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پزشکیان:

مذاکره برای خروج از بن بست 
ضروری است

کشورهای خارجی آماده ارائه امتیارهای 
ویژه به نخبگان ایرانی هستند

قوه قضائیه با رانتخواران بورس 
برخورد قاطع کند

کدام یارانه بگیران از فهرست پرداخت 
یارانه دولت حذف خواهند شد؟

برخی طرف های مذاکره کننده برای 
همسایگان مان نگرانی ایجاد می کنند

قوه قضائیه با رانتخواران بورس 
برخورد قاطع کند 

بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  در  اراک  نماینــده 
سوءاســتفاده برخــی افــراد دارای رانــت اطالعاتــی، 
ــورس  ــواران ب ــا رانتخ ــت ب ــه خواس ــوه قضائی از ق

ــد.  ــع کن ــورد قاط برخ
ــری  ــارس، محمــد حســن آصف ــزارش ف ــه گ ب
نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای اســالمی 
در جلســه علنــی از رئیــس قــوه قضاییــه خواســت 

کــه بــه موضــوع بــورس ورود کنــد. 
وی افـــزود: سوءاســـتفاده برخـــی افـــراد 
ــزاران  ــه هـ ــد کـ ــه آن شـ ــر بـ ــورس منجـ از بـ
ــرا در  ــد زیـ ــه جیـــب بزننـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ
ـــراد  ـــی اف ـــدارد و برخ ـــود ن ـــفافیتی وج ـــورس ش ب
ـــد  ـــادی کردن ـــالت زی ـــی معام ـــت اطالعات ـــا ران ب
و پـــول زیـــادی را بـــه جیـــب زده و ســـریع از 

بـــورس خـــارج شـــدند.
نماینــده اراک در مجلــس تصریــح کــرد: بایــد 
ــا  ــرده و ب ــار ک ــراد را احض ــن اف ــه ای ــوه قضایی ق
ــا  ــورد ب ــردم برخ ــع م ــد؛ توق ــورد کنن ــا برخ آنه

ــت.  ــورس اس ــدگان از ب ــتفاده کنن ــوء اس س
ــی  ــه اجــرای مســکن مل ــا اشــاره ب ــری ب آصف
ــرای  ــت ب ــت: مســکن ملی اراده دول در کشــور گف
رفــع مشــکالت مــردم بــه منظــور خانــه دار شــدن 
ــان اســت و قــرار بــود کــه پولــی بابــت زمیــن  آن
در ایــن طــرح از مــردم دریافــت نکننــد امــا وقتــی 
ــده وزارت راه و  ــی ش ــرح در اراک اجرای ــن ط ای
شهرســازی بــا هماهنگــی اوقــاف بیــن ۳۰ تــا ۴۰ 
میلیــون تومــان پــول بابــت هــر زمیــن از مــردم 

دریافــت کــرده انــد. 
وی بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای اراک گفــت: 
آلودگــی هــوا در اراک بســیار زیــاد اســت و وزارت 
نفــت و محیــط زیســت بایــد بداننــد کــه ســالمتی 
مــردم از هــر چیــزی باالتــر اســت و چــرا گــوش 
ــاره آلودگــی هــوای اراک در کشــور  شــنوایی درب

وجــود نــدارد. 
اکنــون  هــم  کــرد:  خاطرنشــان  آصفــری 
ــی در جامعــه  زمزمه هــای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومان
مطــرح شــده اســت و بعــد از مطــرح شــدن ایــن 
موضــوع نهاده هــای دامــی اصــاًل اصــاًل گیــر نمــی 
آیــد و مشــکل دامــداران چنــد برابــر قبــل شــده 

اســت.

ماجرای سودجویی دالالن از دالر 
آبی و سفید 

دالالن بــازار ارز بــه بهانــه اینکــه احتمــال تقلبــی 
ــتر  ــی بیش ــه دالر آب ــبت ب ــفید نس ــودن دالر س ب
اســت، دالر ســفید را ارزان تــر از دالر آبــی می خرنــد 
ــد؛  ــی دارن ــد دالر آب ــه خری ــتری ب ــل بیش و تمای
درحالیکــه از نظــر فعــاالن رســمی بــازار ارز، ایــن دو 

ــد.  ــی از نظــر ارزشــی ندارن ــوع دالر تفاوت ن
ــه گــزارش ایســنا، دالر چــاپ قدیــم از لحــاظ  ب
ظاهــری بــا دالر چــاپ جدیــد تفاوت هــای ظاهــری 
دارد کــه ایــن تفــاوت در رنــگ آن هــا بــارز و قابــل 
ــه دالر  ــم ب ــاپ قدی ــرا، دالر چ ــت زی ــاهده اس مش
ســفید و چــاپ جدیــد بــه دالر آبــی معــروف اســت.
البتــه، ایــن دو نــوع اســکناس تفاوت هــای 
ــن  ــه ای ــد ک ــگ دارن ــر از رن ــری غی ــری دیگ ظاه
تفاوت هــا شــامل تغییــر فونــت عــدد ۱۰۰ بــه 
ــت و روی  ــاال، پش ــمت ب ــاوت در قس ــورت متف ص
اســکناس ها، قــرار دادن یــک خــط آبــی پهــن 
جهــت افزایــش امنیــت در وســط اســکناس و تصویر 
بنجامیــن فرانکلیــن بــدون دایــره و حاشــیه  اســت.
ــن دو  ــن ای ــری بی ــای ظاه ــارغ از تفاوت ه ف
اســکناس، اگــر یکبــار به بــازار ارز ســر زده باشــید 
ــازار بــه خصــوص  و پــای صحبــت فعــاالن ایــن ب
فعــاالن غیررســمی ارزی نشســته باشــید، متوجــه 
ایــن موضــوع شــده اید کــه نــزد دالالن، دالر آبــی 
ــگ  ــی رن ــا همــان اســکناس های ۱۰۰ دالری آب ی
قیمــت و ارزش بیشــتری نســبت بــه دالر معمولــی 

کــه ســفید یــا ســبز رنــگ اســت، دارد.
ــان  ــتر خواه ــد دالر بیش ــرای خری ــن، ب همچنی
دریافــت دالر آبــی هســتند و بهانــه ای کــه از ســوی 
دالالن در ایــن زمینــه مطــرح می شــود، ایــن اســت 
کــه احتمــال تقلبــی بــودن دالر ســفید نســبت بــه 
ــودن  ــاال ب ــت ب ــه جه ــت و ب ــتر اس ــی بیش دالر آب
ــن  ــی، ای ــودن جعــل دالر آب ــر ب امنیــت و پیچیده ت

ــری می فروشــند. ــا قیمــت باالت اســکناس را ب
ایــن در حالــی اســت کــه پیگیری هــای از 
صراف هــا و فعــاالن بــازار رســمی حاکــی از آن اســت 
کــه ایــن دو نــوع دالر در خــارج از مرزهای کشــورمان 
ــی کــه هــر دو اصــل باشــند( دارای ارزش  )در صورت
ــود دالالن در  ــل وج ــه دلی ــا ب ــتند ام ــانی هس یکس
بــازار داخلــی ارز، دالر آبــی بــه قیمــت ریالــی باالتری 

ــروش می رســد. ــه ف ــه دالر ســفید ب نســبت ب

ــاره  ــا اش ــس ب ــه مجل ــت رئیس ــخنگوی هیئ س
بــه تصمیــم دولــت بــرای حــذف ترجیحــی از 
اظهــارات صریــح  بنابــر  بودجــه ۱۴۰۱ گفــت: 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در صحــن علنــی 
ــای ارزی  ــل محدودیت ه ــه دلی ــت ب ــس، دول مجل

ــت.  ــی اس ــذف ارز ترجیح ــه ح ــار ب ناچ
بــه گــزارش تســنیم،  ســید نظــام الدین موســوی 
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلس شــورای اســالمی 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن در جم
ــون،  ــاس قان ــه براس ــت ک ــد اس ــت معتق ــه دول ک
ــت: در  ــت گف ــی اس ــذف ارز ترجیح ــه ح ــف ب مکل
ــای میرکاظمــی رئیــس  جلســه علنــی مجلــس، آق
ســازمان برنامــه و بودجــه صراحتــا اعــالم کــرد کــه 
دولــت بــا ۳8۰ هــزار میلیــارد تومانــی کــه از محــل 
درامدهــای ارزی کســب مــی کنــد بایــد هــم حقوق 
بدهــد، هــم بودجــه عمرانــی را تامیــن کنــد و هــم 
ارز ترجیحــی را و ایــن امــر امــکان پذیــر نیســت و 
نمــی تــوان ایــن شــرایط را ادامــه داد؛ ایــن موضــع 
صریــح ایشــان اســت. پــس دلیــل پیگیــری جــدی 
ــع  ــرای حــذف ارز ترجیحــی، کمبــود مناب ــت ب دول

اســت نــه مصوبــه مجلــس.
وی افـــزود: واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه دولـــت 
ـــه  ـــی ب ـــای میرکاظم ـــی آق ـــزارش علن ـــاس گ براس

ــه  ــادر بـ ــای ارزی قـ دلیـــل محدودیـــت درآمدهـ
ــد  ــی خواهـ ــت و مـ ــی نیسـ ــن ارز ترجیحـ تامیـ
آن را حـــذف کنـــد، برخـــی نماینـــدگان مجلـــس 
هـــم البتـــه بـــا کلیـــت آن موافـــق هســـتند امـــا 
دولـــت هنـــوز برنامـــه اجرایـــی مشـــخصی بـــرای 
عملیاتـــی شـــدن ایـــن موضـــوع بـــه نماینـــدگان 
ـــه  ـــت برنام ـــم دول ـــا منتظری ـــت. م ـــرده اس ـــه نک ارائ
ــم  ــا بتوانیـــم تصمیـ ــد تـ ــود را بدهـ اجرایـــی خـ
ـــت  ـــس معیش ـــز مجل ـــط قرم ـــه خ ـــم، چراک بگیری

مـــردم اســـت. 

ـــخ  ـــس در پاس ـــه مجل ـــت رئیس ـــخنگوی هیئ س
ـــرای  ـــی ب ـــه دو فوریت ـــه  الیح ـــوال ک ـــن س ـــه ای ب
افزایـــش ســـقف اعتبـــارات ارز ترجیحـــی تقدیـــم 
ـــق  ـــرف دقی ـــن ح ـــت: ای ـــود گف ـــده ب ـــس ش مجل
نیســـت چـــرا کـــه کمیســـیون های مجلـــس 
ــا  ــاز بـ ــورد نیـ ــن ارز مـ ــی تأمیـ ــرای چگونگـ بـ
ـــق  ـــت تواف ـــده دول ـــوان نماین ـــه بعن ـــازمان برنام س
کـــرده بودنـــد و همچنیـــن  ارز مـــورد نیـــاز 
ـــی  ـــورای هماهنگ ـــه ش ـــیزدهم در جلس ـــت س دول
اقتصـــادی ســـران قـــوا بـــه تصویـــب رســـیده و 

تامیـــن شـــده اســـت.
موســوی درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه  در قانــون 
بودجــه ۱۴۰۰ راهــکار جبــران حــذف ارز ترجیحــی 
پیــش بینــی نشــده اســت تاکیــد کــرد: در جــزء ۲ 
بنــد »ب« تبصــره یــک قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
رای جبــران ارز ۴۲۰۰ تومانــی، اختیــارات الزم 
بــرای تدویــن سیاســت هــای حمایتــی معیشــتی از 
مــردم حتــی بــه صــورت پرداخــت یارانــه مســتقیم 

بــه دولــت داده شــده اســت.
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، 
ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــس در پاس ـــهر و پردی اسالمش
ـــود  ـــن ب ـــرای ای ـــت ب ـــی دول ـــه دو فوریت ـــه  الیح ک
کـــه خـــارج از نوبـــت رســـیدگی شـــود نـــه بـــا 
ـــی  ـــد بررس ـــت: در فراین ـــاعته، گف ـــا ۴8 س ـــه ی عجل
ـــد ظـــرف ۴8  ـــا بای ـــی الزام ـــح دو فوریت ـــی، لوای قانون
ـــف  ـــن تکلی ـــود و ای ـــب ش ـــی و تصوی ـــاعت بررس س
ـــی  ـــن مهم ـــم چنی ـــا تصمی ـــت و طبیعت ـــی اس قانون
را نمـــی شـــود ظـــرف ۴8 ســـاعت گرفـــت.  لـــذا  
ـــود  ـــی ب ـــی کارشناس ـــال بررس ـــه دنب ـــت ب ـــر دول اگ
ــرد  ــد کـ ــه رئیـــس مجلـــس تاکیـ ــه کـ همانگونـ
ـــی  ـــه م ـــه ۱۴۰۰ را ارائ ـــالح بودج ـــه اص ـــد الیح بای
کـــرد و مجلـــس آن را  خـــارج از نوبـــت و بـــدون 

ــرد. ــی می کـ ــه بررسـ عجلـ

دولــت  کارگــزاران  و  اعضــا  از  رئیس جمهــور 
ــا  ــط ب ــران مرتب ــگان و صاحب نظ ــا نخب ــت ب خواس
ــا ســلیقه  حــوزه کاری خــود، حتــی کســانی کــه ب
دولــت مخالفــت دارنــد، در ارتبــاط مســتمر باشــند. 
ـــم  ـــید ابراهی ـــت اهلل س ـــارس، آی ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــت ب ـــات دول ـــه هی ـــی در جلس رئیس
تحســـین رهبـــر معظـــم انقـــالب، از خصیصـــه و 
ـــدار  ـــیزدهم در دی ـــت س ـــودن دول ـــی ب ـــعار مردم ش
ــزاران  ــه کارگـ ــت: همـ ــم، گفـ ــردم قـ ۱۹ دی مـ
ــه را  ــن خصیصـ ــد ایـ ــعی کننـ ــد سـ ــت بایـ دولـ
ادامـــه داده و بـــه وجـــه احســـن تکمیـــل کـــرده 

و تعالـــی بخشـــند.
رئیــس جمهــور از اعضــای دولــت خواســت کــه 
ــان  ــران و کارکن ــا مدی ــه ب ــاتی ک ــر جلس ــالوه ب ع
زیرمجموعــه خــود برگــزار می کننــد بــا اربــاب 
رجــوع و مردمــی کــه بــه دســتگاه ها مراجعــه 
ــند. ــته باش ــدار داش ــاط و دی ــز ارتب ــد نی می کنن

رئیســی از همــه کارگــزاران دولــت خواســت تــا 
ــند و  ــن بشناس ــی امی ــوان ناظران ــه عن ــردم را ب م
ــه  ــردم ب ــر گزارشــی از ســوی م ــار داشــت: اگ اظه
شــما رســید حتمــا بــه طــور دقیــق بررســی کنیــد 

ــر دهیــد. ــه آن ترتیــب اث ــود ب و اگــر صحیــح ب

رئیــس جمهــور همچنیــن از اعضــا و کارگــزاران 
ــا نخبــگان و صاحــب نظــران  ــا ب دولــت خواســت ت
مرتبــط بــا حــوزه کاری خــود، حتــی کســانی 
کــه بــا ســلیقه دولــت مخالفــت دارنــد، در ارتبــاط 
ــدام  ــد هیچ ک ــرد: نبای ــح ک ــند و تصری مســتمر باش
جامعــه  بــا  ارتبــاط  از  دولتــی  دســتگاه های  از 
نخبگانــی مرتبــط بــا حــوزه مدیریــت خــود غفلــت 
کننــد و بایــد بــه شــکل مســتمر جلســات گفتگــو 
ــود  ــه کاری خ ــران عرص ــا صاحب نظ ــورت ب و مش

ــند. ــته باش داش
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــر ضــرورت تدویــن و اجــرای نظــام عادالنــه 
ــه  ــرد: ب ــان ک ــد و خاطرنش ــوق تاکی ــت حق پرداخ
ــعارها  ــه ش ــه ب ــا توج ــیزدهم ب ــت س ــوان دول عن
ــت  ــام پرداخ ــد نظ ــت بای ــن دول ــای ای و رویکرده
حقــوق را عادالنــه کنیــم. آنچــه امــروز اجــرا 
پرداخــت  نظــام  در  چانه زنــی  غلبــه  می شــود 
ــک نظــام  ــد در چارچــوب ی ــه بای ــوق اســت ک حق

ــود. ــالح ش ــه اص ــگ و عادالن ــت هماهن پرداخ
ــی  ــار داشــت: الزم اســت کارگروه رئیســی اظه
ــاه  ــی کوت ــازه زمان ــک ب ــا در ی ــود ت ــکیل ش تش
قانــون جدیــد، واحــد و عادالنــه ای بــرای پرداخــت 
حقــوق تدویــن کنــد و ایــن قانــون پــس از تصویــب 
در مجلــس تمــام قوانیــن و مقــررات متعــدد فعلــی 
دســتگاه های  در  مزایــا  و  حقــوق  پرداخــت  در 

ــد. ــالم کن ــی اع ــف را ملغ مختل
ــط  ــه مســئوالن ذیرب ــور خطــاب ب رئیــس جمه
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ وجــه اجــازه ندهیــد 
گفــت:  کنــد،  پیــدا  افزایــش  کاالیــی  قیمــت 
دســتگاه های مختلــف هــر امکاناتــی اعــم از نیــرو و 
اختیــارات کــه نیــاز دارنــد اعــالم کننــد و در مقابــل 
مکلــف هســتند کــه بــه طــور قاطــع مانــع هرگونــه 

افزایــش قیمــت شــوند.
متاســفانه  کــرد:  تاکیــد  رئیســی  آیــت اهلل 
ــدی  ــأس و ناامی ــاد ی ــال ایج ــه دنب ــی ب جریان های
در مــردم هســتند و دســتگاه های اجرایــی و دولتــی 
بایــد تــالش کننــد بــا گــزارش و ارائــه اخبــار آنچــه 
ــه آنچــه قــرار اســت انجــام  انجــام شــده اســت و ن
شــود، مــردم را نســبت بــه آینــده کشــور امیدوارتــر 

کننــد.

مجلس هنوز برنامه مشخصی برای چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی دریافت نکرده است 

نظام پرداخت حقوق باید فوری بر مبنای عدالت اصالح شود تازه های خبرتازه های خبر

قرار نیست قیمت بنزین 
در سال آینده تغییر کند 

دولت مکلف به انتقال آب از دریای 
عمان به سیستان و بلوچستان شد

قیمت واقعی بنزین یک دالر است
تنها افرادی که خودرو دارند از بنزین استفاده می کنند

اولویت انتقال آب به شهرهای زاهدان و زابل می باشد
این طرح با ۱۷۰ رای موافق، ۳۱ رای مخالف به تصویب رسید

اقدام برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی
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شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی گفــت: افزایــش پلکانــی تعرفــه مشــترکان 
بــرق گامــی در جهــت تحقــق عدالــت اســت و 

مجلــس بــر ایــن موضــوع نظــارت می کنــد. 
هــادی بیگــی نــژاد در گفتگــو بــا مهــر، بــا اشــاره 
ــش  ــوص افزای ــت در خص ــت دول ــه هیئ ــه مصوب ب
پلکانــی تعرفــه مصــرف مــازاد بــر الگــوی مشــترکان 
پرمصــرف، گفــت: در حــوزه انــرژی یارانــه زیــادی در 
کشــور پرداخــت می کنیــم و دادن یارانــه بــه مــردم 
ــان اســت. شــکی نیســت کــه در ایــن  نیــز حــق آن
ــا  ــه داده شــود، ام ــه مــردم یاران ــد ب حــوزه هــم بای

رعایــت عدالــت مهــم اســت.
ــه در  ــواده ای ک ــن خان ــد بی ــرد: بای ــان ک وی بی
ــر ســاعت مصــرف بــرق دارد،  مــاه ۱۰۰ کیلــووات ب
ــاعت  ــر س ــووات ب ــزار کیل ــه ه ــواده ای ک ــا خان ب
ــود  ــاوت وج ــه تف ــت یاران ــرف دارد، در پرداخ مص
ــرف  ــواده پرمص ــک خان ــود ی ــد. نمی ش ــته باش داش
ــت  ــود را مدیری ــرف خ ــواده مص ــک خان ــد و ی باش

ــم. ــی بدانی ــوار را یک ــن دو خان ــا ای ــا م ــد ام کن
مــردم مالیــر در مجلــس شــورای  نماینــده 
اســالمی تصریــح کــرد: اقشــاری کــه وضعیــت 
مالــی متوســط دارنــد، از یارانه هــای انــرژی نیــز بــه 
شــکل متوســط اســتفاده می کننــد. میــزان مصــرف 

بــرق ایــن خانوارهــا عمدتــاً ۲۰۰ تــا ۳۰۰ کیلــووات 
بــر ســاعت اســت. امــا اقشــاری کــه مصــرف باالیــی 
یعنــی حــدود ۱۰۰۰ تــا ۲۰۰۰ کیلــووات بــر ســاعت 
ــتند.  ــه هس ــار مرف ــاً از اقش ــد، عمدت ــاه دارن در م
افزایــش پلکانــی تعرفــه بــرق ایــن مشــترک ها 
ــری نداشــته  ــان تاثی ــزان مصــرف آن شــاید روی می
ــورت  ــی ص ــورد حقیق ــا برخ ــا آن ه ــا ب ــد، ام باش

می گیــرد.
بیگی نــژاد تاکیــد کــرد: ایــن اقشــار مرفــه 

ــه انــدازه عمــوم مــردم  نیــز اگــر مصــرف خــود را ب
ــوردار  ــه برخ ــزان از یاران ــان می ــه هم ــانند، ب برس
ــوی مصــرف  ــر بیشــتر از الگ ــا اگ ــد شــد، ام خواهن
بپردازنــد.  را  بایــد پــول آن  اســتفاده داشــتند، 
اینگونــه شــاهد ضابطه منــد شــدن ایــن حــوزه 
ــه  ــرق زحمــات و هزین ــد ب ــرای تولی ــا ب هســتیم. م
ــرف  ــه مص ــاری ک ــذا اقش ــم و ل ــی می پردازی باالی
ــی آن را  ــه واقع ــد هزین ــل بای ــد، حداق ــی دارن باالی

ــد. بپردازن

ــرژی مشــکالت  ــا در حــوزه ان ــان کــرد: م وی بی
زیــادی داریــم. امــروز بیــش از آنچــه دنیــا مصــرف 
ــر  ــن ام ــم. نتیجــه ای ــا مصــرف گاز داری ــد، م می کن
ــد  ــال مانن ــی از س ــا در فصل های ــود ت ــث می ش باع
ــا  ــی از کارخانه ه ــیمی های گازی و برخ االن پتروش
بــا گاز تعطیــل شــوند. بــه  و صنایــع مرتبــط 
ــوند  ــکار می ش ــز بی ــان نی ــران آن ــال آن کارگ دنب
ــد  ــش تولی ــکاری و کاه ــه بی ــر ب ــت منج و در نهای
ــع در  ــرق صنای ــی ب ــا قطع ــود. ب ــور می ش در کش
فصــل تابســتان، کارگــران ضــرر می کننــد. هــدف از 
اتخــاذ سیاســت ها در ایــن حــوزه، حمایــت از اقشــار 

ضعیــف اســت.
شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی تاکیــد کــرد: بــه طــور کلــی ایــن مصوبــه 
اســت.  نزدیک تــر  عدالــت  بــه  دولــت  هیئــت 
ــس نیــز بــرای اصــالح نظــام تعرفه گــذاری  مجل
و ضابطه منــد کــردن پرداخــت یارانــه در حــوزه 
انــرژی، در قانــون بودجــه ســال گذشــته نظــام 
ــی  ــش بین ــی را پی ــی- پلکان ــذاری افزایش تعرفه گ
ــه  ــه آن را ب ــون آیین نام ــز اکن ــت نی ــه دول ــرد ک ک
ــر اجــرای آن  تصویــب رســانده اســت. حــال بایــد ب
نظــارت شــود. در بودجــه ســال آتــی نیــز بــه دنبــال 
ایــن هســتیم تــا مجــدداً ایــن موضــوع دیــده شــود.

شــنیده ها حکایــت از ایــن دارد کــه تیــم ایرانــی 
ــا و  ــاکان ابتکاره ــد، کم ــریع در رون ــدف تس ــا ه ب
پیشــنهادهای ســازنده را در مذاکــرات ارائــه می کند، 
ــبی و  ــود نس ــود بهب ــا وج ــی ب ــای غرب ــا طرف ه ام

ــد.  ــل می کنن ــه عم ــان منفعالن ــدک، همچن ان
رســانه های  و  مقامــات  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــان و  ــودن زم ــاه ب ــدام از کوت ــی م ــورهای غرب کش
پیشــرفت انــدک در مذاکــرات ســخن گفته انــد، امــا 
ــا  ــوی گفتگوه ــه جل ــد رو ب ــر رون ــال ب ــن ح در عی
ــارات  ــای آن اظه ــی از نمونه ه ــد. یک ــد کرده ان تاکی
ژان ایــو لودریــان، وزیــر امــور خارجــه فرانســه بــود 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد شــده اســت ک ــت متقاع ــه گف ک

ــت. ــق دســت یاف تواف
تناقــض در روایــت غربــی بیانگــر ایــن اســت کــه 
طــرف مقابــل از عنصــر زمــان بــرای جنــگ روانــی 
ــر  ــه، ه ــن اینک ــد. ضم ــتفاده می کن ــانه ای اس و رس
ــول  ــط محص ــه فق ــرات ن ــرفت در مذاک ــه پیش گون
ــرد و  ــی از رویک ــه تابع ــی، بلک ــم ایران ــرد تی عملک
ــای  ــه تیم ه ــای از جمل ــه طرف ه ــش هم ــای نق ایف

ــی اســت.  ــی و آمریکای ــده اروپای ــره کنن مذاک
ــه  ــا ب ــاز گفت وگوه ــی از آغ ــم ایران ــی، تی از طرف
صــورت فشــرده در جلســات متعــدد در ســطوح 
ــرده اســت. کمــا اینکــه طــرف  ــف شــرکت ک مختل
بــرای صرفه جویــی در زمــان و شــتاب  ایرانــی 
بخشــیدن بــه رونــد بــا متــون و پیشــنهادهای 
ایــن  امــا  مذاکــرات حاضــر شــد.  در  مکتــوب 

ــود کــه  ــی ب ــی و آمریکای تمــارض طرف هــای اروپای
بــا گذشــت چنــد روز در دور اول گفتگوهــا بــا تیــم 
ــه و بازگشــت  ــتار ایجــاد وقف ــی، خواس ــد ایران جدی

ــدند. ــا ش ــت ه ــه پایتخ ب
بــه  زیــادی جلســاتی  مــوارد  در  همچنیــن، 
صــورت همزمــان برگــزار شــده تــا بتــوان موضوعــات 
باقی مانــده را بــه مــوازات هــم و در ســریع ترین 
ــن  ــرد. در ای ــل ک ــل و فص ــرده و ح ــش ب ــان پی زم
ــار موضــوع  ــر روی چه ــان ب ــرات همزم دور از مذاک
ــن  ــت تضامی ــتی آزمایی، دریاف ــا، راس ــع تحریم ه رف
ــرد. ــورت می گی ــو ص ــته ای گفتگ ــات هس و موضوع

شــنیده های خبرنــگار ایرنــا حکایــت از ایــن 

ــت های  ــر نشس ــالوه ب ــنبه ع ــه روز چهارش دارد ک
ــوم  ــروه س ــان، کارگ ــا و کارشناس ــای هیأت ه رؤس
ــرفت های  ــی پیش ــی و بررس ــدف ارزیاب ــا ه ــز ب نی
حاصل شــده در موضــوع ترتیبــات اجرایــی تشــکیل 

ــد داد. ــه خواه جلس
هیــأت ایرانــی در تمامــی موضوعــات باقی مانــده، 
ــی و  ــای عملیات ــاز و کاره ــکاری، س ــای ابت راهکاره
پیش نویــس ارائــه کــرده اســت. امــا در نقطــه 
مقابــل، خصوصــا ســه هیــأت  اروپایــی، عمدتــا 
ــالم نظــر  ــه جــز اع ــرده و ب ــا ک ــل ایف نقشــی منفع
در مــورد طرح هــای پیشــنهادی ایــران، هیــچ ایــده 
یــا ســاز و کار تــازه ای بــرای کاهــش و حــل و فصــل 

موضوعــات باقی مانــده ارائــه نکرده انــد.
ــای  ــای طرف ه ــی تالش ه ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ع
غربــی بــرای تجدیــد نظــر در موضوعــات تفاهم شــده 
ــه  ــا طــرح خواســته های جدیــد در مذاکــرات نیــز ب ی
کاهــش ســرعت پیشــرفت مذاکــرات دامــن زده اســت. 
ــر  ــی، تغیی ــای غرب ــال طرف ه ــان س ــالت پای تعطی
مذاکره کننــدگان کشــورهای اروپایــی، محدودیت هــای 
کرونایــی و بعضــا غیبت هــای مذاکره کننــدگان ارشــد 

تروییــکا نیــز مزیــد بــر علــت شــده اســت.
ــات  ــاره موضوع ــو درب ــود، گفتگ ــن وج ــا ای ــا ب ام
اختالفــی و جــدی در ویــن همچنــان ادامــه دارد. 
علــی باقــری، رئیــس تیــم مذاکــره کننــده ایــران، روز 
گذشــته بــا انریکه مــورا، هماهنــگ کننده کمیســیون 
مشــترک دیــدار کــرد. او ســپس دیــدار مشــترکی را با 
ــی برگــزار کــرد  روســای تیم هــای ســه کشــور اروپای

کــه بــه جلســه ای دو ســاعته تبدیــل شــد.
شــنیده ها حاکــی اســت کــه رئیــس تیــم ایرانــی 
ــه صــورت  ــی ب ــد اروپای ــدگان ارش ــره کنن ــا مذاک ب
ــه  ــا ب ــد و non-paper ه ــو می کن ــه گفتگ روزان
ــی و  ــم ایران ــن تی ــه و غیرمســتقیم بی صــورت روزان

ــود. ــادل می ش ــورا تب ــط م ــی توس آمریکای
در نهایــت تیــم ایرانــی، بــه دنبــال توافقــی 
پایــدار اســت کــه قابــل راســتی آزمایی باشــد، 
امــا رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد تعامــل 
ــوط  ــا مرب طرف هــای مقابــل در ایــن دور کــه عمدت

بــه رفــع تحریم هاســت، مــی شــود.

بیگی نژاد: 

افزایش پلکانی تعرفه مشترکان برق گامی در جهت عدالت است

آخرین تحوالت مذاکرات وین؛

دست انداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی در مذاکرات وین 

رئیس سازمان انرژی اتمی خبرداد؛
حرکت براساس یک برنامه

 مدون در حوزه فناوری های 
هسته ای و پرتوی کشور

معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی 
ــژه و تــالش گســترده ســازمان  اتمــی از اهتمــام وی
انــرژی اتمــی بــرای حرکــت بــر اســاس یــک برنامــه 
ــوی  ــته ای و پرت ــای هس ــوزه فناوری ه ــدون در ح م

کشــور خبــرداد.
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــر، مع ــزارش مه ــه گ ب
ــه اســتان  ــرژی اتمــی در ســفر ب رئیــس ســازمان ان
آذربایجــان شــرقی، بــه همــراه اســتاندار آذربایجــان 
ــد شــمال غرب کشــور  ــع پرتوفرآین شــرقی از مجتم

ــرد. ــد ک ــاب بازدی در شهرســتان بن
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد ب ــن بازدی محمــد اســالمی در ای
اینکــه فنــاوری هســته ای را بیــش از پیــش در 
ــت،  ــم بس ــه کار خواهی ــه ب ــاد جامع ــت اقتص خدم
ــیعی  ــیار وس ــوزه بس ــته ای، ح ــت هس ــزود: صنع اف
ــد  ــع کن ــردم را رف ــای م ــد نیازه ــه می توان اســت ک
ــن  ــترده ای ــد و گس ــای مفی ــون از کاربرده و تاکن

ــت. ــده اس ــت ش ــت غفل صنع
ــر کیفیــت  وی اظهــار داشــت: اطمینان بخشــی ب
و دوام و قــوام محصــوالت تولیــدی یکــی از اهــداف 
ــر از  ــتیم قوی ت ــت و می توانس ــوی اس ــاوری پرت فن
ــل  ــاوری عم ــن فن ــرد ای ــود در کارب ــاس موج مقی

کنیــم.
ــالش  ــژه و ت ــام وی ــر اهتم ــد ب ــا تأکی اســالمی ب
گســترده ســازمان انــرژی اتمــی و حرکــت بر اســاس 
یــک برنامــه مــدون در حــوزه فناوری هــای هســته ای 
ــه از  ــی برگرفت ــات جامع ــت: مطالع ــوی، گف و پرت
ــه  ــی را تهی ــس پرتوده ــده و اطل ــام ش ــناد انج اس

ــم. ــالغ کرده ای ــرده و اب ک
رئیـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی همچنیـــن از 
ـــع  ـــا موان ـــت ت ـــرقی خواس ـــان ش ـــتاندار آذربایج اس
ارضـــی و اداری شـــهرک پرتودهـــی را مرتفـــع 
کـــرده و معمـــاری نوینـــی بـــرای ایـــن شـــهرک 

طراحـــی شـــود.

