

ــم. ــی اســتفاده کنی ــه خوب ــا ب ــا از فرصت ه داشــته باشــند ت
ــه  ــز را از جمل ــاد آب تبری ــل اعتم ــن قاب ــوع تأمی ــرآزاد موض متفک
ــن  ــردم در ای ــدگان م ــن شــهر برشــمرد و گفــت: نماین اولویت هــای ای
ــا  ــه راه حــل ســریع برســیم ام ــا ب ــد ت ــر از همــه دویدن موضــوع جلوت
بایــد مشــکل در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت، بــا برنامــه ریــزی مناســب 

و تأمیــن اعتبــار حــل شــود.
وی ادامــه داد: تبریــز، اســکو و آذرشــهر همچنــان بــرای توســعه در 
حــوزه انــرژی کمبودهایــی دارد کــه بایــد در بلنــد مــدت ایــن مســاله 
را حــل کنیــم تــا واحدهــای تولیــدی بــرای افزایــش تولیــد و توســعه 
واحدهــای تولیــدی خــود بــا مانــع کمبــود بــرق یــا آب مواجــه نشــوند.

دبیــر هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
کارآمــدی نظــام در ســایه همــکاری ســه قــوه، بــه شــرط عــدم تعلــل و 
کوتاهــی در قــوا حاصــل می شــود، تصریــح کــرد: همــه در یــک کشــتی 
ــدی  ــی کارآم ــته ایم ول ــتی نشس ــای کش ــدارد کج ــی ن ــتیم و فرق هس
ــرای حرکــت رو  ــک کشــتی ب ــه همــه در ی ــی لمــس می شــود ک زمان
بــه جلــو تــالش کننــد و کســی بــه فکــر ســوراخ کــردن ایــن کشــتی 

نباشــد.

ـــد  ـــک بان ـــای ی ـــتگیری اعض ـــران از دس ـــی ته ـــس آگاه ـــس پلی رئی
ــهروندان  ــه در نقـــش شـــرکت های لیزینـــگ از شـ ــرداری کـ کالهبـ
ــر  ــاس نظـ ــر اسـ ــت: بـ ــر داد و گفـ ــد خبـ ــرداری می کردنـ کالهبـ
ـــال  ـــارد ری ـــر ۲۰ میلی ـــغ ب ـــده بال ـــن پرون ـــی ای ـــان ارزش ریال کارشناس

ـــت.  ـــده اس ـــرآورد ش ب
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـردار علیرضـــا لطفـــی افـــزود: کارآگاهـــان 
اداره چهاردهـــم پلیـــس آگاهـــی تهـــران بـــزرگ در طـــرح مقابلـــه 
ــهروندان  ــگ از شـ ــوان لیزینـ ــت عنـ ــه تحـ ــی کـ ــرکت هایـ ــا شـ بـ
ـــتور  ـــی را در دس ـــات پلیس ـــات و اقدام ـــد، عملی ـــی کنن ـــرداری م کالهب

کار خـــود قـــرار دادنـــد.
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی تهـــران بـــزرگ ادامـــه داد: کارآگاهـــان 
ـــان  ـــرنخ از موسس ـــف س ـــرای کش ـــه ب ـــورت گرفت ـــی ص ـــی جوی در پ
ـــدادی  ـــایی تع ـــه شناس ـــق ب ـــازی موف ـــای مج ـــا در فض ـــرکت ه ـــن ش ای
شـــرکت کـــه تحـــت عنـــوان لیزینـــگ خـــودرو از شـــهروندان 

کالهبـــرداری مـــی کردنـــد، شـــدند.
ــه  ــا توجـ ــان بـ ــت: کارآگاهـ ــی گفـ ــد انتظامـ ــام ارشـ ــن مقـ ایـ
بـــه فعالیـــت گســـترده مجرمـــان طـــی هماهنگـــی بـــا سرپرســـت 
ـــن  ـــران ای ـــتگیری مدی ـــب و دس ـــرای پلم ـــران ب ـــه ۶ ته ـــرای ناحی دادس

شـــرکت هـــا وارد عمـــل شـــدند.

ــبانه روزی  ــای شـ ــالش هـ ــت: تـ ــار داشـ ــی اظهـ ــردار لطفـ سـ
ـــد  ـــرداری کلی ـــای کالهب ـــرکت ه ـــن ش ـــی ای ـــرای ردیاب ـــان ب کارآگاه
ـــق  ـــران موف ـــی ته ـــس آگاه ـــم پلی ـــان اداره چهارده زده شـــد و کارآگاه
ـــژه  ـــی وی ـــوص عملیات ـــن خص ـــدند و در ای ـــرکت ش ـــایی ۷ ش ـــه شناس ب
ـــراه  ـــه هم ـــا ب ـــرکت ه ـــن ش ـــای ای ـــن از اعض ـــت و ۱۷ ت ـــورت گرف ص

ـــدند. ـــتگیر ش ـــال دس ـــارد ری ۷ میلی
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی تهـــران بـــزرگ در خصـــوص شناســـایی 
ـــت  ـــی مدیری ـــم کن ـــرای ردگ ـــه ب ـــا ک ـــرکت ه ـــن ش ـــی ای ـــر اصل مدی
اصلـــی را بـــه نـــام یکـــی از همدســـتانش زده بـــود، تصریـــح کـــرد: 
در تحقیـــق از متهمـــان کـــه در ایـــن ۷ شـــرکت فعالیـــت داشـــتند 
ـــرکت  ـــن ش ـــاله ای ـــرز » ۳۶ س ـــام« فرام ـــه ن ـــردی ب ـــد ف ـــخص ش مش
هـــا را تاســـیس کـــرده و یکـــی از همدســـتان خـــود را بـــه عنـــوان 
ـــان  ـــتا کارآگاه ـــن راس ـــه در ای ـــرده اســـت ک ـــر شـــرکت انتخـــاب ک مدی
بـــا بهـــره گیـــری از شـــیوه هـــای نویـــن کشـــف جـــرم موفـــق بـــه 

دســـتگیری فرامـــرز مـــی شـــوند.
ـــای  ـــه اعض ـــد ک ـــخص ش ـــان مش ـــات از متهم ـــزود: در تحقیق وی اف
ایـــن بانـــد بـــا تاســـیس ایـــن شـــرکت هـــای کاغـــذی بـــه بهانـــه 
فـــروش خـــودرو بـــه صـــورت لیزینـــگ و شـــرایطی از شـــهروندان مبالـــغ 
ـــل از  ـــم قب ـــان اداره چهارده ـــه کارآگاه ـــد ک ـــت کردن ـــادی را دریاف زی

ـــده  ـــت آم ـــه دس ـــای ب ـــول ه ـــا پ ـــرکت ب ـــن ش ـــی ای ـــر اصل ـــه مدی اینک
ـــدند. ـــتگیری وی ش ـــه دس ـــق ب ـــذارد موف ـــرار بگ ـــه ف ـــا ب پ

ـــرای  ـــت دادس ـــتور سرپرس ـــا دس ـــت: ب ـــان گف ـــی در پای ـــردار لطف س
ناحیـــه ۶ تهـــران، اعضـــای ایـــن بانـــد بـــرای تحقیقـــات بیشـــتر در 
ــد  ــرار دارنـ ــران قـ ــی تهـ ــس آگاهـ ــوران اداره ۱4 پلیـ ــار مامـ اختیـ
و تـــالش بـــرای شناســـایی افـــرادی کـــه در دام ایـــن شـــرکت هـــا 

گرفتـــار شـــده انـــد ادامـــه دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس: 

دولت در توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با همسایگان غفلت کرده است

انهدام ۷ شرکت کالهبرداری در نقش شرکت های لیزینگ خودرو

نماینــده دائــم کشــورمان در ســازمان ملــل 
متحــد بــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا رســماً از برجــام 
خــارج شــده و دیگــر عضــو ایــن توافــق چندجانبــه 
نیســت، تأکیــد کــرد کــه واشــنگتن حــق اســتفاده 
ــه  ــته علی ــای گذش ــت تحریم ه ــازوکار بازگش از س

ــدارد.  ــران را ن ای
ــد تخــت روانچــی«  ــزارش تســنیم، »مجی ــه گ ب
نماینــده دائــم جمهوری اســالمی ایــران در ســازمان 
ــتدالل های  ــه اس ــرد ک ــد ک ــر تأکی ــار دیگ ــل ب مل
حقوقــی اکثریــت اعضــای شــورای امنیــت و جمــع 
بنــدی رئیــس آن قاطــع و روشــن اســت و بــر 
از  اســتفاده  صالحیــت  آمریــکا  آن هــا،  اســاس 
ــدارد. ــته را ن ــای گذش ــت تحریم ه ــازوکار بازگش س

ــود در  ــخنرانی خ ــی در س ــت روانچ ــد تخ مجی
ــرای  نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل کــه ب
بررســی گــزارش ســاالنه شــورای امنیــت بــه مجمــع 
ــات  ــه برخــی اقدام ــا اشــاره ب ــود، ب ــزار شــده ب برگ
ــد  ــزوم پایبن ــر ل ــرب آســیا، ب ــکا در غ مخــرب آمری
ســاختن شــورای امنیــت و اعضــای آن بــر موازیــن 

بیــن المللــی و حقــوق بشــر تأکیــد کــرد.
 ۲۰۱9 ســال  در  کــه  حالــی  در  گفــت:  وی 
ــطینیان  ــرکوب فلس ــرائیل در س ــم اس ــات رژی جنای
و محاصــره غیرانســانی غــزه ادامــه یافــت، متأســفانه 
شــورای امنیــت فقــط نظاره گــر ایــن وضعیــت بــود.

روانچــی بــا اشــاره بــه نقــض آب هــای ســرزمینی و 
حریــم هوایــی ایــران در ســال ۲۰۱9 توســط آمریــکا 
ــران  ــه ای ــود علی ــی خ ــن کشــور ماجراجوی ــت: ای گف
را بــه حــدی رســاند کــه در اقدامــی تروریســتی 
ــور،  ــن کش ــور ای ــس جمه ــتقیم رئی ــتور مس ــه دس ب
ــردار  ــامل س ــت، ش ــه ای ضدتروریس ــان منطق قهرمان
ــر  ــه اکث ــا اینک ــاند و ب ــهادت رس ــه ش ــلیمانی را ب س
ــکار  ــض آش ــوان نق ــه عن ــدام ب ــن اق ــان از ای حقوقدان
منشــور ملــل متحــد و حقــوق بین الملــل یــاد کردند، 

ــا شــورای امنیــت ســکوت کــرد. ام
نماینــده کشــورمان همچنیــن بــا برشــمردن 

اقدامــات آمریــکا در نقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ و برجــام 
ــود،  ــای خ ــه تالش ه ــور در ادام ــن کش ــت: ای گف
ــلیحاتی  ــم تس ــال تحری ــرای اعم ــه ای را ب قطعنام
علیــه ایــران ارائــه کــرد کــه توســط ۱۳ عضــو شــورا 

ــد. رد ش
وی افــزود:  متعاقــب آن، آمریــکا بــا تســلیم 
نامــه ای تــالش کــرد وانمــود کنــد ســازوکار ماشــه را 
فعــال کــرده اســت، امــا ۱۳ عضــو شــورای امنیــت، 
ــور  ــی در ام ــه اروپای ــی اتحادی ــده عال ــران و نماین ای
دفاعــی و سیاســت خارجــی، طــی نامه هایــی، ایــن 

ــد. ــکا را رد کردن ــدام آمری اق

ــان  ــورمان خاطرنش ــد کش ــات ارش ــن دیپلم ای
ــت اعضــای شــورا در نشســت مجــازی  ــرد: اکثری ک
شــورای امنیــت نیــز ایــن مواضــع را تکــرار کردنــد 
ــاره  ــن ب ــدی خــود را در ای ــع بن ــز جم ــس نی و رئی
ــاس  ــر اس ــوده و ب ــن ب ــع و روش ــه قاط ــه داد ک ارائ
آن، آمریــکا عضــو برجــام نیســت، حــق اســتفاده از 
ــدارد،  ــته را ن ــای گذش ــت تحریم ه ــازوکار بازگش س
نامــه آن نیــز فاقــد وجاهــت و اثــر حقوقــی اســت و 
رئیــس شــورا نیــز الزم نیســت، هیــچ اقدامــی انجــام 

دهــد.
ــد  ــل متح ــازمان مل ــورمان در س ــده کش نماین
ــا  ــت ب ــته اس ــه نتوانس ــکا ک ــت: آمری ــه گف در ادام
توجیهــات فریبکارانــه، اســتدالل های شــبه حقوقــی 
ــی  ــه ۲۲۳۱ و حت ــه از قطعنام ــیر دلبخواهان و تفاس
ــورا  ــای ش ــورها، اعض ــاب کش ــی و ارع ــار سیاس فش
را وادار بــه تمکیــن از خــود نمایــد، حــاال ادعــا 
در  امنیــت  شــورای  تحریم هــای  کــه  می کنــد 
ــه  ــد ب ــا بگذاری ــت ؛ ام ــد گش ــهریور برخواه ۳۰ ش
ــای  ــتدالل های اعض ــم اس ــه ه ــم ک ــت بگوی صراح
ــوده  شــورا از اســتحکام حقوقــی کامــل برخــوردار ب
و هــم جمــع بنــدی رئیــس شــورا قاطــع و عــاری از 
ــی  ــچ صالحیت ــکا هی ــد آمری ــت و می گوی ــام اس ابه
بــرای فعــال کــردن ســازوکار بازگشــت تحریم هــای 

ــدارد. ــته ن گذش

تخت روانچی:

 آمریکا صالحیت استفاده از مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها را ندارد

پیشنهاد وزیر نیرو به مشترکان برق؛ 
قبل از خرید هر وسیله ای مصرف

 برق آن را بسنجید 

ــد چــه  ــد بدانن ــان گفــت: شــهروندان بای اردکانی
ــیله   ــطه وس ــه واس ــود ب ــزل خ ــرق در من ــزان ب می

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــف برق ــای مختل ه
ــا  ــوان، رض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اردکانیــان وزیــر نیــرو  بــا اشــاره بــه افزایــش قبوض 
ــت: شــهروندان  ــرق برخــی از مشــترکان گف آب و ب
ــواالت  ــامانه ۱۲۱ س ــماره گیری س ــا ش ــد ب می توانن
خــود را در زمینــه بــرق  و بــا شــماره گیری ســامانه 
۱۲۲ مشــکالت خــود را در خصــوص آب مطــرح 
ــد و  ــات را رص ــن موضوع ــا ای ــکاران م ــد، هم کنن

پیگیــری می کننــد.
ایـن مقـام مسـئول اظهـار کـرد: بـه طـور کلی ما 
بایـد در خصوص سـاده سـازی تعرفه هـای آب و برق 
کار بیشـتری انجـام دهیـم تا مردم در جریان باشـند 
و زمانـی کـه تعرفه هـا در بخش هایی پلکانی هسـتند 
مهـم اسـت کـه مـردم بداننـد، بـه چـه صـورت و به 

چـه میـزان از آب و بـرق اسـتفاده می کنند.
از  یکــی  واقــع  بیــان کــرد: در  نیــرو  وزیــر 
ــرا  ــه اخی ــد ک ــرق امی ــرح ب ــی ط ــای اصل محور ه
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــده،  ای ــب ش ــت تصوی در دول
ــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــود  سیســتم ســاده ب
تــا مــردم بیــش از پیــش در جریــان میــزان مصــرف 

ــد. ــرار بگیرن ــود ق خ
ــد  ــا بای ــهروندان م ــرد: ش ــه ک ــان اضاف اردکانی
بداننــد چــه میــزان بــرق در منــزل خــود بــه واســطه 
وســیله های مختلــف برقــی اســتفاده می کننــد، 
ــیله ای  ــر وس ــد ه ــل از خری ــد قب ــراد بای ــی اف یعن
ــن  ــنجند و ای ــرق آن را بس ــرف ب ــه اول مص در وهل
ــرد،   ــرار گی ــردم ق ــی م ــوی زندگ ــد الگ موضــوع بای
ــا  ــا و تعرفه ه ــن پاداش ه ــی ای ــی تمام ــور کل ــه ط ب
ــه  ــا ب ــرف م ــه مص ــر اســت ک ــن خاط ــه ای ــه ب هم

ــه باشــد.   صــورت بهین
شـدن  حسـاب  پلکانـی  خصـوص  در  اردکانیـان 
فاضـالب در قبـوض آب  تصریح کـرد: در حال حاضر 
مـا در خصـوص  فاضـالب  نسـبت بـه موضـوع آب 
جلـو نرفتـه ایـم و بـه دنبـال ایجـاد حـق انشـعاب، 
طرح هـای جمـع آوری فاضـالب و احـداث تصفیـه 
خانه هـا هسـتیم تـا برسـیم بـه آنجایی کـه فاضالب 
هـم بـه عنوان یـک منبع آب بـا رنگ متفـاوت تلقی 

شـود و در ایـن چرخـه قـرار بگیـرد.

دلنوشته
آدم ها 
خود 

را ،
به 

گاوآهِن 
دنیا

میبندند ،
تا سهِم

بیشتری 
ِدرو 

کنند !

)اکبر عظیم نیا(

قالیباف:
 امیدو اریم با فهم بدون واسطه 

مشکالت    بتوانیم برای حل مشکالت 
مردم خوزستان اقدام  کنیم 

گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
امیدو اریــم بــا فهــم بــدون واســطه مشــکالت و 
ــتان و  ــرم اس ــدگان محت ــوان نماین ــری ت به کارگی
همــکاری مســئوالن اجرایــی محلــی و ملــی بتوانیــم 
ــوس و  ــات ملم ــردم اقدام ــکالت م ــل مش ــرای ح ب

ــانیم.  ــام برس ــه انج ــری ب مؤث
بــه گــزارش تســنیم، محمــد باقــر قالیبــاف 
ــرد:  ــالم ک ــادان اع ــه آب ــدو ورود ب ــی در ب در پیام
 به یــاری خــدا،  نظــارت میدانــی از اســتان خوزســتان 
ــاوم و  ــردم مق ــکالت م ــل مش ــری ح ــرای پیگی ب

ــد. ــاز ش ــه آغ ــن منطق ــور ای صب
ــا فهــم  ــم ب ــده اســت: امیدو اری ــام آم ــن پی در ای
تــوان  به کارگیــری  و  واســطه مشــکالت  بــدون 
ــئوالن  ــکاری مس ــتان و هم ــرم اس ــدگان محت نماین
حــل  بــرای  بتوانیــم  ملــی  و  محلــی  اجرایــی 
ــه  ــری ب ــوس و مؤث ــات ملم ــردم اقدام ــکالت م مش

ــانیم. ــام برس انج

حسین زهی: 
ــان را منــزوی  ادعاهــای واهــی آمریکایــی هــا آن

تــر مــی کنــد 
یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســالمی تاکیــد کــرد کــه آمریکایــی هــا کــه 
ــا  ــد ب روزی احســاس ســربلندی در دنیــا مــی کردن
ــر روز  ــی ه ــای واه ــط و اداعاه ــای غل ــت ه سیاس

ــد.  ــی رون ــزوا م ــه ان بیشــتر ب
بــه گــزارش ایســنا، اســماعیل حســین زهــی بــا 
اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات آمریکایــی بــرای فعــال 
ــرد:  ــان ک ــران، بی ــه ای ــه علی ــزم ماش ــازی مکانی س
اقدامــات مقامــات آمریکایــی بــرای بازگردانــدن 
تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه جمهوری اســالمی 
ایــران اساســا هیــچ مبنــای قانونــی و جایگاهــی در 

ــدارد. ــل ن حقــوق بیــن المل
وی در ادامــه اظهــار کــرد: سیاســت هــای غلــط 
آمریکایــی ایــن کشــور را بــه انــزوای جهانــی بــرده 
ــم  ــد تحری ــه در بحــث تمدی ــم ک ــا شــاهد بودی و م
هــای تســلیحاتی علیــه ایــران نیــز شــورای امنیــت 

آمریکایــی هــا را همراهــی نکــرد.
نماینــده مــردم خــاش در مجلــس تصریــح کــرد: 
اقدامــات آمریکایــی هــا کــه برخــالف قواعــد و اصول 
بیــن المللــی اســت ســبب شــده تــا حتــی اروپایــی 
ــا  ــی ه ــای آمریکای ــت ه ــر از سیاس ــز دیگ ــا نی ه
حمایــت نکننــد. آمریکایــی هــا کــه روزی احســاس 
ــا سیاســت هــای  ــد ب ســربلندی در دنیــا مــی کردن

غلــط هــر روز بیشــتر بــه انــزوا مــی رونــد.
خصــوص  در  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی 
بازگردانــدن تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه ایــران 
نیــز آمریکایــی هــا هیــچ حقــی ندارنــد چراکــه خــود 
اول از همــه برجــام را زیرپاگذاشــتند. ادعاهــای 
ــان را  ــا آن ــی ه ــل آمریکای ــن المل ــرف بی ــالف ع خ

ــد. ــی کن ــر م ــزوی ت ــه روز من روز ب

شریعتی:
 ادعاهای مقامات آمریکایی
 هیچ پشتوانه قانونی ندارد

یــک عضو هیئــت رئیســه فراکســیون دیپلماســی 
بیــن المللــی مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کــرد 
ــی  ــای حقوق ــازوکار ه ــق دارد از س ــران ح ــه ای ک
پیــش بینــی شــده در برجــام بــرای دفــاع از حقــوق 
خــود اســتفاده کنــد. امــا آمریکایــی هــا هیــچ حقــی 

ندارنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، غالمرضــا شــریعتی بــا اشــاره 
بــه ادعاهــای مقامــات آمریکایــی بــرای بازگردانــدن 
تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه ایــران بیــان کــرد: 
ــک  ــه ی ــی ک ــی زمان ــن الملل ــد بی ــاس قواع ــر اس ب
طــرف از قاعــده ای نظیــر برجــام خــارج مــی شــود 
دیگــر حــق اســتفاده از امتیــازات آن را نــدارد. اگــر 
ترامــپ نیــز در برجــام حضــور داشــت مــی توانســت 
بــرای بازگردانــدن تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه 

ایــران و راه انــدازی مکانیــزم ماشــه ادعــا کنــد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــا ترامــپ بــا خــروج 
یکجانبــه از برجــام دیگــر حــق هیــچ اظهــار نظــری 
راجــب آن را نــدارد. ۱۳ عضــو شــورای امنیــت نیــز 
ــد کــه خواســته ترامــپ در دســتور  اعــالم کــرده ان

کار شــورا قــرار نخواهــد گرفــت.
نماینــده مــردم بهشــهر در مجلــس تصریــح 
ــی  ــای حقوق ــازوکار ه ــق دارد از س ــران ح ــرد: ای ک
پیــش بینــی شــده در برجــام بــرای دفــاع از حقــوق 
خــود اســتفاده کنــد، امــا آمریکایــی هــا هیــچ حقــی 

ــد. ندارن
ــی  ــای آمریکای ــرد: ادعاه ــد ک ــه تاکی وی در ادام
هــا کــه هیــچ پشــتوانه قانونــی نیــز نــدارد نــه تنهــا 
بــه نفــع آن هــا تمــام نخواهــد شــد بلکــه آمریــکا را 

روز بــه روز منــزوی تــر کــرده اســت.
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 حل مشکل مشتریان شرکت
 صنعت خودرو آذربایجان

ــکالت  ــل مش ــر ح ــرقی ب ــتاندار آذربایجان ش اس
ــان و  ــودرو آذربایج ــت خ ــرکت صنع ــتریان ش مش
ــداران  ــر خری ــرکت در براب ــن ش ــدات ای ــای تعه ایف

ــرد.  ــد ک تأکی
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــه  ــودرو ب ــع خ ــل به موق ــدم تحوی ــت: ع ــار داش اظه
مشــتریان و عملــی نشــدن تعهــدات شــرکت صنعــت 
اخیــر موجــب  روزهــای  در  آذربایجــان  خــودرو 

ــت. ــده اس ــرکت ش ــن ش ــتریان ای ــی مش نارضایت
وی بــا انتقــاد از عــدم تحقــق وعده هــای شــرکت 
ــریع در  ــر تس ــی ب ــان مبن ــودرو آذربایج ــت خ صنع
ــرد:  ــد ک ــتریان، تأکی ــر مش ــدات در براب ــام تعه انج
۱۰ روز بــه ایــن شــرکت مهلــت داده شــده تــا 
نســبت بــه تعییــن تکلیــف مشــتریان اقــدام و 

ــد. ــس کن ــتانداری منعک ــه اس ــه را ب نتیج
پورمحمــدی متذکــر شــد: در هشــتم مــرداد 
هــم معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری، 
انجــام  و  خریــداران  مشــکالت  حــل  ضــرورت 
تعهــدات شــرکت صنعــت خــودرو آذربایجــان را 
در نامــه ای بــه مدیرعامــل ایــن شــرکت تذکــر داده 

ــود. ب

نظری خانقاه مطرح کرد:
دستیابی به سود کالن با 

سرمایه گذاری در ساخت پاالیشگاه ها

اقتصــادی  رئیســه کمیســیون  عضــو هیــات 
ــی  ــنگین نقدینگ ــم س ــه حج ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
ــن  ــوق دادن ای ــان س ــه، خواه ــرگردان در جامع س
ــعه  ــازی و توس ــمت پاالیشگاه س ــه س ــا ب نقدینگی ه

ــد.  ــی ش ــوه مردم ــا وج ــت ب ــن صنع ای
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدغنی نظــری 
بــرای  پاالیشگاه ســازی  ضــرورت  بــر  خانقــاه 
جلوگیــری از صــدور نفــت خــام تاکیــد کــرد و 
گفــت: اگرچــه صــادرات نفــت خــام بــا تحریم هــای 
ســنگین رو بــه رو اســت امــا بــا تولیــد فرآورده هــای 
لــذا  زد  دور  را  تحریم هــا  ایــن  می تــوان  نفتــی 
ــی  ــری از خام فروش ــن جلوگی ــازی ضم پاالیشگاه س

ــال دارد. ــه دنب ــای ارزی ب ــور درآمده ــرای کش ب
نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس 
درصــورت  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی  شــورای 
نفتــی  فرآورده هــای  تولیــد  و  پاالیشگاه ســازی 
می تــوان تحریم هــا را دور زد، ادامــه داد: الزمــه 
ــوی  ــتر ازس ــالش و اراده بیش ــم ت ــن مه ــق ای تحق

دولتمــردان اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه کشــور بــا ســاختن 
ــن  ــارس از  واردات بنزی ــج ف پاالیشــگاه ســتاره خلی
ــه کــرد: پاالیشگاه ســازی ضمــن  ــاز شــد، اضاف بی نی
ــش  ــا و افزای ــتی آن ه ــن دس ــع پایی ــعه صنای توس
ــور را از  ــال کش ــیمی، عم ــوالت پتروش ــد محص تولی
ــاز  ــع ارزی ناشــی از صــادرات نفــت خــام بی نی مناب

می کنــد.
ــتغال،  ــاد اش ــت ایج ــد اس ــاه معتق ــری خانق نظ
ــوع  ــه تن ــش ســطح علمــی کشــور، رســیدن ب افزای
ــد  ــش درآم ــری، افزای ــش تحریم پذی ــتری، کاه مش
ارزی و... ازجملــه محاســن جلوگیــری از فــروش 
ــی  ــای نفت ــه فرآورده ه ــل آن ب ــام و تبدی ــت خ نف

اســت.
ــی  ــنگین نقدینگ ــم س ــه حج ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــوق دادن ای ــان س ــه، خواه ــرگردان در جامع س
ــعه  ــازی و توس ــمت پاالیشگاه س ــه س ــا ب نقدینگی ه

ــد. ــی ش ــوه مردم ــا وج ــت ب ــن صنع ای
ــت  ــر اس ــس بهت ــده مجل ــن نماین ــه ای ــه گفت ب
مــردم نقدینگــی خــود را جایــی ســرمایه گذاری 
ــی  ــود طوالن ــد و س ــا درآم ــرای آن ه ــه ب ــد ک کنن
ــه  ــد ســوق دادن جامع ــدت داشــته باشــد، هرچن م
ــت و  ــه هم ــوط ب ــازی من ــه ســمت پاالیشــگاه س ب

ــت.   ــردان اس ــت دولتم خواس
ــیون  ــه کمیس ــات رئیس ــو هی ــاد عض ــه اعتق ب
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، ســاخت و 
کوچــک،  مقیــاس  در  پاالیشــگاه ها  راه انــدازی 
فــرآورده،  تولیــد  نظیــر  مزیت هایــی  عالوه بــر 
ــف  ــای مختل ــع فرآورده ه ــال و توزی تســریع در انتق
نفتــی بــه نقــاط دورافتــاده و صعــب العبــور و 
کاهــش آلودگــی زیســت محیطــی، موجــب تســهیل 
ورود بخــش خصوصــی بــه صنعــت پاالیــش خواهــد 

ــد. ش

از صــادرات  ناشــی  ارز  وزیــر کشــور گفــت: 
ــن موضــوع در حــال  ــردد و ای ــه کشــور برگ ــد ب بای

ــت.  ــری اس پیگی
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در حاشــیه جلســه ســتاد 
اطــالع رســانی و تبلیغــات اقتصــادی کشــور گفــت: 
در ایــن جلســه گزارشــی از وضعیــت اقتصــادی 
ــرر  ــن مق ــات مطــرح شــد و همچنی ــا و خدم کاال ه
ــا بحــث اقتصــادی  ــط ب ــه مرتب ــی ک ــد حوزه های ش

هســتند، تحلیل هــای الزم را انجــام دهنــد.

