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روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

تغییر در شاکله الیحه بودجه صدمات 
جدی به اقتصاد کشور وارد می کند

سهم زنان از بودجه ۱۴۰۰ 
چقدر است؟

جریان تأمین ارز کاالهای اساسی و دارو نیز به شکل مستمر توسط دولت ادامه داشته
بارها از سوی دولت بر ضرورت حفظ ارکان اصلی الیحه بودجه تاکید شده

۳۰ درصد از بودجه ۱۴۰۰ زنان و خانواده به حوزه کودکان تعلق دارد
۷۵ درصد بودجه حوزه زنان و خانواده مختص دستگاه های اجرایی است

رشد ۵۰ درصدی سهم زنان سرپرست خانوار از بودجه ۱۴۰۰
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رییس قوه قضاییه:

امروز اجرای عدالت از همه چیز 
شیرین تر است 

بخشی از مشکالت اقتصادی حاصل 
بی کفایتی مدیران اقتصادی است

عرضه ۹ محصول در دوازدهمین مرحله 
فروش فوق العاده ایران خودرو

کشور را با رد الیحه بودجه 
معطل نکنیم

وام ودیعه مسکن تا پایان 
بهمن پرداخت می شود

واکسن ایرانی کرونا اواسط 
فروردین 1۴٠٠ وارد بازار می شود

ــام  ــان حضــرت ام ــی فرم ــس ســتاد اجرای رئی
بــرای  الزم  زیرســاخت های  شــدن  آمــاده  از 
تولیــد انبــوه نخســتین واکســن ایرانــی کرونــا تــا 

فروردیــن ۱۴۰۰ خبــر داد. 
ــا  ــاد ب ــا می ــان ب ــارس، همزم ــزارش ف ــه گ ب
ــه  ــرت فاطم ــرم ، حض ــی اک ــت نب ــعادت دخ س
زهــرا )س( و روز زن و مــادر، آییــن شــکرانه 
ــر  ــوان سراس ــرای بان ــغل ب ــزار ش ــاد ۱۲۰ ه ایج
ــا  ــام ب ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــط س ــور توس کش
عنــوان »بانــوی برکــت« در محــل نمایشــگاه 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــتاد در ته ــن س ــی ای دائم
ــان  ــی فرم ــر رئیــس ســتاد اجرای محمــد مخب
ــرداری از ۴۰  ــت: بهره ب ــم گف ــن مراس ــام درای ام
هــزار طــرح اشــتغال زایی بانــوان، آزادی تعــدادی 
از بانــوان زندانــی سرپرســت خانــوار دارای فرزنــد، 
افتتــاح ۷۶۰ طــرح عمرانــی و فرهنگــی و تجهیــز 
ــات  ــه اقدام ــوان ازجمل ــژه بان ــه ورزش وی ۶۰ خان

ســتاد اجرایــی در ایــن ایــام پربرکــت اســت.
کــه  کارهایــی  محوری تریــن  از  افــزود:  وی 
در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام انجــام میشــود 
اشــتغال زایی اســت و درحــال حاضــر روزانــه حــدود 
ــم. ــد  در کشــور ایجــاد می کنی ۱۱۵۰ شــغل جدی

ــی از  ــم یک ــرد: معتقدی ــان ک ــر خاطرنش مخب
بهتریــن روشــها بــرای رفــع محرومیــت از مناطــق 
کم برخــوردار ، کمــک بــه بانــوان روســتایی بــرای 
ــی  ــرد و خانگ ــتغال زایی خ ــای اش ــاد طرح ه ایج
ــات  ــه اقدام ــن زمین ــت درای ــاد برک ــت و بنی اس

ــی تاکنــون انجــام داده اســت.  فراوان
ــی هــم  رئیــس ســتاد اجرایــی خبــر خوش
ــا  ــت و گفت:ب ــاروری داش ــان ناب ــه درم در زمین
بهداشــت صــورت  وزارت  بــا  هماهنگــی کــه 
گرفــت، قــول دادیــم ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ظــرف ۶ _۷ مــاه آینــده ، ۵۱ مرکــز درمــان 

ــد. ــاد کن ــور ایج ــطح کش ــاروری درس ناب
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در ادامــه 
ــا«  اشــاره ای بــه »نخســتین واکســن ایرانــی کرون
وزارت  ناظــران  گــزارش  گفت:طبــق  و  کــرد 
بهداشــت، فــاز اول کارآزمایــی بالینــی »کــوو 
ــه  ــل پیــش رفت ــت کام ــا موفقی ــران برکــت« ب ای

ــه ــرادی ک ــام اف ــال تم و ح

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
بخشی از مشکالت اقتصادی حاصل 

بی کفایتی مدیران اقتصادی است

ــا  ــرقی ب ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
اشــاره بــه مشــکات اقتصــادی و معیشــتی کشــور 
ــل  ــادی حاص ــکات اقتص ــی از مش ــت: بخش گف

ــت. ــادی اس ــران اقتص ــی مدی بی کفایت
بــه گــزارش مهر، حجــت االســام والمســلمین 
ســیدمحمدعلی آل هاشــم در مراســم بزرگداشــت 
ــرت  ــه حض ــوزه علمی ــر در ح ــه فج ــوم اهلل ده ی
ــروزی  ــل پی ــن عوام ــا تبیی ــن )ع( ب امیرالمومنی
ــردم  ــی م ــاد دین انقــاب اســامی؛ ایمــان و اعتق
را یکــی از ایــن عوامــل دانســت و اظهــار داشــت: 
ملــت ایــران بــا انگیزه هــای الهــی و بــا شــعار اهلل 

ــد. اکبــر طاغــوت را ســرنگون کردن
امــام جمعــه تبریــز وحــدت بیــن آحــاد مــردم 
را یکــی دیگــر از عوامــل پیــروزی انقــاب دانســت 
و ادامــه داد: رهبــر فقیــد و کبیــر انقــاب اســامی 
ــت خــود کشــتی انقــاب  ــا فرماندهــی و مدیری ب
ــمندی  ــا هوش ــاند و ب ــش رس ــاحل آرام ــه س را ب
ــد،  ــدا باش ــت ج ــن از سیاس ــد، دی ــازه ندادن اج
ــر پهلــوی در  موضوعــی کــه بختیــار نخســت وزی
ــا ماقــات امــام در پاریــس ایشــان  ــود ب تــاش ب
را بــرای پذیــرش رهبــری دینــی و احــکام شــرعی 

مــردم بــه ایــران بیــاورد.
وی بــا بیــان اینکــه راهبــرد امــام راحــل 
ــر  ــه دیگ ــدور آن ب ــاب؛ ص ــروزی انق ــد از پی بع
ــمنان  ــت: دش ــود، گف ــامی ب ــرزمین های اس س
نظــام اســامی بــرای جلوگیــری از گســترش 
ــران توطئه هــای  ــت ای تفکــر اســامی انقــاب مل
ــور در  ــم کش ــخصیت های مه ــرور ش ــف و ت مختل
ــگ ۸  ــد از آن جن ــد و بع ــرار دادن ــتور کار ق دس
ســاله را علیــه ملــت ایــران بــه راه انداختنــد، امــا 
ــه  ــیدن ب ــل در رس ــام راح ــری ام ــود رهب ــا وج ب

ــد. ــاکام ماندن ــود ن ــداف خ اه
ــرقی  ــان  ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــال  ــد از ارتح ــامی بع ــام اس ــه نظ ــان اینک ــا بی ب
ــجاعت  ــت و ش ــان صاب ــا هم ــام ب ــرت ام حض
ــران  ــامی ای ــام اس ــزود: نظ ــوام دارد، اف دوام و ق
ــردم در  ــازنده م ــش س ــور و نق ــتوانه حض ــه پش ب
صحنه هــای سرنوشت ســاز و مختلــف تاریخــی 

ــه ــری داهیان ــاب و رهب ــد از انق بع

رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ 
ــا بیــان اینکــه شــعار ندهیــد،  خطــاب بــه دولــت ب
قیمــت روغــن مصرفــی از ابتــدای ســال بــا وجــود 
تخصیــص ارز دولتــی؛ ۱۰۰ درصــد افزایــش یافــت، 
ــی پاســخگو  ــه جــای فرافکن ــد ب ــت بای ــت: دول گف

باشــد. 
ــادران در  ــاس ن ــت، الی ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اســامی، در  نشســت علنــی مجلــس شــورای 
جریــان بررســی کلیــات گــزارش کمیســیون تلفیــق 
ــن  ــاع از ای الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ کل کشــور در دف
گــزارش گفــت: پیــش از شــروع بحــث، مزاحــی بــا 
ــه  ــی گفت ــه کس ــم؛ چ ــته باش ــت داش ــای نوبخ آق
طــرح عمرانــی در کشــور اجرایــی نشــده اســت؟ راه 
ــت را  ــن- رش ــت و آزادراه قزوی ــن- رش ــن قزوی آه
ببینیــد! اعتبــارات بســیاری بــرای ایــن موضوعــات 
ــه  هزینــه شــده در حالــی کــه منظــور رســیدگی ب

مناطــق محــروم اســت.
ری،  شــمیرانات،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
بــا بیــان اینکــه آنچــه در حــال حاضــر مورد بررســی 
قــرار می گیــرد، گــزارش کمیســیون تلفیــق الیحــه 
ــد  ــواردی مانن ــان م ــزود: مخالف ــت، اف ــه اس بودج
ــدم  ــع، ع ــش مناب ــی، افزای ــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ح
اصــاح ســاختار بودجــه و همچنیــن اینکــه دولــت 
ــه  ــد، ب ــرا نمی کن ــس را اج ــی مجل ــه اصاح بودج

ــد. ــرح می کن ــود مط ــل خ ــوان دالی عن
ـــق  ـــیون تلفی ـــزارش کمیس ـــرد: گ ـــه ک وی اضاف
بـــه گونـــه ای تنظیـــم شـــده کـــه هـــر یـــک از 
ـــال  ـــت اعم ـــدگان قابلی ـــت نماین ـــای مخالف محوره
ـــی را در  ـــا ارز ۴۲۰۰ تومان ـــال م ـــور مث ـــه ط دارد، ب
ـــرار  ـــه ازای آن را ق ـــرده و ماب ـــذف ک ـــره ۱۴ ح تبص
دادیـــم، اگـــر مجلـــس تصمیـــم بگیـــرد ایـــن ارز 
ـــده  ـــا طـــی ســـال آین ـــاه ی ـــاه، ۶ م ـــد در 3 م می توان
ـــات  ـــه کلی ـــی ب ـــراد و خلل ـــچ ای ـــود، هی ـــدگار ش مان

نمی شـــود. وارد 

نــادران بــا بیــان اینکــه مــا تصمیــم گرفتیــم ارز 
را بــه واردکننــده نــداده و بــه عامــه مــردم بدهیــم، 
تصریــح کــرد: ایــن تصمیــم مجلــس اســت کــه ارز 

۴۲۰۰ تومانــی بمانــد یــا حــذف شــود.
مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده  ایــن 
ــه شــده در  ــع اضاف ــی از مناب ــت: بخــش عظیم گف
ــا  ــق ناشــی از شــفاف ســازی ارزه کمیســیون تلفی
ــی  ــا و علن ــا افش ــت. م ــی اس ــای زیرفرش و ریال ه
ــوان آن را  ــران اســت، می ت ــت نگ ــر دول ــم اگ کردی
ــان  ــد. پنه ــود برگردان ــه ب ــیوه ای ک ــان ش ــه هم ب

کاری ســخت نیســت و افشــاگری هزینــه دارد کــه 
ــم. ــه آن را پذیرفتی ــا هزین م

رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ 
مجلــس ادامــه داد: دولــت بــا صــادرات ۲.3 میلیــون 
بشــکه نفــت ارز را ۱۷۵۰۰ تومــان دیــده، در واقــع 
۸ میلیــارد را ۴۲۰۰ تومانــی محاســبه کــرده و 
باقیمانــده را بــا ارز ۱۷۵۰۰ تومانــی در نظــر گرفتــه 

اســت.
ــه  ــت عرض ــر دول ــه اگ ــان اینک ــا بی ــادران ب ن
داشــته باشــد، ارز کشــور را ارزان کنــد، مــا ۵ هــزار 
تومــان ایــن نــرخ را کــم می کنیــم، ادامــه داد: 
شــعار ندهیــد، ظــرف 3 ســال گذشــته ۵۰ میلیــارد 
دالر ارز بــه واردکننــده داده شــد، امــا قیمــت روغــن 
مصرفــی از ابتــدای ســال ۱۰۰ درصــد افزایــش 

ــت. یاف
ــرغ را  ــرغ و تخــم م ــردم م ــرد: م ــح ک وی تصری
ــاوت  ــه التف ــد، ماب ــی می خرن ــا ارز ۲3 هــزار تومان ب
ــت؟  ــی کجاس ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ــا ب ــن قیمت ه ای

ــه جــای فرافکنــی پاســخگو باشــد. ــد ب ــت بای دول
ــه، بودجــه و محاســبات  عضــو کمیســیون برنام
ــرد 93  ــرار ک ــت اق ــه دول ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
هــزار میلیــارد تومــان دچــار کســری بودجــه اســت، 
گفــت: امنیــت کشــور را بــه منابــع صنــدوق توســعه 

ملــی بســته انــد.
نادران گفت: مسئول آشوب بنزینی 

رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه اظهــار داشــت: 
ــازه  ــرا اج ــتید چ ــی هس ــس انقاب ــه مجل ــما ک ش
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــت ۱۷ ه ــرای دریاف ــد ب دادی
ــود؟  ــور ش ــس وارد کش ــای لوک ــد، خودروه درآم
ــه  ــه ب ــما ک ــود؟! ش ــوع نب ــا ممن ــر واردات آنه مگ
ــخی  ــه پاس ــتید چ ــد هس ــت متعه ــش فرودس بخ
بــه آنهــا خواهیــد داشــت. چــه کســانی پشــت ایــن 
ــرای نــرخ ارز فشــار وارد  ماشــین ها هســتند؟ آیــا ب

نمی شــود؟ 
بــه گــزارش ایلنــا، محمدباقــر نوبخــت در جلســه 
ــورد  ــادات در م ــه انتق ــخ ب ــس در پاس ــی مجل علن
بودجــه ســال آینــده اظهــار داشــت: اولیــن انتقــادی 
ــع و  ــن مــورد مطــرح می شــد رشــد مناب کــه در ای
ــه  ــود ک مصــارف در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ ب
ــت.  ــورت می گرف ــن کار ص ــف ای ــر مختل ــا تعابی ب
ــز  ــران ماننــد شــما نماینــدگان عزی امــروز ملــت ای
ــه  ــاه ک ــات دو م ــا نتیجــه اقدام منتظــر هســتند ت
ــد و  ــود را مشــاهده کنن ــما ب ــار ش الیحــه در اختی
ــن زمــان در راســتای  ــن اســت کــه در ای ســوال ای
رفــع اشــکاالت گام برداشــته شــد و یــا در راســتای 

ــه مطــرح می شــد؟ ــود ک ــت آنچــه ب تقوی
ــه از ۸۴۱  ــی بودج ــع عموم ــه داد: مناب وی ادام
ــد  ــوان می ش ــه عن ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــا  رشــد ۴۷ درصــدی دارد و شــما در کمیســیون ب
ــزار  ــه ۱۱۲۰ ه ــروز ب ــد ام ــه کرده ای ــی ک اصاحات
میلیــارد تومــان افزایــش داده ایــد. اگــر شــما انتقــاد 

داشــتید کــه زیــاد اســت، چــرا نماینــدگان عزیــز دو 
ــن  ــر ای ــاه فضــای سیاســی کشــور را تحــت تاثی م
ــاختاری  ــات س ــرا اصاح ــد؟ چ ــرار دادن ــوع ق موض
کــه شــما آن را مطــرح می کردیــد در الیحــه 
ــد؟ ریاســت محتــرم مجلــس  بودجــه لحــاظ نکردی
ــد  ــا از اصــاح ســاختار بودجــه صحبــت کردن باره
ــار  ــاح را در اختی ــوارد اص ــده م ــه بن ــی ک در حال
ایشــان قــرار داده بــودم. آنچــه تحــت عنــوان رشــد 
بودجــه بیــان می شــد در واقــع کمیســیون تلفیــق 
بــا افزایــش حجــم آن خــط بطانــی بــر آن کشــید.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در پاســخ بــه 

ــاالی  ــتگی ب ــوع دوم وابس ــت: موض ــاد دوم گف انتق
نفــت بــه بودجــه بــود. ایــن رقــم ۱99 هــزار 
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده بــود، گفتــه 
ــاد اســت و  می شــد کــه ســهم نفــت در بودجــه زی
ــه آن  ــتقیما ب ــان مس ــارد توم ــزار میلی ــاال ۱۶ ه ح
اضافــه شــده یعنــی مجــوز داده ایــد کــه ایــن رقــم 
دولــت بیشــتر کســب درآمــد کنــد یعنــی 9۰ هــزار 
بشــکه بیشــتر در روز و ایــن حــق شــما نماینــدگان 
عزیــز و مــردم اســت کــه انتقــادات وارد بــر دولــت 

ــد. را بدانن
وی ادامــه داد: کاش شــرایط کشــور بــه گونــه ای 

بــود کــه نفــت را از بودجــه خــارج می کردیــم. 
شــما می دانیــد کــه مــا در چهــار ســاله دوم 
منتظــر  خیلی هــا  هســتیم.  اقتصــادی  تحریــم 
ــا  ــی نشــود ام ــی عملیات ــا عمران ــه طرح ه ــد ک بودن
ــا هســتیم،  ــن طرح ه ــاح ای ــاهد افتت ــه ش ــر هفت ه
ــت  ــی اس ــواب آنهای ــت و ج ــم بندی نیس ــن چش ای
ــای  ــد طرح ه ــت نمی توان ــد دول ــر می کردن ــه فک ک

ــد. ــرا کن ــی را اج عمران
ــار  ــس اظه ــس مجل ــه رئی ــاب ب ــت خط نوبخ
ــه  ــر هفت ــه را ه ــای خزان ــما گزارش ه ــت: ش داش
دریافــت می کنیــد. مــا بیــش از ۶۶ هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای طرح هــای عمرانــی پرداخــت کردیــم 
ــه  ــرایطی ک ــت؟ در چنیــن ش ــه نیس ــا اینگون آی
ــردم  ــد م ــی را ببینن انتظــار داشــتند تابســتان داغ
مــا مقاومــت کردنــد هرچنــد شــرایط ســخت اســت. 
کســانی کــه منتظــر تابســتانی داغ بودنــد امــروز در 
چــه شــرایطی هســتند؟ کاش مــا می توانســتیم 
نفــت را کامــا از بودجــه حــذف کنیــم امــا شــرایط 
ــد  ــه نیســت. رئیــس محتــرم مجلــس می دان اینگون
ــه چنــد  کــه درآمــد ۱۰9 میلیــارد دالری کشــور ب
ــم  ــه االن نمی توان ــت ک ــیده اس ــارد دالر رس میلی
رقــم آن را بگویــم، دولــت بــا ایــن وضعیــت کشــور 

می کنــد. اداره  را 
وی خاطرنشــان کــرد: حتــی متاســفانه هدفمنــد 
یارانه هــا را بیشــتر بــه نفــت وابســته کردنــد البتــه 

بنــده بــه کمیســیون تلفیــق انتقــاد نــدارم

نادران در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور:

دولت باید به جای فرافکنی پاسخگو باشد

نوبخت در مجلس؛ 

دولت مسئولیت حذف ارز ۴2٠٠ تومانی را نمی پذیرد

۵۴

تازه های خبرتازه های خبر

۳
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موافقــان الیحــه بودجــه کل کشــور تاکیــد کردند: 
نبایــد بــا رد الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، کشــور را معطــل 

کنیــم ایــن ظرفیــت در کشــور وجــود نــدارد. 
ــده  ــی نماین ــا، ابوالفضــل ابوتراب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــات  ــق کلی ــوان مواف ــه عن ــاد در مجلــس ب نجــف آب
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل  کشــور گفــت: مــا 
ــه  ــزل رو ب ــت متزل ــا دول ــده ب ــال آین ــال و س امس
رو هســتیم اگــر بودجــه را رد کنیــم دســت دولــت 
ــده کار  ــاه آین ــش م ــت در ش ــا دول ــد و قطع می افت
خاصــی انجــام نمی دهــد، ایــن کــه بــه دولــت 
ــم  ــم ه ــاب نکنی ــاب و کت ــم و حس ــواه بدهی تنخ

ــت. ــض اس ــتباه مح اش
وی اظهــار داشــت: اگــر بودجــه را رد کنیــم بــه 
تلفیــق مــی رود ولــی اگــر بــه دولــت برگــردد بودجه 
ــاد خواهــد رفــت، ظرفیــت مملکــت و  ــه ناکجــا آب ب
ظرفیــت سیاســی بیــش از ایــن ظرفیــت ایــده 
ــت  ــدارد، وضعی ــس را ن ــن مجل ــردن ای ــر ک آل فک
سیاســی طــوری اســت کــه بایــد بــه ســمت عدالــت 

برویــم.
ــت  ــن در مملک ــش از ای ــت بی ــت: ظرفی وی گف
ــه  ــن گون ــم  ای ــه را رد کنی ــن الیح ــه ای ــت ک نیس

کشــور معطــل می شــود.

با گزارش کمیسیون تلفیق درباره الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ موافقت کنید

و  رییســه  هیــات  عضــو  امیرآبــادی  احمــد 
نماینــده مــردم قــم در مجلــس روز ســه شــنبه در 
ــال ۱۴۰۰  ــه س ــه بودج ــات الیح ــا  کلی ــت ب موافق
کل کشــور گفــت: مــا نماینــدگان بــا کلیــات الیحــه 

دولــت مخالفیــم در ایــن راســتا مــن در کمیســیون 
ــردم،  ــت ک ــف صحب ــوان مخال ــه عن ــم ب ــق ه تلفی
ــی گــزارش  ــن را بدانیــد کــه گــزارش کنون ــی ای ول
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــکاران شماس ــر از هم ۴۵ نف
ــه  ــن الیح ــیفت کاری ای ــه ش ــبانه روزی و در س ش

ــد. ــی کردن را بررس
وی افــزود: ایــن نماینــدگان جزییــات را تبصــره 
ــده ای از  ــش عم ــد و بخ ــی کردن ــره بررس ــه تبص ب
آن را تغییــر دادنــد بنــده اینجــا بــه عنــوان موافــق 
ــت  ــرا الیحــه دول ــت نیســتم زی ــات الیحــه دول کلی
ــن الیحــه  ــاع نیســت ای ــل دف ــوان قاب ــچ عن ــه هی ب
ــود و مجلــس را در  کامــا سیاســی نوشــته شــده ب
تنگنــا قــرار داده بــود کــه چــه بپذیــرد چــه نپذیــرد 

کار مشــخص اســت.
بحــث  الیحــه  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 

ــت ۴۲۰۰  ــود در ران ــی ب ــت ۴۲۰۰ تومان حــذف ران
ــا مســووالن  ــی در گفــت  وگــوی خصوصــی ب تومان
ــه ای  ــر مســوول دیگ ــا ه ــان وزرا ی ــی و معاون دولت
ــت  ــا ران ــد ت ــا خواهــش کردن ــم از م ــت کردی صحب
ــی  ــانه مل ــفانه در رس ــی متاس ــم ول ــن ببری را از بی
رفتــار سیاســی می کننــد و می گوینــد نبایــد ارز 
۴۲۰۰ حــذف شــود چــون گــران می شــود در ایــن 
ــوده کــدام  دو ســال اخیــر کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی ب
ــی  ــزار تومان ــرغ ۴۲۰۰ ه ــا م ــهروندان م ــک از ش ی
بــه دســتش رســیده اســت ایــن ارز و ایــن رانــت در 

ــه اســت. ــی رفت ــده قلیل ــب ع جی

نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون 
تلفیق حضور داشتند

ــده فاورجــان در  ــی نماین ناصــر موســوی الرگان

موافقــت بــا کلیــات الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشــور گفــت: اگــر قــرار اســت ایــرادی بــه مصوبــه 
تلفیــق باشــد رییــس جمهــور کــه می توانســت 
ــد  ــان کن ــه الیحــه بودجــه را بی ــش ب ــروز ایرادات ام

ــت. ــی در جلســه حضــور نیاف ول
جنبــه  بیشــتر  دولــت  بودجــه  افــزود:  وی 
ــه  ــی ک ــکات مردم ــع مش ــا رف ــته ت ــی داش سیاس
ــه رو  ــدی رو ب ــکات ج ــا مش ــان ب ــرای معیشتش ب
شــدند،  وقتــی کــه قــرار بــود کلیــات الیحــه بودجــه 
در کمیســیون تلفیــق رد بشــود اعــام کردنــد مــا بــا 
ــه  تغییــر مشــکلی نداریــم و اجــازه ایــن تغییــر را ب
مجلــس دادنــد ایــن در حالــی اســت کــه نماینــدگان 
دولــت و ســازمان بودجــه در تمامــی جلســات 
کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســامی حضــور 

ــتند. داش

کلیات الیحه بودجه را تصویب کنید در 
جزییات تغییر می دهیم 

ســـید کاظـــم دلخـــوش نماینـــده صومعـــه 
ــه  ــه بودجـ ــات الیحـ ــا کلیـ ــت بـ ــرا در موافقـ سـ
خطـــاب بـــه نماینـــدگان گفـــت: کلیـــات الیحـــه 
دولـــت را تاییـــد کردیـــد االن می خواهیـــد آنچـــه 
کـــه تلفیـــق آورده را رد کنیـــد فکـــر کنیـــد کـــه 
ــر  ــت بـ ــه دولـ ــه بـ ــن کـ ــه ایـ ــد نتیجـ رد کردیـ
ــد  ــزک می کنـ ــت آن را بـ ــت نهایـ ــردد دولـ می گـ
و دوبـــاره برمـــی گردانـــد یعنـــی نتیجـــه ای 

 . یـــم نمی گیر
شــعار  صــرف  بــه  مــا  داشــت:  اظهــار  وی 
نمی توانیــم حــرف بزنیــم، جهــل بــه مصوبــات 
ــه خودمــان اســت اگــر در جزییــات  تلفیــق ظلــم ب
ــم  و  ــب کنی ــات را تصوی ــد کلی ــم بای مشــکلی داری
ــروز  ــر ام ــم، اگ ــات مشــکات را حــل کنی در جزیی
بودجــه رد شــود دوبــاره بــه دســت دولــت می افتــد 

و بــه مشــکل می خوریــم.

رییــس قــوه قضاییــه گفــت: امــروز اجــرای عدالت 
بــرای جامعــه از همــه چیــز شــیرین تــر اســت. 

