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قالیباف: 

حداکثر اصالحات ممکن در بودجه 
۱۴۰۰ به نفع معیشت مردم است

جزئیات اقساط و نرخ سود 
وام های مسکن ۹ گانه 

 مسئوالن اجرایی با توجه به توان دولت تغییرات الزم را در الیحه اعمال کردند
دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت

افزایش وام مسکن اعضای هیئت علمی از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان
وام مسکن بازنشستگان در تهران ۵۰ و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 

تسهیالت مسکن ایثارگران با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله خواهد شد
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مصاحبه  اختصاصی با مدیر عامل شرکت آذرمهرهریس

 لزوم عملگرایی مسئوالن ذیربط درحمایت
 از تولید

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای 
شهر از ۲۰ اسفند 

پرونده نیشکر هفت تپه
 در ایستگاه آخر

روش عرضه های اولیه تغییر 
می کند

خصوصی سازی در حوزه ورزش 
کشور ضروری است

یکی از مدیران ارشد ارزی بانک 
مرکزی بازداشت شد

ــک  بانـ ــد ارزی  ــران ارشـ ز مدیـ ــی ا یکـ
رشـــوه  دریافـــت  تهـــام  ا بـــه  مرکـــزی 
دالر  میلیـــارد   ۳۵ توزیـــع  پرونـــده  در 
مرکـــزی  بانـــک  مداخلـــه ای  ارزهـــای 

بازداشـــت شـــد. 
بـــه گـــزارش مهـــر، یکـــی از مدیـــران 
ارشـــد ارزی بانـــک مرکـــزی بـــه اتهـــام 
 ۳۵ توزیـــع  پرونـــده  در  رشـــوه  دریافـــت 
میلیـــارد دالر ارزهـــای مداخلـــه ای بانـــک 

مرکـــزی بازداشـــت شـــد.
متهـــم بازداشـــتی پنجمیـــن مدیـــر ارشـــد 
بانـــک مرکـــزی اســـت کـــه در ســـال های 
اخیـــر تحـــت تعقیـــب قـــرار گرفتـــه اســـت.

متهـــم، چندیـــن ســـال مســـئولیت اصلـــی 
در حـــوزه ارزی بانـــک مرکـــزی باالخـــص 
ــارد دالر ارز  ــا میلیـ ــه ده هـ ــروش بی ضابطـ فـ
در قالـــب ارزهـــای مداخلـــه ای را برعهـــده 
در  اصلـــی  متهمـــان  از  یکـــی  و  داشـــته 
در  ارزی  نابســـامانی های  ایجـــاد  خصـــوص 

ســـال های اخیـــر در کشـــور اســـت.
ــز  ــر، پیـــش از ایـــن نیـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ــن  ــذ آخریـ ــه از اخـ ــوه قضائیـ ــخنگوی قـ سـ
بانـــک  ســـابق  رئیـــس  ســـیف  از  دفـــاع 
مرکـــزی و احمـــد عراقچـــی معـــاون ارزی 
بانـــک مرکـــزی و ارســـال پرونـــده آنهـــا بـــه 

دادگاه خبـــر داده بـــود.
دیگـــر  از  صالحـــی  و  ســـجاد  رســـول 
دوره  در  مرکـــزی  بانـــک  ارزی  مدیـــران 
مدیریـــت ســـیف هســـتند کـــه پیـــش از 
ایـــن اخبـــار بازداشـــت و محاکمـــه آنهـــا در 
دادگاه هـــای ویـــژه اقتصـــادی منتشـــر شـــده 

بـــود.
 ۲۲ تاریـــخ  در  انقـــاب  معظـــم  رهبـــر 
ـــار  ـــر از اقش ـــزاران نف ـــدار ه ـــرداد ۹۷ در دی م
مختلـــف مـــردم، اشـــاره داشـــتند کـــه بایـــد 
ـــت ارز،  ـــن دریاف ـــه ضم ـــانی ک ـــر کس ـــاوه ب ع
ـــا  ـــدند ب ـــتفاده ش ـــوء اس ـــف و س ـــب تخل مرتک
ــن  ــه ایـ ــا را بـ ــن ارزهـ ــه ایـ ــی کـ خطاکارانـ
ــورد  ــز برخـ ــد نیـ ــت کردنـ ــن پرداخـ متخلفیـ

صـــورت گیـــرد.

متفکر آزاد: 
غرب باید به تعهداتش
 در برجام عمل کند

ــام  ــت: انج ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
تعهــدات از ســوی ایــران در ادامــه مســیر برجــام بــه 
شــرط اجــرای عملــی تعهــدات از ســوی غــرب در 
ایــن توافــق عاقانه تریــن کار در ایــن مســیر اســت. 
روح اهلل متفکــر آزاد نماینــده مــردم تبریــز 
در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا 
ــام  ــر مق ــات اخی ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــارس، ب ف
ــی در  ــدام عمل ــا اق ــاط ب ــری در ارتب ــم رهب معظ
ــرای  ــه اج ــه ادام ــن ک ــت: ای ــام، گف ــث برج بح
ــورت  ــام در ص ــران در برج ــوی ای ــدات از س تعه
ــام  ــرب انج ــوی غ ــدات از س ــدن تعه ــی ش عمل
خواهــد شــد، عاقانه تریــن تصمیمــی اســت کــه 
توســط رهبــر معظــم انقــاب و نظــام جمهــوری 

ــت. ــده اس ــاذ ش ــامی اتخ اس
وی افــزود: کشــور مــا دیگــر نمی توانــد وعــده 
و وعیــد را از طــرف مقابــل ببینــد و دیگــر فرصتی 
بــرای ایــن کار نــدارد و امــروز زمانــی اســت کــه 
غــرب بایــد بــه تعهداتــش در برجــام عمــل کنــد.

ــار داشــت:  ــس اظه ــات رئیســه مجل عضــو هی
مــا در 4 ســال گذشــته بــه تعهداتمــان در برجــام 
ــام  ــکا از برج ــل آمری ــا در مقاب ــم ام ــل کردی عم
ــده  ــط وع ــم فق ــا ه ــاره اروپ ــد و در ب ــارج ش خ
ــه  ــی ب ــرف غرب ــنیدیم و ط ــم و ش ــد دیدی و وعی

ــرد. ــل نک ــام عم ــان در برج تعهداتش
متفکــر آزاد خاطرنشــان کــرد: مذاکــره مجــدد 
ــد  ــان نخواه ــه اهدافم ــا را ب ــه م ــچ وج ــه هی ب
ــن  ــه ای ــا ب ــرای م ــره ب ــع مذاک ــاند و درواق رس
معناســت کــه حقــی کــه پیــش از ایــن بایــد بــه 
ــه مذاکــره بگذاریــم. مــا داده می شــد را مجــدد ب

وی افــزود: آمریــکا و اروپــا هدفشــان از مذاکــره 
مجــدد بــا ایــران گرفتــن امتیــازات بیشــتر اســت 

و آنهــا بــه دنبــال حــل مشــکل نیســتند.
ــت:  ــار داش ــس اظه ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
ــرای  ــدد ب ــره مج ــم مذاک ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــع  ــت و درواق ــد داش ــی نخواه ــه مثبت ــا نتیج م
قــرار  بیشــتر  ســختی  و  محاصــره  در  را  مــا 
می دهــد و بهتریــن راهــکار و   عاقانه تریــن و 
هوشــمندانه ترین اقــدام انجــام تعهــدات بــه شــرط 
اقــدام عملــی طــرف غربــی در توافــق برجام اســت.

ــدای  ــت: از ابت ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
ــرای واردات  ــه حــال ۳۲ میلیــارد دالر ب ــا ب ســال ت
تامیــن شــده کــه از ایــن میــزان ۹.۲ میلیــارد 
توســط  مابقــی  و  مرکــزی  بانــک  توســط  دالر 

صادرکننــدگان تأمیــن ارز شــده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی کــه در 
رأس هیئتــی از معاونــان و مدیــران بانــک مرکــزی 
بــه اســتان همــدان ســفر کــرده اســت، در »جلســه 
شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی« 
ــه شــرایط خــاص کشــور  ــا اشــاره ب ــن اســتان ب ای
ــی دو  ــا ط ــم ه ــی از تحری ــری ناش ــار حداکث و فش
ــه  ــی ک ــول مدت ــت: در ط ــر گف ــم اخی ــال و نی س
ــا  ــتیم ب ــید توانس ــود رس ــه اوج خ ــا ب ــم ه تحری
هدایــت مقــام معظــم رهبــری تحریــم هــا را خنثــی 

ــم. ــور کنی و از شــرایط ســخت عب
رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره تجــارت 
ــه  ــا ب ــال ت ــدای س ــرد: از ابت ــح ک ــی تصری خارج
حــال ۳۲ میلیــارد دالر بــرای واردات تامیــن شــده 
کــه از ایــن میــزان ۹.۲ میلیــارد دالر توســط بانــک 
مرکــزی و مابقــی توســط صادرکننــدگان تأمیــن ارز 
ــدت کشــور  ــن م شــده اســت و توانســتیم طــی ای
ــه  ــم؛ ب ــی اداره کنی ــادرات غیرنفت ــا ص ــاً ب را عمدت
ــن  ــارد دالر از تامی ــش از ۲۲ میلی ــر بی ــان دیگ بی
ــی  ــر نفت ــادرات غی ــل ص ــور از مح ارز واردات کش

ــوده اســت. ب
درصــد   ۷0 حــدود  گذشــته  در  افــزود:  وی 
ــه واســطه  نیــاز وارداتــی کشــور توســط دولــت و ب

درآمدهــای نفــت و گاز تأمیــن می شــد، امــا در 
ــر از ۳0  درصــد  ــه کمت ــم ب ــن رق ــال حاضــر ای ح

ــت. ــیده اس رس
ــادآور شــد: رشــد اقتصــادی در شــش  همتــی ی
ــر  ــت و ب ــوده اس ــت ب ــال مثب ــدای امس ــاه ابت م
اســاس برآوردهــا و اطاعــات بخش هــا انتظــار مــی 
رود ایــن رونــد در ۹ ماهــه ســال جــاری نیــز ادامــه 

یابــد.
رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه تأمیــن 
ــی  ــبکه بانک ــی ش ــارد تومان ــزار میلی ــی ۷۵ ه مال
ــیوع  ــی از ش ــای ناش ــیب ه ــت از آس ــرای حمای ب
ــت: بــا  ــد گف ــروس کرونــا بــا نــرخ 1۲ درص وی

کمــک دولــت بیــش از ۳0 هــزار میلیــارد تومــان از 
ــه صــورت  ــه صــورت قرض الحســنه ب ــغ ب ــن مبل ای

ــد. ــت ش ــا پرداخ ــتان خانواره ــه سرپرس وام ب
تاکیــد  ضمــن  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
ــور و  ــادی کش ــرایط اقتص ــن ش ــر گرفت ــه درنظ ب
وجــود محدودیــت منابــع، عملکــرد بانک هــا را 
ــرخ 1۲ درصــد  ــا ن ــه اعطــای تســهیات ب در زمین
بــه تولیدکننــدگان را قابــل قبــول دانســت و گفــت: 
ــده در فضــای کســب  ــاد ش ــه مشــکات ایج اگرچ
ــار  ــد 1۹ فش ــاری کوی ــیوع بیم ــل ش ــه دلی و کار ب
مضاعفــی بــرای اصنــاف ایجــاد کــرده اســت لیکــن 
ــای  ــه محدودیت ه ــد ب ــز بای ــل نی ــرف مقاب در ط

نظــام بانکــی توجــه شــود، چــرا کــه اعطــای ســود 
ــر دور داشــت،  ــد از نظ ــذاران را نبای ــپرده گ ــه س ب
ضمــن آنکــه علیرغــم همــه محدودیــت هــا، نظــام 
ــا توجــه بــه   بانکــی در تخصیــص بهینــه منابــع و ب
ــی فضــای کســب و کار  ــواره حام ــا، هم محدویت ه

ــوده اســت. ــد ب و تولی
وی بــا تاکیــد بــر محدودیــت منابــع نظــام 
بانکــی در ارایــه تســهیات گفــت: بانــک هــا در ده 
مــاه ابتــدای ســال ۷۲0 هــزار میلیــارد تومــان بابــت 
ســرمایه در گــردش تســهیات اعطــا کرده انــد، 
ــز  ــا نی ــارات بانک ه ــد توجــه داشــت اعتب ــه بای البت
ــل  ــزال وص ــع الی ــه مناب ــا ب ــت و آنه ــدود اس مح

ــتند. نیس
ــه  ــت ب ــش صنع ــتا بخ ــن راس ــزود: در ای وی اف
صــورت میانگیــن ۳0 درصــد از مجمــوع تســهیات 

ــه خــود اختصــاص داده  اســت. پرداختــی را ب
همتــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
موضــوع نقدینگــی اشــاره کــرد و گفــت: از ابتــدای 
ســال تاکنــون بــا وجــود تمــام فشــارها بــه خاطــر 
کنترل هــای بانــک مرکــزی رشــد نقدینگــی در 
حــد ۳0 درصــد بــوده   و بانــک مرکــزی بــه لحــاظ 
التــزام بــه سیاســت های پولــی قــادر نیســت اجــازه 
ــدرت در اقتصــاد  ــر ق ــول  پ ــد پ ــش از ح ــد بی ده
ــورم  ــه ت ــق ب ــن تزری ــه ای ــرا ک ــود، چ ــق ش تزری
بیشــتر در جامعــه دامــن خواهــد زد؛ البتــه طبیعــی 
اســت بــه خاطــر ایــن مســئله بــا نامایمــات روبــه رو 

شــویم.

رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان تهــران بــا اشــاره 
ــرایط  ــات در ش ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــه آمادگ ب
کرونایــی، گفــت: ایــن انتخابــات بــر اســاس بازدیــد 
از شــعب بــا حضــور نماینــده بهداشــت محقــق مــی 
شــود و در مجمــوع ۲00 هــزار نفــر عوامــل اجرایــی، 
بازرســی، نظارتــی و غیــره بــرای انتخابــات 1400 در 

اســتان تهــران داریــم. 
ــی در  ــن بیگ ــکراله حس ــنا، ش ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــران ب ــن جلســه شــورای اداری اســتان ته پنجمی
ــت: در ۲۸  ــات گف ــم انتخاب ــداد مه ــه روی ــاره ب اش
ــت  ــی ریاس ــم یعن ــات مه ــرداد 1400 دو انتخاب خ
جمهــوری و شــوراها برگــزار مــی شــود و در اســتان 
ــدوره ای  ــات میان ــن دو، انتخاب ــر ای ــاوه ب ــران ع ته
مجلــس و میانــدوره خبــرگان رهبــری را هــم داریــم.

بــه گفتــه وی، انتخابــات مهــم تریــن رکــن 
ــور در  ــا حض ــردم ب ــت و م ــور اس ــی کش دموکراس
پــای صنــدوق هــای رای سرنوشــت خــود را تعییــن 
مــی کننــد، از ایــن رو مشــارکت در انتخابــات مهــم 
اســت کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز همــواره تاکیــد 

ــد. ــر ایــن مهــم دارن ب
وی افــزود: در چهــار مــاه باقیمانــده تــا انتخابــات 
ــا  ــتر و ب ــاش بیش ــا کار و ت ــتی ب ــئوالن بایس مس
حضــور در مناطــق شــهری و روســتایی و بیــان 
عملکــرد، امیدآفرینــی در جامعــه را افزایــش دهنــد. 

ــن ۲۷  ــا بی ــتان نوع ــه اس ــته رتب ــات گذش در انتخاب
و ۲۸ بــود، امــا در انتخابــات ســال گذشــته بــه 
رتبــه چهــارم رســید و تنهــا انتخاباتــی بودکــه هیــچ 
ــتیم  ــچ شــکایتی نداش ــی باطــل نشــد و هی صندوق
کــه ایــن امــر بــه ســبب وقــت گذاشــتن و پیگیــری 

ــر میســر شــد. ــن ام و همــت مســئوالن ای
ــات  ــرای انتخاب ــذاری ب ــدف گ ــه داد: ه وی ادام
ــع و  ــت و توق ــور اس ــه اول کش ــب رتب 1400 کس
ــداران  ــه فرمان ــه ب ــن اســت ک ــران ای ــار از مدی انتظ

ــوب  ــات مطل ــزاری انتخاب ــت برگ ــداران جه و بخش
کمــک کننــد و خــودرو، امکانــات پشــتیباتی و 
تــدارک را در اختیــار قــرار دهنــد. ضمــن اینکــه در 
زمینــه در اختیــار قــرار دادن پرســنل و محــل شــعب 
نیــز همراهــی الزم را داشــته باشــند. بــر اســاس ماده 
۷1 و ۷۲ قانــون شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، 
مــاده ۲1 قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری، مــاده 
ــات خبــرگان  ــون انتخاب ۷۷ آییــن نامــه اجرایــی قان
رهبــری، مــاده 11 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 

اســامی، شــرایط بــرای کمــک دســتگاه هــا در امــر 
ــات فراهــم شــده اســت. برگــزاری انتخاب

حســن بیگــی بــا بیــان اینکــه بر اســاس مــاده ۷1 
کلیــه وزاتخانــه هــا، ســازمان هــا، ادارات، شــهرداری 
ــا  ــهرداری ه ــه ش ــته ب ــای وابس ــازمان ه ــا و س ه
موظــف بــه ایــن همــکاری هســتند، تاکیــد کــرد: ۲۹ 
بهمــن ســتاد انتخابــات اســتان رســما بــا ۵ کمیتــه، 
ــل آن از ۲1  ــد و قب ــکیل ش ــر تش ــه و دبی دبیرخان
آبــان جلســات هماهنگــی انتخابــات برگــزار شــد تــا 
بــر مبنــای قانــون شــرایط حضــور حداکثــری فراهــم 
ــا  ــدا کــرد ت ــت پی ــوزش محوری ــن رو آم شــود. از ای
ــون تســلط داشــته باشــند، ضمــن  ــه قان ــان ب مجری
ــرای  ــته ب ــات گذش ــی انتخاب ــیب شناس ــه آس اینک

رفــع نقــاط ضعــف نیــز انجــام شــده اســت.
ــات پیــش رو نیمــه الکترونیکــی  وی افــزود: انتخاب
برگــزار مــی شــود یعنــی از ۲۵ فراینــد انتخابــات اخــذ 
آرا و شــمارش آرا بــه صــورت دســتی و بقیه الکترونیکی 
ــتان  ــه در ســطح اس ــن اینک ــود، ضم ــی ش ــزار م برگ
تهــران ۷ هــزار و ۶0۹ شــعبه اخــذ رای پیشــنهاد شــده 
اســت و روســتاهای واجد شــورا در اســتان ۵۳1 روســتا 
اســت کــه 4۸0 روســتا شــورا دارنــد و بــه فرمانــداران 
تاکیــد شــده در ســایر روســتاهایی کــه زمینــه دارنــد 

نیــز انتخابــات برگــزار شــود.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: 

 ۹.2 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای
 تأمین کاالهای اساسی پرداخت کردیم 

رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبر داد:

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از 2۰ اسفند

۲

تازه های خبرتازه های خبر
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ــر روش  ــران از تغییـ ــورس ایـ ــل فرابـ مدیرعامـ
در  کوچـــک  شـــرکت های  اولیـــه  عرضه هـــای 

ســـال آینـــده خبـــر داد. 
ــاره  ــا اش ــا ب ــا ایلن ــو ب ــی در گفت وگ ــر هامون امی
بــه عــدم تحقــق وعــده وزیــر اقتصــاد بــرای عرضــه 
اولیــه 100 شــرکت در ســال جــاری اظهــار داشــت: 
یکــی از دالیــل، شــرایط بــازار اســت و در ایــن 
ــا  ــرد ام ــکار ک ــازار را ان ــرایط ب ــوان ش ــاره نمی ت ب
ــرش عملکــرد بی ســابقه ای داشــتیم  ــه لحــاظ پذی ب
و شــرکت های را پذیــرش کرده ایــم کــه آمــاده 

ــه هســتند. عرضــه اولی
ــرش  ــرایط پذی ــه ش ــاه ک ــه داد: از تیرم وی ادام
بــورس و فرابــورس تفویــض شــد تــا بــه امــروز ۶0 
شــرکت بــرای عرضــه پذیــرش شــدند و ایــن فراینــد 
ــرایط  ــورد ش ــب م ــا حس ــت ام ــام اس ــال انج در ح
ــه  ــه اولی ــر عرض ــاه اخی ــه م ــژه در س ــه وی ــازار ب ب
ــل دو  ــال حداق ــان س ــا پای ــا ت ــتیم ام ــی نداش بزرگ

ــه انجــام خواهــد شــد. عرضــه اولی
مدیرعامـــل فرابـــورس ایـــران بـــا اشـــاره بـــه 
ــرد:  ــد کـ ــه تاکیـ ــای اولیـ ــر روش عرضه هـ تغییـ
حتـــی  و  متوســـط  شـــرکت های  عرضه هـــای 
ـــی 100  ـــه ۵0 ال ـــرکت هایی ک ـــد ش ـــک )مانن کوچ
میلیـــارد تومـــان نقدینگـــی در روز عرضـــه اولیـــه 

ـــام  ـــگ انج ـــوک بیلدین ـــه روش ب ـــد( را ب ـــذب کن ج
ندهیـــم چراکـــه ایـــن روش ممکـــن اســـت بـــه 

هیجانـــات بـــازار دامـــن بزنـــد.
روش  اگـــر  معتقـــدم  داد:  ادامـــه  هامونـــی 
ـــاز  ـــت ب ـــن ظرفی ـــم ای ـــاح کنی ـــه را اص ـــه اولی عرض
ـــا  ـــازار ب ـــب ب ـــش مناس ـــا کش ـــر روز ب ـــود و ه می ش
ــه  ــود، عرضـ ــی می شـ ــه بررسـ ــدی کـ روش جدیـ

اولیه هـــا را دنبـــال کنیـــم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــس از نزولـــی شـــدن 
ـــه  ـــه اولی ـــرای عرض ـــرش ب ـــاخص درخواســـت پذی ش
ـــن  ـــده همی ـــال آین ـــت: س ـــار داش ـــد، اظه ـــم نش ک

ــی رود. ــش مـ ــا پیـ روال در پذیرش هـ
هامونـــی همچنیـــن دربـــاره بررســـی تخلفـــات 
ـــت:  ـــک ســـال گذشـــته گف ـــورس در طـــول ی در فراب

اگـــر خبـــری از تخلفـــات منتشـــر نمی کنیـــم 
بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه بـــه ایـــن تخلفـــات 
ــورد  ــات مـ ــن موضوعـ ــود و ایـ ــیدگی نمی شـ رسـ

ــرد. ــرار نمی گیـ ــی قـ بررسـ
ـــن  ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــورس ب ـــل فراب مدیرعام
حـــوزه بـــا دو موضـــوع جـــرم و تخلـــف مواجـــه 
هســـتیم، اظهـــار داشـــت: در بحـــث تخلـــف بـــا 
بحـــث حفـــظ ارزش هـــای حرفـــه ای مواجـــه 
هســـتیم و بســـیاری از ایـــن موضوعاتـــی کـــه در 
ــف  ــس تخلـ ــد از جنـ ــرمایه رخ می دهـ ــازار سـ بـ
ـــتن  ـــت نبس ـــردی باب ـــه ف ـــه اینک ـــبیه ب ـــت. ش اس
کمربنـــد خـــودرو هـــر چنـــد جریمـــه می شـــود 
امـــا دادگاهـــی نخواهـــد شـــد؛ یعنـــی در بحـــث 
تخلفـــات ارزش هـــای حرفـــه ای بـــازار خدشـــه دار 

شـــده اســـت.
وی تاکیـــد کـــرد: امـــا وقتـــی ارزش هـــای 
کـــه  شـــود  خدشـــه دار  جامعـــه  عمومـــی 
جرم نـــگاری  را  موضـــوع  ایـــن  قانون گـــذار 
کـــرده، مشـــمول اقـــدام مجرمانـــه می شـــود کـــه 
ایـــن مـــوارد فرابـــورس انگشـــت شـــمار هســـتند 
ــند. در  ــت نمی رسـ ــتان دسـ ــداد انگشـ ــه تعـ و بـ
حـــال حاضـــر در فرابـــورس بیـــش از 10 پرونـــده 

مجرمانـــه در دادگاه هـــا نداریـــم.

مدیرعامل فرابورس ایران:

روش عرضه های اولیه تغییر می کند
28 خرداد برگزاری 3 انتخابات

 در استان

رئیــس ســتاد انتخابــات آذربایجان شــرقی بــا 
بیــان اینکــه ۸0 هــزار نفــر اعــم از عوامــل اجرایــی، 
ــتان  ــات 1400 را در اس ــت، انتخاب ــارت و حفاظ نظ
برگــزار می کننــد، گفــت: در ۲۸ خــرداد، ســه 
انتخابــات را به طــور همزمــان برگــزار می کنیــم. 
ــه  ــتگو در جلس ــار راس ــارس، علی ــزارش ف ــه گ ب
مشــترک ســتاد انتخابــات، هیــأت نظــارت بــر 
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــأت نظ ــس و هی ــات مجل انتخاب
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا انتخابــات را 
تجلــی اراده عالمانــه و آگاهانــه مــردم دانســت 
ــای  ــردم در پ ــور م ــور پرش ــت: حض ــار داش و  اظه
ــال  ــار س ــت چه ــن سرنوش ــای رأی، ضام صندوق ه

ــت.  ــور اس ــده کش آین
برگــزاری  مســوولیت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بخشــداران  و  فرمانــداران  برعهــده  انتخابــات، 
ــات، نقــش پشــتیبان و  ــزود: ســتاد انتخاب اســت، اف

دارد. را  هماهنگ کننــده 
ــم  ــر اع ــزار نف ــه ۸0 ه ــان اینک ــا بی ــتگو ب راس
ــات  ــت، انتخاب ــارت و حفاظ ــی، نظ ــل اجرای از عوام
1400 را در اســتان برگــزار می کننــد، متذکــر شــد: 
در ۲۸ خــرداد، ســه انتخابــات را بــه طــور همزمــان 
برگــزار می کنیــم و بــا توجــه بــه اینکــه هرکــدام از 
ایــن انتخابــات قوانیــن مخصــوص بــه خــود را دارند، 
ــر قوانیــن و  ــات ب ــان و ناظــران انتخاب تســلط مجری

مقــررات ضــروری اســت.
اشــاره  بــا  اســتان  انتخابــات  رئیــس ســتاد 
رعایــت  بــرای  صورت گرفتــه  تمهیــدات  بــه 
شــیوه نامه های بهداشــتی در شــعب اخــذ رأی از 
ــتقرار  ــری و اس ــد رأی گی ــریع در فرآین ــه تس جمل
صندوق هــا در محل هــای مناســب، گفــت: وزارت 
کشــور بــرای اســتفاده از تجربیــات کشــورهایی 
ــد،  ــزار کرده ان ــات برگ ــا انتخاب ــه در دوران کرون ک
ــت  ــن باب ــردم از ای ــا م ــت ت ــرده اس ــزی ک برنامه ری

ــند. ــته باش ــی نداش نگران
راســتگو بــا بیــان اینکــه ثبت نــام داوطلبــان 
ــد  ــی خواه ــورت الکترونیک ــه ص ــات 1400 ب انتخاب
ــات  ــات، انتخاب ــن اطاع ــق آخری ــزود: طب ــود، اف ب
صــورت  بــه  کان شــهرها  در  نیــز  شــوراها 

می شــود. برگــزار  تمام الکترونیکــی 
ــان و ناظــران  ــر بی طرفــی مجری ــا تأکیــد ب وی ب
انتخابــات، خاطرنشــان کــرد: در ایــن برهــه از تاریــخ 
ــر  ــش از ه ــات بی ــت انتخاب کشــور، ســامت و امنی
ــز  ــه ای ج ــت و وظیف ــم اس ــا مه ــرای م ــی ب زمان
فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای مشــارکت 

ــم. ــردم نداری ــری م حداکث

انتقاد نماینده مجلس درباره
 نحوه رسیدگی به بودجه 1۴۰۰ 

ــار  ــس اظه ــرکان در مجل ــردم تویس ــده م نماین
داشــت: نحــوه رســیدگی بــه الیحــه بودجــه 1400 

ــه ای دارد.  ــن نام ــراد آیی ای
مفتــح  محمدمهــدی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــده تویســرکان در مجلــس در نشســت علنــی  نماین
قــوه مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش درآمــدی 
الیحــه بودجــه 1400 کل کشــور طــی تذکــری 
پیشــنهادات  ســامانه  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
طــوری تنظیــم شــده کــه نماینــدگان فرصــت 
ــد و  ــردا دارن ــح ف ــا ۸ صب ــنهادات را ت ــت پیش ثب
ایــن در حالــی اســت کــه مــا رســیدگی بــه بودجــه 
ــوع  ــن موض ــم و ای ــرده ای ــاز ک ــنهادات را آغ و پیش
ــه نظــر  ــزود: ب ــدارد.وی اف ــه ای ن ــای آییــن نام مبن
ــت نشــده  ــه رعای ــن نام ــه شــکل آیی ــی رســد ک م
ــه  ــن نام ــراد آیی ــه ای ــه بودج ــیدگی ب ــوه رس و نح
ای دارد و بایــد مذاکــرات را قطــع کــرده و بــه 
تذکــر توجــه کنیــم. وقتــی تــا فــردا صبــح فرصــت 
پیشــنهادات اســت، رســیدگی در حــال حاضــر چــه 
معنایــی دارد؟ و اگــر مجلــس موضوعــی را تصویــب 
کــرد قبــل از اینکــه نماینــده ای بتوانــد پیشــنهادش 
ــود.  ــی ش ــر م ــنهاد بااث ــًا پیش ــد، عم ــت کن را ثب
ــد،  ــت کنی ــم شــکل را رعای ــی کن ــن خواهــش م م
چــرا کــه رعایــت شــکل آییــن نامــه نیــز موضوعیــت 

دارد.
ــورای  ــس ش ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب  محمدباق
ــن  ــت: ای ــر، گف ــن تذک ــه ای ــخ ب ــامی در پاس اس
ــدگان  ــت و از نماین ــی اس ــوع مهم ــوع، موض موض
ــن  ــون ممک ــد چ ــه کنن ــم توج ــی کن ــش م خواه
اســت کــه بــرای ســایر نماینــدگان نیــز ایــن 
ســوال ایجــاد شــود. پیــش از شــروع جلســه آقــای 
امیرآبــادی عضــو هیــات رئیســه اشــاره کردنــد کــه 
در تبصــره هــای مربــوط بــه ردیــف هــای درآمــدی، 
اگــر پیشــنهادی وجــود دارد، نماینــدگان مــی 
ــت  ــکان ثب ــون ام ــر تاکن ــد و اگ ــت کنن ــد ثب توانن
ــح آن را  ــردا ۸ صب ــا ف ــد ت ــی توانن ــتند م را نداش
ــن پیشــنهادات  ــه ای ــردا حتمــا ب ثبــت نماینــد، و ف

ــود. ــی ش ــیدگی م رس
ــرد:  ــه ک ــس شــورای اســامی اضاف ــس مجل رئی
نکتــه دیگــری نیــز بایــد عــرض کنــم، در رابطــه بــا 
ردیــف 4 تبصــره )ب( در رابطــه بــا ETS و بحــث 
هایــی کــه مربــوط بــه ارز بــود،  در ایــن رابطــه هــر 
کــدام از نماینــدگان هــر مطلبــی داشــته باشــند در 
مــورد ایــن بنــد 4 مــی تواننــد فــردا مطــرح کننــد و 

مــا امــروز آن را مراعــی مــی گذاریــم.

