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حضرتآیتاهللخامنهای:

مذاکره، صحبت و تعامل با دشمن 
در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست

بودجه ۱۴۰۱ سفره مردم را 
کوچکتر می کند

55۰ هزار خودرو لوکس باید 56۰۰ 
میلیارد تومان مالیات بدهند 

با مدیران بانک های متخلف در 
پرداخت تسهیالت برخورد می شود

زنگ خطر کسری بودجه و عدم پرداخت 
بدهی دولت به تأمین اجتماعی 

اولویت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ 
معیشت مردم و نیازمندان است

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
دغدغــه اول مجلــس معیشــت مــردم اســت و 
حتمــاً اولویــت ارز ترجیحــی در ســال ۱۴۰۱ 

معیشــت مــردم و نیازمنــدان اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد باقــر قالیبــاف 
ادامــه  در  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــه ۱۴۰۱  ــه بودج ــات الیح ــی کلی ــه بررس جلس
ــاع از  ــور در دف ــس جمه ــخنرانی رئی ــس از س پ
ــذف  ــوع ح ــت: موض ــه گف ــه بودج ــات الیح کلی
ــی اســت و معیشــت  ــوع مهم ارز ترجیحــی موض
ــال  ــه س ــت در بودج ــه اس ــورد توج ــردم و م م
ــرای ارز  ــه ب ــارد دالر بودج ــدود ۸ میلی ۱۴۰۰ ح

ترجیحــی اختصــاص داده شــده بــود.
وی ادامــه داد: در قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
بــه دولــت اختیــار داده بودیــم کــه سیاســت های 
ــک  ــن کم ــه ای ــن ک ــرای ای ــود را ب ــی خ جبران
معیشــتی و یارانــه بــه صــورت مســتقیم بــه مــردم 

داده شــود، اقــدام کنــد.
رئیــس مجلــس ادامــه داد: چــون دولــت 
ــاذ  ــود، اتخ ــرده ب ــروع ک ــازه کار را ش ــرم ت محت
تصمیــم بــرای ایــن موضــوع ســه مــاه زمــان بــرد. 
بخــش قابــل توجهــی از همیــن ارز در شــش مــاه 

ــود. ــده ب ــه ش ــال هزین اول س
قالیبـاف اظهار داشـت: بعد از چهار ماه بررسـی 
دولـت الیحـه دو فوریتـی بـه مجلـس داد و توقـع 
داشـت ظـرف ۴۸ سـاعت در این خصـوص تصمیم 
بگیریـم هرگـز مجلـس بـرای امـر بـه ایـن مهمی 

تصمیـم عجوالنـه و ۴۸ سـاعت نخواهـد گرفت.
وی تاکیـد کـرد: مجلـس بـه فوریـت رای نـداد 
امـا در کمیسـیون ایـن الیحـه در حـال بررسـی 
اسـت و اگـر واقعـاً ایـن بحـث بـود خـوب بـود که 
دولـت الیحـه اصـاح بودجـه را ارائـه می کـرد اما 
در ایـن خصـوص الیحـه ای بـه مجلس داده نشـد.
معیشــت  کــرد:  تصریــح  مجلــس  رئیــس 
مــردم اولویــت اســت اگــر در کلیــات بــه نتیجــه 
ــا  ــی ب ــن هماهنگ ــات ای ــه در جزئی ــیدیم ک رس
ــی  ــان م ــردم اطمین ــه م ــود دارد و ب ــت وج دول
ــت  ــم معیش ــس ه ــه اول مجل ــه دغدغ ــم ک دهی
ــی در  ــت ارز ترجیح ــاً اولوی ــت و حتم ــردم اس م
ســال ۱۴۰۱ معیشــت مــردم و نیازمنــدان اســت.

مخالفکلیاتبودجه:
 افزایش 62 درصدی مالیات، تولید 

را به شدت متأثر می کند 

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس در مخالفــت 
ــش 62  ــت: افزای ــه ۱۴۰۱، گف ــات بودج ــا کلی ب
ــر  ــدت متأث ــه ش ــد را ب ــات، تولی ــدی مالی درص
می کنــد کــه نتیجــه آن تــورم مضاعــف و برخــاف 

ــت.  ــده اس ــعارهای داده ش ش
محمدحســـین  فـــارس،  گـــزارش  بـــه 
فرهنگـــی نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس 
ــات  ــا کلیـ ــت بـ ــامی در مخالفـ ــورای اسـ شـ
اینکـــه  بیـــان  بـــا  الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۱ 
ــذف ارز ۴2۰۰  ــرای حـ ــبی بـ ــن مناسـ جایگزیـ
تومانـــی وجـــود نـــدارد، اظهـــار داشـــت: ایـــن 
ـــی  ـــت غذای ـــر امنی ـــار ب ـــای فش ـــه معن ـــوع ب موض
ـــکات  ـــواع مش ـــروز ان ـــورم و ب ـــش ت ـــردم، افزای م

دیگـــر اســـت.
وی ادامــه داد: افزایــش 62 درصــدی مالیــات، 
ــد کــه نتیجــه  ــر می کن ــه شــدت متأث ــد را ب تولی
آن تــورم مضاعــف اســت کــه برخــاف شــعارهای 
داده شــده خواهــد بــود و صرفــاً مالیــات دهندگان 

ــد. ســابق تحــت فشــار قــرار می گیرن
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــز در مجل ــده تبری نماین
بــه اســم بودجــه انقباضــی، حقوق هــا ۱۰ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و از ســوی دیگــر 6۰ 
درصــد مالیــات را افزایــش داده انــد، عنــوان کــرد: 
ــا،  ــر کااله ــی را ب ــورم مضاعف ــات ت ــن موضوع ای
حمــل و نقــل و مایحتــاج عمومــی تحمیــل 

می کنــد.
دیگــر  ســوی  از  کــرد:  تصریــح  فرهنگــی 
الیحــه  در  پروژه هــا  ردیف هــای  از  بســیاری 
آن  بــرای  راه حلــی  و  شــده  حــذف  بودجــه 
اندیشــیده نشــده اســت لــذا از آنجایــی کــه 
ــه  ــد ب الیحــه بودجــه بســته سیاســتی اســت، بای
ــر  ــه آن تجدیدنظ ــبت ب ــا نس ــردد ت ــت بازگ دول

ــود. ش
ــان داشــت: موضــوع درآمدهــای نفتــی  وی بی
ــت  ــه قابلی ــن الیح ــره ۱۴ ای ــده در تبص ــر ش ذک
متفاوتــی  سیاســتی  بســته  و  نداشــته  اجــرا 
می خواهــد کــه الزم اســت دولــت نســبت بــه آن 
بازنگــری کنــد چــرا کــه در مجلــس قابــل بررســی 

نیســت.

عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، 
ــاری  ــای ج ــه ه ــد هزین ــه ۱۵ درص ــت: اگرچ گف
ــدار  ــن مق ــدم ای ــا معتق ــرده ام ــدا ک ــش پی کاه
کافــی نیســت و بایــد مبالــغ بیشــتری کاهــش پیــدا 
مــی کــرد، ضمــن آنکــه مبالــغ پیــش بینــی شــده 
بــرای عادالنــه شــدن دریافتــی میــان دســتگاه هــا 

ــی نیســت.  کاف
ــده  ــادری نماین ــر ق ــنیم، جعف ــزارش تس ــه گ ب
شــیراز در مجلــس  در نشســت علنــی قــوه مقننــه 
ــه ۱۴۰۱،  ــه بودج ــات الیح ــا کلی ــت ب و  در مخالف
ــوان  ــت را اصــاح بودجــه عن ــن مخالف ــدف از ای ه
ــدی  ــد ۸ درص ــذاری رش ــدف گ ــت: ه ــرد و گف ک
ــم  ــی دان در الیحــه بودجــه را بســیار خوشــبیانه م
ــق  ــع تحق ــت مناب ــا محدودی ــم ب ــی کن ــر م و فک
ــاز  ــذا نی ــد ل ــر نباش ــکان پذی ــدی ام ــد ۸ درص رش
ــن  ــری دارد، همچنی ــای جدیدت ــاز و کاره ــه س ب
ظاهــرا فــروش اوراق در الیحــه دولــت کاهــش پیــدا 
کــرده امــا در عمــل معتقــدم فــروش اوراق بیشــتری 

ــاد. ــد افت ــاق خواه اتف
وی ادامــه داد: همچنیــن در توزیــع قیــر و توزیع 
ــه وزرا داده شــده  ــار ب ــزوده اختی ــوارض ارزش اف ع
ــت  ــت نیس ــذاری درس ــکل از قانونگ ــن ش ــا ای ام
ــر عملکــرد وزرا  ــرای نظــارت ب چــرا کــه ایــن کار ب

ــاز وکار  ــد و س ــی کن ــاد م ــکل ایج ــت مش و دول
ــتانی  ــت اس ــعه عدال ــدوق توس ــرای صن ــی ب کامل
پیــش بینــی نشــده و منابــع چندانــی بــرای تامیــن 
ــدف  ــه ه ــه ب ــا توج ــکن ب ــای مس ــاخت ه زیرس
گــذاری مجلــس و دولــت در نظــر گرفتــه نشــده و 
در کاهــش هزینــه هــا جدیــت الزم بــه خــرج داده 

نشــده اســت.
ــزود: اگرچــه ۱۵  ــس اف ــده شــیراز در مجل نماین
ــرده  ــدا ک ــاری کاهــش پی ــای ج ــه ه درصــد هزین

ــد  ــت و بای ــی نیس ــدار کاف ــن مق ــدم ای ــا معتق ام
مبالــغ بیشــتری کاهــش پیــدا مــی کــرد، همچنیــن 
ــرای  ــی ب ــای غیردولت ــش ه ــع بخ ــذب مناب ــه ج ب
تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام توجــه نشــده، لــذا 
نیــاز اســت در ایــن زمینــه ســاز وکارهــای تکمیلــی 
ــه برخــی  ــده شــود ضمــن آنک ــس دی توســط مجل
از احــکام ســال گذشــته کــه مــورد توجــه مجلــس 

بــود حــذف شــده کــه بایــد احیــا شــوند.
ــق الیحــه بودجــه ســال  عضــو کمیســیون تلفی

ــده  ــی ش ــش بین ــکام پی ــرد: اح ــار ک ۱۴۰۱، اظه
بــرای عادالنــه شــدن دریافتــی میــان دســتگاه هــا 
ــز  ــر نی ــه تهات ــه ب ــی نیســت ضمــن آنک ــوا کاف و ق
توجــه نشــده اســت و نیــاز اســت مــورد توجــه قــرار 

ــرد. گی
ــرای  ــا بیــان اینکــه انتظــار داشــتیم کــه ب وی ب
ــه  ــتری در الیح ــغ بیش ــع مبال ــکل صنای ــل مش ح
ــت:  ــد، گف ــی ش ــه م ــر گرفت ــه ۱۴۰۱ در نظ بودج
معضــل کشــور در حــال حاضــر خشکســالی اســت 
ــذا بایــد توجــه بیشــتری بــه طــرح هــای انتقــال  ل
آب مــی شــد همچنیــن بــرای بهبــود فضــای کســب 
وکار نیــاز بــود دولــت برخــی از تشــکل هــای 
مــوازی را حــذف کنــد و ســاز وکارهایــی بــرای ایــن 

ــد. کار پیــش بینــی کن
ــس  ــه در مجل ــه و بودج عضــو کمیســیون برنام
ادامــه داد: اگرچــه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
فنــاوری اطاعــات در الیحــه بودجــه پیــش بینــی 
ــد  ــم و بای ــن نداری شــده امــا اکنــون راهــی جــز ای
ــه  ــت ب ــری از ســوی دول توجــه بیشــتر و جــدی ت
ــه  ــون پایان ــد قان ــن بای ــود. همچنی ــم ش ــن مه ای
ــده  ــال آین ــه س ــل از ورود ب ــگاهی قب ــای فروش ه
بــه مرحلــه اجــرا درآیــد تــا امــکان وصــول وجــود 

ــد. ــته باش داش

 وزیـر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: تعیین 
و  مهـم  بسـیار   ،۱۴۰۱ سـال  دسـتمزد  حداقـل 
ضـروری و معیـار و مبنای مزد عادالنه، قانون اسـت. 
اهلل  »حجــت  دکتــر   ، ایرنــا  گــزارش  بــه 
عبدالملکــی« در ســیصد و یکمیــن نشســت شــورای 
ــی  ــا فاطم ــید رض ــور »س ــا حض ــه ب ــی کار ک عال
اســام پناه«  »مهــدی  وزیــر صمــت،   ،» امیــن 
ــران ،» محمــد  رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ای
چکشــیان« معــاون فرهنگــی و اجتماعــی و شــرکای 
ــان «  ــران و کارفرمای ــدگان کارگ ــی »نماین اجتماع
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه محــوری بــودن عدالــت 
ــه  ــور، هم ــس جمه ــد ریی ــاس تاکی ــر اس ــت: ب گف
امــور در دولــت ســیزدهم بــا پیوســت عدالــت تهیــه 

ــود. ــی ش ــام م و انج
ــاه  ــرد: رف ــد ک ــی کار تاکی ــورای عال ــس ش ریی

ــت. ــه اس ــن وزارتخان ــدی ای ــت ج ــردم، اولوی م
ــا اشــاره  ــی  ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــت از اقشــار  ــر حمای ــت ســیزدهم ب ــه تاکیــد دول ب
ــا و  ــت: روش ه ــر، گف ــر کارگ ــد و قش ــم درآم ک
ــن  ــش تامی ــی پژوه ــه عال ــزارش موسس ــج گ نتای
اجتماعــی بــا جزئیــات در اختیــار نماینــدگان 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــری و کارفرمای کارگ
در ادامــه ایــن نشســت، معــاون روابــط کار وزارت 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و دبیــر شــورای عالــی 

کار،ضمــن تشــریح گــزارش کمیتــه تخصصــی 
ــار  ــردم، چه ــد، وزارت م ــت: در دوره جدی ــزد گف م
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــتمزد ب ــه دس ــت کمیت نشس
دولــت، شــرکای اجتماعــی، اندیشــمندان و صاحــب 
نظــران بــرای رســیدن بــه توافقــات جــدی برگــزار 

شــده اســت.
ــان  ــر نش ــرد« خاط ــی ف ــین رعیت ــی حس »عل

ــن  ــث در ای ــورد بح ــای م ــه محوره ــرد: از جمل ک
ــون  ــاده ۴۱ قان ــت م ــر رعای ــد ب ــا تاکی ــت ه نشس
کار ، اســتخراج آمــار و اطاعــات مــورد نیــاز از 
ــرای  ــد اج ــی از رون ــه گزارش ــاری، ارائ ــز آم مراک
طــرح پژوهشــی بــا موضــوع مــزد منطقــه ای توســط 
نماینــده موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی، 
ــی  ــازه زمان ــری در ب ــر و نابراب ــت فق بررســی وضعی

ابعــاد  و  چهارچــوب  ارائــه  و   ۱۳۹۸ تــا   ۱۳۸۰
ــتمزد  ــل دس ــه حداق ــوط ب ــش مرب ــف پژوه مختل

ــت . ــوده اس ــه ای ب منطق
معــاون روابــط کار تاکیــد کــرد: در دولــت 
دســتمزد  حداقــل  محاســبه  نحــوه  ســیزدهم، 

تعییــن و تکلیــف مــی شــود.
و  فرهنگــی  معــاون  چکشــیان«،  »محمــد 
ــه بازبینــی آییــن نامــه  ــا اشــاره ب اجتماعــی نیــز ب
تبصــره 2 مــاده ۱۴۹ قانــون کار کــه از دیگــر 
ــوارد ۱۵  ــت: م ــود گف ــت ب ــن نشس ــتورات ای دس
ــدگان  ــت نماین ــه درخواس ــه ب ــن آیین نام ــه ای گان
ــن  ــور معاونی ــا حض ــه ب ــی دو جلس ــا ط ــکل ه تش
روابــط کار و تعــاون و شــرکای اجتماعــی   بازبینــی 
ــه  ــد ک ــد ش ــا تایی ــذ رای اعض ــا اخ ــت ب و در نهای
ایــن آییــن نامــه بــرای بررســی  و تصویــب نهایــی 

ــود. ــی ش ــال م ــت ارس ــات دول ــه هی ب
در ادامــه، گزارشــی از تحقیــق و پژوهــش در 
مــورد نحــوه محاســبه حداقــل دســتمزد برحســب 
ــی  ــه عال ــط موسس ــور توس ــق کش ــع و مناط صنای
پژوهــش تامیــن اجتماعــی ارائــه  و توســط شــرکای 

ــی  بحــث و بررســی شــد. اجتماع
 در ادامــه  ایــن نشســت، نماینــدگان کارفرمایــی 
ــا و نظــرات خــود  ــه ه ــان دغدغ ــه بی ــری ب و کارگ

پرداختنــد.

قادری:

اعتبارات پیش بینی شده برای عادالنه شدن دریافتی میان دستگاه ها کافی نیست 

مبنا و معیار مزد عاالدنه، قانون است
تازه های خبرتازه های خبر

پورابراهیمی:

دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق 
به شرکت های دولتی و بانک ها است

با حذف ارز ۴۲۰۰ می خواهیم 
فشار را از دوش فقرا برداریم 

اصالح شرکت های دولتی و بانک ها را یکی دیگر از ایرادات الیحه بودجه هست
باید اصالح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود

استقراض و خلق پول خط قرمز ما است
علیرغم ثابت نگه داشتن قیمت سوخت تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته

 ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقالنه بگیریم
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در  دشــمن  بــا  تعامــل  و  مذاکــره، صحبــت 
مقطعــی بــه معنــای تســلیم شــدن نیســت

رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار جمعــی از 
ــه  ــزوم عمــل ب ــر ل ــت ب ــه دول مــردم قــم خطــاب ب
ــرات و  ــتفاده از نظ ــازوکار اس ــاد س ــا و ایج وعده ه

مشــارکت های مردمــی تأکیــد کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار تصویــری 
ــام  ــم، قی ــردم ق ــف م ــا جمعــی از قشــرهای مختل ب
دهنــده  نشــان  را  قــم   ۱۳۵6 دی   ۱۹ تاریخــی 
»عمــق اعتقــاد دینــی« و »غیــرت دینــی همــراه بــا 
ــه کینــه عمیــق  ــا اشــاره ب ــد و ب عقانیــت« خواندن
امریــکا بــه نظــام برخاســته از اعتقــادات ملــت ایــران 
ــا امیــد و  ــی، ب ــا درک وظیفــه کنون ــد ب ــد: بای گفتن
ــِن  ــداز روش ــه ســمت چشــم ان ــدرت ب وحــدت و ق
آینــده حرکــت کنیــم کــه در ایــن مســیر مســئوالن 
ــی،  ــاد مردم ــل ابع ــت و تکمی ــا تقوی ــد ب ــز بای نی
تــاش هــای مشــهود خــود را بــرای حــل مشــکات 

ــد. گســترش دهن
ــأ  ــه ۱۹ دی ۱۳۵6 را منش ــاب حادث ــر انق رهب
ــف  ــهرهای مختل ــله وار در ش ــی سلس ــاد حرکت ایج
ــد:  ــد و افزودن ــروزی انقــاب خواندن ــت پی و در نهای
ــای  ــوی و پیام ه ــن ق ــه مضامی ــوادث ک ــه ح اینگون
ــد در  ــد، نبای ــده دارن ــل های آین ــرای نس ــی ب بزرگ

ــوند. ــگ ش ــار فراموشــی، کمرن غب
ایشــان افزودنــد: حادثــه ۱۹دی و دنباله هــای 
عمــق  نشــان دهنده  آن،  اجتماعــی  سیاســی- 
اعتقــادات دینــی مــردم بــود زیــرا اگــر امــام بــه عنوان 
ــت آن  ــی در مرکزی ــم دین ِ ــد و عال ــع تقلی ــک مرج ی
نبــود، هیــچ شــخص و جریــان دیگــری نمی توانســت 
ــام وادارد. ــروش و قی ــه خ ــهر ب ــه ش ــهر ب ــت را ش مل
بــه  اشــاره  بــا  آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
ــی شــجاع و سیاست شــناس  ــای دین ــت علم محوری
 ۱۵۰ اجتماعــِی  و  تاریخــی  حــوادث  اغلــب  در 
ســال اخیــر ایــران از جملــه قضیــه تنباکــو، نهضــت 
مشــروطه، حادثــه گوهرشــاد، قیــام ۳۰ تیــر و قیــام 
۱۵ خــرداد گفتنــد: عناصــر بــا نفــوذ ممکــن اســت 
ــه  ــا ب ــد ام ــت درآورن ــه حرک ــردم را ب شــماری از م
ــل  ــت در مقاب ــم مل ــوس عظی ــوج درآوردن اقیان م
اســتعمار و اســتکبار و دنباله هــای آنهــا، فقــط 
ــا  ــن ج ــت و از همی ــی اس ــع دین ــم و مرج ِ کار عال
می تــوان راز دشــمنی عمیــق مســتکبران را بــا 
دیــن، علمــای دینــی، علمــای سیاســی، فقــه 

ــرد. ــی درک ک ــام سیاس ــی و اس سیاس
ایشــان بــا اشــاره بــه کســانی کــه شــعار »مــرگ 
بــر امریــکا« را علــت خصومــت همیشــگی اســتکبار 
ــکا  ــد: امری ــد، افزودن ــا جمهــوری اســامی می دانن ب
از بـُـن دنــدان بــا نظــام اســامی دشــمن اســت زیــرا 
ایــن نظــام را برخاســته از دیــن و مظهــر اعتقــادات 

ــد. ــت می دان ــی مل دین
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، غیــرت دینــی را از دیگر 
عوامــل قیــام ۱۹ دی برشــمردند و گفتنــد: برخــی تاش 
و تبلیــغ می کننــد کــه غیــرت دینــی را »بی منطقــی و 
خشــونت« بنامنــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه غیــرت 
دینــی همــراه بــا عقانیت و برخاســته از بصیرت اســت و 
بصیــرت نیــز شــعبه و مظهــری از عقانیت اســت ضمن 
اینکــه در عمــل نیــز در اغلــب مــوارد، غیــرت دینــی بــا 

عقانیــت همــراه بوده اســت.
ایشــان امــام خمینــی)رض( را مظهــر کامــل غیرت 
ــا عقانیــت و خردمنــدی دانســتند و  دینــِی همــراه ب
افزودنــد: شــاگرد شایســته امــام، آیــت اهلل مصبــاح نیز، 
هــم در غیــرت دینــی در اوج بــود و هــم در عقانیــت 

یــک فیلســوف بــه معنــی واقعــی کلمــه بــود.
ــرای  ــوت ب ــم طاغ ــم رژی ــاب تصمی ــر انق رهب
چــاپ مقالــه موهــن دربــاره امــام در یکــی از 

و  محاســبه  براســاس  تصمیمــی  را  روزنامه هــا 
ــوذ  ــا درک نف ــوت ب ــد: طاغ ــد و گفتن نقشــه خواندن
روزافــزون امــام در مــردم، می خواســت جایــگاِه 
ــد  ــّزل ده ــان را تن ــش ایش ــش و انرژی بخ انگیزه بخ
ــت  ــر مش ــرد و اگ ــن بب ــت را از بی ــت نهض و مرکزی
محکــم مــردم قــم در ۱۹ دی ۵6 بــه ســینه طاغــوت 
نمی خــورد، ایــن حرکــت را در شــکل های مختلــف 

ــی داد. ــه م ادام
پشــت گرمی  بــه  اشــاره  بــا  انقــاب  رهبــر 
ــر  ــخنان کارت ــنگتن و س ــت واش ــه حمای ــوت ب طاغ
در   ۵6 دی   ۱۰ در  امریــکا  وقــِت  رئیس جمهــوِر 
ــط  ــر براســاس محاســبات غل ــد: کارت ــران افزودن ته
ایــراِن  دارد،  ادامــه  کــه همچنــان  امریکایی هــا 
پهلــوی را »جزیــره ثبــات« نامیــد امــا قیــام مــردم 
قــم و سلســله قیام هــای بعــد از آن، به گونــه ای 
ــم زد  ــر ه ــکا را ب ــم و امری ــباتی رژی ــه محاس نقش
ــام  ــی به ن ــال ۵۷، ژنرال ــد س ــور ش ــر مجب ــه کارت ک
ــا  ــا کشــتار، کودت ــا ب ــه ایــران بفرســتد ت هایــزر را ب
ــران  ــا هــر روش دیگــر، نهضــت اســامی ملــت ای ی
را ســرکوب کنــد کــه بــه فضــل الهــی نــاکام مانــد.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای به شــهادت رســاندن 
ســردار ســلیمانی را نمونــه دیگــری از اســتمرار 
ــد:  ــا دانســتند و افزودن ــط امریکایی  ه محاســبات غل
ــوان  ــم را به عن ــاج قاس ــتند ح ــتها می خواس تروریس
نمــاد حرکــت عظیمــی کــه نماینــده اش بــود از بیــن 
ببرنــد، امــا حرکــت عظیــم و ابــراز ارادت و محبــت 
عمومــی ملــت ایــران و مــردم کشــورهای دیگــر در 
دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار، بــه عنــوان یــک 
ــد،  ــدرت خداون ــت ق ــی از دس ــم ناش ــت عظی حرک
ــا  ــباتی امریکایی ه ــتگاه محاس ــه دس ــان داد ک نش

ــاً معیــوب و خــراب اســت. حقــاً و انصاف
ــا اشــاره بــه گذشــت ۴۳ ســال از  رهبــر انقــاب ب
روزهــای پــر شــکوه پیــروزی انقــاب و برپایــی نظــام 
ــده را  ــِت زن ــک مل ــه ی ــی، وظیف ــاالری دین مردم س
عبــرت گرفتــن از گذشــته، شــناخت وظایــف کنونــی، 
و تعییــن چشــم انداز و گام هــای اســتوار بــرای حرکــت 
ــتند و  ــداز دانس ــم ان ــمت آن چش ــه س ــدرت ب ــر ق پ
ــب  ــی موج ــی و آینده شناس ــن وظیفه دان ــد: ای افزودن
کامیابــی و پیــروزی نهایــی یعنــی حیــات طیبــه ملت 
ایــران و تأمیــن دیــن، دنیــا و رفــاه روحــی و جســمی 

بــرای ملــت خواهــد شــد.
ــر  ــترش فک ــندی از گس ــراز خرس ــا اب ــان ب ایش
ــر  ــی در سراس ــن و حزب الله ــان مؤم ــل جوان و عم
کشــور، گفتنــد: برخــی اظهــار نظرهــا و گــزارش هــا 
گویــای حقیقــت ملــت نیســت و باطــن و احساســات 
واقعــی مــردم را بایــد در مســائلی همچــون تشــییع 

شــهید ســلیمانی درک کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه چنــد 
ــرای  ــردم و مســئوالن ب ــه م ــم خطــاب ب ــر مه تذک
ــاب  ــرفت انق ــه پیش ــت رو ب ــاط و حرک ــظ نش حف

ــد. ــان کردن ــامی بی اس

ایشــان »غیــرت دینــی« را عامــل نجــات کشــور 
ــا  ــل کــردن تهدیده ــف و تبدی در بزنگاههــای مختل
ــی را  ــرت دین ــد: غی ــد و افزودن ــت خواندن ــه فرص ب
ــود  ــن غیــرت دینــی مــردم ب ــرا ای حفــظ کنیــد زی
ــاع مقــدس -یعنــی آن جنــگ  کــه کشــور را در دف
بین المللــی کــه آمریــکا، شــوروی، ناتــو و ارتجــاِع آن 
روز بــرای بــه زانــو در آوردن انقــاب بــه راه انداختــه 

بودنــد- پیــروز کــرد.
رهبــر انقــاب، تشــییع تاریخی شــهید ســلیمانی 
را نمونــه دیگــری از فــوراِن غیــرِت فرصت ســاز 
مــردم دانســتند و گفتنــد: در آن مراســم، ملــت 
ایــران بــار دیگــر وحــدت و هویــت دینــی و انقابــی 
ــه  ــدس ب ــر مق ــر آن پیک ــرد و اگ ــان ک ــود را عی خ
ســوریه، لبنــان و پاکســتان نیــز می رفــت، هماننــد 
ــای  ــم ملت ه ــتقبال عظی ــورد اس ــراق م ــران و ع ای

ــت. ــرار می گرف ــلمان ق مس
ــی  ــری از تجلّ ــداق دیگ ــان ۹ دی ۸۸ را مص ایش
خاطرنشــان  و  خواندنــد  مــردم  دینــی  غیــرت 
ــردم  ــی م ــرت دین ــز غی ــه نی ــد: در آن حادث کردن
ــه  ــا را ب ــرد و آنه ــن ب ــا را از بی ــوء تهدیده ــار س آث
ــدگان،  ــد گوین ــن بای ــرد، بنابرای ــل ک ــت تبدی فرص
ــا  ــد ت ــاش کنن ــوذ ت ــان نف ــندگان و صاحب نویس

ــد. ــوظ بمان ــردم محف ــی م ــرت دین غی
ــیت زدایی از  ــه ای »حساس ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اصــول و مبانــی انقــاب به وســیله تبلیغــات وســیع در 
فضــای مجــازی و رســانه های بیگانــه و برجسته ســازی 
ســخنان افــراد کم مایــه و پــر ادعــا« را از دیگــر 
برنامه هــای دشــمنان دانســتند و گفتنــد: اصــول 
ــه  ــت و جامع ــکل گیری حکوم ــه »ش ــاب از جمل انق
بــر اســاس هندســه دینــی«، »اســتقال« و»مبــارزه بــا 

ــوند. ــف ش ــد تضعی ــی« نبای ــاد و بی عدالت فس
ایشــان در همیــن زمینه افزودند: »تســلیم نشــدن 
ــزو  ــز ج ــو« نی ــتکبر و زورگ ــمن مس ــر دش در براب
اصــول انقــاب اســت و اینکــه در مقطعــی بــا دشــمن 
مذاکــره، صحبــت و تعامــل شــود بــه معنــای تســلیم 
ــون  ــا کن ــل آن نیســت، همچنانکــه ت شــدن در مقاب

تســلیم نشــده و از ایــن پــس نیــز نخواهیــم شــد.
اصــول  از  حساســیت زدایی  انقــاب،  رهبــر 
ــوع  ــرم وســیع و متن ــگ ن ــاب را بخشــی از جن انق
ــر و  ــل فک ــوت از اه ــا دع ــت دانســتند و ب ــه مل علی
ــی و مجــازی  ــای اجتماع ــان فعالیت ه ــم و صاحب قل
ــا ایــن نقشــه، افزودنــد: ایــن تصــور  بــرای مقابلــه ب
کــه اصــول انقــاب بــرای مــردم و آینــده ســودمند 
ــت. ــض اس ــی مح ــع و بی انصاف ــاف واق ــت خ نیس

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه پایبنــدی بــه اصــول 
ــور  ــرفت کش ــای پیش ــن ابزاره ــاب از مهمتری انق
اســت، خاطرنشــان کردنــد: در طــول ایــن ۴۳ ســال 
ــول  ــم، محص ــت کرده ای ــرفت و حرک ــا پیش ــر ج ه
ــوده  ــی ب ــن و انقاب ــراد مؤم ــه و مجاهــدت اف روحی
ــی،  ــای فرصت طلب ــده، پ ــن مان ــا کار زمی ــر ج و ه
فســاد، اشــرافی گری و نگاههــای غیرانقابــی در 

ــان اســت. می
ــر،  ــری دیگ ــه ای در تذک ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــی«  ــجام مل ــدت و انس ــظ وح ــه »حف ــگان را ب هم
ــوص  ــه در خص ــد: البت ــد کردن ــد و تأکی فراخواندن
بعضــی کــه در مقابــل انقــاب می ایســتند، انقــاب 
چــاره ای جــز ایســتادگی نــدارد امــا نبایــد »اختــاف 
مقابــل  در  جبهه گیــری  بــه  ســلیقه«  و  نظــر 
یکدیگــر، تضعیــف امیــد و مخــدوش شــدن انســجام 

ــی منجــر شــود. عموم
ایشــان بــا اشــاره بــه تخصــص برخــی دشــمنان 
ــت  ــداز و حکوم ــه بین ــت »تفرق ــاب در سیاس انق
کــن« و تــاش آنهــا بــرای ایجــاد اختافهــای 
مذهبــی و درگیــر کــردن شــیعه و ســّنی، افزودنــد: 
ــاق  ــور اتف ــائل در کش ــن مس ــازه داد ای ــد اج نبای
بیفتــد و اوج بگیــرد، همچنانکــه قرن هــا اســت 
شــیعه و ســّنی در کشــور در کنــار یکدیگــر و بــدون 
ــن  ــد، بنابرای ــی کرده ان ــاف زندگ ــری و اخت درگی
نبایــد بــرای اختافهــا بهانــه ای به وجــود بیایــد کــه 

ــت. ــده اس ــود نیام ــز به وج ــبختانه نی خوش
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: حــاال یــک کســی 
ــاس  ــم احس ــر ه ــک نف ــد و ی ــی می زن ــرف غلط ح
تکلیــف می کنــد امــا ایــن مســائل را نبایــد ادامــه داد 

و همــه بایــد انســجام عمومــی را حفــظ کننــد.
ایشــان، جمهــوری اســامی ایــران را مظهــر 
ــا  ــد و ب ــامی خواندن ــت اس ــت ام ــام و حاکمی اس
ــه و تعصــب اهــل ســنت در  ــه اظهــار عاق اشــاره ب
کشــورهای مختلــف بــه جمهــوری اســامی، گفتنــد: 
ــم تجلیــل از شــهید ســلیمانی در  مراســم های عظی
کشــورهای اســامی نمونــه ای از ایــن عاقــه و 
ــوری  ــامی از جمه ــت اس ــتیبانی ام ــب و پش تعص

ــا اســت. ــرب آفریق ــا غ ــیا ت ــرق آس اســامی از ش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در توصیــه بعــدی بــا 
ــه آینــده، گفتنــد:  ــر لــزوم تقویــت امیــد ب تأکیــد ب
جــواِن امیــدوار، بهتــر کار و تــاش و تحقیــق 
ــرف زدن  ــا ح ــط ب ــد فق ــت امی ــه تقوی ــد البت می کن
ــود  ــاش خ ــا کار و ت ــد ب ــئوالن بای ــت و مس نیس
ــه آن مشــغول هســتند، دل  کــه امــروز بحمــداهلل ب

ــد. ــز کنن ــد لبری ــان را از امی جوان
ایشــان بــا اشــاره بــه مکتــوم مانــدن موفقیتهــای 
گوناگــون،  عرصه هــای  در  اســامی  جمهــوری 
افزودنــد: بــا وجــود مشــکات اقتصــادی و معیشــتی 
بخصــوص بــرای طبقــات ضعیــف و مشــکاتی 
ــوری  ــی، جمه ــی و مالیات ــکات بانک ــون مش همچ
بخش هــای  در  مهمــی  دســتاوردهای  اســامی 
ــردم و کســانی  ــرای م ــد ب ــه بای ــف داشــته ک مختل
ــا  ــن موفقیته ــکات از ای ــان مش ــا بی ــط ب ــه فق ک

ــود. ــان ش ــتند، بی ــل هس غاف
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تحســین گرایــش 
مردمــی و محســوس دولــت، تقویــت و تکمیــل ایــن 
ــه  ــد ب ــد: بای ــد و افزودن ــت را ضــروری خواندن حرک
وعده هــا نیــز در موِعــد خــود عمــل کــرد و اگــر بــه 
ــح و  ــی اجــرای وعــده ممکــن نشــد، صری هــر دلیل

صادقانــه بــرای مــردم توضیــح داد.
ایشــان ایجاد ســازوکاری بــرای اســتفاده از دیدگاهها 
و شــیوه های پیشــنهادی صاحبنظــران، متخصصــان و 
مــردم و بررســی چگونگــی اســتفاده از مشــارکت های 
مردمــی را در اقدامــات دولــت الزم دانســتند و بــه 
ــی  ــای مردم ــد از ظرفیت ه ــه کردن ــردان توصی دولتم
ــاد و  ــر فس ــائلی نظی ــر مس ــی ب ــارت عموم ــرای نظ ب

ــد. ــتفاده کنن ــز اس ــواری نی ویژه خ
رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان تأکیــد 
کردنــد: مســئوالن بــا همــه وجــود بــرای مــردم کار 
ــاِش محســوِس  ــص، کار و ت ــت خال ــا نی ــد و ب کنن
فعلــی را گســترش دهنــد تــا خداونــد ایــن تاش هــا 

ــد. ــر برکــت گردان را هرچــه بیشــتر پُ

ــان  ــا بی ــور ب ــس رییس جمه ــور مجل ــاون ام مع
اینکــه نظــام هماهنــگ پرداخــت حقــوق در دولــت 
هماهنــگ  نظــام  گفــت:  می شــود  ســاماندهی 
پرداخــت کــه ســال ها قبــل تنظیــم و بتدریــج 
تغییــرات و اســتثنائاتی یافتــه اینــک بــه نظــام 
ناهماهنــگ تبدیــل شــده اســت و نیازمنــد بازنگــری 

ــت.  ــدی اس ج
ــه  ــد حســینی ک ــا، ســید محم ــزارش ایرن ــه گ ب
از بــرای شــرکت در مراســم بزرگداشــت هفتــه 
ــود  ــه ایــن شــهر ســفر کــرده ب رفسنجان شناســی ب
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت وگ ــنبه در گف ــامگاه ش ش
مســتقر در رفســنجان تاکیــد کــرد: ســاماندهی 
ــا براســاس  نظــام پرداخــت حقــوق ضــرورت دارد ت
پرداخــت  دســتگاه،  هــر  کارمنــدان  اســتحقاق 
ــرد. ــورت گی ــان ص ــی آن ــا کار و کارآی ــب ب متناس
وی بیــان کــرد: از آنجــا کــه انــواع و اقســام 
مختلــف شــیوه بــه کارگیــری نیروهــا در دســتگاه ها 
از جملــه شــرکتی، قــراردادی، پیمانــی، رســمی 
آزمایشــی، رســمی قطعــی، برنامــه ای و ســاعتی 
و  اداری  امــور  ســازمان  اســت،  گرفتــه  شــکل 
اســتخدامی کشــور مامــور شــده بــا بررســی جوانــب 
موضــوع نظــام هماهنــگ پرداخــت را عادالنــه 

ــد. ــرا کن ــاماندهی و اج س

برون رفت از مشکالت اولویت دولت مردمی
در  رییس جمهـــور  مجلـــس  امـــور  معـــاون 
ـــای  ـــن راه ه ـــت را یافت ـــت دول ـــت نخس ـــه اولوی ادام
ـــت  ـــت: دول ـــمرد و گف ـــکات برش ـــت از مش برون رف
ــردم اســـت و  ــی در خدمـــت مـ ــی و انقابـ مردمـ
ـــه  ـــه کار گرفت ـــود را ب ـــاش خ ـــعی و ت ـــی س تمام
تـــا مشـــکات مـــردم روز بـــه روز کاهـــش یابـــد.

