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حسین زهی:

 افزایش قیمت بلیت قطار 
قابل قبول نیست

وابستگی به نفت و افزایش هزینه ها، 
۲ عنصر خطرناک 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ بود 

 متاسفانه قیمت بلیت ها افزایش چشمگیری داشته است
مسئوالن باید به آنچه می گویند عمل کنند

بنای همکاری برای اصالحات بودجه در دولت وجود ندارد
طبیعتًا کسری بودجه نیز معنایی جز تورم و فشارهای اقتصادی ندارد

 اتکای بسیار کم به منابع پایدار درآمدی
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وزیر صمت خبر داد:

نصف خودروهای فروش رفته نصف خودروهای فروش رفته 
احتکـار شده انداحتکـار شده اند

از شورای نگهبان نخواهید به 
جای مردم تصمیم بگیرد

تأمین نقدینگی، کلید سرعت 
بخشی به خدمات رسانی

نقش ویژه صادرات در منطقه 
و لزوم توسعه آن 

اعطای کارت اعتباری به دارندگان 
سهام عدالت در هفته جاری

دولت سهامداران بورس را
 رها نکند

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی بــورس 
ــرمایه  ــازار س ــی ب ــکالت کنون ــه مش ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــی ک ــرد: زمان ــد ک ــت تاکی ــه دول ــاب ب ،خط
ــوت  ــورس دع ــزاری در ب ــه ســرمایه گ ــردم را ب م

ــد.  ــا کن ــا را ره ــد آن ه ــد نبای می کن
محســن علیــزاده در گفــت و گــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه وضعیــت بــازار ســرمایه گفــت: چنــدی 
پیــش رییــس دفتــر رییــس جمهــور اشــاره 
کردنــد کــه مجلــس در بــورس دخالــت نکنــد مــا 
ــم،  ــع می کنی ــورس را رف ــکالت ب ــان مش خودم
خواســته مــا هــم همیــن اســت، مــا تاکیــد داریــم 
هنگامــی کــه دولــت مــردم را بــه ســرمایه گــذاری 
ــرمایه  ــد از س ــد بای ــوت می کن ــازار دع ــن ب در ای

گــذاران حمایــت کنــد.
ــوپ ســرگردان  ــک ت ــه ی ــورس ب ــزود: ب وی اف
در زمیــن فوتبــال دولــت تبدیــل شــده اســت کــه 
بازیکنــان ایــن زمیــن وزرا و مســئولین ایــن حــوزه 
ــی  ــد حت ــه از راه می رس ــخصی ک ــتند،هر ش هس
ــی  ــه هدف ــدون اینک ــس ب ــوارد مجل ــی م در برخ
بــرای گل زدن داشــته باشــد بــه ایــن تــوپ ضربــه 
ای می زنــد و ایــن تــوپ بــه ســمتی پرتــاب 
می شــود،این امــر هــم بــرای بــازار ســرمایه 

ــایند اســت. ــی ناخوش اتفاق
نماینــده مــردم ســپیدان در مجلس تصریــح کرد: 
دولــت یــک وظیفــه جــدی برعهــده دارد و آن هــم 
حراســت و صیانت از ســرمایه ســهامداران است،زمانی 
کــه مــردم را بــه ســرمایه گــذاری در بــورس دعــوت 
ــد آنهــا را رهــا کنــد، رییــس جمهــور  می کنــد نبای
بایــد بــه عنــوان یــک راهبــر همــه وزرای کابینــه را 
بــرای رفــع مشــکل ایــن بــازار و حمایــت از ســرمایه 
ــم  ــازار ه ــن ب ــت از ای ــد، حمای ــذاران موظــف کن گ
نبایــد صرفــا در حــد شــعار باشــد بایــد ایــن مهــم 
را بــه صــورت علنــی و جــدی شــاهد باشــیم.

ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــه خــود  ــر اســاس وظیف ــس ب ــرد: مجل ــوان ک عن
در مقاطعــی کــه نیــاز بــه حمایــت تقنینــی باشــد 
ــاز  ــم  نی ــر بازه ــد و اگ ــام می ده ــکار را انج این
ــا  ــام می دهد،ام ــکار را انج ــد این ــت باش ــه حمای ب
ــد  ــا نباش ــارات م ــوزه اختی ــه ح ــی ک در مقطع
معتقدیــم کــه دولــت بایــد بــه موضــوع ورود کنــد.

چاپ دفترچه های درمانی
 متوقف می شود

ــرقی  ــی آذربایجان ش ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
گفــت: بــا توجــه بــه فراهــم شــدن امکانــات 
زیرســاختی مناســب از اول اســفند مــاه امســال چاپ 
ــود.  ــف می ش ــذی متوق ــی کاغ ــای درمان دفترچه ه
بــه گــزارش ایرنــا، جعفــر سمســاری در جمــع 
خبرنــگاران، افــزود: بــر ایــن اســاس ارایــه خدمات 
شــامل  پاراکلینیــک  و  دارو  تجویــز  ویزیــت، 
تصویربــرداری،  طبــی،  تشــخیص  آزمایشــگاه 
ــی  ــرای تمام ــک ب ــی در بســتر الکترونی فیزیوتراپ
ــات تشــخیصی و  ــدگان خدم ــکان و ارایه کنن پزش

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج درمان
ــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی افــراد تحــت  وی ب
پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی می تواننــد بــا 
ارایــه کارت ملــی، شناســنامه و یــا جلــد دفترچــه 
ــات تشــخیصی  ــار خــود از خدم ــی در اختی درمان
و درمانــی مــورد تعهــد ســازمان برخــوردار شــوند، 
ــه پزشــک و  ــه ب ــان مراجع ــار داشــت: در زم اظه
موسســات تشــخیصی و درمانــی الزامــی بــه ارایــه 

دفترچــه درمانــی از ســوی بیمــار نیســت.
ــه کــرد: تمامــی بیمه شــدگان  سمســاری اضاف
و مســتمری بگیــران اصلــی و تبعــی برای تســهیل 
دریافــت خدمــات درمانــی می تواننــد بــا مراجعــه 
 es.tamin.ir ــانی ــه نش ــازمان ب ــایت س ــه س ب
ــل  ــری و تکمی ــاب کارب ــاد حس ــه ایج ــبت ب نس
ــراه  ــن هم ــی و درج شــماره تلف مشــخصات هویت

ــدام نماینــد. خــود در درگاه مذکــور اق
و  بیمه شــدگان  تمامــی  شــد:  یــادآور  وی 
از  قبــل  تبعــی  و  اصلــی  بگیــران  مســتمری 
ــبت  ــد نس ــی می توانن ــز درمان ــه مراک ــه ب مراجع
بــه اســتعالم اســتحقاق درمــان از طریــق ســایت 
بــا شــماره گیــری   یــا  و   medical.tamin
اپلیکیشــن  نصــب  همچنیــن  و    *۴*۱۴۲۰#
  pwa.tamin.ir موبایــل بــا مراجعــه بــه ســایت
اقــدام نمــوده و در مــواردی کــه بــر اســاس نتایــج 
ــز  ــالم مراک ــا اع ــوق ی ــای ف ــی از روش ه دریافت
درمانــی فاقــد اســتحقاق درمــان بودنــد اعتــراض 
خــود را از طریــق ســامانه ۱۴۲۰ پیگیــری کننــد.

سمســاری ادامــه داد: تمامــی پزشــکان و مراکــز 
تشــخیصی و درمانــی اعــم از طــرف قــرارداد و 

ــا  ــد ب ــز می توانن ــرارداد نی ــرف ق غیرط

ــا بیــان  رییــس فراکســیون کارگــری مجلــس، ب
اینکــه دولــت بایــد آئین نامه هــای مرتبــط بــا 
ــن  ــه ای تدوی ــه گون ــری را ب ــوزه کارگ ــن ح قوانی
ــن  ــالش ای ــود از ت ــم نش ــا ترح ــه آنه ــه ب ــد ک کن
ــه ای  ــه گون ــون کار ب ــالح قان ــرای اص ــیون ب فراکس
ــر  ــد، خب ــران باش ــع کارگ ــده مناف ــه تامین کنن ک

داد. 
علــی بابایــی کارنامــی در گفــت  و گــو بــا خانــه 
ــاده  ــای موجــود در م ــه ضعف ه ــا اشــاره ب ــت، ب مل
نماینــدگان  متاســفانه  گفــت:  کار،  قانــون   ۴۱
ــه  ــون طرحــی ارائ ــرای اصــالح ایــن قان کارگــران ب
نمی دهنــد در حالــی کــه تمــام آن بــه ضــرر 
ــران در  ــده کارگ ــه برن ــا برگ ــوده و تنه ــران ب کارگ

ــت. ــاده ۲7 آن اس ــون م ــن قان ای

هیچ کدام از مواد قانون کار به نفع 
کارگران نیست

ــس  ــدرود در مجل ــردم ســاری و میان ــده م نماین
شــورای اســالمی، ادامــه داد: در مــاده ۲7 قانــون کار 
آمــده اســت کــه هــر گاه کارگــر در انجــام وظایــف 
ــای انضباطــی  ــا آیین نامه ه ــه قصــور ورزد و ی محول
ــد  ــض نمای ــی، نق ــرات کتب ــس از تذک کارگاه را پ
ــا حــق دارد در صــورت اعــالم نظــر مثبــت  کارفرم
شــورای اســالمی کار عــالوه بــر مطالبــات و حقــوق 
ــادل  ــابقه کار مع ــال س ــر س ــبت ه ــه نس ــه ب معوق

ــوان  ــه عن ــر را ب ــوق کارگ ــن حق ــاه آخری ــک م ی
ــرارداد کار  ــه و ق ــه وی پرداخت ــنوات« ب ــق س »ح

ــد . را فســخ نمای
ــز  ــاده نی ــن م ــه در ای ــرد: البت ــح ک وی تصری
منافعــی بــرای کارگــران ایجــاد نمی شــود چــرا کــه 
در آن آمــده اســت کــه اگــر کارگــرب رســمی بــوده 
و قــرار باشــد اخــراج شــود حتمــا بایــد نظــر مثبــت 

شــورای اســالمی کار را بگیــرد و بــدون آن کارفرمــا 
ــده  ــا بن ــادرت ورزد. ام ــر مب ــن ام ــه ای ــد ب نمی توان
ــه  معتقــدم وقتــی کارگــری وارد دســتگاهی شــد ب
ــاس  ــر براس ــود مگ ــراج ش ــد اخ ــه نبای ــچ وج هی
ــام  ــه در تم ــی ک ــای انضباط ــط و آئین نامه ه ضواب

ــرای آن وجــود دارد. ــا ب دنی
مجلــس،  اجتماعــی  کمیســیون  ســخنگوی 

ــرای  ــی ب ــای انضباط ــرد: آئین نامه ه ــان ک خاطرنش
کارگاه هایــی تدویــن شــده اســت کــه بیــش از 35 
ــا  ــند و در آنه ــته باش ــت داش ــر در آن فعالی کارگ
ــد و  ــور دارن ــان حض ــران و کارفرمای ــده کارگ نماین
وقتــی یــک کارگــری بــه 3۰ امتیــاز منفــی برســد 
در پــی اخطارهــا و تذکرهایــی کــه دریافــت کنــد، 

اخــراج می شــود.
ــون  ــون قان ــرد: هم اکن ــان ک ــی بی ــی کارنام بابای
ــه  ــت، کمااینک ــران نیس ــع کارگ ــه نف ــال ب کار اص
مــاده 3 قانــون کار در مــورد قــرارداد موقــت کار بــه 
هیــچ عنــوان بــه نفــع ایــن قشــر نیســت، بنابرایــن 
ــون قــرارداد را طــوری اصــالح کنیــم کــه  بایــد قان
ــردی را  ــی ف ــر دلیل ــه ه ــگاه ب ــک بن ــان ی ــر زم ه
چــه در کارگاه هــای دارای کمتــر از 5 نفــر و چــه در 
زمــان تعییــن مزدهــای توافقــی جــذب کــرد بــرای 

ــرارداد تنظیــم کنــد. آن ق
ــه  ــون ب ــس تاکن ــته مجل ــزود: ادوار گذش وی اف
ایــن موضــوع ورود پیــدا نکرده انــد، چــرا کــه 
همــان  و  هســتند  معتــرض  کارگــری  مجامــع 
ــون کار آمــده  ــاده ۲7 قان امنیــت شــغلی کــه در م
ــن  ــان ای ــت و کارشناس ــراض اس ــن اعت ــای ای مبن
بخــش نیــز معتقدنــد 63 مــاده و تبصــره قانــون کار 
ــاه کارگــران اجــرا نشــده اســت و  ــرای تامیــن رف ب
دولــت از ســال 69 کــه ایــن قانــون تصویــب شــده 

ــته ــه آن را ننوش ــوز آئین نام ــت هن اس

 دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دهــه 
ــده  ــن کنن ــه سرنوشــت و تعیی ــران را ده ــده ای آین
دانســت، گفــت: در ایــن راســتا کشــور بایــد بــا ســه 
ــذا  ــور ل ــس جمه ــک رئی ــا ی ــه ب ــوه اداره شــود ن ق

ــد.  ــت باش ــن دول ــد قوی تری ــده بای ــت آین دول
بــه گــزارش تســنیم، محســن رضایــی در جلســه 
شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب آذربایجــان 
ــه اینکــه دهــه پنجــم انقــالب  ــا اشــاره ب شــرقی ب
ــالب را دارد،  ــه اول انق ــه ده ــباهت ب ــترین ش بیش
ــاف  ــن ص ــد ضم ــه بای ــن ده ــت: در ای ــار داش اظه
کــردن مشــکالت گذشــته از جملــه معیشــت و 
ــم و گام دوم  ــزی کنی ــه ری ــده را پای ــاد، آین اقتص

ــم. ــم برداری ــالب را محک انق
ــدای  ــد در ابت ــور بای ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
گام دوم انقــالب، بــه انــدازه ۲۰ ســال از عقــب 
ماندگی هــا را جبــران کنــد، افــزود: الزمــه آن یــک 
ــذا  ــه پنجــم اســت ل ــد در ده ــام و تحــول جدی قی
معتقــدم در ایــن راســتا بایــد بعــد از مــردم ســاالری 

ــردم ســاالری اقتصــادی برســیم. ــه م ــی ب دین
ــا  ــام، ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
تاکیــد بــر اینکــه بــا بحــث بــر ســر رئیــس جمهــور 
شــدن یــک شــخص در ســاختار فعلــی، مشــکالت 
کشــور حــل نمی شــود، گفــت: بــرای حــل مســایل 

و مشــکالت کشــور بایــد بــا مــدل »رئیــِس دولــت-
برنامــه« حرکــت کنیم.

وی دهــه آینــده ایــران را دهــه سرنوشــت و 
ــن  ــت: در ای ــراز داش ــت، اب ــده دانس ــن کنن تعیی
ــه  ــود ن ــوه اداره ش ــه ق ــا س ــد ب ــور بای ــتا کش راس
ــد  ــده بای ــت آین ــذا دول ــور ل ــس جمه ــک رئی ــا ی ب

قوی تریــن دولــت باشــد.
ــاز گام  ــال از آغ ــه دو س ــان اینک ــا بی ــی، ب رضای
دوم انقــالب گذشــته و از دهــه پنجــم 8 ســال باقــی 
مانــده اســت کــه بــه دســت رئیــس جمهــور جدیــد 
خواهــد بــود، خاطــر نشــان کــرد: معتقــدم بــا نــگاه 

بــه گذشــته، نمی شــود بــرای آینــده تصمیــم 
گرفــت، چراکــه دهــه پنجــم شــبیه گذشــته نیســت 

و بایــد طرحــی نــو دراندازیــم.
ــم  ــی رغ ــه اینکــه متاســفانه عل ــا اشــاره ب وی ب
پیشــرفت های مختلــف در حوزه هــای گوناگــون، 
ــل  ــادی را ح ــکالت اقتص ــتند مش ــا نتوانس دولت ه
کننــد، افــزود: امســال کســری بودجــه قابــل 
توجهــی داشــتیم و در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
دولــت هــم 3۰۰ هــزار میلیــارد کســری داریــم کــه 
نشــان از نبــود راهــکار جــدی از ســوی دولــت بــرای 

اقتصــاد کشــور اســت.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، دوران 
ــی و  ــای تاریخ ــی از تجربه ه ــدس را یک ــاع مق دف
ــت: در دوران  ــمرد و گف ــران برش ــت ای ــده مل ارزن
ــاز  ــردم ب ــا ورود م ــت ها ب ــن بس ــدس، ب ــاع مق دف
شــد و مــا توانایــی بــاز کــردن بــن بســت اقتصــادی 

ــم. ــا حضــور مــردم داری کشــور را ب
ــر اینکــه دهــه پنجــم انقــالب،  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــکالت  ــل مش ــا ح ــته ب ــور از گذش ــه عب ــد ده بای
ــد،  ــده باش ــرای آین ــاخت ب ــاد زیرس ــردم و ایج م
ــت،  ــن بس ــره و ب ــن گ ــدم ای ــرد: معتق ــح ک تصری
ــی حــل نمی شــود  ــه دســت نیروهــای انقالب جــز ب
چراکــه همــه احــزاب کارگزارانــی، اصالحاتــی، 
ــت  ــه تس ــن زمین ــود را در ای ــوان خ ــی و... ت عدالت
ــد  ــی دســت نیافتن ــه نتیجــه مطلوب ــی ب ــد ول کردن
ــه  ــد ک ــم امتحــان کردن ــن را ه ــی برخــی ای و حت
ــوژی  ــا تکنول ــد ت ــته ای دادن ــزرگ هس ــازات ب امتی
بیاورنــد کــه ایــن هــم بــا بدعهــدی دشــمن مواجــه 

ــورد. ــت خ ــد و شکس ش
ــش تاریخــی  ــد نق ــه بای ــان اینک ــا بی ــی، ب رضای
ــن بســت های موجــود  ــم و از ب ــا کنی ــردم را احی م
ائتــالف  خــارج شــویم، اضافــه کــرد: شــورای 
ــن  ــرده و در ای ــوار ک ــیر را هم ــن مس ــد ای می توان
مســیر، نیروهــای انقــالب را منســجم و متحــد کنــد.

بابایی کارنامی مطرح کرد:

تالش مجلس برای اصالح قانون کار
 در جهت تامین منافع کارگران

 دولت راهکار جدی  برای اقتصاد ندارد
تازه های خبرتازه های خبر
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ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
ــه  ــه بودج ــات الیح ــه رد کلی ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
ــی  ــت: ابهام ــس، گف ــی مجل ــن علن ۱۴۰۰ در صح
ــال  ــه س ــات بودج ــری کلی ــالم رای گی ــورد اع درم

ــت.  ــود نداش ــده وج آین
ــی  ــد حســین فرهنگ ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی 
ــس شــورای  ــه در محــل مجل ــری ک در نشســت خب
ــه  ــات الیح ــاره رد کلی ــد، درب ــزار ش ــالمی برگ اس
بودجــه ســال ۱۴۰۰ در جلســه روز ســه شــنبه هفتــه 
گذشــته قــوه مقننــه، اظهــار داشــت: اخیــراً ابهاماتــی 
در رابطــه بــا بررســی الیحــه بودجــه در صحــن علنی 
ــه الزم  ــده ک ــرح ش ــانه ها مط ــط رس ــس توس مجل

ــم. ــه کن ــی ارائ ــا توضیحات ــورد آنه ــم در م می دان
وی افــزود: وقتــی الیحــه بودجــه  در کمیســیون 
بررســی شــد رئیــس مجلــس اعــالم کردنــد کــه اگــر 
ــب شــود وارد بررســی  ــات آن  در صحــن تصوی کلی
جزئیــات آن خواهیــم شــد بنابرایــن ابهامــی دربــاره 
آن وجــود نــدارد از ابتــدای ورود الیحــه بــه مجلــس 
ابهاماتــی بــرای نماینــدگان وجــود داشــت و دولــت 
ــده  ــرد و نماین ــکاری نک ــق هم ــیون تلفی ــا کمیس ب

دولــت اعــالم کــرد تغییــرات را قبــول نداریــم.
ــه رای  ــاره ب ــا اش ــس ب ــز در مجل ــده تبری نماین
نیــاوردن کلیــات طــرح شــفافیت آرا در جلســه 
ــن طــرح  ــرد: ای ــه ک ــان، اضاف ــه گذشــته پارلم هفت
ــب  ــاورد تصوی ــل اینکــه  ســه رای نی ــه دلی ــط ب فق
ــه  ــتند ک ــانه نوش ــی رس ــه برخ ــی ک ــد، در حال نش
طــرح مذکــور خــالف آییــن نامــه بــوده کــه چنیــن 

مســأله ای صحــت نــدارد مــا بــه دو ســوم آرای کل 
ــتیم. ــاز داش ــور رای آوری نی ــه منظ ــدگان ب نماین

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــتای  ــفافیت آرا در راس ــرح ش ــدن ط ــب نش تصوی
ــرد  ــم ک ــالش خواهی ــا ت ــود و م کســر ســه  رای  ب

ــد. ــه نتیجــه برس ــفافیت آرا ب ــه موضــوع ش ک
ریاســت  انتخابــات  طــرح  دربــاره  فرهنگــی 
جمهــوری کــه از ســوی شــورای نگهبــان بــا ایرادتی 
ــون  ــاره اصــالح قان مواجــه شــده اســت، گفــت :درب
انتخابــات ریاســت جمهوری حــرف و حدیث هــای 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــود دارد در حال ــیاری وج بس
کامــاًل رد نشــده بلکــه شــورای نگهبــان بــه برخــی 
ــالش  ــا ت ــه م ــرده ک ــی وارد ک ــواد آن ایرادات از م
خواهیــم کــرد آنهــا را حــل کنیــم تــا بــه انتخابــات 

ــد. ــوری برس ــت جمه ریاس
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره جزییــات 
ــس  ــس مجل ــط رئی ــه توس ــالب ک ــر انق ــه رهب نام
ــات  ــده از جزئی ــت، افزود:بن ــد رف ــیه خواه ــه روس ب
ــواره  ــا هم ــدارم ام ــی ن ــالب اطالع ــر انق ــه رهب نام
ــی از  ــه بخش ــم ک ــته ای ــی داش ــی پارلمان دیپلماس
آن توســط رئیــس و ســخنگوی کل مجلــس انجــام 
ــه روســیه نیــز در راســتای  می شــود و ایــن ســفر ب

ــود. ــد ب ــورد خواه ــن م همی
نماینـده تبریـز در مجلـس، تصریـح کـرد : دعوت 
از رئیـس مجلـس از مدت هـا پیـش توسـط رئیـس 
مجلـس دومـای روسـیه صـورت گرفتـه چـرا کـه ما 
بـا ایـن کشـور مواضـع مشـترکی داریـم و روسـیه از 

حامیـان  ایـران در مسـائل بیـن المللـی اسـت.

ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس دربــاره ســفر 
رئیــس مجلــس بــه کشــورهای دیگــر ، اظهــار 
ــر کشــورها  ــه دیگ ــس ب داشــت: ســفر رئیــس مجل
تابــع دعــوت طرفیــن بــوده کــه البتــه در همــه ادوار 
چنیــن دعوت هــای وجــود داشــته و گروه هــای 

ــد. ــد بوده ان ــت و آم ــتی در رف دوس
ــن  ــاره آخری ــه ســوالی درب فرهنگــی در پاســخ ب
وضعیــت الیحــه بودجــه کــه در صحــن علنــی 
مجلــس رد شــد، گفــت : اینکــه قــرار اســت دولــت 
ــد  ــام ده ــی انج ــه اقدام ــه چ ــه بودج ــرای الیح ب
اطالعــی نــدارم، امــا در آییــن نامــه داخلــی مجلــس 
در مــواردی کــه کمیســیون تلفیــق کلیــات را تاییــد 
و مجلــس آن را رد کنــد شــاهد ســکوت آیین نامــه 
هســتیم حکمــی وجــود نــدارد و اگــر چنیــن 
ــن  ــاده ۱8۴ آیی ــک م ــره ی ــد در تبص ــی بیفت اتفاق
نامــه اشــاره شــده کــه بــه ســایر مــواد رجــوع شــود.

ـــرای  ـــدی ب ـــه جدی ـــت الیح ـــر دول ـــت: اگ وی گف
بودجـــه بـــه مجلـــس بیـــاورد آن را بررســـی خواهیـــم 
کـــرد و اگـــر چنیـــن نشـــود مجلـــس می توانـــد 
ـــت  ـــا اگـــر دول ـــه کنـــد ام بودجـــه ســـه دوازدهـــم ارائ
بخواهـــد می توانـــد بودجـــه پنـــج دوازدهـــم یـــا 

ـــد. ـــتر ده بیش
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــات  ــه اصالح ــه هم ــرد ک ــالم می ک ــت اع ــر دول اگ
مجلــس پیرامــون الیحــه بودجــه را قبــول دارد 
و احتمــال تصویــب آن بیشــتر بــود امــا وقتــی 
ــرد  ــوال ب ــر س ــق را زی ــیون تلفی ــات کمیس مصوب

ــدند. ــد ش ــار تردی ــدگان دچ نماین

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: 5۰ 
ــته  ــت وابس ــه نف ــه ۱۴۰۰ ب ــه بودج ــد الیح درص
بــود و عــدد ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار بشــکه ای کــه 
ــایش  ــر گش ــرض ب ــه  و ف ــیار خوش بینان ــت بس دول
ــود  ــته ب ــا بس ــدن تحریم ه ــته ش ــی و برداش سیاس

ــود.  ــی ب ــه غیرواقع ک
بــه گــزارش فــارس، حســین حســین زاده عضــو 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان کمیس
اشــاره بــه رد کلیــات الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ در 
صحــن علنــی مجلــس و انتقــاد عمــده نماینــدگان 
بــه وابســتگی بیــش از حــد بودجــه بــه نفــت، اظهــار 
ــه،   ــاختار بودج ــالح س ــول اص ــی از اص ــت: یک داش
اصــالح ســاختار بودجــه و کاهــش وابســتگی نفــت 
اســت و مقــام معظــم رهبــری نیــز در بیانــات 
خــود همــواره بــر عــدم خــام فروشــی نفــت تأکیــد 

داشــته اند.
ــه  ــه را ب ــد بودج ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
گونــه ای ببندیــم کــه وابســتگی آن بــه نفــت حداقلی 
باشــد، افــزود: 5۰ درصــد الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ بــه 
نفــت وابســته بــود و عــدد ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار 
ــرض  ــه  و ف ــت بســیار خوش بینان ــه دول بشــکه ای ک
ــر گشــایش سیاســی و برداشــته شــدن تحریم هــا  ب

بســته بــود کــه غیرواقعــی بــود.
ــن  ــان ای ــا بی ــرژی ب ــت و ان ــناس نف ــن کارش ای
کــه مــا روزانــه نزدیــک بــه ۲ میلیــون و 7۰۰ هــزار 
ــات گازی  ــت و میعان ــی از نف ــتفاده داخل ــکه اس بش
ــه  ــت در الیح ــه دول ــددی ک ــا ع ــت: ب ــم، گف داری

بایــد روزانــه 5  بــود  قــرار داده  بودجــه ۱۴۰۰ 
ــم. ــد می کردی ــت تولی ــکه نف ــون بش میلی

ــدد ۲  ــه ع ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــین زاده ب حس
میلیــون و 3۰۰ هــزار بشــکه در الیحــه بودجــه 
ــده  ــوم ش ــه مرق ــگاه خوش بینان ــا ن ــال ۱۴۰۰ ب س
بــود، گفــت: بســیاری از ناوگان هــای تاسیســات 
نفتــی مــا فرســوده هســتند و واقعیــت موضــوع ایــن 
ــی  ــن الملل ــر گشــایش سیاســی و بی ــه اگ اســت ک
هــم اتفــاق بیفتــد علــی رغــم آنکــه مــا می توانیــم 
ــیم،  ــته باش ــد داش ــکه تولی ــون بش ــش از 5 میلی بی
امــا چــون بازارهــای خــود را از دســت داده ایــم، در 
ــم و تحقــق  ــه مشــکل می خوردی ــی ب بحــث بازاریاب

ــود. ــد ب ــخت خواه ــدت س آن در کوتاه م

ــه اقتصــاد دنیــا در ســال ۲۰۲۰  ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــروس کرون ــترش وی ــیوع و گس ــه ش ــه ب ــا توج ب
تصریــح کــرد: اقتصــاد دنیــا در ســال ۲۰۲۰ اقتصــاد 
نرمالــی نبــود و غالــب پروژه هــا و قراردادهــای 
و گســترش  تأثیــر شــیوع  تحــت  دنیــا  نفتــی 
ویــروس کرونــا بــه ســرانجام نرســید، بنابرایــن 
ــال ۲۰۲۱  ــا را در س ــان کرون ــه پای ــه ک ــان گون هم
ــال  ــه در س ــی ک ــای نفت ــد، پروژه ه ــن زده ان تخمی
ــدا  ــی پی ــت اجرای ــت حال ــده اس ــق نش ۲۰۲۰ محق
ــن فــروش ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار  می کنــد، بنابرای

ــود. ــخت ب ــت س ــکه نف بش
ــراش و اوز  ــج، گ ــتان، خن ــردم الرس ــده م  نماین
در مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه 

بودجــه ۱7.۱ میلیــارد دالری  بــه ۱5 میلیــارد دالر 
ــرد  ــدا ک ــش پی ــکه کاه ــون بش ــب ۱.5 میلی در قال
افــزود: ســاختار کلــی بودجــه از ســوی مجلــس بــه 
ــه تأییــد هــم برســد، مــا  تأییــد نرســید امــا اگــر ب
ــت و  ــی وزارت نف ــت مال ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــد ب بای
ارتبــاط مالــی وزارت نفــت و دولــت و شــرکت 
ــت  ــدی در وضعی ــرات ج ــران تغیی ــت ای ــی نف مل
مالــی شــرکت نفــت بــه وجــود بیاوریــم کــه شــاهد 
کاهــش وابســتگی بیــش از پیــش بــه نفــت باشــیم.

حســین زاده معتقــد اســت کــه یکــی از راه هــای 
کاهــش وابســتگی بــه نفــت توســعه و تکمیــل 
زنجیــره ارزش در محصــوالت پاییــن دســتی اســت؛ 
 چراکــه گاهــا شــاهد خــام فروشــی نفــت و میعانــات 
گازی و پتروشــیمی هســتیم. بــه گونــه ای کــه امــروز 
ــوان در  ــیمی را می ت ــوالت پتروش ــیاری از محص بس
راســتای جلوگیــری از خــام فروشــی توســعه دهیــم 
و البتــه کارهــای بســیار خوبــی نیــز در ایــن زمینــه 

صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا در آســتانه جهــش دوم 
قــرار داریــم کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ محصــوالت 
ــن  ــون ت ــد میلی ــش از ص ــه بی ــا ب ــیمی م پتروش
ــه بیــش از ۱3۰  ــان ۱۴۰۴ نیــز ب ــا پای می رســد و ت
ــبب  ــود س ــن خ ــید و ای ــد رس ــن خواه ــون ت میلی

ــد. ــد ش ارزآوری خواه
ــرژی مجلــس می گویــد کــه  عضــو کمیســیون ان
درســت اســت کــه محصــوالت پتروشــیمی در ســایه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــت و گاز ق نف
ارزش افــزوده بــاال و ارزآوری می توانــد بــرای کشــور 
ــی  ــه نقش آفرین ــوده و در بودج ــر ب ــر ثم ــا مثم م

کنــد.

ابهامی در اعالم رای گیری کلیات بودجه وجود نداشت 

5۰ درصد الیحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت وابسته بود

کدخدایی خبر داد؛ 
انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت 

بر انتخابات ریاست جمهوری

ــان از انتخــاب اعضــای  ســخنگوی شــورای نگهب
اصلــی هیئــت نظــارت مرکــزی بــر انتخابــات 

ریاســت جمهــوری خبــر داد.
کدخدایــی  عباســعلی  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــخصی  ــه ش ــان در صفح ــورای نگهب ــخنگوی ش س
خــود در توئیتــر از انتخــاب اعضــای اصلــی هیئــت 
نظــارت مرکــزی بــر انتخابــات خبــر داد و نوشــت: در 
ــأت  ــه گذشــته اعضــای هی جلســه چهارشــنبه هفت
ــیزدهمین دوره  ــات س ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ مرک
ریاســت جمهــوری بــه شــرح ذیــل انتخــاب شــده و 

ــد. ــالم گردی ــور اع ــه وزارت کش ــب ب مرات
ــی،  ــد جنت ــان احم ــرد: آقای ــالم ک ــی اع کدخدای
ــن  ــک، محمدحس ــیامک ره پی ــی، س ــد خاتم احم
صادقــی مقــدم، غالمحســین محســنی اژه ای، عبــاس 
ــوان اعضــای  ــه عن ــی ب کعبــی و عباســعلی کدخدای
ــات ســیزدهمین  ــر انتخاب هیــأت مرکــزی نظــارت ب

ــوری انتخــاب شــدند. دوره ریاســت جمه

در دیدار با دبیر اتحادیه انجمن های 
اسالمی شبه قاره هند؛

 ماهواره بر ذوالجناح قدرت علمی 
ایران را به اثبات رساند

 وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
گفــت: ماهــواره بــر »ذوالجنــاح« نمونــه بــارز تــالش 
ــا  ــه ب ــود ک ــالمی ب ــران اس ــمند ای ــان دانش جوان
ســوخت ترکیبــی توانســت قــدرت علمــی جمهــوری 

ــاند.  ــات برس ــه اثب ــران را ب ــالمی ای اس
ــی در  ــرتیپ حاتم ــر س ــا؛ امی ــزارش ایرن ــه گ ب
دیــدار بــا دبیــر اتحادیــه انجمن هــای اســالمی 
ــی  ــجویان ایران ــی از دانش ــد و جمع ــاره هن ــبه ق ش
مقیــم هنــد بــا تجلیــل از دانشــجویان جــوان 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــش ایران ــم و دان ــه عل ــد ب عالقمن
جوانــان برومنــد ایرانــی ثابــت کردنــد در بــه دســت 
ــای  ــاوری و کســب قله ه ــش و فن ــم و دان آوردن عل
ــد و  ــذار نمی کنن ــچ کوششــی فروگ پیشــرفت از هی

ــد. ــگام بوده ان ــرو و پیش ــواره پیش هم
ســرتیپ حاتمــی بایــادآوری حدیــث گهربــار 
پیامبــر گرامــی اســالم )ص( کــه می فرماینــد، 
ــرزمین  ــی از س ــد مردان ــا باش ــم در ثری ــر عل »اگ
ــه آن دســت پیــدا خواهنــد کــرد« اظهــار  ــارس ب پ
داشــت، بــا پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی بــه 
دســت معمــار کبیــر انقــالب اســالمی حضــرت امــام 
رضــوان اهلل تعالــی علیــه روح »خودبــاوری«، »خــود 
ــد  ــان برومن ــر جوان ــم« ب ــا می توانی ــی« و »م اتکای
ایــن ســرزمین مســتولی شــد و امــروز خــدا را 
شــاکریم کــه در تمامــی زمینه هــای علــم و دانــش 
و پیشــرفت بــر ظرفیت هــای داخلــی و بومــی خــود 

ــتوار هســتیم. اس
مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
بــارز پیشــرفت های خیــره کننــده در  مصــداق 
ــای  ــه فناوری ه ــتیابی ب ــف را دس ــای مختل حوزه ه
ــی،  ــی، هوای ــوزه رزم زمین ــی در ح ــرفته دفاع پیش
دریایــی و پدافنــدی، الکترونیــک و پرتابگرهــای 
ماهــواره دانســت و تصریــح کــرد: ماهــواره بــر 
»ذوالجنــاح« نمونــه بــارز تــالش جوانــان دانشــمند 
ایــران اســالمی بــود کــه بــا ســوخت ترکیبــی 
ــران  ــدرت علمــی جمهــوری اســالمی ای توانســت ق

ــاند. ــات رس ــه اثب ب
ــالب در  ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــان اینک ــا بی وی ب
ــکال  ــه ات ــان را نقط ــالب، جوان ــه گام دوم انق بیانی
و امیــد آینــده ایــران اســالمی عنــوان کردنــد، 
ــز  ــان عزی ــور جوان ــاهد حض ــم ش ــت: امیدواری گف
ــیم  ــاوری باش ــی و فن ــف علم ــنگرهای مختل در س
چــرا کــه نقــش جوانــان نقــش موثــری در بالندگــی 

ــد. ــالمی دارن ــن اس ــدن نوی تم
ــه  ــلح ب ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
ــور  ــه منظ ــد و ب ــاع هن ــر دف ــمی وزی ــوت رس دع
شــرکت در اجــالس وزاری دفــاع کشــورهای حاشــیه 
اقیانــوس هنــد  ســه شــنبه هفتــه گذشــته بــه ایــن 

کشــور ســفر کــرده اســت.  