جمع آوری امضا درمجلس برای 
ضرورت اجرای قانون لغو تحریم ها

جمعــی از نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی 
ــون  ــرای قان ــرورت اج ــر ض ــه ای ب ــای نام ــا امض ب
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا تأکیــد 

ــد. کردن
بــه گــزارش مهــر، حجــت االســام ســید محمــود 
نبویــان در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی 
در ارتبــاط بــا قانــون اقــدام راهبــردی در لغــو 
تحریم هــا در حــال جمــع آوری امضــا از نماینــدگان 

مجلــس اســت.
ابراهیــم عزیــزی عضــو کمیســیون امنیــت ملــی 
ــت:  ــاره گف ــن ب ــس در ای ــی مجل ــت خارج و سیاس
ــدگان  ــا از نماین ــع آوری امض ــال جم ــان در ح نبوی
ــردی  ــدام راهب ــون اق ــرای قان ــرورت اج ــاره ض درب
ــت  ــوق مل ــت از حق ــا و صیان ــو تحریم ه ــرای لغ ب
ایــران اســت و در ایــن نامــه آمــده اســت کــه 
نماینــدگان روی مواضــع خــود در اجــرای ایــن 

ــتند. ــر هس ــون ُمص قان
اقــدام  قانــون   ۶ مــاده  در  اســت،  گفتنــی 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا آمــده اســت: 
موظــف  ایــران  اســامی  جمهــوری  »دولــت 
ــدات  ــل تعه ــرای کام ــدم اج ــورت ع ــت در ص اس
از جملــه کشــورهای 1+4  کشــورهای متعاهــد 
)آلمــان، فرانســه، انگلســتان، چیــن و روســیه( 
ــل  ــط کام ــدن رواب ــادی نش ــران و ع ــال ای در قب
بانکــی و عــدم رفــع کامــل موانــع صــادرات و 
ــران  ــی ای ــای نفت ــت و فرآورده ه ــل نف ــروش کام ف
ــل از  ــع حاص ــریع ارز مناب ــل و س ــت کام و برگش
ــن  ــدن ای ــرا ش ــس از الزم االج ــاه پ ــروش، دو م ف
ــفند  ــامی ]۵ اس ــورای اس ــس ش ــون در مجل قان
مــاه[، نظارت هــای فراتــر از پادمــان از جملــه 
را  الحاقــی  پروتــکل  ســند  داوطلبانــه  اجــرای 

متوقــف کنــد.«

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
مسئوالن فریب شیرین زبانی

 دشمنان را نخورند
تبریــز- نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
ــی  ــب شــیرین زبان ــد فری ــر اینکــه نبای ــد ب ــا تاکی ب
ــم  ــت های رژی ــت: سیاس ــم، گف ــمنان را بخوری دش
ــی  ــراد متک ــه اف ــران ب ــت ای ــال مل ــکا در قب آمری

نیســت.
ــلمین  ــام والمس ــر، حجت االس ــزارش مه ــه گ ب
ــتان  ــه شهرس ــفر ب ــم در س ــیدمحمدعلی آل هاش س
ــی  ــه و روحان ــادواره 141 طلب ــور در ی ــد و حض مرن
شــهید اســتان بــا اشــاره بــه عقب نشــینی آمریــکا در 
مواضــع ضــد ایرانــی دولــت ترامــپ، اظهــار داشــت: 
اگــر توجــه کنیــد، بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در 
ــان آذربایجــان در ۲۹ بهمــن  ــردم قهرم ــا م ــدار ب دی
نتیجــه داده و دولــت بایــدن، تصمیمــات دولــت 
قبلــی آمریــکا را بــرای فعــال کــردن مکانیزم ماشــه و 
بازگشــت تحریــم، لغــو کــرده و موضــع دولــت ترامپ 

ــم را پــس گرفتــه اســت. ــرای احیــای تحری ب
ــرد  ــه راهب ــان اینک ــا بی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
نــاکام  را  دشــمنان  کلمــه  وحــدت  و  مقاومــت 
خواهــد گذاشــت، اضافــه کــرد: همانطــور کــه 
ــز  ــردم تبری ــا م ــدار ب ــاب در دی ــم انق ــر معظ رهب
ــت  ــران دول ــای س ــر حرف ه ــد؛ دیگ ــان فرمودن بی
ــم،  ــول نمی کنی ــام را قب ــوص برج ــکا در خص آمری
چــون از ایــن بــه بعــد اقــدام در برابــر اقــدام خواهــد 
ــی  ــم اقدامات ــا ه ــد م ــا را بردارن ــر تحریم ه ــود، اگ ب

ــرد. ــم ک خواهی
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی بــا 
ــی  ــیرین زبان ــب ش ــد فری ــه نبای ــر اینک ــد ب تاکی
سیاســت های  داد:  ادامــه  بخوریــم،  را  دشــمنان 
رژیــم آمریــکا در قبــال ملــت ایــران بــه افــراد 
متکــی نیســت، از ایــن رو بایــد در برابــر رویکردهــای 
ــه آنهــا همانطــور کــه تاکنــون ایســتاده ایم،  خصمان

ــتیم. ــت بایس ــا صاب ب
برابــر  در  ایســتادگی  تبریــز،  جمعــه  امــام 
دشــمنان را از بــرکات خــون شــهدا دانســت و 
ــی و  ــارت های جان ــگ خس ــد جن ــر چن ــت: ه گف
مالــی فراوانــی متوجــه کشــور و زیرســاخت های 
ــهدا در  ــون ش ــت خ ــه برک ــروز ب ــا ام ــرد، ام آن ک
اجــازه  و  ایســتاده ایم  قاطعانــه  دشــمنان  برابــر 
زیاده خواهــی و دســت اندازی بــه حقــوق ملــت 

نمی دهیــم. را  ایــران 
ــانی و  ــه جانفش ــاره ب ــا اش ــه ب ــم در ادام آل هاش
جبهه هــا  در  روحانــی  شــهدای  ایثارگری هــای 
ــبت  ــه نس ــی ب ــاب و روحان ــر ط ــد: قش ــادآور ش ی
ــه  ــه آماری شــان بیشــترین حضــور را در جبه جامع
داشــته اند و در ایــن راه بیــش از 4 هــزار شــهید در 

ــد. ــم کرده ان ــدس تقدی ــاع مق دف

ــی  ــت خارجـ ــی و سیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ ــک عضـ یـ
مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: اگـــر آمریـــکا تحریم هـــا را لغـــو 
ـــد  ـــارج خواه ـــی خ ـــکل الحاق ـــفندماه از پروت ـــم اس ـــران پنج ـــد ای نکن

ـــد.  ش
ـــت  ـــرد: سیاس ـــار ک ـــنا، اظه ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــن همت حس
مـــا دربـــاره ی برجـــام همـــان فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری 
اســـت مبنـــی بـــر این کـــه آمریـــکا بایـــد تحریم هـــا را لغـــو کـــرده 
و ســـپس مـــورد راســـتی آزمایـــی قـــرار گیـــرد، چـــون مـــا دیگـــر 
نمی توانیـــم بـــه امضـــای کـــری، فـــری و تـــری اعتمـــاد کنیـــم یـــا 
ارتباطـــات بین المللـــی، تمـــاس تلفنـــی یـــا ماقاتـــی برقـــرار شـــود 
ـــد را  ـــن قص ـــر ای ـــم. اگ ـــاز گردی ـــام ب ـــه برج ـــم ب ـــد می خواهی و بگوین

ـــد. ـــام ندادی ـــن کار را انج ـــروز ای ـــا دی ـــرا ت ـــتید چ داش
ـــا  ـــو تحریم ه ـــرای لغ ـــردی ب ـــدام راهب ـــون اق ـــه قان ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــورت  ـــه ص ـــون ب ـــن قان ـــت: ای ـــران گف ـــت ای ـــع مل ـــت از مناف و صیان

واضـــح همـــه چیـــز را مشـــخص کـــرده و مواضـــع مـــا هـــم ســـفت 
ــه  ــا ادامـ ــان تحریم هـ ــد همچنـ ــرار باشـ ــر قـ ــت. اگـ ــخت اسـ و سـ
پیـــدا کنـــد، مـــا هـــم اقدامـــات خـــود را انجـــام می دهیـــم، امـــا 
ـــری  ـــرایط را رهب ـــد ش ـــام برگردن ـــه برج ـــد ب ـــن می خواهن ـــر طرفی اگ
مشـــخص کـــرده مبنـــی بـــر این کـــه آنهـــا بـــه برجـــام برگشـــته، 
تحریم هـــا را لغـــو کننـــد ایـــن مـــوارد بـــرای مـــا راســـتی آزمایـــی 

شـــود. مـــا غیـــر از ایـــن چیـــزی را نمی پذیریـــم.
ــعار دادن  ــه داد: شـ ــکاب ادامـ ــاهین دژ و تـ ــردم شـ ــده مـ نماینـ
هـــم کافـــی اســـت امضـــای هیـــچ کـــس هـــم بـــرای مـــا تضمیـــن 
نـــدارد کمـــا این کـــه پیـــش از ایـــن کـــری برجـــام را امضـــاء کـــرد 
ـــان را  ـــای خودش ـــی امض ـــد. وقت ـــول نکردن ـــان آن را قب ـــد خودش و بع
ـــران  ـــئوالن ای ـــردم و مس ـــه م ـــد ک ـــاری دارن ـــه انتظ ـــد چ ـــول ندارن قب

امضاهـــای آنهـــا را بپذیرنـــد، ایـــن رونـــد متناقـــض اســـت.
ــی  ــت خارجـ ــی و سیاسـ ــت ملـ ــیون امنیـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ

ــس  ــه مجلـ ــر این کـ ــد بـ ــا تاکیـ ــامی بـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــرای  ـــردی ب ـــدام راهب ـــون اق ـــرای قان ـــر اج ـــامی پیگی ـــورای اس ش
ــدام  ــم مـ ــا نمی توانیـ ــرد: مـ ــح کـ ــت، تصریـ ــا اسـ ــو تحریم هـ لغـ
اعتمـــاد کنیـــم و بعـــد ضربـــه بخوریـــم مومـــن از یـــک ســـوراخ 
ــر  ــه هـ ــم بـ ــر نمی خواهیـ ــا دیگـ ــود مـ ــده نمی شـ ــار گزیـ دوبـ
ـــون  ـــرد چ ـــورت گی ـــی ص ـــدام عمل ـــد اق ـــم بای ـــوش دهی ـــایعه گ ش
ـــه  ـــه زدن ب ـــدازی و ضرب ـــر بران ـــی ب ـــکا مبتن ـــت آمری ـــون سیاس تاکن
نظـــام بـــوده و دیگـــر نمی تـــوان بـــه حرف هـــای آقایـــان اعتمـــاد 

ـــرد. ک
ـــکا  ـــر آمری ـــرد: اگ ـــار ک ـــدی اظه ـــع بن ـــان و در جم ـــی در پای همت
ــو نکنـــد ایـــران پنجـــم اســـفندماه از پروتـــکل  تحریم هـــا را لغـ
ــری  ــروط رهبـ ــر شـ ــل اگـ ــا در مقابـ ــود امـ ــارج می شـ ــی خـ الحاقـ
ـــات  ـــام و بیان ـــی نظ ـــت های کل ـــاس سیاس ـــم براس ـــا ه ـــود م ـــرا ش اج

ایشـــان اقداماتـــی انجـــام خواهیـــم داد.

همتی:

 ایران در صورت لغو نشدن تحریم ها از پروتکل الحاقی خارج می شود

ـــان  ـــا بی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ریی
مطلـــوب  بودجـــه  فعلـــی  بودجـــه  این کـــه 
ــک گام در  ــت یـ ــت: دولـ ــت، گفـ ــس نیسـ مجلـ
تعامـــل بـــا مجلـــس بـــه نفـــع مـــردم برداشـــت 
ـــم   ـــود چش ـــات خ ـــی از اصاح ـــز از بخش ـــا نی و م
ــل  ــع حـ ــات مانـ ــا اختافـ ــم تـ ــی کردیـ پوشـ

ــود.  ــردم نشـ مشـــکات مـ
ـــاف در  ـــر قالیب ـــد باق ـــنا، محم ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــق  ـــامی در نط ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــه علن جلس
ــک والدت  ــن تبریـ ــود ضمـ ــتور خـ ــش از دسـ پیـ
ـــور وارث  ـــه کش ـــرد: بودج ـــار ک ـــواد )ع( اظه ـــام ج ام
چنـــد دهـــه عملکـــرد اقتصـــادی دولت هـــا اســـت 
و بخـــش قابـــل توجهـــی از اشـــکاالت ســـاختاری 
در اقتصـــاد کشـــور بـــه علـــت در اولویـــت نبـــودن 
اصـــاح ســـاختار بودجـــه اســـت. الیحـــه بودجـــه 
ـــه و  ـــادت دیرین ـــن ع ـــق همی ـــز طب ـــال 1400 نی س
ـــوم دارای  ـــاختار مرس ـــکاالت س ـــش از اش ـــی بی حت
ــردم را در  ــت مـ ــود و معیشـ ــدی بـ ــکات جـ مشـ

معـــرض آســـیب قـــرار مـــی داد.
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره 
ـــت در  ـــس و دول ـــن مجل ـــده بی ـــی ش ـــد ط ـــه رون ب
مـــورد بودجـــه ســـال 1400 گفـــت: کمیســـیون 
ــات  ــامی اصاحـ ــورای اسـ ــس شـ ــق مجلـ تلفیـ
مهمـــی در ایـــن الیحـــه اعمـــال کـــرد و راه 

تحـــول بودجـــه بـــه نفـــع مـــردم را بـــه دولـــت 
نشـــان داد، امـــا از آنجـــا کـــه دولـــت در نهایـــت 
ـــیدیم  ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــود ب ـــه ب ـــری بودج مج
کـــه دولـــت می توانـــد بـــا اجـــرای بـــد و ناقـــص 
ـــروری  ـــات ض ـــت اصاح ـــا، فرص ـــن تصمیم ه بهتری
را بـــه آســـیبی علیـــه معیشـــت مـــردم تبدیـــل 
کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل نماینـــدگان مجلـــس 
ــات  ــد اصاحـ ــم گرفتنـ ــامی تصمیـ ــورای اسـ شـ

بودجـــه بـــه عهـــده دولـــت گذاشـــته شـــود.

قالیبـــاف اضافـــه کـــرد: مســـئوالن اجرایـــی 
ـــت  ـــی دول ـــوان و اراده فعل ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــز ب نی
ــد  ــال کردنـ ــه اعمـ ــرات الزم را در الیحـ تغییـ
رایزنی هـــای  و  فرآینـــد  ایـــن  نتیجـــه  در 
صـــورت گرفتـــه خوشـــبختانه دولـــت بخشـــی 
ــرد و  ــال کـ ــر را اعمـ ــورد نظـ ــات مـ از اصاحـ
در تعامـــل بـــا مجلـــس شـــورای اســـامی 
بـــه نفـــع مـــردم گام برداشـــت و مجلـــس 
نیـــز چندیـــن گام برداشـــت و از بخشـــی از 

ـــرد  ـــی ک ـــم پوش ـــود چش ـــر خ ـــات مدنظ اصاح
تـــا در ایـــن شـــرایط اختافـــات، مانـــع از 
ـــل  ـــرای ح ـــا ب ـــد م ـــدای واح ـــدن ص ـــنیده ش ش

ــود. ــردم نشـ ــکات مـ مشـ
رییـــس مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا بیـــان 
ـــا بودجـــه مطلـــوب  ـــه پیـــش روی م ـــه بودج این ک
مجلـــس نیســـت، تصریـــح کـــرد: در عیـــن حـــال 
ـــل  ـــی و در تعام ـــای اجرای ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــع  ـــه نف ـــن ب ـــات ممک ـــر اصاح ـــت حداکث ـــا دول ب
معیشـــت مـــردم در ایـــن بودجـــه اعمـــال شـــده 
ــه در  ــق کـ ــیون تلفیـ ــای کمیسـ ــت. از اعضـ اسـ
ــیفت  ــه شـ ــورت سـ ــه صـ ــته بـ ــد روز گذشـ چنـ
ــر  ــه خطیـ ــل وظیفـ ــای تعطیـ ــی در روزهـ و حتـ
تکمیـــل اصاحـــات را برعهـــده داشـــتند تشـــکر 

می کنـــم.
ــاره  ــا اشـ ــود بـ ــق خـ ــان نطـ ــاف در پایـ قالیبـ
بـــه دلـــداری مـــردم زلزلـــه زده شـــهرهای دنـــا و 
سی ســـخت از دولـــت و دســـتگاه های اجرایـــی 
خواســـت کـــه نســـبت بـــه مشـــکات ناشـــی از 
زلزلـــه کوشـــا باشـــند و ضمـــن تشـــکر از تـــاش 
بویراحمـــد  و  اســـتان کهگیلویـــه  نماینـــدگان 
ــس  ــران مجلـ ــیون عمـ ــه کمیسـ ــتور داد کـ دسـ
شـــورای اســـامی کارگروهـــی تشـــکیل دهـــد و 
ـــد. ـــارت کنن ـــه را نظ ـــردم در آن منطق ـــکات م مش

قالیباف: 

حداکثر اصالحات ممکن در بودجه 1۴۰۰ به نفع معیشت مردم است

رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبر 
داد:

آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای 
شهر از 2۰ اسفند 

برگــزاری  بــرای  آمادگــی 
ــد  ــر اســاس بازدی ــی ب ــرایط کرونای ــات در ش انتخاب
از شــعب بــا حضــور نماینــده بهداشــت محقــق مــی 
شــود و در مجمــوع ۲00 هــزار نفــر عوامــل اجرایــی، 
بازرســی، نظارتــی و غیــره بــرای انتخابــات 1400 در 

ــم. اســتان تهــران داری
وی در مــورد اقدامــات الزم جهــت برگــزاری 
انتخابــات تــا پایــان ســال بــا اشــاره بــه عــدم تغییــر 
مدیــران شهرســتانی جهــت جلوگیــری از ایجــاد هــر 
گونــه شــائبه افــزود: تشــکیل ســتاد انتخابــات انجــام 
شــده، تشــکیل هئیــت هــای اجرایــی شــوراها در 1۹ 
ــه مــدت ۵ روز انجــام مــی شــود و ثبــت  اســفند ب
نــام از داوطلبــان شــوراهای شــهر نیــز از ۲0 اســفند 
ــا  ــه فراینده ــدت ۷ روز انجــام می شــود و بقی ــه م ب

بــرای ســال 1400 اســت.

مناقصه عمومی  همزمان با ارزیابی کیفی و فنی )فشرده( 
دو مرحله ای 

اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان بــه نمایندگــی از ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در نظــر دارد پــروژه  
ــکار دارای  ــه پیمان ســاختمان اداره ثبــت اســناد و امــاک رومشــگان را طبــق بخشــنامه ســرجمع از طریــق فراخــوان عمومــی ب
صاحیــت الزم کــه از امکانــات فنــی و مالــی کافــی برخوردارنــد واگــذار نمایــد لــذا از شــرکت هــای بــا رتبــه ۵ ابنیــه و ۵ تاسیســات 
کــه در رشــته یــا زمینــه مربوطــه تجربــه مرتبــط را دارا میباشــند دعــوت میشــود جهــت دریافــت و تکمیــل اســناد مناقصــه از 

طریــق ســامانه www.setadiran.ir اقــدام نماینــد.
1- نوع مناقصه: عمومی فشرده دو مرحله ای

۲- موضوع: احداث ساختمان، دیوار و محوطه اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رومشگان
۳- مدت اجرای پروژه 1۲ ماه با برآورد اولیه ۳1/۳۵۵/۹1۶/۶۷۸ ریال بر اساس فهرست بهاء 1۳۹۹ 

4- مبلغ تضمین در مناقصه:1/۵۷0/00/00ریال )یکصد و پنجاه و هفت میلیون تومان( بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر 
۵- دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد از تاریخ دوشنبه1۳۹۹/1۲/4 تا 1۳۹۹/1۲/۹ 

۶-  بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران در سامانه تا 1۳۹۹/1۲/۲۲
۷- تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1۳۹۹/1۲/۲۳

۸- پرداخت صورت وضعیت بصورت اوراق اسناد خزانه اسامی میباشد
۹- اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان بــه نشــانی: خــرم آبــاد - خیابــان خیابــان۶0 متــری خیابــان شــهید چمــران 

خیابــان شــهید جهــان آرا  تلفــن -۳۳۲41۳۶۲ – 0۶۶ مــی باشــد.  کــد پســتی ۶۸1۷۷۸۵۵۸4

تاریخ اولین نوبت انتشار: 1399/1۲/۴
تاریخ دومین نوبت انتشار: 1399/1۲/۵
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ــال 1400 از  ــق س ــیون تلفی ــو کمیس ــک عض ی
ــه  ــتگان در الیح ــوق بازنشس ــزان حق ــش می افزای

ــر داد.  ــده خب ــال آین ــه س بودج
ــاره  ــا ایلنــا، درب مجتبــی یوســفی در گفت وگــو ب
رونــد بررســی الیحــه بودجــه ســال 1400 کــه پــس 
ــس  ــن مجل ــه صح ــدداً ب ــت مج ــه دول از اصاحی
ــل  ــم دلی ــد بگوی ــدا بای ــت: ابت بازگشــته اســت، گف
ــوی  ــه از س ــه ای ک ــه الیح ــدگان ب ــه نماین ــن ک ای
ــد  ــود رأی ندادن ــده ب ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــت ب دول
ــه  ــد آن الیح ــاهده کردن ــان مش ــه آن ــود ک ــن ب ای
ــای  ــی در بخش ه ــر اســت؛ یعن ــق ناپذی ــا تحق عم
ــورت  ــارف ص ــا مص ــی داد ام ــی رخ نم ــع اتفاق مناب
ــرای  ــی ب ــراد بزرگ ــودش ای ــن خ ــه ای ــت ک می گرف

ــک کشــور اســت. بودجــه ی
ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق ســال 1400 ادامــه 
ــه  داد: در بحــث فــروش نفــت، دولــت فــروش روزان
ــت  ــر داش ــکه را در نظ ــزار بش ــون و ۳00 ه ۲ میلی
یــا در بحــث اوراق عمــًا اســتقراض از دولــت آینــده 
بــود و در بخــش افزایــش  اعتبــارات عمرانــی کــه در 
ســال گذشــته 1۷ درصــد بــود و بــر اســاس برنامــه 
ــال  ــد در س ــا ۳۵ درص ــد ۳0 ت ــعه بای ــم توس شش
آخــر برســد کــه در ایــن بودجــه لحــاظ نشــده بــود.

ــه رد  ــه منجــر ب ــدی ک ــه داد: بحــث بع وی ادام
ــفافیت  ــدم ش ــد ع ــدگان ش ــط نماین ــه توس بودج
کــه  بــود  هزینه هایــی  و  درآمــدی  هزینه هــای 

ــت. ــم اس ــیار مه ــور بس ــر کش ــرای ه ب
یوســفی گفــت: در الیحــه اصــاح شــده بودجــه 

ســال 1400 کــه از ســوی دولــت بــه مجلــس 
ــون و  ــت از ۲ میلی ــروش نف ــهم ف ــد  س ــال ش ارس
ــه حــدود یــک و نیــم میلیــون  ۳00 هــزار بشــکه ب
بشــکه رســیده، همچیــن در بحــث هزینه هــای 
دولــت بــا کاهــش  40 هــزار میلیــارد تومانــی  

ــتیم.  ــه رو هس روب
وی افــزود: در الیحــه ابتدایــی کــه از ســوی دولــت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــد، ۵۳ ه ــه ش ــس ارائ ــه مجل ب
برداشــت مــازاد از صنــدوق توســعه ملــی پیــش بینــی 
ــود کــه در اصاحیــه انجــام شــده ایــن رقــم  شــده ب
ــارات  ــوص اعتب ــرد. در خص ــدا ک ــش پی ــا کاه عم
عمرانــی هــم بایــد بگویــم ۶هــزار میلیــارد تومــان بــه 

ــزوده شــد. اعتبــارات گذشــته اف
نماینــده مــردم اهــواز و بــاوی بــا بیــان ایــن کــه 
ارز مهم تریــن مســئله مــا در بررســی بودجــه ســال 
ــات  ــی از موضوع ــت: یک ــار داش ــود، اظه ــده ب آین
جــدی کــه نماینــدگان و کمیســیون تلفیــق بــر آن 
تاکیــد دارنــد توزیــع ارز 4هــزار و ۲00 تومانــی بــود 
ــع  ــارد دالر توزی ــته ۵1 میلی ــال گذش ــه در ۳ س ک
ــام اساســی و دارو  ــی، اق ــای دام ــا نهاده ــم ت کردی
گــران نشــود امــا متاســفانه شــاهد بودیــم  بــا دادن 
ایــن ارز تمامــی ایــن مــوارد گــران شــدند و تولیــد 
ــا یــک افزایــش قیمــت  کننــده و مصــرف کننــده ب

ــه رو شــدند. سرســام آوری رو ب

ایــن عضــو کمیســیون تلفیــق ســال 1400 
ــه  ــرد: ب ــان ک ــر نش ــامی خاط ــورای اس ــس ش مجل
ــزار و  ــت ارز 4 ه ــرار داش ــت اص ــه دول ــل آن ک دلی
ــن ارز  ــود کــه اگــر ای ــه ب ــی باشــد و گفت ۲00 تومان
ــا در  ــد م ــد ش ــران خواه ــام گ ــود اق ــته ش برداش
حــال یــک اتمــام حجــت بــا دولــت هســتیم کــه در 
صــورت دادن ارز ترجیحــی بــه یــا همــان 4 هــزار و 
ــد هــم  ــر نشــود و تاکی ــام گــران ت ــی اق ۲00 تومان
کرده ایــم نظارت مــان را بیشــتر خواهیــم کــرد و 
اجــازه نمی دهیــم دوبــاره ایــن ارز محــل رانــت شــود.

وی ادامــه داد: مطلــب بعــدی کــه نماینــدگان بــر 
روی آن تاکیــد دارنــد بحــث همســان ســازی حقــوق 
بازنشســتگان مخصوصا بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
ــود کــه مــا در ایــن بخــش یــک افزایــش ۶0 هــزار  ب
ــم را  ــن رق ــم و ای ــر گرفتی ــی را در نظ ــارد تومان میلی
ــارد  ــزار میلی ــه 1۵0 ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی از ۹0 ه
تومــان رســاندیم تــا کمکــی  بــه بازنشســتگان تامیــن 

اجتماعــی، لشــکری و کشــوری شــود.
نماینــده اهــواز و بــاوی افــزود: در بحــث افزایــش 
حقــوق مدیــران هــم دولــت ۲۲ برابــر پیــش 
ــق  ــیون تلفی ــا در کمیس ــه م ــود ک ــرده ب ــی ک بین
ــاندیم .  ــد رس ــه 1۵ درص ــم و ب ــش دادی آن را کاه
اصاحیــه دیگــری کــه انجــام دادیــم بــرای پرداخــت 
مالیــات هــا از ســوی تولیــد کننــدگان و کســبه بــود 
ــاندیم  ــد رس ــه ۲0 درص ــد ب ــه آن را از ۲۵ درص ک
ــه آن هــا کــه در ایــن وضعیــت  ــا کمکــی شــود ب ت

ــه اســت. ــازار را بهــم ریخت ــه ب ــای ک کرون

ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
ــی  ــس بین الملل ــرکل آژان ــفر مدی ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــال  ــه دنب ــران ب ــه ای ــرد ک ــح ک ــرژی اتمــی تصری ان
ــی  ــرای مخف ــزی ب ــت و چی ــاح نیس ــاخت س س

ــدارد.  ــردن ن ک
بــه گــزارش فــارس، »محمدجــواد ظریــف« 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
ــی وی«  ــرس ت ــی »پ ــبکه تلویزیون ــا ش ــو ب گفت وگ
در ابتــدای مصاحبــه خــود در خصــوص ضرب االجــل 
ــف  ــرای توق ــران ب ــه )پنجــم اســفندماه( ای ۲۳ فوری
ــراف  ــق پاراگ ــی گفــت: »طب ــکل الحاق اجــرای پروت
۳۶ برجــام، ایــران حــق دارد در صــورت عــدم 
ــان،  ــه تعهداتش ــام ب ــای برج ــر اعض ــدی دیگ پایبن
ــون  ــرد و هم اکن ــش بگی ــی در پی ــات اصاح اقدام
ــاالت متحــده برجــام را نقــض کــرده اســت و در  ای
حقیقــت هــر آنکــس را کــه از ایــن توافــق پیــروی 
ــه  ــرده اســت. کشــورهای اتحادی ــه ک ــرده را تنبی ک
اروپــا نیــز بــه تعهداتشــان عمــل نکرده اند...مــا ایــن 
اقدامــات را در راســتای برجــام انجــام داده ایــم، مــا 
برجــام را نقــض نکرده ایم...مجلــس شــورای اســامی 
بــا جهــان حــرف نمی زنــد، بــا مــا بعنــوان مجریــان 
قانــون حــرف می زنــد و می گویــد تــا زمانی کــه 
نتوانیــد بــه مــا نشــان دهیــد کــه طرف هــای 
برجــام بــه تعهداتشــان در قبــال ایــران پایبنــد بــوده 
ــدات  ــه تعه ــد ب ــر نمی توانی ــن دیگ ــت، بنابرای اس
ــن  ــید ای ــد باش ــام پایبن ــل برج ــود ذی ــاری خ اختی
یــک ضرب االجــل نیســت بلکــه اولتیماتــوم اســت«.