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام والمســلمین 
ــای  ــا آرمان ه ــاق ب ــم تجدیدمیث ــی در مراس رییس
ــرای  ــت ب ــرای عدال ــروز اج ــت:  ام ــل گف ــام راح ام
ــه  ــت و هم ــر اس ــیرین ت ــز ش ــه چی ــه از هم جامع
ــه عدالــت  بخش هــا و اجــزا بایــد خــود را موظــف ب
ــتگاه  ــت دس ــرای عدال ــن اج ــانی ای ــد و پیش بدانن

ــت.  ــی اس قضای
وی افــزود: هنــر امــام)ره( ایــن بــود کــه مــردم را 

در صحنــه حفــظ کردنــد.
ــا و  ــور دنی ــن، ام ــام )ره( دی ــت:  ام ــی گف رییس
ــه  ــی و توج ــا و در خداخواه ــردم را احی ــرت م آخ
ــام در  ــرد. ام ــاد ک ــول ایج ــردم تح ــت م ــه معنوی ب
ــی در  ــی و حدخواه ــت خواه ــه عدال ــای روحی احی
ــم  ــام در ظل ــرد. ام ــاد ک ــول ایج ــردم تح ــن م بی
ســتیزی و اســتکبار ســتیزی در مــردم تحــول 
ایجــاد و در پیونــد بیــن سیاســت و معنویــت تحــول 

ــرد. ــاد ک ایج
رئیـس قـوه قضاییـه تصریـح کـرد: در زمـان مـا 
سیاسـتمداران بسـیاری هسـتند که معنویـت را کنار 
گذاشـتند و محصـول سیاسـت بی معنویت بسـیاری 
از ظلـم هاسـت کـه در ایـن کـره خاکـی بـر مـردم 

می رود.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه میثــاق بــا 
ــت  ــا و ارزش هاس ــه خوبی ه ــا هم ــاق ب ــام، میث ام
و مســئوالن و دولتمــردان در ایــن میثــاق بایــد 
ــود،  ــد ش ــه بای ــده و آنچ ــه ش ــه آنچ ــی ب بازنگاه
داشــته باشــند، گفــت: خــِط امامی تریــن افــراد 

ــام را  ــط ام ــاخص های خ ــه ش ــتند ک ــانی هس کس
خــوب بشناســند و خــوب بــه ایــن شــاخص ها 

ــند. ــادار باش ــد و وف ــل کنن عم
ــدون  ــت ب ــول سیاس ــه داد: محص ــی ادام رییس
معنویــت کاهک هــای هســته ای، هفتــاد ســال 
ظلــم بــر مــردم فلســطین و بســیاری از تجاوزهــا و 

ــت. ــده اس ــم ش ــه در عال ــت ک ظلم هاس
وی خاطرنشــان کــرد: امــام )ره( بــه مــا سیاســت 
ــران،  ــه دیگ ــه ب ــه توج ــت، روحی ــا معنوی ــراه ب هم
فقــط  نــه  بــه محرومیــت  توجــه  و  فقرزدایــی 
ــام  ــان تم ــه محروم ــامی بلک ــران اس ــان ای محروم
ــرار  ــم مــورد ســتم ق ــی کــه در عال ــم و مظلومان عال

ــد. ــا کردن ــد و احی ــد را آموختن ــه بودن گرفت
رئیســی ادامــه داد:  بهتریــن تبییــن کننــده خــط 
ــی  ــه حــق ایشــان یعن ــروز جانشــین ب ــام)ره( ام ام

مقــام معظــم رهبــری هســتند کــه بنــای معظــم لــه 
هــم در گفتــار و هــم رفتــار و ســلوک احیــا و زنــده 
نگــه داشــتن خــط امــام اســت و از ســلوک ایشــان 
بایــد خــط امــام را بیاموزیــم، حفــظ کنیــم و زنــده 

نگــه داریــم.
ــرای  ــی ب ــر اینکــه قبــل از نگران ــد ب ــا تاکی وی ب
مشــارکت مــردم، بایــد نگــران کارآمدی نظــام اداری 
ــود، گفــت: اگــر نظــام اداری کارآمــدی  در کشــور ب
ــد، نشــاط و مشــارکت را  ــد، امی خــود را نشــان ده

در بیــن مــردم تضمیــن کــرده اســت.
ــردم و  ــارکت م ــرد: مش ــان ک ــی خاطرنش  رئیس
ــردم کاری اســت  ــی در م ــرمایه اجتماع ــش س افزای
کــه امــام انجــام دادنــد و هنــر امــام، حفــظ کــردن 
ــه  ــه ب ــور ن ــه ام ــود و در هم ــه ب ــردم در صحن م
صــورت تشــریفاتی بلکــه بــه صــورت واقعی، مــردم را 

حســاب کردند.امــروز در رفتــار سیاســی و اجتماعــی 
ــردم را  ــه م ــه دادن ب ــری، توج ــم رهب ــام معظ مق
ــه قــوه قضاییــه، قــوه اجراییــه و قــوه  می بینیــم و ب
ــردم و  ــه م ــه ب ــودن و توج ــی ب ــر مردم ــی ب تقنین
رفــع دغدغه هــای آن هــا و بــه حســاب آوردن مــردم 

تاکیــد فرموده انــد.
وی تصریــح کــرد: کارآمــدی نظــام اداری در 
کشــور ســرمایه اجتماعــی را همچنــان کــه در 
ــود و در رفتــار مقــام معظــم رهبــری  رفتــار امــام ب
اســت، افزایــش داده و امــروز ادارات، ســازمان ها 
ایــن  می تواننــد  کشــور  اداری  دســتگاه های  و 
ــه روز افزایــش دهنــد و  ســرمایه اجتماعــی را روز ب
اگــر ســرمایه اجتماعــی افــزون شــود، بــدون تردیــد 
امیــد، نشــاط و مشــارکت مــردم در همــه عرصه هــا 
ــتگاه های اداری  ــت. دس ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
بایــد بتواننــد ایــن مشــارکت و ســرمایه اجتماعــی را 

ــد. ــزون کنن ــه روز اف روز ب
رئیــس قــوه قضاییــه در پایــان گفــت: در دســتگاه 
قضایــی مــا آنچــه از خــط امــام شــناختیم، اجــرای 
عدالــت بــه عنــوان محوری تریــن نقطــه اســت 
ــورد  ــی م ــاء اله ــت از انبی ــه تبعی ــوع ب ــن موض و ای
ــروزی  ــل از پی ــام از قب ــد حضــرت ام ــه و تأکی توج
ــور کار در  ــز مح ــروز نی ــت و ام ــوده اس ــاب ب انق
ــور  ــه ام ــت در هم ــرای عدال ــی اج ــتگاه قضای دس
تصمیــم  و  گیری هــا  تصمیــم  و  پیگیری هــا  و 
ســازی ها اســت. امــروز پرچــم عدالــت خواهــی 
ــه  ــا ب ــت و م ــاب اس ــم انق ــر معظ ــتان رهب در دس
عنــوان ســربازان ایشــان در دســتگاه قضایــی خــود 
ــم و از روح  ــت می دانی ــرای عدال ــه اج ــف ب را موظ
ــرای  ــه ب ــم ک ــام راحــل اســتمداد می طلبی ــد ام بلن
اجــرای هــدف متعالــی تحقــق عدالــت توفیــق 

ــیم. ــته باش داش

موافقان کلیات الیحه بودجه کل کشور:

کشور را با رد الیحه بودجه معطل نکنیم

امروز اجرای عدالت از همه چیز شیرین تر است 

توییت نماینده سمنان در پی پرتاب 
ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح

رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای 
ــی  ــر ترکیب ــک ماهواره ب ــه موش ــت ک ــامی گف اس
ذوالجنــاح مجهــز بــه فنــاوری قدرتمندتریــن موتــور 
ســوخت جامــد در کشــور از پایــگاه فضایــی ســمنان 

ــاب شــد.  ــا موفقیــت پرت ب
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس گلــرو نماینــده 
ســمنان و مهــدی شــهر در مجلــس در صفحــه 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــر نوش ــود در توییت ــخصی خ ش
اســامی ایــران از پایــگاه فضایــی ســمنان بــا 
ــاح  ــی ذوالجن ــر ترکیب ــک ماهواره ب ــت موش موفقی
ــور  ــن آوری قدرتمندتریــن موت ــه ف ــز ب کــه مجه
ــرد. ــاب ک ــت را پرت ــور اس ــد در کش ــوخت جام س

ســخنگوی  حســینی  مهنــدس  گذشــته  روز 
کــه  کــرد  اعــام  دفــاع  وزارت  فضایــی  گــروه 
ــاح  ــی ذوالجن ــر ترکیب ــی ماهواره ب ــاب تحقیقات پرت
ــور  ــن موت ــن آوری قدرتمندتری ــه ف ــتیابی ب ــا دس ب
ــار در  ــرای نخســتین ب ــد در کشــور ب ســوخت جام

ــت. ــورت گرف ــی ص ــوزه فضای ح

استاندار آذربایجان شرقی:
ارتقاء جایگاه زنان از برکات 

انقالب اسالمی ایران است
اینکــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــرکات  ــی از ب ــه، یک ــان در جامع ــگاه زن ــاء جای ارتق
ــود  ــا وج ــزود: ب ــت، اف ــران اس ــامی ای ــاب اس انق
ــتا،  ــن راس ــده در ای ــام ش ــات انج ــا و اقدام تاش ه
کان  مســائل  حــوزه  در  زنــان  فعلــی  جایــگاه 

مدیریتــی و اجتماعــی مطلــوب نیســت. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی 
ــوان  ــور بان ــا حض ــت روز زن ب ــن گرامی داش در آئی
ــار  ــرقی، اظه ــان ش ــتانداری آذربایج ــاغل در اس ش
داشــت: نام گــذاری روز والدت حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( بــه عنــوان روز مــادر و روز زن، افتخــاری 

ــت.   ــان اس ــی زن ــرای تمام ــارک ب ــیار مب بس
وی افــزود: عمــل بــه ســیره حضــرت زهــرا)س( 
ــه  ــروز اســت کــه ب در جامعــه یکــی از نیازهــای ام

ــود.   ــق می ش ــه محق ــوان جامع ــوان بان ــت پرت دس
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه نقــش بانــوان 
در جامعــه، نقشــی اساســی و راهبــردی اســت، 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بیــش از ۶۰ درصــد 
ــان  دانشــجویان دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی را زن
و دختــران تشــکیل می دهنــد کــه بــدون شــک در 
ــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و  ــده اجتماع آین

ــود.   ــد ب ــر خواه ــه موث ــی جامع آموزش
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه روحیه 
مردســاالری حاکــم بــر جامعــه در گذشــته، افــزود: 
طراحــی محیــط شــهری بــر اســاس ایــن فرهنــگ، 
ــود  ــا ب ــه م ــر جامع ــم ب ــیب های حاک ــه آس از جمل
کــه خوشــبختانه روز بــه روز در حــال بهبــود اســت.  
ــان در  ــور زن ــه حض ــان اینک ــا بی ــدی ب پورمحم
برخــی پســت های مدیریتــی، بهتــر و موثرتــر از 
ــای  ــی تناقض ه ــزود: برخ ــت، اف ــردان اس ــور م حض
و  خانوادگــی  مســئولیت های  میــان  موجــود 
اجتماعــی بانــوان در بســتر زمــان حــل خواهــد شــد.  
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه مشــکات اقتصــادی 
و کاهــش شــدید درآمدهــای دولــت، گفــت: در 
حــال حاضــر، ســخت ترین وضعیــت مدیریتــی را در 
ــال  ــد ۴۲ س ــی همانن ــم، ول ــه می کنی ــور تجرب کش
ــمنان  ــه های دش ــت نقش ــم توانس ــته، خواهی گذش
ــداف و  ــتر اه ــق بیش ــرای تحق ــرده و ب ــی ک را خنث

ــم.   ــاش کنی ــامی ت ــاب اس ــای انق آرمان ه
وی همچنیــن بــه مدیریــت خــوب کرونــا در 
ــی  ــت: همراه ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــور و اس کش
ــل  ــت شــیوه نامه های بهداشــتی، عام ــردم در رعای م
ــه  ــت ک ــی از کروناس ــار ناش ــش آم ــی در کاه اصل

ــد.   ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــم ای امیدواری
صــادق زاده، مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده 
اســتانداری آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن جلســه، 
ــن اداره کل را  ــای ای ــات و برنامه ه ــن اقدام مهم تری
ــت  ــای وضعی ــند ارتق ــن س ــرد و از تدوی ــریح ک تش

ــر داد. ــان اســتان خب زن

جهانگیری ابالغ کرد:
مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و 
بدهی های شرکت های خصوصی و 

تعاونی با دولت

ــه  ــوط ب ــه مرب ــور مصوب ــس جمه ــاون اول رئی مع
تهاتــر مطالبــات و بدهی هــای تعــدادی از شــرکت های 

خصوصــی و تعاونــی بــا دولــت را ابــاغ کــرد. 
ــران  ــات وزی ــه هی ــنا، در جلس ــزارش ایس ــه گ ب
ــا تهاتــر مطالبــات  مــورخ ۸ بهمــن ۱399، دولــت ب
ــران  ــان، ای ــرق گی ــیر ب ــعه مس ــرکت های توس ش
ــی  ــات فرودگاه ــانی و خدم ــوخت رس ــفو، س ترانس
ــبا  ــن )س ــرژی نوی ــرداری ان ــره ب ــاخت و به اوج، س
ــارگاد از  ــمس پاس ــرق ش ــرژی ب ــد ان ــن( و تولی نوی
ــران،  ــرق ای ــت شــبکه ب ــی مدیری شــرکت های دولت
بــرق  گلســتان،  و  مازنــدران  ای  منطقــه  بــرق 
منطقــه ای خوزســتان و هواپیمایــی جمهــوری 
شــرکت ها  همــان  بدهــی  بــا  ایــران  اســامی 
مبلــغ  بــه  کشــور  امورمالیاتــی  ســازمان  بــه 

کــرد. موافقــت  ریــال   )۱/93۰/۸9۸/3۵۴/۱3۱(
شــرکت های مدیریــت شــبکه بــرق ایــران، بــرق 
منطقــه ای مازنــدران و گلســتان، بــرق منطقــه 
ای خوزســتان و هواپیمایــی جمهــوری اســامی 
ایــران، تــا ســقف تهاتــر انجــام شــده حســب مــورد 
جایگزیــن اشــخاص بدهــکار مربــوط می شــوند 
ــورد  ــب م ــاب، حس ــاح حس ــن اص ــد ضم و مکلفن
نســبت بــه پرداخــت مبلــغ مــورد نظــر بــه حســاب 
درآمــد عمومــی کشــور نــزد خزانــه داری کل کشــور 
ــررات  ــط و مق ــر اســاس ضواب ــرر ب ــید مق در سررس
مربــوط بــا هماهنگــی ســازمان امورمالیاتــی کشــور 

ــد. ــدام نماین اق

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد:
امروزآخرین مهلت ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده 

ـــن  ـــاه آخری ـــردا، ۱۵ بهمـــن م مســـیحی گفـــت: ف
ـــزوده  ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی ـــه اظهارنام ـــت ارائ مهل

دوره پاییـــز ۱399 اســـت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام ـــاون س ـــیحی مع ـــد مس محم
ـــه  ـــه و تســـلیم اظهارنام ـــت ارائ ـــه مهل ـــان اینک ـــا بی ب
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده طبـــق قانـــون ۱۵ روز 
پـــس از پایـــان هـــر فصـــل اســـت، گفـــت: بـــر 
ـــتاد  ـــن جلســـه س ـــل و پنجمی ـــات چه اســـاس مصوب
ـــال  ـــل و ارس ـــت تکمی ـــا، مهل ـــت کرون ـــی مدیری مل
ـــوم  ـــزوده دوره س ـــر ارزش اف ـــات ب ـــه مالی اظهارنام
ـــت  ـــید پرداخ ـــز( و سررس ـــل پایی ـــال ۱399 )فص س

ـــد. ـــد ش ـــاه تمدی ـــن م ـــا ۱۵ بهم ـــات آن، ت مالی
ـــون  ـــمول قان ـــی مش ـــان مالیات ـــزود: مودی وی اف
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده تـــا فـــردا پانزدهـــم 
ـــل  ـــه تکمی ـــبت ب ـــد نس ـــت دارن ـــاه فرص ـــن م بهم
ــدام  ــز 99 اقـ ــل پاییـ ــه فصـ ــلیم اظهارنامـ و تسـ

کننـــد.
ســـازمان  مالیاتـــی  درآمد هـــای  معـــاون 
ــان  ــرد: مودیـ ــد کـ ــور، تاکیـ ــی کشـ ــور مالیاتـ امـ
ــه  ــورداری از هرگونـ ــور برخـ ــه منظـ ــی بـ مالیاتـ
ـــم  ـــق جرای ـــری از تعل ـــی و جلوگی ـــهیات قانون تس
مالیاتـــی، می بایســـت از طریـــق ســـایت عملیـــات 
ـــه آدرس  ـــزوده ب ـــر ارزش اف ـــات ب ـــی مالی الکترونیک
ــه  ــبت بـ ــرر نسـ ــد مقـ www.evat.ir در موعـ
ارائـــه اظهارنامـــه مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده دوره 
پاییـــز ۱399 و پرداخـــت مالیـــات و عـــوارض 

متعلقـــه اقـــدام کننـــد.

خدمه کشتی کره ای اجازه خروج از 
کشور را دریافت کردند

ــه  ــت: خدم ــه گف ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــی  ــاد آلودگ ــام ایج ــه اته ــه ب ــره ای ک ــتی ک کش
ــده  ــف ش ــارس توقی ــج ف ــی در خلی ــت  محیط زیس
اســت، در یــک حرکــت انسان دوســتانه توســط 
ــران اجــازه خــروج از کشــور  جمهــوری اســامی ای

ــد.  ــت کردن را دریاف
زاده در  ایرنــا، ســعید خطیــب  بــه گــزارش 
اظهاراتــی از اقــدام انســان دوســتانه جمهــوری 
ــره  ــتی ک ــه کش ــوص خدم ــران در خص ــامی ای اس

جنوبــی خبــر داد.
خطیــب زاده اظهــار داشــت: بــه دنبــال درخواســت 
ــه در  ــوه قضائی ــاعدت ق ــی و مس ــره جنوب ــت ک دول
ــی، خدمــه کشــتی کــره ای  چارچــوب مقــررات قضای
ــی زیســت  محیطــی در  ــاد آلودگ ــام ایج ــه اته ــه ب ک
خلیــج فــارس توقیــف شــده اســت، در یــک حرکــت 
انسان دوســتانه توســط جمهــوری اســامی ایــران 

ــد. ــت کردن ــروج از کشــور را دریاف ــازه خ اج
ــال  ــن ح ــه در عی ــور خارج ســخنگوی وزارت ام
ــتی و  ــف کش ــده تخل ــی پرون ــی قضای ــت: بررس گف

ــه دارد. ــن ادام ــوب قوانی ــان در چارچ کاپیت
وی از  گفــت وگــوی تلفنــی ســید عبــاس عراقچی 
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه بــا چــوی قائــم 
ــی آن  ــه ط ــر داد ک ــره خب ــه ک ــام وزارت خارج مق
ــع ارزی  ــریع تر مناب ــه س ــر چ ــازی ه موضــوع آزادس

ایــران در ایــن کشــور مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
ــوص  ــن در خص ــب زاده طرفی ــه خطی ــه گفت  ب
ــع  ــن مناب ــر جهــت اســتفاده از ای ســازوکارهای موث
رایزنــی کردنــد و طــرف کــره ای بــر اراده دولــت ایــن 
کشــور و تــاش حداکثــری بــرای رفــع محدودیــت 

از ایــن منابــع در اســرع وقــت تاکیــد کــرد.

ــت ارز  ــذف ران ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس ، ب ــم در مجل ــده ق نماین
ــت اســت،  ــده دارای اهمی ــی در الیحــه بودجــه ســال آین ۴۲۰۰ تومان
گفــت: الیحــه ارائــه شــده از ســوی دولــت سیاســی نوشــته شــده اســت. 
ــم در  ــده ق ــی نماین ــادی فراهان ــد امیرآب ــنیم، احم ــزارش تس ــه گ ب
مجلــس شــورای اســامی در نشســت قــوه مقننــه، در موافقــت بــا کلیات 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ ،گفــت:  الیحــه دولــت قابــل دفــاع نیســت، زیــرا 
سیاســی نوشــته شــده اســت تــا مجلــس در تنگنــا قــرار گیــرد تــا یــا آن 

را بپذیــرد، یــا در صــورت عــدم پذیــرش بــه ضــررش تمــام شــود.
ــی، وزرا،  ــئوالن دولت ــا مس ــف ب ــات مختل ــه داد: در جلس وی ادام
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور و مســئوالن بانــک مرکــزی؛ همگــی 
ــا در  ــد، ام ــی دارن ــت ارز ۴۲۰۰ تومان ــذف ران ــرورت ح ــر ض ــد ب تاکی
ــرف  ــا ح ــد ب ــد دارن ــد و تاکی ــی می کنن ــار سیاس ــی رفت ــانه مل رس
ــر  ــال اخی ــی دو س ــود. ط ــر می ش ــاس گرانت ــی اجن ارز ۴۲۰۰ تومان
ــد  ــی خری ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ــرغ ب ــد م ــته ان ــردم توانس ــک از م کدامی

ــد؟ ــرده ان ــتفاده ک ــکان اس ــن ام ــد و از ای کنن
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس  تصریــح کــرد: متاســفانه ایــن رانــت 

ــراد از وابســتگان بخشــی  ــن اف ــه ای ــی مــی رود ک ــده قلیل در جیــب ع
ــر  ــد! اگ ــوده ان ــلبریتی ها ب ــا س ــا و ی ــم حزبی ه ــی، ه ــران اجرای از مدی
ــت  ــه دس ــم ب ــن مه ــد ای ــه فوای ــود ک ــاهده می ش ــود مش ــی ش بررس
مــردم نرســیده، زیــرا در غیــر ایــن صــورت قیمــت مــرغ نبایــد بــه 3۰ 

ــید. ــان می رس ــزار توم ــی ۴۰ ه ال
نماینــده قــم در مجلــس گفــت: بــه نظــر می رســد کــه بایــد ایــن امــر 
را بــه صــورت یارانــه بــه دســت مــردم برســانیم، کما اینکــه واردکننــدگان، 
توزیــع کننــدگان، مســئوالن بخــش خصوصــی و اتاق هــا عنــوان می کننــد 
کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی یــا ۱۱۰۰۰ تومانــی تاثیــری در بــازار نــدارد، زیــرا 

هیــچ کاالیــی بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومانــی توزیــع نمی شــود.
امیرآبــادی فراهانــی عنــوان کــرد: کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 
۱۴۰۰ مبلــغ ۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای صنایــع، ۸ هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای تولیــدات کشــاورزی، ۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای راه و 
راه آهــن و ۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای تولیــد در بخــش روســتایی و 
شــهری کــه در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار می گیــرد، پیــش بینــی 
کــرده کــه مجموعــه 3۲ هزارمیلیــارد تومــان بــرای تبصــره ۱۸ در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود: ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان نیــز بــرای مددجویــان کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی )ره( و بهزیســتی در بودجــه ســال آینــده پیــش 
بینــی شــده اســت. ۲3 درصــد بودجــه قــوه قضائیــه افزایــش یافتــه و 
ایــن در حالــی اســت کــه بودجــه نهــاد ریاســت جمهــوری بیــش از ۵۰ 
ــن امــر نشــان می دهــد الیحــه  ــذا ای درصــد افزایــش داشــته اســت، ل

ارائــه شــده از ســوی دولــت قابــل دفــاع نیســت.

 الیحه بودجه 1۴٠٠ سیاسی نوشته شده است

رئیـــس مجلـــس گفـــت: از ۱۰ روز قبـــل نامـــه کتبـــی نوشـــتم و از 
ـــوت  ـــن دع ـــور ای ـــس جمه ـــرد؛ رئی ـــوت ک ـــمی دع ـــور رس ـــه ط ـــور ب رئیس جمه

را اجابـــت نکردنـــد لـــذا مـــا وظیفـــه خـــود را انجـــام داده ایـــم. 
ــردم بافـــق در  ــده مـ ــان نماینـ ــا صباغیـ ــارس، محمدرضـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــه  ـــتناد ب ـــا اس ـــری ب ـــان در تذک ـــت پارلم ـــامی در نشس ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــاس  ـــر اس ـــت: ب ـــار داش ـــس اظه ـــی مجل ـــه داخل ـــن نام ـــاده ۱۰۸ آیی ـــد ج م بن
ـــات  ـــد از کلی ـــور بای ـــس جمه ـــس، رئی ـــی مجل ـــه داخل ـــن نام ـــاده آیی ـــن م ای
ـــراد  ـــه ای ـــق بودجـــه ب ـــد و ســـپس ســـخنگوی کمیســـیون تلفی ـــاع کن بودجـــه دف

ـــردازد. ـــیون بپ ـــزارش کمیس گ
وی افـــزود: آقـــای رئیـــس جمهـــور ضمـــن حضـــور در جلســـه بررســـی 
ـــرخ  ـــت و ن ـــروش نف ـــا، ف ـــاره یارانه ه ـــد درب ـــه ۱۴۰۰ بای ـــه بودج ـــات الیح کلی
ـــس و  ـــع مجل ـــه نف ـــن ب ـــرد، ای ـــاع می ک ـــا دف ـــه و از آنه ـــی را ارائ ارز توضیحات
ـــق  ـــتر تحق ـــاد بیش ـــع و اعتم ـــز مرتف ـــات نی ـــی از ابهام ـــاید برخ ـــود و ش ـــت ب دول

ــرد. ــدا می کـ پیـ
صباغیـــان در ادامـــه بـــا اســـتناد بـــه تبصـــره ۴ مـــاده ۱۰۸ آیین نامـــه 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــرد بودج ـــزارش عملک ـــن گ ـــت همچنی ـــت: دول ـــی گف داخل
دربـــاره بودجـــه شـــرکت ها  و موسســـات و بیمه هـــا را بایـــد ارائـــه 
ــه و  ــیون برنامـ ــی و کمیسـ ــبات آن را بررسـ ــوان محاسـ ــا دیـ ــرد تـ می کـ
بودجـــه مجلـــس بـــه طورهمزمـــان بـــا بررســـی الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۰ آن 
ـــب  ـــوع موج ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــدم توج ـــی داد. ع ـــرار م ـــیدگی ق ـــورد رس را م
ــار  ــرکت ها را در اختیـ ــه شـ ــه بودجـ ــوط بـ ــداول مربـ ــا جـ ــا مـ ــده تـ شـ
ـــال  ـــی از س ـــش کوچک ـــی بخ ـــه بررس ـــر ب ـــال حاض ـــیم و در ح ـــته باش نداش

آینـــده بپردازیـــم.
ـــات  ـــد: جلس ـــادآور ش ـــی ی ـــه داخل ـــاده ۱۸3 آیین نام ـــه م ـــتناد ب ـــا اس وی ب
بررســـی الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۰ بـــه صـــورت ســـه شـــیفت اعـــام شـــده در 
صورتـــی کـــه طبـــق قانـــون حداقـــل ۸ ســـاعت بـــرای هـــر جلســـه در نظـــر 

ـــدا  ـــت و توجـــه در شـــیفت ســـوم کاهـــش پی ـــه شـــده و از ســـوی دیگـــر دق گرفت
ـــتری در  ـــت بیش ـــش و دق ـــا آرام ـــه ب ـــه بودج ـــت ک ـــر اس ـــن بهت ـــد بنابرای می کن

ـــود. ـــی ش ـــیفته بررس ـــات دو ش جلس
ــامی در  ــورای اسـ ــس شـ ــس مجلـ ــاف رئیـ ــر قالیبـ ــه محمدباقـ در ادامـ
ـــور  ـــس جمه ـــون رئی ـــاس قان ـــر اس ـــت: ب ـــده گف ـــن نماین ـــر ای ـــه تذک ـــخ ب پاس
ـــدا  ـــور پی ـــس حض ـــال ۱۴۰۰ در مجل ـــه س ـــات بودج ـــاع از کلی ـــرای دف ـــد ب بای
ـــان  ـــتم و از ایش ـــی نوش ـــه کتب ـــل نام ـــت از ۱۰ روز قب ـــن جه ـــه همی ـــرد ب می ک
بـــه طـــور رســـمی دعـــوت کـــردم. رئیـــس جمهـــور ایـــن دعـــوت را اجابـــت 

ـــم. ـــام داده ای ـــود را انج ـــه خ ـــا وظیف ـــذا م ـــد ل نکردن
ـــوده  ـــکل ب ـــن ش ـــه همی ـــرف ب ـــز ع ـــداول نی ـــا ج ـــاط ب ـــه داد: در ارتب وی ادام
و بـــا توجـــه بـــه فرصتـــی کـــه داریـــم تـــا بخش هـــای درآمـــدی بررســـی و 

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــم و نهای ـــز تنظی ـــداول نی ـــود، ج ـــب ش تصوی
ـــزاری جلســـات بررســـی الیحـــه  ـــه داد: در خصـــوص برگ ـــس ادام ـــس مجل رئی

ـــه  ـــوع ب ـــن موض ـــه ای ـــق آیین نام ـــیفت طب ـــه  ش ـــورت س ـــه ص ـــه ۱۴۰۰ ب بودج
هیـــأت رئیســـه واگـــذار شـــده و مـــا بـــا توجـــه بـــه محدودیت هـــا تصمیـــم 
ـــود  ـــزار ش ـــیفت برگ ـــورت سه ش ـــه ص ـــات ب ـــه اول جلس ـــه در هفت ـــم ک گرفتی
ـــم  ـــیفت خواهی ـــه دو ش ـــد و در ادام ـــم دارن ـــتری ه ـــی بیش ـــتان آمادگ ـــه دوس ک

ـــرد. ک

قالیباف:

 از 1٠ روز قبل رئیس جمهور را به مجلس دعوت کردم اما اجابت نکرد
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ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس ــب رئی نای
ــرده  ــوب ک ــه مص ــه بودج ــت: الیح ــوراها گف و ش
ــر حداقــل  ــران ارشــد ۲۱ براب ــود کــه حقــوق مدی ب
ــه جــای  ــق ب ــا در کمیســیون تلفی ــوق باشــد م حق
ــد  ــر چن ــم ه ــر را پیشــنهاد کردی ــر ۱۵ براب ۲۱ براب

ــم.  ــا همــان هــم مخالفی ــه ب ک
ــری در  ــن آصف ــنا، محمدحس ــزارش ایس ــه گ ب
جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی در موافقــت 
ــا الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ گفــت: دغدغــه همــکاران  ب
در مخالفــت بــا بودجــه را درک می کنــم و آنهــا 
را قابــل قبــول می دانــم امــا بایــد نگاهــی بــه 
تاش هــای شــبانه روزی کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ــن  ــاید بهتری ــه ش ــیونی ک ــیم. کمیس ــته باش داش
عملکــرد را داشــته و نتیجــه ای بهتــر از الیحــه 
فعلــی از هیــچ جمعــی بیــرون نمی آمــد. چــرا 
ــا  ــود ت ــت یــک بودجــه سیاســی ب کــه بودجــه دول

ــی. ــی و عملیات ــه ای اجرای بودج
نماینــده مــردم  اراک در مجلــس بــا اشــاره 
ــت:  ــه ۱۴۰۰ گف ــی بودج ــراز عملیات ــری ت ــه کس ب
ــا  ــد ت ــا بای ــت و م ــاس اس ــا حس ــور م ــرایط کش ش
ــم  ــردم ک ــار را از روی م ــم فش ــه می توانی ــی ک جای
ــه  ــه س ــنهاد بودج ــتان پیش ــی از دوس ــم. بعض کنی
ــن  ــا ای ــه ب ــم ک ــد بگوی ــا بای ــد ام دوازدهــم می دهن
ــه  ــان ب ــت خودم ــا دس ــان را ب ــار خودم کار اختی
ــان  ــر اســت خودم ــس بهت ــم. پ ــوا می دهی ســران ق

ــم. ــع کنی ــه را رف ــرادات بودج ای
ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس ــب رئی نای
و شــوراها در مجلــس بــا اشــاره بــه اقدامــات 
کمیســیون تلفیــق در جهــت اصــاح الیحــه بودجــه 

ــی از  ــرکت ها یک ــی ش ــاط مال ــت: انضب ۱۴۰۰ گف
ــود. متاســفانه دخــل  اقدامــات کمیســیون تلفیــق ب
و خــرج  شــرکت ها و نهادهایــی کــه از بودجــه 
ــاح  ــه اص ــدارد. الیح ــم ن ــد نظ ــتفاده می کنن اس
ــته  ــر از  گذش ــفاف ت ــا ش ــه ۱۴۰۰ ام ــده بودج ش
اســت. از طــرف دیگــر اعتبــار مناســبی بــرای 
بحــث تولیــد در نظــر گرفتــه ایــم بــرای کمــک بــه 
ــد  ــکل دارن ــه مش ــی ک ــرکت های ــا و ش کارخانه ه
مثــل شــرکت هپکــو، واگــن پــارس، آذراب و ... 3۲ 
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار اختصــاص دادیــم. مــا 
ــم؛  ــکاران مواجهی ــا مشــکل و لشــگر بی در کشــور ب
ــق را ارزشــمند  ــن اصــاح کمیســیون تلفی ــس ای پ

ــم. بدانی
ــه وضعیــت اقشــار محــروم  ــا اشــاره ب آصفــری ب
ــا  ــه ب ــم ک ــوز کســانی را داری ــت: هن ــه گف در جامع

