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مشاور رییس مجلس:

فرارها و معافیت های مالیاتی بی مورد 
باعث مالیات ستانی بیشتر از تولید 

شده است

استاندار آذربایجان شرقی:

ایران مدرن مدیون 
آذربایجان است

از دالیل عمده ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، سازمان اجرایی آن است
در کشور ما به سبب وجود نظام مالیاتی ناکارآمد، ابزار مالیاتی کارایی الزم را ندارد

۱۴۲ شرکت دانش بنیان، ۲۱ مرکز رشد و ۲۳۷ واحد فناور در استان فعالیت می کنند
آذربایجان شرقی بیش از ۱۵۰۰ اثر ثبت شده ملی و بین المللی دارد

قطار در تیرماه به خاوران می رسد
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هشدار در خصوص 
سوء مدیریت شهری و اتالف منابع

 به جای پرداخت یارانه، قدرت 
خرید مردم را افزایش دهیم

ثبت نام کنکور سراسری 
۱۴۰۰ آغاز شد 

تحریم با خواهش کردن
 رفع نمی شود

دالر به زیر ۲۰ هزار تومان 
می رسد

نماینـــده تهـــران در مجلـــس گفـــت: جامعـــه 
تـــوان تحمـــل فشـــار تک نرخـــی شـــدن ارز و 
ـــه  ـــیدن ب ـــرای رس ـــدارد و ب ـــع را ن ـــذف ارز مرج ح
ایـــن هـــدف بایـــد یـــک برنامه ریـــزی چندســـاله 
صـــورت بگیـــرد تـــا از واردآمـــدن یکبـــاره ایـــن 

فشـــار بـــه مـــردم جلوگیـــری شـــود. 
علـــی خضریـــان نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، 
شـــمیرانات، اسالمشـــهر و پردیـــس در گفـــت 
ــرخ  ــش نـ ــوص افزایـ ــارس در خصـ ــا فـ ــو بـ و گـ
ارز در بودجـــه ۱۴۰۰ گفـــت: تعییـــن قیمـــت 
ــس  ــق مجلـ ــیون تلفیـ ــوی کمیسـ ۱۷۵۰۰ از سـ
تحـــت عنـــوان ســـپردن نـــرخ ارز بـــه بـــازار آزاد 
ـــی دارد،  ـــن و مخالفین ـــان موافقی ـــن اقتصاددان در بی
ــا تصمیم گیـــری شـــتاب زده در ایـــن مـــورد و  امـ
نســـنجیدن ابعـــاد مختلـــف ایـــن امـــر می توانـــد 
ـــته  ـــه در برداش ـــرای جامع ـــادی را ب ـــوء زی ـــار س آث

باشـــد.
ـــر  ـــد اکث ـــم مانن ـــده ه ـــه داد: بن ـــان ادام خضری
ــی  ــه تک نرخـ ــد بـ ــادی معتقـ ــن اقتصـ متخصصیـ
شـــدن ارز هســـتم، امـــا در شـــرایط کنونـــی کـــه 

ـــت  ـــه اس ـــع ارزی مواج ـــت مناب ـــا محدودی ـــور ب کش
و تحـــت شـــدیدترین تحریم هـــا قـــرار دارد و 
ـــرار  ـــا ق ـــه در تنگن ـــف جامع ـــار ضعی ـــت اقش معیش
ـــرای  ـــرایط را ب ـــع ش ـــذف ارز مرج ـــت؛ ح ـــه اس گرفت
ــد  ــخت تر خواهـ ــه سـ ــن جامعـ ــای پاییـ دهک هـ
ـــوان تحمـــل  ـــه ت ـــی رســـد جامع ـــه نظـــر م ـــرد و ب ک

ـــت. ـــد داش ـــد را نخواه ـــوک جدی ـــن ش ای
ـــار  ـــس شـــورای اســـالمی اظه ـــده مجل ـــن نماین ای
ـــی  ـــورد ارز ۴۲۰۰ تومان ـــه در م ـــی ک ـــرد: انتقادات ک
ــوه توزیـــع ایـــن ارز و  مطـــرح می شـــود بـــه نحـ
رانـــت ایجـــاد شـــده از نحـــوه توزیـــع ارز اســـت، 
ـــع و  ـــم توزی ــکال در مکانیس ـــر اشـ ــا به خاط امـ
ــا  ــم بـ ــه نمی خواهیـ ــع و اینکـ ــارت ارز مرجـ نظـ
متخلفـــان برخـــورد کنیـــم، نبایـــد به کلـــی ایـــن 
ـــتم  ـــد هس ـــده معتق ـــرد. بن ـــذف ک ـــم را ح مکانیس
ـــد  ـــوع بای ـــن موض ـــاره ای ـــری درب ـــم گی ـــرای تصمی ب
ـــور را  ـــه کش ـــا تجرب ـــره و ب ـــان خب ـــرات کارشناس نظ
بـــه دور از سیاســـی کاری شـــنید و عواقـــب ایـــن 

تصمیـــم را در نظـــر گرفـــت.
عضـــو هیـــات رییســـه کمیســـیون اصـــل نـــود 

ـــس در  ـــق مجل ـــیون تلفی ـــه کمیس ـــه داد: اینک ادام
شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی سرنوشـــت کاالهـــای 
اساســـی مـــردم را بـــه بهانـــه حـــذف رانـــت بـــه 
بـــازار ارز آزاد واگـــذار کنـــد همـــان چیـــزی 
اســـت کـــه لیبرال هـــای حلقـــه نیـــاوران دنبـــال 
ـــران  ـــرای جب ـــق ب ـــیون تلفی ـــد. االن کمیس می کنن
ایـــن رشـــد نـــرخ ارز تصمیـــم بـــه افزایـــش 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت، ب ـــه اس ـــدی گرفت ـــای نق یارانه ه
ـــه ای کـــه مـــا در کشـــور در طـــرح هدفمنـــدی  تجرب
ــم،  ــدی داریـ ــه نقـ ــت یارانـ ــا و پرداخـ ــه هـ یارانـ
ــت  ــدان رضایـ ــرح چنـ ــن طـ ــه ایـ ــم کـ می دانیـ
مـــردم را بـــه همـــراه نداشـــته اســـت. در همـــان 
ـــک  ـــرژی ی ـــای ان ـــت حامل ه ـــش قیم ـــال، افزای س
موجـــی از تـــورم ایجـــاد کـــرد و ایـــن تـــورم بـــه 
نفـــع قشـــر ثروتمنـــد جامعـــه و بـــه ضـــرر قشـــر 
ــورم  ــن تـ ــد از ایـ ــد. بعـ ــه شـ ــیب پذیر جامعـ آسـ
ــدی را  ــه نقـ ــر یارانـ ــد دیگـ ــر بودنـ ــردم حاضـ مـ
ـــل از  ـــرایط قب ـــه ش ـــا ب ـــد و قیمت ه ـــت نکنن دریاف
ـــه  ـــد توج ـــه بای ـــن اینک ـــردد. ضم ـــدی بازگ هدفمن
داشـــت شـــرایط اقتصـــادی کشـــور بـــا ســـال ۸۹ 
ـــر  ـــه اث ـــالوه اینک ـــت. بع ـــه نیس ـــل مقایس ـــاًل قاب اص
ـــای  ـــتر از حامل ه ـــور بیش ـــرخ ارز در کش ـــش ن افزای
ــاد از افزایـــش  ــری اقتصـ ــت و اثرپذیـ ــرژی اسـ انـ
ــتر  ــی بیشـ ــرژی خیلـ ــای انـ ــرخ ارز از حامل هـ نـ

اســـت.
علی خضریان با تأکید بر اینکه 

حذف ارز مرجع به دهک های پایین 
جامعه فشار زیادی وارد می کند

کاهــش ۲۵ درصــدی تعرفــه پهنــای بانــد زیرســاخت در کمیســیون تنظیــم 
ــات  ــر ارتباط ــاون وزی ــه مع ــت ک ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــی ب ــررات رادیوی مق
ــون  ــرده و اکن ــل ک ــوص عم ــن خص ــود در ای ــهم خ ــه س ــت ب ــد: دول می گوی

ــد.  ــدام کنن ــوص اق ــن خص ــد در ای ــا بای اپراتوره
»حســـین فـــالح جوشـــقانی« رئیـــس ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و 
ارتباطـــات رادیویـــی کشـــور )رگوالتـــوری( در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا دربـــاره 
ـــی  ـــا منطق ـــت: در دنی ـــاخت گف ـــد زیرس ـــای بان ـــه پهن ـــش تعرف ـــات کاه جزئی
وجـــود دارد کـــه وقتـــی مصـــرف بـــاال مـــی رود تعرفـــه پاییـــن می آیـــد. بـــا 
ــه ایـــن  ــام شـــده بـ ــه افزایـــش  مصـــرف، پـــس از ارزیابی هـــای انجـ توجـ
ـــاخت  ـــا از زیرس ـــه اپراتوره ـــدی ک ـــای بان ـــت پهن ـــه قیم ـــیدیم ک ـــه رس نتیج

می گیرنـــد ۲۵ درصـــد کاهـــش پیـــدا کنـــد. کمیســـیون تنظیـــم مقـــررات 
امـــروز بـــا تصویـــب ایـــن مصوبـــه ســـازمان را نیـــز موظـــف کـــرد کـــه در 
ــا  ــوع را از اپراتورهـ ــران موضـ ــرای کاربـ ــه بـ ــن مصوبـ ــر ایـ ــوص تاثیـ خصـ

پیگیـــری و نتیجـــه را گـــزارش کنـــد.
ــرای  ــه ب ــش هزین ــش کاه ــه بخ ــن ک ــان ای ــا بی ــات ب ــر ارتباط ــاون وزی مع
ــه انجــام شــده اســت،  ــن مصوب ــا ای ــت اســت، ب ــه دول ــوط ب ــه مرب ــا ک اپراتوره
ــس از بررســی و اعــالم  ــران پ ــه کارب ــر هزین ــه ب ــن مصوب ــر ای ــاره اث ــزود: درب اف

ــد. ــد ش ــالم خواه ــه اع ــیون نتیج ــه کمیس ــزارش ب گ
ــه  ــه ب ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــا می ت ــه آی ــاره این ک ــوری درب ــس رگوالت رئی
ــراه و  ــت مشــترکان هم ــه بســته های اینترن ــه، هزین ــن کاهــش تعرف واســطه ای
ــرای  ــه می توانســت ب ــی ک ــت قدم ــت:  دول ــد، گف ــدا کن ــز کاهــش پی ــت نی ثاب
کاهــش هزینه هــای اپراتورهــا بــردارد را برداشــته اســت و اکنــون بایــد اپراتورهــا 

در ایــن خصــوص اقــدام کننــد.
ــیون  ــات کمیس ــه مصوب ــی ک ــد در چارچوب های ــا بای ــت: اپراتوره ــالح گف ف
ــت تــالش  ــرای آن هــا مشــخص کــرده، تعرفه هــای خــود را اعــالم کننــد. دول ب
خــود را بــرای کاهــش هزینه هــا بــه کار گرفــت و حــاال بایــد منتظــر پیشــنهاد 
اپراتورهــا باشــیم. ایــن مصوبــه امــروز بــه اپراتورهــا اعــالم شــده اســت و از بهمــن 

ــود. ــی می ش ــاه اجرای م
ــد  ــه تصویــب رســید. بای روز گذشــته تعرفــه کاهــش ۲۵ درصــدی قیمــت ب
منتظــر اقــدام اپراتورهــا مانــد تــا ببینیــم  بــا  ایــن کاهــش ۲۵درصــدی، قیمــت 
ــری  ــه تغیی ــد چ ــه می دهن ــود ارائ ــران خ ــه کارب ــا ب ــه اپراتوره ــته هایی ک بس

خواهــد کــرد.

آیا اپراتورها اینترنت را ارزان می کنند؟

۲
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ادامه از صفحه 1

سیاست

نایــب رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب 
ــع  ــردن رف ــا خواهــش ک ــم ب ــان اینکــه تحری ــا بی ب
ــی  ــم را خنث ــه تحری ــی ک ــت: وقت ــود، گف نمی ش

ــود. ــع می ش ــود رف ــه خ ــود ب ــم، خ کردی
ــالف  ــورای ائت ــس ش ــب رئی ــران نای ــدی چم مه
ــخ  ــر، در پاس ــا مه ــو ب ــالب در گفتگ ــای انق نیروه
ــرد  ــاق عملک ــزان انطب ــوص می ــوالی درخص ــه س ب
ــت: یکــی  ــی نظــام، گف ــا سیاســت های کل ــت ب دول
ــروش نفــت و  ــی نظــام بحــث ف از سیاســت های کل
ــال  ــت. امس ــوده اس ــه آن ب ــه ب ــکای بودج ــدم ات ع
ــد  ــش از ۵۰ درص ــد، بی ــه ش ــه گفت ــالف آنچ برخ
ــه  ــی ب ــس متک ــه مجل ــت ب ــی دول ــه تقدیم بودج

ــود. ــت ب ــروش نف ف
وی بـا بیان اینکـه پیش بینی فـروش ۲.۳ میلیون 
نیسـت،  عملیاتـی  بودجـه  الیحـه  در  نفـت  بشـکه 
افـزود: البتـه مجلـس ایـن میـزان را بـه ۱.۵ میلیون 
بشـکه نفـت تغییـر داد و گفـت هرچه بیشـتر از این 
فروختیـد را یـا بـه صندوق توسـعه ملی واریـز کنید 

یـا بـه پروژه هـای عمرانـی اختصـاص دهید.  
نایــب رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب 
ــت های  ــن سیاس ــی از مهمتری ــت: یک ــار داش اظه
کلــی نظــام کــه ســال ها قبــل مطــرح شــد و رهبــر 
انقــالب هــم مکــررا بــر آن تاکیــد کردنــد، ایــن بــود 
ــروز  ــم. ام ــل کنی ــی را تعطی ــام فروش ــا خ ــه م ک
ــا ســنگ خــام  ــه ت ــران گرفت ــه جــز نفــت، از زعف ب
فروشــی می کنیــم. خــام فروشــی درآمدهــای کشــور 
ــم روی آن  ــه می توانی ــی ک ــد درحال ــدر می ده را ه

ــر قیمــت خــام، بفروشــیم. ــه ۵ براب ــم و ب کار کنی
از  یکــی  مقاومتــی  اقتصــاد  گفــت:  چمــران 
اصولــی بــود کــه در ارتبــاط بــا مقابلــه بــا تحریم هــا 
ــود  ــن ب و خنثــی کــردن آن مطــرح شــد. بحــث ای
ــی  ــیم یعن ــم نباش ــع تحری ــال رف ــط دنب ــه فق ک
ــا  ــای م ــه تحریم ه ــم ک ــش کنی ــینیم و خواه بنش
ــن کار را  ــز ای ــمن هرگ ــب دش ــد، خ ــع کنی را رف
نمی کنــد هرچنــد دشــمن در لبــاس دوســت و 

ــد. ــا بیای ــمت م ــه س ــده ب خن
ــی  ــم را خنث ــد تحری ــا بای ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــم،  ــم را خنثــی کردی ــم، وقتــی هــم کــه تحری کنی
خــود بــه خــود تحریــم رفــع خواهــد شــد. مــا ایــن 
ــم  ــم و دیدی ــه کردی ــدت تجرب ــن م ــاله را در ای مس
کــه بســیاری از صنایــع مــا بخصــوص پژوهش هــای 

ــان  ــیاری از جوان ــد. بس ــکفته ش ــه ش ــی چگون علم
هســتند،  بیــکار  امــروز  کــه  تحصیلکــرده ای 

ــند. ــکوفایی برس ــه ش ــد ب می توانن
ــان  ــه جوان ــان اینک ــا بی ــی ب ــال سیاس ــن فع ای
تحصیلکــرده مــا می تواننــد اقتصــاد مقاومتــی مــا را 
شــکل دهنــد، افــزود: امــروز کارخانجــات مــا نبایــد 
ــه  ــد ب ــد، بلکــه بای ــت ۲۵ درصــد کار کنن ــا ظرفی ب

ــند. ــان برس ــده اصلی ش ــی ش ــد پیش بین رش
از  یکــی  مقاومتــی  اقتصــاد  گفــت:  چمــران 
سیاســت های اصلــی نظــام اســت کــه درایــن 
ــده  ــه آن نش ــایانی ب ــه ش ــفانه توج ــال ها متاس س
ــه ایــن  اســت. چشــم مــا در ایــن ســال ها بیشــتر ب
ــا  ــم کننــد ت ــع تحری ــوده اســت کــه دشــمنان رف ب

ــم. ــی کنی ــم را خنث ــا تحری ــه م اینک

اجــرای  تــوان  دولــت  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــته ام ــی را داش سیاســت های کل
ــق  ــد از طری ــه بای ــوده ک ــن ب ــدش ای ــتر تاکی بیش
مذاکــره مســائل کشــور را حــل کنیــم، انــرژی بــرای 
تحقــق سیاســت های کلــی نگذاشــته اســت. شــاید بــه 
ــا  ــم داشــته باشــند ام ــاد ه ــی اعتق سیاســت های کل
ــد. ــن سیاســت ها عمــل نکردن در راســتای اجــرای ای

نایــب رئیــس شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب 
ــد روی آن تمرکــز  افــزود: یکــی از مســائلی کــه بای
ــایه  ــور همس ــا ۱۶ کش ــاری ب ــادالت تج ــم، تب کنی
ایــن  از  دالر  میلیاردهــا  می توانیــم  کــه  اســت 
ــراق و افغانســتان  ــد داشــته باشــیم. ع ــق درآم طری
دو کشــوری هســتند کــه بــا هــم آمیختــه شــده ایم 
ــا ایــران باشــد.  و تجــارت اول ایــن کشــورها بایــد ب
مثــال وقتــی قطــر را تحریــم کردنــد، چــرا مــا بایــد 
دیرتــر از ســایر کشــورها بــه آنجــا برســیم درحالــی 

ــم. ــه قطــر بودی کــه نزدیکتریــن کشــور ب
ــه ظرفیــت  چمــران تاکیــد کــرد: عــدم توجــه ب
دیپلماســی  از  غفلــت  و  همســایه  کشــورهای 
اقتصــادی خــالف سیاســت های کلــی نظــام اســت. 
مــا امــروز می توانیــم بــا تاســیس بازارچه هــای 
مــرزی نیازهــای کشــورهای مــرزی را تامیــن کنیــم 
ــیم. ــته باش ــور ارزآوری داش ــرای کش ــی ب و از طرف

وی گفــت: امــروز بــا اتفاقاتــی کــه در ســه 
ســال اخیــر در فضــای جهانــی پیــش آمــده اســت، 
خارجــه  امــور  وزیــر  و  رئیس جمهــور  مواضــع 
همــان مواضــع نظــام اســت البتــه مدت هــا چنیــن 
ــا  ــی چیزه ــی خیل ــی وقت ــتند ول ــی را نداش مواضع
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــم، ب را از دســت دادی
ــرا  ــرد و ظاه ــه کار ب ــام را ب ــت های نظ ــد سیاس بای

ــتند. ــیر هس ــن مس ــت در ای ــال حرک در ح

رئیــس کمیســیون امورداخلــی کشــور و شــوراها 
ــر  ــه ب ــا تکی ــالمی ب ــالب اس ــه انق ــرد ک ــد ک تاکی
رهنمودهــای حضــرت امــام و مقــام معظــم رهبــری 
ــم  ــری را تحکی ــردم و رهب ــن م ــد بی ــت پیون توانس
بخشــیده و در طــول چهــار دهــه گذشــته در ســایه 
تمــام توطئــه هــا و فتنــه افــروزی هــای دشــمن بــه 

اهــداف خــود دســت یابــد. 
محمــد صالــح جــوکار در گفــت وگــو بــا ایســنا، 
ــول  ــالمی در ط ــالب اس ــتاوردهای انق ــاره دس درب
چهــار دهــه گذشــته، بیــان کــرد: بــه اعتقــاد بنــده 
ــروزی انقــالب  ــه موجــب پی ــی ک ــن عامل ــم تری مه
اســالمی شــد، انســجام بیــن رهبــری و مــردم بــود. 
ــی  ــگ غن ــری فرهن ــردم و رهب ــن م ــجام بی از انس
اســالمی و تشــیع شــکل گرفــت کــه خــود دســتاورد 
مهمــی بــرای کشــور مــا بــود. امــروز یکــی از مولفــه 
هــای قــدرت در دنیــا پیونــد بیــن مــردم و رهبــری 
ــه آن دســت  ــوری اســالمی ب ــه جمه ــی باشــد ک م
یافتــه اســت. بــا ســیره و روش حضــرت امــام، 
ــای  ــت ه ــا سیاس ــید و ب ــروزی رس ــه پی ــالب ب انق
راهبــردی حضــرت امــام و مقــام معظــم رهبــری در 
ــه ای  ــی و منطق ــی، خارج ــائل داخل ــا مس ــه ب رابط
ــی در  ــتاوردهای خوب ــه دس ــه ب ــار ده ــن چه در ای
حــوزه سیاســت، اجتمــاع، علــم و فنــاوری و امنیتــی 

ــیدیم. ــی رس و دفاع
ــه  ــم هم ــی رغ ــرد: عل ــار ک ــه اظه وی در ادام
فشــارهایی کــه بــر روی کشــور مــا بــود و دشــمنان 
بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه چــراغ انقــالب را 
ــی کــه انقــالب اســالمی  ــا اهداف ــد؛ ب خامــوش کنن
دنبــال کــرد و گفتمــان هایــی کــه در ســطح دنیــا 
ــتیم. ــمنان بایس ــر دش ــتیم در براب ــکل داد توانس ش

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین

ــاد  ــت اقتص ــم وضعی ــته را بنگری ــخ گذش ــر تاری اگ
اســالمی  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  صنعــت  و 
ــروزی انقــالب و  ــا پی ــه اســت. ب ــود یافت بســیار بهب
خودبــاوری کــه در مــردم و جوانــان مــا ایجــاد شــد 
ــی داشــتیم. علــی رغــم فتنــه  پیشــرفت هــای خوب
ــورت  ــالب ص ــه اول انق ــه در ده ــی ک ــزی های انگی
ــی  ــگ تحمیل ــی و جن ــم از مســائل داخل ــت اع گرف
کــه بــر مــا تحمیــل شــد و یــا تحریــم هــای 
ــی در  ــد خلل ــام ش ــا انج ــه م ــه علی ــه ای ک ظالمان

ــد. ــاد نش ــالب ایج ــداف انق ــبرد اه پیش
ــس از  ــا پ ــی م ــرد: حت ــد ک ــه تاکی وی در ادام
دوران دفــاع مقــدس بــه دســتاوردهای مهمــی 
رســیدیم. مــا کــه در تامیــن ســالح ســنگین و 
ــان  ــتیم در پای ــدی داش ــای ج ــتگی ه ــبک وابس س
جنــگ بــه دســتاوردهای بیشــماری دســت یافتیــم 
ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــوزه س ــروز در ح و ام
بــا بیــش از ۳۳ کشــور دنیــا تبــادل اطالعــات 

ــم. ــی داری تجهیزات
ــتاوردهای  ــه دس ــاره ب ــا اش ــه ب ــوکار در ادام ج
ــرد:  ــزان ک ــاوری، ب ــی و فن ــوزه علم ــالب در ح انق
ــی  ــای بزرگ ــاوری پیشــرفت ه ــم و فن در حــوزه عل
ــث  ــه در بح ــوری ک ــه ط ــد ب ــا ش ــت م ــب مل نصی
ــه  ــمندان ب ــاوری دانش ــایه خودب ــته ای در س هس
ــت و  ــوزه صنع ــدیم. در ح ــل ش ــر تبدی ــدرت برت ق
ــد  ــاید در چن ــتیم. ش ــایانی داش ــرفت ش ــت پیش نف
ســال اخیــر مشــکالتی بــرای مــردم در حــوزه 
ــه  ــه ک ــاس آنچ ــر اس ــا ب ــده ام ــاد ش ــاد ایج اقتص
ــود  ــم ب ــه در قدی ــی ک ــم ســختی های ــاد داری ــا ی م
امــروز نیســت ولــی بایــد تــالش کنیــم تــا وضعیــت 
فعلــی نیــز رو بــه بهبــودی بــرود. ان شــاءاهلل در گام 
ــام  ــه از ســوی مق ــر اســاس آنچــه ک دوم انقــالب ب
ــه  معظــم رهبــری تبییــن شــده حرکــت کــرده و ب

ــید. ــم رس ــری خواهی ــزرگ ت ــتاوردهای ب دس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــالب 

در حــوزه سیاســت خارجــی، تصریــح کــرد: در 
ــه مــا کمــک نکــرد  دورات جنــگ هیــچ کشــوری ب
ــاهد  ــروز ش ــا ام ــد ام ــا بودن ــه م ــا علی ــه دنی و هم
ــه  ــروز جبه ــتیم. ام ــت هس ــه مقاوم ــت جبه تقوی
مقاومــت در کنــار یکدیگــر امنیــت و ثبــات را بــرای 
منطقــه ایجــاد کــرده اســت کــه یــک مولفــه دیگــر 
قــدرت در سیاســت خارجــی محســوب مــی شــود. 
ــطین  ــردم فلس ــطین م ــث فلس ــک روزی در بح ی
ــم اشــغالگر قــددس مبــارزه مــی  ــا رژی ــا ســنگ ب ب
کردنــد امــا امــروز ســالح آنــان تغییــر کــرده و رژیــم 
صهیونیســتی نمــی توانــد بــا امنیــت و آرامــش بــه 

ــردازد. ــردم بپ کشــتار م
رئیــس کمیســیون امــور داخلی کشــور و شــوراها 
افــزود: انقــالب اســالمی راه خــود را بــاز کــرده 
اســت. بیــداری اســالمی یکــی از دســتاوردهای مهــم 
ــری  ــکل گی ــاهد ش ــا ش ــود. م ــالمی ب ــالب اس انق
ــالمی و  ــه اس ــداری جامع ــرای بی ــی ب ــت های نهض
نپذیرفتــن ســلطه اســتکبار هســتیم. ان شــاءاهلل در 
ســایه ســار رهمنودهــای رهبــر معظــم انقــالب کــه 
ــد امــورات  در تمــام زمینــه هــا اشــراف کافــی دارن
ــاد و  ــوزه اقتص ــی رود و در گام دوم در ح ــش م پی
فرهنــک و مســائل اجتماعــی بتوانیــم بــا بهــره 
ــی  ــای درون ــت ه ــا و ظرفی ــدی ه ــری از توانمن گی
کاســتی هــا را جبــران و بــه آرمــان هــای انقــالب در 

ایــن حــوزه هــا دســت یابیــم.
جــوکار در پایــان بیــان کــرد: از نظــر بنــده 
حضــرت امــام تاثیرگذارتریــن فــرد در تاریــخ انقــالب 
بودنــد کــه توانســتند دل هــا و قلــوب مــردم را بــه 
ــد.  ــم بزنن ــه را رق ــول در جامع ــک و تح ــم نزدی ه
ــالب  ــد و انق ــوذ کردن ــردم نف ــوب م ــان در قل ایش

ــاندند. ــر رس ــه ثم ــالمی را ب اس

تحریم با خواهش کردن رفع نمی شود

جوکار:

 انقالب اسالمی با پیوند بین مردم و رهبری از همه توطئه ها سربلند بیرون آمد

آقاجری: 
رسالت ما تحقق بیشتر آرمان های 

مکتب انقالب است

ــرژی مجلــس شــورای  یــک عضــو کمیســیون ان
اســالمی تاکیــد کــرد: دهــه فجــر انقــالب اســالمی 
فرصتــی بــرای بازخوانــی آرمــان هــا و اهــداف 

ــت.  ــالب اس انق
ــده  ــری نماین ــب آقاج ــنا، حبی ــزارش ایس ــه گ ب
مــردم بنــدر ماهشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 

ــر، نوشــت: در صفحــه شــخصی خــود در توئیت
ــت  ــی اس ــالمی فرصت ــالب اس ــر انق ــه فج »ده
بــرای بازخوانــی آرمــان هــا و اهــداف انقــالب. 
ــا دســت  ــادر ســاخت ب ــت را ق ــه مل ــی ک آرمان های
خالــی هیمنــه رژیــم شاهنشــاهی را بشــکند و 
مســیری نــو در تاریــخ بگشــاید. امــروز رســالت مــا 
تحقــق بیشــتر آرمان هــای مکتــب  انقــالب اســالمی 
اســت. ســالگرد دهــه پرافتخــار فجــر و یــاد  شــهدای 

ــاد.« ــی ب ــالب گرام انق

ابتکار: 
یکی از دستاوردهای دولت،

 توجه به عدالت جنسیتی است

معــاون رییــس جمهــوری در امــور زنــان و 
خانــواده گفــت: یکــی از دســتاوردهای دولــت تدبیــر 

ــت.  ــیتی اس ــت جنس ــه عدال ــه ب ــد توج و امی
ــن  ــکار در آیی ــه ابت ــا، معصوم ــزارش ایرن ــه گ ب
تجلیــل از فعــاالن حــوزه ورزش زنــان اظهار داشــت: 
وزارت ورزش یکــی از معــدود وزارتخانه هایــی اســت 
کــه ۲ معــاون و تعــداد قابل توجهــی مدیــر زن دارد.

وی ادامــه داد: اتفاقاتــی کــه در حــوزه ورزش 
نشــان دهنده  داده  رخ  تدبیــر  دولــت  در  زنــان 
ورزش  در  اســت.  بــوده  رشــد  بــه  رو  تحــوالت 
همگانــی تــالش کردنــد تــا زنــان در محیــط ســالم 

ورزش کننــد کــه جــای قدردانــی دارد.
اســالمی  انقــالب  از  بعــد  گفــت:  ابتــکار 
دســتاوردهای زیــادی داشــتیم، انقالبــی کــه مبنــی 

بــر خواســت مــردم بــود و بــه ثمــر نشســت.
وی ادامــه داد: بــا زمینه هایــی کــه فراهــم شــده 
ــه رشــدی داشــتیم. در  ــد رو ب ــان رون در بخــش زن
عرصــه آمــوزش نــرخ رشــد زنــان بــه زیــر ۲ درصــد 
رســیده کــه دولــت بــرای برطــرف کــردن آن برنامــه 
دارد. در بخــش آمــوزش عالــی بیــش از ۶۰ درصــد 
پذیرفته شــدگان دانشــگاه ها زنــان هســتند کــه 

توســعه خوبــی در ایــن زمینــه داشــتیم.
معــاون رییــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: 
ــد  ــازه نده ــه اج ــواده ای اســت ک ــر خان ــروز کمت ام
دختــران بــه مدرســه برونــد. ایــن رشــد آموزشــی در 
زنــان بــا شــرایط ســخت هــم همــراه بــود و مرحــوم 
ــعه  ــرای توس ــیر را ب ــن مس ــنجانی ای ــمی رفس هاش

ــاز کــرد. ــان ب آمــوزش در بخــش زن
و  دســتگاه ها  همــه  داشــت:  اظهــار  ابتــکار 
ــا  ــط ب ــاخص های مرتب ــق ش ــرای تحق ــتان ها ب اس
ــواده موظــف شــدند و  ــان و خان ــان و جوان ورزش زن
بــرای دســت یابی بــه شــاخص ها بــر اســاس برنامــه 

ــم. ــی کنی ــت م ــوب حرک مطل
وزارت  بــا  خوبــی  همکاری هــای  افــزود:  وی 
ورزش داریــم و بایــد آن را گســترش دهیــم. طــرح 
ــتایی  ــان روس ــرای زن ــا ورزش ب ــی ی ــنجش قامت س
ــن  ــبختانه در ای ــه خوش ــت ک ــم اس ــا مه ــرای م ب
دولــت اجــرا شــده اســت. عدالــت جنســیتی یکــی از 
محورهــای مهمــی اســت کــه در ایــن دولــت بــه آن 

ــت. ــت اس ــتاوردهای دول ــده و از دس ــه ش توج

وزیر صمت:
قیمت ها در بازار خودرو 

کاهشی است

ــازار  ــد قیمــت هــا در ب ــر صمــت گفــت: رون وزی
ــت  ــت وزارت صم ــوده و سیاس ــده ب ــودرو کاهن خ
رقابتــی کــردن بــازار و حــذف دالالن و واســطه 
ــت. ــده اس ــده و تولیدکنن ــرف کنن ــن مص ــای بی ه

بــه گــزارش مهــر، علیرضــا رزم حســینی در 
ــادن  ــع و مع ــیون صنای ــا کمیس ــه ب ــیه جلس حاش
ــار داشــت:  ــودرو، اظه ــورد قیمــت خ ــس در م مجل
ــت  ــت و سیاس ــده اس ــازار کاهن ــت در ب ــد قیم رون
وزارت صمــت رقابتــی کــردن بــازار و حــذف دالالن 
ــده  ــده و تولیدکنن ــن مصــرف کنن و واســطه های بی
ــم در حــال رخ دادن  ــم ک ــم ک ــن مه ــه ای اســت ک

اســت.
ــش در وزارت  ــا پی ــزود: از ماه ه ــت اف ــر صم وزی
ــم  ــد خــودرو بودی ــش تولی ــال افزای ــه دنب صمــت ب
ــد خــودرو  ــع، تولی ــم مشــکالت صنای ــی رغ ــه عل ک
۲۳ درصــد رشــد کــرده اســت. همچنیــن تــا پایــان 
اردیبهشــت مــاه ســال بعــد، تولیــد ۵۰ درصــد 
افزایــش خواهــد یافــت. بســته مالــی بســیار خوبــی 
را بــرای خودروســازان بــا همــکاری رئیــس کل 
بانــک مرکــزی تهیــه کردیــم کــه در حــال اجرایــی 

شــدن اســت.

