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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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سفرهای نوروزی در قالب 
تورها انجام می گیرد

مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس

شرط بازگشت شرکت های اخراجی 
به بازار زرد فرابورس اعالم شد 

وضعیت ایران نسبت به سایر کشور های جهان نسبتًا بهتر است
قرار بر این شد تا یکسری دستورالعمل ها تهیه شود و سفر ها در قالب تور ها انجام بگیرد 

از سال 1396 طبقه بندی شرکت های بازار پایه در حال انجام است
شرکت ها بر اساس سطح افشای اطالعات و ارائه صورت های مالی طبقه بندی می  شوند

در رتبه بندی شرکت ها به کیفیت ارائه اطالعات ورود نمی شود
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عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی: 

امروز مردم به نان شب محتاج هستند

عدم ثبات قوانین،
 دلیل شاخص مشکالت

مناظره تلویزیونی بدون چالش 
ارزشی ندارد

قوه قضاییه جدید، به روز و کارآمد با 
سند تحول قضایی محقق خواهد شد

رونق اقتصادی ارس با بازگشایی 
محورهای مواصالتی منطقه تحقق می یابد

میرتاج الدینی: 
مجلس موافق رد کلیات

 بودجه نیست

 نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه 
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــبات مجل و محاس
مجلــس بــه هیــچ عنــوان موافــق رد کلیــات 
ــت.  ــور نیس ــده کش ــال آین ــه س ــه بودج الیح

بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام محمدرضــا 
افــزود:  خبرنــگاران،  جمــع  در  میرتاج الدینــی 
ــات  ــورت رد کلی ــه در ص ــت ک ــه داش ــد توج بای
بودجــه ســال آینــده کل کشــور در مجلــس 
ــه  ــه بودج ــب آن ارای ــامی و متعاق ــورای اس ش
۳ دوازدهمــی از ســوی دولــت بــدون تردیــد 
نابســامانی بودجــه ای در کشــور بــه وجــود خواهــد 

ــد. آم
وی بـــا اشـــاره بـــه گـــزارش کمیســـیون 
ـــده،  ـــال آین ـــه س ـــاره بودج ـــس درب ـــق مجل تلفی
اظهـــار داشـــت: در کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 
تصمیـــم بـــر آن شـــد کـــه منابـــع حاصـــل از 
آزادســـازی حســـاب ۸ میلیـــارد دالر، بـــرای 
ــی  ــای اساسـ ــت کاالهـ ــش قیمـ ــران افزایـ جبـ

بـــرای مـــردم هزینـــه شـــود.
میرتــاج الدینــی ادامــه داد: همچنیــن ۲.۵ 
ــا ۳۲  ــر ب ــه براب ــل ک ــن مح ــارد دالر از ای میلی
هــزار میلیــارد تومــان می شــود بــرای واردات 
دارو تخصیــص داده شــد و مابقــی بــرای پرداخــت 
یارانــه نقــدی و حمایــت معیشــتی آحــاد مــردم در 

ــه شــده اســت. نظــر گرفت
ـــکو  در  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــی در  ـــت: اقدامات ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــده  ـــال آین ـــه س ـــرای بودج ـــق ب ـــیون تلفی کمیس
ـــوان  ـــی ت ـــه م ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ـــور ص کش
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــص ۳۲ ه ـــه تخصی ب
ـــری  ـــاعدت حداکث ـــا مس ـــتغال و ی ـــت از اش حمای

ـــرد. ـــاره ک ـــی اش ـــت زدای ـــرای محرومی ب
میرتـــاج الدینـــی افـــزود: بـــر همیـــن 
ـــزار  ـــم از ۱۰۴ ه ـــی ه ـــارات عمران ـــاس اعتب اس
ــزار میلیـــارد  ـــان بـــه ۱۲۰ هـ ـــارد توم میلی
تومـــان افزایـــش و در کنـــار آن میـــزان اوراق 
ـــای  ـــرح ه ـــرد در ط ـــرای هزینه ک ـــم ب ـــی ه مال
عمرانـــی از ۱۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه 
ــدا  ــان افزایـــش پیـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ۱۴۸ هـ

کـــرده اســـت.

مقام مسئول خبر داد؛
23 درصد حائزین شرایط 

وام ودیعه مسکن گرفتند

ــازی  ــکن وزارت شهرس ــاد مس ــرکل اقتص مدی
ــزار  ــه ۱۹۱ ه ــکن ب ــه مس ــت وام ودیع از پرداخ
مســتاجر خبــر داد کــه بــا توجــه بــه حائــز 
ــرده،  ــام ک ــی ثبت ن ــودن ۸۲۸ متقاض ــرایط ب ش
ــت  ــه دریاف ــق ب ــرایط موف ــن ش ــد حائزی ۲۳درص

ــد.  ــده ان وام ش
ــک  ــی در ی ــه اصان ــر، پروان ــزارش مه ــه گ ب
برنامــه رادیویــی بــا اعــام اینکــه پرداخــت 
وام ودیعــه مســکن تــا پایــان بهمن مــاه بــه 
متقاضیــان ادامــه خواهــد یافــت، گفــت: بــا آغــاز 
بــه کار پرداخــت وام ودیعــه مســکن حــدود ۹۲۰ 
هــزار نفــر ثبــت نــام کردنــد کــه ۸۲۸ هــزار نفــر 
ــز  ــدادی نی ــدند. تع ــناخته ش ــرایط ش ــز ش حائ
بــه دلیــل کامــل نبــودن اســتعام های الزم و 
همچنیــن نداشــتن مــدارک مســتدل از دریافــت 

ــد. ــا ماندن ــکن، ج ــه مس وام ودیع
ــانی  ــر کس ــال حاض ــه داد: در ح ــی ادام اصان
ــهیات  ــت تس ــرای دریاف ــود را ب ــک خ ــه بان ک
ــر  ــد ۳۵۵ هــزار نف ودیعــه مســکن انتخــاب کردن
ــه  ــی ک ــا پیامک های ــز ب ــراد نی ــن اف ــتند و ای هس
ــه آنهــا اعــام  از ســوی وزارت راه و شهرســازی ب
ــه  ــت وام مراجع ــرای دریاف ــا ب ــه بانک ه ــد ب ش

ــد. کردن
ــری  ــزار نف ــدود ۳۵۵ ه ــه وی، از ح ــه گفت ب
کــه بانــک را بــرای دریافــت تســهیات وام اجــاره 
مســکن انتخــاب کردنــد، حــدود ۲۳۰ هــزار نفــر 
 ۱۹۱ و  دادنــد  پرونــده  تشــکیل  بانک هــا  در 
ــت  ــکن را دریاف ــه مس ــز وام ودیع ــر نی ــزار نف ه
کردنــد کــه مجمــوع رقــم پرداخــت شــده طبــق 
ــان اســت. ــزار میلیاردتوم ــار، ۳.۹ ه ــن آم تازه تری

ــکن وزارت راه و  ــاد مس ــر اقتص ــرکل دفت مدی
شهرســازی یــادآور شــد: پرداخــت تســهیات وام 
ودیعــه مســکن بــرای تهــران ۵۰ میلیــون تومــان 
ــا ۱۵  ــب ۳۰ ت ــه ترتی ــهرها ب ــایر ش ــرای س و ب
ــتأجر  ــوار مس ــر خان ــه ازای ه ــان ب ــون توم میلی

ــرایط اســت. واجــد ش
وی در خصــوص ویژگی هــا و شــرایط دریافــت 
وام، توضیــح داد: بــرای افــراد تحــت پوشــش 

ــتن ــتی داش ــداد و بهزیس ــه ام کمیت

یــک عضــو کمیســیون قضایــی مجلــس ضمــن 
تحســین نماینــده ای کــه بــا مامــور راهــور پلیــس 
درگیــر شــده بــود از نیــروی انتظامــی خواســت کــه 
ــس  ــردم و مجل ــورش از م ــات مام ــر ادبی ــه خاط ب

عذرخواهــی کنــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، حســـینعلی حاجـــی 
ــورای  ــس شـ ــی مجلـ ــه علنـ ــی در جلسـ دلیگانـ
اســـامی در نطـــق میـــان دســـتور خـــود اظهـــار 
ـــال  ـــورده از س ـــیلی خ ـــامی س ـــاب اس ـــرد: انق ک
هـــا اســـتبداد و اســـتکبار بـــود کـــه بـــا اتـــکاء 
ـــدرت  ـــر ق ـــت پ ـــا دس ـــاوری ب ـــام و خودب ـــه اس ب
امـــام راحـــل بـــر صـــورت آنـــان نواخـــت. شـــاه 
ـــد  ـــراج ش ـــور اخ ـــردم از کش ـــیلی م ـــا س ـــه ب اگرچ
ـــل  ـــورت کام ـــه ص ـــوز ب ـــاهی هن ـــگ ش ـــا فرهن ام
از بیـــن نرفتـــه اســـت. فرهنـــگ شـــاهی یعنـــی 
ـــردم. ـــا م ـــدری ب ـــتکبار و قل ـــل اس ـــی در مقاب زبون

ــد  ــی مجلــس تاکی ــن عضــو کمیســیون قضای ای
ــل  ــان در مقاب ــزت ایرانی ــه ع ــری ک ــر مدی ــرد: ه ک
ــاهزاده  ــک ش ــود ی ــرد خ ــده بگی ــگان را نادی بیگان
ــورد و  ــد خ ــیلی خواه ــردم س ــه از م ــت. البت اس
ــردم را لحــاظ  ــری کــه خواســت و اراده م هــر مدی
نکنــد شــاهزاده دیگــری اســت کــه بــاز هــم ســیلی 
ــد در درازمــدت  خواهــد خــورد و کســی نمــی توان

ــود. ــور ش ــرفت کش ــردم در راه پیش ــع اراده م مان
حاجــی دلیگانــی بــا بیــان اینکــه در مــورد 
ــه  ــت ب ــیار اس ــخن بس ــور س ــای کش ــرفت ه پیش
علــت وقــت کوتــاه خــودش از ســخنانش در مــورد 

پیشــرفت هــای انقــاب اســامی ایــران صرفــه نظــر 
ــود ۴۰  ــاب صع ــه کت ــای آن مطالع ــه ج ــرد و ب ک
ســاله را پیشــنهاد کــرد و گفــت: ایــن کتــاب نتیجــه 
تــاش نســلی اســت کــه در پیدایــش انقــاب 

ــتند. ــهمی نداش س
حاجــی دلیگانــی حکمرانــی شــفاف و ش فافیــت 
حاکمیــت  ضــروری  مقدمــات  مهمتریــن  از  را 
ــروری  ــات ض ــن مقدم ــت: از مهمتری ــت و گف دانس
ــی شــفافیت  ــردم یعن حاکمیــت خواســت و اراده م
حکمرانــی کــه بخشــی از آن در مجلــس عملیاتــی 
ــا  ــه ب ــم ک ــی خواه ــدگان م ــود از نماین ــی ش م
ــواری،  ــت خ ــر ران ــس راه را ب ــردن مجل ــفاف ک ش

ــد. ــواری ببندن ــس خ ــواری و مجل رای خ
ـــق  ـــیون تلفی ـــات کمیس ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــه  ــه بودجـ ــب الیحـ ــتای تصویـ ــس در راسـ مجلـ
ــود  ــه خـ ــیون مصوبـ ــن کمیسـ ــت: ایـ ۱۴۰۰ گفـ
را بـــه صحـــن فرســـتاده اســـت. تـــاش فراوانـــی 
شـــده کـــه رانـــت هـــای بودجـــه ۱۴۰۰ کاهـــش 
ـــی  ـــاب دولت ـــد انتخ ـــر نیازمن ـــن ام ـــق ای ـــد. تحق یاب
ــی  ــاد قلبـ ــت اعتقـ ــذف رانـ ــه حـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ــیون  ــرات کمیسـ ــد. ای کاش مذاکـ ــته باشـ داشـ
ــا  ــد تـ ــی شـ ــش مـ ــردم پخـ ــرای مـ ــق بـ تلفیـ

تفـــاوت نـــگاه هـــا مشـــخص شـــود.
ــده مــردم میمــه، برخــار و شــاهین شــهر  نماین

در مجلــس بــا اشــاره بــه ماجــرای نماینــده ســبزوار 
ــان  ــا مامــور راهــور پلیــس در خیاب و درگیــری او ب
ــا  ــه م ــه ب ــن تجرب ــت: ای ــران گف ــت ته دروازه دول
ــر ســیلی  ــه شــفافیت راه را ب ــه چگون نشــان داد ک
ــه  ــوران ب ــدان و مام ــران، کارمن ــدد مدی ــای متع ه
اقشــار مختلــف مــردم مــی بنــدد. ضمــن تحســین 
ــاره  ــس ام ــه نف ــیلی ب ــک س ــه ی ــده ای ک نماین
خــودش و یکــی ســیلی بــه دشــمنان نظــام و 
مجلــس زد بــه نیــروی انتظامــی هشــدار مــی دهــم 
ــرد و  ــرت بگی ــده عب ــن نماین کــه از عذرخواهــی ای
ــال  ــگام اعم ــش در هن ــه ماموران ــد ک ــازه نده اج

ــد. ــاوز کنن ــون تج ــوب قان ــون از چهارچ قان
وی بــا بیــان اینکــه نظــام اســامی مــردم 
و قانــون برایــش فرقــی نمــی کنــد از نیــروی 
ــات  ــه ادبی ــا نســبت ب ــی پلیــس خواســت ت انتظام

مامــور راهــور از مجلــس عذرخواهــی کنــد.
ــر  ــی بزرگت ــت: عذرخواه ــی گف ــی دلیگان حاج
ناجــا نیــز بایــد بــه خاطــر حــرف هــای غیرقانونــی 
یــک مســئول ناجــا باشــد کــه چنــدی پیــش مــی 
خواســت مجرمیــن را دســت شکســته ببینــد. 
امیــدوارم رســانه هــا و دادگاه هــا در آینــده نزدیــک 
ــتند و  ــتنکفان بایس ــان و مس ــه متخلف ــوی هم جل
نگذارنــد قانــون شــکنی رایــج شــود. رئیــس جمهــور 
ده هــا قانــون و آئیــن نامــه را اجرایــی نکــرده اســت. 
ــم در  ــور ه ــس جمه ــتنکاف رئی ــده اس ــه پرون البت
ــرای اعمــال مــاده ۲۳۴ در  حــال پیگیــری اســت ب

ــرار دارد. ــس ق کمیســیون هــای مجل

رییـــس ســـازمان غـــذا و دارو در واکنـــش بـــه 
ــی  ــی و برخـ ــن روسـ ــان واکسـ ــارات مخالفـ اظهـ
اظهارنظرهـــا مبنـــی بـــر لـــزوم برخـــورداری 
ـــازمان  ـــه س ـــد از تاییدی ـــی کووی ـــنهای واردات واکس
جهانـــی بهداشـــت، گفـــت: ســـازمان غـــذا و دارو 
۱۰ ســـال قبـــل، از ســـازمان جهانـــی بهداشـــت 
ـــن  ـــه ای ـــت؛ ب ـــرده اس ـــت ک ـــن دریاف ـــه واکس تاییدی
ـــم،  ـــد کردی ـــنی را تایی ـــا واکس ـــر م ـــه اگ ـــی ک معن
ـــرف آن را  ـــوز مص ـــت مج ـــی بهداش ـــازمان جهان س
ـــران داده  ـــر ای ـــاوه ب ـــورها ع ـــایر کش ـــی در س حت

ـــت.  اس
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدرضــا شانه ســاز 
در واکنــش بــه حاشــیه هــای واکســن روســی کرونا 
ــی  ــازمان جهان ــه س ــورداری از تاییدی ــزوم برخ و ل
بهداشــت، گفــت: ســازمان غــذا و داروی وزارت 
ــی  ــع علم ــن مرج ــی تری ــوان عال ــه عن ــت ب بهداش
در کشــور کــه ۱۰ ســال قبــل، از ســازمان بهداشــت 
ــه  ــم ک ــت کردی ــن را دریاف ــه واکس ــی تاییدی جهان
بــه ایــن معناســت کــه اگــر مــا واکســنی را تاییــد 
کردیــم، ســازمان جهانــی بهداشــت مجــوز مصــرف 

ــران  ــر ای ــاوه ب ــورها ع ــایر کش ــی در س آن را حت
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــن اظهارات ــت. بنابرای داده اس
ــن  ــد در ای ــران نمی توان ــذا و داروی ای ــازمان غ س
ــت و  ــی اس ــی ربط ــرف ب ــد، ح ــدام کن ــه اق زمین
ــه ای  ــی در حیط ــه برخ ــم ک ــب می کن ــن تعج م
حیطــه  در  اصــا  کــه  می کننــد  اظهارنظــر 

ــت. ــان نیس کاری ش

واکسنی که در کشور مبداء مصرف ندارد، 
وارد نمی کنیم

وی افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه در درجــه اول 
تولیــد واکســن مدنظرمــان اســت. البته خوشــبختانه 
وزیــر بهداشــت شــخصا بــه دلیــل تخصصــی کــه در 
ــد  ــه اول در بحــث تولی ــد، در درج ــوزه دارن ــن ح ای
ــارت  ــا نظ ــوزه واردات کام ــد در ح ــه بع و در درج

ــن نیســت  ــچ وجــه ای ــه هی ــا ب ــه م ــد. برنام می کنن
کــه واکســنی را کــه در کشــور مبــداء مصرف نــدارد، 
ــح  ــر صحی ــن خب ــوان ای ــچ عن ــه هی ــم. ب وارد کنی
نیســت و کامــا کــذب اســت و مــن آن را تکذیــب 
می کنــم. حتــی بســیاری از کشــورهای منطقــه 
کــه صحبــت بــود کــه دارنــد قبــل از مــا واکســن را 
ــال  ــاز ســه کلینیــکال تری ــد کــه ف تحویــل می گیرن

بــود.

مجوز مصرف اضطراری واکسن
 روسی در 1۵ کشور

ــاز  ــار ف ــن چه ــه واکس ــان اینک ــا بی ــاز ب شانه س
مطالعــات بالینــی دارد، گفــت: در شــرایط حــال دنیا 
ــا بــه صــورت گســترده تلفــات می گیــرد،  کــه کرون
ســازمان جهانــی بهداشــت و مراجــع رســمی را 
ــی را  ــه بالین ــه مطالع ــاز س ــه ف ــد ک ــد کردن متقاع
ــاره آن  ــا درب ــن روزه ــه ای ــنی ک ــد. واکس بپذیرن
ــک واکســن روســی اســت،  ــه ی ــود ک بحــث می ش
ــت و از  ــده اس ــی را گذران ــه بالین ــوم مطالع ــاز س ف

ــس ــرف اورژان ــوز مص ــور مج ۱۵ کش

حاجی دلیگانی: 

ناجا از نماینده عذرخواهی کند

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی در ۱5 کشور
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تازه های خبرتازه های خبر
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ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1

سیاست

وزیــر نیــرو گفــت: درطــول هشــت ســال دولــت 
تدبیــر و امیــد هــر ۵۰ روز بــه طــور متوســط یــک 
ســد مخزنــی بــزرگ ملــی وارد مــدار شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا اردکانیــان« در مراســم 
ــم  ــی و نه ــه س ــای هفت ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب به
ــور  ــا حض ــران ب ــف ب-ای ــه #ال ــر هفت ــش ه پوی
رییــس جمهــوری افــزود: امــروز و بــا بهــره بــرداری 
از ســد رمشــت در اســتان کردســتان چهــل و 
نهمیــن ســد ســاخته شــده در دولــت تدبیــر و امیــد 

ــد. ــدار ش وارد م
وی ادامــه داد: تــاش مــی شــود تعــداد ســدهای 
بــزرگ مخزنــی ملــی تــا پایــان ایــن دولــت بــه ۵۷ 

ســد برســد.
اردکانیــان خاطرنشــان ســاخت: بدیــن ترتیــب در 
ایــن هشــت ســال هــر ۵۰ روز بــه طــور متوســط یک 

ســد مخزنــی بــزرگ ملــی وارد مــدار شــده اســت.
وزیــر نیــرو ادامــه داد: امــروز پویــش هــر هفتــه 
#الــف ب-ایــران در اســتان هــای خراســان شــمالی 
ــرزی  ــای م ــتان ه ــر دو از اس ــه ه ــتان ک و کردس

ــان آورد. ــه ارمغ ــی را ب مهــم هســتند طــرح های
ــار  ــر چه ــغ ب ــا را بال ــروژه ه ــن پ ــار ای وی اعتب

ــمرد. ــان برش ــارد توم ــزار و ۷۷۶ میلی ه
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  اردکانیــان 
ــوارا را  ــیرین و گ ــقز، آب ش ــه آب در س تصفیه خان
ــه  ــن منطق ــردم ای ــرای م ــس« ب از ســد »چــراغ وی
بــا جمعیــت ۱۴۰ هــزار نفــر در افــق طــرح تامیــن 

ــرد. ــد ک خواه
ــومین  ــل و س ــه، چه ــن تصفیه خان ــت: ای وی گف

تصفیه خانــه آب اســت کــه در دولــت تدبیــر و 
ــت  ــان دول ــا پای ــیده و ت ــرداری  رس ــه بهره ب ــد ب امی

ــد. ــد می رس ــه ۵۶ واح ــم ب دوازده
دوازدهــم  دولــت  در  اردکانیــان،  گفتــه  بــه 
ــک  ــار ی ــک ب ــاه ی ــر دو م ــط ه ــور متوس ــه ط ب
ــرداری قــرار گرفتــه  ــه آب در مــدار بهره ب تصفیه خان

ــت. اس
وزیــر نیــرو ادامــه داد: تصفیه خانــه فاضــاب 
ــر  ــزار نف ــت ۸۷ ه ــرای جمعی ــز ب ــاران نی در کامی
امــروز افتتــاح می شــود کــه هفتــاد و هفتمیــن 
در  تاکنــون  کــه  اســت  فاضابــی  تصفیه خانــه 
ــرداری آمــده  ــه مــدار بهره ب دولــت تدبیــر و امیــد ب
ــا  ــد ت ــا ۱۰۱ واح ــا ت ــن تصفیه خانه ه ــداد ای و تع

ــت. ــد یاف ــش خواه ــت افزای ــان دول پای
اردکانیــان افــزود: در ایــن دولــت بــه طــور 

ــه فاضــاب وارد  ــک تصفیه خان ــاه ی ــر م متوســط ه
مــدار بهره بــرداری شــده و ایــن در حالــی اســت کــه 
در ابتــدای انقــاب تعــداد تصفیه خانــه فاضــاب بــه 
عــدد انگشــتان یــک دســت هــم نمی رســید و 
ــود. ــد ب ــا ۴ واح ــا تنه ــن تصفیه خانه ه ــوع ای مجم

وی گفــت: همچنیــن واحــد ســوم نیــروگاه بخــار 
»شــیروان« بــه مــدار بهره بــرداری می آیــد کــه 
ــزار و  ــت ۱۷ ه ــن دول ــون در ای ــاح آن تاکن ــا افتت ب
۶۰۰ مــگاوات بــه ظرفیــت نیروگاهــی کشــور اضافــه 
شــده و ایــن میــزان تــا پایــان دولــت بــه ۲۰ هــزار 

مــگاوات خواهــد رســید.
وزیــر نیــرو افــزود: همانگونــه کــه وعــده شــده به 
طــور متوســط هــر ســال دو هــزار و ۵۰۰ مــگاوات 

ظرفیــت نیروگاهــی کشــور افزایــش یافتــه اســت.
اردکانیــان در عیــن حــال اظهــار داشــت: عــاوه 

بــر پروژه هــای ســاخت و ســازی، پروژه هــای ســاز و 
کاری نیــز در بخش هــای آب و فاضــاب در دســتور 
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــد ای ــر چن ــه ه ــرار دارد ک کار ق
طــور مســتقیم بــه ســاخت ســد یــا نیــروگاه ختــم 
ــا،  ــرای پروژه ه ــده اج ــهیل کنن ــا تس ــود، ام نمی ش
ــه مــردم، افزایــش  ســرعت دهنــده خدمت رســانی ب

راندمــان و کاهــش بروکراســی اداری اســت.
وزیــر نیــرو با اشــاره بــه برقــراری ســامان جدیدی 
در مدیریــت آب کشــور، از اســتقرار مدیریــت حوضــه 

آبریــز بــرای ۹ رودخانــه اصلــی خبــر داد.
وی یــادآوری کــرد: هفتــه گذشــته موفــق شــدیم 
بــا مشــارکت ســازمان امــور اداری، اســتخدامی 
کشــور ســاختار جدیــد مدیریــت آب کشــور را 
نهایــی و ابــاغ کنیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه معاونــت 
آب وزارت نیــرو و شــرکت مدیریــت منابــع آب، 
یکــی شــدند و ســاختار ایــن شــرکت، ســاختار 

ــود. ــد ب ــز خواه ــه آبری حوض
مدیریــت  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اردکانیــان 
ــت مشــارکتی بیــن  ــک مدیری ــز کــه ی حوضــه آبری
ــور و  ــاورزی، کش ــاد کش ــرو، جه ــای نی وزارتخانه ه
صمــت، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و همــه 
ــای  ــز مجموعه ه ــا آب و نی ــط ب ــتگاه های مرتب دس
مــردم نهــاد و ظرفیت هــای دانشــگاهی خواهــد 
ــه  ــر حوض ــتقر در ه ــتان های مس ــرای اس ــود، ب ب
آبریــز ایــن نویــد را خواهــد داد کــه در آینــده از ســد 
ــه  ــوع آب فاصل ــتانی در موض ــات اس ــی تنازع برخ
جــدی می گیریــم و تمرکززدایــی قابــل ماحظــه ای 

ــت. ــم داش ــا خواهی ــور و طرح ه ــرای ام در اج

ــس شــورای اســامی  ــات رئیســه مجل عضــو هی
ــان شــب خــود  ــه ن ــرای تهی گفــت: امــروز مــردم ب
ــا  ــه ه ــری یاران ــش دو براب ــتند و افزای ــاج هس محت

ــه اســت.  ــن کار صــورت گرفت ــرای ای ب
ــو  حجــت االســام علیرضــا ســلیمی در گفت وگ
بــا ایلنــا، دربــاره تصمیــم کمیســیون تلفیــق بودجــه 
مبنــی بــر ایــن کــه در ســال آینــده یارانــه  نقــدی به 
دو برابــر افزایــش پیــدا کنــد و چــرا ایــن کمیســیون 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــم راه حل ــن تصمی ــای ای ــه ج ب
ــتغال زایی  ــم اش ــا ه ــت ت ــداده اس ــه ن ــتغال ارائ اش
ــار  ــورم افس ــه از ت ــن ک ــم ای ــرد و ه ــورت گی ص
گســیخته جلوگیــری کنــد، گفــت: قانــون هدفمنــد 
کــردن یارانــه چنــد بخــش اســت کــه یــک بخــش 
آن حمایــت از تولیــد اســت و بــرای ایــن بخــش هــم 

مصوباتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
ــق  ــیون تلفی ــرد: کمیس ــان ک ــر نش ــامی خاط اس
ــت از  ــش حمای ــامی در  بخ ــورای اس ــس ش مجل
ــارات  ــده اعتب ــال آین ــه س ــه بودج ــد در الیح تولی
ــد مشــکات  ــا بتوان خوبــی در نظــر گرفتــه اســت ت

ــد. ــل کن ــل و فص ــش را ح ــن بخ ای
وی تاکیــد کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه بعضــی 
ــوان  ــده و ت ــک ش ــان کوچ ــفره ش ــا س از خانواده ه
تهیــه نــان هــم ندارنــد. ســوال ایــن جاســت بــرای 
ــان  ــه ن ــه اصطــاح ب ــه ب ــه ک ــش از جامع ــن بخ ای
ــن  ــرد؟ بنابرای ــد ک ــه بای ــت چ ــاج اس ــب محت ش

ــژه  ــش وی ــک بخ ــس ی ــق و مجل ــیون تلفی کمیس
ــت. ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــرای آنه ب

نماینــده مــردم محــات در مجلــس شــورای 
اســامی ادامــه داد: ای کاش آقایــان بــه تبصــره ۱۴ 
ــم  ــدد و رق ــه ع ــه چ ــد ک ــی می انداختن ــم نگاه ه
ــای  ــش ه ــد در بخ ــت از تولی ــرای حمای ــی ب های
ــد گفــت  ــه شــده اســت. بای ــف در نظــر گرفت مختل
مجلــس عــاوه بــر تبصــره ۱۴ در تبصره هــای 

متعــددی از جملــه ۵ و ۶ اعــداد بســیار خوبــی 
ــد و ایجــاد اشــتغال در نظــر  ــت از تولی ــرای حمای ب

ــت. ــه اس گرفت
وی بــا بیــان ایــن کــه ایجــاد اشــتغال یــک مقدار 
ــروز گرســنه هســتند،  ــردم ام ــر اســت و م ــان ب زم
گفــت: سیاســت هــای دولــت باعــث کوچــک شــدن 
ــت  ــا مقایســه وضعی ــده اســت و ب ــردم ش ــفره م س
امســال بــا ســال گذشــته متوجــه خواهیــم شــد کــه 

چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
ــن  ــر ای ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــلیمی در پاس س
ــردم  ــن م ــا در بی ــه ه ــدن یاران ــر ش ــه دو براب ک
نگرانــی بــه وجــود آورده کــه مبــادا تــورم بیشــتر از 
آن چــه کــه هســت بشــود، بــرای رفــع ایــن نگرانــی 
راهــکار مجلــس چیســت، اظهــار داشــت: بلــه 
ــی  ــق  شــدن اســت و نگران ــال خل ــی در ح نقدینگ
ــه دســت  ــی ب ــن نقدینگ ــا ای ــه جاســت ام ــردم ب م
ــط دود و  ــردم فق ــی م ــت؛ یعن ــیده اس ــش نرس اهل
چوبــش را خــورد ه  و کبابــش را دیگــران خورده انــد. 
از ایــن رو حــرف مجلــس شــورای اســامی در 
ــف  ــردم ک ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــه ه ــش یاران افزای

ــوند. ــد ش ــات بهره من ــد از امکان ــه بای جامع
ایــن عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: مجلــس بــرای جلوگیــری از تــورم، 
ــرای  ســاز و کارهایــی دارد و در بودجــه راه هایــی ب

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــن کار در نظ ای
ــوص  ــری در خص ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
اثــرات افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر اقشــار 
آســیب پذیــر، بیــان کــرد: کمیســیون تلفیــق 
افزایــش مالیــات هــا را ســمت طبقــات مرفــه 
بــرده اســت، یعنــی هرچــه طبقــه پاییــن تــر باشــد 
ــد  ــق قص ــیون تلفی ــذف می شود.کمیس ــات ح مالی
دارد مالیات هــا را بــه صــورت پلکانــی افزایــش دهــد 
و در بحــث عــوارض هــم همیــن رویــه را در پیــش 

ــت. ــد گرف خواه

وزیر نیرو:

هر 5۰ روز یک سد ملی وارد مدار شده است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی: 

امروز مردم به نان شب محتاج هستند

مقام مسئول خبر داد؛
23 درصد حائزین شرایط 

وام ودیعه مسکن گرفتند
بــا  نامــه همــراه  اجــاره   
ــی  ــا معرف کــد رهگیــری حــذف شــده اســت و تنه
ــت  ــداد کفای ــه ام ــازمان بهزیســتی و کمیت ــه س نام
ــای  ــرای اجاره نامه ه ــد ب ــراد بای ــه اف ــد. بقی می کن
خــود کــد رهگیــری دریافــت کننــد و در عیــن حــال 
بایــد وثایــق بانکــی را نیــز بــه بانــک ارائــه بدهنــد.

