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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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 واکنش رئیس دیوان عدالت اداری واکنش رئیس دیوان عدالت اداری
 به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه   به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه  

نمایندگان با تصویب کلیات بودجه 
پشت مردم را خالی کردند

آغاز مالیات  ستانی خانه های 
خالی از اول بهمن ماه 

افزایش انتقال وجه به واسطه 
»ساتنا« و »پایا« از ۲۵ دی ماه 

رانت هفت هزار میلیارد تومانی واردات 
دارو به کشور در نتیجه ارز 4۲00 تومانی 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو:
صادرات ایران به آذربایجان با گشایش 

پایانه خداآفرین تسهیل می شود

 سـفیر جمهـوری اسـامی ایـران در باکـو گفـت: 
صادرات جمهوری اسـامی ایران به کشـور آذربایجان 
با گشـایش پایانه مرزی خداآفرین تسـهیل می شـود.
بـه گـزارش مهـر، سـیدعباس موسـوی امـروز 
در ارتبـاط تصویـری با اسـتاندار آذربایجان شـرقی، 
اظهـار کـرد: جمهوری اسـامی ایـران و جمهوری 
خـوب،  بسـیار  مناسـبات  از  همـواره  آذربایجـان 
همسـایه  دو  عنـوان  بـه  صمیمانـه ای  و  نزدیـک 
سـیزدهم  دولـت  رویکـرد  و  بوده انـد  برخـوردار 
افزایـش تعامـات بـا کشـورهای همسـایه اسـت.
ــت دیپلماســی  ــه تقوی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اقتصــادی در اولویــت مــا قــرار دارد، گفــت: 
براســاس آمارهــای دو طــرف به رغــم شــیوع 
کرونــا و فضاســازی دشــمنان در ۱۰ ماهــه امســال 
حــدود ۹۰ میلیــون دالر معــادل ۲۲.۵ درصــد بــه 
ــت. ــده اس ــزوده ش ــور اف ــاری دو کش ــم تج حج

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در باکــو ادامه 
جمهــوری  در  تبریــز  و  آذربایجان شــرقی  داد: 
آذربایجــان بســیار شــناخته شــده هســتند و بایــد 
از ایــن ظرفیــت در راســتای افزایــش تعامــات و 

ــد. ــد ش ــن دو کشــور بهره من ــراودات بی م
موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه گشــایش پایانــه 
مــرزی خداآفریــن بــه صــورت رســمی بــه دولــت 
جمهــوری آذربایجــان اعــام شــده، عنــوان کــرد: 
موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا جمهــوری 
ــه  ــت ک ــدن اس ــی ش ــال نهای ــان در ح آذربایج
ــه کشــور  ــا ب ــادرات م ــن صــورت بحــث ص در ای

ــد. ــد ش آذربایجــان تســهیل خواه
جمهـوری  سرکنسـول  حسـینی،  سـیداحمد 
اسـامی ایـران در نخجـوان نیـز با اشـاره بـه اینکه 
تبریز شـهری تاریخـی و مهم بین مـردم آذربایجان 
فعال سـازی  بـر  می شـود،  شـناخته  نخجـوان  و 
ظرفیت هـای بالقوه برای گسـترش روابـط اقتصادی 

و تجـاری دو کشـور تأکیـد کـرد.
اســتان  اقتصــادی  دســتگاه های  مدیــران 
آذربایجان شــرقی هــم در ایــن ارتبــاط تصویــری، 
موجــود  زمینه هــای  و  فرصت هــا  از  گزارشــی 
ــران و  ــان ای ــادی می ــای اقتص ــرای همکاری ه ب

ــد. ــه کردن ــان ارائ ــوری آذربایج جمه

زور بورس
 به خودش نرسید!

را  پرنوســـان  روزی  بـــورس  کل  شـــاخص 
پشـــت ســـر گذاشـــت و در حالـــی کـــه در 
ســـاعات میانـــی معامـــات توانســـته بـــود تـــا 
ــش  ــد افزایـ ــزار واحـ ــون و ۳۳۸ هـ ــک میلیـ یـ
یابـــد در ســـاعات پایانـــی رونـــدی نزولـــی بـــه 

ــت.  ــود گرفـ خـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، شـــاخص کل بـــورس 
ــر  ــت سـ ــه پشـ ــانی کـ ــد پرنوسـ ــی رونـ در طـ
گذاشـــت در نهایـــت بـــا ۱۹۲۸ واحـــد افزایـــش 
ــد  ــزار واحـ ــون و ۳۳۴ هـ ــک میلیـ ــم یـ در رقـ
ـــم  ـــم وزن ه ـــار ه ـــا معی ـــاخص کل ب ـــتاد. ش ایس
۱۲۸۵واحـــد افزایـــش یافـــت و بـــه رقـــم ۳۵۳ 

هـــزار و ۳۹۶ واحـــد رســـید.
ـــه ارزش  ـــه ب ـــزار معامل ـــازار ۳۱۷ ه ـــن ب در ای

ـــد. ـــام ش ـــال انج ـــارد ری ـــزار و ۹۶۱ میلی ۲۳ ه
فـــارس،  خلیـــج  پتروشـــیمی  صنایـــع 
پتروشـــیمی پردیـــس، ســـرمایه گـــذاری نفـــت 
ــرژی  ــن انـ ــن و مبیـ ــیمی تامیـ و گاز و پتروشـ
ــا  ــایر نمادهـ ــه سـ ــبت بـ ــارس نسـ ــج فـ خلیـ
بیشـــترین تاثیـــر منفـــی و فـــوالد مبارکـــه 
ـــبت  ـــت نس ـــک مل ـــودرو و بان ـــران خ ـــان، ای اصفه
بـــه ســـایر نمادهـــا بیشـــترین تاثیـــر مثبـــت را 

روی بـــورس گذاشـــتند.
ــاخص کل  ــرمایه شـ ــازار سـ ــوی بـ در آن سـ
ـــم  ـــش در رق ـــد افزای ـــا ۴۷ واح ـــم ب ـــورس ه فراب
۱۸ هـــزار و ۶۵ واحـــد ایســـتاد. در ایـــن بـــازار 
۱۵۳ هـــزالر معاملـــه بـــه ارزش ۳۲ هـــزار و ۳۴ 

میلیـــارد ریـــال انجـــام شـــد.
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــروه س ـــول، گ ـــر آریاساس پلیم
ــرمایه  ــو، سـ ــی مینـ ــی، صنعتـ ــراث فرهنگـ میـ
ــرس  ــیمی زاگـ ــن، پتروشـ ــا تامیـ ــذاری صبـ گـ
ــایر  ــه سـ ــبت بـ ــان نسـ ــیمی تندگویـ و پتروشـ
نمادهـــا بیشـــترین تاثیـــر مثبـــت و در مقابـــل 
ـــا  ـــایر نماده ـــه س ـــبت ب ـــارون نس ـــیمی م پتروش
بیشـــترین تاثیـــر منفـــی را روی فرابـــورس 

ــتند. گذاشـ
ــه ارزش  ــاد بـ ــروز ۶۲ نمـ ــات دیـ در معامـ
ـــاد  ـــد و ۶۱ نم ـــف خری ـــال ص ـــارد ری ۱۱۹۹ میلی
ـــروش  ـــف ف ـــال ص ـــارد ری ـــه ارزش ۲۴۴۸ میلی ب

بودنـــد.

مجلــس  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــرای ورود ب ــکا ب ــاش آمری ــه ت ــان اینک ــا بی ب
ــرای  ــی ب ــتفاده از امتیازات ــت اس ــا جه ــام صرف برج
و  ایــران  هســته ای  توانمنــدی  محدودســازی 
اســتفاده از اســنپ بک اســت، گفــت: جمهــوری 
اســامی توافــق موقــت پیشــنهادی ۱+۴ را نــه 

پذیرفتــه و نــه رد کــرده اســت. 
ــت،  ــا خانه مل ــو ب ــد جــال زاده در گفت وگ وحی
ــا اشــاره بــه رونــد مذاکــرات کشــورمان در ویــن،  ب
گفــت: مــدام از ســوی طــرف هــای مقابــل در 
ــد  ــی ش ــنهاد داده م ــن پیش ــا ای ــه م ــرات، ب مذاک
ــی  ــی نم ــی و دائم ــق قطع ــک تواف ــه ی ــر ب ــه اگ ک
ــا آن را  ــه م ــت برســیم ک ــی موق ــه توافق رســیم، ب
ــه مذاکــرات قبــل و  رد مــی کنیــم چــرا کــه تجرب
خــروج یــک طرفــه یکــی از طرفیــت توافــق بــدون 
ــم. پرداخــت خســارت سیاســی و اقتصــادی را داری
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلس شــورای اســامی 
بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد: در حال حاضــر طرف 
مقابــل بــه دنبــال توافــق موقت اســت و پیشــنهاداتی را 
بــرای آن بــه مــا داده کــه ایــده ال مــا نیســت امــا آن را 

رد نکــرده و در حال بررســی هســتیم.
ــت و  ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــی  ــه اول، توافق ــی در وهل ــم اعزام ــتورالعمل تی دس
دائــم و حداکثــری بــرای منافــع جمهــوری اســامی 
اســت، اظهــار داشــت: هــر زمــان طــرف مقابــل بــه 
قســمت هــای ســخت مــی رســد پیشــنهاد توافــق 
موقــت را مــی دهنــد کــه بــرای ایــن موضــوع هــم 
ــد  ــت و بای ــد اس ــای جدی ــتان ه ــده بس ــه ب ــاز ب نی

ــق  ــا تواف ــرد ت ــورت گی ــده ای ص ــی ح ــره عل مذاک
ــد  ــق جدی ــال تواف ــه دنب ــا ب ــی کــه م شــود، در حال
نبــوده و بــه دنبــال توافقــی دائمــی هســتیم کــه در 
گذشــته انجــام شــده و آن همــان اجــرای تعهــدات 

ــت. ــرف اس ــوی دو ط ــی از س برجام
جــال زاده همچنیــن بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــت  ــرای بازگش ــکا ب ــه آمری ــر تنبی ــرات در ام مذاک
ــکا پشــت در  ــه برجــام اســت، عنــوان کــرد: آمری ب
ــا اگــر جمهــوری اســامی در ایــن  ۱+۴ ایســتاده ت
ــود  ــع خ ــه مناف ــد ب ــه می توان ــد ک ــرات ببین مذاک
ــکا اجــازه دهــد وارد برجــام شــود ــه آمری برســد، ب
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم در ادامه 

بــا بیــان اینکــه آمریــکا بــه ایــن دلیــل مــی خواهــد 
وارد برجــام شــود کــه از امتیــازات برجامــی اســتفاده 
ــته ای  ــدی هس ــازی توانمن ــت: محدودس ــد، گف کن
ایــران، ایجــاد اجمــاع جهانــی علــی ایــران و اســتفاده 
از ابــزار اســنپ بــک از جملــه امتیازاتــی اســت کــه 

آمریــکا بــا ورود بــه برجــام کســب مــی کنــد.
وی ادامــه داد: آمریــکا بــرای رضــای خــدا قصــد 
ــه  ــی ک ــدارد و از آنجای ــام را ن ــه برج ــت ب بازگش
ــن  ــای ای ــه ه ــته قطعنام ــال گذش ــتان س در تابس
ــت رأی  ــورای امنی ــار در ش ــن ب ــرای اولی ــور ب کش
نیــاورد، قصــد دارنــد بــه برجــام بازگــردد تــا از ایــن 
ــنپ  ــازی و اس ــرای محدودس ــی ب ــازات برجام امتی

ــد. ــک اســتفاده کن ب
ــا بیــان اینکــه بازگشــت  جــال زاده در ادامــه ب
آمریــکا در جریــان توافــق موقــت مــد نظــر نیســت، 
عنــوان کــرد: طــرف هــای غربــی کــه نگــران 
توانمنــدی  بــه  اســامی  جمهــوری  دســتیابی 
ــن نظــر را  بیشــتر در حــوزه هســته ای هســتند ای
دارنــد کــه ممکــن اســت مذاکــرات طوالنــی شــده 
ــوان روی  ــی ت ــون م ــد و اکن ــه باش ــدون نتیج و ب
توافــق موقــت بحــث کــرد کــه توانمنــدی مــا را بــا 
اعطــای برخــی امتیــازات محــدود کننــد تــا بعــد از 

ــز برســند. ــم نی ــق دائ ــه تواف ــد ب آن بتوانن
ــق  ــه در تواف ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــه برجــام  ــد ب ــی توان ــکا نم ــت، قطعــا آمری موق
ــدام  ــون اق ــد ۶ و ۷ قان ــرد: در بن ــراز ک ــردد، اب بازگ
راهبــردی بــرای لغــو تحریــم هــا آمــده اگــر دولــت 
بــه کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گــزارش لغــو 
ــه  ــم ب ــی توانی ــا م ــد م ــا را ده ــم ه ــدن تحری ش
ــذا  ــم ل ــال برجــام عمــل کنی تعهــدات خــود در قب

ــت. ــت اس ــق موق ــا تواف ــر ب ــوع مغای ــن موض ای
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــا  ــان ب ــامی در پای ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
اشــاره بــه تعهــد دولــت در قانــون اقــدام راهبــردی، 
ــق  ــال تواف ــه دنب ــا ب ــه م ــرد: گرچ ــان ک خاطرنش
ــور  ــون مذک ــه قان ــق ب ــن تواف ــتیم، ای ــت نیس موق
لطمــه نمــی زنــد و صرفــا مــورد درخواســت طــرف 
ــرده  ــول ک ــه قب ــه رد و ن ــه آن را ن ــوده ک ــل ب مقاب
ــر  ــی ب ــق دائم ــال تواف ــه دنب ــان ب ــم و همچن ای

ــتیم. ــی هس ــدات برجام ــای تعه مبن

دولــت و مجلــس بایــد بــه دنبــال جبران خســارت 
وارد شــده بــه مــردم در بــورس باشــند و جبــران آن 

هــم بــا تثبیــت بــورس انجــام خواهــد شــد.
ــا  نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
بیــان اینکــه ایــن روزهــا دولــت و مجلــس شــورای 
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــک وحــدت روی ــه ی اســامی ب
بــازار ســرمایه رســیده انــد، بــه بــازار ســرمایه )ســنا( 
گفــت: بــرای اولیــن بار اســت کــه در بودجــه ۱۴۰۱، 
ــرمایه  ــازار س ــت ب ــت از وضعی ــی حمای ــت در پ دول
تــاش مــی کنــد و قانونگــذار قبــل از دولــت دغدغــه 

مربــوط بــه بــازار را داشــته اســت.
شــهباز حســن پور بیگلــری عنــوان کــرد: قانونگذار 
بــه دنبــال حفــظ حقــوق عامــه مــردم اســت و نگرانی 
دربــاره اینکــه قانونــی در مجلــس شــورای اســامی به 
تصویــب برســد کامــا بــی جهــت اســت زیــرا تمــام 
دغدغــه آن قانونگــذار ایــن اســت کــه آرامــش و ثبــات 

به بــازار ســرمایه برگــردد.
بیــان  بــا  نماینــده مجلــس می گویــد  ایــن 
ــرادات  ــع ای ــس را در رف ــران، مجل ــه صاحب نظ اینک
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــاری کنن ــرمایه ی ــازار س ــون ب قان

پیش نویــس اصاحیــه قانــون بــازار ســرمایه بــا نظــر 
کارشناســان خبــره و بــا مشــورت پارلمــان بــا بخــش 
ــاق  ــاون و ات ــاق تع ــی، ات ــاق بازرگان ــی، ات خصوص

ــه شــده اســت. ــاف تهی اصن
ــس  ــن پیش نوی ــع، ای ــور قط ــه ط ــه داد: ب وی ادام
دارای ایراداتــی اســت و مــا از دلســوزان بــازار ســرمایه و 

صاحــب نظــران دعــوت می کنیم، پیشــنهادات خــود را 
بــه کمیســیون اقتصــادی مجلــس ارســال کنند.

بـه گفته حسـن پور؛ بعـد از انجام ایـن اصاحات، 
اصاحیـه قانـون بـازار سـرمایه بـرای رأی گیـری و 

تصویـب بـه صحن علنـی مجلـس خواهـد رفت.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 

ــا  ــورس ب ــردم در ب ــان م ــه زی ــه اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــان کــرد: در  ــران خواهــد شــد، بی ایجــاد ثبــات جب
ــذب  ــال ج ــه دنب ــتر ب ــورس بیش ــته، ب ــال گذش س
ســرمایه های مــردم بــود در حالیکــه در موضــوع 
ــا  ــب ب ــی متناس ــازی اقدامات ــوزش و فرهنگ س آم
ــام  ــرمایه انج ــازار س ــه ب ــردم ب ــه م ــتقبال عام اس
نگرفتــه بــود. در تحقیــق و تفحــص مجلــس از 
ــه اطــاع  ــه صــورت شــفاف ب بــورس، ایــن مــوارد ب

ــید. ــد رس ــردم خواه م
را  افــراد  صــدای  مجلــس  اگــر  گفــت:  وی 
نمی شــنید تحقیــق و تفحــص و ارجــاع پرونــده بــه 

ــت. ــی نداش ــه معن ــوه قضائی ق
ایــن نماینــده مجلــس افــزود: در بحث کارشناســی 
بایــد مســائل سیاســی را کنــار گذاشــت. هیــچ کــس 
معصــوم نیســت و از هــر کســی، تخلــف امــکان دارد. 

البتــه قــرار نیســت کســی پیــش از محکــوم کنیــم.
حســن پــور خاطــر نشــان کــرد: دولــت و مجلــس 
ــه  ــده ب ــارت وارد ش ــران خس ــال جب ــه دنب ــد ب بای
مــردم در بــورس باشــند و جبــران آن هــم بــا تثبیت 

بــورس انجــام خواهــد شــد.

جالل زاده:

توافق موقت را نه رد کرده و نه پذیرفته ایم

صاحب نظران، مجلس را در رفع ایرادات قانون بازار سرمایه یاری کنند
تازه های خبرتازه های خبر

یک عضو هیات رئیسه مجلس:

امروز سه دهک جامعه برای خرید یک 
واحد ۷0 متری ۱۲0 سال باید انتظار بکشند

نماینده مردم تبریز در مجلس:

تزریق ساالنه هزار میلیارد تومان برای 
تولید مسکن در بودجه محقق نشده است

 در سطح کشور میانگین قیمت زمین از ۹ میلیون شروع می شود
 زمین در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده

هزینه های تکراری سبب معطل ماندن ساخت مسکن می شوند
باید از کارهای موازی در تولید مسکن جلوگیری شود

قراردادهای ساخت به صورت رقابتی بسته نمی شود
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عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس، گفــت: 
ایــن بودجــه تکافــوی نیازمندی هــای امــروز مــردم 
ــا صراحــت می گویــم  ایــران را نخواهــد داد و مــن ب
ــت  ــروی دول ــد آب ــن شــک نکنی ــه یقی ــه قطــع ب ک
ســیزدهم و مجلــس یازدهــم را خواهــد بــرد و 
ــد  ــد ش ــدید خواه ــای ش ــث نارضایتی ه ــا باع حتم
ــی را  ــایی های اجتماع ــه نارس ــید ک ــن باش و مطمئ

ــد.  ــترش می ده ــیع گس ــطح وس ــم در س ه
اول  رئیــس  نائــب  کارنامــی  بابایــی  علــی 
ــس شــورای اســامی در  ــی مجل کمیســیون اجتماع
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا، در پاس ــا ایلن ــو ب گفت وگ
»مجلــس علیرغــم نگرانی هــا و انتقاداتــی کــه داشــت 
بــه کلیــات الیحــه بودجــه رأی مثبــت داد، بــه نظــر 
شــما در فرصــت بررســی جزئیــات در تلفیــق امــکان 
ــت:  ــود دارد؟«، گف ــس وج ــر مجل ــات مدنظ اصاح
ــه  ــق در کل تجرب ــا تلفی ــر، اص ــن خی ــر م ــه نظ ب
مجالــس مختلــف هیچوقت نتوانســته اســت تغییرات 
ماهــوی و اساســی در بودجه هــای پیشــنهادی دولــت 
بدهــد. بلــه تغییــرات جزئــی در البی گری هایــی کــه 
ــادالت  ــتند؛ در مع ــق داش ــیون تلفی ــای کمیس اعض
دولــت فقــط بــرای منطقــه ای کــه خودشــان هســتند 
دو تــا ردیــف را بــاال و چاییــن می کننــد، امــا 

ــر. ــوی و اساســی خی ــرات ماه تغیی
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس یازدهــم 

ــه،  ــه بودج ــکاالت الیح ــرادات و اش ــوص ای درخص
ــوص  ــدی در خص ــی ج ــه نگران ــت: س ــار داش اظه
ــث ارز  ــاله بح ــک مس ــود داد، ی ــه وج ــه بودج الیح
ــد،  ــد ارز را آزاد کنن ــم گرفتن ــًا تصمی ــت. عم اس
خــب مجلــس مخالــف اســت. کمیســیون در اینجــا 
می خواهــد چــه کار کنــد؟ اگــر می خواهــد بــا ایــن 
ــرد  ــت می ک ــات مخالف ــد در کلی ــد بای ــت کن مخالف
کــه نکــرد، االن می خواهــد اصــاح کنــد، چــه چیــز 
را اصــاح کنــد؟ روش اجــرای آن را می خواهــد 
ــاد،  ــاق افت ــاله اتف ــل مس ــی اص ــد وقت ــاح کن اص
ــکات  ــورم و مش ــت، ت ــورت گرف ــازی ارز ص آزادس
ــد روش  ــردم ایجــاد شــد، ایشــان می خواه ــرای م ب

ــد. ــاح کن ــع را اص بازتوزی
حــذف  بحــث  در  دوم  نکتــه  داد:  ادامــه  وی 
اســتانی  پروژه هــای  ملــی  و  اصلــی  ردیف هــای 
بــود؛ خــب چطــور می خواهــد ایــن را اصــاح کنــد؟ 
ــرد  ــن رویک ــا همی ــق رأی داده و ب ــیون تلفی کمیس
بودجــه را تاییــد کــرده اســت. مثــا ۱۰ درصــد 
ــد اهــداف  اصــاح می کنــد، مگــر ۱۰ درصــد می توان
ــد؟ ــش  ده ــور را پوش ــه ای در کل کش ــوازن منطق ت

عضــو کمیســیون اجتماعــی اضافــه کرد: ســومین 
ــای بیمــه ای  ــد صندوق ه ــه درآم ــه رســیدگی ب نکت
اســت، بــرای صنــدوق بیمــه تامیــن اجتماعــی 
ــده نشــده اســت، مجلــس چطــور  هیــچ چیــزی دی

می خواهــد ایــن را اصــاح کنــد وقتــی چنیــن 
ــر  ــرای تهات ــه ب ــه بودج ــدارد. در الیح ــاری ن اختی
بدهــی دولــت بــه تامیــن اجتماعــی حتــی یــک عدد 
کوچــک هــم نگذاشــتند و در حقیقــت بــه ســازمان 

ــت. ــده اس ــا ش ــور جف ــی کش ــن اجتماع تامی
ــن  ــت: چــون اولی ــه گف ــی در ادام ــی کارنام بابای
دوســتان  بــود  رئیســی  آقــای  دولــت  بودجــه 
ــه  ــا ب ــد. اتفاق ــه دادن ــد ک ــتند رأی بدهن می خواس
ــا  ــد ب ــد بای ــتان رأی دادن ــه دوس ــل ک ــن دلی همی
کلیــات مخالفــت می کردنــد. بــه دلیــل اینکــه 

ثابــت کننــد کــه گفتمــان انقابــی در ایــران نگــران 
مــردم، نگــران وضعیــت معیشــت مــردم و طبقــات 
پاییــن جامعــه و نگــران وضعیــت موجــود اســت، بــه 
ــا دولــت قبــل تعــارف نداشــت  همــان دلیــل کــه ب
ــا دولــت فعلــی هــم نبایــد تعــارف داشــته باشــد. ب
وی افــزود: اگــر قــرار شــد کــه چــون بــا 
ــا ایــن دولــت  دولــت قبــل آنطــور برخــورد کــرده ب
همراهــی کنــد، ایــن اســتدالل کارشناســی نیســت. 
بلــه از نــگاه سیاســی از بیــرون مجلــس قابــل تامــل 
ــه  ــد جامع ــد درص ــیون چن ــر سیاس ــا مگ ــت ام اس

ــرای  ــت، ب ــیون نیس ــرای سیاس ــه ب ــتند؟ بودج هس
مــردم اســت؛ بودجــه می خواهــد یــک ســال مالــی 

ــد. ــم کن ــور تنطی ــون آدم را در کش ۸۴ میلی
نماینــده مــردم ســاری درخصــوص تبعــات ایــن 
ــه  ــن بودج ــرد: ای ــان ک ــه، خاطرنش ــه بودج الیح
تکافــوی نیازمندی هــای امــروز مــردم ایــران را 
نخواهــد داد و مــن بــا صراحــت می گویــم کــه قطــع 
بــه یقیــن شــک نکنیــد آبــروی دولــت ســیزدهم و 
ــث  ــا باع ــرد و حتم ــد ب ــم را خواه ــس یازده مجل
نارضایتی هــای شــدید خواهــد شــد و مطمئــن 
باشــید کــه نارســایی های اجتماعــی را هــم در 
ســطح وســیع گســترش می دهــد، بی عدالتــی را 
دامــن می زنــد، بــه اقشــار ضعیــف ظلــم می شــود و 
دولــت هــم نمی توانــد کاری بکنــد و از دســت دولــت 

ــد. ــر نمی آی ــم کاری ب ه
وی ادامـــه داد: علتـــش هـــم ایـــن اســـت کـــه 
موج ســـواران تغییـــرات بودجـــه کـــه کارتل هـــای 
ـــا  ـــی، کج ـــه زمان ـــه چ ـــد ک ـــتند، بلدن اقتصـــادی هس
ـــن  ـــون بهتری ـــد، چ ـــت کنن ـــه ســـمتی حرک ـــه چ و ب
ـــی  ـــتند؛ ول ـــا هس ـــود دولتی ه ـــا خ ـــاوران آن ه مش
مـــردم بیچـــاره کـــف جامعـــه مشاورشـــان چـــه 
ـــد  ـــدگان بودن ـــان نماین ـــتند؟ مشاورش ـــانی هس کس
کـــه بـــه نظـــر مـــن نماینـــدگان پشـــت مـــردم را 

ـــد. ـــی کردن خال

تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســامی از وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی خواســت نســبت بــه ســاماندهی بکارگیــری 
نیروهــای انســانی بــرای مدیریــت دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی و تفــاوت پرداخــت حقوق هــای 
پزشــکان در بخــش خصوصــی و دولتــی اقــدام کنــد. 
ــس  ــی مجل ــه علن ــا، در جلس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــکیان« و  ــعود پزش ــوال »مس ــامی، س ــورای اس ش
ــان  ــت، درم ــر بهداش ــدگان از وزی ــدادی از نماین تع
ــدم  ــت ع ــه عل ــر اینک ــی ب ــکی مبن ــوزش پزش و آم
ــذ  ــن اخ ــد حی ــه و تعه ــون برنام ــه قان ــدی ب پایبن
رای در بکارگیــری نیروهــای انســانی بــرای مدیریــت 

دانشــگاه های منتخــب چیســت؟ 
نماینــده مــردم تبریــز در ایــن بــاره گفــت: 
ــای  ــک ه ــا کلینی ــتان ها ی ــه در بیمارس ــرادی ک اف
خصوصــی، فعالیــت می کننــد، ولــی نمی تواننــد 
ــردم  ــه م ــت ب ــه خدم ــادی باشــند ک ســکان دار نه

ــت. ــش اس ــت های ــز اولوی ج
ــود  ــت ش ــاختار درس ــن س ــد ای ــزود: بای وی اف
ــه  ــک ب ــان و کم ــز درم ــه ج ــران ب ــه مدی و  دغدغ
محرومــان نباشــد. ســوال مــن از شــما نماینــدگان و 
وزیــر محتــرم ایــن اســت آیــا فــردی کــه کلینیکــی 
بــه ارزش ۱۰۰ میلیــارد دارد و خــارج از تعرفــه 
ــی  ــل جراح ــی عم ــش خصوص ــتان در بخ بیمارس
ــد یــک دانشــگاه و  انجــام مــی داده اســت، مــی توان

ــد؟ ــکی را اداره کن ــوم پزش ــتان عل بیمارس
ــه حــرف از شــهدا  ــرد: اینک ــد ک پزشــکیان تاکی
ــرون از  ــی بی ــم ول ــهید بزنی ــون ش ــاب و خ و انق
ــم،  ــرویس بدهی ــاص س ــرادی خ ــه اف ــتان ب بیمارس
خــاف آرمــان هــای انقــاب اســت. مــا بایــد کاری 
ــی  ــتان دولت ــه بیمارس ــردم ب ــی م ــه وقت ــم ک کنی
ــورت  ــن ص ــر ای ــند در غی ــی باش ــد راض ــی آین م

ــوق  ــت حق ــد در پرداخ ــم. بای ــعار داده ای ــط ش فق
ــا  ــد ب ــی کنن ــت کار م ــام وق ــه تم ــه پزشــکانی ک ب
ــای  ــتان ه ــود را در بیمارس ــت خ ــه وق ــرادی ک اف
خصوصــی و ســرویس دهــی بــه افــراد خــاص وقــت 

ــیم. ــل باش ــاوت قائ ــد، تف ــی گذارن م
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامــه داد: شــیوه پرداخــت حقــوق در 
ــر  ــد تغیی ــی بای ــش دولت ــی و بخ ــش خصوص بخ
کنــد و   یــک پزشــک در بخــش خصوصــی ۳۰ 
ــکی در  ــد و پزش ــی کن ــت م ــون دریاف ــا ۴۰ میلی ت
ــت  ــی دریاف ــوق ۶ میلیون ــروم حق ــتاهای مح روس
مــی کنــد، ایــن رونــد ژرداختــی بــه ژزشــکان 

ــت. ــز اس ــض امی تبعی
ــز در مجلــس تاکیــد کــرد:  نماینــده مــردم تبری
اینکــه فــرد پزشــکی در کلینیکــی خصوصــی بــرای 
یــک عمــل ۲۰ میلیــون پــول بگیــرد و بگوییــم کــه 
تعهــد داده کــه در سیســتم دولتــی بــا یــک حقــوق 
پاییــن می خواهــد بــه محرومیــن کمــک کنــد. ایــن 
ــن در  ــه متخصصی ــا ب ــت. م ــی نیس ــر باورکردن ام

شــهرها و مناطــق محــروم ۶ تــا ۱۰ میلیــون حقــوق 
می دهیــم امــا همــان پزشــک بــرای یــک عمــل در 
کلینیــک خصوصــی تــا ۵۰ میلیــون درآمــد دارد. تــا 
زمانــی کــه وضعیــت اینگونــه باشــد چیــزی تغییــر 

