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ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا

12

4 5

عضو هیات رییسه اتاق ایران مطرح کرد

4 اولویت نجات بخش اقتصاد 
ایران در دولت آینده

سران قوا افزایش قیمت 
بنزین را امضا کردند

 رونق تبادالت اقتصادی خصوصا با جهان است
حل همه این مشکالت طی شش ماه یا یکسال میسر نخواهد بود

من فکر می کنم که شورای نگهبان پاسخی برای رد صالحیت ها ندارد
 با گالیه هایی از سوی مردم و افراد روبه رو هستیم

 مردم می خواستند مسئول انتخاب کنند و حق انتخاب مردم محدود شد
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احسان سلطانی

برخی می خواهند مردم همیشه 
صدقه بگیرصدقه بگیر باشند باشند

خودروهای بدون پالک و شیشه 
دودی توقیف می شوند

ثبت نام وام اجاره ا آغاز  شد

دعوت از انبوه سازان برای ساخت 
مسکن با وام  ۴۵۰ میلیونی

استفاده از نتایج برجام نیازمند 
وجود دولت قوی است 

مدیــر عامــل بانــک مســکن از انبــوه ســازان خواســت تــا بــا اســتفاده از وام ۴۵۰ 
میلیونــی ســاخت وســاز، عقــب ماندگــی در بخــش ســاخت مســکن را جبــران کنند. 
بــه گــزارش ایرنــا، »محمــود شــایان« بــا اشــاره بــه افزایــش ســقف تســهیالت 
ســاخت مســکن، افــزود: اکنــون ســقف تســهیالت ســاخت مســکن بــه روش هــای 
معمــول ۲۰۰ میلیــون تومــان بــه ازای هــر واحــد مســکونی اســت کــه امســال 
ــن در  ــای نوی ــه از فناوری ه ــازندگانی ک ــرای س ــکن ب ــهیالت مس ــقف تس س
ــان  ــون توم ــه ۴۵۰ میلی ــر و ب ــش از دو براب ــد بی ــتفاده کنن ــد ســاخت اس فراین

افزایــش پیــدا کــرده اســت.
ــکاف  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــوت می کن ــازان دع ــت: از انبوه س ــایان گف ش

عرضــه بــا تقاضــای مســکن از ایــن تســهیالت ویــژه بانــک مســکن بهــره ببرنــد 
ــران  ــد مســکن در کشــور را جب ــای تولی ــج عقب ماندگی ه ــه تدری ــم ب ــا بتوانی ت

کنیــم.
ــاره میــزان عقب ماندگــی عرضــه از تقاضــای مســکن طــی ســال های  وی درب
ــد  ــون واح ــک میلی ــل ی ــد حداق ــاالنه بای ــه س ــی ک ــت: در حال ــته،  گف گذش
مســکونی در کشــور ســاخته و تولیــد می شــد امــا طــی ســال های گذشــته ایــن 

میــزان بــه کمتــر از ۴۰۰ هــزار واحــد رســیده اســت.
مدیرعامــل بانــک مســکن افــزود: در همیــن راســتا افزایــش ســقف تســهیالت 
ســاخت بــرای واحدهــای دارای فنــاوری نویــن بــه ۴۵۰ میلیــون تومــان بــه ازای 
هــر واحــد مســکونی، مشــوق بانــک مســکن بــرای تحریــک ســمت عرضــه اســت 

و یــک فرصــت مناســب بــرای انبوه ســازان خواهــد بــود.
شــایان همچنیــن دربــاره مشــارکت بانــک در تامیــن ملــی پروژه های سراســری 
گفــت: در ایــن حــوزه بانــک مســکن در قالــب برنامــه اقــدام ملــی مســکن نســبت 

بــه تامیــن مالــی تعــدادی از واحدهــای مســکونی اقــدام کــرده اســت.
وی گفــت: در ایــن زمینــه متقاضیــان بــرای اینکــه بتواننــد از ابتــدا در پــروژه 
مشــارکت داشــته باشــند بایــد ۴۰ میلیــون تومــان سهم الشــرکه خــود را واریــز 
کننــد کــه تاکنــون بیــش از ۷۶ هــزار میلیــارد ریــال از ســهم آورده متقاضیــان 

توســط ۱۰۸ هــزار و ۶۴۳ نفــر واریــز شــده اســت.
مدیرعامــل بانــک مســکن ادامــه داد: از منابعــی کــه از ســوی متقاضیــان بــرای 
ســاخت مســکن ملــی واریــز شــده، تاکنــون نزدیــک بــه ۲۰ هــزار میلیــارد ریــال 
از ایــن منابــع مــردم بــه پــروژه هــا اختصــاص یافتــه اســت. ضمــن اینکــه حــدود 

یکهــزار و ۱۱۴ میلیــارد ریــال از منابــع مالــی بانــک تزریــق شــده اســت.

مدیر عامل بانک مسکن مطرح کرد:

دعوت از انبوه سازان برای ساخت مسکن با وام  45۰ میلیونی

مدیــر عامــل ایــران خــودرو دیــزل گفــت: امســال 
انــواع کامیونــت آرتریــون در ایــران خودرودیــزل بــه 

تولیــد انبــوه می رســد. 
جــواد توســلی مهــر مدیــر عامــل ایــران خــودرو 
دیــزل در گفــت و  گــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۹ تولیــد کامیــون 
ــر شــده اســت، گفــت: ســال گذشــته تولیــد  ۴ براب
کامیون هــای ایــران خــودرو دیــزل از نظــر تعــدادی 
۲.۶ برابــر شــده اســت. در کنــار ایــن میــزان آمــار، 
ــر  ــته ۴ براب ــال گذش ــی س ــاه پایان ــد در ۴ م تولی
ــی  ــد آن داخل ــش از ۹۰ درص ــه بی ــت ک ــده اس ش
ــر  ــرکت ها زی ــد کل ش ــر ش ــه منج ــت ک ــوده اس ب
ــن آن در ۴  ــره تامی ــزل و زنجی ــروه دی ــه گ مجموع
مــاه پایانــی ســال بیــش از ۴ برابــر بــه تولیداتشــان 

ــزوده شــود. اف
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: ایــن اتفــاق بــزرگ 
منجــر بــه کاهــش چشــمگیر زیــان انباشــته شــرکت 
بــه میــزان ۱۶۰۰ میلیــارد تومــان شــده اســت. 
ــارد  ــته از ۴۳۸ میلی ــال گذش ــا در س ــن م همچنی
ــان  ــارد توم ــه ۳۲۲ میلی ــی ب ــان عملیات ــان زی توم
ــه  ــک ب ــی نزدی ــن یعن ــیدیم ای ــی رس ــود عملیات س
۸۰۰ میلیــارد تومــان بهبــود در ســود عملیاتــی؛ ایــن 
ــه  ــود را در ۲ ده ــترین س ــی بیش ــود یعن ــورد س رک

گذشــته داشــتیم کــه بیشــترین میــزان در طــی ایــن 
ســال ها ۱۶۰ میلیــارد تومــان بــوده کــه امســال بــه 

ــی رســید. ــان ســود عملیات ــارد توم ۳۲۲ میلی
ــزل تشــریح کــرد:  ــران خــودرو دی مدیرعامــل ای
زیــان  از  تومــان  حــدود هــزار و ۶۰۰ میلیــارد 
انباشــته شــرکت کاســته شــده اســت. از طرفــی هــم 
کیفیــت محصــوالت افزایــش یافتــه بــه طــوری کــه 
ــه  ــتیم و در هم ــتاره داش ــا س ــول ارتق در ۴ محص
ــل توجــه ای داشــته ایــم. نمــرات کیفــی بهبــود قاب

ایــن مقــام مســئول تشــریح کــرد: در ســال 
گذشــته، بیــش از ۹۰ درصــد تولیــدات ایــن شــرکت 
ــل و  ــه داخ ــگاه ب ــه ن ــرا ک ــت چ ــوده اس ــی ب داخل
ــال  ــازار در س ــهم ب ــتیم. س ــی داش ــاد مقاومت اقتص
ــه ۳۸ درصــد  گذشــته از ۲۵ درصــد در ســال ۹۸ ب
ــازار  در ســال ۹۹ رســید و در ســال ۱۴۰۰ ســهم ب
از ۳۸ درصــد بــه ۵۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــه داد:  ــزل ادام ــودرو دی ــران خ ــل ای ــر عام مدی
ــی  ــتگاه م ــزار و ۲۰۰ دس ــد ۸ ه ــه تولی ــال ب امس
رســیم کــه تولیــدات همگــن آن باالتــر از ۱۰ هــزار 
ــال  ــه س ــبت ب ــی نس ــود یعن ــد ب ــتگاه خواه دس

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــته ۲.۵ براب گذش
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: در ســال گذشــته 
رکــورد تولیــد ۱۰ ســاله شکســته شــد. امســال 

محصــوالت جدیــد ماننــد کامیونــت آتریــن بــه 
ــدی  ــواع کامیون هــای تولی ــوه می رســد. ان ــد انب تولی
ــد شــد.  ــازار عرضــه خواه ــه ب ــا و ب ــورو ۵ ارتق ــه ی ب
همچنیــن کشــنده جدیــد Foton H۵ بــا گیربکس 
اتوماتیــک در امســال بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد. 
ــاری  ــام تج ــا ن ــد ب ــنده جدی ــول کش ــا محص ضمن
ــتاندارد های روز را  ــا اس ــد و ب ــاق جدی ــا ات ــان ب آتوم
ــورو ۵ عرضــه خواهــد شــد. ــور ی ــا موت داریــم کــه ب

اتوبوس آمبوالنسی نیز به تولید انبوه 
خواهد رسید

ــرار  ــم ق ــس ه ــد آمبوالن ــرای تولی ــت: ب وی گف
ــوس  ــم و اتوب ــا وزارت بهداشــت و درمــان داری داد ب
ــید.  ــد رس ــوه خواه ــد انب ــه تولی ــز ب ــی نی آمبوالنس
ــاه  ــان مردادم ــا پای ــی ت ــوس برق ــه اتوب ــه اولی نمون
رونمایــی می شــود. جهــش تولیــد در ایــران خــودرو 
ــل  ــد قاب ــن رش ــره تامی ــد زنجی ــث ش ــزل باع دی

ــد. ــته ان ــه ای داش توج
مدیرعامــل ایــران خــودرو دیــزل گفــت: امســال 
ــد  ــون چن ــت و تاکن ــم داش ــم خواهی ــادرات ه ص
دســتگاه بــه کویــت صــادر کــرده ایــم و بــا همــکاری 
ــران خــودرو در حــال مذاکــره  معاونــت صــادرات ای

ــتیم. ــی هس ــدف صادرات ــور های ه ــر کش ــا دیگ ب

تولید انبوه انواع کامیونت در سال پیش رو 
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عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران 
ســاماندهی نظــام بودجه ریــزی، بهبــود فضــای کســب 
ــا جهــان  ــادالت اقتصــادی ب ــود شــرایط تب و کار، بهب
و مقابلــه بــا فســاد را چهــار اولویــت اصلــی اقتصــادی 
ــردازد.  ــا بپ ــه آنه ــد ب ــده بای ــت آین دانســت کــه دول

ــا  ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــفی در گف ــوان کاش کی
اشــاره بــه نزدیــک بــودن انتخابــات و تغییــر دولــت 
در کشــور، گفــت: هــم اکنــون مســائل اقتصــادی بــه 
چالــش اصلــی کشــور تبدیــل شــده کــه تبعــات آن 
ــت  ــرار داده و دول ــر ق ــردم را تحــت تأثی ــی م زندگ
ــا  ــد حــل و فصــل مســائل اقتصــادی را ب آینــده بای

جدیــت پیگیــری کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد بــرای ســاماندهی 
ــد،  ــته باش ــدی داش ــادی اولویت بن ــای اقتص چالش ه
خاطرنشــان کــرد: چهــار محــور مهــم وجــود دارد کــه 
اگــر دولــت بــه آنهــا بپــردازد تــا حدودی ســایر مســائل 
را نیــز ماننــد یــک دومینــو ســامان خواهــد داد. البتــه 
نبایــد فرامــوش کنیــم حــل همــه ایــن مشــکالت طــی 
شــش مــاه یــا یکســال میســر نخواهــد بــود و نیازمنــد 

اســتمرار اســت تــا بــه نقطــه مطلــوب برســیم.
رییــس اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه، اولیــن اولویــت 
ــزی  ــه ری ــام بودج ــاماندهی نظ ــده را س ــت آین دول
کشــور دانســت و عنــوان کــرد: در حــال حاضــر رونــد 
ــت  ــه دول ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــه ب ــن بودج تدوی
پیشــنهاد بودجــه را ارائــه می دهــد و نماینــدگان 
ــه نیــاز منطقــه خــود آن را چکــش کاری  ــا توجــه ب ب
ــن  ــی تدوی ــه متورم ــت بودج ــا در نهای ــد، ام می کنن

ــد. ــد ش ــق نخواه ــگاه محق ــه هیچ ــود ک می ش
ــه  ــای بودج ــه هزینه ه ــان اینک ــا بی ــفی ب کاش
معمــوال پابرجــا و اســتوار اســت امــا منابــع درآمــدی 
ــه کــرد: در  ــا محقــق نمی شــود، اضاف بودجــه عمدت
گذشــته دولــت کســری بودجــه را از طریــق افزایــش 

ــرد،  ــران می ک ــدودی جب ــا ح ــی ت ــارهای مالیات فش
امــا دیگــر بیــش از ایــن امــکان فشــار آوردن بــرای 

ــدارد. دریافــت مالیــات هــم وجــود ن
وی نتیجــه ایــن رونــد را کســری بودجــه شــدید، 
دســت اندازی بــه منابــع بانک مرکــزی و یــا چاپ پــول بدون 
پشــتوانه دانســت و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با ســرعت 

ــرخ تــورم نشــان می دهــد. هرچــه تمــام خــود را در ن
رئیــس اتــاق کرمانشــاه معتقــد اســت، اگــر رونــد 
ــا  ــرود، ت ــش ب ــکل پی ــن ش ــه همی ــزی ب بودجه ری
ــر  ــه دو براب ــان ســال حجــم نقدینگــی کشــور ب پای
ــورم  ــه آن ت ــید و نتیج ــد رس ــی خواه ــزان فعل می
افسارگســیخته ای اســت کــه هیــچ نظــام اقتصــادی 

ــد. ــرل کن ــد آن را  کنت نمی توان
کاشــفی دومیــن اولویــت اقتصــادی دولــت آینــده 
ــود  ــد، بهب ــار آن را دارن ــادی انتظ ــاالن اقتص ــه فع ک
فضــای کســب و کار اعــالم کــرد و گفــت: امــروز آنقدر 
ــوب  ــدر چ ــم و آنق ــور داری ــامانه در کش ــوز و س مج
الی چــرخ بخــش خصوصــی گذاشــته می شــود کــه 

ــه از  ــی ک ــش خصوص ــرای بخ ــه ب ــت ن ــکان فعالی ام
ــه افــراد جدیــد  قبــل کار می کننــد فراهــم اســت و ن

ــد کار اقتصــادی آغــاز کننــد. تمایــل دارن
وی عمــده ایــن مشــکالت را ناشــی از عــدم 
ــن  ــزود: ای ــت و اف ــتگاه ها دانس ــن دس ــی بی هماهنگ
ــوز  ــه مج ــتگاه هایی ک ــن دس ــی بی ــدم هماهنگ ع
ــا  ــد بانک ه ــتیبان مانن ــتگاه های پش ــد، دس می دهن
هریــک  و  دارد  وجــود  نظارتــی  دســتگاه های  و 
جزیــره ای و در راســتای منافــع خــود عمــل می کننــد 

ــد. ــی می رس ــش خصوص ــه بخ ــان آن ب ــه زی ک
کاشــفی اظهــار کــرد: ایــن شــرایط باعــث شــده 
اکنــون ایــران، بیــن ســایر کشــورهای جهــان 
وضعیــت مناســبی از نظــر شــاخص فضــای کســب و 

ــد. ــته باش کار نداش
ــاق ایــران گفــت: ســومین  عضــو هیــات رییســه ات
موضوعــی کــه دولــت آینــده بایــد آن را در اولویــت قرار 
ــا جهــان  ــق تبــادالت اقتصــادی خصوصــا ب دهــد، رون
اســت کــه خــود بــه دو بخــش مهــم تقســیم می شــود.

ــا  ــادی ب ــالت اقتص ــود تعام ــش اول را بهب وی بخ
جهــان دانســت  و گفــت: ناگزیــر بایــد بــه ایــن ســمت 
آن حرکــت کنیــم، زیــرا بــا رونــد فعلــی نمی تــوان کارها 
را پیــش بــرد. همچنیــن پیوســتن بــه FATF و اتصــال 
بــه ســوئیفت بــرای پیشــبرد فعالیت هــای اقتصــادی بــا 

جهــان بایــد بــا جدیــت مــد نظــر قــرار گیــرد..
ــادی را  ــالت اقتص ــق تعام ــش رون ــن بخ وی دومی
ــل  ــی در داخ ــارت خارج ــت های تج ــم سیاس تنظی
کشــور دانســت و اظهــار کــرد: طــی ســه، چهــار ســال 
ــدر  ــا آنق ــی از تحریم ه ــار ناش ــل فش ــه دلی ــر ب اخی
ــادرات و  ــوزه ص ــررات در ح ــن و مق ــنامه، قوانی بخش
واردات وضــع شــده کــه شــرایط کار را بســیار ســخت 
ــت  ــدازه محدودی ــن ان ــا ای ــوری ت ــچ کش ــرده و هی ک

ــع شــود. ــع مرتف ــه موان ــدارد و الزم اســت ک ن
ــا  ــارزه ب ــاه مب ــی کرمانش ــاق بازرگان ــس ات رئی
فســاد را اولویــت کاری اقتصــادی دیگــر دولــت 
ــرد و  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــه بای ــده دانســت ک آین
ــه معنــای اختــالس  ــه کــرد: فســاد همیشــه ب اضاف
یــا عــدم بازپرداخــت تســهیالت بانکــی عمــده 
نیســت، بلکــه بســیاری از انــواع فســاد بــه پشــتوانه 
ــود رخ  ــررات موج ــنامه ها و مق ــدد بخش ــن تع همی

می دهــد.
وی وجــود امضاهــای طالیــی، محدودیــت صــدور 
مجــوز، انــواع ســهمیه بندی هــا و ... را از جملــه 
ــای  ــه فعالیت ه ــت ک ــاد دانس ــروز فس ــای ب زمینه ه
ــت  ــدت تح ــه ش ــی را ب ــش خصوص ــادی بخ اقتص

ــد. ــرار می ده ــر ق تأثی
ــا  ــه ب ــازی و مقابل ــفاف س ــزوم ش ــر ل ــفی ب کاش
فســاد از طریــق حــذف امضاهــای طالیــی، کاهــش 

ــرد. ــد ک ــا و ... تاکی محدودیت ه
چالش هــای  بــا  کشــور  اگرچــه  گفــت:  وی 
ــر  ــی نظی ــه صندوق های ــری از جمل ــادی دیگ اقتص
تامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی، بــورس و ... مواجــه 
ــادی  ــت اقتص ــار اولوی ــن چه ــر همی ــا اگ ــت، ام اس
اصــالح شــود، بســیاری از مســائل اقتصــادی کشــور 

ــت. ــد یاف ــود خواه بهب

امــور زنــان و  معــاون رئیــس جمهــوری در 
خانــواده بــا تاکیــد بــر حضــور تعییــن کننــده مــردم 
در انتخابــات ســال های ۷۶، ۸۰، ۹۲ و ۹۶ گفــت:  
ــه  ــد اینگون ــالش دارن ــات، ت ــن انتخاب ــدگان ای بازن
القــا کننــد کــه انتخاب هــای گذشــته درســت 
نبــوده تــا بــه هــدف غایــی خــود یعنــی ناامیدســازی 

ــند.  ــردم برس ــتباه م ــات اش و اثب
معصومــه ابتــکار در گفــت وگــو بــا ایرنــا، ضمــن 
تاکیــد بــر اینکــه در برهــه هــای مختلف زندگــی و از 
زمانــی کــه فکــر و اندیشــه در فــرد فعــال می شــود، 
ــا انســان  ــواره ب ــردن هم ــه انتخــاب ک چــه و چگون
ــش  ــا چال ــه ب ــی ک ــت: در مواقع ــار داش ــوده، اظه ب
ــه رو هســتیم چــه  ــزرگ روب هــا و انتخــاب هــای ب

و چگونــه انتخــاب کــردن شــدت پیــدا مــی کنــد.
ــات  ــتانه انتخاب ــه در آس ــال ک ــه داد: ح وی ادام
ریاســت جمهــوری قــرار داریــم ایــن موضــوع بــرای 
آحــاد مختلــف مــردم شــدت یافتــه اســت؛ مردمــی 
کــه در ســپهر سیاســی ایــران و چنــد دوره انتخابــات 
ــای ۷۶،  ــال ه ــوص در س ــوری بخص ــت جمه ریاس
۸۰، ۹۲ و ۹۶ حضــور بســیار تعییــن کننــده داشــته 

انــد. 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــاون رئیــس جمه مع
ســهم مشــارکت زنــان و جوانــان در ایــن ســال هــا 
بیــش از همیشــه بــوده بــه طــوری کــه بــر اســاس 
آمــار، در ســال ۹۶ ســهم زنــان از مــردان بیشــتر و 
تعییــن کننــده تر بــوده، خاطرنشــان کــرد: بازندگان 
ایــن دوره هــای انتخابــات، همــواره تــالش کــرده اند 
بــا هشــتگ زدن و ایجــاد فضــای پشــیمانی، اینگونــه 
ــت  ــته درس ــای گذش ــاب ه ــه انتخ ــد ک ــا کنن الق
نبــوده تــا بــه هــدف غایــی خــود یعنــی ناامیدســازی 

مــردم و اثبــات اشــتباه مــردم دســت یابنــد.
بــه گفتــه ابتــکار، انتشــار اخبــار نادرســت، دروغ 

و فیــک در جهــت مدیریــت افــکار عمومــی یکــی از 
ــا  ــی آن ب ــه همزمان ــود ک ــراد ب ــن اف ــای ای راهکاره
ــی  ــکالت فراوان ــه مش ــا ک ــی و کرون ــوادث طبیع ح
بــرای دولــت بــه وجــود آورد، بــر مــوج ســواری آنــان 
ــت  ــادی و موفقی ــد اقتص ــه رش ــا ک ــا آنج ــزود ت اف
هــای برجــام و تــالش هــا و مشــارکت هــای بخــش 
خصوصــی و مــردم بــا دولــت و روی کار آمــدن 
ترامــپ و جنــگ اقتصــادی کــه پــس از آن بــر 

ــد. ــده گرفتن ــل شــد را نادی کشــور تحمی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــاون رئیــس جمه مع
امــروز در شــرایط ســخت اقتصــادی همچنــان امــواج 
ــرای مشــارکت  جنــگ تخریبــی از بیــرون و درون ب
نکــردن در انتخابــات بــر پیکــره مــردم مــی کوبــد، 
ــف  ــت تضعی ــر در جه ــن ام ــرد: ای ــان ک خاطرنش
مجمــوع حاکمیــت صــورت مــی گیــرد در حالیکــه 
ــر  ــه قه ــان داده ک ــان نش ــورهای جه ــه کش تجرب
کــردن و رای نــدادن هیــچ خاصیتــی بــرای پیشــبرد 
آزادی هــای عمومــی، مــردم ســاالری، اســتقرار 
ــت حقــوق انســان هــا و شــهروندی و   اخــالق، رعای

ــدارد. ــرایط اقتصــادی ن ــود ش ــن بهب همچنی
ــه نشــان داده وقتــی  وی افــزود: همچنیــن تجرب
ــانی  ــد کس ــای رای نیامدن ــدوق ه ــای صن ــردم پ م
بــر کرســی نشســته و بــرای مــردم تصمیــم گرفتــه 
ــردم نداشــته و  ــا رای م ــچ ســنخیتی ب ــد کــه هی ان
ــردم  ــای م ــته ه ــات و خواس ــت مطالب ــالف جه خ
ــورد دور  ــه در م ــه ای ک ــد. تجرب ــرده ان ــت ک حرک
ــه  ــی ک ــتیم؛ مجلس ــاهد آن هس ــس ش ــم مجل ده
بیشــتر در جهــت انتقــام گیــری و مقابلــه بــا دولــت 

ــی هــم  ــون دســتاورد چندان ــی رود و تاکن پیــش م
ــته اســت. نداش

ــا  ــاب م ــرد انتخ ــالش ک ــد ت ــت: بای ــکار گف ابت
ــای  ــاخص ه ــای ش ــل ه ــه حداق ــد ک ــردی باش ف
ــته  ــی داش ــه کار اجرای ــوری و تجرب ــت جمه ریاس
ــالم،  ــگاهی و س ــر دانش ــا تفک ــه ب ــردی ک ــد، ف باش
ــی و دینــی  ــی و ارزش هــای اخالق ــه مبان ــد ب پایبن
و انقالبــی باشــد و بــا جوانگرایــی، قــدرت افــق 
ــت  ــل و سیاس ــه در عم ــرف بلک ــه در ح ــایی ن گش
ــور  ــند همانط ــته باش ــان را داش ــان و زن ــرای جوان ب
ــترده ای  ــای گس ــد فضاه ــر و امی ــت تدبی ــه دول ک

ــود. ــان گش ــرای جوان ب
معـــاون رییـــس جمهـــوری در امـــور زنـــان و 
ـــی  ـــم م ـــر بخواهی ـــه اگ ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــواده ب خان
ـــم  ـــرادی بروی ـــراغ اف ـــه س ـــم و ب ـــرار کنی ـــم تک توانی

کـــه فکـــر و تفکـــر متناســـب بـــا مـــردم داشـــته 
باشـــند؛ برگـــه رای را بـــه بلیـــط قطـــار تشـــبیه کـــرد 
و گفـــت: یـــک بلیـــط قطـــار بـــه نـــام حـــق رای 
ـــی  ـــده و م ـــت نیام ـــه دس ـــانی ب ـــه آس ـــه ب ـــم ک داری
ـــه  ـــیاری ب ـــای بس ـــد و امیده ـــذار باش ـــد تاثیرگ توان
وجـــود آورد. بلیـــط قطـــاری کـــه بـــا رای نـــدادن 
ـــا  ـــرود ی ـــور ب ـــد و همینط ـــوار آن نش ـــوان س ـــی ت م
بـــا رای دادن ســـکان آن را بـــه دســـت گرفـــت و 

ـــرد. ـــن ک ـــت آن را تعیی جه
ابتــکار افــزود: ارزش ایــن بلیــط بــه انــدازه ارزش 
تــک تــک لحظــه هــای زندگــی مــا در  چهــار ســال 
ــدان  ــواده و فرزن ــران، خان ــده ای ــت و آین ــده اس آین
ــاره  ــی ارزد درب ــس م ــتگی دارد. پ ــه آن بس ــا ب م
ــم و  ــر کنی ــی و تجدیدنظ ــل و بررس ــر، تام آن فک
ــور  ــا و کش ــر م ــرای عم ــار ب ــن قط ــم آخری نگذاری

ــه تنهــا مــی توانیــم  باشــد. اگــر پــای کار بیاییــم ن
ــن  ــن قطــار نباشــد بلکــه ای کاری کنیــم کــه آخری
ــه بهبــود  ــور، روشــنایی، امیــد ب ــه ســمت ن قطــار ب
ــور،  ــل کش ــرایط داخ ــود ش ــا و بهب ــا دنی ــرایط ب ش
ــبت  ــه نس ــر روی ــان و تغیی ــا جوان ــردن ب ــتی ک آش
ــوان  ــه عن ــن ب ــا دی ــرد ب ــر رویک ــان، تغیی ــه جوان ب
راهــکاری بــرای تعالــی، رشــد و پیشــرفت انســان هــا 
و نــه بــرای ایــراد گرفتــن و ســخت گیــری و مشــکل 

ــد. ــت کن تراشــی حرک
معــاون رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه 
ــا ارزش اســت و هــزاران جــوان  برگــه رای بســیار ب
ــق رای  ــت و ح ــن جمهوری ــه ای ــرای اینک ــی ب ایران
ــان داده  ــود ج ــظ ش ــت حف ــن سرنوش ــرای تعیی ب
ــد،  ــاز شــده ان ــا جانب ــن راه شــهید ی ــی در ای و زنان
تصریــح کــرد: ایــن افــراد فــداکاری کردنــد تــا ایــران 
ســربلند باشــد و مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود 
ــم  ــت ک ــد دس ــن را نبای ــند. ای ــته باش ــش داش نق
ــه  ــا ب ــه تنه ــه رای ن ــن برگ ــرا قیمــت ای ــت زی گرف
قیمــت خــون شــهدا بلکــه بــه قیمــت لحظــه لحظــه 
ــت.  ــان اس ــه ایرانی ــده هم ــال آین ــی چهارس زندگ
پــس روزی را نســازیم کــه حســرت فرصتــی کــه از 

ــم. ــه را بخوری دســت رفت
ــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری،  انتخاب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان دوره ای مجل ــتین می نخس
و دومیــن میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس 
انتخابــات  دوره  ششــمین  و  رهبــری  خبــرگان 
ــه ۲۸  ــتا روز جمع ــهر و روس ــوراهای اســالمی ش ش

می شــود. برگــزار  خــرداد ۱۴۰۰ 

عضو هیات رییسه اتاق ایران مطرح کرد

4 اولویت نجات بخش اقتصاد ایران در دولت آینده

ابتکار:

بازندگان انتخابات پیشین درصدد القاء ناکارآمدی انتخاب مردم هستند

نجابت: 
مشارکت فراگیر در انتخابات ثبات و 

امنیت را برای کشور به ارمغان می آورد

و  کشــور  امورداخلــی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــد کــرد:  شــوراهای مجلــس شــورای اســالمی، تاکی
بایــد بــا هم دلــی و اقنــاع در جهــت حضــور در 
انتخابــات فــارغ از هرگونــه ســلیقه ای گام برداریــم. 
ایســنا،  بــا  وگــو  گفــت  در  نجابــت  اهلل  روح 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت مشــارکت حداکثــری در 
انتخابــات و تاثیــر آن بــر زندگــی مــردم، بیــان کــرد: 
ــن  ــات موثرتری ــه انتخاب ــد روز منتهــی ب ــن چن در ای
و مهمتریــن اقــدام بــرای افزایــش مشــارکت، دعــوت 
فراگیــر توســط کســانی اســت کــه دوســت دار ایــن 
مملکــت و ایــن مــرز و بــوم هســتند. بایــد همــه افراد 
از دوســتان، آشــنایان و خویشــان خــود برای شــرکت 
در ایــن عرصــه مهــم ملــی دعــوت بــه عمــل آورنــد.

