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مصاحبه اختصاصی با مالک هتل شهریار تبریز

خلق توسعه در کشور با حمایت از 
صنعت هتلداری

قطع کارتخوان های بدون 
پرونده مالیاتی

جزئیات جدید »آزمون آموزش و پرورش 
برای استخدام ۳۴۰۰۰ نفر« اعالم شد

وزیر کار نشان داد توانایی اداره 
این وزارتخانه مهم را ندارد 

با قانون فعلی نمی توانیم حضور 
مثمر ثمر در بازار داشته باشیم

معاون وزیر اقتصاد: 
تبعات تورمی طرح جدید یارانه 

بنزین مباحث انحرافی است 

ــه آنچــه  ــان اینک ــا بی ــر اقتصــاد ب ــاون وزی مع
کــه بــرای طــرح جدیــد بنزینــی مصــوب و ابــاغ 
شــده اختصــاص ۲۰ لیتــر بنزیــن ســهمیه ای بــه 
هــر کــد ملــی اســت کــه ممکــن اســت بــا نظــر 
ــچ  ــت هی ــت: دول ــد، گف ــر کن ــت تغیی وزارت نف
ــدارد.  ــن ن ــش قیمــت بنزی ــرای افزای ــه ای ب برنام
ســید محمــد هــادی ســبحانیان در گفت وگــو 
ــاره اظهــارات برخــی از کارشناســان  ــا درب ــا ایلن ب
ــر تبعــات تورمــی طــرح جدیــد بنزینــی  مبنــی ب
گفــت: معتقــدم اساســا ایــن طــرح بــرای جامعــه 
ــردم توجــه  ــن نشــده  اســت. م ــه درســتی تبیی ب
داشــته باشــند در ایــن طــرح قــرار نیســت 
قیمــت بنزیــن افزایــش پیــدا کنــد و دولــت هیــچ 
ــدارد. ــن ن ــش قیمــت بنزی ــرای افزای ــه ای ب برنام

ــرار  ــا ق ــد تنه ــرح جدی ــه داد: در ط وی ادام
اســت ســاز و کار اختصــاص بنزیــن تغییــر کنــد و 
بــه جــای تخصیــص بنزیــن یارانــه ای بــه خــودرو 
ــوار اختصــاص داده   ــراد و خان ــه اف ــن ب ــن بنزی ای
ــه در  ــود ک ــن ب ــا برای ــدا بن ــی در ابت ــود. حت ش
مــاه اول ســهمیه بنزیــن خــودرو همچنــان باقــی 
ــودرو،  ــد خ ــراد فاق ــه اف ــر آن ب ــاوه ب ــد و ع بمان

ــد. ــدا کن ــن اختصــاص پی ســهمیه بنزی
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد بــا 
بیــان اینکــه اساســا در ایــن طــرح بنزینــی هیــچ 
برنامــه ای بــرای تغییــر نــرخ بنزیــن وجــود نــدارد، 
ــرح  ــن ط ــه در ای ــرایطی ک ــت: در ش ــار داش اظه
صحبتــی از افزایــش قیمت هــا نشــده، صحبــت از 
آثــار تورمــی آن نادرســت اســت. در طــرح جدیــد 
ــش از  ــه پی ــرادی ک ــه اف ــن اســت ک ــر ای ــرار ب ق
ــهمیه را  ــن س ــتند ای ــن نداش ــهمیه بنزی ــن س ای
ــه  ــود ب ــهمیه خ ــد از س ــد و بتوانن ــت کنن دریاف
هــر ترتیبــی اســتقاده کننــد بنابرایــن صحبــت از 
ــک  ــن ی ــه بنزی ــد یاران ــرح جدی ــورم ط ــات ت تبع

ــی اســت.    بحــث انحراف
ــن  ــروش بنزی ــازو کار ف ــاره س ــبحانیان درب س
ــامانه  ــی س ــودرو و طراح ــد خ ــراد فاق ــرای اف ب
مــورد نیــاز بــرای آن گفــت: ایــن طــرح ابتــدا بــه 
صــورت پایلــوت در دو منطقــه کیــش و قشــم بــه 

ــت  ــد و وزارت نف ــرا می رس اج

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران: 
عرضه برنج خارجی

 تا آرامش بازار ادامه دارد

ــران  ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
گفــت: اکنــون برنــج خارجــی در حــال تزریــق بــه 
ــه  ــازار ادام ــا ایجــاد آرامــش در ب ــازار اســت و ت ب

مــی یابــد. 
ــاره  ــیف« درب ــزدان س ــا، »ی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــدر  ــزود: هرچق ــج اف ــت برن ــش قیم ــی افزای چرای
می گیریــم  فاصلــه  برنــج  برداشــت  فصــل  از 
ــود دارد  ــه وج ــه ای ک ــش عرض ــت کاه ــه جه ب
و دوم هزینه هــای ناشــی از انبــارداری و ســایر 
هزینه هــای ناشــی از ریســک نگهــداری برنــج 
ــازار  ــه خــود قیمــت ســطح برداشــت از ب خــود ب

می گیــرد. فاصلــه 
مدیرعامل شـرکت بازرگانی دولتـی ایران تصریح 
کـرد: در سـال زراعـی جـاری دو عامـل در افزایـش 
قیمـت برنج داخلی تأثیر داشـت یکـی کاهش تولید 
برنج در سـطح داخل به دلیل خشکسـالی بی سـابقه 
در کشـور و دوم افزایـش هزینه هـای تولیـد در حوزه 

دسـتمزد کارگری است.
ــرخ ارز امســال  ــش ن ــر را افزای ــل دیگ وی عام
نســبت بــه ســال گذشــته دانســت و اظهــار 
داشــت: طبــق قوانیــن جــاری کشــور بــه اســتناد 
ــوزه  ــط در ح ــد فق ــتی ۴۰ درص ــن باالدس قوانی
دســتمزد افزایــش قیمــت داشــتیم کــه ایــن مهــم 
ــت. ــذار اس ــد اثرگ ــای تولی ــش هزینه ه در افزای

سـیف، گفـت: با توجه بـه کاهش تولیـد برنج و 
بـه عبارتـی عـدم تعادل عرضـه و تقاضا نـرخ تورم، 

موجـب افزایـش قیمت برنج داخلی شـده اسـت.
فرهنـگ  دلیـل  بـه  داخلـی  برنـج  افـزود:  وی 
مصرفـی مـردم جایگزینـی بـرای آن وجـود نـدارد 
و قابـل تغییـر در کوتاه مـدت نیسـت عمـًا مـا در 
ایـن حوزه فقـط با عرضـه برنج خارجـی می توانیم 
کمبـود را جبـران کنیـم کـه در دو مقطـع ایـن 
اتفـاق رخ داد کـه در مهرمـاه تزریـق جـدی انجام 
شـد و مجـدد در ایـن مرحلـه در حال انجام اسـت 

و تـا آرامـش بـازار ادامـه خواهد داشـت.
طبــق آمارهــای موجــود نیــاز ســالیانه کشــور 
بــه برنــج ســه میلیــون تــن اســت کــه هــر ســاله 
بخــش عمــده آن از تولیــدات داخلــی و بخشــی از 

ــود. ــن می ش ــل واردات تأمی مح

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه 
ــردم  ــرد: م ــد ک ــامی، تاکی ــورای اس ــس ش مجل
بداننــد کــه حــذف ارز ترجیحــی در الیحــه بودجــه 
بــه معنــای حــذف یارانــه هــا نیســت، بلکــه یارانــه 
هــا آشــکار خواهــد شــد و کارت اعتبــاری بــه مــردم 
ــن کارت  ــی در ای ــاه مبلغ ــر م ــود و ه ــی ش داده م
ــرای خریــد کاال  هــا شــارژ مــی شــود کــه صرفــا ب

اســت. 
حجــت االســام ســیدمحمدرضا میرتــاج الدینــی 
ــاره موضــوع حــذف  ــا ایســنا، درب در گفــت و گــو ب
ارز ۴۲۰۰ در الیحــه بودجــه ســال آتــی، بیــان 
کــرد: نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت که حــذف ارز 
ترجیحــی بــه معنــای حــذف یارانــه نیســت، بلکــه 
ــد معیــوب و غلــط گذشــته  ــه اصــاح رون ــه منزل ب
اســت. بــرای نمونــه در بحــث دارو اگــر ایــن رونــد 
ــزار  ــدود ۹۰ ه ــد ح ــه یاب ــده ادام ــال آین ــرای س ب
میلیــارد تومــان یارانــه پنهــان بایــد پرداخــت شــود 
ــاردی  ــزار میلی ــت ۱۰ ه ــای ران ــل فض ــه حداق ک

ایجــاد خواهــد شــد.
ــه  ــاس گفت ــر اس ــرد: ب ــار ک ــه اظه وی در ادام
کارشناســان در ســال هــای گذشــته نیــز حــدود ۷ 
هــزار میلیــارد تومــان رانــت در بحــث ارز ترجیحــی 
کــه بــه دارو تخصیــص مــی یافــت وجــود داشــت و 

ــوس  ــاق معک ــان قاچ ــارد توم ــزار میلی ــدود ۵ ه ح
ــا ارز  ــه ب ــی ک ــی داروی ــت، یعن ــی گرف ــورت م ص
ــاق  ــورت آزاد قاچ ــه ص ــود ب ــی ش ــی وارد م دولت

مــی شــود.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس شــورای 
ــی در  ــروز ارز ترجیح ــرد: ام ــح ک ــامی، تصری اس
ــه دســت  ــا ب ــی چرخــد ت ــف م ــای مختل ــه ه حلق
مــردم کــه مصــرف کننــده نهایــی هســتند، برســد 
ــاد در  ــت و فس ــوداگری و ران ــرای س ــی ب و جذابیت

حلقــه هــای مختلــف ایجــاد مــی شــود. بــه عنــوان 
ــل ۲۰۰  ــی دارو حداق ــث ارز ترجیح ــه در بح نمون

ــد. ــده ان ــی ش ــرات معرف ــه تعزی ــرکت ب ش
ــه در  ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس ــب رئی نای
ــتر  ــذف بس ــا ح ــدف م ــه ه ــان اینک ــا بی ــه ب ادام
ــی  ــه نهای ــوان کــرد: حلق ــت و فســاد اســت، عن ران
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــد ب ــتند بای ــردم هس ــه م ک
ایــن یارانــه را دریافــت کننــد. یارانــه دارو بــه یــک 
شــکل و یارانــه لبنیــات، گوشــت، مــرغ و نــان 

ــت  ــدم دول ــوع گن ــر. در موض ــکل دیگ ــه ش ــز ب نی
ــد  ــش نخواه ــان افزای ــت ن ــه قیم ــرده ک ــام ک اع
ــود و  ــی ش ــد اصــاح م ــا رون ــت بلکــه صرف یاف
مــردم همــان قیمــت قبلــی را مــی پردازنــد و مابــه 
التفــاوت قیمــت را دولــت بــه نانواهــا پرداخــت مــی 

ــد. کن
ــز ارز  ــث دارو نی ــزود: در بح ــی اف ــاج الدین میرت
ــه ســازمان هــای بیمــه گــر داده مــی شــود، امــا  ب
ــرادی  ــا اف ــت ت ــن اس ــا ای ــای م ــرط ه ــی از ش یک
کــه بیمــه نیســتند از طریــق بیمــه ســامت همگــی 

ــد. ــرار بگیرن تحــت پوشــش بیمــه ق
وی تاکیــد کــرد: مــردم بایــد بداننــد کــه حــذف 
ارز ترجیحــی در الیحــه بودجــه بــه معنــای حــذف 
یارانــه هــا نیســت، بلکــه یارانــه هــا  آشــکار خواهــد 
ــود  ــی ش ــردم داده م ــه م ــاری ب ــد و کارت اعتب ش
ــی  ــارژ م ــا ش ــن کارت ه ــی در ای ــاه مبلغ ــر م و ه
ــد کاال اســت. حــدود  ــرای خری ــا ب ــه صرف شــود ک
۲۰ الــی ۲۵ قلــم کاال تعریــف مــی شــود و فقــط از 
فروشــگاه هــا مــی تــوان خریــد کــرد. البتــه هنــوز 
توافقــی صــورت نگرفتــه و در حــال بحــث و بررســی 
هســتیم. زمانــی کــه بــازار بعــد از عرضــه مدیریــت 
شــود و کاال بــه وفــور در بــازار موجــود باشــد، 

جلــوی گــران فروشــی گرفتــه مــی شــود.

دولــت در الیحــه بودجــه اهدافــی را دنبــال 
می کنــد کــه حتــی اگــر بخشــی از آن محقــق 
شــود، اثــرات اقتصــادی خوبــی بــه همــراه خواهــد 

ــت. داش
مجلــس  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی بــا اعــام اینکــه در بودجــه 
ــیار  ــد بس ــور تاکی ــادی کش ــد اقتص ــه رش ۱۴۰۱ ب
شــده اســت بــه بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: یکــی 
ــت  ــن اس ــه ۱۴۰۱ ای ــه بودج ــای الیح از ویژگی ه
کــه از انعطاف پذیــری بــرای اعطــای تســهیات بــه 
ــه در  ــه طوریک ــت، ب ــوردار اس ــدگان برخ تولیدکنن
جای جــای الیحــه بودجــه بــرای حمایــت از تولیــد 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــتغال اس و اش
علــی رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش 
ــت  ــن اس ــی ای ــیون های تخصص ــس در کمیس مجل
کــه مصادیــق حمایــت از تولیــد در الیحــه بودجــه 
ــکام  ــرد: اح ــوان ک ــود، عن ــته ش ــفاف تر از گذش ش
هدف گــذاری  از  نشــان   ۱۴۰۱ بودجــه  الیحــه 
ــرای  ــات ب ــرخ مالی ــش ن ــد و کاه ــت از تولی حمای
ــبت  ــر آن نس ــاوه ب ــدی دارد و ع ــای تولی بنگاه ه
مالیــات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی را اندکــی 

ــید. ــد بخش ــود خواه بهب

وی عنــوان کــرد: بهبــود معیشــت مــردم و 
توجــه بــه رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال از جملــه 
مباحــث مــورد بحــث کارشناســان و مســئوالن 
زیــرا  اســت،  بــوده   ۱۴۰۱ بودجــه  در  کشــور 
ــف  ــادی مختل ــائل اقتص ــل مس ــه دلی ــی ب نارضایت
باعــث شــده آنطــور کــه بایــد نتوانیــم بــه اهــداف از 

ــیم. ــده برس ــن ش ــش تعیی پی
نماینـــده مـــردم کنـــگاور، صحنـــه و هرســـین 

ــال  ــه سـ ــه بودجـ ــه داد: الیحـ ــس ادامـ در مجلـ
ــون اصـــاح سیاســـت  ــاط قوتـــی چـ ــده نقـ آینـ
ــه  ــتر بـ ــع بیشـ ــاص منابـ ــی و اختصـ ارز ترجیحـ
ـــود  ـــاش خ ـــد ت ـــه بای ـــی دارد ک ـــای عمران طرح ه
ـــوارد  ـــن م ـــک از ای ـــر ی ـــی شـــدن ه ـــرای عملیات را ب

دو چنـــدان کنیـــم.
ــه  ــه بودج ــت در الیح ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
اهدافــی را دنبــال می کنــد کــه حتــی اگــر بخشــی 

ــه  ــی ب ــادی خوب ــرات اقتص ــود، اث ــق ش از آن محق
همــراه خواهــد داشــت، عنــوان کــرد: کنتــرل تــورم، 
ــت در  ــتغال، عدال ــت از اش ــادی، حمای ــات اقتص ثب
ــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه  توســعه و توجــه ب
ــای  ــره ه ــه در تبص ــت ک ــی اس ــه مباحث از جمل

ــن الیحــه وجــود دارد. ــف ای مختل
ــاد  ــروز اقتص ــت ام ــرد: وضعی ــان ک ــی بی رضای
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــه ب ــد ک کشــور نشــان می ده
موجــود در الیحــه بودجــه، بایــد هــم افزایــی 

ــیم. ــته باش داش
نماینــده مــردم کنــگاور، صحنــه و هرســین 
ــع  ــور قط ــه ط ــرد: ب ــان ک ــر نش ــس خاط در مجل
جزئیــات بودجــه دارای مشــکات و ایراداتــی اســت 
و ایــن وظیفــه کمیســیون تلفیــق بودجــه اســت کــه 

ــد. ــل کن ــص را ح نواق
مجلــس  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
ــی و  ــر همراه ــرد: اگ ــد ک ــامی تاکی ــورای اس ش
ــته  ــود داش ــت وج ــس و دول ــان مجل ــکاری می هم
باشــد، می تــوان بودجــه خوبــی را بــرای ســال 
ــت  ــن فرص ــد ای ــا نبای ــیم و م ــته باش ــده داش آین
چنــد ماهــه را از دســت بدهیــم، بلکــه بــا همــکاری 
ــم. ــل کنی ــه را ح ــکات بودج ــائل و مش ــم مس ه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست

برای تحقق بودجه ۱۴۰۱؛ 

دولت و مجلس نیازمند همراهی و همکاری هستند

2

تازه های خبرتازه های خبر

 ایران مدیون بانوانی است 
که اسوه های مقاومت در 

دامانشان بالیدند

جزئیات فروش فوق العاده 
نوروزی اعالم شد

ملتشهیدپرورایرانبهوجودچنینبانوانشکیباوشایستهبرخودمیبالد
بانوانالگوهایبیبدیلومروجانحقیقیمکتبایثاروشهادتهستند

هدفازاینطرحعرضهکاالباکیفیتوقیمتمناسبباحداقلسود
فروشازاولبهمن۱۴۰۰تا2۰فروردین۱۴۰۱برگزارمیشود

هدفدیگرحمایتازتولیدوعرضهمحصوالتایرانیاست

5

3
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ادامه از صفحه ۱

سیاست
معــاون اول رییــس جمهــوری مصوبــات تخصیــص 
ــرای جبــران خســارات  اعتبــار و تســهیات بانکــی ب
ــزگان،  ــان، هرم ــتان های کرم ــیل در اس ــی از س ناش

فــارس و سیســتان و بلوچســتان را ابــاغ کــرد. 
ــه  ــران در جلس ــات وزی ــا، هی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــال  ــارد ری ــغ ۵۶۳۹ میلی ــورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، مبل م
اعتبــار بــه صــورت هزینــه ای و تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای بــه منظــور جبــران خســارات وارده 
ــی  ــات زیربنای ــکونی و تأسیس ــای مس ــه بخش ه ب
ــاری در  ــال ج ــاه س ــیل دی م ــوع س ــی از وق ناش

شهرســتان های اســتان کرمــان اختصــاص داد.
دولــت همچنیــن بــا پرداخــت تســهیات بانکــی 
ــا  ــال )ب ــارد ری ــغ ۸۲۵ میلی ــه مبل ــت ب ارزان قیم
ــهری( و  ــد ش ــتایی و ۵ درص ــد روس ــود ۴ درص س
ــازی  ــهیات بازس ــرای تس ــاله ب ــت ۱۵ س بازپرداخ
)۳ ســال دوران مشــارکت مدنــی و ۱۲ ســال دوران 
بــرای  بازپرداخــت ۵ ســاله  اقســاطی(،  فــروش 
ــرای  ــاله ب ــت ۷ س ــری و بازپرداخ ــهیات تعمی تس
تســهیات معیشــتی توســط بانــک مرکــزی بــا 

ــرد. ــت ک ــره ای موافق ــت زنجی ضمان
اســامی و ســازمان  انقــاب  بنیــاد مســکن 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان نیــز موظــف شــدند 
ضمــن نظــارت فنــی و اجرایــی بــر رونــد بازســازی، 
گــزارش عملکــرد اعتبــارات فــوق را در مقاطــع 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــه ب ــه ماه ــی س زمان

ــد. ــال کنن ــور ارس کش

ابالغمصوبهتخصیصاعتباروتسهیالت
بانکیبرایجبرانخساراتناشیازسیل

دراستانهرمزگان
ــورخ ۲۲  ــن در جلســه م ــران همچنی ــات وزی هی

دی ۱۴۰۰، بــا اختصــاص مبلــغ ۷۱۲۳ میلیــارد 
ریــال اعتبــار بــه صــورت هزینــه ای و تملــک 
دارایی هــای ســرمایه ای بــرای جبــران خســارات 
تأسیســات  و  مســکونی  بخش هــای  بــه  وارده 
ــال  ــاه س ــیل دی م ــوع س ــی از وق ــی ناش زیربنای
هرمــزگان  اســتان  شهرســتان های  در  جــاری 

ــرد. ــت ک موافق
همچنیــن بــا تصویــب دولــت، مبلــغ ۱۲۷۵ 
ــی  ــهیات بانک ــال تس ــون ری ــارد و ۹۰۰ میلی میلی
ارزان قیمــت )بــا ســود ۴ درصــد روســتایی و ۵ 

درصــد شــهری( و بازپرداخــت ۱۵ ســاله بــرای 
تســهیات بازســازی )۳ ســال دوران مشــارکت مدنی 
و ۱۲ ســال دوران فــروش اقســاطی(، بازپرداخــت ۵ 
ــت ۷  ــری و بازپرداخ ــهیات تعمی ــرای تس ــاله ب س
ــک  ــط بان ــتی توس ــهیات معیش ــرای تس ــاله ب س
مرکــزی بــا ضمانــت زنجیــره ای اختصــاص یافــت و 
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و ســازمان مدیریــت 
ــدند  ــف ش ــوط موظ ــتان های مرب ــزی اس و برنامه ری
ــام  ــد انج ــر رون ــی ب ــی و اجرای ــارت فن ــن نظ ضم
ــوق را در  ــارات ف ــرد اعتب ــزارش عملک ــازی، گ بازس

ــه و  ــازمان برنام ــه س ــه ب ــه ماه ــی س ــع زمان مقاط
ــد. ــال کنن ــه کشــور ارس بودج

تخصیصاعتباروتسهیالتبانکیبرایجبران
خساراتناشیازسیلدراستانفارس

هیــات وزیــران در جلســه مــورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، 
بــا اختصــاص مبلــغ ۶۰۸۱ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
ریــال اعتبــار بــه صــورت هزینــه ای و تملــک 
دارایی هــای ســرمایه ای بــرای جبــران خســارات 
تأسیســات  و  مســکونی  بخش هــای  بــه  وارده 
ــال  ــاه س ــیل دی م ــوع س ــی از وق ــی ناش زیربنای
ــت  ــارس موافق ــتان ف ــتان های اس ــاری در شهرس ج

ــرد. ک
ــه منظــور جبــران خســارات  ــن اســاس و ب ــر ای ب
ــکونی  ــق مس ــی مناط ــیل و آب گرفتگ ــی از س ناش
ــغ ۱۵۴۵  ــده،  مبل ــاد ش ــتان ی ــای اس ــتان ه شهرس
میلیــارد ریــال،  تســهیات بانکــی )بــا ســود ۴ درصد 
روســتایی و ۵ درصــد شــهری( و بازپرداخــت ۱۵ 
ــال دوران  ــازی )۳ س ــهیات بازس ــرای تس ــاله ب س
مشــارکت مدنــی و ۱۲ ســال دوران فروش اقســاطی(، 
ــری و  ــهیات تعمی ــرای تس ــاله ب ــت ۵ س بازپرداخ
بازپرداخــت ۷ ســاله بــرای تســهیات معیشــتی 
توســط بانــک مرکــزی بــا ضمانــت زنجیــره ای 
پرداخــت می شــود و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 

و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان مذکــور 
ــد  ــر رون ــی ب ــی و اجرای ــد ضمــن نظــارت فن موظفن
انجــام بازســازی، گــزارش عملکــرد اعتبــارات فــوق را 
در مقاطــع زمانــی ســه ماهــه بــه ســازمان برنامــه و 

ــد. بودجــه کشــور ارســال کنن

ابالغمصوبهتخصیصاعتباروتسهیالت
بانکیبرایجبرانخساراتناشیازسیل

دراستانسیستانوبلوچستان
هیــات وزیــران در جلســه مــورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰، 
ــه بخش هــای  ــه منظــور جبــران خســارات وارده ب ب
ــوع  ــی از وق ــی ناش ــات زیربنای ــکونی و تأسیس مس
ســیل دی مــاه ســال جــاری در شهرســتان های 
اختصــاص  بــا  بلوچســتان،  و  اســتان سیســتان 
ریــال  میلیــون   ۶۰۰ و  میلیــارد   ۹۱۵۱ مبلــغ 
ــای ســرمایه ای  ــک دارایی ه ــه ای و تمل ــار هزین اعتب

ــرد. ــت ک موافق
 ۳۹۳۰ مبلــغ  دولــت،  مصوبــه  موجــب  بــه 
میلیــارد ریــال تســهیات بانکــی )بــا ســود ۴ 
درصــد روســتایی و ۵ درصــد شــهری( و بازپرداخــت 
۱۵ ســاله بــرای تســهیات بازســازی )۳ ســال 
ــروش  ــال دوران ف ــی و ۱۲ س ــارکت مدن دوران مش
ــهیات  ــرای تس ــاله ب ــت ۵ س ــاطی(، بازپرداخ اقس
ــهیات  ــرای تس ــاله ب ــت ۷ س ــری و بازپرداخ تعمی
معیشــتی توســط بانــک مرکــزی بــا ضمانــت زنجیره 
ای پرداخــت می شــود و  بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
مذکــور موظفنــد ضمــن نظــارت فنــی و اجرایــی بــر 
رونــد انجــام بازســازی، گــزارش عملکــرد اعتبــارات 
ــه ســازمان  فــوق را در مقاطــع زمانــی ســه ماهــه ب

ــد. ــال کنن ــور ارس ــه کش ــه و بودج برنام

مدیــرکل نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد صنایــع 
فلــزی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تصریح کــرد: 
ــی محــرز شــود  ــه در گزارش هــای فن ــی ک درصورت
ــوص  ــان در خص ــاف تعهدات ش ــازان برخ خودروس
ــورد  ــع برخ ــور قط ــد، به ط ــل کرده ان ــا عم ایربگ ه

قضایــی بــا آنهــا انجــام خواهــد شــد. 
بــود  مــاه  دی  بیســتم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
بــه  خوزســتان  در  زنجیــره ای  تصادفــی  کــه 
ــن  ــش از ۵۰ ت ــان آن بی ــت و در جری ــوع پیوس وق
ــن  ــه در ای ــزی ک ــدند. آن چی مصــدوم و کشــته ش
ــاز نشــدن  ســانحه موجــب حیــرت همــگان شــد، ب
ایربگ هــای خودروهــا بــود کــه بــار دیگــر ضــرورت 
ــر کیفیــت خودروهــا را گوشــزد  ــر ب نظــارت دقیق ت

ــرد. ک
ــرکل  ــش« مدی ــان پیرای ــه، »پیم ــن زمین در ای
نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد صنایــع فلــزی 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران امــروز )یکشــنبه(  در 
ــا درخصــوص  ــگار اقتصــادی ایرن ــا خبرن گفت وگــو ب
ــن وضعیــت موضــوع ایربگ هــای خودروهــای  آخری
ــه رانندگــی در بهبهــان، افــزود: ایربــگ یکــی  حادث
از اســتانداردهای اولیــه در تولیــد خــودرو اســت کــه 
ــی  ــورد بررس ــتاندارد م ــی اس ــازمان مل ــوی س از س

قــرار می گیــرد.
ــا از  ــگ در خودروه ــب ایرب ــت: نص وی بیان داش
ســال ۹۱ اجبــاری و از ســال ۹۲ اجرایــی شــد و تــا 

ــه رو  ــورد از روب ــا در برخ ــون خودروه ــروز در آزم ام
ــل  ــات واص ــه آزمایش ــا نتیج ــود و ت ــت می ش تس
ــه ای  ــچ تاییدی ــی اســتاندارد هی نشــود، ســازمان مل

ــد. ــا نمی ده ــرای خودروه ب
تاییدیه هــای  بــا  خاطرنشــان کرد:  پیرایــش 
ــازان  ــدات خودروس ــتاندارد، تعه ــی اس ــازمان مل س
ــوه و  ــد انب ــتانداردها در تولی ــت اس ــر رعای ــی ب مبن
ــا انجــام  ــد خودروه ــا، تولی ــای م ــه نظارت ه در ادام

می شــود.
ــه  ــده ک ــان ش ــر بی ــادف اخی ــت: در تص وی گف
ــاز نشــده  ــی ب ــک از خودروهــای ایران ــگ هیچ ی ایرب

ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــه س ــن زمین ــت، در ای اس
مکاتبــه ای بــا پلیــس راهــور ناجــا داشــته تــا 
ــار مــا  گــزارش مربوطــه را در اســرع وقــت در اختی
ــد  ــازه دهن ــا اج ــه م ــر آن ب ــاوه ب ــد و ع ــرار ده ق
یــک تیــم تخصصــی بــرای بررســی فنــی خودروهــا 

ــم. ــزام کنی ــه اع ــگ مربوط در پارکین
مدیــرکل نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد صنایــع 
فلــزی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تصریح کــرد: 
محــرز  فنــی  بررســی های  در  کــه  صورتــی  در 
ــل  ــان عم ــاف تعهدات ش ــازان برخ ــود خودروس ش
ــا  ــا آنه ــی ب ــورد قضای ــع برخ ــور قط ــد، به ط کرده ان

ــد شــد. انجــام خواه
وی در خصـــوص شـــائبه های طـــرح شـــده 
ـــوی  ـــگ از س ـــتکاری ایرب ـــال دس ـــر احتم ـــی ب مبن
صاحبـــان خودروهـــا، اظهـــار داشـــت: ایربـــگ 
را می تـــوان غیرفعـــال  خـــودرو در سرنشـــین 
ـــوزاد در  ـــا ن ـــال ی ـــودک خردس ـــر ک ـــرا اگ ـــرد، زی ک
آن بنشـــیند، بـــاز شـــدن ایربـــگ می توانـــد بـــه 

ــد. ــیب بزنـ ــودک آسـ کـ
ــرم  ــش ن ــک بال ــه داد: ایربــگ ی ــش ادام پیرای
نیســت، بلکــه کیســه هوایــی اســت کــه بــا ســرعت 
ــر  ــود و اگ ــاز می ش ــاعت ب ــر س ــر ب ۴۰۰ کیلیومت
ــه  ــودرو نشســته فاصل ــی خ ــه روی صندل ــردی ک ف
و شــرایط الزم را نداشــته باشــد، شــاید موجــب 
ــاز در  ــل خودروس ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــیب ش آس
ســمت سرنشــین آپشــنی تعبیــه کــرده کــه بتــوان 

ــرد. ــال ک ــگ را غیرفع ایرب
ــت در  ــه داش ــد توج ــه بای ــرد: البت وی تصریح ک
تصادفــات کوچــک بــا ســرعت پاییــن، ایربگ هــا بــاز 
ــه  ــدت ضرب ــورد و ش ــه برخ ــد زاوی ــوند و بای نمی ش
ــنی های  ــک چاش ــب تحری ــه موج ــد ک ــوری باش ط

انفجــاری ایربــگ شــود.
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــوول س ــام مس ــن مق ای
تولیــد داخــل  ایربگ هــا  از  اضافه کــرد: بخشــی 
هســتند، امــا برخــی از قطعــات ایربگ هــا از خــارج 
آن  خصــوص  در  کــه  می شــود  تامیــن  کشــور 
ــود. ــام ش ــی های الزم انج ــد بررس ــز بای ــات نی قطع
گذشــته  روز  خاطرنشــان کرد:  خاتمــه  در  وی 
ــور  ــس راه ــه پلی ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــه س نام
ــه  ــان هفت ــا پای ــم ت ــده و امیدواری ــال ش ــا ارس ناج
بتوانیــم گــزارش جامعــی در ایــن زمینــه داشــته و 

ــم. ــانی کنی ــردم اطاع رس ــه م ب

از سوی معاون اول رییس جمهوری ابالغ شد

تخصیص اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران 
خسارات ناشی از سیل در ۴ استان کشور

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد تصریح کرد:

برخورد قاطع قضایی با خودروسازان
 در صورت محرز شدن عدم کارکرد درست ایربگ

 افزایش 6۰ درصدی تعرفه خدمات 
پزشکی یعنی محروم کردن قشر کم 

درآمد از خدمات پزشکی
مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
تعرفـه ۶۰  افزایـش  کـرد:  تاکیـد  اسـامی  شـورای 
تـوان  بـا  نـه متناسـب  درصـدی خدمـات پزشـکی 
شـرکت های بیمـه ای اسـت و نـه متناسـب بـا تـوان 
اقتصـادی جامعـه اسـت؛ ایـن یعنـی محـروم کـردن 

قشـر کـم درآمـد از خدمـات پزشـکی. 
بـه گزارش ایسـنا، علـی بابایـی کارنامـی نماینده 
مـردم سـاری در مجلس شـورای اسـامی در مطلبی 
در صفحه شـخصی خـود در توئیتر نوشـت: »افزایش 
تعرفـه ۶۰ درصـدی خدمـات پزشـکی نـه متناسـب 
بـا تـوان شـرکت هـای بیمـه ای اسـت و نه متناسـب 
بـا تـوان اقتصـادی جامعه، ایـن یعنی محـروم کردن 

قشـر کـم درآمـد از خدمات پزشـکی.
دوسـتان بابت افزایش ظرفیت پزشـکی از مردم انتقام 
نگیرنـد!« اخیـرا محمدرضـا رییـس زاده رییس سـازمان 
نظام پزشـکی خواسـتار افزایـش ۶۰ درصـدی تعرفه های 

خدمـات درمانی برای سـال آینده شـده اسـت.