سفیر ایران:
 خبرهای خوبی درباره روابط

 ایران ـ چین در راه است 

ــت:  ــی نوش ــن در توئیت ــورمان در پک ــفیر کش س
ــن و  ــاره  چی ــد به ــا عی ــالب ب ــالگرد انق ــال س امس
آغــاز پنجاهمیــن ســال برقــراری روابــط دیپلماتیــک 
دو کشــور همــراه شــده، خبرهــای خوبــی در روابــط 

دو کشــور در راه اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، محمــد کشــاورززاده ســفیر 
کشــورمان در پکــن در توئیتــی نوشــت:  در وبینــاری 
کــه به مناســبت چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی 
ــمند  ــش اندیش ــد ش ــزار ش ــالمی برگ ــالب اس انق
ــه موفــق انقــالب در  ایــران گفتنــد. چینــی از تجرب

ــد  ــا عی ــالب ب ــالگرد انق ــال س ــزود: امس وی اف
ــراری  ــال برق ــن س ــاز پنجاهمی ــن و آغ ــاره  چی به
شــده،  همــراه  کشــور   دو  دیپلماتیــک  روابــط 
خبرهــای خوبــی در روابــط دو کشــور در راه اســت.

نهاوندیان: 
فرصت مراجعه به بانک مشموالن 

دریافت تسهیالت کرونایی تمدید شد 

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت: فرصــت 
ــت تســهیالت  ــک مشــموالن دریاف ــه بان ــه ب مراجع
ــا  ــگری و ورزش ت ــگ، گردش ــوزه فرهن ــی ح کرونای

نیمــه اســفند مــاه تمدیــد شــد. 
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
جمهــور  رئیــس  اقتصــادی  معــاون  نهاوندیــان 
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــس از جلس پ
ــع  ــه مناب ــه هم ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــا، گف کرون
الزم بــرای تســهیالت کرونایــی جــذب نشــده و 
ــژه  ــهیالت وی ــرددی، تس ــای ت ــر محدودیت ه بخاط
بخش هــای فرهنــگ، گردشــگری و ورزش تــا نیمــه 
اســفندماه فرصــت مراجعــه شــان بــه بانک هــا 

ــد. ــد ش تمدی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تصمیمــات اقتصــادی 
ــا خاطــر نشــان کــرد:  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ســتاد مل
ــرایط  ــن ش ــر از ای ــکاری یکدیگ ــا هم ــم ب امیدواری

نیــز عبــور کنیــم.

متهم قاچاق لوازم خانگی در مراغه 
به پرداخت ۱۴۱ میلیون تومان 

محکوم شد

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی آذربایجــان  شــرقی 
ــوازم خانگــی  ــواع ل ــده قاچــاق ان گفــت: متهــم پرون
ــت  ــه پرداخ ــا ب ــط کااله ــر ضب ــالوه ب ــه ع در مراغ
بیــش از ۱۴۱ میلیــون تومــان جریمــه محکــوم شــد. 
ســـیداحد یوزباشـــی  در گفـــت و گـــو بـــا 
ایرنـــا افـــزود: مامـــوران نیـــروی انتظامـــی مراغـــه 
از واحـــد صنفـــی ایـــن فـــرد بـــه ظـــن قاچـــاق 
ـــال،  ـــد یخچ ـــی مانن ـــی خارج ـــوازم خانگ ـــدادی ل تع
ـــش  ـــه ارزش بی ـــویی ب ـــین لباسش ـــون و ماش تلویزی
از 7۰ میلیـــون تومـــان کشـــف کـــرده و گـــزارش 
ـــال  ـــتان ارس ـــن شهرس ـــرات ای ـــه اداره تعزی آن را ب

کـــرده بودنـــد.
ـــی  ـــرات حکومت ـــعبه تعزی ـــت: ش ـــار داش وی اظه
مراغـــه نیـــز بـــا توجـــه بـــه محتویـــات پرونـــده و 
ــاق  ــر قاچـ ــه دال بـ ــدارک مثبتـ ــه مـ ــدم ارائـ عـ
ـــابی  ـــف انتس ـــم، تخل ـــوی مته ـــا از س ـــودن کااله نب
ـــته  ـــرز دانس ـــاره را مح ـــورد اش ـــای م ـــاق کااله قاچ

ـــت. اس
ـــه  ـــده ب ـــن پرون ـــم ای ـــه داد: مته ـــی ادام یوزباش
پرداخـــت جریمـــه معـــادل ۲ برابـــر ارزش کاال 
محکـــوم شـــده ولـــی رای صـــادره هنـــوز قطعـــی 

نشـــده اســـت.

 انقالب اسالمی ایران را به یک 
قدرت برتر در دنیا تبدیل کرد

ــور و  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــو کمیس ــک عض ی
شــوراها تاکیــد کــرد: بعــد از حضــرت امــام )ره( و مقام 
ــردم هســتند کــه بیشــترین  ــن م ــری ای معظــم رهب
تاثیــر را در تاریــخ انقــالب داشــته و بــا تمــام کمبودها 

ــد.  ــالب خــود ماندن ــای انق ــا پ و نقص ه
جــالل رشــیدی کوچــی در گفــت وگــو بــا 
ایســنا، بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــالب اســالمی 
در طــول چهــل ســال گذشــته، بیــان کــرد: از نظــر 
مــن مهــم تریــن دســتاوردی کــه انقــالب اســالمی 
ــرده  ــک ب ــا از ی ــه م ــود ک ــن ب ــا داشــت ای ــرای م ب
ــدا  ــی پی ــوش رهای ــه گ ــه ب ــوی حلق ــان گ ــه قرب بل
ــدیم  ــی ش ــک قدرت ــه ی ــل ب ــروز تبدی ــم و ام کردی
ــرای  ــرار داده و ب ــر ق ــا را تحــت تاثی ــام دنی ــه تم ک
خودمــان احترامــی را خریدیــم کــه قبــل از انقــالب 

ــتیم. آن را نداش
وی در ادامــه اظهــار کــرد: امــروز جمهــوری 
ــه یــک قــدرت منطقــه ای تبدیــل شــده  اســالمی ب
ــرار  ــچ کشــور اســتکباری ق ــر ســلطه هی اســت و زی
نــدارد. ان شــاءاهلل بتوانیــم ایــن مســیر را بــا قــدرت 
بیشــتری ادامــه داده و از ســوی دیگــر کاســتی هایــی 
را کــه در بخــش اقتصــادی وجــود دارد جبــران کنیم.

ــح  ــس تصری ــت در مجل ــردم مرودش ــده م نماین
ــه داخــل و  ــگاه ب ــا ن ــن هســتم ب ــن مطمئ ــرد: م ک
توانمندی هــای داخلــی همــان طــوری کــه در بعــد 
ــی  ــد فرهنگ ــیدیم و در بع ــدار رس ــه اقت ــی ب نظام
ــی  ــان معرف ــه جه ــود را ب ــگ خ ــتیم فرهن توانس
ــه داخــل  ــگاه ب ــا ن کنیــم، در بعــد اقتصــادی نیــز ب
ــه  ــم ب ــی می توانی ــای داخل ــه ظرفیت ه ــه ب و تکی

ــویم. ــد ش ــیم و توانمن ــدرت برس ق
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: تاثیرگذارتریــن افــراد 
ــرت  ــت حض ــالب در گام نخس ــخ انق ــول تاری در ط
امــام )ره( و مقــام معظــم رهبــری هســتند امــا بعــد 
ایــن دو بزرگــوار، ایــن مــردم هســتند کــه صاحبــان 
اصلــی انقــالب بــوده و تاثیرگذارتریــن افــراد همیــن 
ــردم بودنــد کــه همیشــه بــا تمــام کمبــود و  م
ــالب  ــاب انق ــد و حس ــالب ماندن ــای انق ــا پ نقص ه
ــد و  ــه بای ــور ک ــه آنط ــئوالنی ک ــاب مس را از حس
ــد.  ــدا کردن ــد، ج ــت نکردن ــردم خدم ــه م ــاید ب ش
انقــالب  تاریــخ  طــول  در  فــرد  تاثیرگذارتریــن 

ــتند. ــردم هس ــالمی م اس

ــا  ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــو ش ــک عض ی
ــات ۱۴۰۰  ــورا در انتخاب ــا ش ــور، آی ــادی کش ــرایط اقتص ــه ش ــه ب توج
معیارهایــی جدیــد را بــرای تاییــد صالحیــت کاندیداهــا در نظــر خواهــد 
گرفــت یــا خیــر گفــت: معیارهــا همــان اســت کــه در قانــون ذکــر شــده 
اســت لــذا شــورای نگهبــان مالحظــه ای بجــز اجــرای قانــون نــدارد. از 

شــورای نگهبــان نخواهیــد کــه بــه جــای مــردم تصمیــم بگیــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، هــادی طحــان نظیــف عضــو حقوقــدان شــورای 
ــه  ــراط ک ــازی ص ــتانه مج ــت از دوره زمس ــن نشس ــان در آخری نگهب
ــد و  ــر ش ــود، حاض ــده ب ــزار ش ــول برگ ــراب دزف ــه مه ــط موسس توس
پــس از بیــان مطالبــی در خصــوص اصالحیــه قانــون انتخابــات ریاســت 

ــخ داد. ــدگان پاس ــرکت کنن ــش های ش ــه پرس ــوری، ب جمه
ــی از  ــور جمع ــا حض ــه ب ــی ک ــده اینترنت ــوی زن ــن گفتگ وی در ای
ــه  ــد، الزم ــام ش ــول انج ــتان دزف ــی شهرس ــگان فرهنگ ــاالن و نخب فع
حــل مشــکالت جمهــوری اســالمی ایــران را قانونــی شــفاف، روشــن و 

ــوان کــرد. ــه مســائل مشــخص کشــور عن ناظــر ب
ایــن عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
چــرا شــورای نگهبــان علــت رد صالحیــت کاندیداهــا را رســانه ای نمی کند، 
ــه  ــداده اســت ک ــان ن ــه شــورای نگهب ــازه ای ب ــن اج ــون چنی ــت: قان گف

دالیــل رد صالحیــت و عــدم احــراز صالحیــت افــراد را بیــان کنــد.
طحــان نظیــف حفــظ حرمــت و آبــروی افــراد را یکــی از مهمتریــن 
ــات  ــون انتخاب ــاس قان ــزود: براس ــمرد و اف ــورا برش ــای ش ــط قرمزه خ

ــون  ــه در قان ــت ک ــی اس ــت، محکومیت های ــوارد  ردصالحی ــی از م یک
ذکــر شــده اســت. امــا محکومیت هــا، تمــام علــت نیســت و گاه عــدم 
تاییــد صالحیــت برخــی از کاندیدهــا ناشــی از اســتعالم شــورای 

ــت. ــی اس ــی و انتظام ــتگاه های امنیت ــان از دس نگهب
وی در بــاره اینکــه چــرا پــس از تاییــد صالحیــت نیــز افــراد دچــار 
خطاهایــی می شــوند اظهــار داشــت: شــورای نگهبــان مــوارد قانــون را 
اجــرا می کنــد و کســی کــه شــرایط اولیــه صالحیــت را داشــته باشــد 
و موانــع قانونــی را نداشــته باشــد، می توانــد وارد ایــن عرصــه شــود امــا 
آن بــه ایــن معنــا نیســت کــه شــورای نگهبــان آینــده کســی را تضمیــن 

ــد. ــی می کن و گارانت
ــا  ــرای رد و ی ــا ب ــالش م ــه داد: ت ــان ادام ــن عضــو شــورای نگهب ای
ــی  ــرعی و غیرسیاس ــی، ش ــه حقوق ــت ک ــن اس ــت ای ــد صالحی تایی
عمــل کنیــم. حقوقــی عمــل کــردن یعنــی بــر مبنــای اســنادی کــه در 
اختیــار داریــم عمــل کنیــم و نــه مــواردی کــه بعضــا توســط اشــخاص 

ــود. ــه می ش ــر گفت ــناد معتب ــه اس ــدون ارائ ــانه ها ب ــا رس ی
وی در ایــن خصــوص کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور، 
آیــا شــورا در انتخابــات ۱۴۰۰ معیارهایــی جدیــد را بــرای تاییــد 
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــا خی ــت ی ــد گرف ــا در نظــر خواه ــت کاندیداه صالحی
ــذا شــورای  ــون ذکــر شــده اســت ل معیارهــا همــان اســت کــه در قان
ــان  ــدارد. از شــورای نگهب ــون ن ــان مالحظــه ای بجــز اجــرای قان نگهب

ــرد. ــم بگی ــردم تصمی ــه جــای م ــه ب ــد ک نخواهی

ــتیم و  ــردم هس ــود م ــان خ ــا از می ــه داد: م ــف ادام ــان نظی  طح
ــات  ــم و در انتخاب ــالع داری ــور اط ــادی کش ــرایط اقتص ــاع و ش از اوض
۱۴۰۰ نیــز مالحظــات قانونــی را در نظــر داشــته و بــر مبنــای آن عمــل 

ــم کــرد. خواهی
ــرای  ــان ب ــورای نگهب ــت ش ــدم دخال ــن در خصــوص ع وی همچنی
ــل  ــه اص ــتا، ب ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــات ش ــر انتخاب ــارت ب نظ
99 قانــون اساســی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اصــل از نظــارت شــورای 
ــورای  ــس ش ــوری،  مجل ــت جمه ــات  ریاس ــار انتخاب ــر چه ــان ب نگهب
ــرد و  ــام می ب ــی ن ــه پرس ــری و هم ــرگان رهب ــس خب ــالمی، مجل اس
در آن هیــچ اشــاره ای بــه شــورای اســالمی شــهرها و روســتاها نشــده 
اســت بنابرایــن نظــارت بــر انتخابــات مذکــور در حــوزه وظایــف شــورای 

نگهبــان نیســت.
گفتنــی اســت کالس هــای زمســتانه مجــازی صــراط از هفتــه دوم 
ــا محوریــت تحلیلــی از وضعیــت  ــه مــدت هفــت روز و ب بهمــن مــاه ب

ایــران امــروز برگــزار شــد.
در ایــن دوره کــه توســط موسســه فرهنگــی مهــراب و کانــون 
جلســات قــرآن دزفــول بــرای فعــاالن فرهنگــی ایــن شهرســتان اجــرا 
شــد، برخــی موضوعــات روز جامعــه ایــران را نظیــر انتخابــات ریاســت 
ــط خارجــه  ــران و رواب ــا در ای جمهــوری ۱۴۰۰، مســئله واکســن کرون
ایــران و آمریــکا توســط اســاتید مختلــف کشــوری بــه بحــث گذاشــته 

شــد.

ـــد  ـــالمی تاکی ـــورای اس ـــس ش ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس ـــک عض ی
ـــی  ـــا کمک ـــه و ی ـــورت گرفت ـــی ص ـــادی حمایت ـــردم ع ـــر از م ـــرد: مگ ک
بـــه صنـــوف خســـارت دیـــده در بحـــث کرونـــا شـــده کـــه اکنـــون 
قیمـــت بلیـــت هواپیمـــا و قطـــار بـــرای جبـــران خســـارت افزایـــش 

ـــد؟  یاب
ــاد از  ــا انتق ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــی در گف ــین زه ــماعیل حس اس
ــان  ــی، بی ــی و ریل ــل هوای ــل و نق ــوزه حم ــا در ح ــش قیمت ه افزای
کــرد: متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد هســتیم کــه قیمــت بلیــت هواپیمــا 
و قطــار بــه بهانــه شــیوع ویــروس کرونــا افزایــش یافتــه اســت در حالــی 

ــدارد. ــی ن ــا پشــتوانه قانون ــش قیمت ه ــن افزای ــه ای ک
وی در ادامــه اظهــار کــرد: زمانــی کــه صنــوف مختلــف بــرای رعایت 

ــند،  ــل باش ــه تعطی ــتند دو هفت ــور هس ــتی مجب ــای بهداش پروتکل ه
ــردم  ــر از م ــاری متضــرر می شــوند. مگ ــن بیم ــز از شــیوع ای ــا نی آن ه
ــارت  ــوف خس ــه صن ــی ب ــا کمک ــه و ی ــورت گرفت ــی ص ــادی حمایت ع
دیــده در بحــث کرونــا شــده کــه اکنــون قیمــت بلیــت هواپیمــا و قطــار 

ــد؟ ــش می یاب ــران خســارت افزای ــرای جب ب
ــی رغــم  ــح کــرد: عل ــن عضــو کمیســیون عمــران مجلــس تصری ای
اینکــه خــود دولتمــردان و مســئوالن امــر اعــالم می کننــد کــه قیمــت 
ــت  ــفانه قیم ــی متاس ــته، ول ــی نداش ــش چندان ــا افزای ــت هواپیم بلی
بلیت هــا افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. ایــن دوگانگــی مدیریــت 
اســت کــه بــه مــردم عــادی هیــچ کمکــی نشــده امــا بــه بهانــه حمایــت 
از حمــل و نقــل هوایــی و ریلــی قیمــت بلیــت هواپیمــا و قطــار افزایــش 

یابــد.
نماینــده مــردم خــاش در مجلــس در ادامــه تاکیــد کرد: در مســیری 
ــد  ــاالی ۱۰۰ درص ــا ب ــت هواپیم ــت بلی ــردد دارم قیم ــده ت ــه بن ک
ــدی  ــش ۲5 درص ــث افزای ــال بح ــت، ح ــته اس ــت داش ــش قیم افزای
ــن  ــه ای ــردم چگون ــت. م ــده اس ــرح ش ــز مط ــار نی ــت قط ــت بلی قیم
ــد  ــه می گوین ــه آنچ ــد ب ــئوالن بای ــد؟ مس ــل کنن ــار را تحم ــه فش هم
عمــل کننــد. بعضــا مســئوالن امــر در کمیســیون ها و صحــن مجلــس 
ــش  ــاهد افزای ــل ش ــا در عم ــم ام ــت نداری ــش قیم ــد افزای می گوین

قیمت هــا هســتیم.
حســین زهــی در پایــان افــزود: متاســفانه هیــچ نظارتــی بــر قیمــت 
ــی  ــه متول ــی ک ــتگاه های ــام دس ــی رود تم ــار م ــت. انتظ ــا نیس بلیت ه
نظــارت هســتند یعنــی ســازمان بازرســی کل کشــور یــا خــود مجلــس 
ــه  ــارت عالی ــال نظ ــا اعم ــف ب ــن صن ــی ای ــتگاه های نظارت ــا دس و ی
جلــوی ایــن افزایــش قیمت هــا کــه بــه صــورت غیــر قانونــی اســت را 

گرفتــه تــا مــردم بیــش از ایــن متضــرر نشــوند.

طحان نظیف: 

از شورای نگهبان نخواهید به جای مردم تصمیم بگیرد

حسین زهی:

 افزایش قیمت بلیت قطار قابل قبول نیست

چاپ دفترچه های درمانی
 متوقف می شود 

ثبت نــام در ســامانه نســخه 
ــانی ep.tamin.ir و  ــه نش ــازمان ب ــک س الکترونی
ــه نســخه نویســی  ــری، نســبت ب ــام کارب ــت ن دریاف

ــد. ــدام نماین ــک اق الکترونی
ــزی  ــه مرک ــا بیم ــی الزم ب ــت: هماهنگ وی گف
توســط  الکترونیــک  نســخ  پذیــرش  بــرای 
ــان  ــی درم ــه تکمیل ــده بیم ــه  دهن شــرکت های ارای
ــز دســتور  ــده و در صــورت تجوی ــه عمــل آم هــم ب
پزشــک بــر روی سرنســخه نیــز، بیمــه شــده 
ــد نســخه کاغــذی پزشــک را کمافی الســابق  می توان
ــات  ــل و خدم ــه تحوی ــی مربوط ــه تکمیل ــه بیم ب

ــد. ــت کن ــر را دریاف ــورد نظ م

ادامه از صفحه 1



یک شنبه 19 بهمن ماه 99- سال هفتم - شماره 921 3روزنامه سراسری عجب شیر   اقتصاد

ــرکت های  ــه و ش ــی، بیم ــور بانک ــاون ام مع
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: 
در 8 مــاه اول ســال معــادل کل ســال گذشــته، 
تســهیالتی بــه ارزش ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان بــه 

ــم.  فعــاالن اقتصــادی اختصــاص دادی
معمارنــژاد  عبــاس  فــارس،  گــزارش  بــه 
از  بهره بــرداری  آییــن  نشســت  حاشــیه  در 
ســاختمان جدیــد بانــک توســعه صــادرات ایــران 
ــا بیــان اینکــه یکــی از قطب هــای  در کاشــان، ب
صــادرات در اســتان اصفهان، شهرســتان کاشــان 
اســت، اظهــار کــرد: یــک بانــک تخصصــی بــرای 
کمــک بــه تجــار بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی 
اســت می توانــد کمــک قابل توجهــی ازنظــر 
تأمیــن مالــی و اعطــای تســهیالت داشــته باشــد.

ــرکت های  ــه و ش ــی، بیم ــور بانک ــاون ام مع
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا 
ــه اینکــه، بانک هــای توســعه صــادرات،  اشــاره ب
ــن  ــی را در ای ــهیالت خوب ــدن تس ــت و مع صنع
در  گفــت:  گذاشــته اند،  اختیــار  در  زمینــه 
8 مــاه اول ســال معــادل کل ســال گذشــته 
بانک هــای مــا در ســطح کشــور ۱۰۰۰ میلیــارد 
ــاالن  ــار فع ــا در اختی ــهیالت بانک ه ــان تس توم

ــم. ــرار دادی ــادی ق اقتص

وی بــا بیــان اینکــه خدمــات بایــد الکتریکــی 
و دیجیتالــی باشــد، افــزود: بانــک ملــی قبــل از 
ــی و  ــد الکتریک ــاً 75 درص ــا تقریب ــرایط کرون ش
۲5 درصــد حضــوری امــا بــا شــرایطی کــه مهیــا 
ــدود 8 درصــد حضــوری و 9۲ درصــد  ــده ح ش
بانک هــا  و  می گیــرد  صــورت  غیرحضــوری 
ــه  ــوط ب ــوری کار مرب ــرای غیرحض ــرایط را ب ش
نقــل انتقــال پــول و تســهیالت را به صــورت 

ــد. ــام بدهن ــی را انج الکتریک
ــی از  ــه، یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب معمارن

اقداماتــی کــه بــرای اعطــای تســهیالت بــه 
ــی  ــفته الکتریک ــده اســت، س ــی انجام ش الکتریک
بــرای  الکترونیکــی  ســفته  افــزود:  اســت، 
تســهیالت کرونایــی در بانــک ملــی و جنــد 
بانــک دیگــر عملیاتــی کردیــم و در 3 الــی ۴ مــاه 
آینــده ســفته ها بــه شــکل الکترونیکــی خواهــد 
ــد  ــه مراجعــه مــردم و خری ــاز ب شــد و دیگــر نی

ــت. ــد داش ــذی نخواهن ــفته کاغ س
ــرکت های  ــه و ش ــی، بیم ــور بانک ــاون ام مع
دولتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در 

ــح  ــادی تصری ــازی اقتص ــمند س ــوص هوش خص
کــرد: بســیاری از بانک هــا زیرســاخت بــرای 
افتتــاح حســاب را بــرای مــردم  دارنــد امــا یــک 
ــه در  ــی دارد ک ــون و مقررات ــائل قان ــری مس س

ــت. ــدن اس ــرف ش ــال برط ح
ــته 97۰  ــال گذش ــه، در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا ب ــهیالت بانک ه ــان تس ــارد توم ــزار میلی ه
ــد،  ــت کرده ان ــادی پرداخ ــاالن اقتص ــردم و فع م
خاطرنشــان کــرد: در ایــن 8 مــاه ۱۰۰۰ میلیــارد 
تومــان تســهیالت پرداخت شــده کــه معــادل ســال 
ــال از  ــود امس ــی می ش ــت و پیش بین ــته اس گذش

ــرود. ــر ب ــان فرات ــارد توم حــدود ۱3۰۰ میلی
معمارنــژاد بابیــان اینکــه 35۰ هــزار میلیــارد 
ــرمایه  ــازار س ــق ب ــی از طری ــن مال ــان تأمی توم
ــارد  ــزود: 5۰ هــزار میلی ــاده اســت، اف اتفــاق افت
تومــان تســهیالت کرونایــی بــه مــردم و فعــاالن 

اقتصــادی پرداخــت  شــده اســت.
معــاون امــور بانکــی و شــرکت های دولتــی در 
ــای  ــه چــه بخش ه خصــوص اینکــه تســهیالت ب
بــه  پرداخت شــده اســت، گفــت: ۱۰ درصــد 
بخــش کشــاورزی، 3۰ درصــد صنعــت و 8 درصــد 
بــه بخــش مســکن و الباقــی بــه بازرگانــی و 

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــات اختص خدم

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن اقتصادی

قاضی زاده خبر داد؛
پوری حسینی در بورس هم 

متخلف است
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی جزئیــات 
ســابق  رئیــس  پوری حســینی  بورســی  تخلــف 

ســازمان خصوصی ســازی را تشــریح کــرد.
ســید امیــر حســین قاضــی  زاده هاشــمی در 
ــت  ــم محکومی ــه حک ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مه ــو ب گفتگ
ــی  ــازمان خصوص ــابق س ــس س ــینی رئی پوری حس
ــر داد و  ــه وی خب ــدی علی ــکایت جدی ــازی، از ش  س
گفــت: در مــورد ســهام عدالــت، ابهاماتــی وجــود دارد 
کــه همزمــان بــا مدیریــت پوری حســینی در ســازمان 
خصوصی ســازی اتفــاق افتــاده و ایــن ابهامــات منجــر 
بــه تخلــف 6۰۰ هــزار میلیــارد تومانــی شــده اســت.

ــف  ــن تخل ــریح اولی ــمی در تش ــی زاده هاش قاض
گفــت: اولیــن تخلــف ایــن اســت کــه همــه واجدیــن 

ــد. ــت نکرده ان ــت دریاف ــهام عدال ــرایط، س ش
وی در تشــریح دومیــن تخلــف اظهــار داشــت: بنا 
ــازی  ــف خصوصی س ــه در ردی ــرکت هایی ک ــود ش ب
قــرار داشــتند، بخشــی از سهامشــان را بــه پشــتوانه 
ــدام از  ــن اق ــا ای ــد ام ــه کنن ــت عرض ــهام عدال س
ســوی ســازمان خصوصی ســازی انجــام نشــد و 
بــه همیــن دلیــل منابــع کافــی بــرای پرداخــت بــه 

ــن نشــده اســت. ــهامداران تأمی س
نایــب رئیــس اول مجلــس ادامــه داد: ســازمان 
خصوصی ســازی بــرای جبــران ایــن مابه التفــاوت از 
اصــل ســهام زمانــی کــه ارزش آن چنــد برابــر شــده بود، 
بــه جــای پول ســهام برداشــت؛ آن هــم به قیمــت ارزش 

اولیــه و از ایــن تخلــف، پــول زیــادی بــه جیــب زد.
ــیاری از  ــرد: بس ــد ک ــمی تأکی ــی زاده هاش قاض
ــازار بــورس  ســبدهای پاالیشــگاهی کــه امــروز در ب
ارائــه می شــود، پشــتوانه ســهام عدالــت بــود کــه بــا 
ــه ســازمان خصوصی ســازی عرضــه نشــد؛  ــف ب تخل
همــه ایــن تخلفــات در دوران آقــای پوری حســینی 
اتفــاق افتــاده و در حــال جمــع آوری ایــن مســتندات 
بــرای ارائــه بــه قــوه قضائیــه جهــت احیــای حقــوق 

ســهامداران ســهام عدالــت هســتیم.
وی گفــت: شــکایتی از ســازمان خصوصی ســازی 
ــای  ــت آق ــه مدیری ــوط ب ــه مرب ــوص ک ــن خص در ای
پوری حســینی بــه قوه قضاییــه اســت، ارائــه خواهــد شــد.

۱3 موافقت نامه سرمایه گذاری در 
گردشگری آذربایجان شرقی صادر شد

مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
 دسـتی آذربایجان شـرقی گفت: تعداد ۱3 موافقت نامه 
اصولـی بـا حجـم سـرمایه گذاری ۱3۰ میلیـارد تومان 

در حوزه گردشـگری اسـتان صادر شـد. 
ایرنـا، احمـد حمـزه زاده در جمـع  بـه گـزارش 
خبرنـگاران افـزود: طرح هـای مصوب سـرمایه گذاری 
کلیبـر،  اهـر،  تبریـز،  شهرسـتان های  در  اسـتان 
الزم،  مراحـل  طـی  از  پـس  اسـکو  و  چاراویمـاق 

آغـاز خواهنـد کـرد. را  اجرایـی خـود  عملیـات 
کمیتـه  جلسـه  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـرمایه گذاری گردشـگری آذربایجان شـرقی، گفت: 
تصویـب ایـن تعـداد موافقـت نامـه اصولـی از جملـه 
مصوبـات ایـن کمیتـه بـود کـه پـس از بررسـی های 

قـرار گرفـت. تصویـب  مـورد  کارشناسـی الزم 
طـرح   ۱3 میـان  از  کـرد:  اضافـه  زاده  حمـزه 
مربـوط  طـرح  چهـار  تعـداد  فـوق،  تصویـب  شـده 
مـورد  سـه  گردشـگری،  مجتمع هـای  ایجـاد  بـه 
اقامتـگاه بوم گـردی، دو هتل آپارتمـان، یـک اردوگاه 
گردشـگری، دو سـفره خانه سـنتی و یـک طـرح بـه 

یافتـه اسـت. هتـل یـک  سـتاره اختصـاص 
در زمـان حاضـر 8۲ طـرح گردشـگری بـا 5 هـزار 
شهرسـتان   ۱9 در  سـرمایه گذاری  تومـان  میلیـارد 
آذربایجـان شـرقی در حـال اجراسـت ایـن طرح هـا 
شـامل ۲7 هتـل و ۲ هتـل آپارتمـان، ۲۰ مجتمـع 
گردشـگری و چهـار اردوگاه گردشـگری و یـک مرکـز 
تفریحـی و سـرگرمی«، »۱5 مجتمـع خدماتـی بیـن 
راهـی«، »چهـار اقامتـگاه بوم گـردی«، »چهـار واحد 
پذیرایـی و سـه سـفره خانـه سـنتی« و »۲ مجتمـع 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  نظـارت  بـا  آبدرمانـی« 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان در حال اجراست.

بـا سـرمایه گـذاری انجام شـده از سـوی سـرمایه 
یـاد شـده،  فعالیـت طرح هـای  بـه  آغـاز  و  گـذاران 
بـرای بیـش از چهـار هـزار و 5۰۰ نفر فرصت شـغلی 

مسـتقیم ایجـاد می شـود.

ــتایی  ــاون روس ــرد تع ــزارش عملک گ
اســتان آذربایجــان شــرقی از دهــه فجــر 
98 تــا دهــه فجــر 99 را تشــریح نماییــد؟

اول  از  اســتان  روســتایی  تعاونــی  عملکــرد   
ــوزه  ــاه 99 در ح ــر دی م ــا آخ ــاه 98 ت ــن م بهم
ــی  ــد تضمین ــت:  خری ــرح اس ــن ش ــی، بدی بازرگان
گنــدم ۲53۱۲ تــن، خریــد تضمینــی دانه هــای 
ــوالت  ــی محص ــد توافق ــن و خری ــی ۲685 ت روغن
کشــاورزی ۱۱۲389 تــن بــوده اســت. الزم بــه 
ــد  ــی و خری ــد تضمین ــه خری ــم ک ــح می دان توضی
ــر طبــق دســتوالعمل هایــی کــه دولــت  حمایتــی ب
تعییــن می کنــد خریــداری می شــود کــه ضــرر 
ــده  ــر عه ــم ب ــی آن ه ــای جانب ــان و هزینه ه و زی
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــد توافق ــی خری ــت ول ــت اس دول
ــع خــود تشــکل ها صــورت گرفتــه و در جهــت  مناب
ــع  ــه نف ــا ب ــت قیمت ه ــر تثبی ــد ب ــت از تولی حمای
تولیــد کننــدگان و کــم کــردن نقــش دالالن انجــام 
مــواد  لیتــر  هــزار   ۱۱3۰۰۰ توزیــع  می گیــرد. 
ســوختی  در ۴ جایــگاه شــبکه انجــام شــده  و 
ــم  ــتایی ه ــن آرد روس ــع ۱۰85 ت ــور توزی همینط
ــورت  ــد، ص ــردد دارن ــکل ت ــه مش ــی ک در مناطق
ــای  ــی کاره ــه اســت. در بحــث  نظــام صنف پذیرفت
کشــاورزی و منابــع طبیعــی 397۲ نفــر عضوگیــری 
ــم  ــره ه ــه و 6337 فق ــدور پروان ــره ص و 398۴ فق
تمدیــد پروانــه داشــته ایــم. در حــوزه آمــوزش 
و توانمندســازی ۴8۱۰ نفــر روز آمــوزش بــرای 
ــتیم.   ــا داش ــرکت ها و اتحادیه ه ــکاران، ارکان ش هم
ــا  ــال،  ۴۰ ت ــر فع ــرکت های غی ــن ش ــال از بی امس
ــد را  ــوده ان ــال ب ــر فع ــه غی ــی را ک ــرکت های از ش
تعییــن تکیلــف نمودیــم کــه قــرار شــده یــا ادغــام 
یــا انحــالل شــوند و یــا بــا برگــزاری مجمــع، دوبــاره 

ــد. ــروع کنن ــان را ش ــت ش فعالی

ــکل ها  ــود تش ــاخت های موج ــر س زی
ــح  ــرقی را توضی ــان ش ــتان آذربایج در اس

ــد؟  دهی
ــاب  ــتان ۲۰۰ ب ــود در اس ــای موج ــداد انباره تع
ــکل های  ــد. تش ــت می باش ــن ظرفی ــا ۱۰593۴ ت ب
 ۴ شــیر،  آوری  جمــع  مرکــز  فقــره   9 اســتان 
ــرف، ۱79  ــگاه مص ــال، 75 فروش ــن فع ــپ بنزی پم
ــکول  ــد باس ــوختی و ۲۲ واح ــواد س ــندگی م فروش
را تحــت مدیریــت خــود دارنــد. پنــج ســایت تولیــد 
ــتان های  ــو در شهرس ــم و ج ــی، دی ــدم آب ــذر گن ب
ــا  ــاد ب ــتان آب ــه و بس ــترود، میان ــاق، هش چاراویم
تولیــد بــذر اصــالح شــده 8۲5۰ تــن داریــم. الزم بــه 
ــی  ــذر مصرف ــن ب ــح اســت کــه از 7۰ هــزار ت توضی
ــذر اصــالح  گنــدم اســتان، میــزان  ۱5 هــزار تــن ب
ــهم  ــزان س ــن می ــه از ای ــود ک ــد می ش ــده تولی ش
ــوده و الباقــی آن را  ــن ب ــا 8۲5۰ ت تولیــد شــبکه م
شــرکت های بخــش خصوصــی تولیــد می کننــد. 
بــذر توزیعــی شــبکه تعاونــی روســتایی ۱۱۲۰۰ تــن 
ــوده  می باشــد کــه بیــش از میــزان تولیــد شــبکه ب
و از تولیــد بــذور بخــش خصوصــی تأمیــن و توزیــع 

می شــود. 
 

