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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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سخنگوی صنعت برق:

خبر جدید از طرح 
برق مجانی

وزارت کار موانع موجود
 بر سر راه انتقال شرکت 

ماشین سازی تبریز را مرتفع کند

۳۰ میلیون نفر مشترک  از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد
اقامتگاه های فصلی شامل تخفیف صد درصدی نمی شوند

با مرارت های بســیار مش قربانعلی از مالکیت ماشین سازی خلع و به اتهام 
اخالل در نظام ارزی کشور راهی زندان شد

با رفع مشکالت سّد راه این شرکت در سال جهش تولید نشویم
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در مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کارخانجات آذرفدک مطرح شد؛

قوانین ناکارآمد داخلی مسبب رکود 
تولید در کشور است 

حقوق کارگران شهرداری تبریز پرداخت 
نشود، نمی  گذارم جلسات شورا برگزار شود

برخی دبیران کل  احزاب، دبیرکلی 
را ارث پدرشان می دانند! 

»میرسلیم«اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را 
چهارشنبه هفته جاری ارائه کند 

 زمین های مسکن ملی تا پایان 
شهریورماه تعیین تکلیف می شود

ـــعه  ـــدال و توس ـــزب اعت ـــین ح ـــخنگوی پیش س
ـــه ای  ـــه گون ـــزاب ب ـــران کل  اح ـــی دبی ـــت: برخ گف
ــزب،  ــی حـ ــا دبیرکلـ ــه گویـ ــد کـ ــار می کننـ رفتـ

ارث پدرشـــان اســـت، 
حـــزب  عضـــو  شـــجاعی«،  »اســـماعیل 
اعتـــدال و توســـعه، در ایـــن بـــاره کـــه بســـیاری 
بـــرای  باورنـــد  ایـــن  بـــر  اصالح طلبـــان  از 
معرفـــی کاندیداهـــا، ابتـــدا بایـــد تکلیف شـــان 
بـــا شـــورای نگهبـــان مشـــخص شـــود و برخـــی 
هـــم بـــر ایـــن باورنـــد ابتـــدا بایـــد تکلیف شـــان 
بـــا مـــردم مشـــخص شـــود، بـــه خبرنـــگار برنـــا 
ــی  ــه دموکراسـ ــود کـ ــن بـ ــان ایـ ــت: فرض مـ گفـ
ـــم  ـــعه فراه ـــرای توس ـــبی را ب ـــیار مناس ـــرایط بس ش
ــم،  ــالش کردیـ ــل تـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد، بـ می کنـ
جمهـــوری اســـالمی را برقـــرار کردیـــم تـــا نظـــام 
ـــردم  ـــه م ـــی ک ـــیم. نظام ـــته باش ـــک داش دموکراتی
ــن  ــور تعییـ ــئولین کشـ ــه مسـ ــرای همـ در آن بـ
ـــی  ـــه توانای ـــد ک ـــه نباش ـــن گون ـــد و ای ـــف کنن تکلی

ــند.  ــته باشـ تعییـــن تکلیـــف، نداشـ
او افـــزود: برخـــی فرض شـــان بـــر ایـــن اســـت 
ـــته  ـــور داش ـــور کش ـــی در ام ـــد نقش ـــردم نبای ـــه م ک
ــف،  ــن تکلیـ ــد تعییـ ــا بایـ ــط آنهـ ــند و فقـ باشـ
کننـــد. از ایـــن رو ایـــن چارچـــوب دچـــار ایـــراد 
اســـت  و مـــا را بـــه ســـمت دموکراســـی خالـــص 
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــواره پارامترهایـ ــاند. همـ نمی رسـ
بنابرایـــن  دموکراســـی را مخـــدوش می کنـــد. 
ــد  ــد می خواهنـ ــاس می کننـ ــی احسـ ــردم وقتـ مـ
بـــه کاندیدایـــی رأی بدهنـــد در  مقابـــل عـــده ای 
ــرد، صالحیـــت  ــد کـــه آن فـ تصمیـــم می گیرنـ
ـــالم  ـــز اع ـــرد را نی ـــت آن ف ـــل رد صالحی ـــدارد. دلی ن

نمی کننـــد دادگاهـــی هـــم وجـــود نـــدارد. در 
صورتـــی کـــه ممکـــن اســـت فـــرد دیگـــری کـــه 
صالحیـــت نـــدارد بـــا مذاکـــره، توانســـته تاییـــد 
صالحیـــت شـــود. از ایـــن رو مشـــخص می شـــود 
ـــی  ـــا دموکراس ـــته و اینه ـــود نداش ـــاری وج ـــه معی ک
ــته  ــردم خسـ ــن مـ ــد. بنابرایـ ــدوش می کنـ را مخـ
ــا فهماندنـــد کـــه  شـــدند و بـــه نوعـــی بـــه آنهـ
خودتـــان تعییـــن کنیـــد و بـــه فـــرد مـــورد نظـــر رأی 

بدهیـــد و نیـــازی بـــه تحمیـــل هزینـــه نیســـت!
ــرار  ــی دیگــر اگــر ق ــه بیان شــجاعی ادامــه داد: ب
اســت کــه مــردم تعییــن و تکلیــف کننــد بــه بــاور 
برخــی نتایــج ایــن می شــود کــه شــوراهای شــهر و 
نماینــدگان مجلــس و غیــره دچــار فســاد می شــوند 
ــه  ــتند ک ــانه ها آزاد نیس ــا و رس ــه ه ــون روزنام چ
ــتند  ــم آزاد نیس ــردم ه ــد. م ــارت کنن ــد، نظ بتوانن
ــع  ــا موان ــد. فقــط عــده ای ب کــه رأی خــود را بدهن
ــی  ــه دموکراس ــوند ک ــن می ش ــع از ای ــدد، مان متع
بــه صــورت معقــول و مطلــوب خــود اجرایــی شــود. 
ایــن شــرایط یقینــا مــا را بــه توســعه نمی رســاند در 
ــه  نتیجــه ناکارآمــدی و فســاد در کشــور نیــز روز ب

روز افزایــش می یابــد.
ایـــن چهـــره سیاســـی بیـــان کـــرد: از ایـــن رو 
اگـــر ایـــن شـــرایط ادامـــه پیـــدا کنـــد دلیلـــی 
ـــدارد  ـــود ن ـــیدن وج ـــت کش ـــه زحم ـــن هم ـــرای ای ب
بلکـــه همـــان عـــده ای کـــه تصمیـــم می گیرنـــد 
تعییـــن تکلیـــف  هـــم می کننـــد. اگـــر مشـــارکت 
مـــردم را می خواهیـــم بایـــد یـــک سیســـتم 
ـــات و  ـــر انتخاب ـــارت ب ـــدن، نظ ـــاب ش ـــفاف انتخ ش
مکانیـــزم انتخابـــات وجـــود داشـــته باشـــد. حـــال 
ـــد  ـــل رص ـــن و قاب ـــفاف، روش ـــتمی ش ـــر آن سیس اگ

ـــکالت  ـــن مش ـــد همی ـــته باش ـــود نداش ـــردن وج ک
همچنـــان وجـــود خواهنـــد داشـــت. 

او  ادامــه داد: از نظــر مــن مــا بــرای ایــن کــه بــه 
یــک جامعــه کامــال دموکراتیــک برســیم ابتــدا بایــد 
نهادهــای جامعــه مدنی مــان، نهادهــای کامــال پویــا 
باشــند. مهمتریــن نهادمــان، حــزب اســت. پرســش 
ایــن اســت کــه چنــد نهــاد در کشــور، امــکان 
فعالیــت آزاد را دارنــد؟ چنــد حــزب مــا بــه صــورت 
ــه می تواننــد حتــی دبیــرکل انتخــاب کننــد؟   آزادان
ــات آزاد  ــان، انتخاب ــزاب م ــم در اح ــی نمی توانی وقت
ــرکل  ــش دبی ــم، چرخ ــا نمی توانی ــم ی ــزار کنی برگ
هــای احــزاب را انجــام دهیــم، دربــاره مســائل دیگــر 
ــت.  ــخن گف ــه س ــورت آزادان ــه ص ــوان ب ــم نمی ت ه
ــار  ــه ای رفت ــه گون ــزاب ب ــای اح ــی دبیرکل ه برخ
می کننــد کــه گویــا دبیرکلــی حــزب، ارث پدرشــان 

اســت! 
ـــعه  ـــدال و توس ـــزب اعت ـــین ح ـــخنگوی پیش س
تصریـــح کـــرد: بنابرایـــن ابتـــدا بایـــد گفـــت کـــه 
احـــزاب بایـــد دموکراتیـــک باشـــند، احـــزاب 
مـــا نـــه گســـترش کمـــی دارنـــد بـــه گونـــه ای 
کـــه اســـتانها و شهرســـتانها را پوشـــش دهنـــد و 
ــای  ــه بخش هـ ــد کـ ــی دارنـ ــترش کیفـ ــه گسـ نـ
مختلـــف را شـــامل شـــوند. در واقـــع چهـــار نفـــر 
فـــرد سیاســـی دور هـــم جمـــع شـــده اند و نـــام 
ــا  خـــود را حـــزب گذاشـــته اند در حالـــی کـــه بـ
ـــر چـــه اصـــالح  ـــی دیگ ـــه بیان ـــد ب ـــردم کاری ندارن م
طلبـــان و چـــه اصولگرایـــان، خودشـــان بـــا خودشـــان 
در ارتبـــاط هســـتند. هنـــوز در ایـــن جامعـــه 
یـــک حـــزب سراســـری کـــه در همـــه اســـتانها و 
ـــه  ـــن ب ـــره وجـــود داشـــته و از پایی ـــتانها و غی شهرس
بـــاال انتخـــاب شـــده باشـــند نداریـــم. هـــر گاه چنیـــن 
ـــات  ـــت انتخاب ـــوان گف ـــت می ت ـــکل گرف ـــادی ش نه

آزاد خواهیـــم داشـــت. 
ـــی  ـــا وقت ـــرد: ت ـــان ک ـــی بی ـــره سیاس ـــن چه ای
ــیم،  ــته باشـ ــی نداشـ ــترده ملـ ــزاب گسـ ــه احـ کـ
ـــر  ـــا تغیی ـــا رأی اعض ـــزاب را ب ـــرکل اح ـــم دبی نتوانی
ـــاال  ـــی از ب ـــرد سیاس ـــک ف ـــه ی ـــی ک ـــا وقت ـــم، ت دهی
ـــد و  ـــکیل می ده ـــزب تش ـــک ح ـــودش ی ـــرای خ ب
افـــراد را دســـت چیـــن می کنـــد حـــزب تشـــکیل 
نخواهـــد شـــد بلکـــه گروه هـــا و گعده هـــای 
سیاســـی هســـتند کـــه کارکـــرد حزبـــی ندارنـــد. 
ــیم  ــته باشـ ــزب نداشـ ــه حـ ــم کـ ــی هـ ــا زمانـ تـ
ـــدارد.   ـــا ن ـــک معن ـــات آزاد و دموکراتی ـــال انتخاب عم
ـــالح  ـــان و اص ـــن اصولگرای ـــه ای ـــدی ب ـــن امی بنابرای
طلبـــان نیســـت کـــه بخواهنـــد در ایـــن زمینـــه 

تاثیرگـــذار باشـــند.

عضو حزب اعتدال و توسعه: 

برخی دبیران کل  احزاب، دبیرکلی را 
ارث پدرشان می دانند! 
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نماینده کرمانشاه:

کار نامزدهای انتخابات
 14۰۰ سخت است

ــت:  ــس گف ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــل  ــت و عم ــش صداق ــات ۱۴۰۰ چال ــش انتخاب چال
ــان کار  ــی برایش ــه کس ــد چ ــردم می دانن ــت. م اس
ــوده اســت. مــردم دیگــر  ــا آنهــا صــادق ب کــرده و ب
ــد  ــاد نخواهن ــق اعتم ــل تحق ــای غیرقاب ــه وعده ه ب

کــرد. 
ــاره  ــیدی درب ــد رش ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــات ۱۴۰۰ ب ــش انتخاب ــن چال مهم تری
ــه  ــار داشــت: ب ــی اظه ــن الملل ــی و بی اوضــاع داخل
ــات ریاســت  ــورد انتخاب ــه در م ــرم زود اســت ک نظ
ــر از  ــر زودت ــه اگ ــرا ک ــم. چ ــر بدهی ــوری نظ جمه
موعــد وارد فضــای انتخابــات شــویم، مانــع از کاربــرد 
ــه  ــویم. هم ــی می ش ــی و نظارت ــتم های تقنین سیس
ــم و  ــم دهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــون بای ــا اکن م
کار کنیــم کــه دولــت بهتریــن عملکــرد را در ســال 

ــی خــود داشــته باشــد. پایان
ــزود:  ــس اف ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
بــه طــور کلــی، از چنــد مــاه آینــده جریانــات 
سیاســی معرفــی نامزدهــای خــود را، آغــاز خواهنــد 
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه صراح ــروز ب ــه ام ــرد. آنچ ک
ــش  ــات ۱۴۰۰ چال ــش انتخاب ــه چال ــت ک ــن اس ای
صداقــت و عمــل اســت. مــردم می داننــد چــه 
ــوده  ــا آنهــا صــادق ب کســی برایشــان کار کــرده و ب
اســت. مــردم دیگــر بــه وعده هــای غیرقابــل تحقــق 
اعتمــاد نخواهنــد کــرد. مــردم بــه دنبــال یــک فــرد 

ــتند. ــد هس معتم
رشــیدی بــا بیــان اینکــه »کار نامزدهــای ۱۴۰۰ 
بــرای انتخابــات ســخت اســت« گفــت: ۴۱ ســال از 
ــر شــده اســت.  ــردم بازت ــد م انقــالب گذشــته و دی
ــد و  ــه بیاین ــه صحن ــر ب ــا دســت پ ــد ب ــا بای نامزده
ــه روز  ــدی و ب ــق، توانمن ــردی دقی ــه عملک از رابط

ــد. بودنشــان حــرف بزنن
ــس در  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــن عض ای
پایــان همچنیــن دربــاره مشــارکت مردمــی در 
ــا، همیشــه  ــات گفــت: میانگیــن مشــارکت م انتخاب
از کشــورهای غربــی بیشــتر بــوده اســت. ایــن 
نشــانه پیشــرفت و اعتــالی مــا نســبت بــه آنهاســت. 
پیش بینــی شــخصی مــن ایــن اســت کــه مشــارکت 
ــه  ــرا ک ــود. چ ــد ب ــاال خواه ــات ۱۴۰۰ ب در انتخاب
فضــای رقابتــی بــه وجــود خواهــد آمــد و ایــن فضــا 
ــا همیشــه در  ــردم م ــرای مــردم جــذاب اســت. م ب

ــتند. ــه هس صحن

و  کشــور  امورداخلــی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــت  ــرای ثب ــرایط ب ــن ش ــس از تعیی ــوراها در مجل ش
ــات ریاســت جمهــوری در کمیســیون  ــام در انتخاب ن

ــر داد.  ــوراها خب ــور و ش ــی کش امورداخل
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی حــدادی در 
ــور و  ــی کش ــیون امورداخل ــت کمیس ــریح نشس تش
شــوراها در مجلــس شــورای اســالمی، اظهــار داشــت: 
ــت  ــات ریاس ــون انتخاب ــوادی از قان ــالح م ــرح اص ط
ــت  ــرار داش ــیون ق ــتور کار کمیس ــوری در دس جمه
ــی  ــیون امورداخل ــواد آن در کمیس ــی از م ــه بخش ک

ــد. ــوب ش ــس مص ــوراهای مجل ــور و ش کش
و  کشــور  امورداخلــی  کمیســیون  ســخنگوی 
شــوراها در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
اینکــه اصــل ۱۱5 قانــون اساســی شــرایط داوطلبــان 
ــد،  ــخص می کن ــوری را مش ــات ریاســت جمه انتخاب
بیــان کــرد: مــاده یــک ایــن طــرح بــه عنــوان مــاده 
ــن  ــوری جایگزی ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب 35 قان
ــت  ــان ریاس ــی دارد؛ داوطلب ــرر م ــه مق ــود ک می ش
جمهــوری بایــد شــرایط اختصاصــی ذیــل را داشــته 

باشــند:
- رجال مذهبی و سیاسی

- ایرانی االصل و تابع ایران
- مدیر و مدبر

- حسن سابقه امانت و تقوا
وی افــزود: مــاده 2 ایــن طــرح بــه عنــوان  مــاده 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــون انتخاب ــه قان ــرر ب 35 مک
ــام در  ــت ن ــرایط ثب ــه در آن ش ــود ک ــاق می ش الح

ــرر شــده اســت: ــات ریاســت جمهــوری مق انتخاب
- دارا بــودن مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد 

یــا معــادل آن کــه مــورد تاییــد وزارت علــوم باشــد
ــر 7۰  ــام و حداکث ــال تم ــن ۴5 س ــل س - حداق

ــام ــت ن ــگام ثب ــام در هن ــال تم س
- برخورداری از ســالمت و توانایی جســمی و روانی

- دارا بودن کارت پایان خدمت
- عــدم محکومیــت به جرائم اقتصــادی و انتخاباتی

ــت  ــه امنی ــم علی ــه جرائ ــت ب ــدم محکومی - ع
داخلــی و خارجــی کشــور

ــت در  ــدم خیان ــر ضــد نظــام، ع ــدام ب ــدم اق - ع
ــی ــت عموم ــه عف ــم علی ــت و جرائ امان

عــدم  موثــر،  کیفــری  محکومیــت  عــدم   -
اجتماعــی حقــوق  از  محرومیــت 

- نداشتن سوابق سوء امنیتی
- عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی

- عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق-

ــدر و روان  ــواد مخ ــه م ــاد ب ــابقه اعتی ــدم س - ع
ــتعمال ــدم اس ــردان و ع گ

ــاده  ــن م ــد ۱۰ ای ــه بن ــان اینک ــا بی ــدادی ب ح
نیــز بســیار مهــم اســت کــه یکــی از تغییــرات ایــن 
قانــون محســوب مــی شــود، ادامــه داد: کاندیداهــای 
ــات ریاســت جمهــوری بایــد حداقــل 8 ســال  انتخاب
ســابقه تصــدی مناصبــی کــه در ادامــه گفتــه 

می شــود را داشــته باشــند؛
- مقامــات سیاســی موضــوع بندهــای »الــف« الــی 

»ج« مــاده 7۱ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
- معاونین روسای قوای سه گانه

- دبیــران شــورایعالی امینــت ملــی و مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام

ــابات  ــوان محس ــزی و دی ــک مرک ــای بان - روس
ــور ــی کش عموم

- اســتانداران بــا جمعیــت اســتان 2 میلیــون 
نفــری و شــهرداران شــهرهای بــاالی 3 میلیــون نفــر

- روســای ســازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات 
ــور ــطح کش ــی در س ــی غیردولت ــای عموم و نهاده

- فرماندهــان عالــی نیروهــای مســلح بــا جایــگاه 
سرلشــگری و باالتــر

- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور
نماینــده مــردم ســاوجبالغ، نظرآبــاد و طالقــان در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه تــا مــاده 2 
ایــن طــرح مصــوب شــده و ادامــه مــواد ایــن طــرح 
در جلســات آینــده بررســی می شــود، گفــت: بحــث 
ــه  ــات ب ــون انتخاب ــالح قان ــه اص ــت ک ــن اس ــا ای م
ــت  ــته ثب ــنوات گذش ــه در س ــن منظــور اســت ک ای
ــا شــورای  ــددی انجــام می شــد و نهایت ــای متع نام ه
ــرح  ــن ط ــب ای ــا تصوی ــرد. ب ــی می ک ــان بررس نگهب
افــرادی کــه حداقــل 8 ســال ســابقه اجرائــی داشــته 
باشــند و تحصالیــات و ســوابق الزم را داشــته باشــند، 

ــد. ــام کنن ــه ثبــت ن ــدام ب ــد اق می توانن
الزم بــه ذکــر اســت در مــاده 7۱ قانــون مدیریــت 

خدمــات کشــوری آمــده اســت:
ســمت هــای ذیــل مدیریــت سیاســی محســوب 
شــده و بــه عنــوان مقــام شــناخته می شــوند و 
ــه  ــاده ب ــن م ــور در ای ــات مذک ــغلی مقام ــاز ش امتی

ــردد: ــن می گ ــر تعیی ــرح زی ش
الف- رؤسای سه قوه

ــس  ــواب رئی ــور، ن ــس جمه ــاون اول رئی ب- مع
ــان مجلــس شــورای اســالمی و اعضــا شــورای نگهب

ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ج- وزرا نماین
ــور. ــن رئیــس جمه معاونی

حدادی در تشریح نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:

شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

ــت  ــه مل ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ایــران هرگــز از خســاراتی کــه بــه دلیــل تحریــم هــای آمریکایــی بــه 
ــه  ــد مذاکــره را ب وجــود آمــده، نمــی گــذرد گفــت: آمریــکا نمــی توان
مــا تحمیــل کنــد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بدعهدی هــا در جریــان 
ــق  ــرب در تواف ــای غ ــت: بدعهدی ه ــته ای گف ــه هس ــرای توافقنام اج
هســته ای جــزء خاطــرات تلــخ ایرانیــان اســت لــذا منتظــر جبــران آن 

هســتیم. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، دکتــر محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس 
ــه  ــر خارج ــیس وزی ــیو کاس ــا تس ــدار ایگن ــالمی در دی ــورای اس ش
ــم  ــه تحری ــل تاریخــی و از جمل ــه دالی ــران ب ــزود: ملــت ای ســوئیس اف
ــن  ــان ای ــه حاکم ــکا ب ــون آمری ــه و خــالف قان ــه، ظالمان ــای یکجانب ه
ــت و  ــی دول ــم قطع ــن رو تصمی ــتند، از ای ــن هس ــاًل بدبی ــور کام کش
ملــت ایــران تقویــت اقتصــاد و فنــاوری درونــی جهــت عبــور از بحــران 

ــاالی کشــورمان اســت. ــه ظرفیــت ب ــا توجــه ب ب
قالیبــاف در ادامــه بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی در چارچــوب 
اصــول خــود رویکــرد همــکاری بــا جهــان را دارد، اظهــار کــرد: در کنــار 
ــا  ــوده و عــدم مذاکــره ب ــف ب ــه ســلطه مخال ــا هرگون ــن همــکاری ب ای
آمریــکا نیــز بــه دلیــل نــگاه ســلطه طلبانــه آنهــا اســت و ملــت ایــران 
هرگــز از خســاراتی کــه بــه دلیــل تحریــم هــای آمریکایــی بــه وجــود 

آمــده، نمــی گــذرد.
رئیــس قــوه مقننــه همچنیــن بــا اشــاره بــه بدعهــدی هــا در جریــان 

اجــرای توافقنامــه هســته ای یــادآور شــد: علیرغــم اینکــه مواضــع اخیــر 
شــورای امنیــت در مقابــل رفتــار یــک جانبــه و غیــر منطقــی آمریــکا 
مــورد توجــه مــا بــود امــا بدعهــدی غــرب در توافــق هســته ای جــزء 

خاطــرات تلــخ ایرانیــان اســت لــذا در انتظــار جبــران آن هســتیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اروپــای مســتقل قابلیــت ایجــاد روابــط 
مســتحکم و پایــدار بــا ایــران را دارد، عنــوان کــرد: اروپــا نبایــد تحــت 
تأثیــر سیاســت هــای آمریــکا قــرار بگیــرد بــه خصــوص کــه اقدامــات 
آمریــکا باعــث ناامنــی در منطقــه و بــی ثباتــی در جهــان شــده اســت.

ـــلیمانی  ـــهید س ـــپهبد ش ـــرور س ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــاف در ادام قالیب
ـــث  ـــلیمانی باع ـــپهبد س ـــات س ـــت: اقدام ـــار داش ـــکا اظه ـــوی آمری از س
شـــد کـــه تروریســـم در اروپـــا متوقـــف شـــود امـــا آمریـــکا ایـــن 
ـــن  ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــرد. وی ب ـــرور ک ـــا تروریســـم را ت ـــارزه ب ـــان مب قهرم
ـــروج  ـــت، خ ـــن جنای ـــه ای ـــه هزین ـــد ک ـــی دانن ـــا م ـــی ه ـــه آمریکای ک
قطعـــی آنهـــا از منطقـــه خواهـــد بـــود کـــه بـــه زودی تحقـــق مـــی 
ـــورهای  ـــدودی از کش ـــط مع ـــاری رواب ـــازی اجب ـــادی س ـــزود: ع ـــد اف یاب
ـــا و  ـــی ه ـــت آمریکای ـــا هدای ـــه ب ـــتی ک ـــم صهیونیس ـــا رژی ـــه ب منطق
ـــه  ـــکالت منطق ـــل مش ـــرای ح ـــی ب ـــود، راه ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــار آنه فش
نیســـت. وی اضافـــه کـــرد: ایـــن اقدامـــات باعـــث افزایـــش فزاینـــده 

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــی در منطق ـــی ثبات ب
ـــان  ـــواره نش ـــوئیس هم ـــرد س ـــبختانه عملک ـــرد: خوش ـــه ک وی اضاف
ـــته  ـــتانه گام برداش ـــائل بشردوس ـــی و مس ـــح جهان ـــتای صل داده در راس

ـــت. اس
قالیبـــاف در ایـــن دیـــدار همچنیـــن ضمـــن تبریـــک یکصدمیـــن 
ـــت:  ـــوئیس گف ـــران و س ـــان ای ـــک می ـــط دیپلماتی ـــاز رواب ـــالگرد آغ س
در ســـال هـــای اخیـــر ســـند همـــکاری موســـوم بـــه »نقشـــه راه« 
میـــان دو کشـــور بـــه امضـــا رســـید کـــه پیگیـــری مفـــاد آن مـــی 

توانـــد بـــه تقویـــت روابـــط دو کشـــور کمـــک کنـــد.
ـــم  ـــی داری ـــرد: آمادگ ـــه ک ـــالمی اضاف ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
ـــی  ـــاوری، علم ـــی، فن ـــی، فرهنگ ـــادی، سیاس ـــای اقتص ـــوزه ه ـــا در ح ت

ـــم. ـــترش دهی ـــود را گس ـــط خ ـــی رواب و آموزش
رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی در پایـــان تاکیـــد کـــرد: مـــا 
ــترش  ــکاری و گسـ ــال افزایـــش همـ ــه دنبـ ــم بـ در مجلـــس یازدهـ
ـــوزه اقتصـــادی  ـــی در ح ـــه مل ـــت بنی ـــوزه خارجـــی و تقوی ـــط در ح رواب

هســـتیم.
ـــیار  ـــت: بس ـــار داش ـــات اظه ـــن مالق ـــوئیس در ای ـــه س ـــر خارج وزی
خرســـندم کـــه در آســـتانه برقـــراری یکصدمیـــن ســـالگرد روابـــط 
ــراه  ــه همـ ــوئیس بـ ــران و سـ ــالمی ایـ ــوری اسـ ــک جمهـ دیپلماتیـ
جمعـــی از مدیـــران وزارت خارجـــه و مســـئولین پارلمانـــی کشـــورم 

در تهـــران حضـــور دارم.
ایگنـــا تســـیو کاســـیس وزیـــر خارجـــه ســـوئیس نیـــز در ایـــن 
ـــی  ـــادی ناش ـــکالت اقتص ـــا مش ـــران ب ـــروز ای ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ـــدار ب دی
ـــالگی  ـــن صدس ـــم جش ـــت: امیدواری ـــت، گف ـــه اس ـــا مواج ـــم ه از تحری
آغـــاز روابـــط میـــان ایـــران و ســـوئیس، تقویـــت روابـــط میـــان دو 
ـــود  ـــش خ ـــه نق ـــم ب ـــا بتوانی ـــد و م ـــم بزن ـــش رق ـــش از پی ـــور را بی کش
ـــتان  ـــادا و عربس ـــکا، کان ـــورهای آمری ـــع کش ـــظ مناف ـــوان حاف ـــه عن ب

ـــم. ـــل کنی ـــی عم ـــه خوب ـــران ب ـــا ای ب
ـــی  ـــال مال ـــه کان ـــا اشـــاره ب ـــه ب ـــز در ادام ـــر خارجـــه ســـوئیس نی وزی
ـــال  ـــن کان ـــت: ای ـــار داش ـــت، اظه ـــده اس ـــاز ش ـــور ب ـــان دو کش ـــه می ک
ـــی  ـــک م ـــارت کم ـــران و تج ـــای ای ـــیال درآمده ـــان س ـــه جری ـــی ب مال

ـــد. ـــترش یاب ـــد گس ـــه بای ـــه البت ـــد ک کن
وی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور برخـــی شـــرکت هـــای سوئیســـی در 
ایـــران عنـــوان کـــرد: چنـــد شـــرکت بـــزرگ سوئیســـی علیرغـــم 
ـــور  ـــور حض ـــن کش ـــوز در ای ـــران هن ـــه ای ـــود علی ـــای موج ـــم ه تحری

دارنـــد و بـــه کار خـــود ادامـــه مـــی دهنـــد.
وزیـــر خارجـــه ســـوئیس در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: تـــالش 
ـــت  ـــی و تقوی ـــن الملل ـــان بی ـــبرد گفتم ـــرای پیش ـــود را ب ـــری خ حداکث

ـــت. ـــم بس ـــکار خواهی ـــه ب ـــط دوجانب رواب
ــور  ــه امـ ــس کمیتـ ــوزر رئیـ ــا مـ ــم تیانـ ــات خانـ ــن مالقـ در ایـ
خارجـــی شـــورای ملـــی ســـوئیس، تومـــاس مینـــدر عضـــو کمیتـــه 
ـــس  ـــافی رئی ـــا تیس ـــم مای ـــوئیس، خان ـــی س ـــورای مل ـــی ش ـــور خارج ام
بخـــش خاورمیانـــه و آفریقـــای شـــمالی و مارکـــوس الیتنـــر ســـفیر 
ـــس  ـــوری رئی ـــالم ذوالن ـــت االس ـــن حج ـــران و همچنی ـــوئیس در ته س
ـــه  ـــس کمیت ـــرو رئی ـــی، گل ـــی و سیاســـت خارج ـــت مل ـــیون امنی کمیس
روابـــط خارجـــی کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی، 
ـــان دســـتیار  نگاهـــداری مشـــاور و رئیـــس حـــوزه ریاســـت، امیرعبداللهی

