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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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ظریف: 

هیچ نشست رسمی
 با آمریکا نخواهیم داشت

مصوبه مجلس باعث افزایش
 چشمگیر قیمت بسته های اینترنت 

می شود

قانون متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی اجرا شده است

حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد

اروپایی ها تعهداتشان را در برجام اجرا نکردند

منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا 
و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزیه می شود
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پورابراهیمی:

 تورم کاالهای اساسی نشانه ناکارآمدی 
دولتدولت است

وضعیت استخدامی ۱۰۰ هزار نیروی 
آموزش و پرورش بزودی روشن می شود

طرح قانون بانک مرکزی به 
صحن علنی رسید

برگزاری حراج فصلی به شرط 
رعایت پروتکل ها

رسانه کره ای از توافق تهران و سئول 
برای آزادسازی دارایی ایران خبر داد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه:
سود سهام عدالت سال ۹8 تا پایان 

امسال به حساب مالکان واریز می شود

ــتان  ــی اس ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه واریــز ســود ســهام 
ــان  ــا پای ــکان ت ــه حســاب مال عدالــت ســال ۹۸ ب
ــه در ســامانه مربوطــه  ــت: کســانی ک امســال گف
ســال  ســود  دریافــت  از  نکرده انــد  ثبت نــام 

ــود.  ــد ب ــروم خواهن ــته مح گذش
بــه گــزارش ایرنــا؛ »امیرحمــزه حیدریــان« در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــران اس ــت بح ــه مدیری جلس
ــن  ــت از فروردی ــهام عدال ــازی س ــد آزادس فرآین
مــاه ســال جــاری افــزود: مالکیــن ســهام عدالــت 
ــرای مدیریــت  کــه گزینــه روش غیرمســتقیم را ب
ــد ضــروری اســت  ســهام خــود انتخــاب کــرده ان
ــجام  ــامانه س ــه س ــه ب ــا مراجع ــت ب ــرع وق در اس
ــی  ــد بورس ــت ک ــام و دریاف ــت ن ــه ثب ــبت ب نس

ــد. ــدام نماین خــود اق
ــون  ــک میلی ــوع ی ــت: از مجم ــار داش وی اظه
و ۴۴۰ هــزار نفــر مالکیــن ســهام عدالــت اســتان 
کرمانشــاه ۵۳ درصــد روش مســتقیم و ۴۷ درصــد 
ــود  ــهام خ ــت س ــرای مدیری ــتقیم ب روش غیرمس

انتخــاب کــرده انــد.
ــیج از  ــرد بس ــد ک ــن تاکی ــان همچنی حیدری
ــام  ظرفیــت خــود جهــت اطــاع رســانی ثبــت ن
ــجام  ــامانه س ــت در س ــهام عدال ــهام داران س س

ــد. ــتفاده نمای اس
ــتان  ــی اس ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
از  همچنیــن  ســخنانش  ادامــه  در  کرمانشــاه 
ــوص  ــگاه رازی بخص ــی دانش ــات علم ــاتید هی اس
در دانشــکده اقتصــاد، حســابداری، مدیریــت و 
حــوزه کارآفرینــی بــرای شــرکت در هیــات مدیــره 
شــرکت ســرمایه گــذاری ســهام عدالــت اســتانی 

ــل آورد. ــه عم ــوت ب دع
وی حضــور اســاتید دانشــگاه بخصــوص اســاتید 
حــوزه مالــی و اقتصــاد در هیــات مدیــره شــرکت 
ســرمایه گــذاری اســتان را موجــب افزایــش 

ــره دانســت. ــات مدی ــی و اثربخشــی هی کارای
او یــادآوری کــرد: انتخــاب هیــات مدیــره 
توانمنــد در ســود و زیــان شــرکت  اصلــح و 
ــی  ــتان نقش ــت اس ــهام عدال ــذاری س ــرمایه گ س

مهــم و اساســی خواهــد داشــت.

نایب رییس انجمن قطعه سازان:
احتمال بازگشت رنو و پژو به ایران 

ضعیف است

ــات و  ــازندگان قطع ــن س ــس انجم ــب ریی نای
ــال  ــه احتم ــاره ب ــا اش ــودرو ب ــای خ مجموعه ه
گشــایش های بین المللــی در فضــای سیاســی 
و رفــع تحریم هــا در آینــده نزدیــک، گفــت: 
ــازان  ــن فضــا خودروس ــی می شــود در ای پیش بین
ــا  ــوند، ام ــورمان وارد ش ــازار کش ــه ب ــدی ب جدی
ــت.  ــف اس ــژو ضعی ــو و پ ــت رن ــال بازگش احتم

بــا  گفت وگــو  در  خسروشــاهی«  »اصغــر 
ایرنــا افــزود: انتظــار مــی رود وزارت صنعــت، 
خودروســازان  همچنیــن  و  تجــارت  و  معــدن 
ــزرگ داخلــی، برخــاف ادوار گذشــته از انعقــاد  ب
مونتــاژکاری  و  ســی.کی.دی کاری  قراردادهــای 

ــد. ــز کنن ــل پرهی کام
وی تاکیــد کــرد: انتظــار مــی رود قراردادهــای 
جدیــد احتمالــی بــا داخلی ســازی بــاالی ۵۰ 
ــع  ــانی صنای ــا به روزرس ــد ت ــراه باش ــد هم درص
خودروســازی و قطعه ســازی داخلــی را بــه دنبــال 
ــد ســرمایه گذاران خارجــی را  داشــته باشــد و بای
بــه ایــن ســمت و ســو ســوق داده و مجــاب کنیــم.

ــه ای به جــز  ــر برنام ــه داد:  اگ خسروشــاهی ادام
ــان  ــه زی ــع ب ــور قط ــود، به ط ــی ش ــن طراح ای
داخلــی خواهــد  و خودروســازان  قطعه ســازان 

ــود. ب
ــا بیــان اینکــه تاکنــون هیــچ مذاکــره ای  وی ب
بــرای ورود خودروســازان خارجــی بــه کشــورمان 
ــادآور شــد: شــرکت پــژو کــه در  انجــام نشــده، ی
ــورمان  ــی در کش ــازار بزرگ ــته ب ــال های گذش س
بــا  بــود،  کــرده  پــا  و  دســت  خــود  بــرای 
شــرکت های آمریکایــی در حــال همــکاری اســت 
و بــه همیــن دلیــل احتمــال حضــور مجــدد آن در 
ایــران بســیار ضعیــف اســت، اگــر هــم خواســتار 
ــای  ــیوه و قرارداده ــه ش ــد ب ــدد باش ــور مج حض

ــم. ــته مخالفی گذش
نایــب رییــس انجمــن ســازندگان قطعــات 
شــرکت  اضافه کــرد:   خــودرو  مجموعه هــای  و 
فرانســوی رنــو نیــز کــه پــس از دور دوم تحریم هــا 
ــی ۱۸۰  ــود، به تازگ ــرده ب ــرک ک ــورمان را ت کش
ــی خــود را اخــراج کــرده و  ــروی کار ایران ــر نی نف

ــد  ــر نمی رس ــه نظ ب

بیــش از 6۰ درصــد کل درآمدهــای مالیاتــی 
پرداخــت  تولیــدی  کارخانه هــای  و  صنایــع  را 
می کننــد. در واقــع، ســهم مالیاتــی بخــش صنعــت 
و معــدن، تقریبــاً بیــش از چهــار برابــر ســهم ایــن 

ــت.  ــاد اس ــش در اقتص بخ
بــه گــزارش فــارس، توســعه نظــام مالیاتــی یکــی 
ــه  ــت ب ــه اس ــعه یافت ــاد توس ــاخصه های اقتص از ش
ــی و  ــورهای اروپای ــیاری از کش ــه در بس ــوری ک ط
آمریــکا عمــده درآمدهــا از طریــق مالیــات ســتانی 

ــد. ــت می آی بدس
ــه  ــی کشــور ب عملکــرد توســعه ای نظــام مالیات
ــردی،  ــای عملک ــه ه ــر از مؤلف ــی دیگ ــوان یک عن

ــی ــار مالیات ــع ب ــوه توزی ــامل نح ش
فعالیتهــای  مختلــف  بخشــهای  بیــن  در 
ــعه و  ــای توس ــز پژوهش ه ــوی مرک ــادی از س اقتص
آینــده نگــری بــه عنــوان بــازوی پژوهشــی ســازمان 
برنامــه و بودجــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن 
ــی آورده اســت:  ــی تبیین ــز در گزارشــی تحلیل مرک
بیــش از 6۰ درصــد کل درآمدهــای مالیاتــی را 
ــد.  ــت می کنن ــدی پرداخ ــه ای تولی ــع کارخان صنای
در واقــع، ســهم مالیاتــی بخــش صنعــت و معــدن، 
ــن  ــدی ای ــر ســهم تولی ــار براب ــاً بیــش از چه تقریب

ــت. ــاد اس ــش در اقتص بخ
ــاک  ــر ام ــایر بخشــها نظی ــل، ســهم س در مقاب
ــر از  ــی کمت ــای مالیات ــتغات از کل درآمده و مس
ــی و  ــده فروش ــش عم ــهم بخ ــد و س ــش درص ش
ــد  ــی از درآم ــمت اعظم ــه قس ــی ک ــرده فروش خ

بخــش خدمــات را تشــکیل مــی دهنــد، از مالیــات 
ــت. ــد اس ــر از ۷.۵ درص ــی کمت پرداخت

ــل از  ــای حاص ــه درآمده ــر، کلی ــرف دیگ از ط
ــروری  ــداری، دامپ ــاورزی، دام ــش کش ــت بخ فعالی
ــای  ــون مالیات ه ــاده ۸۱ قان ــاس م ــر اس ــره ب و غی
مســتقیم بــه طــور کامــل از پرداخــت مالیــات 

ــتند. ــاف هس مع
ــی  ــهم اندک ــه س ــت ک ــش صنع ــل، بخ در مقاب
ــص  ــد ناخال ــات، از کل تولی ــا خدم ــه ب در مقایس
ــش  ــاب بخ ــدون احتس ــد ب ــی دارد )۱۳ درص داخل
ســاختمان، معــدن و نفــت(، بخــش عمــده ای 
ــد( و  ــد )6۰ درص ــی کن ــت م ــات را پرداخ از مالی

ــران را  ــه ۵۷ درصــد اقتصــاد ای ــات ک بخــش خدم
ــهم  ــت، س ــکیل داده اس ــر تش ــای اخی ــال ه در س
ــد. ــش میده ــد را پوش ــر از ۲۰ درص ــی کمت مالیات

ــز  ــی نی ــی عملکــرد وصــول مالیات ــرآورد ابتدای ب
ــه اســت: ــت ممکــن انجــام گرفت در دو حال

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــت: ف ــت نخس حال
ــظ  ــته را حف ــد گذش ــی، رون ــور مالیات ــازمان ام س
ــر اســاس متوســط عملکــرد ســه ســال  کــرده و ب
ــابهی را  ــی مش ــول مالیات ــرد وص ــته، عملک گذش
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــته باش ــده داش ــال آین در س
مالیاتــی  درآمدهــای  وصــول  میــزان  ســناریو، 
دولــت در ســال ۱۴۰۰، بــه ارزش ۲۰۷ هــزار 

ــود. همچنیــن عملکــرد  ــارد تومــان خواهــد ب میلی
درآمــد مالیاتــی ســال ۱۳۹۹ نیــز ۱۷۱ هــزار 

ــت. ــان اس ــارد توم میلی
حالــت دوم: فــرض بــر ایــن اســت کــه ســازمان 
امــور مالیاتــی رونــد گذشــته درصــد تحقــق اجــزای 
ــر اســاس  ــرده و ب ــظ ک ــی را حف ــای مالیات درآمده
متوســط ســه ســال گذشــته، عملکــرد درصــد 
تحقــق مشــابهی را در ســال آینــده داشــته باشــد. 
ــزان عملکــرد کل  ــز، می ــت نی ــن حال ــر اســاس ای ب
درآمدهــای مالیاتــی در بودجــه ســال ۱۴۰۰، حدود 
۲۴۹ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد مــی شــود کــه 
ــتر از ارزش  ــان بیش ــارد توم ــزار میلی ــدود ۴۲ ه ح
ــازه  بــرآورد شــده در حالــت اول اســت. بنابرایــن، ب
عملکــرد وصــول درآمدهــای مالیاتــی در ســال 
میلیــارد  هــزار  تــا ۲۴۹  ۱۴۰۰، حداکثــر ۲۰۷ 

ــرآورد مــی شــود. ــان ب توم
نتایــج حاصــل از مقایســه تبصــره هــای مالیاتــی 
ــای  ــه ه ــی بودج ــای مالیات ــره ه ــا تبص ــه ب الیح
ســنوات قبــل و همیــن طــور مقایســه ارقــام 
مالیاتــی آن، بیانگــر ایــن اســت کــه تغییــر و اصــاح 
قابــل توجهــی در الیحــه بودجــه در حــوزه مالیــات 
و در مقایســه بــا ســال هــای قبــل رخ نــداده اســت. 
سیاســت هــای مالیاتــی در الیحــه ۱۴۰۰، کمــاکان 
ــد  ــه بتوان ــی ک ــل توجه ــر قاب ــوده و تغیی ــاری ب ج
ــی ســال آینــده را نســبت  ــام درآمدهــای مالیات ارق
بــه ســال جــاری و ســال هــای قبــل تحــت تأثیــر 

ــدارد. قــرار دهــد وجــود ن

ــون  ــال تاکن ــدای امس ــت: از ابت ــرو گف ــر نی وزی
ــه  ــر ب ــزار نف ــت ۸۲۵ ه ــا جمعی ــتا ب ۱۲۵۰ روس
شــبکه آب شــرب پایــدار در روســتاها وصــل شــدند.

ــن  ــان در آئی ــا اردکانی ــر، رض ــزارش مه ــه گ ب
آبرســانی بــه ۲۵6 روســتا در ۹ اســتان کشــور کــه 
ــل و  ــه چه ــی و در هفت ــورت ویدئوکنفرانس ــه ص ب
برگــزار  #هرهفته_الف_ب_ایــران  پویــش  دوم 
ــه  ــانی ک ــن خدمت رس ــت: در ای ــار داش ــد، اظه ش
ــن  ــش آب و ای ــگاه و نق ــیعی دارد، جای ــه وس دامن
کــه آب کافــی، ســالم و پایــدار در اختیــار ســاکنان 
روســتاها قــرار گیــرد، بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ــل توجهــی از  ــداد قاب ــه داد: تع ــرو ادام ــر نی وزی
روســتاهای مــا ســالیان ســال اصــًا شــناخته شــده 
ــه  ــر حادث ــر اث ــه ب ــری ک ــد مناطــق بک ــود؛ مانن نب
ــی  ــه معرف ــه جامع ــد ب ــف می ش ــی کش و تصادف
ــه  ــامی توج ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــدند. ب می ش
بــه ایــن گــروه از جامعــه بــرای اســتقال کشــور در 

ــت. ــرار گرف ــت ق اولوی
ــه  ــور از جمل ــتقال کش ــت: اس ــان گف اردکانی
ــی  ــع غذای ــن مناب ــی در تأمی ــه موضــوع خودکفای ب
ــود؛  ــم ب ــی مه ــت اجتماع ــتقرار عدال ــته و اس وابس

بنابرایــن موضــوع روســتاها در اولویــت قــرار گرفــت. 
جهــاد ســازندگی روســتاها شــکل و در بخش هــای 

ــت. ــام گرف ــی انج ــف کارهای مختل
ــا پیــش از دولــت  ــه ایــن کــه ت ــا اشــاره ب وی ب
یازدهــم کمتــر از یــک میلیــون جمعیــت روســتایی 
مــا از شــبکه آب ســالم و پایــدار برخــوردار بودنــد، 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــل از دول ــا قب ــار داشــت: ت اظه
شــبکه و تأسیســات آب در بیــش از ۳۳ هــزار 
روســتای کشــور بــا جمعیــت افــزون بــر ۲۰ میلیون 

نفــر احــداث شــده بــود، امــا از ایــن مجمــوع تنهــا 
حــدود ۹۰۰ هــزار نفــر ســاکن در ۲6۰۰ روســتا از 

ــد. ــدار برخــوردار بودن آب شــرب پای
ــاح  ــاب افتت ــا احتس ــرد: ب ــه ک ــرو اضاف ــر نی وزی
ــوع  ــون مجم ــروز، اکن ــده ام ــاح ش ــای افتت طرح ه
ــدار  ــالم و پای ــبکه آب س ــوردار از ش ــت برخ جمعی
ــیده  ــر رس ــزار نف ــون و ۴۰۰ ه ــدود ۹ میلی ــه ح ب
اســت؛ هــر ســال بیــش از یــک میلیــون هموطــن 
ــداد  ــن شــبکه وصــل شــدند و تع ــه ای روســتایی ب

ــش از ۱۵  ــه بی ــبکه ب ــه ش ــل ب ــتاهای متص روس
ــت. ــیده اس ــتا رس ــزار روس ه

ـــه  ـــده ک ـــال آین ـــه س ـــا نیم ـــت: ت ـــان گف اردکانی
ـــت،  ـــد داش ـــه خواه ـــم ادام ـــت دوازده ـــت دول فعالی
ـــالم  ـــتایی برخـــوردار از آب شـــرب س ـــت روس جمعی
ـــد  ـــر خواه ـــون نف ـــش از ۱۰ میلی ـــه بی ـــدار ب و پای

ـــید. رس
ــون ۱۲۵۰  ــال تاکن ــدای امس ــزود: از ابت وی اف
روســتا بــا جمعیــت ۸۲۵ هــزار نفــر بــه شــبکه آب 

ــدار در روســتاها وصــل شــدند. شــرب پای
وزیــر نیــرو همچنیــن گفــت: بــا احتســاب 
هفتــه  در  کــه  روســتایی  آبرســانی  پروژه هــای 
چهــل و دوم پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران 
ــروژه  ــوع ۲۴6 پ ــید، در مجم ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــاخت  ــاً س ــه عمدت ــاب ک ــرق و فاض ــزرگ آب، ب ب
و ســازی اســت و تعــدادی هــم پروژه هــای ســاز و 
ــارد  ــزار و ۵۰۰ میلی ــا ســرمایه گذاری 6۵ ه کاری ب
تومــان در چارچــوب ایــن پویــش وارد مــدار شــده 
و تعــداد قابــل توجهــی پــروژه آمــاده دیگــر داریــم 
ــال در  ــان س ــا پای ــش رو ت ــای پی ــه در هفته ه ک

ــد. ــد ش ــاح خواه ــف افتت ــای مختل بخش ه

60 درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت می کند

وزیر نیرو اعالم کرد:

آبرسانی به ۱250 روستا از ابتدای امسال تاکنون
تازه های خبرتازه های خبر

۳

آگهی مزایده فروش امالک مازاد 

بانک صادرات 
استان آذربایجان شرقی
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رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: امــروز مطالبه گــری 
نســبت بــه حقــوق ایــران در خصــوص دفــاع مقــدس 

عقانــی، شــرعی، قانونــی و حقوقــی اســت. 
ــس  ــی، رئی ــت اهلل رئیس ــنیم، آی ــزارش تس ــه گ ب
ــی بیــن  ــه، در همایــش مطالبــات حقوق ــوه قضائی ق
المللــی دفــاع مقــدس کــه در محــل مــوزه انقــاب 
اســامی و دفــاع مقــدس در حــال برگــزاری اســت، 
اظهــار داشــت: روایــت دفــاع مقــدس ممکــن اســت 
توســط راویــان مختلفــی انجــام بگیــرد و ایــن مســیر 
ــخ را منحــرف  ــوه بدهــد گاهــی تاری را متفــاوت جل

کرده انــد.
ــه ســپاه  وی ادامــه داد: در خصــوص کار مقتدران
ــی  ــای متفاوت ــد روایت ه ــن االس ــه عی ــه ب در حمل
وجــود دارد روایتگــری بحــث مهمــی اســت جریــان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــمن ب ــانه ای دش رس
ــه  ــه دنبــال ارائ گســترش جهــل و عــدم تحقیــق، ب

ــی اســت کــه مخــدوش اســت. تحلیل
رئیســی گفــت: عــراق از فروردیــن ۵۹ تحرکاتــی 
انجــام و شــهریور ۵۹ جنــگ را آغــاز کــرد. ۳۰ هــزار 
کیلومتــر مربــع از کشــورمان مــورد اشــغال دشــمن 

قــرار گرفــت.
بایــد  داشــت:  بیــان  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
ــر  ــود. مباش ــل ب ــک عام ــدام ی ــود ص ــخص ش مش
ــدام  ــه ص ــی ب ــورهای مختلف ــا کش ــود، ام ــدام ب ص
ــل در  ــازمان مل ــرا س ــد چ ــیاری کردن ــک بس کم
زمــان خــود نســبت بــه اعــام متجــاوز اقــدام 
نکــرد؟ شــورای امنیــت بــه موجــب وظایــف مصــرح 

قانونــی، متجــاوز را از تجــاوز ممانعــت نکــرد و چــرا 
ــا  ــد، قطعنامه ه ــازه ندادن ــلطه گر اج ــای س قدرت ه
ــه موقــع خــود صــادر نشــدند؟ کشــورهای عربــی  ب
ــاوز  ــورد تج ــود م ــه خ ــند ک ــخگو باش ــد پاس بای
صــدام قــرار گرفتنــد، در زمــان خــود اقدامــی انجــام 

ــد. ندادن
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: امــروز مطالبه گــری 
نســبت بــه حقــوق ایــران در خصــوص دفــاع 
مقــدس عقانــی، شــرعی، قانونــی و حقوقــی اســت. 
ــت،  ــوان مام ــچ عن ــه هی ــد ب ــدان نبای ــن می در ای

مامت گــران تردیــد ایجــاد کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: دفــاع مقــدس جنــگ 
ــر اراده  ــت در براب ــن مل ــود. اراده پوالدی ــا ب اراده ه

ســلطه دشــمنان ایســتاد و پیــروز شــد. مــردم 
ــد    ــی کنن ــران می خواســتند آزاد و مســتقل زندگ ای
نمی خواســتند، تحــت ســلطه باشــند. هشــت ســال 
ــام  ــا نظ ــد ت ــل ش ــران تحمی ــردم ای ــر م ــگ ب جن

ــود. ــت نش ــامی تثبی ــوری اس جمه
میــدان  مقــدس،  دفــاع  میــدان  گفــت:  وی 
ــد  ــد پاســخ بدهن رســوایی نظــام ســلطه اســت. بای
کســانی کــه امــروز مدعــی هســتند کــه می خواهیــم 
ــم، تســلیحات شــیمیایی  ــرل کنی تســلیحات را کنت
ــه و  ــان، فرانس ــد. آلم ــرار دادن ــدام ق ــار ص در اختی
ــا  ــان و دنی ــردم خودش ــه م ــروز ب ــد ام ــس بای انگلی
ــه  ــد ب ــدس بای ــاع مق ــدان دف ــد می ــخ بدهن پاس
ــل  ــوق بشــر تبدی ــن حق ــان دروغی اســتیضاح مدعی

شــود.
ــلح  ــدرن مس ــت م ــرد: جاهلی ــوان ک ــی عن رئیس
ــترده  ــوری گس ــاوری و امپرات ــم و فن ــاح عل ــه س ب
ــض  ــا در نق ــه آمریکایی ه ــت.آنچه ک ــانه ای اس رس
حقــوق انســان انجــام دادنــد بایــد بــه تصویر کشــیده 
شــود. شــرکای جــرم صــدام بایــد مشــخص و معرفی 
شــود. اگــر بخواهــد کیفرخواســتی تنظیــم و تمــام 
ــت  ــود، کیفرخواس ــد بش ــلطه قی ــام س ــم نظ جرای
بلنــدی خواهــد شــد و بایــد پیــش روی همــه 

ــد. ــم باش ــان عال حقوقدان
وی بیـــان داشـــت: مـــا بـــه عنـــوان دســـتگاه 
قضایـــی نســـبت بـــه ایـــن پرونـــده بـــزرگ کـــه 
مدعـــی آن میلیون هـــا نفـــر هســـتند، مـــورد 
ــا  ــاید در دنیـ ــم داد. شـ ــرار خواهیـ ــیدگی قـ رسـ
ـــد،  ـــته باش ـــود نداش ـــه وج ـــه عادالن ـــون محکم اکن
ـــت  ـــدار حرک ـــای بی ـــزد وجدان ه ـــل از آن ن ـــا قب ام
ســـلطه گرانه بایـــد اقداماتـــی صـــورت بگیـــرد. در 
ـــان  ـــوی حقوقدان ـــوع از س ـــن موض ـــه تبیی ـــن رابط ای

بســـیار مهـــم اســـت.
ــلیمانی  ــردار س ــرور س ــه ت ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
ــم  ــکا تروریس ــت آمری ــت: دول ــکا گف ــط آمری توس
ــم  ــان عال ــام حقوقدان ــت. تم ــی اس ــمی و دولت رس
ــد.  ــاد ســر بیاورن ــی فری ــه تروریســم دولت ــد علی بای
ســردار ســلیمانی قهرمــان مبــارزه بــا همــه شــرور و 
ــرد.  ــد می ک ــه را تهدی ــه منطق ــود ک ــی ب ناامنی های
ایــن را بایــد از مــردم منطقــه پرســید. حــاج قاســم 

ــود. ــا تروریســم ب ــارزه ب ــان مب قهرم

رئیــس کمیتــه اصــاح ســاختار بودجــه مجلــس 
ــه رخ  ــاختار بودج ــاح س ــر اص ــه اگ ــان اینک ــا بی ب
ــی ۳ صفحــه کاهــش  ــه ۲ ال ــد بودجــه عمــا ب ده
می یابــد، گفــت: تبصره هــای موجــود در الیحــه 
بودجــه عمومــا یــا بــرای اصــاح قوانیــن عــادی یــا 

ــت.  ــی اس ــن دائم دورزدن قوانی
محســن زنگنــه عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه 
ــا تســنیم، در پاســخ بــه ســوالی  مجلــس در گفتگــو ب
در خصــوص تغییــرات کســری تــراز عملیاتــی در 
بودجــه ســال آینــده گفــت: در خصــوص کســری تــراز 
نمی شــود اظهــار نظــر قطعــی کــرد چراکــه در بررســی 
بودجــه، مــاده واحــده کــه میــزان درآمدهــا و مصــارف 
ــردد. ــوب می گ ــر مص ــود در آخ ــن می ش در آن تعیی

ــز  ــت نی ــی دول ــه اصاح ــوص الیح وی در خص
گفــت: در الیحــه دولــت جــداول تغییراتــی داشــته 
ــه طــور قطعــی اعــام کــرد  ــوان ب ــا هنــوز نمی ت ام
ــه  ــده چ ــال آین ــه س ــی بودج ــری عملیات ــه کس ک
ــاهد  ــت ش ــه دول ــت. در الیح ــته اس ــی داش تغییرات
ــرات  ــتر تغیی ــم و بیش ــی نبودی ــرات محسوس تغیی
ــال  ــور مث ــه ط ــد، ب ــال ش ــا اعم ــرروی تبصره ه ب
۱۲۵ هــزار میلیــارد تومــان بنــد »و« بــه ۱۵۰ هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت امــا ایــن مســئله در 

ســرجمع بودجــه آورده نمی شــود.
زنگنــه در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص کاهــش 
تــراز عملیاتــی بودجــه در الیحــه دولــت گفــت: ۴۰ 

هــزار میلیــارد تومانــی کــه در الیحــه دولــت کاهــش 
ــه ای  ــداول هزین ــع از ج ــت در واق ــرده اس ــدا ک پی
ــت  ــراز صحب ــه از کســری ت ــی ک ــوده اســت. زمان ب
درآمــد  بیــن  اختــاف  معنــای  بــه  می کنیــم 
از درآمدهــای  مالیات هــا و خدمــات دولت)غیــر 
تملــک دارایــی و فــروش اوراق( بــا هزینه هــای 
جــاری اســت لــذا آن ۴۰ هــزار میلیــارد تومانــی کــه 
ــع از هزینه هــای جــاری  ــت کاهــش داده در واق دول

ــوده اســت. ب
وی افــزود، در حــال حاضــر، منابــع افزایــش 
ــر  ــت در نظ ــوال دول ــروش ام ــل ف ــا از مح حقوق ه

ــل  ــع حاص ــت مناب ــی دول ــت یعن ــده اس ــه ش گرفت
را صــرف  فــروش ســهام شــرکت های خــود  از 
ــت  ــوق هیئ ــی، حق ــن اجتماع ــه تامی ــت ب پرداخ

ــرد.   ــد ک ــی و ... خواه علم
رئیــس کمیتــه اصــاح ســاختار کمیســیون 
ــا  ــان اینکــه برخــی هزینه ه ــا بی ــه و بودجــه ب برنام
ــک  ــن ی ــود و ای ــه آورده نمی ش ــرجمع بودج درس
ایــراد در الیحــه بودجــه اســت، گفــت: مــا بایــد در 
ــه  ــاختار بودج ــاح س ــث اص ــده و در بح ــال آین س
ــه  ــم. در حــال حاضــر ب ــراد را برطــرف کنی ــن ای ای
طــور مثــال ۱۵۰ هــزار میلیــارد تومانــی کــه تلفیــق 

ــت در  ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــروش دارای ه ــرای ف ب
ســرجمع بودجــه )۸۵۴ هــزار میلیــارد تومــان منابــع 
و مصــارف بودجــه عمومــی دولــت( آورده نمی شــود 
ــر  ــه تصوی ــود ک ــث می ش ــئله باع ــن مس ــه همی ک

درســتی از الیحــه بودجــه وجــود نداشــته باشــد.
ــد  ــه ظاهــر شــما می بینی ــه گفــت: ب وی در ادام
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــت ۸۵۴ ه ــارف دول ــه مص ک
اســت امــا وقتــی کــه بررســی می کنیــد، می بینیــد 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــم در حــدود ۱۳۰۰ ه ــن رق ای
اســت کــه ۱۵۰ هــزار میلیــارد آن در بنــد »و« قــرار 
ــم  ــق داری ــه تلفی ــا ب ــه م ــی ک ــی از ایرادات دارد. یک
ــه  ــاختاری در بودج ــات س ــه اصاح ــت ک ــن اس ای
ــی  ــددی و رقم ــات ع ــتر اصاح ــداد و بیش ــام ن انج
ــود در  ــام موج ــازی ارق ــتای واقعی س ــود و در راس ب

ــرار داشــت. بودجــه ق
ــورای  ــس ش ــه در مجل ــت حیدری ــده ترب نماین
ــا آن ۱۳ حکــم اصــاح ســاختار  اســامی گفــت: م
بودجــه را در بحــث پیشــنهادها خواهیــم آورد. اگــر 
اصــاح ســاختار بودجــه رخ دهــد بودجــه مــا عمــا 
ــه  ــازی ب ــدو نی ــی ۳ صفحــه کاهــش می یاب ــه ۲ ال ب
ایــن تعــداد تبصــره نخواهــد بــود. تبصره هــای 
موجــود در الیحــه بودجــه عمومــا یــا بــرای اصــاح 
ــا دورزدن قوانیــن دائمــی اســت و  قوانیــن عــادی ی
ایــن از ایراداتــی اســت کــه مــا در الیحــه بودجــه بــا 

آن مواجــه هســتیم.