اصانــی ادامــه داد: هــم اکنــون بــرای پرداخــت 
وام ودیعــه مســکن ســابقه داشــتن چــک برگشــتی 
بررســی نمی شــود و بــرای افــراد کــم درآمــد تحــت 
ــز  ــتی نی ــازمان بهزیس ــداد و س ــه ام ــش کمیت پوش

ارائــه گواهــی ســهام عدالــت کافــی اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــکن ب ــاد مس ــر اقتص ــرکل دفت مدی
اینکــه رویکــرد سیســتم بانکــی، همراهــی بــا مــردم 
در پرداخــت تســهیات اجــاره مســکن بــوده اســت، 
در بیــان اســتقبال کــم مــردم از اجــرای ایــن طــرح 
گفــت: خیلــی از مــردم پیامک هــای ارســالی را 
ــن  ــد. در عی ــه آن بودن ــه ب ــی توج ــا ب ــده و ی ندی
حــال بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از شــروط داشــتن 
ــد  ــتأجران ک ــدادی از مس ــود و تع ــری ب ــد رهگی ک
رهگیــری نداشــتند عمــًا از دریافــت این تســهیات 
ــم  ــروط مه ــی از ش ــال یک ــن ح ــد. در عی جاماندن
ــه  ــی ارائ ــتم بانک ــط سیس ــن وام توس ــت ای پرداخ
گواهــی درآمــدی توســط مســتأجران اســت کــه بــه 
دلیــل نداشــتن ایــن گواهــی، بخــش عمــده دیگــری 

ــن امــکان را نیافتنــد. نیــز عمــًا ای
مشــکات  بــه  توجــه  بــا  اســت،  گفتنــی 
ــا در شــرایط اقتصــادی و  ــرای خانواره ایجادشــده ب
بهداشــتی کشــور ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و 
اجــرای بنــد ســه مصوبــات پنجــاه و یکمیــن جلســه 
ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا در تاریــخ ۱۳ دی مــاه، 
مهلــت پرداخــت تســهیات ودیعــه مســکن تــا 

ــت. ــده اس ــد ش ــن ۱۳۹۹ تمدی ــان بهم پای

نماینده اردبیل خطاب به هیئت رئیسه:
 استیضاح وزیر اقتصاد

 اعالم وصول شود 

نماینــده اردبیــل در مجلــس، گفــت: هیئــت 
رئیســه طــرح اســتیضاح وزیــر اقتصــاد کــه بیــش از 

ــد.  ــول کن ــام وص ــا دارد را اع ۱۰۰ امض
موســوی  ســیدکاظم  تســنیم،  گــزارش  بــه 
شــورای  مجلــس  در  اردبیــل  مــردم  نماینــده 
اســامی در جلســه علنــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، 
جهــت  در  انقــاب  رهبــر  فرمایشــات  گفــت: 
تقویــت ظرفیت هــا و توانمندی هــای داخلــی در 
ــن  ــی از ای ــه یک ــی اســت ک ــوزه اقتصــاد مقاومت ح
ــا متعلقــات  تأکیــدات همــان اقتصــاد دانش بنیــان ب

اســت. آن  زیرمجموعه هــای  و 
ــات  ــه اقتصــاد خدم ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
محــور و ایجــاد تشــکل های تعاونــی بســیار بــا 
اهمیــت اســت، افــزود: بایــد در جهــت اینکــه 
دســت خــود را مقابــل دیگــران دراز نکــرده و 
نیــاز خــود را تأمیــن کنیــم گام برداریــم چــرا کــه 
منابــع قــوی انســانی داریــم؛ جوانــان پــاک داریــم و 
خــون شــهدایی امثــال طهرانــی مقــدم هــا و ســید 

ــم. ــت را داده ای ــهدای مقاوم ش
ــه داد:  ــس ادام ــل در مجل ــردم اردبی ــده م نماین
ــرای  ــه ب ــم ک ــز را دادی ــای عزی ــون فخری زاده ه خ
ــان  ــهادت از ج ــار و ش ــت، ایث ــاب، والی ــام، انق نظ
ــود و  ــاخته ش ــر س ــی بهت ــا ایران ــتند ت ــود گذش خ
امــروز امثــال آنهــا را کــم نداریــم چــرا کــه رهبــری 

ــم. ــه داری فرزان
موســوی دربــاره برخــی مســائل اســتان اردبیــل 
اظهــار داشــت: الزم اســت در جهــت حــل مشــکات 
ــل  ــل اردبی ــه مث ــعه یافت ــر توس ــای کمت ــتان ه اس
ــم  ــی و محک ــی، واقع ــورت قانون ــه ص ــی ب گام های

ــم. برداری
وی در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود بــا 
اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی مــردم، گفــت: در 
ــکاتی  ــاهد مش ــردم ش ــت م ــن معیش ــوزه تأمی ح
هســتیم؛ مــردم در حــوزه خــودرو، مســکن، ارز، 
ســکه و بــورس دغدغه هایــی دارنــد لــذا بایــد 
ــر اقتصــاد کــه هــم اکنــون  موضــوع اســتیضاح وزی
بیــش از ۱۰۰ امضــا بــرای آن وجــود دارد در هیــأت 

ــود. ــول ش ــام وص ــی و اع ــه بررس رئیس
ــس در  ــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجل نای
پایــان ضمــن تشــکر از آیــت اهلل سیدحســن عاملــی 
ــی  ــل و فرمانده ــتان اردبی ــه اس ــی فقی ــده ول نماین
ســپاه اســتان، خاطرنشــان کــرد: ســپاه اســتان 
ــرح  ــی ط ــه خوب ــتانی ب ــکاری مســئوالن اس ــا هم ب
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل شــهید ســلیمانی ب
ــه محلــه در اســتان اردبیــل  ــه صــورت محلــه ب را ب

ــگزاری دارد. ــای سپاس ــه ج ــد ک ــرا کردن اج

قالیباف: 
مسائل مربوط به بودجه 

در نشست غیر علنی بررسی شد

ــه  ــت ک ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــر علنــی گــزارش کمیســیون تلفیــق  در جلســه غی
ــرار گرفــت.  الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ مــورد بررســی ق
ــاف در  ــر قالیب ــد باق ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
آغــاز جلســه علنــی در توضیــح نشســت غیــر علنــی 
ــی  ــه غیرعن ــح جلس ــاعت ۸ صب ــرد: از س ــار ک اظه
ــه  ــاعت ۱۰ ادام ــا س ــت ت ــن نشس ــد و ای ــاز ش آغ

ــت. داش
وی افــزود: در ایــن جلســه دربــاره مســائل 
ــق  ــیون تلفی ــزارش کمیس ــه و گ ــه بودج ــوط ب مرب

ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب بح

قیمت موز به 6۰هزار تومان رسید!

قیمــت هــر کیلــو مــوز وارداتــی در خــرده 
فروشــی هــای ســطح شــهر تهــران بــه ۵۰ تــا 

۶۰هــزار تومــان رســید. 
بــه گــزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات میدانــی 
ــای  ــه ه ــی از محل ــیده از برخ ــای رس ــزارش ه و گ
تهــران، مــوز وارداتــی درجــه یــک بــا قیمــت 
ــی  ــرده فروش ــان در خ ــا ۶۰ هزارتوم ــو ۵۰ت هرکیل
ــه در  ــود. البت ــی ش ــه م ــهر عرض ــطح ش ــای س ه
برخــی خــرده فروشــی هــا  قیمــت آن بیشــتر و در 
ــر اســت. ــی کمت ــا ۳۰۰۰تومان ــز ۲۰۰۰ ت برخــی نی

ــار  ــن ب ــا چندی ــازار  ب ــوز در ب ــز م ــر نی ــش ت پی
افزایــش قیمــت مواجــه شــده بــود و از آذرمــاه  

ــت. ــود گرف ــه خ ــودی ب ــد صع ــت آن رون قیم
ــز در  ــوه و ســبزی نی  برخــی از فروشــندگان می
ــت  ــه قیم ــد ک ــوز گفتن ــت م ــتای افزایش قیم راس
مــوز در میــدان میــوه و تــره بــار مرکــزی بــاال رفتــه 
اســت و آنهــا نیــز مــوز درجــه یــک را کیلویــی ۴۵ 
ــا  ــد وب ــی کنن ــداری م ــان خری ــزار توم ــا ۵۰ ه ت

ــروش مــی رســانند. ــه ف ــی ب اعمــال ســود قانون
ــت  ــر قیم ــار از تغیی ــز آم ــزارش مرک ــی گ بررس
ــاه امســال نیــز نشــان  کاالهــای خوراکــی در دی م
مــی دهــد کــه قیمــت هــر کیلــو مــوز در دی مــاه 
پارســال بــه طــور متوســط ۱۳ هــزار و ۹۰۰ تومــان 
ــاه  در ســال جــاری   ــن م ــه در همی ــوده اســت ک ب
بــه متوســط قیمــت ۳۳ هــزار و ۴۰۰ تومــان رســیده 

و افزایــش ۱۴۰.۳ درصــدی داشــته اســت.
ــه از  ــی رخ داده ک ــت در حال ــش قیم ــن افزای ای
ــل  ــه دلی ــوز ب ــال واردات م ــاه امس ــت م اردیبهش
محدودیــت هــای ارزی بــه نوعــی ممنــوع و در ادامه 
واردات آن مشــروط بــه صادرات ســیب شــده اســت.

معاون قوه قضاییه: 
قوه قضاییه جدید، به روز و کارآمد با 

سند تحول قضایی محقق خواهد شد

ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
ــک  ــوان شــاهد ی ــی می ت ــت: زمان ــه گف ــوه قضایی ق
ــه  ــود ک ــد ب ــه روز و کارآم ــد، ب ــه جدی ــوه قضایی ق
همــه بــا ایــن ســند تحــول همســو شــوند و نســبت 

ــن ســند حــس مالکیــت داشــته باشــند.  ــه ای ب
بــه گــزارش فــارس: نشســتی بــه منظــور بررســی 
ســند ارتقــاء یافتــه تحــول قضایــی بــا حضــور 
ــگیری  ــی و پیش ــاون اجتماع ــت مع ــر الف محمدباق
معــاون  خراســانی  و صاحبــکار  جــرم  وقــوع  از 
ــت  ــه در معاون ــوه قضایی ــردی ق ــزی راهب برنامه ری

ــد. ــزار ش ــه برگ ــوه قضایی ــی ق اجتماع
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
قــوه قضاییــه در ایــن نشســت اظهــار کــرد: زمانــی 
ــه  ــد، ب ــه جدی ــوه قضایی ــک ق ــاهد ی ــوان ش می ت
روز و کارآمــد بــود کــه همــه بــا ایــن ســند تحــول 
همســو شــوند و نســبت بــه ایــن ســند حــس 

ــند. ــته باش ــت داش مالکی
الفــت ضمــن اعــام همــکاری معاونــت اجتماعــی 
ــن  ــن ای ــور تدوی ــه منظ ــردی ب ــت راهب ــا معاون ب
ســند گفــت: بــا توجــه بــه برنامه محــور بــودن 
ــک  ــتن ی ــن داش ــت و همچنی ــن معاون ــات ای اقدام
ــات خــود را  ــم تجربی ــوی، حاضری ــی ق واحــد ارزیاب
ــول در  ــند تح ــای س ــرای برنامه ه ــتای اج در راس

ــم. ــرار دهی ــردی ق ــت راهب ــار معاون اختی
برنامه ریــزی  معــاون  خراســانی،  صاحبــکار 
ــت  ــن نشس ــه ای ــه در ادام ــوه قضایی ــردی ق راهب
ــردی  ــت راهب ــه همــکاری معاون ــه اینک ــا اشــاره ب ب
و معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری قــوه قضاییــه 
بــرای اجــرای ایــن ســند بســیار مهــم اســت، گفــت: 
ــاغ  ــی اب ــول قضای ــند تح ــه س ــا یافت ــخه ارتق نس
عمومــی شــده و مــورد پســند نخبــگان جامعــه قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــه،  ــوه قضایی ــردی ق ــزی راهب ــه ری ــاون برنام مع
یکــی از مهم تریــن رویکــرد ســند تحــول قــوه 
ــادآور  ــت و ی ــگیری دانس ــرد پیش ــه را رویک قضایی
شــد: معاونــت راهبــردی بــه عنــوان دبیرخانــه ســتاد 
ــال اســت. ــند تحــول فع ــن س ــرای ای ــری اج راهب

افــزود: همــکاری معاونــت اجتماعــی در  وی 
ــه  ــاور در زمین ــوان مش ــه عن ــند ب ــن س ــن ای تدوی
ــت  ــرای معاون ــد ب ــگیرانه می توان ــای پیش رویکرد ه

راهبــردی و ســازمان های دیگــر موثــر باشــد.

ــت کــرده اســت. همچنیــن  ــا EUL را دریاف  ی
عــاوه بــر کشــور ســازنده در کشــورهای دیگــر ماننــد برزیــل، آرژانتین، 

الجزایــر و حتــی اتحادیــه اروپــا خریــدار ایــن واکســن هســتند.

اغراض سیاسی و تجاری در پس پرده اظهارات 
غیرکارشناسی

ــغ  ــم تبلی ــا نمی خواهی ــد کــرد: م ــذا و دارو تاکی رییــس ســازمان غ
ــدون اطــاع  ــا اظهــارات غیرکارشناســی و ب ــن واکســن را کنیــم، ام ای
ــه نوعــی فکــر می کنــم بیشــتر اغــراض  کافــی کــه انجــام می شــود، ب
سیاســی و تجــاری پشــت آن اســت تــا نگرانــی از بابــت ســامت مــردم. 
بــه هــر حــال مــا ســبد واکســن را مدنظــر داریــم. سیاســتی کــه وزیــر 
ــرای  ــا ب ــات کمیتــه کشــوری و ملــی کرون ــر اســاس مصوب بهداشــت ب
ــد،  ــور دارن ــات حض ــخصا در جلس ــان ش ــد و خودش ــیم کردن ــا ترس م
مشــخص کردنــد کــه همــه ســبدی کــه در حــوزه واکســن کرونــا دارد 
در نظــر گرفتــه می شــود بایــد فــاز ســوم مطالعــه بالینــی را طــی کــرده 
ــدات  ــان را و تولی ــن خودم ــتیم واکس ــا می توانس ــر واقع ــا اگ ــد. م باش
خودمــان را تــا قبــل از بهــار برســانیم، تهیــه و تامیــن را از همیــن االن 
ــد واکســن  ــه تولی ــی ک ــا از آنجای ــم، ام ــرار می دادی ــی ق واکســن داخل
ــدت ممکــن  ــن م ــار کشــیده می شــود و در ای ــه اواخــر به ــان ب خودم
اســت تعــدادی از هموطنان مــان سامت شــان را از دســت دهنــد، 
ــی  ــواع واکســن واردات ــن جمــع بنــدی رســیده کــه از ان ــه ای کشــور ب

مطمئــن و باکیفیــت اســتفاده کنــد. علــی رغــم اینکــه بحــث اصلــی مــا 
اســتفاده و تامیــن از منابــع داخلــی خواهــد بــود.

ــد  ــه چن ــده ک ــزی ش ــه برنامه ری ــن فاصل ــت: در ای ــاز گف شانه س
ــیه وارد  ــط روس ــه فق ــف ن ــورهای مختل ــن از کش ــون دوز واکس میلی
شــود و ســازمان غــذا و دارو بــه عنــوان مرجــع ایــن موضــوع کــه بایــد 
ــه مراجــع  ــر اســاس مســتنداتی ک ــد، ب تاییدیه هــای الزم را صــادر کن
ــه صــورت ویــژه انجــام  ــد، بررســی و کارش را ب بیــن المللــی می پذیرن
ــد داخــل  ــه اول تولی ــه در درج ــم ک ــد می کن ــم تاکی ــاز ه ــد. ب می ده
مدنظرمــان اســت و بعــد انــواع وارداتــی مطمئــن کــه بدانیــم ســامت 
مردم مــان بــه خطــر نمی افتــد و واردات آن هــا را مدنظــر قــرار 

ــم داد. خواهی

نظر سازمان غذا و دارو فصل الخطاب است
ــرای خودشــان محتــرم اســت،  ــراد ب وی تاکیــد کــرد: اظهارنظــر اف
امــا نظــر ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه 
ــز  ــی اش چی ــته تخصص ــه رش ــردی ک ــه ف ــت. اینک ــاب اس فصل الخط
ــرده،  ــت ک ــن دخال ــازی و واکس ــوزه داروس ــا در ح ــت، ام ــری اس دیگ

قضاوت هــای خــام کــرد و منجــر بــه تشــویش اذهــان عمومــی 
ــا در حــوزه تخصــص  ــه م ــا اینک ــا درســت نیســت. کم می شــود، واقع
و کار دیگــران نمی خواهیــم ورود کنیــم. مــا داریــم پیچیده تریــن 
ــذا و دارو و  ــازمان غ ــا در س ــه این ه ــم، هم ــد می کنی ــا را تولی داروه

ــد. ــوز می ده ــا مج ــه آن ه ــده و ب ــی ش ــع بررس ــگاه مرج آزمایش
شــانه ســاز افــزود: بررســی و تاییــد کــردن ایــن داروهــا و واکســن ها، 
ــازمان  ــد دارد. س ــر از تولی ــر و های تک ت ــده ت ــی پیچی ــا مراحل بعض
ــه  ــی بهداشــت ب ــازمان جهان ــوی س ــل، از س ــال قب ــذا و دارو ۱۰ س غ
ــرف  ــد و مص ــوز تایی ــم مج ــه می توانی ــی ک ــی از مراجع ــوان یک عن
واکســن را ارئــه دهیــم، تاییدیــه دریافــت کــرده اســت. حــال عــده ای 
پیــدا می شــوند و می گوینــد خیــر اگــر از فــان کشــور خارجــی مجــوز 
نداشــته باشــد یــا فــان مرجــع خارجــی تاییــد نکــرده باشــد، ســازمان 
ــن  ــم ای ــر می کن ــن فک ــد. م ــه ده ــوز ارائ ــد مج ــذا و دارو نمی توان غ
اظهــارات یــا از روی بــی اطاعــی اســت یــا از روی غــرض ورزی اســت 
ــه مــا در  ــد. وگرن ــاور ندارن ــا اینکــه خودشــان را کــم می بیننــد و ب و ی
ــب  ــت کس ــی بهداش ــازمان جهان ــه را از س ــور تاییدی ــال ۱۳۹۱ مج س

کــرده اســت.

ســـخنگوی هیـــات منصفـــه دادگاه مطبوعـــات از رســـیدگی بـــه 
چهارمیـــن پرونـــده جـــرم سیاســـی خبـــر داد و گفـــت: محمدعلـــی 
ـــه  ـــود ب ـــم ب ـــکار ه ـــه ابت ـــر مســـئول روزنام ـــن مدی ـــه در ضم ـــی ک وکیل
ـــا  ـــه و ب ـــور محاکم ـــور کش ـــاح ام ـــد اص ـــه قص ـــب ب ـــر اکاذی ـــام نش اته

ـــد.  ـــناخته نش ـــرم ش ـــم مج ـــت آراء مته اکثری
ــروز  ــت: امـ ــی راد اظهارداشـ ــد مومنـ ــا ، احمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــتان  ــری یـــک اسـ ــعبه ۹ دادگاه کیفـ ــن( در شـ ــنبه ۱۲ بهمـ )یکشـ
ـــی  ـــده سیاس ـــکولی دو پرون ـــدی کش ـــی محم ـــت قاض ـــه ریاس ـــران ب ته

و مطبوعاتـــی رســـیدگی شـــد.
وی ادامــه داد: در پرونــده جــرم سیاســی محمدعلــی وکیلــی، هیــات 
ــرم  ــم را مج ــت آراء مته ــا اکثری ــاق ب ــی باتف ــم سیاس ــه جرای منصف
ــات  ــری هی ــده دیگ ــن در پرون ــزود: همچنی ــی راد اف ــت. مومن ندانس
منصفــه دادگاه مطبوعــات، مدیــر مســئول روزنامــه ایــران را بــه اتهــام 
نشــر مطالــب خــاف واقــع بــا اکثریــت آراء متهــم را مجــرم دانســت و 

ــت آراء متهــم را مســتحق تخفیــف ندانســت. ــا اکثری ب
قانـــون جـــرم سیاســـی در راســـتای پیشـــبرد عدالـــت قضایـــی و 
صیانـــت از حقـــوق عامـــه مشـــتمل بـــر ۶ مـــاده در جلســـه علنـــی 
۲۰ اردیبهشـــت ســـال ۱۳۹۵ دوره نهـــم مجلـــس شـــورای اســـامی 
بـــه تصویـــب رســـید امـــا اجـــرای ایـــن قانـــون کـــه از ۱۶ خـــرداد 

ـــام  ـــت االس ـــدی حج ـــس از تص ـــود، پ ـــده ب ـــل مان ـــال ۱۳۹۵معط س
ــوه  ــت قـ ــب ریاسـ ــی در منصـ ــم رئیسـ ــید ابراهیـ ــلمین سـ والمسـ
ـــال شـــد. ـــا اهتمـــام دنب ـــی ب ـــه و در دوران تحـــول دســـتگاه قضای قضایی

۱۷ خــرداد ســال جــاری، بخشــنامه »لــزوم اجــرای عدالــت و 
رســیدگی منصفانــه بــه اتهامــات مرتکبــان جرایــم سیاســی« از ســوی 
ــاغ شــد. ــی سراســر کشــور اب ــه مراجــع قضای ــه ب ــوه قضایی رئیــس ق

ـــخ جمهـــوری  ـــم سیاســـی در تاری ـــده جرای ـــر نخســـتین پرون  ۲۰ مه
ـــا  ـــران ب ـــتان ته ـــک اس ـــری ی ـــعبه ۹ دادگاه کیف ـــران در ش ـــامی ای اس
ـــکولی و  ـــدی کش ـــی محم ـــت قاض ـــه ریاس ـــی ب ـــات قضای ـــور هی حض

ـــد. ـــزار ش ـــی برگ ـــی و سیاس ـــم مطبوعات ـــه جرای ـــات منصف هی
ـــم  ـــتین مته ـــوان نخس ـــه عن ـــی« ب ـــا زاکان ـــن دادگاه، »علیرض در ای
ــران  ــی تهـ ــه تلویزیونـ ــه در برنامـ ــت مصاحبـ ــی بابـ ــرم سیاسـ جـ
۲۰ شـــبکه پنـــج ســـیمای جمهـــوری اســـامی بـــا شـــکایت وزارت 
ـــت و هیئـــت  ـــب در دادگاه حضـــور یاف ـــر نشـــر اکاذی ـــی ب ـــات مبن اطاع
ـــه  ـــه و مطالع ـــس از شـــنیدن ســـخنان شـــاکی و متشـــکی عن ـــه پ منصف
ـــای  ـــه دیدگاه ه ـــورت و ارائ ـــق مش ـــه داد و طب ـــکیل جلس ـــده تش پرون
ـــت و  ـــرم ندانس ـــم را مج ـــاق آراء مته ـــه اتف ـــری ب ـــا رأی گی ـــف ب مختل

ـــد. ـــه ش ـــی تبرئ زاکان
ــم  ــتری، متهـ ــل دادگسـ ــدان و وکیـ ــدی« حقوقـ ــت احمـ »نعمـ

ـــک  ـــری ی ـــعبه ۹ دادگاه کیف ـــاه در ش ـــر م ـــه ۲۷ مه ـــود ک ـــری ب دیگ
اســـتان تهـــران بـــا حضـــور هیـــات قضایـــی بـــه ریاســـت قاضـــی 
ـــی  ـــم مطبوعات ـــه جرای ـــات منصف ـــور هی ـــا حض ـــکولی و ب ـــدی کش محم

و سیاســـی محاکمـــه شـــد.
ـــه  ـــات منصف ـــه هی ـــود ک ـــب ب ـــر اکاذی ـــدی نش ـــت احم ـــام نعم اته
ـــات  ـــز دفاعی ـــه ونی ـــتکی عن ـــاکی و مش ـــخنان ش ـــتماع س ـــس از اس پ
ــات  ــه داد و هیـ ــکیل جلسـ ــان تشـ ــده آنـ ــه پرونـ ــم، و مطالعـ متهـ
ـــا  ـــن ب ـــرم و همچنی ـــدی را مج ـــت احم ـــاق آرا، نعم ـــه اتف ـــه ب منصف
اکثریـــت آراء در عیـــن حـــال مســـتحق تخفیـــف دانســـت و بدیـــن 
ترتیـــب دومیـــن پرونـــده جـــرم سیاســـی رســـیدگی شـــد و متهـــم 

مجـــرم شـــناخته شـــد.
دوم آذر مـــاه ســـال جـــاری جلســـه رســـیدگی بـــه اتهـــام 
ــز  ــس مرکـ ــوری و رئیـ ــاور رییس جمهـ ــنا« مشـ ــام الدین آشـ »حسـ

بررســـی های اســـتراتژیک برگـــزار شـــد.
ـــام  ـــورد اته ـــت دو م ـــی باب ـــرم سیاس ـــم ج ـــوان مته ـــه عن ـــنا ب آش
نشـــر اکاذیـــب بـــا شـــکایت معاونـــت فضـــای مجـــازی دادســـتانی 
کل کشـــور و همچنیـــن شـــکایت سرپرســـت دادســـرای فرهنـــگ و 
ـــرم و  ـــی، مج ـــورد اتهام ـــر دو م ـــه در ه ـــات منصف ـــر هی ـــا نظ ـــانه، ب رس

همچنیـــن بـــا اکثریـــت آراء مســـتحق تخفیـــف دانســـته شـــد.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی در ۱5 کشور

چهارمین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد

هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
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ـــد از  ـــه بع ـــرفت هایی ک ـــا پیش ـــت: ب ـــه گف زنگن
ـــل  ـــت حاص ـــت نف ـــگ در صنع ـــان جن ـــاب و زم انق
ـــاس  ـــل قی ـــر قاب ـــت دیگ ـــن صنع ـــت، ای ـــده اس ش

ـــت.  ـــته نیس ـــال گذش ـــا ۴۰ س ب
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــه  ـــور در برنام ـــا حض ـــت، ب ـــر نف ـــه وزی ـــژن زنگن بی
ــوع  ــاره موضـ ــر، دربـ ــبکه خبـ ــب شـ ــر امشـ تیتـ
ـــد از  ـــت بع ـــت نف ـــه صنع ـــار ده ـــتاورد های چه دس

ــت. ــخن گفـ ــاب سـ انقـ
ـــادی  ـــاش زی ـــاب ت ـــل انق ـــرد: اوای ـــان ک او بی
شـــده بـــود کـــه تولیـــد نفـــت ایـــران بـــاال 
ـــد  ـــد و تولی ـــاب ش ـــل انق ـــه اوای ـــرود؛کاری را ک ب
ـــش  ـــکه کاه ـــون بش ـــدود ۴ میلی ـــور را ح ـــت کش نف

دادنـــد خیلـــی قبـــول نـــدارم.
ادامـــه داد: اکنـــون ذخایـــر  وزیـــر نفـــت 
ــیار  ــور بسـ ــتحصال کشـ ــل اسـ ــی قابـ هیدروکربنـ
ـــن  ـــی ای ـــه ط ـــن ک ـــود ای ـــا وج ـــه؛ ب ـــش یافت افزای
ـــت  ـــکه برداش ـــارد بش ـــش از ۳۵ میلی ـــا بی ـــال ه س
ـــدود دو  ـــی ح ـــر هیدروکربن ـــون ذخای ـــم، اکن کردی
ـــه  ـــاف هایی ک ـــم اکتش ـــل آن ه ـــده و دلی ـــر ش براب

انجـــام شـــده اســـت.
ـــون  ـــش از ۳۳ تریلی ـــون بی ـــرد:  اکن ـــار ک او اظه
ــد  ــاً بعـ ــت گاز تقریبـ ــم، صنعـ ــره گاز داریـ ذخیـ
ــک  ــاب یـ ــل انقـ ــرده، اوایـ ــد کـ ــاب رشـ از انقـ
داشـــتیم  بیدبلنـــد  در  کوچکـــی  پاالیشـــگاه 
اســـتفاده  گاز  از  کمـــی  بســـیار  جمعیـــت  و 
ــه  ــاب بـ ــد از انقـ ــت بعـ ــن صنعـ ــد. ایـ می کردنـ

ــرد. ــش کـ ــی جهـ ــارس جنوبـ ــا پـ ــوص بـ خصـ
زنگنـــه افـــزود: پتروشـــیمی نیـــز جهـــش 
کـــرد کـــه اوایـــل انقـــاب تولیـــد بســـیار کمـــی 

ـــوالت  ـــد محص ـــت تولی ـــده ظرفی ـــال آین ـــت؛ س داش
ــد.  ــن می رسـ ــون تـ ــه ۱۰۰ میلیـ ــیمی بـ پتروشـ
ــد  ــز  رشـ ــی نیـ ــای تکنولوژیکـ ــر توانایی هـ از نظـ
کردیـــم و توانایی هـــای مـــا قابـــل قیـــاس بـــا ۴۰ 
ـــذاری  ـــه گ ـــی لول ـــا توانای ـــت. مث ـــش نیس ـــال پی س
بـــه میـــزان ۱ کیلومتـــر در طـــول روز را داریـــم 
و ایـــن توانایی هـــای مـــا بیشـــتر دانـــش بنیـــان 

هســـتند.
ــد از  ــت گاز بعـ ــی صنعـ ــدی اصلـ او گفت:رشـ
انقـــاب بـــود و پیـــش از انقـــاب مناطـــق کمـــی 

از گاز اســـتفاده مـــی کردنـــد.