ــی«  ــل گروس ــفر »رافائ ــوص س ــف در خص ظری
ــت:  ــرژی اتمــی گف ــی ان ــس بین الملل ــرکل آژان مدی
ــران  ــم، ای ــردن نداری ــان ک ــرای پنه ــزی ب ــا چی »م
یــک حقیقــت ژئوپولتیکــی اســت کــه ایــران هرگــز 

ــوده و نیســت«. ــال ســاخت تســلیحات نب ــه دنب ب
ســکوت جهــان در قبــال برنامــه تســلیحات اتمی 

رژیــم صهیونیســتی نمایانگــر ریــاکاری غرب اســت
ــران در خصــوص  رئیــس دســتگاه دیپلماســی ای
ــال  ــی در قب ــورهای غرب ــی کش ــاکاری و دوروی ری
برنامــه تســلیحات اتمــی رژیــم صهیونیســتی و 
ــچ  ــت: »هی ــران گف ــته ای ای ــز هس ــه صلح آمی برنام
ــاره ایــن موضــوع نیســت. مــن دیــروز  جدیتــی درب
ــن  ــی در گاردی ــردم. گزارش ــر ک ــی را منتش توییت
ــا  ــا منتشــر شــد. دیمون در خصــوص توســعه دیمون
ــرب  ــه )غ ــازی در خاورمیان ــه بمب س ــا کارخان تنه
ــا  ــت. آی ــکار اس ــک راز آش ــن ی ــت. ای ــیا( اس آس
ابــراز نگرانــی از ســوی رئیس جمهــور )جــو( بایــدن 
ــور  ــا رئیس جمه ــرکل ی ــگا( م ــم )آن ــا صدراعظ ی
ــراز  ــا ذره ای اب ــنیده ایم؟ آی ــرون ش ــل( ماک )امانوئ
ــی  ــراز نگران ــه اب ــن هرگون ــد؟ بنابرای ــی کرده ان نگران
دربــاره برنامــه هســته ای ایــران مزخــرف اســت. ایــن 
ــاعه  ــدم اش ــران ع ــر نگ ــت. اگ ــا اس ــاکاری آنه ری
هســتند، اســرائیل عضــو ان پــی تــی )پیمــان منــع 
گســترش ســاح های اتمــی( نیست...هیچ کســی 

ــد«. ــی نمی ده ــئله اهمیت ــن مس ــه ای ب
ــرکل  ــی« مدی ــل گروس ــفر »رافائ ــاره س وی درب
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه تهــران 
گفــت: » آژانــس )در بحــث هســته ای و بازرســی ها( 
ــرام  ــاره احت ــا آن درب ــا ب ــت و م ــا اس ــده م نماین
ــان  ــه هم ــود ک ــور خ ــن کش ــه قوانی ــتن ب گذاش
ــات مجلــس شــورای اســامی اســت،  اجــرای مصوب
گفت وگــو مــی کنیــم و در عیــن حــال بــرای 
آن )آژانــس( در خصــوص عمــل بــه تعهداتــش 
ــران  ــه هســته ای ای ــد برنام ــرای اینکــه نشــان ده ب
زیــرا  نمی کنیــم  مانع تراشــی  اســت،  صلح آمیــز 
برنامــه هســته ای مــا صلح آمیــز اســت و قــرار 
ــا  ــود. م ــاد ش ــت آن ایج ــری در ماهی ــت تغیی نیس
ــتر  ــای بیش ــا نظارت ه ــی( ب ــکل الحاق ــق پروت )طب

ــم«. ــت کردی موافق

آمریکا و اروپا به تعهداتشان در قبال 
برجام پایبند نبودند

ــی و  ــاره بدعهــدی کشــورهای اروپای ــف درب ظری
ــود  ــرار ب ــت: »ق ــی گف ــدات برجام ــه تعه ــکا ب آمری
در قبــال اقدامــات  ایــران در خصــوص برنامــه 
ــان  ــران و جه ــط ای ــازی در رواب ــته ای، عادی س هس
ــد  ــان می ده ــی نش ــرایط فعل ــا ش ــود ام ــاد ش ایج
ــا  ــن خصــوص ایجــاد نشــد و م ــری در ای ــه تغیی ک
ــال  ــود را در قب ــدات خ ــتا تعه ــن راس ــز در همی نی

ــم«. ــش دادی ــام کاه برج
آمریکا باید تضمین دهد که دوباره 
اقدامات ضدایرانی را تکرار نمی کند

احتمالــی  مذاکــرات  آغــاز  خصــوص  در  وی 
جمهــوری اســامی ایــران بــا ایــاالت متحــده گفــت: 
ــاالت  ــات ای ــه اقدام ــد ک ــن می خواه ــران تضمی »ای
ــی  ــرار نمی شــود.آنها در موقعیت متحــده مجــدداً تک
هســتند کــه بایــد تضمیــن دهنــد، مــا کار خــود را 

ــم«. ــام داده ای انج
ــال بازگشــت  ــف ســپس در خصــوص احتم ظری
 پذیــری اقدامــات برجامــی ایــران توضیــح داد: 
ــت...ایاالت  ــت پذیر اس ــا برگش ــای م ــی گام ه »تمام
ــا را  ــردد و تحریم ه ــق بازگ ــه تواف ــد ب ــده بای متح
بردارد.ایــاالت متحــده بــه تحریــم  و فشــار و قلــدری 
اعتیــاد پیــدا کــرده اســت امــا بایــد بدانــد کــه مــا 

تســلیم فشــارها نمی شــویم«.
آژانس حق دریافت تصاویر دوربین های 

مراکز هسته ای ایران را ندارد
ظریــف در خصــوص پیامدهــای خــروج ایــران از 
ــاره  ــی درب ــا گروس ــا ب ــت: »م ــی گف ــکل الحاق پروت
همــه مســائل مهــم و اقدامــات بعــدی ایــران بــرای 
ــی  کاهــش تعهــدات برجامــی مذاکــره می کنیــم ول
ــاالت  ــه ای ــا زمانیک ــد داشــت ت ــازه نخواهن ــا اج آنه
متحــده بــه پایبنــدی کامــل بــه تعهــدات برجامــی 
ــز )هســته ای(  ــای مراک ــر دوربین ه ــردد، تصاوی بازگ
ایــران را دریافــت کننــد. اقدامــات دیگــری را نیــز در 

دســت بررســی داریــم«.
هیچ تغییری در سیاست آمریکا در قبال 

ایران صورت نگرفته است
جمهـــوری  دیپلماســـی  دســـتگاه  رئیـــس  
ــچ  ــه هیـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تأکیـ ــران بـ ــامی ایـ اسـ
متحـــده  ایـــاالت  سیاســـت های  در  تغییـــری 
ــز  ــچ چیـ ــت: »هیـ ــده، گفـ ــاد نشـ ــکا ایجـ آمریـ
تغییـــر نکـــرده اســـت، بایـــدن مدعـــی شـــد کـــه 
ـــت  ـــپ، »شکس ـــری« ترام ـــار حداکث ـــت »فش سیاس
ـــه  ـــر خارج ـــن )وزی ـــت، بلینک ـــوده اس ـــری« ب حداکث
آمریـــکا( نیـــز اخیـــراً تأکیـــد کـــرد کـــه آن 
ـــا  ـــًا آنه ـــا عم ـــت ام ـــورده اس ـــت خ ـــت شکس سیاس
همـــان سیاســـت را در پیـــش گرفته اند...حقیقـــت 
ـــدا  ـــاد پی ـــم اعتی ـــه تحری ـــکا ب ـــه آمری ـــت ک ـــن اس ای
کـــرده اســـت...به فشـــار و قلـــدری اعتیـــاد پیـــدا 

کـــرده اســـت«.

تنها سیاست احترام در مقابل ایران 
جوابگو است

ــکا  ــد آمری ــت جدی ــه دول ــاب ب ــپس خط وی س
ــار  ــدری و فش ــه قل ــد ک ــد بدانن ــا بای ــت: »آنه گف
حداکثــری بــرای ایــران جــواب نمی دهد...بایــد 
ــران فقــط  ــل جمهــوری اســامی ای ــد در مقاب بدانن
احتــرام جــواب می دهد...تمامــی تحریم هــا بایــد 
ــه برجــام بازگــردد. واژه  ــد ب ــکا بای ــو شــود، آمری لغ
مکانیســم ماشــه ابــداع آمریــکا بــود تــا بــه وســیله 
ــه نفــع خــود تغییــر دهــد... آن افــکار عمومــی را ب

ــات  ــا کلم ــام ب ــم برج ــر مفاهی ــرای تغیی ــکا ب آمری
بــازی می کنــد«.

اروپایی ها منتظر اجازه آمریکا هستند تا 
به تعهدات برجامی اشان عمل کنند

ظریــف بــا تأکیــد بــه عــدم پایبنــدی کشــورهای 
ــد  ــام تأکی ــال برج ــان در قب ــه تعهداتش ــی ب اروپای
کــرد: »کشــورهای اروپایــی نــه تنهــا بــه تعهداتشــان 
قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام عمــل نکردنــد بلکه 
بــه تعهداتشــان در قبــال ایــن توافــق بعــد از خــروج 
آمریــکا نیــز پایبنــد نبودنــد و آنهــا مجبورنــد بــرای 
هرگونــه تصمیم گیــری منتظــر تأییدیــه ایــاالت 

متحــده باقــی بماننــد«.
وی بــا تأکیــد بــر پایبنــدی روســیه و چیــن بــه 
تعهداتشــان در قبــال برجــام گفــت: »1۲0 شــرکت 
ــم  ــورد تحری ــران( م ــا ای ــل ب ــرای تعام ــی )ب چین
قــرار گرفــت و شــرکت های روســی زیــادی تحریــم  
شــدند امــا تعــداد انگشــت  شــماری از شــرکت های 
ایــن  اروپایــی تحــت تحریــم قــرار گرفتنــد و 
ــه  ــت ک ــب اس ــن مطل ــنجش  ای ــرای س ــاری ب معی
چــه کســی بــه تعهداتشــان در قبــال برجــام پایبنــد 

ــوده اســت«. ــد نب ــوده و چــه کســی پایبن ب
بایدن سیاست ترامپ را دنبال می کند

ـــد  ـــا تأکی ـــامی ب ـــوری اس ـــه جمه ـــر خارج وزی
ـــکا در  ـــت آمری ـــری در سیاس ـــچ تغیی ـــه هی ـــر اینک ب
ـــور  ـــت: »رئیس جمه ـــده گف ـــاد نش ـــران ایج ـــال ای قب
ــال  ــپ را دنبـ ــت ترامـ ــان سیاسـ ــدن همچنـ بایـ
می کنـــد و بـــه ایـــران اجـــازه خریـــد غـــذا و دارو 
ــازه  ــول اجـ ــی پـ ــدوق بین المللـ ــه صنـ ــداد، بـ نـ
ـــد-1۹  ـــد داروی کووی ـــرای خری ـــران ب ـــه ای ـــداد ب ن
پـــول بدهد.بـــه کره ای هـــا )ســـئول( اجـــازه 
ـــد.  ـــتیم بدهن ـــا داش ـــا در آنج ـــه م ـــی ک ـــداد پول ن
آمریکایی هـــا پول هـــای مـــا را در کشـــورهای 
ــد  ــت بایـ ــن سیاسـ ــدود کرده اند....ایـ ــر مسـ دیگـ
ـــو  ـــی وارد گفت وگ ـــا زمان ـــران تنه ـــد. ای ـــر کن تغیی
ــاالت  ــود و ایـ ــو شـ ــا لغـ ــه تحریم هـ ــود کـ می شـ

متحـــده رفتـــار خـــود را تغییـــر دهـــد.«
ظریــف در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه در صــورت 
عــدم بازگشــت کامــل ایــاالت متحــده بــه تعهــدات 
ــزان  ــران می ــاه ای ــرف دو م ــه ظ ــت ک ــی گف برجام
ــا درصــد غنــای ۲0 را افزایــش می دهــد  اورانیــوم ب
و تأکیــد کــرد کــه ایــن اقدامــی اصاحــی در 

راســتای برجــام اســت.
آمریکا باید سیاست  خود در قبال ایران را 

تغییر دهد
ــط  ــت های غل ــداوم سیاس ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
دولت هــای آمریــکا در قبــال ایــران گفــت: »ایــاالت 
ــه  ــان ب ــور همچن ــن کش ــان ای ــده و همپیمان متح
کمپیــن ضدایرانــی خــود ادامــه می دهند....امــا 
ــرد  ــی می ب ــن مســئله پ ــه ای ــا زود ب ــر ی ــکا دی آمری
ــال جمهــوری  ــن کشــور در قب کــه سیاســت های ای
ــی نداشــته اســت و  ــران نتیجــه ای در پ اســامی ای

ــد«. ــر ده ــود را تغیی ــت های خ ــد سیاس بای
فروش سالح به عربستان و تجاوز 
سعودی ها به یمن باید متوقف شود

ظریــف در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر پیشــنهاد 
»مارتیــن گریفیتــس« نماینــده ویــژه دبیــرکل 
ــف  ــر توق ــی ب ــن مبن ــور یم ــل در ام ــازمان مل س
حمایــت ایــران از انصــاراهلل در قبــال توقــف حمایــت 
ایــاالت متحــده از ائتــاف متجــاوز ســعودی در 
ــن  ــوص چنی ــزی در خص ــن چی ــت: »م ــن گف یم
پیشــنهادی نشــنیده  ام. آمریــکا اظهاراتــی را دربــاره 
ــه  ــت همه جانب ــور از حمای ــن کش ــینی ای عقب نش
یمــن  در  ســعودی  عربســتان  از  کورکورانــه   و 
مطــرح کرد....مــا بــه گریفیتــس اعــام کردیــم 
ــک   ــن کم ــگ در یم ــان جن ــه پای ــم ب ــه آماده ای ک
کنیــم .....عربســتان ســعودی و امــارات مبالــغ بســیار 
ــرای خریــد ســاح هزینــه می کننــد.. هنگفتــی را ب

تجــاوز و جنــگ علیــه یمــن بایــد بــه پایــان برســد 
و فــروش ســاح بــه عربســتان متوقــف شــود...

عربســتان و همپیمانــان ایــن کشــور نمی تواننــد بــر 
ــد«. ــلطه یابن ــن س ــردم یم ــت و اراده م خواس

نتانیاهو نمی تواند جلوی زندان رفتن خود 
را بگیرد، انتظار دارید امنیت منطقه را 

تأمین کند؟
ــار  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــر خارج وزی
ــط  ــود رواب ــی بهب ــدف اصل ــه ه ــاره ب ــا اش ــر ب دیگ
برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــا رژیــم 
ــه  ــت: »ب ــران گف ــا ای ــه ب ــرای مقابل صهیونیســتی ب
ــع  ــخ و مناف ــا تاری ــد. م ــود بازگردی ــایگی خ همس
مشــترک داریــم. بــه دنبــال تأمیــن امنیــت از خــارج 
نباشــید. انتظــار نداشــته باشــید کــه نتانیاهــو کــه 
نمی توانــد از زندانــی شــدن خــود جلوگیــری کنــد، 
ــداف  ــران اه ــد. ای ــن کن ــت تأمی ــا امنی ــرای آنه ب
هژمونیــک نــدارد و بــه دنبــال ایجــاد روابــط خــوب 

ــا دیگــر کشــورها اســت«. ب
سند همکاری ۲۵ ساله به نفع ایران و 

چین است
وزیــر خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در 
خصــوص نقشــه راه همــکاری ۲۵ ســاله ایــران 
ــم  ــر مه ــن دو بازیگ ــران و چی ــت: »ای ــن گف و چی
در منطقــه و جهــان هســتند. چیــن نقــش مهمــی 
ــال  ــه دنب ــوری ب ــان دارد و هرکش ــاد جه در اقتص
داشــتن روابــط خــوب بــا ایــن کشــور اســت. توافــق 
۲۵ ســاله بــه ایــران و چیــن کمــک می کنــد و 
ــت  ــران حاکمی ــه ای ــاره اینک ــایعات درب ــی ش تمام
ــن  ــد، مزخــرف اســت. ای ــن می ده ــه چی خــود را ب
توافــق در زمینــه جغرافیایــی و مســائل دیگــر اســت. 
چیــن در زمینــه ترانزیــت و علــم و ...بــه مــا کمــک 

می کنــد«.
ایران حامی حقوق مردم کشمیر برای 

تعیین سرنوشتان است
ظریــف در پایــان در خصــوص موضــع جمهــوری 
اســامی ایــران در خصــوص مســئله کشــمیر گفــت: 
»سیاســت ایــران در خصــوص کشــمیر شــفاف 
ــردم  ــوق م ــه حق ــت ب ــت و می بایس ــن اس و روش
ایــن منطقــه بــرای تعییــن سرنوشــت خــود احتــرام 

ــت«. گذاش

یوسفی مطرح کرد: 

تصویب 15۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی
 حقوق بازنشستگان در الیحه بودجه سال آینده

ظریف: 

ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد؛ سیاست آمریکا تغییر نکرده است
12۶۰۰ نفر در صنایع معدنی

 استان آذربایجان شرقی مشغول
 به کار هستند 

رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
ـــارد  آذربایجـــان شـــرقی از وجـــود بیـــش از ۸.۵ میلی
ـــی در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی  ـــر معدن ـــن ذخای ت
خبـــر داد و گفـــت: 1۲۶00 اشـــتغال مســـتقیم در 

ـــت.  ـــده اس ـــاد ش ـــتان ایج ـــی اس ـــع معدن صنای
حبیـــب امیـــن زاده در گفت وگـــو بـــا تســـنیم، 
ــر  ــن ذخایـ ــارد تـ ــش از ۸.۵ میلیـ ــود بیـ از وجـ
ــر  ــرقی خبـ ــان شـ ــتان آذربایجـ ــی در اسـ معدنـ
داد و اظهـــار داشـــت: ایـــن حجـــم از ذخایـــر، 

بیش تریـــن ذخایـــر کشـــور اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 1۳ معـــدن مـــس، 
ـــن  ـــدن نفلی ـــن، ۳ مع ـــدن آه ـــا، ۸ مع ـــدن ط ۸ مع
ســـینیت در اســـتان، ازجملـــه مهمتریـــن معـــادن 
ـــن  ـــا ای ـــتان م ـــت اس ـــزود: مزی ـــتند اف ـــتان هس اس
اســـت کـــه از ۵۷ مـــاده معدنـــی شـــناخته شـــده 
ـــده  ـــف ش ـــا کش ـــتان م ـــاده در اس ـــران، ۳1 م در ای
اســـت و نشـــان از ظرفیـــت عظیـــم معدنـــی 

آذربایجـــان شـــرقی اســـت.
وی ذخایـــر نفلیـــن ســـینیت ســـراب و مـــس 
ورزقـــان و اهـــر را مهمتریـــن ذخایـــر اســـتان 
ـــن  ـــه بی ـــه مناقص ـــن زمین ـــت: در ای ـــمرد و گف برش
ــای ذوب و  ــداث فازهـ ــاز احـ ــس، آغـ ــی مـ المللـ
پاالیـــش مـــس و تکمیـــل فـــاز ســـوم تغلیـــظ در 

دســـت پیگیـــری اســـت.
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
آذربایجـــان شـــرقی، بـــا بیـــان اینکـــه ۲0 هـــزار 
در  مـــس  ســـرمایه گذاری  تومـــان  میلیـــارد 
آذربایجـــان شـــرقی در دســـت اجراســـت، خاطـــر 
نشـــان کـــرد: قـــرارداد نفلیـــن ســـینیت ابـــاغ شـــد و 
ـــه  ـــم نام ـــان تفاه ـــرخ ارز در زم ـــاوت ن ـــل تف ـــه دلی ب
تـــا قـــرارداد، در حـــال مذاکـــره هســـتیم تـــا بـــه 
ـــود. ـــاغ ش ـــرارداد اب ـــده و ق ـــل ش ـــرخ ارز روز تبدی ن

ـــی  ـــد معدن ـــچ واح ـــه هی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــود  ـــل ش ـــت تعطی ـــط زیس ـــل محی ـــه دلی ـــد ب نبای
ـــت  ـــط زیس ـــه محی ـــد ب ـــی نبای ـــد معدن ـــچ واح و هی
آســـیب بزنـــد، ابـــراز داشـــت: تـــاش مـــا ایـــن 
ـــات  ـــاً ماحظ ـــادن، حتم ـــعه مع ـــه در توس ـــت ک اس

ـــود. ـــاظ ش ـــی لح ـــت محیط زیس
امیـــن زاده بـــا بیـــان اینکـــه ۷۳۵ معـــدن 
شـــناخته شـــده در اســـتان داریـــم کـــه 400 
ـــاش  ـــرد: ت ـــان ک ـــر نش ـــت، خاط ـــال اس ـــدن فع مع
می کنیـــم زنجیـــره ارزش معـــدن را در اســـتان 
در برخـــی معـــادن پرظرفیـــت، تکمیـــل کنیـــم و 

معـــدن بـــه جـــای نفـــت را عملـــی کنیـــم.
ـــتقیم  ـــتغال مس ـــه 1۲۶00 اش ـــان اینک ـــا بی وی ب
در صنایـــع معدنـــی اســـتان ایجـــاد شـــده اســـت، 
ـــاد  ـــتغال و ایج ـــد و اش ـــت تولی ـــد ظرفی ـــت: بای گف
ارزش افـــزوده معـــادن را در اســـتان فعال تـــر 
ایـــن حـــوزه  از خـــام فروشـــی در  و  کنیـــم 

جلوگیـــری کنیـــم.

رییس انجمن صنفی شرکت های ریلی 
اعالم کرد:

درخواست برای افزایش قیمت
 بلیت قطار 1۴۰۰

ــل  ــای حم ــرکت ه ــی ش ــن صنف ــس انجم ریی
ــم  ــه حج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــام ک ــی اع ــل ریل و نق
ــال های  ــا آن در س ــت ب ــن صنع ــه ای ــکاتی ک مش
گذشــته درگیــر بــوده، کرونــا بــر شــدت ایــن 
معضــات افــزوده و دولــت نیــز هیــچ گونــه کمکــی 
بــه مــا نکــرده اســت، درخواســت داریــم بــرای ســال 

ــد.  ــش یاب ــار افزای ــت قط ــت بلی ــده قیم آین
محمــد رجبــی در گفــت و گــو بــا ایســنا اظهــار 
ــژه  ــه وی ــه ب ــی ک ــی مشــکات ومعضات کــرد: در پ
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا صنعــت ریلــی درگیــر 
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس آن ش
دولــت هیــچ گونــه کمکــی بــه ایــن صنعــت نکــرده 
اســت، بــه زودی بــرای افزایــش قیمــت بلیــت قطــار 

ــم. ــدام می کنی اق
وی افــزود: در شــرایطی کــه قیمــت تمــام شــده و 
هزینه هــای صنعــت عــدد مشــخصی را نشــان می دهــد 
و بســیاری از نیازهــای مــا ماننــد روغــن موتــور داخلــی 
بیــش از ۳ برابــر افزایــش یافتــه اســت و کاالهایــی کــه 
وارداتــی بــوده و بــا دالر رابطــه مســتقیمی دارد نیــز بــه 
همیــن میــزان رشــد کرده انــد، نمــی توانقیمــت بلیــت 
ــداد، چــرا کــه تنهــا منبــع درآمــد  قطــار را افزایــش ن

صنعــت ریلــی فــروش بلیــت اســت.
ــل  ــای حم ــرکت ه ــی ش ــن صنف ــس انجم ریی
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــه داد: البت ــی  ادام ــل ریل و نق
ــهیاتی  ــار تس ــت قط ــت بلی ــن قیم ــش نیافت افزای
بــرای آن قائــل شــد تــا صنایــع ریلــی کــه در 
ــیب را  ــترین آس ــا بیش ــروس کرون ــیوع وی دوران ش
ــت  ــا از ســوی مراجــع ذیصــاح باب ــد و باره دیده ان
مــورد  بهداشــتی  پروتکل هــای  دقیــق  اجــرای 
تقدیــر و تشــکر قــرار گرفته انــد، بــه آســتانه توقــف 

ــوند. ــانده نش ــت کش فعالی
رجبــی گفــت: دولــت می توانــد از طــرق مختلــف 
در  آیــا  امــا  کنــد  پرداخــت  را  آن  مابه التفــاوت 
شــرایطی کــه تســهیات کرونایــی پــس از گذشــت 
ــا  ــه م ــوز ب ــروس، هن ــن وی ــیوع ای ــال از ش ــک س ی
پرداخــت نشــده اســت و برخــی مدیــران از تمکیــن 
بــه قانــون خــودداری می کننــد، می تــوان بــه تامیــن 

ــود؟ ــت امیــدوار ب ــی از ســوی دول ــع مال ــن مناب ای
وی تصریــح کــرد: بهتــر اســت قیمت هــا آزاد 
ــازار را  ــا ب ــه وتقاض ــق عرض ــوان از طری ــا بت ــود ت ش
ــد  ــی مانن ــه هزینه های ــرد. در شــرایطی ک ــرل ک کنت
دســتمزد در ســال جــاری افزایــش یافتــه بــا نگاهــی 
کوتــه بینانــه مانــع افزایــش قیمــت بلیــت قطار شــد. 
چــرا کــه خطــری جــدی بخــش ریلــی مســافری را 
ــوروز 1400 را  ــوان ن ــاید بت ــد و ش ــی کن ــد م تهدی
ــه  ــا دغدغ ــرد ام ــپری ک ــت س ــش قیم ــدون افزای ب
ــی  ــش ریل ــه بخ ــده ک ــود آم ــه وج ــدی ب ــای ج ه
ــی  ــع مال ــه مناب ــال های 1400 و 1401 ب ــرای س ب
نیــاز جــدی دارد و ایــن صنعــت منابعــی دیگــری بــه 

ــدارد. ــش قیمــت بلیــت قطــار ن ــر از افزای غی

 واردات 25۰۰ قلم کاال  تحریم شد 

وزیـــر صنعـــت، معـــادن و تجـــارت بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه واردات ۲ هـــزار و ۵00 کاال در کشـــور 
محـــدود و حتـــی تحریـــم شـــده اســـت، گفـــت: 
ایـــن محدودیت هـــا بـــرای رونـــق تولیـــد داخـــل 

ـــد.  ـــام ش انج
ــینی در  ــا رزم حس ــنیم، علیرض ــزارش تس ــه گ ب
دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام 
اظهــار داشــت: ســاخت قطعــات  یــزد  جمعــه 
داخلــی در بســیاری از رشــته ها افزایــش یافتــه 
ــا ۷۵  ــی ت ــوازم خانگ ــون در ل ــه اکن ــوی ک ــه نح ب
درصــد و خــودرو تــا ۸0 درصــد بــه تولیــد داخلــی 

رســیده ایم.
ــز  ــاک نیـ ــوزه پوشـ ــرد: در حـ ــوان کـ وی عنـ
ـــا  ـــتند و ب ـــت هس ـــال کار و فعالی ـــات در ح کارخانج
ـــش  ـــاک کاه ـــه واردات پوش ـــه صرف ـــه اینک ـــه ب توج
یافتـــه، کار کارخانجـــات تولیـــد پوشـــاک رونـــق 

گرفتـــه اســـت.
ــم در  ــی داری ــرد: آمادگ ــد ک ــینی تاکی رزم حس
ــور  ــاجی کش ــب نس ــه قط ــه اینک ــه ب ــا توج ــزد ب ی
ــم  ــدازی کنی ــاک راه ان ــژه پوش ــهرک وی ــت، ش اس
کــه الزم اســت بــرای ایــن موضــوع جانمایــی انجــام 
ــه نحــوی ایجــاد شــود کــه  شــود و ایــن شــهرک ب

ــد. ــم باش ــاک فراه ــره پوش ــل زنجی ــکان تکمی ام
ــه اینکــه واردات ۲ هــزار و ۵00  ــا اشــاره ب وی ب
کاال در کشــور محــدود و حتــی تحریــم شــده اســت، 
افــزود: ایــن محدودیت هــا بــرای رونــق تولیــد 
ــو  ــا لغ ــر تحریم ه ــی اگ ــده و حت ــام ش ــل انج داخ
شــود، محدودیــت واردات ایــن کاالهــا ادامــه خواهــد 

یافــت.
ــورد  ــارت در مـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــر صنعـ وزیـ
ـــرغ  ـــد م ـــرد: تولی ـــان ک ـــز بی ـــرغ نی ـــرغ و تخم م م
ـــارج  ـــه خ ـــته ب ـــد وابس ـــا ۸۵ درص ـــرغ م ـــم م و تخ
ـــارج وارد  ـــوراک دام از خ ـــرا خ ـــت زی ـــور اس از کش
ــال  ــه دنبـ ــاورزی بـ ــاد کشـ ــا جهـ ــود امـ می شـ

تولیـــد کلـــزا اســـت.
ــرد:  ــان ک ــزد بی ــه ی ــام جمع ــه ام ــاب ب وی خط
توصیــه شــما در مــورد خودکفایــی در تولیــد دام را 
ــه مســئوالن جهــاد کشــاورزی خواهیــم رســاند و  ب
امیدواریــم بتوانیــم در ایــن زمینــه گام هــای اساســی 

برداریــم.

پرونده نیشکر هفت تپه در ایستگاه آخر

یـک نماینـده مجلـس با اشـاره بـه اینکـه پرونده 
نیشـکر هفت تپـه در ایسـتگاه آخـر در قـوه قضائیـه 
قـرار گرفتـه و قاضـی بایـد رأی خـود را صـادر کند، 
گفـت: مدیرعامـل نیشـکر هفت تپه همچون گذشـته 
درحـال فشـار وارد کردن بـه قوه قضائیـه و نهادهای 

دیگـر اسـت، که چنیـن موضوعـی تازگی نـدارد. 
به گـزارش تسـنیم، احمـد نـادری دربـاره آخرین 
پرونـده  گفـت:  هفت تپـه  نیشـکر  پرونـده  وضعیـت 
شـرکت نیشـکر هفت تپه در ایسـتگاه آخـر که همان 
قـوه قضائیـه بـوده قـرار گرفتـه اسـت و قاضـی بایـد 

رأی خـود را در ایـن رابطـه صـادر کنـد.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، پردیـس 
افـزود:  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  اسام شـهر  و 
براسـاس صحبت های شـفاهی که در خصـوص پرونده 
هفت تپـه مطـرح شـده اسـت، رأی قاضی صادر شـده 

اسـت، امـا در انتظـار اطاع رسـانی آن هسـتیم.
شـرکت  مدیرعامـل  البی گری هـای  بـه  وی 
هفت تپـه اشـاره و اظهـار کـرد: طبیعتـاً مدیرعامـل 
نیشـکر هفت تپـه همچـون گذشـته در حـال فشـار 
وارد کـردن بـه قـوه قضائیـه و نهادهـای دیگـر اسـت، 
البتـه چنین موضوعـی تازگی ندارد؛ چرا کـه از همان 
گذشـته تـا اآلن به دنبـال البی گـری بـوده اسـت کـه 
در زمـان حاضـر نیـز می خواهـد تـاش خـود را انجام 
دهـد تـا مانـع خلـع یـد شـود، امـا دسـتگاه قضایی و 
شـأن آیت اهلل رئیسـی اجـّل از این صحبت هاسـت که 

بخواهـد تحـت تأثیـر چنیـن اقداماتـی قـرار بگیرد.
ایـن نماینده مـردم در مجلس اضافه کرد: مطمئن 
هسـتم رأی دادگاه پرونـده شـرکت هفت تپه مطلوب 
و رأیـی خواهـد بـود کـه بـه عدالـت نزدیـک اسـت.

قرعه کشی محصوالت ایران خودرو 
برگزار شد 

قرعــه کشــی طــرح فــروش فــوق العــاده ۶ محصول 
گــروه خودروســازی ایــران خــودرو برگزار شــد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا 
پایــان یافتــن زمــان ثبــت نــام طــرح فــروش فــوق 
العــاده ۶ محصــول ایــران خــودرو، قرعــه کشــی ایــن 
مرحلــه  بــا حضــور نهاد هــای نظارتــی برگــزار شــد.

