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وزیر نیرو؛ 

امکان خرید مستقیم برق از 
تولیدکنندگان فراهم می شود

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛ 

تکلیف وزارتخانه های راه و اقتصاد
 برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری

 جهت تولید انبوه مسکن

افزایش ۸۷۰ مگاوات برق در دولت فعلی 
شرکت توانیر نیز می تواند نقش واسطه ای خود را حذف کند

وزارتخانه های راه و اقتصاد مکلف به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری 
برای تامین مالی ساخت انبوه مسکن

نمایندگان با طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۵ این طرح موافقت کردند
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مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل کارخانه اطلس پود:

خود تحریمی و بروکراسی، شاخص ترین 
مانـع تولیـد

رسیدگی به پرونده حقوقی های 
متخلف بازار سرمایه آغاز شد

 نوسانات اخیر بورس
 طبیعی نبود

با اتمام برگه های دفترچه، 
نیازی به تعویض نیست

 با مداخله مستقیم دولت 
در بازار مخالفم

موبایل جایگزین کارت بانکی می شود 

رئیـس کل بانک مرکـزی در مراسـم رونمایی از 
پـروژه پرداخـت موبایلی مبتنی بـر EMV )کهربا(، 
گفت:با این روش، بسـاط تقلب، پولشـویی و شـرط 
بنـدی جمـع می شـود و ۵۰۰ هـزار کارت بانکی که 
در ایـن زمینه هـا فعـال بودند بـا همکاری دسـتگاه 
قضایـی از شـبکه خدمـات بانکی حذف می شـوند. 

بـه گـزارش تسـنیم، عبدالناصـر همتـی در این 
مراسـم بـا بیـان اینکـه بانک مرکـزی به طـور کلی 
در حـوزه نظام هـای پرداخـت سـه هـدف اصلـی را 
دنبـال می کنـد، گفـت: »افزایـش رفـاه و تسـهیل 
دسترسـی مـردم«، »امنیت تراکنش هـا« و »مقابله 
بـا جـرم و پولشـویی« سـه هـدف و الگـوی اصلـی 
بانـک مرکـزی در توسـعه خدمـات پرداخت اسـت.

وی افـزود: خوشـبختانه با تالش هـای همکاران 
بخـش فناوری هـای نویـن بانک مرکزی و شـرکت 
خدمـات انفورماتیـک موفـق شـدیم ایـن خدمـت 
نویـن را در شـرایط تحریمـی و در زمانـی کـه بـه 
دلیل شـیوع کرونـا رعایت نکات بهداشـتی اهمیت 

یافتـه اسـت،  اجرایـی کنیم.
رئیس شـورای پـول و اعتبار بانک هـا و PSP ها را 
بـه حضور در رقابـت برای ارایه این فنـاوری فراخواند و 
گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسـبی را 
دراختیـار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به اسـتفاده 
از خدمـات بانک هـا و موسسـاتی کـه ایـن خدمـت را 

ارایه می کنند گرایش بیشـتری خواهند داشـت.
همتـی بـا تاکید بر اینکه بانک مرکـزی در برخود 
بـا جـرم و پولشـویی بسـیار جدی اسـت، افـزود: در 
زمینـه امنیـت زیرسـاخت ها اقدامـات خوبـی انجـام 
شـده اسـت و بانک مرکزی در مبارزه با شـرط بندی 

و قمـار نیز دسـتاوردهای خوبی داشـته اسـت. 
وی تصریـح کـرد: با همکاری قـوه قضائیه بیش 
از 2 هـزار کارت بانکـی که در مراکز قمار اسـتفاده 
می شـد، شناسـایی شـده اند. همچنیـن ۵۰۰ هـزار 
حسـاب بانکـی نیز شناسـایی شـده که قرار اسـت 
در سـه مرحلـه اخطـار، هشـدار و پیگیـری قضایی 

بـا دارندگان حسـاب ها برخورد شـود. 
ــا بیــان اینکــه بیــش از 1۰ هــزار نفــر  همتــی ب
ــال  ــور فع ــی کش ــام بانک ــت نظ ــبکه پرداخ در ش
هســتند، گفــت: خدمــت نوینــی کــه امــروز رونمایی 
افــراد طــی  ایــن  می شــود حاصــل دســترنج 
ــم اســت. ــژه در دوران تحری ــه وی ســال ها تــالش، ب

از مهمترین راهبردهای دیوان محاسبات 
رسیدگی به ترک فعل مسئوالن است

رئیس دیوان محاسـبات کل کشـور تاکید کرد که 
یکـی از مهمتریـن راهبردهای ایـن دیـوان در دوره ی 
جدیـد رسـیدگی به ترک فعل مسـئوالن اسـت و اگر 
فقـدان عملکـرد از سـوی برخـی مدیـران در جامعـه 

مذمـوم شـود، نهضت کار بـه راه خواهـد افتاد. 
بــه گــزارش فــارس، مهــرداد بذرپــاش رئیــس 
کل، و علــی کامیــار دادســتان دیــوان محاســبات 
ــا آیــت اهلل  ــه اســتان قــم، ب کشــور، طــی ســفر ب

علــوی گرگانــی دیــدار کردنــد.
ارائـه ی  ایـن دیـدار ضمـن  مهـرداد بذرپـاش در 
گزارشـی از مهمتریـن اقدامـات صـورت گرفتـه طـی 
۶ مـاه اخیـر، در تشـریح وضعیـت اقتصادی کشـور به 
بیـان برخـی نـکات مثبت و منفـی پرداختـه و یکی از 
مهمتریـن راهبردهـای دیـوان محاسـبات در دوره ی 
جدیـد را رسـیدگی به ترک فعل مسـئوالن اعالم کرد.

بذرپـاش تاکیـد کـرد: اگـر فقـدان عملکـرد از 
سـوی برخـی مدیـران در جامعـه مذمـوم شـود، 

نهضـت کار بـه راه خواهـد افتـاد.
ــا  ــی ب ــوی گرگان ــت اهلل عل ــدار، آی ــن دی در ای
ــبات  ــوان محاس ــات دی ــه مقام ــی ب خوش آمدگوی
ــه ی  ــی را مای ــت اله ــه رحم ــد ب ــان، امی و همراه
ــه  بذرپــاش  پیشــبرد کارهــا دانســت و خطــاب ب
کــه  جایگاهــی  در  شــما  مســئولیت  گفــت: 
هســتید، بســیار ســنگین اســت و از خداونــد 
ــاند. ــک برس ــما کم ــه ش ــم ب ــا می کن ــال دع متع

ایـن اسـتاد حـوزه و دانشـگاه بـا تاکیـد بـر بـه 
ناامیـدی  امـور،  در  مضاعـف  همـت  کاربسـتن 
افـزود:  و  دانسـت  مشـکالت  افزایـش  موجـب  را 
تحریم هـا بـه جای خـود، امـا بخش قابـل توجهی 

سوءمدیریت هاسـت. از  ناشـی  مشـکالت  از 
ایـن مرجـع تقلید با اشـاره به اهمیـت بودجه در 
کشـور و لزوم دقت بیشـتر در رسـیدگی به مصارف 
آن، اظهـار داشـت: مملکت ما به مسـئوالن دلسـوز 

نیـاز دارد تـا به مشـکالت مردم رسـیدگی کنند.
ابـراز  بـا  پایـان  در  گرگانـی  علـوی  اهلل  آیـت 
امیـدواری نسـبت به دریافـت خبرهای خوشـحال 
تاکیـد کـرد: شـما  از دیـوان محاسـبات،  کننـده 
اقدامـات موثـر خـود را ادامـه دهیـد و هرکجـا که 
الزم باشـد، مـا در حمایت از شـما ورود می کنیم و 
بـرای توفیقاتتان بـه درگاه الهی دعـا خواهیم کرد.

یــک نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی 
ــوی  ــس از س ــس مجل ــن رئی ــرد نپذیرفت ــوان ک عن
رئیــس جمهــور روســیه بــا توجــه بــه عــدم برنامــه 
ریزی هــای صحیــح یــک شکســت دیپلماتیــک 

محســوب می شــود. 
ــینی در گفت وگــو  ســید حســین نقــوی حس
ــه  ــاف ب ــر قالیب ــفر  محمدباق ــاره س ــا، درب ــا ایلن ب
ــدار  ــدم دی ــود ع ــه می ش ــه گفت ــن ک ــیه و ای روس
ــه دلیــل نپذیرفتــن  ــاف ب ــر پوتیــن و قالیب والدیمی
پروتکل هــای مطــرح از ســوی رئیــس جمهــور 
روســیه توســط رئیــس مجلــس ایــران اســت، 
ــارج از  ــه خ ــئوالن ب ــفر مس ــوالً در س ــت: معم گف
کشــور پروتکل هایــی وجــود دارد کــه قبــل از 

ــرد. ــورت می گی ــق ص ــورد تواف ــفر م ــام س انج
ــا،  ــور از پروتکل ه ــرد: منظ ــان ک ــر نش وی خاط
ــرح  ــا مط ــن  روزه ــه ای ــتی ک ــای بهداش پروتکل ه
اســت، نیســت، بلکــه پروتکل هــای سیاســی و 
دیپلماتیــک اســت کــه معیــن می کنــد افــراد 
ــی  ــه اهداف ــا چ ــی و ب ــه ای و جایگاه ــه درج در چ
بــا  و  از کشــور ســفر  بــه خــارج  می خواهنــد 

ــد. ــدار کنن ــود دی ــان خ ــات و همتای مقام
ــی و سیاســت  ــن عضــو کمســیون امنیــت مل ای
خارجــی در مجلــس دهــم  ادامــه داد: ســفر آقــای 
قالیبــاف  بــه روســیه از مدت هــا پیــش مطــرح شــد 
ــم  ــداف را نمی دان ــفر و اه ــطح س ــن س ــه م )البت

چیســت( مشــابه ســفرهایی کــه در گذشــته آقــای 
ــه  ــتند ک ــادی از آن داش ــای زی ــی نمونه ه الریجان
معمــوالً تشــریفات و پروتکل هــا کامــال رعایــت 
صــورت  مشــکلی  بــدون  مالقات هــا  و  می شــد 

می گرفــت.
ــکل ســفر  ــا در پروت ــن کــه گوی ــان ای ــا بی وی ب
آقــای قالیبــاف، مالقــات بــا آقــای پوتیــن از ســوی 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــده اس ــرار داده نش ــیه ق روس
ــن از  ــای پوتی ــا آق ــات ب ــت مالق ــراً در خواس ظاه
ــا  ــات ب ــوده و طــرف روســی مالق ســوی مجلــس ب

ــکل جــای  ــن کشــور را در پروت ــور ای ــس جمه ریی
نداده انــد کــه ایــن طــرف )ایــران( هــم نپذیرفتــه و 
ــا آقــای پوتیــن  اعــالم کــرده اســت اگــر مالقــات ب

ــرد. ــورت نمی گی ــفر ص ــن س ــود ای ــده نش گنجان
در مجلــس دهــم  ورامیــن  مــردم  نماینــده 
ادامــه داد: روســیه هــم باتوجــه بــه گفته هــای 
ــت  ــرای دریاف ــرده اســت ب ــالم ک ــی اع طــرف ایران
پیــام رهبــر انقــالب  یــک نماینــده  ویــژه خواهــد 

ــود.  ــه او داده ش ــام ب ــا پی ــتاد ت فرس
وی ادامــه داد: باتوجــه بــه روایت هــا، اصــال 

ــانه  ــه رس ــرش ب ــرح و خب ــفر مط ــن س ــد ای نبای
ــیم  ــه ای  برس ــه نقط ــر ب ــت آخ ــه دس ــد ک می  آم
کــه دوســتان مــا در مجلــس اعــالم کننــد کــه آقای 
ــن را  ــای پوتی ــتی آق ــای بهداش ــاف پروتکل ه قالیب
نپذیرفتــه اســت؛ آن هــا هــم در مقابــل  اعــالم کنند 
اصــاًل مالقــات بــا رئیــس جمهــور روســیه در ســفر 

ــرار نداشــته اســت. ق
گفتــه  کــه  ایــن  دربــاره  حســینی  نقــوی 
می شــود وزارت خارجــه در ایــن ســفر نقشــی 
نداشــته اســت و اگــر ایــن مطلــب صحــت داشــته 
باشــد چــه تاثیــری بــر روی وجــه بیــن المللــی مــا 
ــفرهای  ــوالً س ــرد: معم ــان ک ــت، بی ــد گذاش خواه
ماننــد ســفر رئیــس مجلــس شــورای اســالمی کــه 
رئیــس قــوه اســت بایــد در ســطح کالن در مــوردش 
ــی در  ــتگاه دیپلماس ــود و دس ــری ش ــم گی تصمی
ایــن زمینــه محــور کار باشــد و آن را تنظیــم کنــد.

وی تاکیــد کــرد: در چنیــن ســفرهایی ایــن 
ــا و  ــد پروتکل ه دســتگاه دیپلماســی اســت کــه بای
چانــه زنــی  الزم را انجــام دهد و ســفیر مــا محورش 
ــا  ــات را ب ــی و مالق ــزی، رایزن ــه ری ــا برنام ــد ت باش

ــد.  ــم کن ــان تنظی ــت میزب ــکاری دول هم
ــن نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی  ای
ــور  ــر ام ــرار اســت وزی ــان کــرد: هنگامــی کــه ق بی
خارجــه ســفر کنــد، ســطح ســفرش تعریــف شــده و 

مشــخص اســت امــا یــک زمانــی رئیــس 

ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
ــه کارآمــدی نظــام اداری  افزایــش اعتمــاد مــردم ب
کشــورگفت: همــه اشــخاص نقــش آفریــن در نظــام 
اداری کشــور، بایــد موضــوع افزایــش اعتمــاد مــردم 
ــات و  ــرلوحه اقدام ــام اداری را س ــدی نظ ــه کارآم ب

ــد.  ــرار دهن ــود ق ــای خ برنامه ه
ــی در  ــم رئیس ــید ابراهی ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
جلســه شــورای عالــی قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه در 
پیــش بــودن 22 بهمــن ســالروز انقــالب اســالمی، 
اظهــار داشــت: 22 بهمــن ســالروز پیــروزی انقــالب 
اســالمی، جلــوه قــدرت الیــزال الهــی اســت و نقطــه 
ــتعمار در کشــور  ــتبداد و اس ــان اس ــر پای ــی ب عطف

ــا محســوب می شــود. ــز م عزی
رئیس دسـتگاه قضا تصریح کرد: یوم اهلل 22 بهمن 
حقیقتـا پایانی بر همـه ناتوانی ها و »مـا نمی توانیمها« 
بـود و ایـن روز الهی آغاز شـکوفایی اسـتعدادها و جلوه 

قـدرت الهی در نظام و کشـور ما اسـت.
ــا  ــالمی، »م ــالب اس ــام انق ــت: پی ــی گف رئیس
می توانیــم« و اســتحکام درونــی قــدرت و جلــوه ای از 
قــدرت و اراده مــردم در برابــر اراده بیگانــگان اســت.

توکل به خدا و حضور مردم در صحنه، 
مولفه های اقتدار کشور هستند

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــوه قضایی ــس ق رئی

ــت:  ــان داش ــور بی ــام و کش ــدار نظ ــای اقت مولفه ه
قــدرت معنــوی و ایمــان و تــوکل بــه خــدا از 
مهمتریــن مولفه هــای مهــم اقتــدار نظــام و کشــور 
ــا،  ــرای م ــن ب ــدار آفری ــه دوم اقت ــت؛ مولف ــا اس م
ــای  ــی در صحنه ه ــن و انقالب ــردم متدی ــور م حض

ــت. ــی اس ــی و سیاس ــف اجتماع مختل
رئیســی تــوان علمــی و فناورانــه و اقتصــاد پویــا 
را از دیگــر مولفه هــای اقتــدار آفریــن دانســت 
ــه و  ــی فناوران ــه توانای ــزان ک ــر می ــه ه ــت: ب و گف
ــه  ــد، ب قــدرت اقتصــادی مــا رشــد و شــکوفایی یاب
ــر  ــد و ب ــد ش ــدرت خواه ــد ق ــزان تولی ــان می هم
ــف  ــا در عرصه هــای مختل ــدار نظــام و کشــور م اقت

افــزود می شــود.

جایگاه والیت و زعامت و رهبری برای 
نظام و کشور ما قدرت آفرین است

ــگاه  ــر جای ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
ــن  ــا، ای ــور م ــام و کش ــری در نظ ــت و رهب والی
جایــگاه را عمــود خیمــه و منشــاء اقتــدار دانســت 
و گفــت: جایــگاه والیــت و زعامــت و رهبــری بــرای 
ــرای  ــن اســت و ب ــدرت آفری ــا ق نظــام و کشــور م
ــده  ــن و برانگیزانن ــرت آفری ــز بصی ــا نی ــردم م م
عرصه هــای  و  صحنه هــا  در  حضــور  جهــت 
مختلــف اجتماعــی اســت؛ در همیــن موضــوع 

شــیوع بیمــاری کرونــا مــا شــاهد جلوه هــای 
هدایــت مقــام معظــم رهبــری در عرصه هایــی 
مومنانــه،  کمــک  مــردم،  مشــارکت  همچــون 
رعایــت اصــول بهداشــتی و توانایــی در تولیــد 

ــم. ــن بودی ــک و واکس ماس

لزوم توجه به افزایش اعتماد مردم 
به کارآمدی نظام

ــوع  ــه موض ــود ب ــخنان خ ــه س ــی در ادام رئیس
ــدی  ــه کارآم ــردم ب ــاد م ــش اعتم ــرورت افزای ض
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــور اش ــام اداری کش نظ
کشــور  در  اداری  و  ســازمانی  ســطوح  تمــام 
دادیــاران،  از  اعــم  مختلــف  دســتگاه های  در 
کارگــزاران  شــهرداری،  مامــوران  بخشــداران، 
ــران و صاحــب  ــا و قضــات، مدی ــی، بازپرس ه دولت
ــی همــه اشــخاص نقــش  ــه طــور کل ــان و ب منصب
آفریــن در نظــام اداری کشــور، بایــد موضــوع 
افزایــش اعتمــاد مــردم بــه کارآمــدی نظــام اداری 
را ســرلوحه اقدامــات و برنامه هــای خــود قــرار 

ــد. دهن
رئیــس دســتگاه قضــا مواجهــه کریمانــه بــا 
مراجعــان بــه دســتگاه های اداری و ســازمانی را 
ــر در شــاخص افزایــش  ــی مهــم و انکارناپذی ضرورت

ــام اداری ــدی نظ ــه کارآم ــردم ب ــاد م اعتم

اتفاق رخ داده در جریان سفر قالیباف به روسیه
 یک شکست دیپلماتیک است 

نظام اداری کشور افزایش اعتماد مردم را سرلوحه برنامه ها قرار دهد
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تازه های خبرتازه های خبر
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ادامه از صفحه 1

سیاست
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در ایــن 
ــه دار  ــاوی ادام ــه ح ــری ک ــام رهب ــل پی ــفر حام س
ــس  ــرای رئی ــت، ب ــردی اس ــای راهب ــودن طرح ه ب

ــودم.  ــور روســیه ب جمه
بــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر قالیبــاف  رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی در نخســتین روز از ســفر 
خــود بــه روســیه در نشســت بــا دیپلمات هــا و 
ــه  ــران ک ــالمی ای ــوری اس ــای جمه ــای نهاده روس
در مســکو در محــل ســفارت ایــران در ایــن کشــور 
ــت:  ــر گف ــه فج ــت ده ــا گرامیداش ــد ب ــزار ش برگ
کشــور امــروز بــا چالش هــای کوچکــی مواجــه 
شــده کــه ایــن چالش هــا ناراحتــی مــردم را در پــی 

داشــته اســت. 
بــه  بــه حــق نســبت  افــزود: نقدهایــی  وی 
مشــکالت کشــور بویــژه در حــوزه مســائل اقتصــادی 
وجــود دارد امــا بیشــتر نقدهــا بــه جنبه هــای 
مدیریتــی و بوروکراســی حاکــم در کشــور وارد اســت، 
ــده و  ــی را آفری ــای بزرگ ــالمی عظمت ه ــالب اس انق
مشــکالت ناشــی از ضعف هــای مدیریتــی ماننــد 
ــت.  ــه اس ــرا گرفت ــر روی آن را ف ــاری ب ــرد و غب گ

وی تصریــح کــرد: قــدرت امــروز جمهــوری 
ــاحل  ــا س ــد ت ــاره هن ــبه ق ــروز از ش ــالمی ام اس
مدیترانــه تاثیرگــذار بــوده و اجــازه شــکل گیــری بــه 
هژمونــی آمریــکا را نــداده اســت و از ســوی دیگــر در 
داخــل کشــور توانســته ایــم در حوزه هــای صنایــع، 
ــم و .. تحــوالت عظیمــی را  ــوژی، عل دفاعــی، تکنول

ــم.  بوجــود بیاوری
ــا  ــه ب ــالمی در ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــاهدیم  ــت: ش ــرمایه از کشــور گف ــرار س ــاد از ف انتق
کــه در کشــور با وجــود درآمــد 1۰۰ میلیــارد دالری 

تــورم باقــی مانــده و رشــد اقتصــادی ایجــاد نشــده 
ــرایط  ــارد دالری ش ــد 2۰ میلی ــا درآم ــی ب ــا گاه ام
ــری در حــوزه زیرســاخت های کشــور  ــر و قوی ت بهت
بوجــود میــآورد کــه ایــن موضــوع بیانگــر ضعف هــا 

ــت.  ــور اس ــی در کش ــای مدیریت و قدرت ه
ــه عنــوان کســی کــه  ــا بیــان اینکــه ب قالیبــاف ب
ــا  ــه ب ــم ک ــتم می گوی ــتم هس ــن سیس ــالها در ای س
وجــود تمــام فشــارها می توانیــم یــک تحــول بــزرگ 
در کشــور بوجــود بیاوریــم، افــزود: مــن ایــن مطلب را 
بــه آقــای دکتــر ظریــف کــه بــه مجلــس آمــده بودند  
گفتــم بخش هایــی کــه مبتنــی بــر ســنت های الهــی 
و مدیریــت درســت ماننــده حــوزه علمــی، دفاعــی و 
تکنولــوژی حرکــت کرده ایــم، موفــق بودیــم و عمــق 
اســتراتژیک حکومــت مــا هــم 2 هــزار کیلومتر شــده 
اســت امــا متاســفانه حــوزه اقتصــادی مــا بــه انــدازه 
یــک خمپــاره ۶۰ هــم نیســت شــما ببینیــد کــه ایــن 

ــد. ــم نمی خوانن دو باه
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه 
ــا  ــم ب ــادی را ه ــوزه اقتص ــم ح ــا می توانی ــزود: م اف
ــه  ــی مشــکالتی ک ــم تمام ــاال ببری ــدرت ب ــان ق هم
امشــب در ایــن نشســت مطــرح شــده، ایــن اســت 
کــه مــا نمی توانیــم تولیــدات خــود را 2 هــزار 
ــه تمــام  ــروش برســانیم ک ــر بف ــر آن طرف ت کیلومت
ــود  ــه می ش ــوع خالص ــن موض ــایل در ای ــن مس ای
ــی  ــدرت سیاس ــته بندی، ق ــدرت بس ــد، ق ــه تولی ک
بــرای انجــام هماهنگی هــا و ظرفیت هــای الزم را 

داریــم امــا ســومدیریت و بروکراســی های غلــط 
ــت.   ــی ماس ــکل اصل ــتم مش ــود در سیس موج

ــه ســخنان  ــاره ب ــا اش ــن ب ــه همچنی وی در ادام
ــه در  ــور خارج ــر ام ــف وزی ــه ظری ــاب ب ــود خط خ
صحــن علنــی مجلــس اظهــار داشــت: وزارت امــور 
ــود را  ــرد خ ــش رویک ــال پی ــد از 2۰ س ــه بای خارج
در حــوزه وزارت خارجــه و ســفارتخانه ها از نــگاه 
ــادی  ــال اقتص ــر داده و کام ــی تغیی ــی امنیت سیاس
سیاســی می شــد تــا می توانســتیم از ظرفیت هــا 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس بخوب
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی دربــاره انگیــزه 
انتخــاب روســیه بــه عنــوان اولیــن کشــور خارجــی 

بــرای ســفر پارلمانــی خــود اظهــار  داشــت: از ســال 
2۰۰8 معتقــد بــودم کــه قــرن 21، قــرن آسیاســت 
ــا  ــاره دنی ــج ق ــدرت در پن ــع ق ــه مناب ــگاه ب ــا ن ب
ــه  ــا توج ــود ب ــم می ش ــیا خت ــه آس ــه ب ــاهدیم ک ش
ــع  ــکا، فرصــت  و مناف ــی آمری ــه گرای ــک جانب ــه ی ب
مشــترک مــا بــا روســیه می توانــد یــک همپوشــانی 
خوبــی را بوجــود بیــاورد ماننــد موضــوع ســوریه کــه 
ــدام  ــی اق ــه خوب ــی آن ب ــت جهان ــوزه سیاس در ح
ــر  ــی تاخی ــادی آن کم ــث اقتص ــه در بح ــد البت ش

داریــم. 
وی ضمــن تاکیــد براینکــه روابــط مــا بــا روســیه 
ــت:  ــد، گف ــداوم باش ــتمر و م ــردی، مس ــد راهب بای

علــت ســفر مــن بــه ایــن کشــور اطمینــان بخشــی 
بــه روســیه بــود تــا بدانــد بــروز هــر اتفاقــی در غرب 
ــذارد  ــا نمی گ ــا آنه ــا ب ــط م ــر رواب ــری ب ــچ تاثی هی
ــرای  ــدی ب ــاخت های جدی ــه زیرس ــون ب ــا اکن و م

ــتیم. ــا هس ــتفاده از ظرفیت ه اس
قالیبــاف ادامــه داد: غرب گراهــا در کشــورمان 
در بحــث همکاری هــای مشــترک ایــران بــا روســیه 
و چیــن ســنگ اندازی هوایــی می کننــد، ماننــد 
ــن  ــران و چی ــاله ای ــردی 2۵ س ــه راهب ــث برنام بح
کــه ظــرف 48 یــک هجمــه آیــی را علیــه چیــن بــه 
راه انداختنــد کــه موجــب تعجــب ایــن کشــور شــد 
همچنیــن از دیــروز کــه ســفر مــا بــه روســیه قطعــی 

شــد چــه هجمــه هایــی را بوجــود آوردنــد.
ســفر  ایــن  در  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی 
ــودن  ــه دار ب ــاوی ادام ــه ح ــری ک ــام رهب ــل پی حام
ــرای رئیــس جمهــور  ــردی اســت، ب طرح هــای راهب
روســیه بــودم امــا شــاهدیم طــی 24 ســاعت اخیــر 
چــه غوغایــی را راه انــدازی کردنــد کــه بیانگــر 
ــه  ــی ک ــی زمان ــک طراحــی مشــخص اســت، حت ی
ــه تعویــق  ــه روســیه را ب می خواســتم زمــان ســفر ب
بیانــدازم، مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد ایــن ســفر 
ــود  ــن ب ــان برای ــد و تأکیدش ــر نیاندازی ــه تاخی را ب
ــه  ــه شــما ارائ ــه صــورت مکتــوب ب ــی را ب کــه نکات

ــد.  ــیه ببری ــه روس ــا ب ــم ت می کن
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در پایــان خطاب 
بــه دیپلمات هــا و روســای نهادهــای جمهــوری 
تالش هــای  و  اقدامــات  گفــت:  ایــران  اســالمی 
شــما بســیار اثرگــذار و موثــر اســت و مــا در حــوزه 
منطقــه ای و جهانــی فرصت هــای مناســبی را داریــم 

ــه درســتی اســتفاده شــود. ــد ب کــه بای

نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس گفــت: فرانســه جــزو ســه کشــور 
ــام«  ــود را در »برج ــان خ ــه پیم ــت ک ــی اس اروپای
نقــض کــرد و بایــد بــه آنــان گوشــزد کنیــم کــه بــه 

جمهــوری اســالمی ایــران بدهــکار هســتند.
در  مهــر،  بــا  گفتگــو  در  مقتدایــی  عبــاس 
واکنــش بــه اظهــارات اخیــر رئیس جمهــور فرانســه 
ــد در  ــر اینکــه عربســتان ســعودی هــم بای مبنــی ب
ــد،  ــته باش ــور داش ــران حض ــته ای ای ــرات هس مذاک
اظهــار داشــت: مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
فرانســوی ها در جریــان برجــام و در بســیاری از 
ــع  ــد و مناف ــا کردن ــد را ایف ــس ب ــش پلی ــات نق اوق

ــود. ــه نب ــورد توج ــان م ــرای آن ــران ب ــت ای مل
ــه  ــزو س ــم ج ــه االن ه ــرد: فرانس ــان ک وی بی
کشــور اروپایــی اســت کــه پیمــان خــود را در 
ــزد  ــان گوش ــه آن ــد ب ــد و بای ــض کرده ان ــام نق برج
ــکار  ــران بده ــوری اســالمی ای ــه جمه ــه ب ــم ک کنی
هســتند و یکــی از بدهکاری هایشــان آن اســت کــه 
بــه تعهداتشــان در برجــام و بــه عهــد و پیمانــی کــه 

ــد. ــل نکردن ــد، عم ــه داده بودن ــن توافقنام در ای
»مکرون« در موضعی نیست که درباره 
مسائل سیاست خارجی ایران حرف بزند

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی تصریــح 
فرانســه  رئیس جمهــور  دیگــر،  ســوی  از  کــرد: 
ــته  ــازه داش ــا اج ــد ی ــه بتوان ــی نیســت ک در موضع

باشــد کــه دربــاره مســائل جمهــوری اســالمی 
ــه سیاســت خارجــی مــا  ایــران و موضوعاتــی کــه ب
بازمی گــردد، اظهارنظــر کنــد. بهتــر اســت کــه 
ــه  ــی، ب ــای غیرفن ــن اظهارنظره ــای ای ــه ج ــان ب آن
ــته  ــه داش ــد و توج ــل کنن ــان عم ــدات خودش تعه
ــام  ــوع تم ــک موض ــام، ی ــوع برج ــه موض ــند ک باش
شــده و عهــد و پیمانــی اســت کــه نوشــته شــده و 
ایــران بــه تعهــدات خــود عمــل کــرد امــا آنــان بــه 

ــد. ــل نکردن ــود عم ــدات خ تعه
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: در حــال حاضــر هــم اگــر قــرار 
ــوری اســالمی  ــه کاری انجــام شــود، جمه باشــد ک
ــم  ــتقل تصمی ــور مس ــک کش ــوان ی ــه عن ــران ب ای

ــد. ــام ده ــه کاری را انج ــه چ ــرد ک می گی
ــل  ــه تمای ــاره عربســتان ک ــت: درب ــی گف مقتدای
دارد دربــاره ایــن موضوعــات ورود کنــد، بنــده 
گوشــزد می کنــم کــه مســئوالن عربســتان ســعودی 
بهتــر اســت کــه بــه نقــش تاریخــی خودشــان توجــه 
کننــد، جزئــی از امــت اســالمی باشــند، بــه جنــگ و 
خونریــزی بــا یمــن خاتمــه دهنــد، کودک ُکشــی در 
یمــن را متوقــف و بــه یکپارچــه شــدن جهان اســالم 
و رســالتی کــه در ایــن زمینــه دارنــد، توجــه کننــد.

عربستان خطاهای خود را کنار بگذارد
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: اگر 
عربســتان بخواهــد خطاهــای خــودش را کنار بگــذارد، 

جمهــوری اســالمی ایــران آمادگــی ایــن را دارد کــه به 
عنــوان یــک کشــور مقتــدر منطقــه بــه عربســتان در 
ــه ای،  ــات و مباحــث منطق ــی چــون موضوع موضوعات
ــلمانان و ُحســن  ــوق مس ــوق بشــر و حق ــت حق رعای

همجــواری بــا کشــورهای مســلمان کمــک کنــد.
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــرد: جمه ــد ک وی تأکی
عرصه هــای دفاعــی متکــی بــه تــوان بومــی اســت و 
از ســوی دیگــر بــه دنبــال آن هســتیم کــه بــه کل 
ــوی ها  ــا و فرانس ــم. آمریکایی ه ــک کنی ــه کم منطق

از منطقــه مــا رفتــه و یــا بــه زودی می رونــد و فقــط 
ــد. ــی می مانن ــایگان باق همس

مقتدایــی افــزود: عربســتان ســعودی بــه عنــوان 
ــده  ــی واردکنن ــای دفاع ــه در عرصه ه ــوری ک کش
ــی  ــه نظام ــه بنی ــکا ب ــه ات ــد ک ــد بدان ــت، بای اس
نمی توانــد کمکــی بــه آنــان کنــد و جمهــوری 
ــورهای  ــال کش ــت ح ــواره رعای ــران هم ــالمی ای اس
آنــان  بــه  بزنگاه هــا  در  و  کــرده  را  مســلمان 
ــان  ــم رفتارم ــر ه ــال حاض ــم و در ح ــک کردی کم

بــا عربســتان این گونــه اســت و از آنــان بارهــا 
خواســتیم کــه بــه رفتارهــای ضــد اســالمی و ضــد 

ــد. ــه دهن ــود خاتم ــی خ قرآن
فرانسه دنباله روی سیاست های آمریکا است

ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســالمی گفــت: کشــوری ماننــد فرانســه کــه 
ــه  ــد ب ــت، بای ــکا اس ــت های آمری ــه روی سیاس دنبال
ــا از  ــای آمریکایی ه ــه پ ــد ک ــه کن ــه توج ــن نکت ای
ــد بیشــتر  ــان نبای ــه دارد قطــع می شــود و آن منطق

ــد. ــرف بزنن ــان ح از صالحیتش
ــان اینکــه رئیس جمهــور فرانســه هــم  ــا بی وی ب
ــوری  ــه جمه ــد ک ــه کن ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــدرت  ــدر و دارای ق ــوری مقت ــران کش ــالمی ای اس
ــه  ــا از موضــع متکبران ــا م ــد ب ــه اســت و نبای منطق
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت: جمه ــد، گف ــت کن صحب
ــر از  ــورهای قدرتمندت ــه کش ــت ک ــان داده اس نش
ــر  ــوده، س ــه الزم ب ــی ک ــم در مواقع ــه را ه فرانس

ــت. ــانده اس ــان نش ــای خودش ج
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی تصریــح 
کــرد: البتــه مــا بــه دنبــال حفــظ ارتبــاط بــا همــه 
کشــورهای دنیــا هســتیم امــا اروپایی هــای بــه 
ــام االن  ــو برج ــی عض ــور اروپای ــه کش ــوص س خص
بــه جــای آنکــه حرف هــای جدیــد و برخــالف 
منشــور ملــل متحــد بزننــد، بایــد بدعهدی هایشــان 

ــد.  ــران کنن را جب

غوغاگران طرح مشخص برای اهدافشان دارند

فرانسه به ایران بدهکار است

»زهرا شجاعی« دبیرکل مجمع زنان 
اصالح طلب باقی ماند

زهــرا شــجاعی بــا رای اعضــای شــورای مرکــزی 
ــب  ــالح طل ــان اص ــع زن ــرکل مجم ــوان دبی ــه عن ب

ــد.  باقــی مان
ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــه حجت معصوم
ــن  ــه ای ــتین جلس ــزود: نخس ــر، اف ــن خب ــالم ای اع
تشــکل سیاســی اصالح طلــب پــس از برگــزاری 
کنگــره  ملــی بــا حضــور منتخبــان شــورای مرکــزی 
ــی  ــه اجرای ــزارش کمیت ــه گ ــا دســتور جلســه ارائ ب
برگــزاری کنگــره  و انتخــاب دبیــرکل، برگــزار شــد.