مذاکره برای خروج از بن بست 
ضروری است

نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو در 
ـــوده  ـــه فرم ـــاره ب ـــا اش ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش مجل
ـــا  ـــی ب ـــره در مقطع ـــه مذاک ـــر اینک ـــی ب ـــری مبن رهب
ـــای تســـلیم شـــدن نیســـت، گفـــت:  ـــه معن دشـــمن ب
ـــرای  ـــی ب ـــرایط کنون ـــره در ش ـــو و مذاک ـــت وگ گف

ـــت.  ـــروری اس ـــت ض ـــن بس ـــروج از ب خ
ــکیان در  ــعود پزشـ ــا، مسـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــران  ـــرات ای ـــرایط مذاک ـــه ش ـــگاران ب ـــع خبرن جم
ـــدف  ـــا ه ـــره ب ـــرد: مذاک ـــه ک ـــاره و اضاف ـــن اش در وی
ــر  ــود، در غیـ ــام شـ ــد انجـ ــکالت بایـ ــع مشـ رفـ
ــور  ــتی کشـ ــای معیشـ ــورت، گرفتاری هـ ایـــن صـ
افزایـــش می یابـــد و ایـــن بـــه هیـــچ عنـــوان بـــه 

نفـــع مـــردم و کشـــور نیســـت.
ــا  ــرایط مـ ــن شـ ــه در ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــد:  ـــادآور ش ـــم، ی ـــاره کنی ـــام را پ ـــم برج نمی توانی
اگـــر بخواهیـــم در ایـــن بـــازی بمانیـــم بایـــد در 
چارچوبـــی کـــه بـــه درســـت یـــا غلـــط ســـاخته 
شـــده اســـت، بـــازی کنیـــم؛ مـــا بایـــد در ایـــن 
ـــم،  ـــا بزنی ـــود را در دنی ـــرف خ ـــم و ح ـــازی بمانی ب
ـــان  ـــتان و همراه ـــم، دوس ـــاره بگیری ـــر کن ـــون اگ چ

همیشـــگی مـــا هـــم کنـــار مـــی رونـــد.
پزشـــکیان اظهـــار داشـــت: از زمـــان بررســـی 
برجـــام در مجلـــس شـــورای اســـالمی اعـــالم 
کردیـــم کـــه گفت وگـــو و مذاکـــره بـــرای خـــروج 
ــت و   ــکال اسـ ــدون اشـ ــت، الزم و بـ ــن بسـ از بـ
ــار و تولیدکننـــدگان  ــرمایه گذاران، تجـ ــردم، سـ مـ
ــت  ــات تحـ ــر اختالفـ ــه خاطـ ــد بـ ــی نبایـ ایرانـ
فشـــارهای معیشـــتی و اقتصـــادی قـــرار گیرنـــد.
وی ادامـــه داد: بایـــد توجـــه داشـــت کـــه 
گفت وگـــو و تعامـــل بـــه معنـــای بـــاج دادن یـــا 

ــت. ــدن نیسـ ــاه آمـ کوتـ
پزشـــکیان افـــزود: در مذاکـــرات برجـــام در 
برخـــی مـــوارد مـــا کوتـــاه آمدیـــم و در برخـــی 
ــان  ــان زمـ ــا؛ در همـ ــی هـ ــم آمریکایـ ــوارد هـ مـ
اوبامـــا اعـــالم کـــرد کـــه اجـــازه ســـاخت یـــک 
ســـانتریفیوژ هـــم نبایـــد بـــه ایـــران داده شـــود، 
ـــر  ـــالوه ب ـــا ع ـــه م ـــد ک ـــرات پذیرفتن ـــا در مذاک ام
تولیـــد، کار تحقیقاتـــی هـــم انجـــام دهیـــم، بنابرایـــن 
ـــان  ـــه در جری ـــت ک ـــتان اس ـــده بس ـــک ب ـــره ی مذاک

آن بایـــد منافـــع ملـــی را دنبـــال کنیـــم.
وی گفـــت: اگـــر همیـــن فرآینـــد ادامـــه پیـــدا 
کنـــد، وضعیـــت معیشـــتی مـــردم بدتـــر خواهـــد 
ــران  ــن بحـ ــان را از ایـ ــه خودمـ ــر آنکـ ــد مگـ شـ
نجـــات دهیـــم و مذاکـــره، گفـــت وگـــو و تعامـــل 

بـــا دشـــمن را جـــدی بگیریـــم.

تخلف ۹2 هزار میلیارد تومانی فوالد 
مبارکه در مجلس اثبات شد

ــان از  ــتان اصفه ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ــر  ــه خب ــوالد مبارک ــاردی در ف ــف میلی ــات تخل اثب

داد. 
ــید  ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ناصــر موســوی الرگانــی رئیــس مجمــع نماینــدگان 
اســتان اصفهــان در توئیتــی نوشــت: »گــزارش 
ــروز  ــوالد مبارکــه ام ــی تحقیــق و تفحــص از ف نهای

ــد. ــوب ش ــس مص ــع مجل ــیون صنای در کمیس
تــالش  و  جانبــه  همــه  فشــار های  علیرغــم 
ــی  ــل کار، بررس ــق العم ــای ح ــانه نما ه ــی رس برخ
ــزار میلیــارد  فســاد عظیــم، تخلــف مالــی ۹۲ ه

ــرد. ــات ک ــزرگ را اثب ــگاه ب ــن بن ــی در ای تومان
زنــدان آمــاده اســتقبال از مفســدان ایــن پرونــده 

اســت«.
ــه ۱۵  ــل اعضــای کمیت ــاه ســال قب در بهمــن م
نفــره تحقیــق و تفحــص مجلــس شــورای اســالمی 
از »شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان« در کمیســیون 

صنایــع و معــادن انتخــاب شــده بودنــد.
حســین میرزایــی رئیــس هیئــت تفحــص از 
ــاه  ــهریور م ــان در ش ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ش
امســال در ایــن بــاره گفتــه در تفحــص قــرار اســت 
ــم  ــه ه ــوالد مبارک ــای شــرکت ف ــه زیرمجموعه ه ک
ــه  ــرآوررد اولی ــا ب ــرد، ام ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
مــا کم تــر از ۲۰ شــرکت زیــر مجموعــه فــوالد 
ــاز  ــص آغ ــه کار تفح ــی ک ــی زمان ــود، ول ــه ب مبارک
شــد متوجــه شــدیم کــه فــوالد مبارکــه حــدود ۱۰۰ 

شــرکت زیرمجموعــه دارد.  
ایــن مســائل باعــث شــده کــه تحقیــق و تفحــص 

از فــوالد مبارکــه زمــان بــر شــود.

با تصمیم ستاد تنظیم بازار؛
واحدهای تولیدی مکلف به درج 
»قیمت تولید« روی کاالها شدند

ســـتاد تنظیـــم بـــازار تمامـــی واحدهـــای 
ــت  ــای قیمـ ــه جـ ــرد بـ ــف کـ ــدی را مکلـ تولیـ
ـــامل  ـــا واردات ش ـــد ی ـــت تولی ـــده، قیم ـــرف کنن مص
همـــه هزینه هـــا و ســـودهای قانونـــی بـــا لحـــاظ 
ـــا درج  ـــر روی کااله ـــزوده را ب ـــر ارزش اف ـــات ب مالی

کننـــد. 
ــه  ــانزدهمین جلسـ ــا، شـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ســـتاد تنظیـــم بـــازار بـــه ریاســـت محمـــد 
مخبـــر معـــاون اول رییـــس جمهـــور و بـــا 
جهـــاد  صمـــت،  کشـــور،  وزیـــران  حضـــور 
کشـــاورزی، دادگســـتری و جمعـــی از مســـئوالن 

دســـتگاههای مرتبـــط برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی 
ـــی  ـــالم مصرف ـــی اق ـــت برخ ـــاره وضعی ـــی درب گزارش
از جملـــه گوشـــت، برنـــج و... ارائـــه داد. در ایـــن 
زمینـــه مقـــرر شـــد کارگـــروه تخصصـــی تنظیـــم 
ـــازار  ـــم ب ـــتاد تنظی ـــل س ـــاورزی ذی ـــالم کش ـــازار اق ب

در وزارت جهـــاد کشـــاورزی تشـــکیل شـــود.
همچنیـــن در ایـــن جلســـه بـــه منظـــور 
توزیـــع،  نظـــام  هـــای  شفاف ســـازی هزینـــه 
ـــدگان  ـــرف کنن ـــق مص ـــاف در ح ـــری از اجح جلوگی
و تولیـــد کننـــدگان و ســـوء اســـتفاده هـــای 
ــای تولیـــد کننـــده و  احتمالـــی، تمامـــی واحدهـ
ـــالغ  ـــا اب ـــج و ب ـــه تدری ـــف شـــدند ب ـــده مکل وارد کنن
ــرف  ــدگان و مصـ ــت از تولیدکننـ ــازمان حمایـ سـ
ـــت  ـــده، قیم ـــرف کنن ـــت مص ـــای قیم ـــدگان بج کنن
تولیـــد یـــا واردات شـــامل همـــه هزینه هـــا و 
ســـودهای قانونـــی بـــا لحـــاظ مالیـــات بـــر ارزش 

ــد. ــا درج کننـ ــر روی کاالهـ ــزوده را بـ افـ
ـــرف  ـــت مص ـــا قیم ـــد ت ـــاس مقررش ـــن اس ـــر ای ب
کننـــده بـــرای کاالهـــای مصرفـــی ابـــالغ شـــده 
حداکثـــر ۳۰ درصـــد و بـــرای کاالهـــای ســـرمایه 
قیمـــت  از  بیشـــتر  درصـــد   ۲۰ حداکثـــر  ای 
تولیـــد نباشـــد. بـــر مبنـــای ایـــن مصوبـــه مـــردم 
می تواننـــد درصـــورت شناســـایی تخلـــف موضـــوع 

را بـــه ســـازمان تعزیـــرات اطـــالع دهنـــد.

دشمن حدود 170 هزار نفر را برای 
تخریب مجلس به کار گرفته است 

ــمن  ــت: دش ــس گف ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
ــأس و  ــاد ی ــم و ایج ــس یازده ــب مجل ــرای تخری ب
ــس  ــرد مجل ــه عملک ــبت ب ــور نس ــدی در کش ناامی
بیــن ۱7۰ تــا ۱8۰ هــزار نفــر نیــرو را در قالب هــای 
ــه و مشــغول فعالیــت اســت.  ــه کار گرفت ــف ب مختل
حجــت االســالم علیرضــا ســلیمی نماینــده مــردم 
محــالت در مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگــو 
ــه نشســت غیرعلنــی امــروز  ــا اشــاره ب ــا فــارس، ب ب
مجلــس گفــت: در جلســه امــروز اقدامــات دشــمن 
ــرای تخریــب مجلــس یازدهــم مــورد بحــث قــرار  ب

گرفــت.
ــمن  ــه دش ــت ک ــن اس ــت ای ــزود: واقعی وی اف
بیــن ۱7۰ تــا ۱8۰ هــزار نفــر نیــرو را بــرای تخریــب 
مجلــس یازدهــم و ایجــاد انحــراف در افــکار عمومــی 
و ایجــاد یــأس در میــان مــردم نســبت بــه عملکــرد 

ــه کار گرفتــه اســت. مجلــس یازدهــم ب
ــت:  ــار داش ــس اظه ــه مجل ــات رئیس ــو هی عض
ایــن تخریــب از رئیــس مجلــس شــروع شــده و بــه 
کلیــت مجلــس و تــک تــک نماینــدگان نیــز ختــم 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــرادی ک ــده اف ــه عم ــود ک می ش
فعــال هســتند در خــارج از کشــور و بخشــی هــم در 

داخــل کشــور هســتند.

ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
طــرح حمایــت از کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی، 
اثربخشــی پیگیــری قانونــی مطالبــات از مراجــع قضایــی توســط 
طلبــکار را بــه حداقــل می رســاند و موجبــات هــرج و مــرج در جامعــه 

ــرد.  ــد ک ــم خواه را فراه
از  »حمایـت  طـرح  دربـاره  خضریـان«  »علـی  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
کارخانجـات و واحدهـای صنعتـی و تولیـدی« بـه خبرنـگاران گفت: این 
طـرح بـرای بدهـکاران بانکـی حاشـیه امـن ایجـاد می کند تا تسـهیالت 
خـود را بازپرداخـت نکننـد و بنابرایـن مطالبـات غیرجـاری بانک هـا را 
افزایـش و تـوان حمایـت بانک هـا از تولیـد را به شـدت کاهـش می دهد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل نــودم قانــون اساســی مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح بانک هــا حاضــر نخواهنــد بــود 

بــه تولیــد کننــدگان واقعــی وام و تســهیالت ارائــه کننــد. 
ــا ایــن طــرح مســیر اخالل گــران اقتصــادی کــه  وی تاکیــد کــرد: ب
ــهیالت کالن  ــه تس ــارج از ضابط ــد و خ ــا زد و بن ــش ب ــدی پی ــا چن ت
ــه  ــوه قضایی ــای ق ــطه تالش ه ــه واس ــد و ب ــت می کردن ــی دریاف بانک

ــود. ــاز می ش ــود مجــددا ب ــده ب ــاه ش ــال کوت ــت الم دستشــان از بی
ــن  ــرح ای ــن ط ــی ای ــکال اساس ــر اش ــرد: دیگ ــد ک ــان تاکی خضری
ــی تحــت عنــوان حمایــت از تولیــد  اســت کــه اجــازه امضاهــای طالی
ــده  ــیه ران ــه حاش ــه آن ب ــه نتیج ــد ک ــتگاه ها می ده ــی دس ــه برخ ب
ــر  ــن ام ــی کشــور خواهــد. در نتیجــه ای ــی و قضای شــدن نظــام حقوق
ــا افزایــش موقعیــت تعــارض منافــع، فســاد تشــدید شــده و البتــه و  ب

ــود. ــیده می ش ــه آن بخش ــی ب ــری قانون ظاه
ــرح  ــه ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ــب  ــدی« موج ــی و تولی ــای صنعت ــات و واحده ــت از کارخانج »حمای
ــی  ــات از مراجــع قضای ــی مطالب ــا اثربخشــی پیگیــری قانون می شــود ت
ــرد:  در نتیجــه ســبب  ــوان ک ــل برســد، عن ــه حداق ــکار ب توســط طلب
ــرای  هــرج و مــرج در جامعــه می شــود و در ایــن صــورت طلبــکاران ب
ــرخری روی  ــده ش ــر پدی ــی نظی ــه روش های ــود ب ــی خ ــول بده وص
ــش  ــی از افزای ــری ناش ــاوی کیف ــب دع ــن ترتی ــه ای ــد آورد و ب خواهن
ــه صــورت چشــمگیری رشــد خواهــد کــرد. اصطــکاک میــان مــردم ب

ــورای  ــه ش ــا ب ــاع تصمیم گیری ه ــرد: ارج ــان ک ــان خاطرنش خضری

تامیــن و ســتاد تســهیل بــه گونــه ای کــه در ایــن طــرح آمــده اســت، 
ــی خواهــد  ــه دادرســی بیــش از پیــش پرونده هــای قضای موجــب اطال
ــن طــرح در  ــرای ای ــداف برشــمرده ب ــر ضــد اه ــر ب ــن ام ــه ای شــد ک

ــود. جهــت حمایــت از تولیــد کننــدگان خواهــد ب

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه موضــوع حمایــت 
دولــت از بــورس در بودجــه ۱۴۰۱، گفــت: نــگاه مثبــت بــه بــورس در 

بودجــه وجــود دارد. 
ــب  ــه تصوی ــا اشــاره ب ــا تســنیم، ب ــو ب ــی در گفت وگ ــدی طغیان مه
کلیــات بودجــه ۱۴۰۱ در صحــن علنــی مجلــس اظهــار داشــت: 
نماینــدگان بــه کلیــات بودجــه رأی دادنــد و مــن هــم موافــق الیحــه 
ــی از  ــت و برخ ــی اس ــرد خوب ــه رویک ــرد بودج ــودم؛ رویک ــه ب بودج
عنوان هایــی کــه مجلــس در بودجــه ۱۴۰۰ اصــالح کــرده بــود، دولــت 

ــرده اســت. ــال ک ــود دنب ــیزدهم خ س
ــای خــوب بودجــه، حــذف ارز ۴۲۰۰  ــزود: یکــی از رویکرده وی اف
بــود؛ ایــن ارز باعــث ایجــاد رانــت و فســاد در کشــور اســت و عمــاًل بــه 

ــد. ــردم نمی رس ــت م دس
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اشــاره بــه افزایــش حقــوق بیان 

کــرد: زمانــی کــه دولــت امــکان متعــادل کــردن حقــوق همــه قشــرها را 
نــدارد و نمی توانــد حقــوق را بــا تــورم افزایــش دهــد بایــد از روش پلکانــی 

معکــوس اســتفاده کنــد کــه در ایــن بودجــه آورده شــده اســت.
ــه کــرد: افزایــش حقــوق قشــرهایی کــه حقــوق کمتــری  وی اضاف
ــد را  ــتر دارن ــوق بیش ــه حق ــرهایی ک ــش و قش ــتر افزای ــد را بیش دارن
کمتــر افزایــش دهــد؛ رویکردهایــی کــه مدنظــر مجلــس بــود در ایــن 

ــود دارد. ــه وج بودج
طغیانــی بــا توضیــح اینکــه برخــی از تغییراتــی مجلــس در بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ اضافــه کــرده بــود، در ایــن بودجــه ۱۴۰۱ اصــالح شــده 
ــت  ــه اس ــت بودج ــای مثب ــا رویکرده ــرد: این ه ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــن بودجــه وارد اســت کــه یکــی از  ــه ای ــی هــم ب ــا باالخــره نقدهای ام
نقدهــا شــفاف نبــودن برخــی از ردیف هــا اســت و همچنیــن برخــی از 

ســازوکارها دقیــق و شــفاف نیســت.
وی ادامــه داد: دولــت حــذف ارز ۴۲۰۰ را دنبــال می کنــد و صرفــاً گفتــه 
شــده کــه ایــن ارز بایــد حذف شــود امــا اینکــه در ازای حــذف آن چــه چیزی 
و چگونــه بــه مــردم ارائــه می شــود مشــخص نیســت، یــا در خــود دولــت هــم 

مشــخص نیســت و یــا اینکــه در بودجــه دقیــق اعالم نشــده اســت.
ــی  ــراد اصل ــرد: ای ــح ک ــس تصری ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــی  ــه زمان ــت، اینک ــوارد اس ــی از م ــفافیت در برخ ــدم ش ــه ع بودج
ــاد  ــد ابع ــد، بای ــب کن ــردم می خواهــد بودجــه را تصوی ــده م کــه نماین

ــد. ــده باش ــخص ش ــرای او مش ــه ب بودج
وی افــزود: ممکــن اســت کــه ایــراد گرفتــه شــود کــه چــرا دولــت 

ــد احــکام  ــرای بودجــه مدنظــر داشــت مانن ــس ب ــه مجل ــی ک چارچوب
ــرده  ــب شــد را اجــرا نک ــس تصوی ــه ســال گذشــته در مجل دائمــی ک
ــه را  ــن زمین ــی در ای ــت فرصــت کاف ــم کــه دول ــد بدانی ــا بای اســت ام
نداشــته اســت؛ به محــض اینکــه کابینــه کامــل شــد ایــام جمع بنــدی 
ــر  ــال دیگ ــه س ــت ک ــن اس ــس ای ــع مجل ــت؛ توق ــوده اس ــه ب بودج
ــری  ــالح جدی ت ــیم و اص ــاهد باش ــه ش ــری را در بودج ــاختار بهت س

انجــام شــده باشــد.
ــرای اصــالح در مجلــس وجــود دارد کــه  طغیانــی گفــت: فرصتــی ب
بــا رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه بــرای رویکــرد مثبــت دولــت در ایــن 
زمینــه صحبــت شــد و میرکاظمــی هــم از ایــن فرصــت اســتقبال کــرد.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع اختصــاص بودجــه بــرای احیــای 
ــه  ــوز در بودج ــده رود هن ــوص زاین ــرد: در خص ــح ک ــده رود تصری زاین
ــد  ــام ش ــا انج ــورد نیازه ــدی در م ــت، جمع بن ــداده اس ــی رخ ن اتفاق
ــس ســازمان  ــور و رئی ــه رئیس جمه ــه ای ب ــتاندار اصفهــان نام و اس

برنامه وبودجــه نوشــت کــه امیــدوار هســتیم اثــری بگــذارد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه موضــوع حمایــت 
ــت  ــگاه مثب ــرد: ن ــان ک ــه ۱۴۰۱، خاطرنش ــورس در بودج ــت از ب دول
ــورس  ــا در ب ــک ســری از متغیره ــورس در بودجــه وجــود دارد؛ ی ــه ب ب
تأثیرگــذار اســت ماننــد قیمت گــذاری خــوراک پتروشــیمی ها کــه بایــد 
ــت در کالن  ــه دول ــی ک ــه در تصمیم های ــد ک ــعی ش ــد؛ س ــات باش باثب
گرفتــه اســت ایــن مســئله در نظــر گرفتــه شــود و شــوک بــه بــازار داده 

نشــود کــه همیــن موضــوع هــم در بودجــه دیــده  شــده اســت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:

طرح حمایت از کارخانجات برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می کند

دولت حذف ارز 4200 را دنبال می کند
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ــد  ــاد کشــاورزی گفــت: وضعیــت تولی ــر جه وزی
و تامیــن ذخایــر گوشــت قرمــز، مــرغ و تخــم مــرغ 
مطلــوب اســت و بــا افزایــش عرضــه و بازرســی هــا، 

تنظیــم بــازار شــب عیــد انجــام خواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، » ســیدجواد ســاداتی نژاد« در 
ــان ری در  ــتارگاه دام احس ــد از کش ــیه بازدی حاش
اســتان تهــران، افــزود: بارگــذاری نهــاده هــای دامــی 
در ســامانه بــازارگاه در دی مــاه بــه پایــان رســیده و 
ــن  ــاه تامی ــارد دالر دی م ــک میلی ــل ی ــور کام به ط

شــده و مشــکلی از ایــن بابــت وجــود نــدارد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه این کــه در 
حــال تمهیــد بارگــذاری و تامیــن نهاده هــای دامــی 
و تامیــن ارز آن در بهمن مــاه هســتیم، گفــت: از 
ــور  ــوزه دام و طی ــی در ح ــچ نگران ــت هی ــن باب ای
ــی از  ــک و خوب ــم؛ نشســت هــای بســیار نزدی نداری
مــاه گذشــته بــا اتحادیــه هــای صنعــت دام و طیــور 
ــم و نظــارت کامــل در  و عشــایری برگــزار کــرده ای

ــم. حــوزه دام روســتایی داری
این کــه  بــرای  داشــت:  اظهــار  ســاداتی نژاد 
تولیدکننــگان دغدغــه ای در تامیــن ســرمایه در 
گــردش نداشــته باشــند، »دامــدار کارت« بــا کمــک 
ــع  بانــک کشــاورزی در کشــور بیــن دامــداران توزی

می شــود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: در بحــث مربــوط 
بــه تامیــن گوشــت بــا تصمیــم هــای گرفتــه شــده، 
ــرای شــهر  تــا شــب عیــد روزانــه در فــاز نخســت ب
تهــران کشــتار ۲ هــزار راس دام ســبک و ۲۰۰ راس 
ــد  ــب عی ــا ش ــت ت ــده اس ــد ش ــنگین تمهی دام س
ــه  ــد ک ــرل باش ــت کنت ــل تح ــور کام ــه ط ــازار ب ب

ــد کار بســیار خــوب در حــال انجــام اســت. رون
ــتیبانی  ــرکت پش ــر ش ــل ذخای ــزود: از مح وی اف
امــور دام در دام زنــده و بخــش خصوصــی ایــن کار در 

حــال انجــام اســت و فراوانــی خوبــی در حوزه گوشــت 
ــکلی  ــچ مش ــم و هی ــنگین داری ــبک و س ــز س قرم
ــم. همچنیــن هــر جــای کشــور هــم کــه الزم  نداری
باشــد بــا اعــالم ســازمان های جهــاد کشــاورزی و یــا 
ــره  اســتانداران، شــرکت پشــتیبانی امــور دام از ذخی

ــرای تامیــن برخــوردار اســت. الزم ب
سـاداتی نژاد خاطرنشـان کرد: مـا دارای دام مـازاد 
در کشـور هسـتیم بنابرایـن هیچ گونـه نگرانـی از این 
بابـت وجـود نـدارد و ایـن تنظیم بـازار قیمـت را هم 

بـه صـورت تنظیـم بـازاری پیش خواهـد برد.
ــم  ــرغ و تخ ــه م ــه در زمین ــان این ک ــا بی وی ب
مــرغ هــم بــا تمهیــدات انجــام شــده هیــچ نگرانــی 
ــت از  ــرد: در راســتای حمای ــدارد، تصریح ک وجــود ن
ــرغ  ــن م ــزار و ۵۰۰ ت ــا روز گذشــته ۱۳ ه ــد ت تولی
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــط ش ــازار توس ــازاد ب م
ــرای  ــان الزم ب ــا در زم ــت ت ــده اس ــداری ش خری

ــازار عرضــه شــود. ــه ب ــرل قیمــت ب کنت
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــرار  ــبی ق ــیار مناس ــت بس ــور در وضعی ــر کش ذخای

دارد، اظهــار داشــت: قیمت هــا در ســایت وزارت 
ــاس آن  ــر اس ــت و ب ــود اس ــاورزی موج ــاد کش جه

ــد. ــد کنن ــازار را رص ــت ب ــد قیم ــردم می توانن م
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر کل زنجیـره 
اختیـار  در  کشـاورزی  محصـوالت  بـازار  تـا  تولیـد 
وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت، گفت: هفته گذشـته 
رزمایشـی در زمینـه بازرسـی بـازار در کشـور برگزار 
و از هفتـه آینـده بـا توجـه بـه نزدیک شـدن بـه ایام 

سـال نـو، بازرسـی ها ۲ برابـر خواهـد شـد.
ــارت  ــه نظ ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــاداتی نژاد ب س
ــازار محصــوالت کشــاورزی خواهیــم  ــر ب مناســبی ب
وجــود  کمبــودی  هیــچ  تصریح کــرد:  داشــت، 
ــا هــر گونــه اقــدام واســطه گری و داللــی  نــدارد و ب

ــود. ــی ش ــورد م برخ
وی بــا اشــاره بــه این کــه بــه انــدازه کافــی 
ــر راهبــردی وجــود دارد و مشــکلی در تظیــم  ذخای
بــازار نداریــم، خاطرنشــان کرد: بــا ایــن عرضــه 
ــد،  ــد ش ــام خواه ــازار انج ــم ب ــع تنظی ــور قط به ط
از مــردم هــم درخواســت می کنیــم هــر گونــه 

ــامانه هایی  ــه س ــد ب ــی بینن ــا م ــی در قیمت ه تخلف
ــد. ــزارش کنن ــده گ ــد ش ــه تمهی ک

ــرد:  ــه ک ــیزدهم اضاف ــت س ــه دول ــو کابین عض
مــا تنظیــم بــازار عیــد امســال را بــا کمــک بخــش 
انجــام  اتحادیــه هــا و تشــکل هــا  خصوصــی، 
خواهیــم داد، بنابرایــن تنظیــم بــازار امســال از 
ــود. ــد ب ــوردار خواه ــتری برخ ــات بیش ــدرت و ثب ق
وی بــا بیــان ایــن کــه اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه 
عمــوم اتحادیــه هــا و تشــکل هــای مــا ســالم، حامــی 
ــال  ــرد: در ح ــتند، یادآوری ک ــردم هس ــار م و در کن
حاضــر بخــش خصوصــی در کنــار شــرکت پشــتیبانی 

امــور دام بــه خوبــی نقــش آفرینــی می کنــد.
ــر  ــن کــه ب ــا اشــاره ای ــر جهــاد کشــاورزی ب وزی
اســاس سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت 
ــاری و  ــوزه ای تج ــاورزی ح ــوزه کش ــیزدهم، ح س
ــون  ــادرات خ ــت: واردات و ص ــت، گف ــادی اس اقتص
ــازار  ــر ب ــه ب ــی ک ــلط کامل ــا تس ــت و ب ــاد اس اقتص
ــادرات در  ــا واردات و ص ــی ب ــچ ممانعت ــم، هی داری

ــدارد. ــود ن ــاورزی وج ــوالت کش محص
ــت را  ــن سیاس ــه ای ــی ک ــه داد: از آنجای وی ادام
ــم، ممکــن اســت برخــی  به تازگــی شــروع کــرده ای
بــا نــگاه ســوداگری بخواهنــد از ایــن فضــا در بــازار 
ــا ذخایــری کــه داریــم  ســوء اســتفاده کننــد کــه ب

اجــازه چنیــن کار را نمــی دهیــم.
ــم،  ــور داری ــازاد در کش ــت: دام م ــاداتی نژاد گف س
بنابرایــن هــم صــادرات دام مــازاد انجــام می شــود و 
هــم عرضــه در داخــل بــه انــدازه کفایــت وجــود دارد.
ــت  ــوزه گوش ــت در ح ــر وق ــرد: ه ــد ک وی تاکی
ــه واردات داشــته باشــیم، انجــام مــی  ــاز ب ــز نی قرم
شــود و محدودیتــی وجــود نــدارد امــا به طــور 
ــه  ــازی ب ــت  نی ــد هس ــل تولی ــا در داخ ــی ت طبیع

واردات نخواهیــم داشــت.