خاندوزی اقدامات دستگاه ها برای 
اجرای توافق 25 ساله ایران و چین 

را تشریح کرد
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در واکنــش بــه اعام 
ــر آغــاز توافــق ۲۵ ســاله  وزیــر امــور خارجــه مبنــی ب
ایــران و چیــن، گفــت: اکنــون هــر کــدام از وزارتخانه هــا 
در حوزه هــای مرتبــط بــه خــود بــا طــرف چینــی وارد 
مذاکــره شــده اند تــا بــه یــک قــرارداد برســند و بعــد از 
آغــاز ایــن قراردادهــا اســت کــه عمــا ســرمایه گذاری و 

رشــد مدنظــر مــا اجــرا خواهــد شــد. 
ســید احســان خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و 
ــت؛ در پاســخ  ــه مل ــا خان ــو ب ــی در گفــت و گ دارای
بــه ســوالی مبنــی براینکــه آیــا بــا توجــه بــه اعــام 
ــاز  ــر آغ ــی ب ــورمان مبن ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
توافــق ۲۵ ســاله ایــران و چیــن، گفت وگوهــای 
بیــن دســتگاهی و وزارتخانــه ای بــرای اجــرای ایــن 
توافــق انجــام شــده اســت یــا خیــر، گفــت: اجرایــی 
شــدن یــک تفاهــم بلنــد مــدت ۲۵ ســاله مســتلزم 
آن اســت کــه در ســطح پایین تــر و در ســطح 

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــتگاهی و بخش ــای دس قرارداده
وی ادامــه داد: اکنــون هــر کــدام از وزارتخانه هــا 
... در  و  نفــت  نیــرو،  مثــال صمــت،  بــه طــور 
حوزه هــای مرتبــط بــه خــود بــا طــرف چینــی وارد 
ــند و  ــرارداد برس ــک ق ــه ی ــا ب ــده اند ت ــره ش مذاک
بعــد از آغــاز ایــن قراردادهاســت کــه عمــا ســرمایه 
گــذاری و رشــد مدنظــر مــا، اجرایــی خواهــد شــد.
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــا  ــن قرارداده ــون ای ــن تاکن ــات م ــاس اطاع براس
ــیده  ــرا نرس ــاز اج ــی و آغ ــاد نهای ــه انعق ــه مرحل ب
ــه  ــرات اولی ــتلزم مذاک ــوع مس ــن موض ــت و ای اس
بــود کــه در ســفر اخیــر امیرعبداللهیــان بــه چیــن و 
صحبت هایــی کــه بــا همتــای چینــی خــود داشــت، 

ــت. ــده اس ــام ش ــات الزم انج مقدم
خانــدوزی اظهــار کــرد: از ایــن پــس وزارتخانه هــا 
هرکــدام بــه تناســب قراردادهــای حــوزه خــود ورود 
ــا  پیــدا کــرده و بــا جزئیــات چنــد ســاله و اینکــه ب
چــه قیمــت و در چــه ســطح ســرمایه گــذاری انجــام 

شــود، کار خــود را آغــاز مــی کننــد.

مدیرکل مدیریت بحران 
آذربایجان شرقی:

 زمین لرزه منطقه مرزی
 خسارت نداشت

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر 
آذربایجــان  شــرقی اعــام کــرد: زمیــن لــرزه ای کــه 
ــرزی  ــه م ــتر در منطق ــه ریش ــی ۴.۵ درج ــه بزرگ ب
بیــن جمهوری هــای آذربایجــان و ارمنســتان اتفــاق 
افتــاد، در مناطــق مــرزی اســتان مــا خســارتی 

ــت.  نداش
ــن  ــوع ای ــت: وق ــا گف ــه ایرن ــر ب ــر هنرب محمدباق
زمیــن لــرزه کــه ســاعت ۶ و ۵۵ دقیقــه صبــح 
ــورمان  ــرزی کش ــق م ــاه، مناط ــنبه ۲۶ دی م یکش
ــتان  ــرزی اس ــتاهای م ــهرها و روس ــد، در ش را لرزان

ــد.  ــاس ش ــرقی، احس ــان ش آذربایج
ــری  ــرزه در ۶ کیلومت ــن ل ــن زمی ــزود: ای وی اف
بافاصلــه  و  پیوســت  وقــوع  بــه  زمیــن  عمــق 
ــتانداری  ــران اس ــت بح ــاب مدیری ــای ارزی ــم ه تی
آذربایجــان شــرقی بــه مناطــق مــرزی اعــزام شــدند. 
وی اضافــه کــرد: تاکنــون خســارت جانــی و 
مالــی ناشــی از وقــوع ایــن زمیــن لــرزه در شــهرها 
ــزارش  ــرقی گ ــان ش ــرزی آذربایج ــتاهای م و روس
نشــده و تیــم ارزیــاب همچنــان در منطقــه مســتقر 

اســت. 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجان 
شــرقی ادامــه داد: ایــن زمیــن لــرزه  در فاصلــه ۳۸ 
کیلومتــری شــهر خمارلــو ، ۵۳ کیلومتــری کلیبــر و 
ــری شــهر ســیه رود اســتان آذربایجــان  ۶۲ کیلومت

شــرقی اتفــاق افتــاد.
ــرزی  ــای م ــتان ه ــداران شهرس ــت: فرمان وی گف
جلفــا، کلیبــر و خداآفریــن در حــال رصــد و ارزیابــی 
حــوزه اســتحفاظی شهرســتان هــا بــه ویــژه مناطــق 

روســتایی هســتند.

جوکار:
قانون تقسیمات کشوری باید با 

شرایط روز کشور تغییر کند

و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراها در مجلــس تاکیــد کــرد: قانــون تقســیمات 
کشــوری دیگــر پاســخگوی شــرایط  امــروز کشــور 

ــت.  نیس
محمدصالـــح جـــوکار در گفت وگـــو بـــا خانـــه 
ــری در  ــرورت بازنگـ ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ ــت، بـ ملـ
تقســـیمات کشـــوری و ارســـال الیحـــه از ســـوی 
دولـــت، گفـــت: در کمیســـیون امـــور داخلـــی 
کشـــور نحـــوه تقســـیمات کشـــور مـــورد بررســـی 
ـــزان  ـــه می ـــا چ ـــود ت ـــخص ش ـــا مش ـــت ت ـــرار گرف ق
قانـــون برنامـــه پنجـــم اجرایـــی شـــده و تـــا چـــه 
انـــدازه ســـلیقه افـــراد و اشـــخاص اعمـــال شـــده 

اســـت.
نماینــده مــردم یــزد در مجلــس شــورای اســامی 
ــه ابعــاد  ــا توجــه ب ادامــه داد: در شــرایط فعلــی و ب
ــهرها و  ــا، ش ــش ه ــتاها، بخ ــعه روس ــف توس مختل
ــادی و  ــی، اقتص ــاظ اجتماع ــا از لح ــتان ه شهرس
ــی  ــون کنون ــا قان ــور ب ــیمات کش ــی، تقس جمعیت

ــدارد. ــی ن همخوان
ــدگان  ــدادی از نماین ــدا تع ــرد: جدی ــان ک وی بی
طرحــی در راســتای تقســیمات کشــوری ارائــه 
ــرح  ــن ط ــی ای ــرای بررس ــت ب ــک نشس ــد، ی کردن
ــا  ــش ه ــز پژوه ــد مرک ــرر ش ــم و مق ــزار کردی برگ
کار کارشناســی انجــام دهــد و ســپس در کارگــروه 

ــود. ــش کاری ش ــه چک مربوط
و  کشــور  داخلــی  امــور  کمیســیون  رئیــس 
شــوراها در مجلــس اظهــار داشــت: قانون تقســیمات 
کشــوری دیگــر پاســخگوی شــرایط  امــروز کشــور 
نبــوده، از ســوی دیگــر مطالبــات و خواســته هایــی 
ــاخص  ــا و ش ــر معیاره ــق ب ــه منطب ــود دارد ک وج
ــن  ــت. از ای ــده نیس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــی ک های
ــوع را  ــن موض ــم ای ــاش داری ــیون ت رو در کمیس
جمع بنــدی و بــرای حــل مشــکات کشــور بــه 

ــم. ــل کنی ــون تبدی قان

تبعات تورمی طرح جدید یارانه 
بنزین مباحث انحرافی است

در اجــرای ایــن طــرح بســیار 
موثــر اســت و کار اجرایــی ایــن طــرح را دو وزارتخانه 
نفــت و نیــرو بایــد انجــام دهنــد و وزارت اقتصــاد بــه 
عنــوان یــک هماهنــگ کننــده نقــش خــود را ایفــا 
می کنــد امــا همانطــور کــه گفتــم عملیــات اجرایــی 
ــتر  ــت و بس ــرو اس ــت و نی ــده دو وزارت نف ــر عه ب
ــه ای هــم  ــن یاران ــروش بنزی ــد و ف و ســازو کار خری

بــرای مــردم مشــخص و فراهــم خواهــد شــد. 
وی دربــاره کاهــش ســهمیه بنزیــن خانــوار دو یــا 
ســه نفــره کــه بــا احتســاب ۱۵ لیتــر بنزین بــه کمتر 
ــد  ــد، تاکی ــوار می رس ــک خان ــرای ی ــر ب از ۶۰ لیت
ــرای طــرح  کــرد: در ابتــدا بایــد بگویــم آنچــه کــه ب
جدیــد بنزینــی مصــوب و ابــاغ شــده اختصــاص ۲۰ 
لیتــر بنزیــن ســهمیه ای بــه هــر کــد ملــی اســت کــه 
ممکــن اســت بــا نظــر وزارت نفــت تغییــر کنــد امــا 
در نهایــت انچــه کــه از تصویــب ان اطــاع دارم، ۲۰ 
ــد  ــه بای ــا در ادام ــن ســهمیه ای اســت. ام ــر بنزی لیت
ــه اجــرا  ــم کــه هــر سیاســتی کــه در کشــور ب بگوی
ــن طــرح  ــی دارد و در ای برســد منتفعیــن و متضرران
دولــت انبوهــی از افــرادی را کــه خــودرو ندارنــد و از 

ــد.        ــه محــروم هســتند، می بین ــن یاران ای
ــت در  ــن سیاس ــزود: ای ــاد اف ــر اقتص ــاون وزی مع
ــی از  ــروز انبوه ــت. ام ــت اس ــرای عدال ــتای اج راس
ــن  ــه بنزی ــد و از یاران ــردم در کشــور خــودرو ندارن م
اســتفاده نمی کننــد حــال اینکــه ممکــن اســت 
ــرض  ــا ف ــره ب ــه نف ــا س ــوار دو ی ــن خان ــه بنزی یاران
ــری  ــه ۶۰ لیت ــری از یاران ــن ۱۵ لیت ــاص بنزی اختص
گذشــته کمتــر شــود کــه ایــن میــزان بــرای خانــواده 
ســه نفــره بــه حــدود ۴۵ هــزار تومــان می رســد کــه 
انــدک و قابــل اغمــاض اســت امــا در مقابــل انبوهــی 

ــد شــد.   ــع خواهن ــن طــرح منتف ــردم از ای از م
ــن  ــرای ای ــان اج ــه زم ــاره ب ــا اش ــبحانیان ب س
طــرح گفــت: همانطــور کــه رییــس جمهــوری 
اعــام کــرده، دولــت بــه ســمت سیاســت های یــک 
ــاد  ــا ایج ــت ها ب ــن سیاس ــت و ای ــد رف ــبه نخواه ش
آمادگــی کامــل بیــن مــردم و مجــری اجــرای طــرح 
ــت ها  ــن سیاس ــم ای ــد و معتقدی ــرا می رس ــه اج ب
ــوه و  ــه ق ــی س ــد هماهنگ ــد بای ــای جدی و طرح ه
ــرا  ــه اج ــردم ب ــت م ــی و حمای ــکار عموم ــای اف اغن
ایــن  از  بــاور داریــم بســیاری  برســند چراکــه 
سیاســت ها می توانــد در کوتــاه مــدت و میــان 

ــند. ــردم باش ــوم م ــع عم ــه نف ــدت ب م

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه درخصوص درخواســت اســتیضاح 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــدگان، گفــت: ب ــر کار توســط جمعــی از نماین وزی
ــه نظــر  ــه بســیار ســنگین و مهمــی اســت، ب ــک وزارتخان وزارت کار ی
مــن نــوع انتصابــات و عملکــردی کــه وزیــر کار در ایــن مــدت داشــته 

قابــل قبــول نیســت. 
ــا جمــع آوری  ــا ایلنــا، در رابطــه ب ــژاد در گفت وگــو ب جبــار کوچکی  ن
۳۲ امضــاء و اعــام درخواســت اســتیضاح حجــت اهلل عبدالملکــی وزیــر 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه وزارت کار یــک 
وزارتخانــه بســیار ســنگین و مهمــی اســت، بــه نظــر مــن نــوع انتصابــات 

و عملکــردی کــه وزیــر کار در ایــن مــدت داشــته قابــل قبــول نیســت.
ــا  ــتیضاح، قطع ــمت اس ــه س ــد ب ــان بیای ــر ایش ــه داد: اگ وی ادام

ــد. ــد ش ــار خواه ــان برکن ــت و ایش ــتیضاح اس ــق اس ــس مواف مجل
ــراز داشــت: ایشــان در عــرض  نماینــده مــردم رشــت در مجلــس اب
چنــد مــاه نشــان داد کــه توانایــی اداره ایــن وزارتخانــه مهــم را نــدارد و 

ضعــف مدیریتــی شــدید در ایــن وزارتخانــه مشــاهده می شــود.
ایــن ســوال کــه »آیــا شــما هــم جــزو  بــه  پاســخ  وی در 

امضاءکننــدگان اســتیضاح بودیــد؟«، گفــت: مــن تــا االن اســتیضاح را 
ــرم. ــم بگی ــد تصمی ــم و بع ــی کن ــد بررس ــردم، بای ــاء نک امض

کوچکی نــژاد در ادامــه افــزود: در ایــن مــدت چنــد ماهــه ای کــه از 
ــاع  ــل دف ــر کار قاب ــات وزی ــت و وزرا می گــذرد انتصاب ــه کار دول ــاز ب آغ
نبــود و انتصابــات ســردرگمی داشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــادی از مــردم  ــا جمعیــت بســیار زی ــه بســیار مهــم اســت و ب وزارتخان
ــی  ــا خیل ــات و تصمیم گیری ه ــد در انتصاب ــر بای ــذا وزی ســروکار دارد ل
ــات فامیلــی، بانــدی، جناحــی و غیرکارآمــد باعــث  دقــت کنــد. انتصاب

شــد کــه ایــن وزارتخانــه دچــار مشــکل اساســی شــود.
ــن  ــرد: م ــح ک ــن تصری ــه همچنی ــه و بودج عضــو کمیســیون برنام
معتقــدم کــه مجلــس حتــی بــا تردیــد بــه ایشــان رأی داد، در آن روز 
ــا حــاال  ــه ایشــان رأی نمــی آورد ام ــود ک ــه شــکلی ب ــدا ب فضــا در ابت
کمــک کردنــد و رأی آورد امــا متاســفانه بعــد از رأی آوردن نتوانســت 

اعتمــاد مجلــس را جلــب کنــد.
ــن  ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــس همچنی ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــتیضاح زود  ــرح اس ــرای ط ــون ب ــد اکن ــی می گوین ــه »برخ ــوال ک س

ــن  ــد کاری بررســی اســتیضاح ها، ای ــه رون ــا توجــه ب ــت: ب اســت«، گف
اســتیضاح بــه بعــد از عیــد نــوروز موکــول خواهــد شــد و بعیــد اســت 
ــن ایشــان  ــاد م ــه اعتق ــوع ب ــا در مجم ــود ام ــد مطــرح ش ــل از عی قب

ــدارد. ــه را ن ــن وزارتخان ــوان اداره ای ت

ــه دو  ــا ک ــت: از آنج ــس گف ــی مجل ــور داخل ــیون ام ــو کمیس عض
بانــک خودپردازهایشــان را بــه ســامانه صیــاد وصــل کرده انــد، بــه نظــر 
ــریعتر  ــد س ــا بای ــت و بانک ه ــای الزم مهیاس ــاخت ه ــد زیرس می رس

اقــدام کننــد.
ابوالفضــل ابوترابــی، عضــو کمیســیون امــور داخلی کشــور و شــوراها، 
در گفت وگــو بــا مهــر در رابطــه بــا اتصــال دســتگاه های خودپــرداز بــه 

ــرداز  ــک مرکــزی گفــت: اتصــال دســتگاه های خودپ ــاد بان ســامانه صی
ــش  ــای کاه ــه راهکاره ــزی، از جمل ــک مرک ــاد بان ــامانه صی ــه س ب
ــاری  ــری بیم ــرایط فراگی ــک در ش ــه بان ــردم ب ــوری م ــه حض مراجع
کرونــا اســت. از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ کــه بانــک مرکــزی قانــون جدیــد 
چــک را بــه طــور رســمی اجرایــی کــرده اســت، تمامــی افــرادی کــه 
ــات  ــد اطاع ــد بای ــگ اســتفاده می کنن ــد بنفــش رن از چک هــای جدی
روی برگه هــای کاغــذی را در ســامانه صیــاد نیــز ثبــت و تائیــد کننــد، 
ــده  ــه دارن ــغ چــک را ب ــا مبل ــن صــورت، بانک ه ــر ای ــه در غی ــرا ک چ

ــد. ــت نمی کنن پرداخ
وی در رابطــه بــا اقدامــات بانــک مرکــزی در راســتای مهیــا کــردن 
ــاد توســط بانک هــا گفــت: از آنجــا  ــه ســامانه صی ــرداز ب اتصــال خودپ
ــق  ــد چــک از طری ــکان ثبــت و تائی ــک ام کــه در حــال حاضــر دو بان
نظــر می رســد  بــه  فراهــم کرده انــد،  را  دســتگاه های خودپــرداز 
زیرســاخت های الزم جهــت اتصــال خودپــرداز بــه ســامانه صیــاد 
ــد  ــه بای ــتند ک ــا هس ــن بانک ه ــت و ای ــزی مهیاس ــک مرک ــط بان توس
هــر چــه ســریع تر، دســتگاه های خودپــرداز خــود را بــه ســامانه صیــاد 

وصــل کننــد.
ابوترابــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده اتصــال دســتگاه خودپــرداز بــه 

ســامانه صیــاد، جهــت حــل مشــکل ثبــت و تائیــد چــک بــرای افــرادی 
کــه در مناطــق روســتایی صاحــب کســب و کاری هســتند یــا بــه هــر 
ــده شــده  ــدارک دی ــد، ت ــه گوشــی هوشــمند دسترســی ندارن ــل ب دلی
ــی  ــی مهــم اســت کــه بانک های ــه همیــن خاطــر خیل ــزود: ب اســت، اف
مثــل بانــک کشــاورزی کــه در مناطــق روســتایی شــعب زیــادی دارد یــا 
بانــک ملــی کــه بیشــترین تعــداد دســتگاه خودپرداز را در ســطح کشــور 
دارد، ایــن امــکان را مهیــا کــرده و مشــکل مردمــی کــه صرفــاً از طریــق 
ــای  ــت چک ه ــت و دریاف ــه ثب ــک نســبت ب ــه بان ــه حضــوری ب مراجع

ــدام می کننــد را حــل کننــد. ــد اق جدی
ـــورای  ـــس ش ـــرون در مجل ـــران و ک ـــاد، تی ـــف آب ـــردم نج ـــده م نماین
ـــال  ـــا اتص ـــه ب ـــزی در رابط ـــک مرک ـــده بان ـــا وع ـــه ب ـــامی در رابط اس
خودپـــرداز بـــه ســـامانه صیـــاد تـــا پایـــان دی مـــاه تأکیـــد کـــرد: 
ـــال ۱۴۰۰  ـــدای س ـــوارد از ابت ـــن م ـــه ای ـــتی هم ـــه بایس ـــم اینک علی رغ
ـــده داده  ـــزی وع ـــک مرک ـــر، بان ـــال حاض ـــا در ح ـــد ام ـــی می ش اجرای
ــه  ــا بـ ــی بانک هـ ــای تمامـ ــاه، خودپردازهـ ــان دی مـ ــا پایـ ــه تـ کـ
ـــی  ـــر اجرای ـــز پیگی ـــس نی ـــد. مجل ـــد ش ـــل خواهن ـــاد وص ـــامانه صی س
ـــه  ـــع ب ـــه موق ـــا ب ـــی بانک ه ـــا تمام ـــود ت ـــد ب ـــم خواه ـــن مه ـــدن ای ش

ـــد. ـــل کنن ـــود عم ـــده خ وع

وزیر کار نشان داد توانایی اداره این وزارتخانه مهم را ندارد 

مجلس پیگیر اتصال سریعتر خودپردازها به سامانه صیاد است
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ــه از  ــرد ک ــران اعــام ک ــاف ای ــاق اصن ات
ــوق  ــروش ف ــنواره ف ــاه، جش ــن م اول بهم
العــاده نــوروزی، از ســوی واحدهــای خــرده 
فروشــی و بــدون برپایــی نمایشــگاه تجمعــی 

برگــزار خواهــد شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، اتــاق اصنــاف ایــران، 
طــی اطاعیــه ای اعــام کــرده کــه دومیــن 
ــا  ــوروزی ب ــاده ن ــروش فوق الع ــنواره ف جش
ــران«  ــعت ای ــه وس ــگاهی ب ــوان »نمایش عن
ــت  ــا محوری ــت و ب ــت وزارت صم ــا حمای ب
و  کشــور  سراســر  اصنــاف  اتاق هــای 
اتحادیه هــای صنفــی از اول بهمــن ۱۴۰۰ 
ــود. ــزار می ش ــن ۱۴۰۱ برگ ــا ۲۰ فروردی ت
ــد شــده کــه هــر  ــه تاکی ــن اطاعی در ای
دو گــروه واحدهــای تولیــدی و نیــز مصــرف 
کننــدگان از نمایشــگاه های تجمعــی همــراه 
بــا فــروش )بــا عناوینــی نظیــر فــروش 
بهــاره یــا عرضــه مســتقیم( ناراضــی بودنــد 
ــن نمایشــگاه ها در  ــزاری ای ــن برگ و همچنی
ــی از  ــادی ناش ــرایط اقتص ــه از ش ــن بره ای
ــورم، بیشــترین ضــرر را  ــا ت ــود همــراه ب رک

ــد. ــوف وارد می کن ــه صن ب
بنابرایــن اتــاق اصنــاف ایــران بــرای 
دومیــن ســال پیاپــی، برگــزاری نمایشــگاهی 
بــه وســعت ایــران )جشــنواره فــروش فــوق 
العــاده نــوروزی( را بــا هــدف »تقویــت 
کشــور  سراســر  در  مختلــف  صنــوف 
از  خریــد  در  مــردم  رضایت منــدی  و 
ــده«  ــارکت کنن ــب مش ــگاه های منتخ فروش

دارد. برنامــه  در 
اولویتباکدامکاالهاست؟

ــده از  ــر ش ــات منتش ــاس جزئی ــر اس ب
ایــن طــرح، امســال کاالهــا و خدمــات دارای 
اولویــت بــرای شــرکت در ایــن طــرح شــامل 
و محصــوالت  کفــش  و  کیــف  پوشــاک، 
چرمــی، آجیــل و خشــکبار، شــیرینی و 
ــوازم خانگــی  شــکات، میــوه قالیشــویی و ل
ــته های  ــایر رس ــارکت س ــه مش ــت. البت اس
ــتورالعمل  ــرایط دس ــت ش ــا رعای ــی ب صنف

جشــنواره فــروش فــوق العــاده نــوروزی 
ــت. ــع اس بامان

رونــق کســب کار اصنــاف بــه ویــژه 
از  بخشــی  جبــران  تولیــدی،  صنــوف 
بــه  صنــوف  بــه  وارده  هــای  خســارت 
ایجــاد  کرونــا،  و  تورمــی  رکــود  دلیــل 
ــت  ــاظ قیم ــردم از لح ــت در م ــس مثب ح
و کیفیــت مناســب، حمایــت از تولیــد و 
عرضــه محصــوالت ایرانــی، حفــظ و توســعه 
فرصت هــای شــغلی در بنگاه هــا تولیــدی 
ــز  ــت از تمرک ــن ممانع ــی و همچنی و توزیع
فــروش و جلوگیــری از تجمــع مشــتریان در 
شــرایط کرونایــی نیــز از اهــداف ایــن طــرح 
و عرضــه کاال بــا کیفیــت و قیمــت مناســب 
ــت  ــب قیم ــود، درج برچس ــل س ــا حداق ب
ــی  ــتری بــرای تمام ــد مش ــرض دی در مع
ــروش  ــور ف ــدور فاکت ــات، ص ــا و خدم کااله
ــاز و  ــای مج ــه کااله ــات و عرض کاال و خدم
تولیــدات داخلــی نیــز از جملــه ویژگی هــای 

ــت. ــده اس ــوان ش ــرح عن ــن ط ای

لزومرسیدگییهشکایات
درکمتراز۳ساعت

واحدهــای  شــده  مقــرر  همچنیــن 
و  اصنــاف  اتاق هــای  نظــارت  و  بازرســی 
ــر  ــل ب ــارت کام ــر نظ ــاوه ب ــا، ع اتحادیه ه

ــر  ــوری، کمت ــیدگی ف ــا، رس ــه فراینده هم
از ســه ســاعت، بــه شــکایات مردمــی را 
ــر عهــده داشــته باشــند.  ــان طــرح ب ــا پای ت
بایــد  صنفــی  اتحادیه هــای  همچنیــن 
مهــر  از  تخلــف  گزارش هــای  تمــام  در 
ــریع  ــرای تس ــی« ب ــدید بازرس ــرح تش »ط
در رســیدگی بــه تخلــف در شــعب تعزیــرات 
حکومتــی اســتفاده کننــد. در صــورت نیــاز 
از ظرفیــت نیــروی بســیج اتحادیــه، بــه 
عنــوان بــازرس افتخــاری اتحادیــه اســتفاده 

ــد. ــد ش خواه
ــت کاال  ــت و کیفی ــش قیم ــد و پای رص
ــت  ــر رعای ــرل و نظــارت ب ــات و کنت و خدم
بــا  )مطابــق  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مصوبــات ســتاد ملــی کرونــا( از جملــه ســایر 
ــن جشــنواره اســت  ــی در ای ــات نظارت اقدام
ــف  ــاهده تخل ــورت مش ــهروندان در ص و ش
می تواننــد بــرای ثبــت شــکایت از تلفــن یــا 

ــد. ــتفاده کنن ــامانه ۱۲۴ اس س
هــم  گذشــته  ســال  اســت  گفتنــی 
ــوروزی جایگزیــن  جشــنواره فــروش ویــژه ن
ــه  ــد ک ــتقیم ش ــه مس ــگاه های عرض نمایش
در آن تمرکــز بــا اتحادیه هــای پوشــاک، 
ــان  ــادان و آجیل فروش ــش و قن ــف و کف کی
بــود، امــا ســایر اتحادیه هــا نیــز امــکان 

ــتند. ــارکت داش مش

جزئیات فروش فوق العاده نوروزی اعالم شد

ــه افزایــش ۴۰ درصــدی حجــم  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
صــادرات نفــت در دولــت ســیزدهم گفــت: در مجمــوع 
وصــول درآمدهــای نفتــی کشــور بیــش از چنــد برابــر شــده 
کــه حاصــل افزایــش میــزان فــروش و افزایــش قیمت اســت. 
ــه گــزارش تســنیم،  عبدالناصــر همتــی رئیــس ســابق  ب
ــه از وی  ــری ک ــام تصوی ــته در پی ــزی روز گذش ــک مرک بان
ــس  ــر رئی ــارات اخی ــه اظه ــش ب ــد، در واکن ــر گردی منتش
ــه  ــد ک ــام ش ــرد: »اع ــام ک ــادرات اع ــار ص ــور از آم جمه
ــه  ــا ب ــت ام ــته اس ــد داش ــد رش ــور ۴۰ درص ــادرات کش ص

جزئیــات اشــاره نشــده اســت کــه بــه نظــر می رســد، 
منظــور نســبت بــه ســال گذشــته بــوده و از ایــن نظــر کــه 
ــی  ــر امیدبخش ــده، خب ــم ش ــه ک ــای ظالمان ــر تحریم ه تأثی
اســت. امــا در ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ قیمــت 
ــش از ۶۰  ــزی بی ــی چی ــای نفت ــت و فرآورده ه ــی نف جهان
ــی  ــچ تاش ــر هی ــن اگ ــت، بنابرای ــته اس ــد داش ــد رش درص
هــم نمی کردیــم، قاعدتــاً بــا صادراتــی کــه در ســال گذشــته 
داشــتیم، می توانســتیم نزدیــک بــه ۶۰ درصــد رشــد درآمــد 
داشــته باشــیم. بنابرایــن ســؤال مــن از دولــت ســیزدهم ایــن 
اســت کــه ســهم دولــت در خنثی ســازی تحریم هــا بــه چــه 

ــوده اســت.« میــزان ب
ــس  ــار رئی ــی آم ــری در حال ــام تصوی ــن پی ــی در ای همت
جمهــور از صــادرات را زیــر ســوال مــی بــرد کــه ظاهــرا بــه 
ــنیده  ــا نش ــده ی ــی را نخوان ــای رئیس ــارات آق ــتی اظه درس
اســت. آنچــه آقــای رئیســی در خصــوص افزایــش ۴۰ 
ــش  ــه افزای ــوط ب ــد، مرب ــرده ان ــان ک درصــدی صــادرات بی

ــد  ــر از رش ــه متاث ــه ارزش آن ک ــت ن ــادرات اس ــم ص حج
ــد. ــت باش ــی نف ــت جهان قیم

ــه  ــی ک ــت در پیام ــر نف ــی وزی ــای اوج ــم آق ــروز ه ام
ــته  ــی نگاش ــای همت ــب آق ــه گاف عجی ــخ ب ــرا در پاس ظاه
شــده، در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی نوشــت:

۱- ریاســت محتــرم جمهــور بــه درســتی از افزایــش ۴۰ 
درصــدی »میــزان« صــادرات نفــت در دولــت ســیزدهم خبــر 

داده اند.
۲- تردیــدی نیســت کــه افزایــش قیمــت نفــت هــم روی 

افزایــش درآمــد کشــور موثــر بــوده اســت.
۳- در مجمــوع وصــول درآمدهــای نفتــی کشــور بیــش 
از چنــد برابــر شــده کــه حاصــل افزایــش میــزان فــروش و 

افزایــش قیمــت اســت.
۴- امــا از آن مهم تــر، وصــول درآمدهــای نفتــی در دولــت 
ــه قبــل  ســیزدهم اســت کــه جهــش چشــمگیری نســبت ب
داشــته و پــول آن بــه صــورت منظــم در حــال وصــول اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــازی ب ــئول وزارت راه و شهرس ــام مس مق
ثبت نــام ۲.۷ میلیــون نفــر در نهضــت ملــی مســکن، گفــت: 
زنــان مطلقــه مانعــی بــرای ثبت نــام در نهضــت ملــی 

ــد.  ــکن ندارن مس
ــر  ــرکل دفت ــی، مدی ــه اصان ــنیم، پروان ــزارش تس ــه گ ب
اقتصــاد مســکن وزارت راه  و شهرســازی اســتقبال از نهضــت 
ملــی مســکن را خــوب ارزیابــی کــرد و بــا اشــاره بــه 
ــار  ــرح، اظه ــن ط ــر در ای ــون نف ــدود ۲.۷ میلی ــام ح ثبت ن
کــرد: خانم هــای بــاالی ۳۵ ســال و آقایــان بــاالی ۴۵ ســال 

می تواننــد نســبت بــه ثبت نــام در طــرح نهضــت ملــی 
مســکن اقــدام کننــد؛ ایــن افــراد بایــد ســابقه ســکونت پنــج 