صادرات فرآورده های نفتی ایران نسبت به 
سال 91 چهار برابر شده است

زنگنـــه گفت:طـــرح پاالیـــش گاز بیدبلنـــد 
خیج فـــارس پاالیشـــگاه بزرگـــی اســـت کـــه 
ــاران را  ــد گچسـ ــیمی هایی ماننـ ــوراک پتروشـ خـ
تامیـــن خواهـــد کـــرد، کار جامعـــی اســـت کـــه 
ـــت  ـــازار نف ـــد، ب ـــع می کن ـــت را جم ـــراه نف گاز هم
ـــکلی  ـــن آن مش ـــرای گرفت ـــدارد و ب ـــادر ن ـــدر و م پ

نیســـت.
وزیـــر نفـــت بیـــان کرد:خیلـــی عاقه منـــد 
بـــودم تولیـــد نفـــت ایـــران بـــه ۶ میلیـــون 
ــد  ــر می کردنـ ــی فکـ ــد برخـ ــکه در روز برسـ بشـ
ـــرف  ـــد ص ـــت بای ـــول نف ـــا پ ـــت، ام ـــی اس خام فروش
ــعه  ــدوق توسـ ــه صنـ ــود و بـ ــور شـ ــاد کشـ اقتصـ

ــود. ــه شـ ــد وارد بودجـ ــرود و نبایـ ــی بـ ملـ
ـــد  ـــکه تولی ـــون بش ـــش ۶ میلی ـــه افزای او افزود:ب
ـــه ها  ـــق آن اندیش ـــرای تحق ـــا ب ـــدوارم، ام در روز امی
ــه زور  ــه را بـ ــد؛ اندیشـ ــر کنـ ــد تغییـ ــم بایـ هـ
نمی تـــوان تغییـــر داد.صـــادرات فرآورده هـــای 
ـــر  ـــار براب ـــال ۹۱ چه ـــه س ـــبت ب ـــران نس ـــی ای نفت

شـــده و ارقامـــی تاریخـــی ثبـــت شـــده اســـت.
ـــد  ـــران بای ـــم را دیگ ـــه قوت ـــت گفت:نقط ـــر نف وزی
بگوینـــد، امـــا در دیدگاه هایـــم سرســـخت بـــودم، 
ـــودم و  ـــنیدن نب ـــاد ش ـــرده ب ـــاد و م ـــده ب ـــال زن دنب
ـــود  ـــی ب ـــت مل ـــه منفع ـــردم آنچ ـــعی ک ـــتم. س نیس
انجـــام دهم.نقطـــه ضعفـــم هـــم ایـــن بـــود کـــه 

ـــدم. ـــت( ش ـــر )نف ـــن دوره وزی ای

تحریم جزئی از زندگی است
از زندگــی  بیــان کــرد: تحریم هــا جزئــی  او 
هســتند و آثــار آن ایــن بــوده کــه بــر تــوان داخلــی 
ــه  ــمت هایی ک ــم. آن قس ــرده ای ــه ک ــان تکی خودم
ــتیم،  ــد داش ــم و رش ــه کردی ــود تکی ــوان خ ــر ت ب

ــت. ــته اس ــم داش ــی ه ــاد خوب اقتص
زنگنـــه ادامـــه داد: اگـــر تحریـــم نباشـــد، 
ـــادرات  ـــرای ص ـــی ب ـــی خوب ـــا توانای ـــرکت های م ش
ـــم  ـــل تحری ـــه دلی ـــا ب ـــه م ـــون ک ـــد، چ ـــردن دارن ک
ــم.  ــته ایـ ــا نگذاشـ ــر پـ ــان زیـ ــتاندارد های مـ اسـ

تجهیـــزات  درصـــد   ۸۰ از  بیـــش  هم اکنـــون 
ثابـــت صنعـــت نفـــت در داخـــل کشـــور ســـاخته 
می شـــود، در ایـــن زمینـــه پیشـــرفت خوبـــی 
ــال  ــا ۱۵ سـ ــان بـ ــده و ظرفیت هایمـ ــل شـ حاصـ

پیـــش قابـــل مقایســـه نیســـت.
او تاکیـــد کـــرد: ظرفیـــت بدنـــه کاری صنعـــت 
نفـــت بـــرای بهره بـــرداری بـــا اوایـــل انقـــاب در 
ــده  ــوزش دیـ ــا آمـ ــود و نیرو هـ ــی بـ ــع خوبـ وضـ
بودنـــد، البتـــه طرح هـــای مهندســـی و اصـــل 
مدیریـــت کار در لنـــدن بـــود. اکنـــون در تولیـــد 
ــیمی بـــه یـــک قـــدرت در  محصـــوالت پتروشـ
ـــت، در  ـــن صنع ـــه ای ـــم ک ـــده ای ـــل ش ـــه تبدی منطق
ـــرد و ارزآوری  ـــک ک ـــیار کم ـــم بس ـــم ه دوران تحری

خوبـــی داشـــت.

در این دوره طلبی بابت فروش نفت نداریم
ـــت  ـــروش نف ـــاره ف ـــرد: درب ـــار ک ـــت اظه ـــر نف وزی
ـــی  ـــود حرف ـــته نش ـــم برداش ـــه تحری ـــی ک ـــا زمان ت
نمی زنـــم، امـــا ایـــن دوره طلبـــی بابـــت فـــروش 
نفـــت نداریـــم. برخـــی از مطالباتمـــان در عـــراق، 
ـــه  ـــارات مســـدود شـــده ک ـــن و ام ـــی، ژاپ ـــره جنوب ک

ـــت. ـــم اس ـــش از تحری ـــه پی ـــوط ب مرب
ـــا  ـــرد: بار ه ـــان ک ـــوخت بی ـــرف س ـــاره مص او درب
ـــگاه ها  ـــوخت را در پاالیش ـــرف س ـــه مص ـــه ام ک گفت
ـــد.  ـــال کنی ـــازی ها دنب ـــد، در خودروس ـــال نکنی دنب
در برخـــی مـــوارد مصـــرف بی رویـــه ربطـــی بـــه 

مـــردم نـــدارد و مربـــوط بـــه سیاســـت گذاران 
اســـت؛ بـــه طـــور مثـــال، خـــودروی بی کیفیـــت 
چـــه ارتباطـــی بـــه مـــردم دارد؟! مـــردم مجبـــور 

ـــتند. ـــتفاده هس ـــه اس ب

انرژی کشور را با این رشد مصرف 
نمی توان تامین کرد

ایـــن مقـــام مســـئول ضمـــن تاکیـــد بـــر ایـــن 
ـــل  ـــد قاب ـــزان رش ـــن می ـــا ای ـــور ب ـــرژی کش ـــه ان ک
تامیـــن نیســـت، گفـــت: امســـال میانگیـــن رشـــد 
مصـــرف انـــرژی کشـــور، ۱۲ درصـــد بـــوده کـــه 
ایـــن رقـــم در تهـــران ۱۵ درصـــد بـــود. تولیـــد 
ـــاز  ـــک ف ـــم ی ـــر و نی ـــدازه دو براب ـــه ان ـــور ب گاز کش
پـــارس جنوبـــی اضافـــه شـــده، امـــا انـــگار کـــه 
ــیده  ــرف رسـ ــه مصـ ــه آن بـ ــون همـ ــده، چـ نشـ

اســـت.

بازار نفت، پدر و مادر ندارد!
او دربـــاره توســـعه میادیـــن نیـــز بیـــان کـــرد: 
تـــا پایـــان ایـــن دولـــت تکلیـــف همـــه میدان هـــا 
ــت  ــن اسـ ــمان ایـ ــم و تاشـ را مشـــخص می کنیـ
توســـعه میـــدان گازی فـــرزاد آغـــاز شـــود. طـــرح 
پاالیـــش گاز بیدبلنـــد خلیـــج فـــارس، طـــرح 
ــیمی هایی  ــوراک پتروشـ ــه خـ ــت کـ ــی اسـ بزرگـ
ـــرح  ـــن ط ـــد. ای ـــن می کن ـــاران را تامی ـــل گچس مث
همچنیـــن گاز همـــراه نفـــت را هـــم جمـــع آوری 

. می کنـــد
ـــت آوردن  ـــه دس ـــرایط ب ـــه ش ـــاره ب ـــه درب زنگن
ـــادر  ـــدر و م ـــت پ ـــازار نف ـــرد: ب ـــار ک ـــت اظه ـــازار نف ب
ـــت. ـــکلی نیس ـــز مش ـــن آن نی ـــرای گرفت ـــدارد و ب ن

وزیر نفت مطرح کرد:

ذخایر نفتی ایران نسبت به قبل از انقالب 2 برابر شده است

قائم مقام وزارت راه: 
بخش عمده مسکن مهر کشور

 تا پایان سال بهره برداری می شود

قائــم مقــام وزارت راه و شهرســازی در امــور 
ــوری  ــس جمه ــد ریی ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــکن ب مس
ــکن  ــروژه مس ــده پ ــدن پرون ــته ش ــر بس ــی ب مبن
ــن  ــر ای ــه ب ــت ک ــاری گف ــال ج ــان س ــا پای ــر ت مه
اســاس از اســتان هــا درخواســت کردیــم تــا تــاش 
خــود را مضاعــف و انتظــار مــی رود بخــش عمــده 
باقیمانــده مســکن مهــر تــا پایــان ســال جــاری بــه 

ــد.  ــرداری برس ــره ب به
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد اصغــری مهرآبــادی 
ــزود: از  ــرز اف در نشســت شــورای مســکن اســتان الب
ــه از  ــر ک ــد مســکن مه ــزار واح ــون و ۲۰۰ ه ۲ میلی
ســال ۸۶ آغــاز شــد اکنــون به جــز پــروژه هــای دارای 
معــارض، ۳۹ هــزار واحــد مســکن مهــر باقــی مانــده 
کــه عمــده آنهــا در مرحلــه نــازک کاری قــرار دارنــد.

ــزم  ــت واال و ع ــک هم ــا ی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
جهــادی مــی توانیــم ایــن پــروژه را تکمیــل کنیــم 
ــن خصــوص  ــز در ای ــا را نی ــی اســتان ه ــاز مال و نی
ــه اینکــه  برطــرف خواهیــم کــرد؛ البتــه مشــروط ب
ــه  ــن زمین ــود درای ــدات خ ــه تعه ــتانی  ب ــر اس ه

ــد. ــل کن عم
ــش  ــازی  در بخ ــام وزارت راه وشهرس ــم مق قائ
ــروژه مســکن مهــر  ــه پ دیگــری از ســخنان خــود ب
در البــرز اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: رونــد تکمیــل 
ــی۲  ــوص ط ــه خص ــش ب ــن بخ ــا در ای ــروژه ه پ
ســال اخیــر شــتاب گرفتــه و در حــال رســیدن بــه 

ــت. ــرانجام اس س
از ســال ۸۷ تاکنــون ســاخت بیــش از ۸۰ هــزار 
ــه  ــده ک ــاز ش ــرز آغ ــر در الب ــکونی مه ــد مس واح
کمتــر از یــک هــزار واحــد آنهــا باقــی مانــده کــه در 

ــذاری اســت. ــل و واگ ــه تکمی مرحل

وزیر امور خارجه در بازدید از مرز جلفا:
رونق اقتصادی ارس

 با بازگشایی محورهای مواصالتی 
منطقه تحقق می یابد

جریــان  در  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــا مقامــات  ــدار ب ســفر منطقــه ای خــود، پــس از دی
ــران و  ــرز ای ــوان از م ــار نخج ــوری خودمخت جمه

ــرد.  ــد ک ــوان بازدی نخج
ــن  ــف در ای ــواد ظری ــزارش ایســنا، محمدج ــه گ ب
بازدیدهــا کــه بــا همراهــی اســتاندار آذربایجان شــرقی 
و مســئوالن ایــن اســتان انجــام شــد، در جریــان 

ــت. ــرار گرف ــرزی دو کشــور ق ــادالت م ــت تب وضعی
ــا در  ــد از ایســتگاه راه آهــن و گمــرک جلف بازدی
نخجــوان و پــل مــرزی ایــران و آذربایجــان از جملــه 
برنامه هــای وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در ســفر 

بــه نخجــوان بــود.
ظریــف در حاشــیه ایــن بازدیدهــا، بــا ابــراز 
ابــراز  و  قره بــاغ  جنــگ  پایــان  از  خشــنودی 
ــتی  ــح و دوس ــراری صل ــه برق ــبت ب ــدواری نس امی
در منطقــه، گفــت: االن زمانــی اســت کــه همــه مــا 

ــیم. ــته باش ــو داش ــه جل ــگاه رو ب ــد ن بای
ــات  ــا مقام ــود ب ــرات خ ــه مذاک ــاره ب ــا اش وی ب
کشــورهای منطقــه، اظهــار کــرد: رفــع انســداد 
خطــوط مواصاتــی میــان کشــورهای همســایه کــه 
ــورد  ــود م ــاده ب ــاق افت ــاغ اتف ــران قره ب ــر بح در اث
تاکیــد قــرار گرفــت و تحقــق ایــن موضــوع بــه نفــع 

ــود. همــه خواهــد ب
ــه  ــی ک ــن خــط مواصات ــرد: اولی ــح ک وی تصری
ــا- نخجــوان-  ــد بازگشــایی شــود خــط جلف می توان
ارمنســتان اســت کــه موجــب رونــق دوبــاره منطقــه 

ــود. ــا و ارس می ش جلف
وزیــر امــور خارجــه تاکیــد کــرد: امکانــات بســیار 
ــا  ــود دارد و م ــه وج ــورهای منطق ــادی در کش زی
می توانیــم بــا همــکاری، راه را بــرای درگیــری 
ببندیــم و صلــح پایــدار را در منطقــه شــاهد باشــیم.

ــو  ــم در گفت وگ ــرقی ه ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــرای  ــر امــور خارجــه کشــورمان، پیگیــری ب ــا وزی ب
ــان از  ــران و آذربایج ــی ای ــوط ریل ــایی خط بازگش
مســیر جلفــا و تســهیل ارتباطــات و مــراودات مــرزی 

دو کشــور را خواســتار شــد.
محمدرضــا پورمحمــدی بــا اعــام آمادگــی 
ــراز  ــاغ، اب ــازی قره ب ــال در بازس ــرای مشــارکت فع ب
ــاعدت وزارت  ــکاری و مس ــا هم ــرد ب ــدواری ک امی
ــان  ــط آذربایج ــعه رواب ــه توس ــه زمین ــور خارج ام
ــا  ــه زمینه ه ــایه در هم ــورهای همس ــرقی و کش ش

ــد. ــترش یاب ــش گس ــش از پی بی
بـه نقـل از روابـط عمومـی اسـتانداری آذربایجان 
شـرقی، در بازدیدهـای وزیـر امور خارجه کشـورمان 
خودمختـار  جمهـوری  در  جلفـا  مـرزی  نقطـه  از 
ایـن جمهـوری و همچنیـن  نخجـوان، نخسـت وزیر 
سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در باکـو، مدیرعامل 
منطقـه آزاد ارس، مدیـر دفتـر منطقـه ای وزارت امور 
خارجه در شـمال غرب کشـور، ناظر گمرکات اسـتان 

و فرمانـدار جلفـا نیـز حضور داشـتند.

معاون راهداری آذربایجان شرقی:
کوالک راه ارتباطی ۴۰ روستای 
آذربایجان شرقی را مسدود کرد

ــل و  ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه مع
ــال  ــه دنب ــت: ب ــاده ای آذربایجان شــرقی گف ــل ج نق
ــتای  ــی ۴۰ روس ــوالک راه ارتباط ــده ک ــروز پدی ب

اســتان بســته شــد.
بــه گــزارش مهــر، غامرضــا رســول زاده افــزود: 
ایــن روســتاها در مناطــق کوهســتانی و ســخت 
عبــور شهرســتان های مراغــه، هشــترود، چاراویمــاق، 
اکنــون  هــم  و  واقــع هســتند  اهــر  و  ورزقــان 
راهــداران بــا اســتفاده از امکانــات راهــداری در حــال 

ــتند. ــتاها هس ــن روس ــایی راه ای بازگش
ـــن روســـتاها  ـــان اینکـــه راه ارتباطـــی ای ـــا بی وی ب
ــوند،  ــایی می شـ ــروز بازگشـ ــت امـ ــر وقـ ــا آخـ تـ
ــای  ــی راه هـ ــون تمامـ ــم اکنـ ــت: هـ ــار داشـ اظهـ
اصلـــی، فرعـــی و روســـتایی آذربایجـــان شـــرقی 
ــت و  ــوده و رفـ ــاز بـ ــان بـ ــز - زنجـ و آزادراه تبریـ
ـــکلی در  ـــچ مش ـــدون هی ـــا ب ـــا در آنه ـــد خودروه آم

جریـــان اســـت.
ــل و  ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه مع
نقــل جــاده ای آذربایجان شــرقی گفــت: در عملیــات 
راهــداری زمســتانی در ســطح اســتان ۳۷۶ دســتگاه 
ــتند و  ــال هس ــنگین فع ــبک و س ــین آالت س ماش
بــا آغــاز عملیــات راهــداری زمســتانی تاکنــون 
۹۱ هــزار و ۶۸۱ کیلومتربانــد توســط گروه هــای 
ــدود  ــات ح ــن عملی ــی و در ای ــرف روب ــداری ب راه
۱۹ هــزار تــن مخلــوط نمــک و شــن اســتفاده شــده 

اســت.
رســول زاده، ادامــه داد: در ایــن مــدت راهــداران 
بــه ۲ هــزار و پنــج خــودرو گرفتــار در بــرف و 
کــوالک امدادرســانی کــرده، ۲۷۵ مســافر را اســکان 
داده و پنــج هــزار و ۶۴۵ مــورد در راه های روســتایی 

ــد. ــی کرده ان ــرف روب ــتان ب اس
وی بــه مــردم و مســافران توصیــه کــرد قبــل از 
ــای ۱۴۱ کــه ۲۴  انجــام ســفر از طریــق تلفــن گوی
ســاعته پاســخگو اســت، در خصــوص وضعیــت راه هــا 

و شــرایط آب و هوایــی اطاعــات کســب کننــد.

ــت:  ــورس گفـ ــه فرابـ ــازار پایـ ــران بـ ــر ناشـ ــارت بـ ــر نظـ مدیـ
شـــرکت هایی کـــه از تابلـــو زرد بـــازار پایـــه منتقـــل می شـــوند، در 
 صورتـــی کـــه بتواننـــد معیارهـــای حضـــور در ایـــن تابلـــو را کســـب 
ـــد  ـــا خواهن ـــورس ارتق ـــه فراب ـــازار پای ـــو زرد ب ـــه تابل ـــاره ب ـــد، دوب کنن

یافـــت.   
ـــت  ـــه وق ـــی ب ـــه تلویزیون ـــرا زارع در برنام ـــنیم، زه ـــزارش تس ـــه گ ب
تحلیـــل بـــا اشـــاره بـــه ماک هـــای طبقه بنـــدی شـــرکت های 
ــخ ۳۰  ــه در تاریـ ــد کـ ــدی جدیـ ــت: در طبقه  بنـ ــه گفـ ــازار پایـ بـ
ـــا  ـــه ج ـــه جاب ـــازار پای ـــای ب ـــرکت در تابلوه ـــد ۱۳ ش ـــام ش ـــاه انج دی م
ـــو  ـــو نارنجـــی، ۳ شـــرکت از تابل ـــه تابل ـــو زرد ب شـــدند، ۹ شـــرکت از تابل
ـــو  ـــه تابل ـــی ب ـــو نارنج ـــرکت از تابل ـــک ش ـــو زرد و ی ـــه تابل ـــی ب نارنج

ـــدند. ـــل ش ـــه منتق ـــازار پای ـــز ب قرم
بـــه گفتـــه مدیـــر نظـــارت بـــر ناشـــران بـــازار پایـــه فرابـــورس 
ــاده  ــاس مـ ــر اسـ ــه بـ ــازار پایـ ــرکت های بـ ــدی شـ ــران، رتبه بنـ ایـ
۲۱ دســـتورالعمل پذیـــرش، عرضـــه و نقـــل  و انتقـــال اوراق بهـــادار 
ـــت و  ـــده اس ـــام ش ـــام( انج ـــهامی ع ـــرکت س ـــران )ش ـــورس ای در فراب
ـــای  ـــه صورت ه ـــات و ارائ ـــای اطاع ـــطح افش ـــاس س ـــر اس ـــرکت ها ب ش

ــوند. ــدی می  شـ ــی طبقه بنـ مالـ

وی همچنیـــن عنـــوان کـــرد کـــه از ســـال ۱۳۹۶ طبقه بنـــدی 
ــون ۸  ــت و تاکنـ ــام اسـ ــال انجـ ــه در حـ ــازار پایـ ــرکت های بـ شـ
ـــرده  ـــر نک ـــای آن تغیی ـــده و معیاره ـــام ش ـــدی انج ـــن رتبه بن ـــار ای ب

ـــت. اس
ــای  ــات در زمان هـ ــه اطاعـ ــدم ارائـ ــه عـ ــان اینکـ ــا بیـ زارع بـ
تعیین شـــده از ســـمت اعضـــای هیـــات مدیـــره شـــرکت ها عـــاوه 
بـــر تخلـــف از دســـتورالعمل افشـــا، تخلـــف از مـــاده ۴۵ قانـــون 
ـــی  ـــرکت ها از زمان ـــرد: ش ـــار ک ـــی رود، اظه ـــمار م ـــه ش ـــز ب ـــازار نی ب
کـــه ثبـــت نـــزد ســـازمان بـــورس می شـــوند ملـــزم بـــه رعایـــت 
ــدی  ــن طبقه بنـ ــتند و ایـ ــات هسـ ــای اطاعـ ــتورالعمل افشـ دسـ
نافـــی مســـئولیت های هیات مدیـــره شـــرکت های بـــازار پایـــه 
در قبـــال ارائـــه اطاعـــات نیســـت، چراکـــه اعضـــای هیات مدیـــره 
ــع  ــه موقـ ــار بـ ــه انتشـ ــبت بـ ــیت های الزم را نسـ ــد حساسـ بایـ
ــت  ــده رعایـ ــی تعیین شـ ــای زمانـ ــا مهلت هـ ــق بـ ــات مطابـ اطاعـ

کننـــد.
مدیـــر نظـــارت بـــر ناشـــران بـــازار پایـــه فرابـــورس همچنیـــن 
در خصـــوص شـــرکت هایی کـــه از تابلـــو زرد بـــازار پایـــه بـــه تابلـــو 
ـــا  ـــرکت ها صرف ـــن ش ـــورد ای ـــت: در م ـــده اند، گف ـــل ش ـــی منتق نارنج

دامنـــه نوســـان از ۳ درصـــد بـــه ۲  درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت و 
در رتبه بنـــدی شـــرکت ها بـــه کیفیـــت ارائـــه اطاعـــات ورود 
ــو زرد منتقـــل  ــه از تابلـ ــود؛ ضمـــن آنکـــه شـــرکت هایی کـ نمی شـ
ـــور در  ـــای حض ـــد معیاره ـــه بتوانن ـــه در ادام ـــی ک ـــوند در  صورت می ش
ـــد  ـــا خواهن ـــو زرد ارتق ـــه تابل ـــددا ب ـــد، مج ـــب کنن ـــو را کس ـــن تابل ای

یافـــت.  

ـــت  ـــه اینترن ـــات تعرف ـــت: وزارت ارتباط ـــات گف ـــر ارتباط ـــاون وزی مع
ـــرد.  ـــد ارزان ک ـــاخت را ۲۵ درص زیرس

بـــه گـــزارش ایرنـــا، »حســـین فـــاح جوشـــقانی« رئیـــس 
ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و ارتباطـــات رادیویـــی کشـــور و معـــاون 
ـــت  ـــه اینترن ـــدن تعرف ـــود از ارزان ش ـــر خ ـــات،  در توئیت ـــر ارتباط وزی

ــر داد. ــاخت خبـ زیرسـ
ـــیون  ـــب کمیس ـــات و تصوی ـــنهاد وزارت ارتباط ـــا پیش ـــت: ب وی نوش
ـــت زیرســـاخت ۲۵ درصـــد ارزان  ـــد اینترن ـــای بان ـــررات، پهن ـــم مق تنظی

ـــد. ش
 مدتـــی قبـــل وزیـــر ارتباطـــات اعـــام کـــرد اگـــر پهنـــای بانـــد 
ـــه  ـــت. ب ـــد یاف ـــش خواه ـــت کاه ـــت اینترن ـــد،  قیم ـــدا کن ـــش پی افزای
ـــه  ـــش تعرف ـــرای کاه ـــن گام ب ـــه، اولی ـــن مصوب ـــا ای ـــد ب ـــر می رس نظ

ـــد.   ـــته ش ـــت برداش اینترن
ســـال ۹۲ و قبـــل از روی کار آمـــدن دولـــت تدبیـــر و امیـــد، ضریـــب 
ـــر(  ـــون نف ـــراه در کشـــور حـــدود ۸۰ درصـــد )۶۰ میلی ـــن هم ـــوذ تلف نف
بـــود. پـــس از روی کار آمـــدن دولـــت توســـعه اینترنـــت پهن بانـــد 
ـــه  ـــتری ب ـــرعت بیش ـــراه س ـــن هم ـــوذ تلف ـــب نف ـــت و ضری ـــیار، ثاب س
ـــوذ  ـــب نف ـــه ضری ـــت رتب ـــوان گف ـــه می ت ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــود گرف خ
ـــر  ـــه وزی ـــور ک ـــه همانط ـــت. البت ـــی اس ـــه خوب ـــور رتب ـــت در کش اینترن
ـــت  ـــت اینترن ـــد، وضعی ـــد کرده ان ـــا تاکی ـــان او باره ـــات و معاون ارتباط
ـــرای  ـــادی ب ـــع زی ـــوز موان ـــت و هن ـــبی نیس ـــت مناس ـــا وضعی ـــت م ثاب
ـــن  ـــد در ای ـــود دارد و بای ـــت وج ـــت ثاب ـــرعت اینترن ـــکل س ـــع مش رف

ـــورت داد. ـــتری ص ـــه کار بیش زمین
ـــرعت  ـــه س ـــل ب ـــال قب ـــت س ـــدود هش ـــاخت ها از ح ـــعه زیرس توس
طـــی شـــد و هـــر ســـال ضریـــب نفـــوذ تلفـــن همـــراه در کشـــور 

ـــت. ـــش یاف افزای
ــات و  ــش ارتباطـ ــه بخـ ــوط بـ ــات مربـ ــار و اطاعـ ــن آمـ آخریـ
ــن  ــترکین تلفـ ــداد مشـ ــد، تعـ ــان می دهـ ــات نشـ ــاوری اطاعـ فنـ

ــون نفـــر در ســـال ۹۷ اکنـــون از مـــرز ۱۲۵  همـــراه از ۹۳ میلیـ
ـــن  ـــوذ تلف ـــد نف ـــار درص ـــن آم ـــق آخری ـــته و طب ـــر گذش ـــون نف میلی
ـــر  ـــون نف ـــش از ۵۶ میلی ـــون بی ـــت. اکن ـــور ۱۴۹.۹ اس ـــراه در کش هم

ــتند. ــد هسـ ــت پهن بانـ ــترک اینترنـ مشـ
ــت  ــد ثاب ــتراک پهن بان ــر اش ــون نف ــش از ۹ میلی ــداد بی ــن تع از ای
دارنــد و بیــش از ۷۶ نفــر مشــترک اینترنــت پهن بانــد ســیار هســتند. 
در ســال ۹۵ تعــداد مشــترکین ۳۳ میلیــون نفــر بــود کــه طــی چهــار 

ســال توانســت رشــد بیــش از ۲ برابــری را تجربــه کنــد.  
ــه ۱۰۲ درصــد رســیده  ــون ب ــت اکن ــد اینترن ــوذ پهن بان ــب نف ضری
کــه ۹۱ درصــد آن متعلــق بــه ضریــب نفــوذ اینترنــت پهن بانــد ســیار 

اســت.
تعـــداد روســـتاهای دارای ارتبـــاط از مـــرز ۵۱ هـــزار روســـتا 
ـــکیل  ـــور را تش ـــتاهای کش ـــد کل روس ـــش از ۸۲ درص ـــه بی ـــته ک گذش

می دهـــد.
ــه  ــی زیرمجموعـ ــرکت دولتـ ــاخت شـ ــات زیرسـ ــرکت ارتباطـ شـ
ـــای  ـــی از کاره ـــه یک ـــت ک ـــات اس ـــاوری اطاع ـــات و فن وزارت ارتباط
ـــبکه  ـــد ش ـــای بان ـــات و پهن ـــاخت های ارتباط ـــن زیرس ـــی آن تأمی اصل
ـــاری واردات  ـــورت انحص ـــه ص ـــرکت ب ـــن ش ـــت. ای ـــور اس ـــت کش اینترن
و توزیـــع پهنـــای بانـــد اینترنتـــی در سراســـر کشـــور را در اختیـــار 

دارد.
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کاریکاتور

متاسفانه محدودیت منابع داشتیم
 برای شما کارگر عزیز!

منبع: تسنیم

خلبان پرواز استانبول ـ تهران 
بازگشت غیرعادی داشته است

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در پــرواز 
ــته  ــداد گذش ــه بام ــش ک ــران ترکی ــتانبول ـ ته اس
بــه باکــو بازگشــت رفتــار خلبــان در بازگشــت 
ــش  ــده ترکی ــت، گفت: از نماین ــوده اس ــادی ب غیرع
ایرالیــن و خلبــان ایــن پــرواز توضیــح خواســته ایم. 
بــه گــزارش فــارس،  وزیــر راه و شهرســازی 
ــن  ــل و دومی ــت چه ــم گرامیداش ــیه مراس در حاش
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در دهــه مبــارک 
امــام  ورود  گرامیداشــت  ورود  مراســم  و  فجــر 
ــمن  ــت: دش ــار داش ــور اظه ــه کش ــی )ره( ب خمین
می جنگــد کــه مســیرهای مــا را در روی هــوا و 
زمیــن حــذف کنــد امــا در حــوزه خطــوط هوایــی در 
ــا نیروهــای مســلح بــرای ایجــاد  حــال هماهنگــی ب

ــتیم. ــتقیم هس ــی مس ــیرهای هوای مس
ــش   ــران ترکی ــتانبول ـ ته ــرواز اس ــاره پ وی درب
ــه  ــام ب ــرودگاه ام ــروز از ف ــداد دی ــه بام ــن ک ایرالی
ــح داد: از  ــو برگشــت، توضی ــن باک ــرودگاه جایگزی ف
ســازمان هواپیمایــی خواســتیم از نماینــده ترکیــش 
ایرالیــن و خلبــان آن هواپیمــا بابــت آن رفتــار  

ــد. ــات بخواه توضیح
اســامی افــزود: خلبــان می توانســت فــرود آیــد 
و بازگشــت غیرعــادی بــه فــرودگاه جایگزیــن انجــام 
داده اســت؛ فــرودگاه باکــو، فــرودگاه جایگزیــن 
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  و  اســت  بــوده 
ــاره  ــن ب ــه در ای ــام بیانی ــا اع ــرد ب ــاش ک ــم ت ه

ــد. ــنگری کن روش
وی تأکیــد کــرد: صــدای  آژیــری کــه در تهــران 
شــنیده شــد بــه دلیــل اتصــال یــک ســیم بــرق بوده 
و بعــد هــم خامــوش شــده اســت و هیــچ ارتباطــی 

بــه فــرودگاه امــام و پروازهــا نداشــته اســت.

