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رییس کل سازمان خصوصی سازی: 

استقالل و پرسپولیس 
بهمن ماه باید بورسی شوند

اراده الزم برای اجرای پرونده 
الکترونیک سالمت وجود نداشت 

 ناکارآمدی  در کشور امروز 
بیشتر نمود پیدا کرده است 

 مجموع بدهی باشگاه تراکتور 
۵۲ میلیارد تومان است 

تخلف بانک ها در اخذ ضامن 
برای وام ازدواج

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
 هیچ کمبودی در تأمین واکسن های 

داخلی و وارداتی وجود ندارد

ــان  ــان اینکـــه همچنـ ــا بیـ رییس جمهـــور بـ
بایـــد نســـبت بـــه رعایـــت اصـــول بهداشـــتی 
دقـــت و حساســـیت وجـــود داشـــته باشـــد، 
گفـــت: هیـــچ کمبـــودی در زمینـــه تأمیـــن 
ـــود  ـــی وج ـــل و واردات ـــاخت داخ ـــن های س واکس

نـــدارد. 
ـــم  ـــید ابراهی ـــت اهلل س ـــا، آی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــا  ــه بـ ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــه سـ ــی در جلسـ رئیسـ
کرونـــا بـــا قدردانـــی از تالش هـــای همـــه 
ــالمت  ــت و سـ ــش بهداشـ ــت اندرکاران بخـ دسـ
ــوارد  ــش مـ ــود کاهـ ــا وجـ ــت: بـ ــور گفـ کشـ
ــیوه نامه ها و  ــد شـ ــه بایـ ــی همـ ــاری و فوتـ بیمـ
اصـــول بهداشـــتی را بـــه دقـــت رعایـــت کننـــد 
ـــز  ـــا نی ـــاری کرون ـــد بیم ـــویه جدی ـــره س ـــا زنجی ت

قطـــع شـــود.
ــان  ــه کارکنـ ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ رییس جمهـ
ادارات و دســـتگاه های دولتـــی بایـــد بیـــش 
دســـتورالعمل های  رعایـــت  در  دیگـــران  از 
بهداشـــتی کوشـــا باشـــند، افـــزود: طبـــق 
کشـــور  در  شـــده  ارائـــه  گزارش هـــای 
هیـــچ کمبـــودی در زمینـــه واکســـن، چـــه 
چـــه  و  داخـــل  ســـاخت  واکســـن های 
ـــه  ـــدارد و از هم ـــود ن ـــی وج ـــن های واردات واکس
ـــوم  ـــق دز س ـــه تزری ـــبت ب ـــم نس ـــوت می کن دع
ـــری  ـــکل مؤثرت ـــه ش ـــا ب ـــد ت ـــدام کنن ـــن اق واکس

ــم. ــت کنیـ ــه صیانـ ــالمت جامعـ از سـ
آیـــت اهلل رئیســـی از اقدامـــات انجـــام شـــده 
بـــرای کنتـــرل تـــردد از مرزهـــای کشـــور قدردانـــی 
ــئوالن  ــه مسـ ــت: از همـ ــار داشـ ــرد و اظهـ کـ
ـــه  ـــم ک ـــتانداران می خواه ـــه اس ـــه و از جمل مربوط
ـــردد در مرزهـــای  همچنـــان بـــا حساســـیت از ت
کشـــور مراقبـــت کننـــد و به ویـــژه ورود افـــراد 
را به طـــور دقیـــق کنتـــرل کننـــد تـــا بـــا ورود 
ـــویم. ـــکل نش ـــار مش ـــا دچ ـــه کرون ـــال ب ـــراد مبت اف
تصمیم گیـــری  داد:  ادامـــه  رییس جمهـــور 
ــرای  ــده بـ ــع شـ ــای وضـ ــاره محدودیت هـ دربـ
ــویه  ــه سـ ــورهایی کـ ــی کشـ ــاع برخـ ورود اتبـ
ـــه  ـــران، ب ـــه ای ـــده ب ـــر ش ـــا فراگی ـــرون در آنه اُمیک

وزارت کشـــور و قـــرارگاه مربوطـــه

۷۰ سال زمان برای اتمام 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه  

نیمه تمام زمان الزم است 

عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس بـــا 
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــود ۷۰۰ ه ـــه وج ـــاره ب اش
ـــا  ـــی در کشـــور، گفت:ب ـــام عمران ـــه تم ـــروژه نیم پ
ـــن  ـــام ای ـــرای اتم ـــال ب ـــی ۷۰ س ـــارات کنون اعتب

ــت.  ــان الزم اسـ ــا زمـ پروژه هـ
ـــا  ـــفی ب ـــی یوس ـــنیم، مجتب ـــزارش تس ـــه گ ب
بیـــان این کـــه قانـــون جهـــش تولیـــد مســـکن 
یکـــی از قوانیـــن خـــوب در حـــوزه مســـکن اســـت، 
ـــم  ـــن گذشـــته ه ـــه قوانی ـــد ک ـــرد: هرچن ـــار ک اظه
قوانیـــن خوبـــی بودنـــد ولـــی ایـــن قانـــون بـــه 
ـــع  ـــن مناب ـــی و تامی ـــش بین ـــه پی ـــه ب ـــل توج دلی
ـــوزه  ـــازان ح ـــاالن و انبوه س ـــت از فع ـــی، حمای مال
مســـکن، تلفیـــق و مالیـــات بـــر خانه هـــای 
خالـــی و لوکـــس از قوانیـــن مترقـــی در حـــوزه 
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــه آن دلی ـــن ب ـــت. ای ـــکن اس مس
ـــورت  ـــه ص ـــکن را ب ـــکالت مس ـــون مش ـــن قان ای

ـــت. ـــه اس ـــر گرفت ـــل در نظ ـــته کام ـــک بس ی
وی ادامـــه داد: حمایـــت از انبوه ســـازان و 
ــس و  ــی، لوکـ ــای خالـ ــتانی از خانه هـ مالیات سـ
ـــت  ـــن معناس ـــه ای ـــکن ب ـــوداگران مس ـــه س جریم
ــرای  ــکن، بـ ــاخت مسـ ــا سـ ــان بـ ــه همزمـ کـ
افـــرادی کـــه بـــه مســـکن بـــه عنـــوان یـــک 
ــد،  ــگاه می کنـ ــطه گری نـ ــاری و واسـ کاالی تجـ

ــی در نظـــر گرفتـــه شـــود. جریمه هایـ
ـــع  ـــه مناب ـــت هم ـــرار اس ـــد:  ق ـــادآور ش وی ی
ــا  ــه تـ ــا گرفتـ ــکن از مالیات هـ ــوزه مسـ در حـ
بازگشـــت ســـود تســـهیالت و اقســـاط مســـکن 
ـــز  ـــکن واری ـــن ومس ـــی زمی ـــدوق مل ـــه صن ـــر ب مه
ــده  ــر عهـ ــدوق بـ ــن صنـ ــت ایـ ــود.  مدیریـ شـ
ـــی  ـــت امنای ـــت و هیئ ـــازی اس وزارت راه و شهرس
ــدگان  ــر از نماینـ ــه دو نفـ ــده کـ ــخص شـ مشـ
ــر در  ــو ناظـ ــوان عضـ ــه عنـ ــم بـ ــس هـ مجلـ
شـــورای عالـــی مســـکن از طـــرف کمیســـیون 
ــد  ــور خواهنـ ــدوق حضـ ــن صنـ ــران در ایـ عمـ

داشـــت.
رئیســه مجلــس گفــت: در  عضــو هیئــت 
تبصــره 16 و بخشــی از تبصــره 18 بودجــه ســال 
ــکن  ــوزه مس ــان در ح ــارد توم ــته، 16 میلی گذش

ــت ــه بناس ــد ک ــی ش پیش بین

ــت:  ــران گف ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
فــروش نفــت و میعانــات گازی ایــران افزایــش 
خوبــی داشــته اســت و پــول نفــت صادراتــی 
وصــول می شــود. برنامــه داریــم کــه ظرفیــت 
ــدد  ــه ع ــال 14۰۰ ب ــان س ــا پای ــت را ت ــد نف تولی

بازگردانیــم.  تحریم هــا  از  قبــل 
محســن خجســته مهر مدیرعامــل شــرکت ملــی 
ــا اشــاره بــه  ــا فــارس ب نفــت ایــران در گفت وگــو ب
برنامــه ایــن شــرکت بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد 
ــدی  ــای ج ــی از برنامه ه ــت: یک ــران گف ــت ای نف
ــت  ــدن ظرفی ــران بازگردان ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــا  ــه دوران قبــل از تحریم هــا ت تولیــد نفــت خــام ب
ــت  ــد نف ــت تولی ــت. ظرفی ــال 14۰۰ اس ــان س پای

ــت گذشــته کاهــش پیــدا کــرد. کشــور در دول
وی ادامــه داد: البتــه وقتــی مــا از ظرفیــت تولید 
ــوان تولیــد  صحبــت می کنیــم، منظورمــان فقــط ت
ــد مجموعــه ای از عوامــل  از چــاه نیســت، بلکــه بای
تاثیرگــذار شــامل ظرفیــت خطــوط لولــه جریانــی، 
ــه  ــت ب ــال نف ــوط انتق ــی، خط ــای فرآورش واحده
ــر  ــروی انســانی در نظ ــی نی ــادی مصــرف و حت مب
گرفتــه شــود. در نتیجــه بــرای بازگردانــدن ظرفیــت 
ــای  ــد پروژه ه ــم بای ــل از تحری ــه قب ــت ب ــد نف تولی

متعــددی  تعریــف و اجــرا شــود.
خجســته مهر افــزود: یعنــی ممکــن اســت یکــی 
از چاه هــای مــا بتوانــد رقــم باالیــی را تولیــد کنــد، 
ولــی واحــد فرآورشــی بــرای آن موجــود نباشــد، در 
ایــن صــورت نمی تــوان گفــت کــه ظرفیــت تولیــد 

افزایــش پیــدا کــرده اســت، زیــرا تمــام بســته های 
تعریــف شــده بــرای افزایــش ظرفیــت محقــق 

نشــده اســت.

 ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان 1400 به 
عدد قبل از تحریم ها بازمی گردد

ــار  ــران اظه ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــت  ــی از ظرفی ــک بخش ــا ی ــفانه م ــت: متاس داش
تولیــد نفــت خــود را در ســال های گذشــته از 
ــش   ــد کاه ــت تولی ــم ظرفی ــم و رق ــت داده ای دس

ــود. ــرده ب ــدا ک پی

وی افــزود: ضمنــا بــه تفــاوت معانــی »ظرفیــت 
تولیــد« و »میــزان تولیــد« نیــز دقــت نظــر داشــته 
ــل  ــدد قب ــه ع ــد ب ــت تولی ــاندن ظرفی ــید. رس باش
ــاز  ــا نی ــن معناســت کــه متناســب ب ــم بدی از تحری
ــم  ــس از تحری ــی پ ــی حت ــازار بین الملل ــی و ب داخل

آمــاده تولیــد نفــت هســتیم.
بــا  مــدت  ایــن  در  گفــت:  خجســته مهر 
ــا  ــت، تقریب ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــی ک تالش های
ظرفیــت تولیــد بــه رقــم قبــل از تحریم هــا نزدیــک 
ــن  ــان اســفندماه ای ــا پای شــده اســت و ان شــاهلل ت

ــد. ــد ش ــق خواه ــدف محق ه

 درآمدهای حاصل از صادرات نفت  وصول 
می شود

ــت:  ــران گف ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ــام و  ــت خ ــادرات نف ــم ص ــیزدهم ه ــت س در دول
هــم صــادرات میعانــات گازی افزایــش خوبــی پیــدا 
ــادرات  ــام ص ــداد و ارق ــن اع ــت. از گفت ــرده اس ک
ــم  ــد می توان ــن ح ــط در همی ــتم، فق ــذور هس مع
ــت.  ــده اس ــر ش ــت  بهت ــه وضعی ــم ک ــح ده توضی
ــات  ــت و میعان ــادرات نف ــه از ص ــات ماهیان گزارش
ــال  ــور ارس ــد کش ــات ارش ــه مقام ــران ب گازی ای
ــد. ــرار دارن ــات ق ــان جزئی ــا در جری می شــود و آنه
وی تاکیــد کــرد: درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
ــی وصــول  ــه کشــور برمی گــردد، یعن نفــت هــم  ب
ــی  ــرکت مل ــا در ش ــود. م ــام می ش ــات انج مطالب
نفــت ایــران وظیفــه داریــم نفــت را بفروشــیم 
ــن  ــم. ای ــزی دهی ــک مرک ــل بان ــش را تحوی و پول
بانــک مرکــزی اســت کــه تصمیــم می گیــرد از ایــن 
پــول چــه اســتفاده ای کنــد و چــه اجناســی را وارد 
کنــد. آنچــه وظیفــه شــرکت ملــی نفــت اســت بــه 
درســتی در حــال انجــام اســت، چــون پــول حاصــل 

ــم. ــت می کنی ــت را دریاف ــروش نف از ف
ــی  ــای نفت ــت: آنچــه از درآمده خجســته مهر گف
ایــران کــه بعضــا در بانک هــای خارجــی بلوکــه 
شــده مربــوط بــه فــروش نفــت ایــران قبــل از دولــت 
ســیزدهم اســت و بــه ویــژه از موقــع روی کارآمــدن 
دولــت ســیزدهم کــه بنــده در جزئیــات کار هســتم، 

ــود. ــت می ش ــت دریاف ــول نف پ

ـــام  ـــرمایه در تم ـــازار س ـــت از ب ـــیت حمای حساس
ــود  ــس وجـ ــیون های مجلـ ــدگان و کمیسـ نماینـ
ـــال ایجـــاد ســـاختارهای  ـــه دنب ـــت ب ـــه مل دارد و خان
ــورس و اوراق  ــازمان بـ ــتقل در سـ ــم و مسـ محکـ

بهـــادار اســـت.
ـــورای  ـــس ش ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس عض
ــی از  ــت خوبـ ــه حمایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــالمی بـ اسـ
ــازار  ــه بـ ــود بـ ــه 14۰1 می شـ ــورس در بودجـ بـ
ــرد  ــبختانه رویکـ ــت: خوشـ ــنا( گفـ ــرمایه )سـ سـ
رییـــس جمهـــور و وزیـــر امـــور اقتصـــادی و 
ـــه  ـــل توج ـــرمایه قاب ـــازار س ـــه ب ـــبت ب ـــی نس دارای
ـــازار در رأس  ـــت از ب ـــه حمای ـــوری ک ـــه ط ـــت ب اس
دیگـــر  و  اقتصـــادی  کمیســـیون  برنامه هـــای 

کمیســـیون هـــا قـــرار دارد.
ــی  ــوارد حمایتـ ــزود: مـ ــزاده افـ ــن علیـ محسـ
ـــاد  ـــر اقتص ـــور و وزی ـــس جمه ـــوی ریی ـــی از س خوب
ــده و  ــده شـ ــه 14۰1 گنجانـ ــورس در بودجـ از بـ
حساســـیت حمایـــت از بـــازار ســـرمایه در تمـــام 
ــود  ــس وجـ ــیون های مجلـ ــدگان و کمیسـ نماینـ

دارد.
ـــش در  ـــن تن ـــه کمتری ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــازار  ــرای بـ ــس بـ ــوی مجلـ ــه 14۰1 از سـ بودجـ
ــه دنبـــال  ــه داد: بـ ــود دارد، ادامـ ســـرمایه وجـ
ـــورس  ـــازمان ب ـــاختار س ـــه س ـــی ب ـــتقالل بخش اس

ــتیم. ــادار هسـ و اوراق بهـ
ایـــن عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس 
ــوان  ــه عنـ ــورس بـ ــازمان بـ گفـــت: رییـــس سـ
عضـــو شـــورای پـــول و اعتبـــار و عضـــو ثابـــت 
هیـــات دولـــت در جلســـه های مربـــوط بـــه 

ــرد و در  ــد کـ ــرکت خواهنـ ــرمایه شـ ــازار سـ بـ
ـــازمان  ـــس س ـــر ریی ـــه ها، نظ ـــن جلس ـــی ای تمام
ــورت  ــه صـ ــد و بـ ــد شـ ــه خواهـ ــورس گرفتـ بـ
رســـمی، نماینـــده کانـــون ســـهامداران حقیقـــی 
ــه  ــورس اضافـ ــی بـ ــورای عالـ ــای شـ ــه اعضـ بـ
خواهـــد شـــد تـــا بتواننـــد از حقـــوق خودشـــان 

دفـــاع کننـــد.
ــه در  ــاده ای کـ ــاره 16 و 14 مـ ــزاده دربـ علیـ
پیـــش نویـــس اصالحیـــه قانـــون بـــازار ســـرمایه 
وجـــود دارد، خاطـــر نشـــان کـــرد: تقریبـــا بعـــد 
از جمـــع آوری نظـــر ســـایر تشـــکل ها و نهادهـــا، 
ــرد  ــام کـ ــس را تمـ ــش نویـ ــن پیـ ــوان ایـ می تـ
ــه از  ــنهاداتی کـ ــایر پیشـ ــوص سـ ــا در خصـ امـ
تشـــکل های مختلـــف از جملـــه ســـازمان بـــورس 
و اوراق بهـــادار آمـــده اســـت، اگـــر قـــرار باشـــد 
بـــه ایـــن مـــواد اضافـــه شـــود نیـــاز بـــه زمـــان 
بیشـــتری اســـت تـــا بـــه جمـــع بنـــدی نهایـــی 
ـــری  ـــس رای گی ـــی مجل ـــن علن ـــا در صح ـــیم ت برس

شـــود.

پول فروش نفت ایران وصول می شود 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس عنوان کرد؛ 

حمایت خوب از بورس در بودجه ۱۴۰۱

3 23

تازه های خبرتازه های خبر

استعفای آیت اهلل جنتی 
شایعه است

نتیجه مذاکرات باید 
برداشته شدن موانع تحریم از 
مراودات اقتصادی ایران باشد

ما یکی از ارکان مردم ساالری را احزاب می دانیم
تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست

 آمریکایی ها از توافق هسته ای خارج شده و بدعهدی کردند
امروز تصمیم گیری بر عهده آنها است

فرانسه نقش خود را در دور قبلی مذاکرات به عنوان پلیس بد عمل می کرد
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ادامه از صفحه 1

سیاست

نماینــده تهــران در مجلــس، گفــت: معتقــدم این 
بودجــه بایــد بــا یــک رویکــرد عدالت محــور نوشــته 
ــد،  ــف نیای ــار ضعی ــه اقش ــار ب ــاً فش ــود، مطلق ش
هزینه هــای ســبد خانــوار ضعیــف را افزایــش ندهــد 
و خــط فقــر را گســترش ندهــد. مــا االن 1۰ میلیــون 
ــا  ــوار زیــر خــط فقــر داریــم و مطمئنیــم کــه ب خان
اجــرای حــذف ارز ترجیحــی بــه ایــن تعــداد افــزوده 

خواهــد شــد. 
روح اهلل ایزدخــواه عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو 
بــا ایلنــا، در رابطــه بــا الیحــه بودجــه ســال 14۰1 
کــه نخســتین الیحــه بودجــه دولــت ســیزدهم 
ــت:  ــم رئیســی اســت، گف ــه ریاســت ســید ابراهی ب
الیحــه بودجــه 14۰1 بــا رویکــرد عدالــت اجتماعــی 
ــگاه  ــان ن ــا هم ــتان ب ــت و دوس ــده اس ــته نش نوش
ــران  ــی و جب ــگاه پول ــت، ن ــای دول ــن هزینه ه تامی
ــزی  ــب برانگی ــورت تعج ــه ص ــه و ب ــری بودج کس
هــم بــا نــگاه رشــدمحور بودجــه را نوشــته اند؛ 
ــراد اســت.  یعنــی رویکــرد نظــری بودجــه محــل ای
در شــرایطی کــه االن کشــور دچــار انحصــارات، 
نــگاه  نــگاه،  ایــن  ناکارآمدی هاســت؛  رانت هــا و 
خوشــبینانه ای  اســت و بــه نوعــی اولویت بنــدی را از 

ــت. ــت داده اس دس
ــذف  ــث ح ــه بح ــه دوم اینک ــه داد: نکت وی ادام
ارز ترجیحــی در شــرایط فعلــی کامــال خطاســت، بــا 
توجــه بــه تــورم انتظــاری موجــود و عــدم اســتقرار 
ــدام کاری  ــن اق ــت در تمــام حوزه هــا، ای کامــل دول
اســت کــه ممکــن اســت افســار مدیریــت را از 

ــد. ــت خــارج کن دســت دول
ــن  ــس همچنی ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ابــراز داشــت: مــن روز سه شــنبه گذشــته هــم 
نطــق کــردم و گفتــم کــه راهکارهــای دیگــری 
وجــود دارد کــه بــا رویکــرد اصــالح ســاختاری 
می شــود دنبــال کــرد، قبــل از اینکــه بخواهیــم ارز 
ترجیحــی را حــذف کنیــم. اساســاً رویکــرد اصلــی، 
مســاله تقویــت ارزش پــول ملــی اســت کــه در ایــن 

ــت. ــوع نیس ــن موض ــری از ای ــه خب بودج
وی اضافــه کــرد: بحــث بعــدی ایــن اســت 
کــه بودجــه بــه نوعــی »نظارت گریــز« نوشــته 
ــده  ــه آم ــه ای ک ــن الیح ــا ای ــی ب ــده اســت، یعن ش
ــر  اســت، مجلــس امــکان نظــارت کامــل و کافــی ب
ــی از  ــت. یک ــد داش ــه را نخواه ــاد بودج ــه ابع هم
بحث هــا تجمیــع ردیف هاســت و یــک جاهایــی 

ــال  ــع ســقف گذاشــته نشــده اســت؛ مث ــم در واق ه
در فــروش اوراق یــک جــا گفتــه 88 هــزار میلیــارد 
ــد جــای  ــا ســقفی گذاشــته نشــده و چن ــان ام توم
دیگــر دســت دولــت را بــاز گذاشــته اســت. از ســوی 
ــد بودجــه  ــم اینکــه دوســتان می گوین دیگــر علیرغ
ــد  ــاهد رش ــا ش ــان م ــا همچن ــت ام ــی اس انقباض
ــه ســقف امســال 46  ــا هســتیم و نســبت ب هزینه ه

ــتیم. ــد داش ــد رش درص
ــاره  ــا اش ــادن ب ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
ــه  ــی در الیح ــای مالیات ــد درآمده ــاله رش ــه مس ب
بودجــه، عنــوان کــرد: در بحــث مالیــات هــم درســت 
ــا  ــی اصــالح شــود، ام ــد نظــام مالیات اســت کــه بای
ــن  ــران ای ــا نگ ــده و م ــخصی داده نش ــده مش قاع
هســتیم کــه دوبــاره فشــار بــه تولیدکننــدگان بیایــد 
ــر  ــه ه ــه ب ــوند ک ــف ش ــی موظ ــای مالیات و ممیزه
طریقــی مالیــات را از تولیدکننــدگان و مؤدیــان 
فعلــی بگیرنــد؛ علیرغــم اینکــه دولــت می گویــد مــا 

ــم. ــی بروی ــای مالیات ــم ســراغ فراره ــا داری بن
رعایــت  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  ایزدخــواه 
ــار  ــر اقش ــار ب ــل فش ــدم تحمی ــوری و ع عدالت مح
ــح کــرد: مــن معتقــدم ایــن بودجــه  ضعیــف، تصری
ــک رویکــرد عدالت محــور نوشــته شــود،  ــا ی ــد ب بای
مطلقــاً فشــار بــه اقشــار ضعیــف نیایــد، هزینه هــای 
ســبد خانــوار ضعیــف را افزایــش ندهــد و خــط فقــر 
ــوار  ــون خان ــا االن 1۰ میلی ــد. م ــترش نده را گس
زیــر خــط فقــر داریــم و مطمئنیــم کــه بــا اجــرای 
حــذف ارز ترجیحــی بــه ایــن تعــداد افــزوده خواهــد 
ــت،  ــده نیس ــتقیم جبران کنن ــای مس ــد. یارانه ه ش
ــورم  ــع دچــار انحــراف می شــود، همیشــه ت در توزی

ــه  ــا یاران ــم ب ــا نمی توانی ــد و م ــو می زن ــه جل از یاران
مســتقیم جلــوی افسارگســیختگی تــورم را بگیریــم؛ 
ــازار  ــا ب ــت ب ــور اس ــت مجب ــرایط دول ــن ش در ای
ــاره  ــم دوب ــن ه ــاز ای ــه ب ــد ک چکشــی برخــورد کن
ــرد. ــن می ب ــن را از بی ــای ام ــد و فض ــه می زن لطم

بایــد  جایگزیــن  رویکــرد  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــد ب ــت بای ــود و دول ــاختاری می ب ــات س اصالح
ــال  ــه کام ــی داد ک ــت م ــال فرص ــک س ــودش ی خ
مســتقر شــود، فعــال دســت بــه ســاختار هزینه هــای 
ــرد و  ــرف می ک ــال را ص ــک س ــی زد و ی ــت نم دول
ــه  ــعارهایی ک ــد ش ــرد مانن ــم می ک ــه را فراه زمین
آقــای رئیســی هنــگام انتخابــات داد، از جملــه 
ــم.  ــط می کن ــه خ ــا را ب ــن بانک ه ــت م ــه گف این
جلــوی خلــق نقدینگــی را می گرفــت و بحــث 
ــازار، اصــالح ســامانه های اقتصــادی  اصــالح نظــام ب
اولویــت  در  را  ســامانه ها  یکپارچه ســازی  و 
از آن کــه مطمئــن می شــد  می گذاشــت؛ بعــد 
ــادی مســلط اســت، در آن  ــب اقتص ــام جوان ــر تم ب
ــرد. ــدام می ک ــی اق ــذف ارز ترجیح ــه ح ــرایط ب ش
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه »دولــت بــر حمایــت از 
ــی،  ــذف ارز ترجیح ــا ح ــد دارد، ام ــان تاکی محروم
ــر روش  ــائبه تغیی ــی، ش ــای جهان ــش قیمت ه افزای
ــا  ــدی مالیات ه ــش 6۲ درص ــن و افزای ــع بنزی توزی
ــال  ــر اقتصــاد س ــی ب ــرات تورم ــه اث ــه؛ چ در بودج
بعــدی دارد؟«، عنــوان کــرد: مــا ایــن رویکــردی کــه 
ــود را در دوره  ــده می ش ــه دی ــه بودج االن در الیح
ــگاه رشــد محــور  ــم، ن ــه کردی ــای هاشــمی تجرب آق
و نــگاه تعدیــل و تثبیــت را در آن دوران تجربــه 

کردیــم. ایــن الیحــه بودجــه در همــان مســیر دارد 
حرکــت می کنــد. آن تجربــه، تجربــه موفقــی نبــود، 
فشــار ســنگینی بــه اقشــار ضعیــف وارد شــد، تــورم 
افسارگســیخته در ســال ۷4 داشــتیم و شــکاف 
ــت را  ــن وضعی ــا ای ــد. م ــدید ش ــم تش ــی ه طبقات
ــاره  ــم چــرا دوب ــه کردیــم، مــن نمی دان یکبــار تجرب
ــزی دارد  ــان الگــوی بودجه ری ــرد و هم ــان رویک هم
تکــرار می شــود؛ قطعــا بایــد تیــم تئوریســین و 
ــا آن  ــم ب ــن تی ــود؛ ای ــوض ش ــه ع ــوگ بودج ایدئول
ــد شــعارهای خــوب آقــای رئیســی را  ــگاه نمی توان ن

ــد. ــی کن عملیات
ــت  ــین های پشـ ــد تئوریسـ ــه داد: بایـ وی ادامـ
صحنـــه بودجه ریـــزی تغییـــر کننـــد، نـــگاه بایـــد 
ـــد  ـــی باش ـــت اجتماع ـــالمی و عدال ـــاد اس ـــگاه اقتص ن
و نـــوک پیـــکان را از تامیـــن هزینه هـــای دولـــت 
ـــتقرار  ـــاد، اس ـــاختاری اقتص ـــالح س ـــمت اص ـــه س ب
عدالـــت ســـاختاری و مهـــار بانک هـــا ببریـــم؛ بـــا 
ــا  ــد قطعـ ــزی می شـ ــر بودجه ریـ ــگاه اگـ ــن نـ ایـ
ـــه  ـــس ارائ ـــه مجل ـــون ب ـــه اکن ـــود ک ـــزی نب ـــن چی ای

ـــت. ـــده اس ش
ــه  ــوال کـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ ــواه در پاسـ ایزدخـ
»علیرغـــم انتصاب هایـــی کـــه از فارغ التحصیـــالن 
اقتصـــادی دانشـــگاه امـــام صـــادق در دولـــت 
ـــرد  ـــد رویک ـــاس می کنی ـــم احس ـــد، بازه ـــام ش انج
ایدئولـــوژی پشـــت بودجـــه هنـــوز بـــا نـــگاه 
دولـــت همـــراه نیســـت؟«، بیـــان کـــرد: ببینیـــد 
و  برنامه ریـــزی  الگوهـــای  از  صحبـــت  وقتـــی 
ایـــن  بـــه  ربطـــی  بودجه ریـــزی  می شـــود، 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــدارد. نظریات ـــگاه ن ـــگاه و آن دانش دانش
اســـم اقتصـــاد نئوکالســـیک، اقتصـــاد کینـــزی و 
ـــه  ـــادی یافت ـــم رواج زی ـــران ه ـــی در ای ـــب پول مکت
ــد در  ــادی و بعـ ــف اقتصـ ــکده های مختلـ در دانشـ
ـــده  ـــو ش ـــک الگ ـــه ی ـــل ب ـــتگذاری تبدی ـــه سیاس الی
ـــه  ـــت ک ـــش از ۳۰ اس ـــی بی ـــال ط ـــای س ـــال ه و س

مـــا داریـــم ایـــن الگـــو را تکـــرار مـــی کنیـــم.
وی در پایــان اظهــار داشــت: انتظــار مــا از 
ــاکن  ــه س ــدا ب ــه ابت ــود ک ــن ب ــی ای ــای رئیس آق
ــرز  ــن ط ــد و ای ــر ده ــم را تغیی ــم حاک ــن پارادای ای
تیــم  تغییــر  بــا  را  بودجه ریــزی  و  برنامه ریــزی 
ــای  ــه آق ــد؛ ک ــر ده ــزی تغیی ــوگ برنامه ری ایدئول
رئیســی ایــن کار را نکــرد، بــه هــر حــال از آن تیــم 
ــن  ــد کــه در ای ــر می آی ادامــه همیــن ســی ســال ب

ــود. ــده می ش ــم دی ــه ه الیح

نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا تاکیــد بــر اراده جــدی ایــران بــرای بــه 
نتیجــه رســیدن مذاکــرات بــرای رفــع تحریم هــا در 
ــن  ــا ای ــی غربی ه ــع نگران ــل رف ــت: راه ح ــن گف وی
اســت کــه بــه تعهداتــی کــه ســالها بــه آن پشــت پــا 
زده انــد، عمــل کننــد و تحریم هــای ظالمانــه علیــه 

ــد.  مــردم ایــران را بردارن
ــا  ــو ب ــت و گ ــادی در گف ــی نجم آب ــروز محب به
ــع  ــرای رف ــن ب ــرات وی ــه مذاک ــاره ب ــا اش ــا ب ایرن
ایــن  در  مذاکره کننــده  تیــم  تحریم هــا، گفــت: 
دور از مذاکــرات بــا ســناریوهای مختلــف، تیــم 
کارشناســی و عقبــه برخــوردار از نظــرات مشــاوره ای 
ــل در  ــته دخی ــه درگذش ــرادی ک ــه اف ــاً هم تقریب
مذاکــرات بودنــد، وارد میــدان شــده و در چارچــوب 
ــه  ــرات را ب ــتی مذاک ــای باالدس ــناد و راهبرده اس

پیــش می بــرد.
نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای 
ــا  ــکا و اروپ ــی آمری ــرد: از آنجای ــوان ک ــالمی عن اس
در ســالهای اخیــر بــه تعهــدات خــود عمــل نکردنــد، 
ــرد و  ــود ک ــدات خ ــش تعه ــه کاه ــدام ب ــران اق ای
ــز رخ داد،  ــه در نطن ــی ک ــون و اتفاقات ــاس قان براس
غنی ســازی 6۰ درصــد در ایــران اتفــاق افتــاد. 
ــازی  ــرای غنی س ــک ب ــاده ی ــس در م ــه مجل البت
بــاالی ۲۰ درصــد بــه رییــس جمهــور اختیــار داده 
اســت، یعنــی ســقفی بــرای غنی ســازی قــرار نــداده 
و قانونــا ایــن اختیــار را بــه رییس جمهــور داد تــا بــر 

ــد. ــدام کن ــای کشــور اق اســاس نیازه
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
احســاس  غربی هــا  امــروز  کــرد:  خاطرنشــان 
می کننــد صنعــت هســته ای ایــران بــا ســرعت 
ــان را  ــد زم ــت و نمی خواهن ــت اس ــال حرک در ح
از دســت بدهنــد، از مرحلــه ای هــم کــه دوربین هــا 
ــم نظــارت آنهــا در  ــن کــرده و اجــازه ندادی را آفالی
برخــی از قســمت ها، آنالیــن و مســتقیم باشــد، 

ــت. ــده اس ــاد ش ــا ایج ــرای آنه ــی ب نگرانی های
محبـــی  نجم آبـــادی تصریـــح کـــرد: کامـــال 
ـــن  ـــا ای ـــع نگرانی ه ـــل رف ـــه راه ح ـــت ک ـــح اس واض

ــردم  ــق مـ ــه حـ ــی را کـ ــه تحریم هایـ ــت کـ اسـ
ـــد  ـــه تعه ـــرده  و ب ـــاد ک ـــال ها آن را ایج ـــوده و س نب
ـــدات  ـــه تعه ـــد و ب ـــد را بردارن ـــا زدن ـــت پ ـــود پش خ
عمـــل کننـــد، قطعـــاً جمهـــوری اســـالمی کامـــال 
شـــفاف و حســـاب شـــده و براســـاس ســـناریوهای 
ـــه  ـــه و ب ـــور یافت ـــرات حض ـــده در مذاک ـــه ش مطالع

