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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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نخستین پمپ »ساخت داخل« 
خط انتقال آب خلیج فارس

 در تبریز رونمایی شد 

شناسایی 14500 مؤدی فراری 
از طریق تراکنش های

 بانکی مشکوک

 بزرگترین پمپ دو مکشه کشور به صورت ساخت داخل است
این پمپ 2800 متر مکعب در ساعت توان انتقال آب دارد

حجم کنونی فرار مالیاتی بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برآورد می شود
14542 مؤدی شناسایی و بالغ بر31 هزار و 748 میلیارد تومان مطالبه شده

مالیات ستانی بایستی طبق قانون صورت گیرد
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       همتی: 

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت بهاقتصاد ایران در مسیر بازگشت به
تعادل استتعادل است

تولید ۵ خودروی سواری ۴ ستاره 
در مرداد ماه

فعاالن اقتصادی نباید برای دریافت 
مجوزها معطل بمانند

نخستین گام برای رسیدن به عدالت اجتماعی 
هفته آتی در مجلس برداشته می شود

گام جدید با تاکسی تلفنی
 آنالین در تبریز

ـــون  ـــص قان ـــت اجـــرای ناق ـــرات مثب ـــا وجـــود اث ب
ـــی  ـــای مهم ـــوز بخش ه ـــک، هن ـــدور چ ـــد ص جدی
از قانـــون پشـــت دســـت اندازهای بانـــک مرکـــزی 
ــک  ــوارد، چـ ــن مـ ــی از ایـ ــت. یکـ ــف اسـ متوقـ
ـــرای  ـــی اج ـــد قانون ـــه از موع ـــت ک ـــک اس الکترونی

آن نیـــز ماه هـــا می گـــذرد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، قانـــون جدیـــد صـــدور 
ـــور  ـــده در کش ـــب ش ـــن تصوی ـــی از قوانی ـــک، یک چ
اســـت کـــه می تـــوان ادعـــا کـــرد قانونـــی بـــروز 
و بـــا حداقـــل اشـــکاالت اســـت. در ایـــن قانـــون، 
ــه  ــت کـ ــه شده  اسـ ــی اضافـ ــا و بندهایـ تبصره هـ
ـــا  ـــات ب ـــرم در معام ـــوع ج ـــگیری از وق ـــبب پیش س

ــود. ــک می شـ ــت چـ محوریـ
ـــن  ـــده در ای ـــوارد درج ش ـــن م ـــی از مهم تری یک
ـــیاری  ـــه در بس ـــت ک ـــک اس ـــک الکترونی ـــون، چ قان
از نقـــاط دنیـــا اســـتفاده می شـــود و مزایـــای 
زیـــادی دارد. بـــا ایـــن حـــال بانـــک مرکـــزی از 
ــک  ــون چـ ــرای قانـ ــد اجـ ــه موعـ ــاه98 کـ آذرمـ
ـــی  ـــت عملیات ـــی جه ـــت، اقدام ـــک بوده اس الکترونی

شـــدن آن نکرده اســـت.

چک الکترونیک ابزاری برای باال بردن 
امنیت معامالت تجاری

ـــرد  ـــروز، کارب ـــای ام ـــک در دنی ـــک الکترونی چ
زیـــادی در معامـــات تجـــاری دارد. یکـــی از 
ــزار، دارا  ــن ابـ ــترده از ایـ ــتفاده گسـ ــل اسـ دالیـ
بـــودن امنیـــت بـــاالی آن اســـت. بـــا اســـتفاده 
از چـــک الکترونیـــک، اســـتناد بـــه الشـــه چـــک 
بـــه حاشـــیه رفتـــه و بســـیاری از تخلفاتـــی 
ــاق  ــک اتفـ ــودن چـ ــذی بـ ــل کاغـ ــه به دلیـ کـ

می افتـــاد، از بیـــن مـــی رود کـــه از جملـــه ایـــن 
ـــک،  ـــتکاری چ ـــل و دس ـــه جع ـــوان ب ـــوارد می ت م
ســـرقت چـــک و حتـــی مفقـــودی جـــک اشـــاره 
ــک،  ــک الکترونیـ ــرای چـ ــا اجـ ــا بـ ــرد. ضمنـ کـ
مانعـــی محکـــم بـــر ســـر راه پولشـــویی و فـــرار 
مالیاتـــی ایجـــاد می شـــود زیـــرا تمـــام اطاعـــات 
صادرکننـــده و دریافـــت کننـــده چـــک، تاریـــخ 
صـــدور و زمـــان وصـــول چـــک، مبلـــغ چـــک و 
دیگـــر مـــوارد بـــه صـــورت دقیـــق در سیســـتم 
ثبـــت شـــده و بـــرای هـــر انتقـــال مجـــدد نیـــز 

ــرد. ــرار می پذیـ ــر تکـ ــن امـ ایـ
ـــرای  ـــرای اج ـــدی ب ـــزی اراده ج ـــک مرک ـــر بان اگ
ـــته  ـــک داش ـــدور چ ـــد ص ـــون جدی ـــد از قان ـــن بن ای
ـــی  ـــع بزرگ ـــه مان ـــود ک ـــدوار ب ـــوان امی ـــد می ت باش
ــرار  ــام تخلفـــات در حـــوزه چـــک، قـ بـــرای انجـ
ــز  ــه نیـ ــرات آن در جامعـ ــت و اثـ ــده اسـ داده شـ
ـــک  ـــرای چ ـــا اج ـــت. ب ـــد داش ـــی خواه ـــود بیرون نم
ــات  ــش تخلفـ ــع آن کاهـ ــه طبـ ــک و بـ الکترونیـ
ـــن  ـــه ای ـــردم ب ـــاد م ـــوزه چـــک، اعتم ـــه ح ـــوط ب مرب
ابـــزار مالـــی افزایـــش یافتـــه و اســـتفاده از چـــک 
ــت،  ــد یافـ ــاری افزایـــش خواهـ در معامـــات تجـ
ــش  ــبب افزایـ ــات سـ ــش معامـ ــن افزایـ هم چنیـ
تولیـــد شـــده و می تـــوان گفـــت چـــک در اینجـــا 
ـــادی  ـــرک اقتص ـــران و مح ـــی پیش ـــورت نوع ـــه ص ب

ـــرد. ـــد ک ـــل خواه عم
از طرفـــی بـــا اجـــرای چـــک الکترونیـــک 
ــک،  ــزار چـ ــه ابـ ــوط بـ ــم مربـ ــش جرایـ و کاهـ
پرونده هـــای مربـــوط بـــه چـــک کـــه یکـــی 
ــت  ــور اسـ ــی کشـ ــام حقوقـ ــای نظـ از چالش هـ
بـــه شـــدت کاهـــش یافتـــه و صرفه جویـــی 

بســـیاری در وقـــت و هزینـــه دادرســـی ایـــن 
نـــوع پرونده هـــا اتفـــاق خواهـــد افتـــاد، از ایـــن 
رو می تـــوان گفـــت بـــا اجـــرای ایـــن خدمـــت از 
ســـوی بانـــک مرکـــزی، بســـیاری از هزینه هـــای 
مربـــوط بـــه پیگیری هـــای قضایـــی بـــه حداقـــل 
ـــت  ـــا وق ـــز ب ـــه نی ـــوه قضائی ـــی ق ـــیده و از طرف رس
بیشـــتری بـــه پرونده هـــای دیگـــر رســـیدگی 

خواهـــد کـــرد.

الزام اجرای چک الکترونیک برای عدم 
مراجعه حضوری به بانک در شرایط کرونا

ـــد  ـــور و تاکی ـــا در کش ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ب
ـــر رعایـــت  ـــا ب ـــا ویـــروس کرون ســـتاد ملـــی مبـــارزه ب
در  حضـــور  عـــدم  و  بهداشـــتی  پروتکل هـــای 
ـــدازی چـــک الکترونیـــک بیشـــتر از  اجتماعـــات، راه ان
ـــی از  ـــرا یک ـــرد، زی ـــرار می گی ـــه ق ـــورد توج ـــل م قب
ـــردد،  ـــات می گ ـــاد اجتماع ـــبب ایج ـــه س ـــی ک اماکن
بانک هـــا هســـتند. متاســـفانه تـــا بـــه حـــال نیـــز 
ـــام  ـــل ازدح ـــه دلی ـــا ب ـــدان بانک ه ـــدادی از کارمن تع
ـــروس  ـــه وی ـــات مشـــتری، ب ـــکان و مراجع ـــن م در ای
کرونـــا مبتـــا شـــده و جـــان خـــود را از دســـت 
ـــی  ـــور بانک ـــر ام ـــه اکث ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب داده ان
ـــدون  ـــی و ب ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــک ب ـــز چ ـــه ج ب
ـــه مراجعـــه حضـــوری، قابـــل پیگیـــری اســـت،  نیـــاز ب
ـــی  ـــک، از اصل ـــور چ ـــری ام ـــت پیگی ـــوان گف می ت
تریـــن امـــور مراجعـــات حضـــوری بـــه بانک هـــا 
ــک  ــک الکترونیـ ــرای چـ ــه اجـ ــت. در نتیجـ اسـ
می توانـــد تـــا حـــد زیـــادی از مراجعـــات مـــردم 
بـــه بانک هـــا کاســـته و ســـبب کنتـــرل ویـــروس 

ـــردد. ـــا گ کرون
ــور  ــی امـ ــوان متولـ ــه عنـ ــزی بـ ــک مرکـ بانـ
ــرای  ــرای اجـ ــف بـ ــی مضاعـ ــد همتـ ــی بایـ بانکـ
ــد.  ــورت دهـ ــک صـ ــدور چـ ــد صـ ــون جدیـ قانـ
ــد  ــون جدیـ ــای قانـ ــام بندهـ ــون، تمـ ــق قانـ طبـ
صـــدور چـــک بایـــد تـــا آذر 99 اجرایـــی گـــردد، 
امـــا متاســـفانه هنـــوز تعـــدادی از بندهایـــی کـــه 
از موعـــد قانونـــی اجـــرای آن هـــا گذشـــته اســـت 
نیـــز، عملیاتـــی نگردیده انـــد. چـــک الکترونیـــک 
بـــا توجـــه بـــه مزیت هـــای فراوانـــی کـــه در بـــاال 
ـــوم  ـــای مظل ـــان از بنده ـــد، هم چن ـــاره ش ـــه آن اش ب
قانـــون جدیـــد صـــدور چـــک اســـت کـــه هیـــچ 
تاشـــی بـــرای اجـــرای آن دیـــده نمی شـــود. بـــه 
طـــور قطـــع بـــا اجـــرای چـــک الکترونیـــک، 
ــی  ــزار مالـ ــن ابـ ــه ایـ ــار بـ ــازار و تجـ ــاد بـ اعتمـ
ـــه روز  ـــک روز ب ـــا چ ـــات ب ـــه و معام ـــش یافت افزای

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــر رونق تـ پـ

اجرای چک الکترونیک همچنان
 در انتظار اراده بانک مرکزی
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ابوترابی:

 محاکمه طبری گام بلند قوه قضاییه 
در مسیر مبارزه با فساد است

عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس گفــت: 
ــوه  ــوی ق ــدی از س ــری گام بلن ــر طب ــه اکب محاکم
قضاییــه در جهــت مبــارزه بــا فســاد اســت و جــای 

ــر دارد.  تقدی
بــه گــزارش فــارس، ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای اســامی 
ــد  ــت: نوی ــکاری گف ــد اف ــدام نوی ــه اع ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــه خاط ــته و ب ــی داش ــاکی خصوص ــکاری ش اف
قتلــی کــه مرتکــب شــده اعــدام یــا عــدم اعــدام وی 

ــت. ــته اس ــتگی داش ــای دم بس ــر اولی ــه نظ ب
وی افــزود: سیاســی عنــوان کــردن اجــرای حکــم 
ــتگاه  ــه دس ــازی علی ــکاری فضاس ــد اف ــاص نوی قص
قضــا بــه منظــور کمرنــگ جلــوه دادن اقدامــات ضــد 
فســاد ایــن دســتگاه اســت و ایــن فضاهاســازی ها از 

ــت می شــود. خــارج از کشــور مدیری
عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس اظهــار 
داشــت: طبــق قانــون اجــرا یــا عــدم اجــرای حکــم 
قصــاص بــه نظــر اولیــای دم بســتگی دارد و در 
ــه طــور دقیــق اجــرا  ــون ب ــکاری قان ــد اف مــورد نوی
ــی در  ــر سیاس ــع و نظ ــچ موض ــت و هی ــده اس ش

ــت. ــته اس ــود نداش ــم وی وج ــورد حک م
ابوترابــی بــا  اشــاره بــه اعــام رأی پرونــده اکبــر 
طبــری خاطرنشــان کــرد: محاکمــه طبــری گام 
ــه شــمار  ــا فســاد ب بلنــد قــوه قضاییــه در مبــارزه ب
مــی رود کــه مبــارزه را از درون قــوه قضاییــه شــروع 

کــرده اســت
وی افــزود: طبــری مدت هــا در قــوه قضاییــه 
ــت اهلل  ــروز آی ــود و ام ــکیل داده ب ــاء تش ــد ارتش بان
ــتگاه قضــا  ــا فســاد را از دس ــارزه ب ــه مب رئیســی ک
شــروع کــرده وی را محاکمــه کــرد کــه ایــن اقــدام 

ــر دارد.  ــای تقدی ــت ج و حرک
عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس اظهــار 
ــات  ــل اقدام ــن قبی ــه ای ــازی ها علی ــت: فضاس داش
قــوه قضاییــه بــا هــدف کمرنــگ جلــوه دادن 
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــتگاه قض ــت دس ــات مثب اقدام
ــگ  ــال کمرن ــه دنب ــازی ها ب ــن فضاس ــان ای و عام

ــتند. ــت هس ــات مثب ــن اقدام ــردن ای ک
ــه  ــوه قضایی ــا از ق ــرد: م ــی خاطرنشــان ک ابوتراب
می خواهیــم کــه مبــارزه بــا فســاد را همچنــان 
بــه صــورت جــدی ادامــه دهــد و بــه اینگونــه 
فضاســازی ها هیچگونــه توجهــی نداشــته باشــد.

ــور  ــل کشـ ــد غیرعامـ ــازمان پدافنـ ــس سـ رئیـ
گفـــت: رویکـــرد کلـــی مـــا حمایـــت از دولـــت در 
ـــاد  ـــت و اعتق ـــمن اس ـــه دش ـــه جانب ـــار هم ـــر فش براب
ــال  ــه دنبـ ــد بـ ــی نبایـ ــرایط کنونـ ــم در شـ داریـ

ــیم.  ــر باشـ ــف یکدیگـ ــری و تضعیـ مچ گیـ
ـــی  ـــا جال ـــردار غامرض ـــنا، س ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت  ـــه نکوداش ـــزاری هفت ـــی برگ ـــت توجیه در نشس
ــای  ــه برنامه هـ ــاره بـ ــا اشـ ــل بـ ــد غیرعامـ پدافنـ
ـــرد:  ـــار ک ـــل اظه ـــد غیرعام ـــه پدافن ـــزاری هفت برگ
بـــا توجـــه بـــه شـــیوع ویـــروس کرونـــا و در نظـــر 
ـــرد  ـــل س ـــاز فص ـــا آغ ـــه ب ـــال ک ـــن احتم ـــن ای گرفت
ــد، در  ــدا کنـ ــروس افزایـــش پیـ ــن ویـ ــیوع ایـ شـ
ــتفاده از  ــی اسـ ــرد اصلـ ــا رویکـ ــی برنامه هـ تمامـ
ــات از راه  ــازی و ارتباطـ ــای مجـ ــای فضـ ظرفیت هـ
دور اســـت تـــا ضمـــن گرامیداشـــت ایـــن هفتـــه، 
ــا  ــا کرونـ ــه بـ ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــیوه نامه های سـ شـ

بـــه دقـــت اجـــرا شـــود.
وی تاکیـــد کـــرد: راهبـــرد اصلـــی دشـــمن 
همچنـــان »فشـــار همـــه جانبـــه« مـــادون جنـــگ 
ـــد  ـــری تاکی ـــرد رهب ـــگاه و رویک ـــت و ن ـــی اس نظام
ــال« اســـت و  ــتادگی« و »مقاومـــت فعـ ــر »ایسـ بـ

پدافنـــد غیرعامـــل نیـــز تـــاش دارد تـــا نقـــش و 
ـــرد کان در  ـــن راهب ـــا ای ـــق ب ـــود را مطاب ـــرد خ کارک

مســـیر ســـاختن ایـــران قـــوی تبییـــن کنـــد.
ـــا  ـــور ب ـــل کش ـــد غیرعام ـــازمان پدافن ـــس س رئی
ـــر  ـــر اینکـــه هوشیارســـازی مســـئوالن در براب تاکیـــد ب
تهدیـــدات از جملـــه اصـــول کلیـــدی برنامه هـــای 
هفتـــه پدافنـــد غیرعامـــل امســـال اســـت، افـــزود: 

ــه  ــال وجهـ ــای امسـ ــا در برنامه هـ ــیم تـ در تاشـ
ـــش  ـــل را بی ـــد غیرعام ـــی پدافن ـــدی و اثربخش کارآم
ـــن  ـــگان تبیی ـــه و نخب ـــرای عمـــوم جامع از گذشـــته ب

ـــم. کنی
ـــر اینکـــه بخـــش عمـــده ای از  ـــا تاکیـــد ب ـــی ب جال
ـــل  ـــد غیرعام ـــازمان پدافن ـــف س ـــا و وظای ماموریت ه
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــه دولـــت و دسـ ــق بدنـ از طریـ

کشـــور محقـــق می شـــود، ادامـــه داد: رویکـــرد 
ـــه  ـــار هم ـــر فش ـــت در براب ـــت از دول ـــا حمای ـــی م کل
ـــرایط  ـــم در ش ـــاد داری ـــت و اعتق ـــمن اس ـــه دش جانب
کنونـــی نبایـــد بـــه دنبـــال مچ گیـــری و تضعیـــف 

ـــیم. ـــر باش یکدیگ
ـــه  ـــی هفت ـــعار اصل ـــه ش ـــان اینک ـــا بی ـــی ب جال
ـــاب  ـــال، ت ـــت فع ـــال »مقاوم ـــل امس ـــد غیرعام پدافن
ـــادآور  ـــت، ی ـــوی« اس ـــران ق ـــز؛ ای ـــرت انگی آوری حی
ـــعارهای  ـــل ش ـــد غیرعام ـــه پدافن ـــام هفت ـــد: در ای ش
زیرســـاخت ها  در  مصونیـــت  »نهادینه ســـازی 
ــل  ــادی و عمـ ــه جهـ ــیجی، روحیـ ــر بسـ ــا تفکـ بـ
انقابـــی«، »پدافنـــد زیســـتی، مرزبانـــی زیســـتی 
و ارتقـــای ســـاختار دفـــاع بیولوژیـــک«، »پدافنـــد 
ـــیر  ـــازی در مس ـــای مج ـــازی فض ـــی س ـــایبری، مل س
ــردم  ــد مـ ــی«، »پدافنـ ــایبری بومـ ــی سـ حکمرانـ
ــتحکم«،  ــه مسـ ــاده، جامعـ ــواده آمـ ــور، خانـ محـ
»پدافنـــد شـــهری، زیرســـاخت هـــای ایمـــن؛ 
ـــده ای  ـــیمیایی؛ آین ـــد ش ـــن«، »پدافن ـــهرهایی ام ش
قدرتمنـــد در امتـــداد گذشـــته ای پرافتخـــار« و 
ـــروزی در  ـــد و پی ـــش تولی ـــی، جه ـــاد مقاومت »اقتص
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــادی« در نظ ـــگ اقتص جن

سردار جاللی:

در شرایط فعلی نباید دنبال مچ گیری و تضعیف یکدیگر باشیم

ـــد  ـــد تهدی ـــه بای ـــان اینک ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل رئی
را بـــه فرصـــت تبدیـــل کـــرد گفـــت: چـــرا بـــورس انـــرژی رونـــق 

نگرفتـــه اســـت؟ 
ـــد  ـــی و بع ـــاف در جلســـه علن ـــر قالیب ـــزارش ایســـنا، محمدباق ـــه گ ب
ـــه  ـــن وزارتخان ـــای ای ـــه ه ـــاره برنام ـــت درب ـــر نف ـــای وزی ـــت ه از صحب
ـــمن و  ـــات دش ـــه اقدام ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــدی اظه ـــع بن در جم
ـــق  ـــه طب ـــت ک ـــار داش ـــوان انتظ ـــی ت ـــور نم ـــه کش ـــار ب ـــم و فش تحری
برنامـــه هـــا و هدفگـــذاری هـــا وزارت نفـــت کارهایـــش را پیـــش 
ببـــرد. البتـــه کـــه بایـــد همـــه در مجلـــس، دولـــت و پژوهشـــگاه 
هـــا بپذیریـــم کـــه بایـــد تهدیـــد دشـــمن را بـــه فرصـــت تبدیـــل 
ـــزار  ـــا اب ـــان را ب ـــای خودم ـــذاری، روش ه ـــا، هدفگ ـــرده و رویکرده ک
ـــی  ـــای درون ـــته ه ـــر داش ـــی ب ـــه و مبتن ـــکار گرفت ـــی ب ـــزات فن و تجهی

ـــم. ـــت کنی حرک
وی افـــزود: مطمئنـــم ایـــن تـــوان در وزارت نفـــت و بخـــش 
صنعـــت و تکنولـــوژی وجـــود دارد؛ کاری ســـخت و شـــدنی کـــه گام 
هـــای خوبـــی هـــم بـــرای رســـیدن بـــه آن برداشـــته شـــده، البتـــه 
در مـــواردی عقـــب ماندگـــی جـــدی و در مـــواردی دیگـــر اقدامـــات 
ـــارس  ـــج ف ـــگاه خلی ـــه آن پاالیش ـــت. نمون ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص خوب
ـــم  ـــی کنی ـــار م ـــردم. افتخ ـــد ک ـــتان بازدی ـــفر خوزس ـــه در س ـــت ک اس
بـــه تـــوان فنـــی کشـــور کـــه در طـــول دوره ســـه ســـاله توانســـته 

ـــد.  ـــد کن ـــرآورده تولی ـــن ف ـــون ت ـــدود ۱۴ میلی ـــر ح ـــغ ب ـــی بال ظرفیت
ـــته  ـــود داش ـــران وج ـــم گی ـــن تصمی ـــاوری در بی ـــن ب ـــد چنی ـــس بای پ

ـــد. باش
رئیـــس مجلـــس دربـــاره بـــورس انـــرژی گفـــت: بایـــد بـــه ایـــن 
ـــر  ـــد نظ ـــه م ـــور ک ـــرژی آنط ـــورس ان ـــرا ب ـــه چ ـــم ک ـــوال پاســـخ دهی س
ـــه  ـــت ک ـــر رویکردهاس ـــان تغیی ـــن هم ـــت. ای ـــه اس ـــق نگرفت ـــت، رون اس

ـــد. ـــد روی ده بای
ـــه  ـــا از جمل ـــت: م ـــرژی گف ـــزان مصـــرف ان ـــاد از می ـــا انتق ـــاف ب قالیب
ـــرد  ـــذا عملک ـــتیم. ل ـــرژی هس ـــاالی ان ـــده ب ـــرف کنن ـــورهای مص کش

ـــت. ـــول نیس ـــل قب ـــرژی قاب ـــرف ان ـــوی مص ـــاره الگ ـــا درب م
وی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور وزیـــر نفـــت در مجلـــس و برگـــزاری 
جلســـات مختلفـــی بـــا نماینـــدگان مجلـــس گفـــت: اینکـــه جلســـه 
ـــر نفـــت و  ـــه وزی ـــن اســـت ک ـــل آن ای ـــود دلی ـــل بحـــث ب ـــی و قاب منطق
همکارانـــش بســـیاری از موضوعـــات مطـــرح شـــده از ســـوی نماینـــدگان 
ـــا  ـــت ب ـــا وزارت نف ـــد ت ـــدا کن ـــه پی ـــیر ادام ـــن مس ـــد. ای ـــه ان را پذیرفت
ـــده  ـــرح ش ـــای مط ـــث ه ـــا بح ـــش ه ـــز پژوه ـــرژی و مرک ـــیون ان کمیس
را نهایـــی کننـــد. ایـــن کار در دو یـــا ســـه هفتـــه پیـــش رو قابـــل 
ـــی  ـــال پایان ـــکات را در س ـــم مش ـــی توانی ـــم م ـــت. مطمئن ـــام اس انج

ـــم. ـــل کنی ـــت ح دول
ــع،  ــکل گاز مایـ ــه مشـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــوه مقننـ ــس قـ رئیـ

گفـــت: تصمیـــم بـــر ایـــن شـــده کـــه بـــرای تامیـــن گاز مایـــع 
افـــراد در ســـایت ثبـــت نـــام کننـــد. حـــال اینکـــه ایـــن افـــراد 
ــول  ــر روی کـ ــت بـ ــه زحمـ ــت گاز را بـ ــتاهای دوردسـ در روسـ
ـــایت  ـــام در س ـــت ن ـــکان ثب ـــر ام ـــس دیگ ـــد. پ ـــی گذارن ـــود م خ
ـــدود  ـــا مح ـــداد آنه ـــت تع ـــت اس ـــدارد. درس ـــهمیه ن ـــن س و گرفت
ــردم  ــن مـ ــتضعف تریـ ــن و مسـ ــریف تریـ ــزو شـ ــا جـ ــت امـ اسـ
هســـتند کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد. بحـــث دیگـــر 
ـــاورزان  ـــت. کش ـــاورزان اس ـــوخت کش ـــن س ـــه تامی ـــوط ب ـــم مرب ه
ـــت  ـــس و دول ـــاء اهلل مجل ـــد. ان ش ـــی برن ـــج م ـــت رن ـــن وضعی از ای
ـــه  ـــم توج ـــر ه ـــن دو قش ـــه ای ـــزرگ ب ـــای ب ـــام کاره ـــار انج در کن

کننـــد.

ـــت:  ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش ـــرژی مجل ـــیون ان ـــخنگوی کمیس س
متأســـفانه شـــاهد توســـعه نامتـــوازن میادیـــن مشـــترک بـــه ویـــژه 

میادیـــن آزادگان شـــمالی و جنوبـــی هســـتیم. 
بـــه گـــزارش مهـــر، مالـــک شـــریعتی در جلســـه علنـــی 
ــای  ــی برنامه هـ ــان بررسـ ــامی و در جریـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
توســـعه ای وزارت نفـــت اظهـــار داشـــت: متأســـفانه در میادیـــن 
ـــعه  ـــاهد توس ـــی ش ـــدان آزادگان جنوب ـــوص در می ـــترک بخص مش
نامتـــوازن هســـتیم و همچنیـــن اخیـــراً مـــا از میـــدان »آذر« و 

ــبی  ــت مناسـ ــا وضعیـ ــه چاه هـ ــم کـ ــد کردیـ ــه« بازدیـ »چنگولـ
ندارنـــد و امـــکان بهره بـــرداری خوبـــی از ایـــن میادیـــن وجـــود 

ـــدارد. ن
ـــارس  ـــاز ۱۱ پ ـــی از ف ـــکاران ایران ـــفانه پیمان ـــرد: متأس ـــان ک وی بی
ـــد،  ـــا کار کردن ـــه در آنج ـــال فرانس ـــدند، توت ـــته ش ـــار گذاش ـــی کن جنوب
ـــه  ـــات ب ـــن اطاع ـــد و از ای ـــع آوری کردن ـــورمان را جم ـــات کش اطاع
ـــی  ـــارس جنوب ـــدا کار در پ ـــان ابت ـــد از هم ـــا اســـتفاده شـــد؛ بای ضـــرر م

ــم. ــا می دادیـ ــه ایرانی هـ را بـ
ـــح  ـــامی تصری ـــورای اس ـــس ش ـــرژی مجل ـــیون ان ـــخنگوی کمیس س
ـــورهای  ـــه کش ـــادرات ب ـــت گاز در ص ـــدم تثبی ـــا ع ـــفانه ب ـــرد: متأس ک
همســـایه مواجـــه هســـتیم و مشـــکاتی در قـــرارداد بـــا کشـــورهای 

ـــد. ـــود آم ـــه وج ـــتان ب ـــژه ترکمنس ـــه وی ـــایه ب همس
ـــبی  ـــت مناس ـــه وضعی ـــن آذر و چنگول ـــفانه میادی ـــت: متأس وی گف
ـــه  ـــکه ک ـــزار بش ـــت ۶۵ ه ـــا ظرفی ـــرداری ت ـــره ب ـــکان به ـــد و ام ندارن

ـــدارد. ـــود ن ـــود، وج ـــده ب ـــزی ش ـــه ری برنام

ـــادرات  ـــا در ص ـــزود: م ـــس اف ـــرژی مجل ـــیون ان ـــخنگوی کمیس س
گاز بـــا عـــدم ذخیـــره ســـازی مناســـب و عـــدم تثبیـــت بـــازار در 
صـــادرات بـــه کشـــورهای همســـایه مواجـــه هســـتیم و مشـــکاتی 
در قراردادهـــای مختلـــف از جملـــه کرســـنت، ترکیـــه، پاکســـتان و 

ترکمنســـتان بـــه وجـــود آمـــده اســـت.
ـــه  ـــدون توج ـــتان ب ـــا ترکمنس ـــرارداد ب ـــد: ق ـــر ش ـــریعتی متذک ش
ـــا در  ـــرای م ـــفانه ب ـــد و متأس ـــام ش ـــور انج ـــادی کش ـــرایط اقتص ـــه ش ب
ـــه  ـــد هزین ـــد ۷۵ درص ـــد و بای ـــادر ش ـــی ص ـــرارداد جریمه های ـــن ق ای

ـــم. ـــت کنی داوری را پرداخ
ـــوخت کار  ـــرف س ـــازی مص ـــه س ـــه در بهین ـــاد از اینک ـــا انتق وی ب
ـــرار  ـــرژی ق ـــرف ان ـــدت مص ـــت: در ش ـــت، گف ـــده اس ـــام نش ـــدی انج ج
ـــی  ـــت خوب ـــفانه وضعی ـــا متأس ـــیم ام ـــی برس ـــه خوب ـــه رتب ـــه ب ـــود ک ب
ـــود  ـــده ب ـــی داده ش ـــر وعده های ـــئله گاز فل ـــن در مس ـــم و همچنی نداری
ـــد  ـــاً ۲.۵ درص ـــد و صرف ـــق نش ـــا محق ـــن وعده ه ـــک از ای ـــه هیچی ک

ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــرفت فیزیک پیش

چرا بورس انرژی رونق نگرفته است؟

شریعتی در صحن مجلس مطرح کرد؛

انتقاد از توسعه نامتوازن میادین مشترک

رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
کشــور در مجلــس بــا اشــاره بــه طــرح ایــن 
کمیســیون در حــوزه کاالهــای اساســی گفــت: ایــن 
ــت  ــه عدال ــیدن ب ــرای رس ــتین گام ب ــرح نخس ط
اجتماعــی اســت کــه در لحظــه در معیشــت مــردم 

ــود.  ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
ــی  ــا حاج ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
بابایــی در جلســه علنــی مجلس شــورای اســامی در 
نطــق میــان دســتور خــود ضمــن تبریــک آغاز ســال 
ــان گفــت: آمــوزش و  ــه فرهنگی ــد ب ــی جدی تحصیل
پــرورش نبایــد تخلــف قانونــی مــی کــرد چــرا کــه 
شــروع مــدارس طبــق مصوبــه مجلــس اول مهرمــاه 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل اســت ضمــن اینکــه ســتاد مل
ــا بازگشــایی مــدارس را  ــا کنــون موافقــت خــود ب ت