وی ادامــه داد: در اولیــن جلســه شــورای مرکــزی 
و بــه اســتناد بنــد 14 اساســنامه ایــن حــزب، 
موضــوع انتخــاب دبیــرکل مطــرح و بــا کاندیداتــوری 
زهــرا شــجاعی و نــدا رحیم پــور، از مجمــوع 11 رای 
ــا  ــم زهــرا شــجاعی ب شــورای مرکــزی، ســرکار خان
ــان  ــع زن ــرکل مجم ــوان دبی ــه عن ــذ 1۰ رای  ب اخ

اصــالح طلــب انتخــاب شــد.
ــادآور شــد: در ادامــه جلســه گــزارش  حجتــی ی
ــرا  ــط زه ــع توس ــری مجم ــره سراس ــن کنگ دومی
صدراعظــم نــوری بــه عنــوان مســئول کمیتــه 

ــد. ــه ش ــره ارای ــی کنگ اجرای
دومیــن کنگــره سراســری مجمــع زنــان بــا 
حضــور اعضــای اســتانی مجمــع و بــا رعایــت 
ــه صــورت  پروتکل هــای بهداشــتی روز 1۷ بهمــن ب

ــت. ــده اس ــزار ش ــازی برگ مج

دلیگانی:
اقتدار مجلس، دولت را وادار به 

اصالح الیحه بودجه سال ۱4۰۰ کرد
گفــت:  مجلــس  رئیســه  هیــات  عضــو 
اینکــه  تــا  باعــث شــد  پافشــاری های مجلــس 
ــالح  ــه اص ــت ب ــد و دس ــینی کن ــب نش ــت عق دول

بزنــد.   14۰۰ ســال  بودجــه  الیحــه 
حســینعلی حاجــی دلیگانــی در گفت وگــو بــا خانه 
ملــت، بــه عقــب نشــینی دولــت بــرای اصــالح الیحــه 
بودجــه ســال 14۰۰ اشــاره کــرد و گفــت: بــا اقتــداری 
کــه مجلــس از خــود نشــان داد دولــت هــم بــه قانــون 
تمکیــن کــرد و می خواهــد اصالحیــه الیحــه بودجــه 
ــم  ــس ه ــا مجل ــد و قطع ــام ده ــال 14۰۰ را انج س

مجــدد آن را بــا جدیــت بررســی خواهــد کــرد.
ــوار و  ــه، برخ ــهر، میم ــاهین ش ــردم ش ــده م نماین
ــی رود  ــار م ــزود: انتظ ــس اف ــورت در مجل ــه خ مورچ
دولــت بودجــه را بــه نحــوی اصــالح کنــد کــه در صحن 
رای بیــاورد تــا کلیــات الیحــه بودجــه دولــت رد نشــود؛ 

زیــرا ایــن موضــوع بــه نفــع دولــت نخواهــد بــود.
عضــو هیــات رئیســه مجلــس تاکیــد کــرد: دولــت 
بایــد تمامــی مالحظاتــی کــه در ایــن مــدت نمایندگان 
ــه  ــا الیحــه بودج ــود ب ــت خ ــان مخالف ــس در بی مجل
مطــرح کردنــد لحــاظ کننــد تــا اصالحــات بــه صــورت 
اساســی انجــام شــود در حقیقــت بایــد بودجــه ای را بــه 

مجلــس ارجــاع دهــد کــه خالــی از اشــکاالت باشــد.
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
دولــت در اصالحیــه الیحــه بودجــه بایــد به معیشــت 
مــردم توجــه جــدی داشــته باشــد و ایــن اصالحــات 
بــه نحــوی باشــد کــه ملــت احســاس کننــد بودجــه 
ســال 14۰۰ بــرای آنهــا راهگشــا خواهــد بــود؛ 
ــت محــوری و همچنیــن توجــه  ضمــن اینکــه عدال

ــه اقشــار کــم درآمــد در آن مشــاهده شــود. ب

رسیدگی به پرونده حقوقی های 
متخلف بازار سرمایه آغاز شد 

نایـب رییـس مجلـس با اشـاره بـه این کـه بازپرس 
پرونـده  بـه  رسـیدگی  اقتصـادی،  جرائـم  مجتمـع 
حقوقی هـای متخلـف بازار سـرمایه را آغاز کرده اسـت، 
گفـت: مشـکل اصلـی بـازار سـرمایه سـوء مدیریـت و 
تـرک فعل هـای مدیـران و تخلفـات حقوقی هاسـت. 
بـه گزارش تسـنیم، سـید امیر حسـین قاضی زاده 
هاشـمی، نایـب رییـس مجلـس در صفحـه شـخصی 
بازپـرس مجتمـع جرائـم  نوشـت:  توییتـر  خـود در 
اقتصادی، رسـیدگی بـه پرونده حقوقی هـای متخلف 
ارائـه مسـتندات  تقاضـای  آغـاز و  را  بـازار سـرمایه 

تکمیلـی از اینجانـب کـرده اسـت.
ایـن پرونـده را تـا آخـر پیگیـری می کنم تـا دیگر 
شـاهد سوءاسـتفاده از مردم در بازار سـرمایه نباشیم.

عـالوه بر برخـورد با خاطیان، بهترین راه بازگشـت 
اعتمـاد مردم این اسـت که منابع خارج شـده توسـط 

متخلفیـن، در قالـب یک نهاد بازگردانده شـود.
و  مدیریـت  سـوء  سـرمایه  بـازار  اصلـی  مشـکل 
تـرک فعل هـای مدیـران و تخلفـات حقوقی هاسـت؛ 
از  زودتـر  بایـد  بـورس  عالـی  شـورای  و  مسـئوالن 

می کردنـد. اسـتفاده  خـود  قانونـی  اختیـارات 

تنها راه ابراز حسن نیت لغو تمامی 
تحریم ها علیه ایران است

ســفیر ایــران در پاریــس تاکیــد کــرد: نخســتین گام 
و تنهــا راه ابــراز حســن نیت و تبــری جســتن از اقدامــات 
ــور  ــی رئیس جمه ــن بین الملل ــارف و خــالف موازی نامتع
پیشــین کــه نهایتا بــا چهــره واقعی نمایــان و عیان شــده 
نــزد مــردم آمریــکا و جهانیــان میــز ریاســت را تــرک کرد، 
لغــو تمامــی تحریم هــا علیــه ملــت بــزرگ ایــران اســت. 
ــفیر  ــمی«  س ــرام قاس ــا، »به ــزارش ایرن ــه گ ب
ایــران در فرانســه در یادداشــتی نوشــت: برجــام 
برجــام اســت، بــا همــه عناصــر و اعضــا و تفاهمــات 
برآمــده از آن کــه طــی یکــی از کم ســابقه ترین 
ــا  ــر، نهایت ــخ معاص ــر تاری ــوار و زمانب ــرات دش مذاک
ــت. ــرار گرف ــق ق ــورد تواف ــوالی 2۰1۵ م در 14 ج

وی بــا اشــاره بــه خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای 
و نقــض تعهــدات طــرف اروپایــی اظهــار داشــت: بعــد از 
خطــای راهبــردی و نقض عهــد و رفتار خصمانــه ایاالت 
متحــده و بدعهــدی برخــی دیگــر از شــرکا، اکنــون در 
ــای  ــز، زیان ه ــر چی ــل از ه ــد قب ــد بای ــرایط جدی ش
مــادی و معنــوی ناشــی از خــروج یکجانبــه آمریــکا از 
برجــام و برقــراری بی ســابقه ترین تحریم هــا علیــه 

متعهدتریــن عضــو آن یعنــی ایــران جبــران شــود.  
ایــن دیپلمــات ارشــد بــا بیان اینکــه برجــام همچنان 
بــا همــان ترکیــب و بــا تمامــی ابعــاد و مولفه هــا 
و عناصــری کــه در کنــار هــم توافقــی تاریخــی و 
بین المللــی را بــه فرجــام رســاندند، فقــط برجــام اســت، 
ــاالت متحــده در کنــار  ــد ای تصریــح کــرد: دولــت جدی
تمامــی ادعاهــای خــود در صحنــه بین المللــی و داخلــی 
مبنــی بــر بازگشــت بــه تعهــدات پیشــین و تــالش برای 
اینکــه شــاید بتوانــد در حــدی و قــدری آب هــای رفته را 
بــه جــوی بازگردانــد، بایــد بی کــم و کاســت بــه یکــی از 
مهمتریــن و اساســی ترین شــاخصه آن بی عهدی هــا در 
صحنــه جهانــی و بــه تعهــدات خــود در برجــام بازگــردد.

بــه گفتــه قاســمی،  نخســتین گام و تنهــا راه ابــراز 
ــارف و  ــات نامتع ــری جســتن از اقدام حســن نیت و تب
ــین  ــور پیش ــی رئیس جمه ــن بین الملل ــالف موازی خ
کــه نهایتــا بــا چهــره واقعــی نمایــان و عیــان شــده نزد 
مــردم آمریــکا و جهانیــان میــز ریاســت را تــرک کــرد، 
لغــو تمامــی تحریم هــا علیــه ملــت بــزرگ ایران اســت.

وی ادامــه داد: همــگان برجــام را بــا تمامــی 
ابعــاد و مشــخصه های مــورد تائیــد قطعنامــه 22۳1 
و تنهــا بــا همــان اعضــای متعهــد گــرد میــز 2۰1۵ 
ــه انجــام  ــای برجــام ب ــات و بق آن می شناســند. حی
ــتگی  ــگان بس ــدان و زودرفت ــدات بدعه ــق تعه دقی

ــت. ــا کاری نیس ــا نابوده ه دارد. ب

نماینــدگان مجلــس وزارتخانه هــای راه و اقتصــاد را مکلــف بــه 
ــاخت  ــی س ــن مال ــرای تامی ــذاری ب ــرمایه گ ــای س ــکیل صندوق ه تش

ــد.  ــوه مســکن کردن انب
بــه گــزارش خبرنــگاران جــوان، نماینــدگان در جلســه علنــی 
مجلــس شــورای اســالمی و در جریــان بررســی جزئیــات طــرح جهــش 

ــد. ــت کردن ــرح موافق ــن ط ــاده ۵ ای ــا م ــن مســکن ب ــد و تامی تولی
در مــاده ۵ ایــن طــرح آمــده اســت؛ وزارت راه و شهرســازی مکلــف 

اســت بــا همــکاری وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، نســبت بــه 
ــرمایه  ــای س ــت صندوق ه ــررات فعالی ــعه و تســهیل مق تأســیس، توس
ــوری  ــادار جمه ــون اوراق به ــاده )1( قان ــد )2۰( م ــذاری موضــوع بن گ
اســالمی ایــران بــرای تأمیــن مالــی ســاخت و اجــاره واحد هــای 

ــد. ــدام کن ــی اق ــش خصوص ــرمایه بخ ــذب س ــق ج ــکونی از طری مس
ــرمایه  ــای س ــدگان واحد ه ــرح؛ دارن ــن ط ــره 1 ای ــاس تبص ــر اس ب
گــذاری صندوق هــای موضــوع ایــن مــاده در اولویــت واگــذاری 
ــن تبصــره  ــی ای ــد. آئیــن نامــه اجرای ــرار دارن واحد هــای ســاختمانی ق
ــون توســط  ــن قان ــاه پــس از الزم االجــراء شــدن ای ظــرف مــدت 2 م
ــورس اوراق بهــادار تهیــه می  شــود  وزارت راه وشهرســازی و ســازمان ب

ــد. ــران می رس ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی و ب
ــش  ــای بخ ــال زمین ه ــت: انتق ــده اس ــرح آم ــن ط ــره 2 ای در تبص
دولتــی و نهاد هــای عمومــی غیــر دولتــی دســتگاه های مشــمول 

ــال واحد هــای مســکونی  ــه ششــم توســعه، انتق ــون برنام ــاده 2۹ قان م
ــن  ــی ای ــذاری نهای ــرمایه گ ــای س ــدگان واحد ه ــه دارن ــدوق ب از صن
صندوق هــا و اجــاره امــالک و مســتغالت توســط شــرکت های ســرمایه 

ــاف اســت. ــات مع گــذاری از مالی
ــون  ــن قان ــوع ای ــای موض ــرح؛ زمین ه ــن ط ــره ۳ ای ــاس تبص براس
صرفــاً در قالــب ایــن صندوق هــا قابــل تخصیــص بــه پروژه هــای 

ــت. ــاخت اس س
ــده  ــاخته ش ــکونی س ــای مس ــال واحد ه ــد: انتق ــره 4 می افزای تبص
فاقــد متقاضــی از بیــن دارنــدگان نهایــی واحد هــای ســرمایه گــذاری، 
بــه صندوق هــای مدیریــت دارایــی موضــوع قانــون اوراق بهــادار 
ــور  ــای مذک ــای صندوق ه ــه واحد ه ــران و عرض ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  ــدوق مل ــرای صن ــد ب ــع جدی ــن مناب ــت تأمی ــازار ســرمایه جه در ب

ــع اســت. مســکن بالمان

 کشــور دانســت و گفــت: همــه نقــش آفرینــان 
در نظــام اداری کشــور در تمــام ســطوح بایــد حفــظ کرامــت مــردم و 
مراجعــان و بکارگیــری نهایــت تــوان و تــالش خــود بــرای حــل مســائل 

ــرار دهنــد. و مشــکالت آن هــا را در صــدر اولویت هــای کاری خــود ق
رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســالروز 1۹ بهمــن و بیعــت تاریخــی 
ــتانه  ــی )ره( در آس ــام خمین ــا ام ــش ب ــی ارت ــروی هوای ــان نی کارکن
پیــروزی انقــالب اســالمی، گفــت: عظمــت کار همافــران نیــروی هوایــی 
ــت شناســی  ــر موقعی ــام )ره( ناظــر ب ــا حضــرت ام ــت ب ــش در بیع ارت
ــان شناســانه ســبب  ــدام زم ــن اق ــود و همی ــا ب ــان شناســی آن ه و زم
ــروزی شــکوهمند  ــش در پی ــان ارت ــازی و مشــارکت کارکن ــان س جری

انقــالب اســالمی شــد.
ــی و  ــان شناس ــی، زم ــور کل ــه ط ــزود: ب ــه اف ــوه قضایی ــس ق رئی
موقعیــت شناســی عنصــری مهــم در تحقــق اقدامات جریان ســاز اســت 
ــه  ــه موقــع و مدبران و در چارچــوب نظــام اداری کشــور نیــز حرکــت ب
ــش  ــد در افزای ــازمانی می توان ــان اداری و س ــانه کارکن ــان شناس و زم

ــذار باشــد. ــه نظــام اداری کشــور بســیار تاثیرگ ــی ب ــاد عموم اعتم
ــات  ــان شناســی در اقدام ــه زم ــه اهمیــت مقول ــه ب رئیســی در ادام
ــه  ــت: چنانچ ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــی اش ــی و قضای ــی، انتظام امنیت
ــرد،  ــان خــود انجــام نگی ــی در زم ــی و قضای ــی، انتظام ــات امنیت اقدام
ــکاران  ــن رو هم ــد داشــت؛ از همی ــوب را نخواه ــذاری الزم و مطل اثرگ
ــه  ــان شناســی و انجــام ب ــه زم ــد در مقول ــی بای ــتگاه قضای ــا در دس م
ــک  ــرای ی ــه ب ــند ک ــند و آگاه باش ــته باش ــام داش ــور اهتم ــع ام موق
نیــروی کارآمــد و انقالبــی، موقعیــت شناســی، زمــان شناســی و انجــام 
بــه موقــع و متناســب امــور جهــت افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه نظــام 

ــذار اســت. اداری کشــور بســیار تاثیرگ

در فرآیند واگذاری باید مالئت و توانایی بخش خصوصی 
مورد توجه قرار گیرد

ــی  ــه خصوص ــه مقول ــاره ب ــا اش ــه ب ــا در ادام ــتگاه قض ــس دس رئی
ــر کاهــش تصــدی  ســازی و تکلیــف اصــل 44 قانــون اساســی ناظــر ب
گــری دولــت و افزایــش مشــارکت مــردم در امــور اقتصــادی و تولیــدی، 
ــعه  ــق و توس ــرای رون ــور ب ــای کش ــازی از نیازه ــی س ــت: خصوص گف
تولیــد و اشــتغال اســت و همــواره بایــد از بخــش خصوصــی و فعــاالن 
ــی و  ــای مال ــده اند، حمایت ه ــد ش ــدان تولی ــه وارد می ــه ک ــن عرص ای

ــد. ــه عمــل آی ــی ب تســهیالتی و حقوقــی و قضای
رئیســی در ادامــه بــه مشــکالتی کــه از ناحیــه برخــی واگذاری هــای 
معیــوب و بــدون ضابطــه ایجــاد شــده اســت، اشــاره کــرد و افــزود: در 
فرآینــد واگــذاری بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی بایــد مالئــت 
و توانایــی بخــش خصوصــی مــورد توجــه قــرار گیــرد و ایــن موضــوع از 
تکلیف هــای قانونــی اســت؛ در حــال حاضــر در برخــی از مناطــق کشــور 
چنــد مــورد نگــران کننــده از ایــن واگذاری هــای بــدون ضابطــه و رهــا 

شــده وجــود دارد کــه حتمــا بایــد پیگیــری شــوند.

واگذاری های بنگاه های دولتی نباید همراه با توقف تولید و 
تعدیل نیروی کار باشد

ــی  ــون خصوص ــان قان ــرد: در هم ــد ک ــه تاکی ــوه قضایی ــس ق رئی
ســازی کــه فرآینــد واگــذاری بنگاه هــای دولتــی در آن تشــریح شــده 
اســت بــر نظــارت دولــت نســبت بــه توانمنــدی بخــش خصوصــی نیــز 

ــای  ــای بنگاه ه ــد واگذاری ه ــن رو نبای ــت؛ از همی ــده اس ــد گردی تاکی
ــل نیــروی کار در آن بنگاه هــا  ــا توقــف تولیــد و تعدی دولتــی همــراه ب

و واحدهــا باشــد.
ــذاری  ــد واگ ــاختاری در فرآین ــکاالت س ــه اش ــه ب ــی در ادام رئیس
بنگاه هــای دولتــی و ضــرورت رفــع ایــن مشــکالت از ناحیــه دولــت و 
مجلــس اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: سیاســت مــا در دســتگاه قضایــی 
حمایــت از خصوصــی ســازی و کارآفرینــان و ســرمایه گذارانــی اســت 
ــه آن هــا تاکیــد  ــی شــده اند و ب ــد و اشــتغال زای ــدان تولی کــه وارد می
ــال  ــود را دنب ــدی خ ــور تولی ــجاعت ام ــوت و ش ــا ق ــه ب ــم ک می کنی
ــور،  ــادی کش ــدی و اقتص ــه تولی ــت بنی ــن تقوی ــد همی ــد و بدانن کنن
ــا  ــام و کشــور م ــاس دشــمنان و شــعف دوســت داران نظ ــات ی موجب

ــی آورد. ــم م را فراه

تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضایی
رئیــس دســتگاه قضایــی در پایــان بــا تقدیــر از 2۷۰ نماینــده 
ــی  ــول قضای ــند تح ــت از س ــه حمای ــه ای ب ــی بیانی ــه ط ــس ک مجل
ــق  ــی تحق ــاد ســند تحــول قضای ــم مف ــت: امیدواری ــد، گف ــه ان پرداخت
عینــی یابــد و مــا در رابطــه بــا عملکــرد خــود بــر اســاس ایــن ســند، 
گــزارش مبســوطی را بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری و مــردم ارائــه 
دهیــم و قطعــا در ایــن مســیر حمایــت و مشــارکت نماینــدگان مــردم 
ــند  ــاد س ــه در مف ــن ک ــالح قوانی ــث اص ــژه در بح ــه وی ــس ب در مجل
تحــول بــه آن هــا اشــاره شــده، بســیار موثــر خواهــد بــود و مــا اعــالم 
حمایــت نماینــدگان مــردم از ســند تحــول قضایــی را بــه منزلــه یــک 

ــم. ــی می کنی ــمند تلق ــرمایه ارزش س

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛ 

تکلیف وزارتخانه های راه و اقتصاد برای تشکیل 
صندوق سرمایه گذاری جهت تولید انبوه مسکن

نظام اداری کشور افزایش اعتماد مردم را سرلوحه برنامه ها قرار دهد

اتفاق رخ داده در جریان سفر قالیباف 
به روسیه یک شکست دیپلماتیک است 

ــد  ــفر کن ــد س ــوه می خواه ق
ــودش را دارد.  ــاص خ ــای خ ــه پروتکل ه ک

ــیار  ــیه بس ــا روس ــا ب ــه م ــرد: رابط ــد ک وی تاکی
ــن  ــک همچی ــت ی ــانید نیس ــت و خوش ــوب اس خ
رابطــه ای در ســطح بســیار عالــی منطقــه ای و بیــن 
ــزی  ــه ری ــجیده و برنام ــدام نس ــک اق ــا ی ــی ب الملل

ــرد.  ــرار بگی ــد ق ــورد تردی ــده م نش
نقــوی حســینی گفــت: اتفاقــی کــه افتــاده اســت 
یــک شکســت دیپلماتیــک بــرای مــا محســوب 
رســانه ها  و  محــاورات  در  کــه  چــرا  می شــود؛ 
مطــرح می شــود رئیــس مجلــس ایــران بــه روســیه 
ســفر کــرده اســت امــا آقــای پوتیــن بــه وی وقــت 
ــه  ــیار ب ــر بس ــن ام ــه ای ــت ک ــداده اس ــات ن مالق

ــد. ــه می زن ــا لطم ــی م ــوزه دیپلماس ح
و دسـتگاه  دولـت  کـه  ایـن  امـا  داد:  ادامـه  وی 
دیپلماسـی در جریان سـفر نباشـند خیلی بد است و 
انتقـاد بـه طور جدی وارد اسـت زیرا هـر کس در هر 
سـطحی بخواهد سـفر کند دسـتگاه دیپلماسـی باید 
محـور تنظیـم پروتکل هـا و روابط دیپلماتیک باشـد.

ادامه از صفحه 1
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خودروی جدید »اطلس« سایپا به زودی رونمایی می شود 

مدیرعامـــل ســـایپا گفتـــه اســـت بـــه زودی گـــروه خودروســـازی ســـایپا از خـــودرو 
ـــرد.  ـــد ک ـــی خواه ـــس« رونمای ـــام »اطل ـــه ن ـــود ب ـــد خ جدی

ـــد  ـــای جدی ـــد خودروه ـــد تولی ـــاره رون ـــزارش تســـنیم، ســـیدجواد ســـلیمانی، درب ـــه گ ب
ـــد  ـــول جدی ـــی محص ـــه نهای ـــد نمون ـــرد: تولی ـــار ک ـــایپا، اظه ـــازی س ـــروه خودروس در گ
ـــه  ـــس« ب ـــام »اطل ـــه ن ـــده و ب ـــی ش ـــه در کالس B طراح ـــایپا ک ـــازی س ـــروه خودروس گ
ـــا  ـــدرن و زیب ـــری م ـــا ظاه ـــودرو ب ـــن خ ـــیده و ای ـــان رس ـــه پای ـــود، ب ـــه می ش ـــازار عرض ب

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــه زودی رونمای ـــای  روز ب ـــات و تکنولوژی ه ـــود امکان و وج
وی دربـــاره نهضـــت ســـاخت داخـــل و فرآینـــدی کـــه ســـایپا در ایـــن حـــوزه 
ــاخت  ــت سـ ــه از نهضـ ــی کـ ــال و نیمـ ــدود یکسـ ــت: در حـ ــد، گفـ ــی می کنـ طـ
داخـــل صنعـــت خـــودرو بـــا همـــت وزارت صمـــت، حمایـــت ســـازمان گســـترش 
ــازان  ــازان و قطعه سـ ــی و تـــالش خودروسـ ــران و هماهنگـ ــع ایـ ــازی صنایـ و نوسـ
ــل  ــاخت داخـ ــوزه سـ ــم را در حـ ــروژه مهـ ــش از 14۹ پـ ــذرد، بیـ ــی، می گـ داخلـ

تعریـــف کرده ایـــم.
ـــا  ـــودرو ب ـــت خ ـــل صنع ـــاخت داخ ـــت س ـــه نهض ـــان اینک ـــا بی ـــایپا ب ـــل س مدیرعام
ـــای  ـــروی هوافض ـــلح، نی ـــای مس ـــتیبانی نیروه ـــاع و پش ـــی وزارت دف ـــکاری و همراه هم
ســـپاه پاســـداران، نیـــروی هوایـــی ارتـــش و شـــرکت های دانش بنیـــان و مهندســـان 
داخلـــی صـــورت می گیـــرد، خاطرنشـــان کـــرد: تمـــام همـــت و تـــالش مـــا بـــر ایـــن 
ـــیر  ـــانیم و در مس ـــل برس ـــه حداق ـــی را ب ـــرکت های خارج ـــه ش ـــتگی ب ـــه وابس ـــت ک اس

ـــم. ـــی گام برداری ـــی مل ـــش خودکفای افزای
ـــت  ـــری اس ـــش ارزب ـــل، کاه ـــاخت داخ ـــداف س ـــی از اه ـــه یک ـــان اینک ـــا بی ـــلیمانی ب س
ـــش  ـــون دالر کاه ـــم 1۰۵ میلی ـــته ای ـــاری توانس ـــال ج ـــدای س ـــبختانه از ابت ـــه خوش ک
ـــای  ـــه تکنولوژی ه ـــه ب ـــد ک ـــوالت جدی ـــد محص ـــت: در تولی ـــیم، گف ـــته باش ـــری داش ارزب
ـــا  ـــد ت ـــن رون ـــد و ای ـــدا کن ـــه پی ـــل ادام ـــاخت داخ ـــت س ـــد نهض ـــز بای ـــم نی ـــاز داری روز نی

ـــداوم دارد. ـــی ت ـــاس و حیات ـــات حس ـــازی قطع داخلی س
ـــازی  ـــی س ـــاهین و داخل ـــودروی ش ـــاره خ ـــایپا درب ـــازی س ـــروه خودروس ـــل گ مدیرعام
کـــه در آن صـــورت گرفتـــه اســـت، افـــزود: زمانـــی کـــه تولیـــد خـــودروی شـــاهین 
ـــعه و  ـــد توس ـــا فرآین ـــن ب ـــود ولیک ـــد ب ـــازی آن ۶۰ درص ـــی س ـــزان داخل ـــد، می ـــروع ش ش
ـــا  ـــش از ۷۵ درصـــد رســـیده اســـت و قطع ـــه بی ـــزان ب ـــن می ـــی ســـازی ای ـــه داخل توجـــه ب
ـــدا  ـــی پی ـــل توجه ـــش قاب ـــده افزای ـــاد ش ـــزان ی ـــل، می ـــاخت داخ ـــت س ـــه نهض ـــا ادام ب

ـــرد. ـــد ک خواه

صالحی:
 مساله هسته ای بهانه دشمنان برای اقدام علیه ایران است

ـــته  ـــاله هس ـــت: مس ـــی گف ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــس س ـــوری و ریی ـــس جمه ـــاون ریی  مع
ای بهانـــه دشـــمنان بـــرای اقـــدام علیـــه ایـــران اســـت، موضـــوع اصلـــی اســـتقالل و 

ـــت.  ـــه آنهاس ـــه ب ـــی ضرب ـــمن در پ ـــه دش ـــت ک ـــدار ماس اقت
ـــتان  ـــورای اداری اس ـــت ش ـــی در نشس ـــر صالح ـــی اکب ـــر عل ـــا، دکت ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــگان  ـــگال بیگان ـــا را از چن ـــورمان م ـــردم کش ـــران و م ـــالمی ای ـــالب اس ـــزود: انق ـــن اف قزوی

ـــید. ـــزت بخش ـــا ع ـــه م ـــات داد و ب ـــتکبران نج و مس
معـــاون رییـــس جمهـــوری گفـــت: دشـــمن بایـــد ایـــن پنبـــه را از گـــوش خـــود 
ـــود  ـــر خ ـــداف و اوام ـــت اه ـــر در خدم ـــار دیگ ـــران را ب ـــد ای ـــه بتوان ـــاورد ک ـــرون دربی بی

ـــد. ـــرار ده ق
ـــلمان و  ـــه مس ـــیم ک ـــاکر باش ـــد را ش ـــژه خداون ـــور وی ـــه ط ـــد ب ـــزود: بای ـــی اف صالح

ـــتیم. ـــی هس ایران
ـــا  ـــمن ب ـــت،افزود: دش ـــمن اس ـــه دش ـــته ای بهان ـــوع هس ـــه موض ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــت. ـــت ماس ـــتقالل مل ـــت آن اس ـــه عل ـــکل دارد ک ـــا مش ـــور م ـــی در کش ـــیوه حکمران ش

ـــوش  ـــه گ ـــه ب ـــالم حلق ـــی غ ـــک زمان ـــران ی ـــت : ای ـــی گف ـــرژی اتم ـــازمان ان ـــس س ریی
ـــر داد. ـــت را تغیی ـــن وضعی ـــالب اســـالمی ای ـــا انق ـــود ام مســـتکبران ب

وی همچنیـــن خطـــاب بـــه مســـووالن گفـــت: توفیـــق خدمـــت گـــذاری بـــه 
ــد  ــت بایـ ــن فرصـ ــژه دارد و از ایـ ــکرگزاری ویـ ــالمی شـ ــالب اسـ ــردم در انقـ مـ

ــم. ــتفاده کنیـ اسـ

نوبخت:
 یکهزار و 4۰۰ میلیارد تومان طرح در لرستان افتتاح می شود

ــه  ــت: ۳2 طــرح ب ــه و بودجــه گف ــوری و رییــس ســازمان برنام ــاون رییــس جمه مع
ــاح  ــتان افتت ــم در لرس ــت دوازده ــان دول ــا پای ــان ت ــارد توم ــزار و 4۰۰ میلی ارزش یکه

می شــود. 
ــاره  ــاد درب ــرودگاه خــرم آب ــه ف ــدو ورود ب ــر نوبخــت در ب ــا محمدباق ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتند و در  ــی هس ــرفت باالی ــا دارای پیش ــن طرح ه ــت: ای ــار داش ــفر اظه ــن س ــداف ای اه

ــد. ــرار دارن ــرداری ق ــره ب ــل و به ــت تکمی اولوی
وی اظهــار داشــت: همچنیــن در توافــق نامــه ای کــه بــا اســتانداری لرســتان منعقــد 
شــده اســت یکهــزار میلیــارد تومــان در راســتای جهــش تولیــد و ایجــاد 1۰ هــزار فرصــت 

شــغلی از طریــق منابــع مختلــف بــرای ایــن اســتان تامیــن می شــود.
ــاح  ــتان افتت ــروز در لرس ــز ام ــان نی ــکن محروم ــزار مس ــت: 2 ه ــار داش ــت اظه نوبخ

ــد شــد. خواه
محمدباقــر نوبخــت معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه صبــح 

دوشــنبه بــه منظــور انجــام ســفری یــک روزه بــه لرســتان وارد فــرودگاه خرم آبــاد شــد.
ــه  ــه دعــوت دی مــاه امســال سیدموســی خادمــی اســتاندار لرســتان ب نوبخــت کــه ب
ایــن اســتان ســفر کــرده اســت ضمــن بازدیــد از برخــی طرح هــای نیمــه تمــام ســیل در 

ــه شهرســتان پلدختــر نیــز ســفر می کنــد. ــاد ب خــرم آب
ــرح  ــد، ط ــت اهلل کمالون ــور و آی ــد، ماس ــای بلیلون ــازی پل ه ــرح بازس ــد از ط بازدی
پــادگان جدیــد ســپاه اســتان،  تقاطــع غیرهمســطح دانشــگاه لرســتان، آزادراه خــرم آبــاد 
ــزی از  ــه ری ــری و شــرکت در جلســه شــورای برنام ــزار و ۵۰۰ نف - اراک، اســتادیوم یکه

ــت. ــاد اس ــرم آب ــت در خ ــای نوبخ ــه برنامه ه جمل
ــاحلی  ــوار س ــت دی ــار نخس ــگاه، ف ــاح پاالیش ــتان، افتت ــتانداری لرس ــالم اس ــر اع بناب
ــل ســیل  ــد از 2 پ ــان و بازســازی شــده ســیل و بازدی ــاح مســکن محروم ــر ، افتت پلدخت
زده بابازیــد و پــران پرویــز از اهــداف ســفر رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــه پلدختــر 

ــود.  خواهــد ب
همچنیــن در جریــان ســفر محمدباقــر نوبخــت بــه اســتان تفاهــم نامــه جهــش تولیــد 
میــان اســتاندار لرســتان و رییــس ســازمان ســازمان برنامــه و بودجــه بــه امضــا می رســد.