یارانــه زندگــی می کننــد کســانی کــه پــس از 
ــرای  ــه ب ــک خان ــوز ی ــا 3۰ ســال خدمــت هن ۲۰ ی
ــد. کمیســیون تلفیــق بودجــه ۲۰ هــزار  خــود ندارن
میلیــارد تومــان بــرای محرومیــت زدایــی اختصــاص 
ــرای  ــز ب ــان نی ــارد توم ــزار میلی ــت. ۱۰ ه داده اس
ــی و  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــران کمیت مســتمری بگی

ــت. ــرار داده اس ــتی ق بهزیس
وی در مــورد اقدامــات کمیســیون تلفیــق در 
حــوزه ارز گفــت: دولــت ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی 
رااز جیــب مــردم مــی داد و ایــن در حالــی بــود کــه 
ــد.  ــز می خریدن ــی نی ــزار تومان ــرغ 3۵ ه ــردم م م
کمیســیون تلفیــق ۱۰۶ هــزار میلیــارد تومــان 
تومانــی   ۲۰۰ و  هــزار   ۴ ارز  بــرای  جایگزیــن 
ــی گــران شــد  ــا اگــر کاالی اختصــاص داده اســت ت
بتوانیــم جایگزینــش را بدهیــم. همچنیــن دو و نیــم 

میلیــارد دالر بــرای ارز دارو لحــاظ کردیــم. هــر 
ــتیم. ــاق دارو هس ــاهد قاچ ــروز ش ــه ام ــد ک چن

ــده از  ــت کنن ــارات حمای ــوص اعتب وی در خص
ــت:  ــه ۱۴۰۰ گف ــه بودج ــدگان در الیح ــد کنن تولی
ــی محصــوالت کشــاورزی  ــد تضمین ــرای خری ــا ب م
بودجــه اختصــاص داده ایــم در زمینــه مالیــات نیــز 
بایــد بگویــم کــه از کســانی بیشــتر مالیــات گرفتــه 
خواهــد شــد کــه درآمــد بیشــتری داشــته باشــند. 
ــوق  ــون حق ــه ۴۰ میلی ــی ک ــود از کس ــر می ش مگ
می گیــرد همــان قــدر مالیــات گرفتــه شــود کــه از 

ــوق؟ ــون حق ــا ۲ میلی کارگــری ب
مالیــات پلکانــی، بــرای کســانی کــه حقــوق 
بــود.  خواهــد  مثبــت  اقدامــی  دارنــد  نجومــی 
ــد کــه حقــوق  ــی تصویــب کــرده بودن ــس قبل مجال
مدیــران ارشــد بایــد ۲۱ برابــر حداقــل حقوق باشــد. 
یعنــی اگــر یــک کارگــر یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
تومــان حقــوق می گیــرد یــک مدیــر می توانــد 
ــرد. کمیســیون  ــان حقــوق بگی ــا ۵۰ میلیــون توم ت
تلفیــق بودجــه مجلــس یازدهــم بــه جــای ۲۱ برابــر  
رقــم ۱۵ برابــری را پیشــنهاد داد و تصویــب شــد هــر 

ــم. ــر هــم مخالفی ــا همــان ۱۵ براب ــد کــه ب چن
آصفــری بــا اشــاره بــه وضعیــت یارانــه در 
بایــد قیمــت حامل هــای  بودجــه گفــت: چــرا 
انــرژی افزایــش پیــدا کنــد امــا یارانــه افزایــش پیــدا 
ــرق و  ــت آب و ب ــی قیم ــته وقت ــال گذش ــد. س نکن
ــه هــم افزایــش  گاز افزایــش پیــدا کــرده بایــد یاران
پیــدا کنــد امــا ۱۰ ســال اســت کــه یارانــه ۴۵ هــزار 
تومــان اســت. در کمیســیون تلفیــق بودجــه بــه ایــن 

ــم. ــه کردی موضــوع توج

گــروه صنعتــی ایران خــودرو در آســتانه فــرا 
رســیدن چهــل و دومیــن ســالروز پیــروزی انقــاب 
ــاده  ــروش فوق الع ــه ف ــن مرحل ــامی، دوازدهمی اس
ــود  ــول خ ــه 9 محص ــا عرض ــود را ب ــوالت خ محص

بــرای ثبت نــام متقاضیــان اجرایــی می کنــد. 
ــه مناســبت دهــه مبــارک  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
از  مرحلــه  دوازدهمیــن  طــرح  ثبت نــام  فجــر، 
فوق العــاده محصــوالت گــروه صنعتــی  فــروش 
 9۰ حداکثــر  تحویــل  موعــد  بــا  ایران خــودرو 
ــا روش  ــان ب ــن منتخب ــی و تعیی ــت قطع روزه، قیم
قرعه کشــی بــا عرضــه 9 محصــول از )سه شــنبه 
۱۴ بهمــن مــاه( آغــاز و تــا ســه روز )پنجشــنبه ۱۶ 

ــت. ــد داش ــه خواه ــاه( ادام ــن م بهم
در ایــن مرحلــه از طــرح فــروش فوق العــاده 
 9 ایران خــودرو،  صنعتــی  گــروه  محصــوالت 
محصــول دنــا پــاس، دنــا پــاس توربوشــارژ 
دســتی، پــژو پــارس TU۵، راناپــاس، ســورن 
پــاس، پــژو پــارس بنزینــی، پــژو ۲۰۶ صندوقــدار، 
ــژو ۲۰۷ ســقف شیشــه ای و ســمند LX  عرضــه  پ

ــت. ــده اس ش
کــه  قبلــی  طرح هــای  منتخبــان  همچنــان 
ــد در  ــز می توانن ــدند نی ــه نش ــز وج ــه واری ــق ب موف
ــام  ــه ثبت ن ــدام ب ــدد اق ــروش، مج ــرح ف ــن ط ای

ــد.   کنن
فــروش  طرح هــای  همیشــگی  روال  طبــق 

فوق العــاده، پــس از پایــان مهلــت ثبت نــام و احــراز 
ــام  ــان ثبت ن ــی از می ــان، قرعه کش ــت متقاضی هوی
 کننــدگان واجــد شــرایط در حضــور نهادهــای 
نظارتــی برگــزار خواهــد شــد و پــس از انجــام 
ــق  ــان از طری ــامی منتخب ــی، اس ــد قرعه کش فرآین
ــال  ــودرو و ارس ــوالت ایران خ ــروش محص ــایت ف س

ــد. ــد ش ــام خواه ــک اع پیام
پنــج  مــدت  ظــرف  منتخبــان  آن،  از  پــس 
ــق  ــودرو را از طری ــه خ ــا وج ــد ت ــت دارن روز فرص
esale. همــان ســایت فــروش اینترنتــی بــه آدرس

ــام  ــش از انج ــه پی ــه ک ــد. البت ــز کنن ikco.ir واری
ــه  ــان، هیچگون ــامی منتخب ــام اس ــی و اع قرعه کش
ــز وجهــی از جانــب متقاضیــان انجــام نخواهــد  واری

شــد.
طبــق مصوبــه کمیتــه خــودرو، بــه منظــور 
خودروهــا،  بــه  واقعــی  مشــتریان  دســتیابی 
ــروش خودروســازان از  ــای ف ــای طرح ه محدودیت ه
جملــه اختصــاص یــک دســتگاه خــودرو بــه هــر کــد 
ــی، دارا نبــودن پــاک فعــال شــخص متقاضــی،  مل
ــاه  ــت کم ۴۸ م ــه دس ــه، فاصل ــودن گواهینام دارا ب

ــودرو از  ــل خ ــا تحوی ــام ی ــان ثبت ن ــن زم از آخری
ــق شــماره  شــرکت های ایران خــودرو و ســایپا و تعل
حســاب و شــماره تمــاس بــه شــخص متقاضــی بــه 

ــت. ــرار اس ــام برق ــرایط ثبت ن ــوان ش عن
ــوق  ــاز و حق ــال امتی ــت انتق ــن ممنوعی همچنی
ناشــی از انتخــاب شــدن در قرعه کشــی بــه اشــخاص 
ثالــث و عــدم امــکان صلــح و نقــل و انتقــال خــودرو 
حتــی بــه صــورت وکالتــی نیــز پابرجاســت. ضمــن 
اینکــه گارانتــی خــودرو پــس از ســه مــاه از زمــان 
ــی  ــه نمایندگ ــه ب ــدم مراجع ــورت ع ــل در ص تحوی
ــود و  ــل می ش ــه، باط ــرویس اولی ــت س ــرای دریاف ب
ــه نمایندگــی حداقــل کارکــرد ۱۰۰۰  در مراجعــه ب

کیلومتــری خــودرو، الزامــی اســت.
ــی،  ــدول قیمت ــدرج در ج ــرایط من ــاس ش براس
مبلــغ یــک میلیــون تومــان از ثمــن معاملــه توســط 
مشــتری، بــه مــدت یکســال پرداخــت نخواهــد شــد 
و بــه ازای دیــن و تعهــد مشــتری بابــت عــدم انتقــال 
خــودرو بــه غیــر، خــودرو بــه همــان مــدت در رهــن 
شــرکت قــرار خواهــد گرفــت. شــرط مــدت در ایــن 
بنــد، صرفــا در اختیــار خودروســاز بــوده و خریــدار 
ــده  ــه باقی مان ــرر، وج ــد مق ــل از موع ــد قب نمی توان

را پرداخــت کنــد.
بدیهــی اســت کــه عــدم واریــز وجــه خــودرو در 
ــام تلقــی  موعــد مقــرر، بــه منزلــه انصــراف از ثبت ن

خواهــد شــد.

در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه
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عرضه ۹ محصول در دوازدهمین مرحله فروش فوق العاده ایران خودرو

دولت برای درآمدهای خود در سال 
1۴٠٠ هم به بورس چشم دوخته است 

وزیــر اقتصــاد گفــت: ســال ۱۴۰۰ ســرعت و 
ــا  ــم ت ــرمایه می دهی ــازار س ــه ب ــتری ب ــق بیش عم
ــن  ــان تامی ــارد توم ــزار میلی ــم ۱۴۰۰ ه ــق رق تحق
مالــی از دو بــازار پــول و ســرمایه و ســرمایه گــذاری 

ــد.  ــر باش ــی محتمل ت خارج
بــه گــزارش تســنیم، فرهــاد دژپســند در حاشــیه 
جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
گفــت: برنامه ریــزی مــا ایــن اســت کــه ســال 
آینــده ۱۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از دو بــازار پــول 
ــن  ــی تأمی ــرمایه گذاری خارج ــز س ــرمایه و نی و س

مالــی داشــته باشــیم.
ــن  ــزود: تأمی ــی اف ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
مالــی از بــورس را ســال آینــده بــا ایجــاد شــرکت های 
پیگیــری  پــروژه  صندوق هــای  و  عــام  ســهامی 
خواهیــم کــرد؛ بنابرایــن ســال ۱۴۰۰ ســرعت و عمق 
ــق  ــا تحق ــم ت ــرمایه می دهی ــازار س ــه ب ــتری ب بیش
رقــم ۱۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان محتمل تــر باشــد.

دژپســند تاکیــد کــرد: امســال ســرمایه گــذاری 
ــد  ــده بای ــال آین ــا س ــتیم ام ــی داش ــی خوب خارج

ــد. ــتر باش ــاً بیش قطع
ــاره  ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــاد در پاس ــر اقتص وزی
ــت:  ــرمایه گف ــازار س ــه ب ــردم ب ــاد م ــش اعتم کاه
دنبــال فرهنــگ ســازی هســتیم تــا مــردم بــه روش 
ــا  ــد ت ــرمایه گذاری کنن ــورس س ــتقیم در ب غیرمس
تنش هــا کمتــر شــود؛ چــون ایــن التهابــات بیشــتر 
در  مــردم  مســتقیم  ســرمایه گذاری  دلیــل  بــه 

ــت. ــورس اس ب
عرضــه  داریــم  آمادگــی  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــم  ــا منتظری ــیم، ام ــته باش ــادی داش ــای زی اولیه ه
ــده و  ــذف ش ــرمایه ح ــازار س ــی ب ــی روان ــا حواش ت
ــای  ــر تحلیل ه ــد. اگ ــادل برس ــه تع ــازار ب ــن ب ای
کنیــد  مطالعــه  را  ســرمایه  بــازار  کارشناســان 
ــال  ــرمایه در ح ــازار س ــه ب ــن اســت ک پیامشــان ای

ــت. ــرایط اس ــن ش ــور از ای عب
ــال  ــه امس ــاد در 9 ماه ــر اقتص ــه وزی ــه گفت ب
ــه مــدت  ســودآوری شــرکت های بورســی نســبت ب

ــت. ــده اس ــر ش ــه براب ــال س ــابه پارس مش
ـــته  ـــارات گذش ـــاره اظه ـــن درب ـــند همچنی دژپس
ــه  ــزرگ بـ ــه بـ ــه اولیـ ــر عرضـ ــی بـ ــود مبنـ خـ
ـــن  ـــن ای ـــت: م ـــرا گف ـــرت زه ـــبت والدت حض مناس
ــام  ــروط اعـ ــورت مشـ ــه صـ ــه را بـ ــه اولیـ عرضـ
کـــرده بـــودم و بســـتگی بـــه شـــرایط بـــازار دارد 
ـــام  ـــد آن را انج ـــاعد باش ـــرایط نامس ـــن ش ـــر ای و اگ

نمی دهیـــم.

واکسن ایرانی کرونا اواسط فروردین 
1۴٠٠ وارد بازار می شود

 دوز اول و دوز دوم واکســن 
را دریافــت کردنــد، کامــا خــوب اســت و هیچگونــه 

ــته اند. ــی نداش ــوارض خاص ع
وی افــزود: آماده ایــم تــا بــه محــض صــدور 
مجــوز وزارت بهداشــت، فــازدوم تســت انســانی 

ــم. ــاز کنی ــا را آغ ــی کرون ــن ایران واکس
مخبــر بیــان کــرد: کشــورهای مختلفــی خواهــان 
ــت هایی  ــتند و درخواس ــن هس ــن واکس ــت ای دریاف

مطــرح شــده اســت.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ادامه داد: ســه 
واکســن کرونــای دیگــر ســتاد هــم کــه از ســه روش 
دیگــر تولیــد شــده اند، درانتظــار صــدور مجــوز بــرای 

آغــاز تســت انســانی و فــاز بالینــی هســتند.
ــه  ــش یافت ــروس جه ــه وی ــان اینک ــا بی ــر ب مخب
انگلیســی نگرانــی فــراوان و مضاعفــی در مــردم 
ــن  ــبختانه واکس ــزود: خوش ــود، اف ــرده ب ــاد ک ایج
ــروس  ــل روی وی ــور کام ــه ط ــت ب ــران برک ــوو ای ک
انگلیســی اثــر داشــت و نتایــج آزمایشــهای مربوطــه 
نشــان داد کــه پاســمای خــون ســه داوطلــب اول 

ــد. ــه کن ــروس غلب ــن وی ــت برای توانس
ــرف  ــم ظ ــر میکن ــه فک ــان اینک ــا بی ــر ب مخب
ــاز دوم  ــازه ف ــت اج ــده وزارت بهداش ــد روز آین چن
تســت انســانی را بدهــد، ادامــه داد: اگــر ایــن 
ــد  مجــوز صــادر شــود کار ســرعت بیشــتری می یاب
ــم  ــن بتوانی ــر فروردی ــا اواخ ــم ت ــیار امیدواری و بس
ــی در  ــن ایران ــتفاده از واکس ــا اس ــیون ب واکسیناس

ــم. ــاز کنی ــور را آغ کش
ــت:  ــا گف ــن کرون ــادرات واکس ــاره ص ــر درب مخب
اولویــت اول مــا قطعــا داخــل کشــور و مــردم 
خودمــان اســت، اگــر بتوانیــم واکســن را بــرای همــه 
مــردم تزریــق کنیــم و مــازاد بــر نیــاز تولیــد شــود 

ــرد. ــم ک ــم فکــر خواهی ــه صــادرات ه ب
ــوص واردات  ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــر در پاس مخب
واکســن هــم گفــت: بــه نظرم تــا قبــل از تولید واکســن 
ــا وارد کــردن واکســن مطمئــن  داخلــی، اگــر بشــود ب
خارجــی جلــوی مــرگ یکنفــر را بگیریــم، حتــی یــک 

لحظــه هــم نبایــد در واردکــردن آن درنــگ کنیــم.
ــا انجــام تســت  ــان ب ــان اینکــه همزم ــا بی ــر ب مخب
ــن  ــوه واکس ــد انب ــرای تولی ــاخت الزم ب ــانی، زیرس انس
ایرانــی هــم در شــهرک دارویــی ســتاد درحــال 
ــده خــط  ــای آین ــزود: طــی روزه آماده ســازی اســت اف
ــه  ــا س ــاخت دو ت ــرای س ــت ب ــران برک ــوو ای ــد ک تولی
میلیــون دوز واکســن در مــاه افتتاح میشــود تــا به محض 
تاییــد نهایــی واکســن، آن را بــه تولیــد انبــوه برســانیم.

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا بیــان اینکــه 
تــا اواســط اردیبهشــت ظرفیــت تولیــد واکســن را بــه  
۱۲ تــا ۱۴ میلیــون دوز در مــاه میرســانیم، ادامــه داد: 
بــه هیــچ وجــه خــط تولیدمــان از کار تحقیقاتــی عقب 
نیســت و بصــورت ۲۴ ســاعته کارهــا توســط جوانــان 

نخبــه کشــور درحــال انجــام اســت.
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن مراســم ، محمــد 
مخبــر رئیــس ســتاد اجرایــی، ســمیه رفیعــی نماینــده 
ــلیمانی  ــت ، س ــاد برک ــل بنی ــی مدیرعام ــس، مدن مجل
ــوزه  ــران ح ــی از مدی ــان و جمع ــاد احس ــل بنی مدیرعام
بانــوان در زیرمجموعه هــای ســتاد از نمایشــگاه تولیــدات و 
دســتاوردهای بانــوان مناطــق محــروم سراســر کشــور که با 
کمــک و تســهیات ســتاد اجرایی فرمــان امــام ، طرح های 

ــد. ــد کردن ــد ، بازدی ــال کرده ان ــود را فع ــتغالزایی خ اش
ــی  ــا دســتور رئیــس ســتاد اجرای ــه مراســم ب در ادام
فرمــان امــام و بصــورت ویدئوکنفرانســی چندیــن طــرح و 
پــروژه ازجملــه »مرکــز نــوآوری اجتماعی بانوان احســان«  
ــوان در  ــه ورزش بان ــرای ۶۰ خان ــزات ب ــال تجهی و »ارس
مناطــق محــروم کشــور« اجــرا و بــه بهره بــرداری رســید.

قائم مقام سازمان راهداری:
رانندگان برای ثبت نام مسکن ملی
 به ادارات تشکل ها مراجعه کنند 

ــرای  ــرایط ب ــد ش ــدگان واج ــت: رانن ــی گف امان
ــه تشــکل های  ــام مســکن ملــی می تواننــد ب ثبــت ن

ــد.  اســتانی مراجعــه کنن
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، داریــوش 
ــم  ــداری در مراس ــازمان راه ــام س ــم مق ــی قائ امان
امضــای تفاهــم نامــه تامیــن مســکن راننــدگان 
بــرون شــهری در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه 
ــای  ــی از آرزوه ــه یک ــم نام ــن تفاه ــای ای ــا امض ب
راننــدگان بــرون شــهری بــه مرحلــه اجرایــی رســید، 
از  راننــدگان مشــمول پیــش  گفــت: شناســایی 
ــازمان  ــه س ــل آنک ــه دلی ــود و ب ــن انجــام شــده ب ای
راهــداری کارت هوشــمند صــادر کــرده پیــش از ایــن 
ــود. ــع ب ــش مطل ــن بخ ــدگان در ای ــت رانن از وضعی

ملــی  پایش هــای  براســاس  کــرد:  اظهــار  او 
ــرون  ــده ب ــزار رانن ــان ۶3۸ ه ــه از می صــورت گرفت
شــهری بــار، مســافر و ترانزیــت و براســاس شــرایط 
منــدرج در طــرح مســکن ملــی، ۲۲۶ هــزار راننــده 

ــدند. ــناخته ش ــرایط ش ــد ش واج
ــرد:  ــان ک ــازی بی ــر راه و شهرس ــام وزی ــم مق قائ
ــد  ــهرهای جدی ــران ش ــرکت عم ــا ش ــاز اول ب در ف
ــه ســاخت ۵ هــزار واحــد قطعــی شــده  تفاهــم نام
ــرای آن  ــتان اج ــد اس ــده در چن ــاه آین ــک م و از ی

شــروع می شــود.
امانــی توضیــح داد: راننــدگان مشــمول می تواننــد 
ــت  ــد، فهرس ــه کنن ــتانی مراجع ــکل های اس ــه تش ب
متقاضیــان را تشــکل ها بــه ســازمان راهــداری ارائــه 
می دهنــد و مــا بعــد از پایــش اولیــه فهرســت را بــه 

ــم. ــت مســکن می دهی معاون
ــه  ــان اینک ــا بی ــداری ب ــام ســازمان راه ــم مق قائ
ــرای راننــدگان دارای کارت هوشــمند  ــرار اســت ب ق
کــه حــدود ۲۲۶ هــزار نفــر و فاقــد مســکن هســتند 
ــت  ــا را مدیری ــن مســکن آنه طــی ســه ســال، تامی
ــا در  ــادی از آنه ــدادی زی ــرد، گفــت: تع ــم ک خواهی
ــن  ــا زمی ــه آنه ــه ب ــتند ک ــک هس ــهرهای کوچ ش

می دهیــم.
او ادامــه داد: بــه آنهایــی کــه در شــهرهای بــزرگ 
ســاکن هســتند در قالــب پروژه هــای مشــارکتی 

ســاخت وســاز مســکن را آغــاز خواهیــم کــرد.
ــاع  ــا وزارت دف ــرد: ب ــان ک ــان بی ــی در پای امان
ــای  ــدگان دهک ه ــرای رانن ــا ب ــم ت ــگ کردی هماهن
ــتند  ــی هس ــه کمک ــی ک ــا رانندگان ــن خصوص پایی
و وســیله از خــود ندارنــد یارانــه مســکنی کــه 
بــه دهک هــای پاییــن داده می شــود بــه ایــن 
راننــدگان واگــذار شــود تــا راننــدگان کــم بضاعــت 

ــوند. ــه دار ش خان

ــت:  ــازی گفـ ــاختمان وزارت راه و شهرسـ ــکن و سـ ــاون مسـ معـ
ــکن  ــه مسـ ــت وام ودیعـ ــی دریافـ ــان نهایـ ــاه زمـ ــان بهمن مـ پایـ

اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »محمـــود محمـــودزاده« در پایـــان مراســـم 
امضـــای تفاهم نامـــه ســـاخت مســـکن ملـــی بـــرای راننـــدگان، در 
ـــه  ـــرادی ک ـــت: اف ـــکن گف ـــه مس ـــاره وام ودیع ـــگاران درب ـــع خبرن جم
ــال 99 تمدیـــد کرده انـــد  ــود را در سـ ــاره مســـکن خـ ــرارداد اجـ قـ

ــوند. ــهیات می شـ ــن تسـ ــمول ایـ مشـ
ـــت وام  ـــرایط دریاف ـــد ش ـــر واج ـــزار نف ـــون ۸۲۱ ه ـــزود: اکن وی اف
ـــود را در  ـــدارک خ ـــر م ـــزار نف ـــه 3۲3 ه ـــتند ک ـــکن هس ـــه مس ودیع

ســـامانه طـــرح اقـــدام ملـــی بارگـــذاری کرده انـــد.
ـــت:  ـــازی بیان داش ـــاختمان وزارت راه و شهرس ـــکن و س ـــاون مس مع
تاکنـــون ۱9۵ هـــزار نفـــر توانســـته اند وام ودیعـــه مســـکن بگیرنـــد 
و پرونـــده نزدیـــک بـــه ۱۲۰ هـــزار نفـــر در حـــال بررســـی در 

ــت. ــل اسـ ــای عامـ بانک هـ
ـــل  ـــه تکمی ـــبت ب ـــز نس ـــر نی ـــزار نف ـــودزاده، ۵۰۰ ه ـــه محم ـــه گفت ب

ـــد. ـــدام نکرده ان ـــی اق ـــکن مل ـــامانه مس ـــود در س ـــات خ اطاع
وی تاکیـــد کـــرد: اگـــر تـــا پایـــان بهمن مـــاه ایـــن تســـهیات 
ــت  ــکن پرداخـ ــه مسـ ــر وام ودیعـ ــا دیگـ ــود، بانک هـ ــت نشـ دریافـ

نخواهنـــد کـــرد.
ـــتاد  ـــه س ـــش از اصـــاح مصوب ـــادآور شـــد: پی ـــام مســـوول ی ـــن مق ای
ـــه مســـکن  ـــت وام ودیع ـــراد مشـــمول دریاف ـــا، اف ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل مل
ـــتاد کرونـــا  ـــه ای کـــه از س ـــا بـــا ۲ مصوب ـــد ام ـــر بودن ـــزار نف ۷۰۰ ه

ـــت. ـــش یاف ـــر افزای ـــزار نف ـــه ۸۲۱ ه ـــم ب گرفتی
وی دربـــاره ایـــن دو مصوبـــه گفـــت: نخســـت اینکـــه مشـــاوران 
ـــب  ـــه ای طل ـــل ماحظ ـــول قاب ـــری پ ـــد رهگی ـــدور ک ـــرای ص ـــاک ب ام
می کردنـــد کـــه بـــا اتـــاق اصنـــاف هماهنـــگ کردیـــم تـــا هزینـــه 

ـــد. ـــان باش ـــزار توم ـــری ۲۵۰ ه ـــد رهگی ـــدور ک ص
ــتاد ملـــی  ــا مســـاعدت سـ محمـــودزاده ادامـــه داد: همچنیـــن بـ
ـــا  ـــوده ام ـــز ب ـــان قرم ـــرم »ج«  آن ـــه ف ـــانی ک ـــد کس ـــرر ش ـــا مق کرون
ـــه  ـــت وام ودیع ـــم مشـــمول دریاف ـــد مســـکن و مســـتاجر هســـتند ه فاق
شـــوند کـــه در نتیجـــه ۱۲۰ هـــزار نفـــر بـــه آمـــار مشـــموالن ایـــن 

ـــد. ـــزوده ش ـــهیات اف تس
ـــروز  ـــه  ام ـــاره تفاهم نام ـــی درب ـــه توضیحات ـــه ارائ ـــن ب وی همچنی

ـــده  ـــزار رانن ـــه ۲۲۶ ه ـــن تفاهم نام ـــاس ای ـــر اس ـــت: ب ـــت و گف پرداخ
ـــی  ـــهیات اعطای ـــد، تس ـــد ش ـــه دار خواهن ـــال خان ـــه س ـــدت س در م
ــود ۱۸  ــرخ سـ ــا نـ ــان و بـ ــون تومـ ــا ۱۰۰ میلیـ ــن پروژه هـ ــه ایـ بـ

ـــت. ـــد اس درص
ـــی  ـــال رایزن ـــان کرد: در ح ـــازی خاطرنش ـــر راه و شهرس ـــاون وزی مع
بـــا بانـــک مرکـــزی هســـتیم تـــا ایـــن تســـهیات بـــا نـــرخ ســـود 
ـــقف  ـــش س ـــن افزای ـــود، همچنی ـــت ش ـــدگان پرداخ ـــه رانن ـــه ای ب یاران
ـــان در  ـــون توم ـــه ۱۵۰ میلی ـــا ب ـــن پروژه ه ـــه ای ـــی ب ـــهیات اعطای تس

ـــت. ـــی اس ـــل نهای ـــدن مراح ـــی ش ـــال ط ح
ــداری  ــازمان راهـ ــن سـ ــه بیـ ــه کـ ــن تفاهم نامـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
و حمـــل و نقـــل جـــاده ای بـــا شـــرکت عمـــران شـــهرهای جدیـــد، 
ـــکن و  ـــن و مس ـــی زمی ـــازمان مل ـــامی، س ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس بنی
ـــد  ـــد ش ـــازی منعق ـــاختمان وزارت راه و شهرس ـــکن و س ـــت مس معاون
۲۲۶ هـــزار راننـــده اتوبـــوس، کامیـــون و ترانزینـــی تـــا ســـه ســـال 

ــوند. ــه می شـ ــده صاحبخانـ آینـ

در پــی فــرود نیامــدن هواپیمــای ترکیــه ای در فــرودگاه امــام و رفتن 
ــا  ــتور داد ت ــازی دس ــر راه و شهرس ــو، وزی ــه باک ــرواز ب ــن پ ــان ای خلب
مکالمــات خلبــان ایــن پــرواز و دلیــل رفتــار و تصمیمــش بــرای فــرود 
در باکــو بررســی شــده و نماینــده ایــن شــرکت هواپیمایــی دربــاره ایــن 

مســئله توضیــح دهــد. 

بــه گــزارش ایســنا، بامــداد شــنبه هفتــه جــاری شــایعاتی در فضــای 
مجــازی منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه همزمــان بــا شــنیده شــدن آژیــر 
ــرودگاه امــام خمینــی )ره(  در تهــران هواپیمــای ترکیش ایرالینــز در ف
ــبکه های  ــری در ش ــایعات دیگ ــی آن ش ــت و در پ ــرده اس ــقوط ک س
اجتماعــی پــر شــد امــا دقایقــی بعــد همــه ایــن شــایعات تکذیــب شــده 
و فــرود نیامــدن هواپیمــای ترکیــه ای بــه دلیــل آب و هــوای نامســاعد 

در فــرودگاه امــام خمینــی )ره( جــای آن را گرفــت.
ــه ســمت باکــو  در ادامــه امــا رفتــن خلبــان ایــن پــرواز خارجــی ب
ــام و ســوال  ــای کشــور محــل ابه و ننشســتن او در یکــی از فرودگاه ه
ــازمان  ــس س ــه - ریی ــان زنگن ــورج دهق ــه ت ــه گفت ــه ب ــه البت ــد ک ش
هواپیمایــی کشــوری- ایــن رفتــار خلبــان تخلــف نبــوده و او بــر اســاس 
طــرح پــروازی اعــام شــده اش باکــو را بــه عنــوان فــرودگاه جایگزیــن 

انتخــاب کــرده اســت.
محمــد اســامی - وزیــر راه و شهرســازی - در ایــن بــاره بــه ایســنا 
ــا مکالمــات  ــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــام کردیــم ت گفــت: ب
ــش  ــده ترکی ــد و از نماین ــی کن ــت را بررس ــرج مراقب ــا ب ــان را ب خلب
ایرالینــز راجــع بــه ایــن رفتــار خلبــان توضیــح بخواهــد چــرا کــه ایــن 

پــرواز در ایــران انجــام شــده و می توانســت فــرودگاه جایگزیــن خلبــان 
فــرودگاه اصفهــان باشــد.