ــت:  ــرده اس ــالم ک ــه اع ــه و بودج ــازمان برنام س
ــرخ  ــی، ن ــرایط فعل ــردم در ش ــکل م ــترین مش بیش
ــل  ــه حاص ــت ک ــادی اس ــود اقتص ــاال و رک ــورم ب ت
و جریان هــای  قبــل  دولــت  نادرســت  عملکــرد 

ــت.  ــه آن اس ــب ب منتس
ــازمان  ــات سـ ــا، در توضیحـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــادی  ــت اقتصـ ــاره وضعیـ ــه دربـ ــه و بودجـ برنامـ
ـــده اســـت:  حجـــم  ـــل آم ـــت قب ـــان دول کشـــور در پای
نقدینگـــی بـــرای اولین بـــار از مـــرز چهـــار هـــزار 
ــب  ــت، ضریـ ــرده اسـ ــور کـ ــان عبـ ــارد تومـ میلیـ
افزایـــش فاصلـــه  جینـــی کـــه نشـــان دهنده 
طبقاتـــی اســـت از مـــرز ۴۰ واحـــد رد شـــده، 
رشـــد اقتصـــادی تقریبـــا صفـــر اســـت،  ارز ۴۲۰۰ 
تومانـــی به جـــای ســـفره مـــردم، جیـــب برخـــی 
جریان هـــا را پرکـــرده اســـت، نـــرخ بیـــکاری 
ــد  ــدود ۴۰ درصـ ــگاهی حـ فارغ التحصیـــالن دانشـ
ـــر  ـــت؛ اگ ـــردم اس ـــی م ـــکالت اصل ـــن مش ـــت، ای اس
مـــردم درآمـــد خوبـــی داشـــته باشـــند بـــا دادن 
مالیـــات عادالنـــه هـــم مشـــکلی ندارنـــد، نبایـــد 
ـــه  ـــور تجرب ـــواص، کش ـــی خ ـــای سیاس ـــا رویکرده ب

تلـــخ گذشـــته را تکـــرار کنـــد.
ســازمان برنامــه دربــاره علــت افزایــش درآمدهای 
مالیاتــی در بودجــه ســال آینــده هــم نوشــته 
ــای  ــم کاهش ه ــه ۱۴۰۱ ه ــه بودج ــت: در الیح اس
ــردم دیده شــده هــم در  ــه م ــرای کمــک ب ــی ب خوب
دولــت بــرای مقابلــه فــرار مالیاتــی برنامــه مفصلــی 
ــال  ــات در س ــرد مالی ــت. عملک ــرا اس ــال اج در ح
۱۴۰۰ بــه حــدود ۳۲۰ هــزار میلیــارد تومــان 

ــه ۱۴۰۱  ــات بودج ــر مالی ــس اگ ــید پ ــد رس خواه
ــدود ۴۰  ــد ح ــم رش ــرد بگیری ــبت عملک ــه نس را ب
درصــد دارد. ایــن رقــم بــا توجــه بــه اینکــه بخــش 
ــر  ــات ب ــه مالی ــوط ب ــات مرب ــی از مالی قابل توجه
ــد  ــورم رش ــا ت ــب ب ــه متناس ــت ک ــزوده اس ارزش اف
ــت. ــی نیس ــاال و غیرمنطق ــه ب ــد، به هیچ وج می کن
ــه  ــکلی ک ــل مش ــا ح ــت ب ــر دول ــوی دیگ از س
در دولــت قبــل، ســال ها روی زمین مانــده بــود، 
ــه یکدیگــر  ــی اتصــال ســامانه های دســتگاه ها ب یعن
ــی  ــرار مالیات ــا ف ــه ب ــتای مقابل ــی در راس گام مهم
برداشــته اســت. همچنیــن تعریــف پایه هــای جدیــد 
مالیاتــی هــم از دیگــر برنامه هــای دولــت اســت کــه 
بــه عادالنــه شــدن مالیــات، کمــک شــایانی خواهــد 
کــرد. در بودجــه ۱۴۰۱ دولــت پنــج واحــد از 

ــات واحدهــای تولیــدی را کاهــش داده اســت،  مالی
ــه  ــی ای ک ــای صنف ــات واحده ــر مالی ــوی دیگ از س
ــش  ــد کاه ــج واح ــم پن ــیب دیده اند ه ــا آس از کرون

ــدا کــرده اســت. پی
به عبــارت  دیگــر قــرار نیســت بــار رشــد ۴۰ 
ــر و  ــا کارگ ــد ی ــانه تولی ــات روی ش ــدی مالی درص
کارمنــد باشــد؛ دولــت هــم بــه فــرار مالیاتــی، هــم 
ــات از  ــم مالی ــی و ه ــای مالیات ــش پایه ه ــه افزای ب
اقشــار مرفــه، توجــه ویــژه ای کــرده اســت. بودجــه 
تدوین شــده،  اقتصــادی  رشــد  برمبنــای   ۱۴۰۱
ــال  ــورم س ــرل ت ــادی و کنت ــد اقتص ــا رش ــا ب حتم
آینــده فشــارهای اقتصــادی بــه مــردم کاهــش پیــدا 

ــرد. ــد ک خواه
ــالش  ــال ۱۴۰۱ ت ــه س ــه بودج ــت در الیح دول

رویکــرد  بــا  را  ســتانی  مالیــات   نظــام  کــرده 
عدالت محــوری بــه نحــوی تنظیــم کنــد کــه از 
اقتصــاد  در  مالیات ســتانی  پنهــان  ظرفیت هــای 
ــد  ــات جدی ــای مالی ــرده و پایه ه کشــور اســتفاده ک
از طبقــات پردرآمــد ازجملــه ماشــین های لوکــس و 
ــل  ــد و در مقاب ــتفاده کن ــت اس ــای گران قیم خانه ه
ــه  ــران(، ب ــت )حقوق بگی ــد ثاب ــا درآم ــات ب از طبق
ــا ســقف درآمــد پنــج  ــت کنــد کــه ت نحــوی حمای
ــات باشــد و  ــاف از مالی ــاه مع ــان در م ــون توم میلی
ــان  ــات درآمدهــای بیــش از پنــج میلیــون توم مالی
در مــاه هــم به صــورت پلکانــی بــه نفــع درآمدهــای 

ــود. ــدام ش ــن اق پایی
گویــای  اقتصــادی،  معیارهــای  و  شــاخص ها 
ایــن واقعیــت اســت کــه نســبت مالیــات بــه تولیــد 
ــا  ــب ب ــوری متناس ــر کش ــی در ه ــص داخل ناخال
ســاختار اقتصــادی و نظــام مالیات ســتانی آن کشــور 
ــی  ــل منطق ــک حداق ــن از ی ــت، لیک ــاوت اس متف
ــه نشــان  برخــوردار اســت. بررســی های صورت گرفت
می دهــد کــه ایــن نســبت تــا حــدود ۴۰ درصــد در 
ــران  برخــی کشــورها رســیده اســت و در کشــور ای
هــم ایــن نســبت تــا هشــت درصــد در برخــی مهــر 

ــود. ــیده ب ــا رس و موم ه
ــه  ــات ب ــبت مالی ــه ۱۴۰۱ نس ــه بودج در الیح
تولیــد ناخالــص داخلــی در کشــور مــا بــه ۶/۹ 
درصــد یعنــی کمتریــن نســبت در مقایســه بــا ســایر 
ــاخص  ــن ش ــت و ای ــران اس ــراز ای ــورهای هم ت کش
یــک نســبت معقــول اســت کــه قابل دســتیابی 
اســت و بــا کمتریــن کوشــش مالیاتــی و جلوگیــری 
از فــرار مالیاتــی و شناســایی پایه هــای مالیاتــی 
ــور  ــات کش ــام مالی ــی نظ ــش کارای ــد و افزای جدی

ــت. ــول اس ــل وص قاب

وضعیت تولید و ذخایر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مطلوب است

دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی دارد

افزایش سه درصدی حقوق کارمندان 
با تورم 40 درصدی ظلم است 

ــش ۳  ــا افزای ــت: ب ــابور گف ــردم نیش ــده م نماین
ــورم ۴۰  ــا ت ــت ب ــان دول ــوق کارکن ــدی حق درص
ــی  ــذف ارز ترجیح ــد از ح ــژه بع ــه وی ــد و ب درص

ــت.  ــم اس ظل
ــده  ــی نماین ــان ارکان ــارس، احس ــزارش ف ــه گ ب
مــردم نیشــابور در مجلــس در نشســت علنــی 
مجلــس شــورای اســالمی طــی تذکــری خطــاب بــه 
ــون  ــت قان ــدم رعای ــت: ع ــار داش ــور اظه ــر کش وزی
در انتصابــات توســط اســتاندار خراســان رضــوی بــه 
ویــژه معاونــت عمرانــی و تأکیــد اســتاندار بــر اخــذ 
ــرای انتصــاب  جمعیــت یــاران در شهرســتان ها ب
فرمانــداران مصــداق بــارز دخالــت در انتصابــات 

اســت.
وی همچنیــن خطــاب بــه وزیــر بهداشــت ادامــه 
ــوم  ــی عل ــای طرح ــتخدام نیروه ــذب و اس داد: ج
ــان  ــژه کادر درم ــاده وی ــابور و فوق الع ــکی نیش پزش
کشــور  وزارت  از  همچنیــن  دارم.  درخواســت  را 
درخواســت ارتقــاء بخش هــای ایــن حــوزه انتخابیــه 
بــه شهرســتان و ایجــاد اســتان خراســان مرکــزی بــا 

ــا دارم. ــابور را تقاض ــت نیش مرکزی
نماینــده مــردم نیشــابور در مجلــس گفــت: 
حقــوق کارکنــان دولــت صرفــاً ۳ درصــد بــه اضافــه 
۵۳۰ هــزار تومــان در ســال آینــده افزایــش می یابــد 
ــورم ۴۰  ــا ت ــت ب ــه کارمنــدان دول کــه ایــن ظلــم ب
ــی  ــذف ارز ترجیح ــد از ح ــژه بع ــه وی ــدی و ب درص

اســت.
تصویــب  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  ارکانــی 
فوق العــاده خــاص کارکنــان قضائیــه را طبــق مــاده 
ــابور را از  ــی نیش ــراث فرهنگ ــه می ــه ب ۱۳۰ و توج

وزیــر گردشــگری تقاضــا دارم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

سازمان خصوصی سازی پیگیر تخلفات 
در واگذاری شرکت فروشگاه های 

زنجیره ای رفاه باشد

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
ــرای  ــن کمیســیون ب شــورای اســالمی از جلســه ای
ــرکت  ــذاری ش ــص از واگ ــق و تفح ــی تحقی بررس

داد.  رفــاه خبــر  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
ــود  ــاری ب ــه ج ــل هفت ــا، اوای ــزارش ایرن ــه گ ب
کــه »غالمرضــا مرحبــا« ســخنگوی کمیســیون 
ــص از  ــالمی از تفح ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ــاه در  ــره ای رف ــگاه های زنجی ــذاری فروش ــوه واگ نح
جلســه کمیســیون متبــوع خــود خبــر داد کــه ایــن 
ــه  ــد جامع ــراد دغدغه من ــه اف ــورد توج ــوع م موض

ــت. ــرار گرف ق
مجلــس  رســیدگی  منتظــر  جامعــه  اکنــون 
بــه ایــن پرونــده و بازگشــت شــرکت رفــاه بــه 

اســت. بیت المــال 
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی اظهــار داشــت: دولــت نبایــد 
بنــگاه داری کنــد و ایــن موضــوع در اصــل ۴۴ قانــون 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــز م ــی نی اساس
مرحبــا افــزود: البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در 
ــش  ــه بخ ــادی ب ــای اقتص ــذاری بنگاه ه ــث واگ بح
خصوصــی بایــد اســتراترژی خاصــی داشــته باشــیم، 
نــه اینکــه بنــگاه بــه قیمــت مفــت و رانتــی واگــذار 

شــود.
روش  تصریح کــرد:  آســتارا  مــردم  نماینــده 
ــه  ــته فاجع ــال های گذش ــا در س ــذاری بنگاه ه واگ
بــود، در حالــی کــه بایــد ایــن واگذاری هــا بــه 
افــرادی کــه اهلیــت دارنــد و موجــب افزایــش بهــره 
وری بنــگاه و ایجــاد اشــتغال می شــود انجــام شــود.
گذشــته  ســال های  در  شــد:  یــادآور  وی 
ــه  ــت و ب ــا مف ــرخ تقریب ــه ن ــای اقتصــادی ب بنگاه ه
صــورت اقســاط واگــذار شــد کــه خریــداران بــا ایــن 
ــدند. ــغ نش ــت مبل ــه پرداخ ــر ب ــز حاض ــرایط نی ش
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــی در  ــتراتژی جامع ــم اس ــار داری ــون انتظ ــم اکن ه
واگــذاری بنگاه هــای اقتصــادی توســط ســازمان 
خصوصی ســازی وجــود داشــته باشــد و اهلیــت 
واگذاری هــا  اینکــه  نــه  شــود،  احصــاء  افــراد 

ــد. ــتی باش ــی و دوس ــط خانوادگ ــاس رواب براس
ــن پــس مجلــس شــورای  وی تاکیــد کــرد: از ای
نظــارت  واگذاری هــا  چگونگــی  بــر  اســالمی 
ــا آنهــا  می کنــد و چنان چــه تخلفــی محــرز شــود ب

ــود. ــی ش ــورد م برخ
ــذاری  ــص از واگ ــق و تفح ــاره تحقی ــا درب مرحب
فروشــگاه رفــاه نیــز گفــت: مقــرر شــد کــه رییــس 
ســازمان خصوصــی بــه صــورت مســتقیم ایــن 

ــد. ــری کن ــوع را پیگی موض

نحوه حذف جرائم کرونایی اعالم شد

رییــس پلیــس راهــور ناجــا نحــوه حــذف جرائــم 
کرونایــی را تشــریح کــرد. 

بــه گــزارش ایســنا، ســردار ســیدکمال هادیانفــر 
در حاشــیه ششــمین رزمایــش ارتقــاء تــوان و 
تحریــک عملیاتــی پلیــس راهــور کــه صبــح امــروز 
ــور در  ــا حض ــد ب ــزار ش ــش برگ ــهرک آزمای در ش
ــی  ــم کرونای ــاره حــذف جرائ ــگاران درب جمــع خبرن
ــی  ــه ط ــردم ک ــالغ ک ــوص اب ــن خص ــت: در ای گف
ــرد. ــذف ک ــی را ح ــم کرونای ــوان جرائ ــرایطی بت ش
ــت  ــن اس ــزود: ممک ــرایط اف ــن ش ــاره ای وی درب
افــرادی احکامــی را از فرمانداری هــا گرفتــه باشــند، 
امــا ایــن احــکام از ســوی اســتانداری یــا فرمانــداری 
بــه مــا ابالغ نشــده باشــد. یــا در مــواردی پرســتاران 
قضایــی،  احــکام  دارای  افــرادی  کادر درمــان،  و 
ــل  ــت عم ــراد دارای وق ــاران و اف ــگاران، بیم خبرن
جراحــی، افــرادی کــه محــل کار و ماموریتشــان در 
ــن  ــذف ای ــمول ح ــد مش ــد و ... می توانن ــرح باش ط

ــم شــوند. جرائ
هادیانفــر اظهــار کــرد: ایــن افــراد بــه ســه طریــق 
ــدام  ــم اق ــن جرائ ــذف ای ــه ح ــبت ب ــد نس می توانن
ــس + ۱۰، دوم  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــد. اول مراجع کنن
ــه هیات هــای رســیدگی مــاده ۵ و ســوم  مراجعــه ب
مراجعــه بــه پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان ها 

در سراســر کشــور.
وی اضافــه کــرد: الزم اســت ایــن افــراد مــدارک 
و مســتندات خــود را نیــز همــراه داشــته و در آنجــا 
ــی های الزم  ــام بررس ــس از انج ــا پ ــد ت ــه کنن ارائ

نســبت بــه حــذف ایــن جرائــم اقــدام شــود.

واریز سود 70 شرکت دیگر
 از طریق سامانه »سجام« 

مطابــق  گفــت:  بــورس  ســازمان  رئیــس 
مســتندات و قرارداد هــای منعقــد شــده بــا شــرکت 
ــز  ــر نی ــرکت دیگ ــزی، 7۰ ش ــذاری مرک ــپرده گ س
تــا پایــان ســال از طریــق ســامانه جامــع اطالعــات 
مشــتریان )ســجام( ســود خــود را پرداخــت خواهنــد 

ــرد.  ک
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عشــقی 
ــش از 7  ــه بی ــهام ب ــازار س ــی ب ــق مال ــت: عم گف
ــی  ــته اصل ــیده، خواس ــان رس ــارد توم ــزار میلی ه
مــا از دولــت ایجــاد ثبــات اقتصــادی اســت. در 
حــال حاضــر بــه طــور هفتگــی جلســه ای بــا تمــام 
از آن هــا در خصــوص  ناظر هــا برگــزار شــده و 
اقدامــات صــورت گرفتــه گزارش هایــی دریافــت 

می شــود.
او مـــی گویـــد: در تالشـــیم کـــه اقدامـــات 
افزایـــش ســـرمایه نیـــز بـــه منظـــور صرفـــه 
جویـــی در زمـــان بـــه صـــورت الکترونیکـــی 
ـــه  ـــاز ب ـــات نی ـــزی معوق ـــث واری ـــود. بح ـــام ش انج
ــرکت  ــات در شـ ــت اطالعـ ــاخت های ثبـ ــر سـ زیـ

دارد. مرکـــزی  ســـپرده گذاری 
ــم  ــره و قائ ــات مدی ــس هی ــب رئی ــی نائ ابوتراب
مقــام مدیــر عامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
ــان  ــا پای ــرکت ت ــود ۳۰ ش ــت س ــه پرداخ ــده ب وع

ــود. ــال داده ب س
تاکنــون ۲۳۰ شــرکت بورســی ســود ســهام 
ــه  ــد ک ــز می کردن ــجام واری ــق س ــود را از طری خ
ــدد  ــن ع ــورس، ای ــازمان ب ــس س ــده رئی ــق وع طب
ــرکت  ــه ۳۰۰ ش ــر ب ــرکت دیگ ــش 7۰ ش ــا افزای ب

ــید. ــد رس ــی خواه بورس

صادرات دام سبک به سازمان تعاون 
روستایی واگذار شد

مدیرعامـــل اتحادیـــه مرکـــزی دام ســـبک 
کشـــور گفـــت: مســـئولیت صـــادرات دام ســـبک 
بـــه ســـازمان مرکـــزی تعـــاون روســـتایی واگـــذار 

شـــده اســـت. 
بـــا  گفت وگـــو  در  دادرس  صـــدر  افشـــین 
ــا  ــه آیـ ــوال کـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ ــنا، در پاسـ ایسـ
صـــادرات دام ســـبک زنـــده رفـــع توقـــف شـــده 
اســـت یـــا خیـــر، گفـــت: همچنـــان اجـــازه 
ــادرات  ــه صـ ــود و وظیفـ ــروج دام داده نمی شـ خـ
دام از شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام بـــه ســـازمان 
ـــاال  ـــت. ح ـــده  اس ـــول ش ـــز مح ـــتایی نی ـــاون روس تع
ـــه  ـــتایی چ ـــاون روس ـــازمان تع ـــه س ـــد ک ـــد دی بای
ــادرات  ــرای صـ ــتورالعمل هایی بـ ــا و دسـ برنامه هـ

ــر دارد. در نظـ
وی ادامـــه داد: پیـــش از ممنوعیـــت صـــادرات، 
۲۰۰۰ راس دام ســـبک در اســـتان فـــارس آمـــاده 
ـــه  ـــه قرنطین ـــا ب ـــن دام ه ـــد. ای خـــروج از کشـــور بودن
رفته انـــد و بـــرای آنهـــا هزینـــه هـــای بســـیاری 
ــد  ــر می گوینـ ــال حاضـ ــی در حـ ــت. ولـ شده اسـ
کـــه خـــروج دام از اســـتان فـــارس امـــکان پذیـــر 
نیســـت. ایـــن یعنـــی هیـــچ برنامـــه ای مشـــخصی 
بـــرای صـــادرات وجـــود نـــدارد و هـــر روز یـــک 

ــود. ــه می شـ ــم گرفتـ تصمیـ
مدیـــر عامـــل اتحادیـــه مرکـــزی دام ســـبک 
اضافـــه کـــرد: شـــرکت پشـــتیبانی امـــور دام، 
ــت  ــرک، معاونـ ــارت، گمـ ــعه تجـ ــازمان توسـ سـ
ـــی  ـــی متول ـــاورزی همگ ـــور دام وزارت جهادکش ام
ـــاون  ـــازمان تع ـــم س ـــرا ه ـــتند. اخی ـــادرات هس ص
روســـتایی اضافـــه شده اســـت. طبیعتـــا بایـــد 
پیـــش از صـــادرات ایـــن دســـتگاه ها و نهادهـــای 
نظارتـــی پروتکل هـــای صادراتـــی را مشـــخص 

کننـــد.
وی در بخـــش دیگـــری از صحبـــت هایـــش 
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه واردات یونجـــه 
از روســـیه بـــه کجـــا رســـید، گفـــت: بخشـــی از 
ــان در  ــور همچنـ ــه کشـ ــی بـ ــای وارداتـ یونجه هـ
گمـــرک آســـتارا باقـــی مانـــده اســـت و ســـازمان 
ـــد. ـــی ده ـــص آن را نم ـــازه ترخی ـــات اج ـــظ نبات حف
ــادرات دام  ــش  صـ ــه پیـ ــک هفتـ ــر از یـ کمتـ
ـــت  ـــش قیم ـــری از افزای ـــور جلوگی ـــه منظ ـــبک ب س

گوشـــت متوقـــف شـــد.

ــازمان  ــت، وزارت کار و سـ ــه ۱۴۰۱ دولـ ــه بودجـ ــاس الیحـ براسـ
هدفمنـــدی یارانه هـــا را موظـــف کـــرده تـــا بخشـــی از یارانه بگیـــران 
ـــه  ـــت یاران ـــت دریاف ـــده از فهرس ـــال آین ـــاه س ـــا خردادم ـــد را ت پردرآم

ـــد. ـــذف کنن ح
ـــد  ـــر، بررســـی الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۱ نشـــان می ده ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــف  ـــا را موظ ـــدی یارانه ه ـــازمان هدفمن ـــاه و س ـــت، وزارت رف ـــه دول ک
کـــرده تـــا بخشـــی از یارانـــه بگیـــران پردرآمـــد را تـــا خـــرداد مـــاه 

ـــد. ـــذف کنن ـــه ح ـــت یاران ـــت دریاف ـــده از فهرس ـــال آین س
ــا اغلـــب از  ــه ایـــن حذفی هـ دولـــت پیـــش بینـــی می کنـــد کـ

ســـه دهـــک بـــاالی درآمـــدی باشـــند.
ــد ب  ــاس بنـ ــر اسـ ــت؛ بـ ــده اسـ ــه آمـ ــه بودجـ ــن الیحـ در متـ
ـــاه  ـــاون، کار و رف ـــال ۱۴۰۱ وزارت تع ـــه س ـــه بودج ـــره ۱۴ الیح تبص
اجتماعـــی بایـــد بـــا همـــکاری ســـازمان هدفمنـــدی یارانه هـــا و بـــا 

اســـتفاده از پایـــگاه اطالعـــات رفـــاه ایرانیـــان حداکثـــر ظـــرف ســـه 
مـــاه پـــس از ابـــالغ قانـــون بودجـــه ضمـــن دهک بنـــدی درآمـــدی 
ــن و  ــاخص های متقـ ــق شـ ــر از طریـ ــای یارانه بگیـ ــه خانوارهـ کلیـ
ـــتی  ـــدی و معیش ـــه نق ـــذف یاران ـــه ح ـــبت ب ـــکاء نس ـــل ات ـــی قاب ثبت
خانوارهـــای پردرآمـــد اقـــدام تـــا منابـــع حاصـــل از حـــذف یارانـــه 
ــار  ــت از اقشـ ــت حمایـ ــه جهـ ــت یارانـ ــرف پرداخـ ــا صـ پردرآمدهـ
ـــی  ـــت نوبت ـــش و پش ـــت پوش ـــای تح ـــت خانواره ـــا اولوی ـــیب پذیر ب آس

نهادهـــای حمایتـــی شـــود.
ـــد  ـــه می توانن ـــذف یاران ـــه ح ـــرض ب ـــای معت ـــتان خانواره سرپرس
ـــت  ـــی ثب ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــی وزارت تع ـــامانه الکترونیک در س
ــای  ــات و داده هـ ــاس اطالعـ ــا براسـ ــده آنهـ ــا پرونـ ــرده تـ ــام کـ نـ
ــی )ره(  ــام خمینـ ــداد امـ ــه امـ ــط کمیتـ ــی توسـ ــود و میدانـ موجـ
برقـــرار شـــود.بررســـی و در صـــورت وارد بـــودن اعتـــراض یارانـــه آنهـــا مجـــدداً 

مدیــرکل صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از 
تــداوم کاهــش قیمت هــا در بــازار فــوالد بــا عرضــه کامــل محصــوالت 

ــر داد.  ــورس کاال خب ــوالدی در ب ف
مثـال در  بـرای  افـزود:  ایرنـا  بـا  امیـری« در گفت وگـو  »سـیف اهلل 
آهن اسـفنجی کـه مهمترین شـاخص تعییـن قیمت محصـوالت فوالدی 

اسـت، قیمت هـا از زمـان عرضـه در بـورس رو بـه کاهـش بـوده اسـت.
ــوالدی  ــوالت ف ــه محص ــه هم ــرورت عرض ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
شــامل کنســانتره، گندلــه، شــمش، میلگــرد و مقاطــع در بــورس کاال، 
ــورس کاال ممنــوع  تصریح کــرد: عرضــه ایــن محصــوالت در خــارج از ب
ــود محصــول در داخــل  ــد در صــورت کمب ــدگان بای اســت و تولیدکنن
کشــور ابتــدا تــا ســه بــار عرضــه در بــورس کاال اقــدام کننــد و پــس از 
آن در صــورت نبــود تقاضــای داخلــی بــه امــر صــادرات مبــادرت ورزنــد.

ــی وزارت صمــت، عرضــه آزاد محصــوالت  ــع معدن ــر کل صنای  مدی
ــش از  ــد نق ــت ک ــور و دریاف ــت فاکت ــرط ثب ــا ش ــط ب ــوالدی را فق ف
ــری  ــا پیگی ــه داد: ب ــر دانســت و ادام ــع تجــارت امکان پذی ــامانه جام س
هــای وزیــر صمــت و تــالش مســووالن و کارکنــان بخش هــای دولتــی 
و خصوصــی مرتبــط، بــه زودی شــاهد ثبــات، تعــادل و پایــداری 

ــود. ــم ب ــیمان خواهی ــازار س ــد ب ــوالد همانن ــازار ف ــا در ب قیمت ه
ــوالدی،  ــوالت ف ــازار محص ــی ب ــت فعل ــریح وضعی ــا تش ــری ب امی
ــت  ــورس، قیم ــوالدی در ب ــوالت ف ــه محص ــس از عرض ــرد: پ اضافه ک
میلگــرد هــم اکنــون بــه کمتــر از ۱۴ هــزار تومــان در هــر کیلــو رســیده 

و قیمــت آهــن اســفنجی نســبت بــه هفتــه گذشــته بیــن ۴۰۰ تــا ۵۰۰ 
تومــان بــه ازای هــر کیلــو کاهــش پیــدا کــرده اســت.

ــوالدی در  ــوالت ف ــت محص ــش قیم ــد کاه ــه رون ــاره ب ــا اش وی ب
ــت و  ــر صم ــد وزی ــا تاکی ــت: ب ــازار ارز، گف ــر ب ــان های اخی ــن نوس عی
ــه  ــن وزارتخان ــی ای ــای تحول ــده، برنامه ه ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه
ــرا شــود  ــه شــکلی اج ــد ب ــه بای ــای پای ــازار کااله ــم ب در حــوزه تنظی
کــه تحریــم و نوســان های ارزی کمتریــن تأثیــر ممکــن را در ثبــات و 

ــد. ــته باش ــا داش ــادل قیمت ه تع
ــازار  ــری ب ــی وزارت صمــت، عــدم تاثیرپذی ــع معدن ــرکل صنای  مدی
محصــوالت فــوالدی از نوســان های ارزی را نشــانه تحقــق راهبــرد 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــت دانس ــا در وزارت صم ــازی تحریم ه خنثی س
ــوالدی،  ــیمانی و ف ــوالت س ــد محص ــزرگ تولی ــای ب ــی از مزیت ه یک
ــور  ــادن کش ــل و در مع ــوالت در داخ ــن محص ــه ای ــواد اولی ــود م وج
ــع  ــت مان ــزی درس ــت و برنامه ری ــا مدیری ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک اس
ــا  ــازار از مــواردی همچــون نوســان های ارزی ی ــری ب ــه اثرپذی هــر گون

تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان می شــود.

کدام یارانه بگیران از فهرست پرداخت یارانه دولت حذف خواهند شد؟

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد:

تداوم کاهش قیمت ها در بازار فوالد با عرضه کامل محصوالت در بورس
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کاریکاتور

افزایش 55 درصدی اجاره بها رکورد شکست! 

منبع: تسنیم

مشکالت مرتبط با قانون مشاغل 
سخت و زیان آور در اتاق تبریز بررسی شد 

ـــا حضـــور  ـــان آور ب ـــون مشـــاغل ســـخت و زی ـــا قان ـــط ب مشـــکالت مرتب
ـــز بررســـی شـــد.  ـــاق تبری ـــاالن اقتصـــادی در ات فع

ـــا  ـــاط ب ـــی در ارتب ـــز، کارگروه ـــاق تبری ـــی ات ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا حضـــور  ـــان آور ب ـــا مشـــاغل ســـخت و زی ـــط ب مســـائل و مشـــکالت مرتب
ـــی در  ـــش خصوص ـــاالن بخ ـــی از فع ـــز و جمع ـــاق تبری ـــس ات ـــب ریی نائ

ـــد. ـــزار ش ـــاق برگ ـــن ات ای
ـــت  ـــورای گف ـــق ش ـــد از طری ـــی بای ـــوارد قانون ـــه م ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
ــن  ــازمان تامیـ ــل سـ ــا مدیرعامـ ــترک بـ ــه مشـ ــا در جلسـ ــو و یـ و گـ
ـــدی و  ـــع بن ـــازمان جم ـــن س ـــد ای ـــت درآم ـــا مدیری ـــور ی ـــی کش اجتماع
ـــه  ـــون مربوط ـــورددار در قان ـــتندات م ـــد مس ـــرر ش ـــود، مق ـــر ش ـــادل نظ تب
ـــت و  ـــورای گف ـــه ش ـــار دبیرخان ـــدی و در اختی ـــع بن ـــاتی جم ـــی جلس ط

ـــرد. ـــرار گی ـــو ق گ
بـــرای پرهیـــز از رفتارهـــای ســـلیقه ای اســـتانی مقـــرر شـــد بـــا 
ـــان  ـــون کارفرمای ـــد کان ـــط مانن ـــای مرتب ـــکل ه ـــدگان تش ـــور نماین حض
ـــر در  ـــای درگی ـــن واحده ـــه و همچنی ـــن جلس ـــر در ای ـــرات حاض و نف
ایـــن حـــوزه، جلســـه مشـــترک بـــا مدیـــران اداره کل تعـــاون، کار و 
ـــتان  ـــت اس ـــی و اداره بهداش ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــی، س ـــور اجتماع ام

ـــود. ـــزار ش ـــر برگ ـــای درگی ـــازمان ه ـــوان س ـــه عن ب
در ایـــن جلســـه همچنیـــن مقـــرر شـــد، جلســـه ای بـــا مدیرعامـــل 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی کشـــور و همچنیـــن مدیـــر درآمـــد ایـــن 

ســـازمان در اتـــاق بازرگانـــی ترتیـــب داده شـــود.

العــاده(  )فــوق  جلســه   سی وهشــتمین 
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز شــامگاه 
و  علنــی  به صــورت  دی مــاه،   ۲۱ سه شــنبه، 
ــهردار  ــورا و ش ــای ش ــس، اعض ــور رئی ــا حض ب
کالنشــهر تبریــز در عمــارت ســاعت تبریــز 

ــد.  ــزار ش برگ
بــه گــزارش ایســنا، الیحــه ی شــهرداری 
ــدام و  ــرارگاه اق ــکیل ق ــر »تش ــی ب ــز مبن تبری
اجــرای طــرح مطابــق شــیوه نامه ی پیشــنهادی 
بافت هــای  نوســازی  و  توانمندســازی  بــرای 
بودجــه  و  برنامــه  برابــر  شــهری  ناکارآمــد 
ــد  ــا قی ــز« ب ــهرداری تبری ــاالنه ش ــوب س مص
ــر  ــای حاض ــی اعض ــورد بررس ــت م ــک فوری ی
قــرار گرفــت و مقــرر شــد ایــن الیحــه در اولیــن 
فرصــت بعــد از تصویــب تعرفــه عــوارض محلــی 

ــود. ــی ش ــادی بررس ــورت ع ــه ص ب

الیحه شهرداری تبریز مبنی بر انحالل 
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

ــز  ــهر تبری ــالمی کالنش ــورای اس ــس ش رئی
ــن جلســه در خصــوص الیحــه ی  ــدای ای در ابت
ــرکت  ــالل ش ــر انح ــی ب ــز مبن ــهرداری تبری ش
کــرد:  بیــان  شــهری  قطــار  بهره بــرداری 
موضــوع ادغــام شــرکت بهره بــرداری قطــار 
شــهری از ســوی مدیــران ایــن مجموعــه طــی 
هفتــه گذشــته مطــرح شــده بــود و حتــی آنهــا 
ــالم  ــتا اع ــن راس ــود را در ای ــی خ ــز آمادگ نی

کرده انــد.
ــام  ــوع ادغ ــه داد: موض ــی ادام ــول برگ رس
شــرکت بهره بــرداری قطــار شــهری تبریــز 
بایــد در کمیســیون های »ارزیابــی، تحقیــق، 

ــل  ــل و نق ــران، حم ــی«، »عم ــارت و حقوق نظ
و ترافیــک شــهری« و برنامــه و بودجــه بــه 

ــود. ــی ش ــترک بررس ــورت مش ص
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز در ایــن  
خصــوص اظهــار کــرد: موضــوع ادغــام شــرکت 
بهره بــرداری قطــار شــهری بســیار حســاس 
اســت و بایــد مــورد بررســی همــه جانبــه قــرار 

ــرد. گی
علیرضــا نوای باغبــان ادامــه داد: بایــد بعــد از 
دریافــت نظــرات شــفاف از ســازمان های مربــوط، 

نســبت بــه ایــن ادغــام تصمیــم بگیریــم.
تحقیــق،  ارزیابــی،  کمیســیون  رئیــس 
ــی شــورای اســالمی کالنشــهر  نظــارت و حقوق
تبریــز نیــز در ایــن خصــوص بیــان کــرد: 
جداســازی  بــه  اقــدام  اســتان ها  از  بعضــی 
ایــن دو شــرکت کــرده و کارهــای خــود را نیــز 
به صــورت تفکیــک شــده انجــام می دهنــد.