تشــکل های تعاونــی روســتایی اســتان 
آذربایجــان شــرقی را تشــریح نمایید؟ 

ــاب ســیمای تشــکل های تعاونــی روســتایی   در ب
ــرکت  ــا 3۲5 ش ــاً م ــه تقریب ــم ک ــد بگوی ــتان بای اس
ــی روســتایی،  ــم کــه  ۱۴6 شــرکت تعاون فعــال داری
 ۴ )تخصصــی(،  کشــاورزی  تعاونــی  شــرکت   97
ــی  ــرکت های تعاون ــان و 33 ش ــی زن ــرکت تعاون ش
تولیــد روســتایی را شــامل می شــوند و همینطــور از 
بیســت و یــک شهرســتان، در ۱6 شهرســتان اتحادیه 
ــت  ــتایی را در حــال فعالی ــی روس شــرکت های تعاون
داریــم. در خــود اســتان هــم 7 اتحادیــه و ۲۱ نظــام 
ــام  ــه نظ ــم ک ــتانی داری ــتانی و شهرس ــی اس صنف
ــه در  ــت ک ــیس اس ــازه تأس ــکل ت ــک تش ــی ی صنف
راســتای دفــاع از عملکــرد صنفــی بهــره بــرداران در 
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی تشــکیل شــده و 
قــرار اســت در ســال ۱۴۰۰ در قالــب  هر شهرســتان، 

یــک اتــاق در شهرســتان ها فعــال شــود کــه مســتلزم 
برگــزاری انتخابــات اتحادیه هــای شهرســتانی در هــر 
صنــف می باشــد و بعــد از تشــکیل اتــاق شهرســتان 
هــا، اتــاق کشــوری تشــکیل خواهــد شــد بــا توجــه 
بــه اینکــه قانــون و دســتورالعمل های مربــوط مصــوب 
و ابــالغ شــده اســت امیدواریــم بعــد از رفــع اوضــاع 
کرونایــی در ســال جدیــد، اتاق شهرســتان ها تشــکیل 
ــم  ــان را ه ــی روســتایی ایرانی ــدوق تعاون شــوند. صن
داریــم کــه در ســطح اســتان ارائــه خدمــات می کنــد. 
تشــکل های اســتان تقریبــاً دارای 36 میلیــارد و5۰۰ 
ــردش  ــه گ ــند ک ــرمایه می باش ــان س ــون توم میلی
مالــی تشــکل ها چندیــن برابــر ســرمایه ثبتــی آن هــا 
می باشــد. در ســطح اســتان، تقریبــاً 3۰۰ هــزار نفــر 
بهــره بــردار داریــم کــه از ایــن تعــداد ۲85753 نفــر 
ــام  ــتند و در نظ ــا هس ــکل های م ــی از تش ــو یک عض
ــکیل  ــه تش ــم ک ــتانی ه ــتانی و اس ــی شهرس صنف
یافتــه اســت حــدود 73۱۲5 نفــر عضــو هســتند کــه 

ــند.  ــنامه می باش ــه و شناس دارای پروان

آیــا در اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــکل ها  ــط تش ــرار دادی توس ــاورزی ق کش

ــود دارد؟ وج
بلــه، اتفــاق جدیــدی کــه در داخــل شــبکه 
ــه  ــراردادی اســت ک ــاورزی ق ــه کش ــه ب ــاده توج افت
ــاورزی  ــش کش ــوده در بخ ــای مفق ــی از حلقه ه یک
محســوب می شــود و دلیــل آن ایــن اســت کــه 
وقتــی »کشــاورزی قــرار دادی« اجــرا می شــود  
ــه  ــه ب ــور توج ــر و همینط ــاه ت ــطه کوت ــت واس دس
زنجیــره تولیــد و ارزش بیشــتر می شــود. امســال 
ــار کشــاورزی قــراردادی را مخصوصــاً  بــرای اولیــن ب
ــن  ــم. بدی ــرار دادی ــه ق ــورد توج ــزا م ــث کل در بح
منظــور طبــق هماهنگــی، اتحادیــه تعاونی هــای 
ــا شــرکت  ــرار دادی ب ــز ق روســتایی شهرســتان تبری
طبیعــت گــرای میهــن منعقــد کــرده اســت و 
ــته شــده  ــه کل ســطح کاش ــن شــده ک ــر ای ــرار ب ق
ــن  ــه در ای ــد ک ــرار دهن ــش ق ــت پوش ــزا را تح کل
ــا  ــوری ب ــورت حض ــه ص ــتان ها ب ــتا در شهرس راس
ــرارداد،  ــر ق ــرارداد بســته می شــود. براب کشــاورزان ق
ــغ  ــی مبل ــغ ۲۰ درصــد پیــش بین هــر کشــاورز مبل
فــروش محصولــش را در ابتــدای کار می گیــرد تــا در 
تامیــن بــذر، کــود و مرحلــه داشــت کــه هزینه هــای 
ــا مشــکلی مواجــه نباشــد و  ــد ب خــاص خــود را دارن

ــه بانــک و برداشــت تســهیالت  ــه جــای مراجعــه ب ب
از طریــق پولــی کــه قبــل از خریــد محصولــش 
پرداخــت می شــود، نیازهــای اولیــه کاشــت خــود را 
از طریــق ایــن قــرار داد انجــام بدهــد. ۲۰ درصــد هــم 
ــود  ــت می ش ــاورز پرداخ ــه کش ــت ب ــل از برداش قب
ــا در تهیــه ماشــین آالت برداشــت و غیــره هزینــه  ت
نمایــد و مابقــی مبلــغ کــه 6۰ درصــد اســت بعــد از 
ــئله  ــردد. مس ــت می گ ــاورز پرداخ ــه کش ــت ب برداش
ــده  ــی ش ــش بین ــرارداد پی ــه در ق ــری ک ــم دیگ مه
ــد محصــول 9 درصــد  ــه قیمــت خری ــن اســت ک ای
باالتــر از نــرخ تضمینــی اعالمــی دولــت، خواهــد بــود 
ــرار داد ســطح کاشــت در  ــن ق ــا ای ــم ب کــه امیدواری
ــده ثبــت  ــاد بن ــه اعتق ــده بیشــتر شــود. ب ســال آین
ایــن قــرارداد یکــی از نقــاط قــوت اســتان آذربایجــان 
شــرقی در ســطح کشــور اســت کــه موفــق شــدیم در 
بحــث کلــزا آن را بــه ثمــر برســانیم طــوری که ســایر 
ــو  ــن اســتان، الگ ــن راســتا از ای ــم در ای اســتان ها ه

بــرداری می کننــد.

ــای  ــموم در تعاونی ه ــود و س ــع ک توزی
ــه  ــر چ ــرقی ب ــان ش ــتایی آذربایج روس
مبنایــی و شــرایطی صــورت گرفته اســت؟

ـــر  ـــتان از فج ـــه در اس ـــیمیایی ک ـــود ش ـــع ک توزی
ـــت،  ـــاده اس ـــاق افت ـــال اتف ـــر امس ـــا فج ـــال ت پارس
حـــدود 5333۱ تـــن بـــوده و ســـموم شـــیمیایی 
کـــه بـــرای مبـــارزه بـــا علف هـــای هـــرز و آفـــات 
ــد  ــن می باشـ ــده ۱۱5 تـ ــع گردیـ ــره توزیـ و غیـ
کـــه بـــه صـــورت شـــبکه ای و از طریـــق خـــود 
ـــز  ـــث مراک ـــت. در بح ـــه اس ـــام گرفت ـــکل ها انج تش
ـــاب  ـــل بن ـــی مث ـــم در جاهای ـــیر ه ـــع آوری ش جم
و آذرشـــهر هـــم خدماتـــی بســـیار مناســـب داده 
می شـــود کـــه در قالـــب شـــبکه ای صـــورت 
ـــدی  ـــورت نق ـــه ص ـــه ب ـــق ک ـــن طری ـــرد. بدی می گی
ـــه  ـــیری ک ـــال ش ـــرد و در قب ـــام نمی گی ـــه انج معامل
از دامـــدار بـــه مرکـــز جمـــع آوری تحویـــل داده 
می شـــود و در سیســـتم حسابرســـی شـــان ثبـــت 
ــای  ــکی، داروخانه هـ ــات دامپزشـ ــردد خدمـ می گـ
ــا  ــا توزیـــع نهاده هـ ــا دامپزشـــکی و یـ مرتبـــط بـ
ـــدار  ـــرد و دام ـــام می گی ـــاری انج ـــورت اعتب ـــه ص ب
ـــی  ـــی، داروی ـــات دام ـــه، خدم ـــتن دغدغ ـــدون داش ب
ــا  ــردن بـ ــورت کارکـ ــود را در صـ ــاده ای خـ و نهـ
شـــبکه از آن هـــا تحویـــل می گیـــرد و نهایتـــاً 

ـــبکه  ـــه ش ـــه ب ـــیری ک ـــول ش ـــا پ ـــاه، ب ـــر م ـــر ه س
تحویـــل داده هزینه هـــای خدمـــات داده شـــده 
ـــن روش در  ـــا ای ـــدار ب ـــود و دام ـــران می ش اش جب
صـــورت نداشـــتن نقدینگـــی، تحـــت فشـــار قـــرار 
ــی  ــای دامـ ــع نهاده هـ ــه و توزیـ ــرد. تهیـ نمی گیـ
ـــر  ـــن و جـــذب تســـهیالت تکلیفـــی و غی ۱۱9۱3۰ ت
ـــان  ـــون توم ـــارد و 65۰ میلی ـــم ۴۰ میلی ـــی ه تکلیف
بـــوده اســـت کـــه اکثـــراً بـــرای زیـــر ســـاخت ها 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــذر هزین ـــد ب ـــا تولی ی

ــتایی  ــی روس ــات تعاون ــن اقدام آخری
اســتان در راســتای نظــم دهــی بــه اموال  

غیرمنقــول را توضیــح دهیــد؟
در ایــن راســتا بــه شــدت بــه شــبکه تاکیــد شــده 
اســت کــه نســبت بــه امــوال غیــر منقولــی کــه وجود 
دارد ســند تــک برگــی گرفتــه شــود. بــه دلیــل اینکه 
معمــوالً امــوال شــرکت ها طــوری اســت کــه هــر از 
چندگاهــی هیئــت مدیــره و یــا مدیــر عامــل عــوض 
می شــود و خــالء موجــود موجــب دســت درازی 
ــند  ــتن س ــورت داش ــی در ص ــود ول ــا می ش بعضی ه
مشــخص، ایــن مســئله قابــل دفاع بــوده و بــه صورت 
ــد و در  ــل می آی ــه عم ــای الزم ب ــتند پیگیری ه مس
ــوال و  ــن ام ــه ای ــرادی ب ــا اف ــرد ی ــاوز ف ــورت تج ص

ــل عــودت می باشــد. ــه راحتــی قاب امــالک، ب

ــای در  ــا برنامه ه ــان ی ــات اخیرت اقدام
ــای  ــود را  در زمینه ه ــرای خ ــت اج دس

مختلــف بیــان نماییــد؟
ــد  ــه خری اتفاقــی کــه امســال افتــاد ورودمــان ب
ــه  ــود ک ــی ب ــای درخت ــا پ ــه ی ــه س ــیب درج س
تقریبــاً از مــرداد مــاه برنامــه ریــزی الزم آن انجــام 
ــه  ــدام ب ــده و اق ــته ش ــه بس ــا کارخان ــرارداد ب و ق
ــیب  ــه در س ــی ک ــت. قیمت ــد آن صــورت گرف خری
پــای درختــی قبــل از خریــد شــبکه وجــود داشــت 
8۰۰ الــی 85۰ تومــان بــود کــه بــرای تولیدکننــده 
ــد  ــروع خری ــا ش ــه ب ــود ک ــه نب ــه صرف ــرون ب مق
ــتا  ــن راس ــید. در ای ــان رس ــه ۱۲۰۰ توم ــبکه ب ش
بیشــترین ســیب پــای درختــی را از شهرســتان های 
ــا  اهــر و مرنــد دریافــت کردیــم. برابــر هماهنگــی ب
معاونــت اقتصــادی منطقــه آزاد مقــرر شــده در 
صــورت فراهــم شــدن شــرایط اقــالم تولیــدی 
ــات، رّب،  ــیب، مرکب ــم از س ــاورزی اع ــش کش بخ

خرمــا و انــواع کنســرو از طریــق شــبکه تعاونی هــای 
ــادر  ــتان ص ــور ارمنس ــه کش ــن و ب ــتایی تامی روس
ــد گندمــی کــه  ــه توضیــح اســت خری شــود. الزم ب
توســط شــبکه مــا اتفــاق افتــاده فقــط مربــوط بــه 
مناطــق دوردســت و جایــی کــه به ســیلو دسترســی 
ــه اینکــه شهرســتان  ــا توجــه ب ــد، می باشــد. ب ندارن
هشــترود بیشــترین تولیــد گنــدم اســتان را دارد در 
ــت  ــبکه درخواس ــام ش ــه ن ــق ب ــی مالجی ــه راه س
ــاب  ــن ب ــه در ای ــم ک ــی کردی ــیلوی ۲۰۰۰ تن س
ــه  ــدور پروان ــده و ص ــداری ش ــه خری ــن مربوط زمی
آن هــم در مراحــل نهایــی اســت کــه امیــدوارم در 
هفتــه دولــت مراســم کلنــگ زنــی و شــروع اجــرای 
پــروژه را در برنامــه خودمــان داشــته باشــیم. تفاهــم 
نامــه ای هــم بــا صنــدوق توســعه بخــش کشــاورزی 
داشــته ایــم مبنــی بــر اینکــه در شــهرک کشــاورزی 
ــه  ــی، اتحادی ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــوال ب آخ
تعاونــی روســتایی اســتان و صنــدوق توســعه بخــش 
کشــاورزی، کارخانــه صنایــع تبدیلــی هــم در بحــث 
رّب و هــم در زمینــه پــوره ســیب راه انــدازی شــود 
کــه زمیــن کارخانــه از طــرف صنــدوق خواهــد بــود 
و تأمیــن ســرمایه هــم از طــرف بخــش خصوصــی و 
ــی اســتان اتفــاق خواهــد افتــاد کــه  ــه تعاون اتحادی
ــعه  ــتیم. در توس ــی هس ــای نهای ــال رایزنی ه در ح
ــای  ــص کمک ه ــا تخصی ــم ب ــذر ه ــد ب ــز تولی مراک
چاراویمــاق  شهرســتان های  در  اعتبــاری  فنــی 
ــتری  ــات بیش ــا امکان ــم ت ــعی کردی ــترود س و هش
ــد  ــت تولی ــا در جه ــم ت ــرار دهی ــان ق در اختیارش
ــاال  ــان را ب ــر ســاخت های م ــذر در آن مناطــق زی ب
ــان  ــون توم ــتا 6۰۰ میلی ــن راس ــه در ای ــم ک ببری
ــاق و  ــرای چاراویم ــزی ب ــک مرک ــرف بان وام از ط
ــت  ــم در جه ــان ه ــارد توم ــغ ۲ میلی ــاً مبل تقریب
ــتان  ــه شهرس ــذر ب ــاری ب ــایت بوج ــانی س بروزرس
ــان هــم  ــون توم ــار آن 5۰۰ میلی هشــترود و در کن
بــه اتحادیــه مرکــز بوجــاری میانــه پرداخــت شــده 
ــده  ــالح ش ــذر اص ــد ب ــر تولی ــوع دیگ ــت. موض اس
ــوز آن را  ــترود مج ــه هش ــه اتحادی ــت ک ــود اس نخ
ــه دو  ــود ب ــت نخ ــعه کش ــا توس ــا ب ــرده ت ــذ ک أخ
دلیــل تولیــد آن افزایــش یابــد. دلیــل اول آن، 
ــت و  ــی اس ــاوب زراع ــدکه تن ــی می باش ــث فن بح
ــون  ــود. چ ــدم کاشــت نمی ش ــای گن ــه ج ــدم ب گن
ــظ  ــن حف ــد زمی ــتعداد تولی ــی اس ــاوب زراع ــا تن ب
ــود در آن  ــات موج ــه   آف ــم اینک ــود و و ه می ش
ــا علف هــای  ــارزه ب ــاً مب محــدود می گــردد و طبیعت
ــا کاشــت نخــود،  هــرز هــم  راحــت تــر می شــود. ب
ــب  ــد و موج ــاق می افت ــاک اتف ــت ازت در خ تثبی
افزایــش تولیــد گنــدم در ســال بعــد می شــود 
ــون در  ــت چ ــد اس ــش تولی ــل دوم آن، افزای و دلی
ســطح کشــوری هــم تولیــد ایــن محصــول نســبت 
ــم وارد  ــت و مجبوری ــن اس ــان پایی ــرف م ــه مص ب
الزم  بــرداری  بهــره  نظــام  حــوزه  در  نماییــم. 
اســت عــرض کنــم کــه هــر روســتا یــا جایــی کــه 
کشــاورزی در آن اتفــاق می افتــد مختــص خــود آن 
منطقــه نظــام بهــره بــرداری محلــی دارد کــه فقــط 
ــوع ســنتی خــود جریــان دارد ولــی در جایــی  در ن
کــه بخواهیــم آبیــاری مــدرن را پیــاده کنیــم 
ــی  ــام محل ــده نظ ــد و از عه ــرق می کن ــئله ف مس
ــد،  ــای تولی ــاد تعاونی ه ــا ایج ــذا ب ــت. ل ــارج اس خ
انســجام بخشــی اجتماعــی و مدیریــت آب و خــاک 
ــد  ــام جدی ــا نظ ــع، ب ــره وری از مناب ــش به و افزای
تأمیــن می شــود. در پایــاب ســدها و رودخانــه 

ــت. ــده اس ــاد ش ــد ایج ــکل های جدی ــرزی تش م

راســتای  در  را  خــود  راهکارهــای 
ــه  ــر در بخــش کشــاورزی ب ــات بهت خدم

ــد؟ ــت بفرمایی ــر و دول ــئوالن ام مس
ــاورزی  ــکل های کش ــه در تش ــی ک ــیب بزرگ آس
تأمیــن  می شــود  احســاس  آن  خالــی  جــای 
ــنهاد  ــت. پیش ــردش اس ــرمایه در گ ــی و س نقدینگ
ــد  ــای تولی ــن نهاده ه ــهیالت تأمی ــود اوالً تس می ش
بهــره بــرداران از طریــق شــرکت ها بــه صــورت 
متمرکــز توســط بانک هــا تأمیــن و بــه وســیله 
ــه  ــم ب ــر ه ــن ام ــه ای ــردد ک ــع گ ــرکت ها توزی ش
ــه ســود کشــاورز  ــود و هــم ب ــک خواهــد ب نفــع بان
تمــام می شــود. ثانیــاً بــرای تأمیــن نقدینگــی 
بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی، تســهیالتی در 
ــه تشــکل ها  ــا درصــد کــم ب ــون بودجــه ب قالــب قان
پرداخــت شــود تــا دســت دالالن و واســطه ها بــرای 

ــود.  ــدود ش ــا مح ــر قیمت ه ــذاری ب ــر گ اث

 مصاحبه اختصاصی با مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی

تأمین نقدینگی، کلید سرعت بخشی به خدمات رسانی
فیروز صفری

تولیــد در بخش هــای مختلــف اعــم از کشــاورزی، صنعتــی، غذایــی و غیــره در حــال حاضــر کشــور، از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت کــه در کنــار آن بیشــترین و جــدی تریــن مقولــه ای کــه بایــد بــا واژه تولیــد عجیــن گــردد مدیریــت آن اســت 
کــه نیازمنــد خالقیــت، تخصــص مرتبــط، شــناخت کامــل از مقولــه مدیریــت و همینطــور درک درســت از بــازار مربــوط بــه نــوع 
تولیــد اســت. در ایــن بیــن بخــش کشــاورزی بــه عنــوان بنیــادی تریــن بخش هــای تولیــد بــه لحــاظ نیــاز جامعــه بــه تولیــدات 

آن، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. 
علــی اکبــر نــژاد رضــا از شــهریور 97 مدیریــت ســازمان تعاونــی روســتایی اســتان آذربایجــان شــرقی را برعهــده دارد. ایشــان 
ــج  ــر تروی ــتان )86-93( و مدی ــاورزی اس ــاد کش ــرداری جه ــره ب ــام به ــاون نظ ــهر )82-86(، مع ــادی ش ــهردار ه ــابقاً، ش س
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان )93-97( بــوده انــد. وی دارای کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت تولیــد و پــرورش 
طیــور می باشــند. گفتگویــی بــا ایشــان مــن بــاب خدمــات ارزنــده شــان ترتیــب داده ایــم کــه ماحصــل آن، تقدیــم می گــردد:

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس خبر داد:
جریمه ۹.8 میلیاردی تعزیرات برای 

حمل کاالی قاچاق 
ــارس از  ــرات حکومتــی اســتان ف ــر کل تعزی مدی
صــدور حکــم پرونــده اتوبــوس حامــل بــار قاچــاق در 

شهرســتان ممســنی خبــر داد. 
ــار  ــاالری اظه ــا س ــنا، غالمرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــد  ــاق از مقص ــه قاچ ــل محمول ــوس حام ــرد: اتوب ک
قشــم بــه ســمت اصفهــان در حــال حرکــت بــود کــه 

ــروی انتظامــی متوقــف شــد. ــن نی توســط ماموری
وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن اتوبــوس، 
محمولــه لــوازم الکتریکــی و البســه خارجــی کشــف 
ــعبه  ــیدگی در ش ــرای رس ــده ای ب ــف و پرون و توقی
ــنی  ــتان ممس ــی شهرس ــرات حکومت اول اداره تعزی

ــد. تشــکیل ش
ســـاالری افـــزود: در تحقیقـــات انجـــام شـــده 
ــوارض  ــه عـ ــد کـ ــخص شـ ــعبه مشـ ــط شـ توسـ
گمرکـــی کاالهـــای مکشـــوفه پرداخـــت نشـــده و 
ـــل  ـــال حم ـــی در ح ـــر قانون ـــور غی ـــه ط ـــه ب محمول
بـــوده و از ایـــن بابـــت راننـــده اتوبـــوس مرتکـــب 

تخلـــف شـــده اســـت.
ــا  مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان فــارس ب
اشــاره بــه تکمیــل تحقیقــات و محــرز شــدن تخلــف 
اضافــه کــرد: نهایتــا شــعبه رســیدگی کننــده حکــم 
بــه ضبــط محمولــه مکشــوفه و جریمــه 9 میلیــارد 

و 8۰۰ میلیــون ریالــی متهــم پرونــده صــادر کــرد.

همتی خبر داد:
پروژه جدید بانک مرکزی برای حذف 

تدریجی کارت خرید
ــور  ــه منظ ــزی ب ــک مرک ــت: بان ــزی گف ــک  مرک ــس کل بان ریی
ایجــاد تســهیل در پرداخت هــای الکترونیکــی بــزودی از پــروژه حذف 

ــد.  ــی می کن ــد رونمای ــک کارت خری تدریجــی اســتفاده از فیزی
»عبدالناصــر همتــی« در پســت اینســتاگرامی اعــالم کــرد: بانــک 
ــای الکترونیکــی  ــه منظــور ایجــاد تســهیل در پرداخت ه ــزی ب مرک
بــزودی از پــروژه اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای انجــام تراکنش هــای 
خریــد در فروشــگاه ها و حــذف تدریجــی اســتفاده از فیزیــک کارت 

ــد. ــی می کن ــد رونمای خری
ــن  ــر بی ــتانداردهای معتب ــا اس ــن روش پرداخــت ب ــزود: ای وی اف
المللــی ســازگار اســت و بــه  شــکل کامــال امــن، ایــن امــکان را فراهــم 
می ســازد کــه مشــتریان بانک هــا بتواننــد بــا وارد کــردن مشــخصات 
کارت هــای خــود بــه درون تلفــن همــراه، بــدون تمــاس بــا کارتخــوان 

ــد. تراکنش هــای الزم را انجــام دهن
ــا اســتفاده از تلفــن  همتــی افــزود: انجــام تراکنش هــای خریــد ب
همــراه عــالوه بــر ســهولت کاربــری می توانــد در رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی در شــرایط کرونایــی مفیــد و مؤثــر باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا، کارت خریــد کارتــی اســت بــا نــام، قابــل شــارژ 
مجــدد کــه امــکان خریــد از دســتگاه های کارتخــوان و فروشــگاه های 

اینترنتــی را بــه دارنــده آن می دهــد.
ایــن کارت جایگزیــن مناســبی بــرای بــن یــا ســبد کاال اســت کــه 
بســیاری از ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت ها بــه کارکنــان خــود ارائــه 

ــد. می دهن
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بارش باران و برف تا روز دوشنبه 
ادامه خواهد داشت

کارشـناس سـازمان هواشناسـی گفت: بارش ها تا 
روز دوشـنبه در اغلـب نقاط کشـور به شـکل باران و 
در ارتفاعـات بـه شـکل بـرف ادامـه خواهد داشـت و 
روز سه شـنبه و چهارشـنبه آسـمان کشـور در بیشتر 

اسـتان ها آفتابـی خواهـد بود. 
»کبـری رفیعـی« دربـاره وضعیـت جـوی کنونـی 
کشـور بـه ایرنا گفت: امـروز بارش ها در سـواحل دریای 
خـزر، مناطق غـرب و جنوب غرب، دامنـه جنوبی البرز 

و شـمال شـرق کشـور ادامه خواهد داشـت.
وی افـزود: بارش هـا در مناطق سردسـیر به صورت 

بـرف و در جنـوب کشـور همراه با رعد و برق اسـت.
رفیعـی ادامـه داد: امروز شـدت بارش ها در شـمال 
و شـرق خوزسـتان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمـد، لرسـتان، کرمانشـاه و ارتفاعـات البـرز، 

جنـوب زنجان و اسـتان مرکزی اسـت.
به گفته این کارشـناس سـازمان هواشناسی، فردا 
)یکشـنبه( ادامـه بارش هـا در دامنه زاگـرس مرکزی 
و جنوبی، البرز مرکزی، شـمال شـرق و مرکز کشـور 
خواهـد بـود و شـدت بارش هـا در مناطـق شـمال و 
اصفهـان، جنـوب  غـرب  شـرق خوزسـتان، جنـوب 

لرسـتان و غرب اسـتان فـارس خواهـد بود.
رفیعـی گفت: روز دوشـنبه ادامه بارش ها در شـمال 
شـرق به شـکل پراکنده پیش بینی می شـود  و روزهای 

سه شـنبه و چهارشنبه آسمان کشـور صاف است.
بـاد  وزش  همچنیـن  امـروز  بیان داشـت:  وی 
در جنـوب شـرق کشـور رخ خواهـد داد و آب هـای 

اسـت. مـواج  فـردا  و  امـروز  خلیج فـارس 
این کارشـناس هواشناسـی اظهار داشـت: آسمان 
تهـران امـروز ابـری همراه با مـه رقیق و بـارش باران 
خواهـد بـود که گاهـی افزایش بـاد با احتمـال رگبار 
و رعـد و بـرق پیش بینـی بـرای آن می شـود، فـردا 
نیـز آسـمان تهـران ابـری بـوده و بـارش بـاران ادامه 

خواهد داشـت.

شهر و شورا
ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی 

به 3 استان و ۷ شهر 

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیس 
ــه  ــی ب ــای غیربوم ــت ورود پالکه ــور از ممنوعی راه
ســه اســتان و هفــت شــهر کشــور از امــروز خبــر داد. 
بــا  گفت وگــو  در  شــیرانی  احمــد  ســرهنگ 
ــردد  ــت ت ــرای ممنوعی ــه اج ــاره ب ــا اش ــنیم؛ ب تس
خودروهــای بــا پــالک غیربومــی در برخی از شــهرها 
و اســتانهای کشــور از شــنبه ۱8 بهمــن مــاه، اظهــار 
کــرد: برابــر مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــه  ــی ب ــالک غیربوم ــا پ ــا ب ــروز ورود خودروه از ام
اســتانهای گیــالن، مازنــدران و گلســتان و همچنیــن 
ــاس،  ــیراز، بندرعب ــان، ش ــهد، اصفه ــهرهای مش ش

ــوع اســت. ــره قشــم و کیــش ممن بوشــهر، جزی
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک 
پلیــس راهــور خاطرنشــان کــرد: محدودیــت تــردد 
شــبانه نیــز از ســاعت ۲۱ تــا 3 بامــداد در شــهرهای 

ــود. ــرا می ش ــی اج ــی، زرد و آب ــز، نارنج قرم

سفر به مشهد مقدس ممنوع شد 

ــت:  ــان رضوی گف ــور خراس ــس راه ــس پلی رئی
مشــهد تنهــا شــهر اســتان اســت کــه ممنوعیــت در 
ــای  ــهرها و جاده ه ــر ش ــود و دیگ ــال می ش آن اعم

ــد.  اســتان چنیــن محدودیتــی ندارن
ــا  ــو ب ــوی در گفت وگ ــا دهن ــرهنگ حمیدرض س
ــیوه نامه  ــوز ش ــار داشــت: هن ــگار تســنیم اظه خبرن
رســمی بــرای ممنوعیــت ورود پالک هــای غیربومــی 

بــه مشــهد بــه دســت مــا نرســیده اســت.
رئیــس پلیــس راهــور خراســان رضوی بیــان 
ــا  ــهد تنه ــیوه نامه، مش ــن  ش ــال ای ــا اعم ــرد: ب ک
ــال  ــت در آن اعم ــه ممنوعی ــتان اســت ک ــهر اس ش
می شــود و دیگــر شــهرها و جاده هــای اســتان 

ــد. ــی ندارن ــن محدودیت چنی
دهنــوی بیــان کــرد: ممنوعیــت ورود بــه مشــهد 
نــه از مبــادی کنــار شــهر بلکــه از مناطقــی همچــون 
پلیــس راه باغچــه در مســیر نیشــابور، پلیــس راه 
ــه ای از  ــار و منطق ــل از گلبه ــس راه قب ــان، پلی فریم
مســیر ورودی ســرخس بــه مشــهد اعمــال می شــود.

وی افــزود: در این طرح هــا شــهرهای مشــهد، 
ــورت  ــود« به ص ــاندیز »بینال ــه ـ ش ــار و طرقب گلبه
یکپارچــه دیــده می شــود و بــرای ورود و خــروج بــه 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــهرها ممنوعیت این ش

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سنندج:
 ۱۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومانی برای نجات
 دریاچه ارومیه سرمایه گذاری می شود 

ـــه  ـــه ارومی ـــات دریاچ ـــور از نج ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س رئی
ـــر داد.  ـــان خب ـــارد توم ـــزار و 9۰۰ میلی ـــش از ۱۱ ه ـــرمایه گذاری بی ـــا س ب
محمـــد باقـــر نوبخـــت در گفت وگـــو بـــا تســـنیم بـــه دســـتاوردهای 
ســـفر اخیـــر خـــود بـــه اســـتان و آخریـــن وضعیـــت پروژه هـــای 
نیمه تمـــام در کردســـتان پرداخـــت و اظهـــار داشـــت: فـــرودگاه ســـقز 
و راه آهـــن همدان-ســـنندج را تـــا قبـــل از اتمـــام دولـــت بـــه اتمـــام و 

می رســـانیم. بهره بـــرداری 
ـــعه و  ـــاخت ها توس ـــروژه، زیرس ـــن پ ـــاح ای ـــا افتت ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ســـوت قطـــار در اســـتان شـــنیده شـــده و کردســـتان بـــه مرزهـــای غربـــی و 
کشـــورهای همســـایه متصـــل می شـــود، گفـــت: در ســـال های گذشـــته 
۱7 هـــزار میلیـــارد ریـــال و از ســـال گذشـــته نیـــز تاکنـــون ۱۰هـــزار 
ـــه  ـــور هزین ـــن در کش ـــذاری راه آه ـــرای ریل گ ـــرای اج ـــال ب ـــارد ری میلی

ـــت. ـــده اس ش
ـــور  ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــور و رئی ـــس جمه ـــاون رئی مع
ـــزار  ـــا ۲3 ه ـــزرگ را ب ـــرح ب ـــت ۲6ط ـــان دول ـــا پای ـــه ت ـــده اینک ـــا وع ب
میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــه بهره بـــرداری می رســـانیم، افـــزود: از ایـــن 
ـــت  ـــار آن پرداخ ـــال اعتب ـــارد ری ـــزار میلی ـــال، ۱۱ ه ـــارد ری ـــزار میلی ۲3 ه

ـــد. ـــد ش ـــت خواه ـــت  پرداخ ـــاس اولوی ـــز براس ـــه آن نی ـــده و بقی ش
ـــتان  ـــدی کردس ـــوزه تولی ـــتغال زا در ح ـــرح اش ـــایی 33 ط وی از شناس
خبـــر داد و تصریـــح کـــرد: بـــرای اجـــرای ایـــن طرح هـــا پنـــج هـــزار 
و 7۰۰ میلیـــارد ریـــال اعتبـــار نیـــاز بـــوده و بـــا بهره بـــرداری از ایـــن 

پروژه هـــا چهـــار هـــزار و ۲۰۰ فرصـــت شـــغلی فراهـــم می شـــود.
ـــام  ـــه تم ـــای نیم ـــه پروژه ه ـــار ب ـــاص اعتب ـــه از اختص ـــت در ادام نوبخ
ـــزار و 9۰۰  ـــش از ۱۱ ه ـــرمایه گذاری بی ـــا س ـــه ب ـــه ارومی ـــات دریاچ و نج
میلیـــارد تومـــان بـــه ارزش امـــروز خبـــر داد و اظهـــار کـــرد: ایـــن کار 
ـــل و  ـــه ح ـــی دریاچ ـــه آب ـــه حوضچ ـــانی ب ـــکل آبرس ـــه مش ـــده ک ـــث ش باع

ـــد. ـــاال بیای ـــه ب ـــراز آب دریاچ ـــطح ت س
وی بـــا اعـــالم اینکـــه 8۰ میلیـــارد تومـــان اعتبـــار بـــرای ایجـــاد 
ــه  ــاص یافتـ ــتان اختصـ ــی در اسـ ــوق صادراتـ ــی و مشـ ــع تبدیلـ صنایـ
ـــتیبانی  ـــت و پش ـــه حمای ـــف ب ـــود را موظ ـــت خ ـــت: دول ـــان داش ـــت، بی اس
ـــه  ـــارات الزم را ب ـــتا اعتب ـــن راس ـــته و در ای ـــع دانس ـــن صنای ـــاد ای از ایج

ایـــن بخـــش تخصیـــص خواهیـــم داد.
ـــور  ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــور و رئی ـــس جمه ـــاون رئی مع
از حمایـــت از ســـرمایه گذران بخـــش کشـــاورزی و گردشـــگری در 
ـــش  ـــن بخ ـــانی که در ای ـــرد: کس ـــالم ک ـــر داد و اع ـــتان خب ـــتان کردس اس
فعالیـــت کننـــد از تســـهیالت ارزان قیمـــت دولـــت برخـــوردار خواهنـــد 

ـــد. ش

مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران:
مسیرهای حرکت موتوری و خودرویی

 مراسم 22 بهمن در تهران

مدیــرکل شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان تهــران گفــت: 
مســیر اصلــی از میــدان امــام حســین)ع( بــه ســمت میــدان آزادی ویــژه 
ــعیدی  ــت اهلل س ــهید آی ــای ش ــود و خیابان ه ــد ب ــواران خواه ــور س موت
ــی  ــت خودروی ــژه حرک ــدان آزادی وی ــوی می ــه س ــاح ب ــی جن و محمدعل

اســت. 
ــه گــزارش ایســنا، جلســه هماهنگــی مســیرهای حرکــت خودرویــی  ب
و موتــوری در مراســم ۲۲ بهمــن تهــران صبــح شــنبه ۱8 بهمــن مــاه در 
ــزار  ــران برگ ــات اسالســتان ته ســالن جلســات شــورای هماهنگــی تبلیغ
شــد و حجــت االســالم سیدمحســن محمــودی طــی ســخنانی بیــان کــرد: 
یــوم اهلل ۲۲ بهمــن یکــی از اعیــاد حقیقــی ملــت ایــران اســت کــه بایــد 

بــه نحــوه ممکــن مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد: امســال در حالــی یــوم اهلل ۲۲ بهمــن را گرامــی می داریم 
کــه انقــالب اســالمی قدرتمنــد تــر از همیشــه در حــال پیشــرفت بــوده و 

بســیاری از شــعارهای انقــالب تحقــق پیــدا کــرده اســت.
مدیــرکل شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان تهــران خاطــر 
نشــان کــرد: اگــر چــه مــردم عزیــز و صبــور مــا از برخــی نــا مالیمــات بــه 
ویــژه در حــوزه اقتصــادی رنــج می برننــد، امــا از انقــالب و دســتاورده های 

ــا تمــام وجــود پاســداری می کننــد. انقــالب ب
محمــودی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی موجــود و لــزوم 
ــا، حرکــت  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــه ســتاد مل رعایــت بهداشــت طبــق مصوب
ــران و  ــردم ته ــاله م ــر س ــی ه ــن راهپیمای ــی جایگزی ــوری و خودروی موت

ــده اســت. شهرســتانهای اســتان گردی
عضــو شــورای معاونیــن شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی کشــور 
یــادآور شــد: مســیر اصلــی از میــدان امــام حســین)ع( بــه ســمت میــدان 
ــت  ــهید آی ــای ش ــود و خیابان ه ــد ب ــواران خواه ــور س ــژه موت آزادی وی
اهلل ســعیدی و محمدعلــی جنــاح بــه ســوی میــدان آزادی ویــژه حرکــت 

خودرویــی اســت.
حجــت االســالم محمــودی ضمــن تشــکر از تمامــی دســتگاه ها و 
همــکاران مراســم انقــالب گفــت: ســپاه و بســیج هدایــت حرکــت موتــوری 
ــروی  ــت و نی ــد داش ــده خواهن ــر عه ــی را ب ــیرهای اصل ــمت مس ــه س ب
ــالع  ــی اط ــیرهای اصل ــه مس ــت ب ــت هدای ــز جه ــور نی ــی و راه انتظام

رســانی و همراهــی الزم را انجــام می دهنــد.