حذف ارز مرجع به دهک های پایین 
جامعه فشار زیادی وارد می کند

ــوی  ــی از سـ ــس فعلـ مجلـ
مقـــام معظـــم رهبـــری لقـــب انقالبـــی دریافـــت 
ــب  ــتر مراقـ ــی بیشـ ــد خیلـ ــت و بایـ ــرده اسـ کـ
ابعـــاد تصمیم هـــای خـــود باشـــد، گفـــت: در 
ــه  ــاد جامعـ ــت و اقتصـ ــا معیشـ ــه بـ ــایلی کـ مسـ
ــای  ــت دهک هـ ــن اسـ ــت و ممکـ ــاط اسـ در ارتبـ
ــری  ــای جدی تـ ــا چالش هـ ــه را بـ ــن جامعـ پاییـ
ــتری  ــیت بیشـ ــا حساسـ ــد بـ ــد بایـ ــه کنـ مواجـ

شـــود. تصمیم گیـــری 
خضریــان در ادامــه بیــان کــرد: بــا یــک حســاب 
ــن  ــه ممک ــد ک ــه ش ــود متوج ــتی می ش سرانگش
اســت جایگزینــی ارز ۱۷۵۰۰ تومانــی تــورم بســیار 
ــرای  ــاورد ب ــود بی ــه وج ــه ب ــدیدی را در جامع ش
ــال قیمــت مــرغ و تخم مــرغ کــه در هفته هــای  مث
اخیــر هــم از افزایــش قیمــت آنهــا زیــاد شــنیده ایم 
را حســاب کنیــم؛ بــرای تولیــد مرغــی کــه االن بــا 
ــه  ــازار عرض ــان در ب ــزار توم ــت ۲۱ ه ــدود قیم ح
می شــود، از نهاده هــای وارداتــی بــا ارز مرجــع 
۴۲۰۰ تومانــی اســتفاده می شــود یعنــی هــر کیلــو 
ــی حــدود ۵ دالر اســت؛  ــا قیمــت ارز دولت ــرغ ب م
ــه ۱۷۵۰۰ تومــان تغییــر  اگــر همیــن ارز مرجــع ب
ــان  ــزار توم ــش از ۶۰ ه ــه بی ــرغ ب ــت م ــد قیم کن
ــه  ــا مــردم حاضــر هســتند یاران خواهــد رســید. آی
ــت  ــا قیم ــود ام ــر ش ــه براب ــا س ــا دو ی ــدی آنه نق
ــی  ــای اساس ــا کااله ــرغ ی ــرغ، تخم م ــو م ــر کیل ه
دیگــر ۳ یــا ۴ برابــر شــود؟ حتمــاً مــردم بــه چنیــن 
ــه در  ــور ک ــود همان ط ــد ب ــی نخواهن ــزی راض چی
ــم. ــه کرده ای ــن شــرایط را تجرب ــل ای ســال های قب

ــل  ــیون اصـ ــه کمیسـ ــو هیئت رئیسـ ــن عضـ ایـ
نـــود گفـــت: حـــذف ارز ۴۲۰۰ تومانـــی بـــدون دقـــت 
ـــدی  ـــای نق ـــش یارانه ه ـــاد آن و افزای ـــه ابع ـــه هم ب
در ســـال پایانـــی دولـــت از ســـوی مجلـــس بـــه 
نظـــر می رســـد بیشـــتر جنبـــه تبلیغاتـــی بـــرای 
انتخابـــات ریاســـت جمهوری را بـــرای بعضـــی 

آقایـــان داشـــته باشـــد.
ـــه  ـــد ب ـــده معتق ـــت: بن ـــن گف ـــان همچنی خضری
تک نرخـــی شـــدن ارز هســـتم، امـــا در شـــرایطی 
ـــرد  ـــر می ب ـــه س ـــادی ب ـــگ اقتص ـــور در جن ـــه کش ک
ـــوان  ـــه ت ـــود دارد، جامع ـــور وج ـــاال در کش ـــورم ب و ت
تحمـــل ایـــن فشـــار بـــرای تک نرخـــی شـــدن ارز 
ـــه  ـــرای رســـیدن ب ـــدارد و ب و حـــذف ارز مرجـــع را ن
ایـــن هـــدف بایـــد یـــک برنامه ریـــزی چندســـاله 
صـــورت بگیـــرد تـــا از واردآمـــدن یکبـــاره ایـــن 

ـــود. ـــری ش ـــردم جلوگی ـــه م ـــار ب فش
علـــی خضریـــان در پایـــان گفـــت: همچنیـــن 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــری ک ـــی دیگ نگران
ـــتفاده  ـــت سوءاس ـــن وضعی ـــم از ای ـــت ه ـــاًل دول عم
ــرد و  ــا را نگیـ ــش قیمت هـ ــوی افزایـ ــد و جلـ کنـ
ـــه  ـــویم و هم ـــه ش ـــدیدی مواج ـــیار ش ـــورم بس ـــا ت ب
ـــا  ـــود. ب ـــته ش ـــس نوش ـــای مجل ـــائل به پ ـــن مس ای
ـــن  ـــاد م ـــه اعتق ـــث ب ـــن مباح ـــه ای ـــه هم ـــه ب توج
ـــدارد و  ـــه ن ـــات بودج ـــز رد کلی ـــی ج ـــس راه مجل
بایـــد یـــک بودجـــه دقیـــق و کارشناســـی شـــده 
ـــا  ـــود ت ـــه ش ـــس ارائ ـــه مجل ـــور ب ـــت اداره کش جه
فشـــار اقتصـــادی بیـــش از ایـــن بـــه مـــردم وارد 

ـــردد. نگ

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای 

لوکس کلید خورد

ــا بیــان اینکــه آییــن  رئیــس ســازمان مالیاتــی ب
نامــه مالیــات بــر خانه هــا و خودروهــای لوکــس بــه 
ــالغ می شــود، گفــت: ایــن مالیــات ســاالنه  زودی اب
اخــذ و جریمــه ســنگینی بــرای فرارکننــدگان از آن 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
امیدعلـی پارسـا در گفتگو با مهر دربـاره علت تعلل 
در تصویـب آئین نامـه مالیات بـر خانه هـا و خودروهای 
لوکـس گفت: آئیـن نامه مدت ها قبل توسـط سـازمان 
امـور مالیاتـی بـه دولـت ارسـال شـد و بـه تازگـی در 

کمیسـیون اقتصـاد دولت تأیید شـده اسـت.
وی افــزود: ایــن آئیــن نامــه احتمــاالً طــی ایــن 

روزهــا ابــالغ خواهــد شــد.
ــه،  ــن نام ــالغ آئی ــا اب ــرد: ب ــح ک ــا تصری پارس
خودروهــای  و  خانه هــا  از  مالیــات  اخــذ  عمــاًل 
ــای  ــد خواهــد خــورد و در آن جریمه ه لوکــس کلی
ــرار  ــات ف ــن مالی ــرای کســانی کــه از ای ســنگینی ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ کنن
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی همچنیــن در 
پاســخ بــه ســوال در مــورد درآمدهــای مالیاتــی 
در بودجــه ۱۴۰۰ گفــت: عــددی کــه در بودجــه 
۱۴۰۰ بــرای دریافــت مالیــات اضافــه شــد، مجموعــه 
ــزان  ــس از می ــه مجل ــود ک ــی ب ــا و انتظارات برآورده
درآمدهــای مالیاتــی داشــت. حداکثــر تــالش مــا ایــن 
ــه طبقــه پاییــن  اســت کــه ضمــن فشــار نیامــدن ب
مــردم و تولیــد، ایــن پیش بینــی را محقــق کنیــم این 
ــا افزایــش نرخ هــا نیســت  مالیــات چــون همزمــان ب
فشــار جدیــدی را بــه مــودی مالیاتــی وارد نمی کنــد 
بلکــه بــا کارایــی بیشــتر ایــن کار انجــام خواهــد شــد.

هیچ انسان عاقلی منزلش را
 خالی نگه نمی دارد

ــای  ــر خانه ه ــات ب ــث مالی ــه داد: در بح وی ادام
خالــی، قانــون آن بــه گونــه ای نوشــته شــده اســت کــه 
ــدارد.  ــی نگــه ن ــه اش را خال ــی خان هیــچ انســان عاقل
ــه عنــوان جریمــه  ــه ب وقتــی ۵۰ درصــد اجــاره ماهان
دریافــت می شــود هیــچ انســان عاقلــی هنگامــی کــه 
۵ میلیــون تومــان ارزش اجــاره منــزل او باشــد، دو و 
ــی  نیــم میلیــون تومــان جریمــه نخواهــد داد در حال
کــه خانــه او نیــز خالــی خواهــد بمانــد بنابرایــن اگــر 
ایــن هــدف سیاســت گــذار محقــق شــود، درآمــد قابل 
ــر  ــه ه ــا ب ــد داشــت ام ــت نخواه ــرای دول ــی ب توجه
ــه دیگــری محاســبه می کننــد. ــه گون حــال برخــی ب

تمامــی  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
فعالیت هــای اقتصــادی مجموعــه نهادهــای انقــالب 
اســالمی مشــمول مالیــات هســتند اتفاقــاً ایــن 
نهادهــا، نهادهــای بســیار خــوش حســابی هســتند 
و بــه جهــت حساســیت هایی کــه اخیــراً بــه وجــود 
آمــده خــوش حســابی آنهــا بهتــر نیــز شــده اســت.

معـاون پارلمانـی رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه اگـر دولـت قصـد 
اسـتنکاف از اجـرای قوانین مصوب مجلس را داشـت، بـرای آنها آیین نامه 

نمی نوشـت،   گفـت: دولـت بـه دنبـال اسـتنکاف از اجـرای قانـون نبود. 
حســینعلی امیــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا دربــاره شــکایت مجلــس 
شــورای اســالمی از دولــت بــه قــوه قضاییــه، گفــت: نماینــدگان 

ــورای  ــس ش ــوب مجل ــن مص ــالغ قوانی ــرای اب ــوردی ب ــت ۱۳ م فهرس
ــن  ــه م ــد ک ــالم کردن ــه رســمی اع ــه روزنام ــار ب ــرای انتش اســالمی ب
هــم بــه نمایندگــی از رییــس جمهــوری در کمیســیون قضایــی مجلــس 
حاضــر شــدم. در همــان نشســت ســه قانــون ابالغــی رییــس جمهــوری 
ــیون  ــس کمیس ــه ریی ــود ب ــده ب ــر نش ــمی منتش ــه رس ــه در روزنام ک

ــل داده شــد. ــس تحوی ــی مجل قضای
معــاون پارلمانــی رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه دو قانــون مدنظــر 
مجلــس یعنــی اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و یارانه معیشــتی، 
اظهــار کــرد: پایــان روز کاری پنجشــنبه )ســیزدهم آذر(  قانــون اقــدام 
راهبــردی بــه منظــور لغــو تحریم هــا بــرای ابــالغ و اجــرا بــه دبیرخانــه 
دولــت ارســال شــد کــه ایــن دبیرخانــه دولــت تعطیــل بــود. روز بعــد 

– جمعــه- هــم تعطیــل رســمی بــود.
)پانزدهــم آذر(  امیــری خاطرنشــان کــرد: دولــت روز شــنبه 
ــود کــه رییــس مجلــس  ــون ب ــالغ قان درحــال تهیــه پیــش نویــس اب
شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه دولــت از اجــرا اســتنکاف می کنــد.  
ــالغ  ــرای اجــرا اب ــون را ب ــه،  قان ــه آیین نام ــا تهی ــد از آن ب ــت بع دول
کــرد. بنابرایــن اگــر بنــای دولــت بــر ابــالغ نکــردن قانــون بــود بــرای 

آن آیین نامــه اجرایــی نمی نوشــت.
ــت:  ــه کمــک معیشــتی، گف ــالغ یاران ــر اب ــت تاخی ــاره عل وی درب
ــن  ــه ای ــد ک ــع بودن ــن مناب ــال تامی ــت در ح ــادی دول وزرای اقتص
ــوری و  ــان رییس جمه ــق می ــه تواف ــر ب ــت منج ــم در نهای ــون ه قان
رییــس مجلــس شــورای اســالمی شــد. بنابرایــن بحــث اســتنکاف از 
ابــالغ قانــون متصــور نیســت.  بقیــه مــوارد مدنظــر مجلــس را هــم در 

ــح دادم. ــه طــور مفصــل توضی ــس ب ــی مجل کمیســیون قضای
امیــری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا موضــوع حــل و فصــل 
شــده و شــکایت مجلــس از دولــت پــس گرفتــه شــده اســت، گفــت: از 
حیــث حقوقــی توضیحــات الزم را دادیــم و امیدواریــم توضیحــات مــا 

بــرای نماینــدگان مجلــس قانــع کننــده بــوده باشــد.
معــاون پارلمانــی رییــس جمهــوری افــزود: اگــر هــم فــرض کنیــم 
شــکایت بــه قــوه قضاییــه ارســال شــود یکــی از مســائل مــورد توجــه 
ــده اســتنکاف اســت کــه عنصــر  قضــات، بحــث عناصــر تشــکیل دهن
مــادی، معنــوی و عمومــی را شــامل می شــود. در عنصــر معنــوی آنچــه 
ــر ســه رکــن  ــی واجــد ه ــی اقدام ــت اســت وقت ــم اســت ســوء نی مه

ــرد. ــرار نمی گی ــورد رســیدگی ق ــه م ــوه قضایی نباشــد اساســا در ق

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
گفت:آنچــه کــه امــروز آمریکایی هــا دربــاره بازگشــت ایــران بــه برجــام 
ــه  ــی ک ــا حــرف های ــای خودشــان اســت ت ــرای روزنامه ه ــد ب می گوین

اســتدالل حقوقــی داشــته باشــد. 
عبــاس مقتدایــی نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــا  ــنیم، ب ــا تس ــو ب ــت و گ ــالمی در گف ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
اشــاره بــه اظهــارات اخیــر مقامــات آمریکایــی دربــاره بازگشــت ایــران 
بــه برجــام، گفــت: آنچــه کــه آمریکایــی هــا امــروز مطــرح مــی کننــد 
ــای  ــرف و روال ه ــارج از ع ــارات خ ــی اظه ــتدالل منطق ــای اس ــه ج ب

منطقــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه منطــق حکــم مــی کنــد در برجــام قانــون مبنــا 
ــه  ــی دو طرف ــوان عهــد و پیمان ــه عن ــه داد: برجــام ب ــرد، ادام ــرار گی ق

ــل آن را  ــن المل ــوق بی ــالف حق ــر خ ــا ب ــت و آمریکایی ه ــود داش وج
ــد. ــده گرفتن نادی

ــروز  ــه ام ــه ک ــرد: آنچ ــح ک ــس تصری ــان در مجل ــده اصفه نماین
آمریکایی هــا می گوینــد بــرای روزنامه هــای خودشــان اســت تــا 

ــد. ــته باش ــی داش ــتدالل حقوق ــه اس ــی ک ــرف های ح
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنوان یک کشــور مســتقل 
در عرصــه معاهــدات بین المللــی مســئوالنه عمــل می کنــد امــا امــروز 
ــد آنهــا  ــا برجــام برخــورد می کنن ــکا غیرمســئوالنه ب ســردمداران آمری
ــا  ــد ام ــران دارن ــای جب ــم ادع ــروز ه ــد و ام عمــال پیمان شــکنی کردن

بــاز هــم حرف هــای خــارج از عــرف دیپلماتیــک مــی زننــد.
ــه دور  ــران ب ــوری اســالمی ای ــر اینکــه جمه ــد ب ــا تاکی ــی ب مقتدای

ــه دنبــال اقــدام عملــی طرف هــای غربــی در عهــد هــای  از حواشــی ب
ــود  ــدی وج ــره جدی ــچ مذاک ــاً هی ــت: قطع ــار داش ــت، اظه ــی اس قبل
ــده  ــی نش ــش بین ــوع پی ــن موض ــرای ای ــه ای ب ــچ جلس ــدارد و هی ن
ــکا  ــردان آمری ــت دولتم ــد اس ــران معتق ــالمی ای ــوری اس ــت جمه اس
ــد از  ــد بای ــده ان ــدرت وارد ش ــه ق ــه عرص ــداً ب ــه جدی ــئوالنی ک و مس
ــد. ــران درس بگیرن ــا ای ــورد ب ــی در برخ ــردان قبل ــای دولتم ناکامی ه

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
عنــوان کــرد: اینکــه برخــی از کشــورهای دنبــال روی آمریــکا کــه هیــچ 
اســتقاللی در عرصــه سیاســت خارجــی ندارنــد بــه ماننــد دولتمــردان 
ــی  ــک جریان ــد ی ــان می ده ــد نش ــی می کنن ــوی  اظهارنظرهای فرانس
ــل  ــد را در عم ــران قدرتمن ــد ای ــه نمی خواه ــود دارد ک ــرب وج در غ

بپذیرنــد. 

معاون پارلمانی رییس جمهوری:

اگر دولت قصد ابالغ قانون را نداشت برای آن آیین نامه اجرایی نمی نوشت

ایران در اجرای برجام مسئوالنه برخورد می کند 



سه شنبه 14 بهمن ماه 99- سال هفتم - شماره 918 3روزنامه سراسری عجب شیر   اقتصاد

رییــس کل بانــک مرکــزی ضمــن اعــالم این کــه 
تصمیمــی بــرای ســود ســپرده بانکــی نداریــم، 
گفــت: واردکننــدگان پیش بینــی کاهــش نــرخ 
ــرخ ارز  ــه و ن ــش یافت ــذا عرضــه افزای ــد ل ارز را دارن
کاهشــی شــده اســت. همچنیــن بانــک مرکــزی بــه 
دنبــال تعدیــل نــرخ ارز اســت و بــا توجــه بــه این کــه 
ــه زیــر۲۰  انتظــارات تورمــی کاهشــی اســت، دالر ب

ــد.  ــان می رس ــزار توم ه
در  همتــی  عبدالناصــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــس  ــرد: پ ــالم ک ــری اع ــژه خب ــوی وی ــه گفتگ برنام
ــالع از  ــض اط ــه مح ــیراز ب ــفر ش ــت از س از بازگش
ماجرایــی کــه بــرای بعضــی از مهاجــران و مشــتریان 
شــبکه بانکــی در خصــوص اخــذ کــد شــهاب اتفــاق 
افتــاده بــود، دســتور تمدیــد مهلــت یــک ماهــه بــه 
ــی)  ــالغ شــد. کــد شــهاب همــان کــد مل بانکهــا اب
ــخاص  ــی) اش ــه مل ــا شناس ــی( ی ــخاص حقیق اش
حقوقــی(و کــد فراگیــر) اتبــاع خارجــی( اســت 
ــارزه  ــی مب ــورای عال ــات ش ــاس مصوب ــر اس ــه ب ک
ــه  ــت ک ــاری اس ــد اجب ــن ک ــذ ای ــویی اخ ــا پولش ب
ــت شــان  ــد هوی ــه تراکنــش بانکــی دارن ــرادی ک اف

ــد. ــن باش ــا روش ــزد بانکه ن
وی افــزود: در خصــوص قانــون جدیــد چــک در 
جلســه کمیســیون اصــل ۹۰ و کمیســیون اقتصــادی 
ــی  ــون پیچیدگــی های ــن قان ــم کــه ای توضیــح دادی
دارد. در حــال حاضــر شــرایط ثبــت ، تاییــد و 
انتقــال چــک را بــه صــورت اختیــاری فراهــم کــرده 
ایــم کــه مــردم آشــنا شــوند و ان شــاءاهلل از اوایــل 

ــون الزامــی خواهــد شــد. ســال ۱۴۰۰ اجــرای قان
ــک  ــرد: بان ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــس کل بان ریی
مرکــزی نگــران رشــد نقدینگــی اســت و تمــام 
ــد  ــه رش ــود ک ــن ب ــدت ای ــن م ــن در ای ــالش م ت

ــد. ــی باش ــی منطق نقدینگ
بــه گفتــه وی، فضــای بــازار ســرمایه و ارز متاثــر 
از فعــل و انفعــاالت سیاســی اســت. اگــر بــه منابــع 
ــک  ــازی بان ــدرت بازارس ــم ق ــدا کنی ــی پی دسترس
ــه  ــد ب ــن معتق ــت. م ــد یاف ــش خواه ــزی افزای مرک
ــدم  ــن ع ــای ای ــا معن ــرخ ارز نیســتم، ام ســرکوب ن
تعدیــل نــرخ نیســت. از جملــه کســانی هســتم کــه 

ــد  ــازار بای ــزی در ب ــک مرک ــت بان ــدم دخال معتق
ــرخ و  ــل ن ــا تعدی ــده ب ــال آین ــد. س ــد باش هدفمن
ــک  ــدف نزدی ــورم ه ــه ت ــود شــرایط سیاســی ب بهب
خواهیــم شــد. البتــه توجــه کنیــد کــه نمــی تــوان 
ــه صــورت منفــرد  ــه متغیرهــای کالن اقتصــادی ب ب

ــگاه کــرد. ن
و  تولیــدات  گــذاری  قیمــت  گفــت:  همتــی 
کاالهــای بــا دوام بــه نــرخ ارز حســاس اســت. مــردم 
ــده  ــی را گذران ــرایط قبل ــه ش ــد ک ــورمان بدانن کش
ــی تکــرار نخواهــد شــد.  ــم و شــرایط ســخت قبل ای
ــرخ ارز  ــه دنبــال افزایــش ن اینکــه بانــک مرکــزی ب
اســت بــه هیــچ وجــه صحیــح نیســت و تمــام تــالش 

ــرخ اســت. ــل ن ــک مرکــزی تعدی ــا در بان م
ــال  ــی س ــت: ط ــزی گف ــک مرک ــس کل بان ریی
ــای اساســی  ــرای کااله ــارد دالر ب گذشــته ۱۵ میلی
ــارد دالر از آن از  ــت میلی ــه هف ــم ک ــن کردی تامی
ــز  ــال نی ــت. امس ــوده اس ــزی ب ــک مرک ــر بان ذخای
بخشــی از نیازهــای دولــت را از ذخایــر بانــک 

ــم. ــن کردی ــزی تامی مرک
ــم  ــزی علیرغ ــک مرک ــرد: بان ــالم ک ــی اع همت
ــی و  ــکالت ارزی، کاالی اساس ــارها و مش ــام فش تم
دارو را تامیــن کــرد. خوشــبختانه وضعیــت صــادرات 
ــل شــده  ــر از قب ــی بهت نفــت در حــال حاضــر خیل
ــرایط  ــی ش ــز خیل ــا نی ــادرات فرآورده ه ــت و ص اس

ــی دارد. خوب

ــی  ــرات خوب ــان مذاک ــفر عم ــزود: در س وی اف
ــط  ــترش رواب ــرای گس ــوی  ب ــد و اراده ق ــام ش انج
مالــی و تجــاری ایــران و عمــان مشــاهده شــد. 
خنثــی ســازی تحریــم هــا بــه خوبــی انجــام شــده و 
پیگیــری خواهیــم کــرد کــه ســایر کشــورها شــرایط 
ــر  ــر چــه زودت ــان را ه ــع  م ــه مناب ــا ب دسترســی م

ــد. ــم کنن فراه
ــک  ــزی، بان ــک مرک ــس کل بان ــه ریی ــه گفت ب
مرکــزی طــی ســال جــاری ۹ میلیــارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بــرای تامیــن کاالهــای اساســی 
اختصــاص داده اســت. ارز بایــد تــک نرخــی باشــد و 
رانتــی نباشــد ولــی بایــد بــا تدبیــر ایــن کار انجــام 

ــود. ــه وارد نش ــه جامع ــی ب ــوک قمیت ــود و ش ش
وی افــزود: مــن مخالــف حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ــده شــود و  ــد ابعــاد مختلــف آن دی ــا بای نیســتم ام

آســیبی بــه زندگــی روزمــره مــردم وارد نشــود.
در  صادرکننــدگان  عملکــرد  او،  گفتــه  بــه 
ســامانه  در  صــادرات  از  حاصــل  ارز  بازگشــت 
ــی شــود. در حــال حاضــر  ــی م ــا، خــوب ارزیاب نیم
وارد کننــدگان در نیمــا خریــد ارز نمی کننــد و 
عرضــه از تقاضــا بیشــتر شــده اســت. واردکننــدگان 
پیش بینــی کاهــش نــرخ ارز را دارنــد بــرای همیــن 

ــت. ــش از تقاضاس ــه بی عرض
ــک  ــرد: بان ــالم ک ــزی اع ــک مرک  رییــس کل بان
مرکــزی و شــبکه بانکــی طــی ســال جــاری ۱۲ هزار 

میلیــارد تومــان بــرای قانــون اشــتغال روســتایی، ۲۱ 
هــزار میلیــارد تومــان بابــت مســکن روســتایی، ۸۵ 
ــک  ــای کوچ ــرای بنگاه ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
پرداخــت کرده انــد. همچنیــن در ســال جــاری 
۷۷۰ هــزار وام ازدواج توســط شــبکه بانکــی پرداخت 
ــد،  ــش یاب ــغ وام ازدواج افزای ــر مبل ــت. اگ ــده اس ش
قــدرت پرداخــت بانکهــا کاهــش می یابــد چــرا کــه 
بایــد از منابــع قرض الحســنه پرداخــت کننــد. نکتــه 
دوم ایــن اســت کــه مبلــغ اقســاط زیــاد می شــود و 
تضامیــن درخواســتی بانکهــا نیــز تغییــر مــی کننــد 
کــه ممکــن اســت منجــر بــه ســخت گیــری شــود. 
ــی  ــهیالت پرداخت ــارف تس ــع و مص ــن مناب بنابرای

بایــد متــوازن باشــد.
ــک  ــوع تملی ــرای موض ــرد: ب ــار ک ــی اظه همت
واحدهــای تولیــدی توســط بانکهــا، کمیتــه ای 
ــتانی  ــزی و دادس ــک مرک ــان بان ــکل از معاون متش
ــوارد  ــده م ــر ش ــه مق ــده ک ــکیل ش ــا تش و بانک ه
واحدهــای تولیــدی بررســی شــوند. واحدهایــی 
ــد.  ــوده ان ــه ب ــا متروک ــد غالب ــک شــده ان ــه تملی ک

نمی کننــد. تملیــک  را  فعــال  واحــد  بانک هــا 
وی ادامــه داد: بــازار ســرمایه مســیر خوبــی بــرای 
توســعه کشــور اســت. نــرخ بهــره بیــن بانکــی ربطــی 
بــه بــورس نــدارد. آنچــه می توانــد بــر بــورس تاثیــر 
ــرد.  ــری نک ــه تغیی ــت ک ــپرده اس ــرخ س ــذارد ن بگ
ــدور  ــن کری ــی میانگی ــن بانک ــرخ بی ــم ن می خواهی
باشــد بیــن ۱۴ تــا ۲۲. باتوجــه بــه سیاســت 
عملیــات بــازار بــاز مصمــم هســتیم کــه نــرخ بیــن 

ــم. ــدور بیاوری ــن کری ــی را در میانگی بانک
وی گفــت: پیــش بینــی تــورم هــدف، )۲۲ 
ــد ارز  ــی همانن ــاس پیش فرض های ــر اس ــد( ب درص
ــا نوســانات ارزی  ــود، ام ــی ۱۷ هــزار تومــان ب نیمای

ــد. ــع ش مان
ــادآور  ــن ی ــزی همچنی ــک مرک ــس کل بان  ریی
شــد: پــروژه ادغــام شــش بانــک تدبیــر مقــام معظــم 
ــه  ــود ک ــزرگ و ارزشــمندی ب ــود و کار ب ــری ب رهب
ــم  ــال و نی ــد.  دو س ــام ش ــی انج ــو مطلوب ــه نح ب
ــزی و  ــک مرک ــارت بان ــوزه نظ ــرژی ح ــت و ان وق
ــا  ــد و ب ــرف ش ــلح ص ــای مس ــپه و نیروه ــک س بان
کمتریــن حواشــی ایــن پــروژه بــه ســرانجام رســید.

همتــی معتقــد اســت تورمــی کــه در حــال حاضر 
شــکل گرفتــه ناشــی از شــوک ارز و انتظارات اســت.

ــی  ــال تصمیم ــرد: فع ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــم. ــی نداری ــپرده بانک ــود س ــاره س درب

مشــاور و رئیــس حــوزه ریاســت مجلــس شــورای 
ــات  ــا و الزام ــی محوره ــریح برخ ــه تش ــالمی،  ب اس

اصــالح ســاختار بودجــه پرداخــت. 
ــک نگاهــداری در جمــع  ــه گــزارش ایســنا، باب ب
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از محورهــای 
ــع  ــن مناب ــه تامی ــاختار بودج ــالح س ــم در اص مه
ــرد: اصــالح  ــوان ک ــرای بودجــه اســت، عن ــدار ب پای
ــع  ــن مناب ــور تامی ــه منظ ــور ب ــی کش ــام مالیات نظ
از مهم تریــن محورهــای  پایــدار بودجــه، یکــی 
اصــالح ســاختار بودجــه اســت. در واقــع مالیــات نــه 
ــدار بودجــه مهــم اســت  ــع پای تنهــا در تامیــن مناب
ــرای  ــرای اج ــد ب ــزاری کارآم ــوان اب ــه عن ــه ب بلک
ماننــد  اقتصــادی  خــرد  و  کالن  سیاســت های 
تثبیــت اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال، رشــد اقتصــادی 
ــادی  ــاه اجتماعــی در جامعــه، تاثیــر زی و بهبــود رف
دارد. امــا متاســفانه در کشــور مــا بــه ســبب وجــود 
ــی  ــی کارای ــزار مالیات ــد، اب ــی ناکارآم ــام مالیات نظ
ــه  ــی ب ــای مالیات ــی درآمده ــدارد و از طرف الزم را ن
ــت  ــا واقعی ــق ب ــه و منطب ــد، عادالن ــورت هدفمن ص
موجــود بــر شــرایط اقتصــادی کشــور حاصــل 
و  کاذب  فعالیت هــای  از  بســیاری  و  نمی شــود 
ــی مشــخصی  ــه مالیات مخــرب اقتصــادی اصــوال پای
برایشــان تعریــف نشــده اســت و بســیاری از مشــاغل 
پــر در آمــد نیــز فرارهــای مالیاتــی کالنــی دارنــد. از 
ایــن رو منابــع مالیاتــی موجــود تنهــا حــدود ۳۰% از 
مصــارف بودجــه را پوشــش مــی دهــد و بــه صــورت 
متوســط حــدود ۷% تولیــد ناخالــص داخلــی اســت. 
ــورها  ــایر کش ــه س ــه تجرب ــبت ب ــدار نس ــن مق ای
رقــم ناچیــزی اســت و علیرغــم تغییــرات گســترده 
قوانیــن و مقــررات مالیاتــی طــی ۴ دهــه گذشــته، 
ــی در  ــص داخل ــه تولیــد ناخال ــات ب ــبت مالی نس
ــط  ــور متوس ــه ط ــرده و ب ــاوز نک ــران از ۸% تج ای

ــت. ــوده اس ــدود ۶% ب ح
ــان  ــس بی مشــاور و رئیــس حــوزه ریاســت مجل
کــرد: بنابرایــن اصــالح نظــام مالیاتــی کشــور یکــی 
ــاختار  ــالح س ــت اص ــات در جه ــن اقدام از مهم تری
ــت  ــالح مدیری ــتا اص ــن راس ــت و در ای ــه اس بودج
ــمند  ــن هوش ــام نوی ــتقرار نظ ــی، اس ــام مالیات نظ

ــالح  ــی، اص ــع مالیات ــام جام ــتقرار نظ ــی، اس مالیات
معافیت هــای  و  مالیاتــی  نرخ هــای  ســاختار 
عــددی  مقــدار  درج  مالیاتــی،  مشــوق های  و 
بودجــه  در  مالیاتــی  تخفیف هــای  و  معافیت هــا 
ســاالنه، افزایــش مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای 
ــه  ــد ب ــی هدفمن ــت مالیات ــای معافی ــس و اعط لوک
ــی، هفــت محــور مهــم و اساســی  ــای صادرات کااله
ــاختار  ــالح س ــا در اص ــال آنه ــا اعم ــه ب ــت ک اس
بودجــه، رســیدن بــه درآمدهــای مالیاتــی عادالنــه، 
ــد. ــد ش ــق خواه ــمند محق ــدار و هوش ــع، پای جام

ــالح  ــه اص ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــده  ــل عم ــت: از دالی ــی گف ــام مالیات ــت نظ مدیری
ناکارآمــدی نظــام مالیاتــی کشــور، ســازمان اجرایــی 
آن اســت کــه از کارایــی الزم برخــوردار نیســت. 
آنجایــی  از  ســتان  مالیــات  دســتگاه  اهمیــت 
دوچنــدان مــی گــردد کــه عملکــرد آن تاثیــر 
ــی و  ــن مالیات ــر تمکی ــی ب ــل توجه ــتقیم و قاب مس
هزینــه هــای وصــول مالیــات دارد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــن  ــش تعیی ــد نق ــی توان ــور م ــازمان مزب ــالح س اص
ــش  ــی و کاه ــن مالیات ــش تمکی ــده ای در افزای کنن
هزینــه هــای وصــول مالیــات ایفــا نمایــد. بــر اســاس 
ــف  ــش، ضع ــن بخ ــرگان ای ــان و خب ــر کارشناس نظ
ــود  ــدم وج ــات، ع ــاوری اطالع ــاخت های فن در زیرس
ــان،  ــگاه جامــع اطالعــات مؤدی و بهــره منــدی از پای

ــی و آمــاری میــان تشــکیالت  عــدم ارتبــاط اطالعات
اجرایــی، ســاختار تشــکیالت اجرایی گســترده مبتنی 
بــر الگــوی پیمانــه ای، و فرآیندهــای ناکارآمــد اخــذ 
مالیاتــی از مهم تریــن علــل ناکارآمــدی ســازمان 
امــور مالیاتــی هســتند کــه در اصــالح مدیریــت نظام 