چاپ دفترچه تامین اجتماعی
 متوقف می شود

ـــه و  ـــی اســـتان کهگیلوی ـــن اجتماع ـــرکل تأمی مدی
ـــان  ـــت: چـــاپ و عرضـــه دفترچـــه درم ـــد گف بویراحم
ـــه  ـــف و ارای ـــی از اول اســـفندماه متوق ـــن اجتماع تأمی
ـــام  ـــی انج ـــا کارت مل ـــتان ب ـــی در اس ـــات درمان خدم

می شـــود. 
ــزود: در  ــا افـ ــه ایرنـ ــدی  بـ ــاس نورمحمـ عبـ
راســـتای اجـــرای طـــرح نســـخه الکترونیـــک، 
برنامـــه توقـــف چـــاپ دفترچه هـــای کاغـــذی در 
ایـــن ســـازمان اجـــرا مـــی شـــود امـــا صفحـــات 
ـــدگان  ـــه ش ـــذی بیم ـــای کاغ ـــود در دفترچه ه موج
ـــود. ـــد ب ـــتفاده خواه ـــل اس ـــر و قاب ـــان معتب همچن

ــد،  ــه بعـ ــفندماه بـ ــه داد: از اول اسـ وی ادامـ
بیمـــه شـــدگان و بازنشســـتگان اســـتان کـــه 
ــد  ــان می رسـ ــه پایـ ــا بـ ــه آنهـ ــات دفترچـ صفحـ
نیـــازی بـــه دریافـــت دفترچـــه جدیـــد ندارنـــد و 
می تواننـــد بـــا ارائـــه کارت ملـــی بـــه پزشـــکان 
و مراکـــز درمانـــی اعـــم از طـــرف قـــرارداد و 
ــر  ــی سراسـ ــن اجتماعـ ــرارداد تأمیـ ــرف قـ غیرطـ

کشـــور مراجعـــه کننـــد.
ــرای  ــکان بـ ــوت از پزشـ ــا دعـ ــدی بـ نورمحمـ
اســـتفاده از ســـامانه نســـخه الکترونیـــک تأمیـــن 
اجتماعـــی، گفـــت: در صـــورت عـــدم امـــکان یـــا 
ـــخه  ـــامانه نس ـــتفاده از س ـــه اس ـــکان ب ـــل پزش تمای
ــه شـــدگان  ــد نســـخه بیمـ الکترونیـــک، می تواننـ
ــان  تأمیـــن اجتماعـــی را در سرنســـخه بـــرای آنـ
ـــابه  ـــاری مش ـــکان اعتب ـــخه پزش ـــند و سرنس بنویس
بـــا صفحـــات دفترچه  هـــای کاغـــذی خواهـــد 

داشـــت.
افـــزون بـــر ۳۲۰ هـــزار نفـــر در کهگیلویـــه و 
ـــش  ـــر پوش ـــی زی ـــی و تبع ـــورت اصل ـــد بص بویراحم

تامیـــن اجتماعـــی قـــرار دارنـــد.

۱۴ پروژه صنعت برق در مرند افتتاح می شود

مدیــر شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان مرنــد گفــت: همزمــان بــا دهــه 
فجــر، تعــداد ۱۴ پــروژه بــا اعتبــار ۴۸ میلیــارد و ۳۹۰ میلیــون ریــال در 

ــاح می شــود. ــن شهرســتان افتت ای
ــروژه  ــن پ ــگاران اعــام کــرد: ای ــا خبرن ــو در گفت وگــو ب احــد چلبیانل
ــه درق و  ــل، گوش ــار وکی ــتاهای حص ــه روس ــانی ب ــرق رس ــامل ب ــا ش ه
ــش  ــی و افزای ــت هوای ــط ۲۰ کیلوول ــط خ ــاح خ ــدر، اص ــتای قلن روس
ظرفیــت پســت هوایــی در روســتای مرکیــد و احــداث خــط ۲۰ کیلوولــت 
هوایــی در شــهرهای مرنــد و یامچــی و روســتاهای قراجــه محمــد، پیربــاال 

و تــازه کنــد آخونــد مــی باشــد.
وی افــزود: نصــب یــک دســتگاه پســت هوایــی بــه ظرفیــت ۵۰ 
ــع در  ــول ۷۰۰ مترمرب ــی بط ــت هوای ــط ۴۰۰ ول ــداث خ ــووات و اح کیل
ــدای  ــر در ابت ــنایی معاب ــبکه روش ــعه ش ــان، توس ــتای اربط ورودی روس
ــل  ــر و اصــاح و تبدی ــزار و ۵۰۰ مت ــه طــول یکه ــا ب ــد - جلف جــاده مرن
شــبکه هــای ۴۰۰ ولــت هوایــی در مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی 
از دیگــر پــروژه هــای قابــل بهــره بــرداری مدیریــت توزیــع بــرق مرنــد در 

ــام دهــه فجــر اســت. ای
مدیــر شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان مرنــد ضمــن اشــاره بــه پــروژه 
ــع  هــای افتتــاح شــده در ســال جــاری خاطرنشــان کــرد: مدیریــت توزی
مرنــد در ســایه تــاش همــکاران، مقــام اول را از لحــاظ جــذب اعتبــارات 

ــتان دارد. در اس
وی در ادامــه در خصــوص قطعــی هــای اخیــر بــرق در شهرســتان نیــز 
ــن، آلودگــی  ــت کوی ــه بی ــه وجــود مزرع ــی از جمل ــل مختلف ــت: دالی گف
هــوا و کمبــود ســوخت بــرای قطعــی هــای بــرق عنــوان مــی شــود کــه 
ــه نیروگاه هــا مــی  مهمتریــن دلیــل قطعــی هــا، عــدم ســوخت رســانی ب

باشــد.
ــود  ــار وج ــز ب ــار مرک ــد چه ــتان مرن ــه در شهرس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد، کشکســرای  ــن مراکــز در ورودی و خروجــی شــهر مرن ــزود: ای دارد، اف
ــازی در  ــت س ــام ظرفی ــا انج ــد و ب ــه ان ــرار گرفت ــار ق ــتای فارف و روس
ــرای  ــرق ب ــاخت ب ــن زیرس ــت تامی ــی از جه ــکل خاص ــتان، مش شهرس

ــم. ــا نداری ــه ه کارخان
چلبیانلــو بــا اشــاره بــه اینکــه بــه صــورت ۲۴ ســاعته در مرنــد و دیگــر 
ــن  ــرد: کوچکتری ــان ک ــم خاطرنش ــیک داری ــتان، کش ــهرهای شهرس ش
مســئله در حــوزه بــرق بــرای مــا دغدغــه بــوده و تــاش مــا حــل آنهــا و 

ــه شــهروندان اســت. ــه خدمــات ب ارائ

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:
آشیانه تعمیراتی »فالیت چک« 

امسال تکمیل می شود

ــاح  ــران از افتت ــی ای ــری هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ــل ش مدیرعام
بهســازی  و  فایت چــک  هواپیمایــی  رمــپ  تعمیراتــی،  آشــیانه 

ترمینال هــای ۲ و ۴ مهرآبــاد تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد.
ــه گــزارش مهــر، ســیاوش امیرمکــری در مراســم گرامیداشــت دهــه  ب
فجــر کــه در فــرودگاه مهرآبــاد در حــال برگــزاری اســت، بــا بیــان اینکــه 
ــا آغــاز دهــه فجــر، شــاهد افتتــاح پروژه هــای عمرانــی  امــروز همزمــان ب
فــرودگاه مهرآبــاد بودیــم، گفــت: افتتــاح ایــن پروژه هــا بــه دســت 
متخصصــان داخلــی خصوصــاً متخصصــان صنعت هوانــوردی، نشــان دهنده 
بــاور ملــی بــوده و همچنیــن حرکــت مهمــی در جهــت ایمنــی پروازهــا و 

ــاد اســت. ــاء ســطح خدمــات مســافری مهرآب ارتق
ــی از  ــتیم یک ــور توانس ــای مذک ــاح پروژه ه ــا افتت ــروز ب ــزود: ام وی اف
ــامل  ــه ش ــاد را ک ــوردی مهرآب ــات هوان ــوزه عملی ــم ح ــای مه دغدغه ه
راه انــدازی سیســتم ســوئیچینگ بــرج مهرآبــاد و اقــدام مهمــی در راســتای 

ــوردی اســت، افتتــاح کنیــم. ایمنــی عملیــات هوان
ــران،  ــی ای ــری هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
راه انــدازی ایــن سیســتم همزمــان بــا هدایــت پروازهــا بــود و در شــرایط 

ــم ایجــاد شــد. ــا و تحری ســخت کرون
ــیانه  ــل آش ــاهد تکمی ــال ش ــان س ــا پای ــه داد: ت ــری ادام ــر مک امی
و ۴  ترمینال هــای ۲  بهســازی  و  و رمــپ آن  تعمیراتــی فایت چــک 
ــد ۲۹ چــپ  ــروژه مهــم بهســازی بان ــود. همچنیــن پ ــم ب ــاد خواهی مهرآب

ــورد. ــد خ ــد خواه ــده کلی ــال آین ــاد س ــرودگاه مهرآب ف

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: بــا اتمام 
ــزار  ــی ۵۵۰ ه ــای اراض ــرح احی ــک ط ــاز ی ف
ایــام،  و  خوزســتان  اســتان های  هکتــاری 
ســه و نیــم میلیــون تــن بــه تولیــد محصــوالت 

ــه شــده اســت.  کشــاورزی کشــور اضاف
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهور 
در مراســم آغــاز فــاز دوم طــرح احیــای اراضــی 
ــاری اســتان های خوزســتان و  ۵۵۰ هــزار هکت
ــای  ــات وزارتخانه ه ــکر از زحم ــا تش ــام ب ای
ــن  ــرای ای ــت اج ــاورزی باب ــاد کش ــرو و جه نی
طــرح بســیار مهــم گفــت: در ســفر مقــام 
معظــم رهبــری بــه خوزســتان در ســال ۱۳۷۵ 
اعــام شــد کــه بایــد ایــن اراضــی احیــا شــود. 
ــا ســال ۹۹ از ۵۵۰ هــزار هکتــار حــدود ۷۴  ت
ــت  ــد و در دول ــام ش ــار از کار انج ــزار هکت ه
ــا مجــوزی کــه بــرای اجــرای  تدبیــر و امیــد ب
ــد  ــه ش ــری گرفت ــم رهب ــام معظ ــرح از مق ط
مبلــغ یــک و نیــم میلیــارد دالر از محــل 
ــاص  ــرح اختص ــن ط ــه ای ــعه ب ــدوق توس صن
یافــت و خوشــبختانه ۲۹۵ هــزار هکتــار امــروز 

ــرداری رســیده اســت. ــره ب ــه به ب
ــاز  ــام ف ــا اتم ــار داشــت: ب ــری اظه جهانگی
یــک طــرح، ســه و نیــم میلیــون تــن بــه تولیــد 
ــه شــده و  محصــوالت کشــاورزی کشــور اضاف
ــه  ــل انجــام شــود ب ــه طــور کام ــر طــرح ب اگ
رکــورد ۹ و نیــم میلیــون تــن افزایــش تولیــد 
ــور  ــاز کش ــورد نی ــتراتژیک م ــوالت اس محص

ــم رســید. خواهی
بیــان  بــا  رئیــس جمهــور  اول  معــاون 

اینکــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح درآمــد 
کشــاورزان منطقــه نیــز افزایــش یافتــه اســت 
ــو گنــدم  ــد هــر کیل ــرای خری ــت ب گفــت: دول
در ســال جــاری از کشــاورزان بیــش از ۴ 
ــن در  هــزار تومــان اختصــاص داده اســت و ای
حالــی اســت کــه در ابتــدای کار دولــت آقــای 
ــان  ــا ۴۲۰ توم ــدم تنه ــو گن ــر کیل ــی ه روحان
خریــداری می شــد. از طــرف دیگــر دولــت 
هــر کیلــو گنــدم را بــه بهــای ۶۰۰ تومــان بــه 

ــار  ــان ارزان در اختی ــا ن ــاند ت ــروش می رس ف
ــرد. ــرار گی ــردم ق م

ــاز دوم  ــاز ف ــه آغ ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
ــی  ــاری اراض ــزار هکت ــرح ۵۵۰ ه ــرای ط اج
خوزســتان و ایــام گفــت: امیــدوارم بــا اجــرای 
ایــن طــرح از ســوی وزارتخانه هــای جهــاد 
کشــاورزی و نیــرو بــه میــزان ۲۵۵ هــزار 
هکتــار از اراضــی باقیمانــده نیــز از نعمــت آب 
ــده و در  ــوردار ش ــاورزی برخ ــات کش و اصاح
اختیــار مــردم خــوب خوزســتان و ایــام قــرار 
ــتان های  ــه شهرس ــردم هم ــت م ــا رضای گیردت

ــود. ــن ش ــتان تأمی اس
ــن در  ــور همچنی ــس جمه ــاون اول رئی مع
خصــوص مســایل و مشــکات مطــرح شــده از 
ــت:  ــه گف ــدگان کشــاورزان منطق ســوی نماین
ــه ای کــه  ــردم منطق ــم م هنگامــی کــه می بین
ــتند  ــت و گاز هس ــای نف ــی کانون ه در نزدیک
درخواســت بهــره منــدی از نعمــت گاز را دارنــد 
ــه  ــتور الزم را ب ــاً دس ــوم حتم ــف می ش متأس
ــع  ــرای رف ــت ب ــر نف ــرم و وزی ــتاندار محت اس

ــم داد. ــه خواه ــردم منطق ــای م دغدغه ه
دولــت  ابتــدای  از  گفــت:  جهانگیــری 
از  برخــوردار  روســتا های  تعــداد  تاکنــون 
ــتا  ــزار روس ــه ۳۲ ه ــزار ب ــت گاز از ۱۴ ه نعم
ــر  ــه دو براب ــک ب ــی نزدی ــت یعن ــیده اس رس
افزایــش یافتــه اســت. بایــد بــرای روســتاییان 
ــور  ــرای کش ــعه ب ــان توس ــت ش ــا فعالی ــه ب ک
ــو  ــه نح ــا ب ــم ت ــاش کنی ــد ت ــاد می کنن ایج

مطلــوب نیازهایشــان بــرآورده شــود.

رییــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی گفــت: 
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــت چه ــا گرامیداش ــان ب همزم
انقــاب اســامی، ۹۳ طــرح زیربنایــی و تولیــدی در بخــش 
ــه  ــا بیــش از ۲۱۲ میلیــارد تومــان اعتبــار ب کشــاورزی اســتان ب

می رســد.  بهره بــرداری 
بــه گــزارش ایرنــا، اکبــر فتحــی  در گفــت  و گــو با خبرنــگاران 
ــارد و ۱۳۵  ــت میلی ــا هش ــرح ه ــن ط ــرای ای ــرای اج ــزود: ب اف
میلیــون تومــان از اعتبــارات اســتانی، ۱۴ میلیــارد و ۴۶۳ میلیــون 
تومــان از اعتبــارات ملــی، ۱۲۵ میلیــارد و ۷۰۶ میلیــون تومــان 
از محــل آورده شــخصی و ۶۳ میلیــارد و ۵۷۱ میلیــون تومــان از 

ســایر تســهیات مالــی تامیــن و هزینــه شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا بــرای 
۶۳۲ نفــر بــه صــورت مســتقیم و بــرای یــک هــزار و ۸۷۵ نفــر بــه 
صــورت غیرمســتقیم زمینــه اشــتغال فراهــم مــی شــودو ۶ هــزار 

ــن پروژه هــا بهره منــد مــی شــوند. ــای ای ــوار از مزای و ۵۰۶ خان
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی آذربایجان شـرقی گفـت: ایـن 
پروژه هـا در بخـش هـای آب و خـاک، تولیـدات باغـی، تولیـدات 

دام و طیـور، تولیـدات زراعـی، صنایـع تبدیلـی و کسـب کارهـای 
کشـاورزی، شـیات و آبزیـان، جنـگل، مرتـع و آبخیـزداری، امـور 
عشـایر، تعاون روسـتایی، امـور اراضی، حفظ نباتات، دامپزشـکی و 

آمـوزش، تحقیقـات و ترویـج کشـاورزی اجرا شـده اسـت.
فتحــی ادامــه داد: در ایــن دهــه طرح آبیــاری قطــره ای و آبیاری 
ــتان های  ــار در شهرس ــزار و ۴۵۰ هکت ــم فشــار در ســطح  ۲ ه ک
ــای  ــل قرارداده ــت تکمی ــام و در دس ــه تم ــل نیم ــتان، مراح اس
جــاری بخشــی از شــبکه فرعــی ســه و چهــار پایــاب ســد علویــان 
و کانــال بتنــی مــدرن بنــاب و مراغــه بــا ابنیــه فنــی در روســتاهای 
تحــت پوشــش شــبکه بــه طــول ۱۰ کیلومتر در ســطح موثــر ۳۴۰ 
هکتــار در ایــن شهرســتان ها، طــرح شــبکه آبیــاری ثقلــی، پایــاب 
ســد شــهید کاظمــی و روســتای گل ارخی بــه طــول ۲۶۷ کیلومتر 
در شهرســتان ملــکان و گلخانــه ســبزی و صیفی ســه هــزار و ۵۰۰ 
تنــی بــرادران نظــرزاده در ســطح ۱۰ هکتــار در شهرســتان هریس 

و روســتای بیلــوردی آمــاده افتتــاح اســت.
ــی  ــد ســبزی و صیف ــای تولی ــروژه گلخانه ه ــاح ۱۳ پ وی افتت
در محیط هــای کنتــرل شــده در ســطح پنــج شهرســتان از 

ــرداری از  ــره ب ــع، به ــزار و ۳۴۰ مترمرب ــطح ۳۴ ه ــتان در س اس
ســردخانه پنــج هــزار تنــی نگهــداری محصــوالت کشــاورزی در 
ناحیــه صنعتــی شهرســتان چاراویمــاق، بهــره بــرداری از کارخانــه 
بســته بنــدی خشــکبار و مــواد غذایــی بشــیر نورانــی در ســطح 
۲ هــزار و ۵۰۰ مترمربــع بــا ظرفیــت ســه هــزار تــن در ســال در 
روســتای خوشــه مهــر شهرســتان بناب، ســه واحــد مرغــداری در 
مجمــوع بــا ۹۰ هــزار قطعــه در شهرســتان های ســراب، هشــترود 
و هریــس و ســه دفتــر مرکــز خدمــات جهادکشــاورزی غیردولتــی 

را از دیگــر طــرح هــا آمــاده افتتــاح اعــام کــرد.
رییــس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی گفــت: 
برگــزاری مســابقات فرهنگــی و هنــری در محیــط فضــای مجــازی 
در روســتاها و عشــایر اســتان در ســطح نونهــاالن، نوجوانــان و 
ــام دهــه فجــر و  ــژه ای ــان، برگــزاری جشــن ها و مراســمات وی جوان
پیــروزی انقــاب اســامی در روســتاها و مجامع عشــایری و برگزاری 
ــپزی،  ــای آش ــد برنامه ه ــتاها مانن ــای روس ــگاه توانمندی ه نمایش
صنایــع دســتی، کشــاورزی و موضوعــات مرتبــط بــا تامیــن امنیــت 
غذایــی از دیگــر برنامه هــای ســتاد بزرگداشــت دهــه فجــر و کارگروه 

روســتایی و عشــایر ســتاد دهــه فجــر اســتان اســت.
فتحــی افــزود: مقــرر شــده اســت تــا پروژه هــای قابــل افتتــاح 
ــه صــورت  بخــش کشــاورزی اســتان در دهــه فجــر ســالجاری ب
متمرکــز و در زمــان مشــخصی از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــس  ــط ریی ــس توس ــورت ویدئوکنفران ــه ص ــور ب ــطح کش در س

جمهــوری افتتــاح و بــه بهــره بــرداری برســد.

ســازمان  بین المللــی  حمل ونقــل  و  ترانزیــت  مدیــرکل 
کامیون هــای  کاهــش  از  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری 
منتظــر در پایانه هــای مــرزی از ۶۳۰۰ دســتگاه تــا حــدود 
ــن  ــر داد و گفــت: متوســط انتظــار ای ۱۷۰۰ دســتگاه در روز خب
ــه  ــاه ب ــک م ــدود ی ــف از ح ــرزی مختل ــاط م ــا در نق کامیون ه

ــت.  ــیده اس ــار روز رس چه
جــواد هدایتــی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: در 
ــردد  ــاز شــده و ت ــران ب ــای ای ــا همــه مرزه حــال حاضــر  تقریب
ــت،  ــده اس ــرار ش ــا برق ــاری در آن ه ــادالت تج ــا و مب کامیون ه
ــی  ــتان باق ــران ترکمنس ــرون و باجگی ــه ب ــای اینچ ــا مرزه تنه
ــتند. ــاز هس ــز ب ــن کشــور نی ــای ای ــر مرزه ــده اســت و دیگ مان

ــر  ــان از نظ ــور عملکردش ــای کش ــی از مرزه ــزود: برخ وی اف
ــه آنجــا  ــی ک ــف های ــوع تجــارت و توق ــوع و تن ــردد، ن ــزان ت می
ــا  ــن روی آن ه ــد. بنابرای ــه بودن ــکاتی مواج ــا مش ــتیم ب داش
ــتیم. ــا داش ــتان ه ــا اس ــددی ب ــز شــدیم و جلســات متع متمرک

ســازمان  بین المللــی  حمل ونقــل  و  ترانزیــت  مدیــرکل 
ــرای  ــا اج ــا ب ــه داد: نهایت ــاده ای ادام ــل ج ــداری و حمل ونق راه
برخــی برنامه هــای عملیاتــی در مرزهــای مهــم کشــور ظرفیــت 
ــرزی  ــدوده م ــم و مح ــش دادی ــا را افزای ــرور در آن ه ــور و م عب
ــم. ۲۵ درصــد از مرزهــای  ــرد کنی ــدا ک ســاماندهی مناســبی پی
ــر  ــا مهمت ــه مرزه ــور از بقی ــرای کش ــت ب ــن جه ــور از همی کش
هســتند کــه حــدود ۷۰ درصــد از کل تــردد و تجــارت زمینــی از 

ــور مــی کنــد. آن هــا عب

کاهش توقف کامیون ها در پایانه های مرزی
ــای  ــن کامیون ه ــش از ای ــه پی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب هدایت
ــون  ــل گوناگ ــه دالی ــف ب ــرزی مختل ــای م ــیاری در پایانه ه بس
ــد، خاطرنشــان کــرد: طــی مــاه هــای گذشــته  منتظــر می ماندن
بعضــا تــا ۶۳۰۰ دســتگاه کامیــون در روز پشــت مرزهــا معطــل 
مــی شــدند و متوقــف بودنــد کــه بخشــی از آن بــه دلیــل رفتــار 
ــر  ــی اختصاصــی در ه ــت های ــا و محدودی ــل، کرون کشــور متقاب
کشــور ماننــد ســاعات کاری پایانــه هــای مــرزی آن هــا مربــوط 

بــود.
وی گفــت: در  حــال حاضــر و بــا پذیــرش مســئولیت مدیریــت 
پایانــه هــای مــرزی ضمــن هماهنگــی بیشــتر در بیــن دســتگاه 
ــر اداری  ــک از نظ ــر ی ــه ه ــرز ک ــتقر در م ــی مس ــای متول ه
مســتقا بــه فعالیــت مــی پردازنــد، توانســتیم ایــن میــزان انتظــار 
ــف کاهــش  کامیون هــا و کامیــون داران را در نقــاط مــرزی مختل
دهیــم و بــه حــدود ۱۷۰۰ دســتگاه برســانیم کــه البتــه ایــن عدد 
ــچ  ــه هی ــیم ک ــه روزی برس ــد ب ــت و بای ــول نیس ــورد قب ــز م نی

کامیونــی در مرزهــای کشــور معطــل نمانــد.
ســازمان  بین المللــی  حمل ونقــل  و  ترانزیــت  مدیــرکل 
ــر  ــی دیگ ــه یک ــان اینک ــا بی ــاده ای ب ــل ج ــداری و حمل ونق راه
ــدارک و  ــا م ــون داران در مرزه ــدن کامی ــل ش ــل معط از دالی
ــرای تکمیــل آن هاســت،  ــی ب ــان طوالن اســناد اداری و گــذر زم
ــا را نمــی  ــای موجــود در مرزه ــف ه ــرد: متوســط توق ــار ک اظه
ــای  ــرد مرزه ــه عملک ــرا ک ــرد چ ــبه ک ــی محاس ــه راحت ــوان ب ت

ــا  ــتارا ت ــرز آس ــال در م ــوان مث ــه عن ــت. ب ــی اس ــف فصل مختل
ژانویــه بــه دلیــل محصــوالت کشــاورزی در دوره یکماهــه توقــف 
ــل  ــون هــای حام ــاالی کامی ــم ب ــل تراک ــه دلی ــای بســیاری ب ه
ــی ثبــت مــی شــد امــا ممکــن همیــن مــرز  محصــوالت صادران
ــال دیگــر  ــرار نداشــته باشــد. مث ــی در پیــک ق در شــرایط کنون
اینکــه در خــرداد مــاه در مــرز دوغــارون ۳۵۰۰ دســتگاه کامیــون 
حامــل فرآوردهــای نفتــی و مــواد خطرنــاک در روز داشــتیم کــه 
ــن وجــود متوســط  ــا ای خوشــبتانه مشــکل آن هــا حــل شــد. ب
ــدا کــرده  ــش پی ــاه هــم  افزای ــک م ــا ی ــام پیــک ت انتظــار در ای
ــنادی  ــا مشــکل اس ــون ب ــر کامی ــر اگ ــال حاض ــا در ح اســت ام
ــرز  ــد از م ــی توان ــار روز م ــا حــدود چه ــا ت مواجــه نباشــد نهایت

ــور کنــد. عب

جهانگیری:

 تولید محصوالت کشاورزی کشور 
۹ و نیم میلیون تن افزایش می یابد

2۱2 میلیارد تومان طرح کشاورزی در 
آذربایجان شرقی بهره برداری می شود

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری اعالم کرد:

آخرین وضعیت مرزهای کشور و کامیون های منتظر

اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک آذر شهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۱۳۷۹ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ مورخــه 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد ســند رســمی مســتقر  ــای فاق و ســاختمان ه
ــهر  ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــا بشــماره  ــد علــی باب جــواد ســیفی گواهــر فرزن
شناســنامه ۱۶۴ صــادره از ممقــان در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۱۸/۳۰ متــر 
مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک – فرعــی 
از ۴۱۱۰ اصلــی واقــع در بخــش ۱۲ تبریــز 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین قرمــز 
گلــی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظوراطــاع 
ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
اگهــی مــی شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  ــه ای را ب
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه 1392114404023000481

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28

آگهی ابالغ اتهام
نظــر بــر اینکــه پرونــده خانــم ســمیه عبداللهــی کارمنــد مرکــز 
آموزشــی، پژوهشــی و درمانــی زهــرا مردانــی آذر تبریــز بــا اتهــام 
ــات اداری  ــه تخلف ــیدگی ب ــدوی رس ــات ب ــه در هی ــت موج غیب
کارکنــان ایــن دانشــگاه مطــرح مــی باشــد، لــذا بنــا بــه تجویــز 
مــاده ۷۳ آئیــن دادرســی مدنــی بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد 
کــه هــر گونــه اعتــراض یــا مــدرک مســتند در رابطــه بــا پرونــده 
تخلفاتــی خــود دارنــد مــی توانــد حداکثــر تــا یــک مــاه از تاریــخ 
نشــر آگهــی بــه نشــانی: تبریــز – خیابــان دانشــگاه جنــب باشــگاه 
اســاتید و کارمنــدان ســاختمان شــماره ۴ معاونــت درمــان طبقــه 
ــان  ــات اداری کارکن ــه تخلف ــیدگی ب ــدوی رس ــات ب ــوم ) هی س
ــلیم  ــز( تس ــی تبری ــی درمان ــکی و خدمات ــوم پژش ــگاه عل دانش

نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی، درمانی تبریز

شناسه آگهی: 1087224
تاریخ انتشار: 1399/11/13

)روزنامه عجب شیر(
شتی،  دااگشنه علوم زپشکی و خدماتی بهدا

ردمانی تبرزی
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فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی 

استان خبر داد:
شناسایی ۸۸5 تغییرکاربری غیرمجاز 

کشاورزی در آذربایجان شرقی

فرمانــده یــگان حفاظــت اراضــی کشــاورزی 
آذربایجــان شــرقی از شناســایی ۸۸۵ مــورد تغییــر 
کاربــری غیرمجــاز کشــاورزی اســتان در دیمــاه 

ــر داد.  ــالجاری خب س
ســرهنگ شــهریار کاظــم پــور در گفت وگــو 
بــا خبرنــگاران، افــزود: یــگان حفاظــت اراضــی 
قانــون  اجــرای  راســتای  در  اســتان  کشــاورزی 
ــا  ــی ب ــی و باغ ــی زراع ــت از اراض ــظ و حراس حف
ــاده ۱۰، طــی  ــی تبصــره دو م اجــرای احــکام قطع
ــای  ــورد از تغییرکاربری ه ــالجاری ۸۸۵ م ــاه س دیم
غیرمجــاز اراضــی کشــاورزی در ســطح اســتان 
را شناســایی و ۴۰۰ مــورد از اماکــن غیرقانونــی 
ســاخته شــده در شهرســتان های شبســتر، بســتان 
آبــاد، تبریــز، مرنــد و آذرشــهر را بــا مشــارکت 
ــع  ــع و قم ــرقی قل ــان ش ــی آذربایج ــروی انتظام نی
کــرد کــه منجــر بــه آزادســازی ۱۶۵ هکتــار از 

ــد. ــاورزی ش ــی کش اراض
ــای  ــا تغییرکاربری ه ــه ب ــگیری و مقابل وی، پیش
غیرمجــاز اراضــی زراعــی، برخــورد بــا متخلفــان کــه 
ــری  ــه تغییرکارب ــبت ب ــی نس ــورت غیرقانون ــه ص ب
زمین هــای کشــاورزی اقــدام می کننــد، حضــور 
ــای  ــر طرح ه ــارت ب ــتان، نظ ــطح اس ــی در س میدان
مجــوزدار جهــت پیشــگیری از ســاخت و ســاز بیــش 
از حــد مجــاز در ایــن طرح هــا و پیــش بینــی 
تمهیــدات الزم بــه منظــور تســریع و تســهیل کشــف 
جــرم و تعقیــب مجرمــان را از شــاخص تریــن 
ــاورزی  ــی کش ــت اراض ــگان حفاظ ــای ی ماموریت ه

ــرد. ــوان ک اســتان عن
وی اظهــار کــرد: در صورتــی  کــه اشــخاص 
ــوق  ــات پیشــگیرانه ف ــه اقدام ــی ب ــی و حقوق حقیق
ــه  ــود ادام ــه خ ــل مجرمان ــه عم ــد و ب ــه نکنن توج
دهنــد، در اجــرای مــاده ســه قانــون حفــظ کاربــری 
ــده و در  ــرم ش ــام ج ــی اع ــی و باغ ــی زراع اراض
صــورت تکــرار اقــدام غیرقانونــی بــه یــک تــا شــش 

ــوند.   ــوم می ش ــس محک ــاه حب م
ســرهنگ کاظــم پــور بــا بیــان این کــه مجــازات 
ــاده وضــع  ــع و قمــع، اع ــری غیرمجــاز قل تغییرکارب
ــه  ــا س ــک ت ــدی از ی ــزای نق ــابق و ج ــال س ــه ح ب
ــا کاربــری جدیــد تعییــن شــده  ــر قیمــت روز ب براب
ــی  ــای معامات ــه بنگاه ه ــن ب ــزود: هم چنی اســت، اف
امــاک هشــدار داده شــده از هرگونــه تفکیــک 
و  کشــاورزی  اراضــی  تغییرکاربــری  و  غیرمجــاز 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــز کنن ــروش آن پرهی ــد و ف خری
ــی و  ــان برخــورد قانون ــا عامــان و متخلف صــورت ب

ــد شــد. ــان پلمــپ خواه ــر آن دفات
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان جهــاد 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی، وی ب ــان ش ــاورزی آذربایج کش
ــان و معترضــان اراضــی  ــا متخلف ــی ب برخــورد قانون
کشــاورزی، از تمامــی شــهروندان در نقــاط مختلــف 
ــاهده  ــورت مش ــا در ص ــرد ت ــت ک ــتان درخواس اس
هرگونــه تخلــف و ســاخت و ســاز غیرمجــاز در 
زمین هــای کشــاورزی بــا تمــاس بــا ســامانه تلفنــی 
۱۳۱ مدیریــت امــور اراضــی اســتان گزارشــات خــود 
ــور اراضــی  ــه کارشناســان ام را در اولیــن فرصــت ب

ــد. ــه کنن ــتان ارائ ــاورزی اس ــازمان جهادکش س

قاسم پور :
الیحه تامین امنیت زنان در نوبت اعالم وصول است

رییـــس فراکســـیون زنـــان مجلـــس، بـــه تشـــریح رونـــد بررســـی الیحـــه صیانـــت، 
کرامـــت و تأمیـــن امنیـــت زنـــان در مجلـــس شـــورای اســـامی پرداخـــت. 