ــع  ــاورزی، آب و مناب عضــو کمیســیون کش
ــی  ــرح دوفوریت ــا ط ــس گفت:ب ــی مجل طبیع
ــوالت  ــد محص ــذاری و خری ــت گ ــالح قیم اص
اســتراتژیک بخــش کشــاورزی در مجلــس 
دولــت  دســت  از  محصــوالت  یمت گــذاری 

ــت.  ــده اس ــارج ش خ
حجــت االســالم احــد آزادیخــواه در گفت وگــو 
بــا تســنیم،  بــا بیــان اینکه انحصــار قیمت گــذاری 
محصــوالت کشــاورزی از دســت دولت خارج شــد، 
گفــت: طــرح دوفوریتــی اصــالح قیمــت گــذاری و 
خریــد محصــوالت اســتراتژیک بخــش کشــاورزی 
ــا پیگیری هــای مســتمر بنــده و دیگــر اعضــای  ب
هیئــت رئیســه کمیســیون کشــاورزی بــه تصویب 

نماینــدگان مجلس رســید.
ــی از  ــرح یک ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــد س ــاورزان در چن ــدی کش ــات ج مطالب
اخیــر بــود، بیــان کــرد: بــر اســاس ایــن طــرح، 
انحصــار قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی 
کــه پیــش از ایــن در دســت شــورای اقتصــاد 

ــود، شکســته شــد. ب
ــزود:  ــس اف ــر در مجل ــردم مالی ــده م نماین
گنــدم اساســی تریــن موضــوع مــا اســت کــه 
ــداری  ــاورزان خری ــت از کش ــن قیم ــا نازلتری ب
قانــون  در  کــه  ای  اصالحیــه  در  می شــود. 
خریــد انجــام دادیــم، مصــوب شــد کــه از ایــن 
بــه بعــد در شــورای قیمت گــذاری محصــوالت 
ــته  ــور داش ــم حض ــاورزان ه ــاورزی، کش کش

باشــند.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان همــدان 

ــرد: از  ــد ک ــالمی تاکی ــورای اس ــس ش در مجل
آنجــا کــه کشــمش یکــی از محصــوالت مهــم و 
اساســی شــهر جهانــی انگــور اســت و بیــش از 
نیمــی از صــادرات اســتان همــدان را بــه خــود 
ــامل  ــر ش ــس ب ــت مجل ــاص داده، اولوی اختص
ــت.  ــی اس ــد تضمین ــمش در خری ــدن کش ش
طــرح خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی 
امنیــت غذایــی و انگیــزه کشــاورزان بــرای 

ــرد. ــاال می ب ــتر را ب ــد بیش تولی
ــع  ــاورزی، آب و مناب عضــو کمیســیون کش
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
در قانــون قبلــی کــه مربوط به ســال 68 اســت، 
ــرد،  ــن می ک ــف را روش ــاد تکلی ــورای اقتص ش
ــذاری  ــورای قیمت گ ــرح ش ــالح ط ــا در اص ام
ــت،  ــدگان دول ــکل از نماین ــروه متش ــه گ از س
و  تولیدکننــدگان  و  مرتبــط  تشــکل های 

ــده اســت. ــاورزان تشــکیل ش کش

رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان همــدان 
گفــت: در شــورای جدیــد ســه نفــر از نمایندگان 
دولــت، ســه نفــر از تشــکل های  مرتبــط و ســه 
نفــر از تولیدکننــدگان و کشــاورزان حضــور 
دارنــد و کشــاورزان خودشــان در تصمیم گیــری 

ــد. ــت می کنن دخال
آزادیخــواه بیــان کــرد: عمــده مســائلی کــه 
در دســتور کار مجلــس قــرار می گیــرد، در 
حــوزه اقتصــادی و بــه منظــور کاهــش بخــش 
عمــده ای از مشــکالت مــردم و جامعــه اســت.

پیگیری هــای  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فــراوان مشــکل تهیــه پــودر کربنــات پتاســیم 
و روغــن ســبزه باغــدران برطــرف شــده اســت؛ 
امــا افزایــش قیمــت نهاده هــای کشــاورزی 
ــی  ــیم را معضل ــات پتاس ــودر کربن ــه پ از جمل

ــرد. ــداد ک ــاورزان قلم ــرای کش ــزرگ ب ب
بانــک  عملکــرد  تقدیــراز  ضمــن  وی 

ــاورزی  ــک کش ــت: بان ــان داش ــاورزی بی کش
ــا  ــال ۱398 ت ــده از س ــه بن ــوزه انتخابی در ح
ــق  ــاری از طری ــال ج ــت س ــاه نخس ــش م ش
ــان  ــه مددجوی ــک ب ــره ۱6 کم ــد ب تبص بن
ــه ۱۰۰  ــک ب ــتی نزدی ــداد و بهزیس ــه ام کمیت
مــورد تســهیالت، در حــوزه تســهیالت قــرض 
الحســنه ازدواجــی بیــش از 6۰۰ مــورد، از 
ــامل  ــیون ش ــاری مکانیزاس ــط اعتب ــق خ طری
ماشــین آالت کشــاورزی ازجملــه تراکتــور، 
کمبایــن و... بیــش از ۲5۰ مــورد، حــوادث 
غیرمترقبــه شــامل ســیل، زلزلــه و ... بیــش از 
۲9۰ مــورد تســهیالت پرداخــت نمــوده کــه در 
مجمــوع از طریــق پرداخــت تســهیالت بانــک 
کشــاورزی  وطرح هــای آن شــامل گلخانــه، 
ــتغال  ــه اش ــی و...زمین ــع غذای ــاغ، صنای دام، ب
بیــش از ۴۰۰ نفــر فراهــم شــده اســت کــه از 
ــک کشــاورزی  عملکــرد و همــکاری خــوب بان

تقدیــر و تشــکر می نمایــم.
ــع  ــاورزی، آب و مناب عضــو کمیســیون کش
طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان 
کــرد: در حــوزه وصــول مطالبــات و بخشــودگی 
ــج  ــه پن ــاده 33 برنام ــد خ م ــق بن ــز از طری نی
ــال  ــده، امه ســاله کشــور بیــش از ۲۲۰۰ پرون
بانــک  منابــع داخلــی  از محــل  مطالبــات 
ــد ل  ــده، بن ــزار پرون ــش از 5 ه ــاورزی بی کش
تبصــره ۱6 بیــش از ۱۰۰ پرونــده و بخشــودگی 
جرائــم وجــه التــزام بیــش از ۱9۰۰ پرونــده در 
ــک کشــاورزی از  ــده در بان ــه بن حــوزه انتخابی

ــد. بخشــودگی اســتفاده نمــوده ان

ــزان  ــرد: می ــالم ک ــتارا اع ــرک آس ــرکل گم مدی
فعالیــت اقتصــادی در کشــور افزایــش یافتــه و 
حجــم صــادرات از مرزهــای ایــن شهرســتان دو برابر 
ــر  ــد تی ــا چن ــک ی ــه ی ــی ک ــا زمان شــده اســت و ت
پــارک بــا گنجایــش حداقــل هــزار و 5۰۰ دســتگاه 
خــودرو در آســتارا ســاخته نشــود از صــف و ترافیــک 

ــد.  ــد ش ــته نخواه ــا کاس کامیون ه
کریــم رســولی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بیــان کــرد: 
بیــش از 9۰ درصــد کامیون هــا حامــل کاالهــای 
ــای  ــص کااله ــد ترخی ــتند و در فراین ــی هس صادرات
ــتند؛   ــل هس ــازمان دخی ــی ۲۴ س ــی و واردات صادرات
البتــه بعضــی از دســتگاه ها در برخــی فرایندهــا 
نقشــی ندارنــد امــا در مجمــوع ۲۴ دســتگاه اعمــال نظر 
می کننــد ولــی چــون در نهایــت ایــن کاالهــا از گمــرک 
ــا در  ــور داده می شــوند، مشــکل ترافیــک کامیون ه عب

ــود. ــط داده می ش ــرک رب ــه گم ــی ب ــکار عموم اف
وی افــزود: دســتگاه ها در رونــد صــادرات یــا 
ــود را  ــای خ ــتقل مجوزه ــور مس ــه ط ــد ب واردات بای
صــادر کننــد و اگــر خللــی در کار یکــی از آنهــا ایجــاد 
شــود، کل فراینــد مختــل می شــود و از ســوی دیگــر 
پــل قدیمــی و فرســوده مــرز آســتارا حداکثــر ظرفیــت 
گــذر 5۰۰ دســتگاه خــودرو در روز را دارد و االن از 
حداکثــر ظرفیــت اســتفاده می کنیــم؛  بنابرایــن 
ــه  ــد بلک ــی نمی کن ــن خصــوص کوتاه ــرک در ای گم

ــه اســت. ــکار گرفت ــن ظرفیــت خــود را ب باالتری
ــه  ــر س ــن در ه ــور میانگی ــه ط ــه داد: ب وی ادام

ــا  ــد و ب ــردد می کن ــرز ت دقیقــه یــک کامیــون در م
ــه  ــی ک ــرل های ــا و کنت ــم نظارت ه ــه حج ــه ب توج
نهادهــا و دســتگاه های مختلــف در ایــن حــوزه 
ــابقه  ــی س ــردد ب ــزان ت ــن می ــد، ای ــام می دهن انج
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کنتــرل ســاده گذرنامــه 
یــک ماشــین چنــد دقیقــه طــول می کشــد،  امــکان 

ــدارد. ــن وجــود ن ــردد بیــش از ای ــش ت افزای
رســولی گفــت: از درب ورود تــا خــروج گمــرک 6 
نهــاد یــا دســتگاه نظیــر شــهرداری، پایانــه مــرزی، 
بانــک، گذرنامــه، هنــگ مــرزی و در نهایــت گمــرک 
نقــش دارنــد امــا اینکــه فقــط گمــرک مــورد هجمــه 
ــرار گیــرد کــه چــرا ترخیــص کامیون هــا تســریع  ق

نمی شــود، انصــاف نیســت.
او ادامــه داد: گاهــی همــه کنترل هــا در هــر 
ــده  ــا رانن ــرد ام ــورت می گی ــی ص ــه خوب ــاد ب 6 نه
مشــکل گذرنامــه دارد یــا در پایانــه در کنتــرل کاال 
ــی  ــات امنیت ــا موضوع ــود ی ــاد می ش ــکلی ایج مش
پیــش می آیــد و یــا بازرســی میــزان ســوخت 
ــبب  ــت س ــرکت نف ــل ش ــط عوام ــا توس کامیون ه
کنــدی تــردد می شــود؛  گذشــته از این هــا گاه 
ســاعت ســه بامــداد گمــرک جمهــوری آذربایجــان 
ورود از کشــور مــا را تــا هفــت صبــح قطــع می کنــد 

ــت. ــاخته نیس ــا س ــع کاری از م ــن مواق و در ای
ــه طــور  ــرکل گمــرک آســتارا بیــان کــرد: ب مدی
میانگیــن ۱۰۰ تــا ۱5۰ دســتگاه کامیــون کــه 
تشــریفات قانونــی آنهــا از نظــر گمــرک تمــام شــده 

و منتظــر تعییــن تکلیــف از ســوی ســایر ســازمان ها 
هســتند، همیشــه در صــف گــذر قــرار دارنــد و ایــن 
نشــان می دهــد کــه گمــرک از نظــر کاری از ســایر 

ــت. ــتاز اس ــتگاه ها پیش دس
ــی کــه گمــرک آســتارا همــان  او گفــت: در حال
ظرفیــت و امکانــات خــروج ســال های قبــل را 
ــل  ــال های قب ــه س ــزان صــادرات نســبت ب دارد، می
ــر شــده اســت بنابرایــن طبیعــی اســت کــه  دو براب

ــد. ــد ش ــاد خواه ــا ایج ــف کامیون ه ص
وی افــزود: دلیــل دیگــر رو آوردن کامیون هــا بــه 

ــی کاالهاســت  ــرارداد جابجای ــرز آســتارا حــذف ق م
جمهــوری  و  ایــران  خارجــه  وزاری  بیــن  کــه 
آذربایجــان در 6 بهمــن مــاه نهایــی شــد و قبــال کاال 
در گمــرک از یــک وســیله آورنــده بــه یــک وســیله 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــل می ش ــده منتق ــارج کنن خ
کاالیــی کــه بــه قزاقســتان مــی رود بایــد در گمــرک 
آســتارا تخلیــه و روی کامیــون دیگــر بارگیــری 
اکنــون  و  شــد  حــذف  قــرارداد  امــا  می شــد 
کامیون هــای ایرانــی بــدون جابجایــی کاال بــه طــور 
مســتقیم بــه هــر شــهری در جمهــوری آذربایجــان 

حرکــت می کننــد و ایــن از عوامــل افزایــش تقاضــا 
ــرز آستاراســت. ــرای خــروج از م ب

ــک  ــرف ی ــت: ظ ــتارا گف ــرک آس ــرکل گم مدی
ــکول ها  ــی و باس ــزات کنترل ــداد تجهی ــه تع ــال ب س
اضافــه خواهیــم کــرد امــا گمــرک،  خــارج از 
محــدوده و محوطــه خــود وظیفــه ای از نظــر ســاخت 
ــدگان  ــی رانن ــات رفاه ــف و امکان ــل توق ــاز مح و س
کامیون هــا نــدارد و بایــد در ایــن حــوزه پایانــه 
ــا  ــوند و ت ــل ش ــتگاه ها وارد عم ــایر دس ــرزی و س م
ــا  ــارک ســاخته نشــود از صــف کامیون ه ــد تیرپ چن
ــود. ــم می ش ــتر ه ــه بیش ــد بلک ــد ش ــته نخواه کاس

او اضافــه کــرد: امســال تــا ۱5 بهمــن مــاه 753 
ــه ارزش ۴56  ــی ب ــن کاالی غیرنفت ــزار و ۱۱9 ت ه
مرزهــای  از  دالر   ۱6۰ و  هــزار   33۱ و  میلیــون 
زمینــی، دریایــی و ریلــی ایــن شهرســتان بــه خــارج 
ــادرات در  ــزان ص ــن می ــده و ای ــادر ش ــور ص از کش

ــت. ــابقه اس ــتارا بی س ــرزی آس ــارت م ــخ تج تاری
ترافیــک و صــف کامیون هــا در ورودی شــهر آســتارا 
و خیابان هــای منتهــی بــه گمــرک از چنــد مــاه قبــل 
افزایــش یافتــه و توقــف برخــی از ایــن وســایل نقلیــه 
بــزرگ در محــالت، موجــب رنجــش خاطــر شــهروندان 
شــده و امــام جمعــه آســتارا نیــز در خطبه هــای نمــاز 

جمعــه بــر رفــع ایــن مشــکل تاکیــد کــرده اســت.

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
ــاح در  ــل افتت ــروژه قاب ــرح و پ ــداد 37۱ ط ــت: تع ــان گف کرم
ــه  ــام دهــه فجــر انقــالب اســالمی ب دهیاری هــای اســتان در ای

بهــره بــرداری می رســد. 
محمدجــواد صادقــی در گفــت و گــو با ایرنــا افزود: بــرای طرحهای 
افتتــاح شــده در دهــه فجــر امســال در دهیاری هــای سراســر اســتان 

کرمــان مجموعــه 5۴۲ میلیــارد ریال هزینه شــده اســت.
وی بیــان کــرد: اجــرای آســفالت و زیرســازی، احــداث 
پــارک و بوســتان، احــداث جــدول و ســنگفرش، زمیــن چمــن 
ــر از  ــازی معاب ــالح و بهس ــد، اص ــیل بن ــروژه س ــی، پ مصنوع

طرح هــای آمــاده افتتــاح دهیــاری اســت.
مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
ــبکه  ــاد ش ــای ایج ــن طرح ه ــت: همچنی ــار داش ــان اظه کرم
آبرســانی، ســایت و دکل مخابراتــی، آب نمــا و پــل، نصــب چــراغ 
دوربیــن، احــداث ســاختمان دهیــاری و آتــش نشــانی و غیــره 

نیــز از دیگــر طرح هــای قابــل بهــره بــرداری دهیــاری محســوب 
می شــود.

ــر 3۰۴  ــغ ب ــون بال ــاری تاکن ــال ج ــرد: در س ــح ک وی تصری
ــزوده و  ــر ارزش اف ــات ب ــل مالی ــه از مح ــان بودج ــارد توم میلی
کمک هــای دولــت بــه دهیاری هــای اســتان کرمــان واریــز 

ــش دارد. ــته افزای ــال گذش ــه س ــه نســبت ب ــده اســت ک ش
ــت روســتاهای اســتان  ــود وضعی ــه بهب ــا اشــاره ب ــی ب صادق
ــی  ــای اصل ــرد: اولویت ه ــد ک ــان در ســالهای گذشــته تاکی کرم
روســتایی در حــال حاضــر در اســتان طرح هــای عمرانــی، 
خدماتــی، اصــالح و بازســازی معابــر، کنتــرل ســیالب و ایجــاد 

ــت. ــانی اس ــش نش ــتگاههای آت ایس
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 36 ایســتگاه آتــش نشــانی فعال 
در مناطــق روســتایی اســتان داریــم کــه همــه آنهــا بــه تجهیــزات 
و وســائل الزم مجهــز شــده انــد، بطوریکــه در بــروز برخــی حــوادث 

بــه مناطــق شــهری همجــوار نیــز امــداد رســانی می کننــد.

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
کرمــان بیــان کــرد: حــدود 6 هــزار و 6۲۴ کیلومتــر از راه هــای 
روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار در اســتان آســفالت شــده انــد کــه 
ــم و  ــای ده ــر آن در دولت ه ــزار و 5۰۰ کیلومت ــک ه ــدود ی ح

ــوده اســت. یازدهــم ب
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــات رس ــود خدم ــه بهب ــاره ب ــا اش وی ب
ــرخ میانگیــن  کرمــان در هفــت ســال گذشــته تصریــح کــرد: ن
جمعیــت روســتایی در کشــور ۲۱ درصــد اســت، امــا ایــن رخ در 
ــد،  ــه نشــان می ده ــه ۴۱ درصــد می رســد ک ــان ب اســتان کرم

مهاجــرت معکــوس در اســتان در حــال رخ دادن اســت.
صادقــی گفــت: از پنــج هــزار و ۴۰۰ روســتای دارای ســکنه، 
تعــداد ۲ هــزار و ۴65 دهیــاری در اســتان کرمــان وجــود 
ــزار و ۱95 روســتا،  ــت و ۲ ه ــام وق ــاری تم ــه ۲7۰ دهی دارد ک
دهیــاری پــاره وقــت دارنــد، کــه خدمــات رســانی بــه ســاکنان 

را انجــام می دهنــد.

ــن  ــت: ای ــزگان گف ــاورزی هرم ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
اســتان بــا داشــتن پنــج قطــب مهــم کشــاورزی در طــول ســال 
و بــا تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی و باغــی خــارج از فصــل 
و همچنیــن داشــتن ظرفیــت دروازه هــای صادراتــی، نقــش 

ــور دارد.  ــاد کش ــد و اقتص ــق تولی ــردی در رون راهب
ــزود:در حــال  ــا اف ــا ایرن ــرزاده همایــی درگفــت وگوب ــی باق عل
حاضــر وســعت زمین هــای کشــاورزی هرمــزگان، ۱6۱هــزار 
ــن  ــون و 9۰۰هزارت ــر۲ میلی ــزون ب ــاالنه اف ــد س ــا تولی ــار ب هکت
محصــول باغــی و زراعــی و یــک میلیــون و 65۰هزارتــن محصــول 
ــر بســزایی در  ســبزی و صیفــی خــارج از فصــل اســت کــه تاثی
ــتان در  ــز و زمس ــل پایی ــوالت در فص ــن محص ــازار ای ــم ب تنظی

ــور دارد. کش
وی ادامــه داد: شــرایط اقلیمــی و آب و هوایــی در اســتان 
ــی همچــون  ــرات فصول ــه ای اســت کــه تغیی ــه گون ــزگان ب هرم
زمســتان و تابســتان تاثیــر چندانــی در فعالیت هــای زراعــی 
ــد،  ــه اراده کنن ــی ک ــر زمان ــدارد و کشــاورزان در ه کشــاورزان ن
ــر  ــه دیگ ــد ک ــی بزنن ــت محصوالت ــه کش ــت ب ــد دس می  توانن
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــا را ندارن ــت آن ه ــکان کش ــتان ها ام اس
ــطح  ــل در س ــارج از فص ــاورزی خ ــت کش ــه بهش ــتان ب ــن اس ای

ــت. ــه اس ــهرت یافت ــور ش کش
ــش  ــد: بخ ــاد آور ش ــاورزی ی ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی

ــد  ــزگان تولی ــده ای از محصــوالت کشــاورزی کشــور در هرم عم
می شــود و از ایــن حیــث در بســیاری از محصــوالت مهــم ماننــد 
گوجــه فرنگــی، پیــاز، بادمجــان، هندوانــه، خرمــا و مرکبــات رتبــه  

ــه خــود اختصــاص داده اســت. نخســت را ب
ــاص  ــی خ ــای صادرات ــود پایانه ه ــرد: وج ــه ک ــرزاده اضاف باق
بــرای صــادرات محصــوالت تــازه مثــل هندوانــه، خربــزه، 
خیــار ســبز، گوچــه، پیــاز، بادمجــان، فلفــل و محصــوالت 
باغــی سردســیری و گردمســیری از طریــق بنــدر شــهید باهنــر 
ــر  ــاری از دیگ ــی و تج ــناورهای محل ــا ش ــه ب ــورت روزان ــه ص ب

اســت. هرمــزگان  توانمندی هــای 
ــع  ــایر صنای ــه س ــتغالزایی در بخــش کشــاورزی نســبت ب اش
ــورت  ــر ص ــم هزینه ت ــریع تر و ک ــیار س ــای اداری بس و بخش ه
می گیــرد و از همیــن رو نقــش بســزایی در ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــرت  ــتاها دارد و از مهاج ــهرها و روس ــت در ش ــت جمعی و تثبی

ــد. ــری می کن ــود اشــتغال جلوگی ــل نب ــه دلی روســتاییان ب
ــت  ــوی مدیری ــه از س ــورت گرفت ــرآورد ص ــن ب ــق آخری طب
ــرما  ــال س ــزگان، امس ــاورزی هرم ــاد کش ــازمان جه ــران س بح
تاکنــون بــه یکهــزار و 7۰۰ هکتــار از زمین هــای کشــاورزی ایــن 
اســتان بیــن 3۰ تــا ۴۰ درصــد و یــا بیشــتر آســیب زده اســت و 
خســارت مالــی بــه کشــاورزان بیــش از 68۰ میلیــارد ریــال اعــالم 

شــده اســت.

ــن محصــوالت  ــن رفت  ســرمای شــدید دچــار آســیب و از بی
ــل،  ــان، فلف ــی، بادمج ــه فرنگ ــون گوج ــی همچ ــبزی و صیف س
فلفــل دلمــه ای، خیــار ســبز، ســیب زمینــی، کــدو، پیــاز و لوبیــا 
ســبز  و همچنیــن افــت شــدید دمــای هــوا ســبب ســرمازدگی 
محصوالتــی نظیــر لیموتــرش، پرتقــال، نارنگــی و انبــه در اســتان 

هرمــزگان شــده اســت.
 بیشــترین خســارت  و زیــان ناشــی از ســرمازدگی بــه 
و  مناطقــی همچــون هشــتبندی  را  محصــوالت کشــاورزی 
ــیان  ــاد و پارس ــاس، حاجــی آب ــاب، رودان، بندرعب ســندرک مین

شــده اند. متحمــل 

قیمت گذاری محصوالت از دست دولت خارج شده است 

 رفع ترافیک کامیون ها نیازمند احداث تیرپارک است

3۷۱ طرح دهیاری دهه فجر در کرمان افتتاح می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشاورزی هرمزگان ناجی رونق تولید و اقتصاد کشور است

بابایی کارنامی مطرح کرد:
تالش مجلس برای اصالح قانون کار

 در جهت تامین منافع کارگران
چطــور  بنابرایــن  اســت،   
می توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه رفاهــی بــرای 

ــود. ــاد ش ــا ایج آنه

کارگران نباید در گروه محرومان قرار گیرند 
ایـن نماینـده مردم در مجلس یازدهـم، تاکید کرد: 
در تمـام دنیـا کارگـران در زمـره نیـروی انسـانی قرار 
می گیرنـد امـا در ایـران آنهـا را در گـروه محرومـان 
قـرار می دهنـد و ایـن در حالـی اسـت که دولـت باید 
آئین نامه هـای مرتبـط بـا قوانین حـوزه کارگـری را به 

گونـه ای تدویـن کنـد که بـه آنها ترحم نشـود.
ــورای  ــس ش ــری مجل ــیون کارگ ــس فراکس ریی
ــن  ــه ای ــا در فراکســیون ب ــادآور شــد: م اســالمی، ی
ــی  ــال الگوی ــه دنب ــرده و ب ــدا ک ــوع ورود پی موض
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــاختار س ــا س ــتیم ت هس
ــد اداره  ــک کن ــت کم ــر دول ــم و اگ ــالح کنی را اص
صنــدوق تامیــن اجتماعــی در قالــب هیــات امنایــی 
ــدا  ــر پی ــال 58 تغیی ــون مصــوب س ــای قان ــر مبن ب
ــا  ــود ت ــارج ش ــودن خ ــی ب ــت دولت ــد و از حال کن

ــرد. ــرف ک ــش را برط ــن بخ ــکالت ای ــوان مش بت

ادامه از صفحه 1
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معاون استاندار تهران تاکید کرد:
هیچ راهپیمایی مردمی 

در22بهمن برگزار نمی شود

ــا  معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتاندار تهــران ب
ــی در  ــوری و خودروی ــزاری رژه موت ــر برگ ــد ب تاکی
ــه راهپیمایــی مردمــی  ۲۲ بهمــن گفــت: هیــچ گون

ــود.  ــزار نمی ش ــن برگ در روز ۲۲ بهم
بــه گــزارش ایســنا، حمیدرضــا گــودرزی در 
جلســه بــا فرمانــداران اســتان تهــران کــه بــه 
صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد بــا اشــاره بــه 
برگــزاری یــوم اهلل ۲۲ بهمــن، اظهــار داشــت: طبــق 
ــی  ــت کشــور، ســتاد مل دســتورالعمل شــورای امنی
کرونــا و ســتاد اســتانی، در یــوم اهلل ۲۲ بهمــن فقــط 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــوری و خودروی رژه موت
ــی در  ــی مردم ــه راهپیمای ــچ گون ــزود: هی وی اف
ــداران  ــه فرمان ــود و ب ــزار نمی ش ــن برگ روز ۲۲ بهم
اســتان تهــران تاکیــد شــد تــا در اجــرای مصوبــات 

جدیــت داشــته باشــند.
ــداد  ــش تع ــه افزای ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک وی تاکی
مبتالیــان بــه کرونــا و نگرانــی از شــیوع پیــک 
ــات  ــا مصوب ــد ت ــد ش ــداران تاکی ــه فرمان ــد ب جدی
ســتاد کرونــا را بــه دقــت اجــرا کننــد تــا از شــیوع 

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــارم کرون ــوج چه م

یارانه نقدی 2۰ بهمن ماه
 واریز می شود 

ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا بــا صــدور 
ــه نقــدی بهمــن مــاه  اطالعیــه ای زمــان واریــز یاران

ــرد.  ــالم ک ــال 99 را اع س
بــه گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا بــا صــدور اطالعیــه ای 
زمــان واریــز یارانــه نقــدی بهمــن مــاه ســال ۱399 

را اعــالم کــرد.
در اطالعیــه ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا 
آمــده اســت:«یکصد و بیســتمین مرحلــه یارانــه 
نقــدی مربــوط بــه بهمــن مــاه امســال بــه ازای هــر 
ــل  ــش حداق ــراه افزای ــه هم ــال ب ــر ۴55،۰۰۰ ری نف
ــت  ــان تحــت حمای ــای مددجوی مســتمری خانوار ه
ســازمان  و  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه 
دوشــنبه  روز  ســاعت ۲۴:۰۰  کشــور  بهزیســتی 
سرپرســتان  حســاب  بــه   ۲۰/۱۱/۱399 مــورخ 

خانواده هــا واریــز خواهــد کــرد.«

رئیس سازمان بورس خبر داد؛
اعطای کارت اعتباری به 

دارندگان سهام عدالت در هفته جاری

ـــازمان  ـــره س ـــات مدی ـــب هی ـــا تصوی ـــت: ب ـــورس، گف ـــازمان ب ـــس س رئی
بـــورس، مقـــرر شـــد اعطـــای کارت اعتبـــاری بـــه دارنـــدگان ســـهام 

عدالـــت توســـط بانک هـــا طـــی هفتـــه پیـــش رو عملیاتـــی شـــود.
بـــه گـــزارش مهـــر، رئیـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار بـــه 
تشـــریح مصوبـــات هیـــأت مدیـــره ســـازمان پرداخـــت و گفـــت: در گام 
نخســـت و بـــه منظـــور حمایـــت از بـــازار ســـرمایه و تقویـــت طـــرف 
ـــقف  ـــا س ـــد ت ـــازه داده ش ـــرمایه اج ـــازار س ـــعه ب ـــدوق توس ـــه صن ـــا، ب تقاض
ـــار  ـــق انتش ـــی از طری ـــن مال ـــه تأمی ـــبت ب ـــان نس ـــارد توم ـــزار میلی ـــه ه س

ـــد. ـــدام کن ـــهام اق ـــی س ـــروش تبع ـــار ف اوراق اختی
دهقـــان دهنـــوی، بـــه مصوبـــه دوم اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت: 
ـــدم آن در  ـــق تق ـــهام و ح ـــل س ـــب تعدی ـــا ضری ـــد ت ـــرر ش ـــن مق همچنی

ـــد. ـــش یاب ـــد افزای ـــه 6۰ درص ـــد ب ـــاری از ۴5 درص ـــالت اعتب معام
ــد  ــرر شـ ــوم، مقـ ــد سـ ــق بنـ ــه مطابـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــهام خزانـ ــه سـ ــداری و عرضـ ــد، نگهـ ــی خریـ ــتورالعمل اجرایـ دسـ
بـــا دیـــد تســـهیل بـــرای خریـــد و نگهـــداری توســـط ناشـــران مـــورد 
ـــای  ـــد واحده ـــکان خری ـــوص ام ـــت: در خص ـــرد، گف ـــرار گی ـــری ق بازنگ
ــدل  ــردم مـ ــوم مـ ــرای عمـ ــی بـ ــی بازارگردانـ ــای اختصاصـ صندوق هـ

ــرد. ــورت می گیـ ــزار الزم صـ ــد و ابـ ــی فراینـ ــازی و طراحـ سـ
رئیـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار بـــا اشـــاره بـــه مذاکـــرات 
ــرکت  ــات الزم در شـ ــد مقدمـ ــا و تمهیـ ــا بانک هـ ــه بـ ــورت گرفتـ صـ
ـــره  ـــأت مدی ـــب هی ـــا تصوی ـــرد: ب ـــح ک ـــزی، تصری ـــذاری مرک ـــپرده گ س
ســـازمان بـــورس، مقـــرر شـــد؛ اعطـــای کارت اعتبـــاری بـــه دارنـــدگان 
ــی  ــش رو عملیاتـ ــه پیـ ــی هفتـ ــا طـ ــط بانک هـ ــت توسـ ــهام عدالـ سـ
ـــایر  ـــه س ـــات ب ـــن خدم ـــم ای ـــرای تعمی ـــره الزم ب ـــن مذاک ـــود. همچنی ش
ســـهامداران بـــه ویـــژه ســـهامداران خـــرد نیـــز در دســـتور کار قـــرار 

گیـــرد.
ـــری  ـــد بازنگ ـــرر ش ـــت: مق ـــرد و گف ـــاره ک ـــم اش ـــه شش ـــه مصوب وی ب
ـــکان  ـــه ام ـــود ک ـــام ش ـــوی انج ـــه نح ـــی ب ـــهام ترجیح ـــتورالعمل س دس
اعطـــای ســـهام ترجیحـــی عـــالوه بـــر کارکنـــان مســـتقیم شـــرکت ها 
ـــی  ـــروه مال ـــا هم گ ـــادر ی ـــا م ـــه ی ـــرکت های زیرمجموع ـــان ش ـــه کارکن ب

ـــد. ـــر باش ـــز میس نی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان :
خروج معلوالن از گردونه مشاغل

عضـــو کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ــایه  ــا در سـ ــت امـ ــت نیسـ ــرای محرومیـ ــی بـ ــت علتـ ــت: معلولیـ گفـ

ــتیم.  ــوالن هسـ ــاهد محدودیـــت معلـ ــارات شـ ــود اعتبـ کمبـ
ـــت، در  ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــنی بندپ ـــی محس محمدعل
مـــورد قوانیـــن حمایتـــی در خصـــوص معلـــوالن گفـــت: قوانینـــی در 
ـــید، در  ـــدن نرس ـــی ش ـــه اجرای ـــه مرحل ـــا ب ـــب ام ـــوالن تصوی ـــوزه معل ح
ـــوالن  ـــت از معل ـــی حمای ـــواد قانون ـــداد م ـــا تع ـــکل م ـــر مش ـــال حاض ح
ـــوق  ـــت از حق ـــع حمای ـــون جام ـــرای قان ـــرای اج ـــه اراده ای ب ـــت بلک نیس

ـــدارد. ـــود ن ـــوالن وج معل
نماینـــده مـــردم چالـــوس، نوشـــهر و کالردشـــت در مجلـــس 
ــده در  ــب شـ ــون تصویـ ــات قانـ ــزود: از جزئیـ ــالمی، افـ ــورای اسـ شـ
جهـــت حمایـــت معلـــوالن می تـــوان بـــه قانـــون اســـتخدامی اشـــاره 
کـــرده کـــه بارهـــا از تربیون هـــای متفـــاوت اعـــالم شـــده کـــه هـــر 
ســـاله 3 درصـــد از جامعـــه معلـــوالن می توانـــد در اســـتخدام دولتـــی 
ـــی  ـــد کس ـــاز زدن ـــر ب ـــون س ـــن قان ـــازمانی از ای ـــر س ـــوند؛ اگ ـــه ش پذیرفت
ــی  ــد حتـ ــت کنـ ــه را بازخواسـ ــاد مربوطـ ــازمان و نهـ ــد سـ نمی توانـ
در ایـــن قانـــون عنـــوان شـــده کـــه معلـــوالن می تواننـــد در ســـمت 
ـــر  ـــال حاض ـــوند؛ در ح ـــغول ش ـــه کار مش ـــده و ب ـــتخدام ش ـــوری اس اپرات
ــا مکانیـــزه  شـــدن گردونـــه اپراتـــوری ســـازمان ها و ادارات خـــود  بـ
بـــه خـــود باعـــث خـــروج معلـــوالن از چرخـــه اســـتخدامی اپراتـــوری 

شـــده اند.