رئیسی: 

مطالبه گری حقوق ایران در دفاع مقدس عقالنی و قانونی است

تبصره های بودجه راهی برای دور زدن قوانین دائمی است

ظریف: 
هیچ نشست رسمی با آمریکا

 نخواهیم داشت 

ـــا  ـــی ب ـــه صالح ـــت: آنچ ـــه گف ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــر  ـــود و اگ ـــت ب ـــک موفقی ـــرد، ی ـــق ک ـــس تواف آژان
ـــی  ـــت مل ـــورای امنی ـــه ش ـــس مصوب ـــتان مجل دوس
را دیـــده بودنـــد، آن رفتـــار غیـــرالزم در مجلـــس 
ـــچ  ـــد هی ـــه را بخوانن ـــر ضمیم ـــد، اگ ـــام نمی ش انج

ـــت.  ـــکوکی نیس ـــز مش چی
ــف  ــواد ظریـ ــنیم، محمدجـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
در حاشـــیه همایـــش  امـــور خارجـــه  وزیـــر 
ــدس  ــاع مقـ ــی دفـ ــی بین المللـ ــات حقوقـ مطالبـ
کـــه در محـــل باغ مـــوزه دفـــاع مقـــدس برگـــزار 
ــا  ــت: اروپایی هـ ــگاران گفـ ــع خبرنـ ــد، در جمـ شـ
تعهداتشـــان را در برجـــام اجـــرا نکردنـــد و نبایـــد 
ـــه خاطـــی  ـــرا ک ـــد، چ ـــوض کنن ـــن را ع ـــای طرفی ج

آمریـــکا و اروپـــا هســـتند.
وی افـــزود: اگـــر آمریکایی هـــا می خواهنـــد 
بـــه برجـــام بازگردنـــد بایـــد اقدامـــات ترامـــپ را 

متوقـــف کننـــد.
ــس  ــر آژانـ ــه اخیـ ــاره تفاهم نامـ ــف دربـ ظریـ
ـــرژی  ـــازمان ان ـــا س ـــته ای ب ـــرژی هس ـــی ان بین الملل
ــا  ــی بـ ــه صالحـ ــت: آنچـ ــورمان گفـ ــی کشـ اتمـ
ـــر  ـــود. اگ ـــت ب ـــک موفقی ـــرد، ی ـــق ک ـــس تواف آژان
ـــی  ـــت مل ـــورای امنی ـــه ش ـــس مصوب ـــتان مجل دوس
را دیـــده بودنـــد، آن رفتـــار غیـــرالزم در مجلـــس 
ـــچ  ـــد هی ـــه را بخوانن ـــر ضمیم ـــد، اگ ـــام نمی ش انج

چیـــز مشـــکوکی نیســـت.
وزیـــر امـــور خارجـــه بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه 
»هیـــچ نشســـت رســـمی نخواهیـــم داشـــت 
چـــون آمریـــکا عضـــو برجـــام نیســـت«، گفـــت: 
ـــرای  ـــردن اج ـــف ک ـــون متوق ـــروز قان ـــح ام از صب
ــا در  ــده اســـت. مـ ــرا شـ ــی اجـ ــکل الحاقـ پروتـ
ــه آژانـــس اعـــام  ــماً بـ تاریـــخ ۲۷ بهمـــن رسـ
ــام  ــدام انجـ ــن اقـ ــفند ایـ ــج اسـ ــم از پنـ کردیـ

خواهـــد گرفـــت.
ظریـــف دربـــاره ســـفر مدیـــرکل آژانـــس 
ــی انـــرژی اتمـــی خاطرنشـــان کـــرد:  بین المللـ
گروســـی بـــه ایـــران آمـــد تـــا ترتیباتـــی بـــرای 
ــیم و  ــته باشـ ــون داشـ ــرای قانـ ــان از اجـ اطمینـ
ــه  ــا وی بـ ــات بـ ــن ترتیبـ ــاره ایـ ــت دربـ در نهایـ
توافـــق رســـیدیم. ترتیبـــات هـــم اصلـــش ایـــن 
ــا  ــای مـ ــه از فعالیت هـ ــی کـ ــه نوارهایـ ــت کـ اسـ
ضبـــط می شـــود، هیـــچ گاه به صـــورت زنـــده 
ــران  ــود و در ایـ ــتاده نمی شـ ــس فرسـ ــرای آژانـ بـ

می شـــود. نگهـــداری 
وی افـــزود: اجـــرای پادمـــان ادامـــه پیـــدا 
می کنـــد، پادمـــان تعهـــد ایـــران اســـت. قانـــون 
ـــد،  ـــان را نمی ده ـــر از پادم ـــازه فرات ـــز اج ـــس نی مجل
ـــا  ـــا ب ـــکاری م ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــای ای ـــن به معن ای

ــد. ــدا می کنـ ــه پیـ ــس ادامـ آژانـ

رئیس کل دادگستری استان خبر داد
آزادی 668 نفر از زندان های 

آذربایجان شرقی از طریق طرح پایش
شــرقی  آذربایجــان  دادگســتری  کل  رئیــس 
گفــت: از ابتــدای اجــرای طــرح پایــش، 66۸ نفــر از 

شــده اند.  آزاد  اســتان  زندان هــای  مددجویــان 
الهــی  خلیــل  موســی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مــدون  برنامه هــای  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا 
دادگســتری آذربایجــان شــرقی بازدیــد مســتمر 
ــزی  ــدان مرک ــژه زن ــه وی ــتان، ب ــای اس از زندان ه
ــه  ــه، ب ــن رابط ــرد: در ای ــار ک ــت، اظه ــز اس تبری
همــراه اعضــای شــورای معاونــان دادگســتری و 
مدیــرکل زندان هــای اســتان، از زنــدان مرکــزی 
ــدادی از  ــائل تع ــکات و مس ــد و مش ــز بازدی تبری
ــد. ــی ش ــز بررس ــزی تبری ــدان مرک ــان زن مددجوی

وی بــا اشــاره بــه دســتورالعمل اجــرای طــرح پایش 
ــتورالعمل  ــرای دس ــتای اج ــزود: در راس ــان، اف زندانی
ــش  ــا پای ــه ب ــه در رابط ــوه قضائی ــس ق ــی رئی اباغ
زندانیــان، ایــن موضــوع در زندان هــای اســتان اجــرا و 

ــان بررســی شــد. ــده ۳۸۰۰ نفــر از مددجوی پرون
ــی  ــای بررس ــوع پرونده ه ــه داد: از مجم وی ادام
ــم  ــه آن ه ــده ک ــی مان ــورد باق ــا ۱۰6 م شــده، تنه
ــده در  ــه پرون ــوده ک ــت ب ــوع نیاب ــه موض ــوط ب مرب

ــت. ــر اس ــتان های دیگ اس
خلیل الهــی خاطرنشــان کــرد: در راســتای اجــرای 
ــر از  ــدای اجــرای طــرح، 66۸ نف ــش و از ابت طــرح پای

مددجویــان در زندان هــای اســتان آزاد شــده اند.

ماموریت قالیباف به روسای 
کمیسیون های امنیت ملی و انرژی برای 

پیگیری حل اختالف دولت و مجلس
رئیــس مجلــس در راســتای فرمــان رهبــر معظــم 
ــات  ــل اختاف ــت و ح ــا دول ــل ب ــرای تعام ــاب ب انق
ــرای  ــردی ب ــدام راهب ــون اق ــاره نحــوه اجــرای قان درب
لغــو تحریم هــا، روســای ۲ کمیســیون تخصصــی 
مجلــس را موظــف کــرد بــا محوریــت دبیرخانــه 
شــورای عالــی امنیــت ملــی و در تعامــل بــا نهادهــای 
مرتبــط دولتــی، ایــن مســئله را پیگیری و نتیجــه را در 
اســرع وقــت بــه وی و صحــن مجلــس گــزارش کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، در پــی بیانــات رهبــر معظــم 
ــات  ــزوم حــل اختاف ــر ل ــی ب انقــاب اســامی مبن
دولــت و مجلــس دربــاره یکــی از مــواد قانــون 
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا، محمــد باقــر 
قالیبــاف؛ رییــس مجلــس شــورای اســامی، مجتبــی 
ــای کمیســیون  ــدون عباســی روس ــوری و فری ذوالن
ــرژی  ــی و ان ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــای امنی ه
ــت  ــا محوری ــت ب ــا دول ــل ب ــور تعام ــس را مام مجل

ــرد. ــی ک ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش دبیرخان
رئیــس مجلــس از ذوالنــوری و عباســی خواســته 
اقــدام  قانــون   6 مــاده  اجــرای  دربــاره  اســت، 
راهبــردی بــرای لغــو تحریــم ها)مربــوط بــه توقــف 
ــای  ــر اعض ــب نظ ــا جل ــکل الحاقی(ب ــرای پروت اج
ــورای  ــه ش ــت دبیرخان ــا محوری ــیون و ب دو کمیس
عالــی امنیــت ملــی  در تعامــل بــا دولــت از جملــه، 
ســازمان انــرژی اتمــی و وزارت خارجــه، موضــوع را 

ــد. ــری کنن ــرعت پیگی ــه س ب
کــه   کــرد  خاطرنشــان  همچنیــن  قالیبــاف 
اقدامــات و رایزنی هــا در  ایــن  گــزارش نتیجــه 
اســرع وقــت بــه وی و صحــن مجلــس ارائــه شــود.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن 
تاکیــد کــرد کــه  »ضــرورت دارد دغدغــه نماینــدگان 
مــردم در مجلــس در اجــرای کامــل و دقیــق قانــون 
ــدر  ــا در ص ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب اق

ــرار داشــته باشــد.« ــا ق ــی ه ــا و رایزن ــری ه پیگی

معاون نوبخت از مجلس
 عذرخواهی کرد

معـــاون امـــور اقتصـــادی ســـازمان برنامـــه 
ــر  ــی بـ ــود مبنـ ــارات خـ ــر اظهـ ــه بخاطـ و بودجـ
افزایـــش قیمـــت از ســـوی مجلـــس عذرخواهـــی 

کـــرد. 
ــدی  ــد پورمحمـ ــارس، حمیـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
معـــاون امـــور اقتصـــادی ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه در نشســـت علنـــی امـــروز مجلـــس 
شـــورای اســـامی در جریـــان بررســـی جزئیـــات 
ـــت:  ـــار داش ـــور اظه ـــه ۱۴۰۰ کل کش ـــه بودج الیح
ــه  ــب بـ ــزاد مطلـ ــای نیکـ ــلیمی و آقـ ــای سـ آقـ
ــای  ــا از صحبت هـ ــر احیانـ ــد و اگـ ــی گفتنـ حقـ
مـــن برداشـــت بـــر ایـــن می شـــد کـــه مجلـــس 
بـــه دنبـــال افزایـــش قیمت هـــا اســـت بنـــده 
عذرخواهـــی می کنـــم و چنیـــن مطلبـــی مدنظـــر 

بنـــده نبـــود و مـــراد مـــن نبـــود.
وی افـــزود: آنچـــه کـــه مهـــم بـــود ایـــن بـــود 
کـــه از روز اول در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، همـــه 
ــت   ــه قیمـ ــد کـ ــی می کردنـ ــتگاه ها چانه زنـ دسـ
خدمـــات خـــود را بـــاال ببرنـــد و مـــا بـــا ادبیـــات 
ـــم وزرا  ـــت ه ـــم، در دول ـــوی آن را گرفتی ـــر جل تندت
را  قیمت هـــا  کـــه  می خواســـتند  و  می آمدنـــد 
ـــون  ـــم چ ـــوی آن را گرفتی ـــه جل ـــم ک ـــاال ببری ـــا ب ب

ـــت.  ـــب اس ـــرایط نامناس ش
وی ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر نیـــز قاطبـــه 
ـــر مجلـــس هـــر پیشـــنهادی  مجلـــس و روح حاکـــم ب

ـــرد. ـــد را رد ک ـــرح ش ـــت مط ـــش قیم ـــرای افزای ب
وی اضافـــه کـــرد: زمانـــی کـــه بیـــان می کنـــم 
ایـــن کار را نکنـــد، معنـــای آن، ایـــن نیســـت 
کـــه شـــما ایـــن کار را ا نجـــام می دهیـــد بلکـــه 
می خواهیـــم شـــما هـــم همراهـــی کنیـــد تـــا از 
ــر از  ــن اگـ ــم، بنابرایـ ــخت بگذریـ ــن دوران سـ ایـ
ـــه  ـــد، از هم ـــتنباط ش ـــی اس ـــن مطلب ـــتم چنی برداش
ســـروران عزیـــز عذرخواهـــی می  کنـــم و بیانـــم را 

اصـــاح می کنـــم.

ــه محاســبه و  ــن روی ــت، ضمــن تعیی ــه مل ــردم در خان ــدگان م نماین
برداشــت مالیــات حــق الزحمــه پزشــکی پزشــکان کلیــه مراکــز درمانــی، 
ســازمان امــور مالیاتــی را مکلــف بــه محاســبه و اعــام مالیــات متعلــق بــه 

مالکیــن خانــه هــای خالــی کردنــد. 
ــس  ــی مجل ــت علن ــدگان در نشس ــت، نماین ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــدی الیحــه بودجــه  ــان بررســی بخــش درآم شــورای اســامی در جری
ــف هــای درآمــدی بندهــای )ح( و )ط( تبصــره 6  ــا ردی ســال ۱۴۰۰، ب

ــد. ــن الیحــه موافقــت کردن ــاده واحــده ای م
براســاس ردیــف ۱ بنــد )ح( تبصــره 6 الیحــه مذکــور؛ کلیــه مراکــز 
ــی،  ــای عموم ــه نهاده ــته ب ــی، وابس ــی، خصوص ــم از دولت ــی اع درمان
ــد  ــد ده درص ــی مکلفن ــرکتهای دولت ــا و ش ــلح، خیریه ه ــای مس نیروه
ــه به موجــب  ــا حق العمــل پزشــکی پزشــکان ک )۱۰%( از حق الزحمــه ی
ــداً از  ــا نق ــا و ی ــه بیمه ه ــالی ب ــاب های ارس ــه صورتحس ــت وج دریاف
طــرف بیمــار پرداخــت می شــود به عنــوان علی الحســاب مالیــات کســر 
ــغ  ــان مــاه بعــد از وصــول مبل ــا پای ــوط ت ــام پزشــک مرب ــه ن کننــد و ب
ــز کننــد.  ــه حســاب ســازمان امــور مالیاتــی کشــور واری صورتحســاب ب

مالیــات علی الحســاب ایــن بنــد شــامل کلیــه پرداخت هایــی کــه 
به عنــوان درآمــد حقــوق و کارانــه مطابــق جــزء )۲( بنــد )الــف( تبصــره 
)۱۲( ایــن قانــون پرداخــت و مالیــات آن کســر می شــود، نخواهــد بــود. 
ــای مســتقیم مصــوب ۱۳66/۱۲/۳  ــون مالیات ه ــاده )۱۹۹( قان حکــم م
بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی در اجــرای ایــن بنــد جــاری می باشــد.

ــه  ــه بودج ــره 6 الیح ــد )ط( تبص ــف ۱ بن ــاس ردی ــن براس همچنی
ــال  ــت در س ــف اس ــور مکل ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــال ۱۴۰۰؛ س س
۱۴۰۰ بــا اســتفاده از پایگاههــای اطاعاتــی موضــوع مــاده )۱6۹مکــرر( 
ــات  ــف مطالب ــن تکلی ــه تعیی ــبت ب ــتقیم نس ــای مس ــون مالیات ه قان
تــا پایــان ســال ۱۳۹۹ مالیــات دولــت از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــول  ــات را وص ــن مطالب ــی  درصد )۳۰%( ای ــل س ــرده و حداق ــدام ک اق
و بــه ردیــف درآمــدی ذی ربــط منــدرج در جــدول شــماره )۵( 
ــاری در  ــی و اعتب ــات مال ــا و مؤسس ــد. بانکه ــز کن ــون واری ــن قان ای
ــوق و ســایر تکالیــف مقــرر در مــاده  صــورت عــدم رعایــت تکالیــف ف
ــای  ــر جریمه ه ــاوه ب ــتقیم ع ــای مس ــون مالیات ه ــرر( قان )۱6۹مک
ــادل  ــه ای مع ــمول جریم ــتقیم مش ــای مس ــون مالیات ه ــور در قان مزب

ــه  ــک و مؤسس ــزد بان ــخاص ن ــپرده های اش ــم س ــد )۲%( حج دودرص
ــق  ــا از طری ــن جریمه ه ــوند. ای ــال می ش ــر س ــاری در ه ــی و اعتب مال
مقــررات قانــون مزبــور قابــل مطالبــه و وصــول خواهــد بــود. شــرکتهای 
بیمــه مکلفنــد اطاعــات هویتــی، مالــی و اقتصــادی اشــخاص حقیقــی 
ــه ترتیبــی کــه ســازمان امــور مالیاتــی  و حقوقــی درخواست شــده را ب

ــد. ــرار دهن ــازمان ق ــار آن س ــد در اختی ــرر می کن ــور مق کش
ــر  ــاوه ب ــد ع ــن بن ــت ای ــدم رعای ــورت ع ــه درص ــرکتهای بیم ش
مشــمول  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون  در  مزبــور  جریمه هــای 
ــان  ــی در پای ــه دریافت ــق بیم ــد )۵%( ح ــادل پنج درص ــه ای مع جریم

ــود. ــد ب ــال ۱۳۹۹ خواهن س
همچنیـن در ردیـف ۲ بنـد )ط( تبصـره 6 الیحـه مذکـور آمده اسـت؛ 
سـازمان امـور مالیاتـی مکلـف اسـت در مورد مالیـات بر خانه هـای خالی 
موضـوع مـاده)۵۴( مکرر قانون مالیاتهای مسـتقیم، تا پایان دی ماه سـال 
۱۴۰۰ نسـبت بـه اعام مالیات متعلـق به مالکین واحدهای مشـمول این 
مـاده اقـدام نماید. اشـخاص مشـمول مکلف بـه پرداخت مبالـغ مذکور تا 

یـک ماه پـس از اعام سـازمان امـور مالیاتـی خواهند بود.

ــی اداری  ــه بوروکراس ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــیون کش ــس کمیس رئی
ــی کشــور اســت، گفــت: وزارت  ــق اهــداف مدیریت ــع تحق ــن مان مهمتری
کشــور بایــد ارایــه الیحــه تقســیمات کشــوری را بــه مجلــس ارســال کنــد. 
ــح  ــت در توضی ــه مل ــا خان ــو ب ــژاد  در گفت وگ ــاداتی ن ســیدجواد س
ضــرورت ارائــه الیحــه تقســیمات کشــوری بــه مجلــس، گفــت: علیرغــم 
ــود  ــا کمب ــط ب ــائل مرتب ــیاری از مس ــه بس ــم ک ــور می کنی ــه تص آنچ
اعتبــارات اســت، امــا بــه نظــر مــن مهمتریــن مشــکل در حــوزه هــای 
ــود  ــه کمب ــت. البت ــی اداری اس ــور، بوروکراس ــی کش ــی و مدیریت اجرای
اعتبــارات را رد نمی کنیــم امــا عامــل اصلــی توســعه نیافتگــی در برخــی 
مناطــق و نارضایتــی برخــی مــردم بــه دلیــل بوروکراســی اداری اســت.

رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــه در  ــه ترکی ــا از جمل ــزود: کشــورهای دیگــر دنی شــورای اســامی، اف
۱۵ ســال اخیــر بوروکراســی اداری را شکســته و اختیــارات اســتان هــا و 
تعــداد اســتان هــا را افزایــش داده انــد. همچنیــن بــه مناطــق پیشــرویی 
کــه دارای ظرفیــت هســتند، اســتقال داده انــد تــا بتواننــد خودشــان 
کارهــا را مدیریــت کننــد، لــذا تنهــا عاملــی کــه توانســته ترکیــه را بــه 
کشــوری بــا ۲۰ میلیــارد دالر صــادرات کشــاورزی بــه روســیه تبدیــل 
ــون شکســتن بوروکراســی  ــن و ضوابطــی اســت کــه پیرام ــد، قوانی کن

ــد. ــی دادن ــد و اجــازه رشــد و تعال اداری وضــع کردن

همه دولت ها مکلف به ارائه الیحه تقسیمات کشوری به 
مجلس بوده اند، اما این الیحه ارسال نشده است

بیــدگل در مجلــس شــورای  آران  و  نماینــده مــردم کاشــان 
اســامی یــادآور شــد: وزارت کشــور باالتریــن نقــش را در ایــن زمینــه 
دارد، ایــن وزارتخانــه بایــد صــف شــکن باشــد، امــا در اداوار گذشــته 
ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. دولــت از برنامــه دوم 
ــس  ــه مجل ــوری ب ــیمات کش ــه تقس ــه الیح ــه ارای ــف ب ــعه مکل توس
ــه  ــن الیح ــوز ای ــال هن ــت ۲۰ س ــم گذش ــی رغ ــا عل ــود ام ــده ب ش

ارســال نشــده اســت.
ســاداتی نــژاد افــزود: ایــن الیحــه بــه شــکوفایی در حــوزه اقتصــاد 
کمــک فــراوان می کنــد. مــا شــهرهای پیشــرویی در تمامــی ۳۱ 
اســتان داریــم کــه دارای توانمنــدی مالــی هســتند و از ظرفیــت ویــژه 
ــد  ــد و می توانن ــی  و محیطــی برخوردارن ــع انســانی، مال در حــوزه مناب
ــتان ها هســتند. ــره اس ــا در چنب ــد ام ــه اقتصــاد کشــور کمــک کنن ب

اختیاری برای فرمانداری های ویژه تعیین نشده است
رئیــس کمیســیون آب، منابــع طبیعــی و کشــاورزی مجلس شــورای 
اســامی، اضافــه کــرد: در دولــت نهــم ۳۲ شــهر را فرمانــداری ویــژه در 
راســتای کاهــش بوروکراســی کردنــد امــا بیــش از ۱۰ ســال گذشــته، 

اختیــاری بــرای آنهــا تعریــف نشــد در حالیکــه دولــت بایــد اختیــارات 
ــی  ــن بوروکراس ــد. بنابرای ــا بده ــه آنه ــرد و ب ــا بگی ــتان ه از وزرا و اس
ــت  ــرده و دول ــاد ک ــردم ایج ــرای م ــری را  ب ــخت ت ــرایط س اداری ش
آینــده بایــد بــا بوروکراســی اداری مبــارزه کنــد. ایــن نقطــه جهــش و 
ــوده  ــاد ب پرتــاب جمهــوری اســامی ایــران اســت. اعتبــارات کــم و زی
ــت  ــه دس ــت ک ــری اس ــل و زنجی ــی اداری غ ــا بوروکراس ــت ام و هس

ــی را بســته اســت. ــران اجرائ مدی

در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۰؛

تعیین میزان مالیات حق الزحمه پزشکان کلیه مراکز درمانی

ساداتی نژاد:

مهمترین اولویت دولت آینده مبارزه با بوروکراسی اداری باشد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک آذرشهر

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ســند رســمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ 
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

ــمي ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س و اراض
برابــر راي شــماره ۱۳۹۹6۰۳۴۰۲۳۰۰۱۵۷۳ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۳۹۹/۱۱/۰6 مورخــه 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعیی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات 
احمــد  آقــای  متقاضــي  بامعــارض  مالکانــه 
برزگــر خانقــاه فرزنــد رســول بشــماره شناســنامه 
یــک  در ششــدانگ  از  صــادره   ۱6۹۰۰۷۹۰۴۵
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۱۱۱/۷6 مت ــن ب ــه زمی قطع
ــي از  ــاک ۱۳۰ فرع ــده از پ ــزي ش ــروز و مج مف
6۲۸۰ اصلــي واقــع در بخــش ۱۲ تبریــز خریــداري 
از مالــک رســمي آقــای / خانم ســهم مشــاعی وراث 
محمدرضــا صبــح خیــز محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 
۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
ــخ  ــد از تاری ــي توانن ــند م ــته باش ــي داش اعتراض
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  انتشــار اولیــن اگهــي ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم  ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب دادخواســت خ
نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

ــد شــد. ــت صــادر خواه ســند مالکی
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۲۳۰۰۰۱۷۴

م الف: 527/48
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۲/۰6        

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

جلیل نهادي
ریس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــاف ته ــاق اصن ــس ات رئی
رعایــت  شــرط  بــه  فصلــی  حــراج  برگــزاری 
ــاز  ــوز مج ــت مج ــتی و دریاف ــای بهداش پروتکل ه
فوق العــاده  فــروش  جشــنواره  گفــت:در  اســت 
ــل  ــد داخ ــه کاالی تولی ــر عرض ــد ب ــوروزی تاکی ن
اســت،  کاالهــا بایــد بــا برچســب قیمــت در معــرض 
دیــد خریــداران قــرار گیرنــد و فروشــنده هــم 

ــت.  ــروش اس ــور ف ــدور فاکت ــه ص ــف ب مکل
قاســم نــوده فراهانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه اینکــه امســال بــرای جلوگیــری از ازدحام 
جمعیــت و رونــق در کســب و کار واحدهــای صنفــی 
ــاده  ــروش فوق الع ــنواره ف ــب جش ــه کس دارای پروان
ــاره  ــروش به ــگاه های ف ــن نمایش ــوروزی، جایگزی ن
شــد، اظهــار کــرد: در ایــن طــرح بــر عرضــه کاالی 
باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب تاکیــد شــده و 
تمرکــز بــر روی عرضــه اقامــی اســت کــه بیشــترین 
نیــاز شــب عیــد خانــواده هــا را شــامل می شــوند، از 
جملــه گروه هــای صنفــی پوشــاک، کیــف و کفــش 
و همینطــور در بخــش مــواد غذایــی ماننــد آجیــل، 

میــوه و شــیرینی تمرکــز شــده اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح عــاوه بــر تاکیــد 
ــت  ــده و ممانع ــام ش ــای اع ــرای پروتکل ه ــر اج ب
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــوی س ــردم، از س ــع م از تجم
کرونــا، بــا ایجــاد فرصــت بــرای عرضــه محصــوالت 
ــای  ــد داخــل و واحــد ه ــی از تولی ــای ایران و کااله
پروانــه کســب حمایــت  صنفــی رســمی دارای 

ــاره زمــان برگــزاری آن گفــت: مجــوز  می کنــد، درب
ــه  ــه اتحادی ــه هم ــاده ب ــروش فوق الع ــزاری ف برگ
ــم  ــی ه ــای صنف ــی واحده ــده و برخ ــنامه ش بخش
ــه  ــتند ب ــر هس ــی منتظ ــا برخ ــد، ام ــروع کردن ش

ــویم. ــر ش ــد نزدیک ت ــب عی ش
بـــه گفتـــه رئیـــس اتـــاق اصنـــاف تهـــران، در 
کنـــار ســـایر بخش هـــای جشـــنواره، کمیتـــه 
نظـــارت و بازرســـی بـــرای آن تعریـــف شـــده 
تـــا بـــا رصـــد و نظـــارت دقیـــق بـــر عملکـــرد و 
ـــت،  ـــر قیم ـــا از نظ ـــه تنه ـــروش، ن ـــرای ف ـــوه اج نح
ـــط  ـــده توس ـــه ش ـــات ارائ ـــت کاال و خدم ـــه کیفی ک
ـــا کمتریـــن  ـــه ای باشـــد ت ـــه گون واحدهـــای صنفـــی ب

مشـــکل و بیشـــترین رضایـــت را بـــرای مشـــتریان بـــه 
ـــی  ـــای صنف ـــن واحده ـــد. بنابرای ـــته باش ـــراه داش هم
ـــا  ـــت و ب ـــا کیفی ـــت ب ـــه کاال و خدم ـــه ارائ ـــف ب مکل
ـــتند و  ـــه هس ـــه مربوط ـــد اتحادی ـــورد تایی ـــت م قیم
ـــه،  ـــف بیشـــتری از جامع ـــت طی ـــن رضای ـــرای تامی ب
ـــه  ـــورد توج ـــز م ـــده نی ـــه ش ـــای ارائ ـــوع در کااله تن
قـــرار خواهـــد گرفـــت. همچنیـــن واحدهـــای 
ـــن  ـــرای ای ـــان اج ـــا پای ـــدند ت ـــف ش ـــی مکل بازرس
ـــی  ـــکایات مردم ـــه ش ـــان ب ـــن زم ـــرح، در کمتری ط
رســـیدگی کننـــد و در صـــورت نیـــاز از ظرفیـــت 
ـــازرس  ـــوان ب ـــه عن ـــا ب ـــه ه ـــیج اتحادی ـــروی بس نی

ـــد.   ـــد ش ـــتفاده خواه اس

آیا فروش فوق العاده نوروزی تخفیف دارد؟  
نــوده فراهانــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ایــن 
ــل  ــد داخ ــه کاالی تولی ــر عرض ــد ب ــنواره تاکی جش
اســت،  کاالهــا بایــد بــا برچســب قیمــت در معــرض 
دیــد خریــداران قــرار گیرنــد و فروشــنده هــم مکلف 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــروش اس ــور ف ــدور فاکت ــه ص ب
در مــورد قیمــت، بــا توجــه بــه وضعیــت معیشــتی 
مــردم ســعی می شــود بــه گونــه ای عمــل شــود کــه 
کاال بــا کمتریــن ســود ممکــن عرضــه شــود و البتــه 
ــی  ــر واقع ــات غی ــار تخفیف ــد انتظ ــم نبای ــردم ه م

داشــته باشــند.  