ــه مــردم اســت.  ــم ب نمی کنــد، ایــن وضعیــت ظل
ــفره  ــک س ــت ی ــروز حاکمی ــرد: ام ــد ک وی تاکی
ــرای  ــفره ب ــک س ــرده و ی ــن ک ــودش په ــرای خ ب
ــم  ــری داری ــای انقابی گ ــا ادع ــا م ــر واقع ــردم. اگ م
بایــد بــر ســر ســفره ای بنشــینیم کــه مــردم بــر ســر 

ــتند. آن هس
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــه  ــوه قضایی ــس و ق ــه مجل ــود ک ــه داد: نمی ش ادام
یــا دولــت بــا کلینیک هــای خصوصــی قــرارداد 
ــت  ــات دریاف ــران خدم ــن نجومی بگی ــد و ازای ببندن
کننــد، ولــی بــه مــردم بگوینــد کــه بایــد بــه 

ــد. ــی بروی ــتان دولت بیمارس
وی بــا انتقــاد از حقــوق پاییــن پزشــکان در 
ــم   ــان وزارت ــت: در زم ــار داش ــروم اظه ــق مح مناط
پزشــکانی کــه بــه مناطــق محــروم می رفتنــد 

۶ میلیــون حقــوق می گیرنــد در آن زمــان پایــه 
ــود،  ــون ب ــودم دو میلی ــر ب ــه وزی ــده ک ــوق بن حق
اکنــون هــم بعــد از ۱۵ ســال همچنــان ایــن 
ــد امــا حقــوق  پزشــکان ۶ میلیــون حقــوق می گیرن

ــت. ــون اس ــاالی ۳۰ میلی ــا ب م
پزشــکیان ادامــه داد: بــا ایــن پــول کــدام پزشــک 
ــد.  ــت کن ــروم  خدم ــق مح ــت در مناط ــر اس حاض
ــی پزشــکان و متخصصــان تامیــن  ــد از نظــر مال بای
شــوند تــا بــه ســراغ ارائــه خدمــات در کلینیک هــای 

خصوصــی نرونــد.
ایــن نماینــده مجلــس تصریــح کــرد: مــا حتــی 
در قوانینــی کــه در مجلــس می نویســم تکلیــف 
ایــن حــوزه را مشــخص نمی کنیــم. آیــا فــردی 
ــاردی دارد  ــد میلی ــد چندص ــرون درآم ــه در بی ک
ــجویان  ــرای دانش ــی ب ــگاه الگوی ــد در دانش می توان
ــود از  ــد؟ نمی ش ــردم باش ــه م ــت ب ــت خدم در جه
پزشــکان دولتــی و تمــام وقــت حمایــت نکنیــم و از 
آنهــا انتظــار داشــته باشــیم تــا بــه فکــر خدمــت بــه 

ــردم باشــند. م
وی ادامــه داد: بنــده بــه آقــای رئیســی رای 
نــدادم امــا امــروز موفقیــت ایشــان را در خدمــت بــه 
ــه خدمــت  ــت می خواهــم. ارائ مــردم و اجــرای عدال
ــود  ــد، نمی ش ــت نمی شناس ــپ و راس ــردم چ ــه م ب
ــم و در  ــردم بدهی ــه م ــت ب ــعار خدم ــرف، ش در ح

ــم.  عمــل مــردم را ســر ببری
ــان  ــس خاطرنش ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
کــرد: انتظــار مــی رود وزیــر بهداشــت در ایــن 
ــاب در  ــویه حس ــد و از تس ــر کن ــد نظ ــه تجدی روی
ــه  ــد ب دانشــگاه ها دســت بکشــد چــرا کــه ایــن رون
ضــرر دولــت، مــردم و کشــور اســت. همانطــور کــه 
ــت  ــه داش ــدی ک ــان عه ــا پای ــلیمانی ت ــهید س ش
ــتیم. ــان هس ــد ایش ــم مانن ــا ه ــا م ــا آی ــتاد. ام ایس

نمایندگان با تصویب کلیات بودجه پشت مردم را خالی کردند

وزیر بهداشت به تفاوت حقوق ها در بخش خصوصی و دولتی رسیدگی کند

باید از پول اعتباری فاصله بگیریم
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس  عض
اســامی تنهــا راه حــل پایــان دادن بــه رانــت ارزی 
را حــذف ارز ترجیحــی خوانــد و گفــت: حــذف 
ــی ارز ترجیحــی موجــب می شــود  تدریجــی و پلکان
اجــرای ایــن سیاســت اصاحــی، تبعــات اقتصــادی 

ــری داشــته باشــد.  کمت
حســین میرزایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
ــت ارزی  ــه ران ــان دادن ب ــرای پای ــت ب ــا راه دول تنه
را حــذف ارز ترجیحــی خوانــد و در عیــن حــال 
خواســتار اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای اجــرای ایــن 

ــد. ــادی ش ــاح اقتص اص
ــل  ــس راه ح ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
حــذف رانــت ارزی را جــدا کــردن وابســتگی ریــال 
بــه دالر در بودجــه عنــوان کــرد و افــزود: دولــت باید 
بــرای حــل ایــن مشــکل اگــر از پول هــای اعتبــاری 
فاصلــه گرفتــه و بــه ســمت پــول کاالیــی و حقیقــی 

بــرود. 
وی در توضیــح ایــن مطلــب گفــت: پــول حقیقــی 
کاالیــی ماننــد طــا اســت کــه قابــل تحریــم نیســت 
و ارزش خــود را حفــظ مــی کنــد امــا پــول اعتبــاری 

بــه دالر گــره خــورده اســت.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه بــا تــک نرخــی کــردن ارز 
مشــکات اقتصــادی ایجــاد خواهــد شــد، گفــت: راه 
ــت  ــن سیاس ــرای ای ــی اج ــذف ارز ترجیح ــل ح ح
ــات  ــه تبع ــت ک ــی اس ــی و پلکان ــکل تدریج ــه ش ب

ــت. ــد داش ــور خواه ــاد کش ــرای اقتص ــری ب کمت

قالیباف: 
همه باید تالش کنیم تا تضاد منافع در 

حوزه بهداشت و درمان از بین برود
ــرد:  ــد ک ــس شــورای اســامی تاکی ــس مجل رئی
ــکانی  ــه پزش ــا ب ــث حقوق ه ــد در بح ــس بای مجل
ــه کار  ــغول ب ــی مش ــتان های دولت ــه در بیمارس ک

ــند.  ــته باش ــه داش ــتند توج هس
ــاف در  ــر قالیب ــد باق ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
در  و  اســامی  علنــی مجلــس شــورای  جلســه 
ــر  ــان بررســی ســوال مســعود پزشــکیان از وزی جری
بهداشــت و درمــان بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت 
ــای  ــدی آق ــان تص ــع در زم ــاد مناف ــث تض ــه بح ک
ــود داشــت،  ــز وج ــکیان در وزارت بهداشــت نی پزش
ــای پزشــکیان دارم  ــت آق ــادی خدم ــده ارادت زی بن
و تــا حــاال ندیــدم کــه ایشــان کار شــخصی در 
ایــن حــوزه انجــام دهنــد. ایــن رویــه کــه در وزارت 
بهداشــت اســت غلــط اســت، چــرا کــه ایــن تضــاد 
ــت. ــرده اس ــم ک ــادی را فراه ــکات زی ــع مش مناف

ــا  ــرد: انصاف ــار ک ــه اظه ــس در ادام ــس مجل رئی
همــه مــا بایــد تــاش کنیــم تــا ایــن تضــاد 
ــرود. مجلــس شــورای اســامی نیــز  ــار ب ــع کن مناف
در بحــث حقوق هــا بایــد بــه پزشــکانی کــه در 
ــتند  ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــتان های دولت بیمارس
ــز  ــا از زحمــات وزارت بهداشــت نی ــد، م توجــه کنن
در طــول ایــن مــدت قدردانــی می کنیــم چــرا کــه 
ــک  ــا کم ــا ب ــث کرون ــدت در بح ــن م ــا در ای انصاف
پرســتاران و پزشــکان و مدیــران وضعیــت بــه شــکل 

ــت. ــده اس ــده ای در آم ــرل ش کنت

سرمایه گذاری مشترک داخل ایران 
یکی از محورهای گفت وگو با 

عمانی ها بود 

ــت:  ــر گف ــه قط ــدو ورود ب ــه در ب ــر خارج وزی
ــترک در  ــرمایه گذاری مش ــاره س ــا درب ــا عمانی ه ب
داخــل ایــران از جملــه ســرمایه گذاری در بنــدر 

چابهــار گفت وگــو شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  حســین 
امیرعبداللهیــان گفــت: در حــوزه اقتصــادی، موضــوع 
ــا توجــه  ــای دو کشــور ب از ســرگیری حرکــت لنج ه
بــه مهــار کرونــا مــورد توجــه مــا بــود و طــرف عمانی 
نیــز قــول داد کــه ایــن مســاله را پیگیــری کنــد تا در 
آینــده نزدیــک شــاهد از ســرگیری حرکــت لنج هــای 

دو کشــور بــرای تبــادل کاال باشــیم. 
بــه گفتــه وزیــر خارجــه، »مــا در خصــوص 
ســرمایه گــذاری مشــترک در حوزه هــای مختلــف از 
جملــه ســرمایه گــذاری در بنــدر چابهــار جمهــوری 

ــم.« ــو کردی ــم گفت وگ ــا ه ــز ب ــران نی ــامی ای اس
امیرعبداللهیــان روز گذشــته در ســفری یــک 
ــور  ــر ام ــاه و وزی ــاون پادش ــا مع ــان ب ــه عم روزه ب
ــا  ــا ب ــن دیداره ــس از ای ــور و پ ــن کش ــه ای خارج
ــت  ــد دول ــده ارش ــره کنن ــام مذاک ــد عبدالس محم
نجــات ملــی یمــن و ایرانیــان مقیــم مســقط دیــدار 

و گفت وگــو کــرد.
عمــان بــرای بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات 
ــته و  ــه داش ــات صادقان ــواره نی ــا هم ــو تحریم ه لغ
عمانی هــا همچنــان بــرای اینکــه ایــن مذاکــرات بــه 
ــه  ــداری برســد از نیــات صادقان نتیجــه خــوب و پای
ــای دیپلماتیــک خودشــان را  ــد و تاش ه برخوردارن
ــه  ــرات در دســتیابی ب ــز مذاک ــه می ــرای کمــک ب ب
ــش  ــن بخ ــد. ای ــه می دهن ــوب ادام ــق خ ــک تواف ی
دیگــری از ســخنان وزیــر خارجــه در بــدو ورود بــه 

ــود. دوحــه پایتخــت قطــر ب
ــاب  ــا جن ــدا ب ــر خارجــه گفــت: در قطــر ابت وزی
ــا همتــای خــودم گفت وگــو  آقــای امیــر و ســپس ب
ایــن  در  بــه طــور طبیعــی  و  خواهــم داشــت 
ــه و برخــی  ــات دو جانب کشــور هــم برخــی موضوع
ــه  ــورد توج ــی م ــه ای و بین الملل ــات منطق موضوع
مــا اســت. در گذشــته دربــاره بازی هــای جــام 
ــا  ــت و م ــده اس ــام ش ــی انج ــی گفت وگو های جهان
در خصــوص اینکــه از ظرفیــت جمهــوری اســامی 
ایــران بــه ویــژه در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی 
ــران دارد و  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــی ک و امکانات
قطــر می توانــد از آن اســتفاده کنــد، گفت وگــو 

ــرد. ــم ک خواهی

عملیات تثبیت دیواره و ساحل سازی 
ایستگاه پمپاژ کوثر در حال پیگیری است 

مدیـــر عامـــل شـــرکت بهـــره بـــرداری از 
شـــبکه های آبیـــاری کرخـــه و شـــاوور از بازدیـــد 
ـــبکه های  ـــرات ش ـــر تعمی ـــارت ب ـــر نظ ـــی مدی میدان
ـــرق خوزســـتان  ـــاری و زهکشـــی ســـازمان آب و ب آبی
ـــاژ  و مشـــاورین آب و خـــاک تهـــران از ایســـتگاه پمپ

کوثـــر خبـــر داد. 
بــه گــزارش شــبکه خبــری ســازمان آب و 
ــه  ــا اشــاره ب ــی« ب ــق خوزســتان؛ »مســعود صادق ب
ــازمان  ــوع از س ــری و درخواســت شــرکت متب پیگی
در خصــوص عــاج بخشــی، تثبیــت دیــواره و 
ســاحل ســازی ایســتگاه پمپــاژ کوثــر گفــت: اخیــرا 
معاونــت  ســالن جلســات  محــل  در  جلســه ایی 
ــزار  ــازمان برگ ــی س ــاری و زهکش ــای آبی ــبکه ه ش
شــد کــه در نتیجــه ی آن، از ایســتگاه پمپــاژ کوثــر 

ــد. ــل آم ــی بعم ــد میدان ــزی بازدی ــوزه مرک در ح
ـــر در  ـــی کوث ـــاری و زهکش ـــبکه آبی ـــزود: ش وی اف
ـــد فاصـــل محـــور  ـــواز و ح ـــمال اه ـــری ش ۲۵ کیلومت
اهـــواز - اندیمشـــک قـــرار گرفتـــه و دارای چهـــار 
ـــان،  ـــال آبرس ـــاژ و کان ـــتگاه پمپ ـــامل: ایس ـــش ش بخ
ـــبکه  ـــر، ش ـــی کوث ـــاری و زهکش ـــی آبی ـــبکه اصل ش
ـــت  ـــوان و جن ـــی رض ـــد عمران ـــه دو واح ـــای درج ه
ـــه  ـــبکه ب ـــن ش ـــن آب ای ـــن تامی ـــد، همچنی ـــی باش م
ـــتقیم از  ـــتگاه پمپـــاژ بـــه صـــورت مس ـــیله ایس وس

ـــرد. ـــی گی ـــورت م ـــه ص ـــه کرخ رودخان

ایرباس با پشت سر گذاشتن بوئینگ 
بزرگ ترین هواپیماساز جهان شد 

ایربــاس فرانســه توانســت بــا افزایــش ۸ درصــدی 
تولیــد در ســال ۲۰۲۱ هــم بــا پشــت ســر گذاشــتن 
ــاز  ــن هواپیماس ــوان بزرگ تری ــکا عن ــگ آمری بوئین

جهــان را تصاحــب کنــد. 
بــه گــزارش فــارس، شــرکت هواپیماســازی 
و   ۲۰۲۱ ســال  در  توانســت  فرانســه  ایربــاس 
ــن  ــوان بزرگ تری ــی عن ــال پیاپ ــومین س ــرای س ب

هواپیماســاز جهــان را از آن خــود کنــد.
گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه تولیــد و 
تحویــل هواپیمــا توســط ایــن شــرکت فرانســوی در 
ســال ۲۰۲۱، ۸ درصــد نســبت بــه ســال قبــل از آن 

ــد رســیده اســت. ــه ۶۱۱ فرون ــرده و ب رشــد ک
ــد  ــال تولی ــگ امس ــر بوئین ــا دو براب ــاس تقریب ایرب
هواپیمــا داشــته؛ چراکــه شــرکت بوئینــگ که قرار اســت 
بــه زودی آمــار خــود را منتشــر کنــد در ۱۱ ماه نخســت 
ســال ۲۰۲۱، ۳۰۲ فرونــد هواپیمــا تولیــد کــرده اســت.

ــث  ــا باع ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــور کل ــه ط ب
ــازی  ــرکت های هواپیماس ــد ش ــم تولی ــا حج ــد ت ش
بــه خاطــر کاهــش تقاضــا بــرای مســافرت های 
محدودیت هــای  اعمــال  از  ناشــی  هواپیمایــی 
ــا  ــال ام ــن ح ــا ای ــد. ب ــن بیای ــی بســیار پایی کرونای
بــاال  شــاهد  هواپیماســازی  شــرکت های  اخیــرا 
ــدازه  ــا ان ــد هواپیماهــای ب ــرای خری رفتــن تقاضــا ب
ــرای  متوســط هســتند و از ســوی دیگــر مشــتری ب

ــت. ــده اس ــاد ش ــم زی ــاری ه ــای ب هواپیماه
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان لغــو 
ســفارش خریــد هواپیماهــای ایرباس در ســال ۲۰۲۱ 
دو برابــر ســال ۲۰۲۰ بــوده و ایربــاس در حالــی کــه 
در همیــن ســال ســفارش خریــد ۷۷۱ فرونــد هواپیما 
ــا پــس از لغــو بخشــی از  ــا نهایت را دریافــت کــرد ام

ــد از آنهــا نهایــی شــد. آنهــا فــروش ۵۰۷ فرون
گویائــوم فائــوری، مدیرعامــل ایربــاس ایــن 
اوضــاع  بهبــود  میوه هــای  نخســتین  را  اتفــاق 
ــت. ــی اس ــازار واقع ــا در ب ــه تقاض ــده  و گفت خوان
اوضــاع امــا بــرای بوئینــگ متفــاوت اســت؛ 
ــر بحــران وجــود  ــوز درگی ــن شــرکت هن چراکــه ای
ــوع  ــس و ممن ــای ۷۲۷ مک ــی در هواپیم ــص فن نق

ــت. ــیاری از کشورهاس ــا در بس ــرواز آنه ــدن پ ش

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی گفــت: تزریــق 
ســاالنه هــزار میلیــارد تومــان بــرای توســعه و حمایــت از تولیــد مســکن 

در بودجــه ۱۴۰۱ دیــده نشــده اســت. 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه علن ــا، در جلس ــزارش ایرن ــه گ ب
گــزارش کمیســیون عمــران در مــورد جهــش تولیــد مســکن  در 
ــاره  ــن ب ــی« در ای ــین فرهنگ ــت و »محمدحس ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــون جهــش تولیــد مســکن تصویــب شــد،  گفــت: مــواردی کــه در قان
ــده  ــه نش ــی توج ــه خوب ــا ب ــن محوره ــه ای ــه ب ــت ک ــی داش محورهای
ــوازی در  ــای م ــه از کاره ــود ک ــن ب ــا ای ــن محوره ــی از ای ــت. یک اس
تولیــد مســکن جلوگیــری شــود ولــی هنــوز تکلیــف و آییــن نامــه ایــن 
قانــون بــرای دســتگاه هایــی ماننــد وزارت راه، وزارت کشــور و دســتگاه 

ــر نوشــته نشــده اســت. ــط دیگ ذیرب

ــراری  ــای تک ــه ه ــزود: هزین ــس اف ــز در مجل ــردم تبری ــده م نماین
ســبب معطــل مانــدن ســاخت مســکن می شــوند. همچنیــن در مــورد 
مســجد نیــز گفتــه شــده بــود کــه مســجد هــم در کنــار مجموعه هایــی 
ــن  ــا ای ــا در پروژه ه ــود. ام ــه ش ــر گرفت ــوند در نظ ــاخته می ش ــه س ک

ــود. ــده نمی ش ــوع دی موض
ــزار  ــاالنه ه ــق س ــر تزری ــد ب ــش تولی ــون جه ــه داد: قان وی ادام
ــکن  ــد مس ــت از تولی ــعه و حمای ــه توس ــه مجموع ــان ب ــارد توم میلی
ــده نشــده اســت. ــن موضــوع در بودجــه ۱۴۰۱دی ــی ای تاکیــد دارد ول
ــا  ــرای پرداخت ه ــه ب ــی ماهان ــت باالی ــرد: قیم ــد ک ــی تاکی فرهنگ
اقســاط خریــد مســکن اعــام شــده کــه ســبب نگرانــی مــردم اســت. 
ــه  ــی ب ــد ول ــگان باش ــذاری رای ــای واگ ــود زمین ه ــرار ب ــن ق همچنی
ســراغ زمیــن هــای اوقافــی رفتیــد و هزینه هــای هنگفتــی از ذی 

نفعــان گرفتــه می شــود کــه ایــن مبالــغ بــرای ۸ هــزار واحــد اســت. بــر 
همیــن اســاس اگــر نیــاز بــه اذن رهبــری یــا هــر اقــدام دیگــری اســت 

ــد. ــار ایــن مشــکل نرون ــر ب ــا مــردم زی بایــد انجــام شــود ت
ــی  ــورت رقابت ــه ص ــاخت ب ــای س ــرد:  قرارداده ــان ک وی خاطرنش
ــدی  ــه در آن مفاس ــت ک ــره اس ــی و مذاک ــا الب ــود وب ــته نمی ش بس
وجــود دارد و خواهشــم ایــن اســت کــه کار بــه ایــن مهمــی حتمــاً بــا 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــان عزی ــط مجری ــی  توس ظرافت های

رئیــس کمیتــه اشــتغال و روابــط کار کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: کمیســیون قضایــی مجلــس بایــد بــا فوریــت 
در مــورد جرایــم زیــر ۲۰ میلیــون تومــان تجدیــد نظــر کنــد کــه منجــر 

بــه رشــد آســیب های اجتماعــی همچــون ســرقت شــده اســت. 
ــورد  ــت، در م ــه مل ــا خان ــو ب ــت وگ ــر عنابســتانی در گف ــی اصغ عل
ــیب های  ــدت آس ــت: ش ــه گف ــی در جامع ــیب های اجتماع ــد آس رش
ــم  ــل مه ــی از دالی ــت، یک ــه اس ــات گرفت ــی نش ــی از علت های اجتماع
ــور  ــادی کش ــای اقتص ــه فض ــی ک ــت. زمان ــادی اس ــائل اقتص آن مس
ناخوشــایند می شــود، معلــول آن رشــد آســیب های اجتماعــی خواهــد 
بــود کــه بــه کاهــش اشــتغال و قــدرت خریــد افــراد جامعــه می رســد 

ــود. ــه می ش ــرقت  در جامع ــش س ــه افزای ــر ب و منج

قانون مجازات اسالمی بازدارندگی کافی را ندارد
نماینـده مـردم سـبزوار، جغتـای، جوین، خوشـاب، داورزن و ششـتمد 
در مجلس  شـورای اسـامی افزود: در افزایش سـرقت های خرد متاسـفانه 
قانـون مجـازات اسـامی بـه گونـه ای اصاح شـده اسـت کـه بازدارندگی 

الزم از جـرم را نـدارد بـه فـرض مثال قانون سـرقت به میـزان ۲۰ میلیون 
تومـان جـزو جرایـم قابل گذشـت اسـت و اگر سـارق موتورسـیکلتی را با 
ارزش ۲۰ میلیـون تومـان دزدیده باشـد مشـمول بخشـش قانـون خواهد 

شـد در ایـن بیـن صاحـب مال بنـا به دالیلـی از جـرم سـارق می گذرد.

سارق دو حالت برای دزدی پیش بینی می کند
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: طبــق قانــون, ســرقت زیــر ۲۰ میلیــون 
تومــان بنــا بــه دالیلــی مشــمول بخشــش شــده امــا منجــر بــه رشــد 
ــت  ــه می شــود، ســارق دو حال ــزرگ و کوچــک در جامع ســرقت های ب
ــه دزدی شــده  ــق ب ــا موف ــد ی ــی می کن ــش بین ــرای عمــل خــود پی ب
ــا ناموفــق کــه در حالــت دوم هــم چــون مــال دزدی شــده زیــر ۲۰  ی
میلیــون تومــان اســت مشــمول بخشــش قانــون می شــود و چنــدان از 

کــرده خــود پشــیمان نیســت.
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس در ادامه یــادآور شد:کمیســیون 
ــون  ــر ۲۰ میلی ــم زی ــورد جرای ــت در م ــا فوری ــد ب ــس بای ــی مجل قضای
تومــان تجدیــد نظــر کنــد کــه منجــر بــه رشــد آســیب های اجتماعــی 

ــد،  ــرار ده ــتور کار ق ــا را در دس ــت و آنه ــده اس ــرقت ش ــون س همچ
مدتــی قبــل هــم اژه ای رئیــس قــوه قضائیــه بــه ایــن موضــوع اشــاره و 
تاکیــد کردنــد کــه ســرقت بایــد جــزای عمومــی داشــته باشــد و بایــد 
ــه  ــا نداشــته باشــد ب ــون اصــاح شــود و ســارق  شــاکی داشــته ی قان

مجــازات خــود برســد.
ــا  ــان کرون ــتی در زم ــای معیش ــه طرح ه ــاره ب ــا اش ــتانی ب عنابس
گفــت: بــرای کاهــش جرائــم ناشــی از بیــکاری کرونــا مقــرر شــد کــه 
ــری  ــر شــاهد شــکل گی ــا کمت ــای معیشــتی پرداخــت شــود ت طرح ه
جرایــم ناشــی از مشــکات معیشــتی باشــیم، ایــن طرح هــا کمــا فــی 

ــت قبــل در حــال پرداخــت شــدن هســتند. ــه روال دول الســابق ب
رئیــس کمیتــه اشــتغال و روابــط کار کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ــر در  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــر نش ــان خاط ــامی در پای ــورای اس ش
ــا عناویــن  دولــت ســیزدهم قــرار اســت کــه طــرح کمــک معیشــتی ب
مختلــف مشــمول ۶۰ میلیــون از جامعــه پرداخــت شــود کــه امیــدوارم 
ــی  ــه عملیات ــه مرحل ــل ب ــت قب ــون دول ــی همچ ــداد پرداخت ــن تع ای

ــر بگیــرد. شــدن برســد و دقیقــا ۸ دهــک پاییــن جامعــه را در ب

نماینده مردم تبریز در مجلس:

تزریق ساالنه هزار میلیارد تومان برای تولید 
مسکن در بودجه محقق نشده است

عنابستانی مطرح کرد:

لزوم تشدید مجازات سرقت های زیر 2۰ میلیون تومان
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بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی 
ــه ۱۰۰  ــا را ب ــت پای ــتور پرداخ ــغ دس ــقف مبل س
ــت  ــتور پرداخ ــغ دس ــف مبل ــان و ک ــون توم میلی

ــش داد.  ــان افزای ــون توم ــه ۵۰ میلی ــاتنا را ب س
ــق  ــرای دقی ــتای اج ــا، در راس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــوه کان و  ــال وج ــاتنا در انتق ــامانه س ــالت س رس
ــای  ــتور پرداخت ه ــم دس ــت حج ــن مدیری همچنی
ــده )۲۵ دی  ــنبه آین ــده، از روز ش ــاد ش ــامانه ی س
مــاه( تغییراتــی در ســامانه های ســاتنا و پایــا اعمــال 

مــی شــود. 
ــغ  براســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی، کــف مبل
دســتور پرداخت هــای بیــن مشــتری ســاتنا، از ۱۵۰ 
ــش  ــال، افزای ــون ری ــه ۵۰۰ میلی ــال ب ــون ری میلی

ــت.  خواهدیاف
ـــای  ـــتور پرداخت ه ـــغ دس ـــقف مبل ـــن س همچنی
پایـــا، از ۵۰۰ میلیـــون ریـــال بـــه یـــک میلیـــارد 
ریـــال بـــه ازای هـــر دســـتور پرداخـــت افزایـــش 

می یابـــد.
پایـــا در  تســـویه  درخصـــوص چرخه هـــای 
روزهـــای عـــادی )غیرتعطیـــل رســـمی(، چرخـــه 
ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــاعت ۱۷ و ۴۵ دقیق ـــدی در س جدی
تســـویه دســـتورپرداخت های غیرشـــاپرکی افـــزوده 

خواهـــد شـــد.
ــا مبـــدا  ــا بـ ــاتنا و پایـ دســـتورپرداخت های سـ
ــتور  ــن دسـ ــزی و همچنیـ ــک مرکـ ــد بانـ و مقصـ
وجـــوه  تســـویه  بـــه  مربـــوط  پرداخت هـــای 
پرداخـــت یـــاران، از شـــمول محدودیت هـــای 
مبلغـــی ذکـــر شـــده مســـتثنی هســـتند. در 
ـــمرده،  ـــای برش ـــرل ه ـــت کنت ـــدم رعای ـــورت ع ص
وجـــه التـــزام ســـامانه های ســـاتنا و پایـــا اعمـــال 

خواهـــد شـــد.

ــرای  ــش از اج ــرد پی ــد ک ــزی تاکی ــک مرک بان
بــه  بانک هــا  ســامانه های  در  الزم  تغییــرات 

شــود.  اطاع رســانی  بانکــی  مشــتریان 
بانک هـــا  مشـــتریان  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ــداز  ــاری، پس انـ ــاب )جـ ــواع حسـ ــه دارای انـ کـ
و مـــدت دار( هســـتند، می تواننـــد بـــه کمـــک 
ــایر  ــا سـ ــود یـ ــاب خـ ــه حسـ ــاتنا بـ ــامانه سـ سـ
افـــراد در بانک هـــای دیگـــر انتقـــال وجـــه در 
ــن  ــت ایـ ــد و در حقیقـ ــام دهنـ ــان روز انجـ همـ

ســـامانه جایگزیـــن چک هـــای رمـــزدار بیـــن 
ــی در  ــادالت بین بانکـ ــویه مبـ ــت. تسـ ــی اسـ بانکـ
ایـــن ســـامانه به صـــورت آنـــی، قطعـــی، نهایـــی و 
برگشـــت ناپذیـــر انجـــام می شـــود، مشـــروط بـــر 
ـــی  ـــده کاف ـــک دارای مان ـــویه بان ـــاب تس ـــه حس اینک
ـــورت  ـــر این ص ـــد، در غی ـــویه باش ـــام تس ـــرای انج ب
مبـــادالت تـــا تامیـــن نقدینگـــی و تـــا پایـــان روز 
ـــدم  ـــورت ع ـــه و در ص ـــرار گرفت ـــار ق ـــف انتظ در ص
ـــه ابطـــال  ـــی، درخواســـت های مربوط ـــن نقدینگ تامی
ـــامانه  ـــن س ـــن ای ـــوند. بنابرای ـــت داده می ش و برگش
بـــرای ۲ کاربـــرد اساســـی بانک هـــا، شـــامل 
ـــای کان  ـــام پرداخت ه ـــی و انج ـــن بانک ـــویه بی تس

و تجـــاری ایجـــاد شـــده اســـت.
ـــی  ـــه ای طراح ـــه گون ـــا ب ـــتم پای ـــن سیس همچنی
شـــده کـــه می توانـــد دســـتور پرداخت هـــای 
متعـــدد را از جانـــب بانـــک مبـــدأ دریافـــت، 
پـــردازش و بـــرای انجـــام بـــه بانک هـــای مقصـــد 
ارســـال کنـــد. بانک هـــا نیـــز می تواننـــد دســـتور 
پرداخت هـــای مشـــتریان خویـــش را بـــه صـــورت 
انفـــرادی یـــا انبـــوه، دریافـــت و بـــرای پایاپـــای و 
ــال  ــا ارسـ ــه پایـ ــد بـ ــای مقصـ ــام در بانک هـ انجـ

کننـــد.