دولــت مصمــم اســت ۵۶ طــرح جهــش تولیــد را تــا پایــان ســال و حــدود 112 طــرح 
کلیــدی را تــا خــرداد 14۰۰ در لرســتان تکمیــل کنــد.

2۰4 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در قزوین کشف شد

ــال و  ــن از کشــف 2۰4 دســتگاه اســتخراج ارز دیجیت ــی اســتان قزوی ــده انتظام فرمان
ــر داد.  ــن خب ــاور غیرمجــاز در قزوی پ

ــا اعــالم ایــن مطلــب، اظهــار داشــت:  ــا، ســردار »علــی ابراهیمــی« ب ــه گــزارش ایرن ب
ــا قاچــاق و اســتفاده غیرمجــاز از دســتگاه های اســتخراج ارز  در اجــرای طــرح برخــورد ب
ــن  ــرداری تعــدادی از ای دیجیتــال، مأمــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان از بهــره ب
دســتگاه ها در یــک شــرکت تولیــد قــارچ در شهرســتان »قزویــن« مطلــع شــده و بررســی 

موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.
وی افــزود: مامــوران پــس از اطمینــان از صحــت موضــوع بــا هماهنگــی مقــام قضائــی 
بــه ایــن واحــد تولیــدی اعــزام و در بازرســی از آنجــا 2۰4 دســتگاه تولیــد ارز دیجیتــال 

قاچــاق کشــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان قزویــن تصریــح کــرد: در بازرســی از خــودرو توقیفــی، 2۰4 

دســتگاه ماینــر )اســتخراج ارز دیجیتــال( و پــاور بیــت کوئیــن غیرمجــاز کشــف شــد.
ــرآورد کارشناســان مربوطــه،  ــه براســاس ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــام ارشــد انتظام ــن مق ای
ــن زده شــده اســت،  ــال تخمی ــارد ری ارزش دســتگاه های کشــف شــده بیــش از ۶۰ میلی
ــه همــراه دســتگاه های کشــف  ــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و ب خاطرنشــان کــرد: در ای

شــده تحویــل مراجــع قضائــی شــد.

ــه  ــیس، تاریخچ ــی تأس چگونگ
ــه  ــده کارخان ــیم ش ــداف ترس و اه
ــد؟ ــریح نمایی ــود را تش ــس پ اطل

ــیس  ــدو تأس ــود در ب ــس پ ــرکت اطل ش
کــرده  کار  بــه  اطلــس شــروع  نــام  بــا 
ــس  ــوری اطل ــرده ت ــوان پ ــا عن ــه ب اســت ک
مــکان   ۵4 ســال  در  می شــد.  شــناخته 
کــه  شــده  خریــداری  کارخانــه  فعلــی 
ــالب و بدنبــال آن  ــوع انق ــان بــا وق همزم
ــاد  ــاق افت ــی اتف ــگ تحمیل ــروع  جن ــا ش ب
ــاز  ــاخت و س ــم س ــگ ه ــان جن ــه در زم ک
ــه از  ــال ۶۰ کارخان ــد و در س ــروع ش آن ش
مــکان ســابق اش کــه میــدان جهــاد بــود بــا 
تجهیــزات و دســتگاه های آن دوره بــه مــکان 
فعلــی انتقــال یافــت. بنــده در آن زمــان کــه 
در امریــکا مشــغول تحصیــل بــودم بــا اتمــام 
ــد  ــه خری ــدام ب ــتم و اق ــران برگش ــه ای آن ب
ــا ماشــین آالت  ــه ب ــز کــردن کارخان و تجهی
جدیــد کردیــم و توانســتیم از کشــور آلمــان 
بروزتریــن دســتگاه ها را وارد کنیــم کــه 
ــد  ــکان جدی ــان را  در م ــت م ــاً فعالی نهایت
ــیس  ــدو تأس ــم.  از ب ــروع کردی ــه ش کارخان
ــه هــم پدرمــان کــه موســس اصلــی  کارخان
ــروع  ــی ش ــوراب باف ــتند از ج ــه هس کارخان
کــرده بــود و بعــد ازگردبافــی و تولیــد 
ــرده  ــه پ ــدام ب ــاً اق ــره نهایت ــوش و غی زیرپ
ــه  ــرکتی ک ــن ش ــد و اولی ــرده بودن ــی ک باف
ــا ایــن تکنولــوژی  در ایــران پــرده بافــی را ب
ــود و در  ــا ب ــه م ــود کارخان ــرده ب ــروع ک ش
ــد  ــی ، واح ــه صادرات ــد نمون ــه 8۰ واح ده
ــران  ــه مدی ــد نمون ــتاندارد و واح ــه اس نمون
کل کشــور بودیــم. بعــد از آن کــه مشــکالت 
تحریــم وارد شــد تمــام واحدهــای تولیــدی 
ــیب  ــار آس ــاجی را دچ ــع نس ــاً صنای خصوص
را در بخــش  بســیاری  و موانــع  ســاخت 
صــادرات ایجــاد کــرد تــا مــا مجبــور شــدیم 
ــی وفــق بدهیــم.  ــازار داخل ــا ب خودمــان را ب
ولــی در ســال ۹۹ بــا وجــود تحریم هــا 
دوبــاره میــزان بخــش صــادرات مــان را 
افزایــش دادیــم. بــه طــور کلــی هــم اهدافــی 
کــه دنبــال کــرده ایــم در تولیــد محصــوالت 
ــود در  ــت ب ــان در درجــه اول بحــث کیفی م
ــب  ــت مناس ــث قیم ــم بح ــد ه ــه بع مرحل
ــرکت های  ــا ش ــود. در مقایســه ب محصــول ب
ــم از  ــت و ه ــث کیفی ــم در بح ــی ه خارج
ــبی دســت  ــگاه مناس ــه جای ــت  ب ــر قیم نظ

ــم. یافتی

محصــوالت  تنــّوع  مــورد  در 
ــه و متعــادل ســازی کاالهای  کارخان
ــد  ــوان خری ــا ت ــان ب ــدی ت تولی
مــردم، چــه سیاســت گــذاری 

ــد؟ ــرده ای ــاذ ک ــی را اتخ های
در ایــن جهــت بــا ایجــاد طرح هــا و 
رنگهــای مختلــف در تولیدمــان اقــدام کردیم  
ــه مســئله  ــش از حــد ب و داشــتن توجــه بی
ــدی  ــای تولی ــتن کااله ــت و دوام داش کیفی
مــان در مقابــل شستشــو، نــور آفتــاب و 
ســایش و غیــره را مــد نظــر قــرار داده ایــم. 
از طــرف دیگــر هــم اعمــال قیمت هــای 
مختلــف و ایجــاد طرح هــای گوناگــون از 
ــته  ــه درگذش ــور ک ــوژی گیپ ــل تکنول قبی
نبــوده اســت از مباحــث تنــوع بخشــی 
ــد  ــا تولی ــی رود و ی ــمار م ــه ش ــد ب در تولی
ــتیم  ــابقاً نداش ــه س ــم ک ــای ضخی پارچه ه
ــش  ــرای پوش ــه ب ــر ک ــال حاض ــی در ح ول
دکــوری پنجره هــا کاربــرد دارد را تولیــد 
ــه  ــان ک ــگاه های خودم ــم و در فروش می کنی
محصــوالت تولیــدی مــان را می فروشــند 
محصــوالت دیگــری ماننــد حولــه، کاالی 
ــوژی  ــد، تکنول ــا برن خــواب و آشــپزخانه را ب
و طــرح هایــی کــه خودمــان ســفارش 
ــا در مراکــز  می دهیــم  را تولیــد می کننــد ت
فــروش مــان عرضــه  شــود. نهایتــاً بــا وجــود 
ایــن محصــوالت  تولیــدی و سفارشــی موفق 
ــان را  ــی م ــبد کاالی ــوع در س ــا تن ــدیم ت ش

ــیم.    ــته باش داش

ــه  ــواد اولی ــه م ــرای تهی ــا ب آی
جهــت تولیــد محصــوالت خــود، در 
زمینــه واردات  اقــدام می کنیــد یــا 
ــود؟  ــه می ش ــور تهی ــل کش در داخ
در ایــن جهــت می تــوان گفــت کــه مــا دو 
نــوع مــواد اولیــه داریــم. یــک نوعــی از آن را 
از طریــق پتروشــیمی در داخــل کشــور تهیــه 
ــه حالــت چیبــس پولیســتر  می کنیــم کــه ب
خودمــان  را  نــخ  نــوع  یــک  می باشــد.  
ــری از آن را از  ــوع دیگ ــم و ن ــد می کنی تولی
ــی  ــم و انواع ــت می آوری ــور بدس ــل کش داخ
ــم.  ــه می کنی ــق واردات تهی ــر را از طری دیگ
ــل از  ــه ارز حاص ــا اینک ــه واردات ب در زمین
و  می کنیــم  اســتفاده  را  مــان  صــادرات 
ــی  ــی و نیمای ــتفاده از ارز دولت ــم اس علیرغ
ــن عرصــه  ــادی را در ای مشــکالت بســیار زی
ــرای وارد کــردن  ــه عنــوان مثــال ب داریــم. ب
اقالمــی یــا کاالیــی، از ثبــت ســفارش گرفتــه 
تــا رســیدن کاال بــه دســت ســفارش دهنــده  
ــا نهایــی  حداقــل ۶ مــاه زمــان الزم اســت ت

ــل  ــد. در داخ ــان برس ــت م ــه دس ــود و ب ش
ایــران هــم از طریــق ثبــت نــام در بــورس و 
واریــز پــول و انتظــار کشــیدن بــرای تحویــل 

ــم. ــدام می کنی ــس، اق جن

ــه  ــابقه دیرین ــه س ــه ب ــا توج ب
ــگاه  ــد، جای ــه تولی ــما در عرص ش
محصــوالت اطلــس پــود را در بیــن 
ــی  مصــرف کننــدگان چطــور ارزیاب

؟ می کنیــد
ــد  ــازار تولی ــان از ب ــی م ــهم کل ــی س زمان
ــه  ــی ک ــی از زمان ــود ول ــد ب ــی 4۰ درص داخل
کاال   قاچــاق  زمینــه   در  الزم  ســختگیری 
اعمــال نشــد متأســفانه بیــش از 2۰ میلیــارد 
ــه  ــی ک ــق آمارهای ــاالنه طب ــور س ــه ط دالر ب
قــوه قضائیــه ، تعزیــرات حکومتــی و یــا 
ــاق وارد  ــد،کاالی قاچ ــزی داده ان ــک مرک بان
کشــور شــده اســت کــه ایــن مســئله آســیب 
بزرگــی را بــر تولیــد داخلــی وارد ســاخته 
ــازار  ــن ب ــث از دســت رفت ــاً باع اســت و نهایت
داخلــی شــده اســت. خوشــبختانه در دو ســال 
اخیــر بــا جــدی گرفتــه شــدن ایــن مقولــه و 
متفــاوت بــودن بــا روال گذشــته شــرکت های 
ــدازی مســیر  ــد از دســت ان ــدی می توانن تولی
رهــا شــوند و بــه جریــان رشــد و توســعه خــود 
ــت  ــه  ثاب ــود ک ــم ب ــی ه ــوند. زمان ــل ش وص
ــن 2۰  ــاال رفت ــث ب ــرخ ارز باع ــه داشــتن ن نگ
درصــدی هزینه هــای تــورم داخلــی شــده 
ــغ  ــال در مبل ــدت 1۵ س ــه م ــرخ ارز ب ــود. ن ب
ــده  ــته ش ــه داش ــان نگ ــی 1۰۰۰ توم 8۰۰ ال
ــود در صورتــی کــه تــورم همچنــان پابرجــا  ب
بــود و ایــن باعــث می شــد کــه قیمــت کاالی 
ــر باشــد.  خارجــی از محصــوالت مــا پاییــن ت
ــاًل  ــود کام ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج االن ب
واضــح اســت وقتــی کــه نــرخ ارز بــاال مــی رود 
فشــار وارده بــر اقشــار مختلــف جامعــه بســیار 
بــاال مــی رود در نتیجــه اعضــای جامعــه وقتــی 
ــوند  ــت ش ــد و اذی ــرار گیرن ــار ق ــت فش تح
طبیعتــاً مــا هــم کــه عضــوی از جامعــه 
ــا  ــالً قیمت ه ــم. فع ــیب می بینی ــتیم، آس هس
بــه نقطــه تعــادل رســیده اســت و بایــد 
مدیریــت جــدی در ایــن راســتا اعمــال شــود 
ــه  ــه از جامع ــی ک ــر در صورت ــر فق ــون اگ چ
ــث ایجــاد  ــد باع ــدد و ریشــه بدوان رخــت نبن
مشــکالت عدیــده ای در بخــش هــای مختلف 
آســیب های  و  ناامنــی  بــروز  و   می شــود 
ــه دنبــال خواهــد داشــت.  اجتماعــی را هــم ب

کارخانــه اطلــس پــود در کل 
کشــور چــه تعــداد از شــعبات را بــه 
خــود اختصــاص داده و تأثیرگــذاری 
زایــی،  اشــتغال  حــوزه  در  اش 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون
مــا 1۶ شــعبه داریــم کــه اکثــراً در مراکــز 
ــوزه  ــی در ح ــتند. ول ــال هس ــتان ها فع اس
ــبت  ــان نس ــابق م ــار س ــی آم ــتغال زای اش
ــی  ــه در ســال کنون ــا وجــود اینک ــه االن ب ب
۶۰ نفــر جــذب نیــرو داشــته ایــم، وضعیــت 
بهتــری داشــت  کــه نشــأت گرفته از مســائل 
اقتصــادی و بحــث تحریم هــا اســت کــه 
ــان را کاهــش  ــدادی از پرســنل م ناچــاراً تع
ــا وجــود اینکــه  دادیــم و تعدیــل نمودیــم. ب

ماشــین آالت مــا ســه شــیفت کار می کننــد 
ــی  ــت فعل ــل وضعی ــه دلی ــال ب ــل س از اوای
ــواد  ــی ، قیمــت م ــر بحــث نقدینگ ــم ب حاک
اولیــه و مســائل تحریم هــا از فعالیــت تعــداد 
ماشــین آالت مــان کاســته ایــم. امــا در ســال 
ــم  ــرده ای ــه ک ــی ک ــی های ــش بین 14۰۰ پی
بــا راه انــدازی ماشــین آالت جدیــدی را کــه 
خریــداری کــرده ایــم و برنامــه ریــزی  مــورد 
نیــاز هــم انجــام شــده، دوبــاره جــذب نیــرو 
ــان را  ــذاری خودم ــا تأثیرگ ــرد ت ــم ک خواهی
ــد گذشــته داشــته  در بحــث اشــتغال همانن

باشــیم. 

کیفیــت در تولیــد و مدیریــت آن را 
در کارخانــه چطــور اعمــال می کنیــد؟

همیشــه اهمیــت بســیار زیــادی بــه 
ــه  ــم و ب ــان داده ای ــوالت م ــت محص کیفی
ــس  ــی اطل ــه موســس اصل ــدرم ک ــه پ توصی
پــود هســتند و همیشــه می گوینــد »در ضــرر 
را بــه ســوی مشــتری ببندیــد«  عمــل کــرده 
ایــم. چــون مشــتری حــق دارد کــه بهتریــن 
کیفیــت را بــا مناســبترین قیمــت تهیــه 
ــرل  ــد کنت ــتا واح ــن راس ــد و در همی نمای
کیفــی، واحــد آزمایشــگاه و دســتگاههای 
ــی  ــداری شــده از آلمــان کــه ارزش مال خری
شــان بالــغ بــر یــک میلیــون دالر اســت، در 
ــد  ــد و کارایــی دارن ــه نصــب شــده ان کارخان
کــه همگــی بــه خاطــر توجــه بیــش از حــّد 
بــه مســئله کیفیــت کاالســت. مشــتری 
مــداری  الگــوی همیشــگی مــان بــوده 
ــص  ــور، مخت ــن منظ ــه همی ــه ب ــت ک اس
صــدای مشــتری و شــنیدن حرفهــای او 
ــم   ــدازی کردی ــخصی را راه ان ــتم مش سیس
ــک و  ــاط نزدی ــاد ارتب ــا ایج ــم ب ــا بتوانی ت
شناســایی مطالبــات مصــرف کننــدگان هــم 
در بحــث کیفیــت، هــم در قیمــت کاال و هــم 
ــتری  ــت مش ــل رضای ــان تحوی ــاظ زم از لح
ــم  ــت ه ــث مدیری ــم. در بح ــب نمایی را جل
ــرده  ــا ایجــاد محیطــی صمیمــی ســعی ک ب
ایــم تــا تمــام همــکاران مــان در ایــن 
ــکاس  ــی و انع ــاس راحت ــا احس ــه ب مجموع
دادن مشــکالت شــان، ایــن مجموعــه را 
ــه خــود بداننــد و داشــتن ارتبــاط  متعلــق ب
ــت کاری  ــن سیســتم را در اولویّ ــا ای ــی ب دل
شــان قــرار دهنــد. اعتقادمــان بــر ایــن اســت 
کــه دســتگاه ها و ماشــین آالت ســرمایه 
اصلــی مــا در ایــن مجموعــه نیســتند بلکــه 
پرســنل و نیــروی  انســانی مــا هســتند کــه 
ــه  ــتم و مجموع ــن سیس ــه ای ــت ب سالهاس

ــد. ــوزانده ان ــود، دل س ــس پ ــابقه اطل باس

ــته  ــاندن و برجس ــت شناس جه
نقــش  فعالیــت خــود،  ســازی 
ــه  ــاب چگون ــن ب ــات را در ای تبلیغ

می کنیــد؟ تشــریح 
در  را  تبلیغــات  اهمیــت  و  نقــش 
شناســاندن کاالهــای تولیــدی نمی تــوان 
انــکار کــرد. بــه همیــن دلیــل ســابقاً مختص 
ــه سیســتم اطــالع رســانی گســترده  کارخان
ای داشــته ایــم کــه بعــداً بــه خاطــر ضعیــف 
بــودن بــازار و مباحــث مالــی ادامــه دار 
ــن جهــت  ــم در ای ــم داری ــی تصمی نشــد. ول

ــته  ــانه ها داش ــا رس ــی ب ــای خوب همکاری ه
ــات  ــروزی تبلیغ ــای ام باشــیم چــون در دنی
ــه عنــوان  جایــگاه ویــژه خــود را داراســت. ب
مثــال برنــدی ماننــد ســونی و اپــل را همــه 
می شناســند و جایــگاه اصلــی خودشــان 
ــت  ــچ وق ــی هی ــتند ول ــه دارا هس را همیش
خــود را از عرصــه تبلیــغ و تکــرار شــدن دور 
نکــرده انــد چــون تأثیــرات آن را در رشــد و 
ترقــی شــان دیــده انــد. بنابرایــن مــا هــم از 
ایــن قاعــده مســتثنی نیســتیم و تصمیــم بــر 

ــم. ــه داری ــن مقول ــن ای جــدی گرفت

ــتن  ــی داش ــر حضرتعال ــه نظ ب
تخصــص در مدیریت و همینطــور دارا 
بــودن از تجربــه در تولیــد، چــه رابطه 
ــک  ــت و اداره ی ــیر موفقی ای در مس

ــد؟ ــه هــم دارن ــه نســبت ب کارخان
علــم و تجربــه در عرصه تولیــد دو عنصری 
هســتند کــه مکمــل همدیگرنــد و در این بین 
اگــر یکــی از آنها موجود نباشــد قطعــاً فعالیت 
تولیــدی در طــی روزهــا و ســالهای بعــدی بــا 
ــه عنــوان  ــن بســت مواجــه خواهــد شــد. ب ب
ــم الزم را داشــته باشــم  ــال بنــده اگــر عل مث
ولــی بــدون تجربــه، تولیــد را از امــروز شــروع 
کنــم ممکــن اســت در ده ســال بعــد مجبــور 
ــه  ــون تجرب ــم چ ــه باش ــتن کارخان ــه بس ب
ــن  ــم روز عجی ــا عل ــد و ب ــروز نباش ــه ب ای ک
ــان  ــه در هم ــرف آن تجرب ــخ مص ــود تاری نش
ــه  ــد. در مجموع ــد ش ــام خواه ــال تم ده س
ــان  ــت هایم ــزو اولوی ــه ج ــال تجرب ــا انتق م
ــم  الزم را در راســتای  ــوده اســت چــون عل ب
ــودم  و  ــرده ب ــب ک ــیر کس ــت در مس حرک
ــودن پدرمــان در  ــه خاطــر ب ــه را هــم ب تجرب
بــازار کار و تولیــد از ایشــان کســب کــرده ام 
ــاوره های  ــودن مش ــمند ب ــر ارزش ــه خاط و ب
ــا  ــد همیشــه از ایده ه ــه تولی ایشــان در زمین
ــرده  و طرح هــای شــان، نهایــت اســتفاده را ب
ــه و مشــاوره  ــه طــور کلــی انتقــال تجرب ام. ب
در ایــن مجموعــه کمک هــای بســیاری را 
ــر  ــرده و تاثی ــان ک ــت م ــه موفقی ــبت ب نس
ــی  ــگاه فعل ــه جای ــوری ک ــت ط ــته اس گذاش
مــان در زمینــه تولیــد را مدیــون نگــرش هــا، 
ــه مــا  مشــاوره ها و تجربیاتــی هســتیم کــه ب

منتقــل شــده اســت.   

آیــا تــا بــه حــال در امر صــادرات 
هــم اقدامــی انجــام داده ایــد و اگــر 
بــوده بــه کــدام کشــورها و مناطقی 
از خاورمیانــه صــورت گرفته اســت؟

ــترده  ــورت گس ــه ص ــادرات ب ــث ص در بح
ــم. اولیــن صــادرات مــا در ســال  کار می کردی
ــال  ــالب از س ــد از انق ــت. بع ــوده اس 1۳4۷ ب
ــم و  ــه صــادرات داده ای ــاره ب ۶۹ جهشــی دوب
ــان  ــرای خودم ــوان هــدف ب ــه عن ــاره را ب ۵ ق
ترســیم کردیــم. در وهلــه اول هــم قــاره اروپــا 
را در اولویــت قــرار دادیــم چــون اصــل تولیــد 
ــور  ــاً در کش ــه، خصوص ــن منطق ــرده در ای پ
ــتر  ــز بیش ــذا تمرک ــاد ل ــاق می افت ــان اتف آلم
ــان  ــژه آلم ــگاه وی ــاظ جای ــه لح ــم ب ــا ه م
ــدیم  ــازار ش ــن ب ــد وارد ای ــوع تولی ــن ن در ای
کــه بعــد از آن کشــورهایی مثــل ایتالیــا، 
ــم  ــک و انگلســتان ه ســوئیس، فرانســه، بلژی

اضافــه شــدند. بنابرایــن فعالیــت مــان در اروپا 
ــای  ــه قاره ه ــبت ب ــان نس ــرش م ــکوی پ س
دیگــر شــد. از ســال ۶۹  نمایشــگاه ویــژه پرده 
ــر  ــه ه ــود ک ــزار می ش ــان برگ ــور آلم در کش
ــزار  ــه 4 روز برگ ــم ک ــرکت می کنی ــاله ش س
ــاً 2۳۰ هــزار  ــن مــدت تقریب می شــود و در ای
یــورو بــرای مــا هزینــه دارد کــه در این راســتا 
ــت  ــت دریاف ــرف دول ــی از ط ــه کمک هیچگون
ــد  ــه بودن ــه گفت ــم اینک ــم علیرغ ــرده ای نک
ــد.  ــت می کنن ــا را پرداخ ــد هزینه ه ۵۰ درص
ــد  ــئله بای ــن مس ــه ای ــر ب ــگاه دیگ ــی در ن ول
عــرض کنــم کــه ایــن حضــور و شــرکت 
ــا  ــد ت ــث ش ــی باع ــن الملل ــای بی در بازار ه
بتوانیــم همیشــه بــه صــورت مســتقل عمــل 
کنیــم و اســتقالل یافتــه تــر قــدم برداریــم و 
بــه مــرور زمــان باعــث شــد رفتــه رفتــه غرفــه 
خــود را در نمایشــگاه آلمــان بزرگتــر کردیــم 
ــرای  ــا ب ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اروپ و ب
ــه  ــت ب ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــا از اهمی م
همیــن خاطــر مرکــز پخــش مــان را در آلمان 
و انگلســتان دایــر کردیــم و بــه لحــاظ اینکــه 
شــناخت کافــی از بــازار هر دو کشــور داشــتیم 
ــم و  ــت یافتی ــم دس ــی ه ــت های ــه موفقی ب
ــان را راه  ــادا هــم دفترم ــکا و کان ــداًدر امری بع
ــه  ــم ب ــر ه ــال حاض ــم. در ح ــدازی کردی ان
ــه خاطــر  ــر پخــش آلمــان کــه ب ــر از دفت غی
ــر  ــایر دفات ــم، س ــرده ای ــل ک ــا تعطی تحریم ه
پخــش مــان در کشــورهایی کــه گفتــه شــد 
فعــال هســتند. الزم می دانــم بیــان کنــم کــه 
ســابقاً در داخــل کشــور همیشــه دچــار خــود 
تحریمــی بــوده ایــم و ایــن تــا بــه امــروز هــم 
ــت  ــده اس ــر ش ــگ ت ــوده و پررن ــه دار ب ادام
و باعــث ایجــاد مشــکالت در ایــن عرصــه 

می گــردد.

در نــگاه کالن چــه مشــکالتی 
را در حــال حاضــر نســبت بــه 
عرصه هــای تولیــد، صــادرات و واردات 
وارد می دانیــد؟ وچــه راهــکاری را 

می دهیــد؟ پیشــنهاد 
ــت  ــر اس ــت ت ــب راح ــه مرات ــادرات ب ص
بــرای اینکــه سیســتم اقتصــادی مــا طــوری 
ــتری در  ــن مش ــا یافت ــه ب ــده ک ــی ش طراح
و  دارد  وجــود  صــادرات  امــکان  مقصــد 
تســهیل می یابــد بــا وجــود اینکــه بــه خاطــر 
محدودیت هــای  خارجــی  تحریم هــای 
ــل  ــرف داخ ــا از ط ــود دارد، ام ــادی وج زی
ــی  کــه دچــار خــود تحریمــی هســتیم خیل
ــا را تحــت  ــی م ــای بیرون بیشــتر از تحریم ه
ــان  ــال م ــرار می دهــد و دســت و ب فشــار  ق
را بــرای فعالیــت می گیــرد. بــه عنــوان 
مثــال در بحــث صــادرات تمدیــد کارت 
ــه  ــا ب ــد ت ــول می کش ــا ط ــی ماه ه بازرگان
ــی اســت کــه  ــن در حال نتیجــه برســد  و ای
ســابقاً معرفــی نامــه ای از طــرف وزارت 
صمــت تحویــل می دادنــد تــا از طریــق 
ــد  ــد نمان ــان راک ــی م ــت صادرات آن، فعالی
ــم  ــکان ه ــن ام ــد ای ــتم جدی ــه در سیس ک
حــذف شــده اســت. نهایتــاً ایجــاد ایــن نــوع 
بروکراســی ها مشــکالت بســیار زیــادی را در 
عرصه هــای تولیــد، صــادرات و واردات فراهــم 
کــرده اســت. امســال مــا نهایــت تــالش مــان 
ــش  ــتای جه ــا در  راس ــم ت ــام داده ای را انج
ــه  ــم ک ــت نمایی ــو حرک ــه جل ــد رو ب تولی
بحمــداهلل توفیقاتــی هــم حاصل شــده اســت 
ــل ســختی های  ــا تحّم ــم ب ــن کار ه ــی ای ول
ــی  ــده خروج ــث ش ــم باع ــه ه ــی ک فراوان
کارمــان زمانبــر باشــد و هــم هزینــه زیــادی 
ــن  ــد،  ناشــی از همی ــل کن ــا تحمی ــر م را ب
ــاق  ــه اتف ــد ک ــی می باش ــای داخل تحریم ه
افتــاده اســت. متأســفانه بعــد از داشــتن 
ســابقه ۷۰ ســاله در زمینــه تولیــد و اشــتغال 
زایــی شایســته نیســت کــه بــه جــای 
ــار  ــر دچ ــئوالن ام ــتر مس ــای بیش حمایت ه
ــی  ــع تراش ــاهد مان ــویم و ش ــت ش محدودی
بــرای رونــق بخشــی بــه تولیــد و جهــش آن 
باشــیم. ارگان هایــی ماننــد بانــک مرکــزی، 
گمــرک، امــور مربــوط بــه ثبــت ســفارش و 
ــی  ــوار بتن ــم دی ــه واردات ه ــره در زمین غی
ــد  ــه بای ــوند ک ــوب می ش ــان محس ــرای م ب
از آن عبــور کنیــم تــا اقدامــی انجــام دهیــم 
کــه همیــن امــر هــم باعــث معضالتــی حــاد 

می شــود.