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــتی م ــی بایس مالیات
ســاختار  اصــالح  مجلــس  رئیــس  مشــاور 
معافیت هــای  و  مشــوق ها  و  مالیاتــی  نرخ هــای 
مالیاتــی را از دیگــر محورهــای مهــم اصــالح نظــام 
مالیاتــی برشــمرد و افــزود: یکــی دیگــر از مشــکالت 
ــی  ــای مالیات ــتردگی معافیت ه ــی، گس ــام مالیات نظ
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــده بخ ــث ش ــه باع ــت ک اس
اقتصــاد در چارچــوب قانــون، مالیــات پرداخــت 
نکننــد. گزارش هــای دیــوان محاســبات حاکــی 
ــارد  ــزار میلی ــل ۱۵۰ ه ــی حداق ــت مالیات از معافی
تومانــی و ۶۰% معافیــت در مالیــات بــر ارزش افزوده 
از کل مصــرف دارد. بنابرایــن فرارهــا و معافیت هــای 
ــتر  ــتانی بیش ــات س ــبب مالی ــدد س ــی متع مالیات
ــده  ــاد ش ــفاف اقتص ــش ش ــمی و بخ ــد رس از تولی
ــای  ــه و فراره ــی بالوج ــای مالیات ــت. معافیت ه اس
ــد و  ــه تولی ــیب زدن ب ــر آس ــالوه ب ــی ع کال مالیات
ــودن،  ــه ب ــی، و ناعادالن ــروت مل ــردن ث ــک ک کوچ
ــی  ــای نفت ــه درآمده ــه ب ــتگی بودج ــبب وابس س
ــت  ــتقیم دول ــر مس ــتقیم و غی ــتقراض مس ــا اس و ی

ــن  ــده و از ای ــی ش ــبکه بانک ــزی و ش ــک مرک از بان
طریــق ثبــات اقتصــادی را بــه خطــر انداختــه و تــاب 
ــا هــدف  آوری اقتصــاد را کاهــش داده اســت. لــذا ب
ــرد  ــا رویک ــدار و ب ــی پای ــای مالیات ــاد درآمده ایج
کاهــش اختــالالت مالیاتــی در فضــای کســب و 
ــا  ــت ت ــد، الزم اس ــق تولی ــش رون ــرای افزای کار ب
ــد اقتصــاد  ــر بخش هــای غیرمول ــی ب پوشــش مالیات
ــی  ــای مالیات ــرخ ه ــا و ن ــد، معافیت ه ــش یاب افزای
اصــالح شــود، از فرارهــای مالیاتــی ممانعــت و پایــه 
هــای جدیــد مالیاتــی ایجــاد گــردد. البتــه طراحــی 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــی بای ــرخ هــای مالیات ــه هــا و ن پای
ــای  ــت ه ــالل را در فعالی ــن اخت ــه کمتری ــد ک باش
ــع درآمــدی مــد  ــاز توزی اقتصــادی ایجــاد کنــد و ب

ــد. ــل کن ــز حاص ــذار را نی ــت گ ــر سیاس نظ
ــات  ــش مالی ــزود: افزای ــان اف ــداری در پای نگاه
ــر از  ــای لوکــس یکــی دیگ ــزوده کااله ــر ارزش اف ب
ــای  ــش درآمده ــم در افزای ــه ه ــت ک ــی اس اقدامات
ــگ  ــا فرهن ــه ب ــتای مقابل ــم در راس ــی و ه مالیات
موثــر  می توانــد  اشــرافی گری  و  تجمل گرایــی 
واقــع شــود. در واقــع اگــر در جامعــه طبقــه ای 
اشــرافی شــکل گرفتــه اســت کــه بــا ســبک زندگــی 
قصــد  اشــرافی گری  و  تجمل گرایــی  و  متفــاوت 
تبــرج و خودنمایــی دارنــد و اینگونــه امنیــت روانــی 
جامعــه را تحــت الشــعاع قــرار داده و ناامنــی روانــی 
حاصــل از شــکاف طبقاتــی در جامعــه را گســترش  
و حــس نابرابــری و ناعدالتــی را افزایــش می دهنــد، 
ایــن  نیــز هزینــه  تــا جــای ممکــن  بایســتی 
اشــرافی گری و لطمــات وارد بــر جامعــه را پرداخــت 
ــی  ــا و خدمات ــزوده کااله ــش ارزش اف ــد. افزای نماین
ــارت  ــه عب ــا ب ــرافی و ی ــی اش ــبک زندگ ــه در س ک
ــی از  ــد بخش ــرار دارد می توان ــری ق ــروزی الکچ ام
ــد و  ــران نمای ــات وارده را جب ــا و لطم ــن هزینه ه ای
ــی  ــرج و تجمل گرای ــده تب ــد فزاین ــدودی رش ــا ح ت
را کنتــرل نمایــد. ایــن موضــوع در کشــورهای دیگــر 
نیــز مشــاهده می شــود بــه گونــه ای کــه  در برخــی 
ــوع  ــن ن ــه ای ــر ارائ ــات ب ــزان مالی ــورها می از کش
خدمــات گاه تــا صددرصــد قیمــت کاال یــا خدمــات 

ــد ــش می یاب ــه افزای ــل ارائ قاب

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

دالر به زیر 2۰ هزار تومان می رسد

مشاور رییس مجلس:

فرارها و معافیت های مالیاتی بی مورد باعث مالیات ستانی بیشتر از تولید شده است

معاون سازمان بنادر و دریانوردی:
جزئیات سرمایه گذاری هندی ها 

در چابهار
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر 
ــدری  ــزات بن ــی تجهی ــوردی از ورود تدریج و دریان
در جریــان ســرمایه گذاری ۸۵ میلیــون یورویــی 

ــر داد.  ــار خب ــدر چابه ــا در بن هندی ه
فرهــاد منتصــر کوهســاری در گفت وگــو بــا 
ایســنا در ایــن بــاره اظهــار کــرد: بــر اســاس قــرارداد 
منعقــد شــده هندی هــا درصــدد ســرمایه گذاری 
ــوزه  ــار و در ح ــدر چابه ــی در بن ــون یوروی ۸۵ میلی
ــتگاه  ــروز دو دس ــتند و ام ــدری هس ــزات بن تجهی
ــرای  ــه ب ــی ک ــاحلی ۱۴۰ تن ــل س ــل موبای جرثقی
تخلیــه کانتینــری، کاالهــای عمومــی، فــوالد، چــوب 
ــدر  ــن بن ــرد در ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس و ... م

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــی شــده و ب رونمای
ــن دو  ــش ای ــه بیســت روز پی ــان اینک ــا بی وی ب
دســتگاه جرثقیــل بــه بنــدر چابهــار وارد شــد، 
ــل  ۱۰۰   ــد دو دســتگاه جرثقی ــزود: دســتور خری اف
تنــی موبایــل ســاحلی دیگــر نیــز توســط هندی هــا 
صــادر شــده و تــا یــک مــاه دیگــر بــه چابهــار وارد 
می شــود. همچنیــن دو دســتگاه دیگــر نیــز تــا 
ــد. ــد ش ــده وارد خواهن ــال آین ــاه س ــت م اردیبهش

معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر 
و دریانــوردی ادامــه داد: تجهیــزات دیگــری در حوزه 
بنــدری و تخلیــه و بارگیــری در قــرارداد مذکــور بــا 
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــا م هندی ه
ــرای  ــن ب ــری کری ــتگاه گنت ــه چهاردس ــوان ب می ت
تخلیــه کانتینــری، شــش دســتگاه جرثقیــل موبایــل 
محوطــه ای بــرای تخلیــه بــار در محوطه هــای 
بنــدری و ۱۴ دســتگاه آر تــی جــی بــرای چیدمــان 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــاره ک ــادر اش ــر در بن کانتین
ــر نصــب و  ــن بن ــده و در ای ــرارداد وارد کشــور ش ق

ــد شــد. ــی خواهن رونمای
پــی  در  کــرد:  تاکیــد  کوهســاری  منتصــر 
مذاکــرات صــورت گرفتــه امــروز بــا طرف هــای 
ــن  ــری کری ــا روی گنت ــا آن ه ــرر شــد ت ــدی مق هن
و آر تــی جــی تمرکــز کــرده و اولویت شــان تامیــن 
ایــن تجهیــزات در وهلــه نخســت باشــد. البتــه 
ــول  ــاه ط ــتگاه ها ۱۸ م ــن دس ــی از ای ــاخت برخ س
می کشــد و هندی هــا بســته بــه مــدت زمانــی 
ــدام  ــه آن اشــاره شــده اســت، اق ــرارداد ب ــه در ق ک

. می کننــد

دژپسند:
 قیمت گذاری دستوری در بورس

 به مرحله اجرا نمی رسد

ـــال  ـــاره احتم ـــی درب ـــاد و دارای ـــور اقتص ـــر ام وزی
اجرایـــی شـــدن قیمت گـــذاری دســـتوری وجـــود 
ـــرح  ـــن ط ـــت ای ـــن اس ـــت: ممک ـــر، گف ـــا خی دارد ی

ـــود.  ـــی نش اجرای
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــند« در گف ـــاد دژپس »فره
بـــه قیمت گـــذاری دســـتوری کـــه از مدت هـــا 
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــوی وزارت صنع ـــل از س قب
مطـــرح شـــده بـــود اشـــاره کـــرد و افـــزود: ایـــن 
موضـــوع از همـــان ابتـــدا بـــا حاشـــیه های بســـیار 
زیـــادی همـــراه بـــود و معامـــالت بـــازار را تحـــت 
ـــدن  ـــت، مع ـــر صنع ـــت وزی ـــرار داد، در نهای ـــر ق تاثی
ـــرد  ـــالم ک ـــب و اع ـــوع را تکذی ـــن موض ـــارت ای و تج
ــذاری  ــق قیمت گـ ــوان موافـ ــچ عنـ ــه هیـ ــه بـ کـ

دســـتوری نیســـت.
ـــدن و تجـــارت  ـــر صنعـــت، مع ـــه داد: وزی وی ادام
ـــی  ـــورای عال ـــده ش ـــزار ش ـــه برگ ـــن جلس در آخری
ـــادی  ـــه اعتق ـــرد ک ـــالم ک ـــت اع ـــه صراح ـــورس ب ب

بـــه قیمت گـــذاری دســـتوری نـــدارد.
دژپســـند در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی بـــر 
ــذاری  ــدن قیمت گـ ــی شـ ــال اجرایـ ــه احتمـ اینکـ
دســـتوری وجـــود دارد یـــا خیـــر، گفـــت: ممکـــن 
اســـت قیمت گـــذاری دســـتوری اجرایـــی نشـــود. 
وزیـــر اقتصـــاد و دارایـــی اظهـــار داشـــت: بـــه 
ـــرح  ـــان مط ـــده از زم ـــاد ش ـــیه های ایج ـــل حاش دلی
شـــدن ایـــن موضـــوع، دولـــت تصمیم گیـــری در 
ـــاع  ـــورس ارج ـــی ب ـــورای عال ـــه ش ـــه را ب ـــن زمین ای
ــر  ــر تغییـ ــرار بـ ـــر قـ ــن اگ ــت؛ بنابرایـ داده اسـ
ـــد  ـــورس بای ـــی ب ـــورای عال ـــد ش ـــذاری باش قیمت گ

ــد. ــری کنـ ــه تصمیم گیـ در ایـــن زمینـ
ــا بیـــان اینکـــه موضـــوع قیمت گـــذاری  وی بـ
دســـتوری درخصـــوص محصـــوالت فـــوالد در 
ــد  ــوع بایـ ــن موضـ ــزود: ایـ ــود، افـ ــورس کاال بـ بـ
مدنظـــر قـــرار گیـــرد کـــه تاکنـــون بـــورس کاال 
عملکـــرد بســـیار خوبـــی را از خـــود نشـــان داده و 
ـــت  ـــال فعالی ـــررات در ح ـــد و مق ـــا قواع ـــب ب متناس

اســـت.
ــاهد  ــه شـ ــت: همیشـ ــار داشـ ــند اظهـ دژپسـ
معامالتـــی شـــفاف در بـــورس کاال بوده ایـــم و 
ایـــن بـــازار توانســـته اســـت کمـــک بســـیاری را 
بـــه مصـــرف کننـــدگان و تولیدکننـــدگان داشـــته 

باشـــد.
چنـــدی پیـــش شـــیوه نامـــه قیمـــت گـــذاری 
برخـــی محصـــوالت در بـــورس کاال توســـط وزارت 
ـــه واکنـــش  ـــه شـــد ک صنعـــت، معـــدن وتجـــارت ارای
هایـــی را بـــه دنبـــال داشـــت کـــه در نهایـــت بـــا 

ـــد. ـــراه ش ـــت هم ـــینی وزارت صنع ـــب نش عق

دستگیری سارق کابل های برق 
در اهر 

ـــر از شناســـایی  ـــده انتظامـــی شهرســـتان اه فرمان
ــرق و کشـــف ۱۰  ــل بـ ــارق کابـ ــتگیری سـ و دسـ
ـــی  ـــس آگاه ـــان پلی ـــط کارآگاه ـــرقت توس ـــره س فق

ـــر داد.  ـــتان خب ـــن شهرس ای
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران  جـــوان، آقاپـــور 
ـــوران  ـــر گفت:مام ـــتان اه ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
پلیـــس آگاهـــی فرماندهـــی انتظامـــی شهرســـتان 
اهـــر بـــا انجـــام اقدامـــات هوشـــمندانه و بررســـی 
فنـــی و تخصصـــی بـــا همســـویی و همـــکاری 
ـــق  ـــرقی موف ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی اس ـــل آگاه عوام
ـــایی  ـــابقه دار را شناس ـــارق س ـــر س ـــک نف ـــدند  ی ش
ـــز  ـــی در تبری ـــا مراجـــع قضای ـــس از هماهنگـــی ب و پ

ـــد. ـــتگیر کنن دس
ــت:  ــر گفـ ــتان اهـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــی و  ــات فنـ ــده در تحقیقـ ــتگیر شـ ــم دسـ متهـ
ــل  ــرقت کابـ ــره سـ ــه ۸ فقـ تخصصـــی پلیـــس بـ
ــی  ــن خصوصـ ــرقت از اماکـ ــره سـ ــرق و ۲ فقـ بـ

ــرد. ــراف کـ اعتـ

وزیر راه وشهرسازی خبر داد:
انجام نخستین پرواز برای واردات 

واکسن کرونا تا هفته آینده

وزیـــر راه و شهرســـازی از انجـــام نخســـتین 
ــن  ــه واکسـ ــن محمولـ ــرای واردات اولیـ ــرواز بـ پـ
کرونـــا تـــا هفتـــه آینـــده از روســـیه خبـــر داد و 
ـــا  ـــن پروازه ـــام ای ـــرای انج ـــات الزم ب ـــت: مقدم گف
انجـــام شـــده و هیـــچ مشـــکلی در ایـــن زمینـــه 

نداریـــم. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، طـــی روزهـــا و هفتـــه 
ــت از  ــئوالن وزارت بهداشـ ــا مسـ ــته بارهـ گذشـ
انجـــام شـــدن توافقـــات الزم و تاییـــد واکســـن 
ــر داده  ــور خبـ ــه کشـ ــرای واردات بـ ــی بـ روسـ
ـــا  ـــات الزم ب ـــه مطالع ـــد ک ـــالم کردن ـــد و اع بودن
ــور  ــالی از کشـ ــتندات ارسـ ــه مسـ ــی همـ بررسـ
روســـیه روی واکســـن اســـپوتنیک V انجـــام 
ـــور وارد  ـــه کش ـــن ب ـــن واکس ـــه زودی ای ـــده و ب ش

. د می شـــو
ـــازی - در  ـــر راه و شهرس ـــالمی –وزی ـــد اس محم
ـــاس  ـــر اس ـــرد: ب ـــار ک ـــنا اظه ـــا ایس ـــو ب ـــت و گ گف
مذاکـــرات و هماهنگی هـــای صـــورت گرفتـــه 
ـــرای واردات  ـــرواز ب ـــتین پ ـــده نخس ـــه آین ـــا هفت ت
نخســـتین محمولـــه واکســـن کرونـــا انجـــام مـــی 

شـــود و مشـــکلی در ایـــن زمینـــه نداریـــم.
بـــر  بـــه ســـوالی مبنـــی  پاســـخ  ادر  وی 
اینکـــه میـــزان واکســـن وارد شـــده و پروازهـــای 
ــت:  ــت، گفـ ــدر اسـ ــرای آن چقـ ــاز بـ ــورد نیـ مـ
هـــر مقـــداری کـــه وزارت بهداشـــت، درمـــان و 
آمـــوزش پزشـــکی بخواهـــد و تاییـــد کنـــد بـــه 
ـــای  ـــزی ه ـــه ری ـــد و برنام ـــد ش ـــور وارد خواه کش
ـــد  ـــورت خواه ـــا ص ـــن پروازه ـــام ای ـــرای انج الزم ب

گرفـــت.
ـــت:  ـــه  گف ـــاره ب ـــا اش ـــازی ب ـــر راه و شهرس وزی
ـــژه  ـــروازی وی ـــا پ ـــده ب ـــه آین ـــا هفت ـــه اول ت محمول
بـــه کشـــور وارد خواهـــد شـــد و بـــا حجـــم کـــم 
ـــا در  ـــر پروازه ـــه دیگ ـــرد و در ادام ـــم ک ـــاز خواهی آغ
ـــوزش  ـــان و آم ـــد وزارت بهداشـــت، درم صـــورت تایی

ـــد ـــد ش ـــام خواه ـــکی انج پزش

چرا بورس صعودی نمی ماند؟

ـــای پرنوســـانی را پشـــت  ـــه ه ـــازار ســـرمایه هفت ب
ـــان  ـــن نوس ـــد ای ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــته و ب ـــر گذاش س
ـــاخص کل  ـــه ش ـــه طوریک ـــه دارد. ب ـــان ادام همچن
ـــال  ـــن کان ـــل بی ـــه قب ـــه هفت ـــا س ـــی دو ت ـــورس ط ب
ـــک  ـــال ی ـــا کان ـــد ت ـــزار واح ـــون و ۱۰۰ ه ـــک میلی ی
ـــت و  ـــد در نوســـان اس ـــزار واح ـــون و ۲۰۰ ه میلی
ـــی  ـــود؛ اتفاق ـــی ش ـــظ نم ـــازار حف ـــودی ب ـــد صع رون
کـــه یـــک کارشـــناس دلیـــل آن را باقـــی مانـــدن 

ـــد.  ـــازاری میدان ـــرون ب ـــات بی ـــی ابهام برخ
روزبـــه شـــریعتی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا، 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه  همچنـــان ابهاماتـــی کـــه 
در بـــازار وجـــود داشـــت بـــه قـــوت خـــود باقـــی 
ـــی  ـــا ابهامات ـــان ب ـــازار همچن ـــح داد: ب ـــت، توضی اس
از قبیـــل نـــرخ دالر در آینـــده، رابطـــه سیاســـی 
ـــت و  ـــی و... دس ـــره بانک ـــرخ به ـــکا، ن ـــران و آمری ای
ـــود  ـــث میش ـــام باع ـــن ابه ـــد و ای ـــرم میکن ـــه ن پنج
از ســـوی ریســـک گریزهـــا خریدهـــای قابـــل 
ـــا  ـــت ه ـــه قیم ـــر اینک ـــود. مگ ـــام نش ـــی انج توجه
ـــک  ـــه ریس ـــا هم ـــه ب ـــوند ک ـــده ش ـــدی ارزن ـــا ح ت

هـــا، توجیـــه پذیـــر باشـــند.
وی ادامـــه داد: ابهامـــات مذکـــور هـــر زمانـــی 
ـــت  ـــازار راح ـــد ب ـــی رون ـــش بین ـــوند، پی ـــرف ش برط
تـــر خواهـــد بـــود. درحـــال حاضـــر بـــازار ببـــه 
صورتـــی اســـت کـــه برخـــی ســـهم هـــا خـــوب 
خریـــده میشـــوند درحالـــی کـــه دلیـــل منطقـــی 
مبنـــی بـــر ارزنـــده بـــودن آن ســـهم نســـبت بـــه 
ـــدر  ـــازار  لی ـــع ب ـــدارد. درواق ـــود ن ـــر وج ـــهم دیگ س

محورانـــه جلـــو میـــرود.
ــان  ــا بیـ ــرمایه بـ ــازار سـ ــناس بـ ــن کارشـ ایـ
ــزار  ــون و ۱۵۰ هـ ــک میلیـ ــدوده یـ ــه محـ اینکـ
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــازار اس ـــن ب ـــیه ام ـــد حاش واح
اگـــر قـــرار باشـــد ایـــن کـــف از دســـت بـــرود 
ــد.  ــر کنـ ــم تغییـ ــیار مهـ ــای بسـ ــد متغیرهـ بایـ
ـــان  ـــزار توم ـــه ۱۵ ه ـــویم دالر ب ـــن ش ـــال مطمئ مث
و نـــرخ بهـــره بانکـــی بـــه ۲۷ درصـــد میرســـد. 
اگـــر ایـــن اتفـــاق رخ دهـــد تیـــر خـــالص بـــه 
ــداز  ــم انـ ــر چشـ ــا اگـ ــود امـ ــازرار زده میشـ بـ
ایـــن باشـــد کـــه تـــورم و نـــرخ بانکـــی کاهـــش 
ــزار  ــدوده ۲۴ هـ ــت و دالر در محـ ــد یافـ خواهنـ
ـــف  ـــازار ک ـــت ب ـــد گف ـــد، بای ـــی میمان ـــان باق توم
ـــت  ـــن اس ـــداز ای ـــم ان ـــت و چش ـــود را زده اس خ
متعـــادل حرکـــت و بـــر اســـاس گـــزارش هـــا و 
پیـــش بینـــی هـــای ســـال اینـــده شـــرکت هـــا 

حرکـــت میکنـــد.

ــان  ــتانداری آذربایجـ ــادی اسـ ــور اقتصـ ــی امـ ــاون هماهنگـ معـ
ـــکاری  ـــزان هم ـــتگاه ها در می ـــی دس ـــر ارزیاب ـــد ب ـــن تاکی ـــرقی ضم ش
بـــا ســـتاد تســـهیل گفـــت: در ســـال جـــاری ۴۲ درصـــد مصوبـــات 

ســـتاد تســـهیل اجرایـــی شـــده اســـت.
ـــروه تســـهیل  ـــری در جلســـه کارگ ـــی جهانگی ـــر، عل ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــی  ـــهیل الزام ـــتاد تس ـــات س ـــرای مصوب ـــه اج ـــان اینک ـــا بی ـــتان، ب اس
اســـت، گفـــت: بنـــا بـــه اهمیـــت رفـــع موانـــع پیـــش روی صنایـــع 
ــت  ــد همـ ــش تولیـ ــال جهـ ــادی در سـ ــای اقتصـ ــتان و بنگاه هـ اسـ
ــتای  ــتانی در راسـ ــئولین اسـ ــی و مسـ ــتگاه های متولـ ــی دسـ عمومـ

ـــت. ـــد اس ـــداوم تولی ـــد و ت ـــرایط تولی ـــری ش ـــهیل گ تس
وی اظهـــار کـــرد: از طریـــق احصـــای مشـــکالت و دالیـــل عـــدم 
خصـــوص  در  الزم  پیش بینی هـــای  مصوبـــات  برخـــی  اجـــرای 
ــه  ــی هرچـ ــم افزایـ ــی و هـ ــات و هماهنگـ ــدن مصوبـ ــی شـ عملیاتـ
بیشـــتر تمامـــی بخش هـــای مرتبـــط در ایـــن حـــوزه بـــا جدیـــت 

دنبـــال خواهـــد شـــد.

جهانگیــری اظهــار داشــت: مطابــق بخشــنامه های ابالغــی مطالبــات 
و مســائل واحدهــای صنعتــی در کمیته هــای تخصصــی بررســی 
ــتمر در  ــه و مس ــورت روزان ــه ص ــی ب ــای کارشناس ــود و گروه ه می ش

ــد. ــت می کنن ــد حرک ــع تولی ــا و موان ــل چالش ه ــت ح جه
ــای  ــم از کمیته هـ ــی اعـ ــای تخصصـ ــکیل کمیته هـ ــر تشـ وی بـ
امـــور بانکـــی، تأمیـــن اجتماعـــی و امـــور مالیاتـــی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: 
ـــی  ـــای صنعت ـــر واحده ـــه اکث ـــکالت مبتالب ـــه مش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
در ایـــن ســـه حـــوزه می باشـــد، مســـائل واحدهـــای تولیـــدی بـــا 
حضـــور کارشناســـان و مشـــاوران حوزه هـــای یـــاد شـــده بررســـی و 

ــد. ــد شـ ــری خواهـ تصمیم گیـ
علـــی جهانگیـــری ادامـــه داد: بقیـــه مـــوارد حســـب موضـــوع در 
قالـــب کمیته هـــای فرابخشـــی بـــه ویـــژه در حوزه هـــای امـــور 
خدماتـــی نظیـــر بـــرق، آب، گاز و زمیـــن و ســـایر مـــوارد بررســـی 
ـــد. ـــم ش ـــد خواهی ـــره من ـــان به ـــت کارشناس ـــد و از ظرفی ـــد ش خواه

ـــتان  ـــد اس ـــع تولی ـــع موان ـــهیل و رف ـــروه تس ـــروز کارگ ـــه ام در جلس

ـــتان  ـــز اس ـــاورزی مرک ـــی و کش ـــد صنعت ـــکالت ۱۰ واح ـــائل و مش مس
ــی  ــور بانکـ ــژه در امـ ــف بویـ ــای مختلـ ــتان ها در زمینه هـ و شهرسـ

ـــد. ـــری ش ـــم گی ـــی و تصمی بررس
ـــور  ـــه منظ ـــت ب ـــال ۱۳۹۴ دول ـــت س ـــه اردیبهش ـــاس مصوب ـــر اس ب
ـــکالت  ـــل مش ـــل و فص ـــرای ح ـــی ب ـــر و هماهنگ ـــادل نظ ـــی و تب بررس
و موانـــع فـــراروی واحدهـــای تولیـــدی، “کارگـــروه تســـهیل و رفـــع 
ـــتاندار  ـــت اس ـــا عضوی ـــور و ب ـــتان های کش ـــه اس ـــد” در هم ـــع تولی موان
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــتانی وزارت صنع ـــد اس ـــس واح ـــس(، رئی )رئی
)دبیـــر(، رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی اســـتان، رئیـــس 
ـــد  ـــس واح ـــی، رئی ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــتانی وزارت تع ـــد اس واح
اســـتانی وزارت جهادکشـــاورزی، مدیـــر کل امـــور مالیاتـــی اســـتان، 
ـــرکت  ـــل ش ـــر عام ـــتان، مدی ـــی اس ـــن اجتماع ـــازمان تأمی ـــر کل س مدی
شـــهرک های صنعتـــی اســـتان، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، 
معـــادن و کشـــاورزی اســـتان و رئیـــس خانـــه صنعـــت، معـــدن و 

تجـــارت اســـتان تشـــکیل می شـــود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

42 درصد مصوبات ستاد تسهیل آذربایجان شرقی اجرایی شده است
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هوای کالنشهرها
 تا 3 روز آینده آلوده است

کارشـناس سـازمان هواشناسـی بـرای شـهرهای 
کـرج، تهـران، تبریـز، اراک و قـم تـا اواسـط روز پنج 
شـنبه افزایـش آالینده هـای جـوی، غبـار محلـی و 

پدیـده آلودگـی هـوا را پیش بینـی کـرد. 
»امیـن حسـین نقشـینه« دوبـاره وضعیـت جوی 
اکنـون کشـور بـه ایرنـا گفـت: تـا روز پنج شـنبه در 
اغلـب مناطـق کشـور جـوی آرام همـراه بـا سـکون 

نسـبی پیـش بینـی می شـود.
وی ادامـه داد: روزهـای سه شـنبه، چهارشـنبه و 
پنجشـنبه غلظـت آالینده هـای جـوی در شـهرهای 
شـاهد  و  می یابـد  افزایـش  پرجمعیـت  و  صنعتـی 
انباشـت آالیندهای جـوی و پدیده اینورژن هسـتیم.

کـرج، تبریـز، تهـران، اراک و قـم تـا روز پنـج شـنبه 
اسـت. آلوده 

وی ادامه داد: اواسـط وقت روز پنجشـنبه سـامانه 
بارشـی جدیدی از سـمت غـرب و جنوب غـرب وارد 
کشـور خواهـد شـد کـه موجـب شـروع بارندگـی در 
اسـتان های غربـی دامنـه هـای زاگـرس و زاگـرس 

مرکـزی می شـود.
نقشـینه گفت: این سـامانه بارشـی روزهای شنبه 
و یکشـنبه هفتـه آینـده بـر روی اغلـب نقاط کشـور 
تاثیـر خواهـد گذاشـت و نیمه غربـی را دربرمی گیرد. 
امـروز خلیـج فـارس در مناطـق سـاحلی بوشـهر و 

غـرب هرمـزگان مواج اسـت.
آسـمان  کارشـناس سـازمان هواشناسـی گفـت: 
تهـران امـروز صـاف گاهـی بـا وزش بـاد پیش بینـی 
می شـود و فـردا غبـار محلـی و چهارشـنبه تهـران 

غبارآلـود خواهـد بـود.

شهر و شورا

کاریکاتور

بجای پهنای باند، پاسخگوی پهنای رانت باشید!

منبع: تسنیم

دادستان عمومی و انقالب اسالمی تبریز:
دادستانی تبریز با هرگونه احتکار و 

کم فروشی برخورد می کند

دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی تبریــز 
ــم  ــکار، ک ــه احت ــر گون ــا ه ــه ب ــن مجموع ــت: ای گف
فروشــی و گــران فروشــی اقــالم و مایحتــاج عمومــی 

ــد. ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ب
ــو در  ــوب علیل ــک محب ــر، باب ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــد عرض ــر فرآین ــارت ب ــه نظ ــتاد کمیت ــه س جلس
ــد  ــا تاکی ــی، ب ــای اساس ــی و کااله ــاج عموم مایحت
ــاج عمومــی و کاالهــای  ــر ضــرورت تأمیــن مایحت ب
اساســی مــورد نیــاز مــردم، اظهــار داشــت: در توزیــع 
ــت و  ــت رعای ــد عدال ــردم بای ــروری م ــاج ض مایحت
ــم  ــه و ک ــدم عرض ــی، ع ــران فروش ــکار، گ ــا احت ب
ــه  ــئول قاطعان ــتگاه های مس ــوی دس ــی از س فروش

ــود. ــورد ش برخ
وی یــادآوری کــرد: نظــارت هوشــمند و هدفمنــد 
ــیدن آن  ــا رس ــی ت ــاج عموم ــد کاال و مایحت از تولی
بــه دســت مصــرف کننــده، می توانــد نقــش تعییــن 
ــتفاده  ــو اس ــری از س ــزایی در جلوگی ــده و بس کنن

ســودجویان و احتــکار داشــته باشــد.
ــه فشــار اقتصــادی  ــاره ب ــا اش ــو ب ــوب علیل محب
ــات  ــی و تبع ــتکبار جهان ــای اس ــی از تحریم ه ناش
اقتصــادی ناشــی از بیمــاری کرونــا در کشــور و 
برخــی  متأســفانه  افــزود:  شــرقی،  آذربایجــان 
ســودجویان بــا سوءاســتفاده از شــرایط موجــود 
ــال  ــه دنب ــردم، ب ــر م ــف ب ــار مضاع ــل فش و تحمی

ــتند. ــود هس ــع خ مناف
ــگیری  ــتای پیش ــرد: در راس ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــوق عام ــع حق ــتفاده و تضیی ــو اس ــه س از هرگون
ــر  ــی ام ــتگاه های متول ــل دس ــال، تعام ــت الم و بی
ــزو  ــی ج ــی و انتظام ــی، اطالعات ــع نظارت ــا مراج ب

اســت. ضرورت هــا 
اســـالمی  انقـــالب  و  عمومـــی  دادســـتان 
ـــارت  ـــرد: نظ ـــه ک ـــرقی اضاف ـــان ش ـــز آذربایج مرک
ـــع و  ـــد، توزی ـــه تولی ـــد در چرخ ـــمند و هدفمن هوش
ـــع  ـــامانه جام ـــه س ـــی ب ـــازار و دسترس ـــه در ب عرض
انبارهـــا و رصـــد روزانـــه آن می توانـــد از بســـیاری 
اســـتفاده  ســـو  از  ناشـــی  نابســـامانی های  از 

ــد. ــری کنـ ــودجویان جلوگیـ سـ

2۰ هزار متقاضی طرح ملی مسکن 
حذف شدند 

ــش ۲۲۳  ــازی از پاالی ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
هــزار متقاضــی طــرح ملــی مســکن در مرحلــه ســوم 

و حــذف حــدود ۲۰ هــزار نفــر خبــر داد. 
محمــودزاده  محمــود  تســنیم،  گــزارش  بــه 
دربــاره آخریــن رونــد ثبت نــام مرحلــه ســوم طــرح 
ــزار و ۹۰۵  ــرد: از ۲۲۳ ه ــار ک ــکن، اظه ــی مس مل
ــی  ــدام مل ــرح اق ــوم ط ــه س ــه در مرحل ــری ک نف
و  تاکنــون ۵۵ هــزار  مســکن ثبت نــام کردنــد، 

ــدند. ــناخته ش ــرایط ش ــز ش ــر حائ ۸۷۸نف
 ۴۹۲ و  هــزار   ۹۱ »ج«  فــرم  داد:  ادامــه  وی 
نواقصــی دارد کــه بایــد نســبت بــه اصــالح آن اقــدام 
کننــد. ضمــن این کــه تاکنــون ۵۵ هــزار و ۷۰۴ 
ــل  ــتان مح ــازی اس ــه اداره کل راه و شهرس ــر ب نف
ــالح  ــرم ج و اص ــی ف ــرای بررس ــود ب ــکونت خ س

وضعیــت مراجعــه کرده انــد.
و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی از حــذف ۲۰ هــزار و ۸۳۱ متقاضــی 
خبــر داد و گفــت: پاالیــش متقاضیــان مرحلــه ســوم 
ــی نشــده  ــوز نهای ــی مســکن هن ــرح مل ــام ط ثبت ن

ــت. اس

مالکیت ۱.4 میلیون هکتار از اراضی
 دولتی آذربایجان شرقی تثبیت شد

یــک  مالکیــت  گفــت:  آذربایجان شــرقی  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــت  ــتان تثبی ــن اس ــی در ای ــار از اراضــی دولت ــزار هکت ــون و ۴۰۰ ه میلی

شــد. 
ــناد  ــل اس ــم تحوی ــی در مراس ــل الله ــا، موســی خلی ــزارش ایرن ــه گ ب
اراضــی کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در راســتای حفاظــت از حقــوق عامــه، 
ــد  ــورد تاکی ــگار یکــی از مباحــث م ــع حدن ــون جام ــردن قان ــی ک عملیات
ــا  ــه همــه اســتان ه ــزود: دســتورات آن ب ــه اســت، اف ــوه قضائی ــس ق رئی
ــی  ــن رابطــه در اســتان توفیــق بســیار خوب ــالغ شــده اســت کــه در ای اب

ــم. داشــته ای
ــون و ۱۰۰  ــک میلی ــاد شــده ی ــوع اراضــی ی ــرد: از مجم ــالم ک وی اع

ــه تثبیــت رســیده اســت. ــار طــی ســال جــاری ب هــزار هکت
ــی در  ــوال دولت ــی و ام ــی از اراض ــت: بخش ــار داش ــی اظه ــل الله خلی
آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل نبــود اســناد و مشــخص نبــودن حــدود در 
معــرض تضییــع بــوده و ایــن موضــوع زمینــه را بــرای ســوء اســتفاده عــده 

ای زمیــن خــوار خواســته یــا ناخواســته فراهــم مــی کنــد.
ــاز  ــه س ــگار زمین ــع حدن ــون جام ــق قان ــرای دقی ــه داد: اج وی ادام
تثبیــت حقــوق و مالکیــت دولــت و هــم تثبیــت کننــده حقــوق اشــخاص 
ــرای حفــظ حقــوق دولــت چــاره ای جــز اجــرای صحیــح ایــن  ــوده و ب ب

ــم. ــون نداری قان
خلیــل اللهــی اضافــه کــرد: هــر چنــد اقدامــات الزم بــرای برخــورد بــا افراد 
ســودجو انجــام مــی شــود، امــا ایــن مســاله هزینــه باالیــی را بــر سیســتم 
قضایــی تحمیــل مــی کنــد، بــه همیــن دلیــل بایــد بــه منظــور پیشــگیری 
از حیــف و میــل امــوال دولتــی ایــن قانــون را بــه نحــو احســن اجــرا کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه بخشــی از دعــاوی وارده بــه دســتگاه قضایــی کــه 
ــدود و  ــودن ح ــخص نب ــه مش ــوط ب ــوده مرب ــرح ب ــتاییان مط ــن روس بی
ثغــور اراضــی اســت، ادامــه داد: بــر همیــن اســاس بــرای حــل مشــکالت 
و تثبیــت حقــوق مــردم و کاهــش ورود دعــاوی بــه دســتگاه قضایــی بایــد 

قانــون جامــع حدنــگار اجــرا شــود.
ــی  ــی زراع ــناد اراض ــن اس ــورت نمادی ــه ص ــم ب ــن مراس ــان ای در پای
تعــدادی از روســتائیان شهرســتان ملــکان تحویــل روســتائیان داده شــد.