ـــتند. ـــور داش ـــل حض ـــن المل ـــرکل بی ـــس و مدی ـــس مجل ـــژه رئی وی

رئیس مجلس در دیدار وزیر خارجه سوئیس:

ملت ایران هرگز از خسارات تحریم های آمریکا نمی گذرد

مجلــس   ۹۰ اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
گفــت: تفاهم نامه هایــی بیــن کمیســیون اصــل 
ــرای  ــور ب ــی کل کش ــازمان بازرس ــس و س ۹۰ مجل
ــده و  ــد ش ــس منعق ــی مجل ــازوی نظارت ــت ب تقوی
ــرار اســت همکاری هــای فی مابیــن بیشــتر شــود.  ق
ــی  ــوان، عل ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
خضریــان ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
شــورای اســالمی  در تشــریح نشســت عصــر امــروز 
کــه  کمیســیون  ایــن  شــهریور(   ۱۶ )یکشــنبه 
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور در آن حضــور 
ــن نشســت ادامــه جلســات  داشــت اظهــار کــرد: ای
ــی  ــای نظارت ــتگاه ه ــا و دس ــا نهاده ــی ب هماهنگ
ــع مشــکالتی کــه در  ــا کمیســیون اصــل ۹۰ و رف ب
ــی  ــای نظارت ــش ه ــیون و بخ ــن کمیس ــته بی گذش
ــل ۹۰  ــیون اص ــای کمیس ــروز اعض ــر ام ــود عص ب
میزبــان حجــت االســالم درویشــیان رئیــس کل 
ــان  ــران و معاون ســازمان بازرســی کل کشــور و مدی

ــد. ــازمان بودن ــن س ای
ــر  ــه ب ــن اینک ــت ضم ــن نشس ــزود: در ای وی اف
ــر  ــد مشــترک کمیســیون و ســازمان بازرســی ب رون
موضوعــات کالن کشــور و ایجــاد نظــام مســائل 
تاکیــد شــد، همچنیــن تــالش بــرای رفــع مشــکالت 
و اساســی کشــور نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و 
ــور  ــی کل کش ــازمان بازرس ــت س ــد ظرفی ــرر ش مق
در ایــن حــوزه کمــک کننــده کمیســیون اصــل ۹۰ 

باشــد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس بــا 

اشــاره بــه شــکل گرفتــن تفاهــم هایــی بیــن 
کل  بازرســی  ســازمان  و   ۹۰ اصــل  کمیســیون 
ــرر شــد  ــن نشســت مق ــرد: در ای ــح ک کشــور تصری
ــی  ــکیل م ــای تش ــده ه ــوزه پرون ــن ح ــر در ای اگ
شــود، مســائل اصلــی طــی کمیتــه هــای مشــترک 
شناســایی و بــر مبنــای آن بــه ســازمان ارجــاع داده 
شــود تــا ســازمان بازرســی هــم بــر اســاس ظرفیــت 
بازرســی کــه در ســطح کشــور دارد بــه کمیســیون 

ــد. ــک کن ــل ۹۰ کم اص
ــی  ــتی از ارجاعاتـ ــرد: لیسـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ــه  ــل ۹۰ بـ ــیون اصـ ــته از کمیسـ ــه در گذشـ کـ
ـــده  ـــخ مان ـــدون پاس ـــا ب ـــه بعض ـــی ک ـــازمان بازرس س
ـــازمان کل  ـــس س ـــار رئی ـــد در اختی ـــه ش اســـت، تهی

کشـــور قـــرار گرفـــت تـــا در آینـــده پرونـــده هـــا 
ـــه  ـــم ک ـــا موظفی ـــود، م ـــع ش ـــده جم ـــن مان ـــر زمی ب
پرونـــده هایـــی کـــه از گذشـــته تشـــکیل شـــده 
ــده  ــا پرونـ ــم تـ ــا پیگیـــری کنیـ ــا انتهـ اســـت تـ
ـــازه  ـــوارد در ب ـــن م ـــد ای ـــرار ش ـــود، ق ـــه ش مختوم
ـــازمان  ــیون و س ــن کمیسـ ــی بیـ ــدت کوتاهـ مـ
ـــه  ـــدی ک ـــول جدی ـــا تح ـــود ت ـــف ش ـــن تکلی تعیی
ـــال  ـــه دنب ـــس ب ـــوری در مجل ـــئله مح ـــوزه مس در ح

آن هســـتیم تحقـــق یابـــد.
خضریــان بــا اشــاره بــه افزایــش همــکاری بیــن 
کمیســیون اصــل ۹۰ و ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــه  ــی ک ــر از نکات ــی دیگ ــن جلســه یک ــت: در ای گف
مــورد بررســی قــرار گرفــت ایــن بــود کــه اعضــای 

کمیســیون اصــل ۹۰ بــر موضــوع هماهنگــی بیشــتر 
ــا  ــازمان بازرســی و کمیســیون ب ــه س ــن مجموع بی
مواجهــه بــا برخــی موضوعاتــی کــه نیازمنــد کمــک 
ــدور  ــیدگی و ص ــریع رس ــرای تس ــا ب ــتگاه قض دس
حکــم اســت تاکیــد کردنــد کــه مــورد قبــول رئیــس 

ســازمان بازرســی قــرار گرفــت.
ــق  ــی مصادی ــاره برخ ــه درب ــزود: در جلس وی اف
ــث  ــه بح ــت ب ــان اس ــه در جری ــی ک ــده های پرون
بررســی نشســتیم و قــرار شــد تیــم هــای تخصصــی 
در ســازمان بررســی تشــکیل و مباحــث را بررســی 
کنــد و نظــر ســازمان بازرســی در مــورد ایــن پرونده 
ــرار  ــم ق ــه ه ــود. در ادام ــالم ش ــرعت اع ــه س ــا ب ه
ــن کمیســیون و  ــن دســت جلســات بی ــه ای شــد ک

ــد. ــدا کن ــه پی ــازمان بازرســی ادام س
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: ضمــن 
اینکــه بیــان شــد کمیســیون و ســازمان مــی تواننــد 
ــای  ــوزه ه ــائل در ح ــام مس ــاد نظ ــت ایج از ظرفی
ــی  ــازمان بازرس ــس س ــود، رئی ــف ش ــف تعری مختل
بیــان کــرد بــرای اینکــه مســائل روز زمیــن نمانــده، 
عــالوه بــر ظرفیــت ایجــاد نظــام مســائل، 3۰ درصــد 
ظرفیــت ســازمان را بــرای بررســی مســائل روز 

اختصــاص مــی دهــد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس شــورای 
اســالمی اظهــار کــرد: مســئله دیگــر مــورد تفاهــم 
ــا در  ــل ه ــرک فع ــت موضــوع ت ــرار گرف ــن ق طرفی
دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی بــود کــه مقــرر شــد 
ــاره ایــن مــوارد کمیســیون و ســازمان بازرســی  درب
بــه صــورت جــدی ورود کننــد، توافــق و تفاهــم ایــن 
بــود برخــی مســائل کشــور ایــن اســت کــه مشــکل 
آنجــا رقــم مــی خــورد کــه مســئول اجرایــی، نهــاد 
ــن  ــه همی ــد ک ــی کن ــرا نم ــری را اج ــی ام اجرای
ــرای مشــکالت کشــور  تــرک فعــل زمینــه بعــدی ب

مــی شــود.

خضریان:

تفاهم نامه همکاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
 و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد 

غضنفرآبادی:
»میرسلیم«اسناد رشوه ۶5 میلیاردی 
را چهارشنبه هفته جاری ارائه کند 

ســخنگوی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
اعــالم کرده ایــم کــه در  به»میرســلیم«  گفــت: 
جلســه ایــن هفتــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار 
 ۶5 رشــوه  دربــاره  خــود  اســناد  نماینــدگان، 

میلیــاردی را ارائــه کنــد. 
موســی  حجت االســالم  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــه  ــای واصل ــن پرونده ه ــاره آخری ــادی، درب غضنفرآب
ــت:  ــار نمایندگان،گف ــر رفت ــارت ب ــت نظ ــه هیئ ب
ــه  ــده ک ــل ش ــت واص ــن هیئ ــه ای ــی ب گزارش های
ــد  ــخصات و فاق ــدون مش ــا ب ــن گزارش ه ــاً ای بعض
ــورد  ــی م امضــا اســت و معمــوالً چنیــن گزارش های
توجــه قــرار نمی گیــرد؛ مگــر آنکــه هیئــت نظــارت 
ــن  ــه ای ــد ک ــخیص ده ــدگان تش ــار نماین ــر رفت ب
ــیدگی  ــورد رس ــد م ــت و بای ــت اس ــزارش درس گ

ــرد. ــرار گی ق
ــکایت در  ــک ش ــط ی ــون فق ــه داد: تاکن وی ادام
ــت شــده  ــدگان ثب ــار نماین ــر رفت ــت نظــارت ب هیئ
کــه مربــوط بــه شــکایت رئیــس کمیســیون عمــران 
مجلــس از مصطفــی میرســلیم نماینــده مــردم 

ــران اســت. ته
ســخنگوی هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان 
ــدگان در  ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــت نظ ــزود: هیئ اف
ــا مســتندات  جلســه ای از میرســلیم دعــوت کــرد ت
ــه  ــاردی ب ــوه ۶5 میلی ــای رش ــاره ادع ــود را درب خ
ــه کنــد کــه  یکــی از نماینــدگان مجلــس دهــم ارائ

ــرد. ــه نک ــن مســتندات را ارائ در آن جلســه ای
ــا  ــن اســاس، م ــر ای ــرد: ب ــان ک ــادی بی غضنفرآب
ــر  ــی هیئــت نظــارت ب ــم در جلســه آت اعــالم کردی
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــه چهارش ــدگان ک ــار نماین رفت
ــتندات  ــل و مس ــلیم دالی ــود، میرس ــزار می ش برگ
ــه را  ــن مــدارک و ادل ــا ای ــا م ــه کنــد ت خــود را ارائ

ــم. ــرار دهی ــورد بررســی ق م
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عمویی:
بدهی انگلیس به موضوع

 برخی از زندانیان ربطی ندارد

ــس  ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
گفــت: ارتباطــی بیــن موضــوع بدهــی انگلیــس بــه 
ایــران بــا مباحــث برخــی از زندانیــان وجــود نــدارد.

بــه گــزارش مهــر، ابوالفضــل عمویــی، در واکنــش 
بــه اقــدام برخــی افــراد کــه تــالش دارنــد موضــوع 
بدهــی انگلیــس بــه ایــران را بــه آزادی یــک زندانــی 
ــت:  ــد، گف ــط دهن ــری( رب ــن زاغ ــی )نازنی دوتابعیت
ــت  ــران باب ــت ای ــه دول ــس ب ــت انگلی ــی دول بده
ــش از  ــه پی ــوط ب ــن و مرب ــای چیفت ــد تانک ه خری
انقــالب اســت و ایــن بدهــی کامــاًل روشــن اســت و 

ــدارد. ــاره آن وجــود ن ــه شــبهه ای درب ــچ گون هی
وی بیــان کــرد: حتــی در دادگاه هــای ایــن 
کشــور هــم طــرف انگلیســی محکــوم شــده اســت 
ــران  ــه ای ــی را ب ــن بده ــد ای ــاس بای ــن اس ــر ای و ب

ــد. ــت کن پرداخ
ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــن موضــوع حــق  خارجــی مجلــس تأکیــد کــرد: ای
ــا  ــت م ــه مل ــق ب ــن ح ــد ای ــت و بای ــا اس ــت م مل

ــود. ــده ش بازگردان
ــی  ــه ارتباط ــچ گون ــت: هی ــار داش ــی اظه عموی
بیــن مباحــث برخــی از زندانی هــا و موضــوع بدهــی 
انگلیــس بــه جمهــوری اســالمی ایــران وجــود 

ــدارد. ن
وی گفــت: کامــاًل روشــن اســت کــه اگــر دولــت 
انگلیــس انتظــار ُحســن نیــت از جانــب دولــت 
جمهــوری اســالمی ایــران را دارد، بایــد ُحســن نیــت 

ــت کنــد.  خــود را ثاب

خاوازی فورًا قیمت کود را
 به حالت قبل برگرداند

ــا  ــس ب ــادن مجل ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــت:  ــود گف ــت ک ــه قیم ــش بی روی ــاد از افزای انتق
اگــر وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا عرضــه کــود 
ــع افزایــش قیمــت نشــود، مجلــس از ابزارهــای  مان
اســتیضاح  و  ســؤال  تذکــر،  همچــون  نظارتــی 

ــرد.  ــد ک ــتفاده خواه اس
بــه گــزارش فــارس، یوســف داودی نماینــده 
ســراب در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره 
ــاورزی در  ــود کش ــت ک ــه قیم ــش بی روی ــه افزای ب
روزهــای اخیــر گفــت: وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــور را  ــود در کش ــامان ک ــت نابس ــوراً وضعی ــد ف بای
رســیدگی کنــد و جلــوی گرانــی و افزایــش قیمــت 

آن را بگیــرد.
وی افـــزود: اگـــر وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
جلـــوی ایـــن افزایـــش قیمـــت را نگیـــرد  ایـــن 
افزایـــش قیمـــت باعـــث می شـــود تـــا کشـــاورزان 
ـــتفاده  ـــاز اس ـــورد نی ـــود م ـــزارع از ک ـــد در م نتوانن
کننـــد بنابرایـــن بـــه کاهـــش محصـــوالت منجـــر 

خواهـــد شـــد.
نماینــده ســراب در مجلــس تأکیــد کــرد: آقــای 
ــه دغدغــه  ــد ب ــر جهــاد کشــاورزی بای خــاوازی وزی
ــته  ــدی داش ــه ج ــه توج ــن زمین ــدگان در ای نماین
ــوی افزایــش  ــازار، جل ــا عرضــه کــود در ب باشــد و ب

ــرد.  ــت آن را بگی قیم
عضـــو کمیســـیون صنایـــع و معـــادن مجلـــس 
تأکیـــد کـــرد: اگـــر وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی بـــه 
ــای  ــد از ابزارهـ ــه نکنـ ــدگان توجـ ــه نماینـ دغدغـ
نظارتـــی همچـــون تذکـــر و ســـؤال اســـتفاده 
ــر  ــتیضاح وزیـ ــمت اسـ ــه سـ ــرد و بـ ــم کـ خواهیـ

می رویـــم.

پس از دیدار با ظریف
خوشحالم توانستیم 

کانال بشردوستانه را فراهم کنیم

ــا  وزیــر امــور خارجــه ســوییس پــس از دیــدار ب
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه محورهــای ایــن 

ــرد.  ــاره ک ــو اش گفت وگ
بــه گــزارش ایســنا،  ایگناتســیو کاســیس، وزیــر 
امــور خارجــه ســوییس پــس از دیــدار بــا محمدجواد 
ــا انتشــار  ــور خارجــه کشــورمان ب ــر ام ــف، وزی ظری
ــدار  در  ــن دی ــف در ای ــتقبال ظری ــی از اس ویدئوی
پیامــی توییتــری نوشــت: صلــح،  توســعه اقتصــادی 
ــا  ــات بحــث ثمربخشــم ب ــر از موضوع ــوق بش و حق

ــود.  ــم ظریــف ب همتای
ـــتیم  ـــه توانس ـــحالم ک ـــت: خوش ـــه نوش او در ادام
ــرای  ــوییس را بـ ــتانه سـ ــال بشردوسـ ــم کانـ باهـ
تامیـــن مـــواد غذایـــی و دارویـــی مـــردم ایـــران 

فراهـــم کنیـــم. 

فرهنگی:
برنامه جلسات صحن علنی مجلس 

تغییر کرد
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی، از اعمــال تغییراتــی در روزهــای برگــزاری 
ــات  ــه هی ــر اســاس مصوب ــی ب جلســات صحــن علن

ــر داد.  ــس خب ــه مجل رییس
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، محمـــد حســـین 
ـــه  ـــات رییس ـــه هی ـــه مصوب ـــاره ب ـــا اش ـــی ب فرهنگ
مجلـــس بـــرای اعمـــال تغییراتـــی در نحـــوه 
برگـــزاری جلســـات صحـــن علنـــی مجلـــس 
ــه  ــر اســـاس مصوبـ شـــورای اســـالمی، گفـــت: بـ
ـــه  ـــس شـــورای اســـالمی از هفت ـــات رییســـه مجل هی
ـــه  ـــز جلس ـــنبه نی ـــای سه ش ـــس روزه ـــده، مجل آین

علنـــی خواهـــد داشـــت.
ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــات  ـــم هی ـــاس تصمی ـــر اس ـــرد: ب ـــد ک ـــالمی تاکی اس
ـــد در  ـــرر ش ـــالمی مق ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل رییس
ـــن  ـــنبه صح ـــنبه و سه ش ـــای یکش ـــتورکار روزه دس

علنـــی ســـوال از وزرا نیـــز پیش بینـــی شـــود.
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مربوط به بخش صنعت است
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــاون بازرگان مع
ــه اینکــه بیــش  ــا اشــاره ب تجــارت اســتان تهــران ب
از 2۶۱ میلیــون دالر کاال طــی چهــار ماهــه ابتــدای 
امســال از گمرک هــای اســتان صــادر شــده، گفــت: 
ــه  ــوط ب ــران مرب ــتان ته ــادرات اس ــد ص ۴۴ درص

ــت اســت.  بخــش صنع
ــزود:  ــیرقاضی اف ــی ش ــا، مجتب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاورزی  ــروه کش ــادرات در گ ــدت ص ــن م ــی ای ط
و صنایــع غذایــی هــم 33.2 درصــد از صــادرات 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــتان را ب اس
ــیمی 7.۹  ــی پتروش ــروه کاالی ــه وی گ ــه گفت ب
درصــد، معــدن و صنایــع معدنــی 7.7 درصــد 
از کاالهــای  و فــرش و صنایع دســتی ۶ درصــد 

برمی گیــرد. در  را  تهــران  اســتان  صادراتــی 
ــران  ــای ته ــش گمرک ه ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
در صــادرات و واردات کاال بــه کشــور نیــز بیــان 
کــرد: چهــار گمــرک شــهریار، غــرب، فــرودگاه امــام 
ــال  ــتان فع ــطح اس ــاد در س ــی)ره( و مهرآب خمین
اســت و بــا توجــه بــه وجــود فــرودگاه بین المللــی و 
شــریان اصلــی راه آهــن کشــور در تهــران و اســتقرار 
ایــن  در  صادراتــی  شــرکت های  اصلــی  دفاتــر 
ــن  ــق ای ــا از طری ــادی از کااله ــم زی ــتان، حج اس

می شــود. ترخیــص  گمرک هــا 
بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن  معــاون 
و تجــارت اســتان تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــون  ــارد و ۱35 میلی ــک میلی ــش از ی ــادرات بی ص
دالر کاال بــه کشــورهای مختلــف تــا پایــان امســال 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــت، اب ــده اس ــذاری ش هدفگ
ــا  ــده ب ــای آین ــی ماه ه ــادرات کاال ط ــد ص ــه رون ک

ــود.  ــه ش ــش مواج افزای
وی همچنیــن ادامــه داد: بــر اســاس ابــالغ 
هدفگــذاری  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان 
ــا 2  ــر ب ــته براب ــال گذش ــی س ــتان ط ــی اس صادرات
ــده  ــه ش ــر گرفت ــون دالر در نظ ــارد و 5۰ میلی میلی
بــود کــه بــر اســاس مســتندات بــا واقعیــت تناســب 
نداشــت و بــه همیــن دلیــل هدفگــداری امســال بــا 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــود در نظ ــار موج ــه آم ــه ب توج
ماهــه  پنــج  بــه گفتــه »شــیرقاضی« طــی 
ــارد دالر کاال  ــه میلی ــش از س ــال بی ــت امس نخس
ــه »ســی آی اس«  از ایــران بــه کشــورهای موســوم ب
ــل توجهــی  صــادر شــد کــه ایــن میــزان، رشــد قاب
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته داشــت و  نســبت ب
ــان  ــه از جه ــن منطق ــی را در ای ــگاه کاالی ایران جای

نشــان می دهــد.
چهــار گمــرک اصلــی شــامل فــرودگاه مهرآبــاد، 
شــهریار، امــام خمینــی)ره( و گمــرک غــرب تهــران 
در اســتان تهــران فعــال اســت کــه خدماتــی چــون 
ــت،  ــروج موق ــی، ورود و خ ــادرات و واردات قطع ص
ترانزیــت خارجــی، کارنــه و مســافری در آنهــا عرضــه 

می شــود.

وزیـــر نیـــرو گفـــت: بایـــد جایـــگاه ایـــران در 
بـــازار 2۰۰ میلیـــون نفـــری اتحادیـــه اقتصـــادی 
ـــاق رخ  ـــن اتف ـــر ای ـــد اگ ـــعه یاب ـــیا بیشـــتر توس اوراس
ندهـــد در آینـــده بـــا مشـــکالتی روبـــرو خواهیـــم 

ـــد.  ش
ـــان در نشســـت  ـــا اردکانی ـــا، رض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــر  ــزود: اگـ ــزد افـ ــتان یـ ــی اسـ ــاد مقاومتـ اقتصـ
ــم،  ــم نکنیـ ــیا را محکـ ــران در اوراسـ ــگاه ایـ جایـ
وقتـــی ســـیل امکانـــات و شـــرکت ها بـــه میـــدان 
ـــود. ـــم ب ـــون نخواهی ـــوب اکن ـــت خ ـــد در وضعی آم

ـــون  ـــال ۹8 تاکن ـــدای س ـــرد: از ابت ـــار ک وی اظه
ـــرو  ـــادرات روب ـــه ص ـــکالتی در زمین ـــا مش ـــور ب کش
ــرار  ــری قـ ــت بهتـ ــون در وضعیـ ــا اکنـ ــد امـ شـ
ـــه  ـــق نام ـــود دارد، تواف ـــون وج ـــه اکن ـــم  و آنچ داری
موفـــق اســـت و تـــا  آبـــان مـــاه آینـــده فرصـــت 
ـــادی  ـــه اقتص ـــه اتحادی ـــورمان ب ـــاق  کش ـــم، الح داری
ـــویم،  ـــق نش ـــر موف ـــی اگ ـــد ول ـــی باش ـــیا دایم اوراس
الحـــاق بـــه اتحادیـــه صـــادرات اوراســـیا موقـــت 

ـــود.  ـــد ب خواه
وزیـــر نیـــرو ادامـــه داد: اســـتان هـــای یـــزد و 
کرمـــان بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هایـــی کـــه دارد، 
بایـــد در ایـــن الحـــاق جایـــگاه ویـــژه ای داشـــته 

باشـــد.
ـــانزدهمین  ـــزاری ش ـــه از برگ ـــان در ادام اردکانی
ـــیه در  ـــران و روس ـــترک ای ـــیون مش ـــالس کمیس اج
ـــت:  ـــر داد و گف ـــکو  خب ـــده در مس ـــاه آین ـــد م چن
بایـــد تشـــکلی در اســـتان ها شـــکل گیـــرد تـــا در 

ـــد. ـــرکت کنن ـــیون ش ـــن کمیس ای
وزیـــر نیـــرو اضافـــه کـــرد: بایـــد بتوانیـــم 
بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه بـــرق در تولیـــد کشـــور، 
نقـــش زیرســـاخت ایـــن صنعـــت را بـــه درســـتی 
ـــود،  ـــه نش ـــکل مواج ـــا مش ـــد ب ـــا تولی ـــم ت ـــا کنی ایف

بخـــش قابـــل توجهـــی از ایـــن مهـــم بـــر عهـــده 
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـت زیـــرا 
صنعـــت بـــرق  ۱۰۰ درصـــد متکـــی بـــه منابـــع 

داخلـــی اســـت.
بـــه گفتـــه اردکانیـــان در شـــرایط تحریـــم 
ــه  ــور از جملـ ــروت  کشـ ــه ثـ ــکا بـ ــف اتـ ــه لطـ بـ
دســـتاوردهای  توانســـته ایم  انســـانی،  نیـــروی 
بســـیار وســـیعی در عرصه هـــای مختلـــف داشـــته 
باشـــیم امـــا در برخـــی  زمینه هـــا هنـــوز خیلـــی 
عقـــب هســـتیم کـــه بایـــد همـــه قـــوا و بخـــش 
خصوصـــی در ایـــن زمینـــه وارد عمـــل شـــوند و 
ـــن  ـــر ای ـــد و اگ ـــالج کنن ـــا را ع ـــی ه ـــب ماندگ عق
ـــید  ـــم رس ـــود نخواهی ـــداف خ ـــه اه ـــد، ب ـــاق نیفت اتف

و قافیـــه را باخته ایـــم.
وزیـــر نیـــرو تصریـــح کـــرد: اســـتان یـــزد بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه در ایـــن جلســـه اعـــالم شـــد 
ــه  ــذاری رتبـ ــرمایه گـ ــاخص های سـ ــه  در شـ کـ

اول کشـــور را کســـب کـــرده و بهشـــت ســـرمایه 
گـــذاری  اســـت لـــذا بـــا توجـــه بـــه پیشـــنهادی 
کـــه در سختکوشـــی و مـــردم ایـــن دیـــار وجـــود 

دارد آمـــار بیـــکاری زیبنـــده اســـتان نیســـت.
ـــتان  ـــا در اس ـــد فعالیت ه ـــزود: بای ـــان اف اردکانی
بـــه ســـمتی حرکـــت کنـــد آمـــار بیـــکاران ایـــن 
ـــدی  ـــه رون ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــر برس ـــه صف ـــه ب منطق
کـــه تاکنـــون در یـــزد وجـــود داشـــته ایـــن امـــر 

شـــدنی اســـت.
وزیـــر نیـــرو یکشـــنبه شـــب وارد یـــزد شـــد و 
شـــرکت در نشســـت اقتصـــاد مقاومتـــی اســـتان و 
ــفر  ــای سـ ــه برنامه هـ ــرح  از جملـ ــاح ۱3 طـ افتتـ

یـــک روزه وی اســـت.
ـــه ای  ـــی منطق ـــیا پیمان ـــادی اوراس ـــه اقتص اتحادی
اســـت کـــه در ســـال 2۰۱۴  میـــالدی رهبـــران 
ـــا  ـــاد آن را امض ـــالروس مف ـــتان و ب ـــیه، قزاقس روس
کردنـــد، بـــه فاصلـــه یـــک ســـال بعـــد یعنـــی در 

ـــه آن  ـــز ب ـــتان نی ـــتان و قرقیزس ـــال 2۰۱5 ارمنس س
ـــتند.   پیوس

اتحادیـــه اقتصـــادی اوراســـیا کار خـــود را بـــه 
ــرد  ــاز کـ ــه 2۰۱5 آغـ ــور رســـمی از اول ژانویـ طـ
ــون 2۰  ــم اکنـ ــیا هـ ــو اوراسـ ــورهای  عضـ و کشـ
ــه 5.2  ــاحت دارد کـ ــع مسـ ــون کیلومترمربـ میلیـ
درصـــد جمعیـــت جهـــان اســـت. در روز اجـــرای 
ایـــن توافق نامـــه والدیمیـــر پوتیـــن، رییـــس 
ـــک  ـــا ی ـــروز م ـــرد: ام ـــالم ک ـــیه اع ـــوری روس جمه
ـــاد  ـــذاب ایج ـــد و ج ـــادی قدرتمن ـــد اقتص ـــز رش مرک
کرده ایـــم، یـــک بـــازار منطقـــه ای کـــه بیـــش از 
ـــد. ـــط می کن ـــم مرتب ـــه ه ـــر را ب ـــون نف ۱8۰ میلی

ـــه  ـــدف مقابل ـــا ه ـــه ای ب ـــم منطق ـــان مه ـــن پیم ای
ــه  ــی اتحادیـ ــادی و سیاسـ ــای اقتصـ ــا دخالت هـ بـ
ــورهای  ــور کشـ ــی در امـ ــورهای غربـ ــا و کشـ اروپـ
ــاد شـــده اســـت، تســـهیل  آســـیای مرکـــزی ایجـ
ـــازار مشـــترک در حـــوزه کشـــورهای  تجـــارت، ایجـــاد ب
مســـتقل هـــم ســـود عضـــو، حـــذف تدریجـــی قوانیـــن 
ــه  ــراری تعرفـ ــه، برقـ ــل اتحادیـ ــی در داخـ گمرکـ
خارجـــی مشـــترک در میـــان کشـــورهای عضـــو و 
هماهنـــگ ســـازی تشـــریفات گمرکـــی از اهـــداف 

ایـــن اتحادیـــه عنـــوان شـــده اســـت.
ـــک  ـــاد ی ـــنهاد ایج ـــال ۱3۹5 پیش ـــران در س ای
ــن  ــورمان و ایـ ــان کشـ ــاری میـ ــه آزاد تجـ منطقـ
اتحادیـــه را بـــه کمیســـیون اقتصـــادی اتحادیـــه 
ــورد  ــه مـ ــنهادی کـ ــرد، پیشـ ــه کـ ــیا ارائـ اوراسـ
اســـتقبال اعضـــای ایـــن اتحادیـــه قـــرار گرفـــت. 
ــی  ــدد و ارزیابـ ــرات متعـ ــال مذاکـ ــس از 2 سـ پـ
ـــی  ـــه ترجیح ـــزان تعرف ـــالم و می ـــی اق ـــی و کیف کم
ــخ 27  ــه در تاریـ ــن موافقتنامـ ــره ایـ ــا، باالخـ آنهـ
ــتان  ــتانه قزاقسـ ــهر آسـ اردیبهشـــت ۱3۹7 در شـ

بـــه امضـــا رســـید

وزیر نیرو:

 جایگاه ایران در بازار اوراسیا نیاز به توسعه دارد

زنگنه خبر داد:
صادرات گاز کشور دو برابر شد 

ـــی  ـــارس جنوب ـــاح پ ـــا افتت ـــت: ب ـــت گف ـــر نف وزی
ـــد.  ـــر ش ـــور دوبراب ـــادرات گاز کش ص

ـــژن  ـــوان، بی ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
زنگنـــه وزیـــر نفـــت در بهره بـــرداری از عملیـــات 
اجرایـــی پروژه هـــای گازرســـانی بـــه اســـتان 
ـــس در  ـــو کنفران ـــورت ویدئ ـــه ص ـــه ب ـــاه ک کرمانش
وزارت نفـــت برگـــزار شـــد، گفت:وقتـــی از تمـــدن 
ایـــران حـــرف می زنیـــم کرد هـــا بـــه عنـــوان 
ـــن  ـــوند و م ـــی ش ـــناخته م ـــی ش ـــر اصل ـــک عنص ی
امـــروز بـــه عنـــوان یـــک کـــرد بـــه همشـــهریان 

ــم. ــار می کنـ ــودم افتخـ خـ
ادامـــه داد: کرونـــا مشـــکالت زیـــادی  او 
بـــرای کشـــور ایجـــاد کـــرده، امـــا تکنولـــوژی 
ـــق  ـــا از طری ـــت ت ـــرده اس ـــم ک ـــرایطی را فراه ش
غیـــور  مـــردم  خدمـــت  در  ویدئوکنفرانـــس 

کرمانشـــاه باشـــیم.
زنگنـــه گفـــت: کرمانشـــاه جـــز اســـتان هـــای 
پیشـــرو در گازرســـانی نیســـت، ولـــی امیدواریـــم 
تـــا پایـــان ســـال از 7 درصـــد پـــروژه گازرســـانی 
ـــردم  ـــیم، م ـــد برس ـــه ۹۰ درص ـــتان ب ـــن اس ـــه ای ب
کرمانشـــاه دژ هـــای محکـــم در مقابـــل بیگانـــگان 

هســـتند.
وزیـــر نفـــت بیـــان کـــرد:از نظـــر بودجـــه 
ــتان  ــه اسـ ــانی بـ ــرای گازرسـ ــی بـ ای محدودیتـ

کرمانشـــاه نداریـــم.
زنگنـــه تصریـــح کرد:خوشـــبختانه بـــا افتتـــاح 
پـــارس جنوبـــی صـــادرات گاز مـــا دوبرابـــر شـــده 

اســـت.
ــه  ــاه بـ ــیدن کرمانشـ ــرای رسـ ــه داد:بـ او ادامـ
ـــی  ـــچ تالش ـــانی از هی ـــوری در گازرس ـــن کش میانگی

دریـــغ نخواهیـــم کـــرد.
وزیـــر نفـــت افـــزود: تولیـــد گاز در پـــارس 
ــب در  ــون مترمکعـ ــه 28۰ میلیـ ــی از روزانـ جنوبـ
ســـال ۹2 بـــه 7۰۰ میلیـــون مترمکعـــب رســـیده 
ــده  ــن صادرکننـ ــد بزرگتریـ ــبب شـ ــت و سـ اسـ

ــویم. ــرآورده نفتـــی شـ فـ
ــاه و  ــتان کرمانشـ ــرد:دو اسـ ــان کـ ــه بیـ زنگنـ
ــانی  ــکل گازرسـ ــاط مشـ ــی از نقـ ــتان یکـ کردسـ
ــا  ــتان ها بـ ــن اسـ ــکل ایـ ــون مشـ ــد و اکنـ بودنـ
ــع  ــم رفـ ــم و نهـ ــه ششـ ــط لولـ ــرداری خـ بهره بـ

شـــده اســـت.
ــش  ــدد افزایـ ــه مـ ــادرات گاز بـ ــت: صـ او گفـ
تولیـــد گاز در پـــارس جنوبـــی نســـبت بـــه ســـال 
ــورد  ــتیم رکـ ــت و توانسـ ــده اسـ ــر شـ ۹2 دو برابـ
7۹میلیـــون متـــر مکعـــب در روز را ثبـــت کنیـــم.