ــا  ــان ب ــه همزم ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــر از ای ــزود: مهمت وی اف
ننشســتن هواپیمــای ترکیــه ای در فــرودگاه امــام خمینــی )ره(، 
هواپیمــای ایــران ایــر در همیــن فــرودگاه بــه زمیــن می نشــیند و دیــد 

ــت. ــوده اس ــر ب ــان ۵۰۰۰ مت ــز در آن زم ــرودگاه نی ــد ف بان
ــت  ــرج مراقب ــر ب ــوی دیگ ــه داد: از س ــازی ادام ــر راه و شهرس وزی
ــد  ــرود بیای ــد ف ــد می توان ــه در بان ــی داده ک ــان دسترس ــه خلب ــز ب نی
امــا اینکــه خلبــان بــا قوانیــن ایــران در ایــن زمینــه آشــنایی نداشــته 
اســت و حاشــیه هایی کــه پیرامــون آن در فضــای مجــازی و رســانه ها 
و تلویزیون هــای خارجــی توســط دشــمن راه افتــاده اســت، بایــد اینهــا 

برررســی شــود و ترکیــش ایرالینــز در ایــن رابطــه توضیــح بخواهــد.
اســامی تاکیــد کــرد: کــه بــر اســاس قانــون خلبــان اختیــار دارد و 
ــرودگاه  ــوان ف ــه عن ــرودگاه را ب ــرد کــه کــدام ف ــد تصمیــم بگی می توان
ــا شــرایط خــاص و  ــه ی ــا کمکــی انتخــاب کنــد امــا حادث جایگزیــن ی
غیــر عــادی در ایــران نبــوده اســت و بنابرایــن بایــد بابــت انجــام ایــن 

نــوع اقــدام و تصمیــم گیــری اش توضیــح بدهــد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه:

وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن پرداخت می شود

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

دستور برای بررسی مکالمات و رفتار خلبان ترکیش ایرالینز

ــزل  ــه در من ــی ک ــار وظایف ــوان در کن بان
بــر عهــده دارنــد در امرکارآفرینــی هــم 
فعالیــت و نقــش آفرینــی می کننــد کــه 
ویژگــی آن را می تــوان بــه شــرح ذیــل 
تشــریح کــرد: چشــم انــداز بــرای یــک 
ــی از  ــا شــفاف و خال ــن کام ــوی کارآفری بان
هرگونــه ابهــام بــوده و لــذا قابــل انتقــال بــه 
ــان  ــزم راســخ کارآفرین دیگــران می باشــد. ع
بــه ویــژه بانــوان مصّمــم از ایده هــای جدیــد، 
فرصت هــا و پیشــنهادهای شــغلی دیگــر 
چشــم پوشــی کــرده و در مقابــل بــه کارهایی 
کــه بــرای خــود برگزیــده انــد پایبنــد 
تمــام  در  بایــد  زن  کارآفریــن  می ماننــد. 
ــه  ــداز هم ــر چشــم ان ــز ب ــا تمرک لحظــات ب
ــدف  ــه ه ــع را ب ــایر مناب ــت و س ــرژی، وق ان
ــود  ــه خ ــاز ب ــن نی ــد. همچنی ــروف نمای مص
شــکوفایی یکــی از مهمتریــن انگیزه هــای 
ــداز  ــق کــردن چشــم ان ــان در محّق کارآفرین
تمــام  کارآفریــن  زنــان  می باشــد.  خــود 
ــوده  ــف کار نم ــی را وق ــود و زندگ ــت خ وق
انــد و بســیار ســخت کــوش بــوده و پشــتکار 
ــه  ــی اســت. از لحــاظ نظری ــال زدن ــان مث آن
پــرداز معــروف مــک کللنــد کارآفرینــان 
ــره  ــت، مخاط ــوآوری، خاقّی ــه ن دارای روحی
ــی،  ــش فن ــس، دان ــه نف ــاد ب ــری، اعتم پذی
اســتقال، هــدف گرایــی، مرکــز کنتــرل 
نســبت  مثبــت  العمــل  داخلــی، عکــس 
ــاد  ــه ایج ــی ب ــع، توانای ــکات و موان ــه مش ب
ارتباطــات، توفیــق طلبــی و تمایــل بــه 

ــد. ــی دارن ــری باالی ــئولیت پذی مس

  الناز زاد سلیمانپور

ویژگی های یک بانوی کارآفرین 

مقاله

ادامه از صفحه ۱
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کاریکاتور

 کرونای انگلیسی مغلوب واکسن ایرانی

منبع :تسنیم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
بخشی از مشکالت اقتصادی حاصل 

بی کفایتی مدیران اقتصادی است

از  رهبــری  معظــم  مقــام   
گزنــد توطئه هــای دشــمنان همچنــان در امــان 

مانــده اســت.
امـام جمعـه تبریز با اشـاره به مشـکات اقتصادی 
و معیشـتی کشـور گفـت: بخشـی از ایـن مشـکات 
متوجه تحریم ظالمانه دشـمنان اسـت که می خواهند 
مـردم را از انقـاب دلسـرد کننـد و بخشـی دیگـر نیز 

حاصـل بـی کفایتـی مدیران اقتصادی کشـور اسـت.
وی گفــت: مــردم از شــرایط اقتصــادی گلــه منــد 
و ناراحتنــد امــا بــه اصــل نظــام و اصــل والیــت فقیــه 
اعتقــاد قلبــی دارنــد و بــا وحــدت و یک صدایــی حول 
ــرای تحقــق اهــداف انقــاب گــوش  ایــن دو محــور ب
ــه فرمــان رهبــر معظــم انقــاب حرکــت می کننــد. ب

در جلسه شورای شهر تهران صورت گرفت:
قهر عضو شورای شهر 

و ترک جلسه علنی 

عضــو شــورای شــهر بــه دلیــل مخالفــت برخــی 
ــه  ــی« جلس ــام فروش ــا »خ ــهر ب ــورای ش ــا ش اعض

ــرد.  ــرک ک ــروز شــورا را ت ام
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد 
ــه  ــران در جلس ــهر ته ــورای ش ــو ش ــاالری عض س
ــوان  ــه ای را تحــت عن ــران  مصوب ــهر ته ــورای ش ش
خــام فروشــی در صحــن اعــام کــرد کــه بــا 

مخالف هایــی روبــرو شــد. 
ــب نظــر  ــه جل ــق ب ــس از اینکــه ســاالری موف پ
موافــق اعضــا نشــد و اعضــا شــورا همچنــان رضایــت 
ــراض  ــانه اعت ــه نش ــت و ب ــا عصبانی ــد،  او ب ندادن

ــرد. ــرک ک جلســه را ت
ــود کــه  گفتنــی اســت خواســته ســاالری ایــن ب
امــاک پــس از ثبــت در ســامانه بــه فــروش برســد 

کــه بــا آن مخالفــت شــد.

بیش از 6۷ میلیارد تومان طرح 
توسعه روستایی در مراغه به 

بهره برداری رسید

همزمــان بــا ســومین روز دهــه فجــر ۶۷ میلیــارد 
و ۴۷۷ میلیــون تومــان طــرح توســعه روســتایی در 

مراغــه افتتــاح شــد. 
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
ویــژه شهرســتان مراغــه در آییــن بهره بــرداری از ایــن 
ــش  ــتای بخ ــه در ۶۰ روس ــزود: ۵۵۰ خان ــا اف طرح ه
ــا ۶۶  ــوع ب ــتان در مجم ــراجوی شهرس ــزی و س مرک
ــای  ــن طرح ه ــه ای ــه از جمل ــان هزین ــارد توم میلی

افتتاحــی اســت.
میلیـارد   33 داشـت:  اظهـار  موسـوی  سـیدعلی 
تومـان از ایـن میـزان هزینـه از محل تسـهیات پنج 
درصدی سـهم بنیاد مسـکن شهرسـتان تامین شـده 

و مابقـی آورده شـخصی خـود روسـتاییان اسـت.
بهره برداری از ۵۵۰ واحد مسکن روستایی 

در مراغه  
مراغـه  مرکـزی  بخشـداری  طرح هـای  بـه  وی 
نیـز اشـاره و بیـان کـرد: یکهـزار و ۲۵۰ مترمربـع 
آسـفالت ریزی معابر روسـتای نرج آباد، ۲ هزار و ۸۵۰ 
علویـان، سـه  روسـتای  در  آسـفالت ریزی  مترمربـع 
هـزار و ۴3 مترمربـع آسـفالت ریزی معابـر روسـتای 
بهنـق و ۲ هـزار و ۵3۰ مترمربـع آسـفالت ریزی در 
روسـتای چـکان در مجمـوع بـا ۷۲3 میلیـون تومان 
هزینـه از دیگـر طرح هـای افتتاحی روز جاری اسـت.

ــای  ــن روز طرحه ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
جدول گــذاری، کانیــو و دیــوار حایــل روســتای بهنــق 
و جدول گــذاری روســتای خطــب در مجمــوع بــا ۱۰۴ 

میلیــون تومــان هزینــه بــه بهره بــرداری رســید.
آسفالت ریزی معابر روستایی - بخش 

مرکزی مراغه 
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی 
و  تجمع هــا  از  جلوگیــری  بــرای  و  شهرســتان 
رعایــت دســتورالعمل های ســتاد کرونــا، آییــن 
از دهــه فجــر  روز  افتتــاح طرح هــای ســومین 
بــه صــورت محــدود و نمادیــن در روســتاهای 

»قره برقــع« و »چــکان« برگــزار شــد.

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت: 
مسافرت به 1۸ شهر نارنجی و 12۴ شهر زرد 

ممنوع است

معــاون مرکــز ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــان  ــه شــهرهای قرمــز و نارنجــی همچن آمــوزش پزشــکی گفــت: ســفر ب
ممنــوع اســت. شــهر قرمــز نداریــم امــا مســافرت بــه ۱۸ شــهر نارنجــی در 
شــمال کشــور همچنــان ممنــوع اســت و بــا مصوبــه جدیــد ســتاد کرونــا 

ــه شــهرهای زرد هــم ممنــوع شــد.  ســفر ب
محســن فرهــادی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: همچنــان محدودیــت 
ســفر بــه شــهرهای قرمــز و نارنجــی برقــرار اســت. البتــه فعــا در پهنــه 
ــه  ــم ک ــی داری ــهر زرد و آب ــط ش ــم و فق ــز نداری ــهر قرم ــران ش نقشــه ای

تــردد در شــهرهای آبــی آزاد اســت.
ــامل  ــمالی ش ــتانهای ش ــور در اس ــهر کش ــا ۱۸ ش ــه داد: فع وی ادام
آمــل، بابــل، بابلســر، بهشــهر، تنکابــن، جویبــار، چالــوس، رامســر، ســاری، 
ــدران و  ــهر در مازن ــور و نوش ــکا، ن ــاد، ن ــهر، محمودآب ــار، قائمش فریدونکن
صومعــه ســرا، رودســر و الهیجــان در گیــان نارنجــی هســتند و مســافرت 
بــه ایــن شــهرها بــا خودروهــای بــدون پــاک بومــی ایــن شــهرها ممنــوع 

اســت.
ــتند. در  ــت زرد هس ــز در وضعی ــتان نی ــت: ۱۲۴ شهرس ــادی گف فره
ــا  ــی کرون ــد ســتاد مل ــه جدی ــر اســاس مصوب ــز ب ــورد شــهرهای زرد نی م
ــم  ــهرها ه ــن ش ــی در ای ــهرهای نارنج ــل ش ــردد مث ــای ت محدودیت ه
اعمــال می شــود. توصیــه وزارت بهداشــت بــه مــردم ایــن اســت کــه تــردد 
بیــن شــهری غیــر ضــروری نداشــته باشــند زیــرا در ایــن شــرایط مســافرت 

پــر مخاطــره اســت.
ــزود: 3۰۶  ــت اف ــط و کار وزارت بهداش ــامت محی ــز س ــاون مرک مع
شهرســتان نیــز در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد و تــردد و مســافرت بــه ایــن 
ــه از  ــن اســت ک ــه وزارت بهداشــت ای ــر چــه توصی شــهرها آزاد اســت گ

ــه ایــن شــهرها اجتنــاب شــود. ســفر غیــر ضــروری ب
ــا نیــز اعــام کــرد: بــه  علیرضــا رئیســی، ســخنگوی ســتاد ملــی کرون
دلیــل محافظــت از دســتاوردهای بزرگــی کــه در کنتــرل بیمــاری کرونــا 
ــرل بیمــاری  ــه در کنت ــردد ک ــای ت ــده اســت، محدودیت ه ــه دســت آم ب

موثــر بــوده از مناطــق نارنجــی بــه زرد تعمیــم داده شــد.

چهل و دومین فجر انقالب؛
آبرسانی پایدار به بیش از ۸ میلیون نفر

 از ابتدای دولت تدبیر و امید 

 تامیــن آب ســالم بــرای هشــت میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر در کشــور، 
از ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون محقــق شــده کــه ۴۴.۵ درصــد 

آن ســهم دولــت دوازدهــم اســت. 
ــزی  ــق برنامه ری ــرو، طب ــگاه اطاع رســانی وزارت نی ــا، پای ــزارش ایرن به گ
انجــام شــده، وزارت نیــرو از ابتــدای دولــت دوازدهــم تاکنــون توانســته ســه 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر را از نعمــت آب ســالم و پایــدار بهره منــد ســازد.

 عملکــرد مقایســه ای نشــان می دهــد تــا ابتــدای دولــت یازدهــم 9۰۰ 
ــرار داشــتند و  ــدار ق ــر تحــت پوشــش آبرســانی بهداشــتی و پای ــزار نف ه
بعــد از دولــت یازدهــم بــا اضافــه شــدن چهــار میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر 
در آغــاز دولــت دوازدهــم، ایــن عــدد بــه پنــج میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر 

در کشــور رســید.
همچنیــن از زمــان آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم تــا نیمــه ۱۴۰۰ نیــز 
بــا آبرســانی بــه چهــار میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر دیگــر قــرار اســت تعــداد 
افــراد تحــت پوشــش آبرســانی بهداشــتی و پایــدار بــه رقــم ۱۰ میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار نفــر برســد. دولــت تدبیــر و امیــد در مجمــوع از ســال آغــاز 
ــا نیمــه ۱۴۰۰ تعــداد 9 میلیــون و 3۰۰ هــزار نفــر را از  فعالیــت خــود ت

ــدار بهره منــد خواهــد کــرد. نعمــت آب ســالم و پای
 طبــق آخریــن آمــار و اطاعــات موجــود 99.9 درصــد جمعیــت 
شــهری و ۸۲.۵ درصــد جمعیــت روســتایی در ایــران از نعمــت آب ســالم و 
پایــدار بهره منــد شــده انــد؛ ایــن آمــار در جهــان بــه ترتیــب ۸۵ درصــد 

و ۵3 درصــد اســت.
عــاوه برایــن بــر اســاس عملکــرد هشــت ســاله دولــت تدبیــر و امیــد 
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــون و ۱۶۰ ه ــک میلی ــال ی ــر س ــط ه ــور متوس بط

روســتایی از آب ســالم و پایــدار بهره منــد شــده اند.
تاکنــون در دولــت تدبیــر و امیــد تعــداد ۱۲ هزار و ۴3۷ روســتا از شــبکه 
ــط  ــور متوس ــاس بط ــن اس ــر ای ــده اند. ب ــد ش ــدار بهره من ــالم و پای آب س

هرهفتــه 33 روســتا بــه شــبکه آب ســالم و پایــدار متصــل شــده  اســت.

خصــوص  در  یازدهــم  مجلــس  قانــون 
ــی  ــای خال ــات از خانه ه ــون مالی ــاح قان اص
منجــر بــه بهبــود وضعیــت بــازار اجــاره 

مســکن شــده اســت.
ــو  ــت وگ ــروی در گف ــی خس ــی قل مصطف
و  راه  وزارت  گــزارش  تأییــد  بــا  مهــر،  بــا 
درصــدی  افزایــش 3۰  دربــاره  شهرســازی 
ــدت  ــد م ــی چن ــی ط ــای خال ــه خانه ه عرض
ــاد  ــه ایج ــر ب ــأله منج ــن مس ــت: ای ــر گف اخی
ــت. ــده اس ــا ش ــاره به ــازار اج ــش در ب آرام

ــات  ــذ مالی ــه اخ ــرای مصوب ــزود: اج وی اف
از خانه هــای خالــی در ســال های گذشــته 
ــز  ــت آمی ــی موفقی ــدم بازدارندگ ــل ع ــه دلی ب
ــا  ــم ب ــس یازده ــاس مجل ــن اس ــر ای ــود. ب نب
انجــام اصاحاتــی در ایــن خصــوص بــه اجــرای 
ایــن طــرح کمــک کــرد. طبــق اعــام معــاون 
وزیــر راه و شهرســازی عرضــه مســکن بــه بــازار 
اجــاره بــا تصویــب ایــن طــرح مجلــس افزایــش 

3۰ درصــدی داشــته اســت.
ــور  ــاک کش ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــی  ــی را عامل ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی اخ
ــه  ــکونی ب ــد مس ــه واح ــش عرض ــرای افزای ب

ــرد. ــوان ک ــکن عن ــاره مس ــازار اج ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون مالیــات بــر 
خانه هــای خالــی، پیــش تــر نیــز بــه تصویــب 
رســیده بــود گفــت: امــا ایــن قانــون بــه دلیــل 

ــق  چالش هــا و برخــی مشــکات در اجــرا موف
نبــود امــا بــا اصاحــات صــورت گرفتــه شــاهد 

بازگشــت آرامــش بــه بــازار اجــاره هســتیم.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیــان 
خالــی  خانه هــای  عرضــه  افزایــش  اینکــه 
ــاره  ــازار اج ــا در ب ــل قیمت ه ــه تعدی ــر ب منج
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــود اف ــز می ش نی
ــا  ــازار اجاره به ــر ب ــز ب ــر نی ــن منظ ــدام از ای اق

ــوده اســت. ــر ب مؤث
ــارات  ــری از اظه ــش دیگ ــروی در بخ خس
ــاره  ــت اج ــت قیم ــه تبعی ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــت  ــش قیم ــا کاه ــت: ب ــکن گف ــرخ مس از ن
ســال  کــه  می شــود  پیش بینــی  مســکن 
ــازار نداشــته  آینــده افزایــش قیمــت در ایــن ب

ــیم. باش
ــرخ  ــه نوســانات کاهشــی ن ــا اشــاره ب وی ب
خــودرو  بــازار  در  قیمت هــا  کاهــش  دالر، 
و همچنیــن وضعیــت بــورس گفــت: بــازار 
مســکن نیــز بــه تبــع ایــن شــرایط تأثیرپذیــر 

ــت. اس
ــور  ــاک کش ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــی و کاهــش انتظــارات  ــه کــرد: جــّو روان اضاف
ــازار  ــه کاهــش قیمت هــا در ب تورمــی منجــر ب

مســکن شــده اســت.

قانون جدید مالیات بر خانه های خالی 
چه می گوید؟

مطابــق قانــون اصــاح شــده مــاده ۶9 

ــای مســتقیم از ســوی  ــون مالیات ه ــرر قان مک
ــع  ــر واحــد مســکونی واق ــم، ه ــس یازده مجل
ــر  ــزار نف ــاالی ۱۰۰ ه ــهرهای ب ــی ش در تمام
جمعیــت کــه بــه اســتناد ســامانه ملــی امــاک 
ــی در  ــال مالیات ــر س ــور، در ه ــکان کش و اس
ــر  ــا کارب ــاکن ی ــش از ۱۲۰ روز س ــوع بی مجم
نداشــته باشــد، بــه عنــوان خانــه خالــی 
ــش  ــاه بی ــر م ــه ازای ه ــده و ب ــایی ش شناس
ــای  ــاظ معافیت ه ــدون لح ــور، ب ــان مذک از زم
منــدرج در ایــن قانــون، ماهانــه مشــمول 
مالیاتــی بــر مبنــای مالیــات بــر درآمــد اجــاره 

می شــود.
بــر ایــن اســاس در ســال اول معــادل ۶ برابــر 
مالیــات متعلقــه، در ســال دوم معــادل ۱۲ برابــر 
مالیــات متعلقــه و در ســال ســوم بــه بعــد معادل 
۱۸ برابــر مالیــات متعلقــه اخــذ می شــود. 
ــاه و  همچنیــن واحدهــای نوســاز پــس از ۱۲ م
در طرح هــای انبوه ســازی پــس از ۱۸ مــاه از 
زمــان صــدور گواهی اتمــام عملیات ســاختمانی، 

ــوند. ــور می ش ــات مذک ــمول مالی مش
کمیســیون تلفیــق مجلــس بــر اخــذ مالیات 
ــده  ــال آین ــه س ــس در بودج ــای لوک از خانه ه
ــن  ــاالن ای ــه فع ــه گفت ــه ب ــد دارد ک ــز تاکی نی
بخــش ایــن مســاله نیــز عاملــی بــرای افزایــش 
ــای  ــی در ماه ه ــای خال ــه خانه ه ــتر عرض بیش

آینــده خواهــد شــد.

عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس بـــا بیـــان »افزایـــش 
درمـــان  مســـکن  بـــازار  در  مـــردم  از  دردی  خریـــد  وام 
ــکن  ــت مسـ ــدی قیمـ ــش ۲۰۰ درصـ ــت: افزایـ نمی کند«گفـ

ــت.  ــابق راه اسـ ــر سـ ــی  وزیـ ــول کوتاهـ محصـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، مجتبـــی یوســـفی بـــا تاکیـــد بـــر 
ــادل  ــاد تعـ ــرو ایجـ ــکن در گـ ــت مسـ ــش قیمـ ــه کاهـ این کـ
ـــا  ـــت گذاری ه ـــر قیم ـــق ب ـــارت دقی ـــا، نظ ـــه و تقاض ـــان عرض می
ـــار  ـــی اســـت، اظه ـــازی و دالل ـــازار مســـکن از ســـفته ب و خـــروج ب

کـــرد: مســـائل مهـــم بـــرای کنتـــرل بـــازار مســـکن در طـــرح 
ـــت.در  ـــده اس ـــی ش ـــش بین ـــکن پی ـــن مس ـــد و تامی ـــش تولی جه
ـــاره  ـــکن اش ـــوزه مس ـــی در ح ـــش اصل ـــه بخ ـــه س ـــرح ب ـــن ط ای
ـــع  ـــن و مســـکن مناب ـــی زمی ـــدوق مل ـــا ایجـــاد صن ـــدا ب شـــده، ابت
ـــرده و  ـــز ک ـــه را متمرک ـــاخت خان ـــوزه س ـــرای ح ـــاز ب ـــورد نی م
ـــم. ـــرار دادی ـــازی ق ـــار وزارت راه و شهرس ـــت آن را در اختی مدیری

وی بـــا بیـــان اینکـــه در کمیســـیون تلفیـــق منابـــع ۲۰۰۰ 
ـــش  ـــروم پی ـــکن مح ـــه مس ـــیدگی ب ـــرای رس ـــی ب ـــارد تومان میلی
بینـــی شـــده اســـت، تصریـــح کـــرد: در حـــوزه ســـاخت نیـــز 
ـــمت  ـــه س ـــت ب ـــی، حرک ـــازان واقع ـــوه س ـــت از انب ـــن حمای ضم
ـــه  ـــی روی ـــش ب ـــر افزای ـــارت ب ـــوه نظ ـــه ای و نح ـــاره داری حرف اج
ـــازار مســـکن پیـــش  ـــرل ب ـــرای کنت ـــح ســـاختمانی ب قیمـــت مصال
ـــاختمانی  ـــح س ـــازار مصال ـــرل ب ـــرای کنت ـــت. ب ـــده اس ـــی ش بین
ـــمول  ـــدات مش ـــد تولی ـــش از ۲۰ درص ـــادرات بی ـــد ص ـــرر ش مق
ـــن  ـــی تامی ـــاز داخل ـــه نی ـــی ک ـــا زمان ـــدم ت ـــوند. معتق ـــات ش مالی
ـــدم  ـــود. ع ـــدام ش ـــوالت اق ـــادرات محص ـــرای ص ـــد ب ـــده نبای نش
ـــت و  ـــوء مدیری ـــی از س ـــاختمانی ناش ـــح س ـــازار مصال ـــرل ب کنت

ـــت. ـــت اس ـــارت دول ـــدم نظ ع
وی شـــرایط نامناســـب بـــازار مســـکن و افزایـــش ۲۰۰ 

ــر  ــای وزیـ ــول کوتاهی هـ ــه را محصـ ــت خانـ ــدی قیمـ درصـ
ســـابق راه و شهرســـازی دانســـت و تاکیـــد کـــرد: در انتهـــای 
زنجیـــره کنتـــرل بـــازار مســـکن بایـــد بـــا اخـــذ مالیـــات از 
معامـــات مکـــرر، زمیـــن بایـــر، خانه هـــای خالـــی، بـــازار را از 

ســـفته بـــازی خـــارج کنیـــم.
ـــش  ـــه افزای ـــان اینک ـــا بی ـــس ب عضـــو کمیســـیون عمـــران مجل
ــازی  ــدون زمینه سـ ــکن بـ ــد مسـ ــش خریـ ــهیات در بخـ تسـ
ـــش  ـــب افزای ـــا موج ـــه و تقاض ـــادل در عرض ـــرار تع ـــب و برق مناس
ــد  ــال بایـ ــن حـ ــرد:در عیـ ــان کـ ــود، خاطرنشـ ــورم می شـ تـ
تســـهیات را بـــه نحـــوی پرداخـــت کنیـــم کـــه بخشـــی از 
ـــن  ـــروز ای ـــفانه ام ـــا متاس ـــد ام ـــش ده ـــکن را پوش ـــت مس قیم

ـــت. ـــه نیس گون
ـــار  ـــامی اظه ـــورای اس ـــس ش ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــه  ـــی ب ـــچ کمک ـــی هی ـــد ده میلیون ـــای چن ـــدم وام ه ـــرد: معتق ک
ـــد  ـــه نخواه ـــد خان ـــت خری ـــود وضعی ـــکن و بهب ـــازار مس ـــق ب رون
کـــرد. از طرفـــی در بخـــش تســـهیات ۵۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
اختصـــاص داده شـــده کـــه ۱۸ هـــزار میلیـــارد آن در حـــوزه 
ـــتغال و  ـــوزه اش ـــارد آن درح ـــزار میلی ـــت و 3۲ ه ـــع محرومی رف

ـــود. ـــد ب ـــکن خواه ـــت از مس حمای

مــردم اســتان مازنــدران کــه بــا گذشــت یــک مــاه همچنــان 
مــوج ســوم کرونــا را بــا وضعیــت نارنجــی و زرد کرونایــی 
ــب ممنــوع شــدن ورود  ــد، خواهــان تصوی پشــت ســر می گذارن
ــی  ــتاد مل ــوی س ــتان از س ــن اس ــه ای ــی ب ــای غیربوم خودروه
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــات س ــرای تعطی ــا ب ــا کرون ــه ب مقابل

ــدند.  ــامی ش اس
بـــه گـــزارش ایرنـــا، در صـــورت تاییـــد پیشـــنهاد ســـتاد 
ـــا  ـــدران ، ورود خودروه ـــا مازن ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب اســـتانی مقابل
ـــه  ـــن خط ـــی و زرد ای ـــهرهای نارنج ـــه ش ـــی ب ـــاک غیربوم ـــا پ ب
ــاک  ــی دارای پـ ــت بومـ ــوع و  جمعیـ ــور ممنـ ــمال کشـ شـ
ــتن  ــت داشـ ــا در دسـ ــد بـ ــاً می تواننـ ــز صرفـ ــی نیـ غیربومـ
ـــردد در اســـتان  ـــن ت ـــتانی مجـــوز ورود و همچنی ـــی اس کارت مل

مازنـــدران را دریافـــت کردنـــد.
اســتاندار و رییــس ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا مازنــدران 
ــه  ــی ب ــه روزه منته ــی س ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــردد  ــش ت ــال افزای ــامی ، احتم ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
مســافران غیربومــی در ســطح شــهرهای اســتان مازنــدران 

ــود دارد. وج
احمــد حســین زادگان افــزود: در شــرایط فعلــی ایــن خطــه 
ــا  ــا را ب ــروس کرون ــوم وی ــوج س ــد آرام م ــور رون ــمال کش ش
ــد و  ــپری می کن ــتان س ــل اس ــط در داخ ــای مرتب محدودیت ه
از ۲۲ شهرســتان مــا ۱۵ شهرســتان در رنــگ بنــدی نارنجــی و 

ــد.  ــرار دارن ــز در شــرایط زرد ق هفــت شهرســتان نی
ــی  ــار کرونای ــاظ آم ــدران را از لح ــتان مازن ــت اس وی وضعی

ــگاری ناشــی  ــه عادیان ــت: هرگون ــرد و گف ــف ک شــکننده توصی
ــت  ــه وضعی ــر ب ــار دیگ ــا را ب ــد اســتان م از مســافرت ها می توان

قرمــز ســوق دهــد.
ــت:  ــار داش ــا اظه ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس ــس س ریی
ــتاد  ــتان، س ــن اس ــی ای ــکننده کرونای ــرایط ش ــی ش ــا بررس ب
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا پیشــنهاد خــود را مبنــی بــر تصویــب 
ممنوعیــت ورود خودروهــای غیربومــی بــه وزارت کشــور و ســتاد 
ــورت  ــه در ص ــرد ک ــه ک ــا ارائ ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی مقابل مل
تصویــب صرفــا جمعیــت بومــی بــا داشــتن کارت ملــی اســتانی 
ــی در صــورت ســفر  ــد و مســافران غیربوم مجــوز ورود می گیرن
بــه ایــن اســتان نیــز جریمــه و بــه محــل سکونتشــان بازگشــت 

ــد شــد. داده خواهن
حســین زادگان افــزود: قرارگیــری طوالنــی مــدت ایــن 
اســتان در وضعیــت قرمــز و نارنجــی و اجــرای محدودیت هــای 
ــطح دو و  ــاغل س ــوص مش ــه خص ــردم ب ــاب آوری م ــط ت مرتب
ــم در  ــا آن ه ــرای محدودیت ه ــدم اج ــش داده و ع ــه را کاه س
حالــی کــه مــا در وضعیــت شــکننده نارنجــی و زرد قــرار داریــم، 

ــد. ــدان کن ــا را دوچن ــکات م ــد مش می توان

وی ضمــن قدردانــی از مســافران بــه دلیــل همــکاری و 
همراهــی بــا مــردم ایــن اســتان ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا از 
بیــن رفتــن ویــروس کرونــا در مازنــدران شــرایطی فراهــم شــود 
ــش  ــد پی ــد همانن ــور بتوانن ــمال کش ــه ش ــن خط ــردم ای ــا م ت
ــی مســافران و  ــد میلیون ــت چن ــان جمعی ــا میزب از شــیوع کرون

ــند. ــورمان باش ــر کش ــگران از سراس گردش
ــی وزارت بهداشــت و درمــان کــه از  ــن ارزیاب براســاس آخری
ــال  ــاه س ــن م ــم بهم ــخ نه ــک در تاری ــن ماس ــق اپلیکیش طری
ــن خطــه  ــون از ۲۲ شهرســتان ای جــاری انجــام شــد، هــم اکن
شــمال کشــور ۱۵ شهرســتان در وضعیــت رنــگ بنــدی الگــوی 
ــز در  ــتان نی ــت شهرس ــی و هف ــی نارنج ــدی کرونای ــگ بن رن

ــد. ــرار دارن ــت نارنجــی ق وضعی
ــوی  ــته از س ــاعت گذش ــه ۲۴ س ــاری ک ــن آم ــق آخری طب
دو دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و بابــل انجــام شــد، هــم 
ــا  ــه کرون اکنــون بیــش از یــک هــزار و ۲3۷ بیمــار مشــکوک ب
در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند کــه ۲۴۶ بیمــار بــا 
ــژه بســتری  ــای وی ــت حــاد تنفســی در بخــش مراقبت ه وضعی

شــدند.

