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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:

رمزپول ملی به زودی عرضه می شود 

رشد صادرات، نقطه قوت 
اقتصاد در کشور

اتاق بازرگانی به پستویی برای 
استفاده از رانت ها تبدیل شده 

آقای وزیر که روزی منتقد وضع موجود 
بوده امروز باید جوابگوی مردم باشد

۳ دیپلمات ایرانی در جده 
مستقر شدند 

اتاق بازرگانی به پستویی برای 
استفاده از رانت ها تبدیل شده 

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ایــران گفــت: امــروز اتــاق بازرگانــی بــه پســتویی 
ــرای تصمیمــات خــاص و اســتفاده از رانت هــا و  ب

ــت.  ــده اس ــل ش ــود تبدی ــات موج اطالع
بــه گــزارش دانشــجو، غالمحســین شــافعی در 
ــزود:  ــران اف ــاق ای ــدگان ات ــت نماین نشســت هیئ
ــی از ایــن وضــع  ــاق بازرگان ــرای نجــات ات ــد ب بای
و تزریــق خــون جدیــد در درون تشــکیالت اتــاق، 
ــا همــه کار هــای قبــل  کاری مردانــه و متفــاوت ب
انجــام داد تــا زمینــه ای بــه وجــود آیــد کــه بتــوان 
ایــن نهــاد را بــه ابــزاری تبدیــل کــرد کــه بخــش 

ــد. ــه آن ببال خصوصــی و اقتصــاد کشــور ب
ــا  ــال و ارتق ــظ و اعت ــرای حف ــرد: ب ــه ک وی اضاف
جایــگاه اتــاق بازرگانــی توســط یــک تیــم اجرایــی 
بــا ســیصد نفــر کارگــزار چــه اقــدام و تــالش انجــام 
ــره تصمیــم  ــه دای ــرای ورود ب ــاق ب شــده اســت؟ ات
گیری هــا یــا حتــی بــرای شــنیده شــدن نظراتــش، 
ــاز داشــته  ــن نی ــی راســخ و کفشــی آهنی ــه عزم ب
و دارد کــه متأســفانه هرگــز ایــن مبــارزه و تــالش 
ــصت  ــش از ش ــورداری از بی ــود برخ ــا وج ــدی ب ج
کرســی حاکمیتــی در منصب هــای حیاتــی از تیــم 
مدیریتــی حاکــم اتــاق بازرگانــی دیده نشــده اســت.
شــعرا خطــاب بــه اعضــای هیئــت نماینــدگان 
اتــاق ایــران گفــت: آیــا در تاریــخ ۱۵۰ ســاله اتــاق 
ایــران، درآمــدی بــه انــدازه ایــن دوران و ریخــت 
ــراغ  ــن دوران س ــدازه ای ــه ان ــم ب ــی ه و پاش های
ــی و  ــری پنهان ــک رأی گی ــا ی ــم ب ــد؟ آن ه داری
پیامکــی؟ چــه اصــراری بــه مخفــی کاری داریــد؟ 

مگــر از علنــی بــودن تــرس داریــد؟
وی افــزود: آیــا در تاریــخ ۱۵۰ ســاله اتــاق 
ایــران، نماینــدگان اتــاق در بیــش از شــصت کرســی 
ــد؟  ــر پاســخگو بوده ان ــن حــد غی ــا ای ــی، ت حاکمیت
ــن  ــان در ای ــرد آن ــزارش از عملک ــخه گ ــد نس چن
ــا  ــالع اعض ــرای اط ــی، ب ــت فعل ــزار روز مدیری دو ه
منتشــر شــده اســت؟ چند نماینــده اتــاق در مناصب 
حاکمیتــی بــه علــت ضعــف عملکرد بــر کنار شــده؟ 
اصــالً در ایــن دو هــزار روز کــدام مقــام منصــوب، بــه 

علــت عملکــرد ضعیــف معــزول شــده اســت؟
ــران  ــاق ای ــدگان ات ــت نماین ــو هیئ ــن عض ای

گفــت: هــر یــک از اعضــای اتاق هــا 

اقتصادهای پیشرو جهان 
در سایه تورم

ــن حــد خــود  ــه باالتری ــورم ایاالت متحــده ب ت
ــارات  ــت، انتظ ــیده اس ــر رس ــه اخی ــار ده در چه
قیمــت در ژاپــن در حــال افزایــش و افزایــش 
را  اروپایــی  خانواده هــای  انــرژی،  هزینه هــای 

ــت.  ــرار داده اس ــار ق ــت فش تح
ــه دلیــل  ــی ب ــک جهان ــه گــزارش ایســنا، بان ب
شــیوع ویــروس کرونــا، اختــالالت مــداوم زنجیــره 
تامیــن و حمایــت مالــی کمتــر برآوردهــای رشــد 
جهانــی را بــرای ســال جــاری کاهــش داده اســت.
قیمت هــای مصرف کننــده در ایاالت متحــده 
ــه  ــته ب ــال گذش ــمگیر س ــش چش ــس از افزای پ
ــیده و  ــر رس ــه اخی ــار ده ــزان چه ــترین می بیش
زندگــی آمریکایی هــا را ســخت و فشــار را بــر 
کــرده  تشــدید  رزرو  فــدرال   سیاســت گذاران 
اســت. احتمــاال اقتصــاد آلمــان در ســه مــاه 
ــز  ــل نی ــک و در برزی ــال ۲۰۲۱ کوچ ــی س پایان
تــورم در ســال گذشــته حــدود ۱۰ درصــد ثبــت 

ــت. ــده اس ش
ــت  ــاخص قیم ــش ش ــته افزای ــال گذش در س
ــاالی  ــورم ب ــل ت ــه دلی ــتر ب ــده بیش مصرف کنن
کاالهــا بــوده اســت زیــرا شــاخص قیمــت کاالهــا 
بــدون احتســاب مــواد غذایــی و انــرژی ۱۰.۷ 
ــن رشــد ۱۲  درصــد افزایــش یافتــه کــه بزرگتری

ــت. ــون اس ــال ۱۹۷۵ تاکن ــه از س ماه
احساســات مصرف کننــده در اوایــل ژانویــه 
و  یافــت  کاهــش  پیش بینی هــا  از  بیــش 
نگرانی هــا در مــورد افزایــش شــدید تــورم و 
ــه ســرعت در حــال گســترش  ســویه اُمیکــرون ب
ــا  ــا ب ــد قیمت ه ــار دارن ــا انتظ ــت. آمریکایی ه اس
نــرخ ســاالنه ۳.۱ درصــد طــی پنــج تــا ۱۰ ســال 
ــزان از  ــترین می ــه بیش ــد ک ــش یاب ــده افزای آین

ــود. ــد ب ــال ۲۰۱۱ خواه س
افزایــش شــدید قیمت هــای انــرژی پــس 
ــا  ــا، تعطیلی ه ــروس کرون ــیوع وی ــال ش از دو س
مصرف کننــدگان  بــر  شــغلی  نگرانی هــای  و 
اروپایــی فشــار وارد کــرده اســت. بــر اســاس 
ــی  ــارهای مال ــا، فش ــیون اروپ ــنجی کمیس نظرس

ــت. ــته اس ــر گذاش ــز تاثی ــا نی ــر خانواره ب
ــور  ــد از ظه ــود بع ــود خ ــن رک ــان دومی آلم

ســویه اُمیکــرون را در پیــش دارد. 

ــی  ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــت عام ــس هیئ رئی
گفــت: بانک هــا دو برابــر آورده صنــدوق را تســهیالت 
تســهیالت  پرداخــت  کار،  ایــن  بــا  و  می دهنــد 

ــود.  ــر می ش ــه براب ــی، س ــعه مل ــدوق توس صن
افـزود:  غضنفـری  مهـدی  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
سـپرده  بانک هـا  نـزد  در  صنـدوق  ریالـی  منابـع 
گـذاری و بـه صـورت ترجیحـی، وام داده می شـود.
رئیـس هیئـت عامـل صندوق توسـعه ملـی ادامه 
داد: بر اسـاس مصوبـه روز یکشـنبه، بانک ها دو برابر 
آورده صنـدوق را تسـهیالت می دهنـد، اما نرخ سـود 
یـا کارمـزدی کـه بانک هـا دریافت می کننـد کاهش 
پیـدا نمی کنـد و الزم نیسـت حتمـاً وام هـای خـود 
را بـا نـرخ ترجیحـی بدهنـد بلکـه منابـع خـود را با 
منابـع صنـدوق توسـعه ملـی کـه ترجیحـی اسـت، 

تلفیـق و نـرخ کارمـزد معـادل را پیـدا می کنند.
تســهیالت  ســود  نــرخ  افــزود:  غضنفــری   
ــرخ ســود بانک هــا  ــا ۱4 درصــد و ن صنــدوق، ۱۲ ت
ــن  ــد بنابرای ــد باش ــدود ۲۰ درص ــت ح ــن اس ممک
ــرخ  ــور نیســتند ن ــه اینکــه آن هــا مجب ــا توجــه ب ب
ــی  ــب ب ــس موج ــد پ ــش دهن ــود را کاه ــود خ س
ــود  ــب می ش ــه موج ــود بلک ــا نمی ش ــی آن ه رغبت
ــم،  ــهیالت می دادی ــون تس ــه تاکن ــر آنچ ــه براب س

ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش را در اختیــار 
تولیدکننــدگان و بخش هــای مختلــف تولیــد و 

ــم. ــارت، بگذاری تج
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا صنــدوق 
ــن  ــس گرفت ــرای پ ــزار الزم را ب ــی، اب ــعه مل توس
ــا  ــدوق ب ــن صن ــت: ای ــود دارد؟ گف ــات خ مطالب
ــتقیم  ــرارداد مس ــود ق ــتریان خ ــدام از مش هیچک
نــدارد و در واقــع بانک هــا بــه عنــوان واســطه 
ــرارداد  میــان صنــدوق توســعه ملــی و مشــتریان ق
بســتند و ایــن صنــدوق انتظــار دارد بانک هــای 

عامــل، مطالبــات سررســید شــده را وصــول کننــد.
رئیـس هیئـت عامل صندوق توسـعه ملـی گفت: 
متاسـفانه بانک هـا بـر اسـاس تجربه حسـاب ذخیره 
ارزی کـه یـک حسـاب شکسـت خـورده و تجربـه 
خیلـی تلخـی اسـت، نقـش موثـری در بازپرداخـت 
ایـن مطالبـات ندارنـد و فقـط کار آن هـا ایـن اسـت 
کـه بـه مشـتری مراجعـه کننـد و زمانـی که پاسـخ 
»نـه« را از مشـتری می شـنوند، آن را بـه صـورت 
مکتـوب بـرای صنـدوق می نویسـند مبنی بـر اینکه 

موفـق نشـدند ایـن مطالبـات را وصـول کنند.

صنـدوق  امـروز،  مصوبـه  بـا  افـزود:  غضنفـری 
می توانـد راسـا عمـل کنـد و ابتـدا سـراغ بانک هـا 
بـرود و اگـر نیـاز شـد طرح هایـی را کـه بـه بهـره 
منابـع  بازپرداخـت  از  امـا  اسـت،  رسـیده  بـرداری 
صنـدوق خـودداری می کننـد آن هـا را تملـک کنند.
وی در پاسـخ بـه این پرسـش که چـرا بدهکاران 
صنـدوق توسـعه ملی بـه مـردم معرفی نمی شـوند؟ 
گفـت: بایـد مراحـل ابتدایی عملیـات برخـورد برای 
فضـای  در  چـون  شـود،  انجـام  مطالبـات،  وصـول 
کسـب و کار نبایـد نخسـتین اقـدام آن، بدنام کردن 

سـرمایه گـذاران یـا دادگاهـی کـردن آن ها باشـد.
رئیـس هیئـت عامل صنـدوق توسـعه ملـی افزود: 
اگـر بـه نقطـه ای برسـیم کـه برخـی از گیرنـدگان 
تسـهیالت بخواهند سرسـختی نشـان دهنـد؛ این کار 
هـم انجـام می شـود، امـا اکنـون در نقطـه ای نیسـتم 
کـه نیازمنـد برخورد هـای قضایی یـا معرفی بـه مردم 
باشـیم، چون فضای کسـب و کار بـه اطمینان خاطر و 
کاهـش ریسـک نیـاز دارد و چنیـن رفتار هایی ممکن 

اسـت ریسـک فضـای کسـب و کار را افزایـش دهـد.
بهتـر  قانونـی،  ابزار هـای  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 
سـرمایه  تـا  دهیـم  انجـام  را  کار  ایـن  می توانیـم 
گـذاران احسـاس آرامـش بیشـتری داشـته باشـند.

تصمیماتـی کـه در الیحـه بودجـه سـال آینـده 
درمـورد نـرخ گاز گرفتـه شـده بـود، به تالطـم های 
بـازار سـرمایه دامـن میزد و بدتر از آن انواع و اقسـام 
اخبـاری بـود کـه طـی هفتـه هـای قبـل درمـورد 
اصـالح یـا عـدم اصـالح تصمیـم مذکـور بـه گـوش 
میرسـید. بـا ایـن حال به نظر میرسـد ماجـرا به نفع 
بـورس تمام و الیحه بودجه سـال ۱4۰۱ درخصوص 
پتروشـیمی ها  خـوراک  گاز  نـرخ  محاسـبه  نحـوه 

شـد.  اصالح 
بـه گزارش ایسـنا، برخـی بندهای الیحـه بودجه 
گاز  نـرخ  محاسـبه  نحـوه  جملـه  از   ۱4۰۱ سـال 
پتروشـیمی هـا باعـث شـد تابلـوی معامـالت بورس 
دوبـاره قرمـز شـود و از ان زمـان تـا کنـون بـازار 
سـرمایه دوبـاره از تعـادل خـارج شـده و در گیـر و 
دار از دسـت دادن کانـال یـک میلیـون و ۳۰۰ هـزار 
واحـد اسـت. البتـه هشـت روز بعـد از تقدیـم الیحه 
بودجـه، سیداحسـان خانـدوزی، وزیر امـور اقتصاد و 
دارایـی از تصویـب ۱۰ پیشـنهاد بورسـی در دولـت 
خبـر داد و گفـت: براسـاس ایـن پیشـنهادها مالیات 
نقـل و انتقـال سـهام بـه صنـدوق تثبیـت برگردانده 
و ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان هـم بـه صنـدوق تثبیت 
بازار وارد می شـود. در سـال ۱4۰۱ سـقف قیمت گاز 
خـوراک پتروشـیمی ها معـادل گاز صادراتـی اسـت. 
سـقف قیمـت سـوخت گاز صنایـع عمـده معـادل 
4۰ درصـد خـوراک پتروشـیمی درنظـر گرفته شـد. 
قیمـت گاز صنایـع سـیمانی هـم ۱۰ درصـد قیمـت 

خـوراک پتروشـیمی خواهد بـود. مالیـات تولیدی ها 
۵ درصـد کم تـر می شـود و فرمـول حقـوق دولتـی 

معـادن تغییـر نمی کنـد.
وی ادامـه داد: ۱۰ درصـد وجـوه حاصـل از عرضه 
اولیـه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می شـود. 
همچنین،  رئیس سـازمان بورس برای جلسـات ستاد 
اقتصـادی و تصمیم گیـری بـرای انتشـار اوراق دعوت 
می شـود.  هـر چقدر جریـان ورودی پول به بـازار کم 
شـود انتشـار اوراق دولتـی هـم کم تـر می شـود. نـرخ 
تسـعیر دارایی هـای ارزی بانک هـا معـادل ۹۰ درصـد 

نـرخ نیمایـی اعـالم می شـود. بانـک مرکـزی موظف 
شـده میانگین نرخ سـوِد بازار بین  بانکی را در سـقف 

۲۰ درصـد مدیریـت کند.  
البتـه روی خـوش اظهـارات وزیـر برای بـازار عمر 
نداشـت و شـایعاتی کـه درمـورد  چنـدان طوالنـی 
گنجانـده نشـدن ۱۰ پیشـنهاد بورسـی در الیحـه به 
گوش میرسـید دوبـاره وضعیت بـورس را قرمـز کرد. 
هرچنـد هفتـه قبـل ایـن شـایعات تکذیـب و وزیـر 
اقتصـاد دوبـاره اعـالم کـرد کـه ۱۰ محـور در الیحـه 
اعمـال مـی شـود امـا بـاز هـم در روزهـای گذشـته 

اخبـار غیررسـمی از مخالفت سـازمان برنامه و بودجه 
بـا برخی مـوارد ۱۰ محـور حکایت داشـت. موضوعی 
کـه نمـود آن در روند حرکت بازار به خوبی مشـخص 
بـود و سـهام داران چند روزی اسـت کـه معامالت  را 

بـا روزی پنـج درصـد منفـی  بـه پایـان میبرند!
امـا بـه نظـر میرسـد هیـات دولـت بـه تمـام ایـن 
شـایعات پایـان داد و در جلسـه ای کـه شـب گذشـته 
برگـزار شـد، هیـأت وزیـران در راسـتای مصوبه سـتاد 
هماهنگـی اقتصـادی دولت درخصوص نحوه محاسـبه 
بـا اصـالح الیحـه  پتروشـیمی ها،  نـرخ گاز خـوراک 
ایـن خصـوص  در  کشـور  کل  سـال ۱4۰۱  بودجـه 
موافقت کرد. در جلسـه یکشـنبه هیـات دولت مصوب 
شـد فرمـول محاسـبه نرخ گاز خـوراک پتروشـیمی ها 

ماننـد سـال ۱4۰۰ محاسـبه و اعمـال شـود.
پتروشـیمی ها،  سـوخت  گاز  نـرخ  همچنیـن 
پاالیشـگاه ها و صنایـع پاییـن دسـتی، مجتمع هـای 
احیـای فـوالد و مصـارف مربـوط بـه یوتیلیتی شـامل 
بـرق، آب، اکسـیژن و غیـره آنهـا معـادل 4۰ درصـد 
نـرخ خوراک گاز پتروشـیمی اسـت و همچنین صنایع 
سـیمان و سـایر صنایع معادل ۱۰ درصـد نرخ خوراک 

پتروشـیمی ها تعییـن میگـردد.
هرچنـد بـازار سـرمایه نسـبت بـه اخبـار منفـی 
دچـار بیـش واکنشـی شـده و در مقابـل بـه اخبـار 
مثبـت واکنشـی نشـان نمیدهد امـا امید میـرود این 
تصمیـم هرچنـد که عمر آن کوتاه و یک سـاله اسـت 
کمـی بـه متعـادل شـدن وضعیت بـازار کمـک کند.

پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی 3 برابر می شود 

خیال بورس راحت شد!

3

تازه های خبرتازه های خبر

رئیس قوه قضاییه:

وقوع برخی ناهنجاری های اجتماعی 
در جامعه نگران کننده است

محمد وحیدی:

درآمدهای بادآورده باید مخاطب 
اصلی نظام مالیاتی باشد

تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی آمارهای قضایی 
کیف قاپی و موبایل قاپی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است

عدم توجه به مالیات خودرو به منزله عدم ورود خودرو به کشور بوده
مالیات های واقعی از افرادی که دارای درآمدهای بادآورده هستند، اخذ شود

پایه های مالیاتی باید کاهش یابند
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عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: متاســفانه 
امــروز در پرداخــت یارانــه آب، بــرق و گاز بــه نحــوی 
عمــل مــی شــود کــه مشــترکان پرمصــرف از یارانــه 
بیشــتری برخــوردار شــده و انگیــزه ای بــرای بهینــه 

ســازی مصــرف خــود ندارنــد. 
احمــد علیرضابیگــی، عضــو کمیســیون امــور 
داخلــی کشــور و شــوراها در مجلــس شــورای 
اســالمی در گفــت و گــو بــا تســنیم اظهــار داشــت: 
متاســفانه مــدل پرداخــت یارانه هــای غیــر مســتقیم 
ــا عمــال  ــدل صحیحــی نیســت؛ م ــا، م در کشــور م
ــه  ــرق و گاز ب ــه آب، ب ــه نحــوی در پرداخــت یاران ب
مشــترکان عمــل می کنیــم تــا هرکســی کــه بیشــتر 
مصــرف می کنــد از ایــن خــوان نعمــت بیشــتر 

ــرد. بهــره بب
ــرای  ــارف ب ــک ســقف متع ــن ی ــزود: تعیی وی اف
ــر  ــه ه ــر ضــروری اســت و در ادام ــک ام مصــرف ی
کــس بیشــتر از ایــن ســقف معیــن اســتفاده داشــته 
ــرف  ــای مص ــی هزینه ه ــرخ واقع ــا ن ــد ب ــد، بای باش

ــردازد. خــود را بپ
تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســالمی تصریــح کــرد: در غیــر ایــن صــورت 
ــا از  ــد، قطع ــته باش ــتری داش ــقف بیش ــس س هرک
ــن  ــه ای ــود و ب ــی ش ــد م ــره من ــتری به ــرف بیش ب
گونــه هرکــس مصــرف بیشــتری دارد، از یارانــه 

ــتری برخــوردار مــی شــود. بیش

 لوازم موجود در بازار از استانداردهای 
الزم برخوردار نیستند

وی ادامــه داد: یکــی از مــوارد دیگــری کــه 
ــایل  ــال شــود اســتفاده از وس ــت دنب ــا جدی ــد ب بای
ــل  ــه حداق ــرژی ب ــرف ان ــا مص ــت ت ــتاندارد اس اس
ــود در  ــوازم موج ــروز ل ــفانه ام ــد، متاس ــش یاب کاه
انــرژی  اســتانداردهای الزم در مصــرف  از  بــازار 

برخــوردار نیســتند.
علیرضابیگــی بــا بیــان اینکــه »کارخانجــات تولید 
ــد  ــوازم سرمایشــی و گرمایــش بای ــوازم خانگــی، ل ل
توجیه شــوند که در ســاخت لــوازم از اســتانداردهای 

جهانــی در میــزان مصــرف انــرژی تبعیــت کننــد«، 
گفــت: مجلــس ردیــف اعتبــاری خاصــی بــرای 
ــش  ــت پی ــرای وزارت نف ــرف ب ــازی مص ــه س بهین
بینــی کــرده کــه بایــد بــه درســتی مدیریــت شــود، 
ــح  ــوی صحی ــع الگ ــن مناب ــتفاده از ای ــا اس ــد ب بای

ــرد. ــم ک ــه حاک مصــرف را در جامع
انرژی هــای  از  دنیــا  در  امــروز  افــزود:  وی 
تجدیدپذیــر بــه علــت گــران بــودن انــرژی فســیلی 
اســتقبال خیلــی خوبــی شــده، مــا در قانــون برنامــه 
ــای  ــه انرژی ه ــی ب ــه خوب ــم توج ــعه ه ــم توس شش
ــر  ــن ام ــا از آنجــا کــه ای ــر داشــته ایم، ام تجدیدپذی

ــور  ــیلی در کش ــای فس ــه انرژی ه ــده ک ــه ش نهادین
ــتقبال  ــر اس ــای تجدیدپذی ــت، از انرژی ه ارزان اس

ــود. ــی می ش ــی کم خیل

معضل عدم پرداخت به موقع پول خرید 
برق از سوی وزارت نیرو

تبریــز در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســالمی تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر وزارت نیــرو 
ــه تعهــدات خــود در خصــوص تحقــق بهــره  هــم ب
ــر عمــل نمی کنــد؛  منــدی از انرژی هــای تجدیدپذی
امــروز افــرادی کــه نیروگاه هــای کوچــک را در 
ــرده  ــر و از گاز اســتفاده ک ــاط کشــور دای اقصــی نق
ــی  ــبکه م ــه ش ــد و آن را ب ــی کنن ــد م ــرق تولی و ب
ــی  ــکار تلق ــرف گاز بده ــل مص ــه دلی ــتند، ب فرس
ــرو  ــرق از وزارت نی ــروش ب ــطه ف ــه واس ــده و ب ش
ــود را  ــب خ ــد طل ــه ج ــت ب ــتند؛ دول ــکار هس طلب
ــردازد؛  ــی پ ــود را نم ــی خ ــا بده ــرده، ام ــال ک دنب
ایــن امــر ســبب ورشکســتگی ایــن ســرمایه گــذاران 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: عــدم پرداخــت به موقــع از ســوی 
ــرق، یکــی از مهمتریــن  وزارت نیــرو بابــت خریــد ب
اســت کــه جلــوی ورود ســرمایه گذار  مســائلی 
بخــش خصوصــی در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
را نیــز مــی گیــرد و انگیــزه را از ایــن ســرمایه 
گــذاران ســلب مــی کنــد و بــرای حرکــت بــه ایــن 

ــه هــا تغییــر کنــد. ــن روی ــد ای ســمت بای

ــت  ــر وق ــا ه ــتند ت ــم هس ــران و ۱+4 مصم ای
ــه ای  ــه نتیج ــد ب ــرف بتوانن ــد و دو ط ــه الزم باش ک
ــه مذاکــرات ادامــه دهنــد،  مطلــوب دســت یابنــد ب
از ایــن رو مذاکــرات دور هشــتم هنــوز تمــام نشــده 
ــه  ــروز ب ــدگان ارشــد دو طــرف از ام و مذاکــره کنن

ــد.  ــی پیوندن ــن م ــاری در وی ــای ج رایزنی ه
ــی  ــه برخ ــود اینک ــا وج ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــده از جمل ــره کنن ــای مذاک ــات ه ــای هی از روس
ــور  ــام ام ــرای انج ــی ب ــور اروپای ــه کش ــران و س ای
ــدت دو  ــه م ــا ب اداری و کاری و برخــی مشــورت ه
ــا  ــا گفت وگوه ــد ام ــه پایتخــت هایشــان آمدن روز ب

ــت. ــه یاف ــی ادام ــطح کارشناس در س
مذاکــره  هیات هــای  روســای  اســت  قــرار 
ــه ویــن، گفت وگوهــا در  کننــده پــس از بازگشــت ب
ــه را از  ــه و چندجانب ــای دو جانب ــوب دیداره چارچ

ــد. ــر بگیرن س
ــتم  ــرات در دور هش ــت، مذاک ــر اس ــایان ذک ش
ــر  ــی ب ــوز بنای ــرف هن ــه اســت و دو ط ــان نیافت پای
ــترک  ــیون مش ــه کمیس ــت اختتامی ــکیل نشس تش
ــن  ــادل آخری ــه تب ــا توجــه ب ــد. ب ــن دور ندارن در ای
دیدگاه هــا و نظــرات میــان مذاکــره کننــدگان و 
مقامــات تصمیــم گیــر در پایتخــت هــا بایــد منتظــر 
بــود و دیــد کــه بــا از ســر گیــری مذاکــرات در روز 
دوشــنبه رونــد بــه چــه شــکل پیــش خواهــد رفــت.
بنــا بــه گفتــه جــوزپ بــورل، مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا در روز جمعــه در کنفرانســی 
خبــری پــس از نشســت غیررســمی شــورای روابــط 
ــر  ــق ب ــال حصــول تواف خارجــه در فرانســه، »احتم
ســر برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بــا ایــران وجــود 

دارد.«

ــا از  ــا ایـــن حـــال، هـــر یـــک از طـــرف هـ بـ
منظـــر خـــود رونـــد مذاکـــرات را کنـــد ارزیابـــی 
مـــی کنـــد؛ ایـــران مـــی گویـــد آمریـــکا و اروپـــا 
ـــه  ـــرعت دادن ب ـــرای س ـــان ب ـــع ش ـــالف توق ـــر خ ب
ـــل  ـــنهاد قاب ـــل و پیش ـــکار عم ـــچ ابت ـــرات هی مذاک
توجهـــی را بـــرای عبـــور از موانـــع و پرانتزهـــای 
مهـــم و کلیـــدی ارایـــه نمـــی دهنـــد و از ســـوی 
دیگـــر، طـــرف غربـــی دائـــم بـــر محـــدود بـــودن 
ـــه  ـــن منظـــر ب ـــد دارد و ســـعی دارد از ای ـــان تاکی زم

هیـــات ایرانـــی فشـــار آورد.
ــران و 4+۱  ــش روی ای ــن پی ــروز در وی آنچــه ام
ــه در  ــر از آنچ ــخت تر و بغرنج ت ــع س ــه واق ــت ب اس
ســال هــای ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۵ شــاهد بودیــم نیســت، 
چــرا کــه رونــد و نقشــه راه مشــخص اســت و 
اساســا ایــن راهــی اســت کــه یــک بــار طــی شــده 
مســیر  نکــردن  گــم  بــرای  عالمت گذاری هــا  و 
ــی  ــی گذاشــته شــده اســت، کاف ــروه قبل توســط گ

اســت مذاکــره کننــدگان بــا جدیــت و اراده قــوی و 
ــد. ــه مســیر را طــی کنن ــه قل ــگاه ب ن

آنچــه طــرف غربــی بــا آن ایــران را تهدیــد مــی 
کنــد، چیــزی اســت کــه قبــال آزمــوده شــده و آنهــا 
ــه ای  ــال نتیج ــدات کام ــن تهدی ــه ای ــد ک ــده ان دی
عکــس دارد. از ایــن رو بهتــر اســت بــه جــای تعلــل 
ــا هــر چــه  و دســت دســت کــردن، تــالش شــود ت
بیشــتر دیدگاه هــا در رابطــه بــا رفــع اختالفــات بــه 

یکدیگــر نزدیــک شــود.
جیــک ســالیوان مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید 
ــروج  ــی، خ ــرایط فعل ــل ش ــه دلی ــت ک ــه اس گفت
دولــت قبلــی از برجــام اســت و مــا هزینــه آن 

ــم. ــی پردازی ــار را م ــه ب ــتباه فاجع اش
ــدن  ــد از روی کار آم ــع بع ــت مواض ــن دس از ای
ــکا  ــات آمری ــات از ســوی مقام ــه دفع ــدن ب جــو بای
شــنیده شــده اســت امــا بــرای جبــران ایــن شــرایط 
ــی  ــون کار چندان ــا کن ــه، ت ــن هزین ــتن از ای و کاس

ــده از  ــعی ش ــس س ــت و بالعک ــه اس ــام نگرفت انج
رونــد و شــرایطی کــه در دولــت ترامــپ ایجــاد 

ــود. ــتفاده ش ــده، اس ش
آنچــه بــرای ایــران بســیار حایــز اهمیــت اســت و 
در  اولولیــت قــرار دارد اطمینــان حاصــل کــردن از 
رفــع کلیــه تحریــم هــای برجامــی و هــر آنچــه بــر 
لغــو موثــر و مطلــوب آن تاثیــر مــی گــذارد، اســت. 
ــت  ــه در دول ــران چ ــد ای ــیت و تاکی ــن حساس ای
قبــل و چــه دولــت فعلــی امــری اســت کــه طــرف 
ــه  ــی از آن آگاه هســتند وگرن ــه خوب ــی ب هــای غرب
در همــان دورهــای اول و دوم مذاکــرات احیــای 
برجــام، توافــق حاصــل شــده بــود. امــا آنچــه مانــع 
کار اســت، ادامــه رویکــرد دولــت ترامــپ در رابطــه 
ــدن  ــو بای ــت ج ــوی دول ــام از س ــران و برج ــا ای ب

ــن پذیرفتنــی نیســت. اســت کــه ای
مهــم تریــن خســارت وارد شــده بــه برجــام 
ــه  ــق، لطم ــن تواف ــکا از ای ــروج آمری ــا خ ــران ب و ای
ــان  ــاد ایرانی ــز اعتم ــی و نی ــن الملل ــاد بی ــه اعتم ب
بــه تفاهمــات و توافــق هایــی از ایــن دســت اســت. 
ــخت تر  ــیار س ــران بس ــه ای ــت ک ــن اس ــس روش پ
ــاد  ــا اعتم ــرد و حتم ــد ک ــاد خواه ــته اعتم از گذش
ــد  ــق بای ــای موث ــا تضمین ه ــوام ب ــی ت ــی آت احتمال

ــد. باش
ــرات  ــه مذاک ــک ب ــع نزدی ــه مناب ــه گفت ــا ب بن
بســیاری از اختالفــات در موضوعــات مختلــف رفــع 
ــات  ــور از اختالف ــه عب ــرف ب ــت و دو ط ــده اس ش
ــد در  ــه بای ــده اند ک ــک ش ــاس نزدی ــدی و حس کلی
رابطــه بــا آنهــا تصمیماتــی را اتخــاذ کننــد. بــا ایــن 
حــال تــا دربــاره همــه چیــز توافــق نشــود، دربــاره 

ــق نشــده اســت. ــز تواف ــچ چی هی

نباید مشترکان پرمصرف برق از یارانه بیشتری برخوردار شوند 

طرف های برجام تا چه زمانی به مذاکرات در وین ادامه می دهند؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد
برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز 

ترجیحی تقدیم مجلس شد

ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ۱4۰۱ 
ــی  ــذف ارز ترجیحـ ــوب حـ ــه مکتـ ــه برنامـ از ارائـ
ایـــن  توســـط دولـــت بـــه هیئـــت رئیســـه 

کمیســـیون خبـــر داد. 
ــع  ــم زارع در جمـ ــنا، رحیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــذف  ـــی ح ـــه اجرای ـــت برنام ـــت: دول ـــگاران گف خبرن
ــرات آن در  ــران تاثیـ ــیوه جبـ ــی و شـ ارز ترجیحـ
ـــه  ـــق بودج ـــیون تلفی ـــه کمیس ـــردم را ب ـــت م معیش

مجلـــس تقدیـــم کـــرد.
ــن برنامــه در کمیســیون تلفیــق و  ــزود: ای وی اف
ــد  ــی خواه ــت بررس ــا دول ــروه مشــترکی ب در کارگ
شــد و ایــن کمیســیون نظــر نهایــی خــود را دربــاره 
اجــرای آن و در راســتای تقویــت معیشــت مــردم در 

صــورت حــذف ایــن ارز اعــالم خواهــد کــرد.
ــش  ــظ آرامـ ــزوم حفـ ــر لـ ــد بـ ــا تاکیـ زارع بـ
معیشـــتی مـــردم کـــرد: اولویـــت اصلـــی مجلـــس 
ـــردم  ـــت م ـــت معیش ـــرای تقوی ـــت ب ـــه دول ـــک ب کم
ــوب  ــه مکتـ ــی برنامـ ــه در بررسـ ــت و چنانچـ اسـ
ـــت  ـــه دول ـــیم ک ـــدی برس ـــع بن ـــن جم ـــه ای ـــت ب دول
ــی و  ــذف ارز ترجیحـ ــرای حـ ــان بـ ــدرت توامـ قـ
حمایـــت دقیـــق و اطمینـــان بخـــش از معیشـــت 
ـــرای آن  ـــرای اج ـــه ب ـــوه مجری ـــه ق ـــردم را دارد، ب م

کمـــک خواهیـــم کـــرد.