افزایش انتقال وجه به واسطه »ساتنا« و »پایا« از 2۵ دی ماه 
عضو هیات رئیسه مجلس قرائت کرد:

کیفیت پایین خودرو، 
وزیر صنعت را به مجلس کشاند

ســوال نماینــدگان از وزیــر صنعــت در خصــوص 
علــت کیفیــت نامطلــوب و پاییــن خودروهــای تولید 
داخلــی در جلســه علنــی امــروز اعــام وصــول شــد. 
ــیدی در  ــد رش ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــوارد  ــامی، م ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت علن نشس

ــرد: ــت ک ــر قرائ ــرح زی ــه ش ــی را ب ــام وصول اع
- سـوال محمـد باقـری بنـاب و تعـداد دیگـری از 
نماینـدگان از وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص 

علـت کیفیت نامطلـوب و پاییـن خودروهـای داخلی
ــاط  ــده رب ــوروزی نماین ــن ن ــی حس ــوال مل - س
کریــم و تعــداد دیگــری از نماینــدگان از وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت در خصــوص علــت عــدم 
ــودرو و  ــران خ ــرکت های ای ــل ش ــن مدیرعام تعیی

ــهامداران. ــط س ــایپا توس س

آغاز مالیات ستانی خانه های خالی از 
اول بهمن ماه 

ســتانی  مالیــات   آغــاز  از  راه  وزیــر  معــاون 
خانه هــای خالــی از اول بهمــن ۱۴۰۰ خبــر داد 
ــاختار  ــی در س ــای خال ــات خانه ه ــت:  اطاع و گف
MPLS )الکترونیکــی( یــا بــه صــورت دســتی بــه 

ســازمان امــور مالیاتــی ارســال می شــود. 
بــا  گفت وگــو  در  محمــودزاده«  »محمــود 
ــی  ــای خال ــر خانه ه ــات ب تســنیم در خصــوص مالی
اظهــار کــرد: اخیــراً جلســه ای در رابطــه بــا اشــتباه 
هماهنگــی  نیازمنــد  کــه  مباحثــی  و  برداشــت 
ــا رئیــس ســازمان امــور  بیــن دو مجموعــه اســت ب

ــد. ــزار ش ــور برگ ــی کش مالیات
وی ادامــه داد: اطاعاتــی کــه تــا امــروز در رابطــه 
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــی ب ــای خال ــا خانه ه ب
داده شــده شــامل یــک میلیــون و ۱۷۴ هــزار واحــد 

بــوده اســت.
وی بــا بیــان این کــه اطاعــات مربــوط بــه 
ــازمان  ــه س ــی ب ــی و حقوق ــی حقیق ــای خال خانه ه
ــرار  ــزود: ق ــت، اف ــده اس ــال ش ــی ارس ــور مالیات ام
شــده در اولیــن فرصــت، بخــش  واحدهــای حقوقــی 
را ظــرف یکــی دو روز مجــدداً بــرای ســازمان امــور 

ــم. ــال کنی ــی ارس مالیات
ــور در  ــات مذک ــه اطاع ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــی( ی ــاختار MPLS )الکترونیک س
دســتی در اختیــار ایــن ســازمان قــرار خواهــد 
 ۱۴۰۰ دی مــاه   ۳۰ تــا  کــرد:   اضافــه  گرفــت، 
ــدور  ــاه وارد ص ــت داده و از اول بهمن م ــون مهل قان
قبض هــای مالیاتــی خواهیــم شــد. ایــن هماهنگــی 
صــورت گرفتــه و همــان اطاعــات مجــدداً ویرایــش 
ــرار  ــی ق ــور مالیات ــازمان ام ــار س ــده و در اختی ش

می گیــرد.

توزیع ۱۰۰ هزارتن برنج وارداتی 
برای کنترل قیمت ها 

شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران اعام کـرد ۱۰۰ 
هـزار  کیلوگـرم ۱۸۵  هـر  هنـدی  برنـج  تـن  هـزار 
ریـال، برنـج تایلندی هـر کیلوگرم ۱۲۵ هـزار ریال و 
برنـج پاکسـتانی هـر کیلوگـرم ۲۰۵ هزار ریـال برای 

مصـرف کننـدگان توزیـع مـی کند. 
ــن شــرکت در راســتای  ــزارش تســنیم، ای ــه گ ب
ــی وزارت  ــت غذای ــرارگاه امنی ــات ق ــرای تصمیم اج
جهــاد کشــاورزی ۱۰۰ هــزار تــن انــواع برنــج 
وارداتــی را بــا هــدف حفــظ آرامــش بــازار، حمایــت 
ایــن  قیمــت  کنتــرل  و  آســیب پذیر  اقشــار  از 

محصــول در بــازار در کشــور توزیــع می کنــد.
ایـن مقدار برنج از طریق شـبکه های منتخب توزیع 
از قبیـل فروشـگاه های زنجیـره ای، تعاونی هـای مصرف 
سراسـری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مسـتقیم کاال، 
میادیـن میـوه و تره بار وارد شـبکه توزیع خواهد شـد.

ــج در ســطح اســتان ها از  ــر تخصیصــی برن مقادی
ــبکه های  ــازار در ش ــم ب ــای تنظی ــق کارگروه ه طری

منتخــب، توزیــع خواهــد شــد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت، توزیــع انــواع برنــج 
وارداتــی بــدون هیــچ محدودیتــی تــا متعــادل 
ــت. ــد داش ــه خواه ــازار ادام ــای ب ــدن قیمت ه ش

مجیـد عشـقی بـا اشـاره بـه طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن که در دسـتور کار دولت سـیزدهم قرار دارد، 
گفـت: با توجـه به معامات مسـتمر سـیمان و فوالد 
بـه راحتـی  ایـن طـرح  پروژه هـای  بـورس کاال،  در 
می تواننـد همـه نیاز خود بـه محصـوالت را در قالبی 

شـفاف و از طریـق بـازار سـرمایه تامیـن کنند.
بـه گـزارش بازارسـرمایه )سـنا(، رئیـس سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار با اشـاره به نقش بازار سـرمایه 
در راسـتای کمـک بـه اجـرای طـرح نهضـت ملـی 
مسـکن اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: در حـال حاضر 
ایـن محصـوالت در بـورس کاال بـه صـورت مسـتمر 
عرضـه شـده و قیمـت آن هـا کامـًا شـفاف اسـت و 
همـه فعـاالن ایـن حـوزه می توانند محصـوالت مورد 

نیـاز خـود را از طریـق ایـن بـازار خریـداری کنند.
مجیـد عشـقی ادامه داد: در حوزه سـیمان سـعی 
تسـهیل  را  مشـتریان  کـد  صـدور  فرآینـد  کردیـم 
کنیـم کـه در ایـن رابطـه سـازوکاری فراهـم شـد تا 
افـراد بـه راحتـی بتواننـد بـه صـورت آنایـن و با کد 
سـهامداری اقـدام بـه خریـد سـیمان از بـازار گواهی 

سـپرده کاالیـی بـورس کاال کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: کل سـیمان تولیدی کشـور 
بـه صـورت هفتگـی در بـورس کاال عرضـه می شـود و 
عرضـه فـوالد نیـز در حـال افزایش اسـت، بـه طوری 
کـه در حـوزه مقاطـع فـوالدی رونـد رو بـه رشـدی 
داریـم و بـا عرضـه کل زنجیـره تولید فـوالد در بورس 
کاال شـاهد رونـق تولید در صنعت فـوالد خواهیم بود.
رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه قطعـی گاز صنایـع در زمسـتان چه 
تاثیـری در فعالیـت شـرکت های سـیمانی و فـوالدی 
صنعـت  معضـات  از  یکـی  گفـت:  داشـت؟  خواهـد 
سـیمان و فـوالد قطعی گاز در زمسـتان اسـت زیرا گاز 
بـه انـدازه ای کـه هم نیـاز خانگـی را جواب دهـد و هم 

پاسـخگوی نیـاز صنایـع باشـد وجود نـدارد.
وی تاکیـد کـرد: نکتـه مهم این اسـت کـه برخی 
صنایـع از سـوخت های جایگزیـن اسـتفاده کننـد، به 

همیـن دلیـل امیدواریم قطعـی گاز کمترین آسـیب 
را بـه صنایـع بزنـد. البته این آسـیب در تابسـتان نیز 
بـه دلیـل قطعی بـرق وجود داشـت، اما شـرکت ها با 
وجـود تغییراتـی که در سـودآوری داشـتند درنهایت 

گزارش هـای مطلوبـی را بـه ثبت رسـاندند.
بـه گـزارش ایرنـا، طـرح نهضـت ملـی مسـکن از 
جملـه طرح هایی اسـت کـه در کنار دیگـر اقدامات و 
تصمیمـات دولـت سـیزدهم، به عنـوان طرحی کان 
بـا حمایـت مجلـس و تصویـب قانـون جهـش تولیـد 

مسـکن وارد فـاز عملیاتـی و اجرایی شـد.
بـر ایـن اسـاس دولـت سـیزدهم طبـق وعده های 
داده شـده احـداث چهـار میلیـون واحـد مسـکونی 
طـی چهـار سـال را بـه عنـوان اصلی تریـن سیاسـت 
خـود در حـوزه مسـکن معرفـی کـرده اسـت و برای 
اجـرای آن راهکارهـای مناسـبی را در قانون از جمله 
راه انـدازی صندوق ملی مسـکن و افزایش تسـهیات 
نظـر  در  مسـکونی  واحدهـای  قیمـت  بـا  متناسـب 
گرفتـه و بـرای اجرایـی شـدن آنهـا نیـز اقداماتـی را 

بـه انجام رسـانده اسـت.
بـر اسـاس توافقی کـه بـا وزارت کشـور از ابتدای 
اجـرای طـرح نهضت ملی مسـکن شـد، شـهرداری ها 
در سراسـر کشـور مکلفنـد پروانـه موقـت و مجـوز 
را  اسـتان  بـه کار عملیـات اجرایـی در هـر  شـروع 
بـرای صـدور  ایـن زمـان  یک ماهـه صـادر کننـد و 
پروانـه اصلـی سـاختمان نبایـد بیشـتر از سـه مـاه 

طـول بکشـد.
هزینـه  سـاخت،  پروانـه  هزینـه  حـال  عیـن  در 
دهک هـای  بـرای  انشـعابات  و  مهندسـی  خدمـات 
ملـی  نهضـت  در  شـرکت کننده  سـوم  تـا  نخسـت 

اسـت. رایـگان  مسـکن 
در تهـران بـرای سـاخت واحدهـا تـا ۴۵۰ میلیون 
تومـان تسـهیات بـه افـراد و خودمالـکان پرداخـت 
می شـود و ایـن رقم در روسـتاها ۲۵۰ میلیـون تومان 
اسـت. کارمزد تسهیات ساخت مسـکن در واحدهای 

روسـتایی و شـهری کوچـک پنـج درصد اسـت.

بخش قابل توجهی از سود ساالنه 
برترین شرکت های کشور از سپرده 

های بانکی است

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
ــد  ــرکت تولی ــی ۶۳ ش ــای بانک ــپرده ه ــت: س گف
ــدازه مجمــوع ســرمایه بیــش  ــه ان ــات ب کاال و خدم
ــورس  ــازار ب ــال در ب ــای فع ــرکت ه ــی از ش از نیم

ــت.  ــران اس ته
بــه گــزارش خانــه ملــت، مصطفــی طاهــری، در 
ــای  ــن شــرکت ه ــان اینکــه برتری ــا بی یادداشــتی ب
کشــور بخــش قابــل توجهــی از ســود ســالیانه خــود 
ــد،  ــی آورن ــه دســت م ــی ب ــای بانک ــپرده ه را از س
ــد  ــرکت تولی ــی ۶۳ ش ــای بانک ــپرده ه ــت: س نوش
ــدازه مجمــوع ســرمایه بیــش  ــه ان ــات ب کاال و خدم
ــورس  ــازار ب ــال در ب ــای فع ــرکت ه ــی از ش از نیم

ــران اســت. ته
بــر اســاس صــورت هــای مالی منتشــر شــده، ۶۳ 
ــدی  ــه در رتبه بن ــات ک ــد کاال و خدم ــرکت تولی ش
بهتریــن شــرکت هــای ایــران در ســال هــای اخیــر 
قــرار دارنــد، چیــزی حــدود ۹۲ هــزار میلیاردتومــان 
ــاه و  ــپرده گذاری کوت ــب س ــی در قال ــپرده بانک س

بلندمــدت بانکــی دارنــد.
ایــن میــزان از ســپرده بانکــی بــه انــدازه مجمــوع 
ســرمایه بیــش از نیمــی از شــرکت هــای فعــال در 
بــازار بــورس تهــران اســت. رکــود پــول در حســاب 
هــای بانکــی اگــر از ســوی اشــخاص حقیقــی 
ــا مشــکل  ــرای آنه ــب وکار ب ــروع کس ــه ش ــد ک باش
ــن  ــی برتری ــا وقت ــدارد ام ــی ن ــدان تعجب ــوده، چن ب
ــواع و  ــد ان ــه بای ــور ک ــای کش ــرکت ها و بنگاهه ش
ــدازی  ــد، راه ان ــرمایه گذاری های جدی ــامی از س اقس
خــط تولیــد و... را در دســتورکار خــود قــرار دهنــد، 
چشــم انتظــار ســود ســپرده های بانکــی خــود 

ــد، باعــث شــگفتی اســت. نشســته ان
براســاس نــرخ میانگیــن ســود ســپرده ها میتــوان 
بــرآورد کــرد کــه شــرکتهای مــورد بررســی در یــک 
ســال اخیــر بیــش از ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان ســود 
ســپرده از سیســتم بانکــی دریافــت کرده انــد. ابهــام 
ــد از  ــر ۱۵درص ــغ ب ــم بال ــن رق ــه ای ــت ک اینجاس
ــوده اســت. فکــرش  ــن شــرکتها ب مجمــوع ســود ای
ــش  ــور بخ ــرکتهای کش ــن ش ــه برتری ــد ک را کنی
ــود  ــود را از س ــالیانه خ ــود س ــی از س ــل توجه قاب

ــد. ــت میآورن ــه دس ــی ب ــپرده های بانک س
اولین بــار  بــرای   ۱۴۰۱ بودجــه  الیحــه  در 
معافیــت مالیاتــی شــرکتهای حقوقــی از ســود 
ــا  ــه قطع ــت، ک ــده اس ــو ش ــی لغ ــپرده های بانک س
ــپرده های  ــع س ــه وض ــر ادام ــترده ب ــرات گس تاثی

ایــن شــرکتها دارد.
ــپرده گذاری  ــه س ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب بس
پــول در بانکهــا درنهایــت منجــر بــه پرداخــت 
اعتبــارات از ســوی بانکهــا شــده و مجــددا پــول بــه 
عرصــه تولیــد و تامیــن مالــی برمیگــردد، امــا ایــن 
موضــوع نه تنهــا بــا کارکــرد جدیــد نظــام بانکــی در 
ــوده،  ــپرده ها نب ــه س ــر پای ــه اصــا ب ــول ک ــق پ خل
در تضــاد اســت بلکــه بــا آمارهــای تامیــن مالــی از 

ــدارد. ــی ن ــز همخوان ــی نی ــتم بانک ــوی سیس س
عمــده  مرکــزی  بانــک  آمارهــای  براســاس 
اعتبــارات بانکــی در جهــت ســرمایه در گــردش 
ــد  ــط تولی ــری از خ ــده و خب ــت ش ــا پرداخ بنگاهه
ــوژی،  ــد تکنول ــد، خری ــرمایه گذاری جدی ــد، س جدی
افزایــش ظرفیــت انســانی و... در کار نیســت. برآوردها 
ــور  ــی کش ــپرده های بانک ــد از کل س ــان می ده نش
حــدود ۴۰درصــد آن بــرای اشــخاص حقوقــی اســت.

ـــتمی  ـــع سیس ـــد من ـــی از فرآین ـــم رونمای مراس
و هوشـــمندانه مداخلـــه کارمنـــدان در معامـــات 
ـــت  ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ـــامانه ت ـــی در س دولت
ــارت  ــعه تجـ ــز توسـ ــس مرکـ ــور رییـ ــا حضـ بـ
ــات وزارت  ــز ارتباطـ ــس مرکـ ــی، رییـ الکترونیکـ
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــی از دسـ ــت و نمایندگانـ صمـ
ــزار  ــبات برگـ ــوان محاسـ ــه دیـ ــط از جملـ مرتبـ

ـــد.  ش
ـــه  ـــای دیرین ـــی از آرزوه ـــا، یک ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــرای  ـــادی، اج ـــد اقتص ـــا مفاس ـــارزه ب ـــور در مب کش
ـــس و  ـــدگان مجل ـــه وزرا، نماین ـــع مداخل ـــون من قان

ـــت. ـــوده اس ـــی ب ـــات دولت ـــدان در معام کارمن
در خریدهـــا و فروش هـــای دولـــت کـــه بایـــد 
طبـــق قانـــون برگـــزاری مناقصـــات انجـــام شـــود 
یکـــی از مفســـده ها مداخلـــه کارمنـــدان بـــا 
ــر  ــا بـ ــورداری از فرصت هـ ــی و برخـ ــدف تبانـ هـ
ـــت  ـــوده اس ـــی ب ـــای اطاعات ـــود رانت ه ـــاس وج اس
ـــن  ـــش ای ـــرای کاه ـــور ب ـــر کش ـــی از تدابی ـــه یک ک

ـــوده  ـــه ب ـــع مداخل ـــون من ـــوع از مفاســـد، وضـــع قان ن
ـــت در معامـــات  ـــدان دول کـــه طبـــق آن ورود کارمن
ـــه  ـــی و چ ـــخص حقیق ـــوان ش ـــه عن ـــه ب ـــت چ دول

ـــت. ـــوع اس ـــی ممن ـــخص حقوق ـــوان ش ـــه عن ب

تاکنـــون ایـــن قانـــون در قالـــب خوداظهـــاری 
ــون  ــمول قانـ ــود مشـ ــد می شـ ــب متعهـ »اینجانـ
منـــع مداخلـــه ... نیســـتم« اجـــرا می شـــده کـــه 
ایـــن روش بـــه هیـــچ عنـــوان اثربخـــش و مفیـــد 

نبـــوده اســـت.
ــارت  ــعه تجـ ــز توسـ ــاش مرکـ ــا تـ ــون بـ اکنـ
ـــه  صـــورت سیســـتمی  الکترونیکـــی وزارت صمـــت، ب
قبـــل از ورود بـــه معاملـــه بـــر اســـاس اســـتعام 
ـــازمان اداری  ـــران )س ـــد ای ـــامانه کارمن ـــط از س برخ
ـــرکت ها  ـــت ش ـــامانه ثب ـــور( و س ـــتخدامی کش و اس
)ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــاک کشـــور( در ۲ 
مرحلـــه مجـــزا، یکـــی هنـــگام پیشـــنهاد قیمـــت 
و یکـــی هنـــگام اعـــام برنـــده به صـــورت کامـــا 
هوشـــمند و بـــدون دخالـــت عامـــل انســـانی و در 
ـــم از کوچـــک، متوســـط و  ـــات اع ـــواع معام ـــه ان هم

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــزرگ عملیات ب
ــا  ــل، کامـ ــه روش قبـ ــبت بـ ــن روش نسـ ایـ
ـــه  ـــای اینک ـــت و به ج ـــگیرانه اس ـــتمی و پیش سیس
ـــد  ـــه کن ـــع مداخل ـــاری خـــاف  واق ـــا خوداظه ـــرد ب ف
و بعدهـــا شناســـایی شـــود، می تـــوان از مداخلـــه 

ـــرد. ـــری ک جلوگی
منـــع  زمـــان  از  گـــزارش،  ایـــن  برپایـــه 
ـــامانه  ـــتاد« )س ـــامانه »س ـــه در س ـــتمی مداخل سیس
ـــر از  ـــون )کمت ـــت( تاکن ـــی دول ـــدارکات الکترونیک ت
یک مـــاه(، از ورود ۲۶۷ کاربـــر حقیقـــی بـــه ۵۱۰ 
ــن از ورود  ــت. همچنیـ ــده اسـ ــع شـ ــه منـ معاملـ
ـــزار و ۳۵ معاملـــه  ـــی بـــه یک ه ۴۷۹ کاربـــر حقوق

جلوگیـــری بـــه عمـــل آمـــده اســـت.

تحقق طرح مسکن دولت سیزدهم 
به کمک بازار سرمایه

رونمایی از فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه 
مداخله کارمندان در معامالت دولتی

 ( 2/4002) آگهی مزایده عمومی شماره
 1000001132000002شماره ستاد 

به شرح  گروهچهارفروش اقالم اسقاط موجود در انبار شرکت برق منطقه ای غرب مشتمل بر شرکت برق  منطقه ای غرب در نظر دارد نسبت به 
 مندرج در جدول زیر را ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید .

 زیالم به برنده، وارپاکتها، اع شیگشا مت،یق شنهادیپ یبارگذار ده،یمزا ندیشرکت در فرآ نی، پرداخت تضم دهیاسناد مزا افتیازدر دهیمزا یبرگزارکلیه مراحل 
الزم  باشد. یم ریامکان پذ (www.setadiran.irدرگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی : ) قیاز طر لیوتحو دهیوجه توسط نفر برنده مزا

 ازند.ساست متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق 

 ها پیشنهاد قیمت ارائه نماید. مقادیر در اسناد مزایده درج و در ستاد بارگذاری شده است. ختار است جهت یک گروه یا همه گروهپیشنهاد دهنده م تذکر مهم:

 )ریال(شرکت در مزایده  مبلغ تضمین واحد مقدار شرح گروه
 مطابق با تضمین های قابل قبول مندرج در آیین نامه معامالت دولتی

 300،000،000 کیلوگرم 3000 کیلوولت( 20اسقاط)کابل کابل نمرات مختلف  1

 500،000،000 کیلوگرم 6000 (پوکه مقره اسقاطضایعات چدنی ) 2
 عدد 142 انواع سل خازن

 400،000،000 عدد 220 باطری خودرو 3
 عدد 408 باطری صنعتی

 200،000،000 عدد 300 بشکه خالی 4

 ل یا به کارخانجات تولید سیم و کاب "مزا یده گران در صورت برنده شدن برای کابل های نمرات مختلف می بایست کابل های مورد مزایده را صرفا الزمات:
 ا همراهی می کند.کارخانجات مطرح مس به فروش برسانند در صورت تشخیص مزایده گزار ،نماینده این شرکت از مبدا تا مقصد خودروی حمل کاال ر

 فرایند زمانی  برگزاری مزایده

 1400/  10/ 22  شنبه  تاریخچهارروز    11تاریخ انتشار اسناد مزایده از طریق ستاد :ساعت   (1
 1400/  10/  29شنبه  تاریخ  چهارروز  14تا  ساعت   1400/  10/ 22شنبه  تاریخ چهارروز  11  ازساعت :مهلت دریافت اسناد مزایده (2
 14صبح الی  8از ساعت   1400/ 11/  6چهار شنبه تاریخ  تا روز  1400/ 10/  26 شنبهیکاز روز  تاریخ  و زمان  بازدید: (3
 1400/  11/  9روز  شنبه  تاریخ     14آخرین  مهلت  بارگذاری  پیشنهاد  قیمت :  ساعت  (4
 1400/ 11/ 10روز یکشنبه تاریخ  9تاریخ گشایش پاکات از طریق درگاه ستاد :  ساعت  (5
 1400/  9/11تاریخ  شنبهروز  12ساعت  حداکثرتا: یکیزیبصورت فشرکت در مزایده ضمانت نامه  لیتحو تاریخ (6
خدوش م به پیشنهاد های فاقد سپرده،سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک و نظایر آنها و پیشنهاد های مالی فاقد امضا، مشروط و (7

 نمی شود.ترتیب اثر داده 
 شرایط خاص:

 ب بازدید به عمل آورند.به مزایده گران پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده در محل تعیین شده واقع در انبار شرکت برق منطقه ای غر -
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جــال شــیخ پــور، مدیــرکل کمیتــه امــداد لرســتان در 
رزمایــش کارآفرینــی و خدمــت اظهــار داشــتند:در ایــن رزمایــش  
۷۰۰ ســری جهیزیــه بــا ارزش ریالــی شــش میلیــارد تومــان، ۲ 
ــان  ــت نیس ــتگاه وان ــی و ۲۷دس ــایل گرمایش ــزار و  ۴۵۰ وس ه

ــع مــی شــود. ــه ســوز توزی دوگان
بــه گــزارش روابــط عمومــی کمیتــه امــداد لرســتان، 
مدیــرکل کمیتــه امــداد )ره( لرســتان افــزود: موضــوع اول بانــک 
اطاعاتــی برخــط از نیازمنــدان بــود کــه تاکنــون ۷۱ درصــد از 

ــده اســت. ــت ش ــک ثب ــن بان ــات در ای اطاع
ــش  ــت پوش ــواده تح ــزار خان ــد ه ــت: یکص ــور گف ــیخ پ ش
کمیتــه امــداد قــرار دارنــد، یعنــی در واقــع ۷/۱۸ درصــد جامعــه 

ــتند. ــد هس ــداد بهره  من ــه ام ــات کمیت از خدم
وی بیــان کــرد: پــس از ثبــت اطاعــات اولویت ســنجی در مناطق 
ــر  ــوردار و محروم ت ــم برخ ــق ک ــم، مناط ــرار داری ــتور کار ق را در دس

ماننــد ززو ماهــرو و بابابــزرگ جــزو اولویت هــای مــا اســت.
وی افــزود:  از ابتــدای ســال تاکنــون ششــصد فقــره جهیزیــه 
توزیــع شــده کــه ارزش ریالــی آن بــا تخفیــف ۶ میلیارد تومــان اما 
در بــازار هشــت میلیــارد و هشــتصد میلیون تومان اســت،همچنین 
ــت  ــای تح ــن خانواده ه ــر  بی ــتگاه کول ــتان ۱۹۰۰ دس در تابس

پوشــش بــا اولویــت مناطــق گرمســیری انجــام شــده اســت.
ــت:  ــتان گف ــی )ره( لرس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
همچنیــن در دهــه محــرم و صفــر  بالــغ بــر یــک میلیون و دویســت 
هــزار پــرس غــذا بیــن خانواده هــا توزیــع شــد، و در عیــد قربــان نیــز 
۱۲۰۰ راس گوســفند توســط خیریــن بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.
ــا  ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــور در بخ ــیخ پ ش
اشــاره بــه اینکــه محــور دوم مــا اشــتغال اســت، عنــوان کــرد: 
ــهیات،  ــت تس ــارت، پرداخ ــوزش و مه ــنجی، آم ــتعداد س اس
عرضــه و فــروش محصــوالت در دســتور کار مــا در حــوزه 

ــای  ــه آموزش ه ــتغال ب ــوزه اش ــا در ح ــرار دارد، م ــتغال ق اش
ــم. ــاد روی آوردی ــی پهپ ــد خلبان ــن مانن نوی

ــزار و ۸۰۰ شــغل  ــون ۳ ه ــدای ســال تاکن ــت: از ابت وی گف
ــز  ــی نی ــورد کاریاب ــاد و ۵۳۵ م ــهیات ایج ــت تس ــا پرداخ ب

داشــته ایم.
ــتان در  ــی )ره( لرس ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــکن  ــوع مس ــه موض ــان اینک ــا بی ــود ب ــای خ ــه صحبت ه ادام
یکــی از دغدغه هــای خانواده هــای تحــت پوشــش اســت، 
گفــت: در فــاز اول امســال ۳۵۰ واحــد مســکونی تحویــل و ۳۵۰ 
واحــد نیــز آمــاده تحویــل اســت، همچنیــن ۵۰۰ واحــد ســپاه 

ــت. ــا اس ــه خانواده ه ــل ب ــاده تحوی ــز آم نی
شـیخ پـور بـا تاکید بـر موضـوع خدمـات فرهنگـی در کمیته 
از  یکـی  نخبـگان  پـرورش  و  شناسـایی  گفـت:  اسـتان  امـداد 
موضوعـات مهمـی اسـت کـه مـا پیگیـری کرده ایـم و تاکنـون 
۲۶۰ نخبـه را شناسـایی کرده ایـم، همچنیـن ده نخبـه مختـرع 

نیـز شناسـایی شـده اسـت.
ــداد را  ــه ام ــم در کمیت ــای مه ــر از محوره ــی دیگ وی یک
ــای  ــداری، مهارت ه ــن م ــزود: دی ــرد و اف ــوان ک ــوزش عن آم
زندگــی، ترغیــب بــه ورود اشــتغال در ایــن محــور مــد نظــر مــا 
اســت، شــعار مــا در لرســتان ایــن اســت اگــر کار کــردی بیشــتر 

ــم . ــک می کنی کم
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی  )ره( لرســتان افــزود: 
آخریــن مرحلــه مــا جــذب مشــارکت های مردمــی اســت 
ــری  ســطح مشــارکت هــای مردمــی را  ــاش و پیگی ــا ت ــه ب ک
افزایــش داده ایــم، بــه طــوری کــه میانگیــن کمــک بــه ایتــام از 
طــرف حامیــان از ۳۷۰ هــزار تومــان بــه ششــصد هــزار تومــان 
افزایــش پیــدا کــرده اســت، نکتــه دیگــر جمــع  آوری کمــک های 

ــد QR اســت. ــف مانن ــا اســتفاده از کدهــای مختل مردمــی ب

مسـکن  گفـت:  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
خـود  بـه  را  خانـوار  سـبد  هزینـه  بزرگتریـن 
اختصـاص مـی دهـد، به طـوری کـه ۴۸ درصد 
از هزینـه خانوار در شـهرها و بیش از ۷۰ درصد 
در کانشـهرها را بـه خـود اختصـاص می دهد. 
بـه گزارش تسـنیم، رسـتم قاسـمی وزیر راه 
و شهرسـازی در نشسـت علنـی خانـه ملت، در 
جریـان ارائـه گـزارش عملکـردی ۳ ماهه دولت 
درخصـوص قانـون جهـش تولید مسـکن گفت: 
بـا تصویـب و ابـاغ قانـون مترقی جهـش تولید 
مسـکن، اقدامـات خوبـی در دولـت آغـاز شـد 
و بـرای تحقـق ابرپـروژه یـک میلیـون مسـکن 
در سـال کـه یکـی از ابرپـروژه هـای بـزرگ در 
دنیاسـت، نیازمنـد برنامـه ریزی دقیـق و تامین 

زیرسـاخت هـای فراوانی اسـت.
انـدازی  راه  اقدامـات  از  یکـی  افـزود:  وی 
سـامانه نهضـت ملـی مسـکن برای شناسـایی و 
مشـارکت مردم بـود، همچنین تدویـن و تامین 
شـیوه نامـه هـای اجرایـی و آییـن نامـه هـا و 
دسـتورالعمل ها بـرای اجرای قانـون طی ۳ ماه 
آمـاده شـد و پـس از آن بـرای ارائـه تسـهیات 
پیـش بینی شـده در قانـون، جلسـات متعدد و 
فشـرده ای بـا بخـش هـای مختلف در شـورای 
و  مرکـزی  بانـک  هـا،  بانـک  اعتبـار،  و  پـول 
صنـدوق هـا برگـزار و ضوابط و شـیوه نامه های 
تعییـن ضمانـت نامـه هـا و اقسـاط و تعییـن 
منابـع معین شـد تـا پرداخت ها صـورت گیرد.