وی افــزود: در وضعیتــی دولــت ســیزدهم کار 
ــای  ــا چالش ه ــور ب ــه کش ــرد ک ــروع ک ــود را ش خ
ــرایط  ــن ش ــود و ای ــه رو ب ــادی رو ب ــف اقتص مختل
ــر  ــد؛ ب ــر کن ــول و تغیی ــردم متح ــع م ــه نف ــد ب بای
ــده ۳۷ موضــوع  ایــن اســاس ســند تحــول دربردارن

ــت. ــده اس ــن ش ــاده و تدوی ــور، آم ــم کش مه
حســینی گفــت: بــا ایــن رویکــرد وضــع موجــود 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــن و راه حل ه ــار تبیی ــه اختص ب
تحــول در بخــش هــای صنعتــی، کشــاورزی، انــرژی، 
صــادرات، بانــک هــا، سیاســت خارجــی و غیــره در 
ــاده اجــرا شــده  ــب ســند تحــول، طراحــی و آم قال

اســت.
ــول  ــند تحـ ــن سـ ــرد: در تدویـ ــان کـ وی بیـ
نظـــر بســـیاری از صاحبنظـــران، اندیشـــمندان 
و پژوهشـــگران اندیشـــکده هـــا اخـــذ و از نتایـــج 
ـــت؛  ـــده اس ـــه ش ـــره گرفت ـــز به ـــا نی ـــنجی ه نظرس
ــز  ــا نیـ ــتگاه هـ ــا و دسـ ــه هـ همچنیـــن وزارتخانـ
ـــرده  ـــه ک ـــود را ارائ ـــی خ ـــی و تکمیل ـــرات اصاح نظ

ـــد. ان
تحــول  گفــت: ســند  رییس جمهــور  معــاون 
دولــت بــرای بــازه زمانــی چهــار ســاله تدویــن شــده 
ــی  ــتگاه های متول ــف دس ــوع، وظای ــر موض و در ه

ــت. ــده اس ــخص ش مش

بودجه اّولین ریل گذاری
حســینی ادامــه داد: بــرای عملیاتــی شــدن ســند 
تحــول دولــت ســیزدهم، نیــاز بــه گفتمــان واحــد و 
همگرایــی در ســطوح نخبگانــی و مســئوالن اجرایــی 
ــا همــه کمــک کننــد  و نماینــدگان مــردم داریــم ت

شــرایط مناســبی بــرای کشــور رقــم بخــورد.
ــی،  وی گفــت: در همیــن زمینــه و در بحــث مال
ــی  ــی یعن ــم مال ــند مه ــن س ــیزدهم اولی ــت س دول
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ را بــدون کســری تقدیــم 
مجلــس شــورای اســامی کــرده کــه در دســتور کار 
اســت؛ ایــن الیحــه براســاس ســند تحــول تنظیــم 
ــات  شــده کــه امیــدوارم روز یکشــنبه)۱۹ دی( کلی

ــاورد. ــس رای بی آن در مجل
ــه  ــبت ب ــدواری نس ــار امی ــن اظه ــینی ضم حس
ــن  ــزود: ای ــه اف ــب بودج ــس و تصوی ــت مجل حمای
اولیــن ریل گــذاری مهــم دولــت بــرای برنامــه هــا و 
اقدامــات آینــده در کشــور اســت کــه اینــک کلیــات 

ــرار دارد. ــس ق ــتور کار مجل آن در دس

ساخت ۴ میلیون مسکن ملی و خروج این 
صنعت از رکود

معــاون پارلمانــی رییس جمهــور در ادامــه بــا 
تشــریح اقدامــات در بخش هــای مختلــف بــا هــدف 
ــح  ــتغالزایی تصری ــع و اش ــع موان ــد، رف ــق تولی رون
ــورهای  ــا کش ــل ب ــادرات و تعام ــث ص ــرد: در بح ک
اقدامــات موثــری در کوتاه مــدت  نیــز  مختلــف 

ــت. ــده اس ــام ش انج
وی دربــاره ســاخت مســکن ملــی هــم اظهارکرد: 
ــه  ــه نتیج ــا ب ــی ت ــورده ول ــد خ ــا کلی ــی کاره برخ
نهایــی برســد نیــاز بــه زمــان اســت؛ بــه طــور مثــال 
ــت  ــه دول ــی ک ــکن مل ــون مس ــار میلی ــاخت چه س
ــا ایــن  می خواهــد انجــام دهــد و کمــک می کنــد ت

صنعــت از رکــود خــارج شــود.
ــاز و کار الزم  ــن س ــر ای ــه داد: اگ ــینی ادام حس
شــکل گیــرد مشــاغل مســتقیم و غیرمســتقیم 
قــرار  کار  جوینــدگان  دســترس  در  فراوانــی 

. د می گیــر
معـــاون امـــور مجلـــس رییـــس  جمهـــور 
ــه  ــای هفتـ ــه هـ ــرکت در برنامـ ــور شـ ــه منظـ بـ
ــفر  ــتان سـ ــن شهرسـ ــه ایـ ــی بـ رفسنجان شناسـ
ــای  ــا اعضـ ــه هـ ــن برنامـ ــت و در ایـ ــرده اسـ کـ
ـــن  ـــان چندی ـــس و معاون ـــی مجل ـــیون فرهنگ کمیس

ــتند. ــور داشـ ــز حضـ ــه نیـ وزارتخانـ

حضرتآیتاهللخامنهای:

مذاکره، صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست

معاونرییسجمهور:

نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق ساماندهی می شود

خاندوزی:
با مدیران بانک های متخلف در 

پرداخت تسهیالت برخورد می شود

ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام  وزی
ــه  ــان در زمین ــات آن ــه تخلف ــران شــعبی ک ــا مدی ب
بــا جدیــت  احــراز شــود  تســهیات  پرداخــت 

می شــود.  برخــورد 
ــدوزی«  ــید احســان خان ــا، »س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــای دولت ــرزده از بانک ه ــد س ــیه بازدی در حاش
گفــت: 2 هفتــه پیــش جلســه ای بــا مدیــران عامــل 
ــاد  ــد و وزارت اقتص ــزار ش ــی برگ ــای دولت بانک ه

ــرد. ــوان ک ــت هایی را عن ــات و درخواس مطالب
وی افــزود: در آن جلســه وعــده دادم کــه بنــای 
دولــت ســیزدهم بــر ایــن اســت کــه اگــر مصوبــه و 
ــد در  ــم بای ــب می شــود به طــور حت ــده ای تصوی قاع
ــردم و  ــادی، م ــاالن اقتص ــل فع ــرا و عم ــه اج عرص
خانوارهــا احســاس کننــد کــه ایــن اتفــاق پیگیــری 
می شــود و وعــده دادیــم کــه نظــارت بــر مصوبــات 

را پیگیــری خواهیــم کــرد.
وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــت: از مصوبه هــای 
اخیــر ایــن اســت کــه فعــاالن اقتصــادی حــق دارنــد 
نســخه ای از قراردادهــای بانکــی خــود را در اختیــار 
ــهیات  ــود تس ــرخ س ــن ن ــند، همچنی ــته باش داش
ــد  ــوح بای ــه وض ــا ب ــم و دیرکرده ــی و جرای پرداخت

ــری شــود. پیگی
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه ســامانه ای در وزارت 
ــا  ــتان ه ــه اس ــت و هم ــده اس ــی ش ــاد طراح اقتص
می تواننــد مــوارد را معرفــی کننــد. در روزهــای 
ــت  ــده اس ــوان ش ــات عن ــواردی از تخلف ــته م گذش
و بــا جدیــت بــا مدیــران شــعبی کــه تخلفــات آنهــا 

ــود. ــانی می ش ــورد و اطاع رس ــود برخ ــراز ش اح
خانــدوزی بــا اشــاره بــه بازدیــد ســرزده خــود از 
دو بانــک دولتــی، گفــت: در بازدیــد امــروز بســیاری 
ــوارد  ــی از م ــد و در برخ ــی بودن ــتریان راض از مش
نیــز بی دقتی هایــی را شــاهد بودیــم یــا اینکــه 
ــع  ــود مطل ــوق خ ــه حق ــدگان نســبت ب مراجعه کنن

ــد. نبودن
وی اضافه کــرد: مقــرر شــد پیگیری هــای الزم 
ــام  ــتریان انج ــش روی مش ــائل پی ــع مس ــرای رف ب
ــت  ــته در خدم ــش از گذش ــا بی ــا بانک ه ــود ت ش
ــه  ــی ک ــا زحمات ــد ت ــرار گیرن ــا ق ــد و خانواره تولی
در شــبکه بانکــی کشــیده می شــود منجــر بــه 
رشــد اقتصــادی و تســهیل تامیــن مالــی بــرای 

تولیدکننــدگان شــود.

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود
ادامــه دربــاره جایگزینــی  اقتصــاد در  وزیــر 
اعتبارســنجی به جــای وثیقــه و ضامــن به ویــژه 
ــی از  ــوص برخ ــت: در خص ــرد، گف ــای خ در وام ه
وجــود  پرونــده  در  اعتبارســنجی ها  شــرکت ها 
بــه  فقــط  نیــز  مــوارد  از  برخــی  در  داشــت، 
اســتعام ها در مــورد چــک برگشــتی اشــخاص 
حقیقــی بســنده شــده بــود کــه ایــن نقطــه ضعــف 

ــت. اس
وی ابــراز امیــدواری کــرد: در هفتــه آینــده 
ــی  ــام فعل ــی نظ ــنجی و جایگزین ــوع اعتبارس موض
ــیاری را  ــده و بس ــراد ش ــی اف ــب نارضایت ــه موج ک
ــا  ــد ام ــه تعهــدات خــود عمــل کردن کــه ســال ها ب
ــت وام  ــتند از دریاف ــه الزم را نداش ــا وثیق ــن ی ضام
محــروم کــرده اســت، انجــام شــود و هفتــه آینــده 

ــرد. ــم ک ــام خواهی ــی را اع ــر خوب خب

دستورالعملی برای محدودیت
 پرداخت نداشتیم

ــی در  ــهیات بانک ــف تس ــاره توق ــدوزی درب خان
ــاد  ــت: در وزارت اقتص ــال، گف ــی س ــای پایان ماه ه
ــت  ــر محدودی ــی ب ــه ای مبن ــتورالعمل و اباغی دس
ــات  ــر از مراع ــه غی ــی، ب ــهیات بانک ــت تس پرداخ
ضوابطــی کــه بانــک مرکــزی بــر آنهــا نظــارت کنــد 

ــته اســت. ــود نداش وج
ــاز  ــه اینکــه نی ــا توجــه ب ــدوارم ب وی گفــت: امی
تولیدکننــدگان و خانوارهــا در ماه هــای پایانــی ســال 
افزایــش مــی یابــد شــاهد توقــف و تاخیــر پرداخــت 
ــه  ــاری ب ــم فش ــری می کنی ــیم و پیگی ــا نباش وام ه

ــراد وارد نشــود. اف
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی درخصــوص 
ــک  ــت: بان ــز گف ــی نی ــک جهان ــی بان وام ۹۰ میلیون
جهانــی در اکثــر کشــورهای عضــو بــرای تجهیزات و 
لــوازم پزشــکی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا تســهیاتی 
را در نظــر گرفتــه بــود کــه در خصــوص کشــور مــا 

ــکا موافــق پرداخــت تســهیات نبــود. آمری
انجــام  تاش هــای  بــا  خاطرنشــان کرد:  وی 
شــده موافقــت بانــک جهانــی و مصوبــه هیــات 
ــا  ــرای اعطــای حــق امضــای موافقت نامه ه ــت ب دول
ــرای بخشــی از تجهیــزات و  انجــام شــد، بنابرایــن ب
ــود، از  ــد وارد ش ــار بای ــه به ناچ ــکی ک ــوازم پزش ل
ــد  ــن خواه ــوب تامی ــون دالر مص ــق ۹۰ میلی طری

شــد.

رحیمیجهانآبادی:
افزایش ورود مهاجران افغان 
به امنیت مرزها آسیب می زند

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا 
ــکاتی  ــان و مش ــران افغ ــش مهاج ــه افزای ــاره ب اش
کــه در مرزهــای ایــران پیــش آمــده اســت، گفــت: 
ــا  ــاماندهی مرزه ــه س ــد نســبت ب ــور بای وزارت کش
و مهاجــران افغــان اقــدام کنــد زیــرا ایــن وضعیــت 
ــاد  ــتان تایب ــا در شهرس ــه م ــاند البت آســیب می رس
ــه را  ــات اولی ــران اقدام ــکان مهاج ــاد اس ــرای ایج ب

ــم.  ــام داده ای انج
جلیــل رحیمــی جهــان آبــادی در گفــت و گــو بــا 
خانــه ملــت بــا اشــاره بــه وضعیــت مهاجــران افغــان 
ــا  ــت: ب ــران، گف ــوری اســامی ای ــای جمه در مرزه
رخــداد و اتفاقــات سیاســی در افغانســتان، ورود 
ــه  ــش یافت ــا افزای ــور م ــه کش ــان ب ــران افغ مهاج
ــات الزم  ــران امکان ــگاه های ای ــفانه پاس اســت، متاس
بــرای نگهــداری طوالنــی مــدت مهاجــران افغــان را 
نــدارد، در مناطــق مــرزی نیــز اردوگاه هــای مجهــز 

ــم. نداری
و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی افــزود: بــر همین 
ــئولین  ــاد از مس ــتان تایب ــرا در شهرس ــاس اخی اس
ــن  ــوز و زمی ــت مج ــتانداری درخواس ــه و اس مربوط
ــا کمــک نهادهــای بین الملــی در ایــن  ــا ب کردیــم ت
ــا  ــوار ب ــم ج ــی ه ــم اردوگاه ــرزی بتوانی ــه م نقط

ــم. ــیس کنی ــرات تاس ه
اعضــای  اخیــرا  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کمیســیون امنیــت ملــی از نــوار مــرزی اســتان های 
خراســان رضــوی، جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان، 
ــرز   ــاز از م ــر مج ــور غی ــفانه عب ــرد: متاس ــار ک اظه
ــه غیرمجــاز وارد  ــی ک و دســتگیری مهاجــران افغان
ــذا وزارت  ــه ل ــش یافت ــیار  افزای ــدند، بس ــور ش کش
کشــور  بــرای اســکان و ســاماندهی مهاجــران بــدون 
مجــوزی کــه غیرقانونــی وارد کشــور می شــوند 
ــیاری روی  ــار بس ــرا فش ــد زی ــزی کن ــد برنامه ری بای

ــت. ــران اس ــی ای ــای مرزبان نیروه
ــرز و  ــاد و باخ ــام و تایب ــردم تربت ج ــده م نماین
ــد  ــامی معتق ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــح آب صال
اســت: ایــن مســائل بــه وضعیــت امنیتــی مــا آســیب 
ــوص ورود  ــور در خص ــن وزارت کش ــد بنابرای می زن
شــهروندان افغــان از مرزهــای شــرقی بایــد تصمیــم 
بگیرنــد. بررســی عاجــل، افزایــش امکانــات، بودجه و 
تاســیس اردوگاه هــا ضــروری اســت بــه ویــژه اینکــه 
در فصــل ســرما هســتیم و در افغانســتان بــا بحــران 
ــذا  ــتیم ل ــه هس ــادی مواج ــد اقتص ــوخت و درآم س

افزایــش تعــداد مهاجــران محتمــل اســت.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــادی ب ــان آب ــی جه رحیم
ایجــاد اســکان مهاجــران افغــان در تایبــاد اقدامــات 
ــن  ــا در همی ــت: م ــت، گف ــه اس ــام گرفت ــه انج اولی
راســتا بــه ســازمان منابــع طبیعــی مراجعــه و 
درخواســت زمیــن کردیــم و بــا اســتانداری مکاتبــه 
ــم.  ــه کردی ــم مکاتب ــی ه ــن الملل ــای بی و  نهاده
ــن  ــرا ای ــند زی ــب باش ــد مراق ــی بای مســئوالن دولت

رونــد آســیب های اساســی وارد می کنــد.

کمیسیون تلفیق از هفته آینده وارد 
بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ می شود

ــه  ــت ک ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
ــی  ــده وارد بررس ــه آین ــق از هفت ــیون تلفی کمیس

ــد.  ــد ش ــه ۱۴۰۱ خواه ــه بودج ــات الیح جزئی
ــا ایســنا در  ســیدنظام موســوی در گفــت وگــو ب
ــه  ــه بودج ــات الیح ــی جزئی ــان بررس ــح زم توضی
براســاس  گفــت:  تلفیــق  کمیســیون  در   ۱۴۰۱
نامــه  آییــن  مــاده ۱۸2  در  مجلــس  اصاحیــه 
ــر  ــس تغیی ــه در مجل ــد بررســی بودج ــی، رون داخل
کــرد، طبــق مصوبــه جدیــد بعــد از تصویــب کلیــات 
الیحــه، نماینــدگان ۱۰ روز فرصــت بــرای ارائــه 

ــد. ــنهادات دارن پییش
ــای  ــر مبن ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
آییــن نامــه قبلــی نماینــدگان پیشــنهادات خــود را  
ــنهاد  ــزار پیش ــه ۱۰ ه ــک ب ــد و نزدی ــرح کردن مط
ــه  ــد ک ــدگان دو روز فرصــت دارن ــود، نماین ــی ش م
ــی  ــیونهای تخصص ــه کمیس ــود را ب ــنهادات خ پیش
داده و کمیســیونهای تخصصــی تــا آخــر هفتــه ایــن 
پیشــنهادات را بررســی و بــه کمیســیون تلفیــق مــی 

ــد. دهن
ــه گفتــه موســوی کمیســیون تلفیــق ۱۴۰۱ از  ب
هفتــه آینــده وارد بررســی جزئیــات الیحــه بودجــه 

ســال آینــده مــی شــود.
الیحــه  کلیــات  امــروز  مجلــس  نماینــدگان 
ــن  ــق آیی ــه طب ــد ک ــب کردن ــه ۱۴۰۱ تصوی بودج
نامــه جدیــد بــا تصویــب کلیــات، کمیســیون تلفیــق 
وارد بررســی جزئیــات خوهــد شــد بــا اتمــام فرصــت 
کمیســیون تلفیــق گــزارش جزئیــات بودجــه ســال 
ــاع  ــی ارج ــن علن ــه صح ــی ب ــرای بررس ــده ب  آین

می شود.

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود 

را جهت چاپ در شماره های بعدی 
به آدرس:

j.shakourian@gmail.com
ارسال فرمایند.
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ــن  ــس ضم ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
موافقــت بــا کلیــات الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ نســبت به 
ــرکت های  ــرای ش ــت ب ــارات هنگف ــاص اعتب اختص
ــر  ــرد: دو براب ــوان ک ــاد و عن ــا انتق ــی و بانک ه دولت
بودجــه عمومــی کشــور متعلــق بــه بانک هــا و 
ــن  ــد ای ــه 6۰ درص ــت ک ــی اس ــرکت های دولت ش

بانک هــا و شــرکت ها زیــان ده هســتند. 
پــور  بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا 
مجلــس  علنــی  جلســه  در  داورانــی  ابراهیمــی 
ــه  ــات الیح ــا کلی ــت ب ــامی در موافق ــورای اس ش
ــیزدهم در  ــت س ــرد: دول ــوان ک ــه ۱۴۰۱ عن بودج
شــرایطی ســکان اجرایــی کشــور را بــه دســت 
ــتند  ــون نمی توانس ــاه تاکن ــرداد م ــه از م ــت ک گرف
اهــداف خــود را بــرای حوزه هــای مختلــف از جملــه 
حــوزه اقتصــادی پیــاده کننــد لــذا انتظــار داشــتیم 
الیحــه تحولــی دولــت مبتنــی بــر اصــاح ســاختار 
اقتصــادی کشــور ارائــه شــود کــه ایــن الیحــه 
تحولــی در قالــب الیحــه بودجــه بــه مجلــس ارســال 
شــد البتــه همــه ایــن مــوارد قیــد شــده در الیحــه 
بودجــه بخشــی از مــواردی اســت کــه بایــد در 

ــود. ــال ش ــور اعم ــاد کش ــاح اقتص ــوزه اص ح
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 

ــه شــرایط کشــور،  ــا توجــه ب ــه داد: ب اســامی ادام
ــارج از  ــی خ ــارهای سیاس ــی و فش ــت کنون وضعی
ــاح  ــا اص ــم ت ــازه دهی ــت اج ــه دول ــد ب ــور بای کش
ــت  ــه دول ــی ک ــتفاده از زمان ــت اس ــاختار در نهای س

ــود. ــق ش دارد، محق
بــا  خــود  صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
تصریــح کــرد: آنچــه دولــت زحمــت کشــیده اســت 
بــوده  کار  انجــام  از  بخشــی  آورده  الیحــه  در  و 

مطــرح  امــروز  نماینــدگان  کــه  و دغدغه هایــی 
ــه  ــروز ب ــا ام ــت. م ــق اس ــه ح ــا ب ــد کام می کنن
ــروطی  ــا ش ــا ب ــا رأی م ــم ام ــات رأی می دهی کلی

ــود. ــد ب خواه
ــرای  ــرایط رأی ب ــمردن ش ــا برش ــی ب پورابراهیم
ــرط  ــت: ش ــه گف ــه بودج ــات الیح ــت از کلی حمای
ــت  ــای دول ــع دارایی ه ــازی جام ــه مولدس اول برنام
اســت، آنچــه در الیحــه آمــده ســرفصل حــوزه 

ــت. ــات نیس تصمیم

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم افــزود: 
ــت،  ــره وری اس ــوزه به ــا ح ــه ب ــه دوم در رابط نکت
ــد از ۳.۵ درصــد از ۸ درصــد رشــد  ــه بای رقمــی ک
ــوع در  ــن موض ــه ای ــد ک ــش ده ــادی را پوش اقتص

ــف نشــده اســت. ــن تکلی ــه تعیی الیح
و  دولتــی  شــرکت های  اصــاح  موضــوع  وی 
ــه  ــه بودج ــرادات الیح ــر از ای ــی دیگ ــا را یک بانک ه
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــرد: تغییرات ــه ک ــمرد و اضاف برش
ــر  ــا 2.۵ براب ــه 2 ت ــی ک ــود در حال ــی ش ــده نم دی
بودجــه عمومــی کشــور متعلــق بــه بانک هــا و 
ــن  ــد ای ــه 6۰ درص ــت ک ــی اس ــرکت های دولت ش

بانک هــا و شــرکت ها زیــان ده هســتند.
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
دیگــر ســقف  موضــوع  کــرد:  تأکیــد  اســامی 
ــه  ــت ک ــه اس ــه بودج ــت در الیح ــتقراض دول اس
ایــن موضــوع نیــز بایــد در کمیســیون تلفیــق 
ــف  ــن تکلی ــوع تعیی ــن موض ــود. همچنی ــاح ش اص
دارایی هــای دولــت یکــی دیگــر از موضوعاتــی 
ــال  ــود، در ح ــث ش ــد روی آن بح ــه بای ــت ک اس
حاضــر ۱۳۰۰ همــت طرح هــای نیمــه تمــام و 
ــف  ــن تکلی ــد تعیی ــه بای ــده ای اســت ک ــف ش متوق

ــود. ش
نماینـــده مـــردم کرمـــان و راور در مجلـــس 
ـــن  ـــا ای ـــرآورد م ـــرد: ب ـــه ک ـــامی اضاف ـــورای اس ش
ــارد  ــزار و 6۰۰ میلیـ ــل دو هـ ــه حداقـ ــت کـ اسـ
تومـــان بـــرای تعییـــن تکلیـــف ایـــن مهـــم نیـــاز 
اســـت. اگـــر ایـــن مـــوارد در کمیســـیون تلفیـــق 
اصـــاح شـــود الیحـــه می توانـــد بـــه بهبـــود 
ــا  ــد تـ ــک کنـ ــور کمـ ــادی کشـ ــرایط اقتصـ شـ

خروجـــی آن بـــه نفـــع کشـــور باشـــد.

واریــز ســود از طریــق ســامانه ســجام در صــورت 
ــرکت های  ــام ش ــه تم ــاغ آن ب ــی و اب ــزام قانون ال
ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه 

طــور کامــل اجــرا خواهــد شــد.
ــره  ــی نایــب رئیــس هیــات مدی غامرضــا ابوتراب
ــپرده گذاری  ــل شــرکت س ــر عام ــام مدی ــم مق و قائ
ــنا  ــرمایه ) س ــازار س ــا ب ــو ب ــت و گ ــزی در گف مرک
ــز ســود شــرکت هــای بورســی  (، در خصــوص واری
ــرد: حــدود ۵۵ درصــد  ــار ک ــق ســجام، اظه از طری
ــع  ــه در مجام ــی ک ــی و فرابورس ــرکت های بورس ش
ــد  ــیم کرده ان ــود تقس ــاالنه س ــادی س ــی ع عموم
ــدال  ــده در ک ــه ش ــدی ارائ ــان بن ــه زم ــق برنام طب
از طریــق ســامانه ســجام اقــدام بــه پرداخــت ســود 

ــد. کــرده ان
او بیــان کــرد: براســاس اطاعــات موجــود؛ از 
ابتــدای امســال تاکنــون، ســود تقســیمی 2۳2 
ناشــر از طریــق شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
ــت.  ــده اس ــز ش ــوه واری ــویه وج ــادار و تس اوراق به
همچنیــن براســاس درخواســت های ارائــه شــده 
ــان ســال از  ــا پای ســود تقســیمی ۳۰ ناشــر دیگــر ت
طریــق ایــن شــرکت )ســمات( پرداخــت خواهد شــد.
ابوترابــی افــزود: بــه همیــن خاطــر مجمــوع 
ســود تقســیمی پرداخــت از ســوی ایــن شــرکت تــا 
پایــان ســال بــه 262 شــرکت خواهــد رســید. البتــه 
ممکــن اســت درخواســت های جدیــد دیگــری نیــز 
ــئله در  ــن مس ــود. ای ــه ش ــرکت ها ارائ ــوی ش از س

ــیمی ۱2۳  ــود تقس ــال ۹۹ س ــه س ــت ک ــی اس حال
ناشــر از طریــق ایــن شــرکت بــه ســهامداران 

ــت. ــده اس ــت ش ــجامی پرداخ س
ــر عامــل شــرکت ســپرده گذاری  ــام مدی ــم مق قائ
از  برخــی  کــه  اســت  بدیهــی  کــرد:  مرکــزی 
ســود  عمــًا  و  بوده انــد  ده  زیــان  شــرکت ها 
ــادی  ــی ع ــع عموم ــا مجام تقســیمی نداشــته اند و ی
ســاالنه آنهــا بــه دالیــل مختلــف برگــزار نشــده کــه 
ــزد  ــده ن ــت ش ــرکت های ثب ــداد از کل ش ــن تع ای
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار کســر شــده اســت. از 
ســوی دیگــر نیــز برخــی از شــرکت ها هنــوز مجامــع 
عمومــی عــادی ســاالنه خــود را بــه دلیــل نرســیدن 

ــز از  ــا نی ــه آن ه ــد ک ــزار نکــرده ان ــی برگ ســال مال
ــد. ــد ش ــم خواهن ــدرج ک ــرکت های من ــوع ش مجم

حاضــر  حــال  در  کــرد:  بیــان  ابوترابــی 
ســپرده گذاری  شــرکت  در  الزم  زیرســاخت های 
مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بــرای پرداخــت 
ســود تقســیمی شــرکت ها بــه ســهامدارانی کــه 
ــم  ــد فراه ــرده ان ــام ک ــت ن ــجام ثب ــامانه س در س
شــده اســت، بــه طــوری کــه از قبــل نیــز بــا 
بیشــتر بانک هــا در خصــوص فراهــم آوردن زیــر 
ــض  ــی نق ــرا درســت و ب ــرای اج ــاخت های الزم ب س
ــت. ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــت ه ــر صحب ــن ام ای

قائــم مقــام مدیــر عامــل شــرکت ســپرده گذاری 

مرکــزی تاکیــد کــرد: واریــز ســود از طریــق ســامانه 
ــه  ــاغ آن ب ــی و اب ــزام قانون ــورت ال ــجام در ص س
تمــام شــرکت های ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار بــه طــور کامــل اجــرا خواهــد شــد.