معلولیت درسایه کمبود اعتبارات محدودیت است
ـــهری  ـــط ش ـــازی محی ـــب س ـــارات مناس ـــوع اعتب ـــه داد: موض وی ادام
ـــاری  ـــان بیم ـــکی و درم ـــزات پزش ـــوع تجهی ـــوالن ، موض ـــکونی معل و مس
ــا شـــده  ــر تـــورم تحریم هـ ــا مزیـــد بـ ــرایطی کـــه کرونـ ــا در شـ آنهـ
اســـت، خواســـته یـــا ناخواســـته حضـــور افـــراد دارای معلولیـــت را در 
ــت  ــرای محرومیـ ــی بـ ــت علتـ ــد و معلولیـ ــدود می کنـ ــه محـ جامعـ
نیســـت امـــا در ســـایه کمبـــود اعتبـــارات شـــاهد محدودیـــت آنهـــا 

هســـتیم.
ــر  ــس بـ ــدگان در مجلـ ــالش نماینـ ــام تـ ــه داد: تمـ ــی ادامـ بندپـ
ــه  ــکل گرفتـ ــوالن شـ ــیون معلـ ــریع تر فراکسـ ــه سـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
تـــا مشـــکالت ایـــن گـــروه در مجلـــس مـــورد بررســـی قـــرار بگیـــرد. 
ـــی برخـــوردار هســـتند،  ـــت و پتانســـیل باالی ـــه از ظرفی ـــوالن در جامع معل
ـــس  ـــود؛ مجل ـــا ش ـــه مهی ـــروه در جامع ـــن گ ـــور ای ـــرای حض ـــا ب ـــد فض بای
می توانـــد بـــا روی کار آوردن نهادهـــا و دســـتگاههای اجرایـــی در 
قالـــب قوانینـــی کـــه مصـــوب می کنـــد مشـــکالت بســـیاری از ایـــن 

افـــراد را رفـــع کنـــد.
ـــان  ـــان خاطرنش ـــس در پای ـــان مجل ـــت و درم ـــیون بهداش ـــو کمیس عض
کـــرد: اعتبـــارات تخصـــص یافتـــه در بودجـــه ۱۴۰۰ بـــرای معلـــوالن 
در هالـــه ای از ابهـــام اســـت و هنـــوز میـــزان افزایـــش یـــا کاهـــش آن 

مشـــخص نیســـت.

ــته  ــه بس ــه تهی ــاره ب ــا اش ــت ب ــر صم وزی
حمایتــی صنعــت خــودرو بــرای شکســت 
خودروهــای  درصــد   5۰ گفــت:  انحصــار، 
ــده و  ــل ش ــان باط ــی ش ــه گارانت ــروش رفت ف
ــاً در برخــی انبارهــا نگهــداری می شــوند. صرف

بــه گــزارش مهــر، علیرضــا رزم حســینی در 
ــودرو  ــازان خ ــه س ــا قطع ــترک ب ــت مش نشس
ــال  ــرد: در ح ــد ک ــوی تاکی ــان رض در خراس
تدویــن و تهیــه بســته حمایتــی ویــژه صنعــت 
خــودرو بــا محوریــت شکســت انحصــار در ایــن 

حــوزه هســتیم.
ــا اشــاره  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب
بــه اینکــه سیاســت های وزارت صمــت بــه 
گونه ای اســت کــه خــودرو از کاالی ســرمایه ای 
بــه کاالی مصرفــی تبدیــل شــود، تاکیــد کــرد: 
ــه  ــه توج ــطح جامع ــی در س ــش نقدینگ افزای
برخــی از دالالن و واســطه ها را بــه ســوی 
ــه  ــه البت ــرده اســت ک ــب ک ــازار خــودرو جل ب

ــد شــد. ــده متضــرر خواهن ــراد در این ــن اف ای
رزم حســینی یــادآور شــد: علیرغــم اجــرای 
طرح هــای مختلــف همچــون قرعــه کشــی 
ــاز در همیــن شــرایط  بــرای عرضــه خــودرو، ب
ــروش  ــای ف ــد خودروه ــدود 5۰ درص ــز ح نی
ــاً  ــده و صرف ــل ش ــأن باط ــی ش ــه گارانت رفت
ــا  ــا ب ــداری می شــوند ت ــا نگه در برخــی انباره
ــرمایه  ــظ س ــه حف ــا ب ــش کاذب قیمت ه افزای

ــد. ــده ای کمــک کن ع
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: بســته 
ــت از صنعــت خــودرو  ــرای حمای ــه شــده ب تهی
ــی،  ــت مال ــذاری، حمای شــامل نحــوه قیمــت گ
ــه  ــد و ب ــش تولی ــل، افزای ــاخت داخ ــق س تعمی
صــورت ویــژه شکســت انحصــار و رقابتــی کــردن 

ــت می شــود. ــا کیفی ــی ب ــدات خودروی تولی
رزم حســینی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از 
۲۰۰۰ شــرکت قطعــه ســاز در ســطح کشــور و 
بــاالی 3 میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری در ایــن 
ــل  ــاخت داخ ــورت س ــزود: در ص ــت، اف صنع
ــط  ــام ضواب ــت تم ــه و رعای ــک قطع ــودن ی ب
مشــابه  واردات  جلــوی  حتمــاً  اســتاندارد، 

ــت. ــم گرف ــی را خواهی خارج
ــان ســال  ــا پای ــرد: ت ــر صمــت اعــالم ک وزی
ــط  ــه توس ــاهین ک ــارا و ش ــودرو ت ــوع خ دو ن
شــرکت ایــران خــودرو و ســایپا تولید می شــوند 
رونمایــی می شــوند و عــالوه بــر یــک نــوع 
موتــور رونمایــی شــده تــا پایــان امســال موتــور 
دیگــری نیــز رونمایــی و معرفــی خواهــد شــد.

رزم حســینی تصریــح کــرد: همســازی 
ــن  ــعه ای ــای توس ــر اولویت ه ــات از دیگ قطع
صنعــت اســت کــه بــه صــورت ویــژه در 
ــرم  ــک پلت ف ــه و در ی ــرار گرفت ــتور کار ق دس

مشــترک تولیــد موتورهــای مشــابه و قطعــات 
ــرد. ــرار گی ــت ق ــد در اولوی بای

و  بــه برکــت وجــود  تاکیــد کــرد:  وی 
تــالش صنعتگــران، صادرکننــدگان، کشــور 
تحریمــی  محدودیت هــای  همــه  علیرغــم 
ســرپا اســت و بــر همیــن مبنــا نظــام تصمیــم 
گیــری در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 
محوریــت بخــش خصوصــی، نــگاه کارشناســی 
ــیون های  ــس، کمیس ــرم مجل ــدگان محت نماین

ــت. ــده اس ــم ش ــت تنظی ــی و دول تخصص
ــح  ــارت تصری ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کــرد: توســعه کشــور در ســایه تقویــت بخــش 
خصوصــی توانمنــد محقــق می شــود و بــا 
وجــود مشــکالت، اقدامــات الزم بــرای تســهیل 
ــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت. در امــور ب

روند صادرات غیر نفتی در مقایسه با 
ابتدای سال 99 رو به بهبود است

رزم حســینی در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــادرات  ــد ص ــود رون ــه بهب ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــت:  ــال 99، گف ــدای س ــه ابت کشــور نســبت ب
ــاد  ــوع اعتم ــن موض ــم ای ــل مه ــی از دالی یک
بــه صادرکننــدگان کشــور در ایفــای تعهــدات 

ــت. ــوده اس ــا ب ارزی آنه
وی ادامــه داد: بــا تغییــر شــرایط از تکلیــف 
ارز خــود در  بــرای عرضــه  صادرکننــدگان 
ــروش  ــار در ف ــاد اختی ــه ایج ــا ب ــامانه نیم س
ــه،  ــواد اولی ــا واردات م ــور ی ــل کش ارز در داخ
رونــد تأمیــن ارز در کشــور بــه شــکل مناســبی 
بهبــود یافتــه و حتــی عاملــی مؤثــر در کاهــش 

ــت. ــوده اس ــز ب ــت ارز نی قیم
ــم  ــد تصمی ــی رود رون ــار م ــت: انتظ وی گف
ارزی  تعهــدات  اجــرای  نــوع  در  گیری هــا 
صادرکننــدگان بــه گونــه ای باشــد کــه عزیــزان 
صــادر کننــده مختــار باشــند بــر اســاس 
مصوبــه ۱77 اقتصــادی دولــت کــه مــورد 
ــرار  ــای رئیــس جمهــور ق حمایــت شــخص آق
گرفــت، ارز خــود را بــه دولــت بفروشــند و یــا 
در خصــوص واردات مــواد اولیــه تولیــد یــا کاال 

ــد. ــدام نماین ــای ارز اق ــه ج ب

ترخیص بیش از 8.۵ میلیون تن کاال 
از گمرکات کشور

ــد  ــارت تاکی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کــرد: بــا تدبیــر اتخــاذ شــده و حمایــت انجــام 
شــده از ســوی رئیس جمهــور محتــرم، شــاهد 
ترخیــص بیــش از 8.5 میلیــون تــن کاالی 
ــور در  ــرکات کش ــادر و گم ــده در بن ــو ش دپ
ایــن مــدت بودیــم کــه ایــن موفقیتــی بــزرگ 

ــی رود. ــمار م بش

اولیــن محمولــه واکســن کرونــا از کشــور روســیه 
ــرای  ــوس ب ــمارش معک ــاال ش ــد و ح ــران ش وارد ای
آغــاز واکسیناســیون در کشــور شــروع شــده اســت.

بــه گــزارش مهــر، بــا ورود اولیــن محمولــه 
واکســن کرونــا از کشــور روســیه، حــاال همــه منتظــر 
ــد ۱9  ــاری کووی ــه بیم ــیون علی ــروع واکسیناس ش

ــتند. هس
حیــدر محمــدی مدیــرکل دارویــی ســازمان غــذا 
ــا  ــرار اســت ب ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه ق و دارو، ب
ورود اولیــن محمولــه از واکســن روســی بــه تدریــج 
ــون دوز واکســن  ــده ۲ میلی ــای آین و ظــرف هفته ه
ــور  ــر در کش ــون نف ــک میلی ــه ی ــق ب ــرای تزری ب
ــق  ــی طب ــای تزریق ــت: اولویت ه ــود، گف ــم ش فراه
اعــالم وزارت بهداشــت، ابتــدا کادر درمــان و ســپس 
ســالمندان و بیمــاران خــاص و صعــب العــالج 

ــت. ــد یاف ــص خواه تخصی
وی در خصــوص واکســن روســی، افــزود: حــدود 
یــک مــاه قبــل مســتندات مجموعــه واکســن ســازی 
گامالیــا در خصــوص واکســن اســپوتنیک 5 بــه 
وزارت خارجــه ارســال شــد. ایــن مســتندات در 
ــس  ــت و پ ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــاز م ــن ف چندی
ــوم  ــاز س ــی در ف ــش بالین ــات پی ــام مطالع از انج
ــر روی ۱۲ هــزار و 8۰۰  ــن واکســن ب بررســی ها، ای

ــه  ــه شــده مجموع ــج ارائ ــه نتای ــر انجــام شــد ک نف
ــت  ــا حکای ــن آزمایش ه ــودن ای ــت ب ــا از مثب گامالی
دارد و در نهایــت پــس از تائیــد نهایــی ایــن واکســن 
ــراری  ــرف اضط ــوز مص ــوط، مج ــیون مرب در کمیس

ــد. ــن محصــول صــادر گردی ای
ــاون کل  ــی مع ــرج حریرچ ــال، ای ــن ح در همی
وزارت بهداشــت، معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: 
ــان  ــت جه ــد از جمعی ــط ۱.5 درص ــون فق ــا کن ت

ــد. ــق کرده ان ــا تزری ــن کرون واکس
ــت  ــک شکس ــد ی ــن رون ــه در ای ــزود: البت وی اف
اخالقــی و انحطــاط فرهنگــی بــه نمایــش گذاشــته 
ــا، در  ــش بینی ه ــق پی ــه طب ــوری ک ــه ط ــد ب ش
ماننــد  پذیــر  حــال حاضــر گروه هــای آســیب 
و  زمینــه ای  بیماری هــای  دارای  و  مســن  افــراد 
کادر درمــان کشــور، در بیشــتر کشــورهای دنیــا تــا 
یــک مــاه آینــده تحــت واکسیناســیون کامــل قــرار 
خواهنــد گرفــت و مابقــی هــم تــا اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
و اکســینه خواهنــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــای  ــط در انته ــد متوس ــا درآم ــورهای ب ــردم کش م
ــر  ــورهای فقی ــط ۲۰۲۲ و کش ــال ۲۰۲۱ و اواس س
ــد  ــینه خواهن ــال ۲۰۲۲ واکس ــای س ــم در انته ه

شــد.
حریرچــی از ممنوعیــت خــروج واکســن کرونــا از 

اروپــا خبــر داد و گفــت: بــا اینکــه ادعــای بســیاری 
ــا  ــتانه از اروپ ــر دوس ــای بش ــوص فعالیت ه در خص
بــه گــوش می رســد امــا ممنوعیت هــای جــدی 
ــن  ــد ای ــته ان ــا گذاش ــن کرون ــروج واکس ــرای خ ب
ــی اســت کــه کشــورهایی همچــون آلمــان،  در حال
ــر  ــه ازای ه ــترالیا ب ــادا و اس ــکا، کان ــه، آمری فرانس
ــداری  ــن خری ــی ۱۱ واکس ــدوداً ۴ ال ــر ح ــک نف ی

ــتند. ــکار آن هس ــال احت ــد و در ح ــرده ان ک
ــرد:  ــح کـ ــت تصریـ ــاون کل وزارت بهداشـ معـ
در حـــال حاضـــر هیچکـــس نمی دانـــد کـــه 
واکســـن های موجـــود 6 مـــاه ایمنـــی ایجـــاد 
ـــن  ـــه ای ـــس ب ـــتر پ ـــا بیش ـــر و ی ـــا کمت ـــد ی می کن
ـــا  ـــد ت ـــن می کنن ـــکار واکس ـــه احت ـــدام ب ـــر اق خاط
ـــد و در  ـــرف نماین ـــده مص ـــتان آین ـــز و زمس در پایی
صورتـــی هـــم کـــه نیـــاز بـــه واکســـن نداشـــتند 
بـــا قیمـــت آزاد وارد بـــازار خواهنـــد کـــرد. 
ضمـــن اینکـــه هنـــوز خـــود کشـــورهای اروپایـــی 
و آمریکایـــی در زنجیـــره توزیـــع واکســـن کرونـــا 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــا اقدام ـــتند ب ـــه هس ـــکل مواج ـــا مش ب
ظلـــم دو جانبـــه شـــبیه تر اســـت در فکـــر ایجـــاد 

ــد. ــی و فقیرنـ ــورهای آفریقایـ ــازار آزاد در کشـ بـ
ــن  ــه واکس ــوه عرض ــوص نح ــی در خص حریرچ
ــا  ــن کرون ــه واکس ــت: عرض ــور، گف ــا در کش کرون
از هــر نوعــی در کشــور رایــگان خواهــد بــود و 
ــع  ــت توزی ــبکه بهداش ــق ش ــط از طری ــخصاً فق مش

می گــردد.
وی افــزود: از آنجــا کــه نگهــداری واکســن کرونــا، 
شــرایط خــاص و در دمایــی زیــر ۲۰ درجــه ممکــن 
خواهــد بــود تزریــق آن فقــط در محــل شــبکه های 

بهداشــتی انجــام می شــود.
ـــذا و  ـــازمان غ ـــخنگوی س ـــور س ـــوش حهانپ کیان
ـــتاد  ـــام س ـــک مق ـــارات ی ـــه اظه ـــش ب دارو، در واکن
ــال  ــه از احتمـ ــاق کاال و ارز کـ ــا قاچـ ــارزه بـ مبـ
ـــود  ـــر داده ب ـــور خب ـــا از کش ـــن کرون ـــاق واکس قاچ
و خواســـتار رهگیـــری واکســـن کرونـــا از طریـــق 
ـــگار  ـــه خبرن ـــت، ب ـــده اس ـــک« ش ـــی ت ـــامانه »ت س
مهـــر، گفـــت: بهتـــر اســـت دوســـتان بـــا آگاهـــی 
قبلـــی در مـــورد واکســـن صحبـــت کننـــد. زیـــرا، 
ـــتیم  ـــیون هس ـــام واکسیناس ـــی در انج ـــابقه طوالن س
ــق  ــادی را از طریـ ــای زیـ ــته ایم بیماری هـ و توانسـ

ــم.  ــن کنیـ ــه کـ ــرل و ریشـ ــیون، کنتـ واکسیناسـ
ــت  ــی بابـ ــه نگرانـ ــدارد کـ ــی نـ ــن، دلیلـ بنابرایـ

واکســـن کرونـــا داشـــته باشـــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واکســن کرونا در کشــور 
ــود، تصریــح کــرد: برنامــه ریــزی  رایــگان خواهــد ب
ــه ای اســت کــه گروه هــای  ــه گون وزارت بهداشــت ب
در اولویــت دریافــت واکســن از طریــق خریــد 
ــینه خواهنــد شــد و  ــس، واکس ــتقیم و کووک مس
ــا واکســن تولیــد داخــل  در ادامــه ســایر گروه هــا ب

ــد. ــد ش ــینه خواهن واکس
ــرکل  ــور مدی ــین کرمانپ ــال، حس ــن ح در همی
ــران، در  ــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی ای رواب
ــت  ــرای دریاف ــت ب ــای در اولوی ــا گروه ه ــاط ب ارتب
واکســن کرونــا، گفــت: بــر اســاس آنچــه بــه عنــوان 
تقســیم بنــدی گروه هــای در اولویــت مشــخص 
ــه نخســتین  شــده اســت، نیروهــای بخــش ICU ب
گــروه از کادر درمــان، ایــن واکســن را دریافــت 

ــرد. ــد ک خواهن
ــازمان  ــخنگوی س ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
غــذا و دارو، عنــوان داشــته اســت کــه ظــرف 
روزهــای آینــده و بــه دنبــال نمونــه بــرداری از 
اولیــن محمولــه واکســن روســی، کار واکسیناســیون 

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ

گفــت:  وشهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
تکمیــل پــروژه هــای مســکن مهــر در کشــور 
یــک تکلیــف بــه شــمار مــی رود و بایــد 

ــود. ــته ش ــال بس ــان س ــا پای ــده آن ت پرون
بـــه گـــزارش مهـــر، احمـــد اصغـــری 
ــدران  ــکن مازنـ ــورای مسـ ــادی در شـ مهرآبـ
ـــی در  ـــات زیربنای ـــن خدم ـــر تأمی ـــد ب ـــا تاکی ب
پروژه هـــای مســـکن مهـــر گفـــت: ارائـــه 3۰ 
ـــت  ـــت اس ـــه دول ـــات وظیف ـــن خدم ـــد ای درص
ــزی  ــه ریـ ــل آن برنامـ ــرای تکمیـ ــد بـ و بایـ

کـــرد.
ــای  ــل پروژه ه ــه تکمی ــان اینک ــا بی وی ب
مســکن مهــر در کشــور تکلیــف اســت و بایــد 
تــا پایــان ســال جــاری پرونــده آن بســته 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــفانه آئی ــت: متأس ــود، گف ش
و  بســته  اعتبــار  تأمیــن  در  را  مــا  دســت 
ــت  ــت پرداخ ــورت وضعی ــق ص ــا طب هزینه ه

می شــود.
ــدران  ــتاندار مازن ــین زادگان اس ــد حس احم
نیــز در ایــن جلســه بــا انتقــاد از ارائــه آمارهــای 

متناقــض در زمینــه تکمیــل پروژه هــای مســکن 
مهــر در اســتان یــادآور شــد: مشــکالت مربــوط 
بــه حوزه هــای آب و فاضــالب در پروژه هــای 

مســکن مهــر بایــد رفــع شــود.
وی یـــادآور شـــد: وظیفـــه هـــر دســـتگاه 
ـــده  ـــف ش ـــد تعری ـــر بای ـــکن مه ـــروژه مس درپ
ـــرح  ـــن ط ـــدی ای ـــه زمانبن ـــق برنام ـــد و طب باش

ـــود. ـــل ش ـــید و تکمی ـــرانجام رس ـــه س ب
حســـین زادگان خواســـتار روشـــن شـــدن 
بـــرای  اجرایـــی  دســـتگاه های  تکالیـــف 
تکمیـــل طرح هـــای مســـکن مهـــر شـــد 
ــد در  ــارکال بایـ ــر میـ ــکن مهـ ــت: مسـ و گفـ
ــت و  ــرا اراده دولـ ــرد زیـ ــرار گیـ ــت قـ اولویـ
ـــای  ـــن طرح ه ـــه ای ـــت ک ـــن اس وزارت راه برای

باقیمانـــده زودتـــر تکمیـــل شـــود.
ناهماهنگی هـــای  رفـــع  خواســـتار  وی 
موجـــود فـــراروی پروژه هـــای مســـکن شـــد 
ــان  ــا پایـ ــد تـ ــا بایـ ــن طرح هـ ــت: ایـ و گفـ
ـــرانجام  ـــه س ـــل شـــود و ب ـــی تکمی ـــت کنون دول

رســـد.

نایـــب رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بـــا بیـــان 
ـــت:  ـــن داشـــت، گف ـــه بودجـــه ۱۴۰۰ دو عنصـــر خطـــر آفری اینک
ـــتن  ـــدی و بازگش ـــدار درآم ـــع پای ـــه مناب ـــم ب ـــیار ک ـــکای بس ات
بـــه اعتیـــاد نفتـــی و جهـــش هزینه هـــای دولـــت، دو عنصـــر 

ـــد.  ـــاک بودن خطرن
ـــان  ـــا بی ـــدوزی ب ـــان خان ـــید احس ـــنیم، س ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــود  ـــن در خ ـــر آفری ـــال ۱۴۰۰ دو عنصـــر خط ـــه س ـــه بودج اینک
داشـــت، گفـــت: نخســـتین عنصـــر خطرنـــاک اتـــکای بســـیار 
کـــم بـــه منابـــع پایـــدار درآمـــدی و بازگشـــت بـــه اعتیـــاد 
ــز  ــر نیـ ــن عنصـ ــود و دومیـ ــته بـ ــال های گذشـ ــی سـ نفتـ
ـــه در  ـــوری ک ـــه ط ـــود؛ ب ـــت ب ـــه دول ـــش گون ـــای جه هزینه ه

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــا اضاف ـــه هزینه ه ـــد ب ـــده 6۰ درص ـــال آین س
ایـــن نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی تصریـــح کـــرد: 
ــه  ــاد در بودجـ ــی زیـ ــارف خیلـ ــم و مصـ ــع کـ ــد منابـ برآینـ
ـــود و  ـــاال می ش ـــیار ب ـــی بس ـــراز عملیات ـــری ت ـــه کس ـــل ب تبدی
ـــورم و فشـــارهای  ـــی جـــز ت ـــز معنای ـــا کســـری بودجـــه نی طبیعت

ـــدارد. ـــادی ن اقتص
ـــاره  ـــا اش ـــس ب ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــس کمیس ـــب رئی نای
ـــورای  ـــس ش ـــق مجل ـــیون تلفی ـــه در کمیس ـــی بودج ـــه بررس ب
ــرف  ــی طـ ــه خوبـ ــیون بـ ــرد: کمیسـ ــار کـ ــالمی اظهـ اسـ
ــدار  ــای پایـ ــرد و درآمدهـ ــم کـ ــدی را ترمیـ ــع درآمـ منابـ
ـــان  ـــارف همچن ـــرف مص ـــا در ط ـــرد، ام ـــت ک ـــی را تقوی مالیات
هزینه هـــای بســـیار سرســـام آوری را شـــاهد هســـتیم. 
برخـــی پیشـــنهادات دیگـــر ممکـــن بـــود در صحـــن علنـــی 
مجلـــس ثبـــت شـــود کـــه هزینه هـــا را بـــاز هـــم افزایـــش 
مـــی داد و طبیعتـــا کســـری بودجـــه و خطـــرات آن ادامـــه 

پیـــدا می کـــرد.

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــدوزی ب خان
ـــرد،  ـــه را رد می ک ـــات بودج ـــر آذر و دی کلی ـــان اواخ ـــد هم بای
ـــس  ـــی مجل ـــن علن ـــت در صح ـــده دول ـــش نماین ـــت: واکن گف
ـــا  ـــود و تقریب ـــه ب ـــر همکاران ـــه و غی ـــر همدالن ـــال غی ـــه کام ک
ـــت  ـــده اس ـــن ش ـــت تدوی ـــه در دول ـــه ک ـــکالت بودج ـــام مش تم
و تنهـــا بخشـــی از آن در کمیســـیون تلفیـــق دچـــار تغییـــر 
شـــد را بـــه مجلـــس نســـبت داد و ایـــن مســـئله مجلـــس را 
ـــه  ـــات بودج ـــرای اصالح ـــکاری ب ـــای هم ـــه بن ـــرد ک ـــن ک مطمئ

ـــدارد. ـــود ن ـــت وج در دول
وی از وجـــود رانت هـــای گســـترده در الیحـــه بودجـــه 
ســـال آینـــده خبـــر داد و اظهـــار کـــرد: بخش هایـــی بســـیار 
ـــاد  ـــت ایج ـــه ران ـــت ک ـــود داش ـــه وج ـــه بودج ـــادی در الیح زی
ـــت  ـــا دول ـــود ام ـــش داده ب ـــا را کاه ـــس آن ه ـــا مجل ـــرد ام می ک
بـــه صـــورت نمادیـــن در رســـانه بـــازی ایجـــاد کردنـــد امـــا 
امیـــدوار هســـتم هـــوش و ســـواد رســـانه ای مـــردم کمـــک 

کنـــد واقعیت هـــا زیـــر بمبـــاران رســـانه دفـــن نشـــود.

وزیر صمت خبر داد:

نصف خودروهای فروش رفته احتکار شده اند

چه کسانی واکسن می زنند

پرونده مسکن مهر تا پایان سال جاری بسته شود

وابستگی به نفت و افزایش هزینه ها،
 2 عنصر خطرناک الیحه بودجه ۱۴۰۰ بود 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی مطرح کرد

اهالی رسانه خط شکن بازیابی سهم 
آذربایجان از اقتصاد و فرهنگ

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــکن  ــط ش ــانه را خ ــی رس ــرقی، اهال ــان ش آذربایج
بازیابــی ســهم اســتان از اقتصــاد و فرهنــگ دانســت 
و گفــت: تــا زمانــی کــه نتوانیــم جایــگاه آذربایجــان 
را در عرصه هــای مختلــف بازیابــی کنیــم بــا چالــش 

ــود.  ــم ب مواجــه خواهی
ــا  ــدار ب ــودی در دی ــه گــزارش ایســنا، داود بهب ب
ــتان  ــات اس ــه مطبوع ــره خان ــات مدی ــای هی اعض
عرصــه ای  رســانه  و  مطبوعــات  کــرد:  اظهــار 
حســاس، مهــم و ظریــف اســت کــه فعالیــت در آن، 

می طلبــد. را  خاصــی  ویژگی هــای 
وی افــزود: شــکوفایی و رونــق عرصــه مطبوعــات 
ــد بلکــه در بســتر  ــاق نمی افت ــه خــودی خــود اتف ب
توســعه فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه 

ــد. ــروز می یاب ب
ــا  ــه ب ــم ک ــول کنی ــد قب ــد: بای ــادآور ش وی ی
وجــود تمــام موفقیت هــا و دســتاوردهایی کــه 
داشــته ایم، مســائل و مشــکالت مختلــف چــون 
تحریم هــای داخلــی و خارجــی و اخیــرا شــیوع 
ــه دســت هــم داد  ــا  همــه دســت ب ــی کرون پاندوم
تــا دچــار تنگناهایــی شــویم و کارکردهــای دولــت، 
ــات و  ــی مطبوع ــی خروج ــی و حت ــش خصوص بخ

ــت. ــاخته اس ــر س ــال متاث ــانه ها را کام رس
ـــف  ـــای مختل ـــه چالش ه ـــاره ب ـــا اش ـــودی ب بهب
سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی جامعـــه تصریـــح 
ــا  ــوده و بـ ــی نبـ ــا، مقطعـ ــن چالش هـ ــرد: ایـ کـ
ـــور  ـــه مجب ـــود بلک ـــل نمی ش ـــک ح ـــرات کوچ تغیی
ـــق  ـــیم اف ـــاختار، ترس ـــالح س ـــه اص ـــا ب ـــتیم ت هس

آینـــده و در انداختـــن طرحـــی نـــو بیندیشـــیم.
ــم  ــه نتوانیـ ــی کـ ــا زمانـ ــرد: تـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــی اســـتان را  ـــی و فرهنگ عرصـــه اقتصـــادی، اجتماع
ـــاد  ـــان را از اقتص ـــهم آذربایج ـــیده و س ـــود بخش بهب
و فرهنـــگ کشـــور بازیابـــی کنیـــم، کـــم و بیـــش 
بـــا چالش هـــای مختلـــف دســـت و پنجـــه نـــرم 

خواهیـــم کـــرد.
وی گفــت: بــرای خــط شــکنی مســیر پیشــرفت، 
ــت  ــن ماموری ــه ای ــت ک ــازی هایی الزم اس بسترس
مهــم را قشــر پیشــتاز و مرجــع جامعــه یعنــی اهالــی 
ــرض  ــا ف ــد و ب ــده دارن ــه عه ــانه ب ــات و رس مطبوع
ــوان  ــف می ت ــکال مختل ــه اش ــود ب ــات موج امکان

ــر کــرد. وضعیــت را بهت
ـــت  ـــازمان مدیری ـــی س ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
ــه،  ــدای جلسـ ــتان، در ابتـ ــزی اسـ ــه ریـ و برنامـ
ـــتان  ـــات اس ـــه مطبوع ـــره خان ـــات مدی ـــای هی اعض
بـــه تشـــریح وظایـــف و کارکردهـــای خانـــه 
ـــای  ـــائل و دغدغه ه ـــان مس ـــتان و بی ـــات اس مطبوع

موجـــود پرداختنـــد.
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ساندویچ هندی

ســاندویچ سوســیس از پــر طرفــدار تریــن 
هــر  در  ســاندویچ  ایــن  اســت.  ســاندویچ ها 
شــهری بــه روشــی متفــاوت تهیــه می شــود ولــی 
مــواد اولیــه ی آن هــا تقریبــا شــبیه هــم هســتند. 
ســاندویچ هنــدی خیلــی شــبیه ســاندویچ بنــدری 
اســت. ایــن ســاندویچ هــم بــا ســیب زمینــی کــم 

ــود. ــه می ش ــی تهی ــیب زمین ــدون س ــم ب و ه

مواد الزم برای ساندویچ هندی 4 نفر:
سوسیس                                        6۰۰ گرم
پیــاز درشــت                            ۲ عــدد
فلفل دلمه ای متوسط                            ۲ عدد
رب گوجه فرنگی                     ۲ قاشق غذاخوری

 نمک فلفل قرمز زردچوبه                 به مقدار الزم 
 

طرز تهیه ساندویچ هندی:
ــه  ــورت حلقـ ــه صـ ــیس ها را بـ ــدا سوسـ ابتـ
ای بـــرش بزنیـــد. و بـــا مقـــداری روغـــن تفـــت 
بدهیـــد. آن هـــا را خـــارج کنیـــد و پیـــاز را 
ــن  ــداری روغـ ــا مقـ ــد و بـ ــرد کنیـ ــی خـ نگینـ
ای  فلفـــل دلمـــه  بدهیـــد. ســـپس  تفـــت 
نگینـــی خـــرد شـــده را اضافـــه کنیـــد و کمـــی 
ـــی  ـــا طالی ـــه پیازه ـــس از اینک ـــد. پ ـــت بدهی تف
شـــدند. رب گوجـــه را بـــه آن اضافـــه کنیـــد و 
نمـــک و فلفـــل و زردچوبـــه را اضافـــه کنیـــد و 
ـــه  ـــان آب اضاف ـــک فنج ـــد و ی ـــت بدهی ـــی تف کم
ـــورد  ـــوش بخ ـــی ج ـــد کم ـــازه بدهی ـــد و اج کنی
سوســـیس ها را بـــه آن اضافـــه کنیـــد در تابـــه 
ـــورد  ـــه خ ـــس ب ـــد س ـــازه بدهی ـــد و اج را بگذاری

مـــواد برونـــد.
ســپس آن را بــا نــان باگــت، خیارشــور و 

ــل کنیــد.   ــم می ــا کل ــو ی ــه و کاه گوج
- میــزان تنــدی ایــن غــذا بــه ذائقــه ی شــما 

بســتگی دارد.
- اگــر طعــم فلفــل دلمــه ای را دوســت 

کنیــد.  حــذف  را  آن  می توانیــد  نداریــد 
 

مواد الزم ساندویچ هندی 
و سیب زمینی برای 4 نفر:

سوســیس                                  6۰۰ گرم
ســیب زمینی                                 ۴ عدد 
پیــاز                                      3 عــدد
رب گوجه فرنگی                  ۴ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل و زردچوبه                     به مقدار الزم
روغن                                     به مقدار الزم

 نان باگت، خیارشور، کاهو و گوجه 
به مقدار الزم برای سرو

 
دستور تهیه ساندویچ هندی:

ــدی،  ــیس هن ــاندویچ سوس ــه ی س ــرای تهی ب
ــه  ــد و ب ــت بگیری ــا را پوس ــیب زمینی ه ــدا س ابت
ــا  ــد. آن ه ــرد کنی ــی خ ــا خالل ــی ی صــورت نگین
را بشــویید و داخــل آبکــش بریزیــد مقــداری 
زردچوبــه و نمــک روی آن بپاشــید و مخلــوط 
ــرخ  ــی س ــن کم ــداری روغ ــپس در مق ــد. س کنی
بــه  را  کنیــد. در همیــن حیــن سوســیس ها 
ــد و کنــار قــرار  ــرش بزنی ــورت حلقــه ای ب ص

ــد.  ــرد کنی ــی خ ــا را نگین ــد. پیازه بدهی
ســیب زمینی هــا را از داخــل تابــه خــارج 
کنیــد و پیازهــا را داخــل تابــه بریزیــد؛ اگــر نیازی 
ــد.  ــه کنی ــن اضاف ــه آن روغ ــن داشــت ب ــه روغ ب
ــیس ها  ــدند سوس ــبک ش ــا س ــه پیازه ــی ک زمان
را بــه آن هــا اضافــه کنیــد و کمــی ســرخ کنیــد. 