ایـن عضـو کابینـه دولـت خاطرنشـان کـرد: 
تامیـن زمیـن اقـدام مهـم دیگـری بـودن که با 
ایجـاد بانـک زمین بـرای جمـع آوری اطاعات 
در ۳ مـاه گذشـته صورت گرفت و ۱۳۰۰ شـهر 
در ایـن بانـک بـه روز شـدند و مـا اطاعـات 
و مشـخص شـد  آوری کردیـم  را جمـع  آنهـا 
چـه میـزان زمیـن بـا چـه کاربـری در شـهرها 
وجـود دارد و بـه دلیـل مغایـرت قانونـی و عدم 
و  مسـکن  تولیـد  قانـون جهـش  در  شـفافیت 
قانـون مولدسـازی در بودجـه ۱۴۰۰ بـود، مـا 
نتوانسـتیم از بخشـی از قانـون و زمیـن هـای 
دولتـی اسـتفاده کنیـم، امـا امـروز بـا اقدامـات 
انجـام شـده، مـا زمیـن هـای مـورد نیـاز برای 
۶۰۰ هـزار واحـد مسـکونی را تامیـن کردیـم و 
یـک میلیـون و ۴۰۰ هزار واحد را نیز در دسـت 
بررسـی و اقـدام داریـم و امیدواریـم تـا پایـان 
سـال ۲ میلیـون و ۳۰۰ هـزار واحـد از زمیـن 
هـای راه و شهرسـازی آمـاده بارگـذاری شـود.

ــا ســازمان  قاســمی بیــان کــرد: توافقاتــی ب
اوقــاف بــرای اســتفاده از زمیــن هــای اوقافقــی 
در شــهرهایی کــه زمیــن نداریــم، صــورت 

گرفــت، البتــه اشــکاالت جزئــی در ایــن زمینــه 
وجــود دارد و امیدواریــم بتوانیــم ایــن مســائل 
را هــر چــه ســریعتر مرتفــع کنیــم. همچنیــن 
ــاد  ــا بنی ــن ب ــار زمی ــزار هکت ــک ه ــرای ی ب
مســتضعفان توافــق شــده تــا بــه صــورت 
ــکن  ــی مس ــت مل ــرح نهض ــرای ط ــگان ب رای
ــای  ــا نیروه ــز ب ــی نی ــد و توافق ــاص یاب اختص
مســلح صــورت گرفتــه تــا از زمیــن هــای خــود 
ایــن نیــرو بــرای مشــموالن نیروهــای مســلحی 
ــام کــرده  ــی ثبــت ن کــه در طــرح نهضــت مل
ــروزه  ــه طــوری کــه ام ــد، اســتفاده شــود، ب ان
ــد  ــزار واح ــاخت ۱۰۰ ه ــدا س ــف خ ــه لط ب
مســکونی در ایــن بخــش آغــاز شــده و در 
مــکان هایــی کــه زمیــن مــازاد دارنــد نیــز مــا 
از تــوان آنهــا اســتفاده خواهیــم کــرد و یــا اگــر 
ــن  ــد، زمی ــن باش ــود زمی ــهرهایی کمب در ش

ــم. ــی کنی ــن م ــا را تامی آنه

لزوم پیش بینی منابع الزم برای 
ساخت دو میلیون مسکن ملی در 

بودجه ۱۴۰۱
قاسـمی گفت:  یکـی از موضوعات جدی که 
در دسـتور کار سـه ماه گذشـته ایـن وزارتخانه 
بـوده اسـت، باعث شـده کـه امـروز در وضعیت 
خوبـی در حـوزه تأمیـن زمین باشـیم و علیرغم 
اینکـه نتوانسـتیم از قانون جهش تولید مسـکن 
بـرای برگردانـدن زمین هـای دولتـی اسـتفاده 
کنیـم امـا امـروز بـرای سـاخت دو میلیـون و 
۳۰۰ هـزار واحـد مسـکونی  برنامه ریـزی شـده 
کـه تـا پایـان سـال تعییـن تکلیـف می شـود، 
همچنین ۷۶۰ واحد مسـکونی آمـاده بارگذاری 
اسـت  و سـاخت ۲۰۰ هـزار واحد مسـکونی در 

شـهرها شـروع شـده است.
وی ادامـه داد: موضـوع تأمیـن زمیـن بـرای 
سـاخت ایـن واحدهـای مسـکونی بایـد در مواد 
۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانـون جهـش تولیـد و بودجـه 
۱۴۰۱ شـفاف شـود تـا بتوانیـم از ایـن فرصـت 
باقـی مانـده بـرای تأمیـن زمین های مـورد نیاز 

کنیم. اسـتفاده 
وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه برنامـه 
تولیـد  جهـش  قانـون  اجـرای  در  وزارتخانـه 
مسـکن تصریـح کـرد: مـا بـرای اینکـه بتوانیـم 
طبـق برنامـه زمانبنـدی شـده تا پایان ۴ سـال 
ایـن برنامـه را اجـرا کنیـم الزم اسـت در نوبت 
او سـاخت دو میلیـون واحـد مسـکونی را آغـاز 
کنیـم چـرا کـه سـاخت مسـکن در کشـور بین 

۱,۵ تـا ۲ سـال بـه طـول می انجامـد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم یــادآور شــد: 

ــاخت  ــی س ــدام مل ــرای اق ــون در اج ــم اکن ه
ــر  ۵۲۰ هــزار واحــد مســکونی آغــاز شــده و ب
اســاس گــزارش دیــوان ســاخت آنهــا بیــن ۱۰  
ــته اند  ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۱۵ درص ت
کــه در شــورای عالــی مســکن تصویــب کردیــم 
۹۰ درصــد از اجــرای ایــن پــروژه باقــی مانــده 
اســت کــه بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون 
جهــش تولیــد مســکن در نهضــت ملی مســکن 
ــت  ــاس لیس ــر اس ــن ب ــوند، همچنی ــام ش ادغ
ســاخت ۲۰۰ هــزار واحــد مســکونی جدیــد در 
شــهرهای جدیــد را در ایــن فرصــت کوتــاه بــر 
ــی مســکن کلنــگ  اســاس اجــرای نهضــت مل
ــر  ــوی دیگ ــم. از س ــاز کردی ــرده و آغ ــی ک زن
ســاخت ۱۵۰ هــزار واحــد مســکونی روســتایی 
ــار  ــان در اختی ــی متقاضی ــد مل ــاس ک ــر اس ب

بنیــاد مســکن قــرار گرفتــه اســت.
قاسـمی افـزود: امروز سـاخت بیـش از ۸۰۰ 
هـزار واحـد مسـکونی را در دسـت اجـرا داریـم 
و بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه ایـن عـدد را بـه 
سـرعت بـه دو میلیـون برسـانیم تا در دو سـال 
اول فعالیـت دولـت بـه اتمـام برسـد و در نوبت 
دوم سـاخت دو میلیـون واحـد مسـکونی جدید 
را آغـاز کـرده و تـا پایـان ایـن دولـت سـاخت 
برسـد  اتمـام  بـه  مسـکونی  واحـد  میلیـون   ۴
ضمـن اینکـه بـه رغم گذشـت ۳ مـاه و ۱۱ روز 
از ابـاغ قانـون جهـش تولید مسـکن در وزارت 
راه و شهرسـازی اقداماتی انجام شـده اسـت که 

حتمـا از ایـن فرصـت قانونـی جلوتـر برویم.
وی در مـورد تأمیـن منابـع مالـی صنـدوق 
ملـی مسـکن خاطر نشـان کـرد: قانـون دقیق و 
خـوب جهش تولید مسـکن اباغ شـده و آماده 
اجـرا اسـت اما بـرای تأمیـن منابـع آن ابهامات 
جـدی وجـود دارد کمـا اینکـه در قانـون هزینه 
ایـن بخـش تعیین شـده اسـت امـا بـا توجه به 
تجربـه سـاخت مسـکن مهر کـه اقـدام تاریخی 
در کشـور بـود و مـردم در آنهـا با مشـکات در 

حـوزه آموزشـی مواجـه بودنـد بنابرایـن هزینه 
و  مذهبـی  فرهنگـی،  آموزشـی،  مراکـز  هـای 
قانـون  ایـن  در  کانتری هـا  همچـون  نظامـی 
لحـاظ شـده اسـت کـه هزینـه بسـیار باالیـی 
اسـت و همزمان با سـاخت مسـکن بایـد تأمین 
شـود بنابرایـن اگـر بخواهیم این چـرخ بچرخد 
و نیازمندی هـای جدی کشـور در حـوزه تأمین 
مسـکن برطـرف شـود بایـد منابـع الزم بـرای 
صنـدوق ملـی مسـکن در بودجـه ۱۴۰۱ لحاظ 

. شود
در  شـد:  یـادآور  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
پیش بینـی منابـع الزم بـرای ایـن بخـش آمده 
اسـت از فروش امـاک وزارت راه و شهرسـازی 
تأمیـن شـود بنابراین ما بـه دنبال این هسـتیم 
کـه امـاک و زمین هـای قابـل فـروش بـرای 
پشـتیبانی از نهضت ملی مسـکن فروخته شـده 
و درآمـد آن در صندوق گذاشـته شـود اما برای 
اجـرای ایـن قانـون بـرای مـدت زمـان کوتـاه 

نمی تـوان تنهـا از ایـن طریـق اقـدام کـرد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم عنــوان 
ــکن  ــی مس ــدوق مل ــع صن ــن مناب ــرد: تأمی ک
ــه  یــک موضــوع مالیاتــی اســت و امــا آنچــه ب
ــاس  ــر اس ــردد ب ــی گ ــکن برم ــن و مس زمی
آنچــه تفســیر شــده دارای ابهاماتــی اســت کــه 
بایــد برطــرف شــود چــرا کــه در ســال ۱۴۰۱ 
اجــرای پــروژه بزرگــی را در دســتور کار داریــم 
کــه هــم پیشــران اقتصــاد کشــور و هــم ایجــاد 
ــه ســرعت  ــد ب ــن بای ــود بنابرای ــتغال می ش اش

ــم. ــت درآوری ــه حرک ــه را ب ــن چرخ ای
وی بیـان کـرد: دولـت بـرای اجـرای قانـون 
جهـش تولیـد مسـکن اهتمـام جـدی داشـته 
و شـخص رئیـس جمهـور نیـز روزانـه پیگیـر 
ایـن موضـوع اسـت بنابرایـن الزم اسـت تأمین 
منابـع الزم بـرای آن در بودجـه ۱۴۰۱ مد نظر 
قـرار گیـرد تـا بتوانیـم در پایـان دولـت عـدد 
پیش بینـی شـده در این قانـون را محقق کنیم.

یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس تاکیــد کــرد: 
براســاس آمــار بــه طــور میانگیــن قیمــت زمیــن در 
تهــران در طــول ۱۰ ســال گذشــته حــدود ۴۰ برابــر 

و قیمــت مســکن حــدود ۲۰ برابــر شــده اســت. 
ــی یوســفی در جلســه  ــزارش ایســنا، مجتب ــه گ ب
گــزارش  بررســی  جریــان  در  و  مجلــس  علنــی 

کمیســیون عمــران در خصــوص میــزان اجــرای قانون 
ــک  ــس ی ــرد: مجل ــان ک ــکن بی ــد مس ــش تولی جه
قانــون بســیار خوبــی در حــوزه مســکن نوشــته اســت، 
ــار  ــکن در به ــت مس ــن قیم ــار میانگی ــاس آم براس
ــد  ــر واح ــون و ه ــری ۴۶ میلی ــران مت ــال در ته امس
مســکونی متــری ۳۲ میلیــون مــی باشــد. و در ســطح 
کشــور میانگیــن قیمــت زمیــن از ۹ میلیــون شــروع 
مــی شــود و قیمــت هــر واحــد مســکونی متــری ۱۰.۵ 
میلیــون تومــان اســت، براســاس ایــن آمــار ظــرف ۱۰ 
ــر و  ــران ۴۰ براب ــن در ته ــت زمی ــته قیم ــال گذش س

ــر شــده اســت. قیمــت مســکن ۲۰ براب
نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس در ادامــه 
ــه  ــن اســاس ســه دهــک جامع ــر ای ــرد: ب ــار ک اظه
بــرای خریــد یــک واحــد ۷۰ متــری بایــد ۱۲۰ ســال 
در انتظــار بماننــد. در قانــون حهــش تولیــد مســکن 
ــه وزارت  ــی ب ــی دولت ــار اراض ــاص ۲۵۰ هکت اختص

راه بــرای ســاخت مســکن پیــش بینــی شــده بــود، 
امــا عمــا آن طــور کــه بایــد ایــن موضــوع تحقــق 

ــاده اســت. نیفت
ــت: در  ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــو هی ــن عض ای
ــود صنــدوق  ــرار ب ــون جهــش تولیــد مســکن، ق قان
ــع  ــا مناب ــود ت ــکیل ش ــکن تش ــن و مس ــی زمی مل
ــود  ــرار ب ــد، ق ــن کن ــکن را تامی ــاخت مس ــی س مال
ــی  ــر موضوع ــر و ه ــکن مه ــاط مس ــات و  اقس مالی
ــدوق  ــن صن ــاز مــی گــردد در ای ــه مســکن ب کــه ب
ــز شــود امــا عمــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.  واری
در کنــار ســاخت مســکن زیرســاختهای جدیــد 
در شــهرها نیــز نظیــر مســجد، راه، آموزشــگاه 
ــت  ــث قیم ــود. در بح ــاد ش ــد ایج ــگاه بای و درمان
مصالــح بایــد پیــش بینــی هــای الزم صــورت گیــرد 
ــا  ــاز شــود ام ــه ســاخت مســکن آغ ــم ک ــا نگرانی م

ــد. ــش یاب ــز افزای ــح نی ــت مصال قیم

ــت:  ــامی گف ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی رئی
هزینــه آماده ســازی و تغییــر کاربــری زمیــن در نهضــت 

ملــی مســکن نبایــد از متقاضــی دریافــت شــود.
ــاره  ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب ــزاد در گفتگ ــر نیک اکب
بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن و هزینــه زمیــن در 
نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن طــرح اظهــار داشــت: 
ــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن  ــا قان ــق ب مطاب
ــن  ــرای واحدهــی مســکونی کــه زمی ــن ب ــرخ زمی ن
آن هــا تحــت عنــوان اجــاره ۹۹ ســاله بــه متقاضیــان 

ــت. ــال اس ــر ری ــود، صف ــه می ش عرض
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا اشــاره 
بــه هزینه هــای صــدور پروانــه گفــت: بــر ایــن 
ــه  ــتند، هزین ــف هس ــز مکل ــهرداری ها نی ــاس ش اس
ــای مســکونی نهضــت  ــرای واحده ــه ب صــدور پروان
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــبه و ب ــکن را محاس ــی مس مل

ــد.  ــه کنن ــی مطالب ــدی از متقاض ــف ۳۰ درص تخفی
البتــه ایــن ۳۰ درصــد تخفیــف نیز توســط وزارت راه 

ــود. ــت می ش ــازی پرداخ و شهرس

هزینه آماده سازی و تغییر کاربری زمین 
نباید از متقاضی مسکن اخذ شود

بــه  نیــاز  زمیــن  اگــر  اینکــه  بیــان  در  وی 
آماده ســازی داشــته باشــد، هزینــه آن ارتباطــی 
ــه  ــاز ب ــن نی ــر زمی ــزود: اگ ــدارد، اف ــی ن ــه متقاض ب
تغییــر کاربــری داشــته باشــد، هزینــه ۱۰ درصــدی 
کــه شــهرداری در ایــن زمینــه اخــذ می کنــد نبایــد 

ــود. ــذ ش ــی اخ از متقاض
نیکــزاد ضمــن اشــاره بــه کارهــای غیــر قانونــی 
ــی از  ــت: برخ ــه گف ــن حوض ــه در ای ــورت گرفت ص
ــر  ــد تغیی ــه ۱۰ درص ــور هزین ــهرداری های کش ش
ــازی  ــر آماده س ــای دیگ ــی هزینه ه ــری و برخ کارب
زمیــن را محاســبه کــرده و بعــدا می گوینــد از 
حســاب متقاضــی برداشــت کنیــد کــه ایــن کار بــه 

ــی نیســت. ــوان قانون ــچ عن هی

فرصت دو روزه بانک مرکزی برای ابالغ 
تسهیالت مسکن روستایی به بانک ها

تســهیات ۲۰۰  مصوبــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر  ــی نهضــت ملــی مســکن، گفــت: ب میلیــون تومان
اســاس مصوبــات شــورای عالــی مســکن، دیــروز مــا 

ــی  ــون تومان ــا تســهیات ۲۰۰ میلی ــط ب ــه مرتب نام
ــت  ــا ضمان ــتایی ب ــا ۵ درصــد ســود مســکن روس ب
ســفته زنجیــره ای و دوره بازپرداخــت ۲۰ ســاله 
ــزی  ــک مرک ــه و بان ــه و بودج ــازمان برنام ــه س را ب
ــی دو  ــرف یک ــد ظ ــاد بای ــن دو نه ــتادیم و ای فرس
ــه بانک هــا  ــرای پرداخــت ب ــن تســهیات را ب روز ای

ــد. ــاغ کنن اب
نیکــزاد در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بر اینکــه آیا 
تســهیات بانکــی پــس از اتمــام مرحلــه فنداســیون 
ــدام  ــل از اق ــا قب ــود ی ــت می ش ــزی( پرداخ ــی ری )پ
بــه ســاخت مســکن؟ گفــت: ســلیقه بانک هــا در ایــن 
ــاد  ــه طــور معمــول بنی ــا ب مســئله دخیــل اســت ام
مســکن تــا مرحلــه فنداســیون کار را پیــش می بــرد 

ــق می شــود. ــروژه تزری ــه پ و ســپس تســهیات ب
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا اشــاره 
بــه ســفر صبــح امــروز خــود بــه ایــام، عنــوان کــرد: 
ــام و ســپس  ــا اســتاندار ای ــدا ب ــروز ابت در ســفر ام
بــا مســئوالن محلــی در ارتبــاط بــا تعییــن تکلیــف 
ــی مســکن جلســه  واحدهــای مســکونی نهضــت مل

خواهیــم داشــت.
ــه  ــی مســکن ک ــه شــورای عال ــر اســاس مصوب ب
ــور رســیده اســت،  ــس جمه ــر رئی ــه امضــای دفت ب
ــر  ــزوده تغیی ــی از ارزش اف ــوارض ناش ــت ع دریاف
ــا تحــت  ــه محــدوده ی ــا الحــاق ب ــری زمیــن ی کارب
ســایر عناویــن توســط شــهرداری هــا مجــاز نیســت.

 ۷۰ درصد هزینه های خانوار در کالنشهرها صرف تامین مسکن می شود 
جالل شیخ پور مدیر کل کمیته امداد استان لرستان در رزمایش کار آفرینی و خدمت از توزیع ۷۰۰سری 

جهیزیه / توزیع ۲۴۵۰ دستگاه وسایل گرمایشی/ واگذاری ۲۷دستگاه وانت نیسان دوگانه سوز خبر داد:

کار آفرینی و خدمت به نیازمندان گوشه ای از 
خدمات کمیته امداد امام خمینی )ره(

یک عضو هیات رئیسه مجلس:

امروز سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری 
۱2۰ سال باید انتظار بکشند

ضرورت حذف هزینه آماده سازی
 و تغییر کاربری زمین در نهضت ملی مسکن  

 مرحله ای یکعمومی مناقصات آگهی 

 اری عملیاتواگذمرحله ای نسبت به  یکعمومی  برگزاری مناقصاتشرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق 
 به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره  مناقصهتجدید موضوع  ردیف
 مناقصه

شماره فراخوان در سامانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت

 سپرده شرکت در
 مناقصه )ریال(

واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاهای شهرستان هریس  1
)روستای باروق، مقصودلو، جانقور، برازین، گمند، خرمالو، 

ر، شاملو، پاکچین سفلی، قیزقاپان، تازه کند علیا چوبانالر، شهسوا
 و دغدغان(

1400/77 2000005090000080 2.475.000.000 

 736.000.000 2000005090000081 1400/78 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستای آخوند قشالق بناب 2

 واگذاری عملیات توسعه و بهسازی روستاهای عجبشیر  3
 )خضرلو و یایچی(

1400/79 2000005090000082 920.000.000 

 در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است. 

به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت  27/10/1400لغایت  21/10/1400از تاریخ  زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: -1
 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 www.setadiran.ir                                         )دریافت اسناد(  –سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
 www.tavanir.org.ir         )مالحضه آگهی(     –پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس 

پیشنهاد دهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکت های  آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: -2
صل نسبت به تحویل ا 10/11/1400مورخ  شنبهیکروز  08:30 تا ساعت )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به دبیرخانه مرکزی شرکت  10/11/1400شنبه مورخ یکروز  09:30پاکت الف طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت 
 هببه آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند. پیشنهادات واصله 

 با حضور اعضای کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح خواهد شد. همان روز 12:00و  11:00و  10:00در ساعت ترتیب 

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. -3

الف  ضمانتنامه بانکی و ... اقدام و در پاکتپیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی،  -4
ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و 

اثر داده آگهی مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب  2فاقد امضاء، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 
 نخواهد شد.

 هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. -5

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

شركت توزعی نیروي ربق آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: ۱۲58۰۴۱      -      تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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شرایط صدور کارت واکسن برای کسانی 
که خارج از کشور واکسینه شدند

ـــا  ـــگری ب ـــل پیش ـــای قاب ـــس اداره بیماری ه رئی
واکســـن وزارت بهداشـــت، شـــرایط صـــدور کارت 
ــور  ــارج از کشـ ــه خـ ــانی کـ ــرای کسـ ــن بـ واکسـ

واکســـینه شـــدند را تشـــریح کـــرد. 
دکتـــر محســـن زهرایـــی در گفت وگـــو بـــا 
ایســـنا، دربـــاره صـــدور کارت واکســـن بـــرای 
کســـانی کـــه خـــارج از کشـــور واکســـن تزریـــق 
ــیوه نامه ای در ایـــن زمینـــه  کرده انـــد، گفـــت: شـ
تهیـــه شـــده و بـــه دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی 
ـــرادی  ـــب آن اف ـــه موج ـــه ب ـــد ک ـــاغ ش ـــور اب کش
ــارج  ــر خـ ــی معتبـ ــا نوبت هایـ ــت یـ ــه در نوبـ کـ
ــدارک  ــد و مـ ــت کردنـ ــن دریافـ ــور واکسـ از کشـ
معتبـــر دارنـــد، می تواننـــد بـــا در دســـت داشـــتن 
ـــت  ـــه معاون ـــود ب ـــفر خ ـــدارک س ـــدارک و م ـــن م ای
بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهر خـــود 
مراجعـــه کـــرده و فـــرم مشـــخصی را پـــر کننـــد.
ــت  ــد معاونـ ــه تاییـ ــرم بـ ــن فـ ــزود: ایـ وی افـ
بهداشـــت دانشـــگاه مربوطـــه می رســـد و ســـپس 
بـــه مرکـــز مدیریـــت آمـــار و فنـــاوری اطاعـــات 
ـــابقه  ـــت س ـــود و ثب ـــال می ش ـــت ارس وزارت بهداش
واکسیناســـیون فـــرد در ســـامانه انجـــام می شـــود 
و می توانـــد کارت واکســـن داخلـــی هـــم دریافـــت 

ـــد. کن
ـــور  ـــه در کش ـــنی ک ـــر واکس ـــرد: ه ـــار ک او اظه
خارجـــی تزریـــق شـــود، مشـــکلی نـــدارد. بحـــث 
فعلـــی ایـــن اســـت کـــه افـــرادی کـــه واکســـن 
ـــق  ـــور تزری ـــل کش ـــاق در داخ ـــا قاچ ـــی ی غیرقانون
ــارج از  ــد خـ ــا می کننـ ــا ادعـ ــا اصـ ــد و یـ کردنـ
ــری  ــدرک معتبـ ــا مـ ــد امـ ــن زدنـ ــور واکسـ کشـ
ـــان  ـــون خواه ـــد، اکن ـــر ندارن ـــن ام ـــات ای ـــرای اثب ب
دریافـــت کارت واکســـن هســـتند کـــه بـــه ایـــن 
افـــراد کارت واکســـن داخلـــی تعلـــق نمی گیـــرد.

کاریکاتور

 افزایش ۵۵ درصدی اجاره بها رکورد شکست!

منبع: تسنیم

بازدید قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان 
بازدید قائم مقام مدیرعامل فوالد خوزستان

 در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی از 
شرکت ایده پردازان صنعت فوالد 

علیرضـا مخبـر دزفولـی قائـم مقـام مدیرعامـل فـوالد خوزسـتان در امـور 
سـتادی و مسـئولیت  هـای اجتماعی در نشسـتی با رحیم امیـدی مدیر عامل، 

مدیـران ارشـد و کارکنـان شـرکت ایـده پـردازان صنعت فـوالد دیـدار نمود.
ــم مقــام  ــی قائ ــه گــزارش روابــط عمومــی،  دکتــر علیرضــا مخبــر دزفول ب
ــد از  مدیرعامــل در امــور ســتادی و مســئولیت هــای اجتماعــی ضمــن بازدی
شــرکت ایــده پــردازان صنعــت فــوالد در جمــع مدیــران ایــن شــرکت گفــت: 
شــرکت ایــده پــردازان از حیــث تعــداد نیــروی انســانی، تنــوع فعالیــت هــا و 

ــه فــردی اســت. ــه شــده، شــرکت منحصــر ب ــودن خدمــات ارائ راهبــردی ب
مخبــر دزفولــی تاثیــر پذیــری کل کارکنــان از خدمــات شــرکت ایــده 
پــردازان صنعــت فــوالد، ماننــد تامیــن غــذای ســالم و بــا کیفیــت و ایــاب 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــت ه ــای فعالی ــل اعتن ــکات قاب ــر ن ــاب را از دیگ و ذه
ــن شــرکت  ــران ای ــر از زحمــات مدیرعامــل و مدی دانســت و ضمــن تقدی
گفــت: وظیفــه شــرکت هــای تابعــه، تبعیــت از رویکردهــای شــرکت فــوالد 
ــهیل  ــت و تس ــز حمای ــتان نی ــوالد خوزس ــرکت ف ــد ش ــتان، و تعه خوزس

فعالیــت هــای هلدینــگ فــوالد خوزســتان اســت.
گفتنــی اســت، در ایــن دیــدار، گــزارش جامعــی از فعالیــت هــا، پــروژه 
ــد  ــه گردی ــوالد ارائ ــردازان صنعــت ف ــده پ هــا و چالــش هــای شــرکت ای
و مدیــران حاضــر بــه ارائــه نظــرات خــود پرداختنــد. همچنیــن در پایــان 
ایــن دیــدار جمعــی از کارکنــان ســتادی شــرکت ایــده پــردازان صنعــت 
ــای  ــئولیت ه ــتادی و مس ــور س ــل در ام ــام مدیرعام ــم مق ــا قائ ــوالد ب ف

ــد. اجتماعــی دیــدار و درخواســت هــای خــود را بیــان کردن

شمارش معکوس برای اجرای تعرفه های جدید برق

سـخنگوی صنعـت بـرق کشـور گفـت: اجـرای آییـن نامـه جدیـد نحوه 
محاسـبات بـرق تـا چنـد روز دیگـر کلیـد مـی خورد. 

بـه گـزارش ایسـنا، مصطفی رجبی مشـهدی با اشـاره به افزایـش تعرفه 
بـرق مشـترکان پـر مصـرف، اظهار کرد: مشـترک خانگـی که بیـش از الگو 

مصـرف مـی کند شـامل حال ایـن طرح می شـوند.
وی ادامـه داد: در واقـع تعرفـه بـرق مشـترکین خانگی با مصـرف باالتر از 
الگـوی مصـوب بـرای مصارف کمتـر از الگو مطابـق تعرفه های قبلی اسـت و 
بـرای مصـارف بیـش از الگـو، بـه ایـن ترتیب محاسـبه می شـود که مـازاد بر 
الگـو مصـرف تـا یـک و نیـم برابر، تـا دو برابـر و مصـارف بیـش از دو برابر به 
ترتیـب با ضریـب ۱.۵، ۲.۵ و ۳.۵ برابر هزینه تأمین برق را بایسـتی بپردازند.

وی بـا بیـان اینکـه  قطعا قبوضـی که بعـد از بهمن ماه صادر می شـوند 
بـا تعرفـه هـای جدیـد خواهـد بـود، اظهـار کـرد: پیش بینـی شـده در این 
طـرح بـرای مشـترکانی کـه میـزان مصـرف آن ها زیـر الگوی کـم مصرفی 

اسـت مشـوق هایی لحاظ شـود.
وی افـزود: الگـوی کـم مصرفی افزایش پیـدا کرده یعنی کسـانی که زیر 
۵۰ درصـد الگـو منطقه باشـند در ماه هـای غیر گرم ۱۰۰ کیلووات سـاعت 
بـرای مناطـق عـادی و برای ماه های گـرم ۱۵۰ کیلووات سـاعت لحاظ می 
شـود اگـر مشـترکی ماهیانـه میـزان مصرفـی زیـر این اعداد داشـته باشـد 
و عـاوه بـر آن تحـت پوشـش کمیتـه امداد و یا سـازمان بهزیسـتی باشـد 
برابـر بنـد یـک تبصره هشـت قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۰ از تعرفـه رایگان 

برخوردار می شـود.