وی در ادامــه اظهــار کــرد: یکــی از راه هــای 
ــوت  ــات، دع ــردم در انتخاب ــری م ــارکت حداکث مش
بــرای مشــارکت و راهنمایــی بــرای انتخــاب بهتریــن 
فــرد اســت. در ایــن راه بایــد بــا هم دلــی و اقنــاع در 
جهــت حضــور در انتخابــات فــارغ از هرگونــه ســلیقه 

ــم. ای گام برداری
نماینــده مردم شــیراز در مجلس شــورای اســالمی 
ــور  ــون حض ــور همچ ــی در کش ــرد: زندگ ــح ک تصری
ــت  ــم سرنوش ــا را ه ــه م ــت ک ــتی اس ــک کش در ی
کــرده اســت. همــه بــا هــم، هــم سرنوشــتیم و ایــن 
انتخابــات مــی آیــد و مــی رود و مــا بایــد بــا انتخابات 
آگاهانــه خــود طــوری ایــن انتخابــات را رقــم بزنیــم 
کــه ایــن مشــارکت فراگیــر ثبــات و امنیــت را بــرای 

کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. 
نجابــت در پایــان تاکیــد کــرد: در انتخــاب بایــد 
ــه  ــد ک ــی نیای ــه دولت ــرد ک ــل ک ــه ای عم ــه گون ب
ــای  ــردم و وعده ه ــات م ــخگوی مطالب ــد پاس نتوان
ــه  ــت ک ــردی رف ــد ســمت ف ــس بای خــود باشــد، پ
کارآمــدی و کارآزمودگــی داشــته باشــد و ظرفیــت 
ــد و  ــتی بشناس ــه درس ــوم را ب ــرز و ب ــن م ــای ای ه

ــد. ــرده باش رصــد ک

 تحلیل انتخابات در حیطه وظایف 
رئیس ستاد انتخابات کشور نیست 

سـخنگوی کمیسـیون شـوراها دربـاره اظهـارات 
اخیـر جمـال عرف پیرامـون میزان مشـارکت مردمی 
در انتخابـات گفـت: اعـالم نظرسـنجی های مرتبط با 
مشـارکت مردمـی در حیطـه وظایـف مراکـز معتبـر 

پژوهشـی و نظرسـنجی در کشـور اسـت. 
علـی حـدادی سـخنگوی کمیسـیون شـوراها در 
گفت وگـو بـا تسـنیم،  دربـاره اظهـارات اخیـر جمال 
عـرف دربـاره میـزان مشـارکت مردمـی در انتخابات 
پیـش رو گفـت: اعـالم نظرسـنجی های مرتبـط بـا 
مشـارکت مردمـی در حیطـه وظایـف مراکـز معتبـر 

پژوهشـی و نظرسـنجی در کشـور اسـت.
معتبـر  مراکـز  نتایـج   براسـاس  افـزود:   وی 
نظرسـنجی، برخـالف اظهارات آقای عـرف، هرچه به 
موعـد برگـزاری انتخابـات نزدیک می شـویم،  میزان 
مشـارکت مردمـی نیـز در حال افزایش اسـت.  ضمن 
اینکـه تجربـه دوره های گذشـته انتخابات نیـز بیانگر 
ایـن اسـت کـه  روزهـای چهارشـنبه و پنـج شـنبه 
منتهـی بـه انتخابات هـا،  مهمتریـن و طالیی تریـن 

زمـان تصمیم گیـری مـردم بـوده اسـت. 
آیـا وزارت کشـور صالحیـت اظهـار نظـر دربـاره 
میـزان مشـارکت مردمـی در انتخابـات را دارد؟ گفت:  
بـر اسـاس قانون وزارت کشـور تنها می   توانـد در حوزه 
اجرائیـات انتخابـات اظهارنظـر داشـته باشـد و قانونـاً 
مقامـات وزارت کشـور از جملـه آقـای عرف بـه عنوان 
رئیـس سـتاد انتخابات کشـور جایگاهی بـرای تحلیل 
آمـار مشـارکت مردمـی در انتخابـات نـدارد و معقتدم 
بایـد بابـت ایـن اظهارنظـر غیر کارشناسـی به ایشـان 
تذکـر داده شـود چراکـه وظیفـه ایشـان صرفـاً اجرای 
دقیـق و بدون شـائبه انتخابات بر اسـاس قانون اسـت.

حـدادی تاکیـد کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه آقـای 
عرف رئیس سـتاد انتخابات کشـور اسـت، در صورتی 
کـه اظهارنظـر ایشـان درباره میـزان مشـارکت مردم 
معتبـر   مراکـز  نظرسـنجی   نتایـج  بـا  انتخابـات  در 
متفـاوت باشـد، این مسـئله می توانـد شـائبه هایی را 
دربـاره صحت و سـقم نتایج نظرسـنجی های منتشـر 

شـده از سـوی ایـن مراکـز ملـی ایجـاد کند.
امیرعبداللهیان:

تبلیغ کنندگان »نه به صندوق رأی« 
درک درستی از منافع ملی ندارند

امــور  در  مجلــس  رئیــس  ویــژه  دســتیار 
بــه  »نــه  کــه  سیاســیونی  نوشــت:  بین الملــل 
صنــدوق رأی« را تبلیــغ مــی کننــد، درک درســتی 

از دشــمن شناســی و منافــع ملــی ندارنــد. 
امیرعبداللهیــان،  مهــر، حســین  گــزارش  بــه 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی دس
امــور بین الملــل در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر، 
بــا اشــاره بــه اهمیــت انتخابــات ۲۸ خــرداد، نوشــت: 
ــا دشــمن  ــدک سیاســیونی کــه از داخــل کشــور ب ان
ــدوق رأی« را  ــه صن ــه ب خارجــی همصــدا شــده و »ن
تبلیــغ می کننــد، درک درســتی از منافــع ملــی، 
امنیــت ملــی، دموکراســی و دشــمن شناســی ندارنــد.

شایعه ثبت نام ایثارگران برای دریافت 
غرامت جنگ تحمیلی تکذیب شد 

ــاد شــهید و  ــس بنی ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
امــور ایثارگــران، شــایعه ثبــت نــام از ایثارگــران بــرای 
دریافــت غرامــت جنــگ تحمیلــی را تکذیــب کــرد. 

ــدی  ــوان، مه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ایــزدی، معــاون حقوقــی و امــور مجلــس بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگــران، شــایعات بی اســاس در مــورد ثبــت نام 
ــرای دریافــت غرامــت جنــگ تحمیلــی  از ایثارگــران ب
ــای  ــه در فض ــایعه ای ک ــت: ش ــرد و گف ــب ک را تکذی
ــراد  ــزی برخــی اف ــا برنامه ری مجــازی پخــش شــده، ب
ــه  ــب می شــود. جامع ــه و تکذی ــرض صــورت گرفت مغ
ایثارگــری بداننــد هــر گونــه تکمیل فــرم یا جمــع آوری 
اطالعــات در ایــن رابطــه کــذب اســت و ایثارگــران بــه 
خبر هــای غیــر موثــق در ایــن خصــوص توجــه نکننــد.

وی تصریــح کــرد: اقداماتــی در خصــوص دریافــت 
غرامــت جنــگ تحمیلــی صــورت گرفتــه اســت. بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران اعتقــاد دارد مطابــق مقررات 
و اصــول پذیرفتــه شــده بین المللــی غرامــت جنــگ 

تحمیلــی علیــه ملــت ایــران بایــد پرداخــت شــود.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس بنیــاد شــهید و 
امــور ایثارگــران عنــوان کــرد: وزارت امــور خارجــه 
ــی اســت  ــع بین الملل ــن موضــوع در مجام ــر ای پیگی
ــادی  ــز مب ــاره نی ــن ب ــر در ای ــالم نظ ــع اع و مرج
ــه هســتند و بدیهــی اســت  رســمی و ایــن وزارتخان
ــده اطالع رســانی  در صــورت پیشــرفت در ایــن پرون

ــرد. ــورت می گی ــاره ص ــن ب الزم در ای

»مهرعلیزاده« انصراف داد 

ــت  ــات ریاس ــزد انتخاب ــزاده نام ــن مهرعلی محس
 جمهــوری از حضــور در عرصــه انتخابات انصــراف داد. 
بــه گــزارش تســنیم، محســن مهرعلیــزاده نامــزد 
ــات ریاســت جمهوری طــی  ســیزدهمین دوره انتخاب
ــر کشــور  ــه عبدالرضــا رحمانی فضلــی وزی نامــه ای ب

از حضــور در عرصــه انتخابــات انصــراف داد.
بــه گــزارش تســنیم، محســن مهرعلیــزاده معاون 
ــت  ــان در دول ــتاندار اصفه ــات و اس ــت اصالح دول
روحانــی یکــی از دو گزینــه ی اصالح طلبــان در 
ــای  ــا این وجــود تالش ه ــود؛ ب ــِش رو ب ــات پی انتخاب
ــران  ــت جبهــه اصالحــات ای ــب حمای ــرای جل وی ب
ــه ســمت  ــد و احــزاب اصالح طلــب نیــز ب ــاکام مان ن

ــل شــدند.  عبدالناصــر همتــی متمای
ــه  ــی رخ می دهــد ک ــزاده درحال انصــراف مهرعلی
دو روز قبــل الیــاس حمــزه عضــو ســتاد مهرعلیــزاده 
در توئیتــی نوشــت: »محســن مهرعلیــزاده دقایقــی 
ــدرت  ــا ق ــات ب ــر انتخاب ــا آخ ــرد ت ــالم ک ــش اع پی

هســتم و کنــار نخواهــم رفــت«!

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
پیش از ظهر شنبه اعالم می شود

سـخنگوی ستاد انتخابات کشـور گفت: پیش بینی 
شـنبه  روز  ظهـر  از  پیـش  تـا  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
نتیجـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری را اعـالم کنیـم. 
ــا، ســید اســماعیل موســوی در  ــه گــزارش ایرن ب
گفــت و گویــی دربــاره زمــان اعــالم نتایــج ریاســت 
ــن دوره از  ــا در ای ــت: م ــنبه گف ــوری روز ش جمه
ــته  ــم. در گذش ــام دادی ــدی انج ــات کار جدی انتخاب
بــه دلیــل اینکــه از وزارت کشــور اســتانداری ها، 
بخشــداری ها بــا شــعبه ارتبــاط داشــتیم و هــر 
کــه  را  شــعبه  صورتجلســه  می افتــاد  اتفاقــی 
ــور  ــاب کش ــتاد انتخ ــا در س ــد و م ــال می کردن ارس
ــداد و  ــون اع ــد پیرام ــا بای ــم ام ــتیم ببینی می توانس
ــا  ــم، ب ــت می کردی ــعبات دریاف ــه از ش ــی ک رقم های

ــیدیم. ــه می رس ــه نتیج ــم ب ــان ه ــورای نگهب ش
ــزود:  ــور افـ ــات کشـ ــتاد انتخابـ ــخنگوی سـ سـ
ـــه  ـــم ب ـــان ه ـــعبه همزم ـــج از ش ـــن دوره نتای در ای
ـــالم  ـــان اع ـــورای نگهب ـــه ش ـــم ب ـــور و ه وزارت کش
می شـــود و ایـــن باعـــث می شـــود کـــه مـــا 
ســـریعتر تجمیـــع کنیـــم و بـــه جمع بنـــدی 

ــم. ــالم کنیـ ــه را اعـ ــیم و نتیجـ برسـ
موســوی عنــوان کــرد: پیش بینــی مــا ایــن 
ــه  ــنبه نتیج ــر روز ش ــش از ظه ــا پی ــه ت ــت ک اس

انتخابــات ریاســت جمهــوری را اعــالم کنیــم.
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــات نامزده ــت تبلیغ مهل
جمهــوری طبــق قانــون ۲۴ ســاعت قبــل از برگزاری 
ــیزدهمین دوره  ــد. س ــان می رس ــه پای ــات ب انتخاب
انتخابــات ریاســت جمهــوری از ســاعت ۷ تــا ۲۴ روز 

جمعــه ۲۸ خردادمــاه برگــزار مــی شــود.

نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل متحــد کــه ریاســت هیــات 
اجرایــی انتخابــات در آمریــکا را هــم بــر عهــده دارد، گفــت: ۲۷ شــعبه 
در آمریــکا در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا هموطنــان مقیــم بتواننــد در 

انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران شــرکت کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، مجیــد تخت روانچی نماینــده دائم ایــران در ســازمان 
ملــل متحــد، بــا اعــالم ایــن مطلــب، افــزود: انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ایــران، در آمریــکا هــم همچــون برخــی کشــورهای دیگــر برگــزار می شــود.

ــهر  ــه ش ــه اضاف ــت ب ــح در ۱۸ ایال ــاعت ۸ صب ــه داد: از س وی ادام
واشــنگتن دی ســی، شــاهد آغــاز انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت 

ــود. جمهــوری خواهیــم ب
بــر اســاس گــزارش العالــم، نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل 
متحــد اضافــه کــرد: البتــه وضعیــت در ایالت هــا متفــاوت اســت 

ــم،  ــعبه داری ــه ش ــه س ــا ک ــون کالیفرنی ــا همچ ــی ایالت ه و در برخ
ــت. ــعبه اس ــک ش ــش از ی ــذ رای بی ــعبه های اخ ش

ــم  ــان مقی ــرای ایرانی ــات ب ــزاری انتخاب ــت برگ ــه وضعی تخت روانچــی ب
کانــادا هــم اشــاره کــرد و گفــت: دولــت کانــادا بــرای برگــزاری انتخابــات در 
آن کشــور موافقــت نکــرد. تعــداد ایرانیــان زیــادی در کانــادا زندگی می کنند 
و عالقه منــد هســتند کــه در انتخابــات شــرکت کننــد. از ایــن رو، در شــهر 

بوفالــو کــه نزدیــک مــرز کانــادا اســت هــم شــعبه ای تــدارک دیده ایــم.
وی اظهــار کــرد: در مجمــوع ۲۷ شــعبه اخــذ رای در مناطــق 
مختلــف آمریــکا داریــم و فرصــت مغتنمــی اســت تــا ایرانیــان مقیــم، 

ــد. ــرکت کنن ــود ش ــت خ ــن سرنوش ــات و تعیی در انتخاب
نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل متحــد تصریــح کــرد: مــا اگــر 
بــه ســوابق امــر نــگاه کنیــم بــا توجــه بــه حضــور قابــل مالحظــه ایرانیان 

مقیــم، اســتقبال زیــادی از برگــزاری انتخابــات شــده اســت و امیدواریــم 
کــه امســال هــم ایرانیــان شــرکت کننــد و از ایــن فرصــت بــرای حضــور 

هرچــه بیشــتر در تعییــن سرنوشــت خــود، اســتفاده کننــد.
ــادآور  ــات هــم ی ــاره عوامــل اجرایــی برگــزاری انتخاب تخت روانچــی درب
ــرای  ــران در واشــنگتن، ب ــع ای ــر حفاظــت مناف ــا در دفت شــد: دوســتان م
ارتبــاط بــا ایرانیــان مقیــم تــالش خوبــی داشــتند و ایــن موضــوع را دنبــال 
می کننــد. در بســیاری از شــهرها خــود مــردم داوطلــب شــده اند و اســتقبال 

ــد کــه صنــدوق رای در آن مناطــق تعبیــه شــود. کرده ان
وی تاکیــد کــرد: یــک کار جمعــی بیــن دفتــر نمایندگــی ایــران در 
ســازمان ملــل متحــد و همــکاران مــا در دفتــر حفاظــت در واشــنگتن 
وجــود دارد کــه البتــه قســمت عمــده زحمــات توســط همــکاران مــا در 

واشــنگتن انجــام می شــود.

روانچی:

2۷ شعبه در آمریکا آرای ایرانیان مقیم را اخذ می کنند

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای اســالمی 
گفت:اســتفاده از نتایــج برجــام نیازمنــد وجــود دولــت قــوی اســت. 

ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــاج الدین ــلمین میرت ــالم و المس ــت االس  حج

تســنیم اســتفاده از توانمنــدی، نبــوغ و ظرفیت هــای جوانــان و چهــره 
هــای اصیــل و انقالبــی را از ویژگی هــای آیــت اهلل رئیســی نــام بــرده و 
اظهارداشــت: امیدواریــم دولتــی کارآمــد، انقالبــی، مکتبــی و جوانگــرا 
تشــکیل شــود تــا ذائقــه تلــخ مــردم از ناکارآمدی هــا، فســاد و... پــس 

ــود. ــیرین ش ــال ها ش از س
ــوت از  ــت دع ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــاج  الدین ــالم میرت حجت االس
ــم  ــام معظ ــرد: مق ــان ک ــات خاطرنش ــور در انتخاب ــرای حض ــردم ب م
رهبــری در ســخنرانی های اخیرشــان بــر لــزوم توجــه مــردم بــه 
ــن موضــوع  ــه ای ــد، چراک ــد دارن ــات و مشــارکت گســترده تاکی انتخاب
ــکالت  ــل مش ــران و در ح ــی ای ــن الملل ــگاه بی ــش جای ــبب افزای س

ــود . ــد ب ــر خواه ــیار مثمرثم ــور بس ــی کش ــی و خارج داخل
ــای خــاص در  ــال ایجــاد برخــی شــوک ه ــه احتم ــا اشــاره ب وی ب
ــزود:  ــاه، اف ــتانه ۲۸ خردادم ــور در آس ــی کش ــای سیاس ــه و فض جامع
نیروهــای انقالبــی بایــد در مدیریــت فضــای سیاســی و افــکار عمومــی 
وارد صحنــه شــوند، مثــال ممکــن اســت در دو روز منتهــی بــه انتخابــات 

اعــالم شــود کــه آمریــکا در پــی مذاکــرات اخیــر بــه برجــام بازگشــته و 
ــی دارد. ــران را برم ــای ای ــی از تحریم ه بخش

ــد  ــا تاکی ــس ب ــالمی مجل ــالب اس ــیون انق ــس فراکس ــب رئی نائ
ــوز  ــه هن ــت ک ــی اس ــک بانک ــک چ ــد ی ــام به مانن ــه برج ــر اینک ب
ــه  ــت ک ــی اس ــدن آن زمان ــد ش ــم و نق ــد کنی ــته ایم آن را نق نتوانس
تحریم هــای خارجــی علیــه کشــورمان برداشــته شــود، گفــت: در 
ــاز شــده و براســاس  ــازه مســیر آغ ــه ای ت صــورت انتشــار چنیــن بیانی
ــد  ــری، منتظــر نق ــام معظــم رهب ــس و خصوصــا نظــر مق ــون مجل قان

شــدن برجــام و راســتی آزمایی آن خواهیــم بــود.
ــه مذاکــره  ــق ب ــک تواف ــه ی ــرای وصــول ب ــزود: همچنانکــه ب وی اف
ــز  ــام نی ــج برج ــتفاده از نتای ــرای اس ــم، ب ــاز داری ــدرت نی ــع ق از موض
نیازمنــد یــک دولــت قــوی و بااقتــدار هســتیم. تجربــه ۸ ســاله گذشــته 
ــع  ــه از موض ــی ک ــق را در دولت ــن تواف ــج ای ــتفاده از نتای ــق و اس تواف
ــس  ــه پ ــم ک ــه می بینی ــرات شــد را به عین ــف و ســازش وارد مذاک ضع

ــته اند. ــال ۹۲ بازگش ــعارهای س ــه ش ــدد ب ــال مج از ۸ س

استفاده از نتایج برجام نیازمند وجود دولت قوی است 
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ــوا  ــران ق ــت: س ــور گف ــس جمه ــاون اول رئی مع
افزایــش قیمــت بنزیــن را امضــا و پــس از آن 

ــد.  ــت کردن ــری موافق رهب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور در حاشــیه 
ــگاران اظهــار  جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرن
کــرد: هرکســی کــه بــه آینــده ایــران فکــر می کنــد 
ــات در  ــد و انتخاب ــر کن ــران فک ــدار ای ــه اقت ــد ب بای
ــی  ــن الملل ــه و نظــام بی ــدار، در منطق ــن اقت باالتری
ــه  موثــر اســت، انتظــار می رفــت شــورای نگهبــان ب
نحــوی عمــل کنــد کــه از انتخابــات پیــش رو یــک 
رقابــت حداکثــری بــه وجــود آورد متاســفانه چنیــن 
ــدم  ــری در ع ــه رهب ــه نقطــه ای رســید ک نشــد و ب
احــراز صالحیــت برخــی از کاندیدا هــا گفتنــد، 
ــد  ــران می کردن ــد جب ــه بای ــده ک ــا ش ــم و جف ظل

ــه اســت. ــی صــورت نگرفت ــون جبران ــه تاکن ک
ــی از ســوی  ــا گالیه های ــه داد: ب ــری ادام جهانگی
مــردم و افــراد روبــه رو هســتیم، امــا بایــد گالیه هــا 
ــرای  ــرد و ب ــر ک ــران فک ــه ای ــت و ب ــار گذاش را کن
ــدوق  ــاع از صن ــام و دف ــت نظ ــت از جمهوری صیان

ــویم. ــر ش ــا حاض ــای صندوق ه رای، پ
ــه  ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه ــاون اول رئی مع
ــای خــوب  ــی از روزه ــه یک ــرداد ب ــدوارم ۲۸ خ امی
ــار  ــود، اظه ــل ش ــردم تبدی ــرای م ــی ب و جشــن مل
کــرد: هــم نقــش رئیــس جمهــور در کشــور بســیار 
تعیین کننــده اســت، خصوصــا در مقطــع فعلــی کــه 
ــم و  ــره می کنی ــا مذاک ــود در دنی ــع خ ــرای مناف ب
هــم انتخابــات شــورای شــهر و روســتاها مهــم اســت 

کــه مســائل بســیاری در شــهر و روســتاها می توانــد 
از ایــن طریــق حــل شــود.

وی تصریــح کــرد: مــن فکــر می کنــم کــه شــورای 
نگهبــان پاســخی بــرای رد صالحیت هــا نــدارد و 

طبــق همــان تعبیــر رهبــری ظلــم شــده اســت.
احــراز  عــدم  علــت  بــا  دربــاره  جهانگیــری 
ــروز  ــم ام ــرد: نمی خواه ــان ک ــود بی ــت خ صالحی
ــه  ــر چ ــه ه ــی زدم ک ــم. توئیت ــی بزن ــرف منف ح
داریــد بــه اطــالع خــود و مــردم برســانید؛ بــه تعبیــر 
ــه مردمــی  ــه مــن بلکــه ب ــه ب رهبــری ظلــم شــد ن

ــد. ــدود ش ــان مح ــق انتخابش ــه ح ک
ــا اشــاره بــه اینکــه  معــاون اول رئیــس جمهــور ب
بــرای مــن رد یــا تاییــد صالحیت مهــم نبــود؛ تصریح 
کــرد: مــردم می خواســتند مســئول انتخــاب کننــد و 

ــه در  ــی ک ــد. کس ــدود ش ــردم مح ــاب م ــق انتخ ح
ــی،  ــت عموم ــث صالحی ــی، از حی ــک دوره طوالن ی
ــطوح  ــن س ــی از پایین تری ــگ و اجرای ــالب، جن انق
ــت  ــن ســطوح حضــور داشــته، رد صالحی ــا باالتری ت

ــود. چنیــن فــردی یــک اتفــاق بســیار عجیــب ب
جهانگیــری یادآورشــد: ســال ۹۶ مــرا تاییــد 
ــر کــه مســئول  ــار ســال اخی ــن چه ــا ای ــد، ام کردن
ــد نشــدم. ــودم، تایی ــگ اقتصــادی ب ــا جن ــارزه ب مب

ــاره  ــن درب ــور همچنی ــس جمه ــاون اول رئی مع
افزایــش قیمــت بنزیــن و اظهــارات یکــی از ســران 
قــوا در مناظــرات انتخاباتــی مبنــی براینکــه موافــق 
ایــن تصمیــم نبــوده اســت، گفــت: در ایــن زمینــه 
ــد و  ــی برگــزار کردن ســران ســه قــوه جلســه طوالن
ــه  ــال ۹۸ جلس ــد. س ــث ش ــوع بح ــن موض روی ای

ــا کمــی  بررســی مجــدد ایــن موضــوع در کمیتــه ب
ــات  ــر در جلس ــد از آن کمت ــود. بع ــراه ب ــش هم تن
ــه بنزیــن حضــور داشــتم، امــا در نهایــت  ــوط ب مرب
ــی  ــه شــد و وقت ــش قیمــت گرفت ــر افزای ــم ب تصمی
ــام  ــی از مق ــه دالیل ــد ب ــد بای ــه ش ــم گرفت تصمی
ــان  ــه ایش ــم ک ــه می گرفتی ــری تاییدی ــم رهب معظ
فرمودنــد دربــاره بحــث فنــی آن نظــر نــدارم و اگــر 
ــول  ــن قب ــد؛ م ــول دارن ــوه آن را قب روســای ســه ق

می کنــم.
وی ادامــه داد: آقــای روحانــی در جلســه ســران 
ــا  ــد و هــر ســه نفــر ب ایــن موضــوع را مطــرح کردن
آن موافقــت و آن را امضــا کردنــد و امضــای ایشــان 
ــای  ــد از امض ــه بع ــن مصوب ــت. ای ــود اس ــم موج ه
ســران ســه قــوه خدمــت رهبــری رفــت و ایشــان بــا 

ــد. اجــرای آن موافقــت کردن
بابــت  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  جهانگیــری 
ــگاه  ــد در پیش ــواره بای ــکالت هم ــتی ها و مش کاس
ــگ  ــوع جن ــت: موض ــیم، گف ــواه باش ــت عذرخ مل
ــرای مــردم خــوب توضیــح داده نشــده  اقتصــادی ب
اســت. جنــگ اقتصــادی قصــد داشــت اقتصــاد 
ــوری اســالمی را از  ــد و جمه ــران را متالشــی کن ای
ــی داده  ــد توضیحات ــه بای ــن فاصل ــرد در ای ــن بب بی

می شــد کــه نشــد.
ــده ای  ــور یادآورشــد: ع ــاون اول رئیــس جمه مع
ــت  ــر حرک ــی در براب ــگ فرمانده ــن جن ــه در ای ک
ــه ای  ــه نقط ــتند آن را ب ــده داش ــر عه ــکا را ب آمری
ــری  ــار حداکث ــکا از فش ــود آمری ــه خ ــاندند ک رس
ــی  ــای قدردان ــه ج ــون و ب ــورد و اکن ــت خ شکس
بــه  را  آن هــا  داخــل  در  فرماندهــان جنــگ،  از 
ــور  ــده کش ــاً در آین ــد حتم ــم کنن ــدی مته ناکارآم
مشــخص خواهــد شــد کــه چــه کســانی کارآمدنــد و 

ــد. ــد بودن ــانی ناکارآم ــه کس چ

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا بیــان اینکــه 
ــث  ــد بح ــق آزاد بای ــعه مناط ــدی توس ــور کلی مح
تولیــد باشــد، گفــت: مناطــق آزاد نبایــد بــه ســمت 
فــروش زمیــن برونــد چــرا کــه بــا ایــن روش، هرگــز 

ــدار رســید. ــه توســعه پای ــوان ب نمی ت
بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا مؤمنــی در بازدیــد 
از پایانــه جدیــد مســافری فــرودگاه بین المللــی 
ــی و زمانبنــدی  کیــش، ضمــن بررســی مســائل مال
ــن  ــی ای ــات اجرای ــریع عملی ــر تس ــرح، ب ــام ط اتم

ــرد. ــد ک ــروژه تأکی پ
ــا  ــش ب ــی کی ــرودگاه بین الملل ــد ف ــه جدی پایان
ظرفیــت پذیــرش ۶ میلیــون مســافر در ســال، پــس 
ــی )ره(،  ــام خمین ــی ام ــرودگاه بین الملل ــه ف از پایان
ــد  ــور خواه ــی کش ــزرگ فرودگاه ــه ب ــن پایان دومی
ــاحت ۲۲۰  ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن پایان ــود. ای ب
ــع و  ــزار مترمرب ــای ۴۹ ه ــا زیربن ــع ب ــزار مترمرب ه
دارا بــودن ۳۳ هــزار مترمربــع فضــای ســبز در حــال 
ــار  ــل ب ــع فضــای تحوی ســاخت اســت. ۹۷۰ مترمرب
ــی، ۱۰  ــور، ۱۰ پله برق ــی، ۱۳ آسانس ــالن خروج س
ــه در ســالن  پــل تلســکوپی، ۴ دســتگاه تســمه نقال
ورودی و تعــداد ۴۸ کانتــر پذیــرش مســافر از جملــه 
ویژگی هــای ایــن پایانــه اســت و امــکان پهلوگیــری 

ــود دارد. ــا در آن وج ــان ۱۰ هواپیم همزم
ضعف برنامه ریزی در مناطق آزاد

ــق آزاد وی  ــی مناط ــورای عال ــر ش ــی، دبی مؤمن
ــرودگاه  ــد مســافری ف ــه جدی ــد از پایان پــس از بازدی
بیــن المللــی کیــش، در نشســت هم اندیشــی مدیــران 
ــق آزاد در  ــازمان های مناط ــه س ــزی و بودج برنامه ری
جزیــره کیــش حضــور یافــت و در جریــان نظــرات و 

انتقــادات مدیــران مناطــق قــرار گرفــت.
ایــن  در  کــه  مســائلی  مهم تریــن  جملــه  از 
ــق  ــاختاری مناط ــورم س ــد، ت ــرح ش ــت مط نشس
ــی و  ــن اجتماع ــی، تأمی ــادی منف ــد اقتص آزاد، رش
صنــدوق بازنشســتگی، بهبــود فضــای کســب و کار، 
خصوصی ســازی و آزادســازی، مشــخص نبــودن 
ســهم و اهــداف مناطــق آزاد در جهــت توســعه 
اقتصــاد کشــور، عــدم شــفافیت در اخــذ مالیــات بــر 
ارزش افــزوده، حاکــم نبــودن قانــون در مناطــق آزاد 

ــود. ــور ب ــرمایه از کش ــروج س و خ
مؤمنــی در ایــن نشســت طــی ســخنانی گفــت: 
در حــوزه برنامه ریــزی در دبیرخانــه مناطــق آزاد 
عملکــرد قابــل قبولــی نداریــم و متأســفانه بــه 
اقداماتــی  نتیجــه  و  شــده ایم  دچــار  روزمرگــی 
ــه  ــوط ب ــم، من ــام می دهی ــق آزاد انج ــه در مناط ک

بودجــه ســالیانه می شــود.
ــد  ــی رون ــزود: در بررس ــور اف ــاور رئیس جمه مش
ــود  ــخص می ش ــق آزاد مش ــوالت مناط ــر و تح تغیی
کــه فعالیت هــا در حــوزه ای متمرکــز می شــود 
ــد  ــا عالقه من ــه آنه ــده ب ــوب ش ــران منص ــه مدی ک
هســتند. بــه طــور مثــال منطقــه آزاد قشــم تقریبــاً 

ــود  ــت خ ــارات( فعالی ــی )ام ــا جبل عل ــان ب همزم
ــه نتیجــه مــورد نظــر نرســید  ــی ب ــاز کــرد ول را آغ
چــرا کــه هــر کــدام از مســئوالن منطقــه آزاد قشــم 
در دوره خــود عالقه مندی هــای خــود را دنبــال 
ــاد. ــی نیفت ــاق خاص ــچ اتف ــاًل هی ــد و عم می کردن

قشــم  جزیــره  در  داشــت:  اظهــار  مؤمنــی 
نمی تــوان فقــط گفــت کــه بایــد صرفــاً گردشــگری، 
ــه  ــد بلک ــعه یاب ــیمی و … توس ــت، گاز و پتروش نف
بایــد همــه ایــن ظرفیت هــا بــه بلــوغ برســد و 

ــد. ــعه یاب توس
یکی از تهدیدهای جدی در دبیرخانه نوع 

تفکر مدیران است
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا بیــان اینکــه 
یکــی از تهدیدهــای جــدی در دبیرخانــه، نــوع تفکــر 
ــران اســت، گفــت: برنامــه هفتــم توســعه را در  مدی
دســتور کار داریــم و موظــف هســتیم از یــک برنامــه 
جامــع نیــز برخــوردار باشــیم و بــا نقشــه راهــی کــه 
ــم انداز  ــود، چش ــیم می ش ــق آزاد ترس ــرای مناط ب
ــک  ــئله ی ــن مس ــم؛ ای ــخص کنی ــه ها را مش و نقش

الــزام اســت و حتمــاً بایــد اجرایــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه تغییــر دولــت گفــت: مــا فــرض 
را بــر ایــن گذاشــته ایم کــه بــا تغییــر دولــت، همــه 
مدیــران و مســئوالن عــوض می شــوند، ازایــن رو 
بایــد برنامــه ای تهیــه کنیــم کــه اگــر فــرد جدیــدی 
ــد  ــود دارد و بای ــی وج ــه مصوب ــد برنام ــد، بدان آم

طبــق برنامــه عمــل کنــد.
مشــاور رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه تهیــه برنامــه 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــق آزاد اظه ــاله مناط ــه س س
ــای  ــامل محوره ــم ش ــه مه ــد نکت ــد چن ــه بای برنام
ــا و …  ــی، اولویت ه توســعه، تبییــن وضعیــت کنون
طــرح شــود امــا محــور کلیــدی توســعه مناطــق آزاد 
بایــد بــر روی بحــث تولیــد متمرکــز شــود چــرا کــه 
از ایــن طریــق، اشــتغال، جــذب ســرمایه گذاری 

داخلــی و خارجــی و صــادرات رونــق می گیــرد 
البتــه منظــور مــا از تولیــد، صرفــاً تولیــد کاال نیســت 
بلکــه تولیــد خدمــات را نیــز دربــر می گیــرد کــه از 
ــه صنعــت گردشــگری اشــاره  ــوان ب ــه آن می ت جمل

کــرد.
مؤمنــی ادامــه داد: همچنیــن اصــالح قانــون 
ــا  ــرد ت ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــق آزاد بای مناط

ــانیم. ــل برس ــه حداق ــف را ب ــاط ضع نق
مناطق آزاد نباید زمین بفروشند

وی افــزود: مناطــق آزاد دیگــر نبایــد بــه ســمت 
فــروش زمیــن بــرود. در انزلــی زمین هــا تمــام شــده 
ــم و در  ــازار آزاد زمیــن بخری ــد ۵۰ هکتــار از ب و بای
ــن  ــن فروخت ــا زمی ــم. ب ــرار دهی ــع ق ــار صنای اختی

ــید. ــدار رس ــه توســعه پای ــوان ب نمی ت
ــرد:  ــد ک ــی مناطــق آزاد تأکی ــورای عال ــر ش دبی
ــدا  ــد را از ابت ــم مناطــق آزاد نســل جدی ــر بتوانی اگ
ــتی  ــاختار درس ــه س ــم ک ــکل دهی ــه ای ش ــه گون ب
داشــته باشــند، می تــوان گفــت کــه توســعه پایــدار 

ــود. ــاز می ش ــدی آغ ــورت ج ــه ص ب
مؤمنــی بــا بیــان اینکــه عقب افتادگــی معنــاداری 
ــن اشــکال  ــت: اصلی تری ــم، گف در مناطــق آزاد داری
کار ایــن اســت کــه نتوانســته ایم از بازارهــای مالــی 
و ســرمایه بــه خوبــی اســتفاده کنیــم. بایــد بتوانیــم 
ــی،  ــای خصوص ــا بانک ه ــیومی ب ــب کنسرس در قال
ــرح  ــرمایه ای ط ــی س ــای مالیات ــرکت ها و بازاره ش

موضــوع کنیــم.
وی بــه مناطــق ویــژه نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
مناطــق ویــژه مــورد غفلــت واقــع شــده و مــا 
ــعه را در  ــه توس ــوط ب ــتگذاری های مرب ــد سیاس بای
ــژه  ــق وی ــم. مناط ــی کنی ــز اجرای ــژه نی ــق وی مناط
ــه پنــج ســاله داشــته باشــد و  ــد بودجــه و برنام بای
ــت و نقــش اش در اقتصــاد کشــور مشــخص  مأموری

شــود.