ــارکت  ــم مش ــا بتوانی ــاءاهلل م ــه داد: انش وی ادام
ــردم را در اوضــاع اقتصــادی  ــی م ــی و همراه عموم
ــرار شــد حوزه هایــی کــه مرتبــط  داشــته باشــیم. ق
ــع  ــه موق ــتگاه ها ب ــط دس ــت توس ــاد اس ــا اقتص ب
تحلیــل و اطالع رســانی شــود تــا در بســتر مناســب 
ــته  ــادی را داش ــای اقتص ــردم و بنگاه ه ــارکت م مش
ــری  ــی، موضــوع خطی ــه در شــرایط کنون باشــیم ک

اســت.
ــا بیــان اینکــه بحــث ســاماندهی  ــر کشــور ب وزی
کارت بازرگانــی در جلســه مطــرح شــد، اظهــار کــرد: 

سیســتم جدیــد فعــال شــده و اعتراضاتــی در نحــوه 
صــدور ایــن کارت هــا وجــود داشــت کــه قــرار شــد 
ــکل را  ــذارد و مش ــاتی بگ ــاق کاال جلس ــتاد قاچ س
حــل کنــد تــا تجــار و بازرگانــان بــه خوبــی فعالیــت 

خــود را انجــام دهنــد.
ارز هــای  بــه طــرح موضــوع  اشــاره  بــا  وی 
برگشــتی در جلســه ســتاد اطالع رســانی و تبلیغــات 
اقتصــادی کشــور گفــت: اعــداد و ارقــام مختلفــی در 
فضــای رســانه مطــرح شــده اســت. در جلســه امــروز 
ــتگاه ها  ــتند، دس ــتگاه ها حضــور داش ــه دس ــه هم ک
ــه در  ــد ک ــخص ش ــد و مش ــات الزم را دادن توضیح
ــرای  ــی ب ــد مبنای ــده نمی توان ــرح ش ــدد مط کل ع

ــرار گیــرد. قضــاوت ق
رحمانــی فضلــی افــزود: قــرار شــد بــا مســئولیت 
یکــی از دســتگاه ها، موضــوع ارز هــای برگشــتی 
ــن  ــت ای ــواده دول ــل خان ــود و در داخ ــی ش بررس
ــه  ــتگاه ها از جمل ــه دس ــود. هم ــل ش ــوع ح موض
ــد  ــا بای ــه ارز ه ــد ک ــد بودن ــم معتق ــه ه ــوه قضایی ق

ــردد. برگ
ــرر  ــه مق ــان اینک ــا بی ــه ب ــور در ادام ــر کش وزی
ــا  ــه داروخانه ه ــون ماســک ب ــم میلی شــد ســه و نی
ــر  ــت ه ــر قیم ــت: حداکث ــود، گف ــل داده ش تحوی
ــده  ــذاری ش ــان قیمت گ ــک، ۱۳۰۰ توم ــدد ماس ع

ــای الزم را در  ــد مراقبت ه ــت بای ــه وزارت بهداش ک
ــد. ــه انجــام ده ــن زمین ای

وی بــه طــرح موضــوع اینترنــت در جلســه 
اشــاره کــرد و گفــت: مســئوالن مخابــرات و ســازمان 
ــرح  ــی را مط ــی گزارش های ــررات رادیوی ــم مق تنظی
کردنــد و بــا تصمیمــات جدیــدی کــه گرفتــه 
ــز ســرعت  ــا و نی ــم مشــکل تعرفه ه شــده، امیدواری
ــه  ــا توجــه ب ــت حــل شــود، مخصوصــاً کــه ب اینترن
بازگشــایی مــدارس، نیــاز دوچندانــی در ایــن حیطــه 

احســاس می شــود.
ــاره تامیــن کاال هــای  ــر کشــور در ادامــه درب وزی
ــی از  ــای اساس ــن کاال ه ــد تامی ــت: رون ــی گف اساس
ــع در  ــا توزی ــاری ت واردات و رســیدن کشــتی های ب
تــالش  را پیگیــری می کنیــم و  خرده فروشــی ها 
ــود.  ــاد نش ــردم ایج ــرای م ــه ای ب ــم دغدغ می کنی
ــات  ــتگاه ها، خدم ــه دس ــالش هم ــا ت ــم ب امیدواری

ــود بخشــیم. ــن حــوزه را بهب ای
رحمانــی فضلــی بــا قدردانــی از رســانه ها گفــت: 
ــا  ــی تحلیل ه ــه مبان ــت ک ــن اس ــن ای ــش م خواه
بــا در  اقتصــادی  بــه مســائل  اصــول توجــه  و 
ــروز در  ــا ام ــد. م ــرایط کشــور باش ــن ش نظــر گرفت
شــرایط عــادی نیســتیم و در واردات و صــادرات بــا 

ــتیم. ــه هس ــختی مواج ــای س تحریم ه
تحریم هــا  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر 
هزینه هــای اضافــه به بــار آورده انــد و درآمــد را 
کاهــش داده اســت گفــت: تولیــد، صــادرات و واردات 
در ایــن شــرایط مســتلزم همــکاری همگانــی اســت.

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

ارز ناشی از صادرات باید به کشور برگردد

دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار بــا بیــان اینکــه 
برنــج همچنــان ســر جــای  واردات  ممنوعیــت 
ــزان از  ــد آن می ــرار ش ــت: ق ــرار دارد، گف ــود ق خ
ــه  ــرداد ب ــل از ۳۱ م ــه قب ــی ک ــای برنج محموله ه
بنــادر کشــور رســیدند، ترخیــص آن هــا انجــام و در 

ــود.  ــه ش ــی عرض ــرخ نیمای ــا ن ــازار ب ب
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا کالمــی در 
ــرد:  ــراز ک ــازار اب ــم ب ــتاد تنظی ــت س ــیه نشس حاش
ــر عرضــه  ــم مقادی ــم گرفتی در جلســه ســتاد تصمی
کاال هــای ضــروری و اساســی ماننــد گوشــت قرمــز، 
مــرغ، روغــن خــام، شــکر و برنــج از محــل ذخایــر بــا 
ــد. ــا ۲8 صفــر ادامــه یاب ســهمیه های تعیین شــده ت

ــای  ــرر شــد هیئت ه ــه مق ــت: از آنجــا ک وی گف
ــته های  ــب بس ــز در قال ــورا نی ــد از عاش ــی بع مذهب
ــار  ــا را در اختی ــن کاال ه ــی خشــک و خــام، ای غذای
جامعــه هــدف قــرار دهنــد تصمیــم گرفتیــم عرضــه 
۳۰ هــزار تــن برنــج، ۳۰ هــزار تــن شــکر، دو هــزار 
ــن گوشــت مــرغ و  ــز، ۱۰ هــزار ت ــن گوشــت قرم ت

۳۰ هــزار تــن روغــن ادامــه یابــد.
ــا  ــزود: ب ــازار همچنیــن اف ــم ب ــر ســتاد تنظی دبی
توجــه بــه اینکــه ارز واردات برنــج به نــرخ آزاد تغییــر 
یافتــه اســت و بــا ایــن ارز مقادیــر واردات برنــج تأثیر 
منفــی بــر قیمــت برنــج داخلــی نــدارد و تهدیــدی 
به حســاب  داخلــی  تولیدکننــدگان  بــرای  نیــز 
نمی آیــد تصمیــم گرفتیــم رونــد تأمیــن کاالی 
ــا دچــار کمبــود و  ــد ت ــج همچنــان اســتمرار یاب برن

آســیب نشــویم.
کالمــی بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت واردات برنــج 
همچنــان ســر جــای خــود قــرار دارد، گفــت: قــرار 
ــل  ــه قب ــای برنجــی ک ــزان از محموله ه شــد آن می
ــض  ــیدند و قب ــور رس ــادر کش ــه بن ــرداد ب از ۳۱ م
ــار آن هــا ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد و نیــز  انب
آن دســته از محموله هــای برنجــی کــه ارز خــود را 
قبــل از ایــن تاریــخ دریافــت کردنــد ترخیــص آن هــا 

انجــام و در بــازار بــا نــرخ نیمایــی عرضــه شــود.
دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار دربــاره گوشــت قرمــز 
ــا  ــده در مقایســه ب نیــز اظهــار کــرد: قیمــت دام زن
ــده  ــت مصرف کنن ــت و قیم ــی اس ــال 98 کاهش س

ــه قیمــت یــک  ــه اســت به طــور نمون ــن گون ــز ای نی
ــن  ــفندی در میانگی ــوط گوس ــت مخل ــو گوش کیل
ــن  ــه ممک ــت البت ــان اس ــزار توم ــوری 9۷ ه کش
ــرا  ــر باشــد، زی اســت دســت و ران گوســفند گران ت

ــری دارد. ــت باالت کیفی
وی گفــت: اگرچــه بــه حمایــت از تولیــد و 
تولیدکننــدگان اعتقــاد داریــم، امــا اگــر قطعــاً خروج 
دام از کشــور اتفــاق بیفتــد قیمت هــا قابــل کنتــرل 
نخواهــد بــود بنابرایــن مصــوب کردیــم کــه شــرکت 
ــود را از  ــردی خ ــر راهب ــور دام، ذخای ــتیبانی ام پش
ــرخ آن  ــه ن ــد ک ــن کن ــل تأمی ــد داخ ــل تولی مح
بسته بندی شــده  گوســاله  گوشــت  بــرای  هــم 

ــه  ــت ک ــان اس ــزار و 5۰۰ توم ــه ای ۷۲ ه پنج قطع
ــرخ  ــد و ن ــداری می کن ــرخ خری ــن ن ــا ای ــت ب دول
ــان  ــر 8۰ هــزار توم ــز زی ــن کاال نی ــده ای مصرف کنن

اســت.
ــزام  ــی ال ــز گفــت: وقت ــوالد نی ــاره ف کالمــی درب
ــورس کاال عرضــه شــود از  ــوالد در ب ــه ف ــم ک کردی
ــه آن  ــک آن ک ــم؛ ی ــیب بودی ــار آس ــر دچ دو منظ
مقادیــر تعیین شــده در بــورس عرضــه نمی شــد 
عرضــه  موجــود،  تقاضا هــای  بــرای  بنابرایــن 
به انــدازه کافــی وجــود نداشــت از ایــن رو کارگــروه 
و  تعزیــرات  دادســتانی،  از  متشــکل  را  ویــژه ای 
ــر  ــنبه ه ــا ش ــم ت ــن کردی ــت تعیی ــازمان حمای س
ــد  ــرل کنن ــورس را کنت ــر عرضــه در ب ــه مقادی هفت
ــه  ــده عرض ــر تعیین ش ــاس مقادی ــر اس ــر ب ــه اگ ک

ــود. ــون می ش ــال قان ــرد اعم ــورت نگی ص
ــازار ادامــه داد: همچنیــن  دبیــر ســتاد تنظیــم ب
ــورس را  ــه در ب ــه عرض ــانی ک ــم کس ــرر کردی مق
انجــام ندهنــد در ابتــدای امــر اعمــال قانــون شــوند، 
صــادرات آن هــا متوقــف شــود و تأمیــن مــواد اولیــه 
بــرای آن واحــد صــورت نگیــرد کــه اگــر ایــن ســه 
ــتانی  ــه دادس ــف ب ــد متخل ــداد واح ــواب ن ــزار ج اب

ــود. ــی می ش معرف
در  شــد  موجــب  اقدامــات  ایــن  گفــت:  وی 
ــاق  ــرخ اتف ــش ن ــم کاه ــرد ه ــن عرضــه میلگ آخری
افتــاد کــه البتــه در تیرآهــن و میلگــرد تخــت نیــز 
ایــن گونــه بــوده اســت ضمــن اینکــه بــرای حــدود 
۳۰ هــزار تــن میلگــرد، عــدم جــذب ثبــت شــد کــه 
نشــان می دهــد کــه ایــن رونــد کاهشــی منجــر بــه 

ــد. ــد ش ــا خواه ــش نرخ ه ــه کاه ادام

فوالدی های متخلف تهدید قضایی شدند 

تقی پور :
نقدینگی بازار بورس صرف

 حمایت از تولید شود

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــه وارد  ــی ک ــد پول های ــت: بای ــالمی گف ــورای اس ش
ــازار بــورس می شــود، بــرای حمایــت از تولیــد یــا  ب
ــود. ــرف ش ــرکت ها ص ــاری ش ــی ج ــن نقدینگ تأمی

بــه گــزارش مهــر، رضــا تقــی پــور دربــاره 
ــر  ــورس اگ ــازار ب ــت: ب ــورس، گف ــازار ب ــت ب وضعی
چارچوب هــای کنتــرل شــده و درســتی داشــته 
ــی دارد. ــرات خوب ــت اســت و تاثی ــاً مثب باشــد قطع

ــول  ــد پ ــه بای ــا ک ــن معن ــه ای ــرد: ب ــان ک وی بی
ــرای  ــود، ب ــی ش ــورس م ــازار ب ــه وارد ب ــی ک های
حمایــت از تولیــد یــا تأمیــن نقدینگــی جــاری 

ــود. ــرف ش ــا ص ــرکت ه ش
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــورت،  ــن ص ــرد: در ای ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ش
بــازار بــورس می توانــد موتــور محــرک تولیــد 
شــود امــا نگرانی هایــی وجــود دارد مبنــی بــر 
ــی از  ــروش برخ ــق ف ــه از طری ــی ک ــه پول های اینک
شــرکت ها بــه خصــوص شــرکت های دولتــی در 
بــازار بــورس بــه دســت مــی آیــد، از چرخــه تولیــد 
ــاری و  ــه ج ــارف بودج ــرای مص ــود و ب ــارج ش خ
ــاً  ــه قطع ــود ک ــرف ش ــا ص ــت هزینه ه ــن دس از ای
ــری  ــه تعبی ــت و ب ــوب نیس ــورت مطل ــن ص در ای
می تــوان گفــت کــه ایــن رونــد منجــر بــه تضعیــف 

ــود. ــی ش ــد م تولی
ــا  ــد یــک جمــع نخبــه و ب ــزود: حتمــاً بای وی اف
ــورس  ــازار ب ــات کالن ب ــاره اتفاق ــی درب ــرد جمع خ
ــردم  ــه م ــه نحــوی ک نقطــه نظــر داشــته باشــند ب
در ایــن بــازار ضــرر نکننــد و افزایــش قیمــت ســهام 
ــت از  ــه ســمت حمای ــی ب ــر و واقع ــه صــورت موث ب

ــرود. تولیــد ب
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــری اندیشــیده  ــد تدابی ــار داشــت: بای اســالمی اظه
ــازار بــورس عرضــه  شــود تــا شــرکت هایی کــه در ب
می شــوند، دچــار ضــرر و زیــان نشــوند و همچنیــن 

ــد. ــان نبینن ــن حیــث ضــرر و زی ــردم هــم از ای م

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی خبر داد:

تصویب اعتبار 640 میلیارد تومانی 
برای پروژه های دریاچه ارومیه

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــب اعتب ــرقی از تصوی ــان ش آذربایج
۶4۰ میلیــارد تومــان بــرای پروژه هــای احیــای 
دریاچــه ارومیــه در اســتان های آذربایجــان شــرقی، 

ــر داد.  ــتان خب ــی و کردس غرب
ــو  ــودی در گفت وگ ــزارش ایســنا، داود بهب ــه گ ب
بــا خبرنــگاران، اظهــار کــرد: اعتبــارات تصفیــه خانــه 
فاضــالب تبریــز وابســته بــه اعتبــارات دریاچــه 
ــه  ــوادث غیرمترقب ــاده ۱۰ ح ــل م ــه و از مح ارومی

اســت.
ــه ردیف هــای  ــا توجــه ب ــزود: هــر ســال ب وی اف
متمرکــزی کــه بــرای حــوادث در نظــر گرفتــه 
ــنهادات  ــه، پیش ــتاد دریاچ ــه س ــود، دبیرخان می ش
ــار  ــن اعتب ــب تامی ــس از تصوی ــم و پ ــود را تنظی خ

می شــود.
ــوص  ــته در خص ــه گذش ــرد: هفت ــالم ک وی اع
پــروژه هــای دریاچــه ارومیــه بالــغ بــر ۶4۰ میلیــارد 
ــای  ــه پروژه ه ــه ب ــد ک ــب ش ــار تصوی ــان اعتب توم
ســایر  و  ارومیــه  و  تبریــز  خانه هــای  تصفیــه 

پروژه هــا تعلــق گرفتــه اســت.
ــت  ــازمان مدیری ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــودی در  ــرقی، بهب ــان ش ــزی آذربایج ــه ری و برنام
خاتمــه خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا ابــالغ 
ــتگاه های  ــری دس ــه و پیگی ــتاد دریاچ ــات س مصوب
ــرداری  ــره ب ــه به ــا ب ــن پروژه ه ــط، ای ــی ذیرب اجرائ

ــد. برس

اقتصاد

  اقدامــات و عملکــرد شــهرداری ورزقــان را چگونــه 
ارزیابــی مــی کنیــد؟

در مــورد ایــن ســوال مــی تــوان گفــت بنــده و همــکاران در قالــب 
یــک مجموعــه شــبانه روز در تــالش هســتند تــا بتوانیــم بــرای انجــام 
ــهرداری  ــوزه ش ــده در ح ــن ش ــداف تعی ــه اه ــتیابی ب ــاندن و دس رس
بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــیم. هــر حــوزه ای مســئولیتی دارد کــه 
بایــد طبــق اســتاندارد تعریــف شــده انجــام پذیــرد تــا بتــوان بــه اهداف 

از پیــش تعییــن شــده رســید.

ــا   ــب  ب ــد  متناس ــته ای ــدازه  توانس ــه  ان ــا چ  ت
ــورد   ــداف  م ــه  اه ــود  ب ــه  موج ــا  و بودج ــت ه ظرفی

ــد؟ ــت  یابی ــر دس نظ
هــر شــهردار اهــداف خاصــی را دنبــال می کنــد امــا مــن بــا توجــه 
بــه بودجــه ای کــه در اختیارمــان قــرار داده شــده، نمــی توانــم اهدافــی 
ــود  ــن وج ــا ای ــرا در آورم. ب ــه اج ــه مرحل ــهر دارم را ب ــن ش ــه در ای ک
ــه  ــا بودج ــته ام ب ــم توانس ــبانه روزی ــالش ش ــد و ت ــف خداون ــه لط ب
ــه  ــان ک ــی از اهدافم ــرار دارد، نیم ــار شــهرداری ق ــه در اختی ای ک
ورزقــان بــدون کوچــه خاکــی مــی باشــد، دســت یابــم. همچنیــن یــک 

ــاه  ــرای رف ــهر ب ــطح ش ــیده در س ــتخر سرپوش ــی و اس ــع ورزش مجتم
ــه  ــا منطق ــه تنه ــه اینک ــا توج ــی باشــد و ب ــال ســاخت م ــردم درح م
گردشــگری در ورزقــان ســد زر آبــاد مــی باشــد، توانســته ایــم درحــد 

ــم. ــت موجــود را ســاماندهی کنی ــوان وضعی ت

ــای  ــه ه ــرای هزین ــده ب ــن ش ــه تعیی ــا بودج  آی
ــد؟ ــی باش ــی م ــان کاف ورزق

ــه  ــا توجـ ــد و بـ ــی باشـ ــا مـ ــود کفـ ــک ارگان خـ ــهرداری یـ شـ
بـــه مبلغـــی کـــه از وزارت کشـــور دریافـــت مـــی کنـــد و یـــا ارزش 
ـــد  ـــد،  بای ـــی کن ـــز م ـــا واری ـــهرداری ه ـــه ش ـــی ب ـــه دارای ـــزوده ای ک اف
ـــه  ـــر پروان ـــفانه اکث ـــد. متاس ـــد باش ـــر درآم ـــه فک ـــود ب ـــهرداری خ ش
ـــی  ـــت وقـــت  ریال ـــم و دول ـــه دادی ـــه 9۱ ارائ ـــی کـــه در زلزل هـــای رایگان
ـــت.   ـــوده اس ـــرر ب ـــا ض ـــا پ ـــر ت ـــهرداری س ـــرای ش ـــوده ب ـــت ننم پرداخ
ـــا  ـــه ه ـــاف هزین ـــده کف ـــن ش ـــه تعیی ـــئله، بودج ـــن مس ـــر همی بخاط
ـــا  ـــی و ب ـــز ریال ـــدون واری ـــد، ب ـــف خداون ـــه لط ـــا ب ـــد. ام ـــی ده را نم
ـــر از تاســـیس  ـــن ام ـــه ای ـــح ســـاختمانی ک ـــه مصال ـــدن و ارائ کمـــک مع
ـــال 98 را  ـــه س ـــود، بودج ـــاده ب ـــاق نیفت ـــال اتف ـــه ح ـــا ب ـــهرداری ت ش

ـــم. ـــش داده ای ـــد افزای ۱۶۰ درص

 بــه عنــوان شــهردار بــا چــه چالــش هایــی در حــوزه 
مدیریتــی خــود بــا آن هــا روبرو هســتید؟

ــرم  ــه ن ــت و پنج ــکالت دس ــی مش ــا برخ ــان ب ــهرداری ورزق در ش
ــی  ــه عــدم درآمــد کاف ــوان ب ــه آن هــا مــی ت ــم کــه از جمل مــی کنی
ــه در ســطح شــهر  ــای قدیمــی ک ــه ه ــا وجــود خان در شــهرداری و ی
بــرای دامــداری اســتفاده مــی شــود، اشــاره کــرد. همچنیــن برخــی از 

شــهروندان آن چنــان کــه بایــد همــکاری هــای الزم را بــا  شــهرداری 
در خصــوص ســد معبــر انجــام نمــی دهــد و باعــث افزایــش مشــکالت 
ــا  موجــود در حــوزه مدیریــت شــهرداری مــی شــوند کــه امیدواریــم ب
ــه  ــم بیــش از پیــش در خدمــت ب ــردم و مســئولین بتوانی همــکاری م

ــم. مــردم قــدم برداری

ــکالت  ــع مش ــرای رف ــئوالن ب ــاری از مس ــه انتظ  چ
ــد؟ ــهر داری ــن ش ــم ای مه

ــکاری  ــه هم ــت ک ــن اس ــئولین دارم ای ــده از مس ــه بن ــاری ک انتظ
هــای الزم را در خصــوص حــق قانونــی واریــز ۱ درصــدی فروش ســاالنه 
ــا توجــه در  ــرد و ب معــادن مــس و طــالی ایــن شهرســتان انجــام پذی
ــل  ــی و حم ــور عمران ــی ام ــر فن ــر کل دفت ــب و مدی ــت اینجان خواس
ــا مشــکالت شــهرداری  ونقــل، هزینــه هــای مذکــور پرداخــت شــود ت

حــل شــود.

ــه آن  ــه ب ــت ک ــده اس ــی مان ــخنی پایان ــر س   اگ
ــد. ــد بفرمائی ــاره نش اش

برخــی از پــروژه هــای عمرانــی در ســطح شــهر داریــم کــه 
ــت هــای معــدن مــس ســونگون بتوانیــم محقــق  ــا حمای ــم ب امیدواری
ــن  ــم ای ــدن داری ــوص از مع ــن خص ــه در ای ــتی ک ــازیم و درخواس س
اســت کــه باتوجــه بــه برنامــه ششــم توســعه کشــوری، معــادن مجــاور 
ورزقــان، یــک درصــد فــروش ســالیانه خــود را بــه شــهرداری اختصــاص 
دهنــد تــا بتوانیــم از ایــن مبلــغ بــرای تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی از 
جملــه آســفالت ریــزی معابــر شــهری اســتفاده نماییــم و بــه شــهروندان 

و روســتاهای مجــاور خدمــت رســانی کنیــم.

در گفتگوی اختصاصی با شهردار ورزقان مطرح شد: 

لزوم واریز 1 درصدی فروش ساالنه معادن
حمید رضا سامبرانی

شهرســتان ورزقــان عــاوه بــر پیشــینه تاریخــی 
داده،  جــای  خــود  تاریــخ  کــه در دل  خــود  غنــی 
جملــه،  از  غنــی  بســیار  خــدادادی  منابــع  دارای 
ــر  ــبز بک ــی سرس ــن و طبیعت ــنگ آه ــا، س ــس، ط م
ــه  ــر ب ــدی منحص ــن توانمن ــت و ای ــز اس و دل انگی
ــه  ــک نکت ــده ی ــث ش ــان باع ــتان ورزق ــرد شهرس ف
ــگران و  ــی گردش ــای تمام ــار نظره ــترک در اظه مش
ــه ورزقــان ســفر می کننــد  ســرمایه گذارانــی کــه ب
وجــود داشــته باشــد  و آن اینکــه؛ آنچــه را کــه 
و  صنعــت  معــادن،  از  اعــم  دارد؛  آذربایجــان 
گردشــگری شهرســتان ورزقــان در شــکل کوچکتــر 
آن هــا را در خــود جــای داده اســت کــه ایــن ویژگــی 
ــایر  ــان را از س ــتان ورزق ــرد شهرس ــه ف ــر ب منحص
بــه  می کنــد.  متمایــز  آذربایجــان  شهرســتان های 
همیــن بهانــه، رســتم ســلیم زاده کــه ۱۸ ســال 
حراســت شــهرداری ورزقــان بــوده و ۳ ســال در 
شــهرداری بــه عنــوان شــهردار خدمــت کــرده اســت 
و هــم اکنــون شــهردار ورزقــان مــی باشــد، در 
گفتگــوی اختصاصــی بــا روزنامــه عجــب شــیرترتیب 
ــه ســواالتی در خصــوص ایــن شهرســتان  ــم ب دادی

ــد. ــی ده ــخ م پاس

خام فروشی زعفران هنر نیست

ـــران  ـــی زعف ـــورای مل ـــه ش ـــات رییس ـــو هی عض
ـــر  ـــران هن ـــی زعف ـــام فروش ـــه خ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــه  ـــران را ب ـــی زعف ـــد ارزش واقع ـــت: بای ـــت، گف نیس
ـــت  ـــد حمای ـــتا نیازمن ـــن راس ـــم و در ای آن برگردانی

ـــتیم.  ـــت هس ـــی درس ـــت و بازاریاب دول
ـــان  ـــا بی ـــینی ب ـــی حس ـــنا، عل ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــور  ــران در کشـ ــداری زعفـ ــال مقـ ــه  هرسـ اینکـ
ـــال  ـــد س ـــم مانن ـــال ه ـــود و امس ـــی ش ـــوب م رس
هـــای گذشـــته زعفـــران رســـوبی داریـــم، اظهـــار 
ــور از  ــادرات و عبـ ــال شـــتاب صـ کـــرد: بـــه دنبـ

خـــام فروشـــی زعفـــران هســـتیم.
ـــم  ـــام معظ ـــات مق ـــق فرمایش ـــه داد: طب وی ادام
ـــرآورده  ـــد در جهـــت ف رهبـــری شـــتاب صـــادرات بای
ـــد  ـــود. بای ـــت ش ـــران هدای ـــتحصالی از زعف ـــای اس ه
ــام  ــیم. خـ ــت بکشـ ــی دسـ ــام فروشـ روزی از خـ
ــر نیســـت. بایـــد قبـــل از  ــران هنـ فروشـــی زعفـ
ـــال  ـــه دنب ـــور ب ـــران در کش ـــازاد زعف ـــه م ـــیدن ب رس
ــران  ــزوده در زعفـ ــاد ارزش افـ ــرای ایجـ ــی بـ راهـ
ـــرای  ـــی ب ـــع جانب ـــد صنای ـــت بای ـــیم. در حقیق باش
ـــاد  ـــران ایج ـــون از زعف ـــای گوناگ ـــرآورده ه ـــد ف تولی

ـــم. کنی
ـــران  ـــی زعف ـــورای مل ـــه ش ـــات رییس ـــو هی عض
تصریـــح کـــرد: ســـه عنصـــر مـــاده رنگـــی، مـــاده 
معطـــره و طعـــم زعفـــران عناصـــر اساســـی ایـــن 
ـــا  ـــی ب ـــه راحت ـــم ب ـــی توانی ـــتند. م ـــول هس محص
ایجـــاد صنایـــع ایـــن عناصـــر را از زعفـــران جـــدا 
کـــرده و در بازارهـــای بیـــن المللـــی بـــه فـــروش 

برســـانیم.
ـــران  ـــی زعف ـــاده رنگ ـــرم م ـــه وی ۱۰ گ ـــه گفت ب
را مـــی تـــوان بـــه قیمـــت یـــک کیلـــو زعفـــران 

خـــام فروخـــت.
ــوان  ــه عنـ ــه بـ ــرد: اینکـ ــه کـ ــینی اضافـ حسـ
ــال  ــر سـ ــران هـ ــروش زعفـ ــام فـ ــن خـ بزرگتریـ
معرفـــی شـــویم شایســـته کشـــور نیســـت و بایـــد 
ــم. در  ــه آن برگردانیـ ــران را بـ ــی زعفـ ارزش واقعـ
ـــی  ـــت و بازاریاب ـــت دول ـــد حمای ـــتا نیازمن ـــن راس ای
ـــود  ـــی ش ـــد بررس ـــت بای ـــتیم. در حقیق ـــت هس درس
ـــت  ـــرف اس ـــا پرمص ـــران در دنی ـــرآورده زعف ـــدام ف ک
ـــود. ـــام ش ـــات الزم انج ـــد آن اقدام ـــرای تولی ـــا ب ت
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ــت،  ــای وزارت صنع ــور طرح ه ــر ام ــرکل دفت مدی
معــدن و تجــارت از وجــود ۱۳هــزار طــرح با پیشــرفت 

فیزیکــی بــاالی ۶۰درصــد در کشــور خبــر داد. 
ــت:  ــادی گف ــا ه ــنیم، علیرض ــزارش تس ــه گ ب
ــارد  ــزار میلی ــا, ۲۳۲ه ــن طرح ه ــرمایه ای ــزان س می
تومــان اســت. البتــه ایــن میــزان ســرمایه بــر اســاس 
مجــوز صادرشــده اســت، درصــورت بِروزرســانی ایــن 

عــدد خیلــی بیشــتر خواهــد بــود.
مدیــرکل دفتــر امــور طرح هــای وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت گفــت: ایــن ۱۳هــزار طــرح 
4۷۰هــزار نفــر شــغل در کشــور ایجــاد خواهــد کرد.

وی اضافــه کــرد: عمــده طرح هایــی کــه در 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مجــوز بــرای آن هــا 
ــم از  ــی اع ــای غیردولت ــود در بخش ه ــادر می ش ص
تعاونــی، خصوصــی و ســایر اجــزای غیردولتــی اســت 

ــی نیســت. ــای دولت ــوان طرح ه ــچ عن ــه هی و ب
همه ســاله  وزارتخانــه  ایــن  گفــت:  هــادی 
مجوزهــای خیلــی زیــادی را در ســطح کشــور بــرای 

می کنــد. صــادر  مختلــف  طرح هــای 
وزارت  طرح هــای  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
ــای  ــه داد: طرح ه ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع صنع
و  می کننــد  شــروع  را  خــود  کارهــای  مزبــور 
ایــن  می رســند.  مختلفــی  پیشــرفت های  بــه 
طرح هــا بعضــاً ممکــن اســت چنــد ســال روی 
ــف  ــل مختل ــر به دالئ ــا باالت ــد ی ۶۰، ۷۰، ۷5 درص
از جملــه مشــکالت مالــی صاحــب بنــگاه، مشــکالت 
ــواد  ــوراک، م ــوز، خ ــب مج ــوت صاح ــی، ف مدیریت
باشــند،  متوقــف  غیــره  و  زیرســاخت  اولیــه، 
ــت  ــده اس ــث ش ــور باع ــکالت مزب ــی, مش به عبارت
پیشــرفت فیزیکــی بنگاه هــا ادامــه پیــدا نکنــد.