اســتاندار خوزســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
دهــه فجــر مــردم انتظــار دارنــد آثــار پیــروزی 
ــد در برنامه هــای  ــد، گفــت: بای انقــاب را ببینن
دهــه فجــر تبییــن آرمان هــای انقــاب اســامی 

را حتمــاً دنبــال کنیــم. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری 
ــتاندار  ــان، اس ــادق خلیلی ــر ص ــتان، دکت خوزس
ــه  ــام اهلل ده ــی ای ــتان در جلســه هماهنگ خوزس
فجــر کــه در اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد، 
گفــت: امیدواریــم کــه بتوانیــم دهــه فجــر امســال 
ــن  ــک جش ــن ی ــم. ای ــزار کنی ــی برگ ــه خوب را ب
ملــی بــرای همه کســانی اســت کــه در ایــن آب و 
خــاک زندگــی مــی کننــد و مــا بایــد بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن دهــه فجــر را برگــزار کنیــم.
وی افــزود: دهــه فجــر پیــروزی انقــاب 
ــد.  ــردم برگردان ــه م ــی را ب ــزت مل ــامی ع اس
ــه  ــن رفت ــرن از بی ــک ق ــش از ی ــه بی ــی ک عزت
بــود. در دوران قاجــار آثــار نفــوذ اســتعمار 
نشــان داده شــد و نهایتــاً کار بــه جایــی رســید 
کــه آنهــا توانســتند یــک سلســله پادشــاهی را 
منقــرض کننــد و بــا روی کار آوردن یــک فــرد 
دســت نشــانده تعییــن پادشــاه را در ایــران بــه 

ــد. ــده بگیرن عه
ــه  ــه داد: نهضــت مشــروطه ک ــان ادام خلیلی
ریشــه در اســتقال خواهــی ملــت ایــران داشــت 
ــور  ــر کش ــان ب ــد و و رضاخ ــدم ش ــًا منه عم
حکومــت کــرد و نهایتــاً اســتعمار انگلیــس 
رضاشــاه را برداشــت و پســرش آمــد. عــزت 

سیاســی و عــزت اســامی را خدشــه دار کردنــد 
و ســعی داشــتند کــه کشــور ایــران را بــه یــک 

ــد. ــل کنن ــتعمار تبدی ــور تحــت اس کش
اســتاندار خوزســتان گفت : از ســال ۴۲ شــاهد 
ایــن هســتیم کــه تفکــر اســامی بــه صحنــه می 
آیــد و بــا اســتعمار و اســتعمار مبــارزه مــی کنــد 
و جریــان اســتقال طلبــی و آزادی طلبــی ملــت 
ایــران را در دســت می گیــرد. جریــان روحانیــت 
و در رأس آن مرحــوم امــام خمینــی و نهایتــاً در 
بهمــن ۵۷ مــا شــاهد پیــروزی انقــاب اســامی 
ــا ســرعت تحــوالت  ــام ب ــد از ورود ام ــم. بع بودی
شــکل مــی گیــرد کــه نهایتــاً بــه پیــروزی انقاب 
اســامی منجــر مــی شــود و اقدامــی کــه امــام 
انجــام داد قانونمنــد کــردن ایــن پیــروزی اســت 
و اینکــه مــردم ایــران بــر اســاس رأی خودشــان 

تصمیــم بگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه قانــون اساســی براســاس 
ــن  ــردم تدوی ــا مشــارکت م ــرآن و اســام و ب ق
شــد، گفــت: قانــون اساســی توســط فقهــای آگاه 
ــه رأی گذاشــته شــد و ســاز و  تدویــن شــد و ب
کاری فراهــم شــد کــه مشــارکتهای مردمــی در 

نظــام وجــود داشــته باشــد.
خلیلیــان بیــان کــرد: در جنگ هشــت ســاله 
همــه دنیــا بــر علیــه مــا، انــواع ســاح هــا را در 
اختیــار صــدام قــرار دادنــد امــا بعــد از ۸ ســال 
ــق  ــه موف ــود ک ــران ب ــامی ای ــاب اس ــن انق ای
شــد. اســتعانت از خداونــد بایــد در دســتور کار 
مــا باشــد و تاش هــا را انجــام دهیــم تــا از ایــن 

پیــچ تاریخــی بــا موفقیــت عبــور کنیــم.
ــد از  ــرد: بع ــوان ک ــتان عن ــتاندار خوزس اس

ــه دســت  ــادی ب اتمــام جنــگ موفقیت هــای زی
ــاهد  ــال ۹۰ ش ــه در س ــد از دو ده ــد و بع آم
ــی  ــادی، اجتماع ــمار اقتص ــای بیش ــت ه موفقی
و فناورانــه از نظــر موشــکی و هســته ای و 

ــم. ــا بودی ــه ه ــدی یاران هدفمن
ــود کــه مــی بینیــم  وی افــزود: بعــد از آن ب
ــه  ــد از اینک ــد و بع ــی آی ــه م ــه صحن ــکا ب آمری
تمــام ترفندهــای خــود را از نظــر نظامــی، 
ــاد  ــرد و در ابع ــه کار ب ــی ب ــی و فرهنگ سیاس
مختلــف بــا شکســت مواجــه شــد تحریــم هــا را 
از یــک طــرف و گــروه هــای جنــگ نیابتــی مثل 
ــال  ــامی اعم ــاب اس ــه انق ــر علی ــش را ب داع
کــرد کــه بــا تاش هــای صــورت گرفتــه ســردار 
ــی  ــگ نیابت ــان حــرم آن جن ســلیمانی و مدافع

ــه شکســت منجــر شــد. ب
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــک ده ــت: ی ــان گف خلیلی
تحریــم هــا مواجــه هســتیم. هشــت ســال را بــا 
دولتــی مواجــه بودیــم کــه منفعــل بــود و آن را 
بــه همــه مدیرانــش منتقــل کــرده بــود. دولتــی 
کــه بــه امیــد برجــام بــی ســرانجام هشــت ســال 
فرصــت هــای انقــاب و نظــام را معطــل کــرد و 
ــام  ــود. مق ــای ۲ و ۳ و ۴ ب ــال برجــام ه ــه دنب ب
معظــم رهبــری بــا درایــت مقابــل اینها ایســتادند 
ــرای  ــی ب ــاره بحــث هســته ای هــم تذکرات و درب
آگاهــی ملــت دادنــد کــه درســت از آب درآمــد و 
آنهــا زیــر توافــق زدنــد. ایــن تجربــه ای بــود کــه 
ــا بدانیــم کــه  ــم ت ــد آن را طــی می کردی ــا بای م
ــا و  ــان و آرمان ه ــای خودم ــد روی داشــته ه بای

ــاده  ــا نه ــا بن ــاب براســاس آنه ــه انق ــی ک اصول
شــد، حرکــت کنیــم.

اســتاندار خوزســتان اظهــار کــرد: دولــت 
ــق  ــرای تحق ــاال ب ــا اراده ب ــی ب ــد و انقاب جدی
ــه ایــن دولــت  اهــداف روی کار آمــده و مــردم ب
امیــدوار هســتند. دولت تــاش شــبانه روزی دارد 
و طبیعتــاً مشــکات زیــاد اســت امــا ایــن تــاش 
ــر بخشــی از مشــکات را  ــای شــبانه روزی ه ه
ــد، بخشــی از مشــکات را توانســته ایم  حــل کن
ــت  ــا وضعی ــاً ب ــم و طبیعت ــر بگذاری ــت س پش
بهتــری نســبت بــه اکنــون مواجــه خواهیــم بــود.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در دهــه فجــر مــردم 
انتظــار دارنــد آثــار پیــروزی انقــاب را ببیننــد، 
ــه  ــک ده ــه ی ــه فجــر را ب ــد ده ــا بای ــت: م گف
ــن  ــک جش ــوان ی ــه عن ــن ب ــد آفری ــاد و امی ش
ملــی تبدیــل کنیــم و بــه عنــوان یــک ظرفیــت 
از آن بهــره بــرداری کنیــم و مســیر امیدآفرینــی 
را بــه مــردم نشــان دهیــم. برنامــه هــا بایــد در 

ایــن جهــت ســازماندهی شــوند.
ــای بســیار  ــه ه ــد برنام ــت: بای ــان گف خلیلی
ــر در باالتریــن ســطح را انجــام دهیــم کــه  موث
مــردم را امیــدوار کنــد و ببیننــد کــه بخشــی از 
ــم  ــا می توانی ــه ثمــر نشســته اســت. م ــا ب کاره
دهــه فجــر را پایــه ای بــرای حرکــت رو به رشــد 
قــرار دهیــم. بایــد در برنامــه هــای دهــه فجــر 
ــاً  ــامی را حتم ــاب اس ــای انق ــن آرمانه تبیی
ــامی و  ــاب اس ــت انق ــم. بزرگداش ــال کنی دنب
دهــه فجــر ایــن نیســت کــه آن را در مــوزه قــرار 
ــخ بســپاریم بزرگداشــتی کــه  ــه تاری دهیــم و ب
ــن اســت  ــوان ای ــه عن ــم ب ــد انجــام دهی ــا بای م
کــه الگــوی راه مــا باشــد بــه همیــن دلیــل در 
تبییــن آرمانهــا و اصــول و تجربیــات موفــق آن 

بایــد خــوب عمــل کنیــم.

رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات گفــت: فــاز نخســت 
ــا  ــی ت ــت الکترونیک ــات دول ــد خدم ــره واح ــعه پنج توس
یــک مــاه آینــده راه انــدازی خواهــد شــد و ایــن امــر نیــاز 

بــه ایجــاد مراکــز داده مطمئــن دارد. 
گواهینامــه  اعطــای  مراســم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
همــکاری  بــا  داده  مراکــز  خدمــات  ارائه دهنــدگان 
ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــات و س ــاوری اطاع ــازمان فن س
رایانــه ای »محمــد خوانســاری«، معــاون وزیــر ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات و رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
»سیدحســین هاشــمی« رئیــس و بــرات قنبــری دبیــرکل 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــه ای کش ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ س
ــن  ــاوری اطاعــات در ای ــر ارتباطــات و فن معــاون وزی
جلســه بــا اشــاره تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنــی 

بــر واگــذاری امــور بــه مــردم گفــت: ایــن جلســه مصــداق 
فرمایشــات و تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری اســت کــه 
ــا اســتفاده از  شــاهد هســتیم امــروز باعقــل و منطــق و ب
ــوان  ــی به عن ــام صنف ــازمان نظ ــر س ــیار مؤث ــت بس ظرفی
نماینــده بخــش خصوصــی گواهینامــه ارائه دهنــدگان 
خدمــات مراکــز داده بــه ایــن دو شــرکت اعطــا می شــود.
ــل  ــری تعام ــرورت تس ــاره به ض ــا اش ــه ب وی در ادام
ــه ای  ــی رایان ــام صنف ــات و نظ ــاوری اطاع ــازمان فن س
ــوع  ــن ن ــه ای ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــایر بخش ه ــه س کشــور ب
ــای  ــایر بخش ه ــرای س ــی ب ــه الگوی ــد ب ــل می توان تعام
ــل  ــی تبدی ــش خصوص ــا بخ ــل ب ــر تعام ــی از منظ دولت

ــود. ش
خوانســاری بــا اشــاره بــه اهمیــت راه انــدازی و توســعه 
ــه  ــات فناوران ــه خدم ــت: در ارائ ــور گف ــنتر در کش دیتاس
ــد و  ــه تولی ــش کارخان ــنتر نق ــردم، دیتاس ــه م ــه ب پای
ــه  ــد ب ــن منظــر بای ــد و از ای ــا می کن ذخیره ســازی را ایف
آن هــا ایــن اعتمــاد و اطمینــان داده شــود کــه زیرســاخت 

ایــن خدمــات، امــن و پایــدار اســت.
وی افــزود: مــردم بایــد ایــن اطمینــان را پیــدا کننــد 
کــه داده هــای ذخیره شــده آن هــا در دیتاســنترها از 
ــتگی  ــت و پیوس ــن امنی ــرای تضمی ــای الزم ب حداقل ه
ــش  ــبختانه در بخ ــه خوش ــت ک ــوردار اس ــات برخ خدم

شــکل گرفته  خوبــی  بســیار  ظرفیت هــای  خصوصــی 
و  ارزیابــی  متقاضــی  شــرکت   ۲۱ تاکنــون  و  اســت 

رتبه بنــدی قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: اگــر 
ــر  ــد اب ــم بای ــت الکترونیکــی را توســعه دهی ــم دول می خواهی
دولــت الکترونیکــی را در دســتور کار قــرار دهیــم کــه اتفاقــاً در 
دســتور کار هــم قرارگرفتــه اســت و امیدواریم بــا ظرفیت هایی 
کــه ایجــاد می شــود بتوانیــم ســرویس مطمئنــی را در دولــت 

الکترونیکــی بــه همــه مــردم ارائــه دهیــم.
خوانســاری بابیــان اینکــه یکــی دیگــر از اولویت هــای 
ــدازی  ــد راه ان ــات در دوره جدی ــاوری اطاع ــازمان فن س
ــی  ــت الکترونیک ــات دول ــد خدم ــره واح ــعه پنج و توس
ــک  ــا ی ــن پنجــره واحــد ت ــاز نخســت ای ــت: ف اســت گف
مــاه آینــده راه انــدازی خواهــد شــد. در ایــن شــرایط بــرای 
ــد مراکــز  ــت الکترونیکــی بای پنجــره واحــد خدمــات دول

ــود. ــاد ش ــت ایج ــه خدم ــور ارائ ــی به منظ داده مطمئن
هاشــمی رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
ــث  ــه بح ــر اینک ــان ب ــه بابی ــن جلس ــم در ای ــور ه کش
ــد  ــت تأکی ــور اس ــث روز کش ــات بح ــی اطاع ــبکه مل ش
ــد  ــات بای ــی اطاع ــبکه مل ــعه ش ــرای توس ــه ب ــرد ک ک
ظرفیت هــای الزم در حــوزه دیتاســنتر را افزایــش دهیــم 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــی می توان ــش خصوص ــک بخ ــه کم ک

ــد. ــاد کن ــی را ایج ــول عظیم تح
در انتهــای ایــن جلســه بــه دو شــرکت افرانــت و 
خدمــات  ارائه دهنــدگان  گواهینامــه  آوابریــد  رســانه 
مراکــز داده از طــرف ســازمان فنــاوری اطاعــات و کمیتــه 

ارزیابی کننــده اعطــا شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش 
مراکــز داده به عنــوان صنعــت مــادر و اســتراتژیک در 
فضــای مجــازی و لــزوم توســعه ارائــه خدمــات کاربــردی 
در کشــور و به منظــور ایجــاد انگیــزه بــا رویکــرد حمایــت 
و ارزش گــذاری در چارچــوب رقابــت در ارتقــای فنــاوری، 
ــازار  ــای ب ــا تقاض ــاق ب ــت، انطب ــش کیفی ــت در افزای مزی
ــناد  ــات اس ــاس الزام ــر اس ــوب، ب ــوازن مطل ــاد ت و ایج
ــه  ــن ب ــی و همچنی ــف قانون ــداف و تکالی ــتی و اه باالدس
اســتناد مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
در راســتای حمایــت از ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
ــتفاده کنندگان  ــدگان و اس ــوق ارائه دهن ــت از حق و صیان
از خدمــات مراکــز داده، ســازمان فنــاوری اطاعــات 
ــز داده  ــدی مراک ــاماندهی و رتبه بن ــایی، س ــران، شناس ای
ــاس  ــر اس ــی( را ب ــی و تعاون ــی )خصوص ــش غیردولت بخ
توافق نامــه همــکاری بــا ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای 
کشــور بــرای برون ســپاری ایــن خدمــت را در دســتور کار 

ــرار داده اســت. خــود ق

شــهردار تبریــز از ساده ســازی فرمــول محاســبه تعرفــه 
ــه  ــن تعرف ــات در تدوی ــای خدم ــی و فهرســت به ــوارض محل ع

ــر داد.  ــی خب ــال آت س
بــه گــزارش شــهریار، عبــاس رنجبــر در جلســه علنــی 
شــورای اســامی شــهر تبریــز اظهــار کــرد: در بحــث درآمدهــای 
ــی مــا عــوارض یــک درصــد فــروش از کارخانه هــا  ــدار، زمان پای
خصــوص  ایــن  در  کارشناســانی  شــهرداری  و  می گرفتیــم 
داشــت، االن چندیــن ســال اســت کــه ایــن مبلــغ تحــت عنــوان 
ارزش افــزوده تجمیــع شــده و دولــت اطاعــات دقیــق از میــزان 

ــد. ــه نمی کن ــه ارائ ــن ناحی ــود از ای ــد خ درآم
ــت ۳  ــد پرداخ ــه تعه ــت ب ــته، دول ــال گذش ــزود: س وی اف
ــارد  ــد ۱۲۰ هزارمیلی ــا از درآم ــهرداری ه ــهم ش ــدی س درص

ــت.  ــرده اس ــل نک ــات عم ــی مالی تومان
شــهردار تبریــز تصریــح کــرد: شــهرداری اگــر از نظــر نیــروی 
انســانی هزینــه جــاری زیــادی دارد، ولــی دســتگاهی خدماتــی 
اســت کــه خدماتــی از قبیــل تنظیــف، آســفالت، فضــای ســبز 

ــد. ــه می ده و... ارائ

ــه  ــد خــود را ب ــه نوعــی درآم ــه کــرد: شــهرداری ب وی اضاف
مــردم بــاز می گردانــد و بایــد درآمــد شــهرداری از ســهم 

ــود. ــردم وارد نش ــه م ــاری ب ــا فش ــود ت ــخص ش ــی مش دولت
رنجبــر بــا اشــاره بــه ارزش منطقــه ای در محاســبه پــی دی 
ــی  ــی دی، افزایش ــه ای پ ــا در ارزش منطق ــرد: م ــان ک خاطرنش

ــش داشــتیم. ــی دی افزای ــی در ذات پ نداشــته ول
وی یــادآور شــد: عــوارض پروانــه در خیابــان زعفرانیــه ۲۰۰ 
هــزار تومــان بــرای هــر متــر اســت ولــی هــر متــر آپارتمــان در 
آنجــا ۲۰ میلیــون تومــان اســت. یعنــی یــک درصــد ارزش آنهــا 

ــه عنــوان عــوارض اخــذ می کنیــم. را ب
ــوده  ــای فرس ــا در بافت ه ــرد: م ــد ک ــز تأکی ــهردار تبری ش
پروانــه رایــگان ارائــه می دهیــم و قبــا قــرار بــود اعمــال 
تخفیــف ۵۰ درصــدی را دولــت پرداخــت کنــد، ولــی االن ۱۰۰ 

ــت. ــده اس ــته ش ــهرداری گذاش ــده ش ــر عه ــد آن ب درص
وی افــزود: هزینــه تجهیــزات پلیــس راهــور را هــم بــر عهــده 
شــهرداری گذاشــته اند و می خواســتند آب و فاضــاب را نیــز بــر 
عهــده شــهرداری ها بگذارنــد کــه در ســال جــاری مخالفــت شــد.

ــوارض برگشــت  ــه ع ــان اینکــه خروجــی تعرف ــا بی ــر ب رنجب
بــه مــردم اســت، گفــت: بودجــه هزینــه ای مــا عیــن درآمــد ۲۵ 

درصــد افزایــش یافتــه اســت.
وی در پایـان بـا بیـان این کـه ۷۳ درصد درآمد شـهرداری در 
سـال جـاری محقـق شـده گفـت: ۸۵۴ میلیـارد تومـان از درآمد 
شـهرداری تـا آذرمـاه از محل عوارض پروانه سـاخت بوده اسـت.

شــهردار مراغــه بــا تاکیــد بــر اینکــه هویــت 
غنــی تاریخــی شــهر بــا همراهــی جامعــه 
مهندســان بایــد حفــظ و صیانــت شــود، گفــت: 
هم اکنــون از ســه هــزار و ۹۰۰ هکتــار اراضــی 
ــوده و ۷۰۰  ــت فرس ــار باف ــهری، ۳۰۰ هکت ش
هکتــار نیــز بافــت ناکارآمــد شــهری اســت کــه 
نیازمنــد احیــا و اصــاح و نیــز نوســازی اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد مقتومــی در 
نشســت مشــترک بــا جامعــه مهندســی مراغــه 
ــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی شــهر،  افــزود: ب
ــهری  ــد ش ــوده و ناکارآم ــت فرس ــاح باف اص

ــت. ــروری اس ــش ض ــش از پی بی
وی ادامــه داد: متاســفانه در ســال هــای 
ــای  ــداث واحده ــاد و اح ــاهد ایج ــته ش گذش
ــی  ــای دسترس ــا راه ه ــی ب ــکونی و طبقات مس
نامناســب هســتیم کــه مــی توانــد زمینــه ســاز 

ــود. ــانی ش ــات رس ــکات در خدم ــروز مش ب
ــان  ــعه آپارتم ــرد: توس ــار ک ــی اظه مقتوم
ــی  ــعه ب ــا وجــود پیشــگیری از توس نشــینی ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــدت ب ــه شــهری، در درازم روی

رعایــت ضوابــط و اســتانداردهای انبــوه ســازی 
ــی، فضــای  ــات رفاه ــاز و امکان ــل فضــای ب مث
ســکونتی را بــرای شــهروندان آزار دهنــده 

ــرد. ــد ک خواه
وی گفــت: در ســاختمان هــای ســنتی 
و  متقــارن  معمــاری  و  روح  وجــود  شــاهد 
ــود  ــا وج ــه ب ــی ک ــتیم در حال ــبی هس مناس

پیشــرفت هــای فنــآوری هــای مهندســی، 
شــاهد عقــب رفــت در طراحــی هــا و معمــاری 

ــتیم. ــهری هس ش
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح اقــدام 
ــای  ــداث واحده ــه داد: اح ــکن ادام ــی مس مل
ــوده  ــت فرس ــای باف ــب احی ــکونی در قال مس
ــن  ــر نوســازی ای ــاوه ب ــد ع ــی توان شــهری م

ــای  ــت، موجــب گشــوده شــدن شــریان ه باف
ــود. ــهری ش ش

ــاد  ــال آب ــه زغ ــت: محل ــه گف شــهردار مراغ
بــه عنــوان یکــی از بافتهــای فرســوده شــهری 
ــای  ــاحت و راه ه ــار مس ــدود ۳.۷ هکت ــا ح ب
ــازی  ــاح و نوس ــا اص ــب، ب ــی نامناس دسترس
مــی توانــد عــاوه بــر بهــره منــدی شــهروندان 
از بافــت کارآمــد شــهری زمینــه ســاز صیانــت 

ــت تاریخــی شــهری شــود. از هوی
ــه  ــتا، جامع ــن راس ــزود: در ای ــی اف مقتوم
ــده  ــن کنن ــش تعیی ــد نق ــی توان ــی م مهندس
ــهری و  ــای ش ــت ه ــاح باف ــی در اص و اساس
ــوازن  ــری از معمــاری متناســب و مت بهــره گی

ــد. ــا کن ایف
ــا  وی ادامــه داد: ایجــاد کمیتــه مشــترک ب
حضــور نظــام مهندســی و مجموعــه مدیریــت 
ــل  ــد فص ــی می توان ــه مهندس ــهری و جامع ش
مشــترکی بــرای تبــادل مصوبــات قانونــی 
ــای  ــفافیت ه ــاد ش ــز ایج ــازی و نی و شهرس

ــود. ــی ش قانون

استاندار خوزستان تاکید کرد:

تبیین آرمان های انقالب اسالمی در دهه فجر دنبال شود

رئیس سازمان فناوری اطالعات:

برای پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئن ایجاد شود

ساده سازی فرمول محاسبه تعرفه عوارض محلی سال ۱4۰۱ 

مراغه یکهزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد دارد
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 ساالد سزار رژیمی 

غذاهــای  از  یکــی  رژیمــی  ســزار  ســاالد 
خوشــمزه ای اســت کــه مــی توانیــد بــرای رژیــم 

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــری خودت ــی الغ غذای
ــی  ــای رژیم ــه ه ــی از گزین ــزار یک ــاالد س س
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــت اس ــتوران هاس ــوی رس من
ــا  ــایر غذاه ــه س ــبت ب ــرغ  نس ــو و م ــود کاه وج
ایــن وجــود  بــا  کالــری کمتــری دارد ولــی 
ــده  ــرخ ش ــان س ــوخاری ، ن ــرغ س ــتفاده از م اس
، ســس کنــار ســاالد کــه پرچــرب محســوب مــی 
شــود و پنیــر نمــی تــوان بــه عنــون یــک وعــده 
غــذای رژیمــی و کــم کالــری در خانــه از آن 

ــرد.   ــتفاده ک اس
ـــه  ـــی در خان ـــزار رژیم ـــاالد س ـــه س ـــرای تهی ب
بـــرای ایـــن کـــه خیالتـــان راحـــت باشـــد و کالـــری 
ـــد  ـــرف کنی ـــی مص ـــده غذای ـــک وع ـــری در ی کمت
میتوانیـــد بـــا ایجـــاد یکســـری تغییـــرات ایـــن 
ــود  ــری خـ ــم الغـ ــمزه را در رژیـ ــاالد خوشـ سـ

بگنجانیـــد. 
  

روش اول:
مواد الزم:

کاهو خردشده                                    ۴ فنجان 
 پیاز ریز خرد شده                       یک چهارم فنجان
پنیر پارمزان رنده شده                  ۲ قاشق غذاخوری

سینه ی مرغ گریل شده، به صورت قطعه قطعه
          ۱ عدد
نان گندم کامل                                  ۱ عدد
اسپری روغن زیتون                           به میزان الزم 
پودر سیر                                        به دلخواه 

ماست یونانی ساده و بدون چربی 
۳ قاشق غذاخوری
سیر                                                      ۲ حبه
خردل دیژون                              ۱ قاشق غذاخوری
سس ووستر                                        ۱ قاشق چای خوری
 آب  لیمو                                   ۳ قاشق غذاخوری

فلفل سیاه تازه و خرد شده
 نصف قاشق چای خوری
پنیر پارمزان                                      ۲ قاشق غذا خوری
روغن زیتون                             ۳ قاشق غذاخوری

 
طرز تهیه:

بــا دمــای ۲۰۰ درجــه ســانتیگراد  فــر را 
روشــن کنیــد تــا گــرم شــود. 

ــد و  ــرش بزنی ــی ب ــورت مکعب ــه ص ــان را ب ن
ــی  ــد و کم ــپری کنی ــون اس ــن زیت رویشــان روغ
ــد و  ــرف بچینی ــل ظ ــید و داخ ــیر بپاش ــودر س پ
ــدت  ــه م ــانید و ب ــل بپوش ــا فوی ــرف را ب روی ظ
۱۰ - ۱۵ دقیقــه در فــر قــرار دهیــد تــا برشــته و 

ــوند.  ــی ش طای
ــا  ــد ت ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــس را ب ــواد س م
ــل میتوانیــد  یکدســت شــود . در صــورت تمای
ــد و در  ــه کنی ــه آن اضاف ــون ب ــن زیت ــی روغ کم

ــد. ــال بگذاری یخچ
ــاز را خــرد کــرده در ظــرف مــورد  کاهــو و پی
ــن  ــا ای ــد ی ــد و رویشــان ســس بریزی ــر بریزی نظ
ــار ســاالد  ــه کن کــه ســس را در ظــرف جــدا گان

ــد.  ــرار دهی ق
تکــه هــای مــرغ و نــان را روی کاهــو هــا 
بچینیــد و در انتهــا رویشــان پنیــر پارمــزان 

بپاشــید. 
  

روش دوم:
مواد الزم:

کاهو ساالدی                                         ۱ عدد
سینه مرغ                                         ۱ عدد
روغن زیتون                        ۲ قاشق غذاخوری
ــه ــیر                                        ۱ حب س
سرکه بالزامیک                      ۱ قاشق غذاخوری
پنیر پارمزان                                 به دلخواه

 مواد الزم برای سس رژیمی:
ماست                                             ۲/۱ پیمانه
ســیر                                           ۱ حبه
آب لیمو ترش                        ۲ قاشق غذاخوری
ریحان خرد شده                             ۱ قاشق غذاخوری
نمک و فلفل                                به مقدار کافی

 
طرز تهیه:

ســینه مــرغ را بــا ترکیــب روغــن زیتــون 
ــک و  ــده ، نم ــیر رده ش ــک ، س ــرکه بالزامی ، س
ــم ســاعت در یخچــال  ــدو نی ــزه دار کنی ــل م فلف

ــد.  ــتراحت کنی ــد اس بگذاری
ســینه مــرغ را در تابــه گریــل یــا ظــرف 
پیرکــس قــرار داده و روی ظــرف را بــا فویــل 
ــر ۲۲۰  ــم ســاعت در ف ــدت نی ــه م بپوشــانید و ب

ــزد.  ــد بپ ــه بگذاری درج
کاهــو را خــر کنیــد و در ظــرف دلخــواه بریزید 

و مــرغ را خــورد کنیــد روی کاهــو بچینید. 
ــت  ــاز تس ــاندویچ س ــا س ــتر ی ــان را در توس ن

ــد.  ــاالد بچینی ــد و روی س کنی
رویــش  شــده  رنــده  پنیرپارمــزان  کمــی 

بپاشــید. 
مــی توانیــد کمــی نمــک و فلفــل و  آبلیمــو یــا 
ســرکه بالزامیــک روی ســاالد بریزیــد و بــه همیــن 
شــکل ســرو نمیایــد یــا ایــن کــه ســس رژیمــی 

برایــش درســت کنیــد. 
بــرای تهیــه ســس رژیمــی ، ســیر رنــده شــده 
ــف  ــازه و نص ــو ت ــده ف آبلیم ــرد ش ــان خ ، ریح
پیمانــه ماســت همــزده را مخلــوط کنیــد و کنــار 

ســاالد قــرار دهیــد. 
 منبع: بیتوته

اجرای یک قانون در انتظار تصویب مجلسی ها
منع مدرسه داری مسئوالن کشوری

ــرورش از  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــز غیردولت ــدارس و مراک ــرکل م  مدی
ــت  ــون »ممنوعی ــری قان ــنهاد تس ــا پیش ــوزش ب ــیون آم ــت کمیس موافق
ــر  ــد منتظ ــت: بای ــر داد و گف ــرای مســئوالن کشــور« خب ــه داری ب مدرس
بمانیــم تــا ببینیــم طــرح نماینــدگان مجلــس پیرامــون تعــارض منافــع، در 

ــا خیــر.  صحــن علنــی هــم رای مــی آورد ی
سـعید صالـح در گفت وگو با ایسـنا، در این بـاره اظهار کـرد: وزارت آموزش 
و پرورش در سـال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشـنامه ای را با موضعیت تعارض 
منافـع صـادر کـرد کـه بـر اسـاس آن اعضـای شـوراهای نظـارت و شـورای 
سیاسـت گذاری نباید مدرسـه راه اندازی شـده داشـته باشـند و اگر دارند باید از 

سـمت خود اسـتعفاء دهنـد و کناره گیـری کنند.
ــدود ۱۸۳  ــاد. ح ــاق افت ــن اتف ــد و ای ــم داده ش ــی ه ــزود: مهلت وی اف
ــا  ــد و ی ــا توقــف همــکاری برایشــان زدن ــد کــه ی نفــر مشــمول شــده بودن
ــه رئیــس اســبق  ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک خودشــان اســتعفا دادن

ــرد.  ــاره ک ــی اش ــدارس غیردولت ــازمان م س
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــی وزارت آم ــز غیردولت ــدارس و مراک ــرکل م مدی
بیــان اینکــه در حــال حاضــر آن بخشــنامه بــرای اعضــای شــورای نظــارت 
شــامل روســای ادارات، معاونیــن و غیــره پابرجــا و ایــن محدودیــت برقــرار 
اســت گفــت: چنــدی پیــش مجلــس طرحــی را بــا همیــن موضــوع ارائــه 
کــرده اســت کــه بــر اســاس آن مدیــران آمــوزش و پــرورش نبایــد مجــوز 

مدرســه غیردولتــی داشــته باشــند.
صالــح افــزود: ســازمان مــا هــم پیشــنهاداتی ارائــه کــرده از جملــه ایــن 
ــئوالن  ــرای مس ــود و ب ــاص نش ــروه خ ــک گ ــامل ی ــا ش ــه محدودیت ه ک
دیگــر نیــز تســری یابــد. در نهایــت مصــوب شــد کــه عــاوه بــر مدیــران 
آمــوزش و پــرورش، افــراد مشــمول قانــون رســیدگی بــه دارایــی مقامــات 
ــر ایــن اســاس آنهــا  ــه مجلــس اســت نیــز مشــمول شــوند و ب کــه مصوب
هــم نمی تواننــد مدرســه دار باشــند کــه در کمیســیون آمــوزش تصویــب 
ــر. در  ــا خی ــی آورد ی ــم رای م ــی ه ــم در صحــن علن ــد ببینی شــده و بای

صــورت تصویــب نهایــی، ایــن قانــون هــم اعمــال خواهــد شــد.