با تصویب صندوق بازنشستگی بانک ها؛
حقوق بازنشستگان نظام بانکی با 

شاغلین همسان سازی می شود
ــوق  ــدی حقـ ــازی ۹۰ درصـ ــوز همسان سـ مجـ
ـــدوق  ـــب صن ـــا تصوی ـــاغلین ب ـــا ش ـــتگان ب بازنشس

ــد.  ــادر شـ ــا صـ ــتگی بانک هـ بازنشسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، در نشســـت هیـــات امنـــاء 
ایـــن صنـــدوق کـــه در وزارت امـــور اقتصـــادی و 
دارایـــی برگـــزار شـــد، وضعیـــت بازنشســـتگان و 
ـــد. ـــی ش ـــی بررس ـــبکه بانک ـــران ش ـــتمری بگی مس

ـــهم  ـــش س ـــت، افزای ـــن نشس ـــه ای ـــق مصوب طب
ـــری«  ـــران »اکچوئ ـــا در جب ـــک ه ـــدی بان ـــد نق تعه
ـــن  ـــدف تضمی ـــا ه ـــه ای ب ـــورات بیم ـــهم کس و س

ـــد. ـــد ش ـــدوق تایی ـــده صن ـــداری آین پای
ـــتگی  ـــدوق بازنشس ـــب صن ـــن بـــا تصوی همچنی
بانـــک هـــا، مجـــوز همسان ســـازی ۹۰ درصـــدی 
ـــالغ  ـــد از اب ـــاغلین بع ـــا ش ـــتگان ب ـــوق بازنشس حق

ـــد. ـــادر ش ـــران ص ـــات وزی ـــری هی سراس
صـــدور مجـــوز ســـرمایه گـــذاری در بازارهـــای 
اولیـــه بـــا هـــدف افزایـــش ارزش افـــزوده ســـرمایه 
گـــذاری هـــا و اصـــالح نحـــوه محاســـبه حقـــوق 
از کارافتـــادگان و لحـــاظ شـــدن آخریـــن حقـــوق 
دریافتـــی در محاســـبه، از جملـــه مصوبـــات ایـــن 

نشســـت بـــود.
همچنیـــن اصـــالح اساســـنامه صنـــدوق در 
ــا،  ــازی نیروهـ ــک سـ ــی و چابـ ــیر جوانگرایـ مسـ
ـــتگان  ـــاه بازنشس ـــدوق رف ـــه صن ـــن نام ـــالح آیی اص
ــای  ــدی در وام هـ ــد 2۰۰ درصـ ــن رشـ و میانگیـ
ـــالح  ـــز اص ـــوض و نی ـــای بالع ـــک ه ـــی و کم پرداخت
ـــان شـــبکه  ـــال کارکن ـــت و انتق دســـتورالعمل ماموری
بانکـــی دولتـــی جهـــت حفـــظ ســـرمایه انســـانی 
ــب  ــه تصویـ ــت بـ ــن نشسـ ــز در ایـ ــا، نیـ بانک هـ

رســـید.

اقتصاد

محمودزاده:
افزایش 1۰ برابری قیمت کود 

شیمیایی قابل قبول نیست 

ـــس،  ـــاورزی مجل ـــیون کش ـــس کمیس ـــب رئی نای
افزایـــش ۱۰ برابـــری قیمـــت کـــود  گفـــت: 
ـــت  ـــل نیس ـــل تحم ـــاورزان قاب ـــرای کش ـــیمیایی ب ش
ــاورزی  ــوالت کشـ ــت محصـ ــر کشـ ــطح زیـ و سـ
از قبیـــل گنـــدم را بـــا کاهـــش شـــدید مواجـــه 

 . می کنـــد
ـــودزاده  ـــالل محم ـــت، ج ـــه مل ـــزارش خان ـــه گ ب
ـــع  ـــاورزی، آب، مناب ـــیون کش ـــس کمیس ـــب رئی نای
طبیعـــی و محیـــط زیســـت مجلـــس شـــورای 
اســـالمی در خصـــوص حـــذف ارز دولتـــی واردات 
کـــود شـــیمیایی پتاســـه و فســـفاته، گفـــت: 
دولـــت بـــا حـــذف ارز دولتـــی بـــرای واردات 
کـــود شـــیمیایی فســـفاته و پتاســـه قیمـــت ایـــن 
ـــت  ـــل کش ـــاورزان در فص ـــاز کش ـــورد نی ـــول م محص
ــان  ــزار تومـ ــه 5۰۰ هـ ــان بـ ــزار تومـ را از 5۰ هـ

ــت. ــش داده اسـ افزایـ
نماینــده مــردم مهابــاد در مجلــس شــورای 
ــری  ــه اینکــه افزایــش ۱۰ براب ــا اشــاره ب اســالمی ب
ــطح  ــه س ــفاته و پتاس ــیمیایی فس ــود ش ــت ک قیم
ــن محصــول  ــر کشــت گنــدم و هزینــه تولیــد ای زی
اســتراتژیک را افزایــش می دهــد، ادامــه داد: دولــت 
ــد  ــرخ خری ــداوم افزایــش تنهــا 2۰ درصــدی ن ــا ت ب
تضمینــی گنــدم و افزایــش هزینه هــای تولیــد 
کمــاکان بــرای تامیــن نیــاز داخلــی بایــد اقــدام بــه 
ــا قیمتــی بیــش از 7 هــزار  واردات ایــن محصــول ب

ــد.  ــان کن توم
نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه حــذف ارز دولتــی واردات کــود 
شــیمیایی فســفاته و پتاســه بــا اهــداف ســال 
جهــش تولیــد مغایــرت دارد، عنــوان کــرد: در ســال 
ــا  ــیم ت ــته باش ــی داش ــد اقدامات ــد بای ــش تولی جه
ــزان برداشــت محصــوالت کشــاورزی  ــت و می کیفی

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
ــورای  ــس شـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
ــش ۱۰  ــه افزایـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــالمی بـ اسـ
ـــاورزان  ـــرای کش ـــیمیایی ب ـــود ش ـــت ک ـــری قیم براب
قابـــل تحمـــل نیســـت، اضافـــه کـــرد: تصمیمـــات 
ـــت  ـــر کش ـــطح زی ـــاورزی، س ـــوزه کش ـــت در ح دول
ــا  ــدم را بـ ــل گنـ ــاورزی از قبیـ ــوالت کشـ محصـ

ــد. ــه می کنـ ــدید مواجـ ــش شـ کاهـ
نایــب رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت مجلس شــورای اســالمی، 
ــت در  ــر دول ــد نظ ــدم تجدی ــورت ع ــت: در ص گف
خصــوص حــذف ارز دولتــی واردات کــود شــیمیایی 
ــش  ــدم افزای ــه واردات گن ــاز ب ــه نی فســفاته و پتاس
پیــدا می کنــد در حالــی کــه ادعــای خودکفایــی در 

زمینــه ایــن محصــول اســتراتژیک را داریــم.

مفقودی
ــواری  ــودروی س ــت خ ــند مالکی س
ــودرو  ــوع خ ــل ن ــخصات ذی ــا مش ب
ــفید  ــگ س ــه رن ــیما، ب ــان ماکس نیس
صذفــی، مــدل 2۰14، شــماره شاســی 
1N4AA5AP9EC452082، شــماره 
شــماره   ،VQ35530529Y موتــور 
ــاد  ــام فرش ــه ن ــالک 14564 ارس، ب پ
ــن،  ــد حس ــاد، فرزن ــا ب ــنی کج حس
کدملــی 1۳6۰9695۰۰ مفقــود گردیــد 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 
بــرای شــروع در مــورد زمینــه فعالیــت 

شــرکت آذرفــدک صحبــت بفرمائیــد؟
تولیــد  زمینــه  در  آذرفــدک  صنعتــی  گــروه 
ــای اف اف  ــن و کیســه ه ــی پروپیل ــای پل کیســه ه
ــای پلیمــری  ــم ه ــواع فیل ــد ان ــن تولی اس و همچنی
و  اصفهــان  آذربایجــان،  مناطــق  در  تخصصــی 

دارد. فعالیــت  خوزســتان 

از کارخانــه هــا و تولیــدی هایــی کــه به 
عنــوان اعضــای هیئــت مدیــره و موســس 
ــد و  ــام ببری ــد ن ــت داری ــا فعالی در آن ه
ــه  ــه زمین ــان در چ ــوالت تولیدیت محص

هایــی هســتند؟
شــرکت هــا و تولیــدی هایــی کــه بنــده بــه عنوان 
ســهامدار عمــده یــا عضــو هیــأت مدیــره و یا موســس 
ــدک  ــرکت آذرف ــامل ش ــت دارم ش ــا فعالی در آن ه
شبســتر کــه بزرگتریــن تولیــد کننــده کیســه هــای 
پلــی پروپیلــن در منطقــه خاورمیانــه اســت، شــرکت 
پالســتیک فیلــم فــدک تبریــز، تولیــد کننــده کیســه 
هــای اف اف اس ســه الیــه، شــرکت پارســیان ســپهر 
)فــدک اصفهــان( تولیــد کننــده کیســه هــای پلــی 
پروپیلــن، شــرکت آذرفــدک خوزســتان تولیــد کننده 
کیســه هــای پلــی پروپیلــن در منطقــه خوزســتان، 
ــرکت  ــن ش ــترود و همچنی ــدک هش ــرکت آذرف ش
ــع  ــه صنای ــال در زمین ــه فع ــان ک ــدک صوفی آذرف
ــردخانه(  ــاورزی )س ــش کش ــی بخ ــی و تکمیل تبدیل

هســتند.

بــا فعالیــت کارخانجــات آذرفــدک برای 
ــر  ــتقیم و غی ــورت مس ــه ص ــر ب ــد نف چن

مســتقیم کار آفرینــی شــده اســت؟
بــا فعالیــت کارخانجــات و شــرکت هــای آذرفــدک 
ــش  ــتقیم و بی ــغل مس ــر ش ــش از ۶۰۰ نف ــرای بی ب
ــای  ــوزه ه ــتقیم در ح ــر مس ــغل غی از ۱۰۰۰ نفرش
صنعتــی پلیمــری و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــاورزی ایج کش

گســتره توزیع محصــوالت آذرفــدک در 
ســطح کشــور و صــادرات در ســطح بیــن 

المللــی چگونــه اســت؟
محصــوالت آذرفــدک در ســطح کشــور از شــمال 
ــای  ــر واحــد ه ــا شــرق اکث ــرب ت ــوب و از غ ــا جن ت
ــی  ــی و ســیمانی را شــامل م ــی، معدن ــزرگ صنعت ب

شــود.
در ســطح بیــن المللــی نیــز در ســال هــای 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــا ب ــور دنی ــه 25 کش ــته ب گذش
صــادرات داشــتیم ولــی االن بــا توجــه بــه مشــکالت 
ناشــی از تحریــم هــا بــه 7 الــی 8 کشــور بــه صــورت 

ــم. ــی کنی ــادر م مســتقیم ص

ــد،  ــت بفرمائی ــرکت صحب ــداف ش از اه
ــی  ــرای ســال هــای آت ــان ب چشــم اندازت

ــت؟ ــه اس چگون
ــا کیفیــت و عرضــه در ســطح  تولیــد محصــول ب
ــگاه محصــوالت  ــا جای ــی و ارتق ــن الملل ــی و بی داخل
ــر  ــا دیگ ــت ب ــی و رقاب ــای جهان ــدی در بازاره تولی
ــن  ــی ای ــداف اصل ــده از اه ــد کنن ــای تولی کشــور ه
ــی رســیدن  ــداز آت ــی باشــد و چشــم ان ــه م مجموع
ــگاه تامیــن کننــده قدرتمنــد و مطمئــن در  ــه جای ب

ــن محصــول اســت. ــی ای ســطح جهان

در زمینــه رونــق تولیــد بــا چــه 
محدودیــت هایــی روبــرو هســتیم و 
ــام  ــدگان انج ــی از تولیدکنن ــا حمایت  آی

می پذیرد؟
ــای  ــت ه ــر محدودی ــالوه ب ــد ع ــه تولی در زمین
تحریــم و نقــل و انتقــال ارز بــا قوانیــن دســت و پاگیر 
داخلــی کــه مهــم تریــن مانــع تولید امــروز در کشــور 

ایــران اســت مواجــه ایــم.
ــور  ــل کش ــد در داخ ــه از تولی ــی ک ــت های حمای
مــی شــود در مقابــل محدودیــت هایــی کــه توســط 
سیســتم ناکارآمــد اجرائــی کشــور ایجــاد مــی شــود 
ــه عبارتــی حمایــت هــا  ــا ب بســیار ناچیــز اســت و ی
غیــر هدفمنــد و غیــر کارشناســانه و محدودیــت 
هــای ناجوانمردانــه و بلکــه مغرضانــه و حتــی بعضــا 
بــه نفــع دشــمن کــه بعضــی اوقــات شــائبه تعمــدی 

ــزد. ــی انگی ــر م ــان ب ــد را در اذه و هدفمن

ــن  ــل ای ــرای ح ــتا و ب ــن راس در همی
ــت؟ ــه اس ــما چگون ــکار ش ــکالت راه مش

تغییــر شــیوه مدیریــت در بخــش تولیــد و اقتصــاد 
ــه  ــد هرچ ــت و بای ــرم الزم االجراس ــه الج ــور ک کش
ــه شــرایط حاکــم و  ــا توجــه ب ــر اتفــاق افتــد. ب زود ت

در صــورت ادامــه دار بــودن رونــد موجــود، در صــورت 
ــد  ــت، بای ــاختار و مدیری ــالح س ــر و اص ــدم تغیی ع
منتظــر فروپاشــی از درون باشــیم.  بــه عنــوان مثــال 
ــون  ــک 8 میلی ــه نزدی ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــه م هم
ــه  نیــروی کار فعــال در بخــش دولتــی و خصوصــی ن
تنهــا مشــکل گشــا نیســتند بلکــه خــود تبدیــل بــه 
ــتم  ــداد سیس ــل انس ــده و عام ــل ش ــکل الینح مش
ــی  ــب افتادگ ــل عق ــور و عام ــادی و اداری کش اقتص
ــد از کشــور  و همچنیــن عامــل فــرار نیــرو هــای مول
مــی شــوند کــه از نظــر مــن خســارت هــای آن خیلــی 

ــی باشــد. ــی 8 ســاله م بیشــتر از جنــگ تحمیل
ــی  ــا وجــود دارد از خیل ــه در کشــور م ــی ک منابع
جهــات بــی نظیــر اســت و اگــر مــی خواهیــم مشــکل 
اقتصــاد و خودکفایــی کشــور را حــل کنیم بایســتی در 
یــک اقــدام انقالبــی کشــور را ســریعا از وضــع فعلــی 
ــاد در  ــم اقتص ــازه دهی ــات داده و اج ــورداری نج کش

یــک بســتر رقابتــی ســالم ظهــور پیــدا نمایــد.

ــه در  ــد ک ــی داری ــب مهم ــر مطل اگ
ــد؟ ــد، بفرمائی ــان نش ــا بی ــواالت م س

روزی جهــت انجــام امــورات صــادرات شــرکت بــه 
یکــی از کشــور هــای همســایه ســفری داشــتم کــه 

مجبــور شــدم از مترجــم اســتفاده کنــم. مترجــم از 
بنــده ســوالی کــرد کــه بنــده متوجــه عمــق فاجعــه 
موجــود شــدم. ســوال ایــن بــود، آیــا در ایــران 
انقالبــی شــده یــا کودتــا و جنــگ داخلــی در جریــان 
اســت؛ بنــده گفتــم نــه و علــت ایــن ســوال را جویــا 
شــدم کــه مترجــم گفــت: کار مــن مترجمــی اســت 
و مــن اینجــا فاجعــه ای را مــی بینــم کــه خــود شــما 
ــه داد  ــاوری ادام ــال ناب ــد، و در کم ــر نداری از آن خب
کــه تمامــی ســاختمان هــای کنــار ســفارتخانه هــای 
ــواده  ــان و خان ــو از جوان ــور ممل ــن کش ــی ای خارج

ــی اســت. هــای ســوری، عراقــی و ایران
ــان ســوری  ــود از اینکــه جوان مترجــم متعجــب ب
و عراقــی بخاطــر جنــگ و ناامنــی موجــود در کشــور 
ــا  ــد ام ــی کنن هایشــان از کشــور خــود مهاجــرت م
ایــن همــه مهاجــرت جوانــان ایرانــی کــه اغلــب آنــان 

تحصیــالت عالیــه دارنــد بــه چــه دلیــل اســت.
بنــده از صمیــم قلــب و تــا پــای جــان بــرای وطــن 
ــر نقطــه  و انقــالب و نظــام جمهــوری اســالمی در ه
از کــره خاکــی کــه باشــم خدمتگــذار خواهــم بــود و 
ایــن را نیــز در عمــل نشــان داده ام و اعتقــادم بــر ایــن 
اســت کــه بایــد آرمــان هــای انقــالب کــه قســمتی از 

آن فرامــوش شــده اســت را دوبــاره احیــا نمائیــم.  

در مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کارخانجات آذرفدک مطرح شد؛

قوانین ناکارآمد داخلی مسبب رکود تولید در کشور است 
سید حسین زینالی

امــروزه صحبــت دربــاره تولیــد و مشــکالت موجــود در آن تبدیــل بــه مســئله کلیشــه ای شــده کــه حــل آن نــه بــا برگــزاری 
جلســات هــم اندیشــی و شــعارهای رنگارنــگ صرفــا رفــع تکلیفــی اغلــب مســئوالن، بلکه با رفــع موانــع تولید و توانمندســازی 

تولیــد کننــدگان در عمــل میســر خواهــد شــد.
وقتــی تولیدکننــده در مســیر تولیــد یــک محصــول بایــد از هفــت خــوان رســتم عبــور کــرده و پــس از گذرانــدن ایــن مراحــل 
تــازه بــه غــول مرحلــه آخــر کــه نواســانات ارز و عــدم تطابــق هزینــه و درآمــد اســت مــی رســد، انتظــار توســعه ایــران اســالمی 

و افزایــش شــاخص درآمــد ســاالنه مــردم ایــن ســرزمین، چشــم انــدازی عبــث بــه نظــر مــی رســد.
ــی در  ــر اصول ــی و غی ــی در پ ــرات پ ــون گــذاری مناســب، تغیی ــه، عــدم قان ــواد اولی ــه قیمــت م ــی روی ــود و افزایــش ب کمب
قوانیــن بازرگانــی، بحــران افزایــش قیمــت دالر و تــورم بــی ســابقه ای کــه بــه صــورت کامــال محســوس، هــر روز ضربــات خــود 
را بــر پیکــر مــردم و تولیــد کنندگانــی کــه از جنــس مــردم انــد، وارد مــی کننــد، از اصلــی تریــن مســببان بــروز وضعیــت 

فــوق مــی باشــند.    
در راســتای بررســی وضعیــت موجــود از نــگاه یــک کارآفریــن و تولیــد کننــده نمونــه کشــوری بــه ســراغ نــور الــه زاهــدی 
ــواده کارمنــدی و پــر جمعیــت  ــا 49 ســال ســن و دانــش آموختــه کارشناســی حقــوق اســالمی در یــک خان رفتــه ایــم. وی ب

بــزرگ شــده و اکنــون صاحــب کارخانجــات گونــی بافــی آذرفــدک، بــا شــعبه هایــی در ســطح کشــور مــی باشــد.
مهنــدس زاهــدی فعالیــت خــود را از ســال 69 و بــا کارگــری شــروع کــرده و امــروز توانســته بــا صــادرات محصــوالت پلــی 

پروپیلنــی بــه بیــش از 7 کشــور دنیــا ســهم صــادرات کشــور را در ایــن برهــه حســاس افزایــش دهــد.
در بــاب معرفــی بیشــتر شــرکت آذرفــدک و بررســی مســائل و مشــکالت حــوزه تولیــد در کنــار تحریــم هــا کــه باعــث کاهــش 
آمــار صــادرات ایــن شــرکت از 25  بــه 7 کشــور گردیــده، گفــت و گــو صمیمانــه ای را بــا ایشــان انجــام داده ایــم کــه ماحصــل 

آن تقدیــم مخاطبیــن مــی گــردد.

همشهریانی که دارای 
تالیفات می باشند، بیوگرافی و 
رزومه خود را جهت چاپ در 
شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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کشف 3۶۷ بطری مشروبات الکلی در 

حوزه قضایی شهرستان چاراویماق

ــاق  ــتان چاراویم ــی شهرس ــوزه قضای ــس ح رئی
ــوزه  ــی در ح از کشــف 3۶7 بطــری مشــروبات الکل

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــی ای قضای
ــالم  ــا اع ــی ب ــود نعمت ــزارش ایســنا، محم ــه گ ب
ایــن خبــر گفــت: مشــروبات مذکــور از یک دســتگاه 
ــان پیامبــر اعظــم )ص(  ــی اتوب ــارس در حوال ــژو پ پ
کشــف شــده و راننــده متــواری و تحقیقــات جهــت 

شناســایی متهــم ادامــه دارد.
دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه   
آذربایجــان شــرقی، وی در خاتمــه خاطرنشــان 
کــرد: ایــن محمولــه قاچــاق از کردســتان بــه 
مقصــد تهــران در حــال حمــل بــود کــه در گلــوگاه 

چاراویمــاق کشــف شــد.
بخــش  عمومــی  دادگاه  رئیــس  همچنیــن 
ایلخچــی از کشــف مقــدار یــک کیلوگــرم موادمخــدر 

ــر داد. ــی خب ــی ایلخچ ــوزه قضای در ح
فتحــی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: پلیــس مــواد 
مخــدر شهرســتان ضمــن هماهنگــی بــا مقــام 
ــی  ــات پلیس ــله عملی ــک سلس ــس از ی ــی و پ قضای
و تعقیــب و مراقبــت، موفــق بــه کشــف مقــدار یــک 
ــل  ــاک از داخ ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــرم م کیلوگ
یــک دســتگاه خــودرو در میــدان بخشــداری شــهر 
ــی  ــام قضای ــار مق ــم در اختی ــد و مته ــی ش ایلخچ

ــت. ــرار گرف ق
وی گفــت: طــی بازجویــی بــه عمــل آمــده، 
متهــم ضمــن همــکاری بــا پلیــس بــه جــرم 
ــی  ــع قضای ــده در مرج ــرد و پرون ــرار ک ــی اق ارتکاب

صالــح تحــت رســیدگی اســت.

پاکمهر:
تمام دانشگاه های علوم پزشکی 

فوق العاده ویژه کرونایی را 
دریافت کردند

نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــام دانش ــت: تم ــس گف مجل
ــه  ــت و ب ــی را دریاف ــژه کرونای ــاده وی ــور فوق الع کش
پرســنل و کادر درمانــی خــود پرداخــت کرده انــد. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســید محمــد پاکمهربــه 
ــدم  ــوص ع ــان در خص ــت و درم ــر بهداش ــاد وزی انتق
ــاره  ــا اش ــام کرون ــالمت در ای ــارات س ــص اعتب تخصی
کــرد و گفــت: تخصیــص یــک میلیــارد یورویــی کــه با 
موافقــت رهبــر معظــم انقــالب بــرای مقابلــه بــا کرونــا  
ــه  ــه بودج ــازمان برنام ــه س ــت، وظیف ــاص یاف اختص
ــرای اختصــاص  ــم ب ــی ه ــه زمان کشــور اســت و البت
ــه  ــه ب ــا توج ــن رو ب ــود. از ای ــده ب ــخص نش آن مش
ــورت  ــت ص ــیون بهداش ــه در کمیس ــی ک صحبت های
گرفــت، احتمــال می دهــم کــه ایــن مبلــغ بــه منظــور 
ــوم  ــگاه های عل ــت دانش ــتن و  تقوی ــا نگه داش ــر پ س
پزشــکی کشــور در طــول یــک الــی دو ســال آینــده 

تزریــق شــود.
نماینــده مــردم بجنــورد، مانــه و ســملقان، گرمــه و 
جاجــرم و راز و جــرگالن در مجلــس شــورای اســالمی، 
ــرای  ــه ب ــغ اختصــاص یافت ــه مبل ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
مقابلــه بــا کرونــا در ایــران به نســبت کشــورهای دیگر 
بســیار انــدک اســت، افــزود: هــر کشــوری نســبت بــه 
بضاعــت مالــی خــود، مبلغــی را بــرای تقویــت نظــام 
ســالمت خــود در مســیر مبــارزه بــا کرونــا اختصــاص 
ــه  ــاز ب ــورت نی ــدم در ص ــی معتق ــد. از طرف می ده
مبلــغ بیشــتر، رهبــر معظــم انقــالب و رئیــس جمهــور 

ــدم می شــوند. ــش ق ــن آن پی ــرای تامی ب
وی ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر تمـــام دانشـــگاه های 
ــی را  ــاده کرونایـ ــور فوق العـ ــکی کشـ ــوم پزشـ علـ
دریافـــت و بـــه پرســـنل و کادر درمانـــی خـــود پرداخـــت 
ــش از  ــگاه ها بیـ ــی از دانشـ ــی برخـ ــد، حتـ کرده انـ
ــد.  ــت کرده انـ ــا را دریافـ ــن پاداش هـ ــار ایـ ــه بـ سـ
ـــوده  ـــا نب ـــار م ـــد انتظ ـــغ درح ـــن مبال ـــه ای ـــد ک هرچن
ـــش  ـــب افزای ـــد موج ـــداوم می توان ـــورت ت ـــا در ص ام

ـــود. ـــی ش ـــزه کادر درمان انگی
نایـــب رئیـــس کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
مجلـــس، خاطرنشـــان کـــرد: خواســـته جامعـــه 
ـــا  ـــا کرون ـــر ب ـــزه کادر درگی ـــه وی ـــان ب بهداشـــت و درم
ــدا  ــه پیـ ــویق ها ادامـ ــن تشـ ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ـــوق  ـــن ف ـــود. ای ـــت ش ـــا پرداخ ـــان آنه ـــرده و در ش ک
العاده هـــا حـــق همـــه کادر درمانـــی و بیمارســـتانی 
ـــن مســـیر  ـــوده کـــه در ای ـــا ب ـــا بیمـــاری کرون ـــر ب درگی

ــد. ــار می کننـ ــتگی و ایثـ از خودگذشـ

معاون نظارت بر کاالهای مصرفی:
قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ در فروشگاه ها 

حداکثر 2۰ هزار تومان است

ـــرف  ـــت مص ـــازمان حمای ـــی س ـــای مصرف ـــر کااله ـــارت ب ـــاون نظ مع
کننـــدگان و تولیدکننـــدگان اعـــالم کـــرد: هـــر شـــانه تخم مـــرغ در 
فروشـــگاه ها بایـــد حداکثـــر بـــه نـــرخ 2۰ هـــزار تومـــان بـــه دســـت 

مصرف کننـــدگان برســـد. 
ـــت  ـــن قیم ـــزود: بنابرای ـــوی« اف ـــا، »داوود موس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
مصـــوب هـــر تخم مـــرغ درب مرغداری هـــا ۹ هـــزار و 5۰۰ تومـــان 
ــان  ــزار تومـ ــرم ۱۱ هـ ــو گـ ــر کیلـ ــدگان هـ ــرای مصرف کننـ و بـ

ـــت. اس
ـــتان ها  ـــت اس ـــای صنع ـــازمان ه ـــه س ـــا ب ـــت ه ـــن قیم ـــت: ای وی گف
ــوب در درب  ــای مصـ ــاس قیمت هـ ــر اسـ ــان بـ ــده و بازرسـ ــالغ شـ ابـ
ـــرغ را در  ـــم م ـــت تخ ـــرل قیم ـــد و کنت ـــگاه ها، رص ـــا و فروش مرغداری ه
ـــف از ســـوی واحـــد  ـــه تخل ـــد و در صـــورت احـــراز هرگون دســـتور کار دارن
ـــع  ـــه مراج ـــده ب ـــکیل پرون ـــا تش ـــوارد ب ـــط، م ـــی مرتب ـــا صنف ـــدی ی تولی

ـــوند. ـــی ش ـــی م ـــده معرف ـــیدگی کنن ـــی رس قضای

هماهنگی برای عرضه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار
ـــرف  ـــت مص ـــازمان حمای ـــی س ـــای مصرف ـــر کااله ـــارت ب ـــاون نظ مع
کننـــدگان و تولیدکننـــدگان اضافـــه کـــرد: همزمـــان بـــرای تعدیـــل 
ـــازمان  ـــا س ـــی الزم ب ـــه، هماهنگ ـــطح عرض ـــا در س ـــن کااله ـــت ای قیم
ـــوب  ـــت مص ـــا قیم ـــرغ ب ـــه تخم م ـــرای عرض ـــار ب ـــوه و تره ب ـــن می میادی

ـــت. ـــده اس ـــام ش انج
وی اظهارداشـــت: از نظـــر ایـــن ســـازمان قیمـــت مصـــوب بـــرای 
ـــور  ـــازار کش ـــم ب ـــتاد تنظی ـــه س ـــان مصوب ـــه، هم ـــه در درب کارخان عرض
ــا  ــد و بـ ــمار می آیـ ــه شـ ــف بـ ــت، تخلـ ــن قیمـ ــر از ایـ ــت و غیـ اسـ

متخلفیـــن برخـــورد مـــی شـــود.
موســـوی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــه طـــور قطـــع رونـــد تشـــدید 
ـــح  ـــود، تصری ـــد ب ـــرار خواه ـــازار برق ـــطح ب ـــارت در س ـــی ها و نظ بازرس
کـــرد: البتـــه بخـــش تولیـــد نیـــز دغدغـــه هایـــی دارد کـــه قـــرار 
شـــد در جلســـه ای بـــا حضـــور نماینـــدگان وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
ــن  ــط، ایـ ــل مرتبـ ــایر عوامـ ــاورزی مجلـــس و سـ ــیون کشـ و کمیسـ
موضـــوع مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و تصمیـــم مقتضـــی اتخـــاذ 

شـــود.

رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تبریز:
رکود بی سابقه در بازار لوازم التحریر حاکم است

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افــزار تبریــز گفــت: در حالی کــه 
امســال برخــالف ســال های گذشــته بــوی مــاه مدرســه زودتــر از همیشــه 
بــه مشــام می رســد، ولــی خبــری از بــازار همیشــگی نیســت و همچنــان 

بــازار لــوازم التحریــر رکــود بــی ســابقه خــود را ادامــه می دهــد. 
ــب  ــذف کت ــرد: ح ــار ک ــور اظه ــن پ ــد امی ــا، صم ــزارش ایرن ــه گ ب
بــودن وضعیــت  نامشــخص  و  کتابفروشــی ها  پیشــخوان  از  درســی 
ــر  ــوازم التحری ــازار ل ــدارس، موجــب کســادی بیــش از 8۰ درصــدی ب م

ــت. ــده اس ــد ش ــی جدی ــال تحصیل در س
ــازار در رکــود  ــن ب ــا، ای ــروس کرون وی ادامــه داد: از زمــان شــیوع وی
کامــل بــه ســر می بــرد و حتــی ســر رســیدهای ســال جدیــد بــه فــروش 

ــو شــده اســت. نرســیده و در مغازه هــا دپ
وی بیــان کــرد: طــی چنــد روز اخیــر بــه دلیــل بازگشــایی مــدارس 
بــه صــورت ناچیــزی فــروش لــوازم التحریــر انجــام شــده؛ امــا واحدهــای 
صنفــی محلــه ای هیــچ گونــه فروشــی نداشــته و همچنــان بیکار هســتند.

امیــن پــور در خصــوص وضعیــت قیمت هــا در ایــن بــازار، خاطرنشــان 
ــت  ــی قیم ــتیم، ول ــر نداش ــی در دفت ــش قیمت ــه افزای ــچ گون ــرد: هی ک
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس ــدود 3۰ درص ــوازم ح ــی ل مابق

ــه اســت. یافت

کلنگ زنی خط 1۰ مترو تا دو روز آینده

ــرو و  ــط ۱۰ مت ــی خ ــران از کلنگ زن ــرو ته ــرکت مت ــل ش مدیرعام
ــر داد.  ــده خب ــا دو روز آین ــط 7 ت ــمالی خ ــعه ش توس

بــه گــزارش فــارس، علــی امــام، مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران دربــاره 
ــط  ــن خ ــی ای ــگ زن ــت: کلن ــرو گف ــط ۱۰ مت ــی خ ــگ زن ــرانجام کلن س
سه شــنبه هفتــه جــاری بــا حضــور نوبخــت معــاون رئیــس جمهــور،  اعضــای 
شــورای شــهر، شــهردار تهــران و برخــی از دیگــر مســوولین برگــزار می شــود.

وی افــزود: بخــش غربــی خــط ۱۰ در اولویــت عملیــات احــداث قــرار 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــق 5، 2 و 22 ق ــدوده در مناط ــن مح ــه ای دارد ک
ــه  ــه ک ــام گرفت ــای انج ــه توافق ه ــه منطق ــن س ــهرداری های ای ــا ش ب
ــن جهــت  ــه شــود و در ای ــد ارائ ــب مزای ــی از شــهرداری در قال ملک های
ــکاران اســتفاده شــود. ــات پیمان ــرای ســرمایه گذاری و پرداخــت مطالب ب

ــات اجــرای  ــان داشــت: عملی ــران بی ــروی ته ــل شــرکت مت مدیرعام
ســاخت خــط ۱۰ بــا تجهیــز کارگاه تــا 3 مــاه آینــده و عملیــات نســبی 

ــود. ــاز می ش از دی آغ
ــول دارد و  ــر ط ــش از ۴۱ کیلومت ــرو، بی ــط ۱۰ مت ــت: خ ــام گف ام
ــران  ــرو ته ــن نقطــه از مت ــود و از غربی تری ــد ب دارای 35 ایســتگاه خواه
در وردآورد آغــاز و در مســیر شــرقی ترین نقطــه از پایتخــت در محــدوده 

ــر امتــداد خواهــد داشــت. قنــات کوث
امــام خاطرنشــان کــرد: توســعه خــط 7 نیــز از محــدوده میــدان کتــاب 

همزمــان بــا کلنــگ زنــی خــط ۱۰ انجــام می شــود.
ــدان  ــه از می ــران ک ــرو ته ــط 7 مت ــمالی خ ــعه ش ــورد توس وی در م
کتــاب بــه ســمت جنت آبــاد ادامــه دارد، گفــت: ایــن مســیر 5 کیلومتــر 
ــی، دانشــگاه آزاد واحــد  ــه نام هــای اشــرفی اصفهان و دارای 3 ایســتگاه ب
علــوم تحقیقــات و جنت آبــاد شــمالی اســت و در انتهــای آن نیــز 

ــرار دارد. ــط 7  ق ــمالی خ ــگ ش پارکین
ــمالی  ــعه ش ــد از توس ــود بع ــی  می ش ــش بین ــت: پی ــان داش ــام بی ام
ــاهد  ــط را ش ــن خ ــافر در ای ــذب مس ــدی ج ــش 27 درص ــط 7، افزای خ

باشــیم.

شهر و شورا

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: بــرای 
تدویــن دســتورالعمل هــای اجرایــی طــرح 
ــا  ــود ت ــده ب ــده داده ش ــه وع ــد ک ــرق امی ب
اواخــر مهــر مــاه تدویــن شــود روز گذشــته در 
ــی مــورد  ــرژی مجلــس موضوعات کمیســیون ان

ــت.  ــرار گرف ــی ق ارزیاب
 بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی رجبــی 
مشــهدی در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
ــن  ــده در ای ــاذ ش ــات اتخ ــن تصمیم ــه آخری ب
راســتا، اظهــار کــرد: یکــی از مــواردی کــه بــه 
تازگــی مــورد بررســی و تصویــب قــرار گرفــت 
ایــن بــود کــه مشــترکان کــم مصــرف کــه در 
ــد  ــور دارن ــم حض ــر دائ ــای غی ــکونتگاه ه س
شــامل حــال تخفیــف صــد درصــدی نشــوند.

اقامتگاه های فصلی شامل تخفیف صد 
درصدی نمی شوند

وی ادامــه داد: اقامتــگاه هــای فصلــی، ویــال 
هــا و بــه طــور کلــی مشــترکانی کــه دائمــا در 
یــک مــکان حضــور ندارنــد شــامل حــال ایــن 
طــرح نخواهنــد شــد و تخفیــف صــد درصــدی 
ــال نمــی  ــن دســته از مشــترکان اعم ــرای ای ب

شــود.

منتظر پیامک باشید
بــه گفتــه ســخنگوی صنعــت بــرق در 
ــاه آینــده از  ــر یــک م اولیــن فرصــت و حداکث
طریــق پیامکــی کــه بــرای مشــترکان صنعــت 
بــرق ارســال مــی شــود، وضعیــت مصــرف بــه 

ــزان  ــا از می ــد ت ــد ش ــزارش خواه ــا گ آن ه
مصــرف خــود و قــرار گرفتــن در دســته بنــدی 
خــوش مصــرف، کــم مصــرف، و یــا پــر مصــرف 

ــع شــوند. مطل

یک ماه و نیم دیگر اجرا می شود
رجبــی مشــهدی در خصــوص زمــان اجــرای 
ــن  ــاه ای ــان م ــدای آب ــت:از ابت ــرح گف ــن ط ای

طــرح اجرایــی خواهــد شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــن طــرح در نظــر  ــرای اجــرای ای بودجــه ای ب
گرفتــه شــده اســت؟ اظهــار کــرد: ایــن طــرح 
منافــع زیــادی را در میــان مــدت و بلنــد مــدت 
ــد در  ــور دارد هرچن ــرق کش ــت ب ــرای صنع ب
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــن اس ــدت ممک ــاه م کوت
ــا  ــود ام ــرق ش ــت ب ــای صنع ــش درآمده کاه
ــر  ــه تاثی ــزی شــده ک ــه ری ــه ای برنام ــه گون ب

ایــن اصــالح مصــرف درکاهــش میــزان ســرمایه 
گــذاری هــا بتوانــد ایــن مســاله را جبــران کند.

۳۰ میلیون نفر مشترک  از تخفیف 
صد درصدی بهای برق بهره مند 

خواهند شد
گذشــته  ســال  ســه  در  نیــرو  وزارت   
طرح هــای تشــویقی مختلفــی بــرای عبــور 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــرده اس ــرا ک ــار اج ــک ب از پی
ــیاری  ــش بس ــرق افزای ــرف ب ــتان مص در تابس
می یابــد و نیــروگاه هــا بــا چالــش هــای 
ــد  ــی کنن ــرم م ــه ن ــت و  پنج ــددی دس متع
ــال ۱3۹7  ــون س ــت همچ ــن اس ــی ممک حت
خاموشــی هــای برنامــه ریــزی شــده نیــز 
مهمــان خانــه هــا شــود. از ایــن رو بــرای 
جلوگیــری از ایــن مســاله و تامیــن بــرق  
ــم  ــازی را مه ــگ س ــرو فرهن ــدار، وزارت نی پای

ــه  ــز برنام ــر نی ــای اخی ــال ه ــته و در س دانس
ــازه  ــه ت ــه ک ــر گرفت ــرای آن در نظ ــی را ب های

ــت. ــد اس ــرق امی ــرح ب ــن آن ط تری
در حــال حاضــر 3۰ میلیــون مشــترک 
خانگــی در کشــور وجــود دارد کــه در دو دســته 
ــدی  ــیم بن ــو« تقس ــش ازالگ ــو« و »بی »زیرالگ
ــرای هرکــدام تعرفــه خاصــی  ــد کــه ب شــده ان
تعریــف شــده اســت. در ایــن بیــن 85 درصــد 
ــد  ــرق مصــرف می کنن ــو ب از مشــترکان زیرالگ
ــن  ــای تعیی ــر از الگوه ــا ۱5 درصــد باالت و تنه
ــد  ــرق امی ــرح ب ــد، در ط ــرف دارن ــده مص ش
ــه دو دســته خــوش  مشــترکان زیرالگــو هــم ب
بنــدی  تقســیم  مصــرف  کــم  و  مصــرف 

می شــوند.
ــرق  ــرح ب ــر مشــترک در ط ــون نف 3۰ میلی
ــرق  ــای ب ــدی به ــد درص ــف ص ــد از تخفی امی
ــم  ــه حــدود 8 و نی ــد شــد ک ــد خواهن بهره من
ــتند  ــدوده هس ــن مح ــترک در ای ــون مش میلی
ــد،  ــی بمانن ــم مصــرف باق ــه ک ــی ک ــا زمان و ت
ــد  ــد خواهن ــدی بهره من ــد درص ــف ص از تخفی
ــم  ــرف ه ــوش مص ــترکان خ ــه مش ــد. البت ش
ــود  ــاده، خ ــی س ــت نکات ــا رعای ــد ب می توانن
را بــه جرگــه کــم مصرف هــا رســانده و از 
ــی  ــرق مصرف ــای ب ــف صــد درصــدی به تخفی
بــرق  تعرفه هــای  بهره منــد شــوند چراکــه 
پلکانــی اســت و هرچــه از میــزان مصــرف بــرق 
ــادی  ــای اقتص ــود، مزای ــته ش ــترکان کاس مش
ــر  ــال اگ ــور مث ــه ط ــا دارد، ب ــرای خانواره ب
ــود را  ــرق خ ــرف ب ــد مص ــترکان ۱۰ درص مش
کــم کننــد، 2۰ درصــد از هزینــه برقشــان کــم 
می شــود و اگــر 2۰ درصــد مصــرف را کاهــش 
ــه  ــدی هزین ــش ۴۰ درص ــاهد کاه ــد، ش دهن

ــود. ــد ب ــی خواهن ــرق مصرف ب

ــدار داده  ــت: هش ــز گف ــهر تبری ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
بــودم اگــر حقــوق کارگــران به درســتی پرداخــت نشــود از 

برگــزاری جلســات شــورا جلوگیــری می کنــم. 
ــار داشــت:  ــارس، محمدحســن اســوتچی اظه ــزارش ف ــه گ ب
همانطــور کــه دکتــر مســعودی ریحان گفتــه بودنــد، حــق 
ــا حقــوق کارگــران  جلســه اعضــای شــورا پرداخــت نمی شــود ت
پرداخــت شــود. امــا برخــی از اعضــای شــورا گفته انــد بــه ایــن 
مبلــغ نیــاز دارنــد  و درخواســت کرده انــد و پــول آنهــا پرداخــت 

شــده اســت.
ــول  ــم قب ــق ه ــل و منط ــاً عق ــس واقع ــرد: پ ــه ک وی اضاف
ــود  ــت ش ــوق پرداخ ــد حق ــد، بای ــاز باش ــر نی ــه اگ ــد ک می کن

ــد. ــورا باش ــو ش ــر عض ــی اگ حت
ــه  ــروز ک ــه داد: ام ــز ادام عضــو شــورای اســالمی شــهر تبری
ــادی از کارگــران پرداخــت  ــاه اســت، حقــوق تعــداد زی ۱۶ ام م

نشــده اســت.
ــبز  ــای س ــران فض ــی از کارگ ــرد: یک ــح ک ــوتچی تصری اس

شــهرداری پیامکــی ارســال کــرده و از پرداخــت نشــدن حقوق هــا 
گالیــه کــرده اســت  و گفتــه اســت کــه اعضــای شــورا آســوده و 
راحــت  بخوابنــد کــه حقــوق کارگــران پرداخــت نشــده اســت.

ــوق  ــر شــد: حق ــز، متذک عضــو شــورای اســالمی شــهر تبری
ــون  ــرکت های ع ــی ش ــه 7، برخ ــبز منطق ــای س ــران فض کارگ
ابــن علــی و شــرکت بهره بــرداری متــرو پرداخــت نشــده اســت.

اســوتچی تاکیــد کــرد: شــهردار تبریــز گفتــه بــود، تاکیــد کردم 
 ابتــدا حقــوق کارگــران  ســپس حقــوق مدیــران پرداخــت شــود.

ــاد آور شــد: هشــدار  ــز، ی عضــو شــورای اســالمی شــهر تبری
ــودم اگــر حقــوق کارگــران به درســتی پرداخــت نشــود از  داده ب

ــم. ــری می کن ــورا جلوگی ــزاری جلســات ش برگ
اســوتچی ادامــه داد: مــن ترســی نــدارم و اگــر حقــوق 
ــورا را  ــه ش ــزاری جلس ــازه برگ ــود اج ــت نش ــران پرداخ کارگ

. هــم نمی د
ــی  ــکار بی. آر.ت ــت، پیمان ــال اس ــت: ۱۰ س ــار داش وی اظه
ــه  ــد ب ــوان کاری کــرد و همــواره می گوی فعــال اســت امــا نمی ت

صرفــه نیســت. اگــر بــه صرفــه نیســت ۱۰ ســال در ایــن زمینــه 
ــد. ــت می کن ــرا فعالی چ

عضــو شــورای  اســالمی شــهر تبریــز همچنیــن تصریــح کــرد: 
ــدام  ــوند، هیچ ک ــه می ش ــده گرفت ــکیالت نادی ــان ها در تش انس
ــران  ــه کارگ ــا ب ــن نامالیماتی ه ــم پاســخگوی ای ــا نمی توانی  از م

باشــیم.
ــا  ــد و م ــه می کنن ــران گری ــودکان کارگ ــت: ک ــوتچی گف اس

نمی توانیــم کاری بکنیــم.
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت 2 میلیــارد تومــان هزینــه 
مشــارکت در ســاخت ســریال جــالل 2 اذعــان داشــت: با ســریال 
جــالل گذشــته را بــه االن و االن را بــه آینــده متصــل می کنیــد 

ــود. ــت نمی ش ــران پرداخ ــوق کارگ ــا حق ام
از شــورای ســوم می گوینــد ۹8  کــرد:  ابــراز  اســوتچی 
ــد  ــرف در آن 2 درص ــا ح ــده ام ــت ش ــا پرداخ ــد حقوق ه درص

باقی مانــده اســت کــه تــوان پرداخــت را نداریــم.
عضــو شــورای اســالمی شــهر تبریــز، ادامــه داد: شــرکتی کــه 
مدعــی عــدم برداشــت ســود اســت، همچنــان بــرای فعالیــت در 
تــالش اســت اگــر بــه صرفــه نیســت از کار کناره گیــری کننــد.

ــق و  ــه ح ــد ک ــوی باش ــه نح ــر ب ــرد: اگ ــه ک ــوتچی اضاف اس
ــن  ــون؟ ای ــود قان ــا وج ــود، ب ــت نش ــان پرداخ ــوق ضعیف حق

ــت. ــت اس عدال

ــال  ــای فع ــهر ه ــی ش ــرح  مل ــن ط ــز در آیی ــهردار تبری ش
ایــران در حــوزه ورزش هــای همگانــی، بــه عنــوان عضــو شــورای 

ــد.  ــاب ش ــرح انتخ ــن ط ــت گذاری ای سیاس
ــا  ــور و ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــهریار، ب ــزارش ش ــه گ ب
مشــارکت مجمــع شــهرداران ایــران و فدراســیون همگانــی 
ــهر  ــی ش ــرح مل ــی از ط ــن رونمای ــان آئی وزارت ورزش و جوان
فعــال کشــور؛ بــا حضــور وزیــر ورزش و جوانــان؛ رئیــس و 
ــهرداران  ــران؛ ش ــهرهای ای ــهرداران کالنش ــع ش ــرکل مجم دبی
ــد  ــی المپیــک و چن ــه مل کالنشــهرهای منتخــب؛ رئیــس کمیت
تــن از مدیــران ارشــد وزارت ورزش و کالنشــهرها؛ برگــزار شــد.

ــا حضــور وزیــر ورزش و  در ایــن مراســم کــه صبــح امــروز ب
جوانــان، رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک و تعــدادی از شــهرداران 
ــد،  ــزار ش ــان برگ ــور در وزارت ورزش و جوان ــهرهای کش کالنش

ــی شــهرفعال انتخــاب شــدند. اعضــای شــورای عال
ــهرداران  ــوب ش ــیار خ ــتقبال بس ــا اس ــه ب ــرح ک ــن ط از ای
ــان  ــران ارشــد وزارات ورزش و جوان کالنشــهرهای کشــور و مدی
ــال ۹۹  ــزرگ س ــم و ب ــداد مه ــوان روی ــده اســت بعن ــه ش مواج

ــرده مــی شــود. ــام ب ن
ــم  ــن مراس ــی در ای ــای همگان ــیون ورزش ه ــس فدراس رئی
گفــت: وضعیــت ســالمتی مــردم ایــران از لحــاظ انجــام حــرکات 
ــور  ــت و کش ــوب نیس ــدان مطل ــرک چن ــتن تح ورزش و داش
ــن کشــورهای  ــی بی ــم تحرک ــن ک ــا 33 درصــد میانگی ــران ب ای

ــرار دارد. ــان ق جه
او افــزود: بعضــی از اســتان ها بــاالی 7۰ درصــد کــم تحرکــی 
ــر  دارنــد و در ســه دهــه گذشــته رشــد چاقــی پنــج و نیــم براب

شــده اســت.  
ــر در  ــرگ و می ــد م ــرد: 82 درص ــه ک ــی اضاف ــین مالی افش
ــن نشــان  ــر اســت و ای ــای غیرواگی ــه خاطــر بیماری ه کشــور ب
می دهــد کــه کم تحرکــی زمینه ســاز بســیاری از بیماری هــا 

ــراد شــده اســت. در اف

ــل  ــرفت قاب ــه پیش ــن تجرب ــا ای ــا ب ــرد: دنی ــان ک او خاطرنش
مالحظــه ای در رشــد تحــرک و ورزش داشــته اســت، مــا نیــز بــه 
همیــن خاطــر ایــن شــورای سیاســت گذاری را تشــکیل دادیــم.  
رییــس فدراســیون ورزش هــای همگانــی گفــت: یکــی  
از خصوصیــات شــهرهای فعــال ایــن اســت کــه آنهــا در 
سیاســت ها، فعالیــت بدنــی را در راس امــور قــرار می دهنــد 
ــد. ــش دارن ــت پوش ــار را تح ــه اقش ــود هم ــزی خ و در برنامه ری

ــهرداری  ــی ش ــن از آمادگ ــن آیی ــز در ای ــز نی ــهردار تبری ش
ــر  ــرح خب ــن ط ــای ای ــه ه ــرای برنام ــل و اج ــرای تکمی ــز ب تبری
ــی  ــای همگان ــوزه ورزش ه ــز در ح ــهرداری تبری ــت: ش داد و گف
اقدامــات مهمــی انجــام داده اســت و زیرســاخت هــای موجــود در 
ســطح شــهر تبریــز بــرای توســعه ورزش همگانــی موجــود اســت.  
او افــزود: فضاهــای ورزشــی شــهردار تبریــز در اختیــار عمــوم 

شــهروندان اســت تــا بتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
ــی و  ــورای عال ــای ش ــکام اعض ــم اح ــن مراس ــان ای در پای
ــان اهــدا  سیاســتگذاری طــرح شــفا توســط وزیــر ورزش و جوان
شــد و شــهردار تبریــز در ایــن آییــن بــه عنــوان یکــی از اعضــای 

ــن طــرح انتخــاب شــد. شــورای سیاســتگذاری ای
ایــن طــرح توســط فدراســیون ورزش هــای همگانی پیشــنهاد 

شــده و ارتقــای ســالمت عمومــی جامعــه را دنبــال مــی کند.

حقوق کارگران شهرداری تبریز پرداخت نشود، 
نمی  گذارم جلسات شورا برگزار شود

خبر جدید از طرح برق مجانی

حکم وزیر ورزش و جوانان؛

شهردار تبریز عضو شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

صنعــت،  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
معــدن و تجــارت )صمــت( گفــت: در پــی 
حضــور  بــرای  صمــت  وزارت  فراخوان هــای 
شــرکت ها در بــورس، تاکنــون 25۰ شــرکت 
بــرای ورود بــه بــورس اعــالم آمادگــی کرده انــد 
و تاکنــون ســهم بخــش صنعــت از اوراق منتشــر 
شــده بــه 3۹۰۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، ســعید زرنــدی در برنامــه 
تیتــر امشــب شــبکه خبــر گفــت: یکــی از 
ــاری  ــال ج ــت درس ــای وزارت صم جهت گیری ه
اســتفاده از ظرفیــت بــازار ســرمایه بــرای تولیــد 
ــای  ــود واحده ــتا الزم ب ــن راس ــه در ای ــود ک ب
ــا ایــن مکانیــزم بیشــتر آشــنا شــوند.  تولیــدی ب
ــرکت ها  ــرای ورود ش ــل ب ــن اص ــی اولی از طرف
ــاختار  ــی س ــفافیت و آمادگ ــورس ش ــازار ب ــه ب ب

ــود. ــم نب ــون فراه ــه تاکن ــت ک ــرکت ها اس ش
ــوان  ــی ت ــتم بانک ــه سیس ــان اینک ــا بی وی ب
پاســخگویی بــه نیــاز بــه صنعــت را نــدارد، 
تصریــح کــرد: محاســبات نشــان می دهــد بــرای 
اداره بخــش صنعــت بــه انــدازه ســال گذشــته و 

ــارد  ــزار میلی ــه 575 ه ــری ب ــچ تغیی ــدون هی ب
ــی در  ــتم بانک ــا سیس ــم، ام ــاز داری ــان نی توم
ــارد  ــزار میلی ــد 325 ه ــت می توان ــن حال بهتری
کنــد.  پرداخــت  در حــوزه صنعــت  تومــان 
بنابرایــن برنامه ریــزی کردیــم بــرای پــر کــردن 

ــم. ــتفاده کنی ــرمایه اس ــازار س ــال از ب ــن خ ای
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در پــی 
حضــور  بــرای  صمــت  وزارت  فراخوان هــای 

شــرکت ها در بــورس، تاکنــون 25۰ شــرکت 
بــرای ورود بــه بــورس اعــالم آمادگــی کرده انــد 
ــرارداد  ــه ق ــرکت ب ــداد ۱۱3 ش ــن تع ــه از ای ک
رســیدند، 7۰ شــرکت  مالــی  نهادهــای  بــا 
ــه  ــرکت ب ــد و ۴۰ ش ــم کردن ــه تنظی ــد نام امی

هیئت هــای پذیــرش معرفــی شــدند.
ــده وزارت صمــت  ــه وع ــاره ب ــا اش ــدی ب زرن
مبنــی بــر ورود ۱۰۰ شــرکت صنعتــی بــه بــازار 

ــا آخــر امســال، گفــت: شــرکت هایی  ســرمایه ت
بــازار ســرمایه می شــوند، هنــگام  وارد  کــه 
ــاق  ــوند و اتف ــناخته می ش ــی ش ــه عموم عرض
ــته از  ــال گذش ــت. س ــار اوراق اس ــر انتش دیگ
۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اوراقــی کــه منتشــر 
ــه  ــوط ب ــان مرب ــارد توم ــود 2۰۰۰ میلی شــده ب
ــا امــروز ایــن رقــم بــه  بخــش صنعــت بــود و ت
ــات  ــن ادبی ــان رســیده و ای ــارد توم 3۹۰۰ میلی

ــادن اســت. در حــال جــا افت
صنعــت،  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
ــع  ــرای رف ــه ب ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج مع
موانــع تولیــد الزم اســت همــه دســتگاه ها 
ــوزه  ــرد: در ح ــار ک ــد، اظه ــه دهن ــر روی تغیی
ــر  ــز ب ــی تمرک اســتراتژی و سیاســت های صنعت
ــت  ــای صنع ــوده و اولویت ه ــران ب ــع پیش صنای

بــا ارزش افــزوده بــاال مشــخص شــده اند.
ــد  ــد بای ــع تولی ــع موان ــرای رف ــزود: ب وی اف
ــرای  ــی ب ــور کل ــه ط ــرد. ب ــم ک ــا را ک قانون ه
بهبــود فضــای کســب و کار بایــد نیــاز واحدهــا 
ــگاه  ــود. ن ــر ش ــی کمت ــتگاه های اجرای ــه دس ب

حمایــت از کاالی ایرانــی، نهضــت ســاخت داخل 
ــد  ــع تولی ــع موان ــد و رف ــش تولی ــه افزای ــز ب نی
کمــک می کنــد. تصویــب آییــن نامــه برچســب 
ــا را  ــز فض ــت نی ــوی دول ــل از س ــاخت داخ س

