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 افزایش میزان مصرف گاز 
 CNG در خراسان شمالی و 

 صرفه جویی 
۸۳ میلیون لیتری بنزین

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خبر داد:

تصویب تخفیف ۳۵ درصدی 
 پرداخت عوارض ساختمانی

 در بجنورد

۹ دانش آموز پژوهشگر 
خراسان شمالی در جشنواره 

علمی پژوهشی برتر شدند



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان شمالی خبر داد:

 افزایش میزان مصرف گاز 
CNG در خراسان شمالی و صرفه 

جویی ۸۳ میلیون لیتری بنزین
سید رضا احمد نیا گفت: طی مدت سال جاری 78 میلیون متر 
مکعب گاز در جایگاه های سی ان جی استان توزیع شده که 
در مقایسه با سال گذشته 11 درصد افزایش پیدا کرده است.

 سیدرضا احمدنیا، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان شمالی با اشاره به اینکه ازابتدای سال جاری 
مقدار 78 میلیون مترمکعب سوخت CNGدر استان مصرف 
این میزان مصرف باعث صرفه جویی  شده، اظهار داشت: 
83میلیون لیتر بنزین شده و با مصرف سی ان جی از تردد دو 

هزار و 730 نفتکش جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: میزان مصرف گاز در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 11 درصد افزایش پیدا کرده است.
و  گاز  سوخت  از  استفاده  کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
جایگزین کردن آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده 
و همچنین می تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا در 

سطح استان داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
عنوان کرد:

 فعالیت ۲۰۰۰ پرستار 
در خراسان شمالی

سید جوادپورنقی با بیان این که بیش از دو هزار پرستار در 
استان فعال هستند، گفت: از منظر نیروی انسانی و در قیاس 
با  بجنورد  پزشکی  علوم  دانشگاه  تخت،  به  پرستار  نسبت 

کمبود پرستار مواجه است.
خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  پورنقی،  سیدجواد   
ما،  جامعه  افتخارات  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  شمالی 
برخورداری از سرمایه های اجتماعی عظیم و بزرگ ازجمله 
پرستاران است، اظهار داشت: قرار داشتن پرستاران در خط 
مقدم مبارزه با بیماری کرونا نشات گرفته از ایثارگری و از 
این  در  پرستاران  داد:  ادامه  است.وی  آن ها  خودگذشتگی 
طوالنی  شیفت های  مادی،  نگاه  از  فارغ  سخت،  روزهای 
کار در بیمارستان ها را پذیرفتند و حتی دقایقی دست از کار 
نکشیدند و این نمایان گر از خود گذشتگی آن ها و رویکرد 
نظام سالمت در مواجه با بحران هاست.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی با بیان این که خدمات نظام پرستاری 
در سه سطح ارائه می شود، افزود: جامعه پرستاری عمدتا در 
سطح دو و سه این خدمات در بیمارستان های استان فعال 
هستند، اما با توجه به بحث پرستاری جامعه نگر، نقش آن ها 
در خدمات سطح یک نیز دیده شده است.وی با بیان این که 
میانگین کشوری نسبت پرستار به تخت 1.2 و این رقم در 
استان 0.9 است، اعالم کرد: مشخصا با کمبود نیرو در این 
بخش و گروه های پرستاری مواجه هستیم و باید تالش شود 

تا شاخص های مطلوب در این بخش حاصل شود.
پورنقی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت جذب نیروی انسانی 
است، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از جذب نیروی انسانی 
به  ویژه  نگاه  و  است  به حوزه سالمت  مربوط  اعالم شده 
این بخش نویدبخش رسیدن به وضعیت مطلوب خواهد بود.

در  را  پرستاری  دانش آموختگان  و  دانشجویان  نقش  وی 
تأمین نیروهای متخصص پرستاری مهم دانست و عنوان 
کرد: جایگاه مهم دانشجویان در روزشمار هفته پرستار دیده 
آینده  دانشجو،  پرستاری،  نام  به  امروز  که  نحوی  به  شده 
پزشکی  علوم  دانشگاه  است.رئیس  شده  نام گذاری  روشن 
خراسان شمالی بیان کرد: نگاه و رویکرد ویژه به پرستاران 
در دانشکده های پرستاری نیز وجود دارد و دانشجویان توانمند 
در بخش های دولتی و خصوصی فعال هستند و خوشبختانه 
ظرفیت کار در این حوزه برای دانشجویان و دانش آموختگان 
کنونی  مهم  جایگاه  به  اشاره  با  دارد. وی  وجود  رشته  این 
ابتدای  از  داده  رخ  بنیادین  های  تحول  با  گفت:  پرستاران 
از 50  زندگی  به  امید  تاکنون،  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
سال به 78 سال افزایش یافته است، افزایش امید به زندگی 
و  پزشکی  به خدمات سالمت  نیاز  در جامعه  و طول عمر 
اجرای  به  است.پورنقی  کرده  تر  پررنگ  را  پرستاران  نقش 
که  طرحی  کرد:  اعالم  و  اشاره  نیز  پرستاری  تعرفه گذاری 
سال ها مغفول مانده بود، به یمن نگاه ویژه دولت به جامعه 
پرستاری، امسال اجرایی و بخشی از مطالبات پرستاران به 

صورت علی الحساب پرداخت شد.