ــه  ــش ب ــران در واکن ــگاه ته ــس دانش ریی
ــر  ــد ب ــا تاکی دســتور بازگشــایی دانشــگاه ها، ب
ــی و  ــی،  اجتماع ــه سیاس ــچ ماحظ ــه هی اینک
ــود  ــگاه وج ــایی دانش ــرای بازگش ــادی ب اقتص
نــدارد،  گفــت: تنهــا ماحظــه مــا بــرای عملــی 
ــتی و  ــه بهداش ــم ماحظ ــن تصمی ــردن ای ک
ســامتی دانشــجویان اســت کــه نقطــه نظــرات 
خــود را در جلســه روز چهارشــنبه حضــور 

ــرد.  ــم ک ــام خواهی ــوم اع ــر عل وزی
ــت و  ــی در گف ــد مقیم ــید محم ــر س دکت
ــه  ــب ب ــن مطل ــان ای ــا ایســنا، ضمــن بی ــو ب گ
دانشــگاه تهــران بــه نحــوه آمــوزش دانشــجویان 
در نیــم ســال دوم تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
ــور اشــاره  ــر رییــس جمه ــس از دســتور اخی پ
کــرد و اظهــار کــرد: حقیقتــا بحــث بازگشــایی 
از  یکــی  دانشــجویان  حضــوری  آمــوزش  و 
ــت  ــران اس ــگاه ته ــا در دانش ــای م ــه ه دغدغ
ــوص  ــر روز در خص ــت ه ــود گف ــا می ش تقریب
ــور  ــه ط ــرده و آن را ب ــر ک ــوع فک ــن موض ای
جــدی دنبــال مــی کنیــم. ضمــن اینکــه رییس 
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــد ش ــد دارن ــور تاکی جمه
ــایی  ــا بازگش ــه حتم ــود ک ــزی ش ــه ری برنام
ــد. ــاق بیفت ــگاه ها اتف ــوری دانش ــوزش حض آم

تریـن  مهـم  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  وی 
در  تهـران  دانشـگاه  در  مـا  کـه  ای  ماحظـه 

آمـوزش  سـرگیری  از  و  بازگشـایی  خصـوص 
مجموعـه  نظـر  داریـم،  دانشـجویان  حضـوری 
وزارت بهداشـت در ایـن زمینه اسـت به هر حال 
تصمیمـات بحث هـای مربـوط بـه بازگشـایی ها 
در دوران شـیوع کرونـا ویـروس و اینکـه کلیـه 
دسـتگاه هـا بـرای ادامـه فعالیـت چگونـه عمل 

کننـد توسـط ایـن سـتاد تعییـن مـی شـود.
رییــس دانشــگاه تهــران خاطــر نشــان کــرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه شــیوع ســویه جدیــد کرونا 
یعنــی اُمیکــرون در کشــور مطــرح اســت ولــی 
ــس  ــای ریی ــه گذشــته آق ــن حــال هفت در عی
جمهــور تاکیــد ویــژه ای بــرای بازگشــایی 
مجــدد دانشــگاه هــا و آغــاز آمــوزش حضــوری 

ــا  ــت م ــن جه ــه همی ــتند. ب ــجویان داش دانش
ــر  ــا حضــور وزی ــردا چهارشــنبه ب جلســه ای ف
علــوم خواهیــم داشــت و نقطــه نظراتمــان را در 
ــه اعــام خواهیــم کــرد و سیاســت  ــن زمین ای
مــا در ایــن خصــوص در جلســه ای کــه برگــزار 

مــی شــود اعــام خواهــد شــد.
دکتــر مقیمــی همچنیــن تاکیــد کــرد: اگــر 
تصمیــم گیــری مبنــی بــر بازگشــایی حضــوری 
ــد  ــی باش ــال تحصیل ــرم دوم س ــگاه از ت دانش
ــی  ــرای اجرای ــدات الزم را ب ــا تمهی ــا م حتم
ــه  ــران ب ــن موضــوع در دانشــگاه ته ــردن ای ک

ــت. ــم گرف کار خواهی
رییــس دانشــگاه تهــران گفــت: از نظــر 

ــم  ــوان می کنی ــا عن ــات قطع ــت امکان محدودی
ــگاه  ــوری دانش ــایی حض ــرای بازگش ــی ب مانع
ــرای  ــا ب ــع م ــن مان ــم تری ــه مه ــم بلک نداری
بازگشــایی کامــل دانشــگاه، بحــث  همــه گیری 
ویــروس اســت کــه اگــر جمــع بنــدی نظــرات 
ــا ایــن باشــد کــه از  ــا کرون ــه ب در ســتاد مقابل
ــرم  ــا ت ــدارد قطع ــن نظــر مشــکلی وجــود ن ای
ــود  ــد ب ــوری خواه ــجویان حض ــد دانش جدی
ــد  ــه باش ــن زمین ــر در ای ــم اگ ــکاتی ه و مش

ــرد. ــم ک ــرف خواهی برط
وی اظهــار کــرد: ما در دانشــگاه تهــران آمادگی 
ــم  ــجویان را داری ــوری دانش ــوزش حض ــاز آم آغ
همچنــان کــه در ترم اخیر بخشــی از دانشــجویان 
مــا در دانشــگاه حضــور داشــتند و در حــال حاضر 
ــا  ــاکن خوابگاه ه ــا س ــجوی م ــز ۲۰۰۰ دانش نی
هســتند و برخــی از حــوزه هــای دانشــگاه مــا از 

جملــه خوابــگاه هــا همچنــان فعــال اســت.
دکتــر مقیمــی افــزود: یکــی از نگرانــی 
هــا بــرای بازگشــایی دانشــگاه، مســاله تغذیــه 
دانشــجویان اســت کــه ایــن موضــوع نیــز 
بنابرایــن  اســت.  خوشــبختانه حــل شــده 
ــرای  ــی ب ــی و سیاس ــات مالی، اجتماع ماحظ
ــدارد و  بازگشــایی حضــوری دانشــگاه وجــود ن
تنهــا ماحظــه مــا بحــث ســامتی دانشــجویان 
ــروس  ــن وی ــار ای ــورد رفت ــرا در م ــت. زی اس
ــی رغــم  ــوان پیــش بینــی داشــت، عل نمــی ت
ــر  ــی از نظ ــی خوب ــد خیل ــون رون ــه اکن اینک
ــا  ــروس وجــود دارد ام کنتــرل شــیوع ایــن وی
هیــچ تضمینــی نیســت بگوییــم دو هفتــه 
آینــده آیــا رونــد شــیوع و کنتــرل ویــروس بــه 
ــر. ــا خی ــود ی ــد ب ــی خواه ــد فعل ــن رون همی

اتخــاذ تصمیمــات اشــتباه، صــدور بخشــنامه های 
متفــاوت، دخالــت سیاســیون در اقتصــاد و .... باعــث 
از  هــم  اســتان  دســتباف  فرش هــای  تــا  شــد 
ــدگان  ــده شــود و بافن ــرون ران ــی بی بازارهــای جهان
فــرش دســت بــاف اســتان یکــی پــس از دیگــری از 

ــن حــوزه دســت بکشــند.  ــه فعالیــت در ای ادام
بــه گــزارش ایلنــا، فرش هــای دســتباف کشــور و 
اســتان فــارس کــه روزی ۸۵ درصــد بازارهــای دنیــا 
را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد در حــال حاضــر 
بــه دلیــل مشــکات فــراوان یکــی پــس از دیگــری 
ــا  ــده شــدند و در حــال حاضــر تنه ــا ران ــازار ه از ب
ســهم فرش هــای دســتباف ایرانــی از بازارهــای 

جهانــی حــدود ۱۲ درصــد اســت.
و  افــراد  گذشــته  ســال های  در  اگرچــه 
فــرش  از طریــق صنعــت  زیــادی  خانواده هــای 
ارتــزاق می کردنــد امــا در حــال حاضــر وضعیــت بــه 
ــان  ــا پیشکســوتان و قدیمی ــه تنه ــه ای شــده ک گون
ایــن صنعــت در بــازار حضــور دارنــد و افــراد و 
ــر  ــه دیگ ــد و روزی ب ــب در آم ــرای کس ــاالن ب فع

مشــاغل رو آورده انــد.

سهم ۱۲ درصدی فرش ایرانی
 از بازارهای جهانی

اتحادیــه  رئیــس  مفرحــی  کــه  طــور  آن 
ــد: در  ــرش دســتباف شــیراز می گوی فروشــندگان ف
ــه  ــتباف ب ــرش دس ــازار ف ــت ب ــر وضعی ــال حاض ح
هیــچ وجــه جالــب نیســت و دالیــل زیــادی باعــث 
ــارس  ــتان ف ــور و اس ــت آن در کش ــا وضعی ــده ت ش

روز بــه روز بدتــر و بد تــر شــود.
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــا مفرحـ غامرضـ
ـــه  ـــرش ب ـــق ف ـــم رون ـــل مه ـــی از دالی ـــادرات یک ص
شـــمار مـــی رود امـــا وجـــود مشـــکات بســـیار در 
ـــکل  ـــا مش ـــدت ب ـــه ش ـــا ب ـــده ت ـــث ش ـــادرات باع ص
ـــه   در  ـــم اینک ـــه رغ ـــد: ب ـــویم ، می افزای ـــه ش مواج
۳۰ الـــی ۴۰ ســـال گذشـــته حـــدود ۸۰ درصـــد 
ـــی  ـــای ایران ـــرش ه ـــت ف ـــی در مش ـــای جهان بازاره
ـــه  ـــت ب ـــر وضعی ـــال حاض ـــفانه در ح ـــا متاس ـــود ام ب
ـــتباف  ـــای دس ـــهم فرش ه ـــه س ـــده  ک ـــه ای ش گون
ـــد و  ـــدود ۱۲ درص ـــی ح ـــای جهان ـــی از بازاره ایران

ـــت. ـــزل اس ـــورت متزل ـــه ص ب

دخالت دولتی ها در فرش سبب افول فرش 
های دستباف فارس در بازارهای جهانی شد

ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه دخالت هــای  شــیراز ب

فعالیت هــای  در  مختلــف  ارگان هــای  و  دولــت 
فــرش ســبب افــول جایــگاه فــرش دســتباف ایرانــی 
ــد:  ــی ده ــه م ــد ادام ــا ش ــارس در دنی ــتان ف و اس
شــوربختانه وضــع قانون هــای متفــاوت و دخالــت در 
امــور فعــاالن فــرش ماننــد ارائــه جایــزه صادراتــی، 
برگردانــدن ارز، وجــود بخشــنامه های متفــاوت و...... 
ســبب شــد تــا صــادر کننــدگان فــرش بــا ابهامــات 

ــادی مواجــه شــوند. زی
ــام  ــفانه تم ــه متاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مفرح
ــا تجــار اروپایــی نتواننــد  ایــن مــوارد ســبب شــد ت
ــان  ــد، بی ــکاری کنن ــی هم ــدگان ایران ــا صادرکنن ب
تــا  شــد  باعــث  مســئوالن  دخالــت   : می کنــد 
تجــار اروپایــی بــرای خریــد فــرش بــه کشــورهایی 
ماننــد ترکیــه، هنــد، پاکســتان و..... رجــوع کننــد و 
ســرمایه هایشــان را بــرای خریــد در ایــن کشــورها 

ــد. ــه کردن هزین

تغییر قوانین صادراتی بافندگان را از ادامه 
فعالیت سرد کرد

ــودن  ــه نب ــه صرف ــرون ب ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
تولیــد فــرش ســبب شــد تــا تولیــد کننــدگان از این 
ــدام  ــر م ــد: تغیی ــند می گوی ــت بکش ــت دس فعالی
ــای  ــش هزینه ه ــی، افزای ــوزه صادرات ــن در ح قوانی
ــد  ــی مانن ــای صادرات ــر ســاخت ه ــود زی ــد، نب تولی
ــد  ــا تولی ــی و ...ســبب شــد ت ــی، دریای ــی، هوای ریل
ــس از  ــی پ ــتان یک ــتباف اس ــرش دس ــدگان ف کنن

ــه دســت بکشــند. ــن حرف دیگــری از ای
ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــه اینکــه مشــکات در برگشــت  ــا اشــاره ب شــیراز ب
در  کننــدگان  تــا صــادر  شــد  هــم ســبب  ارز 
ــوند  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــم ب ــی ه ــادالت بانک مب
ادامــه مــی دهــد: متاســفانه در گیــر بــودن اقتصــاد 
در سیاســت مشــکات متعــددی بــرای فعــاالن 
فــرش ایجــاد کــرده اســت و اگرچــه در تمــام دنیــا 
ــران  ــا در ای ــت ام ــاد اس ــه رو اقتص ــت دنبال سیاس
ــروز  ــن مهــم باعــث ب اتفــاق رخ نمــی دهــد کــه ای

ــود. ــی ش ــت م شکس

بیشترین گبه در فارس تولید می شود
مفرحــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه وضعیــت بــازار 
فــرش دســتباف اســتان در کشــور بــد نیســت مــی 
ــرش دســتباف کشــور  ــد: حــدود ۳۵ درصــد ف افزای

در اســتان فــارس تولیــد مــی شــود و ایــن در حالــی 
ــم در  ــه و گلی ــد گب ــزان تولی ــه بیشــتر می اســت ک

فــارس تولیــد مــی شــود.
ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــویی های  ــود قالیش ــه نب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیراز ب ش
ــده  ــبب ش ــی س ــای صادرات ــت ه ــب و فعالی مناس
ــد  ــی مانن ــرش هــای دســتباف در اســتان های ــا ف ت
ــود  ــادر ش ــورها ص ــر کش ــه دیگ ــاده و ب ــران آم ته
ــا  ــده ت ــبب ش ــم س ــن مه ــه ای ــد: در نتیج می گوی
ــتان  ــر اس ــام دیگ ــه ن ــرکات ب ــارس در گم ــرش ف ف

ــا صــادر شــود. ه

بافندگان فرش دلسرد شده اند
ــه  ــه صرف ــرون ب ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتباف  ــرش دس ــم و ف ــه و گلی ــد گب ــودن تولی نب
باعــث شــده تــا ایــن فرش هــا هــم رو بــه افــول 
در  شــوربختانه  می کنــد:  نشــان  خاطــر  رود 
حــال حاضــر دیگــر بافــت فــرش بــرای بافنــدگان 
ــدارد و ایــن  ــه هیــچ وجــه توجیــه اقتصــادی ن ب
ــر  ــه ه ــرش ب ــدگان ف ــه بافن ــت ک ــی اس در حال
کار دیگــری رو بیاورنــد از دســتمزد باالتــری 

ــوند. ــی ش ــوردار م برخ
ــرخ  ــودن ن ــاال ب ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب مفرحــی ب
ــودن  ــی ب ــل واردات ــه دلی ــگ ب ــت رن ــم و قیم پش
ــکات  ــا مش ــدگان ب ــا بافن ــده ت ــث ش آن و ..... باع
متعــددی مواجــه شــوند بیــان مــی کنــد: متاســفانه 
مقــرون بــه صرفــه بــودن پشــم خــام بــه کشــورهای 
ــه در  ــده ک ــبب ش ــم س ــتان ه ــتان و پاکس افغانس
ــا مشــکل مواجــه  ــرش هــم ب ــه ف ــواد اولی ــد م تولی

شــویم.

خام فروشی مواد اولیه تولید فرش را در 
فارس کاهش داد

ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــای  ــم ه ــه پش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــیراز در ادام ش
گوســفند ایرانــی بــه دلیــل مرغوبیتــی کــه دارد بــه 
دیگــر کشــورها صــادر مــی شــود مــی گویــد: خــام 
ــا  ــد پشــم ســبب شــده ت ــه مانن ــواد اولی فروشــی م
میــزان تولیــد فــرش در اســتان فــارس کاهــش یابــد.

وی بــا بیــان اینکــه وجــود دو نــوع فــرش 
ــن بخــش  ــم در ای ــا بتوانی دســتباف ســبب شــده ت
ــرش  ــاالی ف ــوع ب ــد: تن ــی افزای ــم م ــت کنی فعالی
ــا  ــده ت ــبب ش ــودن آن س ــینی و ارزان ب ــای ماش ه

ــد. ــتقبال کنن ــرش اس ــن ف ــد ای ــردم از خری م
مفرحــی بــا بیــان اینکــه همــواره مــردم از خریــد 
ــد:  ــد مــی گوی ــرش دســتباف اســتقبال مــی کنن ف
متاســفانه دولــت تولیــد کننــدگان فــرش دســتباف 

را اذیــت مــی کنــد.
ــال  ــت در س ــر دول ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــای گذشــته انــرژی کــه در تولیــد و صنعــت 
ــتباف  ــرش دس ــد ف ــرد را در تولی ــودرو صــرف ک خ
ســرمایه گــذاری کــرده بــود قطعــا وضعیــت فــرش 
ــتغالزایی  ــد اش ــوارد مانن ــتباف در بســیاری از م دس
ــای ۵۷  ــال ه ــد: در س ــی گوی ــود م ــر ب ــق ت موف
از جمعیــت کشــور  تــا ۵۸ حــدود ۲۵ درصــد 
درآمدشــان بــر اســاس بافتــن و .... فــرش بــود 
ایــن در حالــی اســت کــه حــدود ۲۰ نفــر در تولیــد 

ــد. ــش دارن ــرش نق ف
ــتباف  ــرش دس ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــا  ــازار اروپ ــه اینکــه متاســفانه ب ــا اشــاره ب شــیراز ب
ــی  ــدارد م ــرش ن ــش ف ــبی در بخ ــت مناس وضعی

ــازار آمریــکا یکــی از بهتریــن  گویــد: هرچنــد کــه ب
ــا  ــی رود ام ــمار م ــه ش ــرش ب ــروش ف ــا در ف بازاره
نبــود راه و ورود بــه بــازار ایــن کشــور ســبب شــده 

ــیم. ــق باش ــادرات موف ــم در ص ــا نتوانی ت

فرش های ایرانی با لیبل پاکستان به 
آمریکا فروخته می شود

ــی بعضــی از  ــان اینکــه در شــرایط فعل ــا بی وی ب
ــتان  ــور پاکس ــق کش ــا دور زدن از طری ــدگان ب بافن
ــا لیبــل پاکســتان  و فــروش فــرش مرغــوب ایــران ب
اقــدام بــه صــادرات فــرش بــه آمریــکا می کننــد مــی 

افزایــد: قطعــا ایــن مهــم بســیار هزینــه بــر اســت.
مفرحــی بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی 
کشــورهای دبــی، امــارات، کویــت و .... دیگــر توانــی 
ــا  ــد: ب ــی ده ــه م ــد ادام ــرش ندارن ــروش ف در ف
ــر  ــم از دیگ ــتان ه ــور عربس ــه کش ــه اینک ــه ب توج
ــه شــمار مــی رود  ــرش ب ــروش ف بازارهــای مهــم ف
ــا  ــط سیاســی ســبب شــده ت ــا مشــکات در رواب ام
راهــی بــرای فــروش در ایــن کشــور نداشــته باشــیم.

بازارهای جهانی را از دست داده ایم
ــم در  ــرش ه ــوزه ف ــاالن ح ــی از فع ــدار یک پای
ــورم و  ــرخ ت ــش ن ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــرش  ــد ف ــردم از خری ــا م ــده ت ــبب ش ــا س گرانی ه
ــه اینکــه  ــا توجــه ب اســتقبال نکننــد، مــی گویــد: ب
ــاوت  ــینی تف ــا ماش ــتباف ب ــای دس ــت فرش ه قیم
زیــادی نداشته باشــد امــا متاســفانه مــردم از خریــد 

ــد. ــتقبال نمی کنن ــتباف اس ــرش دس ف
وی در گفــت و گــو بــا ایلنــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
نبــود صــادرات و مشــتری های داخلــی باعــث شــده 
تــا تولیــد کننــدگان فــرش بــا مشــکل مواجــه شــوند 
ــورها از  ــر کش ــر دیگ ــال حاض ــد: در ح ــی افزای م
خریــد فــرش دســتباف اســتان اســتقبال نمی کننــد 
ــا  ــده ت ــوارد ســبب ش ــن م ــام ای ــفانه تم ــه متاس ک

بازارهــای جهانــی فــرش را از دســت بدهیــم.
ــا  ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــدار ب پای
قشــر ســنتی و قدیمــی در بــازار فــرش شــیراز 
ــد: ایــن مهــم ســبب  فعالیــت مــی کننــد مــی گوی
ــر  ــی بهت ــد فردای ــه امی ــواره ب ــراد هم ــا اف ــده ت ش

ــد. ــت کنن فعالی
ــم  ــدگان ه ــان اینکــه بافن ــا بی ــازه دار ب ــن مغ ای
ــه یــک پنجــم کاهــش یافتــه ،  در شــرایط فعلــی ب
ــد: افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و ... ســبب  می افزای
ــرش دســتباف دیگــر رمقــی  ــدگان ف ــا بافن شــده ت

ــرای فعالیــت نداشــته باشــند. ب

هیچ مالحظه سیاسی،  اجتماعی و اقتصادی برای 
بازگشایی دانشگاه وجود ندارد

سیاست های اشتباه،صنعت فرش را هم به ویرانی کشاند 

ــان  ــات انس ــظ حی ــیژن در حف ــس از اکس آب پ
ــدن  ــدود ۶۰% وزن کل ب ــی دارد و ح ــش اساس نق
یــک مــرد جــوان عــادی را تشــکیل مــی دهــد. بــا 
ــن،  ــه س ــه ب ــا توج ــدن ب ــدار آب ب ــال مق ــن ح ای
بــدن تغییــر مــی کنــد.  جنســیت و ترکیــب 
عضــات دارای ۶۵% تــا ۷۵% ، بافــت چربــی و 
اســتخوان بــه مقــدار بســیار کمــی در ترکیــب خــود 

ــند. ــی باش دارای آب م
ــر  ــه، اگ ــد ک ــی دهن ــات نشــان م ــج تحقیق نتای
ــی،  ــع چرب ــا اســتفاده از مناب ــدن، ب ــا ۴۰% وزن ب ت
کربوهیــدرات و پروتئیــن بــدن از دســت بــرود، مــی 
ــا  ــدازه ۹ ت ــه ان ــر ب ــی اگ ــم ول ــده بمانی ــم زن توانی
۱۲% وزن بــدن توســط آب از دســت بــرود بــا خطــر 

مــرگ روبــرو خواهیــم شــد.

مایعات بدن
ــأ  ــدن تقریب ــات ب ــف مایع ــای مختل از بخــش ه
۶۰% تــا ۶۵% آب در درون ســلول هــا قــرار گرفتــه 
کــه اصطاحــأ مایعــات درون ســلولی نامیــده مــی 
شــود. ســلول هــای عضــات مقــدار قابــل توجهــی 

آب درون ســلولی هســتند.

نقش آب در بدن 
آب بــا فرمــول  H۲O از نظــر بیولوژیکــی و 
ــی و  ــرد فیزیک ــه ف ــر ب ــی منحص ــل ویژگ ــه دلی ب

ــور  ــه ط ــت. و ب ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــیمیایی، بس ش
کلــی یــک حــال غیــر آلــی محســوب مــی شــود. 
ــن ســاختار آناتومیکــی  شــیوه زندگــی و هــم چنی
ــدی او  ــدار نیازمن ــده مق ــن کنن ــر شــخص، تعیی ه

ــت. ــه آب اس ب
آب و تنظیم دمای بدن

آب دارای ویژگــی گرماپذیــری بــاال اســت و 
ــد. از  ــی کن ــادی آزاد م ــای زی ــر، گرم ــر تبخی در اث

مهــم تریــن ویژگــی هــای فیزیکــی آب، جلوگیــری 
ــاد  ــم و زی ــدن و ک ــرارت ب ــریع ح ــرات س از تغیی
شــدن آن مــی باشــد کــه در تنظیــم تعــادل دمــای 
بــدن بــه هنــگام مواجــه بــا ســرما و گرمــا، کمــک 

ــی مــی کنــد. فراوان

آب در واکنش های شیمیایی
مهــم تریــن عمــل اولیــه آب ، قابلیــت حالیــت 

و ایجــاد هــزاران واکنــش بیوشــیمیایی در خــون و 
ســلول مــی باشــد. همچنیــن هــر انتقالــی در بــدن 
از طریــق محیــط مایــع انجــام مــی گیــرد. از طرفــی 
ــاختمانی آب  ــش س ــد، نق ــاره ش ــه اش همانطــور ک
در ســاختار ســلولی تشــکیل بافــت هــای مختلــف 

بســیار مهــم اســت.

تعادل آب 
مقــدار آب بــدن تقریبــأ ثابــت اســت. بــه هنــگام 
فعالیــت شــدید بدنــی بــا قــرار گرفتــن در محیــط 
هــای خیلــی گــرم مقــدار زیــادی آب از دســت مــی 
رود و دریافــت آب کافــی جهــت جایگزینــی ســریع 
الزم اســت. تعــادل آب بــه معنــی آن اســت کــه آب 
ــت  ــد در حال ــی بای ــا آب دریافت ــه ب ــت رفت از دس
تعــادل باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه، هیــچ منبــع 

ذخیــره آب در بــدن وجــود نــدارد.

آب مصرفی 
ـــوای  ـــت و ه ـــر از پوس ـــق ادرار، تبخی آب از طری
تنفســـی و مدفـــوع از بـــدن دفـــع مـــی شـــود. در 
هـــوای بســـیار گـــرم ومرطـــوب میـــزان از دســـت 
ـــی رســـد  ـــل م ـــه حداق ـــس ب ـــق تنف دادن آب از طری
ـــتر  ـــه بیش ـــدار از همیش ـــن مق ـــرد ای ـــوای س و در ه
ـــن آب از دســـت  ـــزان ای ـــز می ـــات نی اســـت. در ارتفاع
ـــم  ـــه حج ـــل ماحظ ـــش قاب ـــت افزای ـــه عل ـــه ب رفت
ـــیار  ـــا، بس ـــطح دری ـــا س ـــه ب ـــی در مقایس ـــوای دم ه

ـــت. ـــتر اس بیش

کم آبی
دفــع بیــش از حــد مایعــات و عــدم جایگزینــی 
مناســب آن ســبب کاهــش بیــش از حــد پاســمای 
ــه نوبــه خــود فشــار  خــون شــده و ایــن موضــوع ب
ــش  ــه آن کاه ــه نتیج ــد ک ــی کن ــم م ــون را ک خ
ــن  ــه عضــات و پوســت و همچنی ــان خــون ب جری
افزایــش ضربــان قلــب بــرای جبــران کاهــش فشــار 
خواهــد شــد. از دســت دادن آب در هــوای گــرم و 
ــه هنــگام فعالیــت هــای شــدید از مــوارد بســیار  ب
مهمــی اســت کــه ممکــن اســت منجــر بــه آســیب 

هــای ناشــی از گرمــا شــود.