مطرح شدن مالیات بر خانه های خالی بازار اجاره مسکن را بهبود بخشید

افزایش وام خرید مسکن دردی از مردم دوا نمی کند 

ممنوعیت ورود غیربومی ها؛ درخواست 
مردم مازندران از ستاد ملی کرونا

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شماره ۲۰99۰۰۱۴۰3۰۰۰۲۴3 مورخ 99/۱۱/۶ مندرج در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت شماره ۲۰۱ سال 99
ــوط  شــرکت آب و فاضــاب 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: 33۸۸۸۲9۵۱9 ریال

ــغ ســپرده تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار معــادل: ۱۶9۴۴۱۴۷۵  ج( مبل
ــد. ــال می باش ری

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

ــر  ــای معتب ــپرده، تضمین ه ــغ س ــادل مبل ــت مع ــف اس ــده مکل ــنهاد دهن و( پیش
ــاد اســناد  ــز و حســب مف ــه حســاب بانکــی شــرکت وای ــور را ب ــغ مذک ــا مبل تســلیم ی
مناقصــه ضمانــت نامــه یــا رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد 
ــدوش،  ــپرده های مخ ــپرده، س ــد س ــنهادهای فاق ــه پیش ــد ب ــلیم نمای ــا تس ــه کارفرم ب
ــر داده نخواهــد شــد. ــر آن ترتیــب اث ســپرده های کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظای

www.abfaazarbaijan.ir :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیسایت

شناسه آگهی: ۱۰8۷۴۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳99/۱۱/۱۵

)روزنامه عجب شیر( آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی

م الف: ۷۷9
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

ــت   ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان ــر آرا صــادره هی براب
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ثبت
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه بامع ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ثبت
گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه 
ــه فاصلــه ۱۵ روز  ــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت ب شــرح زیــر ب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی می ش آگه
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
۱- آقــای حســین طالبــی ترکمانــی، فرزنــد: شــعیب، بشــماره 
ــاغ  ــه ب ــی: ۵۴۵۸9۲۲۸3۲، متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یکقطع مل
ــاک ۱۵-  ــده از پ ــزا ش ــروز و مج ــع، مف ــاحت ۵۸۸۱ مترمرب ــه مس ب
ــت  ــع در شــهر ترکمانچــای، حــوزه ثب ــز، واق ــی، بخــش 39- تبری اصل
ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالکیــن رســمی، آقــای حــاج غیــب الــه 

تهمتنــی، بکاســه: ۱399۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۰/۳۰                                                                                                                                       

  تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳99/۱۱/۱۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای - حسن ترکیان

باسمه تعالی
آگهی فقدان سند مالکیت

ــی  ــی از ۲۲ اصل ــاک ۸3۱ فرع ــدانگ پ شش
ــای  ــام آق ــز بن ــع در خواجــه بخــش ۱۱ تبری واق
موســی فکــری شــاللی فرزنــد داداش بــه شــماره 
ــی ۱۷39۷۶۷۵۰۰  ــماره مل ــنامه ۱3 و ش شناس
متولــد ۰۱/۰۶/۱3۵۸ ثبــت و ســند مالکیــت 
 ۵۰۸۵۰۱ ســریال  شــماره  بــه  کاداســتری 
ــت و  ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ــری ب9۵ ص س
ــر اعــام مالــک ســند تحــت پــاک مذکــور  براب
ــت و  ــده اس ــود گردی ــی مفق ــباب کش ــت اس بعل
دارای ســابقه رهنــی و بازداشــتی نمی باشــد. 
ــه  ــن نام ــاده ۱۲۰ آئی ــرای م ــب در اج فلذامرات
ــت  ــک نوب ــاک در ی ــناد وام ــت اس ــون ثب قان
ــه  ــی نســبت ب ــر کــس ادعای آگهــی می شــود ه
وجــود ورقــه مالکیــت یــا انجــام هرگونــه معاملــه 
ــس  ــد ظــرف ۱۰ روز پ ــزد خــود دارد میتوان را ن
ــراه  ــه هم ــود را ب ــراض خ ــی، اعت ــار آگه از انتش
مــدارک مثبتــه کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد 
ــت  ــی اس ــد بدیه ــلیم نمای ــس تس ــاک هری وام
ــدم وصــول  ــور و ع ــت مزب ــس از انقضــای مهل پ
اعتــراض، نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی اقــدام و بــه اعتراضــات واصلــه خــارج از 

ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــت ترتی مهل
تاریخ انتشار:۱۳99/۱۱/۱۵

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک هریس
عظیمی

ادامه از صفحه ۱
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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان:

عادی انگاری، میزان ابتال به کرونا را 
افزایش می دهد

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر گفــت: در 
روزهــای اخیــر بــا کاهــش نســبی تعــداد مبتایــان 
ــادی  ــر، ع ــی اه ــت زرد کرونای ــا و وضعی ــه کرون ب
ــای  ــت پروتکل ه ــدم رعای ــردم و ع ــن م ــگاری بی ان
ــوع  ــر مجم ــال حاض ــد در ح ــث ش ــتی باع بهداش
ایــن  بیمارســتان  کرونایــی  بســتری  تعــداد 
ــن  ــه از ای ــد ک ــش یاب ــر افزای ــه 3۰ نف شهرســتان ب
ــور متصــل  ــه دســتگاه ونتیات ــر ب ــداد، هفــت نف تع
بــوده و هفــت نفــر در بخــش ویــژه بســتری هســتند. 
محمــد میرزاپــور در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن 
هشــدار بــه افزایــش خطــر ابتــا بــه کرونــا بــه ویــژه 
کرونــا در بیــن مــردم، گفــت: بــا مشــاهده هرگونــه 
عائــم تنگــی نفســی یــا ســرماخوردگی بیــن 
کــودکان و دیگــر افــراد خانــواده، در اســرع وقــت بــه 

نزدیکتریــن مرکــز ســامت مراجعــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه آلودگــی برخــی بیمــاران 
احتمــال  و  کشــور  در  انگلیســی  ویــروس  بــه  
ــی  ــی توجه ــورت ب ــروس در ص ــن وی ــترش ای گس
ــی،  ــای آت ــای بهداشــتی طــی هفته ه ــه پروتکل ه ب
ــی  ــروس انگلیســی ســرعت ســرایت باالی گفــت: وی
داشــته و کشــنده تر از ویــروس قبلــی اســت، از ایــن 

ــیم. ــب باش ــیار مراق ــد بس رو بای
میرزاپــور در ادامــه از همشــهریان خواســت بــرای 
ــان از  ــا، همچن جلوگیــری از افزایــش بیمــاری کرون
حضــور در تجمعــات جــدا خــودداری کــرده و بــدون 
ــام،  ــر ازدح ــز پ ــی و مراک ــن عموم ــک در اماک ماس

تــردد نکننــد.
وی افــزود: از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون، کل 
ــوده  ــر ب ــتان ۵3۵۲ نف ــن شهرس ــا در ای ــوارد ابت م
ــه شــهر و  ــق ب ــر متعل ــن تعــداد ۴۵93 نف کــه از ای
۷۵9 نفــر روســتایی اســت؛ متاســفانه تاکنــون نیــز 
ــه ۱۷۰  ــد ک ــوت کردن ــر ف ــردم اه ــر از م ۲۰3 نف
نفــر از ایــن افــراد شــهری و 33 نفــر نیــز روســتایی 

ــد. بودن

معاون استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛
تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات 

شوراها در آذربایجان شرقی

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ــر  ــارت ب ــأت نظ ــکیل هی ــرقی از تش ــان ش آذربایج

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــوراها در ای ــات ش انتخاب
ــه  ــتگو در جلس ــار راس ــر، علی ــزارش مه ــه گ ب
شــورای اطاع رســانی اســتان بــا اشــاره بــه آغــاز 
ــوراهای  ــت در ش ــان عضوی ــی از داوطلب نام نویس
شــوراهای  و  اســفند   ۲۰ از  شــهر  اســامی 
ــأت  ــت: هی ــن، گف ــتا از ۱۶ فروردی اســامی روس
نظــارت بــر انتخابــات شــوراها در اســتان تشــکیل 
ــر در  ــکان و کلیب ــتر، مل ــدگان شبس ــد و نماین ش
مجلــس شــورای اســامی عضــو ایــن هیــأت 

ــتند. هس
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــت: دوره ه ــار داش وی اظه
برگــزاری انتخابــات بــه صــورت مجــازی بــرای 
ــداران و بخشــداران در حــال برگــزاری اســت. فرمان

ــه  ــزوم ارائـ ــه لـ ــاره بـ ــا اشـ ــن بـ وی همچنیـ
ــان  ــرای داوطلبـ ــینه بـ ــدم سوءپیشـ ــی عـ گواهـ
ــان  ــامی، از داوطلبـ ــوراهای اسـ ــت در شـ عضویـ
ــرای دریافـــت ایـــن  ــون بـ ــم اکنـ خواســـت از هـ

ــد. ــدام کننـ ــی اقـ گواهـ
راســتگو گفــت: بــر اســاس تبصــره ســه مــاده 3۰ 
ــات شــوراهای اســامی، داوطلبــان در  ــون انتخاب قان
ــد گواهــی عــدم سوءپیشــینه  ــام بای هنــگام ثبــت ن
کــه از تاریــخ صــدور آن بیــش از ســه مــاه نگذشــته 

باشــد را ارائــه کننــد.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط کرونایــی و لــزوم 
تاکیــد  ثبت نــام،  ایــام  در  تجمعــات  از  پرهیــز 
ــر  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــرد: داوطلب ک
خدمــات قضائــی یــا دفاتــر پلیــس +۱۰ یــا ســامانه 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــک قضائ ــات الکترونی ــع خدم جام
ــد. ــدام کنن ــینه اق ــدم سوءپیش ــی ع ــت گواه دریاف

راســتگو ادامــه داد: براســاس اباغیــه وزارت 
کشــور فــرم مشــخصی بــه فرمانــداران و بخشــداران 
ــت  ــا دریاف ــد ب ــان می توانن ــده و داوطلب ــال ش ارس
ایــن فــرم بــرای دریافــت گواهــی عــدم سوءپیشــینه 

ــدام کننــد. اق
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ــانی  ــاع رس ــر اط ــن ب ــرقی همچنی ــان ش آذربایج
عملکــرد هشــت ســاله دولــت تاکیــد کــرد و گفــت: 
اقدامــات  دســتگاه ها  تمامــی  اســت  ضــروری 
شــاخص خــود را بــه صــورت شــفاف و بــه صــورت 

ــد. ــانی کنن ــاع رس ــی اط ــی و کیف کم
وی در خصــوص کنتــرل بیمــاری کرونــا در 
اســتان نیــز اظهــار داشــت: خوشــبختانه بــا اعمــال 
ــک  ــتان از ی ــتری ها در اس ــار بس ــا، آم محدودیت ه
ــه  ــش یافت ــر کاه ــه ۴۵۰ نف ــر ب ــزار و ۷۰۰ نف ه

اســت.
در  اســتان  شهرســتان   ۱۴ گفــت:  راســتگو 
ــب  ــهر، عج ــتان های آذرش ــی و شهرس ــت آب وضعی
شــیر، جلفــا، اهــر، ســراب، مرنــد و مراغــه در 

وضعیــت زرد قــرار دارنــد.
از  شــبانه  تــردد  محدودیت هــای  افــزود:  وی 
ســال ۲۱ تــا ۴ بامــداد در تمامــی شــهرهای اســتان 

اعمــال می شــود

پلمب 65 واحد متخلف عرضه محصوالت دامی 
در آذربایجان شرقی

مدیـــرکل دامپزشـــکی آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: طـــی 9 ماهـــه 
ـــر  ـــی دام غی ـــد خوراک ـــای تولی ـــامل کارگاه ه ـــد ش ـــاری، ۶۵ واح ـــال ج س
ـــا دســـتور مراجـــع  ـــف در اســـتان، ب ـــرغ فروشـــی متخل ـــی و م مجـــاز، قصاب

ـــت.  ـــده اس ـــب ش ـــی پلم قضای
ـــدارهای  ـــه ی هش ـــا ارائ ـــنا، ب ـــا ایس ـــو ب ـــداد در گفت وگ ـــین به امیرحس
بهداشـــتی دامپزشـــکی در رابطـــه بـــه خریـــد گوشـــت، اظهـــار کـــرد: 
ــی  ــر بازرسـ ــدون مهـ ــز، بـ ــت قرمـ ــوع گوشـ ــر نـ ــد هـ ــردم از خریـ مـ
بهداشـــتی دامپزشـــکی و نشـــانه گـــذاری تکمیلـــی خـــودداری کننـــد.

ـــدون  ـــاده ب ـــرده آم ـــرخ ک ـــت چ ـــوع گوش ـــر ن ـــه ه ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــد  ـــت: از خری ـــرد، گف ـــداری ک ـــد خری ـــه ای( را نبای ـــدی مجاز)فل ـــته بن بس
ـــیرابی از  ـــر و س ـــان، دل، جگ ـــه، زب ـــه پاچ ـــد کل ـــی دام مانن ـــش خوراک آالی

ـــود. ـــودداری ش ـــتی خ ـــاز و غیربهداش ـــای غیرمج مکان ه
وی بـــا بیـــان این کـــه رعایـــت زنجیـــره ســـرد و نگهـــداری در 
یخچـــال از الزامـــات اصلـــی عرضـــه ی مـــرغ و هـــر نـــوع فرآورده هـــای 
ـــورت  ـــم در ص ـــا می کنی ـــهروندان تقاض ـــت: از ش ـــت، گف ـــی اس ـــام دام خ
ـــماره ۱۵۱۲  ـــق ش ـــوارد را از طری ـــوارد مشـــکوک، م ـــه م ـــر گون ـــورد ه برخ

ـــد.  ـــاع دهن ـــکی اط ـــه دامپزش ب
مدیـــرکل دامپزشـــکی اســـتان بـــا بیـــان این کـــه  طـــی 9 مـــاه 
گذشـــته 3۰۱ مـــورد از تخلـــف در مراجـــع تولیـــد، توزیـــع و عرضـــه 
ـــع  ـــه مراج ـــده و ب ـــکیل پرون ـــف و تش ـــی کش ـــام دام ـــای خ فرآورده ه
ـــزار  ـــدار ۱99 ه ـــد: مق ـــادآور ش ـــت، ی ـــده اس ـــاع داده ش ـــی ارج قضای
ــل  ــتی و غیرقابـ ــی غیربهداشـ ــام دامـ ــرآورده خـ ــرم فـ و ۴۴۶ کیلوگـ
مصـــرف انســـانی در ایـــن مـــدت کشـــف، ضبـــط و معـــدوم ســـازی 

ـــت. ـــده اس ش

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:
تغییر در شاکله الیحه بودجه صدمات جدی به 

اقتصاد کشور وارد می کند 

ـــت تغییـــر در شـــاکله و محورهـــای  رئیـــس جمهـــور گفـــت: از نظـــر دول
ـــت  ـــه معیش ـــدی ب ـــات ج ـــد صدم ـــه ۱۴۰۰ می توان ـــه بودج ـــی الیح اصل

ـــد. ـــت اقتصـــاد کشـــور وارد کن ـــعه و مدیری ـــردم و مســـیر توس م
بـــه گـــزارش مهـــر، دویســـت و یکمیـــن جلســـه ســـتاد هماهنگـــی 
ـــس  ـــی رئی ـــن روحان ـــت حس ـــه ریاس ـــنبه( ب ـــه ش ـــت )س ـــادی دول اقتص
جمهـــور برگـــزار شـــد و موضـــوع الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده کل 
ـــت از  ـــرای حمای ـــت را ب ـــای دول ـــا و برنامه ه ـــن طرح ه ـــور و همچنی کش

ـــد. ـــی ش ـــرمایه بررس ـــازار س ب
ـــه شـــده در جلســـه در  ـــه گزارش هـــای ارائ ـــا اشـــاره ب رئیـــس جمهـــور ب
خصـــوص تغییـــرات انجـــام شـــده در الیحـــه بودجـــه دولـــت در کمیســـیون 
تلفیـــق مجلـــس شـــورای اســـامی و تأثیـــرات منفـــی ایـــن تغییـــرات 
ـــظ  ـــرورت حف ـــر ض ـــت ب ـــوی دول ـــا از س ـــت: باره ـــور گف ـــاد کش ـــر اقتص ب
ـــا  ـــارزه ب ـــر مب ـــواردی نظی ـــده و م ـــد ش ـــه تاکی ـــه بودج ـــی الیح ارکان اصل
ـــت  ـــت از معیش ـــی و حمای ـــول مل ـــت ارزش پ ـــورم، تقوی ـــش ت ـــت، کاه ران
مـــردم و تأمیـــن کاالهـــای اساســـی در ایـــن الیحـــه مـــورد اهتمـــام 

ـــت. ـــوده اس ـــت ب ـــدی دول ج
روحانـــی بـــا بیـــان اینکـــه الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۰ بـــرای مدیریـــت 
ـــیر  ـــت مس ـــرای مدیری ـــادی و ب ـــگ اقتص ـــرایط جن ـــور در ش ـــاد کش اقتص
ـــاکله  ـــر در ش ـــت تغیی ـــر دول ـــزود: از نظ ـــت، اف ـــده اس ـــن ش ـــعه تدوی توس
ـــدی  ـــات ج ـــد صدم ـــه ۱۴۰۰ می توان ـــه بودج ـــی الیح ـــای اصل و محوره
ـــور وارد  ـــاد کش ـــت اقتص ـــعه و مدیری ـــیر توس ـــردم و مس ـــت م ـــه معیش ب

ـــد. کن
ـــه و  ـــازار ارز و کاال ارائ ـــزی از ب ـــک مرک ـــزارش بان ـــه گ ـــه جلس در ادام
ـــت حرکـــت در مســـیر کاهـــش انتظـــارات  تصمیمـــات الزم در جهـــت تقوی

ـــد. ـــاذ ش ـــی اتخ تورم
رئیـــس جمهـــور گفـــت: جریـــان تأمیـــن ارز کاالهـــای اساســـی و 
دارو نیـــز بـــه شـــکل مســـتمر توســـط دولـــت ادامـــه داشـــته و ایـــن 
ــرای  ــه ای بـ ــردم دغدغـ ــا مـ ــود تـ ــال می شـ ــت دنبـ ــا جدیـ ــد بـ رونـ
ـــون  ـــم اکن ـــد از ه ـــند. بای ـــته باش ـــی نداش ـــای اساس ـــن دارو و کااله تأمی
برنامه ریزی هـــای الزم بـــرای ایـــام پایانـــی ســـال و شـــب عیـــد نیـــز 
ـــن  ـــی در ای ـــای اساس ـــن کااله ـــه تأمی ـــبت ب ـــردم نس ـــا م ـــود ت ـــام ش انج

ایـــام اطمینـــان خاطـــر داشـــته باشـــند.

نادران در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۰ کل کشور:

دولت باید به جای فرافکنی پاسخگو باشد 

ــن را  ــه ای ــت عرض ــا دول ــود، قطع ــی ب ــه کس چ
نداشــته ایــن موضــوع را مهــار کنــد و کشــور را بــه آن روز رســاند.

وی افــزود: آقــای نوبخــت در کمیســیون مــا را متهــم بــه لیبــرال بــودن 
کــرد امــا مــا هوشــمندی بــه خــرج دادیــم و تــاش کردیــم تحــت تاثیــر 
جوســازی ها قــرار نگیریــم و براســاس مصلحــت بودجــه را تصویــب کردیــم.

ــی  ــیون آمادگ ــا در کمیس ــرد: م ــد ک ــق تاکی ــیون تلفی ــس کمیس رئی
داریــم هــر اصاحــی کــه مجلــس صــاح بدانــد در الیحــه بودجــه اعمــال 
ــا  ــد، قطع ــا را نکن ــازی شــعبده بازه ــس می خواهــم ب ــی از مجل ــم ول کنی
ــیون  ــه کمیس ــرا ک ــت چ ــیون اس ــه کمیس ــه رد مصوب ــت ب ــل دول تمای
ــرده اســت و ســاختار بودجــه را اصــاح  ــی ایجــاد ک ــاط مال ــق انضب تلفی
ــور  ــد کش ــرای تولی ــول ب ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــت و 3۲ ه ــوده اس نم

ــت. ــی اس ــوع عصبان ــن موض ــت از ای ــاص داده و دول اختص
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: مــا 
انتظــار داریــم همکارانمــان کمــک کننــد تــا مــا بتوانیــم بــا تصویــب بودجــه 
اختیــارات را از دولــت بگیریــم. برخــی البتــه نگــران مصوبــه توســط دولــت 
ــا 3 روز  ــدارد، م ــن را ن ــت حــق ای ــم کــه دول هســتند. مــن عــرض می کن
کلیــات را در کمیســیون نگــه داشــتیم تــا رئیــس جمهــور مجبور شــود نامه 
بدهــد، مگــر دولــت جــرأت دارد مصوبــه مجلــس را اجــرا نکنــد. مــن اولیــن 

کســی خواهــم بــود کــه رئیــس جمهــور را اســتیضاح می کنــم.
وی ادامــه داد: مجلــس در رأس امــور اســت، ایــن مــا هســتیم کــه تصمیــم 
می گیریــم کــه دولــت چگونــه اقــدام کنــد، مجلــس بایــد نشــان دهــد کــه 
تصمیــم گیــر اســت و بــا اقــدام خــود نشــان دهــد کــه دســت شــعبده بــازان 
رو شــده اســت و بــازی دولــت را نمی خورنــد البتــه احتیــاط الزم اســت و بایــد 
مراقبــت کــرد ولــی حتمــا اجــازه نخواهیــم داد کــه دســت دولــت بــرای پــول 
ــا پــول  ــا آن مقابلــه می کنیــم. امســال در 99 دولــت ب ــاز باشــد و ب پاشــی ب
پاشــی انضبــاط مالــی کشــور را بــه هــم ریختیــم و مــن بــه نماینــدگان عرض 

می کنــم کــه رد مصوبــه تلفیــق عروســی دولــت اســت.

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای 
اســامی تاکیــد کــرد: تصویــب کلیــات الیحــه 
ــاز کــرده و  بودجــه ۱۴۰۰ دســت مجلــس را ب
رد آن ســبب بــروز بحــران در کشــور می شــود. 
ــا، بررســی الیحــه بودجــه  ــه گــزارش ایرن ب
۱۴۰۰ در دســتور نماینــدگان مــردم در مجلس 
ــت و »محمدرضــا  ــرار گرف شــورای اســامی ق
در  علنــی  جلســه  در  الدینــی«  میرتــاج 
موافقــت بــا الیحــه بودجــه ۱۴۰۰  ارجاعــی از 
کمیســیون تلفیــق افــزود: مجلــس بــه راحتــی 
ــد.  ــات الیحــه بودجــه را رد کن ــد کلی نمی توان
زیــرا دولــت بیــش از ۶ مــاه آن را بررســی 
ــاه در  ــدت دو م ــه م ــز ب ــس نی ــرده و مجل ک
ــور  ــه ط ــق ب کمیســیون های تخصصــی و تلفی
ــد. ــی کردن ــه را بررس ــن الیح ــبانه روزی ای ش

بودجــه  افــزود:  تبریــز  نماینــده مــردم 
ــور را  ــه کش ــوده ک ــال ب ــک س ــی ی ــند مال س
نمی تــوان بــدون آن اداره کــرد و تصویــب 
بودجــه یــک دوازدهــم یــا ســه دوازدهــم بــرای 
ــرای  ــی ب ــان کاف ــا زم ــه ی ــت ک ــرایطی اس ش

بررســی آن نباشــد یــا وضعیــت بحرانــی ایجــاد 
شــود و  رد کلیــات بودجــه ۱۴۰۰ پیــام منفــی 

ــد داد. ــه  خواه ــه جامع ب
وی افــزود: ثبــات اقتصــادی از آب حیــات 
واجــب تــر اســت و بــا رد کلیــات بودجــه وضعیت 
بدتــری پیــدا نمی کنــد بنابرایــن الزم اســت ما در 

ایــن زمینــه منابــع کان را در نظــر بگیریــم.
میرتــاج الدینــی تاکیــد کــرد: اگــر چندیــن 
بــار نیــز ایــن الیحــه را بــه کمیســیون تلفیــق 
یــا ســایر کمیســیون های تخصصــی برگردانیــد 
حاصــل غیــر از ایــن نخواهــد بــود چــرا کــه بــا 
محدودیــت منابــع مواجــه هســتیم و ســاختار 

بودجــه نیــز اصــاح نشــده اســت.
وی ادامــه داد: اگــر کلیــات بودجــه تصویــب 
ــا رد  ــا ب ــاز می شــود ام شــود دســت مجلــس ب
آن جامعــه را بــه ســمت بحــران می بریــم. 
همچنیــن حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی باعــث 
ــات  ــا کلی ــدگان ب ــدادی از نماین ــت تع مخالف
ــی  ــن در حال ــت و ای ــده اس ــه ش ــه بودج الیح
اســت کــه در ایــن مــورد در کمیســیون تلفیــق 

ــده اســت. ــری ش ــم گی تصمی
نایــب رییــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
ــاد  ــرد: ایج ــس خاطرنشــان ک ــبات مجل محاس
شــفافیت، برقــراری نظــم مالــی، تعییــن تکلیف 
تقویــت  آن،  از  درآمــد حاصــل  و  ارز  نــرخ 
اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه محرومیــت 
ــد،  ــی و تولی ــتغال زای ــت از اش ــی، حمای زدای
تعییــن ردیــف هایــی بــرای ارتقــاء حوزه هــای 
ــردم،  ــت م ــود معیش ــگ، بهب ــوزش و فرهن آم
ــازی  ــان س ــروم، همس ــار مح ــت از اقش حمای
حقــوق بازنشســتگان لشــگری، کشــوری و 
ــی، کاهــش وابســتگی بودجــه  ــن اجتماع تامی
ــه از  ــد بیم ــراد فاق ــت از اف ــت و حمای ــه نف ب
مهــم تریــن اقداماتــی اســت کــه توســط 
اعضــای کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۰ 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــات  ــق کلی ــر مواف ــیدی« دیگ ــد رش »احم
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، در ســخنانی گفــت: 
ــه  ــات الیح ــرای اصاح ــق ب ــیون تلفی کمیس
بودجــه زحمــات فراوانــی کشــیده اســت و 

ــی از  ــه نمایندگ ــز ب ــدام را نی ــن اق ــه ای البت
ــم. ــام داده ای ــی انج ــکاران گرام هم

مجلــس  در  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده 
ــاح  ــه اص ــزود: در الیح ــامی اف ــورای اس ش
شــده توســط کمیســیون تلفیــق ۵ واحــد 
درصــد معافیــت بــه واحدهــای تولیــدی ارائــه 
شــده، مالیــات اصنــاف تــا صــد میلیــون تومان 
ســود در ســال بخشــیده  شــده، تســهیات 
ازدواج  بــه صــد میلیــون تومــان رســیده، 
ــون  ــک میلی ــه ی ــربازان ب ــه س ــوق ماهیان حق
ــرف آب،  ــه، مص ــش یافت ــان افزای و ۸۰۰ توم
ــرق، گاز بــری محرومــان و کــم و مشــترکان  ب
همچنیــن  و  شــده  رایــگان  مصــرف  کــم 
افزایــش یارانه هــا را بــه نفــع مــردم تــا ۴ 

ــتور کار داشــت. برابــر در دس
وی افــزود: رای بــه الیحــه بودجــه بــه 
در  و  نیســت  دولــت  بــا  موافقــت  مفهــوم 
ــام  ــات انج ــا اصاح ــن کار ب ــا ای ــت ب حقیق
ــق  ــیون تلفی ــه در کمیس ــه بودج ــده الیح ش