مدیر تعاون روســتایی اســتان خراسان 
شــمالی گفت: زعفران کاران این استان 
2 تــن محصول نگین زعفران خود را از 
دهه اول آبان ماه ســال جاری تاکنون 

به صورت حمایتی تحویل دولت دادند.
خرید  داشــت:  اظهار  رمضانــی  جلیل 
حمایتی زعفران از دهــه اول آبان ماه 
با هدف کنتــرل قیمت،  ســال جاری 
تنظیم بازار و متضرر نشدن کشاورز آغاز 

شد و این خرید همچنان ادامه دارد.
وی افزود: طبق دســتورالعمل ابالغی، 
قیمت خریــد حمایتی هر یک کیلوگرم 
زعفران نگیــن ۴1 میلیون و 350 هزار 
تومان، شــبه نگیــن 33 میلیون تومان 
و پوشــال مرغوب 32 میلیون تومان از 

کشاورزان خریداری می شود.
مدیر تعاون روســتایی خراسان شمالی 
عنــوان کــرد: ســال 1398 در حدود 
7۶1 تــن زعفران نگین، ســال 1399 

نیــز 2 هزار و 100 تــن زعفران نگین 
از کشــاورزان خرید حمایتی شد و سال 
1۴00 هیچگونه خریــد حمایتی انجام 

نشد.
»نگین« به زعفرانی گفته می شــود که 
موقع پاک کردن آن سه کالله زعفران 
از قسمت سفید)ریشه( و قسمت نارنجی 

رنگ )بوری( کامال جدا شود و هیچگونه 
رنگی جز رنگ قرمز در آن نباشد و هر 
چه این کالله ها درشت تر باشد قدرت 
رنگ دهی بیشــتر و شکل ظاهری آن 
افــزود: زعفران  زیباتر اســت.رمضانی 
کاران این اســتان از همــان زمانی که 
کشــت این محصول اقتصادی در این 

اســتان توســعه یافت در پاک کردن و 
جدا سازی نگین تخصص پیدا کردند و 
این رویــه در کیفیت و قیمت محصول 
تاثیر گذار است در حالی که در برخی از 
اســتان ها همراه پوشال تهیه می شود.

مدیر تعاون روســتایی اســتان خراسان 
شمالی گفت: بعد از تحویل نگین برای 
مشخص شدن کیفیت آن به آزمایشگاه 
دانشگاه فردوسی مشهد ارسال می شود 
و بعد از اعالم نتیجه و پذیرش از سوی 
کشاورز که حدود 2 هفته طول می کشد 
30 درصد مبلغ به آنان پرداخت و مابقی 
را در کمتر از سه ماه پرداخت می شود.

تولید زعفران از سطح کشتزارهای این 
استان با 5.5 کیلوگرم در هر هکتار بیش 
از میانگین کشــور است و این در حالی 
اســت که میانگین برداشت زعفران در 
کشور بیش از چهار کیلوگرم در هر یک 

هکتار است.

خبر۲ تُن زعفران نگین خراسان شمالی خرید حمایتی شد 
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رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان 
شــمالی گفت: توســعه زراعت چوب با 
هدف جلوگیــری از تخریــب جنگل ها 
در وســعت 100 هکتار از اراضی استان 
در قالب طرح »تداوم« تا پایان امســال 
هدفگــذاری شــد.مهدی قدیمی  اظهار 
داشت: طرح های منابع طبیعی بر مبنای 
شــعار سال اجرا می شود و بر این اساس 
در سال 99 طرحی با عنوان »9 در 99« 
و سال گذشته طرح »1۴00*1۴*3« و 
امسال نیز طرح »تداوم« را طراحی و در 
همه اداره های کل منابع  طبیعی استان ها 
اجرا می شــود.وی تصریح کرد: هدف از 
اجرای این طرح حفظ و توســعه پوشش 
گیاهی، تامین مواد اولیه صنایع سلولزی 
جلوگیری  زیســت،  محیط  حفظ  کشور، 
از قطع درختان جنگلی، ایجاد اشــتغال، 
توسعه زراعت چوب در اراضی شیب دار، 

حفظ آب و خاک و اســتفاده از آب های 
غیرمتعارف است.

رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره 
کل منابع طبیعی خراســان شمالی افزود: 
مقدمات اجرای این طرح انجام شــده و 
تاکنون حدود 15 هزار اصله نهال صنوبر 
در نهالســتان کشت شــده است ضمن 
اینکه 105 هزار اصلــه نهال صنوبر نیز 
توسط ســازمان منابع طبیعی تامین و در 

اختیار استان قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: سال گذشته مقرر 
شد تا در سطح 310 هکتار از اراضی ملی 
سه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان و 
اسفراین با استفاده از آب های غیرمتعارف 
و پساب شــهری اقدام به کشت زراعت 
چوب شــود که این طرح بــه دلیل عدم 
تخصیص پساب شــهری توسط شرکت 

آب و فاضالب استان اجرا نشد.
قدیمی کمبود آب را مهمترین مانع توسعه 

زراعت چوب دانســت و افزود: اســتفاده 
از پســاب خانگی و صنعتــی )آب های 
نامتعارف( که در حــال حاضر در برنامه 
ریزی آبیاری جزو آب های مصرفی لحاظ 
نمی شــوند نقش مهمی در زراعت چوب 
و ایجاد جنگل های دســت کاشت دارد.

وی تصریح کرد: از مســووالن استانی و 
مدیران آب و فاضالب شهری و روستایی 
انتظار می رود با اعمال مدیریت صحیح 
و عزم همگانی برای حفظ منابع طبیعی 
موجــود و بهره بــرداری اصولی از منابع 
آبی غیر قابل استفاده در اجرای این طرح 

تعامل و همکاری الزم را داشته باشند.
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره 
کل منابع طبیعی خراســان شمالی یادآور 
شد: بدون شک با افزایش مشارکت مردم 
و مجریان کوچک و متوســط در اجرای 
طرح زراعت چوب بخشــی از مشکالت 
اشــتغال کشــور  اقتصادی و  اجتماعی، 

کاهش خواهــد یافت.وی گفت: عملکرد 
استان در خصوص توسعه زراعت چوب از 
ابتدای تأسیس استان تا پایان سال 1۴00 
حدود 807 هکتار می باشــد که غالبًا در 
اراضی کشــاورزی و مستثنیات اشخاص 
کشت شده اســت و امیدواریم با اعمال 
سیاســت های جدید و حمایت های مالی 
و مدیریتی شــاهد اجرای طرح در سطح 