تعهـــدات خـــود عمـــل می کنـــد.
در  غــرب  مواجهــه  مــدل  خصــوص  در  وی 
ــرب  ــه غ ــدل مواجه ــت: م ــرات هســته ای گف مذاک
عقب نشــینی  هســته ای،  مذاکــرات  قضیــه  در 
راحــت  چنــدان  آنهــا  اســت.  ســانتیمتری 
ــالش  ــود ت ــم خ ــه زع ــد و ب ــینی نمی کنن عقب نش

بگیرنــد. را  امتیــازات  حداکثــر  می کننــد 
ــس،  ــبزوار در مجل ــردم س ــده م ــه نماین ــه گفت ب
ــوری  ــتر از جمه ــاز بیش ــن امتی ــرای گرفت ــا ب آنه
اســالمی از راه هــای مختلفــی از جملــه همیــن 
ســعی  و  می کننــد  اســتفاده  ضرب االجل هــا 
ــرده و  ــاد ک ــم ایج ــدی ه ــای تهدی ــد فض می کنن
ــد،  ــاق نیفت ــن اتف ــر ای ــد اگ ــوان می کنن اینطــور عن
ــود  ــه خ ــدیدتری ب ــکل ش ــا ش ــره تحریم ه محاص
خواهــد گرفــت.  بنابرایــن می خواهنــد بــا ایــن 
ــم  ــد و ه ــاد کنن ــرس ایج ــم ت ــه ه ــرد ک دو راهب
عقب نشــینی های ســانتیمتری کار را در مذاکــرات 

ــد. ــش ببرن پی

محبــی نجم آبــادی بــا اشــاره بــه رویکــرد دولــت 
ــوع  ــت: در ن ــته ای گف ــرات هس ــیزدهم در مذاک س
ــد  ــائلی مانن ــبت در مس ــیزدهم نس ــت س ــگاه دول ن
ــه  ــند بودج ــه س ــتیم ک ــاهد هس ــت، ش ــهم نف س
14۰1 چنــدان متکــی بــه مذاکــرات نیســت و 
ــن  ــی تدوی ــای داخل ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــا ن ــا ب عمدت

شــده اســت.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
ــام  ــن پی ــت ای ــه نف ــه ب ــکای بودج ــدم ات ــت: ع گف
ــرای آنهــا دارد کــه جمهــوری اســالمی  روشــن را ب
ــد  ــا نبای ــا غربی ه ــت ام ــد اس ــش پایبن ــه تعهدات ب
دچــار اشــتباه محاســباتی شــوند و آنهــا در نهایــت 

ــد. ــل کنن ــان عم ــه تعهداتش ــد ب بای
 نجم آبــادی دربــاره تاثیــر ضرب االجل هــا در 
ــی و دســتیابی  ــات ایران ــراردادن هی تحــت فشــار ق
ــای  ــف فعالیت ه ــا توق ــش ی ــت کاه ــق جه ــه تواف ب
هســته ای ایــران اظهــار کــرد: غربی هــا نســبت 
ــرای  ــی را ب ــس فضای ــه مجل ــوع ک ــن موض ــه ای ب
دولــت بــاز گذاشــته و براســاس مــاده ســقفی بــرای 
ــوارد بعــدی ماننــد  ــل نشــده و در م غنی ســازی قائ

ــتند. ــران هس ــا نگ ــردن دوربین ه ــن ک آفالی
وی ادامــه داد: آنهــا می داننــد شــرایط بــه شــکلی 
اســت کــه هــر انــدازه زمــان بگــذرد بــه نفــع آنهــا 
ســریع تر  هرچــه  می خواهنــد  بنابرایــن  نیســت 

ــر  ــم ب ــا ه ــه م ــود و البت ــع ش ــوع جم ــن موض ای
ایــن موضــوع مشــروط بــر اینکــه آنهــا بــه تعهــدات 
ــد  ــد، متعه ــل کنن ــا عم ــع تحریم ه ــرای رف ــود ب خ

ــتیم. هس

مجلس و دولت اهتمام ویژه ای بر 
خنثی سازی تحریم ها دارند

ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــادی در پاس ــی نجم آب محب
اقتصــاد  بــر  تحریم هــا  تاثیرگــذاری  آیــا  کــه 
کشــور متوقــف شــده و غــرب به دنبــال اصــالح 
نظــام تحریم هــا اســت، گفــت: در مواجهــه بــا 
تحریم هــای اعمــال شــده، دو رویکــرد بنیادیــن 
وجــود  خنثی ســازی تحریم  و  تحریم هــا  رفــع  
بــر  ویــژه ای  اهتمــام  دولــت  و  مجلــس  و  دارد 

دارنــد. تحریم هــا  خنثی ســازی 
نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای 
ــود  ــرایط موج ــا ش ــد ب ــا بای ــه داد: م ــالمی ادام اس
ــه  ــم و در عیــن حــال کــه نگاهــی ب تصمیــم بگیری
رفــع تحریم هــا داریــم، راه هــای خــروج از تحریــم و 
ــه شــکل جــدی پیگیــری کنیــم و  دور زدن آن را ب
ــه ای  ــای منطق ــات و پیمان ه ــای ارتباط از ظرفیت ه
ــا شــرکای راهبــردی اســتفاده کنیــم. و همــکاری ب
ــا  ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــزوم رفــع خودتحریمــی هــای داخلــی  ــر ل تاکیــد ب
گفــت: بســیاری از موانــع در داخــل وجــود دارد کــه 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــی ک ــوند و موضوع ــع ش ــد رف بای
ــتیبانی ها  ــوص پش ــال درخص ــعار س ــالب در ش انق
و مانع زدایی هــا مطــرح کردنــد بایــد همــواره در 

ــد. ــتور کار باش دس
ــرای ســامان  ــا بیــان اینکــه ب ــادی ب محبی نجم آب
ــدی در  ــرات ج ــد تغیی ــور نیازمن ــاع کش دادن اوض
ــس  ــات مجل ــرد: اقدام ــوان ک ــتیم، عن ــل هس داخ
ــه در  ــا ک ــب و کاره ــهیل کس ــون تس ــه قان از جمل
کمیســیون جهــش تولیــد به شــکل جــدی پیگیــری 
شــد، از مســائل و قوانیــن جــدی اســت کــه مجلــس 
ــی  ــردن راه اداره کشــور و خنث ــوار ک ــا هــدف هم ب

ــت. ــرده اس ــب ک ــا تصوی ــازی تحریم ه س

بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت اجتماعی نوشته نشده است

راه رفع نگرانی غربی ها بازگشت آنها به تعهداتشان است

کره جنوبی باید
 دارایی های ایران را آزاد کند 

ــر امــور خارجــه کشــورمان  معــاون سیاســی وزی
گفــت: فــارغ از نتایــج گفت وگو هــا در ویــن، دولــت 
کــره جنوبــی موظــف بــه آزادســازی پول هــای 

ــت.  ــران اس ــده ای بلوکه ش
ــگاران جــوان، چــوی  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــی  ــره جنوب ــه ک ــر خارج ــاون وزی ــگ کان مع جان
ــروز  ــرده ام ــفر ک ــش س ــن اتری ــهر وی ــه ش ــه ب ک
ــر  ــاون سیاســی وزی ــری مع ــی باق ــا عل پنجشــنبه ب
ــدار و  ــران دی ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ام

گفت وگــو کــرد.
علــی باقــری معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان در ایــن دیــدار تأکیــد کــرد کــه فــارغ از 
ــی  ــره جنوب ــت ک ــن، دول ــا در وی ــج گفت وگو ه نتای
ــران  ــه آزادســازی پول هــای بلوکه شــده ای موظــف ب
ــد  ــکا نمی توان ــه آمری ــای یکجانب ــت و تحریم ه اس
توجیهــی بــرای عــدم پرداخــت بدهی هــا بــه ایــران 

باشــد.
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 کن ــران اق ــع ای ــازی مناب آزادس
در ایــن جلســه کــه بــه درخواســت طــرف کره ای 
و در محــل نمایندگــی ایــران در ویــن برگــزار شــد، 
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــره جنوب ــر خارجــه ک ــاون وزی مع
ــی در  ــران، توضیحات ــئول - ته ــط س ــت رواب اهمی
ــره  ــزد ک ــران ن ــده ای ــای بلوکه ش ــوص پول ه خص
جنوبــی ارائــه و عنــوان کــرد کــه ایــن کشــور بــرای 
بازپرداخــت بدهــی خــود بــه ایــران تــالش می کنــد.
 ســئول قبــل از اعمــال تحریم هــای آمریــکا 
ــت  ــدار نف ــج کشــور خری ــران، یکــی از پن ــه ته علی
ــال  ــس از اعم ــی پ ــور حت ــن کش ــود. ای ــران ب ای
ــرداد  ــی در م ــران یعن ــر ته ــنگتن ب ــا واش تحریم ه
ســال ۹۷ هــم از معافیــت 18۰ روزه برخــوردار شــد 
ــا اردیبهشــت ۹8 از ایــران نفــت می خریــد، امــا  و ت
ــان  ــال از خریدش ــه س ــه س ــود اینک ــا وج ــال ب ح
می گــذرد، بدهــی خــود را بــه ایــران پرداخــت 

نکرده انــد.
میــزان بدهــی ســئول بــه تهــران حــدود ۷ 
تــا ۹ میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود، ایــن 
ــران در  ــه ای ــت ک ــی اس ــزان پول ــن می ــم باالتری رق
ــا آن هــا تــا پیــش از برجــام  کشــور هایی دارد کــه ب
مبادلــه اقتصــادی داشــته؛ کره ای هــا بــه بهانــه 
تحریــم آمریــکا از پرداخــت پــول نفتــی کــه از 
ایــران خریــداری کــرده خــودداری کــرده انــد؛ ایــن 
ــه  ــار تنهــا ب ــود کــه ســئول هرب امــر در شــرایطی ب

حرف هــای بــدون عمــل بســنده می کنــد.
آذر مــاه ســال ۹۷ بــود کــه پــس از دیــدار 
ــد  ــرار ش ــی ق ــات ایران ــا مقام ــره ای ب ــات ک مقام
ــران کاال  ــه ای ــول، ب ــت پ ــای پرداخ ــه ج ــئول ب س
ــا  ــداد. کره ای ه ــام ن ــم انج ــن را ه ــه همی ــد ک ده
ــا  ــی ب ــغول رایزن ــد مش ــه می گوین ــت ک مدت هاس
ــرای پرداخــت  ــا راهــکاری ب آمریکایی هــا هســتند ت
ــه  ــی ک ــد؛ موضوع ــدا کنن ــا پی ــه ایرانی ه ــول ب پ
ــا  ــد آی ــان می ده ــال نش ــه س ــت س ــس از گذش پ
ــردن  ــرای متقاعدک ــدرت الزم ب ــوان و ق ــا از ت آن ه
ــا  ــت آن ه ــا در صداق ــتند ی ــوردار نیس ــکا برخ آمری

تردید هــای جــدی وجــود دارد.

سیاست های فشار حداکثری علیه 
ایران شکست خورده است 

و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
ــورده  ــت خ ــران شکس ــه ای ــری علی ــار حداکث فش
ــرات  ــی را در مذاک ــرب االجل ــچ ض ــت، گفت:هی اس

ــم.  ــی پذیری نم
ابوالفضــل عموئــی عضــو کمیســیون امنیــت ملــی 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج و سیاس
گفــت وگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه تعییــن ضــرب 
ــی  ــرات برجام ــی در مذاک ــای غرب ــرف ه االجــل ط
بــرای ایــران بــرای رســیدن بــه توافــق، گفــت: ایــن 
موضوعــات ســاختگی از ســوی طــرف هــای غربــی 
ــی   ــده ایران ــره کنن ــم مذاک ــر روی تی ــد ب نمــی توان

تاثیــر گــذار باشــد.
وی بـا بیـان اینکـه طـرف هـای غربـی بـه ویـژه 
آمریکایـی هـا در رونـد اجـرای برجـام اخـالل ایجاد 
کـرده انـد و هنـوز هم در همـان مسـیر قبلی حرکت 
مـی کننـد، ادامـه داد: علیرغـم اینکـه طـرف هـای 
غربـی اعتـراف کرده اند سیاسـت فشـار حداکثری بر 
ایـران شکسـت خورده  اسـت ولـی همچنـان تحریم 

هـا را علیـه ایـران حفـظ کـرده اند.
نماینــده تهــران در مجلــس تصریــح کــرد: مــردم 
ــداز  ــام و بع ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ ــران پ ای
ــه فشــار اقتصــادی را  ــم هــای ناعادالن اعمــال تحری
تحمــل کــرده انــد و هیــچ فــردی هــم نبــود بــرای 
ایــن ســه ســال اخیــر ضــرب االجلــی تعییــن کنــد، 
از نظــر مــا هیــچ ضــرب االجلــی وجــود نــدارد و اگــر 
ــی کشــورمان  ــع مل ــم داشــته باشــد مناف وجــود ه

اســت کــه خــط قرمــز مــا اســت.
و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
ــی  ــع مل ــر مناف ــرد: اگ ــه ک ــس اضاف ــی مجل خارج
ایــران در مذاکــرات تامیــن شــود از قبــل هــم اعــالم 
ــدات  ــردد و تعه ــی گ ــام بازم ــه برج ــرده اســت ب ک
ــا  ــم ه ــو تحری ــی لغ ــتی آزمای ــس از راس ــود را پ خ

ــد. ــی کن ــی م اجرای
ــی  ــای غرب ــرف ه ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب عموئ
ــن  ــال تعیی ــه دنب ــرات ب ــه در مذاک ــای اینک ــه ج ب
ضــرب االجــل بــرای ایــران باشــند بــه دنبــال نقــش 
ــی  ــرد: طــرف هــای غرب ــوان ک ســازنده باشــند، عن
ــه در  ــدی ک ــد 11 تعه ــا بای ــی ه ــژه اروپای ــه وی ب
ــی  ــد را اجرای ــه بودن ــران پذیرفت ــال ای برجــام در قب
کننــد و رویکــرد خــود را تغییــر دهنــد تــا مذاکــرات 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــل مثب در ری

واکنش وزارت بهداشت به دریافت 
زیرمیزی در بیمارستان خصوصی:

 قطعا برخورد خواهیم کرد 
ــرد و  ــی عملک ــی، ارزیاب ــر بازرس ــرکل دفت مدی
ــا بیــان  پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت ب
ــی و خــارج از  ــغ اضاف ــه مبل ــت هرگون ــه دریاف اینک
تعرفــه و سیســتم بیمارســتان قابــل قبــول نیســت، 
گفــت: سیاســت وزارت بهداشــت ریشــه کــن کــردن 

ــه حداقــل رســاندن ایــن معضــل اســت.  ــا ب و ی
ــی،  ــر بازرس ــرکل دفت ــا مدی ــم نی ــا رحی علیرض
ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در گفتگــو بــا 
ــزاری  ــن خبرگ ــزارش ای ــه گ ــش ب ــارس در واکن ف
بــا عنــوان »درخواســت زیرمیــزی  میلیونــی در 
وزارت  قطعــا  گفــت:   ، خصوصــی«  بیمارســتان 
ــواردی  ــن م ــا چنی ــه ب ــورت مواج ــت درص بهداش
ــع  ــم توق ــردم ه ــا از م ــرد ام ــد ک ــورد خواه برخ
داریــم بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن پدیــده ای 

ــد. ــی کنن ــا را همراه م
ــه  ــد چنانچ ــد بدانن ــزان بای ــه داد: عزی وی ادام
ــه حســاب شــخص دیگــری و خــارج از  مبلغــی را ب
ــز کننــد عمــال در آینــده  سیســتم بیمارســتان واری
ــته  ــکایتی داش ــخص ش ــد از آن ش ــی توانن ــم نم ه
باشــند چــرا کــه آنهــا مــی تواننــد ادعــا کننــد کــه 

ــوده اســت. ــام پزشــک مربوطــه نب ــه ن حســاب ب
رحیـم نیـا بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم عزیـز در 
وهلـه نخسـت حتمـا به یاد داشـته باشـند کـه تحت 
هیـچ شـرایطی واریـزی خـارج از تعرفـه اعالم شـده 
نداشـته باشـند، اظهـار کـرد: پزشـکان خبـره ای در 
سیسـتم هـای دانشـگاهی حضـور دارنـد کـه  مـی 
تواننـد بـا اطـالع رسـانی بـه مـردم اعـالم کننـد که 
الزم نیسـت بـرای درمـان نزد پزشـک خاصـی که از 
آنهـا درخواسـت مبلغ اضافه ای داشـته باشـد، بروند.
مدیــرکل دفتــر بازرســی، ارزیابــی عملکــرد و 
پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت در پایــان با 
بیــان اینکــه ان شــاءاهلل بتوانیــم در آینــده ای نزدیــک 
ــا نارضایتــی  ــا ایــن پدیــده شــوم برخــورد کنیــم ت ب
هــا بــه حداقــل برســد، عنــوان کــرد: مجــددا تاکیــد 
مــی کنــم دریافــت هرگونــه مبلــغ اضافــی و خــارج از 
ــل قبــول نیســت؛  ــه و سیســتم بیمارســتان قاب تعرف
سیاســت وزارت بهداشــت ریشــه کــن کــردن و یــا بــه 

حداقــل رســاندن ایــن معضــل اســت.

عامالن وضع موجود نمی توانند برای 
حل مشکالت کشور راهکار بدهند 

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــا  ــی زیب ــتفاده از کلیدواژه های ــت: اس ــالمی گف اس
ــوی  ــردم از س ــکالت م ــردن مش ــرف ک ــرای برط ب
کســانی کــه خــود عامــل ایجــاد بخشــی از مشــکالت 

ــت.  ــول نیس ــل قب ــد قاب ــردم بوده ان ــروز م ام
رضـا تقـی پـور در گفـت وگو بـا فـارس در واکنش 
دربـاره  رفسـنجانی  هاشـمی  محسـن  اظهارنظـر  بـه 
راهکارهـای بـرون رفت ازمشـکالت امروز بیان داشـت: 
کلیـد واژه هایی مانند میانـه روی، عقالنیت و واقع گرایی 
هـر یـک دارای مفاهیـم معنایی و ارزشـی خـاص خود 
اسـت که اسـتفاده درسـت از آن  ها در سیاست می تواند 
حالل مشـکالت مـردم باشـد اما، افـرادی کـه در دوره 
مسـئولیت خـود بـه ایـن کلیدواژه هـا عمـل نکرده  اند، 

نمی تواننـد خـود را مـروج ایـن اندیشـه بدانند.
مرحــوم  سیاســت های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه  ــدت ۲ ده ــم در م هاشــمی رفســنجانی دســت ک
در کشــور جــاری بــوده اســت و مــردم خاطــره خوبــی 
از آن ندارنــد، خاطرنشــان کــرد: مــردم در انتخابــات 
ــه  ــد ک ــه خاتمــی نشــان دادن ــا رای ب دوم خــرداد، ب
سیاســت های هاشــمی نــه واقــع گرایانــه بــوده اســت 

ــه توانســته اســت از مشکالتشــان کــم کنــد. و ن
شــورای  مجلــس  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
اســالمی، افــزود: در دوره روحانــی نیــز کــه در 
امتــداد دولــت هاشــمی و تفکــر او نیــز مــردم 
هاشــمی  سیاســت های  کــه  کردنــد  مشــاهده 
رفســنجانی چگونــه معیشــت آنــان را ســخت کــرده 
ــه  ــال 14۰۰ ب ــات س ــن رو، در انتخاب ــت و از ای اس

تفکــری غیــر از تفکــر هاشــمی رای دادنــد.
تقـی پور، با اشـاره به اینکه سیاسـت های هاشـمی 
رفسـنجانی در دو دهـه گذشـته در بدنـه اجرایـی و 
اداری کشـور رسـوخ کرده اسـت، از کار سـخت پیش 
روی دولـت بـرای زدودن ایـن تفکر خبـر داد و گفت: 
دولـت سـیزدهم بـا شـعار دولـت مردمـی بر سـر کار 
آمـده اسـت و از ایـن رو، بایـد تـالش کنـد تـا بدنـه 

همـگام بـا سیاسـت های هاشـمی را اصـالح کنـد.
ــر  ــدام ســخت و زمان ب ــن اق ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــردم در  ــه م ــکالتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــت  ــد و اولوی ــای معیشــتی و اقتصــادی دارن حوزه ه
دولــت برطــرف کــردن ایــن مشــکالت اســت  نیــاز 

ــور دارد. ــرای اصــالح ام ــی ب ــر انقالب ــه صب ب
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
انتخــاب دولــت  ادامــه داد: مــردم در  اســالمی 
ســیزدهم، خواهــان تغییــر ریــل حرکــت دولــت بــه 
ــن  ــه چنی ــدند و پاســخ روشــنی را ب ــود ش ــع خ نف
ادعاهایــی دادنــد و امیدواریــم بــا همراهــی خــود بــا 
دولــت شــاهد کاهــش مشــکالتی کــه میــراث تفکــر 

ــند. ــت باش ــور اس ــر کش ــم ب ــته حاک گذش

 واگـــذار می شـــود تـــا حســـب وضعیـــت 
ـــا  ـــن محدودیت ه ـــع ای ـــا رف ـــه ی ـــه ادام ـــبت ب نس

تصمیم گیری هـــای مقتضـــی انجـــام شـــود.
وی همچنیـــن از بررســـی های علمـــی انجـــام شـــده دربـــاره 
ـــح  ـــی و تصری ـــا قدردان ـــروس کرون ـــر وی ـــودکان در براب واکسیناســـیون ک
کـــرد: گـــزارش خوبـــی ارائـــه شـــد امـــا بـــا توجـــه بـــه ســـواالت و 
مخالفت هایـــی کـــه همچنـــان نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع مطـــرح 

اســـت، الزم اســـت کار کارشناســـی در ایـــن زمینـــه ادامـــه یابـــد.
ـــا  ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــم س ـــاره تصمی ـــا اش ـــور ب رییس جمه
بـــرای بازگشـــایی مـــدارس و دانشـــگاه ها بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت 
فعلـــی شـــیوع بیمـــاری کرونـــا خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
کاهـــش آمـــار ابتـــال و فوتـــی بـــا واکسیناســـیون گســـترده، ســـتاد 

ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا بـــه عنـــوان مرجـــع تصمیم گیـــری، 
ــت. ــته اسـ ــع دانسـ ــگاه ها را بالمانـ ــدارس و دانشـ ــایی مـ بازگشـ

ـــاری  ـــت شـــیوع بیم ـــه وضعی ـــان ک ـــر زم ـــزود: ه ـــت اهلل رئیســـی اف آی
ـــت  ـــیت و دق ـــا حساس ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــد، س ـــر کن تغیی

ـــرد. ـــد ک ـــدام خواه ـــری و اق ـــد تصمیم گی ـــت جدی ـــه وضعی ـــبت ب نس
ریس جمهـــور در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش دربـــاره اجـــرای 
ــبختانه  ــت: خوشـ ــار داشـ ــی اظهـ ــی الکترونیکـ ــون نسخه نویسـ قانـ
ـــا  ـــتان ها ت ـــی اس ـــوارد و در برخ ـــد م ـــه ۹۵ درص ـــب ب ـــروز در قری ام
ـــرای  ـــا ب ـــود، ام ـــرا می ش ـــت اج ـــا موفقی ـــون ب ـــن قان ـــد، ای 1۰۰ درص
برخـــی از مناطـــق کشـــور کـــه بـــا مشـــکالتی در زمینـــه پایـــداری 
ـــت کـــه تـــا  اینترنـــت مواجـــه هســـتند، ایـــن اجـــازه داده شـــده اس
ـــن  ـــی تعیی ـــکل در دوره زمان ـــع مش ـــاخت ها و رف ـــل زیرس ـــان تکمی زم

ـــری  ـــردم و جلوگی ـــرای م ـــکل ب ـــاد مش ـــری از ایج ـــرای جلوگی ـــده، ب ش
ـــت   ـــا اول اردیبهش ـــاً ت ـــتی موقت ـــخه های دس ـــا نس ـــه کرون ـــالی ب از ابت

ـــود. ـــه ش ارائ
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تعطیلـــی مـــدارس و دانشـــگاه ها و 
آمـــوزش غیرحضـــوری اقتضـــای وضعیـــت زمـــان شـــدت یافتـــن 
شـــیوع کرونـــا بـــود، امـــا باعـــث اُفـــت تحصیلـــی دانش آمـــوزان 
ــا  ــی بـ ــت فعلـ ــت: در وضعیـ ــار داشـ ــد، اظهـ ــجویان شـ و دانشـ
ــتاد  ــی، سـ ــال و فوتـ ــوارد ابتـ ــمگیر مـ ــه کاهـــش چشـ ــه بـ توجـ
ـــای درس و  ـــه کالس ه ـــت ک ـــم گرف ـــا تصمی ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل مل
امتحانـــات مـــدارس و دانشـــگاه ها بـــه شـــکل حضـــوری برگـــزار 
شـــود کـــه بایـــد دســـتگاه های مســـئول اجـــرای آن را پیگیـــری 

کننـــد.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

 هیچ کمبودی در تأمین واکسن های داخلی و وارداتی وجود ندارد
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ــای وام  ــر اعط ــزی ب ــک مرک ــه بان ــرایطی ک در ش
ازدواج در چارچــوب اخــذ وثایــق وفــق قانــون تاکیــد 
کــرده اســت امــا برخــی از بانک هــا دو ضامــن رســمی 
و چــک یــا ســفته 1۵۰ میلیونــی از زوج ها درخواســت 

می کننــد کــه برخــالف بندهــای قانــون اســت. 
ــا  ــخت گیری های بانک ه ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
در پرداخــت وام ازدواج بــه خصــوص در زمینــه معرفی 
ضامــن موضوعــی اســت کــه اغلــب زوج هــای ایرانــی 
بــا آن درگیــر شــده اند و بــا تعــدد ســنگ اندازی 
ــدای  ــزی در ابت ــک مرک ــه، بان ــن زمین ــا در ای بانک ه
ــه  ــبت ب ــا نس ــه بانک ه ــه ای ب ــته در نام ــاه گذش م
بررســی و اعطــای وام ازدواج در چارچــوب اخــذ وثایــق 
وفــق قانــون مربوطــه تاکید کــرده و خواســتار تســریع 

در ایــن امــر شــد. 
امـا گزارش هـای میدانـی و اعـالم متقاضیـان وام 
ازدواج حاکـی از آن اسـت که بانک ها بـرای پرداخت 
ایـن وام ضمانـت را طبق قانون درخواسـت نمی کنند 
و در اکثـر مـوارد از زوج هـا دو ضامـن رسـمی بـه 
همـراه چـک یـا سـفته 1۵۰ میلیونـی می خواهند. 

شرایط عجیب و غریب بانک ها
 برای ضمانت

یکــی از متقاضیــان وام ازدواج می گویــد کــه 
یــک بانــک بــرای وام ازدواج 1۰۰ میلیونــی دو 

راه پیــش روی او قــرار داده اســت؛ اینکــه یــک 
ضامــن رســمی بــا حقــوق 1۰ میلیــون تومــان 
ــی  ــا 1۰ ســال دیگــر بازنشســته شــود، معرف ــه ت ک
کنــد. همچنیــن، یــک جــواز کســب و ســفته 1۰۰ 
ــل  ــز تحوی ــواز نی ــب ج ــای صاح ــا امض ــی ب میلیون

ــد. ده
پیشــنهاد دوم بانــک بــرای ضمانــت وام ایــن 
اســت کــه متقاضــی یــک ضامــن بازنشســته دارای 
ــان  ــون توم ــوق 1۰ میلی ــا حق ــه ســند دار ب دو خان
ــد  ــی کن ــوق معرف ــی کســر از حق ــراه گواه ــه هم ب

و ایــن فــرد یکــی از خانه هــای متعلــق بــه خــود را 
ــد.  ــته باش ــری داش ــد رهگی ــاره داده و ک اج

عــالوه بــر ایــن، یــک جــوان ایرانــی رونــد 
ــی  ــت وام ازدواج در یک ــرای پرداخ ــن ب ــذ ضام اخ
ــک از  ــه بان ــد ک ــرح می ده ــه ش ــا اینگون از بانک ه
ــک 1۵۰  ــراه دو چ ــه هم ــد ب ــن کارمن وی دو ضام

ــت. ــرده اس ــت ک ــفته درخواس ــی و س میلیون
همچنیــن، شــخص دیگــری از اینکــه بانــک 
بــرای وام 14۰ میلیونــی ازدواج از او و همســرش 
۲۰۰ میلیــون ســفته و 1۵۰ میلیــون تومــان چــک 

ــه دارد.  ــته گل خواس
طبــق ایــن گــزارش، اخــذ دو ضامــن رســمی یــا 
ــی  ــون تومان ــفته 1۵۰ میلی ــا س ــک ی ــد و چ کارمن
ــت.  ــان وام ازدواج اس ــرار متقاضی ــای پرتک از گله ه

چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟ 
ــی  ــان وام ازدواج در حال ــارات متقاضی ــن اظه ای
اســت کــه طبــق قانــون، در ســال جــاری تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر یــک از زوج هــا 
ــا دوره بازپرداخــت  ــان و ب ــون توم ــادل ۷۰ میلی مع
ــه منظــور کاهــش ســن ازدواج  1۰ ســاله اســت و ب
جوانــان، بانــک مرکــزی مکلــف شــد کــه تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بــرای زوج هــای زیــر ۲۵ ســال 
ــان  ــون توم ــقف 1۰۰ میلی ــا س ــرایط را ت ــد ش واج
افزایــش دهــد و بانک هــا بایــد بــرای ضمانــت ایــن 
وام صرفــا یکــی از ســه مــورد اعتبارســنجی، یعنــی 
ــاب  ــرد از حس ــهم ف ــا س ــفته ی ــن و س ــک ضام ی
ــد. ــت بپذیرن ــه ضمان ــه منزل ــه هدفمنــدی را ب یاران

البتــه، طبــق آخریــن آمــاری کــه از ســوی 
ــه، از  ــرار گرفت ــنا ق ــار ایس ــزی در اختی ــک مرک بان
ابتــدای ســالجاری تاکنــون ۷6۹ هــزار و 8۳۹ فقــره 
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج بــه مبلــغ بیــش از 
ــان پرداخــت  ــه متقاضی ــان ب ــارد توم 66 هــزار میلی

شــده اســت.

ــوص  ــارت در خص ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مزایــای تامیــن مالــی زنجیــره ای )scf( گفــت: رصد 
ایــن فعالیــت بــه صــورت ثبــت فاکتورهــای خریــد و 
فــروش در ســامانه جامــع تجــارت انجــام مــی شــود 
ــادره  ــای ص ــه ازای فاکتوره ــی ب ــای بانک و پرداخته

ــرد.  ــه بعــدی صــورت می گی ــرای حلق ب
ــن«  ــی امی ــیدرضا فاطم ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
اقتصــادی  فعــاالن  بــا  هم اندیشــی  نشســت  در 
ــان  ــا بی حــوزه نســاجی، پوشــاک، کفــش و چــرم ب
ــاک  ــاجی و پوش ــت نس ــزود: صنع ــب، اف ــن مطل ای
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــی ب ــیار باالی ــای بس ظرفیت ه

ــادرات دارد. ــتغال و ص اش
ــد  ــه ظرفیت هــای ســاختار جدی ــا اشــاره ب وی ب
وزارت صمــت بــرای کمــک بــه عرصــه تولیــد، 
ــت،  ــد وزارت صم ــاختار جدی ــرد: در س ــح ک تصری
همــه کســب و کارهــای درون یــک رشــته فعالیــت، 
اعــم از صنــف و صنعــت تحــت یــک دفتــر مدیریــت 

می شــوند.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره 
وزارت صمــت  جدیــد  ســاختار  در  این کــه  بــه 
ــرد:  ــه ک ــده اســت، اضاف ــود آم ــه وج ــی ب یکپارچگ
ــم از  ــت اع ــته فعالی ــک رش ــات ی ــی موضوع تمام
ــاق و  ــه، قاچ ــواد اولی ــی، م ــارت خارج ــد، تج تولی
...درون دفتــر آن رشــته فعالیــت پیگیــری می شــود.
ایــن  مدیــران  خصــوص  در  امیــن  فاطمــی 
ســاختار نیــز گفــت: مدیــران وزارتخانــه در ســاختار 
جدیــد، خــود موضوعــات مرتبــط بــا کســب و کارهــا 
را لمــس کــرده انــد و در ایــن حــوزه فعالیــت 

داشــته اند.

افزایش حداقل 30 درصدی تامین مالی با 
روش زنجیره ای

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
ــرد و  ــاره ک ــره ای اش ــی زنجی ــن مال ــوع تامی موض
ــا هفــت  ــره ای)scf( را ب ــی زنجی ــن مال ــزود: تامی اف
بانــک عامــل شــروع کــرده ایــم و تــا پایــان ســال بــه 
ســرعت توســعه خواهیــم داد، بــا ایــن روش حداقــل 
ــن  ــتفاده از همی ــا اس ــی ب ــن مال ــد تامی ۳۰ درص

ــد شــد. ــع موجــود بیشــتر خواه مناب
تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن 

هزینه ها در طول زنجیره
وزیــر صمــت همچنیــن شــفافیت، عــدم انحــراف 
از منابــع، تزریــق درســت نقدینگــی و پاییــن آوردن 
ــن  ــای تامی ــره را از مزای ــول زنجی ــا در ط هزینه ه

مالــی زنجیــره ای دانســت.