ــد. ــم می کن ــتر فراه ــد بیش ــرای تولی ب
تســهیل  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  زرنــدی 
فراینــد تخصیــص ارز، تصریــح کــرد: وزارت 
ــال ارز  ــدون انتق ــت روش ب ــد اس ــت معتق صم
ــار  ــود و در کن ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــد ب بای
ــا  ــم، ام ــت کنی ــی را تقوی ــای نظارت آن مدل ه
بانــک مرکــزی هــم اســتدالل های درســتی 
ــد  ــه فرآین ــدی ب ــگاه جدی ــر ن ــه اگ را دارد. البت
ــیم  ــته باش ــص ارز داش ــفارش و تخصی ــت س ثب

مشــکالت بســیاری برطــرف می شــود.
صنعــت،  وزارت  برنامــه  و  طــرح  معــاون 
ــالش  ــاره ت ــا اش ــن ب ــارت همچنی ــدن و تج مع
بــرای کاهــش مصــرف ارز، گفــت: در ســال 8۹ 
ــارد دالر و صــادرات 27  واردات کشــور ۶5 میلی
میلیــارد دالر بــوده اســت، امــا در ســال ۹8 
ــه  ــادرات ب ــارد دالر و ص ــه ۴3.7 میلی واردات ب
۴۱ میلیــارد رســیده اســت کــه هرچنــد هنــوز 
می دهــد  نشــان  امــا  نیســت  راضی کننــده 
ــرف ارز را  ــدی مص ــور ج ــه ط ــم ب ــعی کردی س

ــم ــش دهی کاه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خبر داد:

اعالم آمادگی 25۰ شرکت صنعتی برای ورود به بورس

کاریکاتور

چند می گیری ُگل نزنی!!؟

منبع: تسنیم
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ماشین سازی تبریز را مرتفع کند

ـــری  ـــس در تذک ـــز در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــتار  ـــی خواس ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع ـــه وزی ب
ــر راه  ــر سـ ــود بـ ــع موجـ ــریع تر موانـ ــع سـ رفـ
انتقـــال مالکیـــت شـــرکت ماشین ســـازی تبریـــز 

ـــد.  ش
ــی  ــد علیرضابیگـ ــارس، احمـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ــی )۱۶ شـــهریورماه( مجلـــس  در نشســـت علنـ
ـــار  ـــود اظه ـــفاهی خ ـــر ش ـــالمی در تذک ـــورای اس ش
داشـــت: ســـرانجام بـــا مرارت هـــای بســـیار مـــش 
قربانعلـــی از مالکیـــت ماشین ســـازی خلـــع و 
ـــی  ـــور راه ـــام ارزی کش ـــالل در نظ ـــام اخ ـــه اته ب

زنـــدان شـــد.
ــکو  ــهر و اسـ ــز، آذر شـ ــردم تبریـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـالمی افـــزود: همچنیـــن 
ــه  ــذاری کـ ــواب و واگـ ــناریوهای ناصـ ــرح سـ طـ
ــی  ــروز واحدهایـ ــفتگی امـ ــی آشـ ــبب اصلـ مسـ
چـــون کشـــت و صنعـــت مغـــان، ماشین ســـازی، 
هپکـــو و بســـیاری از واحدهـــای مهـــم بـــود، 
ــه  ــوه قضائیـ ــس قـ ــد و رئیـ ــدان شـ ــی زنـ راهـ
اخیـــرا دســـتور رســـیدگی بـــه پرونده هـــای وی 
را صـــادر کـــرد کـــه تســـریع در ایـــن موضـــوع 

ضـــروری اســـت.
ــت  ــش از هشـ ــه بیـ ــادآوری اینکـ ــا یـ وی بـ
مـــاه اســـت کـــه ســـازمان خصوصی ســـازی 
اعـــاده ماشین ســـازی بـــه هیـــدرو را ابـــالغ 
کـــرده، گفـــت: ســـرانجام مـــاه گذشـــته هیـــأت 
ماشین ســـازی  کارخانـــه  در  هیـــدرو  عامـــل 
حاضـــر شـــد و اعمـــال مالکیـــت هیـــدرو را 
کلیـــد زد بـــا وجـــود ایـــن همچنـــان مدیـــران 
ـــذاری  ـــزور واگ ـــه کاتالی ـــتگی ک ـــدوق بازنشس صن
ــی  ــش قربانعلـ ــه مـ ــرکت بـ ــن شـ ــه ایـ ظالمانـ
خـــود  کاســـب کارانه  مدیریـــت  بـــه  بودنـــد 
ادامـــه می دهنـــد و ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
ـــرکت  ـــی ش ـــارد تومان ـــی 3۰ میلی ـــه بده ـــه بهان ب
ماشین ســـازی مانـــع از انتقـــال ســـهام ایـــن 
شـــرکت بـــه ســـازمان گســـترش و نوســـازی 

صنایـــع ایـــران شـــده اســـت.
ــور و  ــی کشـ ــور داخلـ ــیون امـ ــو کمیسـ عضـ
ـــه داد:  ـــالمی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــوراها در مجل ش
ـــور  ـــاون ام ـــی مع ـــید رومیان ـــره س ـــای ق ـــه آق البت
ـــت  ـــه دول ـــد ک ـــی کن ـــا م ـــس وزارت کار ادع مجل
تعلیـــق بدهی هـــای ماشین ســـازی  در مـــورد 
اخیـــرا مصوبـــه ای داشـــته امـــا مـــا از ایـــن 
مصوبـــه بی اطـــالع هســـتیم و انتقـــال ســـهام 
ـــه  ـــده ک ـــف ش ـــه متوق ـــن بهان ـــه ای ـــرکت ب ـــن ش ای
ایـــن امـــر باعـــث عـــدم تمدیـــد کارت بازرگانـــی 
ـــده  ـــد آن ش ـــد تولی ـــالل در رون ـــرکت و اخ ـــن ش ای

اســـت.
ـــاون،  ـــر تع ـــه وزی ـــری ب ـــی در تذک ـــا بیگ علیرض
کار و رفـــاه اجتماعـــی خواســـتار رفـــع ســـریع تر 
ــت  ــال مالکیـ ــر راه انتقـ ــر سـ ــود بـ ــع موجـ موانـ
ــا  ــرد: بـ ــان کـ ــد و خاطرنشـ ــرکت شـ ــن شـ ایـ
ـــال  ـــرکت در س ـــن ش ـــّد راه ای ـــکالت س ـــع مش رف
ــت  ــه فعالیـ ــازه داد بـ ــد اجـ ــد بایـ ــش تولیـ جهـ

خـــود ادامـــه  دهـــد.

قاسمی مطرح کرد؛
طراحی »سامانه مدیریت هوشمند کرونا«

 در دستور کار ستاد مقابله با کرونا 

ــت:  ــا گف ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــی س ــی انتظام ــه اجتماع ــر کمیت دبی
ــه ســتادملی  ــا« ب ــت هوشــمند کرون پیشــنهاد طراحــی »ســامانه مدیری
ــت  ــرای دریاف ــری ب ــال پیگی ــده و در ح ــال ش ــا ارس ــا کرون ــه ب مقابل

ــتیم.  ــی آن هس خروج
ــر  ــمی دبی ــین قاس ــوان، حس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س ــی انتظام ــه اجتماع کمیت
جهــت  نهاد هــا  و  دســتگا ها  تمامــی  یک ســاله  برنامــه  ارائــه  بــه 
ــم  ــق تصمی ــرد: طب ــار ک ــا اظه ــروس کرون ــا وی ــی ب ــتی و زندگ همزیس
ــه  ــد ک ــف ش ــا، وزرات کشــور مکل ــا کرون ــه ب ــتادملی مقابل ــه س و مصوب
برنامــه »همزیســتی بــا کرونــا« را بــرای یــک ســال آینــده از دســتگاه ها، 

نهاد هــا و قــوای ســه گانه دریافــت کنــد.
او ادامــه داد: برنامــه یک ســاله دســتگاه ها شــامل ســه حــوزه صیانــت 
ــه  ــی ب ــا و خدمات ده ــاب رجوع ه ــت از ارب ــتگاه ها، صیان ــنل دس از پرس

مــردم اســت.
دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا گفــت: 
ــرای تمامــی  ــر کشــور ب ــا امضــا وزی چنــد روز قبــل، برنامــه یک ســاله ب
ــا  ــتگاه ها و نهاد ه ــق آن دس ــه طب ــد ک ــال ش ــا ارس ــوا و وزارتخانه ه ق

حــدود ۱5 روز بــرای ارائــه برنامــه خــود وقــت دارنــد.
ــه  ــد توج ــا بای ــتگاه ها و نهاد ه ــی دس ــرد: تمام ــح ک ــمی تصری قاس
کننــد کــه در تهیــه برنامــه یک ســاله خــود الزم اســت کــه نظــر وزارت 

ــد. بهداشــت را هــم در نظــر بگیرن
ــد  ــا نیازمن ــروس کرون ــاخت وی ــی و س ــان قطع ــرد: درم ــه ک او اضاف
زمــان اســت و مــا تــا یک ســال آینــده نمی توانیــم دربــاره ایــن موضــوع 
ــد  ــه کشــور ها هــم تولی ــم حتــی واکســن هایی کــه در بقی صحبــت کنی

شــده دارای تردیــد هســتند.
دبیــر کمیتــه اجتماعــی انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بیــان 
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــی سیاس ــد زندگ ــا بای ــرد: م ک
آموزشــی مــردم را بــا شــرایط کرونــا تطبیــق دهیــم تــا زندگــی و ســالمت 

ــار یکدیگــر باشــد. در کن
ــروس  ــازی وی ــت و یکپارچه س ــامانه مدیری ــه س ــاره ب ــا اش ــمی ب قاس
ــه  ــا ب ــا ت ــروس کرون ــی از شــیوع وی ــای مختلف ــت: نرم افزار ه ــا، گف کرون
امــروز در حــال فعالیــت هســتند کــه کمــک بزرگــی بــه رصــد بیمــاری 
ــام  ــه تم ــود ک ــن ب ــور ای ــنهاد وزارت کش ــا پیش ــد، ام ــا می کردن کرون
ــت  ــکان وضعی ــد ام ــردم بتوانن ــا م ــوند ت ــه ش ــم یکپارچ ــا ه ــا ب برنامه ه

ــات را داشــته باشــند ــرش خدم ســنجی و پذی
ــمند  ــت هوش ــامانه مدیری ــی س ــنهاد طراح ــت: پیش ــان گف او در پای
کرونــا بــه ســتادملی مقابلــه بــا کرونــا ارســال شــده و در حــال پیگیــری 

ــت خروجــی آن هســتیم. ــرای دریاف ب

آغاز دوره بین المللی پوشش همگانی سالمت
 در تبریز

دوره آموزشــی بیــن المللــی »پوشــش همگانــی ســالمت«، موســوم بــه 
)UHC( در مرکــز کشــوری آمــوزش مدیریت ســالمت در تبریز آغاز شــد. 
ــه  ــی ســالمت« ب ــا، دوره آموزشــی »پوشــش همگان ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدف  ــا ه ــد ۱۹ و ب ــی کووی ــالمت در پاندم ــام س ــت نظ ــور تقوی منظ
ــه  ــا ب ــا کرون ــه ب ــوزه ســالمت در مقابل ــی ح ــران عال ــازی مدی توانمندس

ــود. ــی ش ــزار م ــدت ۱۰ روز برگ م
ــاتید  ــر از اس ــش نف ــی و ش ــاتید خارج ــر از اس ــن دوره 3۴ نف در ای
داخلــی بــه صــورت مجــازی مطالــب آموزشــی خــود را ارایــه مــی کننــد 
و بیــش از 7۰ نفــر از مدیــران فعــال در حــوزه بهداشــت و درمــان کشــور 

در ایــن برنامــه آموزشــی شــرکت دارنــد.

شناسایی ۳۰هزار مبتالی کرونا در آذربایجان شرقی
ــن  ــه کار ای ــاز ب ــن آغ ــز در آیی ــوم پزشــکی تبری رییــس دانشــگاه عل
پویــش اظهــار کــرد: تاکنــون حــدود 3۰هــزار فــرد مبتــال بــه کرونــا در 
ــان   ــد مبتالی ــم درص ــار و نی ــده و چه ــایی ش ــرقی شناس ــان ش آذربایج

ــد. فــوت کــرده ان
محمدحســین صومــی بــا اشــاره بــه 2 برابــر شــدن تعــداد مبتالیــان 
بــه کرونــا در آذربایجــان شــرقی در شــبانه روز گذشــته گفــت: اگــر چــه 
تعــداد فوتــی هــای اســتان در 2۴ســاعت گذشــته تنهــا چهــار نفــر بــود، 
امــا بســتری هــا بــه 2۰۰ نفــر رســیده اســت و هــم اکنــون 78۰ نفــر در 

بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند.
ــش  ــت افزای ــتی را عل ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــردن ش ــت نک وی رعای
ــا و انتشــار ایــن ویــروس در اســتان عنــوان و  ــه کرون ــان ب شــمار مبتالی

ــد ادامــه پیــدا نکنــد. ــن رون ــراز امیــدواری کــرد ای اب
ــدف  ــا ه ــالمت ب ــی س ــش همگان ــی پوش ــن الملل ــی بی دوره آموزش
ــه مــدت  ــران حــوزه ســالمت در پاندمــی کویــد۱۹ ب توانمندســازی مدی
ــی  ــزار م ــز برگ ــالمت تبری ــت س ــوزش مدیری ــی آم ــز مل ۱۰روز در مرک

شــود.

ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
ــردم  مجلــس از کاهــش چشــمگیر اســتفاده م
ــتی  ــک برگش ــی چ ــتعالم پیامک ــامانه اس از س
خبــر داد و گفــت: ایــن موضــوع به دلیــل 
ــن  ــردن ای ــات و وارد ک ــت وزارت ارتباط دخال
ارزش  خدمــات  ســامانه های  بــه  ســامانه 

افــزوده به وجــود آمــده  اســت.
ــی  ــل ابوتراب ــارس، ابوالفض ــزارش ف ــه گ ب
ــوراهای  ــی و ش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس عض
مجلــس شــورای اســالمی دربــاره مزایــای 
ســامانه اســتعالم چــک برگشــتی گفــت: قبــل 
از اجــرای قانــون جدیــد صــدور چــک، گیرنــده  
چــک، اطالعاتــی در مــورد افــرادی کــه از آنهــا 
چــک دریافــت می کــرد، نداشــت و همیــن 
ــش  ــک را افزای ــا چ ــه ب ــک مبادل ــئله ریس مس
مــی داد. بندهایــی در قانــون جدیــد چــک 
ــی  ــک اطالعات ــده چ ــا گیرن ــد ت ــده ش گنجان
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــی ک ــابقه معامالت ــاره س درب
ــت آورد و  ــت، به دس ــام داده اس ــک انج ــا چ ب
ــر  ــک، منطقی ت ــول چ ــا قب ــرای رد ی ــد ب بتوان

ــرد. ــم بگی تصمی
ــدات  ــات شــامل تعه ــن اطالع ــزود: ای وی اف
مجــاز  ســقف  نشــده ،  پرداخــت  و  جــاری 
اعتبــاری و ســابقه ی چــک برگشــتی افــراد 
می شــود. بدیــن ترتیــب بــا دسترســی بــه 
ــان  ــا اطمین ــک ب ــده چ ــات، گیرن ــن اطالع ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــک را ب ــد چ ــتری می توان بیش

ابــزار مالــی بپذیــرد. البتــه در حــال حاضــر ایــن 
ســامانه فقــط اســتعالم چک هــای برگشــتی را 
ــد و دو  ــرار می ده ــک ق ــده چ ــار دارن در اختی

ــت. ــی نشده اس ــوز اجرای ــر هن ــت دیگ خدم
ــا  ــس ب ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
بیــان اینکــه اســتعالم چک هــای برگشــتی 
ــود،  ــده ب ــاده ش ــیار س ــامانه بس ــن س ــا ای ب
ــه  ــادی، شناس ــک صی ــر چ ــر روی ه ــت: ب گف
ــه  ــود دارد ک ــردی وج ــه ف ــر ب ــای منحص یکت
ــا ارســال پیامکــی شــماره شناســه  چــک بــه  ب
ــک  ــتی بان ــای برگش ــتعالم چک ه ــامانه اس س
مرکــزی )بــه شــماره 7۰۱7۰۱(، ســوابق تعــداد 
چک هــای برگشــتی شــخصی کــه دســته 
چــک بــه نــام او می باشــد، بــرای دارنــده 

چــک ارســال می گــردد.

دخالت وزارت ارتباطات، دلیل کاهش 
استفاده مردم از سامانه استعالم 

پیامکی چک برگشتی
ابوترابــی بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر این 
ســامانه دچــار اختــالل شده اســت، گفــت: ایــن 
اختــالل به دلیــل دخالــت وزارت ارتباطــات 
ــامانه های  ــه س ــامانه ب ــن س ــردن ای و وارد ک
خدمــات ارزش افــزوده بــدون اینکــه بــه مــردم 
ــت. ــده  اس ــود آم ــردد، به وج ــانی گ اطالع رس

عضــو کمیســیون امــور داخلــی و شــوراهای 
مجلــس ادامــه داد: اســتدالل آقایــان ایــن 
ــت و  ــرایط عضوی ــترکین از ش ــه مش ــت ک اس

هزینــه ایــن خدمــات ارزش افــزوده مطلــع 
نشــده و به همیــن دلیــل ممکــن اســت دچــار 
خســارت شــوند، در صورتیکــه در مورد ســامانه 
ــی  ــت معنای ــتی، عضوی ــک برگش ــتعالم چ اس
ــتعالم از  ــار اس ــر ب ــترک در ه ــته و مش نداش
ایــن ســامانه، پیامکــی دربــاره هزینــه اســتفاده 
ــورت  ــرده و درص ــت ک ــت دریاف ــن خدم از ای
ــرد. ــورت می گی ــتعالم ص ــترک، اس ــد مش تایی

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مصوبــه وزارت 
ارتباطــات باعــث اختــالل ســامانه اســتعالم 
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــتی شده اس ــای برگش چک ه
اختــالل، ســبب ایجــاد مانــع و مشــکلی ســخت 
بــرای مشــترکین شــده  اســت زیــرا روش جدیــد 
اســتعالم، ایــن فرآینــد را بســیار پیچیــده نموده 
و مــردم نیــز از ایــن روش اطالعــی ندارنــد. افراد 
ــل  ــد ابتــدا اپلیکیشــن جیرینــگ را در موبای بای
خــود نصــب نمــوده و بعــد بــا شــارژ کیــف پــول 
جیرینــگ، از ایــن خدمــت اســتفاده کننــد، کــه 
ــی های  ــرای گوش ــط ب ــم فق ــت ه ــن قابلی ای
هوشــمند امکان پذیــر اســت. متاســفانه بــه 
همیــن دالیــل، اســتفاده از ایــن ســامانه بســیار 
ــم شــده  اســت و شــاهد کاهــش حــدود 8۰  ک
ــه  درصــدی اســتفاده از ایــن ســامانه، نســبت ب
قبــل از ایجــاد مانــع وزارت ارتباطــات بــرای این 
خدمــت هســتیم کــه خــود نشــان دهنده تاثیــر 
مخــرب ایــن تصمیــم اشــتباه بــر مبادالتــی کــه 

ــرد، اســت. ــا چــک صــورت می گی ب

ــعه  ــک توس ــعب بان ــت ش ــت مدیری سرپرس
تعــاون آذربایجــان شــرقی از افزایــش 25۰ 
درصــدی مشــتریان و افزایــش ســه برابــری 
پرداخــت تســهیالت ایــن بانــک در اســتان طــی 

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــج س پن
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت شــعب 
بانــک توســعه تعــاون آذربایجــان شــرقی ؛ ناصــر 
ــای  ــترک اعض ــری مش ــت خب ــدی در نشس اس
ســتاد نکوداشــت هفتــه تعــاون در اســتان 
ــک دولتــی از  ــن بان ــزود: تعــداد مشــتریان ای اف
ــزار  ــه 227 ه ــال ۱3۹۴ ب ــر در س ــزار نف 85 ه
ــی  ــه م ــر در ســال جــاری رســیده اســت ک نف
ــن  ــول ای ــتریان در ط ــداد مش ــت تع ــوان گف ت

ــه اســت.  ــش یافت ــد افزای ــدت 25۰ درص م
وی ادامــه داد: در طــول پنــج ســال گذشــته 
ــر شــده و از رقــم  میــزان ســپرده بانــک ۶  براب
ــت  ــه هف ــال ب ــارد ری ــزار و 38۰ میلی ــک ه ی

ــال رســیده اســت. ــارد ری ــزار و ۹8۹ میلی ه
اســدی تعــداد شــعب ایــن بانــک در اســتان 
ــزود: در  ــد و اف ــک باجــه خوان را 2۱ شــعبه و ی
ــا ۱۶2  ــاون ب ــعه تع ــک توس ــر بان ــال حاض ح
 نفــر پرســنل در سراســر اســتان ارایــه خدمــت 

می کند.
ــعه  ــک توس ــعب بان ــت ش ــت مدیری سرپرس
تعــاون آذربایجــان شــرقی با اشــاره به گســترش 
بانکــداری الکترونیــک و افزایــش زیرســاخت 
ــک  ــوری و الکترونی ــر حض ــداری غی ــای بانک ه
ــاز  ــن احســاس نی ــح کــرد: ای ــک تصری ــن بان ای

موجــب شــد تــا بانــک رویکــرد خــود را تغییــر 
داده  و در ایــن مــدت بــر تعــداد مشــتریان 
الکترونیــک خــود بیافزایــد کــه خوشــبختانه در 
طــول پنــج ســال گذشــته نیــز شــاهد افزایــش 
قابــل مالحظــه تعــداد مشــتریان الکترونیــک در 

ــم. ــوده ای ــاون اســتان ب ــک توســعه تع بان
ــتریان  ــداد مش ــت: تع ــان داش ــدی اذع اس
ــر  ــزار و ۱57 نف ــک از هشــت ه ــک بان الکترونی
ــر در  ــزار و 775 نف ــه 55 ه ــال ۱3۹۴ ب در س

ســال جــاری رســیده اســت کــه معــادل افزایش 
ــری دارد. ــت براب ــدود هف ح

هــای  دســتگاه  تعــداد  داد:  ادامــه  وی 
ــداد 37  ــتان از تع ــز در اس ــک نی ــرداز بان خودپ
دســتگاه بــه ۴۱ دســتگاه رســیده اســت و تعــداد 
دســتگاه هــای POS نیــز از یــک هــزار و ۴۰۰ 
پرونــده بــه ســه هــزار و ۶۶۴ عدد رســیده اســت.

ــعه  ــک توس ــعب بان ــت ش ــت مدیری سرپرس
تعــاون آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: در حــوزه 

ــک توســعه  ــز بان پرداخــت تســهیالت بانکــی نی
ــه  ــی ب ــغ پرداخت ــرقی مبل ــان ش ــاون آذربایج تع
مشــتریان ایــن بانــک در طــول 5 ســال گذشــته 
ــه  ــه نحــوی ک ــر شــده اســت ب حــدود ســه براب
از ســه هــزار و ۱۶۱  میلیــارد و 375 میلیــون 
ــارد و  ــزار و ۹2 میلی ــه ۹ ه ــال ۱3۹۴ ب ــال س ری
ــزان  ــن می ــال رســیده اســت ای ــون ری ۹37 میلی
پرداختــی نیــز از ۴32 پرونــده بــه 27 هــزار و 2۴۹ 
ــوده اســت. ــش ب ــر افزای ــادل ۶3 براب ــده مع پرون

ــش  ــان بخ ــن می ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــارد و 82  ــزار و ۶33 میلی ــه ه ــا  س ــات ب خدم
ــهیالت  ــی تس ــترین فراوان ــال بیش ــون ری میلی
ــه ترتیــب صنعــت و معــدن ) ســه  اعطایــی و ب
ــال(  ــون ری ــارد و ۶7۴ میلی ــزار و 2۶۶ میلی ه
؛ کشــاورزی ) یــک هــزار و 385 میلیــارد و 
ــی ) 57۰ میلیــارد  ــال(، بازرگان ۱۴2میلیــون ری
و 8۱7 میلیــون ریــال( و مســکن ) 5۱3 میلیارد 
و 83۶ میلیــون ریــال( بیشــتری میــزان اعطــا را 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ب
اســدی خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن تعــداد 
ــده  ــز از ۴32 پرون ــای تســهیالتی نی ــده ه پرون
در ســال ۱3۹۴ بــه 27 هــزار و 2۴۹ پرونــده در 

ســال جــاری رســیده اســت.

مدیرعامــل انجمــن دفــاع از حقــوق معلــوالن ایــران بــا بیــان 
اینکــه حــدود ۹۰ هــزار دانــش آمــوز در مــدارس اســتثنایی در 
حــال تحصیــل هســتند، گفــت: برنامــه شــاد نمــی توانــد بــرای 
ــام  ــد و تم ــی باش ــه کامل ــنوا برنام ــا و ناش ــوزان نابین ــش آم دان

نیازهــای ایــن دانــش آمــوزان را برطــرف کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی همــت محمــود نــژاد  ضمــن انتقــاد 
نســبت بــه بــی توجهــی آمــوزش و پــرورش بــه دانــش آمــوزان 
نابینــا و ناشــنوا در طراحــی شــبکه شــاد بیــان کــرد: برنامــه شــاد 
ــد نصــب و اجــرا مــی شــود و همــه  ــای اندروی ــر روی موبایله ب
مــا مــی دانیــم کــه ناشــنوایان بایــد بــرای دریافــت آموزشــهای 
ــنوایان  ــه ناش ــت ک ــن درحالیس ــد، ای ــی کنن ــان لبخوان معلم
هیچــگاه نمــی تواننــد از روی صفحــه موبایــل لبخوانــی کننــد.

ــگام  ــا هن ــوزان نابین ــش آم ــاره مشــکل دان ــه درب وی در ادام
ــت  ــرای دریاف ــز ب ــان نی ــت: نابینای ــاد گف ــبکه ش ــتفاده از ش اس
ــاد  ــبکه ش ــد. در ش ــکالتی دارن ــاد مش ــبکه ش ــهای ش آموزش
ــز  ــی نی ــای صامت ــی، فعالیته ــوزش بیان ــر آم ــالوه ب ــان ع معلم
ــگام  ــف نوشــتاری هن ــد از توصی ــد و ممکــن اســت بخواهن دارن

تدریــس بهــره گیرنــد و هنــگام آمــوزش یــک مســئله یــا 
ــد. ــتفاده کنن ــتن« اس ــول، از »نوش فرم

ــه  ــران ادام ــوالن ای ــوق معل ــاع از حق ــن دف ــل انجم مدیرعام
داد: معلمــان بــه مســائل آمــوزش مجــازی دانــش آمــوزان دارای 

معلولیــت آگاهــی کاملــی
ــش  ــرای دان ــد ب ــی توان ــاد نم ــه ش ــن برنام ــد، بنابرای ندارن
آمــوزان نابینــا و ناشــنوا برنامــه کاملــی باشــد و تمــام نیازهــای 

ــد. ــرف کن ــوزان را برط ــش آم ــن دان ای
ــم  ــوزان ک ــش آم ــکالت دان ــه مش ــن ب ــژاد همچنی محمودن
تــوان ذهنــی در هنــگام اســتفاده از شــاد اشــاره کــرد و گفــت: 
ایــن دانــش آمــوزان از توجــه و تمرکــز پایینــی برخوردارنــد، لــذا 
ــد تمرکــز کننــد  ــر روی صفحــه اندروی امــکان اینکــه بتواننــد ب
ــای  ــه ه ــا صفح ــی ب ــد تبلتهای ــت و نیازمن ــخت اس ــیار س بس
بــزرگ هســتند کــه بــه راحتــی بتواننــد روی آن تمرکــز کننــد. 
در ایــن راســتا اعــالم شــده بــود کــه 3۰ هــزار تبلــت توزیــع مــی 
شــود امــا هنــوز خبــری در ایــن خصــوص دریافــت نشــده اســت.

ــه طراحــان شــبکه شــاد و آمــوزش و  ــژاد خطــاب ب محمودن

پــرورش گفــت: کــودک معلــول کــم تــوان ذهنــی آمــوزش پذیــر 
ــار او را صــدا میــزد  ــم بیــش از 5 ب کــه در شــرایط عــادی، معل
ــا توجــه او را جلــب کنــد، چطــور در برنامــه ای کــه معلــم را  ت
ــن کــودک بســیار ســخت  ــرای ای نمیبینــد و تمرکــز و توجــه ب

اســت میتوانــد بــه او کمــک کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود ۹۰ هــزار دانــش آمــوز در مــدارس 
اســتثنایی در حــال تحصیــل هســتند، تصریــح کــرد: البتــه هیــچ 
گونــه بــرآورد کاملــی از تعــداد دانــش آمــوزان معلــول در کشــور 
ــه شــرایط خــاص  ــی باتوجــه ب ــه طــور کل ــا ب ــدارد. ام وجــود ن
ایــن دانــش آمــوزان، برنامــه شــاد بــه خصــوص بــرای ناشــنوایان 

مناســب نیســت.
ــد  ــران تاکی ــوالن ای ــوق معل ــاع از حق ــل انجمــن دف مدیرعام
کــرد: آمــوزش و پــرورش هیــچ گونــه تعاملــی بــا مــا بــه عنــوان 
فعــاالن مدنــی حــوزه معلــوالن در خصــوص طراحــی برنامه شــاد 
ــرده  ــم نک ــی ه ــر خواه ــوص نظ ــن خص ــی در ای ــته و حت نداش
اســت حــال آنکــه ایــن برنامــه بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــه 

نیازهــای همــه دانــش آمــوزان پاســخ دهــد.