 ۲0۶ شــامل  محصــول   ۶ طــرح  ایــن  در 
صنــدوق دار، پــژو پــارس بنزینــی، ســمند ال ایکــس، 
ســورن پــاس، رانــا پــاس و دنــا پــاس بــا موعــد 

تحویــل حداکثــر ۹0 روزه عرضــه شــدند.
گفتنـی اسـت، بـه منظـور واگـذاری خـودرو بـه 
در  اعمال شـده  محدودیت هـای  واقعـی،  مشـتریان 
طر ح هـای فـروش کماکان اجرا می شـود و مشـتریان 
نهایی پس از گذشـت حداکثر سـه روز از پایان زمان 
ثبـت نـام، از طریق قرعه کشـی انتخاب خواهند شـد.
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کاریکاتور

خیانت های اوبامای مؤدب بس نبود که بایدن را بزک می کنید!؟

منبع: تسنیم

کارشناس سازمان هواشناسی:
جنوب و شمال کشور 

از سه شنبه تا پنجشنبه بارانی است

گفـــت:  هواشناســـی  ســـازمان  کارشـــناس 
ــی از  ــی مناطقـ ــامانه بارشـ ــب سـ ــنبه شـ سه شـ
جنـــوب، جنـــوب غـــرب و شـــرق را بـــه صـــورت 
رگبـــار و تندبـــاد دربرمی گیـــرد و روز چهارشـــنبه 
ـــور  ـــمال کش ـــمت ش ـــری از س ـــی دیگ ـــامانه بارش س
وارد شـــده و بـــر شـــدت بارش هـــا در اســـتان های 

ســـاحلی افـــزوده خواهـــد شـــد. 
»امین حســین نقشــینه« دربــاره وضعیــت جــوی 
ــه  ــان هفت ــا پای ــروز ت ــت: ام ــا گف ــه ایرن ــور ب کش
ــل  ــن دلی ــه همی ــارس متاطــم اســت و ب ــج ف خلی
بــرای دریانــوردان و صیــادان هشــدار دریایــی صــادر 

شــده اســت.
در  واقــع  اســتان های  در  امــروز  افــزود:  وی 
شــمال غــرب، دامنــه جنوبــی البــرز و ســواحل 
خــزر، زنجــان، قزویــن، کرمانشــاه، کرمــان، اردبیــل 
ــرف و وزش  ــاران و ب ــارش ب ــی، ب ــان جنوب و خراس

می شــود. پیش بینــی  بــاد 
نقشــینه ادامــه داد: در نیمــه جنوبــی اســتان های 
ــاران رخ  ــارش پراکنــده ب ــارس و هرمــزگان نیــز ب ف

خواهــد داد.
کارشـــناس ســـازمان هواشناســـی بیان داشـــت: 
ــان،  ــتان های کرمـ ــرای اسـ ــنبه بـ ــردا و سه شـ فـ
خراســـان جنوبـــی، ارتفاعـــات شـــمالی هرمـــزگان 
ـــد  ـــار و رع ـــتان، رگب ـــتان و بلوچس ـــمال سیس و ش
ــی  ــت پیش بینـ ــدید موقـ ــاد شـ ــرق و وزش بـ و بـ

می شـــود.
ـــنبه  ـــروز و چهارش ـــزر ام ـــای خ ـــت: دری وی گف
مـــواج و متاطـــم اســـت و روز پنجشـــنبه بـــرای 
ـــم  ـــارش خواهی ـــزر ب ـــواحل خ ـــی و س ـــه جنوب نیم

ـــت. داش
نقشــینه خاطرنشــان کرد: آســمان تهــران امــروز 
کمــی ابــری، همــراه بــا وزش بــاد در بعــداز ظهــر و 

ــود. ــی می ش ــر پیش بین ــش اب افزای
در  پراکنــده  بــارش  امــروز  وی،  گفتــه  بــه 
ارتفاعــات بــرای شــهرهای آبعلــی، دماونــد و فیــروز 

کــوه پیــش بینــی می شــود.

رئیسی: 
در کنار مردم زلزله زده خواهیم بود

ـــه  ـــی ک ـــه های ـــت: خان ـــه گف ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــکونت نیس ـــل س ـــدم قاب ـــن دی م
ـــت  ـــد در اولوی ـــوا اســـکان در کانکـــس بای ـــرودت ه ب

ـــد.  باش
بـــه گـــزارش تســـنیم، آیـــت اهلل رئیســـی در 
جریـــان  بازدیـــد در مناطـــق زلزلـــه زده ســـی 
ـــراز  ـــا اب ـــه ب ـــن منطق ـــردم ای ـــع م ـــخت در جم س
ـــت:   ـــار داش ـــه زده اظه ـــردم زلزل ـــا م ـــدردی ب هم
ـــد  ـــه و بویراحم ـــه کهگیلوی ـــن ب ـــفر م ـــه س برنام
از قبـــل تنظیـــم شـــده بـــود، امـــا حـــاال کـــه 
ـــه  ـــتان، وظیف ـــن اس ـــه ای ـــفر ب ـــد در س ـــه آم زلزل
ــدردی  ــراز همـ ــرای ابـ ــتم بـ ــودم می دانسـ خـ
ـــا  ـــاع اینج ـــک اوض ـــی از نزدی ـــردم و بررس ـــا م ب
بیایـــم و بدانیـــد کـــه در کنـــار شـــما خواهـــم 

ـــود. ب
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا بیـــان اینکـــه خانـــه 
هایـــی کـــه مـــن دیـــدم قابـــل ســـکونت نیســـت 
ـــس  ـــکان در کانک ـــوا اس ـــرودت ه ـــه ب ـــه ب ـــا توج ب
ـــورای اداری  ـــزود: در ش ـــد، اف ـــت باش ـــد در اولوی بای
اســـتان نیازمندی هـــای شـــما را بـــا اولویـــت 

دنبـــال خواهـــم کـــرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
حریم و بستر رودخانه های آذربایجان شرقی 

سنددار می شود

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی از امضــای 
تفاهــم نامــه ســنددار کــردن حریــم و بســتر رودخانه های اســتان خبــر داد. 
ــه گــزارش ایســنا، داود بهبــودی در حاشــیه جلســه شــورای برنامــه  ب
ریــزی و توســعه اســتان در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: امــروز 
ــال  ــتان را در س ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــن جلس یازدهمی
ــتان  ــع شهرس ــرح جام ــه ط ــدای جلس ــه در ابت ــم ک ــزار کردی 1۳۹۹ برگ

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــد و م ــرح ش ــاب مط بن
ــده  ــان دهن ــه نش ــتان ک ــرژی اس ــه ان ــه ترازنام ــزود: در ادام وی اف
ــرق،  ــم از ب ــف اع ــای مختل ــل ه ــرژی از حام ــی ان ــبد مصرف ــت س وضعی
گاز، بنزیــن و نفــت اســت، در بخــش هــای مســکونی، کشــاورزی، صنعــت، 

ــت. ــرار گرف ــیر ق ــل و تفس ــورد تحلی ــات م ــل و خدم ــل و نق حم
ــم و  بهبــودی همچنیــن از امضــای تفاهــم نامــه ســنددار کــردن حری
ــه هــای اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن تفاهــم نامــه بیــن  بســتر رودخان
ــازمان  ــتانداری و س ــه ای، اس ــرکت آب منطق ــناد، ش ــت اس اداره کل ثب

ــد شــد. ــزی آذربایجــان شــرقی منعق ــه ری ــت و برنام مدیری
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی گفــت: بــر 
اســاس ایــن تفاهــم نامــه در طــی برنامــه زمــان بنــدی شــده چنــد ســال 
آینــده بــه تدریــج تمــام بســترها و حرائــم رودخانــه هــا شناســایی و بــرای 

آنهــا ســند ثبتــی صــادر مــی  شــود.
وی اعــام کــرد: ایــن امــر از تصــرف هــای غیرقانونــی بســتر رودخانــه 
هــا و ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و در نتیجــه از خســارت هــای احتمالــی 
ــش  ــک نق ــع ی ــری و در واق ــیل جلوگی ــل س ــی مث ــروز حوادث ــگام ب هن

پدافنــد غیرعامــل ایفــا خواهــد کــرد.

سـرانه شـهروندان مراغه در بودجه شهرداری 
ایـن شـهر کـه تـا سـال 1۳۹۷ در مقایسـه بـا 
شـهرهای همتـراز خـود پایین تـر بـود، از سـال 
1۳۹۸ بـه بعـد بـا جهـش روبـرو شـده اسـت و 
اکنـون سرپرسـت شـهرداری مراغـه می گویـد: 
این سـرانه مصوب بـار دیگر از ۶۲۸ هـزار تومان 
در سـال جـاری بـه ۸10 هـزار تومـان در سـال 

آینـده جهـش می یابـد.
بــه گــزارش ایرنــا، شــهرام مروتــی در 
حاشــیه بازدیــد از دفتــر خبرگــزاری جمهــوری 
اســامی در مراغــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
افزایــش بودجــه مصــوب شــهرداری بــر اســاس 
ســرانه از ســال 1۳۹۸ مــورد توجــه قــرار 
گرفــت، بیــان کــرد: ایــن ســرانه در ســال 
1۳۹4 تنهــا ۲۸0 هــزار تومــان بــود و در ســال 
ــش داشــت. ــان افزای ــزار توم ــد از آن ۳4 ه بع

وی اضافــه کــرد: ســرانه ۳۲1 هــزار تومانــی 
ســال 1۳۹۶ نیــز طــی ســال بعــد آن ۲۷ هــزار 
تومــان افزایــش یافتــه بــود امــا در ســال 1۳۹۸ 
ــی در  ــم فن ــک تصمی ــایه ی ــرانه در س ــن س ای
شــهرداری و تصویــب آن از ســوی شــورای 
ــا  ــد و ب ــرو ش ــش روب ــا جه ــهر ب ــامی ش اس
1۶0 هــزار تومــان افزایــش بــه ۵0۸ هــزار 

ــان رســید. توم
اصــاح  مراغــه:  شــهرداری  سرپرســت 
ــرانه  ــاس س ــر اس ــن آن ب ــدی و تعیی بودجه بن
شــهروندان بــه جهــش بودجــه مصــوب ســاالنه 
شــهرداری مراغــه و در نهایــت بــه جهــش 
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــی منجــر شــدوی ب عمران
بودجه بنــدی بــر اســاس ســرانه شــهروندان در 
ــی منجــر می شــود،  ــه جهــش عمران ــت ب نهای
ــزی در  ــد بودجه ری ــاح فرآین ــرد: اص ــان ک بی
شــهرداری مراغــه از ســال 1۳۹۸ کلیــد خــورد 

و بســیاری از طرح هــای عمرانــی در دســت 
ــرد اســت.  ــن رویک اجــرا محصــول همی

منابع این افزایش سرانه چگونه
 تامین می شود؟

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی« در پاس »مروت
منابــع ایــن افزایــش چگونــه تامیــن می شــود، 
بیــان کــرد: همزمــان بــا بودجه ریــزی بــر 
ــهرداری  ــه در ش ــاح تعرف ــرانه، اص ــاس س اس
مراغــه آغــاز شــد و بــا وجــود اینکــه برخی هــا 
داشــتند،  نگرانی هایــی  منابــع  تامیــن  در 
ــرانه  ــش در س ــرای جه ــاز ب ــورد نی ــع م مناب

ــد. ــن ش ــال تامی ــان س ــهروندان از هم ش
ــر  ــاوه ب ــه ع ــاح تعرف ــه وی اص ــه گفت ب
ــفافیت  ــاز، موجــب ش ــورد نی ــع م ــن مناب تامی
ــه  در ایــن زمینــه شــد و شــهروندان اکنــون ب
را  شــهرداری  عــوارض  می تواننــد  ســادگی 

ــد. ــبه کنن ــم محاس ــان ه خودش
وی اضافـه کـرد: جهـش سـرانه شـهروندان از 
بودجـه  مصـوب شـهرداری بایـد تا زمان رسـیدن 
تومـان  هـزار   400 و  میلیـون  یـک  رقـم  بـه 
ادامـه داشـته باشـد و منابـع آن نیـز بـر اسـاس 

برنامه ریـزی دقیق در شـهرداری تامین می شـود. 
سرانه دریافتی کارکنان شهرداری 

مراغه چقدر است؟
سرپرســت شــهرداری مراغــه در پاســخ 
ــر اینکــه ســرانه دریافتــی  ــه ســوال مبنــی ب ب
ــت؟،  ــدر اس ــه چق ــهرداری مراغ ــان ش کارکن
ــورات  ــس از کس ــرانه پ ــن س ــرد: ای ــان ک بی
 4۳ حــدود  جــاری  ســال  آذر  حقــوق  در 
میلیــون ریــال بــوده کــه بــا توجــه بــه شــرایط 

ــت.  ــز اس ــادی ناچی اقتص
مروتـی اظهـار داشـت: حجم کاری پرسـنل 
برخـی  بـا  مقایسـه  در  شـهرداری  زحمتکـش 
دیگـر از نهادها بسـیار باالتر بـوده و کار جهادی 
آنـان بـا این حقـوق اندک، قابل قدردانی اسـت.
پویایی چه موقع سراغ فرهنگسراهای 

شهرداری می آید؟
پویایـی  بـرای  کـه  می گویـد  »مروتـی« 
بایـد  و  دارد  برنامـه  مراغـه  فرهنگسـراهای 
هریـک از آنهـا در یـک زمینه خاص، به سـمت 

بـرود. پیـش  تخصص گرایـی 
ــار  ــه در کن ــرای نمون ــرد: ب ــه ک وی اضاف

ــه  ــراها ب ــی از فرهنگس ــا، یک ــایر فعالیت ه س
صــورت اختصاصــی در زمینــه قرآنــی، دیگــری 
ــی  ــوارد فرهنگ ــانه و م ــواد رس ــه س در زمین

ــد.  ــد ش ــال خواه ــر فع دیگ
وی نسـبت بـه عملیاتی شـدن ایـن رویکرد 
در سـال آینـده ابـراز امیـدواری کـرد و اظهـار 
داشـت: تولیـد فکـر در ایـن زمینـه از اهمیـت 
ویـژه برخـوردار اسـت و انتظار مـی رود تا اهالی 
فرهنـگ و هنـر با هدف پویایی فرهنگسـراها در 

کنار شـهرداری باشـند.
شهرداری مراغه در شرایط کرونا 
چگونه به استقبال از بهار می رود؟

ــا اشــاره بــه  سرپرســت شــهرداری مراغــه ب
ــرد:  ــان ک ــا بی ــیوع کرون ــی از ش ــرایط ناش ش
برنامــه اســتقبال از بهــار بــر اســاس توجــه بــه 
ــرای  ــود و ب ــن می ش ــی تدوی ــرایط کرونای ش
ــه محــل  ــد ب ــه جذابیت هــای بصــری نبای نمون

ــل شــود. تجمــع مــردم تبدی
در  بهـره وری  افزایـش  می گویـد:  مروتـی 
هزینه کـرد منابـع مالـی مـورد تاکیـد اسـت و 
زیباسـازی پارک هـا از جملـه پـارک معلـم در 

می گیـرد.  قـرار  کار  دسـتور 
»شـهرام مروتـی« در سـال 1۳۹۷ به عنوان 
معـاون اداری و مالـی شـهرداری مراغه منصوب 
و اواخـر دیمـاه امسـال بـه عنـوان سرپرسـت 

شـهرداری مراغـه انتخاب شـد.
وی بـر اسـاس آنچـه کـه اعضـای شـورای 
اسـامی شـهر مراغـه عنـوان می کننـد، طـی 
ایـن سـال ها در اصـاح تعرفـه، برنامه محـوری 
اراضـی  تملـک  انسـانی،  منابـع  مدیریـت  در 
فرآینـد  اصـاح  و  مسیرگشـایی  در طرح هـای 
بودجه ریـزی شـهرداری مراغـه نقـش محـوری 

داشـته اسـت.

ــای  ــدن تردده ــر ش ــال محدودت ــه از احتم ــرایطی ک در ش
بیــن اســتانی و ســفرهای مــردم حتــی بــا وســایل حمــل ونقــل 
عمومــی خبرهایــی منتشــر شــده اســت، معــاون حمــل ونقــل 
ــی در  ــناریوهای مختلف ــرد: س ــام ک ــازی اع ــر راه و شهرس وزی
ــاده  ــه آم ــد ک ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ــه ممک ــن زمین ای
ــاغ نشــده اســت.  ــزی اب ــون چی ــا تاکن اجــرای آن هســتیم ام
ــئوالن وزارت  ــدار مسـ ــی هشـ ــنا، در پـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و بـــاال رفتـــن آمـــار 
ابتـــاء بـــه کرونـــای انگلیســـی، برخـــی اخبـــار و شـــنیده ها 
مبنـــی بـــر محدودیـــت بیشـــتر ســـفرهای مـــردم در اســـفند 

مـــاه منتشـــر شـــد.
شــهرام آدم نــژاد – معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و 
کنونــی  شــرایط  در  مســلما  کــرد:  اظهــار   ،– شهرســازی 
ــختگیرانه تر  ــای س ــت پروتکل ه ــا رعای ــی ب ــل عموم حمل ونق
ــر  ــرایط از نظ ــر ش ــا اگ ــد ام ــه می دهن ــان ادام ــه کار خودش ب
شــیوع ویــروس کرونــا بــه حــدی بــد شــود کــه مجبــور شــویم 
حمــل و نقــل عمومــی را نیــز محــدود کنیــم، ایــن اتفــاق نیــز 

ــاد. ــد افت خواه
ــفرهای  ــا س ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب وی در پاس
ــرای  ــا ب ــش نگرانی ه ــتای افزای ــاه در راس ــفند م ــردم در اس م

باالتــر رفتــن آمارهــای شــیوع ویــروس کرونــا بــه ویــژه از نــوع 
انگلیســی محدودتــر خواهــد شــد؟ افــزود: تــا کنــون اباغــی از 
ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در ایــن راســتا نداشــته ایــم 
ــر مناطــق آبــی، زرد، نارنجــی  و بنابرایــن پروتکل هــای ســابق ب

و قرمــز حاکــم اســت.
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان ایکــه 
اگــر پروتــکل یــا محدودیــت جدیــدی اعــام شــود وزارت 
ــت،  ــا وزارت بهداش ــا ی ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــور، س کش
ــت:   ــرد، گف ــد ک ــام خواه ــوزش پزشــکی آن را اع ــان و آم درم
مســلما وزارت راه و شهرســازی نیــز بــه عنــوان یکــی از اعضــای 
اصلــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا خــود را موظــف بــه اجــرای 
ــد  ــه می دان ــن زمین ــتی در ای ــای بهداش ــات و اباغیه ه مصوب
ــرا  ــم آن را اج ــود مصم ــاغ ش ــدی اب ــت جدی ــر محدودی و اگ

ــرد. خواهــد ک

افزایش سرانه در بودجه شهرداری مراغه به 81۰ هزار تومان 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

سناریوهای کرونایی احتمالی برای سفرها

کد: 1۰6                                                     
م الف: 6۵9

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانــون  برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت   تعییــن 
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س
ــه  ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ــد ثبت در واح
بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت 
ــی  ــی می شــود در صورت ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  ــند می توانن ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
ــم،  ــد: ابراهی ــی زاده، فرزن ــم ول ــای رحی 1-آق
متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مزروعــی، قســمتی از پــاک شــماره 1۸- اصلــی، 
ــاق  ــتای چن ــع در روس ــز، واق ــش ۳۹- تبری بخ
ــوزه  ــع، ح ــاحت ۳1۳۵۶ مترمرب ــه مس ــاغ، ب ب
ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک 
بکاســه:  اشــناری،  حســن  آقــای  رســمی، 

1۳۹۸11440401۸0001۶۵
ــم،  ــد: ابراهی ــی زاده، فرزن ــم ول ــای رحی ۲-آق
متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
مزروعــی، قســمتی از پــاک شــماره 1۸- اصلــی، 
ــاق  ــتای چن ــع در روس ــز، واق ــش ۳۹- تبری بخ
ــوزه  ــع، ح ــاحت ۳۳1۷۲ مترمرب ــه مس ــاغ، ب ب
ثبــت ملــک، ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک 
بکاســه:  اشــناری،  حســن  آقــای  رســمی، 

1۳۹۸11440401۸0001۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/1۲/۰3

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ترکمانچای - حسن ترکیان

   ای مرحله یک مناقصه عمومی فراخوان آگهی
 کیفی  ارزیابی با توام

  احداث   پروژه  دارد  درنظر  ،کشور  امالک   و   اسناد   ثبت  سازمان  از  نمایندگی   به  شرقی   آذربایجان  استان  امالک   و   اسناد   ثبت  کل  اداره
  صالحیت دارای پیمانکار به عمومی  فراخوان طریق از را شاهخسرو  شهرستان   امالک و  اسناد ثبت اداره محوطه دیوار  و  محوطه و  ساختمان

 دعوت   میباشند  دارا  را  مرتبط  صی تخص  زمینه  یا  رشته  که  ی یها  شرکت  از  اذل.  نماید واگذار  برخوردارند  کافی   مالی   و   فنی   امکانات  که  الزم
 .نمایند قداما www.setadiran.ir سامانه طریق از مناقصه اسناد تکمیل و  دریافت جهت میشود

 شرقی آذربایجان استان امالک و  اسناد ثبت کل اداره: گزار مناقصه دستگاه
  سازی   محوطه  انضمام   به  مترمربع  20/626  مساحت   به  برقی   و   مکانیکی   تاسیسات   کامل   اجرای  با  ساختمان  عملیات   اجرای   و   احداث:  موضوع

  صورت   به  ساختمانی   کارهای   اجرای  پیمان  انعقاد  موضوع  با  4/۵/1۳96  مورخ  1299188/96  شماره  بخشنامه  اساس  بر  و   محوطه  دیوار
 .کشور بودجه و  برنامه سازمان مربع متر 4000 تا زیربنای سطح با سرجمع

 شاه خسرو  شهرستان - شرقی   آذربایجان استان:  پروژه اجرای محل
  1201009004  شماره    طرح  موافقتنامه  ذیل   در  و   کشور  امالک  و   اسناد  ثبت  سازمان  ملی   اعتبارات  عمومی   منابع  محل  از:    پروژه  اعتبار  محل

 910 اخزا معامالتی  نماد با اسالمی  خزانه اسناد بصورت و 
 کشور   بودجه   و   برنامه  سازمان  1۳9  9  سال  پایه  بهای   فهارس  های  قیمت  براساس  به  ریال   28٫۵81٫1۷0٫29۳:    پروژه  اجرای  هزینه  اولیه  برآورد

 ( ریال1 4۳0 0  0 0 0 0 0 ) ریال شاه خسرو  ثبت ساختمان پروژه برای: مناقصه در شرکت تضمین مبلغ
 تاسیسات  ۵ و  (پنج) ۵ پایه حداقل  ابنیه رشته: پیمانکار پایه و  رشته
 (ماه دوازده) شمسی  ماه 12:  کار اجرای مدت
   09/12/1۳99 مورخ شنبه روز 14 ساعت تا 04/12/1۳99 تاریخ از: مناقصه اسناد دریافت تاریخ
 1۳99/ 19/12 مورخ شنبه سه  روز 14 ساعت  تا :  شده تکمیل مدارک تحویل تاریخ
 صبح   9 ساعت  20/12/1۳99:  پیشنهادات رسی بر  و  ی بازگشای تاریخ
 ساعت   میدان  خمینی،  امام  خیابان  تبریز،:    آدرس  به  شرقی  آذربایجان  استان  وامالک  اسناد  ثبت  کل  اداره:  شده  تکمیل  مدارک  تحویل  مکان

  امضا  و  مهر  با کتبی   معرفینامه  داشتن ستد در  با دبیرخانه واحد شرقی  آذربایجان  استان امالک  و  اسناد ثبت کل  اداره ،  هاشم  حاج کوچه  ،
 بایستی  پیشنهادی  پاکتهای  تحویل  بر  عالوه)  www.setadiran.ir  سامانه  در  شده  تکمیل  مدارک  درج  همچنین  و   شرکت  مجاز

 ( باشد شده درج نیز مذکور سامانه در "حتما گران مناقصه پیشنهادات
 . شود گزار مناقصه تحویل فوق سامانه  در درج و  پاکت بصورت مجزا ستی یبا ها پروژه از کدام هر برای پیشنهادات

  نظرگرفتن  در  با  و   فنی   مدارک  و   ها  نقشه  از  دقیق  برآورد  اساس  بر  را  خود  ی نهای  پیشنهادی   قیمت  میبایستی   مناقصه  در  شرکت   متقاضیان
  گزاری بار  ایران  ستاد  سامانه  در  باید  ،ج  ،ب  الف  اکتپ  سه   هر)  نماید  گزاریبار  ایران  ستاد  سامانه  طریق  از  خدمات  و   مصالح  واقعی   بهای
  شرکت   متقاضیان  برای  را  حقی   گونه  هیچ   مدارک   تحویل  و   ارایه  و   (ددگر  کل  اداره  خانهدبیر  تحویل  ب  و   الف  پاکتهای   این  بر  عالوه  دگرد

 . میباشد مختار  پیشنهادات کلیه قبول و  رد در فرما کار و  کرد نخواهد ایجاد مناقصه در
 06/12/1۳99: دوم نوبث               04/12/1۳99:  اول نوبت
 . دیفرمای حاصل استم اداری ساعات در رحیمی  امیری ایرج آقای با 041-۳۵261۷91 نفتل شماره طریق از پرسش و  ماهاب هرگونه جهت

 شرقی   آذربایجان استان امالک و  اسناد ثبت   کل اداره

شناسه آگهی:  1۰98۰9۴ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/1۲/۰۴

)روزنامه سراسری عجب شیر(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آرذبایجان شرقی

اصالحیه
ــه  ــا )شناس ــده ب ــی مزای ــرو آگه پی
آگهــی 10۹۷۳۹۷( کــه در تاریــخ 
1۳۹۹/1۲/0۲ در روزنامــه عجب شــیر 
بــه چــاپ رســیده بــود، اداره آمــوزش 
 و پــرورش ناحیــه 3 تبریــز بــه 

ناحیه ۲ تبریز  اصاع می شود.



دوشنبه 04 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 929 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
یافته های جدید نشان می دهد؛

شناسایی 7 گونه جدید ویروس کرونا 
حاوی موتاسیون در آمریکا

ــه  ــی ک ــد در حال ــک تحقیــق جدی ــر اســاس ی ب
ــای  ــا، آفریق ــروس در بریتانی ــا وی ــه کرون ــه گون س
ــتند،  ــردش هس ــی در گ ــکای جنوب ــی و آمری جنوب
آمریــکا  در   Q۶۷۷P نــام  بــا  جدیــدی  نــوع 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس
بــه گــزارش مهــر،  »medrxiv« در حالــی 
کــه ســه گونــه B.1.1.۷ در بریتانیــا، B.1.۳.۵.1 در 
ــی در  ــکای جنوب ــی و P.1 در آمری ــای جنوب آفریق
 Q۶۷۷P ــام ــا ن ــوع جدیــدی ب گــردش هســتند، ن

ــت. ــده اس ــایی ش ــکا شناس در آمری
هنــوز معلــوم نیســت کــه ویــروس در ایــن گونــه 
ــم آن  ــا بی ــت، ام ــرده اس ــری ک ــه تغیی ــد چ جدی
ــرایت آن  ــت س ــش قابلی ــه موجــب افزای ــی رود ک م

شــده باشــد.
ــد  ــاپ جدی ــش از چ ــه پی ــک مقال ــاس ی ــر اس ب
به نظــر می رســد کــه تمــام ایــن موتاســیون ها 
ــن اســپایک را تحــت  ــه خــاص از پروتئی ــک ناحی ی
تأثیــر قــرار داده اســت )ناحیــه ۶۷۷ آمینواســیدی( 
ــه ســلول اســتفاده  ــرای ورود ب کــه ویــروس از آن ب

می کنــد.
پژوهشــگران توالی هــای ژنتیکــی ویــروس را 
ــد ۶۷۷ در  ــوع جدی ــد. ن ــرار داده ان در GISAID ق
ــزان  ــه شناســایی شــد و پــس از آن می اواخــر ژانوی
ــن موتاســیون در جمعیــت افزایــش چشــم گیری  ای

داشــت.
هنــوز اطاعــات دقیقــی در مــورد اثــر ایــن 
ــا  ــا آنتی بادی ه ــی واکســن ها ی ــر کارای موتاســیون ب
ــری در  ــای بیش ت ــد پژوهش ه ــدارد و بای ــود ن وج

ــده انجــام شــود. آین

کدخدایی خبر داد؛ 
شرکت ۴۰۰ نفر از نخبگان در زمینه 

ایده نگار بحران کرونا و مشارکت در 
انتخابات ریاست جمهوری  

ســخنگوی شــورای نگهبــان از شــرکت 400 نفــر از 
نخبــگان در زمینــه ایــده نگار بحــران کرونا و مشــارکت 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری 1400 خبــر داد. 
بــه گــزارش  باشــگاه  خبرنــگاران  جــوان، 
ــان  ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی س ــعلی کدخدای عباس
ــا و  ــران کرون ــگاره بح ــده ن ــت ای ــت رقاب در نشس
ــوری 1400  ــت جمه ــات ریاس ــارکت در انتخاب مش
کــه در دانشــگاه شــریف برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
ویــروس کرونــا کــه جامعــه بشــریت را درگیــر کــرده 
اســت، در همــه جــای کشــور مــردم را هــم درگیــر 
ــن هســتند  ــال ای ــه دنب ــرده و مســئوالن ب خــود ک
ــا در حــوزه اجرایــی و مســئولیتی مشــکات ایــن  ت

ــد. ــرف کنن ــوس را برط ــروس منح وی
وی بــا قدردانــی از کادر بهداشــت و درمان کشــور 
ــکده  ــت: پژوهش ــا گف ــروس کرون ــا وی ــارزه ب در مب
شــورای نگهبــان، دانشــگاه علــوم پزشــکی و معاونــت 
علمــی فنــاوری نیــز بــه همــراه مجلــس و دولــت بــا 
مصوبــه هایشــان در ایــن مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 

کمــک رســانی کــرده انــد.
مســئوالن  فقــط  کــرد:  تصریــح  کدخدایــی 
دســتگاه ها نمی تواننــد بــار مبــارزه را بــه دوش 
ــه  ــاد جامع ــردم و آح ــه م ــاوه هم ــه ع ــند. ب بکش

ــد. ــاری کنن ــه ی ــن زمین ــد در ای بای
ســخنگوی شــورای نگهبــان تصــری کــرد: چیــزی 
ــگار  ــده ن ــه ای ــگان در زمین ــر از نخب ــدود 400 نف ح
بحــران کرونــا و مشــارکت در انتخابــات شــرکت کردنــد 
و امیدواریــم ایــن حرکــت در بخش هــای دیگــر و 
ــه  ــد؛ چراک ــه یاب ــگان ادام ــردم و نخب ــی از م نظرخواه
می توانــد مشــکاتمان را در مســائل کشــور حــل کنــد.