ــد. ــه کنی ــا اضاف ــه آن ه ــا را ب ــیب زمینی ه س
ــن  ــی رروغـ ــه ی کوچـــک کمـ در یـــک تابـ
بریزیـــد زمانـــی کـــه داغ شـــد. رب گوجـــه 
فرنگـــی، زردچوبـــه، نمـــک و فلفـــل را بـــه آن 
اضافـــه کنیـــد و تفـــت بدهیـــد. کمـــی ســـرخ 
ــد؛  ــوب رنـــگ بدهـ ــه خـ ــا رب گوجـ ــد تـ کنیـ
بـــه آن حـــدود ۱ فنجـــان آب جـــوش بـــه آن 
اضافـــه کنیـــد. آن را مخلـــوط کنیـــد و اجـــازه 
بدهیـــد کمـــی بجوشـــد. ســـس آمـــاده شـــده 
ــه  ــا اضافـ ــیب زمینی هـ ــیس و سـ ــه سوسـ را بـ
ـــرف  ـــد، در ظ ـــوط کنی ـــی مخل ـــه آرام ـــد و ب کنی
ــازه  ــد و اجـ ــم کنیـ ــرارت را کـ ــد، حـ را بگذاریـ
ـــد و  ـــم بپزن ـــا ه ـــه ب ـــدود ۱۰-۱5 دقیق ـــد ح بدهی
ـــما آب  ـــواد ش ـــرود. م ـــواد ب ـــورد م ـــه خ ـــس ب س
دار نیســـت و ســـس غلیظـــی روی مـــواد قـــرار 

دارد. 
ــا  ــاندویچ را ب ــان س ــن زم ــت ای ــس از گذش پ
ــان باگــت  ــم و ن ــا کل خیارشــور، گوجــه، کاهــو ی

ــد. ــل کنی می
  

نکاتی برای تهیه ساندویچ هندی:
ــد از  ــی می توانی ــه فرنگ ــای رب گوج ــه ج - ب

گوجــه فرنگــی رنــده شــده اســتفاده کنیــد.
- می توانیــد ســیب زمینی هــا را ســرخ کنیــد 

و بــه صــوت آبپــز اســتفاده کنیــد.
- اصــل غذاهــای هنــدی تنــد اســت و بســته 
بــه ســلیقه ی خوذتــان فلفــل اضافــه کنیــد. بــرای 

تنــدی بیشــتر از فلفــل قرمــز اســتفاده کنیــد.
منبع: بیتوته

ضرورت رعایت اخالق در رسانه ـ محمدجعفر خسروی
یارکشی در مناظره ها ِگره گشا نیست

ــردم  ــاز م ــورد نی ــه م ــی را ک ــاب موضوع ــروی انتخ ــر خس محمدجعف
باشــد، مهمتریــن بخــش از مناظره هــای تلویزیونــی عنــوان و تاکیــد 
ــردم  ــره از کار م ــا گ ــی ها در مناظره ه ــاب کش ــی  و طن ــه یارکش ــرد ک ک

ید.  نمی گشــا
بــه گــزارش ایســنا، ایــن مجــری و تهیــه کننــده تلویزیــون کــه مناظــره 
ــو  ــه و گفت وگ ــات روز جامع ــی موضوع ــدف بررس ــا ه ــه« ب »غیرمحرمان
دربــاره مســائل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... بــا اجــرای او 
بــه تازگــی بــه آنتــن تلویزیــون بازگشــته اســت، دربــاره اهمیــت ســاخت 
مناظره هــای تلویزیونــی و تاثیــر آن در جــذب مخاطــب بــه ایســنا گفــت: 
ایــن ترکیــب برنامــه ســازی مــورد اقبــال مــردم اســت زیــرا منتهــی بــه 
ــی  ــی را در پ ــی عموم ــنگری و آگاه ــه روش ــود ک ــکار می ش ــارب اف تض
ــف  ــات مختل ــای طبق ــا برخــی از مگوه ــن مناظره ه دارد. در ضمــن در ای
ــن  ــد تبیی ــه می توانن ــانی ک ــا کس ــان ی ــط نمایندگانش ــی توس اجتماع
ــدگاه آن هــا باشــند، بازگــو می شــود. این هــا احســاس تنفــس  کننــده دی

ــوع اســت. ــد و برایشــان مطب ــردم تشــدید می کن ــج را در م و تهیی
ــا را  ــن مناظره ه ــت در ای ــورد اهمی ــوع م ــتین موض ــروی نخس خس
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــردم باشــد عن ــاز م ــورد نی ــه م ــی ک انتخــاب موضوع
ــه  ــه ب ــی ک ــان و صاحــب نظران ــد از انتخــاب موضــوع، انتخــاب مهمان بع
ــب  ــا مناس ــد ی ــا ارش ــند و ترجیح ــع باش ــط و مطل ــتقیم مرتب ــور مس ط

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــند، بس ــروه باش ــن گ ــراد در ای ــن اف تری
ــل  ــت اص ــا رعای ــس از این ه ــه داد: پ ــی ادام ــری تلویزیون ــن مج ای
ــر مصــداق و  ــی ب ــا مبتن ــه م ــی اینک ــم اســت؛ یعن ــرام مه اســتناد و احت
ــد از  ــن بای ــم؛ همچنی ــرف بزنی ــه ح ــم و محترمان ــت کنی ــتند صحب مس
ــرا  ــم. زی ــاب کنی ــا اجتن ــر این ه ــی ها و نظای ــاب کش ــی ها و طن یارکش
ــاه مــدت باعــث هیجــان در مخاطــب شــود  این هــا ممکــن اســت در کوت
ــه  ــه واســطه فضــای زردی کــه ب ــد و ب ــه را زرد کن و حتــی فضــای برنام
وجــود مــی آورد مخاطــب هیجــان زده از برنامــه هــواداری کنــد امــا از کار 
ــاز نخواهــد کــرد؛ ماحصــل یــک برنامــه تلویزیونــی بایــد  مــردم گرهــی ب

ــد. ــتنی ها باش ــردم و دانس ــی م ــی عموم ــد آگاه رش
مجــری »غیرمحرمانــه« دربــاره ضــرورت رعایــت اخــالق رســانه  عنــوان 
ــده ای دارد و  ــد پیچی ــانه، فرآین ــالق در رس ــاره اخ ــت درب ــرد:  صحب ک
می توانــد شــامل خیلــی نــکات شــود؛ امــا مــن بــه طــور ســاده می گویــم؛ 
ــوم و  ــد آداب مرس ــم بای ــانه ای کار می کنی ــه رس ــک مجموع ــر در ی اگ
ــن چیــزی  ــی تری ــن ابتدای ــردی را رعایــت کنیــم؛ ای ــراودات ف معمــولِ  م

اســت کــه بایــد در نظــر گرفــت.
او ادامــه داد: از آنجــا کــه مــا در فعالیــت رســانه ای همیشــه مخاطــب 
ــم،  ــرار می گیری ــاب ق ــورد خط ــردم م ــوی م ــی از س ــتیم یعن ــردم هس م
بایــد کثــرت آراء و نظــرات مــردم را درک و تحمــل کنیــم و حتــی 
ــر  ــی دیگ ــیم. از طرف ــکیبا باش ــتند، ش ــا هس ــف م ــه مخال ــی ک در مواقع
ــردم  ــه م ــم ک ــد بدانی ــم بای ــرار می دهی ــورد خطــاب ق ــردم را م چــون م
بــه عنــوان جمــع هموطنــان و مخاطبــان مــا همیشــه محتــرم هســتند و 
بایــد خودشــان و حقوقشــان محتــرم شــمرده شــود. یکــی از ایــن حقــوق 
رعایــت موازیــن اخالقــی اســت کــه صــورت هایــی از ایــن موازیــن اخالقــی 

ــد. ــا باش ــر این ه ــت و نظای ــت، صمیمی ــت داری، صداق ــد امان می توان

افزایش سینماهای مردمی »فجر« صدمه ای
 به اکران عمومی آثار نمی زند

رییــس اتحادیــه تهیه کننــدگان ســینمای ایــران تأکیــد کــرد: افزایــش 
ســالن های ســینمایی بــرای اکــران مردمــی فیلم هــای ایــن دوره از 
جشــنواره فیلــم فجــر، صدمــه ای بــه اکــران عمومــی فیلم هــا نخواهــد زد.

غالمرضـــا موســـوی رئیـــس اتحادیـــه تهیه کننـــدگان ســـینمای 
ـــر  ـــای حاض ـــی فیلم ه ـــران مردم ـــاره اک ـــر درب ـــا مه ـــو ب ـــران در گفتگ ای
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــال ب ـــت: امس ـــر گف ـــم فج ـــنواره فیل ـــن جش ـــی و نهمی در س
اجـــرای پروتکل هـــای بهداشـــتی وزارت بهداشـــت و شـــیوه نامه هایـــی 
ـــد  ـــه می توانن ـــاچیانی ک ـــداد تماش ـــر تع ـــت، حداکث ـــده اس ـــه ش ـــه ارائ ک
ـــت،  ـــالن اس ـــت آن س ـــد ظرفی ـــد 3۰ درص ـــالن ببینن ـــک س ـــم را در ی فیل
یعنـــی در حقیقـــت هـــر ســـه ســـانس می شـــود یـــک ســـانس کامـــل. 
ـــی  ـــت، یعن ـــران اس ـــد ته ـــتان ها مانن ـــم در شهرس ـــش فیل ـــن نمای بنابرای
همانطـــور کـــه در تهـــران تعـــداد ســـالن ها اضافـــه شـــده امـــا تعـــداد 
ـــن  ـــز همی ـــتان ها نی ـــد، در شهرس ـــابق را دارن ـــان روال س ـــاچیان هم تماش

ـــت. ـــه اس گون
وی ادامــه داد: در شهرســتان ها نیــز تعــداد ســالن ها بــه خاطــر 
ــده  ــر ش ــیوه نامه های منتش ــاس ش ــده و براس ــه ش ــا اضاف ــرایط کرون ش
ــن پروتکل هــا اســت.  ــت ای ــه رعای ــور ب ــم فجــر مجب ــر جشــنواره فیل دفت
ــدا  ــش پی ــینماها افزای ــداد س ــه تع ــت ک ــت اس ــت درس ــن جه ــه همی ب
کــرده امــا در مجمــوع تعــداد کســانی کــه می تواننــد در جشــنواره فیلــم 
ــرای  ببیننــد، در همــان مقیــاس ســابق هســتند و از افزایــش ســینماها ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــتفاده می ش ــتی اس ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــد. ــی نمی زن ــران عموم ــه اک ــه ای ب ــا صدم ــن اکران ه ای
ــای  ــرد: آق ــان ک ــران بی ــینمای ای ــدگان س ــه تهیه کنن ــس اتحادی رئی
ــروش  ــه ف ــت کلی ــتور داده اس ــینمایی دس ــازمان س ــس س ــی رئی انتظام
بلیت هــا از طریــق ســمفا باشــد، در چنیــن شــرایطی ســالن ها بســته بــه 
ــا توجــه بــه ایــن دســتور  اســتقبال مــردم نمی تواننــد بلیــت بفروشــند، ب
مخاطبــان بایــد از ایــن طریــق بلیــت خریــداری کننــد، ســالن های 
ســینمایی نیــز بــا تکمیــل ظرفیــت 3۰ درصــدی دیگــر نمی تواننــد بلیــت 

ــم فجــر متعهــد هســتند. ــه جشــنواره فیل بفروشــند چــرا کــه نســبت ب
وی تاکیــد کــرد: البتــه اگــر بلیت فروشــی بــه صــورت فیزیکــی انجــام 
می شــد، در بعضــی از مــوارد صاحبــان ســینماها در شــرایطی قــرار 
می گرفتنــد کــه مجبــور بــه افزایــش فــروش بلیــت بودنــد، امــا حــاال بــا 
توجــه بــه فــروش اینترنتــی دیگــر امــکان فــروش بلیــت اضافــی نیســت.

ــور  ــه ط ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــینما تاکی ــده س ــن تهیه کنن ای
متوســط هــر فیلــم ســینمایی در شــهرها و اســتان ها ســه ســانس نمایــش 
فیلــم دارد، البتــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه بســته بــه مخاطــب در یــک 
ــا بیشــتر از 3  ــم برســد، ام ــه ۲ ســانس ه ــم ب ــک فیل ــش ی ــتان نمای اس

ســانس نیســت.
ــروش  ــرای ف ــه ای ب ــک بودج ــوالً ی ــت: معم ــان گف ــوی در پای موس
ــال  ــود، امس ــه می ش ــر گرفت ــنواره در نظ ــی جش ــش مردم ــای بخ بلیت ه
نیــز بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا، فــروش بلیــت و اســتقبال مــورد نظــر، 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن زمین ــه ای در ای بودج
ــت  ــار پرداخ ــان آث ــه صاحب ــت ب ــروش بلی ــی را از ف ــغ حداقل ــت مبل گف

می کننــد.

کتاب هــای  فــروش  از  حاصــل  درآمــد 
الکترونیــک در ســال ۲۰۲۰ میــالدی، مصــادف 
ــد  ــا، ۱5 درص ــران کرون ــای اوج بح ــا روزه ب

ــت.  ــش یاف افزای
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آمـــار منتشـــر شـــده 
از ســـوی انجمـــن ناشـــران آمریـــکا از رشـــد 
ــای  ــازار کتاب هـ ۱5 و دو دهـــم درصـــدی بـ
میـــالدی   ۲۰۲۰ ســـال  در  الکترونیـــک 
ـــا  ـــالدی ب ـــته می ـــال گذش ـــت دارد. در س حکای
ـــیوع  ـــه ش ـــادی ک ـــارت های اقتص ـــود خس وج
کرونـــا بـــه بخش هـــا و صنایـــع مختلـــف زد، 
ــارد دالر  ــک میلیـ ــه یـ ــازار بـ ــن بـ ارزش ایـ

افزایـــش یافـــت.
ســال  در  شــده،  ارائــه  آمــار  براســاس 
۲۰۲۰ بــازار کتــاب رونقــی کلــی گرفــت 
بــه  و آمــار فــروش کتاب هــای بزرگســال 
ــاراک  ــاری چــون ســرزمین موعــود ب لطــف آث
ــی  ــاد و ناکاف ــاگرایانه زی ــاب افش ــا و کت اوبام
ــپ  ــرادرزاده دونالــد ترام ــپ، ب از مــری ترام
ــدی 35  ــکا، رش ــابق آمری ــوری س رئیس جمه

و ۴ دهــم درصــدی را تجربــه کــرد.  
ــد  ــوع درآم ــالدی مجم ــته می ــال گذش س
و  کــودک  کتــاب  از  دســته بندی ها،  تمــام 
نوجــوان گرفتــه تــا کتاب هــای دانشــگاهی، در 
ــان- آذر  ــال ۲۰۱9 )آب ــر س ــا نوامب ــه ب مقایس

ــت. ــش یاف ــد افزای ــم درص 98( ۲۴ و 5 ده
ــات  ــرکت تحقیق ــن از ش ــتن مک لی کریس

پــس  می گویــد:  گــروپ  ان پــی دی  بــازار 
ابتدایــی  ماه هــای  در  ناخوشــایند  افتــی  از 
ــکا در  ــاب آمری ــازار کت ــا، ب ــری کرون همه گی
ســال ۲۰۲۰ از خــود اســتقامت قابل تحســینی 
ــال، چــون  ــی در بخــش دیجیت نشــان داد حت
ــد  ــز رش ــی نی ــک و صوت ــای الکترونی کتاب ه

ــرد. ــمگیری ک چش
البتــه رونــق بــازار پســاکرونایی کتــاب 
نمی شــود.  محــدود  آمریــکا  بــه  تنهــا 
ژوئــن  مــاه  انگلیــس  کتابفروشــی های 
ــاه  ــه م ــدود س ــس از ح ــر 99( پ )خرداد-تی
وجــود  بــا  شــدند.  بازگشــایی  تعطیلــی، 
مقــررات ســختگیرانه فاصله گــذاری اجتماعــی، 
قرنطینــه کتابهایــی کــه توســط مشــتریان 
ــول  لمــس می شــدند و وجــود گالن هــای محل

ــتان در  ــت، کتاب دوس ــده دس ــی کنن ضدعفون
تعلــل  ذره ای  کتابفروشــی ها  بــه  بازگشــت 
اولیــن هفتــه بازگشــایی ها، 3  نکردنــد. در 
میلیــون و 8۰۰ جلــد کتــاب بــه ارزش 33 
ــه شــد کــه در مقایســه  ــد فروخت ــون پون میلی
ــی مشــابه در ســال گذشــته 3۱  ــازه زمان ــا ب ب
درصــد بیشــتر بــود. بــا گذشــت هشــت هفتــه 
ــی 9  ــای چاپ ــروش کتاب ه ــایی ها، ف از بازگش
ــد حاصــل از آن ۱۱ درصــد در  درصــد و درآم

ــود. ــتر ب ــال ۲۰۱9 بیش ــا س ــه ب مقایس
ــیوع  ــی از ش ــاری ناش ــزوای اجب در دوره ان
مســتقل  کتابفروشــی های  بــازار  کرونــا، 
بارســلونا نیــز بــا اقبــال عمومــی روبــه رو 
ــق گرفــت. چنــدی پیــش روزنامــه  شــد و رون
گاردیــن چــاپ لنــدن از افزایــش فــروش 

ــت  ــر داد و نوش ــلونا خب ــی های بارس کتابفروش
حتــی  دوره  ایــن  در  انتظــارات،  برخــالف 
ــن شــهر  ــدی هــم در ای کتابفروشــی های جدی

شــده اند.   افتتــاح 
ــامبر )۲۴  ــاه دس ــا اواســط م ــروس کرون وی
آذر( در شــهر ووهــان در اســتان هوبــی چیــن 
گــزارش شــد. ابتــدا از ایــن بیمــاری بــه عنــوان 
ــیون  ــا کمیس ــد ام ــرده می ش ــام ب ــه ن ذات الری
ــال  ــامبر س ــن در 3۰ دس ــت چی ــی بهداش مل
ــمی  ــورت رس ــه ص ــاه 98( ب ۲۰۱9 )9 دی م
شــیوع ایــن ویــروس را در چیــن اعــالم کــرد.

ایــن بیمــاری کــه بــه تدریــج به کشــورهای 
مختلــف ســرایت و ســازمان جهانــی بهداشــت 
از آن بــا واژه همه گیــری یــاد کــرد، تــا لحظــه 
تنظیــم خبــر ۱۰3 میلیــون نفــر را در جهــان 
ــان بیــش  ــن می ــه از ای ــرده اســت ک ــال ک مبت
از دو میلیــون و دویســت هــزار نفــر جــان 

باخته انــد.
شــیوع ایــن ویــروس موجــب تعطیلــی 
مختلــف  رویدادهــای  و  فعالیــت  بســیاری 
از جملــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
شــدن  بســته  و  نمایشــگاه ها  جشــنواره ها، 
و  کنســرت  و  تئاتــر  ســالن های  ســینماها، 
ــادی  کتابفروشــی ها شــد و تأثیــرات منفــی زی
ــورها در  ــاد کش ــی و اقتص ــای جهان ــر بازاره ب
فرهنــگ  جملــه  از  گوناگــون  بخش هــای 

گذاشــت.

رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
و  اصـالح  وضعیـت  آخریـن  کشـور،  مـدارس 
استانداردسـازی سیسـتم های گرمایشی ناایمن 
مدارس را تشـریح کرد و از بسـته شـدن پرونده 
سیسـتم گرمایشـی ناایمـن مـدارس تـا پایـان 

سـال آینده خبـر داد. 
بـا  وگـو  گفـت  در  مهـر  رخشـانی  مهرالـه 
کرونایـی  تعطیـالت  فرصـت  دربـاره  ایسـنا، 
مدارس برای سـاخت و سـاز فضاهای آموزشـی 
توضیـح داد و در ایـن بـاره اظهـار کـرد: اینکـه 
کالس هـای درسـی عـاری از دانـش آمـوز بـود 
بـرای مـا فرصـت ویـژه ای بـه وجـود آورد تـا 
همکارانمـان بتوانند تعمیرات مـدارس و اصالح 
در  را  سرمایشـی  و  گرمایشـی  سیسـتم های 

دسـتورکار قـرار دهنـد.
پیـش  کار  و  کردیـم  مدیریـت  افـزود:  وی 
و  محدودیت هـا  کلـی  طـور  بـه  امـا  رفـت، 
پروتکل هـا بـه اجـرای مـدارس نوسـاز آسـیب 
زد؛ گاهـی اجـازه حمـل مصالـح و حضـور چند 
کارگـر در یـک محـل و غیـره بـرای سـاخت 
در  امـا  نمی شـد.  داده  جدیـد  سـازهای  و 
مـدارس موجـود، انجـام تعمیـرات و سـاخت یا 

بازسـازی سـرویس های بهداشـتی و آبخـوری، 
و  گرمایشـی  سیسـتم های  استانداردسـازی 
مناسـب سـازی فضای آموزشـی ویـژه معلوالن 

انجـام شـد.
رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس کشـور بـا بیـان اینکـه سـال 99 برای 
اولیـن بار ردیـف اعتباری ویـژه ای تحت عنوان 
مـدارس  در  بهداشـتی  سـرویس های  احـداث 
فاقـد سـرویس در بودجـه ایجـاد و 7۰ میلیارد 
تومـان بـه این امـر تخصیـص یافت گفـت: این 
مبلـغ در الیحـه بودجـه سـال ۱۴۰۰ بـه ۴65 
میلیـارد تومـان افزایـش یافت. به محـض ابالغ 
اعتبـارات، بـرای ایـن امـر هـم اقـدام می کنیم.

رخشـانی مهـر دربـاره اصـالح و جایگزینـی 
سیسـتم های گرمایشـی نیـز اظهار کـرد: حدود 
۴7 هـزار بخاری گازی غیراسـتاندارد در مناطق 
سیسـتم های  مابقـی  و  مانـده  باقـی  کشـور 
غیراسـتاندارد، یـا جمع آوری شـده یـا پیمانکار 

در حـال کار اسـت.
وی ادامـه داد: عمـال با اقدامـات صورت گرفته 
دیگـر بخـاری نفتی یـا گازی غیرایمن در کشـور 
باقـی نمی مانـد مگـر در مناطقـی کـه نتوانیم به 

علـت نبود امکانـات، کاری انجام دهیـم، به عنوان 
مثـال در مناطق عشـایری کـه دانش آمـوزان در 
چـادر درس می خواننـد و در ایـن مناطـق نه برق 
هسـت و نـه گاز. ایـن مدارس بخـاری نفتی دارند 
کـه البته از بخـاری نفتی های خوب پرتابل اسـت 

کـه حادثه خیز نیسـت.
رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مدارس کشـور با اشـاره به اینکـه در مجموع طی 
سـال های 9۲ تـا 99 حـدود ۲76 هـزار کالس 
درس را از نظر سیسـتم های گرمایشـی استاندارد 
کردیـم کـه ۱3۱ هـزار کالس درس در دولـت 
یازدهـم و ۱۴5 هـزار کالس در دولـت دوازدهـم 
تجهیـز شـده اند گفـت: به طـور میانگیـن روزانه 
95 کالس درس را از نظـر سیسـتم گرمایشـی و 

سرمایشـی اسـتاندارد کـرده ایم.
دولـت  ابتـدای  از  افـزود:  مهـر  رخشـانی 
یازدهـم ۲8۰۰ میلیـارد تومـان هزینـه کردیـم 
کـه ۱75۰ میلیـارد تومـان آن از ابتـدای دولت 

دوازدهـم محقـق شـده اسـت.
وی در پاسـخ بـه اینکـه در نهایـت پرونـده 
غیراسـتاندارد  گازی  و  نفتـی  بخاری هـای 
مـدارس کشـور چـه زمانی بسـته خواهد شـد؟ 

گفت: مـا ۴7 هزار بخـاری گازی غیراسـتاندارد 
باقـی مانـده را هم طی سـال آینـده جمع آوری 
می کنیـم و به ایـن ترتیب دیگر پرونـده بخاری 
نفتـی و گازی های موجود غیراسـتاندارد بسـته 
می شـود و می تـوان گفـت تـا پایان سـال آینده 
ایـن مسـئله حـل و پرونـده آن بسـته خواهـد 

. شد
رئیـس سـازمان نوسـازی، توسـعه و تجهیـز 
مـدارس کشـور بـه یک مشـکل دیگـر پیرامون 
عنـوان  و  اشـاره  مـدارس  گرمایشـی  وضعیـت 
ایـن  آینـده  کـرد: یـک مشـکل دیگـر مـا در 
اسـت کـه سیسـتم های موتورخانـه ای مدارس 
قدیمـی دارنـد از دور خارج می شـوند و نیازمند 
تعمیـرات اساسـی اهسـتند. در چنـد روزی که 
موتورخانـه بـرای تعمیـر خاموش شـود احتمال 
برگشـت بخـاری نفتـی و گازی تا زمـان اصالح 
سیسـتم وجـود دارد. بایـد برنامـه ریـزی کنیم 
تـا برای اصـالح موتورخانـه مـدارس قدیمی در 
سـال آینـده اقـدام کنیـم. تـا کنـون نگهـداری 
ریـزی  برنامـه  معاونـت  عهـده  بـر  مـدارس  از 
وزارتخانـه بـوده اما عالقـه مندیـم در تعمیرات 

اساسـی مـدارس کمـک کنیم.

ــان روز  ــگاه اصفه ــی دانش ــرح عمران ــار ط ــرداری چه بهره ب
شــنبه بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و همزمــان 
ــاز شــد.  ــارک فجــر آغ در هفتمیــن روز گرامیداشــت دهــه مب

ــان  ــگاه اصفه ــی دانش ــای عمران ــا، طرح ه ــزارش ایرن ــه گ ب
شــامل تکمیــل نماســازی بقعــه حــرم الشــهدا و محوطــه ســازی 
بــا مســاحتی حــدود 3۰۰ متــر مربــع بقعــه و چهــار هــزار متــر 
ــا ســه هــزار  مربــع محوطــه و ســاختمان خیــر ســاز دهقانــی ب
ــر  ــا حضــور منصــور غالمــی وزی ــع مســاحت ب ــر مرب و ۴۰۰ مت

ــوم، تحقیقــات و فنــاوری افتتــاح شــد. عل

همچنیــن بــا حضــور وزیــر علــوم بهــره بــرداری از دانشــکده 
علــوم و فناوری هــای زیســتی و گــروه زمیــن شناســی بــا 
مســاحت ۱۰ هــزار و 5۰۰ متــر مربــع و طــرح نوســازی و 
ــر  ــا ۲ هــزار مت ــر اعظــم)ص( ب بهســازی ســالن همایــش پیامب

ــد. ــاز ش ــاحت آغ ــع مس مرب
ــات و  ــکده الهی ــاختمان دانش ــداث س ــی اح ــات اجرای عملی
معــارف اهــل بیــت)ع( دانشــگاه اصفهــان امــروز بــا حضــور وزیــر 

علــوم آغــاز شــد.
ــا  ــد و ب ــان ش ــه وارد اصفه ــامگاه جمع ــی ش ــور غالم منص
ــای  ــاح طرح ه ــر افتت ــالوه ب ــان ع ــگاه اصفه ــور در دانش حض
عمرانــی در جلســه شــورای مدیریــت اســتانی شــرکت می کنــد؛ 
در ایــن جلســه کــه بــه میزبانــی دانشــگاه اصفهــان بــه عنــوان 
دانشــگاه معیــن اســتان برگــزار خواهــد شــد، گزارشــی از 

ارایــه می شــود. اســتان  فعالیت هــای دانشــگاه های 
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــژه عل ــه وی ــه منطق ــن جلس همچنی
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــا حضــور وزی ــروز ب ــان ام اصفه
ــود،  ــزار می ش ــان برگ ــگاه اصفه ــان در دانش ــتاندار اصفه و اس
امکانــات  از  مجموعــه ای  فنــاوری  و  علــم  ویــژه  منطقــه 
و  تحقیقاتــی  آزمایشــگاهی،  تولیــدی،  صنعتــی،  علمــی، 
ــا  ــا و نوآوری ه ــر خالقیت ه ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک زیرساخت هاس

ــاد  ــوآوری، ایج ــای ن ــبب ارتق ــی س ــتره جغرافیای ــک گس در ی
ــو و توســعه، تولیــد، ثــروت،  ــا فنــاوری ن خوشــه های صنعتــی ب

ــود. ــور می ش ــی مح ــاد دانای ــی و ایج ــاه مل رف
ــان  ــاوری اصفه ــم و فن ــدور( عل ــژه )کری ــه وی ــه منطق مصوب
در ســال 93 توســط شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
)عتــف( صــادر شــد و ایــن منطقــه فعالیــت خــود را از آبان ســال 
گذشــته آغــاز کــرد و بــر 6 فنــاوری خــاص شــامل گلخانه هــای 
خودپایــدار، تولیــد ایمپلنــت، بــازی درمانــی، تولیــد آب شــیرین 
ــکی  ــماند و دور پزش ــت پس ــای مدیری ــاب، فناوری ه ــدون پس ب

متمرکــز شــده اســت.
ــد  ــان و واح ــش بنی ــرکت دان ــدود 6۰۰ ش ــا ح ــان ب اصفه
ایــن  دارد؛  را  کشــوری  دوم  رتبــه  تهــران  از  پــس  فنــاور 
شــرکت ها بــا گــردش مالــی ۱۴ هــزار و 7۰۰ میلیــارد ریــال در 
ســال زمینــه اشــتغال هفــت هــزار دانــش آموختــه دانشــگاهی 

ــد. ــم کردن را فراه
اصفهــان بــا حــدود ۲5۰ هــزار دانشــجو  و پنــج هــزار عضــو 
هیــات علمــی در ۱8۰ دانشــگاه و موسســه آمــوزش عالــی 
دومیــن اســتان دانشــگاهی کشــور اســت؛ دانشــگاه اصفهــان بــه 
ــن اســتان دارای حــدود ۱5  ــادر ای ــع و م ــوان دانشــگاه جام عن

ــات علمــی اســت. ــزار دانشــجو و 66۰ عضــو هی ه

ــتان های  ــاه را از اس ــوری، کرمانش ــس جمه ــاون اول ریی مع
پراســتعداد کشــور برشــمرد و گفــت: کرمانشــاه خاســتگاه اصلــی 
تمــدن قدیمــی ایــران اســت کــه آثــار زیبایــی بــرای بازدیــد و 
گردشــگری در ایــن اســتان وجــود دارد و طبیعــت، آب و هــوای 
ــای  ــی از قطب ه ــه یک ــه ب ــت آن را دارد ک ــتان ظرفی ــن اس ای

گردشــگری کشــور تبدیــل شــود. 
ـــه  ـــدو ورود ب ـــری در ب ـــحاق جهانگی ـــا، اس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــو  ـــت و گ ـــاه در گف ـــی کرمانش ـــرفی اصفهان ـــهید اش ـــرودگاه ش ف
بـــا خبرنـــگاران افـــزود: کرمانشـــاه از اســـتعدادهای فراوانـــی 
بـــرای رشـــد و توســـعه برخـــوردار اســـت و نیـــروی انســـانی 
تحصیلکـــرده و زحمـــت کـــش ایـــن اســـتان می تواننـــد 
ـــه  ـــت و گاز ک ـــی نف ـــع طبیع ـــر مناب ـــتان نظی ـــتعدادهای اس اس
بـــه وفـــور در ایـــن اســـتان وجـــود دارد را در مســـیر رشـــد و 

ـــد. ـــرار دهن ـــعه ق توس
ــفرهای  ــه س ــادآوری اینک ــا ی ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــه  ــا محوریــت موضــوع تلــخ زلزل ــه اســتان کرمانشــاه ب قبلــی ب
ــه  ــیب های جــدی ب ــه آس ــرد: زلزل ــوده اســت، خاطرنشــان ک ب
ــیر  ــز در مس ــی نی ــای خوب ــه گام ه ــرد البت ــتان وارد ک ــن اس ای

بازســازی برداشــته شــده اســت.

ــی  ــاه را بررس ــتان کرمانش ــه اس ــود ب ــفر خ ــدف از س وی ه
ــع پیــش روی برنامه هــای پیــش  مشــکالت اســتان و رفــع موان
ــفانه  ــت: متاس ــرد و گف ــوان ک ــعه عن ــرای توس ــده ب ــی ش بین
اســتان کرمانشــاه در برخــی از شــاخص های توســعه نظیــر 
بیــکاری رتبــه پاییــن تــری نســبت بــه ســایر اســتان ها دارد کــه 
بــرای جبــران ایــن کاســتی ها بایــد کارهــای بــزرگ و اقدامــات 

ــر انجــام شــود. موث
ــزار  ــش از ه ــفر بی ــن س ــه در ای ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
ــرداری  ــه بهــره ب ــی و اقتصــادی ب ــارد تومــان طــرح عمران میلی
ــذاری  ــرمایه گ ــزان س ــن می ــرد: ای ــح ک ــید، تصری ــد رس خواه
ــق  ــی و رون ــتغال زای ــتان، اش ــعه اس ــرای توس ــی ب ــد خوب نوی

ــود. ــد ب ــادی خواه اقتص
معــاون اول رییــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
ــه در  ــرب ک ــالم آبادغ ــیمی اس ــرح پتروش ــی ط ــات اجرای عملی
ــا در کشــور آرزو  ــزود: مدته ــد شــد، اف ــن ســفر انجــام خواه ای
ــن  ــی پروپیل ــه پل ــم بصــورت مســتقیم از گاز ب ــه بتوانی ــود ک ب
ــن  ــع پایی ــرای صنای ــه بســیار مهمــی ب ــاده اولی ــه م برســیم ک

دســتی پتروشــیمی اســت.
ــرمایه  ــون دالر س ــا 5۴5 میلی ــرح ب ــن ط ــه داد: ای وی ادام

گــذاری در اســالم آبادغــرب آغــاز خواهــد شــد و برای نخســتین 
ــود و  ــرا می ش ــور اج ــی در کش ــن طرح ــه چنی ــت ک ــار اس ب

ــران اســت. ــه ای ــق ب ــش آن متعل دان
جهانگیــری افــزود: اجــرای ایــن طــرح هــم در دوره ســاخت 
ــراه  ــه هم ــادی ب ــتغالزایی زی ــرداری اش ــره ب ــم در دوره به و ه
خواهــد داشــت و بــرای ده هــا و صدهــا کارخانــه پاییــن دســتی 
ــد  ــه می توان ــرد ک ــد ک ــن خواه ــه تامی ــاده اولی ــیمی م پتروش

آغــاز تحــول بزرگــی در منطقــه باشــد.