رضائی:
یک توافق کامل و بدون بازگشت را 
به یک توافق سریع ترجیح می دهیم

نماینــده مــردم کنــگاور در مجلــس شــورای 
بــدون  و  کامــل  توافــق  یــک  گفــت:  اســالمی 
ــی  ــح م ــریع ترجی ــق س ــک تواف ــه ی ــت را ب بازگش
ــا  ــرای م ــا ب ــی ه ــل آمریکای ــرب االج ــم و ض دهی

اهمیتــی نــدارد. 
ــت،   ــه مل ــا خان ــو ب ــت و گ ــی در گف ــی رضائ عل
اظهــار داشــت: منافــع و مصلحــت کشــور در اولویــت 
ماســت و  تیــم مذاکــره کننــده بــر اســاس آن 
ــرای  حرکــت مــی کننــد و ضــرب االجــل آمریــکا ب

ــدارد. ــی ن ــت چندان ــا اهمی م
وی افــزود: آمریــکا بارهــا و بارهــا تاریخ هــای 
ــچ  ــا هی ــرده ام ــق مشــخص ک ــرای تواف ــی ب مختلف
کــدام رعایــت نشــده و البتــه در جایگاهــی نیســت 
کــه بخواهــد کشــورمان را بــرای توافــق ســریع 
ــدی  ــا پایبن ــار ب ــا یکب ــرار دهد،م ــار ق ــت فش تح
ــا در  ــی پ ــن الملل ــن بی ــدات و قوانی ــا تعه ــل ب کام
مســیر بــی نتیجــه ای قــرار دادیــم کــه بــا بدعهــدی 
ــن  ــا وارد شــد و ای ــه م ــادی ب ــکا خســارات زی آمری

ــم. ــی کنی ــرار نم ــته را تک ــه گذش ــار تجرب ب
عضــو کمیســیون اقتصــادی تاکیــد کرد:بــا توجــه 
بــه شــرایط اقتصــادی مــردم و اوضــاع کشــور بایــد 
تصمیــم گرفــت و یــک توافــق کامــل و بــدون 
ــی  ــح م ــریع ترجی ــق س ــک تواف ــه ی ــت را ب بازگش
دهیــم و اهمیتــی بــه فریادهــای آمریــکا نمــی 

ــم . دهی
وی ادامــه داد: اروپــا و آمریکا در عمل یکی هســتند 
و تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد و در رونــد مذاکرات نقش 
پلیــس خــوب و پلیــس بــد را ایفــا مــی کننــد و مــا 
تحــت تأثیــر هیــچ کــدام ازطرفیــن تصمیــم نخواهیــم 
ــد بداننــد فشــار  گرفــت و  طــرف هــای برجامــی بای
ــق  ــه ح ــارات ب ــر انتظ ــری ب ــل تاثی ــرب االج و ض

جمهــوری اســالمی نخواهــد داشــت.

بهادری جهرمی:
منتظر خبرهای خوب باشید

ســخنگوی دولــت گفــت: تغییــر بــه نفــع مــردم 
ــل  ــران عام ــا مدی ــور ب ــس جمه ــه رئی ــور جلس مح
ــید. ــوب باش ــای خ ــر خبره ــت، منتظ ــا اس بانک ه

بــه گــزارش مهــر، علــی بهــادری جهرمــی 
ــه  ــر ب ــی نوشــت: »تغیی ــت در توئیت ســخنگوی دول
نفــع مــردم محــور جلســه امــروز رئیــس جمهــور و 
تیــم اقتصــادی دولــت بــا مدیــران عامــل بانک هــای 
دولتــی و خصوصــی اســت؛ منتظــر خبرهــای خــوب 

باشــید.«

حواسمان باشد سرنوشت 
صندوق توسعه ملی مانند حساب 

ذخیره ارزی نشود 

ــح  ــور تصری ــبات کل کش ــوان محاس ــس دی ریی
ــدوق  ــت صن ــد سرنوش ــمان باش ــد حواس ــرد: بای ک
ــره ارزی نشــود.  ــد حســاب ذخی ــی مانن ــعه مل توس
ــس  ــاش ریی ــرداد بذرپ ــارس، مه ــزارش ف ــه گ ب
دیــوان محاســبات کل کشــور در مطلبــی در صفحــه 

توییتــر خــود نوشــت:
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــای صن ــات امن ــه هی جلس

ــود. ب
ــی  ــروت مل ــدوق ث ــی صن ــعه مل ــدوق توس صن

ــت. ــدگان اس ــرای آین ب
در ایــن صنــدوق بایــد اصالحاتــی صــورت گیــرد، 
ــادن،  ــد مع ــم مانن ــال ه ــایر انف ــت، س ــر از نف غی
ــود  ــذار می ش ــا واگ ــط دولت ه ــه توس ــن و... ک زمی
هــم می توانــد بــه عنــوان منابــع ورودی باشــد، 

ــون دارد. ــه اصــالح قان ــاز ب ــه نی البت
صنــدوق  سرنوشــت  باشــد  حواســمان  بایــد 
ــره ارزی نشــود. ــد حســاب ذخی ــی مانن ــعه مل توس

اتمام حجت رییس جمهور با 
بانک ها؛ از سخت گیری بر 

بدحساب ها تا سهل گیری بر مردم 

بـــا  صریـــح  نشســـتی  در  رییس جمهـــور   
ـــژه  ـــتور وی ـــج دس ـــی پن ـــام بانک ـــد نظ ـــران ارش مدی
ـــهیل  ـــت تس ـــا در جه ـــه بانک ه ـــالح روی ـــرای اص ب

امـــور مـــردم صـــادر کـــرد. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، آیـــت اهلل ســـید ابراهیـــم 
ــم  ــا تیـ ــتی بـ ــور در نشسـ ــی، رییس جمهـ رئیسـ
ــای  ــل بانک هـ ــران عامـ ــت و مدیـ ــادی دولـ اقتصـ
ــه  ــژه بـ ــتور ویـ ــج دسـ ــی پنـ ــی و دولتـ خصوصـ

مدیـــران نظـــام بانکـــی صـــادر کـــرد.
بازنگـــری در نظامـــات و مقـــررات بانکـــی بـــه 
ـــتورات  ـــه دس ـــت از جمل ـــرای عدال ـــردم و اج ـــع م نف
رییس جمهـــور بـــه مدیـــران ارشـــد بانکـــی بـــود 
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــر ت ـــت حداکث ـــا خواس ـــه از آنه ک
کارگروهـــی به منظـــور بازنگـــری در نظامـــات و 
ـــکیل  ـــزی تش ـــک مرک ـــط بان ـــی توس ـــررات بانک مق

ـــد. ـــه کن ـــالم نتیج ـــود و اع ش
ســـخت گیری بـــر بدحســـاب های حرفـــه ای، 
ـــنجی  ـــردم و اعتبارس ـــه م ـــت وام ب ـــهیل پرداخ تس
ــای  ــا به جـ ــه آنهـ ــرد بـ ــهیالت ُخـ ــه تسـ در ارائـ
ــود  ــترداد سـ ــن اسـ ــن و همچنیـ ــه و ضامـ وثیقـ
مـــازاد دریافتـــی از مـــردم، واگـــذاری بنگاه هـــای 
تولیـــدی تملیـــک شـــده توســـط بانک هـــا و 
ـــک  ـــای تمل ـــریع واحده ـــذاری س ـــا واگ ـــدازی ی راه ان
شـــده تولیـــدی از دیگـــر فرامیـــن رییس جمهـــور 

در ایـــن نشســـت بـــود. 
آیـــت اهلل رئیســـی همچنیـــن بـــه مدیـــران 
بانک هـــا تأکیـــد کـــرد بـــه بدهـــکاران بدحســـاب 
میـــدان ندهنـــد و اســـامی آنهـــا را منتشـــر و 
ــد. ــع کننـ ــی قطـ ــع عمومـ ــان را از منافـ دست شـ

3 دیپلمات ایرانی در جده مستقر شدند 

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
خارجــی مجلــس از مســتقر شــدن ۳ دیپلمــات 

ــر داد.  ــده خب ــی در ج ایران
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــود 
عبــاس زاده مشــکینی ســخنگوی کمیســیون امنیــت 
ــل  ــاره دلی ــس درب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
ــی در جــده گفــت:  مســتقر شــدن ۳ دیپلمــات ایران
سیاســت مــا در دوره اخیــر تقویــت ارتبــاط بــا 
همســایگان مخصوصــا تقویــت روابــط بــا همســایگان 
تاثیرگــذار منطقــه اســت کــه عربســتان ســعودی از 

ــت.   ــذار اس ــر گ ــور های تاثی ــن کش ــه ای جمل
خارجـه  امـور  وزیـر  امیرعبداللهیـان،  حسـین 
کشـورمان دوم دی ماه ۱4۰۰ در یک نشسـت خبری 
بـا »فواد حسـین »وزیـر خارجه عراق در تهـران گفته 
عربسـتان سـعودی بـا صـدور ویـزا بـرای سـه تـن از 
دیپلمات هـای ایـران بـه عنـوان دیپلمات های مسـتقر 
در سـازمان کنفرانس اسـالمی در جـده موافقت کرده 

و ویـزای ایـن دیپلمـات هـای دریافت شـده اسـت.
سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملـی معتقـد اسـت 
رفتار هـای این کشـور از ابتدای شـروع انقالب اسـالمی 
ماهیـت ضد ارتباطی داشـته، ولی با توجـه به قدرتمند 
بـودن ایـران و اینکـه هیچ مناسـباتی در منطقـه بدون 
ایران شـکل نمی گیـرد، انتظار می رفت با این کشـور ها 
رابطه هـا را تقویـت کنیم.   اگر کشـور های مهم منطقه 
در کنـار هـم باشـند آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بـه 
خاورمیانـه بـه عنـوان حیـاط خلـوت نـگاه نمی کننـد، 
بـه همیـن دلیـل پیوسـته بـه دنبـال تقویـت روابط با 
کشـور های همسـایه هسـتیم و از ابتدای شـروع به کار 
دولتی سـیزدهم در حال پیگیری برداشـته شدن موانع 

بـرای برقـراری رابطـه با این کشـور ها هسـتیم.  
تجهیــز  و  فعــال  بــرای  الزم  »مذاکــرات 
ــام  ــال انج ــتان در ح ــا در عربس ــه م ــفارت خان س
گرفتــه  صــورت  کارشناســی  گفت وگوی هــای  و 
اســت«؛ عبــاس زاده ایــن مســئله را بیــان می کنــد.  
بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلــس، بــرای برقــراری 
ــات  ــرای ۳ دیپلم ــه ب ــتان گذرنام ــا عربس ــاط ب ارتب
مــا صــادر و آن هــا در جــده حضــور پیــدا کردنــد تــا 
ــران در ســازمان همــکاری اســالمی و  نمایندگــی ای

ســفارت خانــه فعــال شــود.   
 سـازمان همکاری اسـالمی، دومین سـازمان بین 
دولتـی پـس از سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه ۵۷ 
کشـور از قاره هـای مختلـف درآن عضویـت دارنـد و 
در سـال ۶4 بـا تصویـب هیـات وزیـران، نمایندگـی 
دائـم ایـران در سـازمان کنفرانـس اسـالمی در جـده 
در  ایـران  نمایندگـی  دفتـر  شـد.   فعالیـت  ایجـاد 
جـده در سـال ۱۳۹4 و در پـی قطـع روابـط ایـران 
و عربسـتان بعـد از حملـه عـده ای بـه سـفارت ایـن 
کشـور در تهران و کنسـولگری آن در مشـهد تعطیل 
شـد. در چنـد مـاه اخیـر بـا اعـالم سیاسـت حسـن 
همجـواری ایـران بـا کشـورهای همسـایه و همجـوار 
از سـوی دولـت سـیزدهم مذاکرات با عربسـتان برای 

برقـراری رابطه شـروع شـده اسـت. 
سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملی گفـت: ایـران با 
عربسـتان هیچ مشـکلی نـدارد، ولـی معموال عربسـتان 
هـر وقـت احسـاس می کنـد مشـکالتش بـا آمـدن بـه 
سـمت ایـران حل می شـود به مـا نزدیک می شـود، ولی 
رفتار هـای متناضـی هـم از خـود بـروز می دهـد، امـا در 
حـال حاضـر تمایل عربسـتان به برقـراری رابطه اسـت.

یــک نماینــده مجلــس شــورای اســالمی گفــت: وزیــر کار خــودش 
از نیروهایــی بــود کــه در دولــت قبــل همیشــه منتقــد وضــع موجــود 
بــود، حــال امــروز همــه قــدرت در اختیــار ایــن بــرادر بزرگــوار اســت و 

ــردم باشــد.  ــای م ــد جوابگــوی دغدغه ه بای
اصغــر ســلیمی در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره مطــرح شــدن 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــی وزی ــت عبدالملک ــتیضاح حج اس
ــاون، کار  ــر تع ــتیضاح وزی ــرای اس ــت: یکســری از مباحــث در ماج گف
ــه  ــا ب ــن بحث ه ــن ای ــا عمده تری ــت ام ــرح اس ــی مط ــاه اجتماع و رف
ــی و  ــت های مدیریت ــرای پس ــرادی ب ــاب اف ــا و انتخ ــری نیروه کارگی
معاونتــی اســت،  اینکــه چــرا افــراد باتجربــه کــه در حــوزه کار، تعــاون و 

ــده اند.  ــاب نش ــد، انتخ ــراف دارن ــاه اش رف
ــه داد:  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
ــرادی کــه در  ــوده کــه اف ــن ب ــر ای انتصاب هــا نشــان می دهــد ســعی ب
حــوزه تعــاون، کار و رفــاه اطالعاتــی نداشــتند، بــه کارگیــری شــوند کــه 

ایــن امــر بــرای برخــی نماینــدگان ایجــاد ســوال کــرد و بــرای همیــن 
پیگیــر اســتیضاح شــدند. 

وی ادامــه داد: حــال بایــد اســتیضاح آقــای وزیــر بــه صحــن بیایــد، 
ــنویم و  ــتیضاح را بش ــان اس ــان و مخالف ــان و موافق ــای ایش صحبت ه

ــود. ــری ش ــا تصمیم گی ــق آن ه طب
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی دربــاه انتقــادات بــه 
گفته هــای وزیــر کار مبنــی بــر حــل معضــالت و مشــکالت اشــتغال در 
ــود،  ــن خصــوص پیــش از وزارت داده ب کشــور و شــعارهایی کــه در ای
بیــان کــرد: در ایــن خصــوص فرصــت محــدود بــوده و قضــاوت در یــک 
فرصــت ۳ الــی 4 ماهــه زود اســت امــا مــردم انتظــار دارنــد بــا توجــه 
ــد.  ــته باش ــود داش ــدی وج ــای امی ــده بارقه ه ــه داده ش ــعارهایی ک ش
ــن  ــد در همی ــار ندارن ــردم انتظ ــه م ــت ک ــت اس ــرد: درس ــد ک وی تاکی
مــدت همــه چیــز عملیاتــی شــود امــا در همیــن مــدت هــم بایــد یکســری 
نشــانه های مثبــت بــه جامعــه داده شــود و اقداماتــی انجــام می شــد، خصوصا 

بــرای اشــتغال کــه در ســال جدیــد بایــد گام هــای بلندتــری برداشــت. 
ــود کــه  ــی ب ــر خــودش از نیروهای ــای وزی ــادآور شــد: آق ســلیمی ی
ــا  ــود و در صحبت ه ــد وضــع موجــود ب ــل همیشــه منتق ــت قب در دول
ــوان  ــوان می کــرد کــه می ت ــون داشــت، عن ــی کــه در تلویزی و مناظرات
تغییــر رویــه داد و مســائل و مشــکالت حــوزه اشــتغال و تولیــد را حــل 
کــرد؛ حــال امــروز همــه قــدرت در اختیــار ایــن بــرادر بزرگــوار اســت 
ــگان  ــردم و نخب ــه م ــی ک ــد دغدغه های ــا بتوان ــو باشــد ت ــد جوابگ و بای

جامعــه دارنــد را حــل و بــرآورده کننــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس، ب ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ــب رئی نای
ــرات  ــف مذاک ــا« تکلی ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب ــدام راهب ــون اق »قان
هســته ای را مشــخص کــرده، تاکیــد کــرد: تیــم مذاکره کننــده مــا در 
چارچــوب قانــون مجلــس و تصمیمــات شــورای عالــی امنیــت ملــی کار 

ــد.  ــال می کن را دنب
ــی و  ــت ملـ ــیون امنیـ ــس کمیسـ ــب رئیـ ــی نایـ ــاس مقتدایـ عبـ
سیاســـت خارجـــی مجلـــس در گفت وگـــو بـــا فـــارس، بـــا اشـــاره 
ــش  ــران و ۱+4 و در واکنـ ــته ای ایـ ــرات هسـ ــد مذاکـ ــه دور جدیـ بـ
بـــه القائـــات برخـــی جریانـــات غرب گـــرا مبنـــی بـــر لـــزوم توافـــق 
موقـــت در ویـــن، اظهـــار داشـــت: جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــه 
ــی  ــت خارجـ ــای سیاسـ ــه در تصمیم گیری هـ ــوری کـ ــوان کشـ عنـ
ـــدارد،  ـــرار ن ـــی ق ـــچ قدرت ـــر هی ـــت تأثی ـــد و تح ـــل می کن ـــتقال عم مس
بـــه دنبـــال تامیـــن منافـــع اساســـی ملـــت ایـــران اســـت و قانـــون 
اقـــدام راهبـــردی بـــرای لغـــو تحریم هـــا مصـــوب آذر ۹۹ تکلیـــف را 

مشـــخص کـــرده اســـت.
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن قانــون، لغــو کامــل همــه 
تحریم هــا و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران مــورد تاکیــد قــرار 
ــیر  ــد در مس ــد، بای ــاء می رس ــه امض ــه ب ــی ک ــه توافق ــه و هرگون گرفت
مشخص شــده در ایــن قانــون دنبــال شــود و مجلــس نیــز بــر آن صحــه 

ــذارد. بگ
نایــب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 

ــل و  ــار کام ــا اختی ــا ب ــده م ــم مذاکره کنن ــرد: تی ــوان ک ــس عن مجل
ــن  ــرات حاضــر شــده و نتیجــه ای ــتورالعمل مشــخص در مذاک ــا دس ب

ــد. ــن کن ــران را تضمی ــت ای ــع مل ــد مناف ــز بای ــرات نی مذاک
ــم و  ــار تحری ــت فش ــچ گاه تح ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب مقتدای
ــاء  ــدی را امض ــچ تعه ــر هی ــورهای دیگ ــی کش ــای غیرمنطق اصراره
ــوز  ــده و هن ــام ش ــره انج ــد دور مذاک ــون چن ــت: تاکن ــم، گف نمی کنی
ــی  ــای برخ ــذا گمانه زنی ه ــت، ل ــده اس ــی نش ــه ای قطع ــچ نتیج هی

ــدارد. ــار ن ــی اعتب ــات سیاس جریان
وی افــزود: تیــم مذاکره کننــده مــا در چارچــوب رهنمودهــای 
ــس  ــون مصــوب مجل ــای ایشــان، قان ــر معظــم انقــالب و راهبرده رهب
ــد و  ــال می کن ــی کار را دنب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــات ش و تصمیم
نبایــد کســانی کــه مســئولیتی ندارنــد بــا طــرح مســائل بیهــوده، بــرای 

ــد. ــن کنن ــرد تعیی ــرات راهب مذاک
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
ــد  ــدا دارن ــک ص ــرات ی ــوص مذاک ــور در خص ــئوالن در کش ــه مس هم
و آن هــم لغــو همــه تحریم هــا و راســتی آزمایی آنهاســت و تیــم 

ــد. ــال می کنن ــاس کار را دنب ــن اس ــر همی ــم ب ــده ه مذاکره کنن

آقای وزیر که روزی منتقد وضع موجود بوده 
امروز باید جوابگوی مردم باشد

»قانون لغو تحریم ها« مسیر مذاکرات را مشخص کرده است 
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ــت:  ــور گف ــی کش ــور انتظام ــس راه ــس پلی ریی
ــول  ــه پ ــل اینک ــه دلی ــا ب ــا کارخانه ه ــرکت ها ی ش
کمتــری بابــت بــرای ســرویس ایــاب و ذهــاب 
خودشــان  هزینه هــای  در  و  بدهنــد  کارگــران 
صاحبــان  بــا  باشــند  داشــته  صرفه جویــی 
در  می بندنــد،  قــرارداد  فرســوده  دســتگاه های 

ــد.  ــاق بیفت ــن اتف ــد ای ــه نبای ــی ک حال
ــور  ــر، رییــس پلیــس راه ســردار کمــال هادیانف
انتظامــی کشــور در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
ســهم تقصیــر کارخانجــات در تصادفاتــی کــه بــرای 
ــران  ــد و کارگ ــاق می افت ــات اتف ــران کارخانج کارگ
دچــار حادثــه می شــوند، گفــت: در بحــث ســرویس 
کارخانجــات یکــی از مشــکالتی کــه در کشــور 
ــت،  ــل اس ــل و نق ــاوگان حم ــودگی ن ــم فرس داری
ــا فرســوده اســت و  ــاوگان م ــا ۸۰ درصــد از ن قاعدت
ایــن موضــوع خطــرات جــدی بــرای مــا بــه همــراه 

دارد.
ــتر از  ــایل بیش ــن وس ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
قطعــات نامرغــوب اســتفاده می شــود، ادامــه داد: در 
ــوس ســربازان کــه در تابســتان امســال  ــه اتوب حادث
ــم متوجــه  ــوس را بررســی کردی رخ داد، وقتــی اتوب
ــوب  ــده نامرغ ــتفاده ش ــات اس ــتر قطع ــدیم بیش ش
ــران  ــل کارگ ــوس حام ــا در مینی ب ــت. ی ــوده اس ب
کــه چنــدی پیــش دچــار حادثــه شــد نیــز بــاز هــم 
قطعــات نامرغــوب اســتفاده شــده بــود. همچنیــن در 
اتوبــوس خبرنــگاران کــه در تابســتان دچــار حادثــه 

شــد همیــن مشــکالت وجــود داشــت.
ــان  ــور خاطرنشـ ــور کشـ ــس راهـ ــس پلیـ رییـ
کـــرد: بیشـــتر عامـــل فرســـودگی نـــاوگان اســـت 
و اگـــر نـــاوگان مطمئـــن داشـــته باشـــیم قطعـــا 

ـــی  ـــارت ناش ـــود و خس ـــد ب ـــر خواه ـــات کمت تصادف
ـــا  ـــی م ـــرد. وقت ـــد ک ـــدا خواه ـــش پی ـــز کاه از آن نی
بـــه اتوبوس هـــای فرســـوده اجـــازه نمی دهیـــم 
بـــه طـــور طبیعـــی در جابجایـــی مســـافر در 
تعاونی هـــا خدمـــت کننـــد. ایـــن اتوبوس هـــای 
فرســـوده در قالـــب ســـرویس مـــدارس روســـتایی، 
ســـرویس کارخانجـــات و ... فعالیـــت می کننـــد 
و ایـــن شـــرکت یـــا کارخانـــه بـــه جهـــت اینکـــه 
ـــان  ـــای خودش ـــد و در هزینه ه ـــری بدهن ـــول کمت پ
صرفه جویـــی داشـــته باشـــند بـــا صاحبـــان ایـــن 
می بندنـــد،  قـــرارداد  فرســـوده  دســـتگاه های 
در حالـــی کـــه نبایـــد ایـــن اتفـــاق بیفتـــد. ایـــن 
اتوبوس هـــا یـــا مینی بوس هـــا بـــا توجـــه بـــه 
ـــردد  ـــازه ت ـــیله اج ـــودگی وس ـــل فرس ـــه دلی ـــه ب اینک
از جاده هـــای  ندارنـــد  را  اصلـــی  از جاده هـــای 
فرعـــی و روســـتایی و محورهـــای پشـــت پاســـگاه 

ـــا  ـــد آن ه ـــس نتوان ـــا پلی ـــد ت ـــردد می کنن ـــتر ت بیش
را متوقـــف کنـــد و دچـــار حادثـــه می شـــوند و 
خســـارات جبران ناپذیـــری برجـــای می گذارنـــد.
ــه ایــن ســوال کــه  ســردار هادیانفــر در پاســخ ب
آیــا ســهمی بــرای شــرکت ها و کارخانجاتــی کــه از 
ایــن ســرویس های فرســوده اســتفاده می کننــد، در 
ــا در  ــادآور شــد: م ــات مشــخص می شــود، ی تصادف
ــرکت ها را  ــات و ش ــن کارخانج ــهم ای ــات س تصادف
ــم. همانطــور  ــالم می کنی ــرده و اع ــز مشــخص ک نی
ــر  ــگاران ســهم تقصی ــوس خبرن ــه اتوب ــه در حادث ک
بــرای کارخانــه ســیمان کــه از ایــن اتوبــوس 
ــه  ــم. در حادث ــخص کردی ــرد را مش ــتفاده می ک اس
اتوبــوس  تحقیقــات،  علــوم  دانشــگاه  اتوبــوس 
ــرویس  ــه س ــربازان، حادث ــوس س ــگاران،  اتوب خبرن
ــز  ــاوگان نی ــودگی ن ــا فرس ــتایی غالب ــه روس مدرس

ــت. ــه اس ــل حادث ــی از عوام یک

وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
دربــاره اصــالح نقــاط حادثه خیــز گفــت:  در دولــت 
ــان ۹۹  ــا پای ــال ۹۸ ت ــای س ــز از انته ــته نی گذش
حــدود ۱۹۰ تــا ۲۰۰ نقطــه حادثه خیــز اصــالح 
ــات  ــد اصالح ــز نیازمن ــاط حادثه خی ــام نق ــد. تم ش
مهندســی کــه بایــد هزینه هــای زیــادی بــرای 
آن انجــام شــود و می گوینــد ۸ هــزار و ۶ هــزار 
از  میلیــارد اعتبــار می خواهــد،  نیســت. برخــی 
ــت اصــالح  ــک عالم ــا نصــب ی ــز ب ــاط حادثه خی نق
می شــود. بــه طــور مثــال اگــر محــوری داریــم کــه 
ــر  ــی تغیی ــاره و ناگهان ــه یکب ــوی آن ب ــرایط ج ش
می کنــد بــا نصــب یــک تابلــوی بــی ام اس در 
ــم  ــور می توانی ــن مح ــری ای ــری، ۵۰۰ مت ــزار مت ه
ــدگان  ــم و از رانن ــانی کنی ــدگان اطالع رس ــه رانن ب
بخواهیــم بــا ســرعت مطمئنــه براننــد. ایــن یکــی از 

ــت. ــه اس ــری از حادث ــای جلوگی راه ه
رییــس پلیــس راهــور کشــور خاطرنشــان کــرد: 
ــتیم  ــه داش ــمنان دو حادث ــور س ــز در مح ــرا نی اخی
ــب دو  ــا نص ــم و ب ــالم کردی ــه وزارت راه اع ــه ب ک
ــور  ــن مح ــه را در ای ــوی حادث ــتیم جل ــو توانس تابل
ــد  ــز نیازمن ــاط حادثه خی ــه نق ــالح هم ــم. اص بگیری
ــرای رفــع برخــی از  ــول هنگفــت نیســت، بلکــه ب پ
ــا  ــت هســتیم و ب ــک درای ــد ی ــه نیازمن ــاط حادث نق
تابلــو  هزینه هــای بســیار کــم و صرفــا نصــب 
حادثــه  وقــوع  از  می توانیــم  اطالع رســانی  و 

ــم. ــری کنی جلوگی
ســردار هادیانفــر خاطرنشــان کــرد: ۵۲۰۰ نقطــه 
حادثه خیــز داریــم کــه ۳ هــزار نقطــه آن در راه هــای 
کشــور اســت. قــرار شــده اســت در ایــن زمینــه بــا 
وزیــر راه و شهرســازی جلســه فوق العــاده ای برگــزار 
شــود. تــا ایــن لحظــه در ایــن دولــت هنــوز اتفاقــی 
نیفتــاده اســت. البتــه محدودیــت منابــع نیــز وجــود 
دارد، امــا در هــر صــورت می توانیــم بــا یــک ســری 
اقدامــات برخــی مشــکالت نقــاط حادثه خیــز را 

رفــع کنیــم.