آیا برگزاری حراج مجاز است؟ 
ــی  ــای صنف ــا واحده ــه آی ــه اینک وی در پاســخ ب
مجــاز بــه برگــزاری حــراج هســتند؟ گفــت: برگــزاری 
حــراج فصلــی بــه شــرط رعایــت پروتکل هــای 
ــاز  ــت مج ــام جمعی ــری از ازدح ــتی و جلوگی بهداش
اســت. البتــه واحدهــای صنفــی بایــد قبــل از 
ــد. ــت کنن ــه مجــوز دریاف ــزاری حــراج از اتحادی برگ

امســال  ایــران  اصنــاف  اتــاق  اعــام  طبــق 
جشــنواره  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  دلیــل  بــه 
فــروش ویــژه نــوروزی جایگزیــن نمایشــگاه های 
ــا  ــز ب ــه در آن تمرک ــود ک ــتقیم می ش ــه مس عرض
ــادان  ــش و قن ــف و کف ــاک، کی ــای پوش اتحادیه ه
ــز  ــا نی ــایر اتحادیه ه ــا س ــان اســت، ام و آجیل فروش

ــد. ــارکت دارن ــکان مش ام

ــه  ــراق ب ــران و ع ــی ای ــای زمین ــردا مرزه از ف
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن کشــور و وارد 
شــدن ایــن نــوع ویــروس از آنجــا بــه ایــران، بســته 
می شــود و مســافران از هیــچ کــدام از آن هــا نمــی 
ــادات  ــه انتق ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــردد کنن ــد ت توانن
تنــد وزیــر بهداشــت مشــخص نیســت ایــن مرزهــا 
ــد  ــد کــه حــاال بای ــاز شــده بودن ــا کــدام مجــوز ب ب

بســته شــوند؟ 
بــه گــزارش ایســنا، در پــی شــیوع ویــروس 
بــرای  کشــورها  از  بســیاری  انگلیســی  کرونــای 
ــای  ــرل ه ــان رصــد و کنت محافظــت از شهروندان ش
بیشــتری انجــام دادنــد و بســیاری از پروازهــا و 
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــود  را ب ــرزی خ ــفرهای فرام س
ــژه انگلســتان و بســیاری دیگــر از کشــورهای  ــه وی ب
اروپایــی بســتند. ایــران نیــز در ایــن راســتا پروازهــای 
ــا ۲۰ اســفند  ــد کشــور محــدود و ت ــه چن خــود را ب
ــرد. ــام ک ــوع اع ــتان را ممن ــای انگلس ــاه پروازه م

ــئوالن  ــارات مس ــا و اظه ــرا در گزارش ه ــا اخی ام
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــق  ــی از طری ــای انگلیس ــه کرون ــد ک ــخص ش مش
عــراق وارد ایــران شــده اســت. و روز گذشــته ســعید 
ــر  ــدی در براب ــارات تن ــر بهداشــت اظه ــی، وزی نمک
عــده ای کــه پروتکل هــا را رعایــت نمــی کننــد 

ــام داد. انج
ــه  ــا ب ــردد از مرزه ــرای ت ــی ب ــا ک ــزود: م وی اف
ســمت عتبــات و برگشــتش مجــوز و اجــازه دادیــم؟ 
ــه. کــدام  ــن زمین چــه کســی از مــن نامــه دارد در ای
یــک از همکارانــم بــا برخــی از ایــن ترددهــا موافقــت 
ــرز تســت  ــد و آن را در م ــی آی ــد؟. اتوبوســی م کردن
مــی کنیــم کــه فــرد مثبــت از آن بیــرون مــی آیــد. 
ــا  ــوس ت ــود و اتوب ــی ش ــاده م ــت پی ــرد مثب ــن ف ای
فــان شهرســتان مــی رود. ردیابــی مــی کنیــم و تــازه 

مــوارد مثبــت در آنجــا پیــدا مــی شــوند. تــا کجــا باید 
ــم کاری برخــی را بدهنــد.  ــاوان ندان همــکاران مــن ت
مــا چــه گناهــی کردیــم کــه در ۱۳ مــاه مــدام بایــد 
مــوج ایجــاد شــود، مــوج را بشــکنیم و شــهید دهیــم!.

نمکــی تصریــح کــرد: نمــی شــود کــه مــن 
ــک  ــا ی ــاع م ــدون اط ــه ب ــوم ک ــر ش ــان باخب ناگه
گــروه آمــد و گروهــی رفــت. آن هــم در کشــوری که 
رهبــر انقــاب وقتــی مــی خواهــد نشســت مجــازی 
بگــذارد، مــی گویــد بایــد از وزارت بهداشــت اجــازه 
بگیریــم. رییــس جمهــور مــی خواهــد بــرود مرقــد 
ــید  ــت بپرس ــد از وزارت بهداش ــی گوی ــام )ره( م ام
بــه چــه صــورت باشــد. ایــن نمــی شــود کــه بقیــه 
رعایــت نکننــد. بــزرگان نظــام رعایــت مــی کننــد، 
ــا  ــن چیزه ــه ای ــان ب ــا حواس ش ــده ای اص ــا ع ام
ــرد،  ــد و کشــتار ک ــی آم ــم اپیدم ــی ه نیســت. وقت
می گوینــد در فــان جــا غلظــت اکســیژن کــم بــود. 

طبــق گزارشــات واصلــه در فــان جــا بیمــار را دیــر 
رســیدگی کردنــد و همــه ایــن ســواالت شــروع مــی 
شــود، امــا یــک نفــر نمی گویــد کــه در پیــک قبلــی 
خوزســتان کــه پروتکل شــکنی مــا را گرفتــار کــرد، 
چــه کســی ایــن را جمــع کــرد، چــه کســی شــب تــا 
صبــح نخوابیــد، چگونــه اکســیژن رســید، چــرا یــک 
نفــر نیامــد در خیابــان فریــاد بزنــد کــه مــا امکانــات 
نداریــم. چــه کســانی ایــن آتــش را خامــوش 
کردنــد. امــا اگــر خدایــی نکــرده ۵ دقیقــه دارویــی 
دیــر شــود، هــزار قلــم و هــزار شــبکه اجتماعــی راه 
ــت اداره  ــوان مملک ــی ت ــور نم ــد. اینط ــی اندازن م
کــرد. مــن مکتــوب هــم نوشــتم. دیگــر بــرای مــا و 
همکارانمــان بیــش از ایــن صبــوری میســر نیســت. 
ــران  ــدیم و دیگ ــق نش ــکنی خل ــوج ش ــرای م ــا ب م
ــد.  ــد بدانن ــه بای ــن را هم ــی. ای ــوج آفرین ــرای م ب

محکــم هــم بایــد بداننــد.

در همیــن راســتا بــر اســاس اخبــار منتشــر 
شــده از فــردا پنــج مــرز ایــران و عــراق بــرای تــردد 
ــی  -  ــواد هدایت ــود. ج ــی ش ــدود م ــافران مس مس
مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقــل بین المللــی 
ــه  ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای – ب
ــه  ــراق ب ــا ع ــران ب ــای ای ــه مرزه ــت: هم ایســنا گف
دلیــل اپیدمــی کرونــای انگلیســی و حســب تصمیــم 
ــدود  ــردا مس ــا از ف ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــا خوزســتان  ــه مرزهــای عــراق ب خواهــد شــد. البت
بســته شــده و دیگــر مرزهــا در شــهرهای آذربایجــان 
غربــی،  کردســتان، کرمانشــاه و ایــام نیــز بــه زودی 

بســته خواهــد شــد.
در  چذابــه  و  شــلمچه  مرزهــای  افــزود:  وی 
ــروی،  ــان، خس ــز خ ــران، پروی ــرز مه ــتان، م خوزس
باشــماق و تمرچیــن جــزو مرزهایــی اســت که بســته 
ــد و  ــد ش ــدود خواه ــه زودی مس ــه ب ــا اینک ــده ی ش
ــردد کننــد. مســافران دیگــر نمــی تواننــد از آنجــا ت

ــی  ــل بین الملل ــل و نق ــت و حم ــرکل ترانزی مدی
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان 
گفت: راننده هــای عراقــی داخــل خــاک کشــور 
نمــی شــوند و بارشــان را در مــرز تخلیــه یــا 
بارگیــری مــی کننــد امــا برخــی مســافران تــا کنون 
هــر چنــد بــه صــورت محــدود از مرزهــا رفــت و آمد 
مــی کردنــد  عمومــا آن هایــی کــه تابعیــت دوگانــه 
ــا  ــد ی ــی آمدن ــی م ــد درمان ــرای مقاص ــتند، ب داش
ویــزای کاری داشــتند از مرزهــا تــردد مــی کردنــد.

هدایتــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا تــردد 
در مرزهــای دیگــر بــا ایــن محدودیــت و ممنوعیــت 
ــرای  ــر؟ اظهــار کــرد: ب ــا خی مواجــه شــده اســت ی
ــا کنــون تصمیــم خاصــی گرفتــه  مرزهــای دیگــر ت
نشــده اســت امــا ترددهــا بــا کشــورهای دیگــر هــم 
بــه صــورت محــدود شــده و مدیریــت شــده اســت.

ـــرقی  ـــان ش ـــتان آذربایج ـــعه اس ـــورتی توس ـــع مش ـــر مجام دبی
از  نزولـــی شـــدن رتبـــه یـــک کشـــوری اســـتان در صنعـــت و 
ـــه ۹۰  ـــوری در ده ـــت کش ـــه هف ـــه رتب ـــیدن آن ب ـــارت و رس تج
ـــم  ـــد حاک ـــودن رون ـــه دار ب ـــی آن را ادام ـــل اصل ـــر داد و عام خب
ـــی  ـــز گرای ـــه تمرک ـــودن ب ـــد ب ـــور و معتق ـــران کش ـــم گی ـــر تصمی ب

ـــت. دانس
جـــواد نیکبخـــت در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار روزنامـــه عجـــب 
شـــیر بـــا اشـــاره بـــه چشـــم انـــداز ۲۰ ســـاله و نقـــش آن در 
بخـــش صنعـــت، گفـــت: وقتـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی از 
ـــل  ـــال قب ـــد س ـــارت در یکص ـــت و تج ـــور در صنع ـــک کش ـــه ی رتب
بـــه رتبـــه دوم در دهـــه پنجـــاه و رتبـــه 6 و۷ کشـــور در دهـــه 
ـــروز  ـــدم ب ـــورت ع ـــاً در ص ـــرد، قطع ـــی گی ـــی م ـــیر نزول ـــر س اخی
ـــش  ـــا پی ـــد ب ـــن رون ـــر در ای ـــای موث ـــان ه ـــه ائلم ـــر نســـبت ب تغیی
بینـــی منصفانـــه در ســـال۱۴۲۰ بـــه رتبـــه ۱۵ و ۱6 کشـــوری 

ـــم. ـــت کنی ـــد قناع بای
ـــزی اســـتان آذربایجـــان  مشـــاور ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ری
ـــزود:  ـــت، اف ـــری درونزاس ـــعه ام ـــه توس ـــد براینک ـــا تاکی ـــرقی ب ش
ـــی  ـــام حکومت ـــن مق ـــی تری ـــان از عال ـــی م ـــی همگ ـــور کل ـــه ط ب
ـــز و  ـــه ری ـــر، برنام ـــم گی ـــازمانهای تصمی ـــا س ـــتان ت ـــی اس و دولت
ـــی،  ـــوراهای محل ـــس و ش ـــدگان مجل ـــور نماین ـــی و همینط اجرائ
فرهیختـــگان، نخبـــگان و فعـــاالن عرصـــه هـــای مختلـــف 
ـــا اقشـــار  ـــی ت ـــای مردم ـــاد ه ـــی و نه اقتصـــادی، سیاســـی، اجتماع
ـــت،  ـــاور، خواس ـــرورت، ب ـــس ض ـــتن ح ـــا داش ـــردم ب ـــف م مختل
اراده جمعـــی و اعمـــال خودمـــان البتـــه بـــا شـــناخت دقیـــق و 
ـــده ای را  ـــن کنن ـــش تعیی ـــم نق ـــی توانی ـــات راه، م ـــل الزام تحم
ـــس  ـــاز پ ـــود و ب ـــی خ ـــگاه تاریخ ـــب جای ـــا کس ـــم و ت ـــا کنی ایف

ـــم. ـــش روی ـــارت پی ـــت و تج ـــد صنع ـــری آن در بُع گی
نیکبخـــت در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی از پتانســـیل الزم در زمینـــه هـــای تاریخـــی، فرصـــت 
هـــای ژئوپلتیکـــی، ژئـــو اســـتراتژیکی طبیعـــی، جغرافیائـــی و 
ـــی و همینطـــور از ســـرمایه  ـــی، اجتماع ـــی، فرهنگ تجـــارب تجارت
ـــت  ـــت: مرکزی ـــار داش ـــت، اظه ـــوردار اس ـــانی برخ ـــروی انس نی
ـــمالغرب)  ـــای ش ـــتان ه ـــرای اس ـــردی ب ـــش راهب ـــی و نق تاریخ
ـــک  ـــی نزدی ـــت جفرافیائ ـــتن موقعی ـــوری(،  داش ـــه ۲ کش منطق
ــر  ــاد جماهیـ ــه اتحـ ــتقال یافتـ ــورهای اسـ ــا و کشـ ــه اروپـ بـ
شـــوروی و روســـیه و همســـایگی بـــا کشـــورهای پرجمعیـــت 
خاورمیانـــه و قـــرار گرفتـــن در معبـــر ارتباطـــی جدیـــد 
چیـــن بـــه اروپـــا، داشـــتن رتبـــه اول ذخائـــر مـــواد معدنـــی 

بـــا ارزشـــی مثـــل مـــس، طـــا، آلومینیـــوم، فـــوالد و ســـنگ 
ــزرگ و  ــادر تولیـــدی بـ ــع مـ ــود صنایـ ــای تزئینـــی و وجـ هـ
اســـتراتژیک در کنـــار صنایـــع متوســـط و کوچـــک، داشـــتن 
ســـرمایه گـــذاران و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی قابـــل توجـــه، 
ــن  ــرده در فـ ــل کـ ــوان، تحصیـ ــانی جـ ــروی انسـ ــود نیـ وجـ
ـــاالی  ـــیل ب ـــف، پتانس ـــای مختل ـــه ه ـــتان در زمین ـــت اس مدیری
جـــذب گردشـــگری طبیعـــی و تاریخـــی و ســـامت، وجـــود 
ـــردی،  ـــی کارب ـــی، آزاد و علم ـــگاهی دولت ـــدد دانش ـــز متع مراک
ــیرینی و  ــی، شـ ــواد غذائـ ــدی مـ ــع تولیـ ــه اول در صنایـ رتبـ
ـــعه  ـــه و توس ـــل توج ـــای قاب ـــه ه ـــکبار را از زمین ـــکات و خش ش

ـــمرد. ـــر ش ـــوان ب ـــی ت ـــتان م اس
وی بـــا اشـــاره بـــه دیگـــر زمینـــه هـــای قـــوت اســـتان آذربایجـــان 
ـــوط،  ـــه اول در صنعـــت چـــرم و محصـــوالت مرب ـــد رتب شـــرقی مانن
فـــرش و تابلـــو فـــرش دســـتباف، وجـــود شـــرایط مناســـب طبیعـــی 
ــود  ــاورزی، وجـ ــدات کشـ ــع و تولیـ ــبی در منابـ ــت نسـ و مزیـ
ــدی  ــع تولیـ ــور صنایـ ــیمی، حضـ ــع پتروشـ ــگاه و صنایـ پاالیشـ
ـــی  ـــاجی و صنایع ـــازی و نس ـــین س ـــون ماش ـــی همچ ـــین آالت ماش
مثـــل تراکتـــور، پمپیـــران، لیفتـــراک و غیـــره، خاطـــر نشـــان 
ـــن  ـــوان گفت ـــی ت ـــد م ـــاره ش ـــه اش ـــواردی ک ـــر م ـــاوه ب ـــرد: ع ک

بـــا داشـــتن مراکـــز تحقیقاتـــی صنایـــع بـــرای حـــل معضـــات 
ـــهرکها و  ـــژه ش ـــق وی ـــه آزاد و مناط ـــود منطق ـــع، وج ـــی صنای فن
ـــای  ـــاخت ه ـــر س ـــود زی ـــور وج ـــتان و همینط ـــی اس نواحـــی صنعت
ـــی  ـــه راحت ـــب ب ـــی مناس ـــاده ای و هوائ ـــی، ج ـــتانی ریل ـــرا اس ف
ـــه  ـــور  را ب ـــارت کش ـــع و تج ـــری صنای ـــش راهب ـــم نق ـــی توانی م
ـــگاه درخشـــان  ـــه جای ـــز ب ـــا کشـــورمان نی ـــیم ت ـــته باش ـــده داش عه

ـــد. ـــه زن ـــود تکی ـــه ای خ منطق
ـــدم  ـــا و ع ـــارض ه ـــل تع ـــه دالی ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــواد نیکبخ ج
ـــده  ـــرد: عم ـــه ک ـــتان، اضاف ـــت در اس ـــش صنع ـــای بخ ـــادل ه تع
دالیـــل عـــدم ثبـــات در صنعـــت و شـــاید در تمـــام اقتصـــاد 
و حتـــی در کل جوانـــب اقتصـــادی، فرهنگـــی، سیاســـی و 
ـــدم  ـــره ارزش و ع ـــه زنجی ـــه ب ـــود توج ـــتان را در نب ـــی اس اجتماع
ـــن  ـــت. بخـــش عمـــده ای ـــوان یاف ـــی ت ـــن، م ـــره تامی ـــل زنجی تکمی
مشـــکل بـــه سیســـتم تمرکزگرائـــی کشـــور بـــر مـــی گـــردد 
ـــدگاه  ـــا دی ـــرقی ب ـــی و ش ـــورهای غرب ـــی کش ـــاف تمام ـــه برخ ک
لیبرالیســـتی و سوسیالیســـتی حتـــی کشـــورهای مســـلمان 
ماننـــد مالـــزی ، اندونـــزی و ترکیـــه کـــه در مســـیر توســـعه 
ـــد،  ـــرده ان ـــم کســـب ک ـــی ه ـــد و توفیقات ـــی نماین ـــق م ـــی طری ط
ـــتپخت  ـــده از دس ـــراث مان ـــه سیســـتمی می ـــا ب ـــا مبت ـــاکان م کم

ـــوخ  ـــان منس ـــا در جه ـــه  تقریب ـــتیم ک ـــی هس ـــی رضاخان انگلیس
ـــت. ـــده اس ش

ـــه  ـــف ب ـــپاری وظای ـــرون س ـــه ب ـــار اینک ـــا اظه ـــه ب وی در ادام
ـــرون  ـــل ب ـــا در مقاب ـــم ام ـــی کنی ـــال م ـــی را دنب ـــش خصوص بخ
ســـپاری  وظایـــف هـــر منطقـــه بـــه خـــود را قبـــول نداریـــم، 
ـــب  ـــت وموج ـــعه اس ـــض توس ـــود ناق ـــد خ ـــن رون ـــرد: ای ـــریح ک تش
عـــدم تعـــادل و تعـــارض مـــی شـــود. بخشـــی از مشـــکل بـــه 
ــر  ــرا بـ ــز گـ ــتم تمرکـ ــن سیسـ ــور در ایـ ــره ای کشـ اداره جزیـ
ـــی  ـــه خاص ـــه از منطق ـــری ک ـــال وزی ـــوان مث ـــه عن ـــردد ب ـــی گ م
ـــنجی  ـــکان س ـــدون م ـــکان را دارد ب ـــن ام ـــود ای ـــی ش ـــاب م انتخ
ـــی  ـــت عموم ـــن مصلح ـــر گرفت ـــی و در نظ ـــنجی علم ـــکان س و ام
ـــی  ـــت های ـــا فعالی ـــع و ی ـــده، صنای ـــرف واح ـــوان ظ ـــه عن ـــور ب کش
ـــن  ـــدد ای ـــورت تع ـــه در ص ـــد ک ـــوق ده ـــاص س ـــه خ ـــه منطق را ب
ـــورداری  ـــه ای در برخ ـــادل منطق ـــدم تع ـــاهد ع ـــم ش ـــرد، ه رویک
ـــارض  ـــزون تع ـــش روزاف ـــا افزای ـــم ب ـــد و ه ـــم ش ـــعه خواهی ازتوس
ــرو  ــور، روبـ ــوردار کشـ ــبه برخـ ــق بالنسـ ــی در مناطـ ــا حتـ هـ

ـــود. ـــم ب خواهی
ـــزی اســـتان آذربایجـــان  مشـــاور ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ری
ـــای  ـــت ه ـــی پس ـــاب تخصص ـــدم انتص ـــه ع ـــان اینک ـــا بی ـــرقی ب ش
ـــای  ـــازمان ه ـــتگاهها و س ـــایر دس ـــارت و س ـــت، تج ـــری صنع راهب
مرتبـــط، دلیـــل دیگـــر ایجـــاد مشـــکات مـــی باشـــد، اشـــاره 
ـــت  ـــه صنع ـــای توســـعه بخشـــی ب ـــری ه ـــت گی ـــد جه ـــرد: در بُع ک
ـــی  ـــی و تخصص ـــاظ فن ـــد از لح ـــر چن ـــه ه ـــت ک ـــوان گف ـــی ت م
ـــی  ـــود ول ـــی ش ـــندآمایش احســـاس م ـــد در س ـــل نق ـــکات قاب ن
در طـــول مطالعـــه بـــا بهـــره گیـــری از متخصصیـــن آشـــنا بـــا 
ـــره  ـــدوارم به ـــذا امی ـــد ل ـــی باش ـــل م ـــل ح ـــتان قاب ـــت اس صنع
ــه  ــرا بـ ــزی و اجـ ــه ریـ ــنا در برنامـ ــان آشـ ــدی ار متخصصـ منـ

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــئله، در نظ ـــن مس ـــرورت ای ـــوان ض عن
ــان  ــتان آذربایجـ ــعه اسـ ــورتی و توسـ ــع مشـ ــر مجامـ دبیـ
ـــای  ـــی در بنده ـــود پراکندگ ـــرد: وج ـــد ک ـــر، تأکی ـــرقی در آخ ش
پیشـــنهادی ســـند آمایـــش، امـــکان رویکـــرد مشـــخص روی 
یـــک و یـــا چنـــد موضـــوع را کمرنـــگ مـــی کنـــد.  بنابرایـــن 
ـــه  ـــر ب ـــر ب ـــوژی کارگ ـــع از تکنول ـــیر صنای ـــه س ـــه ب ـــزوم توج ل
تکنولـــوژی هـــای هوشـــمند و مکانیـــزه وتوجـــه بـــه شـــرایط 
ــجم آن،  ــی و منسـ ــل منطقـ ــاظ و تحلیـ ــر لحـ ــی از هـ محیطـ
تعـــادل بخشـــی پراکنـــش صنایـــع و جلوگیـــری از تمرکـــز در 
مرکـــز توجـــه بـــه صنایـــع بـــا مـــکان یابـــی علمـــی و دقـــت 
بـــه پتانســـیل فنـــی و لجســـتیکی و منابـــع نیـــروی انســـانی 
و همینطـــور توجـــه بـــه زنجیـــره تأمیـــن در مطالعـــه صنایـــع 
ـــه  ـــر ب ـــن ام ـــات ای ـــد از ضروری ـــع جدی ـــاد صنای ـــود و ایج موج

شـــمار مـــی رود.

برگزاری حراج فصلی به شرط رعایت پروتکل ها

بسته شدن مرزهایی که نباید باز می شد!

مجوز مصرف اضطراری
 واکسن چینی کرونا صادر شد 

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو از صــدور مجــوز 
ورود و مصــرف اضطــراری مشــروط واکســن کرونــای 
ســاخت شــرکت ســینوفارم چیــن از ســوی ســازمان 

غــذا و داروی ایــران خبــر داد. 
بــا  گفت وگــو  در  جهانپــور  کیانــوش  دکتــر 
تســنیم، از صــدور مجــوز ورود و مصــرف اضطــراری 
شــرکت  ســاخت  کرونــای  واکســن  مشــروط 
»ســینوفارم« چیــن از ســوی ســازمان غــذا و داروی 
ــران خبــر داد و اظهــار کــرد: منظــور از مشــروط  ای
ــتندات  ــه مس ــت ک ــن اس ــوز، ای ــن مج ــودن ای ب
ــن  ــه ای ــروط، ب ــوز مش ــدور مج ــود؛ ص ــه ش آن ارائ
معنــا اســت کــه تولیدکننــده بایــد در فواصــل 
ــج مطالعــات بالینــی و عــوارض  ــی منظــم، نتای زمان
ناخواســته را بــه اطــاع ســازمان غــذا و داروی ایــران 

ــاند. برس
چینــی  واکســن  دوز  ۲۵۰هــزار  افــزود:  وی 
ــده  ــای آین ــه در روزه ــت ک ــی اس ــینوفارم اهدای س

می شــود. کشــور  وارد 
ــه  ــخ ب ــذا و دارو در پاس ــازمان غ ــخنگوی س س
ایــن ســؤال کــه چــه گروه هایــی بــا واکســن چینــی 
کرونــا واکســینه خواهنــد شــد، تصریــح کــرد: 
ــا  تــاش مــا ایــن اســت کــه خــط مقــدم درمــان ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــپوتنیک روس ــن اس واکس
ــوند؛  ــینه ش ــا واکس ــه کرون ــت علی ــترس اس در دس
ســپس ســایر کارکنــان نظــام ســامت و گروه هــای 
پرخطــر بــا واکســن هایی کــه در مراحــل بعــدی در 
ــد، واکســینه شــوند. ــرار میگیرن دســترس کشــور ق

ــکان  ــا ام ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
دارد یــک نفــر در دوز اول واکســن روســی و در 
ــر  ــد، متذک ــت کن ــی دریاف ــن چین دوز دوم واکس
شــد: بــه لحــاظ تئوریــک ایــن امــکان وجــود 
ــی  ــوز کارآزمای ــه هن ــه این ک ــه ب ــا توج ــا ب دارد ام
بالینــی در زمینــه تزریــق ترکیبــی ایــن دو واکســن 
ــن ها  ــی واکس ــورد برخ ــت و در م ــده اس ــام نش انج
هنــوز نتایــج کارآزمایــی بالینــی ترکیبــی مشــخص 
نیســت، االن تصمیمــی مبنــی بــر واکســینه کــردن 
افــراد بــا دو نــوع واکســن نداریــم و هــر فــردی کــه 
ــکل، دوز دوم را  ــان پروت ــا هم ــرد ب دوز اول را بگی

ــرد. ــد ک ــت خواه دریاف

نایب رییس انجمن قطعه سازان:
احتمال بازگشت رنو و پژو به ایران 

ضعیف است
ــرمایه گذاری  ــال س ــه به دنب ک

و چالــش تــازه ای در ایــران باشــد.
شــرکت های  می رســد  نظــر  بــه  گفــت:  وی 
ــب  ــتر راغ ــا بیش ــس از تحریم ه ــی در دوره پ چین
ــازار کشــورمان حضــور یابنــد و در  باشــند کــه در ب
ــرکت های  ــط ش ــود فق ــب ب ــد مراق ــیر بای ــن مس ای
دارای فنــاوری بــاال و بــه روز آن هــم بــا قراردادهــای 
ــاال  ــا درصــد داخلی ســازی ب همــکاری مشــترک و ب

حضــور یابنــد.
شــرکت رنــو در مــرداد ۱۳۹6 قــراردادی بــا 
ــرکت ایرانــی و ســازمان گســترش و نوســازی  ش
ــد ســالیانه ۱۵۰  ــرای تولی ــدرو( ب ــران )ای ــع ای صنای
ــس  ــال پ ــک س ــا ی ــرد، ام ــا ک ــودرو امض ــزار خ ه
از آن، ایــن شــرکت خودروســازی فرانســوی بــا 
در  را  فعالیتــش  آمریــکا،  تحریم هــای  بازگشــت 

ــرد. ــف  ک ــران متوق ای
ــام  ــکا از برجـ ــه آمریـ ــک طرفـ ــروج یـ ــا خـ بـ
و اعمـــال تحریـــم هـــای ظالمانـــه، »دونالـــد 
ترامـــپ«  رئیـــس جمهـــوری وقـــت آمریـــکا بـــه 
شـــرکت های خارجـــی در ایـــران هشـــدار داد کـــه 
در صـــورت ادامـــه همـــکاری  بـــا شـــرکت های 
انتظـــار  در  اقتصـــادی  مجازات هـــای  ایرانـــی 
آنهاســـت و ایـــن ســـبب شـــد برخـــی شـــرکت ها 
از جملـــه رنـــو ناچـــار بـــه تـــرک ایـــران شـــوند. 
ایـــن مســـاله دامـــن شـــرکت خودروســـازی پـــژو 

ــز گرفـــت. ــیتروئن را نیـ سـ

مصوبه مجلس باعث افزایش چشمگیر 
قیمت بسته های اینترنت می شود

ــت: در  ــات گف ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن وزی
ــزار  ــه ه ــش س ــه افزای ــس مصوب ــه مجل ــی ک صورت
میلیــارد تومانــی مالیــات اپراتورهــا را تصویــب کنــد، 
ــش قیمــت  ــا افزای ــا ب ــی اپراتوره بســته های اینترنت

ــد شــد.  ــه رو خواه چشــمگیری روب
بــه گــزارش ایرنــا، »محمدجــواد آذری جهرمــی« 
بــه مصوبــه ای  واکنــش  در  و  توییتــر خــود  در 
ــراز  ــود اب ــب ش ــس تصوی ــت در مجل ــرار اس ــه ق ک
امیــدواری کــرد: امــروز نماینــدگان مجلــس بــا 
مصوبــه کمیســیون تلفیــق مبنــی بــر افزایــش 
ــا و  ــات اپراتوره ــی مالی ــارد تومان ــزار میلی ــه ه س
اختصــاص آن بــه برخــی دســتگاه ها از جملــه 
صداوســیما بــرای امــورات نظارتــی، مخالفــت کننــد.

ــد در  ــن بن ــب ای ــزود: تصوی ــات اف ــر ارتباط وزی
تبصــره 6 بودجــه موجــب افزایــش چشــمگیر قیمــت 

ــد. ــد ش ــا خواه ــته های اپراتوره بس
ایــن مصوبــه دربــاره حــق االمتیــاز و حــق الســهم 
دهنــده  خدمــات  )اپراتورهــای  کارور  از  دولــت 
مخابراتــی( بــه میــزان ۱۰ درصــد افزایــش یافتــه و 
ــزد  ــه حســاب درآمــد عمومــی ردیــف ۱۳۰۴۰۴ ن ب
خزانــه داری کل واریــز می شــود. منابــع حاصــل بــه 
میــزان ۳۰ هــزار میلیــارد ریــال بــا هــدف حمایــت 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  محتــوا  و  تولیــد  از 

ــود. ــه می ش ــازی هزی ــای مج ــارت در فض نظ
مســوولیت صــدور مجــوز و تنظیــم مقــررات 
ــور  ــر آن به ط ــارت ب ــر و نظ ــر فراگی ــوت و تصوی ص
انحصــاری برعهــده ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت 

ــت. ــیما اس ــدا و س ــاترا(  ص ــر )س ــر فراگی و تصوی

رسانه کره ای از توافق تهران و سئول 
برای آزادسازی دارایی ایران خبر داد

ــو  ــه رادی ــته ب ــی اس« وابس ــی ب ــای »ک تارنم
ــران و ســئول  ــق ته ــی از تواف ــره جنوب ــون ک تلویزی
بــرای آزادســازی دارایــی هــای بلوکــه شــده تهــران 

ــر داد.  ــی خب ــره جنوب ــک ک در دو بان
ــا، »کــی بــی اس« در گزارشــی  بــه گــزارش ایرن
نشســت  در  دوشــنبه  روز  کشــور  دو  نوشــت: 
عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران 
و ریــو هیــون جئونــگ ســفیر کــره جنوبــی در 

ــد. ــه ان ــت یافت ــق دس ــن تواف ــه ای ــران ب ته
ــا اشــاره بــه بازتــاب  ایــن رســانه کــره جنوبــی ب
ایــن خبــر در رســانه هــای دولتــی ایــران از جملــه 
ــن توافــق  ــران همچنیــن ای ــت ای ــا نوشــت: دول ایرن
را در وب ســایت رســمی خــود اعــام کــرده اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن دیــدار توافــق 
ــه  ــران ب ــع ته ــال مناب ــوص انتق ــای الزم در خص ه
مقاصــد مــورد نظــر انجــام و تصمیمــات بانــک 
ــورد  ــع م ــم مناب ــوص حج ــران در خص ــزی ای مرک
انتقــال و بانک هــای مقصــد بــه طــرف کــره ای 

ــد.   ــام ش اع
ــه نقــل از همتــی رییــس کل  ــی اس« ب »کــی ب
بانــک مرکــزی ایــران نوشــته اســت: اگرچــه ایــران از 
تغییــر رویکــرد و گســترش همــکاری اســتقبال مــی 
ــی  ــد قانون ــه رون ــران ب ــزی ای ــک مرک ــا بان ــد ام کن
ــره  ــای ک ــک ه ــت از بان ــه غرام ــرای مطالب ــود ب خ
جنوبــی کــه طــی چنــد ســال گذشــته از همــکاری 
بــا ایــران خــودداری کــرده انــد، ادامــه خواهــد داد.