همکاری وزارت خارجه با دبیرخانه برای 
توسعه مناطق آزاد

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد افــزود: معتقدیم 
سیاســتگذاری هایمان  در  را  ویــژه  مناطــق  اگــر 
دخیــل نکنیــم، یــک چالــش جــدی پیــدا خواهیــم 

کــرد.
مؤمنــی همچنیــن گفــت: بخــش اقتصــادی 
وزارت امــور خارجــه بــه مــا قــول همــکاری داده تــا 

ــد. ــعه یاب ــق آزاد توس مناط
ــود  ــای خ ــد برنامه ه ــا بای ــت: م ــار داش وی اظه
را بــا دو چشــم انداز »بــا برجــام« و »بی برجــام« 

ــم. ــن کنی تدوی
تأکید بر استفاده مشاور داخلی برای 

تدوین برنامه ها
ــرای  ــت: ب ــی مناطــق آزاد گف ــر شــورای عال دبی
تهیــه برنامه هــا یــک نظــر ایــن اســت کــه خودمــان 
بــه واســطه یــک مشــاور داخلــی برنامه هــا را 
ــز اســتفاده از مشــاور  ــم و نظــر دوم نی ــن کنی تدوی

ــت. ــا اس ــن برنامه ه ــی در تدوی خارج
وی افــزود: تجربــه ای کــه در قشــم داشــتیم 
از مشــاوران خارجــی  نشــان داد کــه اســتفاده 
مزیــت چندانــی نــدارد و هیچ کــدام بــه انــدازه 
ــرای مناطــق  ــزی ب ــد در برنامه ری ــان نمی توان خودم
ــن  ــود در بط ــا خ ــه م ــرا ک ــد چ ــق باش آزاد دقی
ــم  ــتکم بگیری ــان را دس ــد خودم ــتیم. نبای کار هس
و  دانشــگاه ها  تــوان  از  اســتفاده  بــا  و می تــوان 

ــرد. ــو ب ــی کار را جل ــاوران داخل مش
جایگاه حقوقی مناطق آزاد باید

 تقویت شود
همچنیــن در ایــن جلســه آهنگــران مدیرعامــل 
ــا سیاســت های کالن  ــه آزاد کیــش گفــت: م منطق
منطقــه آزاد را بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــد اصــالح  ــاختار کالن بای ــم. س ــه داده ای ــام ارائ نظ
و مناطــق آزاد از ذیــل وزارت امــور اقتصــادی و 

ــود. ــارج ش ــی خ دارای
ــکل  ــاختاری مش ــاظ س ــه لح ــا ب ــزود: م وی اف
ــگاه مناطــق  ــه لحــاظ حقوقــی بایــد جای داریــم و ب

ــود. ــخص ش ــه مش آزاد و دبیرخان
بــه گفتــه آهنگــران، عــدم حضــور در دولــت، مــا 
را بــا چالش هــای گســترده ای مواجــه کــرده اســت.

مدیــر عامــل منطقــه آزاد کیــش از مؤمنــی 
ــت  ــا اولوی ــوع را ب ــن موض ــه ای ــرد ک ــت ک درخواس

ــد. ــری کن پیگی
مؤمنــی توجــه بــه مزایــای متمایــز کننــده 
مناطــق آزاد از ســرزمین اصلــی را مهــم عنــوان کــرد 
ــائلی  ــق آزاد در مس ــاالن مناط ــوز فع ــت: هن و گف

ــتند. ــردرگم هس ــات، س ــد مالی مانن
فعلــی  مســئله  دانســتن  کم اهمیــت  بــا  وی 
صــدور روادیــد، افــزود: گمــرک و تســهیالت آن هــم 
ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــز خ ــق آزاد تمای در مناط

سران قوا افزایش قیمت بنزین را امضا کردند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

زمین فروشی ممنوع

گسترش همکاری اقتصادی ایران 
و سوریه با استفاده از ظرفیت های 

بخش خصوصی 

ــوریه  ــران و س ــت: ای ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
در  به ویــژه  را  دوجانبــه  همکاری هــای  توســعه 
زمینــه ســازندگی و توســعه عمرانــی در دســتور کار 

ــد.  ــرار داده ان ــود ق خ
بــه گــزارش تســنیم،  محمــد اســالمی از تصمیــم 
تهــران و دمشــق بــرای گســترش همکاری هــای 
ــر  ــکای ب ــا ات ــرد: ب ــار ک ــر داد و اظه ــادی خب اقتص
ــه پســابحران در  ــه در مرحل ــت و اســتقراری ک امنی
ــعه  ــور توس ــت، دو کش ــده اس ــود آم ــوریه به وج س
زمینــه  در  به ویــژه  را  دوجانبــه  همکاری هــای 
ــی در دســتور کار خــود  ســازندگی و توســعه عمران
قــرار داده انــد و بــا اراده ای مضاعــف ایــن موضــوع را 

پیگیــری می کننــد.
وی افــزود: همــه مؤلفه هــا و عواملــی را کــه 
تــا  بگیــرد  به خدمــت  را  ظرفیت هــا  می توانــد 
همکاری هــا در مرحلــه بازســازی ســوریه کارآمــدی 
ــرار  ــان ق ــد، در دســتور کار خودم ــدا کن خــود را پی

ــم. دادی
وی تصریــح کــرد: بــر ایــن باوریــم بایــد از 
ــی  ــوزه صنعت ــی در ح ــش خصوص ــای بخ ظرفیت ه
ــا  ــم ت ــره بگیری ــوریه ـ به ــی ـ س ــعه عمران و توس
ــای  ــه در حوزه ه ــی ک ــه هماهنگی های ــه ب ــا توج ب
ــی و حمل ونقــل به وجــود آمــده اســت، بتوانیــم  مال

ــم. ــش ببری ــترک را پی ــای مش طرح ه
وزیــر راه و  شهرســازی شــامگاه سه شــنبه در 
رأس هیئــت ارشــد اقتصــادی و بــا اســتقبال ســامر 
ــد.  ــق ش ــوریه وارد دمش ــاد س ــر اقتص ــل وزی الخلی
ــن ســفر ۴روزه،  ــد اســالمی در ای ــرار اســت محم ق
بــا حســین عرنــوس نخســت وزیــر ســوریه و برخــی 
ــاد،  ــران اقتص ــه وزی ــور از جمل ــن کش ــات ای مقام
تجــارت داخلــی، مســکن و حمل ونقــل دیــدار و 

گفت وگــو کنــد.

تببین جذابیت های اقتصادی ایران برای 
جذب سرمایه گذار خارجی ضرورت دارد

نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
می گویــد دولــت آینــده بایــد جذابیت هــای الزم 
بــرای جــذب ســرمایه گــذار خارجــی و افزایــش انگیزه 
ایرانیــان بــه ســرمایه گــذاری در کشــور را ایجــاد کنــد. 
ــا  ــت، ب ــه مل ــا خان ــو ب ــدی در گفت وگ ــی ج عل
بیــان اینکــه جــذب ســرمایه گذار خارجــی و ترغیــب 
ایرانیــان خــارج از کشــور بــه ســرمایه گذاری در ایــران 
ــد  ــت ســیزدهم بای ــی اســت کــه دول یکــی از الزامات
ــاره زیرســاخت های  ــزی کنــد، درب ــرای آن برنامه ری ب
موردنیــاز تحقــق ایــن مهــم گفــت: در حــال حاضــر، 
امتیــازات خاصــی ماننــد تامیــن تســهیالت یارانــه ای، 
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــف و... ب ــه تخفی ارائ
ــود، اگــر  تولیــد در داخــل در نظــر گرفتــه می ش
بخشــی از ایــن هزینه هــا بــرای تشــویق ســرمایه گذار 
و  ورودی کشــور  ارز  خارجــی پیش بینــی شــود، 
ــن  ــق ای ــا تحق ــد ب ــش می یاب ــرمایه گذاری افزای س

ــزوده خواهــد شــد. ــروت کشــور اف مهــم ث
نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای 
ــی  ــتفاده از تمام ــرورت اس ــه ض ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
ــا  ــزود: ب ــت و توســعه اقتصــاد اف ــرای تقوی ــا ب ظرفیته
وجــود اینکــه ســرمایه گذاری خارجــی می توانــد زمینــه 
رونــق بیشــتر تولیــد در داخــل کشــور را فراهــم کنــد، 
ــه ایــن ظرفیــت مهــم بی توجهــی می شــود. نســبت ب

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم بــا بیــان 
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــتیم زمین ــون نتوانس ــه تاکن اینک
ــه  ــم، ادام ــم کنی ــی فراه ــذار خارج ــرمایه گ ورود س
ــرژی،  ــد ان ــد مانن ــای تولی ــه هزینه ه ــا ک داد: از آنج
دســتمزد و... در ایــران نســبت بــه دنیــا ارزانتر اســت، 
ــرای  ــی از مشــوق ها ب ــوان یک ــه عن ــوان از آن ب می ت
ــاد کــرد امــا ایــن امــر  ورود ســرمایه گذار خارجــی ی
مشــروط بــر آمــاده بــودن ســایر زیرســاخت ها اســت.

نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
بــا بیــان اینکــه در برخــی مــوارد ده هــا میلیــاد تومان 
یارانــه پرداخــت می شــود تــا تولیــد در داخــل 
ــازات  ــا دادن برخــی امتی ــه ب ــرد، درحالیک ــق گی رون
ــوان، ســرمایه گذار خارجــی مخصوصــا ســرمایه  می ت
هــای ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور را جــذب کــرد 
تــا توســعه بیشــتر فراهــم شــود، تصریــح کــرد: دولت 
آینــده بایــد جذابیت هــای الزم بــرای جــذب ســرمایه 
گــذار خارجــی و افزایــش انگیــزه ایرانیــان به ســرمایه 

گــذاری در کشــور را ایجــاد کنــد.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی
تغییر سامانه ارسال لیست حق بیمه 

کارکنان کارگاه ها

ــی آذربایجــان شــرقی  ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
 samt.tamin.ir ســامانه  شــدن  غیرفعــال  از 
ــامانه  ــی س ــاری و جایگزین ــال ج ــاه س ــرداد م از م
بــرای   es.tamin.ir حضــوری  غیــر  خدمــات 

ارســال لیســت کارفرمایــان خبــر داد. 
ــان  ــا بی ــر سمســاری ب ــزارش ایســنا، جعف ــه گ ب
این کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، بزرگتریــن 
ســازمان بیمــه گــر کشــور بــوده و بیــش از نیمــی از 
جمعیــت کشــور را تحــت پوشــش قــرار داده اســت، 
افــزود: ســاختار پیچیــده، وســعت حجــم اطالعــات 
و تنــوع قوانیــن، بــا بــروز دشــواری های خــاص 
ــی  ــرکای اجتماع ــه ش ــات ب ــه خدم ــد ارائ در فرآین
همــراه بــوده کــه بــا یکپارچگــی و تجمیــع اطالعــات 
و توســعه خدمــات غیــر حضــوری قابــل رفــع اســت.

ــوری  ــر حض ــات غی ــامانه خدم ــتقرار س وی، اس
ــت در  ــتر اینترن ــی در بس ــن اجتماع ــازمان تامی س
راســتای تحقــق تامیــن اجتماعــی الکترونیــک، 
تکریــم اربــاب رجــوع و کاهــش مراجعــات حضــوری 
را از مهمتریــن اقدامــات ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــان  ــه مخاطب ــب ب ــات مناس ــه خدم ــیر ارائ در مس
ــده در  ــت آم ــه دس ــات ب ــته و توفیق ــازمان دانس س
مــدت کوتــاه ســپری شــده از اســتقرار ایــن ســامانه 
را از طــرف جامعــه بــزرگ تامیــن اجتماعــی رضایت 

بخــش شــمرد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل تامیــن 
اجتماعــی اســتان، وی هم چنیــن از جایگزینــی 
samt. ــه جــای ســامانه ســامانه es.tamin.ir  ب

tamin.ir  جهــت ســهولت در بارگــذاری و ارســال 
ــه  ــق بیم ــت ح ــان و پرداخ ــه کارکن ــت ماهان لیس
ــاه  ــرداد م ــور از م ــامانه مذک ــق س ــه از طری متعلق
ســال جــاری خبــر داد و اظهــار کــرد: بــا ایــن اقــدام، 
اطالعــات لیســت حــق بیمــه در ســامانه متمرکــز، 
ارایــه و زمینــه توســعه خدمــات هــر چــه مطلوبتــر 

ــد شــد. تســهیل خواه

آغاز و تمدید بازارگردانی 
2 شرکت در بورس 

عملیــات بازارگردانــی شــرکت  پــارس خــودرو در 
بــورس آغــاز و بازارگردانــی شــرکت ســرمایه گذاری  

مســکن  در ایــن بــازار تمدیــد شــد. 
ــران از  ــورس ته ــزارش تســنیم، شــرکت ب ــه گ ب
ــی  ــاد معامالت ــا نم ــودرو ب ــارس خ ــرکت  پ ــاز ش آغ
ــی شــرکت  ــات بازارگردان ــد عملی »خســاپا« و تمدی
معامالتــی  نمــاد  بــا  مســکن   ســرمایه گذاری  

»ثمســکن« تــا ۲۲ آبــان ۱۴۰۰ خبــر داد.
شــایان ذکــر اســت در حالــی از ۱۰ مهرمــاه 
پارســال تمامــی شــرکت های بورســی و تــا ۱۵ مهــر 
شــرکت های حاضــر در فرابــورس ملــزم بــه معرفــی 
بازارگــردان شــدند کــه بــه گفتــه مدیــر نظــارت بــر 
ــده در  ــه ش ــران پذیرفت ــه ناش ــورس، هم ــران ب ناش
بــورس موظفنــد بــرای انعقــاد قــرارداد بازارگردانــی 
و معرفــی بازارگــردان بــه بــورس اوراق بهــادار 

ــد. ــدام کنن ــران اق ــورس ای ــا فراب تهــران ی
ــن  ــردن ای ــن اســاس در صــورت اجــرا نک ــر ای ب
ابالغیــه، ناشــران متخلــف محســوب و جرایــم بــرای 
ــم و  ــن جرای ــه ای ــه می شــود ک ــان در نظــر گرفت آن
ضمانــت اجرایــی شــامل تذکــر، اخطــار، محدودیــت 
موقــت یــا دائــم در دسترســی بــه ســامانه معامــالت، 
تعلیــق یــا لغــو مجوزهــای صــادره توســط ســازمان، 
محرومیــت دریافــت خدمــات از ارکان بــازار ســرمایه 
ــرای مــدت معیــن، جریمــه نقــدی، محرومیــت از  ب
تصــدی در هیئــت مدیــره اشــخاص تحــت نظــارت، 

ــرش می شــود. ــو پذی ســلب صالحیــت و لغ

تا پایان اردیبهشت ماه رقم خورد؛
رشد 14۶ درصدی صادرات فوالد 

شرکت های بزرگ

بــزرگ  واحدهــای  عملکــرد  آمــار  بررســی 
ــون  ــک میلی ــادرات ی ــی از ص ــور حاک ــوالدی کش ف
ــن شــرکت ها و  ــوالد ای ــی ف ــزار و ۶۱۴ تن و ۱۴۰ ه
ــا پارســال  رشــد ۱۴۶ درصــدی آن در هم ســنجی ب

ــت.  اس
ــا، بررســی از آمــار شــرکت های  ــه گــزارش ایرن ب
فــوالد  اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  و  آهــن  ذوب 
خوزســتان، فــوالد اکســین، فــوالد هرمــزگان، فــوالد 
آلیــاژی ایــران، فــوالد آذربایجــان، فــوالد خراســان، 
ــاب،  ــوالد بن ــوالد، ف ــا ف ــوب، صب ــوالد کاوه جن ف
و  چادرملــو  ســنگ آهن  ســیرجان،  جهان فــوالد 
ــادرات ۶۳۲  ــی از ص ــن حاک ــر، همچنی ــوالد کوی ف
ــت. ــت ماه اس ــا در اردیبهش ــی آنه ــزار و ۶۳۳ تن ه

آمــار صــادرات فــوالد ایــن شــرکت ها در دومیــن 
ــت ماه  ــا اردیبهش ــه ب ــال ۱۴۰۰ در مقایس ــاه از س م

۹۹ رشــد ۱۸۷ درصــدی نشــان می دهــد.
ــزان  ــترین می ــال بیش ــت امس ــه نخس در دو ماه
ــوالد خوزســتان  ــوالد توســط شــرکت ف صــادرات ف
ــس از  ــد و پ ــام ش ــن انج ــزار و ۱۸۷ ت ــا ۳۴۱ ه ب
و ۸۷۳  بــا ۲۱۳ هــزار  اصفهــان  آهــن  آن ذوب 
ــن در  ــزار و ۳۲ ت ــا ۱۰۶ ه ــه ب ــوالد مبارک ــن و ف ت

رتبه هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد.
ــی  ــارت خارج ــرک و تج ــای گم ــی آماره بررس
همچنیــن حاکــی اســت بیشــترین رشــد صــادرات 
ــا پارســال در فــوالد  در ایــن مــدت در هم ســنجی ب

ــا ۵۷۸ درصــد رقــم خــورد. مبارکــه ب
تیرآهــن، میلگــرد، کالف، شــمش چــدن، شــمش 
ــواع  ــض، ان ــت، اســلب، ورق عری ــوم، بیل ــی، بل کاالی
مقاطــع آلیــاژی- مهندســی و بیلــت فــوالدی، عمــده 
ــرکت ها در  ــن ش ــی ای ــوالدی صادرات ــوالت ف محص

دو ماهــه امســال بودنــد.
ــش از  ــز بی ــاری نی ــال ج ــاه س ــتین م  در نخس
چهــار میلیــون و ۳۹۳ هــزار تــن انــواع محصــوالت 
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی بــه ارزش ۶۶۷ 
میلیــون و ۵۸۱ هــزار و ۳۴۷ دالر صــادر شــده بــود.

مــدت  ایــن  در  صــادرات  میــزان  بیشــترین 
ــوالدی  ــوالت ف ــوالد و محص ــره ف ــه زنجی ــوط ب مرب
مرتبــط بــا ۴۰۶ میلیــون و ۳۴۸ هــزار دالر بــود کــه 
ــود اختصــاص داد. ــه خ ــادرات را ب ۶۰.۸ درصــد ص

بــا  مقایســه  در  فــوالد  زنجیــره  صــادرات 
ــاه پارســال رشــد ۲۰۳ درصــدی داشــته  فروردین م

ــت. اس
ـــس  ـــه م ـــدت ب ـــن م ـــادرات در ای ـــه دوم ص رتب
و محصـــوالت پایین دســـتی رســـید. کارخانجـــات 
ــون و  ــاه بیـــش از ۵۵ میلیـ ــی در فروردین مـ ایرانـ
ـــتی  ـــوالت پایین دس ـــس و محص ـــزار دالر م ۶۸۰ ه
ـــی از رشـــد ۱۷۷ درصـــدی  ـــه حاک ـــد ک صـــادر کردن

ـــت. اس

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از همــه فعــاالن بازار ســرمایه دعــوت کرد 
تــا نســبت بــه ارســال گزارش هــای حرفــه ای درخصــوص »ناهنجاری هــای 

عمــده« کــه »موثــق و قابــل اثبــات«  باشــند، اقــدام کنند.
رئیــس اداره دیــده بــان ســالمت بــازار ســرمایه بــا بیــان مطلــب بــاال 
بــه بــازار ســرمایه )ســنا(، گفــت: وجــود ناهنجاری هــا در بــازار ســرمایه 
کشــور عــالوه بــر ضررهــای کالن اقتصــادی، باعــث نارضایتــی و کاهــش 
اعتمــاد مــردم بــه بــازار ســرمایه می شــود. بررســی تجــارب کشــورهای 
دنیــا و شــناخت روش هــا و ابزارهــای نویــن مبــارزه بــا فســاد، می توانــد 

بــرای طراحــی راهکارهــای جلوگیــری از فســاد موثــر باشــد.
مهــدی زمانــی ســبزی ادامــه داد: بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، 
اســتفاده از تــوان نظــارت مــردم در کشــف جرائــم و تخلفــات بــه عنــوان 
بازیگــران اصلــی بــازار ســرمایه از قوی تریــن ابزارهــای مبــارزه، کشــف 

و پیشــگیری از بــروز جرائــم و تخلفــات اســت.
بررســی تجــارب موفقیــت آمیــز  از  وی تصریــح کــرد: پــس 
 ،)whistleblowing( ســوت زنی  حــوزه  در  پیشــرو  کشــورهای 
درخصــوص اهمیــت گزارش گــران حرفــه ای )whistleblower( در 
ــازار ســرمایه  ــان ســالمت ب کشــف  ناهنجاری هــا، تشــکیل اداره دیده ب

بــا فعالیــت در ســه حــوزه تخصصــی بــازار، ناشــران و نهادهــای مالــی 
ــید. ــازمان رس ــره س ــأت مدی ــب هی ــه تصوی ــال ۱۳۹۸ ب در س

ــای  ــزارش ه ــه گ ــه اینکــه رســیدگی ب ــا اشــاره ب ــی ســبزی ب زمان
حرفــه  ای ناهنجــاری عمــده مبتنــی بــر بــروز جــرم و تخلــف در بــازار 
ســرمایه، شناســایی خالهــای قانونــی، پیگیــری، بررســی و رفــع آنهــا از 
اهــداف اصلــی ایــن اداره اســت، افــزود: اداره دیــده بــان ســالمت بــازار 
ــکاس  ــوع انع ــا موض ــق« ب ــای »موث ــت گزارش ه ــف اس ــرمایه موظ س
»ناهنجاری هــای عمــده« بــازار ســرمایه از جملــه جرائــم موضــوع مــواد 
۴۶، ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانــون بــازار اوراق بهــادار و تخلفــات عمــده از قوانیــن 
و مقــررات کــه موجــب ضــرر و زیــان ذینفعــان، تاثیــر بــر قیمــت اوراق 
ــلب  ــا س ــادار ی ــه اوراق به ــرای معامل ــخاص ب ــم اش ــا تصمی ــادار ی به

اعتمــاد عمومــی نســبت بــه بــازار ســرمایه شــود را بررســی کنــد.
رئیــس اداره دیــده بــان ســالمت بــازار ســرمایه خاطرنشــان کــرد: در 
همیــن راســتا ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، توســعه و پیــاده ســازی 
ــازار ســرمایه را در دســتور کار قــرار داد  ــان ســالمت ب ســامانه دیــده ب
و هــم اکنــون ایــن ســامانه بــه آدرس dideban.seo.ir قابــل بهــره 

بــرداری اســت.

ــاالن و  ــه فع ــتا، از هم ــن راس ــرد: در همی ــد ک ــان تاکی وی در پای
ذینفعــان بــازار ســرمایه دعــوت می شــود گزارش هــای حرفــه ای 
خــود درخصــوص ناهنجاری هــای عمــده کــه »موثــق و قابــل اثبــات« 
اســت  از طریــق آدرس فــوق بــه اداره دیده بــان ســالمت بــازار ســرمایه 

ارســال کننــد.  

رئیس اداره دیده بان سالمت خبر داد: 

دعوت از فعاالن بازارسرمایه برای ارایه گزارش موثق از ناهنجاری عمده
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و  راه  وزارت  پیشــنهاد  بــا تصویــب  همزمــان 
شهرســازی بــرای اعطــای وام اجــاره بــه مســتاجران 
ــروز  ــاعت ۱۲ ام ــا، از س ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب در س
ــام دریافــت تســهیالت اجــاره آغــاز می شــود.  ثبت ن
بــه گــزارش ایرنــا، بــر اســاس اطالعیــه وزارت راه 
ــک  ــهیالت کم ــت تس ــام دریاف ــازی ثبت ن و شهرس

ودیعــه مســکن آغــاز شــد.
تمامــی مســتأجران واجــد شــرایط دریافــت 
تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن می تواننــد از 
ــه  ــامانه tem.mrud.ir مراجع ــه س ــرداد ب ۲۶ خ

ــد. ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب و نس
 ســقف تســهیالت کمــک ودیعــه اجــاره مســکن 
در منطقــه شــهری تهــران ۷۰ میلیــون تومان، ســایر 
ــر  ــون نف ــک میلی ــاالی ی ــهرهای ب ــهرها )ش کالنش
جمعیــت یعنــی شــهرهای مشــهد، اصفهــان، کــرج، 
شــیراز، تبریــز، قــم، اهــواز، کرمانشــاه( ۴۰ میلیــون 
تومــان و ســایر شــهرها ۲۵ میلیــون تومــان اســت. 
همچنیــن، متقاضیــان دریافــت ایــن تســهیالت بایــد 

متأهــل یــا سرپرســت خانــوار باشــند.
ــا  ــه رســمی ی ــاره نام ــد دارای اج ــان بای متقاضی
ــالت  ــت معام ــامانه ثب ــت شــده در س ــه ثب اجاره نام
امــالک و مســتغالت و دارای کــد رهگیــری باشــند. 
تاریــخ انعقــاد اجاره نامــه واحــد مســکونی بایــد 
مربــوط بــه شــش ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ باشــد.

چنانچــه متقاضــی تــا حداکثــر ۲ هفتــه از تاریــخ 
معرفــی بــه شــعب بانکــی نســبت بــه تکمیــل 
مــدارک خــود و ضامنیــن اقــدام نکنــد، نســبت بــه 

ــود. ــدام می ش ــی اق ــت متقاض رد درخواس
ســایر مــوارد و نــکات در خصــوص دریافــت 
تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن، متعاقبــاً در 
خواهــد  اطالع رســانی   tem.mrud.ir ســامانه 

ــد. ش
ــم  ــا هــدف تنظی ــه ب ــار اســت ک ــن ب ــن دومی ای
از  وام  دریافــت  نــام  اجاره،ثبــت  بــازار  گــری 
مســتاجران انجــام مــی شــود. نظــام بانکــی تــا دی 
ــان  ــه منقاصی ــاره را ب ــته وام اج ــال گذش ــاه س م

ــرد. ــا ک ــرایط اعط ــد ش واج

لغو ممنوعیت تردد شبانه در 2۷ و 28 خردادماه 
ــه و شــب  ــت: شــب جمع ــران گف ــتان ته ــات اس ــتاد انتخاب ــس س رئی
شــنبه یعنــی ۲۷ و ۲۸ خــرداد منــع تــردد شــبانه لغــو و خودرو هــا 

نمی شــوند.  جریمــه 
ــگاران جــوان، شــکراله حســن بیگــی رئیــس  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ســتاد انتخابــات اســتان تهــران در مــورد تمهیــدات الزم جهــت تــردد در روز 
منتهــی بــه انتخابــات اظهــار داشــت: نامــه معــاون امنیتــی، انتظامــی و رئیس 
کمیتــه امنیتــی اجتماعــی و انتظامــی ســتاد ملــی کرونــا بــه ســردار اشــتری 
فرمانــده نیــروی انتظامــی مبنــی بــر درخواســت لغــو ممنوعیــت تردد شــبانه 

در شــب منتهــی بــه انتخابــات و همچنیــن شــب انتخابــات ارســال شــد.
ــه و شــب  ــات شــب جمع ــه شــرایط انتخاب ــا توجــه ب ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــل صندوق ه ــت تحوی ــی جه ــل اجرای ــه عوام ــن ســبب ک ــه ای ــنبه ب ش
بایــد اقــدام کننــد موضــوع ممنوعیــت منــع تــردد شــبانه در پنجشــنبه و 

جمعــه مطــرح شــده اســت.
معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتاندار تهــران و رئیــس ســتاد انتخابــات 
اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه مــردم رای دادن را بــه ســاعات پایانــی موکول 
نکننــد، تاکیــد کــرد: بــر ایــن اســاس شــب جمعــه و شــب شــنبه یعنــی ۲۷ 

و ۲۸ خــرداد منــع تــردد شــبانه لغــو و خودرو هــا جریمــه نمی شــوند.

زاکانی از ادامه رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری انصراف داد

علیرضــا زاکانــی نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــات ریاســت جمهــوری انصــراف داد.  از ادامــه رقابت هــای انتخاب

ــا، علیرضــا زاکانــی پــس از حضــور در امامــزاده علــی  بــه گــزارش ایرن
اکبــر )ع( چیــذر و در جــوار مرقــد فرمانــده شــهید حــاج محمــود )عبداهلل( 

نوریــان از حضــور در عرصــه انتخابــات کنــاره گیــری کــرد.
زاکانــی در ســخنانی گفــت: بــا توجــه بــه اقبــال فراوانی کــه از آیت اهلل رئیســی 
شــده اســت مــن ایشــان را اصلــح می دانــم و خــودم هــم بــه ایشــان رای می دهــم 

و امیــدوارم بــا انتخــاب ایشــان اصالحات اساســی در کشــور انجام شــود.