ــی گفــت: تمــام ســهامداران شــرکت هایی  ابوتراب
ــر  ــد ه ــام نکرده ان ــت ن ــجام ثب ــامانه س ــه در س ک
چــه ســریع تر نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن ســامانه 
اقــدام کننــد تــا امــکان پرداخــت ســود ســهام آنهــا 

از طریــق ایــن شــرکت فراهــم شــود.
بــر  او در خصــوص برخــی اظهــارات مبنــی 
ــرای عــدم پرداخــت  مقاومــت بعضــی از شــرکت ها ب
ــر  ــا اگ ــت: قطع ــجام گف ــق س ــهام از طری ــود س س
ایــن امــر الــزام قانونــی شــود، همــه شــرکت ها ملــزم 
خواهنــد شــد کــه ســود سهامدارانشــان را از طریــق 
شــرکت ســپرده گذاری پرداخــت کننــد و اگــر در این 
خصــوص اقــدام نکننــد مرتکــب تخلــف می شــوند و 

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــا آنه ــررات ب ــق مق مطاب
قائــم مقــام مدیــر عامــل شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی در پایــان گفــت: مســئوالن ســازمان بــورس 
ــرای رفــاه حــال تمــام ســهامداران  و اوراق بهــادار ب
ســود  تــا  می کننــد  تــاش  پیــش  از  بیــش 
ــازار ســرمایه  ــدرج در ب ســهامداران شــرکت های من
ــه  ــود، ب ــز ش ــا واری ــاب آنه ــه حس ــی ب ــه راحت ب
ــت  ــرای دریاف ــور نباشــند ب ــه ای کــه آنهــا مجب گون
ــه  ــا شــرکت ها مراجع ــا و ی ــه بانک ه ســود ســهام ب

ــوند. ــه ش ــل هزین ــد و متحم کنن

پورابراهیمی:

دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به 
شرکت های دولتی و بانک ها است

واریز سود شرکت ها از طریق سجام چشم انتظار قانون جدید بازار سرمایه

رییسکمیسیونصنایعومعادنمجلس:
طرح دیپلماسی اقتصادی در دستور 

کار نمایندگان مجلس است

مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  رییـس 
شـورای اسـامی گفـت: نماینـدگان مجلـس طـرح 

دارنـد.  کار  دسـتور  در  را  اقتصـادی  دیپلماسـی 
بـه گـزارش ایرنـا، »عزت الـه اکبری تاالر پشـتی« 
واحدهـای  پلمـپ  عـدم  فوریتـی  دو  طـرح  افـزود: 
تولیـدی بسـیاری از مشـکات مربـوط به راکدشـدن 
امنیـت  از  طـرح  ایـن  کنـد،  مـی  را حـل  واحدهـا 

سـرمایه گـذاری دفـاع مـی کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم همـکاری و 
هـم افزایـی خوبـی بـرای تصویـب طـرح دو فوریتـی 
عـدم تعطیلـی و پلمـپ واحدهـای تولیـدی داشـته 
اسـت، تصریح کـرد: در مجلس شـورای اسـامی مدل 
هـای ارائـه خدمات بـه تولیدکننـدگان، صنعتگران و 
معـدن کاران را تغییـر خواهیـم داد و بـه روز خواهیم 

کـرد و نـوع نگاه هـا را بایـد تغییـر داد.
رییـس کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس گفت: 
نـگاه تامیـن مالـی زنجیـره ای یک نگاه مدرن اسـت 

کـه باید عملیاتی شـود.
اکبـری تـاالر پشـتی اضافه کـرد: هر مسـوولی در 
جایـگاه خـود وظیفـه دارد کـه مشـکات مربوطـه را 
حـل و فصـل کند، وزیـر صمت بـا مدیریـت جهادی 
بـرای حـل مشـکات وارد عمـل شـود، مـا نیـز در 

مجلـس همراهـی مـی کنیم.
اکتشـافات  و  معـادن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مجلـس  کـرد:  اضافـه  دارد،  عظیمـی  ظرفیت هـای 
شـورای اسـامی در حـوزه هـای مرتبـط بـا بخـش 
صمـت از جملـه حمایـت از بخـش معـادن و فرآوری 

اسـت. همـکاری  آمـاده  مـواد 

خضریان:
 افزایش 2۹ درصدی حقوق ها و 
کاهش ۱۵ درصدی هزینه دولت 
نکات مثبت الیحه بودجه است 

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس گفــت: اعــداد 
ــرات  ــه مذاک ــه ربطــی ب ــن الیح ــده در ای ــه ش گفت
نــدارد و دولــت بودجــه را در شــرایط ثبــات اقتصــاد 

کشــور نوشــته اســت. 
ــده  ــان نماین ــی خضری ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی در 
جلســه صحــن علنــی مجلــس، در موافقــت بــا 
کلیــات الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ بــا بیــان اینکــه 
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مــا در حــال رای دادن 
ــود  ــات می ش ــاره جزئی ــتیم و درب ــات هس ــه کلی ب
اصاحــات را انجــام داد، گفــت: یکــی از نــکات 
مثبــت بودجــه ایــن اســت کــه در اعــام درآمدهــا 
واقع بینانــه عمــل کــرده و درآمدهــای ناشــی از 
ــدد  ــئولیت ع ــرش مس ــا پذی ــات را ب ــت و مالی نف

ــت.  ــرده اس ــام ک ــی اع واقع
وی افــزود: در دولت هــای قبلــی یــا عددهــا 
ــق آن را  ــورت تحق ــه درص ــد ک ــن می گفتن را پایی
ــاال  ــدر ب ــداد را آنق ــا اع ــد ی ــام کننن ــروزی اع پی
ــره  ــه مذاک ــق آن را ب ــه تحق ــد ک ــام می کردن اع
گــره بزننــد امــا اعــداد گفتــه شــده در ایــن الیحــه 
ــت بودجــه را در  ــدارد و دول ــرات ن ــه مذاک ربطــی ب

ــت. ــته اس ــور نوش ــاد کش ــات اقتص ــرایط ثب ش
خضریــان بــا بیــان اینکــه رونــد کنــد انتصابــات 
در دولــت فعلــی موجــب شــده تــا مســئوالن 
دولــت قبــل بخصــوص در ســازمان برنامــه وبودجــه 
ــت: در  ــار داش ــند، اظه ــر کار باش ــر س ــان ب همچن
ــاره نبایــد ارز ۴2۰۰ را حــذف  ســال اول بــه یــک ب
ــه  ــن آن برنام ــرای جایگزی ــد ب ــس بای ــم و مجل کنی
داشــته باشــد، بایــد بــرای اقشــار مســتضعف برنامــه 
ــدم  ــل دارو و گن ــی مث ــیم و در کاالهای ــته باش داش
بایــد حتمــا برنامــه داشــته باشــیم و نبایــد آنهــا را 

ــم. ــه ســمت حذفشــان بروی ــن ب ــدون جایگزی ب
نماینــده تهــران در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه 
در گذشــته مالیــات بــر دوش کارگــران و کارمنــدان 
بــوده و پایــه هــای مالیاتــی دیگــر جــزو اهــداف مــا 
بــوده کــه امــروز محقــق شــده اســت، گفــت: اینکــه 
ــات  ــاره مالی ــان درب ــی صدایش ــای لیبرال ــان ه جری
ــور  ــه کش ــرایطی ک ــت در ش ــد گف ــده بای ــد ش بلن
نیازمنــد درآمدهــای واقعــی اســت  نمی شــود از 

ــی گذشــت. ــه هــای مالیات پای
وی افزایــش 2۹ درصــدی حقــوق و افزایــش 
ــی  ــاد طبقات ــش تض ــب کاه ــه موج ــی آن ک پلکان
هزینه هــای  درصــدی   ۱۵ کاهــش  و  می شــود 
ــی  ــه ارزیاب ــه بودج ــت الیح ــکات مثب ــت را از ن دول

ــرد.  ک

۵۵۰ هزار خودرو لوکس باید ۵6۰۰ 
میلیارد تومان مالیات بدهند 

ــایی ۵۵۰  ــی از شناس ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
هــزار خــودروی لوکــس خبــر داد و گفــت: ایــن 
خودروهــا بایــد ۵6۰۰ میلیــارد تومــان مالیــات بپردازند. 
بــه گــزارش فــارس، داود منظــور رئیــس ســازمان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــک ب ــگاه ی ــه ن ــی در برنام ــور مالیات ام
دریافــت مالیــات از خــودرو و خانه هــای لوکــس 
ــا  ــودروی آنه ــه ارزش خ ــرادی ک ــت: اف ــار داش اظه
بــاالی یــک میلیــارد تومــان اســت بــر اســاس 
جدولــی نســبت بــه مــازاد یــک میلیــارد بایــد مالیات 
بدهنــد، بــا تعاملــی کــه بــا پلیــس راهــور داشــتیم، 
اطاعــات ۱۷.۵ میلیــون خــودروی ســواری و دو 
کابیــن دریافــت شــد. آییــن نامــه ایــن مالیــات کمتر 
از 2۰ روز پیــش ابــاغ شــده اســت و در همیــن 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــات خوب ــدت اقدام م
ــت:  ــار داش ــی اظه ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
ــزار خــودرو  ــق محاســبات انجــام شــده ۵۵۰ ه طب
ــبه  ــات محاس ــع مالی ــات شــدند، جم مشــمول مالی
شــده نیــز ۵6۰۰ میلیــارد تومــان اســت. بــرای 
ــک  ــا پیام ــکان آنه ــه مال ــات ب ــن مالی ــت ای دریاف
ــت  ــر پرداخ ــد و اگ ــت کنن ــه پرداخ ــم ک می دهی
نکننــد، در زمــان نقــل و انتقــال خــودرو بایــد مفاصا 

ــد. ــت کنن ــی را پرداخ ــاب مالیات حس
خانه هــای  مــورد  در  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
لوکــس افــزود: بــه دنبــال آن هســتیم کــه اطاعــات 
الزم را از وزارت راه و شهرســازی، شــهرداری،  وزارت 
ــل  ــان کام ــه اطاعاتم ــم. البت ــت کنی کشــور، دریاف
نیســت، بــر ایــن اســاس پایــگاه اطاعاتــی ســازمان 
بــر اســاس مــاده ۱۸۷ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
ــت  ــا ثب ــه در دفترخانه ه ــروش خان ــد و ف ــه خری ک
می شــود، اطاعــات آن ارســال شــده و آنهایــی کــه 
ــد را  ــان دارن ــارد توم ــاالی ۱۰ میلی ــت ارزش ب قیم
شناســایی کردیــم، امــا هنــوز کامــل نیســت و بایــد 
ــامانه  ــام در س ــت ن ــی ثب ــت قانون ــان مهل ــا پای ت
امــاک و اســکان بــرای خوداظهــاری منتظــر مانــد.

مخالفبودجه:
 36 درصد بودجه ۱۴۰۱

 به نفت وابسته است 

نماینــده رشــت در مجلــس در مخالفــت بــا 
بودجــه گفــت: ۳6 درصــد بودجــه بــه نفــت وابســته 
اســت و در عیــن حــال صنــدوق هــای تامیــن 
اجتماعــی مطالبــات زیــادی از دولــت دارد کــه ایــن 

ــت.  ــده اس ــده نش ــه دی ــی در بودج ــش بین پی
ــژاد ارم  ــی ن ــار کوچک ــنیم، جب ــزارش تس ــه گ ب
ســاداتی نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه علنــی امــروز )یکشــنبه ۱۹ 
دی مــاه( خانــه ملــت، در مخالفــت بــا کلیــات 
ــد  ــی رش ــش بین ــت: پی ــه ۱۴۰۱ گف ــه بودج الیح
ــای  ــچ مبن ــده هی ۸ درصــدی در بودجــه ســال آین
ــرای  ــده ای ب ــع کنن ــل قان ــا دلی ــدارد و م ــی ن علم

ــم. ــه ای ــه نیافت ــی در بودج ــش بین ــن پی ای
وی افــزود: ۳6 درصــد بودجــه بــه نفــت وابســته 
اســت و در عیــن حــال صنــدوق هــای تامیــن 
اجتماعــی مطالبــات زیــادی از دولــت دارد کــه 
ــده نشــده اســت.  ــی در بودجــه دی ــش بین ــن پی ای
همچنیــن منابــع هدفمنــدی در قالــب بودجــه دیــده 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــت م ــغ ۴۰۰ هم نشــده اســت و مبل

ــت. ــده اس ــه نیام ــفاف در بودج ــور ش ط
ــس  ــه در مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
پتروشــیمی هــا در  همچنیــن گفــت: خــوراک 
بودجــه افزایــش چشــمگیری داشــته و اجــازه دولــت 
بــه انتشــار اوراق در صــورت کســری موجــب بدهــی 
دولــت خواهــد شــد. همچنیــن منابــع پیــش بینــی 
ــه  ــاف برنام ــد کف ــش تولی ــرح جه ــرای ط ــده ب ش
دولــت بــرای ســاخت یــک میلیــون مســکن را 
ــار در  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــد و ۱۰ ه نمــی ده
ایــن بخــش بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه 

ــدارد. ــی ن همخوان
وی بــا انتقــاد از کاهــش ردیــف هــای بودجــه ای 
ــش  ــه کاه ــا در بودج ــف ه ــیاری از ردی ــت: بس گف
ــل  ــف ذی ــای مختل ــازمان ه ــا و س ــه و نهاده یافت
بخــش هــا و وزارتخانــه هــا دیــده شــده انــد و ایــن 
ــردرگمی  ــی و س ــش بروکراس ــب افزای ــاق موج اتف

ــد شــد. ــده خواه ــراوان در ســال آین ف
ـــه  ـــرد: آنچ ـــح ک ـــان تصری ـــژاد در پای ـــی ن کوچک
کـــه مطـــرح شـــد نگرانـــی مجلـــس درخصـــوص 
معیشـــت و مســـائل بودجـــه ای اســـت، امـــا بـــی 
ـــت و  ـــن دول ـــه ای بی ـــکاف و فاصل ـــچ ش ـــک هی ش
ـــود  ـــردم وج ـــکات م ـــل مش ـــت ح ـــس در جه مجل

ـــدارد. ن

ــد وزارت  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در ســاختار جدی وزی
صمــت کســب و کارهــا )صنــف و صنعــت( بــه صــورت هم زمــان مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــن«  ــا فاطمی امی ــید رض ــارت، »س ــدن و تج ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
در نشســت هم اندیشــی بــا اعضــای هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران 
و مراکــز اســتان ها کــه بــا حضــور »عــزت اهلل اکبری تاالرپشــتی« 
ــزود:  ــد، اف ــزار ش ــس برگ ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس ریی
ــی  ــام واقع ــت ادغ ــد وزارت صم ــازمانی جدی ــاختار س ــتقرار س ــا اس ب
ــوع پیوســت و  ــه وق ــی ب ــادن و بازرگان ــع و مع ــای صنای در وزارتخانه ه

ــد. ــه روز ش ــر و ب ــی تغیی ــی حکمران چگونگ

در تبصره ۱۸ اصناف دیده شده است
وی گفــت: در تبصــره ۱۸ اصنــاف دیــده شــده اســت، معافیت هــای 
ــه  ــی ک ــه مزایای ــم و هم ــر گرفتی ــاف در نظ ــرای اصن ــی را ب گمرک

ــتند. ــز دارا هس ــی نی ــای صنف ــد واحده ــی دارن ــای صنعت واحده
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اضافه کــرد: دفاتــر تخصصــی 
ــد و همــه  ــو می برن رشــته فعالیت هــا هم زمــان صنــف و صنعــت را جل
مســائل رشــته فعالیت هــا در حــوزه مربوطــه در درون دفاتــر تخصصــی 

ــود. ــری می ش ــت پیگی ــته فعالی ــان رش هم
ــی،  ــش خصوص ــر از بخ ــب نظ ــر کس ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی
بیان داشــت: در ســتاد تنظیــم بــازار اتاق هــای اصنــاف، بازرگانــی 
و تعــاون حضــور دارنــد و نظــرات بخــش خصوصــی را در همــه 

فعالیت هــا کســب مــی کنیــم.
ــی  ــن مال ــه تامی ــه تفاهم نام ــاره ب ــا اش ــن ب ــت همچنی ــر صم وزی
زنجیــره ای، اضافه کــرد: اصنــاف توزیعــی و تولیــدی می تواننــد از ایــن 
ــامانه  ــی س ــای الکترونیک ــر فاکتوره ــی ب ــتفاده و مبتن ــه اس تفاهم نام

ــد. ــع تجــارت تســهیات دریافــت کنن جام

ساماندهی اصناف بدون مجوز 
ــز در  ــوز را نی ــدون مج ــاف ب ــاماندهی اصن ــت: س ــار داش وی اظه

ــرد. ــم ک ــری خواهی ــم و پیگی ــتور کار داری دس

پیشنهادات ارائه شده توسط اصناف
در ایــن نشســت فعــاالن اصنــاف بــه بیــان مهمتریــن نقطــه نظــرات 

و پیشــنهادات خــود پرداختنــد.
ــا وزارت جهــاد  ــی ب ــه هــم افزای ــن پیشــنهادات ب ــه مهمتری از جمل

کشــاورزی بــرای حــل وفصــل مســایل مشــترک، سیاســتگذاری 
و نظــارت واحــد بــرای مجموعــه اصنــاف، نظــارت بــر تخفیفــات 
ــه بخــش خصوصــی و تشــکل ها در  فروشــگاه های زنجیــره ای، توجــه ب
ــنواره های  ــی و جش ــگاه های تخصص ــزاری نمایش ــا، برگ تصمیم گیری ه
خریــد و حمایــت از کســب و کارهــای آســیب دیــده از کرونــا مــی تــوان 

اشــاره کــرد.

وزیــر نفــت گفــت: در قراردادهایــی کــه در ایــن دو روز )۱۸و۱۹ دی( 
امضــا شــد، بــر روی احیــای قــرارداد گازی و نیــز بحــث افزایــش ســوآپ 
بــا کشــورهای همســایه تمرکــز کردیــم. همچنیــن در حوزه هــای 
انــرژی، تهاتــر فرآورده هــای نفتــی و تبــادل خدمــات فنــی ـ مهندســی 

مذاکــرات خوبــی انجــام شــد. 
ــردار  ــا »س ــت ب ــر نف ــی«، وزی ــواد اوج ــنیم، »ج ــزارش تس ــه گ ب

بــردی محمــداف«، معــاون رئیــس کابینــه وزرای ترکمنســتان و 
ــور خارجــه  ــر ام ــه وزرا و وزی ــاون رئیــس کابین ــردوف«، مع »رشــید م
ــو  ــدار و گفت وگ ــت، دی ــی وزارت نف ــاختمان اصل ــتان در س ترکمنس

ــرد. ک
ــان  ــا بی ــتان، ب ــت ترکمنس ــا هیئ ــت ب ــان نشس ــس از پای ــی پ اوج
اینکــه »در حوزه هــای مختلــف مرتبــط بــا انــرژی گفت وگوهــای 
ــاک  ــیر خ ــتان از مس ــوآپ گاز ترکمنس ــت: س ــتیم«، گف ــی داش خوب
ــاری  ــال ج ــه س ــاه ژانوی ــدای م ــان از ابت ــور آذربایج ــه کش ــران ب ای
ــگ  ــه در ایســتگاه میترین ــا ک ــکاران م ــی شــده و هم ــادی عملیات می
منطقــه ســرخس ترکمنســتان مســتقر هســتند، بــر اجــرای ســوآپ بــا 
ــا 2  ــی ۱.۵ ت ــه عبارت ــا ب ــب در روز ی ــون مترمکع ــا ۵ میلی شــروع ۴ ت

ــد. ــارت دارن ــال نظ ــب در س ــارد مترمکع میلی
ــا بیــان اینکــه »روزهــای ۱۸ و ۱۹ دی مــاه، اســنادی  ــر نفــت ب وزی
بیــن دو طــرف امضــا می شــود«، گفــت: ایــن اســناد از ســوی 
کارشناســان ایرانــی و کارشناســان کشــور دوســت و برادر، ترکمنســتان، 
ــه حوزه هــای نفــت و گاز می شــود کــه  ــوط ب تهیــه شــده اســت و مرب
ــد. ــا دارن ــن زمینه ه ــکاری در ای ــرای هم ــی ب ــت خوب ــرف ظرفی دو ط

اوجــی افــزود: در قراردادهایــی کــه در ایــن دو روز امضــا می شــود، بر 

روی احیــای قــرارداد گازی و نیــز بحــث افزایــش ســوآپ بــا کشــورهای 
ــر  ــرژی، تهات ــای ان ــن در حوزه ه ــم. همچنی ــز می کنی ــایه تمرک همس
ــرات  ــی مذاک ــی ـ مهندس ــات فن ــادل خدم ــی و تب ــای نفت فرآورده ه

خوبــی انجــام شــد.
ــرای افزایــش ســهم تجــارت انــرژی تأکیــد کــرد و  ــر تمرکــز ب وی ب
گفــت: بیشــتر تمرکــز در اســناد پیــش رو، افزایــش ســهم تجــارت انــرژی 

در بُعــد گاز، فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت پتروشــیمی اســت.
ــه  ــا ظرفیــت روزان ــا بیــان اینکــه زیرســاخت کافــی ت ــر نفــت ب وزی
۴۰ میلیــون مترمکعــب گاز بــرای واردات و ســوآپ گاز از ترکمنســتان 
ــام  ــرادر اع ــه کشــور دوســت و ب ــروز ب ــرد: ام ــح ک وجــود دارد، تصری
کردیــم کــه آمادگــی واردات و ســوآپ گاز بــا کشــورهای همســایه تــا 
۴۰ میلیــون مترمکعــب در روز یــا بــه عبارتــی ۱۰ تــا ۱۵ میلیاردمکعــب 

ســاالنه را داریــم.
اوجــی از عــزم دولــت ســیزدهم و وزارت نفــت بــرای توســعه روابــط 
بین المللــی یــاد کــرد و گفــت: ان شــاءاهلل بــا توجــه بــه عــزم و اراده ای 
ــود دارد،  ــتان وج ــرژی ترکمنس ــران و وزارت ان ــت ای ــه در وزارت نف ک
ــژه در  ــا کشــور ترکمنســتان به وی بتوانیــم باالتریــن میــزان روابــط را ب

حــوزه انــرژی داشــته باشــیم.

وزیرصمتمطرحکرد:

توجه هم زمان به صنف و صنعت در ساختار جدید وزارت صمت

احیای قرارداد گازی در دستور کار ایران و ترکمنستان 

پرداخت ۹2 درصد مطالبات 
نخلداران خوزستانی

ــتان از پرداخــت  ــتایی خوزس ــاون روس ــر تع مدی
ــه  ــا ب ــی خرم ــد تضمین ــات خری ــد مطالب ۹2 درص

ــر داد.  ــداران خب نخل
ــا  ــو ب ــت و گ ــن راد در گف ــن معی ــد امی محم
ــا اظهــار  ــد تضمینــی خرم ایســنا در خصــوص خری
کــرد: حــدود 2۱ هــزار تــن خرمــا، در ســال جــاری 
از نخلــداران خوزســتانی بــه ارزش ۱6۵ میلیــارد 
ــدام، کاری  ــن اق ــت. ای ــده اس ــداری ش ــان خری توم
بســیار فــوق العــاده بــود و زحمــت فراوانــی را بــرای 

ــه همــراه داشــت. ــا ب همــکاران م
وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت ۹2 درصــد از 
مطالبــات خریــد تضمینــی خرمــا انجــام شــده 
ــان از  ــارد توم ــون ۱۵۵ میلی ــا کن ــزود: ت ــت، اف اس
ــده و  ــت ش ــا، پرداخ ــی خرم ــد تضمین ــغ خری مبل
ــت. ــدام اس ــت اق ــز در دس ــی آن نی ــت مابق پرداخ
مدیــر تعــاون روســتایی خوزســتان گفــت: در فرآیند 
خریــد تضمینــی خرمــا، ۳2 مرکــز خرید در شهرســتان 
هــای اهــواز، حمیدیه، باوی، کارون، شــادگان، ماهشــهر، 

آبــادان و خرمشــهر مشــغول به کار شــدند.
معیـن راد تصریـح کـرد: خرید تضمینـی خرما در 
سـال جاری، بـرای اولین بار توسـط دولت سـیزدهم 
فـروش  بـا  نخلـداران  ایـن،  از  پیـش  و  انجـام شـد 
خرماهـای خـود بـه کارگاه ها، حداقل یکسـال بعد از 
فـروش، هزینـه محصول بـه آن ها پرداخت می شـد.
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کشف ۱6 دستگاه ماینر غیرمجاز
 در مراغه 

 ۱6 کشـــف  از  مراغـــه  انتظامـــی  فرمانـــده 
ـــارد و  ـــه ارزش 2 میلی ـــاز ب ـــر غیرمج ـــتگاه ماین دس
ـــر داد.  ـــتان خب ـــن شهرس ـــال در ای ـــون ری 2۰۰ میلی
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــه  ــی مراغـ ــده انتظامـ ــی فرمانـ ــرهنگ فارسـ سـ
گفـــت: در پـــی کســـب خبـــری مبنـــی بـــر 
ــتخراج  ــتگاه های اسـ ــاز از دسـ ــتفاده غیرمجـ اسـ
شهرســـتان  نقطـــه  چنـــد  در  دیجیتـــال  ارز 
موضـــوع بـــه صـــورت ویـــژه در دســـتور کار 
مامـــوران پلیـــس آگاهـــی و یـــگان امـــداد ایـــن 

ــت. ــرار گرفـ ــی قـ فرماندهـ
ــای  ــس از هماهنگی هـ ــس پـ ــوران پلیـ  مامـ
الزم قضایـــی در چهـــار عملیـــات جداگانـــه 
در بازرســـی از محل هـــای شناســـایی شـــده 
تعـــداد ۱6 دســـتگاه ماینـــر قاچـــاق را کشـــف 

ــد. کردنـ
کارشناســـان ارزش دســـتگاه های کشـــف شـــده 
ـــد. ـــال اعـــام کردن ـــون ری ـــارد و 2۰۰ میلی را 2 میلی
ـــع  ـــه مراج ـــتگیر و ب ـــر دس ـــه  ۵ نف ـــن رابط در ای

ـــدند. ـــی ش ـــی معرف قضای
 اســـتفاده از دســـتگاه های ماینـــر بـــه خاطـــر 

ـــت. ـــوع اس ـــاد ممن ـــرق زی ـــرف ب مص
ـــرای  ـــت ب ـــده اس ـــت  ش ـــهروندان درخواس از ش
کمـــک بـــه اقتصـــاد و امنیـــت کشـــور خصوصـــاً 
پیشـــگیری از اختـــال در شـــبکه بـــرق رســـانی، 
ـــه  ـــوارد بافاصل ـــه م ـــن گون ـــاع از ای ـــورت اط در ص
ـــه  ـــماره ۱۱۰ ب ـــا ش ـــاس ب ـــق تم ـــوع را از طری موض

ـــد. ـــاع دهن ـــس اط پلی

فرماندار سابق یکی از شهرستان های 
استان هرمزگان دستگیر شد 

رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان هرمـــزگان 
از  یکـــی  ســـابق  فرمانـــدار  دســـتگیری  از 

داد.  خبـــر  اســـتان  ایـــن  شهرســـتان های 
ــی  ــی قهرمانـ ــنیم، مجتبـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
اســـتان هرمـــزگان  دادگســـتری  رئیـــس کل 
ــدار  ــتگیری فرمانـ ــگاران از دسـ ــع خبرنـ در جمـ
ــتان  ــن اسـ ــتان های ایـ ــی از شهرسـ ــابق یکـ سـ

ــر داد.  خبـ
وی در ادامـــه افـــزود: بـــا توجـــه بـــه گـــزارش 
ــده  ــه پرونـ ــن رابطـ ــی در ایـ ــتگاه های امنیتـ دسـ
قضایـــی تشـــکیل شـــده و در مرحلـــه تحقیقـــات 

مقدماتـــی اســـت.
ـــا  ـــح کـــرد: بن ـــی همچنیـــن تصری مجتبـــی قهرمان
ـــی  ـــود مبن ـــتندات موج ـــه و مس ـــات اولی ـــه تحقیق ب
بـــر ارتـــکاب جرایـــم متعـــدد توســـط متهـــم، وی 
ـــدان  ـــه زن ـــت روان ـــت موق ـــرار بازداش ـــدور ق ـــا ص ب

ـــت. ـــده اس ش
ــزگان  ــتان هرمـ ــتری اسـ رئیـــس کل دادگسـ
در پایـــان بـــا تأکیـــد بـــر عـــزم جـــدی قـــوه 
فســـاد  مظاهـــر  بـــا  مبـــارزه  در  قضاییـــه 
خاطرنشـــان کـــرد: رســـیدگی قضایـــی بـــه 
منظـــور شناســـایی ابعـــاد دیگـــر ایـــن پرونـــده 
همچنـــان ادامـــه دارد کـــه بـــا تکمیـــل رونـــد 
خواهـــد  اطاع رســـانی  متعاقبـــاً  تحقیقـــات 

شـــد.

شهر و شورا

کاریکاتور

بعد از کارتن خوابی و ماشین  خوابی، حاال 
اتوبوس خوابی!

منبع: تسنیم

قیمت »نان« در استان لرستان 
افزایش می یابد

حجــت اهلل بیرانونــد ، در رابطــه بــا افزایــش 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــتان لرس ــان در اس ــت ن قیم
ــال  ــور در ح ــطح کش ــان در س ــت ن ــش قیم افزای
ــن  ــز ای ــتان نی ــتان لرس ــت و اس ــادن اس ــاق افت اتف

می شــود. انجــام  افزایــش 
بــه گــزارش تســنیم، وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
نــرخ افزایــش قیمــت نــان بــرای ۱۸ اســتان اعــام 
در  قیمــت  افزایــش  ایــن  افــزود:  اســت  شــده 
ــی در  ــده ول ــی ش ــز  عمل ــوار نی ــتان های همج اس

ــت. ــده اس ــرا نش ــوز اج ــتان هن ــتان لرس اس
مدیــر غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان لرســتان 
ــان در  ــت ن ــن قیم ــور یقی ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ب
روزهــای آینــده در اســتان لرســتان افزایــش می یابــد 
ــوز  ــت هن ــش قیم ــن افزای ــان ای ــرد: زم ــوان ک عن
ــی  ــان قطع ــت ن ــش قیم ــا افزای ــت ام ــوم نیس معل

اســت.
تامیــن  دولــت  کــه  آردی  کــرد:  بیــان  وی 
می کنــد همــان قیمــت اســت و گــران نشــده اســت 
ــه، دســتمزد  ــر مای ــا هزینــه حمــل، اجــاره، خمی ام
کارگــر و غیــره در نانوایی هــا افزایــش یافتــه اســت 
ــی  ــت برخ ــن اس ــد ممک ــاق نیفت ــن اتف ــر ای و اگ

ــد. ــران کنن ــی جب ــم فروش ــا ک ــا را ب هزینه ه
بیرانونــد بــا بیــان اینکــه در اســتان لرســتان نیــز 
ــم  ــان تصمی ــش ن ــورد افزای ــد در م ــار بای ــه ناچ ب
ــان  ــت ن ــش قیم ــن افزای ــت: ای ــود گف ــه ش گرفت
ــتان  ــطح اس ــت و در س ــتان اس ــه کل اس ــوط ب مرب

اجــرا می شــود.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی لرســتان 
اضافــه کــرد: بــا اعمــال افزایــش قیمــت نــان، قیمت 
هــر عــدد لــواش کــه االن بــا ۳۰۰ تومــان خریــداری 
ــان  ــه ۴۵۰ تومــان و قیمــت هــر عــدد ن می شــود ب

ــد. ــش می یاب ــان افزای ــزار توم ــه دو ه ســنگ ب

عضوشورایشهرتبریز:
راننده مدیر شهرداری تبریز خود راننده دارد

ــز  ــهرداری تبری ــر ش ــده مدی ــت: رانن ــز گف ــهر تبری ــورای ش ــو ش  عض
راننــده دارد و شــاهد حیــف و میــل بیــت المــال در شــهرداری هســتیم.
بــه گــزارش مهــر، روح اهلل دهقان نــژاد در جلســه شــورای شــهر تبریــز 
ــه  ــد ک ــاب نمی برن ــورا حس ــدازه ای از ش ــه ان ــران ب ــی مدی ــت: برخ گف

ــه حضــور در جلســات کمیســیون نیســتند. حاضــر ب
ــد  ــی می بینن ــان را در جایگاه ــران خودش ــی مدی ــه داد: برخ وی ادام
ــده  ــی رود، رانن ــده م ــد. رانن ــده گرفته ان ــم رانن ــان ه ــرای راننده ش ــه ب ک
ــال  ــه دنب ــات ب ــده اتوم ــین دن ــا ماش ــا ب ــاند ت ــه اداره می رس ــر را ب مدی

ــرود. ــر ب مدی
دهقــان نــژاد ابــراز داشــت: مدیــران شــهرداری را نمی توانیــم بــه 
کمیســیون ها بکشــانیم و چندیــن جلســه دعــوت کرده ایــم حضــور 
ــان  ــت از زم ــت داش ــابق، فعالی ــهرداری س ــه در ش ــخصی ک ــته اند. ش نداش
شــهرداری جدیــد بــه اداره نیامــده اســت ولــی تمــام حقــوق و مزایــا و حــق 
مدیریــت خــود را دریافــت می کنــد، چــه کســی بــرای آنهــا نظــارت می کنــد.
ــرو  ــر نی ــهرداری ۳۰ نف ــک و ش ــازمان ترافی ــت: در س ــراز داش وی اب
ــتند. ــتیجاری هس ــده اس ــا رانن ــر آنه ــداد ۱2 نف ــن تع ــه از ای ــم ک داری

ــوم  ــزود: معل ــز اف ــز نی ــژاد ســپس در خصــوص متــروی تبری دهقــان ن
نیســت در زیرزمیــن تبریــز چــه می گــذرد؟ فعــًا خبــری از نتایــج تحقیــق 

و تفحــص حادثــه متــرو بــه دســت مــا نرســیده اســت.

بخش شدن »باسمنج« به نفع هیچکس نیست

ــا  ــمنج ب ــدن باس ــش ش ــت: بخ ــز گف ــامی تبری ــورای اس ــس ش ریی
ــن  ــز را از بی ــی تبری ــم قانون ــته و حری ــنخیت نداش ــتی س ــناد باالدس اس

ــت.  ــمنج نیس ــز و باس ــع تبری ــه نف ــرد و ب می ب
ــن  ــی  و هفتمی ــی،  در س ــول برگ ــام رس ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــمنج از  ــدن باس ــش ش ــوع بخ ــزود: موض ــامی اف ــورای اس ــی ش ــه  علن جلس
ابتــدای شــروع فعالیــت دوره ششــم شــورا مطــرح شــد و اظهــار نظــر برخــی 

ــن خصــوص باعــث تعجــب اســت. ــراد در ای اف
وی بـا بیـان اینکـه اگر در سـال های گذشـته نگاه مناسـبی به باسـمنج 
اظهـار داشـت:  نمـی کـرد،  بـروز  از مشـکات  بسـیاری  اکنـون  می شـد، 
باسـمنج اتـاق مهمـان تبریـز بـوده و فاصلـه چندانـی بـا این شـهر نـدارد.

رییس شـورای اسـامی تبریز گفـت: اینکه گفته می شـود تصمیمات قوا 
را نبایـد زیـر سـوال برد، درسـت نیسـت، زیرا کـه حق اعتـراض نص صریح 
قانـون بـوده و همـه می تواننـد نسـبت بـه تصمیمـات نقـد داشـته باشـند.