بــر اســاس گــزارش کــی بــی اس، دارایــی هــای 
مســدود شــده ایــران در بانــک هــای کــره جنوبــی 

هفــت میلیــارد دالر آمریــکا بــرآورد شــده اســت.

رقم سبد معیشت تعیین شد

نماینــده کارگــران در کمیتــه دســتمزد بــا اشــاره 
ــم  ــت: رق ــران گف ــت کارگ ــبد معیش ــن س ــه تعیی ب
ــزار  ــون و ۸۹۵ ه ــران 6 میلی ــت کارگ ــبد معیش س

تومــان تعییــن شــده اســت. 
فرامــرز توفیقــی،  نماینــده کارگــران در کمیتــه 
دســتمزد در گفت وگــو بــا تســنیم، دربــاره جلســه امروز 
ــوِل  ــورد قب ــاش م ــبد مع ــدد س ــزد گفت:ع ــه م کمیت
کارگــران، بســیار از ایــن رقــم باالتــر اســت و ایــن ســبد 
6 میلیــون و ۸۹۵هــزار تومانــی بســیار حداقلــی اســت.

 وی ادامـه داد: دو نکتـه در محاسـبه ایـن سـبد 
دخیـل بـوده اسـت؛ اول اینکه به دنبال سـبد بسـیار 
حداقلـی کـه کمتریـن میـزان هزینه هـای زندگی در 
سراسـر کشـور را مشـخص کنـد، بودیـم و بنابرایـن 
ایـن سـبد، کمینـه هزینه هـای زندگـی در سراسـر 
کشـور اسـت؛ نکته دوم اینکه کارشناسـان مرکز آمار 

امسـال بـه کمیتـه دسـتمزد بسـیار کمـک کردند.
ــا  ــان ب ــن کارشناس ــت: ای ــار داش ــی اظه  توفیق
ــد کــه  ــت کردن ــاری ثاب ــه و برهــان علمــی و آم ادل
ــه  ــش چشــمگیر هزین ــل افزای ــه دلی در ســال ۹۹ ب
ــبد  ــا در س ــهم خوراکی ه ــوار، س ــای خان خوراکی ه
افزایــش یافتــه؛ ســهم خوراکی هــا در ســبد معــاش 
ــن  ــه امســال ای ــود ک ــل، ۳۰.۹6 درصــد ب ســال قب
نســبت بــه ۳۵.6درصــد رســیده اســت؛ بــا در نظــر 
گرفتــن ایــن نســبِت افزایــش یافتــه، ســبد معــاش 

ــود. ــبه می ش ــر محاس ــد کوچکت ۱۸درص
ــه  ــه ب ــرای اینک ــزود:  ب ــری اف ــال کارگ ــن فع  ای
اجمــاع برســیم و ســه جانبه گرایی برقــرار باشــد، بــه 
ایــن عــدد رضایــت دادیــم ولــی عــدد اعــام شــده 
ــوب جامعــه کارگــری نیســت. ــه هیــچ وجــه مطل ب

دلیل تعارض ها در صنعت، عدم توجه به زنجیره ارزش

ادامه از صفحه ۱
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مالکان خودروها مراقب پیام های 
جعلی باشند

نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت 
ایــران در اطاعیــه ای اعام کــرد: بــا توجــه بــه 
ــکان خودروهــای  ــه مال ــر ب ارســال پیام هــای نامعتب
شــخصی، الزم اســت مالــکان مراقــب پیام هــای 
ــدار  ــوخت و مق ــمند س ــاره کارت هوش ــی درب جعل

ــند.  ــهمیه باش س
بــه گــزارش ایرنــا، در متــن ایــن اطاعیــه 
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــت: »ش ــده اس آم
نفتــی ایــران بــه اطــاع هم وطنــان می رســاند 
بــه  نامعتبــر  پیام هــای  ارســال  بــه  بــا توجــه 
مالــکان خودروهــای شــخصی دربــاره کارت شــخصی 
ضمــن  ســهمیه،  مقــدار  و  ســوخت  هوشــمند 
ــالی،  ــای ارس ــوای پیام ه ــودن محت ــی ب ــام جعل اع
ــرکت  ــن ش ــی ای ــای ارتباط ــود راه ه ــادآور می ش ی
ــال  ــوخت، پورت ــهمیه س ــانی از س ــرای اطاع رس ب
اطاع رســانی بــه آدرس www.niopdc.ir یــا 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــخ گویی ای ــز پاس ــا مرک ــاس ب تم
شــماره ۰۹6۲۷ اســت و هرگونــه پیــام و یــا ایجــاد 
ــر،  ــورد نظ ــی م ــای ارتباط ــارج از راه ه ــاط خ ارتب

نمی شــود.« تتییــد 
ــیاری  ــاره هوش ــن ب ــان در ای ــت هموطن الزم اس
ــه اطاعــات  ــه هرگون کامــل داشــته باشــند و از ارائ
شــخصی و بانکــی، ارســال پیامــک و نیــز پرداخــت 
ــه آدرس هــای نامعتبــر و جعلــی خــودداری  وجــه ب

کننــد.

شهر و شورا

با تصویب مجلس
آب بهای مشترکان پرمصرف

 افزایش می یابد

اســـامی  شـــورای  مجلـــس  نماینـــدگان 
وزارت نیـــرو را مکلـــف کردنـــد تـــا بـــه ازای هـــر 
مترمکعـــب فـــروش آب شـــرب باالتـــر از الگـــوی 
ـــت  ـــترکان دریاف ـــان از مش ـــغ ۲۰ توم ـــرف مبل مص

کنـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، نماینـــدگان مجلـــس 
ــی نوبـــت اول  ــه علنـ ــورای اســـامی در جلسـ شـ
مجلـــس و در جریـــان بررســـی بخـــش درآمـــدی 
ـــره  ـــف« تبص ـــد »ال ـــال ۱۴۰۰ بن ـــه س ـــه بودج الیح
6 مـــاده واحـــد الیحـــه را بررســـی کـــرده و آن را 

بـــه تصویـــب رســـاندند.
ـــده  ـــاده واح ـــره 6 م ـــف« تبص ـــد »ال ـــاس بن براس
الیحـــه وزارت نیـــرو از طریـــق شـــرکت های آب و 
ـــت  ـــف اس ـــور مکل ـــر کش ـــتانی سراس ـــاب اس فاض
ـــه  ـــهری ب ـــای ش ـــرخ آب به ـــت ن ـــر دریاف ـــاوه ب ع
ازای هـــر مترمکعـــب فـــروش آب شـــرب باالتـــر 
ـــط هیـــات  ـــن شـــده توس ـــرف تعیی ـــوی مص از الگ
وزیـــران مبلـــغ ۲۰۰ ریـــال از مشـــترکان آب 
ــز  ــور واریـ ــه داری کل کشـ ــه خزانـ ــت و بـ دریافـ

کنـــد.
وجـــوه فـــوق مشـــمول مالیـــات بـــر درآمـــد و 

مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده نخواهـــد شـــد.

2۱00 مسکن مددجویی در طرح 
اقدام ملی مسکن آذربایجان شرقی 

احداث می شود 

ــن  ــل زمیـ ــه تحویـ ــم نامـ ــای تفاهـ ــا امضـ بـ
بیـــن کمیتـــه امـــداد و راه و شهرســـازی اســـتان 
ـــی در  ـــکن مددجوی ـــرقی، ۲۱۰۰ مس ـــان ش آذربایج
طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن آذربایجـــان شـــرقی 

احـــداث می شـــود. 
ـــرکل  ـــی مدی ـــد کام ـــزارش تســـنیم، محم ـــه گ ب
ــان  ــی )ره( آذربایجـ ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ کمیتـ
شـــرقی و ابوالقاســـم ســـلطانی مدیـــرکل راه و 
شهرســـازی تفاهـــم نامـــه تحویـــل زمیـــن بـــرای 
ســـاخت مســـکن مددجویـــان را در قالـــب طـــرح 

اقـــدام ملـــی مســـکن را امضـــا کردنـــد.
ـــلطانی  ـــم س ـــزارش، ابوالقاس ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
مدیـــرکل راه و شهرســـازی اســـتان در مـــورد ایـــن 
ـــن  ـــار زمی ـــه ۵۰ هکت ـــک ب ـــت: نزدی ـــه گف ـــم نام تفاه
ـــاخت  ـــرای س ـــتان ب ـــهرهای اس ـــایر ش ـــز و س در تبری
ــکن  ــی مسـ ــدام ملـ ــرح اقـ ــب طـ ــکن در قالـ مسـ

واگـــذار شـــد.
وی افـــزود: در ایـــن ۵۰ هکتـــار بـــرای ۲۱۰۰ 
ـــن  ـــکن تامی ـــتان مس ـــداد اس ـــه ام ـــوی کمیت مددج

ـــد. ـــد ش خواه
مدیـــرکل راه و شهرســـازی تأکیـــد کـــرد: کمیتـــه 
ـــود  ـــی خ ـــع داخل ـــن و مناب ـــک خیری ـــا کم ـــداد ب ام

ـــد داد. ـــل خواه ـــاخته و تحوی ـــازل را س ـــن من ای
محمـــد کامـــی مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد 
امـــام خمینـــی )ره( آذربایجـــان شـــرقی هـــم در 
ــل  ــه تحویـ ــم نامـ ــن تفاهـ ــای ایـ ــیه امضـ حاشـ
ــاره  ــا اشـ ــنیم، بـ ــا تسـ ــو بـ ــی، در گفت وگـ اراضـ
بـــه اینکـــه معتقدیـــم داشـــتن مســـکن، عامـــل 
مهمـــی در خـــروج خانواده هـــای مددجویـــی از 
فقـــر مطلـــق اســـت، گفـــت: تامیـــن مســـکن در 
ــم  ــتغال هـ ــایل اجتماعـــی و فرهنگـــی و اشـ مسـ

موثـــر اســـت.
اولویت هـــای  از  را  مســـکن  تامیـــن  وی 
کمیتـــه امـــداد برشـــمرد و افـــزود: تـــاش 
تحویـــل  امـــروز  کـــه  اراضـــی ای  می کنیـــم 
ـــازیم و  ـــال بس ـــه س ـــا س ـــرض دو ت ـــم در ع گرفتی

تحویـــل بدهیـــم.

طرح آبرسانی به 3۹ روستای 
آذربایجان شرقی بهره برداری شد

آبرســانی بــه ۳۹ روســتای آذربایجان شــرقی بــا جمعیــت تحــت 
پوشــش ۱۳ هــزار و 6۵۷ نفــر و ۴۰۷ میلیــارد ریــال هزینه کــرد بــه 
ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــرو ب ــر نی ــوی وزی ــس از س ــورت ویدئوکنفران ص
ــان  ــاب آذربایج ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــا، مدی ــزارش ایرن ــه گ ب
شــرقی  در مراســم بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا، اظهــار کــرد: بــا بهــره 
ــزار و ۵۰  ــار ه ــتان، چه ــتان اس ــا در ۹ شهرس ــرح ه ــن ط ــرداری از  ای ب

ــالم و بهداشــتی برخــوردار شــدند. ــوار از آب آشــامیدنی س خان
ــا،  ــرح ه ــن ط ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ــان ک ــو خاطرنش ــا ایمانل علیرض
هشــت حلقــه چــاه حفــر، بیــش از پنــج هــزار مترمربــع مخــازن زمینــی 
احــداث، بــاالی ۱۳۰ کیلومتــر لولــه گــذاری، ۵۲ هــزار متــر اصــاح شــبکه 

ــه در تمــام ۳۹ روســتا انجــام شــده اســت. و احــداث تصفیــه خان
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی تعــداد 
ــره  ــر و در دوره به ــاخت ۸۷ نف ــا در دوره س ــرح ه ــن ط ــتغالزایی ای اش

ــرداری ۲۵ نفــر اســت. ب
ــرد: در  ــار ک ــم اظه ــن مراس ــز در ای ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــام  ــامی انج ــاب اس ــس از انق ــی پ ــیار خوب ــات بس ــرو اقدام ــش نی بخ
ــه  ــانی ب ــرق رس ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــوری ک ــه ط ــده ب ش
تمــام روســتاهای زیــر ۱۰ خانــوار انجــام شــده و اکنــون بــرق رســانی بــه 

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح ــوار نی ــج خان ــتاهای پن روس
محمدرضـا پورمحمـدی ادامه داد: در حوزه آبرسـانی نیز کارهای بسـیار 

خوبـی بـه خصـوص در ارتباط با اقشـار پایین جامعه انجام شـده اسـت.
وی گفــت: در آذربایجــان شــرقی ۲ هــزار و ۷۰۸ روســتای دارای ســکنه 
اســت کــه از ایــن تعــداد یــک هــزار و ۴۹۰ روســتا تحــت پوشــش شــبکه 

آبفــای کشــور قــرار دارنــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه اینکــه ۸۹ درصــد جمعیــت 
روســتایی از خدمــات آبفــا بهــره منــد هســتند، گفــت: امــروز آب شــرب 
۳۹ روســتا در اســتان تامیــن مــی شــود کــه پوشــش جمعیتــی از خدمــات 

آب شــرب را ســه درصــد افزایــش مــی دهــد.

ترانشه های اتوبان پاسداران تبریز با 
۱۱ میلیارد تومان پایدارسازی می شود

مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری تبریــز گفــت: طرح پایدارســازی 
ترانشــه های بزرگــراه پاســداران ایــن شــهر بــا ۱۱ میلیــارد تومــان اعتبــار 

در حــوزه شــهرداری منطقــه یــک در حــال انجــام اســت. 
بابــک شــریفی  در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه تعییــن پیمانــکار 
ــزود: هــدف از اجــرای  ــروژه، اف ــن پ ــی ای ــز کارگاه عملیــات عمران و تجهی
ایــن طــرح ایجــاد »بــرم« )پلــه هایــی کــه بیــن ترانشــه هــا ایجــاد مــی 
شــود(  در ترانشــه، پایدارســازی و رفــع خطــر در مناطــق محــروم و کــم 

برخــوردار اســت.
ــر در  ــرح حداکث ــن ط ــود ای ــی ش ــی م ــه پیش بین ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــدام ب ــن اق ــت: ای ــار داش ــد، اظه ــان برس ــه پای ــده ب ــاه آین ــار م چه
ــداری  ــظ پای ــن حف ــیر راه و همچنی ــنگ در مس ــادن س ــری از افت جلوگی

ــود. ــی ش ــام م ــرداری انج ــیب خاکب ــتر ش بیش
ــت  ــران اهمی ــت بح ــاظ مدیری ــروژه از لح ــن پ ــه داد: ای ــریفی ادام ش
ویــژه ای دارد چــرا کــه در اثــر کوچکتریــن زمیــن لــرزه ای ریــزش در ایــن 
ــی نیــز  ــان روی مــی دهــد و بعــد از اتمــام ایــن طــرح،  فضــای خوب اتوب

بــرای فضــای ســبز بــاز فراهــم مــی شــود.

حسینی:
تجهیز به موقع منابع مالی پروژه های عمرانی 

با استفاده از ظرفیت بورس محقق می شود
ــرای طرح هــای  ــورس ب ــق تولیــد می گویــد اســتفاده از ظرفیــت ب رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش و رون

ــرای ایــن پرژوه هــا فراهــم می کنــد.  ــع مالــی را ب ــه موقــع مناب عمرانــی، امــکان تجهیــز ب
ــا  ــق تولیــد مجلــس در گفت وگــو ب ــژه جهــش و رون ــن حســینی رئیــس کمیســیون وی سیدشــمس الدی
خانــه ملــت دربــاره ســازوکار اســتفاده از ظرفیــت بــورس بــرای طرح هــای عمرانــی در ســال آینــده، گفــت: 
بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای عمرانــی یــا بایــد از منابــع عمومــی اســتفاده کــرد یــا شــیوه فعلــی کــه بهــره 

گیــری از بانــک و ابزارهــای بدهــی اســت، را بــه کار بــرد.
ــی در  ــا بیــان اینکــه شــیوه های تامیــن مال ــاد در مجلــس ب ــن، رامســر و عبــاس آب نماینــده مــردم تنکاب
ــک  ــای تمل ــی طرح ه ــن مال ــاره تامی ــود درب ــنهاد خ ــریح پیش ــت، در تش ــوع اس ــیار متن ــرمایه بس ــازار س ب
ــس  ــروز در نشســت علنــی مجل ــح داد: ام ــورس، توضی ــا و روش هــای ب ــق ابزاره ــی ســرمایه ای از طری دارای
پیشــنهادی تصویــب شــد مبنــی بــر اینکــه بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی بتــوان از روش هــا و ابزارهــای 
مختلــف تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه اســتفاده کــرد؛ البتــه ســازوکار ایــن مهــم از جملــه تعییــن حداکثــر 
ســود و... در آییــن نامــه اجرایــی کــه توســط وزارت اقتصــاد و ســازمان برنامــه و بودجــه تدویــن مــی شــود، 

مشــخص خواهــد شــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم اضافــه کــرد: بــا ایــن مصوبــه تکمیــل پروژه هــای عمرانــی بــه دلیــل 

کمبــود منابــع مالــی طوالنــی نخواهــد شــد بــه عبارتــی تجهیــز منابــع مالــی آنهــا بــه موقــع صــورت گیرد.
رئیــس کمیســیون ویــژه جهــش و رونــق تولیــد مجلــس تصریــح کــرد: همچنیــن براســاس ایــن مصوبــه 
ــی از روش هایــی کــه لزومــا از مســیر اســتقراض از سیســتم بانکــی  ــروژه هــای عمران ــی پ ــرای تامیــن مال ب
ــک مرکــزی،  ــه بان ــه افزایــش بدهــی بانک هــا ب ــر منجــر ب ــن ام ــز خواهــد شــد، چراکــه ای می گــذرد، پرهی

رشــد پایــه پولــی و تــورم مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روش تامیــن پــروژه هــای عمرانــی بایــد اصــاح شــود، ادامــه داد: در حــال حاضــر 
بــرای اجــرای پروژه هــا از سیســتم بانکــی و یــا منابــع بودجــه اســتفاده مــی شــود، تامیــن مالــی پــروژه هــا 

بانــک محــور شــده کــه ایــن مضــوع افزایــش نقدینگــی را بــه همــراه دارد.
عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ بــا تاکیــد بــر اینکــه بــازار ســرمایه فرصــت مناســبی اســت 
کــه بایــد از آن بــرای اجــرای پــروژه هــای عمرانــی اســتفاده کــرد، گفــت: پــروژه هــای عمرانــی کــه دارای 
اهمیــت باالیــی هســتند، مــی تواننــد تــا ۳۰ درصــد از ســقف هــر فصــل از بــازار ســرمایه تامیــن مالــی شــوند.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی بــر انجــام اقدامــات جــدی 
و  زمیــن  فرونشســت  از  پیشــگیری  بــرای 
ــه  ــن زمین ــردم در ای ــارکت م ــتفاده از مش اس
تأکیــد کــرد و گفــت: فرونشســت زمیــن، 
عــاوه بــر زیان هــای مالــی و آســیب بــه 
ــرای جــان مــردم نیــز  ــی، ب تأسیســات زیربنای
خطرآفریــن اســت و بایــد مقابلــه بــا ایــن 

ــود.  ــه ش ــدی گرفت ــده ج پدی
بــه گــزارش ایســنا، جــواد رحمتــی در 
ــع  چهارمیــن جلســه شــورای حفاظــت از مناب
ــا  ــد ب ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتان، ب آب اس
طبیعــت تعامــل مثبــت داشــته باشــیم، گفــت: 
مــا معمــوالً در مســائل زیســت محیطی، در 
مقابــل عمــل انجام شــده قــرار می گیریــم، 
ــل  ــگیرانه و تعام ــات پیش ــه اقدام ــی ک در حال
مثبــت می توانــد بازخوردهــای مثبتــی داشــته 
و تبعــات زیســت محیطی را کاهــش دهــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت آبخــوان داری کــه 
ــت  ــد در مدیری ــداث س ــتر از اح ــی بیش گاه
البتــه  افــزود:  اســت،  موثــر  آبــی  منابــع 
تأثیرگــذاری اقدامــات در ایــن حــوزه، بــه معنی 
مجــوز افزایــش برداشــت و توســعه کشــت 
نیســت و بایــد اقدامــات الزم بــرای حفــظ تــراز 
ــد. ــته باش ــتمرار داش ــی اس ــای زیرزمین آب ه

وی بــا تأکیــد بــر جــدی گرفتــن اقداماتــی 
نظیــر انســداد چاه هــای غیرمجــاز و جلوگیــری 
ــت:  ــی، گف ــع زیرزمین از اضافه برداشــت از مناب

افزایــش برداشــت از منابــع آبــی، موجــب 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــود ک ــن می ش ــت زمی فرونشس
آســیب هایی کــه بــه تأسیســات زیربنایــی وارد 
ــن  ــرای جــان مــردم نیــز خطرآفری می کنــد، ب

اســت.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــردم  ــب مشــارکت م ــد جل ــوزه نیازمن ــن ح ای
هســتیم، افــزود: در ایــن زمینــه بایــد امکانــات 
ــد  ــی مانن ــرای اقدامات ــردم ب ــی م ــوان فن و ت
تغییــر الگــوی کشــت در نظــر گرفتــه شــود و 

ــود. ــه نش ــی ارائ ــنهادهای غیرعمل پیش
وی تأکیــد کــرد: الزمــه ایــن امــر، اقدامــات 
ترویجــی و آموزشــی از ســوی جهاد کشــاورزی 
اســت و تقاضــای بــازار نیــز بایــد مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.

تدوین طرح مدیریت منابع آبی در 
دشت های دوزدوزان و کردکندی

منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
تدویــن طــرح  از  آذربایجــان شــرقی هــم 
مدیریــت منابــع آبــی در دشــت های دوزدوزان 
و کردکنــدی خبــر داد و همــکاری فرمانــداران 
و ادارات ذی ربــط در شهرســتان های ســراب 
و بســتان آباد را بــرای اجــرای ایــن طــرح 

ــد. ــتار ش خواس
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــارزاده ب ــف غف یوس
ــن  ــری از فرونشســت زمی ــرای جلوگی ــرح ب ط
ــزود:  ــن شــده اســت، اف ــن مناطــق تدوی در ای
ــش  ــرای کاه ــات الزم ب ــرح اقدام ــن ط در ای
ــرای  ــی ب ــارف آب زیرزمین ــدی مص ۱۰ درص
ــای دوزدوزان و  ــع در آبخوان ه ــاه واق ۲۳۴ چ

کردکنــدی پیش بینــی شــده اســت.

ــاه در  ــه ۴۷ چـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــدی اضافـ ــاه در کردکنـ دوزدوزان و ۵۳ چـ
 برداشـــت دارنـــد، افـــزود: اگـــر بتوانیـــم 
ــم  ــری کنیـ ــت جلوگیـ ــا از اضافه برداشـ تنهـ
را  منطقـــه  ایـــن  آب  منابـــع  می توانیـــم 

ــم. ــرل کنیـ کنتـ
ــرق  ــع ب ــرد: قط ــان ک ــارزاده خاطرنش غف
چاه هــای کشــاورزی در فصــل غیرزراعــی، 
نصــب کنتورهــای هوشــمند، انســداد چاه هــای 
ــازی در  ــانی و فرهنگ س ــاز و اطاع رس غیرمج
ــتفاده از  ــت و اس ــوی کش ــر الگ ــتای تغیی راس
ــات  ــه اقدام ــاری ازجمل ــن آبی ــای نوی روش ه

اســت. پیش بینی شــده 
فرمانــداران ســراب و بســتان آباد هــم در 
ایــن جلســه گزارشــی از وضعیــت منابــع آبــی 
در ایــن دو شهرســتان را ارائــه و بــر همــکاری 
دســتگاه های اجرایــی بــرای اجــرای طــرح 
مدیریــت منابــع آبــی در دشــت های دوزدوزان 

ــد. ــد کردن ــدی تأکی و کردکن
بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری 
آذربایجــان شــرقی، در ایــن جلســه همچنیــن 
گــزارش آخریــن وضعیــت منابــع آبــی اســتان 
ــه  ــد ک ــه ش ــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارائ ــال آب در س
براســاس آن میــزان بارندگــی از اول مهــر مــاه 
امســال ۱۴۵ میلی متــر اســت کــه نســبت 
بــه میانگیــن ســال آبــی گذشــته و همچنیــن 
ــا  ــه، ام ــش یافت ــدت افزای ــه درازم ــبت ب نس
ــه  ــبت ب ــدت، نس ــن م ــی در ای ــش برف پوش
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷۹ درصــد 
ــش  ــب کاه ــه موج ــت ک ــته اس ــش داش کاه

ذخایــر آب زیرزمینــی می شــود.

سرپرسـت شـهرداری مراغـه گفـت: وصـول نشـدن عـوارض 
شـهری موجـب تحقق نیافتن درآمد مصوب شـهرداری می شـود و  

در نهایـت سـطح خدمـات شـهری کاهـش می یابـد.
شـهرام مروتـی با بیـان اینکـه نبود ضمانـت قانونی موثـر برای 
وصـول عـوارض شـهری از مشـکات پیش روی شـهرداری اسـت، 
افـزود: در صـورت وصول شـدن عوارض شـهری، شـهرداری مراغه 

از درآمـد ۱۵ میلیـارد تومانـی برخـوردار خواهد بود.
وی ادامه داد: متاسـفانه در سـال جاری نیز سـهم 6۰ درصدی 
شـهرداری مراغـه از محـل وصـول جرائـم راهنمایـی و رانندگـی 

تحقـق نیافته اسـت.
دادسـتان عمومـی و انقـاب مراغـه گفـت: وضعیـت آسـفالت، 
روشـنایی و عائـم در برخی معابر شـهری و روسـتایی شهرسـتان 

نیست. مناسـب 
نـادر نجـد روز سه شـنبه در جلسـه شـورای ترافیـک مراغـه 
افـزود: ترمیـم و بهسـازی آسـفالت برخی خیابان های شـهر به یک 

مطالبـه عمومـی تبدیل شـده اسـت. 

وی ادامـه داد: آسـفالت برخی جاده های روسـتایی و روشـنایی 
بـه  هـم  ایـن شهرسـتان  اصلـی  در جاده هـای  نقـاط  از  برخـی 
بهسـازی نیاز دارد و این در حالی اسـت که عائم هشـداردهنده و 

ترافیکـی در بیشـتر جاده هـای روسـتایی وجـود نـدارد.
وی با اشـاره به وجود مشـکل سـد معبـر در شـهر مراغه اضافه 
کـرد: رفتـار سـلیقه ای و نبود برنامه مناسـب موجب شـده تا سـد 

معبر روز به روز بیشـتر شـود.
سـاماندهی  گفـت:  نیـز  مراغـه  فرمانـدار  عمرانـی  معـاون 
دستفروشـان و توسـعه پارکینگ هـای عمومـی مهمتریـن راهـکار 
کاهـش بـار ترافیکـی شـهر مراغـه اسـت و بایـد بـرای رفـع ایـن 

شـود. برنامه ریـزی  مشـکات 
نقـی مسـکینی افـزود: با توجـه به ترافیک سـنگین در هسـته 
مرکـزی شـهر، نیـاز بـه ایجـاد پارکینگ هـای عمومـی در ایـن 

مناطـق بیـش از پیـش احسـاس می شـود.
ایسـتگاه های مسـافربر  داد: همچنیـن سـاماندهی  ادامـه  وی 
روسـتایی و برون شـهری نیـز از ضرورت هایـی اسـت که بر اسـاس 
برنامه ریـزی اصولـی و بـا کارشناسـی پلیـس راهـور و جانمایـی 

شـهرداری بایـد انجام شـود.
وی اضافـه کـرد: وجـود خیابـان جام جـم بـه عنـوان یکـی از 
مهم تریـن زیرسـاخت های شـهری، فرصت مناسـبی بـرای کاهش 
بـار ترافیکی و اسـتفاده از پارکینگ های عمومی در هسـته مرکزی 

شـهر فراهم کرده اسـت.

مقابله با پدیده فرونشست زمین جدی گرفته شود

وصول نشدن عوارض شهری موجب تحقق نیافتن درآمد شهرداری می شود

   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:  ۱۰98۰94 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱2/۰6

)روزنامه سراسری عجب شیر(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آرذبایجان شرقی
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صادرات شیر خشک آزاد شد 

ــیر و  ــرف شـ ــش مصـ ــه کاهـ ــه بـ ــا توجـ بـ
لبنیـــات در کشـــور و از طرفـــی افزایـــش تولیـــد 
کـــره و متاثـــر از آن افزایـــش تولیـــد شـــیر 
خشـــک، کارگـــروه تنظیـــم بـــازار صـــادرات 
ـــی آزاد  ـــوارض صادرات ـــذ ع ـــا اخ ـــک را ب شیرخش

کـــرد. 
ـــازار  ـــم ب ـــروه تنظی ـــنیم،  کارگ ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــات در  ـــیر و لبنی ـــش مصـــرف ش ـــه کاه ـــه ب ـــا توج ب
ـــر  ـــره و متاث ـــد ک ـــش تولی ـــی افزای ـــور و از طرف کش
از آن افزایـــش تولیـــد شـــیر خشـــک،  صـــادرات 
شیرخشـــک بـــا اخـــذ عـــوارض صادراتـــی را آزاد 

ـــرد. ک
در متن مصوبه تنظیم بازار آمده است:

بـــا توجـــه بـــه درخواســـت معاونـــت توســـعه 
ـــاورزی  ـــای کش ـــب و کاره ـــی و کس ـــع تبدیل صنای
شـــماره  )نامـــه  کشـــاورزی  جهـــاد  وزارت 
6۹۹۱/۵۰۰/۹۹ مـــورخ ۱۲۵/۹۹( در خصـــوص 
ــتر  ــک شـ ــادرات شیرخشـ ــت صـ ــع ممنوعیـ رفـ
ــماره ۱۳۵۰۷۱  ــه شـ ــق نامـ ــد وفـ ــرر گردیـ مقـ
مـــورخ ۲۱/۱۱/۹۹ ســـتاد هماهنگـــی اقتصـــادی 
ــه  ــبت بـ ــاورزی نسـ ــاد کشـ ــت وزارت جهـ دولـ
ــدام  ــوارض اقـ ــع عـ ــا وضـ ــت بـ ــع ممنوعیـ رفـ

کنـــد.
ـــاون  ـــی مع ـــی رضای ـــزارش مرتض ـــن گ ـــر ای بناب
ــز  ــش نیـ ــدی پیـ ــاورزی چنـ ــاد کشـ ــر جهـ وزیـ
ــادرات  ــه صـ ــی کـ ــود در صورتـ ــرده بـ ــام کـ اعـ
ـــد و  ـــه تولی ـــکان ادام ـــود، ام ـــک آزاد نش ـــیر خش ش
ـــیر  ـــرا ش ـــدارد زی ـــود ن ـــره وج ـــد ک ـــی تولی خودکفای
خشـــک بدســـت آمـــده از تولیـــد کـــره قابلیـــت 

جـــذب در بـــازار داخلـــی نـــدارد.