فرمانــده ســتاد عملیــات مدیریــت بیمــاری 
ــدادی  ــت: تع ــران گف ــا در کالن شــهر ته کرون
انتخابــات  بــرای  شــناور  رای  صندوق هــای 
ریاســت جمهــوری در تهــران برنامه ریــزی 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــا ب ــه عمدت ــت ک ــده اس ش
پذیــرای  همچنیــن  و  می یابنــد  اختصــاص 
ــی  ــه دالیل ــه ب ــتند ک ــی هس ــاران کرونای بیم
امــکان حضــور در شــعب انتخاباتــی را ندارنــد. 
ــه ســوال  ــی در پاســخ ب ــر علیرضــا زال دکت
ــه  ــا چ ــتاد کرون ــه س ــر اینک ــی ب ــا مبن ایرن
ــا  ــات ب ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــه های برنام
ــگیرانه  ــتی پیش ــول بهداش ــل اص ــت کام رعای
نســبت بــه کرونــا دارد، اظهــار داشــت: برنامــه 
بهداشــتی،  ناظــران  بــرای حضــور  ریــزی 
ــا آمایــش  ایجــاد شــعب اخــذ رای متناســب ب
ــب  ــای مناس ــی نرم افزاره ــی و طراح جغرافیای
ــات  ــن اقدام ــاب از مهمتری ــعبه ی ــه ش از جمل
ــت  ــراد و رعای ــم اف ــری از تراک ــرای جلوگی ب

ــت. ــتی اس ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ش
ــای  ــه ه ــای برنام ــکل ه ــزود: پروت وی اف
ــی  ــتاد مل ــات س ــاس مصوب ــر اس ــی ب انتخابات

ــه بخشــی از  ــه شــده ک ــا تهی ــا کرون ــه ب مقابل
آن مربــوط بــه میتینــگ هــا یــا برنامــه هــای 

ــت.  ــی اس ــی انتخابات اجتماعات
ــه اینکــه شــیوه نامــه ای  ــا اشــاره ب زالــی ب
هــم بــرای روز انتخابــات تدویــن و ابــالغ شــده 
اســت، گفــت: طوالنــی شــدن زمــان انتخابــات 
و افزایــش شــعبات رای گیــری بــه خصــوص در 
شــهر تهــران کــه مــورد تاییــد اســتاندار تهــران 
هــم قــرار گرفــت، از جملــه مــواردی اســت کــه 
بــرای رعایــت اصــول بهداشــتی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

پروتکل های بهداشتی صندوق های 
رای شناور ابالغ می شود

ــکل هــای بهداشــتی  ــه داد: پروت ــی ادام زال
ــرای بهره گیــری مناســب از صنــدوق  خــاص ب
هــای رای شــناور در تهــران بــا مشــارکت 
هــای  معاونــت  و  علمــی  و  فنــی  بخــش 
ــا طراحــی شــده اســت  بهداشــتی دانشــگاه ه

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــه زودی اب ــه ب ک

فرمانــده ســتاد عملیــات مدیریــت بیمــاری 
ــه نظــر  ــا در کالن شــهر تهــران گفــت: ب کرون
ــن  ــران باالتری ــتان ته ــه در اس ــد ک ــی رس م
ــته  ــناور را داش ــای رای ش ــدوق ه ــداد صن تع
باشــیم کــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ایــن 

ــرد. ــم ک ــالغ خواهی ــا را اب ــدوق ه صن

ستادهای انتخاباتی در رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی پیشقدم بودند

ـــاری  ـــت بیم ـــات مدیری ـــتاد عملی ـــده س فرمان
کرونـــا در کالن شـــهر تهـــران گفـــت: بـــا 
هماهنگـــی کـــه تاکنـــون بـــا ســـتادهای انتخاباتـــی 
ــی را  ــای فراوانـ ــتیم، تالش هـ ــران داشـ در تهـ
ــام  ــتی انجـ ــیوه نامه های بهداشـ ــت شـ در رعایـ
ـــه  ـــد ک ـــقدم بودن ـــه پیش ـــن زمین ـــد و در ای دادن

جـــای تقدیـــر و تشـــکر از آنهـــا دارد.
مجموعــه هایــی کــه در تهــران بــرای 
ــای  ــه ه ــام برنام ــت انج ــوز جه ــت مج دریاف
مــی  حضــور  کرونــا  ســتاد  در  انتخاباتــی 
یافتنــد، معمــوال در رعایــت شــیوه نامــه هــای 

ــتند. ــر هس ــقدم ت ــا پیش ــتی از م بهداش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صیانیت از ســالمت 
آحــاد شــهروندان، از ســوی ایــن مجموعــه هــا 
جــای تقدیــر و تشــکر دارد، اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه در روزهــای آتــی هــم برنامــه هــای 
ــت شــیوه  ــا مشــی پســندیده رعای ــی ب تبلیغات
ــت  ــه رعای ــن ب ــتی و تمکی ــای بهداش ــه ه نام

پروتــکل هــا، اســتمرار پیــدا کنــد.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی از امضــای قــرارداد احــداث واحــد ۷۰ هــزار تنــی تولیــد 
پــودر آلومینــا از مــاده معدنــی نفلین ســینیت میــان ایمیــدرو و 

ــر داد.  ــاء)ع( در ســراب خب ــم االنبی ــرارگاه ســازندگی خات ق
علــی جهانگیــری بــا اعــالم ایــن خبــر، گفــت: پــروژه تولیــد 
آلومینــا از نفلین ســینیت، یکــی از پروژه هــای مهــم اســتان 
ــه  ــر از ســوی مســئوالن اســتان ب اســت کــه در ســال های اخی
ــا،  ــن پیگیری ه ــایه ای ــده و در س ــری ش ــدی پیگی ــورت ج ص

ــا امضــا شــد. ــرارداد احــداث واحــد تولیــد آلومین ق
وی خاطرنشــان کــرد: طبــق ایــن قــرارداد، در فــاز نخســت پــروژه، 
ــد  ــراب تولی ــتان س ــا در شهرس ــودر آلومین ــن پ ــزار ت ــاالنه ۷۰ ه س
می شــود کــه تاثیــر قابل مالحظــه ای در خــروج ارز از کشــور می گــذارد.

وی بــا اشــاره بــه این کــه در حــال حاضــر ســاالنه ۲۵۰ هــزار 
تــن آلومینــا در کشــور تولیــد می شــود، افــزود: نیــاز کشــور بــه 
ایــن مــاده، ســاالنه ۱.۵ میلیــون تــن اســت کــه بخــش عمــده ای 

از آن از طریــق واردات تامیــن می شــود و ضــروری اســت بــرای 
افزایــش تولیــد آن برنامه ریــزی شــود.

ــل،  ــا در داخ ــد آلومین ــه تولی ــان این ک ــا بی ــری ب جهانگی
ــر کاهــش واردات، ارزش افــزوده باالیــی را نیــز ایجــاد  عــالوه ب
ــا  ــد آلومین ــه تولی ــت ک ــده اس ــی ش ــت: پیش بین ــد، گف می کن
در مجتمــع نفلین ســینیت ســراب در فازهــای توســعه بــه ۲۰۰ 

ــد. هــزار تــن در ســال افزایــش یاب
بــه گفتــه وی، ارزش فــاز نخســت ایــن پــروژه کــه در ســطح 
ــوده و در  ــورو ب ــون ی ــود، ۱۳۷ میلی ــرا می ش ــار اج ۵۰۰ هکت
ــره   ــا به ــن ب ــار ســال احــداث خواهــد شــد؛ هم چنی ــدت چه م
ــه  طــور مســتقیم و  ــرای ۸۰۰ نفــر ب ــاز نخســت، ب ــرداری از ف ب

ــد. ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــور غیرمســتقیم ش ــر به ط ۳۵۰۰ نف
ــردم  ــده م ــای نماین ــا و پیگیری ه ــن از تالش ه وی هم چنی
ســراب در مجلــس شــورای اســالمی در پیشــرفت رونــد اجــرای 

ــی کــرد. ــروژه نفلین ســینیت قدردان پ

آئیــن امضــای قــرارداد احــداث واحــد ۷۰ هــزار تنــی تولیــد 
پــودر آلومینــا از نفلین ســینیت، روز سه شــنبه بــا حضــور 
وزیــر صمــت و معاونــان وزارتخانــه، فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتــم االنبیــاء)ع(، رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شــورای اســالمی و نماینــده مــردم ســراب در مجلــس شــورای 

اســالمی برگــزار شــد.
در  نفلین ســینیت«  از  آلومینیــا  تولیــد  »طــرح  احیــای 
کاری  اولویت هــای  نخســتین  از جملــه  ســراب  شهرســتان 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی از زمــان انتصــاب وی بــود کــه پــس 
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــه آغ ــدد، موافقت نام ــای متع از پیگیری ه

ــد. ــا ش ــال ۱۳۹۸ امض ــاه س آن در آذر م
بــه دنبــال ایــن موافقــت  نامــه، پیگیــری بــرای اجــرای مفــاد 
آن آغــاز و ســرانجام منجــر بــه امضــای قــرارداد احــداث واحــد 
ــرارگاه  ــا بیــن ایمیــدرو و ق ــودر آلومین ــد پ ۷۰ هــزار تنــی تولی

ــد. ــاء)ص( ش خاتم االنبی

شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آب و فاضــالب خوزســتان، کرمــی نــژاد در 
جلســه مدیریــت تنــش آبــی ســال ۱۴۰۰ کــه 
بــا حضــور معاونیــن و مدیــران شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان خوزســتان برگــزار شــد، 
مقابلــه بــا تنــش آبــی امســال را اولویــت مهــم 
آبفــا خوزســتان برشــمرد و گفــت: بایــد از 
تمــام ظرفیــت هــای موجــود بــرای بــه حداقــل 
ــی  ــم آب ــی از ک ــای ناش ــارت ه ــاندن خس رس

ــم.  ــتفاده کنی ــال اس امس
ــی  ــرایط کنون ــرب در ش ــن آب ش وی تامی
را ماموریــت اصلــی ایــن شــرکت خصوصــا 
ــش  ــا تن ــه ب ــزود: مقابل ــت و اف ــتاها دانس روس
ــی و گام  ــک همــکاری جمع ــد ی ــی نیازمن آب
بــه گام در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 

ــت.  اس
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــا اشــاره بــه بازدیــد هــای فشــرده  خوزســتان ب
خــود از برخــی از شــهرها و روســتاهای اســتان 
ــت:  ــالب گف ــات آب و فاض ــن تاسیس و همچنی
اشــرافیت بیــش از پیــش مدیــران و کارشناســان 
آبفــا بــر بهــره بــرداری از تاسیســات آب و 

ــع آب و  ــات شــبکه هــای توزی فاضــالب، اطالع
ــع فاضــالب ،نقــش مهمــی در پیــش بینــی  دف
ــعه  ــرای توس ــتایی ب ــهری و روس ــوالت ش تح

ــه دارد.  ــانی بهین ــات رس خدم
کرمــی نــژاد بــا تاکید بــر مبنــا قــراردادن قانون 
ــر  ــو و از ســوی دیگ ــک س ــف از ی ــام وظای در انج
ــه مطالبــات مــردم از  ــرای پاســخگویی ب تــالش ب
صنعــت آب و فاضــالب خوزســتان تصریــح کــرد: 
مدیرانــی کــه در شــرکت آب و فاضالب خوزســتان 
ــر  ــد جوابگــوی مدی ــردم نباشــند بای جوابگــوی م
ــود را در  ــئولیت خ ــند و مس ــرکت باش ــل ش عام

مقابــل حــق النــاس بپذیرنــد. 
ــرد  ــه عملک ــی ب ــاد عموم ــژاد اعتم ــی ن کرم
آبفــا خوزســتان را ســرمایه اصلــی ایــن شــرکت 
عنــوان کــرد و عمــل بــه وعــده هایــی کــه مــی 
ــی  ــن نارضایت ــک تری ــه کوچ ــه ب ــم و توج دهی
ــوه  ــوص نح ــترکین در خص ــرات مش ــا و نظ ه
ــد  ــی توان ــتان م ــا خوزس ــانی آبف ــات رس خدم

ــرای تعامــل بهتــر و مشــترک بیــن  زمینــه را ب
آبفــا و مشــترکین بیــش از پیــش فراهــم کنــد. 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
خوزســتان صرفــه جویــی در هزینــه هــا و 
مدیریــت آن و اجــرای ثمــر بخــش طــرح 

هــای عمرانــی بــا نــگاه آینــده نگارانــه در 
ــع  ــش مناب ــرای افزای ــالش ب ــرداری و ت ــره ب به
ــم مشــترین  ــا تکری درآمــدی شــرکت همــراه ب
در پاســخگویی و خدمــات رســانی را بســیار 
مهــم برشــمرد وبــا اشــاره بــه یکپارچــه ســازی 

آن ، خطــاب بــه تمامــی دســت انــدرکاران، 
مدیــران و مســئوالن ایــن شــرکت هشــدار 
داد:آبفــا خوزســتان یــک شــرکت خدمــات 
ــت اول و  ــی بایســت اولوی ــه م ــان اســت ک رس
آخــر آن ایجــاد یــک مجموعــه چابــک و فعــال 
و پرنشــاط بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم بــه 
عنــوان یــک اصــل باشــد، لــذا ورود بــه مســائل 
ــی  ــع تراش ــازی و مان ــیه س ــیه ای و حاش حاش
ــی نابخشــودنی محســوب  ــن مســیر تخلف در ای

ــی شــود.  م
گفتنــی اســت در ایــن جلســه پــس از 
ــه  ــتان در زمین ــت اس ــی از وضعی ــه گزارش ارائ
ــی  ــه مشــترکین و تنــش آب ــات رســانی ب خدم
ــا  ــه ب ــرای مقابل مناطــق، راهکارهــای اجرایــی ب
ــی ســال جــاری پیــش بینــی و  بحــران کــم آب
بررســی شــد و مصوباتــی بــرای انجــام اقدامــات 
و تهمیــدات الزم وفــوری در شــهرهای اولویــت 

ــید.  ــب رس ــه تصوی دار ب

آماده سازی صندوق های رای شناور 
برای بیماران کرونایی

امضای قرارداد احداث واحد ۷۰ هزار تنی تولید پودر آلومینا از ماده معدنی نفلین سینیت در سراب

مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان:

مقابله با تنش آبی سال جاری، اولویت مهم آبفا استان است  

م.الف: ۴۵۵
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۴۰۰۹۰۰۰۲۰۱ 
مورخـه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیئـت اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک هریس، تصرفـات مالکانه و بالمعـارض آقای 
وحیـد مسـعودی به شـماره ملـی ۵۰۶۹۹۱۳۱۱۵ 
بـه  مزروعـی  زمیـن  یکقطعـه  دانـگ  شـش  در 
مسـاحت ۱۷۸۰۴٫۶۹ متـر مربـع مفـروز و مجـزا 
شـده و مجـزی شـده از پـالک ۵_اصلـی واقـع در 
اراضـی روسـتای بلویـردی بخـش ۲۴ تبریـز حوزه 
ثبـت ملـک هریـس برابر سـند قطعی غیـر منقول 
بشـماره ۱۰۹۳۲ مورخـه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ تنظیمی 
دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۶ هریس ابتیاعی 
از اقـای بهبـود صادقـی بلویـردی بـا وکالـت آقای 
وحیـد مسـعودی و وارث یدالـه صادقـی بلویـردی 
محـرز  بلویـردی  پورنقـی  فضـه  خانـم  وارث  و 
گردیـده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مـی  باشـد  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت 
تواننـد از تاریـخ الصـاق آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/26

رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس - بهزاد عظیمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
۱-شماره پرونده اجرایی ۹۶۰۰۱۹ اجرای احکام مدنی 

۲-محکــوم لــه: خانــم صدریه بویــه فرزند عــزت بــا وکالت آقــای جعفرروحی 
ملکــی بــه ادرس: میدان خالصه ســاختمان پاســتور طبقــه ۴ واحد  ۵

ــد  ــدی فرزن ــن کن ــری حس ــواد خی ــای ج ــا: آق ــه ه ــوم علی ۳-محک
حســین بــه ادرس میانــدوآب خیابــان مطهــری نبــش بــن بســت وحــدت 
۳-محکــوم بــه: مبلــغ ۱۵۷۹۱۰۰۰۰۰ریــال از بابــت اصــل خواســته 
و تاخیــر تادیــه و مبلــغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازبابــت نیــم عشــر دولتــی 

۵- مورد مزایده عبارت است از 
یـک بـاب سـاختمان بـه پـالک ثبتـی ۱۵۴۶۴/۴۱۳۰/۱ بخـش ۱۴ مراغه 
واقـع در میانـدوآب خیابـان مطهـری نبش کوچه وحـدت که خالصـه ارزیابی 
بـه مقدار ۱-عرصه باقیمانده ششـدانگ ۱۷۳/۳۵ متر مربع به ازای هرمتر مربع 
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال کـه جمعـا ۲۴/۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشـد ۲-اعیانی 
ششـدانگ:۴۱۰ مترمربـع درسـه طبقه وبا اسـکلت بنایی بـه ازای هرمتر مربع 

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال می باشـد جمعـا ۸/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشـد 
ــرق وگاز و....( مقطــوع  ــاز وانشــعاب تاسیســات )اب وب ۳-حــق امتی

ــال  ۱۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ری
ــی ودو  ــک ۳۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)س ــدانگ مل ــع ارزش شش جم

ــال  ــون ری ــارد و پانصــد میلی میلی
کــه بــا توجــه بــه تقاضــای محکــوم لــه و بــه لحــاظ عــدم پرداخــت 
محکــوم بــه از طــرف محکــوم علیــه  هاملــک فــوق توقیــف واز طریــق 
ــه  ــروع  وب ــه ش ــت پای ــده از قیم ــد مزای ــد ش ــه خواه ــده فروخت مزای

باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد.
۶-شرایط مزایده 

ــده مزایــده بایســتی ۱۰ درصــد از مبلــغ پیشــنهادی را فــی  ۱- برن
المجلــس و مابقــی را ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت نمایــد 

۲-شــرکت کننــدگان مــی تواننــد تــا مــدت ۵ روز قبــل از تاریخ: شــروع  
مزایــده  مــی تواننــد بــا هماهنگــی  دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی 

دادگســتری میانــدوآب از ملــک مذکــور )مــورد مزایــده( دیــدن نماینــد.
۳-مزایــده روز چهارشــنبه مورخــه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ راس ســاعت 
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ــر ش ــح در دفت ۱۱ صب
میانــدوآب بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتانی دادســرای عمومــی و 

ــد  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــدوآب متقاضی ــتان میان ــالب شهرس انق
۴-ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده می باشد.

 م الف: ۹
عسگری، مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان میاندوآب

آگهي تحدید حدود اختصاصي قانون تعیین تکلیف ...
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  در اجــراي دســتور تبصــره مــاده ۱۳ قان
اراضــي و ســاختمان هــاي فاقد ســند رســمي مصــوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ مجلس 
شــوراي اســالمي قســمتي از امــالک واقعــه در حــوزه ثبتــي ترکمنچــاي که 

تحدیــد حــدود نشــده انــد بــه شــرح ذیــل آگهــي مــي گــردد.
۵ قطعــه واقــع در ))روســتاي ورنکــش((، همگــی بنــام متقاضــی و 
متصــرف آقــای غالمرضــا صادقــی ورنکشــی، فرزنــد: مرحــوم ملکعلــی، 

بشــماره شناســنامه ۲۷۵۹
ــي،  ــي از ۱۷- اصل ــالک ۷۲۸ فرع ــاغ، پ ــه ب ــدانگ یکقطع ۱- شش
بکالســه:  مربــع،  متــر  بــه مســاحت ۷۵۳۰  تبریــز،  بخــش ۳۹- 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۴۷
ــي،  ــي از ۱۷- اصل ــالک ۷۲۹ فرع ــاغ، پ ــه ب ــدانگ یکقطع ۲- شش
بخــش ۳۹- تبریــز، بــه مســاحت ۱۱۵۷۹ متــر مربــع، بکالســه: 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۴۵
۳- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی، پــالک ۷۳۰ فرعــي از ۱۷- 
اصلــي، بخــش ۳۹- تبریــز، بــه مســاحت ۱۰۵۹۲ متــر مربــع، بکالســه: 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۴۳
۴- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی، پــالک ۷۳۱ فرعــي از ۱۷- 
اصلــي، بخــش ۳۹- تبریــز، بــه مســاحت ۱۳۵۶۹ متــر مربــع، بکالســه: 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۴۴
۵- ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی، پــالک ۷۳۲ فرعــي از ۱۷- 
اصلــي، بخــش ۳۹- تبریــز، بــه مســاحت ۳۵۰۷۲ متــر مربــع، بکالســه: 

 ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۴۶
تاریخ تحدید حدود: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

ــررات  ــق مق ــوق مطاب ــه ف ــوق در روز معین ــک ف ــد حــدود مل تحدی
ــوف  ــالک موص ــوع ام ــل وق ــر در مح ــي ۱۴ ظه ــح ال ــاعت ۸ صب از س
ــه صاحبــان امــالک مجــاور  ــه عمــل خواهــد آمــد و بدیــن وســیله ب ب
ــک  ــوع مل ــرر در محــل وق ــد مق ــي شــود در موع ــن اخطــار م و مالکی
حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــالک فــوق اقــدام 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــي امــالک  گــردد و اشــخاصي کــه نســبت ب
اعتراضــي دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بــه 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــراض و ظــرف ۱ م ــاه اعت ــک م ــدت ی م
دادخواســت تقدیــم دادگاه صالحــه نمــوده و گواهــي آنــرا بــه ایــن اداره 
تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/27             م الف: 2۱6
حسن ترکیان  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ترکمنچاي

از زمانــی کــه در مدیریــت دولتــی بــه 
ــات در ســاختار کالن  ــاوری اطالع اهمیــت فن
آن  متحیرکننــده  قابلیت هــای  و  جامعــه 
ــه ســمت توســعه  ــش ب ــرده شــد، گرای ــی ب پ
از  بهره منــدی  و  الکترونیــک  دولت هــای 
فنــاوری اطالعــات افزایــش یافتــه اســت. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  اطالعــات  فنــاوری 
در  متحول کننــده  نویــن  فناوری هــای 
ــه از  ــود ک ــوب می ش ــر محس ــال های اخی س
قابلیت هــای متنوعــی برخــوردار اســت. یکــی 
از کارکردهــای مهــم آن ایجــاد شــفافیت بــوده 
و بــه عنــوان یــک توانمندســاز در ایــن حــوزه 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. مطالعــات 
انجام شــده در اغلــب نقــاط جهــان گــواه 
ایــن مطلــب اســت کــه همــواره آن دســته از 
کشــورهایی کــه در زمینــه دولــت الکترونیــک 
توانســته اند  نموده انــد،  ســرمایه گذاری 
افزایــش  پیشــرفت های مهمــی در جهــت 
ــند.  ــته باش ــاد داش ــش فس ــفافیت و کاه ش
کم هزینه تریــن،  ســریع ترین،  شــفافیت 
ســاده ترین و قابــل اعتمادتریــن ســازوکار برای 
ــش مســئولیت پذیری  ــا فســاد، افزای ــارزه ب مب
شایسته ســاالری،  ارتقــاء  پاســخ گویی،  و 
ــش  ــی، کاه ــر مردم ــال و مؤث ــارکت فع مش
ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــان در پیش ــه و زم هزین
و  کارآمــدی  افزایــش  نتیجــه  در  و  فســاد 

ــت. ــی اس ــرمایه اجتماع س
شــاید مهم تریــن دلیــل اشــاعه فســاد 
اداری نبــود ســاختارهای روشــن و شــفاف 
صداقــت  و  پاســخ گویی  امــور،  انجــام  در 
اداری  محیط هــای  در  سازمان هاســت.  در 
غیرشــفاف و مبهــم، امــکان کجروی هــای 
ــای  ــام رفتاره ــد و انج ــش می یاب اداری افزای
فســادآلود تســهیل می شــود. بنابرایــن، شــاید 
بــه جــرأت بتــوان ادعــا کــرد کــه کارآمدتریــن 

و مؤثرتریــن شــیوه های مبــارزه بــا فســاد 
ــم و  ــک و مبه ــای تاری ــروج از فض اداری، خ
محیــط  ســاختن  روشــن  و  شفاف ســازی 
و ســاختار اداری اســت. فنــاوری اطالعــات 
ایجــاد شــفافیت،  را در  رویکــرد جدیــدی 
ترویــج  و  صداقــت  پاســخ گویی،  افزایــش 
راهبــرد ضدفســاد بــه دولت هــا پیشــنهاد 
می دهــد. تــالش بــرای مبــارزه بــا فســاد 
دولتمــردان را بــر آن داشــته تــا بــا اســتفاده از 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــای فن ظرفیت ه
ــت آن  ــاری دول ــدد در معم ــی مج و مهندس
بروکراتیــک خــارج  از حالــت ســنتی و  را 
کــرده و بــه صــورت الکترونیــک درآورنــد 
حداکثــر  بــه  درصــدد  ترتیــب  بدیــن  و 
ــد اداری  ــش مفاس ــفافیت و کاه ــاندن ش رس
ــد.  ــی برآین در پروســه ها و ســازوکارهای دولت
بــه عبــارت دیگــر توســعه دولــت الکترونیــک 
ــش  ــدف افزای ــا ه ــف ب ــورهای مختل در کش

ــت. ــوده اس ــاد ب ــش فس ــفافیت و کاه ش
در  اطالعــات  فنــاوری  از  بهره منــدی 
نظیــر  عمومــی  ســازمان های  و  دولت هــا 
اقدامــات  بــرای  را  فرصــت  شــهرداری، 
ــی و  ــرده و شــانس ردیاب خودســرانه از بیــن ب
ــره  ــت و ذخی ــا ثب ــب را ب کشــف فســاد و تقل
داده هــای مرتبــط بــا معامالت و دادوســتدهای 
ــل  ــا را قاب ــا آن ه ــد ت ــش می ده تجــاری افزای
ردیابــی ســازد. در واقــع دولــت الکترونیــک بــا 
اســتفاده از قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات 
مداخــالت غیرضــروری کارکنــان دولــت را 
ــفاف  ــی ش ــاد اطالعات ــا ایج ــش داده و ب کاه

دربــاره فرآینــد خط مشــی گذاری دولــت و 
ــد  ــردم می توان ــه م ــات ب ــه خدم ــد ارائ فرآین
ــت  از رفتارهــای فســاد برانگیــز کارکنــان دول

ــد. ــگیری نمای پیش
دولــت  قالــب  در  اطالعــات  فنــاوری 
ــا را  ــردن خط ــدا ک ــال پی ــک احتم الکترونی
بــه وســیله نگهــداری جزئیــات داده هــای 
منبــع  بــا  ســامانه های  در  تراکنش شــده 
دنبــال  امــکان  و  می دهــد  افزایــش  بــاز 
ــل از  ــاد حاص ــف فس ــت و کش ــردن فعالی ک
می کنــد  فراهــم  را  نادرســت  فعالیت هــای 
و همچنیــن باعــث می شــود شــهروندان و 
مؤسســات فعالیت هــای نامعقــول و اعمــال 
ــع از  ــد و مان ــد کنن ــت را رص ــرانه دول خودس
انجــام چنیــن فعالیت هایــی در نظام هــای 
دولــت  پیاده ســازی  در  شــوند.  دولتــی 
الکترونیکــی اســتفاده از ســامانه ردگیــری 
و  شفاف ســازی  ایجــاد  باعــث  فعالیت هــا 
جلــب اعتمــاد مــردم می شــود و از بــروز 
جلوگیــری  رشــوه خواری  و  اداری  فســاد 
می نمایــد. بنابرایــن ایجــاد محیطــی شــفاف و 
ــر اعتمــاد ضمــن ایجــاد  پاســخ گو و مبتنــی ب
ــا  ــه ب ــات ک ــات و ارتباط ــفافیت در اطالع ش
به کارگیــری فناوری هــای جدیــد اطالعــات 
ــر در  ــرد بی نظی ــک راهب ــود، ی ــر می ش میس
اداری محســوب می شــود. فســاد  کاهــش 

از طرفــی دیگــر عــدم انتشــار اطالعــات 
ــه  ــود و انتشــار آزادان ــث فســاد اداری می ش باع
اطالعــات و حــق مــردم بــرای دسترســی 
ــه  ــر ب ــات منج ــه اطالع ــه ب ــاوی و عادالن مس

دولــت  اطالعاتــی  رانت هــای  از  جلوگیــری 
کــردن  قانون منــد  همچنیــن  می شــود؛ 
شــفافیت  بــه  دولتــی  اطالعــات  جریــان 
ــد  ــر خواه ــی منج ــادی و سیاس ــت اقتص فعالی
ــزاری  ــه برگ ــوط ب ــات مرب ــار اطالع ــد. انتش ش
ــر روی وب ســایت های  مناقصه هــا و مزایده هــا ب
اینترنتــی ســازمان ها باعــث می شــود تــا عــالوه 
بــر دسترســی عمــوم بــه ایــن اطالعــات امــکان 
نظــارت عمومــی بــر عملکــرد دولــت نیــز پدیــد 
ــل  ــن عوام ــأله از مهم تری ــن مس ــه ای ــد ک آی

ــود. ــد ب ــاد اداری خواه ــش فس کاه
در حقیقــت شفاف ســازی، آزادی آگاهــی و 
مشــارکت عمــوم مــردم در تصمیمــات دولــت 
فعالیت هــای  کلیــه  طوری کــه  بــه  اســت 
کارکنــان دولــت بــرای عمــوم قابــل مشــاهده 
و پیگیــری باشــد. اگــر رســانه ها و مــردم هــر 
چیــزی را کــه در امــور کشــور اتفــاق می افتــد 
بداننــد، ســؤال ها و اعتراض هــا و پیشــنهادهای 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــا ارائ ــوی آن ه ــادی از س زی
مردمــی کــه در بعضــی موضوعــات عالقه منــد 
ــر تصمیم هــا  ــد کــرد ب هســتند ســعی خواهن
شفاف ســازی،  واقــع  در  باشــند.  اثرگــذار 
ــه  مشــارکت هــر روزه در فرآیندهــای اداری ب
ــد. ــاد می کن ــانه ها را ایج ــردم و رس ــیله م وس

نقــش  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
بســیار مهمــی را در اصــالح مدیریــت دولتــی 
ایفــا می کنــد و بــا افزایــش شــفافیت در امــور 
اداری، ســبب دسترســی بــه اطالعــات بیشــتر 
ــر  ــات بهت ــه خدم ــتیابی ب ــفاف تر و دس و ش
بــا کمتریــن زمــان ممکــن و کمتریــن هزینــه 
می شــود و نیــز الکترونیکــی شــدن امــور 
نتایجــی همچــون تسهیل ســازی در تعهــدات 
ــره وری  ــش به ــع، افزای ــعه جوام ــت، توس دول
دولــت، بهبــود پاســخ گویی و افزایــش اعتمــاد 

ــی خواهــد داشــت. ــت را در پ ــه دول ب

فناوری اطالعات بسترساز شفافیت
رخساره بهرامی بیرق
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اجازه دهیم مردم در عرصه انتخابات 

ورود پیدا کنند نه محکمه 

رئیــس مرکز وکال کارشناســان رســمی و مشــاوران 
خانــواده قــوه قضائیــه گفــت: مــردم بــه جــای محکمه 

بایــد در عرصــه انتخابــات ورود پیــدا کنند. 
علــی بهــادری جهرمــی رئیــس مرکــز وکال 
کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه 
خبرنــگاران  باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  قضائیــه 
جــوان، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در مناظــرات 
ــا  ــم و کاندیدا ه ــا بودی ــام زنی ه ــی اته ــاهد برخ ش
ــا  ــد و آی ــب کردن ــر منتس ــه یکدیگ ــی ب تهمت های
مرکــز وکال از اختیــارات قانونــی خــود بــرای بررســی 
حقوقــی ایــن موضــوع وارد عمــل خواهــد شــد 
ــر  ــم نش ــده ه ــه اعتقادبن ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــا خی ی

ــرات رخ داد. ــرا در مناظ ــم افت ــب و ه اکاذی
بهـادری جهرمی با بیان اینکه در مناظرات تشـویش 
اذهـان عمومـی صـورت گرفت گفـت: با توجه بـه اینکه 
ایـن اتفـاق در منظـر فردی که این مسـائل به او نسـبت 
داده می شـد صـورت گرفـت و او تصمیـم دارد تـا مـردم 
خـود در ایـن بـاره تصمیـم بگیرنـد مناسـب نیسـت تا 

دیگـران هـم در ایـن زمینه ورود پیـدا کنند.
و  رســمی  کارشناســان  وکال،  مرکــز  رئیــس 
مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه تصریــح کــرد: 
ــه جــای  ــات ب ــم در عرصــه انتخاب ــد اجــازه دهی بای

محکمــه مــردم ورود پیــدا کننــد.