ــه  ــا توصی ــده ی اگــر مطلبــی مان
ــود  ــکالت موج ــتای مش ای در راس

ــد؟ ــد، بفرمایی داری
ــا  ــادی م ــتم اقتص ــده سیس ــر بن ــه نظ ب
بایــد مــا تولیــد کننده هــا را بــه عنــوان 
ــد و  ــمار آورن ــه ش ــود ب ــی خ ــازوی اجرای ب
ــد  ــان را بگیرن ــا دســت م ــع بحران ه در مواق
ــا  ــر م ــه اگ ــند ک ــته باش ــان داش و اطمین
موفــق شــویم در مقابــل آنهــا هــم بــا رونــق 
ــد  ــد ش ــرو خواهن ــت روب ــادی و موفقی اقتص
ــا  ــاًل آنه ــان متقاب ــت م ــورت شکس و در ص
ــه  ــا شکســت مواجــه خواهنــد شــد. ب هــم ب
ــه  ــور ب ــادی کش ــتم اقتص ــی سیس ــور کل ط
ــی  ــق و پویای ــد و رون ــه از رش ــر اینک خاط
ــده،  ــد کنن ــد و تولی ــد از تولی ــد بای دور نمان
ــا  ــی داشــته باشــد ت ــت جــدی و عمل حمای
ــل  ــی ح ــورت عین ــه ص ــتغال ب ــکل اش مش
شــود و از قفــر و نــداری هــم فاصلــه گرفتــه 
ــیب های  ــا آس ــورت ب ــن ص ــر ای ــود درغی ش
مختلــف اجتماعــی ناشــی از ایــن مشــکالت 

ــد.  ــم ش ــرو خواهی روب

مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل کارخانه اطلس پود:

خود تحریمی و بروکراسی، شاخص ترین مانع تولید
جعفر شکوریان -  فیروز صفری

هــر فــردی در مســیر انتخابــی اش اگــر درســت گام بــردارد و در جهــت رســیدن بــه اهــداف ترســیم شــده 
اش، برنامــه ریــزی الزم را جهــت رســیدن بــه آن داشــته باشــد بــی تردیــد صاحــب دفتــری از موفقیــت کــه 

بــرگ بــرگ آن از افتخــارات و ســربلندی هاســت خواهــد بــود کــه مدیــون انتخاب هــای خــود فــرد اســت.
 چنیــن فــردی بــا نگاهــی بــه گذشــته فــردی اش در خدمــات دهــی و تأثیــر گــذاری اش بــر جامعــه، بــال و 
پــرش جهــت عــروج دوبــاره و پرتــاب شــدن بــه ســمت قله هــای واالتــر، قوتــی بیشــتر و جانــی تــازه می گیــرد. 
کســب تجربــه در مســیر رســیدن بــه موفقیــت ثــروت نابــی اســت کــه بــه پشــتوانه آن می تــوان کارهــای 
بســیار بزرگــی در زمینه هــای مختلــف صــورت داد. محســن صدقــی نســب 32 ســال اســت کــه مدیــر عامــل 

کارخانــه بــا ســابقه »اطلــس پــود« می باشــد.
ــه مســئولیت های دیگــر  ــد. از جمل ــوده ان ــاژ ب ــس ت ــره شــرکت اطل ــت مدی وی ســابقاً 15 ســال رئیــس هی
ایشــان: عضــو هیئــت رئیســه اتــاق ایــران و آلمــان، عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق ایــران و تبریــز، عضــو 
ــو  ــران، عض ــاجی ای ــن نس ــو انجم ــرقی، عض ــان ش ــتان آذربایج ــع اس ــران صنای ــن مدی ــره انجم ــت مدی هیئ
ــدگان و  ــد کنن ــه تولی ــو اتحادی ــی، عض ــات مهندس ــدن و خدم ــی و مع ــدگان صنعت ــی صادرکنن ــن صنف انجم
صــادر کننــدگان صنایــع نســاجی و پوشــاک تبریــز می باشــد. صدقــی نســب مســلط بــه زبــان هــای انگلیســی 
و آلمانــی و دارای کارشناســی ارشــد IT از دانشــگاه Liver pool انگلســتان و مهندســی مکانیــک از آمریــکا  

ــردد: ــم می گ ــه ماحصــل آن تقدی ــم ک ــب داده ای ــا وی ترتی ــی را ب ــت. گفتگوی اس
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تزریق 8۶ فروند شناور خدماتی به 
بنادر کشور تا ۶ ماه آینده 

ــازی  ــت: نوس ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
کامــل تجهیــزات و امکانــات دریایــی کشــور ماننــد 
ــناورهای  ــا، ش ــا، راهنمابره ــا، یدک کش ه الیروب ه
ــتور  ــی در دس ــی دریای ــا آلودگ ــه ب ــدادی و مقابل ام

ــوردی اســت.  ــادر و دریان کار ســازمان بن
ــز  ــتاد از تجهی ــد راس ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
بخــش دریایــی کشــور بــه انــواع شــناورهای خدماتی 
ــاخت 2۶  ــت: س ــر داد و گف ــده خب ــاه آین ــی ۶ م ط
فرونــد شــناور از نــاوگان مــورد نیــاز ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی شــروع شــده اســت و تــا پایــان ســال ۶۰ 

ــه مراحــل ســاخت می رســد. ــد دیگــر ب فرون
ــا  ــوردی ب ــادر و دریان ــازمان بن ــل س ــر عام مدی
ــات  ــزات و امکان ــل تجهی ــازی کام ــه نوس ــاره ب اش
ــا،  ــدک کش ه ــا، ی ــد الیروب ه ــور مانن ــی کش دریای
بــا  مقابلــه  و  امــدادی  شــناورهای  راهنمابرهــا، 
آلودگــی دریایــی، خاطرنشــان کــرد: بــا اضافــه 
شــدن تجهیــزات جدیــد بــا امکانــات موجــود، 
ــد  ــار دارن ــادر انتظ ــازمان بن ــان س ــا مخاطب قاعدت
کــه در آینــده ای نزدیــک، شــاهد ارتقــای خدمــات و 

ــند. ــی باش ــوان عملیات ت
ــوزش  ــد و آم ــناورهای جدی ــاره ش ــتاد درب راس
نیــروی انســانی، گفــت: از ســال آینــده، بــه تدریــج 
بنــادر  بــه  جدیــد  شــناورهای  تزریــق  شــاهد 
ــوازات  ــه م ــا ب ــود و الزم اســت ت ــم ب کشــور خواهی
نیــروی  تأمیــن  بــرای  توانمندســازی عملیــات، 
تجهیــزات  ایــن  راهبــری  چگونگــی  و  انســانی 

تمهیداتــی اندیشــیده شــود.
راســتاد به روز رســانی طرح هــای اقتضایــی بــه 
واســطه تجهیــزات جدیــد را یکــی دیگــر از اولویت هــا 
برشــمرد و افــزود: از جملــه کارهــای زیــر بنایــی در 
ــون  ــانی قان ــه روز رس ــالح و ب ــی، اص ــوزه دریای ح
ــوردی  ــت دریان ــا صنع ــب ب ــور متناس ــی کش دریای

ــود. ــوب می ش ــمندی محس ــه کار ارزش ــت ک اس
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی دربــاره 
ــا،  ــوص قایق ه ــه خص ــت ب ــد هوی ــناورهای فاق ش
ــه  ــن مرحل ــون چندی ــه تاکن ــن رابط ــت: در ای گف
ــه  ــناورهایی ک ــداد ش ــا تع ــده ام ــوان داده ش فراخ
اعــالم امادگــی کردنــد، خیلــی کــم بــوده و  انتظــار 
ــد هویــت  ــن اســت کــه وضعیــت شــناورهای فاق ای

ــود. ــف ش ــن و تکلی ــر تعیی زودت

شهر و شورا

بازگشت محدودیت های کرونایی
 به تبریز 

ــای  ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتاد مدیری ــس س  رئی
شهرســتان تبریــز گفــت: اگــر وضعیــت زرد کرونایــی 
ــور  ــد مجب ــدا کن ــه پی ــر ادام ــد روز دیگ ــز چن تبری
خواهیــم بــود محدودیت هــای کرونایــی را اجــرا کنیم. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، مهــدوی  
رئیــس ســتاد مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــای 
ــد  ــدی جدی ــر رنگ بن ــت: براب ــز گف شهرســتان تبری
اعــالم شــده تبریــز از وضعیــت آبــی کرونایــی خــارج 

ــت زرد رســیده اســت. ــه وضعی و ب
فرمانــدار تبریــز گفــت: خــروج تبریــز از وضعیت آبی 
ــه دلیــل عــدم رعایــت ضوابــط بهداشــتی  و فاصلــه  ب
گــذاری اجتماعــی بــوده و عــادی انــگاری شــرایط نقش 

اساســی در ایــن خصــوص داشــته اســت.
ــال  ــش ابت ــتن کاه ــت دانس ــا غنیم ــدوی ب مه
ــزود:  ــز اف ــا در تبری ــی از کرون ــر ناش ــرگ و می و م
ایــن فرصــت بــرای کالنشــهری مثــل تبریــز ایجــاد 
شــده اســت کــه بــه ســمت وضعیــت ســفید برویــم 
ــم  ــازه دهی ــاع اج ــازی اوض ــادی س ــا ع ــد ب و نبای

ــود. ــز ش ــی و قرم ــاره نارنج ــت دوب وضعی
ــای  ــا کرون ــه ب ــت و مقابل ــتاد مدیری ــس س رئی
ــه  ــردن اینک ــر نشــان ک ــا خاط ــز ب ــتان تبری شهرس
ــه  ــدد ب ــت مج ــرط بازگش ــهروندان ش ــی ش همراه
وضعیــت آبــی اســت، گفــت: اگــر وضعیــت زرد چنــد 
ــود  روز دیگــر ادامــه پیــدا کنــد مجبــور خواهیــم ب
ــم. ــدی را اجــرا کنی ــی جدی ــای کرونای محدودیت ه

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:
آغاز بررسی ورود برخی مسافران به 

هواپیما با تست PCR جعلی

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــالم 
 PCR ــت ــا تس ــی ب ــافران هوای ــی مس ــرد: برخ ک
ــه در  ــه البت ــا وارد میشــوند ک ــه هواپیماه ــی ب جعل
کشــورهای دیگــر نیز رخ داده و در جلســه مشــترکی 
کــه بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

داریــم آن را بررســی خواهیــم کــرد. 
بــا  گفت وگــو  در  ذیبخــش  حســن  محمــد 
ایســنا، دربــاره اظهــارات وزیــر راه و شهرســازی 
ــا تســت  ــی ب ــافران هوای ــه برخــی مس ــاره اینک درب
PCR جعلــی اقــدام بــه ورود بــه کشــور کرده انــد، 
اظهــار کــرد: ایــن مشــکل در ایــران ماننــد بســیاری 
ــده  ــرر ش ــا مق ــت ام ــاده اس ــاق افت ــورها اتف از کش
ــا حضــور مســئوالن ســازمان  ــا امــروز جلســه ای ب ت
ــان و  ــت، درم ــوری و وزارت بهداش ــی کش هواپیمای
ــن موضــوع را  ــرده و ای ــزار ک ــوزش پزشــکی برگ آم

ــم. ــی کنی برررس
ــق  ــورد بررســی دقی ــن موضــوع م ــزود: ای وی اف
ــه نظــر می رســد وزارت بهداشــت،  ــه و ب ــرار گرفت ق
درمــان و آمــوزش پزشــکی راهــکاری بــرای آن 
داشــته باشــد کــه مســلما بــه عنــوان مجــری 
ــتقبال  ــتی از آن اس ــای بهداش ــط و پروتکل ه ضواب

می کنیــم.
کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
ــات  ــاد و جزیی ــدن ابع ــخص ش ــس از مش ــت: پ گف
ورود برخــی مســافران هوایــی بــا ارائــه تســت 
PCR جعلــی و ارزیابــی و نتیجه گیــری دربــاره 
ــی ممکــن، آن را اعــالم خواهیــم  راهکارهــای اجرای

ــرد. ک

انتخاب مدیران شرکت های استانی
 سهام عدالت از طریق سجام

ـــت  ـــای هیئ ـــات اعض ـــه، انتخاب ـــان اینک ـــا بی ـــاد ب ـــر اقتص ـــاون وزی مع
مدیـــره ســـهام عدالـــت در روز بیســـت اســـفند و مقـــارن بـــا میـــالد 
پیامبـــر اعظـــم برگـــزار می شـــود، گفـــت: ســـهامداران بـــرای شـــرکت 
در ایـــن انتخابـــات حتمـــا بایـــد در ســـجام ثبـــت نـــام کـــرده باشـــند. 
ــوص  ــه در  خصـ ــتی کـ ــگری در نشسـ ــنیم، عسـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
برگـــزاری مجامـــع الکترونیکـــی شـــرکت های ســـرمایه گـــذاری ســـهام 
ــره  ــت مدیـ ــای هییـ ــن اعضـ ــرای تعییـ ــت: بـ ــتانی، گفـ ــت اسـ عدالـ
ـــجام  ـــامانه س ـــد در س ـــهامداران بای ـــت س ـــهام عدال ـــتانی س ـــرکتهای اس ش
ـــف  ـــاط مختل ـــکان شـــرکت ســـهامداران از نق ـــه ام ـــد. چراک ـــام کنن ـــت ن ثب
ـــق  ـــا از طری ـــود. ام ـــم نب ـــات فراه ـــه و روز انتخاب ـــور در جلس ـــرای حض ب
ـــود دارد. ـــی وج ـــورت الکترونیک ـــه ص ـــذ رای ب ـــکان اخ ـــجام ام ـــامانه س س

ـــون و هفتصـــد  ـــون حدود1۵میلی ـــا کن ـــت:  ت ـــر اقتصـــاد گف ـــاون وزی مع
ـــار  ـــن آم ـــا ای ـــد ام ـــرده ان ـــام ک ـــت ن ـــجام ثب ـــامانه س ـــر در س ـــزار نف ه
ـــد  ـــرده ان ـــاب ک ـــتقیم را انتخ ـــر مس ـــه روش غی ـــری ک ـــا ۳۰میلیون نف ت
ـــه  ـــدن جلس ـــمی ش ـــرای رس ـــر ب ـــرف دیگ ـــا داری دارد. از ط ـــه معن فاصل
انتخابـــات حداقـــل پنجـــاه درصـــد ســـهامداران بایـــد در رای گیـــری 

ـــد. ـــرکت کنن ش
ـــا  ـــارن ب ـــی مق ـــات الکترونیک ـــئول، انتخاب ـــام مس ـــن مق ـــه ای ـــه گفت ب
ـــر  ـــد. ب ـــد ش ـــام خواه ـــاه انج ـــفند م ـــتم اس ـــم در بیس ـــر اعظ ـــالد پیامب می
ـــامانه  ـــهامداران در س ـــتری از س ـــداد بیش ـــا تع ـــت ت ـــاس الزم اس ـــن اس ای
ـــات  ـــد اطالع ـــا بای ـــر کاندیداه ـــرف دیگ ـــد. از ط ـــام کنن ـــت ن ـــجام ثب س
خـــود را بـــه ســـازمان بـــورس ارائـــه کننـــد. در ادامـــه ایـــن ســـازمان 
ارزیابی هـــای الزم را انجـــام خواهـــد داد اگـــر  شـــرایط عمومـــی و 
ـــات  ـــل از انتخاب ـــد روز قب ـــدا چن ـــوان کاندی ـــه عن ـــد ب ـــراز ش ـــی اح تخصص

ـــد. ـــد ش ـــی خواهن ـــجام معرف ـــامانه س در س
عســـگری گفـــت: ارزش ســـهام ایـــن شـــرکتها در اســـتان های 
ـــا  ـــزرگ ت ـــتانهای ب ـــان و در اس ـــارد توم ـــزار میلی ـــن 8تا۹ه ـــر بی کوچـــک ت
ـــور  ـــرکتهای مذک ـــاس ش ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی 2۰ه

جـــزو شـــرکت های بـــزرگ بـــازار ســـهام محســـوب میشـــوند.
ـــرکتها و در  ـــن ش ـــدن ای ـــفاف ش ـــدن و ش ـــی ش ـــا بورس ـــزود، ب وی اف
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــرکتهای س ـــره ش ـــت مدی ـــای هی ـــاب اعض ـــا انتخ ـــت ب نهای
ـــرای اقتصـــاد کشـــور ایجـــاد شـــود. ـــی ب ـــم ثمـــرات خوب اســـتانی،  امیدواری

ــره  ــت مدیـ ــور در هییـ ــرای حضـ ــر بـ ــش از 1۰8۰نفـ ــون بیـ تاکنـ
ــر  ــد. بـ ــرده انـ ــام کـ ــت نـ ــت ثبـ ــهام عدالـ ــتانی سـ ــرکت های اسـ شـ
ـــه  ـــب ب ـــراد منتخ ـــت، اف ـــت و صالحی ـــراز هوی ـــد از اح ـــاس بع ـــن اس ای

ســـهامداران معرفـــی خواهنـــد شـــد.
در 1۰اســـتان تعـــداد ثبـــت نـــام کننـــدگان  بیـــن ۶۰تا۷۰درصـــد 

ســـهامداران در ســـامانه ســـجام ثبـــت نـــام کـــرده انـــد.
ـــت  ـــد اس ـــراد بین۵۰تا۶۰درص ـــام اف ـــت ن ـــتان ثب ـــن در 12اس همچنی
و در مابقـــی اســـتانها نیـــز میـــزان ثبـــت نـــام در ســـجام مـــردم  زیـــر 
ــه  ــردم هرچـ ــم مـ ــا میکنیـ ــه تقاضـ ــوده کـ ــهامداران بـ ــد سـ ۳۰درصـ
ـــری  ـــور در رای گی ـــت حض ـــجام جه ـــام در س ـــت ن ـــرای ثب ـــر ب ـــریع ت س

اقدام کننـــد.

با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی صورت گرفت؛
بررسی اجرای طرح های ترافیکی در اتوبان

 شهید کسایی 

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی، 
ــه  ــتان، شــهردار منطق ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــان شهرســازی و فنــی عمرانــی و مدیــر امــالک منطقــه از  هفــت و معاون
اتوبــان شــهید کســایی بازدیــد کــرده و در خصــوص طــرح هــای ترافیکــی 

ــد.  ــام دادن ــای کارشناســی انج ــن محــدوده بررســی ه ای
بــه گــزارش شــهریار، ورودی هــای اتوبــان کســایی و پــروژه هــای غیــر 

همســطح در ایــن محــدوده مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
در ایــن بازدیــد رفــع گــره هــای ترافیکــی در اتوبــان کســایی بــه ســمت 
جــاده آذرشــهر مــورد توجــه بــوده کــه جــواد رحمتــی معــاون هماهنگــی 
امــور عمرانــی اســتاندار و اروجعلــی علیــزاده مدیــرکل راهــداری و حمــل 
ــی  ــن بررس ــه ضم ــهردار منطق ــراه ش ــه هم ــتان ب ــاده ای اس ــل ج و نق

وضعیــت اتوبــان، نحــوه اجــرای طــرح ترافیکــی را ارزیابــی کردنــد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار بــر اجــرای پروژه غیر همســطح 
ــاده  ــمت ج ــه س ــایی ب ــان کس ــدوده اتوب ــک مح ــردن ترافی ــرای روان ک ب
آذرشــهر تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: ایــن طــرح بــا مشــارکت شــهرداری 
منطقــه هفــت و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل مــی توانــد عملیاتی شــود.

همچنیــن ضــرورت جابــه جایــی درختان، عریــض کــردن باندهــای اتوبان و 
عملیــات آســفالت ریــزی در ایــن پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفت.

در ادامــه از کــوی صنعتــی توحیــد نیــز بازدیــد و مشــکالت ســند در 
ایــن حــوزه نیــز از نزدیــک بررســی شــد. اهالــی شــهرک هــای صنعتــی 
ــن  ــوده و در زمی ــه ب ــند مواج ــکالت س ــا مش ــی ب ــهید مدن ــد و ش توحی
هــای بــا کاربــردی زراعــی و آموزشــی در طــول زمــان بــه احــداث کارگاه 
هــای صنعتــی اقــدام شــده کــه بــا هــدف حمایــت از صنعتــکاران، شــهردار 
منطقــه و معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار بــرای رفــع مشــکالت 

اهالــی ایــن شــهرک هــا بررســی هــای کارشناســی انجــام دادنــد.   

بندپــی گفــت: شــهرداری در  محســنی 
بــه ویــژه مناطــق  همــه مناطــق تهــران 
پرتراکــم نظیــر 11،4،1،12،2۰ و ۶ بــا اولویــت 

ســاماندهی دستفروشــان اقــدام کنــد. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش  باش ـــه گ ب
انوشـــیروان محســـنی بندپـــی اســـتاندار 
تهـــران در نخســـتین جلســـه ســـاماندهی 
ــه  ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــتفروش ها بابیـ دسـ
قطعـــا بـــر اســـاس بخشـــنامه وزارت کشـــور 
دســـتفروش ها  ســـاماندهی  بـــه  نســـبت 
ـــرح در  ـــن ط ـــت: ای ـــرد گف ـــم ک ـــدام خواهی اق
ـــره  ـــع زنجی ـــات و قط ـــش تجمع ـــتای کاه راس
انتقـــال ویـــروس کرونـــا در شـــهر و اســـتان 

تهـــران عملیاتـــی خواهـــد شـــد.
محســنی بندپــی شــرایط کرونــا در اســتان 
تهــران را بــه شــدت شــکننده و ناپایــدار 
ارزیابــی کــرد و امــکان اجــرای طــرح زیســت 
شــبانه در شــرایط فعلــی در شــهر تهــران 
اساســا  داد:  ادامــه  و  دانســت  منتفــی  را 
ــاالی  ــم ب ــع و حجــم تراک ــا تجم ــای ب مکان ه
جمعیتــی از مراکــز پرخطــر و آلــوده بــه لحــاظ 
انتقــال ویــروس کرونــا هســتند و بایــد از 
هرگونــه فعالیــت خودرویــی دستفروشــی و 
دوره گــردی کــه موجــب تجمــع مــردم شــود 

ــم. ــری کنی جلوگی
وی بــر لــزوم ســاماندهی دســتفروش ها 

ــهرداری  ــران از ش ــهر ته ــق ش ــه مناط در هم
تاکیــد کــرد و افــزود: شــهرداری در همــه 
مناطــق شــهر تهــران بــه ویــژه مناطــق 
پرتراکــم نظیــر 11،4،1،12،2۰ و ۶ بــا اولویــت 
ســاماندهی دستفروشــان و دوره گــردی اقــدام 

ــد. کنن
ــن  ــرای ای ــت اج ــی محوری ــنی بندپ محس
طــرح را بــا شــهرداری عنــوان کــرد و همــکاری 
همــه جانبــه دســتگاه های اجرایــی در اســتان و 
شــهر تهــران را بــرای اجــرای هرچــه دقیق تــر 
ــد:  ــادآور ش ــت و ی ــروری دانس ــرح ض ــن ط ای
در اجــرای ایــن طــرح بــه هیــچ وجــه برخــورد 
فیزیکــی و انتظامــی بــا دستفروشــان نخواهیــم 
ــر  ــن قش ــرایط ای ــا درک ش ــا ب ــت و حتم داش

آســیب پذیــر اقــدام خواهیــم کــرد.
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه داد: واقعی وی ادام
بــرای ســاماندهی دایمــی دســتفروش ها در 
مکانــی مشــخص و متمرکــز بــا کمبــود زمیــن 

ــم. ــه ای ــران مواج ــهر ته در ش
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــران ب ــتاندار ته اس
ــون  ــران تاکن ــهرداری ته ــالم ش ــاس اع براس
تهــران  شــهر  در  دســتفروش  هــزار  پنــج 
ســاماندهی شــده انــد تصریــح کــرد: بــر اســاس 
اعــالم فرمانــداری تهــران 14هــزار دســتفروش 
ثابــت در شــهر تهــران داریــم کــه اغلــب غیــر 
ــور  ــتان های کش ــایر اس ــر از س ــی و مهاج بوم

ــتند. هس
اســتاندار تهــران ادامــه داد:محدودیت هــای 

ــا  ــی کرون ــه ابالغــی از ســوی ســتاد مل 21گان
ــرایط  ــن ش ــت و در ای ــده اس ــی ش کارشناس
و  هســتیم  آن  رعایــت  بــه  ملــزم  همــه 
ــرپایی  ــار س ــه آم ــود دارد ک ــانه هایی وج نش
ــه  ــران رو ب ــتان ته ــور و اس ــتری در کش و بس
ــل  ــع وارد عم ــه موق ــر ب ــت و اگ ــش اس افزای
ــتفروش ها  ــاماندهی دس ــه س ــدام ب ــویم اق نش
نکنیــم قطعــا بــا خیــزش جدیــدی از کرونــا در 

ــود ــم ب ــه خواهی ــتان مواج اس
ــرای  ــخص ب ــزی مش ــه ری ــزوم برنام وی ل
غربالگــری بیــن دستفروشــان و دوره گرد هــای 
ــن  ــان ای ــوی مجری ــرک را از س ــت و متح ثاب
از هــم  افــزود:  و  طــرح ضــروری دانســت 
ــال  ــان س ــات پای ــرای تجمع ــد ب ــون بای اکن

ــم. ــر کنی تدبی
اســتاندار تهــران بــا تشــریح شــرایط تهــران 
ــری و  ــاخت کالنت ــرای س ــن ب ــود زمی و کمب
ــه  ــق ب ــی متعل ــد:اگر زمین ــادآور ش ــه ی مدرس
در  و شهرســازی  مســکن  کل  اداره  اراضــی 
شــهر تهــران معرفــی شــود حتمــا بــا مطالبــه 
ــبت  ــون نس ــاس قان ــر اس ــم و ب ــری می کنی گ
بــه تملــک آن و تجمیــع دســتفروش ها در 

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــکان اق ــن م ای
ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــران در خاتم ــتاندار ته اس
ــه  ــک هفت ــدت ی ــرف م ــران ظ ــهرداری ته ش
ــم  ــق پرتراک ــازی مناط ــبک س ــه س ــبت ب نس
دوره  و  فروش هــا  دســت  از  تهــران  شــهر 
گرد هــا و همچنیــن ارائــه برنامــه در ایــن 
ــتان  ــداران اس ــد و فرمان ــدام کن ــوص اق خص
ــر  ــی ب ــارت میدان ــه نظ ــبت ب ــد نس ــم بای ه

ــد. ــدام کنن ــرح اق ــن ط ــح ای ــرای صحی اج

مدیــرکل درمــان غیرمســتقیم ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه 
ــای  ــذف دفترچه ه ــاره ح ــنا درب ــان ایس ــش مخاطب ــد پرس چن

بیمــه درمانــی از ابتــدای اســفند مــاه پاســخ داد. 
ــا ایســنا، در پاســخ  ــو ب ــت وگ ــاری در گف ــر شــهرام غف دکت
ــام و احــراز هویــت در ســامانه خدمــات  ــا ثبــت ن ــه اینکــه آی ب
غیرحضــوری ســازمان تامیــن الزامــی اســت؟ اظهــار کــرد: ثبــت 
نــام در ســامانه، ضــرورت شــروع طــرح مــا نیســت، در بخشــنامه 
بیمــه شــدگان  کــه  گفتیــم  بیمــه،  دفترچه هــای  حــذف 

می تواننــد اطالعــات هویتــی شــان را در ســامانه تکمیــل کننــد. 
در آینــده ممکــن اســت الــزام باشــد امــا در حــال حاضــر جــزو 

الزامــات مــا نیســت.
وی افــزود: علــت درخواســت بــرای ثبــت نــام بیمــه شــدگان 
ــت اســت کــه اگــر بیمــه شــده بخواهــد  ــن باب در ســامانه از ای
ــد  ــی را رص ــات درمان ــتفاده از خدم ــه اس ــوط ب ــات مرب اطالع
کنــد و ایــن خدمــات بــرای او پیامــک شــود بایــد شــماره تلفــن 
ــودش  ــن خ ــماره تلف ــا ش ــه ترجیح ــد ک ــی کن ــی معرف همراه

باشــد.
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــتقیم س ــان غیرمس ــرکل درم مدی
ــه اینکــه دفترچه هــای فعلــی کــه در دســت مــردم  در پاســخ ب
هســتند تــا چــه زمانــی قابــل اســتفاده انــد و آیــا مراجعــه بــه 
ــی  ــه کل ــان ب ــحقاق درم ــه و اس ــت دفترچ ــرای دریاف ــعب ب ش
ــازی  ــفند نی ــدای اس ــه، از ابت ــت: بل ــد؟ گف ــد ش ــف خواه متوق
بــرای صــدور دفترچــه جدیــد نیســت. بیمــه شــدگان می تواننــد 
ــه  ــه  دفترچ ــر برگ ــد و اگ ــتفاده کنن ــم را اس ــای قدی دفترچه ه

شــان تمــام شــد دیگــر بــه شــعب مراجعــه نکننــد.
غفــاری ادامــه داد: در ایــن صــورت بیمــه شــده می توانــد بــا 

کارت ملــی بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنــد، مراکــز بهداشــتی 
و درمانــی خدمــات الزم را بــه وی ارائــه می دهنــد.

وی همچنیــن دربــاره مشــکالت احتمالــی دریافــت دارو 
بــدون دفترچــه بیمــه گفــت: قبــال پزشــک داروهــا را در بــرگ 
ــرد   ــه می ب ــه داروخان دفترچــه بیمــه می نوشــت و بیمــار آن را ب
ــار  ــد و در کن ــربرگش می نویس ــس دارو را در س ــن پ ــه از ای ک
نــام و نــام خانوادگــی، کدملــی را هــم ثبــت می کنــد. داروخانــه 
ــه  ــده بیم ــه کنن ــه مراجع ــد ک ــخیص می ده ــی تش ــا کدمل ب
ــا خیــر و دارو را طبــق  شــده اســت و اســتحقاق درمــان دارد ی

ــد. ــه می ده ــه ای ارائ ــای بیم تعرفه ه
مدیـــرکل درمـــان غیرمســـتقیم ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در 
ـــخ  ـــد نس ـــامانه تایی ـــه س ـــه ای ب ـــر داروخان ـــه اگ ـــه اینک ـــخ ب پاس
ـــت:  ـــد گف ـــخه بپیچ ـــار نس ـــرای بیم ـــد ب ـــد می توان ـــل نباش متص
ـــه و  ـــا دفترچ ـــه ب ـــد چ ـــل نباش ـــه متص ـــامانه داروخان ـــر س اگ
ـــل  ـــر متص ـــی اگ ـــد ول ـــد دارو بده ـــه، نمی توان ـــی دفترچ ـــه ب چ
ـــک  ـــربرگ پزش ـــا س ـــم ب ـــه و ه ـــه بیم ـــا دفترچ ـــم ب ـــد ه باش
می توانـــد دارو بپیچـــد و بهـــای آن را طبـــق تعهـــدات بیمـــه 

ـــد. ـــبه کن ای محاس

ــاد  ــور ایج ــه منظ ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
بهینــه  تخصیــص  و  حمایتــی  تــوان  تقویــت  هم افزایــی، 
منابــع مالــی بخــش مســکن بــا تشــکیل »صنــدوق ملــی 

کردنــد.  مســکن«موافقت 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
جریــان بررســی طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن با تشــکیل 

صنــدوق ملــی مســکن در مــاده ۳ ایــن طــرح موافقــت کردنــد.
بــر اســاس مــاده ۳ ایــن طــرح؛ »صنــدوق ملــی مســکن« بــه 
منظــور ایجــاد هــم افزایــی، تقویــت تــوان حمایتــی و تخصیــص 
ــع و  ــرد تجمی ــا کارک ــکن، ب ــش مس ــی بخ ــع مال ــه مناب بهین
تخصیــص منابــع مالــی موضــوع ایــن قانــون، حداکثــر تــا ســه 
مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون تشــکیل می  گــردد.

منابــع ایــن صنــدوق از محــل مالیات  هــای مرتبــط بــا حــوزه 
ــی  ــش بین ــع پی ــن، مســکن، مســتغالت و ســاختمان، مناب زمی
شــده بــرای بخــش مســکن در قوانیــن بودجــه ســنواتی، منابــع 
ــا امهــال اصــل و فــرع خطــوط اعتبــاری  حاصــل از بازگشــت ی
ــداز مســکن  ــس ان ــدوق پ ــر، اقســاط برگشــتی صن مســکن مه
ــه در  ــی ک ــایر منابع ــن و س ــع خیری ــال، مناب ــر س ــم در ه یک
اساســنامه صنــدوق پیــش بینــی می- گــردد، تامیــن می شــود.

ــود  ــه س ــه یاران ــدوق از جمل ــارف صن ــه مص ــع ب ــن مناب  ای

پروانــه  تمدیــد  و  صــدور  هزینــه  در  تخفیــف  تســهیالت، 
ــن  ــای تأمی ــاختمان، هزینه ه ــکار س ــی پایان ــاختمانی، گواه س
ــات  ــات، خدم ــال زیرســاخت و مشــارکت در ایجــاد امکان و انتق
مذهبــی،  انتفاعی)آموزشــی،  غیــر  کاربری هــای  و  روبنایــی 
درمانــی، فضــای ســبز، فرهنگــی، ورزشــی، تجهیــزات شــهری( 
در توســعه شــهری مطابــق الگــوی شــورای عالــی مســکن 
ــون  ــن قان ــای مســکونی موضــوع ای ــرای پروژه ه ایجــاد شــده ب

می یابــد. اختصــاص 
امــوال و دارایی  هــای ایــن صنــدوق متعلــق بــه دولــت 
راه  وزارت  در  صنــدوق  اســت.  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــک از  ــچ ی ــران و در هی ــت و در ته ــتقر اس ــازی مس و شهرس
ــأت  ــامل هی ــدوق ش ــدارد. ارکان صن ــری ن ــعبه دیگ ــهرها ش ش

ــت. ــل اس ــأت عام ــا و هی امن
پیــش از رای گیــری »نصــراهلل پژمــان فــر« نماینــده مشــهد 
ــکن  ــی مس ــدوق مل ــه صن ــر ب ــع دیگ ــرد دو منب ــنهاد ک پیش
اضافــه شــود کــه نماینــدگان بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کردنــد. 
ــود و  ــذار می ش ــه واگ ــی ک ــنهاد زمین های ــن پیش ــاس ای براس
ــه  ــاله ب ــای ۹۹ س ــاره زمین ه ــل از اج ــع حاص ــن مناب همچنی
عنــوان دو منبــع دیگــر بــرای منابــع صنــدوق ملــی مســکن در 

نظــر گرفتــه شــدند.

ــق الگــوی  ــر »توســعه شــهری مطاب پیشــنهاد دیگــر پژمان ف
شــورای عالــی مســکن« بــود کــه نماینــدگان مــردم در مجلــس 

بــا ایــن پیشــنهاد نیــز موافقــت کردنــد.
»ســید البــرز حســینی« ســخنگوی کمیســیون عمــران 
عنــوان کــرد کــه کمیســیون بــا اضافــه شــدن هــر منبعــی بــه 
صنــدوق ملــی مســکن موافــق اســت. امــا »هــادی قوامــی« بــه 
ــن پیشــنهاد الحــاق  ــا ای ــت در مخالفــت ب ــده دول ــوان نماین عن
ــون  ــف اصــل ۵۳ قان ــن پیشــنهاد مخال دو منبــع تاکیــد کــه ای

ــق نیســت. ــن پیشــنهاد مواف ــا ای ــت ب اساســی اســت و دول
پیــش از ایــن در مــاده یــک ایــن طــرح دولــت مکلــف شــده 
ــد  ــون واح ــک میلی ــاالنه ی ــی س ــال آت ــار س ــه در چه ــود ک ب

ــد. ــد و عرضــه کن مســکونی تولی

استاندار تهران: 

طرح زیست شبانه منتفی است

پاسخ به چند پرسش درباره حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی

با اتمام برگه های دفترچه، نیازی به تعویض نیست

مجلس رای به تشکیل صندوق ملی مسکن داد

 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 

)نوبت دوم(شرکت آب و افضالب استان اردبیل

اصالحیه
بدیــن وســیله بــه اطــالع مــی رســاند مبلــغ بــرآورد 
اولیه تعمیر و تجهیز و بازســازی شــبکه آب آشــامیدنی 
روســتاهای شهرســتان اصالنــدوز ۸991۰233۸۰ ریــال 

مــی باشــد کــه اصــالح مــی گــردد.

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

8۹۹1۰2۳۳8۰
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دستگیر شد

ــی اهــر گفــت: ســارقی کــه   فرمانــده انتظام
ــال از  ــان ط ــون توم ــرقت ۵۰۰ میلی ــه س ــدام ب اق
ــود، توســط عوامــل  مــردم ایــن شهرســتان کــرده ب

ــد.  ــتگیر ش ــی دس انتظام
ــور در  ــدرت آقاپ ــرهنگ ق ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران افــزود: پــس از دریافــت گــزارش 
ســرقت طــال از منــزل شــهروندان اهــری، مامــوران 
تحقیقــات  از   پــس  ایــن شهرســتان  انتظامــی 
تخصصــی موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ســارق 

ــدند. ــه ای ش حرف
وی اضافــه کــرد: در ایــن عملیــات طالهــای 
ــف و  ــان کش ــون توم ــه ارزش ۵۰۰ میلی ــرقتی ب س
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون ــه همــراه ســارق ب ب

ــد. ــل داده  ش ــر تحوی ــی اه ــتگاه قضای دس
فرمانــده انتظامــی اهــر از شــهروندان خواســت تــا 
ــوال و اشــیای قیمتــی و وجــه نقــد  از نگهــداری ام
ــد و در صــورت مشــاهده  ــزل خــودداری کنن در من
هرگونــه مــوارد مشــکوک اعــم از افــراد ناشــناس در 
محــالت؛ مراتــب را بــه پلیــس 11۰ گــزارش دهنــد.