کارخانه ها به دلیل هزینه کمتر برای سرویس ایاب و 
ذهاب، با صاحبان دستگاه های فرسوده قرارداد می بندند 

بخش خصوصی توان ایجاد 
جایگاه های سوخت را دارد

نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس بــا بیان 
اینکــه حــذف بنــد مرتبــط بــا اســتفاده خودروهــا از 
ــرش  ــل پذی گاز LPG در الیحــه بودجــه ۱4۰۱قاب
جایگاه هــای  ایجــاد  هرچنــد  گفــت:  نیســت، 
ســوخت نزدیــک بــه ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان بودجــه 
ــی  ــوان و آمادگ ــی ت ــش خصوص ــا بخ ــاز دارد ام نی

ــم را دارد.  ــن مه انجــام ای
ــا  ــت ب ــه مل ــا خان ــو ب ــرادی در گفت وگ احمــد م
انتقــاد بــه حــذف بنــد مرتبــط بــا اســتفاده خودروها 
از گاز ال.پی.جــی در الیحــه بودجــه ۱4۰۱، گفــت: 
ــدی در الیحــه بودجــه ۱4۰۰ در رابطــه  اگرچــه بن
بــا اســتفاده خودروهــا از گاز  LPG وجــود داشــت 
امــا دولــت ایــن بنــد را در الیحــه بودجــه ۱4۰۱ بــه 
دلیــل نبــود زیرســاخت های الزم بــرای آن همچــون 
ــی کــه  جایگاه هــای ســوخت حــذف کــرده، در حال
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــئولیت ها ب ــذاری مس ــا واگ ب
ــا همــان جایگاه هــای  امــکان ایجــاد زیرســاخت ها ی

ــر اســت.   ــاز امکان پذی ســوخت مــورد نی
ــی،  ــم، ابوموس ــاس، قش ــردم بندرعب ــده م نماین
حاجــی آبــاد و خمیــر در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از گاز LPG در 
خودروهــا بــا اســتفاده از جایگاه هــای ســوختی 
کنــد-  ایجــاد  بایــد  خصوصــی  بخــش  -کــه 
ــم  ــن مه ــد ای ــه داد: هرچن ــت، ادام ــر اس امکان پذی
نزدیــک بــه ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان بودجه نیــاز دارد 
امــا بخــش خصوصــی تــوان و آمادگــی انجــام ایــن 
مهــم را دارد و حتــی اعــالم آمادگــی کــرده اســت.    
وی افــزود: بایــد جایگاه هــای ســوخت را طــوری 
عالوه بــر  بتواننــد  کــه خودروهــا  داد  گســترش 
ــتفاده  ــز اس ــی.ان.جی نی ــی و س ــن از ال.پی.ج بنزی
ــه ۱۰۰  ــک ب ــرف نزدی ــه مص ــه ب ــا توج ــد و ب کنن
ــی  ــعه ال.پی.ج ــن در روز، توس ــر بنزی ــون لیت میلی
ــادرات  ــن و ص ــرف بنزی ــش مص ــه کاه ــد ب می توان

ــد. ــک کن آن کم
نائــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای 
اســالمی اظهــار کــرد: اکنــون ثروتــی بــا عنــوان گاز 
ــه  ــی ک ــه و می ســوزد در حال ــدر رفت ال.پی.چــی ه
می تــوان از ایــن گاز مایــع عالوه بــر منــازل در 
خودورهــا نیــز اســتفاده کــرد، امــا بــه دلیــل عــدم 
حمایــت دولــت خودروهــا از ســوخت غیراســتاندارد 
اســتفاده می کننــد بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد 
ــه  ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ــرژی ب ــیون ان کمیس
۱4۰۱ توزیــع گاز ال. پــی. جــی بــا اســتفاده از 

ــت بخــش خصوصــی اســت. ظرفی

محمد وحیدی:
درآمدهای بادآورده باید مخاطب 

اصلی نظام مالیاتی باشد

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱4۰۱ مجلــس 
ــد  ــادآورده بای ــای ب ــه درآمده ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
مخاطــب اصلــی نظــام مالیاتــی باشــد، گفــت: ایــن 
در حالیســت کــه پایه هــای مالیاتــی می بایســت 
ــرود کــه مالیات هــای  ــه ســمتی ب ضمــن کاهــش ب
ــادآورده  ــای ب ــه دارای درآمده ــرادی ک ــی از اف واقع

هســتند، اخــذ شــود. 
محمــد وحیــدی در گفت وگــو بــا خانــه ملــت بــا 
اشــاره بــه طــرح مباحــث کارشناســی در کمیســیون 
مباحــث  خصــوص  در   ۱4۰۱ بودجــه  تلفیــق 
مالیاتــی، گفــت: تنــوع در پایه هــای مالیاتــی ضمــن 
افزایــش نیــروی انســانی و کاهــش بهــره وری باعــث 

ــود. ــرد می ش ــراف در عملک انح
وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری در فرمایشــات 
کشــور  مالیاتــی  پایه هــای  تغییــر  بــه  خــود 
اشــاره کردنــد، بــه ایــن منظــور کــه پایه هــای 
ــرود  ــمتی ب ــه س ــش ب ــن کاه ــد ضم ــی بای مالیات
افــرادی کــه دارای  از  کــه مالیات هــای واقعــی 

درآمدهــای بــادآورده هســتند، اخــذ شــود.
وحیــدی اضافــه کــرد: اســتان خراســان شــمالی 
ــی در بودجــه ۱4۰۱ را  ــد ســرانه مل ــن درآم کمتری
ــش  ــا افزای ــی ب ــادی و دارائ ــور اقتص دارد، وزارت ام
۸۰ درصــدی مالیــات باعــث تــورم بیشــتر در اســتان 
ــن منظــور اســت کــه عمــاًل  ــه ای ــن ب می شــود و ای
ــت  ــده قابلی ــف ش ــای تعری ــروژه ه ــک از پ ــچ ی هی
اجــرا پیــدا نخواهــد کــرد زیــرا مالیات هــای محقــق 
ــی  ــم خوان ــت ه ــی دول ــای واقع ــا درآمده ــده ب نش

نــدارد.
ــورد،  ــای بجنـ ــتان هـ ــردم شهرسـ ــده مـ نماینـ
ـــرم  ـــه جاج ـــرگالن، گرم ـــملقان، راز و ج ـــه و س مان
ـــه مجلـــس  ـــده گرفتـــن مصوب ـــه نادی ضمـــن اشـــاره ب
ـــی  ـــادی و دارائ ـــور اقتص ـــت: وزارت ام ـــم، گف یازده
ـــوط  ـــای مرب ـــف ه ـــی از ردی ـــه ۱4۰۱ برخ در بودج
ـــه  ـــی را ک ـــکونی خال ـــازل مس ـــر من ـــات ب ـــه مالی ب
مصوبـــه مجلـــس یازدهـــم بـــوده صفـــر یـــا کـــم 
ــوع  ــن موضـ ــه ایـ ــه بـ ــه توجـ ــت کـ ــده اسـ دیـ
ــا  ــق مالیات هـ ــر تحقـ ــی بـ ــر مثبتـ ــد اثـ می توانـ

داشـــته باشـــد.
ـــت:  ـــق بودجـــه ۱4۰۱ گف عضـــو کمیســـیون تلفی
ـــدم  ـــه ع ـــه منزل ـــات خـــودرو ب ـــه مالی ـــدم توجـــه ب ع
ورود خـــودرو بـــه کشـــور بـــوده کـــه ایـــن امـــر 
باعـــث انحصـــاری شـــدن بـــازار خـــودرو خواهـــد 
ـــن  ـــد ضم ـــوع می توان ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــود و توج ب
ـــای  ـــا خودروه ـــنگین ی ـــای س ـــردن خودروه وارد ک
ـــش  ـــه کاه ـــی ب ـــن، کمک ـــوخت پائی ـــرف س ـــا مص ب
ـــازار  مصـــرف ســـوخت در کشـــور باشـــد و چرخـــش ب
ـــد. ـــر بده ـــی کشـــور تغیی ـــان مالیات ـــع جری ـــه نف را ب

یک عضو کمیسیون تلفیق خبر داد
تعیین سازوکار هزینه کرد فروش 
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یــک عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای 
اســالمی تاکیــد کــرد: بــا مصوبــه کمیســیون تلفیــق 
ــورت  ــع حاصــل در ص ــا مناب ــد ت ــف ش ــت مکل دول
فــروش مــازاد نفــت تــا ســقف ۵/۵ میلیــارد یــورو را 

صــرف تولیــد مســکن و اشــتغال زایــی کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی حــدادی نماینــده 
ــاد در  ــاغ و نظرآب مــردم طالقــان، ســاوجبالغ، چهارب
مجلــس شــورای اســالمی در صفحــه شــخصی خــود 

ــت: ــر، نوش در توئیت
ــه ای در کمیســیون تلفیــق،  ــا تصویــب مصوب » ب
دولــت  مکلــف شــد در صــورت فــروش مــازاد نفــت 
ــارات را  ــن اعتب ــورو، ای ــارد ی ــقف ۵/۵ میلی ــا س ت
ــت از  ــتغال زایی، حمای ــکن، اش ــد مس ــرف تولی ص
تولیــد و پروژه هــای  پیشــران جدیــد ماننــد توســعه 
ــای  ــازی میدان ه ــادر و فعال س ــی و بن ــوط  ریل خط
گازی مشــترک و پتروپاالیشــگاه ها و نیروگاه هــای 

ــاال کنــد.« ــا ظرفیــت ب ب
پـس از تصویـب کلیات الیحه بودجه سـال ۱4۰۱ 
در صحـن مجلس و دریافت پیشـنهادات کمیسـیون 
هـای تخصصـی، کمیسـیون تلفیـق مجلس شـورای 
اسـالمی از روز شـنبه بررسـی جزئیات الیحه بودجه 

سـال ۱4۰۱ کل کشـور را آغـاز کرده اسـت.

اتاق بازرگانی به پستویی برای 
استفاده از رانت ها تبدیل شده 

رســانه ها  بــا  می تواننــد 
ــد، و در  ــراز کنن ــود را اب ــای خ ــه و دیدگاه ه مصاحب
ــد  ــت چن ــن اس ــوع ممک ــر موض ــاره ه ــه درب نتیج
ــت  ــا هیئ ــا در اینج ــود، ام ــنیده ش ــف ش ــر مختل نظ
ــچ  ــه هی ــی ب ــه دسترس ــش ک ــرا اندی ــدگان ف نماین
تریبــون داخلــی ندارنــد اگــر از ســرناچاری مصاحبه ای 
بــا یــک رســانه اقتصــادی غیــر از اتــاق بازرگانــی انجام 
دهنــد او را مــاده ۵ کــرده و بــه کمیســیون انضباطــی 

ــود. ــیدگی ش ــش رس ــه جرم ــا ب ــپارند ت می س
ــه  ــن توج ــروز م ــتدعای ام ــه داد: اس ــافعی ادام ش
جــدی همــگان به آینــده و انتخابــات دور دهم اســت و 
از قرائــن امــر کاماًل مشــهود اســت کــه قرار اســت درب 
بــر پاشــنه مقدمــات و انتخابــات دور نهــم و هشــتم و 
هفتــم بچرخــد و از هــم اکنــون در بعضــی از اتاق هــا 
ــرار  ــتور کار ق ــدودف در دس ــن و م ــتراتژی پوتی اس
ــا پشــتوانه همــان کارت هــای  ــرار اســت ب گرفتــه و ق
ــات دور  ــدور، انتخاب ــد الص ــای جدی ــی و کارت ه کذائ
دهــم نیــز بــه ســیاق ادوار قبــل مهندســی و مدیریــت 
ــاق شهرســتان ها جــای  شــود و فقــط در بعضــی از ات

ــا نــواب رئیــس عــوض شــود. رؤســا ب
ــت  ــت نخس ــن اس ــا ای ــت م ــت: درخواس وی گف
انتخابــات دور دهــم صرفــاً بــر اســاس کارت بازرگانــی 
معتبــر انجــام شــود، دوم آنکــه از بیــن خــود جمعــی از 
مطالبــه گــران را بــه عنــوان کارگــروه نظــارت بــر اتــاق 
ایــران و اتــاق شهرســتان ها تعییــن کنیــم تــا آن جمــع 
ــت  ــکاری و حمای ــا هم ــی الزم و ب ــارات اجرای ــا اختی ب
هیئــت رئیســه اتــاق را بــه ریــل اصلــی خــود برگردانند.

3 میلیون کارتخوان
 بدون تراکنش هستند نه بی هویت! 

ـــون  ـــاپرک ۳ میلی ـــرکت ش ـــر ش ـــه مدی ـــه گفت ب
کارتخـــوان در کشـــور تراکنـــش ندارنـــد؛ امـــا 

ــتند.  ــت هسـ ــی هویـ ــت بـ ــوان گفـ نمی تـ
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــرش  ـــزار پذی ـــون اب ـــد: ۱۳ میلی ـــی گوی ـــان م دهق
ــی و  ــت اینترنتـ ــوان، درگاه پرداخـ ــامل کارتخـ شـ
ـــداد حـــدود ۸۰ درصـــد  ـــن تع ـــم، از ای ـــی داری موبایل

پرداخـــت فعـــال هســـتند.
او گفـــت:  بانـــک مرکـــزی و شـــاپرک نســـبت 
بـــه پیـــش ثبـــت نـــام مودیـــان مالیاتـــی اقـــدام 
می کننـــد. ۷۵ درصـــد از پذیرنـــدگان حقیقـــی 
ــت  ــش ثبـ ــد را پیـ ــتگاه کارتخوان دارنـ ــه دسـ کـ

نـــام کـــرده ایـــم.

اقتصادهای پیشرو جهان 
در سایه تورم

ایــن ســویه جدیــد بــر تولیــد 
ناشــی از رکــود عرضــه و ســریع ترین تــورم در ســه 

دهــه اخیــر ســایه افکنــده اســت.
بانــک جهانــی اظهــار کــرد: شــیوع دوبــاره 
ویــروس کرونــا، کاهــش حمایــت از سیاســت ها 
ــث  ــن باع ــره تامی ــدت زنجی ــای طوالنی م و تنگناه
در  اقتصــاد جهانــی  بهبــود  کــه  خواهــد شــد 
ــته  ــال گذش ــه رشــد س ــس از آن ک ــال ۲۰۲۲ پ س
ســریع ترین ســرعت پــس از رکــود در ۸ دهــه 
قبلــی  پیش بینی هــای  از  بیــش  بــود  گذشــته 

ــد. ــش یاب کاه

تاریخچـــه و چگونگـــی شـــروع 
ــتن  ــد تنگسـ ــرکت تولیـ ــت شـ فعالیـ
ـــل  ـــور کام ـــه ط ـــارس را ب ـــرو پ ـــور س ن

ــد؟ ــح دهیـ توضیـ
شـــرکت تولیـــد تنگســـتن نـــور ســـرو پـــارس 
در ســـال ۸۱ بـــه ثبـــت رســـید ولـــی بـــا توجـــه 
ـــل  ـــاق عم ـــگاه و ات ـــای آزمایش ـــپ ه ـــود الم ـــه نب ب
ـــوع  ـــن ن ـــردن ای ـــت وارد ک ـــور، جه ـــره درکش و غی
ـــا  ـــدام م ـــالم از کشـــور مجارســـتان و همینطـــور اق اق
ـــه خاطـــر  ـــی ب ـــه وارد کـــردن المـــپ هـــای آمریکای ب
ـــوراً  ـــه مجب ـــا اینک ـــد ت ـــر نش ـــم میس ـــئله تحری مس
ــور  ــه اول وارد کشـ ــر را در وهلـ ــد نظـ ــالم مـ اقـ
ـــه  ـــدام ب ـــد اق ـــه بع ـــم و در مرحل ـــان کردی آذربایج

واردات آن بـــه کشـــورمان نمودیـــم.

ـــارت  ـــه تج ـــادرات در عرص ـــش ص نق
نســـبت بـــه فعـــاالن ایـــن عرصـــه را 

ـــد؟ ـــرح دهی ش
ـــت  ـــور اس ـــد کش ـــن درآم ـــده تری ـــادرات عم ص
ـــوری  ـــود کش ـــی ش ـــد م ـــی باش ـــر نفت ـــر غی ـــه اگ ک
ـــادرات گل،  ـــق ص ـــط از طری ـــه فق ـــد ک ـــد هلن مانن
بـــازار جهانـــی پیـــدا کـــرده اســـت یـــا کشـــوری 
ــادرات  ــق صـ ــط از طریـ ــه فقـ ــه کـ ــد ترکیـ ماننـ
لبـــاس صاحـــب جایگاهـــی ویـــژه شـــده اســـت و 
ـــه  ـــود را در عرص ـــرات خ ـــته بزرگتریـــن تاثی توانس
ــبختانه در  ــد. خوشـ ــان دهـ ــور نشـ ــاد کشـ اقتصـ
کشـــور مـــا خصوصـــاً شـــهر تبریـــز کـــه قطـــب 
ــت در  ــکویت اسـ ــیرینی و بیسـ ــواع شـ ــد انـ تولیـ
ـــه  ـــت یافت ـــزایی دس ـــرفت بس ـــه پیش ـــه ب ـــن زمین ای

اســـت.

ـــر  ـــتای بهت ـــما در راس ـــای ش راهکاره
ــادرات  ــی صـ ــت فعلـ ــدن وضعیـ شـ

اســـتان چیســـت؟
ـــتان،  ـــع در مســـیر صـــادرات اس ـــن موان ـــده تری عم
ــر  ــت و اگـ ــازی هاسـ ــذ بـ ــکالت ادارات و کاغـ مشـ
ــی از  ــد خیلـ ــک کنـ ــه کمـ ــن زمینـ ــت در ایـ دولـ
مســـائل حـــل مـــی شـــود و ضمـــن اینکـــه تولیـــد 
ـــود را  ـــادرات خ ـــت ص ـــد کیفی ـــا بای ـــدگان حتم کنن
ـــت  ـــدن ارز از باب ـــرای برگردان ـــد و زمینـــه را ب ـــاال ببرن ب
ـــازند.  ـــم س ـــده فراه ـــادر کنن ـــت ص ـــه دس ـــادرات ب ص

موفقیـــت،  کســـب  جهـــت  در 
ــک  ــت یـ ــرد در مدیریـ ــص فـ تخصـ
ـــتن  ـــا داش ـــت ی ـــر اس ـــد ت ـــارت مفی تج

ــت؟  ــر اسـ ــه تأثیرگذارتـ تجربـ
ــد  ــه بایـ ــر دو زمینـ ــده در هـ ــاد بنـ ــه اعتقـ بـ
ـــد.  ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــه کاف ـــارت و اندوخت مه
داشـــتن تجربـــه در هـــر زمینـــه جهـــت رســـیدن 
بـــه موفقیـــت الزم و ضـــروری اســـت و در کنـــار 
ـــه  ـــتای کار مربوط ـــم در راس ـــص ه ـــودن تخص آن ب
ــت  ــوردار اسـ ــاده ای برخـ ــوق العـ ــت فـ از اهمیـ
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــی م ـــت کل و در حال
ـــه موفقیـــت در هـــر زمینـــه ای، تخصـــص  رســـیدن ب

و تجربـــه مکمـــل همدیگرنـــد.

را  صـــادرات  کنونـــی  وضعیـــت 
ــه  ــات منطقـ ــه مناقشـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــا  ــروس کرونـ ــانی ویـ ــیب رسـ و آسـ

تشـــریح نماییـــد؟
ـــد  ـــا پدی ـــادرات ب ـــه در ص ـــیبی ک ـــترین آس بیش
ــات  ــور مناقشـ ــا و همینطـ ــروس کرونـ ــدن ویـ آمـ

ـــره  ـــوه و ت ـــادرات می ـــت، ص ـــده اس ـــه وارد ش منطق
ـــاًل  ـــه عم ـــت ک ـــوده اس ـــیه ب ـــور روس ـــه کش ـــار ب ب
در ایـــن مـــورد کار را بـــه طـــور کامـــل متوقـــف 
ــه  ــتو کـ ــهر راسـ ــه شـ ــوری کـ ــرده اســـت طـ کـ
ـــار  ـــره ب ـــوه و ت ـــش می ـــم بخ ـــهرهای مه ـــزو ش ج
ـــه ۵۰۰  ـــب ب ـــد و قری ـــی باش ـــیه م ـــور روس در کش
فقـــره مغـــازه بـــه صـــورت شـــبانه روزی فعالیـــت 
ــرات  ــت و تاثیـ ــرده اسـ ــد کـ ــد را راکـ ــی کننـ مـ
ـــا  ـــروس کرون ـــانی وی ـــیب رس ـــود را از آس ـــی خ منف

نشـــان داده اســـت.

ارتباطـــات اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز 
را بـــا تاجـــران و صـــادر کننـــدگان در 
ــور  ــانی چطـ ــات رسـ ــتای خدمـ  راسـ

می بینید؟
اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز در حـــد تـــوان و چارچـــوب 
اختیاراتـــش خدمـــات خـــود را ارائـــه مـــی دهـــد 
ـــاره  ـــم اش ـــان کن ـــم بی ـــی بخواه ـــت کل ـــی در حال ول
ـــی  ـــن اســـت خیل ـــده ای ـــه احســـاس بن ـــم ک ـــی کن م
بیشـــتر از ایـــن مـــی توانـــد در بخـــش صـــادرات 
ــتری را  ــات بیشـ ــد و خدمـ ــته باشـ فعالیـــت داشـ

ـــد. ـــه نمای ارائ

ـــره  ـــدازی پنج ـــما از راه ان ـــل ش تحلی
ــد  ــه قصـ ــه بـ ــز کـ ــد در تبریـ واحـ
ــه  ــانی بـ ــات رسـ ــهیل در خدمـ تسـ
ـــرقی  ـــان ش ـــادی آذربایج ـــاالن اقتص فع

ایجـــاد شـــده اســـت چیســـت؟ 

ـــی  ـــورت عمل ـــه ص ـــاً ب ـــاق واقع ـــن اتف ـــر ای اگ
ـــود کـــه کشـــورهای  ـــه ایـــن دلیـــل ب انجـــام شـــد ب
ـــر  ـــث دیگ ـــرکات و مباح ـــئله گم ـــیا در مس اوراس
ـــد  ـــه بای ـــد ک ـــل نکنن ـــران تحمی ـــه ای ـــزی را ب چی
ـــت.  ـــده اس ـــر نش ـــر میس ـــن ام ـــون ای ـــت تاکن گف

ــادر  ــر صـ ــی اکثـ ــه دالیلـ ــه چـ بـ
کننـــدگان از سیاســـت هـــای بانـــک 
ـــص  ـــرکات و ترخی ـــور گم ـــزی در ام مرک
کاال گلـــه منـــد و معتـــرض هســـتند؟

بـــه علـــت اینکـــه مشـــکالت اخیـــر آنقـــدر در 
ـــی  ـــادرات آن و جابجای ـــا ص ـــص کاال ی ـــت ترخی جه
ــئله  ــور مسـ ــزی و همینطـ ــک مرکـ ــزد بانـ ارز نـ
ـــه  ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــاز ش ـــئله س ـــا مس ـــم ه تحری
فعـــاالن ایـــن عرصـــه را ســـردرگم کـــرده اســـت.

ـــا واردات را  ـــادرات ب ـــای ص ـــاوت ه  تف
ـــدام  ـــودن ک ـــرورت ب ـــح داده و ض توضی
ـــد؟  ـــی دانی ـــح م ـــور ارج ـــک را در کش ی

ـــد؟ ـــان فرمایی ـــود را بی ـــل خ دالی
بـــه طـــور مشـــخص عـــرض مـــی کنـــم کـــه 
ــادی  ــت زیـ ــور از اولویـ ــک کشـ ــادرات در یـ صـ
برخـــوردار اســـت و تـــوان اقتصـــادی آن کشـــور 
را بـــاال مـــی بـــرد. تمـــام کشـــورهای صنعتـــی 
ـــن  ـــاد ای ـــد و اقتص ـــوی دارن ـــادرات ق ـــوان ص ـــم ت ه
ـــان  ـــادرات ش ـــا ص ـــتقیم ب ـــور مس ـــه ط ـــورها ب کش
ارتبـــاط دارد. بـــه عنـــوان مثـــال کشـــور چیـــن 
بـــا صـــادرات خـــود بـــه کشـــورهای اروپایـــی و 

ـــز  ـــا را نی ـــی آن ه ـــازار داخل ـــکا ب ـــور امری همینط
ــم  ــئله واردات هـ ــت. در مسـ ــرده اسـ ــل کـ مختـ
ـــد را  ـــوان تولی ـــوری ت ـــر کش ـــه اگ ـــت ک ـــد گف بای
نداشـــته باشـــد ملـــزم بـــه انجـــام واردات اســـت 
و ایـــن کار هـــم بایـــد بـــدون آنکـــه تمـــام زیـــر 
ـــورت  ـــزد، ص ـــم بری ـــه ه ـــور را ب ـــای کش ـــاخت ه س

بگیـــرد.

ـــده  ـــی مان ـــر حرف ـــر، اگ ـــخن آخ س
ـــه  ـــا توصی ـــد ی ـــرده ای ـــرح نک ـــه مط ک
ــت  ــر در جهـ ــئوالن امـ ــه مسـ ای بـ
ـــد  ـــان داری ـــوزه کاریت ـــه ح ـــیدگی ب رس

بفرماییـــد؟
مشـــورت کـــردن بـــا اقتصـــاد دانـــان و 
تولیـــد  امـــر صـــادرات و  کســـانی کـــه در 
ـــه  ـــتند را توصی ـــص هس ـــه و تخص ـــب تجرب صاح
ــع  ــتن موانـ ــر از آن برداشـ ــم و بهتـ ــی کنـ مـ
اداری و رفـــع بروکراســـی هـــای دســـت و پـــا 
گیـــر مـــی توانـــد دســـت تولیـــد کننـــدگان و 
صادرکننـــدگان را در حیطـــه کاری شـــان بـــاز 
ــال  ــودگی خیـ ــی و آسـ ــه راحتـ ــا بـ ــد تـ کنـ
ــوان  ــه عنـ ــد. بـ ــت بپردازنـ ــه فعالیـ ــدام بـ اقـ
مثـــال در کشـــور گرجســـتان تمـــام کارهـــای 
ــورت  ــه صـ ــادرات بـ ــد و صـ ــا تولیـ ــط بـ مرتبـ
ــرد  ــی گیـ ــورت مـ ــی صـ ــزه و الکترونیکـ مکانیـ
ـــه  ـــاالن عرص ـــه فع ـــوط ب ـــورات مرب ـــام ام و انج
صـــادرات و تولیـــد بـــه ســـهولت در کمتریـــن 

ــرد. ــورت مـــی پذیـ ــان ممکـــن صـ زمـ

مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل شرکت تولید تنگستن نور سرو پارس

رشد صادرات، نقطه قوت اقتصاد در کشور
فیروز صفری

آذربایجـــان  شـــرقی را می تـــوان از معـــدود اســـتان  هایـــی دانســـت کـــه در ســـال های اخیـــر توانسته اســـت محصوالتـــش 
را بـــه بیـــش  از ۱۰۰ کشـــور صـــادر کنـــد و اگـــر زمانـــی فـــرش مهم تریـــن محصـــول صادراتـــی اســـتان بـــود، چنـــد ســـالی 
می شـــود کـــه شـــیرینی و شـــکالت و ۸۰ گـــروه کاالیـــی دیگـــر، جـــای آن را گرفته انـــد، امـــا بـــه لحـــاظ وزنـــی هنـــوز فـــرش 
جایـــگاه برتـــر را دارد. امســـال هـــم ایـــن اســـتان توانســـت محصـــوالت بیشـــتری بـــه کشـــورهای خارجـــی صـــادر کنـــد و 
صـــادرات ۶۲۲ میلیـــون دالری از گمـــرکات اســـتان، نشـــان از رشـــد ۵۵ درصـــدی ایـــن رقـــم در نیمـــه نخســـت امســـال نســـبت 
ـــی  ـــش  خصوص ـــاالن بخ ـــتان و فع ـــادی اس ـــئوالن اقتص ـــه مس ـــت ک ـــی  اس ـــن  در حال ـــته دارد. ای ـــال  گذش ـــابه س ـــدت مش ـــه م ب
معتقدنـــد اســـتان ظرفیت هـــای بیشـــتری بـــرای صـــادرات دارد و بایـــد زمینـــه  مناســـب بـــرای ورود بـــه بازارهـــای جدیـــد 
ـــت  ـــی اس ـــول محصوالت ـــی از پ ـــتن بخش ـــتان بازنگش ـــی اس ـــاالن صادرات ـــش فع ـــن چال ـــان مهم تری ـــن می ـــود. درای ـــم ش فراه
کـــه صـــادر شده اســـت. برخـــی صادرکننـــدگان بخـــش  خصوصـــی درایـــن زمینـــه بـــا مشـــکالتی مواجـــه شـــده اند و مقـــرر 
شـــده در کمیتـــه ارزی ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان تصمیم هـــای کاربـــردی گرفتـــه شـــود. خســـرو احمـــدی 
ـــال  ـــدت دو س ـــه م ـــکی دارد و ب ـــرای دامپزش ـــند. وی دکت ـــی باش ـــارس م ـــرو پ ـــور س ـــتن ن ـــد تنگس ـــرکت تولی ـــل ش ـــر عام مدی
ـــوژی تحصیـــل کـــرده اســـت. ایشـــان بـــه مـــدت هفـــت ســـال نیـــز در ســـازمان  نیـــز در کشـــور آذربایجـــان در رشـــته میکروبیول
ـــان در  ـــت ش ـــاب فعالی ـــن ب ـــا وی م ـــی را ب ـــت. گفتگوی ـــوده اس ـــغول ب ـــت مش ـــه فعالی ـــرقی ب ـــان ش ـــتان آذربایج ـــی اس بازرس

ـــردد: ـــی گ ـــم م ـــل آن تقدی ـــه ماحص ـــم ک ـــام داده ای ـــادرات انج ـــه ص عرص

توجه کامل به امنیت غذایی، برنامه 
جدید وزارت جهاد کشاورزی است 

مدیـــرکل دفتـــر هماهنگـــی امـــور اســـتان های 
ــدار  ــر اقتـ ــت: اگـ ــاورزی گفـ ــاد کشـ وزارت جهـ
ـــود،  ـــی ش ـــی عملیات ـــدار نظام ـــار اقت ـــی در کن غذای

ــود.  ــاد می شـ ــی ایجـ امنیـــت غذایـ
بـــه گـــزارش مهـــر، هوشـــنگ محمـــدی 
ــم  ــای قدیـ ــه روسـ ــع و معارفـ ــم تودیـ در مراسـ
ــتان  ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــد سـ و جدیـ
ـــکاری  ـــا هم ـــت ب ـــر اس ـــت: در نظ ـــان اظهارداش کرم
کشـــاورزان محصـــوالت ارگانیـــک و ســـالم در 
ــت  ــه دسـ ــد و بـ ــت تولیـ ــد کیفیـ ــن حـ باالتریـ

ــد. ــردم برسـ مـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه برنامه ریـــزی ســـفره 
معیشـــت مـــردم از وظایـــف وزارت جهـــاد کشـــاورزی 
اســـت، افـــزود: موفقیـــت در توزیـــع هوشـــمندانه 
ـــت  ـــر اس ـــن ام ـــده ای ـــان دهن ـــرغ نش ـــرغ و تخم م م
ــرای  ــالم بـ ــایر اقـ ــمندانه سـ ــع هوشـ ــه توزیـ کـ
ــرار  ــتور کار قـ ــد در دسـ ــز بایـ ــازار نیـ ــم بـ تنظیـ
ــر نیازمنـــد تقویـــت باورهـــای  گیـــرد و ایـــن امـ

مـــردم اســـت.

ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1
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۹ واحد مرغداری راکد در عجب شیر 

به چرخه تولید برگشت

 ۹ گفــت:  عجب شــیر  جهادکشــاورزی  مدیــر 
ــب  ــتان در قال ــن شهرس ــد ای ــداری راک ــد مرغ واح
طــرح تولیــد قــراردادی و پــس از ســه ســال وقفــه 
ــه  ــر ب ــرای ۱۸ نف ــت و ب ــد برگش ــه تولی ــه چرخ ب

ــد.  ــاد ش ــغال ایج ــتقیم اش ــورت مس ص
ــار  ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــالمی در گفت وگ ــد اس احم
داشــت: ایــن واحدهــای راکــد و فاقــد پروانــه اکنــون 
در هــر دوره دارای ۸۰ هــزار قطعــه ظرفیــت تولیــد 
ــد در  ــق تولی ــب رون ــا موج ــت آنه ــتند و فعالی هس

شهرســتان شــده اســت. 
بــه گفتــه وی ایــن واحدهــای مرغــداری چنــدی 
ــت  ــی مدیری ــدات دام ــد تولی ــوی واح ــش از س پی
جهــاد کشــاورزی و بــا هــدف رفــع مشــکالت حــوزه 
ــای دارای  ــه از واحده ــتیبانی همه جانب ــد و پش تولی
قابلیــت برگشــت بــه چرخــه تولیــد شناســایی شــده 
ــر دوره  ــن در ه ــا ۲۰۰ ت ــت آنه ــا فعالی ــد و ب بودن
بــه ظرفیــت تولیــد گوشــت مــرغ شهرســتان اضافــه 

مــی شــود. 
افــزود: در  مدیــر جهادکشــاورزی عجب شــیر 
زمــان حاضــر مجمــوع مرغداریهــای ایــن شهرســتان 
بــه ۵۱، ظرفیــت جوجــه ریــزی بــه ۷۳۵ هــزار قطعه 
و ظرفیــت تولیــد گوشــت مــرغ شهرســتان در هــر 

دوره بــه ۱۸۳۷ تــن رســیده اســت. 
نماینــده مــردم مراغــه و  »علــی علیــزاده«، 
ــدی  ــالمی چن ــورای اس ــس ش ــیر در مجل عجب ش
ــد  ــای فاق ــری مشــکالت مرغداری ه ــا پیگی پیــش ب
ــرای  ــدن و اج ــرح ش ــب مط ــد، موج ــه و راک پروان

ــد. ــور ش ــطح کش ــراردادی در س ــد ق ــرح تولی ط
موانــع  پیشــنهادی  ایــن طــرح  اســاس  بــر 
ــداران  ــه مرغ ــت ب ــوز فعالی ــای مج ــش روی اعط پی
ــا  ــرای آنه ــد ب ــاده تولی ــن نه ــه و تامی ــد پروان فاق

می شــود.  برداشــته 

شهر و شورا

توزیع 114 هزار تن نهاده دامی
 بین دامداران لرستانی 

مدیــر تعــاون روســتایی لرســتان از توزیــع ۱۱4 
هــزار تــن نهــاده دامــی بیــن دامــداران اســتان خبــر 

داد.
ــان  ــارس بی ــا ف ــو ب ــره ای در گفت وگ ــادر زه ن
کــرد: توزیــع نهاده هــای دامــی بیــن دامــداران 
از وظایــف شــبکه های تعاونــی روســتایی اســت 
ــه کار  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــه تم ــن رابط ــه در ای ک

یم. بســته ا
ــه منظــور  ــا بیــان اینکــه جهادکشــاورزی ب وی ب
ســاماندهی امــور دامــی و نهاده هــا، اقــدام بــه 
اســت،  کــرده  مختلفــی  طرح هــای  راه انــدازی 
ــی از  ــاورزی یک ــازارگاه جهادکش ــامانه ب ــزود: س اف
ــدگان و  ــی تولیدکنن ــه تمام ــت ک ــوارد اس ــن م ای
مصرف کننــدگان بــا مراجعــه بــه آن می تواننــد 
بــا ســهولت بیش تــری اقــدام بــه خریــد یــا فــروش 

نهاده هــای دامــی کننــد.
زهــره ای از توزیــع ۱۱4 هــزار تــن نهــاده دامــی 
ــاری  ــال ج ــدای س ــتانی از ابت ــداران لرس ــن دام بی
ــامل  ــا ش ــن نهاده ه ــت: ای ــر داد و گف ــون خب تاکن
کنســانتره، نهــاده جــو و کنجالــه ســویا بــوده اســت.
ــان  ــتان خاطرنش ــتایی لرس ــاون روس ــر تع مدی
کــرد: مجموعــه ایــن اقدامــات ســبب کوتــاه کــردن 
دســت واســطه ها شــده و نهــاده بــا قیمــت مناســب 
ــرار  ــدار ق ــار دام ــری در اختی ــرایط بهت ــت ش و تح

می گیــرد.
توزیــع  و  تامیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــه خواه ــال ادام ــان س ــا پای ــی ت ــای دام نهاده ه
ــورت  ــه ص ــات ب ــه خدم ــرد: ارائ ــه ک ــت، اضاف داش
غیرحضــوری و آنالیــن بــه فعــاالن ایــن حــوزه 
ســبب می شــود کــه مــردم دغدغــه ای در خصــوص 

ــند. ــته باش ــی نداش ــای اساس ــن کااله تامی

لزوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری
 در مناطق کم برخوردار تبریز 

ـــهر  ـــالمی ش ـــورای اس ـــازی ش ـــاری و شهرس ـــیون معم ـــس کمیس رئی
ـــت  ـــز از ظرفی ـــوردار تبری ـــم برخ ـــق ک ـــم در مناط ـــت: می توانی ـــز، گف تبری

ـــم.  ـــتفاده کنی ـــهر اس ـــعه ش ـــتای توس ـــذاری در راس ـــرمایه گ س
بـــه گـــزارش فـــارس، فریـــدون بابایی اقـــدم در جمـــع اهالـــی 
ـــات  ـــه اقدام ـــروری ب ـــم م ـــر بخواهی ـــرد: اگ ـــار ک ـــاد اظه ـــه حیدرآب منطق
ـــته  ـــاد داش ـــه حیدرآب ـــر در منطق ـــی ســـال های اخی ـــه ط ـــورت گرفت ص
ـــان  ـــی خیاب ـــفالت اساس ـــالب و آس ـــوع فاض ـــه موض ـــم ب ـــیم می توانی باش
و کوچه هـــای فرعـــی و ... اشـــاره کنیـــم کـــه در برخـــی مناطـــق بـــا 

پیگیـــری اهالـــی محلـــه عملیاتـــی شـــده اســـت.
ــات،  ــر از اقدامـ ــی دیگـ ــزود: یکـ ــود افـ ــخنان خـ ــه  سـ وی در ادامـ
ـــده  ـــکونی ش ـــری مس ـــه کارب ـــه ک ـــن محوط ـــود ای ـــی ارم ب ـــارک جنگ پ
ـــبز  ـــای س ـــری فض ـــه کارب ـــارم ب ـــال در دوره  چه ـــن س ـــد از چندی ـــود بع ب
برگرداندیـــم، ایـــن محـــدوده اکنـــون بـــا ۱۲۰ هکتـــار ظرفیـــت بـــرای 

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــهر ب ش
بابایی اقـــدم بیـــان کـــرد: بـــا اینکـــه مشـــکالت زیـــادی در منطقـــه 
ـــز را در  ـــهر تبری ـــارک دوم ش ـــه پ ـــوان الل ـــا می ت ـــم ام ـــاد داری ـــدر آب حی

ـــرد. ـــداث ک ـــی ارم اح ـــارک جنگل ـــدوده پ مح
ـــهر  ـــالمی ش ـــورای اس ـــازی ش ـــاری و شهرس ـــیون معم ـــس کمیس رئی
تبریـــز، یـــادآور شـــد: در مناطـــق کم برخـــوردار تبریـــز، ظرفیـــت 
ســـرمایه گذاری می توانـــد در راســـتای توســـعه شـــهر مـــورد اســـتفاده 
ـــرای  ـــی ب ـــت بزرگ ـــی ظرفی ـــارک جنگ ـــاس پ ـــن اس ـــر همی ـــرد، ب ـــرار گی ق
شـــهر تبریـــز و منطقـــه بـــوده کـــه می توانیـــم در ایـــن محـــدوده از 

ــم. ــتفاده کنیـ ــرمایه گذاری اسـ فرصـــت سـ
ــود در خصـــوص  بابایی اقـــدم در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـ
پروژه هـــای دیگـــر ایـــن منطقـــه تصریـــح کـــرد: پروژه هـــای موجـــود 
ـــف  ـــن تکلی ـــد تعیی ـــاد بای ـــدوده حیدرآب ـــژه در مح ـــه وی ـــه 4 ب در منطق

شـــوند.
ـــده  ـــی ش ـــهریور قطع ـــه در ۲۱ ش ـــه ک ـــن مصوب ـــه داد: آخری وی ادام
موضـــوع دوربرگـــردان هم ســـطح و دوربرگـــردان غیرهم ســـطح در 
ـــن  ـــه ای ـــوص بودج ـــهر در خص ـــورای ش ـــه از ش ـــت ک ـــدوده اس ـــن مح ای
ـــم  ـــن مه ـــی ای ـــال آت ـــا در س ـــد ت ـــه بزنن ـــم،  اصالحی ـــا داری ـــروژه تقاض پ

ـــود. ـــی ش عملیات
ـــد  ـــز بای ـــه داری متمرک ـــوع خزان ـــرد: موض ـــان ک ـــدم خاطرنش بابایی اق
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــت ک ـــورت می گرف ـــهرداری ص ـــش در ش ـــال های پی س
اکنـــون عملیاتـــی شـــده اســـت و نقطـــه قوتـــی برایمـــان محســـوب 

می شـــود.