فاطمــی امیــن در خصــوص دیگــر مزایــای ایــن 
ــن  ــد ای ــت: رص ــی، گف ــن مال ــد از تامی ــوع جدی ن
ــد و  ــای خری ــت فاکتوره ــورت ثب ــه ص ــت ب فعالی
فــروش در ســامانه جامــع تجــارت انجــام مــی شــود 
و پرداخت هــای بانکــی بــه ازای فاکتورهــای صــادره 

ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــه بع ــرای حلق ب
ــده را در  ــت تولیدکنن ــت قیم ــه داد: ثب وی ادام
زنجیــره پوشــاک، کفــش و چــرم در ســامانه جامــع 
ــه  ــی ک ــم. در کاالهای ــی کنی ــی م ــارت عملیات تج
ــوده  ــد عملیاتــی شــد قیمت هــا کاهشــی ب ایــن رون

اســت.
مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی کاال و 

مداخله حداقلی در قیمت گذاری
وزیــر صمــت بــه دیگــر اولویتهــای وزارت صمــت 
در دوره جدیــد اشــاره داشــت و ادامــه داد: جریــان 

ــا قاچــاق  ــارزه حداکثــری ب ــرای مب شــفاف کاال را ب
ورودی و مداخلــه حداقلــی در قیمــت گــذاری و 

ــم. ــازار در دســتور کار داری ــت ب مدیری
ــن  ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــح ک ــن تصری ــی امی فاطم
ــد  ــردن کاال فراین ــه دار ک ــا شناس ــه ب ــتیم ک هس
گــردش کاال در طــول زنجیــره را رصــد کنیــم و در 
ــیم. ــته باش ــی داش ــه حداقل ــازار مداخل ــت ب مدیری
وی در پایـان بـا تاکیـد بـر ضـرورت هم اندیشـی 
بـا فعـاالن بخـش خصوصـی و کسـب نظـرات آنهـا، 
گفـت: نشسـت های هم اندیشـی با فعـاالن اقتصادی 

بـه صـورت منظـم هر فصـل تـداوم خواهـد یافت.
گفتنــی اســت کــه نشســت هــم اندیشــی وزیــر 
صمــت بــا فعــاالن اقتصــادی حــوزه نســاجی، 
پوشــاک، کفــش و چــرم بــه میزبانــی وزارت صنعــت، 

ــد. ــزار ش ــارت برگ ــدن و تج مع
فعــاالن ایــن حــوزه پیشــنهاداتی از جملــه توجــه 
بــه توســعه برندینــگ، مبــارزه حداکثــری بــا قاچــاق 
کاال، تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیدی، 
در  حضــور  بــرای  صادراتــی  مشــوق های  ارایــه 
ــادرات  ــاماندهی واردات و ص ــی، س ــای جهان بازاره
ــر  ــعه زی ــت و توس ــل صنع ــل دادن عوام ــا دخی ب

ــد. ــرح کردن ــی را مط ــاخت های فعالیت س
نــگاه و توجــه ویــژه بــه بخــش خصوصــی 
در تصمیمــات اتخــاذ شــده، برگــزاری جلســات 
تخصصــی بــرای حــوزه چــرم، ایجــاد پنجــره واحــد 
ــه  ــط از جمل ــای مرتب ــتگاه ه ــا دس ــل ب ــرای تعام ب
ــر اداری  ــان ب محیــط زیســت، بروکراســی هــای زم
و مدیریــت و بازبینــی تعرفــه هــای ورودی از دیگــر 

ــت. ــوده اس ــده ب ــرح ش ــنهادات مط پیش

دو ضامن رسمی و چک 1۵۰ میلیونی!

تخلف بانک ها در اخذ ضامن برای وام ازدواج

ثبت فاکتورهای تجاری در سامانه جامع تجارت شرط پرداخت های بانکی

امکان سرمایه گذاری مشترک بانک ها 
با  دانش بنیان ها فراهم شد 

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
تولیــد  جهــش  طــرح  تصویــب  بــا  گفــت: 
ــن  ــکان ســرمایه گذاری مشــترک ای ــان، ام دانش بنی

شــد.  فراهــم  بانک هــا  بــا  شــرکت ها 
ــنیم،  ــا تس ــو ب ــری« در گفت وگ ــی طاه »مصطف
ــد  ــش تولی ــرح جه ــب ط ــه تصوی ــاره ب ــن اش ضم
مجلــس  در  گذشــته  هفتــه  طــی  دانش بنیــان 
شــورای اســالمی اظهــار داشــت: در واقــع ایــن طــرح 
ــرکت های  ــه ش ــه در زمین ــون پای ــک قان ــامل ی ش

می شــود . دانش بنیــان 
ــه ۲۰  ــوط ب ــات مرب ــرد: اقدام ــان ک وی خاطرنش
مــاده از طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان انجــام شــد.

مجلـس  در  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو 
شـورای اسـالمی با بیان اینکـه تعیین کاالهـای ارزبَر، 
شناسـایی مواد آسـیب زا، اسـتفاده از منابع دستگاه ها، 
فعـاالن  بـرای  مالکیـت  اسـناد  گرفتـن  نظـر  در 
پارک هـای فنـاوری، از جملـه مـوارد مـد نظـر در این 
طـرح بـود تصریـح کـرد: مقـرر شـده از پارک هـای 
علمـی و فنـاوری حمایت هـای الزم صـورت گیـرد.

ــر اینکــه جایــگاه بســیار خوبــی  ــا تأکیــد ب وی ب
ــده  ــده ش ــکوفایی دی ــوآوری و ش ــدوق ن ــرای صن ب
ــارد  ــزار میلی ــر ۳ ه ــغ ب ــد: بال ــادآور ش ــت، ی اس

ــد. ــزوده ش ــدوق اف ــی صن ــه دارای ــان ب توم
طاهـری بـا بیان اینکـه مزایـای مناطق ویـژه و آزاد 
گرفتـه شـد،  نظـر  در  دانش بنیـان  پارک هـای  بـرای 
اضافه کرد: همچنین مقرر شـد برای مشـکالت قضایی 

دادگاه ویـژه ای در دادگسـتری در نظـر گرفته شـود.
وی یکــی دیگــر از فرصت هــای ایجــاد شــده 
ــرکت های  ــاوری و ش ــم و فن ــای عل ــرای پارک ه ب
بــا  مشــترک  ســرمایه گذاری  را  دانش بنیــان 
ــا اجــازه  ــه بانک ه ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــا عن بانک ه
و  مشــارکت  شــرکت ها  ایــن  بــا  می شــود  داده 

ســرمایه گذاری مشــترکی داشــته باشــند.

وزیر راه خبر داد؛
بخشی از دیه شهدای سانحه سقوط 

هواپیمای اوکراینی پرداخت شد

وزیــر راه و شهرســازی از پرداخــت بخشــی از 
دیــه شــهدای ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی 

ــر داد. ــانحه خب ــن س ــه وراث ای ب
بــه گــزارش مهــر، در پــی وقــوع ســانحه ســقوط 
پــرواز PS۷۵۲ هواپیمــای اوکراینــی در 18 دی ماه 
ــه  ــاه 1۳۹۹ مصوب ــت در 1۰ م ــت دول 1۳۹8، هیئ
تأمیــن دیــه جــان باختــگان ایــن ســانحه را تصویــب 
و بــه وزرای راه، خارجــه، دفــاع و دادگســتری و 
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان 

برنامــه و بودجــه ابــالغ کــرد.

تعیین دیه 1۵0 هزار دالری برای جان 
باختگان پرواز اوکراین

نامــه جمهــوری  تصویــب  ایــن  اســاس  بــر 
ــزار  ــت 1۵۰ ه ــه پرداخ ــد ب ــران متعه ــالمی ای اس
ــوان  ــه عن ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــل صن دالر از مح
ــن ســانحه شــد. همچنیــن  ــه جــان باختــگان ای دی
ــتاد  ــز »س ــازی نی ــه در وزارت راه و شهرس بالفاصل
پرداخــت خســارت بــه بازمانــدگان پــرواز اوکرایــن« 

ــد. ــکیل ش ــاه 1۳۹۹ تش در دی م
ــت  ــع آگاه در صنع ــک منب ــز ی ــن نی ــش از ای پی
هوانــوردی در 1۵ تیــر مــاه امســال بــه دربــاره 
آخریــن وضعیــت جبــران خســارت مصــوب هیئــت 
ــتاد  ــادی در س ــای زی ــود: پرونده ه ــه ب ــت گفت دول
ــقوط  ــانحه س ــگان س ــان باخت ــارت ج ــران خس جب
هواپیمــای اوکراینــی تشــکیل شــد و تعــداد زیــادی 
از بازمانــدگان و وراث جــان باختــگان، دریافــت 

ــد. ــت داده ان ــزار دالر را درخواس ــغ 1۵۰ ه مبل

رستم قاسمی: بخشی از دیه جان باختگان 
سانحه پرداخت شده است

رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس 
ــرواز  ــدگان پ ــه بازمان ــارت ب ــت خس ــتاد پرداخ س
ــگان  ــان باخت ــه ج ــت دی ــاره پرداخ ــن درب اوکرای
ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی در فاصلــه 
ــک ســال از تأســیس »ســتاد پرداخــت خســارت  ی
بــه بازمانــدگان پــرواز اوکرایــن« در وزارت راه و 
شهرســازی در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن 
پرونده هــا اظهــار کــرده اســت: بخشــی از دیــه 
ــت  ــانحه پرداخ ــن س ــه وراث ای ــگان ب ــان باخت ج

ــت. ــده اس ش
ــه کــرد: در حــال حاضــر آمــار دقیقــی  وی اضاف
از میــزان پرداختی هــا نــدارم امــا بخشــی از آن 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ

واردات و مصرف گوشی در کشور 
کاهش یافت

سـخنگوی انجمن واردکننـدگان موبایل اعالم کرد 
واردات و مصـرف گوشـی در آذرمـاه نسـبت بـه آبـان 
سـال جاری، 1۰۰ هزار دسـتگاه کاهش داشـته است. 
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضا عالیان -سـخنگوی 
انجمـن واردکننـدگان موبایل، تبلت و لـوازم جانبی- 
دربـاره آمـار واردات گوشـی در یـک مـاه گذشـته 
گفـت: در آذرمـاه سـال جـاری، 1.۵ میلیـون تلفـن 
یـک  بـه  نیـز  مصـرف  و  شـده  کشـور  وارد  همـراه 
میلیون و 4۰۰ هزار دسـتگاه رسـیده اسـت. این آمار 
نشـان می دهـد واردات و مصرف نسـبت بـه آبان ماه، 

1۰۰ هـزار دسـتگاه کاهش داشـته اسـت.
وی گفت: از آذر سـال گذشـته تا آذر سال جاری، 
1۹ میلیـون و ۵8۰ هـزار دسـتگاه تلفـن همـراه وارد 
هـزار   4۵۰ و  میلیـون   18 تعـداد،  ایـن  از  و  شـده 
دسـتگاه مصرف شـده اسـت. از این تعداد، ۹ میلیون 
و ۷4۹ دسـتگاه تلفـن همـراه، قیمتـی بیـن 1۵۰ تـا 
۳۰۰ دالر داشـته  اسـت، هفـت میلیـون و ۲8۲ هزار 
دسـتگاه تلفـن همـراه بـا قیمـت کمتـر از 1۵۰ دالر 
وارد کشـور شـده که عالوه بر گوشـی های هوشـمند، 
)گوشـی های  فیچرفون هـا  و  هوشـمند  سـاعت 

غیرهوشـمند و دکمـه ای( را شـامل می شـود.
عالیـان ادامـه داد: همچنیـن تعـداد یـک میلیون 
و 4۷4 هـزار دسـتگاه تلفـن همـراه بـا قیمـت بیـن 
۳۰۰ تـا 6۰۰ دالر، کـه بـه آنها گوشـی های میان رده 
می گوینـد، وارد کشـور شـده اسـت، یـک میلیـون و 
۷4 هـزار دسـتگاه پرچمـدار بـا قیمـت بـاالی 6۰۰ 

دالر نیـز وارد شـده اسـت.
وی ادامـه داد: درآذرماه سـال گذشـته، 88۰ هزار 
دسـتگاه موبایـل وارد و یـک میلیـون و 14۰ هـزار 
دسـتگاه مصـرف شـده اسـت. ایـن نشـان می دهـد 
واردات و مصـرف گوشـی در سـال جـاری نسـبت به 
سـال گذشـته رشـد کرده و ایـن موضوع هـم دالیلی 
دارد. سـال گذشـته به دلیـل محدودیت های کرونایی 
و تعطیلی هـای پیاپـی، رونـد عرضـه و تامیـن موبایل 
کنـد شـده بود و بـا وجود نیـاز و تقاضای زیـاد مردم 
بـه موبایـل بـه دلیل موضـوع آمـوزش، رونـد واردات 
کنـد بـود و بخشـی از نیـاز بـازار مصـرف خـودش را 
نشـان نـداد، امـا امسـال ایـن نیاز بـا عادی تر شـدن 
شـرایط، ایـن نیاز خـودش را نشـان داده و بـه همان 

نسـبت تامیـن هـم افزایش پیـدا کرده اسـت.
سـخنگوی انجمـن واردکننـدگان موبایـل اعـالم 
کـرد: رونـد کاهـش تقاضـا بـرای گوشـی، معمـوال تا 
اواسـط بهمـن مـاه ادامـه دارد، اما بـا نگاه کـردن به 
آمـار ماه هـای دی، بهمـن و اسـفند سـال گذشـته، 
می توانیـم پیش بینـی کنیـم کـه تقاضـا از بهمن مـاه 
افزایشـی می شـود. بدین ترتیـب بایـد انتظـار داشـته 
افزایـش  ابتـدای بهمـن  از  باشـیم کـه واردات هـم 
پیـدا کند تـا بتواند پاسـخگوی تقاضایی کـه در بازار 

ایجـاد می شـود، باشـد.

پول فروش نفت ایران وصول می شود 

کاهش انباشت میعانات 
گازی ایران به دلیل افزایش صادرات

مدیرعامل شـرکت ملـی نفت ایران گفت: انباشـت 
میعانـات گازی ایـران بـه دو دلیل افزایش صـادرات و 
افزایـش مصـرف در داخـل کشـور، کاهش پیـدا کرده 
اسـت. بـه لطف خدا تحـوالت مثبتـی در بحث فروش 

نفـت و میعانـات گازی برای ایران رخ داده اسـت.
وی در پاسـخ به سـوالی درباره  تعامالت نفتی ایران و 
آمریـکای التیـن گفت: هر کشـوری که تمایـل به خرید 
نفـت و میعانـات گازی از ایـران داشـته باشـد، ما حاضر 
به همکاری هسـتیم. در حال حاضـر خریداران مختلفی 
بـرای نفت ایران وجـود دارد و ما نیز راهکارهای متنوعی 

بـرای  فـروش نفت ایران روی میـز داریم.  

۷۰ سال زمان برای اتمام 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه  

نیمه تمام زمان الزم است

 هــر ســال افزایــش پیــدا 
ــون  ــه قان ــا توجــه ب ــن حــال امســال ب ــا ای ــد. ب کن
ــی  ــدوق مل ــه در آن صن ــکن ک ــد مس ــش تولی جه
زمیــن و مســکن پیــش بینــی شــده و طبــق قانــون 
ــر  ــدوق مه ــاط صن ــهیالت و اقس ــود تس ــت س بناس
ــدوق  ــن صن ــده در ای ــذ ش ــای اخ ــه مالیات ه و هم
جمــع شــود، متاســفانه در بودجــه 14۰1 ایــن مــورد 
پیــش بینــی نشــده اســت. اگــر ایــن بودجــه پیــش 
بینــی نشــود هــم قانــون بــه درســتی اجــرا نخواهــد 
ــن اســت در مســیر ســاخت  ــه ممک ــم اینک شــد ه
ــی  ــکن موانع ــد مس ــش تولی ــرح جه ــکن در ط مس

ایجــاد شــود.
 یوســـفی در ادامـــه بـــه پروژه هـــای عمرانـــی 
کشـــور اشـــاره کـــرد و افـــزود:  در بخش هـــای 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود ۷۰۰ هـ ــی حـ عمرانـ
ـــام  ـــه تم ـــروژه نیم ـــال ۹8 پ ـــبات س ـــاس محاس براس
ـــد  ـــای جدی ـــز کریدوره ـــه ج ـــا ب ـــه اینه ـــم ک داری
ــل  ــل ونقـ ــازی در حمـ ــازی و بهسـ ــت. نوسـ اسـ
نیازمنـــد برنامه ریـــزی جـــدی اســـت و متاســـفانه 
ـــا  ـــی ۵۰ ت ـــره چکان ـــم و قط ـــارات ک ـــن اعتب ـــا ای ب
۷۰ ســـال طـــول می کشـــد تـــا ایـــن پـــروژه هـــا 

بـــه ســـرانجام برســـد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت راه انــدازی کریدورهای 
جدیــد در کشــور افــزود: حــوزه حمــل ونقــل  و بــه 
ــل  ــتیک مح ــد و لجس ــای جدی ــع آن کریدوره تب
درآمــد بســیاری از کشــورهایی اســت کــه در حــوزه 
ــزایی  ــهم به س ــی س ــص  مل ــد ناخال GDP و تولی
دارنــد. بــه خصــوص کشــورهایی کــه نفــت ندارنــد 
ــداری  ــه راه ان ــبت ب ــد نس ــل بای ــن دلی ــه همی و ب
کریدورهــا و لجســتیک و توســعه راه هــای ارتباطــی 

بیــش از گدشــته پرداختــه شــود.
ـــد  ـــزود: بای ـــس اف ـــران مجل ـــون عم ـــو کمیس عض
بخشـــی از منابـــع کشـــور، از جملـــه نفـــت را بـــه 
ـــم. مجلـــس  ـــر ســـاختی ببری ســـمت حـــوزه هـــای زی
ســـعی خواهـــد کـــرد در برنامـــه هفتـــم توســـعه 
ـــه  ـــد، البت ـــی کن ـــش بین ـــوع را پی ـــن موض ـــا ای حتم
پیـــش از ایـــن بنـــا بـــوده 1۰ درصـــد از بودجـــه 
ــا نفـــت را در حـــوزه ریلـــی ســـرمایه  مرتبـــط بـ
ـــر  ـــن ام ـــون ای ـــفانه تاکن ـــه متاس ـــم ک ـــذاری کنی گ
محقـــق نشـــده اســـت. بایـــد تـــالش شـــود کـــه 
ـــه در  ـــرد چراک ـــام بگی ـــه زودی انج ـــات ب ـــن اقدام ای
ـــه ای را از  ـــت منطق ـــم ظرفی ـــورت ه ـــن ص ـــر ای غی
ـــی  ـــع فعل ـــا وض ـــه ب ـــم اینک ـــم و ه ـــت می دهی دس

ـــد. ـــم ش ـــکل خواهی ـــار مش دچ

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی گفــت: تقویــت تــوان 
ــی  ــت اصل ــه مأموری ــن جامع ــای پایی ــک ه ــژه ده ــردم بوی ــد م خری

کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال آینــده اســت. 
ــا تأکیــد  ــه ملــت ب ــا خان ــی در گفت وگــو ب علــی کریمــی فیروزجائ
بــر ضــرورت توجــه بــه موضــوع معیشــت مــردم، عنــوان کــرد: نادیــده 
انگاشــتن تــوان خریــد مــردم در فرآینــد تحــوالت اقتصــادی، نابرابــری 

در کشــور را تشــدید مــی کنــد.
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه 14۰1 مجلــس ادامــه داد: تــوازن 
ــرای  ــس ب ــم مجل ــف مه ــور تکلی ــه کش ــم بودج ــه ای در تنظی منطق

ــق آن هســتیم. ــه تحق ــف ب ــه مکل ــادل بودجــه اســت ک تع
نماینــده مــردم بابــل در مجلــس همچنیــن بــر لــزوم حرکــت کشــور 
ــه ســمت عدالــت محــوری در توزیــع اعتبــارات توســعه ای تأکیــد و  ب
تصریــح کــرد:  وضعیــت کشــور از حیــث توزیــع اعتبــارات تناســبی بــا 

عدالــت محــوری نــدارد.
وی ادامــه داد: عدالــت محــوری بــه معنــای توزیــع یکســان 
ــه و  ــر توســعه یافت ــارات در ســطح کشــور نیســت.  مناطــق کمت اعتب
محــروم بایــد از اعتبــارات بیشــتری در مقایســه بــا مناطــق برخــوردار 

ــوند. ــد ش ــره من به
عضــو خانــه ملــت بــا تأکیــد بــر ضــرورت نظــارت بهینــه بــر نحــوه 
ــارات در  ــه اعتب ــع ناعادالن ــد: توزی ــادآور ش ــارات، ی ــرد اعتب ــه ک هزین

ــد توســعه ملــی شــده اســت. کشــور ســبب نامتــوازن شــدن رون
کریمــی فیروزجایــی لــزوم توجــه بــه طــرح آمایــش ســرزمین را در 
کشــور حیاتــی دانســت و افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح توزیــع منابــع و 

اعتبــارات در کشــور ســامان مــی یابــد.
ــر  ــده ب ــال آین ــه س ــن بودج ــس در تدوی ــه مجل ــان اینک ــا بی وی ب
اســاس عدالــت محــوری عمــل خواهــد کــرد، افــزود: مجلــس یازدهــم 
بــا هــدف تحــول در عرصــه حکمرانــی مــدل بودجــه ریــزی کشــور را 

اصــالح مــی کنــد.
دبیــرکل جامعــه اســالمی فرهنگیــان کشــور قانــون بودجــه را 
ــن بودجــه  ــا تدوی ــرد: ب ــح ک ــوان و تصری راهنمــای توســعه کشــور عن
عملیاتــی، افــق توســعه هدفمنــد کشــور بــر اســاس ســند چشــم انــداز 

ــد شــد. ترســیم خواه
عضــو مجمــع نماینــدگان مازنــدران بــا اشــاره بــه مشــکالت 
اقتصــادی و فرهنگــی کشــور افــزود: حــل مشــکالت اقتصــادی و 

ــردم و  ــترده م ــی گس ــارکت و همپای ــتر مش ــردم در بس ــتی م معیش
ــد. ــی یاب ــق م ــئوالن تحق مس

ــه دهــک هــای پاییــن  ــه کــرد: کمــک ب ــی اضاف کریمــی فیروزجای
جامعــه و افزایــش درآمــد مــردم در دســتور کار دولــت و مجلــس قــرار 

دارد.

ــت  ــان اینکــه، نظــر دول ــا بی رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی ب
ــاً در  ــژه خصوص ــاده وی ــراری فوق الع ــا برق ــی ب ــی و اصول ــت کل مخالف
ــت  ــت: دول ــوده، گف ــه نب ــوه قضائی ــی ق ــای صف ــورد پرســنل واحده م
ــت محــوری در  ــازی و عدال ــری، متناسب س ــه  جانبه نگ ــه هم ــد ب معتق

ــان اســت.  اصــالح حقــوق و دســتمزد کارکن
بــه گــزارش تســنیم،  میثــم لطیفــی؛ معــاون رئیــس جمهــور  گفــت: 
ــه  ــای مجموع ــی از دغدغه ه ــد، یک ــت جدی ــدن دول ــا روی کار آم »ب
دولــت، نظــام جبــران خدمــات کارکنــان دولــت اســت تــا بــا اصالحاتــی 

ــه  ــردم را ب ــان و م ــدی کارکن ــم رضایتمن ــرد، بتوانی ــه صــورت می گی ک
ــوق و  ــازی حق ــه همسان س ــران مطالب ــت نگ ــا در دول ــم. م ــت آوری دس
ــت  ــت مخالف ــر دول ــتیم. نظ ــتگاه ها هس ــایر دس ــری س ــونامی تس س
ــخت و  ــاغل س ــنل دارای مش ــرای پرس ــژه ب ــاده وی ــراری فوق الع ــا برق ب
ــوده  ــه نب ــوه قضائی ــی ق ــای صف ــژه در واحده پســت های حســاس به وی
ــرای  ــد ب ــور بای ــل از ام ــن قبی ــه ای ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت و ب و نیس
دســتگاه های مختلــف بــا اصــالح نظــام حقــوق و دســتمزد و بــا رویکــرد 
ــود.« ــق ش ــوری محق ــازی و عدالت مح ــری، متناسب س ــه  جانبه نگ هم

رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور در ادامـه گفـت: »شـورای 
حقوق و دسـتمزد متولی امر حقوق اسـت و باید بر اسـاس سـختی شـغل 
و حساسـیت آن حقـوق را تعییـن کنـد. مـا قبـول داریـم که قـوه قضائیه 
در بحـث حقـوق مشـکالت فراوانـی دارد، اما بایـد از راه های دیگـر به این 

وضعیـت رسـیدگی کـرد تا نارضایتی در سـایر دسـتگاه ایجـاد نکند.«
معـاون رئیس جمهـور افزود: »با توجه به تأکیـدات مکرر رئیس جمهور 
و حساسـیت ایشـان بـر موضوع عدالـت در امر پرداخت هـا در حال تدوین 

الیحـه ای هسـتیم که با توجـه به اصول بهـره وری، عدالـت و رضایتمندی 
در بیـن کارکنـان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشـش داده شـود 

و نظـام هماهنگ پرداخـت به معنای واقعی آن محقق شـود.«
وی عنــوان کــرد: »بــه ایــن منظــور کارگروهــی، از یــک مــاه قبــل 
کار خــود را شــروع کــرده اســت کــه امیدواریــم طــی چنــد مــاه آینــده 
ــی و  ــت بررس ــت، جه ــان دول ــای کارکن ــوق و مزای ــع حق ــه جام الیح
ــه شــود. در الیحــه مذکــور کارایــی و  ــی ارائ تصویــب در مراحــل قانون
عملکــرد از یــک  ســو و نزدیــک شــدن بــه نیازهــای معیشــتی کارکنــان 
ــاوت در شــرایط شــغلی و شــاغلین از ســوی دیگــر  ــه تف ــت ب ــا عنای ب

ــود.« ــد ب ــان خواه ــای کارکن ــوق و مزای ــده حق ــای تعیین کنن مبن
 لطیفــی در پایــان اظهــار داشــت: »مــا هــم نگــران شــرایط برخــی 
کارکنــان عزیــز و زحمتکــش در قــوه قضائیــه هســتیم و امیدواریــم بــا 
همفکــری و همــکاری صاحب نظــران علمــی و اجرایــی بتوانیــم الیحــه 
جامــع و مناســبی در زمینــه حقــوق و مزایــای کارکنــان تهیــه کنیــم و 

بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای اســالمی ارســال کنیــم.«

عضو هیأت رئیسه مجلس:

تقویت توان خرید مردم در سال آینده مأموریت مهم مجلس است

تدوین الیحه جامع حقوق و مزایای کارکنان 
دولت با رویکرد عدالت محوری 
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کاریکاتور

بازار گوشت دست قصابان است!

منبع: تسنیم

مجوز استخدام نیروهای طرحی 
ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

اخذ شد

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان 
گفــت: مجــوز اســتخدام نیروهــای طرحــی ایثارگــر 
ایــن دانشــگاه اخــذ و فرآینــد تبدیــل وضعیــت آنهــا 

آغــاز شــده اســت.
بهــرام دلفــان اظهــار داشــت: بــا پیگیــری هــای 
ــی  ــای طرح ــت نیروه ــل وضعی ــده تبدی ــام ش انج
ایثارگــر بــا اخــذ مجــوز از وزرات بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی از روز چهارشــنبه پانزدهــم دی 
مــاه ســال جــاری کلیــد خــورد و فرآینــد کار ایــن 

ــا جدیــت آغــاز مــی شــود. افــراد از روز شــنبه ب
وی افــزود: دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان ســعی 
مــی کنــد در ســریعترین زمــان ممکــن امــور مربــوط 

بــه ایجــاد پســت و گزینــش آنهــا انجــام شــود.
ــرکتی  ــران ش ــی ایثارگ ــه داد: تمام ــان ادام دلف
ــه رســمی  و قــراردادی مشــمول تبدیــل وضعیــت ب
ــل  ــد و مراح ــده ان ــی ش ــش معرف ــه گزین ــز، ب نی

ــت. ــام اس ــال انج ــا در ح ــتخدام آنه اس

 مدیریت بحران در منطقه بلوچستان 
مطلوب نیست 

 نماینـده مـردم چابهـار در مجلـس با بیـان اینکه 
مطلـوب  بلوچسـتان  منطقـه  در  بحـران  مدیریـت 
نیسـت، گفـت: راه انـدازی سـاختار مقابلـه بـا بحران  
تحـت عنـوان سـازمان مدیریـت بحـران یـا عناویـن 

دیگـر در منطقـه بلوچسـتان ضـرورت دارد. 
معین الدیـن سـعیدی در گفت وگـو بـا تسـنیم بـا 
اشـاره بـه اینکـه رونـد امدادرسـانی بـه سـیل زدگان 
اظهـار  دارد،  ادامـه  همچنـان  کنـارک  شهرسـتان 
داشـت: سـال ۹8 هـم در پـی جاری شـدن سـیالب 
شهرسـتان کنـارک با شـرایط مشـابهی مواجـه بود و 
اگـر از آن زمـان تاکنون در راسـتای حـل این معضل 
چاره اندیشـی می شـد امـروز شـاهد چنین شـرایطی 
و آبگرفتگـی منـازل بیـش از ۲۰۰۰ خانـوار نبودیـم.

نماینـده مردم چابهار در مجلس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: بـه توجـه به شـرایط اقلیمی شـهر کنارک 
دارد  نفـوذ آب در خـاک، ضـرورت  امـکان  و عـدم 
سیسـتم فاضالب و جمـع آوری روان آب هـای کنارک 
بـه سـرعت عملیاتـی شـود کـه البتـه وزیـر نیـرو در 
روزهـای اخیر در این رابطه قول مسـاعد داده اسـت.
بلوچسـتان  و  سیسـتان  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
تقریبـاً هـر سـاله بـا بحران هـای طبیعـی از جملـه 
سـیل و طوفان هـای سـنگین دسـت و پنجـه نـرم 
می کنـد و در ایـن راسـتا مقابلـه دقیق بـا بحران های 
مسـتمری کـه شـاهد هسـتیم نیازمنـد برنامه ریـزی 
شـرایط  در  تـا  اسـت  مـدت  بلنـد  و  مـدت  میـان 

اضطـراری از آالم مـردم کاسـته شـود.
سـعیدی بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیریت بحـران در 
منطقـه بلوچسـتان مطلـوب نیسـت، افزود: بـا توجه 
طبیعـی  حـوادث  اسـتمرار  و  موجـود  شـرایط  بـه 
سـاختار  راه انـدازی  می رسـد  نظـر  بـه  خسـارت بار 
مقابلـه بـا بحـران  تحـت عنـوان سـازمان مدیریـت 
بحـران یـا عناویـن دیگـر در منطقـه بلوچسـتان در 
جنوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ضـرورت دارد.

شهردار تبریز مطرح کرد:
بهره مندی محالت حاشیه نشین از وام

 نهضت ملی مسکن به دولت پیشنهاد شده است 

اولویـــت شـــهرداری در وهلـــه اول  شـــهردار تبریـــز گفـــت: 
رفـــع خطـــر از جـــان مـــردم در محـــالت حاشـــیه نشـــین اســـت و 
ــوع  ــن موضـ ــا ایـ ــز بـ ــهر تبریـ ــالمی شـ ــورای اسـ ــبختانه شـ خوشـ
همـــدل و همـــراه بـــوده کـــه امیدواریـــم ایـــن موضـــوع بـــه خوبـــی 

ــد.  ــق یابـ تحقـ
ـــه  ـــد از منطق ـــیه بازدی ـــر در حاش ـــاس رنجب ـــهریار، عب ـــزارش ش ـــه گ ب
حاشیه نشـــین تـــرالن دره ســـی بـــه همـــراه دکتـــر پزشـــکیان نماینـــده 
ـــن  ـــی ای ـــت: ط ـــار داش ـــالمی،  اظه ـــورای اس ـــس ش ـــز در مجل ـــردم تبری م
دوره از شـــورای اســـالمی شـــهر تبریـــز ایـــده هایـــی توســـط اعضـــای 
شـــورا مطـــرح شـــد کـــه در ایـــن راســـتا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم 
نقـــاط محـــروم شـــهر بهتریـــن محـــل بـــرای اجـــرای ایده هـــا و 

شـــعارهای مطـــرح شـــده اســـت.
ـــهرداری  ـــده، ش ـــرح ش ـــای مط ـــق ایده ه ـــوص تحق ـــزود: در خص وی اف
ـــوزه  ـــین در دو ح ـــق حاشیه نش ـــاماندهی مناط ـــرای س ـــه ای ب ـــز الیح تبری
ـــه و بحـــث  ـــردم منطق ـــی م ـــش زندگ ـــایش و آرام ـــر و آس ـــاماندهی معاب س
ـــی و  ـــس از بررس ـــه پ ـــرده ک ـــی ک ـــکونی طراح ـــن مس ـــر از اماک ـــع خط رف
ـــالع  ـــه اط ـــدن ب ـــب ش ـــورت تصوی ـــورا، در ص ـــن ش ـــش کاری در صح چک

مـــردم می رســـد.
ـــم  ـــک کنی ـــردم کم ـــه م ـــتیم ب ـــال آن هس ـــه دنب ـــه داد: ب ـــر ادام رنجب
تـــا در کنـــار ســـاماندهی زندگـــی، ســـاختمان های خـــود را بهســـازی 

ـــود. ـــر ش ـــع خط ـــردم رف ـــان م ـــرده و از ج ک
ـــی  ـــر فرع ـــی و معاب ـــر اصل ـــده معاب ـــال آین ـــه در س ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــه داد: قول ـــد، ادام ـــد ش ـــداث خواه ـــاماندهی و اح ـــی س ـــرالن دره س ت
کـــه در راســـتای اجـــرای طـــرح بهســـازی مســـاکن مناطـــق حاشـــیه 
نشـــین داده شـــده منـــوط بـــه بررســـی و تصویـــب در شـــورای شـــهر 

ـــت. ـــز اس تبری
ـــیه  ـــق حاش ـــکن مناط ـــا مس ـــه ب ـــه داد: در رابط ـــز ادام ـــهردار تبری ش
ـــور،  ـــر کش ـــور و وزی ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــا مع ـــدار ب ـــی دی ـــین ط نش
ـــدی از وام  ـــره من ـــکان به مشـــکالت مســـکن مناطـــق حاشـــیه نشـــین و ام
ـــای  ـــم و قول ه ـــرح کردی ـــق را مط ـــن مناط ـــکن در ای ـــی مس ـــت مل نهض

ـــد. ـــاعدی داده ش مس
رنجبـــر در خصـــوص اجـــرای طرح هـــای بهداشـــتی  و درمانـــی در 
مناطـــق حاشـــیه نشـــین تبریـــز گفـــت: در رابطـــه بـــا برخـــی طـــرح 
ـــر پزشـــکیان  ـــی و بهســـازی شـــهری، دکت ـــز بهداشـــتی و درمان ـــای مراک ه
ـــوم  ـــگاه عل ـــالمی و دانش ـــورای اس ـــس ش ـــز در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــی در  ـــرح های ـــتند و ط ـــز هس ـــهرداری تبری ـــار ش ـــز در کن ـــکی تبری پزش
راســـتای خدمـــات رســـانی بـــه مناطـــق حاشـــیه نشـــین ارائـــه شـــده 

ـــت. اس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 مصوبات سفر وزیر نیرو به استان کردستان 

اجرایی شود 

ــرورت  ــر ض ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــتان  ــه اس ــرو ب ــر نی ــر وزی ــفر اخی ــات س ــدن مصوب ــریع در اجرایی ش تس

ــرد.  ــد ک ــتان تاکی کردس
ــر  ــه ســفر اخی ــاره ب ــا اش ــا تســنیم ب ــو ب ــان در گفت وگ علیرضــا زندی
وزیــر نیــرو بــه کردســتان، بــر ضــرورت تســریع در اجرایی شــدن مصوبــات 
ــر  ــه زودت ــر چ ــم ه ــت: امیدواری ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــفر تاکی ــن س ای

ــرق اســتان برطــرف شــود. مشــکالت حــوزه آبرســانی و ب
ــه مشــکالت حــوزه آبرســانی  ــرو ب ــر نی ــی از توجــه وزی ــا قدردان وی ب
کردســتان گفــت: خوشــبختانه در ایــن ســفر اعتبــارات خوبــی بــه حــوزه 
آب و بــرق اســتان اختصــاص یافــت کــه مایــه دلگرمی و خرســندی اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــس شــورای اســالمی ب عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
ــتان  ــانی اس ــوزه آبرس ــام ح ــای نیمه تم ــه پروژه ه ــارات ب ــاص اعتب اختص
کردســتان بــه ویــژه ســدها و مشــکالت تنــش آبــی در مناطــق روســتایی 
و شهرســتان تصریــح کــرد: امیدواریــم تصمیمــات اتخــاذ شــده هــر چــه 

ــود. ــی ش ــریع تر اجرای س
ــار  ــک افتخ ــالمی را ی ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت در نظ وی خدم
ــار  ــن فرصــت را در اختی ــد ای ــرد: خداون ــزرگ دانســت و خاطرنشــان ک ب
ــنودی و  ــتای خوش ــش در راس ــل خوی ــا عم ــه ب ــرار داده ک ــانی ق کس
رضایتمنــدی مــردم گام بردارنــد، لــذا از مســئوالن اســتانی  ایــن انتظــار 
را داشــته کــه ضمــن گام برداشــتن در ایــن مســیر، بــرای جــذب اعتبــارات 
ــتری  ــالش بیش ــوری ت ــئوالن کش ــردم از مس ــکالت م ــری مش و مطالبه گ

ــد. کنن
ــه کردســتان  ــرد: متاســفانه در گذشــته مســئوالنی ب ــان ک ــان بی زندی
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــارات ب ــص اعتب ــول تخصی ــه ق ــد ک ــفر می کردن س
ــک  ــد و ی ــی نمی ش ــا اجرای ــد ام ــتان را می دادن ــف اس ــای مختل حوزه ه

وعــده بیــش نبــود.
گفتنــی اســت؛ در ســفر وزیــر نیــرو هشــت هــزار و ۳۰۰میلیــارد تومــان 
ــرای تکمیــل و اجــرای پروژه هــای حــوزه آب اســتان کردســتان  اعتبــار ب

مصــوب شــد.

معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتانهای 
ــرای  ــا بیــان اینکــه ب وزارت راه و شهرســازی ب
آمــاده ســازی ســاخت مســکن حــدود ۳۰ 
هــزار میلیــارد تومــان نیــاز اســت، گفت:طــرح 
ــن  ــر تامی ــا شــرایط کــم نظی ــد ب جهــش تولی
ــس،  ــا دوره تنف ــهیالت ب ــی،  تس ــن دولت زمی
نظــام  خدمــات  در  مناســب  تخفیفــات 
مهندســی مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت. 
»ســید فــرزاد نجــات نیــا« در گفــت و 
ــون جهــش تولیــد  ــا، در مــورد قان ــا ایرن گــو ب
مســکن گفــت: بخــش اعظمــی از قیمــت تمــام 
ــی  ــر م ــن ب ــت زمی ــه قیم ــکن، ب ــده مس ش
ــت در  ــژه دول ــدام وی ــن اق ــه مهمتری ــردد ک گ
راســتای اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن، 
تامیــن زمیــن بــوده اســت کــه در هــزار و ۲6۲ 
شــهر زمیــن بــرای ســاخت مســکن مــی 
بایســت آمــاده شــود، و بخــش اعظــم آن 

ــت. ــده اس ــم گردی فراه
و  راه  مســکن  وزیــر  پارلمانــی  معــاون 
ــه کــرد: پرداخــت تســهیالت  شهرســازی اضاف
ــن  ــازات ای ــر امتی ــن از دیگ ــزد پایی ــا کارم ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــود ک ــی ش ــوب م ــرح محس ط
ایــن تســهیالت ارزان قیمــت -کــه از 4۵۰ 
میلیــون در کالن شــهرها تــا ۳۰۰ میلیــون در 
شــهرها کوچــک و ۲۵۰ میلیــون در روســتاها - 
بــا بــاز پرداخــت ۲۰ ســاله و دو ســال تنفــس 

ــود. ــت ش ــان پرداخ ــه متقاضی ب
را  مســکن  تامیــن  موضــوع  نجات نیــا 
فرابخشــی خوانــد و گفــت: اگرچــه متولــی امــر 

مســکن وزرات راه و شهرســازی اســت، امــا 
ــه حمایــت و همــکاری همــه نهادهــا و  ــاز ب نی

ــود دارد. ــوزه وج ــن ح ــا در ای ــازمان ه س
خدمــات  تخفیــف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــوارض حــوزه ســاخت مســکن،  مهندســی و ع
ــات  ــف خدم ــد تخفی ــا ۵۰ درص ــت: ۳۰ ت گف
نظــام مهندســی  و عــوارض شــهرداری در 
ــر  ــکن در نظ ــاخت مس ــرای س ــون ب ــن قان ای
گرفتــه شــده، مســاعدت در امتیــاز بخشــودگی 
مالیاتــی - امــکان تخفیــف مبلــغ یــک میلیــون 
ــد  ــز می توان ــکن نی ــاب مس ــر ب ــان از ه توم
متصــور باشــد- بــرای بخشــی از دهــک هــای 
پاییــن خدمــات مهندســی و عــوارض بــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــن پی ــل ممک حداق
معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتانهای 
وزارت راه و شهرســازی تصریــح کــرد:در حــوزه 
ــه  ــی ب ــن مال ــر تامی ــالوه ب ســاخت مســکن ع

مجوزهایــی نیــاز هســت کــه بتوانیــم بــا رفــع 
ــد  ــریع تولی ــش در تس ــن بخ ــای ای چالش ه
ــی  ــدوق مل ــه صن ــود، البت ــدام ش ــکن اق مس
ــت در حــال  ــا همــت مجلــس و دول مســکن ب
ــدی  ــای درآم ــم ه ــری اســت و آیت شــکل گی
بــرای آن  پیــش بینــی شــده اســت، امــا 
واقعیــت ایــن اســت در قــدم اول بــرای آمــاده 
ــرای ســاخت مســکن نهضــت  ســازی زمیــن ب
ــاز  ــان نی ــارد توم ــزار میلی ــدود ۳۰ ه ــی ح مل
ــزار  ــا 1۵ ه ــه 14۰1، تنه ــه در الیح ــت ک اس
ــن  ــی شــده و از ای ــش بین ــان پی ــارد توم میلی
ــروش  ــوزات ف ــارد مج ــزار میلی ــغ، 1۰ ه مبل
ــه اســت. ــن وزراتخان ــار ای امــالک تحــت اختی

نجــات نیــا بــا بیــان اینکــه در نهضــت 
ســاخت مســکن بــا تدبیــر وزیــر محتــرم راه و 
شهرســازی اســتانداران پیشــروان ایــن نهضــت 
هســتند و بــه ایــن نقــش پــر رنــگ اســتانداران 

ــهیل  ــز تس ــتاد در مرک ــری س ــم گی از تصمی
کننــده امــور خواهــد بــود، گفــت: بــا تصمیــم 
ــش  ــتان ها بخ ــکن در اس ــوزه مس ــری ح گی
اعظمــی از مشــکالت تامیــن زمیــن حــل مــی 
شــود. قوانیــن ســفت و ســختی در ایــن حــوزه 
وجــود دارد کــه اگــر بخشــی از ایــن اختیــارات 
ــه  ــن اشــکاالت ب ــه اســتانداران داده شــود ای ب
وجــود نمی آیــد؛ مثــال در برخــی مناطــق 
ــه  ــود دارد ک ــدوده وج ــاق مح ــکالت الح مش
بایــد در شــورای عالــی معمــاری بررســی شــود 
ــتانداران  ــار اس ــوع در اختی ــن موض ــر ای و اگ

ــه نتیجــه مــی رســد. ــر ب باشــد زودت

آمادگی وزارت راه برای تامین
 مسکن خبرنگاران

ــی  ــه آمادگـ ــاره بـ ــا اشـ ــا بـ ــات نیـ نجـ
ــارکت و  ــرای مشـ ــازی بـ وزارت راه و شهرسـ
همـــکاری بـــا ارگانهـــای مختلـــف از جملـــه 
ـــار داشـــت:  ـــگاران، اظه ســـاخت مســـکن خبرن
ـــرح  ـــن ط ـــری در ای ـــم نظی ـــرایط ک ـــود ش وج
ـــهیالت  ـــی، تس ـــن دولت ـــن زمی ـــه تامی از جمل
بـــا دوره تنفـــس، تخفیفـــات مناســـب در 
ـــه  ـــوارض پروان ـــی، ع ـــام مهندس ـــات نظ خدم
ـــرای  ـــوص ب ـــه خص ـــعابات ب ـــهرداری و انش ش
دهک هـــای کم درآمـــد  مـــورد اســـتقبال 
ــر  ــم قشـ ــگاران هـ ــه  و خبرنـ ــرار گرفتـ قـ
ــغ  ــدم تبلیـ ــط مقـ ــه،  و خـ ــای جامعـ بینـ
ــورد  ــد مـ ــتند  بایـ ــام هسـ ــدی نظـ کارآمـ

توجـــه قـــرار گیرنـــد.
معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتانهای 
وزارت راه و شهرســازی تصریــح کــرد: تفاهمنامــه 
ای بــا وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  و  وزارت 
ــد شــده،  ــن رابطــه منعق راه و شهرســازی در ای
خبرنــگاران مــی تواننــد با معرفــی نامــه از  وزارت 
ارشــاد از تســهیالت پیــش بینــی شــده در طــرح 

جهــش تولیــد مســکن بهــره منــد شــوند.

ـــه  ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــس ب ـــت مجل ـــیون بهداش ـــو کمیس عض
ــا  ــت: امـ ــیده ایم، گفـ ــیون رسـ ــی از واکسیناسـ ــد مطلوبـ حـ
نبایـــد دورکاری هـــا و آموزش هـــای مجـــازی را بـــه صـــورت 

ــم.  ــار بگذاریـ ــد کنـ صد درصـ
محمدعلـــی محســـنی بندپی عضـــو کمیســـیون بهداشـــت 
و درمـــان مجلـــس شـــورای اســـالمی در گفت وگـــو بـــا 
ــا،  ــای کرونـ ــداد فوتی هـ ــش تعـ ــه کاهـ ــاره بـ ــنیم،با اشـ تسـ

اظهـــار کرد:کاهـــش تعـــداد فوتی هـــای ناشـــی از ابتـــال بـــه 
ــه  ــترده ای اســـت کـ ــیون گسـ ــه دلیـــل واکسناسـ ــا بـ کرونـ
ـــد. ـــدا کن ـــه پی ـــد ادام ـــد بای ـــن فراین ـــت و ای ـــده اس ـــام ش انج

ـــا  ـــان ت ـــت و درم ـــئوالن بهداش ـــار مس ـــق آم ـــزود: طب وی اف
کنـــون ۹8 درصـــد جمعیـــت یـــک دوز، 6۵ درصـــد ۲ دوز و 
ـــن  ـــد بنابرای ـــت کرده ان ـــن دریاف ـــد ۳ دوز واکس ـــدود 1۷ درص ح
ـــتر و  ـــت بیش ـــی رود مقاوم ـــاال م ـــراد ب ـــی اف ـــه ایمن ـــی ک زمان
ـــم  ـــا ه ـــه فوتی ه ـــر و درنتیج ـــروس کمت ـــه وی ـــا ب ـــالی آنه ابت

ــد. ــش می یابـ کاهـ
عضـــو کمیســـیون بهداشـــت بیـــان کـــرد: در بســـیاری 
از کشـــورهای توســـعه یافتـــه در ابتـــدای دوران کودکـــی 
ــال  ــرای ابتـ ــا بـ ــه تنهـ ــردم نـ ــی مـ ــت ایمنـ ــرای تقویـ بـ
ــی  ــرای ایمنـ ــه بـ ــی بلکـ ــن چنینـ ــای ایـ ــه ویروس هـ بـ
در مقابـــل همـــه بیماری هـــا، ایمنـــی افـــراد را بـــاال 

. نـــد می بر
در  اینکـــه  دلیـــل  داد:  ادامـــه  محســـنی  بند پـــی 
انجـــام  غربالگـــری  دبســـتان ها  و  کودکســـتان ها 
ــای  ــطح فاکتورهـ ــه سـ ــت کـ ــن اسـ ــرای ایـ ــود بـ می شـ

ـــا  ـــد ت ـــری کنن ـــدازه گی ـــان را ان ـــک انس ـــت ی ـــر مقاوم موث
افـــراد را از کودکـــی در مقابـــل همـــه بیماری هـــا مقـــاوم 

ــد. کننـ
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در بحـــث کرونـــا هـــم مـــا بـــا 
واکسیناســـیون گســـترده انجـــام شـــده تعـــداد فوتی هـــا 
کاهـــش یافتـــه اســـت، گفـــت: در حـــال حاضـــر هـــم بـــه 
ــد  ــا بایـ ــیده ایم امـ ــیون رسـ ــی از واکسیناسـ ــزان مطلوبـ میـ
ــد  ــورت صد درصـ ــه صـ ــا را بـ ــم و محدودیت هـ ــت کنیـ دقـ
برنداریـــم و از دورکاریهـــا و آموزش هـــای مجـــازی اســـتفاده 

کنیـــم .
ــرد:در  ــان کـ ــر نشـ ــس خاطـ ــهر در مجلـ ــده نوشـ نماینـ
بســـیاری از کشـــورها در بحـــث دورکاریهـــا و آموزش هـــا 
ــام داده  ــه انجـ ــادی کـ ــای زیـ ــل هزینه هـ ــه دلیـ ــازی بـ مجـ
، بعـــد از کرونـــا هـــم ایـــن بســـتر را حفـــظ کرده انـــد مـــا 
ـــازی  ـــهای مج ـــا و آموزش ـــرای دورکاری ه ـــورمان ب ـــم در کش ه
هزینه هـــای زیـــادی کرده ایـــم و اگـــر ضعفـــی اســـت بایـــد 
آن را بـــر طـــرف کنیـــم و نبایـــد ایـــن بســـتری کـــه فراهـــم 

شـــده را بـــه طـــور کل کنـــار بگذاریـــم.

نماینـــده مـــردم مراغـــه و عجب شـــیر 
ــورای اســـالمی گفـــت: 1۰۰  در مجلـــس شـ
ــود  ــا کمبـ ــتان  بـ ــن ۲ شهرسـ ــتای ایـ روسـ
شـــدید آب مواجهنـــد و بـــر همیـــن اســـاس 
ســـئوال بنـــده از وزیـــر نیـــرو طـــی هفتـــه 
ـــل از مطـــرح شـــدن آن در صحـــن  ـــده و قب آین
ــور  ــا حضـ ــه بـ ــک جلسـ ــی یـ ــس، طـ مجلـ

ــود.  ــی می شـ ــه بررسـ ــت رئیسـ هیئـ
بـــا  گفت وگـــو  در  علیـــزاده«  »علـــی 
ــش از  ــه هدفـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــا بـ ایرنـ
ـــکل  ـــل مش ـــرو ح ـــر نی ـــئوال از وزی ـــرح س ط
کم آبـــی مـــردم و نـــه مســـایل سیاســـی 
ـــرو  ـــه وزارت نی ـــی ک ـــزود: در صورت ـــت، اف اس
ــود آب  ــرای رفـــع مشـــکل کمبـ اراده الزم بـ
ایـــن روســـتاها و همچنیـــن کمبـــود آب 
شـــرب و بخـــش صنعـــت مراغـــه را داشـــته 
باشـــد، ســـئوال خـــودم را پـــس می گیـــرم.

وی اضافـــه کـــرد: اکنـــون آب مـــورد 
ــد و  ــع جدیـ ــدازی صنایـ ــرای راه انـ ــاز بـ نیـ
ــه در  ــل و چـ ــه در داخـ ــرمایه گذاری چـ سـ
خـــارج از شـــهرک صنعتـــی مراغـــه موجـــود 
ــکالت  ــی ترین مشـ ــی از اساسـ ــت و یکـ نیسـ
پیـــش روی عملیاتی شـــدن منطقـــه ویـــژه 
ــماره ۲ و  ــی شـ ــهرک صنعتـ ــادی، شـ اقتصـ
شـــهرک صنایـــع تبدیلـــی ایـــن شهرســـتان 

نیـــز کمبـــود آب اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه پیـــش از ایـــن از پاســـخ 
وزیـــر نیـــرو در کمیســـیون انـــرژی قانـــع نشـــده 
ـــه  ـــئوال ب ـــن س ـــل ای ـــن دلی ـــه همی ـــود و ب ب
ـــان  هیئـــت رئیســـه مجلـــس رســـیده اســـت، بی
کـــرد: هیئـــت رئیســـه مجلـــس نیـــز 1۰ روز 
ـــن  ـــتور کار صح ـــا آن را در دس ـــت دارد ت فرص
بگـــذارد؛ بـــر همیـــن اســـاس امیـــدوارم تـــا 
ـــه  ـــه نتیج ـــده ب ـــه آین ـــه هفت ـــوع در جلس موض
ـــرو در  ـــر نی ـــئوال از وزی ـــد و س ـــوب برس مطل

ـــود. ـــرح نش ـــس مط ـــن مجل صح

دیدار امیدبخش با معاون برنامه ریزی 
وزیر نیرو

ـــی و سیاســـت  ـــر کمیســـیون امنیـــت مل دبی
خارجـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی همچنیـــن 
بـــه دیـــدار روز گذشـــته خـــود بـــا معـــاون 

برنامه ریـــزی وزیـــر نیـــرو نیـــز اشـــاره کـــرد 
ــرر  ــه مقـ ــن جلسـ ــت: در ایـ ــار داشـ و اظهـ
ــتاهایی  ــرب روسـ ــن آب شـ ــا تامیـ ــد تـ شـ
کـــه بـــا کمبـــود شـــدید آب مواجـــه اســـت، 
ـــی  ـــع مل ـــل مناب ـــابق از مح ـــه س ـــالف روی برخ
ـــورد  ـــن آب م ـــرد و تامی ـــرار بگی ـــت ق در اولوی
ـــا  ـــت آبف ـــه معاون ـــز ب ـــت نی ـــش صنع ـــاز بخ نی

ارجـــاع شـــود. 
وی بـــا ابـــراز خرســـندی از نتایـــج ایـــن 
ـــاب  ـــل پای ـــرای تکمی ـــرد: ب ـــان ک ـــدار، بی دی
احـــداث  و  عجب شـــیر  قلعه چـــای  ســـد 
ســـدهای جدیـــد در مراغـــه نیـــز موانعـــی 
چـــون مصوبـــه ســـتاد احیـــای دریاچـــه 
ارومیـــه مطـــرح می شـــود امـــا از یـــک 
راهکارهـــای  مصوبه هـــا  همیـــن  ســـو 
ــوی  ــام کار دارد و از سـ ــرای انجـ ــی بـ قانونـ
دیگـــر نمی تـــوان بـــرای همیشـــه بـــه ایـــن 

مصوبه هـــا تکیـــه کـــرد.
اینکـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  »علیـــزاده« 
احـــداث ایـــن ســـدها و تکمیـــل پایـــاب 
ســـد قلعه چـــای را بـــا جدیـــت و تـــا زمـــان 
ــری  ــوب پیگیـ ــه مطلـ ــه نتیجـ ــیدن بـ رسـ
خواهـــد کـــرد، بیـــان کـــرد: احـــداث ایـــن 
ســـدها در کمیســـیون تلفیـــق 14۰۰ وارد 
شـــده بـــود و امیدواریـــم در 14۰1 هـــم 

ــود. ــاظ شـ لحـ
از  آبـــی  منابـــع  روزافـــزون  کاهـــش 

یـــک ســـو و نبـــود آب موردنیـــاز بـــرای 
ســـرمایه گذاری در مراغـــه از ســـوی دیگـــر، 
ــق  ــه رونـ ــت کـ ــت اسـ ــن واقعیـ ــر ایـ بیانگـ
تولیـــد نـــه در عمـــل، بلکـــه بـــا محوریـــت 
ــده  ــال شـ ــتان دنبـ ــن شهرسـ ــعار در ایـ شـ
و  مراغـــه  مـــردم  نماینـــده  اکنـــون  و 
ــک  ــاس یـ ــر اسـ ــی را بـ ــیر، الزاماتـ عجب شـ
ـــن کمبـــود  ـــد بـــرای رفـــع ای برنامـــه هدفمن

می کنـــد. پیگیـــری 

ستادکل نیروهای مسلح هم
 با تکمیل بیمارستان ارتش در مراغه 

موافقت کرد
نماینـــده مـــردم مراغـــه و عجب شـــیر 
ـــتاد  ـــت: س ـــالمی گف ـــورای اس ـــس ش در مجل
کل نیروهـــای مســـلح نیـــز بـــا تکمیـــل 
ـــرد  ـــت ک ـــه موافق ـــش در مراغ ـــتان ارت بیمارس
ــش  ــه ارتـ ــردش کار بـ ــت گـ ــب جهـ و مراتـ

ابـــالغ شـــد.
»علـــی علیـــزاده« ربـــه دیـــدار اخیـــرش 
ـــاره  ـــری اش ـــد باق ـــدار محم ـــکر پاس ـــا سرلش ب
کـــرد و افـــزود: مســـئوالن امـــر در وزارت 
دفـــاع و ارتـــش جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــرای  ـــود را ب ـــی خ ـــن آمادگ ـــش از ای ـــز پی نی
ــرده  ــالم کـ ــتان اعـ ــن بیمارسـ ــل ایـ تکمیـ

بودنـــد.
وی بـــا ابـــراز امیـــدواری نســـبت بـــه 

در  بیمارســـتان  ایـــن  از  بهره بـــرداری 
اضافـــه  ممکـــن،  زمـــان  ســـریع ترین 
کـــرد: موافقـــت ارتـــش در دیـــدار بـــا امیـــر 
ـــاون  ـــینی « مع ـــرز حس ـــرتیپ دوم »میرفرام س
ـــوری  ـــش جمه ـــی ارت ـــروی زمین ـــی نی مهندس
بهـــداری  اداره  ایـــران، رئیـــس  اســـالمی 
نیـــروی زمینـــی و معاونـــت پارلمانـــی وزیـــر 
دفـــاع، طـــی تیرســـال جـــاری اخـــذ شـــده 
ـــش  ـــتان ارت ـــه کاره بیمارس ـــروژه نیم ـــا پ ـــود ت ب
در مراغـــه بـــا ســـرمایه گذاری مشـــترک 
ــاتا« و تامیـــن اجتماعـــی احیـــا شـــود.  »سـ
ـــال  ـــه دنب ـــم ب ـــدار ه ـــن دی ـــزود: ای وی اف
ــاع  ــر دفـ ــا وزیـ ــته بـ ــال گذشـ ــدار سـ دیـ
ــازمان  ــره سـ ــت مدیـ ــس هیئـ ــت و رئیـ وقـ
ـــاتا(  ـــلح )س ـــای مس ـــی نیروه ـــن اجتماع تامی
ـــه  ـــاع در آن جلس ـــر دف ـــه و وزی ـــورت گرفت ص
ـــد  ـــروژه راک ـــای پ ـــرای احی ـــود را ب ـــل خ تمای

بیمارســـتان ارتـــش اعـــالم کـــرده بـــود.

طرح پیشنهادی »علیزاده« برای 
مشموالن غایب سربازی به صورت 

تخصصی بررسی می شود
ــیر و  ــه و عجب شـ ــردم مراغـ ــده مـ نماینـ
دبیـــر کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــن  ـــن در ای ـــت: همچنی ـــس گف ـــی مجل خارج
ـــم  ـــری رق ـــکر باق ـــر سرلش ـــه در دفت ـــدار ک دی
خـــورد، جزئیـــات طـــرح پیشـــنهادی بنـــده 
بـــرای مشـــموالن غایـــب ســـربازی مطـــرح 

ـــد.  ش
ـــرر  ـــه مق ـــن جلس ـــت: در ای ـــار داش وی اظه
ــی از  ــکل از برخـ ــه ای متشـ ــا کمیتـ ــد تـ شـ
نماینـــدگان مجلـــس بـــه همـــراه معاونـــان و 
ـــن  ـــه گانه ای ـــلح س ـــای مس ـــدگان نیروه نماین
ـــرای  ـــد و ب ـــرار دهن ـــی ق ـــورد بررس ـــرح را م ط

ـــد. ـــه کنن ـــس ارائ ـــه مجل ـــی ب ـــب نهای تصوی
تکمیـــل  بـــر  عـــالوه  »علیـــزاده« 
ـــی  ـــات اجرای ـــاز عملی ـــش، آغ ـــتان ارت بیمارس
و  مراغـــه  تختخوابـــی   ۳۵۰ بیمارســـتان 
افزایـــش تعـــداد تخت هـــای آن بـــه ۵۰۰ 
تخـــت را پیگیـــری می کنـــد تـــا مراغـــه بـــه 
ــرقی  ــوب آذربایجان شـ ــی جنـ ــب درمانـ قطـ

ــود. ــل شـ تبدیـ

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت راه و شهرسازی:

3۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای 
اجرای قانون جهش تولید مسکن نیاز است

نباید دورکاری ها به طور کامل کنار گذاشته شود

نماینده مجلس:

 ۱۰۰ روستای مراغه و عجب شیر کمبود آب دارند

م الف: 922
آگهي مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق 
شــش دانــگ یــک بــاب مغــازه پــالک ۳4 فرعــی از 
46۳- اصلــی بخــش یــک سیســتان کــه ســند آن 
ذیــل صــادر و مــع الواســطه بــه خانم/آقــای غــالم 
ــت  ــده اس ــل ش ــو منتق ــه ن ــکی قلع ــاس راش عب
ــغ  ــه مبل ــمی ب ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ک
ــه در  ــده و ک ــی ش ــال ارزیاب 6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
قبــال مبلــغ 4/۵6۷/۵۰۰/۰۰۰ ریــال طلــب خانــم 
زهــرا طوســی پــالک فــوق دارای 1۷/۵ متــر مربــع 
ــا قدمــت حــدودا ۲۰ ســال  ــه ب ــی در ۲ طبق اعیان
ــزارش  ــر گ ــه براب ــرق ک ــعابات اب و ب و دارای انش
ــودش  ــرف  خ ــور در تص ــک مزب ــرا مل ــور اج مام
ــی 1۲  ــاعت ۹ ال ــوق از س ــالک ف ــد و پ ــی باش م
ــت  ــورخ 14۰۰/11/1۰ در اداره ثب ــنبه م روز یکش
اســناد زابــل واقــع در خیابــان فردوســی از طریــق 
ــغ  ــده از مبل ــد. مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب مزای
6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال شــروع و بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. تــا 
مبلــغ 4/۵6۷/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بــه صــورت مشــاعی 
ــه ذکــر اســت پرداخــت  واگــذار مــی شــود الزم ب
ــم از  ــرق، گاز، اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه بده
ــرف در  ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ح
صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز 
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
ــم قطعــی آن  ــده اعــم از اینکــه رق ــخ مزای ــا تاری ت
ــده  ــده برن ــه عه ــد ب ــا نشــده باش ــده ی ــوم ش معل
ــازاد،  ــود م ــورت وج ــز در ص ــت و نی ــده اس مزای
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
ــد شــد و  ــده مســترد خواه ــده مزای ــه برن ــازاد ب م
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــداً وصــول مــی گــردد 
ضمنــاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گردد، 
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان ســاعت 

و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 1400/10/19

مهدي پهلوانرو ي 
 رئیس ثبت اسناد و امالک زابل



یک شنبه 19 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1096 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
رییس دانشگاه آزاد اسالمی: 

 ناکارآمدی  در کشور امروز بیشتر 
نمود پیدا کرده است 

ــروج ژن  ــاره خ ــالمی درب ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
ــت: در ســند انگلســتان، چشــم  نخبگــی از کشــور گف
انــدازی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه مــا باید آهــن ربای 
جــذب نخبــگان دیگــر کشــورها باشــیم؛ این موضــوع به 

خصــوص در مــورد نخبــگان کشــور مــا وجــود دارد. 
محمــد مهــدی طهرانچــی رییــس دانشــگاه آزاد 
اســالمی در گفت وگــو بــا ایلنــا در واکنــش بــه 
ــره  ــر آن در به ــور و تاثی ــی از کش ــروج ژن نخبگ خ
ــراد  هوشــی نســل آینــده اظهــار داشــت: بعضــی  اف
در کشــور بــاور ندارنــد کــه مــا در جنــگ هســتیم، 
عــالوه بــر آن نکتــه مهــم دیگــری کــه وجــود دارد و 
بایــد بــه آن توجــه کــرد، ایــن اســت کــه مــا نســبت 
ــع انســانی در تحریــم هســتیم. ــه بکارگیــری مناب ب

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــالش آمریــکا بــرای 
ــت:  ــا گف ــر دنی ــد از سراس ــای کارآم ــذب نیروه ج
در ســال NSF ،۲۰16 در آمریــکا، گزارشــی را 
مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه اکنــون کــه آمــوزش 
ــرح  ــورها مط ــی در کش ــالت تکمیل ــی و تحصی عال
شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، مــا بایــد 
بــرای برتــری جهانــی، نیروهــای کارآمــد را از ســایر 
کشــورها و همچنیــن جوامــع مختلــف جــذب کنیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
ــذب  ــای ج ــن رب ــد آه ــت بای ــد اس ــس معتق انگلی
ــذب  ــود ج ــور خ ــه کش ــا را ب ــد و آنه ــگان باش نخب
ــدازی  ــت: در ســند انگلســتان، چشــم ان ــد، گف کنن
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه مــا بایــد آهــن ربــای 
جــذب نخبــگان دیگــر کشــورها باشــیم؛ ایــن 
موضــوع بــه خصــوص در مــورد نخبــگان کشــور مــا 
ــی مســاله مهاجــرت  ــه طــور کل ــا ب وجــود دارد.، ام

ــود. ــا نمی ش ــور م ــه کش ــر ب منحص
طهرانچــی گفــت: موضــوع عنــوان شــده، بحثــی 
ــوان  ــد، در ج ــعی می کنن ــط آن س ــه توس ــت ک اس
ایرانــی بــذر ناامیــدی بکارنــد زیــرا جوانــان و نخبگان 
ــند، شــهید  ــر باش ــان موث ــد در جه ــی می توانن ایران
ــر  ــه موث ــود ک ــرادی ب ــلیمانی از اف ــم س ــاج قاس ح
ــا همــه ابزارهــا  ــراد ب ــن اف ــن رو ای واقــع شــد، از ای

ــرار گرفتنــد. مــورد هجمــه ق
ــون  ــه اکن ــی ک ــه ناکارآمدی های ــاره ب ــا اش وی ب
وجــود دارد، گفــت: الزم بــه ذکــر اســت کــه  یــک 
ســری ناکارآمدی هایــی هــم در خصــوص ایــن امــر 
ــا بیشــتر  ــن ناکارآمدی ه ــون ای ــا اکن وجــود دارد ام

نمــود پیــدا کــرده اســت.
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی در پایــان بــا بیــان 
ــرای حفــظ جامعــه نخبگانــی بایــد  اقداماتــی کــه ب
ــذب  ــرای ج ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش ــه کار گرف ب
اقدامــات  بایــد  اول  نخبگانــی  و حفــظ جامعــه 
ــر  ــادی را در نظ ــات اقتص ــپس اقدام ــی و س فرهنگ

ــرد. ــری ک ــت و پیگی گرف

5۰ میلیارد و ۴8۰ میلیون ریال 
کاالی قاچاق در آب های استان 

بوشهر کشف شد

فرمانــده مرزبانــی اســتان بوشــهر گفــت: ماموران 
ــال کاالی  ــارد و 48۰ میلیــون ری ــی ۵۰ میلی دریابان
قاچــاق از ســه فرونــد شــناور در آب هــای ایــن 

ــد.  اســتان کشــف کردن
ــه  ــداهلل شــرفی ب ــا، ســرهنگ ی ــزارش ایرن ــه گ ب
خبرنــگاران اعــالم کــرد: مأمــوران دریابانــی اســتان 
ــن  ــاق کاال و ارز و حی ــا قاچ ــارزه ب ــتای مب در راس
ــناور در  ــد ش ــوری، ۲ فرون ــناورهای عب ــرل ش کنت
ــل کاالی  ــناور حام ــد ش ــک فرون ــم و ی ــدر دیل بن
ــد. ــف کردن ــایی و توقی ــهر شناس ــاق را در بوش قاچ
ــناورها  ــن ش ــی از ای ــرد: در بازرس ــه ک وی اضاف
ــه از  ــزرگ، ۲ قطع ــی ب ــور برق ــتگاه ژنرات ــک دس ی
وســایل خــودرو ســنگین، 6 هــزار عــدد تیــغ اصــالح 
ــواری،  ــودرو س ــور خ ــتگاه موت ــه دس ــورت و س ص
ــدد  ــر و 8۰۰ ع ــی کامپیوت ــوازم جانب ــدد ل 1۰۰ ع

ــل کشــف شــد. ــی موبای ــوازم جانب ل
ــت  ــات هش ــن عملی ــرد: در ای ــار ک ــرفی اظه ش
ــده  ــکیل پرون ــس از تش ــتگیر و پ ــم دس ــر مته نف
ــی  ــه مرجــع قضای ــی ب ــیر مراحــل قانون ــه و س اولی

ــدند. ــل ش تحوی
فرمانــده مرزبانــی اســتان بوشــهر گفــت: دریابانان 
ــای  ــر آب ه ــی ب ــی و عملیات ــرافیت اطالعات ــا اش ب
ــق شــناورهای  ــرل دقی ــن اســتان و کنت ســاحلی ای
ــاق  ــه کاالی قاچ ــادی از ورود هرگون ــاری و صی تج
ــان و  ــان، مجرم ــر قاچاقچی جلوگیــری و عرصــه را ب

ــد.  ــگ می کنن ــودجو تن ــراد س اف

با رویکرد بررسی علمی الیحه بودجه 1۴۰1؛ 
اولین جلسه مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد 

اولیــن جلســه مرکــز پژوهــش هــای اتــاق بازرگانــی تبریــز بــا حضــور 
اســاتید دانشــگاهی و بــا رویکــرد بررســی علمــی الیحــه بودجــه 14۰1 در 

اتــاق تبریــز برگــزار شــد. 
ــث و  ــه بح ــن جلس ــز، اولی ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــروز ب ــر ام ــز ظه ــی تبری ــاق بازرگان ــای ات ــش ه ــز پژوه ــی مرک بررس
ــا و معایــب حــذف  موضــوع بررســی علمــی الیحــه بودجــه 14۰1 و مزای
ارز ترجیحــی بــا حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی مرکــز پژوهــش 
هــای اتــاق تبریــز، اســاتید دانشــگاهی، رییــس و نائــب رییــس اتــاق تبریــز 

برگــزار شــد. 
ــون  ــث پیرام ــه بح ــگاهی ب ــاتید دانش ــی از اس ــه جمع ــن جلس در ای
موضــوع حــذف ارز ترجیحــی پرداختــه و نظــرات خــود در ایــن خصــوص 

ــتند.  ــار داش را اظه
رییــس اتــاق تبریــز نیــز در ایــن جلســه بــر لــزوم ارتبــاط دو جانبــه علم 
و صنعــت تاکیــد کــرده و خواســتار ارائــه راهکارهــای علمــی بــرای اصــالح 

الیحــه بودجــه توســط مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز شــد. 
در ایــن جلســه قــرار بــر تخصصــی تــر شــدن موضــوع بررســی الیحــه 
بودجــه 14۰1 و تشــکیل جلســات آتــی در هفتــه آینــده شــد تــا پــس از 
ارائــه راهکارهــای الزم، بســته پیشــنهادی از ســوی مرکــز پژوهــش هــای 

اتــاق تبریــز در ایــن زمینــه، تهیــه و تدویــن شــود. 
گفتنــی اســت مرکــز پژوهــش هــای اتــاق بازرگانــی تبریــز بــه منظــور 
ایفــای نقــش موثــر در راهبــری اقتصــادی اســتان از طریــق بهبــود محیــط 
ــری  ــت پذی ــی و رقاب ــوآوری، کارآفرین ــگ ن ــت فرهن ــب و کار و تقوی کس
ــری از نظــرات اســاتید دانشــگاهی و  ــره گی ــال به ــه دنب ایجــاد شــده و ب

ایجــاد ارتبــاط دو ســویه مابیــن دانشــگاه و صنعــت اســت.