ــورد تقاضــای خــود داشــته باشــند. ســاله را در شــهر م
ــا  ــای ۲۳ ت ــام مجرده ــکان ثبت ن ــه ام ــاره ب ــا اش وی  ب
ــکان  ــون ام ــردان اکن ــته از مج ــن دس ــزود: ای ــال، اف ۴۵ س
ــر  ــد ب ــن بای ــذاری زمی ــگام واگ ــا هن ــد و ت ــام دارن ثبت ن
اســاس تکلیــف قانــون رفتــار شــود چــرا کــه ایــن اقــدام بــا 
ــواده انجــام شــده  ــه ازدواج و تشــکیل خان هــدف تشــویق ب
اســت. بــا ایــن حــال افــراد متاهــل، زنــان خــود سرپرســت، 
زنــان مطلقــه و نخبــگان علمــی بــا معرفــی بنیــاد نخبــگان و 
بیمــاران خــاص بــا معرفــی از وزارت بهداشــت نیــاز بــه ارائــه 

شــرط تاهــل ندارنــد.
ــرای  ــاه ب ــت دو م ــود فرص ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب اصان
ثبت نــام در طــرح نهضــت ملــی مســکن بــرای هــر اســتان 
نیــز تصریــح کــرد: بــرای ایــن اســتان ها ســامانه بــاز اســت 

و اگــر کســی فرصــت ثبت نــام نداشــته، ایــن امــکان برایــش 
ــد. ــام کن ــا ثبت ن ــم اســت ت فراه

ـــازی  ـــکن وزارت راه وشهرس ـــاد مس ـــر اقتص ـــرکل دفت مدی
در پاســـخ بـــه وجـــود ابهامـــات موجـــود دربـــاره طـــرح اقـــدام 
ملـــی مســـکن نیـــز توضیـــح داد: طـــرح اقـــدام ملـــی مســـکن 
ـــی  ـــه تفاوت ـــروز هیچ گون ـــکن ام ـــی مس ـــت مل ـــرح نهض و ط
ــی از  ــه ای دریافتـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــد؛ بـ ــم ندارنـ ــا هـ بـ
ـــه  ـــبیه ب ـــا ش ـــرح کام ـــن دو ط ـــکن ای ـــی مس ـــورای عال ش
هـــم هســـتند و در دســـته طرح هـــای حمایتـــی مســـکن 

ــد. ــرار می گیرنـ قـ
ــا  ــرح کام ــن دو ط ــهیات ای ــرد: تس ــان ک ــی بی اصان
مشــابه بــه هــم اســت و همــه امکانــات حمایتــی موجــود در 
طرح هــای حمایتــی مســکن شــامل طــرح اقــدام ملــی نیــز 
می شــود. بنابرایــن دیگــر دو طــرح نداریــم و هــر دوی ایــن 

ــده اند. ــی ش ــا یک طرح ه

امکان جدید دولت برای ثبت نام بانوان 
مجرد در نهضت ملی مسکن 

اوجی: 

وصول درآمد نفتی چند برابر شد 

لطفــاتاریخچــهوچگونگــیراهانــدازیو
اهــدافتاســیسهتــلشــهریاررابیــاننماییــد؟

ــن شــغل و  ــه ای ــه ب ــداری و عاق ــه ســابقه هتل ــا توجــه ب ب
ــد  ــث گردی ــز باع ــتاره در تبری ــل ۵ س ــود هت ــور کمب همینط
ــال  ــذا در س ــم. ل ــتاره بیفت ــل ۵ س ــک هت ــداث ی ــر اح ــه فک ب
ــه مســاحت ۱۶۵۰۰  ــل گلــی، زمینــی ب ۱۳۶۰ در اول جــاده ائ
ــع خریــداری کــردم و در زمــان اســتانداری مهنــدس  متــر مرب
عبدالعلــی زاده بــا هزینــه شــخصی ام نســبت بــه احــداث هتــل 
ــال  ــاً در س ــه نهایت ــودم ک ــدام نم ــع اق ــر مرب ــزار مت ــا ۳۲ ه ب
۱۳۸۵ بــه اتمــام رســاندم و اســم هتــل را هــم بــرای ارج نهــادن 
بــه مقــام شــامخ اســتاد شــهریار بــه ایــن نــام مزیــن نمــودم کــه 

ــد. ــه طــور رســمی افتتــاح گردی در ســال ۱۳۸۶ ب

ــعت ــهوس ــیب ــروزههتل ــیام ــهدالیل ــهچ ب
ــم ــوتوک ــدرخل ــهریاراینق ــلش ــیهت وزیبای

ــت؟ ــدهاس ــرددش ت
حقیقتــاً از ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۸ کــه کرونــا در دنیــا 
ــد آمــد مســافرت هــای تفریحــی، تجــاری  ــران پدی ــه ای از جمل
ــوت  ــاً خل ــا عمدت ــل ه ــت. هت ــش یاف ــدت کاه ــه ش و اداری ب
ــردم از نحــوه  ــرس م ــان ت ــرور زم ــه م ــا اینکــه ب ــی ب شــدند ول
ــه دنبــال آن تبلیــغ و ممانعــت  ــرو ریخــت و ب ــا ف ســرایت کرون
ــت  ــا کاهــش یاف ــری از ســرایت کرون ــرای جلوگی از مســافرت ب
ــت از  ــغ و ممانع ــا تبلی ــه گوی ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــن در حال و ای
مســافرت بــرای جلوگیــری از ســرایت کرونــا بــه فرهنــگ تبدیــل 
شــده اســت. البتــه در هتــل هــای ۵ و ۴ ســتاره بــه طــوری کــه 
ماحظــه مــی کنیــد فضــای بــاز در قســمت هــای هتــل بــه قــدر 
کافــی و بیــش از آنکــه بــرای رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
الزم اســت وجــود دارد و در صــورت پــر شــدن ظرفیــت هتــل نیز 

مشــکلی از بابــت رعایــت مســائل بهداشــتی نخواهیــم داشــت.

ــبدو ــدتقری ــلدرم ــاهت ــنروالآی ــاای ب
ســالوپدیــدآمــدنویــروسکرونــاهزینــههــای

ــردهاســت؟ ــرهخــودراوصــولک روزم
خیــر، در مــدت دو ســال اکثریــت هتــل هــای بــزرگ متحمل 
ضــرر قابــل توجهــی بــرای پابرجامانــدن و ادامــه فعالیــت شــده 
انــد و متاســفانه ادارات و ســازمان هــای دولتــی هــم بــدون توجه 
بــه نبــود درآمــد و تنگنــای مالــی موجــود، هتــل هــا و مالکیــن 
ــر  ــدون در نظ ــود ب ــات خ ــذ مطالب ــان در اخ ــا را همچن آن ه

گرفتــن سوبســید و تخفیــف تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد.

ــات ــودنخدم ــروزب ــهب ــهب ــاتوج ــروزهب ام
ــدگان، ــهکنن ــهمراجع ــبتب ــدهنس ــهش ارائ
ــته ــصورش ــکتخص ــوانی ــهعن ــداریب هتل
دانشــگاهیمطــرحشــدهاســت،چــهتحلیلــیاز

ــد؟ ــرداری ــنام ای
در عرصــه هتلــداری بحــث مهمــی کــه مطــرح مــی باشــد 
مســئله خدمــات اســت بــه همیــن دلیــل از اهمیــت ویــژه ای 
ــات ســاختمانی هتــل برخــوردار  ــزات و امکان ــه تجهی نســبت ب
ــات  ــر خدم ــص در ام ــانی متخص ــروی انس ــت نی ــت. تربی اس
دهــی در ســایه آمــوزش هــای ویــژه باعــث گردیــده اســت تــا 
ــه فعالیــت مشــغول  ــه عنــوان کارکنــان هتــل ب ــرادی کــه ب اف
هســتند مهــارت هــای الزم را درزمینــه کارشــان کســب کننــد 

ــد. ــورد نیازشــان را بگذرانن ــای م ــوزش ه و آم

ــهدر ــبتجرب ــهصاح ــردیک ــوانف ــهعن ب
ــن ــایبی ــاوته ــتیدتف ــتهس ــهمدیری عرص
مدیریــتیــکمجموعــهورهبــرییــکســازمان

ــد؟ ــانکنی رابی
ــاوت  ــازمان اداری متف ــک س ــت ی ــا مدیری ــل ب ــت هت مدیری
مــی باشــد و ایــن تفــاوت در ایــن اســت کــه مدیــر هتــل بایــد از 
مهــارت هــای حرفــه ای جهــت رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده 
ــم  ــود ه ــکار خ ــا اف ــان را ب ــعی دارد کارکن ــد و س ــوردار باش برخ
راســتا نمایــد و در ایــن ارتبــاط بــه آمــوزش و کاربلــد بــودن آن هــا 
اهمیــت داده و ســعی در ارائــه خدمــات در حــد انتظــار میهمانان و 
مراجعیــن و جلــب رضایــت آنــان را دارد. ولــی در مدیریت ســازمان 
هــا و ادارات همانطــوری کــه ماحظــه مــی کنیــد کارکنــان آنطور 
کــه بایــد و شــاید بــه جلــب رضایــت مراجعیــن اهمیــت بدهنــد، 
نمــی دهنــد و مدیریــت ســازمان نیــز بــه جــای اینکــه بــه فکــر 
مســئولیت خطیــر خــود در ایفــا کــردن نقــش ســازمانی و نیــاز 
منطقــه باشــد بیشــتر دغدغــه حفــظ میــز مدیریــت خــود را دارد. 

مهمتریــنمشــاغلدرهتلــداریرابیــانکــرده
وبفرماییــدکــدامیــکنســبتبــهبقیــهضــرورت

بیشــتریدارد؟
در راس هتــل، مدیریــت هتــل را داریــم کــه ممکــن اســت 
صاحــب هتــل نیــز باشــد و بعــداً مدیــر داخلــی اســت کــه زیــر 

نظــر آن مدیریــت آشــپزخانه، ســالن هــای پذیرایــی، عروســی، 
کنفرانــس هــا، آمفــی تئاتــر، کافــی شــاپ هــا و نهایتــاً قســمت 
ــدی  ــراد کاربل ــد اف هــای ورزشــی و اســتخرها هســتند کــه بای
باشــند تــا خدمــات دهــی دقیــق و درســتی نســبت بــه مراجعــه 

کننــدگان ارائــه شــود.

درحــالحاضــرمســائلومشــکالتحاکــمبــر
ــری ــیپیگی ــاارگان ــیی ــداریازکانال ــورهتل ام
ــش ــتبخ ــابرضای ــنب ــادرای ــود؟آی ــیش م

ــودهاســت؟ ب
متاســفانه آن طــور کــه بایــد و شــاید از طــرف ســازمان هــای 
ــرد  ــورت پذی ــداران ص ــه هتل ــبت ب ــت الزم نس ــی حمای دولت
ــود  ــش نب ــن بخ ــی در ای ــکل اصل ــرد و مش ــی گی ــام نم انج
نگــرش درســت از طــرف مســئوالن امــر بــه امــور هتلــداری و 
وجــود یــک هتــل مجلــل در شــهری مثــل تبریــز مــی باشــد. 
ــگاه درســت شــان اهمیــت و  ــا ن بنابرایــن انتظــار داریــم کــه ب
جایــگاه مهــم یــک هتــل شــیک بــا خدمــات دهــی بــاال را بــرای 
منطقــه بــه لحــاظ تــردد گردشــگران از مناطــق مختلــف درک 
کننــد و در عمــل هــم از حمایــت هــای الزم خــود، هتلــداران را 
بــی بهــره نگذارنــد چــرا کــه حفــظ جایــگاه یــک هتــل مجلــل 
ــون  ــی چ ــگ شناس ــاز و فرهن ــخ س ــت، تاری ــهر پرقدم در ش

ــودن آن اســت. تبریــز نمــاد شــاخص مــدرن ب

ــش ــزاریهمای ــتایبرگ ــیدرراس ــهاهداف چ
ــیشــود؟ ــالم ــداراندرکشــوردنب ســاالنههتل

ــد؟ ــحفرمایی ــاتوضی لطف
ـــف  ـــمینارهای مختل ـــزاری س ـــه در برگ ـــی را ک ـــاً اهداف عمدت
ـــیار  ـــش بس ـــات نق ـــئله تبلیغ ـــود مس ـــی ش ـــال م ـــداری دنب هتل
ـــش  ـــه نق ـــه ب ـــای اینک ـــه ج ـــد و ب ـــی کن ـــا م ـــی را ایف پررنگ
ـــتی در  ـــور توریس ـــک کش ـــعه ی ـــرفت و توس ـــا در پیش ـــل ه هت
ـــت  ـــات فعالی ـــث تبلیغ ـــه بح ـــود ب ـــه ش ـــد پرداخت ـــاد درآم ایج

ـــن  ـــن بهتری ـــود. بنابرای ـــی ش ـــادی داده م ـــت زی ـــان اهمی خودش
شـــکل آن ایـــن اســـت کـــه در ایـــن همایـــش هـــا اهدافـــی 
ــکات  ــام مشـ ــی تمـ ــورت علنـ ــه صـ ــه بـ ــود کـ ــال شـ دنبـ
هتلـــداران بـــه گـــوش دولـــت رســـانده شـــود طـــوری کـــه 
ــاالن  ــردن فعـ ــت کـ ــم در حمایـ ــت هـ ــف دولـ ــام وظایـ تمـ
ـــد از  ـــا بع ـــردد ت ـــخص گ ـــح مش ـــور واض ـــه ط ـــه ب ـــن عرص ای
ـــکات  ـــل مش ـــری ح ـــه پیگی ـــبت ب ـــش نس ـــر همای ـــزاری ه برگ
هتلـــداران و شناســـایی جایـــگاه تاثیـــر گـــذار هتـــل هـــا در 

توســـعه کشـــور اقدامـــات عملـــی صـــورت پذیـــرد.

ــت ــیرادرجه ــروژههای ــاوپ ــهه ــهبرنام چ
ــر ــعباتدیگ ــدازیش ــتوراهان ــترشفعالی گس

ــد؟ ــتداری ــهریاردردس ــلش هت
ــهید  ــان ش ــی اتوب ــع جنوب ــهریار ۲ را در ضل ــل ش ــا هت م
کســایی بــه مســاحت ۸۰ هــزار متــر مربــع راه انــدازی خواهیــم 
ــه اتمــام رســیدن پــروژه و افتتــاح آن ایــن  کــرد کــه بعــد از ب

ــود. ــران اولیــن هتــل ۷ ســتاره خواهــد ب هتــل در ســطح ای

چــهسیاســتهایــیرادرجهــتجذببیشــتر
گردشــگرواســتفادهازخدمــاتدهــیمجموعــه

هتــلشــهریاراتخــاذنمــودهایــد؟
 ایــده ای در ذهــن داشــتیم کــه مربــوط بــه انعقــاد قــرار داد بــا 
هتــل هــای خارجــی مبنــی بــر اینکــه از طریــق آن هــا گردشــگر 
وارد اســتان آذربایجــان شــرقی شــود و مــا در قبــال ایــن خدمــات 
شــان درصــدی را بــه طــرف مقابــل پرداخــت نماییم که متاســفانه 

بنــا بــه ایجــاد محدودیــت هــا و خلــق موانــع عملیاتــی نشــد. 

ــت ــوددرصنع ــایموج ــشه ــنچال مهمتری
ــایخــود ــودهوراهکاره ــداریراتشــریحنم هتل

ــد؟ ــهفرمایی راارائ
اگـــر بخواهیـــم راهـــکاری ارائـــه دهیـــم متاســـفانه بایـــد 

گفـــت کـــه اجـــرای آن در اختیـــار مســـئوالن داخلـــی 
ـــت و در کل  ـــارج اس ـــان خ ـــارات ش ـــه اختی ـــت و از حیط  نیس
ـــذاری کان  ـــت گ ـــه سیاس ـــوط ب ـــه مرب ـــت ک ـــوان گف ـــی ت م
ـــد. در  ـــی باش ـــامی م ـــوری اس ـــدس جمه ـــام مق ـــرف نظ از ط
ـــف  ـــورهای مختل ـــگر از کش ـــا گردش ـــت ی ـــه توریس ـــواردی ک م
ــرو  ــی روبـ ــت هایـ ــا محدودیـ ــود بـ ــی شـ ــتان مـ  وارد اسـ
ــه  ــبت بـ ــی نسـ ــی بدبینـ ــث نوعـ ــن باعـ ــردد و ایـ ــی گـ مـ
ـــد  ـــی بع ـــگران خارج ـــه توســـط گردش ـــود ک ـــی ش کشـــورمان م
از برگشـــت شـــان بـــه دیگـــران در قالـــب تبلیغـــات منفـــی 
علیـــه فرهنـــگ و آداب و رســـوم مـــا القـــا مـــی شـــود. بـــه 
ـــارد  ـــه ۱۸ میلی ـــور ترکی ـــته کش ـــال گذش ـــال در س ـــوان مث عن
دالر از توریســـت و گردشـــگر درآمـــد کســـب کـــرده اســـت 
ـــود  ـــی ش ـــوب م ـــا محس ـــی م ـــد نفت ـــر درآم ـــن براب ـــه چندی ک
ـــرف  ـــده از ط ـــال ش ـــای اعم ـــذاری ه ـــت گ ـــن در سیاس بنابرای
نظـــام اســـامی کشـــورمان نســـبت بـــه ایجـــاد محدودیـــت 
هـــای اعمـــال شـــده، الزم اســـت تجدیـــد نظـــری صـــورت 
پذیـــرد و بـــا تغییـــر نگـــرش در ایـــن راســـتا کشـــورمان از 

جـــذب گردشـــگر بـــه داخـــل محـــروم نشـــود.

ارتبــاطبیــنتوریســت،سیســتمآنالیــن
تشــریح راچگونــه آن مدیریــت و خدمــات

میکنید؟
ــای  ــل ه ــام هت ــروزه در تم ــا ام ــل ه ــن هت ــات آنای خدم
دنیــا وجــود دارد طــوری کــه رزرو خــود هتــل شــهریار از ســایر 
کشــورهای دیگــر هــم امکانپذیــر مــی باشــد و ایــن در حالــی 
ــه رزرو هتــل،  اتفــاق مــی افتــد کــه گردشــگر بعــد از اقــدام ب
زمانــی کــه وارد وارد اســتان مــی شــود از طــرف هتــل شــهریار 
مســئله حمــل و نقــل او هــم از دم در فــرودگاه حــل مــی شــود 
تــا هــر زمانــی کــه تمایــل بــه مانــدن و بازدیــد از نقــاط دیدنــی 
ــی  ــات ده ــژه خدم ــه صــورت وی ــز داشــته باشــد ب شــهر تبری

ــرد.  الزم صــورت گی

مصاحبه اختصاصی با مالک هتل شهریار تبریز

خلق توسعه در کشور با حمایت از صنعت هتلداری فیروز صفری - امید شکوریان

صنعـت هتلـداری نویـن آغـاز خـود را بـه کشـورهای اروپائـی، بـه ویـژه کشـور سـوئیس، مدیون اسـت. 
ایـن صنعـت از سـاختمان های کوچـک و محقـر، کـه بـرای گشـودن آنهـا از کلید هـای چوبیـن اسـتفاده 
می شـد، شـروع شـده اسـت و در همیـن هتل هـای کوچک انـواع خدمات و سـرویس ها به مشـتریان عرضه 
می گردیـد. دارنـدگان ایـن گونـه هتل هـا، بیشـتر طبقـه ثروتمنـد و اشـراف بودند. ایـن مراکز هتـل خوانده 
نمی شـد و کلمـه HOTEL حـدودًا ازسـال های ۱۷۶۰ میـادی بـرای نامیـدن ایـن مراکز بـه کار رفت. این 
واژه خود از کلمه HOSTEL مشـتق شـده اسـت که در همان سـال ها در کشـور انگلسـتان برای نامیدن 
ایـن مراکـز بـه کار می رفـت. رشـد واقعـی و تکامـل این صنعـت در آمریـکا با گشـایش )سـیتی هتل( در 
نیویـورک درسـال ۱۷۹۴ آغـاز شـد و این نخسـتین سـاختمانی بود که به ارائـه خدمات مربوط بـه هتلداری 
اختصـاص می یافـت. فعالیت هـای ایـن مرکز بـه ایجاد انگیـزش و رقابت در میان شـهرهای دیگـر انجامید 
بـه طـوری کـه سـرمایه داران متعـدد بـه این صنعـت روی آوردنـد و هتل هـای زیـادی را تأسـیس کردند. در 
ایـن هنـگام بـود کـه بر تعـداد هتل ها افزوده شـد، اما گسـترش افسـانه ای و شـگفت آور ایـن صنعت به 
سـال های قـرن بیسـتم برمی گـردد. سـال ۱۹۳۰ بـا رویـدادی غم انگیز بـرای این حرفـه همراه شـد به طوری 
که چنان رکود سـرد و سـنگینی بر آن تحمیل شـد که سـرمایه داران اندکی امید به بهبود آن داشـتند ولی 
آغـاز جنـگ جهانـی دوم بـا عـث شـد کـه رونقی سـریع و شـگفت آور در ایـن صنعت بـه وجود آید. حسـین 
ابراهیمـی یکـی از نـام آوران ایـران زمیـن و خطـه آذربایجـان در امور هتلداری اسـت که سـال هـای زیادی 
را در ایـن صنعـت تجربـه کسـب کـرده و از زمان تاسـیس هتل بزرگ شـهریار تبریز، مدیریـت آن را بر عهده 

دارد. گفتگویـی را بـا وی ترتیـب داده ایـم کـه ماحصـل آن تقدیـم می گردد:
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نجات کارکنان شرکت نفت
 از سیالب در گچساران

رئیـــس اداره ایمنـــی بهداشـــت و محیـــط 
ـــاش  ـــا ت ـــت: ب ـــاران گف ـــت و گاز گچس ـــت نف زیس
ــرکت  ــاِن شـ ــاکان کارکنـ ــتای بابـ ــی روسـ اهالـ
ـــد.  ـــات یافتن ـــیاب نج ـــاران از س ـــت و گاز گچس نف
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  
ــت  ــتگاه وانـ ــک دسـ ــت: یـ ــری گفـ ــهباز صفـ شـ
حامـــل ۵ تـــن از کارکنـــان واحـــد خدمـــات 
از  ایـــن شـــرکت حیـــن برگشـــت  عملیـــات  
ـــیاب  ـــار س ـــاکان گرفت ـــتای باب ـــت در روس ماموری

ــدند. شـ
او گفـــت: در شـــرایطی کـــه خـــودرو در حـــال 
ــی  ــینان توســـط اهالـ ــود سرنشـ ــدن بـ ــرق شـ غـ
روســـتای بابـــاکان بـــا طنـــاب از خـــودروی 

ــد.  ــات یافتتـ ــیاب نجـ ــان سـ ــار در میـ گرفتـ
ــودرو  ــین خـ ــال ۵ سرنشـ ــت: حـ ــری گفـ صفـ

خـــوب اســـت.

تشکیل ۷262 فقره پرونده تخلفاتی 
صنفی در آذربایجان شرقی 

معـــاون نظـــارت و بازرســـی ســـازمان صنعـــت، 
ــرقی  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــارت اسـ ــدن و تجـ معـ
ــده  ــره پرونـ ــزار و ۲۶۲ فقـ ــت هـ ــکیل هفـ از تشـ

ــر داد.  ــتان خبـ ــی در اسـ ــی صنفـ تخلفاتـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
پایـــدار بـــا اشـــاره بـــه آمـــار ۹ ماهـــه نخســـت 
امســـال در بخـــش نظـــارت و بازرســـی از انجـــام 
۱۲۴ هـــزار و ۵۱۳ فقـــره بازرســـی و تشـــکیل ۷۲۶۲ 
ـــده  ـــاد ش ـــدت ی ـــی م ـــی ط ـــده تخلفات ـــره پرون فق

خبـــر داد.
 ارزش پرونده هـــای تخلفاتـــی تشـــکیل شـــده 
ـــدت  ـــه م ـــبت ب ـــه نس ـــود ک ـــان ب ـــارد توم ۳۸۹ میلی
ـــث رشـــد ۹۰ درصـــدی  ـــن حی مشـــابه پارســـال از ای

ـــت. داش
بیشـــترین  امســـال  آذرمـــاه  پایـــان  تـــا   
بازرســـی ها در شهرســـتان های تبریـــز، بنـــاب، 

ــد. ــام شـ ــه انجـ ــر و میانـ ــکو، کلیبـ اسـ
در  ســـازمان  ایـــن  نظارتـــی  اقدامـــات   
ـــدگان  ـــرف کنن ـــوق مص ـــت از حق ـــتای صیان راس
ـــوان و  ـــتفاده از ت ـــا اس ـــت و ب ـــا جدی ـــان ب همچن
ظرفیـــت کلیـــه دســـتگاه های نظارتـــی اســـتانی 
ـــق  ـــان وف ـــا متخلف ـــوده و ب ـــری ب ـــال پیگی در ح
برخـــورد  شـــدت  بـــه  مقـــررات  و  قوانیـــن 

خواهـــد شـــد.
 بـــا تمهیـــدات پیـــش بینـــی شـــده، اداره کل 
تعزیـــرات حکومتـــی، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، 
اتحادیه هـــا و اتـــاق اصنـــاف، اداره کل میـــراث 
جهـــاد  فرمانـــداری،  اســـتانداری،  فرهنگـــی، 
ــرکت  ــات، شـ ــه، دخانیـ ــاورزی، اداره کل غلـ کشـ
نفـــت و اداره اماکـــن در گشـــت های مشـــترک 

ــتند. ــی داشـ ــیار خوبـ ــکاری بسـ همـ
مصـــرف  حقـــوق  از  صیانـــت  راســـتای  در 
ـــه  ـــا برنام ـــی ب ـــام اساس ـــر اق ـــارت ب ـــدگان نظ کنن
ـــتمی  ـــد سیس ـــی و رص ـــورت میدان ـــه ص ـــوری ب مح
ـــت  ـــازمان حمای ـــی س ـــای اباغ ـــاس اولویت ه و براس

دنبـــال خواهـــد شـــد.
 دســـتگاه های نظارتـــی، امنیتـــی، ســـپاه و 
ـــف  ـــای مختل ـــادی در برهه ه ـــت اقتص ـــس امنی پلی
ـــوب و  ـــیار مطل ـــی بس ـــازار همراه ـــد ب ـــال، در رص س

ـــتند. ـــی داش اثربخش
ــاهده  ــورت مشـ ــد در صـ ــهروندان می تواننـ  شـ
ــی،  ــم از گرانفروشـ ــی اعـ ــف صنفـ ــه تخلـ هرگونـ
کـــم فروشـــی، احتـــکار، عـــدم درج قیمـــت 
و عـــدم صـــدور فاکتـــور، از طریـــق ســـامانه 
ســـازمان صمـــت اســـتان و تلفـــن گویـــای ۱۲۴ 
ســـتاد خبـــری شـــکایات و گزارش هـــای خـــود را 

ــد. ــس کننـ منعکـ

شهر و شورا

کاریکاتور

 تکلیف خودروهای ناقص چه شد؟

منبع:تسنیم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
نبود صنایع تبدیلی از مشکالت خوزستان است

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
طــرح توســعه فــوالد اکســین و اجــرای فــاز دوم ایــن شــرکت مــورد توجــه 
ایــن کمیســیون اســت، گفــت: ایجــاد صنایــع تبدیلــی بــرای تبدیــل مــواد 
خــام تولیــدی در خوزســتان بــه محصــوالت دیگــر، بــرای اشــتغال زایی و 

ایجــاد درآمــد ضــروری اســت. 
ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــای کمیس ــس و اعض ــنا، رئی ــزارش ایس ــه گ ب
ــواز و  ــده اه ــینی نماین ــم حس ــید کری ــراه س ــه هم ــامی ب ــورای اس ش
ــام  ــت االس ــا حج ــتان ب ــی خوزس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــدار  ــی فقیــه در خوزســتان دی ســید عبدالنبــی موســوی فــرد نماینــده ول
ــی  ــیون اجتماع ــس کمیس ــماعیلی رئی ــی اس ــه ول ــد ک ــو کردن و گفت وگ
ــتان  ــرکت ها در خوزس ــی از ش ــرد: برخ ــار ک ــدار اظه ــن دی ــس در ای مجل
ــود  ــن محســوس ب ــرده و ای ــی خــود عمــل نک ــه مســئولیت های اجتماع ب
چــرا کــه در کنــار ایــن صنایــع مناطقــی وجــود داشــت کــه محــروم بودنــد.
ــفر  ــر س ــدی روز آخ ــه جمع بن ــم در جلس ــعی می کنی ــزود: س وی اف
ــن  ــدام از ای ــر ک ــرکت ها، ه ــع و ش ــور صنای ــا حض ــیون ب ــن کمیس ای

ــود. ــپرده ش ــع س ــن صنای ــی از ای ــه یک ــروم ب ــق مح مناط
اســماعیلی بــر توســعه متــوازن در خوزســتان تاکیــد کــرد و گفــت: بــه 
دنبــال ایــن هســتیم کــه ایــن موضــوع در بودجــه ۱۴۰۱ دیــده شــود و بــا 
ایجــاد صنــدوق کارآفرینــی و اشــتغال بــه توســعه متــوازن کمــک کــرده و 

بــه دنبــال آن شــاهد کاهــش آســیب های اجتماعــی باشــیم.
ــکات  ــر مش ــواز را از دیگ ــتان و اه ــی در اس ــع تبدیل ــود صنای وی نب
دانســت و افــزود: مــواد خــام صنایــع از اســتان خــارج می شــود و صنعتــی 
ــه صنایــع دیگــر کنــد و باعــث  ــدارد کــه ایــن مــواد را تبدیــل ب وجــود ن

ــی و اشــتغال در خوزســتان شــود. درآمدزای
ــه طــرح توســعه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــس کمیســیون اجتماع رئی
فــوالد اکســین یــا فــاز دوم ایــن شــرکت مــورد توجه این کمیســیون اســت، 
ادامــه داد: بحــث حمایــت مــددکاران و افزایــش حقــوق مســتمری بگیــران 
بهزیســتی انجــام و افزایــش حقــوق آن هــا در بودجــه ســال ۱۴۰۱ نیــز دیده 
شــده و همچنیــن مصوبــه بیمــه کارگــران ســاختمانی در دســتور کار ایــن 

کمیســیون در مجلــس اســت .  
ــت،  ــان دول ــوق کارکن ــت در پرداخــت حق ــرد: عدال ــح ک اســماعیلی تصری
اصــاح قراردادهــا، افزایــش امنیت شــغلی و افزایش وام ازدواج از مســائلی اســت 

کــه بــه صــورت جــدی در مجلــس دنبــال خواهیــم کــرد.

زاکانی خبر داد؛
شناسایی ۱۱۴۱ پروژه برای رفع معضالت شهری

شــهردار تهــران گفــت: ۱۱۴۱ طــرح موضعــی و ۳۰ نکتــه موضوعــی در 
بیانــات مربــوط بــه طــرح رصــد مطــرح شــد کــه اولیــن گام مــا در شــهر 

اجــرای طــرح نگهداشــت و شناســایی ۳۵ آســیب بــود.
بـه گـزارش مهـر، علیرضـا زاکانـی، بـا حضـور در جلسـه علنی شـورای 
شـهر پـس از اسـتماع گـزارش طـرح رصـد از مناطـق ۲۲ گانـه شـهری از 
سـوی اعضـای شـورا، اظهـار داشـت: نقطه آغـاز حل مشـکات پیوسـتگی 
شـورا و شـهرداری اسـت. در حـوزه هـوای پـاک امـروز شـهرداری تهـران 
مسـئول شـده اما این بـه معنای عملکرد فردی شـهرداری نیسـت بلکه ۲۲ 

دسـتگاه دیگـر نیـز مسـئول هسـتند و شـهرداری محور اسـت.
ــم  ــره تصمی ــامت و غی ــی، س ــائل ایمن ــوع مس ــزود: در موض وی اف
ــران دارای  ــت. ته ــده اس ــه ش ــتگاه ها گرفت ــارکتی دس ــت مش ــر فعالی ب
ــرای  ــا ب ــیاری از نهاده ــد بس ــت و بای ــتی اس ــرانه بهداش ــن س پایین تری

ــد. ــدام کنن ــکل اق ــن مش ــع ای رف
ــود  ــا وج ــز ب ــی نی ــات اجتماع ــه داد: در موضوع ــران ادام ــهردار ته ش
تشــکیل قــرارگاه آســیب های اجتماعــی همــه بــا هــم در حــال کار 
ــه  ــر ب ــه منج ــات ک ــن مقدم ــذا ای ــت. ل ــا نیس ــهرداری تنه ــتند و ش هس
ــرار  ــار ق ــم و در کن ــتقبال می کنی ــیار اس ــود بس ــهر می ش ــه ش ــراف ب اش

ــم. ــتقبال می کنی ــیار اس ــد بس ــرح رص ــن ط ــت از ای خدم
ــش از  ــا بی ــای م ــت و نیازه ــدود اس ــا مح ــای م ــزود: ظرفیت ه وی اف
ــادی  ــت جه ــک مدیری ــه ی ــاز ب ــا نی ــع آنه ــرای رف ــت و ب ــا اس ظرفیت ه

ــم. داری
ــم، اظهــار  ــع کار کرده ای ــر روی تثبیــت مناب ــا بیــان اینکــه ب ــی ب زاکان
ــوط  ــات مرب داشــت: ۱۱۴۱ طــرح موضعــی و ۳۰ نکتــه موضوعــی در بیان
ــه طــرح رصــد مطــرح شــد کــه اولیــن گام مــا در شــهر اجــرای طــرح  ب
نگهداشــت و شناســایی ۳۵ آســیب بــود. بــرای ایــن پروژه هــا نیــز ۲.۱۰۰ 

ــم. ــارد تومــان بودجــه در ســال آینــده در نظــر گفته ای هــزار میلی
وی افــزود: در زمینــه جــا بــه جایــی تیرهــای بــرق معــارض نیــز ۹۰۰ 
ــده اند.  ــا ش ــه ج ــا ب ــدد ج ــون ۲۰۰ ع ــه تاکن ــده ک ــایی ش ــدد شناس ع
۲۵۰۰ خــودروی معــارض نیــز شناســایی شــد کــه ۸۰۰ عــدد جــا بــه جــا 
شــده اند. یــک تفاهــم نامــه نیــز در حــال دنبــال اســت کــه بخشــی از آن 
مربــوط بــه ایجــاد روشــنایی بــرای رفــع نقــاط بــی دفــاع شــهری اســت.