حجــت االســام برگــی، بــا انتقــاد از اینکــه اگــر باســمنج بخــش مســتقل 
اســت چــرا ســاختمان بخشــداری آن توســط شــورای شــهر اجاره شــده اســت، 
ادامــه داد: اگــر در بخــش شــدن باســمنج موضــوع تمرکززدایــی مطــرح اســت، 
در ایــن چنــد ماهــه چــه عایــدی بــرای مــردم ایــن منطقه نصیب شــده اســت.
وی بــا درخواســت از اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــرای انجــام اقدامــات 
الزم در ایــن خصــوص، یــادآوری کــرد: شــهرداری تبریــز سال هاســت کــه 
در باســمنج ســرمایه گذاری کــرده اســت و تبریــز هیــچ راه توســعه ای بــه 

غیــر از باســمنج نــدارد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانشرقی:
کنترل سالمت محصوالت کشاورزی 

باید در مبدأ تولید انجام شود
ــرل  ــت: کنت ــرقی گف ــان ش ــاورزی آذربایج ــازمان جهادکش ــس س رئی

ــود.  ــام ش ــد انج ــدأ تولی ــد در مب ــاورزی بای ــوالت کش ــامت محص س
بــه گــزارش ایســنا، اکبــر فتحــی در جلســه شــورای هماهنگــی مدیــران 
ــه  ــه بیم ــوط ب ــت موجــود در حــوزه ی مرب ــرد: وضعی ــار ک ــازمان  اظه س
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــورد رصــد س ــه م ــن طــرح ک ــامانه ای ــت در س و ثب

امــام)ره( قــرار دارد، بایــد ســریعاً اصــاح شــود.
ــی  ــتاد اجرای ــتیبانی های س ــام پش ــه تم ــی ک ــه داد: از آنجای وی ادام
براســاس اطاعــات ثبــت شــده در ســامانه اتفــاق می افتــد، بایــد همــکاران 
ــازه ی زمانــی مشــخص در حیطــه ی  درگیــر در طــرح جهــش تولیــد در ب
هدایــت کشــاورزان بــه ســمت کارگزاری هــای بیمــه و ثبــت اطاعــات در 

ســامانه اهتمــام الزم را بــه عمــل آورنــد. 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان افــزود: رعایــت تنــاوب غــات 
ــا علوفــه ی یکســاله در بخش هایــی از اســتان کــه  ــا دانه هــای روغنــی ی ب
دارای ایــن ظرفیــت می باشــند، امــری اســت کــه از بُعــد افزایــش تولیــد 
و تامیــن بخشــی از مایحتــاج اســتان بایــد در طــرح جهــش تولیــد مــورد 

توجــه جــدی باشــد.
ــی  ــدات دام ــراردادی در حیطــه تولی ــرد: کشــاورزی ق ــد ک فتحــی تاکی
نیــز بــه طــور منســجم قابــل پیگیــری اســت و از محاســن ایــن طــرح مهــم 
افزایــش تولیــد و درآمــد کشــاورزان اســت کــه می تــوان بــا تامیــن ســرمایه 

در گــردش مــورد نیــاز کشــاورزان اشــاره کــرد کــه بســیار مهــم اســت.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی، 
ــا اشــاره بــه رصــد روزانــه ی جوجــه ریــزی در اســتان یــادآور شــد:  وی ب
ــی  ــکات احتمال ــه و مش ــزی روزان ــا جوجه ری ــه تنه ــت ن ــروری اس ض
ــان گذاشــته شــود  ــا همــکاران اســتانی در می موجــود بررســی شــده و ب
ــه تدریــج شهرســتانها در حیطــه سیاســتگذاریهای حــوزه ی  ــد ب بلکــه بای

ــد. دام ایفــای نقــش کنن

گفــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های 
ــن،  ــای نوی ــری روش ه ــان و به کارگی دانش بنی
ــت  ــاورزی را در جه ــش کش ــتی های بخ کاس

اصــاح فرآیندهــا جبــران کنیــم.
در  مخبــر  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
جلســه ای بــا مدیــران عامــل اتحادیه هــا و 
تعاونی هــای بخــش کشــاورزی و دامــداری بــر 
ــد و  ــن تشــکل ها تأکی ــذاری ای ــت و اثرگ اهمی
خاطرنشــان کــرد: نقش آفرینــی اتحادیه هــا 
و تشــکل های کشــاورزی در کشــور بســیار 
گســترده اســت و تمامــی آحــاد جامعــه از 
خدمــات و اقدامــات ایــن بخــش بهره منــد 

ــتند. هس
ــر ضــرورت ســرمایه گذاری  ــا تأکیــد ب وی ب
ــرای اصــاح فرآیندهــا در بخــش کشــاورزی  ب
گفــت: متأســفانه بخــش کشــاورزی طــی 
ــتفاده  ــره وری و اس ــر به ــر از نظ ــالیان اخی س
ــوژی عقــب افتــاده کــه الزم  از دانــش و تکنول
ــرکت های  ــت ش ــتفاده از ظرفی ــا اس ــت ب اس
ــن،  ــای نوی ــری روش ه ــان و به کارگی دانش بنی

ــم. ــران کنی ــتی ها را جب ــن کاس ای
ــر  ــد ب ــا تأکی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــا بخــش  ــط ب ــور مرتب ــی ام ــد تمام ــه بای اینک
ــم،  ــذار کنی ــردم واگ ــه خــود م کشــاورزی را ب
ــردم اداره  ــط م ــد توس ــوزه بای ــن ح ــزود: ای اف

شــود و مالکیــت و مدیریــت آن در اختیــار 
ــا بتوانیــم ایــن بخــش را  خــود مــردم باشــد ت

ــم. ــل کنی ــور تبدی ــرای ام ــی ب ــه الگوی ب
ــش  ــت در بخ ــه دول ــان اینک ــا بی ــر ب مخب
کشــاورزی بایــد صرفــا نقــش نظارتــی داشــته 
باشــد، ادامــه داد: تعاونی هــا و تشــکل های 
بخــش کشــاورزی می تواننــد نقــش مؤثــری در 
واگــذاری امــور بــه مــردم ایفــا کننــد و موانــع 
ــد  ــردم بای ــع م ــد، در واق ــش رو بردارن را از پی
احســاس کننــد وقتــی امــور بــه دســت آن هــا 
ســپرده مــی شــود، کارهــا بــا کیفیــت بهتــری 

ــود. ــام می ش انج
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت گیاهــان دارویــی 
در تولیــد ثــروت و ارزآوری بــرای کشــور، 

از  یکــی  دارویــی  گیاهــان  کــرد:  تصریــح 
مزیت هــا و ظرفیت هــای کشــور اســت کــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــب م ــکل مناس ــه ش ــر ب اگ
ــق  ــیاری از مناط ــاد بس ــد اقتص ــرد می توان گی
کشــور کــه تولیدکننــده گیاهــان دارویــی 

ــد. ــول کن ــتند را متح هس
ــه  ــن ب ــور همچنی ــاون اول رئیس جمه مع
ــتیبانی از  ــرای پش ــاورزی ب ــک کش ــش بان نق
ــه  ــاالن عرص ــا فع ــط ب ــور مرتب ــا و ام برنامه ه
کشــاورزی تأکیــد کــرد و گفــت: بایــد زمینــه 
ــم  ــاورزی را فراه ــک کش ــعه بان ــا و توس ارتق
ــا و  ــتیبانی از طرح ه ــت و پش ــا حمای ــم ت کنی
ــتری  ــدرت بیش ــا ق ــوزه ب ــن ح ــای ای برنامه ه

انجــام شــود.

بــه  آبزی پــروری  و  شــیات  از  مخبــر، 
از شــاخه های مهــم بخــش  عنــوان یکــی 
اقتصــاد  افــزود:  و  کــرد  یــاد  کشــاورزی 
دولــت  اصلــی  رویکردهــای  از  دریامحــور 
یکــی  عنــوان  بــه  آبزی پــروری  و  اســت 
دریامحــور  اقتصــاد  زیرمجموعه هــای  از 
و  تولیــد  افزایــش  بــه  منجــر  می توانــد 
اشــتغالزایی در کشــور شــود کــه تحقــق ایــن 
امــر نیازمنــد توجــه ویــژه بــه بخــش شــیات 

اســت. آبزی پــروری  و 
در ایــن جلســه کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی 
نیــز حضــور داشــت، مدیــران عامــل اتحادیه هــا 
و تعاونی هــای بخــش کشــاورزی ضمــن اعــام 
ــرای همراهــی و کمــک  آمادگــی همه جانبــه ب
بــه دولــت بــرای پیشــبرد برنامه هــای مرتبــط 
بــا امنیــت غذایــی و معیشــت مــردم، بــه بیــان 

دغدغه هــا و پیشــنهادات خــود پرداختنــد.
ــع  ــع موان ــا، رف ــری از موازی کاری ه جلوگی
ــائل  ــل مس ــادرات و واردات، ح ــش روی ص پی
گمرکــی، تخصیــص بودجــه بــرای اصــاح 
نــژاد محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری، 
ــت  ــدوق ضمان ــاد صن ــی، ایج ــن نقدینگ تأمی
صــادرات و نوســازی زیرســاخت ها و انبارهــای 
ــه موضوعــات مطــرح شــده و  فرســوده از جمل
اتحادیه هــای  و  تشــکل ها  درخواســت های 

ــود. ــه ب ــن جلس ــاورزی در ای ــش کش بخ

ــین آالت  ــز ماش ــران و تجهی ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای از خســارت حــدود 
ــریانی،  ــای ش ــه محوره ــر ب ــیل اخی ــی س ــارد تومان ۱۵۰۰ میلی

ــر داد.  ــت اســتان کشــور خب ــر شــریانی و روســتایی هف غی
ــن  ــاره آخری ــنا درب ــا ایس ــو ب ــاری در گفت وگ ــاد مهری فره

وضعیــت راه هــای آســیب دیده از ســیل اخیــر در کشــور اظهــار 
کــرد: در پــی بــارش هــای صــورت گرفتــه و ســیل اخیــر ۷۹۹ 
محــور در هفــت اســتان آســیب دیدنــد همچنیــن ۱۷2۴ 
دســتگاه ابنیــه در ایــن محورهــا نیــز آســیب دیــده کــه میــزان 
خســارت بــرآورد شــده بــه بیــش از هــزار و ۴۵۰ میلیــارد تومــان 

می رســد.
وی افــزود: محــور هــای آســیب دیــده در اســتان های 
هرمــزگان، ایرانشــهر، کرمــان جنــوب، سیســتان و بلوچســتان، 
ــان  ــن می ــه در ای ــد ک ــرار دارن ــهر ق ــتان و بوش ــارس، الرس ف
ــان و  ــارد توم ــا ۷۰۰ میلی ــهر ب ــتان های ایرانش ــای اس محوره
هرمــزگان بــا بیــش از ۵۵۰ میلیــارد تومــان بیشــترین خســارت 

دیده انــد. را 
ــین آالت  ــز ماش ــران و تجهی ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه داد: در ایــن 
میــان ۷2۸ کیلومتــر راه هــای شــریانی،  6۵۹ کیلومتــر راه هــای 
ــیب  ــتایی آس ــای روس ــر از راه ه ــریانی و ۱6۸6 کیلومت ــر ش غی

دیــده اســت کــه تاکنــون 6۸6 راه روســتایی بازگشــایی شــده و 
ــان مســدود اســت. بیــش از ۱۴۷ راه روســتایی همچن

ـــای  ـــت محوره ـــن وضعی ـــاره آخری ـــن درب ـــاری همچنی مهری
ــرار  ــایی قـ ــت بازگشـ ــه در اولویـ ــز کـ ــدود نیـ ــریانی مسـ شـ
دارنـــد، گفـــت: ۱۵ محـــور شـــریانی ۱2 اســـتان کشـــور بـــه 
ــوان  ــه می تـ ــدند کـ ــدود شـ ــر مسـ ــای اخیـ ــل بارش هـ دلیـ
بـــه محورهـــای شمشـــک-دیزین و هشـــتگرد-طالقان در 
ـــی  ـــتان، س ـــتان کردس ـــاوه در اس ـــرو آباد-پ ـــرز، س ـــتان الب اس
ســـخت-پادنا در کهکیلویـــه و بویـــر احمـــد، شـــهداد-نهبندان 
ــال در  ــتان، پونل-خلخـ ــاهرود در گلسـ ــان، اولنگ-شـ در کرمـ
گیـــان، خـــرم آبـــاد پلدختـــر در لرســـتان، الســـم-ارجمند و 
وازک-بلـــده در مازنـــدران، بنـــدر خمیر-بنـــدر لنگـــه و بنـــدر 
خمیر-بنـــدر عبـــاس در هرمـــزگان، محـــور مـــرزی ریمـــدان 
در سیســـتان و بلوچســـتان)جنوب(، میـــل نادر-ســـفیدآبه در 
ــدان  ــرکان در همـ ــتان و گنجنامه-تویسـ ــتان و بلوچسـ سیسـ

اشـــاره کـــرد.

 نماینــده مــردم البــرز گفــت: دولتــی کــه تــازه مســتقر شــده 
ــد و  ــرده ان ــر نک ــوز تغیی ــی آن هن ــران میان ــد مدی و ۸۰ درص
ــوالت  ــن تح ــه ای ــادی ب ــران اعتق ــن مدی ــی از ای ــش اعظم بخ
ــه مــی توانــد چنیــن جراحــی بزرگــی را محقــق  ندارنــد، چگون

کننــد. 
ــی  ــت علن ــگری در نشس ــدی عس ــا،  مه ــزارش ایرن ــه گ ب
مجلــس شــورای اســامی در مخالفــت بــا کلیــات الیحــه بودجــه 
ــه  ــی ب ــگاه سیاس ــد ن ــا نبای ــه م ــه اول اینک ــت: نکت ۱۴۰۱، گف
ــی  ــی م ــه برخ ــیم و اینک ــته باش ــه داش ــات بودج ــی کلی بررس
گوینــد چــون اولیــن بودجــه دولــت آقــای رئیســی اســت بایــد 
ــد  ــا بای ــت، م ــه نیس ــا اینگون ــق داد ام ــه آن رأی مواف ــا ب حتم
نگــران شــکاف و فاصلــه بیــن ملــت و حاکمیــت باشــیم و ایــن 

ــروز کشــور اســت. مســئله مهــم ام
نماینـــده مـــردم کـــرج ، اشـــتهارد و فردیـــس در مجلـــس 
ادامـــه داد: اگـــر دولـــت دچـــار خطـــای محاســـباتی شـــود 
ـــم،  ـــح کنی ـــا کار او را توجی ـــم ی ـــدار دهی ـــه او هش ـــد ب ـــا بای م
ـــار  ـــت او را دچ ـــازی دول ـــم س ـــتگاه تصمی ـــانی در دس ـــر کس اگ
انحـــراف کـــرده انـــد تکلیـــف مجلـــس چیســـت؟، محافظـــه 
ــم  ــر حکیـ ــه رهبـ ــن جملـ ــت ایـ ــاب اسـ ــگاه انقـ کاری قتلـ
ـــبتی  ـــچ نس ـــه کاری هی ـــت؛ محافظ ـــد گف ـــذا بای ـــود ل ـــاب ب انق
بـــا انقابـــی گـــری نـــدارد و مـــا بایـــد امـــروز مبتنـــی بـــر 

واقعیـــت جامعـــه تصمیـــم گیـــری کنیـــم.
وی افــزود: کلیــات ایــن الیحــه اشــکاالتی ماننــد عــدم 
ــدم  ــی، ع ــت اجتماع ــرد عدال ــودن رویک ــف ب ــفافیت، ضعی ش
انقباضــی بــودن بودجــه دارد. علیرغــم آنچــه گفتــه مــی شــود 
نســبت بــه منابــع عمومــی در قیــاس بــا عملکــرد ۱۴۰۰، 
ــن  ــوال ای ــال س ــته اســت. ح ــش داش ــه ۸۳ درصــد افزای بودج
اســت آیــا بــا تصویــب کلیــات امــکان اصــاح ایــن احــکام وجــود 
دارد یــا خیــر؟ مثــا اگــر حداقــل ارزی کــه بایــد بــرای کاالهــای 
ــدود  ــم ح ــبه کنی ــارد دالر محاس ــم را ۱۵ میلی ــی بگذاری اساس
۳۵۰ هــزار میلیــارد تومــان مابــه التفاوتــی اســت کــه در واقــع 
ــه  ــت ک ــد گذاش ــه خواه ــع بودج ــی در مناب ــر ارز ترجیح تغیی
مــی شــود بالــغ بــر 2۳ درصــد از منابــع بودجــه و طبیعتــا مــا 
ــی را نمــی توانیــم در مجلــس انجــام دهیــم  همچیــن اصاحات
ــا  ــردد و در آنج ــس بازگ ــه مجل ــات ب ــن کلی ــد ای ــن بای بنابرای

اصــاح شــود.
وی محــور ســخن خــود را بحــث تورمــی عنــوان کــرد کــه 
ــه اول  ــت: نکت ــرخ ارز در الیحــه بودجــه اســت، گف محصــول ن
ــون اصــاح ســاختار بودجــه اســت  ــه قان ــت ب عــدم توجــه دول
چــرا کــه در یکــی از بندهــای آن دولــت مکلــف شــده بــود کــه 
جــداول ارزی و ریالــی را از هــم تفکیــک کنــد تــا بودجــه کشــور 

اینگونــه متاثــر از دالر نشــود.
عســگری گفت:امــا افزایــش نــرخ ارز و حــذف ارز ترجیحــی، 
ــی  ــه وارد م ــه جامع ــد ب ــی جدی ــوک تورم ــک ش ــت ی در نهای
کنــد. ایــن بودجــه حــاوی ســه نــوع تــورم ســنگین در بخــش 
ــورم نفتــی حاصــل از  ــرخ ارز اســت. نخســت آنکــه ت افزایــش ن
ــه  ــت ک ــت اس ــادرات نف ــروش و ص ــعیر ارز ف ــرخ تس ــر ن تغیی
ــزار  ــه 2۳ ه ــده و ب ــر ش ــعیر دو براب ــرخ تس ــه ن ــداول بودج ج

ــان رســیده اســت. توم

ــه  ــت ک ــی اس ــورم واردات ــورم دوم، ت ــه داد: ت ــگری ادام عس
ــوق ورودی  ــبه حق ــای محاس ــرخ ارز مبن ــش ن ــق افزای از طری
ــی اس  ــرخ ای ت ــه ن ــه از ۴2۰۰ ب ــد ک ــی افت ــاق م ــرک اتف گم
ــرم توجــه  ــر شــده اســت. همــکاران محت رســیده یعنــی ۵ براب
ــارت ۸۰   ــعه تج ــازمان توس ــزارش س ــاس گ ــه براس ــد ک کنی
درصــد واردات کشــور کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای اســت 
یعنــی مــواد اولیــه تولیــد را در برمــی گیــرد امــا مــا عــاوه بــر 
ــه  ــر ب ــن تغیی ــا ای ــای اساســی، ب ــرخ ارز کااله ــردن ن ــران ک گ
ــتان در  ــت دوس ــم. آن وق ــی زنی ــه م ــز صدم ــی نی ــد داخل تولی
الیحــه بودجــه ایــن ادعــا را کــرده انــد کــه در بخــش صنعــت 
ــم  ــا ه ــا ب ــن ه ــم، ای ــاد کنی ــد ایج ــد ۱2.۵۷ رش ــی خواهن م

ــدی دارد. ــض ج تناق
ــرد:  ــار ک ــس، اظه ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
موضــوع بعــدی حــذف ارز ۴2۰۰ کاالهــای حیاتــی اســت کــه 
ایــن بــا ارز جهانگیــری متفــاوت اســت چــرا کــه ارز جهانگیــری 
ــد  ــی ش ــروری م ــر ض ــم کاالی غی ــامل ۱2۰۰ قل ــال ۹۷ ش س
ــاوه  ــه ع ــم کاالی اساســی ب ــاره ارز ترجیحــی ۵ قل ــروز درب ام
گنــدم و دارو صحبــت مــی کنیــم کــه در الیحــه بودجــه حــذف 
شــده اســت، نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه مارپیــچ تــورم 
ــق  ــورم از طری ــه ت ــان داده ک ــته نش ــال گذش ــه ۳۰ س و تجرب
ــد. قیمــت حامــل هــای  ــاق مــی افت ــی اتف شــوک هــای واردات
انــرژی، قیمــت کاالهــای اساســی و نــرخ ارز شــوک هــای 
انفجــاری بــه اقتصــاد مــا در طــول ۳۰ ســال گذشــته وارد کــرده 
ــت مــی خواهــد در چنیــن شــرایطی  ــگاه چطــور دول اســت. آن

ــد؟ ــی کن ــم را اجرای ــن تصمی ای
ــن  ــا ای ــا ب ــه کــرد: آی ــس اضاف ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــه  ــم ناجوانمردان ــق تحری ــه از طری فشــار ســنگین اقتصــادی ک
ــی  ــوان تحمــل شــوک تورم ــردم ت ــل شــده م ــردم تحمی ــر م ب
جدیــدی را دارنــد یــا خیــر. ســوال دوم ایــن اســت کــه دولتــی 

کــه تــازه مســتقر شــده و ۸۰ درصــد مدیــران میانــی آن هنــوز 
تغییــر نکــرده انــد و بخــش اعظمــی از ایــن مدیــران اعتقــادی 
بــه ایــن تحــوالت ندارنــد، چگونــه مــی توانــد چنیــن جراحــی 

ــد. بزرگــی را محقــق کنن
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بیـــش از ۱۰ میلیـــون خانـــوار 
ـــران،  ـــرادران و خواه ـــرد: ب ـــان ک ـــتند، بی ـــر هس ـــط فق ـــر خ زی
میلیـــون میلیـــون خانـــوار بـــه زیـــر خـــط فقـــر رفتـــه انـــد، 
فقـــر یعنـــی ســـتون فقـــرات مـــردم شکســـته اســـت، چـــرا 
ـــار  ـــل فش ـــردم تحم ـــوید، م ـــی ش ـــتن نم ـــن شکس ـــه ای متوج
ـــه  ـــی ب ـــد قیمت ـــوک جدی ـــوان ش ـــی ت ـــذا نم ـــد ل ـــد را ندارن جدی
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــج خال ـــردم از برن ـــفره م ـــرد، س ـــردم وارد ک م
بـــا ایـــن وجـــود شـــما ارز ترجیحـــی برنـــج را حـــذف کـــرده 
ـــی  ـــون م ـــت اکن ـــده اس ـــذف ش ـــز ح ـــز نی ـــت قرم ـــد و گوش ای
ـــده اســـت را  ـــردم مان ـــه در ســـفره م ـــری ک ـــون و پنی ـــد ن خواهی
ـــازه ای  ـــن اج ـــردم چنی ـــل م ـــتانه تحم ـــد؟ آس ـــذف کنی ـــز ح نی

ـــد. ـــی ده ـــا نم ـــه م را ب
ــر  ــود کــه تغیی ــن ب ــر ای ــا ب ــرار م ــح کــرد: ق عســگری تصری
بــه نفــع مــردم ایجــاد شــود چــرا دولــت جلــوی نقدینگــی کــه 
از طریــق بانــک هــا ایجــاد مــی شــود و خلــق پولــی کــه اتفــاق 
مــی افتــد را نمــی گیریــد؟ چــرا جلــوی بــی انضباطــی کــه در 
ــا  ــد؟ آی ــد را نمــی گیری ــی افت ــاق م ــی اتف ــای دولت شــرکت ه
تنهــا راه حــل جبــران کســری بودجــه دســت کــردن در جیــب 

مــردم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه دولــت آقــای رئیســی هشــدار جــدی 
مــی دهیــم کــه جامعــه مســتعد تحمــل چنیــن تورمــی نیســت، 
ــه را  ــرایط منطق ــد، ش ــاب نکنی ــار الته ــه را دچ ــت: جامع گف
ــت  ــاط برخــی از وزرای دول ــوز ارتب بســنجدید ضمــن آنکــه هن
شــما بــا بدنــه منقطــع اســت و برخــی از اســتاندارها هنــوز ســوار 

کار نیســتند.

مخبر:

توسعه بخش کشاورزی نیازمند اصالح فرآیندها است

خسارت ۱۵۰۰ میلیاردی سیل به جاده های هفت استان

نمایندهمردمکرجدرمجلس:

8۰ درصد مدیران میانی هنوز تغییر نکردند
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سخنگویگمرکخبرداد؛
کشف پیچ گوشتی هایی حامل تریاک 

لطیفــی از کشــف محمولــه ای حــاوی مــواد 
مخــدر بــه مقصــد انگلســتان خبــر داد. 

جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســخنگوی گمــرک ایــران گفــت: در محمولــه ای بــه 
ــادی پیــچ  مقصــد انگلســتان کــه حــاوی تعــداد زی
ــدر  ــواد مخ ــرم م ــو و ۳۰۰ گ ــود، 2 کیل ــتی ب گوش

ــد. ــف ش ــرک کش ــان گم ــط کارکن ــاک توس تری
ـــه ای  ـــورت ماهران ـــه ص ـــاک را ب ـــان، تری قاچاقچی
ـــد  ـــرده بودن ـــازی ک ـــتی جاس ـــچ گوش ـــته پی در دس
ــات  ــش امانـ ــان بخـ ــیاری کارکنـ ــا هوشـ ــه بـ کـ
ـــل  ـــتندات تحوی ـــراه مس ـــه هم ـــف و ب ـــتی کش پس

نماینـــده اصـــل 2۵ فـــرودگاه شـــد.
گمــرک ایــران در بیــن اعضــای ســازمان جهانــی 
گمــرک در مقابلــه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و قاچــاق 

کاال در صــدر گمــرکات جهــان قــرار دارد.

رییس شورای فرهنگی
 وزارت نیرو منصوب شد

ــد  ــرو، »احم ــر نی ــوی وزی ــی از س ــی حکم  ط
فرهنگــی  رییــس شــورای  به عنــوان  حیــدری« 

وزارت نیــرو منصــوب شــد. 
بـه  گـزارش ایرنـا، در بخشـی از حکـم »علی اکبـر 
محرابیـان« وزیـر نیرو بـرای رییس شـورای فرهنگی 
وزارت نیـرو آمـده اسـت: بـا عنایـت به مراتـب تعهد، 
مسـوولیت پذیری و تجربیـات ارزشـمند جنابعالی، به 
موجـب ایـن حکم به عنـوان رییس شـورای فرهنگی 

وزارت نیـرو منصوب می شـوید.
وزیـر نیـرو در ادامـه ایـن حکـم خاطرنشـان کـرده 
اسـت: انتظـار مـی رود ضمـن انسجام بخشـی و غنـای 
آموزه هـای  از  بهره گیـری  بـا  فرهنگـی،  فعالیت هـای 
دینـی، مبانـی علمـی و راهبـردی، اقـدام هـای موثری 
اصیـل  فرهنـگ  نهادینه کـردن  و  تعمیـق  درجهـت 
اسـامی و ایرانـی و همچنیـن تجلـی و تبلـور آن در 
فعالیت هـای سـازمانی و رفتار کارکنان به عمـل آورید.

دستور ویژه مدیر عامل شرکت آبیاری 
کرخه و شاوور در خصوص وصول 
مطالبات و قراردادهای تامین آب 

مدیــر امــور بهره بــرداری حــوزه مرکــزی شــرکت 
بهــره بــرداری از شــبکه های آبیــاری کرخــه و 
ــول  ــر وص ــرکت ب ــل ش ــد مدیرعام ــاوور از تاکی ش
ــرارداد کشــت های  ــاد ق ــات و تســریع در انعق مطالب

ــر داد.  ــاری خب ــال ج ــزه س ــتانه و پایی تابس
ــاری  ــرکت آبی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــرب« ب ــد ع ــاوور؛ »محم ــه و ش کرخ
ــول  ــر وص ــی ب ــرکت مبن ــل ش ــر عام ــد مدی تاکی
ــن  ــای تامی ــاد قرارداد ه ــات و تســریع در انعق مطالب
ــه  ــده، کمیت ــام ش ــی انج ــی هماهنگ ــت: ط آب گف
وصــول مطالبــات در ایــن دفتــر و بــا حضــور همــه ی 

ــه داد. ــکیل جلس ــاء تش اعض
ــا  ــه ب ــای کمیت ــه اعض ــن جلس ــزود: در ای وی اف
ــی  ــه ط ــورت گرفت ــات ص ــی از اقدام ــه گزارش ارائ
ــن  ــون، نظــرات خــود در  ای شــهریورماه ۱۴۰۰ تاکن

ــد.  ــرح نمودن ــوص را مط خص
مدیــر امــور بهره بــرداری حــوزه مرکــزی شــرکت 
بهــره بــرداری از شــبکه های آبیــاری کرخــه و 
ــد  ــرر ش ــه، مق ــن جلس ــرد: در ای ــان ک ــاوور بی ش
مهلــت انعقــاد قــراداد تامیــن آب و وصــول مطالبــات 
ــده  ــه آین ــان هفت ــا پای ــر ت ــتانه ۱۴۰۰ حداکث تابس
جمــع بنــدی شــده و هــم زمــان قراردادهــای 
ــر  ــز براب ــاری نی ــال ج ــزه و زمســتانه س فصــل پایی
ــازمان آب و  ــوی س ــی از س ــنامه های اباغ ــا بخش ب
ــرق خوزســتان منعقــد شــوند. همچنیــن »عقیــل  ب
ســجادی« نماینــده دفتــر حقوقــی بــه عنــوان دبیــر 
ــزی  ــوزه مرک ــات ح ــول مطالب ــه وص ــه کمیت جلس

ــد. ــی ش ــاب و معرف انتخ

شهردارتبریز:
برنامه های اجرایی 

»قرارگاه اقدام« اعالم می شود 

شــهردار تبریــز از تدویــن برنامه هــای اجرایــی قــرارگاه اقــدام و انتشــار 
ــه نظــرات اصاحــی  آن جهــت مطالعــه شــهروندان و صاحب نظــران و ارائ

توســط آنهــا خبــر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، عبــاس رنجبــر اظهــار کــرد: الیحــه ایجاد قــرارگاه 
ــکن های  ــازی مس ــتای بهس ــژه و در راس ــط وی ــرایط و ضواب ــا ش ــدام ب اق
ــه در صــورت  ــده اســت ک ــه ش ــهر ارائ ــورای ش ــه ش ــهری ب ــد ش ناکارآم

ــود. ــی می ش ــط اجرای ــع ذیرب ــورا و مراج ــب ش تصوی
وی افــزود: شــهرداری تبریــز بــه ایــن کار بســنده نکــرده و ایــن طــرح را 
بــا مشــارکت مــردم پیــش خواهــد بــرد و از همــه گروه هــا و صاحبنظــران 
خواهشــمندیم بــا مطالعــه ایــن طــرح کــه بــزودی انتشــار می یابــد، نقطــه 

نظــرات اصاحــی خــود را ارائــه کننــد.
شــهردار تبریــز تصریــح کــرد: در بحــث بودجه بنــدی و اجــرای 
ــه دارای  ــی ک ــرای مناطق ــی الزم ب ــا پیش بین ــز م ــی نی ــای عمران طرح ه
بافــت حاشــیه و ناکارآمــد هســتند، انجــام دادیــم کــه آنهــا نیــز در بودجــه 
ــر  ــق را در نظ ــن مناط ــعه ای ــازی و توس ــرای بهس ــات الزم ب ــود اقدام خ

گرفته انــد.
ــا مناطــق برخــوردار را در  ــن موضــوع م ــار ای ــرد: در کن ــه ک وی اضاف
راســتای توســعه و تغییــر محیــط زندگــی ایــن بافت هــا و بهســازی محــل 

ــم. ــوان معیــن مناطــق کم برخــوردار تعییــن کردی ــه عن ب
رنجبـــر تأکیـــد کـــرد: شـــهرداری تبریـــز بـــا جدیـــت دو موضـــوع 
ـــرده و  ـــال ک ـــاص را دنب ـــه خ ـــف بودج ـــی ردی ـــدام و پیش بین ـــرارگاه اق ق
ـــاله  ـــه س ـــن کار هم ـــد، ای ـــا باش ـــراه م ـــز هم ـــی نی ـــارکت مردم ـــر مش اگ
ـــهر و  ـــیه ش ـــوازن در حاش ـــعه مت ـــاهد توس ـــا ش ـــت ت ـــد یاف ـــه خواه ادام

ـــیم. ـــق باش ـــر مناط دیگ
ـــن  ـــی آخری ـــش و ارزیاب ـــد، پای ـــه رص ـــدام ب ـــرارگاه اق ـــت، ق ـــی اس گفتن
ـــات  ـــران، خدم ـــازی، عم ـــث شهرس ـــد از حی ـــای ناکارآم ـــت بافت ه وضعی
ــاری  ــر جـ ــات و تدابیـ ــا، اقدامـ ــی برنامه هـ ــی و ارزیابـ ــهری، بررسـ شـ
ـــت  ـــی و هدای ـــد، طراح ـــای ناکارآم ـــا بافت ه ـــط ب ـــز مرتب ـــهرداری تبری ش
برنامه هـــای ویـــژه بـــرای اقدامـــات عملیاتـــی در بافت هـــای ناکارآمـــد 
بـــا زمان بنـــدی مشـــخص، ارتبـــاط بـــا ســـطوح ملـــی تصمیم گیـــری 
و تـــاش بـــرای جـــذب اعتبـــارات ملـــی از طریـــق دولـــت و مجلـــس 
ــای  ــاختمان در بافت هـ ــداث سـ ــازی و احـ ــط نوسـ ــن ضوابـ و همچنیـ

ـــت. ـــد پرداخ ـــهری خواه ـــد ش ناکارآم

ضرب االجل یک هفته ای برای پرداخت مطالبات 
رانندگان تریلی ایران خودروی تبریز

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای آذربایجــان شــرقی گفــت: 
بــه شــرکت مرتبــط بــا حمــل و نقــل شــرکت ایــران خــودروی تبریــز یــک 
هفتــه فرصــت داده شــد تــا مطالبــات بــه حــق راننــدگان تریلــر )ســواری 

کــش( را پرداخــت کنــد. 
ــگاران  ــا خبرن ــزاده در گفــت و گــو ب ــی علی ــا، اورجعل ــه گــزارش ایرن ب
ــز محــرز اســت،  ــری ایــران خــودروی تبری ــا اینکــه تخلــف شــرکت بارب ب
ــر ،  ــدگان تریل ــوق رانن ــق و حق ــردن ح ــت نک ــورت پرداخ ــزود: در ص اف