ــان  ــا بی ــس ب ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
ــی از  ــه تلخ ــالمی تجرب ــوری اس ــه جمه اینک
ــا  ــا آمریکایی ه ــی ب ــات قبل ــا توافق ــرات ی مذاک
ــع کامــل  ــران رف دارد، گفــت: موضــع قاطــع ای
تحریم هــا بــدون هــر گونــه بهانــه جویــی اســت 
و نتیجــه مذاکــرات بایــد برداشــته شــدن موانــع 
ــد.  ــران باش ــش روی اقتصــاد ای ــی از پی تحریم
ــا  ــو ب ــت و گ ــوکار در گف ــح ج محمدصال
ــرای  ــن ب ــرات وی ــه مذاک ــاره ب ــا اش ــا ب ایرن
ــرب و در  ــون غ ــت: تاکن ــا، گف ــع تحریم ه رف
راس آن آمریــکا، غیــر از اینکــه وقت گیــری 
می کننــد در رونــد مذاکــرات هــم مشــکل 
ــی  ــی از زیاده خواه ــه ناش ــد ک ــاد می کنن ایج
آنهــا اســت و ایــن زیاده خواهــی در موضوعــات 

ــت. ــان اس ــی نمای مختلف
ــس  ــکذر در مجل ــزد و اش ــردم ی ــده م نماین
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــزود: اینک ــورای اســالمی اف ش
ــدی  ــده و بدعه ــارج ش ــته ای خ ــق هس از تواف
کردنــد، موضــوع روشــنی اســت.آنها امــروز 
دنبــال ایــن هســتند کــه مجــدداً اقداماتــی حتی 
ــد. ــام دهن ــی انج ــانه ای و تبلیغات ــطح رس در س
ــد در  ــا می خواهن ــرد: آنه ــوان ک ــوکار عن ج
ــای  ــی فعالیته ــا بزرگنمای ــف ب ــع مختل مقاط
ــانتریفیوژهای  ــری س ــا به کارگی ــته ای و ی هس
نســل جدیــد، ایــران را بــه بن بســت کشــانده و 
مجــددا مســائل گذشــته را تکــرار کننــد تــا بــه 
زعــم خــود امتیــازات بیشــتری از ایــران بگیرند.
وی ادامــه داد: غربیهــا بــه دنبــال ایــن 
هســتند در گفتمــان رســمی و رســانه ای بــرای 
عــدم پیشــرفت مذاکــرات مقصرنمایــی کــرده و 
ــم زدن  ــق و بره ــران در اصــول تواف ــد ای بگوین
ــه  ــد ک ــان بخرن ــا زم ــی رود ت ــره م ــج طف نتای
ــالمی  ــوری اس ــوی جمه ــوع از س ــن موض ای

ــول نیســت. ــل قب ــول قاب قب
امــور  و  ســخنگوی کمیســیون شــوراها 
داخلــی کشــور در مجلــس بیــان کــرد: موضــع 
ــدون  ــا ب ــل تحریم ه ــع کام ــران رف ــع ای قاط
بهانــه و  راســتی آزمایی اســت. در واقــع نبایــد 
ــی  ــر تعهدات ــار دیگ ــه ب ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
را اجــرا کنیــم امــا در مقابــل آمریکایی هــا 
اقدامــی انجــام ندهنــد و نمونــه آن هــم همیــن 
ــوری  ــای جمه ــدن دارایی ه ــه ش ــث بلوک بح

اســالمی اســت.
ــای  ــوال و دارایی ه ــرد: ام ــار ک ــوکار اظه ج
ــور  ــن کش ــه در چندی ــالمی ک ــوری اس جمه
بلوکــه شــده بایــد بــه کشــور بازگردانــده 

شــوند و تراکنش هایــی کــه بــا بانک هــای 
ــا  ــایر جاه ــی و س ــورهای اروپای ــی و کش جهان
داشــته ایم بــه خوبــی انجــام شــود تــا بتوانیــم 
درآمدهایــی را کــه داشــتیم و امــروز در اختیــار 
کشــورهای دیگــر قــرار دارد بــه داخــل کشــور 
ــز  ــم بنابرایــن راســتی آزمایی بســیار حائ بیاوری

اهمیــت اســت.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن کشــورها 
ماننــد فرانســه نقــش خــود در دور قبلــی 
ــل  ــد عم ــس ب ــوان پلی ــه عن ــه ب ــرات ک مذاک
می کــرد را در ایــن دور هــم تکــرار مــی کنــد، 
گفــت: مواضــع مــا در ایــن زمینــه کامــاًل 
شــفاف اســت و مطالبــات مــا هــم کامــال 
ــای  ــه طرفه ــت ک ــی اس ــه و منطق واقع گرایان

ــد.  ــل کنن ــه آن عم ــد ب ــل بای مقاب
ــا تحــت فشــار  ــی هــا ب جــوکار گفــت: غرب
از  اســتفاده  بــا  ایرانــی  قــرار دادن هیــات 
بــه  دســتیابی  به دنبــال  ضرب االجل هــا 
هســته ای  فعالیت هــای  توقــف  یــا  توافــق 
ــی در  ــان موج ــه همزم ــن اینک ــتند ضم هس
ــی  ــث ایران هراس ــه و بح ــانه ها راه انداخت رس

را در ســطح منطقــه دنبــال می کننــد.
وی ادامــه داد: آنهــا می خواهنــد وانمــود 
 کننــد جمهــوری اســالمی حاضــر بــه مذاکــره 
نیســت یــا زمانــی بــرای توافــق نــدارد و 
ــان  ــتند همچن ــر نیس ــد حاض ــوان می کنن عن
بــه مذاکــرات ادامــه دهنــد و بــا ایــن فشــارها 
ــوری  ــدد از جمه ــاز مج ــن امتی ــدد گرفت درص
اســالمی هســتند کــه ایــن موضــوع بــرای مــا 

ــول نیســت. ــل قب قاب
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم خاطرنشــان 
تلخــی  تجربــه  اســالمی  جمهــوری  کــرد: 
بــا  قبلــی کــه  توافقــات  یــا  مذاکــرات  از 
آمریکایی هــا انجــام شــد دارد حتــی خــود 

از ســوی  برجــام دیکتــه نوشــته شــده ای 
آنهــا بــود و بارهــا از ســوی تیــم مذاکــره 
ــی وزارت  ــئولین قبل ــا مس ــی و ی ــده ایران کنن
ــی  ــه در جاهای ــد ک ــد ش ــه تاکی ــور خارج ام

داشــته اند. اشــتباهاتی 
جــوکار بیــان کــرد: آنهــا تصــور مــی 
کننــد کــه در ایــن دور از مذاکــرات هــم مــی 
ــا  ــد ام ــرار کنن ــائل را تک ــان مس ــد هم توانن
ــه در گذشــته  ــی ک ــه نیســت و تجربیات اینگون
ــد.  ــده باش ــراغ راه آین ــد چ ــته ایم می توان داش
ــوع  ــن موض ــال ای ــم به دنب ــته ه ــا درگذش آنه
ــوری  ــری جمه ــار حداکث ــا فش ــه ب ــد ک بودن
ــا  ــه دادن برخــی امتیازه ــور ب اســالمی را مجب
کننــد کــه ناموفــق بوده انــد. بنابرایــن مــا 
ــتیم  ــه داش ــی ک ــان مذاکرات ــوب هم در چارچ
بحــث  در  امــروز  کــه  پیشــرفت هایی  و 
ــال  ــرات را دنب ــده، مذاک ــل ش ــته ای حاص هس
ــا  ــار زورگویی ه ــر ب ــا هیچــگاه زی ــم ام می کنی
رفــت. نخواهیــم  آنهــا  زیاده خواهی هــای  و 

امــور  و  ســخنگوی کمیســیون شــوراها 
داخلــی کشــور در مجلــس دربــاره توقــف 
ــر اقتصــاد کشــور و  تاثیرگــذاری تحریم هــای ب
ــت:  ــرب گف ــا از ســوی غ اصالح نظــام تحریم ه
ــی  ــم برخ ــی می بینی ــی گاه ــرایط فعل در ش
از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی یــا برخــی 
تحریم هــای  )نقشــه(  پلــن  در  شــرکت ها 

جدیــد آمریــکا قــرار می گیرنــد.
جــوکار خاطرنشــان کــرد: کســی کــه امــروز 
نمی خواهــد مذاکــرات بــه نتیجــه برســد طــرف 
آمریکایــی اســت امــا آنهــا ژســت مذاکــره مــی 
ــر  ــوی دیگ ــتند و از س ــد داش ــا قص ــد ام گیرن
طــرف ایرانــی را مخالــف مذاکــرات نشــان 
دهنــد و ایــن موضــوع همــواره در دســتور کار 

آنهــا قــرار داشــته اســت.

ــورای  ــس ش ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
ــن  ــالمی در ای ــوری اس ــت: جمه ــالمی گف اس
ــاس  ــود را براس ــی خ ــرات آمادگ دور از مذاک
ــات  ــرات و توافق ــا از مذاک ــروج آمریکایی ه خ
ــه از  ــارهایی ک ــال فش ــپ و اعم در دوره ترام

ــت. ــرده اس ــالم ک ــته اند اع ــل داش قب
دیگــری  بــه ســوال  پاســخ  در  جــوکار 
رژیــم صهیونیســتی   ادعاهــای  درخصــوص 
علیــه ایــران گفــت: اینکــه امــروز رژیــم 
صهیونیســتی موضــوع گزینــه  نظامــی را مطرح 
می کنــد در راســتای فضــای روانــی مبنــی بــر 
ــوری  ــه جمه ــت ک ــوع اس ــن موض ــای ای الق
ــی  ــرش امتیازخواه ــز پذی ــی ج ــالمی راه اس
آنهــا نــدارد در حالــی کــه خودشــان هــم مــی 

ــت. ــور نیس ــه اینط ــد ک دانن
وی بــا بیــان اینکــه امــروز کشــورهای 
اســتفاده  هســته ای  صنعــت  از  زیــادی 
می کننــد، گفــت: موضــع و رویکــرد جمهــوری 
اســالمی در ایــن زمینــه کامــال مشــخص اســت 
و ایــران به هیــچ عنــوان در جهــت تولیــد 
ســالح هســته ای نبــوده و نیســت و ایــن 
ــم و آنهــا هــم  موضــوع را بارهــا اعــالم کرده ای
یقیــن دارنــد و از طریــق دوربین هــای آژانــس 
کامــاًل ایــن موضــوع را رصــد کرده انــد و مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــتی آزمایی ه راس
امــور  و  ســخنگوی کمیســیون شــوراها 
داخلــی کشــور در مجلــس گفــت: امــروز 
ــه  ــت چراک ــا اس ــده آنه ــر عه ــری ب تصمیم گی
تــوپ در زمیــن کشــورهای اروپایــی اســت کــه 
ــا  ــن آمریکایی ه ــد و همچنی ــدی کرده ان بدعه
ــات  ــه از توافق ــوری ک ــن کش ــوان اولی ــه عن ب
خــارج شــدند و در نــگاه بین المللــی ایــن 

ــت. ــح اس ــن و واض ــوع روش موض
جمهــوری  کــرد:  خاطرنشــان  جــوکاری 
ــالم  ــفاف اع ــود را ش ــا مواضــع خ اســالمی باره
کــرده اســت ایــن آمریکایی هــا بودنــد کــه 
توافقــات را نقــض کردند و کســی که ایســتادگی 
ــه الزم  ــتر از آنچ ــود را بیش ــدات خ ــرد و تعه ک

ــت. ــالمی اس ــوری اس ــام داد جمه ــود انج ب
گذشــته  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
اقدامــات بــا دســتپاچگی انجــام شــد و از 
ــات  ــا از توافق ــه آمریکایی ه ــی ک ــه دالیل جمل
ــه  ــود ک ــیمگی ب ــان سراس ــدند هم ــارج ش خ
ــر از  ــود و فرات ــدات خ ــرای تعه ــت در اج دول
ــد  آنچــه کــه بایــد انجــام مــی داد، انجــام دادن
ــد  ــی هــا تصــور کنن ــن باعــث شــد آمریکای ای
ایــن  نیازمنــد  بســیار  اســالمی  جمهــوری 
توافــق اســت و آنهــا بــه فشــار حداکثــری روی 
آوردنــد در صورتــی کــه اگــر تعهــدات گام بــه 
ــد  ــته می ش ــر برداش ــم متناظ ــا ه گام و گام ه
یقینــا امــروز شــاهد چنیــن وضعیتــی نبودیــم.

طـی روزهـای گذشـته، شـایعاتی مبنـی بـر کمبـود و گرانـی 
روغـن و احتمـال تشـکیل صـف هـای طوالنـی بـرای خریـد این 

محصـول مطرح شـده اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، از هفته های گذشـته 
بـا زمزمـه های جدی شـدن اصـالح نظـام یارانه بار دیگـر نگرانی 
هایـی مبنـی بـر کمبـود روغـن، گرانـی و صـف هـای طوالنـی 
خریـد وجـود دارد، هر چند بسـیاری از مسـئوالن ایـن موضوع را 
تکذیـب مـی کنند، امـا برخی فعاالن بـازار و فروشـندگان خبر از 

کمبـود و افزایـش مجـدد قیمـت ها مـی دهند.
 ۸0 درصد روغن مصرفی وارداتی است

قائم مقـام نظـام صنفـی کشـاورزی و منابع طبیعـی گفت: هم 
اکنـون بیـش از ۷۰ تـا 8۰ درصـد دانه های روغنـی و روغن خام 

مـورد نیـاز از طریق واردات تامین می شـود.
بـه گفتـه ملـک زاده  بـا توجه به ضعـف نظارت، رانت و فسـاد 
حاصـل از واردات، راهـی جـز تغییـر اصـالح نظـام یارانـه وجـود 
ندارد.گرچـه بـا تغییر تخصیـص ارز و اصالح نظـام یارانه در بحث 
بـازار مدتـی دچـار اختالل می شـویم، اما این موضوع کشـاورزان 

را بـه سـمت و سـوی خوداتکایی سـوق مـی دهد.
طـرح خـود اتکایی دانه هـای روغنی بـه عنوان یکی از هشـت 
نیمـه دوم سـال ۹4  از  طـرح خوداتکایـی محصـوالت اساسـی 

توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی آغـاز شـد کـه براسـاس اجـرای 
ایـن طـرح 1۰ سـاله تا افـق 14۰4 حداقل ۷۰ درصد نیاز کشـور 

بـه روغـن در داخـل بایـد تامین شـود.
کمبودی در عرضه روغن نداریم

تاکنـون  گفـت:  غذایـی  مـواد  بنکـداران  اتحادیـه  دبیـرکل 
اسـت. نشـده  احسـاس  بـازار  بـه  روغـن  عرضـه  در  کمبـودی 

بـه گفتـه حسـنی، روغن بـر مبنـای قیمت مصوب درج شـده 
بـر کاال عرضـه مـی شـود و قیمـت آن در بـازار تغییری نداشـته 
اسـت.  بـا اصالح نظـام یارانـه و افزایش قیمت روغـن پیش بینی 

مـی شـود که مصـرف روغـن ۲۵ درصد کاهـش یابد.
بررسـی هـای میدانی نشـان می دهـد که کمبـودی در عرضه 
روغـن در فروشـگاه هـای زنجیـره ای وجـود نـدارد، هـر چند در 

برخـی مغـازه ها محدودیـت هایی بـرای خرید وجـود دارد.
کمبود عرضه روغن از شایعه تا واقعیت

پیکیـری از تولیدکننـدگان روغـن نشـان مـی دهد کـه عرضه 
روغـن نسـبت بـه ماه هـای اخیر تا حـدودی کاهش یافته اسـت.

یکـی از تولیدکننـدگان روغـن گفـت: قبـل از تخصیـص ارز 
ترجیحـی بـه واردات روغـن، سـالیانه یـک میلیـون و 4۰۰ هـزار 
تـن روغـن در داخل مصـرف و 1۰۰ هـزار تن بـه بازارهای هدف 
صـادر می شـد که از سـال ۹۷ با تخصیـص ارز ترجیحی، مصرف 
بـه ۲ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تـن رسـید. افزایـش سـرانه مصـرف 
روغـن از سـال ۹۷ بـدان معناسـت که بخشـی از روغن از کشـور 
قاچاق و بخشـی دیگر توسـط صنایع کنسـرو، شـیرینی و شکالت 

و ... کـه روغـن مـورد نیازشـان اسـت، صادر می شـود.
بـه گفتـه ایـن تولیدکننـده در اواخـر سـال گذشـته بـه رغـم 
رکـورد تولیـد، بـاز هـم شـاهد کمبـود در بـازار بودیـم کـه علت 
اصلـی ایـن موضـوع بـه جـو روانی بـازار باز مـی گردد. بـا اصالح 
نظـام یارانـه پیـش بینـی مـی شـود کـه بـه سـبب افزایـش نیاز 

نقدینگـی کارخانجـات، ظرفیـت تولیـد کاهـش یابـد، امـا امکان 
مجـدد صـادرات بـه عـراق و افغانسـتان مزیـت این امر به شـمار 

مـی رود کـه تـا حـدودی بـه فضـای بـازار کمـک مـی کند.
ماجـرای کمبـود روغـن در مغـازه و فروشـگاه هـا بـه اواسـط 
مهرمـاه سـال گذشـته بـر مـی گـردد کـه با خالـی شـدن یکباره 
قفسـه هـا، در شـرایط کرونـا مـردم  سـاعت هـا منتظـر در صـف 

دریافـت خریـد بودنـد کـه ایـن موضـوع مـاه هـا ادامه داشـت.
علـی رغـم  تالش مسـئوالن تنظیم بـازار و کارخانجـات روغن 
نباتـی، امـا مشـکالت سیسـتم توزیـع منجر بـه ایجاد بازار سـیاه 
روغـن و عرضـه چندبرابـر نـرخ درج شـده بـر روی کاال شـد کـه 
در تیرمـاه امسـال بـازار بـه آرامش رسـید، هر چنـد قیمت روغن 
حلـب بـا چندیـن بـار افزایش قیمـت به ۹1 هـزار تومان رسـید.

بـه گفتـه دبیر انجمـن روغن نباتـی در 1۹ تیرماه امسـال، بازار 
روغـن نباتـی پـس از چنـد ماه پـر تنش به آرامش رسـیده اسـت 
و همـواره صنعـت روغـن نباتی آمادگـی دارد تا تمامی نیاز کشـور 
در بخـش خانـوار، صنـف و صنعـت را بـه طور کامل برطـرف کند.

بنابـر آمـار سـالیانه یـک میلیون و 8۰۰ هـزار تن تـا ۲ میلیون 
تـن روغـن در کشـور تولیـد می شـود که یـک میلیـون و ۳۰۰ تا 
یـک میلیـون و ۵۰۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می شـود.

بیرشـک دبیرانجمـن روغـن نباتـی پیـش از ایـن گفتـه بـود 
سـاالنه ۳۵۰ تـا 4۰۰ میلیـون دالر ارز بـرای واردات روغـن مـورد 
نیـاز بخـش خصوصـی اسـت. همچنیـن چنـدی پیـش بـا مطرح 
شـدن اصـالح نظام یارانه سرپرسـت دفتر خدمـات بازرگانی وزارت 
جهـاد گفـت: تغییر روش تخصیـص ارز ابتدا از روغـن خام، ذرت و 
کنجالـه صـورت می گیـرد، اما به یکبـاره این امر اتفـاق نمی افتد.

عباسـی معروفـان مـی گویـد: بـا اصـالح نظـام یارانـه قیمـت 
روغـن ۲۰۰ تـا ۲۵۰ درصـد افزایـش مـی یابـد کـه بـا ایجـاد 

زیرسـاخت الزم، نگرانـی در ایـن رابطـه نداریـم.

نتیجه مذاکرات باید برداشته شدن موانع تحریم 
از مراودات اقتصادی ایران باشد

عرضه روغن سهمیه ای می شود؟ 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

برابــر رای شــماره 14۰۰6۰۳۲۲۰۰۲۰۰۵۰۹۳ - 14۰۰/۰۹/۰۳ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــک  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت مل وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق
ــی  ــد مل ــماره ۵ ک ــنامه ش ــه شناس ــارانی ب ــد س ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــل تصرف زاب
۳6۷۳84۷۷6۷ صــادره از زابــل فرزنــد ابراهیــم بصــورت ششــدانگ یــک بــاب منــزل بــه مســاحت ۲۹۹ متــر 
مربــع در قســمتی از پــالک شــماره ۷۰۳  فرعــی از 1 - اصلــی واقــع در سیســتان و بلوچســتان شهرســتان زابــل 
بخــش دو سیســتان کوچــه منشــعبه از جــاده قدیــم بنجــار حــوزه ثبــت ملــک زابــل موضــوع مالکیــت مشــاعی 
متقاضــی مقــدار 1۵۰ متــر مربــع طبــق ســند قطعــی 6۲1۲1-1۳۹۷/۰۲/۰4 دفترخانــه ۲۷ زابــل و 1۵۰ متــر 
مربــع واگــذاری مــازاد طبــق نامــه بــه شــماره 14۰۰/1۵۳4۹-14۰۰/۰6/۰8 از شــهرداری زابــل محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی 
ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــي شــود در صورت م
مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
ــه مراجــع قضایــی  از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
توضیحات: در خصوص مازاد نسبت به تنظیم اظهارنامه اقدام گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/10/04       تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1400/10/19
مهدي پهلوانروي - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

م الف: 917
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل 

ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــمی  ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه س

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی 
رای شــماره 14۰۰6۰۳۲۲۰۰۲۰۰۵۳۰۷ - 14۰۰/۰۹/1۳  برابــر   
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت 
ــای حســینعلی  ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــل تصرف ملــک زاب
ــه شناســنامه شــماره ۳۳ کــد ملــی ۳6۷1۲۲۷4۵1 صــادره  ــی ب بهلول
ــزل  ــاب من ــک ب ــدانگ ی ــورت شش ــدر بص ــالم حی ــد غ ــل فرزن از زاب
ــالک شــماره 68۹   ــع در قســمتی از پ ــر مرب ــه مســاحت ۲۷۳/۹۵ مت ب
فرعــی از 1 - اصلــی واقــع در سیســتان و بلوچســتان بخــش ۲ سیســتان 
ــان دانشــگاه حــوزه ثبــت  ــل کوچــه ۷ منشــعبه از خیاب شهرســتان زاب
ــی محــرز  ــس اخالق ــادی از یون ــق ســند ع ــداری طب ــل خری ــک زاب مل
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 1۵ روز روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی مــي شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/10/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1400/10/19
مهدي پهلوانروي - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

م الف: 91۸

م الف: 924
آگهي مزایده اموال منقول 

به موجب پرونده اجرائی کالسه له علیه اموالی به شرح زیر:
اتومبیــل پرایــد شــماره ۳۹8 ب ۹۲ - ایــران متعلــق بــه مدیــون کــه 
برابــر نظریــه کارشــناس رســمی/مامور اجــرا بــه مبلــغ 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال ارزیابــی گردیــده از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. مزایــده 
از ســاعت ۹ الــی 1۲ مــورخ یکشــنبه 14۰۰/11/1۰ در محــل اداره ثبت 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا  ــی آغــاز و ب ــغ ارزیاب ــل از مبل زاب
ــل  ــا تعطی ــادف ب ــده مص ــه روز مزای ــد و چنانچ ــد ش ــه خواه فروخت
رســمی غیــر مترقبــه گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیــل در همان 
ــده  ــق مزای ــی و ح ــوق دولت ــود و حق ــی ش ــام م ــاعت انج ــل و س مح

طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 1400/10/19

مهدي پهلوانرو ي - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

» اصالحیه«
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي انجمن صنفي کارفرمایي دفاتر 

خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي و زیارتي استان آذربایجان شرقي
ــه  ــنبه مورخ ــر روز چهارش ــد ازظه ــاعت 1۵ بع ــور ، از س ــی مذک ــن صنف ــی انجم ــع عموم       مجم
14۰۰/11/1۳ در محــل ســالن اجتماعــات مــوزه تبریــز واقــع در میــدان ســاعت بــه طــرف آبرســان جنــب 
مســجد کبــود برگــزار مــی گــردد . اعضــا محتــرم کــه تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره و بــازرس 
انجمــن را دارنــد مــی تواننــد تــا تاریــخ 14۰۰/11/۰۵ بــه دفتــر انجمــن صنفــی واقــع در آدرس : مابیــن 
چهــارراه ابوریحــان و آخــر شــریعتی جنــب برجهــای زمــرد پــالک 11 مراجعــه و تقاضــای کتبــی خــود را 
تحویــل دهنــد .از کلیــه اعضــا محتــرم حقیقــی و حقوقــی و نیــز نماینــدگان تــام االختیــار معرفــی شــده 

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

1-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
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آشپزی

 ترشی سبزیجات ارمنی 

ــبزیجات  ــب س ــی از ترکی ــای ارمن ــی ه ترش
متنــوع تهیــه مــی شــوند. ترشــی فلفــل شــیرین 
ــا دارد. ــادی در دنی ــیار زی ــت بس ــی محبوبی ارمن

ــبزیجات  ــب س ــی از ترکی ــای ارمن ــی ه ترش
بســیار  طعــم  و  شــوند  مــی  تهیــه  مختلــف 
خوشــایندی دارنــد، ترشــی فلفــل شــیرین ارمنــی 
جــزو ترشــی هایــی اســت کــه در دنیــا محبوبیــت 
زیــادی دارد و یــک روش خوشــمزه بــرای نگهداری 

ــت.  ــتان اس ــل زمس ــیرین در فص ــل ش فلف
 

روش اول 
مواد الزم:   

کلم سفید                                        ۲ کیلوگرم
چغندر                                                ۲ عدد
هویج                                             ۲ عدد 
سیر                                               ۲ عدد
فلفل بلغاری                                         ۲ عدد
فلفل تند                                       ۲ عدد
آب                                                    1 لیتر
نمک                    ۰.۵ فنجان + ۲.۵ قاشق چایخوری 
روغن گیاهی                                     1 لیوان
سرکه                                             1 فنجان

 
طرز تهیه:

ســبزیجات را بشــویید ، خشــک کنیــد و در 
صــورت نیــاز پوســت بگیریــد و ســپس خــرد کنیــد. 
آب را بجوشــانید ، نمــک و شــکر را اضافــه 
کــرده وقتــی کــه حــل شــدند شــعله را خامــوش 

ــا ســرد شــود. ــد ت کنی
سرکه و روغن را اضافه کنید. 

ســبزیجات را در شیشــه ای تمیــز بریزیــد 
ــد.  ــر کنی ــرکه پ ــوط آب و س ــا مخل ــش را ب روی
ـــد و  ـــاق بمان ـــد در ات ـــازه دهی ـــه روز اج دو س

ـــد.  ـــل نمایی ـــال منتق ـــه یخچ ـــپس ب س
 

روش دوم
مواد الزم: 

برگ بو                                            ۲ عدد
کلم سفید      

                   نصف یک عدد کوچک، 4 قاچ شده
لوبیا سبز                               ۲۰۰ گرم، سر و دم گرفته
پیازچه                                                 4 عدد
سیر                        1 بوته، فقط پوست بیرونی را بکنید
برگ شوید                                        ۵۰ گرم

برگ ترب سفید                
 ۲ عدد یا ۵۰ گرم ترب سفید خرد شده
آب                                       یک سوم لیتر
ســـرکه                                   دو ســـوم لیتر
نمک دریای درشت                    ۳ قاشق غذاخوری
دانه فلفل سیاه                                  1۰ عدد

 
طرز تهیه:

ســبزیجات را خــرد کنیــد و بــه همــراه ادویــه 
هــا مخلــوط نمــوده  در شیشــه تمیــز بریزیــد. 

ــوط  ــیاه را مخل ــل س ــک و فلف ــرکه ، آب ، نم س
نمــوده روی حــرارت بــه جــوش بیاوریــد و روی 
ســبزیجات بریزیــد به طــوری کــه رویش را بپوشــاند. 
در شیشــه را ببندیــد و بــه مــدت یــک هفتــه 

در یخچــال نگهــداری نماییــد تــا جــا بیوفتــد. 
 