ــه ســمت شــهرداری های  ــد ب ــا بای ــه داد: برنامه ه ــران ادام شــهردار ته
مناطــق و نواحــی بــرود و بایــد از تمرکــز گرایــی بپرهیزیــم. بــرای چاله هــا 
ــن  ــم. ش ــورا داده ای ــه ش ــه ای را ب ــز الیح ــاک نی ــای خطرن و گودبرداری ه
چالــه خلیــج فــارس نیــز یــک خطــر و فرصــت طایــی رهــا شــده اســت 
ــرای مجموعــه  ــه کــن در آن بیفتــد و یــک خطــر جــدی ب و اگــر رودخان
مســکونی بــاال دســتی خــود ایجــاد خواهــد کــرد. در همیــن راســتا از ســه 

جهــت و معاونــت در حــال پیگیــری ایــن شــن چالــه هســتیم.

و  شـــهری  امـــور  کل  اداره  سرپرســـت 
ــرقی  ـــان شـ ـــتانداری آذربایج ـــوراهای اس ش
ـــت شـــهری  ـــت و پیشـــرفت مدیری ـــه موفقی الزم
ــرد.  ــوان کـ ــردم عنـ ــارکت مـ ــذب مشـ را جـ

ــا در  ــی موحدنی ــنا، مرتض ــزارش ایس ــه گ ب
جلســه شــورای اداری کــه بــا محوریــت معارفــه 
شــهردار جدیــد شــهر اهــر برگــزار شــد، اظهــار 
کــرد: شــهرداری بــا بیــش از ۱۰۰ ســال قدمــت 
ــردم  ــات م ــت در راس توجه ــوع فعالی ــا تن و ب

قــرار گرفتــه اســت.
اقــدام در مدیریــت  اولیــن  ادامــه  وی در 
شــهری را برنامه ریــزی مــدون برشــمرد و افــزود: 
شــهردار اهــر بــا رای اکثریــت شــورای اســامی 
ــه  شــهر اهــر انتخــاب شــده کــه چهــار ســال ب
ــم  ــار داری ــرد و انتظ ــد ک ــت خواه ــردم خدم م
شــهردار و عوامــل شــهرداری در ایــن چهارســال 
ــرای  ــدگار ب ــروژه ی مهــم و مان ــار پ ــل چه حداق
ــرای  ــدگان ب ــا آین ــد ت ــاد کنن ــر ایج ــهر اه ش

ــد. ــا نظــر بدهن ــرد م ــا و عملک کاره
بــرای موفقیــت در  ادامــه داد:  موحدنیــا 
اهــداف  بــه  رســیدن  و  شــهری  مدیریــت 
ــن راه  ــهرداری مهمتری ــط ش ــاله توس ــار س چه
جــذب مشــارکت مــردم می باشــد چراکــه اگــر 
ــور  ــردم را در ام ــد مشــارکت م شــهرداری بتوان
ــزرگ  ــای ب ــه موفقیت ه ــد ب شــهری جــذب کن

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــت پی دس
وی همچنیــن گفــت: اگــر ایــن بــاور را 
ــهروند  ــر ش ــه ه ــم ک ــاد کنی ــردم ایج ــرای م ب
ــه  ــودی ب ــاس خ ــت و احس ــهردار اس ــک ش ی
ــا  ــم قطع ــم آوری ــهر را فراه ــی ش ــوال عموم ام

موفــق خواهیــم بــود و از ســرمایه مــردم نیــز در 
ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــهر اس ــت ش مدیری

و  شــهری  امــور  کل  اداره  سرپرســت 
شــوراهای اســتانداری آذربایجــان شــرقی افــزود: 
شــهرداری اهــر بــا بودجــه ۷۲ میلیــارد تومــان 
بایــد  و  باشــد  کارآمــد  چنــدان  نمی توانــد 
ــن کار،  ــرای ای ــم و ب ــش دهی ــه را افزای بودج
نگــرش بایــد تغییــر کنــد کــه بــا علــم و درایــت، 
ــیل ها و  ــتفاده از پتانس ــی، اس ــارکت مردم مش
شهرســتانی  ارشــد  مدیــران  ظرفیت هــای 
نیازهــای  تمــام  و...  برنامه ریــزی  اســتانی،  و 
ــه  ــز منطق ــوان مرک ــه به عن ــتان ک ــن شهرس ای
ارســباران اســت، در کنــار وحــدت و یکپارچکــی 
شــورای اســامی اهــر زمینــه ی موفقیــت و 

ــود. ــم ش ــرفت فراه پیش

همکاریوتعاملسازندهبادستگاههای
شهرستانی،رمزموفقیتمجموعهشهرداری

فرمانــدار اهــر نیــز در ادامــه ایــن جلســه 
ــه عنــوان ویتریــن شهرســتان  گفــت: شــهرداری ب
مجموعــه ای اســت کــه بایــد بــا نیروهــای موجــود 
خــود تــاش کنــد تــا بــا برنامــه ریــزی مناســب و 
هــم افزایی در توســعه و پیشــرفت شــهر گام بــردارد.

رســول خدابخــش اظهــار کــرد: رمــز موفقیت 
مجموعــه شــهرداری همــکاری و تعامــل ســازنده 
ــد  ــه بای ــت ک ــتانی اس ــتگاه های شهرس ــا دس ب
ــدی  ــدام ج ــوص اق ــن خص ــام ادارات در ای تم
داشــته و از جزیــره ای فکــر کــردن دوری کننــد.

ــهرداری  ــه ش ــزود: مجموع ــن اف وی همچنی
ــا دســتگاه های شهرســتانی  ــر تعامــل ب عــاوه ب

ــل  ــز تعام ــتی نی ــتگاه های باالدس ــا دس ــد ب بای
ــه  ــن زمین ــاوره در ای ــن مش ــه بهتری ــد ک کنن
اداره کل امــور شــهری و شــوراهای اســتانداری 

آذربایجــان شــرقی اســت.
خدابخــش گفــت: مجموعــه شــهرداری بایــد 
ــد و  ــردم عمــل کن ــرای م در کســوت مشــاور ب
نگــذارد مــردم از عملکــرد مجموعــه شــهرداری 
ــاب رجــوع نیــز  ــم ارب ناراضــی شــوند کــه تکری
در شــهرداری بایــد ســرلوحه کارهــا قــرار گیــرد.

خصــوص  در  خواســت  شــهرداری  از  وی 
ــهر،  ــای ش ــه ورودی ه ــی ب ــامان ده ــر و س س
ــل  ــهر، ح ــتان های ش ــت آرامس ــت درس مدیری
ــت،  ــه و کمپوس ــن زبال ــماندها، دف ــکل پس مش
ایجــاد شــهرک صنفــی، اســتقرار پارکبــان 
حــوزه  توســعه ی  درآمدزایــی،  راســتای  در 
گردشــگری و تبدیــل اهــر از مســیر گردشــگری 
ــر و...  ــازی معاب ــگری، آزادس ــدف گردش ــه ه ب

ــد. ــدی کن ــدام ج اق
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رئیــس دادگســتری اهــر نیــز در ادامــه ایــن 
جلســه بــر ضــرورت وحــدت و اســتقال فکــری 
بیــن اعضــای شــورای شــهر اهــر تاکیــد کــرد و 
گفــت: شــوراهای اســامی شــهر منتخــب مــردم 
ــا  ــاذ شــده آنه ــات اتخ ــد تصمیم هســتند و بای

نیــز بــرای مــردم باشــد.
حجــت االســام محمــد علــی نظــری افــزود: 
شــوراها بــه عنــوان وکای مــردم بایــد بــه فکــر 
ــرای  ــا را ب موکلیــن خــود باشــند و تمــام کاره
ــری  ــم گی ــه در تصمی ــد ک ــام دهن ــردم انج م
شــهری مســتقل بــوده و از حاشــیه ســازی بــه 

ــند. دور باش
وی، خدمــت بــه مــردم و رســیدگی بــه 
مســائل و مشــکات شــهری مــردم را وظیفــه ی 
ــت: شــوراها  ــرد و گف ــوان ک ــی شــوراها عن اصل
بایــد  شــخصی  ســود  هرگونــه  از  دور  بــه 

ــی  ــد و از نارضایت ــردم را حــل کنی مشــکات م
ــید. ــه دور باش ــردم ب م

رئیــس دادگســتری اهــر در ادامــه بــا اشــاره 
ــدم  ــورت ع ــت: در ص ــوراها گف ــف ش ــه وظای ب
رضایتمنــدی مــردم از اقدامــات شــوراها مطابــق 
ــا شــوراهای متخلــف برخــورد خواهــد  ــون ب قان

شــد.
وی همچنیــن عمــل بــه قانون در شــهرداری 
ــی  ــران و آبادان ــه توســعه، عم ــرای رســیدن ب ب
شــهر بســیار مهــم برشــمرد و خواســتار توجــه 

ویــژه بــه ایــن امــر شــد.
حجــت االســام نظــری از شــهردار و اعضــای 
ــت  ــت در خدم ــهر خواس ــامی ش ــورای اس ش
رســانی بــه مــردم و دوری از حاشــیه ســازی در 

ــد. راســتای چهارچــوب قانــون گام بردارن
وی، از معضــات شــهرداری را عقــب افتــادن 
بدهی هــای  کارگــران،  مزایــای  و  حقــوق 
شــهرداری و خدمــات یکســان بــه محــات 
مختلــف، حــل ســد معبــر و... ذکــر کــرده و بــر 

ــرد. ــد ک ــکات تاکی ــن مش ــع ای ــزوم رف ل
ــا  ــه ب ــن جلس ــان ای ــت؛ در پای ــی اس گفتن
حضــور مرتضــی موحدنیــا، سرپرســت اداره 
اســتانداری  شــوراهای  و  شــهری  امــور  کل 
آذربایجــان شــرقی، محــرم زاده نماینــده مــردم 
ــس  ــدار، رئی ــش فرمان ــس، خدابخ ــر و هری اه
دادگســتری اهــر، جانشــین فرمانــده ســپاه 
ــتانی  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــی از مس و جمع
احــد محمــودی به عنــوان شــهردار جدیــد 
معرفــی و از زحمــات محمــد ســرقینی شــهردار 

ــد. ــی ش ــابق قدردان س

مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری از ســد، نیــروگاه و شــبکه 
هــای آبیــاری زهــره و جراحــی از آغــاز انعقــاد قــرارداد کشــت 
زمســتانه در تمــام شــبکه هــای آبیــاری حــوزه زهــره و جراحــی 

خبــر داد. 
بــه گــزارش ســازمان آب و بــرق خوزســتان، “حمــد دریــس” 
ــان کشــت توســط کشــاورزان  ــق زم ــه تعوی ــا توجــه ب گفــت: ب
زحمتکــش، هــم اکنــون آمادگــی عقــد قــرارداد بــا ایــن عزیــزان 

را اعــام مــی نماییــم.

وی ادامـــه داد: مـــا هـــر ســـاله بـــا شـــروع فصـــل کشـــت 
ـــه  ـــاورزان منطق ـــا کش ـــن آب ب ـــرارداد تامی ـــد ق ـــه عق ـــدام ب اق
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــاورزان منطق ـــبختانه کش ـــه خوش ـــم ک ـــی کنی م
ـــرق  ـــازمان آب و ب ـــوی س ـــده از س ـــام ش ـــای اع ـــه ه ـــه توصی ب
ـــز،  ـــود آب در پایی ـــی و کمب ـــم بارش ـــر ک ـــی ب ـــتان مبن خوزس
ـــر  ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــق انداختن ـــه تعوی ـــود را ب ـــت خ ـــروع کش ش
موجـــب شـــد تـــا هـــم اکنـــون واحـــد امـــور مشـــترکین در 
تمامـــی شهرســـتانهای تحـــت پوشـــش پذیـــرای کشـــاورزان 

محتـــرم بـــرای عقـــد قـــرارداد باشـــند.
دریــس در پاســخ بــه اینکــه مناطــق تحــت پوشــش شــرکت 
و تنــوع کشــت در منطقــه چگونــه اســت، اینچنیــن پاســخ داد: 
ایــن شــرکت در منطقــه ای اســتراتژیک بــه لحــاظ جغرافیایــی 
واقــع شــده اســت و اراضــی کشــاورزی شهرســتانهای رامشــیر، 
رامهرمــز، شــادگان، امیدیــه و هندیجــان را تحــت پوشــش 

ــزا را  ــدم، جــو و کل ــوان گن ــی ت ــاری خــود دارد و م شــبکه آبی
بعنــوان اصلــی تریــن نــوع کشــت قلمــداد کــرد کــه همگــی جــز 
محصــوالت مهــم در اقتصــاد کشــاورزی محســوب مــی شــوند.
وی در ادامــه اشــاره ای بــه تعــداد مشــترکین و اراضــی 
ــات  ــق مطالع ــت: طب ــرد و گف ــرارداد ک ــد ق مســتعد جهــت عق
انجــام شــده ۳۵ هــزار هکتــار اراضــی مســتعد عقــد قــرار داد در 
ســال آبــی جــاری تخمیــن زده شــده و میتــوان گفــت در شــبکه 

ــم. هــای تحــت پوشــش حــدود ۴۲۰۰ مشــترک داری
ــرای  ــق ب ــر رون ــالی پ ــن آرزوی س ــان ضم ــس در پای دری
کشــاورزان گفــت: کشــاورزان محتــرم میتواننــد بــا حفــظ شــیوه 
نامــه هــای بهداشــتی پــس از اخــذ مجــوز از جهــاد کشــاورزی 
ــر شــبکه  ــع در دفات ــور مشــترکین واق ــه ام شهرســتان خــود ب
هــای تحــت پوشــش مراجعــه نمــوده و قــرارداد خــود را منعقــد 

ــد. نماین

سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی:

الزمه موفقیت و پیشرفت در مدیریت شهری جذب مشارکت مردم است

انعقاد قرارداد کشت زمستانه در حوزه 
زهره و جراحی آغاز شد 

  10/00ارزیابی کیفی مشاورآگهی  
قانون برگزاری مناقصات نسبت بهه   29ماده  «ه» ت بندیرعابویراحمد در نظر دارد با   شرکت سهامی آب منطقه ای کهگیلویه و

به صورت همزمان به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مهندسهی  مشهاور وا هد  خرید خدمات مشاوره
ارسال  اگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت،صالحیت و

سامانه تدارکات الکترونیکی دولهت سسهتادب بهه آدر  ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت ها از طریق  ،درخواست پیشنهاد
etadiran.irwww.s  انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام را در سایت مذکور

  می باشد. 26/10/1400 و دریافت گواهی الکترونیکی را  هت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه
دفتهر  -شهرکت سههامی آب منطقهه ای کهگیلویهه و بویراحمهد –د مطههری بلوار شههی –: یاسوج نام و نشانی  کارفرما -1

 074 – 33334812-3تلف  های -قراردادها
مطالعات مرحله اول و انجام خدمات مرحله دوم تصفیه خانه طرح آبرسهانی بهه  بازنگری تخدما :رهوخدمات مشاموضوع  -2

 لنده و چرام سوق، چهار شهر دهدشت،
 :تیاز آنهامعیارهاي ارزیابی و ام -3
 امتیاز 30    ب با ذکر عنوان، مبلغ، مدت، تاریخ قرارداد، نام کارفرما و درصد پیشرفتتجربه سسابقه ا رائی -3-1
 امتیاز 20                                                                                              ارزیابی کارفرمایان قبلی  -3-2
 امتیاز 20                                                                                               ختار سازمانی سا -3-3
 امتیاز 15                                                      خالقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی  -3-4
 امتیاز 15                                                                             کادر مدیریت   -3-5

ه الزم اسهت مشهاوری  به لحاظ سهولت در بررسی مدارك و عدم تضییع حق مشاوری  محترم، تأکیهد مهی گهردد که: 1تذکر
قانون برگزاری مناقصات مندرج در  29نامه بند هه ماده ، کلیه مدارك ارزیابی کیفی مربوطه را مطابق مفاد آئی  پیشنهاد دهنده

عناوی  مربوطهه و ، تهیه و بصورت کامل و ذکر هیئت محترم وزیران 1/10/88مورخ  ك42986/ت 193542تصویب نامه شماره 
ناد ارزیهابی اسه به نحویکه دسترسی به هر یك به سهولت انجام پذیردب در مدارك ارائه شده لحاظ فرماینهد.به همان ترتیب س

 در سامانه ستاد بارگذاری گردد.بایستی به امضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و 
 .میباشد 65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای دعوت به ارائه پیشنهاد : 2تذکر 

 ستاداز طریق سامانه  29/10/1400تا تاریخ  26/10/1400 مورخ شنبه روز10ساعتمهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان:-4

 از طریق سامانه ستاد 16/11/1400 مورخ  شنبه روز 10ساعت تا  :مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان -5

 
7 
 بر عهده برنده مناقصه می باشد.آگهی  درج هزینه-7

 بویراحمد و  ادهای شرکت آب منطقه ای کهگیلویهدفتر قرارد

  تاسیسات آب و فاضالبدر رشته  1 پایه نظر:  پایه و رشته کاري مورد -6

 

شناسهآگهی:۱2588۰۰
)نوبتدوم(

تاریخانتشارنوبتاول:۱۴۰۰/۱۰/26
تاریخانتشارنوبتدوم:۱۴۰۰/۱۰/27



دوشنبه 27 دی ماه 1400- سال هشتم - شماره 1102 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
مسیر برگشت آزادراه از پل زال به 

خرم آباد بازگشایی شد

ــای  ــکاری نیروه ــل آزادراه و هم ــاش عوام ــا ت ب
راهــداری در ۲۴ ســاعت اخیــر، الیــن برگشــت 
ــردد  ــاد بازگشــایی و ت ــه خرم آب ــل زال ب آزادراه از پ

ــد. ــرار ش در آن برق
بــه گــزارش برنــا، عبــاس شــرفی گفــت: بــا توجه 
بــه تخریــب کیلومتــر ۹۰ محــور آزادراه خرم آبــاد _
پــل زال در الیــن رفــت و برگشــت، عوامــل آزادراه و 
نیروهــای راهــداری مشــغول بازســازی محــور شــدند 
ــت  ــن برگش ــر الی ــال حاض ــبختانه در ح ــه خوش ک
آزادراه از پــل زال بــه خــرم آبــاد بازگشــایی و تــردد 

در آن برقــرار شــده اســت.
بازگشــایی  بــرای  تــاش  بیان اینکــه  بــا  وی 
بقیــه مســیر ادامــه دارد، تصریــح کــرد: الیــن رفــت 
ــا  ــان مســدود و ب ــل زال همچن ــه پ ــاد ب از خــرم آب
ــر  ــازی آن زمانب ــب، بازس ــدت تخری ــه ش ــه ب توج
ــه  ــاد ب ــرم آب ــیر خ ــردد در مس ــن رو ت ــت از ای اس
اندیمشــک همچنــان از محورهــای جایگزیــن جــاده 
قدیــم خــرم آباد-پلدختــر بــرای خودروهــای ســبک 
و محــور خــرم آبــاد- کوهدشت-پلدختر-اندیمشــک 

ــود ــد ب ــای ســنگین خواه ــردد خودروه ــرای ت ب

شروع پرداخت اقساط نهضت ملی 
مسکن پس از تحویل واحد 

ــروع  ــت: ش ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــس از  ــکن پ ــی مس ــت مل ــاط نهض ــت اقس پرداخ
تحویــل واحــد مشــخص و متناســب بــا دهــک 

می شــود.  تعییــن  درآمــدی 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــود 
زاده گفــت: اقســاط تســهیات نهضــت ملــی مســکن 
بــرای اقشــار کــم درآمــد جامعــه ۲ میلیــون تومــان 
نیســت و هنــوز میــزان دقیــق این اقســاط مشــخص 

نشــده اســت.
بــه گفتــه معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه 
ــت  ــهیات نهض ــاط تس ــزان اقس ــازی، می و شهرس
ــا  ــتطاعت خانواده ه ــا اس ــب ب ــکن متناس ــی مس مل
ــا  ــب ب ــر متناس ــه مهم ت ــدی و از هم ــک درآم ده
زمانــی اســت کــه واحــد بــه متقاضیــان تحویــل داده 

می شــود.
او می گویــد: پرداخــت اقســاط تســهیات نهضــت 
ملــی مســکن پــس از تحویــل واحد هــا مشــخص و 
ــا  ــان و ی ــون متقاضی ــم اکن ــود و از ه ــاز می ش آغ
ــزان اقســاط  ــد نگــران می ــدگان نبای ــام کنن ثبــت ن
ایــن تســهیات باشــند، چراکــه تــاش دولــت 
ــن  ــدی ای ــک درآم ــا ده ــب ب ــه متناس ــت ک آن اس

ــن شــود. اقســاط تعیی
ــه  ــدای نیم ــکن از ابت ــی مس ــت مل ــرح نهض ط
دوم امســال کلیــد خــورده و میــزان تســهیاتی کــه 
بــرای متقاضیــان ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده  

ــان اســت. ــون توم ــا ۴۵۰ میلی ۲۰۰ ت
ــن  ــاط ای ــان اقس ــی از کارشناس ــه برخ ــه گفت ب
ــان متناســب  ــون توم ــا ۵ میلی ــن ۳ ت تســهیات بی
ــکن  ــت مس ــا معاون ــده؛ ام ــن ش ــا تعیی ــا دهک ه ب

ــت. ــرده اس ــاط را رد ک ــزان اقس ــن می ای

توزیع اینترنتی میوه شب عید
 از 2۰ اسفند 

مشــاور عالــی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــری و  ــم گ ــی کاال در تنظی ــع اینترنت ــت: توزی گف

ــازار نقــش مهمــی دارد.  ــرل قیمــت در ب کنت
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  
ـــی  ـــع اینترنت ـــون توزی ـــم اکن ـــت: ه ـــاهی گف عربش
ــج،  ــرغ، برنـ ــم مـ ــرغ، تخـ ــون مـ ــی همچـ اقامـ
ـــد کاال  ـــت. خری ـــام اس ـــال انج ـــکر در ح ـــن و ش روغ
ـــه  ـــچ گون ـــدون هی ـــی، ب ـــوب دولت ـــت مص ـــا قیم ب
ـــع  ـــای روش توزی ـــزل از مزای ـــه درب من ـــه اضاف هزین

اینترنتـــی کاال اســـت.
مشــاور عالــی ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
دنیــا روش  در  کاال  اینترنتــی  توزیــع  می گویــد، 
مرســومی اســت کــه نقــش مهمــی در تنظیــم گــری 
و کنتــرل قیمــت دارد. کمــا اینکــه در بــازار مــرغ و 

تخــم مــرغ موثــر بــود.
بنابــر گفتــه عربشــاهی، برنامــه توزیــع هوشــمند 
اســتان های  در  اســفند  از ۲۰  پرتقــال  و  ســیب 

ــد. ــد ش ــام  خواه ــدف انج ه
محصــوالت  بــازار  التهابــات  بــه  توجــه  بــا 
ــرغ و  ــی م ــع اینترنت ــاه، توزی ــان م ــی در آب پروتئین
ــان  ــازار از ۱۸ آب ــم ب ــتای تنظی ــرغ در راس ــم م تخ
ــع  ــر توزی ــال حاض ــده و در ح ــاز ش ــران آغ در ته
ــهر  ــرم در ۱۲ کانش ــط ۵ پلتف ــی کاال توس اینترنت

می شــود. انجــام 
ــی  ــاورزی مبن ــاد کش ــر جه ــتور وزی ــر دس بناب
ــر بازاررســانی هوشــمند محصــوالت کشــاورزی از  ب
ــت  ــا قیم ــم کاال ب ــی ۵ قل ــع اینترنت ــم آذر توزی ده
مصــوب در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه بــه مــرور 

ــدند. ــه ش ــه آن اضاف ــهر ها ب ــی ش برخ
گرچــه بســیاری از فعــاالن بــازار معتقدنــد کــه بــا 
توجــه بــه فراوانــی میــوه نیــازی بــه ذخیره ســازی و 
دخالــت دولــت در امــر تنظیــم بــازار نیســت، امــا در 
ــره  ــاد کشــاورزی ذخی ــل مســئوالن وزارت جه مقاب
ــرل  ــرای کنت ــی ب ــی را راه ــع اینترنت ــازی و توزی س
بــازار و کاهــش ســودجویی دالالن و عوامــل واســطه 

ــد. ــام می کنن اع

غالم حسین شافعی:
در تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ بخش خصوصی 

حضور نداشت 

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران گفـــت: در تدویـــن الیحـــه بودجـــه 
۱۴۰۱ نماینـــده ای از بخـــش خصوصـــی حضـــور نداشـــت. 

بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، غـــام حســـین شـــافعی 
گفـــت: در تدویـــن الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۱ بخـــش خصوصـــی غایـــب 
ـــن  ـــرای تدوی ـــای گذشـــته ب ـــه در ســـال ه ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــوده، ای ب
ـــی  ـــش خصوص ـــز از بخ ـــوری نی ـــورت ص ـــه ص ـــی ب ـــه حت ـــه بودج الیح

ـــد. ـــی آم ـــل م ـــه عم ـــوت ب دع
بـــه گفتـــه شـــافعی در بودجـــه ۱۴۰۱ مالیـــات بـــر شـــرکت هـــای 
ــته  ــد داشـ ــته رشـ ــال گذشـ ــه سـ ــبت بـ ــد نسـ ــی ۱۴۶ درصـ خصوصـ
ـــال  ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــی در بودج ـــای دولت ـــرکت ه ـــر ش ـــات ب ـــا مالی ام
ـــد  ـــد رش ـــز ۷۰ درص ـــزوده نی ـــر ارزش اف ـــات ب ـــد و مالی ـــته ۸۳ درص گذش
داشـــته کـــه ایـــن امـــر بیانگـــر ایـــن اســـت کـــه عمـــده مالیـــات بـــر 
ـــه  ـــی از بودج ـــود. در بندهای ـــد ب ـــردم خواه ـــی و م ـــش خصوص دوش بخ
ـــار  ـــی فش ـــش خصوص ـــه بخ ـــی، ب ـــت مالیات ـــذف معافی ـــای ح ـــت ه سیاس

مـــی آورد.
ـــع  ـــای مناب ـــط ۲۰ درصـــد از درآمده ـــت فق ـــافعی، دول ـــه ش ـــق گفت طب
نفـــت و گاز را بـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی واریـــز می کنـــد و بقیـــه را 
ـــرف  ـــد ص ـــی بای ـــعه مل ـــدوق توس ـــع صن ـــرد. مناب ـــد ک ـــتقراض خواه اس
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــن س ـــد ای ـــا ۸۰ درص ـــه ۷۰ ی ـــود ک ـــذاری ش ـــرمایه گ س

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــی انج ـــش خصوص ـــط بخ توس
ـــه  ـــان بودج ـــارد توم ـــزار میلی ـــزار و ۶۰۰ ه ـــه از ۳ ه ـــه بودج در الیح
ـــرکت های  ـــهم ش ـــان س ـــارد توم ـــزار میلی ـــزار و ۲۰۰ ه ـــور دو ه کل کش
ـــوط  ـــور مرب ـــه کش ـــد بودج ـــش از ۶۱ درص ـــن بی ـــت،  بنابرای ـــی اس دولت

بـــه بودجـــه شـــرکت های دولتـــی اســـت.
ـــارد  ـــزار میلی ـــا در الیحـــه بودجـــه ســـال ۱۴۰۱ حـــدود ۴۰۰ ه درآمده
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــات در نظ ـــت و میعان ـــروش نف ـــل ف ـــان از مح توم
و ایـــن موضـــوع تنهـــا مربـــوط بـــه ســـهم دولـــت می شـــود و بخـــش 
ـــهم  ـــی و س ـــعه مل ـــدوق توس ـــه صن ـــوط ب ـــز مرب ـــا نی ـــری از درآمده دیگ

ـــود. ـــد ب ـــت خواه وزارت نف

با تعیین رئیس شورای رقابت، 
قیمت گذاری خودرو به این شورا باز می گردد 

ـــی  ـــودرو کاالی ـــه خ ـــی ک ـــا زمان ـــد: ت ـــت می گوی ـــورای رقاب ـــو ش عض
ـــم باشـــد.  ـــد حاک ـــت بای ـــورای رقاب ـــط ش ـــد، ضواب ـــمار آی ـــه ش انحصـــاری ب
بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، بهرامـــی گفـــت: بـــر 
اســـاس قانـــون اجـــرای سیاســـت های اصـــل ۴۴، تشـــخیص انحصـــار 
ـــودرو را  ـــم خ ـــت ه ـــورای رقاب ـــوده و ش ـــت ب ـــورای رقاب ـــا ش ـــا ب کااله
کاالیـــی انحصـــاری تشـــخیص داده اســـت. وقتـــی کاالهـــا انحصـــاری 
تشـــخیص داده شـــوند، تنظیـــم دســـتورالعمل نحـــوه قیمـــت گـــذاری 
ـــت  ـــورای رقاب ـــا ش ـــدگان آن کاال، ب ـــرف کنن ـــه مص ـــی عادالن و دسترس

ـــت. اس
عضـــو شـــورای رقابـــت مـــی گویـــد: قانـــون اجـــرای سیاســـت های 
اصـــل ۴۴  مـــورد تاییـــد مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام اســـت و 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــی اس ـــی رود. قانون ـــمار نم ـــه ش ـــادی ب ـــن ع ـــزو قوانی ج
ـــد. ـــه آن رای دهن ـــد ب ـــس بای ـــای مجل ـــد۳/۲ اعض ـــر کن ـــت تغیی ـــرار اس ق
ـــت در  ـــه اس ـــم گرفت ـــون تصمی ـــوا اکن ـــران ق ـــی، س ـــه بهرام ـــه گفت ب
یـــک بـــازه یـــک ســـاله و شـــرایطی کـــه دور ســـوم شـــورای رقابـــت 
ـــم  ـــتاد تنظی ـــط س ـــودرو توس ـــذاری خ ـــت گ ـــت، قیم ـــه اس ـــکل نگرفت ش
ـــود،  ـــکیل می ش ـــور تش ـــس جمه ـــاون اول رئی ـــت مع ـــه ریاس ـــه ب ـــازار ک ب

ـــود. ـــام ش انج
شـــورای رقابـــت ســـه مـــاه اســـت کـــه از قیمـــت گـــذاری خـــودرو 
ـــی  ـــا زمان ـــت. ت ـــس اس ـــتن رئی ـــل آن نداش ـــه دلی ـــده ک ـــته ش ـــار گذاش کن
کـــه رئیـــس ایـــن شـــورا مشـــخص شـــود قیمـــت گـــذاری خـــودرو 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــازار انج ـــم ب ـــتاد تنظی ـــط س توس
ـــل  ـــت مث ـــورای رقاب ـــر، ش ـــال دیگ ـــک س ـــل در ی ـــر دلی ـــه ه ـــر ب اگ
ـــکل  ـــوم آن ش ـــوز دور س ـــد و هن ـــته باش ـــخصی نداش ـــای مش ـــون اعض اکن
ـــی  ـــرایط فعل ـــذر از ش ـــرای گ ـــری ب ـــع دیگ ـــد، بایـــد مجم ـــه باش نگرفت