هــادی همچنیــن از طراحــی ســامانه احیــای 
ــرمایه گذاران  ــارکت س ــرای مش ــد ب ــای راک بنگاه ه
ــر داد و  ــد خب ــاالی ۶۰ درص ــای ب ــد در طرح ه جدی
گفــت: هــدف از ایــن اقــدام ایــن اســت کــه متقاضیان 
ــف وزارت  ــای مختل ــرمایه گذاری بخش ه ــد س جدی
ــای  ــمت طرح ه ــارت را به س ــدن و تج ــت، مع صنع
دارای پیشــرفت فیزیکــی بــاال و راکــد هدایــت کنیــم.

وی ادامــه داد: افزایــش بهــره وری ســرمایه، احیای 
ــورت  ــد به ص ــام و راک ــای نیمه تم ــا و طرح ه واحده

جــدی در دســتور کار ایــن وزارتخانــه اســت.

غرس گونه های سازگار با آب و هوای 
تبریز در طرح یک میلیون اصله نهال 

مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
از غــرس گونه هــای درختــی متناســب بــا آب، هــوا 
و خــاک تبریــز در طــرح کشــت یــک میلیــون اصلــه 

نهــال خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، مســعود 
برزگــر جاللــی مدیــر عامــل ســازمان ســیما، منظــر 
بــا  نهال هــا  گفــت: ســازگاری  فضــای ســبز  و 
ــر اســاس  محیطــی کــه در آن کاشــت می شــوند، ب
نظــرات کارشناســان ســازمان فضــای ســبز تبریــز و 

ــود. ــام می ش ــق انج ــه و تحقی ــه، تجرب مطالع
او افــزود: در بحــث فضــای ســبز شــهری همــواره 
ــوده و از علــم  ــا دانشــگاه های اســتان در ارتبــاط ب ب
ــعه  ــظ و توس ــی در حف ــز علم ــارب مراک روز و تج

ــویم. ــد می ش ــهری بهره من ــبزینگی ش س
اوبـا اشـاره بـه انتخاب نهـال بر اسـاس آب، خاک 
و هـوای تبریـز خاطرنشـان کـرد: سـعی کرده ایـم در 
طـرح کاشـت یـک میلیـون اصلـه نهـال درختانـی 

سـازگار بـا آب، هـوا و خـاک تبریـز انتخـاب کنیم.
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
بــا اشــاره بــه مشــکل شــوری آب، نامرغوبــی خــاک 
و آلودگــی هــوا در تبریــز گفــت: در ایــن وضعیــت، 
وظیفــه مــا بــه عنــوان نهــاد تخصصــی فضــای ســبز، 
انتخــاب گونــه مناســب و رفع مشــکالت ناســازگاری 
گونه هــا بــا شــرایط زیســت محیطــی تبریــز اســت.

طرح حریم امنیتی مرزی آذربایجان شرقی 
برای اولین بار در کشور تدوین شد

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی از 
تدویـن طـرح حریـم امنیتـی مرزهـای اسـتان بـرای اولیـن بار در کشـور 
خبـر داد و گفـت: طـرح جامـع پدافنـد غیرعامل اسـتان نیز تصویـب و به 

دسـتگاه های اسـتانی ابـالغ شـده اسـت. 
بـه گـزارش فارس، علیار راسـتگو  در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان 
جلفـا، آذربایجـان شـرقی را جـزو امن تریـن اسـتان های کشـور خوانـد و 
گفـت: ایـن موفقیـت نتیجـه تـالش شـبانه روزی تالشـگران عرصـه نظم و 

اسـت. امنیت 
وی بـا اشـاره به اهمیت شهرسـتان جلفـا از نظر موقعیـت مرزی، گفت: 
طـرح حریـم امنیتی مرزی اسـتان بـرای اولین بار در کشـور تدوین شـده 

اسـت کـه نقش بسـزایی در تأمین نظم و امنیت اسـتان خواهد داشـت.
راسـتگو همچنیـن بـه ظرفیت هـای این شهرسـتان در حـوزه اقتصادی 
اشـاره کـرد و گفـت: منطقـه آزاد ارس بهتریـن فرصـت بـرای  دور زدن 

تحریـم هاسـت کـه بایـد بـه نحـو احسـن از ایـن فرصـت اسـتفاده کرد.
وی با تشـریح برخی از دسـتاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در اسـتان، 
تأکیـد کـرد: تکلیـف همـه مسـئوالن در نظامـی کـه بـر مبنـای آموزه هـای 

اسـالمی بنا شـده اسـت خدمـت به مـردم و رفع مشـکالت آن هاسـت.
فرمانـدار جلفـا نیـز در ایـن جلسـه گفـت: از سـال 9۲ تاکنـون بیـش 
از 95 میلیـارد تومـان از محـل اعتبـارات تملـک دارایـی بـه شهرسـتان 
جلفـا تزریـق شـده و در ایـن مـدت بیـش از ۱9 میلیـارد تومـان اعتبار به 

دهیاری هـای شهرسـتان تخصیـص یافتـه اسـت.
صـادق احمـدی افزود: در حـوزه راهداری بیـش از 8۰ درصد از راه های 
روسـتائی و شـهری بـه طـول 4۷8 کیلومتـر آسـفالت ریـزی شـده و 9۳ 

درصـد از زیرسـاخت های ضـروری تامین شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: شهرسـتان جلفا سـومین شهرسـتان اسـتان  در 
اجـرای طرح اشـتغال پایدار روسـتائی بـا جذب بیـش از ۲۷ میلیارد تومان 

تسـهیالت در این حوزه اسـت.
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یــک مقــام مســئول کارگــری مــی گویــد وام مســکن بــه کار کارگــران 
نمــی آیــد و آنهــا بــا حقــوق حداقلــی و دریافتــی اندکــی کــه دارنــد ۲۰۰ 

ســال بایــد کار کننــد تــا صاحــب یــک خانــه شــوند. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی اصالنــی دربــاره تاثیــر پرداخــت وام مســکن 
ــای  ــت از دادن وام ه ــاید نی ــت: ش ــران، گف ــدن کارگ ــه ش در صاحبخان
مســکن کمــک بــه خانــه دار کــردن کارگــران و گــروه هــای کــم درآمــد 
ــا تجربــه ای کــه در ایــن زمینــه داریــم  و محــروم جامعــه باشــد ولــی ب

ایــن وام هــا چنــدان بــه کار کارگــران نیامــده اســت.

کارگر توان قسط ۱.۲ میلیون تومانی را ندارد
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر ۷۰ درصـد کارگران حداقـل بگیرند 
و تـوان پرداخـت ماهـی یک میلیـون و ۲۰۰ هـزار تومان قسـط را ندارند، 
گفـت: بـا وضعیتـی که در بحث قیمت مسـکن بـه وجود آمـده کارگران از 
ایـن طـرح ها اسـتقبال نمـی کنند. وقتی کارگـر با حداقل حقـوق کار می 
کنـد و یـک خانـه دسـت کـم 5۰۰ میلیـون تومـان برایش آب مـی خورد 
او بایـد ۲۰۰ سـال کار کنـد تـا از عهـده خرید یـک خانه برآیـد مگر اینکه 
دولـت بـه میـدان بیایـد و مثـل مسـکن مهـر یکسـری امکانـات و منابع و 

زمیـن هـای دولتـی را برای ایـن منظور اختصـاص بدهد.

اختصاص زمین های دولتی برای مسکن کارگری
ــر اختصــاص  ــد ب ــا تاکی ــرز ب ــون شــورای اســالمی کار الب رئیــس کان
ــران،  ــدن کارگ ــه دار ش ــرای خان ــی ب ــای دولت ــتگاه ه ــای دس ــن ه زمی
گفــت: در جلســه اخیری کــه در معاونــت فرهنگــی وزارت کار در خصوص 
راهکارهــای تامیــن مســکن کارگــران داشــتیم پیشــنهاد شــد کــه تعاونــی 
هــای مســکن کارگــری ایجــاد شــوند و ظرفیــت تشــکل هــای کارگــری 
در معرفــی کارگــران فاقــد مســکن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. همچنیــن 
مقــرر شــد در بحــث پرداخــت وام طــرف حســاب بانــک نشــویم و قــرارداد 

بیــن بانــک و ســازنده منعقــد شــود.
اصالنــی در ادامــه دربــاره ســاخت مســکن کارگــری در جــوار شــهرک 
ــرای  ــه ب ــراز عقیــده کــرد و گفــت: طبعــا ســاخت خان هــای صنعتــی اب
ــه  ــت و ب ــذار اس ــی تاثیرگ ــای صنعت ــهرک ه ــاغل در ش ــران ش کارگ
متعــادل شــدن قیمــت هــا در بــازار منجــر مــی شــود ولــی قبــل از هــر 

ــا مشــخص شــود. ــر و کارفرم ــت کارگ ــد وضعی ــز بای چی

تعیین وضعیت کارگر و کارفرما قبل از ساخت واحد مسکونی  
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 95 درصــد کارگــران دارای قــرارداد موقت 
هســتند، گفــت: کارگــر قــرارداد موقــت امنیــت شــغلی نــدارد و هــر زمان 
نگــران از دســت دادن شــغل خــود اســت. بــه همیــن دلیــل ابتــدا بایــد 
ــرس از  ــل ت ــه دلی ــر ب ــا مشــخص شــود کارگ ــر و کارفرم ــت کارگ وضعی
عــدم تمدیــد قــرارداد و از دســت دادن شــغل ناچــار بــه واگــذاری خانــه 

مســکونی و درگیــر دادگســتری نشــود.
ایــن مقــام مســئول کارگــری در پایــان بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت 
تشــکل هــای کارگــری تاکیــد و خاطرنشــان کــرد: وزارت کار مــی 
ــه دار شــدن کارگــران و  ــد از تشــکل هــای کارگــری در فراینــد خان توان

ــد. ــوت کن ــه دع ــد خان ــران فاق شناســایی کارگ
بســیاری از کارشناســان و فعــاالن کارگــری ســاخت مســکن کارگــری 
ــه  ــع دغدغ ــی راهگشــا در جهــت رف ــی را اقدام ــای صنعت در شــهرک ه
مســکن کارگــران مــی داننــد. اواخــر ســال گذشــته تفاهــم نامــه همکاری 
میــان وزارتخانــه هــای کار و راه و شهرســازی بــه منظــور ســاخت ۲۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی بــرای کارگــران، بازنشســتگان و مســتمری بگیــران 

تامیــن اجتماعــی بــه امضــا رســید.

شهر و شورا
ــن از  ــدی بنزی ــهمیه بن ــر س ــرح »تغیی ط
خــودرو بــه خانــوار« در صــورت تصویــب 
ــدی  ــت را در حــوزه ســهمیه بن ــد عدال می توان

ــد.  ــرار کن ــن برق بنزی
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
سال هاســت کــه شــیوه توزیــع یارانــه ســوخت 
ــرار  ــراض بســیاری از کارشناســان ق محــل اعت
دارد، چــرا کــه برخــی افــراد دارای چنــد 
بهــره  یارانــه  ایــن  از  شــخصی  خــودروی 
ــات  ــراد طبق ــر اف ــه س ــی ک ــد، در حال می برن
کــم درآمــد جامعــه کــه حتــی یــک اتومبیــل 
ندارنــد بــی کاله مانــده اســت و بــه نظــر 
ــان  ــا می ــوخت  تنه ــه س ــه یاران ــد ک می رس

می شــود.  تقســیم  ثروتمنــدان 
احمدامیرآبــادی فراهانــی، عضــو هیئــت 
ــم  ــس ده ــی را در مجل ــس طرح ــه مجل رئیس
ارائــه کــرد کــه بــه موجــب آن دولــت موظــف 
ــه  ــی ماهان ــد مل ــی دارای ک ــر ایران ــه ه ــود ب ب
ــوخت  ــه کارت س ــن ب ــر بنزی ــدود ۳۰ لیت ح
ــد و مصــرف  ــوار اختصــاص ده سرپرســت خان
ــوب  ــد ف ــاس 9۰ درص ــهمیه براس ــارج از س خ
ایــن  امــا  خلیــج فــارس محاســبه شــود، 
اکثریــت  نتوانســت  دالیلــی  بنابــر  طــرح 
رأی نماینــدگان را بــه دســت آورد و حــاال 
ــا  ــی را  ب ــم طرح ــس یازده ــدگان مجل نماین
عنــوان »تغییــر ســهمیه بنــدی بنزیــن از 
ــد  ــان انداخته ان ــه جری ــوار« ب ــه خان ــودرو ب خ
از  افــراد کــم برخــوردار نیــز بتواننــد  تــا 

ســهمیه بنزیــن برخوردارشــوند.
ــد روز پیــش  ــر نفــت چن ــه وزی ــژن زنگن بی
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت دربــاره طــرح 
ــن  ــهمیه بندی بنزی ــر س ــت: تغیی ــور گف مذک
ــه  ــتگی دارد چ ــده و بس ــث نش ــت بح در دول
چیــزی تصویــب شــود، در طــرح مجلــس 
ــه هــر  پیشــنهاد اختصــاص ۲۰ لیتــر بنزیــن ب
فــرد در مــاه مطــرح شــده کــه بــه معنــای ۰.۷ 

ــت. ــر در روز اس لیت
ــزان  ــورت می ــن ص ــه داد:  در ای ــه ادام زنگن
ــدود ۶۰  ــددی ح ــهمیه ای در روز ع ــن س بنزی
میلیــون لیتــر در روز خواهــد بــود کــه بــا میزان 
فعلــی برابــر اســت. بــرای مــا فــرق نــدارد و مــا 
ــد در  ــی بای ــم و مابق ــت می دهی ــک قیم ــه ی ب

حســاب یارانــه ای افــراد واریــز شــود.
و  پیــش  ســالها  از  طرح هایــی  چنیــن   
حــدودا از ســال 9۲ مطــرح بــوده  و در آذر 
ــاه ســال ۱۳9۷مرکــز پژوهش هــای مجلــس  م
طــی گزارشــی بــا عنــوان »مســاله بنزیــن 
را  و رویکــرد و مخاطــرات« چنــد ســناریو 

ــن  ــع بنزی ــیوه توزی ــذاری و ش ــرای قیمت گ ب
ــوان  ــا عن ــی ب ــت و در بخش ــنهاد داده اس پیش
»یارانــه بنزیــن بــه همــه ایرانیــان« آورده بــود: 
اگــر هــدف سیاســتگذار توزیــع یارانــه بــه طــور 
مســاوی اســت، یارانــه بنزیــن نــه بــه خــودرو، 

ــرد. ــق گی ــه شــخص تعل ــه ب بلک

 طرح جدید سهمیه بندی بنزین برای 
دولت بار مالی ندارد

عضـــو  فراهانـــی،  امیرآبـــادی  احمـــد 
هیئـــت رئیســـه مجلـــس شـــورای اســـالمی 
بـــا اشـــاره بـــه طـــرح مجلـــس مبنـــی بـــر 
ــودرو  ــن از خـ ــدی بنزیـ ــهمیه بنـ ــر سـ تغییـ
ـــر  ـــرح تغیی ـــا ط ـــرد: م ـــار ک ـــوار اظه ـــه خان ب
ـــم  ـــس ده ـــن را در مجل ـــدی بنزی ـــهمیه بن س
ـــم  ـــرده بودی ـــه ک ـــن ارائ ـــی بنزی ـــل از گران قب
ــه ازای  ــن بـ ــر بنزیـ ــک لیتـ ــه یـ ــه روزانـ کـ
ـــه  ـــوی ک ـــه نح ـــرد ب ـــق گی ـــردم تعل ـــه م هم
کارت بانکـــی سرپرســـت خانوار هـــا شـــارژ 
ـــدم  ـــا ع ـــرح ب ـــن ط ـــفانه ای ـــا متاس ـــود، ام ش

موافقـــت رئیـــس جمهـــور مواجـــه شـــد.
وی افــزود: بــر اســاس طــرح جدیــد، دولــت 
بایــد مبلــغ بنزیــن را بــا نــرخ آزاد بــه حســاب 
ــق بررســی های  ــه طب ــد، البت ــز کن ــردم واری م
ــت  ــرای دول ــی ب ــار مال ــچ ب ــر هی ــن ام ــا ای م
نــدارد و در واقــع بنزیــن بــه جــای خــودرو بــه 

ــد. ــاص می یاب ــرات اختص نف
ــا  ــه ب ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــادی فراهان امیرآب
ــه تحــت  ــرادی ک ــان اف ــه از می ــه آنک توجــه ب
ــتند،  ــتی هس ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت پوش
تنهــا 5 درصــد افــراد دارای وســیله نقلیــه بــوده 
و ایــن طــرح تغییــر ســهمیه بنــدی بنزیــن از 
خــودرو بــه خانــوار بــه نفــع خانوار هــای 

ــود. ــد ب ــن خواه ــک پایی ده
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس افــزود: مرکــز 
ــرح  ــار ط ــون ۶ ب ــس تاکن ــای مجل پژوهش ه
مذکــور را مــورد بررســی قــرار داده و بنــده نیــز 
ــان  ــف و کارشناس ــای مختل ــا ارگان ه ــا ب بار ه
صحبــت کــرده ام و اجرایــی ســازی ایــن طــرح 
ــر  ــرد و اگ ــد ک ــاد نخواه ــکلی ایج ــچ مش هی
ــورای  ــس و ش ــب مجل ــه تصوی ــرح ب ــن ط ای
ــره 9۰  ــه نف ــواده س ــک خان ــد ی ــان برس نگهب
لیتــر بنزیــن بــا قیمــت ۱5۰۰ تومــان دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهن

طرحی جدید برای کاهش
 مصرف بنزین

ــه  ــیون برنام ــو کمیس ــادری، عض ــر ق جعف
ــگاه  ــا باش ــو ب ــس در گفت وگ ــه مجل و  بودج
خبرنــگاران جــوان،  دربــاره طــرح مذکــور 
ــد،  ــی ندارن ــا خودروی ــی خانواره ــت: برخ گف
بنابرایــن اگــر بنزیــن بــر اســاس تخصیــص بــه 
اشــخاص ســهمیه بنــدی شــود دهک هــای 
ــن  ــهم بنزی ــد از س ــز می توانن ــد نی ــم درآم ک

ــوند. ــوردار ش برخ
ــد  ــرح می توان ــن ط ــب ای ــزود: تصوی وی اف
موجــب انگیــزه در افــراد بــرای کاهــش  مصرف 
بنزیــن  شــود و ایــن امــر اثــرات مثبــت 
زیســت محیطــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت، 
همچنیــن ایــن طــرح باعــث افزایــش صــادرات  

می شــود.

سامانه ای برای فروش بنزین 
افرادی که خودرو ندارند

ــام  ــراد تم ــر اف ــوق اگ ــرح  ف ــاس ط ــر اس ب
ــهمیه  ــد، س ــتفاده نکنن ــود را اس ــهمیه خ س

باقــی مانــده از طریــق ســامانه های بانکــی، 
قابــل واگــذاری بــه دیگــران خواهــد بــود و یــا 
در آخــر هــر مــاه بــه شــرکت پاالیــش و پخــش 
بازمی گــردد و معــادل قیمــت متوســط ماهانــه 
ــودرو  ــب خ ــی صاح ــن در کارت بانک آزاد بنزی
ایرانــی  کاالی  بتوانــد  تــا  می شــود  شــارژ 

ــد. ــداری کن خری
ــیون  ــخنگوی کمیس ــریعتی، س ــک ش  مال
انــرژی مجلــس دربــاره ایــن طــرح گفــت: 
ــرح  ــرای ط ــب و اج ــا تصوی ــم ب ــار داری انتظ
مبتنــی بــر تخصیــص ســهمیه بنزیــن بــه هــر 
ــار  ــش آث ــی، کاه ــر کدمل ــه ازای ه ــوار ب خان
کاهــش  پایین تــر،  دهک هــای  در  تورمــی 
ــی در اقتصــاد  ــب جین ــی و ضری ــه طبقات فاصل
ــدی  ــهمیه بن ــرح »س ــم ط ــج مه ــی از نتای مل

ــد. ــوار« باش ــرانه خان ــن س بنزی

افراد باید بتوانند بنزین خود را در 
بورس عرضه کنند

مجلــس   انــرژی  کمیســیون  ســخنگوی 
گفــت: در ایــن طــرح بــرای هــر فــرد ماهیانــه 
۲۰ لیتــر بنزیــن در نظــر گرفتــه شــده و پیــش 
ــن  ــروش بنزی ــرای ف ــامانه ای ب ــده س ــی ش بین
ــه  ــر گرفت ــد درنظ ــودرو ندارن ــه خ ــرادی ک اف

شــود.
کمیســیون   رئیــس  عباســی،  فریــدون 
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  مجلــس  انــرژی 
خبرنــگاران جــوان، اظهــار کــرد: طبیعتــا همــه 
ــی  ــراد کشــور دارای خــودرو نیســتند و وقت اف
ــیله  ــراد دارای وس ــار اف ــا در اختی ــن تنه بنزی
شــخصی کــه از دهک هــای بــاالی جامعــه 
هســتند قــرار می گیــرد، یعنــی امتیــازی تنهــا 
بــه بخــش محــدودی از جامعــه تعلــق گرفتــه 

ــت. اس
وی افــزود: بهتــر اســت کــه تخصیــص 
بنزیــن بــر اســاس کــد ملــی و بــه همــه افــراد 
ــری  ــد تدبی ــا بای ــرد و حتم ــق گی ــور تعل کش
شــود کــه افــراد بــدون خــودرو بتواننــد ســهم 
خــود را در بــورس و یــا  بــه روش هــای دیگــر 

ــد. عرضــه کنن
بــه نظــر می رســد کــه طــرح »تغییــر 
ســهمیه بنــدی بنزیــن از خــودرو بــه خانــوار« 
در صــورت تصویــب می توانــد عدالــت را در 
حــوزه ســهمیه بنــدی بنزیــن برقــرار کنــد، امــا 
ــن ســال اســت  ــد طرحــی کــه چندی ــد دی بای
ــف مطــرح می شــود  ــا و اشــکال مختل ــا نام ه ب
ــار  ــن ب ــورد، ای ــته می خ ــه در بس ــار ب و هرب

ــد؟. ــد ش ــی خواه عملیات

نماینــده تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــتان را اولوی ــای اس ــد نیازه ــت و بای ــدود اس ــا مح ــع م مناب
ــد تمرکــز جــدی روی یکــی  بنــدی کنیــم، گفــت: معتقــدم بای
ــانیم و نمی شــود ۱8  ــه ســرانجام برس ــورد باشــد و آن را ب دو م

ســال روی یــک جــاده وقــت بگذاریــم. 
بــه گــزارش تســنیم، مســعود پزشــکیان در نشســت مشــترک 
ــزاری  ــه برگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز، ب ــران شهرســتان تبری ــا مدی ب
ــت:  ــار داش ــاند، اظه ــی رس ــی نم ــا را جای ــدد م ــات متع جلس
تعــدد تصمیمــات، ســخنان و برنامــه هــا بــه حــدی اســت کــه 
بایــد بــه ســمت تمرکــز بــر روی مســایل و حــل مــوردی مســایل 

بــه جــای کارهــای پراکنــده و کــم اثــر برویــم.
وی بــا بیــان اینکــه منابــع مــا محــدود اســت و بایــد نیازهــای 
ــد تمرکــز  ــزود: معتقــدم بای اســتان را اولویــت بنــدی کنیــم، اف
جــدی روی یکــی دو مــورد باشــد و آن را بــه ســرانجام برســانیم 
و نمــی شــود ۱8 ســال روی یــک جــاده وقــت بگذاریــم و آخــر 

ســر هنــوز بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت.

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر بــا بیــان اینکــه بایــد 
اســتاندار و فرمانــدار و ســایر مدیــران اســتان و تبریــز اولویت هــا 
ــدام  ــزی و اق ــرای پیگیــری آنهــا برنامه ری را مشــخص کــرده و ب
کنیــم، تصریــح کــرد: مــن بــه همــراه ســایر نماینــدگان بارهــا از 
ــارد  ــرا ۱۰۰ میلی ــم و اخی ــد کرده ای ــان و ... بازدی ــن، اتوب راه آه

تومــان پــول نقــد بــه ایســتگاه خــاوران تزریــق شــد.
ــان  ــازی آذربایجـ ــرکل راه و شهرسـ ــه مدیـ ــاب بـ وی خطـ
شـــرقی از کـــم کاری هـــای وی انتقـــاد کـــرد و گفـــت: کـــدام 
پیگیـــری و کـــدام جلســـات را برگـــزار کرده ایـــد؟ نماینـــدگان 
ـــه  ـــان ب ـــد و اطالعاتش ـــد دارن ـــا بازدی ـــما از پروژه ه ـــش از ش بی

ـــت! ـــر اس روزت
پزشــکیان بــا انتقــاد از اینکــه ۲۰ ســال اســت قطــار بایــد بــه 
تبریــز برســد و هنــوز نرســیده کــه ایــن بــه دلیــل عــدم تمرکــز 
ــم همــه  ــول نداری ــراز داشــت: پ ــروژه اســت، اب ــک پ ــر روی ی ب
چیــز را تمــام کنیــم و بایــد بتوانیــم بــا اولویــت بنــدی پروژه هــا 

را بــه ســرانجام رســانیم.

ــه  ــد ب ــد بای ــا می گوین ــران م ــه مدی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرار  ــر ق ــرد: اگ ــل شــویم، خاطــر نشــان ک ــاوری تبدی قطــب فن
اســت بــه قطــب فنــاوری تبدیــل شــویم؟ نقشــه  راه کجاســت؟ 
بایــد بــرای ایــن امــورات برنامــه بنویســیم و نقــش هــر کــس را 

ــم. مشــخص کنی
ــا بیــان اینکــه در دوره دهــم  نایــب رئیــس مجلــس دهــم، ب
ــدگان اســتان  ــا کمــک ســایر نماین ــادی ب ــای زی ــس کاره مجل
ــت  ــتان دس ــدگان اس ــه نماین ــرد: هم ــد ک ــم، تاکی ــام دادی انج
ــونگون،  ــس س ــی در م ــای بزرگ ــم و کاره ــم دادی ــت ه در دس
پتروشــیمی، نفلیــن ســینیت و... انجــام دادیــم کــه معتقــدم ایــن 

ــم و »مــن« نکــردم. ــا« کردی ــا را »م کاره
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پزشکیان خواستار اولویت بندی نیازهای 
آذربایجان شرقی در شرایط کمبود بودجه شد 

ــتغال وزارت کار  ــت اش ــالم معاون ــر اع براب
بــا پرداخــت منابــع و تســهیالت اشــتغال 
روســتایی بــه ۶5۰۰ طــرح در رســته پوشــاک، 
بیــش از ۱۲ هــزار شــغل جدیــد در ایــن بخــش 

ــده اســت.  ــه وجــود آم ب
ــتغال و  ــت از اش ــنا، حمای ــزارش ایس ــه گ ب
تولیــد پوشــاک در مناطــق روســتایی، از جملــه 
برنامــه هــای موثــر وزارت کار در راســتای 
توســعه اشــتغال پایــدار، کاهــش قیمــت تمــام 
شــده محصــوالت تولیــدی و تربیــت نیروهــای 
ــتایی  ــاط روس ــرده در نق ــر و تحصیلک کار ماه

اســت.
آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از توســعه 
و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق روســتایی و 
عشــایری بــا اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی آبــان ســال ۱۳9۶ ابــالغ و در ایــن راســتا 
تکالیــف و وظایــف وزارت کار در اجــرای آییــن 

نامــه اشــتغال روســتایی تدویــن شــد.
بخشــهای  نامــه،  آییــن  ایــن  براســاس 
ــای  ــته ه ــات رس ــت و خدم ــاورزی، صنع کش
اولویت دار در برنامه توســعه اشــتغال روســتایی 
و عشــایری بــه شــمار مــی رونــد کــه دورنمــای 
ــازار  ــرای رونــق ب اهــداف پیــش بینــی شــده ب
ــرخ بیــکاری در جامعــه هــدف  کار و کاهــش ن

ــد. ــرده ان ــیم ک ــود را ترس خ
چرمــی،  مصنوعــات  و  کفــش  پوشــاک، 
صنایــع غذایــی و تبدیلــی تکمیلــی کشــاورزی، 
ــدی  ــته بن ــی، بس ــات چوب ــان و مصنوع مبلم
خشــکبار  و  ادویــه  نــان،  ســبزی،  میــوه، 
صادراتــی، ســاخت ماشــین آالت و ادوات و 
مکانیزاســیون کشــاورزی، فــرآوری محصــوالت 

ــتباف  ــرش دس ــتی و ف ــع دس ــی، صنای معدن
ــت در  ــش صنع ــای بخ ــته ه ــه زیررس از جمل
برنامــه توســعه اشــتغال روســتایی و عشــایری 
بــه شــمار مــی رونــد و ســهم بخــش صنعــت از 
کل منابــع ایــن طــرح ۱۰ درصــد بــوده اســت.