توصیه مصرف آب 
ــنگی  ــم تش ــه مکانیس ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــد.  ــن نمــی کن ــدن را تأمی ــی آب ب ــزان کاف ــه می ب
ــه آب  ــته ب ــدت وابس ــه ش ــا ب ــدن م ــی، ب از طرف
مصرفــی جهــت جایگزینــی مایعــات از دســت 
ــع پاســما کاهــش  ــه اســت. وقتــی حجــم مای رفت
ــنگی  ــای تش ــده ه ــون گیرن ــان خ ــد جری ــی یاب م
ــی  ــیدن آب م ــه نوش ــروع ب ــرد ش ــک، و ف را تحری
کنــد. وقتــی بــرای جایگزینــی آب مــورد نیــاز بــدن 
ــا ۴۸  ــویم ۲۴ ت ــی ش ــنگی م ــان تش ــر فرم منتظ
ــه طــور کامــل آب  ــا ب ســاعت وقــت نیــاز داریــم ت
از دســت رفتــه در هــوای بســیار گــرم و یــا هنــگام 
فعالیــت شــدید را جبــران کنیــم. البتــه مقــداری از 
ــه  ــی روزان ــی مصرف ــواد غذای ــق م ــم از طری آب ه

ــی شــود. ــن م تأمی

ضرورت مصرف آبمقاله
دکتر مجید جهانی
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تشخیص سرطان سینه با کمک 
ترموگرافی سینه 

ترموگرافـی سـینه چیسـت؟ دمـای بـدن 
تشـخیص  بـرای  طبیعـی  شـاخص  یـک  انسـان 
اکثـر  واقـع  در  اسـت.  مختلـف  هـای  بیمـاری 
بیمـاری هـا بـه خصـوص ناهنجـاری هـای بافـت 
پسـتان بـا تغییـرات دمایی غیـر طبیعی بـروز پیدا 
مـی کننـد. یکـی از روش های شناسـایی تغییرات 
بافـت سـینه، تصویربـرداری حرارتـی ترموگرافـی 

باشـد.   می 
رویکـرد چنـد کیفـی: رویکـرد چنـد کیفی 
و  ماموگرافـی  ترموگرافـی،  از  گیـری  بهـره  بـه 
معاینـه بالینـی در خصوص انجام تسـت غربالگری 
اشـاره دارد. بهتریـن روش در خصـوص شناسـایی 
سـرطان پسـتان بـه وسـیله ی نشـانه هـای اولیـه 
بـا ماموگرافـی میسـر اسـت. ایـن روش غربالگـری 
سـرطان سـینه، بـرای گـروه سـنی در دهـه هـای 
اول تـا پنجـم چنـدان گزینـه مناسـبی بـه شـمار 
نمـی رود. لـذا مـی تـوان برای شناسـایی سـرطان 
از روش دیگـر غربالگـری بـه نـام ترموگرافـی بهره 
بـرد.   روش ترموگرافیـک، یـک تسـت اولیه اسـت 
بافـت هـای  ارزیابـی  بـه  بـا ضبـط تصاویـر،  کـه 
سـینه مـی پـردازد. پـس از بررسـی نتیجه تسـت، 
در صـورت وجـود ناهنجـاری نیـاز به انجام تسـت 

پیشـگیری ماموگرافـی بـه وجـود مـی آیـد. 
ــدن:  ــینه در ب ــی س ــرد ترموگراف کارک
نــوع کارکــرد ترموگرافــی ســینه، بــه میــزان رشــد 
ــی  ــرطانی اختصــاص دارد. در ط ــای س ــلول ه س
تکثیــر ســلول هــای ســرطانی در داخــل تومــور، 
ــش  ــوده افزای ــان خــون در نواحــی ت ــزان جری می
پیــدا مــی کنــد. بــی شــک افزایــش میــزان 
ــان خــون، ســبب ارتقــا دمــای پوســت مــی  جری
گــردد.  در تصویــر بــرداری حرارتــی ترموگرافــی، 
شناســایی ســرطان ســینه از طریــق افزایــش 
ــی  ــه عبارت ــر اســت. ب ــکان پذی ــای پوســت ام دم
ــان  ــینه جری ــرطانی س ــای س ــت ه ــر در باف دیگ

ــت.  ــردش اس ــتری در گ ــدت بیش ــا ش ــون ب خ
نحـوه انجـام تسـت ترموگرافی سـینه: در 
روش ترموگرافـی، در راسـتای مشـاهده تغییـرات 
تصویـر  از  تقـارن،  اسـاس  بـر  سـینه  نامحسـوس 
بـرداری مـادون قرمز دیجیتالی اسـتفاده می شـود.  
فنـاوری مـادون قرمز تغییرات دما موجود در سـطح 
پوسـت را ثبـت مـی سـازد. در ایـن روش تصاویری 
از مناطـق مختلـف دما در پسـتان شـکل می گیرد.   
سیسـتم ترموبیولوژیـک: نتایـج حاصـل از 
ترموگرافـی سـینه در پنـج دسـته مجـزا تقسـیم 
بنـدی می شـوند. دسـته هـای ترموگرافیـک که با 
عنوان سیسـتم ترموبیولوژیک شـناخته می شـود، 

شـامل مـوارد ذیل هسـتند.
TH-۱: گـزاش تسـت ترموگرافـی در درجـه 
بندی نخسـت شـامل تغییرات متقـارن و دو طرفه 
در بافـت اسـت کـه بـه صـورت غیـر عروقـی، غیر 
مشـکوک و نرمـال مـی باشـد.  بـازه زمانـی آزمون 
و   ۱-TH اول  بنـدی  درجـه  در  پیگیـری  هـای 

TH-۲ هـر یـک سـال اسـت. 
TH-۲: دومیـن درجـه بنـدی گـزارش تسـت 
ترموگرافـی حاکـی از وجود تغییر بـه صورت متقارن 
و دو طرفـه در بافت سـینه دارد. این تغییرات عروقی 

هسـتند و غیر مشـکوک تلقی می شـوند. 
TH-3: گـزارش تسـت ترموگرافیـک در درجه 
بنـدی سـوم، دچـار ابهـام اسـت و بـه میـزان کـم 
احتمـال وجود توده سـرطانی به چشـم مـی خورد.  
در سیسـتم درجـه بندی TH-۳ هر شـش ماه نیاز 

بـه انجـام آزمون هـای پیگیری وجـود دارد. 
گـزارش  بنـدی  درجـه  چهارمیـن  در   :۴-TH
تسـت ترموگرافی شاخص شـک در محدوده متوسط 

قـرار دارد و نتیجـه آزمایـش غیرنرمال اسـت.  
TH-5: ترموبولوژیـک پنجـم، بسـیار غیـر نرمال 
اسـت و تغییرات موجود در بافت سـینه سـبب شکل 
گیـری شـاخص شـک در حـد بـاال شـده انـد.  در 
ترموبیولوژیـک TH-۴ و TH-۵ آزمون های پیگیری 

در بـازه زمانـی هر سـه مـاه نیازمند تکمیل اسـت.
مزیـت هـای بهـره گیـری از ترموگرافـی 
سـینه:  - شناسـایی تغییـرات سـینه در بافـت 
متراکـم - شناسـایی تغییـرات عروقـی در بافـت 
اثـر بخشـی تغییـرات  پسـتان - عـدم تداخـل و 
هورمونـی و قاعدگـی در نتیجـه آزمایـش - عـدم 
تحـت فشـار قـرار دادن پسـتان - عدم قـرار گیری 
فـرد در معـرض تابـش اشـعه - مقـرون بـه صرفـه 
از  گیـری  بهـره  جانبـی  عـوارض   
ترموگرافـی سـینه: یکـی از عارضـه هـای بهره 
ضبـط  موجـب  بـه  سـینه  ترموگرافـی  از  گیـری 
گرما، شـکل گیـری تغییـرات هورمونـی، التهاب و 
عفونـت در سـینه اسـت.  متخصصـان بر ایـن باور 
هسـتند کـه نتایج حاصـل از تسـت ترموگرافی در 
خصوص تشـخیص توده سـرطانی کاربـردی ندارد. 
بلکـه این تسـت قادر اسـت به شناسـایی تغییراتی 

بپـردازد کـه نیـاز بـه بررسـی دارنـد. 
ماموگرافـی  و  ترموگرافـی  تمایـز  وجـه 
میـان  تمایـز  وجـه  شـدن  برجسـته  سـینه: 
ماموگرافـی و ترموگرافی برای بانوانی که خواسـتار 
واقـع  غربالگـری سـرطان سـینه هسـتند، مفیـد 
اسـت. همان طـور که بیـان کردیـم در ترموگرافی 
سـینه، فـرد با فاصلـه ۶ الی ۸ قدمی دسـتگاه قرار 
مـی گیرد. سـپس به وسـیله ی تلفیقـی از دوربین 
هـای حـاوی مـادون قرمـز و سیسـتم یـک تصویر 

بـرداری حرارتـی انجـام مـی شـود. 
روش  محدودیت هـای ترموگرافی سـینه: 
هـای  بافـت  شناسـایی  بـرای  سـینه  ترموگرافـی 
سـرطانی موجـود در سـینه برای بیماران با سـابقه 
ماسـتکتومی گزینـه مناسـبی به شـمار نمـی رود. 
 منبع: بیتوته 

کاوه:
 مصاف رودررو با آمریکایی ها

 به سود کشتی ایران است 
ــه  ــوع کـ ــن موضـ ــه ایـ ــش بـ ــی آزاد در واکنـ ــای ملـ ــر تیم هـ مدیـ
شکســـت احتمالـــی در مصـــاف دوســـتانه بـــا آمریـــکا، دســـتاوردهای 
ـــاف  ـــت: مص ـــرد، گف ـــد ب ـــوال نخواه ـــر س ـــلو را زی ـــران در اس ـــتی ای کش

رودررو بـــا حریـــف آمریکایـــی بـــه ســـود ماســـت. 
ــی  ــوص چگونگـ ــنیم در خصـ ــا تسـ ــو بـ ــن کاوه در گفت وگـ محسـ
مســـابقات  در  تیم هـــا  امتیـــاز  محاســـبه  و  ســـهمیه ها  تقســـیم 
ـــر بیشـــتر روی  ـــک نف ـــار داشـــت: از هـــر اســـتان ی ـــی کشـــور اظه قهرمان
ـــد  ـــت بای ـــت و درنهای ـــوری اس ـــابقات کش ـــون مس ـــی رود چ ـــکو نم س
رده بنـــدی اســـتان ها مشـــخص شـــود. یعنـــی اگـــر ســـه مازندرانـــی 
ـــارم  ـــر چه ـــد و نف ـــاص دادن ـــود اختص ـــه خ ـــوم را ب ـــا س ـــای اول ت رده ه
تهرانـــی باشـــد، در سیســـتم قهرمانـــی کشـــور و رده بنـــدی نهایـــی، 
کشـــتی گیر تهرانـــی دوم می شـــود. جـــدا از آنکـــه هـــر اســـتان 
ـــتان های  ـــه اس ـــت، ب ـــد داش ـــوری خواه ـــابقات کش ـــم در مس ـــک تی ی
مختلـــف براســـاس رده بنـــدی مســـابقات قبلـــی هـــم ســـهمیه داده 
شـــده اســـت. ضمـــن اینکـــه مـــا ســـهمیه مجـــزا بـــرای تعـــدادی از 
رقابت هـــا مثـــل ارتش هـــای جهـــان، مســـابقات جوانـــان جهـــان و... 

در نظـــر گرفتیـــم.
ــالن  ــتی از سـ ــک های کشـ ــدن تشـ ــع شـ ــه جمـ ــش بـ وی در واکنـ
ـــالن ها  ـــفانه اداره ورزش س ـــرد: متاس ـــد ک ـــی( تاکی ـــران )پناه ـــی ته قدیم
ـــی  ـــتی درآمدزای ـــد کش ـــم می گوی ـــکار ه ـــد. پیمان ـــکار می ده ـــه پیمان را ب
ـــر  ـــری را دای ـــته های دیگ ـــرده و رش ـــع ک ـــتی را جم ـــک کش ـــدارد و تش ن
ــتر  ــدش بیشـ ــه درآمـ ــی کـ ــه ورزش توپـ ــالن را بـ ــا سـ ــد. مثـ می کنـ
ـــت.  ـــاد اس ـــرش زی ـــتی دردس ـــد کش ـــد. می گوی ـــاص می ده ـــت، اختص اس
ـــت  ـــش را از دس ـــک پایگاه ـــران ی ـــوب ته ـــکل جن ـــن ش ـــه ای ـــه ب درحالیک

می دهـــد.
ــتان  ــان اسـ ــن اداره کل ورزش و جوانـ ــده مـ ــه عقیـ ــزود: بـ کاوه افـ
بایـــد ایـــن ســـالن ها را شـــرطی واگـــذار کنـــد، ضمـــن اینکـــه اِشـــل و 
دســـتورالعمل مشـــخصی هـــم درخصـــوص شـــهریه ها در نظـــر بگیـــرد. 
ـــع  ـــرده و مان ـــع ک ـــک را جم ـــالن، تش ـــک س ـــد ی ـــازه دهن ـــه اج ـــه اینک ن

ــود. ــتی گیران شـ ــن کشـ از تمریـ
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــن در پاس ـــتی آزاد همچنی ـــی کش ـــای مل ـــر تیم ه مدی
ـــتی گیران  ـــا کش ـــی ب ـــان ایران ـــاره قهرمان ـــی دوب ـــا رویاروی ـــه آی ـــوال ک س
ـــی  ـــا در جهان ـــی آنه ـــتاوردهای قبل ـــت، دس ـــال شکس ـــی و احتم آمریکای
اســـلو را در کوتـــاه مـــدت زیـــر ســـوال نمی بـــرد؟، خاطرنشـــان کـــرد: 
ـــی  ـــت احتمال ـــه باخ ـــویم ک ـــر ش ـــم منک ـــی توانی ـــت، نم ـــم هس ـــن ه ای
ــت،  ــه هسـ ــی کـ ــا بحثـ ــی آورد امـ ــش نمـ ــی را پیـ ــن وضعیتـ چنیـ
ــتی  ــا کشـ ــه بچه هـ ــیده کـ ــاع رسـ ــه اجمـ ــی بـ ــم ملـ ــی تیـ کادرفنـ
بگیرنـــد. مطمئنـــا کشـــتی مـــا می توانـــد از ایـــن محـــل بهـــره ببـــرد. 
ـــد.  ـــود می کن ـــکا س ـــتی آمری ـــا کش ـــاف رودررو ب ـــران از مص ـــتی ای کش
ـــاف  ـــد و مص ـــر وزن داده  ان ـــا تغیی ـــان م ـــی از مدعی ـــه برخ ـــن اینک ضم
ــرای محـــک  ــی بـ ــا فرصـــت خوبـ ــرای آنهـ ــکا بـ ــا آمریـ ــتانه بـ دوسـ

ـــت. ـــوردن اس خ

عبدالملکی:
 راه حل بحران سرخابی ها واگذاری مدیریت 

آنها به مردم است

حجـــت اهلل عبدالملکـــی وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا 
انتشـــار توئیتـــی در حســـاب کاربـــری خـــود تاکیـــد کـــرد کـــه تنهـــا 
راه حـــل بحـــران ســـرخابی ها، واگـــذاری مدیریـــت آنهـــا بـــه خـــود 

مـــردم اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، عبدالملکـــی در ایـــن توئیـــت خـــود نوشـــت: 
ـــگ  ـــتقال از لی ـــپولیس و اس ـــوب پرس ـــزرگ و محب ـــگاه ب ـــذف دو باش ح
قهرمانـــان آســـیا کـــه محصـــول مدیریـــت غلـــط گذشـــته اســـت کام 

همـــه را تلـــخ کـــرده اســـت.
وی افـــزود: مـــاه گذشـــته در نامـــه ای بـــه رئیس جمهـــور محتـــرم 
ــه  ــی بـ ــب تعاونـ ــم در قالـ ــن دو تیـ ــت ایـ ــا مدیریـ ــنهاد دادم تـ پیشـ
ـــلونا  ـــم بارس ـــگاه داری در دو تی ـــه باش ـــن تجرب ـــود؛ ای ـــذار ش ـــردم واگ م
و رئال مادریـــد تجربـــه شـــده و یـــک قاعـــده پذیرفتـــه شـــده جهانـــی 

اســـت.
ـــور  ـــر رئیس جمه ـــوی دفت ـــه از س ـــن نام ـــرد: ای ـــح ک ـــی تصری عبدالملک
ـــردم،  ـــت؛ وزارت-م ـــده اس ـــاع ش ـــاد ارج ـــرم ورزش و اقتص ـــه وزرای محت ب
تنهـــا راه حـــل بحـــران ســـرخابی ها را واگـــذاری مدیریـــت آنهـــا بـــه 

خـــود مـــردم می دانـــد.

مرادی: 
دوباره به استقالل بر می گردم

 بازیکـــن اســـبق اســـتقال گفـــت:  از اتفاقاتـــی کـــه بـــرای مـــن در 
اســـتقال افتـــاد، ناراحـــت هســـتم بـــا ایـــن وجـــود هیـــچ کدورتـــی از 

فرهـــاد مجیـــدی نـــدارم. 
ـــی از  ـــه جدای ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــرادی« در گف ـــک م »باب
ـــه  ـــدی ک ـــوب و ب ـــرات خ ـــام خاط ـــا تم ـــن ب ـــت: م ـــار داش ـــتقال اظه اس

ـــدم. ـــدا ش ـــم ج ـــن تی ـــتم از ای ـــتقال داش از اس
ـــورد  ـــم بخ ـــم رق ـــه برای ـــت اینگون ـــتم سرنوش ـــت نداش ـــزود: دوس وی اف
ـــل  ـــه در آن دخی ـــورد ک ـــم می خ ـــه ای رق ـــه گون ـــات ب ـــی اتفاق ـــا گاه ام

ـــتی. نیس
ـــا  ـــودم ت ـــده ب ـــن آم ـــرد: م ـــان ک ـــتقال خاطرنش ـــبق اس ـــن اس بازیک
ـــاس  ـــه احس ـــی ک ـــا زمان ـــم ام ـــر باش ـــره ای مثمرثم ـــتقال مه ـــرای اس ب

کـــردم نمی توانـــم کمـــک کنـــم، رفتـــم.
ـــازی  ـــی ام ب ـــت تخصص ـــتم در پس ـــار داش ـــرد: انتظ ـــح ک ـــرادی تصری م

ـــود. ـــن نب ـــن ای ـــق م ـــا ح ـــروز زدم ام ـــم را دی ـــم و حرف های کن
ـــتقال  ـــن در اس ـــرای م ـــه ب ـــی ک ـــام اتفاقات ـــا تم ـــرد: ب ـــد ک وی تاکی
ــی و  ــه ناراحتـ ــچ گونـ ــود هیـ ــن وجـ ــا ایـ ــتم بـ ــاد، ناراحـــت هسـ افتـ

کدورتـــی از فرهـــاد مجیـــدی نـــدارم.
ــه  ــاره بـ ــت: روزی دوبـ ــان گفـ ــتقال در پایـ ــبق اسـ ــن اسـ بازیکـ
ـــم  ـــان ده ـــه نش ـــت ک ـــاد دور نیس ـــردم و آن روز زی ـــر می گ ـــتقال ب اس

چـــه کیفیـــت فنـــی باالیـــی داشـــتم.

 عضـــو کمیتـــه صـــدور مجـــوز حرفـــه ای 
ـــودش  ـــیا خ ـــال آس ـــیون فوتب ـــت: کنفدراس گف
شـــرایط باشـــگاه هـــای مـــا را مـــی دانـــد و 
ـــم از شـــرایط آگاه هســـتند.  ـــواداران ه خـــود ه
ــی«  ــم اولیایـ ــا، »کاظـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
اظهـــار  تلویزیونـــی  گویـــی  و  گفـــت  در 
ــیون  ــاختار فدراسـ ــه سـ ــی کـ ــت: کسـ داشـ
ــد  ــی دانـ ــد و نمـ ــی شناسـ ــه را نمـ و کمیتـ
ســـهیل مهـــدی رییـــس کمیتـــه مســـابقات 
ســـازمان لیـــگ فوتبـــال تمـــام مـــدارک 
نبایـــد در  بـــه کمیتـــه مـــی دهـــد،  را 
خصـــوص ایـــن مســـاله صحبـــت کنـــد.
ـــن  ـــی در ای ـــی عجیب ـــه داد: دوگانگ وی ادام
ـــد.  ـــردم را نگیری ـــت م ـــود دارد. وق ـــورد وج م
همـــه مـــی داننـــد ایـــن دو باشـــگاه کلـــی 
مشـــکل دارنـــد. چـــون ایـــن آقـــا )مجیـــد 
صـــدری( مـــی خواهـــد حکـــم مدیرعاملـــی 
ـــرد.  ـــی گی ـــده م ـــب را نادی ـــام معای ـــرد، تم بگی
وی ادامـــه داد: ســـال هـــای قبـــل کلـــی 
ـــاق  ـــن اتف ـــم همی ـــه شـــدیم و امســـال ه جریم
ـــاوه ۱۰  ـــه ع ـــس ب ـــل پلی ـــا مث ـــد. م ـــی افت م
ــم.  ــی بینیـ ــدارک را مـ ــط مـ ــتیم و فقـ هسـ
ســـهیل مهـــدی همـــه تذکـــرات را دادنـــد. 
ــده و  ــدی داده شـ ــه مهـ ــات بـ ــن گزارشـ ایـ
ـــت.  ـــده اس ـــرح ش ـــی مط ـــدارک همگ ـــن م ای

ـــا  ـــتند ی ـــر هس ـــی خب ـــائل ب ـــان از مس ـــا آقای ی
ـــا  ـــه آن ه ـــز را ب ـــه چی ـــا هم ـــدگان آنه نماین
ـــا دارد؟  ـــه م ـــی ب ـــه ارتباط ـــد. چ ـــی گوین نم
عضـــو کمیتـــه صـــدور مجـــوز حرفـــه ای 
ـــیا  ـــال آس ـــیون فوتب ـــرد: کنفدراس ـــح ک تصری
خـــودش شـــرایط را مـــی دانـــد. خـــود 
ـــتند. دوره  ـــرایط آگاه هس ـــم از ش ـــواداران ه ه
ـــن  ـــردم ای ـــت. م ـــته اس ـــا گذش ـــی کاره برخ
ـــای  ـــم ه ـــر تی ـــد. اگ ـــی فهمن ـــات را م موضوع
مـــا بـــا آبروریـــزی مـــی رفـــت بهتـــر بـــود 
یـــا االن. بـــا افتخـــار گفتـــم کـــه رای مـــن 
ـــوری  ـــام جمه ـــت نظ ـــا حیثی ـــت. آی ـــی اس منف

اســـامی ایـــران ارزش نـــدارد؟ معلـــوم مـــی 
ـــی  ـــر م ـــت. مگ ـــی اس ـــه کس ـــن چ ـــود خائ ش

شـــود بـــرای میـــل آقایـــان دروغ بگویـــم؟   
ـــخنگو  ـــون س ـــده چ ـــه داد: بن ـــی ادام اولیای
ــتم  ــه داشـ ــردم وظیفـ ــت کـ ــتم، صحبـ هسـ
ـــه  ـــم ک ـــی کن ـــم م ـــار ه ـــم. افتخ ـــرف بزن ح
حقایـــق را گفتـــم. صـــورت جلســـه هـــا 
ـــا  ـــرف ه ـــی ح ـــتند. برخ ـــود هس ـــی موج همگ
ــتند. همیـــن االن یحیـــی گل  ســـخیف هسـ
ــه  ــپولیس مصاحبـ ــرمربی پرسـ محمـــدی سـ
مـــی کنـــد کـــه بدهـــی پدیـــده مشـــهد را 
بدهیـــد. مـــن نمـــی توانســـتم دروغ بگویـــم. 

وی تصریـــح کـــرد: برخـــی نامـــه هـــا را 
ـــردم  ـــد م ـــا نبای ـــد. م ـــذاری کردن ـــتباه بارگ اش
را خـــرج کنیـــم. بـــرای اخـــذ مجـــوز بایـــد 
ـــم.  ـــی دادی ـــه AFC م ـــات را ب ـــری الزام یکس
کمیتـــه بـــدوی حکـــم ســـه مـــاه را نـــداده 
ـــن  ـــاس آیی ـــر اس ـــه ب ـــه ماه ـــت. فرصـــت س اس
ـــد.  ـــام ش ـــتباه اع ـــود و اش ـــل ب ـــه دوره قب نام
عضـــو کمیتـــه صـــدور مجـــوز حرفـــه ای 
بیـــان کـــرد: حـــرف هـــای پوپولیســـتی 
ـــی  ـــدری در جایگاه ـــدارد. ص ـــی ن ـــر ارزش دیگ
نیســـت کـــه خـــط کشـــی سیاســـی کنـــد. 
بایـــد تجدیـــد نظـــر کنـــد. مـــن شـــناخته 
شـــده هســـتم. ســـال قبـــل هـــم کنفرانـــس 
ــا زده  ــرف هـ ــه حـ ــتیم و همـ ــری داشـ خبـ
شـــده اســـت. یکـــی از اصولـــی کـــه بایـــد 
انجـــام مـــی دادیـــم پرداخـــت بدهـــی هـــا 
اســـت. روش باشـــگاه هـــای حرفـــه ای بـــه 
ـــد.  ـــی دان ـــدری م ـــه ص ـــت ک ـــکل نیس ـــن ش ای
ـــه  ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس اولیای
ـــد  ـــرده ان ـــد ک ـــا را تایی ـــم ه ـــال تی ـــرا پارس چ
ـــته  ـــال گذش ـــا س ـــت: م ـــه، گف ـــال ن ـــا امس ام
ــال  ــت سـ ــر وقـ ــم. وزیـ ــد نکردیـ ــم تاییـ هـ
گذشـــته بـــه کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا 
رفـــت و تعهـــد کتبـــی داد. ۱۲۰ هـــزار دالر 

هـــم جریمـــه شـــدیم. 

هـــر جایـــی کـــه انســـان اســـت، خطـــای 
ـــاش  ـــام ت ـــا داوران تم انســـانی وجـــود دارد، ام

خـــود را می کننـــد کـــه بهتریـــن باشـــند. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ســـیروس رضایـــی، رئیـــس ســـازمان لیـــگ 
ـــگ  ـــابقات لی ـــوص مس ـــدو در خص ـــر تکوان برت
ــگ  ــابقات لیـ ــرد: مسـ ــار کـ ــدو اظهـ تکوانـ
ــور  ــا حضـ ــور بـ ــاالن کشـ ــدو بزرگسـ تکوانـ
۱۱ تیـــم در تاریـــخ ۶ دی مـــاه آغـــاز شـــد. 
ایـــن مســـابقات در ۲ گـــروه ۵ تـــا ۶ تیمـــی 
برگـــزار می شـــود. هفتـــه اول و دوم آن در 
ــال  ــد و در حـ ــزار شـ ــاه برگـ ــم دی مـ ششـ
حاضـــر در هفتـــه ســـوم، چهـــارم و پنجـــم 
ــتیم. در  ــروه اول هسـ ــابقات در گـ ــن مسـ ایـ
ـــوم،  ـــه س ـــابقات هفت ـــاه مس ـــخ ۲۷ دی م تاری
ـــود  ـــزار می ش ـــروه دوم برگ ـــم گ ـــارم و پنج چه
و از هـــر گـــروه ۳ تیـــم بـــه مرحلـــه نهایـــی 
ــم  ــرد. ایـــن ۶ تیـ ــد کـ ــود خواهـ بعـــد صعـ
ــدت ۵  ــه مـ ــد بـ ــم بایـ ــده هـ ــود کننـ صعـ
هفتـــه بـــازی کننـــد تـــا قهرمـــان و نایـــب 
ــدو  ــر تکوانـ ــگ برتـ ــابقات لیـ ــان مسـ قهرمـ

مشـــخص شـــود.

بازیکنان باید به معیار های هوگوی 
D۲ هوگوی رسمی مسابقات جهانی و 

المپیک نزدیک تر شوند
ـــان  ـــان و بازیکن ـــوص مربی ـــی در خص رضای
ناراضـــی از سیســـتم سنســـور هوگو هـــای 

مســـابقات گفـــت: مـــا جلســـات کارشناســـی 
خوبـــی در مـــورد سیســـتم هـــا و سنســـور ها 
ــوه  ــوص نحـ ــی در خصـ ــتیم و اطاعاتـ داشـ
ــه  ــور ها بـ ــتم و سنسـ ــی سیسـ ــرد فنـ عملکـ
مـــا ارائـــه شـــد کـــه الزمـــه آن ایـــن اســـت 
کـــه جلســـه کمیتـــه فنـــی تشـــکیل شـــود 
ــک  ــه یـ ــرکتی کـ ــط شـ ــی  توسـ و اطاعاتـ
ـــا  ـــه م ـــد ب ـــد می کن ـــری را تولی ـــتم دیگ سیس
ـــرار  ـــم ق ـــار ه ـــه در کن ـــد هم ـــد. بای ـــه ش ارائ
بگیرنـــد و ابهامـــات ایـــن موضـــوع را بـــرای 
ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــد ت ـــرف کنن ـــی برط ـــه فن کمیت
ـــن  ـــال ای ـــر ح ـــه ه ـــم. ب ـــت کنی ـــودی حرک بهب
ــی  ــتم الکترونیکـ ــرف سیسـ ــکات از طـ مشـ
ــک  ــدس الکترونیـ ــم مهنـ ــن هـ ــت و مـ اسـ

ـــائل  ـــوص مس ـــم در خص ـــن می توان ـــتم. م نیس
فنـــی، تـــاچ ضربـــه و نحـــوه پرتـــاب ضربـــه 
ـــه در  ـــدوارم ک ـــم. امی ـــان کن ـــی را بی توضیحات
ـــکلی  ـــه مش ـــم ک ـــی بگیری ـــه تصمیم آن جلس
ــتم ها در  ــم. سیسـ ــع کنیـ ــت رفـ ــر هسـ اگـ
ــد،  ــزار شـ ــابقات برگـ ــه مسـ ــه ای کـ ۲ هفتـ
ــم  ــکلی هـ ــر مشـ ــتند اگـ ــکاتی نداشـ مشـ
ــم  ــر ۲ تیـ ــرای هـ ــد بـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
ــمتی  ــه سـ ــم بـ ــا می خواهیـ ــا مـ ــت، امـ اسـ
حرکـــت کنیـــم کـــه پرداخـــت فنـــی مـــا در 
ـــان  ـــه بازیکن مســـابقات درســـت انجـــام شـــود ک
بـــا معیار هـــای هوگـــوی D۲ کـــه هوگـــوی 
ـــت  ـــک اس ـــی و المپی ـــابقات جهان ـــمی مس رس

بـــه آن معیار هـــا نزدیک تـــر شـــوند.

از سطح داوری مسابقات لیگ برتر 
تکواندو راضی هستم

او در خصــوص داوری مســابقات لیــگ برتــر 
ــدو اظهــار کــرد: هــر جایــی کــه انســان  تکوان
اســت، خطــای انســانی وجــود دارد، امــا داوران 
ــن  ــه بهتری ــد ک ــاش خــود را می کنن ــام ت تم
باشــند. خــدا را شــکر کــه در مــورد داوری هــا 
بیــن  داور  یــک  مــن  نداشــتیم.  مشــکلی 
ــم  ــال ه ــدت ۱۰ س ــه م ــتم و ب ــی هس الملل
رئیــس کمیتــه داوران بــودم و ایــن مســابقات 
را بــه خوبــی نظــارات کــردم و مــن بــه عنــوان 
رئیــس ســازمان لیــگ از ســطح داوری راضــی 

هســتم.

امیدواریم که حق به حق دار برسد
رضایـــی در خصـــوص حواشـــی اخیـــر 
انتخابـــات ریاســـت فدراســـیون تکوانـــدو 
ـــای  ـــور اعض ـــوه حض ـــوص نح ـــت: در خص گف
ـــدند  ـــک ش ـــار ش ـــوذه دچ ـــع و رای ماخ مجم
ــد  ــتند. می خواهنـ ــی هسـ ــال بررسـ و در حـ
ـــاک  ـــع م ـــراد حاضـــر در مجم ـــا اف ـــد آی ببینن
ـــوذه.  ـــا رای ماخ ـــت ی ـــک اس ـــاوه ی ـــف بع نص
ـــی وزارت  ـــد بخـــش حقوق ـــن موضـــوع را بای ای
ـــه درخواســـتی ارســـال  ورزش جـــواب دهـــد ک
شـــده و آن هـــا هـــم در حـــال بررســـی 
هســـتند و امیدواریـــم کـــه حـــق بـــه حـــق 
دار برســـد. اگـــر قانـــون گـــذار رای بدهـــد 
کـــه در انتخابـــات قانونـــی رعایـــت نشـــده 
ـــاره  ـــه دوب ـــرد ک ـــم بگی ـــت تصمی ـــن اس ممک
ـــوع  ـــن موض ـــا ای ـــود، ام ـــزار ش ـــات برگ انتخاب
بـــاز بـــه نظـــر وزارت ورزش و جوانـــان بـــر 

می گـــردد.