خسارت ۱.5 میلیارد تومانی 
آتش سوزی در مرکز مخابراتی میانه 

رئیــس اداره مخابــرات میانــه اعــالم کــرد: آتــش 
ســوزی در مرکــز مخابــرات ایــن شهرســتان عــالوه 
ــک  ــتاها، ی ــه روس ــی هم ــاط تلفن ــع ارتب ــر قط ب
ــا  ــر ج ــارت ب ــان خس ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی میلی

ــت.  گذاش
ــد  ــگاران جــوان، مجی ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
فرزیــن منــش رئیــس اداره مخابــرات میانــه گفــت: 
ــز  ــت مرک ــا و اینترن ــای دیت ــوزی کابل ه ــش س آت
شــهید قنــدی میانــه، ســبب قطــع اینترنــت خانگــی 
ــت  ــای ثاب ــرات و بخشــی از تلفن ه مشــترکان مخاب

ــت ادارات شــد. شــهری و روســتایی و شــبکه دول
او افــزود: در ایــن حادثــه همچنیــن اینترنــت 11 
ــی قطــع شــده اســت  ــزار و ۵۰۰ مشــترک خانگ ه
ــردا  ــا ف ــر ت ــه حداکث ــتا های میان ــن روس ــه تلف ک

وصــل خواهــد شــد.
ــاال  ــه را احتم ــن حادث ــت ای ــش عل ــن من فرزی
ــارش  ــر ب ــر اث ــی ب ــل  مخابرات ــا کاب ــرق ب ــال ب اتص

ــرد. ــالم ک ــاران اع ب
ــا  ــرات در ح ــرد: کارشناســان مخاب ــادآوری ک او ی
ــه  ــده در س ــش آم ــکل پی ــل مش ــرای ح ــالش ب ت
نوبــت کاری بــا اولویــت وصل شــبکه ارتباطــی ادارات 
هســتند کــه حداقــل یــک هفتــه زمــان خواهــد بــرد.

مرکــز مخابراتــی شــهید قنــدی شهرســتان 
ــه جمعــه شــب دچــار آتــش ســوزی و حریــق  میان
ــای  ــش نشــانان و نیرو ه ــالش آت ــس از ســاعتی ت پ

ــد. ــوش ش ــرات خام مخاب

نصف جوجه ریزی ها در کشور با 
استفاده از مرغ الین انجام می شود 

ــر جهــاد کشــاورزی گفــت: در حــال حاضــر  وزی
ــا اســتفاده از مــرغ  ۵۰ درصــد از جوجــه ریزی هــا ب

ــرد.  ــن در داخــل کشــور صــورت می گی الی
ــه گـــزارش تســـنیم، کاظـــم خـــاوازی در  بـ
ـــال  ـــه در ح ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــو ب ـــا رادی ـــه ب مصاحب
حاضـــر ۵۰ درصـــد از جوجـــه ریزی هـــا بـــا 
ـــورت  ـــور ص ـــل کش ـــن در داخ ـــرغ الی ـــتفاده از م اس
ــور  ــرای کشـ ــن بـ ــرغ الیـ ــت: مـ ــرد گفـ می گیـ

ــت دارد. ــی اهمیـ خیلـ
ــط  ــتگاه های مرتب ــی دس ــت: تمام وی اظهارداش
ــر،  ــکا، ســازمان اقتصــادی کوث ــه ســازمان ات از جمل
نیروهــای مســلح و دیگــران کمــک کردنــد تــا وزارت 
ــاره در  ــن را دوب ــرغ الی ــد م ــاد کشــاورزی بتوان جه

کشــور احیــا کنــد.
ــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی در راســتای  وی اف
طــرح ملــی احیــای مــرغ الیــن آریــن تمــام تــالش 
حمایتــی،  بســته های  تامیــن  بــرای  را  خــود 
ــه کار بســته  تشــویقی و ترویجــی از ایــن صنعــت ب

اســت.
ــرغ  ــای م ــت احی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاوازی ب خ
الیــن در کشــور تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
وجــود مجتمــع مــرغ الیــن آریــن در کشــور و 
ــز  ــب و نی ــوه و مناس ــی بالق ــای ژنتیک توانمندی ه
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــژه مق ــتور وی دس
احیــای مــرغ الیــن آریــن و توجــه تمــام مســئوالن 
عالــی رتبــه کشــور در بودجــه 14۰۰ نیــز تســهیالت 
واحدهــای  بــرای  خوبــی  تشــویقی  و  حمایتــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ تولی
ــار در  ــزار هکت ــرجمع ۵21 ه ــه داد: س وی ادام
ــی  ــر ســاخت آب ــای یازدهــم و دوازدهــم زی دولت ه
بــرای کشــاورزان کشــور فراهــم شــده کــه یــک کار 

بســیار بزرگــی اســت.
ــا  ــی ت ــت: بطورکل ــاورزی گف ــاد کش ــر جه وزی
پیــش از دولــت تدبیــر و امیــد هشــت هــزار هکتــار 
ــن  ــروز ای ــه ام ــه در کشــور وجــود داشــت ک گلخان
ــا  ــه رســیده و ت ــار گلخان ــه 21 هــزار هکت ــزان ب می
ــت دوازدهــم ســطح گلخانه هــای کشــور  ــان دول پای

ــار خواهــد رســید. ــه 2۵ هــزار هکت ب
وی افــزود: پیــش از دولــت تدبیــر و امیــد میــزان 
ــود  ــن ب ــون ت ــور 8,۳ میلی ــیرخام در کش ــد ش تولی

کــه امــروز بــه 11,۳ میلیــون تــن رســیده اســت.
خــاوازی پیــش بینــی کــرد کــه ایــن میــزان تــا 
پایــان دولــت دوازدهــم بــه 12 میلیــون تــن برســد.

وی یادآورشـــد: ایـــران امـــروز بـــه همـــت 
جهـــاد  وزارت  حمایت هـــای  و  کشـــاورزان 
ــی  ــه خودکفایـ ــدم بـ ــد گنـ ــاورزی در تولیـ کشـ
رســـیده بـــه نحـــوی کـــه هـــم اکنـــون 1۰,۵ تـــا 
11 میلیـــون تـــن گنـــدم مـــورد نیـــاز کشـــور در 

داخـــل تولیـــد و تامیـــن می شـــود.

دولت هند کارکنان توئیتر در این کشور را
 به زندان تهدید کرد

ــری  ــاب های کارب ــدد حس ــن مج ــرار گرفت ــترس ق ــال در دس ــه دنب ب
کــه در توئیتــر از دولــت هنــد انتقــاد کــرده بودنــد، مقامــات ایــن کشــور 

ــد.  ــدان تهدیــد کردن ــه زن کارکنــان محلــی ایــن شــرکت را ب
بــه گــزارش فــارس، بــه دنبــال اعتراضــات گســترده کشــاورزان هنــدی 
ــر  ــه در توئیت ــن زمین ــی در ای ــن کشــور و بازنشــر مطالب ــت ای ــه دول علی
دولــت هنــد از ایــن شــبکه اجتماعــی خواســت تــا حســاب های کاربــران 

معتــرض را مســدود کنــد.
ســپس  و  مســدود  توئیتــر  در  کوتاهــی  مــدت  حســاب ها  ایــن 
بازگشــایی شــد و حــاال دولــت هنــد کــه از ایــن موضــوع خشــمگین شــده، 
ــه  ــت ک ــی اس ــدان مجازات ــال زن ــت س ــر هف ــه و حداکث ــد جریم می گوی
ــم  ــش اعظ ــت. بخ ــه اس ــر گرفت ــر در نظ ــف توئیت ــان متخل ــرای کارکن ب
ــه از  ــوده ک ــرادی ب ــه اف ــق ب ــر متعل ــده در توئیت ــاب های مسدودش حس

ــد. ــاد می کردن ــور انتق ــن کش ــر ای ــت وزی ــودی نخس ــدرا م نارن
تعـداد حسـاب های مسـدود شـده در توئیتر کـه منتقد دولـت هند بوده 
انـد بیـش از 2۵۰ حسـاب کاربـری بـوده و همـه آنهـا متعلـق بـه فعـاالن 
مدنـی، مفسـران سیاسـی، برخـی چهره هـای سـینمایی و مجلـه خبـری 
کاروان بـوده اسـت. ایـن حسـاب ها حـدود شـش سـاعت تعلیق شـدند، اما 
بعـد از آن و بـه دنبـال مالقـات وکیـل شـرکت توئیتـر بـا مقامـات وزارت 
فنـاوری اطالعـات هنـد تمامـی این حسـاب ها به حالـت عادی بازگشـتند.

بـه دنبـال مخالفـت دولت هند بـا تصمیـم وزارت فنـاوری اطالعات این 
کشـور، توئیتـر دوباره دسـتوری بـرای بلوکه کردن حسـاب های فـوق الذکر 
دریافـت کـرد. در همین حـال کارکنان محلـی توئیتر هم تعقیـب قضایی و 
زنـدان و جریمـه نقدی تهدید شـدند. سـخنگوی توئیتر و سـخنگوی وزارت 

فنـاوری اطالعـات هنـد در این زمینـه اظهارنظری نداشـته اند.
دولــت هنــد مدعــی اســت حســاب های یادشــده بــه انتشــار اطالعــات 
ــق  ــد معل ــدند و بای ــن زده و موجــب تشــدید اعتراضــات می ش ــط دام غل
ــاورز  ــزاران کش ــای ه ــه اعتراض ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــدند. ای می ش
ــه  ــور ک ــن کش ــت ای ــادی دول ــات اقتص ــه اصالح ــراض ب ــدی در اعت هن
ــه  ــه دارد و بلوک ــاکان ادام ــود کم ــا می ش ــد آنه ــش درآم ــب کاه موج
کــردن 2۵۰ حســاب در توئیتــر تاثیــری در ایــن وضعیــت نداشــته اســت.

پرداختی ماهانه تامین اجتماعی 
آذربایجان شرقی ۶۰۰ میلیارد تومان است

ــه  ــن مجموع ــت: ای ــرقی گف ــی آذربایجان ش ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
ماهانــه بــه طــور متوســط ۶۰۰ میلیــارد تومــان از بابــت تعهــدات در قبــال 

ــد.  ــود پرداخــت می کن ــان خ ذینفع
ــراک  ــد از مجتمــع لیفت ــا، جعفــر سمســاری در بازدی ــه گــزارش ایرن ب
ســازی ســهند، افــزود: ایــن منابــع از محــل حــق بیمــه کارگــران و افــراد 
تحــت پــوش و بــا مشــارکت کارفرمایــان و کارگــران تامیــن می شــود کــه 

رقــم قابــل توجهــی بــه شــمار مــی رود.
وی حمایــت از نیــروی مولــد اقتصــادی کشــور را از کارکردهــا و 
اولویت هــای مهــم و اساســی ســازمان تامیــن اجتماعــی دانســت و اظهــار 
ــه  ــیعی از جامع ــف وس ــاله، طی ــی ۷۰ س ــا قدمت ــازمان ب ــن س داشــت: ای
آمــاری را تحــت پوشــش داشــته و  خدمــات گســترده ای در حــوزه 

ــد. ــه می کن ــن ارای ــه مخاطبی ــتگی ب ــی و بازنشس ــری، کارفرمای کارگ
سمســاری ادامــه داد: ســازمان تامیــن اجتماعــی در  ایــن مســیر 
ــی  ــود یعن ــی خ ــرکای اجتماع ــی ش ــم اندیش ــری و ه ــواره از همفک هم
کارفرمایــان بــرای ارتقــای خدمــات بهــره بــرده اســت و ایــن همکاری هــا 

ــود. ــت ش ــه و تقوی ــداوم یافت ــد ت بای
مدیرعامـل مجتمـع لیفتـراک سـازی سـهند تبریـز نیـز در ایـن دیـدار از 
اقدامـات سـازمان تامیـن اجتماعـی در بهبود فضـای کسـب و کار و رفع موانع 
تولیـد قدردانـی و اضافـه کرد: این شـرکت با پشـت سـر گذاشـتن بحران های 
مالـی و تولیـدی، در حال رشـد و توسـعه بـوده و با توجه به بازارهـای موجود و 
همـکاری شـرکت های دانـش بنیان، چشـم انداز مطلوبی را ترسـیم کـرده ایم.

ــراک ســازی،  ــع لیفت ــر اینکــه وجــود صنای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر پورول اکب
ــه  ماشــین ســازی و قطعــه ســازی های مختلــف،  آذربایجــان شــرقی را ب
قطــب صنعتــی کشــور تبدیــل کــرده اســت، حمایــت از ایــن صنایــع در 
جهــت توســعه صنعتــی و پایــداری اشــتغال بســیار حایــز اهمیــت دانســت.

۶۰ درصد بدهی های مالیاتی آذربایجان شرقی 
مربوط به کارت های بازرگانی است 

 مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجان شــرقی بــا اشــاره بــه رشــد 
ــت:  ــی گف ــای بازرگان ــی از کارت ه ــی ناش ــای مالیات ــزون بدهی ه روزاف
بیــش از ۶۰ درصــد بدهی هــای مالیاتــی  اســتان آذربایجــان  شــرقی 

ــت.  ــن کارت هاس ــه ای ــوط ب مرب
ــور  ــرکل ام ــریفی  مدی ــوان، ش ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مالیاتــی آذربایجان شــرقی گفــت: پرونده هــای تخلــف بــا کارت هــای 
بازرگانــی از دهــه 8۰ وجــود دارنــد، امــا در طــول ســال های اخیــر بیشــتر 

ــد. شــده ان
ــول  ــرا و وص ــه در ادارات اج ــکاران ک ــداد بده ــترین تع ــت: بیش او گف
ــتان های  ــهم اس ــی و س ــای بازرگان ــه کارت ه ــوط ب ــم، مرب ــات داری مالی
ــرب در ســه اســتان آذربایجــان  ــا هــم در شــمال غ ــه م ــرزی اســت ک م

ــتیم. ــر هس ــا آن درگی ــل ب ــی و اردبی ــان غرب ــرقی، آذربایج ش
او افــزود: در تخلفــات مالیاتــی مربــوط بــه کارت هــای بازرگانــی، 
ــا  ــا ب ــه اســم و کارت آن ه ــا ب ــد، ام ــده ان ــی ندی ــا کاالی ــان کارت ه صاحب

ــت. ــده اس ــام ش ــتی واردات انج کش
شــریفی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه قبــال مالیــات واردات بــه صــورت 
ــه ایــن دلیــل میلیارد هــا  علــی الحســاب در گمــرک دریافــت نمی شــد، ب
تومــان بدهــی مالیاتــی ناشــی از کارت هــای بازرگانــی رســوب کرده اســت.

ــون  ــا اجــرای قان ــی آذربایجــان شــرقی گفــت: ب ــور مالیات ــرکل ام مدی
جدیــد مالیاتــی در مــاده 2۷4 تبصــره ۷ آن ایــن اختیــار بــه ســازمان امــور 
مالیاتــی داده شــده کــه واگــذاری کارت هــای بازرگانــی را فــرار مالیاتــی و 
جــرم محســوب کنــد و مــورد پیگــرد قــرار دهــد؛ ایــن اقــدام جــرم درجــه 

۶ اســت کــه از ۶ مــاه تــا 2 ســال حبــس دارد.
ــون هــم شــامل واگــذار کننــده کارت اســت و هــم  ــن قان او گفــت: ای

ــد. ــارت می کن ــه تج ــدام ب ــران اق ــی دیگ ــا کارت بازرگان ــه ب کســی ک
علیلــو دادســتان عمومــی و انقــالب تبریــز هــم هشــدار داد کــه از ســال 
گذشــته هــر گونــه واگــذاری کارت بازرگانــی بــه غیــر، از طریــق وکالــت 
ــر  ــی اســت و ه ــا غیرقانون ــح و شــبیه آن ه ــرارداد، صل ــه محضــری، ق نام

گونــه اقدامــی در ایــن زمینــه قابــل پیگیــرد اســت.
ــه  ــد ب ــی اســت کــه می توان ــده کارت بازرگان ــا دارن ــزود: تنه ــو اف  علیل
اســم خــود تجــارت کنــد؛ وقتــی کســی بــا کارت بازرگانــی دیگــری اقــدام 
ــک  ــد ی ــررات بن ــع مشــمول مق ــد، در واق ــا صــادرات می کن ــه واردات ی ب
ــاق  ــوده و جــرم او قاچ ــا قاچــاق کاال و ارز ب ــارزه ب ــون مب ــک قان ــاده ی م

ــود. ــی می ش تلق
ــات  ــت: مالی ــا گف ــذاری کارت ه ــب ســنگین واگ ــه عواق ــاره ب ــا اش او ب
بــر درآمــد و مالیــات بــر ارزش افــزوده شــامل فعالیــت بــا کارت بازرگانــی 
می شــود و چــون تمامــی تراکنش هــا بــه نــام دارنــده کارت اســت، قانونــاً 
ــد،  ــه باش ــی را ک ــر رقم ــد ه ــود و بای ــت می ش ــرای او ثب ــم ب ــات ه مالی

پرداخــت کنــد.

ــگ  ــی فرهن ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــالم  ــد اع ــه رش ــور را رو ب ــهام داری در کش س
کــرد و گفــت : نوســانات اخیــر بــورس طبیعــی 
نبــود و بیشــتر از تحــوالت بیرونــی ناشــی شــد. 
دژپســند  فرهــاد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
دربــاره  خبــر  شــبکه  تیتــر  برنامــه  در 
سیاســت های دولــت در بــورس افــزود: در 
ــاید  ــم. ش ــی داری ــاخص های مختلف ــورس ش ب
ــه  ــم ب ــاخص مه ــک ش ــانه ای ی ــد رس در بع
ــد تمــام  ــه نیســت بای ــا اینگون نظــر برســد، ام

باشــد. شــاخص ها مــد نظــر 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: 
بــورس بــرای اینکــه عمــق بیشــتری پیــدا کند 
بایــد ورودی هــا بررســی و رصــد شــود. پذیرش 
و عرضــه مهــم اســت. اگــر مــدارک کامل باشــد 
ظــرف یــک مــاه در بــورس پذیرفتــه می شــود.

وی افــزود: مــا تســهیالتی را عرضــه کردیــم. 
مثــل افزایــش ســرمایه، مالیــات، نمادهــا، 
ابزارهــای مالــی. امــروزه تمــام ابزارهــای مالــی 

تعریــف شــده اســت.
دژپســند افــزود: مــا مجمــع الکترونیکــی را 

در بــورس راه انــدازی کردیــم.
ــرمایه  ــازار س ــه ب ــه ب ــی ک ــت: کس وی گف
ــگاه نکنــد؛  ــاه مــدت ن ــد کوت وارد می شــود بای

ــورس نوســانی اســت. ب
ــان  ــا بی ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
اینکــه دوره هــا در بــورس بــه صــورت طبیعــی 
ارزش  بحــث  دو   : افــزود  اســت،  نوســانی 
ــرح  ــورس مط ــرمایه در ب ــود س ــرمایه و س س

ــت. اس
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره 
ــت:  ــم گف ــورس ه ــراد در ب ــی اف ــرر برخ ض
ســهام داری مثــل خریــد ســکه و طــال نیســت؛ 
در بــازار ســهام نبایــد کوتــاه مــدت فکــر کنید.

دژپســند افــزود: بــازار ســهام بــرای خریــدار 
بهتــر از بــازار طالســت. ســهامداران نبایــد 
همــه ســهام خــود را در یــک ســبد قــرار 

ــد. دهن

مالیات تابع شرایط موجود است
گفــت:  هــم  مالیــات  دربــاره  دژپســند 
مالیــات تابعــی از بخش هــای دیگــر مثــل 
هزینــه هاســت. برخــی مواقــع ناچــار هســتیم 
ــم؛  ــه کنی ــی توج ــای عمران ــه بخش ه ــه ب ک
ــا  ــا تنه ــاری کرون ــاری. بیم ــرایط بیم ــا ش ی

ــرایط و  ــک ش ــه ی ــت؛ بلک ــاری نیس ــک بیم ی
ــا  ــت م ــن وضعی ــت خــاص اســت. در ای وضعی
ــا  ــیدیم ی ــادی را بخش ــای زی ــات بخش ه مالی

ــم. ــت دادی مهل
ـــال  ـــرد در س ـــر عملک ـــات ب ـــت: مالی وی گف
۹8 عـــادی بـــود، امـــا در ســـال ۹۹ شـــرایط 
خـــاص حاکـــم شـــد. شـــرایط کرونایـــی 
ـــر  ـــال 14۰۰ متغیی ـــی را در س ـــرد مالیات عملک

می کنـــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
خیلــی از بنگاه هــای زود بــازده یــا بخــش 
در  هســتند.  مالیــات  از  معــاف  کشــاورزی 
ــر  ــی متغیی ــرد کرونای ــی عملک ــرایط کرونای ش

ــت. اس
دژپســند تاکیــد کــرد: بایــد نظــام مالیاتــی 
ــی  ــای اساس ــرد و گام ه ــکل بگی ــمند ش هوش

ــات هوشــمند برداشــته شــده اســت. مالی

گام های اساسی درباره نظام مالیاتی 
هوشمند برداشته شده است

ــادی و  ــور اقتص ــر ام ــند وزی ــاد دژپس فره
دارایــی گفــت: موضــع مالیــات پیچیــده اســت، 
امــا گام هــای اساســی بــرای هوشــمند ســازی 

برداشــته شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصــالح نظــام بانکــی 
بایــد کارشناســی و از درون اتفــاق بیافتــد، افزود: 
نظــام پولــی و بانکــداری اقتضاعــات خــاص خــود 

را می طلبــد و ایــن بحــث زمانبــر اســت.
دژپســند گفــت: نبایــد دقــت را فــدای 
ــا  ــد ب ــی بای ــام پول ــالح نظ ــرد اص ــرعت ک س
دقــت تمــام و بــا بررســی تمــام جوانــب و رفــع 

ــرد. ــکل بگی ــیب ها ش ــام آس تم
بانکــداری  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هوشــمند شــکل بگیــرد، افــزود: نظــام بانکــی 

در حــال پوســت انــدازی اســت.
ــا اشــاره  ــی ب ــور اقتصــادی و دارای ــر ام وزی
ــالب  ــد از انق ــادی بع ــف اقتص ــه ادوار مختل ب
گفــت: در ادوار مختلــف تاثیــر گذاری هــای 
مختلــف و متنوعــی داشــتیم و بــه همیــن 
ــته  ــا دوره گذش ــود دوره ای را ب ــل نمی ش دلی
مقایســه کــرد، چونکــه نظــام در حــال شــکل 
ــف مثــل جنــگ،  ــا پدیده هــای مختل ــری ب گی
تحریــم و ... مواجــه می شــود و از آن هــا متاثــر 

می شــود. 
ــات  ــزار انتخاب ــان برگ ــاره زم ــند درب دژپس
ســهام  گــذاری  ســرمایه  مدیــره  هیئــت 
ــره  ــات هیئــت مدی ــزود: انتخاب ــت هــم اف عدال
اســتانی  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های 
ــا 2۷ مــاه رجــب برگــزار  ــت 1۳ ت ســهام عدال

. د می شــو

رئیـس کمیته دسـتمزد شـورای اسـالمی کار 
بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـنامه معاونـت حقوقـی 
ورودی  توافقـی  مـزد  مـورد  در  رئیس جمهـور 
را کاهـش می دهـد  تامیـن اجتماعـی  سـازمان 
گفت: این بخشـنامه بر علیه کارگران اسـت و بی 
توجهـی دولت به قشـر کارگـر را نشـان می دهد. 
فرامــرز توفیقــی، رئیــس کمیتــه دســتمزد 
بــا  وگــو  گفــت  در  کار  اســالمی  شــورای 
تســنیم، دربــاره بخشــنامه اخیــر ســازمان 
ــی  ــزد توافق ــوع م ــا موض ــی ب ــن اجتماع تأمی
ــود را  ــالش خ ــام ت ــواره تم ــت هم ــت: دول گف
می کنــد تــا جایــی کــه می توانــد امنیــت 
در  بخشــنامه  ایــن  کنــد.  را حفــظ  خــود 
ــران  ــرایط کارگ ــه ش ــی ب ــی توجه ــتای ب راس

ــت. ــم نیس ــت مه ــرای دول ــه ب ــت ک اس
 وی بــا اشــاره بــه خدمت رســانی ناشایســت 
تأمیــن اجتماعــی کــه مغایر بــا قوانین ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت گفــت: کارگران از ســر 
ــول  ــا قب ــا کارفرم ــی ب ــی در توافق ــی اطالع ب
می کننــد کــه بــه خاطــر, پرداخــت حــق 
ــرای  ــم ب ــی ه ــوق حداقل ــی, حق ــه حداقل بیم
ــد  ــر جــوان تصــور می کن ــا رد شــود. کارگ آنه
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــه دفترچ ــود اینک ــا وج ب
ــدارد,  ــی ن ــز درمان ــی در مراک ــی چندان کارآی
بنابرایــن نیــازی نیســت کــه حتمــاً حــق 
ــٌا در توافقــی  ــاال پرداخــت شــود. صرف بیمــه ب
ــا کارفرمــا قبــول می کنــد کــه پاییــن تریــن  ب

ــرخ حــق بیمــه برایشــان رد شــود. ن
بخشــنامه  داشــت:این  اظهــار  توفیقــی   

ورودی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را نابــود 
ضررهــای  تنهــا  نــه  بخشــنامه  می کنــد. 
قــراردادی  کارگــران  متوجــه  را  بســیاری 
ــوت  ــر تاب ــخ را ب ــن می ــه آخری ــد، بلک می کن
ــه  ــد چراک ــی می کوب ــن اجتماع ــازمان تامی س
بــرای  کارفرمایــان  دســت  گذاشــتن  آزاد 
پرداخــت مــزد توافقــی، یعنــی کاســتن هرچــه 

بیشــتر ورودی هــای ســازمان.
وی ادامــه داد: کارفرمایــان، خــرده بورژوازی 
و دولتی هــا مدتهاســت بــه دنبــال فــرار از 
ــاال  ــتند؛ ح ــون کار هس ــاده 41قان ــرای م اج
کــه نتوانســته اند هیچ جــوره متــن قانــون 
کار و مــاده 41را تخریــب )بــه زعــم خودشــان 
ــنامه،  ــن بخش ــا ای ــه ب ــد، اینگون ــالح( کنن اص
ــی خــود  ــات و خواســته های غیرقانون ــه منوی ب
ــته و  ــدر آهس ــا آنق ــیده اند منته ــق بخش تحق

زیرپوســتی و بی ســروصدا کــه گویــی آب هــم 
ــکان نخــورده اســت! از آب ت

 رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای اســالمی 
ــه دنبــال  کار افزود:سالهاســت کــه لیبرال هــا ب
ســلب حقــوق مــزدی کارگــران هســتند و خیز 
ایــن  می تواننــد  کــه  هرطــور  برداشــته اند 
ــز  ــنامه  نی ــن بخش ــد؛ ای ــی کنن ــدف را عمل ه
در ادامــه ی مســیر مقررات زدایــی بــه نفــع 
دســت  تخریبــی  اصالحــاِت  و  کارفرمایــان 

ــت. ــی اس ــل بازخوان ــتی ها قاب راس
ــن بخشــنامه  ــا ای ــان ب ــت: کارفرمای وی گف
ــری را رد  ــه کمت ــق بیم ــت ح ــد لیس می توانن
ــیاری  ــه بس ــی داد ک ــاق رخ م ــن اتف ــد. ای کنن
از کارگــران تنهــا پایــه حقــوق را دریافــت 
می کردنــد امــا بــا ایــن بخشــنامه,  ایــن 

ــد.  ــی ش ــان قانون ــرای کارفرمای ــوع ب موض

توفیقــی گفــت: در دولــت احمدی نــژاد، 
ــر  ــاس آن، اگ ــه براس ــد ک ــع ش ــی وض قانون
اکثریــت اعضــای شــورایعالی کار بــه مصوبــه ای 
ــل  ــروه کام ــک گ ــه ی ــو اینک ــد ول رای بدهن
الزم االجــرا  مصوبــه  آن  باشــند،  مخالــف 
ــن  ــژاد ای ــت احمدی ن ــا در دول ــود؛ منته می ش
ــت  ــا در دول ــد ام ــی نش ــز اجرای ــون هرگ قان
روحانــی، ایــن مصوبــه ســال گذشــته اجرایــی 
ــری،  ــدگان کارگ ــای نماین ــدون امض ــد و ب ش
ــون  ــن، اکن ــر ای ــالوه ب ــالغ شــد. ع ــزد ۹۹اب م
ــوان  ــی دی ــات عموم ــران در هی شــکایت کارگ
معطــل مانــده اســت و ایــن دو دلیــل، موجــب 
شــده اســت کــه کارفرمایــان جــرات و شــهامت 
ــد و چــون ســال گذشــته  ــدا کنن بیشــتری پی
ــزد را  ــران، م ــای کارگ ــدون امض ــته اند ب توانس
ــته اند  ــز برداش ــم خی ــال ه ــد امس ــالغ کنن اب
ــه  ــد؛ ب ــش بگیرن ــه را در پی ــان روی ــه هم ک
ــاط  ــره در ارتب ــه مذاک ــر ب ــن روی، حاض همی
بــا هزینــه ســبد نیســتند و مــدام از پرداختــن 
می رونــد.  41طفــره  مــاده  دوم  بنــد  بــه 
حــال آنکــه مــاده 41را از ریــل اصلــی خــارج 
ــاده  ــن م ــد دوم ای ــد بن ــد دارن ــد، قص کرده ان
یعنــی موضــوع ســبد معیشــت را نیــز از ریــل 
و کانــال اصلــِی خــود خــارج کننــد. تمــام ایــن 
ــی هــم کــه صــادر می شــود در  بخشــنامه های
ــت روحانــی  ــب دول راســتای اقدامــات عجی
ــه  ــر کاری ک ــت ه ــران اســت. دول ــه کارگ علی
ــود  ــی وج ــه موضوع ــرد, دیگ ــت ک می خواس

ــود. ــام ش ــران انج ــه کارگ ــه علی ــدارد ک ن

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت: تــا پایــان ســال ۹۹، 
ــون و ۳۰۰  ــک میلی ــک کــه حــدود ی ــاز ی گــروه آســیب پذیر ف

هــزار نفــر هســتند، واکســینه می شــوند.
بـــه گـــزارش مهـــر، علیرضـــا رئیســـی، بـــا عنـــوان ایـــن 
ـــن از  ـــه واکس ـــن محمول ـــته اولی ـــنبه گذش ـــه پنجش ـــب ک مطل
ـــده  ـــزی ش ـــت: برنامه ری ـــار داش ـــد، اظه ـــور ش ـــیه وارد کش روس
ــام  ــا انجـ ــاس اولویت هـ ــر اسـ ــیون بـ ــه واکسیناسـ ــت کـ اسـ

ـــود. ش
ــند  ــق س ــر طب ــیون ب ــدی واکسیناس ــت بن ــزود: اولوی وی اف
ملــی واکسیناســیون کوویــد 1۹ مصــوب ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــان و گروهــی  ــاز اول، کادر بهداشــت و درم ــوده و در ف ــا ب کرون
ــداری  ــز نگه ــه در مراک ــازان ک ــن و جانب ــالمندان، معلولی از س

ــد. ــد ش ــینه خواهن ــوند، واکس می ش
واکســینه  کــه  گروهــی  اولیــن  شــد:  یــادآور  رئیســی 
می شــوند، پرســنل بخــش کرونــا و پرســنل ICU کــه مســتقیماً 
بــا افــراد مبتــال بــه کوویــد 1۹ ســر و کار دارنــد، خواهنــد بــود 

و بعــد از آن بــه ســراغ مراکــز نگهــداری ســالمندان، معلولیــن و 
جانبــازان می رویــم.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: خبــر خــوش 
ــتمان  ــه دس ــز ب ــری نی ــع دیگ ــن از منب ــه واکس ــر اینک دیگ
خواهــد رســید و تــا پایــان ســال ۹۹، گــروه آســیب پذیــر فــاز 

ــتند،  ــر هس ــزار نف ــون و ۳۰۰ ه ــک میلی ــدود ی ــه ح ــک ک ی
واکســینه می شــوند.

ــت:  ــد 1۹ گف ــزان واردات واکســن کووی وی در خصــوص می
ــه  ــد 1۹ وارد شــده و هفت ــزار دوز واکســن کووی ــون 2۰ ه تاکن
آینــده نیــز 1۰۰ هــزار دوز دیگــر وارد خواهــد شــد و بــه همیــن 

ــد شــد. ــز وارد خواهن ترتیــب محموله هــای بعــدی نی
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در ادامــه بــا بیــان 
ــق  ــت و از طری ــگان اس ــد 1۹ رای ــیون کووی ــه واکسیناس اینک
ــرای  ــزود: ب ــد، اف ــد ش ــان انجــام خواه ــبکه بهداشــت و درم ش
ــاری وجــود  ــه اجب ــچ گون ــد 1۹ هی انجــام واکسیناســیون کووی
ــه  ــی ک ــر کس ــم و ه ــدی نمی گیری ــی تعه ــا از کس ــدارد و م ن
بخواهــد می توانــد داوطلبانــه واکســینه شــود و اجبــاری در کار 

نیســت.
ــرای انجــام  ــدف ب ــروه ه ــرد: گ ــان خاطرنشــان ک وی در پای
واکسیناســیون، در شــبکه بهداشــت مشــخص بــوده و بــر اســاس 

ســند ملــی واکسیناســیون عمــل خواهــد شــد.