یکــی از رســته هــای اولویــت دار در بخــش 
صنعــت و آییــن نامــه اجرایــی قانــون مذکــور، 
ــاز کشــور  ــد و نی ــود تولی پوشــاک اســت. کمب
ــا ســاالنه بیــش از  ــه پوشــاک باعــث شــده ت ب
ــه  ــاک ب ــرف واردات پوش ــارد دالر ص دو میلی

شــکل قاچــاق شــود.
رضــا تازیکــی ـ مدیــر طــرح ملــی تکاپــوی 
وزارت کارـ در ایــن بــاره بــه ایســنا مــی گویــد: 
در حــال حاضــر صنعــت پوشــاک کشــور 
ــروش  ــی از ف ــتاندارد نیســت؛ بخــش اعظم اس
آنالیــن پوشــاک و کفــش کشــور دچــار مشــکل 
ــازی  ــرای استانداردس ــم ب ــزی ه ــده و مرک ش
وجــود نــدارد در صورتــی کــه استانداردســازی 

ــه  بســیار مهمــی اســت. پوشــاک مقول
وی بــا اشــاره بــه قاچــاق ۲.5 میلیــارد دالری 
پوشــاک بــه کشــور مــی گویــد: قاچــاق پوشــاک 
ــش  ــی، کش ــازار داخل ــه ب ــد ک ــی ده ــان م نش
ــی  ــد داخل ــون تولی ــاق را دارد چ ــاک قاچ پوش
نمــی توانــد آن را پوشــش دهــد.از طرفــی قیمــت 
ــا پوشــاک داخلــی  و کیفیــت پوشــاک قاچــاق ب
ــی  ــاک داخل ــه پوش ــت اســت و هرچ ــل رقاب قاب
گــران باشــد مصــرف کننــده بــه ســمت پوشــاک 

وارداتــی و خارجــی تمایــل نشــان مــی دهــد.
ــامانه  ــده از س ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم مطاب
ــاه اجتماعــی،  شــفافیت وزارت تعــاون،کار و رف
ــاک، ۳8۳۰  ــروه پوش ــر گ ــرح در زی ۶5۷۲ ط
میلیــارد ریــال از تســهیالت پیــش بینــی شــده 
در قانــون حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال 
پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری را 
از محــل منابــع اختصــاص یافتــه صنــدوق 
توســعه ملــی و مؤسســات عامــل دریافــت 

ــار،  ــن اعتب ــص ای ــا تخصی ــه ب ــد ک ــرده ان ک
بــرای ۱۲ هــزار و ۳8۰ نفــر اشــتغالزایی جدیــد 

ــت. ــده اس ــود آم ــش وج ــن بخ در ای
کرمانشــاه  اســتان  آمارهــا،  اســاس  بــر 
دریافــت  ســهم  بیشــترین  درصــد   ۱8 بــا 
مبلــغ تســهیالت ایــن قانــون را بــه خــود 
ــدان،  ــران، هم ــتانهای ته ــاص داده و اس اختص
غربــی،  آذربایجــان  شــرقی،  آذربایجــان 
ــاری، سیســتان  ــدران، چهارمحــال و بختی مازن
و بلوچســتان، خوزســتان، ســمنان، فــارس، 
ــمالی در رده  ــان ش ــوی و خراس ــان رض خراس

ــد. ــرار دارن ــد ق ــای بع ه
اهــداف  تحقــق  راســتای  در  کار  وزارت 
طــرح اشــتغال روســتایی پرداخــت تســهیالت 
حمایتــی بــه رســته پوشــاک را بــا هــدف 
افزایــش تولیــد پوشــاک و ایجــاد اشــتغال 
پایــدار، جلوگیــری از قاچــاق پوشــاک بــه 
داخــل کشــور، تولیــد مــواد اولیــه بــا کیفیــت 
و کاهــش وابســتگی بــه مــواد اولیــه خارجــی، 
ــش  ــی و افزای ــای خارج ــهم برنده ــش س کاه
ســهم بازارهــای داخلــی، ایجــاد محصــوالت بــا 
کیفیــت بــرای صــادرات و بازســازی و نوســازی 
ــتور کار  ــدی نســاجی در دس کارخانجــات تولی

ــت. ــرار داده اس ق
روســتایی،  مناطــق  در  پوشــاک  تولیــد 
ضمــن ایجــاد اشــتغال پایــدار، کاهــش قیمــت 
تمــام شــده محصــوالت و رقابــت پذیــری 
بیشــتر، بســتر تربیــت نیــروی کار ماهــر و 
نقــاط  تمــام  در  تحصیلکــرده  و  متخصــص 
ــویق  ــب تش ــرده و موج ــم ک ــتایی را فراه روس
ــود. ــی ش ــدگاری م ــه مان ــتا ب ــاکنین روس س

کد: ۱۲3جلوگیری از قاچاق پوشاک با ایجاد اشتغال پایدار روستایی
رونوشت آگهی حصروراثت 

ــنامه  ــن دارای شناس ــراب گل چی ــای مح آق
شــماره ۷۱4 بشــرح دادخواســت بــه کالســه 
99۰۱۰۰8 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 
ــنامه  ــن بشناس ــهراب گل چی ــادروان س ــه ش ک
اقامتــگاه دائمــی  ۳۰۶درتاریــخ ۱۳88/۱۲/۱5 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم 

ــه  ــت ب ــر اس منحص
۱. محــراب گل چیــن ف ســهراب ش ش ۷۱4 
ــر  ــدوآب پس ــادره از میان ــد ۱۳59ص ــخ تول تاری

متوفــی 
ــهراب ش ش ۳۷  ــن ف س ــروت گل چی ۲. م
ــر  ــدوآب پس ــادره از میان ــد ۱۳۶۲ ص ــخ تول تاری

ــی  متوف
۳. فریبــا گل چیــن ف ســهراب ش ملــی 
از  ۱۳۶9صــادره  تولــد  ۲9۶۰۱۱459۰تاریــخ 

میانــدوآب دختــر متوفــی 
4. زهرا گل چین ف ســهراب ش ش ۲۶ تاریخ 
تولــد ۱۳۶۳صــادره از میانــدوآب دختــر متوفــی 
5. معصومــه جلیــل پنــاه مــراد خانلــو ف 
عبدالعلــی ش ش ۱89تاریــخ تولــد ۱۳4۰صــادره 

ــی  ــر متوف ــدوآب همس از میان
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــرآگهی ظ نش

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
 م الف ۲۷

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف 
چوپانی
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 شماره گذاری نمی شوند؟ 

رئیـــس اتحادیـــه نمایشـــگاه داران خـــودرو 
بـــا بیـــان اینکـــه درمحصـــوالت رنـــو نیـــز 
ســـاندرو، اســـتپ وی، پـــارس تنـــدر و ال 9۰ 
هنـــوز  گفـــت:  نمی شـــوند،  شـــماره گذاری 
ــا  ــور ناجـ ــس راهـ ــذاری پلیـ ــماره گـ ــز شـ مرکـ
دالیـــل عـــدم شـــماره گذاری ایـــن خودروهـــا را 

ــت .  ــرده اسـ ــالم نکـ اعـ
ــی در  ــعید مؤتمنـ ــنیم، سـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
رابطـــه بـــا دالیـــل عـــدم شـــماره گـــذاری پرایـــد 
و محصـــوالت رنـــو، گفـــت: حـــدود یـــک هفتـــه 
اســـت کـــه خودروهـــای  ســـواری شـــماره گذاری 
نمی شـــود هنـــوز دالیـــل ایـــن موضـــوع  اعـــالم 

نشـــده اســـت
وی بـــا بیـــان اینکـــه درمحصـــوالت رنـــو نیـــز 
ســـاندرو، اســـتپ وی، پـــارس تنـــدر و ال 9۰ 
شـــماره گذاری نمی شـــوند، افـــزود: بـــه نظـــر 
ـــدم  ـــرای ع ـــی ب ـــورو 4 عامل ـــتاندارد ی ـــد اس می رس
شـــماره گـــذاری پرایـــد شـــده امـــا هنـــوز مرکـــز 
ـــدم  ـــل ع ـــا دالی ـــور ناج ـــس راه ـــذاری پلی ـــماره گ ش
شـــماره گذاری ایـــن خودروهـــا را اعـــالم نکـــرده 

اســـت .
بـــه گفتـــه رئیـــس اتحادیـــه نمایشـــگاه داران 
خـــودرو، در حـــال حاضـــر پرایـــد ۱۱۱ در بـــازار 
95 میلیـــون تومـــان پرایـــد ۱۳۱ حـــدود 8۳ 
ــت 84  ــا قیمـ ــد ۱۳۲ بـ ــان و پرایـ ــون تومـ میلیـ
میلیـــون تومـــان مـــورد معاملـــه قـــرار می گیـــرد 
ــتپ وی  ــاندرو اسـ ــز سـ ــو نیـ ــوالت رنـ .در محصـ
ــده  ــذاری شـ ــت گـ ــان قیمـ ــون تومـ 4۱5 میلیـ

اســـت.

معاونت هنری امسال 12 میلیارد از 
هنر در استان ها حمایت می کند

و  امـــور هنـــری وزارت فرهنـــگ  معاونـــت 
 ۱۲ حـــدود  جـــاری  ســـال  در  ارشاداســـالمی 
میلیـــارد تومـــان از فعالیـــت هـــای اســـتانی 

حمایـــت مـــی کنـــد.
ـــاور  ـــادی، مش ـــد قب ـــارس، حمی ـــزارش ف ـــه گ ب
ــت  ــت از فعالیـ ــاره حمایـ ــت دربـ ــی معاونـ اجرایـ
ــت  ــت: معاونـ ــا گفـ ــتان هـ ــری در اسـ ــای هنـ هـ
ـــای  ـــال ه ـــای س ـــه حمایت ه ـــری در ادام ـــور هن ام
گذشـــته، ســـال جـــاری نیـــز حمایـــت هایـــی را 
ـــد  ـــا خواه ـــتان ه ـــری در اس ـــای هن ـــت ه از فعالی
داشـــت و امســـال بـــر اســـاس تفاهـــم نامـــه بـــا 
ادارات کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی از برنامـــه 
ـــت  ـــا حمای ـــتان ه ـــری در اس ـــای هن ـــرح ه ـــا و ط ه

مـــی کنـــد ک.
ــارد  ــدود ۱۲ میلیـ ــت حـ ــن حمایـ ــزان ایـ میـ
ـــت  ـــن حمای ـــت. ای ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــان پی توم
هـــای براســـاس طـــرح هـــای پیشـــنهادی ادارات 
ـــب در  ـــری و تصوی ـــور هن ـــت ام کل تخصصـــی معاون
ـــت  ـــا در معاون ـــت ه ـــزی و حمای ـــه ری ـــورای برنام ش
ـــت  ـــه معاون ـــم نام ـــود. تفاه ـــی ش ـــام م ـــری انج هن
ــاد  ــگ و ارشـ ــا ادارات کل فرهنـ ــری بـ ــور هنـ امـ
ـــه ای  ـــم نام ـــر تفاه ـــی ب ـــا مبتن ـــتان ه ـــالمی اس اس
ـــا  ـــالمی ب ـــاد اس ـــگ و ارش ـــر فرهن ـــه وزی ـــت ک اس

ـــت. ـــته اس ـــا داش ـــتانداری ه اس
ـــه  ـــاس برنام ـــر اس ـــت: ب ـــه گف ـــادی در ادام قب
ــری  ــور هنـ ــت امـ ــاری معاونـ ــال جـ ــای سـ هـ
نزدیـــک بـــه ۱۲ میلیـــارد تومـــان از طـــرح هـــا 
و برنامـــه هـــای هنـــری اســـتان هـــا در زمینـــه 
ــر  ــوزش هنـ ــیقی، آمـ ــای نمایشـــی، موسـ هنرهـ
ــای  ــا، هنرهـ ــای زیبـ ــای هنرهـ ــتان هـ و هنرسـ
ــد  ــت خواهـ ــاس  حمایـ ــد و لبـ ــمی و مـ تجسـ

کـــرد.

خودروسازانی که تعهد معوق دارند، 
اجازه پیش فروش ندارند 

رئیــس ســازمان حمایــت فــروش و پیــش فــروش 
خــودرو را منــوط بــه اجــازه کمیتــه خــودروی ســتاد 

ــازار دانســت.  تنظیم ب
ــش در حاشــیه  ــاس تاب ــه گــزارش تســنیم، عب ب
ــرکت هایی  ــت: ش ــازار گف ــم ب ــتاد تنظی ــت س نشس
ــژه  ــه وی ــه فــروش و پیــش فــروش خــودرو ب کــه ب
ــوز  ــد مج ــد بای ــدام می کنن ــی اق ــودروی خارج خ
کمیتــه خــودروی ســتاد تنظیــم بــازار را دارا باشــند.

ــدگان و  ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــس س رئی
ــرای  ــزود: مجــوز پیــش فــروش ب تولیدکننــدگان اف
مونتاژکارانــی  یــا  و  خودروســازان  از  بخــش  آن 
کــه تعهــد معــوق خــود را عمــل کــرده باشــند در 
کمیتــه خــودرو صــادر می شــود، امــا بــرای آن 
بخشــی کــه کمیتــه خــودرو مجــوزی صــادر نکــرده، 
ــدارد. ــود ن ــز وج ــروش نی ــش ف ــروش و پی ــق ف ح

ــه  ــرکت ها ک ــی از ش ــرد: آن بخش ــه ک وی اضاف
ــود  ــدات خ ــه تعه ــا ب ــد و ی ــوق دارن ــدات مع تعه
ــوه  ــه ق ــم ب ــی ه ــده تعزیرات ــد پرون ــل نمی کنن عم
ــت  ــده اس ــال ش ــرات ارس ــه تعزی ــم ب ــه و ه قضایی
ــتگاه های  ــری دس ــم گی ــا تصمی ــم ب ــه امیدواری ک
ــدات خــود در  ــه تعه ــه شــرکت ها ب ــی، اینگون قضای

ــد. ــل کنن ــدگان عم ــرف کنن ــال مص قب
ــر  ــی ب ــل گزارشــی مبن ــه قب ــت: هفت ــش گف تاب
وجــود مشــکل در بــازار پکیــج و آبگرمکــن دریافــت 
کردیــم کــه مشــخص شــد برخــی از واحد هــا 
عرضــه را بــه خوبــی انجــام نــداده انــد یــا در برخــی 
از واحد هــا عرضــه بــه افــراد خاصــی صــورت گرفتــه 

اســت.
وی افــزود: ایــن ابهــام هــم وجــود دارد کــه بــازار 
توســط افــراد خاصــی کــه ایــن عرضه هــا بــه آن هــا 
صــورت گرفتــه مدیریــت می شــود در حــال بررســی 
مســتندات هســتیم و تــا 48 ســاعت آینــده نتیجــه 

را اطــالع رســانی خواهیــم کــرد.  

صنعت فرآوری برای ایجاد اشتغال پایدار
 در دستور کار قرار گرفت 

ــتغال  ــهیالت اش ــاره تس ــد درب ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن مدیرعام
ــکاری  ــا هم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود ۳ه ــال ح ــتایی گفت:امس روس
صنــدوق توســعه ملــی بــرای پرداخــت تســهیالت بــه مشــاغل روســتاییان 

ــتور کار اســت.  ــرآوری در دس ــه بحــث ف ــم ک ــذاری کردی هدفگ
صنــدوق  مدیرعامــل  زاده,  اصغرنــوراهلل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــت از کســب و کارای مناطــق  ــاره چگونگــی حمای ــد درب ــی امی کارآفرین
ــتای  ــتایی را در راس ــای روس ــب و کاره ــت از کس ــتایی گفت:حمای روس
ــون اشــتغال روســتایی دنبــال مــی کنیــم. پــس از تصویــب رهبــری  قان
بــرای برداشــت ۱,5میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی ایــن طــرح را 
در صنــدوق شــروع کردیــم کــه تــا کنــون 4۰ هــزار طــرح در روســتاها 
تصویــب شــده اســت کــه بیــش از ۲هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــه آنهــا پرداخــت شــده کــه حــدود 4۰ درصــد از طــرح هــا در 
روســتاهای مــرزی هســتند و شــاید کمتــر از ۱۰درصــد از آنهــا افــرادی 
ــد و در مناطــق  ــون در ســطح شــهر زندگــی مــی کنن هســتند کــه اکن
روســتایی ســرمایه گــذاری کــرده انــد بــه همیــن دلیــل آنهــا بــه بــازار 

ــد. ــری برخوردارن ــرایط پایدارت ــد و از ش ــی دارن دسترس
 وی ادامــه داد: بــه طــور مثــال  در روســتای ســبزوار طــرح پوشــاک 
در چنــد نقطــه انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد قبــاًل 
در مناطقــی از تهــران, مشــهد تولیــد پوشــاک داشــتند در حــال حاضــر 
موفــق بــرای فــروش شــده انــد. بــه جــز طــرح اشــتغال روســتایی, طــرح 
هــای هــر روســتا یــک محصــول, روســتای بــدون بیــکار, نهادهــای مالــی 

خــرد در روســتاها را در دســتور کار داریــم.
ـــتا  ـــر روس ـــرح ه ـــاره ط ـــد درب ـــی امی ـــدوق کارآفرین ـــل صن  مدیرعام
یـــک محصـــول گفـــت: ایـــن طـــرح بـــرای هـــر خانـــه یـــک کارکـــن 
ـــم  ـــاماندهی کردی ـــرح س ـــن ط ـــا ای ـــتا ب ـــه در ۱4۰ روس ـــت ک ـــوده اس ب
ـــی  ـــت مال ـــی را حمای ـــتیک و بازاریاب ـــل, لجس ـــل و نق ـــای حم ـــش ه وبخ

ـــم. ـــی کنی م
ــاد  ــا ایج ــای م ــرح ه ــی از ط ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه زاده  ب نورال
ــوده اســت، گفــت: تاکنــون ۲5۰۰  ــی خــرد در روســتاها ب نهادهــای مال
صنــدوق خــرد محلــی در روســتاها در ۲۲۰۰ روســتا ایجــاد کــرده ایــم و 
از ایــن بــه بعــد ایــن صنــدوق هــای روســتایی از طریــق منابــع وام ۲5۰ 
ــا ۲5 عضــو خــود مــی  ــه ۲۰ ت ــد ب میلیــون تومــان کــه از مــا گرفتــه ان
دهنــد تــا بــه مــرور زمــان رشــد کننــد و تاکنــون خیلــی هدفمنــد عمــل 
شــده و نقــش موثــری در توســعه کســب و کارهــای روســتایی همچــون 

میــوه خشــک کــردن و … داشــته انــد.
ــدوق  ــکاری صن ــا هم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــت: ۳ ه ــه زاده  گف نورال
توســعه ملــی بــرای پرداخــت تســهیالت بــه مشــاغل روســتاییان امســال 
ــن  ــادن و همچنی ــازی مع ــرآوری و فعالس ــم و ف ــرده ای ــذاری ک هدفگ
فــرآوری محصــوالت کشــاورزی و بســته بنــدی از اولویــت هــای صنــدوق 

ــود. خواهــد ب
مدیرعامـــل صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد بـــا بیـــان اینکـــه از بیـــن 
۱۱4 روســـتا کـــه مزیـــت رقابتـــی بـــرای چنـــد محصـــول را دارنـــد 
تکلیـــف کردیـــم کـــه هـــر شهرســـتان بایـــد یـــک روســـتای بـــدون 
بیـــکار و یـــک روســـتا یـــک محصـــول را معرفـــی کنـــد گفـــت: در 
ـــه در  ـــرآوری ک ـــدی و ف ـــته بن ـــش بس ـــای بخ ـــرح ه ـــر ط ـــال حاض ح
ـــه  ـــرار داده ایم.ب ـــت ق ـــورد حمای ـــوند را م ـــی ش ـــت م ـــامانه کارا ثب س
ـــوالت  ـــرآوری در محص ـــه ف ـــا زمین ـــتان ه ـــی از شهرس ـــال بعض ـــور مث ط
کشـــاورزی را دارنـــد. بـــه طـــور مثـــال هســـتند روســـتاهایی کـــه 
ـــی  ـــورت نم ـــل از آن ص ـــتفاده کام ـــه اس ـــد ک ـــی دارن ـــیار خوب ـــور بس انگ
ـــرآوری انگـــور و شـــیره آن بیشـــتر کار شـــود و ایـــن  ـــد روی ف گیـــرد. بای
ظرفیـــت وجـــود دارد کـــه از شـــیره انگـــور کپســـول های انـــرژی زا و 
ـــرای  ـــی اج ـــه آمادگ ـــرادی ک ـــود و اف ـــد ش ـــن تولی ـــای ویتامی قرص ه
ـــرار  ـــا ق ـــار آن ه ـــهیالت در اختی ـــند، تس ـــته باش ـــا را داش ـــن طرح ه ای

می گیـــرد
ــع  ــک منب ــه ی ــان اینک ــا بی ــد ب ــی امی ــدوق کارآفرین ــل صن مدیرعام
ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــکاری صن ــا هم ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ۳ ه
پرداخــت تســهیالت امســال هدفگــذاری کــرده ایــم، گفــت: ایــن میــزان 
ــه بیشــتر بخــش  ــع ســال 98 اســت ک ــزان مناب ــر می تســهیالت دو براب
معــدن در اولویــت خواهــد بــود. بــه طــوری کــه 5۰۰ معــدن در روســتاها 
ــا ســقف 4 میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت  فعــال خواهــد شــد و ت

خواهــد شــد.

ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــس کمیس  رئی
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره به نــگارش 
دو نامــه بــه  رئیــس جمهــور گفــت: واگــذاری 
اینترنــت رایــگان بــه دانــش آمــوزان و معلمــان 
ــرل  ــیمکارت کنت ــذاری س و دانشــجویان و واگ
ــه درخواســت های  ــان از جمل ــه نوجوان شــده ب

کمیســیون آمــوزش بــود. 
ــادی در  ــا من ــنیم، علیرض ــزارش تس ــه گ ب
نشســت مشــترک بــا مدیــران شهرســتان 
تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه آذربایجــان جایــگاه 
ــار داشــت:  ــان اســالم دارد اظه ــی در جه واالی
تاریخــی  و  فرهنگــی  گذشــته  آذربایجــان 
غنــی ای دارد کــه در یکصــد ســال اخیــر ســه 
عالمــه از ایــن خطــه معرفــی کــرده اســت، امــا 
ــود را  ــگان خ ــد نخب ــذا نبای ــم ل ــد وارثی ــا ب م

ــم. ــراری دهی ف
خانــه  تصفیــه  تکمیــل  ادامــه،  در  وی 
فاضــالب تبریــز را جــزو اولویت هــای ایــن 
ــه  ــدول دوم تصفی ــزود: م ــت و اف ــهر دانس ش
خانــه تبریــز ۱۲5 میلیــون متــر مکعــب را 
ــه دریاچــه ارومیــه می دهــد  تصفیــه کــرده و ب
ــالش  ــریع آن ت ــاح س ــد در افتت ــن بای بنابرای
جــدی صــورت گیــرد و دولــت هــم اعتبــارات 

الزم را تزریــق کنــد.
مجلــس  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
اگــر ۱۲5  تاکیــد کــرد:  شــورای اســالمی 

میلیــون متــر مکعــب فاضــالب تبریــز تصفیــه 
ــی رود و ۷5  ــه م ــه دریاچ ــتقیم ب ــود، مس ش
میلیــون متــر مکعــب هــم تصفیــه خانــه 
ارومیــه بــه دریاچــه ارومیــه ســرازیر مــی 
ــه ســاالنه ۲۰۰  کنــد کــه ایــن دو تصفیــه خان
ــه  ــده را ب ــه ش ــب آب تصفی ــون مترمکع میلی

می کنــد. وارد  طبیعــت  چرخــه 
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
ــه  ــف بودج ــه ردی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
انتقــال آب ارس بــه تبریــز در مجلــس هشــتم 
مصــوب شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: بایــد 
ایــن  بودجــه  ردیف هــای  احیــای  پیگیــر 
خــط انتقــال آب مهــم بــه تبریــز باشــیم و بــا 

ــم. ــر راه برداری ــع را از س ــری الزم موان پیگی
وی گســل تبریــز را مهم تریــن معضــل و 
چالــش زمین شناســی و ســاخت و ســاز در 
ــه ای  ــرد: در جلس ــه ک ــت و اضاف ــور دانس کش
کــه بــا رئیــس ســازمان زمیــن شناســی 
ــل  ــران را گس ــل ای ــن معض ــتم، بزرگتری داش
ــکان  ــه ام ــر لحظ ــه ه ــرد ک ــی ک ــز معرف تبری

ــدن دارد. ــال ش فع
بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  منــادی 
ــدازی  ــریعا راه ان ــز س ــه تبری ــگاری زلزل پیش ن
شــود، خاطــر نشــان کــرد: اگــر حادثــه ای 
ماننــد زلزلــه در تبریــز رخ دهــد، چقــدر 

داریــم؟ آمادگــی 

وی از افزایــش ۱۰۰ هکتــاری وســعت شــهر 
ــرای احــداث ۱۰۰  ــت: ب ــر داد و گف ــز خب تبری
هکتــار شــهرک جوانــان از شــورای شهرســازی 
مجــوز گرفتــه شــده تــا تبریــز بزرگتــر شــود اما 

بایــد حریــم گســل رعایــت شــود.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
بــه  اشــاره  بــا  اســالمی  مجلــس شــورای 
ــت:  ــور گف ــس جمه ــه  رئی ــه ب ــگارش دو نام ن
واگــذاری اینترنــت رایــگان بــه دانش آمــوزان و 
معلمــان و دانشــجویان و واگــذاری ســیمکارت 
کنتــرل شــده بــه جوانــان و نوجوانــان از جملــه 
درخواســت های کمیســیون آمــوزش از رئیــس 
جمهــور بــود کــه ایشــان بــه نامــه مــا جــواب 
دادنــد و بــه وزیــر ارتباطــات دســتور دادنــد تــا 

ــن مــوارد پیگیــری شــود. ای
 ۳,5 از  بیــش  وجــود  از  انتقــاد  بــا  وی 
بــا ســامانه  از تحصیــل  بازمانــده  میلیــون 
»شــاد« گفــت: امیــدوارم دولــت موانــع موجــود 
را برطــرف کــرده و راه هــای جایگزیــن را قبــل 
از آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد معرفــی کنــد.

ــهریور  ــه ۱5 ش ــاد از اینک ــا انتق ــادی ب من
زمــان درســتی بــرای بازگشــایی مــدارس 
نیســت، تصریــح کــرد: بچــه در تابســتان بایــد 
بــازی کنــد، دانــش آمــوزان ســاعت بیولوژیــک 
بــرای  زمــان  بهتریــن  مهــر  اول  و  دارنــد 

ــت. ــدارس اس ــایی م بازگش

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس  بــا انتقــاد 
از اینکــه کلــی مــواد اولیــه کارخانجــات در گمــرکات دپــو شــده 
اســت، گفــت: چگونــه بــا ایــن وضــع، جهــش تولیــد رخ خواهــد 

داد؟ دولــت بایــد موانــع را ســریعا بــردارد. 
والمســلمین  حجت االســالم   تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی در نشســت مشــترک بــا مدیــران 
ــن  ــال یکصدمی ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــتان تبری شهرس
ــر و  ــی بیدارگ ــی، روحان ــد خیابان ــیخ محم ــهادت ش ــالگرد ش س
مبــارز تبریــزی اســت اظهــار داشــت: ایشــان نماینــده دور دوم و 
ســوم و چهــارم آذربایجــان در مجلــس مشــروطه کــه در اوایــل 
ــرارداد  ــر ق ــام در براب ــید، قی ــهادت رس ــه ش ــارم ب ــس چه مجل
ــار  ــان رخ داد و در کن ــری ایش ــا رهب ــه ب ــوق الدول ــن وث ننگی

ــتاد. ــوم روس ایس ــر اولتیمات ــدرس در براب ــهید م ش
ــز  ــدگان اســتان و تبری ــان اینکــه در مجمــع نماین ــا بی وی ب
ــی  ــن روحان ــهادت ای ــالگرد ش ــن س ــزاری یکصدمی ــرای برگ ب
ــم  ــس ه ــت مجل ــا ریاس ــری و ب ــم گی ــزی تصمی ــارز تبری مب

صحبت هایــی صــورت گرفــت، افــزود: قــرار شــد در یکصدمیــن 
ســالگرد شــهادت ایشــان ســتادی تشــکیل شــود و همایشــی در 

ــزار شــود. ــران برگ ــز و ته تبری
نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در مجلـس شـورای 
بـرای  و  تابسـتان  ایـام  در  تبریـز  آب  کمبـود  مشـکل  اسـالمی 
سـال های آینـده را مـورد اشـاره قرار داد و ابراز داشـت: سـه برنامه 
کوتـاه مـدت و میـان مـدت و بلنـد مـدت بـدای حل این مشـکل 
نیـاز داریـم که برخـی برنامه هـای کوتاه جـواب داد اما بـرای بلند 
مـدت، باید در ۲5 سـال آینـده ۱۰ متر مکعب آب به تبریز برسـد.