موافقــت صــورت گرفتــه اســت،
مجلــس شــعار  کــرد:  اظهــار  رشــیدی 
ســر   را  رانت خــواری  و  فســاد  بــا  مبــارزه 
می دهــد ضمــن اینکــه اگــر بــا الیحــه بودجــه 
ــا ارز  ــه ب ــت ک ــدان معناس ــم ب ــت کنی مخالف
۴۲۰۰ تومانــی موافقــت شــده اســت. بنابرایــن  
مجلــس مخالــف رانت خــواری اســت و ایــن را 

ــم. ــان دهی ــل نش ــد در عم بای
ــم  ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
خاطرنشــان کــرد: کمیســیون تلفیــق اصاحات 
ــرده  ــاظ ک ــه لح ــه بودج ــی را در الیح اساس
اســت بنابرایــن معتقــدم اگــر بــا الیحــه بودجه 
مخالفــت شــود دولــت خوشــحال خواهــد شــد 
و مجلــس شــورای اســامی بایــد در ایــن 

ــد. ــرون بیای ــربلند بی ــیر س مس

مدیریـــت  عملیـــات  ســـتاد  فرمانـــده 
ـــت:  ـــران گف ـــهر ته ـــا در کانش ـــاری کرون بیم
ـــهیدحاج  ـــور ش ـــه مح ـــرح محل ـــرای ط ـــا اج ب
ــا  ــاه تـ ــدای آذر مـ ــلیمانی، از ابتـ ــم سـ قاسـ
ـــتری ها  ـــزان بس ـــران می ـــاه در ته ـــان دی م پای
ـــد   ـــر ۷۵ درص ـــرگ و می ـــزان م ـــد، می ۶3 درص
و میـــزان بســـتری در بخش هـــای ویـــژه ۴۲ 

درصـــد کاهـــش داشـــته اســـت. 
ـــی  ـــا زال ـــر علیرض ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــاران  ـــش بیم ـــه افزای ـــار رو ب ـــه آم ـــاره ب ـــا اش ب
ـــر  ـــال حاض ـــت: در ح ـــران گف ـــی در ته کرونای
ــتان های  ــوع بیمارسـ ــار در مجمـ ۲۱۰۰ بیمـ
ـــتری  ـــا بس ـــخیص کرون ـــا تش ـــران ب ـــتان ته اس
هســـتند کـــه نســـبت بـــه هفتـــه گذشـــته 

ـــت. ـــته اس ـــش داش افزای
بـــه گفتـــه دکتـــر زالـــی در ۲۴ ســـاعت 
گذشـــته ۶۲۰۰ نفـــر بـــه صـــورت ســـرپایی 
بـــه مراکـــز درمانـــی و بهداشـــتی در اســـتان 
ـــد  ـــار جدی ـــد و 3۴۲ بیم ـــه کردن ـــران مراجع ته
ــه ۱۱۰  ــدند کـ ــتری شـ ــتانها بسـ در بیمارسـ
نفـــر از آنـــان در بخش هـــای مراقبـــت ویـــژه 

تحـــت مراقبـــت قـــرار گرفتنـــد.
ــه افزایـــش  ــه ایـــن کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــروز  ــرآغاز بـ ــت سـ ــن اسـ ــاخص ها ممکـ شـ
ــد،  ــران باشـ ــاری در تهـ ــارم بیمـ ــز چهـ خیـ
ـــز  ـــن خی ـــی از ای ـــت بخش ـــن اس ـــزود: ممک اف

ـــرد  ـــرار گی ـــال ق ـــی س ـــام پایان ـــا ای ـــارن ب در تق
ـــته  ـــال گذش ـــخ س ـــای تل ـــود روزه ـــبب ش و س
ـــا رعایـــت  ـــه کنیـــم. امیـــدوارم ب ـــاره تجرب را دوب
ـــا،  ـــتی و محدودیت ه ـــای بهداش ـــیوه نامه ه ش
ــن  ــار ایـ ــش آمـ ــاخص ها و کاهـ ــل شـ تقلیـ

اتفـــاق رخ ندهـــد.
شــاخص های  معمــوال  وی،  گفتــه  بــه 
ســرپایی زودتــر از ســایر شــاخص ها رشــد 
می کنــد و می توانــد زنــگ خطــری بــرای 
افزایــش بســتری بیمارســتانی، افزایــش مــرگ 

ــد. ــتانی باش ــان بیمارس ــا مراجع ــر و ی ومی
فرمانـــده ســـتاد عملیـــات مدیریـــت بیمـــاری 

کرونـــا در کانشـــهر تهـــران بـــا اشـــاره بـــه 
ــهیدحاج  ــور شـ ــه محـ ــرح محلـ ــرای طـ اجـ
قاســـم ســـلیمانی گفـــت: از ابتـــدای شـــروع 
ایـــن طـــرح در اول آذرمـــاه تـــا پایـــان دی 
ـــاخص های  ـــش ش ـــاهد کاه ـــران ش ـــاه در ته م
ـــزان  ـــی می ـــازه زمان ـــن ب ـــم. در ای ـــاری بودی آم
بســـتری ها ۶3 درصـــد، میـــزان مـــرگ و 
میـــر ۷۵ درصـــد  و میـــزان بســـتری در 
کاهـــش  درصـــد   ۴۲ ویـــژه  بخش هـــای 

داشـــته اســـت.
ـــدار و  ـــان ناپای ـــران را همچن وی شـــرایط ته
ـــر  ـــرد اگ ـــان ک ـــمرد و خاطرنش ـــکننده برش ش

وضعیـــت شـــاخص ها همچنـــان افزایـــش 
ـــای  ـــاری روزه ـــوج آم ـــه تم ـــه ب ـــا توج ـــد ب یاب
تغییـــر  می توانـــد  محدودیت هـــا  اخیـــر 

ـــد. یاب
مدیریـــت  عملیـــات  ســـتاد  فرمانـــده 
بیمـــاری کرونـــای پایتخـــت از انجـــام بیـــش 
از ۲۰۰ هـــزار تســـت ســـریع و PCR از 
ابتـــدای آذرمـــاه تاکنـــون در تهـــران خبـــر 
ـــون ۱۸۰  ـــاه تاکن ـــدای آذرم ـــت: از ابت داد و گف
ـــده  ـــام ش ـــران انج ـــت PCR در ته ـــزار تس ه
اســـت کـــه ۴۵۰۰۰ مـــورد آن مثبـــت بـــوده 
ـــز  ـــریع نی ـــت س ـــن ۴۵۰۰۰ تس ـــت. همچنی اس
انجـــام شـــده کـــه ۴۲۰۰ مـــورد آن مثبـــت 

بـــوده اســـت.
ــه،  ــا مداخلـ ــی بـ ــر زالـ ــه دکتـ ــه گفتـ بـ
ــای  ــیوه نامه هـ ــا و شـ ــت محدودیت هـ رعایـ
بهداشـــتی، کاهـــش تجمعـــات و فاصلـــه 
می تـــوان  خانگـــی  قرنطینـــه  و  گـــذاری 
ــش داد. ــروس را کاهـ ــش ویـ ــزان چرخـ میـ

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــه  ـــتی، وی در خاتم ـــکی شهیدبهش ـــوم پزش عل
ـــاهد  ـــر ش ـــای اخی ـــفانه در روزه ـــت: متاس گف
ـــگاری و کاهـــش  ـــادی ان ـــا و ع ـــض پروتکل ه نق
رعایـــت شـــیوه نامه هـــای بهداشـــتی در 
ـــار آن را  ـــوارض زیانب ـــه ع ـــتیم ک ـــه هس جامع
ـــیم. ـــاهد باش ـــی ش ـــای آت ـــم در روزه می توانی

رد کلیات بودجه سبب بحران در کشور می شود

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کالنشهر تهران اعالم کرد:

افزایش بستری های کرونا و خطر خیز بیماری در ایام پایانی سال

آگهی عدم تسلیم سند مالکیت
نظــر بــر اینکــه ششــدانگ پــاک ۴۱۵۱/۲ – اصلــی بخــش ۱ خــوی در دفتــر امــاک جلــد 39 صفحــه ۱۸۰ بنــام اقــای مهــدی حســن پــور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده کــه 
نامبــرده فــوت برابــر کــه گواهــی حصــر وراثــت شــماره ۲۶/3۴۷۶/9۶-9۶/۱۲/3 شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف وارث وی خــود را احــدی از ورثــه وی معرفــی و درخواســت ســند مالکیــت نســبت 
بــه ســهم االرث خــود را نمــوده و اعــام داشــته ســند مالکیــت اولیــه نــزد خانــم ایــران حســن پــور مــی باشــد مراتــب طــی اخطاریــه شــماره ۱۰9/۱۰3/99/3۰۰3-99/3/۲9 بــه نامبــرده ابــاغ ولــی 
ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تحویــل داده نشــده اســت کــه بــا توجــه بــه مــوارد فــوق در اجــرای تبصــره 3 مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی شــده و ظــرف مــدت ۱۰ 
روز از تاریــخ انتشــار اگهــی در صــورت عــدم ارائــه ســند مالکیــت و ســپری شــدن موعــد اعتــراض ایــن اداره برابــر مقــررات بــا صــدور بخشــنامه ثبتــی بــه دفاتــر اســناد رســمی نســبت بــه ابطــال 

ســند مالکیــت و صــدور مالکیــت نســبت بــه ســهم االرث و راث اقــدام الزم را بعمــل آورد.
سرپرست ثبت خوی- خلیل پور

ادامه از صفحه ۱

 
 
 
 

 

 

 
 دوم چاپ  ( اول) نوبت  عمومي  مزایدهآگهي 

 

يغاتی خود واقع در  عدد تابلو تبل  3بهره برداري از  شوراي اسالمی شهر بابل    99/ 10/ 16صورتجلسه مورخ    17و همچنين بند    99/ 09/ 25صورتجلسه مورخه  1  به استناد بند   در نظر دارد شهرداري بابل  
از    کارشناسی و  پایه  بر قيمتراب  الس  1براي مدت  را    عدد از استندهاي سطح شهر  42سال و همچنين    3را براي مدت    محمد حسن خان و خيابان مدرس )جنب پاساژ بزرگ(پل  ،  ميدان امام حسين

 : واگذار نمایداجاره   به  سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند شرکت ها و یا کانون هاي تبليغاتی معتبر حقوقی و یا اشخاص حقيقی که داراي مجوز فعاليت از به   طریق مزایده عمومی

مبلغ پایه کارشناسی   موضوع و محل مورد مزایده 
 براي سال اول)ریال(

مبلغ پایه کارشناسی براي  
  %15سال دوم با احتساب 
 افزایش )ریال( 

مبلغ پایه کارشناسی براي  
  %15سال سوم با احتساب 

 افزایش)ریال(

سه سال  
 )ریال(  مجموعا

سپرده شرکت در  
 مدت  )ریال(  مزایده

عدد تابلو تبليغاتی واقع در ميدان امام حسين   3 
و  4*3، پل محمد حسن خان به ابعاد 4*3به ابعاد  

 3*2خيابان مدرس )جنب پاساژ بزرگ( به ابعاد 
 سال  3 42/ 000/ 000 833/ 400/ 000 317/ 400/ 000 276/ 000/ 000 240/ 000/ 000

 سال  1 192/ 000/ 000 - - - 3/ 832/ 500/ 000 3* 2به ابعاد    استندهاي سطح شهرعدد از  42
                                                                                

با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد مزایده را  99/ 11/ 25روز شنبه مورخ  14تا ساعت    99/ 11/ 15شنبه مورخ چهار  صبح روز    8لذا متقاضيان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از ساعت  
نزد بانک ملیی  0105707039007مه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فيش واریزي به همين مبلغ به حساب دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقيق، پيشنهاد خود را به همراه ضمانت نا

 به سامانه ستاد ارسال نمایند.  99/ 12/ 05شنبه مورخ سه روز  صبح  10لغایت ساعت  99/ 11/ 26شنبه مورخ یکصبح روز  8واریز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت از ساعت 
 می باشد.  99/ 12/ 05شنبه مورخ سه روز  صبح  10لغایت ساعت  99/ 11/ 26شنبه مورخ یکصبح روز  8آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 

 می باشد.  14راس ساعت  99/ 12/ 05شنبه مورخ سه تاریخ بازگشایی پاکات رسيده روز 
 ازدید به عمل آورند. متقاضيان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف ب

 دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.  سپرده نفرات اول،
 شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است. 

 هد شد. به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخوا
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آیا استریل کردن یا گرم کردن 
شیشه های کنسرو در فر ایمن است؟ 

ــتن  ــه داشـ ــرم نگـ ــا گـ ــردن یـ ــتریل کـ اسـ
شیشـــه های کنســـرو در فـــر: اگـــر از روش 
ـــرار دادن  ـــد ق ـــتفاده می کنی ـــردن اس ـــرو ک کنس
ـــاندن  ـــوش و جوش ـــه ی آب ج ـــه ها در قابلم شیش
ــاد  ــال زیـ ــه احتمـ ــت و بـ ــی اسـ ــا کافـ آن هـ
ــردن  ــتریل کـ ــران اسـ ــت نگـ ــر الزم نیسـ دیگـ

شیشـــه های خـــود باشـــید.
تمیــز کــردن همــان اســتریل نیســت: در همــه 
مــوارد، شیشــه های کنســرو شــما - بــرای حمــام 
آب یــا کنســرو تحــت فشــار - بایــد کامــًا تمیــز 
ــدون  ــز و ب ــا تمی ــه های کام ــا شیش ــند. م باش
ــد  ــردن، بای ــر ک ــل از پ ــم. قب ــتثنا می خواهی اس
تمــام آلودگــی، گــرد و غبــار و باقــی مانــده مــواد 
غذایــی قدیمــی از شیشــه های شــما پــاک شــود. 
هیــچ چیــز در ایــن پســت نبایــد بهانــه ای بــرای 
ــرو  ــه های کنس ــت شیش ــردن بهداش ــت نک رعای

شــما تلقــی شــود.
هیــچ  جوشــاندن  ایــن  حرارتــی:  شــوک 
ــه  ــه ب ــدارد. و ن ــرو ن ــی کنس ــا ایمن ــی ب ارتباط
نوعــی بیمــاری پیشــگیری کننــده از طریــق 
ــداری  ــبب نگه ــاندن س ــه جوش ــت. بلک ــذا اس غ
ــرار دادن آن  ــدت کنســرو می شــود. ق ــی م طوالن
در آب جــوش باعــث شــوک حرارتــی بــه کنســرو 

می شــود. 
آیـــا اســـتریل کـــردن شیشـــه ها در فـــر 
ــتریل  ــر اسـ ــت؟ اگـ ــر اسـ ــی خطـ ــن و بـ ایمـ
ـــرارت دادن آرام  ـــا ح ـــر ب ـــه ها در ف ـــردن شیش ک

تـــا دمـــای ۲۲۰ درجـــه ایمـــن نیســـت. 
ــه  ــت ک ــا نیس ــط دم ــا: فق ــال گرم ــم انتق عل
هنــگام تهیــه کنســرو بــه آن اهمیــت می دهیــم، 
همچنیــن انتقــال گرمــا یــا ســرعت انتقــال انــرژی 

از یــک مــاده بــه مــاده دیگــر اســت.
گـــرم نگـــه داشـــتن شیشـــه ها در فـــر و 
ـــدف  ـــه ه ـــم ک ـــد بگویی ـــا بای ـــتریل: ام ـــدون اس ب
شـــما اســـتریل کـــردن شیشـــه ها نیســـت، 
بلکـــه می توانیـــد بـــه ســـادگی شیشـــه های 
خـــود را در دمـــای حـــدود ۲۰۰ درجـــه گـــرم 
ــی  ــوک حرارتـ ــری از شـ ــرای جلوگیـ ــد. بـ کنیـ
قبـــل از جوشـــاندن ۱۰ دقیقـــه ای یـــا بیشـــتر، 

در آب جـــوش قـــرار بدهیـــد. 

آنچه در اینجا باید بدانید :
فلـــز ظرفیـــت انتقـــال حـــرارت بســـیار 
باالتـــری نســـبت بـــه هـــوا یـــا آب را دارد. فلـــز 
ـــال  ـــت )انتق ـــی اس ـــیار عال ـــا بس ـــال گرم در انتق
گرمـــا بـــه ســـادگی بیـــن مـــوادی اســـت کـــه 
ــتند(  ــاس هسـ ــر در تمـ ــا یکدیگـ ــتقیماً بـ مسـ
بـــه طـــوری کـــه مـــا بیشـــتر قابلمه هـــا و 
ــم.   ــت می کنیـ ــود را از آن درسـ ــای خـ ظرف هـ
ــی  ــه های خالـ ــته از شیشـ ــک دسـ ــر یـ اگـ
ــود  ــر خـ ـــزی فـ ــه های فل ــود را روی قفسـ خـ
ـــر  ـــزی ف ـــینی فل ـــک س ـــا روی ی ـــد، ی ـــرار دهی ق
ـــرعت  ـــا س ـــود و ب ـــرم می ش ـــز گ ـــد، فل ـــرار دهی ق
بســـیار زیـــادی گرمـــا را بـــه پاییـــن شیشـــه ها 
ــاالی  ــه بـ ــوا بـ ــا هـ منتقـــل می کنـــد و از آنجـ

ــود. ــل می شـ ــه منتقـ شیشـ
ــه قســمت های  ــا ب ــرژی گرم ــر ان ــزان نابراب می
مختلــف شیشــه = ســرعت نابرابــر انبســاط شیشــه 
ــد  ــه می توان ــی ک ــش حرارت ــود تن ــکان وج = ام

باعــث تــرک خــوردن شیشــه شــود.
ـــه  ـــر شیش ـــی در ف ـــار گرمای ـــر فش ـــر در اث اگ
ــک  ــد خنـ ــر بایـ ــه و فـ ــورد، شیشـ ــرک خـ تـ
ــل  ــد از داخـ ــه ها بایـ ــه ی شیشـ ــوند، و همـ شـ
فـــر تمیـــز شـــوند و بـــه دقـــت از نظـــر خـــرده 

شیشـــه بازرســـی شـــود.
 

گزینه های دیگر
 برای گرم نگه داشتن شیشه ها

خـــوب  خیلـــی  را  خـــود  شیشـــه های   -
بشـــویید و تمیـــز کنیـــد.

- یـــک قفســـه در پاییـــن قابلمـــه ی مـــورد 
نظـــر قـــرار دهیـــد.

- شیشـــه های مـــورد اســـتفاده خـــود را بـــر 
ـــد. ـــرار دهی ـــه ق روی قفس

- همــه چیــز - شیشــه های کنســرو و قابلمــه 
- را بــا آب داغ شــیر پــر کنیــد، درب قابلمــه 
ــد.  ــوش بیای ــا ج ــد ت ــازه بدهی ــد و اج را بگذاری
ــم  ــرارت را ک ــد، ح ــوش آم ــه ج ــه ب ــی ک هنگام
ــه  ــد. اجــازه بدهیــد حــدود ۱۰ دقیقــه آب ب کنی

ــد. ــی بجوش آرام
ــرای  ــود را بـ ــذای خـ ــه، غـ ــن فاصلـ - در ایـ
آمـــاده  وقتـــی  کنیـــد.  آمـــاده  شیشـــه ها 
ــه را  ــر قابلمـ ــرارت را زیـ ــدید، حـ ــردن شـ پرکـ

ــد. ــوش کنیـ خامـ
ــد و آب  ــارج کنی ــه خ ــه ها را از قابلم - شیش
داغ شیشــه ها را دوبــاره بــه قابلمــه بریزیــد، و 
آنهــا را طبــق روش اســتاندارد کنســرو پــر کنیــد. 
ــی داخــل  ــا هوای ــر کنیــد ت یعنــی آن را کامــا پ
آن نباشــد. در آن را محکــم ببندیــد. دقــت کنیــد 

در شیشــه بایــد فلــزی باشــد.
ــود  ــه های خـ ــد شیشـ ــن می توانیـ - همچنیـ
ـــویی  ـــین ظرفش ـــاالی ماش ـــرارت ب ـــه ح را از چرخ
ــویی را  ــین ظرفشـ ــد و درب ماشـ ــور بدهیـ عبـ
ببندیـــد تـــا زمانـــی کـــه آمـــاده پـــر کـــردن 
شیشـــه های خـــود باشـــید. بهتـــر اســـت ایـــن 
روش را بـــرای تعـــداد زیـــادی کنســـرو انجـــام 
بدهیـــد زیـــرا شیشـــه های تعـــداد زیـــاد هـــم 
شســـته می شـــوند و هـــم از قبـــل درســـت 

ــوند. ــرم می شـ ــرو گـ ــردن کنسـ کـ
 منبع: بیتوته

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه :
نیاز به رشد کیفی در دانشگاه ها

 و تمدن سازی داریم

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های 
ــی از نظــر کمــی در  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــان این ک ــا بی آذربایجــان شــرقی ب
دانشــگاه ها رشــد کرده ایــم و اکنــون نیــاز بــه رشــد کیفــی داریــم، گفــت: 

ــه دنبــال تمــدن ســازی باشــیم.  در ایــن راســتا بایــد ب
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام علــی خدیــوی، در وبینــار تخصصــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور، ب ــی کش ــرفت های علم ــیجی در پیش ــاتید بس ــش اس نق
وضعیــت مطلــوب کشــور در حــوزه رشــد علمــی، گفــت: بــر اســاس گــزارش 
مراکــز علــم ســنجی دنیــا، ایــران از نظــر رشــد علمــی و تولیــد مقــاالت در 
جایــگاه بســیار خوبــی قــرار دارد، در حالــی کــه ایــن رشــد علمــی کشــور 
ــی شــروع شــده و در حــال توســعه  ــر در ســطح جهان طــی ۱۵ ســال اخی

ــوده کــه جــزو دســتاوردهای انقــاب اســامی محســوب می شــود. ب
ــتاوردهای  ــی از دس ــز بخش ــیجی نی ــاتید بس ــه اس ــان این ک ــا بی وی ب
انقــاب اســامی اســت، گفــت: بخشــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی 
ــا روحیــه بســیجی،  ــا وجــود اســاتیدی ب کــه امــروز شــاهد آن هســتیم ب

ــاور و تفکــر انقابــی شــکل گرفتــه اســت. خودب
وی بــا بیــان این کــه شــهید چمــران یــک الگــوی اســتاد بســیجی اســت، 
افــزود: وظیفــه یــک اســتاد دانشــگاه، مســئولیت پذیــری، تربیــت و ... اســت 
و اســتاد دانشــگاه صرفــا یــک صنــف و شــغل محســوب می شــود، در حالــی 
کــه یــک اســتاد بســیجی، فرهنــگ و دیــدگاه و نــگاه خاصــی را بــه معقولــه 

اســتادی افــزوده و بیشــتر در قالــب انســان شناســی مطــرح می شــود.  
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام خدیــوی ادامــه داد: وقتــی ارزش 
و نــگاه یــک اســتاد بســیجی می شــود، او ابتــدا در علــم و دانــش فعالیــت 

کــرده و ســپس بــه ســمت جهــاد مبــارزه مــی رود.
ــد  ــگاه بای ــت در دانش ــرای فعالی ــیجی ب ــک بس ــه ی ــان این ک ــا بی وی ب
ــوال دارای دو  ــگاه ها معم ــت: دانش ــد، گف ــود را بشناس ــط کار خ ــدا محی ابت
ــوط  ــه حیطــه اجرایــی و خدماتــی مرب حــوزه هســتند کــه اولیــن مــورد ب
می شــود و شــامل نظــام مدیریتــی و شــورای دانشــگاه اســت، امــا حیطــه 
دیگــر نظــام فکــری و تئوریــک دانشــگاه بــوده کــه مربــوط بــه حــوزه جامعه 
پــروری و پــرورش دانشــجویان می شــود کــه تاکنــون از آن غفلــت کردیــم.

ــه  ــا هم چــون عربســتان و ترکی ــزود: بســیاری از کشــورهای دنی وی اف
اســناد جامعــی بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود در ســال های آتــی تنظیــم 
ــوارد بســیار مهــم و  ــم و دانشــگاهی شــامل م ــد کــه در حــوزه عل کرده ان
ــه از  ــود؛ ترکی ــاتید می ش ــجویان و اس ــذب دانش ــت ج ــویق هایی جه تش
نظــر تولیــد علــم در جایــگاه بیســتم جهــان و ایــران در جایــگاه بیســت و 

یکــم دنیــا قــرار دارد کــه یــک رقیــب جــدی بــرای مــا اســت.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های 
ــگاه ها  ــانی در دانش ــوم انس ــث عل ــه بح ــه از ورود ب ــان اینک ــا بی ــتان ب اس
غفلــت کرده ایــم، اظهــار کــرد: تعــداد مقــاالت تولیــدی مربــوط بــه علــوم 
ــن  ــی ای ــاال اســت، ول ــه و عربســتان ب ــه ترکی ــران نســبت ب انســانی در ای
ــته و  ــد داش ــه رش ــاز ب ــی نی ــکی و مهندس ــش پزش ــد بخ ــش همانن بخ

ــد. ــاق بیافت ــد اتف ــه بای ــه ای اســت ک ــوم انســانی، جبه تحــول در عل
وی بــا بیــان این کــه دانشــگاه های تــک بعــدی جوابگــوی نیــاز 
ــای  ــوان کاره ــاوری می ت ــا خودب ــرد: ب ــار ک ــود، اظه ــد ب ــه نخواهن جامع
بســیار مهــم و جــدی در دانشــگاه ها انجــام داد؛ البتــه هنــوز هــم برخــی 
هســتند کــه فکــر می کننــد دانشــگاه جــدای از جامعــه بــوده و مســیر آن 
ــه  ــد ب ــی کــه اســتقال دانشــگاه نبای ــد جــدا از هــم باشــد، درحال دو بای
معنــای دوری از جامعــه باشــد، بلکــه بــه معنــای ایــن اســت کــه دانشــگاه 

ــد سیاســت زده شــود. نبای

نوبخت در مجلس؛ 
دولت مسئولیت حذف ارز ۴2٠٠ تومانی را 

نمی پذیرد

 آنهــا دو مــاه وقــت داشــتند تــا در ایــن موضوعــات 
کار کننــد در واقــع مهــر تاییــدی زدنــد بــر تصمیمــات ما بــر مقابل انتقــادات. 

بایــد توجــه داشــت کــه اعضــای ایــن کمیســیون افــراد مطلعــی هســتند.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در مــورد احتمــال حــذف ارز ۴۲۰۰ 
ــن  ــودن ای ــی ب ــر رانت ــی ب ــادات مبن ــار داشــت: یکــی از انتق ــی اظه تومان
ــه  ــت یاران ــا پرداخ ــوان ب ــاال را می ت ــورم ب ــود ت ــد وج ــه گفتن ــود ک ارز ب
ــا  ــا قب ــه م ــت ک ــه داش ــد توج ــرد. بای ــی ک ــرات آن را خنث ــدی تاثی نق
ارز ترجیحــی تخصیــص  بــرای کاالهــای اساســی ۲۵ میلیــارد دالر 
می دادیــم کــه بــه تدریــج بــه ۱۴ ســپس بــه ۸ و حــاال بــه ۵.۵ میلیــارد 
دالر تقلیــل یافتــه اســت. حــاال ببینیــد اگــر ارز ۴۲۰۰ تومانــی برداشــته 
ــداران آن  ــه هســتند کــه طرف ــن مجرمان ــن عناوی شــود چــه می شــود. ای
ــه ارز ۴۲۰۰  ــوند. خوشــبختانه کســانی ک ــر خطــاب ش ــی دیگ ــا عناوین ب
ــاهده  ــل مش ــایت ها قاب ــا در س ــامی آنه ــد اس ــت می کنن ــی را دریاف تومان
ــا  ــا آنه ــت و ب ــه صــورت گرف ــن زمین ــی در ای ــه تخلفات ــد ک اســت هرچن

ــد برخــورد شــود. بای
وی ادامــه داد: مــردم ضعیــف از ارز ۴۲۰۰ تومانــی اســتفاده می کردنــد 
ــدات  ــدون تمهی ــت ب ــرد؟ دول ــذف آن را می پذی ــب ح ــی عواق ــا کس و آی
ــی  ــا گران ــرد، آی ــی را نمی پذی ــذف ارز ترجیح ــئولیت ح ــات، مس مقدم
ــم  ــه کنی ــان اضاف ــزار توم ــر در ازای آن ۴۵ ه ــود؟ اگ ــر نمی ش ــد براب چن
جبــران می شــود؟ مگــر مــا یارانه هــا را اضافــه نکردیــم، آیــا افاقــه کــرد؟

ــک  ــن ی ــت: م ــس گف ــای لوک ــاد از واردات خودروه ــا انتق ــت ب نوبخ
ســوال از شــما دارم؛ شــما کــه مجلــس انقابــی هســتید چــرا اجــازه دادیــد 
بــرای دریافــت ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان درآمــد، خودروهــای لوکــس وارد 
ــش  ــه بخ ــه ب ــما ک ــود؟! ش ــوع نب ــا ممن ــر واردات آنه ــود؟ مگ ــور ش کش
ــه آنهــا خواهیــد داشــت. چــه  فرودســت متعهــد هســتید چــه پاســخی ب
ــرخ ارز فشــار وارد  ــرای ن ــا ب ــن ماشــین ها هســتند؟ آی کســانی پشــت ای

نمی شــود؟
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه طــور رســمی ارزش پــول را کاهــش ندادیــم، 
ــود، چــرا  ــان ب ــر از ۴۰۰۰ توم ــرخ ارز در کشــور پایین ت گفــت: روزگاری ن
ــان  ــه زب ــی را ب ــرخ ۱۷۵۰۰ تومان ــرا شــما ن ــم؟ چ ــا را داری ــن جهش ه ای
ــما  ــن اســت؟ ش ــال ای ــه دنب ــی ب ــس انقاب ــرا مجل ــد؟ چ ــاری می کنی ج
بایــد نــرخ ارز را بــه نــرخ واقعــی برســانید. اگــر مــا بتوانیــم جلــوی گرانــی 
و تــورم را بگیریــم مــردم بــا منابــع رایــج خــود می تواننــد زندگــی کننــد.