اعــام نکــرده اســت.
ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
ضمــن تبریــک هفتــه دفــاع مقــدس بیــان داشــت: 
ــه  ــای خائنان ــا رفتاره ــارات ب ــد ام ــورهایی مانن کش
ای کــه در جهــان اســام صــورت مــی دهنــد 
ــدان دور نتیجــه  ــه چن ــده ای ن ــد در آین ــد بدانن بای
خیانــت هــای خــود بــه جهــان اســام را از طریــق 
ملــت هــای بــزرگ مســلمان دریافــت مــی کننــد و 
رژیــم صهیونیســتی بدانــد کــه ملــت هــای مســلمان 
ــت  ــده و خیان ــمئز کنن ــای مش ــل رفتاره ــه دلی ب

ــتند. ــک او هس ــه ی ــمن درج ــلمانان دش مس
ــت  ــت معیش ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
عنــوان کــرد: دولــت و مجلــس بدانــد کــه وضعیــت 
ــب  ــردم مناس ــال م ــوب و ح ــاد خ ــی اقتص عموم
ــد  ــادی بای ــای اقتص ــت ه ــن رو سیاس ــت از ای نیس
ــد  ــردم بتوانن ــه م ــود ک ــاماندهی ش ــکلی س ــه ش ب
ــه در  ــی ک ــده و از بحران ــود آم ــه وج ــت ب از وضعی

بعضــی امــور ایجــاد شــده، بــا صابــت عبــور کننــد.
حاجــی بابایــی همچنیــن ادامــه داد: ملــت ایــران 
ــد  ــرده ان ــور ک ــا عب ــت از معبره ــا صاب ــواره ب هم
ــا رفتارهــای و عملکــرد نادرســتی کــه در حــوزه  ام
اقتصــاد و سیاســتگذاری هــا انجــام مــی شــود 

ــت. ــران نیس ــزرگ ای ــت ب ــته مل شایس
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم در 
ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد ســرمایه گــذاری در 
کشــور انجــام شــود، عنــوان کــرد: ســرمایه گــذاری 
ــه شــکلی هدایــت کنیــم کــه  یعنــی نقدینگــی را ب
ــاه  ــق اقتصــادی و رف نتیجــه آن، ایجــاد شــغل، رون
و معیشــت عمومــی باشــد امــا متأســفانه بعضــی از 
سیاســتگذاری هــا در ایــن حــوزه تعریــف مشــخصی 
عــدم  درآمدهــا،  هــا،  هزینــه  نــوع  و  نداشــته 
ــا  ــا و سیاســتگذاری ه شــفافیت در بودجــه، رفتاره
وضعیــت اقتصــادی را بــه ســمتی بــرده کــه مــردم 

ــد. ــش مواجــه شــده ان ــا چال ب
وی افــزود: تغییــر هــرروزه نــرخ اجنــاس و 

ــدم  ــی و ع ــی مدیریت ــه ب ــور، نتیج ــا در کش کااله
ــه در  ــر و اندیش ــدم تفک ــق، ع ــزی دقی ــه ری برنام
اســام نــاب و عــدم اعتقــاد بــه توانایــی ملــت ایــران 
بــر اســاس اقتصــاد مقاومتــی اســت و اتــکا بــه تفکــر 
غیــر از اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه کشــور را دچــار 

ــرده اســت. ــش ک چال
ــه در  ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام ــی بابای حاج
ــول  ــانی و پ ــروی انس ــران نی ــامی ای ــوری اس جمه
ــار  ــود دارد، اظه ــر وج ــد و مدب ــری قدرتمن و رهب
ــس  ــم پ ــه داری ــوی جاودان ــام ق ــا اس ــت: م داش
ــن مشــکل از آن  ــم. ای چــرا مشــکل اقتصــادی داری
کســانی اســت کــه اعتقــاد عمیــق بــه مســائل دینــی 
ندارنــد و مشــکل اساســی کشــور نیــز نبــود عدالــت 

ــت. ــون اس ــای گوناگ ــه ه در زمین
ــدگان اســتان همــدان  ــن عضــو مجمــع نماین ای
ــر اینکــه مجلــس  ــا تأکیــد ب در مجلــس در ادامــه ب
ــت  ــال عدال ــه دنب ــا ب ــن روزه ــد در ای ــی بای انقاب
ــن اســت  ــای ای ــه معن ــن ب ــراز داشــت: ای باشــد، اب

ــره در  ــوق و غی ــغل، حق ــد در ش ــردم بتوانن ــه م ک
ــد. ــرار بگیرن ــه ق ــر و عادالن ــرایط براب ش

وی افــزود: همچنیــن نماینــدگان بایــد مبــارزه بــا 
مفاســد را از طریــق قانونگــذاری آغــاز کــرده و مانــع 
ــن  ــزرگ تری ــه ب ــن اینک ــوند ضم ــری ش ــرافی گ اش
مشــکل کشــور ایــن اســت کــه مــی تــوان کار کــرد 
و امــروز حــل مشــکات ســخت نیســت امــا ســخت 
تــر از حــل مشــکات ایــن اســت کــه وقتــی کاری در 
کشــور انجــام شــد بــه نــام چــه کســی تمــام شــود.

ــدی  ــروه بن ــروز گ ــه داد: ام ــی ادام ــی بابای حاج
ــر  ــر س ــایه ۱۴00 ب ــا و س ــدی ه ــاح بن ــا و جن ه
مجلــس، دولــت و کشــور حکمفرمــا اســت امــا 
ــات و  ــی انتخاب ــد قربان ــت نبای ــت و مل ــس دول مجل
ــه  ــد ب رفتارهــای ســلیقه ای و گروهــی شــوند و بای
ســمتی حرکــت کنیــم کــه ملــت بــزرگ ایــران بــه 

ــند. ــامی برس ــاب اس ــود در انق ــداف خ اه
ــی  ــت خوب ــس حرک ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
آغــاز کــرده اســت، اظهــار داشــت: بایــد نیــاز واقعــی 
ــی  ــک فوریت ــرح ی ــذا ط ــم ل ــردم را برطــرف کنی م
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــرای کاالهــای اساســی 
ــه پایــان  در حــال بررســی اســت کــه ایــن هفتــه ب
مــی رســد و در هفتــه آتــی در دســتورکار مجلــس 
قــرار مــی گیــرد کــه اولیــن گام بــرای رســیدن بــه 

ــود. عدالــت اجتماعــی خواهــد ب
رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
کشــور در مجلــس شــورای اســامی در پایــان 
ــی را  ــرح های ــد ط ــس بای ــرد: مجل ــان ک خاطرنش
ــت  ــه در معیش ــه در لحظ ــد ک ــوب کن ــان و مص بی
مــردم تأثیرگــذار باشــد و مــا محتــوم بــه موفقیــت 
هســتیم کــه ایــن موفقیــت در ســایه انقابــی گــری 

ــرد. ــی گی شــکل م

نخستین گام برای رسیدن به عدالت اجتماعی هفته آتی در مجلس برداشته می شود

خدابخشی :
دولت برنامه ای برای مدیریت 

نقدینگی ندارد

بودجــه  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون  نایــب 
ــه ای  ــت برنام ــس شــورای اســامی گفــت: دول مجل
ــئله  ــن مس ــدارد و ای ــی ن ــت نقدینگ ــرای مدیری ب

ــت. ــده اس ــی دالر ش ــث گران باع
بــه گــزارش مهــر، محمــد خدابخشــی بــا اشــاره 
ــش  ــت: بخ ــت دالر، گف ــدید قیم ــش ش ــه افزای ب
عمــده ای از علــت گرانــی دالر بــه مدیریــت نادرســت 
نقدینگــی  کــه  چــرا  می گــردد  بــاز  نقدینگــی 
ایــن  امــا  دارد  وجــود  کشــور  در  گســترده ای 
ــت نمی شــود. ــوب مدیری ــه شــکل مطل نقدینگــی ب

وی بیــان کــرد: متاســفانه مســئوالن ذیربــط مانع 
ــده نقدینگــی در کشــور نمی شــوند و از  رشــد فزاین
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــی ب ــن نقدینگ ــر ای ــوی دیگ س

نمی شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
ــا سیاســتگذاری های درســت،  ــد ب ــرد: بای ــح ک تصری
ــف و  ــای مختل ــمت بازاره ــه س ــه ب ــی جامع نقدینگ
ــش از  ــه بی ــود ک ــق ش ــی تزری ــه بخش های ــژه ب بوی

بازارهــای دیگــر نیازمنــد نقدینگــی هســتند.
بــودن  کــرد: ســرگردان  تصریــح  خدابخشــی 
ــل  ــه گاهــی درصــد قاب نقدینگــی باعــث می شــود ک
توجهــی از ایــن نقدینگــی بــه ســمت بــازار ارز، گاهــی 
ــه  ــم ب ــات ه ــی اوق ــودرو و گاه ــازار خ ــمت ب ــه س ب
ــه محــض  ــازار مســکن ســرازیر شــود کــه ب ســمت ب
اینکــه ایــن نقدینگــی بــه ســمت ایــن بازارها مــی رود، 

ــا هســتیم. ــن بازاره ــش قیمــت در ای شــاهد افزای
ــه ای  ــزی برنام ــک مرک ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای مدیریــت نقدینگــی ارائــه نکــرده اســت گفــت: 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس از رئیــس کل 
بانــک مرکــزی دعــوت کــرد و از وی خواســتیم کــه 
برنامــه خــود را بــرای مدیریــت نقدینگــی ارائــه کنــد 
ــه  ــون ارائ ــه تاکن ــن زمین ــه ای در ای ــچ برنام ــا هی ام

نــداده اســت.
بودجــه  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون  نایــب 
بایــد  کــرد:  تاکیــد  اســامی  مجلــس شــورای 
نقدینگــی ســرگردان در جامعــه مدیریــت شــود 
ــای  ــی در بخش ه ــاهد گران ــق ش ــن طری ــا از ای ت
مختلــف نباشــیم و از ســوی دیگــر ارزش پــول ملــی 

ــد. ــش یاب افزای
ــخ  ــس در پاس ــودرز در مجل ــردم الیگ ــده م نماین
ــر اینکــه آیــا مجلــس طرحــی  بــه ســئوالی مبنــی ب
بــرای مدیریــت نقدینگــی کشــور دارد، اظهار داشــت: 
ابــزار اجرایــی در اختیــار دولــت بویــژه تیــم اقتصادی 
دولــت و بانــک مرکــزی اســت و آنــان بایــد نقدینگــی 
جامعــه را مدیریــت کننــد و ابــزار اجرایــی در اختیــار 
دولتمــردان اســت کــه آنــان بایــد مدیریــت نقدینگــی 

را در دســتور کار قــرار دهنــد.
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هیات عمومی دیوان عالی کشور: 
محمد علی نجفی

 مرتکب قتل عمد شده است
ــی  ــوان عال ــی دی ــات عموم ــات هی ــت قض اکثری
ــه  ــتاد ب ــرا اس ــل میت ــودن قت ــدی ب ــه عم ــور ب کش

ــد.  ــی رای دادن ــی نجف ــت محمدعل دس
بــه گــزارش ایســنا، پــس از انجــام رای گیــری در 
هیــات عمومــی دیــوان عالــی کشــور دربــاره پرونــده 
محمدعلــی نجفــی، حجــت االســام مرتضــوی 
مقــدم رییــس دیــوان عالــی کشــور گفــت: ۶۶ نفــر 
ــی رای دادگاه  ــد، ۳9 قاض ــری بودن ــات کیف از قض
ــی  ــوان عال ــد و ۲۷ رای دی ــد کردن ــری را تایی کیف
ــر ایــن اســاس، قتــل عمــد اســت. ــد. ب تاییــد کردن

ستاد اربعین: 
برگزاری هرگونه پیاده روی گروهی 
به سمت مرزهای غربی ممنوع است

اعــام کــرد:  اطاعیــه ای  در  اربعیــن  ســتاد 
برگــزاری هرگونــه راهپیمایــی و پیــاده روی گروهــی 
ــه ســمت مرزهــای  ــوان ب ــی تحــت هــر عن و کاروان
نامه هــای  شــیوه  برخــاف  و  ممنــوع  غربــی 

ــود.  ــد ب ــا خواه ــی کرون ــتاد مل ــتی س بهداش
ــا، پایــگاه اطــاع رســانی وزارت  بــه گــزارش ایرن
ســتاد   )۱( شــماره  اطاعیــه  متــن  در  کشــور، 
مرکــزی اربعیــن آورده اســت: بــه اطــاع مــردم دین 
ــدااهلل  ــهادت اباعب ــرخ ش ــط س ــقان خ ــدار و عاش م
ســال  در  می رســاند،  الســام  علیــه  الحســین 
جــاری علیرغــم آمــاده ســازی تمــام زیرســاخت هــا 
ــه  ــک حماس ــزاری ی ــرای برگ ــدات ب ــاذ تمهی و اتخ
ــا  ــینی )ع( ام ــن حس ــام اربعی ــر در ای ــکوه دیگ باش
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا در عــراق و اعــام 
عــدم پذیــرش زائریــن دیگــر کشــورها بــرای انجــام 
ــی اربعیــن و اِعمــال سیاســت های  مراســم راهپیمائ
قرنطینــه ای در آن کشــور، همچنیــن تصمیــم ســتاد 
ملــی مدیریــت مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در کشــور 
ــای  ــیوه نامه ه ــت ها و ش ــال سیاس ــر اِعم ــی ب مبن
ــن  ــه بهتری ــه ب ــرم ک ــاه مح ــتی م ــکی، بهداش پزش
شــکل از ســوی مــردم عــزادار و فهیــم کشــور اجــرا 
ــه  ــت زوار ب ــه عزیم ــود هرگون ــی ش ــام م ــد، اع ش
کشــور عــراق در ایــام مــاه صفــر ســالجاری امــکان 
ــردد زوار  ــرای ت ــور ب ــای کش ــوده و مرزه ــر نب پذی

مســدود می باشــد.
ــزاری  ــده اســت: برگ ــه آم ــن اطاعی ــه ای در ادام
و  گروهــی  روی  پیــاده  و  راهپیمایــی  هرگونــه 
ــای  ــمت مرزه ــه س ــوان ب ــر عن ــت ه ــی تح کاروان
نامه هــای  بــر خــاف شــیوه  غربــی ممنــوع و 

ــود. ــد ب ــا خواه ــی کرون ــتاد مل ــتی س بهداش
همچنیــن در ایــن اطاعیــه اشــاره شــده اســت: 
شــایعات  بــه  می شــود  درخواســت  عــزادارن  از 
و  مجــازی  فضــای  در  شــده  طــرح  مطالــب  و 
ســایت های غیــر معتبــر توجــه نکــرده و صرفــاً 
از ســوی ســتاد مرکــزی  اطاعیه هــای صــادره 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــت مب ــی مدیری ــتاد مل ــن و س اربعی

ــد. ــرار دهن ــل ق ــاک عم را م
ــان  ــر نش ــه خاط ــن اطاعی ــد ای ــن بن در آخری
مراســم  جایگزیــن  برنامه هــای  اســت:  شــده 
ــده  ــدف زن ــا ه ــاری ب ــال ج ــن س ــی اربعی راهپیمای
ــام  ــدا اع ــن بع ــه داشــتن فضــای ارزشــی اربعی نگ

ــد ــد ش خواه

رییس دیوان عالی کشور خبر داد:
دیوان عالی کشور رای پرونده 

روح اهلل زم را صادر کرد

ــی کشــور گفــت : رســیدگی  ــوان عال رییــس دی
بــه پرونــده زم در دیــوان عالــی تمــام شــده اســت. 
ــوی  ــام مرتض ــت االس ــنا، حج ــزارش ایس ــه گ ب
مقــدم در جمــع خبرنــگاران دربــاره پرونــده زم  
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــده و رس ــادر ش ــت: رای ص گف
ــام  ــت و رای آن اع ــده اس ــام ش ــوان تم زم در دی

ــد. ــد ش خواه
رییــس دیــوان عالــی کشــور دربــاره حکــم اعــدام 
ــان 98 گفــت:   ــان اعتراضــات آب ــر از  ممحکوم ۳ نف

ایــن پرونــده در حــال رســیدگی اســت.
ــوی  ــه ای از س ــال نام ــه ارس ــش ب وی در واکن
وکیــل ایــن ســه نفــر متهــم بــه دیــوان عالــی کشــور 
ــده  ــه روی پرون ــد ب ــه می آی ــه ای ک ــر نام ــت: ه گف

مــی رود.
ــن  ــاره آخری ــور درب ــی کش ــوان عال ــس دی ریی
وضعیــت پرونــده بابــک زنجانــی گفــت: ایــن پرونــده 
تمــام شــده ودســت مــا نیســت و در مرحلــه اجــرا 

اســت.
ــه  ــن ک ــکه ثام ــکات س ــده ش ــاره پرون وی درب
بــه دیــوان عالــی ارســال شــده اســت گفــت: هنــوز 

ــت. ــده اس ــام نش ــی اع ــات عموم ــزی در هی چی



چهارشنبه 26 شهریور ماه 99- سال هفتم - شماره 822 3روزنامه سراسری عجب شیر  
همتی: 

اقتصاد ایران در مسیر 
بازگشت به تعادل است 

همتــی دربــاره گــزارش اولیــه ارقــام رشــد 
ــزی  ــک مرک ــال ۱۳99 بان ــل اول س ــادی فص اقتص
گفــت: اقتصــاد در مســیر بازگشــت بــه تعــادل بعــد 

ــت.  ــا اس ــوک کرون از ش
همتــی،  عبدالناصــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــاره  ــتی درب ــزی در یادداش ــک مرک ــس کل بان ریی
ــل اول  ــادی فص ــد اقتص ــام رش ــه ارق ــزارش اولی گ

ســال ۱۳99 بانــک مرکــزی نوشــت:
گــزارش اولیــه ارقــام رشــد اقتصــادی فصــل اول 

ــک مرکــزی نشــان می دهــد؛ ســال ۱۳99 بان
رشــد اقتصــادی بــدون نفــت 0.۶ــــ درصــد بوده 

کــه به شــکل زیــر توزیــع شــده اســت:
۱ ــ رشد گروه کشاورزی ۳.8+ درصد

 ۲ ــ رشد گروه صنایع و معادن ۲.۵+ درصد
۳ ــ رشد گروه خدمات ۱.۶ــ درصد
 رشد اقتصادی با نفت ۲.8ــ درصد.

سه نکته:
ـــ اقتصــاد در مســیر بازگشــت بــه تعــادل بعد   ۱ـ 
ــا کشــورهایی  ــا اســت. درمقایســه ب از شــوک کرون
کــه مواجــه با هیــچ تحریمــی نبودنــد و اقتصادشــان 
ــرد  ــوده، عملک ــر ب ــا درگی ــروس کرون ــا وی ــاً ب صرف

رشــد اقتصــادی کشــور امیدوارکننــده اســت.
۲ ــــ تنهــا بخــش منفــی غیرنفــت، بخــش 
خدمــات بــوده اســت، کــه به دلیــل محدودیت هــای 
ــل پیش بینــی  ــًا قاب ــا کام بهداشــتی ناشــی از کرون
بازیابــی رشــد در بخــش غیرنفتــی  لــذا  بــود، 
هم راســتا بــا ارقــام رشــد تیــر و مــرداد مــاه 

شــرکتهای صنعتــی دور از دســترس نیســت.
ــا  ۳ ــــ منفــی بــودن رشــد نفتــی در مقایســه ب
بهــار 98، هــم به دلیــل فشــار تحریم هــا و هــم 
ــا،  ــی ناشــی از کرون به دلیــل کاهــش تقاضــای جهان
ــن بخــش  ــن اســت کــه ای طبیعــی اســت. امیــد ای
نیــز بــا رونــد اخیــر صــادرات نفــت بــه مســیر رشــد 

ــردد. خــود بازگ

اعام کــرد:  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــی انجــام  ــزارش ارزشــیابی کیف ــن گ براســاس آخری
ــای  ــروه خودروه ــال، در گ ــاه امس ــده در مردادم ش
ــار  ــتند چه ــواری توانس ــودروی س ــج خ ــبک پن س
ــن ۲۷  ــد و همچنی ــت آورن ــه دس ــی ب ــتاره کیف س
خــودروی ســبک ســواری و وانــت ســه ســتاره کیفــی 

ــد.  ــاص دادن ــود اختص ــه خ ب
ــیابی  ــزارش ارزش ــاس گ ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
خودروهــای ســاخت داخل کــه توســط اداره کل صنایع 
ــاه  ــد، در مردادم ــر ش ــه منتش ــل وزارتخان ــل و نق حم
امســال در گــروه خودروهــای ســبک و در بخــش وانت و 
فهرســت قیمتــی یــک، وانــت نیوپیــکاپ فوتــون دیزلی 
ــتاره  ــه س ــت س ــا دریاف ــزل ب ــرکت ایران خودرودی ش
کیفــی، باالتریــن کیفیــت خودروهــای تولیدی ســاخت 

داخــل را بــه خــود اختصــاص داد.
خودروهــای  گــروه  دو،  قیمتــی  فهرســت  در 
ــان  ــای  نیس ــز وانت ه ــت نی ــش وان ــبک و در بخ س
ــن رو و  ــاد، ســایپا ۱۵۱ شــرکت بُ ــچ شــرکت زامی ری
وانت هــای مــزدا کارا ۲000 تــک کابیــن و مــزدا 
ــور  ــرکت بهمن موت ــپ ۳ ش ــن تی کارا ۲000 دو کابی

ــدند. ــی ش ــتاره کیف ــه س ــب س ــه کس ــق ب موف
شــرکت  آریســان  وانــت  گــروه  همیــن  در 
ایران خــودرو دیــزل و وانــت مــزدا کارا ۲000 دو کابیــن 
ــا کســب دو ســتاره کیفــی در  شــرکت بهمن موتــور ب
ــت نیســان های تــک  رده بعــدی جــای گرفتنــد و وان
ســوز و دوگانــه ســوز شــرکت زامیــاد توانســتند یــک 

ــد. ــود کنن ــی را از آن خ ــتاره کیف س
ــژو  در گــروه ســبک بخــش ســواری، خــودروی پ

۲008 شــرکت ایران خــودرو/ ایــکاپ موفــق بــه 
دریافــت پنــج ســتاره کیفــی شــد و بیشــترین امتیــاز 
را بــه خــود اختصــاص داد؛ ایــن خــودرو در فهرســت 
قیمتــی دو قــرار دارد و در ایــن لیســت هایمــا. اس۷ 
اتوماتیــک ایران خــودرو خراســان نیــز چهــار ســتاره 

کیفــی را از آن خــود کــرد.
ــن  ــور در ای ــک اس۳ کرمان موت ــک اس۵ و ج ج
 SWM .ــدند ــتاره ای ش ــه س ــی س ــت قیمت فهرس
G01 ســیف خــودرو و تیگــو ۵ مدیران خــودرو نیــز 

ــد. ــه دســت آوردن ســه ســتاره ب
ــی ام. وی. ام  ــن کاس قیمت ــروه و ای ــن گ در ای
ایکــس۳۳ اس مدیــران خــودرو نیز دو ســتاره کســب 

کــرد.
همچنیــن در ســطح قیمتــی چهــار، خودروهــای 
از  دناپــاس  اس.دی،   ۲0۷ پــژو  و   ۲0۷ پــژو 

شــرکت  اچ۲۳0  برلیانــس  و  ایران خــودرو 
ــه  ــی ب ــتاره کیف ــار س ــدام چه ــر ک ــودرو ه پارس خ

دســت آوردنــد.
در ایــن فهرســت قیمتــی، رانــا، پــژو ۲0۶ اس.دی، 
ــا همگــی از محصــوالت ایران خــودرو  ــژو ۲0۶ و دن پ
ــژو  ــد و پ ــود کردن ــی را از آن خ ــتاره کیف ــه س س
ــه  ــز س ــاه نی ــودرو کرمانش ــک ایران خ ــارس اتوماتی  پ

ســتاره ای شــد.
ــز،  ــودرو تبری ــز ایران خ ــمند تبری ــن، س همچنی
ــژو  ــودرو، پ ــران ایران خ ــارس ته ــژو پ ــای پ خودروه
پــارس خراســان ایران خــودرو خراســان، پــژو پــارس 
ایــران خــودرو فــارس، پــژو پــارس ایران خــودرو 
ــردا  ــع خودروســازی ف ــارس صنای ــژو پ ــدران و پ مازن
ــد. ــود کردن ــی را از آن خ ــتاره کیف ــه س ــی س همگ

پــژو ۴0۵ ایــران خــودرو خراســان نیــز دو ســتاره 

کیفــی کســب کــرد.
در ســطح قیمتــی پنــج نیــز ســایپا ایکــس ۱۳۱ 

ــت آورد. ــه دس ــی ب ــتاره کیف ــودرو دو س پارس خ
ــا ۲  ــک و تیب ــودرو و کویی ــارس خ ــک آر پ کویی
ســایپا، ســاینا و تیبــای ســایپا- ســیتروئن نیــز موفــق 

بــه دریافــت ســه ســتاره کیفــی شــدند.

خودروهای تجاری
ایســوزو  کامیونــت  کامیونــت،  بخــش  در 
ایســوزو  کامیونــت  و  بهمن دیــزل   NMR85
ــزل، خــودروی هــای ســنگین  NPR۷5K بهمن دی
چهــار ســتاره کیفــی شــدند و کامیونــت الوند شــرکت 
ــتاره  ــه س ــزل س ــن دی ــیلر بهم ــزل و ش ــایپا دی س

کیفــی را از آن خــود کردنــد.
ایســوزو  کامیــون  نیــز  کامیــون  بخــش  در 
NPR۷5M بهمــن دیــزل چهــار ســتاره کیفــی بــه 

دســت آورد.
کامیــون بنــز WH ایران خــودرو دیــزل نیــز ســه 

ســتاره کیفــی بــه دســت آوردنــد.
ــون  ــنده فوت ــودروی کش ــنده ، خ ــش کش در بخ
دیــزل  خــودرو  ایــران  شــرکت   4Auman H
ــت آورد و  ــه دس ــی را ب ــتاره کیف ــار س ــت چه توانس
کشــنده FAW J6 ســیباموتور نیــز ســه ســتاره بــه 

دســت آورد.
ــوزو  ــوس ایس ــز مینی ب ــوس نی ــش مینی ب در بخ
ــه  ــی ب ــتاره کیف ــزل چهارس ــرکت بهمن دی ــحر ش س
دســت آورد و شــیلر بهمــن دیــزل نیــز در فهرســت 

چهــار ســتاره هــا قــرار گرفــت.
ــوس  ــز اتوب ــهری نی ــن ش ــوس بی ــش اتوب در بخ
بیــن شــهری اســکانیا ۴۲۱۲ مــارال از تولیــدات 

ــت آورد. ــه دس ــتاره ب ــار س ــان چه ــاب افش عق

تولید 5 خودروی سواری ۴ ستاره در مردادماه

رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد و نظــارت بــر اجــرای اصــل 
۴۴ قانــون اساســی گفــت: رونــد بهبــود و جبــران عقب افتادگــی رشــد 
ــه نســبت رشــد منفــی و  ــد ب ــر بای ــژه در ســال های اخی اقتصــادی بوی

مســائلی ماننــد تحریــم و کرونــا پیــش بــرود. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، سیدشــمس الدین حســینی رئیــس 
کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد و نظــارت بــر اجــرای اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه شــرایط اقتصــادی کشــور طــی 
ســال های اخیــر موجــب شــد تــا رونــق، جهــش و حمایــت از تولیــد بــه 
عنــوان یــک مطالبــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری مطــرح شــود، گفت: 
تولیــد طــی یــک دهــه گذشــته تقریبــا افزایشــی نداشــته اســت و طــی 
دو ســال اخیــر هــم دو نــرخ رشــد منفــی بزرگ را پشــت ســر گذاشــتیم.

ــا  ــزود: ب عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس اف
ــرمایه  ــد س ــرخ رش ــا، ن ــم و کرون ــرایط تحری ــه ش ــه مجموع ــه ب توج

ــب  ــوع موج ــن موض ــوده و ای ــی ب ــون منف ــال 9۳ تاکن ــذاری از س گ
ــت.   ــده اس ــد ش ــه تولی ــا در عرص ــدید نگرانی ه تش

ــد  ــح کــرد: رون ــن در مجلــس تصری نماینــده مــردم رامســر و تنکاب
بهبــود و جبــران عقــب افتادگــی رشــد اقتصــادی بویــژه در ســال های 
اخیــر بســیار اهمیــت دارد و بایــد بــه نســبت رشــد منفــی و مســائلی 
ــژه جهــش تولیــد  ــرود، کمیســیون وی ــا پیــش ب ماننــد تحریــم و کرون
و نظــارت بــر اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی هــم بــا تمرکــز بــر روی 

ایــن موضــوع تشــکیل شــده اســت.

اجرای اصل 44 قانونی فراتر از امر واگذاری هاست
ــی  ــی را یک ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــر اج ــارت ب ــینی نظ حس
ــت:  ــت و گف ــد دانس ــش تولی ــژه جه ــیون وی ــف کمیس ــر از وظای دیگ
ــی  ــه تعطیل ــر رو ب متاســفانه بحــث خصوصی ســازی در ســال های اخی

ــرای  ــت از اج ــن دول ــی ای ــال های ابتدای ــت، در س ــده اس ــته ش گذاش
ــد  ــاب ش ــف اجتن ــای مختل ــه بهانه ه ــا ب ــث واگذاری ه ــون در بح قان
ــان اهمیــت خصوصــی ســازی بیشــتر شــده اســت. ــا گــذر زم ــی ب ول

رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد و نظــارت بــر اجــرای اصــل 
۴۴ قانــون اساســی بــا تاکیــد براینکــه اجــرای اصــل ۴۴ فراتــر از امــر 
واگذاری هاســت، بیــان کــرد: همچنیــن مســایلی ماننــد بهبــود فضــای 
ــوده و در  ــر ب ــد موث ــش تولی ــی در افزای ــررات زدای ــب و کار و مق کس

دســتور کار مــا قــرار دارد.

رئیـس کل گمـرک کشـور بـا بیـان اینکـه بیـش از ۱0 میلیـون تـن 
کاالهـای اساسـی وارد کشـور شـد از واردات بیـش از ۱۳ میلیـون تـن 

کاالهـای اساسـی خبـر داد. 
بـه گـزارش تسـنیم، سـیدمهدی میراشـرفی، بـا اشـاره بـه آخریـن 
وضعیـت کاالهـای اساسـی موجـود در گمـرکات کشـور اظهـار داشـت: 
در ۵ ماهـه امسـال بالـغ بـر ۱۳.8 میلیـون تـن واردات کاال را در کشـور 
داشـتیم کـه حـدود ۱0 میلیـون تـن آن کاالهـای اساسـی بـوده اسـت

وی افـزود: حـدود ۳.۵ میلیون تن کاال در گمرکات کشـور وجود دارد 
که یک آمار نمرال اسـت زیرا معموال بخشـی از کاالها وارد کشـور شـده 
و بخشـی هـم ترخیـص می شـود کـه ایـن روال در گمرک وجـود دارد و 

آمـار معقول و معمولی را شـاهدیم.
میراشـرفی بیـان کـرد: بـه طـور خاصـه در ورود ذرت به کشـور ما با 
رشـد ۱۴ درصـدی روبـرو بودیـم که ایـن می توانـد در تامیـن نهاده های 
دامـی و تثبیـت تعرفه قیمت هـای مـواد پروتئینی می تواند بسـیار تاثیر 

گذار و موثر باشـد.
رئیـس کل گمرکات کشـور با اشـاره به بخشـنامه اخیـر بانک مرکزی 
درخصـوص  گفـت:  اساسـی  کاالهـای  ترخیـص  تسـهیل  درخصـوص 
کاالهـای اساسـی بانـک مرکـزی اعـام کـرده که اقـام اعامی بـا تعهد 
بـدون تامیـن ارز و فقـط در صف تخصیص باشـند گمرک ایـن کاالهای 

اساسـی را ترخیـص می کنـد.