ــه رود  ــط دوم زرین ــای خ ــه ج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه تصویــب رســید و  ــز ب ــه تبری در گذشــته خــط انتقــال ارس ب
مراحــل اولیــه اجرایــی آن آغــاز شــد، تصریــح کــرد: ایــن خــط 
ــا  ــر ب ــاز اول ۳5 کیلومت ــه در ف ــود ک ــی می ش ــاز اجرای در دو ف
۶۰۰ میلیــارد اعتبــار احــداث شــد و 9۰ درصــد پیشــرفت دارد 
امــا فــاز دوم هــم ۱۱۰ کیلومتــر بــوده و 5 کیلومتــر هــم تونــل 
دارد کــه اعتبــار مــورد نیــازش ۶88 میلیــون یــورو اعــالم شــده 

ــم اصــالح شــود. ــن رق ــد ای ــه نظــرم می رســد بای ب
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در مــورد 
ــن خــط  ــز هــم توضیــح داد و گفــت: ای ــی میانه-تبری خــط ریل
ــز  ــزی تبری ــتگاه مرک ــه ایس ــد ب ــز، بای ــاوران تبری ــر خ ــالوه ب ع
ــش  ــا پی ــا چشــمه ثری ــا، ت ــه جلف ــا رســیدن ب وصــل شــود و ب

ــی شــود. ــا وصــل م ــه اروپ ــز ب ــرود و تبری ب
وی در واکنـش بـه واگـذاری واگن های مترو تبریـز از کارخانه 
واگـن سـازی بـه سـایر شـهرها، ابـراز داشـت: دولـت سـفارش 
سـاخت ۳۱5 واگـن متـرو را داده اسـت کـه ۱8۰ واگـن بـرای 
تبریـز خریـداری شـده اسـت کـه بـه دلیـل پیشـرفت فیزیکـی 

بیشـتر متـرو در برخـی از شـهرها، زمزمـه واگـذاری ایـن واگن ها 
مطـرح شـد ولـی نماینـدگان و مدیـران اسـتان بـا ایـن موضـوع 

مخالـف هسـتند و نبایـد سـهم تبریـز در واگـن کاسـته شـود.
و  فرســوده  بافــت  اصــالح  میرتاج الدینــی  حجت االســالم 
حاشــیه نشــین شــهر را از اولویــت هــای تبریــز دانســت و گفــت: 
در ایــن زمینــه شــهرداری ها هــم برنامــه هایــی دارد ولــی بایــد 

دولــت جــدی وارد شــود.
ــت  ــار باف ــزار هکت ــور ۷8 ه ــه در کل کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــزار  ــر ۱۰ ه ــال های اخی ــول س ــه در ط ــتیم ک ــوده داش فرس
ــه کــرد: اکنــون  ــار از وســعت آنهــا کــم شــده اســت، اضاف هکت
ــه  ــم ک ــت فرســوده و حاشــیه نشــین داری ــار باف ــزار هکت ۶۷ ه
ــب  ــالش شــود. جال ــت فرســوده ت ــن باف ــرای اصــالح ای ــد ب بای
اســت کــه در ایــن ۱۰ هــزار هکتــار اصــالح شــده ۳ درصــد بــا 
بودجــه دولــت بــوده و 9۷ درصــد بــا پــول مــردم احــداث شــده 
و ایــن نشــان می دهــد کــه اگــر دولــت موانــع را بــردارد، خــود 

ــوند. ــاز می ش ــاخت و س ــدان س ــردم وارد می م
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــی و شــهرک ه ــوازم خانگ ــازی و ل ــه س ــز قطــب قطع تبری
ــم  ــتر فراه ــد بیش ــرای تولی ــه ب ــه زمین ــت ک ــی و... اس صنعت
ــم  ــد موانعــی داری ــرای جهــش تولی ــرد: ب اســت، خاطرنشــان ک
ــا وجــود اینکــه »تولیــد کلیــد اصلــی رفــع همــه مشــکالت  و ب
کشــور اســت« بایــد موانــع داخلــی از جملــه ارز و مــواد اولیــه را 

ــد. ــا تولیــد جهــش یاب برداریــم ت
در  کارخانجـات  اولیـه  مـواد  کلـی  اینکـه  از  انتقـاد  بـا  وی 
گمـرکات دپـو شـده اسـت، گفـت: چگونـه بـا ایـن وضـع، جهش 

تولیـد رخ خواهـد داد؟ دولـت بایـد موانـع را سـریعا بـردارد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

 15 شهریور زمان درستی برای بازگشایی مدارس نیست

 مانع تراشی دولت در ترخیص مواد اولیه کارخانجات از گمرکات 

کد: ۱06
39۷ م الف

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
ــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت   براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه بالمع ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ثبت
ــا  ــورد تقاض ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل ــده اس گردی
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت روز آگهــی م
ــد از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــه مراجــع قضایــی  از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــه  ــه ارائ ــول ب ــت موک ــات ثب ــورت اقدام ــن ص ــد. در ای ــم نماین تقدی
حکــم قطعــی از دادگاه اســت، بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در مهلــت مقررســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد 

شــد. 
قطعــات واقــع در روســتای » قبــاق تپــه » همگــی بنــام متقاضــی 

و متصــرف آقــای صفــر یوســفی، فرزنــد: علــی
ــاحت ۷۷54  ــه مس ــی ب ــن مزرع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ۱- شش
مترمربــع، قســمتی از پــالک شــماره 44- اصلــی، بخــش 4۱- تبریــز، 
حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالکیــن رســمی، آقــای: 
»ذبیــح الــه محمــودی، و بانــوان مهنــاز و تــل نــاز هــر ســه محمودی« 

ــه: ۱۳98۱۱44۰4۰۱8۰۰۰۱۱8 بکالس
ــاحت 9۲9۰  ــه مس ــی ب ــن مزرع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ۲- شش
مترمربــع، قســمتی از پــالک شــماره 44- اصلــی، بخــش 4۱- تبریــز، 
حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالکیــن رســمی، آقــای: 
»ذبیــح الــه محمــودی، و بانــوان مهنــاز و تــل نــاز هــر ســه محمودی« 

ــه: ۱۳98۱۱44۰4۰۱8۰۰۰۱۱۷ بکالس
ــه مســاحت ۱۲5۳9  ــی ب ــن مزرع ــه زمی ــک قطع ۳- ششــدانگ ی
مترمربــع، قســمتی از پــالک شــماره 44- اصلــی، بخــش 4۱- تبریــز، 
حــوزه ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالکیــن رســمی، آقــای: 
»ذبیــح الــه محمــودی، و بانــوان مهنــاز و تــل نــاز هــر ســه محمودی« 

بکالســه: ۱۳98۱۱44۰4۰۱8۰۰۰۱۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱398/05/۲8         

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱398/06/۱۲
رضا نوروزی 

 معاون اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

احترامــًا بــه اســتحضار کلیــه اعضــای محتــرم کانــون کارشناســان رســمی 
دادگســتری اســتان آذربایجــان شــرقی مــی رســاند جلســه مجمــع عمومی 
عــادی )نوبــت دوم( کانــون روز پنجشــنبه مورخــه ۱399/06/۲۷ از ســاعت 

۱8 الــی ۲۱ بصــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد.
الزم به ذکر است حضور در مجمع مستلزم پروانه تمدید دار می باشد.

دستور جلسه:
۱- بررســی گــزارش عملکــرد ســالیانه کانــون و اتخــاذ تصمیــم دربــاره آن 

پــس از اســتماع گزارشــات بازرســان.
ــس از  ــون پ ــال ۱398 کان ــی س ــای مال ــورت ه ــب ص ــی و تصوی ۲- بررس

ــات الزم. ــتماع گزارش اس
3- بررســی و تصویــب خــط مشــی و برنامــه  و بودجــه ســال ۱399 کانــون 

بــا توجــه بــه پیشــنهاد هیئــت مدیــره.
4- کلیه مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار: ۱399/06/۱۲کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آرذبایجان شرقی
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آشپزی

نان کوکه

مواد الزم:
آرد                                                    ۶ پیمانه 
شیر                                          به میزان الزم 
روغن حیوانی                                    4 قاشق غذاخوری 
خمیر مایه فوری                     ۱ قاشق غذاخوری 
نمک                                        ۲/۱ قاشق غذاخوری 
زرده تخم مرغ                                              ۲ عدد 
زردچوبه                                     ۱ قاشق غذاخوری 

مواد میانی: 
آرد                                            4 قاشق غذاخوری 
کره                                                     ۱5۰ گرم 
شیر                                       4 قاشق غذاخوری 
زردچوبه                                  ۱ قاشق مرباخوری

 
طرز تهیه:

روش اول: نان کوکه با الیه ی میانی
۱- خمیـر مایـه، آرد، زردچوبـه و نمک را داخل 

کاسـه ریختـه و با هم مخلـوط کنید.
۲- روغـن را کمـی گـرم کنیـد تـا بـه صـورت 
مایـع درآیـد. سـپس آن را  بـه سـایر مـواد اضافـه 
کنیـد. شـیر را نیـز کم کم داخـل کاسـه بریزید تا 
زمانـی کـه خمیـر به دسـت نچسـبد. کمـی خمیر 

را ورز دهیـد تـا یکدسـت شـود.
۳-  روی خمیـر کمـی آرد بپاشـید، آن را بـا 
نایلـون و بعـد بـا حوله ی تمیـز بپوشـانید.  حدود 

۳۰ دقیقـه بـه خمیـر اسـتراحت میدهیـم.
4- بعـد از ۳۰ دقیقـه، روی سـطحی صـاف کمی 
آرد بپاشـید، چانـه هایی به انـدازه ی پرتقال از خمیر 

برداریـد و بـه صورت دایـره با وردنه بـاز کنید.
5- کمـی از مـواد میانـی  )کـه در ادامه توضیح 
داده شـده( را در یک سـمت خمیر بریزید. سـپس 
خمیـر را از وسـط تـا بزنیـد، دور تـا دور آن را بـا 
انگشـت بـه هـم بچسـبانید و بـه آن شـکل دهید. 
روی خمیـر را بـا زرده ی تخـم مـرغ رومـال کنید.

۶- کـف سـینی فـر را با کاغـذ روغنی بپوشـانید و 
کمـی چرب کنیـد. خمیر را روی سـینی فر پهن کرده 
و آن را حـدود 4۰ الـی 5۰ دقیقـه داخـل فر گرم شـده 

در دمـای ۱۶۰ درجـه سـانتیگراد قرار دهیـد تا بپزد.

طرز تهیه مواد میانی
بـرای درسـت کـردن مـواد میانـی نـان کوکـه، 
کـره را آب کنیـد، زردچوبـه را بـه آن بیفزاییـد. 
سـپس آرد را بـه آن هـا اضافـه کـرده و همـه ی 
مـواد را بـا حـرارت مالیـم تفـت دهیـد تـا زمانـی 
کـه خامـی آرد گرفتـه شـود. در انتهـا شـیر را بـه 

آن هـا اضافـه کنیـد.

روش دوم: نان کوکه ساده
آرد                                                    ۳ تا 4 پیمانه
شیر                                            به مقدار الزم
روغن                                     ۱ مالقه کوچک
شکر                                        به مقدار دلخواه
زنجبیل                                  یک قاشق غذاخوری
خمیر مایه                                      ۱ قاشق غذاخوری
بکینگ پودر                                ۱ قاشق غذاخوری
نمک                                             ۲/۱  قاشق چایخوری
کنجد و گردو                                          برای تزئین

پـودر، نمـک و  بکینـگ  آرد، شـکر،  ابتـدا   -۱
زنجبیـل را در کاسـه ای بریزیـد و پـس از مخلوط 

کـردن بـا هـم، آن هـا را ۲ بـار الـک کنیـد.
۲- روغـن و خمیر مایه را به مخلـوط آرد افزوده 

و هـم بزنیـد تا همـه ی مواد با هم ترکیب شـوند.
اضافـه  را کـم کـم  ایـن مرحلـه، شـیر  ۳- در 
نماییـد و بـا سـایر مواد مخلـوط کنید تـا خمیر نان 
کوکـه بـه دسـت آیـد. شـیر را تـا زمانی کـه خمیر 
به دسـت نچسـبد بـه آن اضافـه کنیـد و ورز دهید.

4- روی خمیـر را بـا پالسـتیک بپوشـانید و به 
مـدت ۲ سـاعت در جای گـرم قرار دهیـد تا حجم 

آن دو برابر شـود.
5- فـر را بـا دمـای ۱۶۰ درجـه سـانتی گـراد 
گـرم کنیـد.، تـه قالـب گرد تفلـون را کمـی چرب 

کنیـد و کنـار بگذاریـد. 
۶- خمیـر را بـا کمک وردنه باز کـرده، آن را به 
شـکل دایره درسـت کرده و ته قابلمـه پهن کنید.

۷- زرده ی تخـم مـرغ را بـا چنـگال یـا همزن 
دسـتی خـوب هم بزنیـد تا کف کند، سـپس آن را 
بـا قلمـو روی خمیـر رومال کنید و کنجد بپاشـید.

8- قالـب را بـه مدت ۳۰ الـی 4۰ دقیقه داخل فر 
قـرار دهید تا نـان کوکه پخته و طالیی رنگ شـود.

9- نان کوکه آماده است.
 

نکات کلیدی:
- بهتـر اسـت برای جلوگیری از خشـک شـدن 
نـان کوکـه، هنـگام پخـت نـان در فـر، یک کاسـه 

آب در کنـار خمیـر قـرار دهید.
- اگـر قصد دارید نان کوکه را شـیرین درسـت 
کنیـد، مـی توانیـد بـه مـواد میانی آن کمی شـکر 

)حدود 5 قاشـق( اضافـه کنید.
- بـه دلخـواه مـی توانیـد زنجبیـل را از مـواد 
اولیـه نـان کوکـه حـذف و به جـای آن زعفـران را 

جایگزیـن کنیـد.
- بـرای تزییـن نـان کوکـه، عـالوه بـر کنجـد 
مـی توانیـد از انـواع مغـز خـرد شـده و یـا خرفـه 

اسـتفاده کنیـد.
- در روش اول مـی توانیـد مغزهـای دلخـواه 
خـود ماننـد گـردوی خرد شـده و یا پودر پسـته را 

نیـز بـه مـواد میانی نـان کوکـه اضافـه کنید.
- پیـش از اسـتفاده از آرد و اضافه کردن آن به 

سـایر مـواد، حتما ان را دو بـار الک کنید.
منبع: ایران کوک

دولت مطالبات معلمان شاغل
 در خارج از کشور را پرداخت نمی کند

عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس گفـت: پرداخـت بـه موقـع مطالبـات و 
نظـارت بیشـتر بـر عملکـرد معاونـت امـور بیـن الملـل و توسـعه مدیریت 
و پشـتیبانی وزارت آمـوزش و پـرورش، مـورد مطالبـه فرهنگیـان اعزام به 

اسـت. خارج 
بـه گـزارش مهـر، حسـینعلی حاجی دلیگانـی بـا انتقـاد از عـدم تعیین 
تکلیـف معلمـان شـاغل در خـارج از کشـور، گفـت: معلمـان اعزامـی بـه 
خـارج از کشـور مطالباتـی دارنـد کـه به موقـع پرداخـت نمی شـود و باید 

در اسـرع وقـت مشـکالت آنـان حـل و فصل شـود.
وی تاکیـد کـرد: معلمـان اعزامـی بـه خـارج از کشـور از فرهیختـگان و 
نخبـگان جامعـه هسـتند و پیش از اعزام به خـارج، مراحل مختلفی از جمله 
شـرکت در آزمون هـای علمـی و گزینش های متعدد اعتقـادی و تخصصی را 

طـی کردنـد و الزم اسـت که بـه حل مشـکالت آنان توجه شـود.
عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی اضافـه کـرد: معلمـان 
شـاغل در خـارج از کشـور انتظـار دارنـد کـه پـس از سـال ها سـختی و 

مـرارت بـه آنـان توجـه و مطالبـات آنـان بـه موقـع پرداخـت شـود.
بـه  بارهـا  تاکنـون  افـراد  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  حاجی دلیگانـی 
مسـئوالن ذیربـط نامـه نوشـته اند تـا مشکالتشـان مرتفـع شـود، تصریـح 
کـرد: علـی رغـم پیگیری هـای صـورت گرفته، تاکنـون به درخواسـت های 

آنـان توجـه و رسـیدگی نشـده اسـت.
وی گفـت: پرداخـت به موقع مطالبات و نظارت بیشـتر بـر عملکرد معاونت 
امـور بین الملل و توسـعه مدیریت و پشـتیبانی وزارت آموزش و پـرورش، مورد 

مطالبـه فرهنگیـان اعزام به خارج اسـت که بایـد مورد توجه قـرار گیرد.

حضور مجازی 15۷5 نفر و کاهش 90 درصدی 
هزینه ها در اجالس آموزش و پرورش

معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: حضـور 
مجـازی ۱5۷5 نفـر و کاهـش 9۰ درصـدی هزینه هـا از جملـه ویژگی هـای 
اجالس سـی و چهارم رؤسـا و مدیران آموزش و پرورش سراسـر کشـور است. 
بـه گـزارش فـارس، قاسـم احمـدی الشـکی معـاون حقوقـی و امـور 
مجلـس وزیـر آمـوزش و پـرورش در سـی  و چهارمیـن اجـالس دو روزه 
رؤسـا و مدیـران آمـوزش  و پـرورش سراسـر کشـور اظهـار کـرد: شـرایط 
تحمیـل شـده از ویـروس کرونا زیسـت بـوم جدیـدی را برای مـا رقم زده 

اسـت و مـا خـود را بـا ایـن شـرایط بایـد تطبیـق دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه شـعار ایـن اجـالس، »فناوری هـای نوین، اسـتمرار 
یادگیـری و تربیـت تمام سـاحتی« اسـت، گفت: بیش از 4 سـال از آخرین 
اجـالس می گـذرد و ایـن اجـالس آخریـن اجـالس دولت و قرن اسـت که 

امیـدوارم از ایـن فرصت به درسـتی اسـتفاده کنیم.
احمـدی الشـکی ادامـه داد: سـتاد اجـالس سـی و چهـارم بـا برگزاری 
جلسـات متعـدد و تشـکیل کمیته هـای هشـتگانه ۱( اطـالع رسـانی و 
تبلیغـات، سـالمت و بهداشـت محیـط، حراسـت و حفاظـت، نظـارت و 
ارزشـیابی، علمـی و محتوایی، فناوری، پشـتیبانی و تأمیـن منابع و کمیته 

اسـتانی، شـرایط اجـرای اجـالس را فراهـم آورد.
وی افـزود: تفـاوت اساسـی ایـن اجـالس بـا ۳۳  اجـالس گذشـته بـه 
لحـاظ سـاختاری و محتوایـی از دریچـه فضـای مجـازی با رعایـت تمامی 
قواعـد و برنامه ریـزی و مزیـن شـدن اجـالس بـرای اولین بـار در طول 4۱ 
سـال با رهنمودها و فرمایشـات ارزشـمند و راهگشـای مقام معظم رهبری 
اسـت کـه پـس از  نشسـت با قـوای سـه گانه به صـورت ویدئو کنفرانسـی، 

افتخـار اولیـن نشسـت نصیب دسـتگاه تعلیم و تربیت کشـور شـد.
معـاون حقوقـی و امـور مجلس وزیر آمـوزش و پرورش ادامـه داد: نکته 
قابـل تأمـل، تبدیـل تهدیـد مسـائل ناشـی از ویـروس منحـوس کرونـا به 
فرصـت ایجـاد بزرگتریـن شـبکه بومـی آموزشـی دانش آمـوزی در بسـتر 
و  ویژگی هـا  مهم تریـن  از  هزینه هـا  درصـدی   9۰ کاهـش  و  مجـازی 

دسـتاوردهای اجـالس اسـت.
وی اضافـه کـرد: از دیگـر شـاخصه های برجسـته ایـن اجـالس، حضـور 
عالـی  وزارت، شـورای  معاونیـن  اعضـای شـورای  از  نفـر  همزمـان ۱5۷5 
آمـوزش و پـرورش، رؤسـای منطقـه، مدیـران کل و معاونین، اعضای شـورای 
آمـوزش و پـرورش اسـتان ها، نماینـدگان ولـی فقیـه اسـتان ها و نماینـدگان 
مجلس شـورای اسـالمی) ترجیحا رؤسـای مجامع اسـتانی( به صـورت ویدئو 
کنفرانسـی و ظرفیت حضـور باالی 8 میلیون نفری مدیـران مدارس، معلمان 

و دانش آمـوزان بـه همـراه برخـی اولیـا از طریـق شـبکه بومی شـاد اسـت.
احمـدی الشـکی افـزود: نکته مهم آنکه شـبکه شـاد محصـول واکنش 
بـه موقـع وزیـر و بـا تدبیـر آمـوزش و پـرورش و تـالش هـا و مسـاعی 
ارزشـمند همـکاران در وزارتخانـه بـوده اسـت؛ اقدامـی کـه توانسـت امید 
اسـتمرار تعلیـم و تربیـت را به خانواده هـا بازگرداند و دغدغه های اساسـی 
سـازمان جهانـی یونسـکو مبنـی بـر ضـرورت بازگشـایی مـدارس و شـعار 

»آمـوزش تعطیـل بـردار نیسـت« را نیـز نهادینه سـازد.
وی بـه محورهـای اصلـی ایـن اجالس اشـاره کـرد و گفت: ایـن محورها 
شـامل »تبییـن خط مشـی ها و برنامه هـای مرتبط بـا آغاز و تـداوم آموزش 
و یادگیـری در سـال تحصیلـی جدیـد«، »اجرای سـند تحول و بسـته های 
تحولـی در زیسـت بـوم جدیـد«، »فناوری هـای نوین و آمـوزش و یادگیری 
در زیسـت بـوم جدید«، »خط مشـی های حمایـت از معلمـان، دانش آموزان 
و خانواده هـا در سـال تحصیلـی آینـده«، »مدیریـت و راهبـری آمـوزش و 
یادگیـری مبتنی بر سـند تحول در زیسـت بـوم جدید«، »عدالت آموزشـی 
و برابـری فرصت هـای یادگیـری در زیسـت بـوم جدید« و »اقتصـاد آموزش 

و پـرورش و تحـول در بهـره برداری از منابع« اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه محورهـای اصلی اجـالس در چهار سـخنرانی و ۱۰ 
میزگـرد تخصصـی تبییـن می شـود، اظهـار کـرد: سـخنرانی ها شـامل » 
سیاسـت ها و مأموریت هـای آمـوزش و پـرورش در زیسـت بـوم جدیـد«، 
»برنامه هـا و اقدامـات سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی در زیسـت 
بـوم جدیـد«، »همـکاری آمـوزش و پـرورش و حوزه هـای علمیـه« و » 

تبییـن نظـام تعلیـم و تربیـت از دیـدگاه قـرآن کریـم و روایات« اسـت.
معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزیـر آمـوزش و پـرورش ادامـه داد: 
میزگردهـا شـامل میزگرد تخصصی بازگشـایی مـدارس، میزگرد تخصصی 
فعالیت هـای فرهنگی، پرورشـی، تربیت بدنی و سـالمت، میزگرد تخصصی 
مـدارس غیـر دولتی و آموزش بزرگسـاالن در زیسـت بوم جدیـد، میزگرد 
تخصصـی تامیـن منابع مالی و انسـانی، توسـعه و تجهیز مـدارس، میزگرد 
تخصصـی اجـرای سـند تحـول بنیادیـن در زیسـت بـوم جدیـد، میزگـرد 
تخصصـی فنـاوری اطالعـات و شـبکه شـاد، میزگـرد تخصصـی رصـد و 
ارزشـیابی در آمـوزش و پـرورش، میزگـرد تخصصی تجـارب و رویکردهای 
جهانـی در بازگشـایی مـدارس،  میزگـرد تخصصـی آمـوزش و پـرورش و 
مجلـس شـورای اسـالمی و میزگـرد تخصصی نقـش آفرینی خانـواده رکن 

سـهیم و مهـم آمـوزش و پـرورش در زیسـت بوم جدید اسـت.

غیرقانونـــی  نســـخه  انتشـــار  از  پـــس 
ـــرو  ـــاخته خس ـــرس« س ـــینمایی »خ ـــم س فیل
ــرح  ــا و طـ ــه الی دعواهـ ــی و در البـ معصومـ
موضـــوع پیرامـــون چرایـــی و چگونگـــی 
ســـرقت و قاچـــاق فیلـــم، برخـــی رســـانه ها، 
بنیـــاد  اهمـــال  یـــا  بی تفاوتـــی  بـــه 
ـــم  ـــک فیل ـــوان مال ـــه عن ـــی ب ـــینمایی فاراب س
ــینمایی را  ــاد سـ ــن نهـ ــد و ایـ ــاره کردنـ اشـ
ــوان  بـــه گونـــه ای نواختنـــد کـــه گویـــی تـ
محافظـــت از دارایـــی خـــود را نـــدارد و ...

ـــرای  ـــت ب ـــی اس ـــا، بدیه ـــزارش ایرن ـــه گ ب
جاانـــدازی ناتوانـــی یـــا ســـومدیریت در هـــر 
تشـــکلی، می تـــوان بـــا ترســـیم فرضیـــه 
غلـــط و جابه جـــا کـــردن عناصـــر خبـــری، از 
کاه، کـــوه ســـاخت و همـــه چیـــز را وارونـــه 

نشـــان داد. امـــا واقعیـــت چیســـت؟
بـــدون  و  ســـاده  نـــگاه  یـــک  در 
ایـــن  از  ماجـــرا  خـــاص،  موضع گیـــری 
ــرس )۱۳9۰(  ــم خـ ــه فیلـ ــت کـ ــرار اسـ قـ
در شـــرایطی کـــه مجـــوز اکـــران داخلـــی و 
ــش  ــال پیـ ــد سـ ــته، چنـ ــی نداشـ بین المللـ
از ســـوی موسســـه رســـانه های تصویـــری 
ــاد ســـینمایی  )قبـــل از انحـــالل( و نـــه بنیـ
فارابـــی خریـــده شـــده اســـت. تـــا اینجـــای 
کار، پیـــش کشـــیدن ایـــن بحـــث کـــه 
»چـــرا فیلم هـــای ســـینمایی کـــه مالکیـــت 

)امـــروزِی ( آن بـــرای فارابـــی اســـت یـــا 
بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی در آن ســـهم دارد 
ـــت و  ـــدم همّی ـــا »ع ـــود؟« ی ـــاق ش ـــد قاچ بای
ـــی  ـــم و دولت ـــاد ســـینمایی مه ـــن نه ـــت ای جدیّ
ـــه  ـــی ک ـــرای جلوگیـــری از قاچـــاق فیلم های ب
ــده دارد«، آدرس غلـــط  مالکیـــت آن را برعهـ
ـــاد  ـــوال بنی ـــرا اص ـــت زی ـــب اس ـــه مخاط دادن ب
ـــت  ـــذ مالکی ـــه اخ ـــبت ب ـــی نس ـــینمایی فاراب س
ـــط  ـــن کار )غل ـــرده و ای ـــدام نک ـــم اق ـــن فیل ای
یـــا درســـت( طبـــق تشـــخیص معاونـــت 
امـــور ســـینمایی و توســـط مدیریـــت وقـــت 
موسســـه رســـانه های تصویـــری بـــه انجـــام 
ــای  ــال »دارایی هـ ــد انتقـ ــیده و در فراینـ رسـ
ـــاد  ـــه »بنی ـــری« ب ـــانه های تصوی ـــه رس موسس

ـــرس  ـــم خ ـــت فیل ـــی«، مالکی ـــینمایی فاراب س
هـــم بـــه فارابـــی رســـیده اســـت. 

بــه عبارتــی دیگــر، در شــرایطی کــه بنیــاد 
ســینمایی فارابــی هیــچ نقشــی در ایــن فراینــد 
ــق  ــل مواف ــس عم ــا نف ــا ب ــه بس ــته و چ نداش
ــانه  ــک رس ــت در ی ــاد ذهنی ــد، ایج ــم نباش ه
ــاد در دوره  ــن بنی ــوه دادن ای ــرای مقصــر جل ب
ــرای  ــی ب ــک فرصت طلب ــه ی ــتر ب ــی، بیش فعل
ــی  ــا ارزیاب ــت ت ــبیه اس ــالص ش ــر خ زدن تی
منصفانــه، علمــی و حتــی آسیب شناســانه، 
ــم  ــن فیل ــو رفت ــرای ل ــه در ماج ــان ک همچن
ــم  ــش، ۱۳9۱( ه ــا دروی ــتاخیز )احمدرض رس
کــه حــاال ایــن دســت تحلیل گــران، آن را 
کنــار خــرس می گذارنــد و »قاچــاق شــدن 

فیلم هــای تحــت مالکیــت فارابــی« را بــه تیتــر 
ــت و  ــد، مدیری ــدل می کنن ــان ب ــانه  خودش رس
ــینمایی  ــاد س ــده بنی ــر عه ــه ب ــم اولی تصمی
فارابــی و مدیریــت آن نبــوده اســت. تصمیــم را 
طبــق تشــخیص و مصالحــی دیگــران در جایــی 
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــد و بنی ــر گرفته ان دیگ
ــم،  ــان فیل ــری از خســران صاحب ــرای جلوگی ب
طبــق مصوبــات ســازمان ســینمایی وارد عمــل 

شــده اســت.
ــن  ــش بی ــش و نمای ــوز پخ ــد مج ــر چن ه
المللــی فیلــم رســتاخیز ، از ســال 9۶ بــه 
از  و  فیلــم داده شــده  ایــن  تهیــه کننــده 
ــم از  ــم ه ــی فیل ــش خانگ ــوز نمای ــی مج طرف
ســال گذشــته بــه نــام تهیــه کننــده رســتاخیز 
صــادر شــده؛ ســال گذشــته فیلــم از یوتیــوب و 
امســال از تلگــرام ســر در مــی آورد. دربــاره هــر 
دو فیلــم هــم بنیــاد فارابــی اقدامــات حقوقــی و 

ــت. ــام داده اس ــی را انج قانون
بــر ایــن اســاس، وقتــی پیش فــرض را 
ــه حکمــی  ــچ گاه ب ــم، هی درســت ترســیم کنی
ــرای  ــال ب ــون اهم ــانه ها پیرام ــی رس ــه برخ ک
نخواهیــم  می کننــد  صــادر  فارابــی  بنیــاد 
بازیگــران  متوجــه  کــه  ای  نکتــه  رســید. 
ــر در  ــا کمت ــه اســت ام ــن عرص ــری در ای دیگ
ــر  ــگاه حقوقــی شــان در اث ــه جای رســانه هــا ب

ــود. ــی ش ــه م ــان توج ــام آن ــینمایی و ن س

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
ــم  ــی داری ــای خاص ــه ه ــا برنام ــی ه ــرای کالس اول ــه ب اینک
گفــت: اگــر وضعیــت منطقــه قرمــز باشــد کالســی بــه آن معنــا 
ــوز در آن حضــور داشــته باشــند  ــش آم ــادی دان ــداد زی ــه تع ک
نخواهیــم داشــت، امــا اینکــه هــر دو یــا ســه دانــش آمــوز همــراه 
ــرای  ــت. ب ــند الزم اس ــان را بشناس ــم ش ــد و معل ــواده بیاین خان

ــم.  ــی هــا چنیــن برنامــه ای داری کالس اول
ـــوی  ـــت وگ ـــم زاده در گف ـــوان حکی ـــنا، رض ـــزارش ایس ـــه گ ب
ویـــژه خبـــری شـــبکه دوم ســـیما دربـــاره آخریـــن وضعیـــت 
بازگشـــایی مـــدارس و دربـــاره ابهامـــات موجـــود بـــرای بازگشـــایی 
ـــفید و  ـــز، س ـــه قرم ـــه گان ـــت س ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ـــدارس ب م
زرد اظهـــار کـــرد: ابهامـــات تـــا حـــدودی طبیعـــی اســـت از 
ـــی  ـــال تحصیل ـــه س ـــم ک ـــته ای ـــی نداش ـــن چنین ـــه ای ـــل تجرب قب

ـــم. ـــاز کنی ـــرایطی آغ ـــن ش را در در چنی
ــی را  ــال تحصیلـ ــوم سـ ــته دوسـ ــال گذشـ ــزود: سـ وی افـ
ـــا  ـــد ام ـــل ش ـــدارس تعطی ـــه م ـــم ک ـــته بودی ـــر گذاش ـــت س پش

امســـال از ابتـــدا در چنیـــن شـــرایطی بـــه ســـر مـــی بریـــم. 
ســـعی مـــا ایـــن بـــوده ابهامـــات را تبییـــن کنیـــم.