ــری منحــل خواهــد شــد. شــرکت بارب
ــری جلســات جــدا  ــرض و شــرکت بارب ــدگان متع ــا رانن ــت:  ب وی گف
گانــه ای برگــزار کردیــم و شــرکت باربــری یــک هفتــه مهلــت خواســت تــا 

شــنبه هفتــه آینــده حقــوق معوقــه راننــدگان را پرداخــت کنــد.
وی گفــت: اگــر شــرکت رضایــت راننــدگان را جلــب نکنــد ایــن اداره 

کل مجــوز شــرکت را باطــل خواهــد کــرد.
ــار در جلــوی  ــرای چندمیــن ب امــروز ده هــا نفــر از راننــدگان تریلــی ب
ــی  ــع صنف ــان تجم ــز در ممق ــودروی تبری ــران خ ــه  ای ــگ کارخان پارکین

ــد. کردن
بـــه گفتـــه راننـــدگان، شـــرکت ایـــران خـــودروی تبریـــز، حمـــل 
خودروهـــای ســـواری را بـــه شـــرکت های پیمانـــکاری واگـــذار کـــرده و 

ایـــن شـــرکت ها بـــا راننـــدگان قـــرارداد بســـته انـــد.
ــرارداد ۱۰۰  ــز، ق ــودرو تبری ــران خ ــا شــرکت ای ــکاری ب شــرکت پیمان
درصــدی تعرفــه مبلــغ مصــوب عقــد کــرده، امــا بــا راننــدگان قــرارداد 6۰ 

ــد.  ــد و پرداخــت می کن ــه مصــوب عق درصــد کرای
از 6۰ درصــد کرایــه هــم 2۰ درصــد را پرداخــت و بقیــه را تــا ۸ 
مــاه آینــده پرداخــت می کننــد و بیــش از یــک ســال اســت کــه شــرکت 

ــکار اســت. ــدگان بده ــه رانن ــکار ب پیمان

هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی 

ــد.  ــزار ش ــز برگ ــاق تبری در ات
ــز،  ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هشــتادمین نشســت شــورای گفتگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی آذربایجــان شــرقی بــا 
ــش  ــی، بخ ــی، قضای ــئوالن دولت ــور مس حض
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  و  خصوصــی 
ــد. ــزار ش ــز برگ ــاق تبری ــامی در محــل ات اس
رئیــس اتــاق بازرگانــی تبریــز در ایــن 
بــا  زودی  بــه  امیدواریــم  گفــت:  جلســه 
درپیــش  جدیــد  دولــت  کــه  سیاســتی 
ــاط  ــا و ارتب ــا دنی ــل ب ــه تعام ــه، در زمین گرفت
ــداز  ــم چشــم ان ــا کشــورهای خارجــی بتوانی ب
جدیــدی در توســعه و رشــد اقتصــادی  کشــور 

داشــته باشــیم.
یونــس ژائلــه افــزود: در بودجــه ســال 
ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــرای کش ــدی ب ۱۴۰۱ رش
ــد  ــرای رش ــد ب ــه بای ــن زمین ــه در ای ــده ک ش
ــن  ــم. در ای ــی را برداری ــدم های ــز ق ــتان نی اس
زمینــه، جلســه ای بــا حضــور نماینــدگان 
اســتان در محــل اتــاق تبریــز بــه منظــور 
بررســی مشــکات بخــش خصوصــی برگــزار و 
ــا کارگــروه  مقــرر شــد جلســات کارشناســی ب
ــده و  ــزار ش ــاورزی برگ ــت و کش ــای صنع ه
روســای کمیســیون هــای مربوطــه کشــاورزی  
ــات  ــن جلس ــز در ای ــا نی ــکل ه ــایر تش و س

ــد. ــور یابن حض
وی ادامــه داد: در بودجــه ســال آینــده 
ــا بخــش خصوصــی  موضوعاتــی کــه مرتبــط ب
بــا  بایــد  شــد،  خواهــد  اجــرا  اســتان  در 
بخــش  و  دولــت  همدلــی  و  همفکــری 
ــت را  ــا نتیجــه مثب خصوصــی نوشــته شــود ت

شــاهد باشــیم.
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــز ب ــاق تبری ــس ات رئی
ــی  ــاهد رشــد صادرات ــاه گذشــته ش در ســه م
خوبــی در اســتان بــوده ایــم، اظهــار کــرد: ایــن 
آمــار نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت صــادرات 
ــن  ــار ای ــی در کن ــت ول ــودی اس ــه بهب رو ب
ــادی  ــکات زی ــی مش ــش خصوص ــوارد بخ م
ــش  ــکات بخ ــری مش ــرای پیگی ــه ب دارد البت
صنعــت از ســوی معاونــت امــور اقتصــادی 
اقدامــات  شــرقی،  آذربایجــان  اســتانداری 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج خوب
ــی  ــش خصوص ــکات بخ ــت: مش ــه گف ژائل
در حــال حاضــر در دو حــوزه وجــود دارد. یــک 
ــتان  ــارج از اس ــه خ ــوط ب ــدی مرب ــش ج بخ
ــرح  ــائل مط ــه مس ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
شــده در اختیــار اســتان نیســت. موضــوع 
تامیــن بعضــی از نهــاده هــا و حــذف ارز ۴2۰۰ 
ــدی  ــیب ج ــتان آس ــع اس ــه صنای ــی ب تومان

ــد زد. خواه
تاکیــد  تبریــز همچنیــن  اتــاق  رئیــس 

تومانــی   ۴2۰۰ ارز  حــذف  موضــوع  کــرد: 
تنــش نابجایــی در بــازار ایجــاد کــرده اســت و 
همچنیــن مشــکات جــدی بــرای تامیــن مــواد 
اولیــه واحدهــای صنایــع غذایــی و تبدیلــی بــه 
وجــود خواهــد آورد کــه ایــن مســایل در 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــت ول ــتان نیس ــت اس دس
ــت  ــد در جلســات شــورای گف ــوارد بای ــن م ای
ــه  ــا در قالــب نامــه ای ب و گــو مطــرح شــود ت

ــود. ــتاده ش ــران فرس ته

چالش آذربایجان شرقی در تامین 
انرژی به خصوص برق و گاز

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز بــا اشــاره 
ــت:  ــورس گف ــه ب ــع ب ــای ورود صنای ــه مزای ب
زمانــی کــه محصــوالت کارخانــه های مــادر در 
بــورس عرضــه مــی شــود بــه صــورت طبیعــی 
دســت دالالن و واســطه هــا قطــع مــی شــود 
کــه در ایــن میــان نارضایتــی برخــی از صنایــع 
از ایــن موضــوع بــرای مــا مقــداری ابهــام دارد.
عابدیــن خــرم بــه ذخایــر گنــدم نیــز اشــاره 
ــر  ــر ذخای ــال حاض ــت: در ح ــته و گف ای داش
ــه  ــن زمین ــدم کشــور خــوب اســت و در ای گن

واردات نیــز انجــام مــی شــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از چالــش هــای 
اســتان تامیــن انــرژی بــه ویــژه در حــوزه بــرق 
ــی در  ــت بزرگ ــرد: غفل ــد ک ــت، تاکی و گاز اس
۱۰ ســال گذشــته اتفــاق افتــاده اســت یعنــی 
مــا یــک عقــب افتادگــی در حــوزه بــرق داریم.

ضرورت راه اندازی نیروگاه های 
خورشیدی

ــه داد: در  اســتاندار آذربایجــان شــرقی ادام
ــرژی  ــای ان ــروگاه ه ــدازی نی ــوص راه ان خص
ــم  ــته ای ــرارداد بس ــرکتی ق ــا ش ــیدی ب خورش
ــاه  ــرای 6 م ــاده اســت ب ــن شــرکت آم ــه ای ک
ــد از  ــا بای ــد. م ــل ده ــگاوات تحوی ــا ۵۰ م ت
ــا  ــه از م ــم ک ــا اســتقبال کنی ــن شــرکت ه ای
ــی  ــز نم ــی نی ــوی آنچنان ــای ق گاز و پســت ه

ــد. خواهن
وی افــزود: بــرای مزرعــه خورشــیدی تنهــا 
مــکان نیــاز اســت کــه در ایــن زمینــه منابــع 

ــا را  ــکان ه ــم م ــرده ای ــف ک ــی را موظ طبیع
نیــز تامیــن کننــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی در بخــش 
ــه  ــا توج ــت: ب ــود گف ــخنان خ ــری از س دیگ
بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری کــه فرمــوده 
ــی از  ــا یک ــور م ــرش در کش ــت ف ــد صنع ان
و  ملــی  فرهنگــی،  نمادهــای  مهم تریــن 
هنــری اســت ولــی امــروز متاســفانه بــه دلیــل 
ــده  ــود آم ــه وج ــور ب ــه در کش ــکاتی ک مش
ــد و  ــازار، تولی ــت در ب ــن صنع اســت،جایگاه ای

ــت. ــده اس ــف ش ــتغال ضعی اش
ــژه در  ــورت وی ــه ص ــد ب ــزود: بای ــرم اف خ
اســتان جلســات اختصاصــی داشــته باشــیم و 
ببینیــم چــه اقداماتــی مــی توانیــم بــرای حــل 

ــت داشــته باشــیم. ــن صنع مشــکات ای
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــن اف ــه داد: س وی ادام
صنعــت کار می کننــد بســیار بــاال رفتــه و 
جوانــان دیگــر رغبــت فعالیــت در ایــن حــوزه 
را ندارنــد. بایــد در ایــن زمینــه چــاره اندیشــی 

شــود.

فعال شدن مرکز پژوهش های اتاق 
تبریز اتفاق مبارکی است

اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی همچنیـــن 
ضمـــن تبریـــک بـــرای کســـب رتبـــه برتـــر 
ــش  ــت و بخـ ــوی دولـ ــت و گـ ــورای گفـ شـ
خصوصـــی در کشـــور گفـــت: اخبـــار اتـــاق 
ــه  ــم کـ ــی کنیـ ــری مـ ــت پیگیـ ــه دقـ را بـ
فعـــال شـــدن مرکـــز پژوهـــش هـــای اتـــاق 
ـــرارگاه  ـــاق ق ـــت. ات ـــی اس ـــیار مبارک ـــاق بس اتف
ـــه  ـــک پای ـــم ی ـــر بخواهی ـــت و اگ ـــادی اس اقتص
ــادی  ــد اقتصـ ــق و رشـ ــرای رونـ ــی بـ اساسـ
ــام  ــرف انجـ ــا حـ ــوع بـ ــن موضـ ــد، ایـ باشـ
نمی شـــود، بایـــد ببینیـــم چـــه اقداماتـــی را 

در ایـــن زمینـــه بایـــد انجـــام دهیـــم. 
اقتصــادی  قــرارگاه  ایــن  افــزود:  خــرم 
ــد  ــی و رش ــی، پویای ــز بالندگ ــک مرک ــد ی بای
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــتان باش ــادی در اس اقتص
ــادی  ــای اقتص ــوزه ه ــیاری از ح ــد در بس بای
و  بنیــان  دانــش  صنایــع  فــرش،  ماننــد 

گردشــگری فعــال شــویم.

دولت تالش دارد تا بازار مسکن را از 
حالت سرمایه ای خارج کند

وی بــا اشــاره ای بــه بخش مســکن نیــز گفت: 
در بخــش مســکن، طــرح جهــش مســکن فرصت 
ــرمایه  ــه س ــوری ک ــه ط ــده ب ــاد ش ــی ایج طای
گــذاران خیلــی خوبــی نیــز پــای کار آمدنــد کــه 
ــن  ــتند. در ای ــی هس ــش خصوص ــا از بخ عمدت
میــان دولــت نیــز عــزم خــود را جــزم کــرده کــه 
بــازار مســکن را از حالــت ســرمایه ای خــارج کند.

اثــر  افــزود: در حــال حاضــر در  خــرم 
ــام داده  ــیزدهم انج ــت س ــه دول ــی ک اقدامات
ــه  ــم ک ــیده ای ــدار رس ــه پای ــک مرحل ــه ی ب
امیدواریــم ایــن وضعیــت بــه جایــی برســد کــه 
زندگــی عــادی و طبیعــی ادامــه داشــته باشــد. 
اســتاندار آذربایجان شــرقی ادامــه داد: فعال 
کــردن صنعــت توریســم بــرای دوران پســاکرونا 
ــرای ایــن کار  بایــد جــدی دنبــال شــود کــه ب
یــک طــرح الزم داریــم تــا شــاهد رونــق صنعت 

گردشــگری باشــیم. 
ــدن  ــش مع ــه در بخ ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
یــک ظرفیــت اســتثنایی داریــم، تاکیــد کــرد: 
ــه ای برســیم  ــه مرحل ــد در انجــام کارهــا ب بای
ــاه گــزارش  ــال اگــر بعــد از 6 م ــرای مث کــه ب
مــی دهیــم تفــاوت را احســاس کنیــم. دولــت 
ــتان،  ــرای اس ــم ب ــده ه ــال آین ــه س در الیح
رشــد ۸ درصــدی را پیشــنهاد کــرده کــه ایــن 
کار ســختی اســت ولــی اگــر مشــکات بخــش 
خصوصــی و ســرمایه گــذاران اســتان بــر طــرف 

شــود، ایــن مــوارد دســت یافتنــی هســتند.

خلل بازار موجب تحت تاثیر قرار 
گرفتن مصرف کننده خانوار می شود

نماینــده مــردم شهرســتان بســتان آبــاد نیــز 
بــا بیــان ایــن کــه در آذربایجــان شــرقی صنایــع 
ــتر  ــا بیش ــتان م ــت: اس ــود دارد، گف ــی وج خوب
ــث  ــه در بح ــن ک ــت و ای ــده اس ــرف کنن مص
ــی در مصــرف شــکر، روغــن و آرد  ــع غذای صنای
مــا یــک مصــرف کننــده ویــژه هســتیم در بخش 
صنــف و صنعــت نیــز الزم اســت تــا تدبیــری در 
ــود و  ــا ش ــا احص ــه و نیازه ــورت گرفت ــار ص آم
ــا پشــتیبانی اســتانداری، مــوارد مــورد نیــاز از  ب
تهــران درخواســت شــود چــرا کــه اگــر خللــی 
در بــازار ایجــاد شــود مصــرف کننــده خانــوار نیز 

تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.
ــه  ــخ بیم ــزود: در تاری ــوری اف ــا ن غامرض
ــت پیشــنهادی  ــچ گاه از طــرف دول ــرش هی ف
بــرای بیمــه فــرش نبــوده اســت و تنهــا 
ــد  نماینــدگان مجلــس مســایل را جــا انداختن
و وارد بودجــه کردنــد. البتــه در الیحــه امســال 
ــوع در  ــن موض ــرای ای ــی ب ــزی خاص ــم چی ه
ــت  ــرای تقوی ــا ب ــی م ــده ول ــه نش ــر گرفت نظ
ایــن موضــوع در مجلــس حتمــا پیشــنهاد مــی 

ــت شــود. ــوارد تقوی ــن م ــا ای ــم ت کنی

ــت:  ــی گف ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــرح CNG ش ــر ط مدی
ــا و کاهــش مصــرف ســوخت،  ــم گســترش کرون ــر علی رغ طــی دو ســال اخی
مصــرف ســی.ان.جی کاهــش پیــدا نکــرد و در حــال حاضــر متوســط مصــرف 

ــب اســت. ــون مترمکع 2۳ میلی
ــی پخــش  ــر طــرح ســی. ان. جــی شــرکت مل ــری، مدی محمدحســین باق
فراورده هــای نفتــی در گفت وگــو بــا مهــر اظهــار داشــت: طــی دو ســال اخیــر 
علی رغــم گســترش کرونــا و کاهــش مصــرف ســوخت، مصــرف ســی. ان. جــی 
ــه میــزان متوســط  ــه جــز فروردیــن ســال گذشــته ب کاهــش پیــدا نکــرد و ب

مصــرف بازگشــتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر متوســط مصــرف ســی. ان. جــی 
ــت  ــش قیم ــل از افزای ــزود: قب ــت، اف ــب در روز اس ــر مکع ــون مت 2۳ میلی
ســوخت در آبــان ۹۸ میــزان فــروش جایگاه هــای ســی. ان. جــی بیــن ۱۹ تــا 
2۰ میلیــون متــر مکعــب در روز بــوده کــه بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن ایــن 

میــزان تــا 2۵ میلیــون متــر مکعــب هــم افزایــش پیــدا کــرد.
باقــری تصریــح کــرد: چنــد مــاه پــس از کرونــا میــزان مصــرف بــه همــان 
ــی. ان.  ــت س ــتریان ثاب ــد مش ــان می ده ــن نش ــت و ای ــط بازگش ــم متوس رق
ــه شــورای  ــا اســتفاده از ظرفیــت مصوب جــی حفــظ شــده و در عیــن حــال ب
محتــرم اقتصــاد بــرای توســعه و افزایــش ایــن ســوخت اقــدام الزم بــا تبدیــل 

خودروهــای عمومــی و مســافر برهــای شــخصی در حــال انجــام اســت.
مدیــر طــرح ســی. ان. جــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی افــزود: 
ــا  ــت و ب ــدام اس ــت اق ــی در دس ــای عموم ــل خودروه ــر تبدی ــال حاض در ح
توجــه بــه ســهمیه قابــل توجــه بنزیــن در نظــر گرفتــه شــده بــرای خودروهای 

ــه  ــد و ب ــان را می ده ــن کفاف ش ــهمیه بنزی ــد س ــر می رس ــه نظ ــی ب عموم
همیــن دلیــل ترغیــب نمی شــوند کــه جهــت تبدیــل خودروهــای خــود نســبت 

بــه ثبــت نــام جهــت تبدیــل اقــدام نماینــد.
ــی  ــودرو عموم ــزار خ ــدود ۱6۰ ه ــون ح ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــل شــده اســت و 2۰  ــه ســوز تبدی ــه دوگان ــار و مســافر ب در بخــش حمــل ب
هــزار خــودرو هــم در صــف و نوبــت کارهــای اولیــه جهــت تبدیــل هســتند، 
ــا ۳۱۰ کارگاه مجهــز  ــکار فعــال در کشــور ب افــزود: در بحــث تبدیــل ۷ پیمان
ــروژه  ــتاندارد در حــال اجــرای پ ــی اس ــازمان مل ــن س و تحــت نظــارت ناظری
ــتند  ــل هس ــه مای ــافربر ک ــار و مس ــی ب ــای عموم ــتند و خودروه ــل هس تبدی
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه www.gcr.niopdc.ir نســبت بــه ثبــت 
ــه محــل  ــام و تعییــن نوبــت جهــت تبدیــل از طریــق نزدیک تریــن کارگاه ب ن

ــا کار خــود اقــدام نماینــد. زندگــی ی
ــی پخــش فراورده هــای نفتــی در  ــر طــرح ســی. ان. جــی شــرکت مل مدی
ــل گفــت:  ــت ســامانه تبدی ــی از دســترس خــارج شــدن موق ــه چرای پاســخ ب
ــامانه های  ــا س ــاط ب ــل ارتب ــه دلی ــی ۴۰ روز ب ــدت ۳۰ ال ــه م ــامانه ب ــن س ای
دیگــر و جهــت افزایــش امنیــت آن بــا توجــه بــه مشــکلی کــه بــرای ســامانه 
ــود مــورد بازنگــری قــرار گرفــت  ــه وجــود آمــده ب هوشــمند کارت ســوخت ب
و در حــال حاضــر در دســترس هموطنــان عزیــز متقاضــی تبدیــل قــرار دارد.
ــون  ــزود: هم اکن ــی اف ــی. ان. ج ــای س ــداد جایگاه ه ــا تع ــه ب ــری در رابط باق
ــون  ــدود ۴۰ میلی ــت عرضــه ح ــه قابلی ــود دارد ک ــگاه در کشــور وج 2۵۰۰ جای
ــد  ــال بای ــن ح ــی در عی ــد ول ــرده را در روز دارن ــی فش ــب گاز طبیع ــر مکع مت
راحتــی مــردم در اســتفاده از ایــن جایگاه هــا نیــز مدنظــر قــرار گیــرد. در برخــی 

از کانشــهرها، مخصوصــاً در تهــران تعــداد جایگاه هــای ســی. ان. جــی در بعضــی 
مناطــق کــم اســت و ضــرورت دارد بــا تمهیــدات پیش بینــی شــده نســبت احداث 

ــرد. ــگاه در مکان هــای مــورد نیــاز اقدامــات حمایتــی صــورت پذی جای
ــی در  ــی. ان. ج ــای س ــعه جایگاه ه ــی توس ــع اصل ــرد: مان ــد ک وی تأکی
ــن  ــه همی ــت. ب ــاالی آن اس ــت ب ــت قیم ــه عل ــن ب ــود زمی ــق نب ــن مناط ای
ــرای اختصــاص  خاطــر چنانچــه ارگان هــای دولتــی و شــهرداری ها آمادگــی ب
زمیــن بــه جایــگاه داشــته باشــند مــا هــم آمادگــی بــرای تأمیــن تجهیــزات و 

ــم. ــگاه را داری ــدازی جای راه ان
ــی  ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی ش ــی. ان. ج ــرح س ــر ط مدی
افــزود: بــرای متقاضیــان احــداث جایــگاه توســط بخــش خصوصــی نیــز مصوبــه 
برخــورداری از کارمــزد ویــژه وجــود دارد کــه در صــورت احــداث و بهره بــرداری 
از جایگاه هــا از کارمــزد ویــژه جهــت جبــران هزینه هــا اســتفاده خواهنــد کــرد. 
ــی  ــای دولت ــزد جایگاه ه ــاوت از کارم ــرد متف ــه می گی ــزدی ک ــی کارم یعن

اســت.
ــا طــرح هوشــمند ســازی جایگاه هــای ســوخت گفــت:  باقــری در رابطــه ب
بــا عنایــت بــه تغییــرات قیمــت خدمــات و تجهیــزات الزم بــرای اجــرای پــروژه 
ــردد.  ــانی گ ــه روزرس ــی ب ــرد اباغ ــیوه نامه هزینه ک ــرورت دارد ش ــور ض مذک
ــن شــیوه نامه همچنیــن بایســتی توســط وزارت کشــور، وزارت صمــت  کــه ای
و ســازمان ملــی اســتاندارد هــم تأییــد شــود و پــس از نهایــی شــدن امــکان 
برگــزاری مناقصــه فراهــم می شــود. در ایــن خصــوص همچنیــن ابهاماتــی در 
نحــوه اجــرای طــرح مذکــور مطــرح شــده بــود کــه در حــال پیگیــری و رفــع 

ایــن ابهامــات هســتیم.

ـــزار و ۵۰۰  ـــدی ۴۵ ه ـــه نق ـــتی،  یاران ـــه معیش ـــد از یاران بع
ــتان  ــاب سرپرسـ ــه حسـ ــنبه( بـ ــردا )دوشـ ــم فـ ــی هـ تومانـ
خانـــوار واریـــز می شـــود و بـــا وجـــود اعـــام اولیـــه، یارانـــه 
ـــان  ـــزار توم ـــا ۱26 ه ـــن ۹۰ ت ـــی بی ـــاال رقم ـــه احتم ـــد ک جدی
ـــول  ـــاه موک ـــن م ـــه بهم ـــاه پرداخـــت نشـــده و ب اســـت در دی م
خواهـــد شـــد، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه منابـــع پرداخـــت 
ـــد  ـــی باش ـــذف ارز ۴2۰۰ تومان ـــل ح ـــد از مح ـــه بای ـــن یاران ای

ـــت.  ـــاده اس ـــاق نیفت ـــن اتف ـــوز ای ـــه هن ک
بـــه گـــزارش ایســـنا، از ســـال ۱۳۸۹ تاکنـــون، سالهاســـت 
کـــه در بیســـتم هـــر مـــاه یارانـــه نقـــدی ۴۵ هـــزار و ۵۰۰ 
ــود  ــز می شـ ــی واریـ ــا ایرانـ ــاب میلیون هـ ــه حسـ ــی بـ تومانـ
کـــه تعدادشـــان بـــه ۷۸ میلیـــون نفـــر در مـــاه می رســـد. از 
ـــدی  ـــه جدی ـــن یاران ـــت بنزی ـــش قیم ـــا افزای ـــز ب ـــان ۱۳۹۸ نی آب
ـــران  ـــه ای ای ـــه یاران ـــه چرخ ـــتی ب ـــک معیش ـــوان کم ـــت عن تح
ـــداد  ـــه تع ـــا ب ـــی بن ـــغ متفاوت ـــاه مبل ـــر م ـــم ه وارد شـــد و در ده

ــوار پرداخـــت می شـــود. خانـ
امـــا در چنـــد مـــاه اخیـــر کـــه دولـــت بـــر برنامـــه خـــود 
ـــته و  ـــد داش ـــان تاکی ـــای پنه ـــت یارانه ه ـــاح وضعی ـــرای اص ب

ـــوی  ـــت، از س ـــرح اس ـــی مط ـــذف ارز ۴2۰۰ تومان ـــرای ح ماج
چنـــد مرجـــع دولتـــی اعـــام شـــد کـــه یارانـــه جدیـــدی در 
ـــد  ـــت خواه ـــدی پرداخ ـــورت نق ـــه ص ـــذف ارزی ب ـــن ح ازای ای

ـــد. ش
میرکاظمـــی -رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه- گفتـــه 
بـــود کـــه حمایـــت نقـــدی بیـــن ۹۰ تـــا حـــدود ۱2۰ هـــزار 
تومـــان اســـت، پورمحمـــدی، معـــاون وی نیـــز بـــر پرداخـــت 
ــود،  ــرده بـ ــد کـ ــذف ارز ۴2۰۰ تاکیـ ــان حـ ــدی در جریـ نقـ
ـــوری-  ـــس جمه ـــادی رئی ـــاون اقتص ـــاه رضایی-مع ـــر آذرم  اواخ
ــر داد و  ــاه خبـ ــل دی مـ ــدی در اوایـ ــه نقـ ــت یارانـ از پرداخـ
گفـــت کـــه مبلـــغ یارانـــه تـــا دو برابـــر رشـــد می کنـــد امـــا 
ظاهـــرا زمـــان را مناســـب اعـــام نکـــرده بـــود و در ادامـــه 
ـــان آن  ـــی زم ـــرد ول ـــه را رد نک ـــاد- یاران ـــر اقتص خاندوزی-وزی

را هـــم تائیـــد نکـــرد.
ــر دارد  ــه دولـــت در نظـ ــود کـ ــان داده بـ ــا نشـ پیگیری هـ
ـــه  ـــن یاران ـــان بی ـــزار توم ـــا ۱26 ه ـــن ۹۰ ت ـــد را بی ـــه جدی یاران
بگیـــران معیشـــتی کـــه حـــدود 6۰ میلیـــون نفـــر هســـتند 
ـــزار و  ـــم ۹۰ ه ـــر رق ـــون نف ـــرای ۳۰ میلی ـــه ب ـــد ک ـــت کن پرداخ

ـــت. ـــان اس ـــزار توم ـــر ۱26 ه ـــر دیگ ـــون نف ۳۰ میلی
بــا ایــن حــال گفتــه می شــد یارانــه جدیــد همــراه بــا یارانــه 
معیشــتی پرداخــت خواهــد شــد ولــی در موعــد واریــز مشــخص 
شــد کــه خبــری از ایــن یارانــه نیســت، ولــی ایــن مطــرح بــود 
کــه احتمــاال تــا آخرمــاه بررســی و پرداخــت صــورت گیــرد کــه 
ــزار و ۵۰۰  ــدی ۴۵ ه ــه نق ــت یاران ــتانه پرداخ ــون در آس اکن
تومانــی هــم اعــام ســازمان هدفمنــدی یارانــه هــا نشــان مــی 
دهــد، پرداخــت محــدود بــه همــان مبلــغ نقــدی اســت و یارانــه 

جدیــد پرداخــت نمــی شــود.
ــرای  ــد ب ــه جدی ــه یاران ــه اینک ــا توجــه ب ــن اســاس ب ــر ای ب
ــز  ــا واری ــان ب ــاال همزم ــت احتم ــتی اس ــران معیش ــه بگی یاران
ــان  ــا نش ــری ه ــه پیگی ــد ک ــد ش ــت خواه ــز پرداخ ــان نی هم
می دهــد ممکــن اســت در آینــده ایــن پرداخــت صــورت بگیــرد.

امـــا موضـــوع قابـــل توجـــه ایـــن اســـت کـــه پرداخـــت 
یارانـــه  جدیـــد بایـــد از محـــل منابـــع ناشـــی از حـــذف ارز 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــی ص ـــون حذف ـــرا تاکن ـــه ظاه ـــد ک ۴2۰۰  باش
ـــذف ارز ۴2۰۰  ـــه، ح ـــن یاران ـــت ای ـــا پرداخ ـــاال ب ـــت و احتم اس

ـــی هـــم بایـــد آغـــاز شـــود. تومان

هشتادمین نشست شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد 

:CNGمدیرطرح

متوسط مصرف CNG در کشور 23 میلیون متر مکعب است

یارانه جدید به دی نرسید، احتماال بهمن!
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 خورش میگو ترش به روش مردم 
جنوب و بندرعباس 

ــرش یکــی از خــورش هــای  خــورش میگــو ت
خوشــمزه جنوبــی اســت کــه در ترکیــب آن از رب 
انــار تــرش اســتفاده مــی شــود و همــراه بــا برنــج 

یــا نــان ســرو مــی شــود. 
خــورش میگــو یکــی از خــورش هــای ســنتی 
ــای  ــا روش ه ــه ب ــت ک ــی اس ــدار جنوب و پرطرف
مختلــف طبــخ مــی شــود.  در ایــن مقالــه 
ــرش  میخواهیــم دســتور پخــت خــورش میگــو ت
بندرعبــاس و خــورش میگــو تــرش جنوبــی را بــا 
دو روش مختلــف بــه شــما آمــوزش دهیــم. بــرای 
ــا ذائقــه  تــرش شــدن خــورش میگــو متناســب ب
ــار تــرش ، رب نارنــج  خودتــان میتوانیــد از رب ان

ــد.  ــتفاده کنی ــا ســرکه اس ی
 

خورش میگو ترش 
مواد الزم:

میگو                                           ۵۰۰ گرم
پیاز                                             ۱ عدد بزرگ
رب انــار تــرش                              ۱ عــدد
رب گوجه فرنگی                               ۱ قاشق غذاخوری
ســیر                                            ۳ عدد
نمک و فلفل سیاه                           به مقدار کافی
زردچوبه، ادویه میگو                      به مقدار کافی
روغن                                            به مقدار کافی

 
طرز تهیه :

ــی  ــرش جنوب ــو ت ــورش میگ ــه خ ــرای تهی ب
ابتــدا بایــد میگوهــای را تمیــز کنیــدو رگ پشــتی 

ــد.  ــا را بگیری آن ه
پیــاز را نگینــی خــرد کــرده و بــا روغــن تفــت 

دهیــد تــا ســبک و شیشــه ای شــود. 
ــت  ــد و تف ــه کنی ــرده اضاف ــده ک ــیر را رن س

ــود.  ــد ش ــرش بلن ــا عط ــد ت دهی
فلفــل ســیاه و زردچوبــه را اضافــه نمــوده 

مخلــوط کنیــد. 
میگوها را اضافه نموده تفت دهید .

 ادویــه میگــو را اضافــه کنیــد مخلــوط نماییــد 
تــا عطــرش بلنــد شــوند. 

ــوده  ــه نم ــی را اضاف ــه فرنگ ــار و گوج رب ان
ــاز  ــگ ب ــا رن ــد ت ــت دهی ــد و تف ــوط نمایی مخل

ــد.  کنن
ــرده و در  ــه ک ــواد اضاف ــه م ــان آب ب ۱ فنج
ــرارت  ــد روی ح ــازه دهی ــد و اج ــه را ببندی قابلم

ــد.  ــا بپزن ــم میگوه مای
ــه  نمــک را در ۱۰ دقیقــه انتهــای پخــت اضاف
کنیــد و وقتــی خــورش جــا افتــاد شــعله را 

ــد.  ــوش کنی خام
 

خورش میگو ترش بندرعباس 
مواد الزم: 

 میگو پاک شده و رگ زده              ۴۰۰ گرم
پیاز بزرگ                                    2 عــدد
ســیر                                         ۴ حبــه

نمک، فلفل سیاه، فلفل چیلی، فلفل پاپریکا، 
ادویه گراماساال

 به مقدار دلخواه
سرکه سفید                         ۴ قاشق غذاخوری
گوجه فرنگی                                     6 عدد
رب گوجه فرنگی                       2 قاشق غذاخوری
عصاره گوشــت                                ۱ عدد

  
طرز تهیه:

بــرای درســت کــردن خــورش میگــو تــرش بــه 
ســبک بندرعبــاس بایــد از شــب قبــل میگوهــا را 

مــزه دار کنیــد تــا بویشــان بــزود. 
بــرای مــزه دار کــردن میگوهــا از ترکیــب 
ــکا ،  روغــن زیتــون ، نمــک ، فلفــل ســیاه ، پاپری
ادویــه گــرم ماســاال و ۴ قاشــق غذاخــوری ســرکه 
ــا  ــه کام ــا را ک ــد. میگوه ــتفاده کنی ــفید اس س
ــه ایــن مــواد آغشــته کنیــدو  ــد ب تمیــز کــرده ای
ــد در  ــب بگذاری ــک ش ــد و ی ــرف را ببندی در ظ

ــود.  ــزه دار ش ــا م ــا کام ــال ت یخچ
پیــاز را نگینــی خــرد کــرده و بــا کمــی روغــن 

تفــت دیــد تــا طایــی شــود. 
ســیر لــه شــده را اضافــه کــرده تفــت دیــد تــا 

بویــش بلنــد شــود. 
ــا  ــد را متناســب ب ــز تن ــه و فلفــل قرم زردچوب

ــد.  ــه کنیــد و هــم بزنی ــان اضاف ذائقــه خودت
رب گوجــه فرنگــی را اضافــه کــرده تفــت 

ــد.  ــاز کن ــگ ب ــا رن ــد ت دهی
گوجــه فرنگــی هــای پــوره شــده را اضافــه کنید 
ــود.  ــیده ش ــا کش ــه ه ــد آب گوج ــازه د هی و اج
ــت  ــه تف ــرده و ۱ دقیق ــه ک ــا را اضاف ــو ه میگ
ــا باعــث ســفت  ــاد تفــت د ادن میگوه ــد. زی دهی

ــی شــود.   شــدن گوشتشــان م
2 لیــوان آب جــوش و عصــاره گوشــت را 
اضافــه کنیــد و بعــد از بــه جــوش آمــدن خــورش 
ــا حــرارت  ــد و صبــر کنیــد ب در قابلمــه را بگذاری

ــد. ــا بیوفت ــم خــورش ج مای
ــواع  ــی و ان ــج زعفران ــا برن ــو را ب ــورش میگ خ

ــد.  ــرو میکنن ــه س ــی انب ــه و ترش ــی لیت ترش
 منبع:  بیتوته

امروز برای حضوری شدن دانشگاه ها
 تصمیم گیری خواهد شد 

سـخنگوی وزارت علـوم گفـت: امـروز پیرامون حضوری شـدن آموزش ها 
از تـرم آتی با مسـئوالن سـتاد کرونـا تصمیم گیـری خواهیم کرد. 