دبیــر کل انجمــن ملــی لیزینــگ ایــران بــا 
ــودرو،  ــدگان خ ــروش  کنن ــش  ف ــه پی ــالم اینک اع
ــگ  ــرکت لیزین ــران »ش ــتند و در ای ــگ نیس لیزین
خــودرو« داریــم، گفــت: افــرادی کــه خــودرو پیــش 
ــت  ــا ثب ــردم ب ــوم م ــا از عم ــد و ی ــروش می کنن ف
نــام، مبالغــی را دریافــت می کننــد شــرکت های 

ــتند.    ــگ نیس لیزین
بــه گــزارش ایســنا، محمــد هــادی موقعــی، 
ــرکت های  ــرد: ش ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــا مجــوز  ــه ب ــگ خــودرو شــرکتی هســتند ک لیزین
بانــک مرکــزی هنــگام تحویــل خــودرو بــه مشــتری 
ــای  ــی از به ــتری بخش ــت مش ــورت درخواس در ص
ــه شــرط تملیــک  ــا تســهیالت اجــاره ب خــودرو را ب

ــد.   ــا می کنن ــاطی اعط ــروش اقس ــا ف ی
وی افــزود: مقامــات و مســئوالن محتــرم انتظامــی، 
دســتگاه قضایــی و همچنیــن رســانه ملــی بایــد ایــن 
دو پدیــده یعنــی » لیزینــگ خــودرو« و » پیــش فروش 
خــودرو« را جداســازی کننــد و از بــه کار بــردن 

واژه لیزینــگ خــودرو و لیزینگ هــای کالهبــردار 
و  متقلــب  شــرکت های  پرونده هــای  افشــای  در 
ــد.   ــودداری کنن ــی خ ــدگان قالب ــروش کنن پیش ف

ــه  ــران ادام ــگ ای ــی لیزین ــن مل ــر کل انجم دبی
ــا در  ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای ــش مه ــک پرس داد: ی
مــدارک قانونــی و هویتــی شــرکت هایی کــه متهــم 
بــه کالهبــرداری هســتند نــام و واژه »لیزینگ« درج 
شــده اســت؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت کــه بــا یــک 
ــرو  ــرکت ها روب ــت ش ــه ثب ــزرگ از ناحی ــه ب فاجع
ــض  ــه مح ــرکت ها ب ــت ش ــرا اداره ثب ــتیم؛ زی هس
دیــدن واژه لیزینــگ متقاضــی را بــه بانــک مرکــزی 
ارجــاع می دهــد و اگــر پاســخ منفــی باشــد بــا یــک 
ــناخت  ــه ش ــبت ب ــام نس ــی و ابه ــده بی اطالع پدی

ــرو هســتیم. ــرداران روب ــن و کالهب متقلبی
بــه گفتــه موقعــی ایــن موضــوع بــه یــک 
کــه  به گونــه ای  دارد  نیــاز  آسیب شناســی 
کشــور  اقتصــادی  متعهــد  و  فعــال  بخش هــای 
ــد  ــی دارن ــررات نظارت ــد، مق ــات می دهن ــه مالی ک

ــورد  ــت و م ــود را پرداخ ــان خ ــه کارکن ــق بیم و ح
حسابرســی و بازرســی قــرار می گیرنــد، عادالنــه 

ــم.    ــوب برانی ــک چ ــا ی ــه را ب ــه هم ــت ک نیس
وی در بخشــی دیگــر از صحبت هــای خــود 
ــی  ــدارک کامل ــزی م ــک مرک ــه بان ــرد ک ــان ک بی
ــای  ــهامداران، اعض ــین، س ــت مؤسس ــت هوی را باب
ــه کســب وکار  ــل، برنام ــر عام ــره و مدی ــات مدی هی
ــدارک،  ــت م ــینه و اصال ــوء پیش ــدم س ــراز ع و اح
نداشــتن ســوء ســابقه اعتبــاری و ســوابق مشــکوک 
ــی  ــدارک متقاض ــده و م ــویی را در پرون ــه پولش ب
تاســیس شــرکت لیزینــگ بررســی می کنــد و 
را  مجوزهایــی  ســخت گیرانه  فراینــد  یــک  در 
مرحلــه بــه مرحلــه شــامل موافقــت اصولــی اولیــه، 
ــازه  ــت و اج ــه ثب ــازه نام ــیس، اج ــه تاس اجازه نام

نامــه فعالیــت را صــادر می کنــد.
   دبیــر کل انجمــن ملــی لیزینــگ ایــران افــزود: 
اکنــون یــک پرســش مهم تــر مطــرح می شــود 
ــک  ــخت گیرانه بان ــد س ــن فرآین ــه در ای ــه چگون ک

ــال  ــه و فع ــگ شــکل گرفت ــرکت لیزین ــزی، ش مرک
شــده بــه طــوری کــه توانســته از مــردم پــول 
ــاک  ــا پ ــؤاالت را ب ــن س ــخ ای ــد پاس ــرد؟ نبای بگی
ــرای  ــد ب ــه بای ــم بلک ــئله بدهی ــورت مس ــردن ص ک
ــرکت های  ــت ش ــرد و ماهی ــازی ک ــردم شفاف س م
ــاد  ــروش، نه ــوری، پیش ف ــرکت های ص ــذی، ش کاغ
ــیری  ــا شمش ــان داد ت ــگ را نش ــاری و لیزین اعتب
ــرود  ــان ف ــان و متقلب ــردن خاطی ــرای زدن گ ــه ب ک

می آیــد بــه نــاگاه گــردن بی گناهــان و فعــاالن 
صــدای اقتصــادی را در ایــن شــرایط اقتصــادی 

ــد.    ــع نکن ــور قط کش
کــرد:  خاطرنشــان  ســخنانش  پایــان  در  وی 
ــران و  ــگ ای ــی لیزین ــن مل ــرای انجم ــق ب ــن ح ای
ــا  ــت ت ــوظ اس ــاز محف ــگ مج ــرکت های لیزین ش
از حقــوق قانونــی خــود در نظــام پولــی و اعتبــاری 

ــد. ــاع کنن ــور دف کش

کاهش 8۰ درصدی استفاده از سامانه استعالم 
چک برگشتی بخاطر اقدام عجیب وزارت ارتباطات

افزایش سه برابری پرداخت تسهیالت 
در بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی 

ابهام در کاربردی بودن »شاد« برای نابینایان و ناشنوایان

پیش فروش کنندگان خودرو شرکت های لیزینگی نیستند

455 م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانــون  برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت   تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
واحــد ثبتــی ترکمانچــای تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  ــی توانن متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. در ایــن صــورت 
ــه حکــم قطعــی  ــه ارائ اقدامــات ثبــت موکــول ب
از دادگاه اســت، بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
ــت  ــند مالکی ــت مقررس ــراض در مهل وصــول اعت

ــد شــد.  ــررات صــادر خواه ــق مق طب
فرزنــد:  حســینی،  میرقربــان  آقــای   -۱
ششــدانگ  متصــرف  و  متقاضــی  میرجلیــل، 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 8۴8 مترمربــع، 
از ۶۰-  از پــالک شــماره ۱ فرعــی  قســمتی 
اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، واقــع در قریــه 
صــادق  آقایــان:   از  ابتیاعــی  علیــاء،  بیــات 
بکالســه:  حســینی،  میرقربــان  و  جمشــیدی 

۱3۹8۱۱۴۴۰۴۰۰7۰۰۰83۱
ــد:  ــای ســید اســماعیل حســینی، فرزن 2- آق
میرمحمــود، متقاضــی و متصــرف ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۹8۱ مترمربــع، 
از ۶۰-  از پــالک شــماره 5 فرعــی  قســمتی 
اصلــی، بخــش ۴۱- تبریــز، واقــع در قریــه بیــات 
ــایر وراث  ــن رســمی س ــی از مالکی ــاء، ابتیاع علی

ــینی ــود حس ــوم محم مرح
بکالسه: 1۳981144۰4۰18۰۰۰192

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳99/۰6/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳99/۰7/۰2

رضا نوروزی: معاون اداره ثبت اسناد و 
امالک ترکمانچای
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تقویم مایا چیست؟  
گاه شماری یا تقویم مایا

تقویــم مایــا یکــی از تقویــم و گاهشــماری های 
و  مرکــزی  آمریــکای  اقــوام  میــان  در  رایــج 
ــوع  ــه ن ــا س ــود. مایاه ــا ب ــی مایاه ــی یعن جنوب
تقویــم را بیشــتر اســتفاده می کردنــد کــه شــامل 
ــال  ــا س ــاآب ی ــدس2۶۰روزه، ه ــالنامهای مق س
مبهــم 3۶5روزه و تقویــم کامــل 52 ســاله اســت. 
مایــا نــام یکــی از بزرگتریــن و پیشــرفته تریــن 
ــکای مرکــزی اســت .  ــه آمری تمــدن هــای منطق
ــزار ســال  ــار در طــول 2 ه ــن ب ــا چندی ــوم مای ق
گذشــته ظهــور و افــول داشــته انــد ، هــم اکنــون 
ــاال  ــک و گواتم ــا در مکزی ــدادی از مایاه ــز تع نی

زندگــی مــی کننــد. 
تقویــم مایاهــا کــه دوره ای نزدیــک بــه 5،۱25 
ســال را دربــر مــی گیــرد و از ســال 3،۱۱۴ پیــش 
از میــالد آغــاز شــده، روز 2۱ دســامبر 2۰۱2 بــه 
پایــان خــود رســید. ایــن تاریخــی بــود کــه برخــی 
نظریــه پــردازان بــه عنــوان »پایــان دنیــا« اعــالم 
ــوع یــک فاجعــه ی  ــاره ی وق ــد و درب کــرده بودن
آخرالزمانــی در ایــن روز هشــدار داده بودنــد. امــا 
ــی رخ  ــچ اتفاق ــید و هی ــرا رس ــن روز ف ــی ای وقت
ــه  ــن نظری ــه ای ــید ک ــی رس ــر م ــه نظ ــدارد، ب ن
پردازهــا در محاســبات خــود اشــتباه کــرده بودند. 
مایاهــای باســتان ناظــر برجســته آســمان 
ــش  ــتفاده از دان ــا اس ــتان ب ــای باس ــد. مایاه بودن
خــود در زمینــه نجــوم و ریاضیــات ، یکــی از 
ــخ  ــم را در تاری دقیــق تریــن سیســتم هــای تقوی
ــیفته  ــتان ش ــای باس ــد. مایاه ــاد کردن ــر ایج بش
چرخــه هــای زمــان بودنــد. تقویــم هــای چرخــه 
ای مایــا کــه معمــوالً شــناخته مــی شــوند ، هــاب 
، تزول کیــن و چرخــه تقویمــی دوره ای هســتند. 
 Long ــم ــا تقوی ــوارد، مایاه ــن م ــته از ای گذش
ــب  ــه ترتی ــا ب ــد ت ــم کردن ــز تنظی Count را نی
تاریــخ وقایــع افســانه ای و تاریخــی تعییــن کنــد.

چرخــه ۱3 باکتــون تقویــم مایــا، ۱،872،۰۰۰ 
روز یــا 5،۱25.3۶۶ ســال گرمســیری انــدازه 
ــن  ــی تری ــن یکــی از طوالن ــد. ای ــی کن ــری م گی
چرخــه هایــی اســت کــه در سیســتم تقویــم مایــا 

یافــت مــی شــود. 
ــاً ســال  ــاب 3۶5 روز اســت و تقریب چرخــه ه
ــوزده  ــم ن ــک تقوی ــاب ی ــت. ه ــیدی اس خورش
و  روز   2۰ و  مــاه   ۱8 از  هــاب  اســت.  ماهــه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــا 5 روز س ــاه ب ــک م ی
مــاه 5 روزه »Wayeb« نــام دارد. بنابرایــن ، 

)۱8*2۰+5=3۶5(
 

سالنمای مقدس
ــرای بیســت روز، بیســت  ــدس ب ــالنمای مق س
ــام  ــام، ن ــام را شــامل می شــد کــه ظاهــراً هــر ن ن
ــه  ــمار روزان ــیزده ش ــوده و س ــان ب ــی از خدای یک
مرتبــط بــا 2۶۰ روز اســت. ایــن نام هــا و شــمارها 
ــر  ــا یکدیگ ــرانجام ب ــده و س ــب ش ــم ترکی ــا ه ب

ــد.   ــل می زدن ــه عم ــت ب دس
فهرست روزهای سالنمای مقدس:

 Imix ۱. ایمیکس
Ik  2. ایک

Akbal 3. آکبال
Kan ۴. کان

Chicchan 5. چیک چان
Cimi ۶. کیمی

Manik 7. مانیک
Lamat 8. المات
Muluc ۹. مولوک

Oc ۱۰. اوک
 Chuwen ۱۱. چوئن

 Eb ۱2. اب
B›en ۱3. بن
Ix ۱۴. ایکس

Men ۱5. من
K›ib ۱۶. کیب

Kab›an ۱7. کابان
Etz›nab ۱8. اتز ناب
 Kawak ۱۹. کاواک

Ajaw 2۰. آیو
 

سالنامه مبهم یا هاآب
از ســالنامه هــاب بــرای ثبــت مســائل کشــوری 
و ســلطنت و فرمانروایــی اســتفاده می کردنــد 
بــه صــورت یــک ســالنامه  ایــن ســالنامه  و 
ــد  ــامل می ش ــاه را ش ــوده و ۱۹ م ــیدی ب خورش
ــم  ــاه نوزده ــت و م ــاه اول 2۰ روز اس ــه ۱8 م ک
5 روز بــود و به طــور کلــی 3۶5 روز در ســال 

داشــته اند. 
منبع: ایران کوک

بخشودگی کامل اجاره بهای
 اماکن و فضاهای گردشگری تا پایان ۹۹

ــب  ــتی از تصویـ ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــر میراث فرهنگـ وزیـ
بخشـــودگی کامـــل اجاره بهـــای اماکـــن و فضاهـــای گردشـــگری 
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــی ت ـــش خصوص ـــه بخ ـــه ب ـــن وزارتخان ـــده ای واگذارش

ــر داد.  ۹۹ خبـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، علی اصغـــر مونســـان اعـــالم کـــرد: در جلســـه 
ــل  ــودگی کامـ ــه بخشـ ــد، مصوبـ ــزار شـ ــه برگـ ــت کـ ــت دولـ هیئـ
ــوی  ــده از سـ ــگری واگذارشـ ــای گردشـ ــن و فضاهـ ــای اماکـ اجاره بهـ
وزارت میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی بـــه بخـــش 
خصوصـــی تـــا پایـــان ســـال جـــاری توســـط هیئت وزیـــران تصویـــب 

شـــد.
ـــیاری  ـــدن بس ـــیب دی ـــا و آس ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
از کســـب وکارها در بخـــش گردشـــگری از دولـــت درخواســـت کـــرده 
بودیـــم تـــا ایـــن بخشـــودگی تـــا پایـــان ســـال جـــاری ادامـــه پیـــدا 

ـــد. کن
وزیـــر میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی در گفت وگـــو 
ـــم  ـــام دادی ـــه انج ـــی ک ـــاس برآوردهای ـــر اس ـــت: ب ـــا گف ـــراث آری ـــا می ب
ــی  ــگری ناشـ ــش گردشـ ــه بخـ ــده بـ ــارت های واردشـ ــزان خسـ میـ
از شـــیوع ویـــروس کرونـــا تـــا مـــرداد ۹۹ حـــدود ۱2 هـــزار میلیـــارد 
ـــش  ـــش افزای ـــن بخ ـــز در ای ـــکاران را نی ـــداد بی ـــه تع ـــت ک ـــان اس توم

داده اســـت.
مونســـان تصریـــح کـــرد: بـــرای حمایـــت از بخـــش گردشـــگری در 
ـــم  ـــام می دهی ـــود را انج ـــالش خ ـــام ت ـــا تم ـــروس کرون ـــیوع وی دوران ش

ـــم. ـــک کنی ـــی کم ـــش خصوص ـــه بخ ـــا ب ت
وزیـــر  دســـتور  اســـاس  بـــر  نیـــز  گردشـــگری  معاونـــت 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی ضمـــن پیشـــنهاد 
و پیگیـــری مســـتمر حمایت هـــای دولتـــی از بخـــش خصوصـــی 
و  کمک هـــا  صنایع دســـتی،  و  گردشـــگری  حوزه هـــای 
در  وزارتخانـــه  اختیـــارات  چارچـــوب  در  کـــه  را  حمایت هایـــی 
کاهـــش هزینه هـــای بخـــش خصوصـــی مؤثـــر بـــوده را طـــی 

اســـت. داده  انجـــام  مختلـــف  بخشـــنامه های 

وزیـر امـور خارجـه سـوییس در سـفر یـک روزه 
خـود بـه اصفهـان، این شـهر را به لحـاظ برخورداری 
خاورمیانـه«  گردشـگری«مروارید  ظرفیتهـای  از 
توصیـف کـرد و در دیـدار با مسـووالن امر بر توسـعه 
روابـط علمـی و گردشـگری میـان 2 کشـور از جمله 

اصفهـان تاکیـد کرد. 
پایتخـت  بـه  کـه  اصفهـان  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
فرهنـگ و تمـدن ایـران اسـالمی شـناخته می شـود 
فـراوان  و جاذبه هـای  از ظرفیت هـا  برخـورداری  بـا 
در زمینه هـای مختلـف از جملـه فرهنگـی، تاریخـی، 
گردشـگری، علمـی و صنعتـی همـواره نقـش مهمی 
در تقویـت دیپلماسـی شـهری و فرهنگـی و توسـعه 
از  کشـورها  سـایر  بـا  ایـران  بین المللـی  ارتباطـات 

قرن هـای گذشـته تـا کنـون داشـته اسـت.
و  شـهری  دیپلماسـی  کارشناسـان،  گفتـه  بـه 
ارتباطـات میان جوامع و شـهرهای مختلـف می تواند 
و  صلـح  پیـام  انتقـال  بـرای  مناسـب  سـازوکاری 
دوسـتی، عدالت طلبـی و آزادگـی ملـت بـزرگ ایران 

بـه جهانیـان باشـد.
میـان  خواهرخواندگـی  قـرارداد  ده هـا  انعقـاد 
جملـه  از  کشـورمان  تاریخـی  و  بـزرگ  شـهرهای 
اصفهـان بـا همتایـان خـود در دنیـا، نشـانگر اهتمام 
ایـران بـه دیپلماسـی شـهری بـا دیگر جوامع اسـت؛ 
اصفهان با ۱۴ شـهر دنیـا عقـد خواهرخواندگی دارد.

در واقـع دیپلماسـی فعال شـهری و تبدیل شـدن 
بـه جهان شـهر به اعتقاد کارشناسـان یکـی از راه های 
توسـعه ارتباطـات بین المللـی بیـن ملت ها و انسـجام 

هرچه بیشـتر بین کشورهاسـت.
اصفهـان پایتخـت سیاسـی کشـور ایـران نیسـت 
امـا بـا توجـه بـه جایـگاه آن در دیپلماسـی شـهری، 
نقـش فراشـهری و فراملـی را در عرصه هـای مختلف 
ایفـا می کنـد بطوریکـه بسـیاری از سیاسـتمداران و 
بـه  سـفر  در  بین المللـی  برجسـته  شـخصیت های 
ایـران، بـدون شـک اصفهـان را یکـی از مقصدهـای 

خـود انتخـاب می کننـد.
یکـی از ایـن سیاسـتمداران، وزیـر امـور خارجـه 
سـوییس اسـت کـه در بـدو ورود خود به کشـورمان، 
اصفهـان را بعنـوان مقصـد خـود انتخـاب کـرد تـا به 
گفتـه خـودش، از شـهر زادگاه محمـد جـواد ظریـف 

بازدیـد کنـد و زیبایی هـای ایـن شـهر را ببینـد.
»ایگنازیـو کاسـیس« وزیـر امور خارجه سـوییس 
بامـداد شـنبه پانزدهـم شـهریور جـاری بـرای دیدار 

بـا مقامـات کشـورمان و گفـت و گـو دربـاره روابـط 
دو جانبـه بـه مناسـبت صد سـال روابـط دیپلماتیک 
ایـران- سـوییس بـه ایـران سـفر کـرد و اصفهـان، 

شـروعی بـرای ایـن دیپلماسـی بود.
وزیـر امـور خارجه سـوییس پـس از ورود به ایران 
ابتـدا وارد اصفهـان شـد و بـه بازدیـد از آثـار تاریخی 
از جملـه پایـگاه جهانـی میـدان امام )نقـش جهان(، 
جاذبه هـای  سـایر  و  عالی قاپـو  کاخ  و  امـام  مسـجد 
گردشـگری و صنایـع دسـتی ایـن شـهر پرداخـت؛ 
کالنشـهر اصفهـان بـا برخـورداری از آثـار تاریخـی 
و جاذبه هـای گردشـگری فـراوان و سـه اثـر جهانـی 

یکـی از قطب هـای گردشـگری ایـران و دنیاسـت.
این مقام سیاسـی سـوییس پس از دیدن اصفهان و 
بازدیـد از اماکـن تاریخـی و جاذبه های گردشـگری این 

شـهر، اصفهان را »مرواریـد خاورمیانه« توصیف کرد.
»ایگنازیـو کاسـیس« در توییتی نوشـت: از شـهر 
اصفهـان مرواریـد خاورمیانـه در جمهـوری اسـالمی 
ایـران دیـدار کردم؛ آشـنایی بـا فرهنـگ و مردم یک 
کشـور پیش شـرط روابـط خـوب دیپلماتیک اسـت.

نقش دیپلماسی علمی اصفهان در توسعه 
روابط بین الملل

آنچـه کـه در سـفر یـک روزه وزیـر امـور خارجـه 
سـوییس بـه اصفهـان مشـهود بـود، نقـش و جایگاه 
تعامـالت  بیشـتر  توسـعه هرچـه  در  علمـی  روابـط 
بین المللـی و همکاری هـای مشـترک ایـن 2 کشـور 

آسـیایی و اروپایـی بـود.
وزیـر امـور خارجـه سـوییس در سـفر یـک روزه 
خـود بـه اصفهـان دیـداری بـا مسـووالن دانشـگاه 

صنعتـی ایـن شـهر در محـل هتـل عباسـی داشـت 
و در گفـت و گـو بـا اسـتادان ایـن مرکـز علمـی بـا 
اشـاره بـه دیدگاه هـا و سیاسـت های سـوییس درباره 
تعامـالت علمـی بین المللـی بـر توسـعه دیپلماسـی 

علمـی میـان 2 کشـور تأکیـد کـرد.
دانشـگاه صنعتی اصفهـان، مرکـز هماهنگ کننده 
ارتبـاط علمـی ایـران بـا کشـور سـوییس اسـت و بـا 
مختلـف  زمینه هـای  در  سـوییس  دانشـگاه های 
پژوهشـی  و  علمـی  مشـترک  طرح هـای  اجـرای  و 

دارد. همـکاری 
اسـتادان  بـا  دیـدار  در  کاسـیس«  »ایگنازیـو 
دانشـگاه صنعتی اصفهان با اشـاره به شـرایط دشـوار 
تحریم هـا و سـخت بـودن ارتباطـات میان کشـورها، 
دیپلماسـی علمـی را راهـکاری بـرای تعامـل بیش از 
پیـش کشـورها در جهـت صلـح و آشـتی بیـان کرد.

دیپلماسـی علمی همواره یکـی از محورهای مورد 
کشـورهای  سیاسـی  مقام هـای  مذاکـره  در  تاکیـد 
مختلـف در ارتباطـات بیـن المللـی بـا ایـران بویـژه 
اسـتان  دومیـن  اصفهـان  اسـت؛  بـوده  اصفهـان 
دانشـگاهی کشـور بـا حـدود 25۰ هـزار دانشـجو و 

۱8۰ دانشـگاه و موسسـه آمـوزش عالـی اسـت.
اسـتان  از  ایـران  نخبـگان  از  حـدود ۱۰ درصـد 
از  یکـی  به عنـوان  خطـه  ایـن  و  هسـتند  اصفهـان 
قطب هـای دانشـگاهی و علمـی و فنـاوری کشـور از 
جایـگاه مهمـی در معرفـی و شناسـاندن ظرفیت های 
هـا  دانشـگاه  دیگـر  و  دنیـا  بـه  ایـران  دانشـگاهی 

اسـت. برخـوردار 
بسـیاری از دانشـگاههای بـزرگ و معتبـر اسـتان 
بـا  ای  گسـترده  المللـی  بیـن  روابـط  اصفهـان، 

دانشـگاهها و مراکـز علمـی کشـورهای دیگـر دارنـد 
دوازدهـم  و  یازدهـم  دولـت  در  تعامـالت  ایـن  کـه 
افزایـش چشـمگیری یافـت؛ در این ارتباط، دانشـگاه 
علمـی  ارتبـاط  کننـده  هماهنـگ  مرکـز  اصفهـان، 
ایـران بـا کـره جنوبـی و دانشـگاه صنعتـی اصفهـان 

بـا سـوییس اسـت.
در  بین المللـی  ارتباطـات  توسـعه  محوریـت 
دانشـگاه های  بـا  درمـان  و  پزشـکی  زمینه هـای 
بـه  نیـز  ژاپـن  و  کره جنوبـی  آلمـان،  اتریـش، 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان واگذار شـده اسـت؛ 
دانشـگاه های اصفهـان از مراکـز علمـی موفـق ایـران 
در برقـراری ارتباطـات بین المللی هسـتند و تا کنون 
بـا ده ها دانشـگاه معتبر خارجـی تفاهمنامه همکاری 

منعقـد کردنـد.

روابط گردشگری، برگ برنده اصفهان در 
دیپلماسی شهری

روابـط گردشـگری نیـز همواره یکـی از محورهای 
اصلـی در گفـت و گوها و دیدارهـای مقامات خارجی 
اسـت کـه در سـفر به اصفهـان به آن اشـاره می کنند 

و خواهان توسـعه آن هستند.
اسـتان اصفهـان بـا پنـج میلیـون نفـر جمعیـت 
به عنـوان قطـب گردشـگری جهـان و ایـران، بیـش از 
22 هـزار بنـا و اثر تاریخی شناسـایی شـده دارد که از 
میـان آنهـا افـزون بـر یک هـزار و 8۰۰ اثـر ثبـت ملی 
شـدند؛ هفـت اثـر از آثار تاریخـی اصفهان بـه نام های 
میـدان امـام )نقـش جهان(، کاخ چهلسـتون، مسـجد 
جامـع و بـاغ فیـن کاشـان و سـه قنـات بـه نام هـای 
وزوان، مزدآبـاد و مـون بـه ثبـت جهانـی رسـیده و 

کانـون توجـه گردشـگران داخلـی و خارجـی اسـت.
اقامتـگاه   ۴۴۴ هتـل،   ۱5۰ حـدود  اصفهـان 
بومگـردی، 7۰ هتـل سـنتی، ۱5۰ خانـه مسـافر و 
23۰ مهمانپذیـر و افـزون بـر 35 هـزار تخـت دارد.

همچنیـن اصفهـان بـا دارا بودن یک سـوم صنایع 
دسـتی جهـان و نیمـی از صنایـع دسـتی کشـور بـه 
›شـهر صنایـع دسـتی جهان‹ مشـهور اسـت؛ از ۶۰2 
رشـته صنایع دسـتی شناسـایی شـده در دنیـا 2۹۹ 
مـورد مربـوط بـه ایـران و از ایـن تعـداد ۱۹۶ رشـته 
مربـوط به اسـتان تاریخـی و هنرپرور اصفهان اسـت.

در دیـدار وزیـر امـور خارجه سـوییس با اسـتاندار 
اصفهـان نیز توسـعه روابط گردشـگری بین2 کشـور 
مـورد تاکیـد قـرار گرفـت و »ایگنازیـو کاسـیس« در 

ایـن دیـدار گفـت: معتقـدم روابـط عالـی 2 کشـور 
روابـط  کرونـا در جهـت  از  بعـد  و سـوییس  ایـران 

گردشـگری و علمـی توسـعه یابـد.
وی بـا قدردانـی از میزبانـی خـوب و محبت آمیـز 
اسـتاندار و مـردم اصفهـان با بیـان اینکـه روابط بین 
ایـن 2 کشـور قدمـت یکصـد سـاله دارد و از اواخـر 
قـرن ۱۹ بـا امضـای توافقنامـه صلـح و تجـارت بیـن  
ایـران و سـوییس تاکنـون ادامه داشـته اسـت، افزود: 
صلـح و تجارت 2 عامل مهم در توسـعه کشورهاسـت 
و بیـش از یکصـد سـال از این مسـاله می گـذرد و ما 
امـروز در حضـور شـما هسـتیم تـا بگوییم سـوییس 

همـواره بـه دنبـال صلـح و آرامش بوده اسـت.
کاسـیس اضافـه کـرد: قبـل از سـفر بـه تهـران 
و دیـدار رسـمی بـا رییـس جمهـوری و وزیـر امـور 
آقـای ظریـف  زادگاه  از شـهر  بـودم  مایـل  خارجـه 
بازدیـد کنـم کـه گوشـه ای از زیبایی هـای این شـهر 

را بازدیـد کـردم.
نصـف جهـان  بـه  اصفهـان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
معـروف اسـت، تصریح کـرد: اگرچـه در بازدید از این 
شـهر یک صدم زیبایی هـای اصفهـان را ندیده ام ولی 
تصریـح می کنـم کـه اصفهان شـهری شـگفت انگیز و 
اسـتثنایی اسـت  کـه در پشـت ایـن عظمـت تمدنی 

عظیم قـرار دارد.
بیـان  بـا  دیـدار  ایـن  در  نیـز  اصفهـان  اسـتاندار 
اینکـه اسـتان اصفهـان ظرفیت هـای خوبـی در حـوزه 
گردشـگری و سـرمایه گذاری در زیـر سـاخت های ایـن 
صنعـت از جمله سـاخت هتل برای توسـعه مناسـبات 
بـر  عـالوه  اصفهـان  گفـت:  دارد،  سـوییس  و  ایـران 
جذابیت هـای تاریخـی و گردشـگری، در ابعاد فرهنگی، 

دانشـگاهی و علمـی شـرایط خـاص خـود را دارد.
بـه گفته عباس رضایی اسـتاندار اصفهـان، تعیین 
می توانـد  سـوییس  و  اصفهـان  روز  به عنـوان  روزی 
زمینـه معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری در هـر 2 

کشـور  را فراهـم کنـد.
»ایگنازیـو کاسـیس« پـس از اصفهـان بـه تهـران 
سـفر کـرد و بـا مقامـات کشـورمان دیـدار و گفـت و 

گـو خواهد داشـت.
وزیـر  دیدارهـای  و  مذاکـرات  اصلـی  محورهـای 
امـور خارجـه سـوییس در تهـران، رایزنـی و تبـادل 
نظـر در مـورد موضوعـات مـورد اهتمام مشـترک در 
عرصـه دوجانبـه، منطقه ای و بیـن المللی و همچنین 
موضوعـات مربـوط بـه کانـال مالی سـوییس اسـت.