ترشی فلفل شیرین ارمنی
مواد الزم: 

فلفل شیرین                                  ۷ کیلوگرم 
گشنیز و کرفس                               ۲۰۰ گرم
سیر                                                  1 بوته
دانه های فلفل                                1۰ عدد

بـــرگ بـــو                                      ۲ عـــدد 
روغن آفتابگردان تصفیه شده                 ۰.۵ لیتر

آب                                                    ۰.۵ لیتر 
سرکه                                                1 لیتر
نمک                                   ۳ قاشق غذاخوری
شکر                                              1۰۰ گرم

طرز تهیه:
فلفـــل دلمـــه را بـــه چهـــار قســـمت بـــرش 
ـــفیدش را  ـــای س ـــمت ه ـــا و قس ـــه ه ـــد و دان بزنی
ـــد. ـــدازه دلخـــواه خـــرد نمایی ـــه ان ـــد و ب جـــدا کنی
آب ، دانــه ای فلفــل ، ســرکه ، نمــک و شــکر 
را بــه جــوش بیاوریــد ، فلفــل دلمــه هــا و کرفــس 

را بــه آن اضافــه کــرده و ۵ دقیقــه بجوشــانید.
و  بریزیــد  شیشــه  در  را  ســبزیجات  تمــام 
ــر  ــن پ ــرکه و روغ ــوط آب س ــا مخل ــش را ب روی

کنیــد و در شیشــه را ببندیــد. 
ــه از  ــا نیم ــد و ت ــه بگذاری ــه را در قابلم شیش
آب پــر کنیــد و اجــازه دیــد ۲۰ دقیقــه بجوشــد و 
ســپس شــعله را خامــوش کنیــد و اجــازه دهیــد 

ــد.  خنــک شــود و در یخچــال بگذاری
در صــورت نیــاز و در صورتــی کــه مایــع 
ترشــی کــم بــود مــی توانیــد ســرکه بیشــتری بــه 

ــد.  ــه کنی ــواد اضاف م
 منبع: بیتوته

ضرورت تقویت ارتباطات دانشگاه لرستان با 
مراکز پژوهشی سایر کشورها

دکتــر علــی نظــری سرپرســت دانشــگاه لرســتان، در دیــدار و گفتگــو بــا 
جمعــی از دانشــجویان غیرایرانــی دانشــگاه لرســتان بــا بیــان اینکــه تقویت 
ــش از  ــن بخ ــاخت های ای ــای زیرس ــی و ارتق ــجویان غیرایران ــذب دانش ج
ــار  ــی دانشــگاه اســت، اظه ــد بین الملل ــا بُع ــه ب ــم در رابط ــات مه موضوع
کــرد: تقویــت ارتباطــات و تعامــالت بیــن دانشــگاه لرســتان بــا دانشــگاه ها 
و مراکــز پژوهشــی ســایر کشــورها به ویــژه دانشــگاه های کشــورهای 

اســالمی ضــروری اســت.
ــا رویکــرد  ــا بیــان اینکــه ب بــه گــزارش پایــگاه خبــری ماژین نیــوز، وی ب
مســئله  محــوری بایســتی گفتگــوی بیــن دانشــگاهیان کشــورهای اســالمی 
ــد؛  ــترش یاب ــگاه ها گس ــن دانش ــجویان ای ــن دانش ــات بی ــه ارتباط از جمل
زیــرا کشــورهای اســالمی دارای تشــابهات فــراوان هســتند، افــزود: دانشــگاه 
اســالمی تمدن ســاز، دانشــگاهی اســت کــه بتوانــد شــاخص های بین المللــی 
خــود را ارتقــاء بدهــد و در ایــن مســیر وجــود دانشــجویان غیرایرانی دانشــگاه 

لرســتان از کشــورهای مختلــف، یــک ظرفیــت مهــم اســت.
ــور از  ــگاه های کش ــی در دانش ــجویان غیرایران ــذب دانش ــه داد: ج ادام
ــرکات و دســتاوردهای نظــام آمــوزش عالــی جمهــوری اســالمی  ــه ب جمل

ــور دارد. ــی کش ــای علم ــان از توانمندی ه ــت و نش ــران اس ای
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــگاه در نظ ــاد دانش ــرد: نه ــح ک ــری، تصری نظ
ــک نهــاد  ــر کارکردهــای آموزشــی، علمــی و پژوهشــی ی ــران، عــالوه ب ای
ــی  ــی اســت و جــذب دانشــجوی غیرایران ــی و اجتماع ــاز، فرهنگ تمدن س
)خارجــی(، یــک اقــدام مهــم فراملــی بــرای تقویــت اقتــدار نظــام علمــی 

کشــور اســت.
سرپرســت دانشــگاه لرســتان خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر تعــداد 
1۵۰ دانشــجوی غیرایرانــی در حــال تحصیــل در دانشــگاه لرســتان 

ــتند. هس

بابایی کارنامی تاکید کرد:
بهانه بدهی دولت برای عدم همسان سازی

 غیر قابل قبول است
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــیون اجتماع ـــس اول کمیس ـــب ریی نای
ـــه همسانســـازی حقـــوق بازنشســـتگان  گفـــت: تامیـــن اجتماعـــی موظـــف ب
اســـت و بهانـــه هایـــی نظیـــر بدهـــی دولـــت نبایـــد مانـــع از اجرایـــی 

ـــد.  ـــازی باش ـــان س ـــدن همس ش
ـــورد  ـــت، در م ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــت  و گ ـــی در گف ـــی کارنام ـــی بابای عل
ادامـــه دار بـــودن همسانســـازی حقـــوق بازنشســـتگان گفـــت: همسانســـازی 
حقـــوق بازنشســـتگان جـــزو مطالبـــات بـــه حـــق مـــردم بـــه ویـــژه 
ــه 14۰1   ــق در بودجـ ــه حـ ــه بـ ــن مطالبـ ــت، ایـ ــتگان  اسـ بازنشسـ

ــود.  ــد بـ ــم خواهـ ــه دار هـ ــود و ادامـ ــت می شـ پرداخـ

دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد
نماینـــده مـــردم ســـاری و میانـــدرود در مجلـــس شـــورای 
اســـالمی، افـــزود: دولـــت بایـــد بدهـــی خـــود را بـــه تامیـــن 
اجتماعـــی کـــه حـــدود ۲۵۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت، 
بپـــردازد. ایـــن بدهـــی مـــی توانـــد بـــه صـــورت نقـــدی و 
غیرنقـــدی در نظـــر گرفتـــه شـــود، تامیـــن اجتماعـــی موظـــف بـــه 
ــر  ــی نظیـ ــت و بهانه هایـ ــتگان اسـ ــوق بازنشسـ ــازی حقـ همسان سـ
بدهـــی دولـــت نبایـــد مانـــع از اجرایـــی شـــدن همســـان ســـازی 

ــد. باشـ
نایـــب رئیـــس اول کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس، اظهـــار کـــرد: 
توقعـــی کـــه مـــردم از ســـازمان بیمه گـــر تامیـــن اجتماعـــی دارنـــد، 
بـــدون بهانـــه و جـــدای از بودجـــه 14۰1  همســـان ســـازی حقـــوق 
ـــات  ـــد مطالب ـــت بای ـــار آن از دول ـــد و در کن ـــه ده ـــتگان را ادام بازنشس
ــیون  ــد: کمیسـ ــادآور شـ ــی یـ ــد.بابایی کارنامـ ــته باشـ ــود را داشـ خـ
ــن  ــازمان تامیـ ــب سـ ــری طلـ ــه گـ ــم مطالبـ ــس هـ ــی مجلـ اجتماعـ
اجتماعـــی را از دولـــت خواهـــد داشـــتند و تـــا آخریـــن لحظـــه 
بـــرای اجـــرای کامـــل همســـان ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان تـــالش 

. می کنـــد
ـــرد:  ـــان ک ـــر نش ـــان خاط ـــم در پای ـــس یازده ـــردم در مجل ـــده م نماین
ـــی  ـــیون اجتماع ـــتگان؛ کمیس ـــوق بازنشس ـــازی حق ـــان س ـــروع همس در ش
ــدن  ــی شـ ــرای اجرایـ ــود را بـ ــالش خـ ــام تـ ــوا تمـ ــه قـ ــران سـ و سـ
ایـــن مهـــم خواهنـــد داشـــت و همچنیـــن بـــا پیگیری هـــای صـــورت 
ـــن  ـــه تامی ـــت ب ـــی دول ـــان از بده ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود 6۵ ه ـــه ح گرفت

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی پرداخ اجتماع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

در حاشیه شهر مراکز درمانی ایجاد می کند

ـــرای  ـــه ب ـــن مجموع ـــت: ای ـــز گف ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
ـــات  ـــه خدم ـــز ارای ـــهر و نی ـــزی ش ـــته مرک ـــی در هس ـــار ترافیک ـــش ب کاه
ـــاد و  ـــهر ایج ـــیه ش ـــژه در حاش ـــز وی ـــکی، مراک ـــی و پزش ـــب درمان مناس

ــد. ــدازی می کنـ راه انـ
بـــه گـــزارش مهـــر، بهمـــن نقی پـــور در بازدیـــد از منطقـــه حاشـــیه 
ـــم  ـــالش داری ـــزود: ت ـــز، اف ـــرب تبری ـــمال غ ـــی در ش ـــرالن دره س ـــین ت نش
بـــا همراهـــی شـــهرداری تبریـــز، کلینیک هـــای ویـــژه دانشـــگاه علـــوم 
ــورت  ــه در صـ ــوند کـ ــتقر شـ ــهر مسـ ــروم شـ ــاط محـ پزشـــکی در نقـ
تحقـــق ایـــن امـــر ضمـــن تســـهیل در دسترســـی ســـاکنان مناطـــق 
حاشیه نشـــین بـــه بهداشـــت و درمـــان، مشـــکالت ترافیـــک درون 

شـــهری تـــا حـــدودی رفـــع می شـــود.
ـــروم  ـــق مح ـــی مناط ـــه در برخ ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش وی اظه
کالنشـــهر تبریـــز، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، مرکـــز پزشـــکی 
ـــز پزشـــکی شـــیخ  ـــژه دانشـــگاه مرک ـــگاه وی ـــا درمان رســـمی نداشـــته و تنه
ــهر  ــق شـ ــی مناطـ ــمی در برخـ ــای رسـ ــی کلینیک هـ الرئیـــس و برخـ
ـــهرداری  ـــارکت ش ـــا مش ـــی ب ـــرای طرح ـــال اج ـــه دنب ـــت، ب ـــتقر اس مس

تبریـــز در مناطـــق حاشیه نشـــین هســـتیم.
ــژه  ــای ویـ ــم کلینیک هـ ــالش داریـ ــرد: تـ ــه کـ ــور اضافـ ــی پـ نقـ
ـــن  ـــا ضم ـــوند ت ـــتقر ش ـــروم مس ـــاط مح ـــکی در نق ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
تســـهیل در دسترســـی ســـاکنان مناطـــق حاشیه نشـــین بـــه موضـــوع 
بهداشـــت و درمـــان، کاهـــش هزینه هـــای رفـــت و آمـــد بـــه هســـته 

ــود. ــز محقـــق می شـ ــهر نیـ مرکـــزی شـ

وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی گفـــت: 
بـــرای حـــل مشـــکل بیمـــه هنرمنـــدان 
وزارت  بـــه  کمـــک  آمـــاده  صنایع دســـتی 
میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی 

ــتیم.  هسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آیـــت اهلل ســـید 
در  رئیس جمهـــوری  رئیســـی  ابراهیـــم 
جلســـه هیـــات دولـــت دســـتورات موکـــدی 
ـــتی  ـــوزه صنایع دس ـــکالت ح ـــل مش ـــرای ح ب
ــت  ــا محوریـ ــد بـ ــرار شـ ــرد و قـ ــادر کـ صـ
عـــزت اهلل ضرغامـــی وزیـــر میراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی و هماهنگـــی 
محمـــد مهـــدی اســـماعیلی و حجـــت اهلل 
عبدالملکـــی وزیـــران فرهنـــگ  و ارشـــاد 
ــی،  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــالمی و تعـ اسـ
ــتی و  ــدان صنایع دسـ ــه هنرمنـ ــکل بیمـ مشـ

هنرهـــای ســـنتی پی گیـــری شـــود.
ــگ و  ــر فرهنـ ــوب وزیـ ــن چارچـ در همیـ
ــگار  ــه خبرنـ ــخ بـ ــالمی در پاسـ ــاد اسـ ارشـ
ــدان  ــه هنرمنـ ــاره بیمـ ــا دربـ فرهنگـــی ایرنـ
صنایع دســـتی و هماهنگـــی میـــان ســـه 
وزارتخانـــه میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
ـــی  ـــاه اجتماع ـــاون،کار و رف ـــتی، تع صنایع دس
و وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی گفـــت: 
را وزیـــر میراث فرهنگـــی  ایـــن موضـــوع 
ـــال  ـــت دنب ـــی( در دول ـــزت اهلل ضرغام ـــید ع )س
ـــه  ـــم مواج ـــی ه ـــا اقتضائات ـــه ب ـــد، البت می کن

هســـتند.
عضـــو کابینـــه دولـــت ســـیزدهم گفـــت: 
ـــداد  ـــه تع ـــه ب ـــی باتوج ـــراث  فرهنگ وزارت می
ــتی  ــه صنایع دسـ ــی بیمـ ــدان متقاضـ هنرمنـ
می توانـــد امکانـــات الزم را از دولـــت بگیـــرد 

ـــگ و ارشـــاد اســـالمی  ـــا هـــم در وزارت فرهن م
ـــتیم. ـــک هس ـــاده کم آم

میـــراث  فرهنگـــی،  وزیـــر  ضرغامـــی 
گردشـــگری و صنایـــع  دســـتی پیش تـــر 
گفتـــه بـــود: یکـــی از مهمتریـــن مشـــکالت 
فعـــاالن صنایع دســـتی مســـاله بیمـــه اســـت 
کـــه در حـــال حاضـــر برخـــی بیمـــه شـــده 
و برخـــی دیگـــر در نوبـــت بیمـــه قـــرار 
ـــاال  ـــطح ب ـــات اداری س ـــام جلس ـــد، در تم دارن
ـــرح و  ـــوزه مط ـــن ح ـــکالت ای ـــوع و مش موض
بررســـی می شـــود رییـــس جمهـــوری هـــم 
در جلســـه هیـــأت دولـــت بـــرای پیگیـــری 
ایـــن موضـــوع دســـتور جـــدی دادنـــد امـــا 
ـــف  ـــارات تعری ـــه اعتب ـــل اینک ـــه دلی ـــوز ب هن
ـــم،  ـــوده ای ـــنی نب ـــت روش ـــاهد حرک ـــده ش نش
امـــا قطعـــاً ایـــن مشـــکل برطـــرف خواهـــد 

ـــد ش
در ســـال 1۳88 قانـــون بیمـــه قالی بافـــان 

و صنعتگـــران صنایع دســـتی شناســـه دار بـــه 
تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـالمی رســـید 
کـــه دولـــت بایـــد به عنـــوان کارفرمـــای 
ـــه  ـــد ک ـــه کن ـــا را بیم ـــرد، آنه ـــران منف صنعتگ
براســـاس آن تـــا تابســـتان امســـال، حـــدود 
41 هـــزار نفـــر صنعتگـــر صنایع دســـتی 
ــرار  ــون قـ ــه ایـــن قانـ تحـــت پوشـــش بیمـ
ـــفانه  ـــا 1۳۹۷ متأس ـــال 1۳۹۳ ت ـــد. از س گرفتن
ــر  ــد و در اواخـ ــف شـ ــوع متوقـ ــن موضـ ایـ
ــف  ــال توقـ ــج سـ ــس از پنـ ــال 1۳۹۷ پـ سـ
بـــا تالش هـــای فـــراوان دوبـــاره بـــا تأمیـــن 
ـــاز  ـــد آغ ـــن رون ـــد، ای ـــام ش ـــه انج ـــاری ک اعتب
ـــت  ـــد تح ـــر جدی ـــر صنعتگ ـــداد 81۲ نف و تع
ــال  ــرای مـــدت یـــک سـ ــه بـ پوشـــش بیمـ

قـــرار گرفتنـــد.
همچنیـــن 4 هـــزار نفـــر از صنعتگـــران و 
هنرمنـــدان صنایـــع دســـتی کشـــور تحـــت 
و  کشـــاورزان  بیمـــه  صنـــدوق  پوشـــش 

روســـتاییان و عشـــایر قـــرار  داشـــتند و 
ــت   ــت دولـ ــا موافقـ ــم بـ ــته هـ ــال گذشـ سـ
ـــدان و صنعتگـــران  ـــر از هنرمن ـــزار نف 1۵۰ ه
ــه ای  ــش بیمـ ــمول پوشـ ــتی مشـ صنایع دسـ

ایـــن صنـــدوق شـــده اند.
ــخت  ــرایط سـ ــود شـ ــا وجـ ــی بـ از طرفـ
ـــراث  ـــال 1۳۹۹،  وزارت می ـــا در س دوران کرون
فرهنگـــی بـــا تأمیـــن اعتبـــار الزم شـــرایط 
ـــم  ـــران را فراه ـــن صنعتگ ـــه ای ای ـــد بیم تمدی
کـــرد و در نیمـــه اول ســـال 14۰۰ هـــم بـــا 
ـــه  ـــار الزم در مرحل ـــن اعتب ـــی و تأمی پیش بین
اول تعـــداد ۲هـــزارو۳۳۲ نفـــر صنعتگـــر جدیـــد 
ـــازمان  ـــکاری س ـــا هم ـــه ب ـــدند ک ـــایی ش شناس
تأمیـــن اجتماعـــی و احـــراز شـــرایط، قـــرار 
ــه  ــرداد تحـــت پوشـــش بیمـ ــد از اول مـ شـ
ـــز  ـــال نی ـــه دوم امس ـــرای نیم ـــد و ب ـــرار گیرن ق

ـــوند. ـــه ش بیم
ــنتی  ــای س ــتی و هنره ــوزه صنایع دس ح
بــا بیــش از ۲.۵ میلیــون هنرمنــد )۵۰۰ 
ثبــت و شناســایی شــده  هــزار هنرمنــد 
بــا  آزاد(  میلیــون هنرمنــد   ۲ از  بیــش  و 
حــدود ۳۰۰ رشــته متنــوع ثبــت شــده 
اشــتغال  و  تولیــد  اصلــی  محورهــای  از 
اســت.  مقاومتــی  اقتصــاد  مصادیــق  از  و 
فعــاالن  و  شــاغالن  درصــد   ۷۰ از  بیــش 
صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی را زنــان 
تشــکیل می دهنــد کــه ۲۰ درصــد آنهــا 
سرپرســت خانــوار هســتند؛ همیــن ظرفیــت 
و مزیــت و البتــه عــدم تناســب شــاغلین 
هنرهــای  و  دســتی  صنایــع  حــوزه  در 
ســنتی بــا تعــداد کــم افــراد تحــت پوشــش 
ــی  ــه متول ــی دهــد وزارتخان بیمــه، نشــان م
ــگ  ــکاری وزارت فرهن ــا هم ــوزه ب ــن ح ای
و ارشــاد  اســالمی و وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی و حمایــت قاطــع دولــت 
بــرای ســامان دهــی بــه وضعیــت بیمــه 
ــد و در  ــدام کن ــوزه اق ــن ح ــاالن ای ای فع
ــت  ــون حمای ــی قان ــه اجرای گام اول آیین نام
ــرداد  ــالغ م ــتادکاران )اب ــدان و اس از هنرمن
14۰۰( هــر چــه ســریع تــر عملیاتــی شــود.

رئیـــس کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
گفـــت: بحـــث کاهـــش تعرفـــه مشـــاوره هـــای روانشناســـی 
ــای آن  ــه هـ ــن هزینـ ــرار گرفتـ ــه قـ ــش بیمـ ــت پوشـ و تحـ
را در کمیتـــه اجتماعـــی پســـاکرونا مطـــرح کردیـــم و در 
حـــال بررســـی اســـت کـــه موضـــوع اصلـــی آن بـــه افزایـــش 
افســـردگی بـــا توجـــه بـــه شـــرایط شـــیوع کرونـــا و تبعـــات 

پـــس از آن بـــر مـــی گـــردد. 
ولـــی اســـماعیلی در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا، در رابطـــه 
بـــا مشـــاوره هـــای روانشناســـی و هزینـــه هـــای بـــاالی آن 
کـــه تحـــت پوشـــش بیمـــه نیـــز نمـــی باشـــد، بیـــان کـــرد: 
ایـــن یکـــی از مـــواردی اســـت کـــه در ســـتاد ملـــی کرونـــا 
ــنهاد  ــودم پیشـ ــه خـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــده و بـ ــث شـ بحـ

ـــی از  ـــودم، یک ـــاکرونا را داده ب ـــی پس ـــه اجتماع ـــای کمیت احی
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــراد جامع ـــردگی اف ـــث افس ـــرح بح ـــات مط موضوع

بـــا توجـــه بـــه بیمـــاری کرونـــا در حـــال افزایـــش اســـت.
وی در ادامـــه تصریـــح کـــرد: ایـــن موضـــوع مطـــرح شـــد 
کـــه میـــزان تعرفـــه هـــا را کاهـــش دهیـــم و هـــم اینکـــه 
بتوانیـــم بـــه بحـــث بیمـــه هـــم کمـــک کنیـــم کـــه آقـــای 
رئیـــس جمهـــور نیـــز دســـتور دادنـــد کـــه ایـــن موضـــوع در 
ـــم  ـــا ه ـــود ت ـــری ش ـــاکرونا پیگی ـــی پس ـــه اجتماع ـــب کمیت قال
بتوانیـــم تعرفـــه هـــا را کاهـــش دهیـــم و هـــم اینکـــه ایـــن 

موضـــوع مشـــمول بیمـــه شـــود.
رئیـــس کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
ـــت  ـــیده اس ـــا رس ـــه کج ـــاله ب ـــن مس ـــرانجام ای ـــه س ـــت: اینک گف
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــخصا ای ـــا مش ـــنهاد م ـــا پیش ـــدارم، ام ـــی ن را اطالع
ـــاری  ـــر بیم ـــر اث ـــر ب ـــزار نف ـــدود 1۳۰ ه ـــوت ح ـــه ف ـــه ب ـــا توج ب
ـــوی  ـــه عض ـــانی ک ـــر از کس ـــون نف ـــک میلی ـــدود ی ـــا و ح کرون
ــار در بحـــث  ــا فـــوت کـــرده و افزایـــش آمـ ــواده آنهـ از خانـ
ـــر  ـــن ت ـــی را پایی ـــی روانشناس ـــای درمان ـــه ه ـــردگی، تعرف افس

بیاوریـــم و مشـــمول بیمـــه شـــود تـــا مـــردم بتواننـــد از آن 
ـــد. ـــتفاده کنن اس

ـــی  ـــیون اجتماع ـــا کمیس ـــه آی ـــا اینک ـــه ب ـــماعیلی در رابط اس
ـــاوره  ـــه مش ـــودن تعرف ـــاال ب ـــوع ب ـــه موض ـــاص ب ـــور خ ـــه ط ب
ــوان  ــر، عنـ ــا خیـ ــت یـ ــرده اسـ ــی ورود کـ ــای روانشناسـ هـ
ـــه  ـــردگی در جامع ـــش افس ـــوص افزای ـــاتی در خص ـــرد: گزارش ک
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کرونـــا در کشـــور بـــه کمیســـیون 
ــه  ــه بـ ــتیم جداگانـ ــه خواسـ ــود کـ ــده بـ ــی داده شـ اجتماعـ
ایـــن موضـــوع رســـیدگی کنیـــم، امـــا در ســـتاد ملـــی آن را 
ـــاءاهلل  ـــا ان ش ـــری اســـت ت ـــال پیگی ـــه در ح ـــم ک پیشـــنهاد دادی

ـــه نتیجـــه برســـیم. ب
ـــرایط  ـــل ش ـــه دلی ـــناختی ب ـــای روانش ـــیب ه ـــت: آس وی گف
ـــالمندان،  ـــدن س ـــه مان ـــد در خان ـــا مانن ـــاری کرون ـــیوع بیم ش
ـــه  ـــده ک ـــع آوری ش ـــا و... جم ـــگاه ه ـــدارس و دانش ـــی م تعطیل
کمیتـــه اجتماعـــی پســـاکرونا بررســـی مـــی کنـــد کـــه ایـــن 
ـــی  ـــر م ـــا ب ـــرایط کرون ـــردگی در ش ـــث افس ـــه بح ـــات ب موضوع

ـــردد. گ

وزیر فرهنگ:

 آماده کمک برای حل مشکل بیمه 
هنرمندان صنایع دستی هستیم

اسماعیلی خبر داد:

قرار گرفتن تعرفه مشاوره های روانشناسی 
تحت پوشش بیمه در حال بررسی است

و درمــان  بهداشــت  رئیــس کمیســیون 
ــس و  ــوب در مجل ــن مص ــق قوانی ــت: طب گف
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های ابالغ سیاس
پرونــده   ســالمت الکترونیــک بایــد اجــرا شــود. 
بـه گزارش فـارس، دنیا در حـال پیش رفتن 
بـه سـمت اسـتفاده  ی حداکثـری از بسـترهای 
مجـازی و الکترونیکی در همه  ی عرصه هاسـت 
و کشـور مـا نیـز نمـی توانـد خـودش را از ایـن 
قافلـه  ی پیشـرفت جـدا کنـد. در ایـن ارتبـاط 
بـه  کشـورمان  در  الکترونیـک  پرونـده    قانـون 
تصویب رسـیده اسـت کـه نسـخه  ی الکترونیک 
نیـز جزئی از آن اسـت. اخبـاری مبنی بر اجرای 
ایـن قانـون از اول دی مـاه شـنیده  می شـود. به 
منظـور دریافـت نظرات حسـینعلی شـهریاری، 
رئیس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس به 

گفت وگـو نشسـتیم.
بــه گفتــه   شــهریاری ســالیانه چندیــن 
میلیــارد تومــان بــرای چــاپ دفترچه هــای 
ــود  ــه  می ش ــی هزین ــخه های چاپ ــه و نس بیم
ــی  ــا الکترونیــک شــدن روندهــای درمان کــه ب
صرفــه جویــی عظیمــی در کشــور اتفــاق  
نســخه های  دیگــر،  طــرف  از  می افتــد. 
ــی  ــه دسترس ــود ک ــث  می ش ــک باع الکترونی
بــه ســوابق درمانــی بیمــار تســهیل شــود کــه 
نتیجــه ای مثبــت بــه حســاب  می آیــد. در 
ــراد  ــده  ی ســالمت اف برخــی از کشــورها، پرون
ــان قــرار  ــه صــورت یــک کارت در اختیــار آن ب
دارد کــه هــر وقــت بــه مراکــز درمانــی مراجعه  
بــه  آن،  ارائــه  ی  بــا  می تواننــد  می کننــد  
ــی مناســبی دسترســی داشــته  خدمــات درمان
ــوابق  ــه س ــوان ب ــق  می ت ــن طری ــند. از ای باش
ــا  ــه ت ــی ک ــم از داروهای ــرد اع ــی آن ف درمان
ــی  ــت، بیماری های ــرده اس ــرف ک ــون مص کن
کــه داشــته و مــوارد دیگــر دسترســی داشــت 
کــه مزیــت باالیــی اســت. در نهایــت مــا بایــد 
بــا اعمــال پرونــده  ی الکترونیــک بــه ایــن 

ــم. ــت کنی ــو حرک ــمت و س س

ــن  ــق قوانی ــرد: طب ــح ک ــهریاری تصری ش
ــی  ــت های ابالغ ــس و سیاس ــوب در مجل مص
مقــام معظــم رهبــری، پرونــده  ی ســالمت 
الکترونیــک در قانــون پیــش بینــی شــده اســت 
و بایــد اجــرا شــود. ایــن موضــوع سال هاســت 
ــه  ــرار گرفت ــب ق ــورد تصوی ــس م ــه در مجل ک
ــرای آن اراده  ی الزم  ــرای اج ــون ب ــا کن ــا ت ام
ــک  ــخه  ی الکترونی ــت. نس ــته اس ــود نداش وج
در  الکترونیــک  پرونــده    از  کوچکــی  جــزء 
کشــور اســت کــه متاســفانه بیمــه هــا، جامعــه   
زیرســاخت های  و  داروســازان  پزشــکی، 
ــد. ــا نشــده ان ــرای اجــرای آن مهی ــرات ب مخاب

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر کــه شــاهد 
ــردم  ــرای م ــتیم، ب ــون هس ــن قان ــرای ای اج
و   شــده  ایجــاد  متعــددی  گرفتاری هــای 
می بینیــم کــه هزینه هــای اضافــی بــرای آنــان 
ایجــاد شــده اســت کــه بایــد ســعی کنیــم بــه 
طــرق مختلــف ایــن مشــکالت را رفــع کنیــم.

نکــردن  مهیــا  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  اجــرای  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
قانــون، تصریــح کــرد: همانطــور کــه  می دانیــد 
اعــالم شــده اســت کــه از اول دی مــاه اجــرای 
ــب  ــد مراق ــا بای ــود، ام ــروع ش ــون ش ــن قان ای
باشــیم کــه اجــرای آن مشــکالتی بــرای مــردم 

ــد.   ــاد نکن ایج

ــالمت  ــده   س ــرای پرون ــت: اج ــهریاری گف ش
ــاس  ــر اس ــی ب ــخه   الکترونیک ــک و نس الکترونی
قانــون بایــد انجام شــود اما بایــد فعــاًل تمهیداتی 
داشــته باشــیم کــه تــا وقتــی اصالحیه هــا 
نســخه های  از  بتوانیــم  می شــود،  مصــوب  
ــا  ــم در بیمه ه ــه و ه ــم در داروخان ــی ه معمول
ــکالت آن در  ــع مش ــه رف ــا ب ــم ت ــتفاده کنی اس
ــار  ــد انتظ ــا نبای ــع م ــم. در واق ــل بپردازی عم
ــن  ــوب ای ــردم در چارچ ــه م ــیم ک ــته باش داش
ــوند. ــل ش ــی را متحم ــای اضاف ــرح هزینه ه ط
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس تصریــح کــرد: در حــال حاضــر، مــردم 
بــه انــدازه   کافــی مشــکالت معیشــتی، اقتصادی، 
ــرای نســخه  ی  ــا اج ــد ب ــی دارن ــی و درمان داروی
الکترونیــک بــه شــیوه ای کــه االن وجــود دارد، 
روز بــه روز بــه نارضایتــی مــردم دامــن  می زنیــم 
بیشــتر  می کنیــم.  را  آنهــا  نارضایتی هــای  و 
االن مــا در شــرایطی نیســتیم کــه بتوانیــم هــر 
روز بــه افزایــش مشــکالت مــردم بپردازیــم. بایــد 
طــرح نســخه   الکترونیــک به گونــه ای اجرا شــود 
کــه مــردم مجبــور نباشــند هزینه هــای اضافی را 

ــد. خودشــان بپردازن
ــدای راه  ــه   شــهریاری چــون در ابت ــه گفت ب
ــخه    ــتفاده از نس ــون اس ــردن قان ــی ک عملیات
ــدا  ــی پی ــد راهکارهای ــتیم بای ــک هس الکترونی

ــری از  ــتفاده  ی حداکث ــن اس ــه ضم ــم ک کنی
نســخه   الکترونیــک فعــاًل بتوانیــم در جاهایــی 
ــات اســتفاده از آن فراهــم نیســت و  کــه امکان
یــا پزشــکان نتوانســته انــد خودشــان را بــا ایــن 
ــذی  ــخه های کاغ ــد از نس ــق دهن ــوع وف موض
اســتفاده شــود تــا مشــکالت مــردم رفــع شــود.
وی ادامــه داد: در واقــع اســتفاده از نســخه   
ــت و  ــون اس ــک قان ــور ی ــک در کش الکترونی
ــت  ــد دق ــا بای ــت، ام ــی اس ــرای آن الزام اج
ــرح را  ــن ط ــات ای ــد ضروری ــه بای ــت ک داش
مدنظــر داشــته باشــیم و بــا دقــت بــه اجــرای 
ــه ضمــن اجــرای  ــه طــوری ک ــم. ب آن بپردازی
ایــن قانــون بــه مشــکل نخوریــم و مــردم 

ــوند. ــکالت نش ــل مش متحم
شــهریاری گفــت: در بســیاری از کشــورهای 
ــرده اســت و  ــان ب ــن روش زم ــال ای ــا اعم دنی
ایــران هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. در 
آن کشــورها اراده بــرای اجــرای قانون اســتفاده 
از نســخه  ی الکترونیــک وجــود داشــته اســت و 
در اینجــا متاســفانه ایــن اراده را نمــی بینیــم. 
اینجــا شــاهد ایــن اراده  ی جــدی نبــوده ایــم و 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــل زیرس ــن دلی ــه همی ب

اجــرای آن تــا کنــون فراهــم نشــده اســت.
ایــن نماینــده   مجلــس گفــت: در تقریبــاً یک 
دهــه   گذشــته کار جــدی ای در زمینــه   نســخه   
الکترونیــک صــورت نگرفتــه و بــه همیــن دلیــل 
ــرای  ــرای اج ــاخت ها ب ــر، زیرس ــال حاض در ح
ایــن قانــون آمــاده نیســت. از ســوی دیگــر مــا 
ــم  ــکان داری ــه   پزش ــکاری جامع ــه هم ــاز ب نی
ــه    ــم. نکت ــون را اجــرا کنی ــن قان ــم ای ــا بتوانی ت
مهــم ایــن اســت کــه بایــد مشــوق هایی بــرای 
داروخانه هــا و جامعــه   پزشــکی در نظــر بگیریــم 
تــا انگیــزه  ی الزم را بــرای همــکاری بــا اجــرای 
ــد از  ــر بع ــا اگ ــند. ام ــته باش ــون داش ــن قان ای
ــوان  ــه همــکاری نشــدند  می ت ــی حاضــر ب مدت
از راه هــای دیگــری آنهــا را موظــف بــه همراهــی 

بــا ایــن قانــون کــرد.