ــداد  ــران، تع ــار ای ــز آم ــره مرک ــزارش منتش ــا گ ــق ب مطاب
ــال از  ــک س ــر از ی ــدت ازدواج کمت ــا م ــده ب ــت ش ــالق ثب ط
21۹8 طــالق در بهــار ســال جــاری بــا رشــد ۳۹ درصــدی بــه 

ــت.  ــیده اس ــتان ۹۹ رس ــالق در تابس ۳۰۶8 ط
ــا  بــه گــزارش ایســنا، اگرچــه بــه طــور کلــی آمــار طــالق ب
مــدت ازدواج کمتــر از یــک ســال در شــش ماهــه اول ســال ۹۹ 
ــه ســال گذشــته کاهــش 1۳ درصــدی داشــته اســت  نســبت ب
امــا مطابــق بــا آمــار همیــن گــزارش، تعــداد طــالق ثبــت شــده 
ــا مــدت ازدواج کمتــر از یــک ســال 28۷۳ بــوده  در بهــار ۹8 ب
ــه ۳2۰۹  ــاه ب ــه م ــی س ــدی ط ــد 11 درص ــا رش ــه ب ــت ک اس
ــد  ــد رش ــن رو رون ــیده اســت. از ای طــالق در تابســتان ۹8 رس
طــالق بــا مــدت ازدواج کمتــر از یــک ســال از بهــار بــه تابســتان 
کــه در ســال گذشــته 11 درصــد بــوده اســت و اکنــون بــه ۳۹ 

درصــد رســیده اســت؛ قابــل تامــل اســت.
ــای  ــدت ازدواج ه ــا م ــالق ب ــه ط ــوط ب ــار مرب ــن آم همچنی
بیشــتر از یــک ســال در تابســتان ۹۹ نیــز نســبت بــه بهــار ســال 

جــاری رشــد داشــته اســت.
ــج  ــا پن ــک ت ــدت ازدواج ی ــا م ــده ب ــت ش ــالق ثب ــداد ط تع
ــه  ــا رشــد ۳۷ درصــدی ب ــار ۹۹ ب ســال از ۹۹82 طــالق در به

ــت. ــیده اس ــتان ۹۹ رس ــالق در تابس 1۳۶۹1 ط
ــا 1۰  ــج ت ــدت ازدواج پن ــا م ــده ب ــت ش ــالق ثب ــداد ط  تع
ــا رشــد ۳۵ درصــدی  ســال نیــز از 8۵۵1 طــالق در بهــار ۹۹ ب

ــت. ــیده اس ــتان ۹۹ رس ــالق در تابس ــه 11۵88 ط ب
ــتان ۹۹  ــدت ازدواج در تابس ــول م ــن ط ــن میانگی همچنی

ــت. ــده اس ــر ش ــال ذک ــالق، 1۰ س ــن ط ــل از اولی قب
از ســـوی دیگـــر ۳4۹1۰ رویـــداد طـــالق ثبـــت شـــده در 

ـــه  ـــاه ب ـــه م ـــی س ـــا ط ـــدی تنه ـــد ۳۷ درص ـــا رش ـــار ۹۹ ب به
48122 رویـــداد طـــالق در تابســـتان ۹۹ رســـیده اســـت. در 
ـــد  ـــا 1۵ درص ـــته تنه ـــال گذش ـــار در س ـــن آم ـــه همی ـــی ک حال
ـــه  ـــر مواج ـــش از دو براب ـــدی بی ـــا رش ـــون ب ـــت و اکن ـــد داش رش

ـــت. اس
ــه  ــز ک ــار ۹۹ نی ــده در به ــت ش ــداد ازدواج ثب ــداد روی  تع
ــه 1۶1  ــا رشــد 2۶ درصــدی ب ــود ب 12۷ هــزار و 41۷ ازدواج ب
ــداد در تابســتان ۹۹ رســیده اســت. از ســوی  ــزار و ۵۵۶ روی ه
دیگــر امــا اگــر تعــداد رویــداد ازدواج ثبــت شــده در شــش ماهــه 
نخســت ســال جــاری را بــا همیــن آمــار در شــش ماهــه نخســت 
ســال گذشــته مقایســه کنیــم در می یابیــم کــه بــه طــور کلــی 
تعــداد رویــداد ازدواج ثبــت شــده شــش ماهــه نخســت امســال 

2 درصــد کاهــش داشــته اســت.

دژپسند:

 نوسانات اخیر بورس طبیعی نبود

بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضد کارگران است 

رئیسی عنوان کرد؛

چه تعداد ایرانی تا پایان سال واکسن کرونا می زنند

رشد 3۹ درصدی طالق با مدت ازدواج کمتر از یک سال
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شربت سرفه خانگی ساده که بلغم را 
از ریه ها پاک می کند 

طرز تهیه شربت سرفه خانگی 
ســـرفه نوعـــی واکنـــش دفاعـــی بـــدن بـــه 
مـــواد محـــرک تنفســـی یـــا آلودگـــی هـــوا یـــا 
ـــرای دفـــع ترشـــحات در هنـــگام بیمـــاری اســـت.  ب
ـــی  ـــوای بازدم ـــریع ه ـــروج س ـــرفه خ ـــم س مکانیس

بـــر اثـــر انقبـــاض عضـــالت تنفســـی اســـت.
ســـرفه مکانیســـمی اســـت کـــه بـــدن شـــما 
بـــرای از بیـــن بـــردن ذرات و مـــواد خارجـــی و 
ــا و  ــه در ریه هـ ــی کـ ــاط اضافـ ــن مخـ همچنیـ
ــتفاده  ــود، اسـ ــع می شـ ــی جمـ ــاری هوایـ مجـ

می کنـــد. 
ـــت کننـــده  ســـرفه مســـتمر می تواننـــد ناراح
ـــژه هنگامـــی  ـــه وی ـــر ب ـــن ام ـــاک باشـــند. ای و دردن
صـــادق اســـت کـــه گلـــو را تحریـــک کـــرده و 
ـــواع  ـــبختانه ، ان ـــود. خوش ـــدن می ش ـــع خوابی مان
مختلفـــی از روش هـــای درمانـــی بـــرای کمـــک 
ـــا  ـــارزه ب ـــال مب ـــن ح ـــرفه و در عی ـــرل س ـــه کنت ب
ویروس هـــا و باکتری هـــای ایجـــاد کننـــده ، در 

ـــتند. ـــترس هس دس
از  برخــی  مختلــف،  گزینه هــای  میــان  در 
ــود دارد  ــی وج ــای 1۰۰٪ طبیع ــتور العمل ه دس
ــکیل  ــواد تش ــی م ــای باورنکردن ــه از ویژگی ه ک
ــی و  ــاط اضاف ــش مخ ــرای کاه ــا ب ــده آنه دهن

پاکســازی سیســتم شــما بهــره می برنــد.
ـــی  ـــک داروی طبیع ـــم ی ـــا می خواهی ـــروز م ام
ـــه  ـــم ک ـــتراک بگذاری ـــه اش ـــما ب ـــا ش ـــرفه را ب س
ســـاخت آن آســـان اســـت و بـــرای مقابلـــه بـــا 
ســـرفه قـــدرت دفاعـــی بـــدن شـــما را تقویـــت 

می کنـــد.

امروز آن را امتحان کنید!
ــرای  ــج ب ــودن هوی ــد ب ــورد مفی احتمــاالً در م
ــا  ــد ، ام ــنیده ای ــادی ش ــای زی ــمها، چیزه چش
احتمــاالً هرگــز نشــنیده ایــد کــه در برابــر 
ــج  ــه ، هوی ــت. بل ــد اس ــز مفی ــد نی ــرفه های ب س
ــی اســت کــه در صــورت ترکیــب  یــک مــاده عال
می بــرد  بیــن  از  را  بلغــم   ، مــواد  ســایر  بــا 
)همانطــور کــه در زیــر نشــان داده شــده اســت(.

ســوپ هویــج مدت هــا اســت کــه یــک درمــان 
ــزا اســت ،  ــرای ســرماخوردگی و آنفوالن ــی ب محل
امــا اگــر عجلــه داریــد ، می توانیــد از ایــن ســبزی 

بــه عنــوان شــربت ســرفه نیــز لــذت ببریــد.
رنــگ  حــاوی  ســرفه  شــربت های  بیشــتر 
مصنوعــی ، طعــم دهنــده مصنوعــی و مــواد 
ــه  ــدون ســم ب ــن داروی ب ــده هســتند. ای نگهدارن
همــان فایــده و طعــم بهتــر از هــر شــربت عمــل 

. می کنــد
 

چرا هویج؟
هویـــج غنـــی از مـــواد مغـــذی اســـت ، 
حـــاوی ویتامین هـــای A ، C و K و همچنیـــن 
ـــت  ـــدت هاس ـــت. م ـــیم اس ـــادی پتاس ـــر زی مقادی
 A ویتامیـــن  می داننـــد  متخصصـــان  کـــه 
بـــا تأثیـــر بـــر برخـــی از زیـــر گروه هـــای 
و   B ســـلول های  و   T ســـلول های  خـــاص 
و حفـــظ  عفونـــت  ایجـــاد  در  ســـیتوکین ها 
ســـطوح مخاطـــی )ماننـــد ریه هـــای شـــما( 

نقـــش دارد.
ــی  ــتم ایمنـ ــت سیسـ ــن C در تقویـ ویتامیـ

ــهور اســـت. بدنامـــی مشـ
بـــرای خـــواص ضـــد  را  کمـــی عســـل 
ــد.  ــوط کنیـ ــری مخلـ ــد باکتـ ــی و ضـ ویروسـ
عســـل همچنیـــن گلـــو را می پوشـــاند ، باعـــث 
می شـــود گلـــو درد شـــما کمتـــر شـــود و 

ــود. ــر شـ ــان تـ ــرل آن آسـ کنتـ
ـــاب  ـــش الته ـــه کاه ـــل ب ـــی زنجبی ـــزودن کم اف

ـــد. ـــک می کن ـــز کم ـــکین درد نی و تس
 

شربت سرفه هویج
ــان  ــم آن آس ــیرین و هض ــال ش ــع کام در واق

ــت! اس
 

مواد الزم برای شربت سرفه هویج: 
2/1 کیلوگرم                                          هویج
۳-4 قاشق غذاخوری                                         عسل
2 قاشق چایخوری                               زنجبیل تازه

 
طرز تهیه شربت سرفه هویج:

- هویج هــا را بــه قطعــات کوچــک بــرش داده 
ــه  ــد و آب اضاف ــرار دهی ــی ق ــه کوچک و در قابلم

کنیــد تــا کامــاًل روی آنهــا پوشــانده شــوند.
- آن را روی حرارت متوسط بپزید.

ــه  ــل را اضاف ــدن ، زنجبی ــوش آم ــد از ج - بع
ــرم شــود. ــج ن ــا هوی ــانید ت ــد و بجوش کنی

ــزرگ  ــک کاســه ب ــر روی ی ــز ب ــی ری - از صاف
ــد. ــد ، آب را دور نریزی ــاف کنی ص

- هویــج و زنجبیــل را مخلــوط کنیــد تــا 
یکدســت شــود.

- وقتـــی آب ولـــرم شـــد ، عســـل را اضافـــه 
کـــرده و هـــم بزنیـــد تـــا حـــل شـــود.

- بــه هویج هــای لــه شــده آب اضافــه کنیــد و 
دوبــاره مخلــوط کنیــد تــا یکدســت شــود.
تا یک هفته در یخچال نگهداری کنید. 

نحوه استفاده شربت سرفه هویج
ــا  هـــر روز ۳-4 قاشـــق شـــربت بخوریـــد تـ
ـــما  ـــه ش ـــد ب ـــربت بای ـــد. ش ـــرفه نکنی ـــر س دیگ
ـــا دو روز  ـــک ی ـــس از ی ـــط پ ـــا خل ـــد ت ـــک کن کم

اســـتفاده منظـــم از ریه هـــا خـــارج شـــود.
 منبع: بیتوته 

منادی در نشست کمیته ساماندهی نیروهای بالتکلیف 
آموزش و پرورش تشریح کرد:

حساسیت مجلس برای ساماندهی
 نیروهای بالتکلیف در آموزش و پرورش

رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه نشســت  
ــرورش،  ــوزش و پ ــانی در آم ــای انس ــاماندهی نیروه ــترک س ــه مش کمیت
ــده و  ــی نمان ــادی باق ــان زی ــعه زم ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای ــت: ت گف

ــود.  ــق ش ــریع تر محق ــه س ــد هرچ ــان بای ــاماندهی معلم س
ــریح  ــت در تش ــه مل ــا خان ــو ب ــفیدان در گفت وگ ــادی س ــا من علیرض
نشســت مشــترک کمیتــه مشــترک ســاماندهی نیــروی انســانی در وزارت 
ــانی  ــروی انس ــف نی ــن تکلی ــور تعیی ــه منظ ــه ب ــرورش ک ــوزش و پ آم
ــیون  ــل کمیس ــته در مح ــر روز گذش ــرورش عص ــوزش و پ در وزارت آم
ــان  ــور معاون ــا حض ــت ب ــن نشس ــرد: ای ــوان ک ــد، عن ــزار ش ــوزش برگ آم
وزارت آمــوزش و پــرورش، ســازمان برنامــه  و بودجــه و کارشناســان مرکــز 
ــوزش و  ــیون آم ــای کمیس ــالمی، اعض ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه

ــد.  ــزار ش ــس برگ ــدگان مجل برخــی از نماین
رئیــس کمیســیون آمــوزش و مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: 
نیــروی انســانی بالتکلیــف بســیاری پیــش از ســال ۹1 و ۹2 در  آمــوزش 
و پــرورش حضــور دارنــد کــه بایســتی تعییــن تکلیــف شــوند و کمیســیون 
ــال  ــدی دارد و در ح ــیت ج ــوع حساس ــن موض ــه ای ــبت ب ــوزش نس آم

تدویــن و چکــش کاری طرحــی بــرای ســاماندهی ایــن عزیــزان اســت.
وی تأکیــد کــرد: تــا پایــان برنامه ششــم توســعه زمــان زیــادی باقــی نمانده 

و بایــد ســاماندهی معلمــان ایــن وزارت خانــه هرچــه ســریع تر اجرایی شــود.
نماینــده مــردم تبریــز و آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه بایــد برنامه ریــزی دقیقــی در ایــن حــوزه 
ــس،  ــوزش مجل ــه  در کمیســیون آم ــن کمیت ــرد، گفــت: ای صــورت می گی
ــل وجــود  ــه دلی ــرورش ب ــوزش و پ ــروی انســانی آم ــاماندهی نی ــرای س ب
ــدگان  ــه نماین ــه حساســیت و دغدغ ــا توجــه ب طرح هــای متنوعــی کــه ب
مجلــس بــرای ســاماندهی یکپارچــه معلمــان در ایــن حــوزه وجــود دارد، 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــس تش در مجل

حفاظت از اطالعات ارتقابخش قدرت دفاعی است
ــی  ــای اطالعات ــت فعالیت ه ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه تبری ــام جمع  ام
بــرای ایجــاد آرامــش در کشــور، گفــت: حفاظــت از اطالعــات ارتقابخــش 

قــدرت دفاعــی کشــور اســت.
بــه گــزارش مهــر، حجــت االســالم والمســلمین محمدعلــی آل هاشــم 
در دیــدار جمعــی از کارکنــان حفاظــت اطالعــات ســپاه عاشــورا، اطالعــات 
را ضامــن ثبــات و امنیــت دانســت و افــزود: ایجــاد و تقویــت ســالمتی و 

نشــاط یکــی از عوامــل مؤثــر بــر ســالمت حفاظــت از اطالعــات اســت.
وی از کارکنــان حفاظــت اطالعــات نیروهــای مســلح بــه عنــوان چشــم 
بینــای نظــام اســالمی یــاد کــرد و اظهــار داشــت: ثبــات و امنیــت پایــدار و 
همــه جانبــه مایــه آرامــش مــردم و پیشــرفت کشــور بــه حســاب می آیــد 
ــت  ــنل حفاظ ــبانه روزی پرس ــای ش ــون تالش ه ــم را مره ــن مه ــه ای ک

ــم. ــی می دانی ــای نظام ــات در محیط ه اطالع
حجــت االســالم آل هاشــم بــا تاکیــد بر حفــظ اطالعــات و دســتاوردهای 
ــا  ــا، فناوری هــای مــدرن و ب ــش روز دنی ــر دان ــه ب ــا تکی ــد ب آن، گفــت: بای
اســتفاده از تجهیــزات پیشــرفته و همچنیــن توانایی ســاخت آن، همیشــه در 

باالتریــن ســطح هوشــیاری بــه لحــاظ اطالعاتــی و امنیتــی باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه حفاظــت اطالعــات رکــن اساســی ســالمت ســاختار 
ــه  نیروهــای مســلح کشــور اســت، ادامــه داد: آگاهــی، هوشــیاری و عمــل ب
توصیه هــای امنیتــی و حفاظتــی مبانــی اصلــی حفاظــت اطالعــات در 
نیروهــای مســلح و تضمیــن کننده موفقیــت در تحقــق اهــداف مأموریت های 

تعییــن شــده اســت.
ــه کــرد: نیروهــای مســلح جمهــوری  حجــت االســالم آل هاشــم اضاف
ــدف  ــالمی ه ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــوص س ــه خص ــران ب ــالمی ای اس
اصلــی راهبــرد نفــوذ و عملیــات جاسوســی دشــمنان نظــام قــرار داشــته 
و حفاظــت اطالعــات نیروهــای مســلح در خــط مقــدم مقابلــه بــا 

ــرار دارد. ــران ق ــت ای ــمنان مل ــای دش توطئه ه
وی بــا اشــاره بــه اثرگــذاری برنامه هــای آگاه ســازی حفاظتــی و 
ــی  ــای حفاظت ــه بازدیده ــم، ب ــگیری از جرای ــان در پیش ــه کارکن توجی

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــن نظام ــتمر در اماک مس
ــری  ــرای جلوگی ــات ب ــر حفاظــت اطالع ــم ب حجــت االســالم آل هاش
ــات  ــت اطالع ــای حفاظ ــت: نیروه ــرد و گف ــاره ک ــایبری اش ــم س از جرای
در الگــوی امنیــت بــا رویکــرد مشــارکتی، نــگاه متفاوتــی بــه مســائل روز 
ــق  ــی از طری ــگ حفاظت ــعه فرهن ــر توس ــی ب ــوری مبن ــری مح ــا تفک و ب
ــا شناســایی  ــگان خــود ب ــی ی ــدات و مســئولیت های امنیت ــن تعه پذیرفت
نقــاط آســیب پذیــر و انعــکاس آن بــه مبــادی مربوطــه، در پیشــگیری از 

ــد. ــم ســایبری نقــش مهــم و تأثیرگــذاری دارن جرای
امـام جمعـه تبریـز حفاظـت از اطالعـات در اماکن نظامی را متذکر شـد 
و افـزود: ممانعت از ورود گوشـی های هوشـمند و سـایر وسـایل ارتباطی به 
پادگان هـا در کنـار انضبـاط و رازداری و حفاظـت کارکنان، حفاظت اسـناد 
و مـدارک، حفاظـت اماکـن و تأسیسـات، حفاظـت از سـالح و مهمـات و 
سـامانه های امنیتـی موضـوع مهـم و ضـروری برای نیروهای مسـلح اسـت.

و  تجهیــز  نوســازی،  ســازمان  رییــس 
بازســازی مــدارس کشــور گفــت: از ســال ۹2 و 
بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم تاکنــون 2۷۶ 
هــزار کالس درس دارای بخــاری نفتــی و گازی 
استانداردســازی شــده اســت؛ 1۳1 هزار کالس 
درس ســهم دولــت یازدهــم بــوده و 14۵ هــزار 
ــه  ــون ب ــال 1۳۹۶ تاکن ــز از س کالس درس نی

ــده اند.  ــز ش ــتاندارد مجه ــامانه های اس س
ــا  مهــراهلل رخشــانی مهــر در گفــت و گــو ب
ایرنــا اظهــار داشــت: همچنیــن از ســال موضوع 
استانداردســازی ســامانه گرمایشــی مــدارس بــا 
جدیــت در اولویــت ســازمان نوســازی مــدارس 
قــرار گرفــت و در یــک برنامــه مقــرر شــد کــه 
ــی  ــای نفت ــدن بخاری ه ــده ش ــاز برچی در 2 ف
و جایگزینــی بخاری هــای گازی بــا ســامانه 
اســتاندارد در مــدارس کشــور پیگیــری شــود.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹2 رقــم 
قالــب ردیــف مشــخص در  2۰ درصــد در 
ــع آوری  ــرای جم ــنواتی ب ــه س ــن بودج قوانی
بخاری هــای نفتــی لحــاظ می شــد، افــزود: 
ــا در ســال 1۳۹۹  ــری و رایزنی ه ــس از پیگی پ
ایــن ســهم بــه ۵۰ درصــد افزایــش یافــت کــه 
۳۰ درصــد آن بــه واســطه ســازمان هدفمنــدی 
ــایل  ــامانه ها و وس ــن س ــر تامی ــه ام ــا ب یارانه ه
ــدارس  ــتاندارد م ــی اس ــی و سرمایش گرمایش

ــت. ــاص یاف اختص
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: از 
ــزار کالس درس  ــزان بیــش از 1۳1 ه ــن می ای

در دولــت یازدهــم و حــدود 14۵ هــزار کالس 
درس از ابتــدای دولــت دوازدهــم تاکنــون 
بهره بــرداری  بــه  و  شــده  استانداردســازی 

ــت. ــیده اس رس
رخشــانی مهــر یــادآور شــد: بــه طــور 
ــون  ــم تاکن ــت یازده ــدای دول ــط از ابت متوس
روزانــه ۹۵ کالس درس استانداردســازی شــده 
ــن  ــت. همچنی ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب و ب
کالس  تعــداد  ایــن  استانداردســازی  بــا 
از  درس، بیــش از ۵.۷ میلیــون دانش آمــوز 
ــازی شــده گرمایشــی  ــای استانداردس کالس ه

و سرمایشــی برخــوردار شــدند.
یازدهــم  دولــت  ابتــدای  از  افــزود:  وی 
ــر 2۷  ــغ ب ــاری بال ــوع اعتب ــون در مجم تاکن
ــازی  ــرف استانداردس ــال ص ــارد ری ــزار میلی ه
سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی مــدارس 

ــال  ــزار ری ــارد و 4۳4 ه ــه 1۷ میلی ــده ک ش
ــوده  ــون ب ــت دوازدهــم تاکن ــدای دول آن از ابت

ــت. اس

بخاری های گازی مدارس تا پایان سال 
تعیین تکلیف می شوند

رخشــانی مهــر گفــت: ۹ درصــد کالس هــای 
ــرم  ــتاندارد گ ــای گازی اس ــا بخاری ه درس ب
ــان  ــا پای ــم ت ــداد ه ــن تع ــه ای ــوند ک می ش

ــوند. ــف می ش ــن تکلی ــال 14۰۰ تعیی س
وی اظهــار داشــت: در مناطقــی کــه امــکان 
ــته،  ــود داش ــی وج ــاری نفت ــع آوری بخ جم
ــا درحــال  ــا جمــع آوری شــده ی ــن بخاری ه ای
ــه گاز  ــی ک ــا در مناطق ــت ام ــع آوری اس جم
ــتفاده از  ــه اس ــار ب ــدارد، ناچ ــود ن ــرق وج و ب

ــتیم. ــتاندارد هس ــی اس ــای نفت بخاری ه

رخشــانی مهــر افــزود: در حــال حاضــر 4۷ 
هــزار بخــاری نفتــی بــدون پیمانــکار و قــرارداد 
وجــود دارد کــه این هــا هــم بــرای ســال 

ــوند. ــف می ش ــن تکلی ــده تعیی آین
رییــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس کشــور ادامــه داد: بخشــنامه ای بــه 
ادارات کل آمــوزش و پــرورش اســتان ها در آبــان 
مــاه ســال 1۳۹۰ ابــالغ شــد کــه بــر اســاس آن 
گرمایــش مــدارس بایــد از راه سیســتم های 

ــرد. ــتاندارد صــورت گی ــزی و اس ــرارت مرک ح
در  همچنیــن  افــزود:  مهــر  رخشــانی 
مدارســی کــه بــه دلیــل نبــود ســامانه حــرارت 
بخــاری  از  اســتفاده  بــه  ناچــار  مرکــزی 
هســتند، اســتفاده از بخــاری نفتــی کاربراتوری 
ــج  ــه تدری ــد ب ــا بای اســتاندارد مجــاز اســت ام
ــتقیم از کالس  ــعله مس ــای ش ــذف بخاری ه ح
ــه  ــاری گازی و چ ــورت بخ ــه ص ــه ب درس چ

ــود. ــی ش ــی عملیات نفت
ــازمان  ــن س ــرد: بنابرای ــان ک وی خاطرنش
ــا ســند  ــق ب ــه مطاب ــدارس در ادام نوســازی م
ــه  ــرورش و برنام ــوزش و پ ــن آم تحــول بنیادی
زیرنظــام تامیــن فضــا، تجهیــزات و فنــاوری بــه 
ــط استانداردســازی سیســتم های  تدویــن ضواب

گرمایشــی مــدارس اقــدام کــرد.
هشــت  از  گازی  بخــاری  هــای  حــذف 
ــتان های  ــا در اس ــد ام ــاز ش ــتان کشــور آغ اس
ــرز،  ــی، الب آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب
تهــران، ایــالم، ســمنان، کرمانشــاه، هرمــزگان 
ــور  ــه ط ــز ب ــای گازی نی ــر بخاری ه ــالوه ب ع
ــدند و   ــده ش ــای درس برچی ــل از کالس ه کام
ــه گفتــه رییــس ســازمان نوســازی در واقــع  ب
ــی  ــه ای از اقص ــر گوش ــت در ه ــوان گف می ت
ــاخت الزم  ــکان و زیرس ــه ام ــور ک ــاط کش نق
فراهــم بــوده، استانداردســازی بــه طــور کامــل 

ــق شــده اســت. محق

یــک هنرمنــد موســیقی معتقــد اســت کــه 
ــر  ــیقی فج ــنواره موس ــن دوره از جش ــی ای تعطیل
ــرای ســال های آینــده  می توانســت زنــگ خطــری ب
باشــد و در ایــن زمینــه توضیــح می دهــد، »ممکــن 
بــود کــه اگــر ســال بعــد هــم شــرایط اقتصــادی بــا 
ــه رو باشــد، مســئوالن برگــزار نشــدن  مشــکل رو ب
ــد  ــاب نیاورن ــه حس ــی ب ــئله خاص ــنواره را مس جش
ــه  ــد ک ــر کنن ــائل دیگ ــرف مس ــه آن را ص و بودج
ــن  ــرای ای ــری ب ــگ خط ــت زن ــر می توانس ــن ام ای

ــد.«  ــنواره باش جش
حمیــد عســکری ـ رهبــر گــروه ُکــر اردیبهشــت 
مجــازی  دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگویــی  در  ـ 
شــدن ســی و ششــمین جشــنواره موســیقی فجــر 
می گویــد: گــروه »ُکــر اردیبهشــت« امســال هــم در 
ــت  ــه عل جشــنواره موســیقی فجــر حضــور دارد و ب
محدودیت هــای موجــود، تنهــا چهــار قطعــه آمــاده 
منتشــر  جشــنواره  پلتفرم هــای  از  کــه  کردیــم 

ــد. ــد ش خواه
ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــا ب ــد: م ــد می کن او تاکی
ــه ای  ــه گون ــم؛ ب ــط کردی ــان را ضب ــتی آثارم بهداش
ــع  ــر جم ــز دور یکدیگ ــروه هرگ ــدگان گ ــه خوانن ک
ــورت  ــا ص ــن معن ــه ای ــی ب ــچ تمرین ــدند و هی نش
نگرفــت و همــه قطعــات را در منــزل خود بــه صورت 
فایــل صوتــی ضبــط کردنــد، ســپس در اســتودیویی، 
میکــس و مســترینگ صــورت گرفــت و مجــددا بــر 
ــو ضبــط  ــر ویدی ــی، اعضــای ُک اســاس نســخه صوت
ــن  ــار، تدوی ــت آث ــد؛ در نهای ــال کردن ــده را ارس ش
ــروه  ــار گ ــن آث ــد. در بی ــاده ش ــا آم ــم اجراه و فیل
ُکــر اردیبهشــت، قطعــه »The Opening« دیده 
ــر اســاس ترجمــه انگلیســی ســوره  ــه ب می شــود ک

ــر  ــوع خــود اث ــه حمــد ســاخته شــده و در ن مبارک
بدیعــی اســت.