وسیعی از اراضی کشاورزی باشیم.
امکان  رایــگان،  قدیمی تحویــل نهال 
تامین تسهیالت بانکی کم بهره و مدت 
دار با دوره تنفس چند ساله، کشت نهال 
زیر نظر کارشناســان فنــی، معرفی به 
کارخانجات تولید چوب و صنایع تبدیلی 
جهــت عقد قــرارداد فــروش محصول 
و خریــد تضمینی چــوب )خرید توافقی 
تدریجی(، معرفــی به بانک عامل جهت 
دریافت تسهیالت را از جمله مشوق های 

این طرح عنوان کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه 
گذاری شــورای اسالمی شــهر بجنورد 
از تصویــب تخفیــف 30 و 35 درصدی 
عوارض ساختمانی و نوسازی در شورای 

شهر مرکز استان خبر داد.
یوســف مغــروری اظهار کــرد: موضوع 
تخفیف عوارض ساختمانی در کمیسیون 
مربوطــه مورد بررســی قــرار گرفت و 
درنهایــت در صحن شــورای شــهر نیز 

تصویب شد.
وی ادامــه داد: براســاس ایــن مصوبه، 
عوارض در مناطق C که غالبا حاشیه شهر 
را در بر می گیرد، طی دیماه با 35 درصد 
و بهمــن ماه با 30 درصد تخفیف وصول 
خواهد شــد.وی با بیــان اینکه تخفیفات 
عوارض ســاختمانی و قبوض نوســازی 
طــی دی مــاه و بهمن ماه به مناســبت 
در پیــِش رو بودن ایــام اهلل دهه فجر به 

تصویب رســید، افزود: تخفیفات عوارض 
 A ساختمانی و قبوض نوسازی در مناطق
و B بجنــورد نیز طــی دی ماه با تخفیف 
30 درصــدی و در بهمن مــاه با تخفیف 
25 درصــدی وصول خواهد شــد.رئیس 
کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه گذاری 
شورای اسالمی شهر بجنورد تاکید کرد: 
ضمنا براساس مصوبه شــورای شهر در 
راســتای اجرای تبصره 11 مــاده 100 

قانون شــهرداری هــا، ارزش معامالتی 
موضوع این مــاده طی دی ماه 25 درصد 
و بهمن مــاه 20 درصــد تعدیل خواهد 
یافت. از آنجایی که مصوبات شــوراهای 
شهر و روستا بدون عبور از کمیته تطبیق 
فرمانــداری ضمانت اجرایی نــدارد، باید 
منتظر تصمیــم کمیته تطبیق فرمانداری 
بجنورد ماند تا در صورت تصویب و ابالغ 

به شورای شهر، اجرایی شود.

مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی گفت: 9 
نفــر از دانش آموزان اســتان موفق به کســب رتبه های 
اول تا چهارم جشــنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای 

دانش آموزی کشور شدند.
ابوالقاســم اکبری اظهار داشت: ســومین دوره جشنواره 
علمی و پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور از 
آبان ماه سال 1۴00 آغاز و آیین پایانی آن سوم آذر ماه با 

معرفی افراد برگزیده در بندرعباس پایان یافت.
وی افزود: این جشــنواره در 10 عنــوان ادبیات و علوم 
انســانی، نجوم، نانوفناوری، زیســت فناوری، سلول های 
بنیادی و پزشــکی بازســاختی، حمل و نقل پیشــرفته و 
حوزه فضایی، آزمایشگاه علوم تجربی، انرژی های نوین، 
کدنویســی، گیاهان دارویی، طب ایرانی و رباتیک برگزار 

شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شمالی گفت: پس 
از برگزاری مرحله منطقه ای و اســتانی 252 اثر به مرحله 
کشــوری راه یافتند که در نهایــت 9 اثر از دانش آموزان 

استان مقام های برتر این جشنواره را ازآن خود کردند.
اکبری تصریح کرد: »دریــا صفر نیاکاله مال« رتبه یک 
پادکست مســابقات ادبیات وعلوم انسانی، »شیما جعفری 
» رتبه یک پادکســت مســابقات ادبیات و علوم انسانی، 
»سعید پیری« رتبه سه برنامه نویسی مسابقات کدنویسی، 
»محیا سادات سبزه« رتبه چهارم نقاشی در این جشنواره 
مقام آوردند. وی »پرهام ســپهریان« رتبه چهارم طراحی 
مجازی در مسابقات فناوری های حوزه فضایی، »مسعود 
وحدانی« رتبه چهارم طراحی ROV مجازی مســابقات 

حمل ونقل پیشــرفته، » عرفان اکبــرزاده« رتبه چهارم 
تولید انیمیشن مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی، »سروش 
شادکام » رتبه چهارم تولید انیمیشن مسابقات آزمایشگاه 
علــوم تجربی، »بنیامیــن نامداری« رتبه چهــارم تولید 
انیمیشن مســابقات آزمایشــگاه علوم تجربی را از دیگر 

برگزیدگان این جشنواره عنوان کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی ادامه داد: 
برگزاری این جشــنوره موجب ایجاد زمینه مشــارکت و 
تقویت مهارت کارگروهی در بین دانش آموزان با استفاده 
از محیط های متنوع یادگیری ایجاد شده در پژوهش سرا 
هــای دانش آموزی، ایجاد زمینه بــرای طراحی و انجام 
طرح های تحقیقی و تعمیق فرهنگ مطالعه در بین دانش 

آموزان می شود.

طرح زراعت چوب در ۱۰۰ هکتار از اراضی خراسان شمالی هدف گذاری شد  

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر خبر داد:

تصویب تخفیف ۳۵ درصدی پرداخت عوارض ساختمانی در بجنورد

۹ دانش آموز پژوهشگر خراسان شمالی در جشنواره علمی پژوهشی برتر شدند



اعالم اسامی ۶ برند احتماالتی 
وارداتی خودرو

در حالی که کارشناسان و تحلیلگران حوزه صنعت خودرو امید 
آن چنانی به واردات خودرو تا پایان امسال ندارند، اما در میان 
خبرها از ورود احتمالی برندهایی چون تویوتا، میتسوبیشــی، 
داتسون، هیوندای، کیا و چانگان به بازار ایران دیده می شود.