حریرچی: 
ویروس انگلیسی کشنده تر است

ــا،  ــاره مــوج چهــارم کرون ــا هشــدار درب معــاون کل وزارت بهداشــت، ب
ــد ۱۹ ســیر صعــودی دارد و افزایــش مــوارد  گفــت: مــوارد بســتری کووی
ســرپایی بــا کمــی تاخیــر موجــب افزایــش مــوارد بســتری و مــرگ و میــر 

می شــود.
ــبکه  ــب ش ــر امش ــه تیت ــی در برنام ــرج حریرچ ــر، ای ــزارش مه ــه گ ب
خبــر، افــزود: اوضــاع بــه نظــر مــا بســیار نگــران کننــده و هشــدار آمیــز 
ــاهده  ــا مش ــا ب ــم، ام ــده ای ــارم نش ــک چه ــوز وارد پی ــد هن ــت هرچن اس
مــوارد وســیع ویــروس انگلیســی و ورود آن بــه کشــور از مبــادی مختلــف، 

ــت. ــده اس ــر ش ــارم ظاه ــک چه ــه پی ــانه های اولی نش
وی بــا بیــان اینکــه ویــروس انگلیســی بســیار مســری تر و کشــنده تر اســت 
ــه  ــان را هــم درگیــر می کنــد، ادامــه داد: در خوزســتان زدن ماســک ب و جوان
زیــر ۵ درصــد رســیده اســت و رؤســای بیمارســتان ها درخواســت کــرده انــد 
کــه در خوزســتان قرنطینــه کامل تــر انجــام شــود، امــا محدودیت هایــی کــه 

بایــد اعمــال شــود از نظــر مــا مناســب اجــرا و رعایــت نمی شــود.
ــای شــدیدی  ــراق محدودیت ه ــت: االن در ع ــاون کل وزارت بهداشــت گف مع
اعمــال می شــود و چهــار روز هفتــه مــردم حــق خــروج خــودرو را از خانــه ندارنــد و 

اگــر ماســک نزننــد چیــزی حــدود ۵۰۰ هــزار تومــان مــا جریمــه می شــوند.
حریرچــی ادامــه داد: در جنــوب عــراق ۵ درصــد مــوارد ویــروس انگلیســی 

اســت، بایــد ســعی کنیــم پیــک اســتان خوزســتان را متوقــف کنیــم.
ــم  ــه رغ ــان ب ــتان و گی ــدران، گلس ــتان مازن ــه اس ــت: در س وی گف
کنتــرل بیمــاری، امــا مــوارد بســتری و مــرگ و میــر هنــوز بــاالی متوســط 

کشــوری اســت.
ــک  ــردم ماس ــد م ــر ۹۵ درص ــت: اگ ــت گف ــاون کل وزارت بهداش مع
ــا در  بزننــد و پروتکل هــا را دقیــق رعایــت کننــد میــزان مــرگ و میــر م

ــد رســید. ــر خواه ــر ۳۰ نف ــه زی خــرداد ۱۴۰۰ ب
حریرچــی افــزود: در خصــوص ممنوعیــت ســفرهای نــوروزی پیشــنهاداتی 
شــده، امــا هنــوز تصمیمــی گرفتــه نشــده کــه بایــد چنــد روزی صبــر کنیــم 
ــا ببینیــم وضعیــت ویــروس انگلیســی و رعایــت پروتکل هــا چــه می شــود. ت

»نوروز رنگی« سریال عیدانه شبکه پنج شد
مجموعــه  تلویزیونــی »نــوروز رنگــی« بــه کارگردانــی علــی مســعودی و 
ــوروز ۱۴۰۰ روی آنتــن شــبکه  ــی اکبــر تحویلیــان در ن تهیه کنندگــی عل

پنــج ســیما مــی رود. 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن مجموعــه تلویزیونــی در ژانــر کمــدی و اجتماعــی 
بــه ســفارش گــروه فیلــم و ســریال شــبکه پنــج ســیما تولیدشــده و تعــدادی 

از بازیگرانــش بــا لهجــه و گویــش مشــهدی صحبــت می کننــد.
نــوروز رنگــی در بیســت قســمت، داســتان روزهــای پایانــی اســفند مــاه 
یکــی از ســال  هــای دهــه 6۰ را روایــت مــی کنــد کــه در عیــِن طنــز و 
ــهد  ــهر مش ــی در ش ــا و آداب ایران ــنت  ه ــه س ــت ب ــرار اس ــرگرمی، ق س

ــردازد. مقــدس بپ
ــوری،  ــف تیم ــوی، یوس ــواد خواج ــکوبی، ج ــه اس ــت رابع ــی اس گفتن
علــی مســعودی و ... در ایــن مجموعــه تلویزیونــی ایفــای نقــش مــی کننــد.

ــن،  ــتندآپ کمدی ــر و اس ــنده، بازیگ ــردان نویس ــعودی کارگ ــی مس عل
ــای  ــتن متن ه ــا نوش ــندگی را ب ــه نویس ــود در عرص ــمی خ ــت رس فعالی

ــرد.  ــاز ک ــال ۷۴ آغ ــاعت خــوش در س ــه س ــم از برنام ــد آیت ــز چن طن
او نویســنده آثــاری چــون کوچــه اقاقیــا، ســه دونگ، ســه دونگ، 
ــز را  ــریال های طن ــی س ــت و کارگردان ــه درچهار اس ــوش و س ــاعت خ س

ــت. ــته اس ــده داش ــم برعه ه
سریال نوروز رنگی پیش از این »هشت آباد« نام داشت. 

ــا  ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــا  ــزی ب ــک مرک ــون بان ــان اینکــه طــرح قان بی
همــکاری کارشناســان و در جلســات متعــددی 
ــزار  ــی برگ ــتگاه های دولت ــور دس ــا حض ــه ب ک
شــد، بررســی و کلیــات و جزئیــات آن بــه 
تصویــب کمیســیون اقتصــادی مجلــس رســید، 
ــرح  ــزی و ط ــک مرک ــون بان ــرح قان ــت: ط گف
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه بــه صحــن علنــی 

ارســال شــده اســت. 
در گفت وگــو  خانــدوزی  احســان  ســید 
ــت  ــل دول ــدم تمای ــاره ع ــا اش ــارس، ب ــا ف ب
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــه الیح ــه ارائ ب
اظهــار داشــت: در گفت وگوهایــی کــه بــا 
ــاد در  ــر اقتص ــات و وزی ــازمان مالی ــس س رئی
ــرای  ــده ای ب ــدام وع ــتیم هیچک ــار داش ــن ب ای
ارســال الیحــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه بــه 

ــد. ــس ندادن مجل
وی افــزود: بــه همیــن جهــت مجلــس 
یازدهــم تصمیــم گرفــت کــه خــودش در ایــن 
ــه  ــه دلیــل اینکــه ب زمینــه کاری کنــد ولــی ب
مطالعــات و کار کارشناســی دولــت احتــرام 
ــن  ــمی مت ــورت غیررس ــه ص ــتیم ب می گذاش
عایــدی  بــر  مالیــات  الیحــه  پیش نویــس 
ســرمایه کــه توســط دســتگاه های اجرایــی 
آمــاده شــده بــود را از آنهــا گرفتیــم چــرا کــه 
ــود و الیحــه  ــی نب ــازمان مالیات مســاله االن س
بــه باالتریــن ســطوح اجرایــی و تصمیم گیــری 

ــد.  ــف ش ــه متوق ــا در آن الی ــت ام رف
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
را گرفتیــم و آن  پیش نویس هــای دوســتان 
را در کمســیون اقتصــادی بــا همــکاری مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس ایــن طــرح نهایــی شــد 
و ســرانجام طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه تصویــب 
ــال  ــس ارس ــی مجل ــن علن ــه صح ــید و ب رس

شــد.
دوســت  خیلــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داشــتم ســال ۱۴۰۰ را بــه قانــون مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه شــروع کنیــم چــون حــدود 
ــه  ــرو در زمین ــورهای پیش ــرن از کش ــم ق نی
ــا  ــرد: ام ــح ک ــتیم، تصری ــب هس ــی عق مالیات

فعــا برخــی طرح هــای دیگــر در دســتور 
کار صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفتــه اســت 
ــای 6۰  ــا امض ــه ای ب ــل نام ــن دلی ــه همی و ب
نفــر از نماینــدگان تهیــه و بــه هیــات رئیســه 
ارســال کردیــم تــا طــرح مالیــات بــر عایــدی 
ــی  ــن علن ــی صح ــت بررس ــرمایه در اولوی س

ــرد. ــرار بگی ــس ق مجل
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــدوزی درپاس خان
ــک مرکــزی و  ــون بان سرنوشــت طرح هــای قان
طــرح قانــون بانکــداری بــه کجــا رســید، گفت: 
ــه ایــن جهــت کــه در کمیســیون اقتصــادی  ب
ــرکاری   ــد پ ــور نیازمن ــم کش ــاس می کنی احس
ــام  ــیونی  را انج ــه کمیس ــدی وظیف ــت تاح اس
داده ایــم و یکــی از قوانیــن مهــم بانکــی کشــور 

کــه قوانیــن مرتبــط بــا بانــک مرکــزی اســت را 
ــم. ــرار دادی ــت ق در اولوی

ایــن اقتصــاددان افــزود: مــا بــه دو تــا 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــم ک ــم الزم داری ــون مه قان
ــه  ــه در زمین ــت ک ــزی اس ــک مرک ــون بان قان
و  تــورم  مهــار  و  پولــی  سیاســت گذاری 
قانــون  و  مرکــزی  بانــک  نظــارت  تقویــت 
ــات  ــا، عملی ــوزه بانک ه ــه ح ــوط ب ــر مرب دیگ
ــرعی  ــائل ش ــا و مس ــاختار بانک ه ــی، س بانک
ــه عنــوان اولویــت دوم در برنامــه  اســت کــه ب
ــم. طــرح اول  ــرار دادی کمیســیون اقتصــادی ق
کــه طــرح قانــون بانــک مرکــزی بــا همــکاری 
ــا  ــه ب ــددی ک ــات متع ــان و در جلس کارشناس
حضــور دســتگاه های دولتــی برگــزار شــد، 
ــب  ــه تصوی ــات آن ب ــات و جزئی بررســی و کلی

ــید ــس رس ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
تصریــح کــرد: طــرح قانــون بانــک مرکــزی بــه 
ــس ارســال شــده اســت و  ــی مجل صحــن علن
ــن ۸-۷  ــم در ای ــم بگوی ــه می توان خوش بختان
ــس  ــه در کمیســیون اقتصــادی مجل ــی ک ماه
وقــت داشــتیم توانســتیم دو،  ســه کار اساســی 
ــی برداشــته  ــر را انجــام دهیــم و گام های و موث
شــود. امــا خیلــی تاســف می خوریــم کــه چــرا 
ــن  ــتور کار صح ــر در دس ــا زودت ــن طرح ه ای
ــر  ــه زودت ــر چ ــا ه ــرد ت ــرار نمی گی ــی ق علن

ــه نتیجــه برســد. ــن دو طــرح ب ای

ـــبز  ـــای س ـــر و فض ـــیما، منظ ـــازمان س ـــکار س ـــه ابت ـــت: ب ـــز گف ـــهردار تبری ش
شـــهرداری تبریـــز و بـــا موافقـــت رییـــس کل دادگســـتری آذربایجـــان شـــرقی، 
در راســـتای عـــزم عمومـــی بـــرای ایجـــاد نهضـــت درختـــکاری و زنـــده کـــردن 

خاطـــره باغشـــهر تبریـــز، مجـــازات ســـبز در تبریـــز اجرایـــی می شـــود. 
ـــز  ـــرد: تبری ـــار ک ـــن خصـــوص اظه ـــر در ای ـــرج شـــهین باه ـــزارش ایســـنا، ای ـــه گ ب
کـــه در زمان هـــای نـــه چنـــدان دور بـــه بـــاغ شـــهر مشـــهور بـــود، بـــه دلیـــل 
ـــمگیری  ـــور چش ـــه ط ـــبز آن ب ـــطوح س ـــر، از س ـــه اخی ـــد ده ـــای چن بی توجهی ه

ـــت. ـــده اس ـــته ش کاس
وی افـــزود: بـــر ایـــن اســـاس در دوره جدیـــد مدیریـــت شـــهری، عـــزم 
ـــی  ـــعه کّم ـــبز، توس ـــای س ـــری فضاه ـــر کارب ـــری از تغیی ـــرای جلوگی ـــود را ب خ
ــه ای  ــای محلـ ــداد پارک هـ ــا افزایـــش تعـ ــز بـ ــبز تبریـ ــای سـ ــی فضـ و کیفـ
ــزم  ــا جـ ــده آنهـ ــای باقیمانـ ــز و احیـ ــات تبریـ ــودی باغـ ــری از نابـ و جلوگیـ

یـــم. کرده ا
وی بـــا اشـــاره بـــه نامگـــذاری ســـال ۹۹ از ســـوی شـــورای اســـامی تبریـــز 
ـــز  ـــتان نی ـــی اس ـــکیات قضای ـــرد: تش ـــار ک ـــبز، اظه ـــای س ـــال فض ـــوان س ـــه عن ب

ــبز و همـــدوش  ــای سـ ــوزه فضـ ــهرداری در حـ ــتای اهـــداف عالـــی شـ در راسـ
ـــکیل  ـــا تش ـــز، ب ـــبز تبری ـــای س ـــوز فض ـــمند و دلس ـــدوم، اندیش ـــه خ ـــا مجموع ب
ـــهر،  ـــن کانش ـــبز ای ـــای س ـــئوالن فض ـــا مس ـــری ب ـــی و همفک ـــات هماهنگ جلس

ســـازوکار اجـــرای مجازات هـــای ســـبز را مهیـــا کـــرده اســـت.
شـــهین باهـــر ادامـــه داد: در ایـــن شـــیوه، قضـــات بـــا اســـتفاده از تکالیـــف 
ـــت  ـــه و کاش ـــکام، تهی ـــدور اح ـــود در ص ـــی خ ـــارات قضای ـــط و اختی ـــی مرتب قانون
ـــدی  ـــزای نق ـــا ج ـــس ی ـــای حب ـــن مجازات ه ـــهر را جایگزی ـــطح ش ـــت در س درخ
ـــبز  ـــای س ـــر و فض ـــیما، منظ ـــازمان س ـــر س ـــت نظ ـــکام تح ـــن اح ـــه ای ـــد ک می کنن

تبریـــز، اجـــرا و بـــه تشـــکیات قضایـــی اســـتان گـــزارش می شـــود.
ـــه  ـــی صمیمان ـــا قدردان ـــز، وی ب ـــهرداری تبری ـــی ش ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
ـــان  ـــتری آذربایج ـــس کل دادگس ـــخص ریی ـــتان و ش ـــی اس ـــکیات قضای از تش
شـــرقی، اظهـــار امیـــدواری کـــرد بـــا عـــزم و نهضـــت عمومـــی، بتوانیـــم در 
کوتـــاه مـــدت، کمبـــود تعـــداد درختـــان تبریـــز را جبـــران کـــرده و شـــهری 
ــز و فهیـــم تبریـــز  ــاداب، بـــه همشـــهریان عزیـ ــا نشـــاط و شـ ــبز و بـ سرسـ

تقدیـــم کنیـــم.

طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی رسید

برای اولین بار در کشور

»مجازات سبز« در تبریز اجرایی می شود

ميزان و نوع پالك ثبتيآدرس ملکمشخصات ملکشناسهرديف
مساحت نوع كاربريمالكيت

عرصه
مساحت 

نقد و )قيمت پايه مزايده (نقد)قيمت پايه مزايده اعيان
(اقساط

سپرده توديعي جهت 
شركت در مزايده

شرايط
توضيحات پرداخت

آماده بهره بردارينقد و اقساط- نقدي053.940,500,000,00044,550,000,000652,500,000تجاریقرارداد واگذاری-جنب شعبه بانک سپه- مابين چهارراه شهيد بهشتی و ميدان شهرداری- بر خيابان امام- تبریز*واحد تجاری پروژه عتيق 19442

تخليه در اختيار بانکنقد و اقساط- نقدي16835054,691,200,00060,160,320,000753,840,000مسكونی/تجاریملكی4534/51شعبه سابق بانک صادرات ایران- ميدان اصلی-  شبسترمحل سابق شعبه شبستر23294

تخليه در اختيار بانکنقد و اقساط- نقدي331365.429,500,000,00010,450,000,000475,000,000مسكونی/تجاریملكی161/182شهر شربيان- شهرستان سرابمحل سابق شعبه شربيان 33003

تخليه در اختيار بانکنقد و اقساط- نقدي042103,500,000,000113,850,000,0001,025,000,000تجاریسرقفلی811محل سابق صرافی سپهر -مابين سه راه امين و چهارراه شریعتی- خ شریعتی شمالیمحل اسبق شعبه شریعتی شمالی43280

تخليه در اختيار بانکنقد و اقساط- نقدي3416006,832,000,0007,515,200,000341,600,000مزروعی/كشاورزیتمليكی3/141روستای كندوان- سرابمحل تمليكی شركت اجر فشاری سراب59290

متصرف داردنقد و اقساط- نقدي50.25903,000,000,0003,300,000,000150,000,000مسكونیتمليكی163/12435جنب پالك -  متری ششم6-  متری سجادیه12- شهرك طالقانی(بدهی قادر اكرمی)ملک شهرك طالقانی69887

متصرف داردنقد و اقساط- نقدي42258049,446,250,00054,390,875,000697,231,250مسكونیتمليكی332671/4پالك -روبروی مسجد عربلر-كوی صدقيان-شمس تبریزی- تبریزیک باب خانه واقع در شمس تبریزی79341

فاقد اعياني- خالينقد و اقساط- نقدي1249036,867,035,00040,553,738,500634,335,175مزروعی/كشاورزیتمليكی51/2328جنب توليدی شبستر- خيابان رسالت- شبسترزمين زراعی جنب شركت توليدی شبستر88257

 به دايره  ساختمان 14:00 صبح لغايت 08:00از ساعت  (غير از ايام تعطيل)متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و بازديد از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي . استان آذربايجان شرقي در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طريق مزايده  به فروش برساند –بانک صادرات ايران 
جلسه .  به دايره دبيرخانه روابط عمومي مديريت اين بانک تسليم و رسيد اخذ نمايند99/12/24 مورخ 13:00 ، مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاكت هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 33297234و شماره تلفن  12دروازه تهران پل شهيدباكري برج بانک صادرات  طبقه -مديريت شعب استان آذربايجان شرقي به آدرس تبريز

حضور شركت كنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي، اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاكت .  با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد17دروازه تهران پل شهيدباكري برج بانک صادرات  طبقه -صبح در ساختمان مركزي بانک  واقع در تبريز9 رأس ساعت 99/12/27بازگشايي پاكت هاي پيشنهادات خريد شركت كنندگان در مورخه 
.ها به بانک مي باشد

آگهی نوبت اول 99/3فروش  امالك مديريت شعب استان آذربايجان شرقی بانك صادرات ايران، مزايده  شماره 

آگهی مزایده فروش امالک مازاد بانک صادرات استان آذربایجان شرقی 

.  در روزنامه جام جم منتشر خواهد شد توجه فرمایيد99/12/13لطفاً جهت اطالع از تغييرات احتمالی، به آگهی دوم كه در مورخه  

.مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازدید از آنها قبل از شركت در مزایده برای تمامی شركت كنندگان در مزایده الزامی است

.برای امالك سرقفلی به عهده خریدار خواهد بود (پرداخت حق مالكانه)كسب رضایت مالک 
.باشد، پيشنهاد دهنده با شرایط نقدی برنده خواهد بود% 10باشد، پيشنهاد دهنده قيمت باالتر برنده خواهد بود و اگر اختالف تا % 10اختالف بيش از   "نقد و اقساط"و     "نقدی"در شرایط مساوی بودن قيمت های پيشنهادی، اولویت صرفاً با پيشنهاد نقدی است و  چنانچه بين قيمتهای پيشنهادی 

.فروش كليه امالك با وضع موجود خواهد بود
.بانک در رد یا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد

.مصوب این بانک خواهد بود (سود) ماهه  با نرخ 36نقد و مابقی در اقساط % 50شرایط خرید اقساطی در قالب 

.هرچند كل پروژه فعال به اتمام نرسيده و بدان جهت فاقد سند و پایانكار بوده و فروش با وضع موجود خواهد بود. این ملک دارای قرارداد واگذاری از شركت توسعه و عمران آذربایجان بوده و قابل بهره برداری است* 

.در صورتی كه ملک متصرف داشته باشد، تخليه متصرف در شرایط مزایده به عهده خریدار خواهد بود
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هنرهای دستی و ترسیمی

آشنایی با هنر زیبای خوس دوزی  

هنر خوس دوزی
ـــی  ـــنتی و قدیم ـــای س ـــوس دوزی از هنره خ
ایرانی ســـت کـــه از دوران صفویـــه بـــه یـــادگار 
ـــت  ـــخ از محبوبی ـــول تاری ـــت و در ط ـــده اس مان
فراوانـــی برخـــوردار بـــوده اســـت. ایـــن هنـــر 
ـــاز  ـــادی نی ـــه زی ـــر و حوصل ـــه صب ـــه ب ـــف ک ظری
ــره و  ــز نقـ ــتفاده از فلـ ــا اسـ ــم بـ دارد در قدیـ
طـــا بـــه جـــای نـــخ، بـــر روی پارچـــه اجـــرا 
ــتر  ــنایی بیشـ ــت آشـ ــه جهـ ــد. در ادامـ می شـ
بـــا خـــوس دوزی و روش دوختـــن آن همـــراه 

ـــید. ـــا باش م

معرفی خوس دوزی
ـــی  ـــنتی و قدیم ـــای س ـــوس دوزی از هنره خ
ـــوی  ـــه در دوره ی صف ـــد ک ـــن می باش ـــران زمی ای
ـــان  ـــت. در زم ـــوده اس ـــردم ب ـــتقبال م ـــورد اس م
ـــه  ـــره ب ـــز نق ـــوس دوزی از فل ـــرای خ ـــته ب گذش
ـــوار  ـــروزه ن ـــا ام ـــد ام ـــخ اســـتفاده میکردن ـــوان ن عن
ـــن آن  ـــن جایگزی ـــتیکی رنگی ـــازک پاس ـــای ن ه
ـــوس  ـــترس خ ـــای دردس ـــگ ه ـــت. رن ـــده اس ش
ـــی  ـــگ طای ـــا رن ـــت ام ـــوع اس ـــیار متن دوزان بس
ــا در  ــگ هـ ــن رنـ ــوب تریـ ــره ای از محبـ و نقـ
ـــه  ـــوس دوزی ب ـــای خ ـــرح ه ـــت. ط ـــن کار اس ای
صـــورت هـــای هندســـی ، منحنـــی ، دانـــه ای 
ــد.  ــلیمی می باشـ ــد و اسـ ــه بلنـ ــتی پایـ ، خشـ
خـــوس دوزی در صنعـــت هنـــر هـــای دســـتی 
ـــه  ـــوزه نمون ـــن ح ـــه درای ـــود را دارد ک ـــگاه خ جای
ـــوان  ـــلیقه ی بان ـــا ذوق و س ـــادی ب کار هـــای زی

ـــت. ـــده اس ـــدار ش ـــی پدی ایران
 

روش دوختن خوس دوزی
خـــوس دوزی نوعـــی دور دوزی اســـت کـــه 
ـــه  ـــر روی پارچ ـــوس را ب ـــا ، خ ـــر رعن ـــن هن در ای
ـــن  ـــد. ای ـــل و... میدوزن ـــور، مخم ـــر ت ـــی نظی های
پارچـــه هـــا معمـــوال بـــه رنـــگ هـــای ســـیاه، 
ســـفید، ســـبز و زرشـــکی وجـــود دارند.درایـــن 
حرفـــه پارچـــه ی مخمـــل ســـوزن مخصـــوص 
ــود.  ــده میشـ ــل نامیـ ــه چنایـ ــود را دارد کـ خـ
ـــه  ـــوزن و پارچ ـــخ ، س ـــه ن ـــا ب ـــوس دوزان تنه خ
ـــخ کـــردن  ـــا ن ـــد ، و ب ـــاز دارن ـــن پیشـــه نی ـــژه ای وی

ســـوزن طـــرح را روی پارچـــه مـــی دوزنـــد. 
بـــرای انجـــام خـــوس دوزی ، نیـــاز بـــه کشـــیدن 
طـــرح بـــر روی پارچـــه نیســـت و خـــوس دوزان بـــا 
ـــد. اشـــتیاق و ســـلیقه خـــود طـــرح را اجـــرا میکنن

ـــک دوزی  ـــون و پول ـــار گابت ـــوس دوزی در کن خ
ـــن  ـــب ای ـــه از ترکی ـــود ک ـــرده میش ـــه کار ب ـــم ب ه
هنـــر هـــای دســـتی گیـــرا کارهنـــری بســـیار 

زیبایـــی پدیـــد می آیـــد.
  

کاربرد خوس دوزی
خـــوس دوزی یـــک هنردســـتی پرطرفـــدار 
ـــای  ـــرح ه ـــیله ط ـــه وس ـــا ب ـــه ه ـــت.که پارچ اس
ان نقـــش هـــای جـــذاب و جمیـــل بـــه خـــود 
میگیرنـــد. طـــرح هـــای خـــوش منظرخـــوس 
ـــن  ـــان ،تزئی ـــلوار زن ـــای ش ـــر روی دمپ دوزی ب
پـــرده هـــای تـــوری ، لبـــاس عـــروس ، جلـــد 
ـــه  ـــن ، جلیق ـــن ، کاه، پیراه ـــرآن ، روی کوس ق
زنـــان ،شـــلوار،رو ســـرویس هـــای تـــوری، 
ــی ،  ــای محلـ ــاس هـ ــوری ، لبـ ــای تـ چادرهـ
روســـری و شـــال ، رو میـــزی ، روتختـــی و... 
ــه  ــر جنبـ ــن هنـ ــه ایـ ــود. اگرچـ ــده میشـ دیـ
اســـتفاده ی محلـــی دارد امـــا عاقه  منـــدان 
بـــه عرصـــه هنـــر هـــای ســـنتی از کارهـــای 
ــتقبال  ــیار اسـ ــت بسـ ــن صنعـ ــود در ایـ موجـ

ــد. میکننـ
 

شهر های مرتبط با هنر خوس دوزی
ـــتان  ـــون: اس ـــور چ ـــوب کش ـــای جن ـــهر ه ش
فـــارس،   ، بلوچســـتان   ، هرمـــزگان  هـــای 
دوزی  خـــوس  تولیـــد  مراکـــز  کردســـتان 
ــه  ــق بـ ــن مناطـ ــای ایـ ــازار هـ ــتند و  بـ هسـ
ـــته  ـــز ، اراس ـــگفت انگی ـــر ش ـــن هن ـــیله ی ای وس
ـــر  ـــوس دوزی ب ـــزگان خ ـــت. در هرم ـــده اس ش
روی اکثـــر لبـــاس هـــای محلـــی بـــه چشـــم 
می آیـــد و گردشـــگران بـــه عنـــوان ســـوغات 
و یـــا یـــادگاری از خریـــد انهـــا اســـتقبال 
ـــکل  ـــوان ش ـــط بان ـــوس دوزی توس ـــد. خ میکنن
گرفتـــه اســـت و خانـــم هـــا در نمایشـــگاه 
هـــای صنایـــع دســـتی پارچـــه هـــای مزیـــن 
شـــده بـــا خـــوس دوزی خـــود را بـــه فـــروش 

نند. ســـا می ر
 

نقش های مورد استفاده در خوس دوزی
ـــام  ـــت ع ـــا مقبولی ـــگاره ه ـــوس دوزی ن در خ
ــلی،  ــگاره کنـــدو عسـ ــد و بـــه صـــورت نـ دارنـ
ـــت،  ـــت در خش ـــگاره خش ـــب، ن ـــش قل ـــگاره ش ن
ــر  ــش پـ ــگاره شـ ــک ، نـ ــتاره کوچـ ــگاره سـ نـ
ـــی   ـــی خال ـــگاره قلب ـــی ، ن ـــگاره عقرب ـــک ، ن کوچ
ـــواره ای،  ـــگاره گوش ـــی ، ن ـــه تابوک ـــگاره مکین ، ن
نـــگاره پیالـــه ای، نـــگاره طاووســـی بـــه طـــرح 

مینشـــیند.
 