کرونا بازار کتاب های الکترونیک را داغ کرد

پرونده بخاری های ناایمن مدارس تا سال آینده بسته می شود

وزیر علوم ۴ طرح عمرانی دانشگاه اصفهان را افتتاح کرد

جهانگیری: 

کرمانشاه می تواند به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شود
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درباره سنگ آهن چه میدانید؟

همـه چیز درباره سـنگ آهـن: ایران با داشـتن 
7۰ نـوع مـاده معدنـی و بـا بیـش از ۴۰ میلیـارد 
تـن ذخایر قطعی شناسـایی شـده جزء ۱۰ کشـور 
نخسـت جهـان از نظـر ذخایر معدنی اسـت و روی 
کمربنـد مـواد معدنـی آهـن، روی، سـرب، مـس 
و حتـی فلـزات گرانبهایـی مثـل طـال قـرار دارد و 
می توانـد حداقـل تا ۱۰۰ سـال آینده بـرای تولید، 

مـواد معدنـی اسـتخراج کند.
میلیـارد   77۰ معـادل  ارزشـی  کـه  ذخایـری 
دالر دارنـد و می تواننـد بـه عنـوان یکـی از ارکان 
اقتصـادی کشـور باعـث رشـد صـادرات غیرنفتـی 
نتوانسـته ایم  تاکنـون  ایـن وجـود  بـا  امـا  شـوند، 
معدنـی  ایـن ذخایـر غنـی  از  مناسـبی  برداشـت 
داشـته باشـیم و سـهم صـادرات مـواد معدنـی در 
تولیـد ناخالـص داخلی کشـور بسـیار اندک اسـت.

از  یکـی  آهـن  سـنگ  اهـن چیسـت؟  سـنگ 
تریـن مـواد معدنـی  تریـن و کاربـردی  محبـوب 
مـوارد  در  را  آن  می تـوان  کـه  می باشـد  موجـود 
مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار داد. آهـن چهارمین 
کـه  می باشـد  زمیـن  پوسـته  در  موجـود  عنصـر 
درصـد   5 حـدود  زمیـن  پوسـته  در  آن  میـزان 
می باشـد و سـنگ هایـی کـه پیـش از ۲۰ درصـد 
آهـن داشـته باشـند، سـنگ معدنـی آهـن نامیده 
می شـوند. اسـتخراج فلـز آهـن از سـنگ آهـن بـا 

می پذیـرد. انجـام  شـیمیایی  عمـل  یـک 
اشـکال مختلـف سـنگ اهـن : سـنگ آهـن به 
اشـکال مختلفـی در بـازار عرضه می شـود تـا تمام 
صنایـع بتواننـد مطابـق بـا نیـاز خـود ایـن مـاده 
معدنـی را تهیـه کرده و مورد اسـتفاده قـرار دهند. 
- سـنگ آهن دانه بندی شـده – کلوخـه - گندله

مـوارد مصـرف سـنگ آهـن: سـنگ آهـن ماده 
اولیـه برای تولید فوالد اسـت. 98 درصد از سـنگ 
آهنـی کـه اسـتخراج می شـود در سـطح جهانی به 
منظـور تولید فـوالد مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
صنایـع خودرو سـازی و سـاخت و سـاز بخش های 
اصلـی مصـرف کننـده فوالد می باشـند و به سـبب 
همیـن امر میـزان تقاضـای فوالد در ایـن بخش ها 
بـر تقاضا و قیمت سـنگ آهن تاثیرگذار می باشـد.

فرایند خالص سـازی سـنگ اهن : سـنگ آهن 
پـس از اسـتخراج در چندیـن مرحلـه کـه شـامل 
خرد کردن، آسـیاب کردن، سـرند کردن و شسـت 
و شـو اسـت، آمـاده ی فـرآوری و واردسـازی بـه 
روش  از  اسـتفاده  بـا  نهایـت  در  می شـود.  کـوره 
کننده هـای  جـدا  از  بهره گیـری  یـا  فلوتاسـیون 
مغناطیسـی عیـار آن را تـا حـدود 65-6۰ درصـد 

باالتـر می برنـد.
ــا  ــاد 6 ت ــه ابع ســپس ســنگ های حاصــل را ب
ــزاری  ــرای بارگ ــا ب ــد ت ــری در میاورن ۲5 میلیمت
ــظ  ــن تغلی ــنگ آه ــود. س ــب ش ــوره مناس در ک
ــال کک  ــک و زغ ــنگ آه ــا س ــراه ب ــده را هم ش
در کوره هایــی بــا نــام کوره هــای وزشــی، در 

ــد. ــرار می دهن ــراوان ق ــا ی ف ــرض گرم مع
سـپس فلـز مورد نظـر بر اثـر حـرارت و جریان 
گازهـای حاصـل از سـوخت کک، ذوب می شـود. 
ناخالصی هـای  از  تفالـه ی حاصـل  آهـن مـذاب و 

سـنگ آهـن، بـه مـرور از کـوره تخلیـه می شـود.
کـوره بطـور مـداوم از قطعـات جدیـد سـنگ 
فلـز شـارژ می شـود و آهـن مـذاب از آن تخلیـه 
می شـود. محصـول فـراوری در ایـن کـوره، چـدن 
اسـت کـه در برخـی صنایـع مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. سـپس چـدن را مجددا فـراوری کرده تا 

از آن فـوالد بسـیار مقـاوم بـه دسـت آورنـد. 
بازیافـت سـنگ آهـن: فلز فـوالد تولید شـده از 
آهـن صـد در صـد قابـل بازیافـت اسـت و می توان 
آن را دوبـاره در میـان مـواد اولیـه تولیـد کاالهای 
مصرفـی و بـا همان کیفیت مـواد خام اولیـه، بارها 

و بارهـا اسـتفاده کرد.
واردات و صـادرات سـنگ اهـن توسـط قطـب 
تولیـد  بزرگتریـن  چیـن  چیـن:  جهـان  اقتصـاد 
کننـده فـوالد دنیاسـت و ۴۴ درصـد تولیـد جهان 
را در دسـت دارد و بـرای تامیـن نیـاز سـنگ آهن 
خـود هـم تولیـد دارد و هم واردات. میـزان اهمیت 
تقاضـای سـنگ آهن چین بـر بازار این مـاده اولیه 
از آنجایـی نمایـان اسـت کـه چیـن عـالوه بـر این 
کـه دومیـن تولیـد کننـده سـنگ آهـن دنیاسـت، 
اولیـن وارد کننـده ایـن مـاده اولیـه مهـم نیـز بـه 
شـمار مـی رود. در سـال ۲۰۱۰ کل واردات چیـن 
6۱9 میلیـون تـن بـوده کـه ۱/5 درصد نسـبت به 

سـال ۲۰۰9 افت داشـته اسـت.
قیمت سـنگ آهـن: معموال در گذشـته  قیمت 
سـنگ آهـن در نتیجـه مذاکرت میان شـرکت های 
و  می شـده  تعییـن  فوالسـازان  و  بـزرگ  معدنـی 
قیمـت تعییـن شـده در ایـن مذاکـرات بـه نوعـی 

شـاخص قیمتـی بـرای کل صنعـت فـوالد بود.
معـدن  اولیـن  چغـارت:  سـنگ آهن  معـدن   -
سـنگ آهن ایـران، معدن سـنگ آهن چغـارت بافق 
یـزد اسـت کـه ایـن معـدن تغذیـه کننده شـرکت 
ذوب آهـن اصفهـان در زمـان تاسـیس آن بـوده 
محسـوب می شـود. بلـوک معدنـی بافق بـا ذخیره 
بیـش از یـک سـوم سـنگ آهـن کشـور بـه عنوان 
مهمترین زون آهن دار ایران شـناخته شـده اسـت.

معــدن  چادرمــل:  ســنگ آهن  معــدن   -
حاضــر  حــال  در  کــه  چادرملــو  ســنگ آهن 
بزرگتریــن تولیدکننــده کنســانتره ســنگ آهن 
ــه  ــل اســتخراج ب ــره قاب ــا ذخی در کشــور اســت ب
مقــدار 3۲۰ میلیــون تــن در قلــب کویــر مرکــزی 
ــری شــمال  ــع شــده و در ۱8۰ کیلومت ــران واق ای
شــرقی شهرســتان یــزد قــرار گرفتــه اســت. عمــر 
ــال  ــو ۱۰ س ــدن چادرمل ــنگ آهن مع ــر س ذخای

ــد. ــان می رس ــه پای ــر ب دیگ
منبع:  بیتوته

خدمتی:
 زمان اوج آمادگی  ما نیست

ملی پــوش المپیکــی گفــت: اکنــون زمــان اوج آمادگــی مــا نیســت، در 
ــک ســطح آمادگــی  ــان را در ی ــا خودم ــم ت ــن می کنی حــال حاضــر تمری

نســبتا خوبــی نگــه داریــم 
بــه گــزارش ایســنا، نجمــه خدمتــی در جمــع خبرنــگاران در خصــوص 
ــاه  ــد از دو م ــا بع ــرد: تقریب ــار ک ــگ اظه ــی تفن ــم مل ــای تی ــاز اردوه آغ
ــتراحت  ــه اس ــک هفت ــه اردو و ی ــه هفت ــا س ــد. تقریب ــروع ش ــا ش اردوه
ــزار  ــا آزاد برگ ــگ و ی ــابقات لی ــوال مس ــم معم ــا ه ــر هفته ه ــم. آخ داری

می شــود.
ــه  ــی ب ــزاری مســابقات خیل ــه گفــت: برگ ــوش المپیکــی در ادام ملی پ
ــا  ــم ب ــنگ داری ــود فش ــون کمب ــد. چ ــک می کن ــا کم ــی م ــطح آمادگ س
برگــزاری تعــداد مســابقات بیشــتر در بــادی می توانیــم ســطح آمادگــی را 
ــا قــرار گرفتــن در شــرایط مســابقه می توانیــم در  بیشــتر حفــظ کنیــم. ب

المپیــک بهتــر عمــل کنیــم.
وی در خصــوص ســطح مســابقات لیــگ و آزاد گفــت: اکثــر ورزشــکاران 
ــه  ــی هم ــطح آمادگ ــد و س ــن کرده ان ــه تمری ــاه در خان ــا چندم ــل م مث
خــوب بــود. رکوردهــا بــاال و شــاهد رقابت هــای خوبــی بودیــم. مســابقات 
ــم چنــد کشــور شــرکت  ــی آســیا را هــم داشــتیم. نمی دان آنالیــن قهرمان
کردنــد امــا طبــق قوانیــن مســابقات فینــال نداشــت . فقــط مقدماتــی تیــر 
زدیــم. البتــه در حیــن مســابقات هــم مشــکالتی در دســتگاه های مــا بــود 

کــه رکوردهــا را دیــر نشــان مــی داد.
وی در ادامــه در خصــوص زمــان اوج آمادگــی گفــت: در حــال حاضــر 
ــی نســبتا  ــک ســطح آمادگ ــان را در ی ــا خودم ــم ت ــن می کنی ــا تمری تنه
ــف  ــابقات مختل ــی، در مس ــن ســطح آمادگ ــا ای ــا ب ــم ت ــه داری ــی نگ خوب
ــون  ــم اکن ــر نمی کن ــم. فک ــب کنی ــه کس ــک تجرب ــرای المپی ــم ب بتوانی

ــا باشــد. ــی م ــان اوج آمادگ زم
ــک  ــنگ ی ــود فش ــت: کمب ــنگ گف ــود فش ــوص کمب ــی در خص خدمت
چیــز تکــراری، همیشــگی و قدیمــی اســت. از قبــل بــوده االن هــم هســت. 
ــم  ــدارش ک ــم مق ــتفاده می کنی ــه اس ــنگی ک ــداد فش ــه تع ــی ک در حال
ــم  ــتفاده می کنی ــه اس ــنگی ک ــدارد. فش ــم ن ــبی ه ــت مناس ــت کیفی اس

ــا رقبــا مقایســه شــود. مــا فشــنگ خــوب هــم نداریــم. بایــد ب

لغو میزبانی روسیه از کشتی
 قهرمانی جهان2۰22 

میزبانــی روســیه در  اتحادیــه جهانــی کشــتی  اجرایــی  کمیتــه 
جهانــی  رقابت هــای  و  جهــان ۲۰۲۲  قهرمانــی  کشــتی  رقابت هــای 

کشــتی ســاحلی را لغــو کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، اتحادیــه جهانــی کشــتی در پیــروی از سیاســت های 
ــا دوپینــگ و رای دادگاه CAS، شــهر بلگــراد  ــارزه ب ــی مب ــس جهان آژان
ــتی  ــای کش ــد رقابت ه ــان جدی ــوان میزب ــه عن ــتان را ب ــت صربس پایتخ

قهرمانــی جهــان ۲۰۲۲ جایگزیــن کراســنودار روســیه کــرد.
ــتی  ــی کش ــای جهان ــان رقابت ه ــوان میزب ــه عن ــیه ب ــن روس همچنی

ــد. ــتان ش ــن صربس ۲۰۲3 جایگزی
ــوان دو  ــه عن ــه بلغارســتان ب ــن بلگــراد صربســتان و صوفی پیــش از ای
ــت  ــه در نهای ــد ک ــی ۲۰۲3 بودن ــای جهان ــی از رقابت ه ــدای میزبان کاندی
بلگــراد صربســتان انتخــاب شــد امــا اتحادیــه جهانــی کشــتی ایــن کشــور 
ــرد و روســیه  ــی ۲۰۲۲ ک ــای جهان ــان رقابت ه ــه جــای روســیه میزب را ب

ــد. ــی ۲۰۲3 ش ــای جهان ــان رقابت ه ــز میزب نی
ــی ۲۰۱9 قزاقســتان  ــای جهان کراســنودار روســیه در حاشــیه رقابت ه
بــه عنــوان میزبــان رقابت هــای قهرمانــی جهــان ۲۰۲۲ معرفــی شــده بــود.

ــی ۲۰۲۲  ــان رقابت هــای جهان ــی میزبان ــچ پــس از جابجای ــاد اللووی نن
ــا  ــت: مطمئن ــا وادا و دادگاه CAS، گف ــی ب ــالم هماهنگ ــا اع و ۲۰۲3، ب
ــی  ــای قهرمان ــرای رقابت ه ــی ب ــان خوب ــال ۲۰۲3 میزب ــرای س ــیه ب روس

جهــان خواهــد بــود.
رقابت هــای جهانــی ۲۰۲3 بــه عنــوان اولیــن مرحلــه گزینشــی المپیــک 
ــم  ــترک و پنج ــوم مش ــرات اول، دوم، س ــود و نف ــد ب ــس خواه ۲۰۲۴ پاری

مشــترک موفــق بــه کســب 6 ســهمیه المپیــک ۲۰۲۴ خواهنــد شــد.
ــیه  ــاحلی از روس ــتی س ــی کش ــای جهان ــی رقابت ه ــن میزبان همچنی

ــی شــود. ــد معرف ــان جدی ــزودی میزب ــرار اســت ب ــه شــد و ق گرفت

لغو میزبانی روسیه از
 رقابت های جهانی کشتی 2۰22 

اتحادیــه جهانــی کشــتی تصمیــم گرفــت تــا رقابت هــای جهانــی ســال 
۲۰۲3 میــالدی بــه میزبانــی شــهر کراسنویارســک روســیه برگــزار شــود. 

ــایت  ــه در س ــری ک ــوان، در خب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
 CAS اتحادیــه جهانــی درج شــده آمــده اســت: مــا بــه رأی وادا و دادگاه
احتــرام گذاشــته و بــه همیــن دلیــل میزبانــی رقابت هــای جهانــی ســال 
۲۰۲۲ از کشــور روســیه گرفتــه و بــه شــهر بلگــراد صربســتان داده شــد.

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــهر بلگــراد در ســال ۲۰۲3 کاندیــدا 
ــهر  ــه ش ــا ب ــن رقابت ه ــی ای ــود، میزبان ــی ب ــای جهان ــزاری رقابت ه برگ

ــد شــد. کراسنویارســک روســیه داده خواه
بــر ایــن اســاس کشــور روســیه ســال قبــل از المپیــک میزبــان 
رقابت هــای جهانــی کــه در آن ســهمیه های المپیــک نیــز بدســت 

شــد. می آیــد، 

چه خبر از فسخ قرارداد پرسپولیس و کارگزارش؟

باشــگاه پرســپولیس کــه خواســتار فســخ قــرارداد بــا کارگــزارش اســت 
ــان  ــن شــرکت در می ــران ای ــا مدی ــار جلســه ب ــم را طــی چه ــن تصمی ای
گذاشــته و بــا ارائــه دالیــل و مســتنداتی، بدعهــدی کارگــزار و مشــکالت 

اجرایــی ایــن قــرارداد را بررســی کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، در ماه هــای اخیــر باشــگاه پرســپولیس بــه 
واســطه مشــکالت مالــی فــراوران، مذاکراتــی بــا کارگــزار خــود داشــت تــا 
بتوانــد منابــع مالــی جدیــد را تامیــن کنــد امــا بــا بــه بن بســت خــوردن 
ــور  ــاون ام ــه مع ــه ای ب ــی نام ــن ط ــمیعی 8 بهم ــر س ــرات، جعف مذاک
ــرارداد  ــخ ق ــات فس ــا مقدم ــت ت ــان، خواس ــی وزارت ورزش و جوان حقوق

ــود. ــم ش ــزارش فراه ــپولیس و کارگ پرس
بــر ایــن اســاس طــی هفتــه اخیــر چهــار جلســه میــان پرســپولیس و 
کارگــزارش در ســطح مدیــران، اعضــای هیات مدیــره و مســئوالن حقوقــی 
دو طــرف برگــزار شــده اســت تــا مشــکالت اجرایــی قــرارداد حــل و فصــل 

شــود امــا ایــن جلســه ها تــا امــروز نتیجــه مشــخصی نداشــته اســت.
باشــگاه پرســپولیس مدعــی اســت کارگــزارش بــه تعهــدات خــود عمــل 
نکــرده و طــرف مقابــل هــم مدعــی اســت بــه تمــام تعهــدات خــود عمــل 

کــرده اســت.
در همیــن رابطــه قــرار اســت در روزهــای آینــده جلســه های دیگــری 
برگــزار شــود تــا موضــوع فســخ قــرارداد و ادامــه همــکاری تعییــن تکلیــف 

. د شو
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه خواســت پرســپولیس، قــرارداد 
ــات  ــه توافق ــر اینک ــد، مگ ــد ش ــخ خواه ــده فس ــای آین ــن در روزه طرفی
مدنظــر باشــگاه پرســپولیس انجــام و اصالحــات مجــددی در ایــن قــرارداد 

ــار انجــام شــود. ــن ب ــرای دومی ب

دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: بــا 
ــه  ــاری کمیت ــای ج ــی در هزینه ه ــه جوی صرف
ملــی المپیــک در تــالش هســتیم کمــک مالــی 

حداکثــری بــه فدراســیون داشــته باشــیم. 
کیــکاووس ســعیدی در گفــت وگــو با ایســنا 
دربــاره ی اینکــه بودجــه کمیتــه ملــی المپیک 
جوابگــوی کمــک مالــی بــه فدراســیون ها 
ــیون ها  ــرد: فدراس ــان ک ــر؟ بی ــا خی ــت ی اس
دچــار مشــکل هســتند و هزینــه برگــزاری 
اردوهــا، انجــام تســت کرونــا و اعــزام بــه 
ــن  ــی ســنگین اســت بنابرای مســابقات تدارکات
ــا  ــه آنه ــری را ب ــم کمــک حداکث ــالش کردی ت
داشــته باشــیم. هــر فدراســیون المپیکــی کــه 
مــورد بازدیــد قــرار گرفــت و یــا کمیتــه فنــی 
بازی هــا تصویــب کــرد کــه بایــد بــه آن کمــک 
شــود، بــا تصویــب هیــات اجرایــی کمک هــای 
ــه  ــک ب ــترین کم ــد. بیش ــت ش ــی پرداخ مال
کشــتی بــوده اســت. البتــه رشــته هایــی ماننــد 
ــرداری،  ــه ب ــز، وزن ــس روی می ــدو،  تنی تکوان
ــا مــورد  شــنا، قایقرانــی و شمشــیربازی نیــز ی
حمایــت مالــی قــرار گرفتنــد و یــا کمــک بــه 

ــت.  ــدام اس ــت اق ــا در دس آنه
او افــزود: مــا منابــع خــود را مدیریــت 
ــای  ــی در هزینه ه ــه جوی ــا صرف ــم و ب می کنی
ــه  جــاری تــالش می کنیــم کمــک بیشــتری ب
ــا فدراســیون ها  فدراســیون ها داشــته باشــیم ت
نگرانــی از بابــت کمبــود منابــع مالــی نداشــته 
باشــند. البتــه منابــع مــا نیــز محــدود اســت تــا 

بتوانــد تمــام نیاز هــا و مشــکالت فدراســیون ها 
را برطــرف کند.بــا ایــن حــال مجموعــه کمیتــه 
ــاماندهی  ــک و وزارت ورزش در س ــی المپی مل
امــور و تخصیــص منابــع هماهنــگ عمــل 

می کننــد. 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــعیدی در پاس س
ــک  ــی المپی ــه مل ــه کمیت ــت بودج ــا دول آی
ــرده  ــت ک ــل پرداخ ــور کام ــه ط ــه را ب بودج
اســت و یــا تــا پایــان ســال دریافتــی از دولــت 
کامــل می شــود؟ تصریــح کــرد: بودجــه را 
کامــل نگرفتــه ایــم و حــدود 7۰ درصــد آن را 
دریافــت کــرده ایــم و بخشــی از اعتبــارت مــا 
باقــی مانــده اســت. آقــای صالحــی امیــری نیــز 
پیگیــر اســت امــا پرداخــت مابقــی اعتبــارات، 
ــا  ــه وضعیــت بودجــه کشــور دارد. ب بســتگی ب
ــزی  ــه ری ــازمان برنام ــت و س ــال دول ــن ح ای

ــه  ــت بودج ــی در پرداخ ــگاه خوب ــه ن و بودج
ــد. دارن

ــک در پاســخ  ــی المپی ــه مل ــرکل کمیت دبی
ــور  ــه حض ــی براینک ــری مبن ــش دیگ ــه پرس ب
ــه  ــیون ها در جلس ــای فدراس ــدادی از روس تع
تعییــن شــاخص های بودجــه باعــث  اعتــراض 
ــه  ــرد: جلس ــد ک ــود، تاکی ــا نمی ش ــه روس بقی
ــی  ــرای نهای ــی ب ــات اجرای ــاده هی ــوق الع ف
در  اعتبــارات  توزیــع  شــاخص های  شــدن 
و  می شــود  برگــزار  یکشــنبه   ۱۴۰۰ ســال 
ــی،  ــات اجرای ــای هی ــل اعض ــه قب ــد هفت مانن
ــان  ــر از روســای فدراســیون ها و آقای هفــت نف
ســجادی، فخــری، قراخانلــو و رغبتــی حضــور 
دارنــد. در جلســه هیــات اجرایــی روســای 
ــر  ــار نظ ــع اظه ــه در مجم ــیون های ک فدراس
ــد و  ــد و پیشــنهاد داشــتند، حضــور دارن کردن

بقیــه اظهــار نظــری نداشــتند و وقتــی ایــن کار 
ــتند. ــق هس ــی مواف ــد یعن را  نکردن

او افــزود: مــا در ایــن جلســات بحــث پــول 
نمی کنیــم و بحــث، ســاز و کار توزیــع بودجــه 
ــت محــور مشــخص شــده اســت و  اســت. هف
ــر اســاس آن  ــد کــه ب هــر کــدام اجزایــی دارن
ــت  ــد و در نهای ــاز می گیرن ــیون ها امتی فدراس
براســاس امتیــاز هــا، بودجــه بــه فدراســیون ها 

ــرد. ــق می گی تعل
ســعیدی در مــورد تعییــن تکلیــف اسپانســر 
نشــدن  پیــدا  صــورت  در  اینکــه  و  کاروان 
اسپانســر کمیتــه ملــی المپیــک بــرای تامیــن 
ــورد  ــی خ ــکل برم ــه مش ــای کاروان ب هزینه ه
ــوان  ــه اول فراخ ــرد: مرحل ــد ک ــه؟ تاکی ــا ن ی
انجــام شــد و متاســفانه تقاضایــی واصــل نشــد 
و یــک مرحلــه دیگــر فراخــوان می دهیــم. 
خــود  برنامه هــای  المپیــک  ملــی  کمیتــه 
ــی  ــع مال ــاس مناب ــر اس ــک ب ــرای المپی را ب
خــودش برنامــه ریــزی کــرده اســت. اگــر 
ــا  اسپانســر جــذب شــود کــه خــوب اســت ام
اسپانســر هــم نباشــد خللــی در برنامــه ریــزی 

ــد. ــاد نمی کن ــا ایج م
ــورد  ــی المپیــک در م ــه مل ــر کل کمیت دبی
ــدن دو  ــه ش ــورد اضاف ــتعالم از IOC در م اس
ــاص  ــای خ ــنوایان و بیماری ه ــیون ناش فدراس
ــه  ــد ب ــد جدی ــدن بن ــه ش ــع و اضاف ــه مجم ب
اساســنامه گفــت: بنــد اساســنامه کــه در 
و  دولــت  بــرای  را  شــد  تصویــب  مجمــع 
ــی  ــم و زمان ــان ارســال کــرده ای شــورای نگهب
ــن  ــه بی ــرای کمیت ــد آن را ب ــه پاســخ بدهن ک
کــرد.   خواهیــم  ارســال  المپیــک  المللــی 
ــنوایان و  ــیون ناش ــرای  دو فدراس ــتعالم ب اس
ــداده  ــام  ن ــوز انج ــاص را هن ــای خ بیماری ه
ایــم و در حــال آمــاده  کــردن گــزارش مجمــع 
ــم و  ــن کار را انجــام دهی هســتیم و ســپس ای
تــا چنــد روز آینــده ایــن کار  انجــام می شــود.

سرپرســت تیــم ملــی بســکتبال گفــت: بــرای رشــد بســکتبال 
ایــران نیــاز داریــم بــا تیم هــای بــزرگ جهــان دیــدار کنیــم. 

مــورد  در  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  قاســمی  مســعود 
ــه  ــکا و فرانس ــا آمری ــران ب ــکتبال ای ــی بس ــم مل ــی تی هم گروه
در المپیــک توکیــو اظهــار داشــت: همــه از ایــن گــروه بــا عنــوان 
ــاز  ــکتبال نی ــد بس ــرای رش ــا ب ــد. م ــاد می کنن ــرگ ی ــروه م گ
داریــم بــا تیم هــای بــزرگ جهــان دیــدار کنیــم. ضمــن اینکــه 
ــی را  ــی خوب ــابقات تدارکات ــم مس ــن ه ــش از ای ــی پی ــم مل تی

ــت.  ــرده اس ــزار ک برگ
بازیکنــان  داد:  ادامــه  بســکتبال  ملــی  تیــم  سرپرســت 
ــرار  ــی ق ــطح باالی ــس در س ــه نف ــاد ب ــر اعتم ــوش از نظ ملی پ
ــیوع  ــته، ش ــال گذش ــک س ــول ی ــه در ط ــد ک ــر چن ــد. ه دارن
کرونــا باعــث شــده تــا هیــچ مســابقه ای برگــزار نشــود  و 
ــی  ــا ســوریه، خیل ــازی ب ــی در ب ــد تیــم مل همانطــور کــه دیدی

ــد. ــد کار کردن ب
قاســمی گفــت: مــا فعــال بــا آمریــکا و فرانســه کــه ایــن تیــم 
ــروه  ــاغل در NBA دارد، همگ ــن ش ــادی بازیک ــداد زی ــم تع ه
هســتیم و انتظــار داریــم از مســابقات انتخابــی کانــادا هــم یونــان 
یــا کانــادا بــه گــروه مــا اضافــه شــوند. کار بســیار ســختی پیــش 
ــا تمــام  رو داریــم ولــی از آن لــذت می بریــم و بازیکنــان هــم ب

وجــود در مســابقات حاضــر خواهنــد شــد.
ــک  ــای المپی ــکتبال بازی ه ــابقات بس ــرد: مس ــح ک وی تصری
توکیــو بــر خــالف دوره هــای قبلــی بــه صــورت 3 گــروه ۴ تیمــی 
ــن  ــم از بی ــروه و دو تی ــر گ ــر ه ــم برت ــود. دو تی ــزار می ش برگ
بهتریــن تیم هــای ســوم راهــی مرحلــه دوم می شــوند کــه 
همیــن موضــوع  نیــز کار مــا را ســخت تر خواهــد کــرد. امیــدوارم 

ــیم.  ــته باش ــش رو داش ــی را پی ــی خوب ــای تدارکات بازی ه

ــزود: در حــال  سرپرســت تیــم ملــی بســکتبال همچنیــن اف
حاضــر، دعوتنامــه ای از ژاپــن داریــم کــه هنــوز تیم هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــخص نش ــت مش ــن تورنمن ــر در ای حاض
اینکــه ژاپــن میزبــان المپیــک اســت، تیم هــای خوبــی بــه ایــن 
تورنمنــت دعــوت خواهنــد شــد. طبــق برنامه ریــزی، لیــگ مــا 
ــرای  ــر تمــام خواهــد شــد و بازیکنــان فرصــت مناســبی ب زودت

ــد. ــکاوری دارن ری
وی گفــت: ۱6 بازیکــن بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده اند 
کــه ۱۲ نفــر بــرای شــرکت در پنجــره ســوم انتخابــی کاپ آســیا 
۲۰۲۱ بــه قطــر خواهنــد رفــت. مــا در تــالش هســتیم کــه بــر 
ــزام  ــل از اع ــی قب ــازی تدارکات ــد ب ــی، چن ــره قبل ــالف پنج خ
ــا آن  ــم ب ــت داری ــه دوس ــی ک ــی از تیم های ــم. یک ــام دهی انج

ــان ۲۰۲۰ )کوچیــن( اســت. ــازی، تیــم جوان ب
قاســمی در مــورد دعــوت مجــدد ارســالن کاظمــی بــه اردوی 
تیــم ملــی تصریــح کــرد: از نظــر مــا هیــچ حاشــیه ای در مــورد 
ــد.  ــود آوردن ــه وج ــیه را ب ــه حاش ــته بلک ــود نداش ــالن وج ارس
انتخــاب همــه بازیکنــان طبــق مســائل فنــی بــوده اســت ولــی 
ممکــن اســت برخــی مــوارد بازیکنــی در سیســتم جــای نگیــرد. 

هیــچ کدروتــی بیــن بازیکنــان و کادر فنــی وجــود نــدارد.

اتفاقــات ناخوشــایندی کــه در والیبــال شــروع شــده در هفتــه 
ــروز داد  بیســت و هفتــم چهــره زشــت و جدیــدی را از خــود ب
و کار بازیکنــان و کادر فنــی تیم هــا بــه درگیــری لفظــی و 

ــده رســید. فیزیکــی زنن
بــه گــزارش مهــر، هفتــه بیســت و هفتــم رقابت هــای لیــگ 
ــی  ــان رســید کــه ب ــه پای ــی روز جمعــه ب ــر والیبــال در حال برت
ــوی  ــونت از س ــاهد خش ــید و ش ــود رس ــه اوج خ ــا ب اخالقی ه

ــم. ــه بودی ــان تیــم شــهرداری ارومی کادر فنــی و بازیکن
ــک  ــو چ ــود ویدئ ــابقات، نب ــت مس ــاز دور برگش ــش از آغ پی
دغدغــه اصلــی تیم هــای شــرکت کننــده بــه شــمار می رفــت کــه 
در نهایــت بــا توجــه بــه حساســیت رقابت هــا، کمیتــه رویدادهــا و 

مســابقات تصمیــم بــه اســتفاده از ویدئــو چــک گرفــت.
ــه  ــرای ادام ــل اول ب ــم فص ــه نی ــن نقیص ــع ای ــود رف ــا وج ب
ــو  ــه ویدئ ــم نشــان داد ک ــم ه ــه بیســت و هفت مســابقات، هفت
ــد  ــا نش ــیه ها و درگیری ه ــش حاش ــری در کاه ــم تاثی ــک ه چ
ــه خشــونت شــد. و حتــی اعتراض هــا بیشــتر و حتــی منجــر ب

دیــدار دو تیــم شــهداب یــزد و هــراز آمــل منجــر بــه اخــراج 
بهــروز عطایــی و محمــد عمــده غیاثــی ســرمربیان دو تیــم شــد. 

ــات رخ  ــس از اتفاق ــور پ ــال کش ــنای والیب ــام آش ــرمربیان ن س
ــد و  ــت دادن ــود را از دس ــرل خ ــه داوری کنت ــراض ب داده و اعت
ــد کــه در نهایــت داور  ــا یکدیگــر پیــدا کردن درگیــری لفظــی ب

تصمیــم بــه اخــراج آنهــا در اواخــر ســت نخســت گرفــت.
امــا اتفاقــات هفتــه بیســت و هفتــم بــه اینجــا ختــم نشــد و 
بــازی شــهرداری ارومیــه و ورامیــن بــه خشــونت کشــیده شــد. 
ــهرداری  ــود ش ــه س ــر ۲ ب ــا نتیجــه 3 ب ــه ب ــی ک ــازی در حال ب
ورامیــن بــه پایــان رســید کــه بازیکنــان تیــم ارومیــه در ســت 
پنجــم کنتــرل خــود را از دســت داده و بــا فحاشــی بــه داور دوم 

عصبانیــت خــود را بــروز دادنــد.
پــس از پایــان بــازی نیــز دو تــن از بازیکنــان ارومیــه 
همچنــان بــا الفــاظ رکیــک داور بــازی را بدرقــه می کردنــد کــه 
ــر  ــا تصوی ــن صحنه ه ــی از ای ــه تلویزیون ــک برنام ــردار ی تصویرب
ــا متوجــه شــدن دو بازیکــن از ایــن اتفــاق، آنهــا  گرفــت کــه ب
بــه ســمت تصویربــردار حملــه کردنــد و بــا ضــرب و شــتم وی 

ــای کادر  ــی از اعض ــط یک ــه توس ــد ک ــم گرفتن ــش را ه دوربین
ــاک شــد! ــر پ فنــی تصاوی

ــا و  ــزاری رویداده ــه برگ ــز کمیت ــازی نی ــس از ب ــاعتی پ س
ــازی،  ــر اســاس گــزارش ناظــر ب مســابقات فدراســیون والیبــال ب
پوریــا یلــی و فرهــاد ســال افزون بازیکنــان تیــم شــهرداری 
ارومیــه را تــا اطــالع ثانــوی از حضــور در مســابقات محــروم کــرد.