ــم  ــه در مراس ــه مراغ ــام جمع ــری و ام ــرگان رهب ــو خب عض
خاکســپاری نخســتین شــهید مدافــع ســالمت ایــن شهرســتان 
ــته و  ــن، برجس ــانی متدی ــری انس ــهید رهب ــت: ش ــار داش اظه
ــن  ــگ و همچنی ــداکار دوران جن ــران ف ــدگان و ایثارگ از رزمن

ــود. ــتان ب ــنام در شهرس ــکی خوش پزش
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آیـــت اهلل محمدتقـــی پورمحمـــدی 
ادامـــه داد: شـــهید رهبـــری از یـــادگاران دوران دفـــاع 
ــروس در  ــا ویـ ــیوع کرونـ ــان شـ ــه از زمـ ــود کـ ــدس بـ مقـ
جبهـــه ســـالمت بـــه صـــورت شـــبانه روزی تـــالش کـــرد 
ــه  ــهیدش در جبهـ ــتان شـ ــاران و دوسـ ــه یـ ــرانجام بـ و سـ

ــت. ــالمت پیوسـ سـ
ــداکاری  ــزت و ف ــا ع ــری ب ــر رهب ــی دکت ــت: زندگان وی گف
ــان  ــه همنوع ــت ب ــار از خدم ــی وی سرش ــود و زندگان ــراه ب هم

ــت. ــد از آن اس ــه بع ــدس و چ ــاع مق ــه در دوران دف چ
ــتی و  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــکده عل ــس دانش ریی
ــردم  ــت: م ــن مراســم گف ــز در ای ــه نی ــی شهرســتان مراغ درمان

و کســانی کــه بیمــاری کرونــا ویــروس را بــاور ندارنــد شــهادت 
ــاور آن هاســت. ــرای ب ــم ب ــندی محک ــان ســالمت س مدافع

ــا در دســت  اصغــر تنومنــد گفــت: کلیــد حــل مشــکل کرون
مــردم اســت و مــردم بایــد بــا رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
و پروتــکل هــای بهداشــتی بــه کمــک کادر بهداشــت و درمــان 

بیاینــد.
ــردم  ــکاری م ــه هم ــات ب ــه خدم ــرای ارای ــه داد: ب وی ادام

نیازمندیــم.
پیکــر دکتــر یوســف رهبــری نخســتین شــهید مدافع ســالمت 
ــور  ــا حض ــن)ع( ب ــتان امیرالمومنی ــنبه در بیمارس ــه روز ش مراغ
مســووالن شهرســتان، همــکاران و خانــواده شــهید تشــییع و در 

مــزار شــهدای شهرســتان خاکســپاری شــد.
دکتــر رهبــری نخســتین شــهید مدافــع ســالمت شهرســتان و 
متولــد ســال ۱3۴5 در مراغــه و از رزمنــدگان و ایثارگــران دوران 

هشــت ســال دفــاع مقــدس بــود.
 ایــن شــهید مدافــع ســالمت از زمــان شــیوع بیمــاری 

ــال،  ــار دوم ابت ــال و در ب ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــار ب ــا،  2 ب کرون
دکتــر رهبــری ۱۱ روز در بخــش مراقبــت هــای ویژه بیمارســتان 
امیرالمومنیــن)ع( مراغــه بســتری و بــا وخامــت شــرایط جســمی 
یازدهــم شــهریور مــاه بــه تبریــز منتقــل شــد و بــه دلیــل ابتــال 

ــت. ــی را وداع گف ــا دار فان ــه کرون ب

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه مراغــه گفــت: 
ــوان  ــه عن ــن شهرســتان ب ــس ســینمایی ای طــرح احــداث پردی

ــد تســریع شــود. مطالبــه فرهنگــی و مردمــی بای
بــه گــزارش ایرنــا، ســید علــی موســوی حســینی در نشســت 
ــا  ــزود: ب ــه اف ــینمایی مراغ ــس س ــداث پردی ــرح اح ــی ط بررس
توجــه بــه توافــق و تفاهــم نامــه پیشــین بیــن شــهرداری مراغــه 
و حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی، اجــرای ایــن طــرح عملیاتــی 

و نهایــی شــود. 
وی ادامــه داد: ســرمایه گــذاری در توســعه زیرســاخت هــای 

ــینمایی، از  ــس س ــاخت پردی ــژه س ــه وی ــری ب ــی و هن فرهنگ
ــن شهرســتان در ســال  ــردم ای ــای م ــه ه ــا و دغدغ خواســت ه

ــوده اســت. ــر ب هــای اخی
ــای  ــای توســعه زیرســاخت ه ــه ضــرورت ه ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــاری ه ــی ناهنج ــکالت و برخ ــرد: مش ــه ک ــی اضاف فرهنگ
اجتماعــی ناشــی از خــالء موجــود در زیرســاخت هــای فرهنگــی 

ــری اســت. و هن
وی افــزود: از ایــن رو شــهرداری بــه عنــوان متولــی فرهنگــی 
و اجتماعــی، مســوول پــر کــردن ایــن خــال هــا بــا بهــره گیــری 
از ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بــه ویــژه در زمینــه ایجــاد 

مجتمــع هــای ســینمایی اســت.
شــهردار مراغــه نیــز گفــت: هزینــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر 
ــهری در  ــت ش ــای مدیری ــه ه ــش هزین ــب کاه ــواره موج هم

ــود. درازمــدت خواهــد ب
آمــاده  مراغــه  شــهرداری  افــزود:  احمــدی  محمدرضــا 
ــه  ــینمایی مراغ ــس س ــداث پردی ــارکت در اح ــکاری و مش هم
بــوده و از ســرمایه گــذاری در ایــن زمینــه حمایــت مــی کنــد.

ــی  ــای فرهنگ ــت از طــرح ه ــداوم حمای ــر ت ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــه در زمین ــرد: شــهرداری مراغ ــه ک از ســوی شــهرداری اضاف
پردیــس ســینمایی هیچــگاه نگاهــی اقتصــادی و انتفاعــی 

ــت. ــته اس نداش
مدیــر حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت: احــداث 
پردیــس ســینمایی مراغــه از اولویــت هــای حــوزه هنــری 
در زمینــه توســعه زیرســاخت هــای ســینمایی و هنــری در 

ــت. ــور اس ــمالغرب کش ش
بالغــی افــزود: حــوزه هنــری در راســتای رســالت و راهبــرد 
ــا شــهرداری  ــه مشــترک ب ــق نام ــب تفاهــم و تواف خــود، در قال
ــه در جهــت تســریع و تســهیل در اجــرای طــرح احــداث  مراغ

ــد. ــن شهرســتان حرکــت مــی کن پردیــس ســینمایی ای
ــت و  ــد حمای ــرح نیازمن ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــه ک وی اضاف
همراهــی نهادهــای مختلــف شهرســتانی بــرای تســهیل در رونــد 
ــا بهــره گیــری از تمامــی ظرفیــت هــای موجــود  ــی آن ب اجرای

اســت.
ــت:  ــز گف ــه نی ــاد اســالمی مراغ ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــف ، تعــداد  ــه دلیــل مشــکالت مختل در ســال هــای گذشــته ب
ــی  ــینمای فعل ــا س ــه تنه ــینما ب ــج س ــه از پن ــینماهای مراغ س

ــت. ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــن شهرس ــگ ای فرهن
احمــد دادرس فیــاض افــزود: بــا توجــه بــه پیشــینه فرهنــگ 
و هنــر ایــن شهرســتان، ایجــاد مرکــزی هنــری چــون پردیــس 

ســینمایی در ایــن شهرســتان ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.

یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــت دســتورالعمل  ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تاکی مجلــس ب
هــا و پروتــکل هــای بهداشــتی ابــالغ شــده از ســوی 
ــدارس از  ــرای م ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل س
ــر اجــرای صحیــح ایــن مهــم  مســئولین خواســت ب

ــد.  ــارت کنن نظ
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا احمــدی نماینــده 
ــت  ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــس ب ــردم رشــت در مجل م
اول مــا حفــظ جــان دانــش آمــوزان و از بیــن 
بــردن دغدغــه خانــواده آن هاســت، اظهــار داشــت: 
ــی  ــا م ــارت تقاض ــای نظ ــوزه ه ــئولین و ح از مس
ــه  ــا پروتــکل هــا ب ــا دقــت نظــارت کننــد ت کنــم ب
ــی در مــدارس رعایــت شــود، همــه مســئولین  خوب

اســت  الزم  بیاینــد،  کار  پــای  بایــد  ناظریــن  و 
نماینــدگان مجلــس نیــز از مــدارس نقــاط مختلــف 

ــد. ــد کنن ــور بازدی کش
ـــا  ـــکل ه ـــم پروت ـــرد: امیدواری ـــوان ک ـــدی عن احم
ـــاق  ـــاهد اتف ـــا ش ـــا م ـــود ت ـــت ش ـــی رعای ـــه خوب ب
ـــه  ـــا در جلس ـــیم، قطع ـــه نباش ـــن زمین ـــدی در ای ب
ـــورای  ـــس ش ـــات مجل ـــوزش و تحقیق ـــیون آم کمیس

ـــرد. ـــم ک ـــد خواهی ـــم تاکی ـــن مه ـــه ای ـــالمی ب اس
مــدارس  از  گفــت:  رشــت  مــردم  نماینــده 

از  برخــی  کــردم،  بازدیــد  رشــت  در  مختلفــی 
ــی  ــتند، یعن ــی داش ــبتا خوب ــت نس ــدارس وضعی م
ــب ســنج، ماســک و دســتکش  ــی، ت ــواد ضدعفون م
ــای درس  ــود و در کالس ه ــود ب ــدارس موج در م
ــت شــده  ــی رعای ــه خوب ــا ب ــذاری ه ــه گ ــز فاصل نی

ــود. ب
ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس همچنیــن بــه ســخنان اخیــر رهبــر معظــم 
ــار  ــرورش در کن ــه پ ــزوم توجــه ب ــاره ل انقــالب درب

ــکات  ــا ن آمــوزش اشــاره کــرد و گفــت: حضــرت آق
ــورد اشــاره  ــن حــوزه م ــا اهمیتــی را در ای بســیار ب
ــه  ــورد توج ــد م ــرورش بای ــوزه پ ــد، ح ــرار دادن ق

ــد. ــرورش باش ــار پ ــد در کن ــوزش بای ــد، آم باش
ــد  ــا تاکی ــس ب ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــه  ــرد: دغدغ ــوان ک ــرورش عن ــت حــوزه پ ــر اهمی ب
هــای حضــرت آقــا در حــوزه مهــد کــودک و پیــش 
دبســتانی نیــز حائــز اهمیــت اســت، کــودکان بایــد 
ــرورش آن هــا  ــرورش بیابنــد و پ ــراز انقــالب پ در ت

را از همــان دوران پیــش دبســتانی و مهــد کــودک 
ــرار دهیــم. مــورد توجــه ق

ـــند 2۰3۰  ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــدی در پای احم
عنـــوان کـــرد: عـــدم اجـــرای ســـند 2۰3۰ را بـــا 
تمـــام وجـــود پیگیـــری مـــی کنیـــم، ایـــن ســـند 
ـــا  ـــرای م ـــا ب ـــمنان م ـــه دش ـــت ک ـــی اس 2۰3۰ آش
ـــا  ـــت م ـــت منفع ـــا در جه ـــز آن ه ـــد، هرگ ـــه ان پخت
ـــد در  ـــئولین بای ـــس مس ـــد، پ ـــی دارن ـــی برنم قدم

ـــند. ـــته باش ـــت الزم را داش ـــز دق ـــر نی ـــن ام ای

ظرفیت های گردشگری، بستری برای توسعه روابط اصفهان و سوییس

امام جمعه مراغه:

 شهید رهبری انسانی برجسته و پزشکی خوشنام بود

طرح احداث پردیس سینمایی مراغه تسریع شود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات:

پروتکل های بهداشتی با دقت در مدارس اجرایی شود
 فایل پی دی اف

 و صفحات روزنامه را
 در کانال تلگرامی ما

مشاهد نمائید
@Ajabshirnewspaper
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 مضرات نوشیدن مشروبات الکلی 
برای سالمتی  

مضرات نوشیدن مشروبات الکلی
بســیار ســمی  و  اســت  آور  اعتیــاد  الــکل 
اســت، بــه ویــژه هنگامــی کــه زیــاد مــی نوشــید. 
حقیقــت ایــن اســت کــه اثــرات الــکل بــر 
ــزان  ــه می ــت و ب ــاوت اس ــراد متف ــالمتی در اف س

و نــوع الــکل مصرفــی بســتگی دارد.
الکل چیست؟

ــای  ــیدنی ه ــردان در نوش ــی روانگ ــاده اصل م
ــکل«  ــی »ال ــور کل ــه ط ــول اســت. ب ــی ، اتان الکل
ــاده ای اســت کــه  ــول م ــده مــی شــود ، اتان نامی

ــد.  ــی کن شــما را مســت م
الــکل یکــی از محبــوب تریــن مــواد روانگــردان 
در جهــان اســت. مــی توانــد تأثیــرات شــدیدی بــر 

روحیــه و وضعیــت روحــی شــما بگــذارد. 
ــی و  ــش خودآگاه ــا کاه ــی ب ــروبات الکل مش
خجالتــی بــودن ، ممکــن اســت افــراد را ترغیــب 
ــن  ــد. در عی ــل کنن ــرل عم ــدون کنت ــا ب ــد ت کن
ــاری  ــد و رفت ــی کن ــل م ــاوت را مخت ــال، قض ح
را ارتقــا مــی دهــد کــه ممکــن اســت در نهایــت 

ــوند. ــیمان ش ــردم پش م
ــر  ــکل ب ــر ال ــر چگونگــی تأثی ــه ب ــن مقال در ای

ســالمتی شــما بحــث مــی شــود. 
مشروبات الکلی و اثر آن روی کبد

ــا صدهــا عملکــرد  کبــد شــما عضــوی مهــم ب
ــی آن  ــای اصل ــش ه ــی از نق ــت. یک ــی اس اساس
خنثــی ســازی مــواد ســمی مختلفــی اســت کــه 
مصــرف مــی کنیــد. بــه همیــن دلیــل، کبــد شــما 
ــکل  ــرف ال ــی از مص ــای ناش ــیب ه ــر آس در براب

ــر اســت. آســیب پذی
بیمــاری هــای کبــدی ناشــی از مصــرف الــکل 
در مجمــوع بــه عنــوان بیمــاری هــای کبــد الکلــی 

شــناخته مــی شــوند. 
مشروبات الکلی و اثر ان روی مغز 

مصــرف بیــش از حــد الــکل مــی توانــد 
اثــرات ســوء زیــادی بــر مغــز شــما بگــذارد. 
ــش  ــز را کاه ــلولهای مغ ــن س ــاط بی ــول ارتب اتان
ــاه مــدت کــه مســئول  ــر کوت مــی دهــد، یــک اث
بســیاری از عالئــم مســت شــدن اســت. نوشــیدن 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــی ممک ــد حت ــش از ح بی
ــت  ــا از دس ــه ب ــده ای ک ــود ، پدی ــی ش خاموش
ــا فراموشــی مشــخص مــی شــود  دادن حافظــه ی
ــیب  ــه آس ــبت ب ــما نس ــز ش ــه مغ ــا ک از آنج
بســیار حســاس اســت، ســوء مصــرف مزمــن 
ــه زوال عقــل  ــال ب ــکل ممکــن اســت خطــر ابت ال
را افزایــش داده و باعــث کوچــک شــدن مغــز در 
ــد،  ــاالت ب ــود. در ح ــن ش ــال و مس ــراد میانس اف
ــن  ــکل ممک ــی از ال ــزی ناش ــدید مغ ــیب ش آس
اســت توانایــی افــراد در داشــتن زندگــی مســتقل 

ــد.  ــل کن را مخت
مشروبات الکلی و افسردگی

ســوء مصــرف الــکل و افســردگی بــا هــم ارتباط 
ــه دلیــل افســردگی  ــراد ممکــن اســت ب ــد. اف دارن
شــروع بــه ســوء مصــرف الــکل کننــد یــا بــا ســوء 

مصــرف الــکل دچــار افســردگی شــوند.
و  اضطــراب  بــا  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
افســردگی روبــرو هســتند بــرای کاهــش اســترس 
ــکل مــی نوشــند. گرچــه  و بهبــود خلــق و خــو ال
ــد  ــکین چن ــث تس ــیدن باع ــت نوش ــن اس ممک
ســاعته باشــد ، امــا ســالمت عمومــی شــما را بدتــر 
مــی کنــد و یــک چرخــه معیــوب ایجــاد مــی کند. 

مشروبات الکلی 
و اثر ان روی سالمت قلب

ــرگ و  ــی م ــت اصل ــی عل ــای قلب ــاری ه بیم
ــن یــک دســته  میــر در جامعــه مــدرن اســت. ای
گســترده از بیمــاری هــا اســت کــه شــایع تریــن 
آنهــا حمــالت قلبــی و مغــزی اســت. رابطــه بیــن 
ــت و  ــده اس ــی پیچی ــای قلب ــاری ه ــکل و بیم ال
بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد. نوشــیدن زیــاد 
ــد.   ــی ده ــش م ــی را افزای ــای قلب ــر بیماریه خط

مشروبات الکلی و سرطان
ــه در  ــت ک ــدی اس ــاری ج ــک بیم ــرطان ی س
ــی  ــا ایجــاد م ــر طبیعــی ســلول ه ــر رشــد غی اث
ــرای  ــل خطــرزا ب ــک عام ــکل ی شــود. مصــرف ال
ســرطان هــای دهــان ، گلــو ، روده بــزرگ ، 
ــاننده  ــای پوش ــلول ه ــت. س ــد اس ــتان و کب پس
ــر  ــرات مض ــر اث ــژه در براب ــه وی ــو ب ــان و گل ده

ــتند.    ــر هس ــیب پذی ــکل آس ال
ایجاد نقایص مادرزادی با نوشیدن 

مشروبات الکلی
ــارداری دلیــل  ســوء مصــرف الــکل در دوران ب
ــاالت متحــده  ــد در ای ــگام تول ــص هن ــی نقای اصل
اســت. نوشــیدن مشــروبات الکلــی در اوایــل 
ــال  ــودک در ح ــرای ک ــوص ب ــه خص ــارداری ب ب
رشــد خطرنــاک اســت. در حقیقــت ، ممکــن 
ــار  ــوش و رفت ــد، ه ــر رش ــویی ب ــرات س ــت اث اس
ــا  ــودک را ت ــن اســت ک ــه ممک ــد ،ک ــته باش داش

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــر تح ــان عم پای
 اعتیاد به مشروبات الکلی

برخــی از افــراد بــه اثــرات الــکل، معتــاد مــی 
ــه حــدود ٪۱2  ــن اســت ک ــر ای ــاد ب شــوند. اعتق
از آمریکایــی هــا در دوره ای از زندگــی خــود بــه 
ــکل  ــه ال ــتگی ب ــد. وابس ــوده ان ــته ب ــکل وابس ال
ــی  ــرف و ناتوان ــوء مص ــی س ــل اصل ــی از دالی یک
الــکل در ایــاالت متحــده و یــک عامــل خطرنــاک 
بــرای بیمــاری هــای مختلــف اســت. انــواع 
مختلفــی از وابســتگی بــه الــکل وجــود دارد ، کــه 
ــی  ــدم توانای ــکل ، ع ــه ال مشــخصه آن اشــتیاق ب
در خــودداری یــا از دســت دادن کنتــرل خــود در 

ــکل اســت. ــگام نوشــیدن ال هن
 منبع:  بیتوته 

بیانیه کمیسیون ورزش استان آذربایجان شرقی
ــور در  ــم تراکتـ ــی تیـ ــوان قهرمانـ ــب عنـ ــک کسـ ــن تبریـ ضمـ
ـــی  ـــادمانی و قدردان ـــان ش ـــور، در جری ـــی کش ـــام حذف ـــای ج ـــت ه رقاب
ــاهد حـــرکات و رفتارهایـــی از انـــدک  ــواداران تیـــم تراکتـــور شـ هـ
شـــماری از افـــراد بودیـــم کـــه نیتـــی جـــز لطمـــه زدن بـــه تیـــم 
ــی  ــای آتـ ــت هـ ــرای موفقیـ ــازی بـ ــیه سـ ــاد حاشـ ــور و ایجـ تراکتـ
ـــت  ـــای ناشایس ـــن رفتاره ـــردن ای ـــوم ک ـــن محک ـــد. ضم ـــور ندارن تراکت
مطمئنـــا هـــواداران و مـــردم هوشـــیار آذربایجـــان بـــا طـــرد ایـــن 
ـــن  ـــمنان ای ـــوس و دش ـــا را مای ـــی آن ه ـــای ورزش ـــه ه ـــراد در صحن اف

مـــردم را منـــزوی خواهنـــد نمـــود.
ــزاری  ــرای برگ ــود را ب ــالش خ ــام ت ــتان تم ــی اس ــیون ورزش کمیس
ــه  ــم اســت ب ــردم فهی ــن م ــه شایســته ای ــتان ک ــابقات ورزشــی اس مس

ــاند. ــد رس ــام خواه انج

نایب رییس IOC تاکید کرد؛
با واکسن کرونا یا بدون آن، المپیک توکیو سال 

آینده برگزار می شود
ـــده  ـــال آین ـــت: س ـــک گف ـــی المپی ـــن الملل ـــه بی ـــس کمیت ـــب ریی نای
ـــد.  ـــد ش ـــزار خواه ـــک برگ ـــای المپی ـــد بازی ه ـــا نباش ـــد ی ـــن باش واکس
بـــه گـــزارش ایســـنا، جـــان کوتـــس نایـــب رییـــس کمیتـــه بیـــن 
ـــوان  ـــه عن ـــزاری فرانس ـــا خبرگ ـــی ب ـــه تلفن ـــک در مصاحب ـــی المپی الملل
ـــخ  ـــن در تاری ـــدون واکس ـــا ب ـــن ی ـــا واکس ـــک ب ـــای المپی ـــازی ه ـــرد ب ک

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــرر برگ مق
ـــی  ـــح م ـــد ۱۹ را فت ـــه کووی ـــت ک ـــک اس ـــن المپی ـــت: ای ـــس گف کوت
ـــا  ـــک ب ـــای المپی ـــازی ه ـــرداد ۱۴۰۰( ب ـــوالی )اول م ـــد و در 23 ج کن

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــن برگ ـــدون واکس ـــا ب ـــن ی واکس
ـــونامی  ـــار  و س ـــه ب ـــه فاج ـــه زلزل ـــاره ب ـــا اش ـــس IOC ب ـــب ریی نای
ـــای  ـــازی ه ـــود ب ـــرار ب ـــا ق ـــازی ه ـــن ب ـــت: ای ـــال 2۰۱۱ گف ـــن در س ژاپ
ـــا  ـــازی ه ـــن ب ـــاال ای ـــد  و ح ـــونامی باش ـــی س ـــس از ویران ـــازی پ بازس

ـــد. ـــح کن ـــم فت ـــد ۱۹ را ه ـــد کووی ـــی توان م
ـــه  ـــا ک ـــروس کرون ـــا وی ـــل ب ـــات متقاب ـــه اقدام ـــت: هم ـــن گف او همچنی
ـــازی هـــا الزم اســـت، دارد بررســـی مـــی شـــود. بعضـــی  ـــرای برگـــزاری ب ب
ـــه  ـــر ن ـــی دیگ ـــد و برخ ـــرل دارن ـــت کنت ـــروس را تح ـــن وی ـــورها ای از کش
ـــه  ـــن رو وظیف ـــم از ای ـــورها داری ـــن کش ـــه ای ـــکارانی از هم ـــا ورزش و م

ـــرار دارد. ـــن ق ـــده ژاپ ـــر عه ـــی ب بزرگ

توافق علی دایی با تراکتور 
منوط به حل مشکالت 

علـــی دایـــی بـــرای نشســـتن روی نیمکـــت فنـــی تیـــم فوتبـــال 
تراکتـــور بـــا مشـــکالتی مواجـــه اســـت. 

بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، علـــی دایـــی کـــه در 
ــم  ــرمربیگری تیـ ــای سـ ــن گزینه هـ ــش در بیـ ــر نامـ ــال های اخیـ سـ
ــن  ــران ایـ ــا مدیـ ــت بـ ــد و در نهایـ ــرح می شـ ــور مطـ ــال تراکتـ فوتبـ
باشـــگاه بـــه نتیجـــه نمی رســـید، امـــا بـــه نظـــر می رســـد ایـــن بـــار 
ـــور  ـــی در تراکت ـــور دای ـــث حض ـــد و بح ـــرق می کن ـــی ف ـــات قبل ـــا دفع ب

ــت.   ــه اسـ ــر از همیشـ جدی تـ
برخـــالف دفعـــات گذشـــته کـــه توافـــق نکـــردن 2 طـــرف نشـــات 
گرفتـــه از مخالفـــت دایـــی بـــوده اســـت، امـــا طبـــق اخبـــار رســـیده 
ـــل  ـــورت ح ـــه در ص ـــت ک ـــری اس ـــای دیگ ـــکل در ج ـــع آگاه مش از مناب
ـــان روی  ـــای گل جه ـــور آق ـــاهد حض ـــم ش ـــکل می توانی ـــن مش ـــدن ای ش

ـــیم.   ـــور باش ـــت تراکت نیمک
ـــور در  ـــرای حض ـــی ب ـــی دای ـــه عل ـــت ک ـــی از آن اس ـــنیده ها حاک ش
تبریـــز بـــا یکســـری از مشـــکالت مواجـــه اســـت و 2 طـــرف درصـــدد 

ـــتند.   ـــائل هس ـــن مس ـــل ای ح
بـــا توجـــه بـــه زمـــان محـــدود نقـــل و انتقـــاالت، باشـــگاه تراکتـــور 
ـــرده  ـــن ک ـــدت تعیی ـــن م ـــود در ای ـــرای خ ـــه ای ب ـــک هفت ضـــرب العجـــل ی
ـــت  ـــه خدم ـــد ب ـــل بع ـــرای فص ـــی را ب ـــد دای ـــکالت بتوان ـــل مش ـــا ح ـــه ب ک
ـــای  ـــایر گزینه ه ـــراغ س ـــه س ـــگاه ب ـــن باش ـــورت  ای ـــن ص ـــر ای ـــرد در غی بگی

ـــی رود. ـــری م مربیگ

نجات 2 کوهنورد در ارتفاعات دارآباد 

2 کوهنــورد جــوان کــه در ارتفاعــات دارآبــاد تهــران دچــار مصدومیت 
شــده بودنــد، نجــات یافتند. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 2 کوهنــورد جــوان در 
ــا  ــه ب ــه بالفاصل ــدند ک ــت ش ــار مصدومی ــران دچ ــاد ته ــات دارآب ارتفاع

اعــزام نیرو هــای امــدادی نجــات یافتنــد.
ــن  ــمیرانات در ای ــر ش ــالل احم ــت ه ــاون جمعی ــریفی مع ــال ش جم
رابطــه اظهــار داشــت: ســاعت 2۱ شــب گذشــته 2 کوهنــورد از ارتفاعــات 
غیــر همســطح در دارآبــاد ســقوط کردنــد. 2 تیــم ۴ نفــره از پایــگاه امــداد 

و نجــات کلکچــال بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
او ادامــه داد: مصدومــان 2 کوهنــورد 2۴ و 2۶ ســاله بودنــد کــه پــس 
ــا  ــه پاییــن منتقــل شــدند. عملیــات نجــات ب از رســیدن امــداد گــران ب

کمــک آتــش نشــانی در ســاعت 22:۱5 بــه پایــان رســید.