نقش های مورد بهره وری دیگر خوس 
دوزی به نام های :

حاشـــیه بـــرگ انجیـــر ، تـــک دوزی ، پـــر دوزی، 
ـــره ای  ـــر ، گل فرف ـــار پ ـــتاره چه ـــش گل ، س نق
ـــی  ـــش توپ ـــه ، نق ـــه ای ، پروان ـــگ کاکل ، خرچن
، نقـــش شـــش پـــر، نقـــش موشـــکی، حاشـــیه 
ـــناخته  ـــم گاو و...ش ـــش چش ـــیه ش ـــی ، حاش قلب

ـــت. ـــده اس ش
منبع: بیتوته 

معاون گردشگری خبر داد
اجازه مختصر سفرهای نوروزی را گرفته ایم

معــاون گردشــگری گفــت: اجــازه مختصــری را بــرای ســفرهای 
ــان  ــای مونس ــم. آق ــا گرفته ای ــت پروتکل ه ــه رعای ــروط ب ــوروزی مش ن
هــم بــرای ســفرهای نــوروز بــه صــورت محــدود و کنترل شــده بــه ســتاد 
کرونــا قــول داده اســت تــا فعــاالن گردشــگری از درآمدهــای گردشــگری 

بهره منــد شــوند. 
ــگاه  ــه نمایش ــم افتتاحی ــوری در مراس ــی تیم ــنا، ول ــزارش ایس ــه گ ب
ــا  ــه دوران ســخت کرون ــا اشــاره ب ــع دســتی تهــران ب گردشــگری  و صنای
ــت،  ــده اس ــاد ش ــفر ایج ــرای س ــه ب ــی ک ــگری و محدودیت های در گردش
اظهــار کــرد: االن بــه فکــر گشــایش های جدیــد هســتیم و ایــن نمایشــگاه 
گامــی در ایــن راستاســت، ایــن نمایشــگاه یــک رزمایــش بــرای برنامه هــای 
ــازه مختصــری  ــی، اج ــی دولت ــای حمایت ــه وام ه ــش  رو اســت. در ادام پی
ــت  ــه رعای ــه صــورت محــدود و مشــروط ب ــوروزی ب ــرای ســفرهای ن را ب
ــه  ــوروز ب ــفرهای ن ــرای س ــم ب ــان ه ــای مونس ــم. آق ــا گرفته ای پروتکل ه
ــا  ــت ت ــول داده اس ــا ق ــتاد کرون ــه س ــده ب ــدود و کنترل ش ــورت مح ص

ــوند.   ــد ش ــگری بهره من ــای گردش ــگری از درآمده ــاالن گردش فع
ــای  ــه رویکرده ــور از جمل ــفر در کش ــع س ــه توزی ــان این ک ــا بی او ب
ــت،  ــتی اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی وزارت می اصل
ــت.  ــور نیس ــول و نقطه مح ــر تک محص ــگری دیگ ــت گردش ــت: صنع گف
۲۴۰۰ پــروژه فقــط در اصفهــان و شــیراز ایجــاد نشــده؛ گردشــگری 

ــت.   ــده اس ــه دوان ــور ریش ــی در کش مویرگ
او افــزود: هدفمنــد کــردن بازارهــا رویکــرد دوم مــا بــوده کــه مختــص 
گردشــگران خارجــی اســت. آقــای مونســان بــا عــدد چهــار میلیــون و 6۰۰ 
ــن ســال ها روی  ــت. ای ــل گرف هــزار گردشــگر خارجــی، ســازمان را تحوی
همیــن عــدد درجــا می زدیــم امــا ایــن عــدد در ســال ۹۸ بــا وجــود افــت 
ــد و  ــون ش ــه ۹ میلی ــک ب ــر، نزدی ــه ماهه اخ ــی در س ــگر بین الملل گردش

ــر شــد. تعــداد گردشــگران بین المللــی دوبراب
ــا  ــی ب ــفرهای بین الملل ــف س ــه توق ــاره ب ــا اش ــگری ب ــاون گردش مع
ــظ  ــا حف ــال ب ــک س ــن ی ــرد: در همی ــار ک ــا، اظه ــروس کرون ــیوع وی ش
ــی،  ــطح مل ــنادی در س ــم. اس ــش دادی ــا را پوش ــه خاءه ــی هم آمادگ
ــات و محصــوالت  ــم و خدم ــاده کردی ــه ای، اســتان ها و روســتاها آم منطق
را متنــوع و اســتاندارد کردیــم. االن به روزتریــن خدمــات گردشــگری دنیــا 

ــم. را داری
ــود  ــرایط موج ــر ش ــه خاط ــت: ب ــگری گف ــگاه گردش ــاره نمایش او درب
اعــام عمومــی بــرای ایــن نمایشــگاه نشــد،  امــا کارگاه هــای تخصصــی بــه 
ــه ایــن  صــورت نیمه حضــوری و مجــازی طراحــی شــده اســت. نگاه مــان ب
ــه  ــور هم ــال حض ــته دنب ــال های گذش ــل س ــود. مث ــی ب ــگاه حمایت نمایش
فعــاالن گردشــگری نبودیــم. حتــی زمیــن نمایشــگاه را از محــل بودجه هــای 

دولتــی تامیــن کردیــم کــه از فعــاالن گردشــگری حمایــت شــود.
تیمــوری افــزود: نمایشــگاه گردشــگری در چهــار ســالن برپــا شــده کــه 
ــاره  ــا آن، صنایــع دســتی نیــز ارائــه شــده اســت تــا آغــازی دوب همــراه ب

بــرای گردشــگری و ســفرهای نــوروزی باشــد.
نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع دســتی تهــران از )پنجــم اســفند( در 
محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران برپــا شــده اســت. ایــن نمایشــگاه تــا 

هشــتم اســفند برپــا اســت.

به همت اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی
اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری ترنم وحی 

در تبریز برگزار شد
اختتامیــه جشــنواره فرهنگــی و هنــری ترنــم وحــی بــه همــت اداره کل 

تبلیغــات اســامی آذربایجــان شــرقی در تبریــز برگــزار شــد.
ــه  ــاب ب ــم انق ــری ترن ــی - هن ــنواره فرهنگ ــر، جش ــزارش مه ــه گ ب
همــت اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی و بــا 
ــون فرهنگــی تبلیغــی احبــاب و مؤسســه قرآنــی طــارق در  همــکاری کان

ــد. ــزار ش ــر برگ ــه فج ده
ایــن جشــنواره در دو بخــش احیــای ســرودهای انقابــی و تولیــد محتوا 
ــار  ــا موضــوع پرچــم برگــزار شــد و از مجمــوع آث و کاردســتی و عکــس ب
دریافتــی ۴۱ اثــر بــه عنــوان آثــار برتــر و شایســته تقدیــر انتخــاب شــدند.

مراســم اختتامیــه جشــنواره فرهنگــی و هنــری ترنــم وحــی در تبریــز 
ــات اســامی  ــات اداره کل تبلیغ ــالن اجتماع ــن در س ــزار و از منتخبی برگ

اســتان بــا اهــدای لــوح تقدیــر تجلیــل بــه عمــل آمــد.

قاضی زاده هاشمی: 
بودجه های تولید محتوای داخلی فضای مجازی 

تمام بها حساب شده است 
عضــو کمیســیون فرهنگــی گفــت: بودجه هــای حــوزه تولیــد محتــوای 
داخلــی فضــای مجــازی کــه قــرار بــود نیــم بهــا باشــد، تمــام بهــا حســاب 

شــده اســت. 
ــگاران  جــوان، ســید احســان قاضــی زاده  ــزارش باشــگاه  خبرن ــه گ ب
ــس  ــروز مجل ــی ام ــن علن ــی در صح ــیون فرهنگ ــو کمیس ــمی عض هاش
ــدی الیحــه بودجــه  ــان بررســی بخــش درآم شــورای اســامی و در جری
۱۴۰۰ و رســیدگی بــه حق الســهم اپراتورهــای تلفــن همــراه اظهــار 
کــرد: وزارت ارتباطــات نزدیــک بــه چهــار ردیــف اصلــی در بودجــه دارد. 
ــه  ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــم ک ــزی را گرفته ای ــک مرک ــق بان ــات دقی اطاع
علــت شــرایط کرونایــی و خــاص، از محــل اپراتورهــا درآمدهــای هنگفتــی 
داشــته اند. حتــی بودجه هایــی کــه بــرای حــوزه تولیــد محتــوای داخلــی 
ــد  ــا باشــد، تمــام بهــا حســاب کرده ان ــم به ــود نی ــرار ب تعییــن شــده و ق
ــزار  ــدود 6 ه ــد، ح ــام کردن ــد اع ــه ۲۸ درص ــان را ک ــق السهم ش و ح

ــان اســت. ــارد توم میلی
ــرای توســعه اینترنــت روســتایی، BTS و  وی افــزود: مبلــغ مذکــور ب
زیرساخت هاســت کــه بیــش از ۱۲ هــزار میلیــارد ســود خالــص عــاوه بــر 
آن حق الســهم شــان دارنــد. بــر اســاس اطاعــات بانــک مرکــزی و بــرای 
تولیــد محتــوا حــدود ۳ هــزار میلیــارد را قــرار دادیــم؛ رهبــری بــه فضــای 
مجــازی توجــه دارنــد، پــس ســهم تولیــد محتــوای دینــی، اخاقــی و... در 

فضــای مجــازی کجاســت؟
ــرای  ــوا ب ــد محت ــن ســهم تولی ــرد: ای ــح ک قاضــی زاده هاشــمی تصری
ــی  ــتگاه فرهنگ ــل ۲6 دس ــت و حداق ــتگاه نیس ــا دو دس ــتگاه ی ــک دس ی
ــر  ــد. وزی ــوای فضــای مجــازی کار می کنن ــرای حــوزه محت ــی ب و اجتماع
ــرای  ــر او ب ــد؟ مگ ــی زن ــت م ــل تویی ــاعت قب ــک س ــور ی ــات چط ارتباط
مجلــس تعییــن تکلیــف می کنــد؟ ایــن نماینــدگان هســتند کــه تعییــن 
ــه مــردم ایــران از  تکلیــف می کننــد. مــا یــک پیــام محتــوای فرهنگــی ب

مجلــس صــادر خواهیــم کــرد.

معـــاون میـــراث فرهنگـــی مدیـــرکل 
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث 
گردشـــگری آذربایجان شـــرقی گفـــت: اداره 
ـــه  ـــف ب ـــتان موظ ـــرورش اس ـــوزش و پ کل آم
مرمـــت خانـــه قدیمـــی و تاریخـــی کانتـــر 
ـــا  ـــا ب ـــت بن ـــون مالکی ـــد، چ ـــی باش ـــز م تبری

ــت.  ــن اداره کل اسـ ایـ
ـــا،  ـــا ایرن ـــو ب ـــت وگ ـــی در گف ـــا قوچ علیرض
ـــت  ـــئولیت مرم ـــه مس ـــود اینک ـــا وج ـــزود: ب اف
ایـــن خانـــه تاریخـــی بـــر عهـــده آمـــوزش 
اســـت،  شـــرقی  آذربایجـــان  پـــرورش  و 
ــتی و  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــا میـ امـ
ــاس  ــل اخسـ ــه دلیـ ــتان بـ ــگری اسـ گردشـ
مســـئولیت و وظیفـــه ذاتـــی خـــود از چنـــد 
ـــی  ـــرح های ـــرای ط ـــه اج ـــدام ب ـــل اق ـــال قب س

بـــرای مرمـــت ایـــن اثـــر کـــرده اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مرمـــت ایـــن 
ـــراث  ـــط می ـــال ۱۳۹۷ توس ـــی از س ـــر تاریخ اث
ـــار  ـــت، اظه ـــده اس ـــاز ش ـــتان آغ ـــی اس فرهنگ
ــت  ــات مرمـ ــتا عملیـ ــن راسـ ــت: در ایـ داشـ
اظطـــراری و اســـتخکام بخشـــی بـــه انجـــام 

رســـید و قـــرار بـــود اداره کل آمـــوزش و 
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــه ده ـــتان آن را ادام ـــرورش اس پ
ـــه،  ـــن مجموع ـــا ای ـــده ب ـــات عدی ـــم مکاتب رغ
ــور  ــن منظـ ــه ایـ ــی بـ ــچ اقدامـ ــوز هیـ هنـ

صـــورت نگرفتـــه اســـت.
ــت از  ــات مرمـ ــه داد: عملیـ ــی ادامـ قوچـ
ســـوی میـــراث فرهنگـــی در خانـــه کانتـــر 
ـــای  ـــت و تیره ـــداوم یاف ـــز ت ـــته نی ـــال گذش س
چوبـــی ســـاختمان بـــه دلیـــل فرســـوده 

ـــد  ـــای جدی ـــوب ه ـــا چ ـــد و ب ـــده ش ـــودن کن ب
ـــی آن  ـــل اصل ـــه دلی ـــود ک ـــی ش ـــن م جایگزی

دوم نداشـــتن ایـــن تیرهـــا بـــوده اســـت.
ـــر  ـــه کانت ـــت خان ـــه مرم ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی،  ـــراث فرهنگ ـــامانه اداره کل می ـــز در س تبری
ــان  ــگری آذربایجـ ــتی و گردشـ ــع دسـ صنایـ
ـــد  ـــکار جدی ـــه پیمان ـــذاری ب ـــرای واگ ـــرقی ب ش
ـــی  ـــاری مبن ـــار اخب ـــت، انتش ـــه اس ـــرار گرفت ق
بـــر غیربومـــی پیمانـــکاران قبلـــی را کـــذب 

ــادآور شـــد: پیمانـــکار پیشـــین  خوانـــد و یـ
ـــن  ـــرب تری ـــی از مج ـــه بوم ـــن خان ـــت ای مرم

ـــود. ـــز ب ـــش  در تبری ـــن بخ ـــاالن ای فع
ــز  ــر تبریـ ــه کانتـ ــت: خانـ ــی گفـ قوچـ
مجـــور مرمـــت از وزارت میـــراث فرهنگـــی، 

صنایـــع دســـتی و گردشـــگری دارد.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، خانـــه تاریخـــی 
ـــن  ـــه همی ـــی ب ـــای باغ ـــز در انته ـــر تبری کانت
ــه  ــی در محلـ ــدان چایـ ــوار میـ ــام در جـ نـ
ـــه  ـــه مجموع ـــرار دارد ک ـــه ق ـــی باغمیش قدیم
ای بـــه وســـعت 6 هـــزار و ۵۵۰ مترمربـــع را 
شـــامل مـــی شـــود کـــه متعلـــق بـــه دوران 

قاجـــار اســـت.
ـــا  ـــرداد ۱۳۸۲ ب ـــی ۲۷ م ـــن اثـــر تاریخ ای
ــار  ــی از آثـ ــوان یکـ ــه  عنـ ــماره ۹۷۱۲ بـ شـ

ملـــی ایـــران بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.
ـــای قدیمـــی  ـــواده ه ـــر از خان ـــدان کانت خان
تبریـــز محســـوب مـــی شـــوند کـــه اعضـــای 
ـــهرداری  ـــت ش ـــهر، مدیری ـــن ش ـــی ای بیگلربیگ
ــی را در  ــورای ملـ ــس شـ ــی مجلـ و نمایندگـ

ـــد. ـــوده ان ـــده دار ب ـــر عه ـــخ معاص تاری

ــر میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و  وزیـ
ـــت  ـــه صنع ـــام این ک ـــا اع ـــتی ب ـــع دس صنای
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــران از ش ـــگری ای گردش
۲۲ هـــزار میلیـــارد تومـــان آســـیب  دیـــده 
ـــر  ـــوز زمین گی ـــگری هن ـــت: گردش ـــت گف اس

ـــت.  ـــرپا اس ـــده و س نش
ـــان  ـــر مونس ـــنا، علی اصغ ـــزارش ایس ـــه گ ب
و  گردشـــگری  نمایشـــگاه  افتتاحیـــه  در 
بـــه  اشـــاره  بـــا  تهـــران  صنایع دســـتی 
مجمـــوع حـــوادث و وقایـــع ســـال ۹۸ کـــه 
ـــار  ـــرار داد، اظه ـــر ق گردشـــگری را تحـــت تاثی
ــدیم  ــر نشـ ــا زمین گیـ ــه تنهـ ــا نـ ــرد: مـ کـ
ـــف کار و  ـــاط ضع ـــمندانه روی نق ـــه هوش بلک
ـــای  ـــمندانه بازاره ـــه هوش ـــم ک ـــاش کردی ت
جدیـــد را فعـــال کردیـــم. مـــا ضربـــات 
مکـــرری را کـــه در ســـال ۹۸ دریافـــت 
شـــد بـــه نحـــوی جبـــران کردیـــم، رکـــورد 
بی ســـابقه در حضـــور گردشـــگران خارجـــی 
ــا  ــن ادعـ ــاهد ایـ ــال ۹۸ شـ ــان سـ در همـ

اســـت. 
او ادامـــه داد: در گردشـــگری داخلـــی 
ـــه  ـــت ک ـــو اس ـــه جل ـــدی رو ب ـــه ح ـــول ب تح
ـــرای  ـــا ب ـــدارها در دوران کرون ـــود هش ـــا وج ب
ـــده ای آن را در  ـــه ع ـــم ک ـــن، دیدی ـــفر نرفت س

ـــد. ـــرار داده ان ـــود ق ـــوار خ ـــبد خان س
تحـــوالت  بـــه  ســـپس  مونســـان 
ــرد و  ــاره کـ ــگری اشـ ــاختارهای گردشـ سـ

یـــادآور شـــد: ۲۲۳ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ــا پایـــان دولـــت  پـــروژه در گردشـــگری تـ
 ۱۵۸ و  می شـــود  تکمیـــل  دوازدهـــم 
ــر در  ــروژه دیگـ ــان پـ ــارد تومـ ــزار میلیـ هـ
اجـــرا  درحـــال  کشـــور  در  گردشـــگری 
از  ســـرمایه گذاری  ایـــن حجـــم  اســـت. 
رشـــد عبـــور کـــرده و بـــه جهـــش تبدیـــل 

ــت. ــده اسـ شـ
ـــت  ـــل در دول ـــش از ۴۰۸ هت ـــزود: بی او اف
ـــزار  ـــد و از ۲۱۹ ه ـــاخته ش ـــد س ـــر و امی تدبی
ـــه  ـــیدیم ک ـــت رس ـــزار تخ ـــه ۴۱۷ ه ـــت ب تخ
یـــک نـــوع جهـــش اســـت. بخـــش عمـــده 
ـــری  ـــم حداکث ـــان تحری ـــا در زم ـــن پروژه ه ای

کشـــور اتفـــاق افتـــاده اســـت. در واقـــع 
زمانـــی کـــه منابـــع زیـــاد نفـــت در خـــارج 
از کشـــور بلوکـــه شـــد ایـــن وزارتخانـــه بـــا 
ــود را رو  ــت خـ ــه، ماموریـ ــاد مردم پایـ اقتصـ

ـــرد. ـــو ب ـــه جل ب
ـــراث  ـــوزه می ـــرد: در ح ـــان ک ـــان بی مونس
ـــر  ـــزار اث ـــرای ۳۴ ه ـــه ب ـــی، کل بودج فرهنگ
زیـــر ۲۰۰ میلیـــارد تومـــان بـــود کـــه اگـــر 
قـــرار بـــود بـــا ایـــن بودجـــه بـــه میـــراث 
ـــن  ـــار از بی ـــی از آث ـــم خیل ـــی بپردازی فرهنگ
می رفـــت. از طرفـــی دولـــت در شـــدیدترین 
بایـــد  چـــه  داشـــت.  قـــرار  تحریم هـــا 
می کردیـــم؟ ســـراغ مـــردم رفتیـــم. بـــا 

ـــردم  ـــوی م ـــی از س ـــای تاریخ ـــذاری بناه واگ
و اســـتفاده از ســـرمایه های آن هـــا ایـــن 
ـــه  ـــد و پرجاذب ـــات جدی ـــه موضوع ـــا را ب بناه

تبدیـــل کردیـــم. 
نمایشـــگاه  افتتـــاح  بـــه  ســـپس  او 
گردشـــگری تهـــران بـــا وجـــود تمـــام 
گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  محدودیت هـــا 
خواســـتیم بگوییـــم مـــا هنـــوز پررونقیـــم و 
هرچنـــد ضربـــات زیـــادی خوردیـــم، امـــا از 

پـــا ننشســـتیم. 
وزیـــر میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
ـــت.  ـــوز سرپاس ـــگری هن ـــرد: گردش ـــد ک تاکی
بـــه همـــان میـــزان کـــه مـــردم در برابـــر 
نمی شـــود  کـــه  تحریم هـــا  بدتریـــن 
پشـــت تریبـــون گفـــت مقاومـــت کردنـــد، 
ــزان  از  ــان میـ ــه همـ ــم بـ ــگری هـ گردشـ
ــه ۲۲  ــان داد، اگرچـ ــتقامت نشـ ــود اسـ خـ
هـــزار میلیـــارد تومـــان از کرونـــا آســـیب 
دیـــد. حمایتـــی کـــه مـــا کردیـــم انـــدک 
ــه  ــه سـ ــه ای کـ ــا بودجـ ــت، بـ ــوده اسـ بـ
تحریم هـــا  ســـخت ترین  تحـــت  ســـال 
ــت  ــد حمایـ ــن نمی شـ ــتر از ایـ ــود بیشـ بـ

کـــرد. 
ـــل  ـــون از مح ـــا کن ـــان، ت ـــه مونس ـــه گفت ب
وام هـــای کرونـــا بیـــش از 6۰۰ میلیـــارد 
گردشـــگری  پرونده هـــای  بـــه  تومـــان 

ــت. ــده اسـ ــق شـ تزریـ

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ۱۰۰ هــزار نفــر از نیروهــای 
آمــوزش و پــرورش در حــال تعییــن تکلیــف وضعیــت اســتخدام 

 . هستند
بــه گــزارش ایرنــا، محســن حاجــی میرزایــی روز ســه شــنبه 
ــان  ــدارس آذربایج ــران م ــا مدی ــازی ب ــوی مج ــت و گ در گف
ــرای  ــزود: ب ــد، اف ــام ش ــاد انج ــبکه ش ــق ش ــه از طری ــی ک غرب
تعییــن تکلیــف و قطعیــت وضعیــت اســتخدام همــکاران 
گام هــای بلنــدی برداشــته شــده اســت و بــرای تعییــن تکلیــف 
بیــش از ۸۳ هــزار نفــر اقــدام شــده کــه بــا تعییــن تکلیــف ۳۰ 
هــزار نفــر دیگــر، وضعیــت نزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار نفــر مشــخص 

می شــود.

وی اظهــار داشــت: بــرای ترمیــم حقــوق و وضعیــت مســکن 
همــکاران تاش هایــی آغــاز کــرده ایــم و بــرای ارتقــای 
صاحیــت هــای حرفــه ای نیــز در ایــن بخــش تدابیــری 

ــت. ــده اس ــیده ش اندیش
ــد  ــا تمهی ــه م ــرد: وظیف ــه ک ــرورش اضاف ــوزش و پ ــر آم وزی
ــکاران  ــرای کار هم ــب ب ــرایط مناس ــد ش ــت و بای ــات اس مقدم

فراهــم شــود.
حاجــی میرزایــی بــا قدردانــی از فعالیــت فرهنگیــان در 
ــور  ــر کش ــکاران در سراس ــه داد: هم ــا ادام ــیوع کرون ــام ش ای
ــت  ــوده و محدودی ــاص ب ــور خ ــرایط کش ــه ش ــتند ک آگاه هس
هــای ناشــی از کرونــا دسترســی بــه منابــع کشــور را محــدود و 

ــت. ــرده اس ــخت ک ــه س ــرای هم ــاش را ب ــرایط کار و ت ش
ــان  ــا معلم ــوزش ب ــوولیت آم ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اســت، گفــت: در کنــار آمــوزش، بایــد از ســامت روانــی دانــش 
آمــوزان مراقبــت شــود زیــرا ایــن شــرایط، ســخت بــوده و بچــه 

هــا را نبایــد رهــا کــرد.

ــن  ــزود: ای ــان اف ــن معلم ــات بی ــر ارتباط ــد ب ــا تاکی وی ب
ارتباطــات را بایــد حقیقــی یــا مجــازی برقــرار کــرده و تجربیــات 

ــادل شــود. ــز تب ــن حــوزه نی ای
ــز  ــا نی ــواده ه ــش خان ــاره نق ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــدان  ــل فرزن ــر تحصی ــا در ام ــواده ه ــش خان ــرد: نق ــار ک اظه
ــواده دانــش  ــا خان ــد ب ــران موفــق بای بســیار مهــم اســت و مدی
آمــوزان ارتبــاط داشــته باشــند و مشــاوران بایــد در ارتبــاط بــا 

ــد. ــرار بگیرن ــا ق ــواده ه خان
حاجــی میرزایــی ادامــه داد: بایــد معلمــان از روش هــای 
ــد  ــتفاده کنن ــم شــده، اس ــه بســتر آن فراه ــوزش ک ــی آم تلفیق
ــده و  ــاد ش ــوزش ایج ــرای آم ــدی ب ــو و جدی ــای ن ــرا روش ه زی
دســت معلمــان بــرای اســتفاده از روش هــای متنــوع بــاز اســت و 
خانــواده هــا را بایــد در جریــان پیشــرفت دانــش آموزان گذاشــت.

ــواده هــا تبدیــل  ــا خان وی گفــت: هــم اکنــون در ایــام کرون
بــه دســتیاران معلمــان شــده انــد و ایــن فرصــت را بایــد 

ــرد. ــرداری ک ــره ب ــمرد و از آن به ــت ش غنیم

ـــه  ـــس ب ـــس از ورود مجل ـــود مجل ـــل ن ـــیون اص ـــو کمیس عض
ـــدرک  ـــا م ـــتخدام ب ـــان اس ـــن متقاضی ـــرط س ـــر ش ـــوع تغیی موض
ـــال  ـــه ۴۵ س ـــد ب ـــی ارش ـــال و کارشناس ـــه ۴۰ س ـــی ب کارشناس

ـــر داد.  خب
احســـان ارکانـــی عضـــو کمیســـیون اصـــل نـــود مجلـــس 
شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا فـــارس، اظهـــار داشـــت: 
ــصت  ــه شـ ــغل دهـ ــدون شـ ــان بـ ــی از فارغ التحصیـ جمعـ
ــس  ــه مجلـ ــتخدام بـ ــن اسـ ــش سـ ــرای افزایـ ــه ای بـ مطالبـ

ــد. ــال کرده انـ ــامی ارسـ ــورای اسـ شـ
ــیار  ــران بسـ ــامی ایـ ــاب اسـ ــل اول انقـ ــزود: نسـ وی افـ
ـــده  ـــا مشـــکات عدی ـــراوان شـــده و ب ـــج ف متضـــرر و متحمـــل رن
و جبران ناپذیـــری در طـــول زندگـــی مواجـــه شـــده اند و 
همچنـــان درگیـــر مســـائل آن هســـتند از جملـــه مشـــکاتی 
ــه  ــکاری کـ ــرد و بیـ ــت، تجـ ــات، معیشـ ــل، امکانـ در تحصیـ
ـــون در  ـــود آزم ـــاعد و نب ـــرایط نامس ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــفانه ب متأس
برهـــه زمانـــی مشـــخص نتوانســـته اند در شـــغل مرتبـــط بـــا 

تحصیـــات و تخصـــص خـــود مشـــغول بـــه کار شـــویم.

ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــابور در مجل ـــردم نیش ـــده م نماین
ادامـــه عنـــوان کـــرد: در شـــرایط کنونـــی متقاضیـــان متولـــد 
دهـــه شـــصت بـــه دلیـــل بـــاال رفتـــن ســـن از شـــرکت در 

ــد. ــا ماندنـ ــر جـ ــای اخیـ آزمون هـ
ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــاده ۴۲ قان ـــه م ـــتناد ب ـــا اس وی ب
کشـــوری، گفـــت:  شـــرایط اســـتخدام مشـــخص و در بنـــد 
ـــال  ـــن ۲۰ س ـــل س ـــتن حداق ـــه داش ـــده ک ـــد ش ـــف« تأکی »ال
ــمی و  ــتخدام رسـ ــرای اسـ ــال بـ ــر ۴۰ سـ ــام و حداکثـ تمـ
بـــرای متخصصیـــن مـــدرک تحصیلـــی دکتـــری ۴۵ ســـال 

ـــت. اس
ـــیاری  ـــان بس ـــفانه داوطلب ـــرد: متأس ـــان ک ـــی خاطرنش ارکان
امســـال آخریـــن فرصـــت را جهـــت شـــرکت در آزمـــون 
داشـــتند کـــه بـــه دلیـــل کرونـــا و شـــرایط بحرانـــی کشـــور، 
ـــا  ـــد و ی ـــرکت کنن ـــه ش ـــتند در جلس ـــداده و نتوانس ـــون ن آزم
ـــدی  ـــون، امی ـــه آزم ـــر جلس ـــب س ـــرایط نامناس ـــل ش ـــه دلی ب

بـــه قبولـــی ندارنـــد.
وی بـــا اعـــام ورود مجلـــس بـــه موضـــوع تغییـــر شـــرط 

ســـن متقاضیـــان بـــا مـــدرک کارشناســـی بـــه ۴۰ ســـال و 
ـــرای  ـــرا ب ـــرد: اخی ـــان ک ـــال، بی ـــه ۴۵ س ـــد ب ـــی ارش کارشناس
ـــن  ـــش س ـــا افزای ـــد و ب ـــم ش ـــکان فراه ـــن ام ـــت ای وزارت بهداش
ـــد اصـــاح  ـــز بای ـــون نی ـــن قان ـــذا ای ـــد، ل ـــت ش ـــان موافق متقاضی
ـــم  ـــز فراه ـــان نی ـــته از داوطلب ـــن دس ـــرای ای ـــکان ب ـــده و  ام ش
ــازی صـــورت  ــود و همچنیـــن یکسان سـ ــرا شـ و عدالـــت اجـ
گیـــرد تـــا ایـــن نســـل پرتـــاش و خســـتگی ناپذیر و فعـــال، 
ـــای  ـــل نیازه ـــه حداق ـــد ب ـــرده و بتوانن ـــدا ک ـــف پی ـــزه مضاع انگی
ـــه شـــغل،  ـــی آن هاســـت، از جمل ـــه حـــق مســـلم و قانون ـــود ک خ
مســـکن، ازدواج و تشـــکیل خانـــواده، دســـت یافتـــه و در 
تشـــکیل جامعـــه پویـــا، اســـامی و آرمانـــی گامـــی موثـــر و 

ـــد. ـــق بردارن موف

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی: 

آموزش و پرورش موظف به مرمت خانه کالنتر تبریز است

علی اصغر مونسان:

گردشگری با 22هزار میلیارد خسارت زمین گیر نشده است

وضعیت استخدامی ۱00 هزار نیروی 
آموزش و پرورش بزودی روشن می شود

ورود مجلس به افزایش سن استخدامی 
متقاضیان با مدرک کارشناسی و ارشد
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تزریق اسید هیالورونیک برای 
درمان آرتروز زانو 

 تزریق اسید هیالورونیک
ــان  ــرای درم ــید ب ــک اس ــق هیالورونی از تزری
آرتــروز زانــو و بهبــود عملکــرد مفصــل زانــو 
اســتفاده مــی شــود. بــه ایــن روش درمانــی 
مکمــل ویســکوز گفتــه مــی شــود. در طــی 
ــکوز( ،  ــل ویس ــید )مکم ــک اس ــق هیالورونی تزری
مقــدار کمــی اســید هیالورونیــک ، اغلــب فقــط ۲ 
میلــی لیتــر ، مســتقیماً بــه کپســول مفصــل زانــو 

ــود. ــی ش ــق م تزری
اهــداف درمــان آرتــروز زانــو بــا تزریــق اســید 

هیالورونیــک عبارتنــد از:
- درد را کاهش می دهد.

ــل و  ــکاری مفص ــش روغن ــا افزای ــد ب -  توانی
ــت  ــل ، حرک ــاب مفص ــکاک و الته ــش اصط کاه

ــید. ــود ببخش ــل را بهب مفص
- پیشرفت آرتروز را کند می کند.