ــار  ــا چه ــه داد: تنه ــژاد ادام ــه دهقان ن روح ال
ــز وجــود دارد کــه  خــط در قطــار شــهری تبری
ــال  ــط فع ــک خ ــط ی ــط فق ــار خ ــن چه از ای
ــا کلیــات طــرح انحــالل شــرکت  اســت؛ مــن ب
بهره بــرداری قطــار شــهری تبریــز مخالــف 

ــتم. هس
ــازی  ــاری و شهرس ــیون معم ــس کمیس رئی
نیــز  تبریــز  کالنشــهر  اســالمی  شــورای 
ایــن  در  نگرانی هایــی  کــرد:  خاطرنشــان 

راســتا وجــود دارد و شــاید در صــورت انحــالل 
شــرکت بهره بــرداری قطــار شــهری، دولــت 

را قطــع کنــد. حمایت هــای خــود 
فریــدون بابایی اقــدم ادامــه داد: بایــد در 
ــار  ــرداری قط ــرکت بهره ب ــالل ش ــتای انح راس
ــع  ــه نف ــه ب ــی ک ــر تصمیم ــز ه ــهری تبری ش

ــود. ــه ش ــت، گرفت ــهر اس ش
احــد صادقــی دبیــر شــورای اســالمی شــهر 
تبریــز نیــز اظهــار کــرد: در نامــه ای کــه از 
ــده  ــالغ شــده، ذکرگردی ســوی وزارت کشــور اب
شــهرداری می توانــد نســبت بــه افزایــش و 

کنــد. تصمیم گیــری  ســازمان ها  کاهــش 
انحــالل  الیحــه  شــد  مقــرر  نهایــت  در 
ــز در  ــهری تبری ــار ش ــرداری قط ــرکت بهره ب ش
ــق،  ــی، تحقی ــترک »ارزیاب ــیون های مش کمیس

نظــارت و حقوقــی«،  »عمــران، حمــل و نقــل و 
ترافیــک شــهری« و »برنامــه و بودجــه« بررســی 

شــود.
ــازی  ــاری و شهرس ــیون معم ــس کمیس رئی
خصــوص  در  ســخنانی  در  شــهر  شــورای 
اهمیــت بررســی تعرفــه عــوارض محلــی ســال 
۱۴۰۱، اظهــار کــرد: بهتــر اســت جلســات 
بررســی  و  کــرده  تعطیــل  را  کمیســیون ها 
تعرفــه عــوارض محلــی را در اولویــت کاری 

ــم. ــرار دهی ــود ق خ
بابایــی اقــدم ادامــه داد: روز گذشــته در 
در  را  بررســی هایی  کمیســیون  جلســه ی 
خصــوص تعرفــه عــوارض محلــی انجــام دادیــم، 
و ظاهــرا اکنــون نیــز موضوعــات مطــرح شــده 

دیــروز را مجــددا بررســی می کنیــم.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
گفــت: از همــکاران مالــی خواهشــمندیم کــه در 
نــگارش مصوبــات تعرفــه عــوارض محلــی دقــت 

ــند. ــت دار باش ــته و امان الزم را داش
ســرمایه  گــذاری،  کمیســیون  رئیــس 
ــز  ــود فضــای کســب و کار نی گردشــگری و بهب
ایســتگاه های  اظهــار کــرد:  طــی ســخنانی 
متــروی شــهر ســرویس بهداشــتی ندارنــد 
ــه  ــا ن ــی از آنه ــوع در برخ ــن موض ــوای ای و س
اثــری از بــرق اســت و نــه پله هــای برقــی! 
حفــاظ  نیــز  ایســتگاه ها  پله هــای  حتــی 

ندارنــد.
ــرا  ــه داد: چ ــر ادام ــم زعفرانچیل ــید کاظ س
ــاه از  ــد م ــس از چن ــوز پ ــهری هن ــت ش مدیری
آغــاز فعالیــت خــود نتوانســته بــرای شــهروندان 
امکانــات ســرویس بهداشــتی فراهــم کنــد؟ 
پیگیــر  منطقــه  شــهردار  از  بــار  چندیــن 
وضعیــت ایســتگاه متــرو شــدم تــا در خصــوص 
ــی  ــم ول ــام ده ــی را انج ــا اقدامات ــه برقی ه پل
همچنــان خبــری از ایــن موضــوع نشــده اســت.
شــهرداری  مدیــران  کــرد:  اضافــه  وی 
ــتند و  ــهر نیس ــورای ش ــای ش ــخگوی اعض پاس
ــد  ــداد می کن ــهرداری بی ــتیزی در ش ــورا س ش
و عملکــرد خدماتــی شــهرداری و شــورای شــهر 
پژوهش هــای شــورای  مرکــز  اعــالم  طبــق 
ــزاری  ــا برگ ــط صرف ــر اســت و فق اســالمی صف
ــرار گرفتــه اســت. جلســات در اولویــت کاری ق
ــر  ــت در زی ــوم نیس ــزود: معل ــر اف زعفرانچیل
زمیــن تبریــز چــه می گــذرد و چــه مــدت 
ــوع ورود  ــن موض ــه ای ــا ب ــت ت ــان الزم اس زم

ــت. ــر اس ــه خب ــا چ ــم در آنج ــم و بدانی کنی

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی دولــت را مکلــف کردند 
نســبت بــه انتقــال آب از دریــای عمــان بــه اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و شــیرین کــردن آن بــا اولویــت شــهرهای زاهــدان 

و زابــل اقــدام نمایــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
ــزارش کمیســیون عمــران در  ــه گ ــه رســیدگی ب اســالمی، ادام
مــورد طــرح انتقــال آب از دریــای عمــان بــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان در دســتور کار قــرار گرفــت. جزئیــات ایــن طــرح 
ــع از ۲۲7  ــف و 7 رای ممتن ــق، ۳۱ رای مخال ــا ۱7۰ رای مواف ب

ــید. ــب رس ــه تصوی ــس ب ــده حاضــر در مجل نماین
بــر اســاس مــاده  واحــده، متــن زیــر به عنــوان بنــد خ به مــاده۲ 
قانــون توســعه و بهینــه ســازی آب شــرب شــهری و روســتایی در 

کشــور مصــوب ۲۴ اســفندماه ۱۳۹۴ الحــاق می گــردد:
ــرو بــا  ــت: وزارت نی در بنــد )خ( مــاده واحــده آمــده اس
همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز بــا اســتفاده از 
تــوان علمــی معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، مکلــف اســت 

ــرای برداشــت آب،  ــی و خارجــی ب ــه ســرمایه گذاری داخل زمین
انتقــال آب و اســتفاده از نمک هــا و فلــزات  نمک زدایــی و 
ــه اســتان  ــال آب ب ــت انتق ــا اولوی ــای عمــان )ب ــده از دری بازمان
ــی  ــد آب نمک زدای ــد. خری ــدام کن سیســتان و بلوچسســتان( اق
شــده و انتقــال یافتــه بــرای جبــران مصــارف شــرب، در 
ــون  ــه قان ــواد ب ــی م ــاق برخ ــون الح ــاده )۲۰( قان ــوب م چارچ
ــرمایه گذار  ــت )۲( از س ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش تنظی

تضمیــن می گــردد. 
ــس از  ــاه پ ــر ۳ م ــون حداکث ــن قان ــی ای ــه اجرای ــن نام آیی
ــه تصویــب هیــات  ــن و ب تصویــب آن توســط وزارت نیــرو تدوی

وزیــران می رســد.
بــر اســاس ایــن طــرح دولــت مکلــف اســت نســبت بــه انتقــال 
آب از دریــای عمــان بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان و شــیرین 

کــردن آن بــا اولویــت شــهرهای زاهــدان و زابــل اقــدام نمایــد.
ــی  ــار مال ــد شــده اســت: ب ــز تاکی ــن طــرح نی در تبصــره ای
ــف هــای  ــون در ســال جــاری از ردی ــن قان ناشــی از اجــرای ای

شــماره ۱۳۰7۰۰۲۰۳8 و ۱۳۰7۰۰۲۱۰۴ تأمیــن و در ســال 
ــود. ــی می ش ــنواتی پیش بین ــه س ــح بودج ــی در لوای ــای آت ه

ــلیمی«  ــا س ــی رض ــی »عل ــنهاد اصالح ــرح پیش ــن ط در ای
نماینــده محــالت بــا ۱۶۴ رای موافــق بــه تصویــب رســید کــه 

ــاده واحــده لحــاظ شــده اســت. در م

ســخنگوی کمیســیون بهداشــت مجلس از تشــکیل 
کمیتــه ای ویــژه  در کمیســیون بهداشــت بــرای 
ــورد  ــبات در م ــوان محاس ــزارش دی ــه گ ــیدگی ب رس
ــر داد.  ــذا و دارو خب ــازمان غ ــود در س ــکالت موج مش
ــت و  ــیخی در گف ــرا ش ــا، زه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی در تشــریح نشســت کمیســیون بهداشــت و  گوی
ــوان  ــزارش دی ــی گ ــه بررس ــس از ادام ــان مجل درم
ــه  ــرد بودج ــه ک ــوه هزین ــورد نح ــبات در م محاس
ــزات( توســط  ۱۴۰۱  بخــش ســالمت )دارو و تجهی
و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت  وزارت 

پیشــنهادات دیــوان در مــورد بودجــه ۱۴۰۱ حــوزه 
ــر  ــن کمیســیون خب ــروز ای ســالمت در نشســت ام
داد و گفــت: مباحثــی ماننــد عــدم تهیــه اساســنامه 
ــامانه  ــود در س ــص موج ــذا و دارو، نواق ــازمان غ س
تی تــک و چــارت ســازمانی، عــدم شناســه گــذاری 
داروهــا، یارانــه دارو و گــران فروشــی دارو از جملــه 
ــبات  ــوان محاس ــزارش دی ــه در گ ــود ک ــی ب مباحث

وجــود داشــت.
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت مجلــس اضافــه 
کــرد: بــر اســاس گــزارش دیــوان، وضعیــت نیــروی 
ــی  ــرکت های خصوص ــری آن از ش ــانی و بکارگی انس
ــف  ــن تکلی ــد تعیی ــذا و دارو بای ــازمان غ ــط س توس
ــه  ــود البت ــخص ش ــازمان مش ــا در س ــگاه آنه و جای
ــد کــه  مســئوالن ســازمان غــذا و دارو مطــرح کردن
چــارت ســازمانی تشــکیالت یکــی از مشــکالت 
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــه ب ــوده ک ــازمان ب ــدی س ج
امــور  اصــالح شــود و ســازمان  بایــد ســاختار 
ــد؛  ــک کن ــکالت کم ــع مش ــرای رف ــتخدامی ب اس
آنهــا مطــرح کردنــد کــه اساســنامه بــه جمــع بنــدی 
ــار  ــی در اختی ــه آت ــی دو هفت ــیده و ط ــی رس نهای

ــد داد. ــرار خواهن ــت ق ــات دول هی

در  داشــت:  بیــان  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
گــزارش دیــوان در مــورد بیمــه ســالمت مشــکالت و 
مســائلی از جملــه ایجــاد ابهــام در ماهیــت حقوقــی 
ــاداش از  شــرکت هــای تابعــه ســازمان، پرداخــت پ
ــای  ــه ه ــودن هزین ــاال ب ــواده، ب محــل پزشــک خان
ــره ۱7  ــد ) ه ( تبص ــرای بن ــام در اج ــازمان، ابه س
ــاده  ــت م ــدم رعای ــال ۱۴۰۰ و ع ــه س ــون بودج قان
ــم  ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــون الحــاق برخــی م 7۵ قان

ــت مطــرح شــد. ــی دول ــررات مال بخشــی از مق
اســاس  بــر  نهایــت  در  گفــت:  شــیخی 
ــذا و  ــازمان غ ــط س ــده توس ــه ش ــای ارائ گزارش ه
ــه و بودجــه  ــوان محاســبات، ســازمان برنام دارو، دی
ــی  ــه تخصص ــد کمیت ــرر ش ــتخدامی مق ــور اس و ام
رســیدگی بــه گــزارش دیــوان محاســبات در مــورد 
ســازمان های  از  متشــکل  دارو  و  غــذا  ســازمان 
ــذا و دارو،  ــتخدامی و غ ــور اس ــه، ام ــه و بودج برنام
دیــوان محاســبات و کمیســیون بهداشــت و درمــان 
ــه  ــب ب ــاس اینجان ــن اس ــر ای ــه ب ــود ک تشــکیل ش
ــی و صالحــی  ــه و و بندپ ــن کمیت ــوان رئیــس ای عن
بــه عنــوان اعضــای ایــن کمیته از ســوی کمیســیون 

ــدند. ــاب ش انتخ

 اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا ابراز امیدواری نســبت 
ــه بهبــود وضعیــت مجتمــع پرتوفرآینــد شــمال غرب  ب
کشــور در تبریــز گفت: شــهرک تــازه تاســیس  پرتودهی 

آذربایجــان شــرقی توســعه مــی یابــد.
ــور و  ــس جمه ــاون رئی ــر، مع ــزارش مه ــه گ ب
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در ســفر بــه اســتان، 
ــه همــراه اســتاندار آذربایجــان شــرقی از مجتمــع  ب
شهرســتان  در  کشــور  شــمال غرب  پرتوفرآینــد 

ــرد. ــد ک ــاب بازدی بن
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در ایــن بازدیــد گفــت: 

بایــد از ظرفیــت ایــن مجتمــع بــرای افزایش بهــره وری 
در بخــش صنعــت و کشــاورزی اســتفاده کنیم.

عابدیــن خــّرم بــا اشــاره بــه کاربردهــای فنــاوری 
ــدی،  ــوالت تولی ــت محص ــای کیفی ــوی در ارتق پرت
گفــت: توانمنــدی ایــن مجتمــع بــرای فعــاالن 
ــر  ــی نشــده و اگ ــی معرف ــدازه کاف ــه ان اقتصــادی ب
ــت و کشــاورزی  ــاوری در صنع ــن فن ــای ای کاربرده
ــه صــورت  ــا ب ــره وری م ــی شــود، درصــد به عملیات

ــت. ــد یاف ــش خواه ــی افزای جهش
وی تأکیــد کــرد: فنــاوری پرتودهــی را ارتقــا 

ــازه تاسیس شــده پرتودهــی  می بخشــیم و شــهرک ت
ــازمان  ــت س ــکاری و حمای ــا هم ــعه داده و ب را توس
انــرژی اتمــی، موانــع موجــود را رفــع خواهیــم کــرد.

ــمال غرب  ــد ش ــع پرتوفرآین ــت مجتم ــی اس گفتن
کشــور در حــوزه پژوهــش و به کارگیــری فنــاوری 
جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  در  هســته ای 
ــات  ــی، قطع ــامانه های تخصص ــعه س ــاخت و توس س
شــتاب دهنده، صنایــع هایتــک، فنــاوری اتصــال 
قطعــات بــه یکدیگــر، اصــالح پلیمــری، تولید ســطوح 
هســته ای،  کشــاورزی  و  میکروبیولــوژی  مقــاوم، 
بیوتکنولــوژی، ایجــاد مصونیــت در برابــر آفت پذیــری 
محصــوالت و بررســی تولیــد گرافیــت از قیــر طبیعــی 
ــه طراحــی و ســاخت اولیــن  ــق ب فعالیــت دارد و موف
ــا بومــی در کشــور شــده اســت. ــل گام ســامانه پرتاب

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی همچنیــن امــروز از 
واحــد بســته بندی لپــه در شــهرک صنعتــی شــهید 
ــا فنــاوری پرتودهــی اجــرا  ســلیمی آذرشــهر کــه ب
ــا بیــش  می شــود و عمــر نگــه داری محصــوالت را ت

ــد کــرد. از دو ســال افزایــش می دهــد، بازدی
اســالمی همچنیــن در ســفر بــه آذربایجــان 
ــدار  ــتان دی ــه در اس ــی فقی ــده ول ــا نماین ــرقی ب ش

کــرد. گفت وگــو  و 

جلسه فوق العاده شورای شهر

بررسی انحالل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز

دولت مکلف به انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان شد

کمیته ای ویژه برای رسیدگی به مشکالت موجود در 
سازمان غذا و دارو تشکیل می شود

استاندار آذربایجان شرقی:

شهرک تازه تاسیس  پرتودهی آذربایجان شرقی توسعه می یابد

فرم ثبت نام خبرنگار افتخاری
 روزنامه عجب شیر

نام:                             نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:            تاریخ تولد:
نام پدر:                        محل تولد:
کد ملی:                       ایمل شما:

تلفن:                           موبایل:
آدرس سکونت:

آدرس محل کار: 
آخرین مدرک تحصیلی:

دیپلم      فوق دیپلم     لیسانس     
فوق لیسانس      دکتری

زمینه همکاری:
فرهنگی      اجتماعی     اقتصادی     

گردشگری    مذهبی    ورزشی    عکاسی    
خبرنگار     مقاالت

سوابق:     سابقه فعالیت خبری ندارم      
             سابقه فعالیت خبری دارم

توضیحات دلخواه:

 ( 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 -

شماره(، دفتر ثبت  شی)بدون پ 1456و   021-41934: مرکز تماس یبه سواالت سامانه ا ییدر ستاد و پاسخگو تیاطالعات تماس  جهت  انجام مراحل عضو -
 021-85193768و   021-88969737نام 

مرکز پشتیبانی و راهبری  متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند :
 083-3825380استان کرمانشاه :  دفتر ثبت نام  021-41934ستاد: 

 موجود است. "/ پروفایل مزایده گرثبت نامه  "( بخش  www.setadiran.irاطالعات تماس دفاتر  ثبت نام ستاد در  سایر استانها، ) 

شركت ربق منطقه اي رغب  )سهامی خاص(

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/22                                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/2۳

)نوبت دوم(
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الزام مشموالن به ارائه کارت واکسن برای اعزام به 
مراکز آموزشی

جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی انتظامــی کشــور گفت: همه مشــموالن 
اعزامــی بهمــن ســال جــاری بــه بعــد بــرای پذیــرش در مراکــز آمــوزش رزم 
مقدماتــی نیروهــای مســلح ملــزم بــه ارائــه کارت تزریق واکســن کرونا هســتند. 
ــا، ســردار رحمــان علیدوســت در تشــریح ایــن خبــر  ــه گــزارش ایرن ب
ــه فعالیــت حداکثــری مراکــز تزریــق واکســن  ــا توجــه ب اظهــار داشــت: ب
کوویــد ۱۹ در سراســر کشــور و توجــه ویــژه نیروهــای مســلح بــه حفــظ 
ســالمتی مشــموالن حیــن خدمــت ســربازی، از ایــن رو مشــموالن دارای 
ــه  ــزام ب ــت اع ــت درخواس ــان ثب ــا متقاضی ــت ی ــه خدم ــاده ب ــرگ آم ب
خدمــت در دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس+۱۰( حتمــا بایــد 

ــا اقــدام کننــد. ــرای تزریــق واکســن کرون ب
وی ادامــه داد: همــه مشــموالن اعزامــی بهمــن ســال جــاری بــه بعــد 
ــرای پذیــرش در مراکــز آمــوزش رزم مقدماتــی نیروهــای مســلح ملــزم  ب

بــه ارائــه کارت تزریــق واکســن کرونــا هســتند.
ســردار علیدوســت بیــان داشــت: متقاضیــان اعــزام بــه خدمــت و معافیت 
پزشــکی نیــز بــرای ثبــت درخواســت خــود در دفاتــر خدمــات الکترونیــک 

انتظامــی )پلیــس+۱۰( ملــزم بــه ارائــه کارت واکســن کرونــا هســتند.
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی انتظامــی کشــور افــزود: مشــموالن 
بایــد بــا مراجعــه بــه مراکــز واکسیناســیون بــرای تزریــق واکســن اقــدام 
ــه  و  ــه ســامانه ســالمت مراجع ــا ب ــق واکســن کرون ــد از تزری ــد و بع کنن

ــد. ــت بگیرن ــد دار را پرین کارت واکســن بارک
ــتر  ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــان ب ــای آن ــواده ه ــموالن و خان مش
مــی تواننــد از طریــق پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان بــه نشــانی 
شــماره  بــه  گویــا  تلفــن  ســامانه   ،www.vazifeh.police.ir
ــه نشــانی  ــام رســان ســروش ب ــال خبرســربازی در پی ــا کان ۰۹۶۴8۰ و ی
khabaresarbazi@ از آخریــن اخبــار مربوطــه مطلــع شــوند.

رییس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی: 
سارقان الستیک خودروها

 در معابر تبریز دستگیر شدند
ــه  تصویــری از یــک خــودرو کــه الســتیک و رینــگ هــای عقــب آن ب

ســرقت رفتــه اســت. 
ــارقان  ــتگیری س ــا دس ــرقی ب ــی آذربایجان ش ــس آگاه ــوران پلی مام
الســتیک خودروهــای پــارک شــده در معابــر تبریــز در روزهــای گذشــته، 

ــد.  ــان دادن ــی شــهروندان پای ــه نگران ب
ــا اعــالم ایــن  ــا، رئیــس پلیــس آگاهــی آذربایجان شــرقی ب بــه گــزارش ایرن
مطلــب از شناســایی و دســتگیری باند چهــار نفره ســارقان الســتیک خودروهای 
پــاک شــده در معابــر، خیابــان هــا و مقابــل منــزل شــهروندان در تبریز خبــر داد.
ســرهنگ ابراهیــم محمــودی افــزود: در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت 
ــایی و  ــوع شناس ــه موض ــی، بالفاصل ــر عموم ــا در معاب ــتیک خودروه الس
دســتگیری ســارق یــا ســارقان در دســتور کار پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
وی گفــت: بــا اتمــام تحقیقــات نامحســوس پلیس و بررســی مســتندات 
ــای  ــالش و پیگیری ه ــا ت ــی ب ــس آگاه ــوران پلی ــرانجام مأم ــود، س موج
شــبانه روزی بانــد چهــار نفــره ســارقان الســتیک خــودرو را شناســایی و در 

ــد. ــتگیر کردن ــان دس مخفیگاه ش
رئیــس پلیــس آگاهــی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره به اعتــراف ســارقان به 
۵۳ فقــره ســرقت الســتیک از خودروهــا در معابــر عمومــی تبریز خاطرنشــان 

کــرد: در ایــن راســتا هفــت نفــر مالخــر نیز شناســایی و دســتگیر شــد. 
ــا از بیــن  ــه برخــورد قاطــع پلیــس ب ــان ب ســرهنگ محمــودی در پای

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــردم در جامع ــت و آرامــش م ــدگان امنی برن

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی: 
ساخت 212 هزار واحد مسکن ملی

 در کشور آغاز شده است 
ــی  ــات اجرای ــون عملی ــم اکن ــت: ه ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــاط  ــکن در نق ــی مس ــش مل ــرح جه ــای ط ــد از واحده ــزار واح ۲۱۲ ه

ــده اســت.  ــاز ش ــف کشــور آغ مختل
ــداد  ــزاد گفت:تع ــر نیک ــوان، اکب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
منــازل مســکونی مــورد تعهــد بنیــاد مســکن بایــد تــا پایــان ســال جــاری 

ــاب در کشــور برســد. ــه ۴۰۰ هــزار ب ب
وزارت راه و شهرســازی بــا راه انــدازی ســامانه ثمــن یــک مــاه بعــد از ابــالغ 

قانــون جهــش تولیــد مســکن بــه ثبت نــام متقاضیــان مســکن، اقــدام کــرد.
نیــاز مســکن بیــش از ۴ میلیــون واحــد مســکونی اســت کــه بــه گفتــه 
وزیــر راه و شهرســازی بیــش از ۳ میلیــون و8۰۰ هــزار نفــر در طرح هــای 

مســکنی دولــت ثبــت نــام کــرده انــد. 
ــد: ۱۵8 هــزار  ــاد مســکن مــی گوی ــاد مســکن کشــور  بنی رئیــس بنی
بــاب منــزل مســکونی روســتایی و ۵۳ هــزار منــزل مســکونی شــهری را در 
دســت ســاخت دارد و مابقــی منــازل مســکونی را نیــز در حــال پیگیــری 

بــرای شــروع بــه ســاخت هســتیم.
ــه  ــود ک ــان ب ــون توم ــدا ۱۰۰ میلی ــتایی ابت ــهیالت روس ــت تس پرداخ

ــیده اســت. ــان رس ــون توم ــه ۲۰۰ میلی ــون ب اکن
بنابــر اعــالم نیکــزاد اقســاط تعیین شــده برای تســهیالت جهــش تولید ملی 

مســکن در مناطــق روســتایی یک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان خواهــد بود.
ــون  ــا ۳۵۰ میلی ــهیالت از ۳۰۰ ت ــزان تس ــم می ــهری ه ــازل ش در من
ــر اســت و در  ــازل مســکونی متغی ــی من ــه موقعیــت مکان ــان بســته ب توم

ــان اســت. ــون توم ــم ۴۰۰ میلی ــن رق ــز ای ــران نی ته

وزیر خارجه کشـورمان پس از سـفر دو روزه 
بـه عمان و قطر، سـاعتی پیش وارد تهران شـد. 
ــه در  ــان ک ــر، امیرعبداللهی ــزارش مه ــه گ ب
رأس یــک هیــأت سیاســی، بــه عمــان و قطــر 

ســفر کــرده بــود، وارد کشــور شــد.
ــا  ــان ب ــه عم ــفر ب ــان در س ــر عبداللهی امی
ــور  ــن کش ــه ای ــر خارج ــاه و وزی ــاون پادش مع
ــا امیــر  دیــدار کــرد و در ســفر بــه قطــر نیــز ب
قطــر و وزیــر خارجــه ایــن کشــور دیدار داشــت.
دســتاورد  خصــوص  در  امیرعبداللهیــان 
ــه  ــود ب ــه ای خ ــفر منطق ــد س ــن مقص دومی
در  جانبــه  دو  گفتگوهــای  گفــت:  دوحــه 
خصــوص موضوعــات مختلــف روابــط ایــران و 
قطــر یکــی از محورهــای گفتگــو بــا مســئوالن 

ــود. ــر ب ــی قط سیاس
ــای  ــر مبن ــان، ب ــر عبداللهی ــه امی ــه گفت ب
دعــوت دولــت قطــر، قــرار اســت طــی روزهــای 
ــالمی  ــوری اس ــی از وزرای جمه ــده گروه آین
ــات  ــد. موضوع ــفر کنن ــه س ــه دوح ــران، ب ای
ــای  ــکاری در حوزه ه تجــاری، اقتصــادی و هم
فنــاوری و حوزه هــای متنــوع مــورد عالقــه دو 
ــا در  ــار کرون ــت و مه ــه بهداش ــرف از جمل ط
ــران و کشــور  ــارب ای ــه تج ــه ب ــا توج ــر، ب قط
قطــر از مهمتریــن محورهــای ایــن ســفر اســت.
ــا توجــه  وزیــر خارجــه کشــورمان افــزود: ب
بــه شــکل گرفتــن یــک مــوج قــوی کرونــا در 

ــی  ــران آمادگ ــر، ای ــای اخی ــی روزه ــر، ط قط
خــود را بــرای مســاعدت در ایــن زمینــه اعــالم 

کــرده اســت.
ــح کــرد: گفتگــو و  ــر امورخارجــه تصری وزی
ــه ای  ــم منطق ــه مســائل مه همــکاری در زمین
یکــی دیگــر از محورهــای گفتگــو در ایــن 
ــران بارهــا  ــود و جمهــوری اســالمی ای ســفر ب
ــکاری و  ــد هم ــت رون ــرای تقوی ــی را ب ایده های
ــه  ــکاری در منطق ــه هم ــر ب ــای منج گفتگوه
خلیــج فــارس ارائــه کــرده اســت و امیــر قطــر 
ــه رؤســای منطقــه اســت کــه همــواره  از جمل
از ایده هــای مطــرح شــده از ســوی ایــران 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک اس
امیرعبداللهیــان افــزود: ایــران معتقــد اســت 

ــه،  ــا در منطق ــی از بحران ه ــل برخ ــه راه ح ک
ــت و  ــی اس ــل سیاس ــر راه ح ــز ب ــاً تمرک صرف
مــا نبایــد از مســیر زور، نظامــی گــری و 
هژمونیــک، مشــکالت منطقــه را حــل و فصــل 
ــان داده  ــر نش ــال های اخی ــه س ــم و تجرب کنی

ــه نفــع منطقــه نیســت. ــن ب ای
رئیــس دســتگاه دیپلماســی اظهــار داشــت: 
ایــران بــه عنــوان یــک کشــور بــزرگ در منطقه 
ــم و  ــه راه حــل، نقشــی مه ــواره در هرگون هم
ــا  ــارزه ب ــوع مب ــه در موض ــی دارد و چ اساس
داعــش و چــه در هــر گفتگــوی منطقــه ای در 
طــرف خــوب تحــوالت بــوده و نقــش ســازنده 

ــد. ــا می کن ایف
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه حمایــت 

ــات،  ــه ثب ــه ب ــی ک ــکار عمل ــر ابت ــران از ه ای
امنیــت و توســعه منطقــه کمــک کنــد، اظهــار 
ــر  ــی از امی ــای خوب ــروز صحبت ه ــت: ام داش
ــز  ــان نی ــنیدیم و ایش ــه ش ــن رابط ــر در ای قط
ــکاری  ــعه هم ــرای توس ــی ب ــای خوب دیدگاه ه
ــز از  ــا نی ــد و م ــه ای دارن ــه منطق ــه جانب هم

ایــن ایده هــا حمایــت می کنیــم.
کــرد:  امیــدواری  ابــراز  خارجــه  وزیــر 
ــد و  ــیر رش ــته در مس ــش از گذش ــه بی منطق

توســعه و همــکاری قــرار بگیــرد.
امیــر عبداللهیــان در ادامــه در خصــوص 
طــرح موضوعــات مرتبــط بــا مذاکــرات ویــن در 
ــت:  ــر گف ــان و قط ــور عم ــای دو کش پایتخت ه
ــان  ــه در جری ــران دوســتان خــود را در منطق ای
مذاکــرات ویــن قــرار می دهــد و آن هــا بــه 
ــوردار  ــق برخ ــن ح ــا از ای ــایه م ــوان همس عن
هســتند کــه در جریــان آنچــه بیــن ایــران و ۱+۴ 
ــد. ــرار بگیرن ــت ق ــام اس ــال انج ــن در ح در وی

وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد: مــا 
جمهــوری  دســتاوردهای  هســتیم  معتقــد 
اســالمی ایــران در حــوزه توســعه دانــش صلــح 
ــه  ــار هم ــد در اختی ــته ای، می توان ــز هس آمی
ــه، همســایگان و کشــورهای  کشــورهای منطق

ــرد. ــرار گی ــلمان ق مس
وی گفــت: برخــی از طرف هــای مــا در 
مذاکــرات ویــن تــالش دارنــد بــا انتقــال 
ــایگان،  ــی از همس ــه برخ ــب ب ــت مطال نادرس
موجبــات نگرانــی آن هــا را فراهــم کننــد، امــا 
یکــی از اهــداف مــا در ایــن گفتگوهــا و ســفرها 
ــت  ــان روای ــا را در جری ــه آن ه ــت ک ــن اس ای
خودمــان از مذاکــرات ویــن قــرار دهیــم و 
ــورت هایی  ــز مش ــه نی ــا در منطق ــتان م دوس
ــرات  ــد مذاک ــه در رون ــد ک ــا می دهن ــه م را ب

ــت. ــده اس ــک کنن کم

ــه توســعه  ــه آزاد ارس گفــت: الزم مدیرعامــل ســازمان منطق
ــال  ــه دنب ــر ب ــر اســت و اگ ــگ و هن ــه فرهن ــه ب اقتصــادی، توج
ــار  ــد در کن ــده آل هســتیم بای ــه ای ای ــوازن و جامع توســعه ای مت
مباحــث اقتصــادی بــه موضــوع فرهنــگ و هنــر نیــز توجــه ویــژه 