64 روستای آذربایجان شرقی
 به شبکه گاز متصل می شوند

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی بــا اعــالم اینکــه ۲۴ 
طــرح گازرســانی بــه میمنــت چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند 
انقــالب اســالمی در ایــن اســتان افتتــاح مــی شــود، گفــت: گازرســانی بــه 

۶۴ روســتا، بــا یــک هــزار و ۸۶۲ خانــوار از جملــه ایــن طــرح هاســت. 
ــه  ــا اشــاره ب ــا ب ــا ایرن ــو ب ســّیدرضا رهنمــای توحیــدی در گفــت و گ
اینکــه ایــن تعــداد روســتا در قالــب ۱۵ طــرح بــه شــبکه گاز متصــل مــی 
شــوند ، گفــت: ۹ طــرح دیگــر مربــوط بــه گازرســانی صنعتــی و توســعه 

ســاختمان اداری اســت.
ــی شــهید  ــی واحدهــای شــهرک صنعت ــرد: امســال تمام وی اعــالم ک

ــز از گاز طبیعــی بهــره منــد خواهنــد شــد. ــی نی مدن
ــرد:  ــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان ک مدیرعام
طــرح هــای دهــه فجــر امســال بــا اعتبــاری افــزون بــر ۳۷۶ هــزار و ۸۲۶  

میلیــون ریــال اجــرا شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اطــالق عنــوان اســتان ســبز بــه آذربایجــان شــرقی از 
نظــر گازرســانی، گفــت: امســال بــا اجــرای طــرح هــای مهــم گازرســانی 
طبــق  برنامــه ریــزی هــای مــدّون، شــاهد تحقــق اهــداف مصــّوب ســال 

جــاری خواهیــم بــود.
ــه اینکــه در هفتــه دولــت امســال ۸۶  ــا اشــاره ب رهنمــای توحیــدی ب
روســتا از نعمــت گاز طبیعــی بهــره منــد شــدند، گفــت: بــا بهــره منــدی 
از طــرح هــای دهــه فجــر میــزان بهــره منــدی خانوارهــای روســتایی بــه 

۹۸ درصــد مــی رســد.

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی پرداخــت یارانــه در بلندمــدت 
را خطــای راهبــردی دانســت و گفــت کــه 
بهتــر اســت بــه جــای پرداخــت یارانــه نقــدی، 

ــم.  ــش دهی ــردم را افزای ــد م ــدرت خری ق
ــا  محمدرضــا پورابراهیمــی در گفــت و گــو ب
ایســنا بــا اشــاره بــه مصوبــه کمیســیون تلفیــق 
دربــاره افزایــش مبلــغ یارانه هــای نقــدی در 
ســال ۱۴۰۰ گفــت: حمایــت از مــردم بــه روش 
ــه  ــن اســت ک ــر از ای ــا بهت متمکــن ســازی آنه
کمــک یارانــه ای بــه مــردم بدهیــم. ایــن حمایت 
ــا در  ــت م ــی اس ــی دارد؛ کاف ــای مختلف روش ه
حــوزه مســائل ارزی روشــی را دنبــال کنیــم کــه 
موجــب تقویــت ارزش پــول ملــی شــود، بــه ایــن 
معنــی کــه قــدرت خریــد مــردم کــه طــی ســال 

هــای اخیــر از دســت رفتــه برگردانــده شــود.

روش حمایت از مردم الزاما کمک 
یارانه ای نیست

ــوق ۵  ــت حق ــن اس ــما ممک ــزود: ش وی اف
میلیــون تومانــی یــک نفــر را ۵۰ درصــد افزایــش 
دهیــد و حقــوق او بــه ۷.۵ میلیــون تومان برســد 
امــا وقتــی در همیــن شــرایط تــورم ۶۰ درصــد 
بشــود یعنــی قــدرت خریــد آن فــرد نســبت بــه 
حقــوق ۵ میلیــون تومانــی اش کمتر شــده اســت 
در همیــن حــال ممکــن اســت حقــوق ۵ میلیون 
ــز بدهیــم و  ــرد را افزایــش ناچی ــک ف ــی ی تومان
ــی  ــد ول ــان برس ــون توم ــه ۶ میلی ــوق او ب حق
قــدرت خریــد را کــه بــه واســطه تــورم کاهــش 
یافتــه برگردانیــم. در ایــن صــورت تــوان و قدرت 
خریــد مثــال بــه هشــت میلیــون تومــان افزایــش 
می یابــد. ایــن هــم یــک روش اســت. حتمــا الزم 
نیســت شــما پــول بــه مــردم بدهیــد و منابــع را 
در قالــب یارانــه توزیــع کنیــد. روش هــای کمــک 
ــک  ــا کم ــا الزام ــت از آن ه ــردم و حمای ــه م ب
یارانــه ای نیســت و مــا می توانیــم قــدرت خریــد 

مــردم را برگردانیــم.

مردم می گویند یارانه نمی خواهیم 
ولی قدرت خرید ما را به زمان دالر 

۳۵۰۰ تومانی برگردانید
ــه  ــس ادام ــان در مجل ــردم کرم ــده م نماین

داد: در زمــان دولــت آقــای احمــدی نــژاد 
وقتــی بــه خاطــر شــوک ارزی ســال هــای ۹۰ 
ــان  ــه ۳۰۰۰ توم ــان ب و ۹۱ دالر از ۱۰۰۰ توم
افزایــش پیــدا کــرد خیلــی از مــردم مــی 
گفتنــد مــا نمــی خواهیــم یارانــه بگیریــم، کل 
یارانــه مــا مــال دولــت باشــد امــا قــدرت خرید 
مــا را بــه زمــان دالر ۱۰۰۰ تومانــی برگردانیــد. 
مــن فکــر مــی کنــم االن مــردم همیــن را مــی 
گوینــد کــه یارانــه نمــی خواهیــم ولــی قــدرت 
ــی  ــان دالر ۳۵۰۰ تومان ــه زم ــا را ب ــد م خری

ــد. برگردانی
پورابراهیمــی خاطــر نشــان کــرد: پــس 
اســاس ایــن اســت کــه متمکــن ســازی 
از  از محــل روش هایــی غیــر  را  خانوارهــا 
ــن  ــار ای ــیم. در کن ــته باش ــا داش ــت ه پرداخ
زمانــی اضطــراری پیــش مــی آیــد، مثال شــوک 
ــا کســب  ــت کرون ــاده و وضعی ــاق افت ارزی اتف
و کار را تحــت تأثیــر قــرار داده و شــرایط 
ــده  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــردم ب ــتی م معیش
اســت. در ایــن صــورت در بــازه زمانــی کوتــاه 
ــرای گــذار بایــد کمــک هایــی کنیــم  مــدت ب
مثــل کمــک هــای اورژانســی کــه در ســیل و 
ــما در روز اول در  ــود. ش ــی ش ــام م ــه انج زلزل
ــد جــاده  ــده نمــی گویی ــه ســیل آم ــی ک جای
درســت مــی کنــم بلکــه روز اول مــواد غذایــی 
و وســایل گرمایشــی و سرمایشــی مــی رســانید 
و ایــن کار در بــازه زمانــی کوتــاه مــدت انجــام 
می شــود، تــا ۲۰ ســال بعــد از ســیل ایــن کار 

ــود. ــی ش ــام نم انج

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
تصریــح کــرد: اگــر اقــدام مجلــس بــرای یــک 
ــک  ــار ی ــد در کن ــدت باش ــاه م ــت کوت حمای
حمایــت کامــل دائمــی تحــت عنــوان تقویــت 
بنیــه اقتصــادی خانوارهــا بــه واســطه افزایــش 
ــول  ــت ارزش پ ــور و تقوی ــد کش ــرانه درآم س
ــت.  ــول اس ــل قب ــتغال قاب ــاد اش ــی و ایج مل
ــن  ــردم متمک ــج م ــه تدری ــورت ب ــن ص در ای
ــن  ــد. ای ــه ندارن ــه یاران ــازی ب ــوند و نی می ش
در میــان مــدت و بلندمــدت تحقــق پیــدا مــی 

ــد. کن

مردم را برای دریافت یارانه به دولت 
وابسته نکنیم

وی تأکیــد کــرد: اگــر مــا در مجلــس 
نــگاه کوتــاه مــدت بــرای ســال ۱۴۰۰ داشــته 
باشــیم حتمــا ایــن مــی توانــد مبنــا باشــد امــا 
ــدا  ــه اســتمرار پی ــرد پرداخــت یاران ــر رویک اگ
کنــد و بخواهیــم ســال ۱۴۰۱ هــم بــا همیــن 
روش ادامــه بدهیــم حتمــا خطــای راهبــردی 
ــد از شــش  ــد بع ــا بای اســت و اشــکال دارد. م
ــا یــک ســال وضــع درآمــدی خانوارهــا  مــاه ی
ــد  ــه واســطه توانمنــدی بهتــر کنیــم و بای را ب
ــرای  مــردم را متمکــن کنیــم، نبایــد آنهــا را ب
ــم. در  ــت وابســته کنی ــه دول ــه ب دریافــت یاران
عیــن حــال جمعیتــی در جامعــه هســتند 
ــازی آن  ــن س ــف متمک ــل مختل ــه دالی ــه ب ک
ــه  ــور ک ــان ط ــت هم ــر نیس ــکان پذی ــا ام ه
ــتند.  ــرادی هس ــن اف ــم چنی ــا ه ــه دنی در بقی

آنهــا جامعــه هــدف هســتند کــه بایــد بــه آن 
ــراد تحــت پوشــش  ــل اف ــا کمــک شــود مث ه
ســازمان بهزیســتی و کســانی کــه شــرایط 
خاصــی دارنــد. امــا اینکــه بــه قاطبــه جامعــه و 
کل کشــور در میــان مــدت و بلندمــدت یارانــه 

ــت. ــردی اس ــای راهب ــا خط ــم حتم بدهی
پورابراهیمــی یــادآور شــد: پرداخــت یارانــه 
در کوتــاه مــدت و بــرای یــک بــازه زمانــی مــی 
توانــد مبنــا داشــته باشــد ولــی اگــر اســتمرار 
ــده  ــت آین ــرای حرک ــه ای ب ــد و پای ــدا کن پی
ــه  ــد ادام ــی توان ــیر نم ــن مس ــا ای ــود حتم ش
یابــد ضمــن اینکــه بایــد عواقــب و آثــار تورمــی 
ناشــی از پرداخــت هــای نقــدی را ببینیــم تــا 
اثــر تورمــی، پولــی کــه بــه مــردم مــی دهیــم 
ــه مــردم  را ذوب نکنــد. اگــر مــا ۱۰۰ واحــد ب
ــد  ــی ۱۲۰ واح ــر تورم ــم و اث ــی دهی ــول م پ
اســت یعنــی مــا یــک چیــزی هــم از آنهــا مــی 
ــول از دســت  ــن پ ــی گرفت ــورم یعن ــم. ت گیری
مــردم. اگــر آثــار تورمــی یــا مکانیــزم هــا بــه 
ــی و  ــد منطق ــارج از ح ــه خ ــد ک ــوی باش نح
ــورم اعالمــی بانــک مرکــزی باشــد  نرمــال و ت
ــغ  ــش مبل ــن افزای ــاده ای ــوم س ــا مفه طبیعت
یارانــه ایــن اســت کــه در ظاهــر عــددی 
ــش از آن  ــن بی ــا در باط ــرد ام ــی گی ــق م تعل
ــه  ــی شــود ک ــارج م ــردم خ ــب م ــدد از جی ع
هیــچ کــدام از آن هــا را عقــل منطقــی و نــگاه 

کارشناســی نمی پذیــرد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
دربــاره اینکــه آیــا مجلــس بــا نظــر کمیســیون 
ــا  ــه ه ــغ یاران ــش مبل ــر افزای ــی ب ــق مبن تلفی
موافقــت خواهــد کــرد یــا نــه، گفــت: بســتگی 
دارد بــا چــه نگاهــی جلــو برویــم. ممکــن 
ــاه مــدت اســت و  اســت بگوییــم ایــن کار کوت
ــرای یــک ســال و در راســتای گــذر از  مثــال ب
ایــن بــازه زمانــی کــه مــردم در فشــار هســتند 
ایــن کار را انجــام دهیــم در ایــن صــورت عیبی 
ــی از  ــب ناش ــد عواق ــه بای ــن اینک ــدارد ضم ن
تــورم وابســته بــه تزریــق نقدینگــی در جامعــه 
را ببینیــم و مکانیــزم هایــی را در نظــر بگیریــم 
ــا  ــن باشــد. اینه ــی کمتری ــر تورم ــن اث ــه ای ک
ــن  ــارج از ای ــر خ ــت و اگ ــی اس ــکات مهم ن

ــدی دارد. ــکاالت ج ــد اش باش

ـــاره  ـــا اش ـــالمی کار ب ـــورای اس ـــتمزد ش ـــه دس ـــس کمیت رئی
بـــه اینکـــه ســـبد معیشـــت ۵میلیـــون تومانـــی بـــی اســـاس 
اســـت گفت:مدیـــری کـــه مالیـــات حقوقـــش دوبرابـــر درآمـــد 
کارگـــر اســـت, درکـــی از شـــرایط زندگـــی کارگـــران نـــدارد. 

ـــالمی  ـــورای اس ـــتمزد ش ـــه دس ـــس کمیت ـــرز توفیقی،رئی فرام
ـــی  ـــه برخ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــنیم، ب ـــا تس ـــو ب ـــت وگ کار در گف
ـــه  ـــت را در جلس ـــبد معیش ـــرد س ـــه ک ـــت هزین ـــدگان دول نماین
ــت:  ــد گفـ ــرآورد کردنـ ــان بـ ــون تومـ ــزد ۵میلیـ ــه مـ کمیتـ
آمارهایـــی کـــه مرکـــز آمـــار دربـــاره درآمـــد خانـــواده اعـــالم 
ـــر  ـــارت دیگ ـــه عب ـــود, ب ـــی ش ـــی نم ـــتی آزمای ـــد, راس ـــی کن م
ـــع  ـــار توزی ـــز آم ـــوی مرک ـــازل از س ـــتی در من ـــک لیس ـــک چ ی
ـــان,  ـــدار ن ـــه مق ـــال چ ـــاه س ـــواده در ۱۲م ـــه خان ـــود ک ـــی ش م
ـــد.  ـــداری مـــی کننـــد و چـــه مقـــدار درآمـــد دارن گوشـــت و... خری
ـــی  ـــد از جمـــع آوری راســـتی آزمای ـــه بع ـــی اســـت ک ـــن در حال ای

ـــود. ـــی ش نم
وی گفـــت: در کشـــورهای دیگـــر ایـــن آمـــار جمـــع آوری 
شـــده اســـت و مســـئوالن بـــه راحتـــی مـــی تواننـــد احصـــا 
ـــی  ـــرج م ـــدر خ ـــال چق ـــول س ـــواده در ط ـــک خان ـــه ی ـــد ک کنن
ـــک  ـــم ی ـــی خواهی ـــه م ـــی ک ـــد دارد. زمان ـــدر درآم ـــد و چق کن
ـــه  ـــد ب ـــرداری کنیـــم بای فرمـــی را از کشـــورهای خارجـــی کپـــی ب
ـــی  ـــتی آزمای ـــکان راس ـــه ام ـــم ک ـــر کنی ـــم فک ـــوع ه ـــن موض ای

ـــدارد. ـــود ن ـــری وج ـــن آمارگی ـــرای ای ب
ــه  ــه در کمیتـ ــئوالنی کـ ــت: مسـ ــار داشـ ــی اظهـ  توفیقـ
دســـتمزد اعـــالم مـــی کردنـــد کـــه هزینـــه ســـبد معیشـــت 
۵میلیـــون تومـــان اســـت بـــه اطالعـــات مرکـــز آمـــار بســـنده 

کـــرده بودنـــد کـــه درســـت نبـــود.
ــوق  ــاوت حقـ ــه تفـ ــاره بـ ــا  اشـ ــری بـ ــال کارگـ ــن فعـ ایـ

کارگـــران و کارمنـــدان گفـــت: یـــک کارمنـــد  درد یـــک کارگـــر را 
ـــب   ـــه  مرات ـــدان ب ـــوق کارمن ـــه حق ـــرا ک ـــود, چ ـــی ش ـــه نم متوج
بســـیار بیشـــتر از آنچـــه در مجلـــس مصـــوب مـــی شـــود افزایـــش 
ـــوق  ـــه حق ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــی ه ـــم  مجلس ـــم و غ ـــد. ه ـــی یاب م
ـــی  ـــر م ـــه کارگ ـــی ب ـــامان ببخشـــد. وقت ـــه و س ـــدان را اضاف کارمن
ـــد. ـــی کنن ـــت پیـــش از دســـتور بســـنده م ـــد صحب ـــه چن رســـد ب

رئیـــس کمیتـــه دســـتمزد شـــورای اســـالمی کار بـــا بیـــان 
اینکـــه صحبتـــی کـــه نماینـــدگان دولتـــی از ســـبد معیشـــت مـــی 
ـــته  ـــال گذش ـــت افزود:س ـــاس اس ـــی اس ـــای ب ـــه ه ـــر پای ـــد ب کنن
دولتـــی هـــا قطـــار مـــاده ۴۱را از ریـــل خـــارج کردند,هیـــچ کســـی 
ـــه دســـتمزد  هـــم ناراحـــت نشـــد کـــه نماینـــدگان کارگـــران مصوب
ـــان  ـــا هم ـــم ب ـــال ه ـــد. امس ـــا نکردن ـــی کار را امض ـــورای عال ش
روش در حـــال پیـــش رفتـــن هســـتند. اگـــر دولـــت بخواهـــد 
ماننـــد پارســـال بـــدون جلـــب نظـــر کارگـــران دســـتمزد را 

ـــت. ـــد داش ـــدی خواه ـــات ب ـــد تبع ـــن کن تعیی
توفیقـــی بیـــان کـــرد:  مدیـــری کـــه ماهانـــه ۳۳میلیـــون 
ـــر  ـــش از دو براب ـــش بی ـــات حقوق ـــرد و مالی ـــوق بگی ـــان حق توم
دســـتمزد یـــک کارگـــر باشـــد، چـــه درکـــی از خـــط فقـــر و 
حقـــوق ۲ تـــا ۳میلیـــون تومانـــی یـــک خانـــوار کارگـــری بـــا 
ـــران  ـــر کارگ ـــه فک ـــس ب ـــچ ک ـــام آور دارد؟هی ـــای سرس ـــه ه هزین

ـــت. نیس
 وی گفت:نماینـــدگان مجلـــس در چندمـــاه گذشـــته، نـــه 
ـــون کار و  ـــت قان ـــاده هف ـــه توانســـتند م ـــد؛ ن ـــار کردن ـــورم را مه ت
ـــه ترمیـــم  ـــه دولـــت را ب ـــم کار را احیـــا کننـــد و ن قراردادهـــای دائ
ـــط  ـــوده فق ـــه ب ـــد؛ هرچ ـــاب کردن ـــال مج ـــه دوم س ـــزد در نیم م
ـــروز  ـــا ام ـــا ت ـــده ه ـــا و وع ـــن حرفه ـــوده و  ای ـــعار ب ـــرف و ش ح

ـــت.  ـــته اس ـــوس نداش ـــر ملم ـــران تاثی ـــه کارگ ـــی روزان در زندگ

توفیقــی گفــت: نماینــدگان مجلــس قدمــی در جهــت 
کنتــرل قیمتهــا و مهــار تــورم برنداشــتند؛ اکنــون تــورم رکــورد 
شکســته اســت و معیشــت جامعــه کارگــری کشــور یعنــی بیــش 

ــرار دارد. ــد ق ــرض تهدی ــت، در مع از ۶۳درصــد جمعی
وی ادامـــه می دهـــد: مشـــکالت معیشـــتی، فقـــط بـــه 
ــای  ــایر حوزه هـ ــه وارد سـ ــد بلکـ ــدود نمی مانـ ــت محـ معیشـ
اجتماعـــی می شـــود؛ بـــاال بـــودن نـــرخ خودکشـــی، گرایـــش 
ـــران  ـــان کارگ ـــی درمی ـــدر حت ـــواد مخ ـــرف م ـــاد و مص ـــه اعتی ب
از  و دردسرســـاز، همگـــی  کاذب  رواج مشـــاغل  و  شـــاغل 
ایـــن  بحـــران معیشـــت هســـتند؛  عارضه هـــای جـــدی 
ـــا و  ـــیاری از بحرانه ـــوند. بس ـــه ش ـــدی گرفت ـــد ج ـــا بای عارضه ه
ـــر  ـــه اگ ـــوارض اجتماعـــی، محصـــول بحـــران معیشـــت اســـت ک ع

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــود، مشـــکالت جدی تـ ــل نشـ حـ
ـــه  ـــده کمیت ـــه آین ـــنبه هفت ـــه دوش ـــان اینک ـــا بی ـــی ب توفیق
ـــث  ـــه بح ـــده ب ـــه آین ـــم از هفت ـــت گفت:امیدواری ـــتمزد  اس دس

ـــم. ـــت ورود کنی ـــبد معیش ـــای س ـــه ه هزین

پورابراهیمی:

 به جای پرداخت یارانه، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم

دولت درک درستی از هزینه سبد معیشت کارگران ندارد

م الف: ۴۲۸ 
آگهی فقدان سند مالکیت

ششــدانگ پــالک ۱۳۰ فرعــی از ۱۲ اصلــی واقــع در دغدغــان 
بخــش ۱۱ تبریــز ذیــل ثبــت ۱۹۰۵ صفحــه ۲۷۷ دفترجلــد ۱۰ اداری 
بنــام آقــای محســن احمــدی دغدغــان فرزنــد شــیرینعلی بــه شــماره 
شناســنامه ۳۲۷ و شــماره ملــی ۱۷۳۹۱۹۸۸۳۲ متولــد ۱۳۴۱/۰۷/۰۱ 
ثبــت و ســند مالکیــت دفترچه ای به شــماره ســریال ۰۴۹۷۴۱۷ ســری 
ــند  ــک س ــالم مال ــر اع ــده اســت و براب ــادر و تســلیم گردی ــف۸۷ ص ال
ــده  ــود گردی ــه و آوار مفق ــوع زلزل ــت وق ــه عل ــور ب ــالک مذک ــت پ تح
ــب در  اســت و دارای ســابقه رهنــی و بازداشــتی نمــی باشــد. فلذامرات
ــک  ــون ثبــت اســناد وامــالک در ی ــه قان ــاده ۱۲۰ آئیــن نام اجــرای م
ــه  ــه وجــود ورق ــی نســبت ب ــت آگهــی مــی شــود هــر کــس ادعای نوب
مالکیــت یــا انجــام هرگونــه معاملــه را نــزد خــود دارد میتوانــد ظــرف 
ــدارک  ــه همــراه م ــراض خــود را ب ــس از انتشــار آگهــی، اعت ۱۰ روز پ
ــد  ــلیم نمای ــس تس ــالک هری ــناد وام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب ــه کتب مثبت
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور و عــدم وصــول اعتــراض، 
ــات  ــه اعتراض ــدام و ب ــی اق ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس

ــر داده نخواهــد شــد. ــت ترتیــب اث ــه خــارج از مهل واصل
تاریخ انتشار:  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک هریس - عظیمی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
محدودیت های تردد به مناطق زرد تعمیم داده شد

ســـخنگوی ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا ویـــروس کرونـــا دربـــاره محدودیـــت هـــای 
کرونایـــی گفـــت: بـــه دلیـــل محافظـــت از دســـتاوردهای بزرگـــی کـــه در کنتـــرل 
بیمـــاری کرونـــا بدســـت آمـــده اســـت، محدودیـــت هـــای تـــردد کـــه در کنتـــرل 

بیمـــاری موثـــر بـــوده از نارنجـــی بـــه زرد تعمیـــم داده شـــد. 
ـــت  ـــم گرامیداش ـــم در مراس ـــیه مراس ـــی در حاس ـــا رییس ـــا، علیرض ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــزود:  ـــگاران اف ـــع خبرن ـــدد و متابولیســـم در جم ـــوم غ ـــت پژوهشـــگاه عل ـــال فعالی ۲۵ س
ـــژه ســـه اســـتان  ـــه وی ـــر و ب ـــای مســـافر پذی ـــه خصـــوص اســـتان ه ـــرای مناطـــق زرد ب ب

ـــدیم. ـــل ش ـــردد قائ ـــع ت ـــمالی من ش
ـــام  ـــم در تم ـــبانه ه ـــردد ش ـــع ت ـــت: من ـــار داش ـــبانه اظه ـــردد ش ـــع ت ـــاره من وی درب
ـــه  ـــود. ب ـــی ش ـــرا م ـــند، اج ـــته باش ـــی داش ـــه رنگ ـــه چ ـــر از اینک ـــرف نظ ـــهرها ص ش
ـــردد  ـــع ت ـــن من ـــی شـــود، ای ـــح اجـــرا م ـــا ۳ صب ـــردد از ۹ شـــب ت ـــت ت ـــی محدودی عبارت

ـــت. ـــرار اس ـــهرها برق ـــام ش در تم
 

۱۸ شهر نارنجی داریم
ـــی  ـــه وضعیت ـــه ب ـــا توج ـــه داد: ب ـــا ادام ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــخنگوی س س
کـــه در حـــال حاضـــر در کشـــور داریـــم، ۱۸ شـــهر نارنجـــی هســـتند و هیـــچ 
شـــهر قرمـــزی نداریـــم. از ایـــن تعـــداد ۱۵ شـــهر مربـــوط بـــه مازنـــدران و ســـه 
ـــی  ـــهر نارنج ـــا ش ـــتان ه ـــه اس ـــاص دارد. بقی ـــالن اختص ـــتان گی ـــه اس ـــم ب ـــهر ه ش

ـــد. ندارن
ـــم  ـــهر ه ـــهر  و ۳۰۶ ش ـــدود ۱۲۴ ش ـــهرهای زرد ح ـــداد ش ـــه داد: تع ـــی ادام رییس

ـــتند. ـــی هس آب
ـــت  ـــوان وضعی ـــه عن ـــی را ب ـــردم آب ـــه م ـــت ک ـــده اس ـــد ش ـــواره تاکی ـــزود: هم وی اف
ـــن  ـــا از بی ـــه کرون ـــد ک ـــور کنن ـــد تص ـــق نبای ـــن مناط ـــد و در ای ـــر نگیرن ـــادی در نظ ع

ـــت. ـــه اس رفت

کد: ۱۰۵

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شماره ۲۰۹۹۰۰۱۴۰۳۰۰۰۲۴۳ مورخ ۹۹/۱۱/۶ مندرج در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت شماره ۲۰۱ سال ۹۹
ــوط  شــرکت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مرب
بــه: اجــرای مخــزن رزوار ۵۰ متــر مکعبــی ایســتگاه پمپــاژ مجتمــع ارس )روســتای 
اســکانلوی ســفلی( شهرســتان خداآفریــن را از محــل اعتبــارات عمرانــی و از طریــق 
مناقصــه )عمومــی( از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجد 
ــق ســامانه  ــه مراحــل مناقصــه از طری ــد. کلی ــه آب واگــذار نمای شــرایط و دارای رتب
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد 

بدیهــی اســت هزینــه آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد.
الــف( بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش، مطلقــاً ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
ب( مبلغ برآورد اولیه معادل: ۳۳۸۸۸۲۹۵۱۹ ریال

ــغ ســپرده تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار معــادل: ۱۶۹۴۴۱۴۷۵  ج( مبل
ریــال مــی باشــد.