قیر رایگان به شهر های باالی 1۰۰ هزار نفر 
تعلق می گیرد 

مدیــرکل امــور شــهری اســتانداری آذربایجان شــرقی از اختصــاص قیــر 
رایــگان بــرای شــهر های بــاالی ۱۰۰ هــزار نفــر خبــر داد. 

باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  موحدنیــا در معارفــه  بــه گــزارش 
ــتفاده از  ــرای اس ــر ب ــد اه ــهردار جدی ــزی ش ــر برنامه ری ــر ب ــهردار اه ش
ــار  ــت: انتظ ــرد و  گف ــد ک ــهری تاکی ــران ش ــرای عم ــا ب ــام قابلیت ه تم
ــهرداری  ــت و ش ــق اس ــا و ح ــوب به ج ــات مطل ــه خدم ــئوالن در ارائ مس

ــد. ــد ش ــی خواه ــار روزمرگ ــزی دچ ــدون برنامه ری ب
 رمــز موفقیــت مدیریــت شــهری جلــب و جــذب مشــارکت های 

مردمــی در اجــرای پروژه هــای شــهری اســت.
 شــهر متعلــق بــه شــهروند می باشــد و ضــرورت دارد بــا فرهنگ ســازی 
ــود  ــهر خ ــرای ش ــد و ب ــهردار بدان ــک ش ــود را ی ــهروند خ ــر ش الزم، ه

احســاس مســئولیت کنــد.
 بودجــه مصــوب فعلــی شــهرداری اهــر بســیار ناچیــز عنــوان کــرد و بــا 
ایــن بودجــه امــور جــاری و حقــوق کارکنــان تامیــن می شــود و اعتبــاری 
ــا  ــرورت دارد، ب ــد و ض ــی نمی مان ــوآوری باق ــران و ن ــعه، عم ــرای توس ب

تدبیــر الزم شــهردار جدیــد در فکــر درآمدزایــی از منابــع جدیــد باشــد.

مدیــر آزمایشــگاه توســعه دولــت الکترونیک 
ــت  ــن وعده هــای دول گفــت: »یکــی از مهم تری
یعنــی ســاخت 4 میلیــون مســکن بــرای 
ــه  ــت ک ــرادی اس ــده اف ــا برعه ــم درآمده ک
ــالک و اســکان را  ــی ام ــامانه مل نتوانســتند س
ــا موفقیــت اجرایــی کننــد و اعتمــاد و امیــد  ب

ــد.«  ــب کردن ــردم را تخری م
آزمایشــگاه  )مدیــر  میرزایــی  حســین 
توســعه دولــت الکترونیــک( در گفتگــو بــا 
ایلنــا، بــا بیــان اینکــه مهم تریــن ســرمایه 
ــاد«  ــردم، »اعتم ــزد م ــی ن ــتگاه های اجرای دس
اســت، گفــت: »اعتمــاد بــه تــوان فنــی، 
حفــظ محرمانگــی داده هــا، تــوان اجرایــی 
ــرای  ــوه اج ــئولین و نح ــای مس و اظهارنظره
قوانیــن و تصمیمــات بســیار مهــم هســتند. اگر 
مــردم بی اعتمــاد شــوند، دیگــر نمی شــود 

داد.  انجــام  کاری 
وی افــزود: »در قانــون مالیــات بــر خانه هــای 
خالــی مــردم اعتمــاد خــود را از دســت داده انــد. 
ــم؛ مــردم اعتمــاد خــود  ــر بگوی ــد کالن ت بگذاری
ــط  ــکن توس ــوزه مس ــت ح ــوان مدیری ــه ت را ب
دولت هــا از دســت داده انــد و چشم شــان بــه 
و  امالکی هــا  توســط  اعالمــی  قیمت هــای 

ــت.«  ــکونی اس ــای مس ــکان واحده مال
مدیــر آزمایشــگاه توســعه دولــت الکترونیــک 
ــن  ــر زمی ــون ب ــال ها قان ــه س ــان اینک ــا بی ب
مانــده بــود، گفــت: »دو ســال هــم هســت کــه 
پــس از تغییــر در مــاده ۵4 قانــون مالیات هــای 
ــا  ــط ب ــاده و فق ــی نیفت ــچ اتفاق ــتقیم، هی مس

بوده ایــم. هیاهوهایــی کــه  هیاهــو مواجــه 
ــی را  ــه خال ــم و خان ــان می کنی ــن و چن چنی
شناســایی می کنیــم و مالیــات می گیریــم و 
ــازار مســکن را از تالطــم و ســوداگری نجــات  ب

ــچ.«  ــد؟ هی ــه کردی ــوب چ ــم؛ خ می دهی
در  کــه  »عناصــری  افــزود:  میرزایــی 
دولــت قبــل و در معاونــت مســکن وزارت 
ملــی  پــروژه  نتوانســتند  شهرســازی  و  راه 
ــوز در  ــد، هن ــش ببرن ــکان را پی ــالک و اس ام
ــواالت و  ــر از اح ــتند. اگ ــه هس ــن وزارتخان ای
روحیــات و دســتاوردهای رســتم قاســمی، 
وزیــر محتــرم، در قــرارگاه خاتــم و وزارت نفــت 

نمی گرفتــم.«  ایــراد  بــودم،  بی اطــالع 
ــرا  ــم چ ــا در تعجب ــرد: »ام ــح ک وی تصری
وعده هــای  مهم تریــن  از  یکــی  مســئولیت 
دولــت یعنــی ســاخِت 4 میلیــون مســکن 
ــرادی  ــده اف ــا، برعه ــم درآمده ــرای ک ارزان ب

اســت کــه نتوانســتند یــک ســامانه را بــا 
ــد  ــاد و امی ــد و اعتم ــی کنن ــت اجرای موفقی
مــردم را تخریــب کردنــد. در تعجبــم کــه 
ــامانه،  ــن س ــوی ای ــرای ق ــالح و اج ــرا اص چ
ــی  ــه عملیات ــه وزارتخان ــط بدن ــون توس تاکن
ــال  ــه قب ــی ک ــی از اطالعات ــت؛ حت ــده اس نش
ــم،  ــت کردی ــکان ثب ــالک و اس ــامانه ام در س
ــات را  ــددا اطالع ــد مج ــت و بای ــری نیس خب

وارد ســامانه کنیــم.« 
مدیــر آزمایشــگاه توســعه دولــت الکترونیک 
ــی  ــن پرســش کــه »چــرا اطالعات ــا طــرح ای ب
کــه مــا در راســتای تکمیــن قانــون در ســامانه 
ــم،  ــرده بودی ــت ک ــکان ثب ــالک و اس ــی ام مل
پــاک شــده اســت؟« افــزود: »همچنیــن پاســخ 
داده شــود کــه چنــد مســکن در ســامانه ثبــت 
شــده بــود؟ چنــد خانــه خالــی در ســال ۱4۰۰ 
شناســایی شــده اند؟ ســازمان امــور مالیاتــی از 

چنــد خانــه خالــی از ســکنه مالیــات دریافــت 
کــرد؟ در ایــن شــرایط وقتــی نتوانســته اند 
بانــک اطالعاتــی از امــالک و وضعیــت ســکونت 
ــت از  ــا صحب ــد، آی ــه کنن ــران تهی ــردم ای م
ــاور و  ــل ب ــال قاب ــکن کام ــد مس ــش تولی جه

شــدنی اســت؟!« 
دیــوان  »از  کــرد:  تصریــح  میرزایــی 
بازرســی کل کشــور،  محاســبات، ســازمان 
ــم  ــانه ها می خواهی ــل ۹۰ و رس ــیون اص کمیس
کــه موضــوع قصــورات وزارت راه و شهرســازی 
در راه انــدازی، توســعه و تکمیــل ســامانه 
شــدن  پــاک  علــت  و  اســکان  و  امــالک 
اطالعاتــی کــه قبــال ثبــت کــرده بودیــم، ورود 
کــرده و بــا مقصریــن و اهمــال کننــدگان بنــا 

ــد.«  ــورد کنن ــون برخ ــه قان ب
 ۱۶۰۰ افزایــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــال و  ــی ۱۰ س ــکن ط ــت مس ــدی قیم درص
افزایــش ۱.۸ درصــدی قیمــت مســکن تنهــا در 
یــک مــاه )آذر مــاه( موجــِب جابجایــی هرســاله 
محــل اســکان مســتاجران شــده اســت، گفــت: 
ــش  ــول پی ــدی پ ــد درص ــدن چن ــه ش »اضاف
ــکونت  ــل س ــت مح ــزل در موقعی ــاره، تن و اج
ــی  ــل گران ــه دلی ــد، ب ــم درآم ــهروندان ک ش
فزاینــده مســکن، ناامیــدی جوانــان از خانــه دار 
ــرار  ــی ق ــر، همگ ــج دیگ ــا رن ــدن و صده ش
بــود بــا جلوگیــری از ســوداگری و ســاماندهی 
عرضــه و تقاضــای مســکن توســط ســامانه 
ــچ  ــا »هی ــت شــود ام امــالک و اســکان مدیری

ــت.« ــاده اس ــی نیفت ــچ« اتفاق و هی

ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبری ــده م نماین
شــورای اســالمی گفــت: به عنــوان نماینــدگان مــردم و 
ــتیم.  ــهروندان هس ــکالت ش ــر مش ــه پیگی ــب وظیف برحس
ــه گــزارش ایســنا، روح اهلل متفکــر آزاد در جمــع اهالــی  ب
منطقــه حیدرآبــاد اظهــار کــرد: ســعی کردیــم در مــدت یــک 
و نیــم ســالی کــه به عنــوان نماینــده مــردم بــه مجلــس راه 
ــعه ی  ــرای توس ــم و ب ــتفاده کنی ــا اس ــم از فرصت ه یافته ای

شــهر اقدامــات موثــری انجــام دهیــم.
ــه  ــاد ب ــال حیدرآب ــروژه ی اتص ــوص پ ــزود: در خص وی اف
پاســداران و مشــکالت مــردم منطقــه نیــز هــر اقدامــی کــه 
بتوانیــم، انجــام خواهیــم داد تــا مــردم در رفــاه کامل باشــند.

بودجه کافی برای پروژه  اتصال حیدرآباد به 
پاسداران در نظر گرفته می شود

ــالمی  ــورای اس ــه ش ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
ــده  ــال آین ــت: س ــد گف ــن بازدی ــز در ای ــز نی کالنشــهر تبری
ــداران  ــان پاس ــه اتوب ــاد ب ــال حیدرآب ــروژه ی اتص ــرای پ ب
ــد  ــهرداری بتوان ــا ش ــم ت ــر می گیری ــی در نظ ــه ی کاف بودج

ــردارد. ــی ب ــای مثبت ــرح، گام ه ــام ط ــتای اتم در راس
علــی نوای باغبــان در ادامــه ی ســخنان خــود یــادآور 
ــردم  ــدگان م ــوان نماین ــهر به عن ــورای ش ــای ش ــد: اعض ش
ــای کار آوردن  ــا پ ــا ب ــات شــهری هســتند ت ــر موضوع پیگی

دســتگاه ها، پروژه هــا را بــه مرحلــه اتمــام برســانند.

طرح خزانه داری متمرکز به اجرای پروژه های 
مناطق کم برخوردار کمک می کند

دبیــر شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز نیــز افــزود: یکی از 
اولیــن و مهم تریــن اقدامــات در آغــاز دوره ی ششــم شــورای 

شــهر، ایجــاد و راه انــدازی طــرح خزانــه داری متمرکــز بــود.
احـد صادقـی ادامـه داد: طـرح خزانـه داری متمرکـز بـه اجرای 

پروژه هـای عظیـم در مناطق کم برخوردار کمک بسـیاری می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: سیاســت کلــی شــورای ششــم ایــن 
ــز را  ــی مناطــق حاشــیه ای تبری ــه بودجــه ی عمران اســت ک
ــی در  ــای عمران ــا پروژه ه ــد ت ــش ده ــی افزای طــی ســال آت

ــی شــود. ــه صــورت منظــم اجرای مناطــق کم برخوردارب
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان کــرد: 
پــروژه ی ۲۰ ســاله مسیرگشــایی خیابــان 4۲ متــری از جمله 
ــدای  ــت در ابت ــم توانس ــورای شش ــه ش ــود ک ــی ب توفیقات
ــه  ــوری ک ــد؛ بط ــف کن ــن تکلی ــود آن را تعیی ــت خ فعالی
اعضــای شــورای شــهر چندیــن مرحلــه از رونــد اجرایــی ایــن 

ــد. ــد کردن ــروژه بازدی پ
ــادآور شــد: یکــی از  صادقــی در ادامــه ی ســخنان خــود ی
مصوبــات اولیــه مــا در شــورای شــهر، جلوگیــری از ورود نیــرو 
ــان را  ــم کارکن ــرح بتوانی ــن ط ــا ای ــا ب ــود ت ــهرداری ب ــه ش ب
ســاماندهی کــرده و هزینه هــا را کنتــرل کنیــم تــا پروژه هــای 

ــه اتمــام برســند. ــی در ســریع ترین زمــان ممکــن ب عمران

لزوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاری در 
مناطق کم برخوردار تبریز

شــورای  شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون  رئیــس 
ــر  ــت: اگ ــخنانی گف ــی س ــز ط ــز نی اســالمی کالنشــهر تبری
بخواهیــم مــروری بــه اقدامــات انجــام شــده طــی ســال های 
ــه  ــم ب ــیم می توانی ــته باش ــاد داش ــه حیدرآب ــر در منطق اخی
موضــوع فاضــالب و آســفالت اساســی خیابــان و کوچه هــای 
فرعــی و ... اشــاره کنیــم کــه در برخــی مناطــق بــا پیگــری 

ــی شــده اســت. ــه عملیات ــی محل اهال
فریــدون بابایــی اقــدم اضافــه کــرد: یکی دیگــر از اقدامــات، 
پــارک جنگــی ارم بــود؛ ایــن محوطــه کــه کاربــری مســکونی 
شــده بــود بعــد از چندیــن ســال در دوره ی چهــارم بــه کاربری 
فضــای ســبز برگرداندیــم کــه ایــن محــدوده اکنــون بــا ۱۲۰ 

هکتــار ظرفیــت و پتانســیلی بــرای شــهر بــه شــمار مــی رود.
ــادی در  ــا اینکــه مشــکالت زی ــرد: ب ــان ک ــن بی وی همچنی
منطقــه ی حیــدر آبــاد وجــود دارد امــا می تــوان اللــه پــارک دوم 

شــهر تبریــز را در محــدوده پــارک جنگلــی ارم احــداث کــرد.
شــورای  شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی کالنشهرشــهر تبریــز تاکیــد کــرد: در مناطــق 
می توانــد  تبریــز، ظرفیــت ســرمایه گذاری  کم برخــوردار 
در راســتای توســعه ی شــهر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد؛ بــر 
همیــن اســاس پــارک جنگــی، ظرفیــت بزرگــی بــرای شــهر 
ــن محــدوده از  ــم در ای ــه می توانی ــوده ک ــه ب ــز و منطق تبری

ــتفاده کنیــم. ــت ســرمایه گذاری اس فرص
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص 
ــای  ــرد: پروژه ه ــار ک ــه اظه ــن منطق ــر ای ــای دیگ پروژه ه
ــاد  ــدوده ی حیدرآب ــژه در مح ــه وی ــه 4 ب ــود در منطق موج

ــوند. ــف ش ــن تکلی ــد تعیی بای
وی ادامــه داد: آخریــن مصوبــه کــه در ۲۱ شــهریور ماه قطعی 
شــده بــود، موضــوع دوربرگــردان هم ســطح و دوربرگــردان 
غیرهم ســطح در ایــن محــدوده اســت کــه از شــورای شــهر در 
خصــوص بودجــه ی ایــن پــروژه تقاضا داریــم اصالحیــه ای تعیین 

کننــد تــا در ســال آتــی ایــن امــر عملیاتــی شــود.
بابایــی اقــدم در پایــان افــزود: موضــوع خزانــه داری 
انجــام  شــهرداری  در  پیــش  ســال های  بایــد  متمرکــز 
ــت  ــده اس ــی ش ــون عملیات ــوع اکن ــن موض ــا ای ــد ام می ش
بنابرایــن نقطــه ی قوتــی بــرای مــا محســوب می شــود.

مقــام مســئول وزارت راه و شهرســازی گفــت: ضرورتــی بــرای 
تامیــن زمیــن در شــهر موردتقاضــای نهضــت ملــی مســکن وجود 

نــدارد و تقاضاهــا در شــهرهای مجــاز ســاماندهی می شــود. 
بــه گــزارش تســنیم، پروانــه اصالنــی یــادآور شــد: در ســامانه 
ــن  ــه زمی ــهری ک ــر ش ــده در ه ــد ش ــکن قی ــی مس ــت مل نهض
تامیــن نشــده باشــد متقاضیــان در شــهرهای مجــاور ســاماندهی 
می شــوند. بدین معنــا در هــر شــهری کــه زمیــن موجــود 
ــه شــرط تامیــن زمیــن،  نباشــد در نزدیک تریــن شــهر مجــاور ب

متقاضیــان ســاماندهی می شــوند. بنابرایــن هیــچ ضرورتــی وجــود 
نــدارد تــا تامیــن مســکن در همــان شــهر باشــد بلکــه می توانــد 
در صــورت تامیــن نشــدن زمیــن در شــهرهای مجــاور ســاماندهی 

ــان می رســد. ــه اطــالع متقاضی ــن موضــوع ب شــوند کــه ای
ــه ای  ــکن اطالعی ــی مس ــت مل ــامانه نهض ــزود: در س وی اف
ــهر  ــن نشــدن اراضــی در ش ــه در خصــوص تامی ــود دارد ک وج
ــام  ــا انج ــکن در آنه ــن مس ــه تامی ــهرهایی ک ــا، ش موردتقاض
می شــود آمــده اســت. متقاضیــان وقتــی وارد ســامانه می شــوند 
ــرای  و در صــدد انتخــاب شــهر برمی آینــد حتمــا اطالعیــه ای ب
آنهــا بــاز می شــود تــا متقاضیــان شــرایط ثبت نــام را مطالعــه و 

ــه انتخــاب شــهر کننــد. ســپس اقــدام ب
ثبت نــام  پاالیش هــای  انجــام  خصــوص  در  اصالنــی 
ــا  ــح داد: تقریب ــکن توضی ــی مس ــت مل ــرح نهض ــان ط متقاضی

ــامانه  ــت. در س ــده اس ــام ش ــن انج ــکل آنالی ــه ش ــا ب پاالیش ه
ــده  ــراز نش ــا اح ــرایط آنه ــه ش ــود دارد ک ــز وج ــدادی نی تع
ــان  ــت. متقاضی ــام اس ــام ثبت ن ــل انج ــه دلی ــت آن ب ــه عل ک
ــتمی  ــورت سیس ــه ص ــد ب ــام می کنن ــه ثبت ن ــض آنک ــه مح ب
ــت  ــد مالکی ــودن، فاق ــوار ب ــل و سرپرســت خان ــرِط تاه ســه ش
ــالب  ــی از اول انق ــات دولت ــتفاده از امکان ــدم اس ــی و ع خصوص
ــل  ــا ۳ روز وارد کارتاب ــی ۲ ت ــت ط ــود و در نهای ــام می ش انج

متولیــان اجــرا می شــود.
وی بررســی شــرط چهــارم را کــه ســابقه ۵ ســال ســکونت 
ــوص  ــت: در خص ــت و گف ــا دانس ــتان ه ــه اس ــوط ب ــت مرب اس
ــه  ــده ب ــش ش ــان پاالی ــز متقاضی ــاله نی ــکونت ۵ س ــابقه س س
ــز  ــورد نی ــن م ــا صحــت ای ــدند ت ــاع ش ــتان ها ارج ــل اس کارتاب

ــود. ــش ش پاالی

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران بــا 
ــل  ــهرداری ها از مح ــهم ش ــت س ــه در پرداخ ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــکار قانون ــف آش ــی تخل ــی و رانندگ ــم راهنمای ــول جرائ وص
رخ داده اســت، گفت: دیــوان محاســبات اکنــون بــه ایــن قضیــه 
ســهم  کرده انــد  تأکیــد  هــم  رئیس جمهــور  و  یافتــه  ورود 

ــود.  ــت ش ــه پرداخ ــن قضی ــهرداری ها از ای ش
ــل  ــاون حم ــفیعی مع ــیدمجتبی ش ــارس،  س ــزارش ف ــه گ ب
و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران در حاشــیه بیســت و 
هشــتمین نشســت کمیســوین حمــل و نقــل و ترافیــک مجمــع 
شــهرداران کالنشــهرهای ایــران اظهــار داشــت: امروز از مدیــران 
ــد  ــرکت کرده ان ــیون ش ــن کمیس ــور در ای ــر کش ــهری سراس ش
و اولیــن و در واقــع نخســتین نشســت تیم هــای جدیــد در 

ــود. ــور ب ــهرداری های کش ش

ــک و  ــوع ترافی ــد موض ــترک مانن ــث مش ــزود: مباح وی اف
حمــل و نقــل عمومــی در ایــن جلســه مــورد بحــث و گفت وگــو 
ــن مشــکالت  ــع ای ــی در رف ــی و توانای ــا هم افزای ــت ت ــرار گرف ق

در کالنشــهرها ایجــاد شــود.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران ادامــه داد: 
ــع  ــال رف ــه دنب ــف ب ــهرهای مختل ــای در ش ــق توانایی ه از طری
ــتیم  ــع هس ــص مناب ــترک و تخصی ــای مش ــکالت، راهکاره مش
کــه ان شــاءاهلل امیدواریــم تحوالتــی را در حــوزه حمــل و نقــل و 

ترافیــک شــهرها شــاهد باشــیم.
ــهرداری ها از  ــهم ش ــه س ــی در زمین ــاره پرسش ــفیعی درب ش
ــال ها  ــا س ــی گفت: دولت ه ــی و رانندگ ــم راهنمای ــول جرائ وص
در ایــن زمینــه بــه وظایــف خــود عمــل نکــرده و مــا در جلســه 
اخیــری کــه بــا رئیس جمهــور داشــتیم ایــن موضــوع را مطــرح 

کردیــم و آیــت اهلل ابراهیــم رئیســی اعــالم کردنــد ایــن قضیــه را 
ــد. ــری می کنن پیگی

وی گفــت: تخلــف آشــکار قانونــی در پرداخــت ســهم 
شــهرداری ها از جرائــم راهنمایــی و رانندگــی رخ داده و دیــوان 
ــرار  ــت و ق ــه اس ــه ورود یافت ــن قضی ــه ای ــون ب ــبات اکن محاس
شــده کــه دولــت از طرقــی از جملــه تهاتــر و ... بــه ایــن موضــوع 

ــود. ــت ش ــات پرداخ ــد و مطالب ورود یاب
ــت:  ــران گف ــک شــهرداری ته ــل و ترافی ــاون حمــل و نق مع
ــا حــدودی ایــن میــزان بدهــی پرداخــت  ــا ســال ۹۵ ت البتــه ت
ــرای 4  ــوده اســت و ب ــه مقــدار ناچیــز ب شــده هــر چنــد کــه ب
ســال اخیــر نیــز بــه هــر حــال ارزش پــول تغییــر کــرده و حتــی 
اکنــون هــم اگــر پرداخــت شــود ماننــد زمانــی نخواهــد بــود کــه 

ــد. ــع  اش پرداخــت می ش ــه موق ب
ــم از  ــالش می کنی ــاءاهلل ت ــرد: ان ش ــان ک ــفیعی خاطرنش ش
ــود  ــاهد بهب ــروز ش ــد ام ــی مانن ــت های تخصص ــق نشس طری

ــیم. ــف باش ــهرهای مختل ــل در ش ــل و نق ــت حم وضعی
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در واحد های صنفی 

ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب ــر کمیس دبی
ــتند  ــف هس ــاف موظ ــت: اصن ــان گف ــتان اصفه اس
اطالعــات خــود را در ســامانه جامــع تجــارت و 

ــد  ــت کنن ــا ثب ــع انبار ه ــامانه جام س
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رضایــت 
گفــت: بــر اســاس تبصــره 4 مــاده ۱۸ قانــون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، اصنــاف موظــف هســتند 
اطالعــات خــود را در ســامانه جامــع تجــارت و 
ســامانه جامــع انبار هــا ثبــت کننــد و در غیــر ایــن 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــان برخ ــا متخلف ــورت ب ص
وی ایــن موضــوع را در جلســه ای بــا حضــور 
ــت:  ــرد و گف ــرح ک ــزار مط ــاف برگ ــتاندار و اصن اس
از ایــن پــس، ۳ گــروه کاالیــی نظیــر لــوازم خانگــی، 
ــه  ــتن شناس ــورت نداش ــاک در ص ــات و پوش دخانی
کاال، از فروشــگاه ها جمــع آوری و کاال بــه منزلــه 
ــوع  ــن موض ــد؛ ای ــد ش ــط خواه ــاق، ضب کاالی قاچ
از قبــل بــه اصنــاف اطالع رســانی و کالس هــای 
ــزار  ــن خصــوص برگ ــز در ای ــددی نی آموزشــی متع

شــده اســت.
اگــر واحــد صنفــی ســابقه عرضــه کاالی قاچــاق 
را داشــته باشــد، نشــان دهنده اصــرار او بــر ایــن کار 
بــوده و در صــورت مشــاهده مجــدد، واحــد متخلــف 
بــا دســتور مقــام قضائــی پلمــپ خواهــد شــد. ایــن 
موضــوع از ســال گذشــته بــه اصنــاف اطالع رســانی 
و اقداماتــی نیــز در ایــن راســتا انجــام شــده اســت..

ــیون  ــده در کمیس ــرح ش ــائل مط ــه مس از جمل
ــأله  ــرح مس ــتان، ط ــاق کاال در اس ــا قاچ ــارزه ب مب
مبــارزه هوشــمندانه بــا قاچــاق کاال و ارز بــر اســاس 
ســامانه فعــال در ایــن حــوزه بــود کــه ایــن موضــوع 

ــت. ــرار گرف ــز ق ــد اســتاندار نی ــورد تأیی م

آموزش نیمسال دوم دانشگاه ها 
حضوری شد

معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا ابالغ بخشــنامه 
ــوزش  ــرگیری آم ــه ازس ــزم ب ــا را مل ــگاه ه ای دانش
حضــوری تمامــی مقاطــع تحصیلــی از نیمســال دوم 

تحصیلــی ۱4۰۰-۱4۰۱ نمــود. 
بــه گــزارش ایســنا، در نامــه دکتــر علــی خاکــی 
صدیــق بــه روســای دانشــگاه هــا و موسســات 

ــت: ــده اس ــی آم ــوزش عال آم
»بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد از ســرگیری 
ــخ ۲۰ دی  ــجویان در تاری ــوری دانش ــوزش حض آم
ــوزش در  ــدن آم ــوری ش ــوص حض ــاری در خص ج
مقطــع مختلــف تحصیلــی و دانشــگاه ها و موسســات 
ــه عمــل  ــز حاصــل مذاکــرات ب ــی و نی آمــوزش عال
آمــده در نشســت روســای دانشــگاه هــا و موسســات 
ــی وزارت در  ــام عال ــور مق ــا حض ــی ب ــوزش عال آم
چهارشــنبه ۲۲ دی، الزم اســت هماهنگــی الزم 
ــه  ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــط ب ــات مرتب ــرای اقدام ب
شــرایط و الزامــات اقتصــادی آن دانشــگاه و موسســه 
ــرد. ــام بگی ــه انج ــرای مصوب ــی در اج ــوزش عال آم

بــر ایــن اســاس همــه کالس هــای آموزشــی 
دانشــجویان در دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالی 
ــال دوم ۱4۰۰- ــی از نیمس ــع تحصیل ــی مقاط و تمام
ــد. ــد ش ــزار خواه ــوری برگ ــورت حض ــه ص ۱4۰۱ ب

ــا  ــگاه ی ــر دانش ــرایط ه ــاس ش ــر اس ــن ب همچنی
موسســه آمــوزش عالــی بــه ترتیــب و در صــورت لــزوم 
ــی  ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــوری دانش ــوزش حض آم
)دکتــری تخصصــی، کارشناســی ارشــد، دکتــری حرفه 
ــای  ــه ه ــی برنام ــوزش دروس عمل ــن آم ای( همچنی
درســی )آزمایشــگاه، کارگاه، درمانــگاه و نظایــر آنها و در 
نهایــت آمــوزش حضــوری دانشــجویان کارشناســی یــا 
کاردانــی بــه صــورت کامــال حضــوری در اولویت باشــد.
ــر  ــه موثرت ــر چ ــرای ه ــاس در اج ــن اس ــر ای ب
مصوبــه بــر اســاس هماهنگــی بــا مراکــز اســتانی بــه 
ــن تصمیمــات  ــر اســاس آخری ــژه اســتانداری و ب وی
ــدام شــود. مراجــع ذی صــالح تصمیــم گیــری و اق
آمــوزش  موسســات  و  دانشــجوها  تمامــی 
ــای  ــوزش ه ــزوم از آم ــورت ل ــتان در ص ــی اس عال
الکترونیــک نیــز در قالــب ترکیــب متناســب آن 
بــا آمــوزش حضــوری الزامــا بایــد مطابــق بــا نظــام 
نظــارت  تحــت  و  الکترونیکــی  یادگیــری  نامــه 

ــد. ــدام کنن ــتان اق ــی اس ــوزش عال ــورای آم ش
در پایــان دســتورالعمل آمــده اســت: در هــر 
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــل پروت ــات کام ــورت مراع ص
بــه منظــور حفــظ ســالمت جامعــه دانشــگاهی 

ــت. ــی اس الزام

پاکسازی دریچه های ورودی 
سد شاه قاسم و ورودی سیفون سرآبتاوه

احتمالـی  هـای  بـرای سـیالب  آمـاده سـازی  و  آمادگـی  راسـتای  در 
پیـش رو، پاکسـازی دریچـه های آبگیر سـد شـاه قاسـم و ورودی سـیفون 

سـرآبتاوه، توسـط اداره منابـع آب شهرسـتان بویراحمـد، انجـام گرفـت.
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقـه ای کهگیلویه و بویراحمد، 
پوراکبـری، رییـس اداره منابـع آب شهرسـتان بویراحمد، با بیـان این خبر، 
اظهار داشـت: سـد شـاه قاسـم از نوع سـد خاکی با هسـته رسـی اسـت که 
بـا حجـم مخـزن ۹میلیـون مترمکعـب، ارتفـاع 4۷ متـر از پـی و طـول تاج 
۲۲۰ متـر در ۵ کیلومتـری شـهر یاسـوج قـرار گرفتـه کـه عالوه بـر کنترل 
و ذخیـره آب چشـمه های فصلی شـاه قاسـم، سـیالب رودخانـه پریکدان را 

نیـز توسـط بنـد انحرافی پریکـدان و کانـال انتقال، کنتـرل می کند.
وی، افـزود: طـول کانـال انحرافـی انتقـال ۲ کیلومتـر، عرض کـف کانال 
۱/۳ متـر و عـرض بـاالی کانـال 4/4 متر اسـت که بـه منظور انحـراف دبی 

۳ مترمکعـب بـر ثانیه، اجرا شـده اسـت.
پوراکبـری، گفـت: آبیـاری حدود ۱۸۰۰ هکتار از اراضی دشـت سـروک، 
سـرآبتاوه و مـوردراز در مجـاورت شـهر یاسـوج و ایجاد یک مرکـز تفریحی، 
توریسـتی بـرای جذب گردشـگری و همچنیـن تاثیر غیرمسـتقیم در تغذیه 
چـاه هـای آب شـرب حفـر شـده در پایین دسـت آن، از دیگر مزایـا و فواید 

این سـد است.