وی اضافـه کـرد: بنابرایـن هـر وارد کننـده کاالهـای اساسـی کـه 
مراجعه داشـته باشـد می تواند از تسـهیات این بخشـنامه بانک مرکزی 
کـه بـه بانک مرکـزی اعام کرده اسـتفاده کند کـه روال را هم تسـهیل 

اسـت. کرده 
میراشـرفی ادامـه داد: درخصـوص کاالهـای غیراساسـی کـه عمدتـا 
مـواد اولیـه و ماشـین آالت هـم هسـتند اگر جزو پـروژه هـای راهبردی 
باشـند گمـرک بـا بررسـی آن و در نظرگرفتـن ایـن مـوارد اقـدام بـه 
مقابـل  در  واردات  مـوارد  بـا  هـم  ثسـمی  می کنـد،  بخشـی  ترخیـص 
صـادرات را می توانـد ترخیـص کنـد و بخشـی هـم واردات بـا منشـا ارز 

خارجـی می توانـد ترخیـص داشـته باشـد.
رئیـس کل گمـرکات کشـور خاطرنشـان کـرد: البتـه پیگیریـم تـا با 
برخـی اقدامـات و باتسـهیل امـور جـاری، یـک قسـمت از کاالهایـی که 

می مانـد مانـدگاری کاال در گمـرک بـه حداقـل برسـد.

کمیسیون ویژه جهش تولید نحوه جبران 
عقب افتادگی در رشد اقتصادی را بررسی می کند

ورود بیش از ۱3 میلیون تن کاالها به کشور 

ــش از  ــت: بی ــران گف ــی ته ــاق بازرگان ــس ات رئی
چهــار مــاه اســت کــه مهمتریــن وزارتخانــه کشــور 
یعنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــدون وزیــر 
ــش  ــال جه ــه در س ــی اســت ک ــن در حال اســت ای
ــد،  ــش در تولی ــق و جه ــاد رون ــا ایج ــد ب ــد بای تولی

ــم.  ــر نفتــی را توســعه دهی صــادرات غی
بــه گــزارش تســنیم، مســعود خوانســاری در 
ــاق بازرگانــی تهــران  نشســت هیئــت نماینــدگان ات
گفــت: نقدینگــی کشــور روزانــه ۲۲00 میلیــارد 
تومــان افزایــش می یابــد بــه طــوری کــه در ۵ 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــال ۳۴0 ه ــت امس ــاه نخس م
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــزوده ش ــور اف ــی کش نقدینگ
ــد  ــرای تولی ــی مضــر ب ــام گســیخته عامل ــد لج رش

ــت. ــور اس ــاد کش و اقتص
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
ــدی  ــد ۳۲ درص ــا رش ــزود: ب ــران اف ــاورزی ته کش
ــه  ــی رود ک ــار م ــال انتظ ــان س ــا پای ــی ت نقدینگ
هشــتصدهزار میلیــارد تومــان بــر نقدینگــی کشــور 
اضافــه شــود کــه ایــن موضــوع می توانــد هــر روز بــه 
یــک بــازار از جملــه بــازار ســهام، مســکن، ارز، ســکه 
ــا را تحــت  ــن بازار ه ــه ور شــود و ای و خــودرو حمل

ــد. ــرار ده ــر خــود ق تاثی

لزوم جلوگیری دولت
 از افزایش پایه های پولی 

ــر  ــی ه ــردم وقت ــه م ــه دغدغ ــان اینک ــا بی وی ب
روز از خــواب بیــدار می شــوند ایــن اســت کــه چــه 
ــرد:  ــه ک ــد اضاف ــا می افت ــاره قیمت ه ــی درب اتفاق
دولــت بایــد از افزایــش پایه هــای پولــی جلوگیــری 
ــنویم از  ــراً می ش ــه اخی ــی ک ــرا موضوعات ــد، زی کن
جملــه تســعیر دارایی هــای بانــک مرکــزی یــا 
ــی  ــه پول ــدام پای ــورس هرک ــه ب ــق نقدینگــی ب تزری

ــد داد. ــش خواه را افزای
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران خطــاب بــه رئیــس 
ــه  ــت ک ــاه اس ــار م ــش از چه ــت: بی ــور گف جمه

ــه کشــور یعنــی وزارت صنعــت،  مهمتریــن وزارتخان
معــدن و تجــارت بــدون وزیــر اســت ایــن در حالــی 
ــا ایجــاد  ــد ب اســت کــه در ســال جهــش تولیــد بای
ــق و جهــش در تولیــد، صــادرات غیــر نفتــی را  رون
ــودن  ــر ب ــدون وزی توســعه دهیــم کــه در شــرایط ب
ــود  ــه نمی ش ــات گرفت ــا تصمیم ــه ی ــن وزارتخان ای
ــد  ــه تولی ــه ب ــات کارشناســی نیســت ک ــا تصمیم ی

ــد. ــه می زن ــور ضرب ــادرات کش و ص
خوانســاری افــزود: در ســه ماهــه نخســت امســال 
صــادرات غیرنفتــی کشــور ۴۵ درصــد کاهــش یافــت 
و در مــرداد امســال نیــز رونــد صــادرات در مقایســه 
بــا تیــر امســال کاهشــی بــوده اســت کــه اگــر بــا این 
روال بــه پیــش برویــم صــادرات غیــر نفتــی کــه خود 
ــی از  ــع بخش ــی ارزی و رف ــرای درآمدزای ــی ب محل
مشــکات کشــور بــود نیــز دچــار مشــکل می شــود.

نیاز مبرم به صادرات غیر نفتی
وی ادامــه داد در شــرایطی کــه بــه صــادرات غیــر 
ــد  ــد صــدور و تمدی ــم فراین ــرم داری ــاز مب نفتــی نی
بــه ســامانه  مــرداد  ابتــدای  از  بازرگانــی  کارت 
دیگــری منتقــل شــده در حالــی کــه ایــن موضــوع 

ــا دو اســتان  ــک ی ــه صــورت آزمایشــی در ی ــد ب بای
ــت  ــج مثب ــب نتای ــورت کس ــد و در ص ــام می ش انج

ــت. ــری می یاف ــتان ها تس ــه اس ــه هم ب
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: هــم اکنــون 
ــاالن  ــه فع ــم ک ــه داری ــش از ۱00 مراجع ــه بی روزان
ــکل  ــا مش ــادرات و واردات ب ــد ص ــادی در رون اقتص
مواجــه شــده و کاال هــای شــان در گمــرک ترخیــص 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــت ک ــی اس ــن در حال ــود ای نمی ش
مســئوالن دولتــی در مصاحبه هــای شــان بیــان 
می کننــد بــا آنچــه کــه در عمــل وجــود دارد 

ــت. ــاوت اس متف

لزوم معرفی زودتر وزیر صمت برای 
ساماندهی بازار خودرو

ــی  ــوع کارت بازرگان ــاید موض ــه داد: ش وی ادام
ــی،  ــی تصمیم ــا ب ــد، ام ــم نباش ــم مه ــا ه آنقدر ه
ــه  ــور نمون ــه ط ــد ب ــج می ده ــور را رن ــاد کش اقتص
چندیــن مکاتبــه در درون ســازمان های اســتانی 
وزارت صمــت وجــود دارد کــه نشــان می دهــد 
ــد و صــدور  ــد تمدی ــه در رون ــن وزارتخان ــامانه ای س
ــی الزم را  ــی کارای ــرایط کنون ــی در ش کارت بازرگان

ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــا ای ــوال م ــن س ــدارد بنابرای ن
ــد  ــادرات بای ــه ص ــرایطی ک ــت در ش ــراری اس اص

ــد؟ ــی بیفت ــن چنین ــات ای ــد اتفاق ــعه یاب توس
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره بســته 
مشــوق صادراتــی نیــز گفــت: ایــن بســته ســه 
مشــورت  بــدون  اینکــه  نخســت  دارد  اشــکال 
بــا صادرکننــدگان تدویــن شــده اســت و بــرای 
برخــورداری از ایــن بســته رفــع تعهــد ارزی در چهــار 
مــاه مقــرر شــده کــه پیشــنهاد مــا ۶ مــاه شــدن ایــن 
ــی  ــت ارز صادرات ــد بازگش ــرا فرآین ــت، زی ــان اس زم
ــل  ــه حــذف واردات در مقاب ــر اســت دوم اینک زمان ب
صــادرات بــرای بنگاه هایــی کــه صــادرات دارنــد 
ــدگان  ــود صادرکنن ــن وج ــا ای ــه ب ــاده ک ــاق افت اتف
بــرای تامیــن نیازمندی هــای مــواد اولیــه خــود بایــد 
در صفحــه تامیــن ارز صرافــی قــرار گیرنــد کــه خــود 
هزینه هــا را افزایــش می دهــد و ســوم ایــن کــه 
ــای  ــرای کاال ه ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب برگشــت مالی
صادراتــی کــه قــرار بــود یــک مــاه پــس از صــادرات 
ــه پــس از رفــع تعهــد ارزی موکــول  اتفــاق بیفتــد ب
ــا  ــل ب ــی در تعام ــامانه های دولت ــون س ــا چ ــد، ام ش
ــه  ــد ب ــی نمی توان ــامانه مالیات ــتند س ــر نیس یکدیگ

ــد. ــد ارزی کن ــع تعه ــط رف ــورت برخ ص
ــازار خــودرو گفــت: درآمــد  ــاره ب خوانســاری درب
ــا ســال 90 حــدود ۳0 درصــد  ســرانه در مقایســه ب
ــرای  ــام ب ــت ن ــم در ثب ــا می بینی ــه، ام کاهــش یافت
قرعــه کشــی خــودرو بیــش از ۷ میلیــون نفــر 
ــم  ــت دارد آن ه ــک عل ــن ی ــد ای ــرکت می کنن ش
ــد  ــبه ص ــک ش ــود ی ــده ش ــرف برن ــر ط ــه اگ اینک
ــه در  ــود ک ــش می ش ــود نصیب ــان س ــون توم میلی
هیــچ کجــای دنیــا چنیــن موضوعــی وجــود نــدارد 
ــا  ــم ب ــت می کن ــور درخواس ــن از رئیس جمه بنابرای
معرفــی هرچــه ســریعتر وزیــر صمــت، بــازار خــودرو 
را نیــز ســاماندهی کنــد بــه نظــر مــن کشــور آنقــدر 
ــه  ظرفیــت دارد کــه در همیــن مــدت کــه وزارتخان
بــدون وزیــر اســت بتــوان چنــد وزیــر عــوض کــرد.

خوانساری:

 هر روز 22۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه 
وشهرسازی آذربایجان شرقی:

مهلت بارگذاری مدارک متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن 3۰ شهریور 

به پایان می رسد 
راه  اداره کل  معـــاون مســـکن و ســـاختمان 
وشهرســـازی آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: مهلـــت 
بارگـــذاری مـــدارک متقاضیـــان اقـــدام ملـــی 
مســـکن ۳0 شـــهریور مـــاه ســـالجاری بـــه پایـــان 

 . می رســـد 
ـــژاد در  ـــحقی ن ـــدی اس ـــنا، مه ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــرد:   ـــار ک ـــوص اظه ـــن خص ـــگاران در ای ـــع خبرن جم
ـــام طـــرح  ـــت ن ـــل ثب ـــت تکمی ـــد مهل ـــه تمدی نظـــر ب
اقـــدام ملـــی مســـکن در چندیـــن نوبـــت، متقاضیـــان 
محتـــرم طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن صرفـــاً تـــا 
پایـــان ســـاعت ۲۴ روز ۳0 شـــهریور مـــاه جـــاری 
ـــرح  ـــامانه ط ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــا ب ـــد ت ـــت دارن فرص
ـــت  ـــل ثب ـــه تکمی ـــبت ب ـــکن نس ـــی مس ـــدام مل اق
ــاز جهـــت  ــورد نیـ ــذاری مـــدارک مـ ــام و بارگـ نـ

ـــد. ـــدام کنن ـــرایط اق ـــراز ش اح
وی گفـــت: بـــه منظـــور تعییـــن تکلیـــف 
وضعیـــت ثبـــت نـــام کلیـــه متقاضیـــان و انجـــام 
مراحـــل اتصـــال متقاضیـــان بـــه پروژه هـــای 
ـــد  ـــد نخواه ـــل تمدی ـــت قاب ـــن مهل ـــده، ای ـــروع ش ش

بـــود.

نخستین پمپ »ساخت داخل« خط انتقال 
آب خلیج فارس در تبریز رونمایی شد 

خــط  داخــل«  »ســاخت  پمــپ  نخســتین   
انتقــال آب خلیــج فــارس در شــرکت دانــش بنیــان 

ــد.  ــی ش ــز رونمای ــران تبری پمپی
ــا حضــور معــاون علمــی  ــه گــزارش تســنیم، ب ب
ــتین  ــه نخس ــت اولی ــور تس ــاوری رئیس جمه و فن
ــج  ــال آب خلی ــط انتق ــل« خ ــاخت داخ ــپ »س پم

ــد. ــرا ش ــی، اج ــس از رونمای ــز پ ــارس در تبری ف
ایــن پمــپ ۲800 متــر مکعــب در ســاعت تــوان 
ــه  ــپ دو مکش ــن پم ــه بزرگتری ــال آب دارد ک انتق
ــه صــورت ســاخت داخــل اســت و ۲۷00  کشــور ب

ــرق دارد. ــووات مصــرف ب کیل
بــر اســاس ســفارش صــورت گرفتــه، ۲۲ دســتگاه 
ــه  ــود ک ــی ش ــد م ــال تولی ــط انتق ــن خ ــرای ای ب
ــن آب  ــال، تامی ــط انتق ــن خ ــته ای ــی برجس ویژگ
کل صنایــع جنــوب شــرق کشــور از جملــه صنعــت 

ــرد دارد. ــس کارب م
پمپ هــای ســفارش داده شــده بــرای ۲ ابرپــروژه 
ــج  ــتان و خلی ــه سیس ــان ب ــانی دریــای عم آبرس
ــرای اولیــن  ــرد دارد کــه ب ــه اصفهــان کارب فــارس ب

ــد. ــار داخلــی ســازی شــده ان ب

اقتصاد

ریزش های لیر تمامی ندارد

ارزش لیــر در برابــر دالر بــار دیگــر کاهــش 
ــت.  یاف

ـــایه  ـــرز، س ـــل از رویت ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــاکان  ـــه کم ـــازار ارز ترکی ـــر ب ـــی ب ـــوالت سیاس تح
ســـنگینی مـــی کنـــد و پـــس از جـــدال لفظـــی 
ـــتی  ـــن کش ـــه دومی ـــان، ترکی ـــا یون ـــه ب ـــه جانب هم
اکتشـــاف گازی را بـــه مدیترانـــه اعـــزام کـــرده اســـت. 
وزیـــر خارجـــه آمریـــکا و برخـــی از مقامـــات اروپایـــی 
ـــد و برخـــی  ـــراز نگرانـــی کـــرده ان از ایـــن اقدامـــات اب
از مقامـــات اروپایـــی نســـبت بـــه اعمـــال تحریـــم 
ــد  ــداوم رونـ ــورت تـ ــه در صـ ــد ترکیـ ــی ضـ هایـ
ــیون  ــس کمیسـ ــد. رئیـ ــدار داده انـ ــی هشـ کنونـ
ــب  ــب طیـ ــا رجـ ــی بـ ــی تلفنـ ــا در گفتگویـ اروپـ
ـــه وی هشـــدار  ـــه ب ـــور ترکی ـــس جمه ـــان- رئی اردوغ
ـــا  ـــط اروپ ـــی توس ـــت کنون ـــداوم وضعی ـــت ت داده اس
قابـــل تحمـــل نخواهـــد بـــود. اردوغـــان پیشـــتر 
گفتـــه بـــود در تبدیـــل ترکیـــه بـــه یکـــی از 
ــتیم و  ــم هسـ ــان مصمـ ــور نخســـت جهـ ۱0 کشـ
ــای  ــتی هـ ــه کشـ ــه ای بـ ــن حملـ ــک تریـ کوچـ
ـــت. ـــم گذاش ـــخ نخواهی ـــی پاس ـــود را ب ـــافی خ اکتش

ــن  ــش بیـ ــه، تنـ ــای مدیترانـ ــر دریـ ــاوه بـ عـ
ترکیـــه و کشـــورهای عربـــی و اروپایـــی بـــر ســـر 
ــماری از  ــت و شـ ــه اسـ ــاال گرفتـ ــز بـ ــی نیـ لیبـ
کشـــورهای عربـــی اقدامـــات ترکیـــه را تحریـــک 

آمیـــز خوانـــده انـــد.  
ــز  ــدی مودی ــه بن ــه رتب ــر موسس ــوی دیگ از س
نیــز در گــزارش جدیــد خــود از وضعیــت اقتصــادی 
 »B۲ « ــه ــن کشــور را ب ــاری ای ــه اعتب ــه، رتب ترکی
و چشــم انــداز اقتصــادی آن را از باثبــات بــه منفــی 

کاهــش داده اســت.  
ــاری  ــه اعتب ــش رتب ــی و کاه ــائل ژئوپلتیک مس
ــای  ــه ه ــول هفت ــه در ط ــر ک ــا لی ــد ت ــث ش باع
گذشــته بــه پاییــن تریــن ســطح تاریــخ خــود 
ــت  ــر ثب ــورد دیگ ــک رک ــر ی ــار دیگ ــود ب ــیده ب رس
ــا  ــری خــود برســد ت ــرخ براب ــه کمتریــن ن کنــد و ب
ــه  ــتانه ورود ب ــری دالر در آس ــرخ براب ــه ن ــی ک جای

ــرد. ــرار گی ــر ق ــال ۷.۵ لی کان
 در آخریــن دور از معامــات ارزی اســتانبول، 
ــر  ــه ۷.۴9۶ لی ــش ب ــا 0.۲۵ درصــد افزای هــر دالر ب
ــدای  ــه ابت ــبت ب ــاکان نس ــه کم ــر ترکی ــید. لی رس
ســال در موقعیتــی ضعیــف قــرار دارد و تنهــا طــی 
هشــت مــاه، ۲۵ درصــد ارزش خــود در برابــر دالر را 

ــت. ــت داده اس از دس
ارزش پــول ملــی ترکیــه از ســال ۲0۱8 تاکنــون 
ــف  ــی تضعی ــکناس آمریکای ــر اس ۴۶ درصــد در براب
ــرخ  ــم، ن ــای مه ــر ارزه ــر دیگ ــت. در براب ــده اس ش
ــد  ــورو معــادل 8.89۵ لیــر و هــر پون ــری هــر ی براب

ــر اعــام شــد. معــادل 9.۶۳8  لی

کد: 123

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــای یوســف جــوادی نظــام آبــاد دارای 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــماره ۱۳بش ــنامه ش شناس
کاســه 990۱۱09 از ایــن دادگاه درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــور  ــت حیدرپ ــادروان صداق ــه ش ــح داده ک توضی
 ۱۳99/0۲/۳۱ تاریــخ  در   ۳8۲ بشناســنامه 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب اقامت

ــت بــه : ورثــه آن مرحــوم منحصــر اس
۱. قنبــر حیدرپــور فرزنــد محــرم شــماره 
ــد ۱۳۴۵ صــادره از  شناســنامه ۱۱۴۳ تاریــخ تول

ــی  ــر متوف ــدوآب پس میان
۲. اســماعیل جــوادی نظــام آبــاد فرزنــد 
تاریــخ  محرمعلــی شــماره شناســنامه ۱۳9۳ 
ــدوآب پســر متوفــی  ــد ۱۳۵۱ صــادره از میان تول
فرزنــد  آبــاد  نظــام  جــوادی  ابراهیــم   .۳
تاریــخ  محرمعلــی شــماره شناســنامه ۱۳9۵ 
ــی ــر متوف ــدوآب پس ــادره از میان ــد ۱۳۵۵ص تول

فرزنــد  آبــاد  نظــام  جــوادی  یوســف   .۴
ــد  ــخ تول ــنامه ۱۳ تاری ــماره شناس ــی ش محرمعل

متوفــی پســر  میانــدوآب  از  ۱۳۶۴ صــادره 
۵. ســـجاد جـــوادی نظـــام آبـــاد فرزنـــد 
ـــد  ـــخ تول ـــنامه ۱۲ تاری ـــماره شناس ـــی ش محرمعل
 ۱۳۶۲ صـــادره از میانـــدوآب پســـر متوفـــی 
۶. ثریـــا جـــوادی نظـــام آبـــاد فرزنـــد محـــرم 
تولـــد  تاریـــخ   ۱۱۴۵ شناســـنامه  شـــماره 
ــی  ــر متوفـ ــدوآب دختـ ــادره از میانـ  ۱۳۴۷ صـ
فرزنـــد  آبـــاد  نظـــام  جـــوادی  ایـــران   .۷
شـــماره  شناســـنامه  شـــماره  محرمعلـــی 
 ۱۳۵0 تولـــد  تاریـــخ   ۱۵۲0 شناســـنامه 
متوفـــی  دختـــر  میانـــدوآب  از   صـــادره 
ـــی  ـــد محرمعل ـــاد فرزن ـــام جـــوادی نظـــام آب 8. اله
تولـــد  تاریـــخ   ۱۳9۴ شناســـنامه  شـــماره 
ــی  ــر متوفـ ــدوآب دختـ ــادره از میانـ  ۱۳۵۳ صـ
9. محتـــرم جـــوادی نظـــام آبـــاد فرزنـــد 
ــخ  ــنامه ۱۳9۲تاریـ ــماره شناسـ ــی شـ محرمعلـ
 تولـــد ۱۳۵0صـــادره از میانـــدوآب دختـــر متوفـــی 
۱0. عتیقـــه جـــوادی فرزنـــد محـــرم شـــماره 
ـــادره از  ـــد ۱۳۳۶ ص ـــخ تول ـــنامه 9۶۱ تاری شناس

میانـــدوآب دختـــر متوفـــی
محــرم  فرزنــد  حیدرپــور  اکــرم   .۱۱
تولــد  تاریــخ   ۱۱۴۴ شناســنامه  شــماره 
متوفــی  دختــر  میانــدوآب  از  صــادره   ۱۳۴۶ 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
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روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 26 شهریور ماه 99- سال هفتم - شماره 822 ۴
واکسن کرونای چین به زودی در 

دسترس عموم قرار می گیرد

واکســن های چینــی ویــروس کرونــا ممکــن 
اســت آبــان مــاه بــرای اســتفاده عمــوم آمــاده شــود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، یـــک مقـــام مرکـــز 
ــن  ــای چیـ ــاری هـ ــگیری از بیمـ ــرل و پیشـ کنتـ
ــروس  ــی ویـ ــن های چینـ ــت: واکسـ )CDC( گفـ
ـــان  ـــر )آب ـــاه نوامب ـــل م ـــت از اوای ـــن اس ـــا ممک کرون

مـــاه( بـــرای اســـتفاده عمـــوم آمـــاده شـــود.
ــی  ــات بالینـ ــر آزمایشـ ــه آخـ ــن در مرحلـ چیـ
چهـــار واکســـن کوویـــد ۱9 قـــرار دارد؛ حداقـــل 
ــتفاده  ــه اسـ ــت برنامـ ــًا تحـ ــن قبـ ــه واکسـ سـ
اضطـــراری در مـــاه ژوئیـــه بـــه افـــراد در معـــرض 

خطـــر تزریـــق شـــده اند.
 کارشــناس ارشــد ایمنــی زیســتی سی دی ســی 
چیــن در یــک مصاحبــه تلویزیونــی اظهــار داشــت: 
آزمایــش هــای بالینــی فــاز ۳ واکســن ها بــه خوبــی 
ــا  ــر ی ــاه نوامب ــد در م ــا می توانن ــه و آنه ــش رفت پی

نهایتــا دســامبر بــرای عمــوم آمــاده شــوند.
ـــروس  ـــن وی ـــود واکس ـــه خ ـــناس ک ـــن کارش ای
کرونـــا را دریافـــت کـــرده اســـت گفـــت: »در 
واکســـن  مصـــرف  از  پـــس  اخیـــر  ماه هـــای 
عائـــم  هیـــچ  آوریـــل  مـــاه  در  آزمایشـــی 

نکـــرده ام«. تجربـــه  را  غیرطبیعـــی 
ــده  ــد شـ ــن تولیـ ــی رود دو واکسـ ــار مـ انتظـ
ـــن )CNBG( و  ـــک چی ـــی بیوت ـــروه مل ـــط گ توس
ـــود  ـــازار وارد ش ـــه زودی در ب ـــینوواک ب ـــرکت س ش
ـــدود ۱۴۶  ـــوان )ح ـــه آن کمتـــر از ۱000 ی و هزین

دالر آمریـــکا( خواهـــد بـــود. 

اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری تا پایان 
شهریور برای ارائه اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند

ــان  ــی و صاحب ــخاص حقوق ــت: اش ــران گف ــی ته ــور مالیات ــس ام رئی
امــاک اجــاری تــا پایــان شــهریورماه امســال فرصــت دارنــد تــا اظهارنامه 
ــه  ــی ب ــورت الکترونیک ــه ص ــود را ب ــال ۱۳98 خ ــرد س ــی عملک مالیات

ســازمان تســلیم کننــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا نــوری اظهــار داشــت: اشــخاص حقوقــی 
و صاحبــان امــاک اجــاری کــه مطابــق قانــون بایــد تــا ۳۱ تیــر مــاه هــر 
ســال نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی خــود اقــدام مــی کردنــد امــا 

امســال رونــد دیگــری در پیــش گرفتــه شــد.
وی یادآورشــد: امســال بــا توجــه بــه شــرایط خــاص ناشــی از شــیوع 
ــر کســب و کار و مشــاغل  ــا و تاثیــری کــه ایــن معضــل ب ویــروس کرون
کشــور داشــته اســت، بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
و شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا، تــا ۳۱ شــهریورماه فرصــت 
ــه ســازمان امــور  ــه صــورت الکترونیکــی ب ــی ب ــه مالیات تســلیم اظهارنام
ــان مــی تواننــد مالیــات  ــد شــد و همچنیــن مودی مالیاتــی کشــور تمدی

ــه صــورت الکترونیکــی پرداخــت کننــد. خــود را ب
ــی  ــور مالیات ــاعت کاری ادارات کل ام ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــم مودی ــوب و تکری ــانی مطل ــت رس ــور خدم ــه منظ ــران ب ــهر ته ش
ــی  ــه مالیات ــان اظهارنام ــا مودی ــرد: ضــروری اســت ت ــد ک ــی، تاکی مالیات
عملکــرد ســال ۱۳98 خــود را بــا مراجعــه بــه ســامانه عملیــات 
ــه صــورت الکترونیکــی  ــه نشــانی tax.gov.ir ب ــی ب الکترونیــک مالیات
ــه  ــه مراجعــه  غیرضــرور جهــت تســلیم اظهارنامــه، ب ــه و از هــر گون ارائ

ــد. ــودداری کنن ــی خ ادارات مالیات
بــه گفتــه رئیــس امــور مالیاتــی تهــران مودیــان در صــورت مواجهــه 
ــی ۱۵۲۶  ــاط مردم ــز ارتب ــا مرک ــد ب ــی توانن ــکلی م ــوع مش ــر ن ــا ه ب

ــد. ــاس حاصــل کنن تم
ــردن  ــه نک ــورت ارائ ــادی در ص ــاالن اقتص ــرد: فع ــه ک ــوری اضاف ن
ــت از  ــر محرومی ــاوه ب ــی، ع ــرر قانون ــد مق ــی در موع ــه مالیات اظهارنام
تســهیات و معافیــت مالیاتــی، مشــمول جرایــم قانونــی غیرقابــل 

ــد. ــد ش ــز خواهن ــش نی بخش

رشد ۴ برابری سرمایه گذاری
 بخش کشاورزی آذربایجان شرقی 

 رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی آذربایجـــان شـــرقی از رشـــد 
ـــی  ـــتان ط ـــاورزی اس ـــش کش ـــذاری در بخ ـــرمایه گ ـــری س ـــار براب چه

هفـــت ســـال گذشـــته خبـــر داد. 
ــس  ــی  رئیـ ــوان، فتحـ ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــان شـــرقی بـ ــاورزی آذربایجـ ــاد کشـ ــازمان جهـ سـ
رشـــد ۲۱۷ درصـــد خریـــد تضمینـــی گنـــدم در اســـتان در دوره 
فعالیـــت دولـــت تدبیـــر و امیـــد گفـــت: میـــزان خریـــد تضمینـــی 
ـــی  ـــم پایین ـــال 9۲، رق ـــا س ـــرقی ت ـــان ش ـــدم در آذربایج ـــاالنه گن س
بـــود، امـــا در ســـال نخســـت فعالیـــت دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه 
ـــزار  ـــه ۳۷۳ ه ـــد ب ـــال بع ـــت و در دو س ـــش یاف ـــن افزای ـــزار ت ۱99 ه

تـــن رســـید.
ـــدم در  ـــن گن ـــزار ت ـــدود 800 ه ـــاالنه ح ـــد س ـــه تولی ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــتان در  ـــدم اس ـــی گن ـــد تضمین ـــم خری ـــزود: حج ـــرقی، اف ـــان ش آذربایج
ـــن  ـــزار ت ـــا ۱۵0 ه ـــال 9۶، تنه ـــن، در س ـــزار ت ـــزان ۵98 ه ـــال 9۵، می س

ـــود. ـــن ب ـــزار ت ـــال ۶۳0 ه وپارس
او بـــه تنـــد شـــدن نبـــض خریـــد تضمینـــی گنـــدم در ســـال های 
ـــرد و  ـــاره  ک ـــرقی اش ـــان ش ـــد در آذربایج ـــر و امی ـــت تدبی ـــت دول فعالی
ـــدم  ـــن گن ـــزار ت ـــون و ۱۳۱ ه ـــته، دو میلی ـــال گذش ـــت س ـــت: در هف گف

ـــت. ـــده اس ـــداری ش ـــتان خری ـــاورزان اس از کش
فتحـــی افـــزود: میـــزان ســـرمایه گـــذاری کشـــاورزی اســـتان در 
ســـال 9۴، نیـــز 8۱۳ میلیـــارد ریـــال بـــود کـــه بـــا رشـــد حـــدود 
ســـه برابـــری ســـال بعـــد بـــه ۲900 میلیـــارد ریـــال رســـید؛ بخـــش 
ـــذاری ۲9۷0  ـــرمایه گ ـــاهد س ـــز ش ـــال 9۷ نی ـــتان در س ـــاورزی اس کش
ـــمگیری  ـــش چش ـــا جه ـــال ب ـــم پارس ـــن رق ـــه ای ـــود ک ـــی ب ـــارد ریال میلی

بـــه ۳990 میلیـــارد ریـــال رســـید.