اراده الزم برای اجرای پرونده الکترونیک سالمت وجود نداشت 
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عشق دوران کودکی  

روند تکامل احساسـات کـودکان: -دریافت 
عشـق و محبـت پـدر و مادر - مشـاهده ابراز عشـق 
و محبـت پـدر و مادر نسـبت بـه هم - ایـن دو نیاز 
اگر برآورده نشـوند منجر به احسـاس ناکامی شـده 
و احتمـال بروز عشـق دوران کودکـی را افزایش می 
دهـد. -ایـن احسـاس ناکامـی میتوانـد بـه صـورت 
ناخـودآگاه منجـر بـه انتخاب هـای عاطفی اشـتباه 

شـود برای جبـران ناکامی شـود. 
چـرا کـودک عاشـق مـی شـود؟ دالیـل 
مختلفـی برای عاشـق شـدن کـودکان وجـود دارد 
از جملـه : - کمبـود توجـه از سـوی والدین - عدم 
رابطـه صمیمـی در خانواده  - مشـکالت خانوادگی 
و دعـوای والدیـن - رقابـت بیـش از حـد کـودکان 

در خانـه - عشـق و عاشـقی کـودکان
عشـق دورن کودکـی وجـود دارد؟ عشـق 
دوران کودکـی مـی توانـد به شـکل هـای مختلف 
بـروز کنـد مثال :- عشـق به همبازی یا همکالسـی 
-عشـق به پزشـک ، معلم یا هنرپیشـه یـا یک فرد 

معـروف -عشـق به حیـوان خانگی 
تاثیـر عشـق دوران کودکـی بـر فرزنـد 
شـما: معمـوال کودکانـی کـه درگیـر احساسـات 
عاشـقانه در سـنین پایین می شـوند با احساسـات 
و مشـکالت مشـابهی روبـرو هسـتند : -دلشـوره و 
بی قارری - افت شـدید درسـی - نداشـتن تمرکز 
و  تغییـرات   - مختلـف  موضوعـات  یادگیـری  در 
نوسـانات خلقـی - گریـه هـای بـی دلیـل - بـی 
خوابـی شـبانه - توجـه زیـاد بـه ظاهـر ، لبـاس و 
چهـره - حرفهـا و سـواالت جدیـد و عجیـب کـه 
متناسـب بـا سـن او نیسـت. - نمایـش عشـق در 
انشـا و نقاشـی - بی اشـتهایی و مشـکالت جسمی 
شـناخت احساسـات را به کودک آموزش 
هـای  برنامـه  و  هـا  کتـاب  از  اسـتفاده  دهیـد: 
آموزشـی و در صـورت نیـاز کمـک گرفتـن از یک 
متخصـص روان شناسـی کـودک بـه شـما کمـک 
مـی کند تـا از بروز احساسـات اشـتباه در کودکان 
جلوگیـری کنیـد و مانـع از بروز زود هنگام عشـق 

در کـودک شـوید. 
عاقالنـه تریـن روش بـرای مواجه شـدن 
بـا عشـق دوران کودکی: تمـام روان شناسـان 
نسـبت  دارنـد کـه  بـه صـورت مشـترک عقیـده 
بـه احساسـات کـودکان نبایـد واکنـش شـدید و 
تهاجمـی داشـته باشـید و از برخـورد مسـتقیم بـا 

ایـن احساسـات بپرهیزیـد. 
پیشـگیری از عشـق دوران کودکـی: اگـر 
کودکتـان از محبـت پـدر و مـادرش سـیراب شـود 
، بـرای جلـب توجـه و رسـیدن بـه این احساسـات 
شـیرین به سـمت جنس مخالف روی نخواهد آورد. 
محبت پدر و مادر بهترین واکسـن برای پیشـگیری 
از عاشـق شـدن کـودک اسـت. کودکتـان را بـا نام 
هـای زیبـا صدا بزنید و همیشـه به او گوشـزد کنید 
کـه تحـت هـر شـرایطی دوسـتش دارد و وجودش 
چقدر برایتان ارزشـمند اسـت. از ظاهـر و زیبایی او 
تعریف کنید.  از سـرکوفت زدن ، سـرزنش کردن و 
مقایسـه او با دیگـران اجتناب کنید. ایـن رفتارهای 
موجـب احسـاس نـا امنـی در کـودک مـی شـود 
کـه احتمـال نزدیـک شـدنش بـه جنـس مخالف را 
افزایـش می دهـد. دعواهای خانوادگـی را در حضور 
کـودک انجـام ندهید. چنین فضایی باعث احسـاس 
ناامنـی و افزایـش احتمـال روی آوردن کـودک بـه 
جنـس مخالـف خواهـد شـد. در مـورد تغییـرات 
دوران بلـوغ کودکتـان مطالعـه کنیـد تـا آمادگـی 
الزم برای مراقبت از او را داشـته باشـید. دوران بلوغ 
ممکـن اسـت همـراه بـا پرخاشـگری باشـد ، صبر ، 
درک و آرامـش شـما و رفتارهـای آگاهانه باعث می 
شـود کـه کودکتان احسـاس صمیمیت بیشـتری با 
شـما پیـدا کند و بـه دنبال همدمی خـارج از فضای 
امـن خانـه نباشـد. مراقـب ، کارتون هـا و فیلم ها و 
مجـالت و داسـتان هایـی که مـی خوانـد و زندگی 
و ارتبـاط هـای مجـازی او باشـید. وقـت کـودک را 
بـه صـورت منطقـی پـر کنیـد : کالس هایـی کـه 
دوسـت دارد ، دور همـی ، مسـافرت ، پیـاده روی ، 
بازارگـردی، آمـوزش کارهـای خانـه و فعالیت های 
هنـری بـا توجـه بـه عالقـه ای کـه دارد ، تماشـای 
فیلـم و کارتـون هـای مناسـب سـن او با هـم دیگر 
.اجـازه ندهیـد کـودک احسـاس تنهایی کنـد ، با او 
صحبـت کنیـد و از او نظر خواهی کنید تا احسـاس 
ارزشـمند بودن داشـته باشـد.  همیشـه برای تالش 
هـا و نتایـج مثبتـی که بدسـت مـی آورد ، هر چند 
کوچک ، او را تشـویق کنیـد و از او قدردانی نمایید.  
اگـر رابطـه خوبی بـا همسـرتان ندارید باید بیشـتر 
مراقـب باشـید ، بایـد ببینید کـدام رفتارهای شـما 
میتوانـد کـودک را بـه سـمت عشـق بـه جنـس 

مخالـف سـوق دهد. 
تفـاوت عشـق دوران کودکـی و ازدواج با 
همبـازی کودکـی: دختـران و پسـرانی هسـتند 
کـه بعـد از رشـد و گـذر از دوران پـر کشـمکش 
نوجوانـی ،  در سـن جوانـی هنـوز به یـاد خاطرات 
خـوش دوران کودکـی هسـتند و عاشـق همبـازی 
دوران کودکـی شـان مـی شـوند . ایـن مقولـه را 

نبایـد بـا عشـق دوران کودکـی اشـتباه بگیریـد. 
احساسـی  بـا همبـازی دوران کودکـی  ازدواج 
اسـت کـه از نظـر سـنی بـه درسـتی و در  طـول 
سـالیان زیاد شـکل گرفته و شـکوفا شـده . چنین 
فـردی در سـن جوانی به فکر تشـکیل خانواده می 
افتـد و بـه یاد احساسـات و دوسـتی های شـیرین 
گذشـته ، بهتریـن شـریک برای زندگـی خودش را 
همبـازی دوران کودکـی اش مـی بیند.ولی عشـق 
دوران کودکـی بـه طـور ناگهانـی و بی موقـع بروز 
مـی کند و در پاسـخ بـه تغییرات شـدید هورمونی 

بـدن نزدیـک بـه دوران بلـوغ ایجاد می شـود.
منبع: بیتوته

غیبت آزادکاران در قهرمانی کشور
 به منزله حذف از انتخابی تیم ملی 

ــابقات  ــان مس ــتی آزاد، غایب ــی کش ــم مل ــی تی ــم کادر فن ــا تصمی ب
ــد.  ــدن ندارن ــوش ش ــی پ ــرای مل ــی ب ــور شانس ــی کش قهرمان

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رقابت هــای کشــتی آزاد 
قهرمانــی کشــور بــه عنــوان مرحلــه نخســت چرخــه انتخابــی تیــم ملــی 

ــود. ــزار می ش ــرگان برگ ــهر گ ــاه در ش ــا ۲4 دی م ــای ۲1 ت روز ه
ــا  ــی کشــتی آزاد ب ــی تیــم مل ــر همیــن اســاس احســان امینــی مرب ب
تاکیــد بــر حضــور تمامــی مدعیــان واجــد شــرایط در مســابقات قهرمانــی 
کشــور گفــت: فقــط 6 نفــر از مســابقات قهرمــان کشــوری معــاف هســتند، 
آن هایــی کــه در جهانــی نــروژ طــال گرفتنــد از شــرکت در جــام تختــی هم 
معــاف هســتند و در مرحلــه نهایــی انتخابــی تیــم ملــی حضــور خواهنــد 
داشــت، امــا ســایر مــدال آوران کارشــان را در چرخــه از جــام تختــی آغــاز 

می کننــد.
او بــا بیــان اینکــه هــر آزادکاری بــه هــر دلیلــی در مســابقات قهرمانــی 
کشــور شــرکت نکنــد از چرخــه انتخابــی کنــار گذاشــته می شــود، عنــوان 
کــرد: همــه مدعیــان بایــد کشــتی بگیرنــد، حتــی اگــر کســی بــا مجــوز 
ــوردش  ــرود، در م ــک ن ــا روی تش ــن رقابت ه ــز در ای ــک نی ــمی پزش رس

ــرد. ــم می گی ــی تصمی کادر فن
امینــی خاطرنشــان کــرد: نفــرات اول قهرمــان کشــوری راهی مســابقات 
ــام  ــد از شــرکت در ج ــدان طــال بگیرن ــن می ــر در ای ــیایی شــده و اگ آس
تختــی معــاف خواهنــد شــد و بایــد در مرحلــه نهایــی انتخابــی بــه میــدان 
بــرود. بدیــن ترتیــب اگــر ایــن آزادکاران در آســیا صاحــب مــدال نقــره یــا 

برنــز شــوند، بایــد در جــام تختــی کشــتی بگیرنــد.

محمد پوالدگر معاون توسعه
 ورزش قهرمانی و حرفه ای شد

وزیــر ورزش و جوانــان طــی حکمــی ســیدمحمد پوالدگــر را بــه عنــوان 
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان 

ــرد.  منصــوب ک
ــه گــزارش ایســنا، در حکــم صــادر شــده از ســوی حمیــد ســجادی  ب

ــای ســیدمحمد پوالدگــر آمــده اســت: جنــاب آق
نظــر بــه تعهــد، تخصــص و تجربیــات جنابعالــی بــه موجــب ایــن ابــالغ 
ــی  ــه ای منصــوب م ــی و حرف ــاون توســعه ورزش قهرمان ــوان »مع ــه عن ب

شــوید.
بــا توجــه بــه منویــات الهــی رهبــر حکیــم و فرزانــه انقــالب و تاکیــدات 
ــی انتظــار مــی رود  ــران، از جنابعال ریاســت محتــرم جمهــوری اســالمی ای
ــت  ــوع، در رعای ــف وزارت متب ــداف و وظای ــوان اه ــه قان ــژه ب ــه وی باتوج
ــردم داری«، »پاکدســتی و  ــت محــوری«، »انقالبی گــری«، »م اصــول »عدال
ــور  ــازماندهی ام ــیزدهم در س ــت س ــداری« دول ــتیزی« و »قانون م فسادس
ــات  ــی موجب ــای ورزش ــگاه ه ــی و باش ــای ورزش ــات ه ــیون ها، هی فدراس
ارتقــاع ســطح کمــی و کیفــی فعالیــت هــای ورزشــکاران، مربیــان و خصوصا 
ــی را فراهــم نماییــد. ــی، آســیایی و جهان ــان را در عرصــه هــای مل قهرمان

ــان  ــزد من ــه را از درگاه ای ــف محول ــام وظای ــی در انج ــق جنابعال توفی
ــتارم. خواس

اظهارات جنجالی نمی تواند
 مانع انتقال تراکتور به شرکت مس شود

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: نماینــدگان و مســئوالن اســتان در پیگیــری توافقــات انجــام 
گرفتــه بــا شــرکت ملــی مــس، همــراه و متحــد هســتند و اظهارنظرهــای 

ــود.  ــه الزم ش ــق نتیج ــع از تحق ــد مان ــی، نمی توان جنجال
محمدحسـین فرهنگـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در واکنـش بـه اظهارات 
پورابراهیمـی، نماینـده کرمـان در خصوص انتقال مالکیت باشـگاه ورزشـی 
تراکتـور بـه شـرکت ملـی مس گفـت: آقـای پورابراهیمـی اظهاراتـی از این 
سـیاق را در صحـن مجلـس هم مطـرح کرده بودند کـه آقای نیکـزاد، نائب 

رئیـس مجلـس نیـز پاسـخ متقنـی به ایـن دسـت مطالب طـرح کردند.
وی مضمـون جـواب نیکزاد بـه پورابراهیمی را چنین نقل کرد: قرار نیسـت 
حرفهـای ژورنالیسـتی بزنیـم. کسـی حـق کرمـان را بـه آذربایجـان نمیدهد؛ 

همانطـور کـه اجـازه نمیدهیم کسـی حـق آذربایجـان را به شـما بدهد.
فرهنگـــی افـــزود: آنچـــه نماینـــدگان اســـتان بـــه عنـــوان یکـــی از 
ـــده  ـــت نماین ـــورد حمای ـــد و م ـــال می کنن ـــردم دنب ـــق م ـــات به ح مطالب
ـــتاندار  ـــری اس ـــا پیگی ـــه و ب ـــرار گرفت ـــز ق ـــتان نی ـــه در اس ـــی فقی ـــزز ول مع
محتـــرم پیـــش مـــی رود، برخـــورداری ورزش اســـتان و تیـــم پرهـــوادار 
تراکتـــور از حمایت هـــای الزم از محـــل درآمدهـــای صنایـــع و معـــادن 

ـــت. ـــتانی اس ـــی و اس مل

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان گفــت: 
تیــم ملی بــرای شــرکت در مســابقات آســیایی 
بــه مســابقات تدارکاتــی جدی تــری نیــاز دارد. 
فــروزان ســلیمانی، ســرمربی تیــم فوتســال 
ملــی حفــاری دربــاره شکســت شــاگردانش در 
هفتــه دهــم لیــگ برتــر فوتســال بانــوان برابــر 
پیــکان بــه تســنیم گفــت: پیــکان تیــم بســیار 
خــوب و پرمهــره ای اســت و کادر فنــی بســیار 
ــا وجــود اینکــه دو گل دریافــت  خوبــی دارد. ب
کردیــم امــا بازیکنــان مــا خیلــی خــوب بــازی 

کردنــد.
ــوب  ــازی را خ ــه اول ب ــزود: در نیم وی اف
کنتــرل کردیــم و برنامــه  مــا در نیمــه دوم ایــن 
ــق  ــم و خل ــار بیاوری ــف فش ــه حری ــه ب ــود ک ب
موقعیــت بیشــتری داشــته باشــیم. ایــن اتفــاق 
افتــاد ولــی کــم شــانس بودیــم. می توانســتیم 
ــت  ــم از دس ــی را ه ــک پنالت ــم و ی گل بزنی
ــم و  ــت بودی ــر بی دق ــات آخ ــم. در ضرب دادی

ــم. ــک می گوی ــکان تبری ــم پی ــه تی ب
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی فوتســال بانــوان 
درخصــوص تشــکیل اردوهــای تیــم ملــی 

ــرای  اظهــار داشــت: بازیکنــان دعــوت شــده ب
شــرکت در تورنمنــت کافــا هســتند. ایــن 
ــار در رده ســنی آزاد  مســابقات بــرای اولیــن ب
برگــزار می شــود و نفراتــی کــه دعــوت کردیــم 
جوان هــا  و  باتجربــه  بازیکنــان  از  ترکیبــی 

ــتند. هس
وی تورنمنــت کافــا را بــرای کســب تجربــه 
ادامــه  و  دانســت  موثــر  جــوان  بازیکنــان 
داد: اعتقــاد داریــم مســابقات کافــا زمینــه 

ــوب و  ــیار خ ــان بس ــه بازیکن ــت ک ــی اس خوب
ــد و  ــازی کنن ــابقات ب ــن مس ــان در ای جوان م
ــود.  ــان می ش ــی پوش ــرای مل ــی ب ــه خوب تجرب
ــا  ــم ت ــزی می کنی ــه ری ــال برنام ــن ح در عی
ــوت  ــان دع ــداد بازیکن در مســابقات بعــدی تع
ــد از دو  ــی بع ــم مل ــند. تی ــتر باش ــده بیش ش
ســه ســال تشــکیل شــده و همــه بایــد همــدل 
ــی انجــام  ــا کار خوب ــم ت باشــیم و کمــک کنی

ــم. دهی

بــازی  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  ســلیمانی 
تدارکاتــی خاطرنشــان کــرد: بــا تورنمنــت 
ــم  ــم. تی ــیایی نمی روی ــابقات آس ــه مس ــا ب کاف
ــد  ــابقات بای ــن مس ــرکت در ای ــرای ش ــی ب مل
داشــته  جدی تــری  تدارکاتــی  بازی هــای 
اینکــه  بــرای  ایــن مســابقات  امــا  باشــد، 
ــد  ــدا کنن ــی پی ــه مل ــوان تجرب ــان ج بازیکن

اســت. خوبــی  بازی هــای 
وی بــه مســابقات لیــگ اشــاره کــرد و 
ــگ  ــابقات لی ــر مس ــا درگی ــای م ــزود: تیم ه اف
ــا  ــای دو ی ــرای اردوه ــتند و ب ــگاهی هس باش
ــا  ــم از تیم ه ــزار می کنی ــه برگ ــه روزه ای ک س
ــم  ــار تی ــان را در اختی ــم بازیکنانش می خواهی
باشــگاه ها  بــرای  ایــن کار  بگذارنــد.  ملــی 
تیم شــان  بــرای  آنهــا  اســت.  ســخت 
ســرمایه گذاری کرده انــد و انتظــار دارنــد از 
ــا  ــنهاد م ــد. پیش ــتفاده کنن ــان اس بازیکنانش
ــام شــود  ــگ تم ــه مســابقات لی ــن اســت ک ای
ــی را برگــزار  ــا بتوانیــم اردوهــای بلندمدت ت
کنیــم. احتمــاال بــرای برگــزاری اردوهــای تیــم 
ــی و باشــگاه ها  ــی هماهنگــی بیــن تیــم مل مل

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ســلیمانی، تورنمنــت کافــا را فرصــت خوبــی 
بــرای تجربــه انــدوزی جوان هــا دانســت و 
اظهــار داشــت: در مجمــوع فکــر می کنــم 
تورنمنــت کافــا بــرای جوان هــا فرصــت بســیار 
خوبــی خواهــد بــود تــا تجربــه ملــی بــه دســت 

آورنــد.

تیم هـای فوتبـال اسـتقالل و پرسـپولیس از لیگ 
باشـگاه گل گهـر  و  قهرمانـان آسـیا حـذف شـدند 
سـیرجان هم موفق نشـد جایگزین این ۲ تیم شـود. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  فوتبـال 
تیـم   ۳ حـذف  خبـر  شـنیدن  بـا  ایرانـی  دوسـتان 
اسـتقالل، پرسـپولیس و گهر سیرجان شـوکه شدند. 
هـر چنـد AFC از مدت هـا قبـل ایرادات اساسـی از 
ایـن باشـگاه ها گرفتـه بـود و حـذف سـرخابی ها از 
لیـگ قهرمانـان آسـیا، محتمل بـه نظر می رسـید اما 
خبـر قطعـی ایـن اتفاق بـرای فوتبـال ایـران ناراحت 

کننـده و تامـل برانگیـز بود.
دلیل حذف تیم های ایرانی از لیگ 

قهرمانان آسیا
ماجـرا از ایـن قرار اسـت کـه AFC بـرای حرفه ای 
کـردن سـاختار باشـگاه های آسـیایی، صـدور مجـوز 
حرفـه ای بـرای آن هـا را در دسـتور کار قـرار داد. ایـن 
ورزشـی،  اساسـی  و  اصلـی  معیـار   ۵ شـامل  مجـوز 
زیرسـاخت هـا، پرسـنلی، حقوقـی و مالـی هسـتند 
کـه روی هـم رفتـه دارای حـدودا 6۰۰ آیتـم هسـتند 
و تمامـی بخش هـای یـک باشـگاه حرفـه ای را شـامل 
می شـوند. متاسفانه باشـگاه های استقالل و پرسپولیس 
در هـر ۵ معیار نتوانسـتند انتظـارات AFC را برآورده 
کننـد و حتـی گل گهـر کـه شـرایط بهتری نسـبت به 
تیم هـای پایتخـت داشـت نیـز نتوانسـت از فیلتر هـای 

سـخت گیرانـه ایـن نهـاد عبـور کند. 
مشـاور  سـمیعی،  فرشـید  گفته هـای  طبـق 
حقوقـی باشـگاه اسـتقالل از تاریـخ 1۰ اسـفند ۹۹ 
تـا 1 مهـر 14۰۰ هیـچ اقدامـی جهـت اخـذ مجـوز 
حرفـه ای از سـوی باشـگاه ها انجـام نشـد، زیـرا همه 
فکـر می کردنـد روال کسـب مجـوز حرفـه ای ماننـد 
سـال های قبـل اسـت، امـا خـط و نشـان AFC این 

بـار شـوخی بـردار نبـود.
فاجعه ای که قابل پیش بینی بود

چنـدی قبل کنفدراسـیون فوتبال آسـیا با ارسـال 
نامـه ای بلنـد بـاال، مشـکالت و موانـع پیـش روی ۳ 

باشـگاه ایرانی برای دریافت مجـوز حرفه ای را یادآوری 
کـرد و از ایـن باشـگاه ها درخواسـت کـرد، ظرف چند 
روز پـس از ارسـال نامـه دفاعیـه خـود را تنظیـم و 
باشـگاه های  از   AFC کـه  ایراداتـی  کننـد.  ارسـال 
اسـتقالل، پرسـپولیس و گل گهـر سـیرجان گرفتـه 
بـود، بـه قـدری زیـاد و برطرف کـردن آن ها زمـان بر 
بـود کـه از همان زمان می شـد بـه حـذف نمایندگان 
ایـران از فصـل جدید لیگ قهرمانان آسـیا پـی برد. در 
نهایـت دفاعیـه باشـگاه های ایرانـی نیـز راه بـه جایی 
نبـرد تـا AFC همـان کاری را بکند کـه مطابق میل 

فوتبالدوسـتان ایرانـی نبود.
بیشـتر کارشناسـان و مسـئوالن فوتبـال کشـور 
کمیتـه  رئیـس  مصطفـوی،  داریـوش  جملـه  از 
مجـوز حرفـه ای فدراسـیون فوتبـال مدیـران سـابق 
مقصـر  را  پرسـپولیس  و  اسـتقالل  باشـگاه های 
کـه  سـوالی  امـا  می داننـد،  آمـده  پیـش  فاجعـه 
مطـرح می شـود ایـن اسـت که چـه کسـانی مدیران 
قبلـی ایـن ۲ باشـگاه را و بـا در نظـر گرفتـن چـه 
پرطرفدارتریـن  مدیریـت  صندلـی  بـر  فاکتور هایـی 
باشـگاه های ایـران و آسـیا نشـاندند؟ از طـرف دیگـر 

کوتاهـی  مدیریتـی  دوران  مدیـران  بیشـتر  وقتـی 
دارنـد و حتـی فرصـت برنامـه ریزی میـان مدت هم 
ندارنـد، طبیعی اسـت کـه به عواقـب تصمیمات خود 
توجهـی نداشـته باشـند و بـرای باشـگاه های تحـت 
مدیریـت خـود بـدون دغدغـه تعهـد تراشـی کننـد.
تکراری و عجیب؛ تکذیب های بی اساس 

مسئوالن
داد،  رخ  کـه  عجیبـی  اتفـاق  مـدت  ایـن  در 
تکذیب هـای مدیـران عامـل باشـگاه های اسـتقالل و 
پرسـپولیس نسـبت بـه ماجـرای حذف تیم هایشـان 
از لیـگ قهرمانـان آسـیا بـود. هنوز یک ماه نگذشـته 
که آجورلو از آسـیایی ماندن اسـتقالل و پرسـپولیس 
خبـر داد و کمک هـای مسـئوالن کمیتـه اسـتیناف 
و سـازمان لیـگ را در ایـن زمینـه تاثیرگـذار عنـوان 
بـی  و  شـتابزده  واکنش هـای  چنیـن  مسـلما  کـرد. 

اساسـی باعـث بـی اعتمـادی هـواداران می شـود.
از طـرف دیگـر بحث خصوصی سـازی همـواره در 
میـان دولتمـردان داغ بـوده و مسـعود سـلطانی فـر، 
وزیـر ورزش پیشـین بار هـا از واگـذاری سـرخابی ها 
تـا پایـان عمـر دولـت دوازدهـم خبـر داده بـود و در 

روز هـای پایانـی ایـن دولـت بـر رفـع موانع سـپردن 
ایـن ۲ باشـگاه بـه بخش خصوصـی تاکید کـرده بود 
کـه بـا گذشـت زمـان مشـخص شـد پرسـپولیس و 
اسـتقالل تـا مسـتقل شـدن از بخـش دولتی مسـیر 

طوالنـی و پـر پیـچ و خمـی در پیـش دارنـد.
تیم هـای  حـذف  بـه  واکنـش  در  زارع  رحیـم 
ایرانـی از لیـگ قهرمانـان آسـیا اعـالم کـرد که 1۰۰ 
میلیـارد تومان بـرای پرداخت بدهی های اسـتقالل و 

پرسـپولیس بودجـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
بـا در نظـر گرفتـن بدهی هـای انباشـته شـده و 
تجدیـد پذیـر باشـگاه های دولتی به ویژه اسـتقالل و 
پرسـپولیس، بهتریـن راه این اسـت که یـک بار برای 
همیشـه بدهی هـای ایـن باشـگاه ها پرداخت شـود تا 
بخـش خصوصـی بـرای قبـول مالکیـت آن هـا رغبت 

کافی داشـته باشـد.
کرسی های بدون البی

در سـال های گذشـته همـواره ایـن بحـث مطـرح 
بـوده کـه ایران برخالف کشـور های عربـی قدرت البی 
گـری کمـی دارد و همیـن موضـوع باعث می شـود تا 
حـق تیم های با شـگاهی و ملی کشـورمان در مسـائلی 

ماننـد بحـث میزبانی پایمال شـود.
یکـی از دالیـل پاییـن بـودن قـدرت البـی گـری 
ایـران، نداشـتن کرسـی های مهـم در AFC بـوده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که مهـدی تـاج در حال 
حاضـر یکـی از مهم تریـن کرسـی های کنفدراسـیون 
فوتبـال آسـیا را در اختیـار  دارد، اما فوتبـال ایران از 
حضـور ایـن نماینـده خـود در AFC بهـره چندانی 

اسـت. نبرده 
در شــرایطی کــه گفتــه می شــود عــالوه بــر کنــار 
ــد  ــی از فصــل جدی گذاشــته شــدن ۳ باشــگاه ایران
ــگاه ها از  ــن باش ــذف ای ــیا، ح ــان آس ــگ قهرمان لی
لیــگ قهرمانــان آســیا در ســال ۲۰۲۳، جریمــه 

فدراســیون فوتبــال بــه خاطــر صــدور نابجــای 
ــتقالل  ــگاه های اس ــه باش ــه ای و جریم ــوز حرف مج
ــتور کار  ــی در دس ــم مال ــت جرای ــپولیس باب و پرس
ــا  ــاج ب ــود ت ــدوار ب ــد امی ــه، بای ــرار گرفت AFC ق
ــان  ــر ورزش و جوان ــه وزی ــه ب ــی ک ــه قول ــه ب توج
ــی علیــه  ــرای کاهــش تنبیهــات احتمال ــود، ب داده ب
فدراســیون فوتبــال و ۳ باشــگاه ایرانــی تــالش کنــد.

خصوصی سازی، راه حل برون رفت
 از بحران 

بنــا بــه گفتــه مســئوالن کمیتــه بــدوی و 
 AFC ،اســتیناف صــدور مجــوز حرفــه ای در ایــران
از ۲ باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل بیــش از 4۰۰ 
صفحــه ایــراد گرفتــه اســت. مســلما برطــرف کــردن 
ــدنی  ــه ش ــد هفت ــد روز و چن ــرادات در چن ــن ای ای
نیســت و کار چنــد مــاه و شــاید چنــد ســال اســت.
AFC بـا حـذف نماینـدگان ایـران و چند کشـور 
دیگـر از فصـل جدیـد لیگ قهرمانان آسـیا نشـان داد 
کـه رعایت قواعد حرفه ای کنفدراسـیون فوتبال آسـیا 
شـوخی بـردار نیسـت و دیگـر نمی تـوان بـا وعده های 
توخالـی و فریـب دادن مقامـات کنفدراسـیون فوتبال 

آسـیا، برای یـک سـال دیگر فرصـت خرید.
هــر چنــد اتفاقــی کــه رخ داد پیامد هــای مالــی و 
اعتبــاری فراوانــی بــرای فوتبــال ایــران در پــی دارد، 
ــدوار  ــه آن امی ــوان ب ــه می ت ــه ای ک ــا نکت ــا تنه ام
ــود، ایــن اســت کــه فشــار ها و ســخت گیری هــای  ب
AFC باعــث شــود کــه ســاختار باشــگاه های ایرانــی 
پــس از ســال ها دســتخوش تغییــر شــود و بــه 

ــد. ــر AFC برس ــتاندارد های مدنظ اس
اکنـون کـه یکـی از مهم ترین مشـکالت AFC با 
تیم هـای ایرانـی خصوصـی نبـودن آن هـا اسـت، الزم 
اسـت که یک بـار برای همیشـه با واگذاری باشـگاه ها 
بـه بخـش خصوصـی، عالوه بـر بیـرون آوردن دسـت 
تیم هـای دولتـی و خصوصی از جیب بیـت المال، یک 
بـار برای همیشـه باشـگاه ها و لیگ برتر ایـران همانند 

نامـی که یـدک می کشـند، حرفه ای شـوند.

نماینــده مــردم ورزقــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
برابــر اســتعالمی کــه از فدراســیون فوتبــال گرفتــه ایــم، مجموع 

بدهــی باشــگاه تراکتــور تبریــز ۵۲ میلیــارد تومــان اســت. 
ــی  ــت و گوی ــی در گف ــا، اهلل وردی دهقان ــزارش ایرن ــه گ ب
ــگاه در  ــن باش ــی ای ــت بده ــه از باب ــی ک ــرد: ارقام ــار ک اظه
رســانه هــا عنــوان مــی شــود،   صحــت نداشــته و پنجــره نقــل و 
انتقــاالت ایــن باشــگاه بــا پرداخــت ۵۲ میلیــارد، بــاز مــی شــود.
ــی  ــک اصل ــس مال ــرکت م ــروز ش ــه از ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــز اس ــازی تبری ــین س ــور و ماش ــای تراکت ــم ه تی
ــب  ــر ســمت، نای ــت در حضــور وزی ــال مالکی ــن انتق ــات ای کلی
رییــس مجلــس، مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس و برخــی 
ــه  نماینــده گاه شــمال غــرب نهایــی شــد و جزییــات آن نیــز ب

ــت.   ــان اس ــال جری ــمی در ح ــور رس ط
ــا تشــکر از تــالش هــا و حمایــت هــای اســتاندار  ــی ب دهقان
ــن ارتبــاط، گفــت: خواســته اصلــی  ــز در ای و امــام جمعــه تبری

مــردم آذربایجــان و هــواداران پرشــور تراکتــور، تحــت حمایــت 
قــرار گرفتــن ایــن تیــم از ســوی شــرکتی توانمنــد بــود کــه بــا 

تــالش مجموعــه اســتان، محقــق شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه باشــگاه داری بخــش خصوصــی در ایــران 
توجیــه پذیــر نیســت گفــت: بیشــتر باشــگاه هــای ورزشــی در 
ــن  ــد و ای ــت برخوردارن ــت هــای دول ــه نحــوی از حمای ــران ب ای
وظیفــه حاکمیــت اســت کــه زمینــه اجــرای عدالــت در حمایــت 

از تیــم هــای ورزشــی را فراهــم کنــد. 
ـــت  ـــت حمای ـــوزی باب ـــد از زن ـــه بای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب دهقان
ـــوء  ـــت: س ـــرد و گف ـــکر ک ـــته تش ـــال گذش ـــه س ـــم در س از تی
ـــوردار  ـــای برخ ـــم ه ـــی تی ـــا و حت ـــم ه ـــی تی ـــت در تمام مدیری
ـــای  ـــت و نهاده ـــود دارد و حاکمی ـــی وج ـــای دولت ـــت ه از حمای
مرتبـــط بایـــد در ایـــن مـــورد بررســـی هـــای الزم را انجـــام 

ـــد.  دهن
ــب  ــور نای ــه در حض ــل ک ــه قب ــنبه هفت ــه ش ــه س در جلس

رییــس مجلــس، وزیــر صمــت، مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس، 
ــزار شــد  ــتاندار برگ ــس و اس ــرب در مجل ــدگان شــمال غ نماین
ــه  ــز ب ــازی تبری ــین س ــور و ماش ــای تراکت ــم ه ــت تی مالکی

ــد.   ــذار ش ــس واگ ــرکت م ش

نماینـده مـردم کلیبـر، خداآفریـن و هورانـد در مجلس گفت: 
کلیـات واگـذاری تیم هـای تراکتـور و ماشین سـازی بـه شـرکت 
ملـی صنایع مـس ایـران با حضـور نماینـدگان آذربایجان شـرقی 

بـه توافـق نهایی رسـید.
حسـین حاتمـی در گفت وگـو بـا مهـر بـا اشـاره بـه این کـه 
کلیـات واگـذاری تیم هـای تراکتـور و ماشین سـازی بـه شـرکت 
بـه  آذربایجان شـرقی  نماینـدگان  بـا  ایـران  ملـی صنایـع مـس 
توافـق رسـیده ، اظهـار داشـت: البتـه شـرکت ملـی صنایـع مس 
ایـران بـرای حمایـت از تیم های تراکتور و ماشین سـازی بایسـتی 

فرآینـد قانونـی و کارشناسـی را طـی کنـد.
نماینـده مـردم کلیبـر، خداآفرین و هوراند در مجلس شـورای 
اسـالمی افزود: مجمع نماینـدگان آذربایجان شـرقی وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت را مکلـف بـه حمایـت از تیم هـای تراکتـور و 
ماشین سـازی از بابـت حق السـهم درصـد مس سـونگون کرده اند.
وی تصریـح کـرد: در بحـث حمایـت از تیم هـای تراکتـور و 
ماشین سـازی بـا وزیـر صمـت بـه توافـق رسـیده ایم و معتقدیـم 
کارشناسـی  و  فنـی  طریـق  از  بایسـتی  تیم هـا  انتقـال  و  نقـل 
تراکتـور  تیم هـای  تکلیـف  تعییـن  بـرای  طوری کـه  بـه  باشـد 
حضـور  بـا  مشـترک  جلسـه  مـورد  چندیـن  ماشین سـازی  و 
نماینـدگان و اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـا وزیـر صمت داشـتیم 
تـا مراحـل نقـل و انتقـاالت را بررسـی و نتیجه گیـری کنیـم.

نماینـده مـردم کلیبـر، خداآفرین و هوراند در مجلس شـورای 
اسـالمی بـا ذکـر این کـه وزیـر صمـت و مسـئوالن مربوطـه در 
اسـتیفای حـق و حقـوق اسـتان مـا از معـادن کوتاهـی کرده اند، 

یـادآور شـد: مـس سـونگون در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی 
بـه نوعـی کـم کاری کـرده؛ ایـن در حالـی اسـت کـه آالیندگـی 
زیسـت محیطـی سـونگون برای مـردم کلیبـر و خداآفرین اسـت 
امـا ریالـی از مسـئولیت های اجتماعـی صـرف ایـن شهرسـتان ها 
نمی شـود. سـونگون چسـبیده بـه جنگل هـای ارسـباران و کلیبر 
در حـال تخریـب و تهدیـد جنگل هاسـت و از طرفـی آالیندگـی 
و  روسـتایی  مـردم  زندگـی  ایلقناچـای،  از طریـق  معـدن  ایـن 

عشـایری خداآفریـن و کلیبـر را در پایـاب تهدیـد می کنـد.
بـه  عمـل  بـرای  مسـاعد  قـول  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
از  را  خداآفریـن  و  کلیبـر  قبـال  در  اجتماعـی  مسـئولیت های 
مسـئوالن شـرکت مـس گرفته ایـم و مجمـع نماینـدگان در ایـن 
خصـوص متفق القـول هسـتند، خاطرنشـان کـرد: مراتـع و مزارع 
خداآفریـن از طریـق پسـاب معدنـی سـونگون در ایلقناچـای در 
معـرض تخریـب و تهدید اسـت، از ایـن رو به مسـئوالن امر تذکر 
داده و خواسـتار عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی شـده ایم.

 تیم ملی فوتسال به مسابقات
 تدارکاتی جدی تری نیاز دارد

سخت گیری AFC یا بی عرضگی مدیران! 