تزریــق هیالورونیــک اســید معمــوالً در مطــب 
پزشــک انجــام مــی شــود. بســته بــه مــارک مــورد 
ــامل ۱ ، ۳ ، ۴  ــی ش ــن روش درمان ــتفاده ، ای اس
یــا ۵ تزریــق اســت. در صــورت نیــاز بــه بیــش از 
ــه  ــک هفت ــه ی ــا فاصل ــات ب ــق ، تزریق ــک تزری ی

انجــام مــی شــود. 
 اسید هیالورونیک در مفصل زانو چه 

کاری انجام می دهد؟
ــو حــاوی حداکثــر ۴ میلــی  مفصــل ســالم زان
ــک  ــید هیالورونی ــت. اس ــل اس ــع مفص ــر مای لیت
ــت.  ــی اس ــع مفصل ــی مای ــزای اصل ــی از اج یک
ایــن مــاده بــه مایعــات و لغزندگــی مایــع مفصلــی 

ــی بخشــد. ــت م کیفی
 چه کسی می تواند تزریق اسید 

هیالورونیک برای آرتروز زانو انجام دهد؟
تزریــق هیالورونیــک اســید یــک روش خــط اول 
بــرای آرتــروز زانــو نیســت. ایــن روش درمانــی ممکن 

اســت بــرای کســانی در نظــر گرفتــه شــود کــه:
- آرتــروز زانــو بــا عائمــی کــه زندگــی روزانــه 

را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ، داشــته باشــید.
- از داروهـای ضـد درد نمـی توانیـد اسـتفاده 
درد،  دهنـده  تسـکین  داروهـای   - زیـرا:  کنیـد 
اسـتروئیدی  غیـر  التهـاب  ضـد  داروهـای  ماننـد 
)NSAID( یـا اسـتروئیدها )قرص ها یـا تزریقی( 
فایـده ای نداشـته باشـد. برخی از افـراد نیز ممکن 

اسـت از مصـرف ایـن داروهـا خـودداری کننـد.
- بــا اســتفاده طوالنی مــدت از NSAID ها در 
معــرض خطــر عــوارض جانبــی ماننــد آســیب کلیه 
، مشــکات قلبــی و یــا خونریزی شــکمی هســتید.

ــا  ــت ی ــد دیاب ــری مانن ــای دیگ ــاری ه - بیم
ــد  ــاال داشــته باشــید و نمــی توانی فشــار خــون ب
از داروهایــی ماننــد اســتروئیدها اســتفاده کنیــد.

ــود را نشــان  ــان ، بهب ــن دور درم ــس از اولی پ
ــن  ــروز ، چنی ــم آرت ــروز مجــدد عائ ــا ب ــد. ب دهی
ــی اســید  ــق اضاف ــن اســت از تزری ــواردی ممک م

ــد شــوند  ــره من ــک به هیالورونی
- واجــد شــرایط جراحــی نیســتید ، مــی 
خواهیــد جراحــی را بــه تعویــق بیندازیــد یــا نمــی 
خواهیــد جراحــی کنیــد. در حالــی کــه افــراد در 
هــر ســنی مــی تواننــد تزریــق اســید هیالورونیــک 
انجــام دهنــد ، ایــن روش درمانــی در افــراد زیــر 

6۵ ســال ممکــن اســت مثرتــر باشــد.  
 چه زمانی تزریق اسید هیالورونیک 

مناسب نیست؟
ــت در  ــن اس ــید ممک ــک اس ــق هیالورونی تزری

ــه: ــد از جمل ــراد مناســب نباش برخــی از اف
- زنانی که باردار یا شیرده هستند.

- کودکان و نوجوانان 
ــی و  ــای باکتریای ــت ه ــه عفون ــان ب - مبتای

ــو  ــراف زان ــا اط ــو و ی ــوارد در زان ــایر م س
ــه  ــده ب ــناخته ش ــرژی ش ــه آل ــانی ک - کس

محصــوالت هیالورونــات دارنــد. 
- عــاوه بــر ایــن ، بــه کســانی کــه بــه تخــم مرغ 
یــا ســایر محصــوالت پرنــدگان حساســیت دارنــد )به 
عنــوان مثــال مــرغ( توصیــه مــی شــود کــه پزشــک 
خــود را در ایــن مــورد مطلــع کننــد. ایــن بــدان دلیل 
اســت کــه برخــی از محصــوالت هیالورونــات از تــاج 
ــرای  خــروس ســاخته مــی شــود و ممکــن اســت ب

چنیــن بیمارانی مناســب نباشــد.
 روش تزریق اسید هیالورونیک در زانو

روش تزریــق هیالورونیــک اســید بــه تخصــص 
یــک متخصــص پزشــکی آمــوزش دیــده نیــاز دارد 
ــول  ــه کپس ــک را ب ــید هیالورونی ــد اس ــه بتوان ک

مفصلــی زانــو برســاند.
هیالورونیــک  اســید  زانــوی  تزریــق  روش 

شــامل مراحــل زیــر اســت:
بــه بیمــار گفتــه مــی شــود کــه بــرای کمــک 
بــه پخــش شــدن مــواد در سراســر مفصــل زانــو ، 

زانــو را صــاف و خــم کنیــد. 
مراقبت های بعد از تزریق اسید 

هیالورونیک در زانو
پزشــکان یک دوره ۱۲ تا ۲۴ ســاعته اســتراحت 
را بافاصلــه پــس از مصــرف مکمــل ویســکوز 
توصیــه مــی کننــد. اســتراحت پــس از تزریــق بــه 
کاهــش درد در هنــگام تزریــق کمــک مــی کنــد و 
همچنیــن احتمــال دور شــدن اســید هیالورونیــک 

از کپســول مفصــل را کاهــش مــی دهــد.  
عوارض جانبی و خطرات ناشی از تزریق 

اسید هیالورونیک برای آرتروز زانو
تزریــق هیالورونیــک اســید بــرای زانــو معمــوالً 
یــک روش ایمــن در نظــر گرفتــه مــی شــود ، امــا 
ماننــد هــر روش پزشــکی ، ممکــن اســت برخــی از 
عــوارض جانبــی و خطرات را به همراه داشــته باشــد.
 منبع: بیتوته

جدیدترین رده بندی تنیس جهان اعالم شد 

اولیــن رنکینــگ جهانــی تنیــس پــس از برگــزاری نخســتین گرنداســلم 
ســال اعــام شــد. 

ــک  ــان بخــش ت ــس از پای ــوان، پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
نفــره رقابت هــای تنیــس آزاد اســترالیا کــه بــا قهرمانــی نــواک جوکوویــچ 
در بخــش مــردان و نائومــی اوســاکا در بخــش زنــان همــراه بــود، نخســتین 

رنکینــگ ســال اعــام شــد.
ــچ و  ــواک جوکووی ــردان ن ــش م ــد در بخ ــگ جدی ــاس رنکین ــر اس ب
ــل  ــا دنی ــد، ام ــرار دارن ــگاه اول و دوم ق ــاکان در جای ــادال کم ــل ن رافائ
ــود  ــه صع ــک پل ــاز ۹۷۳۵ و ی ــا امتی ــن دوره ب ــت ای ــدودوف فینالیس م
ــای  ــماره ۳ دنی ــرد ش ــه و م ــم« را گرفت ــک تی ــای »دومینی ــت ج توانس
تنیــس شــود. اختــاف »تیــم« بــا نــادال بــه ۱۵۰ امتیــاز کاهــش یافتــه 

اســت.
ــف«  ــان کارتس ــه »اص ــق ب ــدول متعل ــن ج ــود در ای ــترین صع بیش
ــا  ــه ب ــت ک ــورن اس ــس ملب ــای تنی ــن دوره رقابت ه ــاز ای ــگفتی س ش
صعــود ۷۲ پلــه ای از جایــگاه ۱۱۴ بــه جایــگاه ۴۲ صعــود کــرد. »گریگــور 
دیمیتــروف« هــم بــا ۴ پلــه صعــود بــه جایــگاه هفدهــم رســید و »کارن 
ــقوط در  ــه س ــک و ۲ پل ــا ی ــز ب ــکا« نی ــا واورین ــوف« و »استانیس خاچان

جایگاه هــای ۲۰ و ۲۱ قــرار گرفتنــد.
ــگاه نخســت  ــاکان در جای ــی« کم ــم »اشــلی بارت ــوان ه در بخــش بان
ــتین  ــی در نخس ــه قهرمان ــه ب ــا توج ــاکا« ب ــی اوس ــرار دارد و »نائوم ق
گرنداســلم ســال بــا یــک پلــه صعــود جــای »ســیمونا هلــپ« را در جایــگاه 
ــه  ــا ۴ پل ــز ب ــاله نی ــز ۳۹ س ــرنا ویلیام ــت. س ــی گرف ــگ جهان دوم رنکین

ــرار دارد. ــان ق ــس زن ــی تنی ــگ جهان ــم رنکین ــگاه هفت ــود در جای صع
ــه  ــا ۱۱ پل ــز ب ــا نی ــن رقابت ه ــان ای ــب قهرم ــاردی«، نائ ــر ب »جنیف
ــراه هموطــن خــود  ــه هم ــت و ب ــرار گرف ــگاه ســیزدهم ق جهــش در جای
»جســیکا پگــوال« بیشــترین صعــود در رنکینــگ جهانــی تنیــس زنــان را 

ــرد. ــود ک از آن خ

ابراز رضایت نایب رئیس فدراسیون کشتی
 از رقابت های آلیش بانوان  

ــی  ــوان قهرمان فاطمــه درخشــانی معتقــد اســت رقابت هــای آلیــش بان
ــری  ــی نظی ــاال و ب ــطح ب ــا در س ــروس کرون ــیوع وی ــود ش ــا وج ــور ب کش

برگــزار شــد. 
ــب  ــانی نای ــه درخش ــوان، فاطم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــتی ب ــیون کش ــوان فدراس ــور بان ــس ام رئی
یــک مــاه پیــش بخشــنامه برگــزاری مســابقات بــه هیئــت هــای کشــتی 
اســتان ها ارســال شــد و بــا توجــه بــه پیــش زمینــه ای کــه بــرای 
ــی  ــتقبال خوب ــود داشــت، اس ــی کشــور وج ــای قهرمان ــزاری رقابت ه برگ

ــد. ــا ش ــن رقابت ه از ای
وی ادامــه داد: بــرای اولیــن بــار ۲۷ تیــم در قالــب ۲6 اســتان کشــور 
ــه  ــد ک ــرکت کردن ــا ش ــن رقابت ه ــر در ای ــتی گی ــور ۱۱۲ کش ــا حض و ب
ایــن آمــار بیشــترین آمــار حضــور در رقابت هــای قهرمانــی کشــور آلیــش 

بــوده اســت.
درخشــانی تصریــح کــرد: ایــن حضــور از آن جهــت بســیار پراهمیــت 
اســت کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا فکــر می کردیــم کــه میــزان 
شــرکت کننــدگان در ایــن رقابت هــا کــم باشــد، امــا حضــور ایــن تعــداد 
ــوان کشــور  ــزه بان ــر و نشــان از انگی ــی نظی ــر در مســابقات ب کشــتی گی

ــن ورزشــی دارد. ــرای حضــور در میادی ب
وی بــا بیــان اینکــه رقابت هــا در خانــه کشــتی شــهید ابراهیــم هــادی 
کمــپ تیم هــای ملــی کشــتی برگــزار شــد تصریــح کــرد: تمامــی شــیوه 
ــه در  ــی ک ــت شــد و بانوان ــن مســابقات رعای ــای بهداشــتی در ای ــه ه نام
ایــن ســالن اســکان داشــتند از امکانــات اســکان و تغذیــه رضایــت کامــل 
ــود کــه خــود  ــرای فدراســیون بســیار مهــم ب را داشــتند، ضمــن اینکــه ب
میزبــان ایــن رقابت هــا باشــد تــا بانــوان در بهتریــن شــرایط مطلــوب بــه 
ــتی  ــای کش ــار تیم ه ــه در اختی ــی ک ــی امکانات ــد و تمام ــت بپردازن رقاب
ــرار گرفــت  ــار آن هــا ق ــرار می گیــرد در اختی آزاد و فرنگــی بزرگســاالن ق

و بــرای فدراســیون بیــن بانــوان و آقایــان هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد.
نایــب رئیــس امــور بانــوان فدراســیون در مــورد ســطح برگــزاری ایــن 
ــی  ــا آمادگــی باالی ــران ب مســابقات گفــت: خوشــبختانه اکثــر کشــتی گی
ــی،  ــت جزئ ــزء دو مصدومی ــه ج ــتند و ب ــور داش ــا حض ــن رقابت ه در ای

ــد. ــود نیام ــه وج ــا ب ــن رقابت ه ــدیدی در ای ــت ش مصدومی
وی ادامــه داد: نتایــج بدســت آمــده در ایــن مســابقات نیــز بســیار حائــز 
ــران اســتان ها پخــش  ــود چراکــه مدال هــا در بیــن کشــتی گی اهمیــت ب
ــتان ها  ــر اس ــی از سراس ــتی گیران ــور کش ــا حض ــی ب ــم مل ــا تی ــد و م ش

خواهیــم داشــت.
درخشــانی تصریــح کــرد: طبــق مذاکراتــی کــه بــا رئیــس فدراســیون 
ــرایط  ــدن ش ــم ش ــورت فراه ــه در ص ــت ک ــده اس ــرر ش ــته ام مق داش
ــور  ــز از کش ــه ای نی ــا دعوتنام ــود و م ــزار ش ــفندماه برگ ــا در اس اردوی م
ــزرگ در  ــزه ب ــرای حضــور در رقابت هــای بیــن المللــی جای قرقیزســتان ب

ــم. ــاه داری ــن م اواخــر فروردی
وی ادامــه داد: هــدف اصلــی مــا حضــور در رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
کــه اواخــر اردیبهشــت مــاه در کشــور قرقیزســتان برگــزار می شــود اســت 

و اردو هــای مــا بــرای ایــن رقابت هــا تشــکیل خواهــد شــد.
درخشــانی در پایــان خاطرنشــان کــرد: رئیــس فدراســیون کشــتی یــک 
ــد و  ــر ش ــابقات حاض ــالن مس ــا در س ــزاری رقابت ه ــش از برگ ــاعت پی س
ــه  ــت ک ــش کار داشــت و گف ــوان آلی ــرای بان ــای انگیزشــی را ب صحبت ه
از تمــام انــرژی خــود بــرای فراهــم کــردن امکانــات بــه منظــور پیشــرفت 
آلیــش بانــوان اســتفاده خواهــد کــرد، امــا بایــد رابطــه دو طرفــه باشــد و 
شــما نیــز بــه عنــوان کشــتی گیــر ضمــن رعایــت مســائل اخاقــی تمــام 

تــاش خــود را بــرای موفقیــت انجــام دهیــد.

دوری چند هفته ای بیرانوند از میادین

ــان  ــت دروازه ب ــار مصدومی ــن ب ــرد ای ــی ک ــش بین ــی پی ــانه بلژیک رس
ــود.  ــد ب ــن دور خواه ــه از میادی ــن هفت ــت و او چندی ــدی اس ــی ج ایران

ــدار  ــی در دی ــان ایران ــد دروازه ب ــا بیرانون ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
برابــر ســنت ترویــدن مصــدوم شــد و از زمیــن بــازی بیــرون رفــت. ایــن 
ــز رخ  ــا نی ــگ اروپ ــر گاســکورنجرز و در لی ــازی براب ــرای او در ب ــاق ب اتف
داده بــود تــا نشــان دهــد مصدومیــت کهنــه بــه ســراغ او آمــده اســت و 
ــود. او بعــد از دیــدار  او احتمــاال چندیــن هفتــه از میادیــن دور خواهــد ب
برابــر گاســکو توانســت بــه ســرعت خــودش را آمــاده کنــد امــا حــاال بــا 

ــرو اســت. یــک مصدومیــت دیگــر روب
او قطعــا نمــی توانــد در دیــدار برگشــت برابــر گاســکورنجرز در لیــگ 
اروپــا کــه پنجشــنبه شــب برگــزار مــی شــود، بــرای ایــن تیــم بــه میــدان 
بــرود و تیمــش نیــز کار ســختی بــرای جبــران شکســت دور رفــت رقابــت 

هــا دارد.
ــه آمادگــی  ــان فرانســوی در حــال رســیدن ب ــه دروازه ب ــی بوت از طرف
اســت و بایــد دیــد در ایــن هفتــه هــا آنتــورپ بــا بحــران دروزاه بانــی در 

ایــن تیــم چطــور کنــار خواهــد آمــد. 
البتــه کادرپزشــکی تیــم آنتــورپ هنــوز واکنشــی بــه ایــن مصدومیــت 
نداشــته اســت و بایــد دیــد میــزان دقیــق دوری ایــن بازیکــن از میادیــن 

چنــد هفتــه خواهــد بــود. 

دارنــده مــدال طــا و دو نقــره جهــان گفت: 
بــه شــخصه دیگــر خــود را درگیــر برگــزاری یــا 
عــدم برگــزاری المپیــک نمی کنــم و تمرکــزم 

روی کار خــودم اســت. 
ــا تســنیم،  ســجاد گنــج زاده در گفت وگــو ب
در خصــوص برگــزاری هفتــه اول ســوپر لیــگ 
ــحالم از  ــی خوش ــت: خیل ــار داش ــه اظه کارات
ــاره شــروع شــده اســت.  اینکــه مســابقات دوب
تمریــن بــدون مســابقه واقعــاً بــی ارزش اســت 
ــذت خاصــی دارد و مســابقه  و مســابقه دادن ل
دادن را دوســت دارم. ســوپر لیــگ فرصــت 
ــرای  ــز ب ــان آن نی ــت و زم ــی اس ــیار خوب بس
بســیار  آماده ســازی   جهــت  ملی پوشــان 
ــی  خــوب اســت و از طــرف دیگــر کاراته کاهای
اســت کــه قصــد حضــور در مســابقات قهرمانــی 
ــن  ــد در ای ــد، می توانن ــی کشــور را دارن قهرمان

ــد. ــود را محــک بزنن ــابقات خ مس
پرقــدرت  عملکــرد  خصــوص  در  وی 
ملی پوشــان در ســوپر لیــگ کاراتــه گفــت:  
هنــوز برخــی کاراته کاهــا بــه خاطــر مشــکاتی 
رقابت هــای  نشــدند.  آمــاده  داشــتند  کــه 
ــاوت خواهــد  ــه بعــدی متف ــا هفت ــه اول ب هفت
ــگ  ــا هماهن ــری کاراته کاه ــوز یکس ــود و هن ب
ــد  ــر می کردن ــزان فک ــری از عزی ــدند. یکس نش
ــی  ــگ کاف ــور در لی ــرای حض ــان ب تمرینات ش
ــس از مســابقات متوجــه شــدند  ــا پ اســت، ام
ــای  ــد. بچه ه ــتر دارن ــه کار بیش ــاز ب ــه نی ک
ــوز  ــا هن ــد، ام ــوب بودن ــز خ ــان نی ملی پوش
ــده آل  ــرایط ای ــه ش ــه ب ــم ک ــا داری ــی ج خیل
ــوز  ــود و هن ــابقه ب ــن مس ــن اولی ــیم. ای برس
دســت و پــای مــا بــه شــرایط ایــده آل نرســیده 

ــت. اس
ــان در  ــره جه ــا و دو نق ــک ط ــده ی دارن
خصــوص احتمــال برگــزاری مســابقات کاراتــه 
ــزاری  ــورد برگ ــرد: در م ــد ک ــه تاکی وان ترکی
نمی توانــم  مســابقات  برگــزاری  عــدم  یــا 
ــردن  ــن ک ــا تمری ــه م ــا وظیف ــم، ام ــر بده نظ
و مســابقه دادن اســت و تنهــا کاری کــه از 
ــه  ــن اســت. اینک ــد همی ــر می آی ــا ب ــت م دس
ــا  ــت م ــه، دس ــا ن ــود ی ــزار ش ــابقات برگ مس
نیســت و شــرایط بــرای تمــام کشــورهای دنیــا 
یکســان اســت. اگــر کاراتــه وان ترکیــه برگــزار 
شــود خوشــحال می شــویم و اگــر برگــزار 

ــم. ــن می کنی ــز تمری ــود نی نش
گنــج زاده در خصــوص شــایعات دوبــاره 
ــر  احتمــال عــدم برگــزاری المپیــک  مبنــی ب
کــرد:  تصریــح  موضــوع  ایــن  اســترس  و 
واقعیــت ایــن اســت کــه دیگــر کار مــا از 
اســترس گذشــته اســت. هــر روز در ایــن شــک 
ــا  ــود ی ــزار می ش ــابقات برگ ــه مس ــتیم ک هس

ــنویم،  ــاوت می ش ــای متف ــر روز خبره ــه. ه ن
ــن  ــر ای ــود را درگی ــر خ ــه شــخصه دیگ ــا ب ام
ــم و تمرکــزم روی کار خــودم  موضــوع نمی کن
ــان  ــکار زم ــر ورزش ــی ه ــت. دوران قهرمان اس
ــن  ــم ای ــم بزنی ــه ه مشــخصی دارد و چشــم ب
دوران می گــذارد، امــا دوســت دارم از ایــن 
زمــان بــه نحواحســن اســتفاده کنــم. یکســری 
ــت  ــچ وق ــه هی ــت دادم ک ــا را از دس فرصت ه
ــا را  ــری فرصت ه ــت و یکس ــد گش ــر نخواه ب
ــم  ــم بزنی ــر ه ــم ب ــا چش ــه ت ــش رو دارم ک پی

زمــان آن می رســد.
ملی پــوش  اینکــه  خصــوص   در  وی 
ــور در  ــد حض ــک قص ــد از المپی ــی بع المپیک
ایــن مســابقات را خواهنــد داشــت، گفــت: 
ایــن درســت کــه المپیــک پیــش روی مــا قــرار 
دارد، امــا در ایــن رویــداد و در بخــش کومیتــه 
تنهــا ســه نفــر می تواننــد شــرکت کننــد. 
ــل  ــر از قب ــا پرقدرت ت ــم م ــن باشــید تی مطمئ
در مســابقات جهانــی حاضــر خواهــد شــد و بــه 

ــه دنبــال پوکــر  دنبــال تبدیــل هــت تریــک ب
ــی  ــه در قهرمان ــش ک ــال پی ــتیم. از دو س هس
ــال کســب  ــه دنب ــم ب ــک کردی ــان هت تری جه
ــن کار  ــم و پتانســیل ای ــی چهــارم بودی قهرمان
را داریــم. فدراســیون بــا کادرفنــی و  بازیکنــان 
ــت  ــوب اس ــز خ ــه چی ــت و هم ــگ اس هماهن
ــرود  ــش ب ــکل پی ــن ش ــه همی ــر روال ب و اگ
مطمئــن باشــید دوبــاره کاراتــه ایــران در 

ــت. ــد کاش ــی گل خواه ــابقات جهان مس
ــوص  ــیایی در خص ــای آس ــان بازی ه قهرم
دوران  در  خــود  خیرخواهانــه  فعالیت هــای 
ــن را  ــازی م ــای مج ــرد: فض ــوان ک ــا عن کرون
ــان  ــه ایــن ســمت کشــاند کــه ماننــد قهرمان ب
ــه  ــتند ب ــور داش ــدان حض ــه در می ــر ک دیگ
ایــن ســمت بــروم و واقعــاً تجربــه خوبــی 
بــود. آنقــدر مشــکات زیــاد اســت کــه وقتــی 
ــعت  ــه وس ــد متوج ــا را می بینی ــک آنه از نزدی
آن می شــوید. در مناطقــی از ایــران آرزوی 
ــوان  ــک لی ــا داشــتن ی ــان م برخــی از هموطن
ــورمان  ــی از کش ــت و در مناطق ــرب اس آب ش

میــوه ای ماننــد پرتغــال را نمی شناســند.
ــر  ــه فک ــت: همیش ــان گف ــج زاده در پای گن
ــن مشــکات در کشــورهای دور  ــم ای می کردی
افتــاده اســت، امــا در کشــور عزیزمــان بــا ایــن 
همــه ثــروت افــراد محــروم زیــادی هســتند. بــا 
شــروع اردوهــای تیــم ملــی دیگــر ایــن افتخــار 
را نداشــتم کــه بــه ایــن عزیــزان خدمــت 
کنــم، امــا روزشــماری می کنــم بــا پایــان 
کرونــا و عــدم تداخــل بــا اردوهــای تیــم ملــی 
ــم و  ــته باش ــور داش ــروم حض ــق مح در مناط
کمــک کنــم. بــه شــخصه دلتنــگ ایــن ســفرها 
هســتم، چــرا کــه ســفرهای عجیــب و غریبــی 
ــاد داده  ــه مــن ی ــادی ب اســت و درس هــای زی
ــاره قســمت حضــور در  ــدوارم دوب اســت و امی

ایــن کارهــا را داشــته باشــم.

ــد  ــه از رش ــود ارومی ــگاه ن ــل باش مدیرعام
اســتفاده از بازیکنــان بــا تجربــه در لیــگ یــک 

ــی کــرد.  ــراز نگران ــران اب ای
ــود  ــگاه ن ــل باش ــر عام ــاری مدی ــی به یحی
ــوص  ــنا، در خص ــا ایس ــو ب ــه در گفت وگ ارومی
ارزیابــی اش از نیــم فصــل اول لیــگ یــک فوتبال 
ایــران گفــت: بــه خاطــر شــرایط کرونایــی 
متاســفانه کمــی شــروع لیــگ طــول کشــید و 
وضعیــت آمــاده ســازی بازیکنــان کمــی ســخت 
ــا  ــم تیم ه ــش رفتی ــه پی ــا همینطــور ک ــود ام ب
وضعیــت بهتــری پیــدا کردنــد و لیــگ جذاب تــر 
شــد. لیــگ پــر فشــاری اســت و امتیــاز تیم هــا 
بــه هــم نزدیــک اســت و لیــگ پویــا و خوبــی را 

ــم. ــم فصــل اول شــاهد بودی در نی
در  بازیکنــان  کیفیــت  خصــوص  در  او 
ــه  ــئله ای ک ــفانه مس ــت: متاس ــک گف ــگ ی لی
ــد، رو آوردن  ــه می زن ــگ ضرب ــت لی ــه کیفی ب
ــه  ــا تجرب ــان ب ــتفاده از بازیکن ــه اس ــا ب تیم ه
ــک  ــگ ی ــالت لی ــه رس ــی ک ــت در صورت اس
بازیکــن ســازی اســت. تیم هــا بــه دنبــال 
نتیجــه هســتند و از بازیکنــان جــوان اســتفاده 
شــاهد  گذشــته  ســال های  در  نمی کننــد. 
ــک  ــگ ی ــی از لی ــان خوب ــه بازیکن ــم ک بودی
ــا در  ــده اند ام ــی ش ــور معرف ــال کش ــه فوتب ب
ــر  ــا کمت ــه تیم ه ــم ک ــر دیدی ــال های اخی س
بــه دنبــال اســتفاده از جوانــان بوده انــد و از 
ــط  ــد. فق ــه اســتفاده کرده ان ــا تجرب ــان ب بازیکن
چنــد باشــگاه هســتند کــه از بازیکنــان جــوان و 
ــده از  ــه در آین ــد ک ــتفاده می کنن ــده دار اس آین
ایــن بازیکنــان بیشــتر خواهیــم شــنید. تیم هــا 
ــوان از  ــان ج ــتفاده از بازیکن ــا اس ــد ب می توانن
ــد و همینطــور  ــی کنن ــه جوی ــی صرف نظــر مال
ــرمایه  ــگاه س ــده باش ــرای آین ــان ب ــن بازیکن ای
خوبــی محســوب می شــوند. مــا هــم در باشــگاه 
ــن  ــا از ای ــم ت ــه تاشــمان را می کنی ــود ارومی ن
ــد  ــا می خواهن ــم. تیم ه ــتفاده کنی ــان اس جوان

در کمتریــن زمــان بــه نتیجــه برســند بــه 
ــا تجربــه اســتفاده  همیــن دلیــل از بازیکنــان ب
ــه هــر حــال اســتفاده از بازیکنــان  می کننــد. ب
جــوان تــاوان دارد. مــا در ۹ هفتــه اول وضعیــت 
خوبــی نداشــتیم امــا در ادامــه وضعیتمــان بهتر 
ــهامت و  ــن ش ــا ای ــی از تیم ه ــاید خیل ــد. ش ش
تحمــل را نداشــته باشــند کــه از جوانــان آینــده 
ــن  ــر ای ــال اگ ــر ح ــه ه ــد. ب ــتفاده کنن دار اس
ــه چشــم  ــد، دودش ب ــته باش ــه داش ــد ادام رون

ــت. ــد رف ــور خواه ــال کش فوتب
مالــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  بهــاری 
وضعیــت  گفــت:  یــک  لیــگ  باشــگاه های 
ــال  ــت و فوتب ــوب نیس ــور خ ــادی کل کش اقتص
هــم وضعیــت مالــی خوبــی نــدارد. فکــر می کنــم 
ــر  ــن نظ ــک از ای ــگ ی ــای لی ــیاری از تیم ه بس
آســیب ببیننــد. شــاید فقــط چنــد باشــگاه 
صنعتــی، مشــکات مالــی زیــادی نداشــته 
باشــند کــه از پــول بیــت المــال تامیــن بودجــه 
ــگ  ــای لی ــی تیم ه ــا حت ــایر تیم ه ــوند. س می ش
برتــر بــرای پرداخــت مطالبــات بازیکنــان دچــار 
مشــکل هســتند و ایــن موضــوع به شــدت فوتبال 

کشــور را تهدیــد می کنــد. بــه نظــر مــن باید یک 
ــت  ــه وضعی ــود وگرن ــدا ش ــی پی ــاج دائم راه ع
مالــی فوتبــال ســال بــه ســال بدتــر می شــود. بــه 
نظــر من یکــی از مشــکات اصلــی در ایــن زمینه 
نبــود افــراد متخصــص در راس باشــگاه ها اســت. 
در ســال های اخیــر تیم هــای مــا بیشــتر مصــرف 
ــهرداری  ــل ش ــی مث ــک منبع ــد و از ی ــرا بودن گ
ــد و در فوتبــال خــرج  ــی را دریافــت می کردن پول
ــی در راس  ــر فوتبال ــک مدی ــی ی ــد. وقت می کردن
ــود  ــر نمی ش ــع بهت ــا وض ــه تنه ــد ن ــور نباش ام
ــر هــم می شــود. یکــی دیگــر  بلکــه هــر روز بدت
ــی  ــث مال ــوص بح ــم در خص ــای مه از بحث ه
فوتبــال، حــق پخش هــای تلویزیونــی اســت کــه 
اگــر پرداخــت نشــود، ممکــن اســت در ســال های 
ــد  ــا بای ــود. تیم ه ــت ش ــال ورشکس ــده فوتب آین
ــم  ــا ه ــد. م ــرج کنن ــان خ ــدازه جیبش ــه ان ب
ــا اســم و رســم در  ــان ب دوســت داشــتیم بازیکن
ــه  ــان را ب ــد پایم ــا بای ــد ام ــازی کنن ــان ب تیمم
انــدازه گلیممــان دراز کنیــم و در حــال حاضــر از 
بازیکنــان جــوان اســتفاده مــی کنیــم کــه از نظــر 
ــی توانســتیم وضعیــت بهتــری پیــدا کنیــم.  مال

ــد  ــده می توانن ــان در آین ــن بازیکن ــور ای همینط
منبــع درآمــد خوبــی بــرای باشــگاه باشــند. حــال 
و روز تیم هــای خصوصــی را در ســال هــای آینــده 