معـــاون آمـــوزش ابتدایـــی وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــا 
ـــاز  ـــاه آغ ـــهریور م ـــم ش ـــوزش از پانزده ـــان آم ـــه جری ـــان اینک بی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــور م ـــت: منظ ـــود گف ـــی ش م
ـــه  ـــدی ک ـــیم بن ـــاس تقس ـــر اس ـــود دارد و ب ـــه وج ـــرایطی ک ش
ـــی  ـــه م ـــه ارائ ـــی ک ـــوع آموزش ـــت ن ـــن اس ـــد ممک ـــق دارن مناط
ـــوزان  ـــش آم ـــه دان ـــرای هم ـــا ب ـــا م ـــد ام ـــاوت باش ـــم متف دهی

ـــم. ـــی کنی ـــروع م ـــن روز ش ـــوزش را در ای آم
حکیـــم زاده ادامـــه داد: البتـــه بـــرای ۱5 روز اول مـــدارس 

ـــم. ـــی داری ـــه خاص برنام
وی بـــا اشـــاره بـــه مناطـــق ســـه گانـــه گفـــت: مناطـــق 
ـــتاها و  ـــتند. در روس ـــت هس ـــم جمعی ـــق ک ـــا مناط ـــفید عمدت س
ـــا  ـــه عمدت ـــم ک ـــی داری ـــت مدارس ـــایری و دوردس ـــق عش مناط
زیـــر 5۰ دانـــش آمـــوز دارنـــد و اینهـــا بـــا رعایـــت پروتـــکل 
ــوری  ــورت حضـ ــه صـ ــا را بـ ــوزش هـ ــتی آمـ ــای بهداشـ هـ
دریافـــت مـــی کنند.بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ممکـــن اســـت در 
بســـیاری از ایـــن مناطـــق زیرســـاخت هـــای فنـــاوری نیـــز 

وجـــود نداشـــته باشـــد.
ـــه  ـــرورش ادام ـــوزش و پ ـــی وزارت آم ـــوزش ابتدای ـــاون آم مع
ـــود  ـــد ب ـــی خواه ـــا ترکیب ـــای م ـــوزش ه ـــق زرد آم داد: در مناط
ـــا  ـــود ام ـــی ش ـــال م ـــان دنب ـــوزش مجـــازی و حضـــوری توام و آم
در مناطـــق قرمـــز آمـــوزش هـــا عمدتـــا بـــر بســـتر مجـــازی 

ـــود. ـــد ب خواه
حکیــم زاده بــا اشــاره بــه کالس اولــی هــا گفــت: کالس اولــی 
ــه نکــرده  ــد و هنــوز مدرســه را تجرب ــژه ای دارن هــا شــرایط وی
انــد. تصــور کنیــد بخواهیــم بــه کودکــی شــش ســال تمــام کــه 

ــی و  ــق گوش ــد از طری ــم بای ــدارد بگویی ــه ن ــوری از مدرس تص
تبلــت درس و مدرســه را شــروع کنــد. کشــورهای دیگــر را نیــز 
بررســی کردیــم؛ بازگشــایی هــا بــرای ایــن گــروه زودتــر انجــام  

شــده و تــا جــای امــکان حضــوری بــوده اســت.
ـــای  ـــه ه ـــا برنام ـــی ه ـــرای کالس اول ـــم ب ـــا ه ـــزود: م وی اف
ــر  ــت. اگـ ــت اسـ ــان در اولویـ ــالمتی شـ ــم. سـ ــی داریـ خاصـ
وضعیـــت منطقـــه قرمـــز باشـــد کالســـی بـــه آن معنـــا کـــه 
تعـــداد زیـــادی دانـــش آمـــوز در آن حضـــور داشـــته باشـــند 
ـــوز  ـــش آم ـــه دان ـــا س ـــر دو ی ـــه ه ـــا اینک ـــت، ام ـــم داش نخواهی
ــند الزم  ــان را بشناسـ ــم شـ ــد و معلـ ــواده بیاینـ ــراه خانـ همـ
اســـت. بـــرای کالس اولـــی هـــا چنیـــن برنامـــه ای داریـــم. 
البتـــه ورودی پایـــه هـــای دیگـــر کـــه بـــه مـــدارس جدیـــد 

مـــی رونـــد هـــم شـــرایط ایـــن چنینـــی دارنـــد.
ـــاره  ـــرورش درب ـــوزش و پ ـــی وزارت آم ـــوزش ابتدای ـــاون آم مع
آمـــوزش ترکیبـــی در وضعیـــت زرد گفـــت: اختیاراتـــی را بـــه 
ـــواده  ـــارکت خان ـــا مش ـــد ب ـــه بتوانن ـــم ک ـــدارس دادی ـــورای م ش
هـــا دربـــاره روال آمـــوزش تصمیـــم گیـــری کننـــد. معلمـــان 
مـــی تواننـــد برخـــی فعالیـــت هـــا را در فضـــای مجـــازی و 
ــه  ــد. مدرسـ ــام دهنـ ــوری انجـ ــورت حضـ ــه صـ ــی را بـ برخـ
تلویزیونـــی نیـــز یکـــی از بســـترهای مهـــم آموزشـــی ماســـت 

بـــه ویـــژه بـــرای مناطـــق دوردســـت.
ــوزان و  ــش آمـ ــدی  دانـ ــروه بنـ ــاره گـ ــم زاده دربـ حکیـ
ـــازی  ـــای مج ـــان در فض ـــوی معلم ـــوا از س ـــاره محت ـــرار دوب تک
ـــروه  ـــه گ ـــع ب ـــت: راج ـــن کاری گف ـــرای چنی ـــان ب ـــود زم و کمب
بنـــدی دانـــش آمـــوزان، معلمـــان مـــی تواننـــد بـــا توجـــه 
بـــه اختیاراتـــی کـــه بـــه شـــورای مدرســـه داده شـــده اســـت 

تصمیـــم بگیرنـــد.

ـــار  ـــالمی از رفت ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رئیس ـــو هی عض
ـــاد  ـــرم انتق ـــام مح ـــا در ای ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــه س دوگان

ـــرد.  ک
ـــده  ـــی نماین ـــی فیروزجای ـــی کریم ـــنیم، عل ـــزارش تس ـــه گ  ب
ـــه  ـــافرت ب ـــی مس ـــع قانون ـــدم من ـــت: ع ـــس  گف ـــل در مجل باب
ــزاداری در  ــای عـ ــن هـ ــزاری آییـ ــدم برگـ ــز عـ ــمال و نیـ شـ

مســـاجد تصمیـــم منطقـــی نبـــود.
ــای  ــن هـ ــتی در آییـ ــای بهداشـ ــکل هـ ــت پروتـ وی رعایـ
ـــزود:  ـــد واف ـــز خوان ـــار آمی ـــتودنی و افتخ ـــال را س ـــزاداری امس ع

ـــزاداری  ـــای ع ـــت ه ـــتی در هیئ ـــل بهداش ـــررات کام ـــرای مق اج
ـــود. ـــزاداران ب ـــی ع ـــئولیت شناس ـــداری و مس ـــر اوج قانونم بیانگ

ــه  ــافران بـ ــترده مسـ ــوم گسـ ــی هجـ ــی فیروزجایـ کریمـ
ــه  ــا را مایـ ــران کرونـ ــدران در اوج بحـ ــای مازنـ ــواحل دریـ سـ
ـــی  ـــتاد مل ـــرد: س ـــوان ک ـــت و عن ـــار دانس ـــارت ب ـــف و خس تاس
مقابلـــه بـــا کرونـــا در قبـــال ســـهل انـــگاری و هجـــوم خیـــل 
مســـافران بـــه مازنـــدران در تعطیـــالت عاشـــورا و تاســـوعای 
حســـینی مســـئول اســـت.عزاداران حســـینی در حالـــی از 
برگـــزاری اجتماعـــات پرشـــور در مســـاجد منـــع شـــدند کـــه  

مســـافران آزادانـــه بـــه شـــمال آمدنـــد.
ایـــن نماینـــده مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت بحرانـــی 
ــر  ــه خطـ ــد: بـ ــا یادآورشـ ــیوع کرونـ ــث شـ ــدران از حیـ مازنـ
افتـــادن ســـالمت مـــردم مازنـــدران بخاطـــر ســـهل انـــگاری 

ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا جـــای تعجـــب دارد.
کریمـــی فیروزجایـــی نقـــش وزارت بهداشـــت ، درمـــان و 
ـــدی و  ـــا کلی ـــران کرون ـــا بح ـــه ب ـــکی را در مقابل ـــوزش پزش آم
موثـــر دانســـت و اضافـــه کـــرد: دولـــت بایـــد بـــا تصمیمـــات 
ـــی و ســـختگیرانه از تالشـــهای کادر ســـختکوش پزشـــکی و  اصول

ـــد. ـــت کن ـــه حمای ـــن عرص ـــور در ای ـــی کش درمان
نماینـــده بابـــل در مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه ناخرســـندی 
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــل س ـــدران از تعل ـــئوالن مازن مس
ـــرل  ـــت: کنت ـــمال گف ـــای ش ـــاده ه ـــافران ج ـــا مس ـــورد ب در برخ
ــته و  ــتهای پیوسـ ــر و سیاسـ ــد تدابیـ ــا نیازمنـ ــاری کرونـ بیمـ

همپوشـــان مراکـــز مختلـــف اســـت.

ــرورش گفــت: دورنمــای  ــر آمــوزش و پ وزی
ــا رعایــت  ــا نداریــم بنابرایــن ب روشــنی از کرون
پروتکل هــای بهداشــتی اصــل بــر آمــوزش 

ــت.  ــوزان اس ــوری دانش آم حض
بــه گــزارش تســنیم، محســن حاجــی 
ــرورش در بخــش  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی میرزای
ــا  ــت م ــه اینکــه اولوی ــا اشــاره ب خبــری ۲۱  ب
ــوزش حضــوری  ــد آم ــی جدی در ســال تحصیل
اســت، اظهــار کــرد: هیچــگاه آموزش هــای 
برتــری  حضــوری  آمــوزش  بــه  را  دیگــر 
ــری  ــای دیگ ــه کارکرده ــون مدرس ــم چ ندادی
ــی شــدن  ــه اجتماع ــوزش دارد از جمل ــز آم ج

دانش  آمــوزان.
ــوری  ــوزش حض ــر آم ــل ب ــزود: اص وی اف
ــیم  ــته باش ــازه نداش ــه اج ــن ک ــر ای ــت مگ اس
عزیــز  فرزنــدان  خانواده هــا  کــه  می دانیــم 
خــود را بــه دســت مــا می ســپارند و بایــد 
ــت را  ــر مراقب ــن حداکث ــم بنابرای ــت کنی مراقب
ــت  ــای وزارت بهداش ــت پروتکله ــر رعای از نظ

ــت. ــم داش خواهی
ــنی  ــای روش ــی گفت:دورنم ــی میرزای حاج
ــم  ــی نمی دانی ــم و وقت ــا نداری ــده کرون از آین
ــه  ــد ب ــود بای ــام می ش ــی تم ــه زمان ــا چ کرون
از خودشــان  بدهیــم چگونــه  یــاد  بچه هــا 
مراقبــت کننــد مــا نمــی توانیــم زندگــی 
رعایــت  بــا  بنابرایــن  کنیــم  تعطیــل  را 
پروتکل هــای بهداشــتی اصــل بــر آمــوزش 

حضــوری اســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره عــدم 
بــه  دانش آمــوزان  برخــی  دسترســی 
ــان کــرد: هیــچ  ابزارهــای آمــوزش مجــازی بی
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــل ع ــه دلی ــوزی ب دانش آم
اینترنــت و ابــزار از آمــوزش جــا نمی مانــد 
۶۰ تــا ۷۰ درصــد دانش آمــوزان بــه شــاد 
از ســایر  بقیــه  دربــاره  و  متصــل هســتند 
ــرد و دسترســی  ــم ک ــا اســتفاده خواهی روش ه
ــن  ــوزش تضمی ــه آم ــوزان را ب ــه دانش آم هم
آمــوزش  راه هــا  از  یکــی  کــه  می کنیــم 

درصــد   ۳5 همچنیــن  اســت  تلویزیونــی 
ــتند  ــت هس ــم جمعی ــق ک ــدارس در مناط م
و می تواننــد بــه صــورت حضــوری فعالیــت 

ــد. کنن
ــال  ــاوت امس ــه داد: تف ــی ادام حاجی میرزای
ــان  ــه از هم ــت ک ــن اس ــته ای ــال گذش ــا س ب
ابتــدا آمــوزش مجــازی اســت بنابرایــن در دوره 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــی ک ــی و پایه های ابتدای
مقطــع تحصیلــی دیگــر وارد می شــوند آمــوزش 
ــد  ــی تاکی ــت و حت ــا الزم اس ــوری حتم حض
داریــم در دوره ابتدایــی دانش آمــوزان دو نفــره 

بــه همــراه خانــواده بــه مدرســه بیاینــد تــا بــا 
ــت  ــا کیفی ــوزش ب ــد، آم ــاط بگیرن ــم ارتب معل
ــد. ــی آســیب نبین ــه شــود و ســال تحصیل ارائ

تالش برای رایگان شدن اینترنت شاد 
برای اقشار محروم

گفــت:  شــاد  قابلیت هــای  دربــاره  وی 
ظرفیت هــای بایــد ایجــاد می شــد کــه در 
ــود و انجــام شــد. بخــش پهنــای  اختیــار مــا ب
بانــد و ترافیــک اینترنــت بــر عهــده وزارت 
ــد.  ــاعد داده ان ــول مس ــه ق ــت ک ــات اس ارتباط
ــی  ــن نســخه شــاد روز پنجشــنبه رونمای آخری
تحصیلــی  ســال  در  و  می شــود  عمومــی 
جدیــد اگــر پهنــای بانــد اجــازه دهــد در همــه 
کالس هــا می تــوان بیــن معلــم و دانــش آمــوز 

ــرد. ــرار ک ــری برق ــاط تصوی ارتب
ــت  ــه اینترن ــاره هزین ــی درب ــی میرزای حاج
شــاد عنــوان کــرد : کارگروهــی تشــکیل شــد 
کــه بــه یــک ســوم هزینه هــا رســید و در 
حــال رایزنــی بــرای رایــگان شــدن هزینه هــای 
اینترنــت حداقــل بــرای مناطــق محــروم و 
افــرادی کــه امــکان اقتصــادی ندارنــد هســتیم 

ــم. ــم گرفته ای ــبی ه ــول نس و ق

طرح فرضیه غلط درباره قاچاق فیلم »خرس« و »رستاخیز«؛

»فرصت طلبی« برای زدن تیر خالص؟

نحوه حضور کالس اولی ها در مدارس با بازگشایی مدارس 

انتقاد نماینده مجلس از رفتار دوگانه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در ایام محرم 

وزیر آموزش و پرورش:

 اولویت با آموزش حضوری دانش آموزان است
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اختالل مبدل پوشی  
ــاس  ــیدن لب ــل پوش ــه عم ــی، ب ــدل پوش مب
جنــس مخالــف، بــدون توجــه بــه علــت آن و بــا 
ــس  ــود. برعک ــی ش ــه م ــن، گفت ــت ممک ــر عل ه
نظــر فراگیــر در افــکار عمومــی و پیــش داوریهــا 
ــرادی  ــدل پوشــی، بســیاري از اف در خصــوص مب
کــه لبــاس جنــس مخالــف را مــی پوشــند، ایــن 
ــه  ــا یادگارخواهان ــی ی ــل جنس ــرای دالی کار را ب

ــد. انجــام نمــی دهن
 معیارهای تشخیصی

۱. ظــرف مــدت حداقــل ۶ مــاه، تحریــک 
مکــرر و شــدید در اثــر مبــدل پوشــی، همــراه بــا 
تخیــل هــا و امیــال و رفتارهــا اشــکار مــی شــود.

ــالل  ــا اخت ــی ی ــث ناراحت ــال باع ــن امی ۲. ای
ــی،  ــرد اجتماع ــی در عملک ــه بالین ــل مالحض قاب
شــغلی، یــا زمینــه هــای مهــم دیگــر در زندگــی 

ــود. ــی ش شــخص م
 

سازمان بهداشت جهانی معیار های زیر 
را برای اختالل مبدل پوشی دارد:

۱- شــخص لباس هــای جنــس مخالــف را 
میپوشــد تــا ظاهــر جنــس مخالــف را پیــدا کنــد 

ــس اســت ــه آن جن ــق ب ــد متعل و حــس کن
۲- مبــدل پوشــی رابطــه نزدیکی بــا انگیختگی 
جنســی دارد. هنگامــی کــه ارگاســم روی میدهــد 
و انگیختگــی جنســی فروکــش مــی کنــد شــخص 
تمایــل قــوی بــرای تعویض لباســهای نامتناســبش 

پیــدا مــی کنــد.
رجحــان  اختــالل  کلــی  هــای  معیــار   -۳

باشــند: موجــود  بایــد  جنســی 
- شــخص بطــور مکــرر دچــار امیــال یــا 
تخیــالت جنســی عمیــق مربــوط بــه فعالیــت هــا 

ــود. ــادی میش ــر ع ــیاء غی ــا اش ب
- شــخص طبــق ایــن امیــال غیرعــادی عمــل 
ــه میــزان زیــادي  ــر اثــر آن هــا ب ــا ب مــی کنــد ی

دچــار ناراحتــی مــی شــود.
ــاه  ــل ۶ م - رجحــان غیرعــادی شــخص حداق

ــه اســت. دوام یافت
  عالیم و نشانه های اختالل مبدل پوشی

ــرای  ــف ب ــه لبــاس جنــس مخال ــاز ب حــس نی
ــی ــی جنس برانگیختگ

پوشــیدن لبــاس جنــس مخالــف بــرای کاهــش 
س  ستر ا

عــدم تحریــک جنســی، مگــر در مواقعــی کــه 
شــخص لبــاس یــا اکسســوری جنــس مخالــف را 

بــه تــن کنــد.
احساســات جنســی مســتمر و قــوی ناشــی از 
ــاس  ــم از لب ــک آیت ــی ی ــا پوشــیدن حت تصــور ی
ــوراب،  ــد ج ــم میتوان ــن آیت ــف) ای ــس مخال جن
ــر  ــاس زی ــا لب ــن ی ــد، پیراه ــنه بلن ــش پاش کف

ــد.( ــه باش زنان
خریــد لبــاس و اقــالم دیگــر مربــوط بــه جنس 
مخالــف، پوشــیدن آنهــا و آنــگاه دورانداختــن آنهــا 

در تــالش بــرای پایــان دادن بــه ایــن رفتــار
عالئــق یــا اعمالــی کــه دســت کــم به مــدت ۶ 
مــاه مشــهود اســت و هــرروز منجــر بــه پریشــانی 
ــی  ــی و حت ــتانه، عاطف ــات دوس جــّدي در ارتباط

حیطــه کاری شــخص مــی گــردد.
 بســیاري از اشــخاص مبتــال بــه ایــن اختــالل 
ــه  ــادر ب ــب ق ــدید، اغل ــانی ش ــل پریش ــه دلی ب

ــود. ــد ب ــل کار نخواهن ــت در مح فعالی
ــل  ــد، عم ــر باش ــوان ت ــخص ج ــه ش چنانچ
کــراس ِدِرس امــکان دارد باعــث رضایــت جنســی 

ــود. ــود ش وی از خ
ــدت  ــه م ــرای آنک ــوالً ب ــن معم ــخاص مس اش
ــل  ــی مث ــد، اقدامات ــذت ببرن ــتری ل ــان بیش زم

ــد.  ــی دهن ــام م ــتمناء را انج اس
ــی  ــط جنس ــول رواب ــل، در ط ــان متأه مبتالی
ــد. ــی نماین ــن م ــه ت ــف را ب ــس مخال ــاس جن لب

دالیل مبدل پوشی
ــی و وابســته  ــکان دارد موقت ــدل پوشــی ام مب
ــالل  ــک اخت ــورت ی ــد در اینص ــترس باش ــه اس ب
هویــت جنســی بــه حســاب مــی آیــد ، چنانچــه 
وابســته بــه اســترس نباشــد شــخص مبــدل 
پــوش مبتــال بــه یادگارخواهــی بــا مبــدل پوشــی 
کــه نوعــی انحــراف جنســی اســت شــناخته 
ــوع اختــالل  ــن ن ــی ای میشــود و خصوصیــت اصل
تحریــک جنســی اســت، در مبــدل پوشــی امــکان 
دارد مبــدل پوشــی ســبب تحریــک جنســی شــود 
ولــی ســبب کاهــش اســترس هــم میشــود، گاهــی 
هــم شــخص افــکار مبــدل پوشــی دارد ولــی تنهــا 
در زمــان اســترس بــه انجــام آن میپــردازد، مبــدل 
ــای  ــالل ه ــا اخت ــراه ب ــکان دارد هم ــی ام پوش
ــم( و  ــی) سادیس ــری جنس ــد آزارگ ــری مانن دیگ

ــازي باشــد آزارخواهــی جنســی و بچــه ب
 مواردی که بیمار مراجعه می کند:

- هنگامــی کــه بــه دالیلــی نمــی توانــد لبــاس 
جنــس مخالــف را بپوشــد و تحــت دســترس قــرار 

گرفتــه باشــد.
جنــس  لبــاس  پوشــیدن  کــه  مــواردی   -
ــه اش  ــی روزان ــالل در زندگ ــث اخت ــف باع مخال

ــد. ــده باش ش
ــالل  ــل اخت ــه دلی ــال ب ــخص مبت ــی ش - گاه
هــای همــراه) افســردگی، اضطــراب، مصــرف 

ــد. ــه میکن ــیتی( مراجع ــراری جنس ــواد، بیق م
 درمان اختالل مبدل پوشی جنسی

ــان  ــرای درم ــن اشــخاص ب ــی کــه ای در صورت
ــات روانشناســان  ــد از خدم ــد میتوانن رجــوع کنن
ــرده و از  ــره ب ــی به ــه جنس ــص در حیط متخص
انــواع درمانهــای شــناختی- رفتــاری، رفتــار 
بهــره   ... و  پویشــی  روانــکاوی، روان  درمانــی، 

ــد. ببرن
 منبع:  بیتوته

نگران شرایط تیم ملی فوتسال زنان هستم

ـــا  ـــی اردوه ـــه تعطیل ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان گف ـــال زن ـــوش فوتس ملی پ
ـــدوارم  ـــتم و امی ـــال هس ـــی فوتس ـــم مل ـــت تی ـــران وضعی ـــدت نگ ـــه ش ب

ـــرد. ـــورت گی ـــدت ص ـــن م ـــران ای ـــرای جب ـــی ب ـــزی خوب برنامه ری
ـــی  ـــت: فصل ـــار داش ـــا اظه ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــترن مقیم نس
ـــان  ـــال زن ـــر فوتس ـــگ برت ـــای لی ـــن  فصل ه ـــی از بهتری ـــت یک ـــه گذش ک
بـــود کـــه بازی هـــای بـــا کیفیتـــی را شـــاهد بودیـــم زیـــرا تیم هـــای 
خـــوب و بـــا بازیکنـــان جـــوان و پرتالشـــی در ایـــن فصـــل حضـــور 

داشـــتند. نتیجـــه بازی هـــا قابـــل پیـــش بینـــی نبـــود.
ملی پـــوش فوتســـال زنـــان گفـــت: همـــواره گفتـــه ام و االن هـــم 
می گویـــم اگـــر تعـــداد تیم هـــا کمتـــر باشـــد کیفیـــت لیـــگ باالتـــر 
مـــی رود و اینگونـــه نیســـت کـــه وســـط فصـــل ۲ یـــا ســـه تیـــم بـــه 
ـــر  ـــن ام ـــد. ای ـــراف دهن ـــات انص ـــود امکان ـــی و نب ـــکالت مال ـــل مش دلی
ــی  ــا باقـ ــدول بـ ــاالی جـ ــای بـ ــان تیم هـ ــا میـ ــود تـ ــبب می شـ سـ

ــد.   ــادی نباشـ ــالف زیـ ــا اختـ تیم هـ
ـــه  ـــردم ک ـــازی ک ـــو ب ـــی ن ـــم نام ـــرای تی ـــل ب ـــن فص ـــزود: در ای وی اف
نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته بازیکنـــان جدیـــدی بـــه آن اضافـــه 
ـــر  ـــو دی ـــی ن ـــفانه نام ـــتند. متاس ـــی نداش ـــه ی باالی ـــد و تجرب ـــده بودن ش
ـــی،  ـــر بدن ـــرا از نظ ـــت زی ـــان رف ـــم بازیکن ـــه چش ـــد و دود آن ب ـــته ش بس

ـــد. ـــاده نبودن ـــل آم ـــل فص ـــی اوای ـــی و تاکتیک تکنیک
ـــرا  ـــم زی ـــم آوردی ـــی ه ـــد بدشانس ـــر چن ـــرد: ه ـــح ک ـــی تصری مقیم
در ۲ بـــازی سرنوشـــت ســـاز مصـــدوم و محـــروم داشـــتیم و ایـــن 
ـــم. در  ـــت بخوری ـــم شکس ـــازی مه ـــر دو ب ـــا در ه ـــد ت ـــبب ش ـــر س ام
ـــی  ـــوز تصمیم ـــا هن ـــتم ام ـــنهاد داش ـــم پیش ـــد تی ـــدت از چن ـــن م ای
نگرفتـــه ام و منتظـــرم تـــا تکلیـــف لیـــگ برتـــر امســـال مشـــخص 

ـــود. ش
ملی پـــوش فوتســـال زنـــان بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت تیـــم ملـــی، 
ـــا  ـــر کرون ـــه خاط ـــه ب ـــتم. االن هـــم ک ـــران هس ـــی نگ ـــه داد: خیل ادام
اردویـــی برگـــزار نمی شـــود. کســـب آمادگـــی در لیـــگ بـــا اردو 
متفـــاوت اســـت مـــا بازی هـــای آســـیایی مهمـــی را ســـال بعـــد در 
ـــری اساســـی  ـــال فک ـــد مســـئوالن فدراســـیون فوتب ـــم و بای ـــش رو داری پی

بـــه حـــال ایـــن مســـابقات کننـــد.

آغاز اردوی کمانداران ملی پوش ریکرو
 و کامپوند در کیش و قزوین 

اردوی تیم هـــای ملـــی ریکـــرو و کامپونـــد بـــه طـــور همزمـــان در 
کیـــش و قزویـــن آغـــاز می شـــود. 

ـــورمان  ـــد کش ـــرو و کامپون ـــای ریک ـــر، اردوی تیم ه ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــت  ـــا رعای ـــاه و ب ـــهریور م ـــا ۲۷ ش ـــخ ۱5 ت ـــان از تاری ـــورت همزم ـــه ص ب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــتی برگ ـــای بهداش ـــل پروتکل ه کام
ـــرار اســـت  ـــی ق ـــد میررحیم ـــرمربیگری مجی ـــا س ـــرو ب ـــی ریک ـــم مل تی
ـــد  ـــی کامپون ـــم مل ـــد و تی ـــزار کن ـــش برگ ـــره کی ـــود را در جزی اردوی خ
ــا  ــادی در آبیـــک قزویـــن و بـ ــرمربیگری اســـماعیل عبـ ــا سـ ــز بـ نیـ
رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی اردوی خـــود را آغـــاز خواهـــد کـــرد.