د( مدت اجرا کار: ۴ ماه
ه( سایر اطالعات و جرئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و( پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده، تضمین هــای معتبر تســلیم 
ــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه  ــه حســاب بانکــی شــرکت وای ــا مبلــغ مذکــور را ب ی
ــه  ــرر در اســناد ب ــت مق ــز وجــه را بصــورت اصــل در وق ــا رســید واری ــه ی ــت نام ضمان
کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای مخــدوش، ســپرده 

هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
www.abfaazarbaijan.ir :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیسایت

شناسه آگهی: ۱۰۸۷۴۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

)روزنامه عجب شیر( آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی
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فرماندهی پلیس استان نینوا اعالم کرد:

یک گور دسته جمعی با 4۰۰ جسد 
در شمال عراق کشف شد

فرماندهـــی پلیـــس اســـتان نینـــوا در عـــراق از 
ـــد  ـــا ۴۰۰ جس ـــی ب ـــته جمع ـــور دس ـــک گ ـــف ی کش

ـــر داد. ـــتان خب ـــن اس در ای
ـــتان  ـــس اس ـــی پلی ـــر، فرمانده ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــور  ـــک گ ـــف ی ـــر کش ـــراق خب ـــمال ع ـــوا در ش نین
ـــتان را  ـــن اس ـــد در ای ـــا ۴۰۰ جس ـــی ب ـــته جمع دس

ـــرد. ـــالم ک اع
ــک  ــوا در یـ ــتان نینـ ــس اسـ ــی پلیـ فرماندهـ
ـــور  ـــک گ ـــت: »ی ـــار داش ـــی اظه ـــه مطبوعات اعالمی
ـــاد  ـــاوی اجس ـــه ح ـــد ک ـــف ش ـــی کش ـــته جمع دس
۴۰۰ قربانـــی جنایت هـــای گروهـــک تروریســـتی 

داعـــش بـــود«.
وی افـــزود: »ایـــن گورســـتان بـــزرگ در 
داخـــل روســـتای حمیـــدات در منطقـــه تلعفـــر، 
ـــته  ـــور دس ـــن گ ـــده و دومی ـــدا ش ـــوا پی ـــرب نین غ
جمعـــی کشـــف شـــده طـــی چنـــد مـــاه اخیـــر 

اســـت«.
گفتنـــی اســـت، چنـــد روز پیـــش، دولـــت 
ـــع آوری  ـــق و جم ـــرای تحقی ـــود ب ـــالش خ ـــراق ت ع
اطالعـــات و شـــواهد در مـــورد گورهـــای دســـته 
ـــخ  ـــن تاری ـــدون تعیی ـــو ا را ب ـــتان نین ـــی در اس جمع
ـــی  ـــی و بازیاب ـــته جمع ـــور دس ـــودن دو گ ـــرای گش ب

ـــرد. ـــاز ک ـــان آغ ـــد قربانی جس
بـــه گـــزارش مهـــر، پـــس از یـــورش داعـــش 
بـــه مناطقـــی کـــه ایزدی هـــا در آن ســـکونت 
ــاکنان  ــر از سـ ــزار نفـ ــدود ۷۰۰ هـ ــتند، حـ داشـ
ــط  ــام توسـ ــل عـ ــرس قتـ ــنجار از تـ ــه سـ منطقـ
داعـــش بـــه کوه هـــا پنـــاه بردنـــد. داعشـــی هـــا 
ـــان و بچه هـــا را  ـــرده و زن ـــام ک ـــل ع ـــردان را قت م
ـــه  ـــدام ب ـــق اق ـــی مناط ـــد. در برخ ـــارت بردن ـــه اس ب
ـــاکنین  ـــن س ـــه دارآویخت ـــتن و ب ـــر، کش ـــدن س بری

ایـــن مناطـــق کردنـــد.
تاکنـــون چندیـــن گـــور دســـته جمعـــی 
وســـیله  بـــه  کـــه  ایزدی هـــا  اجســـاد  از 
کشـــف  شـــده اند،  عـــام  قتـــل  تکفیری هـــا 
ـــف  ـــی کش ـــته جمع ـــور دس ـــک گ ـــت. ی ـــده اس ش
ـــه  ـــق ب ـــوا متعل ـــتان نین ـــنجار در اس ـــده در س ش
ـــزدی  ـــته های ای ـــمار کش ـــت. ش ـــوده اس ـــان ب زن
بـــه  داعـــش  روزهـــای نخســـت حملـــه  در 
ــد و  ــر می رسـ ــزار و ۲۹۳ نفـ ــه هـ ــنجار، بـ سـ
ـــر  ـــزار و ۷۴۵ نف ـــود، ۲ ه ـــار موج ـــاس آم ـــر اس ب
در جریـــان حملـــه داعـــش بـــه عـــراق، یتیـــم 
شـــدند. عـــالوه بـــر گورهـــای فـــردی، تاکنـــون 
ایزدی هـــا  بـــه  متعلـــق  جمعـــی  گـــور   ۸۱

کشـــف شـــده اســـت.
ــزدی  ــدگان ایـ ــات ربوده شـ ــر نجـ ــراً، دفتـ اخیـ
ـــی  ـــار گزارش ـــا انتش ـــل ب ـــازمان مل ـــد س ـــورد تایی م
ـــزدی  ـــزار و ۸۸۷ ای ـــوز، ۲ ه ـــه هن ـــرد ک ـــالم ک اع
ــه  ــیرند کـ ــش اسـ ــت داعـ ــده در دسـ ــوده شـ ربـ
هـــزار و ۳۰۸ نفـــر آنهـــا زن و هـــزار و ۵۷۹ نفـــر 

آنهـــا مـــرد هســـتند.

2 شرط اصلی واردات واکسن اعالم شد 

ــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای  عضــو کمیســیون امنیــت مل
اســالمی گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران بــرای حفــظ و ســالمت مــردم 
از هیــچ کوششــی دریــغ نمی کنــد و بــرای مهــار ویــروس کرونــا از دانــش 

ــد.  ــی اســتفاده می کن ــا توســط متخصصیــن داخل روز دنی
فداحســین مالکــی در گفت وگــو بــا تســنیم از ورود کمیســیون امنیــت 
ــد پیشــرفت  ــه رون ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی ب
واکســن کرونــا در کشــور خبــر داد و اظهــار داشــت: ایــران مصمــم اســت 
ــط  ــی توس ــش بوم ــا از دان ــوس کرون ــروس منح ــن وی ــاخت واکس در س

متخصصیــن داخلــی اســتفاده کنــد.
ــوالت  ــتفاده از  تح ــران اس ــت: ای ــی گف ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــه پاســخ نهایــی در  ــا را مشــروط ب علمــی دنیــا در ســاخت واکســن کرون
ــترک  ــت مش ــت. در نشس ــرار داده اس ــتور کار ق ــور، در دس ــان کش هم
ــه  ــاخت واکســن توســط س ــن س ــا متخصصی ــی ب ــت مل کمیســیون امنی
ــروژه  ــام)ره( و پ ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــتور، س ــتیتو پاس ــروه در انس گ
مشــترک ایــران و کوبــا مــورد بحــث و بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت 
کــه تأکیــد کمیســیون امنیــت ملــی بــر کاهــش دغدغه هــا و نگرانی هــای  

ــوده اســت. ــه ب موجــود در جامع
ــد واکســن از  ــه خری ــران ب ــل ای ــدن عــدم تمای ــا بی اســاس خوان وی ب
ــت،  ــل مل ــران در مقاب ــوری اســالمی ای ــرد: جمه ــان ک ــارج کشــور، بی خ
حفــظ و ســالمت مــردم مســئول اســت و از دانــش روز دنیــا بــرای مهــار 
ایــن ویــروس خطرنــاک در کشــور اســتفاده خواهــد کــرد. واکســن خارجی 
ــورد  ــی، م ــد جهان ــر تأیی ــالوه ب ــه ع ــود ک ــور می ش ــی وارد کش در صورت

ــی نیــز باشــد. تأییــد نهایــی متخصصــان ایران
 نماینــده مــردم زاهــدان در مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: 
ــردم و  ــکاری م ــی و هم ــا همراه ــط ب ــا فق ــروس کرون ــل وی ــودی کام ناب

ــت. ــر اس ــتی میس ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ساخت یک چهارم آزادراه های کشور
 در آذربایجان شرقی 

ــزی آذربایجــان شــرقی گفــت:  ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
ــای آزادراهــی کشــور در اســتان آذربایجــان شــرقی  ــارم طرح ه ــک چه ی

در حــال اجراســت. 
ــازمان  ــس س ــودی رئی ــوان، بهب ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی  در برنامــه دســتاورد رادیــو 
تبریــز  بــا بیــان اینکــه یــک چهــارم طرح هــای آزادراهــی کشــور در اســتان 
آذربایجــان شــرقی در حــال اجراســت گفــت: اگــر ایــن طرح هــا بــه بهــره 
ــرقی در  ــان ش ــل آذربایج ــل و نق ــهم حم ــای س ــند در ارتق ــرداری برس ب
کشــور و افزایــش نقــش اقتصــادی اســتان ســهم بســزایی خواهنــد داشــت.

ــی اســتان  آذربایجــان شــرقی  ــم آزادراه ــای مه ــا تشــریح طرح ه او ب
ــالش،  ــار، ت ــال ها انتظ ــد از س ــره بع ــر باالخ ــای اخی ــت: در هفته ه گف
ــرداری  ــره ب ــه به ــاح و ب ــاهد افتت ــف ش ــع مختل ــع موان ــری و رف پیگی

ــم. ــز بودی ــهند- تبری ــیدن آزادراه س رس
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
ــر  ــود زی ــردم ب ــات جــدی م ــه جــزو مطالب ــر ک ــز- اه ــه جــاده تبری اینک
بــار ترافیــک رفتــه و تقریبــا در مرحلــه بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت 
افــزود: بیــش از ۸۰ درصــد از بانــد دوم جــاده بســتان آبــاد- ســراب نیــز 

بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
ــوده  ــای مفق ــازرگان را جــزو حلقه ه ــز- ب ــد- تبری ــودی آزادراه مرن بهب
محــور ترانزیتــی آســیا- اروپــا خوانــد و گفــت: قطعــه مرنــد- تبریــز ایــن 
ــی  ــه راه ــا س ــد ت ــه مرن ــرا و قطع ــال اج ــکار در ح ــط پیمان آزادراه توس
خــوی و ایواوغلــی در حــال واگــذاری بــه پیمانــکار اســت و ســایر قطعــات 
ــری می شــود. ــت پیگی ــا جدی ــرار دارد ب ــی ق ــه در آذربایجــان غرب ــز ک نی

ــزی آذربایجــان شــرقی گفــت:  ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
ــری  ــی ۲۵۴ کیلومت ــروژه آزادراه ــک پ ــازرگان ی ــز- ب ــد- تبری آزادراه مرن
ــه  ــی کشــور و منطق ــد در محــور ترانزیت ــه می توان ــم اســت ک بســیار مه

شــمال غــرب نقــش موثــری ایفــا کنــد.
او افــزود: در محــور شبســتر، قطعــه صوفیــان – شبســتر تکمیــل شــده 

و محــور شبســتر- تســوج نیازمنــد پیگیــری و رفــع نواقــص اســت.
ــت:  ــتان گف ــی اس ــعه ریل ــای توس ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــن ب او همچنی
پیشــرفت محــور جدیــد پــروژه راه آهــن میانــه – تبریــز بــا وجــود تاخیــر 
بیــش از حــد انتظــار در چنــد ســال گذشــته رضایــت بخــش بــوده و تــا 

بســتان آبــاد بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
ــال  ــاوران در ح ــا خ ــاد ت ــال حاضــر محــور بســتان آب ــزود: در ح او اف
ــه  ــت ب ــان دول ــا پای ــر ت ــز حداکث ــور نی ــن مح ــم ای ــت و امیدواری اجراس

ــد. ــاوران برس ــتگاه خ ایس
ــزی آذربایجــان شــرقی گفــت:  ــه ری ــت و برنام رئیــس ســازمان مدیری
ــز تقریبــا تکمیــل شــده و ۴ ایســتگاه آن اخیــرا  خــط یــک متــروی تبری
بــه بهــره بــرداری رســید؛ عملیــات اجرایــی خــط دو شــروع شــده و ردیــف 
بودجــه خــط ســه نیــز در قانــون بودجــه امســال تعریــف شــد؛ در واقــع 

هــر ســه خــط متــروی تبریــز دارای ردیــف بودجــه هســتند.
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ـــون ۲۳  ـــال تاکن ـــدای س ـــت:از ابت ـــه گف ـــاورزی مراغ ـــر جهادکش مدی
هـــزار تـــن نهـــاده دامـــی بیـــن واحد هـــای دامـــداری مراغـــه توزیـــع 

ـــت.  ـــده اس ش
ــگاران  جــوان، کریمــی اصــل مدیــر جهــاد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
کشــاورزی مراغــه گفــت: از ابتــدای ســال تاکنــون یــک هــزار و ۵۰۰ تــن 
ــن  ــزار ت ــویا و ه ــه س ــن کنجال ــزار ت ــن ذرت، ۶ ه ــزار ت ــبوس، ۱۰ ه س

ــع شــده اســت. ــدگان دام توزی ــن تولیدکنن کنســانتره بی
 کریمــی اصــل افــزود: کنســانتره براســاس نیــاز روزانــه دام بــه ازای هــر 
گاو شــیری ۹ کیلوگــرم، گاو پــرواری ۷ کیلوگــرم، گوســفند ۷۰۰ گــرم و 

هــر راس بــز ۵۰۰ گــرم بــوده اســت.
بــه صــورت عادالنــه و در راســتای  نهاده هــای دامــی  او گفــت: 
پشــتیبانی و حمایــت از تولیــد در بیــن دامــداران شهرســتان توزیــع شــده 

ــت. اس
 مدیــر جهــاد کشــاورزی مراغــه گفــت: صــد درصــد نهاده هــای توزیــع 
ــش می شــوند  ــاد کشــاورزی رصــد و پای شــده از طــرف کارشناســان جه

تــا خــارج از شــبکه مصــرف نشــوند.
او افــزود: ســاالنه در شهرســتان مراغــه بیــش از ۳۴ هــزار تــن شــیر و 

ــازار می شــود. ــه ب بیــش از هفــت هــزار تــن گوشــت قرمــز تولیــد و روان
ــتان ۲۲  ــن شهرس ــنگین ای ــای س ــداد دام ه ــت: تع ــل گف ــی اص کریم

ــت. ــزار راس اس ــبک ۲۰۴ ه ــای س ــزار راس و دام ه ه

ســـه تـــن از نماینـــدگان مـــردم تبریـــز، 
آذرشـــهر و اســـکو در مجلـــس طـــی ارســـال 
نامـــه ای بـــه وزیـــر کشـــور از رونـــد کنـــد و 
نامطلـــوب پیشـــرفت پـــروژه متـــروی تبریـــز 
ــاد  ــارات کالن انتقـ ــرف اعتبـ ــود صـ ــا وجـ بـ

کردنـــد. 
ـــی،  ـــد علیرضابیگ ـــارس، احم ـــزارش ف ـــه گ ب
ــی و روح اهلل  ــاج الدینـ ــیدمحمدرضا میرتـ سـ
متفکـــرآزاد در ایـــن نامـــه وضعیـــت کنونـــی 
ـــران  ـــاب مدی ـــه انتص ـــز را نتیج ـــروی تبری مت
ـــوزه  ـــن ح ـــه در ای ـــم تجرب ـــص و ک غیرمتخص

دانســـتند.
ـــاب  ـــز خط ـــدگان تبری ـــه نماین ـــروح نام مش
ــخه ای از  ــه نسـ ــه کـ ــور کـ ــر کشـ ــه وزیـ بـ
آن بـــه دفتـــر خبرگـــزاری فـــارس در تبریـــز 

ارســـال شـــد، بدیـــن شـــرح اســـت:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

وزیر محتر کشور
با سالم و تحیات الهی

بـــا توجـــه بـــه گذشـــت ۱۸ ســـال از 
ـــا  ـــز و ب ـــهر تبری ـــرو در ش ـــداث مت ـــروع اح ش
ـــفانه  ـــارات کالن متاس ـــص اعتب ـــود تخصی وج
ـــوط آن  ـــی از خط ـــداث یک ـــی اح ـــون حت تاکن
ـــانگر  ـــوع نش ـــن موض ـــده، ای ـــل نش ـــل کام کام
ســـو مدیریـــت و اتـــالف ســـرمایه های ملـــی 
در آن حـــوزه بـــوده و ایـــن ســـو مدیریـــت 
ــاب  ــه واســـطه انتصـ ــر بـ ــال های اخیـ در سـ

مدیـــران غیرمتخصـــص و کـــم تجربـــه مضاعـــف 
شـــده اســـت.

ــوم  ــاز سـ ــال ۹۸ فـ ــاه سـ ــن مـ در بهمـ
از  تعـــدادی   ۹۹ آذر  در  و  یـــک  خـــط 
ایســـتگاه های همیـــن فـــاز بـــا وجـــود 
معایـــب و نواقـــص جـــدی در ســـاخت و 
ــی  ــی و کنترلـ ــتم های ایمنـ ــدان سیسـ فقـ
ـــه  ـــد ک ـــرداری ش ـــاح و بهره ب ـــی افتت در حال
ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهـــای کشـــور 
و برخـــی اعضـــای شـــورای اســـالمی شـــهر 
تبریـــز و متخصصـــان ایـــن صنعـــت تذکـــر 
ــرداری را  ــکان بهره بـ ــدم امـ ــرای عـ الزم بـ
اعـــالم کـــرده بودنـــد، بـــا ایـــن وجـــود در 
ــروج  ــانحه خـ ــاری سـ ــال جـ ــاه سـ دی مـ

ــده  ــاح شـ ــیر افتتـ ــل در مسـ ــار از ریـ قطـ
ــع و  ــا مانـ ــدید بـ ــادف شـ ــه تصـ ــر بـ منجـ
ـــانحه  ـــن س ـــد، ای ـــدن آن گردی ـــی ش متالش
ــی  ــدن یکـ ــارج شـ ــب خـ ــا موجـ ــه تنهـ نـ
ــه  ــز از گردونـ ــروی تبریـ ــای متـ از قطارهـ
ــی  ــارات مالـ ــل خسـ ــرداری و تحمیـ بهره بـ
ســـلب  موجـــب  بلکـــه  شـــد  ســـنگین 
اعتمـــاد عمـــوم مـــردم در اســـتفاده ایمـــن 
ــی  ــات نارضایتـ ــده و موجبـ ــرو گردیـ از متـ
ـــران  ـــرد مدی ـــز از عملک ـــریف تبری ـــردم ش م

ــم آورد. ــهری را فراهـ شـ
ــهردار  ــزارش شـ ــه گـ ــه بـ ــا توجـ ــذا بـ لـ
محتـــرم  ریاســـت  بـــه  تبریـــز  محتـــرم 
جمهـــوری در مراســـم افتتـــاح ایســـتگاه های 

فـــاز ســـوم خـــط یـــک در آذر مـــاه ســـال 
ــق  ــص و تزریـ ــر تخصیـ ــی بـ ــاری، مبنـ جـ
مبلـــغ ۲۸۰۰ میلیـــارد تومـــان در ســـه 
ســـال گذشـــته جهـــت تکمیـــل خـــط یـــک 
ـــاله  ـــام کار ۱۰ س ـــای انج ـــز و ادع ـــرو تبری مت
ـــن  ـــواهد و قرائ ـــر، ش ـــال اخی ـــه س ـــن س در ای
ــی آن  ــارت کافـ ــدم نظـ ــد عـ ــان می دهـ نشـ
وزارتخانـــه بـــر عملکـــرد مدیریـــت شـــهری 
در تکمیـــل پـــروژه متـــروی تبریـــز موجـــب 
ـــده  ـــی ش ـــارات تخصیص ـــع و اعتب ـــالف مناب ات
و تعلـــل در اجـــرای بموقـــع پـــروژه و عـــدم 
ـــی  ـــزات ایمن ـــع تجهی ـــه موق ـــب ب ـــد و نص خری
ــد  ــرداری فاقـ ــره بـ ــل از بهـ ــی، قبـ و کنترلـ

توجیـــه اســـت.
و  فعلـــی  رونـــد  ادامـــه  رو  ایـــن  از 
ســـومدیریت شـــهری بـــه ویـــژه در متـــروی 
ــز  ــریف تبریـ ــردم شـ ــه صـــالح مـ ــز بـ تبریـ
نبـــوده و انتظـــار داریـــم ضمـــن صـــدور 
ـــن  ـــل در ای ـــیدگی عاج ـــی و رس ـــتور بررس دس
خصـــوص، شـــاهد اقـــدام جـــدی در اصـــالح 
وضـــع موجـــود و پیشـــگیری از ایـــن مـــوارد 

ــیم. ــده باشـ ــابه در آینـ مشـ
 نماینـــدگان مـــردم تبریـــز، اســـکو و 
آذرشـــهر در مجلـــس شـــورای اســـالمی

احمد علیرضابیگی
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

روح اهلل متفکرآزاد

ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــخ  ــم تاری ــای مه ــان در رویداده ــش آذربایج نق
مدیــون  مــدرن  ایــران  گفــت:  کشــورمان، 

آذربایجــان اســت. 
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا پورمحمــدی 
در گفت وگــوی رادیویــی، بــا تبریــک فرارســیدن 
چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی، اظهــار کــرد: دهــه فجــر فرصــت 
انقــالب  دســتاوردهای  تــا  اســت  مناســبی 

ــود. ــادآوری ش ــو و ی ــالمی بازگ اس
و  اقدامــات  بیــان  بــا  داد:  ادامــه  وی 
دســتاوردهای انقــالب، می توانیــم بخشــی از 
ــه دنبــال  دسیســه های دشــمنان نظــام را کــه ب
ــگ  ــی را پررن ــاط منف ــتند و نق ــیاه نمایی هس س
ــه  ــم ک ــم و بگویی ــر آب کنی ــش ب ــد، نق می کنن
نظــام بــا وجــود تمــام مشــکالت و موانعــی کــه 
اســتکبار جهانــی تــالش کــرده بــه وجــود آورد، 
ــیار  ــای بس ــا موفقیت ه ــرور و ب ــدرت و غ ــا ق ب

ــت. ــه اس ــو رفت ــه جل ــی ب خوب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ترســیم شــور و 
هیجــان و اراده ای کــه در روزهــای پیــروزی 
ــت:  ــت، گف ــخت اس ــته، س ــود داش ــالب وج انق
ــی و  ــام، مردم ــاز قی ــان آغ ــالب از هم ــن انق ای
ــک قشــر  ــه ی ــوط ب ــود و مرب حرکــت جمعــی ب
ــاف  خــاص همچــون دانشــگاه، روحانیــت و اصن
ــق و  ــا عش ــم ب ــه باه ــه هم ــود، بلک ــبه نب و کس
عالقــه بــه امــام و خــط امــام و ایمــان قــوی کــه 
ــالب  ــروزی انق ــث پی ــتند، باع ــام داش ــه راه ام ب

ــدند. ش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکه 
ــه  ــال ۱۳۵۶ نقط ــز در س ــن تبری ــام ۲۹ بهم قی
ــه  ــت، اضاف ــالمی اس ــالب اس ــروزی انق ــف پی عط
ــخ اســت و در انقــالب  ــز، اســطوره تاری کــرد: تبری
نیــز پیشــتار بــوده، بــه طــوری کــه مقــام معظــم 

ــران اســت. رهبــری گفتنــد آذربایجــان ســر ای
وی بــا بیــان اینکــه انقــالب مشــروطه از تبریــز 
آغــاز شــده و تبریــز همیشــه خاســتگاه تحــوالت 
فکــری و فرهنگــی و اتفاقــات مهــم در کشــور بوده 
اســت، افــزود: تبریــز و آذربایجــان همیشــه پیــرو 
امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری بوده انــد و 
هــر زمــان کــه جــان ایــران بــه ســردی گراییــده، 

آذربایجــان ســپر بــال شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــالب 
ــی  ــت: وقت ــته، گف ــال گذش ــالمی در۴۲ س اس
ــت  ــالب صحب ــای انق ــت و آرمان ه ــه از ماهی ک
ــالف  ــه برخ ــد ک ــان می کنن ــه اذع ــود هم می ش
ســایر انقالب هــای دنیــا، انقــالب ایــران، انقالبــی 

ــت. ــی اس ــی و فرهنگ ارزش
پورمحمــدی ادامــه داد: عمده تریــن اقداماتــی کــه 

در ۴۲ ســال گذشــته در کشــور انجام شــده، در حوزه 
توســعه انســانی و فرهنگــی در جامعه بوده اســت.

ــط ۵۰  ــالب فق ــل از انق ــرد: قب ــار ک وی اظه
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــواد بودن ــردم باس ــد م درص
ــالب  ــش از انق ــه ۹۸ درصــد رســیده؛ پی ــم ب رق
فقــط ۱۰ درصــد مــردم از خدمــات بهداشــت و 
ــی کــه اکنــون  ــد در حال درمــان برخــوردار بودن
۹۵ درصــد مــردم از خدمــات بهداشــت و درمــان 

ــتند. ــد هس بهره من
ــعه  ــور توس ــان مح ــه انس ــان اینک ــا بی وی ب
ــوزش و  ــطح آم ــش س ــه داد: افزای ــت، ادام اس
بهداشــت در کشــور منجــر بــه ایــن شــده اســت 
کــه امیــد بــه زندگــی از ۵۴ ســال بــه ۷۵ ســال 

ــد. ــش یاب افزای
بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــاخت ها،  ــوزه زیرس ــده در ح ــام ش ــات انج اقدام
افــزود: پیــش از انقــالب ۱۰ درصــد مــردم بــه آب 
شــرب دسترســی داشــتند کــه اکنــون ۱۰۰ درصد 
دسترســی بــه آب شــرب در کشــور ایجــاد شــده، 
ضمــن اینکــه دسترســی بــه بــرق نیــز از ۱۰ درصد 
بــه ۹۵ درصــد افزایــش یافتــه و ۵۰ درصد مســاکن 

ــت. ــده اس ــازی ش ــتایی مقاوم س روس
ــزار و ۶۹۵  ــه ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح و پــروژه در دهــه فجــر امســال در اســتان 
بــه بهره بــرداری می رســد، افــزود: از ایــن تعــداد 
دو هــزار و ۶۰۰ طــرح در مناطــق روســتایی، یک 
هــزار و ۹۰ طــرح در مناطــق شــهری و ۵۶ طــرح 

پــروژه ملــی اســت.

قطار در تیرماه به خاوران می رسد
ــای  ــن و محوره ــه راه آه ــان اینک ــا بی وی ب
مواصالتــی ماننــد رگ هــای بــدن هســتند و اگــر 
شــبکه های ارتباطــی قــوی وجــود داشــته باشــد، 
پشــتیبانی و توســعه در بطــن آن اتفــاق می افتــد، 
ــز  ــتان آباد- تبری ــه- بس ــن میان ــه داد: راه آه ادام
ــود، در  ــده ب ــده داده ش ــه وع ــود ک ــال ب ۱۸ س
ــرداری رســید و  ــه بهره ب ــت تدبیــر و امیــد ب دول
ــه  ــا تیــر مــاه ســال آینــده ب تــالش می کنیــم ت

ایســتگاه خــاوران برســد.
بحــث  در  کــرد:  اظهــار  پورمحمــدی 
ــز-  ــاح آزادراه تبری ــه افتت ــوان ب ــا می ت بزرگراه ه
ــراه  ــه از بزرگ ــن اینک ــرد، ضم ــاره ک ــهند اش س
ــراه  ــر و از بزرگ ــا ۳ کیلومت ــم تنه ــر ه تبریز-اه
خواجــه- ورزقــان دو قطعــه باقــی مانــده و قطعــه 
اول تبریــز- بــازرگان نیــز در دســت اقــدام اســت.

ــع  ــد منب ــان اینکــه توســعه، نیازمن ــا بی وی ب
تامین کننــده انــرژی اســت، گفــت: در چنــد ســال 
ــاح شــده  ــن ســد در اســتان افتت گذشــته چندی
کــه می تــوان بــه  ســد خداآفریــن، حاجیلرچــای، 

ــرد. ــان و قیزقلعه ســی اشــاره ک کلق
وی ادامــه داد: ســدهای گردیــان، شــهید مدنی 
ــتور  ــا دس ــیده و ب ــام رس ــه اتم ــم ب ــهریار ه و ش
رئیــس جمهــور بــرای رفــع مشــکالت این ســدها 
۳۵۰ میلیــارد تومــان تامیــن اعتبــار شــده اســت.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: در حــوزه 
ــه و  ــادی آق کنــدی در میان ــرق نیــز نیــروگاه ب ب
ســیکل ترکیبــی هریــس افتتــاح شــده و عملیات 
احــداث نیــروگاه ســهند نیــز آغــاز شــده و 
بازتوانــی نیــروگاه تبریــز در دســت اقــدام اســت.

ــده در  ــام ش ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
بخــش صنعتــی، گفــت: خــط اتیلــن پتروشــیمی 
تبریــز اتفــاق بســیار بزرگــی بــود کــه در توســعه 
ــغلی  ــای ش ــاد فرصت ه ــتان و ایج ــت اس صنع

نقــش بســیاری دارد.
وی ادامــه داد: در بخــش کشــاورزی در دو 
ــه  ــه ای س ــته وســعت کشــت گلخان ــال گذش س
ــی  ــاورزی و باغ ــوالت کش ــده و محص ــر ش براب
بــه نســبت قابــل توجــه در حــال افزایــش اســت 
ــا  ــن مــدت ب و صــادرات غیرنفتــی اســتان در ای
ــداوم  ــور م ــه ط ــا ب ــکالت و تحریم ه ــود مش وج
ــه ۳.۲ میلیــارد  ــا ۵۰ درصــد افزایــش ب ــا ۴۰ ت ب

رســیده اســت.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان 
شــرقی یکــی از اســتان های برتــر در زمینــه 
ــال و  ــس، ط ــی م ــادن غن ــت و مع ــدن اس مع
ــود دارد،  ــتان وج ــن اس ــزی در ای ــای فل کانی ه
ــوفه و  ــادن مکش ــزان مع ــاس می ــر اس ــت: ب گف
خلــوص، مــس ورزقــان رتبــه اول کشــور را دارد 

و عــالوه بــر آن معــادن مــس بســیاری در نقــاط 
ــود دارد. ــتان وج ــف اس مختل

بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری 
ــه  ــه توج ــان اینک ــا بی ــرقی، وی ب آذربایجان ش
بــه بخــش معــدن در آینــده اســتان نقش بســیار 
مهمــی دارد، افــزود: از ایــن رو تولیــد مــس 
ــان مصــوب شــده  ــش ورزق ــد و ذوب و پاالی کات
ــد شــد. ــی خواه ــه زودی معرف ــکار آن ب و پیمان

ســراب  نفلین ســینیت  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــره دارد ک ــن ذخی ــارد ت ــج میلی ــدود پن ح
عملیــات اجرایــی آن در ســفر قبلــی رئیــس 
جمهــور آغــاز و قــرار گاه خاتــم به عنــوان مجری 
ــه اشــتغال مســتقیم و  ــروژه انتخــاب شــده ک پ
غیرمســتقیم آن خواهــد توانســت شــمال شــرق 
ــغلی  ــای ش ــد فرصت ه ــر تولی ــتان را از نظ اس

ــد. ــوس کن ــرت را معک ــی و مهاج غن
ــا بیــان اینکــه  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
نفــت و گاز، موقعیــت لجســتیکی و گردشــگری 
اســت، گفــت:  بــزرگ کشــور  ســه مزیــت 
آذربایجــان شــرقی در محــور ترانزیتــی ســه 
ــی  ــه م ــرار دارد ک ــی ق ــم بین الملل ــدور مه کری

ــرد. ــی ک ــت درآمدزای ــن مزی ــوان از ای ت
ــم  ــرقی در قدی ــان ش ــه داد: آذربایج وی ادام
چهــارراه ارتباطــی غــرب و شــرق بــوده و اکنــون 
ــت  ــن موقعی ــه ای ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ب
ــدم،  ــن ق ــم و در اولی ــا کنی ــک را احی ژئوپولیتی
راه آهــن جلفــا را از طریــق نخجــوان بــه شــبکه 
سراســری بــازار آســیای میانــه و مرکــزی وصــل 

کنیــم.

آذربایجان شرقی بیش از ۱۵۰۰ اثر ثبت 
شده ملی و بین المللی دارد

ــگری  ــای گردش ــت ه ــه مزی ــاره ب ــا اش وی ب

اســتان اظهــار کــرد: در آذربایجــان شــرقی بیــش 
ــی و  ــده مل ــت ش ــر ثب ــزار  و ۵۰۰ اث ــک ه از ی
بیــن المللــی داریــم و بیــش از ۸۰ پــروژه میراثی 
و گردشــگری در اســتان در حــال انجــام اســت تا 
بتوانیــم در طــول زمــان از ایــن مزیــت بــه درآمد 

و توســعه و رفــاه دســت یابیــم.
پورمحمــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه انقــالب مــا 
ارزشــی و فرهنگــی اســت، گفــت: علــم و دانــش 
پیــش نیــاز توســعه انســانی اســت و در ایــن ۴۲ 
ســال در کنــار امنیــت پایــدار بــه توســعه علمــی 
دســت یافته ایــم بــه طــوری کــه ۵ درصــد 
دانــش جهــان را ایــران تولیــد مــی کنــد و رتبــه 
۱۵ بیــن کشــورهای دنیــا از نظــر تولیــد علــم و 

فنــاوری هســتیم.
ــا وجــود تمــام ســختی هایی  وی ادامــه داد: ب
ــرده،  ــال ک ــا اعم ــر م ــی ب ــتکبار جهان ــه اس ک
ــه  ــم ب ــل عل ــد و تبدی ــر تولی ــته ایم از نظ توانس
فنــاوری بــه خوبــی پیشــرفت کنیــم و در بحــث 
ــع  ــش هســته ای، صنای ــادی، دان ــلول های بنی س
دفاعــی و نظامــی رتبه هــای اول تــا هشــتم 

ــتیم. ــان هس جه
ــت:  در دو  ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ســال گذشــته ۱۴۲ شــرکت دانــش بنیــان، ۲۱ 
مرکــز رشــد و ۲۳۷ واحــد فنــاور در اســتان ثبــت 

و فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار انقــالب، 
اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی بــود، 
اظهــار کــرد: در ۴۲ ســال گذشــته تــالش شــده 
ــوری یــک نظــام مــردم  ــل نظــام دیکتات در مقاب

ــود. ــتقر ش ــور مس ــی در کش ــاالری دین س
وی تاکیــد کــرد: بــه عنــوان یــک فــرد 
دانشــگاهی اعــالم می کنــم هیــچ کشــوری 
وجــود نــدارد مــردم آزادانــه در تعیین سرنوشــت 
ــئولیت ها از  ــام مس ــند و تم ــهیم باش ــود س خ
جملــه رهبــری، رئیــس جمهــور و نماینــدگان بــا 

ــوند. ــاب ش ــردم انتخ اراده م
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  پورمحمــدی 
ــتا  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــات ش انتخاب
ــت:  ــده، گف ــال آین ــوری در س ــت جمه و ریاس
ــتیم،  ــکالت هس ــش مش ــال کاه ــه دنب ــر ب اگ
پیــش شــرط آن حضــور پرشــور مــردم بــا 
پــای   ۱۴۰۰ خــرداد   ۲۸ در  ســالیق  تمــام 

اســت. رای  صندوق هــای 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عقــل جمعی اشــتباه 
نمی کنــد و منتظــر همراهــی و همگامــی مــردم 
در انتخابــات هســتیم، افــزود: از تمــام نخبــگان، 
هنرمنــدان،  رســانه ها،  مرجــع،  گروه هــای 
ورزشــکاران و روحانیــون درخواســت داریــم کــه 

بــر اصــل مشــارکت تاکیــد کننــد.