فاطمـــه قاســـم پور در گفت وگـــو بـــا خانـــه ملـــت، در مـــورد رونـــد بررســـی الیحـــه 
ـــن  ـــت: ای ـــامی، گف ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــت زن ـــن امنی ـــت و تأمی ـــت، کرام صیان
الیحـــه در حـــال طـــی کـــردن فرآیندهـــای قانونـــی بـــوده و هم اکنـــون در معاونـــت 
ـــت  ـــده و در نوب ـــتاده ش ـــه فرس ـــات رییس ـــه هی ـــد از آن ب ـــت و بع ـــس اس ـــن مجل قوانی

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــول ق ـــام وص اع
ـــورای  ـــس ش ـــس در مجل ـــهر و پردی ـــمیرانات، اسامش ـــران، ری، ش ـــردم ته ـــده م نماین
اســـامی ادامـــه داد: بی تردیـــد ایـــن الیحـــه بـــه زودی اعـــام وصـــول شـــده و بـــه 

ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــیدگی ارس ـــت رس ـــه جه ـــی مربوط ـــیون تخصص کمیس
وی بـــا بیـــان این کـــه کارگروهـــی جهـــت بررســـی الیحـــه تشـــکیل شـــده، افـــزود: 
هفتـــه گذشـــته دو جلســـه بررســـی کارشناســـی الیحـــه توســـط ایـــن کارگـــروه و بـــا 
ـــی  ـــد بررس ـــد. فرآین ـــزار ش ـــی برگ ـــی و قضای ـــی، حقوق ـــان اجتماع ـــارکت کارشناس مش
ـــی  ـــیون تخصص ـــه کمیس ـــروه ب ـــی کارگ ـــه بررس ـــت و نتیج ـــد داش ـــه  خواه ـــه ادام الیح

ــود.  ــام می شـ ــه اعـ مربوطـ
ـــیون  ـــای فراکس ـــه برنامه ه ـــاره ب ـــا اش ـــم، ب ـــس یازده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ــا  ــته بـ ــد: روز گذشـ ــادآور شـ ــه زن، یـ ــامی در هفتـ ــورای اسـ ــس شـ ــان مجلـ زنـ
ـــتیم  ـــتی داش ـــی نشس ـــتگاه های اجرای ـــا و  دس ـــه ه ـــوان وزارتخان ـــور بان ـــاوران ام مش
ــان و  ــوزه زنـ ــف در حـ ــردن تکالیـ ــی کـ ــود در اجرایـ ــای خـ ــه در آن چالش هـ کـ
ــام داده انـــد  ــواده را مطـــرح کردنـــد و از اقداماتـــی کـــه در ایـــن زمینـــه انجـ خانـ
ــا رویکـــرد آینده نگـــر اولویت هـــای برنامـــه  ــا بتوانیـــم بـ گـــزارش ارائـــه دادنـــد تـ

هفتـــم را اســـتخراج کنیـــم.
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــد ک ـــامی، تاکی ـــورای اس ـــس ش ـــان مجل ـــیون زن ـــس فراکس ریی
اهمیـــت بازنگـــری قانـــون تســـهیل ازدواج بـــه بررســـی آموزش هـــای قبـــل، حیـــن و 
ـــس  ـــه مجل ـــه ب ـــن زمین ـــئول در ای ـــتگاه های مس ـــت و دس ـــم پرداخ ـــد از ازدواج، خواهی بع

ــده اند. ــوت شـ دعـ

ــران  ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس رئی
ــاره  ــاد از اظهارنظــر مســئوالن درب ــا انتق ب
نــرخ ارز گفــت: قطعــا نــرخ ۱۵ هــزار 
ــی  ــورم م ــرخ ت ــه ن ــه ب ــا توج ــی ب تومان
ــته  ــر صــادرات داش ــر کاهشــی ب ــد اث توان

ــد.  باش
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــد الهوت محم
ارز،  نــرخ  وضعیــت  در خصــوص  مهــر 
ــرخ  ــش ن ــی از افزای ــت: بخش ــار داش اظه
رســیدن  و  گذشــته  ماه هــای  در  ارز 
ــی از  ــان، ناش ــزار توم ــرز ۳۰ ه ــه م آن ب
ــود  شــرایط سیاســی و اقتصــادی کشــور ب
کــه آن هــم مبتنــی بــر سیاســت های 
ســختگیرانه رئیــس جمهــور قبلــی آمریــکا 
و احتمــال انتخــاب مجــدد آن شــخص 

می شــد. تلقــی 
اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  عضــو 
ــر ایــن اســاس،  بازرگانــی تهــران افــزود: ب
ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه شــرایط 
بدتــر خواهــد شــد و از ســوی دیگــر نیــز، 
ــورهای  ــی کش ــران در برخ ــع ارزی ای مناب
ــر،  ــن ام ــه ای ــود ک ــده ب ــه ش ــا بلوک دنی
عرضــه ارز را تــا حــدودی بــا مشــکل 
مواجــه کــرد. از طــرف دیگــر نیــز شــیوع 
ــا،  ــدن مرزه ــته ش ــا و بس ــروس کرون وی
عمــًا باعــث کاهــش صــادرات شــد و لــذا 
ــه دســت هــم  همــه ایــن مــوارد دســت ب
ــادی را  ــرایط اقتص ــداز ش ــم ان داده و چش

داد. نشــان  ســخت تر 
ـــده  ـــاد ش ـــی ایج ـــو روان ـــزود: ج وی اف
در جامعـــه نیـــز، بـــر ایـــن موضوعـــات 
بـــه  را  ارز  قیمـــت  و  شـــد  ســـوار 
نرخ هـــای غیرقابـــل تصـــور و در حـــدود 
۳۰ هـــزار تومـــان رســـاند؛ بنابرایـــن 
ـــاب، شـــاهد  ـــی شـــدن آن حب ـــس از خال پ
ـــید  ـــدادی رس ـــه اع ـــا ب ـــه نرخ ه ـــم ک بودی
ـــن  ـــا همی ـــود؛ ام ـــگام ب ـــاید زودهن ـــه ش ک

امـــر هـــم بـــه نـــگاه مثبـــت بـــازار بـــه 
ـــر  ـــده، ب ـــر ش ـــی ذک ـــو روان ـــرایط و ج ش

می گـــردد.

دالر 21 تا 22 هزار تومانی تناسب 
بینابینی با وضعیت فعلی دارد

ــران  ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس رئی
دربــاره مؤلفه هــای مؤثــر بــر نــرخ ارز 
ارز  نــرخ  بینــی  پیــش  تصریــح کــرد: 
بســتگی بــه عرضــه و تقاضــا، میــزان 
مقــدار  غیرنفتــی،  و  نفتــی  صــادرات 
دریافــت وجــوه نفتــی و مدیریــت واردات از 
ســوی دولــت دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر 
ــه واردات بیشــتر  ــه صــادرات نســبت ب چ
ــد و  ــاق می افت ــرخ ارز اتف شــود، کاهــش ن
اگــر ایــن موضــوع برعکــس شــود، بدلیــل 
بــاال رفتــن تقاضــا منجــر بــه افزایــش نــرخ 

می شــود. ارز 
وی دربــاره نــرخ مناســب ارز در شــرایط 
ــن  ــرخ ارز بی ــح داد: ن ــی کشــور توضی فعل
۲۱ تــا ۲۲ هــزار تومــان یــک تناســب 
فعلــی  وضعیــت  بــا  بینابینــی  تقریبــاً 
ــد در اثــر  اقتصــاد کشــور دارد کــه می توان
ــازی  ــام، آزادس ــه برج ــکا ب ــت آمری بازگش

ــکات  ــدن مش ــرف ش ــی، برط ــع مال مناب
کاهــش  صــادرات،  افزایــش  و  بانکــی 
ــه  ــا اینک ــد ی ــته باش ــم داش ــتری ه بیش
ــان  ــزار توم ــا ۲۲ ه ــج ۲۱ ت ــن رن در همی

ــد. ــی بمان باق
ــارت  ــهیل تج ــیون تس ــس کمیس رئی
ــه  ــح کــرد: ب ــی تهــران تصری ــاق بازرگان ات
طــور کلــی پیــش بینــی نــرخ ارز بســتگی 
ــر  ــه ه ــادی دارد ک ــای اقتص ــه متغیره ب
یــک در جایــگاه خــود تعییــن کننــده 
هســتند؛ پــس اعــام عــدد مشــخص 
دقیقــی  مبنــای  نمی توانــد  آن،  بــرای 

ــد. ــته باش داش

اظهارات مسئوالن، روی صادرات 
تأثیر منفی دارد

ــارات  ــاره اظه ــن درب ــی همچنی الهوت
ــرخ  ــر رســیدن ن رئیــس جمهــور مبنــی ب
دالر بــه زیــر ۱۵ هــزار تومــان نیــز گفــت: 
فــارغ از اینکــه ایــن عــدد محقــق می شــود 
یــا خیــر، قطعــاً روی صــارات تأثیــر منفــی 
بــه جــای خواهــد گذاشــت، چراکــه امــروز 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد 
ــه  ــدادی ک ــن اع ــا ای ــی، ب کاالی صادرات

ارز در بــازار معاملــه می شــود، متفــاوت 
اســت و در نتیجــه کاال گران تــر تولیــد 

شــده اســت.
ــر  ــه زی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــرای افزایــش تقاضــا  ســاخت  هــای الزم ب
ــی  ــا و محدودیت های ــم و ممنوعیت ه نداری
نیــز بــرای منابــع ارزی لحــاظ شــده و 
حتــی بخشــنامه های متفاوتــی هــم صــادر 
ــرای صــادرات  ــی ب ــًا موانع ــم، عم می کنی
ایجــاد شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه دیدیــم 
ــز  ــرخ ارز نی ــش ن ــا افزای ــی ب ــور حت کش
ــد،  ــه کن ــاد را تجرب نتوانســت صــادرات زی
ــی  ــزار تومان ــرخ ۱۵ ه ــاً ن ــن قطع بنابرای
ــر  ــد اث ــورم می توان ــرخ ت ــه ن ــه ب ــا توج ب

ــر صــادرات داشــته باشــد. کاهشــی ب
عضـــو هیـــأت نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی 
ــاهده  ــرد: مشـ ــان کـ ــر نشـ ــران خاطـ تهـ
می شـــود کـــه هـــر وقـــت در مصاحبه هـــا 
ــورد  ــزی در مـ از رئیـــس کل بانـــک مرکـ
ـــی  ـــان نرخ ـــود، ایش ـــوال می ش ـــرخ ارز س ن
را اعـــام نمی کننـــد؛ در حالـــی کـــه 
مســـئولین دیگـــر بـــه راحتـــی نرخ هـــای 
ــه  ــد کـ ــام می کننـ ــن را اعـ ــاال و پاییـ بـ
ــت و  ــزرگ اسـ ــی بـ ــود معضلـ ــن خـ ایـ
ـــدگان  ـــرای صادرکنن ـــی ب ـــاً دغدغه های قطع

ایجـــاد می کنـــد.
ــال  ــه دنب وی ادامــه داد: صادرکننــده ب
ثبــات نــرخ ارز اســت نــه افزایــش یــا 
کاهــش آن؛ بــه ایــن معنــا کــه صادرکننده 
بایــد ایــن اطمینــان را داشــته باشــد که در 
یــک بــازه زمانــی مشــخص یکســاله یــک 
شــش ماهــه بــا یــک نــرخ مشــخصی کــه 
ــته  ــان داش ــد نوس ــا ۱۰ درص ــدود ۵ ت ح
باشــد بتوانــد فعالیــت کنــد تــا بــر اســاس 
ــای  ــا و پیــش بینی ه ــزی ه ــه ری آن برنام
ــادرات  ــد و ص ــارت، تولی ــرای تج الزم را ب

انجــام دهــد.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

اظهارات مسئوالن درباره نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات دارد
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک آذرشهر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۱۳۵۶ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ مورخــه 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد ســند رســمی مســتقر  ــای فاق و ســاختمان ه
ــهر  ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماعیل   ــد اس ــرگان فرزن ــی ه ــه داغ ــاذر قرچ اب
در  از  صــادره   ۱۹۷۶ شناســنامه  بشــماره 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب ۱۰۵/۹۷ مت
ــع در  ــی واق ــی از ۶۲۸۰  اصل ــاک ۱۳۰ فرع پ
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــز خری ــش ۱۲ تبری بخ
آقــای حســن صبــح خیــز محــرز گردیــده اســت 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــود در  ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز اگه ــه فاصل ــت ب نوب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

ــد شــد. خواه
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ــی و  ــی فتح ــرکت بازرگان ــه ش تاریخچ
ــد؟ ــان کنی ــیس آن را بی ــی تأس چگونگ

ــا  ــه ام و ت ــی گرفت ــده ســال ۷۳ کارت بازرگان بن
ــد از آن دوره  ــی بع ــوده ام ول ــال ب ــال ۱۳۷۸ فع س
ــت هــای دســت و  کــه مشــکات و ایجــاد محدودی
پــا گیــر انــرژی الزم را جهــت کار کــردن از تمامــی 
ــز از  ــرای گری ــز ب ــده نی ــت بن ــدگان گرف صادرکنن
ــور  ــه مجب ــت ویکپارچ ــن درس ــود قوانی ــت و نب ران
شــده ام از فعالیــت خــود مدتنــی را دور بمانــم. 
فعالیــت اصلــی ام در زمینــه صــادرات و واردات 
ــاره  ــه اش ــی ک ــه دالیل ــه ب ــوده ک ــه ب چــوب و تخت
ــاره از  ــود  و دوب ــده ب ــراه ش ــه ای هم ــا وقف ــد ب ش

ــوده ام.  ــدام نم ــت اق ــه فعالی ــدداً ب ــال ۹۷ مج س

ــاالن  ــر راه فع ــر س ــود ب ــع موج موان
صــادرات در دولــت کنونی را شــرح دهید؟

از ســال ۹۷ تــا االن هــم موفــق شــده ام  کًا ســه 
مــاه کارکنــم چــون بــه دلیــل صــدور بخشــنامه هــای 
متعــدد بیــش از حــد موانــع ایجــاد مــی شــد و باعــث 
راکــد مانــدن فعالیــت هــای بســیاری از صادرکنندگان 
ــد کــه بنــده نیــز از ایــن  و وارد کننــدگان مــی گردی
قاعــده مســتثنی نبــوده ام و ایــن در حالــی اتفــاق مــی 
افتــاد کــه قویتریــن و بزرگتریــن شــرکت هــا را وارد 
کشــور مــی کــردم کــه باعــث ایجــاد رونــق اقتصــادی 
در چرخــه صــادرات و واردات مــی شــدند. ولــی 
متأســفانه علیرغــم اینکــه مطالبه کــرده ام و مســئله را 
بارهــا به مســئولین امــر انتقــال داده ام ترتیب اثــر داده 
نشــد و فرصــت هــای بــی شــماری کــه می توانســتیم 
قدمــی نــو برداریــم و تحولی در امــر صــادرات و واردات 
کشــور خلــق کنیــم، از دســت رفــت. پیشــنهاد بنــده 
در ایــن راســتا ایــن اســت کــه اصاحــات الزم در بــاب 
دالرهــای دو نرخــی، صــدور بخشــنامه هــای ضــد و 
نقیــض، دادن امتیــاز بــه نفــرات بــر مبنــای تبعیــض 
کــه بعضــی هــا بــه خاطــر گرفتــن امتیــاز کارشــان به 
ــل افــرادی هــم کــه کار  جریــان مــی افتــد و در مقاب
اصلــی شــان صــادرات و واردات اســت بــه مشــکل بــر 
مــی خورنــد، صــورت گیــرد. بــه عنــوان مثــال فــردی 
کــه کارش واردات میــل گــرد اســت از دســت او خــارج 
ــد و در  ــی دهن ــه دار م ــل کارخان ــد و تحوی ــی کنن م
اینجاســت کــه چــون کارخانــه دار در حوزه صــادرات و 
واردات تجربــه ای نــدارد و مویــی ســپید نکــرده اســت 
، آســیب هــای جــدی را هــم بــر خــود و هــم بــر بــازار 
ــع  ــن موان ــن بزرگتری ــازد. بنابرای ــی س آن کاال وارد م
ــور  ــل کش ــکات در داخ ــاد مش ــی ایج ــل اصل و عام
ــن  ــر ای ــه اگ ــرا ک ــت چ ــی اس ــود تحریم ــئله خ مس
محدودیــت هــای داخلــی رفــع گردنــد و حمایــت ها از 
واژه شــعار در قامــت عمــل جــان بگیرنــد، فعــاالن این 
عرصــه بــه تنهایــی هــم گلیــم خودشــان را بــه لحــاظ 
داشــتن تجربــه کافــی و اندوختــه هــای فــردی از آب 
بیــرون مــی کشــند و فراتــر از روزهــای قبــل در جهت 
توســعه و ایجــاد رونــق اقتصــادی گام بــر مــی دارنــد. 

نقــش بانــک مرکــزی در راســتای 
خدمــات رســانی بــه صادرکننــدگان 
ــود  ــده آل خ ــد در ای ــی توان ــه م چگون

ــد؟ باش
کار مــا از هرجایــی شــروع شــود چــه اتــاق 

صنعــت و چــه نهــاد دیگــر نهایتــاً بــه بانــک مرکــزی 
ــم کــه اشــاره کنــم  ختــم مــی شــود. الزم مــی دان
ــل آن  ــخگویی در مقاب ــه پاس ــادر ب ــز ق ــاق تبری ات
نیســت و از طــرف دیگــر، اداره دارایــی اجــازه دادن 
اطاعــات بانــک مرکــزی را نــدارد. فقــط در بســتن 
ــتند  ــر هس ــئولیت پذی ــنگین مس ــای س ــات ه مالی
و نســبت بــه مشــکات و مــوارد دیگــر پاســخ 
ــده در  ــته کنن ــای خس ــی ه ــو نیستند.بروکراس گ
خدمــات دهــی ارگانهــای ذیربــط موانــع بســیاری را 
ــب  ــرده و  موج ــاد ک ــراد ایج ــت اف ــیر فعالی در مس
دلســرد شــدن فعــاالن تجــاری از نهادهــای مختلــف 
نســبت بــه خدمــات اتــاق بازرگانــی تــا  اداره دارایــی 
ــا  ــده ت و بانــک مرکــزی شــده اســت و باعــث گردی
فعالیــت بســیاری از تاجــران ، بازرگانــان راکــد 

ــد.  بمان

تعامــل و همکاری کمیســیون صــادرات 
ــز  ــاق تبری ــه در ات ــن عرص ــاالن ای ــا فع ب

چگونــه اســت؟
ــد  ــه بای ــور ک ــم آنط ــد بگوی ــه بای ــن زمین در ای
ــل الزم را در  ــد و تعام ــده باش ــی کنن ــاید راض و ش
ــت.  ــد، نیس ــاد نمای ــکات ایج ــل مش ــتای ح راس
ــم کــه مــی  در مــوارد مختلفــی مســائلی داشــته ای
شــد از طریــق داشــتن تعامــل و ایجــاد ارتبــاط الزم 
ــفانه  ــی متأس ــکاس داد ول ــر انع ــای دیگ ــه ارگانه ب
پیگیــری هــای جــدی بــه عمــل نیامــده یــا اگــر هم 
صــورت گرفتــه از طــرف وزارت صمــت و ارگان هــای 

ــر داده نشــده اســت.  ــب اث ــوط ترتی مرب

ــده  ــی، آین ــد فعل ــه رون ــه ب ــا توج ب
صــادرات را در آذربایجــان شــرقی کــه قطب 
ــود،  ــی ش ــوب م ــور محس ــی در کش صنعت

ــه مــی بینیــد؟ چگون
بــه نظــر بنــده اگــر صادقانــه بگویــم،  بــا 
ــه آینــده صــادرات در اســتان   ایــن روال نســبت ب
ــه  ــی ک ــا زمان ــود و ت ــن ب ــوش بی ــوان خ ــی ت نم
مختــص  و  نشــود  مصــوب  مشــخصی  قوانیــن 
ایــن حیطــه جهــت فعالیــت صادرکننــدگان و 
وارد کننــدگان چارچــوب هــای مشــخصی تعریــف 
ــرفت  ــعه و پیش ــر روی توس ــوان ب ــی ت ــود نم نش
صــادرات متمرکــز شــد. از طــرف دیگــر هــم 
صــدور بخشــنامه هــای متعــدد هفتگــی و ماهانــه 
کــه بــدون نظــارت و تحقیــق درســت، صــادر مــی 
ــیر  ــر مس ــیاری را ب ــای بس ــت ه ــود و محدودی ش
ــبب  ــد مس ــی کن ــاد م ــه ایج ــن عرص ــاالن ای فع
بــروز مشــکات فراوانــی در ایــن بخــش مــی 
ــش را  ــن بخ ــاالن ای ــان فع ــرور زم ــه م ــود و ب ش
ــرات  ــه تاثی ــد ک ــی کن ــادرات دور م ــه ص از چرخ
ــه طــور مشــخص در آینــده صــادرات  منفــی آن ب
اســتان آذربایجــان شــرقی خــود را نشــان خواهــد 
داد. از طــرف تجــار خارجــی هــم اعتراضــات 
قوانیــن  متعــدد  صــدور  بــه  نســبت  فراوانــی 
ــی  ــه وقت ــوری ک ــود ط ــی ش ــال م ــاری اعم تج
مــن تاجــر و صادرکننــده پــای میــز مذاکــره 
جهــت معاملــه و ارتبــاط تجــاری مــی نشــینم مــی 
ــون  ــات قان ــه چــون در کشــور شــما ثب ــد ک گوین
وجــود نــدارد از وارد شــدن بــه معاملــه و برقــراری 

ــم. ــه داری ــی واهم ــورات بازرگان ام

شــرکت بازرگانــی فتحــی چــه موفقیت 
هایــی را در حــوزه کاری خــود یعنــی 
صــادرات و همینطــور اشــتغال زایــی 

ــت؟ ــته اس داش
همانطــوری کــه اول عرائضــم مطــرح کــردم 
بنــده از ســال ۹۷ ســه مــاه توانســتم فعالیــت کنــم 
کــه در طــول ایــن ســه مــاه هــم ۴ کشــتی میلگــرد 
صــادرات کــرده ام کــه از راننــده و کارگــران کارخانه 
و غیــره گرفتــه تــا افــراد مرتبــط بــا کاالی صادراتــی 
ــر مســتقیم  مشــغول  ــه طــور مســتقیم و  غی ــا ب م
ــع  ــه موان ــی ک ــا زمان ــی ت ــد ول ــوده ان ــت ب فعالی
ــم  ــا ه ــت ه ــن فعالی ــردد ای ــع نگ ــا رف ــی ه تراش
ــود را در  ــی خ ــر منف ــد و تاثی ــد ش ــه خواه در نطف
زمینــه اشــتغال زایــی خواهــد گذاشــت. بــه عنــوان 
ــاه  ــک م ــول ی ــنامه در ط ــدور  ۳۰ بخش ــال ص مث
ــاالن  ــه فع ــبت ب ــیاری را نس ــای بس ــت ه محدودی
ایــن عرصــه کــه بخواهنــد در زمینــه اشــتغال هــم 
ــد و موجــب  ــت باشــند، ایجــاد مــی کن کمــک دول

ــی شــود. ــان م دلســردی آن

ــادرات و واردات  ــن ص ــای بی ــاوت ه تف
را در چــه چیزهایــی  مــی تــوان تشــریح 

کــرد؟
در زمینــه واردات بهتریــن روش آن، مبادلــه 
ــادر  ــه ص ــال ب ــوان مث ــه عن ــه کاال اســت . ب کاال ب
ــا  ــود ت ــکان داده ش ــن ام ــد ای ــرش بای ــده ف کنن

در قبــال کاالیــی کــه تولیــد کــرده و صــادر 
ــه  ــورد دلخواهــش را ک ــد کاالی م ــد بتوان ــی کن م
مــورد نیــاز جامعــه و مصــرف کننــدگان در کشــور 
اســت وارد کنــد. چــرا کــه اگــر حمایــت در اینجــا 
ــه  ــد و ارائ ــت زحمــت تولی حکمفرماســت در واقعی
ــس الزم و  ــت پ ــرد اس ــود آن ف ــده خ ــر عه آن ب
ضــروری اســت کــه در عمــل مــورد حمایــت قــرار 
گیــرد. در عرصــه واردات هــم ریســکی حاکــم 
اســت کــه احتمــال دارد طــرف مقابــل بــه تحویــل 
کاال یــا واریــز پولــی را کــه بایــد پرداخــت نمایــد، 
ــوه  ــادرات می ــث ص ــا در بح ــد ی ــی کن ــدام نم اق
احتمــال دارد تــا موقــه رســیدن بــه مقصــد دچــار 
خرابــی و آفــت گــردد. بــه عنــوان مثــال محصولــی 
ــدام  ــان اق ــل کشــمیش را یکــی از همــکاران م مث
بــه صادراتــش کــرده بــود کــه در فراینــد آن،  یــک 
مــاه در مــرز نگــه داشــته بودنــد تمامــاً شــکرک زده 
بــود و قابــل اســتفاده نبــود و  ضــرر مالــی بســیاری 
را بــر فــر تحمیــل کــرد. لــذا هــم حــوزه صــادرات و 
عرصــه واردات هــر کــدام خصوصیــات و مشــکات 

ــد.  ــص خــود را دارن مخت
 

پیچیدگــی هــای گمرکــی موجــود کــه 
باعــث ایجــاد مانــع بــرای فعالیــت ســریع 
صادرکننــدگان مــی شــود را بیــان کنیــد؟

ــکات  ــاد مش ــث ایج ــه باع ــی ک ــی های پیچیدگ
ــه گمــرک  ــی شــوند ربطــی ب ــت م در مســیر فعالی
ــل  ــواردی از قبی ــرک در م ــون روال گم ــد چ ندارن
تحویــل بــار و خــروج بــار از طریــق سیســتم 
ــم  ــاز ه ــن ب ــرد. بنابرای ــی گی ــورت م ــخصی ص مش
ــدور  ــن و ص ــات قوانی ــدم ثب ــم ع ــی کن ــد م تأکی
بخشــنامه هــای متعــدد اســت کــه گریبانگیــر 
صادرکننــدگان در ایــن عرصــه اســت و موجــب 

ــود. ــی ش ــده ای م ــکات عدی ــروز مش ب

ــت  ــما در جه ــنهادی ش ــکار پیش راه
خدمــات دهــی بهتــر بانــک مرکــزی بــه 

ــت؟ ــان چیس ــران و بازرگان تاج
ــق  ــر طب ــی ب ــه صــورت علم ــع ب ــتن موان برداش
ــف آســیب  ــه هــای مختل ــه زمین ــق نســبت ب تحقی
ــه  ــواردی ک ــت م ــور درک درس ــانی و همینط رس
آســیب پذیرنــد و ایجــاد موانــع بــر روی آن ضربــات 
ــازد،  ــی س ــادرات وارد م ــره ص ــر پیک ــی را ب اساس
مــی توانــد بــه عنــوان راهگشــای بســیار مهمــی در 
مســیر فعالیــت تاجــران و بازرگانــان قلمــداد شــود. 
نهایتــاً ایــن امــکان هــم آن زمانــی مهیــا مــی شــود 
ــورت  ــه ص ــل ب ــی در عم ــعار زدگ ــدور از ش ــه ب ک

ــرد.  ــی انجــام پذی عین

ــده کــه  ســخن آخــر، اگــر حرفــی مان
نگفتــه ایــد یــا توصیــه ای بــه مســئوالن 
ذیربــط در حــوزه کاری تــان داریــد 

ــد؟ بفرمایی
مــواردی کــه مطــرح شــد  فقــط مشــکل شــخص 
ــای الزم  ــر ی ه ــر پیگی ــن اگ ــت بنابرای ــده نیس بن
انجــام شــود و در راســتای حــل آنهــا اقدامــات 
اساســی صــورت گیــرد، قطعــاً در کل صــادرات 
اســتان آذربایجــان شــرقی خروجــی خوبــی را نشــان 
ــیدگی الزم در  ــمندم رس ــذا خواهش ــد داد. ل خواه
مــورد عــدم ثبــات قوانیــن و صــدور بخشــنامه هــای 
ــاالن  ــام فع ــا تم ــردد ت ــی گ ــه، عمل ــدد روزان متع
صــادرات و واردات بتواننــد نقــش بســزایی در رشــد 
ــته  ــور داش ــاد کش ــی  اقتص ــوزه و پویای ــن دو ح ای

باشــند. 

مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت بازرگانی فتحی:

عدم ثبات قوانین، دلیل شاخص مشکالت
فیروز صفری

در ایــن برهــه از زمــان کســانی موفــق انــد کــه بــا ترســیم الگویــی مشــخص بــرای اهــداف خــود و تنظیــم برنامــه ای مــدون بــرای حرکــت 
در مسیرشــان را ســرلوحه کار خــود قــرار مــی دهنــد. فعالیــت در عرصــه هــای مختلفــی اعــم از تولیــد، صنعــت، صــادرات و غیــره نیازمنــد 
تجربــه کافــی و اندوختــه هــای فراوانــی اســت کــه توســط هــر تاجــر یــا تولیدکننــده ای بایــد کســب شــود تــا قلــق کار و مهــارت الزم در ایــن 
عرصــه هــا بدســت آیــد. رحیــم فتحــی کردلــر از بــدو فعالیــت اش جــزو آن نفراتــی اســت کــه فقــط بــا همــت و تــاش فــردی خــود شــروع 
کــرده و بــدون اســتفاده از امتیــازات دیگــر، متکــی بــه اراده، تجربــه و دریافتــی هــای ارزشــمند خــود از بــازار داخلــی و خارجــی بــوده اســت. 
ایشــان قبــل از راه انــدازی دفتــر بازرگانــی خــود بــه صــورت مســتقل اقــدام بــه صــادرات و واردات اقامــی از قبیــل میلگــرد و غیــره کــرده 

و صاحــب تجاربــی ویــژه در ایــن بــاب اســت. بــا وی گفتگویــی را ترتیــب داده ایــم کــه تقدیــم مــی گــردد:
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 در کانون های مساجد آذربایجان شرقی

مســاجد  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد  مدیــر 
ــه تشــریح ویــژه برنامه هــای بزرگداشــت دهــه فجــر  آذربایجــان شــرقی ب

ــت.  ــتان پرداخ ــران در اس ــامی ای ــاب اس انق
بــه گــزارش ایســنا، محمــد هادی نیــا در جمــع خبرنــگاران بــا تشــریح 
ــران در  ــامی ای ــاب اس ــر انق ــه فج ــت ده ــای بزرگداش ــژه برنامه ه وی
اســتان، اظهــار کــرد: ســتاد فهمــا آذربایجــان شــرقی بــه عنــوان مســئول 
کارگــروه مســاجد ســتاد  بزرگداشــت چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی 

ــران در اســتان فعالیــت دارد. انقــاب اســامی ای
وی افــزود: زیــارت مــزار مطهــر شــهدا، برگــزاری جشــن های خیابانــی، 
برگــزاری مســابقات کتابخوانــی و نقاشــی، تولیــد و اجــرای گــروه ســرود 
در ایــام اهلل دهــه فجــر بــه ویــژه دوازدهــم و بیســت و دوم بهمــن مــاه و 
تکریــم خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان در قالــب طــرح ســه شــنبه های 

ــت. ــا اس ــن برنامه ه ــم از مهم تری تکری
ــوی  ــران ق ــی ای ــرح مل ــرآن ط ــل ق ــزاری محاف ــه داد: برگ وی ادام
ــی  ــاجد، برپای ــی در مس ــای انقاب ــران فیلم ه ــب، اک ــاجد منتخ در مس
نمایشــگاه حضــوری و مجــازی آثــار کانــون هــای فرهنگــی هنری مســاجد 
ــی  ــازی، معرف ــای مج ــوا در فض ــر محت ــد و نش ــوی و تولی ــران ق در ای
ــورای  ــوری ش ــای مح ــرا در برنامه ه ــت اج ــر جه ــرود برت ــای س گروه ه
هماهنگــی اســتان و راه انــدازی پویــش مجــازی بــا موضــوع فعالیت هــای 
مســجدی در دهــه فجــر از دیگــر برنامه هــای ســتاد فهمــا اســتان اســت.

هــادی نیــا افــزود: مشــارکت در اجــرای جشــنواره هنــری ادبــی 
کشــوری »طــرح میــراث ســلیمانی ها« در تکریــم و بزرگداشــت شــهادت 
ســردار آســمانی و در موضوعــات پوســتر، کلیــپ، اینفوگرافــی و همچنیــن 
اجــرای جشــنواره کشــوری »روح مقاومــت« از جملــه برنامه هایــی اســت 

ــود. ــری می ش ــاجد پیگی ــای مس ــوی کانون ه ــه از س ک
وی تشــریح کــرد: مشــارکت در اجــرای جشــنواره فیلــم کوتــاه طنیــن بــا 
موضوعــات انقــاب اســامی و در بســتر پورتــال بچه هــای مســجد، پویــش 
نســل ســلیمانی ها، تهیــه کتابچه هــای ناتمــام بــا عنــوان »پایانــش بــا تــو« 
ــت، انقــاب اســامی،  ــان نوجــوان در موضوعــات والی جهــت تربیــت مولف
ســبک زندگــی اســامی، ادبــی، تربیتــی و دینــی بــه همــت کانــون نســیم 

رحمــت ملــکان نیــز جــزو برنامه هــای دهــه فجــر امســال اســت.
وی، تجهیــز دو کتابخانــه مســجدی، اجرای طــرح تربیتی نوجوانان از ســوی 
کانــون فرهنگــی هنــری هاتــف تبریــز، دیــدار بــا ائمــه جمعــه شهرســتان ها، 
برپایــی نشســت صمیمــی بــا فعــاالن مســجدی، تولیــد و انعــکاس اخبــار ویژه 
برنامه هــا و جشــن های دهــه فجــر در خبرگــزاری شبســتان و پایــگاه اطــاع 
رســانی فهمــا را از دیگــر از دیگــر برنامه هــای پیــش بینی شــده ســتاد همانگی 

کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان برشــمرد.
ــابقه  ــتان در مس ــاجد اس ــای مس ــای کانون ه ــرکت اعض ــت: ش وی گف
قرآنــی »مدهامتــان«، اهــدای جهیزیــه بــه نوعروســان نیازمنــد، برگــزاری 
نشســت های معرفتــی بــا موضــوع انقــاب اســامی، همــکاری در اجــرای 
اســتانی جشــنواره روســتاها و عشــایر دوســت دار کتــاب نیــز جــزو 

برنامه هــا قــرار دارد.

همایش »نیمکت های سوخته« در میانه برگزار شد
ــه مــدارس زینبیــه و  ــاران ناجوانمردان  ســی و چهارمیــن ســالگرد بمب
ثــاراهلل شــهر میانــه توســط هواپیمــای رژیــم بعــث در همایــش یکــروزه ای 

بــا عنــوان »نیمکــت هــای ســوخته« گرامــی داشــته شــد. 
ــاران  ــالروز بمب ــال ۱۳۶۵ ، س ــن س ــم بهم ــا، دوازده ــزارش ایرن ــه گ ب
مــدارس زینبیــه و ثــاراهلل میانــه، توســط هواپیماهــای رژیــم بعــث عــراق 

ــه شــهادت رســیدند. ــوز و ۵ پاســدار ب ــش آم اســت کــه در آن، ۳۸ دان
ــز در  ــه تبری ــام جمع ــرقی و ام ــان ش ــه در آذربایج ــده ولی فقی نماین
ایــن همایــش گفــت: شــهدای زینبِیــه و ثــاراهلل ســند تاریخــی مظلومیــت 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــران اســامی ب ــه و ای ــتان میان شهرس
حجت االســام  والمســلمین آل هاشــم افــزود: فرزنــدان شــهدا و 
ــره  ــاد و خاط ــه ی ــتند ک ــه هس ــار جامع ــمندترین اقش ــران از ارزش ایثارگ
رزمنــدگان اســام، شــهدای دفــاع مقــدس و ایثارگــری آن هــا را در 
دل زنــده می کننــد و زنــده نگه داشــتن یــاد و نــام شــهدا بخشــی از 

ــت.  ــهدا اس ــه ش ــبت ب ــه نس ــف جامع وظای
وی بـا بیـان اینکه دشـمن به خاطر ایسـتادگی ملت ایـران در برابر انواع 
فشـارها در برهه هـای مختلـف ناامیـد شـده و فشـار اقتصـادی را جایگزین 
تمـام گزینه هـا کـرده اسـت، تشـریح کـرد: مـردم ایـران درک درسـتی از 
شـرایط موجود کشـور دارنـد و به همین خاطر با شـجاعت پـای آرمان های 

انقـاب ایسـتاده اند و در ایـن خصـوص در نقطـه ممتاز قـرار داریم. 
ــه  ــادی ک ــه اقتص ــق در عرص ــرای توفی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
زمینه ســاز اســتقال کشــور اســت، بایــد مجاهــدت الزم را داشــته باشــیم، 
افــزود: همان طــور کــه در بســیاری از زمینه هــا از جملــه در ۸ ســال 
ــمنان  ــای دش ــوی تهدیده ــم جل ــده ایم می توانی ــق ش ــدس موف ــاع مق دف

ــم. ــا را بگیری ــی عرصه ه در تمام

محمــد ســلطانی فــر دربــاره برگــزاری 
ــی معتقــد اســت: اگــر  مناظــره هــای تلویزیون
ــای  ــش ه ــا و چال ــی ه ــا تاق ــره ه در مناظ
فکــری نباشــد، هیــچ ارزشــی ندارنــد و تبدیــل 
بــه برنامــه هــای کلیشــه ای و سفارشــی مــی 
ــگاه الزم را  ــد آن جای ــی توانن ــه نم ــوند ک ش

ــند.  ــته باش داش
ایــن اســتاد ارتباطــات در گفــت و گویــی با 
ایســنا، در پاســخ پرسشــی دربــاره لــزوم تولید 
ــام  ــی در تم ــای تلویزیون ــره ه و پخــش مناظ
ــه  ــا ب ــره ه ــرد: مناظ ــار ک ــال، اظه ــول س ط
ــذاب  ــی از ج ــده، یک ــای زن ــره ه ــژه مناظ وی
تلویزیونــی  و  رادیــو  ســاختارهای  تریــن 
هســتند و مــی تواننــد نقــش کلیــدی در 
ــرار  ــر ق ــند. اگ ــته باش ــب داش ــذب مخاط ج
ــا  ــی ه ــن تاق ــا و ای ــره ه ــن مناظ ــد ای باش
و چالــش هــای فکــری نباشــد، برنامــه هــای 
کــردن  تماشــا  بــرای  ارزشــی  تلویزیــون 
ندارنــد و تبدیــل بــه برنامــه هــای کلیشــه ای 
و سفارشــی مــی شــوند کــه نمــی تواننــد آن 

ــند. ــته باش ــگاه الزم را داش جای
ایــن اســتاد ارتباطــات بــا اشــاره بــه مناظره 
ــاکام و خســرو معتضــد در  ــر صــادق زیب اخی

تلویزیــون، در پاســخ بــه اینکــه پیــروز میــدان 
ــود؟ اظهــار کــرد: پیــروز میــدان مــردم  کــه ب
هســتند کــه بهتــر از همــه، هــم آدمهــا را مــی 
شناســند و هــم نتایــج مذاکــره را مــی داننــد. 
مــا بــه هیــچ عنــوان نبایــد نگاهمــان معطــوف 
ــده  ــره برن ــی در مناظ ــه یک ــد ک ــن باش ــه ای ب
مــی شــود و دیگــری مــی بــازد. اقتضــای 
مناظــره همیــن اســت. جاهایــی چالــش ایجــاد 
مــی شــود؛ مثــا اســتدالل هــای یــک طــرف 
ــر،  ــی دیگ ــت و در جای ــر اس ــوی ت ــر ق دیگ

ممکــن اســت طــرف مقابــل اســتدالل هایــش 
ــل قبــول باشــد. قاب

ــی  ــای تلویزیون ــه مناظــره ه ــا اشــاره ب او ب
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۸۸، 
ــال،  ــم در آن س ــوش نکنی ــد: فرام ــادآور ش ی
یکــی از جــذاب تریــن برنامــه هایــی کــه 
ــت،  ــکل گرف ــیما ش ــخ صداوس ــول تاری در ط
ــود. در آن  ــا ب ــن کاندیداه ــای بی ــره ه مناظ
زمــان مــا شــاهد پدیــده ای بودیــم کــه رســانه 
ــان  ــی زب ــای فارس ــانه ه ــی و رس ــای غرب ه

ــت  ــه پش ــی و VOA ، هم ــی س ــی ب ــل ب مث
ــیما  ــد و صداوس ــون بودن ــو و تلویزی ــر رادی س
ــرد و  ــی ک ــش م ــا را پخ ــره ه ــن مناظ اول ای
ــان  ــن نش ــد. ای ــی کردن ــل م ــا تحلی ــدا آنه بع
مــی دهــد ســاختار مناظــره چقــدر جذابیــت 
دارد، حضــور مــردم را مــی توانــد در انتخابــات 
قــوی تــر کنــد و نیــاز مخاطــب را تامیــن کنــد. 
ــردن  ــر ک ــرای پ ــد ب ــی توان ــل م ــن عام همی
برنامــه هــای جــذاب رادیــو و تلویزیــون کمــک 

ــد. ــایانی کن ش
ســلطانی فــر در پاســخ بــه اینکــه تلویزیــون 
ــش در  ــن مخاطبان ــازی در بی ــرای اعتمادس ب
مناظــره هــا، چــه تمهیداتــی بایــد بیندیشــد؟ 
ــوع  ــد تن ــا بای ــون حتم ــرد: تلویزی ــار ک اظه
ــرد.  ــاال بب ــا را ب ــدگاه ه ــوع دی ــا و تن آدم ه
مناظــره یعنــی »debating« )بحــث کردن( 
ــت.  ــاد اس ــش و تض ــای چال ــه معن ــن ب و ای
نبایــد طرفیــن در مناظــره هــم راســتا باشــند. 
ــی  اغلــب مناظــره هــا و برنامــه هــای تلویزیون
ــرف  ــا دو ط ــه تمام ــد ک ــوده ان ــه ب ــا اینگون م
قضیــه یــک حــرف را مــی زدنــد و یــک هــدف 
ــن مناظــره نیســت.  ــد؛ ای ــی کردن ــال م را دنب

ــرد. ــکل بگی ــش ش ــره چال ــد در مناظ بای

نایــب رئیــس اول مجلــس در جلســه ســتاد 
ــن  ــر ای ــرار ب ــت: ق ــا گف ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
شــد تــا یکســری دســتورالعمل ها تهیــه شــود 

و ســفرها در قالــب تورهــا انجــام بگیــرد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــب  ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی نای
رئیــس اول مجلس شــورای اســامی در جلســه 
ــق  ــت: طب ــا گف ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــون  ــه پیرام ــن جلس ــه در ای ــای ارائ گزارش ه
ــا  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــران در زمین ــت ای وضعی
نســبت بــه ســایر کشــور های جهــان، وضعیــت 
ــان  ــور های جه ــایر کش ــه س ــبت ب ــران نس ای

ــت. ــر اس ــبتاً بهت نس
ــات  ــام تعطی ــفر ها در ای ــورد س وی در م
ــا  ــد ت ــن ش ــر ای ــرار ب ــت: ق ــز گف ــوروز نی و ن
و  شــود  تهیــه  دســتورالعمل ها  یکســری 
ــا  ــرد و ی ــام بگی ــا انج ــب تور ه ــفر ها در قال س
ــفری  ــخصی س ــورت ش ــت به ص ــرار اس ــر ق اگ

ــود. ــن ش ــد معی ــود مقص ــام ش انج
عضــو ســتاد مقابلــه بــا کرونــا تصریــح کــرد: 
در ایــام عیــد نــوروز ســفر بــه شــهر های قرمــز 
و نارنجــی ممنــوع اســت و تنهــا در مناطــق زرد 
ــا،  ــت کرون ــرط دادن تس ــم به ش ــی، آن ه و آب
ــردی  ــر تســت ف ــر اســت و اگ ســفر امکان پذی
مثبــت باشــد از ســفر کــردن آن شــخص 
ــز یــک ســاعت  جلوگیــری شــود و تردد هــا نی

کاهــش یابــد.
ــاره  ــت فروش ها اش ــاماندهی دس ــه س وی ب
دســت فروش ها  زندگــی  گفــت:  و  کــرد 
در  می شــود.  تأمیــن  روزانــه  به صــورت 
توانســته اند  تایلنــد  ماننــد  کشــور هایی 
ایــن موضــوع را مدیریــت کننــد و بــرای 

را  خاصــی  برنامــه  خــود  دســت فروش های 
فراهــم کرده انــد و محیــط خاصــی را مشــخص 
ــام  ــود را انج ــت فروش ها کار خ ــد و دس کردن
می دهنــد. در ایــن جلســه ســعی شــد تــا 
ــرار  ــورد بررســی ق ــت دســت فروش ها م وضعی

ــرد. بگی
قاضــی زاده هاشــمی بــا بیــان اینکــه تعــداد 
زیــادی از ایرانیــان مقیــم اروپــا در حــال 
بازگشــت بــه ایــران هســتند و درخواســت 
ــران برســانند  ــه ای ــد به ســرعت خــود را ب دارن
ــرد:  ــح ک ــوند، تصری ــارج ش ــط خ و از آن محی
ــور  ــارج از کش ــان خ ــادی از ایرانی ــداد زی تع
به خصــوص کســانی کــه در اروپــا هســتند 
ــد؛  ــار می آورن ــران فش ــه ای ــت ب ــرای بازگش ب
امــا بــا وجــود رایــج بــودن ویــروس انگلیســی 
کرونــا در اروپــا ایــن موضــوع در جلســه امــروز 
ــث و  ــا موردبح ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــراد  ــن اف ــت. ازیک طــرف ای ــرار گرف بررســی ق
بــه  عاقه منــد  و  هســتند  مــا  هم وطنــان 

بازگشــت بــه کشــور خــود هســتند و مــا بایــد 
شــرایط را بــرای آن هــا فراهــم کنیــم و از 
طرفــی از یــک منطقــه بســیار آلــوده می آینــد.

ــا شــرایط  ــن شــد ب ــر ای ــرار ب ــزود: ق وی اف
ویــژه و تعهــدات ویــژه ای اجــازه ورود بــه ایــن 
هم وطنــان داده شــود. مــا بــه تســت هایی 
ــته اند،  ــدأ داش ــور مب ــراد در کش ــن اف ــه ای ک
ایــران  در  خودمــان  و  نمی کنیــم  اعتمــاد 
تســت انجــام دهیــم و ۲۴ ســاعت در قرنطینــه 
ــد. کســانی کــه تستشــان منفــی  خواهنــد مان
ــی  ــد، ول ــه دارن ــه خان ــن ب ــازه رفت ــت اج اس
ــرک  ــود را ت ــه خ ــد خان ــال نمی توانن بااین ح
کننــد و کســانی هــم کــه مثبــت هســتند بایــد 
به طــور مســتقیم بــه محل هــای قرنطینــه 
انتشــار  و  ورود  باعــث  تــا  شــوند  منتقــل 

ــوند. ــور نش ــی در کش ــروس انگلیس وی
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل نایب رئی
ــر  ــی ب ــه اصــرار وزارت بهداشــت مبن ــاره ب اش
دریافــت مجــوز از ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 

ــل  ــد در داخ ــا تولی ــن و ی ــرای واردات واکس ب
ــد اســت  ــرد: وزارت بهداشــت معتق ــح ک تصری
ــچ  ــن در هی ــتاندارد واکس ــت اس ــل تس مراح
ــا  ــی بعضی ه ــده و حت ــام نش ــا انج ــای دنی ج
ــد و بعــد  مراحــل بررســی را هــم ادغــام کردن
ــوارض  ــیدند. ع ــانی رس ــاز انس ــه ف ــریعاً ب س
ــرد و  ــت بپذی ــر نیس ــی حاض ــن را کس واکس
ــا  تمــام ســازندگان واکســن معتقــد هســتند ت
ــد،  ــی نکن ــانی را ط ــارم انس ــاز چه ــن ف واکس
ــا  ــم ت ــازه دهی ــتیم اج ــر نیس ــا حاض ــی م ول
ــد. ــش را نمی پذیرن ــرا عواقب ــود، زی ــق ش تزری

ــد  ــت معتق ــرد: وزارت بهداش ــار ک وی اظه
ــن  ــم واکس ــرایط نمی توانی ــن ش ــا ای ــت ب اس
ــج  ــا پن ــه ت ــار، س ــاز چه ــون ف ــم، چ وارد کنی
ســال طــول می کشــد و نمی تــوان در ایــن 
ــی را  ــا واردات ــدی ی ــن های تولی ــرایط واکس ش
ضمانــت کــرد. در دنیــا مجــوز اولیــه ای تحــت 
ــرای  ــراری« ب ــتفاده اضط ــوز اس ــوان »مج عن
ــزر  ــت. فای ــده اس ــن ایجادش ــتفاده از واکس اس
ــق دارد.  ــازه تزری ــاس اج ــان اس ــر هم ــم ب ه
ــود کــه مــا  ــن ب ــر ای اصــرار وزارت بهداشــت ب
ــرای  ــم ب ــم ه ــرار دهی ــا ق ــوز را مبن ــن مج ای
ــن های  ــرای واکس ــم ب ــان و ه ــن خودم واکس
را  مســئولیت  نمی توانــد  وگرنــه  وارداتــی 

ــرد. بپذی
قاضــی زاده هاشــمی بــا بیــان اینکــه در 
و  اســتاندارد ها  طبیعتــاً  اضطــرار  شــرایط 
تأکیــد  می شــوند،  متفــاوت  شــاخص ها 
ــن  ــئولیت ای ــد مس ــت بای ــرد: وزارت بهداش ک
موضــوع را بپذیــرد و نمی شــود مســئولیت 
وزارت  ماننــد  تخصصــی  وزارتخانــه  ذاتــی 
ــت.  ــع تخصصــی گرف ــک جم بهداشــت را از ی
ــا از  ــد م ــرار ش ــت ق ــه در نهای ــن جلس در ای
وزارت بهداشــت در مــورد اقداماتــی کــه انجــام 

می دهــد حمایــت کنیــم.

علی اصغـــر فانـــی گفـــت: تعـــداد زیـــادی دانش آمـــوز بـــه 
ـــازی  ـــوزش مج ـــتفاده از آم ـــرای اس ـــات ب ـــتن امکان ـــل نداش دلی
ـــا  ـــد، ب ـــل می کنن ـــرک تحصی ـــده و ت ـــروم ش از کاس  درس مح
ـــد.  ـــدا می کن ـــش پی ـــور افزای ـــوادی در کش ـــرایط بیس ـــن ش ای

ـــایی  ـــاره بازگش ـــی درب ـــر فان ـــنیم؛ علی اصغ ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــورها،  ـــام کش ـــرد: در تم ـــار ک ـــا اظه ـــرایط کرون ـــدارس در ش م
مـــدارس آخریـــن گزینـــه هســـتند کـــه بـــرای پیشـــگیری از 

کرونـــا تعطیـــل می شـــوند.
ــوارض تعطیلـــی مـــدارس افـــزود:  ــاره بـــه عـ ــا اشـ وی بـ
ــی و  ــژه در دوره ابتدایـ ــی به ویـ ــت تحصیلـ ــه افـ ــوان بـ می تـ
ــوز اول ابتدایـــی  ــرد؛ دانش آمـ ــاره کـ ــای اول و دوم اشـ پایه هـ
کـــه نـــه خوانـــدن و نوشـــتن می دانـــد، چطـــور می توانـــد از 

فضـــای مجـــازی اســـتفاده کنـــد!

ترک تحصیل دانش آموزان با تعطیلی مدارس
ـــل  ـــرک تحصی ـــدارس را ت ـــی م ـــن عارضـــه تعطیل ـــی دومی فان
ـــوز  ـــادی دانش آم ـــداد زی ـــت: تع ـــت و گف ـــوزان دانس ـــش آم دان
بـــه دلیـــل نداشـــتن امکانـــات بـــرای اســـتفاده از آمـــوزش 
ـــی  ـــل م ـــرک تحصی ـــده و ت ـــروم ش ـــازی از کاس  درس مح مج
ـــش  ـــور افزای ـــوادی در کش ـــد بیس ـــرایط  رش ـــن ش ـــا ای ـــد؛ ب کنن

ــد. ــدا می کنـ پیـ
ــه داد:  ــرورش ادامـ ــوزش و پـ ــی آمـ ــورای عالـ ــو شـ عضـ
ـــر  ـــی بســـیار کم اث ـــری در فضـــای مجـــازی از لحـــاظ تربیت یادگی
اســـت بـــا ایـــن رونـــد در آینـــده بـــا یـــک نســـل کم ســـواد 

روبـــه رو خواهیـــم شـــد.
آســـیبهای  باعـــث  مـــدارس  تعطیلـــی  افـــزود:  وی   
ـــوزان  ـــرورش دانش آم ـــوزش و پ ـــه آم ـــی ب ـــر تربیت جبران ناپذی
ــش  ــی، کاهـ ــای ارتباطـ ــش مهارت هـ ــد کاهـ ــود، ماننـ می  شـ
ـــه  ـــی ب ـــی و علم ـــت اجتماع ـــف تربی ـــی، ضع ـــارکت اجتماع مش

ــن. ــول بنیادیـ ــند تحـ ــاحت های سـ ــی از سـ ــوان یکـ عنـ

بازگشایی تدریجی مدارس 
ـــدارس  ـــرای بازگشـــایی م ـــه ب ـــد توصی ـــه چن ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــی  ـــد تدریج ـــرایط بای ـــن ش ـــدارس در ای ـــایی م ـــت: بازگش گف
ــه  ــخص همـ ــخ مشـ ــک تاریـ ــدارد در یـ ــی نـ ــد و لزومـ باشـ
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــا بای ـــوند م ـــایی ش ـــدارس بازگش م
و موقعیـــت هـــر منطقـــه ایـــن موضـــوع را تدریجـــی انجـــام 

ـــم. دهی
ـــوع  ـــت متن ـــرایط و وضعی ـــاس ش ـــر اس ـــه داد: ب ـــی ادام فان
ـــد  ـــز( بای ـــی، زرد و قرم ـــی، نارنج ـــا )آب ـــاظ کرون ـــور از لح کش
ـــم  ـــاذ کنی ـــدارس اتخ ـــایی م ـــرای بازگش ـــی ب ـــات متنوع تصمیم
و بـــا گروه بنـــدی دانش آمـــوزان، آمـــوزش را ادامـــه دهیـــم.

عضـــو شـــورای عالـــی آمـــوزش و پـــرورش تاکیـــد کـــرد: 
ــتان ها  ــه اسـ ــوب و بـ ــی را مصـ ــک اصولـ ــی یـ ــورای عالـ شـ
ابـــاغ کنـــد تـــا بـــا رعایـــت ایـــن اصـــول بـــرای بازگشـــایی 

مـــدارس تصمیم گیـــری شـــود.

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
بــه  کرونایــی  واکســن  واردات  اجــازه  گفــت:  اســامی 
شــرکت های خصوصــی به شــرط اخــذ تأییدیــه ســازمان غــذا و 

داروی کشــور داده شــده اســت. 
حســینعلی شــهریاری در گفت  وگــو بــا تســنیم، اظهــار 
داشــت: اجــازه واردات واکســن کرونــا بــه شــرکت های خصوصــی 
به شــرط اخــذ تأییدیــه ســازمان غــذا و داروی کشــور داده شــده 
اســت امــا بــا توجــه بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب هیــچ 
شــرکتی اجــازه واردات واکســن از آمریــکا و انگلیــس را نــدارد.

رئیس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسـامی 

بـا اشـاره به اینکه سـخنان رهبـر معظم انقاب دربـاره ممنوعیت 
ورود واکسـن آمریکایی و انگلیسـی به کشـور کامًا شـفاف است، 
سـوی  از  پروتکل هـا  طبـق  بایـد  وارداتـی  واکسـن های  گفـت: 
وزارت بهداشـت بررسـی شود و سـپس مورد اسـتفاده قرار گیرد.

وی عنــوان کــرد: در زمــان حاضــر بخش هایــی چــون 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــتور، ش ــتیتو پاس ــتیتو رازی، انس انس
ــرای  ــاش ب ــاع در ت ــرکت از وزارت دف ــت و دو ش ــاد برک بنی
ســاخت واکســن کرونــا هســتند و روی ایــن موضــوع کار 
ــون  ــاه ۲میلی ــا خردادم ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــد ک می کنن

ــود. ــد ش ــرکت ها تولی ــن ش ــط ای ــن توس دوز واکس

نماینــده زاهــدان در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان 
ــاه ۱۰  ــرداد و تیرم ــود از م ــی می ش ــن پیش بین ــرد: همچنی ک
میلیــون دوز واکســن کرونــا توســط محققــان تولیــد شــود کــه 
ــا  ــارزه ب ــده روشــنی در مب ــن شــرایط آین ــا ای ــاری خــدا ب به ی

کروناویــروس پیــِش رو خواهیــم داشــت.

سلطانی فر:

مناظره تلویزیونی بدون چالش ارزشی ندارد

سفرهای نوروزی در قالب تورها انجام می گیرد

ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان به 
دلیل تعطیلی طوالنی مدت مدارس کشور! 