ـــود. ـــت ش ـــورای رقاب ـــن ش ـــل جایگزی ـــد و در اص ـــری کن ـــم گی تصمی

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی دربــاره 
ــی  ــر گرانفروش ــرات ب ــازمان تعزی ــارت س نظ
گفــت: بــا تصویــب قانــون نظــام صنفــی، عمــا 
ــه  ــازار از حیــث کشــف تخلــف ب ــر ب نظــارت ب
اصنــاف و ســازمان حمایــت واگــذار شــده و مــا 

ــم.  ــف رســیدگی می کنی ــه تخل ــا ب تنه
ــو رئیــس  ــارس، احمــد اصانل ــزارش ف ــه گ ب
مراســم  در  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان 
ــاق  ــای قاچ ــامانه درج پرونده ه ــی از س رونمای
ــع آوری و  ــازمان جم ــا س ــط ب کاال و ارز )مرتب
ــاره کارکــرد ایــن  فــروش امــوال تملیکــی( درب
ــد  ــور بع ــرم جمه ــس محت ــت: رئی ســامانه، گف
ــتان  ــی در اس ــوال تملیک ــار ام ــد از انب از بازدی
بوشــهر دســتوری بــرای ســاماندهی ایــن امــوال 
دادنــد و مــا هــم در اجــرای ایــن دســتور 
ــرات  ــران تعزی ــه مدی بخشــنامه ای را خطــاب ب
ــی  ــرای پرونده های ــا ب ــم ت اســتانی صــادر کردی
کــه تعییــن تکلیــف نشــدند و می تــوان دســتور 

ــد. ــدام کنن ــا را داد، اق ــروش آن ه ف
وی افــزود: مشــکلی کــه بــا آن مواجــه 
شــدیم ایــن بــود کــه ســازمان امــوال تملیکــی 
ادعــا می کــرد پرونده هــای زیــادی در تعزیــرات 
و هم چنیــن در قــوه قضائیــه وجــود دارنــد کــه 
هنــوز تعییــن تکلیــف نشــدند کــه ایــن موجــب 

انباشــت امــوال در انبارهــا شــده اســت.
ــی  ــه بررســی اجمال ــان این ک ــا بی ــو ب اصانل
ــی نیســت  ــا واقع ــن ادع ــی داد ای ــا نشــان م م
ــادی  ــده زی ــف نش ــن تکلی ــای تعیی و پرونده ه
بــه  رســیدگی  میانگیــن  گفــت:  نداریــم 
ــا ۴۰ روز بیشــتر  ــرات ۳۵ ت ــا در تعزی پرونده ه
ــن  ــای تعیی ــه پرونده ه ــا ک ــن ادع نیســت و ای
ــود  ــرات وج ــازمان تعزی ــادی در س ــف زی تکلی
دارد، درســت نیســت و پرونده هــای معوقــه 

ــم. ــادی نداری زی
رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی ادامــه 
بیــن  داد  نشــان  بعــدی  بررســی های  داد: 
پرونده هــای  و  انبارهــا  در  موجــود  امــوال 
ــدارد و  مفتوحــه و مختومــه ارتباطــی وجــود ن

ســازمان امــوال تملیکــی علــی رغــم مختومــه 
ــاط نداشــتن  ــه جهــت ارتب ــا ب شــدن پرونده ه
اقدامــی  نمی توانــد  کاالهــا  بــا  پرونده هــا 
ــامانه ای وجــود نداشــت  ــس چــون س ــد. پ کن
ــا رصــد و  ــه لحــاظ سیســتمی پرونده ه ــه ب ک
آمارگیــری شــود در ســازمان تعزیــرات بــه ایــن 
ــم  ــدازی کنی نتیجــه رســیدیم ســامانه ای راه ان
کــه تمــام پرونده هــای امــوال تملیکــی را 
رصــد کنیــم و بــه همیــن جهــت ایــن ســامانه 

ــد. ــدازی ش راه ان
ــات  ــه در ۱۱ روز، اطاع ــان این ک ــا بی وی ب
مربــوط بــه ۱۸۰ هــزار پرونــده مرتبــط بــا 
قاچــاق کاال و ارز در ایــن ســامانه بارگــذاری 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــم انداز م ــت: چش ــد گف ش
ــات  ــا اطاع ــات آن را ب ــامانه و اطاع ــن س ای
ــا  ــم ت ــط کنی ــی مرتب ــوال تملیک ــازمان ام س
ــی  ــوال تملیک ــازمان ام ــود در س ــوال موج ام
ــر  ــازمان دیگ ــن س ــود و ای ــف ش ــن تکلی تعیی
منتظــر ابــاغ فیزیکــی نباشــد و از طریــق 
ــرد و  ــا را بگی همیــن سیســتم نتیجــه پرونده ه
بــا ایــن کار از انباشــت امــوال جلوگیــری کنیــم.
ــون  ــون چ ــرد: تاکن ــان ک ــو خاطرنش اصانل
نمی توانســته  تملیکــی  امــوال  ســازمان 
رای هــای تعزیــرات را بــا امــوال منطبــق کنــد 
ــه کــدام  ــوط ب ــده مرب و بفهمــد رای ایــن پرون
امــوال و کاالی انباشــت شــده در ســازمان 

ــی  ــه خوب ــرات ب ــازمان تعزی ــکام س ــت، اح اس
اجــرا نشــده اســت. بــا ایــن ســامانه، هــر 
ــرات  ــازمان تعزی ــه در س ــی ک ــده قاچاق پرون
ــی کــه در ســازمان  ــا اموال تشــکیل می شــود ب
امــوال تملیکــی وجــود دارد ارتبــاط پیــدا 
امــوال  ســازمان  ســردرگمی  از  و  می کنــد 

ــود. ــری ش ــی جلوگی تملیک
بیــان  تعزیــرات  ســازمان  رئیــس 
عملکــرد  داریــم  قصــد  هم چنیــن  کــرد: 
تعییــن  بــرای  مجــوز  کــه  دســتگاه هایی 
تکلیــف کاالهــا اعطــا می کننــد را رصــد کنیــم 
ــا داده شــده  ــع مجوزه ــه موق ــا ب ــم آی و ببینی
یــا نــه یــا درگیــر بوروکراســی اداری شــده اند.
ــاره نظــارت ســازمان  اصانلــو هم چنیــن درب
ــب  ــا تصوی ــر گرانفروشــی گفــت: ب ــرات ب تعزی
ــازار  قانــون نظــام صنفــی، عمــا نظــارت بــر ب
از حیــث کشــف تخلــف بــه اصنــاف و ســازمان 
ــه تخلــف  حمایــت واگــذار شــده و مــا تنهــا ب
ــرایط  ــون در ش ــن قان ــم. ای ــیدگی می کنی رس
ــادی  ــگ اقتص ــه جن ــده ن ــب ش ــادی تصوی ع
ــون  ــا قان ــت ب ــن اس ــان ای ــم رویکردم و ماه
ــر  ــتمر و مثم ــور مس ــم حض ــی نمی توانی فعل
ــان  ــا اعتقادم ــازار داشــته باشــیم. م ــر در ب ثم
ــم  ــادی نمی توانی ــررات ع ــا مق ــت ب ــن اس ای
بــازاری کــه در شــرایط جنــگ اقتصــادی اســت 
ــی  ــوا متن ــران ق ــه س ــذا ب ــم ل ــت کنی مدیری

ارائــه دادیــم کــه مصوبــه ای بــه مــا بدهنــد تــا 
قضــات تعزیــرات مســتقیما در بــازار نظــارت و 
ــاه  ــا در ۱۰ م ــت های م ــد. گش ــیدگی کنن رس
ــی  ــده گرانفروش ــزار پرون ــه ۹۰ ه ــته ب گذش

ــرده اســت. رســیدگی ک
ــود در  ــای موج ــار پرونده ه ــاره آم وی درب
ــداد  ــته، تع ــاه گذش ــت: در ۱۰ م ــرات گف تعزی
۱۳۷ هــزار پرونــده گرانفروشــی مختومــه و 
ــت و ارزش  ــده اس ــدور رأی ش ــه ص ــی ب منته
ریالــی محکومیــت گرانفروشــان حــدود ۹۰ 

ــت. ــال اس ــارد ری ــزار میلی ه
اصانلــو دربــاره پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز 
نیــز گفــت: از ابتــدای ســال جــاری ۷۹ هــزار و 
۲۷۷ فقــره پرونــده مرتبــط بــا قاچــاق کاال و ارز 
ــه تعزیــرات ارجــاع شــده و اکنــون ۳ هــزار و  ب

۷۱۵ پرونــده در جریــان رســیدگی قــرار دارد.
رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی دربــاره 
آمــار گشــت های مشــترک تعزیــرات حکومتــی 
ــرات  ــت های تعزی ــز گش ــتر تمرک ــزود: بیش اف
ــوده  ــی ب ــدی و توزیع ــز تولی ــر مراک ــارت ب نظ
و از ابتــدای مهــر مــاه ســال جــاری تــا کنــون 
چهارهــزار و ۶۴۹ گشــت برگــزار شــده اســت.

مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  اصانلــو 
ــکار  ــوع احت ــه موض ــرات ب ــا تعزی ــه آی براینک
گفــت:  کرده اســت  ورود  خودروســازان 
تعزیــرات حکومتــی مرجــع رســیدگی بــه 
تخلفــات اســت و متولــی اعــام تخلــف وزارت 
ــدگان  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــن و س ضم
ــن  ــون از ای ــه تاکن ــت ک ــدگان اس و تولیدکنن

نکرده ایــم. دریافــت  گزارشــی  مراجــع 
صمــت  وزارت  در  دوســتان  افــزود:  وی 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  و 
ــد و  ــی را مطــرح می کنن ــدگان مباحث تولیدکنن
هنــوز دربــاره اینکــه اقــدام خودروســازان مصداق 
ــه  ــود قطع ــل کمب ــه دلی ــا ب ــت ی ــکار اس احت
ــن  ــدی نرســیده اند. همچنی ــه جمــع بن ــوده ب ب
ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز مکاتبــه ای بــا 

ــت. ــته اس ــوص نداش ــن خص ــرات در ای تعزی

ــاب در  ــط فاض ــاح خ ــروژه  اص ــواز از ۴ پ ــا اه ــر آبف مدی
ــرد.  ــد ک ــواز بازدی ــهر اه ــطح کان ش س

ــد  ــان بازدی ــتی زاده در پای ــعید دش ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
میدانــی از ۴ پــروژه  اصــاح خــط فاضــاب در ســطح کان شــهر 
اهــواز بــا اشــاره بــه افزایــش هــر روزه جبهه هــای کاری فاضــاب 
ــان  ــرد: اصــاح خــط فاضــاب خیاب ــار ک ــهر اظه ــر ش در سراس
ــر  ــان زرگ ــش خیاب ــهر و نب ــه زیباش ــتغیب در منطق ــهید دس ش
مــرادی تــا خیابــان امــام شــرقی، کــه خــط فاضــاب در آنجــا بــه 
دلیــل فرســودگی ریــزش کــرده بــود در دســتور کار قــرار گرفــت 
و همــکاران نســبت بــه اصــاح و بازســازی خــط بــه طــول ۴۵۰ 
متــر و بــا بکارگیــری لولــه دوجــداره ۳۱۵ و ۴۰۰م.م اقــدام کردند 
تــا مشــکل پس زدگــی و دفــع آب هــای ســطحی برطــرف شــود.  
وی افــزود: همچنیــن در بازدیدهــای امــروز، بــه پــروژه  فــاز ۲ 
پــاداد، بلــوار ســعادت، از بلــوار هجــرت تــا خیابــان امــام شــرقی 
نیــز سرکشــی کردیــم. در اینجــا، خــط فاضــاب بــه طــول ۹۰۰ 

متــر و بــا اســتفاده از لولــه ۱۰۰۰م.م اصــاح می شــود.  

ــاب  ــال فاض ــط انتق ــاح خ ــروژه اص ــزود: پ ــتی زاده اف دش
ــا  ــر ب ــول ۵۰۰ مت ــه ط ــر ب ــه باهن ــاران منطق ــای به خیابان ه
بکارگیــری لوله هــای پلی اتیلــن دوجــداره ۳۱۵ و ۴۰۰م.م یکــی 
دیگــر از پروژه هــای مهــم در دســت اجــرا اســت کــه امیدواریــم 
بــا اجــرای ایــن پــروژه شــاهد افزایــش چشــمگیر ظرفیــت دفــع 

فاضــاب منطقــه باشــیم.
ــاح  ــی و اصـ ــرات اساسـ ــروژه تعمیـ ــه پـ ــه بـ او در ادامـ
ــتگاه صنایـــع فـــوالد  خروجـــی فاضـــاب منطقـــه ۳۰۰ دسـ
اشـــاره و خاطرنشـــان کـــرد: در ایـــن منطقـــه، خروجـــی 
فاضـــاب دچـــار مشـــکل بـــود و ایـــن موضـــوع جمـــع آوری 
ــا مشـــکل مواجـــه می کـــرد  و دفـــع فاضـــاب منطقـــه را بـ
ـــه  ـــری از لول ـــا بهره گی ـــاح آن ب ـــور، اص ـــن منظ ـــه همی ـــه ب ک
ــر در  ــول ۲۲۰ متـ ــه طـ ــار بـ پلی اتیلـــن ۴۰۰م.م تحـــت فشـ

دســـتور کار قـــرار گرفـــت.  
ــهر  ــر ش ــه دیگ ــرد: در ۱۴۵ نقط ــان ک ــواز بی ــا اه ــر آبف مدی
نیــز پــروژه  فعــال داریــم. خطــوط انتقــال، ایســتگاه های پمپــاژ 

و دفــع فاضــاب در حــال بازســازی و احــداث اســت و آبفــا بــه 
ــدوار  ــت حضــور دارد. امی ــدان خدم صــورت شــبانه روزی در می
ــاز،  ــورد نی ــی م ــع مال ــق مناب ــات و تزری ــن اقدام ــا ای هســتیم ب
مشــکات روز بــه روز کاهــش پیــدا کنــد و شــاهد کمتــر شــدن 
آالم مــردم در بحــث دفــع فاضــاب و آب هــای ســطحی باشــیم.

رییس جمهـور با گرامیداشـت جایگاه واالی مادران و همسـران 
شـهدا، خاطرنشـان کـرد: جمهوری اسـامی ایران همـواره مدیون 
همـت بانوانی اسـت که اسـوه های مقاومت در دامان آنـان بالیدند. 
بـه گـزارش ایرنـا، آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در پیامـی 
بـه همایـش تکریـم مـادران و همسـران شـهدا کـه به مناسـبت 
سـالروز وفـات حضـرت ام البنین)سـام اهلل علیهـا( برگـزار شـد، 
تصریـح کـرد: ملـت شـهید پـرور ایـران بـه وجـود چنیـن بانوان 
شـکیبا و شایسـته بـر خـود می بالـد و راه و منـش و سـلوک آنان 

را سرمشـق همـه زنـان و مـادران نسـل های کنونـی و آتـی ایـن 
سـرزمین کهـن می دانـد.

در متـن پیـام آیـت اهلل رئیسـی که توسـط سـید امیرحسـین 
قاضـی زاده هاشـمی رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در 
ایـن همایش قرائت شـد، آمده اسـت: درود و سـام خـدا بر ارواح 
پـاک همـه شـهیدان و ایثارگـران واالمقـام و پاک سـیرت که در 
راه پاسداشـت دیـن و میهـن، بـا از خودگذشـتگی و نثـار جـان، 
مایـه عـزت و سـربلندی نظـام اسـامی و سـعادت و بلندآوازگـی 

ملـت بـزرگ ایران شـدند.
رئیس جمهـور در ایـن پیـام ادامـه داد: سـام و درود خـدا بـر 
مـادران و همسـران شـهیدان و همـه بانـوان گرانقـدری کـه بـا 
ایمـان راسـخ و تحمـل همـه دشـواری ها، همراهـان همیشـگی 
اسـوه های جهـاد و مقاومـت بودند و امـروز نیز الگوهـای بی بدیل 

و مروجـان حقیقـی مکتـب ایثـار و شـهادت هسـتند.
آیـت اهلل رئیسـی خاطرنشـان کـرد: بـه یقیـن در سـایه چنین 
جایگاهـی، مـادران و همسـران معظـم شـهدا از منزلـت واالیـی 
برخوردارنـد و پـروردگار متعـال آنـان را کـه در ایمـان و ایثـار، 
زمـره  در  هسـتند،  ایـران  شـریف  ملـت  بانـوان  همـه  الگـوی 
از  و  زینبـی  صبـر  سـفره  منعمـان  نبـی  کوثـر  جرعه نوشـان 

همنشـینان صلحـا و شـهدا قـرار خواهـد داد.

وی بـا بیـان اینکـه جمهـوری اسـامی ایـران همـواره مدیون 
همـت و تـاش بانوانـی بـا ایمـان و صبـور اسـت کـه اسـوه های 
مقاومـت در دامـان آنان بالیدند، نوشـت: ملت شـهید پـرور ایران 
نیـز بـه وجـود چنیـن بانـوان شـکیبا و شایسـته بر خـود می بالد 
و راه و منـش و سـلوک آنـان را سرمشـق همـه زنـان و مـادران 

نسـل های کنونـی و آتـی ایـن سـرزمین کهـن می دانـد.
آیـت اهلل رئیسـی ادامـه داد: اینجانـب بـا گرامیداشـت سـالروز 
وفـات شـیرزن شـجاع و ایثارگـر حضـرت ام البنیـن )سـام اهلل 
علیهـا(، ایـن مناسـبت را فرصتـی ارزشـمند بـرای قدردانـی از 
مجاهـدت بانـوان مؤمـن و انقابـی کشـور می دانـم کـه بـا کام 
و رفتـار خویـش راه پرفـروغ جلوه هـای ایثـار و شـهادت را بـه 

بهتریـن وجـه، درخشـان و جاودانـه نگـه داشـتند.
رییس جمهـور تصریـح کـرد: همچنیـن الزم می دانـم ضمـن 
قدردانـی از برگزارکننـدگان ایـن مراسـم معنـوی و فرهنگسـاز، 
از پـروردگار متعـال سـامت و عـزت همـه مـادران و همسـران 
شـهدا و همـه بانوان ایثارگر ایران اسـامی را در ادامـه راه نورانی 
شـهیدان و گسـترش ارزش هـای اسـامی، مسـئلت دارم. امیـد 
آنکـه بـه فضـل الهی دعـای خیر ایـن عزیـزان بدرقـه راه مردم و 
پشـتوانه ای بـرای دولـت در خدمتگـزاری بیشـتر به ملت شـهید 

پـرور ایران باشـد.

با قانون فعلی نمی توانیم حضور مثمر ثمر در بازار داشته باشیم

مدیر آبفا عنوان کرد:

افزایش هر روزه جبهه های کاری فاضالب در اهواز

 ایران مدیون بانوانی است که اسوه های مقاومت در دامانشان بالیدند

آگهی مفقودی
کارتهوشــمندبــهشــماره257۱592مربــوطبــه
ــون ــتمفوت ــیسیس ــاریچوب ــونب ــودرویکامی خ
رنــگ  ۱۳86 مــدل A-BJ۱۰۴9V9JE6 تیــپ
ــت ــلظرفی ــوختگازوئی ــوعس ــین ــفید-روغن س
ــران85-۴۱5ع92 ــیای ــمارهانتظام ــهش ــنب 6ت
وشــمارهموتــور56۱۳8۱PA۱5وشــمارهشاســی
ــهناممجیــدخالقیمنش NADV9JE627E۰۱87۰8ب
مفقــودگردیــدهوازدرجــهاعتبــارســاقطمــیباشــد.

گچساران

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب ــدی ششــدانگ ی ــات تحدی چــون آگهــی و عملی
- متــر مربــع پــاک فرعــی - از پــاک ۴۰۵۲ اصلــی واقــع در بخــش ۳ برازجــان 
ــود  ــد ش ــد تجدی ــو بای ــع در دره چیت ــه واق ــر زنگن ــای ناص ــت آق ــورد درخواس م
حســب درخواســت مالــک کــه تقاضــای انتشــار آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 
نمــوده اســت وقــت تحدیــد حــدود روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تعییــن و عملیــات تحدیــدی 
از ســاعت ۹ صبــح روز مذکــور در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. اینــک 
بــه وســیله ایــن آگهــی از متقاضــی و کلیــه صاحبــان امــاک مجــاور طبــق مــاده 
۱۴ قانــون ثبــت دعــوت مــی شــود در وقــت مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند 
واخواهــی مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده ۲۰ قانــون 
ــد  ــه خواه ــا ۳۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ثب
شــد. ضمنــا معتــرض مکلــف اســت طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن 
ــاده ۸۶ آئیــن نامــه  ــده ثبتــی معترضیــن مصــوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ و م تکلیــف پرون
اجرائــی ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت دادخواســت 
بــه مرجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم دارد واال حــق او ســاقط خواهــد شــد.
تاریخانتشار:۱۴۰۰/۱۰/27

حمیدرضاباقرپور
سرپرستادارهثبتاسنادوامالکشهرستاندشتستان

مالف:۱۰۴۳
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

ــاک ۲۹۰  ــاختمان پ ــاب س ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
فرعــی از ۶۳- اصلــی واقــع درقریــه چتــاب علیــا بخــش ۴۳- تبریــز مــورد تقاضــای 
ــون  ــاده ۲ قان ــذا طبــق تبصــره ۵ م ــای حســین قوامــی جــو بعمــل نیامــده فل آق
ــای  ــال ه ــوب س ــاک مص ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــوادی از قان ــذف م ــاح و ح اص
۶۵ ،۷۰ مجلــس شــورای اســامی تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم روزشــنبه مــورخ 
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ راس ســاعت ۱۰ صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد 
ــل  ــرر در مح ــد مق ــود در موع ــار میش ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــیله ب بدینوس
وقــوع ملــک حاضــر تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف 
اقــدام شــود و اشــخاصی کــه نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک اعتــراض 
ــدت  ــه م ــاده ۲۰ ب ــر م ــدی براب ــس تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ــد از تاری دارن
ــد و ظــرف  ــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت دارن یکمــاه اعتــراض خــود را ب
مــدت ۳۰ روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت تقدیــم مراجــع قضائــی نمــوده 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد در غیــر ایــن صــورت 

برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخانتشارآگهی:دوشنبه۱۴۰۰/۱۰/27

رئیسثبتاسنادامالکمیانه-فرشیدفرجزاده
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باقلوا پرچمی قزوین

باقلــوای ســه رنــگ قزویــن ، شــیرینی ســنتی 
و زیبــای ایرانــی اســت کــه از مغزهــای مختلــف و 
زعفــران بــرای الیــه هــای رنگــی باقلــوا اســتفاده 

مــی شــود. 
باقلــوای ســه رنــگ قزویــن کــه بــه نــام باقلــوای 
ــن هــم شــناخته مــی شــود ، مهــم  پرچمــی قزوی
تریــن و پرطرفــدار تریــن ســوغات قزویــن اســت. از 
آنجایــی کــه تنــوع مــزه در باقلــوای پرچمــی قزوین 
ــزد ، اصفهــان و شــیراز اســت  ــوای ی بیشــتر از باقل
، مــی تــوان گفــت یــک شــیرینی بــی همتاســت. 

ــد ،  ــودر قن ــن از پ ــی قزوی ــوای پرچم در باقل
مغــز پســته ، مغــز بــادام ، زعفــران ، گاب ، هــل 

ــی شــود.  و آرد اســتفاده م
ــگ  ــوای ۵ رن ــد باقل ــه بخواهی ــی ک در صورت
ــردن  ــاد ک ــم و زی ــد از ک ــید میتوانی ــته باش داش
مقــدار زعفــران بــرای داشــتن دو الیــه بــه رنــگ 
ــرای  ــو ب زرد و نارنجــی اســتفاده کنیــد و از کاکائ
ــوا  ــر در باقل ــه دیگ ــی اضاف ــه رنگ ــک الی ــه ی تهی

ــد. ــک بگیری کم
 

باقلوایسهرنگقزوین
موادالزمخمیرباقلوا:

گاب                                            ۱ قاشق غذاخوری
آب گرم                                 ۲ قاشق غذاخوری
روغن جامد آب شده              ۱ قاشق سوپ خوری
آرد الک شده                                          ۱ پیمانه

موادالزمداخلباقلوا:
پودر بادام                                       ۵ پیمانه
پودر پسته                                      ۳ پیمانه
پودر قند                                         ۵ پیمانه
زعفران حل شده                ۳ قاشق غذاخوری
پودر هل                         ۱ قاشق غذاخوری

موادالزمشربتباقلوا:
آب                                             ۱ پیمانه
شکر                                              ۱ پیمانه

گاب                                     ۲ قاشق غذاخوری 
 

طرزتهیه:
بــرای تهیــه شــربت باقلــوای ســه رنــگ 
قزویــن تمــام مــواد را مخلــوط کــرده و روی 
ــد.  ــوام بیای ــا ق ــم ت ــرار میدهی ــم ق ــرارت مای ح
بــرای تســت قــوام آمــدن شــربت باقلــوا مقــداری 
ــبابه  ــصت و س ــت ش ــن دو انگش ــربت را بی از ش
ــک  ــم دور و نزدی ــت را از ه ــد و دو انگش بگذاری
کنیــد اگــر شــربت کــش آمــد یعنــی قــوام آمــده 

ــت.   اس
ــرای تهیــه مــواد میانــی باقلــوای ســه رنــگ  ب

ــودر قنــد و هــل را مخلــوط کنیــد.  قزویــن پ
ــوط  ــران مخل ــا زعف ــادام را ب ــودر ب نیمــی از پ

ــد.  نمایی
پــودر قنــد و هــل مخلــوط شــده را بــه 
ــای  ــرف ه ــوده و در ظ ــیم نم ــمت تقس ــه قس س
ــادام ســفید و  ــا پــودر پســته ، پــودر ب ــه ب جداگان

ــد.  ــوط نمایی ــی مخل ــادام زعفران ــودر ب پ
بــرای تهیــه خمیــر باقلــوای ســه رنــگ قزویــن 
ــد ، آرد را  ــوط کنی ــن و گاب را مخل ، آب و روغ
کــم کــم اضافــه کنیــد تــا خمیــری نــرم و لطیــف 

درســت شــود. 
خمیــر را در کیســه فریــزر بــه مــدت ۲ ســاعت 

در دمــای محیــط بگذاریــد اســتراحت کند. 
خمیــر را بــه دو قســمت مســاوی تقســیم 
ــد  ــتیک بیندازی ــطح کار را پاس ــرده و روی س ک
و خمیــر را بــا وردنــه صــاف کنیــد تــا مثــل نــان 

ــود.  ــازک ش ــواش ن ل
ــع  ــن مای ــا روغ ــر را ب ــورد نظ ــر م ــینی ف  س
چــرب کنیــد و خمیــر نــازک را کــف قالــب پهــن 

ــد.  کنی
ــر  ــی را روی خمی ــادام زعفران ــودر ب ــوط پ مخل

ــد و صــاف کنیــد و خــوب بکوبیــد. بریزی
مخلــوط پــودر بــادام ســفید را روی الیــه 
زعفرانــی بریزیــد و خــوب بکوبیــد تــا صــاف شــود. 
ــاف  ــد و ص ــواد بریزی ــته را روی م ــودر پس پ

ــود. ــجم ش ــا منس ــد ت ــوب بکوبی ــد و خ کنی
ــته ، گاب  ــه پس ــو روی الی ــم م ــک قل ــا ی ب

ــود.  ــاک ش ــی نمن ــا کم ــد ت بزنی
 الیــه دوم خمیــر را کــه بــا وردنــه بــاز کــرده 
ایــد روی الیــه پســته بگذاریــد و بــا دســت کمــی 

فشــار دهیــد تــا بــه ســطح مــواد بچســبد. 
ــکلی  ــه ش ــر را ب ــو روی خمی ــت چاق ــا پش ب
کــه مــی خواهیــد بعــدا بــرش بزنیــم خــط مــی 

ــم . اندازی
باقلــوای ســه رنــگ قزوینــی را بــه مــدت 
۳۰ - ۳۵ دقیقــه در فــر ۱۷۵ درجــه بگذاریــد تــا 

ــود.  ــی ش ــرش طای خمی
باقلــوا را از فــر درآوریــد و شــربت قــوام آمــده 
کــه ســرد شــده اســت را رویــش بریزیــد و صبــر 
کنیــد تــا باقلــوا کامــا ســرد شــود و شــربت بــه 

خــوردش رود ســپس بــرش بزنیــد. 
باقلــوای ســه رنــگ قزوینــی شــما آمــاده اســت 

امیدواریــم از خــوردن آن لــذت ببریــد.
منبع:بیتوته

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی:
بیکاری جوانان تحصیل کرده، دغدغه اصلی 

مسئوالن اهر

نماینــده مــردم اهــر و هریــس در مجلــس شــورای اســامی از 
ــکاری و  ــر را بی ــتان اه ــان شهرس ــئوالن و جوان ــی مس ــای اصل دغدغه ه

ــرد.  ــوان ک ــتغال عن اش
ــه گــزارش ایســنا، احمــد محــرم زاده در جلســه شــورای اداری اهــر  ب
بــا اشــاره بــه آمــار افزایشــی بیــکاری در ایــن شهرســتان نســبت بــه ســایر 
شــهرهای اســتان اظهــار کــرد: یکــی از علت هــای بیــکاری جوانــان آمــاده 

نبــودن زیرســاخت ها یــا ضعیــف بــودن آنهــا اســت.
وی در ادامــه اهــر را شهرســتانی تاثیرگــذار در ســطح کشــور و اســتان 
عنــوان کــرد و افــزود: ایــن شهرســتان دارای گذشــته ای روشــن و پرافتخــار 
اســت و بایــد آینــده ی آن نیــز پرافتخــار باشــد و ایــن بــا وجــود جوانــان 
فرهیختــه، نخبــگان و تحصیــل کــردگان ایــن منطقــه مقــدور خواهد شــد.
ــتان  ــتان ها در اس ــر از شهرس ــر غی ــال حاض ــت: در ح ــرم زاده گف مح
نیــز مشــکاتی وجــود دارد و اگــر بخواهیــم در شــهرک صنعتــی، ســرمایه 
گــذار جــذب کنیــم از نظــر بــرق مشــکل داریــم و اقدامــی از ســوی وزیــر 
در خصــوص ایجــاد پســت بــرق در شــهرک صنعتــی اهــر و بیلــوردی انجام 
شــده اســت کــه در صــورت تحقــق ایــن امــر و همــکاری صمیمانــه ادارات 
ــتغال  ــات اش ــذار مقدم ــرمایه گ ــذب س ــی اداری و ج ــه دور از بروکراس ب

ــود. ــم می ش ــه فراه ــان منطق جوان
وی ضمــن قدردانــی از رونــد احــداث بزرگــراه »اهر-تبریــز« و بــه زیــر 
ــت در  ــئوالن خواس ــی، از مس ــور مواصات ــن مح ــن ای ــک رفت ــار ترافی ب
جــذب ســرمایه گــذار تــاش کننــد و باعــث فــرار ســرمایه گــذاران نشــوند 
تــا دغدغــه اصلــی مــردم و مســئوالن کــه اشــتغال اســت برطــرف شــود.
ــهر  ــامی، ش ــورای اس ــس ش ــس در مجل ــر و هری ــردم اه ــده م نماین
ــا  ــت ب ــر خواس ــد اه ــهردار جدی ــرده و از ش ــر ک ــده ذک ــود زن را موج
برنامه ریــزی و حرکــت مناســب زمینــه پویایــی، توســعه ی متــوازن شــهر 
و ایجــاد درآمــد پایــدار بــا کمــک ظرفیــت و پتانســیل موجــود شــهرداری 

ــد. ــدام کن اق
وی همچنیــن گفــت: شــهردار اهــر بایــد در توســعه ی متــوازن شــهر بــه 
مناطــق حاشــیه ای توجــه ویــژه داشــته باشــد و در تکریــم اربــاب رجــوع 
و مــردم داری بــه جــد توجــه کنــد چراکــه مــردم، ولــی نعمتــان انقــاب 
می باشــند و بایــد تکریــم اربــاب رجــوع ســرلوحه کارهــای تمــام ادارات و 

ارگان هــا شهرســتان باشــد.
محــرم زاده افــزود: رســیدگی بــه مشــکات مــردم و حــل معیشــت آنهــا 
از دغدغه هــای مســئوالن ارشــد کشــوری بــوده و الزم اســت رضایتمنــدی 

مــردم در ایــن خصــوص فراهــم شــود.
وی گفـــت: نحـــوه تکریـــم اربـــاب رجـــوع و رســـیدگی بـــه 
درخواســـت های مـــردم می توانـــد بســـیاری از مشـــکات و خواســـته ها 
ـــتی ها،  ـــام مشـــکات، کاس ـــر تم ـــردم در براب ـــن م ـــه ای ـــد چراک را حـــل کن
جنگ هـــا و... ایســـتادگی کردنـــد و امـــروز وظیفـــه ی مســـئوالن، حـــل 
مســـائل و مشـــکات مـــردم اســـت کـــه بایـــد در فلســـفه کاری تمـــام 

مســـئوالن اداری باشـــد.
محــرم زاده ضمــن تاکیــد بــر تهیــه ی تجهیــزات و نیازمندیهــای 
ــتانی و  ــد اس ــئوالن ارش ــری از مس ــاش و پیگی ــا ت ــر ب ــتان اه شهرس
ــه  ــدت و ب ــجام و وح ــا انس ــت ب ــهرداری خواس ــه ش ــوری از مجموع کش
ــا در توســعه و پیشــرفت شــهر  ــاال بزننــد ت ــازی آســتین ب دور از جنــاح ب

ــد. ــر گام بردارن اه

جزئیات جدید »آزمون آموزش و پرورش
 برای استخدام 3۴۰۰۰ نفر« اعالم شد 

ــور اداری وزارت  ــانی و امـ ــع انسـ ــزی منابـ ــز برنامه ریـ ــس مرکـ رئیـ
ـــزار  ـــال ۳۴ه ـــتخدامی امس ـــون اس ـــان »در آزم ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ آم
ـــات  ـــد«، جزئی ـــد ش ـــذب خواهن ـــور ج ـــف کش ـــتان های مختل ـــر در اس نف

ـــرد.  ـــام ک ـــون را اع ـــن آزم ـــدی از ای جدی
ــزاری  ــاره برگـ ــنیم دربـ ــا تسـ ــو بـ ــلیمان زاده در گفت وگـ ــر سـ ناصـ
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــار ک ـــرورش اظه ـــوزش و پ ـــتخدامی وزارت آم ـــون اس آزم
بـــه صحبت هایـــی کـــه بـــا ســـازمان اداری و اســـتخدامی انجـــام شـــد، 
ـــد  ـــذاری می کنن ـــون را بارگ ـــه آزم ـــر دی دفترچ ـــا اواخ ـــد ت ـــام کردن اع

و امـــکان ثبت نـــام بـــرای متقاضیـــان وجـــود دارد.
وی افـــزود: در آزمـــون اســـتخدامی امســـال، ۳۴ هـــزار نفـــر جـــذب 
می شـــوند و از ســـال گذشـــته نیـــز برخـــی ســـهمیه های خالـــی باقـــی 

ـــت. ـــده اس مان
رئیـــس مرکـــز برنامه ریـــزی منابـــع انســـانی و امـــور اداری وزارت 
ـــرورش گفـــت: در آزمـــون اســـتخدامی امســـال در شـــهرهای  آمـــوزش و پ
مختلـــف از جملـــه تهـــران اســـتخدام نیـــرو داریـــم و در اســـتان های 
سیســـتان و بلوچســـتان، خراســـان رضـــوی و شهرســـتان های تهـــران 
ــه  ــل توجـ ــتخدام قابـ ــهمیه اسـ ــود، سـ ــاز موجـ ــدت نیـ ــل شـ به دلیـ

ـــت. اس
ـــتخدامی  ـــازمان اداری و اس ـــس س ـــی رئی ـــم لطیف ـــن، میث ـــش از ای پی
ــتگاه های  ــتخدامی دسـ ــون اسـ ــزاری آزمـ ــان برگـ ــاره زمـ ــور دربـ کشـ
اجرایـــی، گفتـــه بـــود: به طـــور قطـــع، آزمـــون اســـتخدامی دســـتگاه ها 

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــال برگ ـــان امس ـــا پای ت
پیـــش از ایـــن پذیرفته شـــدگان در آزمـــون اســـتخدامی ســـال ۹۹ 
کـــه در مرحلـــه مصاحبـــه به دلیـــل نبـــود ظرفیـــت کافـــی پذیـــرش 
ـــوزش  ـــل وزارت آم ـــدد مقاب ـــات متع ـــبزها( در اعتراض ـــدند )کارنامه س نش
ـــا  ـــه آنه ـــتخدامی ب ـــون اس ـــهمیه آزم ـــص س ـــتار تخصی ـــرورش خواس و پ

ـــد. ـــتخدام بودن ـــرای اس ب
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــتخدامی دسـ ــون اسـ ــام در آزمـ ــه ثبت نـ هزینـ

بـــرای ســـال ۹۹، ۶۱ هـــزار تومـــان بـــود.