تولیـــد انـــواع خـــودرو در دی مـــاه امســـال، ۴.۷ درصـــد 
ـــه  ـــش یافت ـــته کاه ـــال گذش ـــابه در س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس
ـــا  ـــاری ت ـــال ج ـــدای س ـــه از ابت ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت؛ ای اس
پایـــان دی مـــاه، نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال مجمـــوع 

ـــت.  ـــته اس ـــدی داش ـــش ۲۱.۲ درص ـــا افزای ـــد خودروه تولی
ــار  ــن آمـ ــاس جدیدتریـ ــر اسـ ــنا،  بـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــودرو در  ـــواع خ ـــد ان ـــارت ، تولی ـــدن و تج ـــت ، مع وزارت صنع
شـــرکت های خودروســـاز طـــی دی مـــاه بـــا کاهـــش روبـــرو 
ـــدت  ـــن م ـــودرو در ای ـــواع خ ـــد ان ـــه تولی ـــت، بطوریک ـــده اس ش
ـــاه  ـــتگاه در دی م ـــزار و ۶۴۴ دس ـــودرو از ۹۶ ه ـــواع خ ـــد ان تولی
ســـال ۱۳۹۸ بـــا کاهـــش ۴.۷ درصـــدی بـــه ۹۲ هـــزار و ۸۶ 

دســـتگاه در دی مـــاه امســـال رســـیده اســـت.
تولیـــد انـــواع ســـواری در دی مـــاه ســـال جـــاری نســـبت 
ـــه  ـــش یافت ـــد کاه ـــته، ۵.۳ درص ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ب
ـــه  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــتگاه در دی م ـــزار و ۶۴۳ دس و از ۸۸ ه

ـــت. ـــیده اس ـــتگاه رس ـــزار و ۹۲۳ دس ۸۳ ه
انـــواع ون نیـــز بـــا تولیـــد هشـــت دســـتگاه در دی مـــاه 
امســـال نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته کـــه ۲۷ 
ـــه  ـــش ۷۰.۴ درصـــدی را تجرب ـــود، کاه ـــده ب ـــد ش ـــتگاه تولی دس

ـــا را در  ـــی از خودروه ـــد نوع ـــت تولی ـــترین اف ـــه بیش ـــرده ک ک
ـــت. ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــزارش ب ـــن گ ای

ـــا  ـــد خودروه ـــزان کاهـــش تولی ـــا، بیشـــترین می ـــس از ون ه پ
ـــال  ـــاه س ـــت. در دی م ـــاس اس ـــوس و میدل ب ـــص مینی ب مخت
جـــاری ۵۱ دســـتگاه مینی بـــوس و میدل بـــاس تولیـــد شـــده 
ـــاه  ـــده در دی م ـــد ش ـــتگاه تولی ـــه ۸۰ دس ـــبت ب ـــه نس ـــت ک اس

ـــته اســـت. ـــت ۳۶.۳ درصـــدی داش ۱۳۹۸،  اف
ــاه  ــودرو در دی مـ ــد خـ ــش تولیـ ــزان کاهـ ــن میـ کمتریـ
امســـال نســـبت بـــه دی مـــاه ســـال گذشـــته، مربـــوط بـــه 
ـــد  ـــال تولی ـــاه امس ـــتگاه در دی م ـــه ۷۳۱۵ دس ـــت ک وانت هاس
ــه  ــته سـ ــال گذشـ ــابه سـ ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــده و نسـ شـ
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــت. در م ـــته اس ـــد داش ـــش تولی ـــد کاه درص

گذشـــته ۷۵۳۸ دســـتگاه وانـــت تولیـــد شـــده بـــود.  
نقطـــه مثبـــت ایـــن گـــزارش در تولیـــد اتوبـــوس و کامیونـــت، 
ـــال  ـــاه س ـــان در دی م ـــه تولیدش ـــت ک ـــنده اس ـــون و کش کامی
ـــه  ـــبت ب ـــد نس ـــد و ۱۴۷.۱ درص ـــب ۳۶.۶ درص ـــه ترتی ـــاری ب ج
ـــد  ـــار، تولی ـــق آم ـــت. طب ـــه اس ـــش یافت ـــال  افزای ـــاه س دی م
ـــه  ـــبت ب ـــاری نس ـــال ج ـــاه س ـــوس در دی م ـــتگاه اتوب ۱۱۲ دس
تولیـــد ۸۲ دســـتگاه در مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته، ۳۶.۶ 

ـــت. ـــته اس ـــش داش ـــد افزای درص
ـــد ۱۴۷.۱  ـــا رش ـــنده ب ـــون و کش ـــت، کامی ـــن کامیون همچنی
درصـــدی، ۲۷۴ دســـتگاه در دی مـــاه امســـال تولیـــد شـــده 
ـــته  ـــال گذش ـــاه س ـــه در دی م ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت؛ ای اس
۶۷۷ دســـتگاه کامیونـــت، کامیـــون و کشـــنده تولیـــد شـــده 

ـــود. ب
ــودرو در  ــد خـ ــی تولیـ ــار تجمیعـ ــن آمـ ــر ایـ ــالوه  بـ عـ
ــن  ــز بدیـ ــاه نیـ ــان دی مـ ــا پایـ ــاری تـ ــال جـ ــه سـ ۱۰ماهـ
صـــورت اســـت کـــه افزایـــش تولیـــد ۲۱.۲ درصـــدی ایجـــاد 
ـــزار و  ـــا از  ۶۷۱ ه ـــواع خودروه ـــد ان ـــزان تولی ـــت. می ـــده اس ش
ـــزار  ـــه ۸۱۴ ه ـــته ب ـــال گذش ـــاه اول س ـــتگاه در ۱۰ م ۴۲۵ دس
ـــیده اســـت. ـــال رس ـــه امس ـــوع ۱۰ ماه ـــتگاه در مجم و ۳۲۳ دس

هشدار در خصوص سوء مدیریت شهری و اتالف منابع

استاندار آذربایجان شرقی:

ایران مدرن مدیون آذربایجان است

در دی ماه امسال نسبت به سال گذشته

تولید خودرو 4.۷ درصد کاهش یافت
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گراتن سوسیس و سیب زمینی

مواد الزم:
سیب زمینی                                            ۷۵۰ گرم
روغن زیتون                               ۴ قاشق سوپخوری
پیاز خرد شده                                 ۱ عدد
سیر له کرده                                    ۲ حبه
فلفل دلمه ای قرمز خرد شده                       ۱ عدد
فلفل دلمه ای زرد خرد شده                   ۱ عدد
کنسرو ذرت                                      ۱۰۰ گرم
سوسیس حلقه ای خرد شده                     ۴ عدد
ژامبون رشته ای خرد شده                  ۱۰۰ گرم
کنسرو گوجه فرنگی                          ۲۰۰ گرم
نمک و فلفل                            به مقدار الزم
پودر چیلی                             به مقدار الزم
پنیر گودا رنده شــده                     ۱۰۰ گرم
تخــم مــرغ                                    ۳ عــدد
پنیر خامه ای                                ۲۵۰ گرم

آرد سمولینا                                           ۵۰ گرم 
تره خرد کرده                                  ۵۰ گرم 

روش تهیه:
و  زمینــی  گراتــن ســیب  تهیــه ی  بــرای 
ــد و  ــا را بپزی ــی ه ــیب زمین ــدا س ــیس، ابت سوس

ــوند. ــه نش ــید ل ــب باش مراق
ــوند.  ــک ش ــا خن ــد ت ــرار بدهی ــار ق آن را کن
ــون را  ســپس ۳ قاشــق ســوپخوری از روغــن زیت
در تابــه مناســبی بریزیــد، پیــاز و ســیر را بــه آن 
اضافــه کنیــد و بــا حــرارت مالیــم تفــت بدهیــد.

ــل  ــد، فلف ــاد کنی ســپس حــرارت را کمــی زی
هــا، ذرت، سوســیس و ژامبــون را اضافــه کــرده و 
تفــت بدهیــد. گوجــه فرنگــی هــا را خــرد کنیــد و 

بــه مــواد اضافــه کنیــد.
اجــازه بدهیــد تــا مــواد بپزنــد و کمــی غلیــظ 
شــوند. ســپس نمــک، فلفــل و پــودر چیلــی را بــه 
ــه پوســت ســیب  ــن فاصل ــه کنیــد. در ای آن اضاف
زمینــی هــا را بگیریــد و بــه ضخامــت ۵ میلیمتــر، 

ورقــه ای خــرد کنیــد.
اکنــون ظــرف نســوز مناســبی را بــا باقیمانــده 
ــه  ــی از ورق ــپس نیم ــد. س ــرب کنی ــن چ ی روغ
ــد و  ــرف بچینی ــف ظ ــی را ک ــیب زمین ــای س ه
نیمــی از مخلــوط ســبزی و سوســیس را روی آن 

ــد. بریزی
و بعــد مایــه پنیــری را اضافــه و صــاف کنیــد 
و بــا باقیمانــده مخلــوط ســبزی و سوســیس روی 

ایــن مایــه را بپوشــانید.
ــای ســیب زمینی را  ــه ه ــده ورق ــک باقیمان این
بــه گونــه ای کــه لبــه آنهــا روی هــم قــرار بگیــرد، 
روی گراتــن بچینیــد و پنیــر گــودا قــرار بدهیــد. 

ــا  ــه ی ــی ۴۰ دقیق ــدت تقریب ــه م ــن را ب گرات
تــا زمانیکــه طالیــی شــود، در فــر گــرم کــرده بــا 

ــد. ــانتیگراد بپزی ــای ۲۰۰ درجــه س دم
 روش تهیه مایه پنیری :

ــا،  ــرغ ه ــم م ــب زرده ی تخ ــی مناس در ظرف
ــد و  ــل را بریزی ــک و فلف ــمولینا، نم ــر، آرد س پنی

ــد. ــوط کنی مخل
ــی دیگــر ســفیده هــای تخــم  ســپس در ظرف
مــرغ را بریزیــد و بــا همــزن برقــی خــوب بزنیــد 

تــا ســفید شــود و فــرم بگیــرد.
اکنــون ســفیده هــای فــرم گرفتــه را بــه مایــه 
پنیــری اضافــه کنیــد و بــه آرامــی مخلــوط کنیــد.

سپس تره را به آن بیافزایید.
 گراتن سیب زمینی و سوسیس با سس بشامل: 

مواد الزم :
 سیب زمینی متوسط                          ۵ تا ۶ عدد

سوســیس                                 ۳۰۰ گــرم 
پنیــر پیتــزا                                ۱۵۰ گــرم
ســس بشــامل                                ۱ لیوان
نمک و فلفل و روغن                       به مقدار الزم

 مواد الزم برای سس بشامل :
کره                                ۱ قاشق غذاخوری
آرد                                     ۳ قاشق غذاخوری
شــیر                                  ۲ لیــوان
نمک و فلفل و آویشن                به مقدار الزم
پنیــر پیتــزا یــا پارمزان                به مقدار الزم
 طرز تهیه گراتن سیب زمینی و سوسیس:

ــا  ــیس ه ــا و سوس ــی ه ــیب زمین ــدا س در ابت
ــه صــورت ورقــه ای خــرد کــرده و در روغــن  را ب
ــد. در  ــگ دهن ــر رن ــردو تغیی ــا ه ــد ت ــت دهی تف

ــد. ــه کنی ــه ســس بشــامل را تهی ــن فاصل ای
در یــک قابلمــه ی کوچــک کــره را آب کنید، آرد 
را اضافــه کنیــد و ماننــد حلــوا کمــی ســرخ کنیــد 
ــگ مــی داد شــیر را  ــر رن ــی کــه داشــت تغیی زمان
کــم کــم اضافــه کنیــد و دائــم هــم بزنیــد تــا کمــی 
غلیــظ شــود )اگــر دوســت داشــتید مــی توانیــد در 
ایــن مرحلــه کمــی پنیــر پیتــزا یــا پارمــزان اضافــه 
کنیــد( وقتــی ســس بــه حالــت فرنــی یــا ماســت 
هــم زده شــد، کمــی نمــک، فلفــل و آویشــن اضافــه 

کنیــد و ســس شــما حاضــر اســت.
کــف ظــرف را چــرب کنیــد ســیب زمینــی هــا 
را کــف ظــرف بچینیــد و سوســیس هــا را روی آن 
ــد  ــا ســس بشــامل و بع ــد. روی آن را ب ــرار بدهی ق
ــدازه ی ۲  ــه ان ــان ب ــد اگــر موادت پنیــر پیتــزا بریزی
الیــه مــی شــود ایــن کار را تکــرار کنیــد و روی آن 
را کامــال بــا پنیــر زیــاد بپوشــانید. بــه مــدت ۳۰ الی 
۴۰ دقیقــه در فــر از قبــل گــرم شــده با دمــای ۱۸۰ 
درجــه قــرار دهیــد و ۵ دقیقــه آخــر گریــل فــر را 
روشــن کنیــد تــا ســطح غــذا طالیــی رنــگ شــود.

 نکاتی برای تهیه:
ــن مــی توانیــد ســیب  ــن گرات ــرای پخــت ای ب
ــی  ــا نگین ــه ای و ی ــورت ورق ــه ص ــی را ب زمین
ــه  ــا را هــم ب ــد. سوســیس ه متوســط خــرد کنی
همیــن روش یــا نگینــی یــا ورقــه ای خــرد کنیــد.
 منبع: بیتوته

طرح رتبه بندی خانوارها
 براساس درآمد و هزینه

ــس  ــی در مجل ــن طرح ــس از تدوی ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
تعییــن دهک  هــای مختلــف جامعــه  و  رتبه بنــدی خانوارهــا  بــرای 

براســاس درآمــد و هزینه هــای خانواده هــا خبــر داد. 
ابوالفضــل ترابــی نماینــده مــردم نجــف آباد در مجلس شــورای اســالمی 
ــدی  ــرای رتبه بن ــی ب ــس طرح ــت: در مجل ــارس، گف ــا ف ــو ب در گفت وگ
خانوارهــا و تعییــن دهک هــای مختلــف جامعــه براســاس درآمــد و هزینــه  
ــل اداری  ــدن مراح ــس از گذران ــه پ ــت ک ــده اس ــن ش ــا تدوی خانواده ه

ــرد. ــرار می گی ــرای رســیدگی در دســتور کار صحــن ق ب
وی افــزود: براســاس ایــن طــرح تعییــن ایــن موضــوع کــه یــک خانــواده 
ــم  ــد و ه ــزان درآم ــم می ــاس ه ــرار دارد براس ــا ق ــک ازدهک ه در کدامی

هزینــه خانــواده خواهــد بــود.
متــن کامــل طــرح رتبه بنــدی خانوارهــا براســاس درآمــد و هزینــه بــه 

شــرح زیــر اســت:
دولــت مکلــف اســت نســبت بــه تهیــه پرســش نامه مؤثــر در وضعیــت 
ــوار  ــی خان ــای زندگ ــا و هزینه ه ــد، دارایی ه ــل درآم ــوار از قبی ــی خان مال
ــه رتبه بنــدی خانوارهــای ایرانــی در  ــا صحت ســنجی نســبت ب و ســپس ب
۱۰ دهــک بــا در نظــر گرفتــن حــق اعتــراض بــرای خانــوار اقــدام و تمــام 
خدمــات و یارانــه مســتقیم و غیرمســتقیم را براســاس رتبه بنــدی خانــوار 

ــزی و صــورت دهــد. ــی برنامه ری ایران

۷6 طرح عجب شیر در دهه فجر افتتاح می شود
ــرح  ــال ۷۶ ط ــر امس ــه فج ــول ده ــت: در ط ــیر گف ــدار عجب ش فرمان
ــا ۲۸۵ میلیــارد تومــان هزینــه در ایــن شهرســتان  ــی و خدماتــی ب عمران

بــه بهره بــرداری می رســد. 
ــاخص ترین  ــت: ش ــار داش ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــور در گفت وگ ــادل اصغرپ ع
طرح هــای عمرانــی شهرســتان شــامل بهره بــرداری از جدول کشــی، 
ــکان،  ــیون پزش ــاح پانس ــهر، افتت ــطح ش ــر س ــفالت معاب ــازی و آس زیرس
پــروژه  از  بهره بــرداری  اجتماعــی،  تامیــن  کلینیــک  از  بهره بــرداری 
ــه و یــک  محوطه ســازی مدرســه ۶ کالســه مســکن مهــر و افتتــاح گلخان

ــت. ــی اس ــای غذای ــدی فرآورده ه ــد تولی واح
ــتاهای  ــفالت روس ــازی و آس ــذاری، زیرس ــاح جدول گ ــزود: افتت وی اف
تجــرق، مهمانــدار، پســیان و بواللــو، افتتــاح پنــج واحــد مســکن مددجویــی، 
بهره بــرداری از قنــات روســتاهای بوکــت و چوپانکــره، پســیان، افتتــاح جــاده 
بیــن مــزارع، افتتــاح طــرح نهــر ســنگی در روســتای رازیــان، بهره بــرداری 
ــرداری از  ــره و بهره ب ــاری کم فشــار در روســتای چوپانک از سیســتم های آبی

واحــد پــرورش بوقلمــون از دیگــر طرح هــای افتتاحــی دهــه فجــر اســت.
ــی  ــام عل ــوار ام ــر بل ــنایی معاب ــبکه روش ــداث ش ــرد: اح ــد ک وی تاکی
ــوان،  ــتی در شیش ــراغ الک پش ــزی و چ ــای فل ــرداری از پایه ه )ع(، بهره ب
احــداث شــبکه ۲۰ کیلوولــت تجــرق، احــداث پســت هوایــی در روســتای 
ــا کابــل خودنگهــدار، افزایــش  مهمانــدار، احــداث شــبکه فشــار ضعیــف ب
ظرفیــت ترانــس هوایــی در روســتای بواللــو، شــیراز، نانســا و چوپانکــره و 
تعویــض ســیم مســی شــبکه فشــار ضعیــف مهمانــدار از دیگــر طرح هــای 

قابــل افتتــاح دهــه فجــر در ایــن شهرســتان اســت.
ســطح  در  مدرســه   ۱۵ کلنگ زنــی  از  پیشــاپیش  همچنیــن  وی 
شهرســتان بــا تالش هــا و پیگیری هــای مدیــر آمــوزش و پــرورش منطقــه 
ــرد. ــی ک ــاز قدردان ــران مدرسه س ــع خی ــره و مجم ــات مدی ــای هی و اعض

»اصغرپـور« بـا بیـان اینکـه طی دهـه فجر امسـال بیـش از ۱۵۰ عنوان 
برنامـه فرهنگـی، هنـری و مذهبـی بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در 
ایـن شهرسـتان اجرا می شـود، اظهار داشـت: برگـزاری جشـن های انقالب، 
ویـژه برنامـه والدت حضـرت زهـرا )س( و میـالد حضرت امـام خمینی)ره( 
و روز زن و مـادر، افتتـاح نمایشـگاه توانمندسـازی و توانمندی هـای زنـان 
روسـتایی، برگـزاری مسـابقه کتابخانـی و مقاله نویسـی، تحویـل ۱۰ مـورد 
جهیزیـه بـه نوعروسـان بـا همکاری سـپاه ناحیه و بسـیج خواهـران و هالل 
احمـر و خیـران، غبـار روبـی گلزار شـهدا، راه انـدازی میز خدمـت با حضور 
مسـووالن در شـهر و روسـتاها و ویـژه برنامه هـای قرآنـی و فاطمـی)س( از 

برنامه هاسـت. ایـن  جمله 
ــالب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــت چه ــای گرامیداش آیین ه
ــتر  ــا در بیش ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــرایط ناش ــل ش ــه دلی ــالمی ب اس
مناطــق کشــور بــه صــورت مجــازی یــا بــا حضــور محدودتــر مــردم ضمــن 

ــود.  ــزار می ش ــتی برگ ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مــردم بایــد در تمامــی صحنه هــا حضــور 
داشــته باشــند، گفــت: انقــالب اســالمی ایــران 
بــرای مــردم بــوده و بایــد ســرمایه گذاری 
ــام  ــودن نظ ــی ب ــوزه ی مردم ــتری در ح بیش
ــتری  ــد بیش ــورد تاکی ــم را م ــن مه ــرد و ای ک
ــدون پشــتیبانی  ــرار داد، چــرا کــه انقــالب ب ق

ــید.  ــروزی نمی رس ــه پی ــردم ب م
ــدی، در  ــزارش ایســنا، میررضــا مجی ــه گ ب
ــن  ــتر دومی ــی از پوس ــم رونمای ــدای مراس ابت
ــان  ــا بی ــالمی، ب ــالب اس ــی انق ــش مل همای
ــر  ــروزی بی نظی ــادآور پی ــه فجــر، ی ــه ده اینک
ــردم  ــرد: م ــار ک ــت، اظه ــران اس ــخ ای در تاری
ــر  ــی ب ــت خال ــا دس ــل ب ــال قب ــران ۴۲ س ای
حکومتــی اســتبدادی کــه مســلح بــود و تمــام 
ــری  ــا رهب ــد، ب ــت می کردن ــا از آن حمای دنی
ــروز شــدند و بســتر و مناســبات  ــام )ره( پی ام
و  اقتصــادی  سیاســی،  فرهنگــی،  جدیــد 

ــد. ــاد ش ــور ایج ــی در کش اجتماع
ــخ  ــول تاری ــران در ط ــردم ای ــت: م وی گف
شاهنشــاهی  حکومت هــای  ســلطه  زیــر 
ــی  ــرکات تاریخ ــه ح ــود اینک ــا وج ــد و ب بودن
چندیــن ســال قبــل و از زمــان مشــروطه 

ــا  ــود کــه ب ــار ب ــود، امــا اولیــن ب آغــاز شــده ب
چنیــن حرکتــی، تصمیــم بــه ســرنگون کــردن 
ــتقالل،  ــعار »اس ــا ش ــاهی ب ــت شاهنش حکوم

آزادی، جمهــوری اســالمی« گرفتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی قشــرها در 
طــول ایــن ۴۲ ســال چــه قبــل از جنــگ و چه 
بعــد از جنــگ، در تمــام امــور دخالــت و نقــش 
داشــتند، امــا دانشــگاه بــه طــور ویــژه قبــل و 
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، نقــش 
داشــت، افــزود: دانشــجویان مســلمان بــه 
عنــوان پیــام رســان در ســال ۵۷ بــه حضــرت 

امــام )ره( متصــل شــدند و بــا توجــه بــه ایــن 
ــادی از دانشــگاه  ــاط، شــهدای زی نقــش و ارتب

ــران شــد. ــم انقــالب اســالمی ای تقدی
ــگاه  ــس دانشـ ــنا، رئیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
تبریـــز بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اعتمـــاد بـــه 
ــود،  ــه خـ ــکای بـ ــاوری و اتـ ــس، خودبـ نفـ
بعـــد  دانشـــگاه  وظیفـــه  اصلی تریـــن 
از پیـــروزی جنـــگ بـــود، اظهـــار کـــرد: 
ـــم  ـــورد ه ـــن م ـــگاه ها در ای ـــبختانه دانش خوش
ـــرات  ـــان ج ـــه خودش ـــد و ب ـــل کردن ـــق عم موف
دادنـــد تـــا وارد عرصه هـــای علمـــی، تولیـــد 

علـــم و نوشـــتن مقالـــه شـــوند؛ مولفه هـــای 
اعتمـــاد بـــه نفـــس و خودبـــاوری بـــرای 

دانشـــگاه ها بســـیار مهـــم اســـت.
ــا  ــخنانش ب ــی س ــش پایان ــدی در بخ مجی
ــی  ــش مل ــن همای ــزاری دومی ــه برگ ــاره ب اش
انقــالب اســالمی در خــرداد مــاه، ضمــن 
ــه از  ــن برنام ــی ای ــل اجرای ــی از عوام قدردان
همــکاری دانشــگاه تبریــز در برگــزاری آن 
ــج  ــا نتای ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــر داد و اب خب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــش، م ــن همای ــل از ای حاص

ــرد. گی
دومیــن  پوســتر  از  رونمایــی  مراســم 
ــگاه  ــالمی در دانش ــالب اس ــی انق ــش مل همای
تبریــز برگــزار شــده و در پایــان ایــن مراســم از 

ــد. ــی ش ــز رونمای ــش نی ــتر همای پوس
بــر  اســاس ایــن گــزارش، دومیــن همایــش 
ملــی انقــالب اســالمی، دهــم خــرداد مــاه 
ــدان  ــود و عالقه من ــزار می ش ــال ۱۴۰۰ برگ س
ــی ام  ــا س ــان را ت ــده مقاالتش ــد چکی می توانن
ــاالت را  ــل مق ــاری و اص ــال ج ــاه س ــن م بهم
ــه  ــده ب ــال آین ــاه س ــا بیســتم اردیبهشــت م ت
cir.tabrizu. ــه آدرس ــنواره ب ــه جش دبیرخان
ac.ir و  cir@tabrizu.ac.ir ارســال کنند.

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
گرامیداشـت  بـا  همزمـان  گفـت:  گردشـگری 
میلیـارد   ۴۰۰ و  یکهـزار  فجـر  مبـارک  دهـه 
تومـان پروژه های گردشـگری، میـراث فرهنگی 
و صنایـع دسـتی فـردا »سـه شـنبه« در آیینی 
ویدئـو کنفرانسـی با حضور رئیـس جمهوری در 

کشـور افتتـاح می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا، علـی اصغـر مونسـان در 
آییـن افتتـاح مـوزه منطقـه ای خلیـج فـارس 
در بوشـهر افـزود: در دولـت دوازدهـم تاکنـون 
حـوزه  در  پـروژه  تومـان  میلیـارد  هـزار   ۲۲
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
افتتـاح  بـا  و  رسیده اسـت  بهره بـرداری  بـه 
پروژه هـای دهـه فجـر امسـال ارزش پروژه های 
افتتاحـی در ایـن بخـش بـه ۲۳هـزار و ۴۰۰ 
یـک  کـه  می یابـد  افزایـش  تومـان  میلیـارد 

رکـورد در ایـن بخـش بـه شـمار مـی رود.
ریـزی  برنامـه  براسـاس  داد:  ادامـه  وی 
انجـام شـده رونـد افتتـاح پروژه هـا تـا پایـان 
دولـت دوازدهـم در بخـش میـراث فرهنگـی و 

داشـت. خواهـد  ادامـه  گردشـگری 
میـراث  وزارتخانـه  کـرد:  بیـان  مونسـان 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری نقشـی 
مهـم در ارزآوری کشـور داشـته بـه نحـوی که 
در سـال ۲۰۱۹ کـه اوج گردشـگری کشـور بود 
سـهم ایـن وزارتخانـه از جـی تی پی کشـور به 
۱۱.۸ میلیـارد دالر بـه صورت مسـتقیم رسـید 

کـه عـدد بسـیار قابـل توجهی اسـت.
وی یـادآور شـد: در ۱۰ مـاه سـال ۹۸ تـا  
قبـل از کرونـا رکـورد گردشـگری خارجـی در 
کشـور شکسـته شـد و به عدد هشـت میلیون و 

۸۶۰هـزار گردشـگرخارجی رسـید.
مونسـان بـا بیـان اینکـه میـراث فرهنگـی، 

صنایع دسـتی و گردشـگری با بهره وری بسـیار 
بـاال جایـگاه خوبـی در کشـور دارد گفـت: ایـن 
وزارتخانـه باکمتریـن بودجـه دولتـی و تکیه بر 
اقتصـاد مردمـی موفـق به اجـرای ایـن پروژه ها 
شـده و در زمـان حاضـر نیز ۱۶۰ هـزار میلیارد 

تومـان پروژه در کشـور در دسـت اجـرا دارد.
وی ادامـه داد: در ایـام کرونـا بـا وجـود همـه 
خسـارت ها امـا بـاز هم گردشـگری کشـور زنـده و 
پویا اسـت و پروژه ها پرتوان در دسـت اجرا هسـتند.

مونسـان گفـت: در بدتریـن شـرایط کشـور بـا 
وجـود کرونـا، سـیل ۹۸ و حـوادث داخلـی که هر 
کـدام بـه عنـوان مولفه هـای منفـی می توانسـت 
گردشـگری کشـور را به طور کامـل زمین گیر کند 

امـا بـاز هـم این صنعـت در حـال فعالیت اسـت.
وی ادامـه داد: گردشـگری می توانـد نقشـی 
مهـم در اقتصـاد کشـور داشـته باشـد و شـک 
نـدارم چه بخواهیـم و چه نخواهیـم درآینده نه 
چنـدان دور ایـن صنعـت به عنوان یـک اقتصاد 

مهـم در کنـار نفت خواهـد بود.
مونسـان تاکیـد کرد: کشـور در زمینه تاریخ، 

مواهـب طبیعی بـی نظیر، آیین هـای مختلف و 
صنایـع دسـتی ظرفیت هـای قابـل توجهی دارد 
کـه هـر کـدام از اینهـا از جملـه مولفه هـا برای 

رونـق گردشـگری به شـمار می رود.
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  وزیـر 
گردشـگری گفـت: اگـر چـه هنـوز نسـبت بـه 
کمتـر  گردشـگری  بـه  کشـاورزی  و  صنعـت 
پرداختـه شـده و دولت هـا هنوز توجـه کافی به 
ایـن بخـش ندارنـد امـا خوشـحال هسـتیم که 
بگوئیـم بـا کمتریـن تکیـه بـر امکانـات دولتـی 
بـرای جـذب  را  تـوان خـود  اینکـه  بـه جـای 
اقتصـاد  سـمت  بـه  بگذاریـم  دولتـی  بودجـه 
مردمـی حرکـت کرده و بـا بهره گیـری از مردم 

افتاده اسـت. خوبـی  اتفاق هـای 
مونسـان گفـت: همـه پروژه ها مهم هسـتند 
امـا جایـی که بودجـه دولتی باشـد باالخره یک 
عـده کار را انجـام می دهنـد امـا هنر این اسـت 
کـه فـرد بتوانـد اقتصـاد مردمی را فعـال کند و 

این کاری سـخت و مهم اسـت.
براینکـه گردشـگری کشـور  تاکیـد  بـا  وی 

امـروز  افـزود:  بـر مـردم رونـق دارد  بـا تکیـه 
گردشـگری بـه طـور تقریبـی فراگیـر و همـه 
شـهرها را در برگرفتـه و بـه عنوان یـک جریان 

شده اسـت. تبدیـل  کشـور  در  اقتصـادی 
حجـم  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اضافـه  مونسـان 
موافقتنامه های اصولی که در کشـور صادر می شـود 
حتـی اگر ۵۰ درصـد این موافقـت نامه ها عملیاتی 
شـود نشـان می دهد مردم دریافته انـد که می توانند 

از ایـن محل کسـب و کار داشـته باشـند.
مونسـان یـادآور شـد: یکـی از دغدغه هایـی 
کـه در نظـام اسـالمی مطـرح بـوده مهاجرت از 
روسـتا بـه شـهر اسـت امـا امـروز بـا توجـه بـه 
موضـوع گردشـگری ایـن امـر برعکـس شـده و 
روسـتاهای مـا بـه شـدت رونـق گرفتـه اسـت 
بـه نحـوی کـه امـروز بوم گردی ها در کشـور از 

۲هـزا رو ۲۰۰ واحـد عبـور کرده اسـت.
وی تاکیـد کرد: امروز محصوالت گردشـگری 
کشـور بـه شـدت متنوع شـده و تنها محـدود به 
گردشـگری صـرف تاریخـی و فرهنگـی نیسـت 
بلکـه بـه سـمت اکوتوریسـم، طبیعـت گـردی 
حرکـت کـرده و گردشـگری کشـاورزی  ومعدن 

نیـز در کنـار آنها قـرار گرفته اسـت.
ایـن  همـه  بوشـهر  شـد:  یـادآور  مونسـان 
ظرفیت هـا را دارد و خداونـد در ایـن منطقـه 
کرده اسـت. کامـل  را  خـود  برکت هـای  همـه 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بوشـهر بـه عنـوان 
قطـب انـرژی و صنایـع مـادر بـه شـمار می رود 
گفـت: دریـا از مواهبـی اسـت کـه ایـن اسـتان 
از آن برخـوردار اسـت و بایـد از ایـن فرصـت 
دریایـی  گردشـگری  توسـعه  بـرای  موجـود 
گذشـته  سـال   ۲ در  هرچنـد  شـود  اسـتفاده 
در ایـن بخـش کارهـای قابـل توجهـی انجـام 

شده اسـت.