قاضی زاده:
 زمان »اقدام در برابر اقدام« در 

قبال غربی هاست

ــر دوره  ــروز دیگ ــت:  ام ــس گف ــس مجل نایب رئی
ــا  ــای غربی ه ــر حرف ه ــا در براب ــوی م ــدام از س اق
ــدام  ــر اق ــدام در براب ــان اق ــان، زم تمــام شــده و زم

اســت. 
ــده  ــمی نماین ــی زاده هاش ــین قاض سیدامیرحس
مــردم مشــهد و کات در مجلــس شــورای اســامی 
در گفت وگــو بــا فــارس گفــت: طبــق قانــون وقتــی 
ــی  ــکل الحاق ــد پروت ــا نبای ــو نشــده، م ــا لغ تحریم ه
ــای  ــا، تحریم ه ــور از تحریم ه ــم و منظ ــرا کنی را اج

مالــی، بانکــی، نفتــی و ... اســت. 
وی افــزود: دیگــر دوره اقــدام از ســوی جمهــوری 
ــا  ــده غربی ه ــرف و وع ــر ح ــران در براب ــامی ای اس
ــه ســر آمــده و دیگــر آن زمــان نیســت کــه آنهــا  ب
ــا  ــد و م ــا کنن ــد، امض ــده بدهن ــد، وع ــرف بزنن ح

ــم.  ــدام کنی اق
ــروز  ــت: ام ــار داش ــس اظه ــس مجل ــب رئی نائ
ــر  ــدم در براب ــدام اســت، ق ــر اق ــدام در براب ــان اق زم
ــدات. ــام تعه ــر انج ــدات در براب ــام تعه ــدم و انج ق

قاضــی زاده خاطرنشــان کــرد: در وضعیــت فعلــی 
ــد و  ــش عمــل کن ــه تعهدات ــی ب ــرگاه طــرف غرب ه
ــه در  ــی ک ــه تعهدات ــز ب ــا نی ــردارد م ــا را ب تحریم ه

ــرد.  ــم ک ــل خواهی ــم عم ــام پذیرفته ای برج
می کنــد  عنــوان  آمریــکا  اینکــه  افــزود:  وی 
ــای  ــه دیپلمات ه ــده علی ــال ش ــای اعم محدودیت ه
ایرانــی لغــو شــده، اقــدام خاصــی نیســت کــه 
ــد  ــا در آن ح ــن کار نهایت ــورت داده، ای ــکا ص آمری
اســت کــه دیپلمات هــای مــا بتواننــد چهــار پاســاژ 
ــر  ــان را مشــاهده کننــد والغیــر و اث در چهــار خیاب

ــدارد.  ــری ن دیگ
نائــب رئیــس مجلــس در پایــان گفــت: همانطــور 
ــو  ــی لغ ــی تحریم ــی وقت ــق قانون ــم، طب ــه گفت ک
ــم  ــه دهی ــدات را ادام ــد انجــام تعه ــا نبای نشــده، م

ــم. ــرا کنی ــی را اج ــکل الحاق و پروت

ــاه  ــط م ــه اواس ــبت ب ــکن نس ــت اوراق مس قیم
ــاس  ــر اس ــت وب ــوده اس ــی ب ــی افزایش ــاری کم ج
ــرای  ــی ب ــای تهران ــل ه ــا، متاه ــت ه ــن قیم آخری
ــان  ــزار توم ــون و ۶0۸ ه ــد ۲۸ میلی ــن اوراق بای ای

ــد.  ــت کنن پرداخ
ـــت  ـــن وضعی ـــی آخری ـــنا، بررس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــه  ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــکن نشـ ــت اوراق مسـ قیمـ
تســـه)اوراق( ســـال گذشـــته بـــرای فروردیـــن ۶0 
هـــزار و ۲00 تومـــان، اردیبهشـــت ۶0 هـــزار و 
۲00 تومـــان و خردادمـــاه نیـــز ۶1  هـــزار و ۲00 

ـــهیات  ـــرگ اوراق تس ـــر ب ـــد. ه ـــت دارن ـــان قیم توم
ــزار و 100  ــت ۶1 هـ ــا قیمـ ــر بـ ــکن در تیـ مسـ
ــان و در  ــزار و ۹00 تومـ ــرداد  ۶1 هـ ــان، مـ تومـ
ـــان داد و  ـــزار و ۹00 توم ـــت ۶0 ه ـــا قیم ـــهریور ب ش

ســـتد مـــی شـــود.
ــته  ــال گذش ــان و آذر س ــر، آب ــت اوراق مه قیم
نیــز ۶1 هــزار و ۶00 تومــان، ۶0 هــزار و ۶00 
تومــان و ۶0 هــزار و ۵00  تومــان بــوده و هــر بــرگ 
ــفند  ــن و اس ــکن در دی، بهم ــهیات مس اوراق تس
ــان، ۶1  ــزار و 100 توم ــای ۶1 ه ــا قیمت ه ــز ب نی
ــان داد  ــزار و ۳00 توم ــان و ۶1 ه ــزار و ۵00 توم ه

و ســتد می شــود.

قیمت تسه از فروردین تا بهمن سال جاری
همچنیــن بــرای امســال تســه فروردیــن ۶۲ 
ــز  ــاه نی ــان، اردیبهشــت و خردادم ــزار و ۲00 توم ه
هرکــدام ۶1 هــزار و ۳00 ۷00 تومــان قیمــت 

ــد. دارن
ـــک  ـــکن بان ـــهیات مس ـــرگ از اوراق تس ـــر ب ه
ــت ۶1  ــا قیمـ ــال 1۳۹۹ بـ ــر سـ ــکن در تیـ مسـ
ــزار و ۵00  ــرداد ۶1 هـ ــان، مـ ــزار و ۷00 تومـ هـ
تومـــان و در شـــهریور ۶0 هـــزار تومـــان داد و 

ســـتد می شـــود.
ــان،  ــزار و ۷00 توم ــاه ۶1 ه ــن اوراق در مهرم ای
آبــان مــاه ۶1 هــزار و۲00  تومــان و در آذرمــاه ۶1 
ــت  ــد. قیم ــته ان ــت داش ــان قیم ــزار و ۸00 توم ه
ایــن اوراق در دی امســال نیــز ۶۲ هــزار و 400 
تومــان و در بهمــن مــاه نیــز ۵۹ هــزار و ۶00 تومــان  
ــت  ــاس قیم ــر اس ــز ب ــزارش نی ــن گ ــه ای ــت ک اس

ــاه نوشــته شــده اســت. بهمــن م

 قیمت اوراق برای مجردها
 و متاهل های تهرانی

بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه اینکــه مجردهــای 

ــان  ــون توم ــا 140 میلی ــد ت ســاکن تهــران می توانن
 100 شــامل  کــه  کننــد  دریافــت  تســهیات 
ــکن و 40  ــد مس ــهیات خری ــان تس ــون توم میلی
ــت  ــرای دریاف ــود، ب ــه می ش ــان جعال ــون توم میلی
ــه  ــد ۲00 برگ ــهیات بای ــان تس ــون توم 100 میلی
ــه  ــه هزین ــد ک ــداری کنن ــکن خری ــهیات مس تس
ایــن تعــداد اوراق بــا تســه ۵۹ هــزار و ۶00 تومانــی 
11 میلیــون و ۹۲0  تومــان مــی شــود. همچنیــن بــا 
در نظــر گرفتــن 40 میلیــون تومــان وام جعالــه کــه 
ــون  ــار میلی ــغ چه ــه مبل ــد ۸0 ورق ب ــرای آن بای ب
و ۷۶۸ هــزار تومــان خریــداری کننــد، مجمــوع 
ــزار  ــون و ۶۸۸ ه ــه 1۶ میلی ــد اوراق ب ــه خری هزین

ــان مــی رســد. توم
اســاس  بــر همیــن  نیــز  تهرانــی  زوج هــای 
ــامل  ــان ش ــون توم ــا ســقف ۲40 میلی ــد ت می توانن
100 میلیــون تومــان تســهیات خریــد مســکن 
ــه  ــان وام جعال ــون توم ــر و 40 میلی ــر نف ــرای ه ب

دریافــت کننــد؛ بنابرایــن زوجیــن بایــد 400 برگــه 
ــه  ــه هزین ــد ک ــداری کنن ــکن خری ــهیات مس تس
ــود  ــی ش ــان م ــزار توم ــون و ۸40  ه آن ۲۳ میلی
کــه همــراه بــا هزینــه چهــار میلیــون و ۷۶۸ هــزار 
ــه  ــد ۸0 برگ ــرای آن بای ــه ب ــه ک ــان وام جعال توم
ــوع  ــد، در مجم ــداری کنن ــکن خری ــهیات مس تس
ــت  ــان پرداخ ــزار توم ــون و ۶0۸ ه ــد ۲۸ میلی بای

ــد. کنن

قیمت اوراق در سایر استان ها
ــتان و  ــز اس ــرای مراک ــهیات ب ــن تس ــقف ای س
شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از ۲00 هــزار نفــر بــه 
۸0 میلیــون تومــان رســیده کــه بــرای آن بایــد 1۶0 
برگــه خریــداری شــود کــه هزینــه آن ۹ میلیــون و 

۵۳۶ هــزار تومــان اســت.
ــهری ۶0  ــق شـ ــایر مناطـ ــرای سـ ــن وام بـ ایـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــون توم میلی
ـــه  ـــود ک ـــداری ش ـــه خری ـــرای آن 1۲0 برگ ـــد ب بای
هزینـــه آن هفـــت میلیـــون و 1۵۲ هـــزار تومـــان 

ـــود. ـــی ش م

بـا وجود گذشـت بیـش از ۵ مـاه از مطرح شـدن 
پیشـنهاد پر حاشـیه درج نـام »مادر« بـر روی کارت 
هـای ملی، از سـوی معاونـت زنان و خانواده ریاسـت 
جمهـوری، هنـوز هیـچ خبـری از اجـرای ایـن طرح 

. نیست
بـه گـزارش مهـر،  حوالـی مهـر مـاه سـال جاری 
بـود کـه معصومـه ابتکار معـاون امور زنـان و خانواده 
ریاسـت جمهـوری، با انتشـار پسـتی در توئیتر اعام 
نـام  درج  درخواسـت  پیشـنهادی،  طـی  کـه  کـرد 
»مـادر« بـر روی کارت هـای ملـی را از وزارت کشـور 

اسـت. کرده 
حاشـیه های  بـا  زمـان  آن  در  کـه  درخواسـتی 
فراوانـی همـراه شـد و رسـانه ها نسـبت بـه تصمیـم 
دیـر هنـگام ابتـکار آن هم پس از صـدور بیش از 4۷ 
میلیـون کارت ملـی جدیـد بـرای شـهروندان انتقـاد 

کردند.
تصمیمـی کـه بسـیاری آن را اقدامـی نمایشـی از 
سـوی ایـن معاونت بـرای پر کـردن کارنامـه عملکرد 
ابتـکار در جایـگاه  خـود در آخریـن سـال فعالیـت 

معاونـت زنـان قلمـداد کردند.
بـه عقیـده منتقدان، اگـر معاونت زنـان به صورت 
جـدی بـه دنبـال اجـرای ایـن امر بـود، می توانسـت 
طـی سـه سـال گذشـته ایـن پیشـنهاد را مطـرح و 
اجـرای آن را پیگیـری کنـد و مطـرح کـردن آن در 
ماه هـای پایانـی دولـت، امـری بـی سـرانجام خواهد 

. بود
بـا ایـن حال، با گذشـت بیـش از ۵ مـاه از مطرح 
شـدن پیشـنهاد ابتـکار، هنـوز هیچ خبـری از اجرای 
ایـن مصوبـه و درج نـام مـادران در کارت هـای ملـی 

. نیست

منتظر اقدام دولت و وزارت کشور هستیم
در همیـن خصـوص ابتـکار در گفتگو بـا خبرنگار 
مهـر، درباره آخریـن وضعیت اجرای مصوبـه درج نام 
مـادران بـر روی کارت ملـی گفت: معاونـت امور زنان 
و خانـواده ریاسـت جمهـوری پیگیـر ایـن موضـوع 
اسـت و امیدواریـم وزارت کشـور قدم نهایـی را برای 
اجـرای ایـن امر بـردارد و موضـوع وارد دولت شـود.

معـاون امور زنـان و خانواده رئیـس جمهور افزود: 
در حـال حاضر وزارت کشـور و سـازمان ثبـت احوال 
موافقـت اولیـه خـود بـرای درج نـام مـادران را اعام 
کرده انـد و براسـاس ایـن موافقت، ما منتظر هسـتیم 

تـا مصوبه وارد دولت شـود.
ابتـکار در پاسـخ به این سـوال که آیـا این مصوبه 
تـا پایـان این دولـت اجرایی می شـود یا خیـر، عنوان 
کـرد: امیـدوارم تـا پایـان دولـت تدبیر و امید شـاهد 

اجـرای مصوبـه درج نـام مـادران در کارت هـای ملی 
و  اسـت  ای  کار سـاده  امـر  ایـن  باشـیم. چـرا کـه 

مشـکلی بـرای اجـرای آن وجـود ندارد.
وی تاکیـد کـرد: ضمـن اینکـه پیشـنهاد مـا ایـن 
ملـی  کارت هـای  روی  بـر  مـادران  نـام  کـه  بـوده 
جدیـدی کـه صـادر می شـود، درج شـود و ایـن امـر 

هزینـه ای بـرای دولـت نخواهـد داشـت.
تناقض میان گفته ها و عملکرد دولتی ها

بـه عـاوه در زمـان مطـرح شـدن این پیشـنهاد، 
ابتـکار از موافقـت وزیـر کشـور بـا این امر خبـر داده 
و گفتـه بـود: نظـر وزیـر کشـور نیز بـا این پیشـنهاد 
موافق اسـت و ایشـان نسـبت بـه درج نام مـادران در 

کارت هـای ملـی دسـتور داده اند.
ایـن در حالـی اسـت کـه ابتـکار حـال پـس از ۵ 
ایـن  اقـدام وزارت کشـور در  بـرای  انتظـار  از  مـاه، 

می گویـد. سـخن  زمینـه 
همچنیـن سـیف اهلل ابوترابی سـخنگوی سـازمان 
ثبـت احـوال در زمـان مطـرح شـدن این موضـوع از 
سـوی معاونـت زنـان، در واکنـش بـه این خبـر گفته 
بـود: اعـام فراخـوان برای صـدور دوبـاره کارت کلی 
بـرای 4۶ میلیـون نفـر کـه همیـن کارت هـا را نیز با 

دشـواری دریافـت کرده انـد، ممکن نیسـت.
هرچنـد کـه حـال ابتـکار از موافقـت سـازمان ثبت 
احـوال بـا انجـام ایـن امـر خبـر داده اسـت. بـا ایـن 
حـال بـا توجـه بـه گفته هـای ابتکار مبنـی بـر موافقت 
دسـتگاه های مسـئول و متولی در این زمینه، هنوز دلیل 
تعلـل دولت بـرای اجرای این مصوبه مشـخص نیسـت.

حـال بایـد دیـد کـه ابتـکار در واپسـین ماه هـای 
حضـور خـود در سـاختمان معاونـت زنـان و خانواده 
دوران  مصوبـات  از  یـک  کـدام  ریاسـت جمهـوری، 
فعالیـت خـود را بـه نتیجـه خواهـد رسـاند و آیـا تـا 
پایـان دولت دوازدهم شـاهد حک شـدن نـام مادران 

بـر روی کارت هـای ملـی خواهیـم بـود یـا خیر.
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در وهلــه اول، چگونگــی راه انــدازی 
صنایــع عذایــی آسیاشــور بــا برنــد 
ــرح  ــیس آن را ش ــان تاس ــراوت و زم ط

ــد؟ دهی
ــه کار  ــه ب ــری ک ــه واف ــر عاق ــه خاط ــده ب بن
ــه  ــم ب ــدای فعالیت ــان ابت ــتم از هم ــدی داش تولی
ــد از 1۷  ــذا بع ــردم ل ــدا ک ــش پی ــه گرای ــن زمین ای
ســال خدمــت در بخــش دولتــی و بیــرون آمــدن از 
ــر زمیــن محــل ســکونت  ــوع فعالیــت، در زی ــن ن ای
ــوی  ــدی آبلیم ــته بن ــد و بس ــه تولی ــدام ب ــود اق خ
ــه  ــال 1۳۶۸ قطع ــه در س ــا اینک ــردم ت ــی ک طبیع
زمینــی را بــه مســاحت ۲000 متــر در شــهرک 
ســلیمی خریــداری نمــودم بعــد از آن در ســال 
۷۳ بــا تحمــل انــواع گرفتــاری هــا و مکافــات زیــاد 
ــان  ــون توم ــغ ده میلی ــه مبل ــی ب ــدم وام ــق ش موف
ــان  ــه در هم ــا اینک ــم ت ــت کن ــی دریاف ــک مل از بان
ســال بــا جــذب ســه نفــر کار تولیــد را آغــاز کــردم 
ــا  ــه روش ســنتی کار انجــام مــی شــد کــه ب کــه ب
ــا،  ــختی ه ــر س ــاد و دوام آوردن در براب ــتکار زی پش
نهایتــاً موفــق شــدیم در ســال ۸۳ بــا گســترش دادن 
زمیــن کارخانــه و وســعت بخشــیدن بــه تولیــد مــان 
ــال  ــه در ح ــم ک ــذب کنی ــر را ج ــدوداً ۲۵0 نف ح

ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــر مش حاض

ــان را  تعــداد نمایندگــی هــای فعــال ت
در سراســر کشــور بیــان کــرده و بفرمایید 
ــی  ــدور نمایندگ ــرای ص ــما ب ــار ش معی

ــت؟ چیس
در حــال حاضــر در شــش اســتان، واقع درشــمال 
غــرب کشــوردفتر فــروش داریــم کــه در هــر کــدام 
از شــعبه هــا بیــش از 10 نفــر مشــغول بــه کار مــی 
ــی  ــات مال ــوش، امکان ــابقه خ ــتن س ــند. داش باش
و همینطــور توانایــی الزم در مدیریــت پخــش از 
معیارهــای اصلــی مــا در اعطــای نمایندگــی اســت.

چــه برنامــه هایــی را در راســتای 
ــود  ــوالت خ ــه محص ــیدن ب ــوع بخش تن
ــده،  ــدات آین ــت درتولی ــراه کیفی ــه هم ب

ــت؟ ــد داش خواهی
ــش  ــد و افزای ــش از ح ــورم بی ــه ت ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــدی ب ــش نق ــه افزای ــر ب ــه منج ــا ک ــت ه قیم
ــتری  ــاز بیش ــود،  نی ــی ش ــردش م ــرمایه در گ س

احســاس مــی شــود کــه در راســتای تنــوع بخشــی 
ــته  ــت گام برداش ــل درس ــا تحلی ــدات، ب ــه تولی ب
شــود. در بحــث مدیریــت کیفیــت هــم بایــد گفــت 
ــن شــرکت  ــه ای ــواد اولی ــای م ــد ه ــه خری ــه کلی ک
در ســردخانه هــای زیــر صفــر درجــه نگهــداری مــی 
شــود و ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از شــرکت 
هــا از روی اجبــار و نداشــتن ســردخانه مجهــز، مــواد 
اولیــه جهــت تولیــد را در ســردخانه هــای معمولــی  
ــم  ــه توضیــح مــی دان ــد. الزم ب نگهــداری مــی کنن
کــه مــا از لحــاظ ســردخانه مشــکلی نداریــم چــون 
هــم ســردخانه بــا دمــای زیــر صفــر درجــه  و هــم 
ــدی  ــته بن ــرای بس ــم و ب ــه را داری ــاالی صفردرج ب
محصــوالت هــم نیــاز بــه ماشــین آالت جدیــد مــی 

باشــد.

ــه  ــان را وارد عرص ــوالت ت ــدام محص ک
صــادرات کــرده ایــد و بــا کــدام کشــورها 

مبــادالت تجــاری انجــام داده ایــد؟
در مجمــوع محصــوالت مــا اکثــراً بــه کشــورهای 
دیگــر صــادر مــی گــردد. اقامــی ماننــد رب، 
خیارشــور، فلفــل و زیتــون و غیــره بــه کشــورهایی 
ــادا  اعــم از عمــان، کویــت، ســوئد ، انگلســتان و کان
صــادر مــی گــردد و ســعی کــرده ایــم در ایــن بــاب 
اقدامــات الزم را صــورت داده و برنامــه ریــزی جــدی 
داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در عرصــه بــازار جهانــی 
هــم، حضورمــان را دوام بخشــیم و فعالیــت مــان را 

ادامــه دار کنیــم.    

 نقــش تبلیــغ را تاچــه حــدی در زمینه 
فــروش محصــوالت و تولیــدات تــان موثر 

ــی دانید؟ م
ــر  ــی ه ــاندن و معرف ــات در شناس ــش تبلیغ نق
گونــه خدماتــی مــی توانــد بیشــترین تأثیــر را 
داشــته باشــد. طبــق روال افــکار اروپایــی هاکــه مــی 
ــغ  ــه تبلی ــات هزین ــه خدم ــد و ارائ ــد در تولی گوین
ــغ  ــم تبلی ــا ه ــه م ــار گذاشــت در جامع ــد کن را بای
ســالم مــی توانــد در زمینــه هــای مختلــف کاالیــی، 
خدماتــی، هنــری و حتــی سیاســی بیشــترین تأثیــر  
ــدگان  ــن، مصــرف کنن ــا مخاطبی را داشــته باشــد ت
ــا تشــخیص  ــار ب ــد و آث ــه تولی ــر گون ــاهدان ه و ش
درســت و تحلیــل اصولــی، دســت بــه انتخــاب 
ــودن آن  ــر ب ــغ و موث ــگاه تبلی ــن جای ــد. بنابرای بزنن

بــر مــا هــم پوشــیده نیســت والزم اســت آن را جــزو 
ــم.  ــرار بدهی ــان ق ــای م ــت ه اولوی

مشــکالت و مصائــب حاکــم بــر عرصــه 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــد را در اس تولی

تشــریح نماییــد؟
مشــکات بــرای هــر صنــف متفــاوت مــی باشــد 
و بــا توجــه بــه فعالیتــی کــه در هــر بخــش صــورت 
ــه عنــوان  ــرق مــی کنــد. ب مــی گیــرد شــکل آن ف
ــری  ــگ نظ ــه تن ــم ب ــاره کن ــم اش ــی توان ــال م مث
ــش  ــه بی ــرقی ک ــان ش ــتان آذربایج ــود در اس موج
از حــد رواج پیــدا کــرده اســت و باعــث ایجــاد 
مشــکاتی در بخــش هــای مختلــف شــده و موانــع 
بســیاری را در مســیر حرکــت فعــاالن عرصــه تولیــد، 
صــادرات و ســایر فعالیــت هــا ایجــاد کــرده اســت. 
ــرای تولیــد  ــه جــای خلــق محدودیــت ب بنابرایــن ب
ــت  ــروری اس ــدگان الزم و ض ــدگان و صادرکنن کنن
ــا بهتریــن تحلیــل و  ــا ب کــه راه چــاره را بجوییــم ت
شناســایی ریشــه مشــکات، اقدامــات موثــری را در 
ــر  ــم ب ــت حاک ــا وضعی ــم ت ــتا انجــام دهی ــن راس ای
رســیدگی نســبت بــه مشــکات تولیــد کننــدگان از 
ــی خــود در  ــی و عمل ــه شــکل عین ــی ب ــت فعل حال

ــد.   راســتای بهتــر شــدن تغییــر یاب

نحــوه تولیــد و عملکــرد کارخانــه دیگر 
ــت  ــوردی فعالی ــهرک بیل ــه در ش خود،ک

دارد را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟
ــی  ــهرک صنعت ــم در ش ــری ه ــد دیگ ــک واح ی
ــدات  ــی آن تولی ــت اصل ــه فعالی ــم ک ــوردی داری بیل
ــد  ــی باش ــی م ــی و داروی ــواد غذای ــای م ــه ه شیش
ــک  ــه در ی ــار ک ــاحت ۸ هکت ــه مس ــی ب و در زمین
ــده،  ــع ش ــه واق ــعه یافت ــر توس ــًا کمت ــه کام منطق
ــره  ــه به ــال ۹۸ ب ــه در س ــت ک ــده اس ــداث ش اح
بــرداری رســید و فعــًا 100 نفــر در ایــن مجموعــه 
ــه زودی خــط دوم  ــی باشــند و ب ــه کارم مشــغول ب
ــا ایــن روال  ــدازی خواهــد شــد کــه ب آن نیــز راه ان
۳0 نفــر دیگــر هــم، جــذب نیــرو خواهیــم داشــت. 
در آینــده نزدیــک هــم قــراردادی  مبنــی برظرفیــت 

تولیــد ۲00 تــن در ۲4 ســاعت در دومیــن کــوره بــا 
کشــور ایتالیــا بســته خواهــد شــد کــه اگــر اتفــاق 
افتــد ســرمایه گــذاری آن  در راســتای خریــد 
ــر  ــغ ب ــوز بال ــای نس ــد و آجره ــین آالت جدی ماش
۸0 میلیــارد تومــان کــه اکثــراً ماشــین آالت داخلــی 
ــر  ــن اگ ــود. بنابرای ــی ش ــی م ــود اجرای ــد ب خواه
حمایــت از ســوی مســئولین ذیربــط در ایــن راســتا 
اتفــاق افتــد، قطعــاً در منطقــه از نظــر اشــتغال زایــی 

ــد داد. ــابقه ای رخ خواه ــی س ــک کار ب ی

در دو کارخانــه ای کــه تحــت امــر شــما 
بــا مدیریــت فرزندانتــان اداره می شــوند، 
ــر  ــی تاثی ــتغال زای ــه اش ــدر در زمین چق

گــذار بــوده ایــد؟ 
بــا توجــه بــه مشــکات موجــود در زمینــه تولیــد 
ــری  ــاش و پشــتکار و پیگی ــت ت ــا نهای ــت ب و صنع
ــق  ــر موف ــال حاض ــم در ح ــته ای ــه داش ــی ک های
شــدیم بــرای 400 نفــر بــه طــور مســتقیم و بیــش 
از 1000 نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم اشــتغال زایــی 
کنیــم طــوری کــه ایــن تعــداد ســربار جامعــه نشــده 
انــد و قادرنــد نانــی بــر ســر ســفره خانــواده هایشــان 
ــا حمایــت هایــی کــه از  فراهــم ســازند. امیــدوارم ب
ــه  ــتری در زمین ــق بیش ــم رون ــر داری ــئوالن ام مس
فعالیــت خودمــان داشــته باشــیم تــا تعــداد نفــرات 
جــذب شــده بــه ایــن مجموعــه روز بــه روز افزایــش 
ــاد  ــتغال زی ــر اش ــان در ام ــذاری م ــا تاثیرگ ــد ت یاب

گــردد.

ــت  ــت در جه ــی از دول ــه انتظارات چ
ــی  ــی واقع ــه معن ــد، ب ــت از تولی حمای
ــر  ــدگان ب ــا تولیدکنن ــد ت ــه داری کلم

ــد؟ ــق آین ــکالت فای مش
ــی  ــه بروکراس ــه در زمین ــی ک ــت های محدودی
ــه  ــد و ب ــر نماین ــت را کمت ــده اس ــق ش اداری خل
ــند و  ــرا باش ــاد، بیشــتر عملگ ــای حــرف زدن زی ج
ــان  ــای ش ــه ه ــان گفت ــت خودش ــدام و حمای ــا اق ب
را بــا عملــی کــردن آنهــا، بــه اثبــات برســانند و بــا 
ــه تولیــد کننــدگان  نگــرش مثبــت شــان نســبت ب

ــوان  ــه عن ــد را ب ــع تولی ــه در واق ــد ک ــان دهن نش
ــازوی محــرک و کمکــی خــود مــی داننــد. چــون   ب
کــه اگــر رشــدی در ایــن زمینــه اتفــاق افتــد قطعــاً 
ــد  ــم خواه ــا ه ــراغ آنه ــه س ــت آن ب ــود و منفع س
ــرای برداشــت وام  ــل ب ــن دلی ــه همی ــس ب ــت. پ رف
جهــت تولیــد نبایــد مدیــر یــک واحــد تولیــدی یــا 
مدیــر عامــل فــان کارخانــه در راهــروی بانــک یــا 
اداره مرتبــط بــا کارش بــه انتظــار بشــیند کــه مدیــر 
کل یــا کارشــناس مربوطــه حضــور داشــته باشــد تــا 
انجــام کار آن تولیــد کننــده تســهیل یابــد. بنابرایــن 
رفــع ایــن فرایندهــای اداری و از بیــن رفتــن تنــگ 
نظــری هــای موجــود، خســتگی کار را از تولیــد 
ــه  ــد شــد ک ــث خواه ــت و باع ــد گرف ــده خواه کنن
ــان  ــتان آذربایج ــت در اس ــد و صنع ــان تولی صاحب
ــد  ــت بپردازن ــه فعالی ــی ب ــرژی مضاعف ــا ان شــرقی ب
ــری  ــم رهب ــام معظ ــش مق ــتای فرمای ــا در راس ت
چرخــه اقتصــاد از رونــق نیفتــد و بــه ســمت جهــش 

ــی اساســی برداشــته شــود.  ــدی گام تولی

ــه  ــده ک ــی مان ــر حرف ــر، اگ کالم آخ
بیــان نکــرده ایــد یــا راهــکاری در 
ــه  ــر عرص ــکالت ب ــل مش ــتای ح راس

تولیــد داریــد بفرماییــد؟
ــت  ــن اس ــر ای ــئوالن ام ــه مس ــم ب ــنهاد اول پیش
ــد   ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ ــت را س ــه صداق ک
ــن روال را  در  ــان ای ــکار و رفتارش ــر در اف ــون اگ چ
پیــش بگیرنــد، قطعــاً در عملکردشــان هــم تأثیــرات 
ــه  ــن توصی ــد گذاشــت. دومی ــود را خواه ــت خ مثب
ام ایــن اســت کــه ایــن کشــور و اســتان آذربایجــان 
شــرقی از پتانســیل بســیار بزرگــی در زمینــه هــای 
مختلفــی برخــوردار اســت. فقــط مدیریــت درســت و 
نظارتــی دقیــق مــی خواهــد کــه نهایــت بهــره را در 
راســتای بهبــود یافتــن اوضــاع فعلــی اقتصــاد منطقه 
ای ببــرد تــا اینکــه هــم فرمایــش مقــام رهبــری در 
ــم  ــد و ه ــق بخش ــی تحق ــاد مقاومت ــتای اقتص راس
اینکــه فعــاالن ایــن عرصــه بــا رفــع محدودیــت هــا 
ــای  ــازار ه ــور در ب ــا از حض ــی ه ــذف بروکراس و ح

بیــن المللــی محــروم نشــوند.