نماینده مجلس:

 مجموع بدهی باشگاه تراکتور 52 میلیارد تومان است 

انجام توافق نهایی برای واگذاری تراکتور و 
ماشین سازی به شرکت مس
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اوقات شرعى شهر تهران

ــان  ــت: زی ــار داش ــازی اظه ــی س ــازمان خصوص ــس س ریی
انباشــته باشــگاه پرســپولیس بــاالی ۲۰۰ میلیــارد تومــان اســت 
ــه ۵۰۰ ــات ب ــه مالی ــا از جمل ــایر بدهی ه ــاب س ــا احتس و ب
ــپولیس  ــگاه پرس ــا ارزش کل باش ــد. ام ــان می رس ــارد توم میلی
18۰۰ میلیــارد تومــان ارزیابــی شــده کــه 1۰۰۰ میلیــارد 

ــت.  ــگاه اس ــن باش ــد ای ــان آن ارزش برن توم
حســین قربانــزاده در گفت وگــو بــا ایلنــا در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه آیــا همچنــان بــا حــذف اســتقالل و پرســپولیس از 
لیــگ قهرمانــان آســیا تــا یــک مــاه آینــده بورســی می شــوند، 
ــتقالل و  ــگاه اس ــرش دو باش ــرر پذی ــد مق ــت: موع ــار داش اظه
پرســپولیس بهمــن مــاه اســت و ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی 
بــا حــذف ایــن دو باشــگاه نــدارد البتــه هــر دوی ایــن باشــگاه ها 
1۰ روز اســتیناف دارنــد امــا بــه هــر حــال تنهــا یکــی از دالیــل 
مــا بــرای خصوصی ســازی دو ایــن باشــگاه بحــث حضــور آنهــا 

در مســابقات بیــن المللــی اســت.
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــد ه ــگاه بای ــن دو باش ــه داد: ای وی ادام
ــات  ــد و عملی ــه دهن ــی و ارای ــود را نهای ــی خ ــای مال صورت ه
ــش  ــات پذری ــس از آن هی ــرد و پ ــی صــورت بگی ــد ارزیاب تجدی
ــن  ــاه درج نمــاد شــوند. ای ــد و در بهمــن م ــورس آن را بپذیرن ب
مســیر اداری و پذیــرش دو شــرکت در حــال انجــام اســت و بــه 
هــر حــال در بهمــن مــاه بایــد ایــن دو شــرکت بورســی شــوند 
ــه  ــرای دو باشــگاه انجــام نشــود ب ــات ب ــن عملی اگــر امســال ای
طــور قطــع مشــکالت آنهــا در ســال آینــده ادامــه پیــدا می کنــد.
معــاون وزیــر اقتصــاد افــزود: در حــال حاضــر باشــگاه 
اســتقالل صــورت مالــی خــود را تحویــل داده و هنــوز باشــگاه 

ــت. ــداده اس ــل ن ــی را تحوی ــورت مال ــپولیس ص پرس

ــن دو باشــگاه  ــر واگــذاری ای ــل تاخی ــاره دالی ــزاده درب قربان
ــای  ــکالت بنده ــت: مش ــار داش ــته اظه ــال گذش ــد س در چن
حسابرســی ســال گذشــته زیــاد بــوده اســت و در تهیــه 
صورت هــای مالــی بایــد ایــن بندهــا را تعییــن تکلیــف کننــد. 
بــرای مثــال بدهــی بــه بازیکــن یــا مربــی خارجــی یــا اساســا 
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــد و ت ــده دارن ــویه نش ــی تس ــی مالیات بده
ــفاف  ــی ش ــای مال ــود، صورت ه ــف نش ــن تکلی ــا تعیی بدهی ه
نخواهــد بــود. بایــد ایــن بدهی هــا پاکســازی شــود تــا کمتریــن 
بندهــا را داشــته باشــند کــه خــود ایــن موضــوع زمان بــر اســت 
و از ســوی دیگــر حســابرس هــم بایــد ایــن صورت هــای مالــی 
را تاییــد کنــد. پــس از آن صورت هــای مالــی تاییــد شــده بــه 
ــازمان  ــرای س ــه و ب ــه و ... تهی ــان، ترازنام ــود و زی ــورت س ص
ــر طــی شــده  ــن مراحــل زمــان ب ارســال شــود. مســیری از ای

ــد مابقــی مراحــل هــم انجــام شــود. اســت و بای
ــگاه  ــی دو باش ــزان بده ــه می ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
گفــت: زیــان انباشــته باشــگاه پرســپولیس بــاالی ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان اســت و بــا احتســاب ســایر بدهی هــا از جملــه مالیــات 
بــه ۵۰۰ میلیــارد تومــان می رســد. امــا ارزش کل باشــگاه 
ــی شــده کــه 1۰۰۰ پرســپولیس 18۰۰ میلیــارد تومــان ارزیاب

ــن باشــگاه اســت. ــد ای ــان آن ارزش برن ــارد توم میلی
ــر  ــرد: تاخی ــد ک ــازی تاکی ــی س ــازمان خصوص ــس س ریی
ورزش  وزرای  عملکــرد  بــه  بیشــتر  در ســال های گذشــته 
زیــادی  حساســیت های  کــه  جهــت  ایــن  از  برمی گــردد 
بــرای مدیریــت ایــن دو باشــگاه  وجــود داشــت و چــه کســانی 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــود. موضــوع دیگ ــد ب پاســخگو خواهن
باشــگاه ابــزار قدرتــی بــرای وزارتخانــه هــا محســوب می شــوند. 

می تــوان علــت عمــده تاخیــر در واگــذاری ایــن دو باشــگاه بــه 
ــوده اســت. ــل ب ــن دلی همی

ــدم  ــل ع ــن دلی ــم تری ــا مه ــه ام ــان اینک ــا بی ــزاده ب قربان
ــه بحــث  ــای گذشــته ب ــن دو باشــگاه در ســال ه ــذاری ای واگ
محــل درآمــد ایــن شــرکت ها برمی گــرد، ادامــه داد: هــر 
ــد و  ــودآور باش ــد س ــود بای ــورس می ش ــه وارد ب ــرکتی ک ش
ــرکت  ــی آن ش ــود عملیات ــن س ــم، تضمی ــودآوری ه ــه س الزم
اســت. منظــور از  ســود عملیاتــی ایــن اســت کــه در راســتای 

ــد. ــب کن ــود کس ــد س ــرکت بتوان ــت ش فعالی
ــا ۷۰ درصــد محــل  ــاالی 6۰ ت ــا ب وی گفــت: در تمــام دنی
درآمــد باشــگاه های فوتبــال حــق پخــش تلویزیونــی اســت تــا 
زمانــی کــه ایــن موضــوع تعییــن تکلیــف نشــود یــک باشــگاه 
فوتبالــی نمی توانــد اســتمرار ســودآوری داشــته باشــد. ممکــن 
ــا در  ــوند ام ــت ش ــی حمای ــرای مدت ــگاه ها ب ــن باش ــت ای اس
نهایــت بایــد ســودآوری تضمیــن شــده داشــته باشــند. غیــر از 
ایــن رونــد و ســازو کار ماننــد ایــن اســت کــه از یــک شــرکت 
ــروش  ــل ف ــیم از مح ــته باش ــار داش ــوالدی انتظ ــه ف و کارخان

ــه جانبــی( درآمدزایــی کنــد. پوشــاک )تاســیس یــک کارخان
رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی افــزود: در دنیــا یــک 
ــد و  ــب می کن ــد کس ــدن درآم ــده ش ــا دی ــی ب ــگاه فوتبال باش
مابقــی درآمدهــا از جملــه پیراهــن و تبلیغــات محیطــی حاشــیه 
هســتند. امــا در ایــران بــرای ایــن دو باشــگاه در اصــل درآمدزایی 
بــا چالــش مواجــه شــده ایم و حاکمیــت یــک بــار بــرای همیشــه 
ایــن مشــکل را بایــد برطــرف کنــد. صــدا و ســیما، وزارتخانه هــا 
و باشــگاه ها بایــد بــا برگــزاری جلســات در ایــن بــاره بــه توافــق 
ــتقالل و  ــگاه اس ــیم دو باش ــته باش ــه داش ــد توج ــند. بای برس
پرســپولیس طرفــدار میلیونــی دارنــد و بایــد بــه صــورت مســتمر 
ــی داشــته باشــند. تقاضــای  درآمــدی از محــل پخــش تلویزیون
تماشــای ایــن بازی هــا بــرای دو باشــگاه تضمیــن شــده اســت و 
تضمیــن تقاضــا بــرای ایــن دو باشــگاه وجــود دارد بنابرایــن نباید 
آنهــا را از ایــن ســود و درآمــد عملیاتی شــان محــروم کــرد. اگــر 
بحــث ســودآوری ایــن شــرکت ها برطــرف شــود، واگــذاری ایــن 

ــد. ــل می افت ــر روی ری باشــگاه ب
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــن دو باشــگاه از طریق 
ــالم، اســتفاده از اپلیکیشــن ها و  ــروش اق ــات محیطــی، ف تبلیغ
.... خــود را ســودآور جلــوه داده انــد ایــن در حالــی اســت کــه بــه 
ــد، اظهــار داشــت:  ــی دارن ــه ســود عملیات راحتــی دسترســی ب
هــر دو باشــگاه یــک بیزنــس پلــن و طــرح توجیهــی درآمدزایــی 
ــورس  ــه ب ــا پایــان دی مــاه بایــد آن را ب ــد کــه ت تهیــه کرده ان
تحویــل دهنــد کــه بــورس اســتمرار ســودآوری ایــن شــرکت ها 
ــا صــدا و ســیما در  ــد تاییــد کنــد و همزمــان جلســات ب را بای
حــال برگــزاری اســت تــا بــه یــک توافقــی بــرای پخــش زنــده 

در پلــت فــرم هــای غیــر تلویزیونــی برســند      
رییــس کل ســازمان خصوصــی ســازی ادامــه داد: روش 
واگــذاری ایــن دو باشــگاه آن بخشــی کــه وارد بــورس می شــود 

بــه صــورت عرضــه اولیــه و خــرد بــه مــردم اســت.

رییس کل سازمان خصوصی سازی: 

استقالل و پرسپولیس بهمن ماه باید بورسی شوند

ــه  ــت: مجموع ــه گف ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
مدیریــت شــهری، اجــرای طرح هــای عمرانــی در دســت 
ــای  ــق مطالبه ه ــت تحق ــده را در جه ــزی ش ــرا و برنامه ری اج

ــد.  ــال می کن ــژه دنب ــام وی ــا اهتم ــهروندان ب ش
بــه گــزارش ایرنــا، ناصــر رحمتــی در جلســه علنــی شــورای 
اســالمی شــهر مراغــه بــا تاکیــد بــر لــزوم ســرعت بخشــیدن بــه 
ــن  ــر همی ــزود: ب ــهری، اف ــران ش ــای عم ــرای طرح ه ــد اج رون
ــت  ــای در دس ــرداری از طرح ه ــاهد بهره ب ــه زودی ش ــاس ب اس

اجــرای شــهرداری خواهیــم بــود.
وی ادامــه داد: مراحــل اجرایــی احــداث بلــوار ۳۵ متــری الغدیر 
ــل  ــا تکمی ــلیمانی ب ــردار س ــهید س ــری ش ــالت و 4۵ مت ــه رس ب
ــران  ــای عم ــن طرح ه ــد و ای ــی یاب ــان م سیســتم روشــنایی، پای

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــر امس ــی دهه فج ــهری ط ش
وی اضافــه کــرد: طــرح تعریــض پــل راه آهــن میــدان بســیج 
ــد و  ــپری می کن ــود را س ــی خ ــل پایان ــون مراح ــز هم اکن نی
ــی طــرح احــداث راه دسترســی  ــع در مســیر اجرای اراضــی واق

ــه شــهرک امــام حســن )ع( نیــز در حــال تملــک اســت. ب
ــه، احــداث  ــس شــورای اســالمی شــهر مراغ ــه رئی ــه گفت ب
بخــش باقیمانــده از بانــد دوم بلــوار ۵۵ متــری پروفســور قنــادی 
ــار  ــن اعتب ــز تامی ــک برخــی اراضــی در مســیر آن و نی ــا تمل ب

مــورد نیــاز بــه زودی آغــاز خواهــد شــد.
ــا تملــک اراضــی واقــع شــده  ــا بیــان اینکــه ب »رحمتــی« ب
در مســیر کمربنــدی غربــی، تکمیــل ایــن مســیر از ســرگرفته 
خواهــد شــد، افــزود: احــداث ایــن کمربنــدی بــه دلیــل اینکــه 
راه دسترســی طــرح اقــدام ملــی مســکن خواهــد بــود، از 

ــژه برخــوردار اســت. ــت وی اهمی

وی ادامــه داد: همچنیــن نقشــه اجرایــی طرح هــای احــداث 
بلــوار 6۰ متــری عشــرت آباد و اتصــال میــدان عبدالقــادر 
ــذ  ــه اخ ــده و در مرحل ــه ش ــت تهی ــوار طبیع ــه بل ــی ب مراغ

ــت. ــتانی اس ــج اس ــاده پن ــیون م ــای الزم در کمیس مجوزه
ســاماندهی  چهــارم  فــاز  طرح هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
صوفی چــای و احــداث پــارک جنگلــی در حاشــیه ســد علویــان 
نیــز در مرحلــه اخــذ مجوزهــای الزم از ســازمان آب منطقــه ای 

آذربایجان شــرقی قــرار دارد.
وی ادامــه داد: طــرح احــداث مجموعــه فرهنگــی در محوطــه 
ــا  ــی زیب ــه فضای ــل را ب ــه این مح ــی ک ــدی مراغ ــره اوح مقب
تبدیــل خواهــد کــرد نیــز در مرحلــه تملــک اراضی محــدوده آن 
قــرار دارد؛ ضمــن اینکــه اجــرای ایــن طــرح جــزو مصوبه هــای 
شــورای فرهنــگ عمومــی ایــن شهرســتان محســوب می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــهر مراغ ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــار بســیار  ــه تهــران آث ســفر اعضــای شــورای اســالمی شــهر ب
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــت، اف ــهر داش ــعه ش ــرای توس ــمندی ب ارزش
ــتاد  ــام س ــمی« قائم مق ــیدمصطفی سیدهاش ــاعد »س ــول مس ق
ــه در  ــاب مدرس ــک ب ــداث ی ــام )ره(، اح ــان ام ــی فرم اجرای
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس ــهری مراغ ــروم ش ــق مح مناط
اســت و شــورای شــهر احــداث آن در منطقــه محــروم زینال آبــاد 

ــد.  ــری می کن ــتان پیگی ــرورش شهرس ــوزش و پ را از آم
وی همچنیــن بــا تســلیت ســالروز شــهادت حاج قاســم 
ــون  ــورمان مره ــود کش ــت موج ــرد: امنی ــه ک ــلیمانی، اضاف س
ــردار  ــهید س ــون ش ــی چ ــرداران و فرماندهان ــای س مجاهدت ه
ــظ  ــش و حف ــرای آرام ــود ب ــان خ ــه از ج ــت ک ــلیمانی اس س

آرمان هــای نظــام  اســالمی می گذرنــد.

معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد 
بــا بیــان اینکــه حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی 
ــت،  ــی نیس ــارت دقیق ــت و عب ــداز اس غلط ان
گفــت: تــداوم وضــع موجــود، بــه تــورم 
پایــدار منجــر می شــود و دامــن می زنــد و 
از محــل افزایــش پایــه پولــی، تــورم افزایــش 
ــا تغییــر روش  ــی کــه ب پیــدا می کنــد در حال
ــی  ــش قطع ــدگان افزای ــت از مصرف کنن حمای
را در قیمــت برخــی از اقــالم خواهیــم داشــت 
ــش  ــن دو افزای ــن ای ــل بی ــن دلی ــه همی و ب
قیمــت تفــاوت معنــادار و ماهــوی وجــود دارد. 
در  ســبحانیان  هــادی  محمــد  ســید 
ایلنــا دربــاره سیاســت های  گفت وگــو بــا 
ــار  ــدن ارز اظه ــی ش ــک نرخ ــرای ت ــت ب دول
داشــت:  آنچــه کــه دربــاره تــک نرخــی شــدن 
ــه  ــوط ب ــه شــده مرب ــده گفت ــال آین ارز در س
ــد  ــر چن ــت. ه ــی اس ــذف ارز 4۲۰۰ تومان ح
تفاوتــی بیــن  نــرخ ارز نیمایــی و ســنا وجــود 
ــد  ــه می توان ــالف و فاصل ــن اخت ــا ای دارد ام
ــرخ  ــان ن ــا هم ــا مبن ــد ام ــدا کن ــش پی کاه
ــم  ــر ه ــال حاض ــود و در ح ــد ب ــا خواه نیم
ــت  ــرخ ارزی اس ــر ن ــی ب ــده واردات مبتن عم

کــه ســازوکار نیمــا کشــف می شــود.
ــه حــذف ارز تک نرخــی از  ــا اشــاره ب وی ب
ســال آینــده گفــت: وارداتــی انجــام می شــود 
ــه در  ــی و چ ــای اساس ــش کااله ــه در بخ چ
ــب  ــه موج ــی ب ــر اساس ــای غی ــش کااله بخ
قانــون بودجــه 14۰۰ دولــت بایــد 8 میلیــارد 
دالر مــی توانســت ارز 4۲۰۰ تومانــی اســتفاده 
ــه  ــت در بودجــه ســال اینــده ب ــا دول کنــد ام
موجــب توافقاتــی کــه بــا مجلــس انجــام شــده 
بــود بایــد بــه ســمت بــاز توزیــع منابــع بــرود 
ــدگان  ــت خــود را از مصرف کنن و نحــوه حمای

تغییــر دهــد.
ــا  ــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد ب معــاون ام
ــذف  ــارت ح ــدم عب ــه معتق ــر اینک ــد ب تاکی
ــت و  ــی نیس ــارت دقیق ــان عب ارز 4۲۰۰ توم
ــار معنــای منفــی دارد و غلــط انــداز اســت،  ب
ــا یــک  ادامــه داد:  واقعیــت ایــن اســت کــه ب
روشــی قصــد حمایــت از مصرف کننــدگان 
ــرار اســت  ــه در حــال حاضــر ق را داشــتیم ک
شــیوه حمایــت از مصرف کننــدگان تغییــر 
کنــد. روش قبــل شــیوه ناکارآمــد و غیرموثری 
بــود کــه قــرار اســت آن را بــه شــیوه موثــر و 
ــه جامعــه هــدف  ــا ب کارآمــد تغییــر دهیــم ت

ــد. ــت کن ــه درســتی اصاب ب
ایــن  تورمــی  بــار  دربــاره  ســبحانیان 
ــم  ــه بســیار مه ــار داشــت: نکت سیاســت اظه
ــه  ــود ک ــور ش ــه تص ــد اینگون ــه نبای ــت ک اس
ــی را در  ــچ افزایش ــت هی ــن سیاس ــرای ای اج
ــوال  ــا س ــرد ام ــد ک ــاد نخواه ــا ایج قیمت ه
ــود  ــع موج ــداوم وض ــا ت ــه آی ــت ک ــن اس ای
ــه  ــی ب ــاص ارز ترجیح ــداوم اختص ــی ت یعن

برخــی از کاالهــا مانــع از افزایــش قیمــت ایــن 
ــن  ــخ ای ــود؟حتما پاس ــده و می ش ــا ش کااله

ــت. ــی اس ــوال منف س
ــه  ــام تجرب ــداد و ارق ــا اع ــزود: اتفاق وی اف
ــدی  ــد رش ــان می ده ــته، نش ــده در گذش ش
کــه در قیمــت برخــی از کاالهــا از جملــه 
گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، تخم مــرغ و 
حتــی روغــن داشــتیم، بیــش از رشــدی بــوده 
کــه در شــاخص کل بــا آن موجــه بودیــم 
ــت  ــد قیم ــط رش ــر متوس ــارت دیگ ــه عب ب
ــا ارز  ــای آن ه ــه نهاده ه ــه ب ــی ک ــن اقالم ای
ترجیحــی اختصــاص داده می شــد، بــاالی 
۲۰۰ درصــد افزایــش بوده اســت در حالــی 
کــه شــاخص کل از فرودیــن ســال ۹۷ تــا بــه 
امــروز کمتــر از ایــن میــزان و اعــداد را نشــان 

می دهــد.
معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت: انتخــاب امــروز 
ــذف ارز 4۲۰۰ ــت و ح ــیری اس ــن دو مس از بی
تومانــی هرچنــد درصــدی را بــه قیمت هــا اضافه 
ــر و  ــا پایین ت ــد حتم ــن درص ــا ای ــد ام می کن

ــداوم و ادامــه وضــع موجــود اســت. کمتــر از ت
ســبحانیان تاکیــد کــرد: نکتــه بســیار 
مهم تــر ایــن اســت کــه تــداوم وضــع موجــود، 
ــن  ــود و دام ــر می ش ــدار منج ــورم پای ــه ت ب
می زنــد و از محــل افزایــش پایــه پولــی، 
ــه  ــی ک ــد در حال ــدا می کن ــش پی ــورم افزای ت
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــر روش حمای ــا تغیی ب
افزایــش قطعــی را در قیمــت برخــی از اقــالم 
خواهیــم داشــت و ایــن جهــت بیــن دو ایــن 
ــوی  ــادار و ماه ــاوت معن ــت تف ــش قیم افزای

ــود دارد .           وج
وی دربــاره منشــا تــورم مقطعــی قیمت هــا 
پــس از ارز 4۲۰۰ تومانــی اظهــار داشــت: 
واردات  بــه  قبــال  مقطعــی  تــورم  محــل 
یکســری کاالهــای مشــخص شــده ارز 4۲۰۰
ــر  ــا تغیی ــد و ب ــص داده می ش ــی تخصی تومان

ــه  ــت ک ــن اس ــرار برای ــدل ق ــیوه و م ــن ش ای
ــود. ــری وارد ش ــرخ ارز باالت ــا ن ــان کاال ب هم
ــا  ــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد ب معــاون ام
اشــاره بــه میــزان تــورم ایجــاد شــده پــس از 
ــک  ــن ی ــت: ای ــی گف ــذف ارز 4۲۰۰ تومان ح
ــه می شــود  ــه گفت ــط مصطلحــی اســت ک غل
اگــر نــرخ ارز واردات ان کاال ۵ برابــر  شــود 
ــر  ــد ۵ براب ــم بای ــت آن کاال ه ــن قیم بنابرای
شــود. ایــن محاســبات و تحلیل هــا کامــال 

ــط اســت. غل
وی افــزود: در حــال حاضــر بســیاری از 
نهاده هــای کاالهــای تولیــدی بــا نــرخ ارز آزاد 
محاســبه می شــود و یکــی از چالش هایــی 
ــا آن مواجــه  ــی ب ــاره ارز 4۲۰۰ تومان ــه درب ک
بودیــم و تولیدکننــدگان دربــاره آن گالیــه 
داشــتند ایــن بــود کــه ارز 4۲۰۰ تومانــی بــه 
دســت آنهــا نمی رســد و نهاده هــا بــا ارز بــازار 
ــید و  ــدگان می رس ــت تولید کنن ــه دس آزاد ب
ــا ارز آزاد  تمــام فراینــد تولیــد کاالی نهایــی ب

ــد. ــام می ش انج
ایــن  بــه  بایــد  داد:   ادامــه  ســبحانیان 
ارز  کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  موضــوع 
ــت  ــی در قیم ــل توجه ــهم قاب ــی س ترجیح
ــورت  ــن ص ــه ای ــدارد و ب ــده کاال ن ــام ش تم
نیســت کــه بیــن قیمــت ارز، قیمــت نهــاده و 
قیمــت محصــول رابطــه یــک بــه یــک داشــته 
ــا ۳۰ ــا ۲۰ ت ــت نهایت ــوان گف ــیم و می ت باش
درصــد قیمــت نهایــی ســهم قیمــت ارز اســت.
ــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد در  ــاون ام مع
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا یارانــه جبــران 
ــر ۹۰ ــر نف ــرای ه ــان ب حــذف ارز 4۲۰۰ توم
تــا 1۲۰ هــزار تومــان خواهــد بــود، گفــت: تــا 
بــه امــروز هیــچ عــددی نهایــی نشــده اســت و 
بــه محــض اینکــه اعــداد و ارقــام نهایی شــوند 
مراجــع رســمی دولــت دربــاره آن اطــالع 

رســانی خواهنــد کــرد.         

سـخنگوی شـورای نگهبان در پاسـخ به سـوالی راجع به 
اسـتعفای آیـت اهلل جنتی گفـت: تغییری در شـورای نگهبان 

مطرح نیسـت و این شـایعات غلط اسـت. 
ایسـنا، هـادی طحـان نظیـف در نشسـت  بـه گـزارش 
خبـری خـود بـا عرض تسـلیت شـهادت حضرت زهـرا )س( 
گفـت: در فاصلـه بین نشسـت خبری پیشـین تا امـروز، 1۰

طـرح و الیحـه و ۲ اساسـنامه بررسـی شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به برخـی از مصوبات شـورای نگهبان گفت: 
الیحـه »موافقت نامـه بیـن دولـت جمهوری اسـالمی ایران و 
افغانسـتان در خصـوص ارتبـاط بین المللـی راه آهـن« اخیرا 
مجوزهـای  »تسـهیل صـدور  تاییـد شـد هم چنیـن طـرح 
کسـب و کار« کـه در مرحلـه قبـل بـا اشـکاالت و ابهاماتـی 
مواجـه شـده بود هنـوز دو ابهام و یـک ایـراد آن باقی مانده 
اسـت و بـه مجلـس بازگشـت داده می شـود. الیحـه »اصالح 
قانـون مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز« نیز با چند اشـکال روبرو 
اسـت کـه اگـر اشـکاالت آن از سـوی مجلـس مرتفع شـود، 

تاییـد خواهد شـد.
طحـان نظیـف ادامـه داد: طـرح »اصالح مـوادی از کتاب 
پنجـم قانـون مجازات اسـالمی مربوط به جرایم شـرط بندی 
و قمـار بـازی در فضـای مجـازی« حـدود 4-۵ جلسـه بحث 
کارشناسـی را بـه خـود اختصـاص داد و مـوارد اشـکال و 
ابهـام آن بـه مجلس منعکس شـد. یکـی از ابهامات شـورای 
نگهبـان در خصـوص تعریـف قماربـازی و شـرط بندی بـود 
کـه نظـر خـود را به مجلس در ایـن رابطه گفتیـم. هم چنین 
برخـی از اشـکاالت طـرح »الـزام بـه ثبـت رسـمی معامالت 
امـوال غیرمنقـول« رفـع شـده اسـت امـا برخی هنـوز باقی 

مانـده اسـت کـه به مجلس بازگشـت داده شـده اسـت.
 سـخنگوی شـورای نگهبـان افـزود: طـرح بعـدی، طـرح 
»نحـوه انتصـاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس« اسـت کـه 
چنـد سـال قبـل بـه شـورای نگهبان ارسـال شـده بـود و با 
اشـکاالتی مواجـه شـد و در نهایـت در ایـن مجلـس دوبـاره 
بررسـی شـد کـه هنـوز بـا اشـکاالتی مواجـه اسـت. طـرح 
بعـدی، طـرح »سـاماندهی صنعـت خـودرو« اسـت کـه بـا 
اصالحـات مجلـس، ابهامـات شـورای نگهبـان از بیـن رفـت 
امـا هیئـت عالی نظـارت مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، 
نامـه ای را بـرای ما ارسـال کردنـد و ما موضـوع را به مجلس 

کردیم. منعکـس 
برخـی  درخواسـت  دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  وی 
نامزدهـای ریاسـت جمهـوری دربـاره دالیـل رد صالحیـت 
و امـکان اصـالح قانـون گفـت: مـا همیشـه از اصـالح قانون 
انتخابـات اسـتقبال کردیـم و در یک ماه گذشـته چند عضو 
شـورای نگهبـان ایـن موضـوع را گفتنـد، طبیعتاً اگـر قانون 

تغییـر کنـد مـا پایبند هسـتیم.
طحـان نظیف در خصـوص آخرین وضعیـت مصوبه طرح 
رتبه بنـدی معلمـان گفـت: ایـن طـرح بـه شـورای نگهبـان 
ارسـال شـده و درحال رسـیدگی به آن هسـتیم. این مصوبه 
ماهیتـش الیحـه اسـت و بخشـی از بـار مالـی آن را دولـت 
تقبـل کـرده اسـت امـا در خصـوص بخـش دیگـر آن نیـز 
خودمـان ابهـام داریم ان شـاءاهلل پـس از بررسـی های نهایی، 

نتیجـه را اعـالم می کنیـم.
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره اصل ۵۰ قانون اساسـی 
و تذکـر رئیس سـازمان محیط زیسـت دربـاره بودجه گفت: 
مـا دربـاره محیـط  زیسـت حساسـیت داریـم. اگـر الیحـه 
بودجـه از طـرف دولـت اعـالم می شـود قاعده اش این اسـت 
کـه نظـرات کارشناسـی راجـع بـه محیـط زیسـت شـنیده 
شـده ولـی اگـر در شـورای نگهبـان مفـاد مصوبـه موجـب 
آلودگـی یـا تخریـب غیرقابل جبران محیط زیسـت شـود با 

اشـکال از طـرف شـورای نگهبـان مواجـه می شـود.
سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره ایـراد وارد شـده بـه 
هیئـت عالـی نظـارت بـر مجمـع کـه آن را شـورای نگهبان 
دوم می خواننـد گفـت: هیئـت عالـی نظـارت یـک سـاختار 
قانونـی در کشـور اسـت. در مجمـع آقایان می گوینـد قانون 
نظـارت در حـال اصـالح اسـت اما ذیـل همین قانـون فعلی 

نیـز مشـکلی وجود نـدارد.
سـخنگوی شـورای نگهبـان در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بر 
اینکـه صحبت هایـی راجـع بـه اسـتعفای آیـت اهلل جنتـی از 
شـورای نگهبان شنیده شـده، آیا استعفای ایشـان بین اعضای 
شـورا هـم مطـرح شـده اسـت؟ و همچنیـن گمانه زنی هایـی 
دربـاره جایگزینـی ژآیت اهلل اعرافـی گفت: تغییری در شـورای 

نگهبـان مطـرح نیسـت و این شـایعات غلط اسـت.
وی در پاسـخ بـه سـوالی راجـع بـه اختیار مجلـس برای 
قانونگـذاری راجـع بـه شـفافیت مصوبـات شـورای نگهبـان 

گفـت: مـا در شـورای نگهبـان بـا هرچیـزی که منع شـرعی 
و قانونـی نداشـته باشـد و مفیـد باشـد موافقیـم امـا این کـه 
دقیقـا چـه طرحـی بـه تصویـب مجلـس می رسـد و چـه 
شـورای  امـا  نمی دانیـم  را  می شـود  شـامل  را  نهادهایـی 
نگهبـان در عرصـه شـفافیت همیشـه پیشـتاز بـوده اسـت.

طحـان نظیـف در پاسـخ به سـوالی درباره دیـدار آیت اهلل 
در  دیدارهـا  ایـن  گفـت:  مجلـس  نماینـدگان  بـا  اعرافـی 
چارچـوب وظایـف تخصصـی اعضـای شـورای نگهبـان در 
ارتبـاط بـا مجلـس اسـت کـه نظـرات رد و بـدل می شـود 
و امیدواریـم دیـدار اعضـای شـورای نگهبـان بـا نماینـدگان 

مجلـس موجـب بـاال رفتـن کیفیـت مصوبـات شـود.
وی در پاسـخ به سـوالی راجع به مهم ترین الزامات شـورای 
نگهبـان بـرای بررسـی بودجـه 14۰1 گفـت: الزامـات کلی ما 
راجـع بـه همه مصوبات روشـن اسـت که شـرع و قانون اسـت. 
بودجـه باید تفصیلی باشـد یعنـی ریز هزینه هـا در بودجه ذکر 
شـده باشـد هم چنین بایـد جامعیـت و تعادل بیـن هزینه ها و 
درآمدهـا وجـود داشـته باشـد هم چنین مـوارد غیـر بودجه ای 
نبایـد در بودجـه ذکـر شـود و این ها اصولی اسـت که مکـرراً با 

ایراد شـورای نگهبان روبرو شـده اسـت.
سـخنگوی شـورای نگهبـان در پاسـخ بـه سـوالی راجـع 
بـه رفـع ایـراد طـرح تسـهیل صـدور مجوزهـای کسـب و 
کار گفـت: این کـه راهـکار چـه چیـزی اسـت بـا مجلـس 
اسـت البتـه مـا در مجلـس حضـور پیـدا می کنیـم و آن را 
تبییـن می کنیـم. ایـراد شـورای نگهبـان روشـن اسـت. باید 
سـاماندهی در خصـوص قضـات صـورت بگیـرد امـا نحـوه 

سـاماندهی برعهـده مجلـس اسـت.
سـخنگوی شـورای نگهبان در پاسـخ به سـوالی راجع به 
ادغـام قوانیـن انتخاباتی و نظر شـورای نگهبـان در این مورد 
گفـت: تدویـن یـک الیحـه جامـع انتخاباتـی اقـدام خوبـی 
اسـت بـه شـرطی که تمـام مالحظـات انتخابـات مختلف در 
آن لحـاظ شـود. یکـی از آسـیب های نظـام انتخابـات تعـدد 
قوانیـن و بعضـاً عـدم سـنخیت و تناسـب قوانیـن اسـت اما 
بایـد توجـه کنیـم تصویب یـک قانون جامـع بسـیار زمان بر 
اسـت مهم تـر از این موضوع، برطرف شـدن اشـکاالت قانون 

اسـت کـه بیشـتر بـه محتـوا برمی گردد.
سـخنگوی شـورای نگهبان در پاسـخ به سـوالی راجع به 
ثبـت حقـوق اعضای شـورای نگهبان در سـامانه ثبت حقوق 
دسـتگاه ها گفـت: مـا همزمـان بـا بقیه دسـتگاه ها اقـدام به 
ثبـت حقـوق کردیـم اما ایـن مصوبه با شـروع دولـت جدید 
اجـرا شـد. ما نسـبت بـه ایـن موضـوع مخالفتی نداشـتیم و 
خودمـان آن را تاییـد کردیـم. اجـرا نشـدن ایـن موضـوع به 

ایـن دلیـل بود کـه هنـوز مصوبـه اجرایی نشـده بود.
طحـان نظیـف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه دبیـرکل 
حـزب موتلفـه گفته انـد در زمـان انتخابـات مجلـس طبـق 
گفت وگویـی بـا شـورای نگهبـان بـه ایشـان گفته شـده که 
هرکـس از ایـن حـزب کاندیـدا شـود تائیـد خواهـد شـد، 
گفـت: مـا همـواره گفته ایـم کـه درهـای شـورای نگهبـان 
نسـبت بـه احـزاب شناسـنامه دار و اشـخاص سیاسـی بـاز 
اسـت. مـا یکـی از ارکان مـردم سـاالری را احـزاب می دانیم 
و ایـن گفت وگـو همـواره وجـود داشـته اسـت و مـا مطالـب 
و دغدغه هـای آن هـا را می شـنویم و معنـای ایـن موضـوع 
نـگاه سـهمیه ای بـه احـزاب نیسـت. نظـام انتخاباتـی ما این 
موضـوع را تائیـد نمی کنـد و نظـام مـا شـخص محور اسـت.

رئیس شورا: 

مدیریت شهری مراغه برای اجرای 
طرح های عمرانی اهتمام ویژه دارد

رقم یارانه ها نهایی نشده است  استعفای آیت اهللا جنتی شایعه است
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