ــب  ــع دانشــگاه آزاد از تصوی ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــی  ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــق مرتب ــدی ح ــش ۵۵ درص افزای
ــزی دانشــگاه  ــای مرک ــت امن ــه جلســه هیئ ــیوه نام ــق ش مطاب

ــر داد.  خب
ــه گــزارش تســنیم، محمدمهــدی فــداکار، معــاون توســعه  ب
مدیریــت و منابــع دانشــگاه آزاد بــا تشــریح مصوبــه روز گذشــته 
هیئــت امنــای مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی مبنــی بــر 

»طــرح نظــام پرداخــت اعضــای هیئــت علمــی نــوع الــف و ب«، 
ــای مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی  گفــت: اعضــای هیئــت امن
بــا پیشــنهاد محمدمهــدی طهرانچــی مبنــی بــر افزایــش حــق 
مرتبــه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه )مــدل الــف( مبتنــی بــر 

ــد. ــت کردن ــنهادی موافق ــیوه نامه پیش ش
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
راســتای  در  و  ایــن شــیوه نامه  کــرد: مطابــق  خاطرنشــان 
ــس و  ــورخ ۴/۸/۹۸ رئی ــی ۱۰/۳۷۱۳۲ م ــای ابالغ ــت ه سیاس
دبیــر هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی در خصــوص اعضــای 
هیئــت علمــی، در ایــن جلســه بــا شــیوه های همــکاری اعضــای 
هیئــت علمــی تمــام وقــت بــا دانشــگاه آزاد اســالمی بــه صــورت 

ــت شــد. ــف« و »ب« موافق »ال
وی افــزود: ایــن طــرح در راســتای افزایــش انگیــزه و اســتفاده 
ــه  ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــت اعض از ظرفی

تصویــب رســیده اســت.
 فـــداکار بـــه فعالیـــت هـــای علمـــی و آموزشـــی اعضـــای 
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــف( اش ـــدل ال ـــام وقت)م ـــی تم ـــت علم هیئ
مطابـــق ایـــن طـــرح »عضـــو هیئـــت علمـــی تمـــام وقـــت 

ـــی در  ـــاعت کار علم ـــد ۳۲ س ـــام نظام من ـــه انج ـــف ب ـــف« موظ ال
ـــادل  ـــا مع ـــاب( ی ـــور و غی ـــتم حض ـــده در سیس ـــت ش ـــه )ثب هفت
آن در زمینـــه آمـــوزش، پژوهـــش تحصیـــالت تکمیلی)راهنمایـــی 
پایان نامـــه و رســـاله دکتـــری( و پژوهـــش هـــای بـــرون 
ســـازمانی و فعالیـــت هـــای فناورانـــه و مشـــاوره و یـــا داوری 
ـــجویان  ـــی دانش ـــی تربیت ـــاوره فرهنگ ـــاله و مش ـــا رس ـــه ی مقال
و مشـــارکت در کســـب درآمدهـــای غیرشـــهریه ای دانشـــگاه 
و مشـــارکت در شـــوراهای علمـــی و آموزشـــی، انجـــام امـــور 
اجرایـــی و نظارتـــی، آموزش هـــای کوتاه مـــدت، مدیریـــت 
ـــه  ـــور محول ـــام ام ـــک و انج ـــا کلینی ـــا و کارگاه ی ـــگاه ه آزمایش

از ســـوی دانشـــگاه اســـت.
ــدل ب(  ــام وقت)م ــی تم ــت علم ــو هیئ ــه داد: عض وی ادام
ــه  ــی در هفت ــاعت کار علم ــد ۱۶ س ــام نظام من ــه انج ــف ب موظ
مشــتمل بــر آمــوزش و پژوهــش تحصیــالت تکمیلی)راهنمایــی 
پایان نامــه و رســاله دکتــری( اســت. در مــدل »ب« حــق مرتبــه 
ــه کاهــش ســاعات حضــور  ــا توجــه ب نســبت وضعیــت فعلــی ب
ــا هیئــت علمــی تمــام وقــت  ــد، ام و موظفــی کاهــش مــی یاب

اســت.

ــور  ــام کنک ــت ن ــاز ثب ــنجش از آغ ــازمان س ــخنگوی س س
سراســری ناپیوســته ســال ۱۴۰۰ خبــر داد. 

فاطمــه زرین آمیــزی، ســخنگو و مدیــرکل ســازمان ســنجش 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــور در گفت وگ ــوزش کش آم
ــال  ــری س ــون سراس ــرکت در آزم ــام و ش ــرد: ثبت ن ــار ک اظه
ــای  ــون در دوره ه ــا آزم ــته های ب ــرش در رش ــرای پذی ۱۴۰۰ ب
روزانــه، نوبــت دوم )شــبانه(، نیمــه حضــوری، مجــازی، پردیــس 
ــگاه  ــی، دانش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــردان دانش خودگ
پیــام نــور و مؤسســات آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی و غیردولتــی 
و همچنیــن رشــته های تحصیلــی بــا آزمــون دانشــگاه آزاد هــم 
ــانی  ــق درگاه اطالع رس ــن( از طری ــنبه، ۱۲ بهم ــون )یکش اکن

ســازمان ســنجش آغــاز شــد.
ــن  ــزود: ای ــنجش اف ــازمان س ــی س ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــان  ــان می رســد. متقاضی ــه پای ــت روز شــنبه، ۱۸ بهمــن ب مهل
می تواننــد در مهلــت مقــرر بــرای شــرکت در آزمــون سراســری 

ــون  ــن آزم ــای ای ــه راهنم ــد. دفترچ ــام کنن ــال ۱۴۰۰ ثبت ن س
بــه همــراه اطالعیــه تکمیلــی ثبت نــام در آزمــون مذکــور 
ــانی  ــالع رس ــق درگاه اط ــام از طری ــروع ثبت ن ــا ش ــان ب همزم

ــن ســازمان منتشــر خواهــد شــد. ای
زریــن آمیــزی تصریــح کــرد: پیش تــر مقــرر بــود ایــن آزمــون 
ــاس  ــر اس ــا ب ــود ام ــزار ش ــر برگ ــم تی ــم و یازده ــخ ده در تاری
ــای  ــار روز در روز ه ــی چه ــون ط ــن آزم ــد ای ــات جدی تصمیم
ــر  ــت ۱۲ تی ــنبه )۹ لغای ــه و ش ــنبه، جمع ــج ش ــنبه، پن چهارش
۱۴۰۰( برگــزار خواهــد شــد.  ســواالت آزمــون سراســری ســال 
۱۴۰۰ و بعــد از آن بــرای تمامــی متقاضیــان اعــم از نظــام قدیــم 
و نظــام جدیــد، صرفــا بــر مبنــای دروس نظــام آموزشــی جدیــد 
۶_۳_۳ طراحــی و برگــزار خواهــد شــد امــا کنکــور نظــام قدیــم 

بــرای ســال ۱۴۰۰  برگــزار نخواهــد شــد.
ــن  ــت و چهارمی ــات بیس ــاس مصوب ــر اس ــرد: ب ــان ک او بی
ــوه  ــزان و نح ــجو می ــرش دانش ــنجش و پذی ــورای س ــه ش جلس

تاثیــر ســوابق تحصیلــی در آزمــون سراســری ســال ۱۴۰۰ 
ــت  ــر مثب ــا تاثی ــد ب ــر ۳۰ درص ــال ۱۳۹۹ حداکث ــد س همانن
اســت و مــواد و ضرایــب دروس امتحانــی و دروس مؤثــر ســوابق 
ــت. ــال ۱۳۹۹ اس ــد س ــال ۱۴۰۰ همانن ــون س ــی آزم تحصیل

می تواننــد   ۱۴۰۰ ســال  سراســری  آزمــون  داوطلبــان 
فهرســت کتــب منابــع ســؤاالت آزمــون سراســری ســال ۱۴۰۰ 
را بــر اســاس نظــام ۳-۳-۶ را در جــداول زیــر مشــاهده کننــد.

رئیس دانشگاه تبریز:

سرمایه گذاری بر روی »مردمی بودن نظام« باید بیشتر شود

۱4۰۰ میلیارد تومان پروژه گردشگری و میراث فرهنگی افتتاح می شود

افزایش 55 درصدی حق مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد 

ثبت نام کنکور سراسری ۱4۰۰ آغاز شد 

م الف: ۸۴۹
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعه بــاغ پــالک ۱۹۲ 
ــورد  ــز م ــش ۴۶- تبری ــروچ بخ ــه پ ــع در مزرع ــی واق ــی از ۲۲- اصل فرع
تقاضــای آقــای ســیاوش محمــودی بعمــل نیامــده فلــذا طبــق تبصــره ۵ 
مــاده ۲ قانــون اصــالح و حــذف مــوادی از قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
مصــوب ســالهای ۶۵ ،۷۰ مجلــس شــورای اســالمی تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم روز یکشــنبه مــورخ ۹۹/۱۲/۱۰ راس ســاعت ۱۰ صبــح در محــل 
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــیله ب ــد بدینوس ــد آم ــل خواه ــک بعم ــوع مل وق
اخطــار میشــود در موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حاضــر تــا طبــق 
ــود و  ــدام ش ــوف اق ــالک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــبت ب ــررات نس مق
اشــخاصی کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک اعتــراض دارنــد 
ــه مــدت  ــاده ۲۰ ب ــر م ــدی براب ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی از تاری
یکمــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و 
ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت تقدیــم مراجع 
قضائــی نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد 

در غیــر ایــن صــورت برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی : ۹۹/۱۱/۱۴                                                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه - بخشعلی زاده

م الف: ۸۵۰
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــاغ پــالک  ــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه ب ــه اینکــه تحدی نظــر ب
۸۰۶ فرعــی از ۴۵- اصلــی واقــع در قریــه چــرور بخــش ۴۶- تبریــز مــورد 
تقاضــای آقــای اباصلــت فنائــی حاجــی کــرد و خانــم لیــال محمــودزاده 
بالمناصفــه بعمــل نیامــده فلــذا طبــق تبصــره ۵ مــاده ۲ قانــون اصــالح 
ــون ثبــت اســناد و امــالک مصــوب ســالهای ۶۵  و حــذف مــوادی از قان
،۷۰ مجلــس شــورای اســالمی تحدیــد حــدود پالک مرقــوم روز دوشــنبه 
مــورخ ۹۹/۱۲/۱۸ راس ســاعت ۱۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل 
ــود در  ــار میش ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــیله ب ــد بدینوس ــد آم خواه
موعــد مقــرر در محــل وقــوع ملــک حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه 
تحدیــد حــدود پــالک موصــوف اقــدام شــود و اشــخاصی کــه نســبت بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت 
ــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را  ــر مــاده ۲۰ ب مجلــس تحدیــدی براب
ــدت ۳۰ روز  ــد و ظــرف م ــت دارن ــن اداره تســلیم و رســید دریاف ــه ای ب
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت تقدیــم مراجــع قضائــی نمــوده و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در غیــر ایــن 

صــورت برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار آگهی : ۹۹/۱۱/۱۴                                                                 

رئیس ثبت اسناد امالک میانه - بخشعلی زاده

کد: ۱۰6

کد: ۱۰6
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ویژگی های کودک سالم
 از نظر روانی 

فوت و فن  های تربیت یک کودک سالم
بچـــه ســـالم بچـــه ای اســـت کـــه در تمـــام 
جنبـــه هـــای زیســـتی، روانـــی و اجتماعـــی از 
رشـــد مناســـبی بهـــره منـــد باشـــد و بتوانـــد 
هریـــک از مراحـــل رشـــدی خویـــش را بـــا 
ـــی  ـــس تمام ـــذارد و از پ ـــر بگ ـــت س ـــت پش موفقی
بحـــران هـــای موجـــود در دوره هـــای مختلـــف 

عبـــور کنـــد.
ــان  ــت فرزندتـ ــرای تربیـ ــه بـ ــر کاری کـ هـ
انجـــام مـــی دهیـــد و هـــر رفتـــاری کـــه بـــا او 
ـــخصیت  ـــری ش ـــکل گی ـــر ش ـــتقیم ب ـــد، مس داری
وی اثـــر مـــی گـــذارد. تربیـــت خـــوب میتوانـــد 
ـــد  ـــل ده ـــه تحوی ـــه جامع ـــالم ب ـــودک س ـــک ک ی
ــکل  ــبب شـ ــد سـ ــت میتوانـ ــت نادرسـ و تربیـ
ـــق و  ـــد قل ـــازگار، ب ـــخصیت ناس ـــک ش ـــری ی گی

ناموفـــق در فرزندتـــان شـــود.
 

ویژگیهای یک کودک سالم از نظر روانی
کودک سالم، کودکی امیدوار است. 

کودک سالم، پر از شوق و امید است
ـــال  ـــم و مح ـــی توان ـــود، نم ـــی ش ـــرای او نم ب
اســـت، معنـــی نـــدارد. او اکثـــرا شـــاد اســـت و 
ـــد. ـــی کن ـــگاه م ـــی ن ـــا دلگرم ـــور ب ـــه ام ـــبت ب نس

 
 کودک سالم عزت نفس کافی دارد

ایـــن مســـأله در ســـال هـــای مدرســـه 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا مـــی کنـــد. بســـیاري 
ــه  ــکالتی کـ ــی و مشـ ــت تحصیلـ ــات افـ از اوقـ
ـــی  ـــد ناش ـــی کنن ـــه م ـــه تجرب ـــودکان در مدرس ک
ــت. در  ــن آن هاسـ ــس پائیـ ــه نفـ ــاد بـ از اعتمـ
نتیجـــه درصورتـــی کـــه فرزندتـــان دچـــار کـــم 
ـــد  ـــت میکش ـــد خجال ـــش از ح ـــت و بی ـــی اس روی
ـــود و  ـــکل نش ـــار مش ـــه دچ ـــه در مدرس ـــرای آنک ب
ـــد  ـــی مانن ـــای روان ـــالل ه ـــه اخت ـــکل او ب ـــا مش ی
ــل  ــاً دالیـ ــد حتمـ ــی نیانجامـ ــای اجتماعـ فوبیـ
ــد  ــرار دهیـ ــی قـ ــورد بررسـ ــت را مـ ــن حالـ ایـ
ــناس  ــا یـــک روان شـ ــکل را بـ ــاً مشـ و ترجیحـ

کـــودک در میـــان بگذاریـــد.
 

کودک سالم دیگران را دوست دارد 
ــازگار  ــالم و سـ ــی سـ ــما هنگامـ ــودک شـ کـ
خواهـــد بـــود کـــه اشـــخاص دیگـــر را دوســـت 
ـــته باشـــد  ـــی داش ـــم دل ـــت ه ـــته باشـــد، قابلی داش
ـــا  ـــرت ی ـــر معاش ـــراد دیگ ـــا اف ـــد ب ـــش بخواه و دل
ـــا  ـــزوی ی ـــودک من ـــد. ک ـــام ده ـــی انج کار جمع
ـــازگاری  ـــالم و س ـــخصیت س ـــاًل ش ـــو اص ـــاره ج کن

ـــت. ـــد داش نخواه
 

روشهایی برای داشتن فرزند سالم 
- آنها را تحسین کنید.

ــد و  ــدون قیـ ــت بـ ــا محبـ ــه هـ ــه بچـ - بـ
ــد. ــار کنیـ ــرط نثـ شـ

- خانه ای امن و مطمئن فراهم کنید.
- گاهی همبازی آن ها شوید.

- در صورتـــی کـــه اشـــتباهی مرتکـــب 
میشـــوند از اظهـــار نظرهـــای کنایـــه آمیـــز 

پرهیـــز کنیـــد.
 

عالئم هشدار دهنده اختالالت روحی
 در کودکان

- اضطراب و نگرانی دایمی
- کابوس های دایمی شبانه

- نمـــره هـــای کـــم علـــی رغـــم کوشـــش 
زیـــاد

- کوتاهی در انجام تکالیف مدرسه
ـــا  ـــه مدرســـه ی ـــن ب - ســـرپیچی دائمـــی از رفت

ـــا ـــت بچـــه ه شـــرکت در فعالی
- بیش فعالی یا بیقراری

- پرخاشگری و ناآرامی دایمی
- بد اخالقی دائمی

- افسردگی، غم، زودرنجی
 

نکته پایانی
ـــودکان  ـــم ک ـــده بتوانی ـــه در آین ـــن ک ـــرای ای ب
بایـــد  بدهیـــم  جامعـــه  تحویـــل  ســـالمی 
ــا آمـــاده  محیطـــی امـــن را بـــرای رشـــد آنهـ
ـــن  ـــود والدی ـــه خ ـــی ک ـــن درصورت ـــم، بنابرای کنی
ــتند،  ــای روانـــی هسـ ــه اختـــالل هـ ــال بـ مبتـ
قابلیـــت کنتـــرل خشـــم خـــود را ندارنـــد یـــا 
ــا  ــواد مخـــدر و روانگـــردان هـ نســـبت بـــه مـ
ـــارداری  ـــش از ب ـــت پی ـــر اس ـــد، بهت ـــاد دارن اعتی
ـــش را  ـــکالت خوی ـــن مش ـــدن ای ـــد دار ش و فرزن
ـــی  ـــد وارد محیط ـــودک بتوان ـــا ک ـــد ت ـــع کنن رف

امـــن شـــود.
والدیـــن همچنیـــن بایـــد محیطـــی ســـازنده 
کننـــد،  ایجـــاد  خویـــش  فرزنـــدان  بـــرای 
ــه  ــاه اول بـ ــا ۳ مـ ــودکان در ۲ تـ ــری کـ یادگیـ
ــن  ــد از ایـ ــی بعـ ــت، ولـ ــزي اسـ ــورت غریـ صـ
ـــج  ـــه تدری ـــودکان ب ـــه، ک ـــط خان ـــنین در محی س
مهـــارت هـــای گوناگـــون را یـــاد مـــی گیرنـــد.
 منبع: بیتوته

تعداد نمونه های مثبت دوپینگ کشتی
 به 3 مورد رسید 

تعــداد نمونه هــای مثبــت دوپینــگ لیــگ کشــتی، در حالــی کــه هنــوز 
پاســخ برخــی از نمونه هــا نیامــده اســت، بــه ۳ نفــر رســید. 

ــی ۲۰۱۹  ــابقات جهان ــزاری مس ــان برگ ــنیم، در جری ــزارش تس ــه گ ب
ــو  ــم گفت وگ ــا ه ــی ب ــچ دقایق ــاد اللووی ــر و نن ــا دبی ــلطان، علیرض نورس
ــس فدراســیون  ــی از رئی ــه جهان ــس اتحادی ــدار، رئی ــن دی داشــتند. در ای
ــت  ــگ فعالی ــا دوپین ــارزه ب ــه مب ــه در زمین ــت ک ــران خواس ــتی ای کش

ــرد. ــورت بگی ــتری ص بیش
در همیــن راســتا تــالش شــد کــه در تمــام مســابقات برگــزار شــده بعد 
از رقابت هــای جهانــی نورســلطان از کشــتی گیران تســت دوپینــگ گرفتــه 
شــود و بــرای هــر مســابقه فدراســیون از نــادو خواســت کــه نمونه گیــری 

انجــام شــود.
هــر چنــد از اســفندماه ســال گذشــته کــه اردوهــا و ســالن های کشــتی 
ــی در  ــم مل ــی تی ــک انتخاب ــگ و ی ــای لی ــا رقابت ه ــل شــدند، صرف تعطی
ــادو در هــر دو رقابــت حضــور  ــا ن رده ســنی بزرگســاالن انجــام شــده، ام

ــد. داشــته و گفتــه شــد بیــش از ۳۰ کشــتی گیر تســت دوپینــگ داده ان
در حالــی کــه پیــش از ایــن در مــورد مثبــت بــودن یکــی از تســت ها 
امــا اکنــون گفتــه می شــود تعــداد  اطالع رســانی صــورت گرفــت، 
ــورد آن  ــه دو م ــت ک ــر اس ــه نف ــتی س ــگ کش ــت دوپین ــای مثب نمونه ه
مربــوط بــه کشــتی آزاد و یکــی مربــوط بــه کشــتی فرنگــی اســت. هیــچ 

ــی نیســتند. ــم مل ــده تی ــی دوبن ــان اصل ــرات جــزو مدعی ــدام از نف ک
ــده و  ــالم نش ــر اع ــده اخی ــه ش ــای گرفت ــه نمونه ه ــه هم ــوز نتیج هن
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تعــداد تســت های مثبــت بــاز هــم بیشــتر 

شــود.

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک:
دولت و مجلس برای افزایش بودجه

 پارالمپیک وعده  دادند

ـــای  ـــا رایزنی ه ـــران گفت:ب ـــک ای ـــی پارالمپی ـــه مل ـــی کمیت ـــر اجرای دبی
ـــه  ـــش بودج ـــرای افزای ـــورای اســـالمی ب ـــس ش ـــت و مجل انجـــام شـــده دول
ـــه در  ـــب بودج ـــر تصوی ـــد منتظ ـــا بای ـــد ام ـــی دادن ـــه وعده های ـــن کمیت ای

ـــی شـــدن آن باشـــیم.  ـــس شـــورای اســـالمی و نهای مجل
ـــی  ـــر اجرای ـــع« دبی ـــد تاب ـــری »محم ـــت خب ـــا، نشس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی« سرپرســـت کاروان اعزامـــی  ـــی پارالمپیـــک و »هـــادی رضای ـــه مل کمیت

ـــد. ـــزار ش ـــن برگ ـــورت آنالی ـــه ص ـــو ب ـــک توکی ـــه پارالمپی ـــران ب ای
ــون  ــالح قانـ ــرای اصـ ــه بـ ــن کمیتـ ــالش ایـ ــوص تـ ــع در خصـ تابـ
ـــه ای  ـــه گون ـــی ب ـــون قبل ـــت: قان ـــار داش ـــی اظه ـــان ورزش ـــتخدام قهرمان اس
ـــون  ـــن قان ـــتند. ای ـــراض داش ـــه آن اعت ـــان ب ـــیاری از قهرمان ـــه بس ـــود ک ب
ـــام  ـــر روی آن انج ـــات الزم ب ـــا اصالح ـــت ت ـــت رف ـــات دول ـــه هی ـــاره ب دوب
ـــده و در  ـــالغ نش ـــا اب ـــه م ـــمی ب ـــورت رس ـــه ص ـــزی ب ـــوز چی ـــود. هن ش
ــانه ها  ــار رسـ ــت در اختیـ ــوی دولـ ــد آن از سـ ــالح و تاییـ ــورت اصـ صـ

ـــم داد. ـــرار خواهی ق
دبیـــر اجرایـــی کمیتـــه ملـــی پارالمپیـــک بـــا اشـــاره بـــه بودجـــه 
ـــه  ـــووالن کمیت ـــرد: مس ـــان ک ـــر نش ـــال ۱۴۰۰ خاط ـــه در س ـــن کمیت ای
ـــا  ـــد ت ـــام دادن ـــس انج ـــدگان مجل ـــت و نماین ـــا دول ـــای الزم را ب رایزنی ه
بتواننـــد بودجـــه ویـــژه بـــرای بازی هـــای پارالمپیـــک توکیـــو بگیرنـــد. 
البتـــه تـــا زمانـــی کـــه الیحـــه بودجـــه کشـــور در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی تصویـــب نشـــود، نمی توانیـــم اظهـــار نظـــر خاصـــی انجـــام 

ـــم. دهی
ـــاه  ـــش از ۱۰ م ـــت بی ـــود گذش ـــا وج ـــفانه ب ـــت: متاس ـــن گف او همچنی
از ســـال هنـــوز ۵۰ درصـــد بودجـــه بـــه دســـت مـــا نرســـیده اســـت و 
ـــق  ـــک تزری ـــی پارالمپی ـــه مل ـــه کمیت ـــه ب ـــن بودج ـــه ای ـــم ک ـــد داری امی

شـــود تـــا در راه آماده ســـازی ورزشـــکاران صـــرف کنیـــم.
تابـــع دربـــاره دوپینـــگ یکـــی از ورزشـــکاران زیـــر مجموعـــه ایـــن 
ـــده  ـــت ش ـــا مثب ـــده نابین ـــک دون ـــش ی ـــه آزمای ـــزود: نمون ـــز اف ـــه نی کمیت
و او نیـــز طبـــق قوانیـــن جریمـــه خواهـــد شـــد و محـــروم اســـت. وی 
ـــول  ـــورد قب ـــا م ـــت ام ـــود داش ـــش خ ـــه آزمای ـــه نمون ـــبت ب ـــی نس دفاعیات

ـــد.   ـــع نش واق
ـــیامند  ـــوت »س ـــالگرد ف ـــک در س ـــی پارالمپی ـــه مل ـــژه کمیت ـــم وی مراس
ــن  ــود. او در ایـ ــع بـ ــگاران از تابـ ــواالت خبرنـ ــر سـ ــان«  از دیگـ رحمـ
ـــن  ـــام ای ـــه ن ـــاص ب ـــم خ ـــد مراس ـــه چن ـــم ک ـــر داری ـــت: در نظ ـــه گف زمین
ـــرداری  ـــابقه پاراوزنه ب ـــک دوره مس ـــن ی ـــم. همچنی ـــزار کنی ـــان برگ قهرم
ـــم و  ـــت کردی ـــک ثب ـــی پارالمپی ـــه بین الملل ـــیامند در کمیت ـــام س ـــه ن ب

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــه زودی برگ ب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــک در پای ـــی پارالمپی ـــه مل ـــی کمیت ـــر اجرای دبی
مشـــکل صـــدور روادیـــد برخـــی از دوومیدانـــی کاران بـــرای اعـــزام بـــه 
مســـابقات امـــارات، یـــادآور شـــد: نامه نـــگاری الزم بـــرای رفـــع ایـــن 
مشـــکل را انجـــام دادیـــم و منتظـــر پاســـخ هســـتیم. کمـــک خواهیـــم 
کـــرد تـــا اعـــزام انجـــام شـــود چـــون برخـــی از ورزشـــکاران بایـــد در 

کالس بنـــدی حضـــور پیـــدا کننـــد.

حراست فدراسیون فوتبال:
 رد صالحیت ها به پرونده ویلموتس ربطی ندارد

ـــی  ـــالم نهای ـــه اع ـــاره ب ـــا اش ـــال ب ـــیون فوتب ـــت فدراس ـــس حراس رئی
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــال تاکی ـــیون فوتب ـــات فدراس ـــای انتخاب ـــامی کاندیداه اس
ـــی  ـــه کنون ـــات رئیس ـــای هی ـــی اعض ـــت برخ ـــل رد صالحی ـــوع و دلی موض

ـــدارد.  ـــس ن ـــده ویلموت ـــا پرون ـــی ب ارتباط
ـــو  ـــت و گ ـــال در گف ـــیون فوتب ـــت فدراس ـــس حراس ـــور رئی ـــا نقی پ رض
ـــیون  ـــات فدراس ـــزاری انتخاب ـــی برگ ـــد قانون ـــه رون ـــاره ب ـــا اش ـــنا ب ـــا ایس ب
فوتبـــال و اعـــالم اســـامی تاییـــد صالحیـــت شـــده هـــا گفـــت: رونـــد 
رســـیدگی هـــا بـــر اســـاس قانـــون و اساســـنامه فدراســـیون فوتبـــال 
ـــد  ـــال خواه ـــن روال دنب ـــر همی ـــا ب ـــز فرآینده ـــه نی انجـــام شـــده و در ادام

ـــد. ش
وی در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی بـــر اینکـــه گفتـــه می شـــود رد 
صالحیـــت برخـــی از اعضـــاء هیـــات رئیســـه در ارتبـــاط بـــا پرونـــده 
ویلمـــوس بـــوده اســـت؟ اظهـــار کـــرد: خیـــر ایـــن مطالـــب صحـــت 

نـــدارد.
ـــده  ـــا پرون ـــی ب ـــچ ارتباط ـــوع هی ـــن موض ـــرد: ای ـــد ک ـــور تاکی ـــی  پ نق
ـــده  ـــدارد، چـــرا کـــه صالحیـــت برخـــی افـــراد کـــه در ایـــن پرون ویلمـــوس ن
ــده و در  ــد شـ ــی تاییـ ــع قانونـ ــرح اســـت توســـط مرجـ ــان مطـ نام شـ

ـــت. ـــد داش ـــور خواهن ـــال حض ـــیون فوتب ـــات فدراس انتخاب
ـــنبه ۱۲  ـــک ش ـــال روز ی ـــیون فوتب ـــات فدراس ـــدوی انتخاب ـــه ب کمیت
ـــر  ـــت ۱۰ نف ـــن رد صالحی ـــر و همچنی ـــت ۸۱ نف ـــد صالحی ـــن از تایی بهم
ـــه  ـــه »مرحل ـــرد ک ـــد ک ـــر داد و تاکی ـــیون خب ـــن فدراس ـــات ای در انتخاب
ـــال  ـــیون فوتب ـــات فدراس ـــای انتخاب ـــت کاندیداه ـــی صالحی ـــت بررس نخس
در یازدهـــم بهمـــن ســـال ۱۳۹۹بـــه اتمـــام رســـیده و صالحیـــت ۸۱ 
ـــه رد  ـــرم تاییدی ـــتن ف ـــل نداش ـــه دلی ـــر ب ـــداد ۱۰ نف ـــالم و تع ـــر را اع نف
صالحیـــت شـــده انـــد. هرچنـــد هرگونـــه اعتـــراض از ســـوی افـــراد رد 
ـــل رســـیدگی  ـــات قاب ـــتیناف انتخاب ـــه اس ـــق کمیت ـــده از طری ـــت ش صالحی

ـــود«. ـــد ب خواه
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است ۱۰ اسفند برگزار شود.

رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال معتقــد 
ــد  ــیون بای ــن فدراس ــده ای ــس آین ــت رئی اس
ــد در  ــه بتوان ــد ک ــرایط باش ــردی جامع الش ف
ــد و کار را  ــته باش ــل داش ــائل تعام ــام مس تم

ــرد.  ــش بب خــوب پی
کفاشــیان  علــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
رد  و  فوتبــال  فدراســیون  بیانیــه  دربــاره 
ــر از اعضــای هیئــت رئیســه  صالحیــت ۱۰ نف
ــات فدراســیون فوتبــال  ــا در انتخاب و اینکــه آی
دموکراســی حاکــم خواهــد بــود؟، گفــت: قطعــاً 
ــدارک  ــار اســناد و م ــک ب همینطــور اســت. ی
را طبــق اساســنامه تطبیــق می دهنــد و در 
مرحلــه بعــد تأییــد صالحیــت کیفــری و 
ــورت  ــم االن ص ــه نمی دان ــت ک ــتی اس حراس
ــه از  ــناختی ک ــا ش ــه. ب ــا ن ــت ی ــه اس گرفت
ــر  ــم کــه آنهــا زی اعضــای مجمــع دارم، می دان
ــد و رأی هــا همــه مخفــی  ــار حرفــی نمی رون ب
اســت. اعضــای مجمــع نظــرات مســتقلی 
می کننــد  انتخــاب  کــه  افــرادی  و  دارنــد 

ــود. ــد ب ــال خواهن ــکاندار اداره فوتب س
چــه  کــه  موضــوع  ایــن  مــورد  در  وی 
ــال دارد  ــات فدراســیون فوتب ــی از انتخاب ارزیاب
و کــدام تیــم مدیریتــی می توانــد ســکاندار 
ــدا  ــه کاندی ــرادی ک ــرد: اف ــح ک ــود، تصری ش
توانمندی هــای  و  ســوابق  همــه  شــده اند 

ــا  ــد ت ــه بیاین ــا برنام ــد ب ــد. بای ــی دارن خوب
انتخــاب شــوند. رئیســی کــه انتخــاب می شــود 
قطعــاً بایــد ســه نایــب رئیــس را انتخــاب کنــد 
و اعضــای مجمــع بایــد نســبت بــه ایــن افــراد 
شــناخت داشــته باشــند کــه بــرای کمــک بــه 
ــت.  ــن پس ــرای گرفت ــه ب ــد، ن ــال آمده ان فوتب
ــاب  ــه انتخ ــت رئیس ــرای هیئ ــه ب ــی ک آنهای
باشــند  داشــته  تخصــص  بایــد  می شــوند 
و  بگیرنــد  قــوی   تصمیمــات  بتواننــد  کــه 
ــاً  ــد. قطع ــک کنن ــیون کم ــس فدراس ــه رئی ب
ــادی  ــکالت زی ــا مش ــد ب ــه جدی ــت رئیس هیئ
روبــه رو خواهــد بــود کــه یکــی از آنهــا کمبــود 
بودجــه و پرونده هایــی اســت کــه وجــود دارد. 

اولیــن برنامــه بایــد ایــن باشــد کــه ســریعاً بــه 
ــد،  ــی بپردازن ــم مل ــی تی ــای کادر فن برنامه ه
ــرای  ــد و ب ــدارک ببین ــی ت ــه خوب ــم ب ــن تی ای
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی آمــاده شــود. 
ــه  ــر پرداخت ــای دیگ ــه تیم ه ــم ب ــد از آنه بع
شــود کــه در ایــن مــدت دچــار رکــود شــدند 
ــا  ــرای آنه ــی ب ــزی دقیق ــک برنامه ری ــد ی و بای

ــرد.  ــورت بگی ص
رئیــس پیشــین فدراســیون فوتبــال کــه بــا 
ــو  ــران ورزشــی« گفت وگ ــی »ته ــه رادیوی برنام
می کــرد، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »ایــن 
موضوعــی کــه از وزارت ورزش و نهادهــای دیگر 
گفته انــد در انتخابــات فدراســیون دخالتــی 

ــان  ــود؟«، خاطرنش ــی می ش ــا عمل ــد، آی ندارن
کــرد: بــا تجربــه ای کــه مــا در فدراســیون 
فوتبــال داشــته ایم اصــوالً اگــر دخالتــی هــم در 
انتخابــات صــورت بگیــرد نتیجــه عکــس خواهد 
 داد! یعنــی اگــر وزارت ورزش و نهادهــای دیگــر 
از کســی حمایــت کننــد مجمــع نظــرش عکس 
ــت  ــه از او حمای ــی ک ــرر کس ــه ض ــت و ب اس
شــده اســت. رأی اعضــای مجمــع نتیجــه یــک 

کار دموکراســی اســت.
ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  کفاشــیان 
ــیون  ــده فدراس ــیون آین ــس فدراس ــه »رئی ک
داشــته  بایــد  ویژگی هایــی  چــه  فوتبــال 
باشــد؟«، گفــت: قطعــاً یــک مدیــر بایــد 
سیاســی  مســائل  و  باشــد  جامع الشــرایط 
کنــد.  برنامه ریــزی  بتوانــد  را  اقتصــادی  و 
ــر  ــد بهت ــی را هــم بدان ــر مســائل فن ــر مدی اگ
دربــاره  فدراســیون  رئیــس  اکثــراً  اســت. 
و  نیســت  تصمیم گیرنــده  فنــی  مســائل 
اعضــای هیئــت رئیســه نقــش دارنــد. در ایــن 
بیــن کمیته هــای مختلــف هــم مشــارکت 
ــس  ــه رئی ــم ک ــح می ده ــن ترجی ــد. م می کنن
فدراســیون فوتبــال یــک مدیــر جامع الشــرایط 
ــل  ــد تعام ــائل بتوان ــام مس ــه در تم ــد ک باش
داشــته باشــد و مســائل مختلــف راهبــری کنــد 

و البتــه کار را خــوب پیــش ببــرد. 