مصاحبه  اختصاصی با مدیر عامل شرکت آذرمهر هریس

 لزوم عملگرایی مسئوالن ذیربط درحمایت از تولید
فیروز صفری

در وضعیتــی کــه مهمتریــن پایــه و اســاس رشــد در کشــور کــه  از آن بــه عنــوان 
»چرخــه اقتصــاد« یــاد مــی شــود، بــه خاطــر مواجــه شــدن بــا اعمــال تحریــم های 
مختلــف از طــرف اســتکبار جهانــی و ظهــور ویــروس منحــوس کرونــا کــه ضربــات 
ــی  ــر پیکــره ایــن چرخــه وارد آورده و مســبب ایجــاد زحمــت و نگران مهلکــی ب
در تولیدکننــدگان و ایجــاد محدودیــت در حــوزه صــادرات را باعــث شــده 
ــر روی صنعــت و تولیــد، متفــاوت  ــت بایــد تمرکــز کامــل خــود را ب اســت، دول
ــی  ــای کنون ــروزه در دنی ــه ام ــور ک ــاد کش ــا اقتص ــراز دارد ت ــه اب ــر از همیش ت
ــی  ــر دولت ــرای ه ــدرت ب ــزار ق ــای اب ــه ه ــن موئلف ــادی تری ــن و بنی از مهمتری
ــد و بواســطه  ــد بیشــتر، منســجم بمان ــه تولی ــر پای ــد ب محســوب مــی شــود بای
ــور  ــی کش ــع مل ــت ارزی و مناف ــظ حاکمی ــتای حف ــر در راس ــت ت ــا کیفی ــد ب تولی
روز بــه روز پویاتــر باشــد تــا بــه طــور کلــی آســیب پذیــری اش از بیــن بــرود. 
جمشــید محمدیــان مدیــر عامــل شــرکت آذرمهــر، جــزو آن افــرادی اســت کــه 
ــن  ــه لحــاظ ســابقه درخشــان شــان در ای ــژه ای ب ــگاه وی ــد، جای ــه تولی در زمین
عرصــه دارد. گفتگویــی را بــا ایشــان مــن بــاب تجربیــات و ســابقه طوالنــی شــان 

در ایــن عرصــه انجــام داده ایــم کــه ماحصــل آن را مــی خوانیــد:
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 شربت ذرت 

شــربت ذرت، یکــی از شــربت هایــی اســت کــه 
از آن در مصارفــی ماننــد نوشــابه ســازی، قنــادی 

و... اســتفاده مــی شــود.

آیا شربت گلوکز همان شربت ذرت است؟
ــربت  ــی از ش ــع یک ــربت ذرت در واق ــه، ش بل
هــای گلوکــز اســت و جایگزیــن مناســبی اســت. 
بــرای تهیــه ی شــربت ذرت تفــاوت هایــی اســت 

ــه مــی شــود. ــا ذرت تهی ــدون ذرت و ب کــه ب

جایگزین های شربت ذرت چیست؟
ــاده  ــربت ذرت کار س ــن ش ــن جایگزی ــه ای تهی
ــه  ــد، ک ــات مانن ــن ســس آب نب ــری نیســت. ای ت
فقــط از شــکر، آب، کــرم تارتــار و آب لیمو ســاخته 
شــده اســت کامــًا غلیــظ، کامــل و شــیرین 

ــربت ذرت. ــل ش ــت مث ــود درس ــی ش ــت م درس
ــربت ذرت  ــرای ش ــری ب ــای دیگ ــن ه جایگزی
وجــود دارد ماننــد شــربت برنــج، شــربت طایــی و 
شــربت گلوکــز - کــه یافتــن آنهــا در اروپــا آســان 
تــر اســت. اگــر بــه دنبــال یــک جایگزیــن شــربت 
ــی از  ــتور اول یک ــتید، دس ــدون ذرت هس ذرت ب

موثرتریــن جایگزیــن هاســت.

این جایگزین شربت ذرت 
چه مدت دوام می آورد؟

ــواد  ــد م ــا فاق ــن ه ــن جایگزی ــه ای ــا ک از آنج
نگهدارنــده هســتند، مــی توانیــد تــا ۳ مــاه آن را 
در یخچــال نگهــداری کنیــد. و از آن هــا در زمــان 

نیــاز اســتفاده کنیــد.
از شـربت ذرت در صنایع نوشـابه سازی و قنادی ها 

و در بعضی محصوالت غات هم اسـتفاده می شـود.
 

مواد الزم:
شکر                                       ۲ فنجان )4۵0 گرم(
)1۷0ml( آب                                            4/۳ فنجان

کرم تارتار )جایگزینی برای این وجود ندارد( 
یک چهارم قاشق چایخوری

آب لیمو                                         ۲ قاشق چایخوری 
نمک                                                    کمی 

 
طرز تهیه شربت ذرت:

ــرم  ــودر ک ــکر، آب، پ ــه ای، ش ــک قابلم در ی
تارتــار، نمــک و آب لیمــو را اضافــه کنیــد و روی 

ــد  ــرار بدهی ــاد ق حــرارت زی
وقتــی شــکر حــل شــد، حــرارت را کــم کنیــد 
ــا  ــد ت ــب بجوش ــور مرت ــه ط ــربت ب ــد ش و بگذاری
ــد و  ــل توجهــی کاهــش یاب ــزان قاب ــه می اینکــه ب
بــه یــک شــربت غلیــظ تبدیــل شــود و بــه آرامــی 
از کفگیــر شــما چکــه کنــد. ایــن تقریبــاً 1۵ تــا ۲0 
دقیقــه طــول خواهــد کشــید. مــی توانیــد بــا قــرار 
ــرار  ــرد و ق ــقاب س ــر روی بش ــره ب ــک قط دادن ی
دادن دوبــاره آن در یخچــال بــه مــدت 10 دقیقــه، 
آمــاده بــودن آن را آزمایــش کنیــد. اگــر یــک بــار 
کــه ســرد شــد واقعــاً غلیــظ باشــد، آمــاده اســت.

ــه را در  ــد و قابلم ــرارت برداری آن را از روی ح
ــک  ــریع خن ــا س ــد ت ــرار دهی ــرد ق ــرف آب س ظ
ــک شــد  ــًا خن ــه شــربت کام ــی ک شــود. هنگام

ــد.  ــتفاده کنی ــود اس ــتورالعمل خ ــق دس طب
فنجــان جایگزیــن   ۳/1 تقریبــاً  نهایــت  در 
شــربت ذرت دریافــت خواهیــد کــرد. بــه مــدت ۳ 
مــاه در یــک ظــرف در دار کــه هــوا بــه داخــل آن 
وارد نمــی شــود. در دمــای اتــاق نگهــداری کنیــد. 
ــور شــدن شــربت پــس از  * آب لیمــو از متبل

ذخیــره شــدن جلوگیــری مــی کنــد. 
 

مواد الزم :
اسانس وانیل                                       ۲-۳ قطره
نمک                                          ۲ قاشق چایخوری
آب                                         ۵ لیــوان
شــکر                                       ۹۵0 گرم
ذرت )بال بزرگ و کاما شیری(                   4 عدد

 
طرز تهیه :

بــال هــا را پوســت بگیریــد و کاکل آن را بــه 
صــورت کامــل جــدا کنیــد. بــه صورتــی کــه روی 

بــال هیــچ پوســت و مویــی قــرار نگیــرد.
بــال را بــه صــورت حلقــه هــای درشــت بــرش 
ــر  ــوان آب پ ــا ۵ لی ــبی را ب ــرف مناس ــد. ظ بزنی
کنیــد و بــال هــا را داخــل ظــرف بریزیــد و روی 

حــرارت مایــم بگذاریــد تــا بــه جــوش بیایــد.
ــم  ــر آن را ک ــد زی ــوش آم ــه ج ــد از اینک بع
ــوان آب  ــدود ۲ لی ــا ح ــد ت ــر کنی ــد و صب کنی
ــا را آبکــش  ــال ه ــد. ســپس ب ــی بمان در آن باق
ــه  ــی گرفت ــا آب آن کم ــد ت ــر کنی ــد و صب کنی
ــا  ــد ت ــا دســت فشــار بدهی شــود. ســپس آن را ب
شــیره ی آن خــارج شــود. اکنــون مــواد دیگــر را 
بــا شــیره ی ذرت مخلــوط کنیــد و آن را روی گاز 
حــدود 1 ســاعت قــرار بدهیــد تــا شــکر کامــا آب 

ــظ شــود  شــود و غلی
ــی در دار  ــدن آن را در ظرف ــرد ش ــس از س پ
و تمیــز و خشــک قــرار بدهیــد و در یخچــال 

ــد. ــداری کنی نگه
 

سایر نکات:
- بایــد از بــال هــای شــیر و بــزرگ اســتفاده 

کنیــد تــا شــیره هــای بیشــتری داشــته باشــند.
ــای  ــه ج ــل ب ــه وانی ــت از 1 دان ــر اس - بهت

اســانس وانیــل اســتفاده کنیــد.
ــای ذرت  ــه ه ــط از دان ــیره ی ذرت را فق - ش
بگیریــد. عصاره ی ســاقه نباید با آن مخلوط شــود.
 منبع: بیتوته

تردد مسافران با قایق های غیرمجاز برای پرداخت 
نکردن هزینه تست فوری کرونا خطرساز است

نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس بــا بیــان اینکــه اجبــاری شــدن 
تســت کرونــا تاثیــر چندانــی در کاهــش ســفرهای دریایــی نــدارد، گفــت: 
ــزار  ــزگان 1۵0 ه ــر هرم ــافران جزای ــا از مس ــوری کرون ــت ف ــه تس هزین
تومــان اســت کــه متاســفانه برخــی بــرای عــدم تــوان پرداخــت بــا قایــق 

ــد.  ــاز باش ــد خطرس ــه می توان ــد ک ــردد می کنن ــاز ت ــای غیرمج ه
احمــد مــرادی در گفــت و گــو بــا خانــه ملــت، بــا یــادآوری 
ــه  ــت: هزین ــی، گف ــفرهای دریای ــرای س ــا ب ــت کرون ــدن تس اجباری ش
ــان  ــزار توم ــزگان 1۵0 ه ــر هرم ــافران جزای ــا از مس ــوری کرون ــت ف تس
اســت کــه متاســفانه  برخــی مســافران بــه دلیــل عــدم تــوان پرداخــت بــا 
قایــق هــای غیرمجــاز تــردد مــی کننــد کــه مــی توانــد خطرســاز باشــد.

اجباری شدن تست کرونا تاثیر چندانی 
در کاهش سفرهای دریایی ندارد

نماینــده مــردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، حاجــی آباد و خمیــر در مجلس 
یازدهــم بــا تاکیــد بــر اینکــه اجبــاری شــدن تســت کرونــا تاثیــر چندانــی در 
کاهــش ســفرهای دریایــی نــدارد، افــزود: از آنجایــی کــه ایــن تســت ها در مــدت 
نیــم ســاعت انجــام می شــود بنابرایــن ممکــن اســت  بــا خطاهایــی همراه باشــد 
از ســویی ازدحــام جمعیــت زمینــه را بــرای شــیوع بیشــتر کرونــا فراهــم می کند 
ــاد اســت  ــدک و جمعیــت زی ــد ان ــرا تعــداد گروه هایــی کــه تســت می گیرن زی

بنابرایــن باعــث شــیوع بیشــتر کرونــا خواهد شــد.
وی ادامــه داد: بخشــی از مســافران بومــی اســتان بــوده و بــه لحــاظ شــرایط 
ــرای گــردش و تفریــح  ــواده و برخــی هــم ب ــا بســتگان و خان ــدار ب کاری و دی
ــافران  ــداد مس ــش تع ــرای کاه ــن ب ــوند بنابرای ــی ش ــتان م ــد وارد اس و خری
ــتان ها  ــی اس ــیرهای ورودی و خروج ــد در مس ــدی می طلب ــورت ج ــه ص ب
نظارت هــای ســختگیرانه اعمــال شــود و ورود و خــروج  هــا بــه درســتی نظــارت 

ــا مســافران نتواننــد وارد اســتان های توریســتی و ســاحلی شــوند. شــود ت
مـرادی افـزود: همچنیـن نگرانی هایـی در ایـن رابطـه وجـود دارد مبنی 
بـر اینکـه شـناورهایی کـه در آنجا فعال هسـتند بـا سـرمایه گذاری هنگفت 
حداقـل بـرای حدود 10 نفر اشـتغال زایی ایجاد کردند اما سـختگیری هایی 
زیـادی در مـورد آنهـا اعمـال می شـود کـه قادر بـه ادامـه فعالیت نیسـتند 
و دولـت بایـد حمایـت اقتصـادی مناسـب را از آنهـا داشـته باشـد؛ دریـا در 
فصول پاییز و زمسـتان مواج  و تردد شـناورها محدود اسـت و این شـرایط 
از لحـاظ اقتصـادی آنهـا را با مشـکل مواجه کـرده و متاسـفانه تاکنون هیچ 
خسـارتی بـه آنهـا پرداخـت نشـده بنابرایـن در این رابطـه می طلبـد برای 

حمایـت از آنهـا تدابیری اتخاذ شـود.

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد:
برگزاری کنکور دکتری 1۴۰۰ با رعایت

 1.5 متر فاصله اجتماعی

ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، میــزان فاصلــه گــذاری 
اجتماعــی کنکــور دکتــری 1400 را 1.۵ متــر بیــن هــر داوطلــب اعــام 

کــرد. 
فاطمــه زریــن آمیــزی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: حــوزه 
هــای برگــزاری آزمــون دکتــری ۹۹ در شــهر ۶0 بــود کــه بــرای کنکــور 

دکتــری 1400 بــه 10۵ شــهر افزایــش یافتــه اســت.
وی همچنیــن میــزان فاصلــه گــذاری اجتماعــی بیــن هــر داوطلــب را 

یــک و نیــم متــر اعــام کــرد.
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ادامــه داد: هفتــه آینــده 
جلســاتی بــا نماینــدگان تــام االختیــار و اجرایــی بــرای برگــزاری آزمــون 
دکتــری 1400 و توجیــه آنهــا بــرای رعایــت مــوارد بهداشــتی و آزمونــی 

برگــزار مــی شــود.
زریــن آمیــزی ادامــه داد: کنکــور دکتــری 1400 روز جمعــه 1۵ 
اســفندماه جــاری بــا رقابــت 1۸4 هــزار و ۲1۳ داوطلــب برپــا مــی شــود.

وی تاکیــد کــرد کــه در ایــن آزمــون ماننــد کنکــور ۹۹ تمــام پروتــکل 
هــای بهداشــتی رعایــت مــی شــود و آزمــون بــا تاخیــر مواجــه نمــی شــود.

ــاه در درگاه  ــری 1400 از دوم آذرم ــور دکت ــام در کنک ــت ن ــد ثب فراین
ســازمان ســنجش آغــاز شــد.

ــایه  ــر س ــری ۹۹ زی ــور دکت ــد کنک ــم مانن ــری امســال ه ــور دکت کنک
ســنگین کرونــا و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار مــی شــود.

اعتبارات سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس 
3۰ درصد افزایش یافت

نماینــدگان مجلــس بــا افزایــش اعتبــارات مربــوط بــه استانداردســازی 
ســامانه گرمایشــی و سرمایشــی مــدارس موافقــت کردنــد.

بــه گــزارش فــارس، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در نشســت 
ــه  ــات الیح ــدی جزئی ــش درآم ــی بخ ــان بررس ــان، در جری ــی پارلم علن
ــه  ــن الیح ــره 1 ای ــد )ب( تبص ــف ۵ بن ــزء )ه( ردی ــا ج ــه 1400، ب بودج

ــد. ــت کردن موافق
براسـاس ایـن جزء؛ سـهم بنـد )ب( مـاده )۶۵( قانـون الحاق برخـی مواد 
بـه قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت )۲( با اصاحـات و الحاقات 
بعـدی، از بیسـت درصد )۲0%( به پنجـاه درصد )۵0%( افزایش یافته اسـت.

ــه  ــواد ب ــی م ــاق برخ ــون الح ــاده )۶۵( قان ــد )ب( م ــن در بن همچنی
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )۲( آمــده اســت؛ بیســت 
ــامانه  ــازی س ــن و استانداردس ــه تأمی ــور ب ــع مذک ــد )۲0%( از مناب درص
گرمایشــی و سرمایشــی مــدارس بــا اولویــت مــدارس روســتاها، تجهیــزات 
ــف  ــب ردی ــتان ها در قال ــدارس و هنرس ــی م ــک آموزش ــی و کم آموزش
مشــخص در قوانیــن بودجــه ســنواتی و بــا مبادلــه موافقتنامــه بــا ســازمان 
ــز  ــعه وتجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــه س ــزی کشــور ب ــت و برنامه ری مدیری

ــد. ــاص می یاب ــور اختص ــدارس کش م

اجرای تئاتر در تبریز با نصف ظرفیت سالن

رئیــس انجمــن نمایــش آذربایجــان شــرقی گفــت: بــا تغییــر وضعیــت 
رنــگ کرونایــی تبریــز، اجــرای تئاتــر طــی روزهــای اخیــر در ایــن شــهر 

بــا نصــف ظرفیــت ســالن شــروع شــده اســت. 
ــر  ــا تغیی ــه ب ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــور در گفت وگ ــد رجب پ احم
رنــگ کرونایــی تبریــز از نارنجــی بــه زرد، اجــرای نمایش هــا نیــز بــا نصــف 
ظرفیــت ســالن از ســر گرفتــه شــده اســت، اظهــار کــرد: هــم اکنــون نیــز 
نمایــش »ســرد ســرخ تبریــز« در حــال اجــرا بــوده و نمایــش »خرس هــای 

پانــدا« نیــز طــی روزهــای اخیــر اجــرا و بــه اتمــام رســیده اســت.
ــای  ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــا ب ــه نمایش ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــود، اضاف ــرا می ش ــز اج ــالن در تبری ــت س ــف ظرفی ــا نص ــتی و ب بهداش
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی حاکــم بــر جامعــه و وضعیت معیشــتی 
ــا ۵0 درصــد ظرفیــت ســالن اجــرا می شــود. هنرمنــدان، نمایش هــا نیــز ب

وی بــا اشــاره بــه ســابقه تبریــز در حــوزه هنرهــای نمایشــی، 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر، بیــش از ۵0 گــروه نمایشــی و بیــش از 

ــم. ــتان داری ــر در اس ــد تئات 1000 هنرمن
ــه را  ــترین صدم ــا بیش ــه کرون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــور در ادام رجب پ
ــای  ــر ضربه ه ــاوه ب ــه داد: ع ــت، ادام ــر وارد آورده اس ــدان تئات ــه هنرمن ب
اقتصــادی و معیشــتی، هنرمنــدان تئاتــر از لحــاظ جــو روانــی نیــز در تنگنــا 
قــرار گرفتنــد، چراکــه همــواره بــه صــورت تیمــی و جمعــی کار می کردنــد.

ــاره  ــت دل« درب ــتند »حکای ــردان مس کارگ
ــد، »گاهــی  ــا می گوی شــرایط کار در دوران کرون
شــخصیت های پیشکســوت فرهنگی و هنــری از 
مــا می خواســتند کــه بــه خاطــر کرونــا ســاخت 
مســتند دربــاره آن هــا را بــه عقــب بیندازیــم امــا 
هرگــز نگفتنــد کــه بــا مــا همــکاری نمی کنند.« 
بــه گــزارش ایســنا، مســتند »حکایــت دل«، 
ــه در  ــت ک ــار سیماس ــبکه چه ــه ای از ش برنام
ــای  ــره ه ــی از چه ــراغ یک ــه س ــر قســمت ب ه
شــاخص و برجســته و پیشکســوت فرهنگــی و 
ــان را  ــه ای آن ــی حرف ــی رود و زندگ ــری م هن

بازگــو مــی کنــد.
ــن  ــا پرداخت ــه گذشــته ب ــن مســتند هفت ای
بــه زندگــی و شــخصیت پــری صابــری پخــش 

شــد.
مســتند  کارگــردان  ـ  شــکرریز  بیــژن 
»حکایــت دل« ـ دربــاره دشــواری های ســاخت 
فصــل دوم ایــن برنامــه در زمــان کرونا، به ایســنا 
ــی  ــن دوران خیل گفــت: ســاخت مســتند در ای
ســخت بــود، زیــرا شــرایط حساســی اســت؛ بــه 
ــخصیت هایی  ــراغ ش ــما س ــی ش ــوص وقت خص
می رویــد کــه ارزش علمــی، فرهنگــی و هنــری 
دارنــد و دیگــر مثــل آن هــا نخواهــد آمــد، بایــد 
ــد  ــه بای ــن زمین ــی. در ای ــت کن ــی رعای خیل
بگویــم تهیــه کننــده در تامیــن هزینه هــا 

خیلــی همــراه بــود؛ ســن همــه ی شــخصیت ها 
ــق  ــه ح ــتند ک ــواس هایی داش ــود و وس ــاال ب ب
ــم  ــن و همکاران ــود م ــان خ ــتند. ج ــم داش ه
هــم مهــم اســت و البتــه بزرگوارانــی کــه 
جلــوی دوربیــن قــرار می گیرنــد؛ بــه خصــوص 
ــل برخــی  ــا بازیگــر نیســتند و مث اینکــه این ه
از بازیگرهــا دســتمزدهای آنچنانــی نمی گیرنــد 

ــوی دوربیــن. ــد بیاینــد جل ــم بای کــه بگویی
ــخصیت های  ــکاری ش ــاره هم ــکرریز درب ش
فرهنگــی ـ هنــری بــا ســازندگان مســتند 
ــی از  ــه تازگ ــش آن ب ــه پخ ــت دل« ک »حکای
شــبکه چهــار ســیما آغــاز شــده اســت، گفــت: 
ــا  ــه م ــا ب ــر کرون ــه خاط ــه ب ــوده ک ــی نب کس
همــکاری نکنــد؛ فقــط گاهــی زمان بیشــتری از 

مــا می خواســتند تــا اوضــاع کرونــا بهتــر شــود 
ــتاق  ــم مش ــا ه ــد و آن ه ــی کرده ان ــا همدل ام

ــه کار انجــام شــود. ــد ک بودن
او افــزود: در زمــان کرونــا مــا بــا نظــر 
ــم  ــر کردی ــل را کمت ــداد عوام ــده، تع تهیه کنن
و  کارگردانــی  گــروه  در  همیــن  بــرای  و 
ــه  ــا س ــود؛ مث ــاد ب ــار زی ــرداری فش تصویرب
ــل  ــتیار تبدی ــک دس ــه ی ــردار ب ــتیار فیلمب دس
شــد و ایــن بــرای فیلمبــردار کار ســختی 
ــم  ــن می گفت ــی م ــع حت ــی مواق ــود. در بعض ب
دســتیارم هــم نیایــد تــا نیروهــا کمتــر باشــند.

ایــن تهیــه کننــده از پــری صابــری و دکتــر 
ــه عنــوان شــخصیت هــای  ــی ب ســمیعی گیان
برجســته ای نــام بــرد کــه فقــط یــک نفــر مانند 

آن هــا در جامعــه وجــود دارد و افــزود:  مــا بایــد 
ــرام مــی گذاشــتیم؛  ــن شــخصیت ها احت ــه ای ب
ــان  ــود هــم در زم ــا نب ــه کرون ــی ک ــی زمان حت
ــم.  ــا بودی ــان آن ه ــع زم ــا تاب ــرداری م تصویرب
در واقــع گــروه در اختیــار آن هــا بــود آن هــا در 

اختیــار گــروه نبودنــد.
شــکرریز در پایــان در پاســخ بــه این پرســش 
کــه تلویزیــون در انتخــاب شــخصیت ها چقــدر 
ــت؟  ــرده اس ــر ک ــال نظ ــته و اعم ــت داش دخال
ــه  ــاده ک ــاق نیفت ــوان اتف ــچ عن ــه هی ــت: ب گف
برنامــه ای را مــا بخواهیــم پخــش کنیــم و 
تلویزیــون موافقــت نکنــد. کارگردانــی کــه 
ــا  ــا قب ــد قطع ــنهاد می ده ــری را پیش کاراکت
دربــاره آن فکــر کــرده اســت. مــن چــون اهــل 
قلــم هســتم و بــا کتــاب ســرو کار دارم، کاراکتر 
ــر اســاس شــناختی کــه قبــا داشــتم  ــا را ب ه
بــا همدلــی ســیدعلیرضا حســینی ـ تهیــه 
ــون  ــه تلویزی کننــده ـ انتخــاب کــردم و بعــد ب
پیشــنهاد کردیــم و تلویزیــون بــه هیــچ عنــوان 
روی انتخــاب افــراد و نــوع ســاختار نظــری نداده 
اســت؛ البتــه تلویزیــون پیشــنهاد ســازنده بــرای 
بهتــر شــدن کار داشــته  کــه ایــن حــق ســرمایه 
گــذار اســتـ  چــه در ســینمای ایــران و چــه در 
ســینمای دنیــا ـ امــا اینکــه بــرای مــن تکلیــف 
کاراکتــر روشــن کننــد بــه هیــچ عنــوان نبــوده 

اســت.
»حکایــت دل«، بــه همــت گــروه فرهنــگ و 
اندیشــه شــبکه چهــار ســیما دوشــنبه شــب ها 
ســاعت ۲1 پخــش مــی شــود و ســه شــنبه هــا 

ســاعت 14 تکــرار خواهــد شــد.

ــب رژه  ــای منتخ ــیکلت ه ــور س ــا و موت ــدگان خودروه رانن
خودرویــی ۲۲ بهمــن امســال از ســوی شــهرداری تبریــز و 
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان شــرقی مــورد 

ــد.  ــرار گرفتن ــل ق تجلی
بــه گــزارش شــهریار، ایــن مراســم بــا حضــور ایــرج شــهین 
باهــر شــهردار تبریــز و حجــت االســام برگــی رئیــس شــورای 
ــزار و از  ــرقی برگ ــان ش ــامی آذربایج ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ

۲۲ نفــر از راننــدگان خودروهــا و راکبــان موتــور ســیکلت هــای 
ــل  ــال تجلی ــن امس ــی ۲۲ بهم ــده در رژه خودروی ــرکت کنن ش

شــد.
شــهردار تبریــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور 
مــردم در رژه خودرویــی ۲۲ بهمــن امســال، اظهــار کــرد:  نکتــه 
جالــب توجــه و ویژگــی خــاص رژه خودرویــی مراســم ۲۲ بهمــن 
امســال، مردمــی بــودن ایــن رژه بــود، چــرا کــه مــردم بــا عاقــه 
و بــه شــکل زیبــا خودروهــای خــود را تزئیــن کــرده و در ایــن 
ــا  ــم ب ــم مناســب دیدی ــا ه ــد و م ــرده بودن ــدا ک رژه حضــور پی
مشــارکت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی، از تعــدادی از 

ایــن عزیــزان قدردانــی کنیــم.

او بـــا اشـــاره بـــه بـــرکات نظـــام و انقـــاب اســـامی در 
ــامی و  ــاب اسـ ــروزی انقـ ــا پیـ ــت: بـ ــردم، گفـ ــی مـ زندگـ
ــتقال و آزادی  ــعار اسـ ــروز شـ ــال، امـ ــت 4۲ سـ ــا گذشـ بـ
ـــت و  ـــده اس ـــق ش ـــا محق ـــت م ـــی در مملک ـــای واقع ـــه معن ب
ـــه  ـــود را ب ـــرف خ ـــاز و آزاد ح ـــی ب ـــد در فضای ـــی توانن ـــردم م م

مســـئوالن بزننـــد.
ــه در  ــا وجــود مشــکاتی ک ــرد: ب ــوان ک ــز عن شــهردار تبری
جامعــه وجــود دارد، امــا همــه مــا بــا گذشــت بیــش از 40 ســال 
از انقــاب، همچنــان پــای نظــام و پشــت ســر رهبــری ایســتاده 
ایــم تــا بــه لطــف پــروردگار، ایــن انقــاب را بــه دســت آقــا امــام 

زمــان )عــج( برســانیم.

ـــر و  ـــعید دادگ ـــترک س ـــی مش ـــه تهیه کنندگ ـــم »آوا« ب فیل
ـــد.  ـــش ش ـــاده نمای ـــوکات آم ـــا بل لی

ـــی  ـــه نویســـندگی و کارگردان ـــم آوا ب ـــا ، فیل ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــا  ــر و لیـ ــعید دادگـ ــی سـ ــی و تهیه کنندگـ ــان کریمـ ساسـ
بلـــوکات پـــس از پایـــان مراحـــل فنـــی آمـــاده پخـــش بیـــن 

ـــد. ـــی ش الملل
ـــدر،  ـــو ذوالق ـــهی بان ـــان، س ـــر علی ـــود نظ ـــکار، محم ـــا کام هان
ـــاط  ـــه نش ـــور فرزان ـــا حض ـــا، ب ـــفی نی ـــی، آرام یوس ـــا اقبال مهس
ــور  ــا حضـ ــن و بـ ــی پرویـ ــی و مصطفـ ــه مدنـ ــواه، رابعـ خـ

افتخـــاری بیـــژن کامـــکار در ایـــن فیلـــم نقش آفرینـــی 
کرده انـــد.

در خاصـــه ایـــن داســـتان آمـــده: آوا بعـــد ســـال ها پـــدر 
ــه  ــوالت دهـ ــر تحـ ــر اثـ ــه بـ ــه گیرش را کـ ــد و گوشـ هنرمنـ
شـــصت و ممنوعیت هـــای موســـیقی دچـــار بحـــران روحـــی 
ـــت و  ـــد اس ـــدر، هنرمن ـــل پ ـــد. او مث ـــدا می کن ـــود پی ـــده ب ش
ـــم  ـــرس دائ ـــروز و ت ـــی ام ـــای اجتماع ـــا تابوه ـــگ ب ـــال جن در ح

ـــدر.... ـــا پ ـــترک ب ـــتی مش ـــتن سرنوش در داش
از جملـــه عوامـــل ایـــن فیلـــم مـــی تـــوان بـــه روایـــت: 

ــر  ــر، مدیـ ــتانه مهاجـ ــن: مسـ ــتانی، تدویـ ــل شهرسـ میکائیـ
ــام،  ــعود فرجـ ــزر: مسـ ــری، تیـ ــدی قیصـ ــرداری: مهـ فیلمبـ
ــدا:  ــاور صـ ــور، مشـ ــاهین خاکپـ ــس: شـ ــذاری و میکـ صداگـ
محمـــد رضـــا دلپـــاک، صدابـــردار: امیـــر عاشـــق حســـینی، 
آهنگســـاز: نیمـــا عظیمی نـــژاد، طـــراح صحنـــه و لبـــاس: آذر 
ـــم:  ـــراح گری ـــدی، ط ـــیر محم ـــی ش ـــد: عل ـــر تولی ـــی، مدی کتاب
ـــتیار  ـــز: رحیـــم روزی جـــوی، دس ـــه ری ـــی، برنام الهـــام صالح
اول کارگـــردان و طـــراح جلـــوه هـــای ویـــژه: آرش آقابیـــک 

اشـــاره کـــرد.