مریم فکری: اجرای طرح واردات خودرو مدت هاست به دلیل 
شروط وزارت صمت به تعلیق افتاده است. آخرین ممنوعیتی 
که برای واردکنندگان در نظر گرفته شــد، واردات خودرو از 
فرانســه بدون جبران زیان اســت.این در شرایطی است که 
آبان ماه امســال پس از فراز و نشیب ها در تصویب آیین نامه 
واردات خــودرو و رفــع ایرادهای ســه گانه رییس مجلس، 
سرانجام آیین نامه واردات خودرو اصالح و روند ثبت سفارش 
برای واردکنندگان واجد شرایط آغاز شد.در همین راستا وزارت 
صمت اعالم کرد 2۴ درخواســت برای واردات خودرو مطرح 
شده که در نهایت 7 شرکت واجد شرایط ثبت سفارش واردات 
خودرو شــدند، اما پس از آن، آمار شرکت های واجد شرایط 
افزایش پیدا کرد و در مجموع 12 شرکت می توانند نسبت به 

ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
۶ برند احتمالی خودروهای وارداتی

پس از انتشار اسامی شرکت های منتخب واردکننده که همان 
خودروسازان بودند، اعالم شــد که واردات خودرو به مرحله 
اجرا رسیده و شــرکت های واردکننده منتخب مذاکرات شان 
را با خودروسازان خارجی آغاز کردند.حال در میان برندهای 
احتمالی خودروهای وارداتی، اســامی برندهایی چون تویوتا، 
میتسوبیشی، داتسون، هیوندای، کیا و چانگان به بازار ایران 
دیده می شود.به این ترتیب، برخی از شرکت هایی که نام شان 
در میان شرکت های منتخب واردکننده است، برندهای هدف 
خود را برای واردات در ســایت های خود معرفی کرده اند، آن 
هم در شــرایطی که هنوز زمــان و جزییات دقیق از واردات 

خودرو در هاله ای از ابهام قرار دارد.
دلیل زمان بر شدن واردات خودرو

در همین رابطه، ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت چندی 
پیش درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش خودرو گفت: دولت 
یک میلیــارد یورو منابع برای واردات خــودرو در آیین نامه 
واردات خودرو پیش بینی کرد که هفته اول شهریور این آیین 
نامه در دولت تصویب شد و امروز همه زیرساخت ها برای آن 
فراهم است و ثبت سفارش آن نیز آغاز شده است.وی درباره 
روند ثبت ســفارش واردات خودرو افزود: به دلیل تعطیلی ۴ 
ســاله واردات خودرو، واردکنندگان باید با طرف های خود در 
خارج قرارداد ببندند و از طرف دولت مشــکلی در این زمینه 
وجود ندارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال یادآور 
شد: در این دور از واردات، شرط جدیدی به نام انتقال فناوری 
داریم که کار را اگر چه کمی زمان بر می کند اما برای اقتصاد 
کشور موثر است.سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت همچنین 
در گفت وگویی تاکید دارد: افراد و شــرکت هایی که متقاضی 
واردات بوده انــد نیز تقاضاهای خــود را ارائه داده اند و ما نیز 
منتظریم اگر جایی به مشــکلی برخورد کردند، رفع و رجوع 
کنیم.فاطمی امین متذکر شــد: اکنون واردکنندگان در مسیر 
واردات خــودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی 

یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.

قرارداد  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد، تاکید کرد: 
پایان سال  تا  میلیون شغل  ایجاد یک  برای  تعهد دولت 

محقق خواهد شد.
سیدصولت مرتضوی، در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
اظهار  در سال جاری  ایجادی  اشتغال  درباره  و عشایری 
کرد: مطابق آماری که از طریق مرکز آمار ایران و سایر 
است،  شده  راستی آزمایی  و  کسب  نظارتی  دستگاه های 
تقریبًا اهداف ما در هشت ماهه سال محقق شده است. 
دستگاه های  به  هم  بودجه   18 و   1۶ تبصره های  منابع 
اجرایی ابالغ و نزدیک به ۶2 هزار میلیارد تومان توزیع 
برنامه ریزی و  توسعه  استانی شده که در اختیار شورای 

استان ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از محل 1.5 میلیون دالری که با کسب اجازه 
اخذ  در سال های 139۶ و 1397  مقام معظم رهبری  از 
شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک ها و هم 
مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود 12 هزار میلیارد 

تومان است، پرداخت خواهد شد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در 
ایجاد یک  میلیون شغل تا پایان سال حتما محقق خواهد 

شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم ایجاد شود.
سال  از  باقیمانده  ماهه  چهار  در  اینکه  بیان  با  مرتضوی 
مشکل منابع نخواهیم داشت، گفت: با تجهیز منابعی که 
صورت می گیرد، به هدف گذاری ایجاد یک میلیون شغل 
در سال دست خواهیم یافت و استنباط ما این است که 

بیشتر هم باشد.
و  داد  خبر  شغلی  فرصت های  رصد  از  همچنین  وی 
جمله  از  نظارتی  دستگاه های  و  وزارتخانه  ستاد  گفت: 
بانک مرکزی فرصت های شغلی ایجادشده را دقیقا رصد 
ایجادشده  شغلی  فرصت های  آزمایی  راستی  و  کنند  می 
که  را  آنچه  امیدواریم  و  است  برخوردار  باالیی  درصد  از 

وزارتخانه وعده کرده است عملی شود.
به گفته مرتضوی یکی از مهمترین ماموریت های وزارت 
که  است  اشتغال  ایجاد  و  نظارت  و  ریزی  برنامه  کار،  
عمل  جامه  ماموریت  و  وظیفه  این  به  کنیم  می  تالش 

بپوشانیم.
معضل  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  حال  درعین  کار  وزیر 
انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساسا 
قرارداد سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و 
دچار  که  قراردادی  طرف  شود،  امضا  سفید،  قرارداد  اگر 
خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای 
حقوقش اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف هستند که در این خصوص همکاری 

کنند.
و  توسعه  از  حمایت  قانون  ملی  کارگروه  جلسه  در  وی 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با 
جامعه  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  دستگاه های عضو  حضور 
روستایی و عشایری، بهره وری باالیی دارد. از سربار شدن 
از  دارد،  پایینی  هزینه های  و  پرهیز می کند  بیت المال  بر 
این رو باید بیش از پیش به این جامعه هدف توجه کنیم.