ـــان  ـــا بی ـــاورزی ب ـــی کش ـــام صنف ـــام نظ ـــم مق قائ
ــرای  ــی بـ ــص ارز ۴۲00 تومانـ ــا تخصیـ ــه بـ اینکـ
ــاد  ــه فسـ ــک حلقـ ــی، یـ ــای دامـ واردات نهاده هـ
ـــاد  ـــی وزارت جه ـــت،گفت: کوتاه ـــه اس ـــکل گرفت ش
ـــازار شـــده  ـــی ب ـــت فعل در بهمـــن 98 موجـــب وضعی

ـــت.  اس
بـــه گـــزارش مهـــر، موســـی رهنمایـــی، قائـــم 
ـــی  ـــع طبیع ـــاورزی ومناب ـــی کش ـــام صنف ـــام نظ مق
کشـــور بـــا بیـــان اینکـــه در ۲9 ســـال گذشـــته 
هیچـــگاه شـــرایط صنعـــت دامـــداری کشـــور بـــه 
ـــت،  ـــوده اس ـــخت نب ـــش و س ـــروز پرچال ـــدازه ام ان
ـــی  ـــی از دامداری های ـــر برخ ـــال حاض ـــت: در ح گف
کـــه بـــاالی ۵00 رأس دام دارنـــد موجـــودی 
ــر از ۵000 کیلوگـــرم اســـت. نهاده هایشـــان کمتـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــا تخصیـــص ارز ۴۲00 
ــی، یـــک  ــای دامـ ــرای واردات نهاده هـ ــی بـ تومانـ
حلقـــه فســـاد شـــکل گرفتـــه و بســـیاری از ایـــن 
ــرد:  ــه کـ ــد، اضافـ ــتفاده می کننـ ــت سواسـ وضعیـ
ـــر  ـــان در ه ـــفندماه ۲.900 توم ـــویا در اس ـــت س قیم
ـــده  ـــر ش ـــون ۵ براب ـــم اکن ـــا ه ـــوده ام ـــرم ب کیلوگ
ــان  ــزار تومـ ــا ۱8 هـ ــی بیـــن ۱۴ تـ ــه کیلویـ و بـ
رســـیده اســـت؛ قیمـــت ذرت هـــم بیـــن ۲ تـــا ۳ 
ـــل درب گاوداری  ـــون تحوی ـــم اکن ـــده و ه ـــر ش براب
۳.800 تومـــان اســـت در حالـــی کـــه قیمـــت 
ـــود و  ـــان ب ـــدا ۱.۳۵0 توم ـــاده ابت ـــن نه ـــوب ای مص
بعـــد از آن بـــه ۱.۵00 تومـــان در هـــر کیلوگـــرم 

افزایـــش یافـــت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــش خصوص ــال بخ ــن فع ای
اینکــه نهاده هــای دامــی حتــی بــا قیمت هــای 
گــران پیــدا نمی شــود، افــزود: بعــد از اینکــه آقــای 

حجتــی از ســمت خــود کنــاره گیــری کــرد، وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــه درســتی بحــث تخصیــص ارز 
ــن  ــرد و همی ــال نک ــا را دنب ــن نهاده ه ــرای تأمی ب
ــر  ــته، منج ــال گذش ــاه س ــن م ــا در بهم کوتاهی ه

ــی شــده اســت. ــت فعل ــه ایجــاد وضعی ب

نگرانی درباره منابع ژنتیکی دامی
در حـــال حاضـــر برخـــی از دامداری هایـــی 
کـــه بـــاالی ۵00 رأس دام دارنـــد موجـــودی 
ــر از ۵000 کیلوگـــرم اســـت.  نهاده هایشـــان کمتـ
ـــت در حـــال حاضـــر  ـــه دول ـــان اینک ـــا بی ـــی ب رهنمای
ـــه  ـــار جامع ـــام اقش ـــه تم ـــان را ب ـــدا و پنه ـــه پی یاران
می دهـــد، گفـــت: ایـــن اقـــدام درســـتی نیســـت 
ـــه  ـــت یاران ـــد دریاف ـــار نیازمن ـــه اقش ـــه هم ـــرا ک چ
ـــد  ـــکل هدفمن ـــه ش ـــد ب ـــه بای ـــن یاران ـــتند و ای نیس
توزیـــع شـــود و توزیـــع آن بـــرای نهاده هـــای 
ــازار  ــاد بـ ــیوه فعلـــی باعـــث ایجـ ــه شـ دامـــی بـ
ســـیاه شـــده اســـت و مـــا ایـــن مســـاله را هفتـــه 
گذشـــته نیـــز در جلســـه کمیســـیون اصـــل نـــود 

مجلـــس نیـــز مطـــرح کردیـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ادامـــه وضعیـــت فعلـــی 
ــاظ  ــه لحـ ــم بـ ــور را هـ ــداری کشـ ــت دامـ صنعـ
کیفـــی و هـــم کمـــی دچـــار مشـــکل می کنـــد، 
ـــع  ـــر مناب ـــور از نظ ـــود در کش ـــه داد: دام موج ادام
ـــژاد  ـــوی و حاصـــل ســـی ســـال اصـــاح ن ـــی ق ژنتیک
ـــی  ـــه عبارت ـــود دارد. ب ـــودی آن وج ـــم ناب اســـت و بی
در صـــورت تـــداوم وضعیـــت فعلـــی مـــا از نظـــر 
ــار مشـــکل خواهیـــم  ــز دچـ منابـــع ژنتیکـــی نیـ
ـــوزه  ـــام واردات در ح ـــه انج ـــار ب ـــدداً ناچ ـــد و مج ش

محصـــوالت پروتئینـــی و لبنـــی خواهیـــم بـــود.

تعلیق قانون تمرکز به زیان بخش 
کشاورزی تمام شد

ایـــن فعـــال بخـــش خصوصـــی در بخـــش 
دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا انتقـــاد از تصمیـــم 
ـــت:  ـــز گف ـــون تمرک ـــق قان ـــرای تعلی ـــردان ب دولتم
ـــادرات  ـــه واردات، ص ـــوط ب ـــائل مرب ـــام مس ـــد تم بای
جهـــاد  وزارت  اختیـــار  در  تعرفـــه  اعمـــال  و 
کشـــاورزی کـــه عهـــده دار تولیـــد اســـت، باشـــد. 
در ســـال 9۲ هـــم کـــه ایـــن قانـــون قـــرار بـــود 
ــی  ــورهای مترقـ ــات کشـ ــود تجربیـ ــب شـ تصویـ
ـــه  ـــم ک ـــت و دیدی ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــان م جه
ـــورت  ـــن ص ـــه همی ـــرایط ب ـــز ش ـــورها نی در آن کش

اســـت.
رهنمایـــی بـــا بیـــان اینکـــه در زمـــان اجـــرای 
ـــه وزارت  ـــل ب ـــور کام ـــه ط ـــف ب ـــون وظای ـــن قان ای
ـــده ای  ـــزود: ع ـــد، اف ـــول نش ـــاورزی مح ـــاد کش جه
ـــود  ـــارت ب ـــا در واردات و تج ـــت آنه ـــه منفع ـــم ک ه
ــام  ــوزه انجـ ــن حـ ــادی در ایـ ــکنی های زیـ کارشـ

ـــد. دادن
وی تصریـــح کـــرد: بـــه همیـــن دلیـــل مـــا از 
نماینـــدگان مجلـــس درخواســـت می کنیـــم ایـــن 
وظایـــف را مجـــدداً بـــه وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
ـــاد  ـــر جه ـــیر وزی ـــن مس ـــه در ای ـــد و البت برگردانن
ـــرا  ـــد چ ـــرار ندهن ـــز تحـــت فشـــار ق کشـــاورزی را نی
ـــاری  ـــع اختی ـــاورزی در واق ـــاد کش ـــر جه ـــه وزی ک
بـــرای ایـــن کارهـــا نـــدارد و کســـان دیگـــری در 

ـــد. ـــش دارن ـــان نق ـــن می ای

شهر و شورا

ــکو  ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــز و آذربایجــان  ــزم جــدی مســئوالن تبری از ع
ــال آب  ــروژه انتق ــاز مجــدد پ ــرای آغ شــرقی ب
ــر داد.  ــی خب ــع داخل ــتفاده از مناب ــا اس ارس ب
ــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام ســید  ب
ــوص  ــن خص ــی، در ای ــا میرتاج الدین محمدرض
گفــت: جلســه ای بــرای پیگیــری پــروژه انتقــال 
آب ارس بــه تبریــز در دفتــر فرماندهــی قرارگاه 
خاتــم بــا حضــور اســتاندار، مدیــران حــوزه آب 
منطقــه ای و وزارت نیــرو، کنسرســیوم ایــن 
پــروژه و آقایــان پزشــکیان و متفکــرآزاد و بنــده 
بــه عنــوان نماینــدگان مــردم تبریــز، آذرشــهر 

و اســکو برگــزار شــد.
وی افــزود: بــه دنبــال مســئله کمبــود 
آب تبریــز در تابســتان، راه حل هــای کوتــاه 
ــه  ــود، ک ــدت پیشــنهاد شــده ب ــدت و بلندم م
ــم  ــا حج ــز ب ــه تبری ــال آب ارس ب ــروژه انتق پ
ــای  ــزو برنامه ه ــه ج ــب در ثانی ــج مترمکع پن

ــت. ــرح اس ــدت مط بلندم
ــن  ــش از ای ــروژه پی ــن پ ــه داد: ای وی ادام

کلیــد خــورده بــود امــا بــه دلیــل بهــره گیــری 
از ســرمایه گــذار خارجــی و عــدم تامیــن 
ــن  ــت؛ در ای ــده اس ــد مان ــی، راک ــع مال مناب
راســتا پــس از شــروع دوره دوازدهــم مجلــس 
شهرســتان،  نماینــدگان  اســامی،  شــورای 
ــف  ــای مختل ــا مجموعه ه ــددی ب جلســات متع
ــد. ــزار کردن ــروژه برگ ــن پ ــری ای ــرای پیگی ب

حجــت االســام میرتاج الدینــی0 گفــت: در 
طــی ایــن جلســات بــا  کنسرســیوم پــروژه بــه 
ــم  ــر می خواهی ــه اگ ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ای
ــد  ــد، بای ــته باش ــروی داش ــروژه پیش ــن پ ای
و  شــده  میــدان  وارد  نیــز  خاتــم  قــرارگاه 
ــار  ــرد؛ در کن ــده بگی ــن کار را برعه ــدری ای لی
ــر  ــت ب ــا دس ــی بخش ه ــز باق ــدر نی ــن لی ای

ــد. ــام کنن ــروژه را تم ــم داده و پ ــت ه دس
وی اظهــار کــرد: عصــر دوشــنبه در اولیــن 
جلســه بــا فرمانــده قــرارگاه خاتــم، مقــرر شــد 
ــراه  ــه هم ــم ب ــرارگاه خات ــده، ق ــا ۱0 روز آین ت
مدیریــت آب اســتان و وزارت نیــرو جمــع 
شــوند و نحــوه پیگیــری قضیــه انتقــال آب ارس 
را طراحــی کننــد، در ایــن میــان اصاحیــه ای 
ــت  ــه هیئ ــرد و ب ــام گی ــز انج ــرارداد نی در ق

ــت فرســتاده شــود. دول
وی در خصــوص اصاحیــه قــرارداد ایــن 
پــروژه، ادامــه داد: در قــرارداد اولیــه، از ســرمایه 
ــون  ــذار خارجــی اســتفاده شــده اســت، اکن گ
ــن  ــی ای ــع داخل ــا مناب ــا ب ــده ت ــرار ش ــا ق ام
پــروژه پیگیــری شــود بــه طــوری کــه از طریــق 
منابــع مالــی قــرارگاه خاتــم و ۱۵ درصــد نیــز 
بــا منابــع تامیــن شــده توســط اســتانداری بــه 

ــروژه باشــیم .  ــن پ زودی شــاهد اســتارت ای
ــکو  ــهر و اس ــز آذرش ــردم تبری ــده م نماین
در خصــوص جزئیــات ایــن پــروژه، گفــت: 
ایــن پــروژه ۱۴0 کیلومتــر طــول دارد کــه ۳۵ 
ــام طــرح  ــه ن کیلومتــر آن در طــرح دیگــری ب
»بهــره بــرداری از آب ارس« از محــل اعتبــارات 
ــیر  ــی مس ــده و باق ــرا ش ــرزی اج ــای م آب ه
متشــکل از پنــج کیلومتــر تونــل و باقــی لولــه 
ــم  ــده اســت کــه امیدواری ــوز مان گذاری هــا هن
پــس از ابــاغ از ســوی دولــت ایــن پــروژه بــه 

ــود. ــروع ش ــرعت ش س

ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــتر در مجل ــردم شبس ــده م نماین
ــن  ــازمان تامی ــی در س ــدن تمرکزگرای ــده ش ــر برچی ــد ب تاکی
ــض  ــی و تفوی ــت تمرکززدای ــرد و سیاس ــت: رویک ــی گف اجتماع
ــن ســازمان مــورد توجــه مســووالن  ــه اســتان ها در ای ــار ب اختی

ــرد.  ــرار بگی ــر ق ام
ــرکل  ــا مدی ــدار ب ــتی در دی ــر راس ــا، جعف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــن اجتماع تامی
ــه  ــور و ب ــف کش ــق مختل ــی در مناط ــن اجتماع ــعه تامی توس
خصــوص شــهرها و روســتاهای اســتان،  افــزود: در صورتــی کــه 
ــی همچــون تامیــن  ــی در ســازمان عریــض و طویل تمرکــز زدای
ــردم  ــاد م ــکات آح ــیاری از مش ــرد بس ــورت پذی ــی ص اجتماع
ــات  ــت و تصمیم ــا درای ــز ب ــه نی ــن مجموع ــش ای ــت پوش تح

ــود. ــد ب ــع خواه ــل رف ــه ای قاب ــتانی و منطق اس
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا تخصیــص بخشــی از درآمدهای 
ــه منظــور توســعه و برخــورداری  ــادن ب ــع و مع حاصــل از صنای
ــازمان  ــات س ــا و امکان ــت ه ــرقی از مزی ــان ش ــردم آذربایج م

ــن اجتماعــی الزم و ضــروری اســت. تامی
ــی ســازمان تامیــن اجتماعــی در  وی توســعه خدمــات درمان
بخــش صوفیــان از توابــع شهرســتان شبســتر را جــزو  مطالبــات 
مهــم مــردم ایــن منطقــه عنــوان و اضافــه کرد: شــورای اســامی 
ــکاری در  ــه هم ــر گون ــاده ه ــتانی آم ــووالن شهرس ــهر و مس ش
ــش  ــن پی ــی در زمی ــن اجتماع ــگاه تامی ــداث درمان ــت اح جه

بینــی شــده، بــا ایــن ســازمان هســتند.
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن 
ــت:  ــه، گف ــن مجموع ــرد ای ــی از عملک ــه گزارش ــا ارای ــدار ب دی
اجــرای متناســب ســازی حقــوق بازنشســتگان و مســتمری 
ــتای  ــه در راس ــت ک ــی اس ــر از اقدامات ــاه اخی ــی م ــران ط بگی
ارتقــای معیشــت بازنشســتگان و مســتمری بگیــران در راســتای 
اجــرای مــاده ۱۲ قانــون برنامــه توســعه ششــم کشــور بــه انجــام 

ــد. ــق گردی رســیدو محق
جعفــر سمســاری بــا بیــان اینکــه بیــش از ۵۳ درصــد 
ــی  ــن اجتماع ــت آذربایجــان شــرقی تحــت پوشــش تامی جمعی

هســتند، پرداخــت حقــوق و مســتمری بــه بازنشســتگان و 
ــر ۴00  ــغ ب ــه بال ــازمان را ماهان ــش س ــت پوش ــتمری تح مس

ــرد. ــام ک ــان اع ــارد توم میلی
وی اظهــار داشــت: منابــع ســازمان تامیــن اجتماعــی در جهت 
ــه  ــه ک ــق بیم ــل ح ــان از مح ــال ذینفع ــدات در قب ــای تعه ایف
بخشــی از آن بــه عهــده کارفرمــا و کارگــر و بخشــی بــر عهــده 
ــدار و  ــع پای ــذا تأمیــن مناب ــت اســت،  تامیــن مــی شــود، ل دول
حفــظ تعــادل بیــن منابــع و مصــارف ایــن ســازمان بســیار حائــز 
اهمیــت بــوده و الزم اســت هــر یــک از شــرکای ســازمان نســبت 
بــه ایفــای تعهــدات خــود در قبــال ســازمان در چارچــوب قانــون 

اقــدام کننــد.
سمســاری بــا بیــان اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا دو 
شــعبه در شــهرهای صوفیــان و شبســتر ارائــه خدمــات مــی کند، 
یــادآور شــد: تعمیــم و گســترش انــواع بیمــه هــای اجتماعــی و 
حمایــت از نیــروی مولــد جامعــه از کارکردهــای ذاتــی ســازمان 

تامیــن اجتماعــی اســت.

رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران گفــت: بــه منظــور ایجــاد ثبــات 
ــش از  ــت بی ــش قیم ــه افزای ــد، هرگون ــنهاد ش ــازار، پیش در ب
۱0درصــد بایــد بــا مجــوز ســازمان حمایــت و ســتادتنظیم بــازار 

انجــام شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، بــا توجــه بــه تصویــب افزایــش قیمــت 
ــه نظــر مــی رســد برخــی  ــازار، ب ــم ب کــره توســط ســتاد تنظی
ــا  ــت ی ــش قیم ــوز افزای ــت مج ــرای دریاف ــدگان ب از تولیدکنن
کاالی خــود را مدتــی در بــازار عرضــه نمــی کننــد و یــا قبــل از 

ــه افزایــش مــی کننــد. دریافــت مجــوز اقــدام ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، قاســم نــوده فراهانــی رئیــس اتــاق 
ــش  ــرا افزای ــه چ ــوع ک ــن موض ــوص ای ــران در خص ــاف ته اصن
ــده  ــل ش ــه تبدی ــک روی ــه ی ــوز ب ــت مج ــل از دریاف ــت قب قیم
ــت  ــد تح ــق قص ــن طری ــدگان از ای ــی از تولیدکنن ــت و برخ اس

فشــار قــرار دادن دســتگاه هــای مربوطــه را دارنــد، اظهــار 
داشــت: اینکــه ایــن موضــوع بــه یــک رویــه تبدیــل شــود اصــا 

ــی اســت.  ــر قانون ــرا غی ــد زی ــد رخ ده ــوده و نبای درســت نب
وی ادامــه داد: در راســتای جلوگیــری از افزایــش قیمــت قبــل 
از دریافــت مجــوز از مراجــع مربوطــه از جملــه ســازمان حمایــت 
ــازار، عصــر  ــم ب ــده و ســتاد تنظی ــده و تولیدکنن از مصــرف کنن
روز گذشــته جلســه هــم اندیشــی بــا حضــور دادســتان تهــران، 
رئیــس ســازمان تعزیــرات، سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی 
ــه  ــر گون ــه ه ــد ک ــنهاد ش ــد و پیش ــکیل ش ــت تش وزارت صم
افزایــش قیمــت بیــش از ۱0 درصــد بایــد ابتــدا توســط ســازمان 
حمایــت و ســپس ســتاد تنظیــم بــازار بــه تصویــب برســد و بعــد 

اعمــال شــود.
ــاق اصنــاف تهــران تأکیــد کــرد: ایــن پیشــنهاد از  رئیــس ات

طریــق معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت بــه سرپرســت 
ــب در  ــرای تصوی ــز ب ــا وی نی ــود ت ــی ش ــه م ــت ارائ وزارت صم
دولــت مطــرح کنــد. درصــورت تصویــب ایــن پیشــنهاد، دیگــر 
ــه  ــازار ب کســی حــق افرایــش خودســرانه قیمــت را نداشــته و ب

ثبــات خواهــد رســید.
بــه گفتــه وی، بــا ایــن اقــدام بایــد هــر افزایــش قیمــت بیــش 
ــرای  ــه آنالیــز قیمتــی و دالیــل مســتند ب ــا ارائ از ۱0 درصــد، ب
بــاال بــردن قیمــت کاال بــه مراجــع و ارگان هــای مریوطــه و در 

صــورت تصویــب اقــدام کننــد

نماینده مجلس:

 تمرکزگرایی در تامین اجتماعی برچیده شود

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو خبر داد:

عزم جدی تبریز برای آغاز مجدد 
پروژه انتقال آب ارس با منابع داخلی

بررسی طرح ممنوعیت افزایش قیمت بیش 
از ۱۰ درصد کاالها بدون مجوز دولت 

کد: 123
رونوشت آگهی حصروراثت 

شناســنامه  دارای  نصرتــی  ســمیه  خانــم 
شــماره ۴98 بشــرح دادخواســت بــه کاســه 
990۱۱۲9 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
شــادروان جمشــید نصرتــی بشناســنامه ۷8۶ 
درتاریــخ ۱۳99/0۱/۳۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر 

ــه  اســت ب
طاهــره نصرتــی فرزنــد جمشــید شــماره ملــی 
از  ۱۳۵۴صــادره  تولــد  ۲9۷0۲۳89۵0تاریــخ 

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت میان
ــماره  ــید ش ــد جمش ــی فرزن ــب نصرت ۲.زین
ــادره از  ــد ۱۳۵۷ ص ــخ تول ــنامه ۴9۵ تاری شناس

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت میان
۳.رقیــه نصرتــی فرزنــد جمشــید شــماره 
ــادره  ــد ۱۳۵9 ص ــخ تول ــنامه ۲۶99۳ تاری شناس

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت از میان
۴.ســمیه فرزنــد جمشــید شــماره شناســنامه 
ــدوآب  ــادره از میان ــد ۱۳۶۴ ص ــخ تول ۴98 تاری

ــی  ــر متوف دخت
۵.مینــا نصرتــی فرزنــد جمشــید شــماره 
ــد ۱۳۶۷ صــادره از  ــخ تول شناســنامه ۷۳۲8 تاری

ــی  ــر متوف ــدوآب دخت میان
۶.آذر حســنی میدانــی فرزنــد خانعلــی شــماره 
ــادره از  ــد ۱۳۳۵ ص ــخ تول ــنامه 889 تاری شناس

میانــدوآب همســر متوفــی 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبوررادریــک نوبــت آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
 م الف: 3۹

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف 
خلیل نقی پور

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

 نوبت اول ( –له اول ح) مر

سایر امورات  جمع آوری زباله وشورای اسالمی محترم شهر عملیات رفت و روب و  25/5/99ش/ش مورخ   1543د مصوبه شماره شهرداری مراغه در نظر دارد به استنا
سایر امورات مرتبط با خدمات  مرتبط )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 بخش خصوصیها و پیمانکاران واجد الشرایط )به مدت یکسال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی به شرکت  1399شهری شهرداری مراغه در سال 
ود از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم از اداره کار و امور اجتماعی شهرستان یا استان و یا کشور می باشند واگذار نماید، لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران محترم دعوت می ش

طبقه  –شهرداری مرکزی مراغه  –های شهرداری واقع در خیابان قدس شنبه به امور قراردادیکروز  6/7/99، تا تاریخ صهز جهت خرید و تحویل اسناد مناقبه مدت ده رو
ها آماده پاسخگویی به شرکتهای محترم در اوقات واحد امور  قرارداد 041- 37217728یافت نمایند، و شماره تلفکس رمراجعه و اسناد مناقصه د 25اطاق شماره   –همکف 

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

 آئین نامه مالی شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 8به ترتیب به استناد ماده 
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استفاده از پهپاد برای رصد

 تخلفات ساختمانی در تبریز 
معــاون خدمــات شــهری و اجرایــی شــهردار 
تبریــز از بــه کارگیــری تصاویــر پهپــادی بــرای رصــد 
و جلوگیــری از ساخت وســاز های غیــر مجــاز در 

ــر داد.  ــز خب ــه 9 تبری ــهرداری منطق ــطح ش س
باشـــگاه خبرنـــگاران  جوان،  بـــه گـــزارش 
محمدرضا قربانیان تبریزی معاون خدمات شـــهری 
و اجرایی شـــهردار تبریز با اشـــاره بـــه برگزاری 
نشســـت تخصصی مقابله با ســـاخت و ســـاز های 
غیرمجـــاز که با حضـــور برخی اعضای شـــورای 
اسامی شـــهر و مدیران ارشد شـــهری برگزار شد 
با همکاری شـــهرداری منطقـــه 9 تبریز و  افزود: 
اداره کل پیشـــگیری از تخلفات ساختمانی ، ستاد 
رصد  نوین  معاونت خدمات شـــهری، شـــیوه های 
و شناســـایی ساخت وســـاز های غیـــر مجـــاز در 

منطقه 9 تبریز راه اندازی شـــده اســـت.
ــده  ــه ش ــری گرفت ــتفاده از تصاوی ــت: اس او گف
توســط پهپــاد در فاصلــه زمانــی مشــخص تجزیــه و 
تحلیــل ایــن تصاویــر امــکان شناســایی و جلوگیــری 
و مقابلــه بــا ســاخت و ســاز غیــر مجــاز را دوچنــدان 

خواهــد کــرد.
ــد  ــرای رص ــاد ب ــتفاده از پهپ ــرد: اس ــار ک او اظه
تخلفــات ســاختمانی و هم چنیــن تعریــف نــرم 
ــهرداری  ــر در ش ــل تصاوی ــه و تحلی ــای تجزی افزار ه
ــه صــورت پایلــوت شــروع شــده اســت  منطقــه 9 ب
و طــی هفته هــای آینــده اتــاق رصــد و پایــش 
تخلفــات ســاختمانی در ســایر مناطــق نیــز شــروع 

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ب

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز:
احداث کارخانه جدید تولید آسفالت 
از  تبریــز  شــهردار  عمرانــی  و  فنــی  معــاون 
احــداث کارخانــه جدیــد تولیــد آســفالت تــا پایــان 
دوره فعلــی مدیریــت شــهری تبریــز خبــر داد. 

ــحقی  ــین اس ــهریار، محمدحس ــزارش ش ــه گ ب
ــد  ــاده مرن ــی در ج ــز معدن ــهرداری تبری ــت: ش گف
خریــداری کــرده اســت کــه ظرفیــت تأمیــن مصالــح 
مــورد نیــاز کارخانــه  آســفالت تبریــز بــرای ۳0 
ــتیم  ــاش هس ــده را دارد و در ت ــال آین ــا ۴0 س ت
کارخانــه جدیــدی در مجــاورت معــدن احــداث 

ــم. کنی
ــه  ــیدیم ک ــدی رس ــع بن ــن جم ــه ای ــزود: ب او اف
لزومــی بــرای بارگیــری مصالــح از معــدن خــر 
ــفالت  ــه آس ــه کارخان ــال آن ب ــده و انتق ــداری ش ی
نیســت و مــی توانیــم در محــل همــان معــدن اقــدام 
بــه ســاخت کارخانــه آســفالت جدیــد کنیــم کــه در 
ایــن زمینــه، ســنگ شــکن بزرگــی نیــز خریــداری 
ــدن را  ــود در مع ــح موج ــان مصال ــا هم ــم ت می کنی

ــد آســفالت کنیــم. ــه تولی ــواد اولی ــه م ــل ب تبدی
معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز بــا اشــاره 
ــداث کارخانــه جدیــد تولیــد  بــه مزیت هــای اح
ــد  ــه جدی ــن کارخان ــت: زمی ــار داش ــفالت اظه آس
ــت  ــده اس ــذ ش ــز اخ ــاخت آن نی ــای س و مجوزه
ــش  ــز را در بخ ــفالت تبری ــه آس ــن کارخان و دومی
ــه حســن دیگــری  ــم ک شــمالی شــهر احــداث کنی
ــه جــز صرفــه جویــی و افزایــش تولیــد دارد و آن  ب
ــه  ــز از جمل ــمالی تبری ــق ش ــفالت مناط ــن آس تأمی
مناطــق ۱0، ۴ و ۱ و حتــی ۶ از آن کارخانــه اســت.

او اضافــه کــرد: بــا احــداث کارخانــه جدیــد  
شــاهد کاهــش هزینــه حمــل، افزایــش تنــاژ تولیــد 
ــه در  ــویم ک ــت می ش ــا کیفی ــفالت ارزان و ب و آس
تــاش هســتیم تــا پایــان دوره پنجــم شــورای 

ــرد. ــورت گی ــم ص ــن مه ــز، ای تبری

تولید »کوپامر« در تبریز و تهران
ایرانی ها انحصار داروی بیماری ام.اس را

 از صهیونیست ها گرفتند

ـــا  ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش ـــاوری دانشـــگاه عل ـــد و فن ـــز رش ـــس مرک رئی
بیـــان اینکـــه ایرانی هـــا انحصـــار داروی کوپامـــر را از صهیونیســـت ها 
ــر  ــاری ام. اس موثـ ــان بیمـ ــرای درمـ ــد، گفـــت: ایـــن دارو بـ گرفتنـ

ـــت. اس
ـــأت  ـــری هی ـــت خب ـــیاهی در نشس ـــا س ـــر، محمدرض ـــزارش مه ـــه گ ب
مدیـــره انجمـــن داروســـازی آذربایجـــان شـــرقی بـــا خبرنـــگاران در 
ـــه آن در  ـــاده اولی ـــه م ـــت ک ـــر اس ـــن دارو کوپام ـــم ای ـــت: اس ـــز گف تبری
ـــرم  ـــت. ف ـــد اس ـــاری ام. اس مفی ـــرای بیم ـــود و ب ـــد می ش ـــران تولی ته

کپســـول ایـــن دارو نیـــز در تبریـــز تولیـــد می شـــود.
ــران  ــز و تهـ ــاز در تبریـ ــرکت داروسـ ــه دو شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
انحصـــار داروی بیمـــاری ام. اس را از صهیونیســـت ها گرفتنـــد، گفـــت: 
اکنـــون در جهـــان فقـــط در جمهـــوری اســـامی ایـــران و همچنیـــن 

ــود. ــد می شـ ــن دارو تولیـ ــتی ایـ ــم صهیونیسـ رژیـ
ســـیاهی ابـــراز داشـــت: اصلـــی تریـــن نقـــش داروســـازی حفـــظ 
ــی و  ــی و ایمنـ ــان از اثربخشـ ــا اطمینـ ــردم بـ ــامت مـ ــای سـ و ارتقـ
ــت  ــازی اهمیـ ــای داروسـ ــی بخش هـ ــه در تمامـ ــوده کـ ــامتی بـ سـ

فروانـــی داشـــته اســـت.
وی همچنیـــن ابـــراز داشـــت: تبریـــز یکـــی از قطب هـــای بـــزرگ 

داروســـازی ایـــران و تولیـــد آنتـــی بیوتیـــک اســـت.
ـــتان گفـــت: طـــی ۱0 ســـال  ایـــن بـــازرس انجمـــن داروســـازی اس
ــه  ــته ایم کـ ــا داشـ ــکایت از داروخانه هـ ــورد شـ ــط ۲0 مـ ــته فقـ گذشـ

ـــت. ـــا اس ـــوب آنه ـــرد خ ـــان از عملک نش
ـــن دانشـــکده داروســـازی  ـــه دومی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ســـیاهی ســـپس ب
ـــگاه  ـــتان جای ـــن اس ـــزود: ای ـــت، اف ـــده اس ـــیس ش ـــز تأس ـــور در تبری کش
باالیـــی در زمینـــه داروســـازی در بیـــن اســـتان های مختلـــف کشـــور 

دارد.
ـــن  ـــی از باالتری ـــتان یک ـــی اس ـــع داروی ـــه صنای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
و موفـــق تریـــن صنایـــع کشـــور هســـتند، گفـــت: ایـــن اســـتان در 

زمینـــه تولیـــد دارو نقـــش برجســـته و مهمـــی در کشـــور دارد.