رمزپول ملی به زودی عرضه می شود 
معـاون فناوری هـای نویـن بانـک مرکـزی، از انتشـار رمز پـول ملـی در 

آینـده نزدیـک خبـر داد. 
بـه گـزارش فـارس، محرمیـان در هفتمیـن همایـش مالـی اسـالمی بـا 
بیـان اینکـه بـرای مـدل جدیـد رمز ارزهـا باید بـه ابعـاد نظارتـی، فناوری، 
حقوقـی و قانونـی و فقهـی، اقتصـادی و ارزی توجـه  ویـژه داشـته باشـیم، 
اظهارداشـت: رمـز ارز موضوعـی بین پدیـده ای اسـت بنابرایـن یـا بایـد بـا 
مـدل سـازی جدیـد یا مـدل های موجـود در دنیا تـالش کنیم تا رمـزارز را 
توصیـف کنیـم. ایـن در حالی اسـت کـه مدل هـای موجـود دارای کمبود و 

مشـکل هسـتند و کارایـی الزم را ندارنـد.
وی تصریـح کـرد: سـال ۹۸ بـا ابـالغ مصوبـه ای از سـوی مرکـز ملـی 
فضـای مجـازی پـروژه ای را آغاز کردیـم که بررسـی آینده پژوهی رمـزارز با 
اسـتفاده از ابزارهـای سـناریونگاری بود. ایـن ابزار برای موضوعاتی اسـتفاده 

می شـود کـه از آینـده محتمـل دقیـق آن موضـوع شـناختی نداریم.
معـاون فناوری هـای نویـن بانـک مرکـزی، گفـت: در این سـناریونگاری 
اصـل براین اسـت کـه بتوانیـم پارامترهایی را انتخاب کنیم کـه کنترل پذیر 
توسـط مـا نیسـتند اما درعین حـال در آن موضوع بسـیار مهم  هسـتند. در 
نهایـت دو پارامتـر را بـرای ایـن موضـوع اسـتخراج کردیـم؛ نخسـت میزان 
اقبـال مـردم به رمزارزهـا و پارامتر دوم میـزان اقبال حاکمیت بـه رمزارزها.
معـاون فنـاوری هـای نویـن بانـک مرکـزی گفـت: براسـاس ایـن دو 
پارامتـر ، فضـای بـازی را بـه 4 قسـمت آب، بـاد، خـاک و آتـش تقسـیم 
کردیـم. در سـناریوی آب مـردم اقبـال بسـیاری نسـبت به این حـوزه دارند 
و حاکمیت هـا نیـز آن را پذیرفته انـد و بـه آن اقبـال دارنـد. در سـناریوی 
آتـش مـردم اقبـال دارنـد امـا حاکمیت هـا اقبالـی بـه آن ندارنـد و حتی با 
مـوارد سـلبی بـا آن برخـورد می کنند. در سـناریو سـوم یعنی بـاد، نه مردم 
و نـه حاکمیـت اقبالـی بـه رمزارزهـا ندارنـد. سـناریوی خـاک نیز مـردم به 

آن اقبـال ندارنـد امـا حاکمیـت اقبال زیـادی دارد.
وی افـزود: توصیفاتـی بـرای ایـن 4 سـناریو تعریـف کردیـم کـه آنهـا را 
بـه برخـی نشـانه ها مجهـز کردیـم کـه چگونـه متوجه شـویم به کـدام یک 
از سـناریوها حرکـت می کنیـم و بـا مشـخص شـدن سـناریو مـورد نظـر، 
تـالش کردیـم وظایـف حوزه هـای مختلـف حاکمیتـی را احصـا کنیـم کـه 

ایـن موضـوع بـه تصویـب مرکـز ملـی فضـای مجازی رسـید.
منفـی  و  مثبـت  نـگاه  میخواهیـم  صاحب نظـران  از  گفـت:  محرمیـان 
از  براسـاس هرکـدام  و  بگذارنـد  کنـار  را  رمزارزهـا  بـه حـوزه  متعصبانـه 
ایـن ابزارهـا کـه قبـول دارنـد، تـالش کننـد سـناریوهای محتمل حـوزه را 
اسـتخراج کننـد کـه در آینـده چه اتفاقـی خواهد افتـاد؟ اگـر رمزارزها کل 
دنیا را بگیرد در GDP کشـورها چه تاثیری خواهد داشـت؟ سـبک زندگی 
مـردم چـه تغییـری می کند؟ بـرای بانک هـا چه اتفاقـی رخ می دهـد؟ برای 
مـردم نیازمنـد جامعه چـه برنامه ای داریم؟ پاسـخ این پرسـش ها را باید از 

سـوی پژوهشـگران حـوزه رمزارز پاسـخ دهی شـود.
وی تصریـح کـرد: بنـده هـم در ایـن بـاره معتقد هسـتم باتوجه بـه آنچه 
کـه در ایـن  روزهـا در ایـن  حوزه شـاهد هسـتیم، به نظـر من دنیـا در حالت 
تعادلـی بیـن تمرکز زدایـی و وضعیت فعلی متوقف خواهد شـد که این نقطه 
تعادلـی می توانـد پدیـده ای ماننـد رمز پـول بانـک مرکزی هایی  باشـد که در 
ایـران نیـز کارهـای خیلی خوبی بـرای آن انجام شـده و مصوبه شـورای پول 

و اعتبـار دارد و امیدواریـم بـه زودی بتوانیـم آن را عملیاتی کنیم.

ــس  ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــخنگوی کمیس س
بیــان کــرد: کســانی امــروز در حــال طرح شــائبه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــکار عموم ــبهه افکنی در اف و ش
تعامــل بــا جهــان هســتند کــه ۸ ســال گذشــته 

ــا دنیــا روی کار آمدنــد.  بــا شــعار تعامــل ب
علــی خضریــان در گفت وگــو بــا خانــه 
ــه  ــرا ب ــان غربگ ــه جری ــان اینک ــا بی ــت،  ب مل
دلیــل دســتپاچگی از آغــاز تعامل با کشــورهای 
جهــان و در آســتانه شکســت کارزار حداکثــری 
شــیطان بــزرگ علیــه ملــت مظلــوم ایــران بــا 
ــی«  ــه غرب ــرقی و ن ــه ش ــعار »ن ــه ش توســل ب
در تــالش جهــت القــای مغایــرت رویکــرد 
ــن  ــا ای ــیزدهم ب ــت س ــی دول ــت خارج سیاس
ــروز در حــال  شــعار اســت، گفــت: کســانی ام
طــرح شــائبه و شــبهه افکنی در افــکار عمومــی 
ــا جهــان هســتند کــه ۸  ــه تعامــل ب نســبت ب
ــا دنیــا روی  ــا شــعار تعامــل ب ســال گذشــته ب
کار آمدنــد، امــا ملــت ایــران تجربــه کــرد کــه 
ــا خــرج  ــت خــود و کشــور را تنه ــام ظرفی تم
ــدا و  ــا کدخ ــل ب ــره تعام ــردن درز پنج ــاز ک ب
ــا  ــه تنه ــه ن ــد ک ــی کردن ــور اروپای ــد کش چن
بی نتیجــه مانــد بلکــه بــا رویکــرد غلــط دروازه 
ــا  ــوم کشــورها را بســتند و تنه ــا عم ــل ب تعام
ــدا  ــا کدخ ــل ب ــای آن درز پنجــره تعام در  روی
ــت  ــد و ظرفی ــی بودن ــور اروپای ــه کش و دو-س
ــرب  ــه غ ــایگان، منطق ــون همس ــی همچ مهم
ــا و کشــورهای  ــن، آفریق ــکای التی آســیا، آمری
شــرق را نادیــده گرفتنــد و بدتــر از همــه اینکه 
ــدا و آن  ــط در کدخ ــم فق ــرب را ه ــا غ این ه

ــد. ــی دیدن ســه کشــور اروپای
رییــس کمیتــه سیاســی، نظامــی و امنیتــی 
کمیســیون اصــل نــود مجلــس گفــت: کســانی 

شــده اند  شــائبه ها  ایــن  طــرح  بلندگــوی 
کــه در شعارهایشــان می گفتنــد مــا حتــی 
ــم.  ــو کنی ــود گفت وگ ــمنان خ ــا دش ــد ب بای
ــورت  ــال ها و بص ــه س ــمنی ک ــا دش ــم ب آن ه
ــوری اســالمی  ــام جمه ــدازی نظ ــی از بران علن
ــا  ــز باره ــل نی ــدان عم ــه و در می ــخن گفت س
اقــدام کــرده اســت؛ حتــی پــس از اینکــه 
ــه کشــورمان را  ــام رســمی و عالی رتب ــک مق ی
درحالی کــه به صــورت رســمی مهمــان کشــور 
ناجوانمردانــه تــرور  بــود به صــورت  عــراق 
ــم  ــی ه ــطح سیاس ــن س ــد و در عالی تری کردن
ــکا  ــت آمری ــه وق ــر خارج ــور و وزی رئیس جمه
ــرور و صــدور دســتور آن  ــن ت ــه ای ــه ب بالفاصل
اذعــان کردنــد، ایــن جریــان همچنــان پالــس 

ــی داد. ــا دشــمن م ــق ب ــره و تواف مذاک
ــمیرانات،  ــران، ری، ش ــردم ته ــده م نماین
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای 
ــدام خــالف  ــابقه اق ــه س ــاره ب ــا اش اســالمی ب
قواعــد روابــط بین الملــل جریــان غربگــرا 
ــراز  ــه بیشــتر اب ــه کســانی ک ــی ب در امتیازده

دشــمنی بــا کشــور کردنــد، گفــت: ایــن جریان 
ــمنان  ــا دش ــی ب ــره حت ــعار مذاک ــرح ش ــا ط ب
باعــث شــد کــه پــس از برجــام نیــز بیشــترین 
ــه  ــا ب ــاد قرارداده ــان انعق ــا را در زم امتیازه
پلیــس بــد مذاکــرات یعنــی فرانســه داده 
ــژو،  ــال، پ ــود و شــرکت های فرانســوی )توت ش
ایربــاس و...( ســهم عمــده پــس از برجــام را از 
ــی  ــرایط جهان ــن در ش ــد. و ای ــود کردن آن خ
منجــر بــه ارســال پیــام بــدی بــه کشــورهایی 
ــمنی  ــا دش ــختی ها و تحریم ه ــه در س ــد ک ش
نتیجــه  بــه  رویکــرد  ایــن  آیــا  نکردنــد.  
ــه  ــد ک ــران دی ــت ای ــم شــد؟! مل ــی خت مطلوب
چطــور همــان شــرکت های فرانســوی پــس از 
ــت قبــل  ــکا از برجــام دســت دول خــروج آمری
و نیــز حامیــان غــرب را در پوســت گــردو 

ــد. ــتند و رفتن گذاش
خضریــان در ادامــه اظهــار داشــت: رویکــرد 
ــر شــدن  ــی جــز جری ت ــن جماعــت ماحصل ای
وقتــی کشــوری  نــدارد چراکــه  دشــمنان 
ــرات  ــد و در مســیر مذاک ــد فرانســه می آی مانن

ــد و  ــام می ده ــنگ اندازی را انج ــترین س بیش
ــمنی  ــیر آن دش ــه از مس ــد ک ــپس می بین س
ــت آورده،  ــه دس ــز ب ــت را نی ــترین منفع بیش
ــنگ اندازی  ــمنی و س ــر دش ــت دیگ در موقعی
بیشــتر از قبــل انجــام خواهــد داد چــون 
پی بــرده کــه نتیجــه دشــمنی اش رســیدن بــه 

ــع بیشــتر اســت. مناف
عضــو هیــات رییســه کمیســیون اصــل 
نــود در خاتمــه متذکــر شــد: ضمنــاً بایــد 
ایــن را گفــت کــه ایــن آقایــان گویــا بــه دلیــل 
ــه از  ــد ده ــته ، چن ــدن در گذش ــاری  مان بیم
تاریــخ عقــب هســتند و نمی داننــد کــه تقریبــاً 
 ۱۳۷۰ دهــه  ســال های  آغازیــن  همــان  از 
خورشــیدی و بــا برچیــده شــدن دیــوار برلیــن 
میــان آلمــان شــرقی و آلمــان غربــی و ســپس 
ــا  ــدی دنی ــابق، بلوک بن ــوروی س ــی ش فروپاش
بــه شــرق و غــرب مضمحــل شــد. به جــز ایــن 
ــان را  ــدرت جه ــه دو ابرق ــی ک ــان زمان در هم
ــر  ــد، مگ ــرده بودن ــیم ک ــش تقس ــه دو بخ ب
تعیین کننــده  جغرافیایــی  غــرب  و  شــرق 

بــود؟ بلوک بندی هــا 
ــا در  وی ادامــه داد: مگــر کشــوری مثــل کوب
غربی تریــن نقطــه جهــان و زیــر گــوش آمریــکا 
متمایــل بــه بلــوک شــرق نبــود و یــا هم اکنــون 
دو کشــور کــره شــمالی و جنوبــی در شــرق عالم 
ــای  ــتند، تفاوت ه ــم هس ــار ه ــه کن و درحالی ک

بنیادیــن در ایــن دســت مســائل ندارنــد؟!
ــس  ــل ۹۰ مجل ــیون اص ــخنگوی کمیس س
بیــان کــرد: ایــن دو نکتــه اخیــر نشــان 
ــا  می دهــد کــه ایــن جماعــت از ایــن شــعار ی
ــه از  ــن کژتابان ــه چنی ــد ک ــزی نفهمیده ان چی
آن اســتفاده می کننــد یــا اینکــه فهمیده انــد و 
می داننــد بلوک بنــدی دنیــا بــه شــرق و غــرب 
پایــان یافتــه امــا از ایــن شــعار کــه ماهیتــش 
ــه  ــتگی ب ــدم وابس ــی و ع ــتقالل مل ــظ اس حف
قدرت هاســت نــه انــزوای سیاســی و عــدم 
تعامــل بــا دنیــا، بــرای تخریــب رویکــرد 
جمهــوری  خارجــی  سیاســت  در  درســت 

اســالمی ایــران سوءاســتفاده می کننــد.

ــه  ــد ب ــه هیرمن ــری حق آب ــت: پیگی ــتان گف ــتان و بلوچس ــتاندار سیس اس
ــت.  ــوری اس ــتانی و کش ــووالن اس ــه مس ــن برنام ــوان جدی تری عن

ــی در  ــی خیابان ــین مدرس ــوان، حس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ  ب
ــرای  ــی ب ــچ مانع ــت: هی ــتان گف ــه سیس ــه منطق ــه جمع ــا ائم ــت ب نشس

. نداریــم  بلوچســتان  و  ســرمایه گذاری در سیســتان 
ــرمایه گذاری های  ــد س ــریع در فرآین ــهیل و تس ــرای تس ــد: ب ــی گوی او م
ــای  ــادر و مجوز ه ــل ص ــام از قب ــدون ن ــای الزم، ب ــیاری از مجوز ه ــتان بس اس

ــت  ــط زیس ــد محی ــتگاه ها مانن ــی دس ــوی برخ ــز از س ــروط نی ــت و مش موق
اخــذ شــده اســت.

ــداری در  ــدازی 4۰۰ مرغ ــرای راه ان ــام ب ــوز بی ن ــک مج ــت: هم این او گف
ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــتان و بلوچس ــتان سیس اس

ـــه اســـتاندار سیســـتان و بلوچســـتان   در راســـتای ایجـــاد اشـــتغال  ـــه گفت ب
ـــارد  ـــک میلی ـــقف ی ـــا س ـــره ت ـــهیالت کم به ـــت تس ـــکان پرداخ ـــتایی ام روس
ـــه و از  ـــر منطق ـــالی های اخی ـــه خشکس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود دارد ک ـــال وج ری
بیـــن رفتـــن بخـــش قابـــل توجهـــی از کشـــاورزی و دامـــداری در منطقـــه، 
ـــه  ـــان ب ـــرای جوان ـــتغال ب ـــاد اش ـــت ایج ـــبی جه ـــت مناس ـــوع فرص ـــن موض ای

ـــی رود. ـــمار م ش
ــه چگونگــی فعالیــت منطقــه آزاد سیســتان و افتتــاح دفتــر  ــا اشــاره ب او ب
ــق  ــازمان، رون ــن س ــت ای ــاز فعالی ــا آغ ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــی آن، اب اجرای
اقتصــادی در منطقــه شــکل گیــرد و تاثیــرات مناســبی در حــوزه اقتصــادی، 

ــم بخــورد. ــی و فرهنگــی رق اجتماع
ــدان  ــراه زابل-زاه ــداث بزرگ ــات اح ــا عملی ــه ب ــی در رابط ــدرس خیابان م
ــه  ــراه اضاف ــن بزرگ ــه ای ــر دیگــر ب ــارات ۵۰ کیلومت ــا تخصیــص اعتب گفــت: ب

ــد شــد. خواه
او انتقــال آب از چاه نیمــه چهــار بــه چــاه نیمــه ســه و انتقــال آب از 
ــای عمــان  ــه ۱، حفــر چاه هــای ژرف و طــرح انتقــال آب از دری چاه نیمــه ۲ ب

را از برنامه هــای تامیــن آب آشــامیدنی و بخــش کشــاورزی منطقــه سیســتان 
برشــمرد.

ــرح رزاق  ــرای ط ــرای اج ــری ب ــتان از پیگی ــتان و بلوچس ــتاندار سیس اس
ــه  ــون در منطق ــرامیک هام ــی و س ــه کاش ــداث کارخان ــکالت اح ــع مش و رف

ــر داد. ــتان خب سیس
ــی  ــان برخ ــه بی ــتان ب ــه سیس ــه جمع ــت ائم ــن نشس ــن در ای همچنی
مشــکالت و مطالبــات مردمــی پرداختنــد و تســریع در رفــع مســایل منطقــه 

ــدند. ــتار ش را خواس
پیگیــری حق آبــه هیرمنــد بــه عنــوان اصلی تریــن مطالبــه مــردم، تســریع 
در اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام، بکارگیــری نیرو هــای متخصــص در مناصــب 
ــی،  ــای خانگ ــت و ایجــاد کســب و کار ه اداری، ایجــاد مشــاغل خــرد و حمای
ــرح رزاق،  ــرای ط ــرزی، اج ــای م ــردم از بازارچه ه ــدی م ــازی و بهره من فعالس
ــی و  ــایل فرهنگ ــه مس ــتر ب ــه بیش ــتایی، توج ــادی روس ــای ه ــرای طرح ه اج
ــردم از  ــن م ــران در بی ــتر مدی ــور بیش ــطه و حض ــاط بی واس ــی و ارتب مذهب
مهمتریــن محور هــای مطــرح شــده از ســوی ائمــه جمعــه منطقــه سیســتان 

در ایــن دیــدار بــود.
ــع  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری ــدی مع ــن نشســت عباســعلی ارجمن در ای
ــس  ــی ریی ــالم ثبوت ــل و حجت االس ــداری زاب ــت فرمان ــتانداری و سرپرس اس

ــز حضــور داشــتند. ــه اســتان نی شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمع

دومیــن جلســه مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز بــا موضــوع 
بررســی بودجــه ۱4۰۱ و بــا حضــور اســتاندار آذربایجــان شــرقی 

و رییــس اتــاق تبریــز برگــزار شــد. 
ــه  ــن جلس ــز، دومی ــاق تبری ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز بــا موضــوع بررســی بودجــه 
۱4۰۱، مزایــا و معایــب آن بــا حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات 
علمــی مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز، اســاتید دانشــگاهی، 
رییــس اتــاق تبریــز و همچنیــن حضــور ســرزده اســتاندار 

ــزار شــد. ــز برگ ــاق تبری آذربایجــان شــرقی در ات

ــزایی در  ــر بس ــد تاثی ــره تولی ــای زنجی ــروژه ه ــرای مگاپ اج
ــت ــد داش ــتان خواه ــادی اس ــد اقتص رش

ــن  ــا وجــود ای ــن جلســه گفــت: ب ــز در ای ــاق تبری رئیــس ات
کــه آذربایجــان شــرقی از قطــب هــای فــرش دنیــا اســت ولــی 
مشــکالت ایــن صنعــت در بودجــه ســال آینــده فرامــوش شــده و 
مســائل مختلــف بــرای ســاماندهی ایــن حــوزه بــه هیــچ عنــوان 

مــد نظــر گرفتــه نشــده اســت.
یونــس ژائلــه بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای مگاپــروژه هــای 
ــکوفایی  ــد و ش ــد در رش ــره تولی ــل زنجی ــرای تکمی ــف ب مختل
ــع چــرم و کفــش  ــد صنای ــره تولی ــزود: اجــرای زنجی اســتان اف
کــه در تبریــز قدمتــی ۱۰۰ ســاله دارنــد و همچنیــن مگاپــروژه 
ــد  ــودرو، تولی ــد خ ــای تولی ــروژه ه ــی، پ ــع غذای ــای صنای ه
ــتان  ــادی اس ــد اقتص ــزایی در رش ــر بس ــادن تاثی ــرژی و مع ان

ــت. ــد داش خواهن
ــل  ــس و تکمی ــد م ــد کات ــه بای ــی ک ــه داد: در حال وی ادام
ــان در نظــر گرفتــه  ــا پای ــن مــوارد از ابتــدا ت زنجیــره تولیــد ای
شــود، متاســفانه منابــع اصلــی ایــن ســرمایه ملــی کنســانتره از 
اســتان خــارج مــی شــود و هیــچ گونــه ارزش افــزوده ای بــرای 

ــدارد. مــردم آذربایجــان ن
ــرخ 4.۸  ــه ن ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــز  تاکی ــاق تبری ــس ات رئی
درصــد جمعیــت، از لحــاظ اقتصــادی ۳.۵ درصــد اقتصــاد کشــور 
را در اختیــار داریــم کــه ایــن آمــار شایســته آذربایجــان نیســت 

بنابرایــن در جلســات مختلــف تــالش مــی کنیــم ایــن مــوارد را 
بــه گــوش مســئوالن برســانیم.

ـــی  ـــت م ـــی و دول ـــش خصوص ـــه بخ ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــه ب ژائل
تواننـــد بـــا همـــکاری یکدیگـــر بـــرای توســـعه اســـتان قـــدم 
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــوط ب ـــوارد مرب ـــام م ـــت: تم ـــد، گف بردارن
ـــدی  ـــع بن ـــک جم ـــب ی ـــول در قال ـــل قب ـــکار قاب ـــراه راه ـــه هم ب
ابتـــدا بـــه نماینـــدگان اســـتان و ســـپس بـــه مقامـــات ارائـــه 

ـــد. ـــد ش خواه

نقاط ضعف بودجه باید برجسته و مطرح شود
ـــته  ـــد برجس ـــه بای ـــف بودج ـــاط ضع ـــه نق ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــه منجرب ـــی ک ـــیله اقدامات ـــن وس ـــت: بدی ـــود، گف ـــرح ش و مط
ـــد  ـــی خواه ـــن مال ـــایی و تامی ـــود، شناس ـــی ش ـــتان م ـــد اس رش

ـــد.  ش
ژائلــه بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای مگاپــروژه هــای مختلــف 
ــای  ــره ه ــرد: زنجی ــد ک ــتان تاکی ــد اس ــای تولی ــره ه در زنجی
مختلفــی ماننــد صنعــت کفــش و چــرم در اســتان وجــود دارد 
کــه تعریــف آن در الیحــه بودجــه و حمایــت از ایــن زنجیــره هــا 

منجربــه رشــد اســتان مــی شــود.
رئیــس اتــاق تبریــز گفــت: تنهــا بــا گفتــار نمــی تــوان مســیر 
توســعه را طــی کــرد بنابرایــن بــرای به حرکــت درآوردن اســتان 
تمــام مــوارد شناســایی شــده، مصــوب مــی شــود تــا بــه صــورت 

عملــی اقدامــات مــورد نیــاز را پیگیــری کنیــم.
ــره  ــی زنجی ــش خصوص ــر بخ ــه داد: اگ ــان ادام ــه در پای ژائل
ــه  ــد، اســتان ب ــل کن ــف تکمی ــع مختل ــد را در صنای ــای تولی ه

ــردد. ــی گ ــه خــود بازم ــدرت اولی ــگاه و ق جای
ــای  ــگاهی و اعض ــاتید دانش ــی از اس ــه جمع ــن جلس در ای
ــه بحــث پیرامــون بودجــه  مرکــز پژوهــش هــای اتــاق تبریــز ب
۱4۰۱، نقــاط ضعــف و قــوت، تاثیــر تغییــر نــرخ و مبلــغ مالیــات 
ــن  ــت و همچنی ــی و صنع ــر بازرگان ــرات آن ب ــه و تاثی در بودج

ــد. ــدات آن پرداختن ــا و تهدی ــرخ ارز، فرصــت ه ــرات ن تغیی
ــز  ــی تبری ــاق بازرگان گفتنــی اســت مرکــز پژوهــش هــای ات
بــه منظــور ایفــای نقــش موثــر در راهبــری اقتصــادی اســتان از 
طریــق بهبــود محیــط کســب و کار و تقویــت فرهنــگ نــوآوری، 
ــره  ــال به ــه دنب ــاد شــده و ب ــری ایج ــت پذی ــی و رقاب کارآفرین
گیــری از نظــرات اســاتید دانشــگاهی و ایجــاد ارتبــاط دو ســویه 

مابیــن دانشــگاه و صنعــت اســت.

خضریان مطرح کرد:

علت دستپاچگی جریان غربگرا از 
آغاز تعامل با کشورهای جهان چیست؟

استاندار سیستان و بلوچستان: 

پیگیری حق آبه هیرمند مهمترین برنامه مسووالن استانی و کشوری است

با حضور استاندار آذربایجان شرقی؛ 

دومین جلسه مرکز پژوهش های اتاق تبریز برگزار شد 
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آبگوشت سیر

آبگوشت سیر 
مواد الزم برای 6 نفر: 

گوشت دنده یا گوشت با استخوان         ۷۵۰ گرم
سیر                                     ۵ حبه - ۵ بوته
نخود                                      نصف پیمانه 
لوبیا                                       نصف پیمانه 
گندم پوست کنده                             نصف پیمانه 
برنج                                               نصف پیمانه 
زردچوبه                                     ۲ قاشق چایخوری
نمک و فلفل                                   به مقدار کافی
سیب زمینی                                  ۱ عدد درشت
رب گوجه فرنگی                           ۳ قاشق غذا خوری

 طرز تهیه:
نخـود ، لوبیـا و گنـدم را از شـب قبـل جداگانه 
در آب بخیسـانید و سـپس آبـش را دور بریزیـد. 
گوشـت را تکـه کنیـد و بـه همـراه نخـود ، لوبیـا 
و گنـدم در قابلمـه بریزیـد و آب اضافـه نماییـد 
اجـازه دهیـد ۱.۵ سـاعت بـا حـرارت مالیـم بپزد. 
در قابلمـه را برداریـد و نصف پیمانـه برنج را اضافه 
کـرده و بـه پخـت ادامـه دهیـد. ۵ حبـه سـیر را 
سـاتوری کنیـد و بـا کمـی روغـن در تابـه تفـت 
دهیـد تـا نـرم شـود. در دسـتور اصلی مقدار سـیر 
۵ بوتـه اسـت کـه اگـر نمیتوانیـد این مقدار سـیر 
را تحمـل کنیـد میتوانیـد کمتـر اسـتفاده نمایید. 
۳ قاشـق غذاخـوری رب اضافـه کنیـد و مخلـوط 
نماییـد. ۲ قاشـق زردچوبـه ، نمـک و فلفـل اضافه 
کنیـد و هـم بزنیـد و ایـن مخلـوط را بـه قابلمـه 
اضافـه نماییـد.۱ عـدد سـیب زمینـی درشـت را 
پوسـت گرفتـه ، نگینـی خـرد کـرده بـه قابلمـه 
بیفزاییـد. اجـازه دهیـد تمـام مـواد کامـال بپزند و 

آبگوشـت جـا بیوفتـد.   
آبگوشت با سیر

مواد الزم برای 4 نفر :
گوشت گوسفندی باُدنبه                            نیم کیلو

پیاز                                                   ۱ عدد 
 نخود و لوبیا سفید                                    ۱ لیوان
نمک، زردچوبه، فلفل سیاه                به میزان الزم 
سیر                                                  ۲ بوته 
سیب زمینی متوسط                                      4 عدد 

 طرز تهیه:
نخـود و لوبیـا سـفید را از شـب قبـل در آب 
بخیسـانید و  چنـد بـار آبـش را عـوض کنیـد و در 
نهایـت آبکـش کنیـد. اگـر گوشـت شـما همـراه با 
اسـتخوان و دنبـه باشـد ، مزه آبگوشـت خوشـمزه 
تـر خواهـد شـد. گوشـت را تکـه کـرده بـه همراه 
نخـود ، لوبیـا سـفید و ۱ عـدد پیـاز خرد شـده در 
قابلمـه بریزیـد و اب اضافـه کنیـد و بگذاریـد بپزد. 
در انتهـای پخـت ، نمـک ، زردچوبـه ، فلفل سـیاه 
، سـیب زمینـی تکـه شـده و سـیر خـرد شـده را 
اضافـه کنیـد و اجازه دهیـد کامال مواد نرم شـوند. 
دنبـه گوشـت را خـارج کنیـد و بـا گوشـتکوب لـه 
کنیـد و بـه قابلمـه برگردانیـد. گوشـت و حبوبـات 
وسـیب زمینـی را مـی توانیـد بکوبیـد یـا ایـن که 
نکوبیـده در بشـقاب کنـار آبگوشـت سـرو نمایید.  

آبگوشت سیر و غوره
مواد الزم:

 گوشت گردن یا سردست                        ۵۰۰ گرم
نخود و  لوبیا سفید روي هم                    ۲۰۰ گرم
پیاز متوسط                                     دو عدد
سیر                                           یک بوته
غــوره                                     ۲۰۰ گــرم
سیب زمیني کوچک                    سه تا چهار عدد
نمک، فلفل و  زردچوبه                      به میزان الزم 

 طرز تهیه:
گوشت را تکه کنید در قابلمه بریزید. 

4 پیمانــه آب اضافــه کنیــد و روی حــرارت 
بگذاریــد بــه جــوش بیایــد. پیــاز را نگینــی خــرد 
کنیــد و بــه قابلمــه اضافــه کنیــد .نخــود و لوبیــا 
ــه  ــد را اضاف ــل خیــس خــورده ان ــه ز شــب قب ک
ــه را  ــد و در قابلم ــم کنی ــرارت را ک ــد و ح کنی
بگذاریــد تــا بپزنــد. نیــم ســاعت اخــر ادویــه هــا ، 
غــوره ، ســیر و ســیب زمینــی را اضافــه کنیــد.در 
آخــر پخــت نمــک را متناســب بــا دائقــه خودتــان 
اضافــه نماییــد و ۵دقیقــه اجــازه دهیــد بجوشــد. 

آبگوشت سیر و گوجه فرنگی 
مواد الزم:

 ماهیچه گوسفندي                      یک عدد )۳۰۰ گرم(
نخود و لوبیا                                      ۳۰۰ گرم
پیاز درشت                                     یک عدد
سیر                                       دو تا سه حبه
گوجه فرنگی و لیمو عمانی       هر کدام سه عدد
رب گوجه فرنگی                    یک قاشق غذاخورس
نمک، فلفل و زردچوبه                      به میزان الزم
دنبه گوسفندی                                 ۵۰ گرم
سیب زمیني کوچک                     چهار تا پنج عدد

طرز تهیه:
ــانید و  ــل بخیس ــب قب ــا را از ش ــود و لوبی نخ
ــواد  ــام م ــد. تم ــوض کنی ــان را ع ــار آبش ــد ب چن
ــا را در  ــه ه ــی و ادوی ــیب زمین ــز رب و س ــه ج ب
ــد و روی  ــه کنی ــر آب اضاف ــد و ۱ لیت ــه بریزی قابل
ــف  ــد ســپس ک ــوش آی ــه ج ــد ب ــرارت بگذاری ح
روی قابلمــه را بگیریــد حــرارت را کــم کنیــد و در 
قابلمــه را بگذاریــد تــا ۳ - 4 ســاعت بپزنــد. ســیر 
را از آبگوشــت جــدا کــرده و دور بیندازیــد. دنبــه و 
گوجــه فرنگــی را از قابلمــه در آوریــد ورب گوجــه 
فرنگــی و نمــک را اضافــه کــرده  بکوبیــد تــا 
ــد.  ــه قابلمــه برگردانی ــاره ب یکدســت شــود و دوب
ســیب زمینــی را تکــه کــرده اضافــه کنیــد و بعــد 
از نیــم ســاعت کــه نــرم شــدند آبگوشــت را ســرو 

نماییــد.
منبع: بیتوته 

با هوشیاری ماموران انجام شد؛ 
کشف 4 سفال تاریخی در میاندوآب 

ــدوآب  ــگری میان ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می ریی
ــراد  ــای غیرمجــاز توســط اف ــاری ه ــت: در راســتای پیشــگیری از حف گف
ســودجو و قاچــاق اشــیای تاریخــی در منطقــه، چهــار قلــم اشــیای 

ــد.  ــف ش ــدوآب کش ــفالی در میان ــی س تاریخ
ــت: در  ــزاده گف ــه علی ــوان، فاطم ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــراد ســودجو و  راســتای پیشــگیری از حفــاری هــای غیرمجــاز توســط اف
ــل  ــه توســط عوام ــرو اخبارحاصل ــه، پی قاچــاق اشــیای تاریخــی در منطق
یــگان  حفاطــت میــراث فرهنگــی شهرســتان، مبنــی بــر خریــد و فــروش 

ــت. ــرار گرف ــه موضــوع در دســتور کار ق ــری اشــیای عتیق مقادی
ــریع  ــذ س ــا اخ ــورد ب ــد م ــایی و رص ــس از شناس ــد: پ ــی گوی وی م
ــه  ــه محــل مراجع ــی ب ــل انتظام ــراه عوام ــه هم ــی ب ــام قضای ــتور مق دس
ــف  ــرد متخل ــفالی از ف ــی س ــیای تاریخ ــم اش ــار قل ــتا چه ــن راس و در ای

ــد. ــف ش کش
بــه گفتــه رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــرای ســیر  ــده ب ــه همــراه پرون ــم ب ــب صورتجلســه و مته ــدوآب مرات میان

مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد.