مرتضوی افزود: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
75 درصد منابع اشتغال در روستاها به هدف ایجاد اشتغال 
رسیده است که این پیگیری و نظارت میدانی جای تقدیر 
جامعه  اختیار  در  که  ارزانی  تسهیالت  و  منابع  این  دارد. 
روستایی و عشایری قرار می دهیم، بخشی از صرفه جویی 

خودشان هم نمی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کسب اجازه از 
مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی و 
موافقت ایشان با اختصاص 10 درصد منابع به طرح های 
بودجه  و  برنامه  سازمان  کرد:  اظهار  اشتغال،  و  عمرانی 
گزارشی از موفقیت عملکرد طرح اشتغال روستایی تنظیم 
کند و همراه با گزارش وزارت کار به رئیس جمهور ارایه 
برای  تسهیالتی  تخصیصی،  درصد   10 محل  از  تا  شود 

کمک به اشتغال روستایی جذب شود.
تبصره های 1۶ و 18  در  تاکید کرد: در حال حاضر  وی 
بودجه اعتبارات خوبی تخصیص یافته که می توان از آن 
پیش بینی شده  تسهیالت  کرد.  استفاده  اشتغالزایی  برای 
در تبصره 1۶ در اختیار نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی 
و کمیته امداد است. یکی از محوری ترین تکالیف وزارت 

کار، ایجاد و ساماندهی اشتغال است و این حقی است که 
مردم بر گردن وزارت کار دارند.

ضرورت  بر  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اشتغال  طرح های  در  تعاونی ها  ظرفیت  از  استفاده 
بر  را  روستاییان  می توانیم  گفت:  و  کرد  تاکید  روستایی 
دامداری و کشاورزی در  از  اعم  فعالیت خود  نوع  اساس 
زراعی  سهامی  شرکتهای  و  دامداری  تعاونی های  قالب 
ساماندهی و در راه اندازی کارگاه های قالیبافی یا مرغداری 

حمایت کنیم.
آینده  ماه  در چهار  بتوانیم  اگر  گفت:  پایان  در  مرتضوی 
نیازمند  عشایر  و  روستاییان  به  تومان  میلیارد  هزار   12
آنها،  مشکالت  از  گشایی  گره  ضمن  بدهیم،  تسهیالت 
کمک بزرگی به توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

و عشایری و تحقق بخشی از اهداف اشتغال خواهد بود.
ملی  کارگروه  جلسه  پیشنهادی  مصوبات  مهمترین 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری، تصویب اصالحیه آیین نامه اجرایی 
 139۶ سال  مصوب  عشایری  و  روستایی  اشتغال  قانون 
ابالغ،  و  تصویب   جهت  وزیران  هیات  به  آن  ارسال  و 
توسط  دالر  میلیون   53.7 ارزی  اعتبار  مانده  تخصیص 
میلیارد   3000 به  آن  افزایش  و  ملی  توسعه  صندوق 
سرانه  افزایش  عامل،  موسسات  سهم  محاسبه  با  تومان 
میلیون   300 مبلغ  به  حداکثر  شغل  هر  ازای  به  اشتغال 
امکان پرداخت تسهیالت به طرح هایی که بخش  ریال، 
بزرگی از زنجیره تولید را پوشش می دهند، به تشخیص 
کارگروه ملی تا سقف 100 میلیون ریال، امکان جابجایی 
به  بودجه  و  برنامه  سازمان  مصوب  هدف  بخش های 
شورای برنامه ریزی استان ها بر اساس پیشنهاد کارگروه 
دستگاه های  شدن  ملزم  و  گذاری  سرمایه  و  اشتغال 
اجرایی و  سازمان های حمایتی به ارائه گزارش عملکرد 
 به صورت دوره ای به وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه 

بود.

موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا
خبر
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آگهی مزایده نوبت دوم
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1133 و اصلي 155 بخش 2 بجنورد به مســاحت 158 متر مربع نوع ملک مســکوني، از نوع طلق به نشاني بجنورد 
نیروگاه کوچه شهید ره آموز )امام خمیني 29( پالک 75 طبقه همکف قدیمي-ساز، سقف چوبي ملک کلنکي حاشیه 
خیابان 20 متري ) تصویر ســند مالکیت به پیوســت( حدودات اربعه ملک شماال دیوار مشترک به طول 15/۶0 متر 
شــرقًا به طول 10 متر و جنوبًا به دیوار به طول 1۶ متر و غربًا درب ورودي و دیوار به طول 10 متر به ممرعام 20 
متري شهید ره آموز و ملک مورد نظر در حریم قانونی می باشد که با هماهنگي با طرفین خواهان و خوانده در تاریخ 
1۴01/08/2۴ بازدید بعمل آورده که خوانده در محل حضور پیدا نکرد و پس از بررســي هاي الزم و تطبیق مدارک 
در محل نتیجه گزارش به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد. ارزیابی و نظریه کارشناسي: با توجه به نوع سند مالکیت 
و موقعیت قرارگیري ملک و میزان مســاحت 158 متر مربع و اعیان کلنگي با سقف چوبی و امتیازات منصوبه آب و 
برق و گاز و شرایط اجتماعي محل و با لحاظ نمودن عدم هرگونه بدهي احتمالي ملک به اشخاص حقیقي و حقوقي 
شهرداري از جمله دادسرا انقالب بجنورد و قربانعلی رحیم زاده و با رعایت عدم هر گونه معارض بصورت تخلیه شده 
ارزش ششــدانگ ملک قیمت پایه از قرار هر متر مربع 5.800.000 تومــان جمعا به مبلغ 91۶.۴00.000 )نهصد و 
شانزده میلیون و چهارصد هزار تومان( تعیین و اعالم می گردد. کد یوتي ام 527573۴1۴8099۴ مي باشد و پس از 
سیر مراحل قانونی مقرر گردیده در روز سه شنبه مورخ 1۴01/09/29 ساعت 10:30 الي 11 از طریق مزایده حضوري 
در محل اجراي احکام مدني دادگستري بجنورد به فروش برسد بنابر این متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند 
پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید 
نمایند. بدیهي اســت مزایده از قیمت کارشناسي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار خواهد شد و ده درصد 
مبلغ پیشنهادي في المجلس )که باید به حساب سپرده دادگستري واریز و فیش أن تحویل شود( از برنده مزایده اخذ 
و مابقي مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقي )نود درصد( در مهلت مقرر، مبلغ 