رئیــس کمیســیون اصــل نــود گفت:رئیــس 
ــود  ــل ن ــیون اص ــنجش در کمیس ــازمان س س
ــجویان  ــدد از دانش ــون مج ــن آزم ــرای گرفت ب
ــات و  ــه تخلف ــون رســیدگی ب ــاده ۱۱قان ــه م ب
جرایــم آزمون هــای سراســری ارجــاع مــی داد، 
ــزاری  ــازه برگ ــاده اج ــه در آن م ــی ک در حال
آزمــون مجــدد بــرای برخــی از داوطلبیــن داده 
ــه در حــال  ــه دانشــجویانی ک شــده اســت و ن

ــل هســتند.  تحصی
ــس  ــجاعی، رئی ــن ش ــام حس ــت االس حج
شــورای  مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون 
اســامی در گفــت و گــو بــا ایرنــا گفــت: 
دانشــجویان  از  تعــدادی  پیــش  چنــدی 
پذیرفتــه شــده در کنکــور سراســری ســال های 
اخیــر شــکایاتی را مبنــی بــر فراخــوان ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور جهــت برگــزاری 
مجــدد آزمــون بــه بهانــه وجــود شــک و شــبهه 
ــام در  ــجویان و ابه ــی دانش ــت علم در صاحی
نمــره قبولــی و تردیــد در رتبــه اکتســابی آنــان 

ــاندند. ــا رس ــت م ــه دس ب
ــا  ــود ب ــل ن ــیون اص ــه داد:   کمیس وی ادام
ــری  ــای انجــام شــده، پیگی توجــه شــکایت ه
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس ــن موض ای
ــا  ــی ب ــه نگاری های ــه نام ــن رابط داد و در همی
ــال  ــه در خ ــام داد ک ــنجش انج ــازمان س س

ایــن نامــه نگاری هــا بــا پاســخ هــای غیرقابــل 
قبــول و غیرمنطقــی ســازمان ســنجش روبــرو 
شــدیم. در نتیجــه جلســه مشــترکی بــا حضــور 
رئیــس وقــت ســازمان ســنجش آمــوزش 
کشــور برگــزار کردیــم تــا ابعــاد ماجــرا روشــن 

شــود.
ــود خاطرنشــان  رئیــس کمیســیون اصــل ن
کــرد: رئیــس ســازمان ســنجش در جلســه ای 
ــد  ــزار ش ــود برگ ــل ن ــیون اص ــه در کمیس ک
ــجویان  ــن از دانش ــدد گرفت ــون مج ــرای آزم ب
بــه مــاده ۱۱ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات و 
جرایــم در آزمــون هــای سراســری ارجــاع مــی 

داد در حالــی کــه در آن مــاده اجــازه برگــزای 
آزمــون مجــدد بــرای برخــی از داوطلبیــن داده 
ــوان  ــه عن ــه ب ــانی ک ــه کس ــت و ن ــده اس ش
دانشــجو درحــال تحصیــل هســتند.بنابراین 
کلیــه دانشــجویانی کــه پــس از اعــام نتیجــه 
ــال های  ــاری و س ــال ج ــور س ــی در کنک نهای
ــرده و مشــغول  ــام ک ــت ن ــه ثب ــدام ب ــل، اق قب
علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  تحصیــل 
ــه  ــون مربوط ــمول قان ــارج از ش ــتند، خ هس

ــتند. هس
شــجاعی در ادامــه گفــت : مراحــل تصحیــح 
آزمــون و تطابــق نتایــج آن بــا ســوابق تحصیلی 

داوطلــب همگــی بــه صــورت سیســتمی قابــل 
ــد  ــوع بع ــن موض ــری ای ــت و پیگی ــام اس انج
ــای  ــنجش ج ــازمان س ــرف س ــال از ط از دوس

ســوال و ابهــام دارد.
نماینــده ابهــر، خرمــدره و ســلطانیه تاکیــد 
کــرد:  اگــر فــرض کنیــم ادعاهــای وارد شــده 
ــته  ــم داش ــت ه ــی صح ــجویان حت ــه دانش ب
باشــد. بــا ایــن حــال برگــزاری مجــدد آزمــون 
بعــد از گذشــت دو ســال راه حلــی غیرقانونــی 
ــوده  ــکلی ب ــر مش ــت و اگ ــی اس ــر منطق و غی
ــام  ــت ن ــل از ثب ــال و قب ــان س ــد در هم بای
ــورد  ــازمان ســنجش م در دانشــگاه توســط س
ــه  ــه اینک ــت ن ــه اس ــرار می گرفت ــیدگی ق رس
بعــد از چنــد ســال ســازمان ســنجش بــه فکــر 

ــد. ــون مجــدد بیفت آزم
و  مذاکــرات  نتیجــه  افــزود:  شــجاعی 
پیگیری هــای کمیســیون اصــل نــود بــا وزارت 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــنجش ب ــازمان س ــوم و س عل
ــود  ــل خ ــه تحصی ــجویان ب ــه دانش ــید ک رس
ــراد  ــن اف ــدارد ای ــی ن ــد و لزوم ــه بدهن ادام
ــون مجــدد ســازمان ســنجش شــرکت  در آزم

ــد. کنن
ـــون  ـــت آزم ـــت: درخواس ـــان گف وی در پای
ـــرز  ـــل ط ـــه دلی ـــجویان ب ـــرای دانش ـــدد ب مج
کشـــور  ســـنجش  ســـازمان  اشـــتباه  کار 
ــط  ــه توسـ ــی کـ ــا پیگیری هایـ ــه بـ ــود کـ بـ
ــود انجـــام گرفـــت ،   ــل نـ ــیون اصـ کمیسـ

مســـئله حـــل شـــد.
ــود  ــل ن ــیون اص ــس کمیس ــه رئی ــه گفت ب
مجلــس، ســازمان ســنجش موظــف شــد آییــن 
ــن  ــرار ای ــا از تک ــد ت ــه کن ــدی ارائ ــه جدی نام

ــری شــود. ــا جلوگی ــده ه پدی

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در یکــی از شــبکه های 
ــد  ــرعت های چندص ــته س ــا شایس ــردم م ــت: م ــی نوش اجتماع

مگابیتــی اینترنــت هســتند کــه دور از دســترس نیســت. 

بــه گــزارش ایرنــا، »عیســی زارع پــور« در صفحه اینســتاگرام خود 
دربــاره گایــه از کنــدی اینترنت نوشــت: نامــه ای را یکی از دوســتان 
بــا واســطه ای بــرای مــن فرســتاده بــود. نامــه ۲ فرزنــد خردســالش 
ــود.  ــت منزل شــان ب ــی اینترن ــه از بی کیفیت ــن و گل ــه م خطــاب ب

وقتــی خوانــدم واقعــا متاثــر شــدم و خــوب حــق دارنــد.
ــه آن  ــزان ب ــر ارتباطــات افــزود: وضعیتــی کــه ایــن عزی وزی
ــی اســت  ــت خانگ ــامان اینترن ــت نابه س ــد، وضعی ــاره کرده ان اش
کــه بــا سیاســت های غلــط و تلمبــار شــده در یــک دهــه 
ــه ای کــه حــاال بیــن  ــه گون ــه وجــود آمــده اســت، ب گذشــته ب
ــم. وضعیــت تلفــن همــراه هــم  ۱۸۱ کشــور رتبــه ۱۴۲ را داری
ــا آن هــم نیازمنــد  ــت اســت )رتبــه ۷۰( ام ــر از ثاب اگرچــه بهت

ــم. ــری می کن ــتمر پیگی ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــود اس بهب
ــدت  ــه در کوتاه م ــن روی ــاح ای ــرد: اص ــد ک ــور تاکی زارع پ
ــی  ــدت و بلندمدت ــای میان م ــا برنامه ه ــت، ام ــر نیس امکان پذی

بــرای افزایــش کیفیــت و ســرعت شــبکه ارتباطــی کشــور 
تــدارک دیده ایــم.

وی افــزود: پــروژه »فیبــر نــوری نقــاط« از دهــه فجــر امســال 
کلیــد می خــورد و تــا پایــان دولــت ســیزدهم ۲۰ میلیــون 
پــورت پرســرعت مبتنــی بــر فیبــر نــوری بــرای منــازل و کســب 
ــزرگ  ــدازی می شــود. البتــه تحقــق ایــن پــروژه ب و کارهــا راه ان
ملــی نیازمنــد عــزم ملــی اســت کــه دولــت ســیزدهم خــود را 

بــرای آن آمــاده کــرده اســت.
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم خاطرنشــان کــرد: »ایــن 
ــا محمــد  ــا محســن و آق چهــار هــزار تومــان ســرمایه اولیــه آق
ــم  ــه می کن ــم اضاف ــروژه مه ــن پ ــرمایه گذاری ای ــه س ــم ب را ه
ــارد  ــزار میلی ــدازه چنده ــه ان ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــم ب و مطمئن
ــد  ــرعت های چن ــته س ــا شایس ــردم م ــت دارد.«  م ــان برک توم
ــت هســتند کــه دور از دســترس نیســت. صــد مگابیتــی اینترن

دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث   مدیـرکل 
آذربایجان شـرقی از تهیـه طـرح ویـژه بافـت تاریخـی شـهر اسـکو 
از  بهره منـدی  و  تاریخـی  بافـت  وضعیـت  بررسـی  راسـتای  در 
ظرفیت های گردشـگری و صنایع دسـتی این شهرسـتان خبر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد حمــزه زاده در نشســت هــم 
ــا شــهردار، رئیــس و اعضــای شــورای شــهر اســکو،  اندیشــی ب
ــه اینکــه، اســکو جــزو ۱۶۸ شــهر تاریخــی  ــا توجــه ب ــزود: ب اف
ــر  ــه تصویــب رســیده، ب کشــور اســت کــه بافــت تاریخــی آن  ب
اســاس مــاده ۹ قانــون حفاظــت از بافت هــای تاریخــی، اجــرای 
هرگونــه عملیــات ســاخت و ســاز در بافــت تاریخــی بایــد 

ــد. ــی باش ــراث فرهنگ ــط می ــق ضواب مطاب
وی اضافــه کــرد: در راســتای ســاماندهی وضعیــت ایــن 
ــا  ــق ب منطقــه و مشــخص شــدن نحــوه ســاخت و ســازها مطاب
ــی  ــت تاریخ ــژه باف ــرح وی ــه ط ــی، تهی ــراث  فرهنگ ــط می ضواب
شــهر اســکو توســط راه و شهرســازی و بــا همــکاری شــهرداری 
ــد در  ــاح، بای ــاور ذیص ــرکت مش ــن ش ــن اداره  کل و تعیی و ای

ــرد. ــرار گی ــتورکار ق دس
حمــزه زاده گفــت: اســکو از جملــه شهرســتان های غنــی 
آذربایجــان شــرقی اســت کــه ظرفیت هــای ارزشــمندی در هــر ســه 
حــوزه تخصصی میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی دارد.
ــی و  ــتان فرهنگ ــان شهرس ــد مردم ــت بلن ــت: هم وی گف

تاریخــی اســکو در ارتقــا جایــگاه و توســعه ایــن شــهر همــواره 
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــوده و ب ــان ب ــه آذربایج ــزد منطق زبان
شهرســتان دارای ظرفیت هــای غنــی در ســه حــوزه اســت، 
بهبــود  معرفــی ظرفیت هــا،  راســتای  در  برنامه ریــزی  لــذا 
ــت  ــعه فعالی ــگری و توس ــات گردش ــه خدم ــاماندهی ارائ و س
هنرمنــدان صنایــع دســتی آن نیازمنــد همــکاری همــه جانبــه 

ــت. ــی اس ــی و خصوص ــش دولت بخ
ــوان  ــه عن ــکو ب ــت اس ــه ثب ــه اینک ــد ب ــا تاکی ــزه زاده ب حم
شــهر ملــی باتیــک مقدمــه ای بــر برندســازی و جهانــی ســازی 
ایــن هنــر ارزنــده اســت، همــکاری تمامــی دســتگاه ها و 
ــع و  ــی جام ــتای معرف ــی را در راس ــی و مردم ــای دولت نهاده

ــت. ــی دانس ــان الزام ــه مخاطب ــه آن ب ارائ
ــی  ــانی دائم ــز اطــاع رس ــه احــداث مرک ــان اینک ــا بی وی ب
گردشــگری و خانــه »باتیــک« اســکو بــا همــکاری ویــژه 
ــا  ــت: ب ــود، گف ــد ب ــر خواه ــتان میس ــن شهرس ــهرداری ای ش
ــکان  ــک م همــکاری شــهرداری و شــورای شــهر اســکو در تمل
ــاع  ــز اط ــداث مرک ــک و اح ــه باتی ــاد خان ــرای ایج ــب ب مناس
رســانی گردشــگری، عملیــات اجرایــی تســریع مــی شــود 
ــازی  ــورت آماده س ــا در ص ــت ت ــاده اس ــن اداره  کل آم ــذا ای ل
ــی  ــات مرمت ــورد نظــر از ســوی شــهرداری، اقدام ــای م مکان ه
بــرای قرارگیــری خانــه باتیــک در یکــی از خانه هــای تاریخــی و 

عملیــات اجرایــی بــرای احــداث مرکــز اطــاع رســانی در مــکان 
ــد. ــاز کن ــورد نظــر را آغ م

ــزاری  ــاهد برگ ــی ش ــاه آت ــی م ــرد: ط ــار ک ــزه زاده اظه حم
پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران خواهیــم 
بــود کــه در ایــن نمایشــگاه شهرســتان اســکو بــه صــورت ویــژه 
بــه معرفــی ظرفیت هــای گردشــگری، تاریخــی  و صنایــع 
دســتی خــود خواهــد پرداخــت، از ایــن رو همــکاری حداکثــری 
توســعه  اهــداف  پیشــبرد  در  شــهر  شــورای  و  شــهرداری 

ــود. ــد ب ــر خواه ــتان موث ــگری شهرس گردش
آذربایجــان  شهرســتان های  از  یکــی  اســکو  شهرســتان 
ــز  ــوب تبری ــری جن ــکو در ۲۵ کیلومت ــت اس ــا مرکزی ــرقی ب ش
مــی باشــد؛ ایــن شــهر یکــی از قطب هــای مهــم صنایــع دســتی 
ــه شــهر ملــی چــاپ باتیــک  ــوده و ب و گردشــگری در اســتان ب

مشــهور اســت.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

دالیل سازمان سنجش برای برگزاری 
مجدد کنکور از دانشجویان قانونی نیست

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

مردم ما شایسته سرعت های چند صد مگابیتی اینترنت هستند

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی:

طرح ویژه بافت تاریخی شهر اسکو تهیه می شود

رئیــس مرکــز همکاری هــای علمــی و بیــن 
المللــی وزارت علــوم از توســعه همــکاری هــای 
علمــی و فنــاوری بــا دانشــگاه های روســیه 
همــکاری  زمینه هــای  گفــت:  و  داد  خبــر 

ــت. ــترده اس ــیه گس ــا روس ــگاه ها ب دانش
ــر  ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــاالر آمل حســین س
ــران و روســیه  ــط علمــی ای ــه رواب ــا اشــاره ب ب
گفــت: کشــور روســیه جــز کشــورهای هــدف 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــاوری جمه ــی و فن علم

اســت.
نیــز  کشــور  داخــل  در  داد:  ادامــه  وی 
همکاری هــای  ملــی  کارگــروه  مســئولیت 
علمــی بین المللــی بــا کشــور روســیه برعهــده 
ــل از  ــا قب دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت و ت
ــزرگ  ــا، نشســت رؤســای دانشــگاه های ب کرون
ــزار  ــاوب برگ ــه صــورت متن ــران ب روســیه و ای
ــار  ــک ب ــران و ی ــار در ای ــک ب ــه ی ــد ک می ش
در روســیه برگــزار شــد و در حــال حاضــر بــه 

ــود. ــزار نمی ش ــا برگ ــیوع کرون ــل ش دلی
و  علمــی  همکاری هــای  مرکــز  رئیــس 
بین المللــی وزارت علــوم ادامــه داد: درس هــای 
زبــان و ادبیــات فارســی در کشــور روســیه ارائه 
می شــود، همچنیــن مــدارس تابســتانی زبــان و 
ادبیــات فارســی فعــال اســت و افــراد عاقمنــد 

ادبیــات فارســی  بــه تحصیــل در زبــان و 
ــد. ــه کنن ــدارس مراجع ــن م ــه ای ــد ب می توانن
وی افــزود: همچنیــن برخــی از عاقمنــدان 
ــام تابســتان  ــان و ادبیــات فارســی در ای ــه زب ب
ــه  ــا ۳ هفت ــک ت ــدود ی ــده و ح ــران آم ــه ای ب
ــل  ــگاه های داخ ــی را در دانش ــای خاص دوره ه
ــنا  ــا آش ــور م ــگ کش ــا فرهن ــرده و ب ــی ک ط

ــد. ــاز می گردن ــده و ب ش
علمــی  همکاری هــای  مرکــز  رئیــس 
در  افــزود:  علــوم  وزارت  بین المللــی  و 
ــتره  ــم گس ــی ه ــکاری پژوهش ــای هم زمینه ه

همــکاری کشــور مــا بــا کشــو روســیه از نظــر 
ــم  ــت و امیدواری ــترده اس ــاوری گس ــم و فن عل
ــد. ــتری یاب ــعه بیش ــده توس ــال های آین در س
ــزار  ــدود ۶ ه ــور ح ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــه داد: تنه ــی در روســیه ادام دانشــجوی ایران
ــر  ــاً ب ــجویان عمدت ــن دانش ــی از ای ــداد کم تع
اســاس تفاهــم نامــه دانشــگاهی اعــزام شــده اند 
و باقــی ایــن افــراد هزینــه تحصیــل را از منابــع 

ــد. ــن می کنن ــخصی تأمی ــی ش مال
مقطــع  در  مــا  کشــور  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــری ب ــد و دکت ــی ارش کارشناس

ــود دارد،  ــور وج ــل کش ــه در داخ ــدی ک توانمن
دانشــجو بــه کشــورهای دیگــر اعــزام نمی کنــد.
در  کــه  دانشــجویانی  داد:  ادامــه  وی 
کشــورهایی نظیــر روســیه تحصیــل می کننــد 
عمدتــاً بــر اســاس تفاهمنامه هــای دانشــگاهی 
ــزام می شــوند  ــه صــورت دوره مشــترک اع و ب
ــا  ــوم و ب ــط وزارت عل ــجویی توس ــچ دانش هی
هزینــه دولــت بــرای رشــته های پزشــکی و یــا 

ــود. ــزام نمی ش ــکی اع ــر پزش غی
ســاالر آملــی افــزود: بیشــتر دانشــجویان 
ایرانــی در کشــور روســیه در رشــته های پزشــکی، 
دندانپزشــکی و کمتــر در رشــته داروســازی 
ــوم  ــی و عل ــته های فن ــد و رش ــل می کنن تحصی

ــد. ــری دارن ــیار کمت ــجویان بس ــه دانش پای
دانشــجوی   ۱۰۰ از  کمتــر  افــزود:  وی 
ــور و  ــل کش ــگاه های داخ ــز در دانش ــی نی روس
ــات  ــان ادبی ــد زب ــی مانن ــته های مختلف در رش
فارســی تــا رشــته های فنــی تحصیــل می کننــد.
ســاالر آملــی ادامــه داد: امــا همکاری هــای 
ــیه  ــور روس ــگاه های کش ــا دانش ــگاهی ب دانش
ــأت  ــه اســت، اعضــای هی ــادی یافت توســعه زی
ایــران  بــه  روســیه  دانشــگاه های  علمــی 
آمــده و اعضــای هیــأت علمــی ایــران نیــز بــه 

دانشــگاه های روســیه اعــزام می شــوند.

آمار دانشجویان ایرانی روسیه و دانشجویان روسی ایران
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 سندرم زن کتک خورده 

ــک ــندرمزنکت ــهس ــالب ــردمبت ف
خــوردهچــهمراحلــیدارد؟زنانــی کــه مبتــا 
بــه ایــن ســندرم هســتند از نظــر احساســی دارای 
ــق  ــان موف ــتند. روانشناس ــی هس ــل مختلف مراح
شــدند ایــن مراحــل احساســی را بــه ۴ دســته ی 

ــر تقســیم بنــدی کننــد: زی
ــندرم،  ــن س ــه ی ای ــن مرحل ــکار: اولی -ان
انــکار اســت. بــه ایــن صــورت کــه فــرد آزاردیــده 
ــی  ــچ آزار و اذیت ــه هی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــورد  ــار کــه م ــا هــر ب ــه اســت و ی صــورت نگرفت
ــرار مــی گیــرد فکــر مــی کنــد  ســوء اســتفاده ق
ــه  ــود را توجی ــت و خ ــر اس ــار آخ ــن ب ــه همی ک

ــد. ــی کن م
 -احســاسگنــاه:در ایــن مرحلــه شــخص 
ــن آزار و  ــد کــه خــود، مســتحق ای فکــر مــی کن
ــه  ــرده ک ــا خــودش کاری ک ــت اســت و حتم اذی

چنیــن پاســخی دریافــت کــرده اســت.
-آگاهــی:در ایــن مرحلــه شــخص متوجــه 
مــی شــود کــه مســتحق ایــن آزار و اذیــت نیســت 
و شــوهر او یــک فــرد خشــن و آزاردهنــده اســت.

-مســئولیت: در ایــن مرحلــه، زن قبــول می 
کنــد کــه مســئولیت کار بــد، بــر عهــده ی شــوهر 
ــر،  ــه دیگ ــت ک ــی اس ــن مواقع ــت. در چنی او اس
ــد و  ــی گیرن ــی م ــه جدای ــم ب ــان، تصمی ــر زن اکث

ــی هســتند. ــرای جدای ــی ب ــال راه های ــه دنب ب
ــک ــندرمزنکت ــانس ــهزن ــیک دالیل
خــوردهدررابطــهباقــیمــیماننــد؟ 
ــخص  ــان ش ــا هم ــر ی ــه همس ــی ب ــر مال -از نظ
آزاردهنــده وابســته هســتند.  -بــه خاطــر کودکان 
ــواده را از هــم بپاشــند.  خــود نمــی خواهنــد خان
-از جدایــی و متارکــه مــی ترســند.  -مــی ترســد 
نتوانــد از خــود و فرزندانــش بــه خوبــی نگهــداری 
ــرد  ــد کــه همسرشــان یــک ف ــاور ندارن کنــد.  -ب
آزارگــر اســت و آن را انــکار مــی کننــد.  -از ایــن 
مــی ترســد کــه همســر او متوجــه شــود او قصــد 
جدایــی و متارکــه دارد و خشــونت و کتــک را 
بیشــتر کنــد.  -افســردگی شــدید یــا عــزت نفــس 
پایینــی دارنــد. بــه همیــن دلیــل فکــر مــی کننــد 
گناهــکار هســتند.  -شــاید قبــا هــم در زندگــی 
دچــار ســوء اســتفاده از طــرف شــخص دیگــری 
ــکات  ــال ن ــه دنب ــل ب ــن دلی ــه همی ــده ات ب ش
ــع  ــا خــود را قان مثبــت در همســر خــود اســت ت
کنــد.  -بــر ایــن باورنــد کــه شــخص آزاردهنــده 
عاشــق آن هــا اســت باالخــره مــی تواننــد رفتــار 
او را تغییــر دهنــد. در چنیــن مواقعــی، زن دچــار 
ایــن ســندرم مــی شــود و دیگــر بــه ســختی مــی 
ــرد. ــی اش را در دســت بگی ــرل زندگ ــد کنت توان

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــم؟ -ب ــیوعالئ  ویژگ
همــه چیــز تقصیــر آن هــا اســت. -آزارهــا و 
خشــونت هــای وارد شــده بــر خــود را، از دوســتان 
ــن  ــد. -از ای ــی کن ــی م ــود مخف ــواده ی خ و خان
مــی ترســد جــان فرزنــدان و یــا جــان خــود را بــه 
خطــر بینــدازد -فکــر مــی کنــد همســر آزارگــر او 
از همــه چیــز را مــی دانــد و کوچکتریــن حرکــت 
ــر  ــه ه ــی شــود -وحشــت دارد ک او را متوجــه م
ــه  ــود، مواج ــر خ ــه ای از همس ــه جنب ــا چ روز ب

خواهــد شــد.
ــاهمــدت: -افســردگی شــدید  عــوارضکوت
ــه  -داشــتن عــزت نفــس پاییــن و عــدم اعتمــاد ب
نفــس -قطــع رابطــه کــردن بــا دوســتان و خانــواده 
ی خــود -نگرانــی هــای شــدید -احســاس پوچی و 
بــی ارزش بــودن -ناامیــد بــودن -بــر این باور اســت 
کــه هیــچ چیــز تحــت کنتــرل و اختیارش نیســت.
ــال  ــدت: -داشــتن اخت ــدم ــوارضبلن ع
ــرات  ــاد آوردن خاط ــه ی ــا ب ــراب، مث ــای اضط ه
تلــخ گذشــته یــا رفتارهــای خشــونت آمیــز 
علیــه فــرد آزارگــر و یــا فرامــوش کــردن بخشــی 
ــدن  ــا ش ــته  -مبت ــرات گذش ــه ی خاط ــا هم ی
ــل  ــاال مث ــای ناشــی از اســترس ب ــه بیمــاری ه ب
فشــار خــون بــاال و بیمــاری هــای قلبــی  -مبتــا 
ــر آزار و  ــای جســمی در اث ــاری ه ــه بیم شــدن ب
ــروز و  ــه آرت ــا ب ــل ابت ــای فیزیکــی، مث ــت ه اذی
ــردردهای  ــتن س ــل  -داش ــدن مفاص ــه دی صدم
ــه دلیــل داشــتن اســترس  مزمــن و کمــردرد  -ب
ــه بیمــاری  ــی مــدت، امــکان ابتــا ب هــای طوالن
هایــی همچــون دیابــت، آســم، افســردگی و نقــص 

ــد. ــی یاب ــش م ــی در او افزای ــتم ایمن سیس
درمــان: -اولیــن قــدم ایــن اســت کــه 
ــرد  ــه دور از ف ــن و ب ــی ام ــه مکان ــرد را ب ــن ف ای
آزارگــر ببریــد. -ســپس او را نــزد پزشــک ببریــد 
توســط  او  فیزیکــی  آزارهــای  و  تــا صدمــات 
ــه یــک روانشــناس کــه  پزشــک ثبــت شــود.  -ب
ــه دارد  ــی تجرب ــای خانگ ــونت ه ــه خش در زمین
مراجعــه کنیــد تــا روح و روان او را بررســی کنــد. 
اشــخاصی کــه دچــار ایــن ســندرم هســتند عموما 
ــد.  ــم دارن ــای اضطــراب و افســردگی ه نشــانه ه
لــذا پزشــک معالــج بــرای آن هــا داروهــای ضــد 
افســردگی و اضطــراب تجویــز مــی کنــد. همچنین 
بــا گفتگــو درمانــی آن هــا را قانــع مــی کنــد کــه 
هیــچ کــدام از ایــن اتفــاق هــا تقصیــر او نیســت 
ــرل  ــاره کنت ــا دوب ــد ت ــی کن ــک م ــه او کم و ب

ــرد. ــت بگی ــه دس ــی اش را ب زندگ
منبع:بیتوته

امکانات را برای بهبود نصیری پیشکسوت سابق 
کشورمان فراهم می کنیم 

دبیـر کل کمیتـه ملـی المپیک گفـت: آمادگـی داریم که بـرای بهبودی 
و سـامتی محمـد نصیـری، تـاش کنیم و کمک هـای الزم را انجـام دهیم. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، کیکاوس سـعیدی پس از پشـت 
سـر گذاشـتن ۶ ماه دوره سرپرسـتی سـرانجام به طور رسـمی از سـوی رضا 
صالحـی امیـری بـه سـمت دبیرکلـی کمیته ملـی المپیـک منصوب شـد. او 
پیـش از ایـن سـمت خزانـه داری کمیتـه ملـی المپیـک را بر عهده داشـت و 
عـاوه بر این، ۲ دوره سـابقه ریاسـت فدراسـیون گلف را نیـز در کارنامه دارد.
درخصوصسومینمراسمهمایشکمیتهملیالمپیک
توضیحدهیدوبگوییداینمراسمبهچهصورتیبود؟