مدیــرکل مــدارس و مراکــز غیردولتــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش ضمــن اعــام وضعیــت شــکایات ثبــت شــده از ســوی 
ــا در  ــوزش ه ــد آم ــهریه و رون ــام، ش ــت ن ــون ثب ــن پیرام والدی
ــازی  ــا مج ــوری ی ــه حض ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــدارس غیردولت م
ــن  ــدارد؛ ضم ــهریه ن ــرخ ش ــری در ن ــا تاثی ــوزش ه ــودن آم ب
ــدارد  ــری ن ــت تغیی ــن عل ــه ای ــز ب ــان نی ــی معلم ــه دریافت آنک
ــرارداد  ــط و ق ــق ضواب ــم را طب ــوق معل ــد حق ــان بای و موسس

ــد.  بپردازن
ــه  ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــح در گف ــعید صال س
وضعیــت شــکایات ثبــت شــده از ســوی والدیــن پیرامــون ثبــت 

نــام، شــهریه و رونــد آمــوزش هــا در مــدارس غیردولتــی اظهــار 
ــی را پشــت ســر گذاشــته  کرد:بیــش از نیمــی از ســال تحصیل
ــیده از  ــکایات رس ــزان ش ــال می ــه امس ــم ک ــاهد بودی ــم و ش ای
ســوی اولیــاء دربــاره شــهریه مــدارس و مشــکات زمــان ثبــت 

ــود. ــه ســال گذشــته کمتــر ب ــام نســبت ب ن
وی افــزود: البتــه راه رســیدگی بــه مشــکات مــدارس 
غیردولتــی بســته نشــده و اگــر اولیــاء در هــر زمــان شــکایاتی 
ــا  ــارکت ه ــامانه مش ــق س ــد از طری ــی توانن ــند م ــته باش داش

ــد. ــدام کنن ــری آن اق ــت و پیگی ــه ثب ــبت ب نس
آمــوزش  مدیــرکل مــدارس و مراکــز غیردولتــی وزارت 
ــا،  ــدن کاس ه ــوری ش ــا حض ــا ب ــه آی ــاره اینک ــرورش درب و پ
مــدارس حــق افزایــش شــهریه بابــت آمــوزش هــای حضــوری 
را دارنــد یــا خیــر؟ گفــت: شــهریه ای کــه همــه ســاله مصــوب 
و اعــام مــی شــود بــه منظــور ارائــه خدمــات آموزشــی رســمی 
ــت  ــا دریاف ــواده ه ــن و از خان ــی تعیی ــال تحصیل ــک س ــی ی ط

ــودن آمــوزش هــا  ــا مجــازی ب ــن حضــوری ی مــی شــود بنابرای
تاثیــری در نــرخ شــهریه نــدارد؛ ضمــن آنکــه دریافتــی معلمــان 
ــوق  ــد حق ــدارد و موسســان بای ــری ن ــت تغیی ــن عل ــه ای ــز ب نی

ــد. ــرارداد بپردازن ــط و ق ــق ضواب ــم را طب معل
ــی  ــدارس غیردولت ــام م ــت ن ــام ثب ــح، در ای ــه صال ــه گفت ب
ــوص  ــکایت در خص ــورد ش ــاری  ۵۸0 م ــی ج ــال تحصیل در س
ــده  ــداد ۲۸0 پرون ــن تع ــه از ای ــه ثبــت رســید ک ــا ب شــهریه ه
دســت  در  مختلــف  در ســطوح  مابقــی  و  شــده  مختومــه 

ــت. ــیدگی اس رس
وی اضافــه کــرد: از ابتــدای ســال ۹۸ شــورای سیاســت 
گــذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت مرکــزی،  110 مــورد توبیــخ 
ــر، ۲0  ــت مدی ــزل و محرومی ــورد ع ــس، 10 م ــا موس ــر ی مدی
مــورد لغــو مجــوز و تعطیلــی دائــم مرکــز یــا آموزشــگاه زبــان، 
ــه و   ــاله مدرس ــه س ــا س ــک ت ــت ی ــی موق ــورد تعطیل ۲۳ م
ــم مدرســه داشــته اســت. ــی دائ ــو مجــوز و تعطیل ــورد لغ ۲۲م

گفــت:  آذربایجان شــرقی  موســیقی  انجمــن  رئیــس 
ــی  ــان، حضــرت عل ــا ســعادت مــوالی متقی به مناســبت والدت ب
بــن ابیطالــب)ع( و روز پــدر، شــب موســیقی »منیــم ایرانیــم« در 

تبریــز برگــزار می شــود. 
ــا  ــو ب ــرزازاده  در گفت وگ ــا می ــارس، غامرض ــزارش ف ــه گ ب
ــم  ــنبه پنج ــم روز سه ش ــن مراس ــت: ای ــار داش ــگاران اظه خبرن
ــال آذر  ــاالر اقب ــل ت ــاعت 1۵:۳0 در مح ــاری از س ــفندماه ج اس
ــداد  ــا حضــور تع ــز ب ــری ۲۹ بهمــن تبری مجتمــع فرهنگــی هن
محــدودی از هنرمنــدان و مســووالن فرهنگــی هنــری و بــا رعایت 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــتی برگ ــای بهداش پروتکل ه
وی افــزود: در ایــن مراســم ضمــن رونمایــی از نماهنــگ 
حماســی ملــی » ایرانیــم«، از ۳0 نفــر عوامــل تولیــد ایــن 

مجموعــه تقدیــر به عمــل خواهــد آمــد.
رئیــس انجمــن موســیقی آذربایجان شــرقی تصریــح کــرد: ایــن  
نماهنــگ بــا شــعر محمد رنجــی، آهنگســازی غامرضا میــرزازاده، 
ــا  ــر، ب ــادی طاهرف ــی ه ــرد و کارگردان ــاهرخ پناهی ف ــم ش تنظی
مشــارکت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی، 

انجمــن موســیقی آذربایجان شــرقی، کانــون فرهنــگ، هنــر و ادب 
ــه  ــرقی در موسس ــز آذربایجان ش ــیمای مرک ــدا و س ــز و ص تبری

نــدای ایمــاژ تبریــز تولیــد شــده اســت.
میــرزازاده گفــت: ایــن نماهنــگ بــا صــدای حســن جــداری، 
فریبــرز دانایــی، مهــدی حمــزه زاده، محمدرضــا جدیــری، شــهرام 
آبرومنــد، یونــس برومنــد، احــد تابع خیــام و حمیدرضــا رضایــی از 
پنــج اســتان آذربایجان شــرقی و غربــی، اردبیــل، زنجــان و تهــران 

تولیــد گردیــده اســت.
وی افــزود: در ایــن مراســم از برگزیــدگان چهاردهمیــن 
ــر  ــم تقدی ــوان آذربایجان شــرقی ه ــی موســیقی ج جشــنواره مل

ــد. ــد ش خواه
گفتنــی اســت، امســال به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا 
برگــزاری ایــن جشــنواره به صــورت غیرحضــوری و براســاس 

بــود. شــرکت کنندگان  ارســالی  فیلم هــای 
ــن  ــل ای ــام مراح ــرقی در تم ــیقی آذربایجان ش ــن موس انجم
ــه،  ــی اولی ــوان ، بازبین ــانی فراخ ــه اطاع رس ــنواره از مرحل جش
داوری نهایــی و هــم اکنــون تقدیــر از برگزیــدگان آن بــا دبیرخانه 

جشــنواره و انجمــن موســیقی ایــران همــکاری داشــته اســت.
امســال هــم هماننــد دوره هــای قبــل، اســتان آذربایجان شــرقی 
آمــار خــوب و قابــل قبولــی در ایــن جشــنواره داشــت و 
ــی، نشــان از وجــود  ــه نهای ــه مرحل ــی ۵۲ هنرمند جــوان ب راهیاب

ــتان دارد. ــن اس ــیقی ای ــانی در موس ــتعدادهای درخش اس
از ایــن تعــداد، ۲۷ نفــر از مقــام آوران و تقدیرشــدگان در ایــن 

مراســم جوایــز خــود را دریافــت خواهنــد کــرد.د

کارگردان مجموعه مستند »حکایت دل«:

تلویزیون در کار ما دخالت نکرد

تجلیل شهردار تبریز از رانندگان منتخب رژه خودرویی ۲۲ بهمن

امروز شعار استقالل و آزادی به معنای 
واقعی در مملکت ما محقق شده است

لیال بلوکات »آوا« را تهیه کرد

حضوری یا مجازی بودن آموزش ها تاثیری 
در نرخ »شهریه« مدارس ندارد

شب موسیقی »منیم ایرانیم« در تبریز برگزار می شود
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بهترین فیلم های ترسناک سال

تماشـای  از  پـس   :His House  | او  خانـه 
»خانـه او« با دوسـتان و آشـنایان فیلم بازتان درباره 
بهتریـن فیلـم ترسـناک بودن ایـن فیلـم بحث های 
جالبـی خواهیـد داشـت. فیلمـی کـه بـا خشـونت 
حداقـل، ترسـی حداکثری را به تماشـاگرش منتقل 
می کنـد و آهسـته آهسـته او را در باتاق وحشـتی 
روانشـناختی فرو می رود. »خانـه او« از آن فیلم های 
تخیلـی ژانر ترسـناک نیسـت کـه حتـی در تاریکی 
شـب هـم مسـخره بـه نظـر می رسـند. ایـن فیلـم 
بـه معنـای واقعـی کلمـه تاثیرگـذار و جنون آمیـز 
اسـت. بنابرایـن اگر از تماشـای فیلم های ترسـناک 
روانشـناختی حـس خوبـی نمی گیریـد شـاید بهتر 

باشـد کـه »خانـه او« را تماشـا نکنید.
فیلـم   :Extra Ordinary  | خارق العـاده 
»خارق العـاده« یکـی از آن فیلم های ترسـناک تکرار 
و قدیمی نیسـت که آهسته آهسـته تماشاگر خود را 
می ترسـانند و سـپس پایان وحشتناکی برای داستان 
مرموزشـان رقـم می زننـد. ایـن فیلـم یـک عنـوان 
کمـدی فانتـزی اسـت کـه بـا کمـک کلیشـه های 
اصلـی ژانـر ترس بـه یکی از آثـار متفـاوت در دنیای 
فیلم هـای ترسـناک تبدیل می شـود. بنابراین شـاید 
بیشـتر از آن کـه با تماشـای فیلـم »خارق العـاده« از 
دنیای ارواح و مردگان احسـاس ترک کنید، از خنده 

روده بر شـوید.
در  تـرس  ژانـر  دنیـای   :Relic  | یـادگاری 
سـالیان اخیـر تغییـرات بسـیاری را تجربـه کرده و 
کارگردانـان خـاق ایـن حـوزه این روزهـا صرفا به 
دنبـال روایـت یـک داسـتان جن گیـری یـا مبارزه 
ارواح خونخـوار نیسـتند. در سـال های اخیـر،  بـا 
فیلم هـای ترسـناک بـه عناویـن روانشـناختانه ای 
تبدیـل شـده اند کـه بیشـتر از آن کـه بـه دنبـال 
دنبـال  بـه  باشـند،  خـود  تماشـاگر  ترسـاندن 
اذیت کـردن و رنجانـدن او هسـتند. ماموریتـی که 
شـاید در ابتـدا سـاده بـه نظـر می آید چنـدان هم 
آسـان نیسـت و همین هم باعث شـده بسـیاری از 
آثـار ایـن ژانـر مـدرن در رسـیدن بـه اوج ناموفـق 
منتقـدان  هـم  »یـادگار«  فیلـم  دربـاره  باشـند. 
اختـاف نظـر شـدیدی دارنـد. گـروه عظیمـی آن 
را یـک فیلـم ترسـناک ساختارشـکن می داننـد و 
البتـه اقلیـت اندکـی دربـاره آن صفتـی بیشـتر از 

یـک تقلیـد ناامیدکننـده را بـه کار نمی گیرنـد.
 :The Invisible Man  | نامرئـی  مـرد   
تصمیـم   ۲01۷ سـال  در  یونیورسـال  اسـتودیوی 
گرفـت دنیـای سـینمایی فیلم هـای ترسـناک خود 
را بـا بازسـازی فیلـم »مومیایـی« گسـترش دهـد. 
امـا اسـتقبال نه چنـدان قابـل قبـول تماشـاگران و 
نقدهـای تقریبـا منفـی منتقـدان باعـث شـد ایـن 
اسـتودیو دربـاره سیاسـت هایش تجدیـد نظـر کند. 
فیلـم »مرد نامرئـی« می تواند بخشـی از یک دنیای 
سـینمایی باشـد امـا ارتبـاط خاصـی بـا فیلم هـای 
قبـل و بعـد از خـودش نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، 
دنیای سـینمایی فیلم های ترسـناک یونیورسال که 
پـس از حدود نیم قرن بازسـازی شـده به فیلم های 
تک روایـی وابسـته شـده تـا تماشـاگران را بیـش از 
حـد درگیـر نکند. ایـن فیلم به دلیـل روایت دقیقی 
کـه از آزار و اذیـت زنان در روابط نادرسـت داشـت، 

بـه شـدت مـورد تحسـین منتقـدان قـرار گرفت.
 The Dark and the  | شـرور  و  تاریـک 
Wicked: ماننـد بسـیاری از فیلم هـای ترسـناک 
سـاخته  اندکـی  بودجه هـای  بـا  کـه  مـا  دوران 
می شـوند، »تاریک و شـرور« هم فیلمی از سینمای 
مسـتقل اسـت که به جای تمرکـز روی صحنه های 
پرهزینـه تـاش کرده داسـتانی ترسـناک ارائه دهد 
و البتـه کـه به هدف دشـواری که تعییـن کرده هم 
بـه خوبی دسـت پیدا می کنـد. منتقدان بـاور دارند 
تاش هـای تحسـین برانگیز »تاریک و شـرور« برای 
متفاوت بـودن بـا همه فیلم های سـینمای ترسـناک 

بخـش مهمـی از موفقیـت فیلـم را رقم زده اسـت.
تماشـای  بـه  اگـر   :The Lodge  | کلبـه 
مرمـوز  مضمون هـای  بـا  روانشـناختی  تریلرهـای 
یـک  »کلبـه«  فیلـم  داریـد،  عاقـه  ترسـناک  و 
انتخـاب مناسـب بـه نظـر می رسـد. ایـن فیلـم در 
ظاهـر  موفـق  شـدت  بـه  تماشـاگرش  ترسـاندن 
می شـود و بـرای نزدیک شـدن بـه او سیاسـت های 
هوشـمندانه ای را بـه کار می گیـرد. بـا ایـن حـال 
»کلبـه« در رسـیدن به اوج داسـتان مشـکات ریز 
و درشـت متعـددی هم دارد کـه در نهایت در برابر 

روایـت اصلـی داسـتان ضعـف بزرگـی نیسـت.
 :Gretel & Hansel  | هانسـل  و  گرتـل 
هانسـل و گرتـل نـام داسـتانی اسـت کـه بـرادران 
داسـتانی  براسـاس  را  آن  پیـش  سـال ها  گریـم 
بـه  و  دادنـد  توسـعه  آلمـان  فرهنـگ  از  محلـی 
کردنـد.  تبدیـل  جـذاب  و  هوشـمندانه  روایتـی 
بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه در طـول سـال هایی 
کـه چرخ هـای صنعـت سـینما در حـال چرخـش 
بـوده، اقتباس هـای سـینمایی و سـریالی متعددی 
از ایـن داسـتان محبوب سـاخته شـود. جدیدترین 
نمونـه آن فیلم »گرتل و هانسـل« اسـت که تاش 
ترسـناک  زاویـه  از  تاثیرگـذاری  روایـت  می کنـد 

بـرادران گریـم را نمایـش دهـد.
جادوگرهـا |The Witches: رابرت زمیکس 
یکـی از بهتریـن کارگردانـان هالیوود در سـال های 
اخیـر اسـت کـه ظاهـرا تصمیـم گرفتـه از دوران 
اوج فاصلـه بگیـرد و آهسـته آهسـته بـه سـمت 
بی کیفیـت حرکـت  و  ناامیدکننـده  آثـار  سـاخت 
کنـد. »جادوگـران« که براسـاس کتابی بـه همین 
نـام نوشـته رولـد دال سـاخته شـده عمـا هیـچ 
و  نـدارد  کتـاب  موقعیت هـای  و  فضـا  از  نشـانی 
حتی در بسـط و توسـعه اتمسـفر شـخصی اش هم 

نظـر می رسـد. بـه  شکسـت خورده 
منبع: ایرنا

خیرخواه: 
باید ورزشکاران را از نظر روانی حمایت کنیم

ــا  ــا ب ــای م ــت: بچه ه ــران گف ــتیک ای ــی ژیمناس ــم مل ــرمربی تی س
ــد.  ــام داده ان ــان را انج ــی کار خودش ــدال جهان ــب م کس

ــارس، در خصــوص لغــو مســابقات  ــا ف  رضــا خیرخــواه در گفت وگــو ب
ــای  ــدت اردوه ــن م ــار داشــت: ای ــک در قطــر اظه کســب ســهمیه المپی
مــا بــه صــورت حضــوری در قزویــن برگــزار می شــد و ورزشــکاران آمــاده 
ــا مســابقات کســب ســهمیه المپیــک قطــر لغــو  ــد ام حماسه ســازی بودن

شــد.
ــل  ــه دلی ــم ب ــابقه ای نداری ــًا مس ــه فع ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــه شــهرهای  ــا ژیمناســت ها ب ــم ت ــم گرفتی ــا تصمی ــروس کرون ــیوع وی ش
خــود برگردنــد تــا اعــام شــود مســابقات چــه زمانــی برگــزار خواهــد شــد. 
در ایــن مــدت هــم تمرینــات مــا بــه صــورت آنایــن پیگیــری می شــود.

ســرمربی تیــم ملــی ژیمناســتیک کشــورمان دربــاره تاثیــر لغــو 
ــا  ــم دو ی ــی توانی ــال م ــرد: در یکس ــوان ک ــهمیه عن ــابقات کســب س مس
ســه بــار بچه هــا را بــه اوج برســانیم، زمانــی کــه تیــم آمــاده و بعــد اعــام 
می شــود مســابقات لغــو شــده ایــن موضــوع هــم از نظــر روحــی و هــم از 
نظــر بدنــی بــه ورزشــکار آســیب می زنــد، البتــه ایــن شــرایط بــرای همــه 
دنیاســت امــا اگــر مــا بتوانیــم شــرایط روحــی بچه هــا را آمــاده کنیــم از 

ــم مشــکل حــل می شــود. نظــر جســمی ه
ــه  ــد در فاصل ــر می کنی ــه فک ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــواه در پاس خیرخ
باقیمانــده تــا المپیــک مســابقه ای بــرای کســب ســهمیه برگــزار شــود یــا 
ــک  ــر از ت ــم، غی ــت داری ــر وق ــاه دیگ ــا 4 - ۵ م ــرد: م ــح ک ــر، تصری خی
ــرار اســت مســابقات کســب ســهمیه در ۶ وســیله هــم برگــزار  وســیله ق
شــود. پیــش از ایــن بــه هــر دلیلــی مــا حتــی شــانس حضــور در مســابقات 
کســب ســهمیه را نداشــتیم امــا حــاال ورزشــکاران مــا چنــد مــدال جهانــی 
کســب کردنــد کــه ایــن نشــان می دهــد بچــه هــا کار خودشــان را انجــام 

داده انــد. حــاال حســاب دیگــری روی ایــران بــاز شــده اســت.
ــه  ــن ک ــد: همی ــادآور ش ــران ی ــتیک ای ــی ژیمناس ــم مل ــرمربی تی س
ــن  ــا ای ــد ب ــان می ده ــرار دارد نش ــان ق ــه جه ــا س ــک دو ی ــا در رن کیخ
ــی از  ــا شــناخت خوب شــرایط ســخت خــوب درخشــیده اســت. حــاال دنی
ژیمناســتیک ایــران دارد و دوربین هــا بــه دنبــال ورزشــکاران مــا هســتند. 
ــا  ــد ام ــام داده ان ــان را انج ــا کار خودش ــم بچه ه ــم نگیری ــهمیه ه ــر س اگ
امیــدوارم مســابقات برگــزار شــود. اگــر فینــال مســابقات باکــو بــه دلیــل 
ویــروس کرونــا لغــو نمی شــد مــا حتمــاً ســهمیه المپیــک را می گرفتیــم. 
ــا  ــد ام ــه می زن ــا لطم ــکاران م ــه ورزش ــی ب ــر روح ــات از نظ ــن اتفاق ای

ــر شــود. ــم شــرایط بهت امیدواری

حامد نجفی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شد 
ــوان  ــه عن ــور ب ــگاه تراکت ــبق باش ــی اس ــاون ورزش ــی، مع ــد نجف حام

ــد.  ــاب ش ــازی انتخ ــین س ــل ماش مدیرعام
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اعضــای هیئــت مدیــره باشــگاه 
ماشــین ســازی تصمیــم گرفتنــد تــا پــس از کــش و قوس هــای فــراوان، 

مدیرعامــل ایــن باشــگاه را انتخــاب کننــد.
ــه  ــونگون ب ــس س ــال م ــم فوتس ــابق تی ــل س ــی، مدیرعام ــد نجف حام

ــد. ــاب ش ــازی انتخ ــین س ــگاه ماش ــد باش ــل جدی ــوان مدیرعام عن
نجفی زمانی هم معاون ورزشی باشگاه تراکتور بوده است.

ــی  ــال شــرایط خوب ــر فوتب ماشــین ســازی در نیم فصــل اول لیــگ برت
را تجربــه نکــرد و بایــد دیــد بــا تغییــرات مدیریتــی بــه وجــود آمــده، چــه 

اتفاقاتــی رخ خواهنــد داد.

دبیـر فدراسـیون کشـتی گفـت عـدم جابه جایـی 
دیـواره سـنگ نـوردی از سـالن توفیق بـار دیگر این 
محل را در معرض تخریب و مشـکل قرار داده اسـت. 
تسـنیم  بـا  گفت وگـو  در  عسـگری  سـیدجال 
در رابطـه بـا تخریـب سـالن سـنگ نوردی مجموعـه 
ایـن  مدیـر  انتقـاد  مـورد  کـه  شـیرودی  ورزشـی 
پیـش  سـال ها  داشـت:  اظهـار  گرفتـه،  قـرار  سـالن 
سـازمان تربیـت بدنی وقـت به اشـتباه به فدراسـیون 
کوهنـوردی مجـوز داد کـه پشـت پنجره هـای سـالن 
جهانبخـت توفیـق دیـواره سـنگ نـوردی بزننـد. در 
حالی که سـالن توفیق شناسـنامه کشـتی ایران است 
کـه قدمت چندین دهـه ای دارد. از دوره جهان پهلوان 
تختـی تـا همیـن اواخر، همـه کشـتی گیران و مربیان 

افتخارشـان ایـن بـود که آنجـا تمرین کرده یـا تمرین 
داده انـد. اسـتاد منصـور برزگـر هم همیشـه یـادآوری 
کـرده کـه در سـالن توفیـق خیلـی از کشـتی گیران 
مـدال آور را تمریـن داده و خاطـرات بسـیار خوبـی از 
تاریـخ کشـتی در همیـن سـالن رقـم خـورده اسـت.

وی ادامـه داد: کشـتی ایـران از این سـالن که پایگاه 
قهرمانـی بود تغذیه می شـد، اما چند سـالی این سـالن 
در حاشـیه رفـت تـا اینکه علیرضـا دبیر به فدراسـیون 
آمـد و نزدیـک بـه 4-۵ میلیـارد تومـان هزینـه کرد تا 
بعـد از ۳۳ سـال بازسـازی کامـل در ایـن سـالن اتفاق 

بیفتـد. سـالنی کـه قبـا اصـا آب گـرم نداشـت، به 4 
خـواب و ۲۵ تخـت و سـونا مجهـز شـد. به خاطـر نبود 
سیسـتم تهویه مناسب، مشـکات زیادی در این سالن 
ایجـاد شـده بود کـه دلیل اصلـی آن هم زدن سـقف و 
دیـواره سـنگ نوردی بـود آن هم درسـت در جایی که 

محل نورگیر سـالن محسـوب می شـد. 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  کشـتی  فدراسـیون  دبیـر 
رئیـس فدراسـیون در ایـن بـاره جلسـاتی بـا رئیـس 
مرکز توسـعه و تجهیـز وزارت ورزش داشـته، تصریح 
آمـد،  دبیـر  کـه  ابتدایـی  روزهـای  همـان  از  کـرد: 

رئیـس  کریمـی  داشـت.  برنامـه  خصـوص  ایـن  در 
شـرکت توسـعه هـم بازدیـدی از ایـن سـالن داشـت 
و بـا پیگیـری رئیـس فدراسـیون کشـتی ۶ مـاه بـه 
فدراسـیون کوهنـوردی فرصـت داده شـد کـه دیواره 
سـنگ نوردی را از سـالن توفیق جمـع کند. در ادامه 
نیـز در مجموعـه کبکانیـان هـم بـه آنها زمیـن داده 
شـد. از وقتـی کـه ایـن سـالن را بازسـازی کردیـم، 
و  بانوان مـان  آلیـش  ملـی  تیـم  اردوی  مرحلـه  دو 
همچنیـن برخـی از روزهـای اردویـی تیم هـای ملـی 
آزاد و فرنگـی بزرگسـاالن مان در سـالن توفیـق انجام 
شـده، ضمـن اینکه وقتـی اردوهای تیـم ملی تعطیل 
می شـود، بچه هایـی که به شـهرهای خـود نمی روند، 

در ایـن محـل اسـتراحت و تمریـن می کننـد. 

عسـگری بـا تاکیـد بـر اینکـه طبـق صورتجلسـه 
مـاه   ۶ در  نـوردی  سـنگ  دیـواره  جمـع آوری  بایـد 
انجـام می شـد امـا ایـن اتفـاق رخ نـداده، گفـت: ایـن 
صورتجلسـه موجـود اسـت. آقایـان صالحی امیـری و 
علی نژاد هم در افتتاحیه سـالن حضور داشـتند. ضمن 
احتـرام به فدراسـیون کوهنـوردی، نمی دانیـم چرا در 
ایـن کار تعلـل می کننـد. بعد از این همـه هزینه کردن 
در سـالن توفیـق، اگـر راه نورگیـر سـالن بـاز نشـود، 
سـالن دوبـاره نـم گرفتـه و خـراب می شـود. بـه دلیل 
نبود نور، سـالنی که بازسـازی شـده، در آستانه خراب 
شـده اسـت. امیدوار هسـتیم که شـرکت توسـعه هم 
زودتـر بـه ایـن بحـث ورود کـرده و زودتـر ایـن جابه 
جایـی از سـوی فدراسـیون کوهنـوردی اتفـاق بیفتد.

رحیمی: 
قرارداد خطیبی با تراکتور یک و نیم ساله است 

معــاون ورزشــی باشــگاه تراکتــور مــدت زمــان قــرارداد رســول خطیبــی 
بــا ایــن تیــم را یک و نیــم ســاله اعــام کــرد. 

بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا رحیمــی معــاون ورزشــی باشــگاه تراکتور 
دربــاره انتخــاب رســول خطیبــی به عنــوان ســرمربی جدیــد تراکتــور اظهار 
ــه هیچ وجــه حضــور  ــود و فدراســیون ب داشــت: واقعــاً دســت مان بســته ب
مربــی خارجــی را قبــول نمی کــرد. مربیــان داخلــی هــم قــرارداد داشــتند 
و در نهایــت مــا خطیبــی را به عنــوان ســرمربی تراکتــور انتخــاب کردیــم. 
ــا خطیبــی خواهیــم داشــت. او جــزو  قــرارداد یک و نیــم ســاله ای را هــم ب
ــور  ــه تراکت ــم ب ــادی ه ــزه زی ــا انگی ــت و ب ــز اس ــال تبری ــارات فوتب افتخ
می آیــد. از باشــگاه آلومینیــوم هــم بابــت ایــن همــکاری تشــکر می کنــم.

ــح  ــم تصری ــن تی ــی ای ــورد بســته شــدن پنجــره نقل و انتقاالت وی در م
کــرد: ایــن موضــوع بــه خاطــر پرونــده رشــید مظاهــری اســت امــا مشــکل 
خاصــی نیســت و مبلــغ حکــم زیــر ۵00 میلیــون تومــان اســت کــه اگــر 
ــم  ــد. مطمئن ــد ش ــاز خواه ــا ب ــی م ــره نقل و انتقاالت ــود پنج ــت ش پرداخ

ــم داشــت. ــی نخواهی ــت پنجــره نقل و انتقاالت ــچ مشــکلی باب هی
معــاون ورزشــی باشــگاه تراکتــور در خصــوص جــذب بازیکنــان جدیــد 
ــت  ــد و لیس ــم بیای ــه تی ــد ب ــرمربی جدی ــم س ــح داد: منتظری ــز توضی نی
ــل دوم و  ــرای نیم فص ــم ب ــان ه ــاً تیم م ــد. مطمئن ــه ده ــودش را ارائ خ
هــم بــرای لیــگ قهرمانــان آســیا تقویــت خواهــد شــد تــا نماینــده خوبــی 

بــرای ایــران و تبریــز باشــد.
رحیمــی در مــورد آخریــن وضعیــت جــذب بازیکنــان جدیــد و اینکــه 
گفتــه می شــود چنــد بازیکــن قــرارداد خــود بــا تراکتــور را فســخ خواهنــد 
ــچ  ــدارد و هی ــت ن ــوع صح ــن موض ــه ای ــه هیچ وج ــًا ب ــت: اص ــرد، گف ک
ــاءاهلل  ــد. ان ش ــخ کن ــه فس ــک طرف ــراردادش را ی ــد ق ــی نمی توان بازیکن
تمــام کارهــا هــم بــا آمــدن ســرمربی جدیــد پیــش خواهــد رفــت و اگــر 

بازیکنــی در لیســت خطیبــی باشــد جــذب خواهــد شــد.

ــران  ــی ای ــکیت هاک ــی اس ــم مل ــی تی مرب
ــه  ــاه امســال ۶0 ورزشــکار ب ــت: اســفند م گف
اردوی اول انتخابــی تیــم ملــی بزرگســاالن 

کشــور دعــوت می شــوند. 
علیجانــی  ارســان  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــا  ــگاران ب ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــرد، در گف منف
ــم  ــرات تی ــامل نف ــراد ش ــن اف ــه ای ــان اینک بی
ــد  ــد خواهن ــکاران جدی ــی و ورزش ــی قبل مل
ــزاری ادواری اردوی  ــس از برگ ــزود: پ ــود، اف ب
بــرای  تیــم ملــی، 1۶ ورزشــکار  انتخابــی 
شــرکت در مســابقات آســیایی اســکیت هاکــی 
چیــن کــه در مهــر ســال 1400 برگــزار مــی 

ــوند. ــی ش ــاب م ــود، انتخ ش
تیــم  اردوی  اولیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
ملــی فروردیــن اواســط فروردیــن در مجموعــه 
تبریــز  در  »ســایمان«  ورزشــی  تفریحــی 
برگــزار مــی شــود و تــاش مــی شــود اواخــر 
ــه  ــد جانب ــابقه چن ــک مس ــز ی ــت نی اردیبهش
اســکیت هاکــی بــا عنــوان کاپ آذربایجــان بــا 
حضــور ســه تیــم خارجــی ترکیــه، مقدونیــه و 
آذربایجــان و تیــم ملــی بزرگســاالن A و B در 

ــود. ــزار ش ــی برگ ــه ورزش ــن مجموع ای
مربــی تیــم ملــی اســکیت هاکــی ایــران بــا 
ــی اســکیت  بیــان اینکــه هــم اکنــون تیــم مل
ــی بزرگســاالن کشــور در رتبــه بنــدی  هاک
جهانــی در رده 14 و در رتبــه بنــدی آســیا در 
ــی  ــاش م ــت: ت ــرار دارد، گف ــه نخســت ق رتب

ــی ایــن تیــم در  شــود در کنــار حفــظ رده اول
ــز در  ــی نی ســطح آســیا، در ســطح بیــن الملل

ــر جهــان قــرار گیــرد. بیــن هشــت تیــم برت
ــی  ــم مل ــه تی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب علیجان
اســکیت هاکــی کشــورمان ســال گذشــته مقــام 
ــه داد:  ــت، ادام ــرده اس ــب ک ــیا را کس اول آس
پنــج نفــر از بزرگســاالن و چهــار نفــر از جوانــان 
ــی  ــم هــای مل ــه ترتیــب در تی ــم ســایمان ب تی
بزرگســاالن و جوانان کشــورمان حضور داشــتند.