ــاره  ــان درب ــگاران جــوان، محمدرضــا آهنچی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــس  ــت: رئی ــی گف ــرم آت ــور از ت ــگاه های کش ــوری دانش ــایی حض بازگش
جمهــور دیــروز در جلســه ای مطــرح کــرد کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر مــوارد ابتــا و فوتــی تصمیــم گرفــت کــه 
ــه شــکل حضــوری  ــدارس و دانشــگاه ها ب ــات م کاس هــای درس و امتحان
برگــزار شــود کــه بایــد دســتگاه های مســئول، اجــرای آن را پیگیــری کننــد.
ــردا  ــه ف ــد ک ــاوری می گوی ــات و فن ــوم تحقیق ــخنگوی وزارت عل س
ــئوالن  ــا و مس ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــان س ــا کارشناس ــه ای ب جلس
ــزار  ــی برگ ــرم آت ــا از ت ــدن آموزش ه ــوری ش ــه حض ــگاهی در زمین دانش

ــم. ــی گیری ــی را م ــد و در آن تصیمات ــد ش خواه
آهنچیــان تاکیــد کــرد کــه روز ســه شــنبه یعنــی 2۱ دی وزیــر علــوم 
جلســه ای را بــا روســای دانشــگاهی برگــزار می کنــد و در آن بــرای 
ــئوالن  ــورت مس ــا مش ــی ب ــرم آت ــگاه ها از ت ــوری دانش ــایی حض بازگش

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــی را اتخ ــری نهای ــم گی تصمی

ضرورت تفکیک وظایف سازمان فرهنگی و هنری 
و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

عضــو شــورای شــهر تهــران بــر لــزوم تفکیــک فــوری وظایــف ســازمان 
فرهنگــی و هنــری و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی تأکیــد کــرد. 

بــه گــزارش فــارس، ســیداحمد علــوی عضــو شــورای شــهر تهــران در 
ــرودی  ــم ام ــام میث ــزارش حجت االس ــتماع گ ــس از اس ــهر پ ــورای ش ش
ــت:  ــار داش ــران اظه ــهرداری ته ــری ش ــی و هن ــازمان فرهنگ ــس س رئی
اقدامــات خوبــی در ایــن ســازمان انجــام گرفتــه اســت و در دوره ای 
ــال و  ــای دیجیت ــازمان وارد فض ــن س ــم ای ــه بوده ای ــا مواج ــا کرون ــه ب ک

ــت. ــده اس ــن ش ــای نوی فناوری ه
وی افــزود: در حــال حاضــر مشــکل تفکیــک وظایــف ســازمان فرهنگــی 
و هنــری و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران وجــود دارد 
ــا  ــه آنه ــع هزین ــتند و منب ــک هس ــم نزدی ــه ه ــیار ب ــش بس ــن دو بخ ای

یکســان اســت.
عضــو شــورای شــهر تهــران تأکیــد کرد: بایــد تفکیــک وظایــف ســازمان 
فرهنگــی و هنــری و معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی جدی تــر دنبــال شــود  
و ان شــاءاهلل شــورا بــا شــناخت خوبــی کــه از ایــن قضیــه دارد تفکیــک را 

هــر چــه بهتــر و ســریع تر انجــام خواهــد داد.

استاندار خوزستان بر افزایش پوشش 
واکسیناسیون در شهرستان های پایین تر از 

میانگین استانی تاکید کرد

ــر  ــه ریاســت دکت ــا ب ــاری کرون ــت بیم ــتانی مدیری ــتاد اس نشســت س
صــادق خلیلیــان اســتاندار خوزســتان در محــل اســتانداری برگــزار شــد.
ــر  ــارس، اســتاندار خوزســتان در ایــن نشســت گفــت: ب ــه گــزارش ف ب
ــت  ــتان در وضعی ــهرهای خوزس ــه ش ــا، هم ــن رنگ بندی ه ــاس آخری اس
آبــی قــرار دارنــد؛ ایــن وضعیــت یــک مرحلــه از وضعیــت ســفید پایین تــر 

اســت بنابرایــن همچنــان در معــرض بیمــاری قــرار داریــم.
ــترش  ــال گس ــرون در ح ــروز اُمیک ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف

ــود. ــتر ش ــا بیش ــد مراقبت ه ــت، بای اس
ــری  ــد پیگی ــق دوز دوم بای ــا در تزری ــرد: تاخیری ه ــد ک ــان تاکی خلیلی
شــوند تــا ایمنی بخشــی بیشــتری در جامعــه ایجــاد شــود و افــرادی کــه 
ــه دریافــت  نوبــت تزریــق دز سومشــان رســیده در اســرع وقــت نســبت ب

واکســن اقــدام نماینــد.
اســتاندار خوزســتان اظهــار داشــت: فرمانــداران بــه ویــژه آن هایــی کــه 
در برخــی شــاخص ها عقــب هســتنند، بیشــتر از گذشــته همــت بــه خــرج 
دهنــد و بــا ســرعت بیشــتری مــوارد را پیگیــری کننــد تــا مشــکات اســتان 
ــه نحــوی  ــن شــاخص های شهرســتان ب ــد و میانگی خوزســتان کاهــش یاب

افزایــش یابــد؛ ایــن کار موجــب افزایــش رتبــه اســتان نیــز می شــود.
خلیلیــان عنــوان کــرد: تــا هفتــه آینــده گــزارش تطبیقــی از عملکــرد 
ــی مناســب تری از شهرســتان ها داشــته  ــا ارزیاب ــداران تهیــه شــود ت فرمان

باشــیم و میــزان افزایــش تاش هــا در هــر شهرســتان مشــخص شــود.
ــای  ــت پروتکل ه ــر رعای ــاوه ب ــرد: ع ــان ک ــتان بی ــتاندار خوزس اس
ــا  ــرد ت ــرار بگی ــش واکسیناســیون در دســتور کار ق ــد افزای بهداشــتی، بای
ــروس منحــوس  ــظ شــود و از شــر وی ــت نســبتا مناســب حف ــن وضعی ای

ــم. ــات یابی نج

بازنشســـتگان  عالـــی  کانـــون  رئیـــس 
تامیـــن اجتماعـــی بـــا اشـــاره بـــه نگرانـــی 
ــه  ــدگان از الیحـ ــه شـ ــتگان و بیمـ بازنشسـ
ــدم  ــه و عـ ــری بودجـ ــت: کسـ ــه ،گفـ بودجـ
تأمیـــن  بـــه  دولـــت  بدهـــی  پرداخـــت 
ــت. ــدی اسـ ــر جـ ــت خطـ ــی عامـ اجتماعـ
علـــی اصغـــر بیـــات در گفتگـــو بـــا مهـــر 
ـــتگان  ـــت بازنشس ـــت معیش ـــوص وضعی در خص
ـــال  ـــه س ـــه آن در بودج ـــه ب ـــن توج و همچنی
آتـــی گفـــت: در بودجـــه ۱۴۰۱ کل کشـــور 
آنگونـــه کـــه بایـــد بـــه وضعیـــت شـــکننده 
و نگرانی هـــای بازنشســـتگان و مســـتمری 
ــده  ــه نشـ ــی توجـ ــن اجتماعـ ــران تأمیـ بگیـ

اســـت.
ـــه عقـــب ماندگـــی تکالیـــف  ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــت  ـــال اس ـــن س ـــه چندی ـــی ک ـــرر و قوانین مق
بـــه بهانه هـــای مختلـــف بـــر زمیـــن مانـــده 
ــر  ــه نمایانگـ ــور کـ ــه کل کشـ ــت: بودجـ گفـ
نقشـــه راه یـــک ســـاله اســـت، بایـــد امیـــد 
ــا دهنـــده وضعیـــت  بخـــش، حامـــی و ارتقـ
ــه  ــد کـ ــرادی باشـ ــته از افـ ــی آن دسـ زندگـ
ســـال های زیـــادی بـــرای اعتـــا و پیشـــرفت 
ـــد  ـــیدند و نبای ـــت کش ـــاک زحم ـــن آب و خ ای
در زمـــان بازنشســـتگی دغدغـــه معیشـــت و 

گـــذران زندگـــی داشـــته باشـــند.
بیـــات همچنیـــن گفـــت: درســـت اســـت 
کـــه کشـــور در شـــرایط ســـخت تحریمـــی 
بـــه ســـر می بـــرد و بـــا محدودیت هـــای 

ـــا  ـــد، ام ـــرم می کن ـــه ن ـــت و پنج ـــادی دس زی
ـــران  ـــل بگی ـــف و حداق ـــار ضعی ـــد اقش ـــرا بای چ
بیشـــترین فشـــار و ریاضـــت اقتصـــادی را 

تحمـــل کننـــد و بـــی پنـــاه بماننـــد؟
وی گفـــت: جمعیـــت چندیـــن میلیونـــی 
اجتماعـــی  تأمیـــن  بگیـــران  مســـتمری 
ــه  ــت کـ ــده ای اسـ ــکات فزاینـ ــران مشـ نگـ
ــرار داده  ــدف قـ ــا را هـ ــر آنهـ ــت خاطـ امنیـ
ــت و  ــت معیشـ ــن امنیـ ــاً تأمیـ ــت. واقعـ اسـ
ــن  ــده تأمیـ ــه شـ ــون بیمـ ــان ۴۴ میلیـ درمـ
ــه  ــت کـ ــاده ای اسـ ــوع سـ ــی موضـ اجتماعـ
ـــار آن  ـــی از کن ـــه راحت ـــئوالن ب ـــی از مس برخ

می شـــوند؟ رد 
جمعیـــت چندیـــن میلیونـــی مســـتمری 
نگـــران  اجتماعـــی  تأمیـــن  بگیـــران 

مشـــکات فزاینـــده ای اســـت کـــه امنیـــت 
ــت  ــرار داده اسـ ــدف قـ ــا را هـ ــر آنهـ خاطـ
ـــته  ـــران بازنشس ـــی کارگ ـــون عال ـــس کان رئی
و مســـتمری بگیـــر سراســـر کشـــور خاطـــر 
نشـــان کـــرد: سرنوشـــت میلیون هـــا بیمـــه 
شـــده و تحـــت پوشـــش ســـازمان تأمیـــن 
و  بازنشســـتگان  جملـــه  از  اجتماعـــی 
ـــور  ـــه کل کش ـــه بودج ـــران ب ـــتمری بگی مس

گـــره خـــورده اســـت.
بیـــات افـــزود: نمایندگانـــی کـــه در ایـــام 
انتخابـــات از همـــه تـــاش خـــود بـــرای 
کســـب رأی و ورود بـــه مجلـــس شـــورای 
ـــنوا و  ـــوش ش ـــد و گ ـــتفاده کردن ـــامی اس اس
دیـــدگان بینـــای بازنشســـتگان بوده انـــد، در 
ایـــن مقطـــع حســـاس هـــم بایـــد پـــای کار 

باشـــند.
وی افـــزود: کســـری بودجـــه ســـازمان 
ـــه  ـــل توج ـــش قاب ـــه بخ ـــی ک ـــن اجتماع تأمی
ــنگین  ــن و سـ ــل قوانیـ ــل تحمیـ آن ماحصـ
ــن  ــف ایـ ــارج از وظایـ ــدات خـ ــردن تعهـ کـ
ــارات  ــی اعتبـ ــش بینـ ــدون پیـ ــازمان، بـ سـ
الزم و عـــدم پرداخـــت بدهی هـــای انباشـــته 
ـــت را  ـــته اس ـــال های گذش ـــت از س ـــده دول ش

بایـــد عامـــت خطـــری جـــدی ببینیـــم.
و  بازنشســـتگان  داد:  ادامـــه  بیـــات 
اجتماعـــی  تأمیـــن  بگیـــران  مســـتمری 
بـــا دقـــت و حساســـیت زیـــادی ســـطح 
را  مجلـــس  نماینـــدگان  دغدغه منـــدی 
بـــه نگرانی هـــا و گرفتاری هـــای  نســـبت 

می کننـــد. رصـــد  خـــود 
ـــی و  ـــش بین ـــتار پی ـــا خواس ـــت: م وی گف
پرداخـــت بدهـــی جـــاری و انباشـــته دولـــت 
بـــه ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی در بودجـــه 
ــات  ــارات و مطالبـ ــا انتظـ ــتیم تـ ۱۴۰۱ هسـ
ــب  ــداوم متناسـ ــه تـ ــود از جملـ ــی خـ قانونـ

ســـازی را پیگیـــری و عملیاتـــی کنیـــم.
بازنشســـتگان  عالـــی  کانـــون  رئیـــس 
و  رایزنی هـــا  گفـــت:  اجتماعـــی  تأمیـــن 
ــا مجلـــس  ــود را بـ ــرده خـ ــای فشـ گفتگوهـ
ــا اصـــاح رویه هـــای موجـــود و  و دولـــت تـ
ـــازمان  ـــه س ـــت ب ـــی دول ـــه بده ـــوع تادی موض
ــه  ــال ۱۴۰۱ ادامـ ــی در سـ ــن اجتماعـ تأمیـ

خواهیـــم داد.

ــش  ــت: دان ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم وزی
آمــوزان بایــد تولیدکننــده علــم باشــند و 
ــی و  ــت علم ــاحت تربی ــل س ــن دلی ــه همی ب

ــد.  ــد کن ــد رش ــا بای ــاوری آنه فن
ــوری در  ــف نـ ــا، یوسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
مراســـم افتتاحیـــه و تبییـــن طـــرح ارتقـــای 
ـــی  ـــواد دیجیتال ـــی و س ـــه نویس ـــارت برنام مه
ــی  ــان دوره ابتدایـ ــوزان و معلمـ ــش آمـ دانـ
ـــرای  ـــبی ب ـــال گام مناس ـــواد دیجیت ـــزود: س اف
تربیـــت ســـاحت هـــای تربیـــت و آمـــوزش 

دانـــش آمـــوزان اســـت.
وی بــا بیــان اینکــه دانــش آمــوز بایــد 
ــط  ــه داد: محی ــد، ادام ــگر باش ــراه پژوهش هم
ــد در میــان دانــش  ــش آمــوز بای آموزشــی دان
ــال  ــواد دیجیت ــع س ــد، در واق ــا باش ــان ه بنی
بــرای رفــع شــکاف هــای دیجیتــال اســت تــا 

ــم. ــمی نروی ــواد اس ــمت س ــه س ب
وزیــر آمــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد: 
ســواد در آمــوزش اســمی اســت. طــرح ســواد 
ــت دارد،  ــوزان جذابی ــرای دانش آم ــال ب دیجیت
ــی  ــل م ــده تبدی ــه تولیدکنن ــه وی را ب چراک
ــن کار  ــد از ای ــوز بای ــع دانش آم ــد. در واق کن

لــذت ببــرد.
نــوری اجــرای طــرح ارتقــای مهــارت برنامه 
ــی دانــش آمــوزان را  نویســی و ســواد دیجیتال
گام خوبــی بــرای آغــاز تربیــت دانــش آمــوزان 
در ســاحت های مختلــف دانســت و یــادآور 
ــا در تربیــت ســاحت  شــد: در حــال حاضــر م
ــم  ــده ای ــف ش ــوزان متوق ــش آم آموزشــی دان

کــه بایــد در ایــن راســتا تــاش هــای مناســبی 
ــه  ــا را ب ــرح م ــن ط ــرای ای ــود. اج ــام ش انج
ــن و از ســواد اســمی  ــدارس کارآفری ســمت م
بــه ســمت ســواد مفهومــی و عملکــردی پیــش 

خواهیــم رفــت.
ـــواد  ـــتقرار س ـــرای اس ـــرد: ب ـــح ک وی تصری
چنـــد بعـــدی بایـــد شـــخصیت، هـــوش، 

اســـتعداد و رغبـــت دانش آمـــوز شـــناخته 
ــی  ــد از جایـ ــت بایـ ــن تربیـ ــود، همچنیـ شـ
ـــاز  ـــه آن نی ـــوز ب ـــش آم ـــه  دان ـــود ک ـــاز ش آغ
دارد و بـــه جایـــی ختـــم شـــود کـــه وی 

ــود. ــن شـ ــوولیت آفریـ مسـ
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــل  ــارت کام ــش و مه ــوز دان ــه دانش آم ــد ب بای
ــش  ــت: دان ــار داش ــود، اظه ــوزش داده ش آم
ارایــه شــده بــه فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم بایــد 
ــن  ــد، بنابرای ــن باش ــای نوی ــا روش ه ــراه ب هم
ــارکت  ــد از مش ــرح بای ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
هــای خــارج از وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز 

ــد شــد. ــره من به
نــوری ادامــه داد: وزارت آمــوزش و پــرورش 
بایــد محــل تــردد مــردم باشــد، در واقــع بایــد 
از ظرفیــت اولیــا بهــره منــد شــد و همچنیــن 
ــکوی  ــد س ــوزان بای ــایی دانش آم ــرای شناس ب

اســتعدادیابی وجــود داشــته باشــد.
بایــد  دانش آمــوزان  کــرد:  تاکیــد  وی 
مســوولیت اجتماعــی را یــاد بگیرنــد، امیدواریم 
بــرای دانش آمــوزان در ســاحت های دیگــر 

ــیم. ــته باش ــی داش ــز برنامه های ــی نی تربیت

رئیسکانونعالیبازنشستگانتامیناجتماعیعنوانکرد؛

زنگ خطر کسری بودجه و عدم پرداخت بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی 

وزیرآموزشوپرورش:

دانش آموزان باید تولیدکننده علم باشند

م الف1۰16
آگهي تحدید حدود اختصاصي قانون تعیین تکلیف .... 

در اجــراي دســتور تبصــره مــاده ۱۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــي و 
ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي مصــوب ۱۳۹۰/۰۹/26 مجلــس شــوراي اســامي قســمتي 
از امــاک واقعــه در حــوزه ثبتــي ترکمانچــاي کــه تحدیــد حــدود نشــده انــد بــه شــرح ذیــل 

آگهــي مــي گــردد. 
ــز- ــش۳۹ تبری ــی بخ ــت پاک۳۸-اصل ــیه دوالن(( تح ــه س ــع در ))مزرع ــه واق ۳قطع

،))2۵-اصلــی مکررســابق((همگی بنــام متقاضــی ومتصــرف آقــای قوچعلــی دولتــی 
شناســنامه2 چوبقلوئی،فرزند:عوض،بشــماره 

۱-  ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی، پــاک 2۱فرعــي از ۳۸- اصلــي، بخــش ۳۹- 
ــع، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰2۰ ــه مســاحت ۴۱6۴ مترمرب ــز، ب تبری

ــش ۳۹-  ــي، بخ ــي از۳۸- اصل ــی، پاک22فرع ــن مزروع ــه زمی ــدانگ یکقطع 2- شش
تبریــز، ، بــه مســاحت 6۷۳۱ مترمربــع، بکاســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۱2

ــه  ــی از۳۸-اصلی،بخش۳۹-تبریز،ب ــن مزروعی،پاک2۳فرع ــه زمی ــدانگ یکقطع ۳-شش
مســاحت۱2۷۹۱مترمربع بــه کاســه:۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۰۱۳

تاریخ تحدید حدود: ۱6/۱۱/۱۴۰۰
تحدیــد حــدود ملــک فــوق در روز معینــه فــوق مطابــق مقــررات از ســاعت ۸ صبــح الي ۱۴ 
ظهــر در محــل وقــوع امــاک موصــوف بــه عمــل خواهــد آمــد و بدیــن وســیله بــه صاحبــان 
ــک حاضــر،  ــوع مل ــرر در محــل وق ــد مق ــار میشــود در موع ــن اخط ــاور و مالکی ــاک مج ام
تاطبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــاک فــوق اقــدام گــردد و اشــخاصي کــه نســبت 
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــي امــاک اعتراضــي دارنــد، از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
حــدود بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض و ظــرف ۱ مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
تقدیــم دادگاه صالحــه نمــوده و گواهــي آنــرا بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد. در غیــر اینصــورت 

برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/2۰                                                                          

حسن ترکیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ترکمانچاي

آگهی دعوت به افراز پالک ثبتی 1۴6 اصلی قریه کهریز بخش
 یک حومه کرمانشاه

ــه اســتناد خاصــه ســند ۴۴6۵۳ مورخــه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰  ــوش نظــری ب ــه مه ــه اینک نظــر ب
دفتــر ۳۵ کرمانشــاه پــاک ثبتــی ۱۴6 اصلــی بخــش یــک حومــه کرمانشــاه قریــه کهریــز طــی 
ــراز ســهمی خــود از پــاک  مشــروحه وارده بشــماره 2۸2۰۱ مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/2۵ خواســتار اف
فــوق شــده اســت و طــی نامــه وارده ۳۷6۴۱ مورخــه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ضمــن اعــام آدرس برخــی 
از مالکیــن و از نشــانی شــرکاء دیگــر اظهــار بــی اطاعــی نمــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه تعــدد 
مالکیــن مشــاعی و بــی اطاعــی از آدرس دقیــق آنهــا پــاک فــوق بدیــن ترتیــب ایــن آگهــی 
ــم  ــی و قائ ــی و وکای قانون ــی و حقوق ــخاص حقیق ــاعی و اش ــن مش ــه مالکی ــاع کلی ــه اط ب
مقــام قانونــی آنهــا در پــاک مذکــور میرســاند کــه عملیــات افــراز راس ســاعت ۱۱ صبــح روز 
ســه شــنبه مورخــه ۱۴۰۰/۱۰/2۸ در محــل ملــک انجــام میشــود. بدیهــی اســت عــدم حضــور 

مالکیــن مشــاعی و وکیــل قانونــی آنهــا مانــع عملیــات افــراز نمیباشــد.
اقدام بنی عامریان

محمد عباسی - مدیر واحد حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی دعوت به افراز پالک ثبتی 1۴6 اصلی قریه کهریز بخش یک 
حومه کرمانشاه

ــه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰  ــند ۴۴6۵۵ مورخ ــه س ــتناد خاص ــه اس ــری ب ــد نظ ــه نوی ــه اینک ــر ب نظ
دفتــر ۳۵ کرمانشــاه پــاک ثبتــی ۱۴6 اصلــی بخــش یــک حومــه کرمانشــاه قریــه کهریــز طــی 
ــراز ســهمی خــود از پــاک  مشــروحه وارده بشــماره 2۸2۰۱ مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/2۵ خواســتار اف
فــوق شــده اســت و طــی نامــه وارده ۳۷6۴۱ مورخــه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ضمــن اعــام آدرس برخــی 
از مالکیــن و از نشــانی شــرکاء دیگــر اظهــار بــی اطاعــی نمــوده اســت لــذا بــا توجــه بــه تعــدد 
مالکیــن مشــاعی و بــی اطاعــی از آدرس دقیــق آنهــا پــاک فــوق بدیــن ترتیــب ایــن آگهــی 
ــم  ــی و قائ ــی و وکای قانون ــی و حقوق ــخاص حقیق ــاعی و اش ــن مش ــه مالکی ــاع کلی ــه اط ب
مقــام قانونــی آنهــا در پــاک مذکــور میرســاند کــه عملیــات افــراز راس ســاعت ۱۱ صبــح روز 
ســه شــنبه مورخــه ۱۴۰۰/۱۰/2۸ در محــل ملــک انجــام میشــود. بدیهــی اســت عــدم حضــور 

مالکیــن مشــاعی و وکیــل قانونــی آنهــا مانــع عملیــات افــراز نمیباشــد.
اقدام بنی عامریان

محمد عباسی - مدیر واحد حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شماره فراخوان ستاد 2۰۰۰۰۰3872۰۰۰۰18

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

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

۵6۱۵۸۱۳۴۴۸ - تلفــن ۰۴۵-۳۳۷۴۳۵۰۰ 
2- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاوره: شرکت مهندسین مشاور آذر بند ساز اردبیل - اردبیل، میدان باکری، ساختمان خورشید واحد 2۵ تلفاکس ۰۴۵-۳۳۵۱۱6۵۳ 

3- شــرایط متقاضــی شــرکت در مناقصــه:  داشــتن رتبــه ۵ و یــا باالتــر در رشــته آب از ســازمان برنامــه و بودجــه و بطــور همزمــان آبیــاری تحــت فشــار از مجــری 
طــرح ســامانه هــای نویــن آبیــاری        ۱-۳- داشــتن گواهــی صاحیــت ایمنــی )HSE(          ۱-۴- ظرفیــت خالــی جهــت اجــرای پــروژه

۴- موضوع مناقصات: اجرای خط انتقال )شبکه فرعی( آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار )انتقال با لوله( تعاونی پایاب سد سرخاب شهرستان نیر
۵- شــرح مختصــری از مشــخصات و مقادیــر کار: انجــام عملیــات لولــه گــذاری بــا لولــه پلــی اتیلــن از ســایز ۱6۰ تــا ۷۱۰ میلیمتــر بــه همــراه احــداث ابنیــه فنــی 

هیدرولیکــی شــامل ســازه هــای آبگیــر ســر مــزارع و رســوبگیر ابتــدای مســیر
6- محل اجرای کار: استان اردبیل - شهرستان نیر - اراضی پایاب سد سرخاب                             7- مدت پیمان: دوازده )۱2( ماه

8- مبلغ برآورد اولیه: برآورد اولیه ۱۰2.۹6۱.۴۳2.۷۰۰ ریال )یکصد و دو میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون و چهارصد و سی دو هزار و هفتصد ریال(
9- مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار: مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار مناقصــه ۵.۱۴۸.۰۷۱.6۳۸ ریــال کــه مناقصــه گــران الزم اســت اصــل 
ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه شــماره حســاب ۴۰۷۵۰۴2۰۰۷۸۸۰۹۴۵ متمرکــز ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اردبیــل را عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه بــه 

صــورت فیزیکــی قبــل از اتمــام مهلــت بارگــذاری اســناد، تحویــل دبیرخانــه کمیســیون مناقصــات ســازمان نماینــد.
1۰- تاریخ، مهلت، دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج فراخوان تا مورخه ۱۴۰۰/۱۰/2۵ می باشد.

ــل اســناد مناقصــه: مناقصــه گــران پــس از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ســاعت آخــر وقــت اداری مورخــه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ اســناد  ــخ، مهلــت و محــل تحوی 11- تاری
مربوطــه را تکمیــل و در ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد.

12- تاریخ و ترتیب گشایش پیشنهادات: اسناد مناقصه در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱2 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل باز خواهد شد.
13- محل تامین اعتبار پروژه: از محل اعتبارات عمرانی و بصورت اعتباری )اسناد خزانه اسامی - اخزا ۰۰6( یا سررسید سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

1۴-  هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.
دبیرخانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/18    -   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰

شناسه آگهی: 12۵۵8۰۰
م الف: 13
(نوبت دوم) سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل



دوشنبه 20 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1097 7روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
بیماری ها و راه درمان

متاستاز؛ 
زمانی که سرطان گسترش می یابد 

علـت ایجـاد متاسـتاز:  متاسـفانه ، سـلول 
میتوانـد  کـه  ایسـت  گونـه  بـه  سـرطانی  هـای 
در قسـمت هایـی از بـدن رشـد کنـد کـه خـارج 
از  قسـمت منشـا آن اسـت.اگر ایـن سـلول هـا در 
سـر تا سـر بدن پخـش شـوند، منجر به پیشـرفت 
بیمـاری شـده که این پیشرفت،متاسـتاز نـام دارد. 
متاسـتاز میتواند در سـه روش درسـت شود: ۱- به 
طور مسـتقیم رشـد کند.این رشـد در اطراف بافت 
تومـور صورت میگیـرد. 2- از طریـق جریان خون، 
ایـن سـلول ها بـه دیگر قسـمت های بـدن منتقل 
میشـود.  ۳- ایـن سـلول هـا از طریـق سیسـتم 
لنفـاوی میتواننـد بـه غـدد لنفـاوی نزدیک شـوند 

و یـا دور شـوند.
کـدام قسـمت بـدن بیشـتر در معـرض 
متاسـتاژ قـرار دارد؟ ایـن بیمـاری پیشـرفته، 
در سـرطان مغـز، اسـتخوان، ریـه و کبـد بیشـتر 
از دیگـر نقـاط بـدن دیـده بـه وجـود می آیـد. در 
برخـی قسـمت هـای دیگـر نیز امـکان ایجـاد این 
بیمـاری وجـود دارد کـه شـامل: غـده فـوق کلیه، 
غـدد لنفـاوی، پوسـت و سـایر اندام هـا باشـد. در 
آزمایشـات برخـی از افـراد دیـده شـده کـه بـدون 
اینکه  سـرطان اولیه، شناسـایی شـود این بیماری 

متاسـتاز دیـده میشـود. 
عالئـم بـروز متاسـتاز چیسـت؟  ممکـن 
اسـت در برخـی از افـراد هیـچ عائمی از متاسـتاژ 
بـروز داده نشـود. و یـا حتـی افـرادی بـوده اند که 
دچـار بیمـاری سـرطان بـوده امـا هیـچ عائمـی 
نداشـته انـد. به طـور کلـی اگـر متاسـتاز در سـایر 
قسـمت هایی از بـدن ایجـاد شـده باشـد، عائمـی 
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد کـه برای شـما 
سـردرد،  مثـل،  عائمـی  اگـر  گفـت:  خواهیـم 
سـرگیجه، حالـت تهوع ، مشـکل بینایی و مشـکل 
در راه رفتـن  باشـد،امکان دارد  کـه تومور به مغز، 

متاسـتاز شـده باشـد.
آیـا ایـن بیمـاری خطرنـاک اسـت؟ بایـد 
بگویـم کـه  بلـه ،ایـن بیمـاری بسـیار  خطرنـاک 
اسـت چـرا کـه بیشـترین مـرگ و میـر ناشـی از 
سـرطان،مربوط بـه متاسـتاز میباشـد. و بـه دلیـل 
اینکـه ایـن بیمـاری در سـر تـا سـر بـدن پخـش 
انجـام  زیـادی  دشـواری  بـا  آن  درمـان  میشـود، 

میشـود.
متاسـتاز:  بیمـاری  تشـخیص  چگونگـی 
اینکـه بخواهیم به طـور قطع در رابطه با تشـخیص 
متاسـتاز شـویم، هیـچ آزمایـش مشـخصی نـدارد. 
ایـن  بـه  مربـوط  کـه  مختلفـی   هـای  آزمایـش 
زمینـه انجـام میشـود،متفاوت اسـت کـه بـا توجـه 
نـوع سـرطان و عائـم آن در نظـر گرفتـه میشـود. 
اولین آزمایشـی که برای تشـخیص سـرطان گرفته 
میشـود،آزمایش خـون میباشـد. در برخـی از افـراد 
آزمایـش هـای خاصـی گرفته میشـود  علـت انجام 
ایـن آزمایشـات این اسـت کـه برخی از سـرطان ها 
بـه دلیـل های مختلـف باید آزمایش هـای متفاوتی 
داشـته باشـند. هنگامی که بیماری  آن ها مشخص 
میشـود،اگر آزمایـش هـای انجـام شـده، افزایـش 
را نشـان بدهـد بـه ایـن معنـی اسـت کـه بیمـاری  
در افـراد احتمـاال پیشـرفت کـرده اسـت.  برخـی 
از بیمـاری هـا شـامل مـوارد زیر میباشـد: سـرطان 
 ۱2۵-CA :سـرطان تخمـدان CEA :روده بـزرگ
 AFP :سـرطان بیضـه PSA :سـرطان پروسـتات
. یکـی از آزمایشـاتی کـه بـرای تشـخیص سـرطان 
انجـام میشـود،تصویر برداری میباشـد. یکـی از این 
آزمایشات،سونوگرافی میباشـد.هنگامی سونوگرافی 
صـورت میگیـرد کـه در بـدن تـوده وجـود داشـته 
باشـد. دیگـر روش مـورد استفاده،سـی تـی اسـکن 
سر،قفسـه  اسـکن  بـرای  روش  ایـن  میباشـد.از 
سینه،شـکم،لگن و گردن اسـتفاده میکننـد. اخرین 
مورد آزمایشـات تصویری،اسـکن اسـتخوان میباشد 
کـه بـرای انجام ایـن آزمایـش از ردیـاب رادیواکتیو 

میکنند. اسـتفاده 
آیا ایـن بیمـاری درمـان دارد؟ درمـان این 
بیمـاری بـه چند عوامل بسـتگی دارد کـه در موارد 
زیـر بـه آن اشـاره شـده اسـت. ۱- محـل شـروع 
سـرطان اولیـه 2- میـزان پیشـرفت و گسـترش آن 
۳- میزان سـن و سـامت افـراد ۴- انتخـاب درمان 
خـود. قبـل از شـروع درمـان ایـن موضـوع اهمیت 
دارد کـه از پزشـک معالـج در رابطه بـا هدف درمان 
صحبـت کنیـد. اهداف درمان ممکن اسـت در طول 
درمان شـما تغییر پیـدا کند.در طـول مراقبت های 
روانشـناس  و  مشـاور  بـا  میتوانیـد  خـود  درمـان 
مشـورت کنیـد و از او کمـک بگیریـد چـرا که برای 
درمـان بیمـاری عاوه بـر اسـتفاده از دارو و مراحل 
شـیمی درمانـی بـه روحیـه و انگیـزه ی بـاال جهت 

بهبـودی نیـاز دارید. 
درمـان  متاسـتاز:  بیمـاری  درمـان  نـوع 
بیمـاری متاسـتاز بسـتگی بـه نـوع سـرطان دارد. 
سـینه  سـرطان  بیمـاری  بـه  مبتـا  فـردی  اگـر 
باشـد، بـه دلیـل اینکـه سـلول هـای سـرطانی در 
قسـمت  سـینه و اطـراف آن جمـع شـده اسـت ، 
بایـد داروی مربـوط بـه رفـع سـرطان پسـتان را 
مصـرف کند.  اگر سـرطان از نوع اسـتخوان باشـد 
و بـه طـوری نباشـد که منجـر به درد های شـدید 
و یا شکسـتگی اسـتخوان شـود، میتواند با دسـتور 
و تجویـز پزشـک بـه صـورت مصـرف دارو درمـان 
شـده و یـا در صـورت وجـود شکسـتگی از طریـق 
اشـعه،محل مـورد نظـر را درمـان کننـد. همچنین 
در هـر نـوع از سـرطان هـا داروی مخصـوص بـه 
خـود تجویـز میشـود تـا بتـوان زود تر محـل مورد 
تجمـع سـلول هـای سـرطانی را از بیـن بـرد.  از 
قدیـم گفتـه انـد پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت. 
 منبع: بیتوته 

فنرباغچه رقم فروش صیادمنش را اعالم کرد

ــت  ــه خدم ــان ب ــه خواه ــی ک ــر تیم ــه ه ــگاه فنرباغچ ــام باش ــا اع ب
گرفتــن اهلل یــار صیادمنــش اســت بایــد ۵.۵ میلیــون یــورو بــه ایــن تیــم 

ــد.  پرداخــت کن
ــا  ــار صیادمنــش فصــل جــاری در تیــم زوری ــه گــزارش ایســنا، اهلل ی ب
اوکرایــن درخشــید و توانســت ۷ گل بــرای تیــم در لیــگ بــه ثمــر برســاند. 
ــم  ــه تی ــان رســید و او ب ــه پای ــرارداد قرضــی او ب ــدت ق ــن حــال م ــا ای ب
ــرای نقــل و انتقــاالت زمســتانی تیــم هــال ســیتی  فنرباغچــه برگشــت. ب
ــت و  ــی اس ــن ایران ــن بازیک ــذب ای ــال ج ــه دنب ــدت ب ــه ش ــس ب انگلی

ــم فنرباغچــه داشــته اســت. ــا تی ــی ب مذاکرات
ــوان  ــن ج ــورو روی بازیک ــون ی ــز ۵.۵ میلی ــه ای نی ــم ترکی ــران تی س
ــه  ــتار ب ــه خواس ــی ک ــر تیم ــد ه ــام کردن ــتند و اع ــت گذاش ــود قیم خ
ــم  ــه تی ــدار را ب ــن مق ــد ای ــت، بای ــن اس ــن بازیک ــن ای ــت گرفت خدم

ــد.  ــت کن ــه ای پرداخ ترکی
نقــل و انتقــاالت زمســتانی فوتبــال اروپــا شــروع شــده اســت و تیم هــا 
در ایــن مــدت بــرای تقویــت بــرای ادامــه فصــل بازیکنــان جدیــدی را بــه 

ــد.  ــت می گیرن خدم
هــواداران تیــم ترکیــه ای کــه از عملکــرد مهاجمــان خودشــان در ایــن 
ــه  ــی شــدند و ب فصــل راضــی نیســتند، خواســتار بازگشــت مهاجــم ایران
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــه ای بمان ــم ترکی ــن در تی ــن بازیک ــد ای ــر می رس نظ
ــورو وجــود  ــون ی ــم ۵.۵ میلی ــا رق ــش ب ــرای صیادمن ــچ پیشــنهادی ب هی
نداشــته باشــد، مهاجــم جــوان ایرانــی در تیــم فنرباغچــه خواهــد مانــد و 

ادامــه فصــل را در لیــگ ترکیــه ســپری خواهــد کــرد.
در حــال حاضــر ســید مجیــد حســینی در تیــم ترابــزون اســپور تنهــا 
ــه  ــش چ ــد صیادمن ــد دی ــت و بای ــه اس ــگ ترکی ــر در لی ــی حاض ایران

ــت. ــد داش ــتانی خواه ــاالت زمس ــل و انتق ــره نق ــده ای در پنج آین
اللهیــار کــه در تاریــخ ۱۰ تیــر ۱۳۹۸ بــا مبلــغ ۷۵۳ هــزار یــورو از تیــم 
ــی  ــل در تمام ــن فص ــد، در ای ــل ش ــه منتق ــه فنرباغچ ــران ب ــتقال ای اس
رقابت هــا 2۴ بــازی بــا زوریــا انجــام داد و ۹ گل و ۴ پــاس گل ثبــت کــرد.