قابل توجه تهرانی ها
از مهر ماه دیگر به اداره برق مراجعه نکنید

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ گفــت: از اول مهــر مــاه 
ــه نخواهــد  ــه صــورت حضــوری ارائ در مناطــق شــهر تهــران خدمــات ب
ــد از طریــق ســامانه هایــی  شــد و تمــام خدماتــی کــه مــردم نیــاز دارن
کــه اطــاع رســانی شــده بــرای کســب رضایــت مــردم بــه صــورت غیــر 

حضــوری انجــام مــی شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، حســین صبــوری بــا بیــان اینکــه حــدود دو ســال 
ــت،  ــده اس ــاز ش ــات آغ ــدن خدم ــوری ش ــر حض ــرح غی ــه ط ــت ک اس
ــی خــورد و در  ــم م ــاه رق ــر م ــن طــرح اول مه ــل ای ــرد: تکمی ــار ک اظه
ــرردم  ــه نمــی شــود و م ــه طــور حضــوری ارائ ــات ب ــران خدم شــهر ته
ــا و  ــه درگاه ه ــه ب ــا مراجع ــاز را ب ــورد نی ــات م ــه خدم ــد هم ــی توانن م
ــراه  ــن هم ــا تلف ــزل و ی ــده از من ــانی ش ــاع رس ــه اط ــی ک ــامانه های س

ــد. ــری کنن خــود پیگی

تهران برای پیک سال آینده آماده می شود
وی بــا بیــان اینکــه در پیــک امســال شــهر تهــران علــی رغــم ســال 
ــن در  ــرد: ای ــار ک ــم، اظه ــاهد بودی ــی را ش ــد کاهش ــته رون ــای گذش ه
ــه  ــع شــد و خاموشــی برنام ــرژی بیشــتری توزی ــه ان ــرایطی اســت ک ش

ــز نداشــتیم. ــد نی ــه دلیــل کاهــش تولی ــزی شــده ب ری
صبــوری افــزوود: ایــن مســاله یــک اقــدام مهــم بــود کــه بــا همــکاری 
ــه  ــای صــورت گرفت ــزی ه ــه ری ــی و برنام ــای دولت ــازمان ه ــردم و س م
ــاده  ــال آم ــه دنب ــون ب ــم اکن ــز از ه ــده نی ــرای ســال آین انجــام شــد، ب

ــرای پیــک هســتیم. ــران ب ســازی ته
ــا تاکیــد بــر اینکــه  مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق تهــران بــزرگ ب
جلســات آمادگــی پیــک در حــال برگــزاری اســت، گفــت: مــی بایســت 
پــروژه هایــی تعریــف شــود و اصــاح شــبکه نیــز صــورت گیــرد، عــاوه 
ــتور کار  ــز در دس ــرف نی ــت مص ــای مدیری ــه ه ــری برنام ــن یکس ــر ای ب

داریــم.

جلسـه کارگروه کارشناسی شـورای استان در 
محـل اتـاق بازرگانـی تبریـز بـا موضوع بررسـی 
در  بانکـی«  هـای  تراکنـش  از  مالیـات  »اخـذ 
تاریـخ 99/0۶/۲۴، بـا حضـور نماینـدگان اداره 
کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان، اداره کل 
امور مالیاتی اسـتان، کمیسیون سـرمایه گذاری، 
بانـک و مالیـات اتـاق تبریز و اتحادیـه کارگزاران 

امـور گمرکـی اسـتان برگزار شـد. 
ــی  ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــون  ــاده )۲۳۱( قان ــر اســاس تبصــره م ــز، ب تبری
ــات هــای مســتقیم، بانکهــا و موسســه های  مالی
اعتبــاری غیربانکــی، ملــزم بــه ارائــه اســناد 
ــه  ــان ب ــد مودی ــه درآم ــوط ب ــات مرب و اطاع
ســازمان امــور مالیاتــی شــده انــد. متعاقبــا هیئت 
ــش  ــات از تراکن ــذ مالی ــال 9۵ اخ ــت در س دول
هــای بانکــی را تصویــب نمــود. ســپس در ســال 
9۵ ســازمان امــور مالیاتــی دســتورالعمل نحــوه 
بررســی و رســیدگی بــه اطاعــات پولــی و مالــی 
واصلــه از جملــه تراکنــش هــای بانکــی را ابــاغ 
ــتخوش  ــار دس ــتورالعمل دو ب ــن دس ــود. ای نم
ــای 9۶ و 99  ــال ه ــت و در س ــرار گرف ــر ق تغیی

ــد.   اصــاح گردی
ــتورالعمل و  ــن دس ــه ای ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
اصاحیــه هــای آن در راســتای ایجــاد وحــدت 
رویــه و ســاماندهی در بررســی و رســیدگی بــه 

ــای مشــکوک بانکــی صــادر شــده  تراکنــش ه
بــود، لیکــن بنــا بــه اظهــارات نماینــدگان 
ــوص  ــی در خص ــزاران امورگمرک ــه کارگ اتحادی
ــن  ــن ای ــته، فعالی ــای گذش ــال ه ــیدگی س رس
ــت. ــوده اس ــه نم ــکاتی مواج ــا مش ــوزه را ب ح

ــت  ــن نشس ــه در ای ــکاتی ک ــی از مش یک
ــان  ــنایی کارشناس ــدم آش ــد، ع ــرح گردی مط
امــور مالیاتــی از نحــوه کار کارگــزاران گمرکــی 
اســت. بــه ایــن شــکل کــه در بســیاری مــوارد به 
دلیــل انجــام فراینــد ترخیــص کاال، مبالغــی از 
ســوی صاحبــان کاالهــای وارداتــی بــه حســاب 
ــوع  ــن موض ــردد و ای ــی گ ــز م ــزاران واری کارگ

ــی  ــور مالیات ــان ام ــرای کارشناس ــی را ب ابهامات
ــام  ــا اته ــن را ب ــن فعالی ــد و ای ــی نمای ایجــاد م

ــد. ــی کن ــه م ــان حســاب مواج کتم
عــدم وجــود کمیتــه ویــژه امورمالیاتــی 
ــش  ــای تراکن ــده ه ــه پرون ــیدگی ب ــت رس جه
هــای بانکــی اشــخاص حقیقــی در حــوزه جلفــا 
نیــز یکــی دیگــر از مشــکات مطرروحــه در این 
ــت  ــه اکثری ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــت ب نشس
ــی  ــخاص حقیق ــی اش ــور گمرک ــزاران ام کارگ
ــزاران  ــی از کارگ ــل توجه ــداد قاب ــتند و تع هس
بــه دلیــل شــرایط خــاص منطقــه آزاد در 
ــل  ــه دلی ــن ب ــند، لیک ــی باش ــاکن م ــا س جلف

عــدم وجــود کمیتــه ویــژه در جلفــا مجبــور بــه 
مراجعــه بــه اداره امــور مالیاتــی شــهر تبریــز می 
شــوند کــه ایــن موضــوع باعــث تحمیــل هزینــه 
و اتــاف وقــت بــرای ایــن فعالیــن شــده اســت.

نماینده کمیسـیون سـرمایه گذاری اتاق تبریز 
در خصـوص رسـیدگی بـه تراکنـش هـای بانکی 
اظهـار نمـود: اغلـب صاحبـان صنایـع بـه دلیـل 
شـرایط اقتصـادی موجـود بـا کمبـود نقدینگـی 
مواجـه هسـتند. به همیـن جهت به منظـور ادامه 
فعالیـت واحدهای خود از حسـاب های شـخصی 
خـود اسـتفاده می نماینـد که نحوه رسـیدگی به 
تراکنـش هـای بانکـی کارشناسـان امورمالیاتـی 

برایشـان ایجـاد مشـکل نموده اسـت.
دیگــر موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه 
از  برخــی  اعمــال ســلیقه  مطــرح گردیــد، 
کارشناســان امورمالیاتــی، عــدم اطــاع رســانی 
بــه موقــع در خصــوص رســیدگی بــه تراکنــش 
هــای گذشــته و موضــوع اســتفاده از کارت هــای 
بازرگانــی یکبــار مصــرف بــود کــه توســط ایــن 

ــد. ــرح گردی ــن مط فعالی
نماینــده اداره امورمالیاتــی اســتان بــا اســتناد 
بــه مــواد قانونــی و دســتورالعمل هــای موجــود 
بیــان نمــود: اداره امــور مالیاتــی اســتان مجبــور 
ــت.  ــی اس ــررات اباغ ــن و مق ــرای قوانی ــه اج ب
در  را  الزم  هــای  همراهــی  تاکنــون  لیکــن 
ــت. ــوده اس ــان نم ــا مودی ــن ب ــوب قوانی چارچ

در پایــان ایــن نشســت پــس از بحث و بررســی 
هــای الزم، پیشــنهاداتی از ســوی حاضرین مطرح 
ــوع در  ــد موض ــرر ش ــت مق ــه در نهای ــد ک گردی

جلســه آتــی شــورا طــرح موضــوع گــردد.

ــنل  ــت: پرس ــرقی گف ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
تاشــگر و دلســوز فوریت هــای پزشــکی بــا تــاش شــبانه روزی 

مایــه  آرامــش شــهروندان هســتند. 
ــام  ــت االس ــوان، حج ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
والمســلمین آل هاشــم نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی در دیــدار بــا پرســنل مرکــز اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ــت:  ــز، گف ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ــت ح و مدیری
ــه  ــت ک ــردم اس ــوب م ــازمان های محب ــی از س ــس، یک اورژان
توفیــق خدمــت بــه مــردم را دارد و ایــن قشــر ایثارگــر در خــط 
ــادی را از  ــان های زی ــان انس ــه ج ــامت روزان ــوزه س ــدم ح مق

ــد. ــات می دهن ــی نج ــرگ حتم م

او افــزود: فعالیــت حــوزه اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ــت.  ــادی اس ــتیم، جه ــر هس ــا درگی ــا کرون ــه ب ــام ک ــن ای در ای
اورژانســی های فــداکار بــا ســعه صــدر اقدامــات درمانــی را بــرای 
ــدادی از  ــن راه تع ــد و در ای ــام می دهن ــی انج ــاران کرونای بیم
عزیــزان مبتــا و بســتری و تعــدادی هــم شــهید مدافــع ســامت 

شــده اند.
حجــت االســام والمســلمین آل هاشــم نماینــده ولــی فقیــه 
در آذربایجــان شــرقی گفــت: ترافیــک، مزاحمت هــای تلفنــی و 
کمبــود نیــروی انســانی و دخالــت در امــور فوریت هــای پزشــکی 
پیــش  اورژانــس  مشــکات  و  چالش هــا  از  ماموریت هــا  در 
ــا افزایــش آگاهــی مــردم  ــوده کــه امیــد اســت ب بیمارســتانی ب

و کار هــای فرهنگــی و همــت دولتمــردان حــل و فصــل شــود.
ــین های  ــت: تکنس ــس، گف ــختی کار اورژان ــوص س او در خص
اورژانــس فشــار کاری، جســمی و روحــی زیــادی را تحمــل می کنند 
کــه همیشــه بــرای خودشــان هــم عارضــه دارد و بــه علــت نبــود 
اســتراحت کافــی و اســترس کاری زیــاد در معــرض خطــر هســتند.

او بــا بیــان اینکــه کار در اورژانــس زیبایی هــای خــاص 
خــودش را دارد، گفــت: نجــات جــان و حــس خوشــایند ناشــی از 
آن بــا هیــچ خوشــحالی در دنیــا قابــل مقایســه نیســت و قطعــا 

ــاداش الهــی دارد. پ
ــس در نجــات جــان  او در خاتمــه از زحمــات پرســنل اورژان

ــر کــرد. ــاردار تقدی مــادران ب

مدیــرکل دفتر توســعه فناوری ســامت وزارت بهداشــت درباره 
آخریــن وضعیــت تهیــه واکســن ایرانــی کرونــا و چالش هــای تهیه 
واکســن، گفــت: شــرکت های تولیدکننــده واکســن ایرانــی کرونــا 
ــاز  ــه ف ــه  ورود ب ــد و در مرحل ــی را انجــام داده ان تســت های حیوان
انســانی هســتند. لکــن اســتفاده از واکســن و پروتــکل هــدف آن 
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــورد تایی ــی م ــه واکسیناســیون مل ــد در کمیت بای
ــه از  ــی را دارد ک ــال چالش های ــر ح ــه ه ــن ب ــتفاده از واکس اس
ــف  ــود ضعی ــروس خودبه خ ــر وی ــه اگ ــت ک ــن اس ــه آن ای جمل

شــود، مــا دیگــر نیــازی بــه واکســن نداریــم. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســین وطن پــور دربــاره اقدامــات 
انجــام شــده توســط شــرکت های دانش بنیــان در زمینــه ی 
تولیــد واکســن گفــت: در حــوزه ی تولیــد واکســن نیــز اقداماتــی 
انجــام شــده اســت. مــا در حــال حاضــر بــه قــدر کافــی بــه دانش 
فنــی تولیــد واکســن دسترســی داریــم، امــا بــا توجــه به ایــن که 
ــه  ــن ها ب ــوز واکس ــی دارد و هن ــن چالش های ــتفاده از واکس اس

تاییــد ســازمان بهداشــت جهانــی نرســیده اســت، مــا هــم فعــا 
منتظــر گزارش هــای علمــی تهیــه و مصــرف واکســن هســتیم.

وی در ادامــه دربــاره مراحــل تهیــه واکســن بیــان کــرد: تولید 
واکســن مراحــل مختلفــی دارد. واکســن یــک محلــول تزریقــی 
اســت کــه بایــد در خصــوص ایمنــی، ترکیــب مــواد، ویژگی هــای 
ظاهــری و کارایــی آن بــه اطمینــان کامــل رســید. بعد از ســاخت 
ــود و عــوارض و  ــی آن آغــاز می ش واکســن تســت های حیوان
ــرد. پــس از  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــی م ــه خوب ــرات آن ب تاثی
ــای  ــر روی گروه ه ــر آن ب ــود و اث ــت می ش ــان تس آن، در انس
مختلــف بررســی می شــود. بیــش از یــک ســال طــول می کشــد 

تــا یــک واکســن همــه ی فرآیندهــای مذکــور را طــی کنــد.
ــاوری ســامت وزارت بهداشــت   ــعه فن ــر توس ــر کل دفت مدی
ــا  ــد واکســن کرون ــای اقتصــادی تولی ــون جنبه ه ــه داد: اکن ادام
تقویــت شــده و بایــد مراقــب باشــیم ایجــاد فضاهــای اقتصــادی 

در مســیر علمــی تولیــد واکســن یــا دارو خللــی وارد نکنــد.

ــا  ــی کرون ــن ایران ــی واکس ــت فعل ــاره وضعی ــور درب وطن پ
ــا  ــی کرون ــن ایران ــده واکس ــرکت های تولیدکنن ــرد: ش ــان ک بی
ــه  ــه ی ورود ب ــد و در مرحل ــام داده ان ــی را انج ــت های حیوان تس
ــکل  ــن و پروت ــتفاده از واکس ــن اس ــتند. لک ــانی هس ــاز انس ف
ــد  ــورد تایی ــی م ــیون مل ــه واکسیناس ــد در کمیت ــدف آن بای ه
ــی را  ــه هــر حــال چالش های ــرد. اســتفاده از واکســن ب ــرار گی ق
دارد کــه از جملــه آن ایــن اســت کــه اگــر ویــروس خودبه خــود 

ــم. ــه واکســن نداری ــازی ب ــر نی ــا دیگ ــف شــود، م ضعی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
دربــاره ی وضعیــت فعلــی اســتفاده از ســلول درمانــی بــرای مقابله با 
کرونــا، گفــت: چنــد شــرکت در زمینــه ســلول درمانی نیز مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند کــه مجــوز کارآزمایــی بالینــی ســلول درمانــی 
در دســتگاه تنفــس را نیــز اخــذ کرده ایم. عــاوه بــر آن، در زمینه ی 
پاســما هــم شــرکت های دانش بنیــان مشــغول فعالیــت هســتند.

وی  در پایــان اظهــار کــرد: برخــی از گیاهــان دارویــی 
می تواننــد در درمــان التهاب هــای دســتگاه تنفــس موثــر باشــند 
و چندیــن شــرکت دانش بنیــان در حــوزه ســامت در حــال 
ــتند. ــه هس ــن زمین ــش در ای ــق و پژوه ــغول تحقی ــر مش حاض

ــاد از  ــا انتق ــی ب ــادی و دارای ــر اقتص ــاون وزی مع
ــت  ــرای دریاف ــادی ب ــاالن اقتص ــدن فع ــل مان معط
ــمتی  ــه س ــد ب ــت: بای ــب و کار گف ــای کس مجوزه
ــت  ــرای دریاف ــار ب ــان انتظ ــه زم ــم ک ــت کنی حرک

ــرد.  ــدود ک ــا را مح مجوزه
بــه گــزارش فــارس، محمــد علــی دهقــان 
دهنــوی امــروز در شــانزدهمین جلســه هیــات 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
موضــوع بهبــود فضــای کســب و کار گفــت: معمــوال 
بنــگاه هــای اقتصــادی بــا دو دســته عوامــل بیرونــی 
ــا عواملــی کــه  ــه عبارتــی ب و داخلــی مواجهنــد و ب
در در اختیــار بنــگاه و عواملــی کــه خــارج از کنتــرل 

ــد. ــت مواجهن ــگاه اس بن
ــت:   ــار داش ــی اظه ــور دارای ــاد و ام ــر اقتص وزی
ــل کان  ــامل عوام ــگاه ش ــرون بن ــل بی ــه عوام البت
بنگاه هــای  نیــز مــی شــود و همــه  اقتصــادی 
ــه  ــتند ک ــرخ ارز هس ــورم و ن ــر از ت ــادی متاث اقتص
ــورد آن سیاســت  ــه صــورت کان در کشــور در م ب
ــری از  ــک س ــا ی ــود ام ــی ش ــی م ــذاری و اجرای گ
ــد از  ــا آن مواجهن ــا ب ــگاه ه ــی کــه بن عوامــل بیرون
ــد  ــاز و طراحــی شــده اســت و مانن ــوع دســت س ن
ــرل  ــل کنت ــر قاب ــم غی ــی ه ــای کان خیل متغیره

ــت.  ــده اس ــی ش ــا طراح ــه کام ــت بلک نیس
ــه در  ــکات ک ــوع و مش ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
رابطــه بــا صــدور کارت بازرگانــی  و یــا صــدور 
داشــت:  اظهــار  دارد  وجــود  مجوزهــا  برخــی 
ــائل  ــی از مس ــائل ناش ــن مس ــی ای ــکات ناش مش
کان نیســت بلکــه بــر اثــر یــک فکــر جدیــد اســت 
ــل  ــا قاب ــه کام ــت ک ــی از آن اس ــرات ناش و تغیی
کنتــرل اســت امــا کنتــرل آن در اختیــار بنــگاه هــا 

ــت.  ــت اس ــت حاکمی ــا در دس ــت و کام نیس
دهقــان دهنــوی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر در کشــور بــا شــرایط خــاص اقتصــادی 
ــه  ــرای بودج ــا  ب ــی م ــع مال ــتیم و مناب ــرو هس روب
ــا محدودیــت هــای زیــادی مواجــه اســت، گفــت:  ب
درآمدهــا در جهــت عــدم تحقــق جــدی قــرار دارد 
ــم  ــر کنی ــن فک ــه ای ــد ب ــرایط بای ــن ش ــذا در ای ل
ــرای مــا مناســب اســت؟ اگــر  کــه چــه سیاســتی ب
ــع  ــن مناب ــا کمتری سیاســتی داشــته باشــیم  کــه ب
ــا  ــد آی ــته باش ــذاری را داش ــی بیشــترین تاثیرگ مال

ــت  ــد در جه ــا نبای ــم؟ آی ــد آن را انتخــاب کنی نبای
ــویم؟ ــیج ش ــه بس ــرای آن هم اج
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ــار داشــت:  ــی اظه ــر اقتصــاد و دارای ــاون وزی مع
ــا در وزارت اقتصــاد  ــه م ــی ک ــه های بعضــی از برنام
ــدارد  ــول ن ــه پ ــاز ب ــا نی ــه تنه ــم ن ــال مــی کنی دنب
بلکــه موجــب صرفــه جویــی نیــز مــی شــود و نمونــه 

ــت.  ــی اس ــاده ۱8۶ مالیات ــی  م آن گواه
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــان دهن دهق
ــه گواهــی  ــاز ب ــت قتصــادی نی صــدور مجــوز فعالی
پرداخــت مالیــات اســت، گفــت: در حالــی کــه 
اقتصــادی  فعــال  مالیــات  پرداخــت  اطاعــات 
ــال  ــک فع ــه ی ــی ک ــا زمان ــت اســت ام ــزد حاکمی ن
ــی  ــوزی را دارد از وی م ــذ مج ــد اخ ــادی قص اقتص
خواهیــم کــه اســتعام اخــذ کنــد یعنــی هــم از او 
ــم  ــد و ه ــت کن ــات پرداخ ــه مالی ــم ک ــی خواهی م
ــات را  ــت کنــد کــه مالی از او مــی خواهیــم کــه ثاب

ــت.  ــرده اس ــت ک پرداخ
ــه صــدور اســتعام الکترونیکــی  ــا اشــاره ب وی ب
صــدور  درگاه  روی  بــر  هــا  مالیــات  پرداخــت 
فعــال  کار  ایــن  بــا  گفــت:  کشــور  مجوزهــای 
ــات  ــت مالی ــات پرداخ ــرای اثب ــر ب ــادی دیگ اقتص

خــود نیازمنــد اخــذ اســتعام پرداخــت مالیــات بــه 
صــورت حضــوری از ســازمان مالیاتــی نیســت بلکــه 
ایــن کار بــا اقدامــات اخیــر بــه صــورت الکترونیکــی 
ــه  ــن برنام ــرای ای ــی اج ــه ط ــود ک ــی ش ــام م انج
ــی  ــازمان مالیات ــه س ــه ب ــزار مراجع ــدود 800 ه ح
ــهری  ــای ش ــت و آمده ــت و رف ــش داده اس را کاه
فعــال اقتصــادی را نیــز کاهــش داده و بــرای کســب 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــه جوی ــز صرف ــا نی و کاره
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــاد ب ــر اقتص ــاون وزی مع
زمــان شــروع کســب و کاز از ۷۲ روز بــه ۷۲ ســاعت 
گفــت: اگــر ایــن موضــوع بــه همــه کســب و کارهــا 
ــد یعنــی ۶9 روز همــه ســرمایه گــذاری  تســری یاب
هــا را جلوتــر کشــیده ایــم و در یــک ســال ۱۲ ماهــه 
۱۴ مــاه ســرمایه گــذاری انجــام شــده اســت؛ ایــن 
ــا هزینــه هــای کــم  قبیــل اقدامــات بســیار موثــر ب

اســت کــه مدنظــر مــا اســت. 

 تغییر دولت از نگهبان به باغبان در سه حرکت
ــرار  ــه ای ق ــم نام ــک تفاه ــت: ی ــان داش وی بی
اســت بیــن معاونــت اقتصــادی وزارت اقتصــاد و 
اتــاق بازرگانــی انجــام شــود کــه ایــن تفاهــم نامــه 
چنــد پارادایــم دارد و براســاس آن مــی تــوان کمــک 
کــرد کــه ایــن پارادایــم هــا شــکل بگیــرد و ذهنیــت 
ــر  ــرا اگ ــد زی ــر کن ــور تغیی ــادی کش ــران اقتص مدی

بتــوان ذهنیــت هــا را تغییــر داد حرکــت هــا خیلــی 
ــک  ــن را از ی ــر ای ــود و اگ ــترده ش ــد گس ــی توان م
نقطــه   بــه صفحــه کل اقتصــاد ایــران تبدیــل شــود 
قطعــا مــی توانــد موثــر باشــد و اصــل موضــوع مــورد 
ــه  ــان را ب ــت نگهب ــه دول ــت ک ــن اس ــا ای ــاره م اش

دولــت باغبــان تبدیــل کنیــم. 
معــاون وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی اظهــار 
داشــت: تغییــر دولــت از نگهبــان بــه باغبــان در قالب 
ســه حرکــت طراحــی شــده اســت کــه یکــی از آن 

ــه پســینی اســت. ــل نظــارت پیشــینی ب ــا تبدی ه
وی اظهــار داشــت: در دنیــا معمــوال بــرای آغــاز 
کار نیــاز بــه اثبــات صاحیــت نیســت بلکــه ضوابــط 
و شــرایط کار اعــام مــی شــود و افــراد بــرای انجــام 
آن کار ملــزم بــه رعایــت آن ضوابــط  و شــرایط 
هســتند امــا نیــازی بــه اجــازه نــدارد و لــذا در ایــن 

مســائل نظــارت وجــود دارد. 
دهقــان دهنــوی بــا اشــاره بــه موضــوع محــدود 
کــردن انتظــار بیــان داشــت: نبایــد فعــال اقتصــادی 
ــمتی  ــه س ــد ب ــه بای ــت بلک ــگاه داش ــر ن را منتظ
ــا  ــرای مجوزه ــار ب ــان انتظ ــه زم ــم ک ــت کنی حرک
ــازه  ــن ب ــر در ای ــه اگ ــم ک ــم و  کنی را محــدود کنی
ــت اســت.  ــای موافق ــه معن ــاد ب ــاق نیفت ــی اتف زمان
ــه از  ــت ک ــن اس ــورد ای ــومین م ــزود: س وی اف
نظــر مــا بســیاری از مجوزهــا یــا کا قابــل برداشــتن 
اســت یــا اینکــه زمانــی بــرای آن تعییــن کــرد کــه 
اگــر در آن زمــان مســاله ای اعــام نشــد بــه معنــای 

موافقــت اســت. 
معــاون وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت: البتــه بــرای 
مســائل خیلــی مهــم نیــز بایــد قیــد زمــان تعییــن 
ــای  ــه معن ــان ب ــد زم ــدن قی ــام ش ــا تم ــرد ام ک
ــال اقتصــادی اجــازه  ــرای فع ــا ب موافقــت نیســت ام
شــکایت گذاشــت تــا در صــورت عــدم دریافــت مجوز 
در موعوعــد مقــرر امــکان شــکایت را داشــته باشــد. 
ــد  ــوق بای ــوع ف ــه موض ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ترویــج شــود و بــه یــک مطالبــه تبدیــل شــود بیــان 
داشــت: بنابرایــن عملکــرد دســتگاه هــا بــا ایــن ســه 

موضــوع ســنجیده شــود. 

دهقــان دهنــوی در ادامــه در مــورد اجــرای 
ــن  ــه ای ــز ب ــا نی ــت: م ــا گف ــامانه ه ــی س آزمایش
از عملکــرد  نبایــد وقتــی  و  موضــوع معتقدیــم 
ــم آن را  ســامانه ای بصــورت کامــل اطمینــان نداری

ــم.  ــرا درآوری ــه اج ــیع ب ــورت وس ــه ص ب

 4 یا 5 درصد حاضران در بورس رفتار 
هیجانی دارند

ــازار  ــت: ب ــار داش ــورس اظه ــا ب ــه ب وی در رابط
را ســهامداران عمــده حمایــت مــی کننــد و ۷0 
ــهامداران  ــت س ــازار در دس ــن ب ــد ای ــا 80 درص ت
عمــده اســت و ۲0 درصــد نیــز دســت کســانی 
ــدود ۴  ــد و ح ــی مانن ــازار م ــن ب ــه در ای ــت ک اس
تــا ۵ درصــد بــازار دســت کســانی اســت کــه رفتــار 
هیجانــی دارنــد لــذا بــا رفتــار خــوب بــازار گردانــان 
و ســهامداران عمــده ایــن بــازار مدیریــت مــی شــود. 
ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــاد  ب ــر اقتص ــاون وزی مع
مالیــات تراکنــش هــای بانکــی کــه گایــه بســیاری 
ــاس  ــت: براس ــا اســت گف ــن کســب و کاره از فعالی
تصمیــم گیــری مقــرر شــد تــا در مرحلــه اول ســراغ 
افــراد حقیقــی کــه مدیــر افــراد حقوقــی در گذشــته 
بــوده انــد، نرویــم.  البتــه در قانــون مســئولیت 
ــه شــده کــه  ــی اســت و گفت ــه آنهــا قانون نســبت ب
اشــخاص حقیقــی مدیــر و حقوقــی نســبت بــه 
ــی تصمیــم  ــد ول ــات پرداختــی مســئولیت دارن مالی
گیــری شــد کــه در مرحلــه اول ســراغ کســانی کــه 
ــر  ــد و اگ ــد برون ــکان امضــا دارن ــد و ام ســمت دارن
نتیجــه حاصــل نشــد بــه ســراغ افــراد بعــدی رفــت.

ــوع  ــه کل موض ــن اینک ــرد: ضم ــح ک وی تصری
ــی  ــات م ــا مالی ــال در کســب و کار اســت و م اخت
ــیم و  ــفاف باش ــه ش ــت ک ــا اس ــه م ــم و وظیف گیری
وقتــی کــه نهایــی و قطعــی مــی شــود آن را تمــام 
شــده تلقــی کــرد و نفــس بازگشــت بــه ســال هــای 
گذشــته اختــال در کســب و کار اســت و امیدواریــم 
ــا توســعه در ســامانه هــای مالیاتــی ایــن موضــوع  ب

ــرد.  ــع ک ــده رف ــای آین را در ســال ه
ــورد  ــا م ــز ارزه ــوع رم ــت: موض ــان داش وی بی
توجــه مــا در معــاون اقتصــادی وزارت اقتصــاد اســت 
ــای  ــد کاره ــن حــوزه بای ــه در ای ــم ک ــول داری و قب

بیشــتری انجــام شــود. 