رئیس کمیسیون بهداشت:

 هیچ شرکتی اجازه واردات واکسن از آمریکا 
و انگلیس را ندارد
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»مفاخر عجب شیر«

ــوی مشــخصی از  ــد الگ ــه بتوان ــاری ک ــر دی ه
ــاد  ــت و اقتص ــرش، قومی ــاع، نگ ــگ، اجتم فرهن
ــی  ــد ب ــه نمای ــخص ارائ ــی مش ــود را در قالب خ
ــدگاری را در دل  تردیــد بهتریــن تأثیــر و اثــر مان
ــر جــای خواهــد گذاشــت. چــرا  تاریــخ از خــود ب
ــت  ــرداری و ثب ــت ب ــا، یادداش ــردآوری ه ــه گ ک
ــرات  ــوب، اث ــورت مکت ــه ص ــت ب ــه فعالی هرگون
ــفاهی  ــار ش ــا گفت ــه ب ــی در مقایس ــیار باالی بس
دارنــد چــون کــم رنــگ تریــن جوهرهــا از قــوی 
تریــن حافظــه هــا ماندگارتــر اســت و باعــث مــی 
شــود کــه دوام و اثرگــذاری هرگونــه فعالیتــی یــا 
ــار و آب و  ــی از دی ــر بنام ــرح از مفاخ ــار مط آث
خــاک مدنظــر، در ذهــن افــراد حــک شــود و در 
ــا ادوار بعــدی ثبــت و ضبــط گــردد  ــخ ت دل تاری
ــد، فرهنــگ،  ــکار، عقای ــه دنبــال آن انتقــال اف و ب
ــای  ــازی از شــخصیت ه ــات و برجســته س اطاع
مطــرح آن دوره بــه دوره هــا و نســل هــای بعــدی 

ــد. ــل یاب منتق
ــی  ــده کتاب ــنده و گردآورن ــک نویس ــل باب جلی
ــتان  ــرح شهرس ــراد مط ــر و اف ــه مفاخ ــت ک اس
عجــب شــیر را معرفــی و نســبت بــه فعالیــت هــر 
ــی،  ــم علم ــای مه ــخصیت ه ــراد و ش ــدام از اف ک
فرهنگــی، سیاســی، ورزشــی، هنــری و رســانه ای 
اطاعــات کاملــی را ارائــه مــی دهــد تــا زحمــات 
ــه و  ــه جامع ــبت ب ــذار نس ــر گ ــراد تأثی ــار اف و آث
مــردم آن دیــار از پــرده ابهــام بــدور بمانــد. 
ــن کتــاب ۶۵۷ صفحــه ای در فصــل  نویســنده ای
هــای مختلفــی اقــدام بــه معرفــی افــراد و تحلیــل 
ــه، در  ــه از آن جمل ــت ک ــوده اس ــان نم ــکار آن اف
فصــل ۱: معرفــی شهرســتان عجــب شــیر، فصــل 
ــش و  ــگامان دان ــل ۳: پیش ــا،  فص ــینه ه ۲: پیش
ــی و  ــای مذهب ــخصیت ه ــل ۴: ش ــگ، فص فرهن
ــی،  ــگاهی، سیاس ــاتید دانش ــل ۵: اس ــی، فص دین
مدیریتــی، مهندســی و وکا، فصــل ۶ : پزشــکان،  
فصــل ۷: نویســندگان و اهــل، قلــم فصــل ۸: نــام 
ــل۱۰:  ــدان،  فص ــل ۹: هنرمن ــی، فص آوران ورزش
شــخصیت هــای مطبوعاتــی و رســانه ای،  فصــل 
ــل  ــی،  فص ــهری و آموزش ــور ش ــاالن ام ۱۱: فع
ــوان  ــی ت ــکاران، را م ــی هم ــر و معرف ۱۲: تصاوی
ــن  ــرده اســت در ای برشــمرد. نویســنده ســعی ک
کتــاب واقعیــت هــای بــارزی از ایــن خطــه را بــه 
ــود  ــاندن خ ــه شناس ــد و ب ــه ده ــدگان ارائ خوانن
منطقــه و همینطــور شــخصیت هــای مطــرح ایــن 
خّطــه مبــادرت ورزد. جلیــل بابــک ایــن اطاعــات 
را در مجموعــه ارزشــمندی تحــت عنــوان مفاخــر 

عجــب شــیر گــردآوری کــرده اســت.

آشپزی

گوشت بوقلمون ترکیه ای 
ــون از غذاهــای خوشــمزه ای  ــت بوقلم گوش
ــه روش هــای متفاوتــی  اســت کــه مــی توانیــد ب
بــر  عــاوه  ای  ترکیــه  غــذای  ایــن  بپزیــد. 

خوشــمزگی سرشــار از خاصیــت اســت.
موادالزم:

 سینه ی بوقلمون چرخ کرده                         ۱ عدد 
جو پرک                              یک سوم فنجان
 شیر بدون چربی                            یک چهارم فنجان
تخم مرغ                                             ۱ عدد
 سس فلفل قرمز                            یک سوم فنجان
 پیاز کوچک، ریز خرد شده                       ۱ عدد

 فلفل قرمز کوچک، ریز خرد شده              ۱ عدد 
 سس وستر شایر                ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل                              به مقدار الزم
سس گوجه                                 به مقدار الزم

 طرز تهیه:
ابتــدا جوهــا را پــاک کنیــد و بشــویید، ســپس 
ــیر را  ــر و ش ــو دو س ــک ج ــه کوچ ــک کاس در ی
مخلــوط کنیــد اجــازه بدهیــد حــدود ۱۰ دقیقــه 

شــیر جــذب جــو پــرک هــا شــود. 
ــواد را -  ــام م ــده و تم ــذب ش ــر ج ــو دو س ج
ــک کاســه  ــه جــز ســس گوجــه فرنگــی - در ی ب
بــزرگ ترکیــب کنیــد. و بــه خوبــی مخلــوط 

ــد. ــد و ورز بدهی کنی
یــک قالــب ۹x۱۳ را بــا اســپری روغــن چــرب 
ــان در  ــورت ن ــه ص ــت را ب ــوط گوش ــد. مخل کنی
آوریــد و در قالــب قــرار بدهیــد آن را صــاف کنیــد. 
ــا بــرس ســس گوجــه فرنگــی بزنیــد. روی آن را ب

فـر را روی حرارت ۳۵۰ درجـه قرار بدهید و به 
مـدت ۵۰ دقیقـه بپزید. اجـازه بدهیـد کاما بپزد، 
مراقب باشـید نسـوزد. زیـرا میزان حـرارت فرها با 

هـم متفاوت اسـت حتمـا آن را چک کنید.
پــس از پخــت از قالــب خــارج کنیــد و بــرش 
بزنیــد. مــی توانیــد بــا نــان یــا برنــج میــل کنیــد.

 نکات مهم :
ــرای گوشــت  - مــی توانیــد ســس بیشــتری ب
بوقلمــون تهیــه کنیــد و بعــد از قــرار دادن در قالب 

روی آن بریزیــد و اجــازه بدهیــد کامــا بپــزد.
- ادویــه هــای اصــل ایــن غــذا نمــک و فلفــل 
ــیر،  ــودر س ــه، پ ــد زردچوب ــی توانی ــا م ــت ام اس

ــد. ــه کنی ــران و ... اضاف زعف
 منبع: بیتوته
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ورزش های درمانی برای درد فک 
یا ناهنجاری تی ام جی 

 درمان درد فک با ورزش
اختــال مفصــل فکــی گیجگاهــی بــا عامــت 
ــوش و  ــدن، درد گ ــع جوی ــد درد موق ــی مانن های
ــع  ــک موق ــردن، ســردرد و صــدای کلی ــک و گ ف
جویــدن همــراه اســت. بــرای تســکین ایــن 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــای درمان ــا، ورزش ه عامته
ــی  ــار م ــث آرام شــدن بیم ــن ســادگی باع در عی

شــود.

عالمت های اختالل فکی گیجگاهی می 
تواند کم یا شدید باشد. مثال:

- درد موقع جویدن
- درد گوش، صورت فک و گردن

ــدای  ــک، ص ــدای کلی ــدن ص ــود آم ــه وج - ب
ــه وجــود آمــده از  ــا صــدای ب ترکیــدن چیــزی ی
ســاییده شــدن فــک - موقــع بــاز و بســته کــردن 

دهــان
- قفل شدن مفصل

- سر درد
  

علت های درد فک و
 اختالل مفصل فکی گیجگاهی

دلیــل ابتــا بــه اختــال TMJ در خیلــی 
ــک  ــدن ف ــه دی ــت. صدم ــوم نیس ــوارد معل از م
ــی در  ــش مهم ــی نق ــی گیجگاه ــل فک ــا مفص ی
ــی  ــوارض مختلف ــال دارد. ع ــن اخت ــش ای پیدای
ــل  ــد مفص ــر رش ــد ب ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج
فکــی ـ گیجگاهــی تاثیــر بگذارنــد کــه از آن 
جملــه می تــوان بــه موردهــای زیــر اشــاره کــرد:

- آرتریت
- ساییدگی مفصل

ــا روی  ــردن ی ــه ک ــدان قروچ ــه دن ــادت ب - ع
ــا ــار دادن دندان ه ــم فش ه

- مشکات ساختاری مادرزادی فک
  

ورزش های مفید برای 
مفصل گیجگاهی فکی: 

ریلکس کردن فک
بــرای ایــن کار ابتــدا زبــان خــود را روی ســقف 
ــرار  ــاال ق ــی ب ــای قدام ــدان ه ــان و پشــت دن ده
داده و بــا شــل کــردن عضــات فــک، دهــان خــود 

را بــه آرامــی بــاز و بســته کنیــد.
 

باال و پایین کردن فک
جلــوی آیینــه بایســتید و یک انگشــت خــود را 
روی قســمت تــی ام جــی و انگشــت دیگــر خــود 
را روی چانــه تــان بگذاریــد و بــا کمــک انگشــتان 
خــود ، فــک پاینــی تــان را بــاال و پاییــن ببریــد . 
موقــع انجــام ایــن تمریــن ، زبــان خــود را پشــت 

دنــدان هــای تــان قــرار دهیــد.
ایــن تمریــن را در ۳ ســت ۱۰ تایــی و ۶ مرتبــه 

ــرار کنید . در روز تک
  

حرکت چین تاک
شــانه هــا را عقــب و ســینه را بــاال ببریــد. ســر 
ــه  ــه ب ــا چان ــد ت ــن بیاوری ــتقیم پایی ــود را مس خ
ــود،آنگاه  ــخص ش ــب مش ــبد و غبغ ــردن بچس گ
ســه ثانیــه نگــه داریــد. ایــن کار را ۱۰ بــار انجــام 

دهیــد.
 

ورزش های آرامش بخش
ــال  ــرای اخت ــر ب ــای موث ــی از ورزش ه بعض
مفصــل فکــی گیجگاهــی ســبب آرام شــدن درد 
ــرای  ــژه ب ــه وی ــا ب ــن ه ــن تمری ــوند. ای ــی ش م
درد مرتبــط بــا اضطــراب موثــر هســتند. در ایــن 
شــیوه مــی توانیــد از تمرینــات تنفســی بــرای آرام 

ــد. ــک اســتفاده کنی کــردن تنــش عضــات ف
ــد،  ــات داری ــفتی عض ــاس س ــه احس چنانچ
ــل  ــه داخ ــود را ب ــس خ ــا ۱۰ نف ــماره ۵ ی ــا ش ت
ــرون  ــی نفســتان را بی ــه آرام بکشــید و ســپس ب
بدهیــد. اگــر چــه ایــن تمریــن، ورزش نیســت ولی 
ــا کاهــش اســترس مــی توانیــد درد و ناراحتــی  ب
ناشــی از اختــال مفصــل فکــی گیجگاهــی را کــم 

کنیــد.
 

به فک خود قدری فشار بیاورید
ــان  ــردن فک ت ــاز و بســته ک ــع ب چنانچــه موق
نیــرو یــا فشــار ســبکی بــه فــک خــود وارد کنیــد، 
ــراف  ــات اط ــرد عض ــود عملک ــه بهب ــد ب می توان
ــن،  ــن تمری ــام ای ــرای انج ــد. ب ــک کن ــک کم ف
کافــی اســت دو انگشــت خــود را روی چانــه 
بگذاریــد و بــه آرامــی دهــان خــود را بــاز و بســته 
کنیــد. همیــن کــه انگشــتانتان فشــار جزئــی بــه 
فــک وارد کننــد کافــی اســت و احتیاجــی نیســت 
ــار دو  ــا فش ــد. ب ــتفاده کنی ــادی اس ــروی زی از نی
انگشــت بــه چانه تــان شــش مرتبــه دهــان خــود 

ــد. ــاز کنیــد و ببندی را ب
ــرای  ــن را ب ــن تمری ــد ای ــور می توانی همینط
ــان هــم انجــام دهیــد.  حرکت هــای جانبــی فک ت
بــه ایــن ترتیــب کــه دو انگشــت خــود را در یــک 
ــت  ــان را در حال ــد، دهانت ــرار دهی ــک ق ــرف ف ط
ــه  ــدری ب ــت ق ــا دو انگش ــد و ب ــاز قرارهی نیمه ب
کنــار فــک فشــار وارد کنیــد. بــرای شــش ثانیــه 
در ایــن حالــت بمانیــد و شــش بــار دیگــر نیــز آن 
ــرای  ــن را ب ــد. ســپس همیــن تمری را تکــرار کنی

ــد.  ــام دهی ــان انج ــر فک ت ــرف دیگ ط
تمریــن  ایــن  انجــام  هنــگام  در  چنانچــه 
ــن را متوقــف  ــد تمری ــه دردی حــس کردی هرگون

ــد. کنی
منبع: بیتوته

مهدی طارمی، کارآمدترین مهاجم پورتو 
از سال 2۰۱5 

یــک رســانه پرتغالــی، طارمــی را موثرتریــن مهاجــم تیــم فوتبــال پورتــو 
در طــی چنــد ســال اخیــر معرفــی کــرده اســت. 

ــگاران جــوان، روزنامــه »اوجوگــو« پرتغــال،  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــر  ــم منتش ــن تی ــان ای ــو و بازیکن ــال پورت ــم فوتب ــاری را از تی ــروز آم ام

کــرده اســت.
بخشــی از ایــن گــزارش کــه روی جلــد روزنامــه هــم کار شــده اســت، 

بــه مهــدی طارمــی اختصــاص داشــت.
ــم از  ــن مهاج ــن و موثرتری ــی کارآمدتری ــو، طارم ــام اوجوگ ــق اع طب

ــت. ــو اس ــم پورت ــال ۲۰۱۵ در تی س
باشــگاه پورتــو یــک نظرســنجی هــم بــرای انتخــاب بهتریــن گل مــاه 
ــی  ــدی طارم ــنجی، گل مه ــن نظرس ــه در ای ــام داده اســت ک ــه انج ژانوی

هــم وجــود دارد.

آذری بابت اتفاقات بازی
 با پیکان عذرخواهی کرد 

مدیرعامــل باشــگاه فــوالد خوزســتان بــا بــه اشــتراک گذاشــتن پســتی 
در صفحــه شــخصی خــود بابــت اتفاقاتــی کــه در دیــدار بــا پیــکان رخ داد 

عذرخواهــی کــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه 
ــا  ــدار تیــم فــوالد ب ــه علــت اینکــه پیــش از آغــاز دی فــوالد خوزســتان ب
پیــکان در چارچــوب هفتــه ســیزدم لیــگ، مســئوالن ایــن باشــگاه عــرض 
ــی  ــراض پیکان ــا اعت ــاق ب ــن اتف ــد و ای ــش داده بودن ــازی را افزای ــن ب زمی
ــه  ــا ب ــت، ب ــرار گرف ــورد توجــه اصحــاب رســانه ق ــه رو شــد و م ــا رو ب ه
ــاق  ــن اتف ــت ای اشــتراک گذاشــتن پســتی در صفحــه شــخصی خــود باب

عذرخواهــی کــرد.

داور مراغه ای در رقابت های جهانی 
کشتی ایتالیا قضاوت می کند

 رئیــس اداره ورزش و جوانــان مراغــه گفت: »سیدفرشــید میرهاشــمی« 
از داوران بین المللــی کشــتی ایــن شهرســتان همــراه بــا تیــم ملــی بــرای 

قضــاوت در جــام »پلیکونــه« بــه ایتالیــا ســفر می کنــد. 
داشـت: مسـابقات  اظهـار  بـا خبرنـگاران  نوایـی در گفت وگـو  مهـدی 
جهانـی »مانتـو پلیکونـه« جـزو رقابت هـای دارای رنکینگ اتحادیـه جهانی 
کشـتی اسـت کـه از ۱۴ تـا ۱۷ اسـفند در شـهر رم برگـزار  خواهـد شـد. 

رییــس هیــات کشــتی مراغــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه »میرهاشــمی« 
ــن  ــان کــرد: ای ــه داوران اســتان آذربایجان شــرقی اســت، بی رییــس کمیت
ــای  ــتر رقابت ه ــدد، بیش ــی متع ــای بین الملل ــدار در تورنمنت ه داور نام

داخلــی و جــام تختــی ســوت زده اســت.
جاویـد احمـدی آذر بـا بیان اینکه وی متولد ۱۳۶۳ اسـت و جـزو داوران 
آینده دار کشـور به شـمار می رود، اظهار داشـت: وی از سـال ۱۳۹۲ تاکنون 

در ۱۱ رقابـت بین المللـی و ۲۳ رقابـت داخلی داوری کرده اسـت.
کشــتی در مراغــه از رشــته های ورزشــی پرطرفــدار بــه شــمار مــی رود 
ــطوح  ــتان در س ــن شهرس ــددی از ای ــان و داوران معت ــون قهرمان و تاکن
داخلــی و بین المللــی درخشــیده اند کــه از آن جملــه می تــوان بــه »علــی 
صائــب«، قهرمــان ارتش هــای جهــان، پهلــوان »محمــود صدیــق زاده« نفــر 
دوم کشــور بعــد از مرحــوم تختــی، »ســیروس آصفــی« قهرمــان کشــتی 

آزاد کشــور اشــاره کــرد. 

ثبت نام ۴ وزنه بردار برای مسابقات کلمبیا

فدراســیون وزنــه بــرداری نــام چهــار وزنــه بــردار ایــران را کــه دنبــال 
گرفتــن ســهمیه المپیــک هســتند در مســابقات کلمبیــا ثبــت نــام کــرد. 
ــق  ــا طب ــک در کلمبی ــی المپی ــابقات گزینش ــنا، مس ــزارش ایس ــه گ ب
ــا ۲۶  ــا ۱۶ مــارس ) ۲۲ ت ــرداری ۱۲ ت ــه ب ــی وزن اعــام فدراســیون جهان

ــی برگــزار مــی شــود. اســفند( در شــهر کال
ــن  ــرده و در ای ــال ک ــه را ارس ــت اولی ــرداری لیس ــه ب ــیون وزن فدراس
لیســت نــام چهــار وزنــه بــردار ایــران قــرار دارد. ســهراب مــرادی، کیانــوش 
رســتمی در ۹۶ کیلوگــرم، علــی هاشــمی در ۱۰۹ کیلوگــرم و علــی داودی 
در ۱۰۹+ کیلوگــرم نفراتــی هســتند کــه بــرای حضــور در ایــن مســابقات 

ثبــت نــام شــده انــد.
ــت  ــیون، در دور برگش ــس فدراس ــرادی ریی ــی م ــه عل ــه گفت ــه ب البت
لیــگ برتــر عملکــرد وزنــه بــرداران مــورد بررســی قــرار مــی گــرد ســپس 
محمــد حســین برخــواه ســرمربی تیــم ملــی تصمیــم مــی گیــرد کــدام 
ــه  ــت اولی ــن لیس ــد. همچنی ــا برون ــابقات کلمبی ــه مس ــرات ب ــک از نف ی

ــز ارســال خواهــد شــد. ــی آســیا نی مســابقات قهرمان

سرمربی تیم آریا ترکان مراغه : 
تیم بانوان آریا ترکان برای مسابقات دسته یک 

آماده می شود 

نازیــا گلعنبــری گفــت : در دور رفــت مســابقات ایــن تیــم توانســت بــا 
صــدر نشــینی در جــدول مســابقات وارد دور بعــد شــود کــه در صــورت 
ــا کســب ســهمیه در لیــگ دســته  ــم ب عــدم برگــزاری دو رفــت امیدواری

ــوان کشــور حاضــر شــود . یــک بان
وی گفــت : مجموعــه تیــم مــا از شــرایط روحــی و جســمی مناســبی 

بــرای مســابقات برخــوردار مــی باشــد .
وی اذعــان کــرد : شــرکت آریــا تــرکان اسپانســر ایــن تیــم در مســابقات 
مــی باشــد کــه جــا دارد از تــاش هــای ایــن شــرکت و مدیــر عامــل آن 
نهایــت تشــکر را کنیــم چــرا کــه در تامیــن هزینــه هــای ایــن تیــم نهایــت 

همــکاری را داشــتند. 
مهناز بزرگمهر کاپیتان تیم نیز گفت : 

ــرای مســابقات دارد و در گذشــته  ــا شــرایط بســیار مناســبی ب تیــم م
ــت کرده اســت  ــر را ثاب ــن ام ــتان ای ــر اس ــای برت ــام ه ــا کســب مق ــز ب نی
قطعــا تیــم مراغــه پتانســیل الزم بــرای کســب مقــام هــای کشــوری را نیــز 
داراســت کــه نیــاز منــد حمایــت هرچــه بیشــتر از ســوی مســولین بــرای 

ورزش بانــوان مــی باشــد 
ســر مربــی تیــم اریــا تــرکان در پایــان گفــت : از مســولین اداره ورزش 
ــتان  ــال شهرس ــات فوتب ــس هی ــه و رئی ــژه مراغ ــتان وی ــان شهرس و جوان
تقاضــا داریــم در جهــت حمایــت از ایــن تیــم اقدامــات موثــر  بیشــتری را 
مبــذول نماینــد تــا ان شــاءاهلل رونــد موفقیــت ایــن تیــم ادامــه دار باشــد .

دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: 
ــردد و  ــه برنمی گ ــه کارات ــروی ب ــی ه ناراحت
تــا جایــی کــه مطلــع هســتم، موضــوع شــغلی 
ایشــان محدودیت هایــی را ایجــاد و باعــث 

ــت.  ــده اس ــی اش ش نگران
بــا  گفت وگــو  در  ســعیدی  کیــکاووس 
تســنیم، در خصــوص عضویــت اشــرف امینــی 
ــار  ــی اظه ــیون جهان ــی فدراس ــه فن در کمیت
داشــت: کاراتــه ایــران بــه لحــاظ ســطح فنــی 
و مــدال آوری در دنیــا جایــگاه ممتــازی دارد و 
جــزو چهــار، پنــج کشــور اصلــی دنیــا در بخش 
قهرمانــی اســت. کســب کرســی و جایگاه هــای 
بین المللــی نیــز می توانــد هــم بــه ارتقــا 
ســطح قهرمانــی مــا کمــک کنــد و هــم باعــث 
اعتبــار و هویــت بخشــی بیشــتر بــرای کاراتــه 

ــران باشــد. ای
ــورای داوران و  ــگاه ش ــح کرد:جای وی تصری
ــه  ــی کارات ــیون جهان ــی در فدراس ــه فن کمیت
ــه  ــتند و ب ــی هس ــیار مهم ــای بس از جایگاه ه
ــان و  ــه جه ــه کارات ــوی از جامع ــوان عض عن
ایــران عضویــت  امینــی را در کمیتــه فنــی بــه 
ــه  ــی رئیــس فدراســیون کارات حســن طباطبای
ــژه ای  ــک وی ــم و تبری ــرض می کن ــک ع تبری
ــوان  ــه امینــی نایــب رئیــس محتــرم بان نیــز ب
فدراســیون کاراتــه دارم. از اینکــه بــرای اولیــن 
ــه عضویــت کمیتــه  ــی ب ــوی ایران ــار یــک بان ب
بســیار  درآمــد  جهانــی  فدراســیون  فنــی 
خوشــحال هســتم و ایــن افتخــاری بــرای 

ــت. ــورمان اس ــوان کش بان
عضــو کمیتــه فنــی فدراســیون کاراتــه 
ــد دارد  ــواره تاکی ــرد: IOC هم خاطرنشــان ک
ــا  ــان و مشــارکت و حضــور آنه ــگاه زن ــا جای ت
ــده  ــی بیشــتر دی ــی و اجرای در عرصــه مدیریت
شــود و بابــت ایــن اتفــاق صمیمانه تریــن 
تبریــکات را بــه جامعــه کاراتــه کشــور عــرض 
موفقیــت  آرزوی  امینــی  بــرای  و  می کنــم 
و ســربلندی دارم. امیــدوارم مســیر درســت 
فدراســیون کاراتــه اســتمرار داشــته باشــد و بــا 
حمایــت وزارت ورزش و جوانــان، کمیتــه ملــی 
ــه  ــده کارات ــری، در آین ــک و صالحی امی المپی
ــری را  ــم دیگ ــی  های مه ــد کرس ــران بتوان ای
ــه  ــان کارات ــی در ش ــب و جایگاه های ــز کس نی

ــاورد. ــه دســت بی کشــور ب
ــه  ــت کارات ــر ظرفی ــد ب ــا تاکی ــعیدی ب س

ــز  ــت: تمرک ــک گف ــت در المپی ــرای موفقی ب
همــه مــا در حــال حاضــر روی المپیــک توکیــو 
اســت و قطعــاً فدراســیون های المپیکــی از 
ــک  ــود را روی المپی ــز خ ــه تمرک ــه کارات جمل
ــوان  ــا حداکثــر ظرفیــت و ت گذاشــتند. بایــد ب
بــرای موفقیــت در المپیــک توکیــو آمــاده 
ــزرگ  ــه یکــی از ظرفیت هــای ب شــویم و کارات
مــا اســت و از ایــن بابــت بایــد حمایــت الزم از 
ــا  ــرد ت ــورت بگی ــته ص ــیون و رش ــن فدراس ای
بــه امیــد خــدا مدال هــای خوشــرنگی را بــرای 

ــد. ــب کن ــا کس کاروان ورزش م
دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک در خصوص 
ناراحتــی شــهرام هــروی در یک ســال گذشــته 
ــه  ــه کارات ــروی ب ــی ه ــرد: ناراحت ــح ک تصری
ــع هســتم،  ــه مطل ــی ک ــا جای ــردد و ت برنمی گ
محدودیت هایــی  ایشــان  شــغلی  موضــوع 

ــت و  ــده اس ــی اش ش ــث نگران ــاد و باع را ایج
ــرمربی  ــی س ــم نگران ــک کنی ــد کم ــه بای هم
را  کشــورمان  کاراتــه  زحمتکــش  و  خــوب 
ــوع  ــری موض ــا صالحی امی ــم. ب ــرف کنی برط
ــن  ــد در اولی ــرار ش ــتم و ق ــان گذاش را در می
ــا هــروی داشــته باشــیم و  ــی ب فرصــت ماقات
در راســتای حــل مشــکل او قدم هــای الزم 
برداشــته شــود. مشــکل هــروی بــا توجــه 
صالحی امیــری  بیــن  خــوب  ارتبــاط  بــه 
و شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــه امیــد خــدا  اجتماعــی قابــل حــل اســت و ب

ــد. ــد ش ــل خواه ــی ح ــن نگران ای
وی در خصــوص تعویــق دوبــاره صــدور 
کــرد:  عنــوان  ایــران  جــودو  پرونــده  رای 
ــاره رای  ــق دوب ــد از تعوی ــم نبای ــر می کن فک
احســاس نگرانــی داشــته باشــیم. مــا بــه لحــاظ 
مســتندات ارائــه شــده، مــدارک موجــود، 
حکمیــت  دادگاه  در  شــده  حاضــر  شــهود 
ورزش، دفاعیــات تیــم هیئــت اعزامــی،  حــق 
را بــرای جــودو کشــورمان قائــل هســتیم. 
دادگاه حکمیــت ورزش شــاید بــر ایــن اســاس 
ــق انداختــه اســت  ــه تعوی تصمیــم گیــری را ب
مشــورت های  و  دقیق تــر  بررســی های  کــه 
کارشناســی میدانــی بیشــتری نســبت بــه ایــن 
ــه ای را  ــا رای عادالن ــد ت ــته باش ــوع داش موض
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــد و تصــور م صــادر کن
اگــر عادالنــه قضــاوت شــود، رای بایــد بــه نفــع 

ــا باشــد. م

در نشســـتی کـــه اعضـــای کادر فنـــی 
تیـــم هـــای ملـــی کشـــتی اخیـــرا در محـــل 
فدراســـیون داشـــتند، تصمیمـــات اولیـــه 
ـــی  ـــام تخت ـــای ج ـــت ه ـــزاری رقاب ـــرای برگ ب
ـــوز از  ـــذ مج ـــا اخ ـــا ب ـــد ت ـــرر ش ـــه و مق گرفت
ـــت  ـــن رقاب ـــا، ای ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل س
ــابقات گزینشـــی جهانـــی  ــا پـــس از مسـ هـ

برگـــزار شـــود. 
ــه  ــی کـ ــنا، از آنجایـ ــزارش ایسـ ــه گـ  بـ
ـــت  ـــی اردیبهش ـــی جهان ـــای گزینش ـــت ه رقاب
ــه  ــد، بـ ــد شـ ــزار خواهـ ــده برگـ ــال آینـ سـ
ــی،  ــام تختـ ــای جـ ــد رقابت هـ ــر می رسـ نظـ

ــود. ــزار شـ ــرداد ۱۴۰۰ برگـ خـ
ـــه  ـــد، باتوج ـــی رس ـــا م ـــه خبره ـــور ک آنط
بـــه اصـــرار فدراســـیون کشـــتی بـــرای 
ـــم  ـــی، از ه ـــام تخت ـــای ج ـــت ه ـــزاری رقاب برگ
اکنـــون ســـه اســـتان کردســـتان، گیـــان و 
سیســـتان و بلوچســـتان درخواســـت داشـــته 
ـــا  ـــه آنه ـــا ب ـــت ه ـــن رقاب ـــی ای ـــه میزبان ـــد ک ان

داده شـــود.  
ــت  ــد دوره رقابـ ــزاری چنـ ــه برگـ تجربـ

در  تختـــی  جـــام  آزاد  کشـــتی  هـــای 
کرمانشـــاه نشـــان داده کـــه مســـئولین 
اســـتان همـــواره  ایـــن  و ورزش  ارشـــد 
عاقمنـــد گرفتـــن میزبانـــی ایـــن رقابـــت 
ـــش  ـــرایط پی ـــا ش ـــال ب ـــد و ح ـــوده ان ـــا ب ه
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــرح م ـــوال مط ـــن س ـــده ای آم
ـــن دوره  ـــرای ای ـــد دارد ب ـــاه قص ـــا کرمانش آی

ـــته  ـــا را  داش ـــت ه ـــن رقاب ـــی ای ـــم میزبان ه
باشـــد؟

اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  معـــاون 
ــش  ــن پرسـ ــه ایـ ــخ بـ ــاه، در پاسـ کرمانشـ
ـــرای  ـــتی ب ـــال درخواس ـــاه امس ـــت: کرمانش گف
ـــی  ـــام تخت ـــتی ج ـــای کش ـــت ه ـــی رقاب میزبان