همتی اعالم کرد:
ورود 2 میلیون دوز واکسن به کشور 

تا چند روز آینده

ــر از واردات دو  ــالل احمـ ــت هـ ــس جمعیـ رئیـ
ـــر  ـــده خب ـــد روز آین ـــا چن ـــن ت ـــون دوز واکس میلی

داد.
جمعیـــت  رئیـــس  مهـــر،  گـــزارش  بـــه 
هالل احمـــر گفـــت: بـــا وجـــود وقفـــه ای کـــه در 
ــا در  ــد، مـ ــود آمـ ــه وجـ ــن بـ ــردن واکسـ وارد کـ
جمعیـــت هالل احمـــر طبـــق وعـــده ای کـــه داده 
ـــرداد  ـــن در خ ـــردن واکس ـــر وارد ک ـــی ب ـــم مبن بودی
ـــون دوز واکســـن  ـــده دو میلی ـــد روز آین ـــا چن ـــاه، ت م

بـــه کشـــور وارد خواهیـــم کـــرد.

به نام ایران به کام دیگران!
رئیــس انجمــن صنایــع شــوینده، آرایشــی و 
ــل  ــه نق ــوط ب ــکالت مرب ــه مش ــت ک ــتی گف بهداش
و انتقــاالت مالــی باعــث شــده برخــی فعــاالن ایــن 
ــل  ــه کشــورهایی مث صنعــت محصــوالت خــود را ب
ترکیــه و ارمنســتان می برنــد و بــا نــام همــان 

ــد.  ــادر کنن ــوالت را ص ــورها محص کش
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــم بیگ ــار عل بختی
بــا بیــان ایــن اینکــه مــواد شــوینده بــه کشــورهای 
ــج  ــی خلی ــه، کشــورهای عرب ــیای میان ــه، آس منطق
ــا  ــرد: ب ــار ک ــود، اظه ــه صــادر می ش ــارس و ترکی ف
ــاالت  ــل و انتق ــه نق ــوط ب ــه مشــکالت مرب توجــه ب
بانک هــای  نبــود  و  تحریم هــا  از  ناشــی  مالــی 
بین المللــی، فعــاالن ایــن صنعــت در مــواردی بــرای 
دریافــت وجــوه صــادر شــده محصــوالت خــود را بــه 
کشــورهایی مثــل ترکیــه و ارمنســتان می برنــد و از 

ــد. ــادر می کنن ــا ص آن ج
وی  گفتــه  بــه  تــر  دقیــق  عبــارت  بــه 
تولیدکننــدگان محصــول خــود را بــا اتیکــت جدیــد 
ــد.   ــادر می کنن ــی ص ــورهای خارج ــم کش ــه اس و ب
علــم بیگــی بــا بیــان اینکــه بخشــی از صــادرات 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــام نمی ش ــران انج ــم ای ــه اس ب
ــه  ــه ب ــم ک ــادرات ه ــی از ص ــم بخش ــن حج بنابرای

ــت.   ــم اس ــود ک ــام می ش ــران انج ــام ای ن
ــه  ــه ماه ــوینده را در س ــواد ش ــادرات م وی ص
ــون دالر  ــدود ۱۱۵ میلی ــته ح ــال گذش ــی س پایان

ــرد. ــوان ک عن
رئیــس انجمــن صنایــع شــوینده، آرایشــی و 
بهداشــتی در پایــان بــا بیــان اینکــه صــادرات مــواد 
ــاه  ــک دوره کوت ــرای ی ــته ب ــال گذش ــوینده س ش
ــود، خاطرنشــان کــرد کــه از شــب  ممنــوع شــده ب

ــد. ــادر ش ــادرات ص ــازه ص ــددا اج ــد مج عی

قاچاقچی لوازم آشپزخانه در عجب شیر 
حدود 2.5 میلیارد ریال جریمه شد

مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتـــی آذربایجـــان 
 شـــرقی گفـــت: قاچاقچـــی لـــوازم آشـــپزخانه در 
عجب شـــیر بـــه پرداخـــت ۲ میلیـــارد و ۴۶۹ 
میلیـــون ریـــال جریمـــه نقـــدی محکـــوم شـــد. 
ـــا،  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی  در گف ـــیداحد یوزباش س
افـــزود: ایـــن لـــوازم قاچـــاق کـــه حیـــن گشـــت 
ــیر و از  ــب شـ ــتحفاظی عجـ ــوزه اسـ ــی در حـ زنـ
ـــه  ـــود ب ـــده ب ـــف ش ـــی کش ـــروی انتظام ـــوی نی س
ـــاق کاال و ارز  ـــژه قاچ ـــعبه وی ـــه ش ـــم ب ـــراه مته هم
ـــکیل  ـــه تش ـــدام ب ـــعبه اق ـــده و ش ـــال ش ـــاب ارس بن
ـــارات  ـــده،  انجـــام اســـتعالمات الزم و اخـــذ اظه پرون

ـــت. ـــرده اس ـــم ک مته
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه محـــرز شـــدن 
قاچـــاق کاال، پرونـــده در ایـــن شـــعبه مـــورد 
ـــط کاال  ـــر ضب ـــالوه ب ـــه و ع ـــرار گرفت ـــیدگی ق رس
ــر ارزش  ــک برابـ ــت یـ ــه پرداخـ ــور بـ ــرد مذکـ فـ
کاال بـــه اضافـــه ارزش قیمـــت خـــودروی حامـــل 
ـــده  ـــوم ش ـــدی محک ـــزای نق ـــور ج ـــغ مذک ـــه مبل ب

اســـت.

کاریکاتور

وقت رفتن مسیر دوچرخه را هم ببرید! مصادره 
خیابان ها به نام مسیر دوچرخه

منبع: تسنیم

قولنامه ها در سامانه جامع معامالت امالک
 ثبت شود

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
ــازمان های  ــتعالم از س ــرورت اس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــرقی ب کل آذربایجان ش
مربوطــه در معامــالت امــالک، گفــت: قولنامه هــا بایــد در ســامانه جامــع 

ثبــت معامــالت امــالک ثبــت شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد موقــری در نشســتی بــا موضــوع تغییــر کاربری 
ــراز نگرانــی از  ــا اب غیرقانونــی اراضــی زراعــی اطــراف ســد ملــک کیــان،  ب
ــتان،  ــطح اس ــی در س ــی زراع ــی اراض ــری غیرقانون ــر کارب ــت تغیی وضعی
ــاورزی و  ــاد کش ــه جه ــه از جمل ــع مربوط ــات مراج ــم اقدام ــزود: علیرغ اف
ــات  ــاهد تصرف ــزرگ ش ــهرهای ب ــم ش ــفانه در حری ــی، متاس ــع طبیع مناب
اراضــی ملــی و منابــع طبیعــی و تغییــر کاربــری غیرقانونــی اراضــی زراعــی 

هســتیم.
ــاغ یــا ویــال را  وی نیــاز مــردم بــه حریــم خصوصــی در قالــب خانــه ب

عمــده علــت تغییــر کاربــری غیرقانونــی اراضــی زراعــی اعــالم کــرد.
ــه نیازمنــدی هــای مــردم تاکیــد و اضافــه کــرد:  ــر توجــه ب موقــری ب
طبــق دســتور صــادره از طــرف دادســتانی و معاونــت پیشــگیری از وقــوع 
جــرم دادگســتری اســتان، تمامــی بنــگاه هــای معامــالت امــالک مســتقر 
در اطــراف و حاشــیه شــهرهای اســتان ملــزم شــده انــد در تمامــی 
معامــالت خــود حســب مــورد از ســازمان جهــاد کشــاورزی و شــهرداری 

ــد. هــا اســتعالم بگیرن
بــه گفتــه وی در صــورت عــدم اســتعالم، نســبت بــه برخــورد الزم بــا 

بنــگاه هــای معامالتــی اقــدام خواهــد شــد.
ــده و  ــع آوری ش ــی جم ــای چاپ ــه ه ــه قولنام ــان اینک ــا بی ــری ب موق
ــه را  ــا اجــاره نام ــه ی ــد مبایعــه نام ــزم شــده ان ــز مل مشــاوران امــالک نی
ــذ  ــری اخ ــد رهگی ــت و ک ــالک ثب ــالت ام ــت معام ــع ثب ــامانه جام در س
کننــد،  افزایــش قیمــت و ارزش زمیــن هــای کشــاورزی حاشــیه شــهرها 
را از دیگــر دالیــل تغییــر کاربــری غیرقانونــی اراضــی زراعــی عنــوان کــرد.

رئیــس پلیــس کشــور در خصــوص خودروهــای 
ــه  ــت: اینگون ــدوش گف ــالک مخ ــالک و پ ــدون پ ب
ــد  ــی کــه شیشــه دودی دارن ــا و خودروهای خودروه

ــون شــوند. ــف و اعمــال قان ــد متوق بای
بــه گــزارش مهــر، ســردار حســین اشــتری 
ــارت  ــدی نظ ــع بن ــه جم ــا در جلس ــده ناج فرمان
ــا حضــور اعضــا  ســتادی پلیــس راهــور ناجــا کــه ب
ــزار  ــا برگ ــای ناج ــن و رؤس ــه، معاونی ــت رئیس هیئ
ــه  ــعادت ده ــا س ــام ب ــک ای ــن تبری ــد ضم گردی
ــث  ــه باع ــن ده ــار داشــت: انشــااهلل ای ــت اظه کرام
خیــر و برکــت بــرای مــردم عزیزمــان باشــد، 
خصوصــاً کــه انتخابــات در ایــن ایــام خجســته 
برگــزار می شــود، انشــااهلل بــا عنایــت ائمــه و الطــاف 
ــیم. ــته باش ــش رو داش ــی پی ــات خوب ــی انتخاب اله

مجموعه هــا  از  نظــارت  داشــت:  اظهــار  وی 
حرکــت خوبــی اســت، هــم بــرای رده بازرســی 
ــده، خصوصــاً  ــد کنن ــرای رده بازدی شــونده و هــم ب
ــی  ــی بازرس ــود از یگان ــالم می ش ــه اع ــی ک از زمان
بعمــل خواهــد آمــد تــا زمانــی کــه بازرســی صــورت 
می پذیــرد، مجموعــه خــود را آمــاده می کنــد و 
کارهــای عقــب افتــاده شــأن را جبــران می نماینــد.

در  داشــت:  بیــان  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
بازرســی ها معایــب، محاســن و نواقــص مشــخص 
می شــوند و اثــر خوبــی را در مجموعــه در بــر دارد. بارها 
در در جلســات اعــالم کــرده ایــم، هــر موقــع نهادهایــی 
مثــل ســتادکل، بازرســی کل کشــور و… خواســتن از 

ــم. ــتقبال می کنی ــا اس ــد، م ــی کنن ــا بازرس ناج
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــتری در بخ ــردار اش س
ــازمان  ــع س ــه نف ــا ب ــدی ه ــع بن ــت: جم ــود گف خ
اســت. در نیــروی انتظامــی تنــوع مأموریــت بســیار 
ــا  ــه ناج ــان از مجموع ــی بازرس ــت و وقت ــاد اس زی
ــت و عملکــرد  ــزان فعالی ــه می ــد، ب بازرســی می کنن

ــد. ــی می برن ــذار پ ــت گ ــروی خدم ــن نی ای

ــده ناجــا ضمــن تقدیــر و تشــکر از رئیــس  فرمان
پلیــس راهــور ناجــا و همکارانشــان اظهــار داشــت: 
حقیقتــاً پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اقدامــات 
ــور، کار  ــوع کار راه ــت. ن ــام داده اس ــی را انج بزرگ
ســخت و اثرگــذاری اســت و همــواره در طــول 

ــرار دارد. ــردم ق ــاوت م ــورد قض ــبانه روز م ش
ســردار اشــتری درخصــوص رضایــت منــدی 
ــه  مــردم از عملکــرد پلیــس راهــور گفــت: مــردم ب
پلیــس راهــور اظهــار عالقــه می کننــد و اینجانــب در 
ــت مــردم را از عملکــرد پلیــس  نظرســنجی ها رضای
راهــور بــه وضــوح مــی بینــم و قطعــاً ایــن خدمــات 
ــأن  ــخصی ش ــی ش ــز در زندگ ــان نی ــرای کارکن ب

ــد داشــت. ــادی خواه ــرکات زی ب
در  شــده  انجــام  اقدامــات  خصــوص  در  وی 
ــف  ــان داشــت: در ادوار مختل ــز بی پلیــس راهــور نی
پلیــس صــورت  ایــن  در  خوبــی  پیشــرفت های 
ــا  ــا ب ــر کاره ــردار هادیانف ــا در دوره س ــه، ام گرفت
شــتاب بیشــتری همــراه بــوده و حرکــت رو بــه جلــو 
و همچنــان ادامــه دار اســت، بنابرایــن ضــرورت دارد 
ــورت  ــه ص ــن مجموع ــز از ای ــتیبانی های الزم نی پش

ــرد. گی
ــن  ــرد: تأمی ــار ک ــی اظه ــروی انتظام ــده نی فرمان
تجهیــزات بــا توجــه بــه تحریــم و کمبــود اعتبــارات 
و شــرایطی کــه در نیــروی انتظامــی و کشــور وجــود 
ــه ســمت  ــد ب ــه بای دارد بســیار ســخت اســت، البت

ــم. ــت کنی ــازی حرک هوشمندس
ــوص  ــه در خص ــتری در ادام ــین اش ــردار حس س
هوشمندســازی در رده هــای پلیــس نیــز گفــت: 
یکــی از ایــن رده هــا، پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
اســت کــه موضوعاتــش خدماتــی و موردنیــاز مــردم 

ــت  ــتری حرک ــرعت بیش ــا س ــد ب ــس بای ــت، پ اس
نتیجــه آن آورده خوبــی بــرای  کنیــم و قطعــاً 

ــت. ــد داش ــازمان خواه س
ایــن مقــام انتظامــی بــا تاکیــد بــر اولویــت بنــدی 
در پشــتیبانی از مأموریت هــا بیــان داشــت: درحــال 
حاضــر اولویــت پشــتیبانی و نیازمندی هــا، بایــد 
ــس  ــه درگاه پلی ــد، س ــس باش ــازی پلی هوشمندس
ــن  ــه در اپلیکیش ــی و گذرنام ــس آگاه ــور، پلی راه
»پلیــس مــن« پیــاده ســازی شــده اســت و چنانچــه 
مــردم بتواننــد بــا ایــن ســامانه ارتبــاط بگیرنــد، بــا 
ــه رو  ــا روب ــزرگ در ناج ــتمی ب ــول سیس ــک تح ی

خواهیــم شــد.
وی گفــت: ســهم دســتگاه ها در اجــرای کار 
بایــد مشــخص شــود و بایــد از هــر دســتگاهی برابــر 
ســهم و تعهداتــش در اجــرای پروژه هــا مطالبــه 
گــری کنیــم و از وزرا بخواهیــم کــه بیشــتر همراهــی 

کننــد.

ــزه  ــا انگی ــد ب ــت جدی ــااهلل دول ــت: انش وی گف
ــان اول  ــد و از هم ــک کن ــا کم ــه ناج ــتری ب بیش
ــوده و  ــورات ب ــر ام ــم پیگی ــت بخواهی ــن دول از ای

ــند. ــو باش جوابگ
ــه  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــتری در زمین ــردار اش س
ــد  ــریع و روان باش ــد س ــات بای ــت: خدم ــردم گف م

ــی. ــی اینترنت ــت ده ــامانه نوب ــد س مانن
فرمانــده ناجــا همچنیــن در خصوص آموزشــگاه های 
رانندگــی بیــان داشــت: بایــد نظارت هــا در ایــن 
آموزشــگاه ها بیشــتر شــود، مــا منبــع درآمــدی را آماده 
کــرده ایــم و تعــدادی نیــز از ایــن طریــق امــرار معــاش 
ــرد  ــر عملک ــد بصــورت مســتمر ب ــی بای ــد، ول می کنن

آنهــا نظــارت داشــته باشــیم.

ترخیص خودروهای روسوبی 
با تسهیالت ویژه

ــوبی  ــای رس ــص خودروه ــوص ترخی وی در خص

و  آزادســازی  ویــژه  طــرح  داشــت:  بیــان  نیــز 
ــه  ــا ب ــوبی در پارکینگ ه ــای رس ــص خودروه ترخی

ــد. ــد ش ــرا خواه ــاه اج ــدت دوم م
ــه اجــرای  ــا اشــاره ب ســردار اشــتری در ادامــه ب
ــی در  ــه توقیف ــایل نقلی ــص وس ــژه ترخی ــرح وی ط
ــان داشــت: در راســتای افزایــش  سراســر کشــور بی
ــهیالت  ــات، تس ــه خدم ــردم و ارائ ــدی م رضایتمن
ویــژه ای از ســوی پلیــس در نظــر گرفتــه شــده، کــه 
بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی و تــورم، وســایل 
نقلیــه کــه در حــال حاضــر وســیله امــرار معــاش و 
اســتفاده مالــکان اســت تحویــل آنــان شــود و کلیــه 
ــه  ــال ۹۹ ب ــه س ــوط ب ــر مرب ــا اگ ــم خودروه جرای
ــه اصــل خــود برمــی گــردد و هزینــه  ــوده ب قبــل ب
ــال ۱۳۹۴  ــوب س ــرخ مص ــه و ن ــا تعرف ــگ ب پارکین
و همچنیــن می تواننــد  محاســبه خواهــد شــد 
ــا یکســال بصــورت قســطی  ــود را ت ــای خ جریمه ه
پرداخــت نماینــد، در ایــن طــرح هیــچ الزامــی بــرای 
پرداخــت عــوارض شــهرداری و عــوارض آزاد راهــی 
نیســت و فعــاًل بــرای ترخیــص خــودرو معاینــه فنــی 

نیــاز نیســت.
خصــوص  در  انتظامــی  ارشــد  مقــام  ایــن 
خودروهــای بــدون پــالک و پــالک مخــدوش گفــت: 
اینگونــه خودروهــا و خودروهایــی کــه شیشــه دودی 
دارنــد بایــد متوقــف و اعمــال قانــون شــوند، چــون 
در صــورت عــدم برخــورد زحمــات همــکاران مــا را 

ــرد. ــد ب ــر ســوال خواهن زی
فرمانــده ناجــا در پایــان در خصــوص تأمیــن 
هرچقــدر  داشــت:  بیــان  کارکنــان  معیشــت 
می توانیــد نیازهــای اولیــه کارکنــان را بــرآورده 
کنیــد، کــه مهمتریــن نیــاز در ایــن مرحلــه، تأمیــن 
ــواده  ــه خان ــت ب ــن می بایس ــت. همچنی ــکن اس مس
ــتری  ــه بیش ــتگان توج ــان و بازنشس ــهدا، متوفی ش

ــود. ش

شــهردار تبریــز بــا بیــان این کــه هرگونــه 
جانبــداری و دخالــت مدیران شــهرداری در انتخابات 
ــای  ــاد فض ــرای ایج ــالش ب ــر ت ــت، ب ــوع اس ممن
ــرد.  ــد ک ــات تاکی ــری در انتخاب ــارکت حداکث مش
ایــرج شــهین باهــر در جلســه مدیــران 
شــهرداری تبریــز بــا اشــاره بــه برگــزاری 
شــوراهای  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
ــار  ــه، اظه ــتا در روز جمع اســالمی شــهر و روس
کــرد: هرگونــه جانــب داری لــه یــا علیه شــخص 
یــا جریــان خــاص در انتخابــات بــه عنــوان مدیــر 
شــهرداری ممنــوع اســت و هیــچ یــک از مدیران 
حــق ندارنــد تــا از امکانــات مجموعــه مدیریــت 
شــهری در ســتادهای انتخاباتــی اســتفاده کننــد.

وی متذکــر شــد: در ایــام منتهــی بــه 
انتخابــات، کلیــه مدیــران شــهرداری بایــد 
کنتــرل دقیقــی بــر حضــور همــکاران در محــل 
کار داشــته باشــند و فعالیــت در انتخابــات 
ــت. ــاز اس ــی، مج ــذ مرخص ــس از اخ ــا پ صرف

تــالش  تمــام  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــای  ــاد فض ــه ایج ــک ب ــز کم ــهرداری تبری ش
ــارکت  ــش مش ــت افزای ــاط در جه ــور و نش ش
حداکثــری شــهروندان در انتخابــات اســت، 

حداکثــری  مشــارکت  بــه  کمــک  افــزود: 
ــه  ــی ب ــچ ارتباط ــات هی ــهروندان در انتخاب ش
جانبــداری و دخالــت در انتخابــات نــدارد.

شــهین باهــر در بخشــی دیگــری از ســخنان 
خــود، تصریــح کــرد: تــالش مجموعــه مدیریــت 
شــهری تبریــز در چهار ســال گذشــته بــر همگان 
آشــکار بــوده و شــفافیت سیســتماتیک در تمــام 
ــت. ــرز اس ــهود و مح ــه مش ــای مجموع بخش ه

ــام  ــدت تم ــن م ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
ــم  ــرا بوده ای ــه را مشــتاقانه پذی ــادات منصفان انتق
ــهروند،  ــر ش ــز ه ــات نی ــد از انتخاب ــی بع و حت

ــک  ــهری و کم ــت ش ــرای مدیری ــنهادی ب پیش
بــه افزایــش و بهبــود کیفــی خدمــات مجموعــه 
ــدی شــهروندان  ــت من ــب رضای شــهرداری و جل
داشــته باشــد، بــا جــان و دل پذیــرا خواهیــم بــود.

پروژه هــای  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
متعــدد در تمــام حوزه هــا، گفــت: در دوره 
کنونــی تمــام تمرکــز مــا حــل مشــکالت 
مــردم و توجــه بــه اجــرای پروژه هــای شــهری 

ــت. ــوده اس ــتا ب ــن راس در همی
شــهردار تبریــز تشــریح کــرد: مــا می دانیــم 
کــه یکــی از روش هــای تبلیغاتــی در انتخابــات 

شــورا انتقــاد از عملکــرد دوره قبلــی اســت، امــا 
انتقــاد بایــد منصفانــه باشــد.

ــن  ــهرداری در ای ــران ش ــه داد: مدی وی ادام
ــته  ــای انباش ــا و نیروه ــود بدهی ه ــا وج دوره ب
شــده از دوره هــای قبلــی، تحریم هــای ظالمانــه و 
مشــکالت اقتصــادی و تــورم چنــد برابــری و عدم 
همــکاری دولــت در انجــام تعهــدات از جملــه در 
موضــوع قطــار شــهری و خریــد اتوبــوس، بــدون 

شــک کارنامــه قابــل قبولــی دارنــد.
وی بــا بیــان این کــه اولویــت مدیریــت 
ــهر  ــالح ش ــه و ص ــاظ صرف ــی لح ــهری فعل ش
و حفــظ ســرمایه های مجموعــه در کنــار ارائــه 
خدمــات بــه مــردم اســت، گفــت: قطعــا مــردم 
فهیــم تبریــز بعــد از انتخابــات نیــز ناظــر 

ــود. ــد ب ــه خواهن ــراد و مجموع ــرد اف عملک
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری 
ــران و  ــه مدی ــاب ب ــر خط ــهین باه ــز، ش تبری
ــا  ــرد: ت ــد ک ــز، تاکی ــان شــهرداری تبری کارکن
آخریــن روز و ثانیــه، بایــد بــا تــالش حداکثری 
مــردم  بــه  حواشــی  بــه  توجــه  بــدون  و 
شــهرمان خدمــت کــرده و در ایــن راه از هیــچ 

ــم. ــغ نکنی ــی دری تالش

خودروهای بدون پالک و شیشه دودی توقیف می شوند

شهردار تبریز تاکید کرد:

لزوم تالش برای ایجاد فضای مشارکت حداکثری در انتخابات

ــت  ــده در نشس ــرح ش ــات مط ــتان موضوع ــتاندار خوزس اس
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه شهرســتان بــاوی را تشــریح کرد. 
ــتان  ــتانداری خوزس ــانی اس ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار خوزســتان در پایان نشســت 

شــورای برنامه ریــزی و توســعه شهرســتان بــاوی کــه در محــل 
ــن  ــح داد: در ای ــزار شــد توضی ــن شهرســتان برگ ــداری ای فرمان
نشســت ۱۰ مــورد از مشــکالت و پــروژه هــای شهرســتان بــاوی 

مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
وی افــزود: مــا در ۱۲ فروردیــن در اســتانداری نشســتی 
ــت  ــه در آن نشس ــتیم ک ــاوی داش ــتان ب ــا شهرس ــه ب در رابط
مصوباتــی داشــتیم و ایــن مصوبــات را امــروز مــرور کردیــم کــه 

ــت. ــدی اس ــه ح ــرفت در چ ــود پیش ــخص ش مش
اســتاندار خوزســتان اظهــار داشــت: برخــی از مصوبــات انجــام 
ــه دلیــل اینکــه اســناد مناقصــه  شــده اســت و برخــی دیگــر ب

داوطلــب نداشــت تمدیــد شــد.
ــن  ــه داد: برخــی از ای ــت در اســتان ادام ــی دول ــده عال نماین
مصوبــات متکــی بــه بودجــه ۱۴۰۰ بــود کــه جدیــدا ابــالغ شــده 
اســت و جــدول زمانــی دقیــق بــرای اجــرای مصوبــات مشــخص 

شــد.
ــورد  ــه م ــی ک ــای مختلف ــروژه ه ــرد: پ ــح ک ســلیمانی تصری
بررســی قــرار دادیــم در زمینــه هــای آب شــهری، آب روســتایی، 
ــق  ــم طب ــد و امیدواری ــا بودن ــهرداری ه ــاده ای ورزش و ش ج
ــه  ــده ب ــل ش ــه تقب ــی ک ــده تعهدات ــی مصــوب ش ــدول زمان ج

ثمــر بنشــیند.

توضیحات استاندار خوزستان در خصوص نشست 
شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان باوی

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس بـا 
اشـاره بـه اینکه قانونگـذار حداقل شـرایط برای 
اعضـای شـوراها را پیـش بینـی کـرده اسـت، 
گفـت: حدقـل شـرایط در بررسـی صلالحیت ها 
مـورد توجـه اسـت امـا حضـور افـراد متخصص 
در مسـائل شـهری در شـوراها ضـروری اسـت. 
محمـود عبـاس زاده مشـکینی در گفت وگـو 
انتخـاب  اهمیـت  توضیـح  در  ملـت،  خانـه  بـا 
شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا و معیارهـای 
انتخـاب خـوب اعضـای شـوراها، گفـت: زندگی 
مـردم در گـرو مدیریت هـای محلـی اسـت، در 
شـهرها شـهرداری ها و در روسـتاها دهیاری هـا 
ایـن کار را انجـام می دهنـد، از طـرف دیگر پایه 
تمریـن مشـارکت و گـردش نخبـگان در قدرت 
از شـوراها آغـاز می شـود و بـه همیـن دلیـل 

شـوراها از جایـگاه مهمـی برخـوردار اسـت.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجی مجلس شـورای اسـالمی اظهـار کرد: با 
توجه به حساسـیت مردم نسـبت بـه موضوعت 
شـوراها  انتخـاب  از  عمومـا  مـردم  محلـی، 
شـوراهای  انتخابـات  و  می کننـد  اسـتقبال 
اسـالمی مولفـه مهمـی در افزایـش مشـارکت 
اسـت البتـه مشـارکت یـک عـدد نیسـت و آثار 
و بـرکات زیـادی دارد. مـردم بـه طـور ملموس 
انتخـاب خـود را در شـهر و روسـتای  نتیجـه 

کمـی  و  کیفـی  نظـر  از  لـذا  می بیننـد  خـود 
حضـور هوشـمندانه مـردم بسـیار موثـر اسـت. 
مـردم بـا انتخـاب دقیق و درسـت خـود از نظر 

می کننـد. قـدرت  احسـاس  کیفـی 
تخصص الزمه عضویت در شوراها 

است
ــس  ــهر در مجل ــردم مشــکین ش ــده م نماین
ــرای انتخــاب  ــه کــرد: شــرایطی ب یازدهــم اضاف
اعضــای شــوراهای اســالمی الزم اســت؛  حداقــل 
ــه  ــرده ک ــی ک ــش بین ــذار پی ــرایط را قانونگ ش
ــرایط  ــل ش ــن حداق ــا ای ــی صالحیت ه در بررس
ــهری  ــائل ش ــا مس ــود ام ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــا موضوعــات تخصصــی اســت، معمــاری،  عموم
از  شــهری  حقــوق  و  اقتصــاد  برنامه ریــزی، 
ــورداری از  ــت. برخ ــا اس ــن تخصص ه ــه ای جمل
ــراد  ــا وجــود اف ــل تخصــص الزم اســت ام حداق
متخصــص و فــوق متخصــص بــه ویــژه در حــوزه 
شهرســازی، اقتصــاد شــهری، مبلمــان شــهری، 
حقــوق شــهری و محیــط زیســت در شــوراهای 

اســالمی ضــروری اســت.
عبـاس زاده مشـکینی در ارتبـاط بـا نـگاه 
سیاسـی بـه شـوراها، گفـت: در قانـون اساسـی 
فعالیت حزبی آمده و آزاد اسـت و در کشـور ما 
بیـش از ۲۵۰ حـزب دارای پروانه وجود دارد اما 
متاسـفانه احـزاب ما بیـش از آنکه کار سیاسـی 

سیاسـت  و  می کننـد  کاری  سیاسـی  کننـد،  
زده هسـتند. احـزاب فصلـی و خانوادگـی کـم 
نداریـم، احزابـی کـه فقـط تابلـو دارنـد و فقـط 
در انتخابـات فعـال می شـوند امـا مـا بـه احزاب 

دارای گفتمـان و برنامـه نیازمنـد هسـتیم.
تحزب از لوازم دموکراسی است 

وی ادامـه داد: احـزاب بایـد در مقابـل رأی که 
از مـردم می گیرنـد، ضامـن تحقـق برنامـه هـای 
کاندیـدای معرفـی شـده خود باشـند امـا اینگونه 
نیسـت و ایـن مسـتلزم تولـد و رشـد احـزاب بـه 
صـورت طبیعـی و قانونـی اسـت.  عمومـا در ایام 
انتخابـات احزابـی کـه برنامـه هـای نزدیـک بهم 
دارنـد، جبهـه و ائتالف تشـکیل می دهنـد و این 
کار خوبـی اسـت زیرا تحـزب از لوازم دموکراسـی 
اسـت بـه شـرط اینکـه سـاز و کار تشـکیل آن 

کشـور درسـت شود.
نماینـده مـردم مشـکین شـهر در مجلـس 
احـزاب  قانـون  یـادآور شـد:  شـورای اسـالمی 
چنـد سـال گذشـته در مجلس تصویب شـده و 
خـوب اسـت، دولـت این قانـون احـزاب را ابالغ 
کـرده و امیدواریـم در سـال های آتـی احـزاب 
فعالی تشـکیل شـود که مسـئولیت افـرادی که 
بـه مـردم معرفـی می کننـد را به عهـده بگیرند 
و در انتخابـات بـه مـردم کمک کننـد و کارکرد 

حزبـی درسـت را پایـه گـذاری کنند.

 لزوم تشکیل شوراهای اسالمی 
متناسب با مسائل روز جامعه در گام 

دوم انقالب
شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
دوم  گام  مولفه هـای  بـه  اشـاره  بـا  اسـالمی 
بـه  انقـالب  اول  گام  اسـالمی، گفـت:  انقـالب 
تعبیـری تثبیـت جمهـوری اسـالمی بـود و در 
گام دوم، دولـت اسـالمی و مجلس و شـوراهای 
اسـالمی کارآمـد و متناسـب بـا شـرایط جامعه 
و نیازهای روز باید تشـکیل شـود و پاسـخگوی 
مطالبـات اصلـی مردم در راسـتای آرمـان های 
اسـتقالل، آزادی و جمهوری اسـالمی باشـد. در 
شـوراها ایجـاب می کـرد کـه قانـون کارآمـدی 
داشـته باشـیم کـه متاسـفانه بـه ایـن انتخابات 
شـوراها،  هفتـم  دور  تـا  امیدواریـم  و  نرسـید 
قانـون کارآمـدی تهیه کنیـم و نتیجه آن کمک 

بـه روی کار آمـدن شـوراهای قـوی تـر شـود.
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
اسـالمی همچنیـن  مجلـس شـورای  خارجـی 
راسـتای  در  تـا  کـرد  خواهیـم  تـالش  افـزود: 
گام دوم انقـالب مجلـس از مطالبـات محلـی و 
تحقـق آن کـه از وظایف قـوه مجریه و شـوراها 
گـذاری  ریـل  مجلـس  و  شـود  فـارغ  اسـت، 
مدیریـت کشـور و فیلتر کـردن سـامانه قوانین 
را پیگیـری کنـد تا شـوراها تمام امـور مرتبط با 
مسـائل شـهری و روسـتایی را رصد و برای آنها 
برنامه ریـزی کننـد و نظـارت دقیق بـر مدیریت 

شـهری و روسـتایی داشـته باشـند.

حضور افراد متخصص در شوراها ضرورت دارد

آگهی مزایده
 اجاره تعداد ۶ باب مغازه 

 دهیــاری گنبــد طبق صورتجلســه شــماره ۱۱۳ مورخه 
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ شــورای اســالمی محتــرم روســتای گنبــد، 
در نظــر دارد اجــاره و رهــن تعــداد ۶ بــاب مغــازه تجــاری 
ــق  ــال شمســی از طری ــج س ــه پن ــورتپه را ب ــع در ش واق
مزایــده کتبــی بــه اجــاره واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان 
مــی تواننــد در مزایــده از تاریــخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ بــه 
دهیــاری گنبــد و بخشــداری قلعــه چــای مراجعــه و تــا 
آخــر وقــت اداری روز پنجشــنبه ســاعت ۱۳/۳۰ مورخــه 
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ قیمــت پیشــنهادی خــود را  بــه دهیــاری 
ــب  ــتان عج ــای شهرس ــه چ ــداری قلع ــا بخش ــد ی گنب
شــیر تســلیم و اســناد مناقصــه و رســید دریافــت نماینــد. 
ضمنــاً مغــازه هــای فــوق فاقــد امتیــازات آب، بــرق، گاز 
و تلفــن و بــدون کاشــی کاری مــی باشــد. جهــت کســب 
ــن ۰۹۱۴۳۲۱۹۷۴۴ و  ــماره تلف ــا ش ــتر ب ــات بیش اطالع

ــد. ۰۴۱۳۷۶۱۲۶۱۰ تمــاس حاصــل فرماین
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 نان روغنی  

نان روغنی برساق کرمانشاهی
ایـن نـان روغنـی شـیرین به زبـان محلـی بژی 
برسـاق گفتـه میشـود  ، نـان محلـی کرمانشـاه و 
اسـتان کردسـتان اسـت. در ایـن طـرز تهیـه روش 
تهیـه نـان روغنی سـاده محلـی را به شـما آموزش 
میدهیـم.  برای درسـت کـردن نان روغنی شـیرین 
، همـه مـواد را بـا هـم مخلـوط کنیـد تـا خمیـری 
شـکل شـود.  اگـر خمیـر بـه دسـت میچسـبید به 
تدریـج مقـدار دیگـری آرد بـه آن اضافه کـرده ورز 
دهیـد تـا حـدی کـه به دسـت نچسـبد.  خمیـر را 
در پالسـتیک پیچیـده و در جایـی نسـبتا خنـک 
بـه مـدت یـک روز بگذاریـد بماند تـا ور بیایـد. اگر 
هـوا گـرم اسـت و احتمـال میدهیـد خمیـر تـرش 
میشـود میتوانیـد در طبقـه پایین یخچـال بگذارید 
اسـتراحت کنـد.  روی سـطح میـز کار آرد بپاشـید.  
بـه انـدازه گـردو از خمیر جـدا کنید و بـا وردنه یا با 
دسـت خمیـر را بـاز کنید، البتـه نیاز نیسـت نازک 
شـود. سـپس در روغن نسـبتا داغ سـرخ کنید.  اگر 
روغن کرمانشـاهی داشـته باشـید میتوانید این نان 

سـنتی را بـا طعـم محلـی آن آمـاده کنید.
نان روغنی تبریز

شـکر و خمیـر مایـه را بـا هـم مخلوط نمـوده و 
شـیر ولـرم را بـه آن هـا اضافـه کنیـد و کمـی هـم 
بزنیـد، در ظـرف را بگـذارد و ۱۰ دقیقـه در یـک 
جـای گـرم بگذاریـد اسـتراحت کند تا حبـاب بزند 
و بـاال بیایـد.   آرد ، نمـک و کـره کـه نـرم شـده 
را در کاسـه ای ریختـه ، خمیـر مایـه و آب ولـرم 
را اضافـه کـرده بـا قاشـق مخلـوط کنیـد تـا جمـع 
شـود.   اگـر خمیـر خیلـی چسـبنده بـود کـم کـم 
بـه آن آرد اضافـه  کنیـد و ورز دهیـد تـا دیگـر بـه 
دسـت نچسـبد.  ۱۰ دقیقه به ورز دادن خمیر ادامه 
دهیـد.  کـف یک ظرف گود را چـرب کنید و خمیر 
را گـرد کـرده داخـل ظـرف بگذاریـد و رویـش را با 
دسـتمال حوله ای بپوشـانید و به مدت ۱ ساعت در 
جـای گـرم قـرار دهید تـا حجمـش دو برابر شـود.  
کمـی دسـت را چرب کنیـد و خمیر را روی سـطح 
کار ورز دهیـد تـا کمـی هوایـش خارج شـود.  کف 
سـینی فـر را چرب کرده آرد پاشـی کنیـد. خمیر را 
بـه قطـر یک سـانتی متر بـاز کنید و داخل سـینی 
فـر قـرار دهیـد. میتوانیـد خمیـر را بـه تکـه هـای 
کوچکتـر هم تقسـیم کنیـد. دوباره دسـتمال حوبه 
ای رویشـان بیندازیـد و ۱۵ دقیقـه دیگـر به خمیر 
اسـتراحت دیـد. زرده تخـم مـرغ را بـا رعفـران دم 
کـرده مخلـوط کـرده روی نان ها بکشـید و سـپس 
رویشـان کنجد بپاشـید.  فر را با دمـای ۱۸۰ درجه 
سـانتیگراد روشـن کنیـد و بعـد از ۱۵ دقیقه خمیر 
را داخـل فـر قـرار دهیـد و اجـازه دهیـد بـه مـدت 
نیم سـاعت بپزد سـپس بـرای چند دقیقـه گریل را 

روشـن کنیـد ت رویـش طالیی شـود.
 نان روغنی همدان 

شـیر ولـرم ۵۰ درجـه را بـا کمی شـکر مخلوط 
نمـوده سـپس خمیـر مایـه را بـه آن اضافـه کنید 
و رویـش را بپوشـانید و ۱۰ دقیقـه صبـر کنیـد تـا 
خمیـر مایـه کـف کنـد و بـاال بیایـد. تخـم مـرغ، 
ماسـت ، شـکر ، گالب ، زردچوبـه ، نمـک ، پـودر 
هـل ، روغـن مایـع را مخلـوط کنیـد.  حمیـر مایه 
عمـل آمـده را بـه مـواد اضافـه کـرده هـم بزنیـد 
یکدسـت شـود. بکینـگ پـودر را بـا نیمـی از آرد 
مخلـوط کـرده بـه مـواد اضافه کنیـد و هـم بزنید. 
بقیـه آرد را بـه تدریـج تـا جایـی اضافـه کنیـد تـا 
خمیـر جمـع شـود و به دسـت نچسـبد. بـه مدت 
۱۰ دقیقـه خمیـر را ورز دهیـد و سـپس داخـل 
کاسـه ای گذاشـته رویـش سـلفون  بکشـید و ۲ 
سـاعت در جـای گـرم بگذاریـد اسـتراحت کنـد و 
حجمـش ۲ برابـر شـود. خمیـر را به قسـمت های 
دلخواه تقسـیم کنید و سـطح کار آرد پاشـی کرده 
خمیـر را بـاز کنیـد و بـا کمـک چنـگال رویـش 
طـرح بیندازیـد. نـان روغنـی هـا را دانـه دانـه در 
روغـن روی حـرارت مالیـم سـرخ کنیـد تـا مغـز 
پخـت شـوند و سـپس روی دسـتمال حولـه ای 
بگذارید روغن اضافه اش کشـیده شـود و رویشـان 

بپاشید. شـکر 
نان روغنی ارومیه

در ایـن روش طـرز تهیه نان روغنی سـنتی آذری 
را بـه شـما آموزش میدهیـم. در انتها طـرز تهیه نان 
روغنـی بـدون فـر را هم با شـما در میـان میگذاریم.  
شـیر را گـرم کرده نمک را بـه آن اضافه کنید و صبر 
کنیـد شـیر ولـرم شـود و انگشـت را نسـوزاند. مایـه 
خمیـررا در شـیر بریزیـد و مخلـوط نماییـد سـپس 
زنچبیـل و در آخـر آرد را کـم کـم اضافـه کـرده 
مخلـوط کنیـد تا یکدسـت شـود. یـک بار دسـت را 
در آرد بزنیـد و خمیـر را ورز دهید و یک بار دسـت را 
در روغـن بزنیـد و خمیر را دوبـاره ورز دهید. این کار 
را چنـد بـار تکـرار کنید تا خمیر به دسـت نچسـبد. 
بهتر اسـت چسـبندگی خمیر را با همیـن روش ورز 
دادن بگیریـد . اگـر آرد زیـادی به خمیر اضافه کنید، 
سـفت میشـود و نـان بـا کیفیتـی نخواهید داشـت. 
در مرحلـه آخـر دسـت را چـرب کرده و خمیـر را به 
شـکل تـوپ در آورده در کاسـه ای بـزرگ بگذاریـد 
و رویـش پارچـه ای تمیـز بکشـید و در محلـی گرم 
حـدود ۲ سـاعت بگذارید تـا حجمش دو برابر شـود. 
خمیـر را دوبـاره کمـی ورز دهید تا هـوای اضافه اش 
گرفتـه شـود.   دخـل تابـه یـا ظـرف دلخواهتـان را 
چـرب کـرده نـان را داخـل ان باز کنیـد و ۲۰ دقیقه 
دیگـر رویـش را بپوشـانید تـا اسـتراحت کنـد.  در 
صـورت تمایـل روی نـان را طـرح بیندازیـد.  شـیر ، 
زرده تخـم مـرغ و زعفران را مخلوط کنـرده روی نان 
بمالیـد و رویشـان کنجـد بپاشـید. نـان را بـه مدت 
۲۰ - ۳۰ دقیقـه در فـری کـه از قبل بـا دمای ۱۸۰ 

درجـه سـانتیگراد گـرم شـد بگذارید تـا بپزد. 
 منبع: بیتوته

سه طرح زیست محیطی در شرکت کلرپارس 
تبریز افتتاح و کلنگ زنی شد

ســه طــرح زیســت محیطــی بــا بیــش از ۱۴ میلیــارد تومــان 
ــد.  ــی ش ــاح و کلنگ زن ــز افتت ــارس تبری ــرکت کلرپ ــرمایه گذاری در ش س
بــه گــزارش ایرنــا، مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان شــرقی 
ــرد: ۲  ــار ک ــگاران اظه ــه خبرن ــن ب ــن آیی ــیه ای ــنبه در حاش روز چهارش
ــال  ــون ری ــارد و ۵۰۰ میلی ــش از ۸۷ میلی ــرمایه گذاری بی ــا س ــرح ب ط
در راســتای توســعه ایــن واحــد صنعتــی و تاثیرگــذاری در کاهــش 
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــن شــرکت ب ــای زیســت محیطــی در ای آلودگی ه

ــش  ــامانه پای ــامل »س ــا ش ــن طرح ه ــه داد: ای ــژاد ادام ــن عباس ن حس
ــه شــده شــامل  ــای شــیمیایی پســاب خروجــی تصفی لحظــه ای ویژگی ه
دمــا، ph، کــدورت کل مــواد جامــد سوسپانســیون اکســیژن مــورد نیــاز 
ــون  ــارد و ۵۰۰ میلی ــت میلی ــش از هف ــرمایه گذاری بی ــا س ــیمیایی« ب ش
ریــال و »بهبــود و نوســازی اســتخر تغلیــظ آب نمــک بــا افزایــش ظرفیــت 
تولیــد بــه حجــم ۳۰۰ مترمکعــب و بهره گیــری از آخریــن تکنولــوژی روز 
ــال  ــارد ری ــش از ۸۰ میلی ــرمایه گذاری بی ــا س ــبز« ب ــرد س ــا رویک ــا ب دنی

اســت. 
ــای  ــن طرح ه ــرداری ای ــا بهره ب ــان ب ــرد: همزم ــه ک ــژاد اضاف عباس ن
زیســت محیطــی، عملیــات اجرایــی اســتخر تصفیه خانــه فاضــالب 
صنعتــی بــا حجــم ۵۵۰ مترمکعــب و اعتبــار ۶۰ میلیــارد ریــال نیــز آغــاز 

شــد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
تعطیلی ظاهری مناسک حج

 باید به یک فرصت تبدیل شود

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز گفــت: 
تعطیلــی ظاهــری مناســک حــج بایــد بــه یــک فرصــت تبدیــل شــود، چــرا 

کــه حقیقــت حــج تعطیــل شــدنی نیســت. 
ــی  ــید محمدعل ــلمین س ــالم والمس ــت االس ــنا، حج ــزارش ایس ــه گ ب
ــج  ــتان، از ح ــارت اس ــج و زی ــازمان ح ــران س ــدار مدی ــم در دی آل هاش
ــاد کــرد و گفــت: حــج، محــل تجمــع  ــزرگ ی ــه عنــوان یــک فریضــه ب ب
ــر اســت. ــه اســالمی برت ارزش هــای اســالمی و نمــودار کوچکــی از جامع

ــی،  ــش بندگ ــالمی، نمای ــن اس ــدن نوی ــر تم ــج، مظه ــزود: ح وی اف
ــت. ــلمان اس ــالم و مس ــدت اس ــل وح ــالق و عام اخ

وی بــا تاکیــد بــر تبییــن آثــار و بــرکات حــج در بیــن حجــاج و خادمین 
کاروان هــا، گفــت: در ایــن شــرایطی کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا 
انجــام مناســک حــج تعطیــل شــده اســت، بایــد اســرار حــج بازگــو و بــه 

شــبهات در ایــن زمینــه پاســخ داده شــود.
حجــت االســالم آل هاشــم، تولیــد محتــوای فاخــر چنــد رســانه ای بــا 
ــک  ــا کم ــت: ب ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــکاری را م ــو و ابت ــای ن طرح ه
ــن  ــی بی ــبکه ارتباط ــد ش ــی بای ــان دین و مســاعدت دانشــمندان و محقق

ــران و دیگــر کشــورها ایجــاد شــود. مســلمان ای
ــام  ــت انج ــه برک ــت: ب ــج، گف ــرکات ح ــه ب ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
مناســک حــج آگاهــی و معرفــت انســان ها افزایــش یافتــه و زمینــه از بیــن 

ــود. ــم می ش ــان فراه ــن گناه رفت
ــتان،  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــر نماین ــی دفت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
وی خاطرنشــان کــرد: افزایــش روحــی، رشــد فضائــل اخالقــی و افزایــش 

ــرکات حــج اســت. ــر ب ــت از دیگ ــور و مهدوی ــه مســئله ظه توجــه ب

3۷1 واحد فناور در پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی فعال هستند

رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر ۳۷۱ واحــد فنــاور در ایــن پــارک مســتقر هســتند، گفــت: در ســه ماه 
نخســت ســالجاری نیــز ۸۴ متقاضــی جدیــد درخواســت اســتقرار  کرده انــد. 

ــران شــرکت  ــا مدی ــدار ب ــا، عبدالرضــا واعظــی در دی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــش  ــاور و دان ــای فن ــرد: ســال گذشــته شــرکت ه ــار ک ــاور اظه ــای فن ه
بنیــان مســتقر در پــارک بــه میــزان ۳۶۲ میلیــارد و ۱۹۸ میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار تومــان گــردش مالــی و بــه میــزان ۱۹۰ میلیــارد و ۶۵ میلــون و ۵۴۰ 

هــزار تومــان محصــوالت فنــاور خــود را بــه فــروش رســانده انــد.
رییــس پــارک علــم وفنــاوری  آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه در ســال 
گذشــته حمایــت مســتقیم چهــار میلیــارد و ۴۹۱ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومانی 
ــت  ــاه نخس ــه م ــزود: در س ــت، اف ــده اس ــام ش ــتقر انج ــای مس ــرکت ه از ش
ســالجاری نیــز یــک میلیــارد تومــان بــه صــورت مســتقیم  و در مجمــوع یــک 

میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان حمایــت مالــی بــه عمــل آمــده اســت.
ــده هــای ثبــت  ــه واعظــی  شــاهد افزایــش ۴۵۸ درصــدی ای ــه گفت ب
شــده، ۸۷ درصــدی تعــداد شــرکت هــای مســتقر و رشــد ۷۲۱ درصــدی 

حمایــت مالــی در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ۹۷ بودیــم.
در دیــدار مدیــران پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان شــرقی بــا مدیران 
شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان  مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 
ــه پیشــنهادات و مشــکالت ارایــه  اســتان، پــس از بیــان نقطــه نظــرات، ب

شــده توســط واحدهــای فنــاور رســیدگی شــد.
شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری 

آذربایجــان شــرقی بــرای یکهــزار و ۶۵۱ نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده انــد.

مرمت و ثبت جهانی مشترک پل های تاریخی 
خداآفرین با جمهوری آذربایجان 

وزیــر میراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی کشــور از قرارگیــری 
توســعه دیپلماســی گردشــگری مرمــت و ثبــت جهانــی مشــترک پل هــای 
تاریخــی خداآفریــن بــا جمهــوری آذربایجــان در دســتور کار وزارت میــراث  

فرهنگــی خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مونســان وزیــر میراث فرهنگــی 
تاریخــی  از پل هــای  بازدیــد  گردشــگری و صنایع دســتی کشــور در 
خداآفریــن بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان خداآفریــن بــه لحــاظ قرارگیری 
در منطقــه آزاد ارس و همجــواری بــا کشــور دوســت و همســایه جمهــوری 
آذربایجــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، گفــت: خداآفریــن ســفیر 
شــمال غرب  منطقــه  گردشــگری  دیپلماســی  و  تاریخــی  فرهنگــی، 
ــطح  ــای س ــتای ارتق ــت در راس ــه می بایس ــود ک ــوب می ش ــور محس کش

ــود. ــام ش ــژه ای انج ــات وی ــاخت های آن اقدام زیرس
او بــا اشــاره بــه اینکــه پل هــای تاریخــی خداآفریــن بــه لحــاظ قدمــت 
ــران و جمهــوری آذربایجــان می بایســت  ــژه بیــن کشــور ای و موقعیــت وی
مــورد توجــه قــرار گیرنــد، گفــت: متاســفانه پل هــای تاریخــی خداآفریــن 
طــی ســال ها دچــار آســیب های جــدی شــده اســت کــه مرمــت 

ــد. ــرار گیرن ــد در دســتور کار ق اضطــراری آن هــا بای
مونســـان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مرمـــت و ثبـــت جهانـــی پل هـــای 
تاریخـــی خداآفریـــن به صـــورت مشـــترک بـــا جمهـــوری آذربایجـــان، 
توســـط وزارت میـــراث فرهنگـــی پیگیـــری خواهـــد شـــد، گفـــت: بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن پل هـــای تاریخـــی بـــا جمهـــوری آذربایجـــان 
ـــی را در دســـتور  ـــای آذربایجان ـــا همت ـــی ب ـــن رو رایزن مشـــترک اســـت، از ای
ـــی  ـــت جهان ـــت و ثب ـــه مرم ـــدام ب ـــر اق ـــالوه ب ـــا ع ـــم داد ت ـــرار خواهی کار ق
ــگری دو  ــی گردشـ ــن، دیپلماسـ ــی خداآفریـ ــای تاریخـ ــترک پل هـ مشـ

ـــم. ـــعه دهی ـــور را توس کش

ــای  ــه کتاب ه ــان این ک ــا بی ــر ب ــک ناش ی
قاچــاق و کم کیفیــت بــا تخفیــف زیــاد عرضــه 
و  مرغــوب  کاال  اگــر  می گویــد:  می شــوند، 

ــدارد.  ــاز ن ــه تخفیــف نی ــر باشــد، ب معتب
محمدرضــا جعفــری، مدیــر نشــر نــو در 
تخفیف هــای  دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
فــروش  اینترنتــی  ســایت های  نامتعــارف 
کتــاب، اظهــار کــرد: ایــن کتاب هــا کتاب هــای 
قاچــاق هســتند؛ کتاب هایــی کــه بــدون اجــازه 
ــوند  ــاپ می ش ــر چ ــا ناش ــم و ی ــف و مترج مول
و همین طــور کتاب هایــی هســتند کــه بــا 
ــی  ــوع کتاب های ــه ســرقتی هســتند، از ن ترجم
کــه در ایســتگاه های متــرو بــا ۵۰ درصــد و ۶۰ 

ــد. ــف ریخته ان ــد تخفی درص
ــا در  ــوع کتاب ه ــن ن ــه ای ــاره عرض او درب
ســایت های معتبــر گفــت: جلــو آن هــا را بایــد 
ــکان را  ــن ام ــد ای ــایت ها نبای ــن  س ــت، ای گرف
ــد در  ــه بای ــد، بلک ــی بگذارن ــار هرکس در اختی
ــر و  ــواز نش ــه ج ــد ک ــانی بگذارن ــار کس اختی
مجــوز اتحادیــه ناشــران را دارنــد. آن هــا وضــع 
ــرم  ــد پلتف ــد و نبای ــت کرده ان ــامانی درس نابس
فــروش خــود را در اختیــار هرکســی بگذارنــد. 
کتاب هــای قاچــاق خواننــده را از کتاب خوانــی 
ــد،  ــی دارن ــه خوب ــه ترجم ــد، ن ــزار می کنن بی
ــه  ــاپ، ن ــاظ چ ــه لح ــی ب ــت خوب ــه کیفی ن
جمله بنــدی خوبــی، ایــن کتاب هــا ســر و 
ــب از  ــوند مخاط ــث می ش ــد و  باع ــه ندارن ت

ــود. ــده ش ــاب رمان ــدن کت خوان

ــه  ــف ب ــه تخفی ــن ارائ ــاره ای ــری درب جعف
ــادت  ــث بدع ــی آن را باع ــه برخ ــب ک مخاط
او می داننــد، بیــان کــرد: تخفیــف  شــدن 
خــوب اســت البتــه اگــر بشــود داد. امــا 
ــف  ــار تخفی ــه انتظ ــود هم ــث ش ــه باع این ک
داشــته باشــند، درســت نیســت. تخفیــف بایــد 
از جایــی جبــران شــود؛ یــا کاال نافــروش اســت 
ــا  ــرود و ی ــروش ب ــه ف ــد ک ــف می دهن و تخفی
ــن کار را  ــتری ای ــب مش ــرای ترغی ــه ب این ک
ــد،  ــر باش ــوب و معتب ــر کاال مرغ ــد. اک می کنن
احتیاجــی بــه تخفیــف نــدارد. در مواقــع خاص 
تخفیف هایــی  می شــود  مناســبتی  بــرای  و 

عــادی  حالــت  در  تخفیــف  امــا  گذاشــت 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه کاال معیــوب 

ــری دارد. ــکال دیگ ــا اش ــت و ی اس
ایــن ناشــر دربــاره ایــن موضــوع کــه 
تخفیف هــای زیــاد ممکــن اســت مخاطــب 
ــزود: هرچیــزی  ــد، اف را در انتخــاب گمــراه کن
ــا یکــی دونفــر کــه  ــم ب را کــه بخواهیــم بخری
تجربــه ای  و  می شناســند  و  هســتند  اهــل 
ــاب  ــورد کت ــم، در م ــورت می کنی ــد، مش دارن
نیــز خریــداران بایــد ایــن کار را بکننــد و 
دام  بــه  تخفیــف  هــوای  بــه  همین طــور 

نیفتنــد. 

او دربــاره نظــارت بــر فــروش اینترنتــی 
کتــاب و مقابلــه بــا عرضــه کتــاب قاچــاق 
در ســایت های فــروش کتــاب اظهــار کــرد: 
ــان  ــه می ــارت ب ــای نظ ــت پ ــفانه هروق متاس
ــه  ــارت ب ــم و نظ ــه می روی ــه بی راه ــد، ب می آی
گونــه دیگــری از آب درمی آیــد. بایــد خــود 
مــردم آگاه شــوند و ســراغ ایــن کتاب هــا 
ــم و کاری نمی توانیــم  ــی نداری ــا قدرت ــد. م نرون
ــد.  ــر می کن ــارت کار را بدت ــم. نظ ــام دهی انج
بایــد  خبرنــگاران  شــما  را  ســایت ها  ایــن 
ــی  ــد. یک ــالم کنی ــردم اع ــه م ــایی و ب شناس
ایــن اســت. فرهنگ ســازی و آگاه  از راه هــا 
کــردن مــردم بــه مــرور زمــان اتفــاق می افتــد و 
ــانی  ــد اطالع رس ــبه انجــام نمی شــود. بای یک ش
کنیــد، این هــا بایــد افشــا شــوند و مــردم هــم با 
آزمــون و خطــا اشــتباهاتی کننــد و ســراغ ایــن 
ســایت ها نرونــد. ایــن آگاهی هــا بــه مــرور  
ــا نظــارت  ــه یک شــبه و ب انجــام می شــود وگرن
ــایت هایی  ــانی س ــود. اطالع رس ــت نمی ش درس

ــیاری دارد. ــر بس ــما تاثی ــد ش مانن
ایــن ناشــر همچنیــن دربــاره این که پروســه 
طوالنــی فرهنگ ســازی منجــر بــه آســیب بــه 
ناشــران حرفــه ای می شــود گفــت: بایــد تحمــل 
ــم،  ــازی کنی ــم فرهنگ س ــا بخواهی ــرد. هرج ک
دارد.  مشــقات  و  تلفــات  مقــداری  مســلما 
فرهنگ ســازی کار ســاده ای نیســت؛ زمــان 
و  صبــر  می خواهــد،  تحمــل  می خواهــد، 

ــت. ــاره ای نیس ــد. چ ــداری می خواه پای

معــاون گردشــگری گفــت: اســامی دوهــزار 
راهنمــای گردشــگری واجــد شــرایط بیمــه بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی تحویــل داده شــده 
ــا  و قــرار اســت بــه زودی بــه جریــان افتــد و ب

ــم.  حواشــی دیگــر هــم کاری نداری
ــراض  ــال اعت ــه دنب ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
جامعــه راهنمایــان ایرانگــردی در ارتبــاط بــا بــه 
انحصــار کشــیدن مصوبــه مجلــس دربــاره بیمــه 
راهنمایــان توســط دیگــر تشــکل های خصوصی 
ــد  ــی تیمــوری تاکی ــان گردشــگری، ول راهنمای
ــراث  ــس  وزارت می ــه مجل ــق مصوب ــرد: طب ک
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی طبــق 
ــه  ــای بیم ــی و کارفرم ــس، متول ــه مجل مصوب
ــود و  ــوب می ش ــگری محس ــان گردش راهنمای
ــد.  ــت می کن ــه را پرداخ ــق بیم ــد ح ۲۰ درص
بــا وزارت کار و ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم 
ــت وزارت  ــا محوری ــه کار ب ــده ک ــت ش صحب
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــیه  ــه حاش ــم ب ــازه نمی دهی ــود و اج ــام ش انج

کشــیده نشــود.
ــور  ــا حض ــه ب ــاخص های بیم ــزود: ش او اف
تهیــه  گردشــگری  خصوصــی  تشــکل  دو 
شــده و نماینــدگان هــر دو گــروه در جلســات 
مربوطــه حضــور داشــتند. اســامی دوهــزار 
ــر اســاس همیــن  راهنمــای گردشــگری نیــز ب
میــراث  اداره هــای  ســوی  از  شــاخص ها 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی در 
اســتان ها تهیــه شــده کــه هفتــه گذشــته 

ــه ســازمان تامیــن اجتماعــی داده شــد  ــز ب نی
ــد. ــان می افت ــه جری ــا ب ــه زودی بیمــه آن ه و ب

از  بخشــی  افــزود:  گردشــگری  معــاون 
بــه صنــدوق  بیمــه در ســال ۹۹  بودجــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی واریــز شــده و قــرار 
اســت بخشــی از بودجــه بیمــه در ســال ۱۴۰۰ 
ــه ای در کار بیمــه  ــا وقف ــت شــود ت هــم دریاف

ــود. ــاد نش ــان ایج راهنمای
او دربــاره اعتراض هــا نســبت بــه توافــق 
تامیــن  ســازمان  بــا  صنفــی  انجمن هــای 
ــر تشــکل  ــای دیگ ــت اعض ــی و محرومی اجتماع
خصوصــی و راهنمایــان مســتقل از بیمــه، تاکیــد 
ــا وزارت کار و ســازمان تامیــن اجتماعــی  کــرد: ب
صحبــت شــده کــه کار بــا محوریــت وزارت میراث 
ــام  ــتی انج ــع دس ــی، گردشــگری و صنای فرهنگ
شــود و وارد حاشــیه های دیگــر هــم نمی شــویم.

علــی صدرنیــا ـ رییــس هیــأت مدیــره 
ــردی  ــردی و جهانگ ــان ایرانگ ــه راهنمای جامع
ـ در تمــاس بــا ایســنا گفــت: بــا وجــود 
کــرده  مشــخص  مجلــس  مصوبــه  آن کــه 
ــوند  ــه ش ــر بیم ــزار نف ــال ۹۹ دوه ــود در س ب
ــت  ــا از ســوی معاون ــود اســامی آن ه ــرار ب و ق
تامیــن  ســازمان  بــه  و  تهیــه  گردشــگری 
ــاس  ــر اس ــه ب ــود و بیم ــالم ش ــی اع اجتماع
ــی  ــود، ول ــال ش ــاه اعم ــت در تیرم آن فهرس
راهنمایــان  صنفــی  انجمن هــای  متاســفانه 
گردشــگری در برخــی اســتان ها در توافــق 
ــن اجتماعــی، اعضــای خــود  ــا ســازمان تامی ب
را بــرای بیمــه معرفــی کرده انــد. وزارت کار 
ــرده  ــی ک ــراز بی اطالع ــن موضــوع اب ــز از ای نی
و معاونــت گردشــگری هــم بــه عنــوان متولــی 
ــه  ــخ ب ــان در پاس ــه راهنمای ــای بیم و کارفرم

پیگیری هــا منکــر چنیــن جریانــی شــده، ایــن 
درحالــی اســت کــه بودجــه بیمــه بــه حســاب 
ســازمان تامیــن اجتماعــی واریــز شــده و 

ــود دارد. ــراد وج ــدن آن اف ــه ش ــکان بیم ام
او گفـت: بـا توجـه به بیـکاری تعـداد زیادی 
از راهنمایـان گردشـگری در دو سـال گذشـته، 
می توانسـت  کـه  بـود  حمایتـی  تنهـا  بیمـه 
صـورت گیـرد و نباید به انحصار کشـیده شـود.

 مجلــس شــورای اســالمی اواخــر ســال ۹۸ 
ــان گردشــگری رأی  ــه الیحــه بیمــه راهنمای ب
ــت ۲۰  ــا پرداخ ــط ب ــد فق ــت داد، هرچن مثب
درصــد حــق بیمــه کارفرمایــی دوهــزار نفــر از 
راهنمایــان توســط دولــت موافقــت کــرد. طبق 
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــار وزارت می آم
صنایــع دســتی تعــداد راهنمایــان گردشــگری 

ــه بیــش از ۱۴ هــزار نفــر رســیده اســت. ب
طبــق شــاخص هایی کــه وزارت میــراث 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
بــرای بیمــه ایــن گــروه از فعــاالن گردشــگری 
ــال«  ــه س ــا »س ــی ب ــرده راهنمایان ــن ک تعیی
بــدون  فعــال،  و  مســتمر  فعالیــت  ســابقه 
ســابقه بیمــه اجبــاری، بــا حداقــل ۲۵ ســال و 
حداکثــر ۵۰ ســال ســن، در اولویــت بیمــه قرار 
ــر ایــن راهنمایــان بین المللــی  دارنــد. عــالوه ب
یعنــی ورودی کارهــا و بعــد از آن هــا راهنمایــان 
داخلــی، در اولویــت انتخــاب بــرای بیمــه قــرار 
ــد. همچنیــن کارت راهنمــای گردشــگری  دارن
در ســه ســال اخیــر )۹۹-۱۳۹۷( بایــد تمدیــد 
راهنمایــان  و  باشــد  اعتبــار  دارای  و  شــده 
گردشــگری ســاکن در اســتان های محــروم 
بــرای بیمــه اجتماعــی در اولویــت قــرار دارنــد.

در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و بــه ویــژه بــروز واریانت انگلیســی 
ــه  ــفر ب ــای س ــت و محدودیت ه ــان، ممنوعی ــروس در جه ــن وی ای
صــورت زمینــی و هوایــی روز بــه روز و بــا و موج هــای جدیــد بیشــتر 
و بیشــتر می شــود کــه البتــه اخیــرا درپــی کنتــرل ایــن بیمــاری و 
گســترش واکسیناســیون در کشــورهای مختلف، پروازها و ســفرهای 

هوایــی بــه ســمت از ســرگیری ســوق پیــدا کــرده اســت. 

بــه گــزارش ایســنا، در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و خصوصــا 
محدودیت هــای  جهــان  در  انگلیســی  واریانــت  گســترش 
ــه روز  ــی روز ب ــای خارج ــوزه پروازه ــژه در ح ــه وی ــی ب کرونای
بیشــتر شــد و کشــورهای متعــددی در لیســت ســیاه و ممنوعــه 

ــد. ــرار گرفتن ــای مســافری ق ــرای پروازه ب
بــر اســاس آخریــن وضعیــت اعــالم شــده از ســوی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری دربــاره مقاصــد ممنوعــه بــرای پروازهــای 
ــت  ــتان در فهرس ــه و پاکس ــه فرانس ــور از جمل ــی ۱۵کش خارج
مقاصــد ممنوعــه پــروازی بــه دلیــل شــیوع واریانــت انگلیســی 
ــا قــرار داشــتند و ۲۶ کشــور نیــز در فهرســت کشــورهای  کرون
ــت  ــا محدودی ــن مقاصــد ب ــه ای ــرواز ب ــه پ ــد ک ــر بودن ــر خط پ
ــه رعایــت پروتکلهــای خاصــی  ــود و مســافران ملــزم ب همــراه ب

ــد. در ایــن زمینــه بودن
ــه  ــی ب ــه کرونای ــروازی ممنوع ــد پ ــب مقاص ــن ترتی ــه ای ب
۱۳ کشــور کاهــش پیــدا کــرد. یعنــی در شــرایط فعلــی هنــد، 
ــد،  ــراق، اســتونی، ایرلن ــل، جمهــوری چــک، ع بوتســوانی، برزی
ــی و  ــای جنوب ــلواکی، آفریق ــک، اس ــاالوی، موازمبی ــوتو، م لس

ــت  ــژه دارای واریان ــا شــرایط وی ــا در لیســت کشــورهای ب زامبی
ــوع اســت. ــن مقاصــد ممن ــه ای ــرواز ب ــد پ ــرار دارن انگلیســی ق

از ســوی دیگــر فرانســه، پاکســتان، آلبانــی، آنــدورا، بحریــن، 
اکــوادور،  مصــر،  کلمبیــا،  هرزگویــن،  و  بوســنی  بولیــوی، 
ــداوی،  ــت، مول ــان، مال ــی، لبن ــوزوو، لتون ــتان، اردن، ک مجارس
مونتگــرو، مقدونیه شــمالی، فلســطین، ســنت لوســیا، صربســتان، 
ــده  ــارات متح ــا و ام ــوریه، تانزانی ــوئد، س ــلوانی، س ــل، اس سیش
ــاالی بیمــاری  ــروز ب ــا ب عربــی در لیســت کشــورهای پرخطــر ب
ــد  ــوده و نیازمن ــوع نب ــا ممن ــه آن ه ــرواز ب ــا پ ــد ام ــرار دارن ق

پروتکل هــا و محدودیت هــای کرونایــی خاصــی اســت.
ــوی  ــده از س ــت ش ــار دریاف ــن آم ــاس آخری ــر اس ــه ب البت
ــته  ــتری برداش ــای بیش ــه زودی محدودیت ه ــنا ب ــگار ایس خبرن
ــیوع  ــان ش ــورهای جه ــیاری از کش ــه در بس ــرا ک ــود چ می ش
ویــروس کرونــا تــا حــد بســیار زیــادی کنتــرل شــده و 
واکسیناســیون نیــز در ســطح وســیعی انجــام گرفتــه اســت. بــه 
نظــر می رســد دوبــاره پروازهــای خارجــی ایــران رونــد افزایشــی 

ــرد. ــق بیشــتری بگی ــران رون ــمان ای ــه و آس ــود گرفت ــه خ ب

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــس دانش رئی
ــن دانشــگاه مجــازی  ــرم دانشــجویان ای ــان ت ــای پای ــون ه آزم
ــرم  ــان ت ــره پای ــهم نم ــم س ــی کنی ــالش م ــت: ت ــت، گف اس

دانشــجویان کمتــر از ۵ باشــد. 
دکتــر محمــد کافــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، ضمــن بیــان 
ایــن مطلــب بــه برنامــه دانشــگاه فردوســی در خصــوص برگزاری 
امتحانــات پایــان تــرم جــاری دانشــجویان اشــاره کــرد و اظهــار 
کــرد: مــا نیــز هماننــد ســایر دانشــگاه هــای کشــور از اســتادان 
ــن  ــای بی ــیابی ه ــم ارزش ــت کردی ــود درخواس ــان خ و مدرس
ــام  ــند و تم ــته باش ــجویان داش ــس از دانش ــن تدری ــرم و حی ت
تــالش اســاتید ایــن باشــد کــه اگــر کل نمــره دانشــجویان ۲۰ 
ــجویان در  ــرم دانش ــان ت ــرای پای ــره را ب ــر ۵ نم ــت حداکث اس

ــد. نظــر بگیرن
ــار نمــره دانشــجویان  ــح کــرد: کاهــش ب وی در ادامــه تصری
در امتحانــات پایــان تــرم موجــب خواهــد شــد دلهــره امتحــان 
بــرای دانشــجویان کاهــش یابــد. ضمــن اینکــه مــا در دانشــگاه 
ــا برنامــه  ــم ت ــه کار مــی گیری فردوســی تمامــی تمهیــدات را ب
آموزشــی دانشــجویان کامــال مطابــق بــا تقویــم آموزشــی پیــش 

بــرود و امتحانــات بــا رعایــت پروتــکل بهداشــتی تعریــف شــده 
برگــزار شــود.

رئیــس دانشــگاه فردوســی خاطرنشــان کــرد: تــالش مــا ایــن 
ــزار  ــی در دانشــگاه برگ ــات امتحان ــد از انتخاب اســت کــه روز بع
نکنیــم تــا دانشــجویانی کــه در پــای صنــدوق هــا و فرآینــد رای 

گیــری فعــال هســتند، متضــرر نشــوند.  
ــای  ــی هـ ــی از نگرانـ ــرد: یکـ ــد کـ ــی تأکیـ ــر کافـ دکتـ
ــی  ــرم قطعـ ــان تـ ــات پایـ ــزاری امتحانـ ــجویان در برگـ دانشـ
بـــرق اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه طـــی هماهنگـــی هایـــی 
کـــه بـــا مســـئوالن توزیـــع بـــرق اســـتان خراســـان انجـــام 
داده ایـــم بنـــا اســـت در بـــازه زمانـــی امتحانـــات دانشـــجویان 
ـــرق  ـــی ب ـــورت قطع ـــه در ص ـــیم. البت ـــته باش ـــرق نداش ـــی ب قطع
نیـــز تمهیـــدات الزم را اندیشـــیده ایـــم کـــه بـــه شـــکلی از 

دانشـــجویان آزمـــون مجـــدد گرفتـــه شـــود.
وی بــا بیــان اینکــه امتحانــات پایــان تــرم دانشــجویان 
دانشــگاه فردوســی »مجــازی« اســت، اظهــار کــرد: دروس 
عملــی دانشــجویان در نیمســال جــاری در مقطعــی کــه شــرایط 
ــود توانســتیم برخــی از دروس را  ــی ب ــا آب ــیوع کرون ــر ش از نظ

آمــوزش دهیــم و منتظــر هســتیم در صــورت مطلــوب تــر شــدن 
ــای  ــوزش ه ــی آم ــروس، مابق ــن وی ــیوع ای ــر ش ــرایط از نظ ش

ــه شــود. ــی ارائ عمل
ــال  ــرد: در ح ــد ک ــهد تأکی ــی مش ــگاه فردوس ــس دانش رئی
ــت نارنجــی  ــا در وضعی ــا از نظــر شــیوع کرون حاضــر اســتان م
ــی حرکــت کنیــم مابقــی  ــه ســمت زرد و آب ــرار دارد و اگــر ب ق

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــز ارائ ــی را نی دروس عمل

چرا این همه تخفیف؟!

پاسخی به حواشی بیمه راهنمایان گردشگری

وقتی واکسیناسیون کارساز می شود

آخرین وضعیت پروازهای خارجی آزاد و ممنوعه کرونایی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد:

سهم 5درصدی امتحانات پایان ترم در ارزشیابی دانشجویان
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مشاوره خانواده

رفتار حرفه ای چیست؟  

داشـتن دانـش یـا تسـلط بـه حرفـه: حرفـه یـا 
دانـش مورد نیاز اولین موضوعی اسـت که همیشـه 
مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد. امـا افـراد حرفـه 
ای همیشـه بـه دنبـال ارتقـا و بهبـود دانـش خـود 
هسـتند و مهـارت هـای زیـادی دارنـد کـه ممکـن 
اسـت بـرای برخـی از آنهـا مدارک یـا گواهـی نامه 
هایـی هـم دریافت کرده باشـند کـه در معرفی آنها 
تاثیـر گـذار اسـت. البتـه این بـه این معنی نیسـت 
کـه دائمـا بایـد وقـت خـود را صـرف تحصیـالت 
آکادمیـک کنیـد چرا کـه افراد حرفـه ای با جدیت، 
تمرکـز و تـالش زیـادی تخصـص مـورد نیـاز خـود 
را بـه هـر نحـوی بـه دسـت مـی آورند و سـعی می 

کننـد همیشـه دانـش خـود را بـروز نگـه دارند.
پایبنـدی به تعهـدات: افراد حرفه ای همیشـه کار 
را تمـام می کنند و با مسـئولیت پذیری به تعهدهای 
خـود عمـل می کننـد. در صورتـی که شـرایطی غیر 
مناسـب پیـش بیایـد کـه آنهـا را از برنامـه و تعهدات 
عقـب بی اندازد سـعی می کنند مطابق انتظـارات و با 
توجـه بـه اولویت هـا و شـرایط بهترین اقـدام را انجام 
دهنـد. این افـراد هرگز بهانه و توجیه نمـی آورند و به 

دنبال راه های حل مسـئله هسـتند.
 مسـئولیت پذیـری: افـراد حرفـه ای تحـت هر 
در  خطاهایـی  بـروز  صـورت  در  حتـی  شـرایطی 
نظـرات، صحبـت هـا، انتقادها یا اقداماتشـان انجام 
مـی دهنـد را مـی پذیرنـد. ایـن ویژگـی در کنـار 
صداقـت و فروتنـی یکـی از اصلـی تریـن بخـش 

هـای رفتـار حرفـه ای بـه شـمار مـی رود.
 صداقـت و فروتنـی: ایـن افراد همـواره به وعده 
هـای خود عل کـرده و اعتماد بیشـتری از دیگران 
جلـب مـی کنند. حرفـه ای بـرای ارزش های خود 
احتـرام قائـل هسـتند و نسـبت بـه آنهـا مصالحـه 
نمـی کننـد. همیشـه مناسـب تریـن کار را انجـام 
مـی دهند حتی اگر بهای سـنگینی داشـته باشـد.

 خـود تنظیمـی: کسـی کـه رفتـار حرفـه ای 
دارد تحـت فشـار هـم حرفـه ای کار مـی کنـد. 
بـرای مثـال فروشـنده ای را تصـور کنیـد کـه بـا 
یـک مشـتری عصبانـی روبـرو شـده اسـت امـا به 
جای پاسـخ نامناسـب و حرکتی نادرسـت با حفظ 

آرامـش اقـدام صحیحـی بـه عمـل مـی رسـاند. 
 ارائـه تصویـر حرفـه ای : پوشـیدن لبـاس هـای 
متناسـب با شـرایط، مرتب بودن و رعایت نظافت در 
نهایـت باعث جلب اعتماد و احتـرام از جانب دیگران 

شـده و تصویـری حرفـه ای به جای مـی گذارد.
 شـرافت و امانـت داری: رفتـار شـرافت مندانه 
نشـان دهنـده »اصالـت روح، جوانمـردی و عـدم 
کـم کاری« اسـت کـه از اعمـاق شـخصیت بـرون 
مـی آیـد. همچنیـن افراد حرفـه ای امانـت دار و با 
اخـالق هسـتند تا وجدانی آسـوده داشـته باشـند.

 احتـرام بـه حریم خصوصی: یکـی از مهم ترین 
مـواردی کـه افـراد حرفـه ای بـه آن اهمیـت مـی 
دهنـد حفاظـت از اسـرار اسـت؛ ایـن بدیـن معنی 
اسـت کـه هرگز نبایـد اطالعـات محرمانه شـرکت 
یـا همـکاران و... که در طـول دوران کاری با شـما 

بـه اشـتراک گذاشـته می شـوند فـاش کنید.
راه های بدست آوردن اخالق حرفه ای

۱. خـودکاوی: بـه لطف شـوق حضور در شـبکه 
امـروزه  هـای اجتماعـی و گوشـی هـای موبایـل 
دقیقـه هـای کمـی را تنها بـه گذرانـدن زمانی در 
سـکوت و فکـر کـردن مـی پردازیـم امـا مقـداری 
خـودکاوی و درون نگـری مـی توانـد تاثیـر فـوق 

العـاده ای داشـته باشـد.
۲. بـه جسـم خـود اهمیـت دهیـد: عـالوه بـر 
ذهـن، داشـتن بدنـی سـالم اهمیـت زیـادی دارد 
چـرا کـه اگـر هـرروز بـا بیمـاری هـا یا مشـکالت 
مختلفـی روبـرو شـوید یا بـه عادت هایـی همچون 
پرخـوری و تنبلـی دچـار شـوید به مـرور در کار و 
زندگـی روزمـره هـم به مشـکل مـی خوریـد. تنها 
کمـی تـالش نیـاز دارید تا بـا اصالح رژیـم غذایی، 
سـحرخیزی )مخصوصـا در روزهـای تعطیل و آخر 
هفتـه(، پیـاده روی یـا ورزش هـای سـبک بتوانید 

سـالمتی خـود را بهبود ببخشـید.
۳. حـواس پرتـی هـا را از بیـن ببریـد: ابزارهای 
دیجیتـال ماننـد موبایـل را خامـوش کنیـد یـا در 

حالـت سـکوت قـرار دهید
بـه ذهـن خود اسـتراحت دهید و به یاد داشـته 
باشـید رفتار حرفـه ای به معنای کار شـبانه روزی 
نیسـت سـخت تریـن کارهـا در مواقعی کـه انرژی 
بیشـتری داریـد انجـام دهیـد هنگامـی کـه انرژی 
داریـد حداقـل ۸۰ درصـد کار را انجـام دهیـد تـا 

فقـط بخـش کوچکـی برای زمـان دیگـر بماند
 ۴. زمان خود را منطقی تقسـیم کنید: یکی دیگر 
از رفتـار هـای حرفـه ای کـه باید بیاموزیـد »مدیریت 
زمـان« می باشـد که بـرای آن ابزارهای بسـیاری هم 
در اختیـار داریـد. بدیـن منظـور مـی توانیـد اولویـت 
بنـدی کنیـد، با برنامـه ریزی پیـش برویـد، در مواقع 

الزم نـه بگوییـد و وقـت خود را هـدر ندهید.
 ۵. هـوش هیجانـی خـود را بهتـر کنیـد: حرفه 
ای هـا در بسـیاری از مواقـع بـا گـوش دادن فعال 
و مشـاهده شـرایط، همـواره پاسـخی مناسـب بـه 
مشـتریان یـا همـکاران خـود مـی دهنـد چـرا که 
نیازهـای احساسـی دیگـران را به خوبـی درک می 
کننـد. بدیـن منظـور بهتـر اسـت هـوش هیجانـی 
خـود را ارتقا دهیـد و برای بهبـود آن تالش کنید.

 ۶. بـه تعهـدات خـود پایبنـد بمانیـد : سـعی 
و  یـا همـکاران  مدیـر  بـه  کـه  قولـی  هـر  کنیـد 
مشـتریان خـود مـی دهیـد را بـه موقـع عملـی 
تـا  را  اگـر قـادر نیسـتید کار مـورد نظـر  کنیـد. 
زمـان مقـرر شـده تمـام کنید بهتر اسـت بـه افراد 
مـورد نیـاز اطـالع دهیـد و به جـای توجیـه کردن 

شـرایطی بهتـر بسـازید.
منبع: بیتوته 

موفقیت تیم ملی فوتبال در ذهنیت اجتماعی 
»انتخابات« تاثیرخواهد داشت

رئیـس کمیتـه ملـی المپیک با اشـاره بـه صعود تیم ملـی فوتبال ایـران به 
مرحله بعدی انتخابی جام جهانی در آسـتانه انتخابات ریاسـت جمهوری گفت: 

موفقیـت تیـم ملی در ذهنیـت اجتماعی »انتخابات« تاثیر خواهد داشـت.
بـه گـزارش مهـر، تیم ملـی فوتبال ایران با کسـب چهار پیـروزی متوالی 
در دیدارهـای برگشـت مرحلـه دوم انتخابی جـام جهانـی ۲۰۲۲ و انتخابی 
جـام ملت هـای آسـیا صدرنشـین گـروه C ایـن مسـابقات شـد و اینگونـه 
ضمـن صعـود بـه دور نهایـی انتخابـی جـام جهانـی، جـواز حضـور در جام 

ملت هـای ۲۰۲۳ چیـن را کسـب کـرد.
آخریـن دیـدار تیـم ملی فوتبـال در چارچوب این رقابت ها شـامگاه سـه 
شـنبه در بحریـن و مقابـل عـراق برگـزار شـد. در ایـن دیـدار ملی پوشـان 
کشـورمان بـا نتیجـه یک بـر صفر صاحـب برتری شـدند. این بـرد در حالی 
بـه دسـت آمـد کـه فوتبـال ایـران طـی ۱۰ سـال گذشـته در هیـچ دیـدار 

رسـمی موفـق به شکسـت عـراق نشـده بود.
سـیدرضا صالحـی امیـری رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک این پیـروزی را 
نشـانه غیـرت و اقتـدار ایرانیـان خوانـد و تاکیـد کـه در آسـتانه انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری ایـن پیـروزی در ذهنیـت اجتماعی تاثیر خواهد داشـت.

صالحـی امیـری بـا یـادآوری نتایج تیـم ملی فوتبـال ایـران در دور رفت 
مسـابقات و سـلب میزبانی هـای ایـن تیـم در مرحله برگشـت گفـت: تقریباً 
۹۰ درصـد بـاور داشـتند که تیـم ملی ایـران از این مرحله صعـود نمی کند. 
دیگـر اینکـه همـه معتقـد بودنـد فوتبـال ایـران مقابـل عـراق زمیـن گیـر 

می شـود چـون ۱۰ سـال ایـن تیـم را نبـرده بودیم.
وی ادامـه داد: همیـن مسـائل شـرایط را بـرای دیـدار بـا عراق حسـاس 
کـرده بـود. بـا همه اینها امـا تیم ملـی فوتبال ایـران مقابل عراق بـه برتری 
دسـت یافـت. ایـن بـرد نشـان داد کـه ایرانی اگـر اراده کنـد تمامـی قله ها 

را فتـح خواهـد کرد.
رئیـس کمیتـه ملـی المپیک خاطرنشـان کـرد: نمایش فوتبـال ایران در 
قـاب تلویزیـون تکـرار غـرور و غیرت ایرانی در شـرایط سـخت کرونایی بود. 
بـا ایـن بـرد کام ملت شـیرین شـد. ان شـاءاهلل که شـاهد درخشـش فوتبال 

ایـران و ملـی پوشـانش در پله هـای بعـدی هم خواهیـم بود.
صالحـی امیـری در عین حـال تاکید که دیـدار حیثیتی ایـران برابر عراق 
و پیـروزی شـیرینی کـه در آن بـه دسـت آمـد قطعـاً در آسـتانه انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری در ذهنیـت اجتماعـی تاثیـر مثبتی خواهد داشـت.
رئیـس کمیتـه ملـی المپیـک بـا تبریک پیـروزی مقابـل عـراق و صعود 
مقتدرانـه بـه دور نهایـی انتخابـی جـام جهانـی و راهیابی به جـام ملت های 
۲۰۲۳ چیـن بـه مدیران فدراسـیون فوتبـال و اعضای کادر فنـی و بازیکنان 
تیـم ملـی، برای ایـن تیـم در رویدادهـای پیـش روی آرزوی موفقیت کرد.

فدراسیون وزنه برداری
 در انتظار تصمیم سهراب مرادی

ســهراب مــرادی بعــد از آنکــه ســهمیه المپیــک توکیــو را از دســت داد، 
هنــوز تصمیمــش در خصــوص آینــده را بــه فدراســیون و کادرفنــی تیــم 

ــرداری اعــالم نکــرده اســت.  ملــی وزنه ب
ــت در  ــرادی نتوانس ــهراب م ــه س ــد از آنک ــنیم، بع ــزارش تس ــه گ ب
ــورد  ــه رک ــکند ب ــک در تاش ــی المپی ــیا و گزینش ــی آس ــابقات قهرمان مس
ــه ســهمیه المپیــک  ــرای رســیدن ب ــاز مــورد نظــر برســد، کار او ب و امتی

ــورده اســت. ــره خ ــا گ ــا و اگره ــه ام ــده و ب ــیار ســخت ش بس
در نهایــت نیــز او نتوانســت بــه ســهمیه دســته ۹۶ کیلوگــرم المپیــک 
ــن  ــور در ای ــانس حض ــز ش ــتمی نی ــوش رس ــه کیان ــور ک ــد، همانط برس
رقابت هــا را از دســت داد و حــاال قــرار اســت علــی داودی و علــی هاشــمی 

ــد. ــو برون ــه توکی ــرداری ب در رشــته وزنه ب
ــا وجــودی  ــی در رامســر، ب ســهراب مــرادی از ابتــدای اردوی تیــم مل
کــه هنــوز لیســت المپیکی هــا اعــالم نشــده و او شــانس حضــور در 

ــت. ــی نرف ــم مل ــه اردوی تی ــت، ب ــک را داش المپی
ــی کــه ســهراب  ــه مصدومیت هــای متوال ــا توجــه ب ــد ب ــد دی حــاال بای
مــرادی طــی دو ســال اخیــر تجربــه کــرد، او چــه برنامــه ای بــرای 
آینــده اش دارد؟ آیــا برگــزاری مســابقات جهانــی ۲۰۲۱ در گرجســتان او 
ــاز هــم بــه ورزش قهرمانــی  ادامــه دهــد؟ را وسوســه خواهــد کــرد کــه ب

فرهاد قائمی دوباره دعوت شود 
سـرمربی پیشـین تیم ملـی والیبال گفت: تیـم ملی در برخـی فاکتورها، 
پیشـرفت داشـته ولـی در دریافـت افـت کـرده و شکسـت برابـر تیـم قعـر 

جدولـی نیـز تیـم ملـی را زیـر سـؤال می برد. 
مصطفـی کارخانـه در گفت وگـو بـا تسـنیم در مـورد شکسـت ۳ بـر ۲ 
تیـم ملـی والیبـال ایـران مقابـل اسـترالیا در لیـگ ملت هـای ۲۰۲۱ اظهار 
داشـت: در درجـه اول، مشـخص بـود کـه حریف را دسـت کم گرفتـه  و این 
تیـم تـه جدولـی را جـدی نگرفته ایـم. اسـترالیا، اسـتثنایی بـازی کـرد. اگر 
بازیکنـان ایـن تیم در سـایر مسـابقات هم همیـن عملکرد را داشـتند، قطعا 

جایگاهشـان، قعـر جـدول نبود.
سـرمربی پیشـین تیـم ملـی والیبـال ادامـه داد: دریافت های تیـم ایران 
اصـال خـوب نبـود و وقتـی تـوپ اول بـه دسـت پاسـور نرسـد، حملـه هـم 
دچـار افـت می شـود. دفـاع و سـرویس بازیکنـان ایـران هـم مثل همیشـه 
نبـود. آنهـا از نظـر روانـی آمـاده نبودنـد. بـرای پیـروز شـدن بایـد برنامـه 

داشـت و زحمـت کشـید.
کارخانـه گفـت: بهتریـن پاسـور دنیـا داریـم ولـی وقتـی تـوپ به دسـت 
باشـد.  تاثیرگـذار  نمی توانـد  و  برنمی آیـد  دسـتش  از  کاری  نمی رسـد،  او 
دریافت کننده هـای ایـران در ایـن بـازی افـت کـرده و شـاید هم توسـط تیم 
حریـف بـه خوبی آنالیز شـده بودنـد. باید این بـازی را ۳ بر صفـر می باختیم.

ایـن  بـزرگ  تصریـح کـرد: درس  والیبـال جوانـان  تیـم  فنـی  مشـاور 
مسـابقات بـرای مـا این اسـت کـه باید بـا تمام وجـود زحمت کشـید. ایران 
در برخـی فاکتورهـای بـازی، پیشـرفت داشـته ولـی در دریافت افـت کرده 
اسـت. سـرمربی بایـد متوجـه ایـن مسـائل باشـد چـون باختـن بـه تیم ته 

جدولـی، تیـم را زیـر سـؤال می بـرد.
کارخانـه در مـورد مشـکل دریافت هـای تیـم ملـی یـادآور شـد:  آلکنـو 
مربـی بزرگ و با دانشـی اسـت که بازیکنانـی مثل موزرسـکی و میخایلوف، 
زیـر دسـت او کار کرده انـد. بایـد صبـور بـود و دید چـه توضیحـی در مورد 
مشـکالت تیـم ملـی دارد. پیشـنهاد من این اسـت کـه فرهاد قائمـی دوباره 

بـه تیـم ملـی دعوت شـود. بایـد از همـه پتانسـیل ها اسـتفاده کرد.
وی گفـت: داورزنـی، مدیـر موفقـی اسـت و قطعـا تماس هایـی بـا آلکنو 
خواهـد داشـت. بـا ایـن حـال نمی شـود در کار سـرمربی دخالت کـرد. باید 
قضـاوت در مـورد تیـم ملـی را بـه بعـد از مسـابقات موکول کرد. مسـابقات 

سـختی پیـش روی تیـم ملـی در المپیک اسـت.

قهرمــان ســابق کشــتی آزاد جهــان تاکیــد 
ــی  می کنــد کــه هرچنــد شــانس حســن یزدان
کســب  بــرای  محمدیــان  محمدحســین  و 
ــا ۴  ــه اســت ام ــک بیشــتر از بقی ــدال المپی م

ــانس نیســتند.  ــدون ش ــم ب ــر ه ــر دیگ نف
بــا  گفت وگــو  در  محبــی  محمدحســن 
ــی  ــب المپیک ــالم ترکی ــورد اع ــنیم در م تس
ــالش  ــی ت ــار داشــت: کادرفن کشــتی آزاد اظه
ــک  ــد، المپی ــاب کن ــا را انتخ ــرد بهترین ه ک
بــه هرحــال میــدان ســختی اســت چــون 
ان  برگــزار می شــود.  یکبــار  هــر ۴ ســال 
شــاءاهلل حــاال کــه بــا ایــن ســخت گیــری تیــم 
ــل  ــم حاص ــی ه ــه خوب ــده، نتیج ــاب ش انتخ
ــن  ــزو بهتری ــران ج ــود. همیشــه کشــتی ای ش
ــک  ــک ی ــاال المپی ــوده، ح ــا ب ــای دنی تیم ه
ــا  ــر اســت، امیــدوار هســتم ب مقــدار ســخت ت
ــی  ــیون، کادرفن ــه فدراس ــی ک ــات فراوان زحم
ــج  ــن نتای ــی از بهتری ــیدند، یک ــا کش و بچه ه

ــم. ــخ را بگیری تاری
ــتی  ــدام کش ــه ک ــه ب ــورد اینک وی در م
گیــران بیشــتر امیــدوار اســت، تاکیــد کــرد: 
ــان  ــین محمدی ــی و محمدحس ــن یزدان حس
را اگــر از بقیــه بچه هــا جــدا کنیــم کــه 
شــانس بیشــتری دارنــد، امــا در مــورد ســایر 
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــم ای ــرات ه نف
دســت بــه کار بزرگــی بزننــد. در برخــی 
کــه  کشــتی گیرانی  داشــتیم  المپیک هــا 
ــه  ــی ب ــم، حت ــدوار بودی ــا امی ــه آنه ــر ب کمت
مــدال نقــره هــم رســیده اند. حــاال ایــن 
شــانس  محمدیــان(  و  )یزدانــی  نفــر  دو 
ــم  ــر ه ــا آن ۴ نف ــت، ام ــتر هس ــان بیش ش
ــد، ناامیــد نیســتیم.  اگــر قرعــه خــوب بیاورن

ــت. ــی اس ــران غن ــتی ای کش
گفتـــه  اینکـــه  مـــورد  در  محبـــی 

می شـــد کادرفنـــی تیـــم ملـــی روی برخـــی 
ــت  ــت و می خواسـ ــر داشـ ــتی گیران نظـ کشـ
ــان  ــرد، خاطرنشـ ــک ببـ ــه المپیـ ــا را بـ آنهـ
کـــرد: اینهایـــی کـــه انتخـــاب شـــدند جـــزو 
ـــن  ـــکی در ای ـــتند و ش ـــران هس ـــای ای بهترین ه
ـــه مشـــخص  ـــم ک ـــن ه ـــی ای ـــدارم ول موضـــوع ن
ـــت،  ـــانی اس ـــه کس ـــال چ ـــی دنب ـــود کادرفن ب
اتفـــاق خوبـــی نبـــود. مـــن نمی خواهـــم کار 
کشـــتی گیـــری را کـــم کنـــم، ولـــی وقتـــی 
ـــد  ـــه آن پایبن ـــود و ب ـــته می ش ـــابقه گذاش مس
ـــر خـــراب  ـــه کشـــتی گی ـــا روحی نیســـتیم، حتم
ابتـــدا گفتـــه  از  می شـــود. در ۷۴ کیلـــو 
ـــری  ـــتی گی ـــی روی کش ـــر کادرفن ـــد نظ می ش
ـــه  ـــد هم ـــد. نبای ـــه او درنیام ـــت ک ـــری اس دیگ
چیـــز از قبـــل مشـــخص باشـــد چـــون غالمرضـــا 
محمـــدی و ایـــن کادر می خواهنـــد بـــا ایـــن 
ــر را  ــد همدیگـ ــد، بایـ ــی کننـ ــا زندگـ بچه هـ
قبـــول داشـــته باشـــند. اینطـــور نباشـــد کـــه 
کشـــتی گیر فکـــر کنـــد کـــه کادرفنـــی او را 
نمی خواهـــد و ایـــن حـــس بـــه کشـــتی گیر 

منتقـــل شـــود.

گفــت:  ملــی  تیــم  پیشــین  ســرمربی 
و  گرفتــم، ســرمربی  مــن خــودم کشــتی 
ــتم  ــل می دانس ــم از قب ــن ه ــودم، م ــی ب مرب
چــه کســانی انتخــاب می شــوند و آنهــا را 
می خواهــم امــا همیشــه ســعی ام بــر ایــن 
ــود کــه کســی متوجــه ایــن موضــوع نشــود  ب
ولــی ایــن بــار همــه ایــران می دانســتند 
کادرفنــی یونــس امامــی را مــی خواهنــد. 
اصــال همیــن ۸۶ کیلــو، حســن یزدانــی چهــره 
ــران  ــا کام ــد طــوری ب ــا نبای ــی اســت ام بزرگ
ــرود  قاســمپور برخــورد شــود کــه از کشــتی ب
ــتوانه  ــر پش ــه فک ــد ب ــود بای ــرخورده ش و س

ــیم. ــازی باش س
مــورد  در  همچنیــن  پیشکســوت  ایــن 
بــرادرزاده اش یــداهلل محبــی کــه پیــش از 
ــور  ــانس حض ــم ش ــه او ه ــود ب ــه ب ــن گفت ای
در مســابقات لهســتان داده شــود، تصریــح 
ــی در  ــر کس ــه ه ــداهلل بلک ــا ی ــه تنه ــرد: ن ک
شــانس  بایــد  می کشــد  زحمــت  کشــتی 
کشــتی گرفتــن داشــته باشــد امــا یــک 
ــی  ــالش کن ــاد ت ــد زی ــی هــم هســت، بای بحث

ــورد شــیروان  ــا در م ــری. اتفاق ــا نتیجــه بگی ت
ــی  ــین و حت ــرادرم حس ــا ب ــی( ب ــداهلل محب )ی
ــن  ــه م ــی ک ــم. زمان ــت می کردی ــادرم صحب م
ــه  ــم هم ــتی می گرفتی ــی کش ــین محب و حس
مــا  کــه  می دانســتند  کادرفنــی  و  ایــران 
ــدیم  ــم  می ش ــوش ه ــتیم و ملی پ ــر هس بهت
ــن،  ــال نباخت ــد از ۱۳ س ــی بع ــک زمان ــا ی ام
ــی  ــم. از ناراحت ــی باخت ــا توپچ ــه محمدرض ب
ــو  ــت ت ــم گف ــدر مرحوم ــم، پ ــی نمی رفت جای
ــتر  ــه بیش ــی ک ــی، کس ــه باخت ــردی ک کار نک
زحمــت کشــیده نتیجــه می گیــرد. همــه 
ــق  ــن کار عش ــه ای ــدر ب ــد چق ــران می دانن ای
ــت  ــم. درس ــی کردی ــالمت زندگ ــتیم و س داش
اســت کــه آنچــه دلــم مــی خواســت درنهایــت 
ــم.  ــالش می کردی ــت ت ــی نهای ــی ب ــد، ول نش
ــن  ــرش تمری ــه بعدازظه ــود ک ــابقه ای نب مس

ــم.   ــرده باش نک
محمدحســـن محبـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــرد: او  ـــد ک ـــک، تاکی ـــرش ارش ـــرادرزاده دیگ ب
می توانـــد نابغـــه کشـــتی دنیـــا باشـــد. هـــر 
ــه  ــن رابطـ ــادم در ایـ ــول خـ ــا رسـ ــت بـ وقـ
ــود  صحبـــت می کردیـــم، او هـــم معتقـــد بـ
ــا  ــت امـ ــری اسـ ــز دیگـ ــک چیـ ــه ارشـ کـ
ـــود،  ـــف ب ـــا حی ـــد. واقع ـــد بخواه ـــودش بای خ
راحـــت می توانـــد ۱۰ ســـال عضـــو تیـــم 
ملـــی شـــود. االن اگـــر حســـن یزدانـــی 
اینقـــدر قابـــل احتـــرام و بـــزرگ اســـت، 
بـــه واســـطه کشـــتی اســـت. اگـــر کشـــتی 
نمی گرفـــت کســـی او را نمی شـــناخت. مـــن 
ــرایی و  ــوخته سـ ــلیمانی و سـ ــوم سـ و مرحـ
ـــا  ـــه م ـــه ب ـــم، هم ـــا می رفتی ـــر ج ـــرادرم ه ب
احتـــرام می گذاشـــتند، همـــه اش بـــه خاطـــر 
کشـــتی بـــود. شـــیروان )یـــداهلل( و ارشـــک 

بایـــد بخواهنـــد کـــه نتیجـــه بگیرنـــد.

بــا برگــزاری هفتــه پایانــی رقابت هــای انتخابــی جــام 
جهانــی ۲۰۲۲ قطــر در منطقــه آســیا، تیم هــای صعــود کننــده 

ــدند.  ــخص ش ــابقات مش ــن مس ــی ای ــه نهای ــه مرحل ب
بــه گــزارش ایســنا، بــا برگــزاری دیــدار روز پایانــی انتخابــی 
ــای  ــف تیم ه ــیا، تکلی ــه آس ــر در منطق ــی ۲۰۲۲ قط جام جهان

صعــود کننــده بــه مرحلــه ســوم جــام جهانــی مشــخص شــد.
ــر  ــر صف ــه ب ــت س ــا شکس ــابقات، ب ــن مس ــی ای در روز پایان
ــن  ــا در عی ــروه D، ازبک ه ــتان در گ ــل عربس ــتان مقاب ازبکس
نابــاوری از صعــود بــه مرحلــه بعــد بازماندنــد. همچنیــن امــارات 
ــوان  ــه عن ــروه G ب ــام در گ ــل ویتن ــر ۲ مقاب ــری ۳ ب ــا برت ب
ــد  ــه بع ــه مرحل ــم دوم ب ــوان تی ــه عن ــام ب ــین و ویتن صدرنش
ــر یــک ســوریه در  ــا شکســت ۳ ب ــد. چیــن هــم ب صعــود کردن

ــرد.   ــجل ک ــود را مس ــود خ ــروه A، صع گ
ــام و  ــن ترتیــب، تیم هــای عمــان، عــراق، چیــن، ویتن ــه ای ب
لبنــان بــه عنــوان پنــج تیــم برتــر و همچنیــن تیم هــای ایــران، 
ــه  ــارات ب ــتان، ام ــوریه، عربس ــی، س ــترالیا، کره جنوب ــن، اس ژاپ

مرحلــه ســوم انتخابــی جــام جهانــی صعــود کردنــد.

عــالوه بــر ایــن، ایــن مســابقات حکــم انتخابــی جــام 
ــر،  ــوریه، قط ــن، س ــران، ژاپ ــه ای ــت ک ــیا را داش ــای آس ملت ه
ــه  ــارات، عربســتان، عمــان، عــراق ب ــی، اســترالیا، ام کــره جنوب
ــی  ــود را قطع ــور خ ــابقات( حض ــان مس ــن )میزب ــراه چی هم

ــد. کردن
ــام  ــی ج ــای مقدمات ــی رقابت ه ــه پایان ــل هفت ــج کام نتای
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــیا ب ــه آس ــر در منطق ــی ۲۰۲۲ قط جهان

C گروه
بحرین ۴ - هنگ کنگ صفر

ایران ۱ - عراق صفر
F گروه

تاجیکستان ۴ - میانمار صفر
ژاپن ۵ - قرقیزستان یک

E گروه
هند یک - افغانستان یک
بنگالدش صفر - عمان ۳

A گروه

فیلیپین یک - مالدیو یک
چین ۳ - سوریه یک

B گروه
استرالیا یک - اردن صفر

تایپه یک - کویت ۲
G گروه

تایلند صفر - مالزی یک
امارات ۳ - ویتنام ۲

D گروه
فلسطین ۳ - یمن صفر

عربستان ۳ - ازبکستان صفر

 رسول خادم می گفت ارشک چیز دیگری است

تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی مشخص شد

فراخوان مناقصه عمومی
ــب  ــه بخــش غیردولتــی در قال ــی و پشــتیبانی ب ــور خدمات ــران درخصــوص واگــذاری ام ــات وزی ــورخ ۱۳۸۱/۹/۵ هی ــه شــماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶ هـــ م در اجــرای مصوب
قراردادهــای حجمــی، شــرکت آب منطقــه ای آذربایجانغربــی در نظــر دارد فعالیتهــای اداری و پشــتیبانی امــورات طــرح هــای عمرانــی خــود در ســطح - اســتان آذربایجــان 
غربــی را بــر اســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه اجرایــی بنــد )ج( مــاده )۱۲( قانــون برگــزاری مناقصــات، بــه روش ارزیابــی ســاده بــه مناقصــه گــران واجــد 
شــرایط و دارای صالحیتهــای کار و ایمنــی امــور پیمانــکاری )HSE( از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و پروانــه کســب معتبــر واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
ــه آدرس:  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق درگاه ســامانه ت ــا از طری ــران و بازگشــایی پاکــت ه ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ ــت اســناد مناقصــه ت مناقصــه از دریاف
www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
)اطالعات مناقصه و زمانبندی(

۱- موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات طرح های عمرانی در سطح استان آذربایجان غربی )تجدید فراخوان(
2- مبلغ برآورد اولیه: ۸۹.۸۲۵.۷۷۵.۰۰۰ ریال

۳- محل تامین اعتبار: اعتبارات طرح های عمرانی )اسناد خزانه اسالمی و یا سایر موارد مشابه(
۴- مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: ۴.۴۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵- قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
6- مدت اجرا: ۱۲ ماه

7- مدت اعتبار پیشنهادات قیمت: شش ماه
8- دستگاه مناقصه گزار )کارفرما(: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه، بلوار شهید باهنر، تلفن: ۳۳۴۴۰۰۹۲ - ۰۴۴

۹- دستگاه نظارت: مدیریت منابع انسانی مالی و پشتیبانی
۱۰- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۱- مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پاکــت )الــف( تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: ســاعت ۹ صبــح روز ســه شــنبه تاریــخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تحویــل بــه دبیرخانه 
حراســت و امــور محرمانــه شــرکت بــه نشــانی: آذربایجــان غربــی، ارومیــه، بلــوار شــهید باهنــر، دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربی

۱2- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه تاریخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۱۳- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه  تاریخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۴- محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
۱۵-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف(: شماره تلفن تماس: ۰۴۴۳۱۹۸۷۲۵۸

۱6- توضیــح اینکــه اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بایســتی در مهلــت مقــرر بــه دبیرخانــه حراســت و امــور محرمانــه شــرکت در قالــب پاکــت )الــف( ارائــه 
شــود و تصویــر آن نیــز در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت در محــل مــورد نظــر بارگــذاری گــردد. کلیــه محتویــات پاکــت )ب(، مــدارک و اســناد مربــوط بــه مناقصــه گــزار 
و همچنیــن پاکــت )ج( بایســتی پــس از مهــر و امضــای دیجیتــال در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری شــود. توجــه شــود کــه عــودت اســناد در قالــب ســی دی 
مــورد قبــول نمــی باشــد و همچنیــن چنانچــه مناقصــه گــران، اســناد مناقصــه را بــه طریقــی غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آنهــا بــه عنــوان خریــدار در ســایت 
مذکــور ثبــت نشــده باشــد، بــه قیمــت هــای پیشــنهادی ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. شــرکت در مناقصــه بــه صــورت گــروه مشــارکت، مــورد قبــول نبــوده و در صــورت 

ارائــه پیشــنهاد بــه صــورت مذکــور، ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
۱7- با عنایت به تجدید فرآیند ارزیابی، باستناد بند)پ( ماده )۱۰( آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، این مناقصه با حداقل ۲ مناقصه گر برگزار می شود.

۱8- آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴ - دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

شرکت آب منطقه ای آرذبایجان رغبی
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شناسه آگهی: ۱۱۴88۹۹
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اوقات شرعی شهر تهران

ــت ک  ــاور اسـ ــن بـ ــر ایـ ــاد بـ ــگر اقتصـ ــک پژوهشـ یـ
ـــه  ـــب یاران ـــت در قال ـــای پرداخ ـــه ج ـــع ب ـــی و مناب ـــروت مل ث
ــرای  ــود بـ ــرم« شـ ــد »اهـ ــد، بایـ ــورت غیرهدفمنـ ــه صـ بـ
ـــاد و  ـــود اقتص ـــدار در بهب ـــر پای ـــد تاثی ـــا بتوان ـــتغال زایی ت اش

معیشـــت مـــردم داشـــته باشـــد. 
بـــه گـــزارش ایلنـــا، یکـــی از پنـــج برابـــر کـــردن 
ــر  ــری از ده برابـ ــد دیگـ ــردم می گویـ ــدی مـ ــای نقـ یارانه هـ
یارانـــه ای  وعـــده ی  برجســـته ترین  شـــاید  آن؛  کـــردِن 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــزار تومان ـــه ۴۵۰ ه ـــی، یاران ـــای انتخابات نامزده
ـــت  ـــموالن پرداخ ـــه ی مش ـــه هم ـــت ب ـــرار اس ـــده ق ـــا ش ادع
شـــود امـــا آیـــا چنیـــن توانـــی در کشـــور وجـــود دارد یـــا 
ـــش  ـــا کاه ـــر ی ـــش فق ـــرای کاه ـــکاری ب ـــن راه ـــاً چنی اساس

ــد؟! ــواب می دهـ ــی جـ ــب جینـ ضریـ
احســـان ســـلطانی )پژوهشـــگر اقتصـــاد( بـــر ایـــن بـــاور 
اســـت کـــه ایـــن پول هـــا بـــه جـــای پرداخـــت در قالـــب 
ـــرای  ـــود ب ـــرم« ش ـــد »اه ـــد، بای ـــورت غیرهدفمن ـــه ص ـــه ب یاران
ـــاد و  ـــود اقتص ـــدار در بهب ـــر پای ـــد تاثی ـــا بتوان ـــتغال زایی ت اش

ـــد. ـــته باش ـــردم داش ـــت م معیش

وعده هـــای انتخاباتـــی از نـــوِع یارانـــه ای را چطـــور 
ــم  ــد می خواهیـ ــی می گویـ ــد؛ یکـ ــی می کنیـ ارزیابـ
ـــد  ـــری می گوی ـــم؛ دیگ ـــه بدهی ـــان یاران ـــزار توم ۴۵۰ ه
یارانه هـــای مـــردم را چنـــد برابـــر می کنیـــم؛ اساســـًا 
ـــور  ـــیاق را چط ـــبک و س ـــن س ـــه ای ـــه ب ـــت یاران پرداخ
ـــاد  ـــرای اقتص ـــچ آورده ای ب ـــا هی ـــد؛ آی ـــل می کنی تحلی

دارد؟
البتـــه هرجـــور حســـاب کنیـــم ارزش یارانـــه ۴۵۰ 
هزارتومانـــِی امـــروز از یارانـــه ۴۵ هـــزار تومانـــِی آن زمـــان 
ــودش  ــان خـ ــت دالر در زمـ ــه قیمـ ــر بـ ــت. اگـ ــر اسـ کمتـ
حســـاب کنیـــم، ارزش ۴۵۰ هـــزار تومـــاِن امـــروز، نصـــف 
ـــتر  ـــی بیش ـــط کم ـــا فق ـــان ی ـــی آن زم ـــزار تومان ـــه ۴۵ ه یاران
اســـت. ایـــن یـــک وجـــه ماجراســـت؛ بنابرایـــن بـــا یارانـــه 
ـــد.   ـــردم ندارن ـــر م ـــر س ـــی ب ـــدان منت ـــی چن ـــزار تومان ۴۵۰ ه
امـــا یارانـــه دادن بـــه نظـــر مـــن از اســـاس غلـــط اســـت 
ـــد کار  ـــراد بتوانن ـــا اف ـــم ت ـــه کاری کنی ـــای اینک ـــه ج ـــه ب چراک
ـــی  ـــک پول ـــند، ی ـــته باش ـــی داش ـــان درآمدزای ـــد و خودش کنن

ــم. ــا می دهیـ ــه آن هـ ــوری بـ همینطـ

گروه هایی که »باید« یارانه بگیرند
ـــای  ـــات و دهک ه ـــام طبق ـــه تم ـــه دادن ب ـــی یاران یعن

اقتصـــادی »اشـــتباه« اســـت؟
ـــا همـــان  ـــه طبقـــات بســـیار فرودســـت ی ـــه دادن ب ـــه، یاران ن
ـــوان  ـــه ت ـــا ن ـــت. اینه ـــتباه نیس ـــاًل اش ـــری، اص ـــک آخ ـــه ده س
کار دارنـــد و نـــه موقعیـــت کار کـــردن. اینهـــا بایـــد حتمـــاً 
یارانـــه بگیرنـــد و دادن یارانـــه نقـــدی بـــه ایـــن گروه هـــا 
ـــد  ـــت؛ بای ـــتباه نیس ـــد، اش ـــی ندارن ـــوان درآمدزای ـــاًل ت ـــه اص ک

ـــد. ـــی کنن ـــذران زندگ ـــد گ ـــا بتوانن ـــی داد ت ـــا پول ـــه اینه ب

ـــذاری  ـــم تمایزگ ـــه بتوانی ـــرط ک ـــن ش ـــه ای ـــه ب البت
دقیـــق کنیـــم؛ بتوانیـــم افـــراد متعلـــق بـــه ایـــن 
ــایی  ــق شناسـ ــور دقیـ ــه طـ ــر را بـ ــای آخـ دهک هـ

کنیـــم.
تمایزگـــذاری اینهـــا کار ســـختی نیســـت؛ می تـــوان 
ـــت  ـــن را راح ـــک پایی ـــار ده ـــا چه ـــه ی ـــه س ـــق ب ـــراد متعل اف
ــتان- ــا اسـ ــتی پرداخت هـ ــا بایسـ ــرد. منتهـ ــایی کـ شناسـ

ـــردی کـــه در  ـــاًل ف ـــا محـــِل ســـکونت-محور باشـــد؛ مث محـــور ی
ـــم  ـــدارد و کار ه ـــرمایه ای ن ـــچ س ـــتان هی ـــتان و بلوچس سیس
ـــه  ـــدارد و ب ـــی ن ـــرای درآمدزای ـــی ب ـــچ فرصت ـــاً هی ـــدارد، واقع ن
ـــه  ـــردی ک ـــه ف ـــا ب ـــدارد، ی ـــکالی ن ـــه دادن اش ـــرد یاران ـــن ف ای
از کارافتـــاده اســـت و هیـــچ ســـرمایه ای نـــدارد یـــا فـــردی 
کـــه شـــصت یـــا هفتـــاد ســـال ســـن دارد و بیمـــه تامیـــن 
ـــچ  ـــه دادن هی ـــا یاران ـــه اینه ـــس ب ـــدارد. پ ـــم ن ـــی ه اجتماع
ـــه ۳۰  ـــدود ب ـــد مح ـــف بای ـــن طی ـــا ای ـــدارد منته ـــکالی ن اش
ـــا  ـــد ۶۰ ی ـــت بای ـــی دول ـــد یعن ـــور باش ـــت کش ـــد جمعی درص
ـــا  ـــد ت ـــط بزن ـــت خ ـــت دریاف ـــت را از لیس ـــد جمعی ۷۰ درص

ـــد. ـــب بده ـــه مناس ـــد، یاران ـــه آن ۳۰ درص ـــد ب بتوان

منابعـــی کـــه صـــرف پرداخـــت یارانـــه همگانـــی 
ــود؛  ــرف شـ ــا صـ ــت در کجـ ــر اسـ ــود، بهتـ می شـ
ــه  ــه بـ ــل یارانـ ــود مثـ ــرح می شـ ــی مطـ ایده هایـ
ــه  ــی کـ ــای اساسـ ــه کاالهـ ــه بـ ــا یارانـ ــد یـ تولیـ
ـــت و در  ـــابقه اس ـــه س ـــبوق ب ـــری مس ـــن آخ ـــه ای البت

ــده. ــرا شـ ــته اجـ ــای گذشـ دهه هـ
دولـــت بایـــد ایـــن پـــول را صـــرف ایجـــاد شـــغل کنـــد؛ 
ـــد  ـــه تولی ـــم ب ـــی می گویی ـــه وقت ـــد البت ـــد بده ـــه تولی ـــد ب بای
ـــت،  ـــزرگ نیس ـــع ب ـــان صنای ـــود، منظورم ـــتباه نش ـــد، اش بده
نیســـت؛  فـــوالد  صنایـــع  و  پتروشـــیمی ها  منظورمـــان 
ــرق  ــد و غـ ــت دارنـ ــد و رانـ ــه گرفته انـ ــدر یارانـ ــا آنقـ اینهـ
در امتیـــازات ریـــز و درشـــت هســـتند کـــه دیگـــر نیـــازی 
بـــه یارانـــه جدیـــد نیســـت. منظورمـــان صنایـــع متوســـط 
و کوچـــک اســـت؛ آن هایـــی کـــه در تامیـــن هزینه هـــا 
ـــد از  ـــی بای ـــد.  حت ـــی ندارن ـــه جای ـــده اند و راه ب ـــده ش درمان
ـــن  ـــه ای ـــم و ب ـــد، بگیری ـــای کالن دارن ـــه رانت ه ـــی ک آن های
ـــه  ـــه ب ـــت یاران ـــرای پرداخ ـــه ب ـــم. البت ـــاج بدهی ـــع محت صنای
صنایـــع نیـــز نیـــاز بـــه تفکیک گـــذاری و اولویـــت بنـــدی 
ـــاختمان  ـــش س ـــه بخ ـــد ب ـــه را نبای ـــاًل یاران ـــم مث ـــق داری دقی
بدهیـــم بلکـــه بایـــد بـــه بخش هایـــی بدهیـــم کـــه بتواننـــد 

خروجـــی قابـــل مبادلـــه تولیـــد کننـــد، خروجـــی ای کـــه 
ـــرد. ـــادر ک ـــاًل ص ـــا مث ـــرد ی ـــه ک ـــازار عرض ـــوان در ب بت

ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــع ریال ـــت مناب ـــا دول ـــاال آی ح
ایـــن کار را دارد؛ اصـــاًل می توانـــد یارانه پـــردازی 

ـــد؟ کن
ـــم،  ـــال بزن ـــک مث ـــت. ی ـــرح نیس ـــع مط ـــث مناب ـــد بح ببینی
مـــا در کشـــور بیســـت تـــا شـــرکت باالدســـتی خصولتـــی 
داریـــم؛ ســـود اینهـــا رویهمرفتـــه در ســـال گذشـــته، 
یـــک رقـــم بســـیار باالیـــی بـــوده، باورتـــان نمی شـــود 
اینهـــا رویهـــم حـــدود صـــد هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـود 
ـــت؛  ـــخص اس ـــودها مش ـــن س ـــدال ای ـــایت ک ـــته اند؛ در س داش
ـــون  ـــر ۸۰ میلی ـــر ب ـــان را اگ ـــارد توم ـــزار میلی ـــد ه ـــن ص همی
ـــد  ـــدود ص ـــر ح ـــر نف ـــه ه ـــم، ب ـــیم کنی ـــران تقس ـــت ای جمعی
ــت  ــف جمعیـ ــه نصـ ــر بـ ــه اگـ ــد کـ ــان می رسـ ــزار تومـ هـ
بدهیـــم، نفـــری ۲۰۰ هـــزار تومـــان می رســـد. می خواهـــم 
ـــه  ـــه ب ـــرژی ک ـــه ان ـــا یاران ـــی ی ـــه مالیات ـــن یاران ـــم همی بگوی
ــن  ــم، همیـ ــی داده ایـ ــی و رانتـ ــزرگ خصولتـ ــای بـ بنگاه هـ
ــل  ــم کامـ ــود؛ نمی گویـ ــردازی شـ ــع یارانه پـ ــد منابـ می توانـ
ـــا  ـــه آن ه ـــال ۹۰ ب ـــتر از س ـــه بیش ـــه هرچ ـــم، بلک ـــذف کنی ح

داده ایـــم را بازپـــس بگیریـــم.

پول ها را به جای پرداخت یارانه، اهرم 

سرمایه گذاری کنند
ـــه  ـــتر ب ـــه بیش ـــال ۹۰ هرچ ـــه س ـــبت ب ـــی نس یعن

آن هـــا داده ایـــم را بگیریـــم؟
ــم،  ــا بگیریـ ــن رانتی هـ ــول را از ایـ ــن پـ ــر ایـ ــه، اگـ بلـ
خیلـــی می شـــود؛ بـــا ایـــن پـــول می شـــود بـــه ۷۰ درصـــد 

جمعیـــت ماهـــی ۴۵۰ هـــزار تومـــان داد.

ایـــن صـــد هـــزار میلیـــارد تومانـــی ســـود ایـــن 
ـــه  ـــان را ب ـــد سودش ـــه نمی آین ـــا ک ـــت؛ اینه بنگاه هاس
ـــد! ـــه بده ـــردم یاران ـــه م ـــت ب ـــا دول ـــد ت ـــت بدهن دول

ــه  ــود کـ ــال بـ ــط مثـ ــارد فقـ ــزار میلیـ ــد هـ ــه آن صـ نـ
ــدر  ــد و چقـ ــود می برنـ ــدر سـ ــا چقـ ــن رانتی هـ ــد ایـ بدانیـ
منابـــع دارنـــد. می خواهـــم بگویـــم پـــول در مملکـــت 
هســـت، آن چنـــان هـــم نیســـت کـــه بگوییـــم آه در بســـاط 
ندارنـــد و هیـــچ پولـــی در کار نیســـت! می خواهـــم بگویـــم، 
ـــی  ـــت ماه ـــد جمعی ـــه ۷۰ درص ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــاًل اجرای کام
۴۵۰ هـــزار تومـــان بدهیـــم؛ بـــا اینکـــه مـــن بـــا ایـــن کار 
ــرف  ــد صـ ــا بایـ ــن پول هـ ــم ایـ ــتم و می گویـ ــق نیسـ موافـ
ایجـــاد شـــغل شـــود امـــا منابعـــش هســـت، وجـــود دارد. 
امـــا مـــن اصـــاًل بـــا پرداخـــت بـــه ۷۰ درصـــد جمعیـــت 
ــد  ــان را می توانیـ ــزار تومـ ــن ۴۵۰ هـ ــتم؛ ایـ ــق نیسـ موافـ
بـــه جـــای پرداخـــت یارانـــه نقـــدی، »اهـــرم« بکنیـــد؛ مـــا 
در ســـرمایه گذاری یـــک ضریـــب اهـــرم داریـــم. مثـــاًل 

ــرم  ــوان اهـ ــه عنـ ــاور بـ ــان بیـ ــزار تومـ ــد ۲۰ هـ می گوینـ
ـــرمایه گذاری  ـــرو س ـــر و ب ـــی بگی ـــر وام بانک ـــه براب ـــی، س بانک
ـــا  ـــم، ب ـــاب کنی ـــرم را حس ـــب اه ـــا ضری ـــبت ی ـــر نس ـــن. اگ ک
۴۵۰ هـــزار تومـــان دولـــت می  توانـــد یـــک و نیـــم میلیـــون 
تومـــان درآمـــد بـــرای مـــردم فراهـــم کنـــد البتـــه اگـــر آن 
ـــن  ـــر ای ـــد. اگ ـــرم کن ـــتی اه ـــه درس ـــان را ب ـــزار توم ۴۵۰ ه
ــردم  ــود، مـ ــرمایه گذاری شـ ــرم سـ ــتی اهـ ــه درسـ ــول بـ پـ
هـــم بیـــکار نمی ماننـــد و می تواننـــد برونـــد ســـر کار و 

درآمدزایـــی مســـتقل داشـــته باشـــند.

پول هست، اینکه می گویند نداریم صحت ندارد!
ـــا  ـــت ی ـــد جمعی ـــه 7۰ درص ـــه ب ـــت یاران ـــس پرداخ پ
همـــه مـــردم اصـــاًل صحیـــح نیســـت امـــا شـــما معتقدیـــد 
ـــه  ـــلبی ک ـــتدالل س ـــن اس ـــت و ای ـــود اس ـــع آن موج مناب
»پـــول نیســـت پـــس نمی تـــوان یارانـــه پرداخـــت« 

ـــدارد. ـــت ن صح
بلـــه؛ اگـــر نســـبت بـــه ســـال ۹۰ فقـــط ســـه یارانـــه، 
یارانـــه ی بـــرق و ســـنگ آهـــن و مالیـــات را از واحدهـــای 
خصولتـــی بـــزرگ -همـــان ۲۰ واحـــد خصولتـــی رانتـــی- 
بگیریـــم، در ســـال می شـــود ۵۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان. 
ــرده ام  ــتخراج کـ ــمی اسـ ــای رسـ ــدد را از داده هـ ــن عـ ایـ
ـــد.  ـــر نباش ـــا معتب ـــم ی ـــان بگویی ـــه از خودم ـــت ک ـــزی نیس چی
ـــر ۶۰  ـــر ب ـــان را اگ ـــارد توم ـــزار میلی ـــی ۵۰۰ ه ـــول یعن ـــن پ ای
ـــود  ـــم، می ش ـــیم کنی ـــور تقس ـــت کش ـــر از جمعی ـــون نف میلی
نفـــری ۸ میلیـــون تومـــان در ســـال یـــا همـــان ۷۰۰ هـــزار 
تومـــان در مـــاه. بنابرایـــن می خواهـــم بگویـــم بـــا بخشـــی 
از رانت هایـــی کـــه بـــه بنگاه هـــای بـــزرگ و خصولتـــی 
داده می شـــود، فقـــط بـــا بخشـــی از ایـــن رانت هـــای 
هنگفـــت، می تـــوان بـــه ۶۰ یـــا ۷۰ درصـــد مـــردم، راحـــت 
ــی  ــه نقدینگـ ــدون اینکـ ــان داد، بـ ــزار تومـ ــی ۵۰۰ هـ ماهـ
ایجـــاد شـــود و بـــدون اینکـــه اتفـــاق ناگـــواری بیفتـــد یـــا 
بـــه کمبـــود بودجـــه بربخوریـــم. پـــس مســـاله کشـــور مـــا 
»نبـــود منابـــع« نیســـت، منابـــع داریـــم زیـــاد هـــم داریـــم 

امـــا توزیـــع ایـــن منابـــع غلـــط اســـت.
خالصـــه می کنـــم، از نظـــر قابلیـــت اجـــرا، اگـــر دولتـــی 
بخواهـــد بـــه ۶۰ یـــا ۷۰ درصـــد مـــردم یارانـــه ۴۵۰ هـــزار 
ـــود  ـــکان وج ـــن ام ـــد، ای ـــی بده ـــزار تومان ـــا ۵۰۰ ه ـــی ی تومان
دارد بـــدون اینکـــه نقدینگـــی ایجـــاد شـــود یـــا اینکـــه بـــه 
ـــت  ـــن کار، درس ـــا ای ـــم ام ـــه بربخوری ـــار و بودج ـــود اعتب کمب
ـــه  ـــه دارد ب ـــی ک ـــت از منابع ـــه دول ـــت ک ـــر اس ـــت؛ بهت نیس
عنـــوان اهـــرم اشـــتغال اســـتفاده کنـــد تـــا مـــردم برونـــد 
کار کننـــد و بـــه جـــای اینکـــه ۵۰۰ هـــزار تومـــان یارانـــه 
ــاه بگیرنـــد، در ازای همیـــن پـــول کـــه بـــه عنـــوان  در مـ
اهـــرم اســـتفاده شـــده، ۲ میلیـــون تومـــان حقـــوق بگیرنـــد 
و چـــرخ زندگی شـــان بچرخـــد؛ چـــرا می خواهنـــد مـــردم را 

»صدقه بگیـــر« و »چشـــم بـــه دســـت« بـــار بیاورنـــد؟!
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