داشــته باشــیم. 
ــوان، محســـن  ــگاران جـ ــزارش باشـــگاه خبرنـ بـــه گـ
در  ارس  آزاد  نریمـــان مدیرعامـــل ســـازمان منطقـــه 
ـــری ارس  ـــنواره هن ـــه جش ـــتر س ـــی از پوس ـــم رونمای مراس
ـــوان  ـــه عن ـــواره ب ـــری هم ـــی و هن ـــاالن فرهنگ ـــت: فع گف
ـــوده  ـــرح ب ـــه مط ـــر جامع ـــر ب ـــل موث ـــن عوام تاثیرگذارتری
و هســـتند و نقـــش بـــی بدیلـــی را در ایجـــاد نشـــاط در 

جامعـــه دارنـــد و هرچـــه شـــاخص های فرهنگـــی و 
هنـــری در جامعـــه گســـترش پیـــدا کنـــد، آن جامعـــه 
ـــش  ـــی کاه ـــالت اجتماع ـــده و معض ـــاط ش ـــا نش ـــا و ب پوی

ــود. ــاد می شـ ــادی ایجـ ــق اقتصـ ــه و رونـ یافتـ
ــدف  ــا ه ــنواره ها ب ــن جش ــدازی ای ــال راه ان ــه دنب  ب
ایجــاد نشــاط و انبســاط خاطــر در منطقــه آزاد ارس 
ــدان  ــن هنرمن ــل مناســب بی ــا تعام ــدوارم ب هســتیم و امی

ــیم. ــوب برس ــه مطل ــه نقط ــازمان، ب و س
 ارس دارای ظرفیت هــای بــی نظیــری اســت کــه قابــل 
ــن  ــا ســایر مناطــق آزاد کشــور نیســت و در همی ــاس ب قی
راســتا معرفــی ایــن منطقــه بــرای افــرادی کــه شــناختی از 

ارس نداشــتند بســیار حائــز اهمیــت بــود.
ــران  ــردم ای ــن م ــن جشــنواره، ارس را در ذه دوره اول ای
ــتعداد های  ــی اس ــدگار از تجل ــل مان ــک فای ــه ی ــل ب تبدی
صنعــت، محیــط زیســت، گردشــگری، کشــاورزی، تاریخــی 

ــرد. ــری ک و هن
ــه رغــم مشــکالتی کــه وجــود دارد امیــدوارم بتوانیــم  ب
ایــن جشــنواره ها را در ارس عملیاتــی کنیــم و عــالوه 
ــردم و  ــن م ــادی در بی ــاط و ش ــدن روح نش ــر بازگردان ب
ارســوندان، شــاهد بازتــاب خــوب و گســترده برگــزاری ایــن 
جشــنواره ها در بیشــتر نقــاط کشــور و همســایگان شــویم.
ــی  ــنواره مل ــن جش ــتر دومی ــی از پوس ــم رونمای  مراس
ــی  ــای خیابان ــی نمایش ه ــنواره مل ــن جش ــس، هفتمی عک
ــا حضــور  ــر ارس ب و ســومین دوره مســابقات اســتعداد برت
ــل و  ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی ــان، رئی ــن نریم محس
ــازمان  ــن س ــگری ای ــی و گردش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
و مدیــران زیرمجموعــه معاونــت، مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشــاد ارس، یعقــوب صدیــق جمــال دبیــر هنــری هفتمیــن 
جشــنواره سراســری نمایش هــای خیابانــی ارس، فــرزاد 
ــر  ــتعداد های برت ــومین دوره اس ــری س ــر هن ــر دبی ــی ل تق
ارس، شــورای شــهر جلفــا، نیــروی انتظامــی و هنــگ مــرزی 
ــره انجمــن عکــس  ــات مدی ــا، اعضــای هی ــتان جلف شهرس
و فیلــم ارس و اعضــای انجمن هــای هنــری و برخــی از 

ــد. ــزار ش ــدان ارس برگ هنرمن

ـــی از حضـــور تعـــدادی بالگـــر زن جـــوان  روز گذشـــته ویدئوی
ـــماره ۲ وزارت  ـــاختمان ش ـــف در س ـــای مختل ـــال در عرصه ه فع
ـــه  ـــی ب ـــی و انتقادات ـــه حواش ـــد ک ـــر ش ـــان منتش ورزش و جوان
همـــراه داشـــت، بـــه طـــوری کـــه برخـــی کاربـــران فضـــای 
ـــد؛  ـــاد کردن ـــه« ی ـــی زنان ـــوان »دور هم ـــه عن ـــازی از آن ب مج
ـــار  ـــا انتش ـــان ب ـــا، وزارت ورزش و جوان ـــن واکنش ه ـــس از ای پ
ـــن  ـــی خیری ـــع مل ـــه مجم ـــور را »جلس ـــه مذک ـــه ای، جلس بیانی
ـــر  ـــج ام ـــور »تروی ـــه منظ ـــا ب ـــه تنه ـــد ک ـــوان می کن ازدواج« عن

ـــت.  ـــده اس ـــکیل ش ـــازی« تش ـــای مج ازدواج در فض
ـــان  ـــه گـــزارش ایســـنا، روابـــط عمومـــی وزارت ورزش و جوان ب
ـــی  ـــع مل ـــروز مجم ـــه دی ـــده جلس ـــود آم ـــی بوج ـــی حواش در پ
ـــوان  ـــا عن ـــا ب ـــه از آنه ـــا ک ـــدادی از بالگره ـــا تع ـــن ازدواج ب خیری

ـــرد. ـــادر ک ـــه ای ص ـــرده، بیانی ـــاد ک ـــوان« ی ـــر ج »بالگ

ــی  ــی حواشـ ــت: در پـ ــده اسـ ــه آمـ ــن بیانیـ ــن ایـ در متـ
ـــا  ـــن ازدواج ب ـــی خیری ـــع مل ـــروز مجم ـــده جلســـه دی ـــود آم بوج
ـــاند،  ـــوم می رس ـــالع عم ـــه اط ـــوان، ب ـــای ج ـــدادی از بالگره تع
مجمـــع ملـــی خیریـــن ازدواج بـــرای تبلیـــغ و ترویـــج ازدواج 
ـــد  ـــن نیازمن ـــه زوجی ـــه جهیزی ـــن تهی ـــان و همچنی ـــان جوان آس

بـــا بســـیاری از اقشـــار و گروه هـــا ارتبـــاط برقـــرار کـــرده و 
ـــوان  ـــا زوج ج ـــرای ازدواج صده ـــی ب ـــن بزرگ ـــدارک جش در ت
در پایـــان ســـال جـــاری اســـت کـــه بـــرای تبلیغـــات ایـــن 
ـــن  ـــی ای ـــت هماهنگ ـــوان جه ـــای ج ـــا بالگره ـــتی ب ـــر نشس ام
موضـــوع و ترویـــج امـــر ازدواج در فضـــای مجـــازی برگـــزار 

ـــت. ـــرده اس ک
در ادامـــه تاکیـــد شـــده اســـت: ایـــن نشســـت صرفـــا بـــه 
علـــت فقـــدان مـــکان مناســـبی بـــرای برگـــزاری جلســـات 
ـــاختمان  ـــات س ـــالن جلس ـــن ازدواج در س ـــی خیری ـــع مل مجم
ــال ها قبـــل  ــع از سـ ــده و ایـــن مجمـ ــزار شـ ــماره ۲ برگـ شـ
جلساتشـــان را در ســـالن های وزارت ورزش و جوانـــان برگـــزار 

می کردنـــد.
ـــن  ـــه »یامی ـــده ک ـــته ش ـــز نوش ـــور نی ـــه مذک ـــان بیانی در پای
ـــته  ـــن نشســـت حضـــور نداش ـــان در ای ـــور جوان ـــاون ام ـــور« مع پ

ـــت. ـــذب اس ـــوص ک ـــن خص ـــده در ای ـــر ش ـــار منتش و اخب

یامین پور: از قهرمان المپیک گرفته تا شل حجاب و 
کارتن خواب، گفت وگو کرده ام

ـــه  ـــز در صفح ـــور نی ـــن پ ـــد یامی ـــنا، وحی ـــزارش ایس ـــه گ ب

شـــخصی خـــود در توییتـــر نوشـــت:» اگـــر مجمـــع خیریـــن 
ــت  ــچ وقـ ــه هیـ ــی رو کـ ــای متفاوتـ ــته آدمهـ ازدواج تونسـ
ـــاره ازدواج  ـــه و درب ـــع کن ـــه جم ـــون نمی رس ـــا بهش ـــدای م ص

باهاشـــون حـــرف بزنـــه، دمشـــون گـــرم.«
ـــودم و از  ـــه رو نب ـــن جلس ـــت: »ای ـــته اس ـــه نوش وی در ادام
ـــن  ـــم در همی ـــراف می کن ـــی اعت ـــتم ول ـــع نیس ـــات مطل جزیی
مـــدت از آخونـــد تـــا شـــل حجاب و از قهرمـــان المپیـــک تـــا 

کارتن خـــواب رو دعـــوت و باهاشـــون گفتگـــو کـــردم.«

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی دربــاره سیاســت 
دولــت بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی در ســال آینــده در بخــش 
ــا در  ــق بیمه ه ــت از طری ــه و حمای ــن یاران ــت: ای ــی گف داروی

اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت. 
ــت،  ــر بهداش ــی وزی ــرام عین الله ــنیم، به ــزارش تس ــه گ ب
درمــان و آمــوزش پزشــکی، بــا اشــاره بــه سیاســت دولــت بــرای 
ــکی  ــزات پزش ــوزه دارو و تجهی ــی در ح ــذف ارز ۴۲۰۰تومان ح
ــص ارز  ــد تخصی ــالح رون ــدف از اص ــت: ه ــده گف ــال آین در س
ــکی  ــزات پزش ــی، دارو و تجهی ــای اساس ــه کااله ــی ب ترجیح

ــده  ــه دســت مصرف کنن ــی حاصــل از آن ب ــع مال رســاندن مناب
ــت. ــتقیم اس ــورت مس ــردم به ص ــی و م واقع

ــا  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــردم، اف ــور از م ــه داد: منظ وی ادام
اســتفاده از بیمه هــا کارهــای درمانــی خــود را انجــام می دهنــد 
ــار  ــا در اختی ــتفاده از بیمه ه ــا اس ــده ب ــال آین ــا در س و یارانه ه
مــردم قــرار خواهــد گرفــت و بیمه هــا بایــد ســازوکار تخصیــص 

یارانــه  را طراحــی کننــد.
عین اللهــی تأکیــد کــرد: پرداخــت ارز ترجیحــی حــوزه 
ــرده اســت  ــار مشــکل ک ــه را دچ ــواد اولی ــد م ــادرات و خری ص
زیــرا ایــن ارز در زمــان و موعــد مقــرر تخصیــص داده نمی شــود 
و نمی تــوان برنامه ریــزی الزم را بــرای آن انجــام داد، در صــورت 
ــای الزم  ــی برنامه ریزی ه ــوان به راحت ــرخ ارز می ت ــازی ن آزادس

را بــرای تأمیــن دارو انجــام داد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در پاســخ 

ــازوکار و  ــه س ــن وزارتخان ــا ای ــه آی ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ب
ــذف ارز  ــد از ح ــت دارو بع ــرل قیم ــرای کنت ــت الزم را ب سیاس
۴۲۰۰تومانــی انجــام داده اســت، اظهــار کــرد: مــا عنــوان حــذف 
ــی  ــم ارز ترجیح ــالم می کنی ــه اع ــم، بلک ــه کار نمی بری ارز را ب
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــه ب ــکل یاران ــود و به ش ــدا ش ــا ج از م
واقعــی برســد و در ایــن میــان نیــز بیمه هــا بایــد تعهــد دهنــد 
ــص  ــوه تخصی ــا نح ــد ت ــی می کنن ــازوکار الزم را طراح ــه س ک

ــه دارو مشــخص شــود. ــه نســبت ب یاران
ــاره  ــا اش ــت ب ــرده اس ــو ک ــت گفت وگ ــه مل ــا خان ــه ب وی ک
بــه بودجــه ۴۰هــزار میلیــارد تومانــی وزارت بهداشــت و درمــان 
بــرای تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی در الیحــه بودجــه ســال 
آینــده گفــت: ایــن مبلــغ بســیار کــم اســت و حداقــل بــه 7۰هزار 
میلیــارد تومــان بــرای حمایــت از بخــش دارو و تجهیزات پزشــکی 

نیــاز داریــم و ایــن بودجــه مدنظــر بیمه هــا نیــز قــرار دارد.

امیرعبداللهیان در بدو ورود به تهران:

برخی طرف های مذاکره کننده برای 
همسایگان مان نگرانی ایجاد می کنند

توجه به فرهنگ و هنر الزمه توسعه اقتصادی است 

واکنش وزارت ورزش و جوانان به حواشی جلسه با بالگرها

عین اللهی: 

نیاز وزارت بهداشت به بودجه 
70هزارمیلیاردی برای کنترل قیمت دارو

خواص مواد غذایی

تخم مرغ بومی 

ــه  ــی ب ــرغ محل ــا تخــم م ــی ی ــرغ بوم تخــم م
ــه توســط  ــه مــی شــود ک ــی گفت ــرغ های تخــم م
مــرغ هــای خانگــی یــا مــرغ هایــی کــه  در مــزارع 
و فضــای بــاز بــه صــورت طبیعــی و بــدون مصــرف 
ــد ،  ــی کنن ــی م ــک زندگ ــی بیوتی ــون و آنت هورم
ــا  ــرغ بومــی ی ــد مــی شــود.منظور از تخــم م تولی
تخــم مــرغ محلــی ، تخــم مرغــی اســت کــه مــرغ 
محلــی یــا مــرغ خانگــی مــی گــذارد. مــرغ محلــی 
در فضــای روســتایی یــا خانگــی زندگــی مــی کنــد 
و از هــوای آزاد ، نــور آفتــاب و تغذیــه بســیار متنوع 
برخــوردار اســت و بــا تاریــک شــدن هــوا بــه خواب 
مــی رونــد و با روشــن شــدن هــوا بیــدار می شــود.  
تخــم مــرغ هــای صنعتــی یــا ماشــینی ، تخــم مرغ 
ــوله  ــای س ــه در فض ــتند ک ــی هس ــای پرورش ه
هــای مرغــداری بــدور از نــور آفتــاب زندگــی مــی 
کننــد و بــا دان مخصــوص تغذیــه مــی شــوند کــه 
کمــک مــی کنــد مــرغ هــا هــر روز تخــم بگذارنــد. 
ــا را روشــن  ــور ســوله ه ــا همیشــه ن ــداری ه مرغ
مــی گذارنــد تــا مــرغ هــا بــه صــورت مــداوم بیــدار 
ــتر از ۴۵ روز  ــر بیش ــداوم اگ ــداری م ــد. بی بمانن
شــود باعــث تولیــد اســید الکتیــک در بــدن مــرغ 
هــا مــی شــود کــه بــرای ســالمت حیــوان و انســان 
ــه  ــد از ۱۹ - ۲۰ هفت ــرغ بع ــر م ــت.  ه ــر اس مض
توانایــی تخــم گــذاری پیــدا مــی کنــد. در طــول 
ســال ۲۵۰ - ۳۰۰ تخــم مــی گذارد و حــدود ۲۴ - 
۲۶ ســاعت طــول مــی کشــد تــا یــک تخــم کامــل 
شــود.مهم تریــن تفــاوت تخــم مــرغ محلــی و تخم 
مــرغ صنعتــی ســبک پــرورش آن هاســت ، امــروزه 
در اغلــب کشــورها مزرعــه هــای پــرورش ارگانیــک 
انبــوه مــرغ و تخــم مــرغ بســیار بزرگــی اداره مــی 
ــی و  ــر صنعت ــا روش غی ــا را ب ــرغ ه ــه م ــود ک ش
ــا را  ــد و آن ه ــی دهن ــرورش م ــاز پ ــای ب در فض
وادار بــه بیــدار مانــدن در طــول شــب نمــی کننــد 
ــورت  ــه ص ــرغ را ب ــم م ــد تخ ــی کنن ــعی م و س
ارگانیــک و بــدور از هورمــون و داروهــای شــیمیایی 
و بــا روال رشــد طبیعــی بــه تولیــد انبــوه برســانند. 
تفــاوت تخــم مــرغ محلــی و تخــم مــرغ 
ــی  ــای محل ــرغ ه ــه م ــا ک ــینی: از آن ج ماش
ــوال  ــد معم ــری دارن ــوع ت ــی و متن ــه طبیع تغذی
تخــم مــرغ هــای محلــی طعمــی بهتــر و غنــی تــر 
دارنــد ولــی از نظــر از نظــر ارزش غذایــی تفاوتــی 
بــا تخــم مــرغ ماشــینی نــدارد. مصــرف داروهــای 
آنتــی بیوتیــک و هورمونــی در مــرغ هــای محلــی 
ــال  ــر احتم ــن نظ ــدارد  و از ای ــود ن ــوال وج معم
ــی نســبت  ــن مــواد در تخــم مــرغ محل وجــود ای
بــه تخــم مــرغ صنعتــی کمتــر اســت. تخــم مــرغ 
ــوده  ــرغ آل ــه فضــوالت م ــی معمــوال ب هــای محل
هســتند کــه احتمــال انتقــال میکــروب ســالمونال 
ــد  ــض خری ــه مح ــن ب ــرد بنابرای ــی ب ــاال م را ب
ــه دســت کنیــد و تخــم مــرغ  حتمــا دســتکش ب
ــی  ــویید و آبکش ــویی بش ــع ظرفش ــا مای ــا را ب ه

ــا کامــال تمیــز شــوند.  کنیــد ت
تفــاوت رنــگ پوســت تخــم مــرغ 
ــگ پوســت تخــم مــرغ  ــینی: رن ــی و ماش محل
ــا  ــی ب ــچ ارتباط ــرغ هی ــم م ــگ زرده تخ ــا رن ی
کیفیــت یــا خاصیــت تخــم مــرغ و ارزش غذایــی 
ــک ویژگــی ژنتیکــی اســت. ــا ی ــدارد و صرف آن ن
تفــاوت رنــگ پوســت تخــم مــرغ وابســته بــه نــژاد 
مــرغ اســت و هیــچ ارتباطــی بــه محــل نگهــداری 
مــرغ یــا صنعتــی یــا ســنتی تولیــد شــدن تخــم 
ــذار  ــم گ ــای تخ ــرغ ه ــا م ــدارد. از  آنج ــرغ ن م
ــرورش پیــدا مــی کننــد  کــه در روش صنعتــی پ
همــه از نــژادی مشــابه هســتند کــه رنــگ پرهــای 
کامــال ســفید و تــاج صورتــی دارنــد ، رنــگ تخــم 
مرغشــان ســفید و زرده تخــم مرغشــان کــم رنــگ 
ــب  ــت . اغل ــی اس ــای محل ــرغ ه ــم م ــر از تخ ت
مــرغ هایــی کــه در خانــه هــا و روســتاها و مــزارع 
نگهــداری مــی شــوند ، مــرغ هــای رنگــی هســتند 
ــگ  ــادی دارد و رن ــوع زی ــان تن ــگ پرش ــه رن ک
ــت و زرده  ــر اس ــره ت ــان تی ــم مرغش ــته تخ پوس

ــری دارد.  ــگ زردت ــرغ شــان هــم رن تخــم م
ــم  ــودن زرده تخ ــر ب ــگ ت ــت پررن عل
مــرغ محلــی: اولیــن دلیــل پر رنــگ بــودن زرده 
تخــم مــرغ محلــی وابســته بــه نــژاد مــرغ هاســت 
، همــان طــور کــه پوســته تخــم هایشــان تیــره تر 
اســت بــه همــان نســبت زرده تخــم مــرغ پررنــگ 
ــد  ــه میتوان ــری ک ــل دیگ ــود.  عام ــد ب ــر خواه ت
روی رنــگ زرده تخــم مــرغ اثــر بگــذارد ، تغذیــه 
مــرغ اســت ، مثــال اگــر مرغــی ســبزی و یونجــه 
ــه ســبز  ــادی بخــورد ممکــن اســت کمــی هال زی
ــرغ مشــاهده شــود.  ــگ در زرده خــام تخــم م رن
اگــر ذرت بیشــتری بــه مــرغ هــا داده شــود رنــگ 
زرده نارنجــی تــر خواهــد شــدو اگــر گنــدم و جــو 
ــگ زرده  ــود رن ــا داده ش ــرغ ه ــه م ــتری ب بیش
کمــی روشــن تــر از حالــت قبــل خواهــد بــود. از 
آنجــا کــه معمــوال در روســتاها ، اضافــه غذاهــا ، 
میــوه هــا ، ســبزی هــا و دورریــز خوراکــی هــا  را 
بــه مــرغ هــا مــی دهنــد حتــی در برخــی مــوارد 
اســتخوان هــای باقــی مانــده بعــد از پخــت غــذا 
را خــورد مــی کننــد و بــه دان مــرغ اضافــه مــی 
ــاال  ــیار ب ــا بس ــرغ ه ــی م ــوع خوراک ــد ، تن کنن

ــد . اســت و زرده پــر رنــگ تــری دارن
آیــا تخــم مــرغ دو زرده مقــوی تــر اســت: 
مهــم تریــن عامــل تولیــد تخــم مــرغ دو زرده ، وراثت 
اســت ، درســت ماننــد دوقلــو زایــی در انســان .  تخم 
مــرغ دو زرده معمــوال در مــرغ هایــی کــه بــه تازگــی 
تخــم گــذار شــده انــد یــا مــرغ هــای پیــر دیــده مــی 
ــرغ  ــه تخــم م ــرغ دو زرده نســبت ب ــود. تخــم م ش
معمولــی بزرگتــر اســت و بــه دلیــل داشــتن دو زرده 

کالــری و مــواد مغــذی بیشــتری دارد.
منبع: بیتوته
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 آتشکده ورهرام ؛ قدیمی ترین 
آتشکده در یزد 

آتشی در ایران که ۱۵۰۰ سال است 
خاموش نشده!

آتــش پرســتی در ادیــان هــای مختلــف: 
در بســیاري از  دیــن هــا، آتــش تجلــي یــک خــدا 
ــد و  ــش، اصــل و ریشــه ی  هن ــش آت اســت. نیای
ــام  ــي دارد. در هنــد خــداي آتــش، آگنــي ن اروپای
دارد کــه شــباهت آن بــا واژه ایگنیــس التینــي بــه 
ــل توجــه اســت. اینــدرا خــداي  معنــاي آتــش قاب
ــک آذرخــش  ــدا ی ــي ابت ــا ریشــه آریای ــي ب هندوی
ــان هســیتا ایزدبانــوی آتــش  ــود.  در یون – خــدا ب
ــان  ــش و آتشفش ــزد آت ــتوس ای ــی، هفائیس خانگ
هــا و هلیــوس ایــزد خورشــید بــوده اســت. در روم 
باســتان، وســتا خــداي آتــش و در چیــن، جورونگ 
روح آتــش بــوده اســت. در لیتوانــي خــداي آتــش 
اگنیــس ســزونتا نــام داشــت.در آشــور و بابــل آتش 
دو ایــزد بــزرگ داشــت جیبیــل فرزنــد آنو آســمان 
ــمان. در مصــر  ــزد آس ــل ای ــام آور بع ــکو پی و نوس
آتــش، تطهیــر کننــده بــود. اولیــن نشــانه نیایــش 
آتــش در دوران تاریخــي ایــران مربــوط بــه نقــش 
برجســته کورانگــون فــارس متعلــق بــه دوره ایالمي 
اســت، در ایــن نقــش برجســته پایــه اشــتعال آتش 
ــان  ــا هم ــرام ی ــت.آتش وره ــده اس ــاری ش حج
آتــش بهرام،مراســمی در ایــران باســتان بــوده کــه 
دارای پانــزده آتــش زمینــی و یــک آتــش آســمانی 
ــا آگنــی هورتــی ) در  ــوده اســت. آتش پرســتی ی ب
لغــت بــه معنــی پرســتاری از آتــش( یکــی از آداب 
و رســوم مذهبــی هنــد باســتان اســت کــه در دیــن 
بودایــی جایــگاه ویــژه ای دارد. آگنی هورتــا در زمان 
طلــوع و غــروب آفتــاب بــه نیــت پاک ســازی روان 
انجــام می گیرد.درآگنــی هورتــا، نمازگــزار نخســت 
ــر  ــا آب پــاک می ســاخت، آن گاه در براب خــود را ب
ــای  ــرودها و نیایش ه ــتاده، س ــدس ایس ــش مق آت
آتــش را می خوانــد. گاهــی نمازگــزاران تمــام 
شــب را در برابــر آتــش می ایســتادند و بــه ســرود 
خوانــدن مشــغول بودنــد کــه بــه آن آگنــی  ســایانا 
گفتــه می شــد. قربانــی کــردن در برابــر آتــش نیــز 
کــه اوستاریشــه دارد در ساســکریت، آگنی ســتومه 

ــد. ــده می ش نامی
ــتان: آتــش  ــران باس ــرام در ای ــش وره آت
ورهــرام واالتریــن آتــِش آیینــی در کیش زرتشــتی 
و در افســانه هــای ایرانــی، نگهبــان همــه آتش های 
ــرام دارای دو  ــش وره ــد. آت ــمار می آی ــان به ش جه
جــزء میباشــد: آتــش زمینــی و آتــش آســمانی کــه 
آتــش زمینــی دارای ۱۵ مــورد میباشــد. ۱۵ آتــش 
زمینــی شامل:آتشــدان پادشــاه، اســتاندار، فرماندار، 
ارتــش، پیشــوای دیــن درویــش، زرگــر، کــوزه گــر، 
ــلحه  ــر، اس ــه، آهنگ ــرز، ضرابخان ــاز، رنگ ــر س آج
ســاز، نانــوا، تقطیــر، چوپــان و مــرده ســوز اســت.
آتــش آســمانی هــم که از اهمیــت زیــادی برخوردار 
ــا  ــر ب ــن آتــش، براب ــوده، کــه خامــوش شــدن ای ب
خامــوش شــدن و از بیــن رفتــن دیــن همراه اســت.
ایــن مراســم بین شــاهان ساســانی نیز رواج داشــته 
و آنــان قبــل از بــه تــاج گذاشــتن هــر پادشــاه بــا 
پــای پیــاده بــه مکانــی کــه بــه آن آتــش ورهــرام 
میگوینــد میرفتنــد و اقدامــات تــاج  گــذاری در آن 
ــن مراســم  مــکان انجــام میشــد.نحوه ی انجــام ای
)آتــش ورهــرام( بــه گونــه ای بــوده کــه ایــن آتــش 
بایــد ۱۱۲8 بــار تطهیــر میشــده و مراســم نیایــش 

آن حــدودا یکســال طــول میکشــید.
آتشــکده ورهــرام در ایــران:  یــزد، یکــی از 
قدیمــی تریــن بافــت هــای تاریخــی ایران میباشــد 
ــه نظــر نرســد؛  ــگاه اول،جــذاب ب ــاید در ن ــه ش ک
امابــه قــدری جاذبــه هــای تاریخــی دارد کــه 
ــد.   ــذب میکن ــود ج ــه خ ــگر را ب ــر گردش ــگاه ه ن
ایــن شهر،هم زیســتی  از قابلیــت هــای  یکــی 
ــن  ــف در آن اســت؛ ای ــان مختل مســالمت آمیز ادی
مســئله را می تــوان از وجــود بناهــای مختلــف 
مذهبــی در آن شــهر متوجــه شــد. اولیــن جاذبــه  
ــه  ــزد اســت ک ــن شــهر، ســاختمان آتشــکده ی ای
خودنمایــی می کنــد. آتشــکده یــزد کــه آن را 
بانام هــای دیگــری همچــون آتشــکده ورهــرام 
یــزد و آتشــکده بهــرام یــزد نیــز می شناســند کــه  
مکانــی بــرای انجــام مراســمات مذهبی زرتشــتیان 
میباشــد و هــر ســاله گردشــگران زیــادی را به خود 
ــع  ــزد واق ــرام در ی ــکده وره ــد. آتش ــذب میکن ج
ــت  ــت.  قدم ــانی« اس ــت اهلل کاش ــان »آی در خیاب
ــش از  ــه بی ــزد ب ــرام در ی ــکده وره ــی آتش تاریخ
ــاخت  ــا س ــاص دارد ام ــل اختص ــال قب ۱۵۰۰ س
ایــن آتشــکده در دوران پهلــوی در 8۰ ســال 
گذشــته صــورت گرفتــه است.آتشــی کــه در درون 
ــردد  ــش برمیگ ــال پی ــه ۱۵۰۰ س ــوزد ب آن میس
کــه هنــوز روشــن مانــده و خامــوش نشــده اســت.  
ــت  ــروزه ای اس ــش ف ــع،  آت ــکده  در واق ــن آتش ای
ــه  ــه ب ــتان ک ــان در الرس ــکده کاری ــش آتش از آت
عقــدای یــزد آورده شــد و نزدیــک بــه 7۰۰ ســال 
در آنجــا روشــن نگــه داشــته شــد؛ ســپس در ســال 
ــک  ــد و نزدی ــل ش ــه اردکان منتق ــدا ب ۵۲۲ از عق
بــه ۳۰۰ ســال نیــز در اردکان یــزد روشــن بــود تــا 
اینکــه در ســال 8۵۲ از اردکان بــه یــزد نقــل مکان 
ــه  ــز ادام ــزد نی ــش در ی ــن آت ــی ای ــرد. جابه جای ک
داشــت؛ نخســت در محلــه ای بــه نــام »خلــف خــان 
ــام  ــه ن ــزرگ ب ــدان ب ــه یکــی از موب علــی« در خان
ــداری می شــد  ــداز آذرگشســب« نگه ــد تیران »موب
و در ســال ۱۳۱۳ ه.ش، پــس از ســاخته شــدن 
ایــن آتشــکده، بــه درون آن بــرده شــد.   آتشــکده 
ی  ورهــرام  کــه مکانــی مقــدس بــرای زرتشــتیان 
اســت و چــون بــرای پاکیزگــی و طهــارت اهمیــت 
قائــل میباشــند پــس  بــرای ورود بــه ایــن آتشــکده 

ــد. ــت کنی ــن و آداب آن را رعای ــد قوانی بای
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
430 گیگ ظرفیت اینترنت بین الملل

 به شبکه ارتباطی کشور بازگشت

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در یکــی از شــبکه های اجتماعــی 
از بازگشــت ظرفیــت ۴۳۰ گیــگا بیــت پهنــای اینترنــت کشــور کــه مدتــی 

قبــل رخ داده بــود، خبــر داد. 
ــت اینســتاگرامی خــود  ــور« در پُس ــا، »عیســی زارع پ ــزارش ایرن ــه گ  ب
ــر  ــای فیب ــی از کابل ه ــش یک ــاه پی ــدود ۲ م ــت ح ــان اس ــت: یادت نوش
ــای  ــگ از پهن ــد و ۴۳۰ گی ــع ش ــر قط ــمت قط ــه س ــی ب ــوری دریای ن

ــد. ــارج ش ــترس خ ــور از دس ــت کش اینترن
ــی  ــد مصرف ــای بان ــالل پهن ــن اخت ــرد: ای ــد ک ــات تاکی ــر ارتباط وزی
کشــور را هفــت درصــد کاهــش داد. امــا حــاال خبــر خــوش ایــن اســت کــه 
بــا پیگیــری و تــالش مســتمر همکارانــم در شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، 
خرابــی ایــن خــط فیبــر نــوری دریایــی ترمیــم شــده و ایــن ۴۳۰ گیــگ 

دوبــاره بــه پهنــای بانــد کشــور برگشــته اســت.
وی خاطرنشــان کرد: در ضمــن بــرای پیشــگیری از تکــرار چنیــن 
ــن  ــت. مطمئ ــده اس ــی ش ــم پیش بین ــن ه ــیرهای جایگزی ــی مس اختالل

ــتم. ــبکه هس ــت ش ــرعت و کیفی ــش س ــر افزای ــر روز پیگی ــید ه باش
 حـدود ۲ مـاه قبل، معاون فنی شـرکت ارتباطات زیرسـاخت اعالم کرد: به 
دلیـل قطـع سـگمنت دوم فیبر نـوری درمحدوده دریایـی بین قطـر و امارات، 
۴۳۰ گیگابیـت از ظرفیـت پهنای باند بین الملل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت 