ــدارد. نـ

جـــال عزیـــزی افـــزود: شـــیوع بیمـــاری 
ــا  ــد تـ ــد شـ ــث خواهـ ــاال باعـ ــا احتمـ کرونـ
ایـــن  در  خارجـــی  کشـــورهای  حضـــور 
رقابـــت هـــا کمرنـــگ شـــود و از ســـوی 
ـــور  ـــدون حض ـــا ب ـــت ه ـــزاری رقاب ـــر برگ دیگ

ــد. ــاگران باشـ تماشـ
وقتـــی  بنابرایـــن  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ـــتی  ـــه کش ـــدان ب ـــوی عاقمن ـــتقبالی از س اس
از ایـــن مســـابقات نشـــود، برنامـــه ای هـــم 
بـــرای میزبانـــی آن نخواهیـــم داشـــت، چـــرا 
ـــتان  ـــرای اس ـــی ب ـــه چندان ـــی توجی ـــه میزبان ک

نخواهـــد داشـــت.
اســـتان  وجوانـــان  ورزش  معـــاون 
ـــت  ـــار دوره رقاب ـــزاری چه ـــه برگ ـــاره ب بااش
هـــای کشـــتی آزاد جـــام تختـــی بـــه 
میزبانـــی کرمانشـــاه، عنـــوان کـــرد: دو 
دوره ایـــن رقابـــت هـــا بصـــورت متوالـــی 
بـــود و اکنـــون مـــی خواهیـــم بـــرای دوره 
ــای میزبانـــی ایـــن رقابـــت  پیـــش رو فضـ
ــر  ــای دیگـ ــتان هـ ــار اسـ ــا را دراختیـ هـ

ــم. ــرار دهیـ قـ

برنامــه ریــزی کادر فنــی تیم هــای ملــی کشــتی بــرای حضور 
ــت.  ــده اس ــن ش ــش رو، تدوی ــی پی ــن الملل ــای بی در رقابت ه
ــی ســومین  ــگاران جــوان، در حال ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــی در  ــی کشــتی آزاد و فرنگ ــای مل ــازی تیم ه ــاده س اردوی آم
ــه  ــود ک ــری می ش ــادی پیگی ــم ه ــهید ابراهی ــتی ش ــه کش خان
ــران  ــتی گی ــک زدن کش ــرای مح ــی ب ــای مل ــی تیم ه کادر فن

ــد. ــش رو دارن ــای پی ــه تورنمنت ه ــم ب ــژه ای ه ــگاه وی ن
بــر همیــن اســاس چنــدی پیــش فدراســیون کشــتی 
ــتی آزاد و  ــای کش ــه ای از تیم ه ــال دعوتنام ــا ارس ــن ب اوکرای
ــن دوره  ــت و چهارمی ــور در بیس ــرای حض ــورمان ب ــی کش فرنگ
ــان  ــتی گیران و مربی ــت کش ــی »گرامیداش ــای بین الملل رقابت ه
برجســته اوکراینــی« دعــوت کــرد. تورنمنتــی کــه قــرار اســت 
ــی  ــه میزبان ــاه ب ــفند م ــا ۱۰ اس ــای ۸ ت در ۱۰ وزن طــی روز ه
ــی کار از  ــود و ۱۸ آزاد و فرنگ ــزار ش ــن برگ ــهرکی یف اوکرای ش

ــت. ــد داش ــور خواهن ــا حض ــن رقابت ه ــران در ای ای
ــه  ــا ک ــه ایتالی ــو پلیکون ــام ماتئ ــی ج ــن الملل ــای بی رقابت ه
در روز هــای ۱۴ تــا ۱۷ اســفند مــاه در شــهر رم برگــزار خواهــد 
شــد بــه عنــوان دومیــن تورنمنــت، پیــش روی کشــتی گیــران 

کشــورمان اســت و طبــق اعــام فدراســیون بهنــام احســان پــور، 
علیرضــا کریمــی و امیــن طاهــری در اوزان ۶۵، ۹۷ و ۱۲۵ 
ــد  ــا خواهن ــی ایتالی ــان راه ــم مهرب ــراه ابراهی ــه هم ــرم ب کیلوگ

شــد.
ــزار  ــت مهــم در کشــور بلغارســتان برگ ــا ســومین تورنمن ام
ــیون  ــم از فدراس ــتان ه ــتی بلغارس ــیون کش ــود. فدراس می ش
ــی  ــای مل ــا تیم ه ــرد ت کشــتی کشــورمان رســماً درخواســت ک
ــوف  ــی »دانکل ــن الملل ــل در دو جــام بی ــران در صــورت تمای ای
ــرکت  ــف« ش ــوان ایلی ــیراکوف و ای ــروف« و »پتکوس و نیکوالپت
کننــد. ایــن مســابقات طــی روز هــای ۱۹ تــا ۲۲ فروردیــن مــاه 
ــود.  ــزار می ش ــتان برگ ــف بلغارس ــهر پلوودی ــال ۱۴۰۰ در ش س
ــا  ــت ب ــن تورنمن ــان ای ــودن زم ــک ب ــه نزدی ــه ب ــا توج ــه ب البت
مســابقات قهرمانــی آســیا و گزینشــی المپیــک بعیــد اســت کادر 

ــرای ایــن میــدان داشــته باشــد. فنــی برنامــه خاصــی ب
ــن  ــای بی ــزاری تورنمنت ه ــان برگ ــه زم ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــت  ــتی لیس ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــای کادر فن ــی، اعض الملل
نفــرات مــورد نظرشــان را بــه منظــور حضــور در میادیــن بیــن 
ــا در  ــد ت ــتی داده ان ــیون کش ــل فدراس ــش رو تحوی ــی پی الملل

صــورت مهیــا شــدن شــرایط بتواننــد شــاگردان خــود را پیــش 
ــک  ــیا و گزینشــی المپی ــی آس ــای قهرمان از حضــور در رقابت ه

ــد. محــک بزنن
تــا ۲۲   ۲۰ آســیا  قــاره  گزینشــی  رقابت هــای کشــتی 
ــای  ــیا روز ه ــی آس ــای قهرمان ــال ۱۴۰۰ و رقابت ه ــن س فروردی
ــی قزاقســتان  ــن ســال ۱۴۰۰ در شــهر آلمات ــا ۲۸ فروردی ۲۳ ت

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس دربــاره پیــروزی 
ــان  ــی را بی ــازی توضیحات ــین س ــم ماش ــر تی ــان براب سرخپوش

ــرد.  ک
ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــوت تی ــان، پیشکس ــد درخش حمی
ــرد  ــاره ب ــوان، درب ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــت و گ در گف
سرخپوشــان برابــر تیــم ماشــین ســازی در لیــگ برتــر فوتبــال 
ــا  ــپولیس ب ــا پرس ــود؛ ام ــدی نب ــبتا ب ــازی نس ــرد: ب ــار ک اظه
طــراوت همیشــگی بــازی نکــرد. بازیکنــان پرســپولیس از 
ــوع  ــن موض ــد و همی ــتفاده نمی کنن ــی اس ــه خوب ــا ب فرصت ه
ــاوی را  ــوند و گل تس ــاری ش ــار گرفت ــه دچ ــود ک ــث می ش باع
ــری را  ــت گل برت ــی توانس ــد نورالله ــا احم ــد؛ ام ــت کنن دریاف

ــاند. ــر برس ــه ثم ب
ــگ  ــد در لی ــپولیس می خواه ــم پرس ــر تی ــه داد: اگ او ادام
ــد  ــود؛ بای ــان ش ــال قهرم ــر فوتب ــگ برت ــیا و لی ــان آس قهرمان

کیفیــت بازی هــای خــود را افزایــش بدهــد.

تیم ماشین سازی به هدف کسب 
یک امتیاز برابر پرسپولیس نرسید 

ــن  ــازی در ای ــین س ــم ماش ــرد تی ــاره عملک ــان درب درخش
بــازی گفــت: تیــم ماشــین ســازی جنگنــده و بــا دوندگــی بــاال 
بــازی کــرد. ایــن تیــم تبریــزی بــا هــدف و انگیــزه کســب یــک 
ــن مســابقه شــد؛  ــر پرســپولیس وارد زمی ــاز و تســاوی براب امتی

ــه خواســته خــود نرســید و شکســت خــورد. امــا ب
ــپولیس در  ــم پرس ــرد: تی ــان ک ــپولیس بی ــوت پرس پیشکس
خــط حملــه خــود مشــکل دارد. مهاجمــان ایــن تیــم نمی تواننــد 
ــف  ــی ضع ــد و در گلزن ــتفاده کنن ــا اس ــی از فرصت ه ــه خوب ب
دارنــد. بــه نظــرم مهاجمــان پرســپولیس بایــد بیشــتر کار کننــد 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــده از موقعیت ه ــای آین ــا در بازی ه ت

تیم استقالل با برنامه و روان بازی نمی کند 
او دربــاره تســاوی اســتقال برابــر تیــم نفــت مســجد 
ســلیمان گفــت: تیــم اســتقال مشــکات خــاص خــود را دارد. 
ــای  ــه ه ــش برنام ــد و بازیکنان ــازی نمی کن ــه و روان ب ــا برنام ب

ــد. ــرا نمی کنن ــی اج ــه خوب ــی را ب تاکتیک
ــاال نشــین در نتیجــه  ــای ب ــی تیم ه ــاره ناکام درخشــان درب

ــوب  ــر خ ــگ برت ــای لی ــت تیم ه ــرد: کیفی ــار ک ــری اظه گی
نیســت و روان بــازی نمی کننــد. نوســان زیــادی در بــازی 
ــی  ــی تیم ــه زمان ــت چ ــوم نیس ــود و معل ــده می ش ــا دی تیم ه

جــدا می شــود و در کــورس قهرمانــی قــرار می گیــرد.

ترکیب ناشناخته تیم ها،
 اشکال فنی محسوب می شود 

ــب  ــوالت در ترکی ــر و تح ــاره تغیی ــال درب ــناس فوتب کارش
ــت:  ــال گف ــر فوتب ــگ برت ــه از لی ــد از گذشــت ۱۳ هفت ــم بع تی
ــی محســوب  ــا، اشــکال فن ــب ناشــناخته تیم ه ــه نظــرم ترکی ب
می شــود و کادر فنــی تیم هــا بایــد بررســی کننــد تــا بــه 

ــد. ــت یابن ــی دس ــب اصل ترکی
ــه  ــت: ب ــال گف ــگ بیســتم فوتب ــی اش از لی ــاره ارزیاب او درب
ــد. تیم هــا در یــک ســطح  ــی ندارن نظــرم بازی هــا کیفیــت خوب
ــد  ــد دی ــت. بای ــک اس ــم نزدی ــه ه ــا ب ــه آن ه ــتند و فاصل هس
ــا  ــایر تیم ه ــا س ــود را ب ــازی خ ــه امتی ــد فاصل ــی می توان تیم

ــه! ــا ن بیشــتر کنــد ی
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــرد داوری در لی ــاره عملک ــان درب درخش
گفــت: متاســفانه اشــتباهات داوری در نتیجــه برخــی از بازی هــا 
ــیه ای در  ــائل حاش ــوع مس ــن موض ــد و ای ــوده ان ــذار ب تاثیرگ

ــه وجــود آورده اســت. ــا  ب ــال م فوتب

سعیدی:

 ناراحتی هروی به خاطر مسائل شغلی است و به کاراته باز نمی گردد

کرمانشاه دوباره میزبان«جام تختی« می شود؟

نگاه کادر فنی تیم های ملی کشتی به تورنمنت های بین المللی 

درخشان:

 پرسپولیس با طراوت بازی نمی کند
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اوقات شرعی شهر تهران

ــذاری و  ــر واگ ــت: در ام ــوری گف ــس جمه ریی
ــن  ــق، روش ــت دقی ــر رعای ــل ب ــازی اص خصوصی س
ــات،  ــع ابهام ــا رف ــد ب ــت و بای ــون اس ــفاف قان و ش
ــت  ــان برداش ــاوت را از می ــیرهای متف ــه تفس زمین
ــا اخــال ایجــاد  ــر واگذاری ه ــه در ام ــه نحــوی ک ب

نشــود. 
ــتاد  ــه س ــتمین جلس ــا،  دویس ــزارش ایرن ــه گ ب
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، روز یکشــنبه بــه 
ریاســت حجت االســام والمســلمین حســن روحانــی 
رییــس جمهــوری برگــزار شــد کــه در ایــن جلســه 
و  چالش هــا  و  شــده  انجــام  اقدامــات  گــزارش 
پیشــنهادات  و  خصوصی ســازی  فرصت هــای 
ــه و از  ــذاری ارائ ــد واگ ــت و بهینه ســازی فرآین تقوی

ــد. ــی ش ــا بررس ــوی اعض س
ــا  ــود ظرفیت ه ــا وج ــزارش ب ــن گ ــاس ای براس
سیاســت های  بــا  مرتبــط  قانونــی  الزامــات  و 
کلــی اصــل ۴۴ اباغــی مقــام معظــم رهبــری، 
ــای  ــوال و دارایی ه ــذاری ام ــازی و واگ خصوصی س
ــرای  ــه ب ــوده ک ــه ب ــی مواج ــا چالش های ــی ب دولت
ــه  ــا توجــه ب ــن جلســه ب ــن چالش هــا در ای ــع ای رف
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری مــواردی مــورد 

ــت. ــرار گرف ــث ق بح
ــه  ــزارش ارائ ــه گ ــا اشــاره ب ــوری ب رییــس جمه
ــازی  ــذاری و خصوصی س ــر واگ ــت: در ام ــده گف ش
ــون  ــفاف قان ــق، روشــن و ش ــت دقی ــر رعای اصــل ب
اســت و بایــد بــا رفــع ابهامــات، زمینــه تفســیرهای 
متفــاوت را از میــان برداشــت بــه نحــوی کــه در امــر 

ــود. ــاد نش ــال ایج ــا اخ واگذاری ه
ــار  ــا را در کن ــی واگذاری ه ــدف اصل ــی ه روحان
ــت  ــگاه داری و مالکی ــت از بن ــری دول ــع تصدی گ رف
ــی  ــش خصوص ــود آوردن بخ ــه وج ــازاد، ب ــوال م ام

داشــت:  اظهــار  و  دانســت  حقیقــی  و  واقعــی 
ــود  ــت ش ــوع دق ــن موض ــه ای ــبت ب ــت نس می بایس
ــفاف،  ــالم و ش ــت س ــول رقاب ــت اص ــا رعای ــه ب ک
بخش هــای حاکمیتــی و شــبه دولتــی نتواننــد 
ــیه  ــه حاش ــوع ب ــن موض ــی را در ای ــش خصوص بخ
براننــد. از ایــن رو الزم اســت نهادهــا و فرآیندهــای 
ــای  ــه نهاده ــت هم ــورد حمای ــذاری م ــی واگ قانون

ــرد. ــرار گی ــی ق حاکمیت
ــی  ــت های کل ــزارش سیاس ــه گ ــه جلس در ادام
ــی  ــه بررس ــا ب ــد و اعض ــه ش ــی ارائ ــن اجتماع تامی
پیشــنهادات تنظیــم بخشــی از مقــررات بــرای 
تحقــق نظــام متمرکــز تامیــن اجتماعــی پرداختنــد.

روحانـــی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن گـــزارش 
ـــی  ـــن اجتماع ـــع تامی ـــام جام ـــرد: نظ ـــان ک خاطرنش
ــی  ــی و اساسـ ــرورت اصلـ ــک ضـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
ـــرار  ـــورد اص ـــواره م ـــی هم ـــت اجتماع ـــق عدال تحق
و اهتمـــام دولـــت بـــوده اســـت. نظـــام متمرکـــز 
ـــی  ـــت در دسترس ـــاد عدال ـــا ایج ـــی ب ـــن اجتماع تامی
ـــت  ـــاد عدال ـــی و ایج ـــن اجتماع ـــات تامی ـــه خدم ب
ــد از  ــی، می توانـ ــع عمومـ ــورداری از منابـ در برخـ
فقـــر و آســـیب های اجتماعـــی پیشـــگیری و از 
ـــون  ـــازی و مص ـــه توانمندس ـــت دادن ب ـــق اولوی طری
ـــادی  ـــات اقتص ـــر صدم ـــا را از خط ـــراد آنه ـــازی اف س

و اجتماعـــی حفـــظ کنـــد.
ــت  ــر قابلیـ ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ ــس جمهـ رییـ
ـــع  ـــه در تجمی ـــد الی ـــع و چن ـــک نظـــام جام ـــای ی ه
ـــام  ـــرد: نظ ـــح ک ـــود تصری ـــای موج ـــه ظرفیت ه هم
جامـــع تامیـــن اجتماعـــی می توانـــد حداقل هـــای 
ـــی  ـــورداری اجتماع ـــات و برخ ـــی از خدم ـــل قبول قاب
و اقتصـــادی را بـــرای همـــه اقشـــار جامعـــه 
نظـــام  ایجـــاد  واقـــع  در  می کنـــد.  تضمیـــن 
ـــردم،  ـــاد م ـــرای آح ـــی ب ـــن اجتماع ـــز تأمی متمرک
راهـــی بـــرای حمایـــت از اقشـــار ضعیـــف و کـــم 
برخـــوردار و کاهـــش مشـــکات معیشـــتی مـــردم 
ـــر  ـــز ب ـــام نی ـــری نظ ـــراً رهب ـــه اخی ـــری ک ـــت؛ ام اس

آن تاکیـــد نموده انـــد.
در ایــن جلســه رییــس کل بانــک مرکــزی 
ــا مقامــات  گزارشــی از ســفر بــه عمــان و مذاکــره ب
آن کشــور بــرای توســعه روابــط اقتصــادی راهبــردی 
ــه کــرد. ــد مبــادالت مالــی و تجــاری ارائ و نیــز رون

دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

در خصوصی سازی اصل بر رعایت 
دقیق، روشن و شفاف قانون است

ــوص  ــی در خص ــران توضیحات ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
مخالفــت فرمانــداری تهــران بــا زیســت شــبانه ارائــه کــرد و همچنیــن 
ــگاران  ــازان وخبرن ــده جانب ــال آین ــک س ــرح ترافی ــهمیه ط گفت:س

ــت.  ــرده اس ــری نک تغیی
بــه گــزارش ایســنا، محســن هاشــمی رفســنجانی در پایــان دویســت 
و شــصت و هشــتمین جلســه علنــی شــورای اســامی شــهر تهــران در 
ــم اندیشــی اعضــای  ــت: جلســه ه ــن جلســه گف ــات ای تشــریح مصوب
ــن جلســه مــورد بحــث  شــورا برگــزار شــد کــه موضــوع باغــات در ای
ــا در  ــده آنه ــته پرون ــه در گذش ــی ک ــژه باغات ــه وی ــت. ب ــرار گرف ق
ــت نتوانســتیم  ــا در نهای ــود، ام ــاده ۷ رســیدگی شــده ب کمیســیون م
ــد و  ــری نش ــه رای گی ــر ب ــذا منج ــم. ل ــدی کنی ــع بن ــوع را جم موض

ــد. ــه صحــن علنــی شــورا آمدن اعضــا ب
وی افــزود: در صحــن امــروز نیــز عمدتــا بحــث عــوارض را داشــتیم. 
چــرا کــه بایــد تــا پیــش از ۱۵ بهمــن مــاه بــر اســاس بخشــنامه وزارت 
کشــور عــوارض مربــوط بــه ســال بعــد را تصویــب کنیــم و در اختیــار 
فرمانــداری تهــران قــرار دهیــم تــا فرصــت کافــی بــرای بررســی ایــن 
مصوبــات بــرای فرمانــداری وجــود داشــته باشــد کــه خوشــبختانه ایــن 

کار انجــام شــد.
ــورا  ــه ش ــران ب ــهرداری ته ــط ش ــه توس ــی ک ــه داد: لوایح وی ادام
ارســال شــده بــود و بــه عنــوان لوایــح پنــج گانــه معــروف شــده مــوارد 
ــارک حاشــیه ای، طــرح  ــه پ ــوط ب مختلفــی در خصــوص عــوارض مرب

ــوارض  ــه ع ــا کلی ــه مجموع ــود ک ــوارض ســاختمانی و ... ب ــک، ع ترافی
الزم در شــهر را شــامل مــی شــود کــه توانســتیم قبــل از موعــد مقــرر 

بــه وظیفــه خــود عمــل کنیــم.
هاشــمی در خصــوص افزایــش نــرخ عــوارض ورود بــه طــرح ترافیــک 
ــا  ــود ام ــدی ب ــش ۲۰ درص ــران افزای ــهرداری ته ــر ش ــت: نظ ــز گف نی
ــم  ــه ۴۰ درصــد اعضــای شــورا روی رق ــورم نزدیــک ب ــه ت ــا توجــه ب ب
ــد ببینیــم هیــات تطبیــق  ــد و بای ۲۵ درصــد افزایــش پافشــاری کردن

نســبت بــه ایــن افزایــش چــه تصمیمــی را اتخــاذ مــی کنــد.
ــوالی در  ــه س ــخ ب ــران در پاس ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــت ش ریاس
ــه  ــبانه ب ــت ش ــرح زیس ــا ط ــران ب ــداری ته ــت فرمان ــوص مخالف خص
ویــژه در ایــام کرونــا گفــت: مــا قوانیــن و مصوبــات مــان نــگاه بــه زمــان 
کرونــا نــدارد. در حقیقــت بســیاری قوانیــن هســت کــه در حــال حاضــر 
ــیت  ــا حساس ــه آنه ــبت ب ــا نس ــی کرون ــتاد مل ــی س ــت ول ــاری اس ج
نشــان مــی دهــد. بــرای مثــال رفتــن بــه ســینما آزاد اســت ولــی ســتاد 
ــی در میــان در ســالن  ــد ســه صندل ــا اعــام مــی کنــد بای ملــی کرون
هــا بنشــینند و در زمانــی کــه وضعیــت قرمــز اســت بیشــتر از ۱۵ نفــر 
اجــازه ندارنــد در ســالن حضــور پیــدا کننــد. در ایــن مــورد نیزمشــکلی 
ــی ســتاد  ــب شــود ول ــن موضــوع تصوی ــد ای ــی توان ــدارد و م وجــود ن
ملــی کرونــا توصیــه کنــد کــه فعــا بــه دلیــل شــرایط کرونایــی امــکان 

اجــرای آن وجــود نــدارد.
هاشــمی در پاســخ بــه ســوال دیگــری در خصــوص ســهمیه جانبازان 

ــرای  ــه طــرح ترافیــک ب ــرخ عــوارض ورود ب ــگاران و افزایــش ن و خبرن
ــون  ــواردی همچ ــک م ــرح ترافی ــوارض ط ــوع ع ــت: در موض ــا گف آنه
ســهمیه جانبــازان و خبرنــگاران مثــل ســال گذشــته اســت و تغییــری 
اتفــاق نیفتــاده اســت و طبــق نــرخ ســال گذشــته محاســبه خواهد شــد. 
در حقیقــت بــه برخــی در ورود بــه طــرح ترافیــک ۹۰ یــا ۵۰ درصــد 
ــا اینکــه اصــا از آنهــا عوارضــی اخــذ نمــی  تخفیــف داده مــی شــد ی

شــد. ایــن مــوارد هماننــد ســال قبــل بــه قــوت خــود باقــی اســت.
ــز  ــران نی ــهرداری ته ــای ش ــن آرزوه ــوص کمپی ــمی در خص هاش
گفــت: ایــن کمپیــن ابتــکار یکــی از اعضــای شــورا بــوده کــه بــه نظــر 

ــا خــود ایشــان در ایــن مــورد مصاحبــه کنیــد. ــد ب مــن بای

ســـخنگوی هیـــات رئیســـه مجلـــس توضیحاتـــی دربـــاره جلســـه 
ـــرد.  ـــه ک ـــس ارائ ـــی مجل غیرعلن

ــه گــزارش تســنیم، محمــد حســین فرهنگــی ســخنگوی هیئــت  ب
رئیســه مجلــس در حاشــیه جلســه قــوه مقننــه و در جمــع خبرنــگاران 
ــر  ــه غی ــروز در جلس ــت: ام ــر، گف ــه فج ــام ده ــت ای ــن گرامیداش ضم
علنــی نزدیــک بــه دو ســاعت بحــث بودجــه را داشــتیم علــت ایــن کــه 
ایــن جلســات بــه صــورت غیــر رســمی و غیــر علنــی برگــزار مــی شــود 
آن اســت کــه بایــد در جلســات رســمی ضوابــط و آییــن نامــه را رعایــت 
ــرای صحبــت کــردن تمامــی نماینــدگان  کــرد و تقســیم بنــدی هــا ب

مطابــق بــا آییــن نامــه در جلســه رســمی امــکان پذیــر نیســت.
وی افـــزود: در ایـــن جلســـه رئیـــس تلفیـــق در دو نوبـــت یعنـــی 
ـــت  ـــدای نشس ـــق در ابت ـــس تلفی ـــب رئی ـــت و نای ـــای نشس ـــدا و انته ابت
ـــای  ـــدگاه ه ـــم دی ـــدگان ه ـــر از نماین ـــرد ۱۰ نف ـــان ک ـــی را بی توضیحات
ـــفافیت،  ـــه را ش ـــوت بودج ـــاط ق ـــه نق ـــد از جمل ـــرح کردن ـــود را مط خ
توجـــه بـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی در قالـــب محرومیـــت زدایـــی، 
ـــه  ـــاط بودج ـــی، انضب ـــش تمرکزگرای ـــتانها، کاه ـــار در اس ـــض اختی تفوی

ـــد. ـــان ش ـــی بی ـــرکتهای عمران ـــه ش ـــوص در بودج ـــه خص ب
نماینـــده تبریـــز در مجلـــس، افـــزود: مخالفـــان معتقـــد بودنـــد 

ـــی  ـــه دلیل ـــد چ ـــی کن ـــی نم ـــس همراه ـــا مجل ـــت ب ـــی دول ـــه وقت ک
ـــوع   ـــن ن ـــم ای ـــت ه ـــد دول ـــب کن ـــه را تصوی ـــس بودج ـــه مجل دارد ک
ـــات  ـــواردی درجزئی ـــه م ـــان ب ـــدارد. مخالف ـــول ن ـــزی را قب ـــه ری بودج

ـــتند. ـــاره داش ـــه اش بودج
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس اظهــار داشــت: در ایــن جلســه 
ــان  ــری پای ــم گی ــدون تصمی ــه ب ــت و جلس ــورت نگرف ــری ص رای گی
یافــت؛ ایــن نشســت در حــد بیــان دیــدگاه هــا و نظــرات نماینــدگان 

بــود.
ـــب  ـــی از تصوی ـــش بین ـــاره پی ـــوالی درب ـــه س ـــخ ب ـــی در پاس فرهنگ
ـــه  ـــن جلس ـــت: در ای ـــه، گف ـــه بودج ـــات الیج ـــب کلی ـــدم تصوی ـــا ع ی
ـــد.  ـــان کردن ـــان را بی ـــدگاه هایش ـــدگان دی ـــد و نماین ـــری نش رای گی
ـــه  ـــای بودج ـــه معن ـــت ب ـــه دول ـــه  الیح ـــود ک ـــن ب ـــان ای ـــرف مخالف ح
ــدی در  ــی ۶۰ درصـ ــازه جابجایـ ــه آن اجـ ــت از جملـ ــی نیسـ نویسـ
ـــتند.  ـــاره داش ـــی اش ـــه عمران ـــدی در بودج ـــاری و ۴۰ درص ـــه ج بودج
ــه  ــی بـ ــم و انضباطـ ــرده نظـ ــعی کـ ــق سـ ــیون تلفیـ ــه کمیسـ البتـ
ـــاری  ـــاط ج ـــن انضب ـــات ای ـــب کلی ـــه در صـــورت تصوی ـــد ک بودجـــه ده

ـــد. ـــد ش ـــم خواه و حاک
ـــه را  ـــات بودج ـــنبه کلی ـــه ش ـــس س ـــه مجل ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب

ـــات  ـــی کلی ـــد بررس ـــح رون ـــد در توضی ـــی ده ـــرار م ـــی ق ـــورد بررس م
گفـــت: در ابتـــدا مخالفـــان و موافقـــان صحبـــت مـــی کنـــد و بعـــد 
ـــور  ـــس جمه ـــر رئی ـــت اگ ـــت اس ـــده دول ـــات نماین ـــه توضیح ـــت ب نوب
ـــای  ـــه آق ـــد  وگرن ـــی ده ـــات م ـــد توضیح ـــریف بیاورن ـــس تش ـــه مجل ب
نوبخـــت توضیـــح خواهنـــد داد. در هـــر صـــورت پیـــش بینـــی آن 
ـــورت  ـــد در ص ـــخص ش ـــات مش ـــف کلی ـــنبه تکلی ـــه ش ـــت در روز س اس
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــات م ـــه وارد جزئی ـــس بافاصل ـــات مجل ـــب کلی تصوی
ـــود. ـــی ش ـــی م ـــه ای بررس ـــد هزنی ـــدی و بع ـــهای درآم ـــدا بخش در ابت

ـــات  ـــزاری جلس ـــای برگ ـــاره روزه ـــس درب ـــز در مجل ـــده تبری نماین
ـــز  ـــه ج ـــر روز ب ـــس ه ـــت: مجل ـــه گف ـــی بودج ـــرای بررس ـــس ب مجل
ـــد  ـــه خواه ـــی بودج ـــت بررس ـــی جه ـــات علن ـــل جلس ـــای تعطی روزه
داشـــت دربـــاره پنجشـــنبه هنـــوز تصمیـــم گیـــری نشـــده اســـت 
ـــته  ـــتند در ادوار گذش ـــل هس ـــنبه تعطی ـــران پنجش ـــون ادارات در ته چ
ـــد  ـــی ش ـــزار م ـــه برگ ـــنبه جلس ـــی پنجش ـــه گاه ـــی بودج ـــرای بررس ب
ـــات  ـــروز در هی ـــال ام ـــر ح ـــه ه ـــد ب ـــی ش ـــکیل نم ـــم تش ـــی ه گاه
ــث و  ــنبه بحـ ــات در روز پنجشـ ــزاری جلسـ ــاره برگـ ــه  دربـ رئیسـ

تصمیـــم گیـــری صـــورت خواهـــد گرفـــت.
ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس دربـــاره ایـــن کـــه آیـــا از 
ـــه  ـــات بودج ـــی کلی ـــه بررس ـــور در جلس ـــرای حض ـــور ب ـــس جمه رئی
ـــه  ـــن ک ـــی ای ـــوت شـــده ول ـــور دع ـــس جمه ـــت:از رئی ـــوت شـــده گف دع

ـــم. ـــی نداری ـــا اطاع ـــه م ـــا ن ـــد ی ـــریف بیاورن تش

سهمیه طرح ترافیک سال آینده جانبازان وخبرنگاران تغییری نکرده است

کمیسیون تلفیق سعی کرد نظم و انضباطی به بودجه بدهد 
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