وی در پایــان تصریــح کــرد: کمیســیون تلفیــق بــا ایــن تصمیمــات نــه 
ــه تفاهــم  تنهــا ارقــام مــا را تاییــد کــرد بلکــه آن را اضافــه کــرد. بایــد ب
برســیم. اگــر الیحــه بودجــه رد شــود چــه می شــود؟ امــروز غیــر از مــن 
و شــما، ملــت فهیــم و دانشــگاهیان نظاره گــر ایــن موضــوع هســتند و تــا 
ــا رانت خــواران و تامیــن  معیشــت مــردم تاییــد شــود. ــه ب اهــداف مقابل

الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور در 
حالــی تنظیــم و بــه مجلــس شــورای اســامی 
ــش  ــارات پی ــوع اعتب ــه مجم ــده ک ــم ش تقدی
ــه صــورت  ــه ب ــن الیحــه ک ــی شــده در ای بین
ــواده را در برمــی  ــان و خان مســتقیم حــوزه زن
گیــرد بــا ۶۱ درصــد رشــد روبــرو بــوده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، زنــان بــه عنــوان نیمــی 
ــهم  ــه ای، س ــر جامع ــال در ه ــت فع از جمعی
مهمــی در توســعه و پیشــرفت دارنــد کــه 
ــای  ــی حمایت ه ــن اثربخش ــش ای ــرای افزای ب
مالــی و ســرمایه ای نیــاز اســت؛ موضوعــی کــه 
ــود. ــه می ش ــر گرفت ــاالنه در نظ ــه س در بودج

گــزارش بررســی الیحــه بودجــه۱۴۰۰ کل 
ــه  ــه ب ــواده ک ــان و خان ــوزه زن ــور در ح کش
تازگــی از ســوی مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
ــت از  ــده، حکای ــر ش ــامی منتش ــورای اس ش
ــور و  ــه کل کش ــان از بودج ــهم زن ــش س افزای
افزایــش توجه هــا بــه زنــان سرپرســت خانــوار، 

ــودکان دارد. ــت از ک ــان و حمای ــه زن بیم
چنانچــه بــر اســاس ایــن گــزارش، مجمــوع 
الیحــه  در  شــده  بینــی  پیــش  اعتبــارات 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ کــه بــه صــورت مســتقیم 
ــرد،  ــی گی ــواده را در برم ــان و خان ــوزه زن ح
ذیــل دســتگاه های سیاســتگذار و اجرایــی 
ــتگاه های  ــده در دس ــای پراکن ــی، ردیف ه اصل
ــده  ــم ش ــه تنظی ــای متفرق ــی و ردیف ه اجرای
3۷.۱۴۴.۵3۵ میلیــون ریــال معــادل 3۷۰۰ 
میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه قانــون 
بودجــه ســال ۱399، بــا ۶۱ درصــد رشــد 

ــت. ــوده اس ــرو ب روب
۷۵ درصد بودجه حوزه زنان و خانواده 

مختص دستگاه های اجرایی است
ــوط  ــان مرب ــه زن ــهم از بودج ــترین س بیش
بــه اعتبــارات پراکنــده ذیــل دســتگاه های 
اجرایــی در حــوزه زنــان و خانــواده اســت و 
ــه خــود  حــدود ۷۵ درصــد از اعتبــار فــوق را ب
اختصــاص داده اســت. همچنین ســهم دســتگاه 
سیاســتگذار )شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان 
ــی( از کل  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــل ش ذی
ــر از ۱ درصــد اســت. ــن حــوزه کمت ــار ای اعتب

۳۰ درصد از بودجه ۱۴۰۰ زنان و 
خانواده به حوزه کودکان تعلق دارد

بررســـی ردیف هـــای مســـتقیم در حـــوزه 
کـــودکان نشـــان می دهـــد کـــه حـــدود 3۰ 
درصـــد از کل اعتبـــار پیشـــنهادی زنـــان 
و خانـــواده بـــه حـــوزه کـــودکان تعلـــق 
ــوق  ــه فـ ــد از بودجـ ــه ۷3 درصـ ــه کـ گرفتـ
ـــع  ـــت رف ـــته و در جه ـــی داش ـــرد حمایت رویک
نیازهـــای اولیـــه زیســـتی کـــودکان اســـت و 

ـــوزش  ـــه آم ـــد از آن ب ـــدود 3۰ درص ـــط ح فق
و مســـایل تربیتـــی اختصـــاص پیـــدا کـــرده 

اســـت.
نکتــه دیگــر اینکــه بیشــترین افزایــش 
اعتبــار در حــوزه زنــان و خانــواده مربــوط بــه 
شــرح فعالیــت »کمــک هزینــه بهبــود تغذیــه 
ــای متابولیــک«  ــه بیماری ه ــا ب ــودکان مبت ک
ــال ۱399  ــه س ــه بودج ــبت ب ــه نس ــت ک اس

ــت. ــده اس ــر ش ــه ۱3 براب ــک ب نزدی
بـــا توجـــه بـــه تعـــداد نفـــرات دریافـــت 
کننـــده ایـــن کمـــک هزینـــه و تخمیـــن 
ــار،  ــر بیمـ ــه هـ ــای ماهیانـ ــی هزینه هـ تقریبـ
ـــه  ـــر گرفت ـــار در نظ ـــه اعتب ـــت ک ـــوان گف می ت
شـــده حاشـــیه اطمینـــان باالیـــی دارد و بـــه 
عبارتـــی در طراحـــی بودجـــه ای منطـــق 
ـــت. ـــده اس ـــاظ نش ـــورد آن لح ـــی در م مدیریت

رشد ۵۰ درصدی سهم زنان سرپرست 
خانوار از بودجه ۱۴۰۰

حمایــت از زنــان سرپرســت خانــوار در 
ــی  ــات حمایت ــه ای، خدم ــات بیم ــب خدم قال
ــات  ــم موضوع ــی از اه ــای اجتماع و حمایت ه
ــد از  ــه ۲۵ درص ــت ک ــه اس ــن بودج ــر ای دیگ
ــی در  ــتگاه های اجرای ــده دس ــارات پراکن اعتب
حــوزه زنــان و خانــواده را بــه خــود اختصــاص 
داده کــه نســبت بــه قانــون بودجــه ســال 
۱399 حــدود ۵۰ درصــد رشــد مثبــت داشــته 

اســت.
فعالیت هـــای معاونـــت زنـــان و خانـــواده 
ـــم در الیحـــه  ـــزاری مراســـم روز زن ه در برگ
ـــش ۵۰ درصـــدی داشـــته اســـت. ۱۴۰۰ افزای

ــه،  ــای متفرق ــارات ردیف ه ــه در اعتب  البت
ــوار  ــان سرپرســت خان طــرح توانمندســازی زن
موضــوع مــاده )۸۰( قانــون برنامــه ششــم 
توســعه رشــد منفــی ۴۰ درصــد داشــته و بــه 
طــور کلــی ردیف هــای حمایتــی از زنــان 
سرپرســت خانــوار ۲3 درصــد از کل اعتبــارات 
حــوزه زنــان و خانــواده را بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
بــر اســاس ایــن گــزارش، یکــی از راه هــای 
زنــان  توانمندســازی  راســتای  در  مهــم 
ــه  ــا ب ــوق دادن کمک ه ــوار، س ــت خان سرپرس
آنهــا از ســوی دولــت بــه خدمــات بیمــه ای و 

ــت. ــی اس اجتماع
در الیحـــه بودجـــه ســـال ۱۴۰۰ مطابـــق 
ــارف  ــل مصـ ــد »۱3« ذیـ ــره »۱۴« بنـ تبصـ
هدفمنـــدی یارانه هـــا عـــاوه بـــر اینکـــه 
ــای  ــر خانوارهـ ــش فقـ ــوع »کاهـ ــه موضـ بـ
ــام )ره(  تحـــت حمایـــت کمیتـــه امـــداد امـ
و ســـازمان بهزیســـتی« پرداختـــه شـــده، در 
ــهم  ــه سـ ــق بیمـ ــت حـ ــد »۱۵«، پرداخـ بنـ
ـــوار  ـــت خان ـــان سرپرس ـــه زن ـــرای بیم ـــت ب دول
و بدسرپرســـت مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه 

اســـت.

حســن اصغــری کــه معتقــد اســت کار 
نویســنده کپی بــرداری نیســت کــه وقایــع 
ــان  ــه رم ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزارش کن ــی را گ عین
ــد  ــرگ« می گوی ــده گاه م ــود، »وع ــی خ تاریخ
کــه فقــط پایــان ایــن اثــر مقــداری بــه تاریــخ 
نزدیــک اســت کــه البتــه آن را هــم دگرگــون و 

ــت.  ــرده اس ــی ک بازآفرین
ایــن نویســنده در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره 
حــدود اســتفاده از اغــراق در ادبیــات و نیز تحریف 
تاریــخ در آثــار ادبــی اظهــار کــرد: اغــراق یکــی از 
نمی شــود  و  اســت  اثــر خاقــه  مقوله هــای 
آن را بــه کلــی کنــار گذاشــت. کار نویســنده 
ــه  ــر اصــل نیســت ک ــی براب ــا کپ ــرداری ی کپی ب
وقایــع عینــی را گــزارش کنــد، نویســنده وقایــع 
عینــی را بازآفرینــی می کنــد و آفرینــش مجــدد 
ــه  ــد ک ــد دی ــا بای ــرد. در این ج ــورت می گی ص
واقعیــت جهــان بیــرون در ذهــن نویســنده چــه 
ــه  ــن ب ــه ای ــه البت ــرده اســت ک ــدا ک ــی پی بازتاب

ــر بســتگی دارد. ــق اث نویســنده و خال
نویســنده  این کــه  بیــان  بــا  ســپس  او 
ــت،  ــی آزاد اس ــای تاریخ ــوص در زمینه ه بخص
ــع  ــه وقای ــه ب ــتان هایی ک ــن در داس ــت: م گف
ــان  ــرده ام. رم ــراق ک ــردد، اغ ــی  برمی گ تاریخ
ــته  ــال گذش ــه س ــن ک ــرگ« م ــده گاه م »وع
چــاپ شــد، در خصــوص یــک شــخصیت 
تاریخــی اســت، حــدود ۲۰، 3۰ درصــد بن مایــه 
آن از وقایــع تاریخــی گرفتــه شــده اســت، 
ــه  ــی اســت ک ــات و نمای ــزان هــم کلی ــن می ای
ــان  ــط پای ــته اند. فق ــی نوش ــگاران تاریخ وقایع ن
ــه  ــی تاریــک اســت مقــداری ب رمــان کــه پایان
تاریــخ نزدیــک اســت، البتــه آن را هــم دگرگون 
ــای  ــه بخش ه ــی بقی ــرده ام. ول ــی ک و بازآفرین
ــن  ــن م ــه ذه ــت ک ــزی اس ــان چی ــن رم ای
ــه  ــه این ک ــاورد، ن ــد بی ــخ پدی ــته از تاری خواس
بخواهــم مــاده خــام تاریخــی را گــزارش دهــم.

رمان هــای  مــورد  در  افــزود:  اصغــری 
ــدرن  ــای م ــوص رمان ه ــه خص ــی ب غیرتاریخ
هــم همین طــور اســت، نویســنده واقعیــت 
ــد  ــی می کن ــرد، آن را بازآفرین ــه را می گی جامع
را  و در جهــان ذهنــی خــودش چیزهایــی 
ــداده  ــا رخ ن ــت اص ــن اس ــه ممک ــازد ک می س
ــاخته  ــت بازآفریده شــده س ــی واقعی ــد. یعن باش
ذهــن هنرمنــد اســت و خواننــده نمی توانــد آن 

ــد. ــاق ده ــرون انطب ــی بی ــان واقع ــا جه را ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــپس ب ــتان نویس س ــن داس ای
این کــه آن چــه اصــل و مهــم اســت، ایــن  اســت 
کــه واقعیــت بازآفریده شــده در ذهــن نویســنده 
در  باورپذیــری ای  کــه  باشــد  گونــه ای  بــه 
مخاطــب ایجــاد کنــد بیان کــرد: در »صد ســال 
ــبیه  ــیاری ش ــای بس ــز صحنه ه ــی« مارک تنهای
داســتان های سوررئالیســتی وجــود دارد امــا در 
گونــه ای بافتــه و نوشــته شــده کــه خواننــده بــا 
ــرد،  ــد و آن را می پذی ــرار می کن ــاط برق آن ارتب

هــر چنــد کــه آن واقعیــت بازآفرینی شــده هــم 
بــاز در ذهــن مخاطــب بازآفرینــی می شــود، این 

فرآینــدی  اســت در زمینــه خلــق اثــر هنــری.
او همچنیــن گفــت: نمی شــود بــه نویســنده 
حکــم داد کــه چیــزی را بنویســد کــه بــا 
جهــان بیــرون قابــل انطبــاق اســت. هــر چنــد 
ــا  ــت ت ــار می رف ــور انتظ ــم این ط ــه در قدی ک
نویســنده واقعیــت جهــان را بازســازی کنــد امــا 
ایــن دیگــر قدیمــی شــده، دیگــر هیــچ نقاشــی 
شبیه ســازی  چــون  نمی کنــد،  شبیه ســازی 
ــم  ــات ه ــت؛ در ادبی ــی اس ــن عکاس کار دوربی
همین طــور اســت. در شــعر مــدرن از دوره نیمــا 
بــه بعــد و در داســتان، حداقــل از زمــان خلــق 
»بــوف کــور« بــه بعــد این طــور اســت. در 
»بــوف کــور« صــادق هدایــت فضــای وهمــی ای 
وجــود دارد کــه ســاخته ذهــن نویســنده اســت؛ 
ــه  ــته ک ــم گذش ــر آن حک ــن دیگ ــرای همی ب
ــرداری  هنرمنــد بایــد از واقعیــت جامعــه کپی ب

ــز  ــن نی ــار م ــت. در آث ــده اس ــه ش ــد، کهن کن
کوتــاه  داســتان های  در  خصوصــا  نمادهــا 
ــن  ــد. ای ــش دارن ــی نق ــر خیل ــال های اخی س
ــه ای  ــن جرق ــن م ــن در ذه ــانه های نمادی نش
زده کــه آن  را در متــن آورده ام و خواننــده بایــد 
بــا نشــانه ها ارتبــاط بگیــرد تــا بتوانــد اندیشــه 

ــد. ــت کن ــتان را دریاف داس
حســن اصغــری کــه معتقــد اســت دغدغــه 
نویســنده معاصــر این اســت کــه از عین بــرداری 
جهــان واقعــی کنــار بکشــد، بــا اشــاره بــه رمان 
»جنــگ و صلــح« لئــو تولســتوی اظهــار کــرد: 
ــیه  ــه روس ــه ب ــر از حمل ــح« غی ــگ و صل »جن
کــه یــک واقعــه تاریخــی اســت، بقیــه اش اصــا 
ــخصیت در  ــدارد، ۷۰۰ ش ــخ ن ــه تاری ــی ب ربط
رمــان اســت و زندگــی انســان هایی اســت کــه 
ــه  ــده و تجرب ــودش دی ــر خ ــتوی در عص تولس
کــرده و ربطــی بــه دوره حملــه ناپلئــون نــدارد. 
در »صــد ســال تنهایــی« مارکــز هــم نویســنده 
ــا  ــت اص ــه در واقعی ــد ک ــخصیتی می آفرین ش
ــه ایــن شــکل وجــود نــدارد و ســاخته ذهــن  ب
بخواهیــم  اگــر  بنابرایــن  اســت.  نویســنده 
ــخ بنویســیم بحــث دیگــری اســت، ســعی  تاری
می کنیــم بــر اســاس اســناد و وقایع نــگاری 
باشــد امــا هنرمنــد کــه می خواهــد اثــر هنــری 
بیافرینــد و تاریــخ را بازخلــق کنــد، کارش 

ــت. ــی نیس ــت تاریخ ــرداری از واقعی کپی ب
ــه رمــان دیگــری از  ــا اشــاره ب ــان ب او در پای
خــود گفــت: رمــان مــن، »درفــش پوســتین بــر 
چوبــه دار« در خصــوص دوره انقــاب مشــروطه 
و شــخصیت دکتــر حشــمت اســت، وقتــی ایــن 
رمــان را نوشــتم، خواهــرزاده دکتــر حشــمت بــا 
ــن  ــی م ــه دای ــت ک ــت و گف ــاس گرف ــن تم م
ــه  ــح دادم ک ــن توضی ــود و م ــرده ب ازدواج نک
ــن  ــن م ــی ذه ــته ام بازآفرین ــن نوش ــه م آن چ

ــه عیــن واقعیــت ــوده اســت ن ب

معــاون گردشــگری وزارت میــراث  فرهنگــی گفــت: بــا 
ــی  ــگران خارج ــا گردش ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــب س تصوی
ــت  ــا رعای ــده و ب ــرل ش ــدود، کنت ــورت مح ــه ص ــه زودی ب ب

می آینــد.  ایــران  بــه  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
ــان را  ــاط جه ــا، »گردشــگران، بســیاری از نق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــن چهــار  ــه تبلیغــات منفــی در ای ــی از جمل ــه دالیل ــد و ب دیده ان
دهــه بــه ایــران ســفر نکرده انــد. بســیاری از دولت هــا مردمشــان را 
از ســفر بــه ایــران بــر حــذر می دارنــد و حتــی می گوینــد بــه ۱3۰ 
ــا همــۀ اینهــا  کیلومتــری مرزهــای ایــران نیــز نزدیــک نشــوید. ب
هــر روز شــاهد آمــدن گردشــگران بــه ایــران هســتیم ایــن یعنــی 
ایــران بســیار ظرفیــت جــذب گردشــگر دارد و طبیعــی اســت کــه 
اگــر اوضــاع بهتــر شــود بســیاری بــه دیــدن ایــران خواهنــد آمــد.

کســانیکه از گردشــگران خارجــی در ایــن چنددهــه میزبانــی 
کرده انــد متفق القولنــد کــه ایــن گردشــگران عمومــا شــگفت زده 
ــا  ــم؟ از قض ــکار می کنی ــا چ ــر م ــد. مگ ــرک می کنن ــران را ت ای
کارهایــی کــه مــا می کنیــم باعــث گایــۀ آنــان اســت پــس چــه 
ــگران  ــود. گردش ــان می ش ــی آن ــگفتی و دلتنگ ــث ش ــی باع عامل
ــا  ــه م ــد ک ــران می آین ــه ای ــی ب ــی تمنای ــا در پ ــی دقیق خارج
ــه  ــی کــه منحصــر ب ــم. چیزهای ــزی نکرده ای ــه ری ــرای آن برنام ب

ایــران و ایرانیــان اســت؛ گردشــگران بــرای چشــیدن »میزبانــی« 
ــه  ــم ک ــه کاری کنی ــم ک ــا بلدی ــد. م ــران می آین ــه ای ــا ب ایرانی ه

نشــانه بگیریــم دل میهمــان را. 
ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایرانی هــا اســت کــه خارجی هــا 
را شــیفته می کنــد. ایــن خصوصیــت در بیــن همــه اقــوام ایرانــی از 

کــرد و لــر، مازندرانی و سیســتانی و بلــوچ وجــود دارد...«
ایــن بخشــی از صحبت هــای محمــد بهشــتی )رییــس اســبق 
ســازمان میــراث فرهنگــی(، در ســال گذشــته و البتــه پیــش از 
شــروع کرونــا بــود. آمــار ورودی گردشــگر خارجــی طی ســالهای 
اخیــر بــا وجــود مشــکاتی همچــون ســیل، اعتراضــات مردمــی، 
ــرور ســردار شــهید ســلیمانی خیلــی هــم  ســقوط هواپیمــا و ت

کــم نبــود.
 سهم صنعت گردشگری در ایران سه درصد از 

تولید ناخالص داخلی است
ــود،  ــه ب ــا گفت ــراث فرهنگــی پیــش از شــیوع کرون ــر می وزی
صنعــت گردشــگری می توانــد بــا توجــه بــه مشــکات و 
تنگناهــای اقتصــادی راه نجــات کشــور باشــد و مســیر توســعه 
ایــران بایــد همچــون بســیاری از کشــورهای منطقــه و دنیــا بــر 

ــرد. ــرار گی ــگری ق ــت گردش ــتر صنع ــدار و بس م
علــی اصغــر مونســان افــزوده بــود: بــر اســاس هــدف گــذاری 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــزی س ــه ری و برنام
ــص  ــد ناخال ــگری در تولی ــت گردش ــهم صنع ــگری س و گردش
ــه  ــد ک ــا می یاب ــاالی ۶ درصــد ارتق ــه ب ــی از ســه درصــد ب داخل
البتــه ایــن عــدد بــه نســبت برخــی کشــورهای پیشــرو در ایــن 
صنعــت همچــون ترکیــه کــه هــم اینــک بــاالی ۱۰ درصد اســت، 
ــا تحقــق ایــن امــر ســهم  ــه نظــر می رســد. ب همچنــان ناچیــز ب
ــارد و ۸۰۰  ــی از ۱۱ میلی ــص داخل ــد ناخال ــگری در تولی گردش
ــارد دالر خواهــد رســید. ــاالی ۲۴ میلی ــم ب ــه رق ــون دالر ب میلی

ســال 9۸ حــدود هشــت میلیــون گردشــگر خارجــی بــه ایــران 
ــران  ــر اســاس پیــش بینی هــا ای ــود ب ــی ب ــد کــه آمــار خوب آمدن

ــه  ــد ک ــگر باش ــون گردش ــان ۱۰ میلی ــت میزب ــال می توانس امس
ــه هــم زد. و باعــث شــد  ــا را ب ــه ریزه ــا همــه برنام شــیوع کرون
آمــار گردشــگران خارجــی کاهــش 93 درصــدی را شــاهد باشــد.

وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــرای حمایــت از 
اشــتغال های مرتبــط بــا گردشــگری، همچــون آژانس هــای 
ــه  ــی ب ــگر خارج ــکان ورورد گردش ــل داران ام ــافرتی و هت مس
ــتی  ــای بهداش ــیوه نامه ه ــام ش ــت تم ــا رعای ــه ب ــران را البت ای

می خواهــد مهیــا کنــد.
ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
فرهنگــی ایرنــا بــا بیــان ایــن کــه هــدف اصلــی تمــام ارگان هــا و 
وزارت خانــه جلوگیــری از شــیوع کرونــا در کشــور اســت، گفــت: 
ــته، ورود  ــال گذش ــمی آن از س ــام رس ــا و اع ــیوع کرون ــا ش ب
ــه کشــور محــدود شــده اســت؛ در 9 مــاه  گردشــگر خارجــی ب
گذشــته تنهــا ۴۵۰ هــزار گردشــگر خارجــی در قالــب گردشــگر 

ســامت و یــا تجــاری بــه ایــران ســفر کردنــد.
ــگر  ــدود گردش ــاره ورود مح ــی درب ــات طرح ــت: کلی وی گف
خارجــی بــا رعایــت تمــام شــیوه نامه هــای بهداشــتی در کمیتــه 
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــی س ــای- امنیت ــی- اجتم انتظام
مطــرح و تصویــت شــده اســت و منتظــر طــرح و تصویــب آن در 

ــا هســتیم. ــا کرون ســتاد ملــی مقابلــه ب
تیمــوری دربــاره شــیوه نامــه جدیــدی کــه روز ۱۰ بهمــن از 
ســوی معــاون وزیــر بهداشــت بــرای مســافران ورودی بــه ایــران 
ــه کشــورهایی  ــوط ب ــا مرب اعــام شــد، گفــت: آن شــیوه نامه ه
ــا  ــا در آنج ــده کرون ــه ش ــش یافت ــای جه ــه ویروس ه ــت ک اس
ــام  ــه تم ــوط ب ــت و مرب ــده اس ــده ش ــار دی ــتین ب ــرای نخس ب

ــود. ــران نمی ش ــه ای ــگران ورودی ب گردش
ــا تاییــد کلیــات ایــن طــرح، گردشــگران  وی تاکیــد کــرد: ب
بیــن المللــی بصــورت محــدود، کنتــرل شــده و  بــا رعایــت تمــام 
ــکان  ــر ام ــم خط ــورهای ک ــتی از کش ــای بهداش ــیوه نامه ه ش

ورود بــه ایــران را پیــدا خواهنــد کــرد.

سهم زنان از بودجه 1۴٠٠ چقدر است؟

حسن اصغری:

تاریخ را دگرگون کرده ام!

گردشگران خارجی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ایران می آیند

ادامه از صفحه ۱
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نئوفوبیای غذایی چیست و چگونه درمان می شود؟  
درباره نئوفوبیای غذایی چه میدانید؟

ـــت.  ـــش اس ـــال افزای ـــال در ح ـــودکان خردس ـــن ک ـــه روز بی ـــد و روز ب ـــی می گوین ـــای غذای ـــنا را نئوفوبی ـــد و ناآش ـــای جدی ـــردن غذاه ـــان ک ـــراس از امتح ه
ـــر  ـــخص دیگ ـــه ش ـــد ک ـــی برس ـــا جای ـــکان دارد ت ـــی ام ـــد و حت ـــری کنن ـــه گی ـــم بهان ـــف دائ ـــای مختل ـــه غذا ه ـــبت ب ـــراد نس ـــود اف ـــث می ش ـــراس باع ـــن ه ای

ـــورد. ـــم نخ ـــی را ه ـــای معمول غذاه

نئوفوبیای غذایی چیست؟
ـــته ـــی داش ـــه های مختلف ـــد ریش ـــرس میتوان ـــن ت ـــه ای ـــم ک ـــده ای ـــرس ش ـــار ت ـــا دچ ـــی از کاره ـــام بعض ـــی از انج ـــف زندگ ـــا در دوران مختل ـــی از ماه  خیل

ـــل ـــت و تبدی ـــادی نیس ـــرس ع ـــک ت ـــن ی ـــر ای ـــه دیگ ـــرد ک ـــرل ک ـــوان آن را کنت ـــه نمی ت ـــود ک ـــدید می ش ـــدر ش ـــرس آنق ـــن ت ـــا ای ـــی وقته ـــد،ولی بعض  باش
 . بـــه نئوفوبیـــا می شـــود

ـــورد  ـــا در م ـــن نئوفوبی ـــد. ای ـــان میده ـــد نش ـــز جدی ـــر چی ـــراس از ه ـــی ه ـــه عبارت ـــه ب ـــت ک ـــوان اس ـــای ج ـــه معن ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه یونان ـــک کلم ـــا ی نئوفوبی
ـــد.  ـــدق میکن ـــم ص ـــذا ه غ

ـــت  ـــا درس ـــن م ـــد. والدی ـــد باش ـــای جدی ـــر غذاه ـــظ در براب ـــم محاف ـــک مکانیس ـــد ی ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــت ک ـــد اس ـــذای جدی ـــردن غ ـــول نک ـــی قب ـــه معن ب
ـــد!  ـــان کنی ـــا را امتح ـــه غذاه ـــد هم ـــه بای ـــد: همیش می گفتن

ـــای  ـــا بیماری ه ـــط ب ـــر مرتب ـــل خط ـــش عوام ـــی و افزای ـــت غذای ـــش کیفی ـــث کاه ـــکان دارد باع ـــد ام ـــای جدی ـــرس از غذاه ـــا ت ـــی و ی ـــواد غذای ـــای م نئوفوبی
ـــود. ـــی می ش ـــی عروق ـــوع ۲ و قلب ـــت ن ـــای دیاب ـــش بیماری ه ـــد افزای ـــد، مانن ـــش می ده ـــا را افزای ـــی بیماری ه ـــه برخ ـــدن ب ـــا ش ـــر مبت ـــود و خط ـــن ش مزم

ـــتونی  ـــگاه Tartu در اس ـــینکی و دانش ـــگاه هلس ـــد، دانش ـــاه فنان ـــت و رف ـــی بهداش ـــه مل ـــط موسس ـــده توس ـــام ش ـــه ی انج ـــای مطالع ـــی از یافته ه ـــا بعض اینه
ـــتند. هس

ـــد اســـت ، دوری  ـــی کـــه جدی ـــذا خـــوردن اســـت کـــه در آن شـــخص از خـــوردن غذاهای ـــاری غ ـــات رفت ـــد ، یکـــی از صف ـــی جدی ـــواد غذای هـــراس از خـــوردن م
ـــای  ـــور بیماری ه ـــن ط ـــه ای و همی ـــت تغذی ـــر کیفی ـــی ب ـــواد غذای ـــای م ـــوص نئوفوبی ـــه خص ـــوردن و ب ـــذا خ ـــار غ ـــتقل رفت ـــر مس ـــه اث ـــن مطالع ـــد. در ای می کن

ـــه اســـت. ـــه صـــورت گرفت ـــن زمین ـــی در ای ـــات اندک ـــروز تحقیق ـــه ام ـــا ب ـــت. ت ـــرار گرف ـــه ق ـــورد مطالع ـــا م ـــل خطـــر آنه ـــی و عوام ـــیوه زندگ ش
 

درمان نئوفوبیای غذایی 
چنانچـــه مـــا بتوانیـــم ایـــن رفتارهـــای ناســـازگار غذایـــی را مثـــل نئوفوبیـــای غذایـــی در زمـــان کودکـــی و یـــا نوجوانـــی درمـــان کنیـــم، می شـــود از 

مشـــکات غذایـــی در آینـــده افـــراد پیشـــگیری کـــرد.
ـــی و  ـــرد و راهنمای ـــه ف ـــی ب ـــالهای دوران کودک ـــوزش در س ـــا دادن آم ـــوند . ب ـــی می ش ـــای غذای ـــه نئوفوبی ـــراد ب ـــای اف ـــث ابت ـــپ باع ـــی و ژنوتی ـــل ارث عوام

ـــد. ـــخاص ش ـــامت اش ـــظ س ـــوع و حف ـــی متن ـــم غذای ـــک رژی ـــد ی ـــث رش ـــوان باع ـــالی  می ت ـــان بزرگس ـــی در زم ـــای زندگ ـــت از روش ه مراقب
منبع: بیتوته

  

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
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 ، هید رجائی ش   خیابان  ،اهر:  نشانی  رأس ساعت تاریخ تعیین شده به  26الی    1های  مودیان ردیف شرح زیر ابالغ می گردد. مقتضی است  
ردیف   مالیاتی  اختالف  حل  هیأت  ،اهرمالیاتی    امور  اداره مودیان  امور   45الی    27  هایو  اداره  نشانی: جلفا، خیابان شهید رجائی،  به 

 مراجعه فرمایند. مالیاتی  اختالف حل هیأت مالیاتی جلفا،

یف 
رد

 