ـــرو و  ـــای ریک ـــای تیم ه ـــی اعض ـــت از تمام ـــرار اس ـــت ق ـــی اس گفتن
ـــا  ـــت کرون ـــنبه تس ـــم در روز ش ـــی دو تی ـــورمان و کادر فن ـــد کش کامپون

ـــود. ـــه ش گرفت
ـــی  ـــن شـــرح معرف ـــه ای ـــم ریکـــرو ب ـــه اردوی تی ـــرات دعـــوت شـــده ب نف

ـــد: شـــده ان
رضـــا شـــبانی، صـــادق اشـــرفی، میـــالد وزیـــری، امیـــن پیرعلـــی، 
محمدصـــادق کبودانـــی، پرهـــام شـــبانکاره، شـــیوا شـــجاع مهر، زهـــرا 

نعمتـــی، پارمیـــدا قاســـمی، نیلوفـــر علیپـــور و ســـوگند رحمانـــی.
ــرات  ــن نفـ ــد ایـ ــم کامپونـ ــه اردوی تیـ ــده بـ ــوت شـ ــرات دعـ نفـ

ــتند: هسـ
آرمیـــن پاکـــزاد، محمدصالـــح پالیزبـــان، کیـــارش فـــرزان، هـــادی 
ـــیرین  ـــزی، ش ـــه عزی ـــان، فاطم ـــدرزاده، آرزو طاهری ـــال حی ـــوری، دانی ن

ریحانـــی، نازنیـــن بخت پـــور و گیســـا بایبـــوردی
ـــی  ـــای مل ـــر تیم ه ـــا مدی ـــی ب ـــدون هماهنگ ـــور در اردو ب ـــدم حض ع

ـــد. ـــی می باش ـــم مل ـــراف از تی ـــه انص ـــه منزل ب
ـــد  ـــده امی ـــر عه ـــد ب ـــرو و کامپون ـــی ریک ـــای مل ـــم ه ـــتی تی سرپرس

ـــت. ـــاری اس نج

حریف استقالل در پنجمین فینال جام حذفی؛
تراکتور به دنبال شکستن طلسم هشت ساله

ــه  ــه ب ــن مرتب ــرای پنجمی ــی ب ــز در حال ــور تبری ــال تراکت ــم فوتب تی
ــن  ــش از ای ــار پی ــک ب ــا ی ــه تنه ــرده ک ــود ک ــی صع ــام حذف ــال ج فین

ــت.  ــده اس ــابقات ش ــن مس ــان ای قهرم
بــه گــزارش ایرنــا، تیم هــای اســتقالل تهــران و تراکتورســازی تبریــز 
از ســاعت ۱8:۱5 روز پنجشــنبه در چارچــوب مســابقات جــام حذفــی و 
ــن مســابقه در ورزشــگاه  ــد. ای ــه مصــاف هــم می رون ــال ب ــدار فین در دی

ــام رضــا )ع( شــهر مشــهد برگــزار می شــود. ام
تراکتــور قــرار اســت بــرای پنجمیــن بــار در فینــال جــام حذفــی بــه 
میــدان بــرود. ایــن تیــم در چهــار حضــور قبلــی خــود در دیــدار نهایــی 
جــام حذفــی بــه یــک پیــروزی رســیده و ســه بــار طعــم تلــخ شکســت 

را چشــیده اســت.
نخســتین بــار تراکتــور در ســال ۱۳55 و در اولیــن دوره جــام حذفــی 
بــه مســابقه نهایــی راه پیــدا کــرد امــا بــا نتیجــه پــرگل چهــار بــر یــک 
بــه ملــوان باخــت. در ســال ۱۳۷۳ نماینــده تبریــز راهــی دیــدار نهایــی 
ــر صفــر  ــا نتیجــه ۲ ب ــه ب ــر صفــر در خان شــد و بعــد از پیــروزی یــک ب
ــدار داور  ــن دی ــد. در ای ــان ش ــب قهرم ــت و نای ــود باخ ــف خ ــه حری ب

ــور انجــام داد. ــه تراکت اشــتباهات مهلکــی را علی
ــدند و  ــت ش ــر فینالیس ــار دیگ ــل ۱۳9۳-۱۳9۲ ب ــا در فص تی تی ه
ــس  ــد م ــه 5۱ از س ــی« در دقیق ــعید دقیق ــک گل »س ــا ت ــار ب ــن ب ای
کرمــان گذشــتند و جــام قهرمانــی را بــاالی ســر بردنــد. در ســال ۱۳9۶ 
نیــز فینــاِل خرمشــهر بیــن تراکتــور و نفــت برگــزار شــد کــه تیــم تهرانــی 
بــا تــک گل »ســجاد شــهباززاده« موفــق شــد تیــم تحــت هدایــت »امیــر 
ــاورد. ــه دســت بی ــی را ب ــوان قهرمان ــی« را شکســت دهــد و عن قلعه نوی

ــرار دارد.  ــا »ســاکت الهامــی« در پنجمیــن فینــال ق حــاال تراکتــور ب
ــد.  ــر را می خواهن ــی دیگ ــام قهرمان ــک ج ــال ی ــت س ــد از هش ــا بع آنه
ــد.  ــت می آی ــه دس ــران ب ــتقالل ته ــت اس ــا شکس ــا ب ــه تنه ــی ک اتفاق
حــاال بایــد دیــد قــرار اســت چهارمیــن شکســت تراکتــور در فینال هــای 

ــم را؟ ــن تی ــی ای ــن قهرمان ــا دومی ــم ی ــی را ببینی حذف

ــا  ــد علیرض ــپولیس می گوی ــل پرس مدیرعام
بیرانونــد می توانــد بــرای متممــی کــه بــا 
ثبــت رســمی  امضــا کــرده و  انصاری فــرد 
نشــده، از پرســپولیس شــکایت کنــد و پولــش 

ــرد.  را بگی
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی رســول پناه 
گالیــه  دربــاره  پرســپولیس  مدیرعامــل 
بازیکنانــش از مدیریــت ایــن باشــگاه در مســائل 
ــپولیس  ــان پرس ــرد: از بازیکن ــار ک ــی اظه مال
و  کردنــد  صبــوری  کــه  می کنــم  تشــکر 
بازیکنــان  بعضــی  کردنــد.  درک  را  باشــگاه 
ــد. 5  ــول نکردن ــرارداد را قب ــش ق ــی افزای حت
بازیکــن مــا بنــد جدایــی دارنــد کــه در صــورت 
رســیدن پیشــنهاد خارجــی، اگــر یــک قســمت 
ــد،  ــا درصــدی خــاص از قراردادشــان را بدهن ی
می تواننــد جــدا شــوند. گاهــی اوقــات بازیکنــان 
بابــت تاخیــر در پرداختی هــا شــکایت داشــتند 
کــه آن هــم بــه خاطــر تاخیــر در پرداخــت پــول 

ــود. ــا ب ــزار م ــط کارگ توس
او در خصــوص فســخ قــرارداد ترابــی عنــوان 
کــرد: در قــرارداد ترابــی آمــده بــود اگــر 
ــش از 9۰  ــر، بی ــازی آخ ــل از ب ــا قب ــگاه ت باش
درصــد قــراردادش را ندهــد، او می توانــد فســخ 
ــت  ــرارداد او را پرداخ ــد ق ــا 8۰ درص ــد. م کن
ــات  ــا و معوق ــی پاداش ه ــم و حت ــرده بودی ک
ــی  ــکالتی خانوادگ ــم. او مش ــم داده بودی را ه
ــا  ــه م ــر ب ــا ۲ روز دیگ ــد ت ــرار ش ــت و ق داش

خبــر دهــد کــه اگــر حــل شــد در پرســپولیس 
بمانــد. ترابــی امــروز قــراردادش را ثبــت فســخ 

ــی نیســت. ــوز قطع ــش هن ــا جدایی ــرده ام ک
مدیرعامــل پرســپولیس دربــاره پنجــره نقــل 
و انتقــاالت ایــن تیــم عنــوان کــرد: قرارداد بشــار 
تمــام شــده و از فصــل قبــل او 9۲ درصــدش را 
پرداخــت کرده اســت. او بازیکــن باغیرتــی اســت 
ــرارداد  ــیده ایم. ق ــز رس ــه نی ــق اولی ــه تواف و ب
ــره  ــا او مذاک ــوز ب ــا هن ــده ام ــام ش ــور تم علیپ
نکرده ایــم. امیــدوارم تــا پایــان هفتــه بــه 
توافقــی منطقــی بــا او برســیم. در حــال مذاکــره 
بــا 5 نفــر لیســت گل محمــدی هســتیم و فــردا 
قــرار اســت بــا ۳ بازیکــن مذاکــره کنیــم. بــرای 
ــازی در پرســپولیس مهــم اســت و  مــا عشــق ب

امیــدوارم هــواداران حمایــت کننــد تــا فشــاری 
بــه باشــگاه نیایــد.

بدهی هــای  دربــاره  پنــاه  رســول 
تــا موعــد  بایــد  پرســپولیس توضیــح داد: 
ــزار  ــهریور ۶۰۰ ه ــی ۲۲ ش ــده یعن ــه ش گفت
ــری  ــا خط ــم ت ــت کنی ــو را پرداخ ــورو برانک ی
ــع  ــه مناب ــا تهی ــکل م ــد. مش ــان نکن تهدیدم
ارزی و انتقــال پــول اســت. مــا نمی توانیــم 
پــول برانکــو را بــه یــورو بــه حســاب او بریزیــم 
زیــرا امــکان بلوکــه شــدن وجــود داشــت پــس 
ــه  ــش را خواســتیم ک ــال عمان از او حســاب ری
ــد ۶۰۰  ــا بای ــی شــد م ــروات مدع ســرمربی ک
ــزد  ــول کارم ــم و پ ــل کنی ــورو را تبدی ــزار ی ه

ــم. ــت کنی ــم پرداخ ــل را ه ــن تبدی ای

برنامــه  در  را  صحبت هــا  ایــن  کــه  او 
آخــر  در  مــی داد،  انجــام  برتــر«  »فوتبــال 
ــد در  ــا علیرضــا بیرانون ــه در مناظــره ای ب برنام
خصــوص کســر ۲5 درصــد از قــرارداد تیمــش 
و همچنیــن پرداخــت نکــردن متممــی کــه بــا 
ــت:  ــود، گف ــیده ب ــا رس ــه امض ــرد ب انصاری ف
او متممــی را بــا انصاری فــرد امضــا کــرده 
بــود کــه ثبــت رســمی نشــده بــود. مــن 
ــارد  ــن ۱.5 میلی ــت ای ــم باب ــه او گفت ــم ب ه
ــا  ــول شــد، م ــت قب ــر حرف ــن و اگ شــکایت ک
ــخگوی  ــد پاس ــن بای ــم. م ــول را بدهی ــن پ ای
ســازمان بازرســی باشــم و نمی توانــم پــول بــه 
ــت.  ــمی نیس ــت رس ــه ثب ــم ک ــراردادی بده ق
حتــی هیات مدیــره در جریــان ایــن متمــم 
نبــوده و مــن نمی توانــم آن را بــه همیــن 
شــکل پرداخــت کنــم. همچنیــن در خصــوص 
کســر ۲5 درصــدی قــرارداد هــم بایــد بگویــم 
ــره  ــات مدی ــن را در هی ــرار اســت ای ــا ق کــه م
مطــرح کنیــم. مــا ۱۰ بــار بــه بیرانونــد اصــرار 
کردیــم کــه بمانــد امــا او قبــول نکــرد و حتــی 
ــا داد.  ــه م ــی ب ــنهادهای غیراخالق ــار پیش ۲ ب
ــود  ــه باشــگاه انتــورپ گفتــه ب ایشــان حتــی ب
پــول بیشــتر دهیــد تــا مــن بــه آن جــا بیایــم . 
ــام  ــود را انج ــای خ ــرانه کاره ــد خودس بیرانون
ــگاه  ــم باش ــر می دادی ــه او تذک ــا ب ــی داد و م م
ــن  ــق قوانی ــد طب ــت و بای ــال اس ــیله انتق وس
ــتیم  ــا نمی خواس ــرد. م ــورت بگی ــن کار ص ای
ــه  ــم و ب ــورپ دهی ــگاه آنت ــت باش ــه دس بهان
همیــن دلیــل قبــل ۱۱ تیــر کــه شــروع 
قــرارداد بیرانونــد بــا ایــن باشــگاه بلژیکــی بــود، 

ــم. ــور کردی ــن کش ــی ای او را راه

پـــروژه عبـــور از فرهـــاد مجیـــدی بـــا 
مدیرعامـــل  پـــی  در  پـــی  مصاحبه هـــای 
ــم در  ــه دارد آن هـ ــتقالل ادامـ ــگاه اسـ باشـ
ـــد  ـــر بای ـــم دو روز دیگ ـــن تی ـــه ای ـــرایطی ک ش
ـــل  ـــی مقاب ـــام حذف ـــی ج ـــب قهرمان ـــرای کس ب

تراکتـــور بـــه میـــدان بـــرود. 
ــور از  ــروژه عبـ ــارس، پـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــکل ممک ـــن ش ـــه بدتری ـــدی ب ـــاد مجی فره
ــه دارد.  ــان ادامـ ــه همچنـ ــد و البتـ ــاز شـ آغـ
ـــرای  ـــد ب ـــتقالل بخواه ـــگاه اس ـــه باش ـــن ک ای
فصـــل آینـــده بـــا مربـــی غیـــر از مجیـــدی 
ادامـــه دهـــد اختیـــار خـــودش اســـت و 
ــتی  ــا نادرسـ ــتی یـ ــورد درسـ ــاوت در مـ قضـ
ـــت  ـــث نیس ـــل بح ـــا مح ـــم در اینج ـــن تصمی ای
امـــا ســـوال مـــا نحـــوه اجـــرای ایـــن پـــروژه 
ـــف در  ـــد و ضعی ـــیار ب ـــر بس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک اس
ـــیاری  ـــات بس ـــت و تبع ـــدن اس ـــرا ش ـــال اج ح
بـــرای اســـتقالل بـــه همـــراه داشـــته اســـت.

اســـتقالل در آســـتانه فینـــال جـــام حذفـــی و 
ـــهمیه  ـــام و س ـــن ج ـــب ای ـــی کس ـــک قدم در ی
مســـتقیم آســـیا قـــرار دارد امـــا آنقـــدر کـــه 

ـــود  ـــا دســـت خ ـــگاه ب ـــن باش ـــی ای ـــزرگان فعل ب
تیشـــه بـــه ریشـــه شـــان می زنند،دیگـــر 
ــوص  ــد.در خصـ ــمن ندارنـ ــه دشـ ــازی بـ نیـ
ـــی  ـــدال لفظ ـــگاه و ج ـــن باش ـــر ای ـــات اخی اتفاق
ـــد  ـــدی و احم ـــاد مجی ـــان فره ـــته می روز گذش
ســـعادتمند، نکاتـــی مـــورد بحـــث قـــرار دارد 

کـــه در ادامـــه بـــه آنهـــا می پردازیـــم:
۱- رســـانه ای شـــدن ســـفر بـــه ایتالیـــا 
ـــن کار  ـــر ای ـــود. اگ ـــن ب ـــاق ممک ـــن اتف بدتری
ـــوده  ـــدی ب ـــایعات، تعم ـــی ش ـــاس برخ ـــر اس ب
کـــه خودزنـــی بزرگـــی محســـوب می شـــود 
ـــر  ـــم غی ـــر ه ـــرها؛ اگ ـــه دردس ـــرآغاز هم و س
عمـــد بـــوده کـــه نشـــان دهنـــده نامحـــرم 
ـــل  ـــه مدیرعام ـــک ب ـــراد نزدی ـــی اف ـــودن برخ ب

دارد.
ــر  ــدی هـ ــاد مجیـ ــر فرهـ ــا اگـ ۲- قطعـ
نـــوع اعتـــراض خـــود را بـــه پـــس از فینـــال 
موکـــول می کـــرد و آرامـــش تیمـــش حفـــظ 
می شـــد بهتـــر بـــود امـــا او پیـــروزی در 
ـــن  ـــت و از ای ـــت دانس ـــن فرص ـــی را بهتری درب
ــتاگرامی و  ــتعفای اینسـ ــرای اسـ ــت بـ فرصـ

البتـــه مصاحبـــه بعـــدی بهـــره بـــرد زیـــرا او 
ـــرای  ـــی ب ـــچ تضمین ـــد هی ـــی می دان ـــه خوب ب
قطعیـــت بـــرد مقابـــل تراکتورســـازی وجـــود 

نـــدارد.
۳- همـــه چیـــز تـــا قبـــل از جلســـه 
هیـــات مدیـــره روز دوشـــنبه آرام و بـــه 
ــا  ــد تـ ــل شـ ــتر تبدیـ ــر خاکسـ ــی زیـ آتشـ
ـــه  ـــان جلس ـــس از پای ـــعادتمند پ ـــه س ـــن ک ای
ـــر  ـــگاران گفت:اگ ـــه خبرن ـــره رو ب ـــات مدی هی
احتمـــاال یـــک در صـــد در جـــام حذفـــی و 
ــا روی  آســـیا نتیجـــه خوبـــی نگیریـــم قطعـ
گزینه هـــای دیگـــر فکـــر می کنیـــم. بایـــد از 
ـــل  ـــید دلی ـــتقالل پرس ـــگاه اس ـــل باش مدیرعام
ـــال  ـــتانه فین ـــه ای در آس ـــن جمل ـــن چنی گفت
جـــام حذفـــی چیســـت؟ چـــرا در شـــرایطی 
کـــه همـــه چیـــز آرام شـــده و مجیـــدی 
هـــم بـــه تمرینـــات بازگشـــته بایـــد چنیـــن 

ــام شـــود؟ ــه ای انجـ مصاحبـ
ــه  ــود کـ ــه بـ ــن جملـ ــن ایـ ــد از گفتـ بعـ
ـــت  ـــیر را از روبس ـــم شمش ـــدی ه ـــاد مجی فره
ـــن  ـــا ای ـــت ت ـــاد گرف ـــه انتق ـــعادتمند را ب و س
کـــه مدیرعامـــل هـــم  پاســـخ وی را داد و ادعـــا 
ـــور  ـــرود؟ هرط ـــد ب ـــی خواه ـــدی م ـــرد: مجی ک
صـــالح اســـت! اگـــر مدیرعامـــل باشـــگاه 
اســـتقالل پـــس از جلســـه روز گذشـــته 
ــات  ــی از جلسـ ــد خیلـ ــره ماننـ ــات مدیـ هیـ
دیگـــر ســـکوت می کـــرد چـــه اتفاقـــی مـــی 
ـــگاه  ـــل باش ـــه مدیرعام ـــن ک ـــب ای ـــاد؟ جال افت
ــته  ــب گذشـ ــه شـ ــس از برنامـ ــتقالل پـ اسـ
فوتبـــال برتـــر هـــم ســـکوت نکـــرد و در 
صفحـــه اینســـتاگرامش نوشـــت:توطئه هـــای 
ــد  ــت نخواهـ ــو را شکسـ ــز تـ ــران هرگـ دیگـ
ــن  ــه ایـ ــدال را بـ ــن جـ ــم ایـ ــا او هـ داد، تـ
ـــدی و  ـــه مجی ـــی ک ـــد. روال ـــه ده ـــکل ادام ش
ســـعادتمند در پیـــش گرفتـــه انـــد و نتیجـــه 

ای جـــز حاشـــیه ســـازی و تلـــخ کامـــی 
هـــوادار نـــدارد.

ــتقالل  ــگاه اسـ ــل باشـ ــا مدیرعامـ 4- گویـ
ـــه  ـــدارد و چ ـــکوت ن ـــه س ـــادی ب ـــه و اعتق عالق
در فضـــای رســـمی و چـــه مجـــازی همـــواره 
ـــه ای  ـــی اش دارد، عالق ـــات درون ـــان منوی ـــه بی ب
کـــه حداقـــل در ۲4 ســـاعت اخیـــر حاشـــیه 
ـــتانه  ـــم در آس ـــاخته، آن ه ـــیاری س ـــای بس ه
فینـــال جـــام حذفـــی. امـــا ســـوال بزرگتـــر 
ــا رفتـــن مجیـــدی  ایـــن کـــه ایـــن کـــه بـ
ـــگاه  ـــن باش ـــی، ای ـــام حذف ـــال ج ـــس از فین پ
ــگ  ــد در لیـ ــرمربی می خواهـ ــدام سـ ــا کـ بـ

قهرمانـــان آســـیا حضـــور پیـــدا کنـــد؟
ـــای  ـــرا اعض ـــه چ ـــن ک ـــی ای ـــه پایان 5- نکت
ـــه  ـــرمربی را ب ـــل و س ـــره مدیرعام ـــات مدی هی
ــات  ــر هیـ ــد؟ اگـ ــوت نمی کننـ ــکوت دعـ سـ
ـــر  ـــط نظاره گ ـــی فق ـــن روزهای ـــره در چنی مدی
ـــی باشـــد،  ـــا خنث ـــد ی ـــوده، سیاســـی کاری کن ب
ـــاون  ـــی دارد؟ مع ـــه مفهوم ـــورش چ ـــس حض پ
ارتباطـــات باشـــگاه مگـــر نبایـــد در چنیـــن 
ــد؟ در دوران  ــان دهـ ــودی نشـ ــی خـ روزهایـ
ـــتقالل  ـــم اس ـــتیانی ه ـــظ آش ـــی واع مدیرعامل
شـــرایط بـــه نســـبت مشـــابهی داشـــت و در 
ــع  ــی قطـ ــر قلعه نویـ ــا امیـ ــل بـ ــان فصـ پایـ
ـــا  ـــه تنه ـــی ن ـــن جدای ـــا ای ـــد ام ـــکاری ش هم
ـــز  ـــه هرگ ـــد، بلک ـــام ش ـــی انج ـــس از قهرمان پ
خبـــری از ایـــن همـــه مصاحبـــه و جنجـــال 

ـــود. ـــم نب ه
ــل  ــرای فصـ ــتراماچونی بـ ــه اسـ ــن کـ ایـ
ـــچ  ـــد هی ـــد، نمی توان ـــا نیای ـــد و ی ـــده بیای آین
ــر در  ــات اخیـ ــرای اتفاقـ ــی بـ ــه توجیهـ گونـ
ـــه  ـــا هم ـــه منش ـــی ک ـــد، اتفاقات ـــتقالل باش اس
آنهـــا هـــم درونـــی اســـت و حاشـــیه هایـــی 
ـــر  ـــاید اگ ـــرون.  ش ـــه از بی ـــاخته و ن ـــود س خ
ـــه آن ســـرمربی اســـتقالل  ـــل و در ادام مدیرعام
ــد و منفعـــت  ــکوت می کردنـ ــد روزی سـ چنـ
جمعـــی را در نظـــر می گرفتنـــد، اوضـــاع 

امـــروز اســـتقالل کمـــی بهتـــر بـــود.

ــت:  ــدو گف ــی تکوان ــم مل ــی تی ــر فن مدی
ــد  ــس می توان ــت ویلموت ــارد از غرام ــک میلی ی
ــا را در  ــان م ــدال قهرمان ــگ م ــت و رن سرنوش

ــد.  ــر ده ــو تغیی ــک توکی المپی
بــه گــزارش تســنیم، هــادی ســاعی در 
ــدو از  ــی تکوان ــم مل ــاز اردوی تی ــوص آغ خص
ــروع  ــان ش ــت: زم ــار داش ــهریورماه اظه ۱5 ش
اردو مشــخص شــده، امــا منتظــر هســتیم 
ــارزه  ــتاد مب ــوی س ــی از س ــورت کتب ــه ص ب
بــا کرونــا در ورزش مجــوز دریافــت کنیــم 
ــا 4  ــم. ب ــروع کنی ــود را ش ــما کار خ ــا رس ت
را  تمرینــات  تعــداد  کمتریــن  و  ملی پــوش 
آغــاز خواهیــم کــرد تــا مشــکلی پیــش نیایــد. 
هــر چــه تعــداد نفــرات حاضــر در اردو کمتــر 

باشــد کنتــرل راحت تــر اســت.
تمرینــات  اســتارت  خصــوص  در  وی 
بعــد از ۶ مــاه عنــوان کــرد: بچه هــا بــرای 
ــا  ــد و م ــماری می کنن ــات روزش ــروع تمرین ش
نیــز شــرایطی ماننــد بچه هــا داریــم. اگــر 
ــد  ــول بکش ــن ط ــش از ای ــا بی ــی اردوه تعطیل
ــای  ــر رقب ــاد. اکث ــم افت ــب خواهی ــا عق از رقب
مــا تمرینــات خــود را شــروع کــرده و در 
حــال تمریــن هســتند. برخــی از کشــورها 
در فضــای بــاز تمریــن انجــام می دهنــد و 
برخــی دیگــر نیــز بــا رعایــت پروتکل هــا 
ــم  ــا ه ــد. م ــن می پردازن ــه تمری ــالن ب در س
ــد تمرینــات را آغــاز  ــادن بای ــرای عقــب نیفت ب
کنیــم و برنامــه ای ۱۰،۱۱ ماهــه بــرای حضــور 

ــا  ــا ایــن حــال ب در المپیــک داشــته باشــیم. ب
ــیون  ــوی فدراس ــوز از س ــه هن ــه اینک ــه ب توج
جهانــی تکوانــدو تاریــخ هیــچ رویــدادی اعــالم 

ــت. ــخت اس ــده، کار س نش
مدیرفنــی تیــم ملــی تکوانــدو بــا تاکیــد بــر 
ــاز  ــرای آغ ــتی ب ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ــه  ــا پروس ــت پروتکل ه ــت: رعای ــات گف تمرین
خــاص خــود را دارد و بایــد تمرینــات را در 
ــه  ــرایطی ک ــم. ش ــام دهی ــخت انج ــرایط س ش
ــا  ــرای م ــا ب ــود دارد، ام ــا وج ــه دنی ــرای هم ب
ــات کمتــری داریــم  ــه اینکــه امکان ــا توجــه ب ب
ــد  ــرایط بای ــن ش ــه ای ــا هم ســخت تر اســت. ب
ســختی ها را بپذیریــم و کار را آغــاز کنیــم. 
ــی را اجــازه  ــه اردو مدت ــا ورود ب ــز ب بچه هــا نی
ــم  ــعی می کنی ــت و س ــد داش ــروج نخواهن خ

ــد. ــم باش ــی ک ــا در اردو خیل ــت و آمده رف
ســاعی در خصــوص بحــث روز ورزش ایــران 
و  محکومیــت فدراســیون فوتبــال بــه پرداخــت 
ــس  ــارک ویلموت ــه م ــان ب ــارد توم ۱۷۰ میلی
ــران چنیــن بودجــه ای وجــود  گفــت: ورزش ای
نــدارد و وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک 
ــک  ــی برخــودار نیســتند. ی ــن پول هــم از چنی
می توانــد  ویلموتــس  غرامــت  از  میلیــارد 
ــا را در  ــان م ــدال قهرمان ــگ م ــت و رن سرنوش
ــود  ــث ش ــد و باع ــر ده ــو تغیی ــک توکی المپی
ــب  ــانس کس ــد ش ــه در ح ــکاری ک ــه ورزش ک

ــدال برســد. ــه م ــدال اســت، ب م
ــته های  ــکاران رش ــرد: ورزش ــح ک وی تصری
انفــرادی پتانســیل بســیار باالیــی بــرای کســب 
ــانی  ــا کس ــد ب ــد و بای ــک دارن ــدال در المپی م

کــه چنیــن تخلــف بزرگــی را در قــرارداد 
ویلموتــس انجــام دادنــد بــه شــدیدترین و 
بدتریــن شــکل برخــورد شــود تــا جلــوی ایــن 
اتفاقــات ناگــوار گرفتــه شــود. در حــال حاضــر 
ــب  ــادی مناس ــاظ اقتص ــور از لح ــرایط کش ش
ــکار  ــوع را ان ــن موض ــم ای ــت و نمی توانی نیس
ــد اقتصــادی چنیــن  کنیــم. در ایــن شــرایط ب
پولــی می توانــد مشــکالت زیــادی را حــل 

ــد. کن
پرافتخارتریــن المپیــن ورزش ایــران گفــت: 
حتمــا بایــد پــول غرامــت ویلموتــس را کســانی 
ــت  ــد، پرداخ ــا کردن ــرارداد امض ــا او ق ــه ب ک
ــی را  ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــاوان لطم ــد. ت کنن
نبایــد مــردم و ورزش کشــور پرداخــت کننــد. 
ــات  ــادی، لطم ــه م ــز لطم ــه ج ــاق ب ــن اتف ای
ــن  ــد از ای ــه بع ــدی ک ــز دارد. ناامی ــری نی دیگ
ــی  ــا هیــچ پول اتفــاق در ورزش کشــور افتــاد ب

ــت. ــر اس ــران ناپذی ــود و جب ــران نمی ش جب
ــا در بســیاری  ســاعی گفــت: ملی پوشــان م
ــی  ــد و وقت از رشــته ها مشــکل روزمرگــی دارن
چنیــن اتفاقــی را می بیننــد دلســرد و بی انگیــزه 
ــن مســئله لطمــه بســیار بزرگــی  می شــوند. ای
بــرای ورزش کشــور اســت و باعــث بی اعتمــادی 
مــردم بــه جامعــه ورزش، ورزشــکاران و مدیران 
ورزشــی خواهــد شــد. اعتمــاد مــردم و انگیــزه 
ــد و  ــول خری ــا پ ــوان ب ــکاران  را نمی ت ورزش
نتیجــه آن ناامیــدی در کشــور اســت کــه 
قــرارداد  حکایــت  اســت.  ناپذیــر  جبــران 
ویلموتــس ماننــد آدمــی اســت کــه بــا از 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــرمایه اش می گوی دســت دادن س
پــول، دیــن و ایمانــش نیــز بــرده شــده اســت. 
افــرادی کــه ایــن قــرارداد را بســتند نــه تنهــا 
پــول مملکــت را بردنــد بلکــه در حــال از بیــن 

ــردم هســتند.  ــاد م ــردن اعتق ب
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اوقات شرعی شهر تهران

گفــت:  مجلــس،  در  مالیــر  مــردم  نماینــده 
آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی ســابق وظیفــه 
ــازی را  ــه مســکن س ــی دانســت ک ــن م ــود را ای خ
ــن کار  ــه ای ــد ک ــت قفــل کن در کشــور توســط دول

ــرد.  ــم ک را ه
بــه گــزارش تســنیم، هــادی بیگــی نــژاد نماینــده 
مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
ــر  ــی ب ــور مبن ــس جمه ــر رئی ــارات اخی ــه اظه ب
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــون و 5۰۰ ه ــاخت 4 میلی س
توســط دولــت، اظهــار داشــت: واقعــا مشــخص 
نیســت رئیــس جمهــور ایــن عــدد را بــر چــه 
ــم  ــنهادمان ه ــت و پیش ــرده اس ــالم ک ــی اع مبنای
ایــن اســت کــه رئیــس جمهــور بگویــد کــه در هــر 
ــاخته  ــای س ــکن ه ــن مس ــتانی ای ــتان شهرس اس

ــت؟ ــا اس ــده کج ش
وی در همیــن بــاره افــزود: بــرای مــا ایــن عــدد 
زیــر ســوال اســت و زمانــی کــه بررســی مــی کنیــم 
ایــن عــدد بــا واقعیــت نمــی خوانــد امیــدوارم 
ــر  ــه در ه ــد ک ــات بگوی ــا جزئی ــور ب ــس جمه رئی
اســتانی چــه تعــداد خانــه ســاخته شــده و کجــا هــا 

ــوده اســت؟ ب
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ســاخت 4 میلیــون و پانصــد هــزار واحــد مســکونی 
ــی  ــاد بیرون ــرد نم ــوان ک ــور عن ــس جمه ــه رئی ک
نــدارد، ادامــه داد: اگــر مــی خواهــد افــکار عمومــی 
قانــع شــود کــه ایــن حــرف، حــرف درســتی اســت 
ــتان  ــتان و شهرس ــک اس ــه تفکی ــت دارد ب و صح
مشــخص کننــد و بگوینــد کــه در هــر شــهر و 
شهرســتان چــه تعــداد خانــه توســط دولــت ســاخته 

شــده اســت؟

ــدی  ــرد آخون ــه عملک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن بیگ
وزیــر راه و شهرســازی ســابق، اظهــار داشــت: برخــی 
مــی گوینــد کــه آخونــدی تــرک فعــل کــرده اســت 
ــل را  ــام فع ــن انج ــده وی عی ــاد بن ــه اعتق ــا ب ام
ــت  ــی دانس ــن م ــود را ای ــه خ ــی وظیف ــته یعن داش
ــت  ــط دول ــور توس ــازی را در کش ــکن س ــه مس ک

ــرد. ــم ک ــن کار را ه ــه ای ــد ک ــل کن قف
وی یــادآور شــد:در زمانــی کــه زلزلــه کرمانشــاه 
اتفــاق افتــاد روحانــی در مصاحبــه ای اظهــار داشــت 
ــت  ــی اس ــت کار غلط ــط دول ــکن توس ــاخت مس س
ــور  ــس جمه ــدی و رئی ــه آخون ــی اینک ــن یعن و  ای
همفکــر هســتند اینهــا یــک تفکــر داشــتند کــه مــا 
مســکن را توســط دولــت نبایــد بســازیم بلکــه مــردم 

خودشــان بایــد بســازند.
ــه کــرد:  ــر در مجلــس اضاف نماینــده مــردم مالی
ــن کار را انجــام دهــد،  ــود کــه ای ــده ب ــدی آم آخون
مســئولیتش هــم همیــن بــود و آن را بــه ثمــر 
ــم  ــا انجــام دادی ــه م ــی ک ــاند و در بررســی های رس
اگــر درحــال حاضــر کشــور دچــار مشــکل مســکن 
اســت هــر جــا کــه میرویــد رد پــای آخونــدی وجود 
ــد. ــود باش ــرد خ ــخگوی عملک ــد پاس دارد و وی بای

حجــت االســالم حســن روحانــی رئیــس  جمهــور 
ــی نوشــته  ــت  در شــبکه های اجتماع ــه دول در هفت
ــا ۷۷5  ــل تنه ــت قب ــه در دول ــی ک اســت: »در حال
ــرداری رســید،  ــه بهره ب هــزار واحــد مســکن مهــر ب
در ایــن دولــت بیــش از ۱,۳ میلیــون واحــد مســکن 
ــه  ــرار گرفت ــردم ق ــل و در اختیــار م ــر، تکمی مه
ــوع  ــته در مجم ــال گذش ــت س ــی هف ــت. در ط اس
ــت در کل  4,5 میلیــون واحــد مســکن، توســط دول

کشــور ســاخته شــده اســت.«

آخوندی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد 
قائـم مقـام بانـک مرکزی گفـت: وقتـی گفته می 
شـود قانـون عملیـات بانکـداری بـدون ربـا اجـرا می 
شـود ایـن بدیـن معنـا نیسـت کـه تمـام شـئونات 

اقتصـادی در قالـب اقتصـاد اسـالمی اسـت. 
بـه گـزارش تسـنیم، اکبـر کمیجانـی در برنامـه 
رهیافـت رادیـو اقتصـاد افـزود: امروز سـالروز تصویب 
قانـون عملیـات بانکـداری بدون ربا در کشـور اسـت.