ابالغ ثبت ملی 12 اثر فرهنگی و تاریخی
 در آذربایجان شرقی 

وزیـــر میـــراث  فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی در نامه هـــای 
ـــر  ـــی ۱۲ اث ـــت مل ـــب ثب ـــرقی مرات ـــان ش ـــتاندار آذربایج ـــه اس ـــه ب جداگان

ـــرد.  ـــالغ ک ـــی را اب ـــی  و تاریخ فرهنگ
ــای   ــی از نامه هـ ــوان، در یکـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــتاندار آذربایجـــان شـــرقی  ـــّرم اس ـــن خ ـــه  عابدی ـــی ب ســـیدعزت اهلل ضرغام

ـــت: ـــده اس آم
ــازمان  ــکیل سـ ــون تشـ ــده قانـ ــاده واحـ ــد )ج( مـ ــرای بنـ »در اجـ
ــورای اســـالمی و  ــوب ۱۳۶4 مجلـــس شـ ــور مصـ میراث فرهنگـــی کشـ
بنـــد ششـــم مـــاده ســـوم قانـــون اساســـنامه ســـازمان میراث فرهنگـــی 
ـــار  ـــت آث ـــر ثب ـــی ب ـــالمی مبن ـــورای اس ـــس ش ـــوب ۱۳۶۷ مجل ـــور مص کش
ـــت  ـــور در فهرس ـــی کش ـــول فرهنگی تاریخ ـــر منق ـــول و غی ـــمند منق ارزش
آثـــار ملـــی و فهرســـت های ذیربـــط، مراتـــب ثبـــت اثـــر فرهنگـــی  و 
ــان  ــتان آذربایجـ ــع در اسـ ــان« واقـ ــجد وایقـ ــام و مسـ ــی »حمـ تاریخـ
ـــدان  ـــان، می ـــهر وایق ـــزی، ش ـــش مرک ـــتر، بخ ـــتان شبس ـــرقی، شهرس ش
مـــادر، خیابـــان باهنـــر غربـــی کـــه پـــس از طـــی تشـــریفات قانونـــی 
الزم بـــه شـــماره ۳۳4۵۶ مـــورخ ۱4۰۰/4/۲۱ در فهرســـت آثـــار ملـــی 
ـــت  ـــور تح ـــر مذک ـــود. اث ـــالغ می ش ـــت، اب ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ای
ـــرف،  ـــل و تص ـــه دخ ـــرار دارد و هرگون ـــن وزارت ق ـــارت ای ـــت و نظ حفاظ
ـــن  ـــارت ای ـــد و نظ ـــا تایی ـــا ب ـــر صرف ـــازی اث ـــا بازس ـــت ی ـــعه و مرم توس

وزارت ممکـــن خواهـــد بـــود.
ــتی  ــگری و صنایع دسـ ــی، گردشـ ــر میراث فرهنگـ ــن وزیـ همچنیـ
در ۱۱ نامـــه مشـــابه دیگـــر بـــه اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی 
مراتـــب ثبـــت ملـــی ۱۱ اثـــر فرهنگی تاریخـــی را بـــه شـــرح زیـــر 

ابـــالغ کـــرد:
۱- »مدرســـه ســـابق ســـمیه معیار هـــای ثبـــت اثـــر: ۹.۸« واقـــع 
در شهرســـتان تبریـــز، بخـــش مرکـــزی، شـــهر تبریـــز، خیابـــان 
بـــارون آواک، کنســـولگری قدیـــم آلمـــان بـــه شـــماره ۳۳۲۸۰ مـــورخ 

،۱4۰۰/۳ /۵
۲- »خانـــه پاشـــایی« شهرســـتان تبریـــز، بخـــش مرکـــزی، شـــهر 
ــروی،  ــچی، غـ ــه، باسـ ــه بهروزیـ ــالم، کوچـ ــان ثقه االسـ ــز، خیابـ تبریـ

ــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، ــماره ۳۳44۵ مـ ــه شـ ــالک ۲۹ بـ پـ
۳- »خانـــه رنگـــرز« واقـــع در شهرســـتان تبریـــز، بخـــش مرکـــزی، 
شـــهر تبریـــز، خیابـــان شـــریعتی جنوبـــی، کوچـــه مستشـــار، پـــالک 

ــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، ــماره ۳۳44۶ مـ ــه شـ ۱۰۳.۱۰۱. ۹۷.۹۳ بـ
4- »ســـینما ســـعدی تبریـــز« واقـــع در شهرســـتان تبریـــز، بخـــش 
ـــتان  ـــاغ گلس ـــت ب ـــی، بن بس ـــان امام خمین ـــز، خیاب ـــهر تبری ـــزی، ش مرک

ـــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، ـــماره ۳۳44۸ م ـــه ش ب
۵- »خانـــه ســـیدی اســـکو« واقـــع در شهرســـتان اســـکو، بخـــش 
ــه  ــر، خانـ ــان باهنـ ــریعتی، خیابـ ــان شـ ــکو، خیابـ ــهر اسـ ــزی، شـ مرکـ

ــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، ــماره ۳۳44۹ مـ ــه شـ ــیدی بـ سـ
ـــز،  ـــتان تبری ـــع درشهرس ـــرزاده« واق ـــه نصی ـــاختمان تجارتخان ۶- »س
بخـــش مرکـــزی، شـــهر تبریـــز، خیابـــان شـــریعتی شـــمالی، کوچـــه 
نوابـــی، میارمیـــار غربـــی، پـــالک ۷ بـــه شـــماره ۳۳4۵۰ مـــورخ 

،۱4۰۰/4/۲۱
ـــزی،  ـــز، بخـــش مرک ـــع در شهرســـتان تبری ـــارا« واق ۷- »ســـاختمان تام
شـــهر تبریـــز، خیابـــان امام خمینـــی، بـــاغ گلســـتان، کوچـــه پاســـاژ، 

ـــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، ـــماره ۳۳4۵۱ م ـــه ش ـــالک ۲۹ ب پ
۸- »خانـــه شـــهیدنژادی« واقـــع درشهرســـتان تبریـــز، بخـــش 
ـــی،  ـــه صدیقان ـــزی، کوچ ـــمس تبری ـــان ش ـــز، خیاب ـــهر تبری ـــزی، ش مرک
ــورخ۱4۰۰/4/۲۱،  ــماره ۳۳4۵۲ مـ ــه شـ ــالک ۵۲ بـ ــر، پـ ــه لک لـ کوچـ
ــش  ــز، بخـ ــتان تبریـ ــع درشهرسـ ــی« واقـ ــفال قابچـ ۹- »کارگاه سـ
ـــرخاب،  ـــه درب س ـــد، کوچ ـــی جدی ـــان داراب ـــز، خیاب ـــهر تبری ـــزی، ش مرک

پـــالک ۳۹ بـــه شـــماره ۳۳4۵۳ مـــورخ ۱4۰۰/4/۲۱، 
۱۰- »حمـــام تاریخـــی روســـتای لیـــوار بـــاال« واقـــع در شهرســـتان 
ـــماره  ـــه ش ـــوار ب ـــتای لی ـــن، روس ـــتان ذوالبی ـــی، دهس ـــش یامچ ـــد، بخ مرن

۳۳4۵4 مـــورخ ۱4۰۰/4/۲۱،
۱۱- »خانـــه پـــدری اســـتاد شـــهریار )بســـتان آباد(« واقـــع 
دهســـتان  تیکمـــه داش،  بخـــش  بســـتان آباد،  شهرســـتان  در 
عبـــاس شـــرقی، روســـتای خشـــکناب بـــه شـــماره ۳۳4۵۵ مـــورخ 

.۱4۰۰/4/۲۱

کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
بین الملــل معاونــت علمــی رئیــس جمهــور از راه 
انــدازی خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران در ترکیه 
خبــر داد و گفــت: ایــن خانــه مــی توانــد مســیر 

ــد. ــه ســایر کشــورها را فراهــم کن ــی ب صادرات
ــا مهــر اظهــار  روح اهلل اســتیری در گفتگــو ب
ــت  ــات زیرســاختی معاون داشــت: یکــی از اقدام
علمــی و فنــاوری در راســتای توســعه صــادرات 
شــرکت های دانــش بنیــان، خــالق و فنــاور 
خانه هــای  انــدازی  راه  اخیــر  ســال های  در 
 iHit: Iran house( فنــاوری  و  نــوآوری 
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ــت. ــی اس ــدف صادرات ــورهای ه کش
کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
ــدف  ــه ه ــاور ب ــت علمــی و فن ــل معاون بین المل
راه انــدازی خانه هــای نــوآوری و فنــاوری اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن زیرســاخت در جهت تســهیل 
امــر صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان اســت و 
دو ســرویس اصلــی بــه شــرکت های دانــش 

ــد. ــه می کن ــان ارائ بنی
ــی  ــرویس های اصل ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــوآوری و  ــای ن ــق خانه ه ــده از طری ــک کنن کم
ــه شــرکت های دانــش بنیــان شــامل  فنــاوری ب
ــزاری اســت،  ــزاری و ســخت اف ــرم اف خدمــات ن
ــم از  ــزاری اع ــخت اف ــات س ــرد: خدم ــان ک بی
نمایــش کاال و دســتاوردهای دانــش بنیــان 
ــای کار  ــوالت، فض ــه محص ــگاه عرض در نمایش
ســالن  اختصاصــی،  کار  فضــای  اشــتراکی، 
امکانــات برگــزاری نشســت های  جلســات و 

اســت.  B۲B
کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  کل  مدیــر 
ــه  ــاوری اضاف ــی و فن ــت علم ــل معاون بین المل
ــی،  ــامل بازاریاب ــزاری ش ــرم اف ــات ن ــرد: خدم ک
تجــاری،  یافتــن شــریک  بــازار،  تحقیقــات 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و منتورینــگ 

فــروش  مجوزهــای  و  اســتانداردها  اخــذ  و 
می شــود. بین المللــی 

ــای  ــطه صندوق ه ــه واس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
حمایتــی، زیســت بــوم تامین مالــی کشــور درگیر 
ــتابدهنده  ــن ش ــوند؛ همچنی ــا می ش ــن خانه ه ای
هــا و مراکــز شــتابدهی داخلــی نیــز در مدیریــت 
ــوآوری و فنــاوری نقــش ایفــاد می کننــد. ــه ن خان
اســتیری بــا بیــان اینکــه تاکنــون در چیــن، 
روســیه، ســوریه، کنیــا و تهــران خانه هــای 
ــوآوری و فنــاوری افتتــاح شــده اســت، گفــت:  ن
اولیــن خانــه نــوآوری و فنــاوری در ســال ۱۳۹۶ 
در چیــن راه انــدازی شــد کــه فضــای اشــتراکی 
را بــرای شــرکت های دانــش بنیــان ایرانــی بــرای 

فــروش در چیــن فراهــم کــرده اســت.
ــا تاکیــد بــر اینکــه هــر خانــه نــوآوری  وی ب
ــش  ــریک بخ ــا ش ــی ی ــی بوم ــر ایران ــک مدی ی
خصوصــی دارد، گفــت: قــرار اســت چنیــن خانــه 
نــوآوری در جنــوب چیــن نیــز راه انــدازی شــود.

کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
ــان  ــا بی ــاوری ب ــت علمــی و فن ــل معاون بین المل
اینکــه دومیــن خانــه نــوآوری و فنــاوری در 
ــای  ــا زیربن ــا ب ــته در کنی ــال گذش ــن س بهم
4۲۰۰ متــر مربعــی راه انــدازی شــد، گفــت: ایــن 

خانــه بــا همــکاری و تعامــل نزدیــک وزارت امــور 
خارجــه و در محــل قدیمــی ســفارت جمهــوری 
اســالمی ایــران ایجــاد شــد کــه اکنــون هــم برای 

ــت. ــال اس ــان فع ــش بنی ــرکت های دان ش
بــه گفتــه وی، در ســال گذشــته خانــه 
نــوآوری و فنــاوری ســوریه و ســپس خانــه 

نــوآوری روســیه افتتــاح شــدند.
ــاوری  ــوآوری و فن ــه ن ــزود: خان ــتیری اف اس
ایــران در ایــن کشــورها بــا مشــارکت حداکثــری 
بخــش خصوصــی اســت و ســایر دســتگاه ها 
ماننــد معاونــت علمــی و فنــاوری و وزارت امــور 
ــه  ــور خارج ــای وزارت ام ــه و نمایندگی ه خارج
ــه  ــد ک ــی دارن ــور همکاری های ــارج از کش در خ
چنیــن فضایــی بــرای شــرکت های دانــش 
بنیــان در راســتای توســعه صــادرات محصــوالت 

ــه ایجــاد شــود. فناوران
کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
بین الملــل معاونــت علمــی و فنــاوری افــزود: در 
ایــن مســیر توانســتیم صندوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری کشــور را بــه ایــن خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری ســوق دهیــم بــه طــوری کــه صنــدوق 
ــاوری  ــوآوری و فن ــه ن ــادرات در خان ــعه ص توس
ــیه و  ــاوری در روس ــت فن ــدوق زیس ــا، صن کنی

ــوآوری  ــه ن ــزات پزشــکی در خان ــدوق تجهی صن
ــد. ــذاری کرده ان ــرمایه گ ــراق س ع

ــوآوری و  ــه ن وی در خصــوص ششــمین خان
فنــاوری کــه قــرار اســت اســفندماه در ترکیــه راه 
انــدازی شــود، گفــت: ترکیــه بــه عنــوان یکــی از 
کشــورهای رقیــب همســایه و توانمنــد در منطقه 
شــناخته شــده کــه ایــن می توانــد فضــای 
ــش  ــرای شــرکت های دان ــی ب کســب و کار خوب

بنیــان ایرانــی فراهــم کنــد.
اســتیری ادامــه داد: البتــه کــه ترکیــه ارتبــاط 
خوبــی بــا دنیــا دارد و عــالوه بــر اینهــا تحریــم 
ــان  ــش بنی نیســت. بســیاری از شــرکت های دان
مایــل هســتند بــرای تولیــد، برندســازی و 
ــا ایــن کشــور ارتبــاط  مســائلی از ایــن دســت ب
داشــته باشــند از ایــن رو خانــه نــوآوری و فناوری 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــیر ب ــن مس ــد بهتری می توان

ــد. ــا باش ــش بنیان ه ــن دان ــداف ای اه
وی ادامــه داد: وقتــی چنیــن فضایــی ایجــاد 
ــم  ــا فراه ــش بنیان ه ــرای دان ــات ب ــود امکان ش
خواهــد شــد تــا بتواننــد محصــول خــود را عالوه 

بــر منطقــه در ســایر کشــورها توزیــع کننــد.
کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
ــان  ــا بی ــاوری ب ــت علمــی و فن ــل معاون بین المل
اینکــه ترکیــه تــردد راحــت و روتینــی بــا ســایر 
ــرای دانــش  کشــورها دارد و ایــن یــک مزیــت ب
ــت:  ــود، گف ــوب می ش ــی محس ــای ایران بنیان ه
ــور خارجــه  ــا هماهنگــی وزارت ام ــه ب ــن خان ای
و ســفارت ایــران در آنــکارا و کنســولگری ایــران 
در اســتانبول در یکــی از مناطــق تجــاری خــوب 

ــود. ــدازی می ش ــور راه ان ــن کش ای
ــاوری  ــوآوری و فن ــه ن ــزود: خان ــتیری اف اس
ــور  ــه حض ــک ب ــرای کم ــاختی ب ــه زیرس ترکی
ــاوری  ــان و فن ــش بنی ــرکت های دان ــتر ش بیش
ــادرات  ــعه ص ــدف توس ــا ه ــه ب ــود ک ــد ب خواه
فعالیــت خــود را از اواخــر امســال آغــاز می کنــد.

ــاره تغییــرات مدیریتــی ســازمان صــدا و  پیمــان جبلــی درب
ســیما بــا ارائــه فرمولــی در ایــن خصــوص گفــت: قصدمــان ایــن 
نیســت کــه تحولــی نمایشــی انجــام دهیــم قصدمــان ایــن اســت 
کــه تحــول ریشــه دار و پایــدار و ماندنــی انجــام دهیــم تــا رســانه 

ملــی بــه ظرفیــت الزمــی کــه دارد برســد. 
بــه گــزارش تســنیم، پیمــان جبلــی کــه چنــد ماهــی اســت 
ــن  ــا ای ــه باره ــده گرفت ــی را برعه ــانه مل ــت رس ــکان هدای س
ــرات  ــه تغیی ــود آورده ک ــه وج ــانه ب ــی رس ــرای اهال ــؤال را ب س
ــبکه های  ــران ش ــیما و مدی ــت س ــاً معاون ــا خصوص در معاونت ه
ــد  ــاز خواه ــردی آغ ــه رویک ــا چ ــی و ب ــه زمان ــی از چ تلویزیون
شــد؛ چــرا کــه در گفت وگــو بــا برخــی از سریال ســازان و 
برنامه ســازان ایــن موضــوع مطــرح شــده کــه طــرح و ایده مــان 
را ارائــه کرده ایــم امــا منتظریــم کــه تغییــرات بــه کجــا خواهــد 

رســید.
ایــن موضــوع را امــروز در حاشــیه مراســم بزرگداشــت 
مــادران و همســران شــهدا از پیمــان جبلــی رئیــس صــدا 
ــگار  ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــم و او در پاس ــری کردی ــیما پیگی و س
تســنیم دربــاره تغییــرات در ســیما، گفــت: »مــن بارهــا گفتــه ام 
ــات  ــم و ملزوم ــول می دهی ــه تح ــت را ب ــا اولوی ــن دوره م در ای
تحــول؛ ملزومــات تحــول در رویکــرد، محتــوا و ســازوکار 
ــرای مــا اولویــت دارد ایــن اســت کــه  اســت. آن  چیــزی کــه ب
ــات  ــا وقتــی روشــن شــد ســازوکارها و انتصاب ــی م نقشــه تحول
ــز  ــر تمرک ــال حاض ــا در ح ــم. م ــام می دهی ــاس آن انج را براس

ــت.« ــرد و محتواس ــوِل رویک ــر تح ــان ب جّدی م
ـــه  ـــوان مطالب ـــه عن ـــه ب ـــری ک ـــوع دیگ ـــاره موض ـــی درب جبل
مـــردم مطـــرح شـــده و او جـــزو دغدغه هـــا و وعده هـــای 
خـــود قـــرار داده ســـؤال کردیـــم؛ همـــان موضـــوع بازگشـــت 
چهره هـــای کاربلـــد کـــه برخـــی از ایـــن چهره هـــا یـــا 
صفحه هـــای  پُســـت های  در  یـــا  و  گفت وگوهایشـــان  در 
مجازی شـــان بـــه نوعـــی رغبتشـــان را بـــرای حضـــور دوبـــاره  
در تلویزیـــون اعـــالم کرده انـــد. او در ایـــن بـــاره هـــم گفـــت: 

»مـــن ایـــن موضـــوع را چندیـــن بـــار مطـــرح کـــرده ام و روی 
آن ایســـتاده ام و برای مـــان اهمیـــت دارد کـــه چهره هـــای 
محبـــوب و کاربلـــد کـــه منشـــأ اثـــر در رســـانه ملّی بوده انـــد 
ــون  ــو و تلویزیـ ــر را در رادیـ ــن اثـ ــم ایـ ــاز هـ ــد بـ و می تواننـ
داشـــته باشـــند بـــه خانـــه خودشـــان برگردنـــد و کارشـــان را 
پیـــش ببرنـــد. تمامـــی ســـرمایه های انســـانی مـــا برای مـــان 
مهـــم و عزیزنـــد و جای شـــان بـــرای همیشـــه در رســـانه ملی 
ـــم  ـــدوارم بتوانی ـــد، امی ـــی جدی ـــود. در دوره تحول ـــد ب ـــاز خواه ب

ــیم.« ــته باشـ ــا داشـ ــی از چهره هـ ــت خوبـ صیانـ
قــوِت  و  ضعــف  نقــاط  آسیب شناســی  دربــاره  جبلــی 
رســانه ملّــی هــم توضیحاتــی داد و گفــت: مــا در حــال حاضــر 
می کنیــم  تــالش  داریــم  کــه  دقیقــی  آسیب شناســی  بــا 
بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان داخــل و خــارج ســازمان 
آســیب های فرایندهایــی را کــه منجــر بــه شــرایطی شــده 
کــه از ظرفیــت رســانه ملــی نشــود حداکثــر اســتفاده را کــرد، 
ــا را  ــج م ــه تدری ــیب ها ب ــن آس ــم. ای ــایی می کنی ــم شناس داری
ــوا.  ــول در محت ــد تح ــاند و بع ــرد می رس ــول در رویک ــه تح ب
ــول  ــب را موک ــاختارها و مناص ــا و س ــاز و کاره ــول در س تح
کردیــم بــه تحــول در رویکــرد و محتــوا. یعنــی هــر ســاختار و 
هــر جایگاهــی کــه بــه ایــن تحــول کمــک کنــد باقــی خواهــد 
مانــد و هــر ســاختاری کــه نتوانــد بــا ایــن تحــول همراهــی کنــد 

ــرد. ــد ک ــر خواه تغیی
ــز  ــن طــرح تحــول نی ــان اجــرای ای ــاره زم ــن درب او همچنی
گفــت: مــا مراحــل مهمــی را پشــت ســر گذاشــتیم و در  چهــار 
ــه  ــا هم ــددی را ب ــاه گذشــته جلســات بســیار مفصــل و متع م
ــتیم.  ــازمان داش ــرون س ــل و بی ــران در داخ ــان و مدی کارشناس
ــم  ــام دهی ــی انج ــی نمایش ــه تحول ــت ک ــن نیس ــان ای قصدم
قصدمــان ایــن اســت کــه تحــول ریشــه دار و پایــدار و ماندنــی 
ــه دارد  ــی ک ــت الزم ــه ظرفی ــی ب ــانه مل ــا رس ــم ت ــام دهی انج

برســد.
ــدام دربــاره  ــی دربــاره اینکــه در فضــای مجــازی م جبل

بازگشــت عــادل فردوســی پــور بــه تلویزیــون صحبــت می شــود 
ــن ســؤال مطــرح می شــود جــواب  ــار کــه ای ــز گفــت: هــر ب نی
مــن همــان اســت، عــادل فردوســی پور کارمنــد صــدا و ســیما 
ــتند و  ــیما هس ــدا و س ــازمان ص ــروی س ــا نی ــر م ــت. از نظ اس
ــانیم.  ــت ایش ــا در خدم ــدارد و م ــود ن ــی  وج ــه منع هیچ گون

ــت. ــع اس ــی پور بالمان ــادل فردوس ــور ع حض
ــرای نظــارت  ــا وزارت ارشــاد ب ــاره نتیجــه مذاکــره ب وی درب
ــاکان در  ــا کم ــن فض ــرِل ای ــه کنت ــی و اینک ــر نمایش خانگ ب
ــا  ــت: م ــا خیر،گف ــود ی ــد ب ــاترا خواه ــیما و س ــِت صداوس دس
ــه  ــاد ارائ ــر ارش ــت وزی ــم و خدم ــه کرده ای ــی تهی پیش نویس
ــرف  ــر دو ط ــی ه ــت کل ــا موافق ــس ب ــن پیش نوی ــم. ای دادی
مواجــه شــده و مــا بــر ایــن پیشــنهاد مشــترک،کارهای نهایــی 
ــا و هفته هــای  ــرف روزه ــام می دهیــم و امیدواریــم ظ را انج
ــود. ــی ش ــترک منته ــکاری مش ــه راه ــود و ب ــاده ش ــده آم آین
ایــن  کلیــات  دربــاره  همچنیــن  ملّــی  رســانه  رئیــس 
ــر  ــارت ب ــی نظ ــورت طبیع ــه ص ــرد: ب ــد ک ــس تأکی پیش نوی
محتــوای نمایــش خانگــی و نظــارت بــر انتشــار محتــوای خانگی 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــاً وزارت ارش ــا حتم ــت ام ــاترا اس ــده س ــر عه ب
دســتگاه فرهنگــی بســیار مهــم در کشــور در ایــن فرآینــد نقــش 

ــت. ــد داش ــود را خواه ــر خ مؤث

صادرات محصوالت ایرانی دانش بنیان از مسیر ترکیه تسهیل می شود

توافق با ارشاد بر سر نمایش خانگی در مراحل نهایی است 
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سیستم ایمنی نوزادان در مبارزه با 
عوامل جدید بیماری زا قوی تر است

ــد  ــان می ده ــد نش ــه جدی ــک مطالع ــج ی نتای
کــه سیســتم ایمنــی نــوزادان، قوی تــر از آن 
ــد و در  ــور می کنن ــردم تص ــتر م ــه بیش ــت ک اس
ــه  ــاری زا از جمل ــد بیم ــل جدی ــا عوام ــارزه ب مب
ــاالن  ــی بزرگس ــتم ایمن ــا از سیس ــروس کرون وی

ــت.  ــر اس قدرتمندت
ـــرت،  ـــورک ال ـــی ی ـــگاه اینترنت ـــزارش پای ـــه گ ب
دکتـــر دونـــا فاربـــر اســـتاد میکروبیولـــوژی 
و ایمونولـــوژی کالـــج پزشـــکان و جراحـــان 
ــتم  ــت: سیسـ ــا گفـ ــگاه کلمبیـ ــوس دانشـ واگلـ
ـــی  ـــا سیســـتم ایمن ـــوزادان در مقایســـه ب ـــی ن ایمن
ـــعه نیافته  ـــودن و توس ـــف ب ـــه ضعی ـــاالن ب بزرگس
ـــه  ـــن مقایســـه منصفان ـــا ای ـــهرت دارد ام ـــودن ش ب

نیســـت.
بـــا  مقایســـه  در  نـــوزادان  افـــزود:  وی 
ـــد  ـــی مانن ـــروس  های ـــطه وی ـــه واس ـــاالن ب بزرگس
آنفلوآنـــزا و »ویـــروس سین سیشـــیال تنفســـی« 
ـــی  ـــه بســـیاری از بیماری هـــای تنفس )RSV( ب
مبتـــال مـــی  شـــوند امـــا برخـــالف بزرگســـاالن 
بـــرای نخســـتین بـــار بـــا ایـــن ویـــروس  هـــا 

برخـــورد مـــی  کننـــد.
ایـــن محقـــق یـــادآور شـــد: بزرگســـاالن 
اغلـــب مریـــض نمـــی  شـــوند، زیـــرا خاطراتـــی 
ــه از  ــم کـ ــت کرده ایـ ــا را ثبـ ــن ویروس هـ از ایـ
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد؛ ای ـــت می کنن ـــا محافظ م
ـــود،  ـــی  ش ـــه رو م ـــا آن رو ب ـــوزاد ب ـــه ن ـــه هرچ ک

بـــرای او تازگـــی دارد.
در ایــن مطالعــه جدیــد، فاربــر و همــکاران. ی 
ــی  ــط توانای ــد و فق ــوار کردن ــازی را هم ــن ب زمی
ــه  ــبت ب ــش نس ــرای واکن ــی را ب ــتم ایمن سیس
ــاً  ــد و اساس ــش کردن ــد آزمای ــوژن جدی ــک پات ی
ــک  ــرات ایمونولوژی ــی را از خاط ــه کمک ــر گون ه

ــد. ــذف کردن ح
ــای  ــلول ه ــان س ــه، محقق ــرای مقایس ــا ب آنه
ــه  ــی ک ــای ایمن ــلول ه ــی )T (  - س ــاده ت س
ــد - را  ــده ان ــه نش ــوژن مواج ــک پات ــا ی ــز ب هرگ
از مــوش هــای نــوزاد و بالــغ جمــع آوری کردنــد. 
ســلول هــا در یــک مــوش بالــغ آلــوده بــه ویروس 

ــدند. ــرار داده ش ق
ـــروس،  ـــردن وی ـــه کن ک ـــرای ریش ـــت ب در رقاب
ــده  ــی برنـ ــوزاد به خوبـ ــی )T( نـ ــلول های تـ سـ
شـــدند: ســـلول های T ســـاده از موش هـــای 
ویـــروس  از  پایین تـــری  شـــیرخوار ســـطوح 
را نســـبت بـــه ســـلول های بالـــغ تشـــخیص 
می دهنـــد، ســـریع تـــر تکثیـــر می شـــوند،  
ـــد و  ـــت می رون ـــل عفون ـــه مح ـــتری ب ـــداد بیش تع
ـــروس  ـــر وی ـــوی در براب ـــاع ق ـــک دف ـــه ســـرعت ی ب
ـــک مقایســـه آزمایشـــگاهی  ـــد.  ی ـــی کنن ایجـــاد م
ــوزادان  ــان نـ ــابهی را در میـ ــرفت های مشـ پیشـ
ــغ  ــلول های T بالـ ــا سـ ــه بـ ــان در مقایسـ انسـ

نشـــان داد.
ـــال  ـــا در ح ـــت: م ـــه گف ـــن زمین ـــر در ای فارب
ـــم  ـــاده ای بودی ـــی )T( س ـــلول های ت ـــی س بررس
ـــب  ـــن تعج ـــده اند، بنابرای ـــال نش ـــز فع ـــه هرگ ک
ــار  ــن رفتـ ــاس سـ ــا براسـ ــه آنهـ ــود کـ آور بـ
متفاوتـــی داشـــتند.  ایـــن موضـــوع نشـــان 
ـــوی و  ـــوزاد، ق ـــی ن ـــتم ایمن ـــه سیس ـــد ک می ده
ـــی از  ـــل زندگ ـــد در اوای ـــت و می توان ـــد اس کارآم
ـــی  ـــتم ایمن ـــود. سیس ـــا ش ـــاری زا ره ـــل بیم عوام
نـــوزاد از برخـــی جهـــات ممکـــن اســـت حتـــی 
ــد  ــاالن باشـ ــی بزرگسـ ــتم ایمنـ ــر از سیسـ بهتـ
زیـــرا بـــرای واکنـــش نشـــان دادن بـــه تعـــداد 
زیـــادی از عوامـــل جدیـــد بیمـــاری زا طراحـــی 
شـــده اســـت. بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه ایـــن 
ـــد. ـــز رخ می ده ـــد-۱۹ نی ـــورد کووی ـــاق در م اتف

ایـــن محقـــق تصریـــح کـــرد: کروناویـــروس 
 )۲-SARS-CoV( ۲ ســـندرم حـــاد تنفســـی
ــت،  ــد اسـ ــال جدیـ ــراد، کامـ ــه افـ ــرای همـ بـ
ـــی  ـــه طبیع ـــاهد مقایس ـــون ش ـــا اکن ـــن، م بنابرای
ـــوزادان هســـتیم.  سیســـتم ایمنـــی بزرگســـاالن و ن
ـــی  ـــورد خیل ـــن م ـــی کـــودکان در ای سیســـتم ایمن
ـــک  ـــا ی ـــه ب ـــد. بزرگســـاالنی ک ـــل می کن ـــر عم بهت
عامـــل جدیـــد بیمـــاری زا مواجـــه می شـــوند، 
ـــه  ـــن ب ـــد. ای ـــی  دهن ـــان م ـــش نش ـــر واکن کندت
ویـــروس فرصتـــی بـــرای تکثیـــر بیشـــتر مـــی  
دهـــد و آن زمـــان اســـت کـــه شـــخص بیمـــار 

می شـــود.
پژوهــش  ایــن  یافته هــای  همچنیــن، 
ــن ها  ــرا واکس ــه چ ــد ک ــح دهن ــد توضی می توانن
کــه  زمانــی  و  کودکــی  دوران  در  ویــژه  بــه 
ســلول های )T ( بســیار قــوی هســتند، موثــر 
»اکنــون  می گویــد:  فاربــر  می کننــد.   عمــل 
ــران  ــد نگ ــت و نبای ــن اس ــت واکس ــان دریاف زم
دریافــت چنــد واکســن بــود.  هــر کودکــی کــه در 
جهــان زندگــی مــی کنــد بــه ویــژه قبــل از اینکــه 
ماســک زدن را شــروع کنیــم، هــر روز در معــرض 
تعــداد زیــادی آنتــی ژن جدیــد قــرار مــی گیــرد.
ــر  ــی بهت ــه طراح ــد ب ــی توان ــه م ــن مطالع ای

ــود. ــر ش ــودکان منج ــرای ک ــن ب واکس
منبع: ایرنا

فوالد و سپاهان حریفان شان را در آسیا شناختند

تیم هــای فــوالد و ســپاهان حریفــان خــود را در لیــگ قهرمانــان آســیا 
 . ختند شنا

بــه گــزارش ایســنا، قرعــه کشــی فصــل جدیــد لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــای حاضــر در  ــن اســاس تیم ه ــر ای ــزار شــد و ب ــن برگ ــه صــورت آنالی ب
ــوالد و ســپاهان  ــای ف ــان خــود را شــناختند. تیم ه ــدی حریف ــن رده بن ای
ــود را  ــان خ ــتند و حریف ــور داش ــی حض ــن قرعه کش ــز در ای ــران نی از ای

شــناختند. 
یــاران جــواد نکونــام بایــد بــا شــباب االهلــی امــارات روبــه رو شــوند کــه 

احمــد نوراللهــی و مهــدی قایــدی را در ترکیــب دارنــد. 
ــتان و  ــتقالل تاجیکس ــر، اس ــان قط ــتان، الری ــالل عربس ــروه A: اله گ

ــراق ــزورا ع ــارات و ال ــارجه ام ــده ش برن
گــروه B: الجزیــره امــارات، الشــباب عربســتان، مومبــای ســیتی هنــد 

و نیــروی هوایــی عــراق
ــارات، آحــال ترکمنســتان  ــی ام ــران، شــباب االهل ــوالد ای ــروه C: ف گ

ــه قطــر و الغراف
گــروه D: الدحیــل قطــر، ســپاهان ایــران، پاختاکــور ازبکســتان و برنــده 

دیــدار التعــاون عربســتان و الجیــش ســوریه
ــده  ــدات اردن، برن ــتان، الوح ــی عربس ــر، الفیصل ــد قط ــروه E: الس گ

دیــدار بنی یــاس امــارات و نسف قارشــی ازبکســتان
تیم هــای اســتقالل و پرســپولیس نیــز بــه دلیــل صــادر نشــدن مجــوز 
حرفــه ای از حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا محــروم شــدند و نمی تواننــد 

در فصــل جدیــد  لیــگ قهرمانــان حاضــر باشــند. 