ــاتید  ــور اس ــا حض ــروز ب ــه، ام ــن کمیت ــش ای ــم همای ــومین مراس س
دانشــگاهی و نخبــگان ورزش در سراســر کشــور برگــزار شــد. ایــن همایــش 
ــد  ــر کســی نمی توان ــزار می شــود. اگ ــن برگ ــه صــورت حضــوری و آنای ب
بــه دلیــل همــه گیــری ویــروس در ایــن همایــش شــرکت کنــد می توانــد 
ــد. ۶  ــن مراســم را تماشــا کن ــی المپیــک ای ــه مل ــق ســایت کمیت از طری
پلــن مختلــف در خصــوص کمیتــه ملــی المپیــک، آســیب های ورزشــی، 
ــه مــدت  ورزش هــای معلولیــن و غیــره، کار خــود را شــروع می کننــد و ب

۲ روز ایــن همایــش برگــزار خواهــد شــد.
او ادامــه داد: ســتاد عالــی، ســتادی راهبــردی اســت کــه هدایــت و هــدف 
گــزاری بازی هــای آســیایی و پــارا آســیایی را انجــام می دهــد. جلســات هــر 
۲ هفتــه یــک بــار و بــه صــورت منظــم برگــزار می شــود. در ایــن جلســات 
ــت کاروان  ــم و سرپرس ــی می کنی ــیون ها را بررس ــای فدراس ــا گزارش ه م
المپیــک و پارالمپیــک، گزارشــی از رونــد جلســات فنــی بــه ســتاد ارائــه می 

دهــد و در آنجــا تصمیمــات راهبــردی اتخــاد خواهــد شــد. 
سالمتیمحمدنصیریقهرمانسابقالمپیک

درچهوضیعتیاست؟
مــا بــرای ایــن پیشکســوت خــوش نــام و بــا ســابقه ورزشــمان، آرزوی 
ســامتی داریــم. صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک از نصیــری 
ــودی و  ــرای بهب ــه ب ــم ک ــی داری ــرد. آمادگ ــادت ک ــتان عی در بیمارس

ــم. ــام دهی ــای الزم را انج ــم و کمک ه ــاش کنی ــامتی ا، ت س
او اشــاره کــرد: قصــد داریــم از همایش هــای آکادمــی بیشــتر حمایــت 
کنیــم. در طــول ســال برنامــه هایــی خواهیــم داشــت و انشــااهلل در بهــار 
ســال آینــده، بحــث ترویــج جنبــش المپیــک و ارزش آن هــا را در دســتور 
ــیایی  ــای آس ــب بازی ه ــی را در قال ــث ورزش قهرمان ــا بح ــم. م کار داری
دنبــال می کنیــم و بــه صــورت جــدی پیگیــرش هســتیم. ســال آینــده ۳ 
ــلمان  ــور مس ــور ۵۵ کش ــا حض ــامی ب ــور های اس ــای کش ــداد بازی ه روی
کــه در مــرداد مــاه برگــزار می شــود را خواهیــم داشــت. در شــهریور مــاه 
بازی هــای آســیایی هوانگــژو را داریــم کــه ۴۵ کشــور در آن حضــور 

دارنــد. در آبــان مــاه نیــز بــازی جوانــان آســیا برگــزار خواهــد شــد.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس:
تعویق ها زمان برگزاری انتخابات فدراسیون های 

ورزشی می تواند شائبه برانگیز باشد

ــان  ــه پای ــان اینک ــا بی ــس ب ــان مجل ــیون ورزش و جوان ــس فراکس رئی
ــذا وزارت ورزش  ــس فدراســیون مشــخص اســت ل ــر رئی ــاله ه دوره ۴ س
ــدات الزم را  ــئول تمهی ــر مس ــان دوره ه ــش از پای ــاه پی ــد ۴ م می توان
ــه  ــت: ب ــد، گف ــب ده ــرر ترتی ــد مق ــات در موع ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
تعویــق افتــادن انتخابــات فدراســیون ها و گمــاردن سرپرســت بــرای 
ــام رســیده شــائبه  ــه اتم ــس آن ب ــه دوره ریاســت رئی فدراســیون هایی ک
برانگیــز اســت و مجلــس از اهــرم نظارتــی خــود در ایــن مــوارد اســتفاده 

می  کنــد. 
ــر  ــا تأکیــد ب ــه ملــت ب ــا خان محمــد مهــدی فروردیــن در گفت وگــو ب
ــد  ــنامه ها در موع ــای اساس ــر مبن ــد ب ــیون ها بای ــات فدراس ــه انتخاب اینک
مقــرر خــود برگــزار شــود و تعویــق در زمــان برگــزاری انتخابــات می توانــد 
ــان دوره ۴  ــه پای ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــز باشــد، اظه ــائبه برانگی ش
ســاله هــر رئیــس فدراســیون مشــخص اســت لــذا وزارت ورزش می توانــد 
۴ مــاه پیــش از پایــان هــر دوره نســبت بــه اتخــاذ تمهیــدات الزم بــرای 

برگــزاری انتخابــات اقــدام کنــد.
ــس  ــن در مجل ــرو کارزی ــبند و قی ــاد و فراش ــردم فیروزآب ــده م نماین
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه رعایــت ایــن مســئله بســیار ســاده بــوده 
ــان  ــه مســئوالن وزارت ورزش و جوان و ایــن موضــوع بارهــا در جلســات ب
تذکــر داده شــده اســت، افــزود: اقداماتــی از قبیــل ثبــت نام هــا و تأییــد 
ــات انجــام شــود  ــر انتخاب ــش از ه ــع و پی ــه موق ــد ب ــا می  توان صاحیت ه

ــا سرپرســت اداره شــود. ــا دیگــر نیــازی نباشــد، فدراســیونی ب ت
ــب وزارت ورزش  ــا گمــاردن سرپرســت از جان وی اداره فدراســیون ها ب
را شــائبه برانگیــز دانســت و تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم حــرف و حدیثــی 
ــزی  ــه ری ــن برنام ــات فدراســیون های ورزشــی نباشــد، ای ــون انتخاب پیرام
ــزاری  ــنامه برگ ــه اساس ــگان ب ــرد و هم ــورت گی ــتی ص ــه درس ــد ب بای

ــد. ــات احتــرام بگذارن انتخاب
فروردیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه همــواره نقــش نظارتــی خــود را در ایــن 
میــان ایفــا کرده ایــم، اضافــه کــرد: در صــورت برگــزاری انتخابــات اســت 

کــه می تــوان تحــول انتظــاری مــد نظــر را در ورزش شــاهد بــود.
رئیــس فراکســیون ورزش و جوانــان مجلــس تصریــح کــرد: وقتــی ایــن 
ــه  ــا نســبت ب ــرد، برخــی انتقاده ــه درســتی انجــام نمی گی ــور ســاده ب ام
ــوش می رســد  ــه گ ــات فدراســیون ها ب ــزاری انتخاب جهــت دار شــدن برگ
ــای  ــزاری انتخابات ه ــرای برگ ــی ب ــای نظارت ــه از ابزاره ــن زمین ــه در ای ک
ســالم اســتفاده می کنیــم. امــا ســئوال ایــن اســت چــرا همــواره بایــد بــه 
ــرای جلوگیــری از تخلفــات  دنبــال درمــان باشــیم و هیچــگاه پیگیــری ب

ــرد. ــام نمی گی انج

اعزام ورزشکار مراغه ای
 به مسابقات هندبال آسیا 

ورزشــکار مراغــه ای بــه همــراه تیــم ملــی بــه مســابقات هندبــال مــردان 
آســیا اعــزام شــد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مهــرداد صمصامــی ورزشــکار 
ــال مــردان آســیا در  ــه مســابقات هندب ــه همــراه تیــم ملــی ب مراغــه ای ب

عربســتان اعــزام شــد.
مســابقات هندبــال قهرمانــی مــردان آســیا از ۲۸ دی تــا یازدهــم بهمــن 
ــن  ــروه B ای ــران در گ ــد و ای ــد ش ــام خواه ــتان انج ــی عربس ــه میزبان ب

ــروه اســت. ــد هــم گ ــا عربســتان، اســترالیا و هن ــا ب رقابت ه

المپیــک گفــت:  رییــس کمیتــه ملــی 
ــدردان آن  ــرده و ق ــت ک ــا حمای ــت از م دول
هســتیم امــا کمیتــه یــک نهــاد عمومــی 
غیردولتــی اســت و در ســالی هســتیم کــه ســه 
رویــداد مهــم در ۲۰۲۲ برگــزار می شــود و 

ــه دارد.  ــه بودج ــاز ب نی
بــه گــزارش ایرنــا، »ســیدرضا صالحــی 
ــی  ــی آکادم ــش مل ــیه همای ــری« در حاش  امی
المپیــک در جمــع خبرنــگاران دربــاره بودجــه 
کمیتــه ملــی المپیــک اظهــار داشــت: بودجــه 
ــی  ــور رخ داده تخصص ــه در کش ــزی ک آن چی
اســت و بحثــی در مــورد آن نداریــم. امــا 
موضــوع ادغــام بودجــه کمیتــه المپیــک و 

وزارت ورزش اســت.
وی یــادآور شــد: البتــه دولــت از مــا حمایت 
کــرده و قــدردان آن هســتیم امــا کمیتــه ملــی 
المپیــک یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت 
ــم  ــداد مه ــه روی ــه س ــتیم ک ــالی هس و در س
ــه بودجــه  در ۲۰۲۲ برگــزار می شــود و نیــاز ب
ــم هســتیم.  ــس ه ــات مجل ــع تصمیم دارد. تاب
ــس  ــه مجل ــود را ب ــی خ ــم نگران ــه داری وظیف

اعــام کنیــم و در جریــان باشــند.
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک درباره ســتاد 
عالــی ورزش گفــت: تصمیمــات کارشناســی در 
نشســت کمیتــه ملــی المپیــک در ســتاد عالــی 
ــیون ها  ــت و فدراس ــده اس ــرح ش ــا مط بازی ه
هــم دعــوت می شــوند و در ایــن مراســم 

دخیــل هســتند.
ــاره همایــش آکادمــی  صالحــی امیــری درب
المپیــک گفــت: مرکــز آکادمــی ســه فعالیــت 

ــای  ــام تیم ه ــه تم ــات ب ــد؛ خدم ــه می ده ارای
ملــی طــی ۲۴ ســاعت، تشــکیل پرونــده بــرای 
ــی اعزامــی و فعالیت هــای علمــی  تیم هــای مل
ــتی های ورزش  ــی از کاس ــه دارد. یک ــه ادام ک
ــن  ــی در ای ــه علم ــام یکپارچ ــود نظ ــران نب ای
ــته  ــال گذش ــد س ــه در چن بخــش اســت. البت
ــا ایــن مشــکل  اقدامــات مهمــی انجــام شــد ت
ــه  برطــرف شــود و در حــال امضــای تفاهم نام
ــز  ــت مراک ــا از ظرفی ــا دانشــگاه ها هســتیم ت ب

علمــی اســتفاده کنیــم.
ــزود: یکــی از نیازهــای مهــم کشــور  وی اف
ــا  ــت ت ــی در ورزش اس ــات علم ــک اطاع بان
ــگان  ــرای بخش هــای مختلــف دسترســی رای ب
وجــود داشــته باشــد در غیــر ایــن ترویــج علــم 
ــل  ــره مســتقل تبدی ــه شــبیه جزی در ورزش ب

خواهــد شــد.
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک دربــاره 
ــات  ــت: انتخاب ــک گف ــه المپی ــات کمیت انتخاب

روز  در  اگــر  می شــود.  برگــزار  اســفند   ۱۷
ــند  ــت نرس ــداد اکثری ــه تع ــا ب ــات اعض انتخاب
ــد.  ــری کن ــد تصمیم گی ــع در آن روز بای مجم

نمی کنیــم. پیش بینــی  اکنــون 
وی دربــاره وضعیــت »محمــد نصیــری« 
ــه  ــته وزن ــک در رش ــان و المپی ــان جه قهرم
ــت و  ــوب اس ــت وی خ ــت: وضعی ــرداری گف  ب
اعــام کردیــم بــرای درمــان هرگونــه حمایتــی 
ــرای  ــی ب ــچ محدودیت ــرد و هی ــم ک را خواهی

ــتیم. ــل نیس ــان قائ ــن قهرم ــت از ای حمای
دربــاره  المپیــک  کمیتــه  رییــس 
ژیمناســتیک گفــت: بــر اســاس مســیر قانونــی 

شــد. معرفــی  سرپرســت 
»کیــکاووس ســعیدی« نیــز در حاشــیه 
ــو  ــت و گ ــک در گف ــی المپی ــش آکادم همای
ــگاران گفــت: ایــن ســومین همایــش  ــا خبرن ب
کــه  اســت  برگــزاری  حــال  در  تخصصــی 
بــا هــدف علمــی کاربــردی در ۶ نشســت 

بــا حضــور ۳۵ ســخنران برجســته دنبــال 
. د می شــو

وی دربــاره نشســت بازی هــای آســیایی 
۲۰۲۲ گفتــک ایــن نشســت هــر ۲ هفتــه 
تصمیمــات  و  می شــود  برگــزار  یکبــار 

می شــود. اتخــاذ  آن  در  راهبــردی 
دبیــرکل کمیتــه المپیــک دربــاره وضعیــت 
ــه  ــر گون ــک ه ــه المپی ــت : کمیت ــری گف نصی
اقــدام الزم بــرای بهبــودی ایــن قهرمــان را دارد 

ــود. ــت می ش ــه حمای ــه جانب و هم
ســومین همایــش آکادمــی ملــی المپیــک و 
ــا حضــور ســیدرضا  پارالمپیــک روز یکشــنبه ب
صالحی امیــری رییــس کمیتــه ملــی المپیــک، 
کیــکاوس ســعیدی دبیــرکل کمیتــه ملــی 
ــش، مســووالن،  ــن همای ــس ای ــک و ریی المپی
مدیــران و صاحب نظــران ورزشــی و همچنیــن 
مربیــان و ورزشــکاران در ســالن اســتاد فارســی 
ــزاری  ــال برگ ــک در ح ــی المپی ــی مل آکادم

اســت.
ــن  ــا عناوی ــت ب ــش در ۶ نشس ــن همای ای
»مدیریــت ورزشــی در جنبــش المپیــک«، 
ــه«،  ــکاران نخب ــرد ورزش ــازی عملک »بهینه س
آســیب دیدگی  از  پیشــگیری  »ماحظــات 
جنبــش  در  »ارزش  هــا  ورزشــکاران«، 
ــان در  ــرد قهرمان ــی عملک ــک«، »بازبین المپی
بازی هــای المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو از نــگاه 
روانشناســی« و »جنبــش پارالمپیــک، پزشــکی 
و کاس بنــدی در ورزشــکاران پارالمپیکــی« 
ــت  ــته در نشس ــخنران برجس ــف و ۳۵ س تعری

ــد. ــور دارن حض

 مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس گفــت: در 
ــادی از بدهی هــا  حــال حاضــر وارث حجــم زی
پرســپولیس  باشــگاه  در  گذشــته  ادوار  از 
هســتیم کــه بایــد بــا همدلــی همــه مجموعــه 
مردمــی  تیــم  ایــن  هــواداران  و  باشــگاه 

ــم.  ــل کنی ــکات را ح مش
درویــش«  »رضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس اظهــار داشــت: 
از »ســیدحمید ســجادی« وزیــر ورزش بــه 
خاطــر اعتمــادی کــه بــه مــن و اعضــای 
ــم.  ــکر می کن ــت، تش ــته اس ــره داش هیات مدی
ــه  ــی هم ــی و همراه ــا همدل ــه ب ــدوارم ک امی
ــته  ــه شایس ــه ک ــره آنچ ــات مدی ــای هی اعض
ایــن باشــگاه و هوادارانــش اســت انجــام دهیــم.
و  صــدری«  »ســیدمجید  از  افــزود:  وی 
»جعفــر ســمیعی« کــه پیــش از مــن زحمــات 
زیــادی را بــرای باشــگاه پرســپولیس کشــیدند 
تشــکر می کنــم. مــا در حــال حاضــر وارث 
حجــم زیــادی از بدهی هــا از ادوار گذشــته 
ــا  ــد ب در باشــگاه پرســپولیس هســتیم کــه بای
ــواداران  ــگاه و ه ــه باش ــه مجموع ــی هم همدل
ــم.  ــل کنی ــکات را ح ــی مش ــم مردم ــن تی ای
ــپولیس از  ــذف پرس ــوص ح ــری درخص پیگی

لیــگ قهرمانــان آســیا فعــا اصلی تریــن کاری 
اســت کــه آن را دنبــال می کنیــم و هــدف مــا 
ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن مشــکل را حــل 
ــگ  ــپولیس در لی ــور پرس ــاهد حض ــود و ش ش

ــیم. ــیا باش ــان آس قهرمان
باشــگاه  در  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پرســپولیس از هرگونــه کمــک و همفکــری 
بــرای حــل مشــکات تیــم اســتقبال می کنیــم. 
تمــام دغدغــه مــا اعــم از اعضــای هیــات 
مدیــره، کادر فنــی و بازیکنــان ایــن اســت 
ــگاه  ــرای باش ــده ب ــش آم ــکات پی ــه مش ک

را  هــواداران  دل  و  مرتفــع  را  پرســپولیس 
شــاد کنیــم و نشــاط اجتماعــی را بــه جامعــه 

برگردانیــم.
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس درخصــوص 
عملکــرد کادر فنــی ایــن تیــم نیــز گفــت: بــه 
ــال کشــور  ــم بســیاری از کارشناســان فوتب زع
ــال  ــی رادرح ــای فن ــن کادره ــی از بهتری یک
ــه  ــچ گون ــپولیس دارد و هی ــم پرس ــر تی حاض
تغییراتــی در کادر فنــی باشــگاه نخواهیــم 
ــا در  ــه تنه ــپولیس ن ــی پرس ــت. کادر فن داش

ــاخص اســت. ــز ش ــیا نی ــه در آس ــران بلک ای

درویــش اظهــار داشــت: در راســتای برطــرف 
ــردن مشــکات باشــگاه از نظــر و همفکــری  ک
پیشکســوتان نیــز قطعــا اســتفاده خواهیــم کرد. 
ــه همــه پرسپولیســی ها  ایــن باشــگاه متعلــق ب
ــه در  ــم ک ــه داری ــا در باشــگاه وظیف اســت و م
خدمــت همــه پیشکســوتان و هــواداران باشــیم.

ــم  ــر داری ــی را درنظ ــه داد: اقدامات وی ادام
ــه  ــم. در وهل ــام دهی ــگاه انج ــرای باش ــه ب ک
اول بــا توجــه بــه شــروع نیــم فصــل دوم 
بایــد درخواســت ها و کمبودهــای کادرفنــی 
ــر شــود  ــم قوی ت ــه تی ــم و اینک ــع کنی را مرتف
ــار  ــرای ششــمین ب ــد خــدا ب ــه امی ــد ب و بتوان
ــت آورد.  ــه دس ــگ را ب ــی لی ــی قهرمان متوال
در مرحلــه بعــدی بایــد بــا اهالــی فــن و 
ــه  ــای مربوط ــرب و ارگان ه ــان مج حقوق دان
ــوص  ــه درخص ــم ک ــزار کنی ــاتی را برگ جلس
برطــرف کــردن مشــکات پیــش آمــده بــرای 

ــود. ــدا ش ــی پی ــگاه راه حل باش
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس افــزود: 
ــروه  ــه کارگ ــت ک ــن اس ــا ای ــر م ــد دیگ قص
اقتصــادی بــا اســتفاده از افــراد توانمنــد حــوزه 
اقتصــاد تشــکیل دهیــم کــه بتوانیــم مشــکات 

ــم. ــرف کنی ــم را برط ــی تی مال

ــات و تقســیمات  ــور سیاســی، انتخاب  سرپرســت اداره کل ام
ــژه ای  کشــوری اســتانداری آذربایجان شــرقی گفــت: اهتمــام وی
بــر گســترش روابــط بــا دنیــا بــه ویــژه کشــورهای همســایه از 

ــم.  ــق ورزش داری طری
ــوزات  ــدار »نئ ــان در دی ــن حقیقی ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــتان وان ترکی ــان و ورزش اس ــور جوان ــرکل ام ــچ«، مدی اینان
ــم  ــا ترکیــه داری ــزود: اشــتراکات فرهنگــی بســیاری ب ــا وی اف ب
و از پیشــینه و فرهنــگ مشــترک بــرای بهبــود روابــط اســتفاده 

مــی کنیــم.
وی گفــت: بــرای ســال هــای آتــی برنامــه داریــم و بــه دنبــال 
بهــره گرفتــن از ظرفیــت هــای ورزشــی بــرای گســترش روابــط 
بــا ترکیــه و دیگــر کشــورها هســتیم و عاقــه مندیــم تــا تفاهــم 
نامــه هــای امضــا شــده هــر چــه ســریع تــر نهایــی شــده و وارد 

فــاز عملیاتــی شــوند و فقــط بــر روی کاغــذ نباشــد.
ـــن  ـــز در ای ـــرقی نی ـــان آذربایجـــان ش ـــرکل ورزش و جوان مدی
ـــاری  ـــن ج ـــاس قوانی ـــر اس ـــه ب ـــم نام ـــد تفاه ـــت: عق ـــدار گف دی

کشـــور و آمـــوزه هـــای دینـــی و هنجارهـــای عرفـــی انجـــام 
ـــکاران،  ـــگاه ورزش ـــای جای ـــوص ارتق ـــت و در خص ـــد گرف خواه
مربیـــان و داوران در هـــر دو بخـــش مـــردان و زنـــان ســـعی 

ـــد. ـــد ش خواه
ــی،  ــای آموزش ــزاری کاس ه ــه داد: برگ ــاج ادام ــوب بهت ای
داوری، مربیگــری و همینطــور برگــزاری مســابقات مختلــف 

ــت. ــه اس ــم نام ــن تفاه ــی ای ــای اصل ــی از رویکرده ورزش
ـــز  ـــه نی ـــتان وان ترکی ـــان و ورزش اس ـــور جوان ـــرکل ام مدی
گفـــت: از دیـــروز در شـــهر تبریـــز هســـتم و شـــهری را کـــه 
ـــود دارد،  ـــجد کب ـــی و مس ـــل گول ـــزی، ائ ـــمس تبری ـــهریار، ش ش
ـــت  ـــهر ظرفی ـــن ش ـــن ای ـــور یقی ـــه ط ـــدم و ب ـــا دی ـــیار زیب بس
ـــط دارد. ـــکاری و گســـترش رواب ـــاد هم ـــرای ایج ـــی ب ـــای باالی ه

»نئــوزات اینانــچ« افــزود: ورزشــکاران، مربیــان، داوران و 
جوانــان در ایــن تفاهــم نامــه مــد نظــر قــرار مــی گیرنــد تــا در 
تعامــل بــا اســتان هــای آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، 

ــد. ــوزه بیافت ــن ح ــی در ای ــات خوب ــل اتفاق زنجــان و اردبی

بــر اســاس پیــش نویــس تفاهــم نامــه، آذربایجــان شــرقی و 
ــان  ــه در ۳۹ رشــته ورزشــی و همچنیــن بخــش جوان وان ترکی
همــکاری هــای خــود را گســترش مــی دهنــد کــه ایــن پیــش 
ــان  ــای ورزش و جوان ــه ه ــد در وزارت خان ــس از تایی ــش پ نوی

ایــران و ترکیــه نهایــی مــی شــود.

گفــت:  دوچرخه ســواری  فدراســیون  اســبق  رئیــس 
ــه  ــدارد و ب ــات ن ــوب و ثب ــرایط خ ــت ش ــیون مدت هاس فدراس
داشــت.  مناســبی  برنامه ریــزی  نمی تــوان  دلیــل  همیــن 
علــی زنگی آبــادی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: کســانی که 
خــارج از خانــواده دوچرخه ســواری ســکان هدایــت فدراســیون را 
در دســت گرفتنــد بــه شــیوه ای مدیریــت کردنــد کــه روزهــای 
ــن  ــفانه همی ــت. متاس ــده اس ــا آرزو ش ــرای م ــم ب ــوش قدی خ

افــراد بــرای آنکــه باشــند و بماننــد دســت بــه هــر کاری زدنــد 
و امــروز شــاهد هســتیم از آن قــدرت و اقتــدار دوچرخه ســواری 
ــه  ــده ای ب ــته ع ــالیان گذش ــت.در س ــده اس ــی نمان ــزی باق چی
دنبــال ایجــاد نفــاق و تفرقــه در خانــواده بــزرگ دوچرخه ســواری 
ــای  ــد از روزه ــث ش ــط باع ــیوه غل ــر و ش ــن تفک ــد و همی بودن

خــوب و خــوش گذشــته دور بمانیــم.
وی ادامــه داد: تفرقه افکنــی و ایجــاد اختــاف در بیــن خانواده 
دوچرخه ســواری بــه شــکلی ایجــاد شــد کــه امــروز هیــچ چیــز 
ســرجای خــود نیســت. فدراســیون مدت هاســت شــرایط خوبــی 
نــدارد و بــه دلیــل ایــن کــه وضعیــت آینــده مشــخص نیســت، 
ــیون  ــت فدراس ــت. وضعی ــبی داش ــزی مناس ــوان برنامه ری نمی ت
ــر مشــخص شــود، محمــود رشــیدی آمــد  ــد هــر چــه زودت بای
ــا بازهــم همــان  ــود ام ــن ب ــا در حــال سروســامان گرفت و کاره
عــده شــیطنت کردنــد و امــروز بایــد منتظــر باشــیم تــا تکلیــف 
ــب و  ــی تصوی ــنامه فدراســیون از ســوی مراجــع بین الملل اساس

تاییــد شــود.
ــد:  ــادآور ش ــواری ی ــیون دوچرخه س ــبق فدراس ــس اس رئی
ــته  ــه ارث گذاش ــیون ب ــی فدراس ــران قبل ــوی مدی ــه از س آنچ
شــده، هنــوز اثــرات مخــرب خــود را دارد. تنهــا راه بــرون 

ــی  ــاره اتحــاد و همدل ــه دوب ــن شــرایط آن اســت ک ــت از ای رف
بــه مجموعــه دوچرخه ســواری بــاز گــردد و شــاهد ایــن مســاله 
باشــیم کــه همــه بــرای اعتــای ایــن رشــته و قهرمانــی در آســیا 

و رقابت هــای بین المللــی یــک دل و همــراه باشــند.
ــنامه  ــف اساس ــه زودی تکلی ــدوارم ب ــت: امی ــادی گف زنگی آب
ــا  ــا وضعیــت فدراســیون نیــز روشــن شــود. ب مشــخص شــود ت
ایــن شــرایط سرپرســت فدراســیون چــه کاری می توانــد انجــام 
ــم منتظــر  ــا ه ــات داشــت و م ــد ثب ــت بای ــرای موفقی ــد؟  ب ده
هســتیم تــا فدراســیون تعییــن تکلیــف شــود. همــه چیــز خــوب 
بــود امــا از مهرمــاه ســال قبــل عــده ای همــه چیــز را بــه هــم 
ریختنــد و بــا ایــن شــرایط فدراســیون و دوچرخه ســواری 

لطمــه مــی خــورد.
ــرای  ــی را ب ــه نتایج ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
بــرای  آســیایی  بازی هــای  و  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای 
ــه نظــر مــن  ــزود: ب ــران متصــور اســت، اف دوچرخــه ســواری ای
در قهرمانــی آســیا در ســرعت شــرایط خوبــی داریــم و در 
ــا  ــود ام ــول ب ــل قب ــج قاب ــوان منتظــر نتای ــم می ت اســتقامت ه
ــب ســخت تر اســت و همــه  ــه مرات در بازی  هــای آســیایی کار ب

ــد. ــدان می آین ــه می ــوان ب ــام ت ــدرت و تم ــا ق ــان ب حریف
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اوقات شرعى شهر تهران

ــات  ــامانه ارتباط ــدازی س ــاد و راه ان ــه از ایج ــهردار مراغ ش
شــهروندی در ایــن شــهر در راســتای تحقــق شــهرداری 

هوشــمند و الکترونیکــی ســازی خدمــات رســانی بــه شــهروندان 
ــر داد.  خب

ــی  ــی در جلســه هماهنگ ــد مقتوم ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــهروندی ب ــات ش ــامانه ارتباط ــزود: س ــز اف ــن مرک ــاد ای ایج

ــود. ــی ش ــدازی م زودی راه ان
ــای  ــت ه ــال درخواس ــه دنب ــز ب ــن مرک ــه داد: ای وی ادام
شــهروندان در زمینــه هــای مختلــف توســط شــهرداری مراغــه 

ایجــاد مــی شــود.
مقتومــی اضافــه کــرد: بــا راه انــدازی ایــن مرکــز، عــاوه بــر 
کاهــش میــزان تــردد، رســیدگی بــه مشــکات و دغدغــه هــای 

شــهروندان تســهیل و تســریع مــی شــود.
ــهروندان و  ــا شـ ــتقیم بـ ــاط مسـ ــاد ارتبـ ــت: ایجـ وی گفـ
حـــذف واســـطه هـــای ارتباطـــی، کاهـــش ترددهـــای درون 
ـــاد  ـــز ایج ـــهروندان و نی ـــت ش ـــی در وق ـــه جوی ـــهری و صرف ش
ـــت  ـــهروندان و مدیری ـــن ش ـــان بی ـــهل و آس ـــی س ـــال ارتباط کان
شـــهری مهـــم تریـــن ویژگـــی هـــای ایـــن ســـامانه خواهـــد 

ـــود. ب

وی افـزود: همچنیـن اطـاع مدیریتـی از نحـوه عملکـرد و 
فعالیـت خدمـات رسـانی کارکنـان واحدهـای شـهرداری نیـز از 

ویژگـی هـای ایـن سـامانه اسـت.
مقتومــی ادامــه داد: تســهیل کنتــرل دقیــق ســاخت و 
ســازهای غیرمجــاز، پایــش کمــی و کیفــی خدمــات ارائــه شــده 
توســط حــوزه هــای مختلــف در ایــن ســامانه الکترونیکــی نیــز 

انجــام خواهــد شــد.
وی اعــام کــرد: در ایــن مرکــز، شــکایات و مطالبــات 
ــرم افــزار  ــا، ن شــهروندان از چهــار شــیوه حضــوری، تلفــن گوی
ــی  ــامانه اینترنت ــق س ــز از طری ــراه و نی ــای هم ــن ه ــژه تلف وی
ــش  ــه بخ ــا ب ــط اپراتوره ــدی توس ــته بن ــس از دس ــا و پ احص

ــود. ــی ش ــاع م ــهرداری ارج ــی ش ــف خدمات ــای مختل ه
ــهروندی  ــات ش ــامانه ارتباط ــدازی س ــا راه ان ــزود: ب وی اف
مراغــه، مطالبــات شــهروندان در بخــش هــای خدمــات شــهری، 
حمــل و نقــل و ترفیــک، شهرســازی، عمرانــی و اداری و مالــی 

پــردازی و مــورد رســیدگی قــرار مــی گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای ایــن ســامانه ارتباطــی گفــت: 
ــدی،  ــق اپلیکیشــن اندروی ثبــت درخواســت شــهروندان از طری

تحــت وب و تلفــن گویــا از امکانــات ایــن ســامانه اســت.
ــهروندان از  ــای ش ــت ه ــری درخواس ــزود: پیگی ــی اف مقتوم
ــکات  ــک مش ــی، تفکی ــامانه ارتباط ــری س ــد رهگی ــق ک طری
شــهروندی و پاســخگویی ســریع، ثبــت تصویــر مشــکل اعامــی 
ــود. ــر خواهــد ب ــا ایــن ســامانه امــکان پذی از طریــق ارتبــاط ب

و  آمــاری  جامــع  نظــام  ایجــاد  همچنیــن  گفــت:  وی 
ــل  ــت مح ــز ثب ــی و نی ــکات مردم ــق از مش ــات دقی گزارش
وقــوع ایــن مشــکات و تشــخیص فراوانــی آنهــا در ایــن ســامانه 

ــود. ــد ب ــن خواه ممک
ــن  ــدازی ای ــون راه ان ــم اکن ــرد: ه ــام ک ــه اع شــهردار مراغ
ســامانه  در مرحلــه مذاکــره بــا شــرکت هــای واجــد شــرایط و 

انتخــاب نــرم افــزار مناســب اســت.