او بــا بیــان اینکــه ایــن شــیوه کار کــردن بســیار 
ــاری  ــن ب ــد: آخری ــه می ده ــت، ادام ــت اس پرزحم
کــه اعضــای گــروه ُکــر اردبیهشــت در کنــار یکدیگــر 
جمــع شــدند، بــه جشــنواره موســیقی فجــر 1۳۹8 
ــی  ــچ تمرین ــون هی ــان تاکن ــردد و از آن زم برمی گ
ــا  ــا ت ــا صداه ــل طبیعت ــن دلی ــه همی نداشــته ایم؛ ب
حــدی افــت کــرده و از حالــت آمادگــی خــارج 
شــده اســت. بــا ایــن همــه، اعضــای ُکــر اردیبهشــت 
ــوان ســعی  ــر ت ــا حداکث ــردی و ب ــای ف ــا تمرین ه ب
ــد.  ــوب کرده ان ــت مطل ــا کیفی ــات ب در اجــرای قطع

ــه یــک دلیــل خیلــی مهــم ســعی کردیــم در  مــا ب
ــه  ــاد ب ــم؛ و آن اعتق ــرکت کنی ــنواره ش ــن جش ای
ــی اســت  ضــرورت پویایــی هنــری در شــرایط کنون
کــه همــه چیــز تحــت تأثیــر پاندمــی کوییــد ـ 1۹ 
ــای  ــده و هنره ــن آم ــا پایی ــه، انرژی ه ــرار گرفت ق
ــه نظــرم  ــع شــده اند. ب ــد واق ــه ای مــورد تهدی صحن
حضــور در ایــن جشــنواره بــه حرکــت پویــای هنــر 

ــد. ــک می کن ــه کم در جامع
عســکری تصریــح می کنــد: در چنیــن رویــدادی 
ــه ای  ــرای صحن ــه اج ــبت ب ــت کار نس ــاید کیفی ش
به صــورت زنــده، پاییــن باشــد ولــی ایــن امــر 
تضمیــن کننــده حیــات هنــری مــا اســت. جشــنواره 

موســیقی فجــر همیشــه بــه عنــوان نمایشــگاه 
دســتاوردهای موســیقی بــوده اســت و فــارغ از 
ــنواره  ــن جش ــون ای ــه در پیرام ــی ک ــه جریانات کلی
ــر  ــت هن ــه، همــواره در جهــت تقوی شــکل می گرفت
ــلما  ــت. مس ــوده اس ــالش ب ــور در ت ــیقی کش موس
ــتیم  ــاهد آن هس ــده ش ــرای زن ــه در اج ــی ک اتفاق
هرگــز در اجــرای مجــازی رخ نخواهــد داد؛ بــه 
دلیــل اینکــه اجــرای زنــده ویژگی هــای خــودش را 
دارد، بــه صورتــی کــه صــوت بــا تمــام خصوصیــات 
در  ولــی  می رســد.  تماشــاگر  بــه  آکوســتیکی 
ــا و خــواص  ــن صداه اجــرای مجــازی بخشــی از ای
ــت؛  ــال نیس ــط و انتق ــل ضب ــوت قاب ــتیک ص آکوس
ــاوت  ــد تف ــده باش ــط ش ــه ضب ــی ک ــن اجرای بنابرای
ــن  ــت. همچنی ــه نیس ــل مقایس ــیاری دارد و قاب بس
بایــد اضافــه کــرد کــه هنرمنــد بخشــی از روح هــر 
ــا تماشــگران ایجــاد می کنــد و  اجــرا را در تعامــل ب
ــرای  ــرت در اج ــالن کنس ــران در س ــع حاض در واق
ــش  ــن بخ ــال ای ــه امس ــد ک ــارکت دارن ــه مش قطع
ــر کیفیــت اجراهــا اثرگــذار! غایــب اســت و البتــه ب

ــر در  ــگاه هن ــیقی دانش ــکده موس ــس دانش رئی
ــن دوره  ــه ای ــود ک ــر نب ــا بهت ــه آی ــه اینک ــخ ب پاس
ــه  ــد: تجرب ــد؟ می گوی ــزار نمی ش ــنواره برگ از جش
ــف  ــا توق ــور ب ــی کاری در کش ــه وقت ــان داده ک نش
ــن  ــان انداخت ــه جری ــاره ب ــود، دوب ــه رو می ش رو ب
آن بســیار ســخت خواهــد بــود، و در آینــده ممکــن 
ــد.  ــی رخ ده ــش بین ــل پی ــات غیرقاب ــت اتفاق اس

اساســا برگــزار نشــدن جشــنواره در یــک دوره 
منجــر بــه تضعیــف آن خواهــد شــد و اکنــون 
ــظ  ــنواره حف ــات جش ــه حی ــت ک ــن اس ــدف ای ه
شــود. بــه ایــن مطلــب بایــد افــزود کــه امیدبخشــی 
ــادت  ــی نوعــی عب ــرژی در شــرایط کنون و ایجــاد ان
اســت. پژوهش هــای علمــی ثابــت کــرده اســت کــه 
ــود  ــترس و بهب ــش اس ــر کاه ــد ب ــیقی می توان موس
ــدن  ــر گذاشــته و ایمنــی ب عملکــرد مغــز انســان اث

ــد. ــت کن او را تقوی
در پایــان ایــن مســئله را بــا او مطــرح می کنیــم 
کــه آیــا ممکــن بــود کــه جشــنواره موســیقی 
ــزار  ــوری برگ ــم حض ــنواره فیل ــد جش ــر همانن فج
ــوزه ای  ــر ح ــر در ه ــد: اگ ــان می کن ــه بی ــود؟ ک ش
بــه  امــور  متخصصــان آن نظــر دهنــد، شــاید 
ــرایط  ــن ش ــال در ای ــش رود. مث ــری پی ــو بهت نح
در حــوزه ســالمت متخصصــان علــوم پزشــکی 
ــم  ــع تصمی ــه مرج ــا ک ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــا س ی
ــد و  ــری دارن ــم گی ــت تصمی ــری اســت، صالحی گی
ــی داد،  ــازه را م ــن اج ــا ای ــتاد کرون ــر س ــلما اگ مس
ــن کار  ــی، ای ــتفاده از امکانات ــا اس ــد ب ــاید می ش ش
را ممکــن کــرد. ولــی دربــاره موســیقی تــا حــدودی 
وجــود  دیگــری  حساســیت های  و  مالحظــات 
داشــته کــه بی تأثیــر نبوده انــد؛ مثــال اینکــه تعــداد 
ــر  ــار یکدیگ ــد کن ــدگان بای ــی از نوازن ــل توجه قاب
ــرای  ــار ارکســترال، ب بنشــینند در زمــان اجــرای آث
ــده  ــس نوازن ــاب نف ــه پرت ــت ک ــن اس ــال ممک مث
ــاچیان را  ــتر، تماش ــدگان ارکس ــوای نوازن ــادی س ب
نیــز درگیــر کنــد؛ در حالی کــه در جشــنواره فیلــم، 
ــه نمایــش درمی آینــد و »فراینــد  آثــار روی پــرده ب

ــت. ــن نیس ــرا« خطرآفری اج

ثبت نــام کتابفروشــان سراســر کشــور بــرای شــرکت در طــرح 
ــت  ــود و معاون ــاز می ش ــده آغ ــه آین ــاب« از هفت ــتانه کت »زمس
ــب  ــن ترتی ــه ای ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن فرهنگ
چهارمیــن طــرح فصلــی فــروش کتــاب را در ســال 1۳۹۹ برگــزار 

می کنــد. 
ــه  ــان ب ــگاه کتابفروش ــه جای ــه ب ــا توج ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــره نشــر و ضــرورت  ــن حلقه هــای زنجی ــوان یکــی از موثرتری عن
ــت نشــر  ــت صنع ــال آن تقوی ــه دنب ــت از کتابفروشــان و ب حمای
کشــور، خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بــا حمایــت معاونــت امــور 

ــرح  ــن ط ــالمی، چهارمی ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن فرهنگ
فصلــی حمایــت از کتابفروشــی ها در ســال 1۳۹۹ را در اســفندماه 

ــد.  ــزار می کن ــاری برگ ــال ج س
فراخــوان  ثبت نـــام کتابفروشــان سراســر کشــور بــرای شــرکت 
ــات  ــر و جزئی ــده منتش ــه آین ــاب« هفت ــتانه کت ــرح »زمس در ط

ــد. ــد ش ــانی خواه ــتر اطالع رس بیش
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از ســال 1۳۹4 بــرای 
هدفمندکــردن یارانــه نشــر طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب را 
آغــاز کــرد؛ در ایــن طرح هــا کتابفروشــی ها می تواننــد روی 

فــروش کتــاب بــه خریــداران تخفیــف بدهنــد و مبلــغ تخفیــف 
ــا  ــن طرح ه ــد. در ای ــت کنن ــه دریاف ــده را از وزارت خان داده ش
ــد،  ــده ان ــهور ش ــی مش ــروش فصل ــای ف ــام طرح ه ــا ن ــه ب ک
ــس  ــند، پ ــته باش ــرایط الزم را داش ــه ش ــی ک ــی های کتابفروش
ــرایط  ــا ش ــه ب ــود را ک ــای خ ــد کتاب ه ــام، می توانن ــت ن از ثب
تعییــن شــده مطابقــت داشــته باشــند بــه خریــداران بفروشــند. 
از طرح هــای فصلــی  پانزدهمیــن دوره  پاییــزه کتــاب ۹۹، 
فــروش کتــاب، بــا هــدف حمایــت از کتابفروشــان در آبــان مــاه 

ــزار شــد. برگ

ــات  ــه اتفاق ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــتاندار آذربایجــان ش اس
بســیار خوبــی در حوزه هــای مختلــف بــه برکــت انقــالب اســالمی 
رخ داده اســت، گفــت: امــروز، کشــور مــا از یــک کشــوری مصــرف 
کننــده، بــه کشــوری مولــد، تــاب آور و توانمنــد بــرای رقابــت در 

عرصه هــای مختلــف تبدیــل شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدرضــا پورمحمــدی در آییــن افتتــاح 
نیــروگاه خورشــیدی و دیتــا ســنتر در محــل اســتانداری اظهــار 
کــرد: اگــر چنــد ســال بــه عقــب بازگردیــم، کشــوری مصرفــی، 
ــون ۹۷  ــی اکن ــم، ول ــت بودی ــه نف ــته ب ــی و وابس ــک محصول ت
درصــد نیــاز کشــور در صنعــت شــیمی و دارو را تولیــد می کنیــم 
و عــالوه بــر تولیــد محصــوالت صنعتــی و کشــاورزی، بــه دنبــال 

بــازار فــروش بــرای ایــن محصــوالت هســتیم.
ــت کــرد کــه  ــی ثاب وی بیان کــرد: شــرایط تحریمــی و کرونای
ــه  ــه تنهــا ب توانســته ایم شــعارهای انقــالب را محقــق کنیــم و ن
ــتقالل  ــه اس ــز ب ــر اقتصــادی نی ــه از نظ ــی، بلک ــتقالل سیاس اس
ــا  ــم قطع ــد نبودی ــادی توانمن ــر اقتص ــر از نظ ــم؛ اگ ــت یابی دس

ــرد. ــاد می ک ــادی ایج ــره زی ــه گ ــای ظالمان تحریم ه
ــا  ــیاری از عرصه ه ــون در بس ــه اکن ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
پیشــتازی می کنیــم، گفــت: ســازمان بهداشــت جهانــی در بحــث 
مبــارزه کرونــا از عملکــرد ایــران وامانــده و اکنــون در شــش پلــت 
فــرم واکســن در ایــران تولیــد می شــود، در حالــی کــه بســیاری 

از کشــورها در مقابــل کرونــا زانــو زده انــد.
ــت:  ــز گف ــا ســنتر نی ــاح دیت ــه افتت ــاره ب ــا اش پورمحمــدی ب
ــه  ــت؛ ب ــده اس ــی ش ــوره آی ت ــیاری در ح ــوالت بس ــروز، تح ام
طوری کــه آموزش هــا مجــازی شــده و بخــش عمــده ی کارهــا بــه 

ــود. ــام می ش ــازی انج ــورت مج ص
ــیدی  ــای خورش ــتفاده از پنل ه ــد و اس ــت تولی ــه اهمی وی ب
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: دســتگاه های دولتــی بایــد در اســتفاده 
ــا  ــد ت ــاک الگوســازی کنن ــای پ ــای خورشــید و انرژی ه از پنل ه

بخــش خصوصــی نیــز بــه ایــن ســمت ســوق یابنــد.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه شــرایط کمبــود بــرق را 
گذرانده ایــم، گفــت: الگــوی مصــرف را بایــد اصــالح کنیــم، چراکــه 
اکنــون مصــرف انــرژی یکــی از شــاخص های توســعه  در هــر جامعــه 
ــاد  ــازمان جه ــم؛ س ــاک بروی ــای پ ــراغ انرژی ه ــد س ــوده و بای ب
دانشــگاهی اســتان در ایــن راســتا گامــی نوآورانــه برداشــته اســت.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ادامــه ســخنانش بحــث دولــت 
ــر  ــزود: اکث ــا اهمیــت توصیــف کــرد و اف الکترونیــک را بســیار ب
ــودن  ــی ب ــر الکترونیک ــث غی ــه بح ــه ب ــا در جامع گله مندی ه
ــا  ــیاری از کاره ــه ی بس ــه پروس ــردد، چراک ــاز می گ ــات ب اقدام
ــر  ــروزه اکث ــه ام ــی ک ــت، درحال ــده اس ــک و آزاردهن بروکراتی
ــام  ــی انج ــورت الکترونیک ــه ص ــان، ب ــل زم ــات در حداق اقدام

می شــود.

ــا اشــاره بــه پیــش رو بــودن انتخابــات بــر اهمیــت ایجــاد  وی ب
اعتمــاد تاکیــد کــرد و گفــت: البتــه انتقــاد ودیعــه ی الهــی اســت، اما 
برخــی بــا هــر نیتــی ســیاه نمایــی کــرده و زحمــات تالش گــران را 
ــای  ــدت روی باوره ــات در دراز م ــن اقدام ــد؛ ای ــوال می برن ــر س زی
مــردم تاثیــر می گــذارد کــه بایــد از ایــام دهــه فجــر اســتفاده کــرده 

و دســتاوردها و پیشــرفت های کشــور را بازگــو کنیــم.
ــروگاه  ــر، نی ــه فج ــام اهلل ده ــا ای ــان ب ــت، همزم ــی اس گفتن
خورشــیدی ســاخته شــده توســط پژوهشــگران و فنــاوران 
جهاددانشــگاهی اســتان و همچنیــن دیتــا ســنتر در محــل 

ــد. ــاح ش ــرقی افتت ــان ش ــتانداری آذربایج اس

استانداردسازی سیستم گرمایشی 2۷۶ 
هزار کالس درس در دولت تدبیر و امید 

ارزیابی هنرمندان موسیقی از مجازی شدن جشنواره فجر

زنگ خطری که با تعطیلی جشنواره به صدا درمی آمد

آغاز ثبت نام کتابفروشان در طرح زمستانه کتاب از هفته آینده 

ایران، به کشوری مولد، تاب آور و توانمند تبدیل شده است
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تغذیه کودکان

مضرات و فواید ماهی برای کودکان 

فواید مصرف ماهی برای کودکان
ــی از  ــع غن ــک منب ــودکان ی ــرای ک ــی ب ماه
ــد،  ــن D، کلســیم، ی ــد ویتامی ــذی مانن ــواد مغ م
ــگا ۳ اســت. از دیگــر  روی و اســیدهای چــرب ام
ــد  ــه رش ــک ب ــودکان کم ــرای ک ــی ب ــد ماه فوای

مغــذی و اســتخوان های کــودکان اســت. 
ماهــی بــرای کــودکان: تمامــی تحقیقات نشــان 
ــیاری از  ــی از بس ــع غن ــی منب ــه ماه ــد ک می ده
ــت و  ــودکان اس ــدن ک ــاز ب ــذی موردنی ــواد مغ م
همچنیــن نقــش مهمــی در کمــک بــه جلوگیــری 
از بســیاری از بیماری هــا در زندگــی کــودک دارد. 
ــن  ــه ویتامی ــودکان ب ــدن ک ــه ب ــان طورک هم
ــد  ــازی چن ــاج دارد، نی ــیم احتی ــن و کلس D، آه
ــرب  ــیدهای چ ــذب اس ــت و ج ــه دریاف ــاره ب ب
امــگا ۳ دارد و چــون ایــن چربــی در بــدن تولیــد 
ــه شــکل  ــی آنهــا ب ــد در هــرم غذای نمی شــود بای
ــده  ــی گنجان ــواد غذای ــایر م ــا س ــا و ی مکمل ه
ــزل آال و شــاه  ــد ق ــه مانن ــی ب شــود . ماهــی های

ــتند.  ــگا ۳ هس ــار از ام ــی سرش ماه
کمــی  غــذا  خــوردن  در  کــودکان  البتــه 
ــه  ــن وظیف ــد، و ای ــورد می کنن ــختگیرانه برخ س
پــدر و مــادر هاســت کــه بــه آنهــا در تامیــن مــواد 

ــد. ــک کنن ــان کم ــذی بدنش ــی و مغ معدن
ســن مناســب بــرای دادن ماهــی بــه کــودکان: 
پزشــکان و کارشناســان تغذیــه کــودک در مــورد 
زمــان و ســن مناســب بــرای شــروع اضافــه کــردن 
ــیرخوار  ــودکان ش ــی ک ــه غذای ــه برنام ــا ب ماهی  ه

کمــی اختــالف نظــر دارنــد.
ــودک شــما  ــودکان:  ک ــرای ک ــی ب ــد ماه فوای
ــا خــوردن ماهــی و جــذب روغــن آن  ــد ب می توان
ــاز  ــورد نی ــی م ــواد معدن ــن و م ــگا ۳ ( ، آه ) ام
بــدن خــود را تامیــن کنــد. ماهــی بــرای کــودکان 
ــت و  ــن D هس ــیم و ویتامی ــی از کلس ــع غن منب
ــم  ــی ه ــدازه کاف ــه ان ــودکان ب ــه ک ــی ک از آنجای
ــی در  ــدن ماه ــد ، گنجان ــرف نمی کنن ــیر مص ش
وعده هــای غذایــی آن هــا بســیار ضــروری اســت.

مزایــای مصــرف امــگا ۳: محققــان مدعــی 
در  می توانــد   ۳ امــگا  مصــرف  کــه  هســتند 
تاثیــر گــذار  درمــان آســم کــودکان بســیار 
ــا مصــرف امــگا  ــد کــه ب باشــد. آنهــا اعتقــاد دارن
ــون و  ــار خ ــده و فش ــم ش ــب منظ ــم قل ۳ ؛ ریت
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــش می یاب ــا کاه ــاب رگ ه الته
ــی و  ــای قلب ــم و بیماری ه ــری از آس ــه جلوگی ب

می کنــد. کمــک  ســرطان ها  برخــی 
ماهــی بــرای کــودکان یک منبــع پروتئیــن غنی: 
ــیار  ــد بس ــال رش ــودکان در ح ــرای ک ــا ب پروتئین ه
ــه ســاختار عضــالت و  ــی هســتند و ب ــم و حیات مه

ــد. ــت آن هــا کمــک شــایانی می کنن تقوی
تاثیــرات مفیــد خــوردن ماهــی برای کــودکان: 
ــر روی  ــی ب ــرف ماه ــان داده مص ــات نش تحقیق
هــوش و خــواب کــودک شــما تاثیــر میگــذارد از 
ــد نســبت  ــی میخورن ــه ماه ــی ک ــن رو کودکان ای
ــری برخــوردار  ــه دیگــر کــودکان از هــوش باالت ب

ــد. ــری دارن هســتند و خــواب راحــت ت
ماهی هــا سرشــار از مــواد معدنــی هســتند 
: تمــام ماهی هــا حــاوی ســلنیوم، یــد و روی 
هســتند. ســلنیوم آنتی اکســیدان قــوی اســت 
کــه بــه محافظــت از بــدن در برابــر ســموم کمــک 
ــش دارد.  ــرطان نق ــری از س ــد و در جلوگی می کن
یــد بــرای متابولیســم ســالم ضــروری اســت و روی 
ــد و  ــک می کن ــی کم ــتم ایمن ــت سیس ــه تقوی ب
ــد. ــری می کن ــرماخوردگی جلوگی ــرفه و س از س

ویتامین هــای A و D موجــود در ماهــی و 
روغــن ماهــی بــرای کــودک ضــروری اســت: 
از  خوبــی  بســیار  مقادیــر  حــاوی  ماهی هــا 
ویتامیــن A هســتند کــه بــرای پوســت و چشــم 
کــودکان بســیار مفیــد اســت. در حالــی کــه 
ویتامیــن D موجــود در ماهی هــا هــم بــه جــذب 
اســتخوان های  رشــد  بــرای  بیشــتر  کلســیم 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــک فراوان ــما کم ــد ش فرزن
میــزان مصــرف ماهــی بــرای کــودکان: درســت 
اســت خــوردن ماهــی فوایــد بســیاری بــرای 
ــر  ــش از حــد ه ــا مصــرف بی ــان دارد ام کودکانم
چیــزی بــرای بــدن مضــر اســت بنابرایــن مــادران 
عزیــز بایــد مقــدار مناســبی از ماهــی را بــه رژیــم 
ــکلی  ــا مش ــد ت ــه کنن ــان اضاف ــی کودکانش غذای

ــرای آنهــا پیــش نیایــد. ب
ــرم  ــال روزی 28 گ ــا 2 س ــودکان 1 ت ــه ک - ب

ــد. ماهــی بدهی
ــرم  ــا ۶ ســال روزی 42 گ ــای ۳ ت ــه بچه ه - ب

ماهــی بدهیــد.
ــرم  ــاال روزی ۵۶ گ ــه ب ــال ب ــودکان ۶ س - ک

ــد. ــرف کنن ــد مص ــی میتوانن ماه
 

خطرات مصرف ماهی برای کودکان
وجـود جیـوه در ماهی: ماهی  غنـی از پروتئین، 
ویتامیـن D، اسـیدهای چـرب امـگا۳ و دیگر مواد 
مغـذی اسـت امـا برخـی از انـواع ماهـی حـاوی 
مقادیـر باالیـی از متیـل جیوه یعنی ماده ای اسـت 
کـه تصـور می شـود در ُدزهـای باال برای رشـد مغز 

و سیسـتم عصبـی کـودک مضر هسـتند.
باکتری هــا و ویروس هــا: مطمئــن شــوید کــه 
ــا و  ــا باکتری ه ــت ت ــده اس ــه ش ــالً پخت ــی کام ماه
ویروس هایــی کــه در ماهــی خــام یــا نیمه پخته رشــد 
می کننــد کشــته شــوند و وارد بــدن کودکتان نشــوند.

احتمــال خفگــی: بــرای جلوگیــری از خفگی یا 
گیــر کــردن غــذا در گلــوی بچه هــا، اســتخوان ها 
ــد  ــدا کنی ــی ج ــه خوب ــا را ب ــای ماهی ه و تیغ ه
ــوره کنیــد و  ــا پ ــه ی ــاًل ل و گوشــت ماهــی را کام

ســپس بــه کودکتــان بدهیــد.
 منبع: بیتوته

مصالیی پور:
 مسابقات اروپا یکی از مراحل انتخاب

 داوران المپیک است 

گزینشــی  رقابت هــای  گفــت:  داوران کشــتی  رئیــس کمیســیون 
ــرای المپیــک  ــا یکــی از مراحــل انتخــاب داوران ب ــاره اروپ المپیــک در ق

ــت.  ــو اس 2۰21 توکی
ــور داور  ــی پ ــد مصالی ــوان، محم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
المپیکــی و رئیــس کمیســیون داوران کشــتی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
کمیســیون داوران اتحادیــه جهانــی کشــتی از بنــده بــه منظــور قضــاوت 
در رقابت هــای گزینشــی المپیــک در قــاره اروپــا کــه اواخــر اســفندماه در 

شــهر بوداپســت مجارســتان برگــزار می شــود دعــوت کــرده اســت.
ــش  ــر گزین ــی ب ــی مبن ــه جهان ــه ی از اتحادی ــی نام ــه داد: ط وی ادام
داوران بــرای المپیــک، مقــرر گردیــد از داوران هــر قــاره تعــدادی محــدود 
ــد  ــاوت بپردازن ــه قض ــر ب ــای دیگ ــرف در قاره ه ــی ط ــوان داور ب ــه عن ب
ــده در  ــاوت کنن ــی قض ــرایط )داوران المپیک ــد الش ــی داوران واج و مابق
ــد. ــه قضــاوت می پردازن ــاره خــود ب نورســلطان( در مســابقات گزینشــی ق

ــت:  ــی گف ــه جهان ــران در اتحادی ــگاه داوری ای ــورد جای ــی در م مصالی
چندیــن ســال پیــش مــا در داوری دنیــا مــدرس داشــتیم، امــا در حــال 
ــت  ــرای بدس ــم و ب ــتی نداری ــیون داوران کش ــی در کمیس ــر کرس حاض

ــم. ــالش کنی ــیار ت ــد بس آوردن آن بای
رئیــس کمیســیون داوران کشــور تصریــح کــرد: روز پنج شــنبه گذشــته 
ــتی  ــای کش ــیون داوران هیئت ه ــای کمیس ــا روس ــی را ب ــه ی خوب جلس
اســتان ها داشــتیم و نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات آن هــا را شــنیدیم و 

مقــرر شــد کــه در کمیســیون داوران مــورد بررســی قــرار گیــرد.
وی اظهــار داشــت: اگــر قــرار باشــد کــه در داوری دنیــا پیشــرفت کنیــم 
ــی  ــن الملل ــن بی ــدگان کشــورمان در میادی ــوده و از نماین ــد همــدل ب بای
ــده  ــام ش ــای انج ــا رایزنی ه ــا ب ــم ت ــت کنی ــک حمای ــوص المپی ــه خص ب
بتوانیــم، صاحــب کرســی در کمیســیون داوران اتحادیــه جهانــی کشــتی 

شــویم.
مصالیــی پــور در پایان خاطرنشــان کــرد: کمیســیون داوران فدراســیون 
ــده داوری در  ــرای اینکــه دو نماین ــالش خــود را ب ــران تمــام ت کشــتی ای

ــد. ــو داشــته باشــیم انجــام می ده ــک توکی المپی

:AFC
 بازیکن محبوب هواداران برای تکرار

 موفقیت ها به پرسپولیس برگشت

ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا نوشــت مهــدی ترابــی بــرای تکــرار 
موفقیت هــای قبــل بــه تیــم پیشــین خــود برگشــت. 

بــه گــزارش ایســنا، مهــدی ترابــی پــس از پایــان دوره حضــور خــود بــا 
العربــی قطــر، بــا عقــد قــراردادی 18 ماهــه بــه تیــم پرســپولیس قهرمــان 

لیــگ ایــران بازگشــت.
ایــن وینگــر 2۶ ســاله کــه در 4۰ بــازی بــرای پرســپولیس 12 گل بــه 
ــه گروهــی لیــگ  ثمــر رســانده، ســپتامبر ســال گذشــته و قبــل از مرحل

قهرمانــان آســیا 2۰2۰، باشــگاه تهرانــی را تــرک کــرد.
ترابــی تنهــا ۹ بــازی انجــام داد و دو گل بــرای العربــی بــه ثمــر رســاند 

زیــرا ایــن هافبــک بــه دلیــل مصدومیــت از میادیــن دور بــود.
ــه  ــاره حضــور در تیــم پیشــین خــود گفــت: مــن از بازگشــت ب او درب
پرســپولیس خوشــحالم و می خواهــم گذشــته را جبــران کنــم. مــن 
ــه  ــم، ب ــرار کن ــپولیس تک ــا پرس ــود را ب ــی خ ــت قبل ــم موفقی می خواه

ــتم.  ــم بازگش ــه تی ــن ب ــل م ــن دلی همی
ترابــی کار خــود را بــا تیــم ســایپا آغــاز کــرد و هفــت ســال را در آنجــا 
گذرانــد. او وقتــی در ســال 2۰18 بــه پرســپولیس پیوســت بــا کســب دو 
عنــوان قهرمانــی لیــگ ایــران، یــک جــام حذفــی و یــک ســوپرکاپ، طعــم 

موفقیــت را چشــید.
ــیا 2۰18 و 2۰2۰  ــان آس ــگ قهرمان ــان لی ــب قهرم ــپولیس، نای پرس
امســال بــا الریــان قطــر، گــوا هنــد و برنــده پلــی آف در گــروه E مرحلــه 

ــت. ــده اس ــروه ش 2۰21 هم گ

جام باشگاه های جهان ۲۰۲1؛ 
آلمانی های شکست ناپذیر

 در مقابل مصری های درخشان 

تیم هــای فوتبــال االهلــی مصــر و بایــرن مونیــخ آلمــان در چارچــوب 
ــر  ــاف یکدیگ ــه مص ــان ب ــگاه های جه ــام باش ــی ج ــه نهای ــه نیم مرحل

ــت.  ــد رف خواهن
ــرن  ــال بای ــای فوتب ــوان، تیم ه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مونیــخ آلمــان و االهلــی مصــر در هیــچ رقابــت رســمی بــا هــم رو بــه رو 
نشــده انــد. یــک دیــدار دوســتانه نزدیــک در ســال 2۰12 بــا هــم داشــته 
ــه 1  ــا نتیجــه 2 ب ــا دبــل اولیــچ تیــم فوتبــال بایــرن مونیــخ ب ــد کــه ب ان

ــه شکســت حریــف خــود شــد. موفــق ب
ایــن ششــمین حضــور االهلــی در جــام باشــگاه های جهــان اســت کــه 
ــد،  ــود کن ــابقات صع ــی مس ــه نهای ــه نیم ــار ب ــال توانســته ۳ ب ــه ح ــا ب ت
امــا هرگــز نتوانســته انــد از ایــن مرحلــه عبــور کننــد. بهتریــن عملکــرد 

ــوده اســت. ــام ســومی در ســال 2۰۰۶ میــالدی ب ــی مق االهل
ــود را  ــر خ ــدار آخ ــر ۶ دی ــان ه ــخ آلم ــرن مونی ــال بای ــم فوتب ــا تی ام
کــه در زمیــن بــی طــرف بــوده اســت برنــده شــده، کــه ایــن رقابت هــا 2 
فینــال جــام حذفــی 2۰1۹ و 2۰2۰، ســه بــازی آخــر فصــل قبــل لیــگ 
ــت  ــویا در بوداپس ــل س ــا مقاب ــوپر کاپ اروپ ــبون و س ــان در لیس قهرمان
ــازی تحــت نظــر پیتســو موســیمانه باخــت  مجارســتان. االهلــی در 22 ب

ــرد و 4 تســاوی اســت. ــه او 18 ب نداشــته اســت و کارنام
تیــم فوتبــال بایــرن مونیــخ آلمــان 1۷ بــازی از 18 بــازی بیــن المللــی 
ــرد پشــت  ــا ب ــوده را ب ــی ب ــای اروپای ــه همگــی در رقابت ه آخــر خــود ک
ســر گذاشــته و فقــط مقابــل اتلتیکــو مادریــد در زمیــن حریــف بــازی اش 

بــه تســاوی رســیده اســت.
بایــرن جــام باشــگاه های جهــان در ســال 2۰1۳ را بــدون دریافــت گل 
ــژو  ــه صفــر مقابــل گوان ــا برتــری ۳ ب ــازی نیمــه نهایــی را ب فتــح کــرد. ب
ــه صفــر تیــم فوتبــال  ــازی فینــال 2 ب چیــن پشــت ســر گذاشــت و در ب
ــن  ــن ۵ گل توســط ۵ بازیک ــش رو برداشــت. ای ــکا را از پی ــا کازا بالن راخ
متفــاوت بــه ثمــر رســیدند؛ ریبــری، مانزوکیــچ، دانتــه، گوتــزه و تیاگــو کــه 
ــم  ــج بازیکــن در لیســت تی ــن پن ــک از ای ــچ ی در رقابت هــای امســال هی

فوتبــال بایــرن مونیــخ آلمــان حضــور ندارنــد.
چارچــوب  در  آلمــان  مونیــخ  بایــرن  و  مصــر  االهلــی  تیم هــای 
ــان از ســاعت 21  ــی جــام باشــگاه های جه ــه نیمــه نهای ــای مرحل بازی ه

ــت. ــد رف ــر خواهن ــاف یکدیگ ــه مص ــه ب و ۳۰ دقیق

صــورت  بــه  پرســپولیس  و  اســتقالل 
ــی  ــه گروه ــی مرحل ــتار میزبان ــان خواس همزم
ایــن  و  شــده اند  آســیا  قهرمانــان  لیــگ 
درحالــی اســت کــه از یــک ورزشــگاه مشــترک 
اســتفاده می کننــد و حتــی بــرای زمیــن 

تمریــن خودشــان هــم مشــکل دارنــد! 
و  اســـتقالل  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ـــران  ـــدگان ای ـــوان نماین ـــه عن ـــپولیس، ب پرس
ــتار میزبانـــی گـــروه خـــود در لیـــگ  خواسـ
قهرمانـــان آســـیا شـــده اند و در ایـــن زمینـــه 
ـــادا  ـــا مب ـــد ت ـــب نیفتادن ـــر عق ـــم از همدیگ ه
ـــه  ـــابقات را ب ـــن مس ـــی ای ـــد میزبان ـــی بتوان یک
دســـت بیـــاورد و دیگـــری در رســـیدن بـــه 
ـــکلی  ـــک مش ـــا ی ـــود ام ـــاکام ش ـــم ن ـــن مه ای
ـــن دو  ـــان ای ـــی همزم ـــت میزبان ـــرای درخواس ب

تیـــم وجـــود دارد!
 AFC ــررات ــن و مق ــق قوانی ــع طب در واق
و شــرایط الزم بــرای میزبانــی ایــن مســابقات، 
فقــط یکــی از دو تیــم اســتقالل یا پرســپولیس 
می تواننــد میزبــان ایــن مســابقات شــوند 
ــن  ــم در گرفت ــک از دو تی ــر ی ــت ه و موفقی
ــا  ــن تنش ه ــاال گرفت ــی ب ــه معن ــی، ب میزبان
میــان ایــن دو تیــم دولتــی اســت کــه همیــن 
االن هــم وزارت ورزش )مالــک اســتقالل و 

پرســپولیس( را بــه جانبــداری از رقیــب متهــم 
می کننــد.

ــررات و  ــق مق ــه طب ــت ک ــن اس ــه ای قص
ــابقات،  ــن مس ــی ای ــرای میزبان ــرایط الزم ب ش
ــه  ــز هفت ــه ج ــروه ب ــر گ ــابقات ه ــام مس تم
پایانــی در یــک ورزشــگاه برگــزار خواهــد شــد 
ــد در دو  ــابقات بای ــم مس ــه شش ــط هفت و فق
ورزشــگاه و بــه صــورت همزمــان انجــام شــود. 
از طرفــی تیــم میزبــان بایــد دو زمیــن تمریــن 
ــم  ــار تی ــا چه اســتاندارد هــم داشــته باشــد ت
ــزار  ــود را برگ ــات خ ــروه تمرین ــر در گ حاض
ــت  ــن دول ــم تضمی ــروط ه ــی از ش ــد. یک کنن

ــابقات  ــزاری مس ــرای برگ ــی ب ــات محل و مقام
اســت.