مبلغ مالیات   نوع برگ  شماره و تاریخ  برگ  مودی نام  کالسه 
منبع   د عملکر  )ریال( 

 مالیاتی 
  ساعت/تاریخ 

 مراجعه 

 مجتبی حیدری  3333  1
15914-

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی 
 مشاغل  1393 000/455/38

00 /13  
10 /12 /1399 

 مجتبی حیدری  3333  2
15913 

04 /11 /1399 
دعون به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1392 21/ 521/ 950

00 /13  
10 /12 /1399 

 هاشم نعمتی 3330  3
15910 

04 /11 /1399 

وت به هیات  دع
 بدوی

 مشاغل  1392 30/ 962/ 500
00 /13  

09 /12 /1399 

 هاشم نعمتی 3330  4
15911 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1393 85/ 895/ 000

00 /13  
09 /12 /1399 

 هاشم نعمتی 3330  5
15912 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1394 43/ 081/ 880
00 /13  

09 /12 /1399 

 ده یوسف قلیزا 2100  6
15919 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1392 93/ 387/ 500
00 /13  

10 /12 /1399 

 امیدعلی واضع  2097  7
15920 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1392 42/ 950/ 500
00 /13  

10 /12 /1399 

 امیدعلی واضع  2097  8
15921 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1393 200/516/264

00 /13  
10 /12 /1399 

 علیرضا علیپور سرقین 3299  9
15922 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1392 35/ 458/ 000

00 /13  
11 /12 /1399 

 علیرضا علیپور سرقین 3299  10
15923 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1394 10/ 789/ 200
00 /13  

11 /12 /1399 

 منیره فاخر باهر  1474  11
16030 

06 /11 /1399 
به هیات   دعوت

 بدوی
 مشاغل  1394 38.211.750

00 /13 
11 /12 /1399 

 منیره فاخر باهر  1474  12
16031 

06 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1395 44.580.830
00 /13 

11 /12 /1399 

 اعظم ایمانی 1484  13
16029 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1393 58.922.000

00 /13 
11 /12 /1399 

 ینی آذر راج حس 2953  14
15966 

06 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1394 23.376.600
00 /13 

09 /12 /1399   

 راج حسینی آذر  2953  15
15967 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1395 42.857.100
00 /13 

09 /12 /1399 

 حاج آقا عبدی 2950  16
15891 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1393 21.742.000
00 /13 

09 /12 /1399 

 حاج آقا عبدی 2950  17
15965 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
52.716.900 

1393 
 متمم

 مشاغل 
00 /13 

09 /12 /1399 

 محمد کاظم وند  2809  18
15964 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1395 29.647.820
00 /13 

09 /12 /1399 

 رامین کاظم وند 2809  19
15949 

04 /11 /1399 
هیات  دعوت به 
 بدوی

 مشاغل  1395 29.850.120
00 /13 

09 /12 /1399 

 آرام محمدپور ربانه 4339  20
15963 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1392 106.154.720
00 /13 

10 /12 /1399 

 احمد معدنچی  2973  21
15962 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1393 355.824.750

00 /13 
10 /12 /1399 

 صابر صابری  4442  22
15948 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1394 39.875.080
00 /13 

12 /12 /1399 

 صابر صابری  4442  23
15943 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1395 51.923.20

00 /13 
11 /12 /1399 

 رسول کاظم وند 2102164  24
15896 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1395 34.678.800
00 /13 

09 /12 /1399 

 رسول کاظم وند 2102164  25
15894 

04 /11 /1399 

دعوت به هیات  
 بدوی

 مشاغل  1393 23.470.000
00 /13 

09 /12 /1399 

 رسول کاظم وند 2102164  26
15895 

04 /11 /1399 
دعوت به هیات  

 بدوی
 مشاغل  1394 29.970.00

00 /13 
09 /12 /1399 

 4533 شهرام فتحعلیزاده  865  27
28/07/1399 

 مشاغل  1393   873,306,750 صتشخی
27/11/1399- 

16:00 

 6273 سمیه شیری   866  28
15/10/1399 

   529,282,070 تشخیص
1392  
 1متمم

 مشاغل 
27/11/1399- 

16:00 

 6272 سمیه شیری  866  29
15/10/1399 

 مشاغل  1395   20,979,000 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 1959 شهرام شاکری   331/ 3400  30
04/06/1399 

 مشاغل  1392   737,461,560 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 5145 شهرام شاکری 331/ 3400  31
10/08/1399 

 مشاغل  1393   226,651,660 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6335 بهنام کیانیان  253/ 3400  32
20/10/1399 

 مشاغل  1392   543,926,030 تشخیص
27/11/1399- 

16:00   

 6336 بهنام کیانیان  253/ 3400  33
20/10/1399 

 مشاغل  1391   197,897,630 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6337 غالمرضا فرزام پور   953  34
20/10/1399 

   269,237,800 تشخیص
1392  
 1متمم 

 مشاغل 
27/11/1399- 

16:00 

 4316 نیما کریمی   258/ 3400  35
09/07/1399 

 مشاغل  1391   543,388,610 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6425 گ کو اوک ترادین 090/ 3400  36
01/11/1399 

 مشاغل  1387   109,295,020 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6424 سیدمحمود علی پور   7281  37
01/11/1399 

 مشاغل  1382   320,597,650 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6428 محمد تنهائی 3507  38
01/11/1399 

 مشاغل  1383   12,234,620 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6429 ئیمحمد تنها 3507  39
01/11/1399 

 مشاغل  1384   10,924,320 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6430 محمد تنهائی 3507  40
01/11/1399 

 مشاغل  1386  1,692,360 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6431 محمد تنهائی 3507  41
01/11/1399 

 مشاغل  1387  3,553,610 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6432 محمد تنهائی 3507  42
01/11/1399 

  9,665,700 تشخیص
1387  
 1متمم

 مشاغل 
27/11/1399- 

16:00 

 6433 محمد تنهائی 3507  43
01/11/1399 

 مشاغل  1393   14,484,000 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6422 مقصود خدائی فر 3128  44
01/11/1399 

 مشاغل  1384   13,761,650 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 6423 مقصود خدائی فر 3128  45
01/11/1399 

 مشاغل  1385   37,493,060 تشخیص
27/11/1399- 

16:00 

 شرقی مالیاتی آذربایجان روابط عمومی اداره کل امور

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
شناسه آگهی: ۱۰8868۷
تاریخ انتشار: 99/۱۱/۱۵

)روزنامه عجب شیر(

 آگهی پذیرش کاندیدای هیات مدیره و بازرس اتحادیه
 پنج ساله(  -از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب معتبر)ده ساله

 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف و صنوف همگن شهرستان تبریز 

آئین    6لب عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه فوق می باشند به استناد مصوّبه کمسیون نظارت استان و ماده  که داوط
اجرایی )  نامه  صنفی  های  اتحادیه  مدیره  هیات  تبصرهمانتخابات  اجرای  مورّخ   22ماده    3وضوع  مصوّب  صنفی  نظام  قانون 

روز جهت ثبت نام و    15به مدّت    28/11/99الی   13/11/99دعوت به عمل می آید. از تاریخ    (مجلس شورای اسالمی  12/6/92
ط زیر پس از مراجعه تکمیل فرم کاندیدایی به عنوان اعضاء هیات مدیره اتحادیه و یا بازرس اتحادیه، با در صورت داشتن شرای

رهگیری با در دست داشتن ثبت نام و دریافت کد  www.Iranianasnaf.irبه نشانی    "ایرانیان اصناف"به سامانه اینترنتی  
اصل مدارک به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز مستقر در سازمان  

عدم مراجعه   مراجعه نمایند.   311ت استان واقع در خیابان ششگالن، کوی داش دربند، طبقه دوّم، اتاق  صنعت، معدن و تجار
 حضوری جهت ثبت نام به منزله انصراف تلقّی خواهد شد.

 ( درک در هنگام ثبت نام الزامی است) ارائه اصل م 

 عضویت دراعضاء هیئت مدیره اتحادیه و بازرس اتحادیه   شرایط داوطلبان مدارک مورد نیاز 
معتبر  پروانه کسب  فتوکپی  و  اصل 

 سری( 4ده ساله و پنج ساله )
فتوکپی و  تمام  اصل   صفحات   از 

 سری( در یک صفحه   4شناسنامه )
a4)  شت رو(پ 

پشت رو کارت ملّی    اصل و فتوکپی
 سری( 4)

و مدارک  اصل  تحصیلی    فتوکپی 
 برگ(  1مورد قبول )

 قطعه(  4) جدید  3*4عکس 
افراد دارای فتو اعتبارنامه برای  کپی 

 سابقه
عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها  

 برگ(  1)

 تابعیت جمهوری اسالمی
 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 

 پیشینه کیفری موثّر  نداشتن سوء
 عدم ممنوعیت تصرّف در اموال مانند حجر، ورشکستگی، و افالس

 دم اشتهار به فساد ع ،  عتیاد به مواد مخدّرعدم ا
برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره یا    دیپلمداشتن حداقل مدرک تحصیلی  

 گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش 
 زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال  حداکثر سن در

 ده ساله یا پنج ساله(داشتن پروانه کسب معتبر دائم )
 وثاقت و امانت 

تبصره  5  تبصره  دبااستنا موضوع  افراد  )  22ماده    6:  اتاق  قانون  و  ها  اتحادیه  کارکنان 
ماده   موضوع  اجرایی  های  دستگاه  و  کشوری  5اصناف  خدمات  مدیریت  در  قانون   )

ند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند، ارائه  صورتی می توان
 .مدرک رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به کار هیات مدیره الزامی است

 آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره  اتحادیه های صنفی(  3ماده  9)تعریف پروانه کسب معتبر به استناد تبصره بند 

تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده و صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به  زی است که  ب معتبر مجوپروانه کس
 غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد و واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد. 

 هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز 

ــا  ــدار ب ــاز دی ــردن 3 امتی ــی ک ــم ارزیاب ــا مه ــو ب ــم پورت ــی تی ــم ایران مهاج
ــت.  ــژه دانس ــاص و وی ــداری خ ــابقش را دی ــم س ــا تی ــازی ب ــوآوه، ب ری

بــه گــزارش ایســنا، مهــدی طارمــی مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران دربــاره 

دیــدار بــا ریــوآوه و نقــش خــود در ایــن دیــدار خصوصــا گل دوم کــه بــا تــاش 
او بــه دســت آمــد، گفــت: ذهنیــت بــازی تدافعــی و هجومــی بــا هــم اســت و مــن 
بایــد هــر دو وظیفــه را انجــام دهــم و اگــر الزم باشــد بــرای تیــم بــدوم و تــوپ 
بگیــرم. بــازی بــا ریــوآوه بــرای مــن بــازی خاصــی بــود چــون فصــل قبــل در این 
تیــم بــودم و خیلــی از دوســتانم را در ریــوآوه دیــدم. بــا ایــن حــال االن مــن در 
ــدار  ــن دی ــاره ای ــرای موفقیــت تیمــم تــاش کنــم. درب ــد ب ــو هســتم و بای پورت
ــرای گلزنــی داشــتیم و  ــود. موقعیت هــای زیــادی ب ــازی خوبــی ب بایــد بگویــم ب
می توانســتیم بیشــتر هــم گل بزنیــم. در هــر صــورت مهــم کســب 3 امتیــاز بــود 

کــه توانســتیم بــه آن برســیم.
ــازی  ــن ب ــم ای ــازی مه ــت: ب ــود گف ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ او در بخ
ــر را  ــای دیگ ــای تیم ه ــا بازی ه ــت. م ــم نیس ــر مه ــای دیگ ــازی تیم ه ــود. ب ب

ــم. ــش می روی ــه پی ــه هفت ــه ب ــم و هفت ــال نمی کنی دنب
پورتــو در دیــدار بعــدی خــود بایــد بــا بلننســه دیــدار کنــد و در ادامــه بــازی 

دشــواری برابــر تیــم خــوب بــراگا خواهــد داشــت.

طارمی: 

بازی با ریوآوه برای من بازی خاصی بود
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اوقات شرعی شهر تهران

فرمانـــده نیـــروی انتظامـــی پایتخـــت دربـــاره 
ـــرای  ـــور و اج ـــرباز راه ـــده س ـــت پرون ـــن وضعی آخری
ـــی داد.  ـــبانه توضیحات ـــردد ش ـــت ت ـــرح محدودی ط
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســردار 
حســین رحیمــی فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ، 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــرح رع ــن ط ــل و یکمی در چه
ــر از  ــش از ۷۴۶ نف ــی بی ــم قضای ــرای 3۶۴ حک اج
ــان،  ــل قاپ ــان، موبای ــف قاپ ــران، کی ــارقان، مالخ س
ــه ۷۴۶  ــیکلت ک ــازه و موتورس ــازل، مغ ــارقان من س

ــد، دســتگیر شــدند. ــر بودن نف
ـــر  ـــی از ۷۴۶ نف ـــه جمع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
بـــه صـــورت بانـــدی فعالیـــت می کردنـــد، گفـــت: 
۴۶ بانـــد را در ایـــن دوره از طـــرح رعـــد منهـــدم 
کردیـــم. ۴ هـــزار و ۲۰۰ امـــوال مســـروقه مـــردم 
کشـــف شـــده اســـت کـــه امـــوال ســـرقتی مهـــم 
ـــه  ـــوده ک ـــیکلت ب ـــودرو و موتورس ـــامل؛ ۱۵۶ خ ش
ـــر  ـــتگاه ماین ـــش از 3۰۰ دس ـــد و بی ـــده ان ـــف ش کش

ـــم. ـــرده ای ـــف ک ـــهر کش ـــطح ش در س
وی بیـــان کـــرد:در طـــرح رعـــد بانـــدی را 
ــه ای  ــن آرد یارانـ ــه ۱۶ تـ ــم کـ ــایی کردیـ شناسـ
قـــرار  نانوایی هـــا  اختیـــار  در  بایـــد  کـــه  را 
می گرفـــت احتـــکار کـــرده بـــود و قصـــد فـــروش 

داشـــتند. را  آرد  آزاد 
ســردار رحیمــی افــزود: 9۰9 پرونــده ســرقت در 
ایــن مرحلــه از طــرح رعــد تعییــن تکلیــف شــدند، ۶ 
قبضــه ســاح شــکاری و ده هــا قبضــه ســاح ســرد 
ــان  ــر از محکوم ــد، ۱۱۴ نف ــف ش ــران کش از زورگی
ــن طــرح شناســایی و دســتگیر  ــم در ای ــواری ه مت
ــزار و  ــد ۵ ه ــرح رع ــه از ط ــن مرحل ــدند. در ای ش
ــه  ــت ک ــده اس ــف ش ــاق کش ــم کاالی قاچ ۲۱۴ قل

ــی داشــت. ــال ارزش مال ــارد ری بیــش از ۸ میلی
ــح  ــزرگ تصریـ ــران بـ ــی تهـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــرده  ــدر از خـ ــواد مخـ ــرم مـ ــو گـ ــرد: ۴۱ کیلـ کـ
ــده  ــورد شـ ــا برخـ ــا آن هـ ــف و بـ ــان کشـ فروشـ
اســـت. در روزهـــای پایانـــی ســـال هســـتیم و 
ـــا نیـــز باعـــث شـــده حجـــم  همچنیـــن بیمـــاری کرون
اســـتفاده از خـــودرو بیشـــتر شـــود و بـــه همیـــن 
منظـــور صبـــح و بعدازظهـــر ترافیـــک ســـنگینی 

ـــکاری  ـــای هم ـــردم تقاض ـــتیم و از م ـــاهد هس را ش
داریـــم تـــا اجـــرای طـــرح محدودیت هـــای تـــردد 

شـــبانه را جـــدی بگیرنـــد.
طـــرح  اجـــرای  زمـــان  کـــرد:  بیـــان  وی 
ــاعت  ــان سـ ــبانه همـ ــردد شـ ــای تـ محدودیت هـ
ـــاعت ۴  ـــط از س ـــرده، فق ـــری نک ـــت و تغیی ۲۱ اس
ـــت. ـــه اس ـــر یافت ـــح تغیی ـــاعت 3 صب ـــه س ـــح ب صب

فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ دربــاره اجــرای 
ــه  ــی ک ــر تصمیم ــت: ه ــبانه، گف ــت ش ــرح زیس ط
ــر  ــردم را در نظ ــت م ــد امنی ــود بای ــه می ش گرفت
ــن  ــی از اماک ــی برخ ــبانه یعن ــت ش ــم، زیس بگیری
ــردم را  ــت م ــد امنی ــذا بای ــند، ل ــال باش ــبانه فع ش
در نظــر داشــت و تــا زمانــی کــه بــه ایــن موضــوع 

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــود، ام ــت داده نش اهمی
ــد  ــت دارن ــه شــبانه فعالی ــی ک ــزود: اصناف وی اف
ــروع  ــاعت ش ــد و س ــل می کنن ــون عم ــاف قان خ
ــاعت ۲۱  ــان س ــبانه هم ــردد ش ــای ت محدودیت ه
ــون باشــند. ــع قان ــد تاب اســت و تمامــی اصنــاف بای

ــت  ــن وضعیـ ــاره آخریـ ــی دربـ ــردار رحیمـ سـ
ــده  ــط نماینـ ــه توسـ ــور کـ ــرباز راهـ ــده سـ پرونـ
ـــدگان  ـــرای نماین ـــت: ب ـــورد، گف ـــیلی خ ـــس س مجل
مجلـــس احتـــرام قائـــل هســـتیم چراکـــه آنـــان 
نخبـــگان ایـــن مملکـــت هســـتند و نیـــروی 
ـــد،  ـــم می کن ـــدگان را تکری ـــی نماین ـــی تمام انتظام
نبایـــد اجـــازه دهیـــم  رســـانه های معانـــد از 
ـــار  ـــا در کن ـــد، م ـــتفاده کنن ـــوء اس ـــرا س ـــن ماج ای
ــازی  ــای مجـ ــد در فضـ ــتیم و نبایـ ــس هسـ مجلـ

حـــرف بزنیـــم.
ـــرد:  ـــه ک ـــزرگ اضاف ـــران ب ـــی ته ـــده انتظام فرمان
از مســـیر قانـــون ایـــن موضـــوع بایـــد پیگیـــری 
ـــع  ـــت و مراج ـــون اس ـــیر قان ـــا مس ـــیر م ـــود و مس ش

قضایـــی ایـــن موضـــوع را بررســـی می کننـــد.
ــح  ــزرگ تصریـ ــران بـ ــی تهـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــد  ــته ۸ درصـ ــاه گذشـ ــوع ۸ مـ ــرد: در مجمـ کـ
افزایـــش ســـرقت داشـــتیم، برخـــورد و کشـــفیات 
ــس  ــت. پلیـ ــه اسـ ــش یافتـ ــم افزایـ ــس هـ پلیـ
ــی  ــای پایانـ ــرای روزهـ ــی بـ ــگیری و آگاهـ پیشـ
ــد. ــی دارنـ ــه هایـ ــازار برنامـ ــلوغی بـ ــال و شـ سـ

مراســم رونمایــی از نوشــت افــزار ایرانــی، اســامی )قهرمــان مــن( بــه 
مناســبت اولیــن ســالگرد شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی در ســالن 

همایــش اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.
ــاز  ــا آغ ــان ب ــیر، همزم ــب ش ــه عج ــگار روزنام ــزارش خبرن ــه گ ب
ــامی و  ــاب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــومین س ــل و س چه
اولیــن ســالگرد شــهادت ســپهبد ســلیمانی، مراســم رونمایــی نوشــت 
افــزار ایرانــی اســامی، در ســالن همایــش اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان 
ــا حضــور ریاســت و هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف  آذربایجــان شــرقی ب
مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی، ســرهنگ پورزینــال فرمانــده بســیج 
اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی، بابایــی رئیــس اداره امــور اصنــاف 
ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی، ســردار عبــاس قلیــزاده مدیــر کل 
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان آذربایجــان 
شــرقی، روســای اتحادیه هــا و ســایر مدعویــن محتــرم برگــزار گردیــد.

ریاســت اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه 
در جریــان قیــام مــردم در پیــروزی انقــاب اســامی و حادثــه ۲9 بهمــن 
بازاریــان و اصنــاف دوشــادوش روحانیــون، حضــور موثّری داشــتند گفت: در 
جریــان هشــت ســال دفــاع مقــّدس هــم، بازاریــان و اصنــاف ضمــن حضــور 
در جبهه هــای حــق علیــه باطــل و بــا کمک هــای مــادی خــود حضــوری 
تاثیرگــذار داشــتند و ثمــره ایــن مجاهدت هــا و رشــادت ها ریختــن خــون 

شــهیدان بزرگــواری اســت کــه جــان خــود را فــدای میهــن کردنــد.
ــان  ــتان آذربایج ــت اس ــازمان صم ــاف س ــور اصن ــت اداره ام ریاس
شــرقی ابــراز داشــت: مراســم بســیار خوبــی کــه آئیــن رونمایــی از آن 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــای س ــی از دغدغه ه ــرد یک ــورت می پذی ص
ــام  ــات مق ــتای فرمایش ــه داد: در راس ــی ادام ــد، بابای ــارت می باش تج
ــا  ــد ب ــه می توانن ــانی ک ــد کس ــوده ان ــان نم ــه بی ــری ک ــم رهب معّظ
ــا کیفیــت از  برداشــتن قدم هــای مثبــت در جهــت تولیــدات داخلــی ب

ــد.  ــری نماین ــی جلوگی ــم فرهنگ تهاج
وی افــزود: علیرغــم حضــور و فعالیــت تولیدکننــدگان داخلی در رشــته 
هــا، زمینــه هــا، کاالهــا و خدمــات، نتوانســته ایــم آن گونــه کــه شایســته 
نــام ایــران و ایرانــی می باشــد در بازارهــای جهانــی بــا برندســازی مطــرح 
شــویم، بابایــی بــا بیــان ایــن کــه تولیــدات بســیار خــوب داخلــی بــا نصب 
ــراز  ــند اب ــروش می رس ــه ف ــه ای ب ــی و ترکی ــای خارج ــت و برنده اتیک

تاســف نمــود: ایــن نوعــی آفــت بــرای تولیــدات داخلــی اســت.
ــرقی  ــان ش ــت آذربایج ــازمان صم ــاف س ــور اصن ــت اداره ام ریاس
یــادآور شــد: بازاریــان و اصنــاف محتــرم می تواننــد بــا تولیــدات داخلــی 
بــا کیفیــت و اعتمادســازی متقابــل، مــردم را ترغیــب بــه خریــد کاالی 
ایرانــی بــدون نصــب اتیکــت خارجــی نماینــد و ایــن نیازمنــد هزینــه 
ــی ارزشــمند شــمرده  ــدات داخل ــا تولی ــگ ســازی می باشــد، ت و فرهن
شــوند. بابایــی از بازاریــان و اصنــاف تقاضــا نمــود: در تولیــدات خــود از 
مــواد اولّیــه بــا کیفیــت اســتفاده نمــوده و رعایــت اســتاندارهای تولیــد 

محصــول بــا کیفیــت را مراعــات نماینــد. 
ــار و  ــر االنتش ــانه های کثی ــد، رس ــاب جرائ ــه ارب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

صــدا و ســیما می تواننــد ترویــج و تبلیغــات ایــن نــوع محصــوالت را بــه 
ــاق  ــق ات ــان نمــود: از طری ــد بی صــورت گســترده فرهنــگ ســازی نماین
ــوان  ــامی می ت ــاب اس ــدارن انق ــپاه پاس ــت و س ــازمان صم ــاف، س اصن
جهــت حضــور در بازارهــای داخلــی و خارجــی مکاتباتــی صــورت پذیــرد 
تــا تولیــد ایــن نــوع محصــوالت کــه بــا برنــد ســپهبد شــهید ســلیمانی 
صــورت می پذیــرد تــا یــاد و خاطــره، منــش و فرهنــگ شــهادت را ترویــج 
نمایــد افزایــش یافتــه و فرهنــگ ســازی از ایــن طریــق صــورت پذیــرد.

فرمانــده بســیج اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی بــا بیــان 
تبریــک ایــام اهلل دهــه فجــر و آغــاز چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی 
شــکوهمند انقــاب اســامی کــه همزمــان در کشــورهای بــرادر و هــم 
ــا ایــران در سرتاســر جهــان برگــزار می شــود افــزود: رشــد و  پیمــان ب
تعالــی یافتــن نعمــات عظیــم خداونــد بــر بشــریت در ســال ۵۷ کــه بــه 
دســت ابراهیــم بــت شــکن زمــان، عبــد صالــح الهــی امــام خمینــی )ره( 
ــا مجــّددا احیاگــر آرمان هــا و ارزش هــای انســانی،  صــورت پذیرفــت ت

ــی در فصــل ظلمــت باشــد.  ــای قرآن ــی و آموزه ه اســامی، دین
ــل،  ــام راح ــوح ام ــه روح پرفت ــار و درود ب ــال بانث ــرهنگ پورزین س
شــهدای انقــاب اســامی، شــهدای دفــاع مقــدس، شــهدای مدافعیــن 
حــرم، شــهدای مدافــع امنّیــت وطــن و مدافعیــن ســامت ابــراز 
داشــت: هرآنچــه داریــم مدیــون زحمــات و خــون پــاک ایــن عزیــزان 
ــد و  ــه من ــان تاشــگر، دغدغ ــت رئیســه، کارکن ــیم. وی از هیئ می باش
ــرایط  ــه در ش ــرم ک ــن محت ــاف و مدعوی ــاق اصن ــر ات ــتگی ناپذی خس
ــن مراســم حضــور  ــای بهداشــتی در ای ــت پروتکل ه ــا رعای ــی ب کرونای

ــی نمــود. ــه عمــل رســاندند تشــکر و قدردان ب
فرمانــده بســیج اصنــاف اســتان آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کرد: 
در ســال ۵۷ معجــزه قــرن حاضــر بــا زلزلــه چندیــن ده ریشــتری اتّفــاق 
ــت ها و  ــا، کمونیس ــم ه ــتعمارگران، امپریالیس ــتون های اس ــاد و س افت
تمامــی جهــان خــواران، اهــداف، نّیــات و توطئــه آنهــا را خنثــی نمــوده 
ــای  ــتعمار ملت ه ــف و اس ــا تضعی ــا ب ــم همان ه ــروز ه ــد. ام و لرزان
ــی بشــری،  ــه تعالیــم و مفاهیــم عال ــه ب ــوم، بشــریّت و عــدم توّج مظل

اخاقــی و اســامی همــان اهــداف شــوم را دنبــال می کننــد.
ــه  ــی شــماری ک ــای ب ــم و توطئه ه ــوج عظی ــر م ــزود: در براب وی اف

همگــی پــی در پــی بــرای ســقوط و بــه اضمحــال کشــیدن بشــریّت 
ــه تبعّیــت  تــاش می کــرد، انســانی انبیایــی هــم چــون امــام راحــل ب
از امــام حســین )ع( طلــوع نمــود کــه پرچــم مبــارزه بــا ظلــم و ســتم را 
بــرا افراشــت و ارکان خودســاخته و خودفریفتــه دنیــای غربــی را لرزانــد.

ســرهنگ پورزینــال خاطرنشــان کــرد: اگــر اکنون شــاهدیم دنیــای غرب 
ــاب  ــه انق ــان و جبه و شــرق در حــال گسســت می باشــد حاصــل گفتم
می باشــد کــه در ســال ۵۷ امــام خمینــی فرمــود: دنیــای اســتکبار چــاره 
ای جــز تّکــه تّکــه شــدن و اضمحــال نــدارد. وی یــادآور شــد: آنچــه کــه 
رهبــر معّظــم انقــاب فرمــوده انــد، محّقــق شــده و بــه فضــل الهــی آمریــکا 
رو بــه افــول اســت و چــاره ای جــز شکســت، نابــودی و اضمحــال نخواهــد 
داشــت. مــوج اســام گرایــی و هجــوم  انســان ها بــه ســوی جبهه انســانیت، 
ــه  ــر مدرنیت ــده و در عص ــروع ش ــدی ش ــی و توحی ــی، اله ــای دین آموزه ه
بیمــاری کرونــا باعــث شــد تــا انســان بازگشــت بــه معنویــت و آرمان هــای 
الهــی داشــته باشــد، بــه همیــن علــت دشــمنان اســام هــر روزه مدل هــای 
دشــمنّیت خــود را تغییــر داده و تنهــا راه نجــات بشــریت توجــه بــه آرمــان 

هــا، ســخنان اولیــاء و انبیــاء الهــی می باشــد. 
ــادآوری  ــا ی ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــاف اس ــیج اصن ــده بس فرمان
ــد، و  ــا می باش ــه راهنم ــی دارای دفترچ ــایل برق ــه وس ــه ک ــن نکت ای
ــه دســتورات  راه اســتفاده، دوام و بقــا محصــول الکتریکــی در توجــه ب
دفترچــه راهنمــا می باشــد گفــت: دفترچــه راهنمــا و نجــات بشــریّت، 
قــرآن کریــم و توّجــه بــه آموزه هــای دینــی می باشــد. وی بیــان کــرد: 
ــوان  ــا عن ــز ب ــت مــدار تبری ــرور و والی ــرور، شــهید پ ــور پ در شــهر غی
موسســه رهپویــان، تولیداتــی بــا برنــد قهرمــان مــن )شــهید حاج قاســم 
ســلیمانی( ایجــاد نمــوده انــد کــه در مقابــل هجمه هــای فرهنگــی بــی 

امــان دشــمنان نجــات بخــش اســت. 
ــی  ــی از دســتاورد و تولیــد داخل ــان اعــام نمــود: رونمای وی در پای
قهرمــان مــن بــا نــام و یــاد و خاطــره شــهید ســلیمانی در ســال جهــش 
و تولیــد ملــی بــه دســت مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
ــده ســپاه عاشــورا  ــاع مقــدس آذربایجــان شــرقی و جانشــین فرمان دف
شــهید زنــده، یــادگار و هــم ســنگر شــهید باکــری، ســردار عباســقلیزاده 

صــورت خواهــد گرفــت.

ساعت محدودیت تردد شبانه
 یک ساعت کاهش یافت 

آئین رونمایی از نوشت افزار ایرانی، اسالمی )قهرمان من(