بررسی مراتب اعتراض فعالین بخش خصوصی به 
اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی سال های گذشته 

پرسنل تالشگر فوریت های پزشکی مایه  آرامش شهروندان هستند 

آخرین وضعیت واکسن ایرانی کرونا 

فعاالن اقتصادی نباید برای دریافت مجوزها معطل بمانند

 آگهــی تغییــرات شــرکت آرکا آب راه ســازان 
شــرکت ســهامی خــاص به شــماره ثبــت ۴۶۷9۴ 
و شناســه ملــی ۱۴00۷۶۳۲۷۴۴ بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۳99/0۴/۱۴ 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: بهرنــگ مقتصــدآذر 
ــر  ــمت مدی ــه س ــی ۱۳8۲۷۱8۷0۵ ب ــه کدمل ب
ــم  ــزاد قاس ــره و به ــت مدی ــو هیئ ــل و عض عام
ــه  ــی ۱۳8۲۶۱8۴۴۱ ب ــه کدمل ــن ب ــژاد وردی ن
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و ســعید نصرالهــی 
ــمت  ــه س ــی ۱۳۷۶8۶8۶۴۴ ب ــه کدمل ــد ب مجی
ــدند.  ــاب ش ــره انتخ ــت مدی ــس هیئ ــب رئی نائ
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت 
بــا امضــای مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت 
ــادی  ــرکت و اوراق ع ــر ش ــا مه ــراه ب ــره هم مدی
ــس  ــا رئی ــل ی ــر عام ــای مدی ــه امض و اداری ب
ــر  ــر شــرکت معتب ــا مه ــره همــراه ب ــت مدی  هیئ

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )۹855۹۹(

 آگهــی تغییــرات شــرکت آرکا آب راه ســازان 
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 
۴۶۷9۴ و شناســه ملــی ۱۴00۷۶۳۲۷۴۴ بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی 
ــل  ــات ذی ــورخ ۱۳99/0۴/۱۴ تصمیم ــالیانه م س
ــی  ــه کدمل ــدآذر ب ــگ مقتص ــد : بهرن ــاذ ش اتخ
۱۳8۲۷۱8۷0۵ و بهــزاد قاســم نــژاد وردیــن 
ــی  ــی ۱۳8۲۶۱8۴۴۱ و ســعید نصراله ــه کدمل ب
بعنــوان   ۱۳۷۶8۶8۶۴۴ کدملــی  بــه  مجیــد 
ــال  ــدت دو س ــرای م ــره ب ــت مدی ــای هیئ اعض
ــی  ــه کدمل ــری ب ــواد اکب ــد. ج ــاب گردیدن انتخ
ــی  ــی ضیائ ــی اوغل ــا عل ۱۳8۱۷00۱۵۲ و آناهیت
بــه کدملــی ۱۳8۲۲۱۱۲0۱ بــه ترتیــب بعنــوان 
ــرای یــک ســال  ــازرس اصلــی و علــی البــدل ب ب
ــیر  ــب ش ــه عج ــدند. روزنام ــاب ش ــی انتخ مال
بــرای درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب گردیــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

آذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تبریز )۹85606(
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تارت نارگیلی

مواد الزم:
پودر نارگیل                                                      ۲ پیمانه 
شکر                                                 ۱ و ۲/۱ پیمانه 
سفیده ی تخم مرغ                                       ۴ عدد 
آبلیمو                                           ۱ قاشق چایخوری
نان تارت                                        ۲0 عدد

ــن  ــمزه تری ــی از خوش ــی یک ــیرینی نارگیل ش
ــد  ــام عی ــا در ای ــه مخصوص ــت ک ــیرینی هاس ش
ایــن  کنــه.  مــی  پیــدا  زیــادی  طرفدارهــای 
ــاده  ــوق الع ــم ف ــل طع ــم نارگی ــا طع ــیرینی ب ش
خوشــمزه ای داره و در دســته  ی شــیرینی هــای 
ــم  ــا طع ــیرینی ب ــره. ش ــی گی ــرار م ــک ق خش
ــی نمیشــه.  ــه شــیرینی نارگیل نارگیــل محــدود ب
ــرص  ــا ق ــر و پ ــای پ ــم از طرفداره ــما ه ــر ش اگ
ــد  ــب قص ــن مطل ــتید، در ای ــل هس ــم نارگی طع
ــون  ــی رو بهت ــارت نارگیل ــه ت ــرز تهی ــم ط داری
ــان  ــتفاده از ن ــا اس ــارت ب ــن ت ــم. ای ــوزش بدی آم
ــارت آمــاده درســت میشــه. کافیــه طــرز تهیــه  ت
ــاد  ــمزه رو ی ــیرینی خوش ــن ش ــی ای ــواد میان م
ــن  ــیرین رو از ای ــارت ش ــان ت ــل ن ــد، داخ بگیری
ــا رو  ــد و اون ه ــر کنی ــل پ ــم نارگی ــا طع ــواد ب م
ــن  ــرای تزیی ــزه. ب ــا بپ ــد ت ــرار بدی ــر ق ــل ف داخ
مــی تونیــد قبــل از پخــت مــواد روی اون هــا یــه 
دونــه فنــدق یــا بــادام خــام قــرار بدیــد یــا بعــد از 
پخــت کمــی پــودر پســته روی تــارت هــا بپاشــید. 
ــارت هــای  ــان ت ــا اســتفاده از ن ــی ب ــارت نارگیل ت
ــن  ــاده تری ــن و س ــمزه تری ــی از خوش ــاده یک آم

ــود. ــد ب ــه ای خواه ــای لقم ــیرینی ه ش
  

طرز تهیه: 
روش اول

۱- شــکر، پــودر نارگیــل و ســفیده هــای تخــم 
ــرارت  ــرده و روی ح ــوط ک ــم مخل ــا ه ــرغ را ب م
مایــم قــرار دهیــد. مخلــوط را مــدام هــم بزنیــد.

۲- وقتــی مــواد داخــل قابلمــه خــوب بــا هــم 
ــد،  ــرارت برداری ــدند، آن را از روی ح ــوط ش مخل
آب لیمــو را بــه آن اضافــه کنیــد و اجــازه دهیــد 

تــا خنــک شــود.
ــارت  ــواد ت ــد. م ــاده کنی ــارت را آم ــان ت ۳- ن
نارگیلــی را داخــل آن بریزیــد و کمــی فشــار 

ــد. دهی
نــان هــای تــارت را روی ســینی فــر   -۴
ــد و  ــا بپزن ــد ت ــرار دهی ــر ق ــل ف ــد و داخ بچینی
روی آن هــا طایــی رنــگ شــود )حــدود ۲۵-۲0 

دقیقــه در دمــای ۱۷۵ درجــه(.
 

روش دوم
مواد الزم برای 10 عدد

 تارت شیرینی نارگیلی:
پودرنارگیل                                             ۱ پیمانه
شیر                                            ۴/۱پیمانه
بگینگ پودر                                    ۲/۱ قاشق چایخوری
آرد                                          ۲ قاشق غذاخوری

تخم مرغ                                               ۱ عدد 
وانیل                                       ۱ قاشق چایخوری
شکر                                    ۶ قاشق غذاخوری

 
۱- تخــم مــرغ، وانیــل، شــیر، شــکر، آرد، 
بیکینــگ پــودر و پــودر نارگیــل را داخــل کاســه 
بریزیــد و بــا همــرن دســتی خــوب هــم بزنیــد تــا 

ــوط شــوند. ــا هــم مخل ــا ب کام
۲- داخــل کاســه ای دیگــر آرد و بیکینــگ 
پــودر را الــک کنیــد. ســپس ایــن مخلــوط 
ــا  ــه مخلــوط قبلــی اضافــه کــرده و ب خشــک را ب

ــد. ــوط کنی ــم مخل ه
ــاده شــده را داخــل  ــر آم ــداری از خمی ۳- مق
نــان تــارت بریزیــد. )مــی توانیــد یــک عــدد بــادام 

روی هــر یــک از آن هــا قــرار دهیــد.(
۴- شــیرینی هــا را داخــل فــر قــرار دهیــد تــا 
پختــه شــوند )حــدود ۲۵ دقیقــه در دمــای ۱۷۵ 

درجــه(.
 

نکات کلیدی:
ــا  ــد ب ــی توانی ــی را م ــارت نارگیل - روی ت
بــرای  تــر کنیــد.  و شــیرین  بــراق  شــربت 
 ۱ نارگیلــی،  تــارت  کــردن شــربت  درســت 
ــه همــراه مقــداری گاب و ۲/۱  ــه آب را ب پیمان
پیمانــه شــکر و زعفــران بــا هــم مخلــوط کــرده 
ــی  ــا کم ــد ت ــرار دهی ــم ق ــعله ی مای و روی ش
ــس  ــود. پ ــهد ش ــه ش ــبیه ب ــده و ش ــظ ش غلی
ــا را از  ــی، آن ه ــارت نارگیل ــدن ت ــاده ش از آم
ــرس روی  ــا ب ــربت را ب ــرون آورده و ش ــر بی ف

ــد. ــا بمالی ــیرینی ه ش
- بــه جــای ســینی فــر، مــی توانیــد از ظــرف 
ــرار  ــی و ق ــارت نارگیل ــدن ت ــرای چی ــس ب پیرک

ــد. ــتفاده کنی ــر اس دادن آن در ف
ــد  ــودر قن ــد از پ ــه جــای شــکر مــی توانی - ب

ــد. ــز اســتفاده کنی نی
ــمزه را  ــاده و خوش ــیرینی س ــن ش ــر ای - اگ
دوســت داشــتید پیشــنهاد میکنــم اســایس 

ــد. ــان کنی ــم امتح ــی را ه نارگیل
منبع: ایران کوک 

تکمیل مرمت برج خلعت پوشان تبریز
 طی امسال 

مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع  دســـتی 
آذربایجـــان شـــرقی از تکمیـــل مرمـــت بـــرج خلعـــت پوشـــان تبریـــز 

طـــی ســـال جـــاری خبـــر داد. 
ــزه زاده  ــد حمـ ــوان، احمـ ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی آذربایجـــان 
ـــان  ـــت پوش ـــی خلع ـــرج تاریخ ـــاماندهی ب ـــت و س ـــت: مرم ـــرقی گف ش
تبریـــز از جملـــه مهم تریـــن پروژه هـــای مرمتـــی ایـــن اداره کل 
ــداوم در  ــر به صـــورت مـ ــال های اخیـ ــه در سـ ــود کـ محســـوب می شـ

حـــال انجـــام اســـت.
او بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات انجام گرفتـــه طـــی ســـال های 
ــال های  ــی سـ ــزود: طـ ــان تبریزافـ ــت پوشـ ــرج خلعـ ــر در بـ اخیـ
ــت و دوز  ــا، دوخـ ــی بنـ ــر استحکام بخشـ ــی نظیـ ــور اقداماتـ مذکـ
ترک هـــای ایجادشـــده در طاق هـــای طبقـــه همکـــف، مرمـــت 
ــاری،  ــه معمـ ــته بـ ــی وابسـ ــات گچـ ــی و تزئینـ ــای گچـ مقرنس هـ
بازســـازی درب هـــای ورودی و ارســـی های طبقـــه همکـــف، احیـــا 
و  مقرنـــس کاری  و  قطاربنـــدی  دارای  طاقچه هـــای  بازســـازی  و 
نیـــز شـــومینه های آجـــری، بازســـازی و اجـــرای کـــف اصلـــی بنـــا 
در داخـــل طبقـــه همکـــف، کاوش در راســـتای بـــه دســـت آوردن 
خطـــوط معمـــاری اســـتخر دور تـــا دور بنـــا، ارائـــه طـــرح مرمـــت 
ــن  ــه و همچنیـ ــتخر محوطـ ــه اول و اسـ ــد طبقـ ــازی گنبـ و بازسـ
ــام  ــی انجـ ــرج تاریخـ ــی بـ ــل دسترسـ ــح پـ ــکان صحیـ ــرای مـ اجـ

شـــده اســـت.
ـــت و  ـــی حفاظ ـــات پایان ـــالجاری اقدام ـــی س ـــه ط ـــان این ک ـــا بی او ب
ـــت  ـــرا اس ـــال اج ـــز در ح ـــان تبری ـــت پوش ـــی خلع ـــرج تاریخ ـــت ب مرم
ـــی  ـــد، ط ـــر ش ـــن ذک ـــش از ای ـــه پی ـــی ک ـــه اقدامات ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــازی اســـتخر  ـــر روی بازس ـــن اداره کل ب ـــی ای ـــه مرمت ـــاری برنام ـــال ج س
ــه اول، مرمـــت و نصـــب در ب و  ــازی طبقـ ــه، مرمـــت و بازسـ محوطـ

پنجره هـــای طبقـــات متمرکـــز خواهـــد بـــود.
صنایع دســـتی  و  گردشـــگری  فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل   
آذربایجـــان شـــرقی محوطه ســـازی، ارائـــه طـــرح و مرمـــت محوطـــه 
ـــط  ـــرح توس ـــرای ط ـــتان و اج ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــوی اداره کل می از س
دانشـــگاه تبریـــز را از اقدامـــات ســـال آتـــی در راســـتای ســـاماندهی 

محوطـــه بـــرج خلعـــت پوشـــان عنـــوان کـــرد.
حمـــزه زادهگفـــت: مراحـــل تکمیلـــی و ســـاماندهی محوطـــه ایـــن 
بـــرج پـــس از تأمیـــن اعتبـــار الزم طـــی ســـال آتـــی انجـــام خواهـــد 

ـــد. ش

نقل و انتقاالت فرهنگیان به پایتخت بسته شد

ــه امســال  ــان اینک ــا بی ــران ب ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــاش و  ــا ت ــت: ب ــتیم گف ــتگی داش ــتانه بازنشس ــکار در آس 8000 هم
کوشــش همــکاران و از خودگذشــتگی کــه نشــان دادنــد در ســال جــاری 

ــت.  ــد داش ــت خواهن ــتمرار خدم ــان اس ۵000 نفرش
ــروی  ــت نی ــاره وضعی ــد درب ــا فوالدون ــنا، عبدالرض ــزارش ایس ــه گ ب
انســانی مــدارس تهــران اظهــار کــرد: پــروژه مهــر و بازگشــایی مــدارس 
ــای  ــورد و کارگروه ه ــد خ ــن 98 کلی ــد از بهم ــی جدی ــال تحصیل در س
ــروی انســانی را  ــروی انســانی، مشــکل نی ــا ســاماندهی نی ــه ب شــش گان

ــد. برطــرف کردن
ــزود: خوشــبختانه 8000 نفــر همــکار در آســتانه بازنشســتگی  وی اف
ــه  ــتگی ک ــکاران و از خودگذش ــش هم ــاش و کوش ــا ت ــه ب ــتیم ک داش
نشــان دادنــد در ســال جــاری ۵000 نفرشــان اســتمرار خدمــت خواهنــد 

داشــت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران اضافــه کــرد: از ایــن حیــث 
در حــوزه نیــروی انســانی وضعیــت بــدی نداریــم. شــاید کــم و کســری 

باشــد امــا وضعیــت بــد نیســت.
ـــان  ـــاالت فرهنگی ـــل و انتق ـــه نق ـــام اینک ـــا اع ـــن ب ـــد همچنی فوالدون
ـــتان  ـــام اس ـــوع تم ـــل رج ـــران مح ـــت: ته ـــد گف ـــته ش ـــت بس ـــه پایتخ ب
ـــکاری الزم را  ـــان، هم ـــکل فرهنگی ـــل مش ـــرای ح ـــع ب ـــت و بالطب هاس

ـــم. کردی

امکان بهبود فرآیندهای آموزشی با توسعه 
شادینو در شبکه شاد فراهم شد

ــران و  ــه مدی ــی جامع ــی و تعامل ــای آموزش ــود فرآینده ــکان بهب ام
ــی  ــبکه آموزش ــد ش ــخه جدی ــا در نس ــش ظرفیت ه ــا افزای ــن ب معلمی

ــد.  ــم ش ــاد فراه ــبکه ش ــادینو« در ش ــعه »ش ــا توس ــوز ب دانش آم
بــه گــزارش ایرنــا، شــادینو قابلیتــی اســت کــه در نســخه جدیــد شــاد 

اضافــه شــده اســت.
ــتی و  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــرورت رعای ــی و ض ــرایط کرونای در ش
به منظــور پیشــگیری از ایجــاد وقفــه در فرآینــد آمــوزش دانــش آمــوزان، 
ــد  ــی از نســخه جدی ــال تحصیل ــاز س ــدارس و آغ ــایی م ــش از بازگش پی

شــاد رونمایــی شــد.
شــادینو به منظــور ایجــاد یــک شــبکه اجتماعــی حرفــه ای کــه اســاس 
ــن  ــران و معلمی ــه مدی ــی جامع ــود فرآیندهــای آموزشــی و تعامل آن بهب
ــه  ــد ب ــش هنگامــی می توان اســت، توســعه داده  شــده اســت چراکــه دان
بهبــود و ارتقــای عملکــرد ســازمان ها منجــر شــود کــه در ســطح ســازمان 
ــی  ــبکه های اجتماع ــش ش ــن بخ ــود، مهم تری ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ب
ــات  ــتراک تجربی ــن( اش ــد لینکدی ــص )مانن ــر تخص ــی ب ــه ای مبتن حرف

اســت.
ـــا  ـــان مهارت ه ـــران و معلم ـــادینو مدی ـــزارش:در ش ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
و نمونه هـــای مـــوردی از تجربـــه خـــود در دوران فعالیـــت حرفـــه ای 
ـــتراک  ـــه اش ـــران ب ـــا دیگ ـــن ب ـــر و مت ـــو، تصوی ـــب ویدئ ـــود را در قال خ
می گذرانـــد و همدیگـــر را به منظـــور آشـــنایی بـــا تجـــارب یکدیگـــر 
ــرورش  ــش در آموزش وپـ ــد دانـ ــتراک هدفمنـ ــد؛ اشـ ــال می کننـ دنبـ
ـــت  ـــته، خاقی ـــازمانی گش ـــردی و س ـــریع تر ف ـــری س ـــه یادگی ـــر ب منج
را توســـعه می دهـــد و درنهایـــت منجـــر بـــه بهبـــود عملکـــرد فـــرد و 

ـــد. ـــد ش ـــازمان خواه س
ــان  ــان جری ــران و معلم ــه ای مدی ــی حرف ــبک زندگ ــادینو س در ش
ــات و  ــا، تحصی ــا، توانایی ه ــود، مهارت ه ــی خ ــا معرف ــا ب ــته و آن ه داش
ــود در  ــائل موج ــرفت مس ــود و پیش ــت بهب ــنهادی جه ــای پیش راهکاره
حــوزه آموزشــی و پرورشــی شــبکه هایی از افــراد هــم حرفــه بــا دغدغــه 

ــود. ــاد می ش ــترک ایج مش

ــه  ــش ب ــرورش در واکن ــوزش و پ ــر آم وزی
حضــور افــراد مشــکوک بــه کرونــا در مدرســه 
گفــت: بــه خانواده هــا اطــاع دادیــم، اگــر 
کســی در میــان اعضــای خانــواده اش مبتــا بــه 
ــت و  ــه از صح ــی ک ــا وقت ــده ت ــد ۱9 ش کووی
ــه  ســامتی او اطمینــان پیــدا نکــرده ، نبایــد ب

ــد.  ــه بیاین مدرس
بــه گــزارش ایلنــا، »محســن حاجــی میرزایی« 
ــر  ــه خب ــش ب ــرورش در واکن ــوزش و پ ــر آم وزی
ابتــای دو معلــم یکــی از مــدارس شــاهد در 
ــم  ــک معل ــوت ی ــا و ف ــاری کرون ــه بیم ــران ب ته
دیگــر در گچســاران بــر اثــر ایــن بیمــاری اظهــار 
ــا،  ــن خبر ه ــوده و ای ــور نب ــا اینط ــت: قطع داش
خبرهــای دقیقــی نیســت. طبــق پیگیری هــای ما 
ایــن اخبــار درســت نبــود، زیــرا هنــوز  یــک هفته 

ــذرد. ــدارس نمی گ ــایی م از بازگش
بــه  مــدارس  بازگشــایی  داد:  ادامــه  وی 
صــورت نیمه حضــوری انجــام شــده اســت. 
ــم  ــم ه ــه معل ــخص ک ــک ش ــت ی ــن اس ممک
هســت، در گذشــته کرونــا گرفتــه و فــوت 
ــاید  ــته ش ــای گذش ــی ماه ه ــد. ط ــرده باش ک
ــد  ــه مانن ــد ک ــی بودن ــوده و معلمان ــن ب چنی

ــد ۱9  ــه کویی ــا ب ــه مبت ــراد جامع ــایر اف س
شــدند و درگذشــتند.

حاجــی میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
معلمــان هــم ماننــد ســایر افــراد جامعــه 
ــا  ــا مبت ــه کرون ــی ب ــر جای ــت ه ــن اس ممک
ــت  ــن اس ــه ممک ــور ک ــت: همانط ــوند، گف ش
ــته اند؛  ــا در گذش ــر کرون ــر اث ــه ب ــرادی ک اف
کارمنــد،  کارگــر و کاســب باشــند، امــکان 
دارد، معلــم هــم باشــند، امــا گزارشــی نداریــم 

ــر اینکــه بازگشــایی مــدارس تاثیــری  مبنــی ب
در شــیوع کرونــا داشــته یــا حادثــه ای بخاطــر 

بازگشــایی ها اتفــاق افتــاده باشــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه ایــن 
ــه مــدارس  ــکل ب ســوال کــه یــک ســری پروت
ابــاغ شــد تــا دانش آموزانــی خانواده هایــی 
ــخص  ــان ش ــای خانواده ش ــان اعض ــه در می ک
مبتــا یــا مشــکوک بــه کوویــد ۱9 دارنــد، تــا 
ســه هفتــه بــه مدرســه نیاینــد، امــا بعضــا بــا ما 

ــه  ــی از ســوی برخــی معلمــان گرفت تماس های
ــوزان  ــه چــرا دانش آم ــد ک ــه دارن شــده و گای
کــه خــود و برخــی اعضــای خانواده شــان 
ــه  ــه مدرس ــتند، ب ــاری هس ــه بیم ــکوک ب مش
می آینــد؟ گفــت: بلــه همینطــور اســت، نبایــد 
کســی کــه اینگونــه شــرایطی دارد بــه مدرســه 

بیایــد.
ــا  ــه خانواده ه ــم ب ــا ه ــرد: م ــد ک وی تاکی
گفت وگوهــای  در  هــم  و  دادیــم  اطــاع 
تلویزیونــی اعــام کردیــم،  همچنیــن از طریــق 
ــدارس  ــران م ــان و مدی ــا و مربی ــن اولی انجم
ــان  ــه در می ــا کســی ک اطــاع رســانی شــد ت
ــد  ــه کووی ــا ب ــرد مبت ــواده اش، ف ــای خان اعض
ــت و  ــه از صح ــی ک ــا زمان ــود دارد ت ۱9 وج
ــج  ــرده  و نتای ــدا نک ــان پی ــامتی آن اطمین س
ــه مدرســه  ــد ب ــی نشــده، نبای ــش او منف آزمای

ــد. بیاین
حاجــی میرزایــی خاطرنشــان کــرد: کســی 
ــن  ــد، ممک ــان می ده ــی دارد و نش ــه عائم ک
ــی ســرماخوردگی باشــد،  ــا حت ــا ی اســت کرون

ــه مدرســه نیاینــد. گفتــه شــده کــه ب
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه 
ــه شــرایط فعلــی  ــا توجــه ب ایــن ســوال کــه ب
ــه  ــدارد، روی ــد ن ــرورش قص ــوزش و پ ــا آم آی
ــر  ــه را تغیی ــه مدرس ــوزان ب ــش آم حضــور دان
را  آمــوزش  دانشــگاه ها،  ماننــد  و  دهــد 
ــت:  ــد؟ گف ــه ده ــازی ادام ــتر مج ــق بس طری
ــوری  ــوری و نیمه حض ــگاه ها حض ــر، دانش خی
ــکل  ــن ش ــه همی ــز ب ــدارس نی ــتند و م هس

حضــوری و نیمه حضــوری خواهنــد بــود.

فعالیت هــای  در  از محدودیــت  تهــران  دانشــگاه  رییــس 
مشــترک ایــن دانشــگاه بــا کشــور کــره جنوبــی خبــر داد و گفت: 
مــا یــک موسســه مشــترک بــا زمینــه فعالیــت هــای پژوهشــی 
بــا کشــور کــره جنوبــی داشــتیم و بــر ایــن اســاس، ایــن کشــور 
متعهــد بــود هــر ســاله مبالغــی را بــه دانشــگاه تهــران پرداخــت 
کنــد کــه متاســفانه دو ســال اســت مســئوالن طــرف قــرارداد بــه 

ــد.  ــل نکرده ان ــود عم ــدات خ تعه

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمــود نیلــی احمدآبــادی ضمــن 
بیــان ایــن مطلــب بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامــه هــای بیــن المللی 
ــا  ــیوع کرون ــران در دوران ش ــگاه ته ــی دانش ــات خارج و ارتباط
ــروس  ــا وی ــا شــیوع کرون ــرد: ب ــار ک ــل نشــده اســت، اظه تعطی
و ادامــه پاندمــی شــیوع کرونــا تعــدادی از دانشــجویان خارجــی 
ایــن دانشــگاه بــه کشــورهای خــود بــاز نگشــتند و دانشــجویان 
مراجعــت کــرده بــه کشــورهای مبــدا نیــز تحصیــل خــود را بــه 

صــورت مجــازی ادامــه داده و خواهنــد داد.
ــرای توســعه دوره  ــه دانشــگاه تهــران ب ــه از برنام وی در ادام
هــای آموزشــی بیــن المللــی بــه شــیوع الکترونیکــی خبــر داد و 
تصریــح کــرد: توســعه ایــن دوره هــا بســتگی بــه شــرایط کشــور 
ــاری  ــرم ج ــا دارد و در ت ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــکار از نظ هم
نیــز ایــن دوره هــا بــه شــکل مجــازی برگــزار مــی شــود و اگــر 
ــه صــورت حضــوری  ــد ب ــکل هــای بهداشــتی اجــازه بدهن پروت

دانشــجویان را پذیــرش خواهیــم کــرد.
مطالعاتــی  هــای  فرصــت  خصــوص  در  نیلــی  دکتــر 
دانشــجویان دکتــری و اســاتید دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد: در 
صورتــی کــه  کشــورهای دیگــر اجــازه بدهنــد و اجــرای پروتــکل 

هــای بهداشــتی مانعــی را ایجــاد نکنــد دانشــجویان دکتــری و 
ــدت در  ــاه م ــی کوت ــای مطالعات ــت ه ــب فرص ــاتید را در قال اس
ــه دانشــگاه هــای دیگــر اعــزام خواهیــم کــرد. امــر پژوهشــی ب

رییــس دانشــگاه تهــران تاکیــد کــرد: شــیوع کرونــا ویــروس 
برنامــه اعــزام دانشــجویان و اســاتید بــه دوره هــای کوتــاه مــدت 
مطالعاتــی را تحــت تاثیــر قــرار داده و علی رغــم افزایــش هزینــه 
هــا، بودجــه هــای مــا در ایــن زمینــه نیــز مقــداری کاهــش پیــدا 

کــرده اســت.
دکتــر نیلــی خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر بــا دانشــگاه 
هــای آلمــان، ســویس، چیــن، فرانســه، روســیه، تایــوان و غیــره 
برنامــه هــا و پــروژه هــای مشــترک تحقیقاتــی و آموزشــی داریم.

وی از محدودیــت در فعالیت هــای مشــترک ایــن دانشــگاه بــا 
ــا  ــر داد و گفت:م ــا خب ــل تحریم ه ــه دلی ــی ب ــره جنوب کشــور ک
ــا  یــک موسســه مشــترک در زمینــه فعالیــت هــای پژوهشــی ب
ــود هــر ســاله  ــن کشــور متعهــد ب کشــور کــره داشــتیم کــه ای
مبالغــی را بــه دانشــگاه تهــران پرداخــت کنــد کــه متاســفانه دو 
ســال اســت بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده و مبلــغ را پرداخــت 

نکرده انــد.

بـــا ابتـــکار مرکـــز تعامـــات بین المللـــی علـــم و فنـــاوری 
ـــک  ـــدود ی ـــوری،  ح ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــت علم معاون
ــکاری  ــه همـ ــادکتری در برنامـ ــجوی پسـ ــزار و ۲۴۲ دانشـ هـ
بـــا متخصصـــان و کارآفرینـــان ایرانـــی خـــارج از کشـــور 

)Connect.isti.ir( مشـــارکت کردنـــد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، برنامـــه همـــکاری بـــا متخصصـــان و 
 )Connect.isti.ir( ــور ــارج از کشـ ــی خـ ــان ایرانـ کارآفرینـ
ـــان  ـــی محقق ـــی و تخصص ـــت علم ـــتفاده از ظرفی ـــدف اس ـــا ه ب
ـــی،  ـــز علم ـــا مراک ـــاط ب ـــراری ارتب ـــی و برق ـــان ایران و متخصص
فنـــاوری و صنعتـــی منتخـــب کشـــور در حـــال اجـــرا اســـت.

ـــن  ـــامل بهتری ـــگاه ش ـــش از ۱۲0 پای ـــاد بی ـــا ایج ـــن کار ب ای
دانش بنیـــان   شـــرکت های  و  پژوهشـــگاه ها  دانشـــگاه ها، 

ـــت. ـــه اس ـــرعت گرفت ـــور س کش
ـــگاه  ـــش از ۱۲0 پای ـــون بی ـــا تاکن ـــن آماره ـــاس آخری ـــر اس ب
ـــه  ـــن برنام ـــته اند.  ای ـــه پیوس ـــن برنام ـــه ای ـــکار ب ـــی هم تخصص

ــادکتری و ۱۱8  ــزار و ۲۴۲ دانشـــجوی پسـ رضایـــت یـــک هـ
اســـتاد مدعـــو را جلـــب کـــرده اســـت تـــا بـــا اهـــداف ایـــن 

ـــوند. ـــراه ش ـــه هم برنام
ایـــن برنامـــه بـــه ۶ هـــزار و ۵00 همـــکاری موفـــق 
ــه  ــش کـ ــرز دانـ ــی در مـ ــت. همکاری هایـ ــده اسـ ــر شـ منجـ
بـــه توســـعه علـــم و فنـــاوری در داخـــل کشـــور، اســـتفاده از 
تجـــارب ایرانیـــان مقیـــم خـــارج از کشـــور و بهـــره بـــردن از 

توانمندی هـــای دیگـــر کشـــورها ختـــم می شـــود.
ــاوری معاونـــت  ــم و فنـ ــز تعامـــات بین المللـــی علـ  مرکـ
ـــه  ـــن برنام ـــرای ای ـــا اج ـــوری ب ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن علم
ــای  ــام پروژه هـ ــت از انجـ ــب حمایـ ــت در قالـ ــاش اسـ در تـ
فرصـــت  پســـادکتری،  همچـــون  فناورانـــه  و  تحقیقاتـــی 
مطالعاتـــی، اســـتاد مدعـــو و معیـــن، راه انـــدازی کســـب 
و کارهـــای فناورانـــه، اشـــتغال در شـــرکت های فنـــاور و 
ــاط  ــه ارتبـ ــی بـ ــای تخصصـ ــخنرانی و کارگاه هـ ــزاری سـ برگـ

ـــی  ـــز علم ـــا مراک ـــور ب ـــارج از کش ـــی خ ـــان ایران ـــر متخصص موث
ــد. ــور کمـــک کنـ ــاوری برگزیـــده کشـ و فنـ

ــی  ــگاه تخصصـ ــه ای پایـ ــی و حرفـ ــطح علمـ ــای سـ »ارتقـ
همـــکار«، »فراهـــم کـــردن شـــرایط مناســـب بـــرای توســـعه 
فناوری هـــای نوظهـــور و پیشـــرفته در کشـــور«، »فراهـــم 
کـــردن شـــرایط انتقـــال مهارت هـــا، روش هـــا و قابلیت هـــای 
ـــور  ـــارج از کش ـــی خ ـــان ایران ـــط متخصص ـــن توس ـــی نوی خدمات
ــاور  ــرکت های فنـ ــیس شـ ــه تاسـ ــک بـ ــل« و »کمـ ــه داخـ بـ
در حوزه هـــای فنـــاوری پیشـــرفته« از جملـــه مهم تریـــن 
ـــی  ـــت علم ـــط معاون ـــه توس ـــن برنام ـــردن ای ـــی ک ـــداف اجرای اه

و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری اســـت.