کفاشیان: 
مجلس و فوتبال نیاز به تعامل دارند

ــرای  ــال ب ــس و فوتب ــت: مجل ــال گف ــس پیشــین فدراســیون فوتب ریی
ــد.  ــل دارن ــه تعام ــاز ب ــوارد نی ــرات اساســنامه و اصــالح برخــی م تغیی

بــه گــزارش ایرنــا؛ »علــی کفاشــیان در مراســم وداع بــا مرحــوم 
»محمدرضــا یزدانی خــرم« در خصــوص کنــاره گذاشــته شــدن اســتقالل 
و پرســپولیس از لیــگ قهرمانــان آســیا، اظهــار داشــت: اگــر بخواهیــم مثــل 
ــل  ــوارد مث ــری م ــویم. یکس ــذف می ش ــم ح ــم بازه ــل کنی ــته عم گذش
اساســنامه فدراســیون فوتبــال و ایــن مــوارد را بایــد دولــت و مجلــس پــا 

ــد. ــد و قوانیــن را اصــالح کنن پیــش بگذارن
وی بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی فوتبــال ایــران گفــت: از رکــود کرونایی 
ــت،  ــیون اس ــی فدراس ــه اصل ــه دغدغ ــی ک ــم مل ــم و تی ــرون آمده ای بی
وضعیــت خوبــی دارد. بایــد تــدارک خوبــی داشــته باشــیم و بهتریــن تیــم 

ــم. ــی نتیجــه بگیری ــا در جام جهان ــم ت ــیا بمانی آس
ــاد  ــال )نه ــیون فوتب ــنامه فدراس ــک اساس ــد ی ــاره بن ــیان درب کفاش
ــرای  ــس ب ــا مجل ــیون ب ــن فدراس ــالف ای ــی( و اخت ــر دولت ــی غی عموم
اصــالح ایــن بنــد، توضیــح داد: ایــن بنــد از ۱۶ ســال پیــش کــه خــودم در 
فدراســیون بــودم بایــد اصــالح می شــد. بارهــا ایــن مســاله را بــه مجلــس 
ــد.  ــته باش ــل داش ــد تعام ــس بای ــد. مجل ــی نش ــا اقدام ــم ام ــه کردی ارائ
نماینــده مجلــس نماینــده مــردم اســت و ایــن تغییــر اساســنامه بــه نفــع 
فوتبــال اســت. اساســنامه می توانــد در ســطح جهانــی مشــکالتمان را حــل 
کنــد. مجمــع فدراســیون یــک دولــت فوتبالــی اســت و می توانــد خــودش 

ــد. را اداره کن
ــدن  ــه ای ش ــرای حرف ــم ب ــن ه ــری قوانی ــه داد: یکس ــیان ادام کفاش
باشــگاه ها مثــل حــق پخــش، مالکیــت و دیگــر مــوارد را دولــت بایــد قــدم 
جلــو بگــذارد. یزدانــی خــرم بیــش از ۱۵ ســال در والیبــال بــود و اثراتــش 
ــد یــک ســال باشــد و  ــری بیای را گذاشــت و زحمــت کشــید. اینکــه مدی
تغییــر کنــد، نفــر بعــد تــا بیایــد ببینــد چــه خبــر اســت او هــم بایــد بــرود.
ــال  ــده در فوتب ــر بن ــت: اگ ــال گف ــیون فوتب ــین فدراس ــس پیش رئی
قدم هایــی برداشــتم بــه خاطــر ایــن بــود کــه هشــت ســال رئیــس بــودم. 
ثبــات مدیریــت بایــد در باشــگاه ها باشــد و ایــن بــه نفــع فوتبالمــان اســت.

وی در خصــوص خصوصیــات مرحــوم یزدانی خــرم گفــت: ایشــان ذاتــا 
مدیــر بــود و اثــرات مدیریــت وی در والیبــال و کشــتی دیــده شــد. مســائل 
اخالقــی برایــش بســیار مهــم بــود و همــه را بــه آن ســمت ســوق مــی داد.

رسانه ایتالیایی: »سردار آزمون« مهره گمشده 
یوونتوس است

رســانه ایتالیایــی توتواســپرت در گزارشــی مهاجــم ایرانــی تیــم زنیــت 
را مهــره گمشــده یوونتــوس دانســت. 

ــه عالقــه  ــا، رســانه توتواســپرت ایتالیــا در گزارشــی ب ــه گــزارش ایرن ب
یوونتــوس بــه »ســردار آزمــون« پرداخــت و ایــن بازیکــن ایرانــی را مهــره 
گمشــده ایــن تیــم دانســت. ایــن ســایت در ادامــه نوشــت: یوونتــوس بــرای 
ــاعت  ــد س ــا در چن ــاس ه ــت اصــرار دارد. تم ــی زنی ــم ایران ــد مهاج خری
ــنهاد  ــت و پیش ــت زنی ــن درخواس ــوز بی ــا هن ــته ام ــه داش ــته ادام گذش

ــه وجــود دارد. یوونتــوس فاصل
ایــن ســایت ایتالیایــی در ادامــه آورده اســت: روس هــا گزینــه فــروش 
ــرارداد  ــه ق ــرا ک ــد چ ــال می دانن ــی را فع ــاله ایران ــن ۲۷ س ــن بازیک ای
ــا  ــه روس ه ــی رســد و مشــخص اســت ک ــان م ــه پای ــن ب ــون در ژوئ آزم
قصــد دارنــد از ایــن بازیکــن ایرانــی ســودی بدســت آورنــد. البتــه معاملــه 
بــا روس هــا هرگــز آســان نیســت امــا میانجی گری هــا بــرای پیــدا کــردن 

ــان اســت. یــک راه منطقــی در جری
در ایــن میــان تیــم لیــون فرانســه نیــز عالقــه بســیار زیــادی بــه خریــد 
آزمــون دارد و هــر لحظــه ممکــن اســت خبــر انتقــال ایــن بازیکــن ایرانــی 

بــه فرانســه منتشــر شــود.
توتــو اســپرت در ادامــه نوشــت: آزمــون دوســت دارد بــا پیوســتن بــه 
ــد امــا ایــن بازیکــن، مهاجــم  یوونتــوس خــود را محــک جــدی تــری بزن
جنگجــوی مــورد نظــر »ماســیمیلیانو آلگــری« ســرمربی یوونتــوس نیســت 
ولــی او فیزیــک بدنــی و ویژگی هایــی دارد کــه بتوانــد بــه عنــوان مهاجــم 

دوم و در صــورت لــزوم بــه صــورت ثابــت بــازی کنــد.

ـــگ  ـــازمان لی ـــابقات س ـــه مس ـــس کمیت رئی
ــم  ــوپرجام را خواهیـ ــن سـ ــت: ۱۸ بهمـ گفـ
ــر  ــگ از سـ ــم لیـ ــن هـ ــت و ۲۳ بهمـ داشـ
ـــفند  ـــر اس ـــا اواخ ـــه ت ـــد ک ـــد ش ـــه خواه گرفت

لیـــگ ادامـــه دارد. 
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه 
ــی  ــه گروهـ ــی مرحلـ ــه کشـ ــوان، قرعـ جـ
آســـیا  قهرمانـــان  لیـــگ  رقابت هـــای 
ــگاه های فـــوالد  ــد و باشـ ــام شـ ۲۰۲۲ انجـ
خوزســـتان و ســـپاهان اصفهـــان حریفـــان 

خـــود را شـــناختند.
ســـهیل مهـــدی اظهـــار داشـــت: شـــاید 
کـــه  باشـــد  ســـال هایی  معـــدود  جـــزو 
ــان  ــا هیجـ ــران بـ ــال در ایـ ــواداران فوتبـ هـ
دنبـــال  را  قرعه کشـــی  مراســـم  کامـــل 
ـــد. بابـــت حضـــور دو نماینـــده کشـــورمان  نکردن
ـــیا خوشـــحال هســـتیم  ـــان آس ـــگ قهرمان در لی
و امیـــدوارم ایـــن قرعـــه بـــاب کادرفنـــی و 
طرفـــداران ســـپاهان و فـــوالد باشـــد امـــا حیـــف 
ـــد. امســـال  ـــا مان ـــان ج ـــه دو ســـهمیه دیگرم ک
ــان  ــک دوم هیجـ ــا یـ ــان را بـ ــگ قهرمانـ لیـ

دنبـــال می کنیـــم.

خط قرمز سازمان لیگ،  تیم های ملی و 
باشگاهی در عرصه بین المللی هستند

ــازمان  ــته سـ ــای گذشـ ــاید در ماه هـ  شـ
ـــت  ـــا تح ـــردگی بازی ه ـــل فش ـــه دلی ـــگ ب لی
ـــرای  ـــزی ب ـــا برنامه ری ـــت، ام ـــرار گرف ـــاد ق انتق
ســـال آینـــده داشـــتیم تـــا نماینـــدگان مـــا 
بـــا شـــرایط بهتـــری وارد مســـابقات شـــوند. 
ـــگ  ـــازمان لی ـــز س ـــط قرم ـــه ام خ ـــه گفت همیش
ــش  ــدگان خوبـ ــابقات، نماینـ ــه مسـ و کمیتـ
شـــامل تیم هـــای ملـــی و باشـــگاهی در 

ــتند. ــی هسـ ــه بین المللـ عرصـ

18 بهمن سوپرجام را 
برگزار خواهیم کرد

ــش رو،  ــادی پیـ ــالت فیفـ ــس از تعطیـ پـ
ـــابقات  ـــه از مس ـــم ۶ - ۵  هفت ـــالش می کنی ت
ـــوپرجام  ـــن س ـــم. ۱۸ بهم ـــزار کنی ـــگ را برگ لی
ـــگ  ـــم لی ـــن ه ـــت و ۲۳ بهم ـــم داش را خواهی
ـــر  ـــا اواخ ـــه ت ـــد ک ـــد ش ـــه خواه ـــر گرفت از س
اســـفند لیـــگ ادامـــه دارد. پـــس از آن وارد 

ــم  ــه تیـ ــویم کـ ــادی می شـ ــالت فیفـ تعطیـ
ـــازی  ـــی ب ـــره جنوب ـــان و ک ـــل لبن ـــی مقاب مل
دارد. پـــس از بازی هـــای ملـــی بالفاصلـــه 
لیـــگ قهرمانـــان انجـــام می شـــود. اگـــر 
بـــرای جـــام حذفـــی برنامـــه ای نداشـــته 
باشـــیم، امـــکان برگـــزاری لیـــگ هـــم 
نیســـت، امـــا ســـعی خواهیـــم کـــرد جـــام 
حذفـــی را برگـــزار کنیـــم و پـــس از پایـــان 
مرحلـــه گروهـــی لیـــگ قهرمانـــان، برنامـــه 

لیـــگ پیگیـــری شـــود.

تیم ها در لیگ قهرمانان
 باید متمرکز بازی کنند

ــا توجـــه   تیم هـــا در لیـــگ قهرمانـــان بـ
بـــه شـــرایط پاندمـــی بایـــد متمرکـــز بـــازی 
ــی  ــر راهـ ــج روز زودتـ ــار پنـ ــد و چهـ کننـ
ـــا ایـــن حـــال بایـــد ببینیـــم  مســـابقات شـــوند. ب
ــا  ــت. مـ ــکل اسـ ــه شـ ــه چـ ــزی بـ برنامه ریـ
ـــی  ـــام حذف ـــیا، ج ـــان آس ـــگ قهرمان ـــن لی حی
ـــرایط،  ـــن ش ـــا ای ـــرد و ب ـــم ک ـــزار خواهی را برگ
احتمـــاالً اواخـــر خـــرداد یـــا اوایـــل تیرمـــاه 

لیـــگ را بـــه اتمـــام برســـانیم.

ــواری  ــه سـ ــی دوچرخـ ــم ملـ ــی تیـ مربـ
ــه  ــت: بـ ــتقامت گفـ ــه اسـ ــتقامت و نیمـ اسـ
دلیـــل قیمـــت بـــاالی ارز مجبوریـــم بـــا 
تجهیـــزات قدیمـــی در مســـابقات قهرمانـــی 

ــم.  ــرکت کنیـ ــیا شـ آسـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــیا  ـــی آس ـــواری قهرمان ـــه س ـــابقات دوچرخ مس
ــاه ســـال جـــاری در  قـــرار بـــود اســـفند مـ
هندوســـتان برگـــزار شـــود، امـــا ایـــن مســـابقات 
دوچرخـــه  جهانـــی  فدراســـیون  توســـط 
ـــال ۱4۰۱  ـــاه س ـــر م ـــه تی ـــواری )UCI( ب س

موکـــول شـــد.

به تعویق افتادن مسابقات دوچرخه 
سواری قهرمانی آسیا را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ــد  ــزار می شـ ــت برگـ ــابقات پیسـ اگرمسـ
ـــال  ـــا در س ـــه م ـــرا ک ـــود چ ـــا ب ـــع م ـــه  نف ب
ــی  ــن المللـ ــابقه بیـ ــچ مسـ ــر در هیـ ۲ اخیـ
دوچرخـــه ســـواری شـــرکت نکـــرده بودیـــم 
ــن و  ــر از ژاپـ ــه غیـ ــم بـ ــا هـ ــای مـ و رقبـ
قزاقســـتان آن هـــا نیـــز در هیـــچ مســـابقه ای 
ـــه  ـــی ک ـــر در زمان ـــد. اگ ـــرده بودن ـــرکت نک ش
ـــاده  ـــق افت ـــه تعوی ـــیا ب ـــی آس مســـابقات قهرمان
اســـت، بتوانیـــم در مســـابقات بیـــن المللـــی 
شـــرکت کنیـــم کـــه تعویـــق مســـابقات بـــه 
ـــزار  ـــورت برگ ـــن ص ـــر ای ـــت در غی ـــع ماس نف
ـــدارد.  ـــی ن ـــا فرق ـــرای م ـــابقات ب ـــدن مس نش

ـــورمان  ـــواران کش ـــه س ـــکر دوچرخ ـــدا را ش خ
ـــن در  ـــاهی و آری ـــو، خسرش ـــج خانل ـــل گن مث
ــتقامت  ــه اسـ ــتقامت و نیمـ ــته های اسـ رشـ

آمادگـــی خوبـــی دارنـــد.

دوچرخه سواران کشورمان تا پیش از 
شروع مسابقات قهرمانی آسیا در چه 

مسابقاتی شرکت خواهند کرد؟
ـــا  ـــه م ـــود ک ـــورت ب ـــن ص ـــا بدی ـــه م برنام
ـــم  ـــرکت کنی ـــیا ش ـــی آس ـــابقات قهرمان در مس
ــه  ــابقات دوچرخـ ــاه در مسـ ــن مـ و فروردیـ
ســـواری تاجیکســـتان حاضـــر شـــویم. در حـــال 
ـــرای  ـــا ب ـــی م ـــکالت مال ـــز مش ـــه ج ـــر ب حاض
ــن  ــابقات بیـ ــه از مسـ ــوت نامـ ــت دعـ دریافـ
ـــل همـــه  ـــه دلی ـــم. ب ـــز مشـــکل داری ـــی نی الملل

ـــابقات  ـــزاری مس ـــا برگ ـــروس کرون ـــری وی گی
دوچرخـــه ســـواری کـــم شـــده اســـت و در 
ـــیا  ـــرق آس ـــه در ش ـــال همیش ـــل س ـــن فص ای
مســـابقات زیـــادی برگـــزار می شـــد، امـــا در 
ـــد  ـــابقات تایلن ـــط مس ـــر فق ـــت اخی ـــد وق چن
ــه  ــا بـ ــن مـ ــت، همچنیـ ــده اسـ ــزار شـ برگـ
ـــتیم  ـــد نتوانس ـــدور روادی ـــکالت ص ـــل مش دلی
ــارات و عربســـتان  ــارجه امـ ــابقات شـ در مسـ

نیـــز شـــرکت کنیـــم.

امکانات دوچرخه سواری کشورمان 
در چه وضعیتی است؟

ــه  ــیون دوچرخـ ــر فدراسـ ــال حاضـ در حـ
اداره  شـــرایط  ســـخت ترین  در  ســـواری 
می شـــود چـــرا کـــه در یـــک ســـال اخیـــر 

فدراســـیون چندیـــن بـــار دچـــار تغییـــر 
ــرات  ــه جـ ــا بـ ــت، امـ ــده اسـ ــول شـ و تحـ
قشـــم،  در  اخیـــر  اردو هـــای  می گویـــم 
رشـــت، کیـــش و اهـــواز خیلـــی خـــوب 
ـــه  ـــاظ تغذی ـــا از لح ـــت و م ـــده اس ـــزار ش برگ
ـــا  ـــم، ام ـــته ای ـــی داش ـــت خوب ـــکان وضعی و اس
بـــه دلیـــل قیمـــت بـــاالی ارز مـــا از لحـــاظ 
ــد  ــتیم و بایـ ــف هسـ ــزاری ضعیـ ــخت افـ سـ
ـــابقات  ـــی در مس ـــزات قدیم ـــن تجهی ـــا همی ب
ـــدوارم  ـــم و امی ـــرکت کنی ـــیا ش ـــی آس قهرمان
ـــی  ـــه مل ـــان و کمیت ـــه وزارت ورزش و جوان ک
المپیـــک بـــرای بازی هـــای آســـیایی ۲۰۲۲ 
ــار  ــی در اختیـ ــای خوبـ ــژو دوچرخه هـ هانگـ

مـــا قـــرار دهنـــد.

پیش بینی شما از نتایج تیم ملی 
دوچرخه سواری در مسابقات قهرمانی 

آسیا چیست؟
ــه  ــورمان در سـ ــواری کشـ ــه سـ  دوچرخـ
دوره اخیـــر مســـابقات قهرمانـــی آســـیا و 
ـــته  ـــا نتوانس ـــیایی ۲۰۱۸ جاکارت ـــای آس بازی ه
اســـت مدالـــی کســـب کنـــد و ترجیـــح 
ــی  ــم در ایـــن خصـــوص پیـــش بینـ می دهـ
نکنـــم، امـــا کمیتـــه ملـــی المپیـــک پیـــش 
بینـــی کـــرده اســـت کـــه مـــا در بازی هـــای 
ـــرد  ـــم ک ـــدال کســـب خواهی ـــیایی ۲۰۲۲ م آس
ـــن  ـــتر ای ـــا کار بیش ـــم ب ـــعی می کن ـــن س و م

اتفـــاق رخ دهـــد.

ــت  ــد اس ــان معتق ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــی لی ــه گروه ــاگردانش از مرحل ــود ش صع

۲۰۲۲ غیرممکــن نیســت. 
بــه گــزارش تســنیم، محــرم نویدکیــا دربــاره اینکــه ســپاهان 
اظهــار  می جنگــد،  جبهــه  ســه  در   ۱4۰۰-۰۱ فصــل  در 
ــی چــون پرســپولیس، ســپاهان،  داشــت:  کار کــردن در تیم های
اســتقالل، فــوالد، تراکتــور و ذوب آهــن ســخت اســت. آنهــا بایــد 
در چنــد تورنمنــت شــرکت کننــد و ایجــاد فشــار بــر بازیکنــان، 
مربیــان، مدیــران عامــل و هــواداران ایــن تیم هــا طبیعــی 
ــن کار  ــت ای ــا واقعی ــد ب ــدا بای ــل از ابت ــن عوام ــه ای اســت. هم
ــزی  ــت برنامه ری ــه داد و درس ــد ادام ــد. بای ــار بیاین ــخت کن س
ــا همــه  ــه خــدا تــوکل کنیــم ت کــرد. بایــد امیــدوار باشــیم و ب

ــرود. چیــز خــوب پیــش ب
ــور  ــل و پاختاک ــا الدحی ــورد همگروهــی ســپاهان ب وی در م
در لیــگ قهرمانــان آســیا تصریــح کــرد: گــروه مــا نســبتاً ســخت 
ــروه غیرممکــن نیســت. ســپاهان  ــن گ ــود از ای ــا صع اســت، ام
ــگاه  ــی دارد. باش ــاختاری خوب ــرایط س ــت و ش ــی اس ــم خوب تی
 D ــروه ــای گ ــی بازی ه ــن میزبان ــرای گرفت ــود را ب ــالش خ ت

ــر  ــی بهت ــرایط مان خیل ــم، ش ــی را بگیری ــر میزبان ــد و اگ می کن
می شــود. بــا تیم هــای خــوب و قابــل احترامــی همگــروه 
و  اســتقالل  ماننــد  تیم هایــی  مشــکل  امیــدوارم  هســتیم. 
پرســپولیس حــل شــود تــا آنهــا در لیــگ قهرمانــان آســیا بــازی 

ــد. کنن
ـــاره فشـــردگی  ســـرمربی تیـــم فوتبـــال ســـپاهان اصفهـــان درب
ــد  ــالم نکرده انـ ــوز اعـ ــرد: هنـ ــان کـ ــم بیـ ــن تیـ ــم ایـ تقویـ
ــی  ــود. تیم هایـ ــاز می شـ ــی آغـ ــه زمانـ ــل دوم از چـ نیم فصـ
ـــد،  ـــتری دارن ـــرات بیش ـــر و نف ـــزی بهت ـــرایط و برنامه ری ـــه ش ک
ـــد  ـــی مانن ـــد. تیم ـــور کنن ـــل عب ـــی از مراح ـــه خوب ـــد ب می توانن
فـــوالد کـــه بـــا پنجـــره بســـته نقل وانتقاالتـــی مواجـــه بـــود، 
ـــرات خاصـــی  ـــا نف ـــال را ب ـــر کل س ـــدارد. اگ ـــادی ن ـــان زی بازیکن
ـــرات  ـــد نف ـــم. بای ـــکل می خوری ـــه مش ـــاً ب ـــم، قطع ـــه بدهی ادام
ـــتراحت  ـــی اس ـــان اصل ـــه بازیکن ـــا ب ـــیم ت ـــته باش ـــن داش جایگزی
بدهیـــم. در ایـــن شـــرایط می توانیـــم بـــه خوبـــی از مراحـــل 

ـــم. ـــور کنی عب
ــو  ــی« گفت وگ ــب های فوتبال ــه »ش ــا برنام ــه ب ــا ک نویدکی
ــالی  ــان س ــزرگ جه ــای ب ــرد: تیم ه ــان ک ــرد، خاطرنش می ک

ــوب  ــزی خ ــه برنامه ری ــوع ب ــن موض ــد و ای ــازی می کنن ۶۰ ب
ــد اســتراحت  ــن بازیکنــان بای و بازیکنــان کافــی برمی گــردد. ای
ــن کار را  ــوند. ای ــاده ش ــای بعــدی آم ــد و بــرای بازی ه کنن
ــد  ــل بای ــان نیم فص ــم و در پای ــام دادی ــن انج ــای ممک ــا ج ت
ــا مربیــان، اعضــای هیئــت مدیــره و مدیرعامــل  صحبت هایــی ب
بــا  را  ســال  بایــد  باشــیم.  داشــته  نقل وانتقــاالت  دربــاره 

ــانیم. ــان برس ــه پای ــی ب ــزی خوب برنامه ری

ـــزاری  ـــرایط برگ ـــیا از ش ـــال آس ـــیون فوتب ـــرکل کنفدراس دبی
ـــرد.  ـــنودی ک ـــراز خش ـــیا ۲۰۲۱ اب ـــان آس ـــگ قهرمان لی

بـــه گـــزارش تســـنیم، داتـــو وینـــدزور جـــان در مراســـم 
ـــور  ـــه در کواالالمپ ـــیا ۲۰۲۲ ک ـــان آس ـــگ قهرمان ـــی لی قرعه کش
ــن  ــت: ایـ ــار داشـ ــد، اظهـ ــزار شـ ــازی برگـ ــورت مجـ و به صـ
لیگ هـــای  باکالس تریـــن  و  بهتریـــن  جـــزو  رقابت هـــا 

قهرمانـــی قاره هـــای مختلـــف بـــوده و بـــرای هـــواداران 
فوتبـــال در سراســـر جهـــان، جذابیـــت زیـــادی دارد. الهـــالل 
ـــت  ـــه دس ـــاره ای ب ـــی ق ـــار قهرمان ـــن ب ـــرای چهارمی ـــتان ب عربس
ـــگ  ـــدر در لی ـــیایی، چق ـــای آس ـــه تیم ه ـــرد ک ـــت ک آورد و ثاب

ــد. ــوب کار می کننـ ــیا خـ ــان آسـ قهرمانـ
ـــالل  ـــه اله ـــیا ۲۰۲۱ را ب ـــان آس ـــگ قهرمان ـــی لی وی قهرمان
تبریـــک گفـــت و تصریـــح کـــرد:  شـــیوع کرونـــا همچنـــان 
ــت.  ــرده اسـ ــاد کـ ــا ایجـ ــرای مـ ــکالتی بـ ــه دارد و مشـ ادامـ
تـــالش کردیـــم ایـــن تورنمنـــت بـــزرگ را کمـــاکان ادامـــه 
بدهیـــم. ســـال ۲۰۲۱ آخریـــن مـــدل مســـابقات لیـــگ 
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــت اتفاقات ـــا باب ـــد و م ـــزار ش ـــیا برگ ـــان آس قهرمان
ـــه  ـــی ک ـــژه امنیت ـــه  وی ـــحالیم؛ ب ـــی خوش ـــاد، خیل ـــابقات افت مس
ــاد  ــا ایجـ ــیوع کرونـ ــری از شـ ــر جلوگیـ ــا به خاطـ در بازی هـ

شـــده اســـت.
AFC ســـال ۲۰۲۲ را به خاطـــر برگـــزاری  دبیـــرکل 
ـــت  ـــیا دانس ـــرای آس ـــی ب ـــال مهم ـــر، س ـــی در قط ـــام جهان ج
و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــیوع کرونـــا، برخـــی مـــوارد را 
ــه  ــدی ادامـ ــکل جدیـ ــا شـ ــا را بـ ــم و بازی هـ ــر دادیـ تغییـ

ــیدن  ــل از رسـ ــدی قبـ ــی جدیـ ــل حذفـ ــم. مراحـ می دهیـ
بـــه مرحلـــه نهایـــی برگـــزار خواهـــد شـــد. بـــرای همیـــن 
ســـختی ها و محدودیـــت زمانـــی در قـــاره آســـیا بـــه  خاطـــر 
ـــان  ـــگ قهرمان ـــی لی ـــل نهای ـــی، مراح ـــام جهان ـــا ج ـــارن ب تق
در اوایـــل ســـال ۲۰۲۳ انجـــام می شـــود. همیـــن موضـــوع، 
ــن  ــر را غیرممکـ ــدی کوتاه تـ ــل در زمان بنـ ــزاری مراحـ برگـ

کـــرده اســـت.
وینـــدزور جـــان بـــا بیـــان اینکـــه بســـیاری از بازیکنـــان 
ـــد  ـــا بای ـــد و آنه ـــرار دارن ـــی ق ـــطح باالی ـــان در س ـــگ قهرمان لی
در ایـــن شـــرایط بـــازی کننـــد، خاطرنشـــان کـــرد: بایـــد از 
رســـانه ها، بازیکنـــان و همـــه دوســـتان خودمـــان بابـــت 
ــیا و  ــان آسـ ــگ قهرمانـ ــزاری لیـ ــت از برگـ ــویق و حمایـ تشـ
ایجـــاد موفقیت هـــای اخیـــر تشـــکر می کنیـــم. بازی هـــا 
به صـــورت متمرکـــز و دیدارهـــای دور گروهـــی در زمـــان 
ــرایط  ــوع، شـ ــن موضـ ــه ایـ ــود کـ ــزار می شـ ــی برگـ کوتاهـ
ــگ  ــخ لیـ ــدی از تاریـ ــش جدیـ ــد. در بخـ ــوار می کنـ را دشـ
قهرمانـــان آســـیا هســـتیم و بـــرای همـــه تیم هـــا آرزوی 

موفقیـــت می کنـــم.