ــم. ــی بین ــی م ــای دولت ــر از تیم ه بهت
او در خصــوص برنامــه ریــزی لیــگ گفــت: 
ــرج داد و  ــه خ ــر ب ــال هن ــگ امس ــازمان لی س
توانســتند  باشــگاه ها  تعامــل  و  کمــک  بــا 
نظــم خوبــی بــه مســابقات بدهنــد. مشــکات 
زیــادی در ابتــدای فصــل داشــتیم و مســابقات 
دیــر شــروع شــد امــا بــه تدریــج نظــم خوبــی 
ایجــاد شــد و بــا وجــود اینکــه مســابقات 
فشــرده برگــزار شــد. فکــر می کنــم نظــم 
خوبــی را شــاهد بودیــم. بحــث رعایــت کــردن 
ــش  ــت بخ ــم رضای ــتی ه ــای بهداش پروتکل ه
ــکر  ــگ تش ــازمان لی ــیون و س ــود و از فدراس ب
ــال  ــره فوتب ــه زنجی ــحالیم ک ــم. خوش می کنی

ــرد. ــدا ک ــه پی قطــع نشــد و مســابقات ادام
وی در خصــوص نیــم فصــل دوم لیــگ یــک 
ــد  ــادی دارن ــی زی ــا مشــکات مال ــت: تیم ه گف
و فکــر می کنــم بســیاری از تیم هــا از مــدار 
ــد.  ــکل بخورن ــه مش ــد و ب ــد ش ــارج خواهن خ
ــم  ــر می کن ــود فک ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــاوت  ــدول متف ــا در ج ــگاه تیم ه ــج و جای نتای
ــد  ــه رو آورده ان ــی ک ــم های ــود و تی ــد ب خواه
بــه اســتفاده از بازیکنــان بــا تجربــه، مشــکات 
زیــادی خواهنــد داشــت. در روزهــای قبــل 
دیدیــم کــه چنــد مربــی اســتعفا دادنــد کــه بــه 
دلیــل مســائلی اســت کــه در باشــگاه هــا اتفــاق 
میفتــد کــه یکــی از آن هــا مســائل مالــی اســت. 
ــم  ــی می بین ــرای تیمهای ــل دوم را ب ــم فص نی
کــه بــا انگیــزه هســتند. مثــل تیــم شــهرداری 
آســتارا و اســتقال ماثانــی کــه بازیکنــان 
ــا انگیــزه ای در اختیــار دارنــد. فکــر  جــوان و ب
می کنــم تیم هــای کــم نــام و نشــان کــه 
ــد  ــدارد، می توانن ــا ن ــاری از آن ه ــی انتظ کس

ــند. ــر باش ــگ برت ــه لی ــود ب ــای صع گزینه ه

معــاون توســعه و پشــتیبانی وزارت ورزش گفــت: از پایــان هفته 
ــاز  ــال ۹۸ را آغ ــدال آوران س ــکاران و م ــاداش ورزش ــت پ پرداخ
ــم.  ــت می کنی ــا را پرداخ ــاداش آنه ــرف ۱۰ روز پ ــم و ظ می کنی
بــه گــزارش تســنیم، ژالــه فرامرزیــان در خصــوص لیــگ برتر 
ــوان اظهــار داشــت:  ــگاه ایــن رشــته در بیــن بان ــال و جای هندب
بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر پوشــش و لبــاس امــکان حضــور در 
مســابقات و در ســطح قهرمانــی را دارنــد، هندبــال از رشــته های 
پــر طرفــدار در بیــن بانــوان اســت. توفیقــی کــه در ایــن فصــل 
وجــود داشــت و تعــداد قابــل توجهــی از تیم هــا حضــور 
داشــتند، یــک شــرایط مطلــوب اســت و امیــدوارم فدراســیون بــا 
ســرمایه گذاری بیشــتر در بخــش امیدهــا و جوانــان ایــن رشــته 
ــا در آســیا و جهــان حرف هــای  ــی را تقویــت کنــد ت و تیــم مل

زیــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد.
ــع  ــم در مناب ــاش می کنی ــا ت ــرد: م ــد ک ــه تاکی وی در ادام
حــوزه بانــوان بــرای تقویــت ایــن رشــته توجــه شــود و از زنــان 

ــن  ــترش ای ــرای گس ــود را ب ــاش خ ــم ت ــار داری ــوان انتظ ج
ــد. رشــته انجــام دهن

وزارت ورزش در خصــوص  و پشــتیبانی  توســعه  معــاون 
پرداخــت بودجــه بــه فدراســیون های ورزشــی گفــت: ۲۰ 
ــک  ــتیم. ی ــیون ها داش ــه فدراس ــت را ب ــن پرداخ ــن آخری بهم
ــم و از  ــیون ها داری ــه فدراس ــم ب ــی ه ــر پرداخت ــه دیگ مرحل
پایــان هفتــه پرداخــت پــاداش ورزشــکاران و مــدال آوران ســال 
ــاداش کل ورزشــکاران  ۹۸ را آغــاز می کنیــم و ظــرف ۱۰ روز پ

و مــدال آوران در ســال ۹۸ را پرداخــت می کنیــم.
 ۱۴۰۰ ســال  در  ورزش  وزارت  بودجــه  خصــوص  در  وی 
ــا  ــس بودجــه م ــت و مجل ــرد دول ــا رویک ــت: خوشــبختانه ب گف
ــت.  ــش داش ــی  افزای ــل توجه ــغ قاب ــت، مبال ــت و برگش در رف
امیدواریــم الیحــه بودجــه رای بیــاورد و ســال آینــده بــه 
خصــوص درتکمیــل پروژه هــای عمرانــی بتوانیــم از ارقامــی کــه 
ــات  ــا اقدام ــاخت ه ــعه زیرس ــت توس ــده در جه ــی ش پیش بین

ــود.   ــام ش ــری انج موث

رئیــس فدراســیون شمشــیربازی گفــت: مــا ســهمیه المپیــک 
ــال  ــک س ــد و ی ــابقه دارن ــه مس ــاز ب ــا نی ــم و بچه ه را گرفته ای

اســت جــز لیــگ هیــچ مســابقه ای نداشــتند. 
ــرزاده در خصــوص لیــگ  ــزارش تســنیم، فضــل اهلل باق ــه گ ب
برتــر شمشــیربازی در اســلحه ســابر اظهــار داشــت: در ایــن دوره 
ــی  ــت خیل ــا کیفی ــدند ام ــری حاضــر ش ــای کمت ــگ تیم ه از لی
ــیون  ــتند. فدراس ــور داش ــران حض ــای ای ــود و بهترین ه ــوب ب خ
هــم ســنگ تمــام گذاشــت. بهتریــن داوران کشــور کــه در ســطح 

ــم. ــگ اســتفاده کردی ــد را در لی ــا قضــاوت می کنن دنی
ــدک از نظــر  ــی هــر چنــد ان ــزود: از نظــر مال وی در ادامــه اف
ــود  ــی وج ــرایط خوب ــدند و ش ــع ش ــیربازان منتف ــی، شمش مال
ــد  ــام ش ــو انج ــن نح ــه بهتری ــتی ب ــای بهداش ــت. پروتکل ه داش
ــت وجــود نداشــت. ــن باب و خداراشــکر هیــچ مشــکلی هــم از ای

ــرر  ــو مک ــوص لغ ــیربازی در خص ــیون شمش ــس فدراس رئی
مســابقات ورزشــی در جهــان و احتمــال لغــو مســابقات بوداپســت 
ــرف  ــود. از ط ــو ش ــابقات لغ ــن مس ــم ای ــد می دان ــت: بعی گف
ــه روز  ــکاران از س ــده و ورزش ــام ش ــا انج ــان برنامه ریزی ه میزب

ــوند. ــه می ش ــل وارد قرنطین قب
ــد  ــا تاکی ــزام  تیم ه ــای اع ــش هزینه ه ــه افزای ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: در بوداپســت هــر ورزشــکار در یــک اتــاق اســت و بــا وجــود 
ــن  ــم از ای ــاز ه ــد ب ــت می کن ــی حمای ــیون جهان ــه فدراس اینک
ــن ۳  ــل از ای ــادی دارد. قب ــش زی ــا افزای ــای م ــت هزینه ه جه
ورزشــکار مــا در یــک اتــاق اســکان داده می شــدند و شــبی۱۰۰ 
ــد در  ــم االن هــر ورزشــکار بای ــورو پرداخــت می کردی ــا ۱۵۰ ی ت
ــن  ــم و ای ــورو بپردازی ــا ۱۵۰ ی ــاق باشــد و شــبی ۱۰۰ ت ــک ات ی
ــر  ــت . اگ ــده اس ــر ش ــه براب ــا س ــه هزینه ه ــد ک ــان می ده نش

پیــش از ایــن در بوداپســت ۴ هــزار یــورو هزینــه می کردیــم االن 
بــه ۱۰ تــا ۱۲ هــزار یــورو رســیده اســت .

باقــرزاده تاکیــد کــرد: تیــم مــا بایــد در آخریــن مرحلــه جــام 
ــا ســهمیه  ــی ســابر در بوداپســت حضــور داشــته باشــد. م جهان
ــد و یــک  ــه مســابقه دارن ــاز ب ــم و بچه هــا نی المپیــک را گرفته ای

ســال اســت جــز لیــگ هیــچ مســابقه ای نداشــتند.
ــرای  ــی ب ــه اعزام های ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
فلــوره و اپــه در نظــر گرفتیــد، گفــت: بــرای اعــزام اپــه بــه کازان 
ــوره  ــم. در فل ــرزی را گرفتی ــرون م ــورای ب ــت ش ــیه موافق روس
هــم ورزشــکاری کــه بــرای کســب ســهمیه بــه زون آســیا اعــزام 
می شــود، در مســابقات قطــر شــرکت می کنــد. نفــرات برتــر اپــه 
و فلــوره ظــرف دو ســه هفتــه آینــده مشــخص می شــود و فــرد 

اعزامــی بــه کازان و قطــر نهایــی خواهــد شــد.
ــان گفــت: مســابقات  رئیــس فدراســیون شمشــیربازی در پای
زون آســیا دو هفتــه بــه تعویــق افتــاد و از اوایــل اردیبهشــت مــاه 

برگــزار خواهــد شــد.

گنج زاده: 

درگیر برگزاری یا عدم برگزاری المپیک نمی شوم

رسالت لیگ یک پرورش استعداد است

فرامرزیان: 

از پایان هفته پرداخت پاداش ورزشکاران و 
مدال آوران سال ۹8 را آغاز می کنیم

هزینه های اعزام سه برابر شده است



پایگاه خبری تحلیلی عجب شیر پرس

توانمندی در دانایی و آگاهی است.
رسانه ها ابزار آگاهی و دانایی اند.

www.ajabshirpress.ir
چهارشنبه 06 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 931
عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران

روزنامه سراسری فرهنگی - اقتصادی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جعفر شکوریان

طراحی: موسسه پژواک کتاب آذربایجان
سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی: امید شکوریان
چاپ: کار و کارگر

آدرس: تبریز - چایکنار - جنب مسجد پل سنگی - خیابان مناف زاده - مجتمع 
الماس  ورودی دوم - طبقه چهارم

تلفن دفتر:                36558785 - 36567660 - 36559943    )041(
      36559182 - 36552905 - 36552932                   

فاکس: 36566288 -041            تلفن همراه: 09143010573

  @Ajabshirdaily
t.me/AjabshirNewspaper

     www.shakourian.com
j.shakourian@gmail.com

اوقات شرعی شهر تهران

ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
گفــت: ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی بــه دولــت دادیــم تــا کاالهای 
اساســی را بــا قیمــت هــای ســال ۱۳۹6 بخــرد امــا نــرخ تــورم 
ــای غیراساســی بیشــتر  ــورم کااله ــرخ ت ــای اساســی از ن کااله

شــده و ایــن بــرای کشــور فاجعــه اســت. 
ــیون  ــع کمیس ــه مناب ــس کمیت ــنیم، رئی ــزارش تس ــه گ ب
تلفیــق بودجــه ۱۴۰۰ مجلــس شــورای اســامی گفــت: ســقف 
ــت،  ــه دول ــی در الیح ــع عموم ــل مناب ــی از مح ــه عموم بودج
ــه ۸۵۴  ــه،  ب ــه در اصاحی ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۸۴۰ ه

ــه اســت. ــش یافت ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ه
ســید شــمس الدیــن حســینی بــا حضــور در برنامــه گفــت 
و گــوی ویــژه خبــری دوشــنبه شــب شــبکه دو ســیما افــزود: 
ــزار  ــه از ۳۱۷ ه ــه درآمدهاســت ک ــش معطــوف ب بیشــتر افزای
میلیــارد تومــان بــه ۳6۷ هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه 
ــروش  ــی ف ــرمایه ای یعن ــای س ــک دارایی ه ــوص تمل و در خص
ــارد  ــری نکــرده و همــان ۲۲۵ هــزار میلی نفــت و امــاک تغیی
ــک  ــامی )تمل ــی اس ــوزه اوراق مال ــا در ح ــت، ام ــان اس توم
دارایی هــای مالــی( کــه حــدود ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــود 

ــه حــدود ۲6۵ هــزار میلیــارد تومــان کاهــش یافتــه اســت. ب
وی ادامــه داد: در بررســی کــه در کمیســیون تلفیــق داشــتیم 
واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای یعنــی فــروش نفــت و امــاک را 
تغییــر ندادیــم و عــدد الیحــه اصاحــی یعنــی ۲۲۵ هــزار میلیــارد 
تومــان را پذیرفتیــم کــه ایــن رقم شــامل حــدود ۲۰۰ هــزار میلیارد 
تومــان نفــت و میعانــات گازی و حــدود ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان 

امــاک و امــوال یعنــی دارایی هــای ثابــت اســت.
ــی از  ــع عموم ــاختار مناب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
درآمــد ناشــی از گرفتــن مالیــات و ســود مالکیت هــای دولتــی 
و دارایی هــای مالــی ماننــد ســهام تشــکیل شــده اســت، افــزود: 
ــرمایه و  ــی و س ــذاری دارای ــز واگ ــق، دو ج ــیون تلفی در کمیس
فــروش نفــت و امــاک و جــزء مربــوط بــه انتشــار اوراق مالــی و 
فــروش ســهام، تغییــری نکــرده، امــا درآمد هــا حــدود ۷۰ هــزار 

میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.
وی اضافــه کــرد: چیــزی کــه در کمیســیون تلفیــق تصویــب شــده 
شــامل حــدوداً ۹۲6 هــزار میلیــارد تومــان جمــع منابــع عمومی اســت.

ــه ۱۴۰۰  ــق بودج ــیون تلفی ــع کمیس ــه مناب ــس کمیت رئی
مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بخــش عمــده ای از مصوبــه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــن علن ــیون در صح ــن کمیس ای
ــا و  ــش درآمد ه ــم در بخ ــد می دان ــزود: بعی ــد، اف ــب ش تصوی

ــر جــدی ایجــاد شــود. ــع، تغیی مناب
ــا ۷ درصــد  ــوع حــدود 6 ت ــرد: در مجم ــه ک حســینی اضاف

ــه اســت . ــش یافت ســقف بودجــه افزای
اثر ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی در معیشت مردم 

دیده نمی شود
ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــنواتی  ــای س ــه ه ــه در بودج ــن ک ــم ای ــه رغ ــت ب ــت: دول گف
خــود. ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی تخصیــص داده اســت امــا اثــر 

مــورد انتظــار آن در حــوزه زندگــی و معیشــت مــردم و کاالهــای 
اساســی. دیــده نمــی شــود.

محمدرضــا پورابراهیمــی افــزود: ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی 
بــه دولــت دادیــم تــا کاالهــای اساســی را بــا قیمــت هــای ســال 
ــرار  ــردم ق ــار م ــی در اختی ــرات جزئ ــا تغیی ــرد و ب ۱۳۹6 بخ
دهــد امــا نــرخ تــورم کاالهــای اساســی از نــرخ تــورم کاالهــای 

غیراساســی بیشــتر شــده و ایــن بــرای کشــور فاجعــه اســت.
وی ادامــه داد: ایــن ناکارآمــدی اجراســت؛ دولــت بایــد ورود 
کاال، شــبکه توزیــع و رســاندن آن کاال بــه مصــرف کننــده را بــه 
نحــوی اداره کنــد کــه قیمــت کاال؛ قیمــت واقعــی مبتنــی بــر 

ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی باشــد.
پورابراهیمــی گفــت: امــا دولــت نتوانســت ایــن کار را انجــام 
ــای ۱۳۹۷. ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹  ــال ه ــرد س ــزارش عملک ــد و گ ده
بیانگــر ایــن اســت کــه بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود ۱۰۰ 
ــردم  ــت م ــه دس ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــاد  ــت در اقتص ــع ران ــه توزی ــود ب ــی ش ــرف نهای ــد و مص برس

ــل شــده اســت. کشــور تبدی
وی بــا بیــان ایــن کــه مجلــس شــورای اســامی بــر روی موضــوع 
حــذف ارز ترجیحــی. پافشــاری بســیاری کــرد، افــزود: معتقــد بودیم 

جلــوی ایــن رانــت در اقتصــاد کشــور بایــد گرفته شــود.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
گفــت: در حــوزه دارو مــی توانیــم نظــارت را دقیــق تــر کنیــم 
چــون شــبکه توزیــع مــا تعریــف شــده و سیســتم نظارتــی ما در 

ــاوت اســت. ــای اساســی بســیار متف ــا کااله حــوزه دارو ب
پورابراهیمــی اضافــه کــرد: توافــق اولیــه کردیــم کــه رویکــرد 
ارز ترجیحــی در حــوزه پخــش دارو و تجهیــزات پزشــکی بمانــد 

امــا بقیــه تغییــر کنــد.
وی گفــت: بــا تغییراتــی در فضــای پیرامونی مواجه شــدیم و آن 
ایــن بــود کــه بــه واســطه مصوبــه کمیســیون تلفیــق و نگاهــی که 
در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده بــود دو اشــکال اساســی مــی دیدیــم. 
اشــکال نخســت ایــن بــود کــه در زمــان اجــرا، بایــد کامــًا تعریــف 

مشــخصی از زمــان تصمیــم تــا اجــرای تصمیم باشــد.
موجــب  ترجیحــی  حــذف  خبــر  افــزود:  پورابراهیمــی 
ــی  ــد و احتکارهای ــای اساســی ش ــای عرضــه در کااله کمبوده
ــی  ــی م ــد تمهیدات ــن بای ــرد بنابرای ــکل بگی ــت ش ــی توانس م

ــود. ــاص ب ــم خ ــد تصمی ــه نیازمن ــیدیم ک اندیش
ــاز  ــوع ب ــن موض ــا ای ــاط ب ــدی در ارتب ــه بع ــت: نکت وی گف
ــرار اســت  ــود اگــر ق ــن ب ــا ای ــود. انتظــار م ــع ب ــع آن مناب توزی
ایــن کاالهــای اساســی را از ســبد مصرفــی بــا آن قیمــت حــذف 

ــه التفــاوت را بــه خــود مــردم دهیــم. کنیــم بازتوزیــع مــا ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــل  ــس در دوره قب ــای مجل ــز پژوهــش ه ــرد: در مرک ــه ک اضاف
کمیســیون اقتصــادی بــر روی ایــن موضــوع کار کردیــم و بــاز 
توزیــع را ایــن طــوری مطــرح کــرده بودیــم کــه ســرانه مصــرف 
را در کاالهــای اساســی تعریــف کنیــم و امــکان بازپرداخــت مــا 
ــاری  ــق کارت اعتب ــرف را از طری ــاس مص ــر اس ــاوت ب ــه التف ب

فراهــم کنیــم کــه هــم بــه عدالــت نزدیکتــر اســت و هــم قیمــت 
گــذاری از حــوزه تصمیــم دولــت. خــارج و رقابتــی مــی شــود.

پورابراهیمــی گفــت: بــا ایــن روش توزیــع ارز ترجیحــی؛ ۱۰۰ 
درصــد مخالفیــم امــا دولــت اراده ای بــرای انجــام ایــن کار نــدارد 

و بــه اجــرای ضوابــط مشــخص نمــی خواهــد تمکیــن کنــد.
ــات مهــم کشــور  ــن یکــی از موضوع ــزود: بحــث بنزی وی اف
بــوده اســت و اکنــون هــر کســی کــه خــودروی بیشــتری دارد 
مصــرف بیشــتری هــم دارد، در ســه ســال گذشــته بــر روی ایــن 
ــک اســت کــه اگــر  ــت نزدی ــه عدال ــم کــه ب موضــوع کار کردی
بنزیــن را در کشــور تولیــد مــی کنیــم مــا بــه التفــاوت قیمــت 
آن بــر اســاس ســرانه بیــن غنــی و فقیــر مبنــای تصمیــم قــرار 

گیــرد و کار کارشناســی آن هــم انجــام شــد.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
اضافــه کــرد: بــه نظــر مــی رســد مجلــس نگــران تبعــات اجــرای 
ایــن تصمیــم بــود، نــه ماهیــت ان کــه بــه آن رأی نــداد چــون 

معتقــد بودنــد دولــت بــه ایــن موضــوع اعتقــادی نــدارد.
ــای  ــوراک واحده ــرات قیمــت خ ــاره تغیی ــی درب پورابراهیم
تولیــدی گفــت: ثبــات تصمیــم گیــری در بــازار ســرمایه کشــور 
ــا  ــد ب ــا را خریدن ــرکت ه ــهام ش ــه س ــی ک ــت؛ مردم ــم اس مه
ــم  ــای تصمی ــرمایه، مبن ــازار س ــاص ب ــرایط خ ــه ش ــه ب توج
ــازار  ــار در ب ــس رفت ــت و جن ــده اس ــی آین ــش بین ــردم. پی م
ــی اســت.  ــار قیمت ــده؛ رفت ــرای آین ــروز ب ــم ام ــرمایه؛ تصمی س
بایــد هــر تصمیــم بــا رویکــرد بلندمــدت گرفتــه شــود و 

ــود. ــرا ش ــد اج ــازار بای ــات در ب ــای ثب ــزم ه مکانی
وی دربــاره قیــر تهاتــر هــم گفــت: قبــًا در بودجــه. مقــداری 
بــرای راه هــای روســتایی و ماننــد آن اختصــاص پیــدا مــی کــرد 
ــد  ــا تأکی ــن کار ب ــه فســادهایی منجــر شــد. ای ــه در اجــرا ب ک
دســتگاه هــای نظارتــی و دولــت و مجلــس بــه ایــن تبدیــل شــد 

کــه معــادل ریالــی آن را بودجــه دهیــم.
ــه،  ــه بودج ــات الیح ــل از اصاح ــزود: قب ــی اف پورابراهیم
ــی  ــراز عملیات ــری ت ــان کس ــارد توم ــزار میلی ــدود ۳۲۰ ه ح
ــا همراهــی اعضــای  کشــور در بودجــه داشــتیم، خوشــبختانه ب
کمیســیون تلفیــق و دولــت؛ ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان کســری 

ــت. ــی. کاهــش یاف ــراز عملیات ت
رئیــس کمیتــه منابع کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۰ مجلس 
شــورای اســامی هــم در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا مجلــس 
بــا ایــن کــه مــی دانــد اختصــاص ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی به 
کاالهــای اساســی. رانــت ایجــاد مــی کنــد. بــا آن موافقــت کــرد؟ 
گفــت: بــرای کارهــای بــزرگ بایــد اراده هــای بــزرگ وجــود داشــته 
باشــد، وقتــی اراده ای بــرای اجــرای ایــن کار از ســوی دولــت وجــود 

نــدارد؛ طبیعــی اســت نماینــده مجلــس، متزلزل شــود.
ــورم  ســید شــمس الدیــن حســینی افــزود: شــاید جلــوی ت
را نتوانیــم بگیریــم امــا جلــوی فســاد را بایــد بگیریــم؛ مــا هــم 
ــال  ــم. در س ــی خوری ــاد را م ــوب فس ــم چ ــورم و ه ــوب ت چ
۱۳۹۷، ســی و پنــج میلیــارد دالر ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ 
تومانــی داده شــد و نــرخ تــورم ۳۰ درصــد بــود در حالــی کــه 

ــود. ــد بیشــتر ب ــورم کاالهایــی کــه از ایــن ارز اســتفاده کردن ت
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۸؛ پانــزده میلیــارد دالر ارز 
چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی داده شــد و تــورم کشــور ۴۰ درصــد 
بــود و در ســال ۱۳۹۹ بیشــتر از هفــت میلیــارد دالر ارز چهــار 
هــزار و ۲۰۰ تومانــی داده شــد و تــورم نقطــه بــه نقطــه بهمــن 

امســال حــدود ۴۸ درصــد اســت.
حســینی اضافــه کــرد: ایــن کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی می 
گویــد اگــر ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی حــذف شــود ۴۰ درصــد 

بــه قیمــت هــا افــزوده می شــود؛ مبنــای کارشناســی نــدارد.
وی ادامــه داد: اکنــون مــا بــه التفــاوت هــر ارز چهــار هــزار 
و ۲۰۰ تومانــی بــا ارز قیمــت واقعــی. حــدود ۲۱ هــزار تومــان 
ــم؛ در  ــان در نظــر بگیری ــزار توم ــر متوســط را ۱۰ ه اســت؛ اگ
ایــن ســه ســال حــدود 6۰۰ هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود.

ــارد  ــزار میلی ــالی ۴۵ ه ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
تومــان یارانــه مــی دادیــم. افــزود: ایــن مبلــغ بــه انــدازه حــدود 
۱۳ ســال یارانــه اســت. ایــن مبلــغ بــه چــه کســی رســیده و چه 
کســی ایــن ارز را تخصیــص داده و چــه کســی پاســخگو اســت؟

ــت:  ــه گف ــق بودج ــیون تلفی ــع کمیس ــه مناب ــس کمیت رئی
مســأله بســیار جــدی اســت، اگــر اراده ای بــر حــذف ارز ترجیحی 
بــود. مــی شــد آن را حــذف کــرد امــا اراده ای بــرای انجــام آن 

نیســت امــا در عیــن حــال مجلــس عقــب ننشســته اســت.
حســینی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در دارو و تجهیزات پزشــکی 
ــی  ــن حــوزه م ــزود: کارشناســان ای ــم فســاد وجــود دارد. اف ه
ــر  ــت و اگ ــد اس ــوزه ۳۰ درص ــن ح ــاد در ای ــف فس ــد ک گوین
ــود  ــی ش ــم م ــر بگیری ــارد دالر در نظ ــم میلی ــدود دو و نی ح
حــدود ۷۵۰ میلیــون دالر کــه بــا ارز ۲۰ هــزار تومانــی حــدود 

ــارد تومــان مــی شــود. ۱۵ هــزار میلی
وی بــا بیــان اینکــه مکانیــزم اداره دولــت متفــاوت اســت. اضافه 

کــرد: در دولــت، رئیــس جمهــور حــرف اول و آخــر را مــی زنــد.
ــس  ــاون اول رئی ــب از مع ــه ای مرک ــت: کمیت ــینی گف حس
جمهــور، رئیــس کل بانــک مرکــزی، وزیــر اقتصــاد، وزیــر 
صمــت و وزیــر دســتگاه اجرایــی ذیربــط تشــکیل شــده اســت 
کــه اگــر ارز ترجیحــی چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی را گرفتنــد 
ــه قیمــت  ــدازه و ب ــه ان ــع و ب ــه موق ــد کاال ب ــد بدهن ــد تعه بای

متناســب بــا نــرخ ترجیحــی بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی 
ــتند. ــئول هس ــاً مس ــد و متضمن برس

ــم  ــه ای ــم را گرفت ــن تصمی ــه ای ــی ک ــه داد: از موقع وی ادام
ــئولیت  ــن مس ــا را از ای ــد م ــی گوین ــد و م ــی گیرن ــاس م تم
تضامنــی خــارج کنیــد و زمانــی کــه علــت را مــی پرســیم مــی 
گوینــد فســاد وجــود دارد و مــا نمــی توانیــم آن را کنتــرل کنیــم.

ــت:  ــه گف ــق بودج ــیون تلفی ــع کمیس ــه مناب ــس کمیت رئی
ــی را در  ــع ارز ترجیح ــاد در توزی ــوع فس ــد موض ــس بای مجل

ــد. ــرار ده ــص ق ــق و تفح ــتور کار تحقی دس
ــی  ــذاری دارای ــوع واگ ــوص موض ــزود: در خص ــینی اف حس
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــتقراض از صن ــان اس ــا هم ــی ی ــای مال ه
در ســقف یــک میلیــون بشــکه نفــت، تفاهــم ضمنــی در 
ــا نماینــدگان دولــت شــکل گرفتــه اســت  کمیســیون تلفیــق ب
ــا دو و نیــم میلیــارد دالر معــادل ۳6  ــر مبنــای آن مــا ت کــه ب
هــزار میلیــارد تومــان بــه دولــت اجــازه اســتقراض مــی دهیــم.

ــم  ــت دادی ــه دول ــاً ب ــم تلویح ــازه را ه ــن اج ــه داد: ای وی ادام
کــه چنانچــه بــر اثــر تســعیر؛ عــدد بیشــتری محقــق شــد و اگــر 
دیگــر منابــع و درآمدهــا محقــق نشــد، قابــل اســتفاده باشــد امــا 
آن چیــزی کــه بــه عنــوان بدهــی دولــت بــه صنــدوق توســعه ملی 

نوشــته مــی شــود؛ مبلــغ ارزی اســت کــه تســعیر مــی شــود.
حســینی دربــاره بنــد »و« تبصــره ۲ بودجــه در مــورد کمــک 
ــت  ــی دول ــای بازنشســتگی و رد بخشــی از بده ــدوق ه ــه صن ب
ــت  ــان خدم ــاداش پای ــی، پ ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــه س ب
ــات  ــی از مطالب ــن بخش ــان، تأمی ــدی معلم ــه بن ــان، رتب کارکن
ایثارگــران و بیمــه هــای تکمیلــی، تأمیــن پــاداش پایــان خدمــت 
و ذخیــره مرخصــی ایثارگــران و متناســب ســازی حقــوق اعضــای 
ــت  هیــأت علمــی و مــواردی ماننــد آن گفــت: چیــزی کــه دول
ــپس در  ــود س ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــود؛ ۹۰ ه ــدا آورده ب ابت
اصاحیــه الیحــه بــه ۱۲۵هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافــت.

وی ادامــه داد: در فراینــد رســیدگی، نماینــده دولــت هــم بــه 
ایــن جمــع بنــدی رســید کــه بــرای ایــن منظــور بــه ۱۵۰ هــزار 

میلیــارد تومــان نیــاز داریم.
حســینی افــزود: ســاز و کار آن پیــش بینــی شــده اســت و 
اگــر طراحــی درســتی انجــام شــود؛ ایــن کار قابــل انجــام اســت.

پورابراهیمی:

 تورم کاالهای اساسی نشانه ناکارآمدی دولت است
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