از دسـترس خـارج شـده، اما ظرفیت هـای جایگزین در حال تامین اسـت.
ــودن  ــر ب ــه قطــع ایــن مســیر دریایــی و زمان ب ــا توجــه ب وی افــزود: ب
ــن از  ــرای تامیــن ظرفیــت جایگزی ــوری ب ــی مجــدد آن، اقدامــات ف بازیاب
ســایر مســیرها در دســتور کار قــرار گرفتــه و بــه زودی ظرفیت هــای جدیــد 

ــرداری می شــود. ــاده بهره ب ــن بخــش از ترافیــک آم ــن ای ــرای تامی ب

لغو محدودیت های کرونایی 
سفر از کشورهای همسایه به ایران 

ــای  ــو محدودیت ه ــی از لغ ــراث فرهنگ ــگری وزارت می ــاون گردش مع
ــر اســاس جدیدتریــن  ــه ایــران ب کرونایــی ســفر از کشــورهای همســایه ب

ــا خبــر داد.  ــا کرون ــه ب تصمیمــات ســتاد ملــی مقابل
بــه گــزارش تســنیم؛ علی اصغــر شــالبافیان بــا تشــریح مهمتریــن 
ــا و  ــا پیگیری ه ــت: ب ــا، گف ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــات جلس مصوب
تالش هــای مســئوالن وزارت میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی، 
ــد و  ــته ش ــران برداش ــه ای ــایه ب ــورهای همس ــفر از کش ــای س محدودیت ه
وضعیــت ســفر از کشــورهای همســایه بــه ایــران بــه حالــت قبــل برگشــت.
ــی فرانســه و  وی ادامــه داد: البتــه ممنوعیــت ورود از دو کشــور اروپای

انگلیــس و هشــت کشــور آفریقایــی همچنــان ادامــه دارد.
بنــا بــه گفتــه معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــای  ــاالوی، آفریق ــا، م ــک، نامیبی ــوه، موزامبی ــتی، زیمباب ــع  دس و صنای
ــی هســتند کــه  ــی، اســواتینی، لســوتو و بوتســوانا 8 کشــور آفریقای جنوب

ــوع اســت. ــران ممن ــه ای ســفر از آن کشــورها ب
بــا رعایــت  وی اظهــار کــرد: تــردد در مرزهــای زمینــی تنهــا 
پروتکل هــای بهداشــتی، تزریــق واکســن و داشــتن تســت پی ســی آر 
منفــی امکان پذیــر اســت و گزارش هــای جلســه امــروز از ارزیابــی مرزهــا 

ــود. ــتر ش ــد بیش ــوارد بای ــت م ــه رعای ــان داد ک نش

عدم بازاریابی و صادرات،
 فرش بافان را دچار مشکل کرده است 

نماینــده مراغــه بــا اشــاره بــه مشــکالت صــادرات فــرش ایــران و افزایــش 
قیمــت مــواد اولیــه آن گفــت: وزارتخانــه هــای صمــت و میــراث فرهنگــی 

دربــاره حمایــت از فــرش ایرانــی بــه وظایــف خــود عمــل نمــی کننــد. 
بـه گـزارش فارس، علی علیـزاده نماینده مردم مراغه در مجلس شـورای 
اسـالمی در جلسـه علنی مجلس شـورای اسـالمی در تذکری اظهار داشـت: 
جـا دارد از اقدامـات وزیر جهاد کشـاورزی در این باره حمایت از کشـاورزان 
تشـکر کنـم چرا کـه نگرانـی باغـداران و کشـاورزان را مورد توجه قـرار داد 
و معـاون وزیـر در منطقـه حضـور پیـدا کـرده و چهـار برنامـه ویـژه بـرای 

سـاماندهی سـیب و صـادرات و فروش آن در نظـر گرفتند.
ــد  ــد ش ــاز خواه ــروز آغ ــیه از ام ــیب و روس ــادرات س ــزود: ص وی اف
ضمــن اینکــه ســیب در ۲8۰ منطقــه تهــران هــم عرضــه مســتقیم مــی 
شــود همچنیــن دو هواپیمــای بوئینــگ کارگــو بــرای صــادرات ســیب بــه 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد اســتفاده ق ــد م پاکســتان، عمــان، قطــر و هن
نماینــده مراغــه در مجلــس همچنیــن بــا اشــاره بــه مشــکالت صــادرات 
فــرش گفــت: فــرش دســتباف ایرانــی از تولیــدات ملــی کشــورمان اســت 
ــا افزایــش هزینه هــا، مــواد اولیــه  کــه اشــتغال باالیــی دارد ولــی امــروز ب
بــا قیمــت گــزاف بــه دســت آنهــا مــی رســد ضمــن اینکــه عــدم بازاریابــی 
و صــادرات، فــرش بافــان را دچــار مشــکل کــرده اســت چــرا وزارت صمــت 

و میــراث فرهنگــی در ایــن بــاره کوتاهــی می کنــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
انتشار سویه اومیکرون شرایط موجود را شکننده می کند

ــز گفــت: انتشــار ســریع ســویه  ــوم پزشــکی تبری  رئیــس دانشــگاه عل
جدیــد ویــروس کرونــا بــا نــام »اومیکــرون« شــرایط موجــود کرونایــی در 

ــد. ــکننده می کن ــتان را ش ــور و اس ســطح کش
بـه گـزارش مهـر، بهمـن نقـی پـور در پنجـاه و ششـمین جلسـه سـتاد 
فرماندهـی مدیریـت مقابله بـا کرونای آذربایجان شـرقی، بر ضـرورت رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی در تمامـی شـهرها و بخش هـای اسـتان تاکیـد و 
اضافـه کـرد: بایـد توجـه داشـت کـه ایـن گونـه رعایت هـا بـه همراه توسـعه 
واکسیناسـیون تنهـا راهکار مقابله با گسـترش سـویه های جدید کروناسـت.
ــه موج هــای  ــا از ورود ب وی اظهــار کــرد: افزایــش واکسیناســیون کرون
ــد  ــتا بای ــن راس ــه در ای ــرد ک ــد ک ــری خواه ــده جلوگی ــی آین احتمال
اقدامــات فــوری و ســریع از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای افزایــش 
مراکــز واکسیناســیون بــه انجــام برســد تــا مــردم بــرای تزریــق دز ســوم 

ــه راحتــی در مراکــز حضــور یابنــد. ب
نقــی پــور ضمــن قدردانــی از زحمــات کادر بهداشــتی و درمانــی 
ــل اجــرا، خواســتار افزایــش  آذربایجــان شــرقی و جمــع بنــدی نقــاط قاب
ــروری  ــاس ض ــرایط حس ــن ش ــزود: در ای ــد و اف ــیون ش ــد واکسیناس رون
ــق  ــرورت تزری ــت و ض ــوص اهمی ــی در خص ــای عموم ــت آموزش ه اس

ــود. ــری ش ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــا ب ــن کرون واکس

ــی  ــتقلین والی ــیون مس ــخنگوی فراکس س
مجلــس گفــت کــه کشــورهای خارجــی آمــاده 
ــی  ــان ایران ــه جوان ــی ب ــازات مختلف ــه امتی ارائ

ــد.   ــگان را جــذب کنن ــا نخب هســتند ت
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــی  ــتقلین والیـ ــیون مسـ ــخنگوی فراکسـ سـ
ــی  ــورهای خارجـ ــه کشـ ــت کـ مجلـــس گفـ
ـــان  ـــه جوان ـــی ب ـــازات مختلف ـــه امتی ـــاده ارائ آم
ایرانـــی هســـتند تـــا نخبـــگان را جـــذب 

کننـــد. 
نطــق  در  بندپــی  محمدعلــی محســنی 
ــت  ــروز گف ــی ام ــت علن ــتور نشس ــان دس می
ــا  ــادا و اروپ ــکا، کان ــه تنهــا آمری کــه »امــروز ن
مرز هــای خــود را بــه ســوی جوانــان مــا 
گشــوده اند بلکــه کشــور های چیــن، کــره 
جنوبــی، ســنگاپور، مالــزی و حتــی هنــگ 
ــان  ــه جوان ــه بورســیه ب ــاده ارائ کنــگ هــم آم
ــذب  ــرای ج ــر ب ــاز دیگ ــه امتی ــا هرگون ــا ی م
ــی  ــای واقع ــه معن ــه ب ــت؛ چراک ــگان اس نخب
معتقدنــد بایــد بــرای حــل مشــکل کشورشــان 

ــد.« ــدا کنن ــی پی ــل علم راه ح
از  جلوگیــری  بــرای  نماینــده   ایــن 
مســئوالن  از  جوانــان  و  مــردم  مهاجــرت 

ــروه  ــد گ ــه و چن ــای جامع ــت نگرانی ه خواس
ــگاه ها،  ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــه اعض از جمل
کارگــران،  معلمــان،  پرســتاران،  پزشــکان، 
بازنشســتگان، کارمنــدان در الیحــه بودجــه 

۱۴۰۱ رفــع شــود.
گذشــته  ماه هــای  در  رســانه ها  برخــی 
ــرت  ــه مهاج ــای صدخان ــه آماره ــتناد ب ــا اس ب
ایــران اعــالم کرده انــد ۳7 درصــد از دارنــدگان 
ــازه  ــوزی در ب ــای دانش آم ــدال در المپیاده م
مهاجــرت   ۹۱ تــا   8۰ ســال های  زمانــی 
ــموالن  ــد از مش ــن ۲۵ درص ــد. همچنی کرده ان

بنیــاد نخبــگان و ۱۵ درصــد از رتبه هــای زیــر 
ــر  ــور سراســری در کشــورهای دیگ ــزار کنک ه

ــم هســتند. مقی
رســانه ها بــه نقــل از محمــد وحیــدی، 
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــای کمیس از اعض
ــن ۹8  ــران در بی ــه »ای ــته اند ک ــس نوش مجل
ــا مهاجــرت  ــود را ب ــگان خ ــه نخب کشــوری ک
از دســت می دهنــد، جــزو کشــورهای بــا 

ــرار دارد.« ــا ق ــن آماره باالتری
امــا در مقابــل آذر مــاه امســال خبرگــزاری 
ــرت  ــه مهاج ــه رصدخان ــاری ک ــه آم ــر ب مه

ایــران در اختیــار آنهــا قــرار داده اشــاره کــرده 
ــرح  ــای مط ــالف ادعاه ــت »برخ ــته اس و نوش
را  ایــران  شــده در رســانه ها کــه همــواره 
در صــدر کشــورهای مهاجــر فرســت قــرار 
ــالف  ــاری خ ــای آم ــا واقعیت ه ــد، ام می دهن
ــه  ــا توجــه ب ایــن ادعاهــا را ثابــت می کننــد. ب
ــه  ــال ۲۰۲۰ رتب ــود در س ــار موج ــن آم آخری
ــور  ــان ۲۳۲ کش ــران از می ــتی ای ــر فرس مهاج

ــت.« ــوده اس ــان ۵۴ ب جه
بــر اســاس گــزارش ایــن رســانه، کشــورهای 
امــارات متحــده عربــی بــا ۵۴ هــزار نفــر، 
ــر،  ــزار نف ــا ۳87 ه ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
آلمــان بــا ۱۵۲ هــزار نفــر، ترکیــه بــا 8۴ هــزار 
نفــر، انگلســتان بــا 8۳ هــزار نفــر پنــج مقصــد 

ــان هســتند. ــی در جه ــران ایران اول مهاج
ایـــن گفتـــه در حالـــی مطـــرح می شـــود 
کـــه آذر مـــاه امســـال رهبـــری انقـــالب در 
دیـــدار بـــا نخبـــگان جـــوان و اســـتعدادهای 
برتـــر علمـــی، مهاجرفرســـتی و تشـــویق برخـــی 
خـــروج  بـــرای  دانشـــگاه ها  در  عناصـــر 
جوانـــان نخبـــه از میهـــن و مأیـــوس کـــردن 
ـــور  ـــه کش ـــح ب ـــت صری ـــده را خیان ـــا از آین آنه

و دشـــمنی خوانـــد. 
ــت اهلل  ــه آی ــن گفت ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
مهاجــرت  از  جلوگیــری  دربــاره  خامنــه ای 
ســال های  از  متفاوت تــر  ایرانــی  نخبــگان 
ــل یــک  گذشــته باشــد. اگرچــه ایشــان »تمای
نخبــه بــرای مهاجــرت بــه کشــوری دیگــر بــا 
ایــن نــگاه و توجــه کــه بدهــکار کشــور اســت و 
پــس از تحصیــل بازخواهــد گشــت« را بالمانــع 

دانســته اســت.

ــی  ــازمان هواپیمای ــل س ــور بین المل ــوردی و ام ــاون هوان مع
ــی  ــف قیمت ــی ک ــای داخل ــت پروازه ــان« بلی ــا بی ــوری ب کش
ــورد  ــی برخ ــل هوای ــگ در حمل ونق ــا دامپین ــت: ب ــدارد« گف ن

می کنیــم. 
ــاره مســائل  ــا تســنیم درب ابوالقاســم جاللــی  در گفت وگــو ب
پیش آمــده طــی روزهــای اخیــر بــرای قیمــت بلیــت پروازهــای 

ــازمان  ــی س ــالت های اصل ــی از رس ــرد: یک ــار ک ــی، اظه داخل
هواپیمایــی کشــوری مراقبــت در راســتای حفــظ منافــع مــردم 
اســت،  ضمــن این کــه بایــد در رابطــه بــا حفــظ نــاوگان موجــود 

و ارتقــای آن اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
ــای  ــت پروازه ــدی قیم ــش ۱۰ درص ــادآوری افزای ــا ی وی ب
ــاس  ــن اس ــر ای ــزود: ب ــته، اف ــال گذش ــاه س ــی در آبان م داخل
ــه شــد و  ــی ســقف قیمــت در نظــر گرفت ــرای پروازهــای داخل ب
ــی  ــن شــرکت های هواپیمای ــی مطــرح نشــد و بنابرای کــف قیمت
می تواننــد بــا هــر قیمتــی پروازهــای خــود را به فــروش برســانند.
وی ادامــه داد: به عنــوان مثــال در پروازهــای پرتقاضــا ماننــد 
مشــهد یــا مقاصــد گردشــگری کــه یــک مســیر آن مســافر دارد، 
شــرکت های هواپیمایــی بــرای جلوگیــری از انجــام پــرواز خالــی 
ــه  ــا را عرض ــت پروازه ــن بلی ــای پایی ــا قیمت ه ــد ب ــد بتوانن بای

کننــد.

ــی  ــازمان هواپیمای ــل س ــور بین المل ــوردی و ام ــاون هوان مع
ــای  ــل پروازه ــن دلی ــه همی ــه ب ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــوری ب کش
ــال  ــن ح ــرد: در عی ــح ک ــدارد، تصری ــت ن ــف قیم ــی ک داخل
ــت  ــر در صنع ــت مض ــا رقاب ــوری ب ــی کش ــازمان هواپیمای س
حمل ونقــل هوایــی مســافری کشــور برخــورد می کنــد، چراکــه 
ایــن نــوع رقابــت بــه صنعــت ضربــه می زنــد و مــا جلــوی آنــرا 

ــت. ــم گرف خواهی
جاللــی بــا یــادآوری این کــه اظهــارات رئیــس ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری نیــز در همیــن راســتا و مقابلــه بــا رقابــت 
مضــر بــوده اســت، اضافــه کــرد: به طــور قطــع بــا ایرالینــی کــه 
بخواهــد از طریــق دامپینــگ، شــرکت هواپیمایــی دیگــری را از 

ــازار خــارج کنــد برخــورد خواهیــم کــرد. ب
وی تاکیــد کــرد: وظیفــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری 

حفــظ نــاوگان موجــود و ارتقــای آن اســت.

ــی امین  ــبت س ــه مناس ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
جمهــوری  بیــن  دیپلماتیــک  روابــط  برقــراری  ســالگرد 
ــرد.  ــی صــادر ک ــران پیام ــوری اســالمی ای تاجیکســتان و جمه
به گزارش فارس، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به مناسـبت 
سـی امین سـالگرد برقـراری روابـط دیپلماتیـک بیـن جمهـوری 

تاجیکسـتان و جمهـوری اسـالمی ایـران پیامی صـادر کرد.
متن پیام محمدمهدی اسماعیلی به شرح زیر است:

روابــط رســمی جمهــوری تاجیکســتان و جمهــوری اســالمی 
ایــران ســی ســاله شــد. جمهــوری اســالمی ایــران ایــن 
ــه اســتقالل  ــن کشــوری ک ــوان اولی ــه عن ــه ب افتخــار را دارد ک
تاجیکســتان را بــه رســمیت شــناخت، خــود را اولیــن دوســت و 

ــد. ــداد کن ــتان قلم ــوری تاجیکس ــرادر جمه ب
اشــتراکات فرهنگــی دو کشــور ریشــه در اعمــاق تاریــخ دارد 
و بــه دســت نــام  آورانــی چــون فردوســی و کمــال خجنــدی و 
ــروز  ــزم ام ــده اســت. ع ــت ش ــی تثبی ــی همدان ــید عل ــی رس م
ــی و  ــت اهلل رئیس ــای آی ــاب آق ــور جن ــور دو کش ــای جمه رؤس
جنــاب آقــای امامعلــی رحمــان بــر گســترش روابــط همــه جانبه 
نشــان از وفــاداری هــر دو کشــور بــر اشــتراکات فرهنگــی دارد. 
ــت   ــا حکم ــور را ب ــر دو کش ــت ه ــی، مل ــیرین فارس ــان ش زب
هــای فــراوان آشــنا ســاخته و نقطــه تالقــی و پیونــد عواطــف و 

ــزرگ اســت. ــن دو ملــت ب احساســات ای
اینجانــب ضمــن تبریــک صمیمانــه ســی امین ســالگرد آغــاز 

ــه کشــورم  ــه جانب ــی هم ــک دو کشــور، آمادگ ــط دیپلماتی رواب
ــم و  ــالم می کن ــری اع ــی وهن ــط فرهنگ ــعه رواب ــرای توس را ب
ــا صمیمیــت مــی فشــارم. دســت همــکاران تاجیــک خــود را ب

دوستان را دور بودن نیست قطع ارتباط
آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست

محسنی بندپی: 

کشورهای خارجی آماده ارائه 
امتیارهای ویژه به نخبگان ایرانی هستند

بلیت هواپیما کف قیمت ندارد

 گسترش روابط ایران و تاجیکستان نشانه 
وفاداری دو کشور به اشتراکات فرهنگی است

ــی ۱۶  ــارد تومان جــذب ســرمایه ۱۰۰ میلی
ــازار ســرمایه، دریافــت موافقــت  اســتارتاپ از ب
ــای  ــورانه در حوزه ه ــدوق جس ــی دو صن اصول
ــه  ــده برنام ــت برن ــی هف ــن مال ــد و تامی جدی
ــی،  ــی جمع ــن مال ــکوهای تامی ــا از س کاروی
مهمتریــن خبرهایــی بــود کــه عــارف علیقلــی 
ــران  ــورس ای ــی فراب ــای مال ــر نهاده ــور، مدی پ

ــرد. ــریح ک ــات آن  را تش ــرح و جزیی مط
ــران در  ــورس ای ــی فراب ــر نهادهــای مال مدی
ــن  ــه تامی ــوط ب ــای مرب ــن خبره ــان آخری بی
ــازار  ــتارتاپ ها از ب ــرمایه اس ــذب س ــی و ج مال
ســرمایه بــه بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: 
جســورانه  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــی جمعــی  ــن مال فرابورســی و ســکوهای تأمی
ــرای  ــه یــک مــاه گذشــته ب در دوره نزدیــک ب
۱۶ شــرکت دانــش بنیــان و اســتارتاپی تامیــن 

ــد. ــام دادن ــی انج مال

جزییات تامین مالی ۱۰۰ میلیارد 
تومانی استارتاپ ها

ــی  ــای مال ــر نهاده ــور، مدی ــارف علیقلی پ ع
ــه  ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی ــران ب ــورس ای فراب
اقتصــادی یکــی  بنگاه هــای  تامیــن مالــی 
ســرمایه  بــازار  کارکردهــای  مهم تریــن  از 
مالــی  تامیــن  افــزود:  اســت،  کشــور  در 
بــه  بنیــان  دانــش  و  نوپــا  شــرکت های 
مراتــب از اهمیــت باالیــی برخــودار اســت 
نیــز  اقتصــادی  حــوزه  سیاســت گذاران  و 
ــتند. ــد داش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــه ب همیش
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن روزهــا شــاهد 
ــا  ــرکت های نوپ ــوزه ش ــی در ح ــات جالب اتفاق
و دانش بنیــان هســتیم، گفــت: بــه عنــوان 
ــی  ــر، تامیــن مال ــال، طــی یــک ماهــه اخی مث
هشــت شــرکت نوپــا توســط صندوق هــای 
ــا  ــن صندوق ه ــه ای ــاده ک ــاق افت جســورانه اتف

 8۰ بــه  نزدیــک  قراردادهــای  انعقــاد  بــا 
ــی  ــع مال ــق مناب ــرای ترزی ــان ب ــارد توم میلی

کرده انــد. برنامه ریــزی 
ــرمایه  گذاری  ــن، س ــه داد: همچنی وی ادام
ــورانه در  ــدوق جس )co-investing( دو صن
یکــی از اپلیکیشــن های حــوزه مشــاوره خریــد 
خــودرو از ابتــکارات و نــوآوری صــورت گرفتــه 
توســط ایــن ابــزار بــازار ســرمایه بــوده اســت.

علیقلــی پــور بــه نمونه هــای دیگــری از 
ــا و دانش بنیــان  تامیــن مالــی شــرکت های نوپ
تامیــن مالــی  ابزارهــای  از  بهره گیــری  بــا 
بــازار ســرمایه کــه در مــدت اخیــر مــورد 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــه، اش ــرار گرفت ــتفاده ق اس
ــورانه  ــای جس ــان صندوق ه ــعه همزم ــا توس ب
اتفاقــات  مالــی جمعــی، شــاهد  تامیــن  و 
ــرکت  ــال ش ــوان مث ــه عن ــم، ب ــی بوده ای جالب
صنــدوق  توســط  ابتــدا  کــه  دانش بنیانــی 
خصوصــی جــذب ســرمایه کــرده بــود، در 
مالــی  تامیــن  هــدف  بــا  بعــدی  مراحــل 
ــی  ــن مال ــکوهای تامی ــه س ــود ب ــای خ طرح ه
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــغ م ــوع و مبال ــی رج جمع
تامیــن مالــی را از مــردم جــذب ســرمایه کــرد 
و در مجمــوع توانســت نزدیــک بــه ۲۴ میلیــارد 

تومــان از طریــق ابزارهــای تأمیــن مالــی بــازار 
ــد. ــذب کن ــرمایه ج س

ــی  ــن مال ــای تامی ــح نمونه ه وی در توضی
گفــت:  ســرمایه  بــازار  از  نوپــا  طرح هــای 
اپلیکیشــن مشــاوره خریــد خــودرو، قبــل 
از طریــق صندوق هــای  از جــذب ســرمایه 
جســورانه اقــدام بــه تامیــن مالــی از ســکوهای 
ــن  ــود. همچنی ــرده ب ــی ک ــی جمع ــن مال تامی
ــوزش  ــک شــرکت اســتارت آپی در حــوزه آم ی
نیــز از دو صنــدوق جســورانه فرابورســی جــذب 
ــی  ــارد تومان ــه ۱۲.۵ میلی ــک ب ــرمایه نزدی س

ــت. ــته اس داش

دستاوردهای برنامه کارویا
مالــی  تامیــن  ارزیابــی  کارگــروه  دبیــر 
جمعــی افــزود: در یــک مــاه اخیــر، بــا شــروع 
برنامــه تلویزیونــی کارویــا، هفــت شــرکت 
دانــش بنیانــی کــه در ایــن برنامــه تلویزیونــی 
ــه تامیــن  ــدام ب ــد، اق ــده اعــالم شــده  بودن برن
مالــی  تامیــن  ســکوهای  طریــق  از  مالــی 

جمعــی کردنــد.
علیقلی پــور یکــی از موضوعــات مهمــی 
کــه در ایــن طرح هــای برنامــه تلویزیونــی 

کارویــا وجــود دارد، بیمــه اصــل ســرمایه 
توســط صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت 
بیمــه  ایــن  افــزود:  و  دانســت  جمهــوری 
ریســک ســرمایه گذاری در ایــن ابــزار پــر 

می دهــد. کاهــش  را  ریســک 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درکنــار طرح هــای 
ــت،  ــدون ضمان ــه ب ــوق، دو طــرح دیگــر البت ف
جمعــی  مالــی  تامیــن  ســکوهای  توســط 
فراخــوان جــذب ســرمایه داشــتند، گفــت: در 
ــه ۲۰  ــرای ایــن طرح هــا، نزدیــک ب مجمــوع ب
ــا  ــردم ی ــط م ــرمایه توس ــان س ــارد توم میلی

ــد. ــع آوری ش ــی جم ــرمایه گذاران حقوق س

موافقت اصولی تاسیس 
دو صندوق جدید

دبیـــر کمیتـــه صندوق هـــای جســـورانه و 
خصوصـــی بـــا بیـــان ایـــن موضـــوع کـــه در 
شـــرایط فعلـــی ۱۴ صنـــدوق جســـورانه و ۴ 
ــا مجمـــوع ســـرمایه  صنـــدوق خصوصـــی بـ
ــان در  ــارد تومـ ــزار و 7۰۰ میلیـ ــی ۲ هـ ثبتـ
کشـــور فعـــال هســـتند، گفـــت افزایـــش 
ایـــن نـــوع صندوق هـــای ســـرمایه گذاری 
ـــوب  ـــی محس ـــن مال ـــزار تامی ـــع اب ـــه در واق ک
ــن  ــوان تامیـ ــش تـ ــث افزایـ ــوند، باعـ می شـ
مالـــی بنگاه هـــای خـــرد و متوســـط از بـــازار 

ســـرمایه خواهـــد شـــد.
وی همچنیــن از دریافــت موافقــت اصولــی 
تاســیس دو صنــدوق جدیــد در حوزه هــای 
ماه هــای  طــی  تکاملــی  علــوم  و  ســالمت 
ــا حرکــت  ــر داد و اظهــار داشــت: ب ــر، خب اخی
جهــت  ســرمایه گذاری  و  مالــی  نهادهــای 
تاســیس ابزارهــای تشــکیل ســرمایه و تأمیــن 
مالــی افــق روشــن تری نســبت بــه آینــده 
کشــور  در  متوســط  و  خــرد  شــرکت های 

وجــود دارد.

جذب سرمایه 100 میلیارد تومانی استارت آپ ها از بازار سرمایه
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ماجــرای فدراســیون فوتبــال ایــران درســت 
ــل قدیمــی اســت  ــارز همــان ضــرب المث مصــداق ب
قــرار  امــروز مقابــل مــردم  نقطــه ای کــه  و در 
گرفته انــد مشــخص نیســت کــه بایــد قســم حضــرت 

عباس شــان را بــاور کــرد یــا دم خــروس  را؟ 
بـه گـزارش ایسـنا، هنـوز اظهـارات شـهاب الدین 
عزیـزی خـادم قبـل از انتخابـات فدراسـیون فوتبـال 
از یادهـا نرفتـه  و کمتـر از یـک سـال از وعده هـای 
پوشـالی اقتصـادی وی می گذرد که یکی از مشـاوران 
آقـای رییس در مقابـل دوربین های تلویزیونی کاسـه 
گدایـی بـه دسـت گرفتـه و در سـوی دیگـر دنیـا، 
عزیـزی خـادم و دیگر مشـاورانش در حال تراشـیدن  

خرج هـای چنـد ده  هـزار یورویـی هسـتند!
عزیــزی خــادم در برنامه هــای اعالمــی خــود 
بــه منظــور حضــور در انتخابــات فدراســیون فوتبــال 
اعــالم کــرد: »بــه هــر حــال همیــن گشــایش کانــال 
مالــی اســت،   ســوییس حافــظ منافــع ایــاالت متحده 
ــن  ــی از همی ــک، خیل ــت، اوف ــران اس ــکا در ای آمری
ــران اســت مجــوز اوفــک  محصوالتــی کــه االن در ای
گرفتــه انــد، ســازمان غــذا و داروی آمریــکا، غــذا، دارو 
فــالن می گیرنــد،   آزادســازی پــول هــای قفــل شــده 
کــه در همیــن پیــش بینــی بودجــه در ســال آینــده 
آن را آورده ام و چیــزی حــدود ۹ میلیــون یــورو 
اســت، تدویــن یــک برنامــه اســتراتژیک و بازاریابــی 
ــدود ۱۰  ــزی ح ــد چی ــد بدانی ــما بای ــه ش ــدون ک م
ــارد  ــا ۳۰۰ میلی ــه ۲۶۰ ت ــک ب ــورو نزدی ــون ی میلی

تومــان پیــش بینــی کــرده ام.«
ــزی  ــورد عزی ــب در م ــل و عجی ــل تام ــه قاب نکت
ــش  ــس از انتخاب ــاه پ ــد م ــارات وی چن خــادم، اظه
ــود. وی  ــال ب ــیون فوتب ــس فدراس ــوان ریی ــه عن ب
ــت  ــه محدودی ــه ب ــا توج ــرد: »ب ــالم ک ــا اع صراحت
هــا اصــال امکانــش نیســت و شــما نمی توانیــد یــک 

ــه  ــی ک ــد.« اظهارات ــور کنی ــن کش ــوراب وارد ای ج
ــعارهای  ــه و ش ــری اولی ــا موضــع گی ــه ب ۱8۰ درج
ــیون  ــد فدراس ــس جدی ــی ریی ــی و تبلیغات انتخابات
ــالت از  ــن جم ــا ای ــت و گوی ــاد اس ــال در تض فوتب
ــن  ــده و ای ــوان ش ــاوت عن ــخص متف ــوی دو ش س
ســوال مطــرح اســت کــه اگــر امــکان واردات حتــی 
ــه چــه علــت عزیــز  یــک جــوراب وجــود نداشــت ب
خــادم از وارد کــردن محصــوالت بــا مجــوز اوفــک و 

ــی زد؟ ــرف م ــی ح ــون یوروی ــای میلی درآمده
ــی  ــاور حقوق ــی، مش ــا رفیع ــارات محمدرض اظه
فدراســیون فوتبــال نیــز در نــوع خــود عجیــب 
و قابــل تامــل اســت. وی عنــوان کــرده اســت: 
ــال  ــیون فوتب ــول فدراس ــان پ ــارد توم ــا میلی »صده
ــرار دارد، مشــکل  ــزد حســاب هــای بانکــی فیفــا ق ن
مــا تحریــم اســت و وقتــی حتــی بودجــه جــاری مــا، 
هزینــه تعویــض و ترمیــم چمــن مــا و... را نمی دهنــد 
ــه  ــق ب ــول متعل ــد پ ــم؟ می گوین ــد بکنی ــه بای چ

ــد،   ــا نمی دهن ــه م ــک دالر آن را ب ــا ی ــت ام شماس
چــه کاری می توانیــم انجــام دهیــم؟ بــه دلیــل 
تحریــم اسپانســرهای بیــن المللــی در زمینــه لباس و 

ــتند.« ــکاری نیس ــه هم ــر ب ــات حاض تبلیغ
ــاور  ــوان مش ــه عن ــده ب ــد: »بن ــه می ده وی ادام
ــال  ــک ری ــراردادم ی ــال ق ــیون فوتب ــی فدراس حقوق
ــی  ــی و پول ــع مال ــدون مناب ــت. ب ــج اس ــه رای وج
برنامــه ای  هــر  کــرد.  اداره  را  جایــی  نمی تــوان 
ــت  ــی دس ــه گدای ــد کیس ــم می گوین ــی روی ــه م ک
گرفته انــد. بلــه! آقــای رییــس جمهــور، آقــای 
ــر  ــای وزی ــس، آق ــای مجل ــه، آق ــوه قضایی رییــس ق
ــه عنــوان  اقتصــاد؛ مــن افتخــار می کنــم می کنــم ب
مشــاور یــک ریالــی بــرای فوتبــال مملکــت گدایــی 
ــال  ــرای فوتب ــا افتخــار ب ــدا هســتم ب ــن گ ــم! م کن
ــا  ــه م ــر ب ــد! اگ ــک کنی ــا کم ــه م ــا ب ــت ام مملک
کمــک نمی کنیــد چــرا بــه مــا طعنــه مــی زنیــد؟«