وی اصلــی تریــن رقبــای تیــم ملی اســکیت 
هاکــی بزرگســاالن در آســیا را تیــم هــای 
چیــن تایپــه و ژاپــن عنــوان و یــادآوری کــرد: 
ــابقات کاپ آذربایجــان  ــود مس ــی ش ــاش م ت

ــور دوچرخــه ســواری  ــد مســابقات ت ــز مانن نی
ــورت ادواری در  ــه ص ــال ب ــر س ــان ه آذربایج

ــز برگــزار شــود. تبری
مدیــر مجموعــه تفریحــی ورزشــی ســایمان 
ــکیت  ــالن اس ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب تبری
ــه منحصــر  ــه در ســطح خاورمیان ــن مجموع ای
ــد در  ــرار باش ــر ق ــت: اگ ــت، گف ــرد اس ــه ف ب
ــی  ــکیت هاک ــابقات اس ــه مس ــطح خاورمیان س
برگــزار شــود در ایــن ســالن انجــام مــی شــود 
ــخ  ــه زمیــن ی و ایــن زمیــن قابلیــت تبدیــل ب
ــخ را  ــکیت روی ی ــابقات اس ــام مس ــرای انج ب

دارد.
علیجانــی منفــرد، بــا بیــان اینکــه 14 ســال 

ــم  ــو تی ــان عض ــن و کاپیت ــوان بازیک ــه عن ب
ــزود: در  ــوده اســت، اف ــی اســکیت هاکــی ب مل
ســال ۲01۷ در ســمت مربــی ایــن تیــم مقــام 

ــم. چهــارم آســیا را کســب کردی
وی بزرگتریــن مشــکل ورزشــکاران اســکیت 
ــوازم و وســایل ایــن  ــاالی ل هاکــی را قیمــت ب
ــار داشــت:  رشــته ورزشــی اعــام کــرد و اظه
بــا توجــه بــه اینکــه عمــده وســایل ایــن رشــته 
ــرخ ارز  ــش ن ــا افزای ورزشــی خارجــی اســت ب
ــک  ــه و قیمــت ی ــش یافت ــا افزای قیمــت آن ه
چــوب هاکــی حرفــه ای بــه حــدود هفــت تــا 
ــه  ــت ک ــیده اس ــان رس ــون توم ــت میلی هش
عمــر مفیــد آن نیــز حــدود چهــار تــا پنــج مــاه 
بــوده و احتمــال شکســتن آن حتــی در اولیــن 

ــازی نیــز وجــود دارد. ب
ــران  ــی ای ــکیت هاک ــی اس ــم مل ــی تی مرب
ــال  ــد فوتب ــی مانن ــته ورزش ــن رش ــت: ای گف
ــز در  ــت نی ــن عل ــه همی ــوده و ب ــدار نب پرطرف
ــه هســتیم  ــا مشــکل مواج جــذب اسپانســر ب
ولــی برخــی عاقمنــدان از تیــم ملــی اســکیت 
ــه  ــرای برگــزاری مســابقات و اعــزام ب هاکــی ب

ــد. ــی کنن ــت م خــارج حمای
ــتاندارد  ــن اس ــود زمی ــرد، نب ــی منف علیجان
دیگــر  از  را  کشــور  شــهرهای  ســایر  در 
مشــکات ورزشــکاران اســکیت هاکــی اعــام 
ــن  ــرد و از بخــش خصوصــی خواســت در ای ک

ــد. ــذاری کنن ــرمایه گ ــه س زمین

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس بــا بیــان 
اینکــه ۷0 هــزار دانــش آموختــه رشــته های ورزشــی در کشــور 
بیــکار هســتند گفــت: خصوصی ســازی در حــوزه ورزش کشــور 

ضــروری اســت.
بــه گــزارش مهــر، ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینــی، بــا بیــان 
ــه  ــش آموخت ــر دان ــزار نف ــا صــد ه ــون حــدود ۷0 ت اینکــه اکن

رشــته های ورزشــی در کشــور فاقــد شــغل متناســب بــا رشــته 
تخصصــی خــود هســتند، اظهــار داشــت: برایــن اســاس تصویــب 
ــدف  ــا ه ــات ورزشــی و تندرســتی ب ــز خدم طــرح ایجــاد مراک
ــوزه ورزش ضــرورت دارد و  ــت از بخــش خصوصــی در ح حمای
ایــن طــرح یکــی از راهکارهــای مناســب بــرای ایجــاد اشــتغال 

ــه شــمار مــی رود. در بخــش ورزش ب
ــا  ــس ب ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــت  ــای هیئ ــا اعض ــدگان ب ــی نماین ــت برخ ــه نشس ــاره ب اش
ــاره پروژه هــای نیمــه تمــام  علمــی پژوهشــگاه وزارت علــوم درب
ــادی در  ــی زی ــای ورزش ــرد: واحده ــار ک ــی اظه ــش ورزش بخ
ســطح کشــور در قالــب باشــگاه و ســالن های ورزشــی در شــهر 
ــد  و روســتاها وجــود دارد کــه هنــوز نیمــه تمــام باقــی مانده ان
ــه  ــای نیم ــذاری بخش ه ــی و واگ ــش خصوص ــت از بخ و حمای
ــد، یکــی از  ــل کن ــا را تکمی ــت نتوانســته آن ه ــه دول ــی ک تمام

ــت. ــوع اس ــن موض ــل ای ــای ح راهکاره
ــی  ــرایط فعل ــفانه در ش ــرد: متأس ــح ک ــی تصری میرتاج الدین
مکان هایــی وجــود دارنــد کــه فاقــد حتــی یــک ســالن ورزشــی 

بــرای جوانــان هســتند امــا وقتــی از بخــش خصوصــی حمایــت 
ــئوالن  ــار مس ــل و در اختی ــا را تکمی ــد طرح ه ــود، می توانن ش
ــا توســط مــردم اداره  ــه شــکل خودکف ــرار دهنــد و ب شــهری ق

شــود.
ــر اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44  وی ضمــن تاکیــد ب
و خصوصی ســازی در حــوزه ورزش کشــور گفــت: طــرح ایجــاد 
مراکــز خدمــات ورزشــی و تندرســتی از ســوی کارشناســان ایــن 
حــوزه بــا هــدف قــرار گرفتــن ورزش در کنــار ســامت، ســنجش 
ــی  ــت بررس ــه در نوب ــد ک ــرر ش ــده و مق ــرح ش ــاوره مط و مش
ــس  کمیســیون فرهنگــی و ســپس در دســتور کار صحــن مجل

قــرار گیــرد.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات اظهــار 
کــرد: طــرح ایجــاد مراکــز خدمــات ورزشــی و تندرســتی یکــی 
ــت و  ــی اس ــش ورزش ــتغال زا در بخ ــوب و اش ــای خ از طرح ه
ــن  ــاد ای ــا ایج ــی ب ــته های ورزش ــکار رش ــگان بی ــش آموخت دان
ــای  ــتای ارتق ــتغال و کار در راس ــت اش ــد، فرص ــز می توانن مراک

ــد. ــه دســت آورن ورزش و ســامت جامعــه را ب

ـــه ای از  ـــار نام ـــا انتش ـــال ب ـــیون فوتب ـــت فدراس ـــزد ریاس نام
ـــراف داد.  ـــره انص ـــرای مناظ ـــون ب ـــور در تلویزی حض

ـــال  ـــیون فوتب ـــت فدراس ـــات ریاس ـــا، انتخاب ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــود  ــرار بـ ــد و قـ ــام می رسـ ــه انجـ ــفندماه بـ ــم اسـ روز دهـ
)یکشـــنبه( مناظـــره ای بیـــن چهـــار کاندیـــدای ایـــن پســـت 
برگـــزار شـــود امـــا علـــی کریمـــی از حضـــور در آن انصـــراف 
داد. علـــی کریمـــی  در نامـــه ای بـــه فضلعلـــی، مدیـــر گـــروه 

ورزش شـــبکه ســـوم ســـیما نوشـــت: 
ــزد تصـــدی ســـمت  »اینجانـــب علـــی کریمـــی، نامـ

نقـــاط  سال هاســـت  فوتبـــال،  فدراســـیون  ریاســـت 
رفـــت  بـــرون  راه هـــای  و  ایـــران  فوتبـــال  ضعـــف 
قالـــب  در  را  کشـــور  فوتبـــال  فعلـــی  بحـــران  از 
مصاحبه هـــای مختلـــف بیـــان کـــردم و اکنـــون حضـــور 
ــره  ــی و مناظـ ــده تلویزیونـ ــط شـ ــه ضبـ ــک برنامـ در یـ
بـــا ســـایر کاندیدهـــای محتـــرم را بـــه صـــاح فوتبـــال 
ــم.  ــی می بینـ ــتر نمایشـ ــته و آن را بیشـ ــور ندانسـ کشـ
صـــدا و ســـیما ســـال ها فرصـــت داشـــته تـــا بـــا 
بررســـی وضعیـــت فوتبـــال کشـــور و دعـــوت از اهالـــی 

ــوان  ــه عنـ ــود را بـ ــش خـ ــان نقـ ــال و کارشناسـ فوتبـ
رســـانه در جهـــت بهبـــود شـــرایط فوتبـــال ایفـــا کنـــد 
ـــت روزه  ـــه هف ـــون در فاصل ـــد اکن ـــر می رس ـــه نظ ـــا ب ام
ـــع  ـــه نف ـــدان ب ـــه چن ـــن برنام ـــاختن ای ـــات س ـــا انتخاب ت
فوتبـــال نخواهـــد بـــود، لـــذا ضمـــن تشـــکر از دعـــوت 
ـــح  ـــر، ترجی ـــال برت ـــه فوتب ـــور در برنام ـــرای حض ـــما ب ش
می دهـــم برنامه هـــای خـــود را بـــرای اداره فدراســـیون 
فوتبـــال در فضـــای دیگـــر بـــه اطـــاع مـــردم عزیـــز و 

ــانم.« ــع برسـ ــرم مجمـ ــای محتـ اعضـ

ـــا  ـــوری ب ـــت جمه ـــام ریاس ـــت ج ـــوری ددلیف ـــابقات کش مس
ـــان  ـــود پای ـــه کار خ ـــاد ب ـــتان آب ـــر در بس ـــرات برت ـــی نف معرف

داد.
ــت  ــابقات ددلیفـ ــن دوره مسـ ــا، دومیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
کاســـیک کاپ آزاد جـــام ریاســـت جمهـــوری بـــه میزبانـــی 
شهرســـتان بســـتان آبـــاد، بـــا شـــرکت ۲۷0 ورزشـــکار از 11 
ـــی،  ـــان غرب ـــرقی، آذربایج ـــان ش ـــامل آذربایج ـــور ش ـــتان کش اس
ـــان  ـــارس، خراس ـــان، ف ـــتان، زنج ـــران، کردس ـــم، ته ـــان، ق گی
ــنی  ــای سـ ــزی در رده هـ ــتان مرکـ ــل و اسـ ــوی، اردبیـ رضـ
ــالن  ــوتان در سـ ــاالن و پیشکسـ ــان، بزرگسـ ــان، جوانـ نوجوانـ

هـــادی ســـاعی ایـــن شهرســـتان برگـــزار شـــد.
نتایج این دور از مسابقات به ترتیب زیر است.

رده سنی نوجوانان 
امیر ارسان بستان آباد اول 

منتخب سراب دوم 
آذرتن تبربز سوم 

رده سنی جوانان 
وزنه برداری مراغه اول 

امیر ارسان بستان آباد دوم 
آذرتن تبریز سوم 

رده سنی بزرگساالن 

آذرتن تبریز اول 
روئین تن دوم 

مکث پاور قم سوم 
مستر 1 

تایسیز اردبیل اول 
عقاب گیان دوم 

مکث پاور سوم
ــت  ــام ریاس ــت ج ــابقات ددلیف ــای مس ــن اورال ه همچنی
ــاد،  ــتان آب ــودی از بس ــینا محم ــان س ــوری در رده نوجوان جمه

در رده جوانــان حســین کشــوری از تبریــز و در رده بزرگســاالن 
ــی از ســراب انتخــاب شــدند. نعمــت جال

در ایــن مســابقات رمضــان حضــرت قلــی از بســتان آبــاد بــه 
ــه عنــوان  ــری عقــاب از گیــان ب عنــوان مســتر 1 و مهــراد باق

مســتر۲ معرفــی شــدند. 
ددلیفــت یــا لیفــت ُکشــنده یکــی از تمرینــات بــا وزنــه اســت 
کــه در آن یــک هالتــر کــه بــا صفحه هــای فلــزی ســنگین شــده 
از زمیــن برداشــته شــده و تــا جلــوی ران بــاال آورده و ســپس بــه 

ســمت زمیــن برگردانــده می شــود.

۶۰ ورزشکار به اردوی انتخابی تیم ملی اسکیت هاکی دعوت می شوند

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس:

خصوصی سازی در حوزه ورزش کشور ضروری است

انصراف علی کریمی از حضور در مناظره تلویزیونی

سالن توفیق بار دیگر در معرض تخریب است

نفرات برتر مسابقات ددلیفت کشوری بستان آباد معرفی شدند
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اوقات شرعی شهر تهران

ــس  ــروزه در مجل ــابور و فی ــردم نیش ــده م نماین
ــذب  ــع ج ــاماندهی مناب ــرح س ــاس ط ــت: براس گف
ــوع شــده  ــه صــورت شــرکتی ممن ــرو ب ــه نی هرگون
و نیروهــای شــرکتی مشــغول کار هــم بایــد تبدیــل 
ــم  ــا ه ــوند و قراردادی ه ــن ش ــرارداد کار معی ــه ق ب
بــا داشــتن ســنوات بــاال، تبدیــل بــه پیمانــی شــده 
و پیمانی هــا هــم بعــد از گذشــت حــدود ۳ تــا 
ــمی  ــپس رس ــی و س ــه آزمایش ــل ب ــال تبدی ۵ س

می شــوند. 
احســان ارکانــی نماینــده مــردم نیشــابور و 
فیــروزه در مجلــس در گفت وگــو بــا خانــه ملــت، بــا 
اشــاره بــه ارائــه طــرح ســاماندهی منابــع و نیروهــای 
ــیون  ــه کمیس ــه ب ــت رئیس ــوی هیئ ــانی از س انس
ــت  ــون مدیری ــت: قان ــی گف ــرای بررس ــی ب اجتماع
خدمــات کشــوری بــا وجــود جامــع و کامــل بــودن، 
متاســفانه بدرســتی و دقیــق اجــرا نشــده و در حــق 

نیروهــای شــرکتی اجحــاف شــده اســت.
وی ادامــه داد: براســاس طــرح ســاماندهی منابــع 
جــذب هرگونــه نیــرو بــه صــورت شــرکتی ممنــوع 
خواهــد شــد و نیروهــای شــرکتی بایــد تبدیــل بــه 
قــرارداد کار معیــن ذیــل مــاده ۳۲ قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری شــوند و قراردادی هایــی هــم 
کــه از ســنوات مشــخصی باالتــر برخــوردار هســتند، 
ــه پیمانــی شــده و پیمانی هــا هــم بعــد از  تبدیــل ب
گذشــت حــدود ۳ تــا ۵ ســال مــی توانند، آزمایشــی 

و ســپس رســمی شــوند.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
طــرح  موجــب  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس 
ســاماندهی منابــع همــه تبدیــل وضعیــت خواهنــد 
شــد، تصریــح کــرد: نیروهــا فقــط بــه صــورت 
رســمی، پیمانــی و قــرارداد کارمعیــن فعالیــت 
نیــروی  اســم  بــه  عنوانــی  دیگــر  و  می کننــد 

شــرکتی وجــود نخواهــد داشــت.
ــرح  ــی ط ــار مال ــث ب ــه بح ــاره ب ــا اش ــی ب ارکان
ــود، پیــش از  ــع هــم گفــت: قــرار ب ســاماندهی مناب
ایــن تبدیــل وضعیــت نیروهــا در ســقف بودجــه ای 
ــرای  ــرای اج ــم ب ــان رق ــون هم ــود و اکن ــرا ش اج
ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت. در بودجــه 
ــا بودجــه مشــخصی  ــرای قراردادی ه ســال 1400 ب
ــا  ــوق پیمانی ه ــوان بودجــه پرداخــت حق تحــت عن
ــورت  ــه ص ــرا ب ــود زی ــته نمی ش ــمی ها گذاش و رس

ــمی ها  ــی و رس ــوق پیمان ــه حق ــدد بودج ــق ع دقی
مشــخص اســت امــا بــرای قراردادی هــا در ســرجمع 
هزینــه هــای جــاری هــر دســتگاه  بودجــه ای 

ــرد. ــد ک ــدا خواه اختصــاص پی
ــازاد،  ــع م ــه داد: در صــورت وجــود مناب وی ادام
اضافــه کار ایــن افــراد هــم پرداخــت می شــود 
ــرارداد کار  ــه ق ــراد ک ــک اف ــک ت ــن روی ت بنابرای
ــد  ــی مانن ــزای حقوق ــف مج ــتند، ردی ــن هس معی
بنــد و پیمانی هــا نداریــم امــا نکتــه مهــم آن اســت 
کــه می تــوان شــرکتی هــا را تبدیــل بــه قــراردادی 
کــرد بــه شــرط عــدم افزایــش ســقف اعتبــاری کــه 
اکنــون بــه عنــوان حقــوق بــه شــرکتی ها پرداخــت 

مــی شــود.
ــس  ــروزه در مجل ــابور و فی ــردم نیش ــده م نماین
ــح کــرد: اکنــون در ازای هــر نیــروی شــرکتی  تصری
رقمــی حــدود ۳ میلیــون تومــان بــه صــورت ماهانــه 
بــه هــر دســتگاه پرداخــت می شــود کــه قســمتی از 
ــکار  ــه پیمان ــاال ســری ب ــب ب ــوان ضری آن تحــت عن
ــاس  ــه براس ــود ک ــت می ش ــده، پرداخ ــی کنن معرف
طــرح ســاماندهی منابــع بــا حــذف پیمانــکار کل این 
مبلــغ بــه نیــرو بــه عنــوان حقــوق پرداخــت می شــود 
و دیگــر میــزان حقوقــش در حالــت قــراردادی و کار 

ــا شــرکتی فرقــی نخواهــد کــرد. معیــن ب
ــکاران  ــام پیمان ــه ن ــد براینک ــن تاکی ــی ضم ارکان
در حقیقــت دالل نیــروی انســانی اســت، بیــان کــرد: 
پیمانــکاران بــدون انجــام هیــچ کاری نیروهــای 
انســانی مــورد نیــاز دســتگاه ها را بــه خدمــت 
ــد  ــی کنن ــت م ــطه گری دریاف ــق واس ــه و ح گرفت
ــع،  ــاماندهی مناب ــرح س ــب ط ــورت تصوی ــه در ص ک
ــا از  ــکاران تنه ــوند. پیمان ــذف می ش ــکاران ح پیمان
ــد،  ــت ارتباطــات و واســطه گری اســتفاده می کنن ران
ــت  ــن طــرح دول ــه موجــب ای ــت ب ــن در نهای بنابرای
ــد. ــد ش ــوب خواه ــا محس ــکار، کارفرم ــای پیمان بج

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
دهــم  دولــت  اواخــر  در  کــرد:  بیــان  مجلــس 
ــرح  ــوان ط ــت عن ــانی تح ــع انس ــاماندهی مناب س
از نیروهــای  ابــاغ شــد و بســیاری  مهرآفریــن 
ــط  ــا در اواس ــدند ام ــرارادادی ش ــم ق ــرکتی ه ش
اجــرای طــرح، ایــن موضــوع توســط مجلــس وقــت 
ابطــال شــد و دیگــر ادامــه پیــدا نکــرد و اکنــون طی 
ــت. ــته اس ــه داش ــن روال ادام ــال همی ــن ده س ای

شرکتی های شاغل هم تبدیل 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفــت: ۵۵ درصــد از گاز مصرفــی وضعیت می شوند

اســتان در بخــش خانگــی مصــرف می شــود کــه نســبت باالیــی بــوده 
ــت.  ــتان اس ــودن اس ــیر ب ــت آن، سردس و عل

ــزی  ــورای برنامه ری ــه ش ــن جلس ــنا، در یازدهمی ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان  انــرژی  ترازنامــه  گــزارش  ســالجاری،  اســتان  توســعه  و 
ــورت  ــه ص ــرژی، ب ــی ان ــات بین الملل ــه مطالع ــده موسس ــط نماین توس
ویدئوکنفرانــس ارائــه شــد و براســاس آن، ســهم گاز طبیعــی در ســبد 
انــرژی اســتان، ۷0 درصــد بــوده و آذربایجــان شــرقی از ایــن نظــر رتبــه 

اول کشــور را دارد.
محمدرضــا پورمحمــدی درایــن جلســه بــا تاکیــد بــر این کــه 
گــزارش ترازنامــه انــرژی اســتان بایــد بــه صــورت مســتمر بــه  
روزرســانی شــود، افــزود: افزایــش مصــرف انــرژی در بخش هــای 
صنعــت و کشــاورزی، بــه معنــی افزایــش تولیــد و توســعه اســت و بایــد 
تــاش کنیــم تــا نســبت مصــرف انــرژی بــه نفــع بخش هــای تولیــدی 

ــد. ــش یاب افزای
ــاب در  ــراب و بن ــدگان س ــور نماین ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد، گــزارش طــرح جامــع توســعه 
و عمــران شــهرهای بنــاب و ســراب نیــز توســط مشــاوران طــرح ارائــه 

شــد و پــس از بحــث و بررســی، طــرح جامــع شــهر بنــاب، تصویــب و 
طــرح جامــع شــهر ســراب بــرای بررســی بیشــتر و تکمیــل مطالعــات، 

ــه کارگــروه امــور زیربنایــی ارجــاع شــد. ــه دبیرخان ب
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــتا بـ ــن راسـ ــرقی در ایـ ــان شـ ــتاندار آذربایجـ اسـ
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــع، گف ـــای جام ـــات طرح ه ـــی مطالع ـــریع در بررس تس
ـــان  ـــدن زم ـــی ش ـــهروندان، طوالن ـــای ش ـــوالت و نیازه ـــرعت تح ـــه س ب
ــیاری از  ــدن بسـ ــر شـ ــب بی اثـ ــع، موجـ ــای جامـ ــی طرح هـ بررسـ
مطالعـــات می شـــود کـــه الزم اســـت در ایـــن زمینـــه تجدیدنظـــر 

ـــود. ش
اســتان هم چنیــن  توســعه  و  برنامه ریــزی  در جلســه شــورای 
ــرکت  ــان ش ــتان می ــای اس ــتر رودخانه ه ــند بس ــه س ــه تهی تفاهم نام
ــرقی  ــان ش ــاک آذربایج ــناد و ام ــت اس ــه ای و اداره کل ثب آب منطق

امضــا شــد.
ــت و در  ــاز نخس ــر در ف ــه، ۲000 کیلومت ــن تفاهم نام ــاس ای براس
مجمــوع ۸۵00 کیلومتــر از بســتر رودخانه هــای اســتان ســنددار 

می شــوند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی دربــاره 
ــد  ــده، در چن ــدی  ش ــان  بن ــه زم ــق برنام ــت: طب ــه، گف ــن تفاهم نام ای

ســال آینــده بــه تدریــج تمــام بســترها و حرایــم رودخانه هــای اســتان 
شناســایی و بــرای آن هــا ســند ثبتــی صــادر می شــود.

ــرقی، داود  ــان ش ــتانداری آذربایج ــی اس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
بهبــودی اعــام کــرد: ایــن امــر از تصرف هــای غیرقانونــی بســتر 
رودخانه هــا و ســاخت  و ســاز غیرمجــاز و در نتیجــه خســارت های 
ــع  ــری و درواق ــیل، جلوگی ــل س ــی مث ــروز حوادث ــگام ب ــی هن احتمال

ــرد. ــد ک ــا خواه ــل ایف ــد غیرعام ــش پدافن نق

ـــواع وام هـــای  ـــا پرداخـــت ان ـــار ب ـــول و اعتب ـــی کـــه شـــورای پ در حال
ـــت  ـــرایط دریاف ـــختی ش ـــل س ـــه دلی ـــا ب ـــرده، ام ـــت ک ـــکن موافق مس
ـــد. ـــهیات را ندارن ـــن تس ـــت ای ـــکان دریاف ـــردم ام ـــیاری از م ـــا، بس آنه

ـــه ۲۳ دی  ـــراً از مصوب ـــوم اخی ـــر عل ـــاون وزی ـــر، مع ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــش وام مســـکن اعضـــای  ـــر افزای ـــی ب ـــار مبن ـــول و اعتب ـــورای پ ـــاه ش م

ـــت. ـــر داده اس ـــان خب ـــون توم ـــه ۵00 میلی ـــی از ۲۵0 ب ـــت علم هیئ
ــی  ــون تومانـ ــای وام ۲00 میلیـ ــب اعطـ ــن از تصویـ وی همچنیـ
ـــورای  ـــگاه ها در ش ـــی دانش ـــت علم ـــای هیئ ـــه اعض ـــکن ب ـــه مس ودیع

ـــت. ـــان آورده اس ـــه می ـــخن ب ـــار س ـــول و اعتب پ
ــکن  ــش مسـ ــل بخـ ــک عامـ ــن بانـ ــال همچنیـ ــاه امسـ دی مـ
ــا  ســـقف های جدیـــد تســـهیات مســـکن ایثارگـــران در تهـــران تـ
ـــایر شـــهرها 100  ـــا 1۲0، س ـــر ت ـــزار نف ـــاالی ۲00 ه 1۶0، شـــهرهای ب
و روســـتاها ۶0 میلیـــون تومـــان را بـــه شـــعب ایـــن بانـــک ابـــاغ 

کـــرده اســـت.
ـــران  ـــت، تســـهیات مســـکن ایثارگ ـــت دول ـــب هیئ ـــر اســـاس تصوی ب
ـــد شـــد. ـــرخ ســـود 4 درصـــد و بازپرداخـــت ۲0 ســـاله اعطـــا خواه ـــا ن ب

ـــا  ـــار ت ـــول اعتب ـــورای پ ـــب ش ـــا تصوی ـــز ب ـــگان نی ـــی نخب ـــاد مل بنی
ـــاس  ـــر اس ـــاله ب ـــا 1۵ س ـــت ۵ ت ـــان و دوره بازپرداخ ـــون توم ۳00 میلی
ـــاد وام  ـــن بنی ـــای ای ـــه اعض ـــف، ب ـــت مختل ـــود و دوره بازپرداخ ـــرخ س ن

خریـــد مســـکن می دهـــد.

ـــتگان را در  ـــکن بازنشس ـــال وام مس ـــن امس ـــت همچنی ـــت دول هیئ
تهـــران ۵0 میلیـــون تومـــان و در ســـایر شـــهرها و روســـتاها 40 میلیـــون 
ـــد،  ـــران ۹ درص ـــهیات را در ته ـــن تس ـــود ای ـــرخ س ـــن و ن ـــان تعیی توم
شـــهرهای بـــاالی ۲00 هـــزار نفـــر ۷ درصـــد و در ســـایر شـــهرها و 
روســـتاها 4 درصـــد بـــا دوره بازپرداخـــت 10 ســـاله اعـــام کـــرد.

ــی در بخـــش  ــهیات متفاوتـ ــز تسـ ــی نیـ ــد بانـــک خصوصـ چنـ
مســـکن پرداخـــت می کننـــد: یـــک بانـــک خصـــوص ۵0 میلیـــون 
تومـــان وام مســـکن در صـــورت ســـپرده گـــذاری 4 ماهـــه همیـــن 
ـــاط 1  ـــاله و اقس ـــت ۳ س ـــد، بازپرداخ ـــود 1۳ درص ـــرخ س ـــا ن ـــغ ب مبل

ــد. ــت می کنـ ــی پرداخـ ــزار تومانـ ــون و ۷00 هـ میلیـ
ـــکن  ـــد مس ـــهیات خری ـــی، تس ـــای خصوص ـــر از بانک ه ـــی دیگ یک
ـــاله،  ـــک، بازپرداخـــت ۵ س ـــن ســـند مل ـــا ترهی ـــی ب ـــون تومان ۲00 میلی
نـــرخ ســـود 1۸ درصـــد، انســـداد ۲۲ درصـــد مبلـــغ وام تـــا پایـــان 
ـــد. ـــت می کن ـــی پرداخ ـــون تومان ـــاط ۵.۵ میلی ـــت و اقس دوره بازپرداخ

ـــا  ـــکن ب ـــان وام مس ـــون توم ـــم ۲0 میلی ـــی ه ـــک خصوص ـــک بان ی
ـــود 1۸  ـــرخ س ـــا ن ـــان ب ـــون توم ـــه 100 میلی ـــذاری ۳ ماه ـــپرده گ س
ـــاط  ـــی از وام و اقس ـــداد بخش ـــدون انس ـــاله ب ـــت ۳ س ـــد، بازپرداخ درص

۷.۷ میلیـــون تومانـــی اعطـــا می کنـــد.
یـــک بانـــک خصوصـــی دیگـــر ۷۵0 میلیـــون تومـــان وام خریـــد 
ـــداد ۹1  ـــاله، انس ـــت ۵ س ـــک، بازپرداخ ـــند مل ـــن س ـــا ترهی ـــکن ب مس

ـــاط 1۹  ـــم و اقس ـــال پنج ـــان س ـــا پای ـــغ وام ت ـــان از مبل ـــون توم میلی
میلیـــون و 4۵ هـــزار تومانـــی بـــه مشـــتریان پرداخـــت می کنـــد.

ـــل بخـــش مســـکن  ـــک عام ـــه بان ـــر از تســـهیاتی اســـت ک ـــا غی اینه
ـــردی و  ـــان ف ـــه متقاضی ـــم ب ـــکن یک ـــداز مس ـــدوق پس ان ـــل صن از مح
ـــی  ـــون تومان ـــاله 40 و ۸0 میلی ـــک س ـــذاری ی ـــا ســـپرده گ ـــن و ب زوجی
ـــد. ـــت می کن ـــی پرداخ ـــون تومان ـــهیات ۸0 و 1۶0 میلی ـــای تس و اعط

ـــهیات  ـــل اوراق تس ـــی از مح ـــک مل ـــن بان ـــور و همچنی ـــک مذک بان
ـــود  ـــرخ س ـــا ن ـــی ب ـــون تومان ـــای 100 و ۲00 میلی ـــز وام ه ـــکن نی مس
ــه  ــن اینکـ ــد. ضمـ ــذار می کننـ ــان واگـ ــه متقاضیـ ــد بـ 1۷.۵ درصـ
ـــقف 400  ـــا س ـــان ت ـــکن جوان ـــکن، وام مس ـــش مس ـــل بخ ـــک عام بان
میلیـــون تومـــان بـــا نـــرخ ســـود ۹ درصـــد و بـــا شـــرایط خاصـــی 

ــد. ــا می کنـ اعطـ

اختصاص 55 درصد از گاز مصرفی آذربایجان شرقی به بخش خانگی

جزئیات اقساط و نرخ سود وام های مسکن ۹ گانه 
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