ــا  ــرایط و ب ــن ش ــن ای ــر گرفت ــا در نظ  - ب
توجــه بــه اینکــه اســتقالل و پرســپولیس هــر 
ــد، عمــال  ــزار می کنن ــک ورزشــگاه برگ دو از ی
ــن دو  ــی از ای ــت یک ــد درخواس AFC می توان

تیــم را بررســی کنــد.
- از ســوی دیگــر بــه جــز ورزشــگاه آزادی، 
ــزاری  ــرای برگ ورزشــگاه اســتاندارد دیگــری ب
ــود  ــان وج ــورت همزم ــه ص ــم ب ــه شش هفت

ــدارد! ن
ــه  ــه ب ــه خان ــد ب ــا بای ــر این ه ــالوه ب - ع

دوشــی ایــن دو تیــم بــرای برگــزاری تمرینــات 
هــم اشــاره کــرد کــه همیــن االن اســتقاللی ها 
از وجــود شیشــه و ســنگ ریــزه در زمیــن 
ــن  ــوال ای ــد و س ــه می کنن ــود گالی ــن خ چم
ــن مســابقات چطــور  ــی ای ــرای میزبان اســت ب
ــتاندارد را  ــد دو زمیــن تمریــن اس می خواهن

ــد؟ ــن کنن تامی
تیــم  دو  از  یکــی  کــه  شــرایطی  در   -
اســتقالل یــا پرســپولیس بتوانــد ایــن امکانــات 
را فراهــم کنــد و از فیلترهــای AFC هــم 
بگــذرد و در نهایــت میزبانــی مرحلــه گروهــی 
را بــه دســت آورد، تیمــی کــه موفــق بــه اخــذ 
ــه همــراه هوادارانــش وزارت  ــی نشــده ب میزبان
تیــم  از  جانبــداری  بــه  را  دولــت  و  ورزش 
مذکــور متهــم خواهــد کــرد کــه چطــور شــده 
ــپولیس  ــده و پرس ــان ش ــتقالل میزب ــال اس مث

ــس! ــت و بالعک ــده اس ــان نش میزب
ــه گروهــی  ــی مرحل - قطعــا گرفتــن میزبان
ــایندی  ــوب و خوش ــاق خ ــان اتف ــگ قهرمان لی
ــی  ــا وضعیت ــا ب ــران اســت ام ــال ای ــرای فوتب ب
ــن دو  ــت ای ــد، AFC درخواس ــه ش ــه گفت ک
ــرد و وزارت ورزش هــم حاضــر  ــم را می پذی تی
می شــود اتهامــات از ســوی هــواداران یکــی از 

ــه جــان بخــرد؟ ایــن دو تیــم را ب

نامزدهــای نهایــی انتخابــات فدراســیون 
برخــی  شــد  اعــالم  شــرایطی  در  فوتبــال 
صالحیــت  رد  شــده  شــناخته  چهره هــای 
ــت،  ــرای ریاس ــر ب ــت ۶۹ نف ــدند و در نهای ش
نایــب رئیســی و اعضــای هیــات رئیســه نامــزد 

ند.  شــده ا
نهایــی  فهرســت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نامزدهــای تاییــد صالحیــت شــده فدراســیون 
فوتبــال اعــالم شــد و ۶۹ نفــر بــرای ریاســت و 
صندلــی هیــات رئیســه رقابــت خواهنــد کــرد. 
ایــن فهرســت در شــرایطی در نخســتین دقایق 
ــی  ــه چهره های ــد ک ــالم ش ــروز اع ــداد ام بام
ــان،  ــدون اصفهانی ــد، فری ــدر بهارون ــد حی مانن
منصــور قنبــرزاده و ... در بیــن اســامی نهایــی 

ــد. ــای نگرفته ان ــان ج داوطلب
ــالم  ــرایطی اع ــت در ش ــن فهرس ــه ای البت
ــت روی  ــا بی کیفی ــری تقریب ــه تصوی ــد ک ش
خروجــی ســایت فدراســیون قــرار گرفتــه 
ــود و حــاال مشــخص شــده اشــتباهاتی هــم  ب
در اعــالم اســامی صــورت گرفتــه اســت. اکبــر 
محمــدی، مدیرعامــل پیــکان از جملــه نفراتــی 
ــه نامــش در فهرســت منتشــر شــده  اســت ک
ــده و در  ــدی درج ش ــد محم ــتباه احم ــه اش ب
ــده  ــت ش ــه او رد صالحی ــد ک ــدا تصــور ش ابت

اســت.
ــو،  ــی اجرل ــم اســفند مصطف ــت ده در نهای
ــی کریمــی و  ــزی خــادم، عل شــهاب الدین عزی
کیومــرث هاشــمی چهــار مدعــی باقــی مانــده 
ــیون  ــت فدراس ــکان ریاس ــب س ــرای تصاح ب
ــد  ــده خواهن ــال آین ــار س ــی چه ــال ط فوتب
بــود. در ایــن بیــن عزیــزی خــادم بــه علــت رد 
صالحیــت بهارونــد و انصــراف قنبــرزاده، بــدون 
ــورت  ــت و در ص ــس اول و دوم اس ــواب رئی ن

ــرای  ــرادی را ب ــد اف ــات بای ــروزی در انتخاب پی
سرپرســتی ایــن ســمت ها معرفــی کنــد تــا در 
نهایــت در مجامــع آینــده یــا همیــن مجمــع در 

ــود. ــری ش ــاره تصمیم گی ــن ب ای
ــی  ــه کرس ــت و س ــی ریاس ــز صندل ــه ج ب
نایــب رئیســی، هفــت صندلــی هیــات رئیســه 
مدیرعامــل  دو  کــه  مانــد  خواهنــد  باقــی 
و  فتســال  فوتبــال،  از  )اعــم  باشــگاه ها 
ــوان و مــردان(،  فوتبــال ســاحلی در بخــش بان
ــناس  ــه کارش ــال و س ــات فوتب ــس هی دو رئی
فوتبــال اعضــای هیــات رئیســه را تشــکیل 

خواهنــد داد.
ــترین  ــده، بیش ــالم ش ــت اع ــق فهرس طب
کارشــناس  بخــش  در  رقابــت  و  ترافیــک 
ــارج  ــر کســی خ ــه ه ــات رئیســه اســت ک هی
ــای  ــگاه ها و هیات ه ــی باش ــه مدیرعامل از بدن
ــد در  ــات بای ــرکت در انتخاب ــرای ش ــال ب فوتب
ایــن بخــش نامــزد شــود. در حــال حاضــر ۳4 
نفــر بــرای ســه کــره کارشــناس هیــات رئیســه 

کرده انــد. نام نویســی 

اولیــه  فهرســت  بــه  نگاهــی  ادامــه  در 
فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات  داوطلبــان 

داشــت: خواهیــم 
ریاست )نواب رئیس اول، دوم و سوم(

ــی،  ــر اصفهان ــن نص ــو )حس ــی آجرل مصطف
امیرحســین )ســعید( فتاحــی و لیــال محمدیان(

شــهاب الدین عزیــزی خــادم )نایــب رئیــس 
اول و دوم تاییــد نشــدند، شــهره موســوی(

علــی کریمــی )مهــدی مهــدوی کیــا، 
علیپــور( فاطمــه  دقیقــی،  ســعید 

رحیمــی،  )علیرضــا  هاشــمی  کیومــرث 
شــهریاری( پریــا  بهــروان،  غالمرضــا 

روسای هیات های فوتبال
رضــوی(  )خراســان  اصولــی  احســان 
ــورث  ــتان(، طهم ــی )خوزس ــم طالقان عبدالکاظ
ــین  ــاری(، حس ــال و بختی ــدری )چهارمح حی
ابوالحســن  حبیــب اهلل  )قزویــن(،  باجیونــد 
محتشــم  امیرحســین  )تهــران(،  شــیرازی 
ــاس  ــان(، عب ــری )اصفه ــی طاه ــهر(، عل )بوش
صوفــی )همــدان(، جــواد ششــگالنی )آذربایجان 

شــرقی(، منصــور بیــک وردی )البــرز(، غالمعلی 
هنرپیشــه )فــارس(

مدیران عامل باشگاه ها
ســعید عباســی )آلومینیــوم اراک(، محمدرضا 
ســاکت )ســپاهان(،  محمــد جواهــری )گل گهــر(، 
، بهــرام رضاییــان )پــارس جنوبــی(، ســعید 
نجاریــان )تیــم فوتســال شــهروند ســاری(، احمد 
مــددی )اســتقالل(، مهــرداد ســراجی )ســایپا(، 
ــی پســند  ــم فوتســال گیت ــی )تی علیرضــا جنت
اصفهــان(، احمــد عشــقان ملــک )تیــم فوتبــال 
ســاحلی مقاومــت گلســاپوش یــزد(، اکبــر 

ــکان( محمــدی )پی
کارشناس )سایر اعضای هیات رئیسه(

ــعود  ــجاعی، مس ــده ش ــی، فری ــا رضای رض
  ، شــکوری  ابراهیــم  رفعتــی،  داود  مــرادی، 
حمیدرضــا مهرعلــی، صــادق دوردگــر، میرشــاد 
ماجــدی، احمدرضــا براتــی، حســن کامرانی فــر، 
ــنگ  ــدی، هوش ــد آخون ــی، محم ــن ترک محس
ــمس،  ــین ش ــوروزی، حس ــن ن ــرزاده، امی نصی
علیرضــا شــهاب، غالمرضــا جبــاری، علــی 
علیــزاده، هدایــت ممبینــی، شــهامت عباســی، 
ــر،  ــین زرگ ــا، حس ــا نکیس ــش، نیم ــا دروی رض
فتاحــی، خــداداد  فروغــی، ســعید  رســول 
افشــاریان، بهنــام ابوالقاســم پــور، علیرضــا 
اســماعیل  پــور،  صــادق  رضــا  ابراهیمــی، 
صفیــری، رضــا عبــدی، جمیلــه کشــاورز، رضــا 

ــار ــین نیروی ــی، حس ــد کاظم محم
ایــن انتخابــات دهــم اســفند و راس ســاعت 
ــزار  ــران برگ ــالس س ــالن اج ــح در س 1۰ صب
ــده  ــالم ش ــررات اع ــق مق ــد و طب ــد ش خواه
ــای  ــک از اعض ــچ ی ــیون، هی ــوی فدراس از س
ــل  ــه داخ ــل ب ــردن موبای ــه ب ــاز ب ــع مج مجم

ــتند. ــالن نیس س

رئیــس کمیتــه ملــی پارالمپیــک گفــت: وســایل تولیــد ملــی 
در ورزش جانبــازان و معلولیــن، جــواب ورزش همگانــی را 

می دهــد و باعــث جلوگیــری از خــروج ارز می شــود. 
بـه گـزارش تسـنیم، محمـود خسـروی وفا در نشسـت خبری 
و  داشـت  وجـود  ایـران  ورزش  در  کمبـودی  همیشـه  گفـت: 
ورزشـکاران بـه دلیـل امالحـی که از دسـت می دهند، نیـاز دارند 
کـه از نوشـابه ویـژه ای بهره ببرنـد. چندین سـال روز این موضوع 
تحقیـق شـد و حـاال بـه تولیـد انبوه رسـیده اسـت. در شـرایطی 
کـه در تحریـم هسـتیم تولیداتـی انجام و بـا کمـک وزارت دفاع، 
وسـایل اسـتاندارد سـاخته شـده و مورد تایید قرار گرفته اسـت. 
وسـایل تولیـد ملـی در ورزش جانبازان و معلولیـن، جواب ورزش 
همگانـی را می دهـد. ایـن باعـث جلوگیری از خروج ارز می شـود.

ــک بیســت و دوم بهمــن هســتیم و گاهــی  ــزود: نزدی وی اف
ــت.  ــاده اس ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــوش می کنی ــات فرام اوق
ــهید  ــزار ش ــج ه ــا پن ــویم. م ــل ش ــائل غاف ــن مس ــد از ای نبای
ورزشــکار داریــم و ای کاش می توانســتیم از ورزش ایــران و 
نــه فقــط ورزش پارالمپیــک صحبــت کنیــم. فوتبــال و والیبــال 

ایــران در ایــن ســال ها پیشــرفت کــرده اســت. در حــوزه ورزش 
پارالمپیــک تاریــخ می گویــد کــه ایــن از دســتاوردهای پیــروزی 
انقــالب اســت و ایــن رونــد در طــول ایــن ســال ها تــداوم پیــدا 
کــرد. کار بــه جایــی رســیده کــه ورزش پارالمپیــک قوانیــن دارد 
و در بیــن ســایر رشــته ها اســت. خوشــبختانه ورزش پارالمپیــک 
توانســته وارد المپیــک ســود کــه نمونــه اش در المپیــک قبلــی و 

بــا حضــور بانــوی کشــورمان )زهــرا نعمتــی( رقــم خــورد.
رئیــس کمیتــه ملــی پارالمپیــک عنــوان کــرد: هنری داشــته ایم 
ــرادات و نقــاط ضعــف خودمــان نترســیده ایم.  کــه هیچ وقــت از ای
ــه از همــان دهکــده  ــن اســت ک ــم، ای ــه می کنی ــواره کاری ک هم
ورزشــکاران  ارزیابــی می کنیــم.  را  کاروان  عملکــرد  بازی هــا، 
ــدارد و  ــا، اســبقیان و ... ن ــه خســروی وف پارالمپیــک اختصــاص ب
یــک موضــوع ملــی اســت. در ایــن چند ســال افــراد و ورزشــکارانی 
ــا  ــا اســت، ام ــم. ســیامند رحمــان رکــورددار دنی را از دســت دادی
بایــد اخــالق و منــش او هــم دیــده شــود. توانمندی هــا و توســعه 
ورزش معلولیــن بســیار افزایــش یافتــه اســت و دنیــا ایــن موضــوع 
را اعــالم می کنــد و مــا بــه اینهــا افتخــار می کنیــم. اینهــا 

ظرفیت هایــی ایــن کــه در جمهــوری اســالمی بــه وجــود آمــده و 
بــا وجــود تحریم هــا، ســعی کرده ایــم روز پــای خودمــان بایســتیم. 
از رســانه ها دور نیســتم. مســئله ایــن اســت کــه مــن تنهــا در ایــن 
مســبر حرکــت نمی کنــم و دوســتان دیگــری هســتند کــه بســیار 
ــن  ــه ای ــانه ها ب ــن از رس ــه گرفت ــد. فاصل ــالش می کنن ــتر ت بیش

دلیــل اســت کــه همــه چیــز بــه یــک نفــر ختــم نشــود.

ــودو از  ــق ج ــه تعلی ــت: زمین ــودو گف ــیون ج ــس فدراس رئی
داخــل بــود و امیــدوارم خداونــد ســنگ انــدازان بــه جــودو را بــه 

راه راســت هدایــت کنــد. 
آرش میــر اســماعیلی رئیــس فدراســیون جــودو در گفت وگــو 
ــی  ــه کش ــم قرع ــاره مراس ــوان، درب ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ب
ســوپر لیــگ جــودو بیــان کــرد: ابتــدا درگذشــت اســطوره های 
فوتبــال کشــورمان، مهــرداد میناونــد و علــی انصاریــان را خدمت 
ــد  ــال نیازمن ــال های س ــم. س ــلیت می گوی ــه ورزش تس جامع
ــه  ــاق دغدغ ــن اتف ــم و ای ــودو بودی ــگ ج ــا در لی ــور تیم ه حض
مــن بــود و هــر ســال کــه جلوتــر کــه رفتیــم کمیــت و تعــداد 
تیم هــا کمتــر شــد، امــا بــا همــه فشــار ها و تعلیــق ظالمانــه ای 
ــم  ــان دادی ــدیم و نش ــرخورده نش ــد س ــودو ش ــه ج ــه متوج ک

دنبــال پیشــرفت هســتیم.
او افــزود: تیم هــا نشــان دادنــد کمــک حــال جــودو هســتند 

ــه دســت  ــن رشــته ورزشــی دســت ب ــه ای ــرای رســیدگی ب و ب
ــه  ــم باشــیم. ســالمتی جامع ــا شــاهد 18 تی ــم ت ــر دادی یکدیگ
جــودو بــرای مــا مهــم اســت و در نظــر داریــم در مــدت زمــان 
کوتــاه مســابقات ســوپر لیــگ امســال برگــزار شــود. تمهیــدات 
ــه صــورت  ــا تیم هــا ب ــم ت الزم  را در 4 و  نیــم گــروه چیــده ای

گروهــی مســابقه  دهنــد.
میراســماعیلی بیــان کــرد: شــرایط بــرای همــه تیم هــا 
ــرایط  ــاظ ش ــکاران از لح ــالمتی ورزش ــا س ــت، ام ــخت اس س
ــود  ــل ب ــودو امســال تعطی ــم اســت. ج ــا مه ــرای م ــی ب کرونای
و  بازیکنــان در ســطح آمادگــی باالیــی نیســتند، چــون از 
ــورت  ــه ص ــد ب ــران می آین ــه ته ــور ب ــف کش ــهر های مختل ش
ــح  ــن ترجی ــم بنابرای ــزار می کردی ــا را برگ ــن رقابت ه دوره ای ای

ــد. ــز باش ــکل متمرک ــه ش ــابقات ب ــم مس دادی
ــوپر  ــدن س ــی ش ــاره 18 تیم ــودو درب ــیون ج ــس فدراس رئی

ــتند  ــور داش ــم حض ــال ۶ تی ــرد: پارس ــار ک ــودو اظه ــگ ج لی
ــاال  ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب ــا ت ــداد تیم ه ــه تع ــود ک و لطــف خــدا ب
ــگاه  ــت ن ــد مثب ــا دی ــه ب ــن قضی ــه ای ــم ب ــعی می کنی ــت. س رف
ــکایت  ــی ورزش ش ــه دادگاه عال ــا ب ــودوی م ــی از ج ــم. وقت کنی
ــود کــه جــودوی  ــه ایــن رشــته ســنگین و منفــی ب شــد دیــد ب
ــه  ــا باعــث تاســف اســت. زمین ــران شکســت می خــورد و واقع ای
تعلیــق از داخــل بــود کــه بــاز هــم باعــث تاســف اســت. امیــدوارم 
خداونــد ســنگ انــدازان بــه جــودو را بــه راه راســت هدایــت کنــد.

او دربــاره رای ایــن پرونــده بیــان کــرد: دفــاع خــوب و 
ــد.  ــام ش ــودو انج ــت ج ــاه از حقانی ــهریور م ــه ای 2۶ ش جانان
ــداور  ــت و امی ــده اس ــخت ش ــری س ــه گی ــرای نتیج ــرایط ب ش
ــرات  ــورت مذاک ــر ص ــود. در ه ــادر ش ــه ص ــتیم رای عادالن هس
خوبــی بــا فدراســیون جهانــی داریــم و منتظــر تعامــالت بیشــتر 

ــتیم. ــه ای هس ــر نتیج ــا ه ب

ضیافت مستاجرهای خانه به دوش برای فوتبال آسیا!
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اوقات شرعی شهر تهران

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: اگرچــه  وزی
ــال  ــه دنب ــا ب ــق هســتم، ام ــازار مواف ــت ب ــا مدیری ب

ــتم.  ــتوری نیس ــتقیم و دس ــه مس مداخل
ــینی در  ــا رزم حس ــنیم، علیرض ــزارش تس ــه گ ب
ــا فراکســیون اصنــاف و اشــتغال مجلــس  نشســت ب
انجمن هــای  و  تشــکل ها  و  اســالمی  شــورای 
صنفــی، افــزود: بــه عنــوان نمونــه در حــوزه کنتــرل 
ــود  ــت خ ــد در دس ــه کار بای ــدم ک ــا معتق قیمت ه
بازاریــان باشــد، البتــه مداخلــه دســتوری بــا نظــارت 
متفــاوت اســت و اعتقــاد دارم کــه بایــد از ابزار هــای 
بــازار ماننــد تعرفه هــای وارداتــی و حقــوق گمرکــی 

ــازار اســتفاده کــرد. ــرای تنظیــم ب ب
وی، تســهیل در امــر واردات و ارتقــاء صــادرات را 
از اولویت هــای ایــن وزارتخانــه و مرتبــط بــا اصنــاف 
ــی کاال در  ــه دنبــال فراوان ــه کــرد: ب دانســت و اضاف
ــازار  ــر ب ــارت ب ــا و نظ ــرل قیمت ه ــرای کنت ــازار ب ب
ــن  ــال ای ــه دنب ــز ب ــع نی ــام توزی ــا نظ ــتیم، ام هس
افزایــش عرضــه بایــد مدیریــت و ســاماندهی شــود 
ــن زمینــه همراهــی و مشــارکت مجلــس  کــه در ای
ــاف  ــی اصن ــیون تخصص ــالمی و فراکس ــورای اس ش

مثمــر ثمــر اســت.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اجــرای مــدل و 
الگــوی توســعه پایــدار بــا اســتفاده از ظرفیــت 
شــرکت های بــزرگ صنعتــی و معدنــی کشــور، 
ــه  ــن گون ــد از ای ــز بای ــاف نی ــوزه اصن ــت: در ح گف
ــتفاده  ــعه اس ــرای توس ــده ب ــه ش ــای تجرب مدل ه
شــود و بســته حمایــت مالــی هماننــد بســته تعریــف 
شــده در حــوزه صنعــت و معــدن در ایــن حــوزه نیــز 

ــود. ــف ش تعری
ــد  ــزود: بای ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
خیــران توســعه توســط اصنــاف و بازاریــان تشــکیل 
ــرای  ــرافتمند ب ــاف ش ــان و اصن ــود و از بازرگان ش

مشــارکت در ایــن تشــکل مردمــی دعــوت بــه عمــل 
آیــد.

ــه  ــا ب ــه دنی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ســمت فروشــگاه های بــزرگ رفتــه اســت، یــادآوری 
ــا  ــد ب ــگاه ها بای ــن فروش ــدازی ای ــه راه ان ــرد: البت ک
ســاختار شهرســازی و نــوع هزینــه و درآمــد کشــور 

مــا نیــز مقایســه گــردد.
اصنــاف  فراکســیون  ظرفیــت  همچنیــن  وی 
ــورد  ــرات الزم و م ــر و تغیی ــرای تدبی ــس را ب مجل
نیــاز در قانــون انتخابــات اصنــاف مثمرثمــر دانســت 
ــی کــه  ــی ضــرورت دارد، تغییرات و گفــت: اگــر جای
ــس  ــی مجل ــا همراه ــوف اســت ب ــه مصلحــت صن ب

انجــام شــود.

استفاده بیشتر از ظرفیت های صنوف در 
این شرایط حساس کنونی

ــر اســتفاده  ــد ب ــا تاکی رزم حســینی همچنیــن ب
بیشــتر از ظرفیت هــای صنــوف در ایــن شــرایط 
ــش  ــه اهل ــا کار ب ــر ج ــزود: ه ــی، اف ــاس کنون حس
ــه  ــه اســت ک ــو رفت ــه درســتی جل ســپرده شــده ب
ــد و وزارت  ــه باش ــد اینگون ــز بای ــازار نی ــوزه ب در ح
ــواره  ــود هم ــی خ ــف ذات ــتای وظای ــت در راس صم

ــت. ــازار اس ــی ب ــتگاه های حام ــی از دس یک
ــیون  ــای فراکس ــی از اعض ــه جمع ــن جلس در ای
ــن  ــان مهمتری ــه بی ــاف و تشــکل های صنفــی ب اصن
ــاف  ــازار و اصن ــوزه ب ــود در ح ــای خ ــه نظر ه نقط

ــد. پرداختن
ــبکه  ــی ش ــت عمل ــا، تقوی ــر قیمت ه ــارت ب نظ
ــده  ــیب دی ــاف آس ــی از اصن ــت واقع ــع، حمای توزی
اثــر کرونــا، ســاماندهی فعالیــت همزمــان  بــر 
ــدور  ــای ص ــهیل فرایند ه ــوازی، تس ــای م اتحادیه ه
جواز هــای کســب، آمــوزش اصنــاف، اســتفاده از 
ظرفیــت اصنــاف بــرای اعتمــاد آفرینــی در جامعــه، 
ــر  ــاف، تغیی ــات اصن ــن انتخاب ــی قوانی ــالح برخ اص
ضوابــط اولیــه تاســیس فروشــگاه زنجیــره ای از جمله 
ــت  ــعه ظرفی ــی، توس ــاری و جانمای ــی، تج زیربنای
نظــام صنفــی بــرای توزیــع تولیــدات داخلــی و مــواد 
ــطه های  ــط واس ــا توس ــردن کاال ه ــادر ک ــه، ص اولی
غیــر صنفــی غیــر ایرانــی و فشــار بــر صنــوف 
کشــورمان در ایــن حــوزه، از مهمتریــن دیدگاه هــای 
اعضــای فراکســیون اصنــاف و تشــکل های صنفــی در 

ــوده اســت. ــن نشســت ب ای

وزیر صمت:

 با مداخله مستقیم دولت در بازار مخالفم
ــر  ــده ب ــال ش ــای اعم ــاره تحریم ه ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
کشــور گفــت: گرچــه ایــن تحریم هــا بــرای مــا پرهزینــه بــوده و مــردم 
ســختی های بســیاری را متحمــل شــدند ولــی هم اکنــون پرچــم 

ــعه اســت.  ــد و توس ــه رش ــزاز و کشــور رو ب ــران اســالمی در اهت ای
ــای  ــاح طرح ه ــن افتت ــالمی در آیی ــد اس ــا، محم ــزارش ایرن ــه  گ ب
فرودگاهــی اســتان کرمــان افــزود: اگرچــه درآمدهــای کشــور کاهــش 

ــراوان اســت. ــا نعمــات الهــی در کشــور ف پیــدا کــرده ام
وی اظهــار داشــت: 1۰۵ پــروژه بــا اعتبــار بیــش از یکهــزار میلیــارد 
ــی  ــی و داخل ــتای خودکفای ــه در راس ــد ک ــاح ش ــروز افتت ــان دی توم

ــود. ــال می ش ــوزه فع ــن ح ــی در ای ــع داخل ــوده و صنای ــازی ب س
اســالمی  ادامــه داد: فــرودگاه قبلــی کرمــان در خــور مــردم نبــود لــذا 
احــداث طرح هــای توســعه از ســال ۹۶ در دســتور کار قــرار گرفــت و در 

ایــن راســتا در کشــور شــانی به جــز خدمت گــذاری نداریــم.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــی ارزش کــردن خدمــات جمهــوری 
ــچ دوره  ــه در هی ــود ک ــاهده می ش ــادی مش ــگ اقتص ــالمی در جن اس
ــده  ــرایط نادی ــن ش ــخت تری ــات در س ــرا اقدام ــوده زی ــه نب ای اینگون

ــود. ــه می ش گرفت
ــی  ــم های ــن تحری ــچ دوره ای چنی ــت: در هی ــان داش ــالمی  بی اس
نداشــتیم بــه طــوری کــه تمــام شــریان های جابه جایــی پــول مســدود 

ــا را  ــتی های م ــد و کش ــا نمی دهن ــه م ــا ب ــوخت هواپیم ــده و س ش
ــد. ــم کــرده ان تحری

وی بــا بیــان اینکــه فــروش و خریــد محصــوالت مــا را ممنــوع کردند 
گفــت: ایــن حرکــت ظالمانــه تروریســتی و غیرقانونــی بــا ســردمداری 
ــا هــدف ســاقط کــردن نظــام جمهــوی اســالمی طراحــی  ــکا و ب آمری

شــده امــا خودشــان ســاقط شــدند.
ــار رفتــه و ســاخت  ــر ب ــد زی ــه زرن ــا بیــان اینکــه کارخان اســالمی ب
از  داخــل صنعــت در حــال توســعه اســت گفــت: بــا اســتفاده 

می کنیــم. معنــا  را  خودبــاوری  داخلــی،  ظرفیت هــای 
ــود و  ــر اداره می ش ــای کمت ــا درآمده ــور ب ــرد: کش ــح ک وی تصری
وزارت راه و شهرســازی 2 هــزار میلیــارد تومــان در ایــن اســتان هزینــه 
کــرد در حالــی کــه بودجــه عمرانــی مــا 11 هــزار میلیــارد تومــان اســت 

کــه نقــدی هــم پرداخــت نمی شــود.
ــدون  ــا را ب ــی م ــوان عملیات ــرد: ت ــوان ک ــر راه و شهرســازی عن وزی
ــه  ــم ک ــاهده می کنی ــان مش ــرد و همچن ــی ک ــوان ارزیاب ــع نمی ت مناب
ــرا  ــا اج ــی پروژه ه ــه خوب ــا ب ــکاران م ــکاران و پیمان ــتکار هم ــا پش ب

می شــود.
ــعه  ــد توسـ ــع رونـ ــه منابـ ــی بـ ــوع بخشـ ــا تنـ ــه داد: بـ وی ادامـ
پیشـــرفت کشـــور و اســـتان کرمـــان را تســـهیل می کنیـــم کـــه در 

ـــارات  ـــدی اعتب ـــعه 1۰ درص ـــه توس ـــاده ۵۶ ک ـــازه م ـــه اج ـــن زمین ای
ـــا ۳۰  ـــارات را ت ـــن اعتب ـــوی ای ـــم جل ـــس می خواهی ـــذا از مجل ـــت ل اس

درصـــد بازگشـــایی کنـــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیــت دیپلماســی و نظامــی گفــت: 
ــول ملــی را تقویــت کنیــم و اگــر حفــظ نشــود موفقیتمــان را  ــد پ بای

ــد. ــه بخورن ــد ضرب ــردم نبای ــم و م ــم جشــن بگیری نمی توانی
اســالمی عنــوان کــرد: در توســعه مســکن محدودیتــی بــه جــز آب 
ــل آب  ــا معط ــن پروژه ه ــم ای ــال و نی ــک س ــم و ی ــان نداری در کرم

ــده اســت. مان
وی افــزود: هیــچ ثبــت نــام فاقــد زمیــن در کرمــان وجــود نــدارد و 
تمامــی افــراد فاقــد مســکن در ایــن اســتان می تواننــد از طــرح اقــدام 

ملــی بهــره منــد شــوند.

ــال  ــال فع ــان س ــا پای ــرژی ت ــورس ان ــازار ب ــت: ب ــرو گف ــر نی وزی
ــد  ــه خری ــدام ب ــتقیم اق ــد مس ــدگان می توانن ــود و مصرف کنن می ش

ــد.  ــده کنن ــرق از تولیدکنن ب
ــه  ــری ب ــت خب ــان« در نشس ــا اردکانی ــا، »رض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد  ــز می توان ــر نی ــرکت توانی ــزود: ش ــر اف ــارک فج ــه مب ــبت ده مناس
ــعه  ــر توس ــود را ب ــوان خ ــد و ت ــذف کن ــود را ح ــطه ای خ ــش واس نق

انتقــال و مصرف هــای خانگــی و خــرد متمرکــز کنــد.
بــه گفتــه وی، براســاس فعالیــت بــورس انــرژی تولیدکننــدگان بــرق 
ســریع تــر بــه پــول خــود دســت می یابنــد و قیمــت نیــز در ایــن بــازار 

تعییــن می شــود کــه منطقــی اســت.

افزایش ۸۷۰ مگاوات برق در دولت فعلی 
اردکانیــان خاطرنشــان کــرد: امــروز بــا توجــه بــه منابــع سرشــار گاز 
در کشــور در مســیر صحیحــی حرکــت شــده و ســهم 8۰ درصــدی از 

تولیــد بــرق بــر عهــده ایــن انــرژی قــرار گرفتــه اســت.
ــف  ــوخت گاز در ردی ــتفاده از س ــران در اس ــه ای ــان اینک ــا بی وزیرب
چهــارم بعــد از آمریــکا، روســیه و ژاپــن قــرار دارد، خاطرنشــان کــرد: 
در جهــان بــر اســاس آخریــن آمــار در ۳۵ ســال گذشــته ســهم 
ــه  ــه 1۰ درصــد رســیده، گاز از 12 ب نیروگاه هــای هســته ای از ســه ب

2۳ درصــد افزایــش پیــدا کــرده و زغــال ســنگ بــدون تغییــر بــر رقــم 
ــده اســت. ۳8 درصــد مان

وی بــا بیــان اینکــه ســهم اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر غیــر 
بــرق آبــی از ۰.۶ درصــد بــه ۹ درصــد رســیده و تاکیــد کــرد: ایــران در 
بخــش تجدیدپذیرهــای غیــر بــرق آبــی پیــش از ســال ۵۷ صفــر بــوده 
و در ابتــدای دولــت یازدهــم 1۶8 مــگاوات ثبــت شــده و درمــدت چهــار 

ســال 1۷۰ مــگاوات بــه ایــن میــزان افــزوده شــد.
اردکانیــان بــا بیــان اینکــه ۵۳۵ مــگاوات در دولــت دوازدهــم 
تاکنــون بــه تولیــد بــرق افــزوده شــده، اضافــه کــرد : انتظــار مــی رود 
تــا پایــان دولــت بــه رقــم تولیــد ۷۰۰ مــگاوات برســد کــه مجمــوع آن 

ــد. ــد ش ــر خواه ــای دیگ ــاب بخش ه ــا احتس ــگاوات ب 8۷۰ م
ــرخ ارز برکنــد شــدن افزایــش تولیــد  وی گفــت: نوســان های ن
بــرق اثرگــذار بــوده و در ایــن شــرایط روش هــای دیگــری را در پیــش 
ــا صــدور دســتور العمــل بــه ســرمایه گــذاران اجــازه داده  گرفتیــم و ب
ــال اســتفاده  ــرای انتق ــا از تاسیســات ایجــاد شــده در کشــور ب شــد ت

ــد. ــا کشــورهای همســایه امضــا کنن ــرق را ب ــرارداد ب ــد و ق کنن
ــر  ــد پذی ــع تجدی ــد مناب ــه نبای ــد براینک ــن تاکی ــرو ضم ــر نی وزی
ــوه  ــد بالق ــگاوات تولی ــزار م ــرد: ۳۰ ه ــان ک ــود، خاطرنش ــوش ش فرام
ــران و  ــرز ای ــی در م ــه منبع ــوان نمون ــه عن ــه ب ــم ک ــادی داری ــرق ب ب

ــه  ــل ب ــا کار مشــترکی  تبدی ــرر شــده ب ــه مق ــرار دارد ک افغانســتان ق
وضعیــت بالفعــل شــود و تــا پایــان ســال جلســه هماهنگــی آن بــا ایــن 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــدرال آلم ــوری ف ــور و جمه دو کش
ــن  ــر ای ــذاری ب ــوان ســرمایه گ ــل ت ــه دلی ــان ب ــه وی، آلم ــه گفت ب

ــت. ــد داش ــور خواه ــش حض ــن بخ ــی در ای ــش کاف ــروژه و دان پ
ــح  ــل، تصری ــی قب ــی ها در مدت ــه خاموش ــاره ب ــا اش ــان ب اردکانی
کــرد: چنانچــه مصــرف گاز اصــالح نشــود هــر فصــل ســرد رقــم قابــل 
ــاد  ــکالتی را ایج ــود و مش ــی ش ــرف خانگ ــرف مص ــی از گاز ص توجه

ــم. ــرار داری ــادی ق ــرایط ع ــون در ش ــا اکن ــرد، ام ــد ک خواه
ــد  ــرف نبای ــی ها و مص ــوع خاموش ــه موض ــن ب ــزود: پرداخت وی اف
ــر بیشــتر از مصــرف گاز  ــت براب ــرا هف ــود، زی ــارج ش ــتور کار خ از دس

ــود. ــی می ش ــارف خانگ ــرف مص ــع ص صنای
وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه گاز منبــع پایــداری نیســت، خاطرنشــان 
ــه وارد  ــل ب ــران تبدی ــکان دارد ای ــرف گاز ام ــد مص ــداوم رش ــرد: ت ک
کننــده شــود بــه همیــن دلیــل بــرای اصــالح مصــرف بایــد تــالش الزم 

بــه عمــل آیــد.
ــزار  ــاز 1۰ ه ــا در آغ ــرق آبی ه ــد ب ــت تولی ــه وی، ظرفی ــه گفت ب
ــه  ــگاوات اضاف ــزار 1۷۵ م ــت دو ه ــان دول ــا پای ــه ت ــود ک ــگاوات ب م

می شــود و بــه دوازده هــزار و 181مــگاوات خواهــد رســید.

وزیر راه: 

کشور رو به رشد و توسعه است

امکان خرید مستقیم برق از تولیدکنندگان فراهم می شود
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