ــی  ــی مدع ــی جنجال ــی در اظهارات ــر رفیع پیش ت

ــارج از  ــه خ ــه ب ــی ک ــه داوران ایران ــود ک ــده ب ش
ــرده و  ــی ک ــا را خال ــاد توپ ه ــد، ب ــور می رون کش
ــد  ــران می آورن ــه ای ــرار داده و ب در چمــدان خــود ق
تــوپ  نمی توانیــم  تحریــم  دلیــل  بــه  چــون 

ــم. ــور کنی ــود را وارد کش ــهمیه ای خ س
ــایر  ــی و س ــای رفیع ــادم،  آق ــزی خ ــای عزی آق
مســئوالن فدراســیون فوتبــال! واقعــا تصــور کرده ایــد 
کــه مــردم ایــران از تحریم هــای چنــد ســاله کشــور 
بــی اطــالع هســتند؟ واقعــا کســی نمی دانــد کــه بــه 
ــایر  ــی و س ــادالت مال ــکا تب ــای آمری ــل تحریم ه دلی
ــود و  ــام می ش ــختی انج ــه س ــادی ب ــراودات اقتص م
ــدارد؟  ــول وجــود ن ــی پ بعضــا حتــی امــکان جابجای
ــال  ــیون فوتب ــتان تان در فدراس ــما و دوس ــا ش واقع
صاحــب صندلــی و ســمت شــدید کــه ایــن جمــالت 

ــرای مــردم بازگــو کنیــد؟  تکــراری را ب
ــد و  ــود کاســه گدایــی دســت بگیری ــرار ب اگــر ق
از رییــس جمهــور، رییــس قــوه قضاییــه و مجلــس 
ــازی  ــه نی ــد چ ــول کنی ــب پ ــالمی طل ــورای اس ش
ــای  ــه روس ــه اینک ــر ن ــود؟ مگ ــما ب ــود ش ــه وج ب
ــش  ــه پی ــن روی ــا همی ــال ب ــی فدراســیون فوتب قبل
ــا یــک  رفتــه بودنــد؟ در ایــن شــرایط فــرق شــما ب
ــت؟  ــال چیس ــیون فوتب ــک در فدراس ــوب خش چ
ــتتان  ــز دس ــته نی ــال گذش ــک س ــه در ی ــا اینک کم
ــازمان  ــال و س ــوده و از بیت الم ــت ب ــب دول در جی
برنامــه و بودجــه میلیاردهــا تومــان ریخــت و پــاش 
ــان شــفاف نیســت!  ــد و خروجــی هزینه هایت کرده ای
فدراســیون  اینکــه  ماجــرا  عجیب تــر  نکتــه 
فوتبــال ایــران در حالــی بــه گفتــه مشــاور حقوقــی 
ایــن فدراســیون کاســه گدایــی دســت گرفتــه 

ــور و  ــس جمه ــد و از ریی ــار می کن ــه آن افتخ و ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه و مجل ــوه قضایی ــس ق ریی
درخواســت کمــک کــرده کــه ســفر عزیــزی خــادم 
ــه  ــوی ب ــی و موس ــی  خان ــس، عال ــوان ریی ــه عن ب
ــادل  ــورو مع ــزار ی ــدود ۳۲ ه ــی ح ــان و لیتوان آلم
یــک میلیــارد تومــان خــرج تراشــیده و مدیرعامــل 
ــس فدراســیون  ــه ریی ــه ای ب شــرکت DHF در نام
 DHF فوتبــال اعــالم کــرده »در گزارشــات شــرکت
هزینه هــای مربــوط بــه ســفر عزیــزی خــادم و 
همراهــان وی شــامل عالــی خانــی و موســوی 
ــا  ــت و ب ــده اس ــاهده ش ــی مش ــان و لیتوان ــه آلم ب
ــای  ــت هزینه ه ــام و پرداخ ــه انج ــه اینک ــه ب توج
ــرکت  ــط ش ــرف و ضواب ــارج از ع ــیون خ آن فدراس
و همچنیــن خــارج از حــدود اختیــارات حمیدرضــا 
ــوده  ــرکت ب ــن ش ــبق ای ــل اس ــی مدیرعام مهرعل
و تخلــف محســوب می شــود، دســتور فرماییــد 
ــزار و ۴۳۰  ــغ ۳۱ ه ــت مبل ــدول پیوس ــق ج مطاب
یــورو تــا پایــان مــاه جــاری بــه حســاب ارزی 

ــود.« ــز ش ــرکت واری ــام ش ــه ن ــی ب یوروی
واقعــا اگــر فدراســیون عاجــز از درآمدزایــی اســت 
ــت  ــه عل ــه چ ــه، ب ــت گرفت ــی دس ــه گدای و کاس
ــی  عزیــزی خــادم و مشــاوران و همراهانــش در حال
کــه هیــچ نیــازی بــه حضــور بعضــی از آن هــا بــرای 
ــد  ــفرهای خارجــی نیســت، دوره افتاده ان ــن س چنی
ــر  ــالوه ب ــد؟ ع ــی نمی گذرن ــفر خارج ــچ س و از هی
ــی  ــزار یوروی ــد ه ــای چن ــت پاداش ه ــن پرداخ ای
ــه  ــراد ب ــه برخــی اف ــران ب در فدراســیون فوتبــال ای
ــران در  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــای تی ــل پیروزی ه دلی
ــی فوتبــال  ــی جــام جهان ــه انتخاب رقابت هــای مرحل
از دیگــر مســائل مطــرح  شــده ای اســت کــه تاکنــون 
از ســوی ایــن فدراســیون توضیحــی نســبت بــه آن 

ارائــه نشــده اســت! 

دوومیدانـی  فدراسـیون  می گویـد  رضایـی  علـی 
قـراردادی بـا مـک ویلکینز نـدارد و هزینـه ای هم در 

ایـن زمینـه پرداخـت نمی کنـد. 
ــی در  ــر فدراســیون دوومیدان ــی، دبی ــی رضای عل
ــی  ــت آســیب دیدگ ــه وضعی ــا ایســنا ب ــو ب گفت وگ
احســان حــدادی و رونــد تمریناتــش اشــاره و بیــان 
ــاز  ــره کیــش آغ کــرد: او تمرینــات خــود را در جزی
کــرده اســت و شــرایط خوبــی دارد. آقــای حســین 
توکلــی بــه همــراه ماســاژور هــم کنــار آقــای 
حــدادی هســتند. وضعیــت آســیب دیدگــی اش 
هــم خیلــی بهتــر شــده اســت و امیدواریــم کــه در 

ــد. ــی بیفت ــاق خوب ــیایی اتف ــای آس بازی ه
او در پاسـخ بـه اینکـه آیـا فدراسـیون بـا مـک 
قـرارداد  گفـت:  اسـت،  بسـته  قـرارداد  ویلکینـز 
نبسـته ایم و آقـای حـدادی، خودش تمریـن می کند. 
شـاید بـا آقـای مـک ارتباط واتسـاپی داشـته باشـد 
امـا فدراسـیون بـا این مربـی قـرارداد مکتـوب ندارد 
و هیـچ هزینـه ای هـم پرداخـت نمی کنـد. در حـال 

حاضـر اولویـت مـا اسـتفاده از مربـی داخلـی اسـت، 
مگـر اینکـه در ادامـه تصمیـم ویـژه ای بگیریـم.

حسن تفتیان در انتظار ویزای جامائیکا 
دبیـر فدراسـیون دوومیدانـی در مـورد وضعیـت 
انجـام  حـال  در  کـرد:  بیـان  هـم  تفتیـان  حسـن 
کارهایـش اسـت تا بـه فرانسـه و از آنجا بـه جامائیکا 
تـا زمـان مسـابقات داخـل سـالن  اردو  ایـن  بـرود. 
جهـان در اواخـر اسـفند ادامـه خواهد داشـت. خیلی 
امیـدوارم  می کنـد.  زیـادی  تـالش  و  دارد  انگیـزه 

نتیجـه خوبـی بگیـرد.  
او در مـورد هزینه هـای اردوی تفتیـان بیـان کرد: 
تمـام هزینه هایـی که برای یک ورزشـکار سـطح یک 
در داخـل کشـور بـا مربـی داخلـی در نظـر گرفته ایم 
را بـرای آقـای تفتیـان هـم در نظـر می گیریـم. تمام 
آن هزینه هـا را تـا آخـر سـال تبدیـل بـه ارز و تقدیم 

می کنیـم. بقیـه مبالغ هـم از طرف اسپانسـر و حامی 
مالـی تامین می شـود.

رضایـی با اعـالم اینکه تفتیان در مسـابقات داخل 
سـالن آسـیا شـرکت نمی کنـد، ادامـه داد: او هـدف 
خـود را روی قهرمانـی داخـل سـالن جهان گذاشـته 
اسـت. شـاید مسـابقات داخـل سـالن بـرای برخـی 
اهمیـت داشـته باشـد امـا آقـای تفتیـان مدال هـای 
مختلفـی در ایـن رقابت هـا گرفتـه و در داخل سـالن 
جهـان هـم پنجم شـده اسـت. امیدواریم بـا توجه به 
شـرایط و انگیـزه ای کـه دارد، این دوره مـدال بگیرد.
تیم اعزامی به قهرمانی داخل سالن آسیا 

چگونه انتخاب می شود؟ 
ــی  ــم اعزام ــاب تی ــد انتخ ــه رون ــی ب ــی رضای عل
ــاره و  ــتان اش ــالن قزاقس ــل س ــای داخ ــه رقابت ه ب
ــای شــاهین  ــا آق ــان کــرد:  در حــال حاضــر تنه بی

مهــردالن در پرتــاب وزنــه ســهمیه را گرفتــه اســت. 
هفتــه آینــده در کمیتــه فنــی فدراســیون در مــورد 
نفــرات اعزامــی تصمیم گیــری می کنیــم. برنامــه 
ایــن اســت کســانی را انتخــاب کنیــم کــه نزدیــک 

ــد. ــی دارن ــی خوب ورودی هســتند و شــرایط فن
ــیایی ۲۰۲۲  ــای آس ــا بازی ه ــدف م ــزود: ه او اف
اولویــت  در  ســالن  داخــل  مســابقات  و  اســت 
قــرار نــدارد امــا همیــن رقابت هــا می توانــد در 
هانگــژو  بازی هــای  در  نتیجه گیــری  راســتای 
باشــد. بنابرایــن بــرای انتخــاب نفــرات بــدون شــک 
کســانی در اولویــت مــا هســتند کــه شــانس کســب 
مــدال در بازی هــای آســیایی را دارنــد. عــالوه 
ــدال در  ــانس م ــه ش ــم ک ــانی را ه ــن کس ــر ای ب
ــر  ــد، مدنظ ــیا دارن ــان و آس ــان جه ــابقات جوان مس

می دهیــم. قــرار 

دبیــر فدراســیون دوومیدانــی در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه آیــا بــا ۱۰ ســهمیه کامــل بــه مســابقات 
ــرد:  ــان ک ــزام می شــوید، بی ــیا اع ــالن آس داخــل س
ایــن موضــوع بــه جلســه کمیتــه فنــی بســتگی دارد. 
اگــر ورزشــکاری شایســتگی قــرار گرفتــن در لیســت 
۱۰ نفــر را داشــته باشــد، اعــزام می شــود. بــه طــور 
ــه  ــهمیه ای ک ــقف س ــم از س ــعی می کنی ــی س کل
شــورای بــرون مــرزی بــرای مــا مجــاز کــرده اســت، 

اســتفاده کنیــم.

ســرمربی تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان 
گفــت: هــر چــه تعــداد مســابقات لیــگ برتــر، 
ــاال  ــز ب ــان نی ــی بازیکن ــزان آمادگ بیشــتر باشــد می

ــت.  ــه اس ــع هم ــه نف ــن ب ــی رود و ای م
مهــران حاتمــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا، افــزود: 
از امــروز مرحلــه دوم گروهــی لیــگ برتــر بســکتبال 
آغــاز می شــود و بــر همیــن اســاس از ســاعت 

ــت. ــم رف ــدان خواهی ــه می ــر اکســون ب ۱۵:۳۰ براب
وی ادامــه داد: وضعیــت تیــم شــهرداری گــرگان 
خــوب اســت و بازیکنــان در شــرایط مطلوبــی 
ــابقات  ــه مس ــر چ ــن ه ــر م ــه نظ ــد. ب ــرار دارن ق
ــر  ــان بهت ــا و بازیکن ــرایط تیم ه ــی رود، ش ــش م پی
ــه  ــه هم ــود ک ــن ب ــر ای ــاید بهت ــه ش ــود. البت می ش
ــل  ــه دلی ــا ب ــم ام ــرار می گرفتی ــروه ق ــک گ در ی
ــه  ــه ب ــته ای ک ــات ناخواس ــی و اتفاق ــرایط کرونای ش
وجــود آمــد در نهایــت تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد 

کــه لیــگ برتــر بســکتبال بــا همیــن شــرایط برگــزار 
شــود.  

ــه ایــن  ســرمربی شــهرداری گــرگان در پاســخ ب
ســوال کــه برخــی از مربیــان لیــگ برتــری نســبت 
بــه برنامــه بازی هــا گالیــه دارنــد، تاکیــد کــرد: اگــر 
اعتــراض و گالیــه ای باشــد بایــد در همــان جلســاتی 
کــه بــرای برنامه ریــزی لیــگ تشــکیل شــد، مطــرح 
ــن  ــردن ای ــرح ک ــان مط ــت و زم ــد و االن وق می ش
ــزار  ــگ برگ ــرای لی ــه ب ــت. ۲ جلس ــا نیس حرف ه
ــتم. در  ــور داش ــت اول حض ــن در نشس ــه م ــد ک ش
آن جلســه مطــرح شــد کــه لیــگ بــه چــه صــورت 
ــد  ــم تایی ــت دوم ه ــده و در نشس ــزی ش برنامه ری
و مصــوب شــد. در جلســه اول مربیــان حضــور 
ــی دارد  ــا اعتراض ــوده ی ــردی نب ــر ف ــتند و اگ داش

ــرد. ــرح می ک ــان مط ــد در آن زم بای
ــرگان در  ــهرداری گ ــم ش ــه داد: تی ــی ادم حاتم
ــم  ــر تی ــد براب ــروز بای ــت و ام ــی اس ــرایط خوب ش
جــوان و بــا انگیــزه اکســون بــه میــدان بــرود. شــاید 
ــده  ــی برن ــج تیم های ــوی نتای ــذ و در تابل روی کاغ
و بازنــده قابــل پیش بینــی باشــد، امــا در لیــگ 
ــدان  ــروز می ــل پی ــی از قب ــچ تیم ــال هی ــر امس برت
ــود.  ــل ب ــن فص ــای ای ــن رقابت ه ــن ُحس ــود و ای نب
شــب گذشــته نیــز آخریــن تمریــن خــود را برگــزار 
ــه  ــون ب ــر اکس ــل براب ــی کام ــا آمادگ ــا ب ــم ت کردی

ــم. ــدان بروی می

نماینــده مــردم ورزقــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: انتقــال مالکیــت 
۲ تیــم تراکتــور و ماشین ســازی بــه صنایــع مــس قطعــی بــوده و هیــچ نگرانــی 

از ایــن بابــت وجــود نــدارد. 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم ورزق ــده م ــی نماین ــوردی دهقان الله
ــا حضــور  ــه گذشــته ب ــرد: از چهارشــنبه هفت ــار ک ــارس اظه ــا ف ــو ب در گفت و گ
ــس و  ــی در مجل ــدگان آذربایجان شــرقی و غرب اســتاندار آذربایجا ن شــرقی، نماین
مســووالن ورزشــی اســتان جلســاتی برگــزار و کمیتــه انتقــال تیم هــای تراکتــور 
ــه  ــن کمیت ــات ای ــاز و جلس ــود را آغ ــس کار خ ــع م ــه صنای ــازی ب و ماشین س
همچنــان ادامــه دارد تــا ایــن مالکیــت بــه طــور قطعــی بــه صنایــع مــس واگــذار 

شــود.
وی گفــت: قــرار بــود امــروز صنایــع مــس مجمعــی را در ایــن مــورد برگــزار 
ــا از  ــه دقیق ــود ک ــادر ش ــی ص ــه صــورت قانون ــال ب ــن انتق ــوز ای ــا مج ــد ت کنن
ــدارم، امــا بایــد عنــوان کنــم کــه وزیــر صمــت  برگــزاری و نتیجــه آن اطــالع ن

ــدارد. ــت وجــود ن ــن باب ــی از ای ــن انتقــال را صــادر و نگران مجــوز ای
و  تراکتــور  تیــم  هــواداران  نگرانــی  افــزود:  ورزقــان  مــردم  نماینــده 
ــی  ــه خوب ــم ب ــال ه ــن انتق ــکالت ای ــا مش ــم و ب ــازی را درک می کن ماشین س
واقــف هســتم، امــا از آنهــا می خواهــم اجــازه دهنــد کــه ایــن انتقــال در آرامــش 
و بــدون هیــچ حاشــیه ای انجــام شــود و مــن شــخصا پیگیــر ایــن قضیــه هســتم.
ــال  ــور در ح ــم تراکت ــت تی ــات وضعی ــه جزئی ــد: ورود ب ــر ش ــان متذک دهق
حاضــر درســت نبــوده و فعــال تمرکــز بــه انتقــال تیــم گذاشــته شــده و اینکــه 
ایــن بازیکــن باشــد یــا نباشــد، در حیطــه وظایــف مــا نیســت و نمی توانیــم وارد 
ــن  ــه ای ــد از اینک ــت و بع ــدگان اس ــا نماین ــت کالن ب ــویم و سیاس ــات ش جزئی
انتقــال بــه صــورت قطعــی صــورت گرفــت، تقویــت تیــم تراکتــور را وظیفــه خــود 

دانســته و شــخصا ورود پیــدا خواهــم کــرد.

وی عنــوان کــرد: مــن ۵ مــاه پیــش گفتــم اگــر نمی توانیــد باشــگاه تراکتــور را 
مدیریــت کنیــد، مالکیــت آن را بــه مــس واگــذار کنیــد چــون بــه ظرفیــت صنایع 
مــس واقــف بــوده و می دانســتم کــه از ایــن بابــت دارای حــق و حقــوق و درآمــد 

کالنــی هســتیم کــه جــای دیگــری ســرمایه  گذاری می شــود.
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه  بیــان کــرد: مــن ظرفیــت مالــی 
عظیــم نهفتــه در مــس ســونگون و ظرفیــت بــاالی تیــم تراکتــور و هــواداران آن 
ــه آرامــش  ــه تــالش کــردم تیــم تراکتــور را ب ــه هــم وصــل کــرده و صادقان را ب
ــتم و  ــوع نیس ــن موض ــی از ای ــرداری سیاس ــال بهره ب ــه دنب ــانم و ب ــی برس مال
دوســت داشــتم ایــن ســرمایه عظیــم در حــوزه انتخابــی مــن در خــود ورزقــان و 

ــود. ــرمایه گذاری ش ــرقی س ــتان آذربایجان ش اس
دهقــان اضافــه کــرد: قبــال هــم گفتــم مــا بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه حــق 
کســی را ضایــع کنیــم و تنهــا بــه دنبــال احیــای حــق و حقــوق قانونــی خــود 
ــال حاضــر  ــود و در ح ــه ش ــان گرفت ــتفاده از جری ــد فرصــت سوءاس ــوده و بای ب
ــوده و ایــن انتقــال در فضایــی آرام قابــل  ــه انتقــال مالکیــت باشــگاه ب تمرکــز ب

تحقــق اســت.
ــی  ــای تعطیل ــه معن ــازی ب ــین س ــور و ماش ــت تراکت ــد: مالکی ــادآور ش وی ی
باشــگاه مــس ســونگون نبــوده و بزرگتریــن کمــپ ورزشــی خاورمیانــه در ورزقــان 
در حــال احــداث اســت و در سیاســت باشــگاه مــس ســونگون ورزقــان تغییــری 

ایجــاد نخواهــد شــد.
نماینــده مــردم ورزقــان در مجلــس شــورای اســالمی در پایــان گفت: بــا توجه 
بــه اینکــه تیــم تراکتــور در لیــگ برتــر بــوده و هــواداران بیشــتری دارد، در مــورد 
ــوان  ــد عن ــا بای ــت شــده اســت، ام ــن باشــگاه بیشــتر صحب ــت ای ــال مالکی انتق
ــوازات کارهــای انتقــال  ــه م ــه و ب ــرای هــر دو تیــم گرفت کنــم مجــوز انتقــال ب
پیــش خواهــد رفــت و ماشین ســازی هــم بــه صنایــع مــس واگــذار خواهــد شــد.

تیـــم فوتبـــال تراکتـــور در حالـــی در هفتـــه پایانـــی نیـــم فصـــل اول بـــه 
مصـــاف تیـــم نســـاجی خواهـــد رفـــت کـــه یـــک نیـــم فصـــل کابـــوس وار و 
وحشـــتناک را ســـپری کـــرده اســـت و هیـــچ خبـــری از آن تیـــم همیشـــه 

مدعـــی و خطرنـــاک نبـــوده اســـت. 
ـــگ  ـــت لی ـــل نخس ـــم فص ـــی نی ـــه پایان ـــز در هفت ـــور تبری ـــال تراکت ـــم فوتب تی
ـــم  ـــل تی ـــنبه در مقاب ـــردا پنجش ـــارس ف ـــج ف ـــام خلی ـــران ج ـــال ای ـــر فوتب برت

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــدران ق ـــاجی مازن نس
ایـــن دو تیـــم تاکنـــون در بازی هـــای مختلـــف ۲۰ بـــار در مقابـــل قـــرار 
ـــز  ـــازی نی ـــور و 7 ب ـــهم تراکت ـــرد س ـــاجی، ۶ ب ـــهم نس ـــرد س ـــه 7 ب ـــد ک گرفته ان

ـــت. ـــیده اس ـــان رس ـــه پای ـــاوی ب ـــه تس ـــا نتیج ب
ســـرخ های آذربایجـــان در بدتریـــن وضعیـــت ممکـــن در ایـــن ســـال های 
اخیـــر قـــرار دارنـــد و بعـــد از برکنـــاری یـــا اســـتعفای محترمانـــه ی فیـــروز 
کریمـــی و آمـــدن زوونیمیـــر ســـولدو  نیـــز همچنـــان نتایـــج بـــاب میـــل 

هـــواداران رقـــم نمی خـــورد.
ـــرد و ۳  ـــب ۲ ب ـــولدو صاح ـــت س ـــت هدای ـــر تح ـــازی اخی ـــور در ۱۰ ب تراکت
ـــاز در  ـــا کســـب ۱۲ امتی ـــون ب تســـاوی و متحمـــل ۵ شکســـت شـــده اســـت و اکن
ـــی  ـــت ســـاکت الهام ـــه تحـــت هدای ـــز ک ـــدران نی رده ی ســـیزدهم و نســـاجی مازن
ـــتم  ـــاز در رده ی هش ـــب ۱۹ امتی ـــا کس ـــرار دارد، ب ـــور ق ـــبق تراکت ـــرمربی اس س

جـــدول ۱۵ تیمـــی بازی هـــا قـــرار دارد.
در ایـــن بـــازی کـــه مشـــخص نیســـت ســـولدو عبـــاس زاده را در ترکیـــب 
ـــور  ـــی تراکت ـــد اول گلزن ـــی امی ـــان بابای ـــر، پیم ـــا خی ـــد داد ی ـــرار خواه ـــی ق اصل

ـــز محســـوب  ـــم نی ـــن تی ـــن گل زن ای ـــار گل زده بهتری ـــا چه ـــه ب ـــود ک ـــد ب خواه
می شـــود و در طـــرف مقابـــل نیـــز کریـــم اســـالمی کـــه بـــا چهـــار گل زده 
ـــازی  ـــن ب ـــرای ای ـــم ب ـــن تی ـــد اول ای ـــاجی و امی ـــزن نس ـــن گل ـــون، بهتری تاکن

ـــت. اس
ـــاجی  ـــان نس ـــجاعی کاپیت ـــعود ش ـــرمربی و مس ـــی س ـــاکت الهام ـــی س رویاروی
بـــا تراکتـــور از نـــکات جالـــب توجـــه ایـــن بـــازی محســـوب می شـــود کـــه 
ـــد. ـــدان کن ـــوب دو چن ـــازی خ ـــام ب ـــرای انج ـــرف را ب ـــزه ی دو ط ـــد انگی می توان
ـــوس  ـــات کاب ـــا و لحظ ـــی روزه ـــان در حال ـــیا همچن ـــم آس ـــن تی پرهوادارتری
ـــه  ـــم ب ـــن تی ـــت ای ـــذاری مالکی ـــث واگ ـــه بح ـــد ک ـــه می ده ـــود را ادام وار خ
ـــده اســـت  ـــل ورزشـــی ش ـــان بحـــث داغ محاف ـــونگون آذربایج ـــس س ـــرکت م ش
ـــای  ـــوزی و وعده ه ـــه زن ـــدی ب ـــر امی ـــه دیگ ـــم ک ـــن تی ـــور ای ـــواداران پرش و ه
عملـــی نشـــده اش ندارنـــد، بـــه شـــدت امیـــدوار هســـتند کـــه ایـــن تیـــم 
ریشـــه دار و دوســـت داشـــتنی تبریـــزی بعـــد از ســـه فصـــل وحشـــتناک 
و عـــذاب آور باالخـــره بـــا قـــرار گرفتـــن تحـــت مالکیـــت شـــرکت مـــس، 
ـــر  ـــا دیگ ـــی ب ـــب قهرمان ـــرای کس ـــواره ب ـــه هم ـــود ک ـــه دوران اوج خ ـــاره ب دوب
تیم هـــا در حـــال رقابـــت بـــود و تبریـــز را بـــرای رقبـــا بـــه جهنـــم تبدیـــل 

ــردد. ــرد، بازگـ می کـ
ـــردا  ـــور و نســـاجی از ســـاعت ۱۵ ف ـــم تراکت ـــدار دو تی ـــزارش ایســـنا، دی ـــه گ ب
ـــر  ـــاف یکدیگ ـــه مص ـــز ب ـــلیمانی تبری ـــم س ـــهید قاس ـــگاه ش ـــنبه در ورزش پنحش
خواهنـــد رفـــت و محمدرضـــا اکبریـــان، محســـن ســـلطانی، علـــی رعیـــت و 

ـــکیل می دهنـــد. ـــن بـــازی را تش ـــبیر بهـــروزی تیـــم داوری ای ش

رقابت هــای کشــتی آزاد قهرمانــی کشــور، انتخابــی 
ــتان و  ــتی گیران ۳۱ اس ــور کش ــا حض ــی ب ــم مل تی
مناطــق ارونــد، کیــش و قشــم از امــروز چهارشــنبه به 
مــدت ســه روز در ســالن امــام خمینــی )ره( مجموعــه 

ورزشــی آزادی گــرگان آغــاز شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، رقابت هــای در پنــج وزن ۵7، 
ــدا  ــد و در ابت ــاز ش ــرم آغ ۶۵، 7۴، 8۶ و ۹7 کیلوگ
مســووالن حاضــر در ایــن رقابت هــا بــه همــراه 
هیــات داوران و برگــزاری بــه تمثــال شــهدای 
مدافــع حــرم و ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم 

ــد. ــرام کردن ــلیمانی ادای احت س
و  کشــور  قهرمانــی  آزاد  کشــتی  رقابت هــای 
ــی  ــی در حال ــم مل ــی تی ــه  انتخاب ــه اول چرخ مرحل
بــه عنــوان مهمتریــن رقابــت کشــتی آزاد در ســال 
جــاری از امــروز )چهارشــنبه( در ســالن آزادی شــهر 

ــران  ــی، کام ــن یزدان ــه حس ــده ک ــاز ش ــرگان آغ گ
قاســم پــور، علیرضــا ســرلک، محمــد نخــودی، 
مــدال آوران  گلیــج  مجتبــی  و  زارع  امیرحســین 
ــای  ــروژ از حضــور در رقابت ه ــی ن ــای جهان رقابت ه

ــتند ــاف هس ــرگان مع ــی در گ انتخاب
ســایر کشــتی گیــران مدعــی پوشــیدن دوبنــده تیم 
ــاق وزن  ــدون ارف ــه ب ــابقات ک ــن مس ــد در ای ــی بای مل
برگــزار خواهــد شــد شــرکت نماینــد و نفراتی کــه از این 
مســابقات معــاف نیســتند در صــورت غیبــت از چرخــه  

انتخابــی تیــم ملــی کنــار گذاشــته خواهنــد شــد.
همچنیــن بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی ایــن 
ــتان های  ــرای اس ــی ب ــهمیه های اضاف ــا س رقابت ه
مازنــدران )۱۰ نفــر( ، تهــران )۵ نفــر( و لرســتان )۵ 
ــته اند  ــده داش ــروژ نماین ــای ن ــه در رقابت ه ــر( ک نف

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــرات  ــتی، نف ــیون کش ــالم فدراس ــاس اع ــر اس ب
اول ایــن مســابقات بــه طــور مســتقیم راهــی رقابــت 
هــای آســیایی خواهنــد شــد، نفــرات دوم و ســوم در 
جــام تختــی کشــتی خواهنــد گرفــت و بقیــه نفــرات 
ــام  ــی ج ــای انتخاب ــت ه ــور در رقاب ــکان حض از ام

تختــی برخــودار خواهنــد بــود.
گلســتان در ایــن رقابت هــا در قالــب ۲ تیــم ۲۰ 

کشــتی  گیــر دارد.

گدایانی با مخارج میلیاردی در فدراسیون فوتبال!

فدراسیون با مربی آمریکایی احسان حدادی قرارداد ندارد

نماینده مجلس: تعداد زیاد دیدارهای لیگ بسکتبال به سود این رشته است

هواداران فوتبال آذربایجان نگران نباشند 

تراکتور - نساجی؛ ایستگاه پایانی نیم فصل کابوس وار پرهوادارترین تیم آسیا
رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن کشور در گرگان آغاز شد

یاران عبادی پور فقط با 8 بازیکن 
پیروز شدند

در  لهســتان  بلهاتــوف  اســکرا  والیبــال  تیــم 
مرحلــه یک هشــتم نهایــی کاپ اروپــا درحالــی 
ــه  ــار داشــت، ب ــن در اختی ــط هشــت بازیک ــه فق ک

ــید.  ــروزی رس پی
مرحلــه  رفــت  دور  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــا  ــال کاپ اروپ ــابقات والیب ــی مس ــتم نهای یک هش
ــا نتیجــه ســه بــر ۲ مقابــل  تیــم اســکرا بلهاتــوف ب
نفتوهیمیــک بــورگاس بلغارســتان بــه پیــروزی 
ــازی  ــن ب ــم ای ــوم و پنج ــت های اول، س ــید. س رس
بــا امتیــازات ۲۵ بــر ۲۲، ۲۶ بــر ۲۴ و ۱۵ بــر ۱۲ بــه 
ســود اســکرا رقــم خــورد و نماینــده بلغارســتان در 
ــر ۲۴ و  ــازات ۲۶ ب ــا امتی ســت های دوم و چهــارم ب

ــت. ــت یاف ــری دس ــه برت ــر ۲۱ ب ۲۵ ب
ــا  ــاز ب ــازی ۹ امتی ــن ب ــور در ای ــالد عبادی پ می
ــوع ۱۱  ــرویس و در مجم ــا س ــاز ب ــه، ۲ امتی حمل
ــن  ــن بازیک ــت آورد. ای ــکرا به دس ــرای اس ــاز ب امتی
۲۲ بــار هــم بــرای دریافــت تــوپ اقــدام کــرد و ۶۴ 

ــت رســاند. ــه ثب ــت ب درصــد موفقی
ــرد  ــرکت ک ــازی ش ــن ب ــی در ای ــکرا در حال اس
ــش  ــتان، ۶ بازیکن ــه بلغارس ــفر ب ــش از س ــه پی ک
ــم را  ــتند تی ــد و نتوانس ــا بودن ــه کرون ــکوک ب مش
همراهــی کننــد. بنابرایــن شــاگردان اســلوبودان 
ــه  ــابقه ب ــن مس ــن در ای ــا 8 بازیک ــط ب ــواچ فق ک
میــدان رفتنــد. اســکرا فــردا بایــد در دور برگشــت از 

ــد. ــی کن ــتان پذیرای ــده بلغارس نماین

تیم ملی فوتبال عراق قبل از بازی با 
ایران یک ستاره دیگر از دست داد 

تیـــم ملـــی فوتبـــال عـــراق بـــرای دیـــدار بـــا 
شـــاگردان دراگان اســـکوچیچ هافبـــک خـــود را از 

دســـت داد. 
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان - در ادامـــه 
رقابت هـــای مقدماتـــی جـــام جهانـــی ۲۰۲۲ 
ـــگاه  ـــران در ورزش ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــر، تی قط
ــراق  ــی عـ ــم ملـ ــاف تیـ ــه مصـ ــد بـ آزادی بایـ

بـــرود.
ــروزی  ــب پیـ ــا کسـ ــکوچیچ بـ ــاگردان اسـ شـ
ـــی  ـــام جهان ـــه ج ـــود را ب ـــود خ ـــف، صع ـــل حری مقاب
ـــانس  ـــرای ش ـــم ب ـــراق ه ـــرد. ع ـــد ک ـــی خواهن قطع
ـــران  ـــران را در ته ـــد ای ـــی آف بای کســـب ســـهمیه پل

شکســـت دهـــد.
ــراق  ــی عـ ــم ملـ ــتاره تیـ ــم، سـ ــد قاسـ محمـ
ـــی  ـــیب دیدگ ـــر آس ـــه خاط ـــران را ب ـــر ای ـــازی براب ب
از دســـت می دهـــد. باشـــگاه الشـــرطه عـــراق 
ــن  ــن بازیکـ ــی ایـ ــیب دیدگـ ــرد، آسـ ــالم کـ اعـ
ـــاز  ـــتراحت نی ـــه اس ـــه هفت ـــه س ـــت و ب ـــدی اس ج

دارد.
یاســـر قاســـم هـــم روز ســـه شـــنبه در دیـــدار 
مقابـــل ســـامرا در هفتـــه هجدهـــم لیـــگ ایـــن 
کشـــور بـــا مصدومیـــت شـــدیدی مواجـــه شـــد و  
ـــن  ـــی ای ـــم مل ـــده تی ـــور در اردوی آین ـــکان حض ام

کشـــور را پیـــدا نمی کنـــد.
پیـــش از ایـــن علـــی عدنـــان لژیونـــر شـــاغل 
ــاگردان  ــا شـ ــازی بـ ــم بـ ــارک هـ ــگ دانمـ در لیـ

اســـکوچیچ را از دســـت داد.