سامانه ارتباطات شهروندی در مراغه ایجاد می شود

رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره چشــم انداز 
ــداوم  ــرض ت ــا ف ــت: ب ــازار گف ــرخ ارز در ب ــات ن ثب
ــه  ــه در بودج ــی ک ــا مفروضات ــی و ب ــرایط فعل ش
پیش بینــی شــده اســت ســال آینــده وضــع از 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــال بهت امس
در  علــی صالح آبــادی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
برنامــه نــگاه یــک گفــت: شــرایط اقتصــادی کشــور 
ــورم  ــرخ ت ــان حاضــر ن ــه ای اســت کــه در زم به گون
ــل یکــی  ــا اینکــه ســال قب ــه کاهــش اســت. ب رو ب
از باالتریــن شــاخص های تــورم تاریــخ کشــور را 
داشــتیم، ولــی خوشــبختانه کاهــش تــورم نقطــه بــه 

ــرد. ــم ک نقطــه را مشــاهده خواهی
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه تــورم 
در ســه مــاه گذشــته ۱/۳ درصــد بــود افــزود: ایــن 
نــرخ در آبان مــاه بــه ۴/۲ درصــد و آذرمــاه بــه ۸/۱

درصــد رســید.
ــورم  ــد ت ــه رش ــرد: این ک ــح ک ــادی تصری صالح آب
ــت، در  ــورم نیس ــود ت ــای نب ــد به معن ــی باش کاهش
ــده  ــزی ارزان ش ــم چی ــم بگویی ــت نمی توانی حقیق
بلکــه فقــط گــران شــدن کمتــر شــده اســت و ایــن 

ــود. اتفــاق نویدبخــش اتفاقــات خوبــی خواهــد ب
ـــوان  ـــازار ارز به عن ـــت ب ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــزود: در حـــوزه  یکـــی از شـــاخص های هـــر کشـــور اف
ارز از تعـــادل خوبـــی برخورداریـــم ایـــن تعـــادل 
به گونـــه ای بـــوده اســـت کـــه در ماه هـــای اخیـــر 
بیـــش از تقاضـــا، عرضـــه ارز را شـــاهد بوده ایـــم و 
ـــد  ـــذار خواه ـــورم اثرگ ـــر ت ـــازار ارز ب ـــش ب ـــن آرام ای

ـــود. ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی در خصــوص تأمیــن ارز 
در ۹ مــاه اخیــر گفــت: حــدود ۴۰ میلیــارد دالر چــه 
در بخــش ارز نیمایــی و چــه ارز اشــخاص عرضــه ارز 
ــل رشــد  ــه ســال قب ــه نســبت ب ــه ک صــورت گرفت
ــی  ــت و پیش بین ــانده اس ــت رس ــه ثب ــی را ب خوب
ــان ســال جــاری  ــا پای می شــود حجــم تأمیــن ارز ت

بــه ۵۰ میلیــارد دالر برســد.
کشــور  اقتصــادی  رشــد  نــرخ  صالح آبــادی 
ــوان  ــد عن ــال را ۳/۳ درص ــت امس ــه نخس در ۶ ماه
ــوط  ــزان مرب ــن می ــم ای ــت: بخــش اعظ ــرد و گف ک
ــه ماهه  ــود و س ــال می ش ــت س ــه ماهه نخس ــه س ب
دوم ســال به دلیــل قطعی هــای بــرق بــا رشــد 
ــد  ــرا تولی ــم، زی ــه بودی ــری مواج ــادی کمت اقتص
ــود. ــه ب ــرار گرفت ــرق ق ــی ب ــر از قطع ــور متأث کش
وی گفــت: در ســال های اخیــر بــا افزایــش 
ــادی  ــرایط اقتص ــور ش ــرخ دالر در کش ــری ن ۱۰براب
مــردم دســتخوش تــورم باالیــی قــرار گرفتــه اســت 
ــی  ــادی خوب ــرایط اقتص ــت ش ــوان گف ــس نمی ت پ
ــورم شــرایط  ــد رشــد ت ــا کاهــش رون ــا ب ــم، ام داری

ــود اســت. ــه بهب رو ب
رئیــس کل بانــک مرکــزی اضافــه کــرد: در بخــش 
صــادرات غیرنفتــی در ســامانه نیمــا شــاهد عرضــه 
ــم  ــن رق ــه ای ــم ک ــارد دالر کاال بوده ای ارز ۲۳ میلی
نســبت بــه ســال گذشــته ۶۷ درصــد رشــد را نشــان 
ــم  ــازار متشــکل ارزی هــم یــک و نی می دهــد، در ب
ــن  ــه ای ــه ک ــورت گرفت ــه ارز ص ــارد دالر عرض میلی
ــد  ــد رش ــال ۹۹، ۲۷۴ درص ــه س ــبت ب ــزان نس می

داشــته اســت.
ــه داد: ارزش و حجــم صــادرات  ــادی ادام صالح آب
غیرنفتــی کشــورمان بیشــتر و بهتــر شــده اســت بــا 
ایــن حــال، رشــد اقتصــادی فعلــی بــا آنچــه مــورد 
ــال  ــرای س ــادی دارد، ب ــه زی ــت فاصل ــار ماس انتظ
آینــده انتظــار داریــم بــه رشــد ۸ درصــد اقتصــادی 
ــای ارزی  ــه درآمد ه ــور ب ــن منظ ــه ای ــیم و ب برس
ــورم پرثبــات و  ــر و ت ــر رشــد اقتصــادی باالت پایدار ت
ــال  ــود س ــی می ش ــم، پیش بین ــاز داری ــر نی پایین ت

ــود. ــه امســال بهتــر خواهــد ب آینــده نســبت ب
وی گفــت: دولــت بــرای ســال آینــده مفروضاتــی 
را کــه پیش بینــی و بــه مجلــس ارائــه کــرده 
طــوری تنظیــم نمــوده اســت کــه بــا کســری 
ــاال  ــورم ب ــل ت ــی از عل ــویم، یک ــه نش ــه مواج بودج
در اقتصــاد را، کســری بودجــه دولــت رقــم می زنــد.
ــه ناتــرازی در نظــام  رئیــس کل بانــک مرکــزی ب
ــع  ــرای رف ــت ب ــت: دول ــرد و گف ــاره ک ــی اش بانک
ــی  ــده تســهیات تکلیف ــال آین ــرازی در س ــن نات ای
بودجه ریــزی  و  داد  خواهــد  کاهــش  را  بانک هــا 
به گونــه ای انجــام خواهــد شــد کــه منجــر بــه 
۸۰ جیــب  و  مرکــزی  بانــک  از  اضافه برداشــت 

ــود. ــور نش ــت کش ــون جمعی میلی
او افزایــش کفایــت ســرمایه بانک هــا را راهــکاری 
بــرای بهبــود وضعیــت بانک هــا عنــوان کــرد و 
ــزود: افزایــش کفایــت ســرمایه بانک هــا در ســال  اف

آینــده به عنــوان یکــی از مهمتریــن کار هــای بانــک 
مرکــزی پیگیــری خواهــد شــد در ایــن راســتا اگــر 
بانک هــا امــوال مــازاد دارنــد، پــس از فــروش آن هــا 
ــا  ــرمایه بانک ه ــاب س ــه در حس ــول حاصل ــد پ بای

منظــور شــود.
ــده  ــال آین ــرای س ــرد: ب ــح ک ــادی تصری صالح آب
ــد از  ــه درص ــل س ــا حداق ــه بانک ه ــد ک ــده ش دی
منابــع مالــی خــود را در بخــش اوراق مالــی اســامی 
از  دارایی هــا  ایــن  زیــرا  کننــد،  ســرمایه گذاری 
نقدشــوندگی باالیــی برخوردارنــد و هرجــا بانکــی بــا 
کســری نقدینگــی مواجــه شــود می توانــد بافاصلــه 
ایــن اوراق را نقــد و تــراز نقدینگــی خــود را تنظیــم 

ــد. نمای
او اضافــه کــرد: دولــت قبلــی در ابتــدای امســال 
حــدود ۵۴ هــزار میلیــارد تومــان به طــور مســتقیم 
ــا  ــس از آن ب ــرد پ ــتقراض ک ــزی اس ــک مرک از بان
ــار  ــا انتش ــت ب ــد دول ــت جدی ــدن دول روی کار آم
اوراق، بخشــی از منابــع مالــی خــود را تأمیــن 
ــورس  ــازمان ب ــا س ــه ب ــی ک ــا صحبت های ــرد، ب ک
ــق  ــن اوراق از طری ــت ای ــرار اس ــه ق ــورت گرفت ص
ــداری  ــت جــذب و خری ــد ثاب ــا درآم صندوق هــای ب
شــود و بــه ایــن ترتیــب دولــت مکلــف خواهــد بــود 
بابــت ایــن اوراق ســود پرداخــت کنــد، ایــن رونــد در 
تمــام دنیــا مرســوم اســت و بــا اســتقراض از بانــک 

ــاوت اســت. ــر درصــد متف ــرخ صف ــا ن مرکــزی ب
ــی  ــای مالیات ــزی درآمد ه ــک مرک ــس کل بان رئی
دولــت نســبت بــه گذشــته را بهتــر دانســت و افــزود: 
ــری  ــی و جلوگی ــان حاضــر درآمد هــای مالیات در زم
درآمد هــای  همچنیــن  و  مالیاتــی،  فرار هــای  از 
دولــت از فــروش نفــت و مشــتقات آن منابــع خوبــی 

ــت محســوب می شــود. ــی دول ــن مال ــرای تأمی ب
ــا  ــوص وام ازدواج و چالش ه ــادی در خص صالح آب
و مشــکات موجــود در ایــن بخــش گفــت: از ابتدای 
امســال تاکنــون ۶۸ هــزار میلیــارد تومــان وام ازدواج 
ــان  ــا پای ــم ت ــه داری ــت، برنام ــده اس ــت ش پرداخ
ســال ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان دیگــر بــه ایــن رقــم 
ــه کنیــم در بحــث وثیقــه وام ازدواج و به طــور  اضاف
کلــی بانــک مرکــزی قصــد دارد دریافــت را تســهیل 
ــختگیری  ــنجی س ــوزه اعتبارس ــی در ح ــد یعن کن
کمتــری صــورت پذیــرد از ایــن رو اگــر کســی رتبــه 
اعتبــار خوبــی داشــته باشــد بایــد بتوانــد بــا وثائــق 

آســانتری وام دریافــت کنــد.
ــه  ــت ک ــور نیس ــن این ط ــه ضام ــث ارائ در بح
ــن  ــج ضام ــهیات، پن ــه تس ــرای ارائ ــک ب ــک بان ی
بخواهــد، دو ضامــن هــم اضافــه اســت بنابرایــن در 
ــه بانک هــا و  حــال قــرار دادن رتبــه اعتبــار افــراد ب
ــد حتــی  ــرد بتوان ــک ف ــال آن هســتیم کــه ی به دنب

ــرد. ــم وام بگی ــل ه ــا ســیم کارت موبای ب
وی گفــت: در حــوزه تســهیات خــرد قصــد 
ــا  ــه و ی ــد یاران ــردم بتوانن ــا م ــم ت ــم کاری کنی داری
ســهام عدالــت خــود را به عنــوان وثیقــه نــزد بانــک 

ــد. ــپارند و وام بگیرن بس

بانکهامتعهدبه
فروشاموالمازادخودهستند

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بانــک متعهــد 
اســت کــه امــوال مــازاد خــودش را بفروشــد و 
ــون  ــد چ ــهیات بکن ــه تس ــی را وارد چرخ نقدینگ

ــت. ــن اس ــک همی ــی بان ــه ذات وظیف
ــک  ــگاه ی ــه ن ــه برنام ــادی در ادام ــی صالح آب عل
ــی  ــام بانک ــان نظ ــه کارکن ــت وام ب ــاره پرداخ درب
ابــراز کــرد: آیین نامــه ای در ایــن زمینــه وجــود دارد 
کــه در چارچــوب همیــن آیین نامــه کارکنــان نظــام 

ــد. ــت می کنن ــان را دریاف ــای خودش ــی وام ه بانک
نرخ هــای  اصــاح  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــی، ای ــام بانک ــنل نظ ــه در وام پرس صورت گرفت
تســهیات  ســابق  روش هــای  بــا  دیگــر  افــراد 

نمی کننــد. دریافــت 
بانکــی  نظــام  کارکنــان  گفــت:  صالح آبــادی 
ماننــد همــه مــردم بایــد بتواننــد از تســهیات 
کارمنــدی بهره منــد شــوند امــا تبعیــض نبایــد 

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــاره پرداخــت نشــدن تســهیات توســط  وی درب
برخــی بانک هــا از ابتــدای آذر افــزود: ممکــن اســت 
برخــی بانک هــا منابــع الزم را نداشــته باشــند ولــی 

ــد. ــت می کنن ــهیات پرداخ ــا تس ــتر بانک ه بیش
او خاطرنشــان کــرد: معمــوالً اواخــر ســال و 
اســفندماه منابــع بانک هــا بیشــتر تحــت فشــار 
از  کــه  نیســت  این طــور  ولــی  می گیــرد  قــرار 

دی مــاه تســهیات پرداخــت نکننــد.
کــرد:  تصریــح  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
ــازاد  ــوال م ــا ام ــه بانک ه ــتیم ک ــن هس ــال ای به دنب
خودشــان را بفروشــند و بــه چرخــه نقدینگــی بانــک 

ــد. برگردانن
ــک،  ــک بان ــه ی ــه وظیف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
واســطه گری وجــوه اســت ادامــه داد: بانک هــا بایــد 
در خدمــت مــردم باشــند و تســهیات را بــه مــردم 
ــک  ــک بان ــی ی ــه اصل ــه وظیف ــد ک ــت کنن پرداخ
ــع خودشــان را  ــن اینکــه بانک هــا مناب اســت بنابرای

ــول نیســت. ــل قب ــد قاب ــس کنن حب
ــه  ــک جلس ــه بان ــک ب ــا بان ــرد: م ــه ک وی اضاف
می گذاریــم، بانــک متعهــد اســت کــه امــوال مــازاد 
خــودش را بفروشــد و نقدینگــی را وارد چرخــه 
تســهیات بکنــد چــون وظیفــه ذاتــی بانــک همیــن 

اســت.

بانکهانبایدبنگاهداریکنند
واحدهــای  تعطیلــی  دربــاره  صالح آبــادی 
تولیــدی توســط بانک هــا گفــت: در مــاده ۱۶ و 
ــت  ــده اس ــه ش ــد گفت ــع تولی ــع موان ــون رف ۱۷ قان
کــه بانک هــا نبایــد بنــگاه داری کننــد و بایــد 
خصوصــی  بخــش  بــه  را  خودشــان  بنگاه هــای 
ــگاه داری  ــدم بن ــوع ع ــن موض ــد بنابرای ــذار کنن واگ
ــون  ــم در قان ــئله مه ــک مس ــوان ی ــا به عن بانک ه

ــت. ــده اس ــده ش دی
تملــک  دســتورالعمل  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــول  ــورای پ ــتور کار ش ــدی در دس ــای تولی واحده
تصویــب  مراحــل  در  کــه  می باشــد  اعتبــار  و 
و  بازرگانــی  اتــاق  تعــاون،  اتــاق  و  آن هســتیم 
ــوم هســتند  ــی العم ــم مدع ــتان کل کشــور ه دادس
ــه ای عمــل کنیــم کــه بــه هیــچ وجــه  وبایــد به گون
بانــک بنــگاه تولیــدی فعــال را تعطیــل نکنــد، 
واحــد تولیــدی بایــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد 
بنابرایــن ایــن دســتورالعمل در شــورای پــول و 
ــه بنگاه هــای تولیــدی  اعتبــار تصویــب می شــود و ب

ــرد. ــد ک ــک خواه کم
ــر  ــر اث ــدی ب ــگاه تولی ــر بن ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ــود و  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــادی ب ــرایط اقتص ش
ــد  ــت کن ــهیات را بازپرداخ ــع تس ــد به موق نمی توان
مــا روش هــای مختلــف امهــال را در آیین نامــه 
مربوطــه کــه در شــورای پــول و اعتبــار در گذشــته 
تصویــب شــده اســت بــه شــبکه بانکــی ابــاغ 
کردیــم و انتظــار داریــم کــه بــه بنگاه هــای تولیــدی 
کــه بــر اثــر شــرایط اقتصــادی دچــار آســیب شــدند 

ــد. ــال کنن کمــک و امه

استفادهازابزارهایاعتباریکنارتسهیالت
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: منابــع سیســتم 
بانکــی محــدود اســت و مــا بایــد از ابزارهــای 
اعتبــاری به جــای ابزارهــای نقــدی اســتفاده کنیــم، 
ــن را  ــره تأمی ــزی دســتورالعمل زنجی ــک مرک در بان
ــن معناســت  ــه ای ــن ب ــره تأمی ــم، زنجی ــاغ کردی اب
در  ســرمایه  بنــگاه  چنــد  اینکــه  به جــای  کــه 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــد می توانن ــک بگیرن ــردش از بان گ
از دســتورالعمل زنجیــره تأمیــن، تأمیــن مالــی 
ــه ســرمایه در گــردش  ــدون اینکــه جداگان شــوند ب
ــد،  ــره تولی ــک زنجی ــن در ی ــد بنابرای ــت کنن دریاف
ــک مراجعــه می کنــد و به جــای  ــه بان حلقــه آخــر ب
ــا  ــی ی ــرات الکترونیک ــد ب ــت کن ــول دریاف ــه پ اینک
اوراق می گیــرد و زمانــی کــه اوراق را دریافــت کــرد 
ــا  ــد و ی ــداری کن ــید نگه ــا سررس ــد آن را ت می توان
در بانک هــا یــا بــازار ســرمایه اوراق را تنزیــل کنــد.

ــاری هــم  ــا از ابزارهــای اعتب ــه کــرد: م وی اضاف
ــم. ــتفاده کنی ــهیات اس ــر تس ــاوه ب ــم ع می توانی

ــی  ــزار خوب ــی اب ــی. داخل ــه داد: اِل.س وی ادام
ــد  ــع دارن ــه مناب ــاز ب ــه نی ــرکت هایی ک ــت، ش اس
بانکــی  منابــع  بــودن  محــدود  به دلیــل  ولــی 
ــل  ــور کام ــهیات را به ط ــک تس ــد از بان نمی توانن
دریافــت کننــد می تواننــد ال.ســی. داخلــی بگیرنــد 
ــد. ــی. بدهن ــول ال.س ــای پ ــنده به ج ــه فروش و ب

بــر  عــاوه  شــرکت ها  گفــت:  صالح آبــادی 
ســرمایه در گــردش از ابزارهــای اعتبــاری مثــل 

ال.ســی. و غیــره هــم اســتفاده کننــد.

رددیوندولتیکیازدالیلبنگاهداری
بانکها

ــا  ــتر بنگاه داری هـ ــرد: بیشـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ــبه دولتی  ــی و شـ ــای دولتـ ــه بانک هـ ــوط بـ مربـ
ــگاه داری  ــه بنـ ــی کـ ــا زمانـ ــن بانک هـ ــت، ایـ اسـ
یک ســـری  نبـــود  ممنـــوع  بانک هـــا  بـــرای 
طرح هـــا در کشـــور بـــود کـــه ســـرمایه گذار 
نداشـــت دولت هـــای گذشـــته در حـــدود ۳۰
ســـال قبـــل بـــه بانک هـــا اعـــام می کردنـــد کـــه 
ـــک  ـــون بان ـــد و چ ـــرا کن ـــرح را اج ـــن ط ـــک ای بان
منعـــی نداشـــت طرح هـــا را اجـــرا می کـــرد و 
ــک  ــرح، در تملـ ــرداری طـ ــرا و بهره بـ ــد از اجـ بعـ
ــرای  ــم بـ ــی هـ ــد و قانونـ ــی می مانـ ــک باقـ بانـ
واگـــذاری اینهـــا نبـــود بنابرایـــن بانک هـــا کنـــار 
فعالیت هـــای بانکـــی خودشـــان، فعالیت هـــای 

تولیـــدی و بنـــگاه داری را انجـــام می دادنـــد.
بانک هــا  اینکــه  به دلیــل  کــرد:  اضافــه  وی 
از دولــت طلبــکار بودنــد و دولــت هــم به جــای 
ــه بانک هــا، بنــگاه مــی داد بنابرایــن یکــی از  پــول ب
دالیــل بنــگاه داری بانک هــا ناشــی از اموالــی اســت 
ــذار  ــون واگ ــوان رد دی ــا به عن ــه آنه ــت ب ــه دول ک

ــرد. ک
ــی  ــک مرکــزی گفــت: در دوره های رئیــس کل بان
از نــرخ تــورم بــود  کــه نــرخ ســود پایین تــر 
بانک هــا بــرای جبــران، بخشــی از منابــع خودشــان 
اینهــا  و  کردنــد  اســتفاده  ســرمایه گذاری  در  را 
ــگاه دار شــدند. ــا بن ــه بانک ه ــود ک ــی شــده ب عوامل

وی افــزود: اکنــون بانک هــا مجــاز بــه بنــگاه داری 
نیســتند بنابرایــن بخشــی اختیــاری و بخشــی هــم 
تکلیفــی بــوده اســت البتــه یــک بخــش دیگــر کــه 
ــرده  ــک ک ــب تمل ــه ازای طل ــگاه را ب ــک بن ــک ی بان
ــا  ــگاه داری بانک ه ــر بن ــل دیگ ــی از عوام ــم یک ه

ــوده اســت. ب
او ادامــه داد: اآلن بایــد بانک هــا را تشــویق و 
ــع آن را  ــم کــه بنگاه هــا را واگــذار و مناب ــزام کنی ال

ــد. ــد کنن وارد تولی
صالح آبــادی بــا ابــراز »چالش هــا و راهکارهــا 
در حــوزه بانکــی را می دانــم« گفــت: در کشــور 
ــم کــه  ــاری داری ــی و اعتب ــک و مؤسســه مال ۳۰ بان
ــدی  ــه زمان بن ــم و برنام ــه می گذاری ــا جلس ــا آنه ب
از آنهــا می گیریــم و مــاه بــه مــاه اطاع رســانی 
ــی  ــا کاهش ــگاه داری بانک ه ــا بن ــرد ت ــم ک خواهی

شــود.

نرخخدماتبانکیدرکشوربسیارپایین
است

اشــکاالت  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــد  ــه درآم ــای اینک ــه به ج ــت ک ــن اس ــداری ای بانک
ــن  ــات تأمی ــه خدم ــزد ارائ ــل کارم ــا از مح بانک ه
ــرخ ســود تســهیات تأمیــن  ــم از ن شــود می خواهی
کنیــم، در کشــورهای پیشــرفته تفــاوت ســود بیــن 
ســپرده و تســهیات خیلــی عــدد قابل توجهــی 
کارمــزد  طریــق  از  بیشــتر  بانک هــا  و  نیســت 

خدمــات، مدیریــت می شــوند.
بانکــی در  نــرخ خدمــات  وی متذکــر شــد: 

کشــور بســیار پاییــن اســت، خدماتــی کــه بانک هــا 
ــد  ــت و درآم ــه خدم ــد بایســتی هزین ــه می کنن ارائ
حاصــل از آن خدمــت تعریــف شــود بنابرایــن ایــن 
موضــوع را به عنــوان یــک برنامــه چندســاله دنبــال 
ــر  ــی را واقعی ت ــات بانک ــرخ خدم ــه ن ــم ک می کنی
کنیــم تــا بانک هــا از محــل درآمــد خدماتــی 

ــد. ــن کنن ــودآوری را تأمی ــان، س خودش

ضرورتاصالحقوانینبانکمرکزیو
قوانینپولیوبانکی

ــاره طــرح تحــول  ــک مرکــزی درب رئیــس کل بان
بانــک مرکــزی و  قانــون  بانکــی گفــت:  نظــام 
بانکــداری خیلــی قدیمــی اســت، در شــبکه بانکــی 
داشــتیم،  دنیــا  و  کشــور  در  زیــادی  تحــوالت 
ــرده  ــدا ک ــعه پی ــروز توس ــک ام ــداری الکترونی بانک
ــا  ــن م ــه در قوانی ــی ک ــای اجرای ــت، ضمانت ه اس
وجــود دارد بســیار قدیمــی و ناکارآمــد اســت، 
ابزارهایــی کــه در قوانیــن پولــی و بانکــی مــا دیــده 
ــه  ــاز ب ــت و نی ــد اس ــه و ناکارآم ــیار کهن ــده بس ش

ــم. ــی داری ــی و بانک ــن پول ــاح قوانی اص
ــک  ــون بانـ ــه اول قانـ ــه داد: در مرحلـ وی ادامـ
ـــری  ـــورد بازنگ ـــا م ـــت ت ـــزو اولویت هاس ـــزی ج مرک
ـــس  ـــرح در مجل ـــورت ط ـــن به ص ـــرد و ای ـــرار بگی ق
مطـــرح شـــده و یک شـــوری ایـــن طـــرح در 
مجلـــس بـــه تصویـــب رســـیده و وارد موضوعـــات 
ــس  ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــی در کمیسـ کارشناسـ
شـــده اســـت و مقـــرر شـــد بـــا تعاملـــی کـــه بـــا 
ـــم  ـــس خواهی ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــت و کمیس دول
ـــات  ـــا جلس ـــت را ب ـــس و دول ـــرات مجل ـــت نظ داش
کارشناســـی بـــه هـــم نزدیـــک کنیـــم تـــا یـــک 
ـــرح  ـــن ط ـــد وای ـــاق بیفت ـــرح اتف ـــن ط ـــاع در ای اجم

مراحـــل تصویـــب خـــود را دنبـــال کنـــد.

ساختارهابایددربانکداریاسالمیاصالح
شود

ــم  ــامی ه ــداری اس ــت: در بانک ــادی گف صالح آب
بایســتی ســاختارها را اصــاح کنیــم و بایــد هــم در 
عقــود و ابزارهــا کار کنیــم و هــم آمــوزش را در 

نظــام بانکــی انجــام دهیــم.
ــم  ــه شش ــون برنام ــرد: در قان ــان ک وی خاطرنش
ــزی  ــک مرک ــاختار بان ــی در س ــورای فقه ــک ش ی
دیــده شــده اســت و تــاش می کنــم کــه بانکــداری 
مــا به ســمت بانکــداری اســامی حرکــت کنــد و مــا 
بانکــداری بــدون ربــا در کشــور داشــته باشــیم کــه 

ــداف ماســت. از اه
ــن شــورای فقهــی را  ــح کــرد: اکنــون ای او تصری
نســبت بــه گذشــته فعال تــر و در قــم یــک کارگــروه 
تخصصــی شــورای فقهــی راه انــدازی کردیــم کــه بــا 
دفاتــر مراجــع و علمــا در ارتبــاط هســتند همچنیــن 
ــر  ــال و در ه ــه ای را فع ــزی دبیرخان ــک مرک در بان
ــه  ــم ک ــزم کردی ــرعی را مل ــاور ش ــک مش ــک ی بان
بــه بانــک در موضوعــات آمــوزش و پیاده ســازی 
ــدود ۳ ــه ح ــد البت ــک کن ــامی کم ــداری اس بانک
هفتــه از تصویــب آن می گــذرد و بــه شــبکه بانکــی 

ــاغ خواهــد شــد. اب
از  یکــی  گفــت:  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
بانکــداری  حــوزه  در  مــا  جــدی  برنامه هــای 
ــن را در  ــم ای ــاش کنی ــه ت ــن اســت ک اســامی ای
سراســر کشــور پیــاده کنیــم، مرکــز آمــوزش عالــی 

بانکــداری را موظــف کــردم تــا دوره هــای آموزشــی 
بانکــداری اســامی را بــرای کارکنــان بانک هــا 

ــد. ــام دهن انج

بانکهایکنسخهازقراردادرادراختیار
مشتریقراردهند

وی دربــاره بهــره مرکــب در تســهیات هــم 
اظهــار کــرد: یکــی از کارهایــی کــه در ایــن زمینــه 
ــا  ــای بانک ه ــی نرم افزاره ــم داد بازبین انجــام خواهی

ــود. خواهــد ب
مبنــی  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  صالح آبــادی 
ــا  ــرد بانک ه ــام ک ــاد اع ــر اقتص ــه »وزی ــر اینک ب
ــه  ــارج از مصوب ــی خ ــود دریافت ــغ س ــد مبال موظفن
شــورای پــول و اعتبــار را بــه مشــتری مســترد 
ــن موضــوع  ــت: ای ــا اجــرا می شــود؟« گف ــد، آی کنن
ــتم  ــاری سیس ــت ج ــد فعالی ــی در رون ــد اخال نبای
ــه  ــن اینک ــا ضم ــن م ــد بنابرای ــاد کن ــی ایج بانک
معتقدیــم اگــر در حــق مشــتری ظلــم شــده اســت 
ــبکه  ــر ش ــی دیگ ــی از طرف ــود ول ــران ش ــد جب بای

ــزد. ــم بری ــه ه ــد ب ــی نبای بانک
وی ادامــه داد: بانک هــا را ملــزم کردیــم کــه 
یــک نســخه از قــراردادی را کــه بــا مشــتری منعقــد 
ــا  ــد ت ــرار دهن ــان ق ــاً در اختیارش ــد حتم می کنن
ــد و از  ــام ده ــودش را انج ــبات خ ــتری محاس مش

ــد. ــع باش ــودش مطل ــوق خ ــق و حق ح
او افــزود: مــردم بایــد بــه حقــوق خودشــان آگاه 
باشــند و زمانــی کــه مشــتری قــراردادی را بــا بانــک 
منعقــد کــرد بایــد یــک نســخه از آن در اختیــارش 
ــاً  ــت حتم ــرار نگرف ــار ق ــر در اختی ــرد، اگ ــرار گی ق

ــه بانــک مرکــزی شــکایت کنــد. ــد ب بای
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
ــر  ــت: اگ ــی دارد گف ــک مرکــزی ســازوکار نظارت بان
فــردی بــه حــق و حقــوق خــودش نمی رســد بانــک 

ــد. ــال می کن ــوع را دنب ــزی موض مرک
وی دربــاره ثبــات نــرخ ارز در بودجــه ســال 
ــم  ــر حج ــان حاض ــرد: در زم ــان ک ــده خاطرنش آین
فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتــی نســبت بــه 
ــر شــده اســت از طــرف دیگــر  ــی بهت گذشــته خیل
نــرخ قیمــت نفــت هــم مهــم اســت به عنــوان 
ــاالی ۸۶ دالر  ــروز ب ــت ام ــت برن ــت نف ــه قیم نمون
ــرار  ــا ق ــه مبن ــه در بودج ــت ک ــت نف ــود و قیم ب
ــن عــدد اســت  ــر از ای ــی پایین ت ــه اســت خیل گرفت
ــده،  ــال آین ــه س ــات بودج ــم مفروض ــه گفت و این ک
معقــول اســت چــون پیش بینــی کردیــم تحــت هــر 
ــم  ــام دادی ــه ای انج ــزی را به گون ــرایطی برنامه ری ش
کــه بــا فــرض تــداوم شــرایط فعلــی و بــا مفروضاتــی 
کــه در بودجــه پیش بینــی شــده اســت ســال آینــده 
وضــع از امســال بهتــر خواهــد بــود بنابرایــن آرامــش 
ــای ماســت و در  ــزو اصــول و برنامه ه ــا ج در بازاره
همیــن مــدت هــم وضــع ذخایــر نســبت بــه گذشــته 
بهتــر شــده اســت، تعــادل و آرامــش در بــازار بــرای 
ــه  ــت ک ــرخ ارز اس ــر از ن ــادی مهم ت ــاالن اقتص فع

دنبــال خواهــد شــد.

کارتخوانهایبدونپروندهمالیاتیقطع
میشوند

گفــت:  کارتخوان هــا  دربــاره  صالح آبــادی 
ــًا  ــی کام ــور مالیات ــازمان ام ــا س ــزی ب ــک مرک بان
ــرادی کــه  ــزی اف هماهنــگ اســت و طبــق برنامه ری
کارتخــوان در اختیــار دارنــد حتمــاً بایســتی پرونــده 
ــی داشــته باشــند،  ــی و کــد شناســایی مالیات مالیات
ــد  ــل نکنن ــی خودشــان را تکمی ــده مالیات ــر پرون اگ
ــه آنهــا داده شــده اســت قطعــاً  ــا هشــداری کــه ب ب

ــد. ــد ش ــع خواه ــان قط کارتخوان هایش
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنــون به لحــاظ ارزشــی 
حــدود ۷۰ درصــد کارتخوان هــا تعییــن تکلیــف 
ــان  ــا پای ــم ت ــی می کن ــه پیش بین ــت ک ــده اس ش
ــته  ــف نداش ــن تکلی ــدون تعیی ــی ب ــال کارتخوان س
باشــیم البتــه قانــون ســامانه پایانه هــای فروشــگاهی 
هــم ایــن الــزام را بــرای مــا و ســازمان امــور مالیاتــی 
دارد کــه حتمــاً بایســتی ســاماندهی شــوند کــه در 

راســتای شــفافیت در اقتصــاد بســیار مهــم اســت
.

بیشاز۱9هزارشعبهبانکیدرکشور
داریم

بانــک مرکــزی گفــت: در زمــان  رئیــس کل 
حاضــر بیــش از ۱۹ هــزار شــعبه بانکــی در کشــور 
ــاق  ــه اتف ــی ک ــای نظام ــام بانک ه ــی ادغ ــم ول داری
افتــاد شــعب مــازادی وجــود دارد کــه تعییــن 

ــد. ــد ش ــف خواهن تکلی

صالح آبادی: 

قطع کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی
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