مرحلــه مطالعــات فنــی و اقتصــادی »ســایبر 
ــارک ایــن  ــه عنــوان اولیــن پ ــز ب ــارک« تبری پ
ــی و  ــاون علم ــور مع ــا حض ــران، ب ــوع در ای ن
ــنبه  ــه ش ــوری روز س ــس جمه ــاوری ریی فن

ــاز شــد.  آغ
ــز  ــارک« تبری ــا، »ســایبر پ ــه گــزارش ایرن ب
زیرســاخت  همزمــان  ایجــاد  منظــور  بــه 
ــات پشــتیبانی، زیرســاخت های  مناســب، خدم
تحلیــل و جریــان دیتــا و ارتباطــات بــا کیفیــت 
ــاری،  ــرکت های تج ــا ش ــل ب ــرای تعام ــاال ب ب
ــان و دانشــگاه های داخــل و خــارج  ــش  بنی دان
از کشــور در تبریــز ایجــاد مــی شــود تــا ضمــن 
ایجــاد مزیــت هــای رقابتــی، ایــده هــای 
نوآورانــه بــرای مبــادالت ارزش افــزای ترکیبــی 
ــدی،  ــای تولی ــه شــرکت ه ــا را ب ــش و دیت دان

ــد. ــه ده ــی ارای ــی و خدمات بازرگان
رونــد  و  روز  هــای  فنــاوری  از  اســتفاده 
ــارت  ــهیل تج ــدف تس ــا ه ــتمر ب ــود مس بهب
دانــش و دینــا در ســطح ملــی و بیــن المللــی و 
همچنیــن مــدل ســازی توســعه بــرای کشــور، 
ــدازی  ــوری راه ان ــی و مح ــداف اصل ــزو اه ج

ــت. ــده اس ــام ش ــز اع ــارک تبری ــایبر پ س
مناســـب  رفاهـــی  امکانـــات  ایجـــاد 
ــز  ــمندان، تمرکـ ــان و دانشـ ــرای متخصصـ بـ
ــه  ــازی محصـــوالت فناورانـ ــاری سـ ــر تجـ بـ

ـــازار،  ـــی، ایجـــاد فرصـــت فعالیـــت هـــای ب داخل
بازارســـازی، بازاریابـــی و بازارگردانـــی بـــرای 
شـــرکت هـــای بیـــن المللـــی، پـــر کـــردن 
فضاهـــای مغفـــول مانـــده در زیســـت بـــوم 
فنـــاوری و نـــوآوری، ایجـــاد توســـعه پایـــدار 
ـــر  ـــک از دیگ ـــای کوچ ـــرمایه ه ـــع س و تجمی
ــایبر  اهـــداف و ماموریـــت هـــای ایجـــاد سـ

پـــارک تبریـــز اســـت.
زیرســاخت هــای فنــی شــبکه »آی تــی« و 
»آی ســی تــی« و ســایر تاسیســات زیربنایــی، 
فضــای ســبز متمرکــز و فضاهــای عمومــی 
پشــتیبان، مرکــز خدمــات بیــن الملــل و نظــام 
هــای پشــتیبان، مرکــز معامــات و دفاتــر 

اداری و بازرگانــی، مرکــز اداری و خدماتــی، 
ــات  ــل و امکان ــا و مح ــره داده ه ــل ذخی مح
ــزاری و  ــخت اف ــات س ــه امکان ــاری از جمل تج
ــایبر  ــده در »س ــی ش ــش بین ــزاری پی ــرم اف ن

ــت. ــز اس ــارک« تبری پ
مدیــر مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی ســهند 
در ایــن آییــن گفــت: ایــن مرکــز بــا مشــارکت 
ــزار  ــذاری 8 ه ــرمایه گ ــی و س ــش خصوص بخ
میلیــارد تومانــی در حــوزه هــای آی تــی و آی 
ــار در کشــور ایجــاد  ــن ب ــرای اولی ــی ب ســی ت

مــی شــود.
افشــین ابراهیمــی، افــزود: هــدف از اجــرای 
ــعه  ــازی و توس ــاری س ــایبرپارک، تج ــن س ای

دانــش، ایجــاد، ســاماندهی و اســتقرار مجموعــه 
ــاد  ــان در آن و ایج ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
ــی  ــگان خروج ــش آموخت ــرای دان ــتغال ب اش

دانشــگاه هاســت.
ــاختمانی  ــات س ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب
ــام  ــه اتم ــده ب ــال آین ــک س ــا ی ــز ت ــن مرک ای
مــی رســد، اظهــار داشــت: نتیجــه نهایــی 
ــدور  ــه ص ــر ب ــایبرپارک منج ــن س ــاد ای ایج
ــه  ــان ب ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــوالت ش محص

ــت. ــارج اس خ
مدیــر مرکــز رشــد دانشــگاه صنعتــی ســهند 
ــایبرپارک  ــرای س ــی ب ــر خارج ــت: ۲ دفت گف
ــی در  ــه یک ــده ک ــه ش ــر گرفت ــز در نظ تبری
ــادا  ــو کان ــری در تورنت ــوئیس و دیگ ــخ س زوری
ــی، مــراودات، فــروش  ــرای بازاریاب اســت کــه ب
ــای  ــرکت ه ــوالت ش ــازی محص ــاری س و تج

ــد. ــی کنن ــت م ــان فعالی ــش بنی دان
 ابراهیمــی، ادامــه داد: ایــن ســایبرپارک 
مجهــز بــه امکانــات رفاهــی و ورزشــی بــوده و 
پرســنل شــرکت هــای دانــش بنیــان و دانــش 
ــن  ــد از ای ــی توانن ــا م ــگاه ه ــگان دانش آموخت

ــد. ــتفاده کنن ــات اس امکان
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
رییــس جمهــوری، در ســفری یــک روزه بــرای 
ــز شــد. ــه وارد تبری رونمایــی ۱۱ طــرح فناوران

وزیر آموزش و پرورش: 

دانش آموزان مشکوک به کرونا و 
سرماخوردگی به مدرسه نروند

رییس دانشگاه خبر داد:

سرپیچی کره جنوبی از پرداخت مبالغ تعهدی به دانشگاه تهران

جذب هزار دانشجوی پسادکتری برای 
همکاری با کارآفرینان ایرانی خارج کشور

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

مرحله مطالعاتی سایبر پارک تبریز آغاز شد
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چطور با کولیت زخمی کنار بیاییم؟ 

کولیـت اولسـراتیو )UC( یک بیمـاری التهابی 
روده اسـت . باعـث تحریـک ،  التهـاب و زخـم در 
روده بـزرگ شـما مـی شـود. هیـچ درمانـی وجود 
نـدارد و معمـوالً عائم در ادامه زندگـی همراه آنها 
می باشـد. اما روشـهای درمانی مناسـب مـی تواند 

بـه شـما در حفـظ بیماری کمـک کند.

کولیت زخمی چیست؟
کولیــت اولســراتیو )UC( یــا کولیــت زخمــی 
 IBD .اســت )IBD( یــک بیمــاری التهابــی روده
شــامل گروهــی از بیمــاری اســت کــه بــر دســتگاه 
گــوارش تأثیــر مــی گــذارد. کولیــت زخمــی 
ــا  ــما ی ــزرگ ش ــه روده ب ــد ک ــی ده ــی رخ م وقت

ــا هــر دو ملتهــب مــی شــوند. مقعــد ی
ایـن التهاب باعـث ایجاد زخمهای ریـز به نام زخم 
در آسـتر روده بـزرگ روده شـما می شـود. معمـوالً از 
راسـت روده شـروع می شـود و به سمت باال گسترش 
مـی یابـد. این می تواند کل روده بزرگ شـما را درگیر 
کنـد. التهاب باعث می شـود روده شـما محتویات آن 
را با سـرعت و مکرر خالی کند. همانطور که سـلولهای 
سـطح روده شـما مـی میرنـد ، زخمهـا تشـکیل می 
شـوند. ممکن اسـت زخم ها باعث خونریزی و ترشـح 

مخاط و چرک شـوند.
ــر  ــراد در ه ــاری اف ــن بیم ــه ای ــی ک در حال
ــن  ــراد بی ــد ، بیشــتر اف ــر مــی کن ســنی را درگی
ــوند.  ــی ش ــخیص داده م ــالگی تش ــا ۳۵ س ۱۵ ت

  
علل کولیت اولسراتیو و عوامل خطر آن

کولیـت زخمـی هنگامـی اتفـاق مـی افتـد کـه 
سیسـتم ایمنـی بـدن شـما اشـتباه کنـد. بـه طور 
مهاجمیـن  بـه  سـرماخوردگی  ماننـد   ، معمـول 
در بـدن شـما حملـه مـی کنـد. امـا هنگامـی کـه 
کولیـت زخمـی داریـد ، سیسـتم ایمنی بـدن فکر 
مـی کنـد مـواد غذایی ، باکتـری های خـوب روده 
و سـلول هایـی کـه بـه روده بـزرگ شـما وارد می 
شـوند، مهاجـم هسـتند. گلبـول هـای سـفید کـه 
معمـوالً از شـما محافظـت مـی کننـد به جـای آن 
بـه لبـه روده بـزرگ شـما حملـه مـی کننـد. آنها 

باعـث  التهـاب  و زخـم مـی شـوند.
پزشـکان مطمئـن نیسـتند کـه چـرا مـردم بـه 
ایـن بیمـاری دچـار می شـوند. ژنهای شـما ممکن 
اسـت نقشـی داشـته باشـند. ایـن بیمـاری بعضی 

اوقـات در خانـواده هـا رخ مـی دهد. 
  

زندگی با کولیت زخمی :
بیشـتر بیمـاران مبتـا بـه کولیـت اولسـراتیو 
مـی تواننـد زندگـی نسـبتاً عـادی داشـته باشـند. 
امیـد بـه زندگـی مانند سـایر افراد اسـت. در حین 
شـعله ور شـدن عایـم ، این بیماری ممکن اسـت 
توانایـی مطالعـه و کار را محـدود کنـد ، اما بندرت 

بـه ناتوانـی طوالنـی مـدت منجر می شـود.
در هنـگام انتخـاب شـغل بایـد ایـن بیمـاری 
را در نظـر گرفـت: کار سـنگین جسـمی و کار بـا 
شـیفت نامنظـم ممکن اسـت مشـکاتی بـه وجود 
آورد. هنـگام انتخـاب شـغل ، ذکـر ایـن بیمـاری 
مهـم اسـت. پزشـک تخمیـن می زنـد که آیـا این 
بیمـاری بـر توانایـی کار تأثیـر مـی گذارد یـا خیر. 
ــه کولیــت زخمــی مبتــا شــده  کســانی کــه ب
انــد هــم مــی تواننــد بــه مســافرت برونــد. لبــاس 
ــود  ــراه خ ــوب هم ــتمال مرط ــی و دس ــر اضاف زی
ــه عــاوه  ــدازه کافــی، ب ــه ان داشــته باشــید. دارو ب
یــک کپــی از نســخه پزشــکتان را همــراه داشــته 
باشــید. بــرای دانســتن اینکــه آیــا اقدامــات دیگری 

ــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد. الزم اســت، ب
از آنجـا کـه داروهایی که بر سیسـتم ایمنی بدن 
تأثیـر مـی گـذارد ، اثـر بخشـی آنهـا را کاهش می 
دهد ، قبل از شـروع دارو باید واکسـن مصرف شـود. 
واکسـنهای زنـده نبایـد به کسـانی کـه از داروهای 

بیولوژیکـی اسـتفاده می کنند ، داده شـود.
اســترس ممکــن اســت عائــم کولیــت زخمــی 
را بدتــر کنــد. بــرای کاهــش اســترس و مدیریــت 
ــش را  ــف آرام ــای مختل ــوان روش ه ــی ت درد م
ــز شــده  انجــام داد. درمــان هــا و داروهــای تجوی
توســط پزشــک بایــد طبــق تجویــز، مصــرف 

ــف شــود.   ــد ســر از خــود متوق ــردد و نبای گ
بـارداری معمـوالً به صـورت طبیعـی انجام می 
شـود ، امـا خوب اسـت کـه ابتـدا درباره پزشـکان 
کنیـد.  صحبـت  هایـی  برنامـه  چنیـن  مـورد  در 
التهـاب شـدید ممکـن اسـت بـارداری را دشـوار 

کـرده و خطـر سـقط جنیـن را افزایـش دهـد.
اگـر بیماری تحـت کنترل باشـد، معمـوالً مانع 
از خدمت سـربازی نمی شـود. اگر ایـن بیماری در 
مرحله سـختی باشـد، مـی توان خدمـات نظامی را 

بـه تعویـق انداخت و یـا حتی از آن معاف شـد. 
غذاهــا باعــث بــروز ایــن بیمــاری نمــی شــوند، 
ــر  ــن بیمــاری را بدت ــم ای ــا عائ ــا برخــی غذاه ام

مــی کننــد.
بیشــترین غذاهــای مضــر عبارتنــد از: لبنیــات، 
ــاد.  ــر زی ــاوی فیب ــای ح ــرب و غذاه ــای چ غذاه
ــید و در آن  ــته باش ــر داش ــک دفت ــت ی ــر اس بهت
ــه  ــی ک ــد و عائم ــی خوری ــه م ــی را ک چیزهای
ــر  ــید. اگ ــد را بنویس ــی ده ــت م ــما دس ــه ش ب
کاهــش وزن شــدید رخ داد، بهتــر اســت بــا یــک 

ــد. ــورت کنی ــه مش ــص تغذی متخص
پروبیوتیــک هــا از رشــد باکتــری هــای مضــر 
ــاران  ــودی بیم ــه بهب ــد و ب ــی کنن ــری م جلوگی
ــد. پروبیوتیــک  کولیــت زخمــی کمــک مــی کنن
ــای  ــیدنی ه ــویا و نوش ــیر، س ــت، ش ــا در ماس ه
ــوان  ــه عن ــه مــی شــود و همچنیــن ب ســویا اضاف

ــی باشــد. ــز در دســترس م ــل نی مکم
 منبع:  بیتوته 

اردوی تیم ملی سپک تاکرای جوانان 
به صورت مجازی در حال برگزاری است

اردوی  آغــاز  از  تاکــرای جوانــان  تیــم ملــی ســپک  سرپرســت 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــن اردو ب ــت: ای ــرداد و گف ــم خب ــن تی ــازی ای آماده س

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــازی در ح ــورت مج ــه ص ــا ب کرون
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا عبــدی افــزود: ایــن اردوی آمــاده ســازی 
بــه منظــور انجــام تمرینــات آمادگــی از ۱۷ شــهریور امســال آغــاز شــده 

و تــا یــک مــاه ادامــه خواهــد داشــت.
ــر ۱8  ــن زی ــازی ۵8 بازیک ــاده س ــن اردوی آم ــه داد: در ای وی ادام
ســال از سراســر کشــور زیــر نظــر چهــار نفــر از مربیــان از طریــق فضــای 

مجــازی، تمرینــات آمــاده ســازی خــود را دنبــال مــی کننــد.
عبــدی اضافــه کــرد: در ایــن اردو، بازیکنــان شــرکت کننــده براســاس 
ــات تخصصــی  ــه تمرین ــان ب ــه شــده از ســوی مربی ــی ارائ ــه تمرین برنام

مــی پردازنــد.
ــای اختصاصــی و آمادگــی جســمانی  ــن تســت ه وی گفــت: همچنی
نیــز بــه صــورت فیلــم روزانــه در اختیــار مربیــان قــرار گرفتــه و تمرینــات 

بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود.
وی افــزود: اردوهــای چنــد مرحلــه ای آمــاده ســازی تیــم ملــی ســپک 
ــازه هــای  ــا آذرمــاه امســال در ب ــه صــورت مجــازی ت ــان ب تاکــرای جوان

زمانــی یــک ماهــه ادامــه خواهــد داشــت.
 ســپک تاکــرا شــبیه والیبــال بــوده امــا بــرای گذرانــدن تــوپ از تــور 
ــازی از ورزش  هــای  ــا اســتفاده مــی  شــود، ایــن ب ــه  جــای دســت از پ ب
بومــی جنــوب شــرق آســیا بــوده و در تایلنــد، مالــزی، الئــوس و اندونــزی 

بســیار محبــوب اســت.
انــدازه زمیــن و ارتفــاع تــور در ایــن بــازی شــبیه بدمینتــون بــوده و 
ــد ۲ ســت از ۳۳ ســت  هــر تیــم ۳ بازیکــن دارد و هــر تیمــی کــه بتوان
ــر ســت ۲۱  ــود، ه ــد ب ــابقه خواه ــده مس ــد برن ــود کن ــازی را از آن خ ب
امتیــاز دارد و در ســت ســوم تنهــا کســب ۱۵ امتیــاز بــرای پیــروز شــدن 

تیــم هــا کافــی اســت.

دیاباته به قطر رسید
ــن تیــم در  ــه اردوی ای ــال اســتقال ب ــی تیــم فوتب مهاجــم اهــل مال

شــهر دوحــه اضافــه شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »شــیخ دیاباتــه« بــه اردوی تیــم فوتبــال اســتقال 

در شــهر دوحــه اضافــه شــد.
ــه  ــی ب ــام حذف ــال ج ــدار فین ــد از دی ــاله بع ــن ۳۲ س ــن بازیک ای
ــت  ــت باب ــان پایتخ ــواداران آبی پوش ــی ه ــث نگران ــه و باع ــی رفت مرخص

ــود. ــده ب ــر ش ــن او در قط ــور نیافت حض
دیــدار روز گذشــته تیــم فوتبــال اســتقال بــه دلیــل حضــور نیافتــن 
تیــم الوحــده امــارات لغــو شــد و آبی پوشــان بایــد در دیــدار بعــدی خــود 

در روز ۳0 شــهریور مــاه بــه مصــاف الشــرطه عــراق برونــد.

افتخارآفرینی های سیامند رحمان
 در قلب های ما خواهد بود 

رئیـس فدراسـیون جانبـازان و معلولیـن گفـت: مدال هایی که سـیامند 
بـرای کشـورمان بـه ارمغـان آورده اسـت در کلکسـیون افتخـارات ورزش 

ایـران ثبـت شـده و در قلب هـای مـا خواهـد بود. 
به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، شـروین اسـبقیان رئیس فدراسیون 
جانبـازان و معلولیـن در حاشـیه مراسـم نـام گـذاری سـالن پاراوزنه برداری 
بـه نـام سـیامند رحمـان قهرمـان فقیـد جهـان و پارالمپیک اظهار داشـت: 
سـیامند رحمـان نامـش همیشـه در ورزش مـا حـک شـده اسـت و همگی 
بـه وجـود او افتخـار می کنیـم. مدال هایـی که او برای کشـورمان بـه ارمغان 
آورده اسـت در کلکسـیون افتخـارات ورزش ایران ثبت و ضبط شـده اسـت 

و ایـن افتخارآفرینی هـا در قلب هـای مـا خواهـد بود.
رئیـس فدراسـیون جانبـازان و معلولیـن دربـاره دوچرخـه سـوار جانبـاز 
فقیـد کشـورمان بهمـن گلبارنـژاد کـه در اثر سـانحه تصـادف از دنیـا رفت، 
بیـان کـرد: بعد از افتخـار آفرینی هایی که سـیامند رحمان برای کشـورمان 
انجـام داد متاسـفانه یک سـانحه بسـیار غم انگیـری اتفاق افتـاد و ما بهمن 
گلبارنـژاد دوچرخـه سـوار جانبـاز و افتخار آفریـن کشـورمان را در اثر وقوع 
حادثه از دسـت دادیم. چون علت درگذشـت او با سـیامند رحمان همزمان 

شـده بـود بر خـود وظیفـه دیدیم که یـاد و خاطـره او را گرامـی بداریم.
اسـبقیان افـزود: قطعـا در آینـده ای نزدیـک برای ایـن جانباز سـرافراز 
کشـورمان یک مراسـم باشـکوهی برگزار خواهیم کرد. در مراسـم حسـین 
رضـازاده قهرمـان وزنـه بـرداری کشـورمان هـم حضـور پیـدا کـرد و ایـن 
نشـان می دهـد کـه دل هـای قهرمانان مـا تا چه مقـدار پاک و منزه اسـت 
و از طرفـی رکورد هایـی کـه سـیامند رحمـان بـر جای گذاشـته، نشـان از 
افتخارآفرینی هایـی اسـت کـه او در عرصـه جهانـی به دسـت آورده اسـت.

صالحی امیری:
 بررسی عادالنه پرونده جودو در دادگاه عالی 

ورزش باعث سرافرازی این رشته می شود 

رئیـس کمیته ملی المپیک گفـت: اگر دادگاه حکمیـت ورزش، عادالنه به 
پرونده جودو رسـیدگی کند حتما این رشـته ورزشـی سـرافراز خواهد بود. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جوان، سـید رضا صالحی امیری رئیسـه 
کمیتـه ملـی المپیـک اظهـار داشـت: مرحـوم سـیامند رحمان نشـان داد 
می توانـد در عرصـه رقابت هـای جهانـی بدرخشـد و کام ملـت ایـران را 
شـیرین کند. او ثابت کرد که خواسـتن، توانسـتن اسـت. سـیامند رحمان 
و  فدراسـیون جانبـازان  کـرد.  افتخارآفرینـی  بار هـا  معلولیـت  بـا وجـود 
معلولیـن سـرمایه های بزرگـی دارد، مرحـوم رحمـان تنهـا یـک نمونـه به 
حسـاب می آیـد. از ایـن رشـته شـهدای زیـادی بـه کشـور و نظـام تقدیم 
شـد. معلـول فقـط مشـکل جسـمانی دارد و از لحـاظ روحـی قدرتمنـد 
اسـت. اگر حسـین رضازاده درخشـید در اوج سـامتی بود، اما درخشـش 

سـیامند رحمـان در شـرایط معلولیـت بـه دسـت آمد.
او دربــاره برگــزاری دادگاه جــودو، عنــوان کــرد: بعــد از جلســه دادگاه 
ــت  ــر دادگاه حکمی ــا اگ ــرد، ام ــم ک ــت خواه ــل صحب ــورت کام ــه ص ب
ــران  ــودوی ای ــا ج ــد، حتم ــیدگی کن ــوع رس ــه موض ــه ب ورزش عادالن

ــود. ــد ب ــرافراز خواه س
ــای  ــکاران در جبهه ه ــور ورزش ــر حض ــاره تاثی ــری درب ــی امی صالح
جنــگ طــی زمــان جنــگ تحمیلــی، بیــان کــرد: جنــگ عرصــه تقابــل ۲ 
لشــکر نیســت بلکــه تقابــل ۲ فرهنــگ اســت. فرهنــگ انســانی در برابــر 
ــود  ــان خ ــهدا از ج ــت. ش ــرار گرف ــود، ق ــاوز ب ــال تج ــه دنب ــی ک فرهنگ

ــد. ــه ســر ببرن ــا ملتــی در آرامــش ب گذشــتند ت

ــورای  ــاس ش ــزاری اج ــتاد برگ ــس س رئی
المپیــک آســیا در ایــران تاکیــد دارد کــه 
ــوت  ــه ق ــن اجــاس ب ــرای ای ــران ب ــی ای میزبان
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــی اس ــود باق خ
موجــود هنــوز زمــان آن مشــخص نشــده اســت. 
بــه گــزارش مهــر، طبــق آنچــه در نشســت 
مهرمــاه ســال گذشــته اعضــای هیــات رئیســه 
شــورای المپیــک آســیا )OCA( تصویــب 
شــد، مســئولیت برگــزاری هفتــاد و چهارمیــن 
اجــاس هیــات اجرایــی ایــن شــورا بــه ایــران 

ســپرده شــد.
بــر ایــن اســاس و طبــق تاریــخ پیشــنهادی 
کمیتــه ملــی المپیــک ایــران قــرار بــود اجاس 
مــورد نظــر ۳0 فروردیــن مــاه در تهــران 
برگــزار شــود امــا کرونــا و بحرانــی کــه ایــران و 
دیگــر کشــورهای آســیا و جهــان را فــرا گرفتــه 
تــا بــه امــروز مانــع از برگــزاری اجــاس ســران 
ورزش آســیا در کشــورمان شــده اســت. ضمــن 
اینکــه در رابطــه بــا آن هیــچ مکاتبــه جدیــدی 
هــم میــان مســئوالن شــورای المپیــک آســیا و 

کمیتــه ملــی المپیــک نشــده اســت.

ــتاد  ــس س ــی رئی ــر رحیم ــه اصغ ــه ک البت
برگــزاری اجــاس شــورای المپیــک آســیا 
ــن  ــرای ای ــران ب ــی ای ــه میزبان ــد دارد ک تاکی
اجــاس بــه قــوت خــود باقــی اســت و منتفــی 
ــان و در  ــا مشــخص نیســت چــه زم نشــده ام
چــه شــرایطی ایــن مهــم انجــام خواهــد شــد.

وی گفــت: قــرار بــود کمیتــه ملــی المپیــک 
ــای  ــان اعض ــاه میزب ــن م ــر فروردی ــران اواخ ای
اجرایــی و هیــات رئیســه شــورای  هیــات 

ــا و  ــری کرون ــا فراگی ــد ام ــیا باش ــک آس المپی
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــار م ــودی آم ــیر صع س
ــی  ــث منتف ــود باع ــه خ ــود ب ــروس خ ــن وی ای

ــد. ــت ش ــدن نشس ش
شــورای  اجــاس  داد:  ادامــه  رحیمــی 
ــزار  ــران برگ ــع در ای ــه موق ــیا ب ــک آس المپی
نشــد امــا اینکــه تــا بــه امــروز مســئوالن 
OCA در رابطــه بــا ایــن نشســت و برگــزاری 
بــر منتفــی  نداشــته اند، دلیلــی  آن ورودی 

ــاز  شــدنش نیســت. این طــور نیســت کــه امتی
ــرار  ــه شــده باشــد و ق ــران گرفت ــی از ای میزبان
ــرار داده  ــری ق ــور دیگ ــار کش ــد در اختی باش
شــود. تمــام کشــورها منطقــه و جهــان در 
ــا هســتند و امــکان  حــال حاضــر درگیــر کرون
برگــزاری نشســت و رویــداد اینچنینــی در 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــک از آنه هیچی
ــورای  ــاس ش ــزاری اج ــتاد برگ ــس س رئی
ــرات  ــداد نف ــر تع ــد ب ــا تاکی ــیا ب ــک آس المپی
ــور  ــورا حض ــن ش ــاس ای ــه در اج ــادی ک زی
خواهنــد داشــت، گفــت: تعــداد اعضــای اصلــی 
هیــات رئیســه و اجرایــی ۱۶ - ۱۵ نفــر اســت 
امــا بــا توجــه بــه حضــور برگزارکننــدگان 
مســئوالن  رو،  پیــش  مختلــف  رویدادهــای 
کمیتــه  روســای  مختلــف،  کمیته هــای 
ــش  ــا، پی ــان آنه ــورها و همراه ــک کش المپی
بینــی می شــود کــه حــدود ۱00 نفــر در 
ایــن اجــاس حضــور داشــته باشــند. بنابرایــن 
برگــزاری آن در ایــن شــرایط در ایــران و هیــچ 

ــت. ــا نیس ــری مهی ــور دیگ کش
رحیمــی گفــت: اجــاس شــورای المپیــک 
ــان  ــم میزب ــران ه ــود و ای ــزار می ش ــیا برگ آس
نشســت  برگــزاری  زمــان  امــا  اســت  آن 
ــود  ــای خ ــت. OCA اجاس ه ــخص نیس مش
ــا  ــد ام ــزار می کن ــالیانه برگ ــورت س ــه ص را ب
ــزار نشــود  ــر برگ ــاالً اجــاس ۲0۲0 دیگ احتم
ــده  ــال آین ــه س ــی ب ــت آت ــزاری نشس و برگ

ــود. ــول ش موک

رییـس فدراسـیون هندبـال گفـت: تـورم و قیمـت ارز چنـد 
برابـر شـده امـا بودجـه فدراسـیون نسـبت بـه سـال 9۷ یـا 98 
هیـچ تغییـری نکـرده اسـت، بایـد راهـکاری بـرای فدراسـیون ها 
اندیشـیده شـود، ارز نیمایـی هیـچ گـره ای از کار فدراسـیون ها 

نمی کنـد.  بـاز 
بـه گـزارش ایسـنا، علیرضـا پاکـدل در جمـع خبرنـگاران در 
اردوی تیـم ملـی هندبـال جوانـان اظهـار کـرد: برخـی از رقبـا 
زودتـر از مـا تمریناتشـان را شـروع کردنـد. مـا بـا وجـودی که از 
ماه هـا قبل برای شـروع مسـابقات مکاتبـه کرده بودیم کـه زودتر 
مجـوز برگـزاری اردوهـا را بگیریـم امـا هـم شـرایط خـاص بود و 
هـم دوسـتان در سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در ورزش به ایـن نتیجه 
رسـیده بودنـد کـه  هندبـال جـزو رشـته های پربرخـورد اسـت و 

مجـوز را صـادر نمی کردنـد.
بـا مسـئوالن وزارت بهداشـت و  افـزود: مـا جلسـاتی را  وی 
فدراسـیون پزشـکی داشـتیم و توضیحاتـی دادیـم. از همه مهمتر 
اینکـه از فدراسـیون جهانـی خواسـتیم تـا پروتکلـی کـه بـرای 
مسـابقات قهرمانـی جهـان مصـر تنظیـم کـرده بودند را بـرای ما 
ارسـال کننـد. فدراسـیون جهانـی هم پروتـکل را ارسـال کرد. آن 
را ترجمـه، بومـی سـازی و تکمیل تـر کردیم و به وزارت بهداشـت 
و  پیگیری هـا  بـا  ارایـه کردیـم.  پزشـکی ورزشـی  فدراسـیون  و 
هماهنگی هـای علینـژاد و مسـ والن فدراسـیون پزشـکی ورزشـی 
توانسـتیم دوسـتان را در سـتاد مقابلـه با کرونـا در ورزش متقاعد 

کنیـم و باخـره مجـوز برگـزاری اردوهـا و لیـگ را بگیریـم.
بـرای  برنامه ریـزی  رییـس فدراسـیون هندبـال در خصـوص 
بـازی  تدارکاتـی بـرای تیـم ملـی جوانـان گفـت: در حـال حاضر 
بـرای بـازی خارجـی هیـچ تصمیمـی نمی توانیـم بگیریـم، چـون 
شـرایط خـاص اسـت. هیچ پـروازی جز قطر به سـمت کشـورمان 
نیسـت و پـروازی هـم بـه  خـارج از کشـور نداریـم. مـا پیگیـری 

می کنیـم امـا هنـوز در خصـوص بـازی تدارکاتـی بـه نتیجـه ای 
نرسـیده ایم.