سهیل مهدی:

 سوپرجام فوتبال ایران 18 بهمن برگزار می شود

 دوچرخه سواری کشورمان از لحاظ سخت افزاری ضعیف است

نویدکیا: 

صعود از گروه مان در لیگ قهرمانان آسیا غیرممکن نیست

 :AFC دبیرکل

بابت اتفاقاتی که در لیگ قهرمانان 2۰21 رخ داد، خوشحال هستیم 
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اوقات شرعى شهر تهران

ــت:  ــادار گف ــورس و اوراق به ــازمان ب ــس س  ریی
ــن  ــا قوانی ــز ارزه ــتخراج رم ــوص اس ــون در خص اکن
مشــخصی بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــتخراج  ــز اس ــدازی مراک ــوز و راه ان ــدور مج ــرای ص ب
قــرار دارد، امــا بــرای باقــی مــوارد موضــع مشــخصی 
ــه داده نشــده  از ســوی قانونگــذار و سیاســت گذار ارائ

اســت. 
ــا، »مجیــد عشــقی« در همایــش  ــه گــزارش ایرن ب
ــی  ــا را م ــز ارزه ــزود: رم ــالمی اف ــی اس ــن مال انجم
ــرار داد و از آن  ــی ق ــورد بررس ــدگاه م ــوان از دو دی ت

ــرد. ــی بحــث ک ــا دارای ــک ارز ی ــوان ی ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــز ارز را ب ــر رم ــت: اگ ــار داش وی اظه
ــذاری و نحــوه  ــم سیاســت گ ــک ارز در نظــر بگیری ی
ــازمان  ــزی و س ــک مرک ــا بان اســتفاده و توســعه آن ب
بــورس اســت، امــا طبــق قانونــی ورودی بــه آن 

ــم. نداری
ــا  ــز ارزه ــازار رم ــوالت ب ــت: تح ــقی بیان داش عش
ســرعت باالیــی دارد، در اتحادیــه اروپــا و ســایر 
مراجعــی کــه در خصــوص ابزارهــا اظهــار نظــر مــی 
کننــد، بحــث دارایــی بــودن رمــز ارزهــا مطــرح اســت 
و از نظــر اینکــه ایــن پدیــده بــه عنــوان دارایــی تلقــی 
شــود، در حــوزه ناظــر بــازار ســرمایه قــرار مــی گیــرد.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار افــزود: 
ای  نشــده  بنــدی  و جمــع  بحــث هــای جــدی 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــورای فقه ــد ش ــود دارد، بای وج
ــا  ــد ت ــث کنن ــه بح ــن زمین ــورس در ای ــازمان ب و س
بتــوان بــا توجــه بــه تحــوالت ایــن حــوزه متناســب بــا 

دســتورالعمل هــا و ابزارهایــی کــه مــی تــوان بــر روی 
ایــن پدیــده اظهــار نظــر کــرد تصمیــم گیــری کنیــم.
ــد  ــد در چن ــز ارز بای ــون حــوزه رم وی گفــت: اکن
بعــد ماننــد اســتخراج، معامــالت، پلــت فرم هــا، 
ــک نهــاد  ــی توســط ی ــازار داخل ــز ارز در ب انتشــار رم
رســمی مــورد بررســی قــرار گیــرد و تکلیــف خــود را 

ــم. ــخص کنی مش
ــورس و اوراق بهــادار گفــت: در  رییــس ســازمان ب
ــه و  ــد ارائ ــنهادهایی بای ــوارد پیش ــی م ــوص باق خص

ــری شــود. ــم گی تصمی
ــت کشــور  ــون کل جمعی ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
بــازار  در  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  صــورت  بــه 
ــی  ــتفاده از برخ ــت: اس ــد، گف ــور دارن ــرمایه حض س
ــا  ــن ی ــم بالکچی ــد الگوریت ــاع مانن ــای اجم الگویتم ه
ــه در حــال توســعه هســتند،  ــی ک ســایر الگوریتم های
ــازار ســرمایه بایــد مــورد نظــر قــرار  در فرآیندهــای ب

ــرد. گی
عشــقی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرصــت هــای خوبــی 
ــا را  ــرد و آنه ــال ک ــوان دنب ــه می ت ــن زمین را در ای
مــورد اســتفاده قــرار داد، افــزود: در آینــده نــه چنــدان 
ــن  ــتیم از ای ــور هس ــده مجب ــال آین ــی ۲ س دور یعن

فنــاوری هــا اســتفاده کنیــم.
ــا معضــالت جــدی  ــون ب ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای برگــزاری مجامــع شــرکت هــا روبــه رو هســتیم، 
ــهامدار  ــون س ــج میلی ــه دارای پن ــرکتی ک ــت: ش گف
ــه  ــدام ب ــوان اق ــی ت ــگاه نم ــت، هیچ ــتقیم اس مس
ــن  ــه همی ــرد، ب ــت آرا ک ــا اکثری ــع ب ــزاری مجم برگ

دلیــل مجبــور هســتیم تــا بــا تعــدادی انــدک 
ــم. ــع کنی ــزاری مجم ــه برگ ــدام ب ــهامدار اق س

ایــن مســوول بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن زمینــه 
تجربــه تشــکیل مجامــع شــرکت هــای ســرمایه 
گــذاری اســتانی ســهام عدالــت را داشــته ایــم، اظهــار 
داشــت: اواخــر ســال گذشــته و ابتــدای ســال جــاری 
ــا حضــور کمتــر از یــک دهــم درصــد  ایــن مجامــع ب

ســهامدار برگــزار شــد.
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: 
ــاوری  ــتفاده از فن ــدی اس ــای ج ــل ه ــی از راه ح یک
ــراز  ــا اح ــق آنه ــوان از طری ــی ت ــه م ــت ک ــی اس های
هویــت هــا را انجــام داد و امــکان مشــارکت گســترده 
ــم  ــداد فراه ــک روی ــردم را در ی ــیعی از م ــف وس طی

ــم. کنی
کاربــرد  بــه  مربــوط  را  دیگــر  بحــث  وی 
ثبــت  در  بالک چیــن  و  اجمــاع  الگوریتم هــای 
معامــالت دانســت و افــزود: یکــی از رویــه هایــی کــه 
ــه ســمت آن  ــش روی ب ــی در حــال پی ــای مال بازاره

اســت، ســاده ســازی معامــالت اســت.
عشــقی خاطرنشــان کرد: هــر چنــد نهادهــای 
مختلفــی بــرای انجــام زنجیــره معامــالت ماننــد 
تســویه و پایاپــای معامــالت درگیــر هســتند امــا 
ــالت و  ــا معام ــم ت ــه ای ــمت رفت ــن س ــه ای ــون ب اکن
تســویه را بــه نحــوی ســاده ســازی کنیــم کــه دیگــر 
ــد  ــاس نکن ــا را احس ــن نهاده ــود ای ــرمایه گذار وج س
ــا  ــان و ب ــن زم ــالت را در کمتری ــی معام ــه راحت و ب

ــد. ــام ده ــه انج ــن هزین کمتری
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: بــه 
احتمــال زیــاد در چنــد ســال آینــده مجبــور خواهیــم 
بــود کــه دارایــی هــای فیزیکــی و اوراق بهــادر را بــه 
صورتــی در آوریــم کــه نقــل و انتقــال آن راحــت تــر 
ــه دارای  ــتری ک ــوان آن را در بس ــرد و بت ــورت گی ص

بازیگــران متعــدد اســت، انجــام دهیــم.
ــازار ســرمایه  ــه اینکــه ابزارهــای ب ــا اشــاره ب وی ب
ــق  ــازار رون بایــد براســاس جمعیــت حاضــر در ایــن ب
ــد  ــکلی مانن ــا مش ــورت ب ــر اینص ــد و در غی ــدا کن پی
ــال  ــت: س ــد، گف ــم ش ــه خواهی ــته مواج ــال گذش س
ــی  ــران اجتماع ــا بح ــت ب ــراز هوی ــرای اح ــته ب گذش
ــداد از  ــن تع ــه ای ــات ب ــه خدم ــدیم، ارائ ــه ش مواج
ــی  ــا ابزارهــای قبل ســهامداران در بســتر فیزیکــی و ب
ــش  ــر نیســت و ســهامداران را دچــار چال ــکان پذی ام

ــرد. ــد ک خواه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

لزوم سیاستگذاری برای فعالیت در بازار استخراج رمزارزها
شــرکت های بورســی از نظــر پتانســیل های 
بنیــادی در باالتریــن ارقــام جهانــی در طــول تاریخ 
P ــبت ــر نس ــتند و از نظ ــود هس ــای خ فعالیت ه

ــه E و همچنیــن از نظــر قیمتــی طــی ۱۸ مــاه  ب
ــی رســیده اند. ــام بســیار جذاب ــه ارق ــر ب اخی

در  بــاران  آوای  مالــی  گــروه  مدیرعامــل 
ــر  ــا در نظ ــنا( ب ــرمایه )س ــازار س ــا ب ــو ب گفت وگ
ــازار  ــرد: ب ــار ک ــازار اظه ــی ب ــرایط فعل ــن ش گرفت
ــد فرسایشــی  ســرمایه طــی ۱۸ مــاه گذشــته، رون
و منفــی را پشــت ســر گذاشــته اســت و طــی ایــن 
مــدت ســرمایه گذاران بــا زیان هــای ســنگینی 
از  زیــادی  تعــداد  اعتمــاد  و  شــده اند  مواجــه 
فعــاالن بــازار ســرمایه نســبت بــه ایــن بــازار 
ــیاری از  ــه، بس ــت و در نتیج ــه اس ــت رفت از دس
ــادی  ــل بی اعتم ــه دلی ــازار ب ــن ب ــیل های ای پتانس

ــت. ــده  اس ــه ش ــده گرفت نادی
ــی  ــه برخ ــر چ ــه داد: اگ ــر ادام ــا تاجب علیرض
از اقدامــات انجــام شــده، اقدامــات مفیــدی تلقــی 
می شــوند، امــا از آنجــا کــه برخــی از آنهــا هم ســو 
و هم جهــت بــا رشــد و ثبــات بــازار ســرمایه 
ــک  ــد ی ــه نیازمن ــاد ک ــب اعتم ــه جل ــد، ب نبوده ان
ــداوم اســت منجــر  ــات م ــی و اقدام ــم جمع تصمی
نشــده اســت. بــه بیــان دیگــر، شــاهد تصمیم هــای 
ــداوم  ــه ت ــتیم ک ــرمایه هس ــازار س ــی در ب مقطع
ــی از  ــفانه بخش ــوز متاس ــن روی هن ــدارد و از ای ن
اعتمــاد از دســت رفتــه بــه بــازار بازنگشــته اســت.

بازار سرمایه در بهترین شرایط 
سرمایه گذاری

او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــازار ســرمایه در 
بهتریــن شــرایط از نظــر ســرمایه گذاری قــرار 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــرمایه ه ــازار س ــرد: ب ــان ک دارد، بی
پتانســیل های بنیــادی درون زا و هــم در مقایســه با 
ســایر بازارهــا در بیــرون از ایــن بــازار و همچنین از 
نظــر متغیرهــای کالن، اکنــون در بهتریــن شــرایط 
بــرای ســرمایه گذاری اســت و تنهــا نیــاز بــه جلــب 
ــیل ها  ــن پتانس ــا ای ــت ت ــی اس ــاد و نقدینگ اعتم

ــد. ــدا کنن ــروز یافتــن پی مجــال ب
آوای  مالــی  گــروه  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
ــادی  ــیل های بنی ــر پتانس ــرکت ها از نظ ــاران، ش ب
تاریــخ  طــول  در  جهانــی  ارقــام  باالتریــن  در 
ــر،  ــخن دیگ ــه س ــتند. ب ــود هس ــای خ فعالیت ه
قیمــت کاالهــا و فلــزات اساســی بــه باالتریــن حــد 

ممکــن رســیده اســت و شــرکت های تولیدکننــده 
ــوند؛  ــع می ش ــی منتف ــای جهان ــش نرخ ه از افزای
در نتیجــه، کاالهــای خــود را بــه باالتریــن رقم هــا 
ــز در  ــرخ دالر نی ــر، ن ــوی دیگ ــند. از س می فروش
ارقــام باالیــی اســت؛ بنابرایــن؛ مبلــغ فــروش 
شــرکت ها اکنــون در نقطــه ای اســت کــه در 
ــت  ــرار دارد کــه هیچ وق ــم تاریخــی ق ــن رق باالتری

ــت. ــوده اس ــه نب ــن نقط در ای
ــزان  ــر می ــه عوامــل تأثیرگــذار ب ــا اشــاره ب او ب
تحریم هــا  اگرچــه  گفــت:  شــرکت ها،  فــروش 
ــت،  ــذار اس ــرکت ها تأثیرگ ــروش ش ــزان ف ــر می ب
در  فــروش،  مبلــغ  نظــر  از  شــرکت ها  امــا 
ــم انداز  ــتند و از چش ــود هس ــرایط خ ــن ش بهتری
ــوان  ــه عن ــورم ب ــد. ت ــی برخوردارن ســودآوری باالی
ــی محــور تأثیــر  ــر شــرکت های دارای مؤلفــه دوم ب
زیــادی گذاشــته اســت و اصــالح قیمتــی از دیگــر 

مؤلفه هاســت.
تاج بــر در ارتبــاط بــا مؤلفــه ســوم افــزود: 
ــر  ــی از نظ ــرایط کنون ــی در ش ــرکت های بورس ش
P بــه E و همچنیــن از نظــر قیمتــی  نســبت
ــی  ــیار جذاب ــام بس ــه ارق ــر ب ــاه اخی ــی ۱۸ م ط
پارامترهــای  نظــر  از  بنابرایــن،  رســیده اند. 
ــدارد و  ــود ن ــادی وج ــکل بنی ــازار مش درون زای ب
ــزات اساســی،  ــه فل ــی از جمل ــع بســیار جذاب صنای
بــازار  در  بانک هــا  و  پاالیشــی  و  پتروشــیمی 
ــد  ــد مقص ــه می توانن ــد ک ــور دارن ــرمایه حض س

بگیرنــد. قــرار  ســرمایه گذاری 

بازار نیازمند محرك برای به فعل در 
آوردن پتانسیل های رشد است

او مشــکل اصلــی فعلــی بــازار ســرمایه را فقــدان 
ــوان  ــمرد و عن ــازار برش ــه ب ــاد ب ــی و اعتم نقدینگ
کــرد: اگــر بخشــی از نقدینگــی از بازارهــای مــوازی 
ــای شــدیدی هســتند  ــار حباب ه ــون دچ ــه اکن ک
ــک  ــاهد ی ــود، ش ــل ش ــرمایه منتق ــازار س ــه ب ب
ــود.  ــم ب ــرمایه خواهی ــازار س ــزرگ در ب ــت ب حرک
ــر از  ــه توجــه داشــت کــه کمت ــن نکت ــه ای ــد ب بای
۶ مــاه بــه فصــل مجامــع مانــده و انتظــار مــی رود 
ــی تقســیم  ــع، شــرکت ها ســودهای جذاب در مجام
کننــد و DPS ســال جــاری و DPS ســال آتــی 
ــن  ــد. ای ــوردار باش ــی برخ ــم باالی ــرکت ها از رق ش
موضــوع نشــان از گزینه هــای جــذاب در بــازار دارد 
کــه تنهــا بــه یــک محــرک همچــون نقدینگــی نیاز 

اســت تــا پتانســیل های بــازار را بــه فعــل درآورد و 
بــازار بــه رونــد صعــودی خــود بازگــردد.

راه کارهای برون رفت از شرایط فعلی
ــا اشــاره  ــاران ب ــی آوای ب مدیرعامــل گــروه مال
بــه راه کارهــای بــرون رفــت از شــرایط فعلــی 
ــون  ــی همچ ــودن پارامترهای ــخص نب ــت: مش گف
از جملــه  بودجــه  قطعــی شــدن  و  مذاکــرات 
موضوعــات مهمــی اســت کــه بــر بــازار تأثیرگــذار 
ــای  ــده پارامتره ــه تعیین کنن ــن دو مؤلف ــت. ای اس
تأثیرگــذار بــر بــازار هماننــد نــرخ دالر، نــرخ 
ــگاه و  ــوراک پاالیش ــرخ خ ــادن، ن ــاع مع ــق انتف ح

پتروشــیمی ها و نــرخ ارژی و غیــره هســتند.
ــه  ــا ب ــنا و نیم ــا ارز َس ــدن نرخ ه ــک ش او نزدی
ــان  ــمرد و اذع ــا برش ــر راهکاره ــر را از دیگ یکدیگ
کــرد: در بودجــه ردیفــی بــه تــک نرخــی شــدن ارز 
اختصــاص داده شــده کــه بــر نــرخ ایــن دو ارز نیــز 
ــان  ــا هم ــرکت ها ب ــد، ش ــذارد. هرچن ــر می گ تأثی
ــروش  ــت، ف ــا اس ــر از نیم ــه پایین ت ــنا ک ــرخ س ن
ــون  ــدن قان ــی ش ــا نهای ــا ب ــته اند، ام ــی داش خوب
ــرخ دالر  ــود ن ــخص می ش ــد مش ــه، بی تردی بودج

در ســال آینــده بــه چــه ســمتی خواهــد بــود.
تاج بــر بــا اشــاره بــه کاهــش نــرخ بهــره 
تصریــح  دیگــر،  راه کار  عنــوان  بــه  بین بانکــی 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه متولیــان بانــک مرکــزی 
شــناخت کاملــی از بــازار ســرمایه دارنــد و اکنــون 
در بهتریــن حالــت هماهنگــی میــان بانــک مرکزی 
ــه نظــر می رســد ایــن  ــازار ســرمایه هســتیم، ب و ب
ــت و شــاهد کاهــش آن  ــرخ کاهــش خواهــد باف ن
ــی  ــه دالیل ــا ب ــم. ام ــر بوده ای ــاه اخی ــک م ــی ی ط
کــه عنــوان شــد، ایــن موضــوع تأثیــر چندانــی تــا 
االن بــر بــازار نداشــته امــا بــر رونــد بــازار تأثیــرات 

ــد گذاشــت. اثربخــش خــود را خواه

ـــه  ـــالش هم ـــر ت ــا ب ــتگاه قضـ ــس دسـ رئیـ
ــط بـــرای تحکیـــم امنیـــت  دســـتگاه های ذیربـ
وقـــوع  گفـــت:  و  کـــرد  تاکیـــد  شـــهروندان 
برخـــی ناهنجاری هـــای اجتماعـــی در جامعـــه 
نگران کننـــده اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه بایـــد 

ــود.  ــام شـ ــل انجـ ــدام عاجـ اقـ
االســـالم  حجـــت  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
در  اژه ای  محســـنی  غالمحســـین  والمســـلمین 
شـــورای عالـــی مســـئوالن قضایـــی بـــا تســـلیت 
و  )س(  ام البنیـــن  حضـــرت  شـــهادت  ایـــام 
گرامیداشـــت روز مـــادران و همســـران شـــهدا، 
ــم  ــواده معظـ ــد خانـ ــی تردیـ ــت: بـ ــار داشـ اظهـ
شـــهدا بـــه ویـــژه مـــادران و همســـران مکرمـــه 
آنهـــا در ثـــواب و اجـــر جهـــاد عظیـــم و مقـــدس 
شـــهدا شـــریک هســـتند و خدمـــت بـــه خانـــواده 
ـــهیدان  ـــام واالی ش ـــت مق ـــهدا، پاسداش ـــم ش معظ

می شـــود. محســـوب 
ــاس  ــن اسـ ــر همیـ ــه بـ ــوه قضاییـ ــس قـ رئیـ
بـــه مســـئوالن قضایـــی در بخش هـــای مختلـــف 
ـــژه  ـــور وی ـــه ط ـــه ب ـــرد ک ـــد ک ـــتادی و صـــف تأکی س
بـــه تکریـــم خانـــواده معظـــم شـــهدا و جانبـــازان 
و ایثارگـــران مبـــادرت ورزنـــد تـــا بدیـــن ترتیـــب 

بخشـــی از دیـــن مـــا بـــه شـــهدا ادا شـــود.
ـــهادت  ـــام ش ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــنی اژه ای ب محس
از  را  شـــهید  ایـــن  صفـــوی،  نـــواب  شـــهید 
ـــزود:  ـــت و اف ـــوت دانس ـــا طاغ ـــارزه ب ـــتازان مب پیش
ــانی بـــود  شـــهید نـــواب صفـــوی از جملـــه کسـ
کـــه مبـــارزه سیاســـی بـــا رژیـــم طاغـــوت را بـــه 
ـــای  ـــر آن پ ـــرد و ب ـــاز ک ـــه آغ ـــی کلم ـــای واقع معن
ـــه  ـــره بیگان ـــود چه ـــنگری های خ ـــا روش ـــرد و ب فش
ـــتناک  ـــای دهش ـــان را در آن فض ـــتان و طاغوتی پرس
ــی را  ــیری تاریخـ ــرد و مسـ ــال کـ ــان برمـ و خفقـ

بـــرای پوینـــدگان ر اه حقیقـــت گشـــود.

کیف قاپی و موبایل قاپی امنیت مردم را با 
مخاطره مواجه کرده است

ـــه  ـــالش هم ـــر ت ــا ب ــتگاه قضـ ــس دسـ رئیـ
ــط بـــرای تحکیـــم امنیـــت  دســـتگاه های ذیربـ
شـــهروندان تاکیـــد کـــرد و اظهارداشـــت: وقـــوع 
ــه  ــی در جامعـ ــای اجتماعـ ــی از ناهنجاری هـ برخـ
ـــد  ـــه بای ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــده اس ـــران کنن نگ
اقـــدام عاجلـــی صـــورت گیـــرد، از جملـــه آنهـــا 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــل قاپ ـــی و موبای ـــف قاپ ـــوع کی موض
ـــه  ـــره مواج ـــا مخاط ـــردم را ب ـــت م ـــی امنی ـــه نوع ب
ــار  ــطه اظهـ ــن واسـ ــردم بدیـ ــت و مـ ــرده اسـ کـ

نگرانـــی می کننـــد.
ــس  ــد حـ ــت: نبایـ ــنی اژه ای اظهارداشـ محسـ
ناامنـــی در جامـــع شـــکل بگیـــرد و مـــا در ایـــن 
ـــاتی  ـــه جلس ـــن زمین ـــئولیم. در ای ـــا مس ـــه قطع زمین

داشـــت؛  خواهیـــم  انتظامـــی  نیـــروی  بـــا  را 
مختلـــف  مناطـــق  دادســـتان های  همچنیـــن 
کشـــور نیـــز نســـبت بـــه اینگونـــه مـــوارد کـــه 
ــهروندان  ــش شـ ــت و آرامـ ــده امنیـ مخدوش کننـ

ــورد کننـــد. اســـت بـــدون اغمـــاض برخـ
ـــای فرهنگـــی  ـــه برخـــی ناهنجاری ه ـــه مقول وی ب
ـــه  ـــن زمین ـــزود: درای ـــرد و اف ـــاره ک ـــه اش در جامع
ابتـــدا بایـــد دســـتگاه های فرهنگـــی مســـئول وارد 
ـــد. ـــل کنن ـــود عم ـــی خ ـــف قانون ـــه وظای ـــوند و ب ش
رئیـــس قـــوه قضاییـــه اضافـــه  کـــرد: بعضـــی  
ـــی  ـــه برخ ـــت از آن دارد ک ـــن حکای ـــواهد و قرائ ش
ـــردی  ـــگاری ف ـــی از ولن ـــاً ناش ـــا صرف از ناهنجاری ه
ــه  ــازمان یافتـ ــوری سـ ــا امـ ــه بعضـ ــت بلکـ نیسـ
ـــیطان  ـــمنان و ش ـــد دش ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــت و ب اس
صفتـــان تـــالش دارنـــد از ایـــن طریـــق اغـــراض 
شـــیطانی خـــود را در جامعـــه مـــا پیـــاده کننـــد؛ 
در ایـــن مـــوارد هـــم بایـــد اقدامـــات شایســـته ای 
انجـــام شـــود و دســـتگاههای مســـئول بـــه ایـــن 
موضـــوع ورود جـــدی کننـــد و چنانچـــه جریـــان 
ـــا  ـــه ب ـــد قاطعان ـــف کردن ـــه ای را کش ـــازمان یافت س

آن برخـــورد کننـــد.
رئیــس عدلیــه بــر همیــن اســاس تاکید کــرد: در 
قوانیــن مــا  بــرای جرایــم ســازمان یافتــه و ترویــج 
ــه مجــازات ســنگینی  منکــر بصــورت ســازمان یافت
پیش بینــی شــده و بســیاری از ایــن جرائــم در 
ــا  ــتان های م ــت و دادس ــهود اس ــم مش ــره جرائ زم

ــد. ــه ورود کنن ــه و مجدان ــد قاطعان بای
دســـتگاه های  همچنیـــن  اظهارداشـــت:  وی 
فرهنگـــی نیـــز بایـــد بـــرای مرتفـــع کـــردن 
بخشـــی از ایـــن ناهنجاری هـــا کـــه ناشـــی از 
ـــی را  ـــات مقتض ـــت اقدام ـــردی اس ـــای ف ولنگاری ه
ـــت  ـــروری اس ـــی ض ـــور کل ـــه ط ـــد و ب ـــام دهن انج
کـــه یـــک بســـته ای از اقدامـــات در ایـــن زمینـــه 

تدویـــن شـــود.
ـــان  ـــی از کارکن ـــا قدردان ـــه ب ـــوه قضایی ـــس ق رئی
ـــانی  ـــتمرار خدمت رس ـــه اس ـــه ب ـــی ک ـــتگاه قضای دس
خـــود بـــه مـــردم بـــه نحـــوه مطلوب تـــر از قبـــل 
ادامـــه می دهنـــد، گفـــت: برخـــی افـــراد معـــدود 
ـــدام  ـــک اق ـــتند ی ـــه داش ـــکالتی ک ـــاظ مش ـــه لح ب
غیرمنتظـــره ای بـــروز دادنـــد امـــا توجیـــه شـــدند 
و بـــه حـــرف دلســـوزان و مســـئوالن گـــوش فـــرا 
دادنـــد و در چنـــد روز گذشـــته معـــاون اول قـــوه 
ــتیبانی و  ــی و پشـ ــاون مالـ ــراه معـ ــه همـ قضاییـ
وزیـــر دادگســـتری تالش هـــای فوق العـــاده ای 
را از مجـــاری منطقـــی و قانونـــی بـــرای کارکنـــان 
دســـتگاه قضایـــی انجـــام دادنـــد و توفیقاتـــی در ایـــن 
ـــه  ـــم در نتیج ـــد؛ امیدواری ـــت آوردن ـــه دس ـــه ب زمین
ــان  ــکالت کارکنـ ــی از مشـ ــات، برخـ ــن اقدامـ ایـ
شـــوراهای هـــای حـــل اختـــالف و کارکنـــان 

دســـتگاه قضایـــی رفـــع شـــود.

تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی 
آمارهای قضایی 

اشـــاره  بـــا  دیگـــر  بـــار  ای  اژه  محســـنی 
ــد  ــده در بازدیـ ــرح شـ ــم مطـ ــئله مهـ ــه مسـ بـ
میدانـــی اش از دادســـرای کارکنـــان دولـــت و 
دســـتورات صـــادره پـــس از آن بـــر ضـــرورت 
ـــی  ـــای قضای ـــوع آماره ـــاماندهی موض ـــریع در س تس
تاکیـــد کـــرد و بـــر همیـــن اســـاس بـــه معـــاون 
ـــتمرار  ـــا اس ـــا ب ـــرد ت ـــف ک ـــه تکلی ـــوه قضائی اول  ق
ــع  ــردی« و »منابـ ــان »راهبـ ــا معاونـ ــات بـ جلسـ
انســـانی« دســـتگاه قضـــا و »رئیـــس مرکـــز آمـــار 
ـــه  ـــبت ب ـــه، نس ـــوه قضایی ـــات« ق ـــاوری اطالع و فن
ـــه آمارگیـــری فرآیندهـــا و  تســـریع در بازنگـــری مقول
ـــه  ـــن مقول ـــص ای ـــع نواق ـــی و رف ـــای قضای پرونده ه

مهـــم اهتمـــام داشـــته باشـــند.

دستورات مهم رییس دستگاه قضا درمورد 
تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری  اراضی

رئیـــس عدلیـــه در همیـــن راســـتا بـــه یـــک 
رویـــه نادرســـت، غیرمنطقـــی و هزینـــه زا  اشـــاره 
ــای  ــرف هزینه هـ ــا صـ ــه بـ ــت: اینکـ ــرد و گفـ کـ
ــس  ــوب، پـ ــاختمانی مرغـ ــح سـ ــیار و مصالـ بسـ
از تصـــرف اراضـــی یـــا تغییـــر کاربـــری آنهـــا یـــا 
ــای  ــک بنـ ــا، یـ ــتر رودخانه هـ ــیه و بسـ در حاشـ
مجلـــل یـــا مـــکان تفریحـــی نظیـــر هتـــل و 
ـــئول  ـــتگاههای مس ـــمان دس ـــل چش ـــتوران مقاب رس
و ناظراحـــداث شـــود و ســـپس دســـتگاه های 

ـــب آن  ـــع و تخری ـــع و قم ـــه قل ـــادرت ب ـــط مب ذیرب
ـــرعت  ـــه س ـــت و ب ـــتی نیس ـــه درس ـــد، روی ـــا کنن بن
ـــات  ـــر و اقدام ـــه تدابی ـــن روی ـــر ای ـــرای تغیی ـــد ب بای

الزم اتخـــاذ شـــود.
ـــه  ـــه تجرب ـــاس ب ـــن اس ـــر همی ـــنی اژه ای ب محس
ـــرز  ـــتان الب ـــتری اس ـــق دادگس ـــبتا موف ـــکار نس و ابت
ــال  ــت المـ ــت از بیـ ــرارگاه صیانـ ــکیل »قـ در تشـ
ــاره  ــی« اشـ ــری اراضـ ــر کاربـ ــا تغییـ ــه بـ و مقابلـ
کـــرد و افـــزود: مدتـــی اســـت در اســـتان البـــرز 
در نتیجـــه همـــکاری و هماهنگـــی ایجـــاد شـــده 
میـــان دادگســـتری و ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
از ســـامانه تخصصـــی  اســـتفاده  بـــا  اســـتان 
ـــوزه  ـــرات ح ـــات و تغیی ـــی، تخلف ـــات جفرافیای اطالع
ـــد  ـــه ای رص ـــورت لحظ ـــع آب بص ـــاورزی و مناب کش
می شـــود و از همـــان ابتـــدای امـــر از وقـــوع 
ــل  ــه عمـ ــری بـ ــوزه جلوگیـ ــن حـ ــف در ایـ تخلـ
ــتاوردهای  ــم دسـ ــه هـ ــن زمینـ ــد و در ایـ می آیـ

خوبـــی حاصـــل شـــده اســـت.
ـــتندات  ـــار و مس ـــه آم ـــا ب ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ــتان  ــتری کل اسـ ــوی دادگسـ ــده از سـ ــه شـ ارائـ
ـــاری  ـــق آم ـــت: طب ـــرد و اظهارداش ـــاره ک ـــرز اش الب
ـــال ۹۸ ـــان س ـــا پای ـــال ۹4 ت ـــرز از س ـــتان الب از اس

در مجمـــوع ســـه هـــزار و ۲۰۰ هکتـــار از اراضـــی 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــت؛ ای ـــده اس ـــرف ش ـــع تص رف
کـــه تنهـــا در ســـال ۹۹ بالـــغ ســـه هـــزار ۸۷۳

ـــت. ـــده اس ـــرف ش ـــع تص ـــار، رف هکت
ــال  ــه س ــن در ۹ ماه ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــار از  ــزار هکت ــت ه ــوع حــدود هف ــاری، در مجم ج
ــازهای  ــاخت و س ــی و س ــات غیرقانون ــوع تصرف وق

ــه  ــده ک ــری ش ــتان جلوگی ــن اس ــاز در ای ــر مج غی
ــرز  ــتان الب ــکار اس ــق ابت ــر توفی ــار بیانگ ــن آم ای
بــرای پیشــگیری از تصرفــات و تغییــر کاربری هــای 

ــت. ــی اس ــه ای اراض ــد لحظ ــی و رص غیرقانون
ــتانی کل  ــه »دادسـ ــا بـ ــتگاه قضـ ــس دسـ رئیـ
ـــرم«  ـــوع ج ـــگیری از وق ـــت پیش ـــور« و »معاون کش
ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــت داد تـ ــه ماموریـ ــوه قضاییـ قـ
ـــا   ـــرز ی ـــتان الب ـــده در اس ـــرا ش ـــرح اج ـــل ط تکمی
ـــگیری  ـــتای پیش ـــری در راس ـــرح جامع ت ـــن ط تدوی
ــات  ــی و تصرفـ ــوزه اراضـ ــرم در حـ ــوع جـ از وقـ

ــد. ــدام کننـ ــا اقـ ــاز و تغییرکاربری هـ غیرمجـ
محســـنی اژه ای تاکیـــد کـــرد: در حـــوزه 
موضوعـــات مرتبـــط بـــا تصرفـــات غیرقانونـــی 
ــد  ــاز بایـ ــای غیرمجـ ــر کاربری هـ ــی و تغییـ اراضـ
دســـتگاه های مســـئول اعـــم از شـــهرداری ها، 
منابـــع طبیعـــی و وزارت نیـــرو را مکلـــف کنیـــم 
ـــگیری از  ـــه پیش ـــبت ب ـــت نس ـــه نخس ـــه در وهل ک
وقـــوع تخلـــف در ایـــن حـــوزه اهتمـــام ورزنـــد و 
در همـــان بـــدو امـــر، اجـــازه ســـاخت و ســـاز در 

مناطقـــی کـــه ممنـــوع اســـت را ندهنـــد.
رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی 
از آســـیب های ناشـــی از ســـاخت و ســـازها در 
بســـتر و حریـــم رودخانه هـــا ناظـــر بـــر مســـائل 
زیســـت محیطـــی و تهدیـــد ســـالمت شـــهروندان 
ـــه مشـــاهدات خـــود از ســـاخت و ســـازهای  اســـت، ب
ــا در  ــتر رودخانه هـ ــیه و بسـ ــی در حاشـ غیرقانونـ

ـــرد. ـــاره ک ـــرز اش ـــتان الب ـــه اس ـــفر ب ـــان س جری
ــه  ــه ب ــفری ک ــی س ــت: ط ــنی اژه ای گف محس
ــاً  ــه بعض ــردم ک ــاهده ک ــتم مش ــرز داش ــتان الب اس

در حاشــیه رودهایــی کــه منبــع آب شــرب تهــران 
ــورت  ــازهایی ص ــاخت و س ــوند، س ــوب می ش محس
ــتوران  ــال و رس ــر وی ــز تفریحــی نظی ــه و مراک گرفت

ســاخته شــده اســت.
البــرز در  اســتان  وی خاطرنشــان کــرد:  در 
حــدود ۱۲ کیلومتــر در حاشــیه رود چالــوس تعــداد 
ــی در بســتر و  ــی از  دســتگاه های دولت ــل توجه قاب
حریــم رودخانــه اقــدام بــه ســاخت و ســاز کرده انــد 
کــه الزم اســت محیــط زیســت در ایــن مــورد نظــر 
کارشناســی خــود را اعــالم کنــد چــون بــه نظــر مــی 
رســد ایــن موضــوع از لحــاظ زیســت محیطــی واجد 
ــوس از  ــرا رود چال ــت زی ــدی اس ــای ج ــیب ه آس

ــع تأمیــن آب شــرب تهــران اســت. مناب
رئیــس عدلیــه گفــت: یکــی از دســتگاه هایی کــه 
ــه ســاخت و ســاز  ــدام ب ــوس اق در حاشــیه رود چال
کــرده، قــوه قضاییــه اســت کــه یــک بنــای کوچــک 
قدیمــی مربــوط بــه ســالیان قبــل اســت و دســتگاه 

دیگــر وزارت نیــرو اســت.
ــس  ــه رئی ــن ب ــزود: م ــه اف ــوه قضایی ــس ق رئی
کــه  کــردم  تأکیــد  البــرز  اســتان  دادگســتری 
نظرکارشناســی محیــط زیســت در ایــن زمینــه اخــذ 
ــع و  ــد قل ــه بای ــازی ک ــاخت و س ــن س ــود و اولی ش
ــه قــوه قضاییــه اســت  قمــع شــود، بنــای مربــوط ب
ــد  ــرو بای ــه وزارت نی ــوط ب ــای مرب ــس از آن بن و پ
تخریــب شــود؛ ایــن بناهــا مســلماً خــالف ســاخته 
شــده اند و در داخــل بســتر رودخانــه هســتند و 
ــایر  ــه س ــه ب ــن زمین ــه در ای ــم ک ــد کردی ــا تأکی م
بــرای اعمــال  دســتگاه ها هشــدار داده شــود و 

ــود. ــن ش ــان تعیی ــا زم ــه آنه ــبت ب ــون نس قان

دستور رییس قوه قضاییه برای رفع 
مشکل افراد فاقد شناسنامه 

فاقــد  افــراد  موضــوع  بــه  اژه ای  محســنی 
ــه خــود  ــه نوب ــه ب ــی ک ــدارک هویت ــنامه و م شناس
ــت  ــف اس ــرم و تخل ــد ج ــیب زا و مول ــه ای آس مقول
ــدودی از  ــداد مح ــروز تع ــت: ام ــرد و گف ــاره ک اش
افــراد جامعــه، بــدون شناســنامه و مــدارک هویتــی 
هســتند و بدیــن واســطه مشــکالتی در زندگــی 
اجتماعــی آنهــا ایجــاد می شــود و بــه عنــوان 
ــه خــود محــروم می شــوند. شــهروند از حقــوق اولی
وی ادامــه داد: چــه بســا بــه ایــن واســطه 
ــه  ــرای پیشــبرد زندگــی اجتماعــی خــود ناچــار ب ب
ــوند  ــل ش ــز متوس ــون و جرم خی ــالف قان ــور خ ام
ــی  ــت اجتماع ــد معاون ــه بای ــن رابط ــن در ای بنابرای
ــا بخش هــای مختلــف  قــوه قضاییــه ورود کــرده و ب
دولــت از جملــه وزارت کشــور و ســازمان ثبــت 
ــاتی را  ــط جلس ــتگاه های ذیرب ــایر دس ــوال و س اح
برگــزار کنــد تــا بخشــی از مشــکالت در ایــن زمینــه 

ــع شــود. رف
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