ــی کاران از  ــت: دوومیدان ــی گف ــیون دوومیدان ــس فدراس ریی
ــرون  ــابقات ب ــی مس ــی، راه ــت  کیفی گرای ــا سیاس ــس ب ــن پ ای

ــد شــد.  ــرزی خواهن م
هاشــم صیامــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا، اظهــار داشــت: اگــر 
ــه  ــت ب ــیا باالس ــالن آس ــل س ــابقات داخ ــاب  ورودی مس حدنص
ــا خواســت  ــان از م ــه وزارت ورزش و جوان ــل اســت ک ــن دلی ای
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــش باش ــه بخ ــی و نتیج ــا کیف ــا اعزام ه ت
مجبــور شــدیم تــا ورودی هــا را بــا نــگاه کســب مــدال بگذاریــم.
وی افــزود: پنــج ســهمیه آســیایی داریــم و پنــج ســهمیه را 
ــه طــوری  ــم،  ب ــت کردی ــرزی مجــوز دریاف ــرون م از شــورای ب
کــه ســهمیه هفــت ورزشــکار مــرد و ســه ورزشــکار زن کســب 

شــده اســت. 
رییــس فدراســیون دو و میدانــی تاکیــد کــرد: بایــد هزینه هــا 
ــرای بازی هــای  درســت انجــام شــود و در فصــل آماده ســازی ب

آســیایی ۲۰۲۲ هانگــژو هســتیم.
ــرای همــه فدراســیون ها از جملــه  وی گفــت: اتفــاق بــدی ب
دو و میدانــی رخ داده و مالیات هــا مشــکل ایجــاد کــرده و 

ــم. ــع کنی ــا مشــکل را رف ــن اســت ت ــا ای ــاش م ت
ادامــه داد: فدراســیون مشــکاتی را در حــوزه  صیامــی 
ــاش ارکان  ــا ت ــی دارد ام ــن اجتماع ــه تامی ــی ب ــات و بده مالی
ــده  ــرای فصــل آین ــا ب ــن اســت ت فدراســیون و وزارت ورزش ای

ــد. ــاده کن ــکاران را آم ورزش
وی اضافــه کــرد: در فصــل بســیار حساســی هســتیم و 
ــا  ــد ت ــت دارن ــه و حمای ــه توج ــاز ب ــون نی ــا اکن ــکاران م ورزش
خــود را بــرای مســابقات کشــورهای اســامی و مســابقات 

ــد. ــاده کنن ــی آم جهان
ــه  ــک ب ــته و نزدی ــکاری شایس ــر ورزش ــد: اگ ــادآور ش وی ی
رکــورد ورودی باشــد بــه مســابقات اعــزام می کنیــم امــا وقتــی 

ــه  ــک ب ــته و نزدی ــکار گذش ــک ورزش ــی ی ــن قهرمان ــه از س ک
ــه او  ــد ک ــی باش ــکار جوان ــل او ورزش ــت و در مقاب ــورد اس رک
ــابقات  ــه مس ــوان را ب ــد، آن ج ــورد باش ــه رک ــک ب ــز نزدی نی
ــار  ــا افتخ ــرای م ــال ها ب ــا س ــد ت ــرا می توان ــم زی ــزام می کنی اع

ــد. ــی کن آفرین
ــه  ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش ــیون دو و میدان ــس فدراس ریی
ــم  ــان در مســابقات داخــل ســالن آســیا داری ــرای زن ســهمیه ب
و اگــر کمیتــه فنــی تصمیــم بگیــرد کــه ورزشــکاری شایســته 
ــد. ــد ش ــا خواه ــن رقابت ه ــی ای ــد، راه ــدال آور باش ــزام و م اع

ســـخنگوی فدراســـیون کشـــتی، گفـــت: آمریـــکا از تیـــم 
ملـــی کشـــتی آزاد بـــرای انجـــام دیـــدار دوســـتانه دعـــوت 
کـــرده و الزم اســـت بـــا تســـهیل امـــور، احتـــرام میهمـــان را 

نگـــه دارد. 
ــاره  ــنا، دربـ ــا ایسـ ــو بـ ــم امامـــی در گفت وگـ محمدابراهیـ
مباحـــث مطـــرح شـــده پیرامـــون ســـفر تیـــم ملـــی کشـــتی 
آزاد بـــه آمریـــکا، اظهـــار کـــرد: رییـــس فدراســـیون کشـــتی 
ـــم  ـــما از تی ـــروژ، رس ـــی ن ـــای جهان ـــیه رقابت ه ـــکا در حاش آمری
ــای  ــان تیم هـ ــتانه میـ ــدار دوسـ ــزاری دیـ ــرای برگـ ــران بـ ایـ

ـــز  ـــن موضـــوع نی ـــرد. ای ـــوت ک ـــکا دع ـــران و آمری کشـــتی آزاد ای
ـــران  ـــور ای ـــف و دو کش ـــورهای مختل ـــان کش ـــوم می ـــری مرس ام
و آمریـــکا بـــوده اســـت. بـــر همیـــن اســـاس نیـــز ایـــران از 
ـــر  ـــه فج ـــت ده ـــابقات گرامیداش ـــور در مس ـــرای حض ـــکا ب آمری

ـــت. ـــرده اس ـــوت ک دع
ســـخنگوی فدراســـیون کشـــتی، افـــزود: ســـخنگوی وزارت 
امـــور خارجـــه ایـــران نیـــز در نشســـت خبـــری خـــود بـــه 
درســـتی بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرد کـــه ایـــن مســـابقه 
دوســـتانه بـــا دعـــوت آمریـــکا و در چارچـــوب مـــراودات 
ـــن  ـــی ای ـــت. در پ ـــه اس ـــورت گرفت ـــور ص ـــن دو کش ـــی بی ورزش
دعـــوت نیـــز اعضـــای تیـــم ملـــی کشـــتی آزاد بـــرای انجـــام 
ــفارت  ــه سـ ــزا بـ ــت ویـ ــه دریافـ ــوط بـ ــای اداری مربـ کارهـ
آمریـــکا در دوبـــی رفتنـــد و منتظـــر هســـتیم کـــه ویـــزای 

اعضـــای تیـــم صـــادر شـــود.

ـــی از  ـــزای برخ ـــر وی ـــه اگ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب او در پاس
ـــا  ـــود، آی ـــادر نش ـــتی ص ـــیون کش ـــس فدراس ـــل ریی ـــرات مث نف
تیـــم ملـــی بـــاز هـــم عـــازم آمریـــکا مـــی شـــود یـــا خیـــر؟ 
ـــرای  ـــم ب ـــای تی ـــایر اعض ـــد س ـــز مانن ـــر نی ـــای دبی ـــت: آق گف
گرفتـــن ویـــزا بـــه دوبـــی رفـــت و منتظـــر صـــدور روادیـــد 
ـــه  ـــه ب ـــا بـــا توج ـــم هســـتیم. قاعدت ـــه اعضـــای تی ـــرای هم ب
ـــتانه  ـــدار دوس ـــن دی ـــام ای ـــرای انج ـــران ب ـــا از ای ـــه آن ه ـــن ک ای
ــد  ــتند، بایـ ــران هسـ ــم ایـ ــان تیـ ــد و میزبـ ــوت کرده انـ دعـ
ـــی  ـــا تمام ـــی ب ـــم مل ـــا تی ـــد ت ـــت کنن ـــان را رعای ـــرام میهم احت

نفـــرات و بـــدون مشـــکل عـــازم کشورشـــان شـــود.
امامـــی خاطرنشـــان کـــرد: در صورتـــی کـــه بـــرای 
ــی  ــود، کادر فنـ ــادر نشـ ــزا صـ ــم ویـ ــای تیـ ــی از اعضـ برخـ
ـــکا  ـــتن در آمری ـــور نداش ـــا حض ـــور ی ـــاره حض ـــی درب ـــم مل تی

کـــرد. تصمیم گیـــری خواهـــد 
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اوقات شرعى شهر تهران

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه از رانــت هفــت هــزار میلیــارد تومانــی 
در واردات دارو و مــواد اولیــه تولیــد دارو بــه کشــور خبــر داد و گفــت: اگــر 
تخصیــص یارانه هــا بــه حــوزه دارو اصــاح شــود، در تخصیــص منابــع ارزی 

ــی می شــود.  ــک ســوم صرفه جوی ــزان ی ــه می ــن بخــش ب ــه ای ب
ــز  ــردم تبری ــده م ــی نماین ــا میرتاج الدین ــید محمدرض ــام س حجت االس
در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــه نشســت 
امــروز عصــر کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۱۴۰۱ مجلــس گفــت: در ایــن 
ــوع  ــد موض ــزار ش ــت برگ ــی از وزارت بهداش ــور مقامات ــا حض ــه ب ــه ک جلس
اصــاح تخصیــص یارانــه بــه حــوزه دارو مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.
وی افــزود: طبــق مصوبــه مجلــس امســال بایــد ۲ میلیــارد دالر ارز ۴۲۰۰
ــارد دالر  ــون ۳,۱ میلی ــه تاکن ــد ک ــص یاب ــه واردات دارو تخصی ــی ب تومان
تخصیــص یافتــه و ایــن میــزان تــا پایــان ســال بــه ۴ میلیــارد دالر می رســد.

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت: 
معــادل ریالــی ۴ میلیــارد دالر ارزی کــه بناســت تــا پایــان ســال بــه واردات 
دارو تخصیــص یابــد مبلغــی معــادل ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه دو 
برابــر اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای پرداخــت یارانــه و نقــدی بــه مــردم در 

طــول ســال اســت.
ــود  ــا وج ــه در اینج ــری ک ــه  دیگ ــرد: نکت ــان ک ــی خاطرنش میرتاج الدین
ــا ترخیــص دارو از گمــرک  ــت ســفارش ت ــان ثب ــه از زم ــن اســت ک دارد ای
حداقــل ۶ مــاه زمــان صــرف می شــود کــه ایــن باعــث می شــود تــا تأمیــن 
ــاز  ــن نی ــر ای ــوی دیگ ــود و از س ــه ش ــکل مواج ــا مش ــور ب ــاز داروی کش نی

ــق کامــل تأمیــن نشــود. ــن طری ــی مــردم از ای داروی
وی افــزود: ارز ترجیحــی از ایــن جهــت بــه واردات دارو تخصیــص یافتــه 
ــت  ــا واقعی ــد ام ــه کنن ــل دارو را تهی ــر از قب ــت ارزان ت ــا قیم ــردم ب ــا م ت
ــرایط  ــردم در ش ــه م ــت ک ــئله اس ــن مس ــر ای ــان دهنده و بیانگ ــود نش موج

ــد. ــت می کنن ــت دارو را پرداخ ــد قیم ــش از ۵۰ درص ــی بی فعل
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی اظهــار 

داشــت: عــاوه بــر ایــن در بحــث واردات دارو مــا بــا پدیــده ای بیش اظهــاری 
مواجه ایــم کــه قیمــت داروی وارداتــی را باالتــر از قیمــت واقعــی آن اظهــار 
می کننــد و ایــن باعــث شــده تــا ۲۳۵ میلیــون یــورو  یعنــی مبلغــی معــادل 
ــق  ــن بخــش از طری ــه واردات دارو در ای ــه ب یــک ششــم ارز تخصیــص یافت

ــرود.  ــب دالالن ب ــه جی ــار ب بیش اظه
ــه  ــه دارو ب ــص ارز ب ــود تخصی ــا وج ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش میرتاج الدین
ویــژه در حــوزه واردات مــواد اولیــه دارویــی مــا شــاهد هســتیم کــه دارو در 
نهایــت بــا قیمــت باالتــر بــه دســت مــردم می رســد کــه طبــق بررســی های 
انجــام شــده مشــخص شــده کــه هفــت هــزار میلیــارد تومــان رانــت در بحــث 

واردات دارویــی و مــواد اولیــه تولیــد دارو وجــود دارد.
وی افــزود: تخصیــص ارز ترجیحــی بــه واردات دارو بــه شــکل فعلــی آن نه 
تنهــا نتوانســته نیــاز دارویــی کشــور را آن طــور کــه شایســته اســت تأمیــن 
کنــد بلکــه باعــث قاچــاق معکــوس ایــن کاال بــه خــارج از کشــور نیــز شــده 
ــا  ــا ب ــال ۹۸ م ــده در س ــام ش ــی های انج ــق بررس ــه ای طب ــه گون ــت. ب اس
قاچــاق معکــوس معــادل ۵ هــزار میلیــارد تومانــی دارو بــه خــارج از کشــور 

ــم. ــه بوده ای مواج
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت: 
عــاوه بــر ایــن قاچــاق معکــوس دارو بــه خــارج از کشــور در ســال ۹۹ باعــث 
ــد  ــور ۱۷ درص ــارج  از کش ــه خ ــا ب ــی م ــمی داروی ــادرات رس ــا ص ــده ت ش

کاهــش یابــد. 
میرتاج الدینــی خاطرنشــان کــرد: تخصیــص ارز ترجیحــی و حتــی ارز 
نیمایــی بــه واردات دارو جذابیت هایــی را بــرای سواســتفاده کننده چــه بــرای 
بیش اظهــاری و چــه بــرای احتــکار و چــه بــرای قاچــاق معکــوس ایجــاد کــرده 

و می کنــد و زمینــه سواســتفاده ایــن افــراد از ایــن موضــوع اســت.
ــث می شــود  ــه واردات دارو باع ــص ارز ب ــن تخصی ــر ای ــاوه ب وی افزود:ع
تــا شــرکت های تولیــد دارو در داخــل کشــور نتواننــد بــا داروهــای خارجــی 
وارد شــده بــه کشــور رقابــت داشــته باشــند چــرا کــه ایــن دارو بــا ارز دولتــی 
بــه کشــور وارد شــده امــا بــرای تولیــد دارو در داخــل کشــور ارزی تخصیــص 

نیافتــه اســت.
ــا  ــده ب ــام ش ــی های انج ــق بررس ــت: طب ــار داش ــی اظه ــاج الدین ــر ت می
اصــاح در تخصیــص یارانــه بــه بحــث دارو در منابــع ارزی تخصیــص یافتــه 

ــود. ــی می ش ــوم صرفه جوی ــک س ــش ی ــن بخ ــه ای ب
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان 
کــرد: معاونیــن وزارت بهداشــت در جلســه کمیســیون تلفیــق ضمــن اشــاره 
بــه ایــن مطالــب عنــوان کردنــد کــه برنامــه دولــت ایــن اســت کــه در اصــاح 
صــورت گرفتــه در تخصیــص ارز ترجیحــی بــرای تأمیــن دارو منابــع مربــوط 
ــق  ــرد و از طری ــرار گی ــی ق ــده نهای ــار مصرف کنن ــش در اختی ــن بخ ــه ای ب
صندوق هــای بیمه ایــی داروهایــی کــه پیــش از ایــن تحــت پوشــش 
ــی  ــاز داروی ــد و نی ــرار گیرن ــه  ق ــش بیم ــت پوش ــتند تح ــرار نداش ــه ق بیم

ــود. ــن ش ــه تأمی ــکل بهین ــه ش ــق ب ــن طری ــدگان از ای مصرف کنن

رانت هفت هزار میلیارد تومانی واردات دارو
 به کشور در نتیجه ارز 42۰۰ تومانی 

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــا آغــاز تجــارت آزاد بــا اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا از ســال آینــده ۱۰ میلیــارد دالر بــازار صادراتــی ایــن منطقــه در 

اختیــار ایــران قــرار مــی گیــرد. 
ــدگان  ــی صادرکنن ــن معرف ــاک« در آیی ــان پ ــا پیم ــا، »علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب
نمونــه اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه اکنــون ســهم ایــران از بــازار اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا ۵۰۰ میلیــون دالر اســت، اظهــار داشــت: ســفر رییــس جمهــوری بــه روســیه 
در پایــان مــاه جــاری گشــایش هــای جدیــدی را بــرای تجــار و صادرکننــدگان بــه 

همــراه خواهــد داشــت.
رییـس سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بیان داشـت: امسـال بـه مناسـبت روز ملی 
صـادرات نشسـت هم اندیشـی با حضـور رییس جمهوری برگزار شـد کـه نتایج خوبی 
را بـه دنبـال داشـت و یکـی از آنهـا آزاد شـدن صـادرات تجهیـزات پزشـکی بـود کـه 

نشـان دهنـده عـزم و اراده دولـت بـرای توسـعه و جهش صادرات اسـت.
وی بـا اشـاره بـه زنجیـره تامیـن، تولیـد، فـرآوری و بسـته بنـدی، توزیـع، فـروش و 
برگشـت ارز در توسـعه صـادرات، تصریـح کرد: با در نظـر گرفتن این زنجیـره به صورت 
منسـجم، احصـای چالـش هـای آن، تعریف سیاسـت هـای حمایتـی، مانع زدایـی ها و 

سیاسـت گـذاری مناسـب زنجیـره با اسـتمرار صـادرات مواجه خواهیم شـد.
پیمــان پــاک بــا بیــان اینکــه اقدامــات ســازمان توســعه تجــارت بــه چهــار دســته 
تقســیم شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: کارگــروه هایــی بــا عناویــن ایــن دســته هــا 
ــی و بانکــی  ــی و مســائل پول ــای گمرک ــه ه ــازار، لجســتیک، تعرف شــامل توســعه ب
تشــکیل شــده اســت کــه بــا توجــه بــه نقشــه راه توســعه صــادرات، موانــع در ایــن 

زمینــه بــه صــورت هدفمنــد رفــع خواهــد شــد.
ــازار چنــد گام برداشــته شــده اســت کــه  وی تصریــح کــرد: در بخــش توســعه ب
ــر  ــاه اخی ــار م ــا در چه ــی اســت و تقریب ــزن هــای بازرگان ــا توســعه رای یکــی از آنه
تعــداد رایــزن هــای بازرگانــی افزایــش یافتــه اســت و در بودجــه ســال آینــده نیــز 

ــزن افزایــش خواهــد یافــت. ــا ۳۰ رای ــی ت تعــداد رایــزن هــای بازرگان
ــای  ــت ه ــل محدودی ــه دلی ــرد: ب ــد ک ــارت تاکی ــعه تج ــازمان توس ــس س ریی
حاکمیتــی نمــی تــوان در حــوزه رایــزن هــای بازرگانــی از بخــش خصوصــی اســتفاده 
کــرد، امــا ســعی کــرده ایــم دایــره رایــزن هــای بازرگانــی را افزایــش دهیــم و از ســایر 

وزارتخانــه هــا نیــز در آن گنجانــده شــود.
وی بــا اشــاره بــه فعــال شــدن مراکــز تجــاری در مــاه هــای اخیــر، اظهــار داشــت: 
پنــج مرکــز تجــاری در ارمنســتان، ترکیــه، پاکســتان، امــارات و جمهــوری آذربایجــان 

بــا کمــک بخــش خصوصــی راه انــدازی شــده اســت.
پیمــان پــاک تاکیــد کــرد: دربــاره راه انــدازی مراکــز تجــاری مصمــم هســتم تــا 
از تــوان بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم و اگــر صادرکننــدگان در بازارهــای هــدف 
صادراتــی بــه خوبــی از قوانیــن و مقــررات اطــاع داشــته باشــند تحریــم هــا کارســاز 
نخواهــد شــد، بنابرایــن مراکــز تجــاری ایــران در خــارج از کشــور بایــد ایــن اطــاع 

رســانی را بــه تجــار در بازارهــای هــدف داشــته باشــند.
وی اظهـار داشـت: ایجـاد مرکـز تجـاری قزاقسـتان نیز در دسـتور کار قـرار دارد و 
اگـر ایـن حـوزه هـا فعال شـود مـی تواند خـا رایزن هـای بازرگانـی را پوشـش دهد.

پیمـان پـاک بـا اشـاره بـه سـفر وزیر صنعـت، معـدن و تجارت بـه سـوریه، تصریح 

کـرد: پیـش از انجـام ایـن سـفر نشسـت هـم اندیشـی بـا صادرکننـدگان برگـزار  و 
مشـکات در کشـور مقصـد احصـا شـد کـه پیشـنهادات و راهکارهـا موجـب موثـر 
بـودن ایـن سـفر شـد، در همیـن زمینه نشسـت هـای مشـابه را در ۲ ماه آینـده برای 

ارمنسـتان و عمـان نیـز در نظـر داریـم.
وی افـزود: اسـتفاده از ظرفیـت کمیسـیون های مشـترک در توسـعه بـازار از دیگر 
برنامـه هایـی اسـت کـه در دسـتور کار قـرار دارد و بـا توجه بـه وجود ۲۲ کمیسـیون 

مشـترک زیـر مجموعـه وزارت صمـت، از ایـن ظرفیـت اسـتفاده خواهیم کرد.
رییــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: کارگــروه لجســتیک نیــز تشــکیل 
شــده کــه در مرحلــه نخســت همــه بنــادر و مقاصــد صادراتــی، آســیب شناســی شــد 
و بنابرایــن در ۲ بخــش کوتــاه مــدت و میــان مــدت پیشــنهاداتی احصــا شــده اســت 
کــه بــر همیــن اســاس در صورتــی کــه الیروبــی آســتارا انجــام شــود ظرفیــت صادراتی 

آســتارا از ۲۰۰ هــزار تــن در ســال بــه ۸۰۰ هــزار تــن افزایــش خواهــد یافــت.
ــاء  ــا احی ــی ب ــارت خارج ــوزه تج ــد ح ــی واح ــرد: فرهانده ــان ک وی خاطرنش
شــورای عالــی صــادرات امــکان پذیــر مــی شــود و ایــن موضــوع را از دولــت پیگیــری 

ــد. ــه کن ــد آن را مطالب ــز بای ــم و بخــش خصوصــی نی مــی کنی
پیمــان پــاک افــزود: کارگــروه مشــترک ارزی بــا بانــک مرکــزی بــا کمــک وزارت 
صنعــت تشــکیل شــده اســت امــا اگــر سیاســت هــای ارزی بــا سیاســت هــای تجــاری 
هماهنــگ نباشــد، سیاســت هــای تدویــن شــده منجــر بــه کاهــش صــادرات و افزایــش 

نــرخ ارز مــی شــود، زیــرا بــرای تولیــد و ایجــاد ارز محدودیــت ایجــاد مــی کنــد.
وی بـا بیـان اینکـه در سـال ۹۷ تـا ۱۴۰۰ از کاهـش ارزش پولی ملی نتوانسـتیم در 
جهـت توسـعه صادرات بهره بگیریم، گفـت: تعمیم واردات در مقابل صـادرات برای همه 
کاالهـای مجـاز مصوب شـده اسـت، امـا مـی خواهیـم واردات در برابر صـادرات را نظام 
منـد کنیـم تا گـروه هایی کـه بـر مبنـای ارز آزاد کاالی صادراتی تولید مـی کنند برای 
عرضـه ارز صادراتـی مجبـور به حضور در نیمـا و فروش ارز با ۱۵ درصد کاهش نباشـند.
وی ادامـه داد: در حـوزه رمزارزهـا نیـز مذاکرات الزم انجام شـده و در حوزه تجارت 
خارجـی آئیـن نامـه آن ابـاغ می شـود، قصـد داریم راه هـای جایگزین ال. سـی را در 

ایـن بـاره دنبـال کنیم و البته راهکارها کند و شـبه سـوییفت اسـت.

رئیــس دیــوان عدالــت اداری در واکنــش بــه 
ــت:  ــه گف ــوه قضائی ــان ق ــر کارکن ــات اخی اعتراض
نماینده هــا حــق دارنــد کــه هــر طــور صــاح 
ــه  ــد ب ــا نبای ــد و م ــذاری کنن کشــور هســت قانونگ
ــته  ــی داش ــراض غیرقانون ــس اعت ــات مجل تصمیم

ــیم.  باش
بــه گــزارش فــارس، حجــت االســام حکمتعلــی 
مظفــری رئیــس دیــوان عدالــت اداری در نطــق 
پیــش از دســتور جلســه هیــات عمومــی بــه طــرح 
ــه در  ــه ک ــوه قضایی ــاص ق ــاده خ ــوق الع ــن ف تعیی
هفتــه گذشــته در مجلــس شــورای اســامی رد 
شــد، اشــاره کــرد و گفــت: نماینــده هــا حــق دارنــد 
ــذاری  ــت قانونگ ــور هس ــاح کش ــور ص ــر ط ــه ه ک
کننــد و مــا نبایــد بــه تصمیمــات مجلــس اعتــراض 

ــیم. ــته باش ــی داش غیرقانون
رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــا اشــاره بــه 
این کــه رئیــس قــوه قضائیــه از ابتــدای دوره حضــور 
در منصــب ریاســت دســتگاه قضایــی، جلســات 
متعــددی بــا نماینــدگان مجلــس و فراکســیون هــای 
ــوع،  ــت موض ــل اهمی ــه دلی ــته اند و ب ــف داش مختل
یکــی از مــواردی کــه بــه آن پرداختــه شــده ترمیــم 
حقــوق کارکنــان بــوده اســت، گفــت: علیرغــم اعــام 
ــود  ــت خ ــر موافق ــی ب ــدگان  مبن ــی نماین آمادگ
ــرح  ــن ط ــفانه ای ــرح، متاس ــن ط ــب ای ــرای تصوی ب

ــاورد. ــامی رای نی ــورای اس ــس ش ــط مجل توس
ــه از  ــاب مطالب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب مظف
طــرق قانونــی و منطقــی بــاز اســت و نبایــد انتظــارات 
ــر  ــم ب ــا عل ــزود: ب ــیم، اف ــته باش ــی داش ــر منطق غی
ــت در  ــتم پرداخ ــودن سیس ــب ب ــر نامناس ــه ب اینک
ــا در هــر حــال  ــی واقــف هســتیم، ام دســتگاه قضای

ــم. ــوص نداری ــن خص ــه ای در ای ــا مصوب فع

ــود  ــظ ش ــد حف ــاوت بای ــأن قض ــزود: ش وی اف
بایــد  هــم  قضائیــه  قــوه  و مســئولین محتــرم 
مطالبه گــر ایــن مهــم باشــند و در حفــظ ایــن 

جایــگاه کوشــا باشــند.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــه مطالبه گــری از 
ــی اشــاره کــرد و گفــت:  مســیرهای صحیــح و قانون
ــرای رســیدن  ــن بســت نرســیده ایم و ب ــه ب ــوز ب هن
بــه خواســته نبایــد از هــر مســیری اقــدام کــرد، چــرا 
ــام از درون  ــی نظ ــال فروپاش ــه دنب ــمن ب ــه دش ک
اســت بلکــه بایــد هوشــیار باشــیم و اجــازه ندهیــم 
دشــمن از مطالبــه بــه حــق مــان در مســیر ناامنــی 

علیــه نظــام و انقــاب اســتفاده کنــد.   
مظفــری بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه تبلیغاتــی 
ــتی  ــکل معیش ــه مش ــن زدن ب ــرای دام ــمن ب دش
مــردم همیشــه در حــال ســیاه نمایــی اســت، گفــت: 
جــای مطالبه گــری در کــف خیابــان نیســت و 
تردیــدی نداریــم کــه دشــمن از ایــن جریانــات ســوء 
ــات  ــه اعتراض ــن گون ــه ای ــد و ادام ــتفاده می کن اس

ــی نیســت. ــتگاه قضای ــه صــاح دس ب
ــان  ــی از هم ــتگاه قضای ــه دس ــزود: بودج وی اف
ــام  ــت و نظ ــوده اس ــن ب ــز پایی ــاب نی ــدای انق ابت
نیازمنــد  قضاییــه  قــوه  در  دســتمزد  و  حقــوق 
ــد  ــان بای ــوق کارکن ــت و حق ــدی اس ــرات ج تغیی
ــه آب  ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ــا ای ــود، ام ــم ش ترمی
بــه آســیاب دشــمن بریزیــم و اســباب ســوء اســتفاده 
ــه اهــداف  آن هــا شــویم و دشــمنان از طریــق مــا ب

ــند. ــود برس خ
رئیــس دیــوان عدالــت اداری جایــگاه قضــاوت را 
خطیــر و قــوی دانســت و بــه اهمیــت آن در اســام 
ــخص  ــاوت، مش ــا و قض ــت: قض ــرد و گف ــاره ک اش
تریــن، جایگاهــی اســت کــه از نظــر فقهــی بســیار 

در  منصــب  پرچالش تریــن  و  داشــته  اهمیــت 
ــر  ــی شــود و پیامب ــی محســوب م ــازمان حکومت س
گرامــی اســام) ص( شایســته ترین فــرد بــرای 
ــکام و  ــتقیما اح ــود مس ــرا خ ــد زی ــاوت می باش قض
ــرده  ــت ک ــد دریاف ــگاه خداون ــتورات را از پیش دس
ــی  ــاس حقوق ــب حس ــن منص ــته ای ــت و شایس اس
و  ظرافت هــا  می توانــد  و  می باشــد  انســانی  و 
دقت هــای امــر قضــاوت را درک و اجــرا نمایــد.

ــته  ــع داش ــت طب ــد مناع ــی بای ــزود: قاض وی اف
باشــد و بــه انــدازه ای تامیــن شــود کــه هیــچ کــس 

ــه او از ایــن راه نفــوذ کنــد. نتوانــد ب
مظفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا ســرباز فدایــی 
انقــاب، نظــام و امــام زمــان )عــج( هســتیم، گفــت: 
ــام  ــت ام ــورد عنای ــه م ــوه قضائی ــه ق ــا مجموع قطع
)ره( و مقــام معظــم رهبــری بــوده و هســت و همــه 
ــند و  ــی باش ــد انقاب ــی بای ــای حاکمیت مجموعه ه
قــوه قضائیــه هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و 
بایــد انقابــی باشــد، انقابــی بمانــد و انقابــی عمــل 

کنــد.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری در پایــان از واکنــش 
ــد از  ــوان بع ــی و اداری دی ــکاران قضای ــی هم منطق
اعــام عــدم تصویــب طــرح فوق العــاده خــاص 
ــا و  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــی ک قدردان
جنایــت هــای اقتصــادی آمریــکا  وضعیــت کنونــی 
و  نیســت  بودجــه مطلــوب  لحــاظ  بــه  دولــت 
ــردم  ــادی م ــارهای اقتص ــق فش ــد از طری می خواهن
ایــران را تســلیم کننــد، امــا همان طــور کــه در 
طــول بیــش از چهــل ســال گذشــته تســلیم نشــدیم 
ــم آورد و تســلیم  ــم دوام خواهی ــد ه ــه بع ــن ب از ای
ــت و  ــی دول ــات قانون ــر تصمیم نمی شــویم و در براب

ــم. ــن می کنی ــامی تمکی ــورای اس ــس ش مجل

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده
 و دسترسی به بازار ۱۰ میلیارد دالری

واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراضات 
کارکنان قوه قضائیه 
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