میــالد تقــوی، دبیــر کل فدراســیون والیبــال دربــاره اتفاقــات 
ــات  ــوز جزئی ــت: هن ــن گف ــه و ورامی ــهرداری ارومی ــازی ش ب
ــتعالم  ــازی و اس ــر ب ــزارش ناظ ــق گ ــا طب ــم ام ــی نداری کامل
رئیــس ســازمان لیــگ تــا تشــکیل کمیتــه انضباطــی دو بازیکــن 
محــروم شــدند. کمیتــه انضباطــی پــس از بررســی کامــل نتیجــه 

را اعــالم خواهــد کــرد.
رونــد اعمــال خشــونت در لیــگ برتــر والیبــال ریشــه دوانــده 
ــام  ــان انج ــا خاطی ــدی ب ــورد ج ــیون برخ ــر فدراس ــت و اگ اس

ــات ناخوشــایندی باشــیم. ــد منتظــر وقــوع اتفاق ندهــد بای

سعیدی: 

با صرفه جویی در هزینه ها، به 
فدراسیون ها بیشتر کمک می کنیم

هیچ کدورتی بین بازیکنان و کادر فنی تیم ملی بسکتبال وجود ندارد 

کار والیبال به »کتک کاری« رسید

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
مهوری اسالمی ایران و  جریاست محترم    26/11/83مورخه    67490مجلس شورای اسالمی و تصویب نامه شماره    17/11/83مورخه    130890در اجرای قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره  

 مناقصه بگذارد. کلی ذیل را به دیگر آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط، این شرکت در نظر دارد انجام پروژه ای با مشخصات  

 موضوع مناقصه ردیف
محل اجرای پروژه  

 )شهرستان( 
مبلغ برآورد اولیه  

 )ریال( 
مدت زمان  
 اجرائی )ماه( 

مبلغ تضمین شرکت در  
 شماره مناقصه نوع تضمین فرآیند ارجاع کار )ریال( 

تعمیر تجهیز و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی   1
 روستاهای شهرستان 

 1/38/99 ضمانت نامه بانکی  658000000 دوازده  13146818790 پارس آباد 

تعمیر تجهیز و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی   2
 روستاهای شهرستان 

 1/37/99 ضمانت نامه بانکی  384000000 دوازده  7677746330 نمین

تعمیر تجهیز و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی   3
 روستاهای شهرستان 

 1/35/99 ضمانت نامه بانکی  780000000 دوازده  15554753490 مشکین شهر 

تعمیر تجهیز و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی   4
 روستاهای شهرستان 

 1/34/99 ضمانت نامه بانکی  445000000 دوازده  8991033380 اصالندوز 

 کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

ی ایمنی برای انجام مناقصه فوق دعوت  متقاضیان صالحیت دار در رشته بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تولید، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دارای گواهلذا از کلیه  
مراجعه نموده و قیمت پیشنهادی    www.setadiran.irرکات الکترونیکی دولت  تدابه نشانی سامانه    23/11/1399روز پنج شنبه مورخه    13تا جهت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت    می گردد

ه به نحوی که در  پاکات الف و ب و ج در سامانه بارگذاری و فقط پاکت الف در یک پاکت سربسته الک و مهر شده، بطور محرمان 03/12/1399روز یکشنبه مورخه    13خود را حداکثر تا ساعت  
 جنب )دبیرخانه حراست( ارسال نمایند.   –میدان بسیج    –اسناد قید شده به نشانی کارفرما: اردبیل  

هر یک از پیشنهاد  و تام االختیار از طرف  ئر کمیسیون معامالت کارفرما مفتوح و خوانده می شود که حضور نماینده مطلع    04/12/1399صبح روز دوشنبه مورخه    9پیشنهادهای واصله در ساعت  
می باشد. تایید شرکت بازرسی و    04/03/1400  دهندگان در جلسه گشایش پیشنهاد ها با در دست داشتن معرفی نامه معتبر آزاد می باشد. مدت اعتبار پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخه

ه و هزینه درج آگهی ها و کسورات قانونی سهم پیمانکار بر عهده برنده مناقصه می باشد. دیگر جزئیاتدر اسناد  کنترل کیفیت مورد قبول کارفرما در مورد مصالح پروژه ها و خرید ها الزامی بود
 )امور قراردادها( تماس حاصل فرمایند.   045  –  33710848های  مناقصه مندرج می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی کارفرما مراجعه نموده و یا با شماره تلفن  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/19     /     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/21 شرکت آب و فاضالب استان اردبیل 

شرکت آب و افضالب استان اردبیل
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اســـتاندار آذربایجـــان  شـــرقی  در مراســـم 
اســـتان  نمونـــه  صادرکننـــدگان  از  تجلیـــل 
آذربایجـــان شـــرقی، تـــراز تجـــاری اســـتان را 
ـــش 5۰ در صـــدی آن  ـــرد و از افزای ـــالم ک ـــت اع مثب

در اســـتان خبـــر داد. 
ـــیر،  ـــب ش ـــه عج ـــگار روزنام ـــزارش خبرن ـــه گ ب
ــل از  ــم تجلیـ ــدی در مراسـ ــا پورمحمـ محمدرضـ
ـــرقی،  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــه اس ـــدگان نمون صادرکنن
ـــرف و  ـــون مص ـــالب، کان ـــل از انق ـــران قب ـــت: ای گف
تـــک محصولـــی بـــود، امـــا بعـــد از آن، گام هـــای 
الزم بـــرای رســـیدن بـــه اســـتقالل را برداشـــته و 
ـــام  ـــوده اســـت و تم ـــن مســـیر مســـافتی را پیم در ای
ـــری  ـــهدا و رهب ـــون ش ـــون خ ـــتاوردها مدی ـــن دس ای

معظـــم  انقـــالب اســـالمی اســـت.
ـــاری،  ـــب تج ـــه مکات ـــان اینک ـــا بی ـــدی ب پورمحم
سیاســـی و هنـــری از جملـــه مکاتبـــی اســـت 
ــا را بشناســـیم ، افـــزود: صنایـــع  ــه بایـــد آنهـ کـ
ـــتی،  ـــای دس ـــرم، هنره ـــش، چ ـــل کف ـــی مث قدیم
ــف و  ــع مختلـ ــود صنایـ ــکبار و وجـ ــرش، خشـ فـ
ــزرگ  ــای  بـ ــه ظرفیت هـ ــی از جملـ ــازار قدیمـ بـ

اقتصـــادی  و تجـــار ییمنطقـــه اســـت.
وی بـــا تأکیـــد بـــر اهمیـــت صـــادرات و لـــزوم 
ـــتمرار  ـــادرات و اس ـــداری ص ـــت: پای ـــعه آن، گف توس
ـــت دارد،اماصـــادرات  ـــه قیمـــت و کیفی آن بســـتگی ب
ـــروی کار  ـــرژی نی ـــد  و ان ـــی باش ـــام فروش ـــد خ نبای

ـــود. ـــی ش ـــم تلق ـــش مه ـــش از پی ـــز بی نی
ـــم  ـــه رغ ـــزود: ب ـــرقی اف ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ــای  ــد بازارهـ ــا دو درصـ ــادرات تنهـ ــت صـ اهمیـ

همســـایه در اختیـــار ماســـت و بـــر ایـــن اســـاس 
بایـــد تســـهیالت بـــه بخـــش خصوصـــی جهـــت 
ـــکالت  ـــام مش ـــی تم ـــود و از طرف ـــادرات داده ش ص
ـــم  ـــادرات ه ـــر ص ـــع  و ام ـــادرات رف ـــه ص ـــوط ب مرب

تســـهیل یابـــد.
از  بیـــش  اینکـــه  بیـــان  بـــا  پورمحمـــدی 
ســـه هـــزار و 5۰۰ شـــرکت صنعتـــی و تولیـــدی 
در  ســـاختمانی  شـــرکت   8۰۰ و  یک هـــزار  و 
ــر  ــد، خاطـ ــت می کننـ ــرقی فعالیـ ــان شـ آذربایجـ
نشـــان کـــرد: بازســـازی مناطـــق آزاد شـــده 
ـــت. ـــوار نیس ـــا دش ـــرای م ـــان ب ـــوری آذربایج جمه

ــاق  ــتان های اتـ ــور اسـ ــاون تشـــکل ها و امـ معـ
ــای  ــز پژوهش هـ ــات مرکـ ــت: مطالعـ ــران گفـ ایـ
ــان  ــران نشـ ــای ایـ ــز پژوهش هـ ــس و مرکـ مجلـ
تصمیـــم  و  ســـازی ها  تصمیـــم  در  می دهـــد 
ـــی  ـــز علم ـــادی و مراک ـــاالن اقتص ـــا فع ـــا ب گیری ه
ــات  ــم و تصمیمـ ــورت نمی کنیـ ــگاهی مشـ و دانشـ

ــم. ــاعه می گیریـ ــق السـ خلـ
ــد  ــرد:  7۰ درصـ ــار کـ ــی اظهـ ــر علیخانـ مظفـ
مشـــکالت اقتصـــادی کشـــور مربـــوط بـــه داخـــل 
ــاد را  ــز اقتصـ ــه نیـ ــای ظالمانـ ــت و تحریم هـ اسـ
ـــا   ـــه کرون ـــر اینک ـــاف ب ـــرده مض ـــکل ک ـــار مش دچ
ـــوده اســـت. ـــش نم ـــار چال ـــا را دچ ـــز اقتصـــاد دنی نی

ـــعه  ـــادرات در توس ـــش ص ـــر نق ـــد ب ـــا تاکی  وی ب

ـــر  ـــه ب ـــی تکی ـــرون زای ـــرد: ب ـــه ک ـــادی، اضاف اقتص
تولیـــد داخلـــی، برونگرایـــی توســـعه صـــادرات و 
ـــی  ـــش خصوص ـــعه بخ ـــاد توس ـــدن اقتص ـــی ش مردم

ـــت. اس
علیخانـــی یـــادآور شـــد: روزنـــه تنفســـی 
ـــد  ـــاس نبای ـــن اس ـــر ای ـــت ب ـــادرات اس ـــاد، ص اقتص
مســـدود شـــود ولـــی آمـــار ۱۰ ماهـــه صـــادرات 

امســـال منفـــی ۲۰ را نشـــان می دهـــد.
ــاق  ــتانهای اتـ ــور اسـ ــکل ها و امـ ــاون تشـ معـ

ایـــران، ادامـــه داد: کارکردهـــای صـــادرات عـــالوه 
ــد،  ــش تولیـ ــامل جهـ ــی ارزی شـ ــر درآمدزایـ بـ
ـــات  ـــروت، ثب ـــع ث ـــد و توزی ـــت، تولی ـــش صنع چرخ
ـــت.  ـــردم اس ـــت م ـــود معیش ـــل بهب ـــادی و عام اقتص
نماینـــده مـــردم تبریـــز اســـکو و آذرشـــهر در 
ـــان  ـــت: اطمین ـــز گف ـــالمی نی ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــات  ـــاد، ثب ـــون اعتم ـــم چ ـــه بگیری ـــد از جامع را نبای
ــارت و  ــدون تجـ ــد. بـ ــاد می کنـ ــداری ایجـ و پایـ
ــرا  ــت چـ ــی اسـ ــاختار اداری بی معنـ ــت، سـ صنعـ

ـــردم  ـــاز م ـــه نی ـــت ک ـــد اس ـــارت و تولی ـــا تج ـــه ب ک
ــود. ــع می شـ رفـ

 دکتـــر پزشـــکیان، تاکیـــد کـــرد: بایـــد از 
خالقـــان، کارآفرینـــان و تولیدکننـــدگان حمایـــت 
کنیـــم تـــا اقتصـــاد جامعـــه تضمیـــن شـــود 
ــی  ــق بخشـ ــت و  رونـ ــاس حمایـ ــن اسـ ــر ایـ بـ
فعالیت هـــای تجـــاری ضـــرورت اساســـی دارد.

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز نیـــز در ایـــن 
ـــان داشـــت: اقتصـــاد آذربایجـــان شـــرقی  مراســـم، بی
ـــه  ـــدگان نمون ـــه صادرکنن ـــته ب ـــد وابس ـــش از ح بی
و برگزیـــده اســـت چـــرا کـــه 85 درصـــد اقتصـــاد 

ـــت. ـــی اس ـــش خصوص ـــت بخ ـــتان  در دس اس
ـــی  ـــش خصوص ـــرد: بخ ـــار ک ـــه اظه ـــس ژائل یون
ظالمانـــه  تحریم هـــای  و  دشـــوار  شـــرایط  در 
توانســـته در 65 کشـــور دنیـــا نـــام ایـــران را 

ــه دارد. ــده نگـ ــان زنـ همچنـ
ــالش  ــی تـ ــد: بخـــش خصوصـ ــادآور شـ وی یـ
ــا فقیـــری در  می کنـــد اشـــتغال ایجـــاد کنـــد تـ

جامعـــه نباشـــد.
ژائلـــه، عمـــده مشـــکالت صـــادرات و صنعـــت 
ــه  ــت واضافـ ــی دانسـ ــرقی را فرهنگـ آذربایجان شـ
در  رویکـــردی  می توانیـــم  البتـــه  کـــرد:  
آذربایجان شـــرقی داشـــته باشـــیم کـــه هیـــچ 

ــد. ــته باشـ ــود نداشـ ــکاری وجـ ــوان بیـ جـ

ـــر صـــادرات  ـــا تاکیـــد ب ـــه همچنیـــن ب یونـــس ژائل
ـــت:  ـــایه گف ـــورهای همس ـــا کش ـــارت ب ـــعه تج و توس
توســـعه تجـــارت بـــا جمهـــوری آذربایجـــان رقـــم 
ــوص  ــن خصـ ــار در ایـ ــن وبینـ ــده و اولیـ زده شـ
برگـــزار شـــده و اســـتاندار آذربایجان شـــرقی نیـــز 
در ایـــن خصـــوص مســـئولیت  الزم را بـــر عهـــده 

ـــد. ـــه ان گرفت
ـــده  ـــق آزاد ش ـــازی مناط ـــرد: بازس ـــد ک وی تاکی
جمهـــوری آذربایجـــان بزرگتریـــن فرصـــت بـــرای 
توســـعه اســـت و شـــرکت های فنـــی، مهندســـی 
ــده و  ــه وارد شـ ــن عرصـ ــد در ایـ ــران می تواننـ ایـ

ـــارکت کننـــد. مش
وی یـــادآور شـــد:  بزرگتریـــن انبـــوه ســـازان و 
شـــرکت های فنـــی در آذربایجـــان شـــرقی قـــرار 
ــات  ــوان ارتباطـ ــاس می تـ ــن اسـ ــر ایـ ــد بـ دارنـ
شـــده  آزاد  مناطـــق  بازســـازی  در  مناســـبی 

ــرد. ــا کـ ــان ایفـ ــوری آذربایجـ جمهـ
ـــز همچنیـــن گفـــت:  ـــی تبری ـــاق بازرگان رئیـــس ات
ـــا ترکیـــه بایـــد احیـــا شـــود  ارتبـــاط تجـــاری تبریـــز ب
ـــا  ـــا ب ـــد ت ـــی دارن ـــهر توانای ـــن ش ـــار ای ـــه تج ـــرا ک چ
ــی  ــو مطلوبـ ــه نحـ ــادرات را بـ ــارت آزاد، صـ تجـ

ـــد. ـــش دهن افزای
ژائلـــه بـــا بیـــان اینکـــه ســـرمایه گـــذاری در 
ـــت:  ـــار داش ـــت، اظه ـــت اس ـــرقی مثب ـــان ش آذربایج
ــرمایه  ــان سـ ــارد تومـ ــر ۲۰ میلیـ ــال حاضـ در حـ

گـــذاری در حـــال انجـــام اســـت.
ـــده  ـــد برگزی ـــم از ۲۰ واح ـــن مراس ـــان ای در پای

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــل ب ـــدی تجلی ـــه تولی نمون

ـــروش  ـــر ف ـــه خاط ـــت ب ـــت: دول ـــورس گف ـــناس ب ـــک کارش ی
ـــبب  ـــرد و س ـــت ک ـــازار دخال ـــود در ب ـــهم های خ ـــی از س بخش
بـــه هـــم خـــوردن تعـــادل بـــازار شـــد کـــه بازگشـــت ایـــن 

ـــود.  ـــد ب ـــر خواه ـــاً زمان ب ـــازار قطع ـــه ب ـــادل ب تع
ـــورس  ـــازار ب ـــه ب ـــروز ب ـــای ام ـــا، در دنی ـــزارش آن ـــه گ ب
به عنـــوان یـــک دماســـنج و نمایـــه ای شـــفاف از وضعیـــت 
و  می شـــود  نگریســـته  اقتصـــادی  و  صنعتـــی  مالـــی، 
هرچقـــدر یـــک اقتصـــاد پویـــا و رو بـــه رشـــد باشـــد 
ـــد  ـــب خواه ـــع آن مناس ـــه تب ـــز ب ـــورس نی ـــازار ب ـــت ب وضعی

بـــود.
تعـــادل و منطقـــی بـــودن از مهمتریـــن ویژگی هـــای 
ـــادل  ـــن تع ـــه ای ـــی ک ـــود و زمان ـــوب می ش ـــالم محس ـــازار س ب
ــال  ــه در قبـ ــد پاییـــد کـ ــورد، دیـــری نخواهـ ــر هـــم بخـ بـ
دســـتکاری ها، رفتـــار معکـــوس و مقاومتـــی خـــود را نشـــان 
ــازار بیشـــترین  می دهـــد و در ایـــن بیـــن فعـــاالن خـــرد بـ

ــوند. ــل می شـ ــیب را متحمـ آسـ
ـــازار  ـــاری در ب ـــال ج ـــادل را در س ـــازار نامتع ـــه ای از ب نمون
بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران شـــاهد بوده ایـــم؛ بـــه طـــوری 
ـــور  ـــه ط ـــازار ب ـــتان ب ـــط تابس ـــا اواس ـــال ت ـــدای س ـــه از ابت ک
مـــداوم مثبـــت بـــود و پـــس از آن ریزش هـــای شـــدیدی را 
تجربـــه کـــرده و تقریبـــاً تمـــام مســـیر صعـــود کـــرده را بازگشـــته 
اســـت و در ایـــن بیـــن ســـهامداران تـــازه واردی کـــه اطـــالع 
چندانـــی از نحـــوه کار در بـــازار نداشـــته و ســـرمایه های 
ـــدیدی  ـــان ش ـــد زی ـــورس آورده بودن ـــه ب ـــود را ب ـــک خ پرریس

ــه کرده انـــد. را تجربـ
در ایـــن رابطـــه خبرگـــزاری آنـــا گفت وگویـــی بـــا قاســـم 
ــازار ســـرمایه انجـــام داده  صادقـــی، کارشـــناس بـــورس و بـ

ــد. ــروح آن را می خوانیـ ــه مشـ ــه در ادامـ اســـت کـ

دولت به خاطر فروش سهم های خود تعادل بازار را 
بر هم زد

آنـــا: رشـــد بی رویـــه ای کـــه بـــورس در ابتـــدای امســـال 
ـــا  ـــود ی ـــی ب ـــا اصول ـــت و آی ـــی داش ـــه دالیل ـــرد چ ـــه ک تجرب

ـــر؟ خی
ـــود  ـــاد ش ـــازار ایج ـــت در ب ـــا دخال ـــه ب ـــدی ک ـــی: رش صادق
در نهایـــت منجـــر بـــه اصالح هـــای عمیـــق می شـــود و 
بســـیاری را متضـــرر می کنـــد بـــه طـــوری کـــه حتـــی 
نمی تواننـــد ســـرمایه خـــود را از بـــازار خـــارج کننـــد. زیـــرا 
هـــر زمـــان در یـــک بـــازار مالـــی دخالـــت شـــود، آن بـــازار 
ـــارج  ـــودن خ ـــور ب ـــت داده و از بنیادمح ـــود را از دس ـــادل خ تع

می شـــود.
بـــرای مثـــال حتـــی ســـهم هایی کـــه شـــرکت های آن هـــا 
ـــان  ـــد در آن زم ـــته بودن ـــاًل ورشکس ـــتند و کام ـــی نداش ارزندگ
ـــری  ـــا 5 براب ـــدهای ۴ ت ـــازار رش ـــی ب ـــرایط هیجان ـــل ش ـــه دلی ب
ـــدند. ـــدیدی ش ـــش ش ـــار کاه ـــپس دچ ـــد و س ـــه کردن را تجرب

ــهم های  ــری از سـ ــروش یـــک سـ ــر فـ ــه خاطـ ــت بـ دولـ
خـــود در بـــازار دخالـــت کـــرد و ســـبب بـــه هـــم خـــوردن 
تعـــادل بـــازار شـــد کـــه بازگشـــت ایـــن تعـــادل بـــه بـــازار 

ــود. ــد بـ ــر خواهـ ــاً زمان بـ قطعـ
ــدم  ــان قـ ــه هیجـ ــر رو بـ ــازار کمتـ ــر بـ ــال حاضـ در حـ
ـــت  ـــه عل ـــز ب ـــود نی ـــی می ش ـــه هیجان ـــی ک ـــی دارد و روزهای برم
ــر  ــت و اگـ ــا و بازارگردان هاسـ ــی از حقوقی هـ ــات برخـ اقدامـ
ــاد  ــازار ایجـ ــی در بـ ــادل به خوبـ ــد تعـ ــات نباشـ ــن اقدامـ ایـ

می شـــود.
ـــتوری  ـــه دس ـــورس ب ـــازار ب ـــر ب ـــات اخی ـــه اتفاق ـــاً هم تقریب
ــی و  ــج منفـ ــه نتایـ ــردد کـ ــتکاری ها برمی گـ ــودن و دسـ بـ

ـــت. ـــال داش ـــه دنب ـــازار را ب ـــادل ب ـــدم تع ع

در حـــال حاضـــر حقوقی هـــا و بازارگردان هـــا قواعـــد 
بـــازار را رعایـــت نمی کننـــد و عمـــاًل موجـــب  عـــدم تعـــادل 
ــام  ــچ کاری انجـ ــر هیـ ــه اگـ ــوند درحالی کـ ــازار می شـ در بـ

ندهنـــد نتایـــج بهتـــری خواهیـــم گرفـــت.

دالیل ریزش چند باره بورس، غرض ورزی های 
سیاسی+هیجانات سهامداران

ـــه  ـــازار چ ـــاره ب ـــد ب ـــزول چن ـــل ن ـــما دالی ـــر ش ـــه نظ ـــا: ب آن
ـــود؟ ب

ــه،  ــای بی رویـ ــان و عرضه هـ ــر هیجـ ــالوه بـ ــی: عـ صادقـ
ــاره  ــی اشـ ــای سیاسـ ــا و غرض ورزی هـ ــه دعواهـ ــوان بـ می تـ
کـــرد کـــه موجـــب ریزش هـــای چندبـــاره بـــازار شـــد. امـــا 
ـــی  ـــک جای ـــا از ی ـــود ام ـــل درک ب ـــدی قاب ـــا ح ـــئله ت ـــن مس ای
ـــه شـــدیم  ـــازار مواج ـــرل و رهاشـــدگی ب ـــدم کنت ـــا ع ـــد ب ـــه بع ب

ـــد. ـــهامداران ش ـــاد س ـــلب اعتم ـــبب س ـــه س ک
ــک  ــرض یـ ــه در عـ ــا و اینکـ ــرد حقوقی هـ ــه عملکـ البتـ
مـــاه فروش هـــای ســـنگینی انجـــام می دادنـــد امـــا خریـــد 
ــذار  ــازار تأثیرگـ ــزش بـ ــز در ریـ ــد نیـ ــی نمی کردنـ حجیمـ
بـــود و نشـــانه هایی از اینکـــه بـــازار اصـــالح در پیـــش دارد، 

داشـــت.
ـــن  ـــتند ای ـــار داش ـــازار انتظ ـــران ب ـــاالن و تحلیلگ ـــر فع اکث
ـــد  ـــان برس ـــه پای ـــد ب ـــزار واح ـــا ۲۰۰ ه ـــد ۱5۰ ت ـــالح در ح اص
ـــاد و  ـــاق نیفت ـــن اتف ـــا ای ـــود ام ـــاز ش ـــا آغ ـــد حقوقی ه و خری
ـــان از  ـــئله نش ـــن مس ـــه ای ـــد ک ـــدیدی ش ـــت ش ـــار اف ـــازار دچ ب
ــا دارد. نماینـــدگان مجلـــس  هماهنگـــی و تخلـــف حقوقی هـ

ـــدن  ـــازات ش ـــخص و مج ـــزوم مش ـــات و ل ـــن تخلف ـــه ای ـــز ب نی
ـــودن  ـــد ب ـــت قدرتمن ـــه عل ـــا ب ـــد، ام ـــاره کرده ان ـــان اش متخلف
ـــداده  ـــون رخ ن ـــاق تاکن ـــن اتف ـــا ای ـــتن حقوقی ه ـــی داش و الب

ـــت. اس
ـــورس  ـــازار ب ـــزش ب ـــز در ری ـــا نی ـــده بازارگردان ه ـــش عم نق
ـــز  ـــهم ها نی ـــی س ـــتن برخ ـــردان نداش ـــود و بازارگ ـــر نب بی تأثی
ــد. در  ــا شـ ــده آن هـ ــدید و پیش بینی نشـ ــزول شـ ــبب نـ سـ
مجمـــوع می تـــوان همـــه عوامـــل دســـت بـــه دســـت هـــم 

ـــد. ـــاق بیفت ـــزش اتف ـــن ری ـــا ای ـــد ت دادن
ــر عوامـــل بین المللـــی و نقـــش قیمـــت ارز در  ــا: تأثیـ آنـ

ــد؟ ــی می کنیـ ــور ارزیابـ ــازار را چطـ بـ
ــی  ــی نقشـ ــل بین المللـ ــن عوامـ ــر مـ ــه نظـ ــی: بـ صادقـ
نداشـــتند و همـــه اتفاقـــات محصـــول عوامـــل داخلـــی بـــود. 
عوامـــل بین المللـــی نهایتـــاً 5 تـــا ۱۰ درصـــد موثـــر بودنـــد. 
در ادامـــه نیـــز رونـــد بـــازار همیـــن طـــور اســـت و عوامـــل 

داخلـــی بیشـــتر موثـــر هســـتند.
حتـــی در زمـــان ریـــزش بـــازار، دالر صعـــودی بـــود امـــا 
ــای  ــروج پول هـ ــی خـ ــه معنـ ــن بـ ــد. ایـ ــی شـ ــازار نزولـ بـ
بـــزرگ از بـــازار بـــود کـــه وارد بـــازار ارز و ســـکه می شـــد و 

ســـبب حرکـــت معکـــوس ایـــن دو بـــازار شـــده بـــود.
ــازار  ــه بـ ــرد در جهت دهـــی بـ ــهامدار خـ ــا: نقـــش سـ آنـ

چیســـت؟
صادقـــی: قطعـــاً حقیقی هـــا در صورتـــی کـــه بـــزرگان و 
حقوقی هـــا جهـــت مخالـــف بـــه بـــازار ندهنـــد، در تعییـــن 
ـــد. درحـــال  ـــی و تعیین کننـــده دارن ـــازار نقـــش اصل ـــیر ب مس

را  بـــازار  قواعـــد  بازارگردان هـــا  و  حقوقی هـــا  حاضـــر 
رعایـــت نمی کننـــد و عمـــاًل موجـــب  عـــدم تعـــادل در بـــازار 
می شـــوند درحالی کـــه اگـــر هیـــچ کاری انجـــام ندهنـــد 

نتایـــج بهتـــری خواهیـــم گرفـــت.
حقوقی هـــا بیشـــتر نوســـان گیری می کننـــد و اگـــر ایـــن 
موضـــوع از بـــازار حـــذف شـــود حقیقی هـــا می تواننـــد بـــه 

بـــازار جهت دهـــی کننـــد.
از زمانـــی کـــه ســـرمایه های ریســـک دار و پول هایـــی 
ـــیت  ـــده، حساس ـــازار ش ـــد وارد ب ـــاز دارن ـــه آن نی ـــردم ب ـــه م ک
ـــبب  ـــا س ـــردن آن ه ـــک ک ـــی ریس ـــدم توانای ـــت و ع ـــتر اس بیش

منفـــی شـــدن بـــازار می شـــود.

مردم با وارد کردن سرمایه های ریسک دار، بازار و 
خود را به خطر می اندازند

آنـــا: رفتـــار گروهـــی هیجانـــی و بـــدون تخصـــص 
ســـهامداران خـــرد چـــه آســـیبی بـــه بـــازار می زنـــد؟

صادقـــی: بســـیاری از ســـهامداران خـــردی کـــه متضـــرر 
ـــس  ـــازار را ح ـــت ب ـــتر ماهی ـــان بیش ـــت زم ـــا گذش ـــده اند ب ش
کرده انـــد و ایـــن رفتـــار گروهـــی در حـــال حاضـــر کمتـــر 
شـــده اســـت. افـــرادی کـــه تـــازه وارد بـــورس شـــده انـــد، 
حاضـــر بـــه فـــروش ســـهام خـــود بـــا بیـــش از 6۰ تـــا 8۰ 
ــنگین  ــای سـ ــی عرضه هـ ــا وقتـ ــتند امـ ــرر نیسـ ــد ضـ درصـ
را می بیننـــد تـــالش می کننـــد جلـــوی ضـــرر بیشـــتر را 

ــد. ــادل می کننـ ــدم تعـ ــازار را دچارعـ ــد و بـ بگیرنـ
از زمانـــی کـــه ســـرمایه های ریســـک دار و پول هایـــی 

ـــیت  ـــده، حساس ـــازار ش ـــد وارد ب ـــاز دارن ـــه آن نی ـــردم ب ـــه م ک
ـــبب  ـــا س ـــردن آن ه ـــک ک ـــی ریس ـــدم توانای ـــت و ع ـــتر اس بیش

منفـــی شـــدن بـــازار می شـــود.
مـــردم بـــا آوردن ســـرمایه های ریســـک پذیر خـــود در 
ـــم  ـــره... ه ـــول وام و غی ـــزل، پ ـــن من ـــول ره ـــر پ ـــورس نظی ب
بـــازار و هـــم ســـرمایه های خـــود را بـــه خطـــر می اندازنـــد.

استعفای رئیس سازمان بورس هیچ تغییری در 
وضع بازار نمی دهد

ـــی  ـــه دالیل ـــه چ ـــورس ب ـــازمان ب ـــس س ـــتعفای رئی ـــا: اس آن
ـــازار را  ـــد ب ـــه رون ـــتعفا در ادام ـــن اس ـــر ای ـــاد؟ تاثی ـــاق افت اتف

چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد؟
ــی  ــه نارضایتـ ــی کـ ــی زمانـ ــورت کلـ ــه صـ ــی: بـ صادقـ
ــا مـــردم  مردمـــی رخ می دهـــد، اتفاقاتـــی بایـــد بیفتـــد تـ
ــد  ــکل بایـ ــن شـ ــه ایـ ــی بـ ــوند و جابه جایی هایـ ــع شـ قانـ
ـــر  ـــن تغیی ـــی در ای ـــر خاص ـــل تاثی ـــا در عم ـــود ام ـــام ش انج
پیش بینـــی نمی کنـــم و مشـــی کلـــی همـــان وضعیـــت 
قبلـــی اســـت. امیـــدوارم برخـــی سیاســـت ها تغییـــر کنـــد 
امـــا همچنـــان تـــا زمانـــی کـــه سیاســـت ها تغییـــر نکنـــد 

ــد داد. ــی رخ نخواهـ ــاق خاصـ اتفـ
ـــت و  ـــاد اس ـــه وزارت اقتص ـــورس از بدن ـــازمان ب ـــس س رئی
در هماهنگـــی کامـــل بـــا آن هـــا فعالیـــت می کنـــد بنابرایـــن 
ـــر کنـــد و تنهـــا در  ـــی تغیی ـــد برنامـــه کل ـــد بای ـــر رون ـــرای تغیی ب
ـــری  ـــت بهت ـــد وضعی ـــازار می توان ـــه ب ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ای

ـــد. ـــدا کن پی
ـــرای  ـــی اســـت و نشـــانه خاصـــی ب ـــد نزول ـــازار در رون ـــاًل ب فع
ـــن  ـــود و ای ـــاهده نمی ش ـــودی مش ـــد صع ـــه رون ـــتن آن ب برگش
موضـــوع بـــا گذشـــت زمـــان و شکســـت کانـــال نزولـــی از 

دیـــدگاه تکنیـــکال می توانـــد مشـــخص شـــود.
بـــه طـــور کلـــی اگـــر برنامه هـــا تغییـــر کنـــد و رفتـــار 
حقوقی هـــا و بازارگردان هـــا مناســـب شـــود می تـــوان انتظـــار 
ـــزرگ  ـــای ب ـــت. پول ه ـــودی را داش ـــال صع ـــه کان ـــت ب بازگش
منتظـــر چـــراغ ســـبز قدرتمنـــد بـــازار هســـتند تـــا بتواننـــد 
ـــد  ـــادل باش ـــازار متع ـــدر ب ـــوند. هرچق ـــازار ش ـــن وارد ب مطمئ
ـــود  ـــارج ش ـــز خ ـــر قرم ـــا سراس ـــبز ی ـــر س ـــت سراس و از وضعی
موجـــب می شـــود بازگشـــت بـــه رونـــد صعـــودی پایدارتـــر 
ــارک  ــای پـ ــازار پول هـ ــزرگان بـ ــا بـ ــد تـ ــر باشـ و طوالنی تـ

ـــد. ـــق کنن ـــازار تزری ـــه ب ـــود را ب ـــده خ ش

قیمت گذاری دستوری سهامداران را می ترساند 
ــه  ــا چـ ــذاری بـ ــا: دخالـــت وزارت صمـــت در قیمت گـ آنـ

ــری دارد؟ ــه تاثیـ ــود و چـ ــام می شـ ــی انجـ هدفـ
ـــه  ـــن زمین ـــی در ای ـــات متفاوت ـــداف و موضوع ـــی: اه صادق
ـــت  ـــی اس ـــن و معایب ـــوع دارای محاس ـــن موض ـــود دارد و ای وج
ـــن  ـــی ای ـــورت کل ـــه ص ـــا ب ـــود ام ـــه ش ـــر گرفت ـــد در نظ ـــه بای ک
دخالـــت و قیمت گـــذاری دســـتوری روی رفتـــار ســـهامداران 
ــا تأثیـــر می گـــذارد و ممکـــن اســـت ســـبب  و تفکـــر آن هـ

ـــود. ـــت ش ـــا در آن صنع ـــرس آن ه ت
آنـــا: تأثیـــر انتخابـــات ۱۴۰۰ و تغییـــر دولـــت چـــه 

سرنوشـــتی را بـــرای بـــازار رقـــم خواهـــد زد؟ 
ـــای  ـــدی و برنامه ه ـــت بع ـــه دول ـــتگی ب ـــاًل بس ـــی: کام صادق
ــت  ــه دولـ ــت کـ ــن اسـ ــن ایـ ــی مـ ــا پیش بینـ آن دارد امـ
بعـــدی از اردوگاه اصولگرایـــان خواهـــد بـــود و بـــرای اخـــذ 
تأییـــد و جلـــب اعتمـــاد مـــردم احتمـــال دارد بودجـــه ای را 
بـــرای تقویـــت و رونـــق بـــازار ســـرمایه در نظـــر گیـــرد کـــه 
در ابتـــدای امـــر موجـــب صعـــودی شـــدن بـــازار ســـرمایه 

می شـــود.

نقش ویژه صادرات در منطقه و لزوم توسعه آن 

سرنوشت بورس بعد از انتخابات ۱۴۰۰