مدیرکلورزشوجوانانآذربایجانشرقی:
منابع مالی برای باز کردن پنجره تراکتور

 مشخص می شود

 مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجان شــرقی گفــت: منابــع مالــی بــرای 
بــاز کــردن پنجــره نقــل و انتقــاالت تیــم تراکتــور و همچنیــن زمان بنــدی 

بــرای انجــام ایــن کار در جلســه مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــت و گوی ــاج در گف ــوب بهت ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه عنــوان یــک هــوادار، عاشــق تیــم هــای تراکتــور و ماشــین ســازی  ب
هســتم و بــرای موفقیــت ایــن دو تیــم در لیــگ، مشــکات را بــه جــان 

ــم. مــی خری
ــه دوم  ــور را در نیم ــه تراکت ــم ک ــل نداری ــه تحم ــان اینک ــا بی وی ب
جــدول لیــگ برتــر و ماشــین ســازی را در انتهــای جــدول لیــگ دســته 
یــک ببینیــم، گفــت: مجموعــه اســتان بــرای برطــرف کــردن بحــران بــه 
وجــود آمــده و رســاندن تیــم هــا بــه جایــگاه واقعــی در تــاش هســتند.
بهتــاج بــه حضــورش در هــر دو جلســه انتقــال مالکیــت ایــن 2 تیــم 
ــن جلســه در  ــزود: در ای ــرد و اف ــزار شــد، اشــاره ک ــل برگ ــه قب ــه هفت ک
ــرکتی  ــه ش ــین ب ــور و ماش ــای تراکت ــم ه ــذاری تی ــات و واگ ــورد کلی م

ــال بررســی اســت. ــز در ح ــذاری نی ــات واگ ــق شــد و جزئی ــدار تواف پای
وی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا تعامــل و احســاس مســئولیت اجتماعــی 
کــه در طرفیــن وجــود دارد ایــن امــر بــه زودی نهایــی مــی شــود چــون 
زمــان محــدود اســت و بایــد پنجــره ایــن تیــم هــا بــاز و بــرای نیــم فصــل 

دوم تقویــت شــود.
وی همچنیــن در مــورد مخالفــت برخــی نماینــدگان کرمــان بــا 
موضــوع انتقــال تراکتــور، اظهــار کــرد: مــس ورزقــان منابــع بســیاری دارد 
کــه بــا اتحــاد و پیگیــری نماینــدگان اســتان در مجلــس، موضــوع حمایــت 
ایــن شــرکت از 2 تیــم تراکتــور و ماشــین در حــال محقــق شــدن اســت 
ــور و  ــنجان و تراکت ــان، رفس ــس کرم ــه م ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــا نبای ام
ماشــین، همگــی تیــم هــای ورزشــی ایــن کشــور هســتند و جوانــان ایــن 

مــرز و بــوم در آنهــا تــوپ مــی زننــد.
ــیم  ــه تقس ــورت عادالن ــه ص ــد ب ــور بای ــع در کش ــت: مناب ــاج گف بهت
شــود و تیــم هــای ورزشــی و فوتبالــی از منابــع ملــی بــه صــورت مســاوی 

برخــوردار شــوند.
ــداد بســیار  ــور و ماشــین ســازی و تع ــای تراکت ــم ه ــه تی ــه عقب وی ب
ــدوارم،  ــت: امی ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــا در منطق ــم ه ــن تی ــواداران ای ه
ــور در  ــاره تراکت ــاهد درخشــش دوب ــد و ش ــه برس ــه نتیج جلســات زود ب

ــیم. ــک باش ــگ ی ــازی در لی ــین س ــر و ماش ــگ برت لی
ــه  ــه ای ک ــازی در جلس ــین س ــور و ماش ــای تراکت ــم ه ــت تی  مالکی
هفتــه قبــل در تهــران و در حضــور نایــب رئیــس مجلــس، وزیــر صمــت، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس و برخــی نماینــدگان شــمال غــرب برگــزار 

ــه شــرکت مــس واگــذار شــد. شــد، ب

لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد به آمریکا 
در صورت صدور ویزای گزینشی 

ــزا  ــران وی ــتی ای ــای کش ــه اعض ــه هم ــا ب ــه آمریکایی ه ــی ک در صورت
ندهنــد، ایــن ســفر از ســوی فدراســیون کشــتی ایــران لغــو خواهــد شــد. 
ــتی  ــی کش ــم مل ــای تی ــته اعض ــه گذش ــنیم، در هفت ــزارش تس ــه گ ب
آزاد ایــران بــرای دریافــت ویــزای آمریــکا راهــی دوبــی شــدند. در پایــان 
ــن  ــد ت ــش چن ــا درخش ــه ب ــروژ ک ــلو در ن ــی 2۰2۱ اس ــابقات جهان مس
ــوان دار  ــام و عن ــتی  گیران بن ــل کش ــران مقاب ــتی آزاد ای ــان کش از قهرمان
آمریکایــی از جملــه دیویــد تیلــور و جــی دن کاکــس همــراه بــود، 
فدراســیون کشــتی آمریــکا از رئیــس فدراســیون ایــران دعــوت بــه عمــل 
آورد تــا در مســابقه ای دوســتانه در آمریــکا، دو تیــم بــه مصــاف هــم برونــد.

ــا  ــوی آمریکایی ه ــابقه از س ــن مس ــکان ای ــان و م ــز زم ــه نی در ادام
ــه آزادکاران  ــی ک ــد. در حال ــام ش ــزاس اع ــاه در داالس تگ ــن م 2۳ بهم
تمرینــات خــود را بــرای حضــور در ایــن مســابقه و همچنیــن رقابت هــای 
بعــدی اســتارت زده انــد، حاشــیه هایی ایجــاد شــده و بــا توجــه بــه برخــی 
ــی از  ــرای برخ ــزا ب ــدور وی ــدم ص ــال ع ــدف دار، احتم ــیطنت های ه ش

اعضــای تیــم ملــی مطــرح شــده اســت.
ــزا گزینشــی  ــا در خصــوص صــدور وی ــر آمریکایی ه ــن رابطــه اگ در ای
ــن کشــور را  ــه ای ــران ســفرش ب ــی کشــتی آزاد ای ــم مل ــد، تی عمــل کنن

لغــو خواهــد کــرد.

ــران  ــور نگ ــواداران تراکت ــه ه ــی ک در حال
آینــده و رونــد واگــذاری تیــم مــورد عاقه شــان 
هســتند امــا نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــردن  ــرای مطــرح ک ــن ماجــرا ب اســامی از ای

خودشــان اســتفاده کرده انــد. 
ــال و  ــه س ــدودا س ــنا، ح ــزارش ایس ــه گ ب
ــازی  ــگاه تراکتورس ــه باش ــود ک ــش ب ــم پی نی
آن  شــد.  واگــذار  زنــوزی  محمدرضــا  بــه 
ــحال  ــور خوش ــواداران تراکت ــب ه ــان اغل زم
ــه  ــیدن ب ــد رس ــال را کلی ــن انتق ــد و ای بودن
ــن حــال  ــا ای ــف می دانســتند. ب ــن مختل عناوی
ــدند  ــه ش ــورها متوج ــه پرش ــد ک ــری نپایی دی
ــن  ــد و ای ــال حرکتن ــراب در ح ــمت س ــه س ب
ــان  ــاره هم ــاال دوب ــدارد. ح ــی ن ــیر انتهای مس
تکــرار  حــال  در   ۹6-۹۷ فصــل  قصه هــای 
شــدن و تراکتــور در آســتانه واگــذاری جدیــد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
آذربایجـــان  نماینـــدگان  و  هـــواداران 
شـــرقی در مجلـــس شـــورای اســـامی از 
ابتـــدای فصـــل خواهـــان واگـــذاری باشـــگاه 
تراکتـــور بـــه مـــس ســـنگون ورزقـــان بـــه 
ــرکت  ــای شـ ــی از زیرمجموعه هـ ــوان یکـ عنـ
ملـــی مـــس ایـــران بودنـــد و هســـتند. ایـــن 
ـــور در  ـــف تراکت ـــج ضعی ـــس از نتای ـــته پ خواس
ـــن  ـــا ای ـــید ت ـــود رس ـــه اوج خ ـــر ب ـــگ برت لی
ـــددی  ـــته جلســـات متع ـــه گذش ـــی هفت ـــه ط ک

نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  آن  پیرامـــون 
ـــده  ـــت و نماین ـــر صم ـــرقی، وزی ـــان ش آذربایج

شـــرکت ملـــی مـــس برگـــزار شـــد.
بــا ایــن حــال ایــن جلســات بیشــتر از ایــن 
ــتاورد  ــور دس ــگاه تراکت ــده باش ــرای آین ــه ب ک
داشــته باشــد، بــه فرصتــی بــرای دیــده شــدن 
نماینــدگان مجلــس تبدیــل شــد. از یــک 
ــان  ــدگان آذربایج ــدام از نماین ــر ک ــرف ه ط
ــه  ــد ک ــاش کرده ان ــدت ت ــن م ــرقی در ای ش
ــه مــس ســنگون  ــور ب ــی تراکت ــال مالکیت انتق
ــوی  ــد و از س ــت کنن ــان ثب ــام خودش ــه ن را ب
ــان در صــدد مخالفــت  ــدگان کرم دیگــر نماین
ــن  ــرا ای ــاال چ ــد. ح ــال برآمدن ــن انتق ــا ای ب
کمپین هــای  بــه  شــبیه  بیشــتر  جلســات 

ــت؟ ــده اس ــی ش تبلیغات
همــه نماینــدگان آذربایجــان شــرقی در 
مالکیــت  انتقــال  قطعــی شــدن  از  حالــی 
تراکتــور بــه مــس ســنگون صحبــت می کننــد 
ــده  ــدن آن مان ــی ش ــا نهای ــادی ت ــه راه زی ک
نماینده هــا  ایــن  از  کــدام  هیــچ  اســت. 
بــرای  برنامــه ای  چــه  کــه  نمی گوینــد 
ــک  ــوزی، مال ــا زن ــا محمدرض ــی ب ــق مال تواف
ــوزی  ــه زن ــه ن ــرا ک ــد، چ ــگاه دارن ــی باش فعل
ــور  ــات حض ــن جلس ــش در ای ــه نمایندگان و ن
نداشــتند. در ادامــه بــه نکاتــی از آخریــن 
ورزقــان  نماینــده  دهقانــی،  صحبت هــای 
ــاره  ــور اش ــت تراکت ــال مالکی ــه انتق ــع ب راج

. می کنیــم

ایــن نماینــده مجلــس در ابتــدای گفت وگوی 
ــرکت  ــنبه ش ــه از ش ــد ک ــی اش می گوی رادیوی
و  تراکتــور  باشــگاه  مالــک  مــس  ملــی 
ــخص  ــه مش ــا در ادام ــت ام ــازی اس ماشین س
می شــود کــه راه زیــادی تــا نهایــی شــدن ایــن 
انتقــال مانــده و نــه تنهــا کوچکتریــن مذاکره ای 
بــا زنــوزی نشــده، بلکــه خودشــان هــم باشــگاه 

تراکتــور را ارزش گــذاری نکرده انــد.
انجــام  صحبت هایــی  حتــی  دهقانــی 
ــد  ــه رون ــه ب ــن ک ــتر از ای ــه بیش ــد ک می ده
مذاکــرات بــا زنــوزی کمــک کنــد، جنبــه 
ــش بــه  ــی دارد. او در واکن قلــدری و تبلیغات
ــارد  ــوزی ۱۰۰۰ میلی ــر زن ــه اگ ــن ســوال ک ای
ــرای واگــذاری تراکتــور طلــب کنــد،  تومــان ب
چــه برنامــه ای دارنــد، می گویــد: »ایــن اجــازه 
را بــه زنــوزی نمی دهیــم.« مگــر بــا ایــن 

فرمــان می تــوان مذاکــرات را جلــو بــرد؟
ــال  ــه ح ــری ب ــد فک ــاف بای ــن اوص ــا ای ب
رونــد شــلخته  واگــذاری باشــگاه تراکتــور شــود 
ــاره اتفاقــات  ــا حداقــل ســه ســال دیگــر دوب ت
ــال  ــه دنب ــورها ب ــود و پرش ــرار نش ــال تک امس
ــون  ــند. تاکن ــد نباش ــک جدی ــی مال جایگزین
باشــگاه تراکتــور در ماجــرای واگــذاری اش 
شــبیه بــه گوشــت قربانــی بــوده و هرکــس بــه 
دنبــال ســهمی از انتقــال آن اســت تــا خــودش 

ــد. را مطــرح کن

نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
بــه وعــده هایــی کــه از ســوی مدیــران پیشــین 
وزارت ورزش و جوانــان داده شــد امــا عملیاتــی 
نشــد، گفــت: بحــث واگــذاری اســتقال و 
پرســپولیس مطــرح بــود امــا بــه واقعیــت 
ــم  ــی توانی ــل م ــرک فع ــت ت ــا باب ــید و م نرس
ــم.  ــدام کنی ــابق ورزش اق ــئوالن س ــرای مس ب

ــی  ــان قاض ــید احس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
زاده هاشــمی افــزود: مســاله ای کــه در مــورد 
ــل  ــده دالی ــش آم ــپولیس پی ــتقال و پرس اس
ــده  ــی از عم ــه یک ــی دارد ک ــف و متنوع مختل
ــی  ــازی واقع ــی س ــدم خصوص ــا ع ــل ه دلی

اســت.
در  گذشــته  ســال   ۵ در  داد:  ادامــه  وی 
ــال در  ــی ۴ س ــامی، ط ــورای اس ــس ش مجل
ــازی  ــی س ــه خصوص ــر ب ــه نظ ــون بودج قان
داشــتیم، وزارت ورزش الــزام داشــت و االن 
ــه  ــاده 2۳۴ ب ــاس م ــر اس ــوان ب ــی ت ــم م ه
عنــوان تــرک فعــل برخــی از مســئوالن ســابق 
ــرار داد کــه  ــه را مــورد ســوال ق ــن وزارتخان ای

ــد. ــرده ان ــاظ نک ــون را لح ــرا قان چ
ــه  ــه ک ــت: آنچ ــس گف ــده مجل ــن نماین ای
امــروز مــا نیازمنــد آن هســتیم بــه مــورد 
بحــث دیــون واقعــی و شــفافیت بدهــی این دو 
باشــگاه بــاز مــی گــردد. شــرکت هــا و حســاب 
هــای بانکــی بــه نــام مدیــران اســبق دو 
باشــگاه هنــوز وجــود دارد و طلبکارانــی وجــود 
ــه  ــود را نگرفت ــات خ ــوز مطالب ــه هن ــد ک دارن
ــم، شــفافیت  ــاز داری ــد. آنچــه کــه امــروز نی ان

ــد  ــازی بای ــی س ــن خصوص ــت و ای ــی اس مال
ــد. ــی باش واقع

ــد  ــد: نبای ــادآور ش ــمی ی ــی زاده هاش قاض
ایــن دو باشــگاه از وزارتخانــه ای بــه وزارتخانــه 
دیگــری منتقــل شــود و  بایــد مراحــل قانونــی 
بــه درســتی طــی شــود. بایــد ســهام دو 
ــذاری  ــت گ ــزان قیم ــخص و می ــگاه مش باش
ــورت  ــه ص ــد ب ــم بای ــهام ه ــود. س ــن ش تعیی
ــا شــرایط  خــورد در همــه جــا توزیــع شــود ت

ــود. ــی ش ــی ط اصول
وی تصریــح کــرد: در ســال هــای ۹۸ و ۹۹ 
ــی  ــان دیدارهای ــابق ورزش و جوان ــر س ــا وزی ب
ــی  ــی هــم داده شــد. حت ــول های داشــتیم و ق
وزیــر ســابق بــه برنامــه خبــری آمــد و گفــت 
ــم،  ــد گل بزنی ــط بای ــا فق ــد و م ــاس را دادن پ
امــا ایــن گونــه نبــود و متاســفانه متولیــان آن 
موقــع ورزش بــا افــکار عمومــی بــازی کردنــد. 

مــا بابــت تــرک فعــل مــی توانیــم بــرای 
ــم. ــدام کنی ــابق ورزش اق ــئوالن س مس

شــد:  یــادآور  ورزش  فراکســیون  عضــو 
حــوزه مدیریــت ورزش، حــوزه تخصصــی اســت 
ــی  ــده، عملیات ــای داده ش ــول ه ــدوارم ق و امی
ــد از  ــیا بای ــیون آس ــات کنفدراس ــود. الزام ش
ــفانه  ــود. متاس ــت ش ــا رعای ــگاه ه ــوی باش س
ــی  ــی نظم ــکات و ب ــی از مش ــل برخ ــه دلی ب
هــا مجلــس نقــش نظارتــی خــود را بــه گونــه 
ای ایفــا کــرد کــه شــاهد رونمایــی از قــرارداد 
ویلموتــس  بودیــم و بعــد ورود بــه قراردادهــای 
ــه آن  ــت منجــر ب ــه در نهای ــر داشــتیم ک دیگ
شــد کــه قراردادهــای بــی نظــم ایــن چنینــی 
ــگاه  ــع باش ــام جام ــورد نظ ــود. در م ــته ش بس
داری هــم ورود کردیــم امــا دولــت قبــل مــی 

ــداد.  گفــت الیحــه مــی دهیــم کــه ن
قاضــی زاده هاشــمی گفــت: مــن بــا گرایش 

هــای فکــری متفــاوت در مجلــس حضــور 
ــوده و  ــی ب ــات ورزش ــر مطالب ــتم و پیگی داش
ــع  ــه ذی نف ــرادی ک ــن اف ــه نظــر م هســتم. ب
ــدگان  ــرا نماین ــد چ ــی گوین ورزش هســتند م
ــن  ــد، ای ــی کنن ــه م ــوزه ورزش مداخل در ح
بــرای آن اســت کــه دســت هــای پشــت پــرده 
را رو کردیــم و چنیــن صحبــت هایــی مطــرح 
ــت.  ــادی اس ــم ع ــا ه ــرای م ــود و ب ــی ش م
مجلــس خــودش ناظــر و قانونگــذار اســت و در 
ــده  ــورد پرون ــد. در م ــی کن ــا ورود م ــه ج هم
ویلموتــس مــا ورود کردیــم امــا هیــچ کــدام از 
ــن مســاله وارد نشــدند.  ــه ای ــان ورزش ب مدعی
ــال را  ــاد فوتب ــرد: فس ــان ک ــر نش وی خاط
هــم آغــاز کردیــم کــه ایــن پرونــده ۵۳ متهــم 
دارد، خیلــی از ایــن افــراد هنــوز هســتند و در 
ــد  ــی کنن ــم م ــت ه ــف صحب ــای مختل فضاه
ــن  ــد در ای ــه بای ــوه قضائی ــخنگوی ق ــا س ام

ــد. ــت کن ــوص صحب خص
کــرد:  تاکیــد  ورزش  فراکســیون  عضــو 
ــه  ــه جــدی اســت ک ــک مولف حــق پخــش، ی
بایــد حــل شــود. در المپیــک و در لیــگ 
ــی  ــم آن را م ــان ه ــا و جه ــر اروپ ــای معتب ه
بینیــم. مــن بــا رئیــس ســازمان صــدا و 
ــا  ــی ب ســیما دو جلســه مفصــل داشــتم و حت
رئیــس قبلــی ســازمان هــم در ایــن خصــوص 
ــا  ــه م ــدد اولی ــودم. شــاید ع ــرده ب ــت ک صحب
ــه حــق  ــا توجــه ب ــا ب عــدد بزرگــی نباشــد ام
انحصــاری کــه در قانــون بــرای صــدا و ســیما 

ــت.  ــی اس ــت بزرگ ــده حرک ــده ش دی

لژیونــر و ملی پــوش هندبــال ایــران گفــت: رفتــن روی 
ــا کار  ــت ام ــن نیس ــدن دور از ذه ــی ش ــیا و جهان ــکوی آس س

ــود.  ــد ب ــم نخواه ــانی ه آس
ــور  ــاره حض ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــژاد در گفت وگ ــا نوروزی ن پوی
در تورنمنــت اســپانیا اظهــار کــرد: تورنمنــت خوبــی بــود. ایــن 
دیدارهــای تدارکاتــی خیلــی از لحــاظ هماهنگــی بــه تیــم و از 
ــک  ــی کم ــه کادر فن ــف ب ــوت و ضع ــاط ق ــناخت نق ــت ش جه
ــون  ــدری هم چ ــای ق ــا تیم ه ــی ب ــرد. در کل رویاروی ــد ک خواه
اســپانیا و لهســتان می توانــد کلــی بــه تیــم ملــی کمــک کنــد.
ــا  ــل مونتای ــال مانوئ ــی هندب ــم مل ــرمربی تی ــاره س او درب
فرنانــدز اســپانیایی گفــت: زمــان زیــادی نیســت کــه بــا 
ــن  ــه م ــزی ک ــا در کل چی ــم ام ــد کار می کن ــرمربی جدی س
ــاد دارد.  ــم اعتم ــه تی ــا ب ــه واقع ــت ک ــن اس ــم ای ــس می کن ح
ــرای تیــم می گــذارد و ایــن  ــوان دارد ب او هــر چیــزی کــه در ت

ــت. ــم اس ــی مه خیل
ــی  ــه گروه ــران در مرحل ــان ای ــورد حریف ــژاد در م نوروزی ن
مســابقات هندبــال قهرمانــی مــردان آســیا کــه از 2۸ دی آغــاز 
ــترالیا  ــد، اس ــی هن ــا در دور گروه ــان م ــت: حریف ــود گف می ش
ــناخته  ــم ش ــک تی ــتان ی ــتند. عربس ــان هس ــتان میزب و عربس

شــده در ایــن رشــته و میزبــان اســت. بــازی مقابــل میزبــان کار 
آســانی نیســت ولــی پیــروزی مقابــل ایــن تیــم نشــدنی نیســت. 
ــز  ــران نی ــان ای ــر حریف ــد دیگ ــترالیا و هن ــورد اس وی در م
ــا هســتند  گفــت: تیم هــای هنــد و اســترالیا در ایــن رشــته نوپ
ولــی بــاز هــم نمی شــود حریــف را دســت کــم گرفــت. بایــد بــا 

ــل همــه تیم هــای آســیا ظاهــر شــویم. ــوت مقاب تمــام ق
ــال ایــران در مــورد جهانــی شــدن و روی  ــر هندب ایــن لژیون
ــردان آســیا  ــی م ــران در مســابقات قهرمان ــم ای ــن تی ســکو رفت
گفــت: مســلما جهانــی شــدن و روی ســکو رفتــن چیــزی 
ــد  ــا آســان هــم نیســت. بای ــه دور از ذهــن باشــد ام نیســت ک
ــی  ــم جهان ــا بتوانی ــم ت ــاش کنی ــز و ت ــازی تمرک ــه ب ــازی ب ب

ــویم.  ش
ــایر  ــا س ــا ب ــه آی ــوال ک ــن  س ــه ای ــخ ب ــژاد در پاس نوروزی ن
ــت؟  ــد رف ــان خواه ــه آلم ــا ب ــد ی ــران می آی ــه ای ــان ب ملی پوش
ــا  ــی ت ــر وقت ــم. دیگ ــران می آی ــه ای ــم ب ــراه تی ــن هم ــت: م گف
مســابقات قهرمانــی آســیا نمانــده تــا بــه تیمــم در آلمــان ملحــق 
ــار  ــم در کن ــر را ه ــد روز آخ ــا چن ــم ت ــران می آی ــه ای ــوم . ب ش
ــتان  ــابقات عربس ــه مس ــم ب ــد ه ــم. بع ــن کن ــان تمری ملی پوش
خواهیــم رفــت. بعــد ایــن مســابقات نیــز مســتقیم بــه آلمــان و 

ــه تیــم خــودم ملحــق خواهــم شــد. ب
ــان  ــران در پســت پخــش در پای ــال ای ــوش هندب ــن ملی پ ای
گفــت: امیــدوارم کــه شــرایط بــرای تیــم ملــی هندبــال ایــران 
مطلــوب باشــد و همــه از پتانســیل خــود اســتفاده و بتواننــد بــه 
تیــم ملــی کمــک کننــد. همان طــور کــه گفتــم جهانــی شــدن 
ــا کار  ــت ام ــن نیس ــد دور از ذه ــر چن ــن ه ــکو رفت و روی س

آســانی هــم نیســت.

سرپرســت فدراســیون دوچرخه ســواری جزئیاتــی از نشســت 
ــد توســعه  ــاون جدی ــن مع ــان و همچنی ــر ورزش و جوان ــا وزی ب

ورزش قهرمانــی و حرفــه ای را ارائــه کــرد. 
فدراســـیون  سرپرســـت  هاشـــم  کنـــدی،  رســـول 
ـــورش  ـــاره حض ـــنیم، درب ـــا تس ـــو ب ـــواری در گفت وگ دوچرخه س
ـــش  ـــر ورزش و معاون ـــا وزی ـــدار ب ـــان و دی در وزارت ورزش و جوان
ـــا او  ـــدار کـــردم و ب ـــد ســـجادی دی ـــا حمی ـــدا ب ـــار داشـــت: ابت اظه
ـــن  ـــرایط ای ـــکات و ش ـــیون، مش ـــنامه فدراس ـــد اساس ـــاره رون درب
ـــائل  ـــه مس ـــان هم ـــجادی در جری ـــتم. س ـــت داش ـــته صحب رش
از جملـــه مشـــکل ســـاختمان نیمـــه کاره، مجمـــع انتخاباتـــی 
ـــل  ـــد ح ـــه رون ـــاعد داد ک ـــول مس ـــت و ق ـــرار داش ـــی و ... ق قبل

مشـــکات مالـــی فدراســـیون را تســـهیل کنـــد.
وی افــزود: مــن همچنیــن در دیــدار برنامه هــای فدراســیون، 
ــرای مســابقات پیســت  ــا ب ــی ورزشــکاران و اردوه ــد آمادگ رون
قهرمانــی آســیا در هنــد، رقابت هــای جــاده قهرمانــی آســیا در 

ــژو را  ــایی 2۰22 هانگ ــای آس ــن بازی ه ــتان و همچنی تاجیکس
تشــریح کــردم. اردوی تیــم جــاده قــرار اســت از )دوشــنبه( در 
کیــش و اردوی تیــم پیســت نیــز در اهــواز برگــزار خواهــد شــد.

سرپرســت فدراســیون دوچرخه ســواری ادامــه داد: وزیــر 
ابــراز  و  بــه دوچرخه ســواری داشــت  نــگاه مثبتــی  ورزش 
امیــدواری کــرد کــه مشــکات ایــن رشــته بــا کمــک مســئوالن 

حــل شــود.
ــد  ــید محم ــا س ــدار ب ــاره دی ــن درب ــدی همچنی ــم کن هاش
ــه ای  ــی و حرف ــعه ورزش قهرمان ــد توس ــاون جدی ــر مع پوالدگ
وزارت ورزش گفــت: حضــور پوالدگــر می توانــد منشــأ خدماتــی 
خوبــی بــرای ورزش باشــد. مــن حضــور او را تبریــک گفتــم و از 
ــا روز دوشــنبه در اردوی ملی پوشــان  پوالدگــر دعــوت کــردم ت

حضــور یابــد و بــه آنهــا روحیــه بدهــد.

واگذاری تراکتور، به نام هوادار به کام نماینده!

قاضیزادههاشمی:

 مسئوالن سابق ورزش با افکار عمومی بازی کردند

روی سکو رفتن و جهانی شدن هندبال ایران دور از ذهن نیست

هاشمکندی:

 سجادی در جریان همه مشکالت دوچرخه سواری قرار دارد 
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اوقات شرعى شهر تهران

رئیــس جمهــور در جریــان دفــاع 
از الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ گفــت کــه 
دولــت کنتــرل تــورم را دنبــال مــی 
کنــد و ســیر نزولــی تــورم آغــاز 

شــده اســت. 
ــگاران  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ســید  االســام  حجــت  جــوان، 
ابراهیــم رئیســی رئیــس جمهــور 
ــه  ــه بودج ــاع از الیح ــان دف در جری
۱۴۰۱ در صحــن علنــی مجلــس 
ــورم را  ــرل ت ــت کنت ــه دول ــت ک گف
ــی  ــیر نزول ــد و س ــی کن ــال م دنب

ــت. ــده اس ــاز ش ــورم آغ ت
درصــد   ۴۰ کشــور  گفــت  او 
نفتــی  غیــر  صــادرات  افزایــش 
ــرای بیشــتر شــدن  داشــته و بایــد ب
اقتصــاد  کنــد. ســهم  تــاش  آن 
خاورمیانــه  منطقــه  در  ایــران 
ــودش  ــای خ ــد در ج ــت و بای باالس
ــا  ــاف تهدیده ــرد و برخ ــرار بگی ق
ــش  ــات افزای ــت و میعان صــادرات نف

داشــته اســت.
مهــار تــورم در بودجــه هــدف 
گیــری شــده و نبایــد شــاهد باشــیم 
کــه فقــرا فقیرتــر شــوند و غنــی هــا 
ــم  ــن تصمی ــا ای ــوند. ب ــر ش ــی ت غن
گیــری حتمــا وضــع مــردم متفــاوت 
خواهــد شــد، ایــن بخــش دیگــری از 
صحبــت هــای رئیــس جمهــور بــود.

ارز ترجیحی دغدغه همه ما است
ترجیحــی  ارز  گفــت  رئیســی 
را  کار  اســت.  مــا  همــه  دغدغــه 
و  ایــم  کــرده  شــروع  دولــت  در 
ارز  بــرای  ۸ میلیــاراد دالری کــه 
ــود  ــده ب ــه ش ــر گرفت ۴2۰۰ در نظ
ــت ســیزدهم  ــدای شــروع دول در ابت
چیــزی از آن باقــی نمانــده بــود 
ــذف  ــتیم آن را ح ــی توانس ــی نم ول
و شــوک بــه مــردم وارد کنیــم و در 
ــاه  ــد م ــد چن ــه بای ــه اینک ــت ب نهای
ــد  ــدا کن ــه پی ــر ارز ۴2۰۰ ادام دیگ
ــی شــد. ســپس الیحــه  ــی های رایزن
دو فوریتــی دربــاره ارز در دولــت 
ــر  ــاه دیگ ــد م ــا چن ــد ت ــب ش تصوی
حــذف شــود و بــرای اقشــار آســیب 
ــی  ــد ول ــدا کن ــه پی ــم ادام ــر ه پذی
ــداد.  ــت آن رای ن ــه فوری ــس ب مجل
مجلــس نــه بــرای ادامــه دادن و نــه 

ــد. ــر نکردن ــام نظ ــذف ارز اع ح
کـرد  تاکیـد  مجریـه  قـوه  رئیـس 
سـفره مـردم خط قرمز ماسـت. اگـر ارز 
ترجیحـی قطع شـود باید بـرای جبران 
آن مخصوصا اقشار ضعیف فکری بشود.