تمرین امروز پرسپولیسی ها با چاشنی
 تهدید »یحیی« و تست کرونا

ــی  ــر یحی ــر نظ ــی زی ــپولیس در حال ــال پرس ــم فوتب ــان تی بازیکن
گل محمــدی بــه تمریــن پرداختنــد کــه از آنهــا تســت کرونــا گرفتــه شــد. 
ــن  ــروع تمری ــش از ش ــپولیس پی ــان پرس ــا، بازیکن ــزارش ایرن ــه گ ب

ــد. ــا دادن ــت کرون تس
یحیــی گل محمــدی پیــش از آغــاز تمریــن دقایقــی بــرای قرمزپوشــان 

بــه صحبــت پرداخــت.
ــروع  ــش از ش ــری پی ــد مطه ــی و حمی ــین پیروان ــدی، افش گل محم

ــد. ــت پرداختن ــه صحب ــر ب ــا یکدیگ ــی ب ــن دقایق تمری
ــا پرســپولیس فســخ کــرده  ــراردادش را ب کریســتین اوســاگونا کــه ق

ــود. ــب ب ــن پرســپولیس غای اســت در تمری
ــی بدنسازشــان، بدن هایشــان را  ــر نظــر مرب ــان پرســپولیس زی بازیکن

گــرم کــرده و آمــاده تمریــن شــدند.
ــپولیس  ــی اش از پرس ــر جدای ــی ب ــاری مبن ــه اخب ــری ک ــد امی وحی
ــایر  ــای س ــد و هم پ ــان حاضــر ش ــن قرمزپوش ــد، در تمری ــنیده می ش ش

ــن پرداخــت. ــه تمری ــرات ب نف
ــام  ــه انج ــپولیس ب ــت پرس ــر فیزیوتراپیس ــر نظ ــاری زی ــد انص محم
از  کــه  نیــز  کامیابی نیــا  کمــال  و  پرداخــت  اختصاصــی  تمرینــات 
ــن مشــغول  ــدن دور زمی ــرم دوی ــه ن ــرد ب ــج می ب ــی رن ــت جزئ مصدومی

شــد.
دروازه بان هــای پرســپولیس زیــر نظــر داود فنایــی تمریــن و بازیکنــان 
ــای  ــام کاره ــه انج ــم ب ــن تی ــان ای ــر مربی ــر نظ ــز زی ــپولیس نی پرس

ــد. ــی پرداختن تاکتیک
ــاص  ــال اختص ــازی فوتب ــه ب ــپولیس ب ــن پرس ــی تمری ــش پایان بخ

ــت. داش

پیشکســوت فوتبــال ایــران اعتقــاد دارد 
قانــون منــع جــذب بازیکــن و مربــی خارجــی 
ــران کامــال غیرحرفــه ای اســت و  در فوتبــال ای

ــر نشــده اســت.  ــه آن فک اصــال ب
کربکنــدی،  رســول  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
فصــل  دربــاره  ایــران  فوتبــال  پیشکســوت 
گذشــته لیــگ برتــر، اظهــار کــرد:  لیــگ امســال 
بــه دلیــل قضیــه ویــروس کرونــا اســتثنایی شــد 
ــه  ــا وقف ــن بازی ه ــت. بی ــم ریخ ــرایط به و ش
افتــاد و تماشــاگران هــم نتوانســتند به ورزشــگاه 
ــه  ــبت ب ــگ نس ــد لی ــث ش ــا باع ــد. این ه برون
ــن  ــیت های ای ــود. حساس ــاوت ش ــته متف گذش
لیــگ تــا لحظه هــای آخــر ادامــه داشــت. 
ــران  ــای ای ــرده و نماینده ه ــقوط ک ــای س تیم ه
ــود.  ــن مســابقه مشــخص نب ــا آخری در آســیا ت
ــا  ــه جــز قهرمانــی پرســپولیس، همــه چیــز ت ب
ــن از  ــود. ای ــام ب ــایه ابه ــر در س ــای آخ ثانیه ه

ــود. ــال ب ــگ امس ــای لی جاذبه ه
او ادامــه داد: فوتبــال مــا از نظــر فنــی بهتــر 
ــه  ــادی روز ب ــاظ اقتص ــه لح ــا ب ــت ام ــده اس ش

پول هــای  بــا  می شــود.  خطرناک تــر  روز 
دولتــی قراردادهــای وحشــتناک بســته می شــود 
ــن  ــا ای ــا ب ــال م ــطح فوتب ــه س ــی ک در صورت
بازیکنــان  نــدارد.  همخوانــی  اصــال  مبالــغ 
درخواســت های ۱۰ میلیــاردی دارنــد. باشــگاه ها 
ــی  ــم ورزش ــران ه ــد و مدی ــرا دولتی ان ــم اکث ه
نیســتند و مدیــران باالدســتی آن هــا را وادار 
ــر را  ــالن مدی ــا ف ــی ی ــالن مرب ــه ف ــد ک می کنن
جــا بــه جــا کــن. حضــور دالل هــا و روابطــی کــه 
حاکــم اســت آینــده خطرناکــی را بــرای فوتبــال 
مــا بــه وجــود مــی آورد. امــا بــه لحــاظ فوتبالــی 
می بینیــم.  را  فنی تــری  امــروزه صحنه هــای 
ــدی  ــل مجی ــوان مث ــان ج ــده از مربی ــک ع ی
ــل گل محمــدی  ــر مث ــده ای دیگ می ســوزند و ع

ــوند. ــاپ می ش ــان ت ــز مربی ج
کربکنــدی اضافــه کــرد: خیلــی از بازیکنــان 
قدیمــی وارد مربیگــری می شــوند و خیلــی 
لیــگ  تیم هــای  وارد  می خواهنــد  هــم  زود 
برتــری شــوند و حوصلــه و تحمــل ندارنــد 
ــد و  ــن کار کنن ــطح پایی ــای س ــا تیم ه ــه ب ک

ــند و  ــه برس ــوک قل ــه ن ــوری ب ــد ف می خواهن
زود می ســوزند. این هــا  از  خیلــی 

ــاره  ــن درب ــال ذوب آه ــم فوتب ــوت تی پیشکس
ــرمربی  ــوان س ــه عن ــی ب ــان رضای ــاب رحم انتخ
ایــن باشــگاه هــم، گفــت: باید کمــی زمــان بگذرد 
ــاره آن اظهــار نظــر کــرد. رحمــان  ــا بشــود درب ت
ــا  ــود ام ــوش ب ــوب و ملی پ ــن خ ــی بازیک رضای
اینکــه تجربــه ســرمربیگری در لیــگ برتــر را ندارد 
خطراتــی دارد. ایــن باعــث می شــود ریســک 
ــا و واســطه ها را  ــن نقــش دالل ه ــرود. م ــر ب باالت
در فوتبــال خیلــی پررنــگ می بینیــم. ذوب آهــن 
بــا چنــد مربــی در حــال مذاکــره بــود و یک دفعــه 
ــا  ــم ب ــال بحث ــن اص ــد. م ــی رو ش ــان رضای رحم
رضایــی نیســت و آرزو می کنــم او ذوب آهــن کــه 
تیــم مــن بــوده، موفــق باشــند ولــی اتفاقاتــی کــه 
ــر  ــا را پ ــطه ها و دالل ه ــش واس ــد نق رخ می ده
ــال  ــد. این هــا در تمامــی ارکان فوتب ــگ می کن رن
حضــور دارنــد و ایــن کار را ســخت می کنــد. 
ذوب آهــن مدیرعاملــش در بســتر بیمــاری اســت 
ــش را  ــد و بازیکنان ــت آن را اداره می کن و سرپرس

هــم از دســت داده اســت. 
کربکنــدی دربــاره قانــون منــع جــذب مربــی و 
بازیکــن خارجــی هــم اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــار  ــران، اعتب ــال ای ــکایات از فوتب ــا و ش پرونده ه
فوتبــال کشــور مــا در حــال از بیــن رفتــن اســت. 
از ایــن زاویــه ایــن قانــون درســت اســت ولــی بــه 
ــت.  ــر اس ــه ای مغای ــال حرف ــا فوتب ــی ب ــور کل ط
همیــن قانــون می توانــد باعــث افزایــش بی رویــه 
ــه  ــود. ب ــی ش ــان داخل ــان و بازیکن ــت مربی قیم
ــن از  ــک بازیک ــه ی ــد ک ــت می بینی ــن عل همی
ــی  ــد مرب ــرا نبای ــد. چ ــرف می زن ــارد ح ۱۰ میلی
ــه  ــم ک ــذب کنی ــوب ج ــی خ ــن خارج و بازیک
باعــث پیشــرفت فوتبــال کشــورمان شــوند. ایــن 
یــک تصمیــم غیــر حرفــه ای اســت کــه اصــال بــه 
آن فکــر نشــده اســت. شــاید در تصویــب همیــن 
ــر  ــود. اگ ــده ش ــا دی ــای دالل ه ــم رد پ ــون ه قان
بازیکنــان داخلــی پــول بیشــتری بگیرند بــه دالل 
ــچ  ــن هی ــی م ــد. ول ــول بیشــتری می رس ــم پ ه
اراده ای بــرای برخــورد بــا ایــن تخلفــات در فوتبال 
ــار خــودم ایــن موضــوع را در  نمی بینــم. اولیــن ب
ــه  ــن را س ــع م ــردم و آن موق ــرح ک ــال مط فوتب

میلیــون تومــان جریمــه کردنــد. 
ــت  ــاره کیفی ــران درب ــال ای پیشکســوت فوتب
کیفیــت  فوتبــال،  گزارشــگران  ورزشــگاه ها، 
ــم  ــران ه ــگ ای ــی در لی ــای تلویزیون دوربین ه
توضیــح داد: مــا اصــال از دیــدن فوتبــال در ایــران 
لــذت نمی بریــم. در دنیــا مــردم از فوتبــال لــذت 
ــگ  ــک جن ــتر ی ــا بیش ــرای م ــا ب ــد ام می برن
اعصــاب اســت. فوتبــال بایــد یــک تفریــح باشــد 
ولــی اینجــا اینگونه نیســت و فقــط بــا روح و روان 
مــردم بــازی می شــود. یــک عــده فقــط تعصبــات 
ــرد تیمــش  ــه جــز ب ــزی ب ــد و چی خشــک دارن
نمی خواهــد و برایــش مهــم نیســت تیمــش بــه 
ــده می شــود. مرحــوم حجــازی  چــه شــکلی برن
ــط  ــه ای فق ــال حرف ــا از فوتب ــت م ــار گف ــک ب ی
کردیــم.  خارجــی  را  پیراهن هــا  شــماره های 
ــم.  ــار کردی ــال را برکن ــان فوتب ــن مجری بهتری
یــک عــده کــه بــه خــارج رفتنــد و برخــی هــم 
در ایراننــد. مســیری کــه در آن هســتیم مســیر 

ــی نیســت. خوب

کربکندی: 

قانون منع جذب خارجی ها غیرحرفه ای است

 آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله 
 نواحی هشت گانه سطح شهر مراغهسایر امورات مرتبط با خدمات شهری  و

 نوبت اول ( –له اول ح) مر

سایر امورات مرتبط  شورای اسالمی محترم شهر عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و 3/7/99ش/ش مورخ   1543شهرداری مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 
سایر امورات مرتبط با خدمات شهری  )خدمات شهری( نواحی هشت گانه در سطح شهر را بشرح ذیل و طبق دفترچه فهرست بهاء عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و

( که دارای صالحیت از اداره بخش خصوصیبه مدت یکسال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد الشرایط ) 1399شهرداری مراغه در سال 
یه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می شود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت کار و امور اجتماعی شهرستان یا استان و یا کشور می باشند واگذار نماید، لذا از کل

  –طبقه همکف  –شهرداری مرکزی مراغه  –های شهرداری واقع در خیابان قدس روز شنبه به امور قرارداد 5/7/99، تا تاریخ ز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصهده رو
ها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات اداری در قرارداد  واحد امور 041- 37217728یافت نمایند، و شماره تلفکس راقصه دمراجعه و اسناد من 25اطاق شماره 

 رابطه با مناقصات ذیل می باشد. 
 آئین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  5ماده  5شهرداری به استناد بند  -1
یک از شرکت کنندگان سپرده آنان  در صورت انصراف هر داد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمناًشریفات قانونی مناقصه و عقد قراررات اول تا سوم تا انجام تسپرده نف -2

 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 8به ترتیب به استناد ماده 
 آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد. هزینه درج آگهی مناقصه در دو نوبت -3
 سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه قید شده است.  -4

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مدت قرارداد: بر ریال(:) مبلغ مناقصه نام ناحیه : مناطق ردیف
 ریال 528/551/353/- سال 1 ریال 560/030/071/7/- مکائیل آباد و گلشهر 1منطقه یک/ 1
 ریال 077/319/331/- سال 1 ریال 541/381/626/6/- یوسف آباد و انزاب 1منطقه یک/ 2
 ریال 238/866/738/- سال 1 ریال 761/324/777/14/- هسته داخلی شهر 1منطقه یک/ 3
 ریال 136/374/332/- سال 1 ریال 733/482/647/6/- خواجه نصیر شمالی 2منطقه دو/ 4
 ریال 870/078/497/- سال 1 ریال 397/577/941/9/- خواجه نصیر جنوبی 2منطقه دو/ 5
 ریال 079/941/676/- سال 1 ریال 570/821/538/13/- شهرک ها 2منطقه دو/ 6
 ریال 879/814/306/- سال 1 ریال 572/297/136/6/- آباد باال و پایینبهر 3منطقه سه/ 7
 ریال 007/460/321/- سال 1 ریال 131/200/429/6/- دارایی و هاشم آباد 3منطقه سه/ 8
 ریال 813/405/558/3/- ------ ریال 265/116/168/71/- ------------- جمع کل 

 احمدی - شهردار مراغه

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
آگهی حق تقدم شرکت خانه سازان جنت تبریز )سهامی خاص( به شماره ثبت 9۳97 و شناسه ملی 1۰2۰۰15۳16۳

ــا عنایــت بــه مصوبــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده  باطــاع کلیــه ســهامداران شــرکت خانــه ســازان جنــت تبریــز )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت 9397 میرســاند کــه ب
مــورخ 1399/04/12 و تفویــض اختیــار عملــی نمــودن افزایــش ســرمایه بــه هیــات مدیــره، نظــر بــه اینکــه مقــرر اســت ســرمایه شــرکت از مبلــغ 5،000،000 ریــال بــه مبلــغ 
15،000،000 ریــال منقســم بــه تعــداد 1500 ســهم  10000 ریالــی بــا نــام از طریــق ) آورده نقــدی و صــدور ســهام جدیــد( و یــا مــوارد دیگــر منــدرج در مــاده 158 الیحــه 
اصاحــی قانــون تجــارت، افزایــش یابــد از کلیــه ســهامداران محتــرم شــرکت درخواســت مــی شــود از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بــه مــدت 60 روز از حــق تقــدم خــود نســبت بــه 
خریــد ســهام اســتفاده نماینــد و مبلــغ رســمی خریــد ســهام را بــه حســاب جــاری شــماره 423701 بنــام شــرکت خانــه ســازان جنــت تبریــز نــزد بانــک رفــاه شــعبه شــهید مدنــی 
تبریــز بــه کــد شــعبه 264 واریــز و فیــش مریوطــه را بــه دفتــر شــرکت : اســتان آذربایجــان شــرقی، شهرســتان تبریــز، بخــش مرکــزی، شــهر تبریــز، محلــه چرنــداب، آزادی، کوچــه 
شــهید نعلبنــدی پــور، بــن بســت پاکــدل، پــاک 467 ، طبقــه ســوم - کدپســتی 5138736849 تســلیم نماینــد. ضمنــا هــر ســهامدار بــه نســبت ســهم خــود 10000ریــال حــق 

تقــدم در افزایــش ســرمایه دارد. بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر، هیــات مدیــره مــی توانــد ســهام باقیمانــده را بــه ســایر متقاضیــان واگــذار نمایــد.
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اوقات شرعی شهر تهران

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: 
ارتباطــات بی مبــاالت اســت  »می گوینــد وزیــر 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــار آلودگ ــازی را دچ ــای مج و فض
ــم  ــد بگوی ــا بای ــد؛ ام ــه اش کنی ــد و محاکم بگیری
ــم  ــا را ه ــم، بعدی ه ــی را دیده ای ــای قبل مدیریت ه

می بینیــم
ــاره فضــای  ــه درب ــی ک ــا، فضای ــزارش ایرن ــه گ ب
مجــازی و نحــوه کنتــرل آن در جامعــه جریــان 
ــای  ــه فض ــت و آن را ب ــی نیس ــای منطق دارد فض
ــم  ــزا ه ــی ناس ــد. گاه ــل می کنن ــی تبدی احساس
ــاالت  ــات بی مب ــر ارتباط ــد وزی ــد. می گوین می گوین
ــرده  ــی ک ــار آلودگ ــازی را دچ ــای مج ــت و فض اس
بــرای  کنیــد.  محاکمــه اش  و  بگیریــد  اســت. 
ــد  ــا بای ــد ام ــان امضــا هــم جمــع می کنن محاکمه م
ــا  ــم، بعدی ه ــی را دیده ای ــای قبل ــم مدیریت ه بگوی
ــه  ــم ک ــد می کن ــن تاکی ــه م ــم. البت ــم می بینی را ه

ــت.« ــگ الزم اس ــوارد فیلترین ــی م در برخ
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدجــواد آذری جهرمــی«   
بــا حضــور در یــک برنامــه تلویزیونــی و در خصــوص 
فیلترینــگ بــه نــکات جالبــی اشــاره کــرد و بــا بیــان 
ــت،  ــی نیس ــگ غیرقانون ــتفاده از فیلترین ــه اس اینک
ــگ  ــت فیلترین ــی پش ــن، منطق ــر م ــزود: از نظ اف
ــل  ــاس قاب ــت و مقی ــکن نیس ــر ش ــروش فیلت و ف
توجیحــی بــرای مــردم نــدارد. البتــه تاکیــد می کنــم 
ــا  ــت. ام ــورها الزم اس ــام کش ــرای تم ــگ ب فیلترین
نمی توانیــم تمــام پلتفرم هایــی کــه مــورد اســتفاده 
مــردم هســتند را محــدود کنیــم. آن هــا جلــوی ایــن 
ــر  ــت را زی ــررات درس ــتند و مق ــت می ایس محدودی
ــردم  ــی های م ــکن ها گوش ــد. فیلترش ــا می گذارن پ
ــیب  ــرض آس ــا را در مع ــد و آن ه ــوده می کنن را آل

ــد. ــرار می دهن ق

۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند
می گوینــد  برخــی  افــزود:  ارتباطــات  وزیــر 
ــوان  ــا نمی ت ــد ام ــر کنی ــز فیلت ــکن ها را نی فیلترش
ایــن کار را کــرد. مگــر فقــط یــک فیلترشــکن 
ــال  ــر دنب ــون نف ــه 3۰ میلی ــی ک ــود دارد؟ زمان وج
فیلترشــکن هســتند و شــرایط اقتصــاد بســیاری از 
ــی  ــا دسترس ــن فض ــه ای ــود ب ــی ش ــث م ــراد باع اف
ــتفاده  ــرای اس ــود را ب ــا راه خ ــند، حتم ــته باش داش
ــکری  ــوان لش ــد. نمی ت ــدا می کنن ــکن پی از فیلترش

ــند. ــوع باش ــن موض ــال ای ــه دنب ــرد ک ــت ک درس
در  کــه  زمزمه هایــی  دربــاره  جهرمــی  آذری 
گــوش  بــه  اینســتاگرام  فیلترینــگ  خصــوص 
می رســد، افــزود: مــن زمزمــه ای نشــنیده ام در 
خصــوص اینکــه کســی بخواهــد اینســتاگرام را 
فیلتــر کنــد. عــده ای کــه از فیلتــر اینســتاگرام 
صحبــت می کننــد، اعتقــاد راســخ قلبــی دارنــد کــه 
ــود. ــته ش ــد بس ــی بای ــبکه های اجتماع ــب ش اغل

وی خاطـر نشـان کـرد: کاربرانـی کـه در فضـای 
اینسـتاگرام هسـتند، در هـر فضـای دیگـری که وارد 
شـوند، همیـن محتـوا را تولید می کنند مگـر این که 
سـواد رسانه ای شـان باال بـرود و آمـوزش ببینند. اگر 
در تمـام مـدت بخواهیم از روش های قهری اسـتفاده 
کنیم سـطح تعـارض مردم بـا حاکمیت بـاال می رود.  

سودای ریاست جمهوری ندارم
آذری جهرمــی در خصــوص ادعــای ایفــا کــردن 
ــت:  ــگ، گف نقــش پلیــس خــوب در حــوزه فیلترین
ــد  ــوب و ب ــی خ ــوص دو قطب ــن خص ــد در ای نبای
ــت.  ــی اس ــوارض، واقع ــات و ع ــود. آف ــاخته ش س
دشــمن بــرای تغییــر ذائقــه مــا آمــاده اســت و بایــد 
ــم. امــا محدودیــت تنهــا راه  این هــا را جــدی بگیری

ــت. آن نیس
وی تصریــح کــرد: اختیــار فیلترینــگ در دســت 
مــن نیســت و بارهــا ایــن مســاله را اعــالم کــرده ام. 
ــان  ــا زم ــت ام ــگ بایس ــوی فیلترین ــد جل می گوین
ــگ  ــتیم و جن ــا بایس ــه م ــت ک ــا نیس گالدیاتوره

ــرد. ــدا ک ــی را پی ــد راه منطق ــم،  بای کنی
ــه رســم تمــام ســه  ــان ب ــر ارتباطــات در پای وزی
ســال دوره وزارت خــود، حضــور در انتخابــات ۱۴۰۰ 
را رد کــرد و گفــت فعــال چنیــن تصمیمــی نــدارد.

آذری جهرمی:

می گویند وزیر ارتباطات
ــاخت و  بی مباالت است، محاکمه اش کنید ــه س ــت دادن ب ــریع و کیفی ــر تس ــازی ب ــر راه و شهرس وزی

ــان  ــرد و گفــت: 3۱ شــهریورماه، پای ــد ک ــی تاکی ســازهای مســکن مل
مهلــت تعییــن تکلیــف تمامــی اراضــی اســت کــه مســکن ملــی در آنهــا 

ــود.  ــداث می ش اح
ــالمی« در جلســـه ای کـــه  ــزارش ایرنـــا، »محمـــد اسـ ــه گـ بـ
ــازی  ــران کل راه و شهرسـ ــا مدیـ ــس بـ ــو کنفرانـ ــکل ویدئـ ــه شـ بـ
ـــرح  ـــی ط ـــرفت فیزیک ـــوص پیش ـــور در خص ـــر کش ـــتان های سراس اس
اقـــدام ملـــی مســـکن برگـــزار شـــد، بـــر تســـریع در اجـــرای طـــرح 
ـــود و  ـــان خ ـــه معاون ـــاب ب ـــرد و خط ـــد ک ـــکن تاکی ـــی مس ـــدام مل اق
ـــت  ـــا هم ـــت: ب ـــار داش ـــازی، اظه ـــران کل راه و شهرس ـــن مدی همچنی
بـــاال بـــه ســـمت تحـــول بخشـــیدن بـــه تولیـــد و عرضـــه مســـکن 
اقـــدام کنیـــد. بایـــد رونـــد حرکـــت تولیـــد مســـکن ســـرعت داده 
ـــان  ـــای متقاضی ـــع نیازه ـــرای رف ـــور ب ـــکن در کش ـــد مس ـــود و تولی ش

واقعـــی بـــه منصـــه ظهـــور برســـد.
وزیـــر راه و شهرســـازی بـــا یـــادآوری تاکیـــدات رهبـــر معظـــم 
ـــه کاری  ـــر اینک ـــی ب ـــت مبن ـــات دول ـــای هی ـــا اعض ـــدار ب ـــالب در دی انق
ـــن  ـــد در همی ـــده بای ـــروع ش ـــکن ش ـــوص مس ـــت در خص ـــه در دول ک
ـــکن  ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــام ط ـــت: اتم ـــد، گف ـــام برس ـــه اتم ـــت ب دول
ـــرار  ـــا ق ـــک م ـــک ت ـــده ت ـــرعی و برعه ـــف ش ـــت تکلی ـــدات دول و تعه
ـــداوم در  ـــرده و م ـــد ک ـــز تاکی ـــوری نی ـــه رییس جمه ـــور ک دارد. همانط

ـــتند. ـــوع هس ـــری موض ـــال پیگی ـــکن در ح ـــوص مس خص
ـــران کل راه  ـــرد: مدی ـــح ک ـــم، تصری ـــت دوازده ـــه دول ـــو کابین عض

و شهرســـازی تـــا پایـــان شـــهریورماه مهلـــت دارنـــد تـــا زمین هـــای 
ـــد. ـــی کنن ـــکن را نهای ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــرای ط اج

اســـالمی توضیـــح داد: در آخریـــن نشســـت شـــورای عالـــی 
شهرســـازی و معمـــاری ایـــران، اختیـــار الحـــاق بـــه محدوده هـــا را 
بـــه شـــورای برنامـــه ریـــزی و توســـعه اســـتان تفویـــض کردیـــم و 
ـــروطی  ـــه ش ـــه البت ـــت ک ـــر اس ـــک راه میان ب ـــار ی ـــض اختی ـــن تفوی ای
ـــی نشـــود.  ـــی انضباط ـــه ب ـــید ک نیـــز دارد. بایـــد دقـــت داشـــته باش
ـــکن،  ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــرای ط ـــوص اج ـــد در خص ـــا بای ـــن معن بدی
ـــاخت  ـــاد و س ـــی ایج ـــه های ـــد پهن ـــود. بای ـــام ش ـــت، انج ـــی درس طراح

و ســـازی انجـــام شـــود کـــه کاری مانـــدگار و فاخـــر شـــود.
ــی مســکن،  ــدام مل ــد کــرد: در خصــوص اجــرای طــرح اق وی تاکی
کار شــتاب زده، غیرمتعهدانــه و غیرمهندســی بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه 
نیســت. بنابرایــن بایــد طــرح و نقشــه خــوب و قابــل قبولــی بــرای آنهــا 
انتخــاب شــود و مشــاورانی کار طراحــی را برعهــده بگیرنــد تــا کار قابــل 
دفــاع باشــد. الزامــات نیــز حتمــا بایــد رعایــت شــود. بدیــن معنــا بایــد 
عــدم تداخــل بــا حرایــم، قــرار نگرفتــن ســاخت و ســازها روی گســل و 

همچنیــن آب خوان هــا رعایــت شــود.
وزیـــر راه و شهرســـازی گفـــت: در خصـــوص طـــرح اقـــدام ملـــی 
ـــدارد. تســـهیل گـــری  ـــی و بانکـــی وجـــود ن مســـکن اکنـــون مشـــکل مال
بانـــک بـــرای ارایـــه تســـهیالت بـــه ســـازندگان طـــرح اقـــدام ملـــی 
ایجـــاد شـــده اســـت. از بانـــک خواســـتیم بـــا شـــروع کار و تجهیـــز، 
ـــرادی  ـــد هرچـــه ســـریعتر اف ـــه شـــود. بای ـــه ســـازندگان ارای قســـط اول ب

ــاح  ــه افتتـ ــب بـ ــایی و ترغیـ ــتند شناسـ ــرایط هسـ ــد شـ ــه واجـ کـ
ـــده در  ـــن ع ـــای ای ـــا پرونده ه ـــوند ت ـــه ش ـــه وج ـــز اولی ـــاب و واری حس
ـــار  ـــه در اختی ـــی ک ـــیوه، وجوه ـــن ش ـــا بدی ـــود. ت ـــکیل ش ـــا تش بانک ه

بانک هـــا قـــرار مـــی گیـــرد بـــه پـــروژه هـــا تزریـــق شـــود.
ــال  ــوازن دنبـ ــد متـ ــا بایـ ــن حرکت هـ ــه داد: ایـ ــالمی ادامـ اسـ
ـــه  ـــانی ب ـــالع رس ـــن اط ـــذرد. بنابرای ـــان بگ ـــم زم ـــازه ندهی ـــود و اج ش

متقاضیـــان واجـــد شـــرایط بایـــد پیوســـته انجـــام شـــود.
ــایر  ــا سـ ــازی بـ ــات وزارت راه و شهرسـ ــرای تفاهمـ ــر اجـ وی بـ
ــکن  ــرای مسـ ــرورش بـ ــوزش و پـ ــه وزارت آمـ ــا از جملـ وزارتخانه هـ
ــان  ــکن کارکنـ ــن مسـ ــرای تامیـ ــاع بـ ــا وزارت دفـ ــان، بـ فرهنگیـ
نیروهـــای مســـلح و بـــا وزارت کار، تعـــاون و رفـــاه اجتماعـــی بـــرای 

تامیـــن مســـکن کارگـــران و مســـتمری بگیـــران تاکیـــد کـــرد.

مدیـــرکل دفتـــر توســـعه خدمـــات بازرگانـــی ســـازمان توســـعه 
تجـــارت ایـــران بـــا بیـــان اینکـــه دو هـــزار و 5۶ صادرکننـــده، ارز 

ــت: ۱۴.2  ــد، گفـ ــور بازگردانده انـ ــه کشـ ــادرات را بـ ــل از صـ حاصـ
ـــور  ـــه ط ـــنام ب ـــدگان خوش ـــدات ارزی صادرکنن ـــورو از تعه ـــارد ی میلی

۱۰۰ درصـــدی ایفـــا شـــده اســـت. 
ـــکیل  ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــری« ب ـــان قم ـــا، ، »احس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــر از صادرکنندگانـــی کـــه  شـــورای سیاســـت گذاری بـــرای تقدیـ
ــدام  ــود اقـ ــدات ارزی خـ ــدی تعهـ ــای ۱۰۰ درصـ ــه ایفـ ــبت بـ نسـ
کرده انـــد، اظهـــار داشـــت: براســـاس آخریـــن آمـــار 2 هـــزار و 5۶ 
ــود در  ــدات ارزی خـ ــل تعهـ ــع کامـ ــه رفـ ــبت بـ ــده نسـ صادرکننـ
ســـال های ۹7 و ۹8 اقـــدام کرده انـــد کـــه از ایـــن تعـــداد ۶2۱ 
صادرکننـــده غیرتولیـــدی و مابقـــی یعنـــی یـــک هـــزار و ۴35 

ــتند. ــدی هسـ ــای تولیـ ــه واحدهـ ــده از جملـ صادرکننـ
ـــن دســـته از صادرکننـــدگان  ـــزان صـــادرات ای ـــان اینکـــه می ـــا بی وی ب
۱۴.2 میلیـــارد یـــورو اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: از ایـــن میـــزان 7.5 

ـــوط  ـــورو مرب ـــارد ی ـــال ۹7 و ۶.7 میلی ـــه س ـــوط ب ـــورو مرب ـــارد ی میلی
ـــای  ـــط بنگاه ه ـــد توس ـــش از ۹2 درص ـــه بی ـــت ک ـــال ۱3۹8 اس ـــه س ب

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــدی انج تولی
ـــش  ـــده بی ـــام ش ـــی های انج ـــاس بررس ـــرد: براس ـــد ک ـــری تاکی قم
ـــی کـــه ۱۰۰ درصـــد  ـــای تعهـــدات ارزی صادرکنندگان از ۶2 درصـــد ایف
تعهـــدات خـــود را ایفـــا کرده انـــد، توســـط صادرکنندگانـــی انجـــام 
ــته اند،  ــادرات داشـ ــورو صـ ــون یـ ــتر از ۱۰۰ میلیـ ــه بیشـ ــده کـ شـ
ــد  ــامل 2۴ واحـ ــدگان شـ ــروه از صادرکننـ ــن گـ ــه ایـ ــن اینکـ ضمـ

ـــتند. ـــادرات هس ـــورو ص ـــارد ی ـــدود ۹ میلی ـــا ح ـــدی ب تولی
ـــه  ـــی ک ـــر سیاســـت تشـــویق صادرکنندگان ـــد ب ـــا تاکی ـــن ب وی همچنی
ـــش  ـــت: بی ـــد، گف ـــدام کرده ان ـــود اق ـــدات ارزی خ ـــع تعه ـــه رف ـــبت ب نس
ـــود را  ـــدات خ ـــد تعه ـــه ۱۰۰ درص ـــده ک ـــزار و 333 صادرکنن ـــک ه از ی

ـــد. ـــته ان ـــورو داش ـــون ی ـــک میلی ـــر از ی ـــی کمت ـــد، صادرات ـــا کرده ان ایف

 زمین های مسکن ملی تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف می شود

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی اعالم کرد:

بازگشت 14 میلیارد یورو ارز صادراتی