پاکـدل گفـت: از طرفـی اگر هزینه هـای بلیط به همین شـکل 
باشـد نمی توانیـم برنامـه ای برای بـازی تدارکاتی داشـته باشـیم. 
امـروز همـراه چند تن از روسـای فدراسـیون ها در جلسـه مجلس 
را مطـرح کردیـم.  فدراسـیون ها  و مشـکات  و مسـا    ئل  بودیـم 
اگـر شـرایط بـه همیـن شـکل باشـد کـه اصـا بقـای رشـته ها و 
فدراسـیون های ورزشـی میسـر نخواهـد بود. مـا از نظـر اعتبارات 
در سـالی کـه منتهـی شـده بـه کرونا نسـبت به سـال قبـل هیچ 

افزایشـبودجه ای نداشـته ایم.
رییـس فدراسـیون هندبـال افـزود: ما در سـال قبل بیشـتر از 
آنچـه تعهـد کـرده بودیـم در هندبـال آوردیـم و گلیم خـود را از 
آب بیـرون کشـیدیم. سـعی کردیـم هیـچ بدهـی به جـا نگذاریم. 
سـال خیلی سـختی در پیـش داریم چون در بحـث اعتبارات یک 
ریـال هـم بـه بودجه سـال قبل مـان اضافه نشـده و دوسـتان هم 
عنـوان می کننـد کـه تخصیـص کامل هـم نخواهد یافت. ما سـال 
قبـل تیم هـا را بـا دالر ۱۱هـزارو پانصـد اعـزام کردیم اما امسـال 
بـا دالر ۲۶ هـزار تومـان چه طـور می تواینم تیم ها را اعـزام کنیم. 
کل اعتباراتـی کـه در سـال بـه فدراسـیون بدهنـد می تـوان تنها 
یـک تیـم را اعـزام کـرد. اردوی تدارکاتـی و دیگـر تیم هـای ملی 

رده هـای سـنی را باید کنار گذاشـت.
وی گفـت:. اینگونـه ورزش آسـیب می ببینـد. مـا در جلسـه 
دغدغه هـا، مشـکل بودجـه و ارز را گفتیـم. بایـد راهـکاری بـرای 
فدراسـیون ها اندیشـیده شـود، ارز نیمایـی هیـچ گـره ای از کار 
فدراسـیون ها بـاز نمی کنـد. همـه کارهـای مـا همچـون  پـرواز، 
هزینـه هتـل، خورد و خوراک، وروده به فدراسـیون هندبال آسـیا 
همـه و همـه بـا ارز انجـام می شـود. تـورم و قیمت ارز چنـد برابر 
شـده امـا بودجـه فدراسـیون نسـبت بـه سـال 9۷ یـا 98 هیـچ 

تغییـری نکـرده اسـت. اینهـا مشـکل سـاز خواهـد بود.
بـازی  انجـام  گفـت:  ادامـه  در  هندبـال  فدراسـیون  رییـس 
تدارکاتـی خارجـی هـم نـه تنهـا در فدراسـیون هندبـال در همه 
فدراسـیون ها حتمـا در سـایه یـک برنامـه ریـزی انجـام خواهـد 
شـد. مـا هـم بـرای بـازی تدارکاتـی پیگیر هسـتیم و در سـفری 
کـه بـه خوزسـتان داشـتیم صحبـت شـد که یـک تورنمنـت بین 
المللـی بـرای دهـه فجـر بـه میزبانـی شـهر اهواز داشـته باشـیم. 
البتـه همـان هـم بسـتگی دارد کـه کرونـا بـه چـه شـکل پیـش 

خواهـد رفـت و پروازهـا برگـردد یـا خیـر. 
پاکـدل در خصـوص آمادگـی ملی پوشـان گفـت: به ایـن دلیل 
آغـاز  باشـگاهی  تیـم  بـا  را  تمریناتشـان  ملی پوشـان  اکثـر  کـه 
کردنـد مشـکلی از بابـت آمادگـی جسـمانی ندارنـد، البتـه این ۶ 
مـاه تعطیلـی اردوهـای بـی تاثیـر نبوده اسـت. مـا بعد از سـال ها 
خواسـتیم خیلـی زود تمرینـات تیم ملـی را آغاز کنیم اما شـیوع 
کرونـا مانـع شـد. طـوری برنامـه ریختـه بودیـم کـه حـدود یـک 
سـال و نیـم قبـل از آغـاز مسـابقات بازیکنـان در اردو باشـند، 
خـوب هـم پیـش رفتیـم امـا کرونـا مهمـان ناخوانـده شـد. ایـن 
۶ مـاه تعطیلـی قطعـا در بحـث آمادگـی جسـمانی و هماهنگـی 
میـان بازیکنـان خلـل ایجاد کرده اسـت. رقبـای ما در مسـابقات 
قهرمانـی آسـیای قطـر، ژاپـن، کـره، بحریـن، عربسـتان و تایپـه 
خواهنـد بـود. این کشـورها در مسـابقات نوجوانان ۲ سـال قبل از 

رقبـای اصلـی مـا بودند.

در حالــی کــه تیم هــای لیــگ برتــری فوتبــال کشــورمان ایــن 
روزهــا ســرگرم نقــل و انتقــال و جــذب بازیکنــان جدید هســتند، 
هــواداران تراکتــور ایــن ســوال را در ذهــن خــود مــرور می کننــد 

کــه ســکاندار آتــی ایــن تیــم چــه کســی اســت؟ 
بــه گــزارش ایرنــا، بــا وجــود عملکــرد موفــق ســاکت الهامــی 
در مقــام ســرمربیگری سرخپوشــان تبریــزی در فصــل گذشــته 
لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه هــای کشــور و قهرمانــی تراکتــوری 
ــال  ــه فوتب ــگاره در جامع ــن ان ــی، ای ــام حذف ــا وی در ج ــا ب ه
شــکل گرفتــه کــه الهامــی در هــر حــال در فصــل جدیــد لیــگ 

برتــر همــراه تراکتــور نخواهــد بــود. 

در روزهــای گذشــته حجــم گســترده ای از اخبــار مبنــی بــر 
مذاکــره مدیــران باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی تراکتــور بــا علــی 
ــور در  ــت تراکت ــرای هدای ــال کشــورمان، ب ــی، اســطوره فوتب دای
فصــل بیســتم لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه هــای کشــور منتشــر، 
ــی  ــاد و دای ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ــه ای ــه شــد ک ــداً گفت ــا بع ام

ســکانداری تیــم »پرشــور«ها را نخواهــد داشــت. 
حـال در جدیدتریـن گمانـه زنـی هـا دربـاره سـرمربی آینـده 
تیـم فوتبـال تراکتور، نـگاه ها به سـوی فرهاد مجیدی، سـرمربی 
پیشـین تیـم اسـتقال تهـران، دوخته شـده کـه گفته می شـود 

پـس از جدایـی از »آبـی هـا« اکنـون در دبـی به سـر مـی برد. 

خبرهـای غیررسـمی، امـا قریب به یقین، حاکی از آن اسـت که 
محمدرضـا زنـوزی، مالک باشـگاه فرهنگی - ورزشـی تراکتور برای 

سـپردن سـکان هدایت تراکتـور، با مجیدی تماس گرفته اسـت.
در همیـن حـال گفته می شـود کـه مجیدی هر گونـه تصمیم 
گیـری دربـاره قبـول سـرمربیگری تیـم فوتبـال تراکتـور را بـه 

وکیـل خود سـپرده اسـت. 
باشـگاه فرهنگـی - ورزشـی تراکتور تاکنون هیـچ موضع گیری 
یـا اعام نظـری درباره خبرهای منتشـر شـده مربوط بـه مذاکرات 

و رایزنـی مدیـران این باشـگاه بـا دایی و مجیدی نکرده اسـت. 
تیـم فوتبـال تراکتـور تبریـز فصـل گذشـته لیگ برتـر فوتبال 
باشـگاه های کشـور را بـا امتیاز ۵0 و رده چهارمی بـه پایان برد و 
بـا پیـروزی مقابـل اسـتقال تهران به مقـام قهرمانی جـام حذفی 

فوتبال باشـگاه های کشـور دسـت یافت.

کارشـناس فوتبـال کشـورمان گفـت: بـازی 
بـا التعـاون عربسـتان برای پرسـپولیس سـخت 

خواهـد بـود و بـه هیـچ وجـه راحت نیسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، حمید 
درخشـان پیشکسـوت تیم فوتبال پرسپولیس در 
مـورد بـازی این باشـگاه برابـر التعاون عربسـتان 
در لیـگ قهرمانان آسـیا اظهار داشـت: این بازی 
سـخت اسـت و به هیچ وجه راحت نیسـت. تمام 
تیم هـا بـا تجهیزات کامـل، برنامه ریزی مناسـب 
و پوشـش نقـاط ضعـف در بـازار نقـل و انتقاالت 
بـه ایـن مسـابقات پـا می گذارنـد. بـه طـور قطع 
تمـام باشـگاه ها از سـطح کیفـی و فنـی باالیـی 
برخـوردار هسـتند و بـا شـرایطی کامـا متفاوت 
نسـبت بـه لیگ هـای داخلـی در مسـابقات لیگ 

قهرمانـان آسـیا شـرکت می کنند.
او افزود: پرسـپولیس نتایـج جالبی در ۲ بازی 
ابتدایـی نگرفت و باید در ادامه مسـابقات حواس 
خـود را جمـع کنـد. آن ها باید بـا تمرکز و تاش 

بـاال به مصاف حریف عربسـتانی خـود بروند.

بازیکنان جدید نشان دهند که بی 
دلیل جذب پرسپولیس نشده اند

سـرمربی اسـبق باشـگاه پرسـپولیس درباره 
اینکـه جدایـی علیپـور، بیرانونـد و ترابـی چقدر 
روی عملکـرد ایـن تیـم تاثیرگـذار خواهـد بود، 

عنـوان کـرد: ایـن نفـرات مهره هـای بـا ارزشـی 
بودنـد و غیبـت آن هـا بی تاثیر نیسـت. این یک 
حقیقـت اسـت کـه بایـد رفـت و آمـد بازیکنان 
بازیکـن  عنـوان  بـه  کـه  کسـانی  بپذیریـم.  را 
جایگزیـن جـذب شـده انـد بایـد تـاش زیادی 
انجـام دهنـد تـا جـای نفـرات جـدا شـده را پُر 
کننـد و نشـان دهنـد کـه انتخـاب آن هـا بـی 

دلیـل نبوده اسـت.
جدیـد  نفـرات  خصـوص  در  همچنیـن  او 
نمی خواهـم  کـرد:  بیـان  پرسـپولیس،  باشـگاه 
بگویـم کـه نفـرات جـذب شـده بـی کیفیـت 
دیـده  زمانـی  خـوب،  بازیکنـان  امـا  هسـتند، 

می شـوند کـه بتواننـد خودشـان را ثابـت کنند.

نویدکیا سرمایه باشگاه سپاهان است
لیـگ  بـازی سـپاهان در  درخشـان دربـاره 
قهرمانـان آسـیا و اولین تجربـه مربیگری محرم 
نویدکیـا، گفـت: مـا بایـد داشـته های خودمـان 
را حفـظ کنیـم. محـرم نویدکیـا بازیکـن خوبی 
بـوده و باشـگاه سـپاهان حتمـا کنـار او، کسـی 
را بگـذارد تـا بـه نویدکیـا کمـک کنـد. او یکـی 
از سـرمایه های سـپاهان اسـت و بایـد بـه خوبی 
محافظـت شـود. مهـره سـوزی خـوب نیسـت 
افـراد سـرمایه های  از  بعضـی  باشـد  یادمـان  و 

ایران هسـتند. فوتبـال 

تمام باشگاه ها بازیکن و مربی خارجی 
جذب می کنند

کارشـناس فوتبـال کشـورمان در زمینه منع 
جـذب بازیکـن و مربـی خارجی، اظهار داشـت: 
ایـن یـک اصـل در فوتبـال دنیا اسـت کـه تمام 
جـذب  خارجـی  مربـی  و  بازیکـن  باشـگاه ها 
کننـد. البتـه مربـی و بازیکن خارجـی باکیفیت 
بایـد بـه فوتبال مـا اضافه شـود تا بتواند سـطح 
مسـابقات را بـاال ببـرد. راهکار اندیشـیده شـده، 
ثمربخـش نخواهـد بـود، بـه دلیل اینکـه بعضی 
وقت هـا بـرای پیـدا کـردن یـک مـورد، چنـد 
چیـز را از دسـت می دهیـم. فکـر می کنـم در 
ایـن مقطـع زمانـی تصمیـم درسـتی نبـود، اما 
بایـد بـا آن کنـار آمـد. امیـدوارم در آینـده از 

داشـته های خودمـان بیشـتر اسـتفاده کنیـم.

وقتی نتوان بازیکن خارجی جذب 
کرد، قیمت بازیکن داخلی باال می رود

درخشـان در مـورد باال رفتن قیمـت مربیان 
و بازیکنـان ایرانـی، عنـوان کـرد: وقتـی نتـوان 
بازیکـن خارجـی جـذب کـرد، قیمـت بازیکـن 
داخلـی بـاال مـی رود. زیرسـاخت های مـا طـی 
ایـن مـدت قـوی نبـوده اسـت و بابـت آن بایـد 
هزینـه پرداخت کنیـم. زیرسـاخت ها ناقص بود 
و بازیکـن بـا کیفیـت به فوتبال ما معرفی نشـد، 
باشـگاه ها مجبورنـد قیمـت  بـه همیـن دلیـل 

پیشـنهادی بازیکنـان را بپذیرنـد.

برگزاری نشست در سال ۲۰۲۱؛

میزبانی ایران برای اجالس شورای المپیک 
آسیا به قوت خود باقی است 

پاکدل:

 ارز نیمایی گره از کار فدراسیون ها باز نمی کند

سکاندار بعدی تیم فوتبال تراکتور کیست؟

درخشان:

 بازی با التعاون عربستان راحت نیست
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اوقات شرعی شهر تهران

ــا  ــت: ب ــی گف ــور مالیات ــازمان ام ــس کل س رئی
ــکوک  ــی مش ــای بانک ــات تراکنش ه ــی اطاع بررس
بــه فــرار مالیاتــی، ۱۴۵۴۲ مــؤدی شناســایی و بالــغ 
بــر۳۱ هــزار و ۷۴8 میلیــارد تومــان مطالبــه شــده. 
حجــم کنونــی فــرار مالیاتــی بیــن ۴0 تــا ۵0 هــزار 

ــود . ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم میلی
ــاون  ــا مع ــی پارس ــارس، امیدعل ــزارش ف ــه گ ب
رئیــس کل  و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
ســازمان امــور مالیاتــی بــا روزنامــه ایــران گفتگویــی 
ــای آن در  ــن بخش ه ــه مهتری ــت ک ــام داده اس انج

ادامــه از نظرتــان می گــذرد.
ـــال های  ـــور در س ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام - س
ـــازی  ـــرای مدرن س ـــادی را ب ـــات زی ـــته اقدام گذش
ـــتور کار  ـــی در دس ـــام مالیات ـــردن نظ ـــمند ک و هوش
ـــن  ـــی از مهمتری ـــه برخ ـــت ک ـــرار داده اس ـــود ق خ
ـــات  ـــگاه اطاع ـــت پای ـــاد و تقوی ـــامل ایج ـــا ش آنه
مالـــی، هویتـــی و عملکـــردی مؤدیـــان مالیاتـــی، 
ــتگاه  ــا بیـــش از ۱00 دسـ ــه بـ ــاد تفاهمنامـ انعقـ
اجرایـــی جهـــت دریافـــت داده و اطاعـــات و 
ـــتگاه؛  ـــش از ۳0 دس ـــات بی ـــت داده و اطاع دریاف
ـــامانه  ـــگاهی و س ـــای فروش ـــون پایانه ه ـــب قان تصوی
ـــی  ـــرای اجرای ـــدات الزم ب ـــام تمهی ـــان و انج مؤدی
ــردن  ــی کـ ــور و الکترونیکـ ــون مذکـ ــردن قانـ کـ
ــه،  ــه دریافـــت اظهارنامـ ــای مربـــوط بـ فعالیت هـ
و  مؤدیـــان  ثبت نـــام  مالیاتـــی،  اوراق  ابـــاغ 
خدمـــات  و  مؤدیـــان  الکترونیکـــی  پرداخـــت 
هوشـــمند  گوشـــی های  طریـــق  از  مالیاتـــی 

می شـــود.
ــه اینکــه مالیــات ســتانی بایســتی  ــا توجــه ب - ب
ــای  ــترش پایه ه ــرد، گس ــورت گی ــون ص ــق قان طب
مالیاتــی نیازمنــد تصویــب قوانیــن و مقــررات مرتبط 
ــوده کــه البتــه امــری زمانبراســت. برایــن اســاس  ب
ــا  ســعی شــده اســت در قوانیــن بودجــه ســنواتی ب
توجــه بــه ظرفیت هــای قانونــی و اجرایــی موجــود، 
ــه  ــود ک ــی ش ــوص پیش بین ــن خص ــی در ای احکام
مالیــات بــر امــاک و خودروهــای لوکــس در قانــون 

ــه اســت. بودجــه ســال ۱۳99 از آن جمل
گســترش  راســتای  در  اقــدام  مهمتریــن   -
اصاحیــه  پیش نویــس  بــه  مالیاتــی  پایه هــای 

قانــون مالیات هــای مســتقیم مربــوط می شــود 
ــرف وزارت  ــال ۱۳98 از ط ــاه س ــن م ــه در بهم ک
امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای دولــت ارســال شــده 

ــت. اس
- معرفــی مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی 
امــاک،  عایــدی  بــر  مالیــات  معرفــی   ،)PIT(
ــس  ــای لوک ــا و خوروه ــر خانه ه ــات ب ــی مالی معرف
و  معافیت هــا  نظــام  در  اساســی  بازنگــری  و 
رویکردهــای  مهم تریــن  از  مالیاتــی  مشــوق های 
پیش نویــس  ایــن  اســت.  مذکــور  پیش نویــس 
هم اکنــون در کمیســیون های دولــت در دســت 
بررســی اســت و امیــد مــی رود ظــرف ماه هــای 

ــود. ــس ش ــم مجل ــده تقدی آین
- ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور مقابلـــه 
ــی  ــوان یکـ ــی را به عنـ ــرار مالیاتـ ــده فـ ــا پدیـ بـ
کاری  اولویت هـــای  در  برنامه هـــا  مهمتریـــن  از 
ـــد  ـــی مانن ـــتا اقدامات ـــن راس ـــرار داده و در ای ـــود ق خ
ــات عملکـــردی  ــگاه اطاعـ ــاد و تکمیـــل پایـ ایجـ
و دارایـــی مؤدیـــان، طراحـــی و اجـــرای پایلـــوت 
ـــرای  ـــن و اج ـــی و نیزتدوی ـــرار مالیات ـــا ف ـــه ب مقابل
ـــای  ـــه تراکنش ه ـــیدگی ب ـــوه رس ـــتورالعمل نح دس
مشـــکوک بانکـــی و اخـــذ صورتحســـابهای بانکـــی 
ـــیدگی  ـــی، رس ـــرار مالیات ـــه ف ـــکوک ب ـــان مش مؤدی
بـــه مالیـــات بیـــش از ۴ هـــزار شـــرکت صـــوری، 
ـــرار  ـــری از ف ـــرای جلوگی ـــع ب ـــه جام ـــن برنام تدوی
مالیاتـــی دارنـــدگان کارت بازرگانـــی را طراحـــی و 

اجـــرا کـــرده اســـت.
- بــا بررســی اطاعــات تراکنش هــای بانکــی 
مشــکوک بــه فــرار مالیاتــی، ۱۴ هــزار و ۵۴۲ مــؤدی 
شناســایی و بالــغ بــر۳۱ هــزار و ۷۴8 میلیــارد 
ــی حجــم  ــور کل ــده اســت، به ط ــه ش ــان مطالب توم
کنونــی فــرار مالیاتــی بیــن ۴0 تــا ۵0 هــزار میلیــارد 
تومــان بــرآورد می شــود کــه بدیــن ترتیــب شــاخص 
شــکاف مالیاتــی و نســبت فــرار مالیاتــی بــه مجمــوع 
درآمدهــای مالیاتــی و نیــز تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــل  ــا کاهــش قاب ــا گذشــته ب )GDP( درمقایســه ب

توجهــی مواجــه شــده اســت.
شــامل  مالیاتــی  درآمدهــای  میــزان   -
ــم  ــات از رق ــا و خدم ــای مســتقیم و کااله مالیات ه
9۳۶ هــزار میلیــارد ریــال در ســال ۱۳9۶ بــه رقــم 
۱.۴۱۵ هــزار میلیــارد ریــال در ســال ۱۳98 رســیده 

ــت. اس
ــامل  ــی ش ــای مالیات ــق درآمده ــد تحق - درص
در  خدمــات  و  کاال  و  مســتقیم  مالیات هــای 
ــر  ــه ترتیــب براب ســال های ۱۳9۶، ۱۳9۷ و ۱۳98 ب
ــوده اســت. گفتنــی اســت  9۷، 9۷ و ۱0۱ درصــد ب
نســبت مالیــات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز در 

ــت. ــوده اس ــد ب ــا ۷.8 درص ــر ب ــال ۱۳98 براب س

شناسایی ۱۴5۰۰ مؤدی فراری از 
طریق تراکنش های بانکی مشکوک

ــل  ــل و نق ــوزه حم ــای ح ــه ه دغدغ
در صــورت انتخــاب بــه عنــوان ریاســت 
اتحادیــه حمــل ونقــل و جرثقیــل تبریــز 

چــه خواهــد بــود؟
اولیــن اقدامــی کــه در صــورت موفقّیــت در 
انتخابــات هیــات مدیــره انجــام خواهــد شــد، 
ــای  ــته ه ــی رس ــجام تمام ــودن و انس ــز نم متمرک
صنفــی اعــم از آژانــس هــای تاکســی تلفنــی، پیــک 
موتــوری، اتــو دربســت، جرثقیــل داران، وانــت تلفنی 
و ســایر رســته هــای زیــر مجموعــه اتحادیــه حمــل 
و نقــل در جهــت حــل مشــکات اداری فــی مابیــن 
شــهرداری خواهــد بــود تــا اتحادیــه ای یکپارچــه و 
در جهــت پیشــرفت اهــداف صنفــی داشــته باشــیم. 
همچنیــن تمامــی نهادهــای بــاال دســتی شــهرداری 
ــای  ــه وزارت کشــور، وزارت صمــت و رای ه از جمل
ــه  ــع اتحادی ــه نف ــت اداری ب ــوان عدال ــادره دی ص
ــه  ــه هرگون ــد ک ــی باش ــل م ــل و نق ــی حم صنف
ــهری  ــل درون ش ــل و نق ــه حم ــوط ب ــورات مرب ام
ــد صــورت  ــه بای ــی مربوط ــه صنف ــر نظــر اتحادی زی

ــرد. پذی

تاکســی  افتتــاح  لطفــا در مــورد 
دهیــد؟ توضیــح  آنالیــن  تلفنــی 

ــی  ــز تاکسـ ــنپ در تبریـ ــور اسـ ــس از ظهـ پـ
ـــت  ـــردن فعالی ـــدود ک ـــی مح ـــه در پ ـــی اتحادی تلفن
ـــتر  ـــای بیش ـــت ه ـــد از فعالی ـــده و بع ـــر آم ـــا ب آنه
ـــا  ـــار ب ـــد، باالجب ـــل نش ـــی در آن حاص ـــه موفقیت ک
ـــی  ـــی و خارج ـــس ایران ـــه نوی ـــرکت برنام ـــد ش چن
ـــال  ـــرکت هـــای فع ـــا ش ـــز ب ـــل و نی ـــاس حاص تم
ــه  ــی بـ ــی هایـ ــا رایزنـ ــون قونقـ ــان همچـ آن زمـ
ـــا  ـــد و نهایت ـــه نش ـــه نتیج ـــج ب ـــه منت ـــد ک ـــل آم عم
ـــک  ـــا ی ـــران ب ـــتر در ته ـــش بیش ـــاش و کوش ـــا ت ب
شـــرکت بومـــی مذاکـــره و بـــه توافـــق رســـیدیم 
ـــم  ـــد ه ـــن جدی ـــاد اپلیکیش ـــل آن ایج ـــه ماحص ک
ردیـــف یـــا شـــاید باالتـــر از اســـنپ فراهـــم شـــد 
کـــه درحـــال حاضـــر بـــه صـــورت آزمایشـــی در 
ــال  ــز در حـ ــی تبریـ ــی تلفنـ ــس تاکسـ ۱0 آژانـ
اجـــرا مـــی باشـــد و در صـــورت حصـــول توفیـــق 

ــای  ــس هـ ــه آژانـ ــودن کلیـ ــش بـ ــه بخـ و نتیجـ
ـــد داد،  ـــش قرارخواه ـــت پوش ـــی را تح ـــی تلفن تاکس
ـــت  ـــه وان ـــن برنام ـــار ای ـــه در کن ـــن ک ـــر ای ـــب ت جال
تلفنـــی هـــا، پیـــک موتـــوری هـــا و نیـــز برنامـــه 
ـــوع  ـــای متن ـــه ه ـــایر برنام ـــذا و س ـــال غ ـــای ارس ه

لحـــاظ گردیـــده اســـت.

چــه اقداماتــی در جهــت تجهیــز 
 cng خودروهــای آژانــس هــا بــه کپســول

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ص
در رابطــه بــا تجهیــز کپســول هــای cng در 
ســهمیه بنــدی بنزیــن چیــزی در حــدود۴000 
خــودرو تجهیــز شــدند و در ایــن میــان هــم شــرکت 
ارمغــان ســبز کــه در زمینــه نصــب تخصصــی 
ارتبــاط  بــا  دارد  فعالیــت   cng هــای  کپســول 
ــه همــکاری هــای الزم را  ــن اتحادی ــا ای تنگاتنــگ ب
انجــام داد و در جهــت تجهیــز تمامــی خودروهــای 
پــاک عمومــی بــه کپســول cng  بــا وزارت کشــور و 
نهادهــای مربوطــه درســطح گســترده ای اقدامــات، 
مکاتبــات و توافقــات خوبــی انجــام داده ایــم و 
ــا تجهیــز  مجوزهــای الزم گرفتــه شــده و اولویــت ب
ــه  ــاری ک ــای ب ــت ه ــیرانی و وان ــای تاکس خودروه
پــاک عمومــی محســوب وجــز اولویــت هــای 
ــه  ــود و در مرحل ــد ب ــند خواه ــی باش ــتاره دار م س
دوم خودروهــای آژانــس هــای تاکســی تلفنــی 

ــد. ــد ش ــول cng خواهن ــه کپس ــز ب مجه

ــوخت  ــه س ــاص یافت ــهمیه اختص س
ــه  ــد چ ــی کن ــدگان را نم ــاف رانن کف
ــهمیه  ــش س ــرای افزای ــی ب ــی های رایزن

ــت؟  ــه اس ــام گرفت انج
ــا  ــه اعض ــه ب ــاص یافت ــهمیه اختص ــورد س در م
ــاری  ــه معی ــا چ ــه ب ــئولین مربوط ــم مس ــی دان نم
ــه  ــد ک ــه ان ــر گرفت ــدی را در نظ ــهمیه بن ــن س ای
شــدیدا بــه ایــن قضیــه اعتــراض نمــوده ایــم، 
ماهانــه ۲۱0 هزارتومــان بــه عنــوان مــا بــه تفــاوت 
بنزیــن پرداخــت مــی کننــد کــه طبــق محاســبات 
ــر  ــری۲.۵ لیت ــه لیت ــرف روزان ــرای مص ــی ب ریاض

ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــاف ن ــن، کف ــودکه ای ــی ش م
عمومــی اعضــا اتحادیــه حمــل و نقــل را نمــی کنــد 
ــاالی ۲۵ لیتــر مصــرف مــی  ــه ب درحالــی کــه روزان
کننــد و وقتــی کفــاف نمــی کنــد مجبــور هســتند 
ــون گاز  ــتاندارد همچ ــر اس ــای غی ــوخت ه ــه س ب
ــر  ــا ب ــای م ــاش ه ــی ت ــد و تمام ــع روی بیاورن مای
ایــن اســت کــه بــا نصــب کپســول هــای cng  بخــش 
عظیمــی از مشــکات ذکــر شــده کــم گــردد، هــم 
چنیــن پیشــنهاد کلیــه اتحادیــه هــای آژانــس هــای 
ــه ســتاد ســوخت  صــدور  ــران ب ــی ای تاکســی تلفن
ــی  ــس م ــران آژان ــام مدی ــه ن ــادر ب ــژه و م کارت وی
باشــد کــه در ایــن راســتا پیگیــری مســتمر انجــام 

ــرد. ــی پذی م

ــل  ــل و نق ــه حم ــام اتحادی ــت ادغ عل
ــن  ــا ای ــوده و آی ــان نم ــل را بی و جرثقی
ادغــام تداخــل صنفــی را افزایــش مــی 
دهــد یــا بــاری از مشــکالت ایــن صنــف 

برداشــته مــی شــود؟
ــا توجــه بــه پیشــینه اتحادیــه جرثقیــل داران   ب
چــون ایــن صنــف تخصصــی واعضــاء ایــن اتحادیــه 
بســیار محــدود و زیــر صــد نفــر عضــوء مــی باشــد 
ــا قانــون نظــام  ــذا تشــکیل ایــن اتحادیــه مغایــر ب ل
ــل داران  ــف جرثقی ــه صن ــا ک ــود و از آنج ــی ب صنف
بخشــی از حــوزه حمــل و نقــل درون شــهری 
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــذا باتوج ــود ل ــی ش ــوب م محس
مشــاء تریــن و نزدیــک تریــن صنــف اتحادیــه حمــل 
ــارت وزارت  ــیون نظ ــب کمس ــا تصوی ــود ب ــل ب و نق
صمــت ادغــام گردیــد کــه بــه زودی انتخابــات 
جدیــد هیــات مدیــره پــس از طــی مراحــل قانونــی 

ــد شــد. انجــام خواه

ــازی  ــت بازس ــی در جه ــه اقدامات چ
ــن  ــی ای ــل و نقل ــوده حم ــاوگان فرس ن

ــد؟ ــر داری ــه در نظ اتحادی
ــرای  ــی ب ــن الملل ــق اصــول اســتاندارهای بی طب
ــای  ــس ه ــی ) آژان ــاک عموم ــه پ ــودرو چ ــر خ ه
ــتهاکی  ــان اس ــخصی، زم ــا ش ــی( ی ــی تلفن تاکس
ــن  ــت ای ــدم رعای ــده اســت و ع ــه ش ــر گرفت در نظ
ــش  ــرف بی ــوا، مص ــی ه ــث آلودگ ــتانداردها باع اس
 از حــد ســوخت و اثــرات مخــّرب بــه جامعــه 
ــه  ــد ک ــی باش ــن م ــد ای ــذا نیازمن ــردد. ل ــی گ م
دولــت بــه صــورت ویــژه بــه ایــن مســاله ورود کنــد، 
ــژه و تســهیات راننــدگان  ــا ایجــاد شــرایط وی ــا ب ت
خودروهــای عمومــی از مزایــای آن بهــره منــد 

ــد. گردن

ــاء  ــا اعض ــی ب ــر حرف ــر ه ــخن آخ س
صنــف مربوطــه داریــد بیــان بفرمائیــد؟

 مهمتریـــن فعالیـــت هیـــات مدیـــره ایـــن 
اســـت کـــه در جهـــت تحقـــق آرمـــان هـــا و 
تقویـــت آن تـــاش نمایـــد و اهـــداف اتحادیـــه را 
ـــات  ـــام هی ـــه ن ـــه ب ـــد ک ـــی برن ـــش م ـــانی پی کس
ـــه  ـــا اتحادی ـــر اعض ـــد و اگ ـــی کنن ـــوه م ـــره جل مدی
ـــان  ـــی ش ـــند کارای ـــدا باش ـــد و یکص ـــجم، متح منس
دو چنـــدان خواهـــد شـــد لـــذا از اعضـــاء محتـــرم 
خواهشـــمندم در انتخابـــات آتـــی هیـــات مدیـــره 
حضـــوری آگاهانـــه، فعـــال و پـــر شـــور داشـــته و 
بـــه کاندیداهـــای مـــورد نظـــر خـــود رای دهنـــد. 
ــود  ــاء ائتـــاف خـ ــه نمایندگـــی از اعضـ بنـــده بـ
ـــا  ـــد ب ـــره جدی ـــات مدی ـــک هی ـــا کم ـــم ب ـــی گوی م
ـــم  ـــوخت و cng  را خواه ـــاله س ـــر مس ـــت پیگی جدیّ

ـــود. ب

  در گفتگوی اختصاصی با عضوء اتحادیه حمل و نقل و جرثقیل داران کالن شهر تبریز مطرح شد: 

گام جدید با تاکسی تلفنی آنالین در تبریز
حامد پورمند 

مجیــد ادیــب نیــا کــه ســالیان ســال اســت در ایــن حــوزه فعــال بــوده و بیــش از 
ــهر  ــی کالن ش ــی تلفن ــای تاکس ــس ه ــه آژان ــس اتحادی ــوان رئی ــه عن ــال ب 25 س
تبریــز فعالیــت نمــوده و تجــارب بســیاری اندوختــه انــد و طــی ربــع قــرن فعالیــت 
ــوان  ــه عن ــز ب ــون نی ــوده و اکن ــده ب ــات ارزن ــا خدم ــه منش ــن اتحادی ــود در ای خ
عضــوء فعــال هیــات مدیــره اتحادیــه حمــل و نقــل تبریــز در گفتگــوی اختصاصــی 
بــا خبرنــگار مــا بــه تشــریح مســائل، دیــدگاه هــا، بیــان مشــکالت و دغدغــه هــای 
کاری پرداختــه انــد کــه ماحصــل ایــن گفتگــو بــه خواننــدگان ارزشــمند روزنامــه 

سراســری عجــب شــیر تقدیــم مــی گــردد:


