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رئیس مجلس:

مشکل امروز کشور پول نیست

موافقت کره جنوبی با آزادسازی 
فوری پول های بلوکه شده ایران

مذاکرات رفع تحریم ها روی 
ریل پیشرفت

کسب خالقیت در مسیر 
آموزش رباتیک

دیپلماسی فعال اقتصادی در 
آذربایجان شرقی 

بحث افزایش حقوق
  باید تخصصی بررسی شود 

نماینــده اصفهــان در مجلــس در مخالفــت 
ــوه  ــان ق ــوق کارکن ــری حق ــرح تس ــات ط ــا کلی ب
ــان  ــه کارکن ــد هم ــدرت خری ــت: ق ــه، گف قضایی
دولــت کاهــش یافتــه و ایــن مشــکل تنهــا مختــص 

ــت.  ــت نیس ــدان دول ــی از کارمن ــر خاص قش
بــه گــزارش فــارس، مهــدی طغیانــی نماینــده 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی در مخالفت 
ــوه  ــان ق ــوق کارکن ــات طــرح تســری حق ــا کلی ب
ــت  ــان دول ــان اینکــه اغلــب کارکن ــا بی ــه ب قضایی
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــا مشــکات معیشــتی مواجهن ب
ــا آن  ــورم شــدیدی کــه در چنــد ســال اخیــر ب ت
ــان را  ــد همــه کارکن ــدرت خری ــم، ق مواجــه بودی
کاهــش داده و ایــن مشــکل تنهــا مختــص قشــر 
ــرادی  ــی اف ــدان نیســت، از طرف خاصــی از کارمن
کــه کارمنــد نیســتند هــم بــا ایــن معضــل 
ــا  ــوق را تنه ــش حق ــد افزای ــذا نبای ــد، ل مواجهن
بــرای کارکنــان دولــت در نظــر گرفــت و آن هــم 

ــان. قشــر خاصــی از کارکن
وی ادامــه داد: اگــر مجلــس یازدهــم قــرار 
اســت کاری انجــام دهنــد، بایــد نگاهــش بــه 85 
میلیــون نفــر باشــد و نــه تنهــا کارکنــان دولــت و 
یــا دســتگاه هــای خــاص. نــگاه جزیــره ای غلــط 
ــگاه  ــد در پیش ــا بای ــت و م ــز اس ــض آمی و تبعی

ــیم. ــخگو باش ــردم پاس ــد و م خداون
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: اینکــه بــرای دســتگاهی بــه 
دلیــل کار ســختش، افزایــش حقــوق در نظــر 
مــی گیریــم، آیــا افزایــش حقــوق تنهــا بــه 
افــرادی کــه کار ســخت و دشــواری دارنــد تعلــق 
مــی گیــرد یــا بــه تمامــی کارکنــان آن ســازمان. 
همانگونــه کــه ســال گذشــته بــا افزایــش حقــوق 
کارکنــان ســازمان زنــدان هــا بــه دلیــل ســختی 
ــه  ــن افزایــش حقــوق ب ــا ای کار موافقــت شــد، ام
ــرادی  ــی اف ــازمان و حت ــان آن س ــی کارکن تمام

ــت. ــق گرف ــز تعل ــد، نی ــواری ندارن ــه کار دش ک
طغیانــی تصریــح کــرد: مــا بایــد اجــازه دهیــم 
ــم  ــا تصمی ــوق ه ــرای حق ــی ب ــازمان تخصص س
بگیــرد، چــرا اینجــا مــی نشــینیم و بــرای خودمــان 
ــه  ــم، چ ــی کنی ــاد م ــم و زی ــوق ک ــب حق ضری

ــا داده؟ ــه م ــار را ب ــن اختی ــی ای کس

قانون بازار سرمایه قطعًا به ضرر 
سهامداران نخواهد بود

ــه  ــود ک ــب نمی ش ــی تصوی ــس قانون در مجل
ــد  ــورس باش ــرمایه گذاران ب ــردم و س ــه ضــرر م ب
بــازار  قانــون  اصــاح  می شــود  پیش بینــی  و 
ــود. ــی ش ــال نهای ــان س ــل از پای ــا قب ــرمایه ت س

عضو کمیسـیون برنامه و بودجـه مجلس درباره 
اصـاح قانون بازار سـرمایه به بازار سـرمایه )سـنا( 
گفـت: در اصـاح قانـون بـازار سـرمایه نظـر اتـاق 
دولـت،  مجلـس،  پژوهش هـای  مرکـز  بازرگانـی، 
دیـوان محاسـبات، کمیسـیون برنامـه و بودجـه و 
لحـاظ می شـود و  اقتصـادی مجلـس  کمیسـیون 

تنهـا سـازمان بـورس اعمـال نظـر نمی کنـد.
افــزود:  بــاره  ایــن  در  رحمانــی  رجــب 
ــس  ــه در مجل ــن باشــند ک ســرمایه گذاران مطمئ
ــردم  ــه ضــرر م ــه ب ــب نمی شــود ک ــی تصوی قانون
پیش بینــی  و  باشــد  بــورس  و ســرمایه گذاران 
ــل  ــا قب ــرمایه ت ــازار س ــون ب می شــود اصــاح قان

ــود. ــی ش ــال نهای ــان س از پای
وی بــا بیــان اینکه ســال گذشــته بازار ســرمایه 
شــاهد اتفاقــات خوبــی بــرای ســرمایه های مــردم 
ــردم در  ــادی از م ــده زی ــرد: ع ــوان ک ــود، عن نب
ســال گذشــته بــه دلیــل افزایــش قیمــت نســبت 
بــه ارزش ذاتــی ســهام، متضــرر شــدند کــه دلیــل 
ــر  ــتقیم و غی ــت مس ــوان دخال ــی آن را می ت اصل
مســتقیم برخــی مســئوالن و حضــور بیشــماری از 
ســرمایه گذاران بــدون شــناخت کافــی و آمــوزش 

الزم از بــازار عنــوان کــرد.
نماینــده مــردم تاکســتان در مجلــس شــورای 
ــیاری از  ــته بس ــال گذش ــه داد: س ــامی ادام اس
ــاد  ــی اعتم ــازار ب ــه ب ــبت ب ــرمایه گذاران نس س
ــت ســرمایه گذاری ها  ــا در صــورت هدای شــدند ام
ــوان اعتمــاد را  ــد و اشــتغال می ت ــه ســمت تولی ب

ــد. ــازار برگردان ــه ب ــاره ب دوب
وی خاطر نشـان کرد: مجلس شـورای اسـامی 
جلسـه های مختلفـی را در سـال گذشـته بـا وزیـر 
امـور اقتصـاد و دارایـی وقـت برگـزار کـرد و پیگیر 

بازگردانـدن اعتمـاد به بازار سـرمایه شـد.
برگـزاری  از  پـس  کـرد:  تصریـح  رحمانـی 
وزارت  در  غیرمحرمانـه  و  محرمانـه  جلسـه های 
اقتصـاد و مجلس شـورای اسـامی، تصمیـم بر آن 

شـد کـه بـرای قانـون بـازار سـرمایه

رئیـس سـازمان مدیریت و برنامه ریـزی آذربایجان 
 شـرقی بـا انتقـاد از رشـد شـتابان صنایـع فـوالدی 
مـی رود،  پیـش  کـه  رونـدی  بـا  گفـت:  اسـتان،  در 
آذربایجان شـرقی تبدیـل بـه پناهـگاه صنایـع آالینده 
در کشـور شـده اسـت که بـرای این مسـأله نیـز باید 

گیـرد.  صـورت  الزم  چاره اندیشـی های 
جلسـه  در  بهبـودی  داوود  فـارس،  گـزارش  بـه 
اقتصـادی  رشـد  برنامه هـای  نهایی سـازی  و  تدویـن 
اسـتان در بخـش صنعـت، اظهـار کـرد: دسـتیابی به 
رشـد اقتصـادی هشـت درصدی تکلیف برنامه ششـم 
توسـعه بـود کـه عملکـرد اقتصـادی کشـور نشـان 

می دهـد ایـن میـزان رشـد تحقـق نیافتـه اسـت.
وی افـزود: در مقطـع کنونـی دولـت اصلی تریـن 
اولویـت خـود را روی تحقـق رشـد اقتصـادی متمرکز 
کـرده و بـر ایـن اسـاس الزم اسـت، تمـام منابـع و 
ظرفیت هـای اسـتان در جهت توسـعه صـادرات، ارتقاء 
بهره وری، جذب سـرمایه گ ذاری و در نهایت دسـتیابی 

بـه رشـد اقتصـادی مـورد انتظار سـاماندهی شـود.
ــن  ــره تامی ــل زنجی ــزوم تکمی ــر ل ــودی، ب بهب
ســاخت  جملــه  از  اســتان  اولویــت دار  صنایــع 
ــی و  ــوازم خانگ ــودرو، ل ــات خ ــین آالت، قطع ماش
کیــف و کفــش، تاکیــد و تصریــح کــرد: بــا تکمیــل 
زنجیــره ارزش و تامیــن ایــن صنایــع می تــوان 
ــای  ــری واحده ــازی و رقابت پذی ــه توانمندس زمین

ــید. ــاء بخش ــتان را ارتق ــدی اس تولی

ایـن اقتصـاددان همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت 
منطقـه آزاد ارس و منطقـه ویـژه اقتصـادی سـهان 
بـه عنـوان پـارک لجسـتیک را بـرای تحقـق رشـد 

اقتصـادی مـورد انتظـار ضـروری برشـمرد.
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــگاه صنعت ــرد: جای ــح ک ــرقی، تصری آذربایجان ش
اســتان در کشــور هرچنــد قابــل قبــول اســت، ولــی 
ــای  ــگاه برنامه ریزی ه ــن جای ــاء ای ــرای ارتق ــد ب بای

ــرد. ــورت گی ــری ص موثرت
وی بـا انتقـاد از رشـد شـتابان صنایـع فـوالدی 
مـی رود  پیـش  کـه  رونـدی  بـا  گفـت:  اسـتان،  در 
آذربایجان شـرقی تبدیـل بـه پناهگاه صنایـع آالینده 

در کشـور شـده اسـت که برای این مسـأله نیـز باید 
گیـرد. صـورت  الزم  چاره اندیشـی های 

در ایـن جلسـه رئیس سـازمان صمـت آذربایجان  
شـرقی، بـه تشـریح اقدامـات و برنامه هـای بخـش 
تحقـق  ماحظـات  اسـاس  بـر  معـادن  و  صنایـع 
رشـد اقتصـادی پرداخـت و یـادآور شـد: در اسـتان 
پروانـه  دارای  صنعتـی  واحـد   ۱۹۰ و  هـزار  چهـار 
بهره بـرداری فعالیـت می کننـد و تعـداد ۶8۰ فقـره 

جـواز تأسـیس هـم صـادر شـده اسـت.
ــوع  ــت: در مجم ــان داش ــتی بی ــی راس غامعل
ــا  حــدود ۴8۰۰ واحــد فعــال صنعتــی در اســتان ب
اشــتغال زایی ۱۳۰ هــزار نفــری فعالیــت می کننــد.

وی افــزود: بــرای توســعه بخــش صنعــت در نظــر 
ــی  ــال صنعت ــه فع ــد و نیم ــد راک ــم ۱۱۰ واح داری
اســتان را کــه ۲۲ واحــد از این هــا در خــارج از 
شــهرک ها و 88 واحــد نیــز داخــل شــهرک ها 
مســتقل شــده اند را بــه چرخــه تولیــد بازگردانیــم.

آغاز تولید کامیون و کامیونت در استان
از جملـه  را  اسـتان  در  خـودرو  تولیـد  راسـتی،  
طرح هـای اولویـت دار صنعـت برشـمرد و متذکر شـد: 
یکی از شـرکت های مسـتقر در اسـتان بـه زودی تولید 
کامیونت و کامیون را در داخل اسـتان شـروع می کند.
ایـن مسـوول  میزان صادرات اسـتان را در هشـت 
ماهه گذشـته یک میلیـارد دالر اعـام و تصریح کرد: 
در ایـن مـدت میزان صادرات اسـتان نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل 5۳ درصد افزایش یافته اسـت.
رئیـس سـازمان صمت اسـتان در ادامه به تشـریح 
وضعیـت معدنـی آذربایجان شـرقی پرداخـت و افزود: 
ظرفیـت ذخایر معادن اسـتان 8.۷ میلیـارد تن و رتبه 
اول ذخایـر معدنی متعلق به آذربایجان شـرقی اسـت.
راســتی اذعــان داشــت: از حــدود ۷۰ نــوع مــاده 
معدنــی شــناخته شــده کشــور 5۲ نــوع مــاده 

ــود دارد. ــتان وج ــی در اس معدن
 5.۲ بـا  سـینیت  نفلیـن  معـدن  راه انـدازی  وی، 
میلیـارد تـن ذخیره معدنی و کارخانـه کاتد مس را از 
جملـه مگاپروژه های بخـش معدن اسـتان اعام کرد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت: تــراز 
تجــاری ایــران در حــال مثبــت شــدن اســت و هــم 
اکنــون بــه مــرز صــادرات ۴۰ میلیــارد دالر نزدیــک 

شــدیم. 
ــنیم  ــا تس ــو ب ــافعی در گفت و گ ــین ش غامحس
 بــا بیــان اینکــه میــزان صــادرات کشــور هــم 
ــده  ــک ش ــارد دالر نزدی ــرز ۴۰ میلی ــه م ــون ب اکن
اســت، اظهــار داشــت: باتوجــه بــه توســعه صــادرات 
ــراز تجــاری  ــیزدهم، ت ــت س ــار دول ــژه از آغ ــه وی ب
کشــور بــه ســمت مثبــت شــدن در حرکــت اســت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صـــادرات بـــه 
ــه  ــعه همـ ــت توسـ ــکان حرکـ ــوک پیـ ــوان نـ عنـ
کشورها ســـت و نقـــش اساســـی در اقتصـــاد را 
ـــش  ـــز نق ـــد نی ـــرای تولی ـــت: ب ـــد، گف ـــا می کن ایف
رقابـــت در بـــازار جهانـــی ایجـــاد می کنـــد و 
پشـــتوانه کیفیتـــی بـــرای تولیـــد کشـــور اســـت.
ــت  ــاال دانس ــران را ب ــی ای ــت صادرات وی ظرفی
کــه از بــازار صادراتــی دنیــا بی نصیــب مانــد، 

افــزود: نیــاز اســت تــا در شــرایط جدیــد کشــور از 
ــرای توســعه اقتصــاد کشــور  ــن ظرفیــت مهــم ب ای
اســتفاده بشــود تــا موجــب رفــاه جامعــه و اشــتغال 
و بهبــود معیشــت کشــور را در پــی داشــته باشــد.
ــادن و  ــع، معـ ــاق بازرگانـــی، صنایـ رئیـــس اتـ

ـــده مشـــکل  ـــه عم ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــاورزی ای کش
اصلـــی صـــادرات کشـــور پیـــش بینـــی ناپذیـــر 
ـــح  ـــت، تصری ـــران اس ـــی ای ـــت صادرات ـــودن حرک ب
کـــرد: صـــادر کننـــده کشـــور نمی دانـــد کـــه در 
ــی  ــع صادراتـ ــرخ ارز و منـ ــی از نـ ــال های آتـ سـ

کاالهاخبـــر نـــدارد کـــه جـــز موانـــع صادراتـــی 
ـــادرات  ـــی ص ـــور اصل ـــه مح ـــود  ک ـــوب می ش محس

محســـوب می شـــوند.
ـــع  ـــورت رف ـــه در ص ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــافعی ب ش
ــادرات  ــور در صـ ــت کشـ ــع ظرفیـ ــن دو موانـ ایـ
بســـیار بـــاال اســـت و می تـــوان بـــا توســـعه 
ـــادآور  ـــرد، ی ـــول ک ـــور را متح ـــاد کش ـــارت اقتص تج
شـــد: بـــا توجـــه بـــه نیـــاز کشـــورهای اوراســـیا 
ــدف  ــازار هـ ــز بـ ــه جـ ــه کـ ــورهای منطقـ و کشـ
ــو  ــه نحـ ــادرات را بـ ــوان صـ ــتند می تـ ــا هسـ مـ

ــد داد. ــمگیری رشـ چشـ
ــور  ــم کشـ ــتانهای مهـ ــدران را از اسـ وی مازنـ
ــرد:  ــان کـ ــت و خاطرنشـ ــادرات دانسـ ــرای صـ بـ
نزدیکـــی ایـــن اســـتان بـــا روســـیه و کشـــورهای 
ـــوالت  ـــد محص ـــاالی تولی ـــوان ب ـــن ت cis و همچنی
ـــار داشـــتن  ـــدران، و در اختی کشـــاورزی کیفـــی مازن
حمـــل و نقـــل دریایـــی، می توانـــد ظرفیـــت 

صـــادرات ایـــران را بـــه خوبـــی رشـــد دهـــد.

تبدیل آذربایجان شرقی به پناهگاه صنایع آالینده در کشور! 

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

به  صادرات 4۰ میلیارد دالری نزدیک شدیم 
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تازه های خبرتازه های خبر

تخصیص وام صد میلیونی 
برای زوج های دهه ۶۰ 

 ۲۰ درصد سهام سرخابی ها 
عرضه اولیه می شود 

شمار زنان سرپرست خانوار روز به روز در حال افزایش است
حداقل بین 5 تا ۱۰ مصوبه در هر استان مربوط به بانوان است

باشگاه ها باید راهکارهای کاهش زیان انباشته و رفع مشکالت را ارائه نمایند
برند هر یک از این دو باشگاه حدود یک هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده

 وزارت ورزش، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی بایستی هم افزایی داشته باشند
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ــن در  ــرات وی ــتم مذاک ــتمین روز از دور هش هش
حالــی ســپری شــد کــه قریــب بــه اتفــاق هیات هــای 
ــور  ــا مح ــه ب ــی ک ــده در گفت وگوهای ــره کنن مذاک
ــان دارد  ــش جری ــت اتری ــا در پایتخ ــع تحریم ه رف
نســبت بــه پیشــرفت های حاصــل شــده در راســتای 
دســت یابــی بــه توافــق نهایــی اتفــاق نظــر دارنــد. 

ــیه،  ــن و روس ــر چی ــاوه ب ــا، ع ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــه ای محتاطان ــه گون طــرف  اروپایــی هــم اخیــرا ب
ارزیابــی مثبتــی را در اظهارنظرهــای عمومی نســبت 
ــام  ــک مق ــد. ی ــه می کن ــرات ارائ ــد مذاک ــه رون ب
اروپایــی کــه خواســت نامــش فــاش نشــود دیشــب 
)پنجشــنبه( بــه خبرنــگاران مســتقر در مقابــل هتــل 
ــم  ــع تحری ــای رف ــه گفت وگوه ــی ک ــورگ، محل کوب
ــه  ــرات ب ــه مذاک ــت ک ــان داش ــان دارد بی ــا جری ه
صــورت گام بــه گام و بــه ســمت جلــو جریــان دارد. 
وی اظهــار داشــت کــه پیشــرفت قابــل توجهــی در 
رونــد مذاکــرات رخ نــداده، امــا فضــای گفت وگوهــا 
ــاش  ــرگرم ت ــخت س ــا س ــت و هیات ه ــت اس مثب

ــه توافــق نهایــی هســتند. ــرای رســیدن ب ب
ارشــد  کننــدگان  مذاکــره  قبل تــر،  دقایقــی 
ــد  ــی مشــابهی را از رون ــم ارزیاب ــن و روســیه ه چی
ــره  ــوان« مذاک ــگ ک ــد. »وان ــه دادن ــا ارائ گفت وگوه
ــرات در  ــان مذاک ــس از پای ــن پ ــد چی ــده ارش کنن
هتــل کوبــورگ بــه ایرنــا گفــت کــه مذاکــرات رو بــه 
جلــو و در حــال پیگیــری اســت. میخائیــل اولیانــوف 
ــی  ــه دقایق ــم ک ــیه ه ــد روس ــده ارش ــره کنن مذاک
ــت  ــان داش ــد بی ــارج ش ــورگ خ ــل کوب ــد از هت بع
ــه  ــی ب ــت یاب ــکو دس ــی مس ــاس ارزیاب ــر اس ــه ب ک
توافــق نهایــی بــرای احیــای توافقــات ســال ۹۴ تــا 
مــاه فوریــه امــکان پذیــر اســت. وی اضافــه کــرد کــه 
نــه تنهــا روســیه بلکــه ســایر طرف هــا هــم اذعــان 

ــت ــرفت اس ــال پیش ــا در ح ــه گفت وگوه ــد ک دارن
ایــن درحالیســت کــه علــی باقــری کنــی مذاکــره 
کننــده ارشــد ایــران هــم چهارشــنبه شــب در ادبیات 
مشــابهی اظهــار داشــت کــه رونــد مذاکــرات مثبــت و 
رو بــه جلــو اســت. او در پاســخ بــه ســووال خبرنگاری 
ــر  ــد روز اخی ــرات چن ــه مذاک ــاره نتیج ــه از او درب ک
ــت  ــرای دس ــا ب ــه تاش ه ــت ک ــان داش ــید بی پرس

یابــی بــه نتیجــه و توافــق نهایــی جریــان دارد.
ــرات  ــت مذاک ــز موفقی ــه رم ــد ک ــری می گوی باق
ــر  ــو موث ــه لغ ــق در زمین ــه تواف ــتیابی ب ــن دس وی
تحریــم هــای ظالمانــه علیــه ایــران اســت. وی 
تصریــح کــرد کــه هرچقــدر طــرف مقابــل مــا 
ــته  ــا داش ــو تحریم ه ــرای لغ ــری ب ــی جدی ت آمادگ
باشــد و بــرای پذیــرش ســازوکارهای مــد نظــر 

ــا اراده  ــو تحریم ه ــران در لغ ــامی ای ــوری اس جمه
ــتی  ــوع راس ــژه در دو موض ــه وی ــد  ب ــته باش داش
آزمایــی و تضمیــن در مــدت زمــان کوتاه تــری 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــق دس ــه تواف ــم ب می توانی
بــا گذشــت بیــش از یــک مــاه از آغــاز دور جدیــد 
گفت وگوهــا می تــوان ادعــا کــرد کــه مذاکــرات روی 
ریــل پیشــرفت قــرار گرفتــه و شــمارش معکــوس تــا 
ــاز شــده اســت.  ــی آغ ــق نهای ــه تواف ــی ب دســت یاب
رفــت و آمــد هیات هــا در روزهــای اخیــر بــه میــزان 
قابــل توجهــی افزایــش یافتــه و طرف هــا هیــچ 
ــیدن  ــا رس ــا ت ــه گفت وگوه ــد راه ادام ــی را  س مانع

ــد. ــوب نمی بینن ــه مطل ــه نتیج ب
اعضــای گــروه ۱+۴ دیشــب پــس از انجــام 
دیدارهــای جداگانــه بــا مذاکــره کننــده ارشــد 

ــات  ــا هی ــا ب ــده ت ــوت ش ــل ماری ــی هت ــران، راه ای
ــای  ــت گفت وگوه ــن وضعی ــاره آخری ــی درب آمریکای
جــاری دیــدار و گفت وگــو کننــد. اولیانــوف در 
ــدگان، در  ــرکت کنن ــه ش ــت ک ــود نوش ــر خ توئیت
ــتور  ــات در دس ــوارترین موضوع ــی از دش ــورد یک م
کار گفت وگوهــای جــاری بحــث و تبــادل نظــر 
کردنــد. او دربــاره محتــوای مذاکــرات توضیــح 
بیشــتری ارائــه نــداد امــا از برآینــد اظهارنظرهــای او 
می تــوان دریافــت کــه نامبــرده نســبت بــه حصــول 
توافــق ظــرف چنــد هفتــه آینــده خوش بیــن اســت.
ــه  ــنبه هفت ــن از دوش ــرات وی ــتم مذاک دور هش
گذشــته )۶ آذر( آغــاز و بــه مراحــل حساســی 
رســیده اســت. پیشــتر گمانه زنی هایــی دربــاره 
برگــزاری نشســت کمیســیون مشــترک برجــام 
ــا  ــود ام ــرح ب ــرات مط ــتم مذاک ــان دور هش و پای
کــه  حاکیســت  عمل آمــده  بــه  پیگیری هــای 
ــا در  ــوع فع ــن موض ــان دارد و ای ــا جری گفت وگوه
ــگ  ــوان هماهن ــه عن ــا ب ــه اروپ ــتور کار اتحادی دس

ــدارد. ــرار ن ــترک ق ــیون مش ــده کمیس کنن
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه 
کــه  کــرد  تصریــح  گفت وگویــی  در  دیشــب 
ــی  ــتار ضمانت های ــران خواس ــامی ای ــوری اس جمه
ــد و  ــای جدی ــم ه ــال تحری ــدم اعم ــه » ع اســت ک
ــی پــس از لغــو  ــم هــای کنون عــدم بازگشــت تحری
ــان  ــر نش ــود.« وی خاط ــامل ش ــا را ش ــدن آن ه ش
ــد و اراده  ــی قص ــای غرب ــرف ه ــر ط ــه اگ ــرد ک ک
ــق  ــک تواف ــه ی ــتیابی ب ــند، دس ــته باش ــدی داش ج

ــت. ــر اس ــکان پذی ــوب ام خ

رئیــس کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
ــت ارز ۴۲۰۰  ــر سیاس ــت: اگ ــامی گف ــورای اس ش
تومانــی بخواهــد ادامــه پیــدا کنــد، ۴۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان از درآمدهــای دولــت در ســال 

ــد.  ــد ش ــذف خواه ــده ح آین
ــی«  ــا حاجی بابای ــا، »حمیدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
تومانــی،  ارز ۴۲۰۰  بازتوزیــع  دربــاره چگونگــی 
ــه آییــن نامــه داخلــی مجلــس،  ــا توجــه ب افــزود: ب
از ایــن بــه بعــد گــزارش کلیــات بودجــه در دو 
ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــق و کمیس ــیون تلفی کمیس
ــیون  ــته کمیس ــه روز گذش ــود، البت ــی می ش بررس
ــت  ــه رای مثب ــات بودج ــه کلی ــه ب ــه و بودج برنام
داد و ســاعت ۱8و ۳۰ در کمیســیون تلفیــق تاییــد 

ــتیم. ــه را داش ــات بودج کلی
ادامــه داد: موضوعــی کــه در کمیســیون  وی 
ــود و  ــات ب ــث کلی ــک بح ــد؛ ی ــرح ش ــق مط تلفی
حــدود ۱۴ مــورد بحــث هــم در بودجــه داریــم کــه 

ــد. ــام دارن ــورد ابه ــن ۱۴ م ــدگان در ای نماین
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــت: نمایندگان ــی گف حاجی بابای
موافــق و مخالــف صحبت کردنــد این موضــوع را مطرح 
کردنــد کــه اگــر کلیــات مصــوب شــد بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه نمایندگانــی کــه بــه کلیــات رای دادنــد در 

ایــن ۱۴ مــورد بــه ایــن شــکل موافــق هســتند.
ــن  ــان ای ــان و مخالف ــث موافق ــه داد: بح وی ادام
اســت کــه مــا رای می دهیــم، امــا اصــاح می کنیــم 
ــا  ــا رای نمی دهیــم ت و دیگــر نماینــدگان گفتنــد م
دولــت اصــاح کنــد کــه ایــن دو موضــوع بــه شــکل 

دو نــوع بیــان شــد.

 ۱۴۰۱ بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  رئیــس 
خاطرنشــان کرد: در بحــث ارز ترجیحــی در بودجــه 
ــد  ــت بای ــه دول ــرده ک ــوب ک ــس مص ۱۴۰۰ مجل
ــار  ــی در اختی ــارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومان هشــت میلی
داشــته باشــد تــا بتوانــد تــا پایــان ســال کار را جلــو 
ببــرد کــه دولــت بــا ایــن مبلــغ نتوانســت ایــن کار 
را انجــام دهــد و اکنــون ایــن رقــم بــه ۱۳.۶ میلیــارد 
ــان ســال  ــا پای ــر ت ــن اگ دالر رســیده اســت، بنابرای
ادامــه پیــدا کنــد حــدود ۱۹ میلیــارد دالر خواهــد 
ــارد دالر  ــم ۱۹ میلی ــت ه ــت دول ــد و درخواس ش
اســت، در صورتــی کــه کل درآمــد ارزی دولــت ۱۹ 

ــت. ــارد دالر نیس میلی
 ۱۴۰۰ بودجــه  در  تصریح کــرد:  حاجی بابایــی 
ــام  ــت تم ــول دول ــی پ ــه وقت ــه شــده اســت ک گفت

ــال  ــه ری ــی را ب ــت ارز ترجیح ــد دول ــود بای می ش
ــد. ــل کن تبدی

وی گفــت: در بودجــه ســال آینــده دو ابهــام در 
مجلــس وجــود دارد؛ نخســت ایــن کــه آیــا اگــر ارز 
ــوب  ــادی خ ــر اقتص ــود از نظ ــذف ش ــی ح ترجیح
اســت یــا خیــر؟ دوم ایــن کــه چــه اقداماتــی انجــام 

ــد؟ ــاق بیفت ــن کار اتف ــه ای ــود ک می ش
 ۱۴۰۱ بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  رئیــس 
بیان داشــت: دیــدگاه نماینــدگان در کمیســیون 
ــه ۱۴۰۱  ــرای بودج ــه در اج ــت ک ــن اس ــق ای تلفی
ــت  ــدام اس ــه آن ک ــد؟ آیین نام ــی می افت ــه اتفاق چ
و ضوابــط آن چیســت؟ شــرایط اجتماعــی آن کــدام 
کــه  اســت  مهمــی  این هــا ســؤال های  اســت؟ 

کمیســیون تلفیــق دارد.

ــه  ــی کــه روز گذشــته ب ــه داد: نمایندگان وی ادام
ــد  ــق رای ندادن ــه در کمیســیون تلفی ــات بودج کلی
بــه  امــا  می دهیــم،  رای  مــا  می کننــد  اعــام 
شــرطی کــه مشــخص شــود نــوع پرداخــت چگونــه 
ــر  ــی اگ ــم، ول ــد رای می دهی ــر کاال باش ــت؟ اگ اس

پــول باشــد رای نمی دهیــم.
حاجــی بابایــی گفــت: بــر اســاس آخریــن 
گــزارش، امســال تاکنــون حــدود ۱۳.۶ میلیــارد دالر 
ــر  ــت و ه ــرده اس ــدا ک ــاص پی ــی اختص ارز ترجیح
ــه  مــاه تقریبــاً یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر ب

ــود. ــه می ش ــم اضاف ــن رق ای
ــرای  ــا ب ــی م ــش بین ــرد: پی ــان ک وی خاطرنش
ــارد دالر کل  ــن اســت کــه ۲۶ میلی ــده ای ســال آین
ــا  ــود کــه ب ــات خواهــد ب درآمدهــای نفتــی و میعان
اســتقراض از صنــدوق توســعه ملــی حــدود ۱8 

میلیــارد دالر دســت دولــت را می گیــرد.
 ۱۴۰۱ بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  رئیــس 
ــته  ــح روز گذش ــه صب ــه ای ک ــرد: در جلس تصریح ک
ــرد  ــام ک ــتیم اع ــاورزی داش ــاد کش ــر جه ــا وزی ب
ــزان ۱۹ میلیــارد دالر  ــه می بــرای ســال ۱۴۰۰ ب
ــده  ــال آین ــن س ــت، بنابرای ــاز اس ــی نی ارز ترجیح
۱8 میلیــارد دالر را کامــًا بــرای ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ــد  ــا بای ــد م ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــه اگ ــد ک می خواهن
۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از منابــع دولــت را 

ــم. ــش دهی کاه
ــت: در الیحــه بودجــه ســال  ــی گف حاجــی بابای
آینــده ۱۴ دغدغــه داریــم، امــا شــرایط ســال آینــده 

ــود. ــد ب ــر از امســال خواه ــم بهت به طــور حت

مذاکرات رفع تحریم ها روی ریل پیشرفت

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعالم کرد:

ادامه سیاست ارز 42۰۰، یعنی حذف 4۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت

 شاهد پیشرفت
 در مذاکرات وین هستیم

ــا  ــی ب ــن در گفت وگوی ــیه در وی ــده روس نماین
ــرات  ــده در مذاک ــام ش ــای انج ــه رایزنی ه ــاره ب اش
ــرات  ــد مذاک ــی در رون ــت: پیش رفت های ــن گف وی

ــده اســت.  ــق هســته ای حاصــل ش ــای تواف احی
ــده  ــوف نماین ــل اولیان ــزارش ایســنا، میخائی ــه گ ب
ویــن در  بین المللــی در  روســیه در ســازمان های 
ــا ایــن خبرگــزاری گفــت: دور هشــتم  گفت وگویــی ب
ــمی  ــای غیررس ــه دارد. دیداره ــن ادام ــرات وی مذاک
فشــرده ای بــه اشــکال مختلــف برگــزار می شــوند. کار 
بــر روی لغــو تحریم هــا علیــه ایران، مســائل هســته ای 
ــه دارد. ــای برجــام ادام ــرای احی ــات ب ــی اقدام و توال

اولیانــوف در پاســخ بــه ســوالی دربــاره  پیش رفــت 
در ایــن مذاکــرات، گفــت کــه همیــن حــاال هم شــاهد 
ــد  ــوان دی ــر می ت ــت هســتیم و »واضح ت ــن پیش رف ای

کــه موانــع اصلــی کجــا قــرار دارنــد«.
اولیانــوف پیش تر در صفحــه توییتــرش از دیدارهای 
ــا علــی  باقــری کنــی مذاکره کننــده ارشــد  ــه ب جداگان
ایــران در ویــن و انریکــه مــورا نماینــده اتحادیــه اروپــا 
در مذاکــرات و هماهنــگ کننــده جلســات کمیســیون 
ــر ســر موضوعــات باقــی  ــی ب مشــترک برجــام و رایزن
مانــده در مذاکــرات و مســیر پیــش رو خبــر داده بــود.

ــته  ــه گذش ــن از هفت ــرات وی ــتم مذاک دور هش
ــت. ــده اس ــاز ش آغ

موافقت کره جنوبی با آزادسازی 
فوری پول های بلوکه شده ایران

وزارت امــور خارجــه کــره جنوبــی پــس از دیــدار 
ــی اش  ــای ایران ــا همت ــه آن ب ــر خارج ــاون وزی مع
ــای  ــه محوره ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــن، در بیانی در وی
کــره ای  طــرف  موافقــت  از  آن هــا  گفت وگــوی 
بــا انجــام گرفتــن فــوری آزادســازی پول هــای 
ــر داد.  ــره ای خب ــای ک ــران در بانک ه ــده ای بلوکه ش
ــور خارجــه  ــگاه وزارت ام ــه گــزارش ایســنا، وب ب
کــره جنوبــی در بیانیــه ای دربــاره ســفر چــوی 
جونــگ کان معــاون وزیــر امــور خارجــه ایــن 
کشــور بــه ویــن و دیــدارش بــا علــی باقــری معــاون 
سیاســی وزیــر امــور خارجــه ایــران و مذاکره کننــده 
ــدار  ــن دی ــن اولی ــن، نوشــت، ای ــران در وی ارشــد ای
آن دو بــوده اســت و مذاکــرات صریــح و ســازنده ای 
دربــاره روابــط ایــران - کــره، از جملــه مســئله 
ــته اند. ــره داش ــران در ک ــده ای ــای بلوکه ش دارایی ه
ایــن بیانیــه می افزایــد: معــاون وزیــر خارجــه 
ــای  ــدواری کــرد کــه مذاکــرات احی ــراز امی چــوی، اب
برجــام بــه زودی بــه نتیجــه برســند و دو طــرف موافق 
ــران ]در  ــد آزادســازی پول هــای  بلوکــه  شــده ای بودن

ــود. ــام ش ــورا انج ــد ف ــی[ بای ــره  جنوب ــای ک بانک ه
در ادامــه بیانیــه وزارت امــور خارجــه کــره آمــده 
اســت: دو طــرف توافــق کردنــد کارشناســان دو 
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــون مس ــث پیرام ــرای بح ــور ب کش
ــای کاری  ــده رایزنی ه ــه  ش ــای بلوک ــال پول ه انتق

ــد. انجــام دهن
وزارت خارجــه کــره همچنیــن بیــان کــرد: معــاون 
ــه  ــد ب ــروز بای ــدار ام ــت، دی ــر خارجــه چــوی گف وزی
عنــوان تســریع کننده روابــط دوجانبه مــان عمــل 
کنــد. معــاون وزیــر امــور خارجــه باقــری هــم گفــت، 
ســفر چــوی بــه ویــن بــرای بحــث پیرامــون پول هــای 
بلوکه شــده نشــانه مثبتــی بــرای تقویــت روابط اســت.

ــه گــزارش ایســنا، بیانیــه وزارت امــور خارجــه  ب
ــه  ــود ک ــرح می ش ــن مط ــی ای ــی در پ ــره جنوب ک
جلســه باقــری و چــوی بــه درخواســت طــرف 
کــره ای، ظهــر پنج شــنبه در محــل نمایندگــی 
ــد. ــزار ش ــن برگ ــران در وی ــامی ای ــوری اس جمه
ــاره  ــا اش ــی ب ــره جنوب ــه ک ــر خارج ــاون وزی مع
ــی  ــران، توضیحات ــئول - ته ــط س ــت رواب ــه اهمی ب
ــزد  ــران ن ــده ای ــه  ش ــای بلوک ــوص پول ه در خص
کــره جنوبــی ارائــه و عنــوان کــرد کــه ایــن کشــور 
ــاش  ــران ت ــه ای ــود ب ــی خ ــت بده ــرای بازپرداخ ب

می کنــد.
ــر امــور خارجــه جمهــوری  معــاون سیاســی وزی
ــه  ــرد ک ــد ک ــدار تاکی ــن دی ــران در ای ــامی ای اس
دولــت  ویــن،  در  گفت وگوهــا  نتایــج  از  فــارغ 
کــره جنوبــی موظــف بــه آزادســازی پول هــای 
ــه  ــای یکجانب ــت و تحریم ه ــران اس ــده ای ــه  ش بلوک
ــدم پرداخــت  ــرای ع ــی ب ــد توجیه ــکا نمی توان آمری

ــد. ــران باش ــه ای ــا ب بدهی ه
ــه  ــد ک ــح ش ــن تصری ــه همچنی ــن جلس در ای
خــودداری غیرقانونــی و غیرقابــل توجیــه کــره 
جنوبــی از بازپرداخــت بدهی هــای خــود بــه ایــران، 
نقطــه ای تیــره در تاریــخ روابــط دو کشــور خواهــد 
ــه  ــبت ب ــریع تر نس ــه س ــد هرچ ــئول بای ــود و س ب

ــد. ــدام نمای ــران اق ــع ای ــازی مناب آزادس
ــاط  ــدار ارتب ــن دی ــزارش  ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــران و  ــان ای ــاری می ــرات ج ــا مذاک ــتقیمی ب مس
گــروه ۱+۴ نداشــته و در چارچــوب رایزنی هــای 
دوجانبــه معمــول میــان دو کشــور و بــه درخواســت 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــره ای انج ــرف ک ط

کارمندان با افزایش حقوق ۱۰ درصدی 
2 سال بسازند تا تورم کاهش یابد 

بودجــه  و  برنامــه  رئیــس کمیســیون  نایــب 
مجلــس گفــت: افزایــش حقــوق ۱۰ درصــد اســت و 
مــردم بهتــر اســت بــا ایــن شــرایط بســازند تــا تــورم 

ــد.    ــدا کن ــداری کاهــش پی مق
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، غام حســین 
ــه و  ــه بودج ــیون برنام ــس کمیس ــب رئی ــی نای رضوان
ــس  ــروز مجل ــی ام ــس در صحــن علن محاســبات مجل
ــا مواجــه  ــا ناهماهنگــی در پرداخــت حقوق ه ــت: ب گف
هســتیم و ادارات مختلــف جزیــره ای عمــل می کننــد و 

ایــن مســئله باعــث بــی عدالتــی شــده اســت.  
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، یکــی از عوامــل 
ــت و در  ــت اس ــارات دول ــری اعتب ــورم، کس ــاد ت ایج
مقابــل بــار ناتــرازی بودجــه روی دوش مــردم می افتد. 
افزایــش حقوق هــا باعــث ایجــاد تــورم می شــود، ولــی 
حقوق هــا هــم بایــد افزایــش پیــدا کنــد. علــی رغــم 
ــا  ــت حقوق ه ــجام در پرداخ ــر انس ــد ب ــه تاکی اینک
ــگاه  ــه پرداخــت حقوق هــا جزیــره ای ن ــی ب داریــم، ول
ــه ۱۰  ــت گفت ــده دول ــم. در بودجــه ســال آین می کنی
درصــد افزایــش حقــوق در نظــر گرفتــه شــده، ولــی 
ایــن افزایــش پاســخ گــوی تــورم نیســت، ولــی بایــد 
بــرای منافــع کشــور یکــی الــی دو ســال مشــکات را 

تحمــل کنیــم تــا مشــکل تــورم حــل شــود.  
ــدی  ــش ۱۰ درص ــه افزای ــردم ب ــه م ــه اینک البت
اکتفــا کننــد و بخشــی دیگــر افزایــش حقــوق 
ــد ایــن  داشــته باشــند اصــا درســت نیســت و نبای
ــن مســئله را  ــته باشــد ای ــی وجــود داش ــی عدالت ب

ــرد.   ــد ک ــی تائی رضوان

استاندار آذربایجان شرقی:
تیم های تراکتور و ماشین سازی در قالب 
شرکت مس آذربایجان فعالیت می کنند

تیم هــای  گفــت:  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــس  ــرکت م ــب ش ــازی در قال ــور و ماشین س تراکت
آذربایجــان بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهنــد داد و 

ــد.  ــر نمی یاب ــا تغیی ــام آن ه ن
و  تراکتورســازی  نــام  افــزود:  عابدیــن خــّرم 
ماشین ســازی در ســطح کشــور برنــد بــوده و صرفــا 
ــب مــس  ــن تیــم هــا در قال مالکیــت و مدیریــت ای

ــت. ــد یاف ــر خواه ــان تغیی ــس آذربایج ــی و م مل
مــردم  دغدغه هــای  از  داشــت:  اظهــار  وی 
آذربایجان شــرقی و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، 
ــود  ــازی ب ــور و ماشین س ــای تراکت ــت تیم ه وضعی
ــا  ــل ب ــاه قب ــک م ــه ی ــاتی ک ــه جلس ــه در ادام ک
ــب  ــس، نای ــدگان مجل ــت، نماین ــر صم ــور وزی حض
آذربایجان شــرقی  نماینــدگان  و  رئیــس مجلــس 
برگــزار شــد، روز ســه  شــنبه جلســه پیگیــری شــد 
ــه  ــا ب ــم ه ــن تی ــذاری ای ــرح واگ ــات ط ــا کلی و ب

ــد. ــت ش ــان موافق ــس آذربایج ــرکت م ش
ــذاری  ــات واگ ــورد جزئی ــه داد: در م ــرم، ادام خ
ایــن تیــم هــا ماننــد وضعیــت مالــی، نحــوه 
واگــذاری، پنجره هــای تیــم کــه بســته اســت، 
ــوارد  ــایر م ــل دوم و س ــم فص ــم در نی ــت تی تقوی
جلســه ای امــروز در وزارت صنایــع برگــزار می شــود 

و در ایــن مــوارد تصمیم گیــری خواهــد شــد.
ــم  ــن تی ــذاری ای ــه واگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی شــرکت  ــدات اجتماع ــا در راســتای انجــام تعه ه
ــن شــرکت از  ــت و پشــتیبانی ای ــی مــس و حمای مل
ــادآوری  ــود، ی ــی ش ــام م ــی انج ــته های ورزش رش
ــای  ــذاری تیم ه ــدف گ ــروز ه ــه ام ــرد: در جلس ک
تراکتــور و ماشین ســازی نیــز مشــخص خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا، بــه دنبــال نتایــج ضعیــف تیــم 
ــگ  ــز در لی ــازی تبری ــین س ــور و ماش ــای تراکت ه
هــای برتــر و دســته یــک، هــواداران ایــن ۲ تیــم بــا 
برگــزاری تجمــع و بــه راه انداختــن پویــش، خواســتار 

واگــذاری آنهــا بــه مــس ســونگون شــده بودنــد.
ــک باشــگاه تراکتــور کــه  ــوزی، مال محمدرضــا زن
ــه  ــت آن را برعهــده گرفت از ســه ســال پیــش مالکی
ــواداران،  ــته ه ــی خواس ــن و در پ ــش از ای اســت، پی
ــاده اســت همیــن لحظــه  ــود کــه آم اعــام کــرده ب

ــل دهــد. ــم را تحوی تی
ــا ۱۳  ــز ب ــازی تبری ــم تراکتورس ــون تی ــم اکن ه
ــیزدهم  ــوده و در رده س ــاز ب ــازی دارای ۱۱ امتی ب
جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر فوتبــال ایــران قــرار 
دارد و تیــم ماشــین ســازی نیــز از ۱۲ بــازی خــود 
ــدول ۱8  ــر ج ــاز در قع ــه امتی ــا س ــب تنه ــا کس ب

ــرار دارد.   ــک )آزادگان( ق ــته ی ــگ دس ــی لی تیم

گاردین؛
نخست وزیر انگلیس به فساد مالی 

متهم شد

اینکـــه  از  انگلیـــس پـــس  نخســـت وزیـــر 
ـــود از  ـــان خ ـــازی آپارتم ـــرای بازس ـــد ب ـــخص ش مش
یکـــی از کمک کننـــدگان بـــه حـــزب محافظـــه کار 
ـــاد  ـــه فس ـــم ب ـــت، مته ـــرده اس ـــه ک ـــت بودج درخواس

شـــد.
بــه گــزارش مهــر، بوریــس جانســون نخســت وزیــر 
ــش از یکــی از  ــرای بازســازی آپارتمان انگلیــس کــه ب
کمــک کننــدگان بــه حــزب محافظــه کار درخواســت 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــون ب ــرده اســت، اکن ــی ک کمــک مال
ــی متهــم شــده  ــه فســاد مال ــن موضــوع ب افشــای ای

اســت.
انتشــار پیام هــای بوریــس جانســون  از  پــس 
ــه حــزب  ــی ب ــده مال ــو، کمــک کنن ــد براونل ــا دیوی ب
محافظــه کار، نخســت وزیــر انگلیــس اکنــون بــا 

ــت. ــده اس ــرو ش ــدی روب ــادات جدی انتق
جانســون در ایــن پیام هــا از براونلــو خواســته اســت 
تــا بــرای بازســازی آپارتمــان محــل اقامتــش بــه وی 

کمــک مالــی کنــد.
نخســت وزیــر انگلیــس پــس از افشــای ایــن 
پیام هــا مجبــور شــد بــه خاطــر عــدم اعــام رســمی 

ــد. ــی کن ــت، عذرخواه ــن درخواس ای

ــور ۲۰  ــا حضـ ــان بـ ــر غامـ ــی پیـ ــن الملـ ــره بیـ ــن کنگـ اولیـ
کشـــور و۱۴ اســـتان ۱۱ دیمـــاه در شهرســـتان لنجـــان  اصفهـــان 
ـــزار  ـــران برگ ـــار گ ـــهدا وایث ـــای ش ـــواده ه ـــی از خان ـــور جمع ـــا حض ب

گردیـــد. 
ــس از  ــم پـ ــن مراسـ ــان: در ایـ ــنی- اصفهـ ــیخ حسـ شـ
قرائـــت قـــرآن وپخـــش ســـرود کشـــورمان نماینـــدگان کشـــورها 
وســـپس نماینـــدگان ۱۴ اســـتان بـــه حضـــار معرفـــی شـــدند و 
در ادامـــه غامعلـــی حـــداد عـــادل مشـــاور عالـــی مقـــام معظـــم 
رهبـــری ســـخنانی را پیرامـــون اهمیـــت تکریـــم عـــزاداران 
وخادمـــان امـــام حســـین )ع( ایـــراد نمـــود  حـــاج صـــادق 
ـــی  ـــا مداح ـــا  را ب ـــت  فض ـــل بی ـــوت اه ـــداح پیشکس ـــران م آهنگ
ـــان  ـــذرای خادم ـــال گ ـــم ش ـــان مراس ـــرد . در پای ـــینی ک ـــود حس خ
تـــو ســـط خانـــواده هـــای شـــهدا وایثـــار گـــران و ســـید رضـــا 
ـــس  ـــر وموس ـــدی مدی ـــدی محم ـــان  مه ـــتاندار اصفه ـــوی اس مرتض
ـــن  ـــوت بی ـــه اخ ـــم نام ـــد تفاه ـــد وعق ـــام ش ـــران  انج ـــت منتظ هیئ
هیئـــت منتظـــران لنجـــان بـــا نماینـــدگان ۲۰ کشـــور بـــه امضـــا 
ــه  ــایر برنامـ ــه سـ ــب و… از جملـ ــی ۷۰ موکـ ــر پایـ ــید ، بـ رسـ

هـــای اجـــرا شـــده در ایـــن کنگـــره بـــود.

ــه  ــد ک ــتانداران را موظــف کردن ــس در جلســه اس ــدگان مجل نماین
منابــع اســتانی و اختیــارات خــود را بــا اولویــت تقویــت فعالیــت هــای 

نوآورانــه بــکار گیرنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی مجلــس و 
در جریــان بررســی طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان، مــاده ۱۲ ایــن 
طــرح را مصــوب کــرده و بــا تصویــب ایــن مــاده نقــش اســتانداران در 

حــوزه تقویــت فعالیــت هــای نوآورانــه را مشــخص ســاختند.
متــن کامــل مــاده ۱۲ طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد:
ــا  ــد ب ــور موظفن ــر کش ــتانداران سراس ــف؛  اس ــد ال ــاس بن ــر اس ب
همــکاری پــارک هــای علــم و فنــاوری داخــل اســتان، منابــع اســتانی و 
اختیــارات خــود را بــا اولویــت تقویــت فعالیت هــای نوآورانه و شناســایی 
و حــل مســایل بومــی و بــا اســتفاده از شــرکت هــا و موسســات دانــش 
ــم و  ــز رشــد و پارکهــای عل ــاور مســتقر در مراک ــان، واحدهــای فن بنی
ــه و  ــای نوآوران ــب و کاره ــگاهی، کس ــوآوری دانش ــز ن ــاوری، مراک فن

ــد. ــکار گیرن خــاق در اســتان ب
ــه عنــوان جزءهــای )۱۰(، )۱۱( و  ــر اســاس بنــد ب؛ ســه جــزء ب ب
ــون احــکام دائمــی برنامــه هــای  ــه بنــد )الــف( مــاده )۳۱( قان )۱۲( ب

توســعه کشــور بــه شــرح زیــر الحــاق مــی شــود:
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــا معرف ــتانی ب ــاوری اس ــارک و فن ــس پ »۱۰-رئی
ــوزش پزشــکی  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــا وزی ــاوری ی ــات و فن تحقیق

ــه ــوزه مربوط ــا ح متناســب ب
۱۱- رییــس مراکــز نــوآوری دانشــگاهی بــا معرفــی باالتریــن مقــام 

دانشــگاه مربوطــه

۱۲- نماینده اتحادیه دانشگاهای غیر دولتی استان«
بــر اســاس بنــد پ؛ یــک جــزء بــه عنــوان جــزء )۱۰( بــه بنــد )ب( 
ــه  ــای توســعه کشــور ، ب ــه ه ــون احــکام دائمــی برنام ــاده )۳۱( قان م

شــرح زیــر الحــاق مــی شــود:
»۱۰- حمایــت از توســعه و تجــاری ســازی فنــاوری هــای راهبــردی 
ــازی و توســعه  ــد س ــاد، توانمن ــتان، ایج ــای اس ــش ه ــع چال ــرای رف ب
ــتقر  ــاور مس ــای فن ــان، واحده ــش بنی ــات دان ــا و موسس ــرکت ه ش
ــای خــاق،  ــاوری و واحده ــم و فن ــای عل ــارک ه ــد و پ ــز رش در مراک
تقویــت فعالیــت هــای تحقیــق و توســعه بنــگاه هــای بــزرگ اقتصــادی 
ــرح هــای توســعه ای  ــت ط ــری از ظرفی ــتفاده حداکث ــتان و اس اس
ــازار شــرکت ها و موسســات  اســتانی و خریدهــای دولتــی در ارتقــای ب

ــاور اســتان« ــان و فن ــش بنی دان
ــون  ــاده )۳۱( قان ــد )ب( م ــره )۳( بن ــد ت؛ در تبص ــاس بن ــر اس ب
ــای توســعه کشــور مصــوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹5  ــه ه ــی برنام احــکام دائم
عبــارت »و صنــدوق هــای غیردولتــی پژوهــش و فنــاوری موضــوع مــاده 
ــی  ــای نظــام مال ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف )۴۴( قان
کشــور مصــوب ســال ۱۳۹۴« بعــد از عبــارت »صنــدوق هــای حمایــت 

از توســعه بخــش کشــاورزی« الحــاق مــی شــود.

کنگره بین الملی پیر غالمان امام حسین )ع( با 
حضور 2۰ کشور در اصفهان برگزار شد 

نقش استانداران در حوزه تقویت فعالیت های نوآورانه مشخص شد
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 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در 
چهــار مــاه گذشــته نــرخ تــورم تولیدکننــده یعنــی 
ــورم کاالهایــی کــه تولیدکننــده مصــرف می کنــد  ت
حــدود ۲۶ درصــد و تــورم مصرف کننــدگان ۱۶ 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
ـــن«  ـــا، »ســـید رضـــا فاطمی امی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
پـــس از نشســـت کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس در 
ــروز  ــزود: در نشســـت امـ ــگاران، افـ ــع خبرنـ جمـ
موضـــوع تنظیـــم بـــازار بررســـی شـــد؛ در ایـــن 
کاری  تقســـیم  وزارتخانه هـــا  میـــان  حـــوزه 
انجـــام شـــده اســـت، بـــه طـــور مثـــال تنظیـــم 
بـــازار مـــواد غذایـــی ماننـــد مـــرغ و تخـــم مـــرغ 
ــت و  ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــده وزارت جهـ ــه عهـ بـ
کاالهایـــی ماننـــد فـــوالد و ســـیمان بـــه عهـــده 

ــت. ــت اسـ وزارت صمـ
وی بــه مــردم نویــد داد کــه بــازار فــوالد وضعیت 
ــی دارد، به طــور مثــال قیمــت  بســیار پایــدار و خوب
ــزار  ــش از ۱8 ه ــای گذشــته از بی ــرد در ماه ه میلگ
تومــان در هــر کیلــو بــه کمتــر از ۱۴ هــزار تومــان 
رســیده اســت، بهــای ورق هــای فــوالدی نیــز همیــن 

گونــه اســت.
ــان  ــا بی ــیزدهم ب ــت س ــه دول ــو کابین ــن عض ای
ــتیم،  ــات هس ــاهد ثب ــیمان ش ــازار س ــه در ب اینک
ــت  ــت دول ــی فعالی ــاه ابتدای ــک م ــرد: در ی اضافه ک

ــان  ــزار توم ــه ۲5 ه ــیمان ب ــت س ــر پاک ــت ه قیم
ــل  ــه دلی ــای ســیمان ب ــد به ــت، هرچن کاهــش یاف
شــایعه قطعــی گاز طــی یــک تــا دو هفتــه بــه بیــش 
از ۲۶ هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرد امــا دوبــاره 

ــان بازگشــت. ــزار توم ــه قیمــت ۲5 ه ب
ــای  ــازار کاالهـ ــه داد: در بـ ــن ادامـ فاطمی امیـ
پایـــه کـــه مـــواد اولیـــه واحدهـــای صنعتـــی 
ــات قیمـــت  ــا کاهـــش قیمـــت و ثبـ ــتند، بـ هسـ
ـــورم  ـــی ت ـــده یعن ـــورم تولیدکنن مواجـــه هســـتیم و ت
ــد،  ــرف می کنـ ــده مصـ ــه تولیدکننـ ــی کـ کاالهایـ

ــد و  ــدود ۲۶ درصـ ــته حـ ــاه گذشـ ــار مـ در چهـ
کاهـــش  درصـــد   ۱۶ مصرف کننـــدگان  تـــورم 
یافتـــه اســـت، البتـــه هنـــوز تـــورم داریـــم امـــا از 
ــن  ــای پاییـ ــمت تورم هـ ــه سـ ــاال بـ ــای بـ تورم هـ

می کنیـــم. حرکـــت 
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا بیـــان 
اینکـــه در زمینـــه کاالهـــای واســـطه ای و نهایـــی 
ـــان  ـــفافیت جری ـــت، ش ـــه اس ـــام گرفت ـــی انج اقدامات
کاال را یکـــی از ایـــن اقدامـــات برشـــمرد و گفـــت: 
اکنـــون همـــه مراحـــل خریـــد و فـــروش ۱5قلـــم 

کاال از ابتـــدا تـــا انتهـــا )از تولیدکننـــده تـــا 
شـــرکت های پخـــش و غیـــره( بـــرای مـــا شـــفاف 
اســـت کـــه ایـــن امـــر موجـــب کاهـــش قیمـــت 
ـــن  ـــت روغ ـــال در قیم ـــور مث ـــه ط ـــت. ب ـــده اس ش
موتـــور دیزلـــی کاهـــش قیمـــت اتفـــاق افتـــاده 

اســـت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح درج قیمــت تولیدکننــده 
کــه  هســتیم  شــاهد  تصریح کــرد:  کاال،  روی 
بــه  توزیــع  نظــام  در  بســیاری  هزینه هــای 
بــا  کاالهــا  و  می شــود  تحمیــل  مصرف کننــده 
ــه  ــده ب ــذاری ش ــت هدف گ ــش از قیم ــی بی قیمت
ــی  ــن طرح ــد، بنابرای ــده می رس ــت مصرف کنن دس
بــا عنــوان »درج قیمــت تولیدکننــده روی کاال« 
ــاز  ــی آغ ــورت آزمایش ــه ص ــم کاال ب ــرای ۱5 قل ب
شــده اســت کــه ایــن موضــوع در آینــده نیــز 

توســعه پیــدا می کنــد.
فاطمی امیــن اضافه کــرد: در کاالهــای مذکــور 
شــاهد کاهــش قیمــت هســتیم، به طــور مثــال 
ــه در دو  ــد ک ــاز ش ــیدنی ها آغ ــا نوش ــرح ب ــن ط ای
هفتــه اخیــر حــدود ســه هزار تومــان قیمــت آن هــا 
کاهــش یافــت؛ ایــن موضــوع دربــاره دســتمال 
ــال  ــز در ح ــره نی ــودرو و غی ــات خ ــذی، قطع کاغ
ــش  ــب کاه ــی رود موج ــار م ــه انتظ ــت ک ــرا اس اج

قیمت هــا شــود.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی 
و  بهداشــتی  گواهی هــای  اغلــب  مجلس،گفــت: 
از  بــرای خــروج محصــوالت  کــه  ای  قرنطینــه 
ــی و  ــدون کار کارشناس ــتارا ب ــل در آس ــه فلف جمل
آزمایشــگاهی صــادر شــده مخــدوش و فاقــد اعتبــار 
بــوده اســت و بازدیدهــا نشــان مــی داد حداقــل ۳۰ 
کلیلنیــک بــه دلیــل تخلفــات و عــدم انجــام وظیفــه 

ــد.  ــده بودن ــپ ش ــوص پلم ــن خص ــی در ای قانون
ذبیــح اهلل اعظمــی ســاردوئی عضــو هیات رئیســه 
کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیط 
زیســت مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو 
ــادرات  ــکات ص ــوص مش ــت، در خص ــه مل ــا خان ب
محصــوالت کشــاورزی، گفــت: صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی بــه ۲8 کشــور بــرای مــا از اهمیت بســیار 
ــن کشــورها  ــه ای ــد ب ــادی برخــوردار اســت و بای زی
ــره  ــص و خب ــاورزی و متخص ــادی کش ــزن اقتص رای

اعــزام شــود.
ــاد در مجلــس  نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآب

بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  شــورای 
شــبکه های مویرگــی تولیــد، توزیــع و صــادرات 
ــور  ــارج کش ــل و خ ــاورزی در داخ ــوالت کش محص
راه انــدازی شــود، ادامــه داد: راه انــدازه خــط هوایــی 
ــی  ــای یخچال ــا کانتینر ه ــی ب ــط ریل ــو( و خ )کارگ
ــه  ــاد ب ــی و امیرآب ــتارا، انزل ــرز آس ــاده ای از م و ج
ــه  ــر چ ــد ه ــه بای ــادی دارد ک ــت زی ــیه اهمی روس
ســریعتر زیــر ســاخت های آن از جملــه مســیر 
ــود.  ــم ش ــدازی و فراه ــای »رورو« راه ان ــتی ه کش
 وی افــزود: بایــد از ممنوعیــت اعمــال شــده 
از ســوی برخــی کشــورها در زمینــه صــادرات 
ــرای  ــتفاده را ب ــت اس ــاورزی نهای ــوالت کش محص
ــا رعایــت  برنامــه ریــزی تولیــد محصــوالت ســالم ب
ــیم،  ــته باش ــدف داش ــورهای ه ــتانداردهای کش اس
ایــن موضــوع نیــاز بــه تربیــت کارشناســان و 
ــدید  ــت ش ــص و فعالی ــاورزی متخص ــن کش ناظری
ــج کشــاورزی  ــوزش و تروی ــات،  آم ــازمان تحقیق س

ــاز دارد. ــدگان نی ــد کنن ــوزش تولی ــه آم در زمین

ــا  ــم ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
تاکیــد براینکــه بایــد بــرای نظــارت بــر رونــد تولیــد، 
ــاورزی-  ــره کش ــن خب ــادرات از ناظری ــع و ص توزی
رعایــت  و  قرنطینــه  زمینــه  در  گیاهپزشــکی 
ــرد:  ــوان ک ــم، عن ــتفاده کنی ــد اس ــتاندارد تولی اس
باغــات، گلخانه هــا و مــزارع کشــور بایــد شناســنامه 
ــد QR )پاســخ ســریع(  ــا ک ــرای آنه دار شــوند و ب
ــتان  ــوب اس ــم در جن ــن مه ــه ای ــود ک ــادر ش ص
کرمــان آغــاز شــده اســت.در همیــن راســتا دولــت از 

ــد. ــت کن ــاورزی حمای ــای کش ــگا پروژه ه م
ــاد  ــت و وزارت جه ــان اینکــه دول ــا بی اعظمــی ب
کشــاورزی بایــد از مــگا پروژه هــای کشــاورزی 
تولیــدی  مراکــز  ایــن  در  زیــرا  کنــد  حمایــت 
محصــوالت کشــاورزی اســتانداردهای بیــن المللــی 
بــه خوبــی رعایــت می شــود، تصریــح کــرد: در 
زمینــه صــدور گواهی هــای ســامت، بهداشــتی 
و قرنطینــه محصــوالت کشــاورزی بایــد نهایــت 
ســختگیری از طــرف مراجــع ذی ربــط انجــام شــود 
و بخــش غــذا و دارو وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه 

ــد. ــارت کنن ــدام و نظ ــل اق ــور کام بط
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس بــا اشــاره 
بــه اینکــه وظیفــه نظــارت بــر ســامت محصــوالت 
کشــاورزی از کاشــت تــا مرحلــه برداشــت بــر عهــده 
ــه  ــس از مرحل ــت و پ ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه

برداشــت ســازمان غــذا و دارو ایــن وظیفــه را برعهده 
بهداشــتی  گواهی هــای  اغلــب  داد:  ادامــه  دارد، 
محصــوالت  خــروج  بــرای  کــه  ای  قرنطینــه  و 
ــه فلفــل در آســتارا صــادر شــده  کشــاورزی از جمل
بــود فاقــد اعتبــار و بــدون در نظــر گرفتــن شــاخص 
ــان  ــا نش ــود و بازدیده ــده ب ــام ش ــای الزم انج ه
ــات  ــل تخلف ــه دلی ــل ۳۰ کلیلنیــک ب مــی داد حداق
بســته شــده بودنــد و لــذا بخــش نظارتــی مربوطــه 

ــدام کنــد.  ــا نهایــت دقــت اق ــد ب بای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه برخــی تجــار 
ایرانــی در بازارهــای هــدف بــا یکدیگــر رقابــت 
ــی  ــم افزای ــات ه ــزاری جلس ــزود: برگ ــد، اف می کنن
ــدن و  ــت، مع ــور وزاری صنع ــا حض ــار ب ــرای تج ب
ــور خارجــه کمــک  ــاد کشــاورزی و ام تجــارت، جه
ــف  ــا وظای ــادی ب ــن اقتص ــن فعالی ــا ای ــد ت می کن

ــوند. ــنا ش ــی آش ــن الملل ــای بی ــود در بازاره خ

تقریبا 95 درصد از گلخانه های کشور از 
لحاظ اسکلت و سازه غیر استاندارد هستند

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســموم کشــاورزی مــورد 
اســتفاده در کشــور اغلــب بی کیفیــت و تقلبــی 
هســتند و بایــد مافیــای شــکل گرفتــه در ایــن حــوز 
حــذف شــود، ایــن موضــوع بــه زودی در دســتورکار 
عنــوان  قــرار می گیــرد،  کمیســیون کشــاورزی 

ــای  ــای گلخانه ه ــازه ه ــرد: حــدود ۹5 درصــد س ک
کشــور غیــر اســتاندارد هســتند و درآنهــا نمی تــوان 
ــا  ــات و بیماری ه ــا آف ــموم ب ــتفاده از س ــدون اس ب

ــه کــرد. مقابل
ــاد در مجلــس  نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآب
ــی  ــل زندگ ــه مح ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
افــراد و کارگــران در گلخانه هــا نیــز بایــد دارای 
اســتانداردهای بهداشــتی باشــد زیــرا بازرســان 
و  خارجــی  تجــار  بخصــوص  کشــاورزی  حــوزه 
هولدینــگ هــای صادرکننــده محصــوالت کشــاورزی 
ــکات منفــی را  ــن ن ــان بازدید هــای خــود ای در جری
ــد،  ــاظ می کنن ــاورزی لح ــدات کش ــوع تولی در موض
و  کننــدگان  تولیــد  از  بخشــی  کــرد:  تصریــح 
رعایــت  را  ســالم  تولیــد  اصــول  گلخانــه داران 
ــن  ــد ای ــده بای ــش آم ــای پی ــا اتفاق ه ــد ب نمی کنن
اصــول رعایــت شــوند زیــرا عــدم اجــرای آنهــا توقــف 
صــادرات و ورشکســتگی تولیــد کننــده را بــه همــراه 

دارد.
عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی، 
آب، منابـــع طبیعـــی و محیـــط زیســـت مجلـــس 
ــاختار  ــرد: سـ ــان کـ ــامی، خاطرنشـ ــورای اسـ شـ
ــد در  ــاورزی بایـ ــای کشـ ــع کودهـ ــد و توزیـ تولیـ
کمیســـیون کشـــاورزی و مرکـــز پژوهش هـــای 
ـــا  ـــرد ت ـــرار بگی ـــق ق ـــی دقی ـــورد بررس ـــس م مجل

از تخلفـــات جلوگیـــری شـــود.

وزیر صمت در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

تورم تولیدکننده و مصرف کننده در 4 ماه گذشته کاهش یافت

بخشی از گواهی بهداشتی و قرنطینه ای محموله فلفل 
صادراتی به روسیه مخدوش و فاقد اعتبار بوده است

ورود خودروهای خارجی به بورس
معــاون عملیــات و نظــارت بــر بــازار بــورس 
کاال  بــورس  در  عرضــه خودروهــای خارجــی  از 
تــا پایــان ســال خبــر داد و گفــت: منظــور از 
خودروهــای خارجــی همــان خودروهــای در اختیــار 

ــت.  ــی اس ــوال تملیک ــازمان ام س
سـید جـواد جهرمـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا، 
درمـورد آخریـن وضعیـت عرضـه خـودرو در بـورس 
امـوال  بـا سـازمان  کـه  توافقـی  داد: طـی  توضیـح 
تملیکـی صـورت گرفته، تعـدادی خـودرو از مجموع 
حـدود ۲۰۰۰ خودرویـی کـه در اختیار این سـازمان 
قـرار گرفتـه اسـت، برای شـروع عرضه انتخاب شـده 

و درحـال طـی کـردن فراینـد پذیـرش هسـتند.
از  ای  داد: همزمــان هــم مصوبــه  ادامــه  وی 
ــا  ــری اســت ت ــال پیگی ســمت وزارت اقتصــاد درح
هیــات وزیــران درمــورد ایــن خودروهــا، نحــوه 
ــد.  ــری کن ــم گی ــتفاده تصمی ــذاری و اس ــماره گ ش
ــاغ   ــران اب ــات وزی ــه هی ــه مصوب ــض اینک ــه مح ب
ــام  ــا انج ــه خودروه ــود، عرض ــل ش ــد تکمی و فراین
ــا پایــان ســال  خواهــد شــد. ایــن اتفــاق احتمــاال ت
ــا از  ــرش خودروه ــت پذی ــد و وضعی ــی افت ــاق م اتف
ــورس کاال اطــاع رســانی شــده و پــس از  طریــق ب

ــرد. ــورت میگی ــه ص آن عرض
ــه  ــازار بــورس ب ــر ب  معــاون عملیــات و نظــارت ب
ــورس کاال  ــا در ب ــدام خودروره ــه ک ــوال ک ــن س ای
عرضــه خواهنــد شــد، پاســخ داد: انــواع خودروهــای 
خارجــی کــه در اختیــار ســازمان تملیکــی قــرار دارد 
ــتان  ــا اس ــم ب ــد ه ــن فراین ــد. ای ــد ش ــه خواه عرض
بوشــهر هــم اغــاز شــده و خودروهایــی کــه در 
انبارهــای اســتان بوشــهر هســتند عرضــه مــی شــوند.
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی جهرم
کــه چــه افــرادی مــی تواننــد از طریــق بــورس کاال 
اقــدام بــه خریــد خــودروی خارجــی کننــد، گفــت: 
ــا  ــود ام ــی ش ــام م ــا اع ــداران متعاقب ــرایط خری ش
ــرادی  همــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، حتــی اف
کــه صاحــب خــودرو هســتند میتواننــد از ایــن 

ــد. ــداری کنن ــودرو خری ــق خ طری

رئیس سازمان تعزیرات:
هیچ نهادی حق افزایش

 قیمت را ندارد

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی در خصــوص 
ورود تعزیــرات بــه موضــوع کمبــود اقــام ضــروری 

از جملــه دارو، توضیحاتــی ارائــه داد.
ــا مهــر در خصــوص  ــو، در گفتگــو ب احمــد اصانل
ــه موضــوع کمبــود اقــام  ــرات ب ورود ســازمان تعزی
ضــروری بــه ویــژه دارو در شــرایطی کشــور بــا کرونــا 
ــه  ــث اینک ــا بح ــه ب ــت: در رابط ــت، گف ــر اس درگی
ســازمان تعزیــرات در حــوزه احتــکار مســئولیت 
ــت و  ــا قاطعی ــا ب ــدارد و م ــود ن ــدی وج دارد تردی

ــم. ــورد می کنی ــوع برخ ــن موض ــا ای ــیت ب حساس
وی افزود: به گشـت های تعزیرات و همچنین تمامی 
مدیـران و همـکاران در این رابطه تاکید ویـژه ای کردیم 

کـه با هـر گونه تخلف اعامـی، برخورد کنند.
ــذف  ــوع ح ــه موض ــرات ب ــازمان تعزی ــس س رئی
ارز ترجیحــی هــم اشــاره و تصریــح کــرد: بــا فــرض 
ــان اجــرا  ــس از زم ــام پ ــران شــدن برخــی از اق گ
ــان ارز ۴۲۰۰  ــا هم ــی ی ــذف ارز ترجیح ــدن ح ش
تومانــی، تدابیــر الزم اندیشــیده شــده اســت. فــرض 
ــی  ــذف ارز ترجیح ــس از ح ــه پ ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــران شــود ک ــا گ برخــی از کااله

ــت. ــده اس ــاذ ش ــی اتخ ــم برنامه های ه
بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار و تاکیــد 
رئیــس جمهــور، هیــچ شــخصی، نهــاد، تولیــد کننده 
ــدارد  ــا را ن ــش قیمت ه ــق افزای ــده ای ح و وارد کنن
ــر  ــت: ب ــا گف ــش قیمت ه ــوص افزای ــو در خص اصانل
اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار و تاکیــد رئیــس 
جمهــور، هیــچ شــخصی، نهــاد، تولیــد کننــده و وارد 

ــدارد. کننــده ای حــق افزایــش قیمت هــا را ن
وی بــا تاکیــد بــر اینــک بــا احتــکار اقام ضــروری 
ــزود:  ــه خصــوص دارو برخــورد جــدی می شــود، اف ب
بــر ایــن اســاس بــا موضــوع گــران فروشــی، احتــکار و 
افزایــش قیمت هــا بــه ویــژه در بحــث اقــام ضــروری 

از جملــه دارو برخــورد می کنیــم.
ــه داد:  ــی ادام ــرات حکومت رئیــس ســازمان تعزی
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــرات ب ــورد تعزی ــا شــرط برخ ام
ــا  ــود و ی ــکار، کمب ــا احت ــه ب ــی در رابط گزارش های
گــران فروشــی از ســوی مراجــع مربوطــه از جملــه 
ســازمان حمایــت یــا اتــاق اصنــاف و ســایر نهادهــای 

مربوطــه بــه مــا اعــام شــود.
اصانلـو تصریح کـرد: پس از اعام گزارش از سـوی 
سـازمان ها و نهادهـای مربوطـه، تعزیـرات ورود کرده، 

پرونده تشـکیل و متخلفـان را مجـازات خواهد کرد.

مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی:
سوخترسانی به بیش از 2 هزار پرواز 

در مرکز سوختگیری هواپیمایی 
منطقه کرمانشاه

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 
منطقــه کرمانشــاه از سوخترســانی بــه ۲ هــزار و ۲۶ 
ــال  ــت امس ــاه نخس ــتان در ۹ م ــن اس ــرواز در ای پ

خبــر داد.
ــی  ــرکت مل ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ   ب
پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه کرمانشــاه، 
ــانی  ــات سوخت رس ــاره جزئی ــمی درب ــدون یاس فری
ــی  ــا در مرکــز ســوخت گیری هواپیمای ــه هواپیماه ب
ــش  ــده، بی ــی یادش ــازه زمان ــزود: در ب ــاه اف کرمانش
ــرای   ــوخت ب ــر س ــزار لیت ــون  و 8۳۰  ه از 5 میلی

ــت. ــده اس ــن ش ــرواز تأمی ــزار پ ــش از ۲ ه بی
وی بیــان کــرد: پروازهــا از فــرودگاه بیــن المللــی 
ــیراز،  ــلویه، ش ــز، عس ــد تبری ــه مقاص ــاه ب کرمانش
ــران انجــام شــده  ــش و ته ــاس، کی مشــهد، بندرعب

اســت.
یاســمی تأکیــد کــرد: مصــرف ایــن فــرآورده در 
نیمــه نخســت ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل از آن،  ۳۱   درصــد افزایــش نشــان 

می دهــد.
ــا  ــاه ب ــی کرمانش ــوختگیری هواپیمای ــز س  مرک
ظرفیــت ذخیــره ســازی ۲۰۳ هــزار لیتــری، وظیفــه 
ــور در  ــی کش ــاوگان هواپیمای ــه ن ــانی ب سوخت رس
ــده دارد. ــتان را به عه ــن اس ــی ای ــرودگاه بین الملل ف

قانون بازار سرمایه قطعًا به ضرر 
سهامداران نخواهد بود

صـورت  اساسـی  اصاحـات   
گیـرد بـه طـوری کـه سـرمایه ها بـه نفـع تولیـد و 
اشـتغال هدایـت شـود و مـردم اطمینـان بیشـتری 

نسـبت بـه بـازار سـرمایه داشـته باشـند.
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجه در پایـان افزود: 
برابـر  نقدینگـی در دسـت بخـش خصوصـی چنـد 
بودجـه دولـت اسـت و اگـر ایـن موضوع به درسـتی 
تولیـد کشـیده  بـه  و  بهره بـرداری شـده  و  هدایـت 
شـود، بخش عمـده ای از مشـکات حل خواهد شـد.

خجســته مهــر گفــت: بــا اجــرای پروژه هــای چــاه محــور، ظرفیــت 
تولیــد نفــت کشــور بــه قبــل از زمــان تحریم هــا بــر خواهــد گشــت. 

ــی  ــگاران جــوان، مدیرعامــل شــرکت مل ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــر  ــال حاض ــور در ح ــت کش ــد نف ــزان تولی ــت: می ــران گف ــت ای نف
ــی  ــت و محدودیت ــی اس ــازار صادرات ــی و ب ــاز داخل ــا نی ــب ب متناس
بــرای تولیــد نفــت نداریــم. افزایــش تولیــد نفــت نیــز مســتلزم اجــرای 

ــت. ــور اس ــاه مح ــای چ ــری پروژه ه یکس
خجســته مهــر گفــت: بســته های طــرح نگهداشــت و افزایــش تولیــد 
ــه طــور کامــل تعریــف و  ۲8 مخــزن در مناطــق نفــت خیــز جنــوب ب
ــه  ــرح ک ــن ط ــرای ای ــع اج ــد شــده اســت. موان ــای آن منعق قرارداد ه
ــکاران آن  ــود نیــز، برطــرف و مطالبــات پیمان ــا وقفــه همــراه شــده ب ب

پرداخــت شــد.
ــام  ــتان اع ــت خوزس ــتاندار وق ــریعتی اس ــا ش ــال ۹۷، غامرض س
ــرف  ــی، ظ ــعه ۲8 مخــزن نفت ــرح توس ــرای ط ــا اج ــه ب ــود ک ــرده ب ک
ــد  ــه تولی ــکه ب ــزار بش ــا ۳۶۰ ه ــن ۲۷۰ ت ــه بی ــال، روزان ــدت دو س م

ــود. ــزوده می ش ــور اف ــت کش نف
طــرح نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت بــا بــرآورد ســرمایه گــذاری 
ــرب  ــوب غ ــتان جن ــج اس ــه پن ــارد دالری، در پهن ــر ۴.۳ میلی ــغ ب بال
کشــور یعنــی، اســتان های خوزســتان، بوشــهر، کهگیلویــه و بویراحمــد، 

فــارس و ایــام در دســت اجراســت.
بــر اســاس مصوبــه ســال ۱۳۹5 شــرکت ملــی نفــت ایــران، 
ــوب  ــز جن ــت خی ــق نف ــد در مناط ــت تولی ــش ظرفی ــای افزای طرح ه
ــور و  ــدان مح ــته می ــه دو دس ــزن، ب ــعه ۲8 مخ ــرح توس ــه ط از جمل
ــذاری  ــرمایه گ ــم س ــه حج ــد ک ــده بودن ــیم ش ــور تقس ــات مح عملی
چندیــن میلیــارد دالری نیــاز داشــتند و بــه گفتــه خجســته مهــر، قــرار 
اســت شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای کاهــش هزینه هــا، بــه ســمت 
ــت  ــازده حرک ــم ب ــای ک ــای چاه ه ــرای احی ــور ب ــاه مح ــای چ طرح ه

ــد. کن
ــداد کل  ــود: تع ــه ب ــم دی، گفت ــز روز شش ــت نی ــر نف ــی وزی اوج
چاه هــا 5 هــزار و 5۰۰ حلقــه اســت کــه بیــش از ۷۰۰ حلقــه از آن هــا، 

اُفــت تولیــد پیــدا کرده انــد. هــر حلقــه چــاه در خشــکی بــا تاسیســات 
همــراه آن، بالــغ بــر ۱۰ تــا ۱۲ میلیــون دالر هزینــه دارد، امــا افزایــش 

ــری دارد. ــه کمت ــازِده، هزین ــم ب ــای ک ــد از چاه ه تولی

ـــر  ـــت: ب ـــور گف ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــت س ـــور صم ـــازرس کل ام ب
ـــص  ـــرا ناق ـــودروی ظاه ـــزار خ ـــر ۱۷8 ه ـــغ ب ـــار، بال ـــن آم ـــاس آخری اس

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــا انباش در پارکینگ ه
ـــی  ـــازمان بازرس ـــت س ـــور صم ـــازرس کل ام ـــنیم، ب ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــاس  ـــر اس ـــت: ب ـــر گف ـــبکه خب ـــب ش ـــر امش ـــه تیت ـــور در برنام کل کش
آخریـــن آمـــار، بالـــغ بـــر ۱۷8 هـــزار خـــودروی ظاهـــرا ناقـــص در 

پارکینگ هـــا انباشـــت شـــده اســـت.
ــه  ــزم و اراده و روحیـ ــر عـ ــت: اگـ ــدی گفـ ــر محمـ ــکان میـ اشـ
ـــم  ـــص فراه ـــای ناق ـــات خودرو ه ـــن قطع ـــکان تامی ـــد ام ـــادی باش جه

اســـت.
بـــازرس کل امـــور صمـــت ســـازمان بازرســـی کل کشـــور افـــزود: 
برداشـــت مـــا ایـــن اســـت کـــه نیـــاز بـــه نهـــادی تنظیـــم کننـــده 

بـــرای تامیـــن قطعـــات وجـــود دارد.

ــن  ــره تامیـ ــه مدیریـــت زنجیـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ ــدی بـ میرمحمـ
ــش  ــد پیـ ــازان مجبورنـ ــت: خودروسـ ــت، گفـ ــوده اسـ ــوب نبـ مطلـ
فـــروش کننـــد، زیـــرا زیـــان انباشـــته و مشـــکل نقدینگـــی دارنـــد.

ـــا  ـــز ب ـــس نی ـــع مجل ـــیون صنای ـــو کمیس ـــوی - عض ـــیدعلی موس س
ـــاز ها  ـــت: خودروس ـــودرو گف ـــت خ ـــار در صنع ـــدید از انحص ـــاد ش انتق
ــت  ــا انباشـ ــا بـ ــد تـ ــه می کننـ ــا را عرضـ ــی خودرو هـ ــره چکانـ قطـ

تقاضـــا بتواننـــد قیمت هـــا را افزایـــش دهنـــد.
موســـوی بـــا بیـــان ایـــن کـــه مشـــکل همـــان مافیـــای 
ـــا  ـــورد، ام ـــت خ ـــش قیم ـــودرو افزای ـــت: خ ـــت، گف ـــازی اس خودروس
بـــا وجـــود تامیـــن نقدینگـــی خودروســـاز ها حتـــی طلـــب قطعـــه 

ســـاز ها را هـــم ندادنـــد.
ـــاد از  ـــا انتق ـــودرو ب ـــت خ ـــص از صنع ـــق و تفح ـــت تحقی ـــر هیئ دبی
ـــر صنعـــت خـــودرو  ـــران خودروســـازی و مدیریـــت دولتـــی حاکـــم ب مدی
گفـــت: بـــر اســـاس گزارش هـــا فقـــط ۱۰ درصـــد خودرو هـــای 

ـــد. ـــت دارن ـــپ س ـــل چی ـــی مث ـــه قطعات ـــاز ب ـــده نی ـــت ش انباش
ـــت خـــودرو  ـــت اساســـی در صنع ـــاد از ســـوء مدیری ـــا انتق موســـوی ب

ـــد هســـتند. ـــران صنعـــت خودرســـازی ناکارآم ـــت: مدی گف
ـــه  ـــه برنام ـــز در ادام ـــاپکو نی ـــل س ـــدی - مدیرعام ـــادل پیرمحم ع
ــه  ــکات را متوجـ ــه مشـ ــازی همـ ــت خودروسـ ــاع از صنعـ ــا دفـ بـ
تحریم هـــا و کمبـــود قطعـــات الکترونیکـــی در جهـــان و تعطیـــات 
ـــدای  ـــت: از ابت ـــت و گف ـــا دانس ـــن خودرو ه ـــت پایی ـــمس و قیم کریس

ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــرده ای ـــه ک ـــودر عرض ـــزار خ ـــون ۳۳۰ ه ـــا کن ـــال ت امس
ـــت. ـــوده اس ـــن ب ـــره تامی ـــل زنجی دلی

ــد  ــودرو و تولیـ ــت خـ ــت از صنعـ ــتار حمایـ ــدی خواسـ پیرمحمـ
ـــدادی از  ـــم و تع ـــش ندادی ـــد را کاه ـــا تولی ـــت: م ـــد و گف ـــی ش داخل
خودرو هـــا را از پارکینگ هـــا خـــارج و تجـــاری کردیـــم و تعـــدادی 

خـــودروی جدیـــد تولیـــد و جایگزیـــن آن هـــا شـــده اســـت.
ـــه االن  ـــود ک ـــا ب ـــودرو در پارکینگ ه ـــزار خ ـــا 85 ه ـــت: قب او گف
ـــی  ـــم قطعات ـــا ه ـــه آن ه ـــت و هم ـــیده اس ـــتگاه رس ـــزار دس ـــه ۹8 ه ب

ـــدارد. ـــود ن ـــور وج ـــا در کش ـــد آن ه ـــکان تولی ـــه ام ـــد ک ـــود دارن کمب
مجیـــد کاغذگریـــان - کارشـــناس صنعـــت خـــودرو بـــا انتقـــاد از 
مدیریـــت ناکارآمـــد صنعـــت خـــودرو و تعجـــب از زیـــان انباشـــته 
و کمبـــود همیشـــگی نقدینگـــی در ایـــن صنعـــت گفـــت: اگـــر بنـــا 
ـــا  ـــاز های دنی ـــایر خودروس ـــرا س ـــس چ ـــت پ ـــه اس ـــود قطع ـــر کمب ب
مشـــکل ندارنـــد. بخشـــی از قطعـــات خوردو هـــای خودروســـاز های 
بـــزرگ دنیـــا هـــم وارداتـــی اســـت و خودشـــان تولیـــد نمی کننـــد.
ـــه نمایشـــگاه داران و فروشـــندگان  ـــس اتحادی ـــی - رئی ســـعید موتمن
خـــودرو در ارتبـــاط تصویـــری بـــا برنامـــه گفـــت: ایـــن آشـــفتگی و 
ـــازار  ـــودرو در ب ـــم خ ـــه ک ـــل عرض ـــودرو حاص ـــازار خ ـــامانی در ب نابس

ـــت. اس
او گفـــت: در پنـــج مـــاه اخیـــر کـــه عرضـــه خـــودرو کـــم شـــده 

اســـت بـــا افزایـــش قیمـــت خـــودرو در بـــازار روبـــرو شـــده ایـــم.

تولید نفت ایران تا اسفند به قبل از زمان تحریم بر می گردد 

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 

خودروساز ها قطره چکانی عرضه می کنند

ادامه از صفحه 1

م الف: 9۱۱
آگهي تحدید حدود اختصاصی

ــک  ــدانگ یـ ــدود ششـ ــد حـ ــون تحدیـ چـ
ـــاحت ۱۰۰58  ـــه مس ـــی ب ـــن مزروع ـــه زمی قطع
ـــی  ـــی ۳۲ - اصل ـــاک ۱5۳ فرع ـــع پ ـــر مرب مت
واقـــع در بخـــش دو سیســـتان گـــز انگـــوری 
ـــح  ـــد صال ـــی فرزن ـــن ناروئ ـــا بنیامی ـــورد تقاض م
کـــه تاکنـــون بـــه عمـــل نیامـــده اســـت لـــذا 
ـــد  ـــرده تحدی ـــی نامب ـــای کتب ـــب تقاض ـــر حس ب
حـــدود در روز یـــک شـــنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ 
در محـــل شـــروع و بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد 
ـــتدعی  ـــن و مس ـــاع مجاوری ـــه اط ـــیله ب بدینوس
ـــا در روز تعییـــن  ـــوق میرســـاند ت ـــاک ف ثبـــت پ
ـــانند در  ـــم رس ـــه ه ـــور ب ـــل حض ـــده در مح ش
ـــا  ـــوق و ی ـــاک  ف ـــت پ ـــتدعی ثب ـــه مس صورتیک
نماینـــده قانونـــی وی حضـــور نداشـــته باشـــد 
تحدیـــد حـــدود بـــر طبـــق اظهـــار مجاوریـــن 
ـــد  ـــل خواه ـــت بعم ـــون ثب ـــاده ۱5 قان ـــر م براب
ـــاده  ـــر م ـــز براب ـــن نی ـــراض مجاوری ـــد و اعت آم
۲۰ قانـــون ثبـــت از تاریـــخ تنظیـــم صـــورت 
مجلـــس تحدیـــدی ظـــرف مـــدت ســـی روز 
پذیرفتـــه خواهـــد شـــد ضمنـــا برابـــر تبصـــره 
ـــده  ـــف پرون ـــن تکلی ـــی تعیی ـــده قانون ـــاده واح م
ـــال ۱۳۷۳  ـــوب س ـــی مص ـــی ثبت ـــای معترض ه
ــد  ــت و تحدیـ ــای ثبـ ــه تقاضـ ــراض بـ - اعتـ
قانـــون   ۲۰ و   ۱۶ مـــاده  موضـــوع  حـــدود 
ــرف  ــرض طـ ــط معتـ ــد توسـ ــی بایـ ــت مـ ثبـ
ــراض  ــم اعتـ ــخ تنظیـ ــاه از تاریـ ــدت  یکمـ مـ
ـــم دادخواســـت بمرجـــع  ـــا تقدی ـــی ب بمرجـــع ثبت
ـــی الزم  ـــرد واه ـــورت پذی ـــی ص ـــاح قضائ ذیص
ـــل  ـــت مح ـــه اداره ثب ـــذ و ب ـــل اخ از دادگاه زاب
تســـلیم و رســـید دریافـــت دارد و اال حـــق او 

ســـاقط خواهـــد شـــد.
تاریخ انتشار: شنبه ۱4۰۰/۱۰/۱8

مهدي پهلوانروي - رئیس ثبت اسناد و 
امالک زابل
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فرماندار: 
»شستا« 48۰ میلیارد تومان در 
هشترود سرمایه گذاری می کند

فرمانــدار هشــترود گفــت: شــرکت ســرمایه 
ــتا«  ــه »شس ــوم ب ــی موس ــن اجتماع ــذاری تامی  گ
حــدود ۴8۰ میلیــارد تومــان بــرای احــداث گاوداری 
۶ هــزار راســی در ایــن شهرســتان هزینــه می کنــد 
ــای  ــد و ایجــاد فرصت ه ــق تولی ــرای رون ــه ب و زمین
فراهــم  کشــاورزی  بخــش  در  شــغلی  جدیــد 

می شــود. 
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــان در گفت وگ ــن امینی امی
ســه هــزار راس از دام هــای ایــن گاوداری بــر اســاس 
طــرح توجیهــی آن مولــد خواهــد بــود و ایــن 
ــن  ــل زمی ــه تحوی ــون در مرحل ــرمایه گذاری اکن س

ــرار دارد. ق
ــده  ــا نماین ــه ب ــای اولی ــه وی مذاکره ه ــه گفت ب
»شســتا« پــس از بازدیــد از محل هــای مدنظــر ایــن 
ــدازی ایــن گاوداری  ــا راه ان شــرکت انجــام شــده و ب
بــرای ۱5۰ نفــر بــه طــور مســتقیم اشــتغال ایجــاد 

می شــود.
فرمانــدار هشــترود اشــتغال زایی غیرمســتقیم 
ایــن طــرح ســرمایه گذاری را ۳۰۰ نفــر اعــام و 
ــر اســاس نظــر کارشناســان پیش بینــی کــرد کــه  ب
روزانــه ۱۰۰ تــن شــیر از ایــن گاوداری تولیــد شــود.

زیــر  شــدن  فراهــم  واســطه  بــه  هشــترود 
ــات  ــروی کار و امکان ــه نی ــاخت های الزم از جمل س
ــر  ــار آزادراه پیامب ــن در کن ــرار گرفت ــی و ق زیربنای
ــه اســت  ــرار گرفت اعظــم )ص( در مســیر توســعه ق
و افــق روشــنی پیــش روی اقتصــاد ایــن شهرســتان 

ــرار دارد. ق
ــی کــه برخــی از کارشناســان اقتصــادی  ــا جای ت
دور  چنــدان  نــه  آینــده  در  کــه  معتقدنــد 
ــه  ــن شهرســتان ب ســرمایه  گذاری های بزرگــی در ای
وقــوع خواهــد پیوســت و زمینــه اشــتغالزایی بــرای 

ــد. ــم ش ــه فراه ــان منطق جوان
همدلــی مســئوالن اجرایــی هشــترود و همســویی 
آنــان نماینــده مجلــس نیــز دســت بــه دســت هــم 
داده اســت تــا زمینــه بــرای پیشــرفت روزافــزون این 
شهرســتان از طریــق جــذب ســرمایه گذاری های 

کان فراهــم شــود.

شهر و شورا
ساداتی نژاد:

 خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی 
حمایت از تولید است

ســیدجواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــن وزارتخان ــز ای ــط قرم ــه خ ــد براینک ــا تاکی ب
ــره  ــش به ــت: افزای ــت، گف ــد اس ــت از تولی حمای
ــود معیشــت  ــدات کشــاورزی موجــب بهب وری تولی
ــد.  ــد ش ــذا خواه ــازی غ ــدگان و ارزان س تولیدکنن
ــا، ســاداتی نــژاد در گردهمایــی  بــه گــزارش ایرن
ــر  ــه سراس ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــون ح روحانی
ــرد: در  ــاورزی، اظهارک ــاد کش ــور در وزارت جه کش
ــره تولیــد تــا  ــارات زنجی ــیزدهم، اختی ــت س دول
ســفره محصــوالت کشــاورزی بــه وزارت جهــاد 

ــت. ــده اس ــذار ش ــاورزی واگ کش
ــز وزارت  ــط قرم ــه خ ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
و  اســت  تولیــد  از  حمایــت  کشــاورزی،  جهــاد 
حمایــت از تولیــد، حمایــت از مصــرف کننــده نیــز 
هســت، تصریــح کــرد: اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای 
ــروری  ــاورزی ض ــوالت کش ــد محص ــداری تولی پای

ــت. اس
وری  بهــره  افزایــش  گفــت:  نــژاد  ســاداتی 
معیشــت  بهبــود  موجــب  کشــاورزی  تولیــدات 
ــد. ــد ش ــذا خواه ــازی غ ــدگان و ارزان س تولیدکنن
وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایــان حضــور حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی را 
مغتنــم و موجــب اطمینــان خاطــر دانســت و افــزود: 
انتظــار مــن ایــن اســت کــه حــوزه هــای نمایندگــی 
ولــی فقیــه در انجــام ماموریــت هــای وزارت جهــاد 

کشــاورزی کمــک کننــد.

وزیر کار : 
نظام خدمات رسانی و اجرایی 

اصالح می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا حضــور در 
ــه  موکــب شــهید ســردار ســلیمانی وزارت مــردم، ب
درخواســت هــا و مطالبــات افــراد مراجعــه کننــده در 
ــه رســیدگی و تاکیــد  ــن وزارتخان حــوزه فعالیــت ای
ــات رســانی و  کــرد: در صــدد هســتیم، نظــام خدم
ــره  ــد گشــایش گ ــا رون ــم ت ــی را اصــاح کنی اجرای
هــا و رفــع مشــکات مــردم شــتاب بیشــتری یابــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »حجــت اهلل عبدالملکــی « در 
ــرد  ــار ک ــب اظه ــن موک ــردم حاضــر در ای ــع م جم
ــکات و  ــل مش ــرای ح ــی ب ــای فراوان ــاش ه : ت
ــم  ــردم در حــال انجــام اســت و امیدواری مســائل م
کــه در مــاه هــای آینــده، ایــن تــاش هــا بــه ثمــر 
ــع مشــکات  ــردم طعــم آســایش و رف بنشــیند و م

ــند. را بچش
عبدالملکــی بــا اشــاره بــه رشــادت هــای شــهید 
قاســم ســلیمانی گفــت : ایشــان همیشــه غــرق در 

خدمــت بــه مــردم بودنــد.
شــهید  اصلــی  دغدغــه   : کــرد  تصریــح  وی 
ــر داعــش  ــا ایســتادگی در براب ســلیمانی همزمــان ب
در کشــور هــای منطقــه »ســوریه و عــراق « ، دفــاع 
از مــردم ، حفــظ امنیــت و حاکمیــت ارضــی ایــران 

ــود. ب
ــان  ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
این کــه محــور فکــری مســئوالن کشــور بایــد الگــو 
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــلیمانی باش ــهید س ــرار دادن ش ق
اگــر ایــن محــور فکــری و عملــی اجــرا شــود ، قطعــا 
ــر و  ــریع ت ــور س ــروز کش ــکات ام ــیاری از مش بس

ــر حــل مــی شــود. آســان ت

تولید برق در آذربایجان شرقی با مشکل مواجه است 

معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری آذربایجان شـرقی بـا بیان اینکه 
تولید برق در اسـتان با مشـکل مواجه اسـت، گفت: درسـت اسـت که سهمیه 

بـرق سراسـری داریم، ولی صنعتی بـودن تبریز تاتیرگذار بوده اسـت. 
علنـی  جلسـه  سی وششـمین  در  رحمتـی  جـواد  فـارس،  گـزارش  بـه 
فوق العـاده شـورای شـهر تبریـز کـه به منظـور بررسـی آلودگی هـوای تبریز 
تشـکیل یافته بود، اظهار داشـت: از شـهریورماه دسـتور داده شـده نسـبت به 
ذخیره سـازی سـوخت گازوئیـل اقـدام شـود و اخیـرا هـم در مقطعـی اجازه 
اسـتفاده از گازوئیـل را نداده انـد، روز گذشـته هـم اعـام شـد کـه بیسـت 

میلیـون متـر مکعـب گاز در تبریز اسـتفاده شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه رونـد احـداث نیروگاه سـیار کند اسـت، ادامـه داد: در 
رابطـه بـا توسـعه تولیـد بـرق در اسـتان، حرکت کنـدی صورت گرفتـه و در 
ایـن چنـد سـال فقط نیـروگاه هریـس اضافه شـده کـه حداکثـر ظرفیت آن 

5۰۹ مـگاوات بـوده و فـاز دوم آن هنـوز فعال نشـده اسـت.
رحمتـی بـا بیـان اینکـه تولیـد بـرق در اسـتان با مشـکل مواجه اسـت، 
گفـت: درسـت اسـت که سـهمیه برق سراسـری داریـم، ولی صنعتـی بودن 

تبریـز تاتیرگذار بوده اسـت.
رحمتـی افـزود: در حـال پیگیـری بـرای احـداث نیـروگاه توسـط مـس 
سـونگون هسـتیم، عاوه بر آن خط انتقال گاز از کردسـتان به آذربایجان غربی 
وجـود دارد کـه به دنبال افزایش سـهمیه گاز اسـتان از آن طریق نیز هسـتیم.
وی ابـراز کـرد: در مـورد بحث آالیندگی در سـال ۹۶، قانون هوای پاک تصویب 

شـده اسـت که خواهشمندم مبنای اقدامات بر اسـاس همین قانون باشد.
رحمتـی افـزود: برنامه ریزی مدیریت ترافیک در شـهر تاثیرگذار اسـت و 

شـورای شـهر می توانـد در این راسـتا اقداماتـی را اتخاذ کند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود یـادآور شـد: آلودگی شـهر تبریز 
ماحصـل رفتارهـای نادرسـت چندین سـاله به شـمار مـی رود، همچنین عدم 
احـداث زیرسـاخت ها، توسـعه متـرو تبریـز، مکان یابـی نادرسـت نیـروگاه، 

نوسـازی نـاوگان کـه چندیـن سـال اتفاق نیفتـاده، مزیـد بر علت اسـت.
در ادامـه ایـن جلسـه مقرر شـد، نامـه ای بـرای وزارت کشـور در خصوص 
افزایـش سـهمیه گاز نوشـته شـده همچنیـن طـرح زود و فـرد در روزهـای 

خـاص و افزایـش محـدوده آن بـا شـورای ترافیـک مکاتبه شـود.
عاوه بـر ایـن موضـوع تشـدید نظـارت پلیـس و شـهرداری  بـر مراکـز 
معاینـه فنـی خودروهـا و ارائـه گـزارش ماهانـه بـه شـورای شـهر توسـط 

اعضـای حاضـر در جلسـه بـه تصویـب رسـید.

دیپلماسی فعال اقتصادی در آذربایجان شرقی 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا تاکید بر 
اینکـه اسـتان در دیپلماسـی اقتصـادی کامـًا فعـال خواهد بود گفـت: برای 

ارتبـاط اقتصـادی بـا کشـور های همسـایه برنامه مـدون داریم. 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، کامـی معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی 
اسـتاندار آذربایجان شـرقی در جلسـه کارگروه توسـعه صادرات استان، اظهار 
داشـت: شناسـایی بازار هـای هـدف یکـی از مولفه هـای مهم برنامـه صادراتی 
اسـتان اسـت کـه اتـاق بازرگانـی و بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه نقـش 

بسـزایی بـر عهـده دارند.
بـرای  مشـکلی  و  مانـع  نبایـد  عنـوان  هیـچ  بـه  اسـتانی  سـطح  در   

شـود. ایجـاد  صادرکننـدگان 
 احصـای فرایند هـا و کاهـش زمـان ارائـه خدمـات بـه صادرکننـدگان از 

سـوی دسـتگاه های مسـئول ضـروری اسـت.
با کسانی که در استان برای صادرات مشکل ایجاد می کنند باید برخورد شود.

شـرایط اسـتان بـرای تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان بایـد سـهل تر از 
اسـتان های دیگـر باشـد.

سـفر قریب الوقـوع رئیس جمهـور به اسـتان فرصت مغتنمی بـرای انتقال 
مسـائل و مشـکات حـوزه تولیـد و صـادرات بـه دولـت و جـذب اعتبـارات 

مناسـب در ایـن حوزه اسـت.
 راسـتی  رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت آذربایجـان شـرقی 
گفت:پیش بینـی صادرات اسـتان طی امسـال یـک میلیـارد و 8۰۰ میلیون دالر 
بود که در ۹ ماهه نخسـت امسـال یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دالر تحقق یافت.
 محصـوالت پتروشـیمی، کشـاورزی و صنایـع غذایـی، معدنـی و صنعتی 
عـراق،  ترکیـه،  کشـور های  و  اسـتان  صادراتـی  محصـوالت  عمده تریـن 
نیـز  امـارات  و  بلغارسـتان  گرجسـتان،  پاکسـتان،  آذربایجـان،  افغانسـتان، 

کشـور های اصلـی هـدف صـادرات اسـتان هسـتند.
 ۱۷۳۱ فقره کارت بازرگانی در استان طی امسال صادر شده است.

۳۷۰ صادرکننـده در اسـتان فعالیـت می کننـد کـه ۶ نفـر از آنـان طـی 
امسـال بـه عنـوان صادرکننـده نمونـه ملـی انتخـاب شـده اند و آذربایجـان 

شـرقی نیـز از نظـر صـادرات در رتبـه ۶ کشـور قـرار دارد.
تعـدادی از صادرکننـدگان و فعـاالن بخـش خصوصـی و مدیـران اتـاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریـز هـم در ایـن جلسـه بـه طرح 

مسـائل و مشـکات حـوزه تولیـد و صـادرات پرداختنـد.

ــوراها  ــه ش ــد براینک ــا تاکی ــور ب ــر کش وزی
ــگاه  ــی جای ــدک نفرات ــد ان ــازه دهن ــد اج نبای
ــظ  ــت: حف ــد گف ــف کن ــا را تضعی ــم آنه عظی
ایــن منزلــت بیشــتر بــر عهــده خــود شــوراها 
و در راس آن شــورای عالــی اســتان هــا اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد وحیــدی در اولین 
اجــاس دوره ششــم شــورای عالــی اســتانها بــا 
تســلیت ســالروز شــهادت حضــرت زهــرا)س( 
ســردار  شــهادت  ســالروز  گرامیداشــت  و 
ســلیمانی گفــت: تقــارن ایــن اجــاس بــا ایــام 
شــهادت شــهید ســلیمانی ایــن مضمــون را القا 
مــی کنــد که شــهید بزرگــوار تــراز جدیــدی از 
مســئولیت و مســولیت پذیــری را تعریــف کرده 

کــه بایــد بــه آن ســمت حرکــت کنیــم.
ســلیمانی  شــهید  ویژگــی  ایــن  وی 
را  امــروز حجــت دانســت و افــزود: فــردی 
ــمان و  ــد در آس ــی توان ــان م ــد وی آنچن مانن
ــه  ــه مائکــه در آســمان ب ــن بدرخشــد ک زمی
ــرای فراقــش  ــان ب اســتقبالش بیاینــد و زمینای

ــد.   ــه کنن ــن گری اینچنی
ــن  ــدن ای ــر خوان ــا منحص ــور ب ــر کش وزی
اتفاقــات بیــان کــرد: خداخواهــی، خداجویــی، 
اخــاص  و  مــردم  بــرای  کار  خداپرســتی، 
ــه  ــی ک ــد. نظام ــی یاب ــا م ــام معن ــن نظ در ای
اســاس آن بــر حــق و تقــوا اســت و شایســتگان 
آن، کســانی هســتند کــه ایمــان و عمــل 

ــد. ــر باش ــتر و قویت ــان بیش صالحش
ــی از  ــه یک ــم ک ــورا ه ــن ش ــزود: ای وی اف
ــد  ــردم ســاالری دینــی اســت بای نمودهــای م
ــراز خــود را مطــرح کنــد.   ــد در همیــن ت بتوان
ــی  وحیــدی خاطرنشــان کــرد: شــورای عال
ــن  ــود ای ــن نم ــی تری ــوم عال ــک مفه ــه ی ب
جریــان انتخابــات شــوراها از روســتا تــا بخــش 
ــا کشــور و مهمتریــن  و شهرســتان و اســتان ت
یافتــن مــردم ســاالری در  نمــود جریــان 

ــت.   ــامی اس ــوری اس جمه
ــاله  ــتین مس ــه داد: نخس ــور ادام ــر کش وزی
ــن  ــر دی ــی دو عنص ــاالری دین ــردم س ــن م ای
ــه خــدا کاری  و مــردم اســت. بعــد از ایمــان ب

ــدارد. ــردم وجــود ن ــه م ــت ب ــر از خدم مهمت

وحیــدی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چگونــه 
ــق و  ــوری محق ــاالری ط ــردم س ــن م ــد ای بای
ــیرین آن  ــم ش ــردم طع ــه م ــود ک ــی ش اجرای
ــوری در  ــد ط ــوراها بای ــت: ش ــند، گف را بچش
خدمــت مــردم باشــند کــه مــردم بــرای دیــدن 
ــود  ــکل خ ــل مش ــرای ح ــورا ب ــو ش ــک عض ی
ــه  لحظــه شــماری کننــد. و احســاس مــردم ب

ــت باشــد ــد احســاس قراب شــوراهاهم بای
ــائل  ــون مس ــق قان ــس طب ــزود: مجل وی اف
ــوراها  ــد و ش ــل کن ــل و فص ــد ح ــی را بای مل
ــی و اگــر شــوراها چنیــن  هــم در ســطح محل
نکننــد مجلــس وارد ســطح محلــی مــی شــود 
پــس بهتــر اســت طبــق قانــون اساســی 
ــرد. و  ــرار بگی ــود ق ــگاه خ ــی در جای ــر کس ه

نماینــدگان مجلــس بــه کار اصلــی خــود یعنــی 
ــند. ــارت برس ــذاری و نظ قانونگ

وی بــا بیــان اینکــه زنجیــره در قانــون 
اساســی درســت دیــده شــده اســت، ادامــه داد:  
امــا کارکــرد امــروز دچــار مشــکل شــده و بایــد 

ــه نقطــه اصلــی خــود برگــردد. ب
ــی  ــول حکمران ــرد: اص ــد ک ــدی تاکی وحی
ــون اساســی اجــرا شــود  مــا اگــر براســاس قان
ــود  ــای خ ــود و در ج ــت خ ــات در وق موضوع
حــل و فصــل مــی شــود. وزیــر کشــور شــورای 
ــوراها  ــای ش ــادی و راهنم ــتانها را ه ــی اس عال
عنــوان کــرد و گفــت:  شــورای عالــی راهبــری 
ــا  ــد ت ــی کن ــری م ــوراها را رهب ــه ش ــت ک اس
ــی  ــطح محل ــت در س ــی درس ــد حکمران بتوان
اتفــاق بیفتــد درغیراینصــورت نقصــی خواهیــم 

داشــت.
ــاش شــوراها در  ــه ت ــا اشــاره ب ــدی ب وحی
ــن  ــل ای ــعه و تکمی ــتار توس ــل خواس دوره قب
ــد  در اداره  ــردم بای ــت: م ــد و گف ــات ش اقدام
مشــارکت  خوداحســاس  روســتای  و  شــهر 
واقعــی توســط شــوراها داشــته باشــند و اگــر 
ــی  ــف م ــن نباشــدموقعیت شــوراها تضعی چنی

شــود.  
وی افــزود: ایــن رکــن مهــم در مــردم 
ــردم  ــم. م ــاس بداری ــد پ ســاالری دینــی را بای
روی برخــی مســائل حســاس هســتند و درمورد 
ــتی،  ــازی، پاکدس ــی ب ــود پارت ــر نب ــوراها ب ش
مبــارزه بــا فســاد، گرفتــن تصمیمــات عقانــی 
ــاس  ــردم حس ــوراها از م ــتن ش ــدا ندانس و ج
هســتند. نبایــد اجــازه داد انــدک نفراتــی 
ــد و  ــف کنن ــوراها را تضعی ــم ش ــگاه عظی جای
ــود  ــده خ ــر عه ــت بیشــتر ب ــن منزل ــظ ای حف
ــتان  ــی اس ــورای عال ــوراها و در راس آن ش ش

ــا اســت. ه

ــر راه و شهرســازی گفــت:  ــاون مســکن و ســاختمان وزی مع
از دوشــنبه )۲۰ دی مــاه( مــردان مجــرد بــاالی ۲۳ ســال 
می تواننــد در ســامانه »ثمــن« به منظــور شــرکت در طــرح 

ــد.  ــام کنن ــکن ثبت ن ــی مس ــت مل نهض
ــاره  ــا درب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــودزاده« در گف ــود محم »محم
ــن،  ــامانه ثم ــی در س ــت نام ــای ثب ــت گروه ه ــن وضعی آخری
ــام در طــرح نهضــت  ــرای ثبــت ن افــرود: ســن مــردان مجــرد ب
ــر ایــن اســاس  ملــی مســکن ۲ ســال دیگــر کاهــش یافــت و ب

مــردان مجــرد کــه ۲۳ ســالگی را تمــام کرده انــد از روز دوشــنبه 
ــد. ــام کنن ــرح ثبت ن ــن ط ــد در ای ــده می توانن ــه آین هفت

وی ادامــه داد: همچنیــن ثبت نــام پنــج گــروه از افــراد کــه از 
۲8 مهرمــاه آغــاز شــده بــود ســاعت ۲۴ امشــب بــه پایــان مــی 
رســد و فــاز دوم ثبت نــام در نهضــت ملــی مســکن بســتگی بــه 

تامیــن زمیــن مــورد نیــاز دارد.
بــه گفتــه محمــودزاده، در پــی ادغــام ۲ طــرح اقــدام ملــی و 
نهضــت ملــی مســکن اکنــون بیــش از چهــار میلیــون مشــارکت 
کننــده در ایــن طــرح وجــود دارد کــه بــا پاالیــش فــرم »ج« این 
افــراد امــکان ریــزش تعــدادی از آنــان و امــکان ظرفیــت مجــدد 

ثبــت نــام وجــود دارد.
۷5۰ هــزار واحــد نهضــت ملــی مســکن در مراحــل مختلــف 

از جملــه کلنــگ زنــی، اجــرا و ســاخت قــرار دارد.

ــا وزارت کشــور از ابتــدای اجــرای  بــر اســاس توافقــی کــه ب
ــر  ــهرداری ها در سراس ــد، ش ــکن ش ــی مس ــت مل ــرح نهض ط
کشــور مکلفنــد پروانــه موقــت و مجــوز شــروع بــه کار عملیــات 
اجرایــی در هــر اســتان را یــک ماهــه صــادر کننــد و ایــن زمــان 
بــرای صــدور پروانــه اصلــی ســاختمان نبایــد بیشــتر از ســه مــاه 
ــه  ــاخت، هزین ــه س ــه پروان ــال هزین ــن ح ــول بکشــد. در عی ط
ــا  ــای نخســت ت ــرای دهک ه ــات مهندســی و انشــعابات ب خدم

ــگان اســت. ــی مســکن رای ســوم شــرکت کننده در نهضــت مل
ــان  ــون توم ــا ۴5۰ میلی ــا ت ــرای ســاخت واحده در تهــران ب
و  می شــود  پرداخــت  و خودمالــکان  افــراد  بــه  تســهیات 
ــزد  ــت. کارم ــان اس ــون توم ــتاها ۲5۰ میلی ــم در روس ــن رق ای
ــتایی و شــهری  ــای روس تســهیات ســاخت مســکن در واحده

ــت. ــد اس ــج درص ــک پن کوچ

ــرف  ــوق مصـ ــت از حقـ ــن حمایـ ــام انجمـ ــاس اعـ براسـ
ــوف،  ــان صنـ ــد در میـ ــان می دهـ ــات نشـ ــدگان تحقیقـ کننـ
صنـــف نانوایـــان بیشـــترین حجـــم شـــکایات مـــردم را بـــه 

ــت.  ــاص داده اسـ ــود اختصـ خـ
ــرد:   ــام کـ ــودی اعـ ــر محمـ ــنیم، ناصـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
تحقیقـــات نشـــان می دهـــد در میـــان صنـــوف، صنـــف 
ــود  ــه خـ ــردم را بـ ــکایات مـ ــم شـ ــترین حجـ ــان بیشـ نانوایـ
ـــی  ـــوع و بررس ـــن واکاوی این موض ـــت. بنابرای ـــاص داده اس اختص
ـــد  ـــی می توان ـــای عقای ـــه راهکاره ـــراروی آن و ارائ ـــکات ف مش
ـــی  ـــد. خروج ـــه باش ـــن دغدغ ـــع ای ـــت رف ـــری در جه ـــدم مؤث ق
گزارشـــات مـــردم علی الخصـــوص شـــهر تهـــران گـــواه ایـــن 
ــهروندان  ــکوائیه های شـ ــیعی از شـ ــم وسـ ــه حجـ ــت کـ اسـ
ــی  ــوده و تخلفاتـ ــان بـ ــی نانوایـ ــای صنفـ ــص واحدهـ مختـ
چـــون فـــروش اجبـــاری )الـــزام بـــه خریـــد نـــان کنجـــدی(، 

می شـــود. شـــامل  را  گران فروشـــی  و  کم فروشـــی 
ـــرف  ـــوق مص ـــت از حق ـــن حمای ـــره انجم ـــأت مدی ـــو هی عض
ـــردم و  ـــتی م ـــخت معیش ـــرایط س ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــدگان ب کنن
اعمـــال تحریـــم هـــای ظالمانـــه ، گفـــت: ناگفتـــه نمانـــد بـــا 
توجـــه بـــه شـــرایط ســـخت معیشـــتی مـــردم و فشـــارهای 
بین المللـــی و بـــا در نظـــر گرفتـــن این کـــه کاالی نـــان 

ــوده و نقـــش  ــردم بـ ــفره های مـ ــی سـ ــوت اصلـ ــوان قـ به عنـ
ــت و  ــات فرودسـ ــوار طبقـ ــی خانـ ــبد مصرفـ ــی در سـ پررنگـ
اقشـــار متوســـط جامعـــه دارد، بنابرایـــن لـــزوم بازرســـی های 
ـــوی  ـــن از س ـــا متخلفی ـــات ب ـــدم مماش ـــتمر و ع ـــدی و مس ج
ـــب  ـــی متناس ـــد گام ـــارت می توان ـــی و نظ ـــر بازرس ـــان ام متولی
بـــا آرامـــش بـــازار و متعاقـــب آن ثبـــات جامعـــه را به همـــراه 

ـــد. ـــته باش داش
ـــت  ـــز اهمی ـــئله حائ ـــزود: مس ـــه اف ـــودی در ادام ـــر محم ناص
ــده،  ــری و بازدارنـ ــات قهـ ــار اقدامـ ــه در کنـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ــکات  ــی مشـ ــا بررسـ ــی بـ ــئولین دولتـ ــت مسـ شایسته اسـ
صنفـــی نانوایـــان و حمایت هـــای هوشـــمندانه از ایـــن قشـــر 
ســـلب  آنـــان  از  خدمت گـــزاری  فرصـــت  زحمت کـــش، 
ــرد  ــار رویکـ ــود در کنـ ــنهاد می شـ ــن پیشـ ــردد. بنابرایـ نگـ
ــان  ــان و ناقضـ ــا خاطیـ ــخت افزاری بـ ــورد سـ ــلبی و برخـ سـ
قانـــون، رویکـــرد ایجابـــی و مشـــوق های انگیزشـــی نیـــز 
صـــورت گیـــرد بـــه ایـــن معنـــی کـــه از واحدهـــای حامـــی 
حقـــوق مصرف کننـــدگان و مراعـــات کننـــدگان قوانیـــن 

صنفـــی تقدیـــر بـــه عمـــل آیـــد.
ـــا  ـــتی ب ـــت: بایس ـــدگان گف ـــرف کنن ـــوق مص ـــال حق ـــن فع ای
نرم افزارهـــای کامپیوتـــری و سیســـتم های  از  بهره گیـــری 

ـــاز و  ـــوص امتی ـــدگان در خص ـــرات مصرف کنن ـــی نظ الکترونیک
ـــتی  ـــان بایس ـــود و در پای ـــا ب ـــی را جوی ـــای صنف ـــش واحده پای
ــای  ــق برنامه هـ ــه تحقـ ــرد کـ ــه کـ ــه توجـ ــن نکتـ ــه ایـ بـ
مذکـــور منـــوط بـــه همـــکاری و همدلـــی مســـئولین کســـبه 
ــون  ــه هم اکنـ ــه کـ ــت و آنچـ ــه اسـ ــار جامعـ ــی اقشـ و تمامـ
ــرون  ــرای بـ ــت بـ ــه دولـ ــاش صادقانـ ــد تـ ــرز می باشـ محـ
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــتی جامع ـــادی و معیش ـــکات اقتص ـــت از مش رف
امیدواریـــم در ایـــن مأموریـــت خطیـــر بـــا همـــکاری آحـــاد 
ـــیم. ـــه باش ـــت در جامع ـــش و عدال ـــاهد پیشـــرفت آرام ـــردم ش م

وحیدی:

 شوراها اجازه ندهند افراد اندکی این 
جایگاه عظیم را تضعیف کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سن  مشارکت مردان مجرد در
 نهضت ملی مسکن 2 سال دیگر کاهش یافت

نانوانی ها در صدر شکایات مردمی قرار گرفتند 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي انجمن 
صنفي کارفرمایي دفاتر خدمات مسافرت هوایي و 

جهانگردي و زیارتي استان آذربایجان شرقي
مجمــع عمومــي انجمــن صنفــي مذکــور، از ســاعت ۱5 بعــد از ظهــر 
روز چهارشــنبه مورخــه ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ در محــل ســالن اجتماعــات مــوزه 
تبریــز واقــع در میــدان ســاعت بــه طــرف آبرســان جنــب مســجد کبــود 
برگــزار مــي گــردد. اعضــاي محتــرم کــه تمایــل بــه عضویــت در هیــات 
مدیــره و بــازرس انجمــن را دارنــد مــي تواننــد تــا تاریــخ ۱۴۰۰/۱۱/۰5 
ــارراه ابوریحــان و اخــر  ــن چه ــا بی ــع در آدرس م ــر انجمــن واق ــه دفت ب
ــود  ــي خ ــاي کتب ــه و تقاض ــرد مراجع ــاي زم ــرج ه ــب ب ــریعتي جن ش
ــز  ــي و نی ــي و حقوق ــرم حقیق ــا محت ــه اعض ــد. از کلی ــل دهن را تحوی
ــد  ــود در موع ــي ش ــوت م ــده دع ــي ش ــار معرف ــام االختی ــدگان ت نماین

مقــرر در جلســه مجمــع فــوق الذکــر حضــور بهــم رســانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي:

۱-گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس انجمن
۲-تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرس

هیات مدیره انجمن صنفي کارفرمایي دفاتر خدمات مسافرت 
هوایي و جهانگردي و زیارتي استان آذربایجان شرقي

م الف: 527/5۰۰                                            تاریخ چاپ ۱4۰۰/۱۰/۱8
آگهی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن
برابــر رای صــادره از طــرف هیــات رســیدگی کننــده مســتقر در ثبــت آذرشــهر موضــوع 
مــاده ۷ آئیــن نامــه اجرائــی قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد 
و عرضــه مســکن مصــوب 88 مقــرر مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ۱۰ آئیــن نامــه مذکــور 
نســبت بــه تصرفــات متقاضیــان بــه شــرح آتــی جهــت اطــاع عمــوم بــرای یــک نوبــت در 
روزنامــه محلــی و یــا کثیراالنتشــار منتشــر و اشــخاصی کــه نســبت بــه اصــل ملــک اعتراض 
دارنــد از تاریــخ انتشــار آگهــی و اشــخاصی کــه نســبت بــه تحدیــد حــدود و حقــوق ارتفاقــی 
اعتــراض دارنــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود، ظــرف بیســت روز بایــد 
اعتــراض خــود را بــه صــورت مکتــوب بــه اداره ثبــت محــل تســلیم نماینــد و مطابــق مــاده 
8۶ - اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه مرجع 
ثبتــی، دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم و گواهــی دادخواســت را بــه 
اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت و یــا در صــورت عــدم وصــول 
اعتــراض در موعــد مقــرر و یــا تحویــل گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبت اســناد 

و امــاک، ایــن اداره طبــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی اقــدام خواهــد کــرد.
از سنگ 6 - اصلی واقع در شهر ممقان بخش 38 تبریز

ــاب  ــی ششــدانگ ب ــی ممقان ــی حســین یعقوب ــی از ۶ اصل ــاک ۶۰۲۶ فرع ۱- از پ
ســاختمان بــه مســاحت ۱5۹ متــر مربــع تحــت کاســه هـــ ق/۲۲۷۲.

۲- از پــاک ۲۲۳ فرعــی از ۶ اصلــی آقــای بهنــام رســولی قندیلــو ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲۲۶/۱5 متــر مربــع تحــت کاســه هـــ ق/۲۳۳۶.

۳- از پــاک ۲۲۳ فرعــی از ۶ اصلــی خانــم ربابــه رســولی قندیلــو ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۶۹/۹۹ متــر مربــع تحــت کاســه هـــ ق/۲۳۳5.

۴- از پــاک ۹5۲ فرعــی از ۶ اصلــی آقــای رســول حاجــی رمضانی ممقانی ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان به مســاحت ۱۰8/۱۴ متــر مربع تحت کاســه هـــ ق/۲۴۱۲.

جلیل نهادی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آذرشهر

م الف: 9۱2
آگهي تحدید حدود اختصاصی

زمیــن  قطعــه  یــک  حــدود ششــدانگ  تحدیــد  چــون 
مزروعــی بــه مســاحت ۱8۳5۲ متــر مربــع پــاک ۱5۴ فرعــی 
۳۲ - اصلــی واقــع در بخــش دو سیســتان گــز انگــوری مــورد 
ــه عمــل  ــح کــه تاکنــون ب ــد صال ــی فرزن تقاضــا بنیامیــن ناروئ
نیامــده اســت لــذا بــر حســب تقاضــای کتبــی نامبــرده تحدیــد 
ــروع و  ــل ش ــنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در مح ــک ش ــدود در روز ی ح
ــن و  ــاع مجاوری ــه اط ــیله ب ــد بدینوس ــد آم ــل خواه ــه عم ب
مســتدعی ثبــت پــاک فــوق میرســاند تــا در روز تعییــن شــده 
ــتدعی  ــه مس ــانند در صورتیک ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض در مح
ثبــت پــاک  فــوق و یــا نماینــده قانونــی وی حضــور نداشــته 
ــر مــاده  ــر طبــق اظهــار مجاوریــن براب باشــد تحدیــد حــدود ب
۱5 قانــون ثبــت بعمــل خواهــد آمــد و اعتــراض مجاوریــن نیــز 
برابــر مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد ضمنــا 
برابــر تبصــره مــاده واحــد قانونــی تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبتــی مصــوب ســال ۱۳۷۳ - اعتــراض بــه تقاضــای 
ــت  ــون ثب ــاده ۱۶ و ۲۰ قان ــد حــدود موضــوع م ــت و تحدی ثب
ــخ  ــاه از تاری ــدت  یکم ــرف م ــرض ط ــط معت ــد توس ــی بای م
تنظیــم اعتــراض بمرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بمرجــع 
ــل  ــی الزم از دادگاه زاب ــرد واه ــورت پذی ــی ص ــاح قضائ ذیص
ــه اداره ثبــت محــل تســلیم و رســید دریافــت دارد و  اخــذ و ب

اال حــق او ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: شنبه ۱4۰۰/۱۰/۱8

مهدي پهلوانروي -  رئیس ثبت اسناد و امالک زابل



شنبه 18 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1095 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
استاندار خوزستان عنوان کرد؛

ضرورت افزایش بهره وری 
فضاهای آموزشگاهی استان

 در جهت باالبردن کیفیت آموزش

ـــتان  ـــتاندار خوزس ـــان، اس ـــادق خلیلی ـــر ص دکت
ـــان  ـــای دانشـــگاه فرهنگی ـــات امن ـــا هی در نشســـتی ب
آموزشـــگاهی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  بـــر 
ـــت  ـــش کیفی ـــتای افزای ـــتان در راس ـــود در اس موج
ـــد  ـــان تاکی ـــارغ التحصی ـــجویان و ف ـــوزش دانش آم

ـــرد.  ک
بـــه گـــزارش اســـتانداری خوزســـتان ، دکتـــر 
خلیلیـــان بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات مطـــرح 
ــان  ــگاه فرهنگیـ ــران دانشـ ــوی مدیـ ــده از سـ شـ
ـــگاهی و  ـــای آموزش ـــود فض ـــر کمب ـــی ب ـــتان مبن اس
ـــه الزم اســـت  ـــن زمین ـــرد: در ای ـــان ک ـــی بی خوابگاه
ـــه  ـــای مربوط ـــه ه ـــا در زمین ـــزان کمبوده ـــدا می ابت
ـــورد  ـــرح م ـــپس ط ـــردد و س ـــا گ ـــایی و احص شناس
ـــم نســـبت  ـــا بتوانی ـــه شـــود ت ـــکار آن ارای نظـــر و راه

بـــه آن تصمیـــم الزم را اتخـــاد کنیـــم.
ــود  ــه وجـ ــاره بـ ــا اشـ ــتان بـ ــتاندار خوزسـ اسـ
ـــان کـــرد:  ـــازاد در اســـتان بی فضاهـــای دانشـــگاهی م
ــی  ــه، کمکـ ــد و اضافـ ــاختمان ها جدیـ ــاد سـ ایجـ
بـــه سیســـتم آموزشـــی نمی کنـــد و نیـــاز امـــروز 
ـــت.  ـــتان نیس ـــتان خوزس ـــع آن اس ـــه تب ـــور و ب کش
ـــم  ـــعه ه ـــت توس ـــتان الزم اس ـــروز در اس ـــه ام آنچ
ـــت در  ـــود اس ـــات موج ـــتفاده از امکان ـــی و اس افزای
واقـــع بایـــد از ظرفیت هـــا آموزشـــی موجـــود در 

اســـتان بـــه صـــورت بهینـــه اســـتفاده کـــرد.
ــره وری  ــردن بهـ ــاال بـ ــر بـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ــان  ــتان بیـ ــود در اسـ ــی موجـ ــای آموزشـ فضاهـ
ـــتفاده  ـــوی اس ـــه نح ـــد ب ـــا بای ـــن فضاه ـــرد: از ای ک
ـــان را  ـــارغ التحصی ـــوزش ف ـــت آم ـــه کیفی ـــم ک کنی
ـــاری  ـــزان اعتب ـــر می ـــر ه ـــوی دیگ ـــم، از س ـــاال ببری ب
کـــه در ایـــن زمینـــه هزینـــه می شـــود بایـــد در 
جهـــت کیفیـــت آمـــوزش و ســـطح علمـــی فـــارغ 
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــم ب ـــا بتوانی ـــد ت ـــان باش التحصی
فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری در خصـــوص 
ـــه  ـــوزش ک ـــی آم ـــطحی کیف ـــت س ـــای و تقوی ارتق
تاکیـــد بســـیاری نیـــز بـــر آن دارنـــد را تحقـــق 

ببخشـــیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت 
آذربایجان شرقی خبرداد؛

جریمه 3۰ میلیارد ریالی عمده 
فروش سیمان در آذربایجان شرقی

ــت،  ــازمان صنع ــی س ــارت و بازرس ــاون نظ  مع
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــارت آذربایجان ش ــدن و تج مع
تــداوم نظارت هــای هوشــمند، از جریمــه بیــش 
ــی  ــده فروش ــد عم ــک واح ــی ی ــارد ریال از ۳۰ میلی

ــر داد. ــتان خب ــیمان در اس س
بـــه گـــزارش مهـــر، یوســـف پایـــدار بـــا بیـــان 
ــارت  ــار بازرســـی های میدانـــی، نظـ ــه در کنـ اینکـ
سیســـتمی بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت ســـامانه های 
ــال  ــت دنبـ ــا جدیـ ــارت بـ ــا و تجـ ــع انبارهـ جامـ
ـــی  ـــد عمده فروش ـــت: واح ـــار داش ـــد، اظه ـــد ش خواه
یـــاد شـــده بـــه دلیـــل عرضـــه خـــارج از شـــبکه 
ـــف  ـــب تخل ـــیمان، مرتک ـــت س ـــزار پاک ـــدود ۳5 ه ح
ـــت  ـــاح جه ـــع ذی ص ـــه مراج ـــی ب ـــا معرف ـــده و ب ش
ــی  ــی، رأی قطعـ ــده تخلفاتـ ــه پرونـ ــیدگی بـ رسـ
جریمـــه بـــه میـــزان تقریبـــی ۳۰ میلیـــارد ریـــال 

بـــرای ایـــن واحـــد صـــادر شـــد.
وی افــزود: اقدامــات نظارتــی ایــن ســازمان 
در راســتای صیانــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
همچنــان بــا جدیــت و بــا اســتفاده از تــوان و 
ــتانی در  ــی اس ــتگاه های نظارت ــه دس ــت کلی ظرفی
حــال پیگیــری بــوده و بــا متخلفــان وفــق قوانیــن و 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــدت برخ ــه ش ــررات ب مق
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت 
اســتان، تاکیــد کــرد: شــهروندان می تواننــد در 
صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف صنفــی اعــم 
ــدم درج  ــکار، ع ــی، احت ــم فروش ــی، ک از گرانفروش
ــامانه  ــق س ــور، از طری ــدور فاکت ــدم ص ــت و ع قیم
ســازمان صمــت اســتان و تلفــن گویــای ۱۲۴ ســتاد 
ــود را منعکــس  ــای خ ــکایات و گزارش ه ــری ش خب

ــد. کنن

بحث افزایش حقوق
  باید تخصصی بررسی شود

 آیــا مــردم اجــازه چنیــن 
تبعیــض هایــی را بــه مــا داده انــد؟ هــم اکنــون کــه 
۶ هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه اختصاصــی بــرای 
پرداخــت حقــوق کارکنــان قــوه قضائیــه اختصــاص 
مــی دهیــم، ســال آینــده ایــن افزایــش حقــوق در 
ــی  ــه م ــه اضاف ــای بودج ــوق ه ــت حق درون پرداخ
شــود، کمــا اینکــه بــرای ســازمان زنــدان هــا اتفــاق 

افتــاد.
وی بیــان داشــت: دومینــوی تبعیــض حقــوق هــا 
در نهایــت بــه فروپاشــی نظــام مالــی دولــت منتهــی 
مــی شــود، از طرفــی ایــن طــرح بــا اصــل مــاده ۷5 
ــی  ــار مال ــل ب ــه دلی ــس ب ــی مجل ــه داخل ــن نام آیی
تضــاد دارد و همچنیــن نیــاز بــه رأی دوســوم دارد، 
ــد طــوری  ــی ســازمان اداری اســتخدامی بای از طرف
برنامــه ریــزی کنــد کــه افــراد متناســب بــا ســختی 

شغلشــان حقــوق دریافــت کننــد.

کاریکاتور

منبع: تسنیم

معاون استاندار: 
مصرف آب در لرستان باید مدیریت شود 

ــت:  ــتان گف ــتانداری لرس ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
ــف  ــول مختل ــتان در فص ــی اس ــن آب مصرف ــرای تامی ــه ب ــرف بهین مص

ــود.  ــت ش ــد مدیری ــال بای س
بــه گــزارش ایلنــا، بهــرام ســتاری در بازدیــد از تصفیــه خانــه خرم آبــاد بــا 
اشــاره بــه ضــرورت مصــرف بهینــه آب و صرفــه جویــی درســت در اســتان 
ــهر  ــه ش ــانی ب ــای آبرس ــاخت ه ــداث زیرس ــه اح ــت: در زمین ــار داش اظه
اقدامــات بســیار خــوب و موثــری صــورت گرفتــه کــه حاصــل تــاش  بســیار 
متولیــان امــر اســت و مــی توانــد بــه عنــوان الگویــی در کشــور مطــرح باشــد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری لرســتان بــه تکمیــل 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــوزه آب اس ــای الزم در ح ــاخت ه زیرس
ایــن راســتا کاســتی هایــی نیــز وجــود دارد و عمــده ایــن کمبــود هــا در 
خصــوص نبــود زیرســاخت هــا در حــوزه ذخیــره آب و مشــکات ناشــی از  

کمبــود آب در فصــول گــرم ســال اســت. 
ــه آب شــهری در خــرم  ــه خان ــزه تصفی ــه داد: سیســتم مکانی وی ادام
ــا  ــت ام ــردم اس ــاز م ــخگوی نی ــی پاس ــه خوب ــه روز و ب ــا ب ــاد کام آب
بدیهیســت کــه بــه منظــور حفــظ وضعیــت در مواقــع بــروز بحــران بایــد 

ــم. ــظ کنی ــود را حف ــی خ آمادگ
ســتاری بیــان کــرد: در بازدیدهــای میدانــی می تــوان مشــکات 
و چالــش هــای پــروژه هــا را دیــد و در نتیجــه تصمیمــات بهتــر و 

ــت. ــردم گرف ــه م ــات ب ــه خدم ــت ارائ ــری جه اثرگذارت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف آب در اســتان بایــد مدیریــت شــود اضافه 
کــرد: شــاید در بســیاری از مواقــع مشــکلی در زمینــه تامیــن آب دیــده نشــود 
امــا هرگونــه کوتاهــی در مصــرف مطلــوب و مدیریــت شــده آب ممکن اســت 
در فصــول گــرم ســال مشــکاتی بــرای مــردم بــه وجــود بیــاورد کــه بایــد بــا 

رعایــت الگــوی مصــرف از بــروز مشــکات پیشــگیری کرد.

یاســوج،  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
شســت و ســومین نشســت شــورای گفــت 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول و گ
ــای  ــور اعض ــا حض ــد ب ــه و بویراحم کهگیلوی
شــورا در ســالن شــماره یــک اســتانداری 

ــد. ــزار ش برگ
اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــاق  ــس ات ــور رئی ــی پ ــار کیان ــی، جب بازرگان
ــت  ــن نشس ــدای ای ــوج در ابت ــی یاس بازرگان
بــا تســلیت شــهادت حضــرت زهــرا و دومیــن 
ســالگرد شــهید ســلیمانی، گفــت: ایــن جلســه 
اولیــن نشســت شــورا در دولــت جدیــد اســت، 
امســال در برگــزاری جلســات شــورا از متوســط 
ــان  ــا پای ــد ت ــتیم و بای ــن هس ــوری پایی کش
ســال جلســات منظــم باشــد تــا بــه میانگیــن 

ــیم. برس
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان رئیــس ات
ــات  ــه جلس ــان اینک ــا بی ــوج ب ــاورزی یاس کش
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  شــورای 
خصوصــی کمتــر جــدی گرفتــه می شــود، 
گفــت: نیــاز اســت دیگــر اعضــای جلســه 
از جملــه دادگســتری، شــهرداری و رئیــس 
ــا در  ــوان اعض ــه عن ــهر ب ــامی ش ــورای اس ش
جلســه حاضــر شــوند امــا تاکنــون در جلســات 

ــدند. ــر نش ــورا حاض ش
ــت های  ــه نشس ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ کیان
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  شــورای 
ارزیابــی  فصلــی  صــورت  بــه  خصوصــی 
ــکیل  ــتورالعمل تش ــی دس ــه معرف ــود، ب می ش
اســتانی  اداره جلســات شــوراهای  و نحــوه 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی 

پرداخــت.
ــه  ــه ارائ ــه ب ــوج در ادام ــاق یاس ــس ات رئی
گزارشــی از نشســت هــای شــورای گفــت و گــو 
ــه و  ــتان کهگیلوی ــر در اس ــای اخی ــال ه در س
بویراحمــد پرداخــت و افــزود: طــی ایــن مــدت 
ــو  ــت و گ ــورای گف ــت ش ــتان ۶۲ نشس در اس
برگــزار شــده اســت کــه ماحصــل ایــن نشســت 
هــا  ۳۲۰ مصوبــه ملــی و اســتانی بــوده اســت.
کیانــی پــور بیــان کــرد: بررســی برگــزاری 
در  گــذاری  ســرمایه  فرصتهــای  همایــش 
ــتی  ــع دس ــی ،صنای ــراث فرهنگ ــهای می بخش
ــب  ــور )قل ــار کش ــه چه ــگری منطق و گردش
ایــران( توســط بخــش خصوصــی اســتان، تاثیــر 
ــود  ــی بربهب ــعه مل ــدوق توس ــهیات صن تس
ــن  فضــای کســب و کار و بررســی عملکــرد ای
ــتان،  ــادی اس ــای اقتص ــش ه ــر بخ ــع ب مناب

پیشــنهاد نحــوه تعامــل بخــش خصوصــی 
ــعه  ــم توس ــه شش ــن برنام ــی در تدوی و دولت
ــادرات  ــت ص ــون وضعی ــی پیرام ــور، بررس کش
غیــر نفتــی اســتان و تبــادل نظــر در خصــوص 
ــب  ــهم مناس ــه س ــتیابی ب ــدم دس ــع ع موان
ــه قابلیــت هــای اســتان  ــا توجــه ب صــادرات ب
ــه، بررســی مســائل و مشــکات  ــن زمین در ای
صنعــت مرغــداری اســتان و ارائــه راهکارهــای 
مناســب جهــت بهبــود وضعیــت کســب و 
ــن حــوزه، بررســی مســائل و مشــکات  کار ای
مالکیــن باغهــای منطقــه بنــدان ســی ســخت 
و مدیریــت نظــام منــد و یکپارچــه پــروژه 
ســی  شــهر  گردشــگری  و  شــهری  هــای 
ســخت، بحــث و بررســی پیرامــون تهیــه 
ــی  ــذاری خارج ــرمایه گ ــای س ــته فرصته بس
اســتان جهــت ارائــه بــه ســرمایه گــذاران 
ــرد و کوچــک  ــای خ ــی ه ــی، کار آفرین خارج
اســتان)  در  روســتایی  پایــدار  توســعه  و 
ــی  ــث و بررس ــنهادات(، بح ــا و پیش ــش ه چال
در خصــوص نقــش شــرکت هــای دانــش 
ــت  ــی وضعی ــتان، بررس ــعه اس ــان در توس بنی
ــه وبویراحمــد، نقــش  معــادن اســتان کهگیلوی
پنجــره واحــد در بهبــود محیــط کســب و کار، 
ــه در  ــون بودج ــای قان ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
ــث  ــب و کار، بح ــط کس ــود محی ــتای بهب راس
ــت  ــتفاده از ظرفی ــوص اس ــی در خص و بررس
ــن وزارت کشــور  ــی مابی ــه ف ــای تفاهــم نام ه
ــی  ــه برخ ــران و... از جمل ــی ای ــاق بازرگان و ات
ــن  ــده در ای ــی ش ــم بررس ــتورکارهای مه دس

ــت. ــوده اس ــورا ب ش
ــی از  ــه برخ ــوج در ادام ــاق یاس ــس ات رئی
ــوی  ــت و گ ــورای گف ــات ش ــن مصوب مهمتری

عــاوه  افــزود:  و  کــرد  تشــریح  را  اســتان 
ــای  ــته اعض ــال گذش ــورا دو س ــن، ش ــر ای ب
بــه  نیــز  را  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون 
ــروژه  ــفر پ ــن س ــرد و در ای ــوت ک ــتان دع اس
مهــم راه آهــن یاســوج - اقلیــد در دســتور کار 
ــه  ــم هم ــفانه علی رغ ــا متاس ــت ام ــرار گرف ق
ــروژه  ــن پ ــد و ای ــی نش ــا کار عملیات تاش ه

ــد. ــول مان مغف
 وی در ادامــه از فرآینــد صــدور مجوزهــای 
ــت: در  ــرد و گف ــی ک ــراز نگران ــب و کار اب کس
ــال  ــوز یکس ــدور مج ــد ص ــر فرآین ــال حاض ح
ــد  ــول می انجام ــه ط ــال ب ــم س ــک و نی ــا ی ت
و باعــث دلســردی ســرمایه گذار و از دســت 
ــه پنجــره  ــاز ب ــه نی ــزه می شــود ک ــن انگی رفت
ــار  ــم و انتظ ــادی داری ــوزه اقتص ــد در ح واح

ــود. ــی ش ــکیل و عملیات ــاره تش ــی رود دوب م
ــا بیــان اینکــه دســت درازی  ــور ب ــی پ کیان
ــرمایه گذاری  ــتر از س ــی بیش ــع طبیع ــه مناب ب
گفــت:  می  کنــد،  خودنمایــی  اســتان  در 
ــا همــکاری متولیــان  امیــدوارم ایــن مشــکل ب

ــود. ــع ش رف
در ادامــه غضنفــر آرام بــا اشــاره بــه ۷ 
ــاز شــدن ســامانه  ــی و ب ــر مالیات ــارد تهات میلی
از  اعتبــارات خوبــی  بانکــی گفــت:  تهاتــر 
ــاغ شــده  ــه اســتان اب ــه ب محــل اســناد خزان
کــه تاکنــون ۲۰۰ میلیــارد جــذب شــده و 
و  بخــش خصوصــی  همــکاری  صــورت  در 
پیمانــکاران 5۰۰ میلیــارد دیگــر قبــل از پایــان 

ســال جــذب می شــود.
مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی از موافقــت 
اســتانداری بــا تشــکیل پنجــره واحــد در 
اســتانداری خبــر داد و گفــت: بیشــترین و 

ــد  ــرمایه گذاران فرآین ــکات س ــن مش مهمتری
طوالنــی صــدور مجوزهــا اســت کــه با تشــکیل 
ایــن پنجــره گام هــای مهمــی در ایــن زمینــه 
ــه  برداشــته شــود و فرآینــد صــدور مجوزهــا ب

ــد. ــول انجام ــه ط ــاه ب ــه م ــر از س کمت
در ادامــه هــم ســاالر حســین پور بــا اشــاره 
بــه اینکــه پتروشــیمی های اســتان رونــد رشــد 
ــیمی  ــاز اول پتروش ــت: ف ــتند، گف ــی داش خوب
گچســاران کــه تولیــد اتیلــن اســت تــا خــرداد 
مــاه ســال آینــده بــه همــراه ســایر واحدهــای 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــه ب زیرمجموع
ــیمی  ــدی پتروش ــرفت ۳5 درص وی از پیش
دهدشــت خبــر داد و گفــت: قبــل از ســال ۹8 
تنهــا یــک درصــد از پهنــای اکتشــافی معــدن 
انجــام شــده بــود امــا طــی دو ســه ســال اخیــر 
۱5 هــزار و 5۰۰ کیلومتــر از پهنــای ســرزمین 

معــدن انجــام شــد.
اســتاندار  اقتصــادی  معــاون  عســگری 
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــد نی ــه و بویراحم کهگیلوی
بــه  جدیــد  دوره  در  گذشــته  تهدیدهــای 
شــورای  گفــت:  شــود،  تبدیــل  فرصــت 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ

ــد. ــاء یاب ارتق
ــد  ــه و بویراحم ــتاندار کهگیلوی ــاون اس مع
ــاد  ــه اقتص ــور محرک ــی را موت ــش خصوص بخ
ایــن زمینــه  افــزود: دولــت در  و  دانســت 
تســهیل گر اســت و اگــر وظیفــه تســهیل گری 
ــد. خــود خــارج شــود هــر دو آســیب می بینن
وی ضمــن قدردانــی از اقدامــات خــوب 
صــورت گرفتــه توســط بخــش خصوصــی 
اســتان گفــت: بخــش خصوصــی ابعــاد مختلــف 
توســعه تــا آســیب و مــواردی کــه مانع توســعه 

ــرده اســت. ــتان هســتند را احصــاء ک اس
ــدور  ــد ص ــرد: فراین ــان ک ــئول بی ــن مس ای
مجوزهــا در اســتان یــک تــا یــک و نیــم ســال 
ــه یــک  ــود ب ــه طــول می انجامــد کــه قــرار ب ب
ــوع را در  ــن موض ــد ای ــدا کن ــش پی ــاه کاه م
ــل  ــه دلی ــا ب ــم ام ــوش نکردی ــتانداری فرام اس
ــی در  ــتقرار تیم ــات و اس ــا و امکان ــود فض نب
ایــن خصــوص فعــا از دســترس خــارج شــده 

اســت.
در ســال های گذشــته  کــرد:  بیــان  وی 
ــام  ــاه انج ــا را در دوم ــدور مجوزه ــد ص فرآین
ــاح  ــا افتت ــم ب ــاش می کنی ــه ت ــم ک می دادی
ســاختمان جدیــد اســتانداری و اســتقرار تیمی 
در ایــن زمینــه فرآینــد صــدور مجوزهــا کوتــاه 

شــود.

ـــه و بودجـــه اخـــذ شـــده  ـــه در کمیســـیون برنام تصمیمـــی ک
ـــی  ـــال ۱۴۰۱ م ـــا در س ـــک ه ـــذاری بان ـــرمایه گ ـــر س ـــی ب مبن
ـــود  ـــام ش ـــهامداران تم ـــژه س ـــه وی ـــهام ب ـــع بازارس ـــه نف ـــد ب توان

ـــت. ـــی اس ـــد نقدینگ ـــازار نیازمن ـــن ب ـــون ای ـــرا اکن زی
ارشـــد  کارشـــناس  اصـــل  احمـــدزاده  محمدعلـــی 
بـــازار ســـرمایه در گفـــت و گـــو بـــا پایـــگاه خبـــری بـــازار 
ـــه  ـــره ای در بودج ـــر درج تبص ـــوص تاثی ـــنا(، در خص سرمایه)س
ســـرمایه گذاری  محدودیـــت  رفـــع  بـــر  مبنـــی   ،  ۱۴۰۱
ـــه  ـــبختانه در الیح ـــرد: خوش ـــار ک ـــهام، اظه ـــر بازارس ـــا ب بانک ه
بودجـــه و ســـتاد هماهنگـــی اقتصـــادی دولـــت تصمیمـــات 
خوبـــی در حـــوزه بازارســـرمایه گرفتـــه شـــده امـــا بعضـــی از 
ـــه  ـــه گفت ـــا ب ـــد، ام ـــل می کن ـــکن عم ـــک ُمس ـــد ی ـــا همانن آنه
ـــتورالعمل ها و  ـــد دس ـــهام نیازمن ـــورس بازارس ـــازمان ب ـــس س رئی
ـــازار را از  ـــودن، ب ـــدار ب ـــر پای ـــاوه ب ـــه ع ـــت ک ـــی اس تصمیمات

شـــرایط رکـــود نیـــز خـــارج ســـازد.
او بیـــان کـــرد: تصمیمـــی کـــه در کمیســـیون برنامـــه و 
ــا  ــرمایه گذاری بانک هـ ــر سـ ــی بـ ــده مبنـ ــذ شـ ــه اخـ بودجـ
ــژه  ــه ویـ ــهام بـ ــه نفـــع بازارسـ ــد بـ ــال ۱۴۰۱ می توانـ در سـ
ســـهامداران تمـــام شـــود زیـــرا اکنـــون ایـــن بـــازار نیازمنـــد 

نقدینگـــی و پـــول تـــازه نفـــس اســـت.

ـــه  ـــرد: البت ـــد ک ـــرمایه تاکی ـــازار س ـــد ب ـــناس ارش ـــن کارش ای
ایـــن امـــر یـــک مشـــکل اساســـی دارد آن هـــم ایـــن اســـت 
ـــرایط  ـــرا در ش ـــد، زی ـــدت رخ ده ـــاه م ـــازه کوت ـــد در ب ـــه نبای ک
فعلـــی بانک هـــا نیـــز منابـــع مالـــی چندانـــی ندارنـــد اگـــر 
ـــر  ـــدت در نظ ـــد م ـــی بلن ـــازه زمان ـــک ب ـــئله ی ـــن مس ـــرای ای ب
گیرنـــد بـــه طـــور قطـــع بانک هـــا نیـــز از ســـود ایـــن بـــازار 

ـــد. ـــد ش ـــع خواهن منتف
ـــرمایه  ـــا در بازارس ـــور بانک ه ـــت: حض ـــل گف ـــدزاده اص احم
ــاد  ــت اعتمـ ــود، بازگشـ ــازار از رکـ ــن بـ ــروج ایـ ــبب خـ سـ
ـــه  ـــد، البت ـــد ش ـــی خواه ـــدد نقدینگ ـــق مج ـــهامداران و تزری س
ـــود  ـــد بهب ـــر نیازمن ـــن ام ـــق ای ـــه تحق ـــت ک ـــده گرف ـــد نادی نبای

ــت. ــی اسـ ــاخت های فعلـ ــر سـ زیـ
او بـــا رد ایـــن نکتـــه کـــه بســـیاری از فعـــاالن یـــا کارشناســـان 
ــبب  ــا سـ ــرمایه گذاری بانک هـ ــد سـ ــرمایه معتقدنـ ــازار سـ بـ
بنگاهـــداری آن هـــا مـــی شـــود، تصریـــح کـــرد: بـــه ســـبب 
ــدارد در  ــداری نـ ــا بنگاهـ ــی بـ ــرمایه گذاری منافاتـ ــه سـ آنکـ
ـــپرده  ـــان س ـــن اقدامش ـــا ای ـــد ب ـــعی دارن ـــا س ـــک ه ـــل بان اص
ـــد  ـــمت تولی ـــه س ـــرمایه ب ـــازار س ـــق ب ـــردم را از طری ـــای م ه

ـــد . ـــی برن م
ـــون  ـــرد: اکن ـــان ک ـــرمایه بی ـــازار س ـــد ب ـــناس ارش ـــن کارش ای

ـــا  ـــا ورود آن ه ـــه ب ـــتند ک ـــان ده هس ـــا زی ـــک ه ـــر بان ـــش ت بی
ـــد  ـــد ش ـــع خواه ـــز رف ـــان نی ـــن مشکلش ـــرمایه ای ـــازار س ـــه ب ب
همچنیـــن ایـــن امـــر بـــر افزایـــش ارزش ســـهم های بانکـــی 

نیـــز تاثیـــر می گـــذارد.
احمـــدزاده اصـــل در پایـــان تصریـــح کـــرد: ســـال آینـــده 
ـــن  ـــده در مت ـــاذ ش ـــات اتخ ـــبب تصمیم ـــه س ـــع ب ـــور قط ـــه ط ب
ـــرایط  ـــر از ش ـــازار بهت ـــرایط ب ـــه ۱۴۰۱ ش ـــس بودج ـــش نوی پی
ـــی  ـــهامداران م ـــر از س ـــن خاط ـــه همی ـــود ب ـــد ب ـــی خواه فعل

ـــد. ـــازار بمانن ـــن ب ـــدت در ای ـــد م ـــگاه بلن ـــا ن ـــه ب ـــم ک خواه

شصت و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

تقدیر معاون اقتصادی استاندار از عملکرد بخش خصوصی
 در احصا و آسیب شناسی موانع توسعه استان 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛ 

تزریق نقدینگی با سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه

آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــورای محتــرم شــهر نســبت بــه اجــاره یــک ســاله 
مغــازه هــای و امــاک تحــت تملــک خــود را از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی بــه افــراد واجدالشــرایط 

اقــدام نمایــد.

متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۱8          -              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/25
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰5 می باشد.

مقدم شهردار آذرشهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره فراخوان ستاد 2۰۰۰۰۰3872۰۰۰۰۱8

ــا  ــا اطاعــات مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ب ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل در نظــر دارد پــروژه ای ب
ارزیابــی کیفــی از طریــق ســامانه تــدارک الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 

و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.
۱- نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــزار: اردبیــل - شــهرک اداری بعثــت )کارشناســان( - میــدان مهــارت - ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل 

- کدپســتی 5۶۱58۱۳۴۴8 - تلفــن ۰۴5-۳۳۷۴۳5۰۰ 
2- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاوره: شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل - اردبیل، میدان باکری، ساختمان خورشید واحد ۲5 تلفاکس ۰۴5-۳۳5۱۱۶5۳ 
3- شــرایط متقاضــی شــرکت در مناقصــه:  داشــتن رتبــه 5 و یــا باالتــر در رشــته آب از ســازمان برنامــه و بودجــه و بطــور همزمــان آبیــاری تحــت فشــار 

از مجــری طــرح ســامانه هــای نویــن آبیــاری        ۱-۳- داشــتن گواهــی صاحیــت ایمنــی )HSE(          ۱-۴- ظرفیــت خالــی جهــت اجــرای پــروژه
4- موضوع مناقصات: اجرای خط انتقال )شبکه فرعی( آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار )انتقال با لوله( تعاونی پایاب سد سرخاب شهرستان نیر

5- شــرح مختصــری از مشــخصات و مقادیــر کار: انجــام عملیــات لولــه گــذاری بــا لولــه پلــی اتیلــن از ســایز ۱۶۰ تــا ۷۱۰ میلیمتــر بــه همــراه احــداث 
ابنیــه فنــی هیدرولیکــی شــامل ســازه هــای آبگیــر ســر مــزارع و رســوبگیر ابتــدای مســیر

6- محل اجرای کار: استان اردبیل - شهرستان نیر - اراضی پایاب سد سرخاب                             7- مدت پیمان: دوازده )۱۲( ماه
8- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه ۱۰۲.۹۶۱.۴۳۲.۷۰۰ ریال )یکصد و دو میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و سی دو هزار و هفتصد ریال(

9- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مناقصــه 5.۱۴8.۰۷۱.۶۳8 ریــال کــه مناقصــه گــران 
الزم اســت اصــل ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه شــماره حســاب ۴۰۷5۰۴۲۰۰۷88۰۹۴5 متمرکــز ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل را عــاوه 

بــر بارگــذاری در ســامانه بــه صــورت فیزیکــی قبــل از اتمــام مهلــت بارگــذاری اســناد، تحویــل دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات ســازمان نماینــد.
۱۰- تاریخ، مهلت، دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲5 می باشد.

۱۱- تاریــخ، مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: مناقصــه گــران پــس از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ســاعت آخــر وقــت اداری مورخــه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ 
اســناد مربوطــه را تکمیــل و در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد.

۱2- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: اسناد مناقصه در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل باز خواهد شد.
۱3- محل تامین اعتبار پروژه: از محل اعتبارات عمرانی و بصورت اعتباری )اسناد خزانه اسامی - اخزا ۰۰۶( یا سررسید سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

۱4-  هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.
دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

آگهی فقدان پروانه های ساخت
بدینوســیله اعــالم مــی شــود 9 بــرگ پروانه هــای ســاختمان معاونــت غــذا و داروی 
تبریــز مربــوط بــه شــرکت کیــا بهداشــت آراز) محصــوالت بهداشــتی( بــه شــماره 
 -2۱/2۱392  -2۱/2۱395-2۱/2۱396  -2۱/2۱4۰۰  -2۱/2۱394  -2۱/2۱393 هــای 
2۱/2۱398- 2۱/2۱399 - 2۱/2۱397 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــند.

کد: ۱۰۰

ادامه از صفحه 1

)نوبت اول( 
م الف: 527/5۰۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۱8    -   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/2۰

شناسه آگهی: ۱2558۰۰
م الف: ۱3
)نوبت اول( سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

م الف: 9۱4
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک 
۶۰۹ فرعــی از یــک - اصلــی واقــع در بخــش دو سیســتان حســین آبــاد 
مــورد تقاضــا صغــری محمــد دادی فرزنــد حاجــی کــه تاکنــون بــه عمــل 
ــر حســب تقاضــای کتبــی نامبــرده تحدیــد حــدود  ــذا ب نیامــده اســت ل
ــد  ــه عمــل خواه ــک شــنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در محــل شــروع و ب در روز ی
ــوق  ــاک ف ــت پ ــن و مســتدعی ثب ــه اطــاع مجاوری ــیله ب ــد بدینوس آم
مــی رســاند تــا در روز تعییــن شــده در محــل حضــور بــه هــم رســانند در 
صورتیکــه مســتدعی ثبــت پــاک فــوق و یــا نماینــده قانونــی وی حضــور 
نداشــته باشــد تحدیــد حــدود بــر طبــق اظهــار مجاوریــن برابــر مــاده ۱5 
قانــون ثبــت بعمــل خواهــد آمــد و اعتــراض مجاوریــن نیــز برابــر مــاده ۲۰ 
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت  قان
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد ضمنــا برابــر تبصــره مــاده واحــده قانونــی 
ــده هــای معترضــی ثبتــی مصــوب ســال ۱۳۷۳ –  تعییــن تکلیــف پرون
ــاده ۱۶ و ۲۰  ــوع م ــدود موض ــد ح ــت و تحدی ــای ثب ــه تقاض ــراض ب اعت
ــخ  ــد توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاری ــون ثبــت مــی بای قان
تنظیــم اعتــراض بمرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بمرجــع ذیصــاح 
قضائــی صــورت پذیــرد گواهــی الزم از دادگاه زابــل اخــذ و بــه اداره ثبــت 

محــل تســلیم و رســید دریافــت دارد و اال حــق او ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: شنبه ۱4۰۰/۱۰/۱8

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل  

مبلغ مبنای قیمت پیشنهادی  مدت اجاره آدرس محل نام ردیف
 برای هر باب مغازه

 ریال 000/000/12 یکسال شمسی قربانیپاساژ  –آذرشهر  24مغازه شماره  1
 ریال 000/000/36 یکسال شمسی تجاری میالد نورمجتمع  –آذرشهر  7تا  3باب مغازه از شماره  5 2
 ریال 000/400/8 یکسال شمسی اولطبقه  –اسکان پاساژ  –آذرشهر  25و  24مغازه های شماره  3
 ریال 000/000/6 یکسال شمسی پاساژ اسکانزیرزمین  –آذرشهر  5الی  2مغازه  4
 ریال 000/000/60 یکسال شمسی شهرک شهید مدنیورودی  –بیمارستان قدیم روبروی  –آذرشهر  کشتارگاه 2و  1مغازه های  5
 ریال 000/000/50 یکسال شمسی بسیجبلوار  –آذرشهر  ترمینال بین شهری 6
 ریال 000/000/48 یکسال شمسی ورودی شهرک ولیعصر جنب پارک کانکس جمع آوری اقالم بازیافتی 7
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روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 18 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1095 فرهنگ و هنر6
آشپزی

 الزانیای کتو، الزانیای رژیمی 

ــه  ــت کـ ــی اسـ ــک رژیمـ ــا کتوژنیـ ــو یـ کتـ
مـــی تـــوان بـــه کاهـــش قنـــد خـــون و ســـطح 
انســـولین اشـــاره کـــرد و بـــا افزایـــش ســـطح 
ـــد اســـت. ـــرای ســـامتی بســـیار مفی ـــا ب ـــون ه کت

کتو یا کتوژنیک چیست؟
شـــاید بـــه گـــوش خیلـــی از شـــماها کتـــو 
و یـــا کتوژنیـــک رســـیده باشـــد. بایـــد بدانیـــد 
کتوژنیـــک یـــک نـــوع رژیـــم بـــا کربوهیـــدرات 
پاییـــن و چربـــی بـــاال اســـت. در ایـــن رژیـــم 
ـــی  ـــش داده و چرب ـــدرات را کاه ـــرف کربوهی مص

را جایگزیـــن آن مـــی کنیـــد.
ـــی  ـــک م ـــاز کتوژنی ـــدن وارد ف ـــه ب ـــی ک زمان
ــاز،  ــورد نیـ ــرژی مـ ــت انـ ــرای دریافـ ــود بـ شـ
ـــی  ـــان چرب ـــن زم ـــوزاند. در ای ـــی س ـــی را م چرب
ـــوند و  ـــی ش ـــل م ـــون تبدی ـــه کت ـــد ب ـــا در کب ه
ـــد. ـــی کنن ـــم م ـــز فراه ـــرای مغ ـــرژی الزم را ب ان
از فوایـــد رژیـــم کتوژنیـــک مـــی تـــوان بـــه 
ـــاره  ـــولین اش ـــطح انس ـــون و س ـــد خ ـــش قن کاه
کـــرد و بـــا افزایـــش ســـطح کتـــون هـــا بـــرای 

ســـامتی بســـیار مفیـــد اســـت.
 

الزانیای کتو:
مواد الزم:

کدو سبز بزرگ                                ۳ عدد 
روغن زیتون                            به مقدار الزم 
 نمک و فلفل سیاه                            به مقدار الزم 
پیاز زرد خرد شده                                 ۱ عدد 
سیر خرد شده                                     ۳ حبه 
ادویه ایتالیایی                       ۱ قاشق غذاخوری 
گوشت گوساله چرخ شده                      ۴5۰ گرم 
سس مارینارا                               ۷۰۰ گرم
پنیـــر دلمـــه                              ۹۰۰ گـــرم
پنیر موزارال رنده شده                ۳ و نیم فنجان
تخم مرغ                                          ۲ عدد
پودر ســـیر                  نصف قاشـــق چایخوری

 
طرز تهیه:

ــانتیگراد  ــه سـ ــای ۱۷5 درجـ ــا دمـ ــر را بـ فـ
ـــیله  ـــه وس ـــت ب ـــرف پخ ـــک ظ ـــد و ی ـــرم کنی گ

ی قلـــم مـــو چـــرب کنیـــد.
ــورت  ــه صـ ــویید و بـ ــبزها را بشـ ــدو سـ  کـ
ورقـــه هایـــی بـــه ضخامـــت حـــدود ۱ ســـانتی 
ـــت و  ـــا پوس ـــد ب ـــی توانی ـــد. م ـــرش دهی ـــر ب مت
ـــا  ـــه ه ـــد. ورق ـــتفاده کنی ـــت اس ـــدون پوس ـــا ب ی
را بشـــویید و در آبکـــش قـــرار بدهیـــد و ۱ 
ـــد.  ـــا بریزی ـــک روی آن ه ـــوری نم ـــق چایخ قاش
ـــرود. ســـپس  ـــن ب ـــا از بی ـــد آب کدوه اجـــازه بدهی
ـــه  ـــای حول ـــه ه ـــن ورق ـــدو ســـبز را بی ـــای ک نواره
ــد  ــازه بدهیـ ــد و اجـ ــرار بدهیـ ــذی قـ ی کاغـ

کامـــا خشـــک شـــوند.
ــون را در  ــن زیتـ ــوری روغـ ــق غذاخـ ۱ قاشـ
ـــا حـــرارت متوســـط گـــرم کنیـــد. پیـــاز  ماهیتابـــه ب
خـــرد شـــده را اضافـــه کنیـــد و تفـــت بدهیـــد، 
ـــد  ـــه کنی ـــی را اضاف ـــه ایتالیای ســـپس ســـیر و ادوی
ـــا  ـــا کام ـــد ت ـــم بزنی ـــه ه ـــدود ۷-۱۰ دقیق و ح

طایـــی شـــوند.
ـــد و آن  ـــه کنی ـــده را اضاف ـــرخ ش ـــت چ  گوش
ـــق  ـــک قاش ـــا ی ـــود، ب ـــوه ای ش ـــا قه ـــد ت را بپزی
چوبـــی گوشـــت هـــا را از هـــم بـــاز کنیـــد تـــا 
ـــل را  ـــک و فلف ـــند. نم ـــبیده نباش ـــم چس ـــه ه ب
ـــارا  ـــس مارین ـــان س ـــد. ۲ فنج ـــد کنی ـــه کنی اضاف
ـــد، ۱ فنجـــان  ـــه کنی ـــه آن اضاف ـــد و ب ـــم بزنی را ه
ـــت  ـــس و گوش ـــا س ـــد ت ـــه کنی ـــه آن اضاف آب ب
کامـــا بپـــزد و آب آن بـــه صـــورت کامـــل 

ـــود. ـــیده ش کش
ــم  ــوزارال، تخـ ــان مـ ــه، ۲ فنجـ ــر دلمـ  پنیـ
ـــوری  ـــای خ ـــق چ ـــیر، ۲/۱ قاش ـــودر س ـــرغ، پ م
ـــه  ـــل را ب ـــوری فلف ـــای خ ـــق چ ـــک و ۴/۱ قاش نم
یـــک کاســـه اضافـــه کـــرده و هـــم بزنیـــد تـــا 

مخلـــوط شـــوند.
ــت را در  ــس گوشـ ــان سـ ــدود ۴/۳ فنجـ حـ
کـــف ظـــرف پهـــن کنیـــد. یـــک الیـــه نـــوار 
کـــدو ســـبز روی آن قـــرار بدهیـــد تـــا کل 
ــطح آن  ــد سـ ــت کنیـ ــاند، دقـ ــرف را بپوشـ ظـ
صـــاف باشـــد. روی آن را بـــا ۴/۳ مخلـــوط 
پنیـــر بپوشـــانید. چهـــار بـــار دیگـــر ایـــن کار 
را تکـــرار کنیـــد و بـــا الیـــه پنیـــر آن را بـــه 

ــانید. ــان برسـ پایـ
 باقیمانـــده ســـس مارینـــا را روی آن پهـــن 
ــده  ــده باقیمانـ ــده شـ ــوزارالی رنـ ــد و مـ کنیـ
ــل  ــا فویـ ــم بـ ــرف را محکـ ــید. روی ظـ را بپاشـ
آلومینیـــوم بپوشـــانید. ظـــرف را روی طبقـــه ی 
ـــه  ـــدت ۳۰ دقیق ـــه م ـــد و ب ـــرار دهی ـــر ق ـــط ف وس
ـــد و ۳۰-۲5  ـــل را برداری ـــد. ســـپس فوی آن را بپزی
ـــا  ـــا ت ـــد، ی ـــد و بپزی ـــاز کنی ـــر آن را ب ـــه دیگ دقیق
ـــود.  ـــی ش ـــاب دار و طای ـــر حب ـــه پنی ـــی ک زمان
اگـــر روی آن طایـــی نشـــد در پایـــان گریـــل 
ـــت  ـــه پخ ـــس از اینک ـــد. پ ـــن کنی روی آن را روش
ــه خنـــک  ــد ۱۰ دقیقـ ــد. بگذاریـ و طایـــی شـ
ـــده  ـــرد ش ـــری خ ـــا جعف ـــرو ب ـــل از س ـــود. قب ش

تزئیـــن کنیـــد.
منبع: بیتوته

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری 
خبر داد؛

نوبت اول وام ۱2 میلیونی بازنشستگان 
کشوری پرداخت شد

ـــوری، از  ـــتگی کش ـــدوق بازنشس ـــی صن ـــور مال ـــرکل ام مدی
ـــی  ـــون تومان ـــروری ۱۲ میلی ـــت وام ض ـــت نخس ـــت نوب پرداخ

ـــر داد. ـــمول خب ـــران مش ـــه بگی ـــتگان و وظیف ـــه بازنشس ب
ــت  ــه گــزارش مهــر، علــی خدامــی گفــت: نخســتین نوب ب
از مرحلــه اول وام ضــروری بــه مبلــغ ۱۲ میلیــون تومــان کــه 
آبــان ۱۴۰۰ ثبــت نــام اینترنتــی آن انجــام شــد، بــه حســاب 

۲۳ هــزار و 8۴۷ نفــر از مشــموالن واریــز شــد.
وی افـــزود: ایـــن تســـهیات بـــا کارمـــزد ۴ درصـــد 
و اقســـاط ۳۶ ماهـــه بـــوده کـــه آبـــان امســـال ثبـــت نـــام 
اینترنتـــی آن در درگاه خدمـــات الکترونیـــک صنـــدوق 
ـــام و  ـــانی sabasrm.ir انج ـــه نش ـــوری ب ـــتگی کش بازنشس
نتایـــج آن نیـــز از ششـــم دی مـــاه در همیـــن درگاه اعـــام 

شـــد.
ـــداد  ـــخصات تع ـــت مش ـــه نخس ـــت: در مرحل ـــی گف خدام
ـــه  ـــد ک ـــام ش ـــرایط اع ـــدان ش ـــر از واج ـــزار و 5۰۰ نف ۱۴8 ه

ـــود. ـــت ش ـــا پرداخ ـــت وام آنه ـــب ۷ نوب ـــت در قال ـــرار اس ق

ـــرقی  ـــان ش ـــرش آذربایج ـــت ف ـــکات صنع مش
ـــز  ـــاق تبری ـــوزه در ات ـــن ح ـــاالن ای ـــور فع ـــا حض ب

ـــد.  ـــی ش بررس
ـــز،  ـــاق تبری ـــی ات ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــور  ـــرش در کش ـــروز ف ـــرایط ام ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــن  ـــل، کمتری ـــای قب ـــال ه ـــبت س ـــه نس ـــه ب ک
صـــادرات را داشـــته و پیـــرو دســـتور اســـتاندار 
ـــز  ـــاق تبری ـــت ات ـــگاه ریاس ـــرقی و ن ـــان ش آذربایج
نســـبت بـــه حضـــور اتـــاق در کنـــار اتحادیـــه 
هـــای مختلـــف حـــوزه فـــرش، جلســـه ای بـــا 
حضـــور روســـای اتحادیـــه هـــای فـــرش در اســـتان 
ـــزار  ـــز برگ ـــاق تبری ـــوزه در ات ـــن ح ـــاالن ای و فع

ـــد. ش
ــز در  ــاق تبریـ ــس اتـ ــه، رییـ ــس ژائلـ یونـ
ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره بـــه جایـــگاه ویـــژه 
ــی  ــای صادراتـ ــوزه هـ ــرش در حـ ــت فـ صنعـ
ـــات  ـــت، اقدام ـــن صنع ـــعه ای ـــرای توس ـــت: ب گف
ــری  ــره گیـ ــز و بهـ ــاق تبریـ ــوی اتـ الزم از سـ

از ظرفیـــت هـــای شـــورای گفتگـــوی دولـــت 
ـــام  ـــوص انج ـــن خص ـــی در ای ـــش خصوص و بخ

خواهـــد شـــد. 

و  فعـــاالن  از  جمعـــی  جلســـه  ایـــن  در 
پیشکســـوتان حـــوزه فـــرش اســـتان همچـــون 
عظیـــم زاده، هریســـچیان، پورفرشـــچی زاد و 

ــکل  ــر تشـ ــه دیگـ ــات رییسـ ــن هیـ ــم چنیـ هـ
ـــور  ـــی حض ـــای دولت ـــازمان ه ـــرش و س ـــای ف ه

داشـــتند.
همچنیـــن در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد 
مصوبـــات قبلـــی شـــورای گفتگـــوی اســـتان در 
حـــوزه فـــرش احیـــا و بازنگـــری شـــده، بســـته 
ـــف  ـــای مختل ـــوزه ه ـــای پیشـــنهادی توســـط ح ه
بـــرای فـــرش آمـــاده و همچنیـــن از ظرفیـــت 
ــای  ــت احیـ ــتان جهـ ــدگان اسـ ــع نماینـ مجمـ
ـــن  ـــود. همچنی ـــرداری ش ـــره ب ـــرش به ـــوزه ف ح
ـــرش از  ـــال ف ـــوع انتق ـــی موض ـــی کارشناس بررس
حـــوزه صمـــت بـــه میـــراث فرهنگـــی از دیگـــر 
ـــش  ـــن بخ ـــاالن ای ـــد فع ـــورد تاکی ـــات م موضوع

ـــود. ب
ــا  ــرش و بـ ــوزه فـ ــاالن حـ ــد فعـ ــا تاکیـ بـ
بررســـی مشـــکات ایـــن حـــوزه، تصمیـــم 
ــتاندار  ــور اسـ ــاتی در حضـ ــزاری جلسـ ــر برگـ بـ

آذربایجـــان شـــرقی شـــد.

مشکالت صنعت فرش آذربایجان شرقی در اتاق تبریز بررسی شد 

ـــک و  ـــوابق آکادمی ـــی از س ـــا کم لطف
رباتیـــک خودتـــان ارائـــه بدهیـــد تـــا 
بیشـــتر بـــا فعالیـــت هـــای تخصصـــی 

شـــما آشـــنا بشـــویم؟
ــر  ــز متفکـ ــی مغـ ــی و آموزشـ ــه علمـ موسسـ
ـــکوفایی  ـــت و ش ـــرورش خاقی ـــتای پ ـــا در راس توان
ـــی  ـــوان علم ـــردن ت ـــاال ب ـــن ب ـــتعدادها و همچنی اس
ــل  ــارت حـ ــوص مهـ ــه خصـ ــراد بـ ــی افـ و مهارتـ
ـــنی(  ـــروه س ـــر گ ـــرای )ه ـــردازی ب ـــده پ ـــأله و ای مس
خردســـاالن نازنیـــن، کـــودکان عزیـــز، نوجوانـــان 
دوســـت داشـــتنی و جوانـــان آینـــده ســـاز ایـــن 
کشـــور از اوایـــل ســـال ۱۳۹۷ بـــا طراحـــی و 
تولیـــد پلـــت فـــرم هـــای رباتیـــک و ارائـــه آن در 
ـــز  ـــدف تجهی ـــا ه ـــی و ب ـــای آموزش ـــته ه ـــب بس قال
ـــم هـــای رباتیـــک مـــدارس و مراکـــز  کارگاه هـــا و تی
ـــت.  ـــوده اس ـــاز نم ـــود را آغ ـــت خ ـــی  فعالی آموزش
بـــه همیـــن منظـــور بـــراي ایـــن موسســـه طـــرح 
آموزشـــی اســـتاندارد نوشـــته شـــد. در ایـــن 
ــودکان  ــي کـ ــه درک و توانایـ ــی بـ ــرح آموزشـ طـ
و همچنیـــن ســـن مخاطـــب و دغدغـــه  هـــای او 
ـــراي  ـــی ب ـــن اســـاس مربیان توجـــه شـــده اســـت. برای
ایـــن کار آمـــوزش دیده انـــد تـــا بتواننـــد نگـــرش 
ـــد.  ـــال دهن ـــتی  انتق ـــه درس ـــي را ب ـــتم آموزش سیس
در ایـــن راســـتا ابـــزار و  پلـــت فـــرم هـــای کـــه 
سرشـــار از لـــذت و هیجـــان اســـت تولیـــد شـــده 
ـــرار  ـــن ق ـــای نازنی ـــری ه ـــز متفک ـــار مغ و در اختی

داده مـــی شـــود.

در مــورد علــم ربــات و رباتیــک صنعتی 
توضیحاتــی ارائــه بدهید؟

ــن دســتاوردهای  ــی از مهم تری ــک یک ــم رباتی عل
ــه روز  ــش روز ب ــا افزای ــه ب ــت، ک ــر اس ــی بش علم
ــش  ــان و افزای ــی انس ــرای  راحت ــری، ب ــش بش دان
ــده  ــان ها ش ــا انس ــی م ــد او وارد زندگ ــت مفی وق
اســت و خیلــی حرفــه ای راه خــود را در حوزه هــای 
ــوا و  ــودرو، ه ــت خ ــم از پزشــکی، صنع ــف اع مختل
ــا  ــه ربات ه ــاال چ ــرد و ح ــاز ک ــرگرمی ب ــا و س فض
ــیم   ــا بترس ــه از آن ه ــیم چ ــته باش ــت داش را دوس
بایــد قبــول کنیــم کــه ربات هــا جــزء جدایــی 
ــای  ــات ه ــروزه رب ــده اند. ام ــا ش ــای م ــر دنی ناپذی
ــورهای  ــت در کش ــی صنع ــزای اصل ــی از اج صنعت
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــعه یافت ــی و توس صنعت
ــات  ــتفاده از رب ــرای اس ــه ب ــیاری ک ــل بس ــه دالی ب
در صنعــت وجــود دارد مهــم تریــن مزیــت هــای آن 
کاهــش هزینــه هــا و افزایــش کیفیــت و در نتیجــه 
ــد.  ــی باش ــی م ــای جهان ــت در بازاره ــکان رقاب ام
صنایــع رباتیــک از آن جهــت حائــز اهمیــت هســتند 
کــه حیــات اقتصــادی کشــورها تــا حــد زیــادی بــه 
ــت. در  ــورده اس ــره خ ــه گ ــن زمین ــرفت در ای پیش
حــال حاضــر پیش بینــی می شــود تــا ســال ۲۰5۰، 
ــوش  ــتاز در ه ــور پیش ــن ۱5 کش ــا بی ــاد دنی اقتص
مصنوعــی و صنایــع رباتیــک تقســیم خواهــد شــد. 
به همیــن دلیــل اســت کــه کشــور هــای کــه اوضــاع 
اقتصــادی چنــدان مناســبی نــدارد، در ایــن زمینــه 

ــند. ــته باش ــذاری داش ــرمایه گ ــد س بای

 ســاخت ربــات بــه چــه شــکلی صورت 
ــاز  ــورد نی ــه م ــوازم اولی ــرد؟ و ل ــی گی م
بــرای ســاخت چــه مــواردی مــی باشــد؟ 
از ســاده ترین ربــات گرفتــه تــا پیچیده تریــن 
ــاخت  ــد س ــک فرآین ــی دارای ی ــا، همگ ــات ه رب
گوناگــون  اهدافــی  و  کارکردهــا  بــا  مشــترک  
هســتند. آنچــه کــه ربــات هــا را بهتریــن می کنــد، 
برای شــان  کــه  اســت  وظایفــی  دقیــق  انجــام 
ــات،  ــک رب ــاخت ی ــد س ــوند. فرآین ــی ش ــف م تعری
دارای ســه مرحلــه اصلــی: ۱- تحلیــل ۲- طراحــی۳ 
ــل  ــن مراح ــدام از ای ــه هرک ــت. البت ــاخت اس - س
دارای زیرمرحلــه هــا و فرآیندهایــی اســت کــه 
ــه  ــند. در مرحل ــده باش ــیار پیچی ــت بس ــن اس ممک
تحلیــل، ســاختار ربــات بــه صــورت جــزء بــه جــزء 
ثبــت و بررســی مــی شــوند. بــرای مثــال اگــر 
بخواهیــم در یــک مســابقه ی نوریــاب ویــژه شــرکت 
ــابقه را  ــن مس ــد قوانی ــدم بای ــن ق ــم. در اولی کنی
ــای  ــش ه ــع و چال ــرده و موان ــه ک ــت مطالع ــه دق ب
ــی بررســی کنیــم و  ــه خوب موجــود در مســابقه را ب
ــاد  ــد: »ابع ــم مانن ــه ســواالت اساســی پاســخ دهی ب
ربــات چقــدر بایــد باشــد؟«، »آیــا می تــوان از 

ــط  ــا فق ــرد ی ــتفاده ک ــی اس ــه خارج ــع تغذی منب
باتــری مجــاز اســت؟« وغیــره. در مرحلــه دوم ربــات 
را بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از مرحلــه قبــل، 
طراحــی و شبیه ســازی اجــزای مختلــف ربــات 
ــات از  ــازی رب ــبیه س ــم. در ش ــی دهی ــام م را انج
ــی  ــتفاده م ــازی اس ــف شبیه س ــای مختل نرم افزاره
شــود. طراحــی مــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه هــم 
قابلیــت انعطــاف کافــی داشــته باشــد و هــم اینکــه 

ــد. ــده نکن ــد پیچی ــش از ح ــات را بی رب
در ایــن مرحلــه بســیاری از مســائلی کــه در 
ــم، خــود  ــه  تحلیــل متوجــه آنهــا نشــده بودی مرحل
ــت  ــن اس ــال ممک ــرای مث ــد داد. ب ــان خواهن را نش
انــدازه چــرخ هــا مناســب نباشــد و یــا آرایشــی کــه 
ــتباه  ــم اش ــه بودی ــر گرفت ــورها در نظ ــرای سنس ب
ــات را  ــاخت رب ــاخت، کار س ــه س ــد. در مرحل باش
ــزات  ــه تجهی ــه ب ــن مرحل ــم. در ای ــروع می کنی ش
ــران  ــوال گ ــه معم ــم ک ــاز داری ــه ای نی ــواد اولی و م
ــل  ــل تحلی ــر مراح ــتند. اگ ــاب هس ــت و کمی قیم
ــده  ــام ش ــی انج ــه کاف ــت و توج ــا دق ــی ب و طراح
ــکات  ــا مش ــات ب ــاخت رب ــگام س ــند، در هن باش
کمتــری و روبــه رو خواهیــم شــد و مجبــور بــه 

ــد. ــم ش ــاره کاری نخواهی دوب

 از ســابقه فعالیــت موسســه در زمینــه 
مســابقات مــواردی را ارائــه بفرماییــد؟ و به 
عنــوان یــک متخصــص در حــوزه رباتیک، 
بــه نظــر شــما چقــدر مســابقات رباتیــک 

کاربــردی هســتند؟
ــه  ــم ک ــه معتقدی ــم در موسس ــده و همکاران بن
آمــوزش بــدون پــرورش فکــری و ذهنــی در قالــب 
ــد  ــص و ناکارآم ــه ای ناق ــوآوری مقول ــت و ن خاقی
ــای  ــان درس ه ــده می ــم ش ــه گ ــن حلق ــت. ای اس
تئــوری محــور آمــوزش و پــرورش را می تــوان 
ــت،  ــد خاقی ــای مانن ــودن کاس ه ــر نم ــا دای ب
نــوآوری و همچنیــن کاس هــای ربــات و رباتیــک 
ــه ســمت  ــوزان را ب ــش آم ــن دان ــرد و ذه ــدا ک پی

ــوآوری ســوق داد. موضــوع مســابقات  خاقیــت و ن
رباتیــک چندیــن ســال اســت کــه تغییــری نکــرده 
ــات  ــت، رب ــات فوتبالیس ــو، رب ــات جنگج ــت. رب اس
ــیریاب  ــات مس ــدادی و رب ــات ام ــاب، رب ــن ی می
تعــدادی از مهــم تریــن و متــداول تریــن مســابقات 
رباتیــک حــال حاضــر کشــور اســت کــه در ســطوح 
مختلــف دانــش آمــوزی و دانشــجویی برگــزار 
ــه شــهری  مــی شــوند. مســابقات تکــراری از مرحل
ــوری و از  ــه کش ــتانی ب ــتانی از اس ــه اس ــه مرحل ب
ــا  ــی ارتقــاء پیــدا مــی کننــد، ب ــه جهان کشــوری ب
ــابقات،  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــابقه طوالن ــود س وج
هیــچ خروجــی کاربــردی کــه قابــل ســرمایه 
ــرد  ــداری ک ــوان آن را خری ــا بت ــد ی ــذاری باش گ
ــا حتــی قابلیــت تجــاری شــدن داشــته باشــد از  ی
مســابقه رباتیــک تاکنــون بــه دســت نیامــده اســت. 
ــی  ــدف اصل ــک ه ــابقات رباتی ــب مس ــن ترتی بدی
خــود را کــه رســیدن بــه راه حلــی کاربــردی بــرای 
حــل مشــکات انســان اســت، فرامــوش کردنــد. در 
ــی  ــا معنای ــرار روزه ــی و تک ــه روزمرگ ــی ک دنیای
ــد و پیشــرفت  ــا شــرایط جدی ــدارد، ســازگاری  ب ن
همیشــگی، از عوامــل اصلــی موفقیــت هــر ســازمان 
مــی باشــد. از ایــن رو، موسســه نوپــای مغــز 
متفکــر توانــا بــا برگــزاری مســابقه  متفــاوت و 
ــودکان  ــرای ک ــترس ب ــز و دور از اس ــان انگی هیج
ظرفیت هــای  بــاور  بــرای  اســتثنایی  فرصتــی 
ــم آورد.  ــودکان فراه ــان ک ــی پنه ــی و مهارت ذهن
ــته  ــدگان خواس ــرکت کنن ــابقات از ش ــن مس در ای
ــی  ــته آموزش ــی بس ــات رباتیک ــود، از قطع ــی ش م
موسســه اســتفاده نمــوده و اقــدام بــه ســاخت 
ســازه مکانیکــی، الکترومکانیکــی و... در هــر دوره از 
مســابقات نمــوده و فیلــم دو دقیقــه ای از عملکــرد 
ســازه ســاخته شــده را  بــا توضیحــات خــود شــان 
ــالی  ــای ارس ــم ه ــد. فیل ــال نماین ــا ارس ــرای م ب
ــا بررســی و از  توســط تیــم فنــی مغــز متفکــر توان
میــان آن هــا ســازه هــای برتــر انتخــاب مــی شــوند. 
ســازه هایــی امتیــاز بیشــتر مــی گیرنــد کــه دارای 

ــر  و  ــده ت ــای بیشــتر، پیچی ــزم ه مراحــل و مکانی
ــرای رای  ــر ب ــای برت ــازه ه ــند. س ــر باش ــذاب ت ج
ــازه در  ــن س ــوب تری ــاب محب ــت انتخ ــری جه گی
معــرض رای مخاطبیــن قــرار مــی گیرنــد. محبــوب 
تریــن ســازه بــه ســازه  هایــی تعلــق خواهــد گرفــت 
از میــان  را  آرای کســب شــده  بیشــترین  کــه 
ــد.  ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــب ب ــای منتخ ویدیوه
بــا حضــور دانــش آمــوزان در ایــن گونــه مســابقات، 
تفکــر، خاقیــت و مهــارت آفرینــی در آنهــا شــکوفا 
دقــت،  پاییــن  ســنین  در  همچنیــن  و  شــده 
پشــتکار،کارگروهی و زندگــی کــردن کنــار یکدیگــر 
کــه از عناصــر برجســته پیــروزی در میدان مســابقه 
اســت را یــاد گرفتــه و بــا ربــات و صنایــع رباتیــک 
پردرآمدتریــن  از جملــه  در حــال حاضــر  کــه 
ــده  ــوند، و در آین ــوب می ش ــا محس ــع در دنی صنای
ــد  ــورها خواهن ــاد کش ــی در اقتص ــش مهم ــز نق نی

ــد. ــد ش ــنا خواهن ــت، آش داش

ـــک  ـــای رباتی ـــورد دوره ه ـــا در م لطف
ـــرایط  ـــا و ش ـــر توان ـــز متفک ـــه مغ موسس
ثبـــت نـــام آن  توضیحاتـــی ارائـــه 

بدهیـــد؟
ـــی  ـــه علم ـــک موسس ـــی رباتی ـــای آموزش دوره ه
ــام  ــرای تمـ ــا بـ ــر توانـ ــز متفکـ ــی مغـ و آموزشـ
ـــاالن  ـــان و بزرگس ـــودکان، نوجوان ـــامل ک ـــنین ش س
ــار ســـطح پیـــش مقدماتـــی، مقدماتـــی،  در چهـ
متوســـطه و پیشـــرفته طراحـــی شـــده اند. در 
ــه  ــتر برنامـ ــه بیشـ ــای آموزشـــی موسسـ دوره هـ
ــي  ــاي اجتماعـ ــت، مهارت هـ ــاي خاقیـ ــر مبنـ بـ
و ارزش هـــاي زندگـــي اســـت. مهارت هـــا ماننـــد 
ــاد  ــردن اعتمـ ــز، باالبـ ــت و تمرکـ ــش دقـ افزایـ
ــاق،  ــر خـ ــي، فکـ ــه کارگروهـ ــل بـ بنفـــس، میـ
احتـــرام بـــه حقـــوق دیگـــران، پشـــتکار، صبـــر و 
ـــه  ـــا ب ـــه در آموزش ه ـــت ک ـــواردي اس ـــره از م غی
آن بســـیار بهـــا مي دهیـــم. و فعالیـــت فراگیـــران 
ـــات،  ـــامل تحقیق ـــوده و ش ـــوزش نب ـــه آم ـــدود ب مح

ـــم  ـــکیل تی ـــردازی و تش ـــده پ ـــروش، ای ـــد، ف تولی
ـــي  ـــاي آموزش ـــردن کارگاه ه ـــز ک ـــک و مجه رباتی
ـــال  ـــه در ح ـــد ک ـــت بدانی ـــوب اس ـــد. خ ـــي باش م
فعلـــی ۲۰درصـــد از مـــدارس دولتـــی و ۱۰۰ 
ـــهر  ـــی  ش ـــی و غیردولت ـــدارس غیرانتفاع ـــد م درص
تبریـــز جـــزء مـــدارس مشـــمول طـــرح مهـــارت 

مـــی باشـــند.

ـــی دارد  ـــه ضرورت ـــی چ ـــور کل ـــه ط  ب
ــای  ــان را در دوره هـ ــن فرزندانشـ والدیـ

ـــد؟ ـــام کنن ـــت ن ـــک ثب رباتی
افـــراد خـــاق بـــه دنبـــال تغییـــر می رونـــد و 
ـــد،  ـــدا نکنن ـــت پی ـــد دس ـــه می خواهن ـــه آن چ ـــا ب ت
ـــه  ـــراد، ب ـــن اف ـــتجوی ای ـــود. درجس ـــد ب آرام نخواهن
گروهـــی بـــه نـــام »کـــودکان« می رســـیم کـــه در 
ــای داده  ــارت را جـ ــت و جسـ ــود خاقیـ درون خـ
ـــی  ـــای پررنگ ـــداف و آرزوه ـــا اه ـــروه ب ـــن گ ـــد. ای ان
کـــه در ذهـــن و افـــکار خـــود می پروراننـــد، بـــه 
ــی  ــان مـ ــر از امروزشـ ــای رنگین تـ ــال رؤیاهـ دنبـ
ـــا  ـــک ب ـــات و رباتی ـــم رب ـــتا عل ـــن راس ـــد. در ای گردن
ورود بـــه ایـــن حـــوزه توانســـته عنصـــر خاقیـــت 
ســـنی  رده هـــای  همـــه  در  را  کارآفرینـــی  و 
ــا  ــد تـ ــت کنـ ــوان تقویـ ــوان و جـ ــودک، نوجـ کـ
ــازهای  دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان از دست سـ
ـــرورش  ـــاً پ ـــد. قطع ـــرور کنن ـــاس غ ـــان احس خودش
ـــوری  ـــاخت کش ـــه س ـــاز ب ـــاق و آینده س ـــلی خ نس
ــک  ــود. رباتیـ ــر می شـ ــا منجـ ــد و خودکفـ توانمنـ
ـــه  ـــت ک ـــرگرمی نیس ـــازی و س ـــوان ب ـــه عن ـــا ب تنه
ــود،  ــه شـ ــر گرفتـ ــت در نظـ ــات فراغـ ــرای اوقـ بـ
ـــه بـــه بچه هـــا در درک  ـــت ک ـــی اس رباتیـــک علم
ـــک  ـــره کم ـــیمی وغی ـــک، ش ـــای فیزی ـــر درس ه بهت
می کنـــد. اولویـــت یادگیـــری علـــم رباتیـــک 
کمتـــر از زبـــان انگلیســـی نیســـت. رباتیـــک، 
ـــدار اســـت. ـــتغال پای ـــت و اش ـــرای خاقی مســـیری ب

ــگاه  ــورد جایـ ــی در مـ ــه تحلیلـ چـ
رباتیـــک در کشـــورمان و بخصـــوص 
ــد،  ــرقی داریـ ــان شـ ــتان آذربایجـ اسـ

ــد؟ ــان بفرماییـ ــا بیـ لطفـ
ـــگاه  ـــی جای ـــه بررس ـــه ب ـــم صادقان ـــر بخواهی اگ
اســـتان  در  همچنیـــن  و  ایـــران  در  رباتیـــک 
ـــال  ـــفانه، در ح ـــم متاس ـــرقی بپردازی ـــان ش آذربایج
ـــن در  ـــران و همچنی ـــت رباتیـــک در ای حاضـــر وضعی
ـــم  ـــد عل ـــا در تولی ـــدارد. م ـــی ن ـــاع خوب ـــتان اوض اس
رباتیـــک مقام هـــای خوبـــی داریـــم، امـــا جایـــگاه 
مـــا در اســـتفاده از ربات هـــا پاییـــن اســـت، 
چـــرا کـــه تعـــداد کمـــی ربـــات ســـاخته ایم، 
ـــت  ـــن ظرفی ـــان ای ـــرفته جه ـــورهای پیش بیشترکش
ـــات  ـــداد رب ـــه تع ـــه روز ب ـــد و روز ب ـــش دادن را افزای
ـــتان  ـــتر بیمارس ـــد. بیش ـــی کنن ـــه م ـــان اضاف هایش
هـــا و ادارات اســـتان بصـــورت ســـنتی اداره مـــی 
ـــای  ـــات ه ـــم از رب ـــا ه ـــه ه ـــی کارخان ـــوند. برخ ش
ـــی  ـــد. حت ـــی کنن ـــتفاده م ـــی اس ـــی و واردات صنعت
ـــای  ـــت نیروه ـــه دس ـــر آن ب ـــب و تعمی ـــرل، نص کنت

ـــود.  ـــی ش ـــام م ـــی انج ـــر بوم غی

در مــورد اپیدمــی کرونــا و تاثیــر آن بــر 
آموزشــگاه هــای علمــی و فرهنگــی هــم 

توضیحاتــی ارائــه بدهیــد؟
ــه  ــی از جمل ــی و فرهنگ ــای علم ــگاه ه آموزش
ــیوع  ــر ش ــه در اث ــد ک ــی بودن ــش های ــن بخ اولی
کرونــا بــه تعطیلــی کشــیده شــدند. لغــو یــا 
ــدارس  ــای حضــوری در م محــدود شــدن کاس ه
و آموزشــگاه گرچــه تمامــی جنبــه هــای آموزشــی 
ــرای  ــد ب ــی ش ــا فرصت ــرار داد. ام ــر ق را تحــت تاثی
بــروز شــدن نــوآوری مبتکــران و دانشــمندان تــا بــا 
ــا بــه  دســتاوردهای نویــن خــود آســیب هــای کرون

ــانند. ــل برس ــه حداق ــه را ب ــف جامع ــار مختل اقش

کالم آخــر، اگــر حرفــی مانــده کــه بیان 
آن را ضــروری مــی دانیــد بفرمایید؟ 

ـــف  ـــا کش ـــد ب ـــی دارن ـــتعداد فراوان ـــودکان اس ک
اســـتعداد و خاقیـــت آنهـــا و بـــا ارائـــه آمـــوزش 
هـــای صحیـــح آینـــده ایـــن مـــرز و بـــوم را 
ــت در  ــای خاقیـ ــکیل خانه هـ ــا تشـ ــازیم. بـ بسـ
ـــدارس و  ـــودک ها،م ـــد ک ـــف  )درمه ـــق مختل مناط
ـــتر در  ـــت آن را بیش ـــر مثب ـــی(، تأثی ـــز آموزش مراک
شـــهر خواهیـــم دیـــد و قدمـــی در تربیـــت نســـل 
داشـــت.  برخواهیـــم  خاق تـــر،  و  آینده ســـاز 
ـــودکان را  ـــه ک ـــک ب ـــوزش رباتی ـــت آم ـــرات مثب تاثی
ـــم  ـــی کن ـــا م ـــئولین  تقاض ـــد. از مس ـــده نگیری نادی
در ایـــن  راه حامـــی مـــا باشـــند و اگـــر حمایـــت 

هـــم نمـــی کننـــد الاقـــل ســـد راه مـــا نشـــوند.

مصاحبه اختصاصی با مدیرعامل موسسه مغز متفکر توانا

بهروز شکوهی                       کسب خالقیت در مسیر آموزش رباتیک

ــوم  ــام عل ــه در تم ــن ک ــر ای ــد مگ ــی کن ــوری پیشــرفت نم ــه کش ــد ک ــت رســیده ان ــن حقیق ــه ای ــی ب ــای صنعت کشــور ه
ــه آن  ــی سرنوشــت ســاز قــرن اســت و ب ــوم اصل ــه ایــن کــه رباتیــک یکــی از عل ــا توجــه ب پیشــرفت کنــد. بنابرایــن، ب
احســاس نیــاز مــی کننــد در ایــن راســتا فعالیــت هــای بســیاری را انجــام داده انــد. آن هــا آن قــدر پیشــرفت کــرده انــد 
کــه هــدف خــود را اینگونــه ذکــر مــی کننــد ”در ســال 2050 ربــات هایــی خواهیــم ســاخت شــبیه انســان کــه بتوانــد 
بــا قــوی تریــن تیــم فوتبــال انســان هــا بــازی کنــد و بــدون انجــام خطــا، انســان هــا را شکســت دهــد.” آن هــا هــر ســاله 
ــن در راســتای  ــد. همچنی ــزار مــی نماین ــم و اســتفاده نمــودن از آن در صنعــت برگ مســابقات رباتیــک جهــت کســب عل
ــد. مهندســی رباتیــک  ــم، رشــته ی مهندســی رباتیــک را ایجــاد نمودن ــن عل ــروی انســانی جهــت گســترش ای تربیــت نی
در واقــع تلفیقــی از رشــته ی مهندســی بــرق و مهندســی مکانیــک اســت کــه هــدف آن تربیــت نیرویــی کــه بتوانــد بــه 
ــی  ــر دانشــگاه هــای کشــورهای صنعت ــن رشــته در اکث ــد و آن را بســازد. ای ــی را طراحــی کن ــات هــای صنعت ــی رب تنهای
تدریــس مــی شــود. کارخانــه هــای خصوصــی آن هــا عــاوه بــر رباتیکــی کــردن فراینــد تولیــد، مقــداری از درآمدهــای 

ناخالــص خــود را جهــت تحقیــق و گســترش رباتیــک صــرف مــی نماینــد. 
ـــزی و اخـــذ کارشناســـی در عرصـــه ســـاخت و تولیـــد، فعالیـــت  ـــا تحصیـــل در رشـــته صنایـــع فل ـــی مســـعودی ب مهنـــدس عل
ـــع  ـــه و توزی ـــه تهی ـــرکت در زمین ـــدازی ش ـــت. راه ان ـــه اس ـــت یافت ـــی دس ـــج مطلوب ـــه نتای ـــام داده و ب ـــدی را انج ـــای مفی ه
ـــد.  ـــوده ان ـــان ب ـــابق ایش ـــات س ـــزء خدم ـــه ج ـــی بیم ـــاز و نمایندگ ـــاخت و س ـــدازی س ـــتی، راه ان ـــکی و بهداش ـــوازم پزش ل
ـــار آمـــوزش انجـــام  ـــد کار تولیـــد را در کن ـــه ان ـــزی، عاقـــه و دغدغـــه فـــردی شـــان تصمیـــم گرفت ایشـــان طبـــق برنامـــه ری
دهنـــد بـــه همیـــن دلیـــل اقـــدام بـــه تحصیـــل در همیـــن زمینـــه نمـــوده انـــد و امـــروز در راســـتای تجربیـــات و تحصیـــات، 
ـــات و رباتیـــک همـــراه  ـــد پلتفـــرم هـــا و بســـته هـــای آموزشـــی رب ـــت کامـــل گام مهمـــی را در جهـــت تولی ـــا نشـــاط و رضای ب
ـــه  ـــم ک ـــب داده ای ـــا وی ترتی ـــی را ب ـــتا گفتگوی ـــن راس ـــد. در همی ـــته ان ـــتان برداش ـــی اس ـــز آموزش ـــوزش در مراک ـــا آم ب

ـــردد: ـــی گ ـــم م تقدی
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 بادکش برای الغری 

 تســریع رونــد اثــر گــذاری بادکــش در 
ــی  ــری: در خصــوص نتیجــه ده ــوص الغ خص
و تأثیرگــذاری مؤثــر بادکــش ضــرورت دارد فــرد 
ــردازد.  ــب بپ ــی مناس ــم غذای ــروی از رژی ــه پی ب
بهتریــن عملکــرد در پیــروی از رژیــم غذایــی 
ــز  صــرف غــذا در ســاعت هــای مشــخص و پرهی
ــای  ــی ه ــد و چرب ــای حــاوی قن از مصــرف غذاه
ــری  ــکل گی ــک در ش ــد.  ژنتی ــی باش ــباع م اش
ــاس  ــا احتب ــا ب ــلولیت ه ــش دارد. س ــلولیت نق س
ــال  ــاوی اخت ــه لنف ــتم تخلی ــدن در سیس آب ب
ــای  ــف رگ ه ــبب تضعی ــد و س ــی کنن ــاد م ایج
خونــی مــی گردنــد. بــا ضعیــف شــدن رگ هــای 
ــدی شــکل  ــه کن ــدن ب ــون ب ــردش خ ــی، گ خون
مــی گیــرد. عــاوه بــر ایــن، عــدم رعایــت تغذیــه 
زمینــه را بــرای شــکل گیــری ســلول هــای 
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــی کن ــا م ــدن مهی ــی در ب چرب
ــد  ــریع رون ــت در تس ــز اهمی ــای حائ ــه ه از مؤلف
اثرگــذاری بادکــش، برطــرف ســازی یبوســت 
اســت. یبوســت نوعــی بیمــاری مختــص بــه 
ــه  ــی ک ــی شــود. زمان ــی م ــوارش تلق دســتگاه گ
رونــد انتقــال غــذا از سیســتم گــوارش بــه کنــدی 
ــا جــذب آب فــراوان از  شــکل مــی گیــرد، روده ب
ــی  ــواد دفع ــت م ــوع ســبب تداخــل در حرک مدف
از روده مــی گــردد. یبوســت عامــل کاهــش 
ــردد.  ــی گ ــدن محســوب م ــده متابولیســم ب دهن
ــد در  ــواد زائ ــع م ــا تجم ــد ب ــت بدانی ــر اس بهت
ــرد.  ــی گی ــکل م ــی ش ــه وزن و چاق ــدن، اضاف ب
ــرف  ــه مص ــوان ب ــی ت ــت م ــان یبوس ــرای درم ب
ــراوان  ــی و آب ف ــر خوراک ــاوی فیب ــای ح غذاه
ــدن نقــش شــگرفی  ــه ســازی ب پرداخــت. هیدرات
در کاهــش وزن ایفــا مــی کنــد. لــذا بهتــر اســت 
در طــول بادکــش درمانــی بــه صــورت روزانــه دو 
ــود در  ــی ش ــه م ــد. توصی ــرف کنی ــر آب مص لیت
ــه  ــه صــورت روزان ــی فــرد ب طــول بادکــش درمان

ــردازد. ــی بپ ــای ورزش ــت ه ــام فعالی ــه انج ب
روش بهــره گیــری از بادکــش بــرای 
ــه  ــی ب ــش درمان ــه اول بادک ــری: در جلس الغ
ــاهد  ــون، ش ــردش خ ــت گ ــود وضعی موجــب بهب
چربــی ســوزی و تســکین درد خواهیــد بــود. 
نخســت  جلســه  دوم  روز  رود  مــی  احتمــال 
بادکــش درمانــی در ناحیــه مــورد نظــر احســاس 
درد داشــته باشــید.  حــدود 5 الــی ۶ جلســه پــس 
از بادکــش درمانــی پوســت بــدن از نظــر ظاهــری 
بهبــود پیــدا مــی کنــد و در روزهــای هفتــم الــی 
دهــم درمــان چربــی هــای زیرجلــدی از بیــن مــی 
رونــد. بهتــر اســت بدانیــد فنجــان هــای بادکــش 
بــه موجــب موقعیــت هــای مختلــف قــرار گیــری 
در انــدازه هــای مختلــف طراحــی شــده انــد. بــی 
ــه میزانــی کــه فنجــان بادکــش کوچــک  شــک ب
ــه  ــاحت ناحی ــا مس ــرورت دارد ت ــد، ض ــر باش ت
انتخابــی کــم تــر باشــد. عــاوه بــر ایــن، در اکثــر 
مــوارد تعــداد جلســات مــورد نیــاز بــرای کاهــش 
ــه وســیله بادکــش ۱۰ جلســه مــی باشــد.  وزن ب
ــا ایــن وجــود تعــداد جلســات مؤثــر در درمــان  ب
ــر اســاس وضعیــت جســمانی و  بــرای هــر فــرد ب

ــردد.  ــی گ ــی مشــخص م بهداشــت زندگ
ــرای  ــی ب ــش درمان ــام بادک گام اول انج
ــی  ــش درمان ــاز مراحــل بادک ــرای آغ ــری: ب الغ
بــرای الغــری ابتــدا بــا یــک دوش آب گــرم، 
ــس از  ــد. پ ــی کنی ــش درمان ــاده بادک ــدن را آم ب
ــرم  ــه ن ــک حول ــیله ی ــه وس ــدن را ب ــتحمام ب اس
بــه صــورت مناســب خشــک نماییــد. بهتــر اســت 
بدانیــد بــرای بادکــش درمانــی ضــرورت دارد 

ــد.  ــد باش ــای زائ ــد موه ــر فاق ــورد نظ ــل م مح
ــرای  ــی ب ــش درمان ــام بادک گام دوم انج
الغــری: در گام دوم شــما ملــزم هســتید ناحیــه 
مــورد نظــر بــرای بادکــش را بــه وســیله روغــن بــه 
ــا یــک کــرم ســبک  ویــژه روغــن هــای گیاهــی ی
مالــش دهیــد.  دمــای محیــط اطــراف را افزایــش 
ــه  ــود در جعب ــور موج ــاس بروش ــر اس ــد و ب دهی
بادکــش، فنجــان هــای بادکــش را گــرم نماییــد. 
گام ســوم انجــام بادکــش درمانــی بــرای 
ــه  ــده را ب ــتگاه مکن ــوم دس ــری: در گام س الغ
پشــت فنجــان هــا وصــل کنیــد. ســپس بــا تعبیــه 
فنجــان بــر روی محــل مــورد نظــر، چنــد مرتبــه 
ــود  ــوا موج ــا ه ــد ت ــام دهی ــش را انج ــل مک عم

میــان پوســت و فنجــان خالــی شــود. 
ــی  ــش درمان ــام بادک ــارم انج گام چه
ــرای الغــری: زیــن پــس بــه آرامــی دســتگاه  ب
مکنــده را از فنجــان جــدا کنیــد. در صورتــی کــه 
ــه صــورت مناســب انجــام داده  عمــل مکــش را ب
ــدن  ــت ب ــر روی پوس ــش ب ــان بادک ــید، فنج باش
ــت ۱۰  ــس از گذش ــد.  پ ــی مان ــی م ــت باق ثاب
الــی ۱5 دقیقــه زمــان، در راســتای جــدا ســازی 
ــرای  ــد. ب ــدام نمای ــت اق ــش از پوس ــان بادک فنج
ایــن منظــور ســوپاپ موجــود در انتهــای فنجان را 
بــه ســمت بــاال بکشــید.  بهتــر اســت بــه منظــور 
جلوگیــری از تداخــل آســیب به ســطح پوســت، از 
جــدا کــردن فنجــان بــه صــورت مســتقیم پرهیــز 
ــن، قرمــز شــدن پوســت در  ــر ای ــد. عــاوه ب نمای
ناحیــه بادکــش امــری طبیعــی اســت. شــما مــی 
ــس از  ــش، پ ــه بادک ــکین ناحی ــرای تس ــد ب توانی
تمــام شــدن جلســه از یــک کــرم تســکین دهنــده 

اســتفاده کنیــد. 
ــی  مزیــت هــای مختلــف بادکــش درمان
ــش ســرعت متابولیســم  ــری: - افزای ــرای الغ ب
بــدن - نشــاط آور - انتقــال اکســیژن بــه بخــش 
هــای مختلــف بــدن - کاهــش درد هــای عضانــی 
- رفــع خســتگی - تســکین دهنــده درد - کاهــش 

تــورم و تجمــع مایــع در مفاصــل 
 منبع: بیتوته 

برخی اتفاقات در لیگ کشتی با نقشه 
و طراحی رقم خورد 

مربـی تیـم سـهند ارس در لیگ برتر کشـتی آزاد تاکید کـرد که اتفاقات 
خوبـی در لیـگ رقـم نخـورد و اگـر بخواهـد گفتنی هـا را بگویـد، نـه تنهـا 

مشـکل حـل نشـده، بلکـه اختافات بیشـتر هم خواهد شـد. 
محمـد طایـی در گفت وگـو بـا تسـنیم، با اشـاره بـه ناراحتی اسپانسـر تیم 
سـهند ارس در اتفاقات رخ داده در لیگ برتر کشـتی آزاد اظهار داشـت: اتفاقاتی 
رخ داد کـه خـوب نبـود و اسپانسـر هم حق داشـت ناراحت شـود. سـر داسـتان 
کشـتی گیر ۶5 کیلـو، اتفـاق خوبی نیفتاد. مرتضی قیاسـی بایـد از تیم قبلی اش 

رضایت نامـه می گرفـت امـا درنهایـت بـدون رضایت نامـه به تیم مقابـل رفت.
وی ادامـه داد: مشـکل مـا ایـن اسـت که یک موقـع من اشـتباه می کنم 
و طـرف مقابلـم می دانـد کـه طـرح و نقشـه ای در میـان نبـوده و اشـتباهم 
را می بخشـد امـا متاسـفانه در ایـن خصـوص یـک سـری کارها روی نقشـه 
اتفـاق افتـاد. اصـا در ایـن دنیـا هر نوع اشـتباهی اگر پشـتش نقشه کشـی 

نباشـد قابـل گذشـت اسـت. مدیـر تیم سـهند هم حق داشـت.
قهرمـان پیشـین کشـتی جهـان بـا اشـاره بـه اتفاقاتـی که سـال گذشـته 
درخصـوص تیـم صنایـع رخ داد، تاکیـد کـرد: سـال گذشـته هم رضـا یزدانی 
حـق داشـت، فقـط نحـوه اعتراضـی کـه انتخـاب کـرده بودنـد، بـد بـود. مـن 
می دانسـتم اگـر بچه هـا در اعتـراض بـه اتفاقاتی کـه رخ داده، کشـتی نگیرند، 
محـروم می شـوند و لطمـه  ایـن ماجـرای لیـگ بـه کشـتی  گیر می خـورد کـه 
خواسـتم آنها کشـتی بگیرنـد. بعدا حرف های مسـعود نصیـری و گله هایی که 
از اتفاقـات لیـگ داشـت را شـنیدم، حـق داشـتند که اعتـراض کننـد. برازنده 
مدیـر تیـم سـهند هـم عاشـقانه کشـتی را دوسـت داشـت. دنبـال طرح هایی 
بـرای کشـتی بـود کـه اجرایـش کنـد. دیـد یکـی از بچه هـا در شـهر خودش 
حریـف تمرینـی نـدارد، گفت مشـکل را برایش حـل کنند. مدیریـت لیگ هم 
بایـد طوری باشـد که چنیـن اسپانسـرهایی را جذب کنـد، فراری شـان ندهد.
طایـی گفـت: نمی دانـم رئیـس فدراسـیون در جریـان بـود یـا نـه، امـا 
شـیطنت های زیـادی در لیـگ اتفـاق افتـاد. خیلی چیزها در کشـتی هسـت 
کـه نگفتنـش را بـه گفتنـش ترجیـح می دهم. یعنـی گفتن مـن چیزی حل 
نمی شـود فقـط اختافـات را بیشـتر می کنـد. مـن اگـر سـال گذشـته هم از 
بچه هـا خواسـتم کشـتی بگیرند، صرفـا به خاطر ایـن بود که محروم نشـوند، 
وگرنـه مسـائلی درمیـان بـود کـه اسـتقال نمی خواسـت در فینـال لیـگ 
کشـتی بگیرد. مسـعود نصیری هم پسـر خوبی اسـت، از خانواده کشـتی، اما 
مـن بـه فکـر این بـودم که پیشکسـوتان مـا مثل حـاج محمود اسـماعیل پور 
و هاشـم حبیبی که آنقدر در کشـتی داد زده، صدایش دورگه شـده، محروم 
نشـوند. آنهـا موی شـان را در کشـتی سـفید کردنـد، آدم بایـد حـرف همه را 
بشـنود و بعـد قضـاوت کنـد. مـن آدم کینـه ای نیسـتم، حتی همین امسـال 
در لیـگ رضـا یزدانـی را دیـدم، بغلـش کردم و با هم روبوسـی کردیـم، اما به 

هرشـکل اتفاقـات سـال گذشـته خاطره خوبـی برای ما نسـاخت.

خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
گفــت: 5 تــا ۱5 درصــد و در صــورت اســتقبال 
تــا ۲۰ درصــد از ســهام ســرخابی ها در عرضــه 
ــه ســهامداران خــرد اختصــاص یافتــه  اولیــه ب
ــای  ــور مجموعه ه ــا حض ــز ب ــهام نی ــه س و بقی
پیمــان  مدیریــت  قالــب  در  اهلیــت  دارای 
و واگــذاری بــه ســهامداران عمــده تعییــن 

تکلیــف می شــود. 
ــی  ــه هم اندیش ــنیم، جلس ــزارش تس ــه گ ب
واگــذاری باشــگاه های اســتقال و پرســپولیس 
بــا حضــور حســین قربانــزاده، رئیــس کل 
ســازمان خصوصــی ســازی، علــی پرویــن، 
ــی  ــزی و مجتب ــداداد عزی ــه، خ ــواد زرینچ ج

ــد. ــزار ش ــازمان  برگ ــن س ــاری در ای جب
در ایــن جلســه کــه بــا هــدف بررســی 
باشــگاه  دو  واگــذاری  ابعــاد  و  راهکارهــا 
شــد  برگــزار  پرســپولیس  و  اســتقال 
پیشکســوتان ایــن دو باشــگاه بــه تشــریح ابعــاد 
و دیدگاه هــای خــود در خصــوص واگــذاری دو 
ــد. ــپولیس پرداختن ــتقال و پرس ــگاه اس باش
رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی 
حضــور بــزرگان فوتبــال کشــور از جملــه 
خــداداد  و  باشــگاه  دو  ایــن  پیشکســوتان 
عزیــزی کــه علــی رغــم عــدم حضــور در 
ــی  ــابقه مل ــل س ــه دلی ــرخابی ب ــای س تیم ه
و پیشــنهاداتی کــه در ایــن خصــوص دارد، 
اهالــی  منــدی  دغدغــه  دهنــده  نشــان  را 
ــزرگ  ــگاه ب ــن دو باش ــه ای ــبت ب ــال نس فوتب
کــه بــه نوعــی ســرمایه و میــراث ملــی کشــور 

محســوب مــی شــوند دانســت.
حســین قربانــزاده گفــت: مــا تــاش داریــم 
ــا تشــکیل چنیــن نشســت هایــی و شــنیدن  ب
مســائلی کــه در جلســات رســمی امــکان 
طرحشــان وجــود نــدارد، برآینــد نظــرات 
ــد،  ــال بوده ان ــه در حــوزه ورزش فع ــرادی ک اف
ســابقه  کرده انــد،  مربیگــری  یــا  و  بــازی 
مدیریــت دارنــد و یــا در حــوزه حاکمیــت 
ــتند،  ــده ای هس ــارب ارزن ــرکتی دارای تج ش
بــه مــدل مطلوبــی از نحــوه واگــذاری ایــن دو 

ــم. ــت یابی ــگاه دس باش
وی افــزود: در آخریــن قیمــت گــذاری هــا، 
برنــد هــر یــک از ایــن دو باشــگاه حــدود یــک 
هــزار میلیــارد تومــان ارزش گذاری شــده اســت 
و پیــش بینــی می شــود ارزش ایــن دو باشــگاه 
تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ هــر یــک بــه حــدود دو 

هــزار میلیــارد تومــان برســد.

ــه  ــه  ب ــا توج ــد: ب ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
تاکیــد پیشکســوتان ایــن دو باشــگاه بــر لــزوم 
ــن  ــژه تضمی ــا و بوی ــودآوری آنه ــه س ــه ب توج
ــزاده  ــذاری، قربان ــس از واگ ــان پ ــت ش موفقی
ــد،  ــی برن ــف درآمدزای ــن تکلی ــزوم تعیی ــه ل ب
تضمیــن ســودآوری، موضــوع حــق پخــش 
ــی  ــای تبلیغات ــت ه ــتن از فرص ــره جس و به
فضاهــای مجــازی اشــاره کــرده و گفــت: 
باشــگاه پرســپولیس بایســتی همچــون باشــگاه 
اســتقال تــا آخــر هفتــه جــاری صــورت 
هــای مالــی تاییــد شــده خــود را بــه ســازمان 
خصوصی ســازی تحویــل داده و هــر دو باشــگاه 
پیــش شــرط هــای هــای تعییــن شــده اســت 
از ســوی ســازمان بــورس شــامل بیزینــس 

ــد. ــن کنن ــی را تامی ــرح توجیه ــن و ط پل
وی اظهــار داشــت: ایــن دو باشــگاه بــه 
ــی  ــه برخ ــی ب ــه بده ــواردی از جمل ــل م دلی

خارجــی،  و  داخلــی  بازیکنــان  و  مربیــان 
بدهی هــای حــوزه تجــاری و معوقــات و بدهــی 
هــای مالیاتــی و ... دارای زیــان انباشــته بــوده و 
موظفنــد در طــرح توجیهــی کــه بــه ســازمان 
بــورس مــی دهنــد راهکارهــای کاهــش زیــان 

ــد. ــه نماین ــکات را ارائ ــع مش ــته و رف انباش
رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی 
افــزود: در نظــر اســت کــه بیــن 5 تــا ۱5 
درصــد و در صــورت اســتقبال تــا ۲۰ درصــد از 
ســهام هــر یــک از ایــن دو باشــگاه در عرضــه 
اولیــه بــه ســهامداران خــرد اختصــاص یافتــه و 
ــای  ــور مجموعه ه ــا حض ــز ب ــهام نی ــی س مابق
دارای اهلیــت و تجربــه باشــگاه داری در قالــب 
ــهامداران  ــه س ــذاری ب ــان و واگ ــت پیم مدیری

ــف شــود. ــن تکلی عمــده تعیی
در ادامــه ایــن جلســه قربانــزاده ضمــن 
ــس شــورای اســامی  ــگاه مجل ــه جای اشــاره ب
ــد از حقــوق ایــن دو  افــزود: مجلــس مــی توان
باشــگاه دفــاع کــرده و در موضوعاتــی همچــون 
ــا  ــم ب ــن تفاه ــی ضم ــش تلویزیون ــق پخ ح
ــه  ــبی را در بودج ــام مناس ــیما ارق ــدا و س ص
ســال ۱۴۰۱ بگنجانــد کــه ایــن ارقــام نزدیــک 
بــه مبالــغ حــق پخــش بازیهــای ایــن دو 
ــت  باشــگاه باشــد. همچنیــن در مجموعــه دول
ــازمان  ــاد و س ــز وزارت ورزش، وزارت اقتص نی
خصوصی ســازی بایســتی هم افزایــی داشــته 
مدیریــت  مالکانــه،  حقــوق  در خصــوص  و 
دوباشــگاه و شــیوه واگــذاری پیمــان مدیریــت 

ــند. ــی برس ــدی مطلوب ــه جمع بن ب

ثبت نام از کاندیداها 
برای سومین بار؟ 

با عدم تشـکیل جلسـه کنگـره انتخاباتی 
حیـن  در  وزنه بـرداری  جهانـی  فدراسـیون 
برگزاری مسـابقات جهانی ۲۰۲۱ تاشکند، به 
نظـر می رسـد بـرای بـار سـوم از کاندیداهای 

ایـن انتخابـات ثبت نـام بـه عمـل آید. 
بـه گزارش تسـنیم، بعد از تعلیق تاماش 
از  پیرمـرد مجارسـتانی  برکنـاری  و  آیـان 
ریاسـت فدراسـیون جهانی وزنه بـرداری به 
دلیل افشـاگری شـبکه آلمانـی درخصوص 
تخلفـات رئیـس IWF، همچنـان آرامـش 
از  بعـد  و  برنگشـته  فدراسـیون  ایـن  بـه 
مسـابقات  سرپرسـت،  چندیـن  انتخـاب 
جهانـی ۲۰۲۱ تاشـکند زیـر نظـر مایـکل 

ایرانـی بریتانیایـی برگـزار شـد.
باتوجـه بـه عـدم پاکسـازی فدراسـیون 
جهانـی از عوامـل تامـاش آیـان کـه مـورد 
درخواسـت IOC اسـت، همچنان شـرایط 
بـرای برگزاری انتخابات در این فدراسـیون 

مهیا نشـده اسـت.
پیـش از ایـن یـک بـار در سـال گذشـته 
ثبت نـام از کاندیـدای فدراسـیون جهانی به 
عمـل آمد که ایـران ۴ نماینده در بخش های 
مختلف داشـت. در ادامه بـا توجه به تصویب 
اساسـنامه جدیـد فدراسـیون جهانـی طبق 
بین المللـی  کمیتـه  نظـر  مـد  اصاحـات 
شـد  انجـام  ثبت نـام  دیگـر  بـار  المپیـک، 
کـه بـار دیگـر علـی مـرادی در بخش هـای 
ریاسـت، دبیرکلی، عضویت در هیئت رئیسه 

و هیئـت اجرایـی کاندیدا شـد.
محسـن بیرانونـد دبیـر فدراسـیون نیـز 
در بخـش کمیتـه آمـوزش و مربیـان، داود 
باقـری نایـب رئیـس فدراسـیون در بخـش 
قریشـی  سـیدعلیرضا  و  پزشـکی  کمیتـه 
رئیـس هیئـت وزنه بـرداری خوزسـتان در 

کمیتـه فنـی ثبت نـام کردنـد.
قـرار بـود انتخابـات فدراسـیون جهانی 
جهانـی  از  بعـد  روز  چنـد  فاصلـه  در 
۲۰۲۱ طـی روزهـای ۲۱ و ۲۱ دسـامبر، 
باتوجـه  امـا  شـود  برگـزار  تاشـکند  در 
کنگـره  برگـزاری  موجـود،  ابهامـات  بـه 

شـد. منتفـی  انتخاباتـی 
همچنـان نیـز تاریـخ برگـزاری کنگـره 
نامعلـوم اسـت و بـه نظـر می رسـد ثبت نام 

از کاندیـدا بـه بار سـوم کشـیده شـود.
توجـه  بـا  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـه کنـار رفتـن علـی مـرادی از ریاسـت 
فدراسـیون وزنه بـرداری و محتمـل بـودن 
ایجـاد تغییرات بیشـتر در این فدراسـیون، 
نماینـدگان ایـران در انتخابـات نیـز تغییـر 

خواهنـد کـرد.

سرپرســت کاروان ایــران در بازی هــای آســیایی ۲۰۲۲ چیــن 
ــر  ــر و کاربردی ت ــی بازی هــا اجرایی ت گفــت: جلســات ســتاد عال
جلــو مــی رود و هــر چــه جلــو برویــم مباحــث بیشــتری تصمیــم 

ــود.  ــری می ش گی
بـــه گـــزارش تســـنیم، پیمـــان فخـــری در مـــورد تعییـــن 
ــدال در  ــانس مـ ــه شـ ــته ای کـ ــار رشـ ــزام چهـ ــف اعـ تکلیـ
مســـئوالن  کـــرد:  بیـــان  ندارنـــد،  آســـیایی  بازی هـــای 
رشـــته های تنیـــس، ســـه گانـــه، بدمینتـــون و  اســـکواش در 
ـــا اخـــذ  ـــات کارشناســـی از آنه جلســـات حاضـــر شـــدند و گزارش
ـــرده  ـــا ب ـــی بازی ه ـــتاد عال ـــه س ـــات ب ـــن جلس ـــه ای ـــد و نتیج ش
ــات  ــد.  جلسـ ــد شـ ــری خواهـ ــا تصمیم گیـ ــود و آنجـ می شـ
ـــای  ـــافر بازی ه ـــد مس ـــه بتوانن ـــدوارم ک ـــتیم و امی ـــی داش خوب

آســـیایی باشـــند.
گفــت: حضــور  بانــوان  تیمــی  رشــته های  مــورد  در  او 

ــدال  ــب م ــانس کس ــا ش ــد ی ــدال می گیرن ــه م ــته هایی ک رش
ــال  ــال و  والیب ــته هندب ــت. در رش ــده اس ــی نش ــتند، نهای هس

ــت. ــده اس ــی نش ــزی قطع ــوز چی ــوان هن بان
ـــر ورزش  ـــاون وزی ـــور، مع ـــه کاظمی پ ـــورد اینک ـــری در م فخ
عنـــوان کـــرده دو رشـــته تیمـــی بانـــوان بـــه بازی هـــا اعـــزام 
ـــم  ـــدارم و تصمی ـــورد ن ـــن م ـــی در ای ـــت: اطاع ـــوند، گف می ش
ـــی  ـــتاد عال ـــات س ـــت. جلس ـــده اس ـــورد نش ـــن م ـــری در ای گی
ــازه  ــی رود و  اجـ ــو مـ ــر جلـ ــر و کاربردی تـ ــا اجرایی تـ بازی هـ
بدهیـــد هـــر چـــه جلـــو برویـــم مباحـــث بیشـــتری در ایـــن 
زمینـــه مطـــرح و تصمیـــم گیـــری می شـــود. هـــر دو هفتـــه 
یکبـــار قـــرار شـــد در مـــورد ایـــن مباحـــث تصمیـــم گیـــری 

ـــم.   کنی
سرپرســت کاروان ایــران در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه 
ــخص  ــا مش ــور در بازی ه ــرای حض ــته ها ب ــهمیه رش ــی س زمان

ــا  ــا ت ــئله مطمئن ــن مس ــورد ای ــرد: در م ــد ک ــود؟ تاکی می ش
ــی  ــتاد عال ــم.  س ــر می کنی ــم صب ــه داری ــی ک ــن فرصت آخری
ــد  ــر خواه ــرداد و تی ــی را در خ ــری نهای ــم گی ــا، تصمی بازی ه

ــت. گرف
ایــن پرســش کــه امــکان دارد  فخــری در پاســخ بــه 
ــح کــرد: بازی هــا  ــه تعویــق بیفتــد؟ تصری بازی هــای آســیایی ب
قطعــا در تاریــخ اعــام شــده برگــزار می شــود. تجربــه  المپیــک 
ــا  ــا بازی ه ــت و قطع ــا گذش ــیر کرون ــن مس ــا از  ای ــان دنی نش

برگــزار می شــود.
ــر  ــا دی ــی بازی ه ــتاد عال ــات س ــه جلس ــورد اینک وی در م
شــروع شــد نیــز گفــت: جلســات خوبــی در ســتاد عالــی 
ــد و کار  ــام می ش ــی انج ــات کارشناس ــتیم. جلس ــا داش بازی ه
ــت کاروان  ــوان سرپرس ــه عن ــم ب ــون ه ــود و اکن ــده ب نخوابی

ــی رود. ــش م ــر پی ــی ت ــحالم کار اجرای خوش

 2۰ درصد سهام سرخابی ها عرضه اولیه می شود 

 ستاد عالی در مورد حضور 4 رشته دیگر تصمیم  گیری می کند

»اطالعیه«
)آگهی انتخاب رئیس هیئت والیبال، کوهنوردی، کونگ فو، ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی(

در اجــرای مــاده ۱5 اساســنامه فدراســیون هــای ورزشــی آماتــوری جمهوری اســامی ایران مصــوب 8۱/۴/۱5 
هیئــت محتــرم وزیــران و آئیــن نامــه هیئــت هــای ورزشــی اســتان هــا مصــوب 8۳/۱۱/۲5 ســازمان محتــرم 
تربیــت بدنــی جمهــوری اســامی ایــران، بــا توجــه بــه پایــان مــدت ۴ ســاله هیئــت والیبــال، کوهنــوردی، 

کونــگ فــو، ژیمناســتیک مقــرر اســت انتخابــات رئیــس هیئــت فــوق بــه مــورد اجــرا گذاشــته شــود.
ــه امــر مدیریــت  ــه ورزش فــوق و آگاه ب ــذا بدینوســیله ضمــن دعــوت از کلیــه داوطلبیــن و عاقمنــدان ب ل
جهــت کاندیداتــوری بــه اطــاع مــی رســاند جهــت ثبــت نــام و ارائــه مــدارک از تاریــخ  ۱4۰۰/۱۰/۱8 لغایــت 
۱4۰۰/۱۰/25  بــه آدرس: تبریــز - منظریــه - ســاختمان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــا شــماره تلفــن هــای ۳۴۷۶۶۴۰۰ تمــاس حاصــل  ــات بیشــتر همــه روزه ب ــه و جهــت کســب اطاع مراجع

نماینــد.
                شرایط الزم:                                             مدارک الزم:
1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران                                 1- اصل شناسنامه

2- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس(                           2- اصل آخرین مدرک تحصیلی

3- دارا بودن حداقل سن 30 سال و حداکثر 65 سال                           3- اصل کارت پایان خدمت

4- سابقه مدیریت اجرائی حداقل پنج سال                                            4- اصل کارت ملی

5- دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت )خدمت سربازی( یا معافیت       5- تکمیل فرم اعام آمادگی

6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد      6- یک قطعه عکس 4 × 3 جدید

7- عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی      7- حکم کارگزینی )درصورت اشتغال به کار(

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم و ارائه مدارک بایستی شخصاً مراجعه نمایند.

دبیر مجمع و هیئت والیبال، کوهنوردی، کونگ فو، ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعى شهر تهران

ــوری از اقدامــات  ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــاون زن مع
ــر داد.  ــود خب ــت خ ــه در معاون ــورت گرفت ص

ــان و  ــت زن ــگاران جــوان ،  معاون ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــه  ــی اســت ک ــک ســازمان دولت ــواده ریاســت جمهــوری ی خان
ــن  ــون ســکان ای ــد و اکن ــت می کن ــه فعالی ــوه مجری زیرنظــر ق
معاونــت در دســت انســیه خزعلــی اســت؛ اکنــون حــدود صــد 
روز اســت کــه از آغــاز بــه کار ایــن معاونــت گذشــته و عــاوه 
ــه  ــان در هم ــکات زن ــی مش ــرای بررس ــی ب ــه خزعل ــر اینک ب
ــات  ــته، اقدام ــور داش ــور حض ــس جمه ــتانی رئی ــفرهای اس س
دیگــری از  جملــه توانمنــد ســازی زنــان و جلوگیــری از طــاق 

ــان انجــام داده اســت. ــن اشــتغالزایی زن و همچنی
تــا گفت وگــوی  گرفتیــم  تصمیــم  بــه همیــن ســبب 
صمیمانــه ای را بــا معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
داشــته باشــیم تــا بیشــتر دربــاره اقدامــات ایــن معاونــت بدانیم.

 لطفــا اقدامــات صــورت گرفتــه در معاونــت زنــان و 
خانــواده ریاســت جمهــوری تشــریح کنیــد؟

ــم و  ــروع کردی ــود را ش ــر از ورزا کار خ ــا دیرت ــی: م خزعل
ــای  ــا بخش ه ــی ب ــاط خوب ــم ارتب ــاش کردی ــدت ت ــن م در ای
ــوزه  ــران ح ــا صاحب نظ ــن ب ــیم، همچنی ــته باش ــف داش مختل
ــی  ــای مختلف ــد گفت وگو ه ــت فرزن ــت، تربی ــواده، جمعی خان
ــای  ــت ها، برنامه ه ــا و نشس ــن دیدار ه ــی ای ــتیم. در پ را داش
ــب  ــان و صاح ــا کارشناس ــن و ب ــده تدوی ــرای آین ــی را ب جامع
ــم  ــا همــکاری کردی ــن طرح ه ــن ای نظــران در طراحــی و تدوی
ــتند. ــی را داش ــای خوب ــا همکاری ه ــا م ــف ب ــای مختل و نهاد ه
در بخــش عملکــرد توانســتیم تصمیــم گیری هایــی در 
ــه از  ــیم ک ــته باش ــان داش ــف زن ــای مختل ــن نامه ه بخــش آیی
ــه  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــه کارنام ــه ارائ ــوان ب ــا می ت ــه آن ه جمل
مــادران کــه قبــا ایــن اقــدام صــورت نمی گرفــت اشــاره کــرد؛ 
بــر ایــن اســاس مصــوب شــد کارنامــه و پرونــده دانش آمــوزان 
بــه هــر دو والدیــن ارائــه شــود؛ همچنیــن دورکاری زنــان دارای 
فرزنــد خردســال در دســتور کار قــرار گرفــت؛ بــه دســتور آقــای 
ــتخدامی  ــازمان اداری و اس ــه از س ــه ای ک ــور و نام رئیس جمه
صــادر شــد، بســیاری از خانم هــای دارای فرزنــد خردســال 

ــد. توانســتند دورکاری کنن
در بخــش ســاختار معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت 
ــاوره های  ــا و مش ــرای اداره کل ه ــی ب ــه های ــوری، برنام جمه
زنــان در دســت اقــدام اســت و مراحــل آخــر تصویــب را 
ــم  ــن کردی ــد تدوی ــت بن ــاختار را در هف ــن س ــد، ای می گذران
ــواده  ــان و خان ــه معاونــت زن کــه انشــاهلل اختیــارات بیشــتری ب
ریاســت جمهــوری و مشــاوران داده شــود و از لحــاظ بودجــه ای 

تامیــن شــویم و دســتگاه های اجرایــی معاونــت مشــکلی 
ــه در  ــر ک ــوارد دیگ ــی از م ــند. برخ ــته باش ــرد نداش در عملک
ــوده ماننــد در نظــر گرفتــن تســهیات  کمیســیون ها مطــرح ب
ــان  ــرای زن ــی در قوانیــن ب ــان، آســان گیری های ــرای مددجوی ب
ــای  ــرای بخش ه ــی ب ــن اقدامات ــوار و همچنی ــت خان سرپرس

ــت. ــب اس ــاده تصوی ــده و آم ــه ش ــر گرفت ــن در نظ محرومی

تخصیص وام صد میلیون تومانی برای زوج های
 دهه 6۰

ــا قشــر محــروم  ــاً ارتبــاط ب ــت عمدت ســفر های اســتانی دول
اختصــاص داشــته اســت؛ در ســفر های اســتانی ســعی بــر 
ــا و  ــن، کارگر ه ــار کارآفری ــکات اقش ــا مش ــه ب ــم ک ــن داری ای
روســتاییان از نزدیــک آشــنا شــویم و محرومیت هایــی کــه بــه 
ــک  ــاده را از نزدی ــاق افت ــه اتف ــا در جامع ــی عدالتی ه ــل ب دلی
لمــس کنیــم؛ ایــن مــوارد در قانــون گــذاری، چگونگــی تقســیم 
ــه  ــی ک ــترین اعتبارات ــذا بیش ــت، ل ــم اس ــیار مه ــارات بس اعتب
ــتایی و  ــای روس ــرای خانم ه ــم ب ــت کنی ــم دریاف ــعی کردی س
ــن  ــاص ای ــا اختص ــم ب ــت. امیدواری ــوده اس ــروم ب ــان مح زن

ــیم. ــاهد باش ــوس را ش ــرت معک ــارات مهاج اعتب
ــان و  ــت زن ــدت کاری معاون ــه در م ــواردی ک ــه م از جمل
خانــواده ریاســت جمهــوری تصویــب شــد، تخصیــص وام 
ــوده اســت؛  ــه ۶۰ ب ــای ده ــرای زوج ه ــی ب ــون تومان صــد میلی
ــتایی و  ــان روس ــرای زن ــی ب ــب وام کارآفرین ــن تصوی همچنی
ــان  ــرای زن ــه ب ــی ک ــتایی و وام های ــرد روس ــای خ صندوق ه

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاص در نظ ــور خ ــه ط ــاورز ب کش
ــژه  ــور وی ــه ط ــل ب ــده از تحصی ــران بازمان ــن دخت همچنی
ــرای کســانی  ــا ب ــد و مصــوب شــد ت ــت بودن ــورد توجــه دول م
ــود و  ــداری ش ــت خری ــتند، تبل ــل هس ــده از تحصی ــه بازمان ک
ــده  ــه ش ــرار گرفت ــر ق ــتان ها مدنظ ــه اس ــوع در هم ــن موض ای
ــه نیــاز  ــا توجــه ب ، الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن تقســیمات ب
ــده از تحصیــل اســتان های  ــرک تحصیــل و بازمان اســتان ها و ت
محــروم انجــام شــده اســت. ســاخت و تکمیــل مــدارس خــاص 
دختــران و همچنیــن تجهیــز مــدارس، از اقداماتــی بــود کــه در 
ــاد  ــی را ی ــران مهارت هــای مختلف ــا دخت حــال انجــام اســت ت

ــرای آن هــا فراهــم شــود. ــد و اشــتغال ب بگیرن

شمار زنان سرپرست خانوار روز به روز در حال 
افزایش است

ــتانی  ــفر های اس ــه در س ــان ک ــکالت زن ــده مش عم
بازگــو شــد، چــه بــود؟

ــه روز در  ــوار روز ب ــت خان ــان سرپرس ــمار زن ــی: ش خزعل
حــال افزایــش اســت و متاســفانه امکانــات و شــرایط الزم 
ــود  ــای خ ــد روی پ ــه بتوانن ــرای آنک ــا و ب ــتغال آن ه ــرای اش ب
ــه کمک هایــی کمیتــه امــداد و بهزیســتی متکــی  بایســتند و ب
ــدار  ــر مق ــم ه ــه داری ــا وظیف ــت. م ــده اس ــم نش ــند فراه نباش
کــه مــی توانیــم راه و شــرایط را بــرای زنــان سرپرســت خانــوار 
همــوار کنیــم تــا بــا عــزت نفــس بتواننــد زندگــی خــود را اداره 
کننــد. ایــن شــرایط بــرای زنــان در بســیاری از مناطــق محــروم 
ــی  ــال در بخش های ــور مث ــه ط ــت؛ ب ــردان اس ــخت تر از م س
نیــاز بــه وثیقــه اســت کــه در اختیــار ایــن زنــان نیســت و مــا 
وظیفــه خــود می دانیــم کــه قوانینــی را بــه طــور خــاص بــرای 

ــا مســیر را برایشــان تســهیل کنیــم. آن هــا تصویــب کنیــم ت

ــان  ــت زن ــور معاون ــالق دو مح ــازی و ط  توانمندس
ــید؟ ــا رس ــه کج ــور ب ــن دو مح ــود؛ ای ب

ـــد ســـازی  ـــه توانمن ـــر برنام ـــات کارشناســـی ب ـــی: اقدام خزعل
ـــن برنامـــه در دو  ـــه و ای ـــاه صـــورت گرفت ـــد م ـــن چن ـــان در ای زن
ـــمت  ـــت. در قس ـــی اس ـــیب زدای ـــازی و آس ـــد س ـــش توانمن بخ

ــاب آوری و  ــئله ســـبک زندگـــی، تـ ــه مسـ ــازی بـ توانمندسـ
ـــن  ـــتند و همچنی ـــه رو هس ـــا روب ـــا آن ه ـــان ب ـــه زن ـــائلی ک مس
مســـائلی کـــه نیـــاز دارنـــد بـــرای کار، زندگـــی و حضـــور در 
ـــم.  ـــز کردی ـــد، تمرک ـــی را ببینن ـــا و دوره های ـــاع مهارت ه اجتم
عمـــده مطلبـــی کـــه در بخـــش توانمندســـازی روی آن 
ـــرای  ـــتغال زایی ب ـــی و اش ـــث کار آفرین ـــتیم، بح ـــز هس متمرک
خانم هـــای سرپرســـت خانـــوار و بـــه شـــکل عام تـــر، کســـب 

ـــت. ـــور اس ـــواده مح و کار خان
ــد  ــت و فرزن ــوار اس ــت خان ــی سرپرس ــر زن ــم اگ می خواهی
جــوان فــارغ التحصیــل و بیــکار دارد، در ابتــدا بــرای آن جــوان 
ــواده  ــت خان ــرای زن سرپرس ــپس ب ــم و س ــم کنی کاری فراه
ــم  ــا ه ــواده ب ــد در خان ــه بتوان ــم ک ــف کنی ــی را تعری کار های
ــذاری  ــه گ ــا پای ــت ب ــا خدم ــد ی ــک تولی ــد و ی ــکاری کنن هم

ــد. کنن
همچنیــن کارشناســان و متخصصــان مــا هــم تــا 5 ســال 
در کنــار آن هــا هســتند تــا اشــکاالت را رفــع کننــد و بــرای 
ــانند و  ــر برس ــه ثم ــد کار را ب ــه بتوانن ــرای آنک ــازار کار و ب ب
بــه ســود دهــی برســند آن هــا را همراهــی کننــد. در بخــش 
آســیب زدایــی ایــن طــرح آســیب هایی کــه متوجــه جامعــه 
ــترک  ــردان مش ــان و م ــن زن ــی از آن بی ــوده و بخش ــان ب زن
ــواده  ــه خان ــوط ب ــه مرب ــا مســائلی ک اســت وجــود دارد؛ مث

اختافاتــی  و  رســمی  و  عاطفــی  طاق هــای  یــا  اســت 
خانوادگــی و بحــث اعتیــاد و خودکشــی. مــا در ایــن بخــش 
ــال حاضــر در  ــه در ح ــر طــاق ک ــز ب ــا تمرک ــم ب ــاز داری نی
ــرود، مشــاوره های  ــاال می ــدی ب ــه صــورت تصاع ــا ب خانواده ه
مســتمری داشــته باشــیم. بنــا شــد کــه مشــاوره قبــل، حیــن 
ــرای زوجیــن برگــزار کنیــم کــه دوره ی  و بعــد از ازدواج را ب
ایــن مشــاوره ها 5 ســاله اســت و مشــاور ها تــا 5 ســال 
ــر  ــن طــرح فراگی ــم ای ــراه هســتند؛ امیدواری ــن هم ــا زوجی ب
باشــد و همــه اســتان ها را پوشــش دهــد و هــم از نظــر 
کیفــی بــه گونــه ای باشــد کــه شــاهد اثــرات و خروجی هــای 

ــیم. آن باش
حداقل بین 5 تا ۱۰ مصوبه در هر استان مربوط به 

بانوان است

ــوان  ــرای بان ــه ب ــد مصوب ــتانی چن ــفر های اس  در س
تعییــن شــده اســت؟

خزعلــی: بــا توجــه بــه شــرایط اســتان ها مصوبــات متفــاوت 
ــوط  ــه در هــر اســتان مرب ــا ۱۰ مصوب اســت، حداقــل بیــن 5 ت
ــرای  ــم ب ــه طــور مثــال ســعی کردی ــوده اســت؛ ب ــوان ب ــه بان ب
ورزشــگاه هایی کــه نیمــه تمــام بوده انــد اعتبــار بگیریــم 
ــوده،  ــاال ب ــا طــاق ب ــار خودکشــی و ی ــه آم ــواردی ک ــا در م ی
ســعی کردیــم از بخش هــای مختلــف اعتباراتــی را بــرای 
ــی  ــه  جامع ــم. برنام ــدارک ببینی ــی ت ــیب های اجتماع ــن آس ای
را بــرای ارتبــاط تنگاتنــگ بــا مــردم در نظــر داریــم. همانطــور 
ــوده و  ــردم ب ــا م ــاط ب ــت ارتب ــن دول ــژه ی ای ــه مشــخصه  وی ک
ــردم در  ــا م ــی ب ــر صورت ــه ه ــم ب ــعی کردی ــدت س ــن م در ای

ــیم. ــاط باش ارتب
اعتقادمــان بــر ایــن اســت کــه بایــد از مــردم کمــک بگیــری؛ 
ــا آن در مناطــق محــروم مواجــه  ــه ب بســیاری از مشــکاتی ک
ــای  ــردم و نیرو ه ــای م ــا توانمندی ه ــم ب ــتیم را می توانی هس
ــر  ــی ب ــا متک ــع م ــرح جام ــم. ط ــع کنی ــه رف ــادی منطق جه
نیرو هــای مردمــی اســت و امیدواریــم بــا هــم افزایــی و تعامــل 
ــو  ــای ن ــکار و ایده ه ــم و راه ــه کنی ــر مشــکات غلب ــم ب بتوانی

ــان داشــته باشــیم. ــرای جامعــه زن ب

مســئله درج نــام مــادر در کارت ملــی و اوراق 
ــید؟ ــا رس ــه کج ــدان ب ــی فرزن هویت

خزعلــی: مســائل حقوقــی از ایــن دســت و حســاب بانکــی و 
همچنیــن الیحــه کرامــت در حــال بررســی هســتند. گزارشــی 
تفصیلــی در قالــب اقدامــات ۱۰۰ روزه معاونــت بانــوان تدویــن 

ــه زودی منتشــر می شــود. شــده کــه ب

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از پیچیدگــی و 
ــردم  ــی م ــر کارافرین ــی دربراب ــه مانع ــاختار اداری ک ــدی س کن
ــا  ــکل م ــول مش ــتن پ ــروز نداش ــرد: ام ــد ک ــت، تاکی ــده اس ش
نیســت، بلکــه نداشــتن یــک حکمرانــی صحیــح و تفکیــک کار 
ــد  ــه مــردم مســئله مــا اســت و بای ــدادن ب درســت و میــدان ن
اجــازه دهیــم بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد اســتعدادها بــروز پیــدا 

کنــد. 
ــس  ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب ــنا، محمدباق ــزارش ایس ــه گ ب
شــورای اســامی کــه در یــادواره 5۰۰ شــهید شهرســتان 
ــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم  ــز و گرامیداشــت دومی نی ری
ــاب  ــار داشــت: اســاس انق ــت، اظه ــی گف ســلیمانی ســخن م
مــا برخاســته از فرهنــگ قــرآن و اهــل بیــت اســت در روزهــای 
ســخت دفــاع مقــدس و در شــرایط ســخت نبــرد و همچنیــن در 
مقاطــع بحرانــی عملیات هــا بــا نــام و یــاد حضــرت زهــرا )س(، 
رزمنــدگان و شــهدا و جانبــازان مــا آرامــش مــی گرفتنــد و از 
نهــر خیــن، چذابــه و کانــال ماهــی عبــور مــی کردنــد و همیــن 

اعتقــادات بــود کــه پناهــگاه آنهــا در شــرایط ســخت بــود.
رئیــس قــوه مقننــه افــزود: بــاور و فرهنــگ رشــادت و 
ــز  ــران عزی ــرای ای ــرده و ب ــه ک ــا را بیم ــاب م ــدت انق مجاه
افتخــار آفریــده اســت و البتــه بزرگانــی همچــون شــهید 
ــرف  ــک ط ــه از ی ــد ک ــد کردن ــگ رش ــن فرهن ــلیمانی در ای س
ــاء او در  ــع خ ــه واق ــه ب ــم ک ــلیت می گویی ــفیم و تس متأس
جبهــه مقاومــت حــس مــی شــود، امــا از طرفــی نیــز تبریــک 
مــی گوییــم کــه انقــاب مــا بــرای یــک روســتازاده از جنــوب 
کرمــان و بــر اســاس شــعار امــام راحلمــان کــه جــز بــرای خــدا 
ــم  ــت را فراه ــت فرص ــی نمی گف ــت و کام ــی برنمی داش قدم
کــرد کــه اینگونــه از پــس محرومیت هــا رشــد کنــد و در 
ــرای امــت  ــا افتخــار و باعــزت ب ــی چهــره ای ب عرصــه بین الملل

ــود. ــامی ش اس
ــا اشــاره بــه جنــگ اول  رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب
ــه  ــان ک ــت: در آن زم ــم صهیونیســتی گف ــه رژی ــراب و حمل اع
ــه  ــرد هم ــه ک ــی حمل ــه کشــورهای عرب ــم صهیونیســتی ب رژی
ــم صهیونیســتی  ــل رژی ــار هــم و در مقاب ــی کن ارتش هــای عرب
کــه آن زمــان بــه هیــچ وجــه قــدرت امــروز را نداشــت جمــع 
شــدند ولــی همــه آن ارتش هــای عربــی تنهــا ۶ روز توانســتند 
در مقابــل رژیــم صهیونیســتی مقاومــت کننــد و شکســت 
ــد  ــه اشــغال صهیونیســت ها درآم ــینا ب ــد و صحــرای س خوردن
و آن شکســت باعــث ســیر نزولــی امــت اســامی و کشــورهای 

اســامی شــد.
ــه تشــکیل  ــز آن شــوراهای خائنان ــزود: پــس از آن نی وی اف
ــای ۳۳ روزه و ۲۲ روزه در  ــد در جنگ ه ــما دیدی ــا ش ــد ام ش
حالــی کــه رژیــم صهیونیســتی تــا دنــدان مســلح بــود ایــن امت 
اســامی و مــردم چگونــه توانســتند در مقابــل ایــن تهاجمــات 

ایســتادگی کننــد.
ــش و  ــل داع ــت در مقاب ــرد: مقاوم ــان ک ــاف خاطرنش قالیب
ــکا  ــل آمری ــت در مقاب ــتی و مقاوم ــم صهیونیس ــل رژی در مقاب
کــه آنهــا وادار بــه شکســت، و پذیــرش عقــب نشــینی و ذلــت 
شــدند در جنــگ هایــی کــه در لبنــان و غــزه درگرفــت همــه 
بــه برکــت حضــور شــهید ســلیمانی و بــه برکــت انســجام امــت 
ــاور  اســامی و بــه برکــت مردمــی بــود کــه بــه ایــن مکتــب ب

داشــتند.
ــا  ــا انته ــد کســانی ت ــی )ره( فرمودن ــام خمین ــزود: ام وی اف
پــای ایــن انقــاب هســتند کــه طعــم فقــر را چشــیده باشــند 
ــد همــان  ــن انقــاب ان ــداده ای ــه دل و مســتضعفین هســتند ک
ــا مســئوالن در تصمیم گیری هایمــان  ــه متأســفانه م کســانی ک
و در سیاســت  گذاری هایمــان کــه قطعــا غیرموجــه اســت 
نســبت بــه آنهــا بــی توجهــی کردیــم درحالــی کــه افتخــارات 

ــد. ــق کردن ــن مســتضعفین خل ــزرگ انقــاب را همی ب

وی اضافــه کــرد: امــروز در ایــن روز شــهادت حضــرت فاطمــه 
زهــرا )س( و در دومیــن ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی بایــد 
یادمــان باشــد کــه ایــن انقــاب و ایــن مســیر و ایــن کشــور و 
ایــن افتخاراتــش برخاســته از ایــن بــاور اســت و از اینکــه در ایــن 
ــم اســام و عــزت  ــز( بیــش از 5۰۰ شــهید تقدی ــی ری شــهر )ن

مســلمین شــده اســت، بــرای همیــن موضــوع اســت.
ــا  ــادت ه ــن رش ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــوه مقنن ــس ق رئی
ــا  ــا م ــد ت ــی کن ــنگین تر م ــئولین س ــا مس ــرای م ــف را ب تکلی
ــد و  ــاد کرده ان ــهدا آب ــام ش ــهدا و ام ــه ش ــیری را ک ــن مس ای
ــه  ــار دارد ب ــا انتظ ــان از م ــی امرم ــری ول ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــت ب ــد در راه خدم ــه بای ــرد: البت ــد ک ــانیم تاکی نتیجــه برس
ــه  ــدت ب ــم و مجاه ــاش کنی ــا ت ــکات آنه ــل مش ــردم و ح م
ــود و  ــه خ ــا ب ــن باره ــا اســت. م ــه م ــن وظیف ــم و ای کار گیری
ــتم  ــئولیت داش ــا مس ــر کج ــدم و در ه ــر ش ــتانم متذک دوس
ایــن را مــورد توجــه قــرار دادم کــه امــروز اگــر مــی خواهیــم 
خــون شــهدا را پــاس بداریــم و دینمــان را بــه شــهدا ادا کنیــم 
ــرای مــردم باشــیم و اگــر مــی خواهیــم  و خدمتگــزار خوبــی ب
بگوییــم برخاســته از فرهنــگ شــهادت و اهــل بیت )ع( هســتیم 
بایــد بــرای کارآمــدی دیــن در جامعــه تــاش کنیــم یعنــی بــه 
عبــارت دیگــر گره گشــایی از کار مــردم قبــل از آن کــه مــردم 

ــت شــوند. ــردم نجیبــی هســتند اذی ــا کــه م م
ــردم در  ــود م ــه الزم ب ــر جــا ک ــر اینکــه ه ــد ب ــا تأکی وی ب
بحران هــا و بحبوحه هــا پــای انقــاب ایســتاده اند، گفــت: 
مــردم مــا نشــان دادنــد آنجایــی کــه بایــد بــرای انقاب ســختی 
تحمــل کننــد و بــرای اســتقال کشــور هزینــه بدهنــد، هزینــه 
ــدم  ــر ع ــه خاط ــه ب ــی ک ــا آن بخش های ــد ام ــت کرده ان پرداخ
ــال  ــئول و امث ــِن مس ــم کاری م ــی و ک ــدی و بی توجه ناکارآم

ــول نیســت. ــل قب ــد، قاب ــردم می افت ــه کار م ــره ای ب ــن گ م
ــا بیــان  قالیبــاف در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
ــروز  ــت: ام ــت، گف ــودنی اس ــی نابخش ــدی گناه ــه ناامی اینک
شــرایط اقتصــادی مــا شــرایط خوبــی نیســت و فشــار اقتصــادی 
زیــاد اســت و تحریــم، بخشــی از ایــن مشــکاتی کــه مــا داریــم 
را ایجــاد کــرده اســت؛ ایــن ظلــم آشــکاری اســت کــه آمریــکای  
ــه ملــت وارد کــرده اســت و ازاینکــه مــی بینــد کــه  مســتبد ب
ملــت مــا بــرای اســتقال خــود ایســتاده و بــرای عــزت ملــت و 
اســامی ایســتاده اســت ناراحــت اســت امــا مــا وقتــی متکــی به 
فرهنــگ قــرآن هســتیم معلــوم اســت کــه نبایــد زیــر بــار ظلــم 
برویــم و اجــازه دهیــم کســی بــه عزتمــان خدشــه وارد کنــد.

وی تاکیــد کــرد: ایــن نکتــه را بــه شــما مــردم و بــه عنــوان 

ــه  ــم ک ــی گوی ــروز آشــنا هســتم م ــه مســائل ام ــه ب کســی ک
ــه ای  ــه گون ــور ب ــن کش ــات ای ــادی و امکان ــای اقتص ظرفیت ه
ــه ای بهتــر از امــروز  ــه گون اســت کــه مــی توانیــم شــرایط را ب
اداره کنیــم و بــه ایــن موضــوع شــک نکنیــد، امــا مــا اشــکاالتی 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــکاالت م ــی از اش ــم؛ یک ــود داری در کار خ
در  تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی  مســیر  از  را  مردممــان 
موضوعاتــی کــه مخصوصــا مربــوط بــه خــود آنهــا اســت، حــذف 

ــم. ــی کنی ــتفاده نم ــا اس ــت آنه ــوان و ظرفی ــم و از ت کرده ای
ــری  ــه تعبی ــه داد: ب ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اگــر بخواهــم ایــن را شــفاف بگویــم، اگــر بــه اقتصــاد نــگاه مــی 
کنیــم 8۰ درصــد اقتصــاد مــا اقتصــاد دولتــی اســت و اقتصــاد 
دولتــی بــی شــک دچــار رانــت و مفســده هایــی مــی شــود کــه 
امــروز مــا آن را مــی بینیــم. وقتــی سیســتم اداری مــا اینقــدر 
پیچیــده و کنــد اســت کــه یــک تصمیــم ســاده اینقــدر طوالنــی 
و زمانبــر مــی شــود و ماه هــا طــول مــی کشــد و ده هــا بــار در 
یــک اداره رفــت و برگشــت پیــش مــی آیــد مــا نمی توانیــم بــه 

حــل مســائل امیــدوار باشــیم.
وی در همیــن زمینــه بــه یــک نمونــه اشــاره کــرد و گفــت: 
بــه عنــوان مثــال ببینیــد بــرای موضــوع اشــتغال، مردمــی کــه 
در بخــش خصوصــی بــا حداقــل ســرمایه ای مــی خواهنــد برای 
خودشــان کار ایجــاد کننــد بــا چــه موانعــی مواجــه هســتند و 
چــه میــزان بایــد تــاش کننــد تــا یــک مجــوز ســاده را بگیرنــد.

قالیبــاف بــا انتقــاد از بــی توجهــی بــه تــوان مــردم در اداره 
کشــور گفــت: امــام خمینــی )ره( در کامــی کــه خطابــش بــه 
ــد  ــی توانن ــردم م ــه م ــد کاری ک ــود فرمودن ــا ب ــال م ــا و امث م
ــور  ــد و منظ ــراغ آن برون ــا س ــت ه ــد دول ــد نبای ــام دهن انج
ایشــان دولــت خاصــی نبــود بلکــه منظــورش بــه همــه ماهایــی 
بــود کــه مســئولیتی داریــم امــا امــروز مــا اصــا کاری بــه مــردم 

نداریــم.
ــن  ــروز م ــن دی ــال همی ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــاورزی  ــی و کش ــزرگ صنعت ــه ب ــک مجموع ــا ی ــه ای ب جلس
داشــتم کــه 55 ســال ســابقه فعالیــت داشــت و از پاییــن تریــن 
ســطح بــه جایــی رســیده بــود کــه ۲۶ هــزار نفــر را در مجموعــه 
ــاده هســتم  ــروز مــی گفــت مــن آم ــود  و دی ــه ب ــه کار گرفت ب
اگــر بــه مــن ایــن فرصــت را بدهنــد در کمتریــن زمــان ممکــن 
ــم  ــه کار بگیری ــر را ب ــن شــرایط ســخت صــد هــزار نف در همی
امــا فقــط اگــر مــن ایــن کار را شــروع کــردم شــمایی کــه بچــه 
رزمنــده هســتید آیــا بــرای مــن مزاحمتــی ایجــاد نمــی کنیــد؟ 
ــن  ــاد اســت و در همی ــا در کشــور زی ــه ه ــن مجموع ــه ای نمون

نــی ریــز کــه ماحظــه می کنیــم کشــاورزی، صنعــت، معــدن و 
ظرفیت هــای بــزرگ دیگــری در آن وجــود دارد کــه مــی تــوان 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــای بزرگ ــرد و فرصــت ه از آن اســتفاده ک

واقعــا مــا بایــد اجــازه دهیــم کــه مــردم از آن بهــره ببرنــد.  
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تأکیــد کــرد: در کنــار ایــن 
موضــوع بایــد اجــازه دهیــم یــک اســتاندار ماننــد یــک والــی در 
منطقــه عمــل کنــد و اختیــارات کافــی داشــته باشــد. البتــه مــا 
نمی گوییــم در همــه موضوعــات می تواننــد از پایتخــت منفــک 
شــود. تفکیــک کار ملــی و محلــی در حکمرانــی تعریــف خــاص 
ــی  ــم و م ــی دهی ــام نم ــن کار را انج ــا ای ــا م ــود را دارد ام خ
خواهیــم همــه چیــز را از مرکــز کنتــرل کنیــم و ایــن مشــکل 
بزرگــی اســت. مــا فــرق بیــن موضوعــات تولــی گــری و تصــدی 
گــری را نمــی دانیــم و در مرکــز مــی خواهیــم همــه کارهــا را 
ــری و  ــی گ ــس تول ــک کار، جن ــس ی ــر جن ــم، اگ ــرل کنی کنت
حاکمیتــی اســت بایــد در مرکــز بــه آن پرداخــت امــا اگــر کاری 
کار تصــدی گــری و جــاری اســت چــرا بایــد مرکــز دربــاره آن 
تصمیــم بگیرنــد و چــرا مســئوالن شهرســتانی نبایــد خودشــان 

بتواننــد راجــع بــه شــهر و شهرســتان شــان تصمیــم بگیرنــد.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خاطــر نشــان کــرد: 
امــروز نداشــتن پــول مشــکل مــا نیســت بلکــه نداشــتن یــک 
حکمرانــی صحیــح و تفکیــک کار درســت و میــدان نــدادن بــه 
ــژه در  ــه وی ــم ب ــازه دهی ــد اج ــت و بای ــا اس ــئله م ــردم مس م

ــد. ــدا کن ــروز پی حــوزه اقتصــاد اســتعدادها ب
رئیــس مجلــس بــا بیــان ایــن کــه  شــهید ســلیمانی 
ــطح و  ــن س ــد و در باالتری ــد کن ــتا رش ــک روس ــت از ی توانس
ــی  ــوم نظامــی و اســتراتژیک افتخارآفرین ــن عل ــده تری در پیچی
کنــد، گفــت: لــذا یــک جــوان نــی ریــزی نیــز مــی توانــد ایــن 
مســیر را طــی کنــد و ظــرف مــدت یــک دهــه بــه یــک چهــره 
ــه ایــن  ــا مــا کار را ب اقتصــادی برجســته تبدیــل شــود؛ امــا آی
مــردم واگــذار کردیــم؟! زمانــی هــم کــه شــهید ســلیمانی مــی 
خواســت در میــدان نبــرد ظهــور کنــد بنــی صدرهایــی بودنــد 
کــه مانــع حضــور او شــدند و ۱۶ دی و شــهادت شــهدای هویــزه 
بــه دلیــل ســبک فرماندهــی بنــی صــدر اســت امــا وقتــی نــگاه 
ــه جنــگ عــوض شــد و ســبک مدیریــت تغییــر کــرد و اداره  ب
کشــور مبتنــی بــر ســنت الهــی و اراده ملــت انجــام شــد، شــهید 
ســلیمانی ها رشــد کردنــد و شــهید فرحزادهــا و همت هــا پیــدا 

شــدند.
ــارس و لشــکر المهــدی  ــردم اســتان ف ــح کــرد: م وی تصری
در دوران دفــاع مقــدس اوج گرفتنــد و تیــپ مهندســی اســتان 
ــان بچــه  ــا هم ــد،  ب ــود نشــان دادن ــادی از خ ــادت های زی رش
هــا ، بــا همــان دانــش و آگاهــی تواســتند بــا پرتــاب موشــک، 
ــه  ــی ک ــان بچه های ــد هم ــرا بدهن ــن ق ــدار زمی ــواره در م ماه
ــا  ــز در جبهه ه ــاده را نی ــاره س ــاب خمپ ــکان پرت ــک روز ام ی
ــزی و  ــه ری ــدرت برنام ــا ق ــی و ب ــا آگاه ــتند ب ــتند توانس نداش
اتــکاء بــه داخــل بــه ظرفیــت بــاالی تکنولــوژی فضایــی برســند 
امــا چــرا مــا ایــن کار را امــروز در اقتصــاد انجــام نمی دهیــم؟! 
ــول نیســت و  ــا پ ــا مشــکات م ــه تنه ــد ک ــن نشــان می ده ای
ــن  ــری از بی ــای دیگ ــا در ج ــال م ــا و انف ــروت ه ــی از ث بخش

مــی رود.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه مصــرف انــرژی در کشــور مــا بســیار 
ــن را  ــد ای ــا بای ــرد: م ــد ک ــت، تأکی ــتاندارد اس ــر اس ــاال و غی ب
ــرژی  ــم و ان ــد مصــرف مــی کنی ــرژی را ب ــه ان ــم ک ــول کنی قب
زیــادی در کشــور هــدر مــی رود و هیــچ کشــوری بــه انــدازه مــا 
در انــرژی و مصــرف ســوخت اینگونــه نیســت کــه بــه بدتریــن 

ــرد. ــن بب شــکل ممکــن دارایی هــای خــدادادی خــود را از بی
ــا  ــورد ب ــن م ــد در ای ــرا نبای ــزود: چ ــه اف ــن زمین وی در همی
مــردم صادقانــه صحبــت کنیــم و نگوییــم این هــا دارایــی و انفــال 
مــردم اســت، مــا در اقتصــاد نیازمنــد تصمیمــات دقیق و شــجاعانه 

ــا بتوانیــم شــرایط را تغییــر دهیــم و مطمئــن باشــید  هســتیم ت
ــچ  ــه هی ــم ک ــل کنی ــوی عم ــه نح ــئوالن ب ــا مس ــه م ــد هم بای
ــا وحــدت و همدلــی و  اختافــی بیــن مــا نباشــد و همــه بایــد ب
هــم افزایــی میــدان را بــرای مــردم  و جوانــان بــاز کنیــم؛ مــا در 

مجلــس شــورای اســامی مصمــم بــه ایــن حرکــت هســتیم.
ــرای  ــا ب ــرد: م ــد ک ــامی تأکی ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
بحــث اشــتغال در مجلــس ایســتادگی کردیــم و قانونــی تصویب 
کردیــم کــه مــردم شــرایطی داشــته باشــند کــه ادارات بــه آنهــا 
ــه  ــانی ب ــت رس ــیر خدم ــد و مس ــه کنن ــریع ارائ ــت س خدم
مــردم تســریع شــود و مردمــی کــه دنبــال ایجــاد کار هســتند 
حداکثــر ظــرف ۳ مــاه پاســخ بگیرنــد و پاســخ روشــنی دریافــت 
کننــد نــه اینکــه یــک فــرد 5 یــا ۶ ســال بــرای دریافــت یــک 
ــد مجــوز  ــوم نشــود کــه مــی توان مجــوز دوندگــی کنــد و معل
بگیــرد یــا خیــر و مــا در مجلــس ایــن را تصویــب کردیــم کــه 
ظــرف ۳ مــاه تکلیــف مــردم مشــخص شــود و بــر ایــن موضــوع 
ــکات  ــل مش ــایی و ح ــره گش ــاهد گ ــا ش ــتیم ت ــم هس مصم
مــردم باشــیم البتــه می دانیــم کــه ایــن مســیر ســخت اســت و 

دشــواری هــای خــاص خــود را دارد.
ــرد:  ــد ک ــای صــادق الهــی تاکی ــده ه ــه وع ــا اشــاره ب وی ب
ــاع مقــدس روزهــای ســخت هــم داشــتیم  ــا در روزهــای دف م
ــد  ــار می آم ــا فش ــه م ــا ب ــت خاکریزه ــدر پش ــی آنق و روزهای
ــل  ــا حاص ــرای م ــروزی ب ــه پی ــتیم ک ــدا می خواس ــه از خ ک
ــا  ــم و ی ــظ کنی ــود را حف ــاک خ ــم خ ــط بتوانی ــا فق ــود ام نش
ــم  ــب ببری ــه عق ــان را ب ــهدا و جانبازانم ــای ش ــم پیکره بتوانی
ولــی آن روزهــای ســخت را ســپری کردیــم؛در ســوره احــزاب 
ــی شــود  ــاد م ــا آنجــا  زی ــه فشــار و ســختی ت ــده اســت ک آم
ــت  ــن فشــار نباشــد موفقی ــا ای ــو برســد و ت ــه گل ــه نفــس ب ک
و پیــروزی حاصــل نخواهــد شــد و تــا صــف مومنیــن از کفــار 
جــدا نشــود و مومنیــن امتحــان پــس ندهنــد نصــر و پیــروزی 
حاصــل نمــی شــود؛ خداونــد مــی گویــد بندگانــی بــه نصــرت 

ــتند. ــن هس ــه موم ــند ک می رس
رئیــس مجلــس بــا بیــان ایــن کــه در اقتصــاد نیــز اگــر بــه 
وعــده هــای الهــی اعتمــاد کنیــم و بــه مــردم میــدان بدهیــم، 
قطعــا گشــایش هــم اســت و مــا بایــد بایســتیم و بــه درســتی 
پیــش برویــم  تاکیــد کــرد:  در حــوزه اقتصــاد وقتــی می بینیــم 
ــر اســم  ــی اگ ــا وجــود دارد حت ــه م ــا در جامع ــی از رب رگه های
آن هــم جمهــوری اســامی باشــد، ربــا جنــگ بــا خــدا اســت و 
اگــر جنــگ بــا خــدا بکنیــم، آن اقتصــاد موفــق نخواهــد شــد.

قالیبــاف در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود گفــت: همــه 
مــردم و مســئوالن در حــوزه اقتصــادی بایــد دســت در دســت 
هــم بدهنــد وتــاش کننــد تــا موفقیــت حاصــل شــود و ان شــاء 

اهلل اگــر اینگونــه عمــل کنیــم پیــروزی حاصــل خواهــد شــد.
ــن ایــن  ــت: م ــز گف ــتان نی ــائل اس ــوص مس وی در خص
ــه مــردم شهرســتان می دهــم کــه بودجــه شــما  اطمینــان را ب
هنــوز در ســال ۱۴۰۱ بــه تصویــب نرســیده و تــازه در مجلــس 
ــم  ــا می بینی ــه م ــه ک ــا آنچ ــتیم ام ــی آن هس ــال بررس در ح
بودجــه اســتان در حــوزه زیربنایــی و در حوزه هــای مهــم 
ــل توجهــی داشــته  ریلــی و بزرگراهــی و زیرســاختی رشــد قاب
ــد آن را  ــاء اهلل بای ــود و ان ش ــه نمی ش ــش در آن ماحظ و کاه
ــرد  ــن رویک ــم ای ــت ه ــس و دول ــا در مجل ــم  و م ــال کنی دنب
ــا  ــم ت ــتان ها بدهی ــه اس ــتری را ب ــت بیش ــه فرص ــم ک را داری
امکانــات اســتانی مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد. همچنیــن در 
موضوعاتــی کــه امــام جمعــه محتــرم و اســتاندارد نیــز بــه آن 
ــز  ــم دو مســئله بیمارســتان نی ری ــاش می کن ــد ت اشــاره کردن
ــش  ــق فرمای ــم و طب ــال کن ــذر ورودی شــهر را دنب ــل روگ و پ
ــه  ــه« صادقان ــه »ن ــن اســت ک ــن ای ــادت م ــهید بهشــتی ع ش
را بــه »بلــه« کاذبانــه ترجیــح می دهــم لــذا نمی خواهــم 

ــوم. ــردم ش ــما م ــرمنده ش ــه ش ــم ک ــی را بگوی موضوع

تخصیص وام صد میلیونی برای زوج های دهه 6۰
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