ــم  ــا هجدهـ ــانزدهم تـ ــای شـ ــابقات هفته هـ ــه مسـ برنامـ
لیـــگ برتـــر فوتبـــال ایـــران در فصـــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعـــالم 

ـــد.  ش
ـــه  ـــران برنام ـــال ای ـــگ فوتب ـــازمان لی ـــا، س ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــال  ــر فوتبـ ــگ برتـ ــم لیـ ــا هجدهـ ــانزدهم تـ ــای شـ هفته هـ
ـــده،  ـــالم ش ـــه اع ـــه برنام ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ـــالم ک ـــران را اع ای
مســـابقات نیم فصـــل دوم بـــدون توقـــف و اســـتراحت بـــرای 
ــد  ــاز خواهـ ــفندماه آغـ ــم اسـ ــنبه پنجـ ــا از روز سه شـ تیم هـ

ـــد. ش
برنامه مســـابقات به شرح زیر است:

بـــا  هفتـــه شـــانزدهم: گرامیداشـــت والدت 
ــدر ــی)ع( و  روز پـ ــام علـ ــرت امـ ــعادت حضـ سـ

سه شنبه ۵ اسفند ۹۹
ـــاعت ۱۴:۳۰ -  ـــز- س ـــور تبری ـــلیمان - تراکت ـــت مسجدس نف

ـــلیمان ـــدی مسجدس ـــام محم ـــهید بهن ـــگاه ش ورزش
مـــس رفســـنجان - اســـتقالل - ســـاعت ۱۴:۳۰ - ورزشـــگاه 

ـــس رفســـنجان ـــهدای م ش
 - مشـــهد  شـــهرخودرو  تبریـــز-  ســـازی  ماشـــین 
ــلیمانی  ــردار سـ ــهید سـ ــگاه شـ ــاعت ۱۴:۳۰ - ورزشـ سـ

ــز تبریـ
ــاعت ۱۵ -  ــوم اراک - سـ ــدران - آلومینیـ ــاجی مازنـ نسـ

ورزشـــگاه شـــهید وطنـــی قائمشـــهر
ـــاعت ۱۷:۳۰  ـــان - س ـــن اصفه ـــتان - ذوب آه ـــوالد خوزس ف

ـــواز ـــوالد اه ـــهدای ف ـــگاه ش - ورزش

چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹
پیـــکان تهـــران - صنعـــت نفـــت آبـــادان - ســـاعت ۱۵ - 

ـــدس ـــهر ق ـــهدای ش ـــگاه ش ورزش
فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان - گل گهرســـیرجان - ســـاعت 

۱۵:۳۰ - ورزشـــگاه نقـــش جهـــان اصفهـــان
ـــران - ســـاعت ۱۷:۱۵ - ورزشـــگاه  ـــایپا ته ـــپولیس - س پرس

آزادی تهـــران

ــره  ــاد و خاطـ ــت یـ ــم؛ گرامیداشـ ــه هفدهـ هفتـ
شـــهدای اســـفند مـــاه

دوشنبه ۱۱ اسفند
تراکتـــور تبریـــز- نســـاجی مازنـــدران - ســـاعت ۱۴:۳۰ - 

ـــز ـــام تبری ـــادگار ام ـــگاه ی ورزش
ـــاعت  ـــز - س ـــازی تبری ـــین س ـــان - ماش ـــن اصفه ذوب آه

۱۵:۳۰ - ورزشـــگاه فوالدشـــهر اصفهـــان
گل گهرســـیرجان - مـــس رفســـنجان - ســـاعت ۱۵:۳۰ - 

ـــیرجان ـــی)ع( س ـــام عل ـــگاه ام ورزش
 -  ۱۷:۲۰ ســـاعت   - خوزســـتان  فـــوالد   - اســـتقالل 

تهـــران آزادی  ورزشـــگاه 
سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹

ــاعت  ــپاهان- سـ ــه سـ ــوالد مبارکـ ــوم اراک - فـ آلومینیـ
۱۴:۳۰ - ورزشـــگاه امـــام خمینـــی)ره( اراک

ـــاعت ۱۵ -  ـــلیمان - س ـــت مسجدس ـــران - نف ـــایپای ته س
ـــران ـــن ته ـــاس قوامی ـــگاه پ ورزش

ـــاعت ۱۵:۳۰ -  ـــران - س ـــکان ته ـــهد - پی ـــهرخودرو مش ش
ـــهد ـــا)ع( مش ـــام رض ـــگاه ام ورزش

صنعـــت نفـــت آبـــادان - پرســـپولیس - ســـاعت ۱۶:۳۰ - 
ـــادان ـــی آب ـــگاه تخت ورزش

ــان و  ــت روز احسـ ــم؛ گرامیداشـ ــه هجدهـ هفتـ
نیکـــوکاری و روز درختـــکاری

یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹
ماشـــین ســـازی تبریـــز - اســـتقالل - ســـاعت ۱۴:۳۰ - 

ورزشـــگاه شـــهید ســـردار ســـلیمانی تبریـــز
ــاعت ۱۶ -  ــان - سـ ــن اصفهـ ــران - ذوب آهـ ــکان تهـ پیـ

ورزشـــگاه شـــهدای شـــهر قـــدس
مـــس رفســـنجان - آلومینیـــوم اراک - ســـاعت ۱۶ - 

ــنجان ــس رفسـ ــهدای مـ ــگاه شـ ورزشـ
فـــوالد خوزســـتان - گل گهـــر ســـیرجان - ســـاعت ۱۶ - 

ـــواز ـــوالد اه ـــهدای ف ـــگاه ش ورزش
ـــاعت ۱۶-  ـــز - س ـــور تبری ـــپاهان - تراکت ـــه س ـــوالد مبارک ف

ـــان ـــان اصفه ـــش جه ـــگاه نق ورزش
نســـاجی مازنـــدران - ســـایپا تهـــران - ســـاعت ۱۶:۱۵ - 

ورزشـــگاه شـــهید وطنـــی قائمشـــهر
صنعـــت نفـــت آبـــادان - شـــهرخودرو مشـــهد - ســـاعت 

۱۶:۳۰ - ورزشـــگاه تختـــی آبـــادان
پرســـپولیس - نفـــت مسجدســـلیمان - ســـاعت ۱۷:۳۰ - 

ورزشـــگاه آزادی تهـــران

ــق  ــت: تعلی ــودو گف ــیون ج ــگ فدراس ــازمان لی ــس س رئی
ــن  ــان داد روح ای ــگ نش ــا از لی ــتقبال تیم ه ــا اس ــتیم ام هس

ــد.  ــس می کش ــودو نف ــت و ج ــده اس ــوز زن ــته هن رش
ــداد  ــا تســنیم، در خصــوص تع ــو ب ســعید قمــی در گفت وگ
تیم هــای حاضــر در لیــگ برتــر جــودو اظهــار داشــت: تــا پایــان 
روز گذشــته و بــا درخواســت کتبــی تیــم بــرق تهــران، ۱۹ تیــم 
ــی  ــالم آمادگ ــودو اع ــوپرلیگ ج ــابقات س ــرای حضــور در مس ب
ــی  ــنبه در آکادم ــی روز پنجش ــت قرعه کش ــرار اس ــد و ق کردن
ملــی المپیــک برگــزار شــود. بــا وجــود شــرایط خــاص، شــاهد 
اســتقبال خــوب تیم هــا بــرای حضــور در مســابقات لیــگ برتــر 

جــودو بودیــم.
ــران تعلیــق اســت، امــا اســتقبال  وی ادامــه داد: جــودوی ای
ــده اســت  تیم هــا از لیــگ نشــان داد روح ایــن رشــته هنــوز زن
و جــودو نفــس می کشــد و خانــواده ایــن رشــته نیــز پــر تــالش 
ــده  ــام ش ــزی انج ــق برنامه ری ــتند. طب ــت هس ــغول فعالی مش
مســابقات در اســفندماه و بــه مــدت ســه روز بــه صــورت 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــیابی برگ ــهید افراس ــالن ش ــز در س متمرک

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــودو در پاس ــگ ج ــازمان لی ــس س رئی
ــت،  ــد داش ــود خواه ــم وج ــا ۱۹ تی ــابقات ب ــزاری مس ــت برگ ظرفی
گفــت: فکــر می کنــم تــا زمــان برگــزاری قرعه کشــی ریــزش داشــته 
باشــیم و تجربــه نشــان داده هــر ســال برخــی تیم هــا اعــالم آمادگــی 
می کننــد، امــا زمــان قرعه کشــی در مســابقات شــرکت نمی کننــد. 
در حــال حاضــر لیگ هــای رشــته های رزمــی دیگــر بــا ۹ تــا ۱۰ تیــم 
در حــال برگــزاری اســت و مــن مطمئنــم کــه صددرصــد حداقــل ۱۲ 

تیــم در مســابقات لیــگ جــودو امســال شــرکت خواهنــد کــرد.
ــادآور  ــابقات ی ــن مس ــا و قوانی ــوص پروتکل ه ــی در خص قم
ــوص  ــال در خص ــگ امس ــرای لی ــا ب ــن م ــتر قوانی ــد: بیش ش
زمــان  در  بــود.  خواهــد  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت 
برگــزاری مســابقات از هــر تیــم ۱۲ نفــر کــه شــامل ۱۰ 
ــود، بیشــتر  ــی و یــک سرپرســت خواهــد ب ورزشــکار، یــک مرب
ــابقات در ۷  ــند. مس ــته باش ــور داش ــالن حض ــد در س نمی توانن
وزن برگــزار می شــود و ســه وزن نیــز اضافــه خواهیــم گذاشــت 
تــا بتواننــد جــا بــه جایــی داشــته باشــند. در زمــان قرعه کشــی 
ــد. ــته باش ــور داش ــد حض ــر می توان ــک نف ــا ی ــم تنه ــر تی از ه

ــته  ــال های گذش ــه در س ــودی ک ــا وج ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــج  ــم و نتای ــزار می کردی ــک را برگ ــا المپی ــد ت ــابقات امی مس
خوبــی گرفتــه بودیــم، امــا متاســفانه امســال امــکان برگــزاری 
از  آینــده  ســال  در  امیــدوارم  نداریــم.  را  مســابقات  ایــن 
ــه  شــرمندگی ایــن بچه هــا خــارج شــویم و مســابقات آنهــا را ب

ــم.  ــزار کنی ــن برگ ــو احس نح

ــت و  ــک اسـ ــال المپیـ ــت: سـ ــژاد گفـ ــی نـ ــن کاویانـ امیـ
ــی  ــم ملـ ــده تیـ ــه دوبنـ ــد بـ ــم در وزن جدیـ ــالش می کنـ تـ

برســـم. 
ـــی  ـــن کاویان ـــوان، امی ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــرم  ـــی در وزن ۷۷ کیلوگ ـــتی فرنگ ـــی کش ـــم مل ـــو تی ـــژاد عض ن
ـــال  ـــه در س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــب اف ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ب
المپیـــک هســـتیم و مـــن نیـــز وزنـــم بـــاال رفتـــه از وزن ۷۲ 
کیلوگـــرم بـــه وزن ۷۷ کیلوگـــرم صعـــود کـــرده ام و تمـــام 

تالشـــم را بـــرای حضـــور در المپیـــک انجـــام می دهـــم.
ــه داد: کاًل  ــیا ادامـ ــی آسـ ــالی قهرمانـ ــدال طـ ــده مـ دارنـ
در رده ی ســـنی نوجوانـــان و جوانـــان هـــم کـــه کشـــتی 
ــر وزن  ــه زیـ ــودم و همیشـ ــی نبـ ــر وزن قانونـ ــم سـ می گرفتـ

قانونـــی بـــودم و وزن کـــم نمی کـــردم.

ـــن  ـــی در ای ـــی خوب ـــای داخل ـــه رقب ـــه اینک ـــخ ب وی در پاس
ـــت و  ـــک اس ـــیار نزدی ـــن وزن بس ـــت در ای ـــت: رقاب وزن دارد گف
ـــری  ـــد برت ـــم بای ـــی برس ـــم مل ـــده تی ـــه دوبن ـــم ب ـــر می خواه اگ

ـــانم. ـــات برس ـــه اثب ـــود را ب خ
ـــمانی  ـــی و جس ـــاظ فن ـــه از لح ـــان اینک ـــا بی ـــژاد ب ـــی ن کاویان
در وضعیـــت خوبـــی قـــرار دارد، تصریـــح کـــرد: در هـــر ســـه 
ـــم  ـــگ ه ـــردم، در لی ـــرکت ک ـــی ش ـــات اردوی ـــه از تمرین مرحل
ــای  کشـــتی های خوبـــی گرفتـــم ضمـــن اینکـــه در رقابت هـ
انتخابـــی بـــرای مســـابقات صربســـتان در وزن ۷۲ کیلوگـــرم 

ـــدم. اول ش
وی در مـــورد عملکـــردش در رده ی ســـنی بزرگســـاالن 
گفـــت: در پنـــج رقابـــت جهانـــی شـــرکت کـــردم کـــه در ۴ 
ـــت  ـــا در رقاب ـــدم، ام ـــدال ش ـــب م ـــودم و صاح ـــق ب ـــت موف رقاب
ـــاه  ـــدال کوت ـــتم از م ـــود، دس ـــاالن  ب ـــی بزرگس ـــه جهان ـــر ک آخ

ـــد. مان
دارنـــده ۲ مـــدال طـــالی جوانـــان جهـــان در مـــورد 
ــالگی در  ــن ۲۰ سـ ــت: در سـ ــتان گفـ ــردش در قزاقسـ عملکـ
رقابت هـــای بزرگســـاالن جهـــان حضـــور یافتـــم و ایـــن 
ــا  ــد بـ ــاالن بایـ ــتی بزرگسـ ــود. در کشـ ــم بـ ــه ی اولـ تجربـ
تاکتیـــک بـــاال و بـــا محاســـبات فنـــی بـــه مصـــاف حریفـــان 

ـــم  ـــد بگوی ـــم، بای ـــف نروی ـــمت حری ـــه س ـــا ب ـــی محاب ـــت و ب رف
ـــمانی  ـــی و جس ـــاظ فن ـــه از لح ـــی ک ـــابقات در حال ـــن مس در ای

آمـــاده بـــودم، امـــا تجربـــه ی ذهنـــی کافـــی را نداشـــتم.
ــی  ــن المللـ ــای بیـ ــه رقابت هـ ــش بـ ــورد اعزامـ وی در مـ
ـــی  ـــراه محمدعل ـــه هم ـــرم ب ـــت: در وزن ۷۷ کیلوگ ـــن گف اوکرای
ــدوارم  ــویم و امیـ ــن می شـ ــت اوکرایـ ــی تورنمنـ ــی راهـ گرایـ

کـــه بتوانـــم عملکـــرد خوبـــی در ایـــن وزن داشـــته باشـــم.
ــورد  ــان در مـ ــال جهـ ــر ۲۳ سـ ــز زیـ ــدال برنـ ــده مـ دارنـ
ــک  ــور در المپیـ ــرای حضـ ــت: بـ ــده اش گفـ ــه ی آینـ برنامـ
امیـــد دارم و بـــه حریفـــان فکـــر نمی کنـــم و بـــه ایـــن فکـــر 
می کنـــم کـــه روز بـــه روز خـــودم را قوی تـــر و آماده تـــر 
ـــه گذشـــته  ـــری نســـبت ب ـــرد بهت ـــارزه عملک ـــا در روز مب ـــم ت کن

داشـــته باشـــم.
ــبانه روزی  ــات شـ ــر از زحمـ ــن تقدیـ ــان ضمـ وی در پایـ
ـــان  ـــی خاطرنش ـــی و تمرین ـــرایط اردوی ـــورد ش ـــی در م کادر فن
ـــت  ـــوب اس ـــتی خ ـــوارد بهداش ـــاظ م ـــرایط اردو از لح ـــرد: ش ک
ـــدارد و از  ـــروج ن ـــق ورود و خ ـــی ح ـــتیم و کس ـــه هس و قرنطین
ـــتی  ـــی کش ـــورت علم ـــه ص ـــروه ب ـــک گ ـــم ی ـــه ه ـــاظ تغذی لح
گیـــران را آنالیـــز می کننـــد و تغذیـــه هـــر کشـــتی گیـــر را 
متناســـب بـــا وضعیـــت بدنـــی اش برنامـــه ریـــزی می کننـــد.

کفاشیان: 

رئیس فدراسیون باید جامع الشرایط باشد

برنامه هفته های شانزدهم تاهجدهم لیگ برتر؛ مسابقات بی وقفه دنبال می شود

قمی: 

استقبال تیم ها نشان داد روح جودوی ایران زنده است

کاویانی نژاد: 

برای حضور در المپیک به مصاف حریفان می روم
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اوقات شرعی شهر تهران

زلزلــه زده قطــور  واحــد مســکونی  ۲ هــزار 
ــه  ــن روز ده ــا دومی ــان ب ــوی همزم ــتان خ شهرس
فجــر بــا حضــور محمدباقــر نوبخــت رییــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور و محمدمهــدی شــهریاری 
ــووالن  ــی از مس ــی و جمع اســتاندار آذربایجان غرب

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــتانی ب اس
آذربایجان غربــی در  بنیــاد مســکن  مدیــرکل 
حاشــیه ایــن مراســم بــه ایرنــا گفــت: از ســه هــزار 
و ۵۰۰ واحــد مســکونی کــه عملیــات بازســازی آنهــا 
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــد ب ــزار واح ــده، ۲ ه ــاز ش آغ

ــت. ــده اس ــرداری ش ــیده و بهره ب ــام رس اتم
 ۳۰۵ و  ســـه هزار  افـــزود:  بدلـــی  محمـــود 
ــه زدگان  ــرای زلزلـ ــهیالت بـ ــال تسـ ــارد ریـ میلیـ
ــران  ــات وزیـ ــط هیـ ــوی توسـ ــور خـ ــش قطـ بخـ
ـــزار و  ـــه ه ـــزان س ـــن می ـــه از ای ـــده ک ـــوب ش مص
ـــاس  ـــر اس ـــه و ب ـــص یافت ـــال تخصی ـــارد ری ۳۹ میلی
ـــده، در  ـــازی ش ـــای بازس ـــی واحده ـــرفت فیزیک پیش

حـــال پرداخـــت اســـت.
وی اضافــه کــرد: ایــن تســهیالت در بخش هــای 
ــاری،  ــکونی و تج ــای مس ــر واحده ــداث و تعمی اح
ســرمایه ای  و  خانگــی  معیشــتی  لــوازم  تامیــن 
ــان  ــار متقاضی ــی در اختی ــگاه دام ــداث جای و  اح

ــرد. ــرار می گی ــده ق ــارت دی خس
ــان  ــی بی ــکن آذربایجان غرب ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــتایی ۴۰  ــکونی روس ــد مس ــر واح ــرای ه ــرد: ب ک
میلیــون تومــان و شــهری ۵۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت قرض الحســنه و ۱۰ میلیــون تومــان 
در روســتا و ۱۲ میلیــون تومــان در شــهر بالعــوض 

ــت. ــده اس ــت ش پراخ
بدلــی بیــان کــرد: همچنیــن پنــج میلیــون 
ــان  ــون توم ــوض و ۱۵ میلی ــهیالت بالع ــان تس توم

تســهیالت قرض الحســنه بــرای احــداث جایــگاه 
ــن  ــوض تامی ــان بالع ــون توم ــج میلی ــی و پن دام
ــور در  ــدگان قط ــارت دی ــه خس ــتی ب ــوازم معیش ل

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
چهــارم اســفندماه ۱۳۹۸- ابتــدا منطقــه »قطور« 
ــبتا  ــرزه نس ــا زمین ل ــوی ب ــاد« خ ــپس »زرآب و س
شــدیدی لرزیــد کــه ایــن امــر در مجمــوع موجــب 
ــدن ۱۰  ــتری ش ــر، بس ــدود ۱۰۴ نف ــت ح مصدومی
ــب چهــار  ــف شــدن صدهــا راس دام، تخری ــر، تل نف
هــزار واحــد مســکونی و وارد شــدن خســارت جزئــی 
ــوی و  ــتاهای خ ــر در روس ــد دیگ ــزار واح ــه یکه ب

ســلماس شــد.
آذربایجان غربــی  مســووالن  و  امدادگــران 
 ۹:۲۲ ســاعت  در  اول  زلزلــه  از  پــس  بالفاصلــه 
ــزان  ــی می ــدند و ارزیاب ــور« ش ــه »قط ــی منطق راه
ــت؛  ــه داش ــان روز ادام ــامگاه هم ــا ش ــارت ت خس
ــدید  ــبتا ش ــه نس ــاعت ۱۹:۳۰ زلزل ــه در س ــا اینک ت
دیگــری بــه بزرگــی ۵.۹ ریشــتر »زرآبــاد« را لرزانــد 
ــا  ــرد؛ ت ــدان ک ــه اول را دوچن ــارت های زلزل و خس
ــد  ــرای چن ــرات ب ــرق و مخاب ــبکه ب ــه ش ــی ک جای
ــادی و  ــدام جه ــک اق ــا در ی ــد ام ــع ش ــاعت قط س
پــس از چنــد ســاعت، زیرســاخت ها دوبــاره در 

ــد. ــل ش ــنبه وص ــداد دوش بام
زلزلـــه دوم در »زرآبـــاد« تنهـــا چنـــد مصـــدوم 
و  امدادگـــران  تمرکـــز  امـــا  داشـــت  جزئـــی 
مســـووالن بـــر روی آن موجـــب شـــد تـــا توزیـــع 
اقـــالم امـــدادی در بیـــن زلزلـــه زدگان قطـــور بـــه 
فـــردای آن روز یعنـــی صبـــح روز »دوشـــنبه« 
ـــه  ـــا بالفاصل ـــفانه برخی ه ـــه متاس ـــود ک ـــول ش موک
ایـــن تاخیـــر را در فضـــای مجـــازی بـــه حســـاب 

ــتند. ــان کار گذاشـ نقصـ
ــای  ــی نیروه ــووالن و حت ــران، مس ــا امدادگ ام
ــی کــه از نخســتین ســاعات پــس  ســپاهی و مرزبان
ــه حضــور داشــتند، از  ــه اول در منطق ــوع زلزل از وق
روز دوشــنبه بــه بعــد بــه صــورت جهــادی کمبودهــا 
ــیاری  ــد و بس ــع کردن ــری رف ــس از دیگ ــی پ را یک
ــتند  ــده هس ــن عقی ــر ای ــون ب ــع اکن ــراد مطل از اف
بحــران  مدیریــت  ســتاد  دســت اندرکاران  کــه 
غیرمترقبــه،  حادثــه  ایــن  در  آذربایجان غربــی 

ــتند. ــام گذاش ــنگ تم س

همزمان با دومین روز دهه فجر

2 هزار واحد مسکونی زلزله زده قطور با 
ـــا حضور معاون رییس جمهوری افتتاح شد ـــت: ت ـــار داش ـــاد اظه ـــه وزارت اقتص ـــی و بیم ـــور بانک ـــاون ام مع

پایـــان آذرمـــاه حـــدود ۳۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان از ایـــن دارایـــی 
منجمـــد و مـــازاد توســـط بانک هـــا بـــه فـــروش رفتـــه بـــه عبـــارت 
ـــده  ـــه ش ـــا فروخت ـــط بانک ه ـــازاد توس ـــالک م ـــوم ام ـــک س ـــر ی دیگ
اســـت واگـــر صفحـــات روزنامه هـــای مختلـــف را تـــورق کنیـــد بـــه 
ــه  ــا مواجـ ــوال بانک هـ ــروش امـ ــای فـ ــا آگهی هـ ــب بـ ــور مرتـ طـ

می شـــوید. 
ـــن وضعیـــت  ـــاره آخری ـــا درب ـــا ایلن ـــژاد در گفت وگـــو ب عبـــاس معمارن
فـــروش مـــازاد امـــوال بانک هـــا اظهـــار داشـــت: طبـــق بررســـی های 
ـــدود  ـــزی ح ـــا چی ـــازاد بانک ه ـــالک م ـــا از ام ـــرآورد م ـــده ب ـــام ش انج
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــن ۹۰ ه ـــه ای ـــان اســـت ک ـــارد توم ـــزار میلی ۹۰ ه
ـــل و  ـــل چه ـــی و اص ـــک دولت ـــه ۱۲ بان ـــوط ب ـــط مرب ـــازاد فق ـــالک م ام

ـــت.    ـــارت- اس ـــت و تج ـــادرات، مل ـــی ص ـــاری- یعن چه
ـــان از  ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود ۳۰ ه ـــاه ح ـــان آذرم ـــا پای ـــزود: ت وی اف
ـــه  ـــروش رفت ـــه ف ـــا ب ـــط بانک ه ـــازاد توس ـــد و م ـــی منجم ـــن دارای ای
بـــه عبـــارت دیگـــر یـــک ســـوم امـــالک مـــازاد توســـط بانک هـــا 
ــف را  ــای مختلـ ــات روزنامه هـ ــر صفحـ ــت واگـ ــده اسـ ــه شـ فروختـ
ــوال  ــروش امـ ــای فـ ــا آگهی هـ ــور مرتـــب بـ ــه طـ ــد بـ ــورق کنیـ تـ

بانک هـــا مواجـــه می شـــوید.
ــامانه ای  ــه داد:  س ــاد ادام ــه وزارت اقتص ــی و بیم ــور بانک ــاون ام مع
ــام  ــامانه تم ــن س ــه در ای ــم ک ــام بانک ایجــاد کرده ای ــوان س تحــت عن

امــالک و امــوال مــازاد بانک هــا درج شــده و متقاضیــان می تواننــد بــه 
ایــن ســامانه مراجعــه و فراینــد خریــد را آغــاز کننــد.

ـــا  ـــر بانک ه ـــت پذی ـــع رقاب ـــع موان ـــون رف ـــه قان ـــان اینک ـــا بی وی ب
را موظـــف کـــرده اســـت کـــه امـــوال مـــازاد را عرضـــه کننـــد امـــا 
نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه فـــروش ایـــن امـــوال مشـــروط بـــه 
ـــه  ـــا توج ـــا ب ـــی از ملک ه ـــرد: برخ ـــد ک ـــت، تاکی ـــدار اس ـــود خری وج
ــد.  ــداری ندارنـ ــر خریـ ــمگیر، دیگـ ــای چشـ ــش قیمت هـ ــه افزایـ بـ
ـــا  ـــرای آنه ـــداری ب ـــا خری ـــده ام ـــی ش ـــالک آگه ـــن ام ـــروش ای ـــا ف باره

ـــت. ـــده اس ـــدا نش پی
ـــه در  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــه دول ـــت: برنام ـــاد گف ـــر اقتص ـــاون وزی مع
ـــه  ـــوال ب ـــن ام ـــر از ای ـــان دیگ ـــارد توم ـــزار میلی ـــده ۳۰ ه ـــال آین س

ـــانیم. ـــروش برس ف
معمارنـــژاد افـــزود:  امـــا توجـــه داشـــته باشـــید کـــه ایـــن رونـــد 
یـــک جریـــان اســـت بـــه محـــض اینکـــه ملکـــی یـــا اموالـــی بـــه 
ـــال  ـــا م ـــک ی ـــه مل ـــت ک ـــن اس ـــر ممک ـــد روز دیگ ـــی رود چن ـــروش م ف
ـــده،  ـــد. وقتـــی تســـهیالت گیرن ـــک درآی ـــه تصـــرف همـــان بان دیگـــری ب
اقســـاط را پرداخـــت نمی کنـــد بانک هـــا مجبـــور می شـــوند امـــوال 
ـــد. ـــرف در بیاورن ـــه تص ـــده را ب ـــته ش ـــه گذاش ـــه در وثیق ـــه ک ـــا آنچ ی

ــی  ــه بانـــک ملـ ــده بـ ــذار شـ ــوال واگـ ــت امـ ــاره برگشـ وی دربـ
ــذاری  ــس از واگـ ــه پـ ــد کـ ــدی و مولـ ــای تولیـ ــژه بنگاه هـ ــه ویـ بـ
دچـــار کاهـــش راندمـــان شـــده اند، تاکیـــد کـــرد: ۳ مـــاه گذشـــته 

ــط  ــا توسـ ــازاد بانک هـ ــوال مـ ــذاری امـ ــوه واگـ ــتورالعمل نحـ دسـ
ـــتورالعمل  ـــن دس ـــید در ای ـــب رس ـــه تصوی ـــار ب ـــول و اعتب ـــورای پ ش
ــان  ــن صاحبـ ــت بنابرایـ ــده اسـ ــده شـ ــرارداد دیـ ــه قـ ــکان اقالـ امـ
ـــه  ـــر مراجع ـــد اگ ـــکار بودن ـــا بده ـــه بانک ه ـــه ب ـــالک ک ـــا و ام بنگاه ه

ــد. ــتفاده کننـ ــم اسـ ــه هـ ــزم اقالـ ــد از مکانیـ ــد می تواننـ کننـ
ـــرمایه  ـــازار س ـــه ب ـــا ب ـــاره ورود بانک ه ـــن درب ـــر همچنی ـــاون وزی مع
پـــس از مصوبـــه اخیـــر شـــورای پـــول و اعتبـــار گفـــت: مـــاده ۱۶ 
و ۱۷ قانـــون رفـــع موانـــع رقابت پذیـــر بانک هـــا را از ســـرمایه 
ـــورای  ـــرا در ش ـــا اخی ـــت ام ـــرده اس ـــع ک ـــهام من ـــد س ـــذاری و خری گ
پـــول و اعتبـــار مصـــوب شـــد کـــه بانک هـــا بتواننـــد شـــرکت های 
ســـبدگردان ایجـــاد کننـــد تـــا بـــه بازارگردانـــی در بـــورس کمـــک 
ـــرکت های  ـــه ش ـــده ک ـــازه داده ش ـــا اج ـــه بانک ه ـــن ب ـــد. همچنی کنن
تامیـــن ســـرمایه هـــم داشـــته باشـــند کـــه ایـــن شـــرکت ها هـــم 

ـــد.  ـــرمایه دارن ـــازار س ـــا ب ـــاط را ب ـــترین ارتب بیش

رییــس کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا گفــت: واکســن 
ــر  ــد از دیگ ــی و خری ــوان داخل ــتفاده از ت ــا اس ــران ب ــد ۱۹ در ای کووی
کشــورها تامیــن مــی شــود و واکسیناســیون عمومــی هــم از زمســتان 

۱۴۰۰ آغــاز مــی شــود. 
ــی  ــه نگران ــی  در پاســخ ب ــی قانع ــر مصطف ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
مــردم دربــاره تامیــن واکســن کرونــا در کشــور افــزود: کمیتــه علمــی 
مقابلــه بــا کرونــا در تــالش اســت تــا نیــاز کشــور بــه واکســن  کرونــا 
را بــا کمــک تولیــدات داخلــی و خریــد از دیگــر کشــورها تامیــن کنــد.

ـــون  ـــدود ۱۶ میلی ـــت ح ـــرار اس ـــه ق ـــن برنام ـــد: در ای ـــادآور ش وی ی
ــون دوز از  ــش از ۲۵ میلیـ ــس، بیـ ــه کوواکـ ــن از مجموعـ دوز واکسـ
ـــی  ـــدات داخل ـــتفاده از تولی ـــا اس ـــون دوز ب ـــق واردات و ۲۵ میلی طری
ـــده  ـــال آین ـــفندماه س ـــز اس ـــی نی ـــیون عموم ـــود،  واکسیناس ـــن ش تامی

ــود. ــروع می شـ شـ
ــن  ــا همچنی ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س ــه علم ــس  کمیت ریی
گفــت:  زمســتان امســال کارکنــان مراکــز بهداشــتی و درمانــی، افــراد 
مســن، معلــوالن و جانبــازان مراکــز نگهــداری در اولویت واکسیناســیون 

قــرار دارنــد،  
قانعــی ادامــه داد: بهــار و تیرمــاه ســال آینــده نیــز افــراد بــاالی ۶۵ 
ســال، افــراد ۱۶ تــا ۶۴ ســال بــا بیمــاری زمینــه ای و افــرادی کــه بــه 
ــت  ــاس هســتند واکســن دریاف ــردم در تم ــا م ــود ب واســطه شــغل خ

می کننــد.
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس ــر س  دبی
ریاســت جمهــوری خاطرنشــان کــرد: مــرداد تــا آذر ۱۴۰۰ نیــز نوبــت 
بــه واکسیناســیون ســاکنان مراکــز شــلوغ، افــراد ۵۵ تــا ۶۵ ســال فاقــد 
ــه در  ــان بهداشــتی ک ــه ای و شــاغالن ضــروری و کارکن ــاری زمین بیم

خــط اول مواجهــه نیســتند، انجــام مــی شــود.
قانعــی تصریــح کــرد: در نهایــت در فــاز چهــارم، بــا شــروع زمســتان 

۱۴۰۰ همــه مــردم در مقابــل ایــن بیمــاری واکســینه مــی شــوند. 
ــوری، وی  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــزارش معاون ــه گ ب
درمــورد ایــن کــه ۹ شــرکت در کشــور در حــال تولیــد واکســن کرونــا 
هســتند، اظهــار داشــت: ســه مــورد از آنهــا بــه فــاز بالینــی رســیده اند،  
ــز در  ــن نی ــن واکس ــه ای ــم ک ــا داری ــا کوب ــترک ب ــکاری مش ــک هم ی

مراحــل خوبــی قــرار دارد، بــه زودی واکســن مــورد تاییــد ایرانــی بــه 
مرحلــه تولیــد نهایــی مــی رشــد. 

ــورهای  ــی از کش ــران را یک ــف، ای ــگاه یونیس ــد: پای ــادآور ش وی ی
ــت. ــرده اس ــی ک ــا معرف ــن کرون ــده واکس ــازنده و تولیدکنن س

معاون وزارت اقتصاد: 

۱2 بانک، ۹۰ هزار میلیارد تومان امالک مازاد دارند 

رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

زمستان ۱4۰۰ فاز عمومی واکسیناسیون کرونا آغاز می شود