استعفای اینستاگرامی سرپرست 
پرسپولیس در بحبوحه حذف از آسیا

مجیــد صــدری مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
ــود از  ــه اینســتاگرام خ ــار پســتی در صفح ــا انتش ب
ســمت سرپرســتی باشــگاه پرســپولیس اســتعفا 

ــرد.  ک
بــه گــزارش ایرنــا، ســید مجیــد صــدری کــه پس 
از پایــان کار جعفــر ســمیعی بــه عنــوان سرپرســت 
پرســپولیس انتخــاب شــده بــود، بــا انتشــار پســتی 
ــا پرســپولیس خبــر داد. از پایــان همــکاری خــود ب

در متــن اســتعفای صــدری کــه در صفحــه 
ــال از  ــک س ــت: ی ــده اس ــر آم ــخصی اش منتش ش
ــن  ــدار و وزی ــوب، نام ــه محب ــورم در مجموع حض
ــت. ــپولیس گذش ــی پرس ــی ورزش ــگاه فرهنگ باش
ــا و لحظــات حضــورم در باشــگاه  ــام روزه در تم
ــه  ــزان مجموع ــه عزی ــار هم ــام وجــود در کن ــا تم ب
تــالش کــردم تــا هــم بــاری از دوش بــردارم و هــم 
ــر  ــتر و بهت ــش بیش ــرای درخش ــر ب ــی موث اقدامات
ــدا و  ــف خ ــه لط ــه ب ــم و البت ــام ده ــگاه انج باش
ــای  ــی و همــکاری دوســتان، قدم ه همــت و همراه

ــتیم. ــی برداش خوب
ــزرگ و خوشــنام  ــن باشــگاه ب ــا حضــور در ای ام
ــری و  ــالش حداکث ــد ت ــن مســیر نیازمن ــه ای و ادام
ــت  ــد اس ــران ارش ــه مدی ــدی مجموع ــی ج همراه
کــه در حــال حاضــر بــه دالیلــی بــه کنــدی پیــش 

ــی رود. م
ـــن آن  ـــت و آخری ـــاد اس ـــه زی ـــای ناگفت حرف ه
ــه  ــذف ناجوانمردانـ ــرده حـ ــت پـ ــت های پشـ دسـ
مـــا از آسیاســـت کـــه حتمـــا در زمـــان مقتضـــی، 
ــرح  ــواداران شـ ــه هـ ــرای همـ ــل بـ ــور مفصـ بطـ

خواهـــم داد.
از اعضـــای محتـــرم هئیـــت مدیـــره، کادر 
ــا  ــز، آقـ ــرمربی عزیـ ــی، سـ ــم مدیریتـ ــی، تیـ فّنـ
یحیـــی، تـــک تـــک بازیکنـــان، پرســـنل باشـــگاه 
ـــت  ـــواداران باب ـــه ه ـــوتان و هم ـــی، پیشکس و آکادم
ــکر و  ــال تشـ ــا کمـ ــا و مهربانی هـ ــه لطف هـ همـ
ــیر  ــه مسـ ــدوارم در ادامـ ــی را دارم و امیـ قدردانـ

ــند. ــربلند باشـ موفـــق و سـ
بــا تقدیــم نامــه ای خدمــت وزیــر محتــرم ورزش 
ــا  ــردم ب ــا ک ــجادی تقاض ــر س ــای دکت ــاب آق جن
اســتعفای اینجانــب از ریاســت هیئــت مدیــره و 

ــد. ــت نماین ــگاه موافق ــتی باش سرپرس
ــه ایــن اســتعفا واکنشــی  هنــوز هیــات مدیــره ب

ــداده اســت. نشــان ن
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اوقات شرعى شهر تهران

بــا توجــه بــه ریــزش نــرخ دالر در 
بــازار آزاد، قیمت هــا در بــازار خــودرو 
ــه و  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــد کاهش ــز رون نی
ــزش ۲ طــی روزهــای گذشــته شــاهد ری
ــازار  ــا ۵ میلیــون تومانــی قیمت هــا در ب ت

ــم. بودی
بــه گــزارش مهــر، چهارشــنبه ۱7

آذرمــاه قیمت هــای جدیــد انــواع خــودرو 
بــا رشــد میانگیــن ۱۵ تــا ۱8 درصــد 
اعــالم شــد؛ اگرچــه انتظــار می رفــت 
کــه ایــن افزایــش قیمــت جدیــد، بــازار را 
ــازار واکنــش خاصــی  ــا ب ــد ام ــکان بده ت
ــر  ــداد و تغیی ــان ن ــوالت نش ــن تح ــه ای ب
ــد. ــاهده نش ــا مش ــی در قیمت ه محسوس
فعــاالن بــازار خــودرو در مــورد چرایــی 
ســکوت بــازار در برابــر تغییــر قیمت هــای 
کارخانــه، اعــالم کردنــد کــه قیمت هــا در 
بــازار بــه قــدر کافــی رشــد کــرده و فاصله 
زیــادی بیــن قیمــت کارخانــه و بــازار 
ایجــاد شــده و دیگــر امــکان افزایــش 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــای فضای قیمت ه
ــودرو  ــازار خ ــی ب ــال بررس ــن ح ــا ای ب
ــد  ــان می ده ــته نش ــای گذش ــی روزه ط
ــرخ دالر در  ــزش ن ــه ری ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــه  ــش ب ــودرو در واکن ــازار خ ــازار آزاد، ب ب
ایــن اتفــاق، رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه 
و قیمت هــا میانگیــن ۲ تــا ۵ میلیــون 
ــده اند. در  ــه ش ــش مواج ــا کاه ــان ب توم
ــدگان  ــرف کنن ــز مص ــاط نی ــن ارتب همی
فعــاًل دســت از خریــد کشــیده و بــازار بــه 

ــده اســت. ــت اســتپ درآم حال

روند کاهشی قیمت ها
 در بازار خودرو

در ایــن رابطــه، ســعید موتمنــی رئیس 
ــندگان  ــگاه داران و فروش ــه نمایش اتحادی
ــا بیــان اینکــه نوســانات  خــودرو تهــران ب
ارزی و عرضــه خــودرو بــه بــازار دو عامــل 
بــازار  در  قیمت هــا  تعییــن  در  اصلــی 
خــودرو هســتند، اظهــار کــرد: طــی یــک 
ــودرو  ــازار خ ــا در ب ــر قیمت ه ــه اخی هفت
ــت دالر،  ــینی قیم ــب نش ــل عق ــه دلی ب
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــی گرفته ان ــد کاهش رون
ــا ۵ ــن ۲ ت ــی بی ــای داخل ــه خودروه ک
میلیــون تومــان کاهــش قیمــت را تجربــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــویی دیگ ــد. از س کرده ان
ــدگان  ــرف کنن ــت دالر، مص ــش قیم کاه
ــر  ــیده و منتظ ــد کش ــت از خری ــز دس نی
تعییــن تکلیــف قیمت هــا در بــازار ارز 

ــتند. هس
وی افــزود: در حــال حاضــر قیمــت 
پرایــد ۱۱۱ معــادل ۱8۶ میلیــون تومــان، 
پرایــد ۱۳۱ معــادل ۱۶8 میلیــون تومــان، 
ــون  ــادل ۱8۳ میلی ــدوق دار مع ــا صن تیب
ــادل  ــالس مع ــک پ ــاچ ب ــا ه ــان، تیب توم
معــادل  تومــان، ســاینا  میلیــون   ۱۹۱
۱۹۰ میلیــون تومــان، پــژو پــارس معــادل 
ــژو ۲۰۶ تیــپ ۲ ــان، پ ــون توم ۲78 میلی

ــمند  ــان و س ــون توم ــادل ۲۶7 میلی مع
LX معــادل ۲۵8 میلیــون تومــان اســت.

عرضه خودرو کم است
ــه  ــت عرض ــورد وضعی ــی در م موتمن
اینکــه  بیــان  بــا  بــازار،  بــه  خــودرو 
ــه  ــد و عرض ــر تولی ــال های اخی ــی س ط
خــودرو پاســخگوی تقاضــا نبــوده اســت، 
ــازار در  ــه ب ــم خــودرو ب ــت: عرضــه ک گف
ســال های گذشــته، منجــر بــه ایجــاد 
یــک اختــالف ۱۰۰ تــا ۱۲۰ درصــدی 
بیــن قیمــت کارخانــه و بــازار شــده اســت. 
ــی  ــه خاص ــم عرض ــی ه ــرایط فعل در ش
بــه بــازار صــورت نمی گیــرد، ایــن در 
ــودرو  ــازار خ ــا در ب ــه تقاض ــت ک حالیس
ــش  ــه افزای ــر عرض ــت و اگ ــی اس مصرف
ــای  ــک شــدن قیمت ه ــد، شــاهد نزدی یاب

ــود. ــم ب ــه خواهی ــا کارخان ــازار ب ب
و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رئیــس 
ــد  ــا تاکی ــران ب ــودرو ته ــندگان خ فروش
بــر اینکــه تولیــد و عرضــه بیشــتر منجــر 
می شــود،  بــازار  قیمــت  کاهــش  بــه 
ــر  ــه وزی ــی ک ــر قول های ــرد: اگ ــار ک اظه
صمــت و خودروســازان مبنــی بــر افزایــش 
ــودروی  ــزار خ ــل ۱۴۰ ه ــه و تکمی عرض
ــن  ــی و ای ــد عمل ــگ داده ان ــف پارکین ک
ــازار  ــازار عرضــه شــوند، ب ــه ب ــا ب خودروه
ــده  ــرف کنن ــد و مص ــد ش ــادل خواه متع
ــت. ــد داش ــری خواه ــد بهت ــی خری نهای

قیمت ها فعاًل کاهشی است
قیمت هــا  فعــاًل  گفــت:  موتمنــی 
بنابرایــن  ارز کاهشــی اســت  بــازار  در 
قیمت هــا در بــازار خــودرو نیــز رونــد 
ــن  ــوان ای ــی نمی ت ــد منته ــی دارن کاهش
ــد  ــت و بای ــر گرف ــت در نظ ــرایط را ثاب ش
دیــد در روزهــای آینــده چــه اتفاقاتــی در 

می افتــد. ارز  بــازار 
وی تصریـــح کـــرد: همچنیـــن قیمـــت  هایی 
ـــای  ـــا آگهی ه ـــه در فضـــای مجـــازی و ی ک
فـــروش خـــودرو درج می شـــود چنـــدان 
ـــرا مشـــتری  ـــک نیســـت زی ـــازار نزدی ـــه ب ب
تعییـــن  بـــازار  کـــف  در  را  قیمـــت 
می کنـــد. از ســـویی دیگـــر در حـــال 
حاضـــر خریـــداری در بـــازار وجـــود 

نـــدارد.

 قیمت ها در پی ریزش نرخ دالر، کاهشی شد
عضــو کمیســیون انــرژی بــا بیــان اینکــه قــرار نیســت نــرخ 
ــن در ســال آینــده تغییــر کنــد گفــت: اگرچــه در حــال  بنزی
ــن در فضــای  ــر تغییــر قیمــت بنزی حاضــر شــایعاتی مبنــی ب
مجــازی در حــال انتشــار اســت امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
ــنهاد  ــد پیش ــت آن در ح ــش قیم ــوع افزای ــه موض ــت ک اس

ــا رد شــود.  ــد قبــول ی مطــرح شــده کــه مــی توان
ــا اشــاره  ــه گــزارش ایلنــا، عبدالعلــی رحیمــی مظفــری ب ب
ــرای هــر  ــن ب ــر بنزی ــب طــرح ۱۵ لیت ــا تصوی ــه اینکــه قطع ب
ــن  ــر بنزی ــزود: اگ ــر اســت، اف ــت نزدیک ت ــه عدال ــی ب ــد مل ک
ــراد  ــام اف ــه تم ــد ب ــی اســت بای ــک ســرمایه مل ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــرادی ک ــه اف ــن ب ــاص بنزی ــد و اختص ــدا کن ــاص پی اختص

ــت. ــاف اس ــد دور از انص ــودرو دارن خ

تنها افرادی که خودرو دارند از بنزین 
استفاده می کنند

ــه اختصــاص  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرژی ب عضــو کمیســیون ان
ــه ای  ــوع جداگان ــی ها موض ــل و تاکس ــل و نق ــه حم ــن ب بنزی
اســت و بنزیــن بــه ایــن خودروهــا بــا ســهمیه تعلــق می گیــرد 
ــد  ادامــه داد: در حــال حاضــر تنهــا افــرادی کــه خــودرو دارن
از بنزیــن اســتفاده مــی کننــد و ایــن در حالیســت کــه افــراد 

فاقــد خــودرو از نعمــت بنزیــن محــروم انــد.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارس ب ــدگان ف ــع نماین ــو مجم عض
ــوع  ــوان موض ــه بت ــت ک ــه ای نیس ــه گون ــرایط ب ــفانه ش متاس
ــش  ــت در بخ ــرد: عدال ــان ک ــرد، بی ــل ک ــال ح ــن را کام بنزی
بنزیــن بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در مرحلــه نخســت بنزیــن 
ــه  ــراد بتواننــد یاران ــه دســت مــردم برســد و اف تــک نرخــی ب
بنزیــن را دریافــت کننــد کــه متاســفانه فعــال شــرایط مناســبی 

ــن طــرح نیســت. ــرای ای ب

قیمت واقعی بنزین یک دالر است
نماینــده سروســتان، خرامــه و کــوار در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه در حــال حاضــر افــرادی کــه ماشــین دارنــد مــی توانند از 
بنزیــن اســتفاده کننــد مــی گویــد: هرچنــد کــه قیمــت واقعــی 
ــه  ــی آن یاران ــت و مابق ــک دالر اس ــر ی ــغ ب ــی بال ــن رقم بنزی
اســت بنابرایــن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه یارانــه بــه 

بنزیــن آزاد و لیتــر ۳ هــزار تومانــی هــم تعلــق مــی گیــرد.
ــه اینکــه در شــرایط  ــا اشــاره ب ــرژی ب عضــو کمیســیون ان
ــد از  ــری برخوردارن ــی بهت ــن مال ــه از تمک ــرادی ک ــی اف فعل
ــت  ــا پرداخ ــرد: قطع ــح ک ــد تصری ــی کنن ــتفاده م ــن اس بنزی
نکــردن حقــوق بــه اقشــار متوســط و ضعیــف و مطابــق بــا نــرخ 
تــورم باعــث شــده کــه همــواره مســتضعفان در ایــن شــرایط 

ــد و متضــرر شــوند. آســیب ببینن

زمانی که شرایط مناسبی نیست برای  رفاه مردم 
باید حداقلی ها را به کار ببریم

رحیمـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه جهـــت افزایـــش رفـــاه 
ـــا  ـــود ت ـــاد ش ـــور ایج ـــی در کش ـــا فضای ـــت ت ـــاز اس ـــردم نی م
بـــه واســـطه آن مـــردم بتواننـــد کامـــل بهـــره منـــد شـــوند 
ادامـــه داد: در صورتـــی کـــه کشـــور در شـــرایط اقتصـــادی 
مناســـبی برخـــوردار بـــود بایـــد تمـــام نرخ هـــا آزاد می شـــد 
و حقوق هـــا هـــم افزایـــش مـــی یافـــت امـــا زمانـــی کـــه 
شـــرایط مناســـبی بـــر کشـــور نیســـت بایـــد جهـــت بهـــره 

منـــدی مـــردم حداقلـــی هـــا را بـــه کار ببریـــم.

ـــدا  ـــت: ابت ـــکو گف ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ـــرد  ـــی ب ـــن نم ـــام را از بی ـــد برج ـــن ده ـــد تضمی ـــکا بای آمری
و ســـایر کشـــورهای عضـــو برجـــام نیـــز بایـــد پـــای تعهـــد 
ـــک  ـــی ی ـــد در صـــورت کوتاه ـــد و بپذیرن ـــکا را امضـــا کنن آمری
ـــه  ـــی هم ـــه نوع ـــد و ب ـــران کنن ـــارات را جب ـــد خس ـــور بای کش
ـــد  ـــرای بندبن ـــه اج ـــد ب ـــد متعه ـــام بای ـــو برج ـــورهای عض کش

ـــند.  آن باش
ـــه  ـــا خان ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــاج الدین ـــیدمحمدرضا میرت س
ـــیر  ـــرت از مس ـــاط و عب ـــا احتی ـــد ب ـــرد: بای ـــد ک ـــت، تاکی مل
ـــت  ـــام حرک ـــای برج ـــا طرف ه ـــق ب ـــمت تواف ـــه س ـــته ب گذش
ـــی  ـــتی آزمای ـــل راس ـــه قاب ـــود ک ـــه ش ـــی گرفت ـــرد و تضامین ک
ــم  ــه بتوانیـ ــده بالفاصلـ ــف وعـ ــورت خلـ ــا در صـ ــد تـ باشـ
ـــت  ـــرش محدودی ـــش از پذی ـــرایط پی ـــه ش ـــود را ب ـــرایط خ ش

ـــم. ـــاز گردانی ـــی ب ـــای احتمال ه
ــا  ــوم بـ ــع اورانیـ ــار منابـ ــت اختیـ ــزود: الزم اسـ وی افـ
ـــم  ـــت آورده ای ـــه دس ـــر ب ـــدت اخی ـــه در م ـــی ک ـــای باالی غن
ـــارج  ـــه خ ـــرا ب ـــه آن ـــود ک ـــق ش ـــر تواف ـــیم و اگ ـــته باش را داش

ـــل  ـــوری منتق ـــه کش ـــد ب ـــز بای ـــم نی ـــل کنی ـــور منتق از کش
ـــا در  ـــد ت ـــته باش ـــا داش ـــا م ـــکاری را ب ـــت هم ـــه نهای ـــود ک ش
ـــت  ـــه آن دس ـــم ب ـــا بتوانی ـــی ه ـــدی خارج ـــد عه ـــورت ب ص

پیداکنیـــم.  
نایـــب رئیـــس فراکســـیون نیروهـــای مردمـــی انقـــالب 
ــر  گفـــت: ابتـــدا آمریـــکا بایـــد تضمیـــن دهـــد کـــه دیگـ
گذشـــته خـــود را تکـــرار نمـــی کنـــد و برجـــام را از بیـــن 
ـــر  ـــه ب ـــه مرحل ـــه ب ـــز مرحل ـــن نی ـــن تضامی ـــرد و ای ـــی ب نم
ـــد و در  ـــی باش ـــتی آزمای ـــل راس ـــس قاب ـــون مجل ـــاس قان اس
ـــای تعهـــد  ـــز پ عیـــن حـــال ســـایر کشـــورهای عضـــو برجـــام نی
ـــک  ـــی ی ـــد در صـــورت کوتاه ـــد و بپذیرن ـــکا را امضـــا کنن آمری
ـــه  ـــی هم ـــه نوع ـــد و ب ـــران کنن ـــارات را جب ـــد خس ـــور بای کش
ـــد  ـــرای بندبن ـــه اج ـــد ب ـــد متعه ـــام بای ـــو برج ـــورهای عض کش
آن باشـــند و در مرحلـــه بعـــد نیـــز حتمـــاً بایـــد خســـارات 
خـــروج آمریـــکا از برجـــام در ســـالهای اخیـــر را پیگیـــری 

ـــم. کنی
وی تصریـــح کـــرد: اگـــر منابـــع مـــا آزاد شـــود و روال 

ـــار  ـــرد در کن ـــود بگی ـــه خ ـــی ب ـــکل طبیع ـــت ش ـــروش نف ف
ـــام  ـــکا از برج ـــروج آمری ـــس از خ ـــه پ ـــی ک ـــم های ـــع تحری رف
علیـــه کشـــورمان وضـــع شـــد مـــی توانیـــم بـــه حصـــول 
ـــی  ـــه غرب ـــد ب ـــورت نبای ـــر اینص ـــم در غی ـــدوار باش ـــق امی تواف
هـــا اعتمـــاد کنیـــم و فریـــب رفتارهـــا و لبخندهـــای آنهـــا 

را بخوریـــم.

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
گفــت: کاهــش ارزش پــول ملــی و کوچــک شــدن 
ــد و  ــم درآم ــه مشــکالت اقشــار ک ــا ب ــداوم ســفره ه م

ــت.  ــرده اس ــه ک ــتگان اضاف بازنشس
بــه گــزارش خانــه ملــت،  محمدصالــح جــوکار 
ــق  ــالمی در نط ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه علن در جلس
میــان دســتور خــود ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی حضــرت امــام خامنــه ای 
)مدظلــه العالــی(، گفــت: بــه واســطه رشــادت، تدابیــر، 
ایثــار و مدیریــت انقــالی شــهید ســلیمانی، امــروز 
ــکا  ــی آمری ــت های پی درپ ــرافکندگی و شکس ــاهد س ش

ــتیم. ــه هس ــکارش در منطق ــادی جنایت و ای
ــن و  ــش ندوش ــکذر، بخ ــزد، اش ــردم ی ــده م نماین
دهســتان ســورک در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
ــد تدبیــر و  ــت فاق کــرد: متاســفانه هشــت ســال مدیری
منفعــل دولتــی کــه بــه جــای چشــم داشــتن بــه تــوان 
ــور  ــالش کش ــر ت ــان پ ــر اراده جوان ــه ب ــی و تکی داخل
ــی خــود تمــام  ــی راضــی نمــودن کدخــدای ادعای در پ
ــا  ــت و ب ــی سس ــل توافق ــور را معط ــای کش ظرفیت ه
ــد  ــث ش ــرد و باع ــذ ک ــر روی کاغ ــاً ب ــای صرف وعده ه
امیــد و اعتمــاد بخــش مهمــی از جامعــه آســیب ببینــد.
فشــار  آن  در  کــه  ســال هایی  داد:  ادامــه  وی 
اقتصــادی و وخامــت اوضــاع، وضعیــت معیشــت مــردم 
ــازاده هــای  ــزون آق ــروت روزاف ــه خطــر انداخــت؛ ث را ب
ــان تحصیل کــرده جویــای کار  ــه رخ جوان رانــت خــوار ب
کشــیده شــد و همچنیــن زندگــی اشــراف گونــه برخــی 
ــوان از  ــی نات ــل چشــمان مردم ــزاران در مقاب از کارگ

ــرار داد. ــود ق ــکن خ ــای مس ــن اجاره به تامی
ــزود:  ــم اف ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
کاهــش ارزش پــول ملــی و کوچــک شــدن مداوم ســفره 
ــتگان  ــد و بازنشس ــم درآم ــار ک ــکالت اقش ــه مش ــا ب ه

ــه کــرده اســت. اضاف

جــوکار گفــت: ایــن مــوارد در خوشــبینانه ترین 
انفعــال، راحت طلبــی و بی تدبیــری  نتیجــه  حالــت 
ــت  ــترده در دول ــورت گس ــه ص ــه ب ــت ک ــرادی اس اف
گذشــته شــعار رفــاه و آســایش فراگیــر ســر می دادنــد؛ 
ــا  ــی و ب ــردی و بی تفاوت ــان دوران خونس ــا پای ــون ب اکن
روی کارآمــدن دولتــی بــا انگیــزه و بهره منــد از روحیــه 
جهــادی و مصمــم بــرای حــل مشــکالت اساســی مــردم 
بــا نــگاه بــه تــوان داخلــی کشــور، بــار دیگــر امیــد بــه 
ــود  ــای موج ــدن تنگناه ــرف ش ــتی ها و برط ــع کاس رف
کشــور بــه ویــژه در حــوزه اقتصــاد قــوت یافتــه اســت.
ــوراها  ــور و ش ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس رئی
ــه  ــح کــرد: مــردم ب در مجلــس شــورای اســالمی تصری
درســتی از مســئوالن خــود در دولــت و مجلــس انتظــار 
ــوزه  ــات ح ــاهد ثب ــدت ش ــاه م ــدی کوت ــد در رون دارن
ــرایط  ــود ش ــاهد بهب ــدت ش ــان م ــادی و در می اقتص
ــق  ــذاری و رون ــرمایه گ ــب و کار و س ــت و کس معیش

ــازار باشــند. ب
نماینـــده مـــردم یـــزد، اشـــکذر، بخـــش ندوشـــن 
ــالمی  ــورای اسـ ــورک در مجلـــس شـ ــتان سـ و دهسـ
اظهـــار کـــرد: در شـــرایط فعلـــی یکـــی از اقدامـــات 
ــت آن  ــه فوریـ ــت بـ ــت دولـ ــه الزم اسـ ــروری کـ ضـ
بپـــردازد، مســـئله مهـــار نقدینگـــی افســـار گســـیخته 
ــورم  ــاد تـ ــم ایجـ ــل مهـ ــی از عوامـ ــوان یکـ ــه عنـ بـ
ــدم  ــه عـ ــه بـ ــا توجـ ــوص بـ ــن خصـ ــت؛ در ایـ اسـ
ـــش  ـــل کاه ـــه دلی ـــی ب ـــای انقباض ـــت ه ـــی سیاس کارای
ــت،  ــان دولـ ــژه کارکنـ ــه ویـ ــردم و بـ ــای مـ درآمدهـ
ـــی  ـــق طراح ـــی از طری ـــار نقدینگ ـــش مه ـــکار اثربخ راه
ـــه  ـــت آن ب ـــه هدای ـــد و در نتیج ـــی جدی ـــای مال ابزاره
ســـمت تولیـــد و فعالیت هـــای مولـــد خواهـــد بـــود.
ــر اصــالح  ــوری دیگ ــم و ف ــدام مه ــه داد: اق وی ادام
نظــام تامیــن و توزیــع کاال در کشــور بــه ویــژه در حــوزه 
کاالهــای اساســی اســت. موضوعــی کــه موجــب معطــل 

ــی  ــد ارز ترجیح ــع رون ــا قط ــط ب ــث مرتب ــدن مباح ش
نگرانی هــای مضاعفــی را در میــان اقشــار مــردم ایجــاد 

کــرده اســت.
ــزود:  ــم اف ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
در خصــوص توقــف اختصــاص ارز ترجیحــی بــرای 
ــه  ــت و ب ــی درس ــه تضمین ــر چ ــی، اگ ــای اساس کااله
ــدین  ــواران و مفس ــت خ ــت ران ــع دس ــرای قط ــا ب ج
اســت امــا کمیســیون تلفیــق بودجــه بایــد بــه گونــه ای 
ــه  ــه صــورت یاران ــه ازای آن ب ــا ماب برنامه ریــزی کنــد ت
غیرنقــدی و بــه طــور کامــل در ســبد هزینــه خانوارهــا 
قــرار گیــرد. ایــن ســاز و کار بایــد بــه گونــه ای تنظیــم 

ــر نشــود. ــردم کوچکت ــه ســفره م شــود ک
جــوکار گفــت: مــوارد مذکــور در کنــار مســائل 
ــامان  ــورس، س ــاع ب ــاماندهی اوض ــون س ــی همچ مهم
ــای  ــاد فض ــور و ایج ــودرو در کش ــت خ ــه صنع دادن ب
ــت  ــت و قیم ــا کیفی ــودرو ب ــد خ ــرای تولی ــی ب رقابت
مناســب، توجــه ویــژه بــه اقشــار کــم درآمــد جامعــه و 
ارائــه راهــکار در جهــت بهبــود وضعیــت معیشــتی مردم، 
برنامه ریــزی بــرای مشــکالت کادر درمــان و معلمــان بــه 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــات و برنام ــد خدم ــان خری ــژه معلم وی
ــول  ــرکتی، وص ــای ش ــان و نیروه ــت آن ــل وضعی تبدی
مطالبــات و احقــاق حقــوق آنهــا، اصــالح سیســتم نظــام 
ــا از  ــل بانک ه ــانی آن و تبدی ــور و بروزرس ــی کش بانک
وضعیــت کنونــی بــه عنــوان بنــگاه اقتصــادی بــه بانــک 
ــداری،  ــی بانک ــای قانون ــوزه ه ــاً در ح ــت صرف ــا فعالی ب
ــای  ــه یارانه ه ــامان دادن ب ــت س ــزی در جه ــه ری برنام
ــه  ــا ب ــه یارانه ه ــه ای ک ــه گون ــرژی ب ــای ان ــل ه حام
ــای  ــش به ــا کاه ــه ب ــه آنک ــردد، ن ــردم بازگ ــب م جی
ــود  ــوان س ــه عن ــرژی ب ــای ان ــل ه ــده حداق ــام ش تم

ــود. ــرازیر ش ــدود س ــاب مح ــه حس ــرکت ها ب ش
ــوراها  ــور و ش ــی کش ــور داخل ــیون ام ــس کمیس رئی
ــد  ــرد: هرچن ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش در مجل
از  ناشــی  اقتصــادی  متعــدد  مشــکالت  متاســفانه 
ناکارآمــدی هــای داخلــی رســیدگی بــه معضــالت 
ــور  ــی کش ــائل اصل ــت مس ــوان اولوی ــه عن ــادی ب اقتص
ــوان  ــه عن ــی ب ــائل فرهنگ ــد از مس ــده نبای ــدل ش مب
ــر  ــح کشــور و روح حاکــم ب ــای مهــم تمــام مصال زیربن

ــرد. ــت ک ــه غفل جامع
ــن و  ــش ندوش ــکذر، بخ ــزد، اش ــردم ی ــده م نماین
دهســتان ســورک در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
کــرد: امــروز در کنــار تمامــی اقدامــات خــوب مســئوالنه 
اثربخــش و مبتکرانــه فرهنگــی، بــر اســاس رهنمودهــای 
مقــام معظــم رهبــری بــه ویــژه از ســوی جوانــان مومــن 
ــا  ــی ناهنجاری ه ــاهد برخ ــی، ش ــد و انقالب ــه من دغدغ
ــه  ــتیم ک ــی هس ــائل فرهنگ ــوزه مس ــیب ها در ح و آس
بایــد مقابلــه بــا آنهــا مــورد توجــه مســئوالن بــه ویــژه 
متصدیــان امــور فرهنگــی و آموزشــی کشــور قــرار 

گیــرد.

قرار نیست قیمت بنزین در سال آینده تغییر کند 

میرتاج الدینی:

همه کشورهای عضو برجام باید متعهد به اجرای بندبند آن باشند

کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره ها 
سبب آسیب به اقشار کم  درآمد و بازنشستگان شده است
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