تودیعي پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
شناسه آگهی:1۴19025

دادورز شعبه دوم اجراي احكام مدنی شهرستان بجنورد – جالل قربانی

آگهی مزایده مرحله دوم
در خصوص پرونده کالســه شماره بایگاني شــعبه 01005۶1 دعوي ابوذر تقوي فر بطرفیت جعفر نیستاني مبني بر 
مطالبه وجه ، محل ملک معرفي شــده واقع در روستای نیســتانه کوچه نبوت بایوتي ام 5288۴1و۴128851 ملک 
معرفي شده باشماره پالک 1159 فرعي از 55 - اصلي بخش دو بجنورد به مساحت حدود ۴۶5 متر مربع عرصه که 
در طبیعت مترکشي شد و به ابعاد 2۴ )متر* 11.5 متر( به مساحت 27۶ متر مربع دورش دیوارکشي شده و در ضلع 
شــمالي ملک خانه هاي کلنگي مخروبه حدود 189 متر مربع میباشــد. و در آن اعیاني بازیربناي هفتاد متر مربع با 
پروانه دهیاري احداث شده و با نماي سیمان سفید و درب و پنجره هاي آهني و پشت بام قیرگونی و داراي انشعابات 
آب و برق و گاز میباشد و در حال حاضر ملک در تصرف خوانده است. با توجه به موقعیت مکاني وسعت وابعاد ملک 
وقدمــت بنــا ومصالح بکار رفته در آن ، و با در نظر گرفتن تمام عوامــل موثر در ارزیابي بخصوص عرف محلي ، با 
صرفنظر از دیون وتعهدات احتمالي به اشخاص حقیقي یا حقوقي ،در حال حاضر ارزش ملک مورد توصیف  جمعا به 
مبلغ 2.500.000.000 ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان تعیین و اعالم میگردد و اینکه پس از سیر مراحل 
قانونــي مقرر گردیده ملک فوقاالذکر در قبال مبلغ 1.507.۴71.۴۶5 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در 
روز سه شنبه مورخ 1۴01/09/29 ساعت 12:30 الي 13:00 و از طریق مزایده حضوری در محل اجراي احکام مدني 
دادگستري بجنورد به فروش برسد، بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در 
این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از 
برنده مزایده اخذ و مابقي مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقي )نود درصد( در 

مهلت مقرر ، مبلغ تودیعي پس از کسر هرینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
شناسه آگهی:1۴19150

دادورز اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد - علي اكبر برزنیان نیت
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روزانهم صبح استان
خراسان شمالی

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دونوبت به 

فاصله 15روز در دو نشریه اگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی ( به شرح ذیل اگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک 1۶9_ اصلی اراضی صدرآباد

1-ششــدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک شماره 13۶ فرعی از 1۶9 اصلی فوق  به مساحت 290/21 متر مربع 
ابتیاعی خانم ســیما نباتی از محل مالکیت رسمی ایلدرم نباتی برابر رای شماره 2832_1۴01 مورخه 1۴01/08/17 

_کالسه 0211_1۴01
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشــار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴01/08/23تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/09/09
اكبراقبالی_رئیس ثبت اسنادو امالک منطقه یک  بجنورد شناسه آگهی : 1۴08۴15  

آگهی فقدان سند مالكیت
نظر به اینکه آقای جعفر باقری فرزند محمدرضا به شــماره ملی 0۶38275۴82 صادره اســفراین باســتناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شــده دفترخانه 5 اسفراین منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول 
به این اداره مراجعه کرده و مدعی هســتند ســند مالکیت ششــدانگ آپارتمان پالک 189۶ فرعی از پالک 1039 
فرعی از 73 اصلی قریه حســین به ادرس خیابان شــهید شــجیعی روبروی نانوایی باقری که متعلق به خود ایشان 
می باشــد بعلت نامعلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد نسبت به مورد ثبت فوق بنام متقاضی 
المثنی ذیل دفتر شــماره 290 صفحه 3۶1 ثبت ۴3337 ســند دفترچه ای به ســریال 357170 صادر و سپس برابر 
ســند شــماره 332۴ - 1391/0۶/30 دفترخانه 5 اسفراین در وثیقه بانک مســکن به مبلغ 281812۶15 ریال قرار 
داردو دفتــر امالک بیش از این حکایتی نــدارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
شــود تا هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
ظــرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله تسلیم نماید. بدیهی اســت چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت طبق مقررات نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

کرد.
شناسه آگهی:1۴19181

محمد حسین پیروج_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

آگهی فقدان سند مالكیت
نظــر به اینکه آقای حســین پرورش فرزند حســن بــه ش ش 122 برابــر وکالت نامه بشــماره 50113-

138۶/11/21 دفتر اســناد رســمی 38 شیروان و اســناد تعویض وکالت بشــماره 81207 _139۴/09/18 و 
115913_1۴01/01/28 تنظیمی دفتر اســناد رسمی شماره 38 شــیروان از سوی آقای اباصلت ایزانلو فرزند 
اســماعیل به ش ش 897 جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اند که ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه باغ میمی بشــماره پالک 99 فرعی مفروز و مجزی شــده از 13 
اصلی واقع در قطعه 3 شــیروان بخش 5 قوچان به آدرس شیروان_ جواد االئمه 5 که متعلق به موکل ایشان 
میباشــد بعلت نامعلومی مفقود شــده است با بررســی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره 
چاپی 111881 ذیل صفحه ۴۶0دفتر 8 و ثبت شــماره 1550به نام موکل نامبرده صادر و تسلیم گردیده است. 
لذا به اســتناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر 
کس نســبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد بایستی 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یاسند معامله رسمی به این 
اداره تســلیم نمائید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه 
 ســند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد

 شد.
تاریخ انتشار آگهی: 1۴01/09/09

علی محمودی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه(
به اطالع عموم میرســاند برابر درخواست متعهدله: زینب شــیرزاد در پرونده به شماره بایگانی 1۴0100۴23 یکدستگاه خودرو 
ســواری سایپا 132 به شــماره انتظامی )95 د 199ایران 10( متعلق به متعهد: مصطفی رجبی به ش م 52۴0015910 مدیون 
پرونده اجرائی کالســه فوق که به استناد سند ازدواج شماره 21205 – 1390/02/1۴ تنظیمی در دفترخانه ازدواج ۶7 بجنورد، 
بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ نهصدو شصت میلیون ریال برآورد شده و نظریه ارزیابی نیز قطعی گردیده 
است بنابراین مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1۴01/09/21 در محل شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک آشخانه واقع 
در آشخانه شهید بهشتی ۴ از طریق مزایده به فروش میرسد ، خریداران میتوانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر 
شده و در جلسه شرکت  نمایند مزایده فقط در یک نوبت برگزار میگردد و از مبلغ نهصدو شصت میلیون ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقداً فروخته میشود و مطابق ماده 13۶_ آئین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف 
است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایند و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این 
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. مشخصات خودرو طبق نظریه کارشناس: خودروسواری با 
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مهدی بادلی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان

میز خبر
كنایه سنگین عبدی به نمایندگان مجلس: مثل بیرانوند 

باشید
عباس عبدی فعال سیاسی اصالح طلب در اعتماد نوشت: چه 
کسانی عضو تیم ملی فوتبال هستند؟ اول از همه آنانی عضو 
هســتند که مطلقا به دالیل غیرحرفه ای انتخاب نمی شوند؛ 
یعنی هیچ عضوی منتســب به خانواده ای صاحب نام و دارای 
نفوذ نیســت. برای عضویت در تیم ملی چه مراحلی پیموده 
می شود؟ اول باید در تیم های پایه بازی کرد. آنجا هم براساس 
شایســتگی باال آمد. کارشناسان و اســتعدادیابان فوتبالی آن 
بازی هــا را می بینند، افراد الیق را برای تیم های مهم انتخاب 
می کنند، هر بازیکن قیمتی متعارف دارد. کسی حاضر نیست 
پول مفت بابت بازیکن ناتوان بدهد. بازیکن در میدانی شفاف 
بازی می کند. تماشــاگران و رســانه ها بــه او نمره می دهند. 
همه چیز واقعی و قابل سنجش است. سپس یک مربی کاربلد 
و مستقل از میان افراد موجود یا حتی خارجی کسانی را برای 
تیم ملی انتخاب می کند. اینجا ممکن است برخی مالحظات 
و ســالیق وجود داشته باشند، ولی در نهایت کمتر مورد ایراد 
اســت. آنان با یکدیگر و در میدان بازی با قواعد روشــن که 
همــه آن را می دانند و با حضور داور بی طرف رقابت می کنند. 
خشــونت و اعتراض، موجب اخطار و اخراج می شود. قواعد را 
باید رعایت کنند، به همین علت است که در تیم ملی فوتبال از 
همه افراد با هر قومیت و مذهبی و هر میزان از تقیدات دینی 
می توان دید. گزینش به آن معنایی که در امور دیگر هســت، 
ندارد، مگر آنکه خالف آشکاری کنند که همه مردم نسبت به 
آن حســاس هستند. نه کاری به تتو کردن آنان دارند و نه در 
زندگی شــخصی آنان دخالت می کنند و نه به نماز خواندن و 
روزه گرفتن آنان. آنان حق دوپینگ ندارند، واال اخراج می شوند. 
سپس باید در میدان های بین المللی در برابر تیم های دیگر با 
شرایط معین وارد رقابت شوند. قبولی و مردودی آنان نیز کامال 
روشن است. مطابق ضوابط و داوری بی طرف و رعایت عدالت 
و انصاف بازی می کنند و هر تیم که برنده شود، حقش محفوظ 

است. این یعنی تیم ملی.

اگر همین ضوابط و شــرایط برای تیم های گوناگون کشور از 
جمله سیاســت، اقتصاد، فرهنگ، دانشگاه و همه حوزه های 
دیگر تعیین و اجرا شود، آنان نیز تیم های ملی هستند؛ بنابراین، 
به میزانی که از این ضوابط دورند، از مفهوم تیم ملی بودن دور 
هســتند و تیم فرقه ای محسوب می شوند. تیم ملی فوتبال به 
دلیل غلبه اصول حرفه ای در انتخاب آنان که حتی مربی تیم 
نیز خارجی است و قرار است که استقالل نسبی از قدرت هم 
داشته باشند، مظهر و نماد مردم ایران و ملی است. این تیم هم 
به لحاظ اسم و هم از زاویه مالک ها و اعتبار و رسم تیم ملی 
است و شایستگی دارد که ایران را نمایندگی کند. کافی است 
که فرآیند انتخاب تیم ملی را با تیم مجلس موجود مقایســه 
کنید تا معلوم شود، تفاوت کارایی این دو تیم در اجرای وظایف 
و نمایندگــی مردم چقدر متفاوت اســت. همین که تیم ملی 
فوتبال مبرا از پایگاه های انتســابی سیاسی است، معیار خوبی 
برای فهم ماجراست. اگر روزی کسی در سیاست و مجلس و 
براساس کوشش خود مثل دروازه بان کنونی تیم ملی باال بیاید، 

آن روز تیم سیاست هم ملی می شود.
دختر ترامپ؛ تماشاگر احتمالِی دیدار ایران و آمریكا

ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری پیشــین آمریکا به همراه 
همسرش جرد کوشنر و سه فرزندشان برای تشویق تیم فوتبال 
آمریکا به قطر رفتند. ایوانکا ترامپ در حساب اینستاگرام خود 
این سفر را »مملو از لحظات خاطره انگیز خانوادگی« توصیف 
کرد. هرچند اعالم نشــده است که خانواده ایوانکا برای دیدن 
مسابقه فوتبال میان تیم های جمهوری اسالمی ایران و ایاالت 
متحده به ورزشگاه خواهد رفت یا خیر، به نظر می رسد که این 

خانواده از تماشاگران این مسابقه باشند.
طرحی كه فهرست جرم امنیتی را طویل می كند

آذرماه سال 99، هیات رئیسه مجلس طرحی را اعالم وصول 
کرد که حاال پس از گذشــت دوسال و همزمان با اعتراضات، 
در دســتور کار کمیســیون قضایی قرار گرفته؛ طرح »تشدید 
مجازات برای همکاری کنندگان با کشور های متخاصم علیه 

امنیت ملی« که از طرح های اخیر در زمینه تشــدید مجازات 
معترضان متفاوت اســت. در این طرح، عالوه بر جرم انگاری 
برای همکاری با کشــور های متخاصم که از مصادیق فساد 
فی االض و حکمش اعدام است، افرادی که در فهرست تحریم 
قرار دارند، ایثارگر لقب می دهد. به این ترتیب این افراد مشمول 
حداکثر امکانات و خدماتی خواهند شــد که بر اســاس قانون 

جامع حمایت از ایثارگران تعریف شده است.
جلسه شورای گفت وگوی ملی با حضور مازنی، باهنر، صدر، 

ضرغامی و عارف
حجت االســالم مازنی نماینده مجلس دهم وعضو شــورای 
گفتگو ملی گفت: شورای گفت وگوی ملی از همان اسفند 9۶ 
در مجلس دهم جلساتش را تشکیل داد. جمع این شورا ترکیبی 
از جریانات سیاسی مختلف کشور است و جلساتش همچنان 
ادامه دارد. آخرین جلسه شورای گفت وگوی ملی 18 آبان سال 
جاری با همان ترکیب قبلی متشکل از آقایان عارف، مهندس 
باهنر، آقای صدر و آقای ضرغامی و من تشــکیل جلسه داد 
و مسائل جاری کشــور در آن جلسه مطرح و بررسی شد. در 
این جلســه درباره پیگیری مسائل کشــور و ارائه پیشنهاد و 
راهکار هایی برای برون رفت از وضعیت فعلی کشــور متمرکز 
شدیم. همچنین وی افزودن افرادی به این شورا که می توانند 

برای حل مشکالت کشور مؤثر باشند، تأکید شد.
رشیدی كوچی: مجلس سراغ دو، سه وزیر خواهد رفت

یــک نماینده مجلس گفت: چند تن از وزرا هســتند که به نظر 
می رسد مجلس نسبت به عملکردشان نگاه مثبت ندارد، احساس 
می کنم مجلس بعد از اتفاقاتی که افتاد حتما ســراغ دو تا ســه 
وزیر خواهد رفت و اولویت در این میان با وزیر بهداشــت خواهد 
بود.جالل رشــیدی کوچی در گفت وگو با ایلنا، درباره این که چرا 
دولت باتوجه به این که ناکارآمدی برخی دولتمردان برای کابینه 
ثابت شــده و نمی توانند شــعار ها را محقق کند، فقط افراد را در 
ســمت ها جابه جا می کند و از افراد متخصص استفاده نمی کند، 
گفت: به نظر می رسد که دولت شاید فقط به همین افراد اعتماد 

دارد یا نمی تواند به افرادی خارج از مجموعه خودش اعتماد کند. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان این که این گونه رفتار 
کردن دولت برای تقویت خودش نگران کننده است، عنوان کرد: 
دولت یک تعــدادی آدم محدود دارد که این ها را جابجا می کند، 
این شاید خیلی زیبنده نباشد. وی تاکید کرد: دولت آنقدر حلقه را 

تنگ گرفته که در حال حاضر به مشکل برخورده است.
خداحافظی با یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی چقدر جدی 

است؟
تســنیم نوشت: با توجه به پیگیری های انجام شده وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی ســامانه مورد نیــاز برای اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیک را تکمیل کرده است و با توجه به اعالم 
دولت به نظر می رسد که با اجرای این طرح یارانه نقدی حذف 

و با کاالبرگ جایگزین شود.
قرارداد ۳۰۰ میلیون دالری با مسكو برای صادرات 

خودرو
نجفــی منش رئیس انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه ســازان کشور، با اشــاره به صادرات خودروهای تولیدی 
کشور اظهار داشت: تاکنون هزار خودروی تولید ایران به ونزوئال 
صادر شده است، ضمن اینکه با توجه به استقبال این کشور از 
خودروهای تولید ایران، روند صادرات خودرو به این کشور ادامه 
دارد. وی با بیان اینکه روسیه نیز یکی از مشتریان خودروهای 
ایرانی اســت، افزود: یک تفاهم نامه 300 میلیون دالری برای 
صادرات خودرو به این کشور امضا شده است. وی بیان داشت: 
روســیه و ونزوئال دو بازار خوب برای صادرات خودروی ایرانی 
است و اگر شــرایط صادرات فراهم شود، ما از لحاظ صادرات 
خودرو می توانیم جایگاه مناســبی پیــدا کنیم. نجفی منش با 
بیــان اینکه پیش از این نیز خودروهای ایرانی به کشــورهای 
ارمنستان و آذربایجان صادر شده است، افزود: صادرات خودرو 
به کشورهای مختلف نشان می دهد که خودروهای تولید داخلی 
از کیفیت خوبی برخوردار اســت، اما برای توسعه صادرات باید 

تالش کرد تا کیفیت خودروهای تولید داخل باز هم ارتقا یابد.