وی اظهـار داشـت: ایـن قانـون در سـال ۱۳۶۳ 
پـس از تصویـب دسـتور العمل هـا و آئیـن نامه های 

مربوطـه بـرای اجـرا ابالغ شـد.
ــوری اســالمی  ــزی جمه ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
ایــران گفــت: وقتــی گفتــه مــی شــود قانــون 
عملیــات بانکــداری بــدون ربــا اجــرا مــی شــود ایــن 
بدیــن معنــا نیســت کــه تمــام شــئونات اقتصــادی 

ــت. ــالمی اس ــاد اس ــب اقتص در قال
ــون  ــرای قان ــب و اج ــان تصوی ــزود: از زم وی اف
ــه  ــا ب ــور ت ــا در کش ــدون رب ــداری ب ــات بانک عملی
ــس شــورای  ــن در مجل ــواع و اقســام قوانی ــروز ان ام

ــت. ــده اس ــوب ش ــالمی مص اس
کمیجانـی تصریـح کـرد: همه تـالش ایـن قوانین 
ایـن بـوده که تمامی شـئونات اجتماعـی، اجتماعی و 
فرهنگـی و بـه یـک معنـا کارکـرد اقتصـاد اجتماعی 
را در قالـب موازیـن شـرعی بـه تصویـب برسـاند و 
رفتارهـای عامـالن اقتصـادی را در همـه عرصه ها به 

سـمت اقتصـاد اسـالمی رهنمون سـازد.
وی ادامــه داد: قانــون عملیــات بانکــداری بــدون 
ــس از  ــزرگ دوران پ ــتاوردهای ب ــی از دس ــا یک رب

ــالب اســالمی در کشــور اســت. انق
ــوری اســالمی  ــزی جمه ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
ایــران گفــت: ایــن قانــون خــود یــک فصــل نویــن و 
جدیــدی در عرصــه اقتصــاد و بانکــداری در مملکــت 

تلقــی مــی شــود.
وی افــزود: تمامــی اعمــال شــبکه بانکــی کشــور 
چــه از نظــر جــذب و تجهیــز منابــع در قالــب انــواع 
ســپرده هــا و چــه از منظــر توزیــع و تخصیــص ایــن 
منابــع در قالــب انــواع عقــود مشــارکتی و مبادلــه ای 
بــه فعالیــت هــای اقتصــادی از طریــق شــبکه بانکــی 

جریــان پیــدا مــی کنــد.
ــه ابعــاد  ــه ب ــت: بــا توج کمیجانــی اظهارداش
ــد  ــی دارد بای ــی بانک ــه عملیات ــیعی ک ــم وس و حج
بــه آن عصــری برگردیــم کــه هنــوز کارکنــان بانــک 
ــون  ــن قان ــرای ای ــای الزم را در اج ــوزش ه آن آم

نداشــتندهرچند ایــن قانــون مترقــی بــوده و هســت 
امــا در اجــرا، اشــکاالت و مشــکالتی بوجــود خواهــد 

آمــد.
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
ایــران گفــت: نظــام بانکــی کشــور امــروز 9۰ درصــد 
از تامیــن مالــی اقتصــاد را انجــام مــی دهــد کــه ایــن 
نشــان دهنــده عظمــت نظــام بانکــی کشــور اســت.

وی افــزود: کمتــر طــرح و پــروژه اقتصــادی را در 
ــوان شناســایی کــرد کــه از خدمــات  کشــور مــی ت

نظــام بانکــی اســتفاده نکــرده باشــد.
ــته 9۷4  ــال گذش ــت: س ــار داش ــی اظه کمیجان
ــوی  ــی از س ــهیالت بانک ــان تس ــارد توم ــزار میلی ه

ــت. ــده اس ــت ش ــور پرداخ ــای کش ــک ه بان
وی ادامــه داد: امســال بــا پیــش بینــی کــه 
صــورت گرفتــه قــرار بــر اینکــه پرداخــت یــک هــزار 
ــق  ــهیالت از طری ــان تس ــارد توم ــزار میلی و ۲۰۰ ه

ــود. ــام ش ــی انج سیســتم بانک
ــوری اســالمی  ــزی جمه ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
ــی و  ــات بانک ــام عملی ــا در انج ــت: طبع ــران گف ای
ــود  ــی ش ــه م ــه ارائ ــی ک ــات بانک ــی از خدم انبوه

ــد. ــود آی ــه بوج ــی ک ــکاالت طبیع ــی از اش برخ
وی افــزود: وظیفــه مقامــات بانــک مرکــزی، 
ــا،  ــک ه ــان بان ــا، کارکن ــک ه ــل بان ــران عام مدی
محققــان و اســتادان حــوزه و دانشــگاه در ایــن 
ــایی و  ــکاالت را شناس ــن اش ــه ای ــت ک ــوده و هس ب
در جهــت حــل ایــن معضــالت و مشــکالت راه حــل 
هایــی را ارائــه دهنــد تــا حرکــت کنیــم بــه ســمتی 
کــه خواســت قانــون گــذار بــوده و بطــور کامــل ایــن 

ــود. ــی ش ــی و اجرای ــت عملیات خواس

 عدم تحقق نظام بانکداری اسالمی در ایران
ــدرس دانشــگاه و کارشــناس ارشــدپولی  ــک م ی
و بانکــی نیــز گفــت: بــدون شــک هیــچ کارشــناس 
پولــی معتقــد نیســت کــه نظــام بانکــداری اســالمی 

در کشــور محقــق شــده اســت.
محسـن زرنـدی مقـدم ضمـن پاسـخ به سـئوالی 
جمهـوری  بانکـداری  نظـام  آیـا  اینکـه  بـر  مبنـی 
اسـالمی ایـران ربـوی اسـت، افـزود: در ایـن حـوزه 
اختـالف نظرهـای متعـددی هم از سـمت فقها و هم 

از سـمت کارشناسـان پولـی وجـود دارد.
ــوع  ــی از ن ــت: بطورکل ــن اظهارداش وی همچنی
بســندگی قوانینــی کــه دارنــد هرکــدام قابــل دفــاع 

اســت.
ایـن مـدرس دانشـگاه و کارشـناس ارشـدپولی و 
بانکـی گفـت: بانکـداری اسـالمی چه در ایـران و چه 
در هـر کشـوری زمانی موفـق خواهد بود کـه اقتصاد 

آن کشـورهم بـه معنای واقعی اسـالمی شـود.
وی افـزود: اقتصـاد ایران پـس از پیـروزی انقالب 
اسـالمی تا بـه اکنـون دسـتخوش اتفاقـات بزرگی از 
جملـه جنـگ تحمیلی، تحریـم ها، سـوء مدیریت ها 

و نظایـر این بوده اسـت.
زرنـدی مقـدم اظهارداشـت: تمامـی ایـن مـوارد 
دسـت بـه دسـت هـم داد و اقتصـادی تحـت عنـوان 

»اقتصـاد نامولـد « ایجـاد کـرد.
در  نباشـد  مولـد  اقتصـاد  وقتـی  داد:  ادامـه  وی 

حـوزه تـورم و رکـود بـه چالـش برمـی خـورد.
ایــن مــدرس دانشــگاه و کارشــناس ارشــدپولی و 
بانکــی گفــت: خــود تــورم و رکــود بــه خــودی خــود 

اشــکاالتی دارنــد.
ــاظ  ــه در اقتصــاد از لح ــه فاضل ــزود: مدین وی اف
ــا  ــق ی ــف خــود اکونومیــک بحــث اقتصــاد رون تعری

ــق اقتصــادی اســت. دوره رون
زرنـدی مقـدم بیـان داشـت: اگـر دوره تـورم بـه 
تنهایـی بـود نسـخه پیچیـدن در اقتصـاد راحـت تـر 
بـود بـاز هـم اگـر دوره رکـود بـه تنهایی بود نسـخه 

پیچیـدن در اقتصـاد راحـت تـر بـود.
وی ادامــه داد: در حــوزه رکــود یــک اتفــاق 
ــه  ــا هم ــد ب ــد ببینن ــی توانن ــردم م ــه م ــی ک خوب
ــا ایجــاد  اشــکاالتی کــه دارد ارزانــی اســت یعنــی ب
ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــا کاه ــت کاال ه ــود قیم رک

ایـن مـدرس دانشـگاه و کارشـناس ارشـدپولی و 

بانکـی گفـت: بـا ایجـاد تورم قیمـت ها افزایـش پیدا 
مـی کنـد امـا تولید وجـود دارد.

ــا  ــت ه ــم قیم ــران ه ــاد ای ــزود: در اقتص وی اف
ــف  ــق تعری ــه طب ــت ک ــد نیس ــم تولی ــت و ه باالس
بــه چنیــن اقتصــادی گفتــه مــی شــود دچــار رکــود 

تورمــی شــده اســت.
زرنـدی مقـدم بـا بیـان اینکه اسـالم دیـن اخالق 
اسـت، اظهارداشـت: وقتـی پایـه اقتصـاد کشـور بـه 
معنـای واقعـی اسـالمی، پویـا و بـه یـک معنـا مولد 
اقتصـادی  چنیـن  در  زیـاد  احتمـال  بـه  نیسـت 
بانکـداری اسـالمی موفـق نخواهـد شـد چـون بانک 

در دل اقتصـاد رشـد مـی کنـد.
وی ضمـن اشـاره بـه اینکـه قیمت تمام شـده در 
سیسـتم بانکـی کشـور باالسـت، گفـت: بـرای مثـال 
 ... بـرای بانکـی توجیـه نـدارد وقتـی ۲۰،۱8،۱۷ و 
درصـد نـرخ عقـود مبادله مـی دهد یا در حوزه سـود 
انتظـار مشـارکتی نـرخ ۲۰ درصد را مطـرح می کند 
از همـان ابتـدا یـک تقابلـی بیـن وام گیرنـده و بانک 

ایجـاد می شـود.
ــدپولی  ــناس ارش ــگاه و کارش ــدرس دانش ــن م ای
ــالمی  ــداری اس ــه بانک ــرای اینک ــزود: ب ــی اف و بانک
ثمــر بخــش باشــد نخســت بایــد در حــوزه اقتصــاد 

ــرد. ــای اساســی انجــام گی کاره
وی اظهارداشــت: از اساســی تریــن کارهــای کــه 
ــد  ــد در حــوزه اقتصــاد انجــام شــود بحــث تولی بای

در کشــور اســت.
ــا زمانــی کــه تولیــد  زرنــدی مقــدم یادآورشــد: ت
راه نیفتــد ودســت ســوداگران و ســفته بــازان بســته 
نشــود بــی تردیــد نمــی تــوان کار اساســی انجــام داد.

ـــاره تشـــکیل  ـــی درب ـــر کشـــور توضیحات ـــی وزی ـــاون امنیت مع
ـــرد.  ـــه ک ـــی ۱4۰۰ ارائ ـــتاد های انتخابات س

بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، حســـین 
ــور در  ــر کشـ ــی وزیـ ــی و انتظامـ ــاون امنیتـ ــاری معـ ذوالفقـ
ـــا  ـــرد: م ـــار ک ـــانه اظه ـــاب رس ـــا اصح ـــود ب ـــری خ ـــت خب نشس
9۲ هـــزار هیئـــت ثبـــت شـــده داریـــم و 85 هـــزار بازدیـــد 
ــد  ــزار شـ ــالمت برگـ ــار سـ ــزار و ۷۳۲ همیـ ــط ۲۷ هـ توسـ
کـــه بیشـــترین رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی توســـط 

ــد. ــام شـ ــرم انجـ ــزاداران در محـ ــا و عـ هیأت هـ
ــا  ــاه بـ ــهریور مـ ــت: ۲۱ شـ ــور گفـ ــر کشـ ــاون وزیـ معـ
هســـتیم،  روبـــه رو  مجلـــس  دوره ای  میـــان  انتخابـــات 
ــی را  ــتاد انتخاباتـ ــکیل سـ ــق تشـ ــی حـ ــای انتخاباتـ نامزد هـ
ـــیمای  ـــدا و س ـــازی و ص ـــای مج ـــا در فض ـــا تنه ـــد و صرف ندارن

ــود. ــام شـ ــات انجـ ــتانی تبلیغـ اسـ
ذوالفقـــاری بیـــان کـــرد: اگـــر نامـــزد انتخاباتـــی، ضوابـــط 
و دســـتورالعمل های بهداشـــتی را رعایـــت نکنـــد، در مرحلـــه 
ـــتانی  ـــیمای اس ـــدا و س ـــی ص ـــه تلوزیون ـــور در برنام اول از حض
ـــی  ـــی معرف ـــتگاه قضائ ـــه دس ـــه دوم ب ـــروم و در مرحل ـــود مح خ

می شـــود.
او گفـــت: بیشـــترین توجـــه بـــه ضوابـــط بهداشـــتی 
کرونـــا توســـط تولیت هـــای آســـتان های مقـــدس، شـــورای 
هماهنگـــی ائمـــه جمعـــه، مســـئوالن هیئت هـــا و همچنیـــن 
ـــدم  ـــه ع ـــد نمون ـــا چن ـــه ب ـــت، البت ـــده اس ـــام ش ـــزاداران انج ع
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــم، ام ـــه بودی ـــتی مواج ـــط بهداش ـــت ضواب رعای

ن، قابـــل ذکـــر نیســـت. کـــم بـــودن آ

راهکارهایی برای جلوگیری از ورود
 اتباع غیرمجاز به کشور

ـــاع  ـــری از ورود اتب ـــرای جلوگی ـــرد: ب ـــد ک ـــاری تاکی ذوالفق
غیرمجـــاز بـــه ایـــران، وزارت کشـــور اقداماتـــی همچـــون کاهـــش 
ـــزا و  ـــدور وی ـــش ص ـــور، افزای ـــه کش ـــی ب ـــای ورود قانون هزینه ه
ـــام داده  ـــاز را انج ـــی مج ـــاع خارج ـــت اتب ـــدت اقام ـــش م افزای

ـــت. اس
ـــت  ـــات ثب ـــن عملی ـــور همچنی ـــرد: وزارت کش ـــه ک او اضاف
ـــرار داده  ـــاع خارجـــی را هـــم در دســـتور کار خـــود ق ـــت اتب هوی
ـــک  ـــه الکترونی ـــدور گذرنام ـــل ص ـــر مراح ـــال حاض ـــه در ح ک

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
معـــاون وزیـــر کشـــور گفـــت: نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت 
کـــه هـــر ســـال 8۰۰ دســـتگاه خـــودرو حامـــل اتبـــاع غیـــر 
ـــف  ـــه توقی ـــوه قضایی ـــتور ق ـــا دس ـــاه ب ـــدت ۶ م ـــه م ـــاز ب مج

می شـــود.
ذوالفقــاری ادامــه داد: مــا هــر ســال حــدود ۶۷۲ هــزار اتبــاع 
ــون  ــاالنه ۳۰ میلی ــن س ــم، همچنی ــرد می کنی ــور ت را از کش
دالر بــرای کمــک بــه اتبــاع خارجــی در نظــر گرفتــه می شــود 
البتــه ایــن هزینــه فقــط ۱۰ درصــد از هزینه هــای اتبــاع اســت.

او تاکیــد کــرد: در کشــور 4۰ هــزار دانشــجوی افغانســتانی 
داریــم، امــا طبــق گــزارش رســمی ۱۷ هــزار و طبــق گــزارش 
ــور  ــتانی در کش ــل افغانس ــزار فارغ التحصی ــمی ۲۶ ه ــر رس غی

حضــور دارنــد.
او ادامـــه داد: خوشـــبختانه ۱9 هـــزار و ۲9۰ نفـــر از 
ــی ازدواج  ــردان خارجـ ــا مـ ــه بـ ــی کـ ــان ایرانـ ــدان زنـ فرزنـ
کردنـــد، تابعیـــت گرفته انـــد؛ البتـــه برخـــی افـــراد و عناصـــر 
ـــا  ـــه م ـــد ک ـــتان دارن ـــران و افغانس ـــط ای ـــب رواب ـــعی در تخری س

ــتیم. ــیطنت ها هسـ ــن شـ ــی ایـ ــه تمامـ متوجـ
ـــدگان  ـــی نماین ـــرد: برخ ـــح ک ـــور تصری ـــر کش ـــاون وزی مع
ـــد  ـــرار می گیرن ـــات ق ـــن القائ ـــر همی ـــت تاثی ـــم تح ـــس ه مجل
ـــند  ـــس می کش ـــه مجل ـــتان را ب ـــاع افغانس ـــادف اتب ـــک تص و ی
ـــدادی از  ـــته تع ـــد روز گذش ـــه در چن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــی  ـــان یک ـــیه خیاب ـــودرو را در حاش ـــن خ ـــی چندی ـــاع خارج اتب
ـــد  ـــد آن را بای ـــا بای ـــا م ـــه آی ـــد ک ـــب کردن ـــا تخری ـــهر ه ازش

ـــم؟ ـــم دهی ـــا تعمی ـــتانی ه ـــه افغانس ـــه هم ب
ــون 4۰۰  ــدود ۳ میلیـ ــال قبـــل حـ ــا سـ ــه داد: مـ او ادامـ
هـــزار نفـــر زائـــر ایرانـــی داشـــتیم کـــه بـــا حضـــور اتبـــاع 
ــر  ــزار نفـ ــون و ۷۰۰ هـ ــه ۳ میلیـ ــداد بـ ــن تعـ ــی ایـ خارجـ
رســـید. مـــا در ســـال گذشـــته بیشـــترین رضایت منـــدی را 
ـــم  ـــم مراس ـــروض گرفتی ـــا مف ـــتیم. م ـــن داش ـــم اربعی در مراس
اربعیـــن برگـــزار شـــود و اقدامـــات زیـــر ســـاختی در حـــال 

انجـــام اســـت. 
ـــا ســـفیر کشـــورمان در  ـــده ب ـــر کشـــور گفـــت: بن ـــاون وزی مع
عـــراق تمـــاس تلفنـــی داشـــتم و او گفـــت کـــه مقامـــات عراقـــی 
ـــته  ـــر نداش ـــراق زائ ـــور ع ـــارج کش ـــال از خ ـــد امس ـــم دارن تصمی

ـــت. ـــه اس ـــن لحظ ـــا همی ـــت ت ـــن صحب ـــه ای ـــند، البت باش
ـــالش  ـــورد ت ـــی وزارت کشـــور در م ـــی و انتظام ـــاون امنیت مع
ـــور،  ـــازی کش ـــن س ـــی و ناام ـــت داخل ـــم زدن امنی ـــرای بره ب
ـــای  ـــت ه ـــی، حمای ـــات جاسوس ـــم، اقدام ـــت: تحری ـــان داش بی
ـــردم در فضـــای مجـــازی  ـــم م ـــی، تحری ـــت اطالعات ـــی، حمای مال
ـــالش  ـــن ت ـــن دســـت اســـت. ای ـــع از ای ـــز در برخـــی وقای و تمرک
بـــرای ســـوری ســـازی کشـــور اســـت. برخـــی مـــردم فهـــم 

ـــد. ـــئوالن دارن ـــی مس ـــه از برخ ـــن زمین ـــری در ای بهت

او تاکیـــد کـــرد: مـــا بـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد تنـــش 
اجتماعـــی در کشـــور، حـــدود ۶۱۰ گـــزارش بـــرای مقامـــات 
کشـــور ارســـال کردیـــم البتـــه تمرکـــز بـــر مســـئله جرایـــم 
ــات  ــی و وزارت اطالعـ ــروی انتظامـ ــتور کار نیـ ــم در دسـ مهـ

قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــا در  ـــای م ـــر از نیروه ـــزود: ۱9 نف ـــور اف ـــر کش ـــاون وزی مع
ـــن  ـــدند و ای ـــهید ش ـــم ش ـــا تروریس ـــارزه ب ـــال 9۷ در راه مب س
نشـــان می دهـــد کـــه اقدامـــات تروریســـتی کاهـــش نیافتـــه 
ـــر و در ســـال 99 هـــم  ـــه 9 نف ـــم در ســـال 98 ب ـــن رق اســـت؛ ای

ـــید. ـــر رس ـــه ۳ نف ب
او ادامـــه داد: البتـــه در ســـال 9۷ حـــدود ۲۰ تروریســـت 
ـــه  ـــدند ک ـــته ش ـــا کش ـــط م ـــر توس ـــم 44 نف ـــال 98 ه در س
ـــت  ـــه امنی ـــارد ب ـــزار میلی ـــک ه ـــالب ی ـــر انق ـــر رهب ـــا تدبی ب

ــت. ــص یافـ ــا تخصیـ مرز هـ

روایت ذوالفقاری از ساخت و ساز غیر مجاز 
در روستای ابوالفضل

ــاره وقایـــع پیـــش آمـــده در  ــاون وزیـــر کشـــور دربـ معـ
روســـتای ابوالفضـــل در اســـتان خوزســـتان گفـــت: یکـــی از 
ضعف هـــای کشـــور ایـــن اســـت کـــه متاســـفانه مســـئوالن 

ــه کل آن را. ــد نـ ــرح می کننـ ــات را مطـ ــی از اطالعـ بخشـ
او اضافـــه کـــرد: طبـــق گزارشـــی کـــه دریافـــت کـــردم 
مســـاحت کل زمیـــن متعلـــق بـــه بنیـــاد مســـتضعفان ۳۰۰ 
ـــاد  ـــن بنی ـــط ای ـــال توس ـــار آن قب ـــه ۱۰۰ هکت ـــت ک ـــار اس هکت
ـــاز  ـــاخت و س ـــراد س ـــن اف ـــده و ای ـــذار ش ـــراد واگ ـــی اف ـــه برخ ب
ـــکونی  ـــق مس ـــزو مناط ـــار ج ـــا ۲۰۰ هکت ـــتند ام ـــی داش قانون

ــالم  ــق اعـ ــت و طبـ ــرار داشـ ــهر قـ ــم شـ ــود و در حریـ نبـ
ـــه  ـــتایی در نقش ـــن روس ـــوری چنی ـــیمات کش ـــئوالن تقس مس

وجـــود نداشـــت.
ذوالفقـــاری تصریـــح کـــرد: از ۱5 ســـال گذشـــته عـــده ای 
ـــه  ـــدی و ب ـــه بن ـــاری را قطع ـــن ۲۰۰ هکت ـــن زمی ـــودجو ای س
برخـــی افـــراد واگـــذار کردنـــد امـــا مالـــک زمیـــن یعنـــی 
ـــود  ـــن خ ـــم دور زمی ـــس ه ـــک فن ـــی ی ـــتضعفان حت ـــاد مس بنی

نکشـــید.
ــار  ــن بـ ــهرداری چندیـ ــه شـ ــه اگرچـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
قصـــد تخریـــب ایـــن ســـاخت و ســـاز غیرمجـــاز را داشـــت 
ـــال  ـــی دو س ـــت: یک ـــت، گف ـــه یاف ـــان ادام ـــوع همچن ـــا موض ام
اخیـــر بنیـــاد مســـتضعفان بـــه طـــور جـــدی پیگیـــر ایـــن 
ـــا  ـــت. ت ـــی داش ـــم قضای ـــم حک ـــب ه ـــرای تخری ـــود و ب ـــه ب قضی
اینکـــه معـــاون بنیـــاد مســـتضعفان دوم شـــهریور امســـال در 
ـــی  ـــم قضای ـــرای حک ـــتار اج ـــرده و خواس ـــرکت ک ـــه ای ش جلس

می شـــود.
ـــوی  ـــه از س ـــه جلس ـــکیل س ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب ذوالفق
ـــات  ـــن جلس ـــت: در ای ـــتان، گف ـــتان خوزس ـــن اس ـــورای تامی ش
ـــه  ـــواری ک ـــک از ۳5 خان ـــر ی ـــه ه ـــود ب ـــه می ش ـــم گرفت تصمی
ـــوان  ـــان به عن ـــون توم ـــغ 5۰ میلی در آنجـــا ســـاکن هســـتند مبل
پیـــش پرداخـــت بـــرای ســـکونت در شـــهر جدیدالتاســـیس 
رامیـــن اعطـــا شـــود و تـــا راه انـــدازی آن شـــهر، خانه هـــای 
ـــاغ  ـــه ب ـــه ب ـــی ک ـــه زمین های ـــا بقی ـــود. ام ـــب نش ـــان تخری آن
ـــم  ـــق حک ـــن و طب ـــر شـــورای تامی ـــا تدبی ـــل شـــده ب ـــال تبدی وی

ـــود. ـــب ش ـــد تخری ـــی بای ـــی قضای قطع
معـــاون امنیتـــی انتظامـــی وزارت کشـــور افـــزود: روز 

ـــک  ـــردم را تحری ـــاز م ـــر مج ـــازهای غی ـــاخت و س ـــب س تخری
ـــری 4  ـــن درگی ـــوند و در ای ـــم ش ـــرای حک ـــع از اج ـــد مان کردن
ـــدند. ـــروح ش ـــادی مج ـــردم ع ـــر از م ـــی و 4 نف ـــروی امنیت نی

معــاون وزیــر کشــور در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
متصرفــان چگونــه بــدون مجــوز ســاخت، آب، بــرق، گاز و دیگــر 
ــد  ــف و زد و بن ــا تخل ــت: قطع ــد، گف ــت کردن ــات دریاف امکان
روی ایــن موضــوع وجــود داشــته اســت. گرفتــن مجــوز بــرای 
ــه دوندگــی بســیار نیــاز  ســاخت یــک ســاختمان 5۰ متــری ب
ــاری  دارد و اینکــه آنهــا راحــت توانســتند در زمیــن ۲۰۰ هکت
ــف در دســتگاه  ــد و تخل ــدون زد و بن ــد، ب ســاخت و ســاز کنن

ــد. ــام نمی ش ــئول انج ــای مس ه
از  مســئول  دســتگاه های  اگــر  داد:  ادامــه  ذوالفقــاری 
ــاد  ــر بنی ــد و اگ ــری می کردن ــاز جلوگی ــاز غیرمج ــاخت و س س
مســتضعفان از همــان مرحلــه نخســت دور ملــک خــود فنــس 

اتفاقــی نمی افتــاد. می کشــید، چنیــن 

روایتی از وقایع آبان 98 و گران شدن بنزین
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد اینکــه برخــی نماینــدگان 
بحران هــای  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در  معتقدنــد  مجلــس 
ــی  ــم عل ــئوالن ه ــه و مس ــش یافت ــری افزای ــی و کارگ اجتماع
ــد،  ــور نمی یابن ــرض حض ــردم معت ــن م ــات در بی ــم اعتراض رغ
ــی را  ــای اجتماع ــن بحران ه ــم کمتری ــت یازده ــت: در دول گف
ــر  ــه منج ــور رخ داد ک ــی در کش ــال9۶ اتفاقات ــتیم. از س داش
ــائل  ــه مس ــران ب ــه های بح ــد. ریش ــا ش ــش بحران ه ــه افزای ب
ــائل،  ــی مس ــه برخ ــردد و ریش ــاز می گ ــی ب ــادی، سیاس اقتص

ــت. ــی نیس ــک علت ــا ت ــت و بحران ه ــور اس ــارج از کش خ
ذوالفقــاری تاکیــد کــرد: مســتندات مکتــوب وقایــع ســال9۶ 
و 98 و ریشــه های ایجــاد آن وجــود دارد. شــورای امنیــت 
ــن  ــا ای ــر م ــود و نظ ــرده ب ــی ک ــان98 را پیش بین ــع آب وقای
ــد.  ــان باش ــی و ۱5۰۰ توم ــک نرخ ــن ت ــت بنزی ــه قیم ــود ک ب
ــای  ــا پیامد ه ــم. م ــرده بودی ــم ک ــی اعتراضــات را ه ــش بین پی
اجتماعــی اجــرای طــرح افزایــش قیمــت بنزیــن را پیــش بینــی 
کــرده بودیــم. قــرار بــود ســال گذشــته قیمــت گازوییــل افزایش 
ــت  ــت. درخواس ــدنی نیس ــن کار ش ــم ای ــا گفتی ــه م ــد ک یاب
کردیــم قبــل اجــرای طــرح، مســئوالن مزایــای طــرح را بــرای 
مــردم توضیــح دهنــد، امــا معتقــد بودیــم زمــان اجــرای طــرح 
اعــالم نشــود تــا مــردم بــه پمــپ بنزین هــا نرونــد. در ســاعات 
اولیــه اجــرای طــرح، مشــکلی وجــود نیامــد، امــا از ظهــر جمعــه 
برخــی مســئوالن داخــل کشــور بــا توئیــت و حضــور در فضــای 
ــود دارد و  ــتندات آن وج ــه مس ــد ک ــخنانی گفتن ــازی س مج
ــد و عــده ای  یــک گــروه از خــارج کشــور اقداماتــی آغــاز کردن
از مــردم هــم اعتــراض کردنــد و بعــد حــوادث دیگــری رخ داد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی وزارت کش ــی و انتظام ــاون امنیت مع
گزارش هــای مســتند و مکتــوب ایــن وقایــع وجــود دارد، 
ــا روز جمعــه نمی دانســتیم،  ــد ت اظهــار کــرد: آن هــا کــه گفتن
مســتنداتش وجــود دارد کــه چــه ســاعت و چــه روزی و توســط 

ــه آن هــا گفتــه شــده اســت. چــه کســی ب
ـــان  ـــی اصفه ـــده اسیدپاش ـــاره پرون ـــور درب ـــر کش ـــاون وزی مع
گفـــت: در ایـــن چنـــد ســـال از افـــراد زبـــده بـــرای یافتـــن 
ــا  ــم امـ ــتفاده کردیـ ــوان اسـ ــه بانـ ــی بـ ــالن اسیدپاشـ عامـ
هنـــوز معلـــوم نشـــده ایـــن کار توســـط چـــه کســـی انجـــام 
ـــده  ـــن پرون ـــکوک در ای ـــکوک و غیرمش ـــراد مش ـــه اف ـــد. هم ش

کنتـــرل شـــدند امـــا پرونـــده بـــه ســـرانجامی نرســـید.
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