 افرادی که به نام دولت کار 
می کنند عدالت در پرداخت ها 

را رعایت کنند
رئیســی معتقــد اســت عدالــت در 

پرداخــت هــا مســئله درســتی اســت 
و تفــاوت در پرداخــت هــا در کشــور 
نســبت بــه کســانی کــه شــغل هــا، 
را  کارکنــان  تحصیلــی  مــدارک 
ــج مــی دهــد .اســاتید دانشــگاه،  رن
ــه،  ــوه قضائی ــان ق ــان، کارکن معلم
ــه  ــانی ک ــام کس ــتری و تم دادگس
بــه نــام دولــت و حکومــت کار مــی 
کننــد بایــد از نظــام عدالــت در 
پرداخــت حقــوق برخــوردار شــوند. 
هــر طرحــی در جهــت ریشــه کــن 
کــردن فقــر مطلــق در کشــور باشــد 
ــا  ــت اســت و م ــت دول ــورد حمای م
ــیم  ــن باش ــاهد ای ــم ش ــی توانی نم
تــوان  کشــور  در  کســانی  کــه 
را  خــود  زندگــی  حداقلــی  اداره 
ــات بودجــه  ــه جزئی ندارند.نســبت ب
ــد  ــه ای دارن ــر نکت ــا ه ــده ه نماین
ــم  ــکالی ه ــچ اش ــد هی ــرح کنن مط

ــد. ندارن
هـــم اکنـــون زمینـــه بـــرای 
ـــم  ـــور فراه ـــت در کش ـــرای عدال اج
شـــده اســـت. بایـــد عدالـــت در 
ــی  ــود ولـ ــیرین شـ ــردم شـ کام مـ
ــه  ــا بـ ــد مـ ــی خواهـ ــمن نمـ دشـ
ـــش  ـــن بخ ـــیم. ای ـــه برس ـــن نقط ای
دیگـــری از صحبت هـــای ســـید 

ــود. ــی بـ ــم رئیسـ ابراهیـ
ـــه  ـــت ک ـــه گف ـــوه مجری ـــس ق رئی
ــی  ــرایط و ضعیتـ ــم شـ ــی رغـ علـ
کـــه دشـــمن بـــه دنبـــال آن بـــود 
ـــا«  ـــد ه ـــا و تهدی ـــم ه ـــی تحری »یعن
ـــده  ـــان ش ـــر زم ـــر از ه ـــرایط بهت ش
و آینـــده را روشـــن و امیـــدوار کننـــده 
مـــی بینم.شـــرایط بـــرای تصمیـــم 
ـــری هـــای مهـــم بســـیار مناســـب  گی
شـــده اســـت. ایـــن تصمیمـــات 
نیازمنـــد همـــکاری دولـــت و مجلـــس 
اســـت.  ایـــن تصمیمـــات مـــا را از 
ــت  ــه وضعیـ ــود بـ ــت موجـ وضعیـ
ـــه  ـــی کند.دغدغ ـــت م ـــوب هدای مطل
هـــای نماینـــدگان نســـبت بـــه 

بودجـــه بـــی جـــا نیســـت.

سیر نزولی تورم آغاز شده است 
رئیس کمیسـیون تلفیـق الیحه بودجه ۱۴۰۱ می گوید که بسـیاری 
از نمایندگانـی کـه مخالـف رأی دادنـد، مخالـف نبودنـد. حرفشـان این 
اسـت کـه اگر دولت می خواهـد ارز ۴ هـزار و 2۰۰ تومانی را حذف کند، 

بـه مـا بگویید که کیفیـت حذف آن چگونه اسـت. 
علنـی  جلسـه  در  حاجی بابایـی  حمیدرضـا  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
مجلـس شـورای اسـامی در جریـان بررسـی کلیـات الیحـه بودجـه 
۱۴۰۱ گفـت: ایـن الیحـه کـه شـامل سـه بخـش اسـت. بخـش اول 
6۴۴ هـزار میلیـارد تومـان درآمـد، بخـش دوم ۴۰۸ هـزار میلیـارد 
تومـان  میلیـارد  هـزار   2۹۱ سـوم  بخـش  نفـت،  فـروش  تومـان 
اسـتقراض از صنـدوق توسـعه، فـروش شـرکت ها و ۸۸ هـزار میلیارد 

تومـان اوراق بهـادار اسـت.
بـه  مـورد  در  ادامـه  در  مجلـس  در  همـدان  مـردم  نماینـده 
هزینه هـای الیحـه عنـوان کرد: ۹6۰ هـزار میلیارد تومـان هزینه های 
جـاری، غیرجـاری و اجتناب ناپذیـر و ۱۵۵ هـزار میلیـارد تومـان نیز 
اوراق بهـادار و 2۵۱ هـزار میلیـارد تومـان هزینه هـای عمومی اسـت 
کـه از ایـن رو اعـداد بسـیار شـفاف و روشـن اسـت. این عدد شـفاف 
و روشـن اسـت. هـر آنچـه مخالفـان و موافقـان فرمودنـد حق اسـت. 

بود. سخنانشـان عالمانـه 
رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه گفـت: تفـاوت بیـن موافقـان 
و مخالفـان مجلـس ایـن اسـت کـه موافقـان می گوینـد کلیـات را 
تصویـب کنیـم و اصاحـات را انجـام دهیـم امـا مخالفـان می گوینـد 
کـه دولـت بایـد همراهی خـود را اثبـات کند. روز گذشـته بـا رئیس 
جمهـور صحبـت کـردم و امـروز هم گـپ و گفتی و با حضـور رئیس 

سـازمان برنامـه و بودجه داشـتیم.
خیال نمایندگان را از تأمین منافع مردم راحت کنید

حاجی بابایـی بـا بیـان اینکـه خـط قرمـز مجلـس مـردم اسـت، 
خطـاب بـه مسـئوالن دولتی گفـت: اگر دولـت می خواهـد تصمیمی 
بگیریـد بایـد بـا همراهـی مجلـس آن را تصویـب کنـد تـا خیـال 
نماینـدگان از تأمیـن منافـع مـردم راحـت شـود. تصمیمـات مـا چه 
مثبـت چـه منفـی می توانـد ۴۰۰ هـزار میلیـارد تومـان اعتبـارات و 
منابـع دولـت را کاهـش یـا افزایـش دهـد. بسـیاری از دوسـتانی که 
مخالـف رأی دادنـد، مخالـف نبودنـد. حرفشـان ایـن اسـت کـه اگـر 
می خواهیـد ارز ۴2۰۰ تومانـی را حـذف کنیـد بـه مـا بگوییـد کـه 

کیفیـت حـذف آن چگونـه اسـت.
نماینـده مـردم همـدان در مجلـس یازدهـم خطـاب بـه رئیـس 
سـازمان برنامـه و بودجه کشـور گفت: بحـث نمایندگان این اسـت که 
۱۷2 هـزار میلیـارد تومـان کفـاف سـختی ها را نمی دهد بایـد افزایش 
پیـدا کنـد. نمی تـوان پروژه های اسـتانی را حذف کرد بـه همین خاطر 
توافـق کردیـم که پروژه های حذف شـده سـرجایش بازگـردد. تجمیع 

ردیف هـا خـوب اسـت اما حـق و حقـوق مناطـق نباید ضایع شـود.
رئیـس کمیسـیون تلفیـق الیحه بودحـه ۱۴۰۱ با بیـان اینکه اگر 
کلیـات رد شـود، ده روز دیگـر دوبـاره در مجلس حضـور پیدا خواهد 
کـرد، گفـت: دولت می گویـد من هر آنچـه انجام داده ام همین اسـت 
و حاضـرم بـا مجلـس در مـورد تغییرهـا مذاکره کنم. فضـای عمومی 
جامعـه، وحـدت مجلـس و دولت را با هـم می خواهد. حتـی اگر همه 
ما پشـت سـر هم بایسـتیم باز هـم در برابر مشـکات کـم می آوریم.

نظارت مجلس باید قدرت پیدا کند
نماینـده مـردم همـدان در مجلـس تأکیـد کـرد: هـر ردیفـی که 
مجلـس را محـدود کرده اسـت، باید بـه حالت قبلی بازگـردد. نظارت 
مجلـس بایـد قـدرت پیـدا کنـد. دسـت نماینده بـرای اعمـال کار در 

منطقـه بـاز باشـد. نماینـده بایـد تصمیم بگیـرد و مردم بـه او اعتماد 
کنـد. بـا تمـام قـدرت به دولـت کمـک می کنیم کـه به شـعارهایش 
عمـل کنـد. دولـت گفتـه به مـا کمک کنید تا رشـد هشـت درصدی 
را رقـم بزنیـم. مـا می دانیـم کـه در وضعیـت کنونـی هشـت درصـد 
مشـکل اسـت امـا دولـت گفتـه که بـرای ۴.۵ درصـد رشـد از طریق 
سـرمایه گذاری بـه ۳۴6۰ میلیـارد تومـان پـول می خواهیـد. شـما 
فرمودیـد کـه از طریـق بهـره وری ۳.۵ درصـد رشـد ایجـاد خواهیـد 
کـرد و مـا بـه شـما کمـک خواهیم کـرد. محرومیـت زدایی بـرای ما 
مهـم است.اشـتغال بـرای ما مهم اسـت. دولـت گفته تا یـک میلیون 
شـغل را ایجـاد خواهـد کـرد. بـه مـردم اعـام خواهیـم کـرد کـه به 
دولـت انقابـی رأی دادیـد و اگـر مجلـس انقابـی انتقـادی  می کند 

بـه خاطـر این اسـت کـه دولـت انقابـی قوی تـر کار کند.
وی در پایـان سـخنانش اظهـار کـرد: اعتقـاد دارم کـه رأی بـه 
کلیـات، جایـگاه مجلـس را ارتقـا می دهـد به شـرط اینکـه اصاحات 
الزم را بـه همـراه دولـت انجـام دهیم. پـس یک رأی قاطـع به عنوان 
مجلـس انقابـی دهیـد و پشـت سـر کمیسـیون تلفیـق بایسـتید تا 

یـک بودجـه قدرتمند داشـته باشـیم.

نماینــده شــیراز در مجلــس یازدهــم بــا بیــان اینکــه در بودجــه 
ســال آینــده کشــور، بــا وجــود افزایــش 6۰ درصــدی مالیــات هــا، 
منابــع صــرف پرداخــت حقــوق و هزینــه هــای جــاری مــی شــود، 
گفــت: ۱۰ درصــد افزایــش حقــوق بــا توجــه بــه تــورم ۴۰ درصــدی، 

ســفره مــردم را کوچکتــر مــی کنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا پــاک فطــرت نماینــده شــیراز در 
ــات  ــا کلی ــت ب ــه و  در مخالف ــوه مقنن ــی ق ــس در جلســه علن مجل
الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱، گفــت: بودجــه بــا همــان ســاختاری کــه در 
گذشــته وجــود داشــت، تدویــن شــده اســت و توجهــی بــه بودجــه 
عمرانــی نشــده اســت در حالــی کــه پــروژه هــای عمرانــی در کشــور 
ســال هاســت در گوشــه فراموشــی رهــا شــده اســت، دولــت عزمــی 

ــدارد. ــرای ســاماندهی آن در بودجــه ۱۴۰۱ ن ب
ــر راه روســتایی در بودجــه ســال  ــزود: 2۰۰ هــزار کیلومت وی اف
ــان  ــی و مظلوم ــدگان اجتماع ــیب دی ــده و آس ــول مان ــده مغف آین

مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتــه انــد و همــه کارمنــدان و کارکنــان 
دولــت بــه غیــر از مدیــران بانــک هــا و خصولتــی هــا از ایــن بودجــه 
ناراحــت هســتند و دولــت بــه جــای خریــد خدمــت و فعالیــت بــه 
خریــد زمــان و ســاعت در نظــام پرداخــت توجــه کــرده اســت و ایــن 

بودجــه، بودجــه ضــد تولیــد اســت.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس ادامــه داد: در دنیــا از مــردم 
ــی  ــات م ــعه امکان ــا و توس ــاخت ه ــرف زیرس ــه و ص ــات گرفت مالی
ــا وجــود افزایــش 6۰ شــود، امــا در بودجــه ســال آینــده کشــور، ب
ــه  ــوق و هزین ــت حق ــرف پرداخ ــع ص ــا، مناب ــات ه ــدی مالی درص
ــی  ــی نم ــر خاص ــردم تغیی ــت م ــود و وضعی ــی ش ــاری م ــای ج ه
کنــد. همچنیــن ۱۰ درصــد افزایــش حقــوق بــا توجــه بــه تــورم ۴۰
درصــدی، ســفره مــردم را کوچکتــر مــی کنــد. همچنیــن متاســفانه 
ــرژی در بودجــه ۱۴۰۱ شــفاف نیســت و ۸۰ قیمــت ســوخت  و ان

درصــد بودجــه صــرف پرداخــت حقــوق هــا مــی شــود.

پــاک فطــرت بــا انتقــاد از عــدم توجــه بــه ســاماندهی بانــک هــای 
خصوصــی گفــت: بانــک مرکــزی اراده ای بــرای اصــاح بانــک هــای 
ــن موضــوع  ــه ای ــز ب ــده نی ــدارد و در بودجــه ســال آین خصوصــی ن
توجهــی نشــده اســت، همچنیــن فاصلــه طبقاتــی بــا بودجــه تقدیمی 
دولــت بیشــتر مــی شــود، لــذا امیدواریــم مجلــس نظــارت در الیحــه 

بودجــه را تقویــت کــرده و در مســیر اصــاح آن حرکــت کنــد.

ــکو  ــهر و اسـ ــز، آذرشـ ــردم تبریـ ــده مـ  نماینـ
از تعهـــد وزیـــر صنعـــت بـــرای تشـــکیل شـــرکت 
ـــر داد  ـــده خب ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــان ت ـــس آذربایج م
و افـــزود: یـــک ســـوم درآمدهـــای شـــرکت ملـــی 
مـــس بـــه آذربایجـــان شـــرقی تعلـــق دارد و مـــا 
ـــع  ـــان را از مناب ـــهم آذربایج ـــدازه س ـــن ان ـــه همی ب

شـــرکت ملـــی مـــس را مطالبـــه مـــی کنیـــم.
ـــی«  ـــا بیگ ـــد علیرض ـــر، »احم ـــزارش نص ـــه گ ب
ـــرکت  ـــکیل ش ـــرای تش ـــا ب ـــری ه ـــوص پیگی در خص
ـــس  ـــرکت م ـــکیل ش ـــزود: تش ـــان، اف ـــس آذربایج م
ـــه در دوره  ـــت ک ـــه ماس ـــه دیرین ـــان مطالب آذربایج
هـــای گذشـــته بـــه بهانـــه هـــای مختلـــف بـــه 
ـــی  ـــی و قانون ـــق طبیع ـــت و ح ـــاده اس ـــق افت تعوی
ــادن  ــدی از معـ ــره منـ ــان در بهـ ــردم آذربایجـ مـ

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــده انگاش ـــتان نادی ـــی اس غن
ـــت  ـــر وق ـــت زاده وزی ـــای نعم ـــه داد: آق وی ادام
ــس  ــی مـ ــرکت ملـ ــل شـ ــه مدیرعامـ ــت بـ صمـ
ماموریـــت داد تـــا شـــرکت مـــس آذربایجـــان تشـــکیل 
ـــای  ـــاش ه ـــم ت ـــی ه ـــای رحمان ـــود، در دوره آق ش
ـــداد  ـــاق خاصـــی روی ن ـــًا اتف ـــا عم ـــادی شـــد، ام زی
ـــان روی  ـــس آذربایج ـــرکت م ـــکیل ش ـــرح تش و ط
کاغـــذ مانـــد و مســـئوالن شـــرکت ملـــی مـــس 
ـــرکت  ـــکیل ش ـــه تش ـــد ک ـــود کردن ـــور وانم ـــن ط ای
ـــای  ـــادی و طـــرح ه ـــه لحـــاظ م ـــس آذربایجـــان ب م
توســـعه ای بـــه ضـــرر منطقـــه و اســـتان اســـت، 
ـــت  ـــان بناس ـــس آذربایج ـــرکت م ـــه ش ـــی ک در حال
ـــدا  ـــس ج ـــرکت م ـــریک از ش ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ب
شـــده و بـــه طـــور مســـتقل بـــه فعالیـــت خـــود 

ـــد. ـــه ده ادام
ســـوم  یـــک  کـــرد:  خاطرنشـــان  بیگـــی 
ـــان  ـــه آذربایج ـــس ب ـــی م ـــرکت مل ـــای ش درآمده
ــدازه  ــن انـ ــه همیـ ــا بـ ــق دارد و مـ ــرقی تعلـ شـ

ـــس  ـــی م ـــرکت مل ـــع ش ـــان را از مناب ـــهم آذربایج س
مطالبـــه مـــی کنیـــم.

ـــته  ـــنبه گذش ـــه ش ـــت س ـــر داد: در نهای وی خب
بـــا حضـــور وزیـــر صنعـــت، مدیرعامـــل شـــرکت 
مـــس، نماینـــدگان و مدیـــران ارشـــد آذربایجـــان 
ـــل  ـــای مفص ـــث ه ـــا بح ـــه ای ب ـــی جلس ـــرقی ط ش
ـــرکت  ـــکیل ش ـــرح تش ـــا ط ـــد ت ـــه ش ـــم گرفت تصمی
ـــود.  ـــی ش ـــده و اجرای ـــی ش ـــان نهای ـــس آذربایج م
نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در 
ـــی  ـــرکت مل ـــت: ش ـــامی گف ـــورای اس ـــس ش مجل
مـــس در ســـال ۹۹ بیـــش از ۵۰ هـــزار میلیـــارد 
تومـــان درآمـــد داشـــته اســـت کـــه یـــک ســـوم 
ایـــن درآمدهـــا بایـــد بـــه آذربایجـــان شـــرقی و 
ـــچ  ـــا هی ـــد، ام ـــق یاب ـــان تعل ـــس آذربایج ـــرکت م ش
ـــعه  ـــس در توس ـــی م ـــرکت مل ـــع ش ـــری از مناف اث
ــرقی  ــان شـ ــف آذربایجـ ــای مختلـ ــاخت هـ زیرسـ
طـــی ســـال هـــای اخیـــر مشـــاهده نمـــی شـــود.

بیگـــی افـــزود: بـــر اســـاس قانـــون ۸۵ صـــدم 
درصـــد درآمدهـــای شـــرکت ملـــی مـــس بایـــد 
صـــرف اجـــرای مســـئولیت هـــای اجتماعـــی آن 
شـــود کـــه ایـــن رقـــم بالـــغ بـــر ۵۰۰ میلیـــارد 
ــا در حـــوزه عمـــل بـــه  تومـــان مـــی شـــود، امـ
مســـئولیت هـــای اجتماعـــی شـــرکت ملـــی 
ـــرکت در  ـــچ عملکـــردی از ایـــن ش ـــم هی ـــس ه م
ـــی از  ـــود و وقت ـــی ش ـــده نم ـــرقی دی ـــان ش آذربایج
ـــردی  ـــه عملک ـــه چ ـــم ک ـــی کنی ـــوال م ـــا س آن ه
ـــچ  ـــاً هی ـــته، اساس ـــای گذش ـــال ه ـــی س ـــتید ط داش
ـــر از  ـــه غی ـــد ب ـــه کنن ـــد ارائ ـــی توانن ـــه ای نم کارنام
ـــه  ـــش ک ـــال پی ـــان در ۱۰ س ـــه ورزق ـــراه خواج بزرگ

هنـــوز تکمیـــل نشـــده اســـت. 
وی تاکیـــد کـــرد: شـــرکت مـــس بایـــد در 
ـــای  ـــا، احی ـــراه ه ـــن، بزرگ ـــای راه آه ـــاخت ه زیرس

ـــان  ـــای آذربایج ـــش ه ـــر بخ ـــی و دیگ ـــع طبیع مناب
شـــرقی بـــه مســـئولیت هـــای اجتماعـــی خـــود 
ـــال مقایســـه  ـــه متاســـفانه در قب ـــرد ک ـــی ک عمـــل م
بـــا عملکـــرد ایـــن شـــرکت در اســـتان کرمـــان، 
تقریبـــاً هیـــچ عملکـــردی در آذربایجـــان شـــرقی 
ـــم در  ـــی بینی ـــفانه م ـــود. متاس ـــی ش ـــاهده نم مش
ــس  ــادن مـ ــی از معـ ــروت عظیمـ ــروج ثـ ازای خـ
ســـونگون از آذربایجـــان شـــرقی تقریبـــاً چیـــزی 

عایـــد اســـتان نشـــده اســـت.
ــان  ــامی بی ــورای اس ــس ش ــده مجل ــن نماین ای
کــرد: بایــد شــرکت مــس آذربایجــان تشــکیل یابــد 
ــار  ــل در کن ــود حداق ــر خ ــت قدرتمندت ــا فعالی و ب
آســیب هایــی کــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
اســتان وارد مــی کنــد، در توســعه زیرســاخت هــای 
ــت  ــتی صنع ــن دس ــع پایی ــعه صنای ــتان، توس اس
مــس و انجــام شایســته مســئولیت هــای اجتماعــی 

نقــش ویــژه ایفــا کنــد.
بیگـــی افـــزود: طـــی جلســـه ای کـــه اخیـــراً 
ــت و  ــر صمـ ــا وزیـ ــی بـ ــات خوبـ ــتیم توافقـ داشـ
ــر  ــام شـــد و وزیـ مســـئوالن شـــرکت مـــس انجـ
ـــل  ـــا مراح ـــت ت ـــت خواس ـــاه فرص ـــک م ـــت ی صنع
تشـــکیل و تفکیـــک شـــرکت مـــس آذربایجـــان را 
ـــم  ـــرقی ه ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــد و اس ـــی کن نهای
ـــذاری و  ـــرمایه گ ـــای س ـــرح ه ـــا ط ـــد ت ـــئول ش مس
ـــد. ـــاده کن ـــس را آم ـــت م ـــوزه صنع ـــتغال در ح اش

وی در رابطــه بــا اظهــارات عجیــب برخــی 
ــکیل  ــوص تش ــان در خص ــتان کرم ــدگان اس نماین
شــرکت مــس آذربایجــان، گفــت: اظهــارات برخــی 
دادن  پاســخ  ارزش  کرمــان  اســتان  نماینــدگان 
ــی  ــی و قانون ــرف منطق ــک ح ــا ی ــرف م ــدارد، ح ن
ــی و  ــع مل ــاس مناف ــر اس ــم ب ــن تصمی ــت و ای اس

ــود. ــی ش ــی م ــده و اجرای ــه ش ــتانی گرفت اس
بیگــی تاکیــد کــرد: مــا حقــوق حقــه آذربایجــان 
شــرقی را مــی خواهیــم و وزیــر صنعــت هــم 
ــردم  ــته م ــن خواس ــه ای ــوری ب ــخ درخ ــد پاس بای
آذربایجــان و نماینــدگان آنهــا دهــد و حمایــت از دو 
باشــگاه تراکتورســازی و ماشــین ســازی تبریــز هــم 

ــت.  ــوع اس ــن موض ــوب همی در چهارچ
وی در پایـــان افـــزود: خواســـته مـــا از مـــردم 
ـــی  ـــه حواش ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــا ه ـــانه ه و رس
ــورد  ــراد در مـ ــی افـ ــط برخـ ــده توسـ ــاد شـ ایجـ
ــان  ــس آذربایجـ ــرکت مـ ــکیل شـ ــک و تشـ تفکیـ
توجـــه نکننـــد و اصـــل موضـــوع را کـــه بـــه 
ـــد  ـــری کنن ـــیده پیگی ـــرا رس ـــه اج ـــب و مرحل تصوی
ــکیل  ــوع تشـ ــل موضـ ــرده اصـ ــدای نکـ ــا خـ تـ
ـــتان  ـــدی اس ـــره من ـــان و به ـــس آذربایج ـــرکت م ش
ـــا  ـــازی ه ـــیه س ـــار حاش ـــرد و غب ـــع آن در گ از مناف

گـــم نشـــود.

میرکاظمــی گفــت: علیرغــم ثابــت نگــه داشــتن 
ــد  ــد رش ــش از ۵۰ درص ــورم بی ــوخت ت ــت س قیم
ــک  ــت در بان ــه ریشــه آن اســتقراض دول داشــته ک

مرکــزی اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مســعود 
میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت: 
ــوخت  ــت س ــتن قیم ــه داش ــت نگ ــم ثاب ــی رغ عل
تــورم بیــش از ۵۰ درصــد رشــد داشــته کــه ریشــه 

آن اســتقراض دولــت در بانــک مرکــزی اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای دفــاع از 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ در مجلــس حضــور یافتــه بــود  
گفــت کــه اســتقراض و خلــق پــول خــط قرمــز مــا 
اســت و اجــازه خلــق پــول از ســوی دولــت ســیزدهم 

را ندادیــم.
ــته  ــاله گذش ــد س ــی در چن ــه میرکاظم ــه گفت ب
ــداری  ــازار آزاد خری ــتیم و ارز از ب ــود ارز داش کمب
شــده و بــه قیمــت ۴2۰۰ بــه عنــوان ارز ترجیحــی 
پرداخــت شــده کــه باعــث افزایــش پایــه پــول شــده 
ــا در شــرایط جنــگ اقتصــادی هســتیم و  اســت. م

ــم. ــه بگیری ــرای ارز تصمیمــی عاقان ــد ب بای
ــار را از دوش  ــا حــذف ارز ۴2۰۰ می خواهیــم ب ب
فقــرا برداریــم و درآمــد نفتــی 26 هــزار میلیــاردی 
داریــم کــه 6۰ درصــد آن را می توانیــم هزینــه 
ــدوق توســعه  ــا صن ــم و ۴۰ درصــد دیگــر آن ب کنی
ملــی مــی رود. ایــن جملــه را میرکاظمــی مــی گویــد 
ــی دهــد 6۵۰ هــزار میلیــارد حقــوق  و ادامــه م

ــده اســت. ــا در ســال آین ــی م پرداخت
توضیــح  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ــر از  ــای دیگ ــهم ه ــن س ــر گرفت ــا در نظ ــه ب داد ک
ــه  ــه هزین ــد ب ــارد دالر بای ــی، ۱6 میلی ــد نفت درآم
ــن ارز  ــه و همچنی ــی در خزان ــاری و عمران ــای ج ه
ــا  ــوان ب ــا میت ــود، آی ــاص داده ش ــی اختص ترجیح

ــرد؟ ــال ک ــوع را دنب ــر دو موض ــار ه ــن اعتب ای
ــور  ــزی مجب ــک مرک ــه بان ــت ک ــی گف میرکاظم
ــه  ــازار بخــرد و ب ــن ارز، آن را از ب ــرای تامی شــده ب
ــث  ــد و باع ــان بفروش ــزار و 2۰۰ توم ــت ۴ ه قیم
ــت در ســال آینــده  ــی شــود. دول ــه پول افزایــش پای
ــوق پرداخــت  ــان حق ــارد توم ــد 6۵۰ هــزار میلی بای
تومــان سررســید  میلیــارد  هــزار  و ۱۷۰  کنــد 
ــزار  ــن 2۰۰ ه ــبه شــده اســت. همچنی اوراق محاس
میلیــارد تومــان بازپرداخــت اوراق و بدهــی هاســت.

ــه  ــت ک ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــی  ــدود ۷ درصــد م ــا ح ــد ت ــا می گوین ــدوق ه صن
ــور  ــت مجب ــد و دول ــت کنن ــوق پرداخ ــد حق توانن
شــده ایــن پرداخــت هــا را تامیــن کنــد. پایــه هــای 
مالیاتــی کــه پیشــتر دریافــت نمی شــد، در بودجــه 
ســال آینــده قــرار داده شــده و همچنیــن 2 میلیــون 
نفــر مــؤدی مالیاتــی جدیــد شناســایی شــده اســت.

بــه گفتــه میرکاظمــی اگــر ارز ترجیحــی را 
پرداخــت کنیــم بــازار بــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا 
ــر  ــز شــود دیگ ــه واری ــه خزان ــر ب ــرد و اگ ــد ک خواه
ــا در  ــرد، ام ــت ک ــی را پرداخ ــوان ارز ترجیح نمی ت
چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل اینکــه ارز نبــوده بانک 
مرکــزی بــه قیمــت 2۴ تــا 2۳ هــزار تومــان خریــده و 
۴2۰۰ پرداخــت کــرده یعنــی پایــه پولــی و هزینه هــا 
ــرایط را  ــن ش ــوان ای ــا نمی ت ــت، ام ــرده اس ــاال ب را ب
ادامــه داد، لــذا بایــد بــه یــک تعادلــی رســید. چگونــه 
ــرای کشــور  ــارد دالری ب ــه ۳۰ میلی ــم هزین می توانی
بتراشــیم در حالــی کــه ۱6 میلیــارد دالر داریــم؛ لــذا 

بایــد عاقانــه تصمیــم گرفــت.
ایــن ســوال را مجــددا مطــرح می کنــم؛ در 
ــی  ــوخت و ارز ترجیح ــت س ــته قیم ــال گذش 2 س
ــورم ۵۰ درصــد اســت؟  ــرا ت ــا چ ــرده، ام ــر نک تغیی
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــه رئی ــود ک ــوالی ب ــن س ای
ــه ارز را  ــرای اینک ــت ب ــرد و گف ــرح ک ــه مط بودج
ــم  ــرل می کردی ــد کنت ــه بای ــی ک ــا داده و جای اینج
ــرده، خلــق نقدینگــی کــرده و  ــاال ب ــی را ب ــه پول پای

ــم. ــرده ای ــتقراض ک اس
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان 
ــه دوش محرومیــن انداخــت،  ــار را ب ــد ب اینکــه نبای
ــه دوش  ــه ب ــاری ک ــم ب ــا می خواهی ــرد م ــد ک تاکی
محرومیــن افتــاده را برداریــم، ضمــن آنکــه درآمــد 
نفتــی مــا 26 میلیــارد دالر اســت کــه صرفــا 62.۵

ــم.  ــتفاده کنی ــل و اس ــم تبدی درصــد آن را می توانی
ــه صنــدوق توســعه  ــا فــرض اینکــه 2۰ درصــد ب )ب
ــا  ــی م ــد مالیات ــام درآم ــه تم ــم( و اینک ــی دهی مل
حــدود ۴۵۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت، امــا 
فقــط 6۵۰ هــزار میلیــارد تومــان حقــوق پرداخــت 

می کنیــم.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه دولت ســیزدهم 

ــد  ــی مانن ــع مصوبات ــد مناب ــت بای ــه دول ــه ک گفت
ــب شــده  ــن تصوی همســان ســازی کــه پیــش از ای
ــا  ــد، در حــال حاضــر صندوق ه اســت را تامیــن کن
ــد  ــرح می کنن ــت و مط ــد را پرداخ ــی ۷ درص 6 ال
ــت  ــن دول ــد، بنابرای ــت کنن ــد پرداخ ــه نمی توانن ک
آن را پرداخــت می کنــد. تمــام مالیــات پیــش بینــی 

شــده حــدود ۴۵۰ همــت اســت.
ــن  ــد ای ــت رش ــه عل ــد ک ــرح می کنن ــی مط برخ
میــزان مالیــات چیســت؟ بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
کنیــم کــه 2۷۰ همــت بــرای مالیــات در ســال جــاری 
مصــوب شــد کــه عملکــرد امســال بیــن ۳۱۰ تــا ۳2۰

همــت خواهــد بــود، در واقــع براســاس ایــن عملکــرد 
منابــع مالیاتــی را افزایــش دادیــم و نه براســاس مصوبه. 

ــود. ــن بخشــی از صحبت هــای میرکاظمــی ب ای
متوســط رشــد مالیــات بــه گفتــه  میرکاظمــی ۴۰

تــا ۴۴ درصــد اســت، فــرار مالیاتــی بــه صــورت جــدی 
ــودی  ــر م ــون نف ــت. 2 میلی ــری اس ــال پیگی در ح
جدیــد از تراکنش هــای بانکــی شناســایی شــده، 
ــه  ــا هیچگون ــد، ام ــرادی کــه کار اقتصــادی می کنن اف
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــی ندارن ــده مالیات پرون

ــود. ــت می ش ــدان دریاف ــوق کارمن ــات از حق مالی
درصــد   ۵ آینــده  ســال  در  تولیــد  مالیــات 
کاهــش خواهــد یافــت، ۵ درصــد مالیــات اصنــاف و 
واحد هایــی کــه از کرونــا آســیب دیــده انــد کاهــش 
ــی  ــرار مالیات ــه ف ــرادی ک ــات اف ــا مالی ــه، ام یافت
ــه  ــا پای ــز م ــط قرم ــد، خ ــش یاب ــد افزای ــد، بای دارن
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــد ه ــدود ص ــت، ح ــی اس پول
ــه صنــدوق توســعه ملــی در الیحــه  ــرای کمــک ب ب
ــال  ــه دنب بودجــه ۱۴۰۰ پیش بینــی شــده اســت، ب
افزایــش فشــار ها بــه مــردم نیســتیم، تأکیــد مــا بــر 
ــت،  ــردم اس ــی م ــس در زندگ ــی مجل ــارت واقع نظ

ــرد. ــد ک ــز تاکی ــکات نی ــن ن ــر ای ــر کاظمــی ب می

خط قرمز مجلس مردم است

بودجه ۱۴۰۱ سفره مردم را کوچکتر می کند

تعهد وزیر صنعت برای تشکیل
 شرکت مس آذربایجان تا یک ماه آینده

با حذف ارز ۴2۰۰ می خواهیم فشار را
 از دوش فقرا برداریم 
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