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گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزونتر در راه است؟

این درد با یارانه درمان نمیشود
طرح
یک کارشناس روابط کار و فعال کارگری میگوید :اگر ارز دولتی حذف شود ،چطور قرار است طرح یارانه غذا یا همان ِ
«تامین کاالهای اساسی» که در آن قرار است به  ۲۰میلیون نفر ماهانه  ۱۲۰هزار تومان و به  ۴۰میلیون نفر  ۶۰هزار تومان بدهند ،امکان

2
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موفقیت خواهد داشت؟ وقتی ارز دولتی نباشد و کاالها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک نظام توزیع نظارت شده ،ارزان به دست

نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر تبریز گفت۲۵۰ :
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نفــر از پاکبانان شــهرداری چندین ســال اســت در

هفته بیحادثه

شــهرداری به عنوان پاکبان حقــوق میگیرند اما تا

کنون هیچگاه به عنوان پاکبان فعالیت نداشتهاند.

رشوه شهر را فراگرفته امروز نمیتوانیم در خصوص

با لغو عجیب و بهانه

مبارزه با فساد در شورای پنجم حرف بزنیم
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کرونایی
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ز هر دو طرف

زیر گام شیران است
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در مجلس تصویب میشود؟
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حر ف اول

اردوغان

رئیسجمهور متوهم
و نمکنشناس!

سيدضياء مرتضوی

زبان حال آذربایجان به روایت حافظ شیرازی؛

شعرخوانی نماینده تبریز دربرابر شعرخوانی اردوغان
آناج -سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای

ریخــت .آذربایجــان غیــر از خطشــکنیها و

مســائل و تاریخچه آن اطالعات کافی دارید،

دفاع مقــدس همواره در صف مقــدم دفاع از

اســامی گفت :آذربایجان را میشناســید و از

شــاید هیچ منطقهای از کشور به اندازه مردم

آذربایجــان در تمامیت ارضی ایران اســامی
تالش و ســرمایهگذاری نکرده و هزینه نداده

است.

آذر  99مصادف با هفتاد و چهارمین سالروز دفع

کامل بلــوای فرقه دموکــرات آذربایجان اســت

که با دستنشــاندگی ازسوی شــوروی و با کمک
آن درصــدد تجزیــه ایران بــه نــام خودمختاری
بــود .ســردمداری این فرقــه را که توانســتند در
ســایه ضعف حکومــت مرکــزی ،اوضــاع پایانی

جنگ جهانی دوم و با حمایت مســتقیم شوروی
کــه نیروهای اشــغالگر آن در خاک ایــران حضور
داشت ،مدتی کوتاه رابطه حاکمیت دولت ایران

بر آن خطه را قطع کنند ،ســیدجعفر پیشــهوری
به همراه شــماری از فعاالن سیاســی وابســته که
آشکارا زیر عکس لنین و استالین ،مانور سیاسی

میدادند ،بر عهده داشت.

وی بــه گفتــه معــاون اول خــود ،نصــرتهللا

جهانشاهلو افشار ،در آخرین روز حضور در ایران،
به همراه معاون خود به کنســولگری شوروی در
تبریز «احضار» شد و به جای کنسول شوروی ،با
سرهنگ قلیاف دیدار کرد و از او «اخطار» گرفت

که «امشــب» باید تبریز را به سوی باکو ترک کند

و وقتی با اعتراض پیشهوری مبنی بر اینکه به آن
افســر ارتباط ندارد ،روبهرو شــد ،پاسخ سرهنگ

تاثیرگذاریهای حســاس در میادین مختلف
تمامیت ارضی کشور بوده است.

نماینــده مــردم تبریــز ،آذرشــهر ،اســکو در
مجلس عنوان کرد :آقای اردوغان ســخنانی را

نســنجیده بر زبان رانده بود و اولین کســانی

محمدحســین فرهنگــی در صحــن علنــی

کــه در این زمینــه موضع گرفتنــد نمایندگان

با قرائت دو بیت از حافظ شــیرازی اظهارکرد:

تریبون مجلس بــودم که عرایض خود را بیان

آذربایجــان و ارس گفتــه اســت« .ای صبــا گر

فرهنگــی خاطرنشــان کــرد :نماینــدگان

مجلس شورای اســامی در نطق میان دستور

حافظ اهل شــیراز اســت و این شــعر را درباره

مجلس از آذربایجــان بودند ،بنده هم منتظر

کنم.

بگذری بر ســاحل رود ارس ،بوسه زن بر خاک

ولیفقیه در شــمال غرب کشــور نیز بیانیهای

شکرســتان کامرانی میکنند و از تحسر دست

کردنــد به گونــهای که آقــای اردوغــان در یک

آن وادی و مشــکین کن نفس»« ،طوطیان در
بر سر میزند مسکین مگس» این اشعار زبان

بســیار روشــنگر ،تحلیلــی و موثــر را صــادر
عقبنشــینی صریــح از زبان وزیــر خارجهاش

حال جمهوری آذربایجان ،اردوغان و کســانی

گفت که ما چنین چیــزی را اراده نکرده بودیم

میکنند و کســانی که امروز در پشــت تریبون

ما را برای اشتباه خود احضار کرده بودند ،باید

است که در آذربایجان جدا شده از ایران زندگی

مجلس عبارات بسیار عجیبی را بر زبان راندند
و همه تعجب کردیم.

و اشتباهی رخ داده است .حاال اینکه چرا سفیر

وزیر امور خارجهاش توضیح دهد.

ایــن نماینده مجلــس یازدهم با بیــان اینکه

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی

دشــمن اصلی ما دنبــال تفرقهافکنی اســت،

تاریخچه آن اطالعات کافی دارید .شــاید هیچ

خصوصا کشورهای
میان کشورهای همسایه
ً

افزود :آذربایجان را میشناســید و از مســائل و
منطقهای از کشــور به اندازه مــردم آذربایجان

در تمامیــت ارضــی ایــران اســامی تــاش و
سرمایهگذاری نکرده و هزینه نداده است.

فرهنگی تصریــح کرد :در تحوالت مشــروطه،

ادامه داد :دشــمن نه تنها میان ملت ما بلکه
اســامی بهدنبــال تفرقهافکنی اســت لذا ما و

همســایگان نباید اجازه دهیم که اهداف آنها
از این قبیل اتفاقات حاصل شــده و به نتیجه

برسد.

ملی شــدن نفــت ،پیــروزی انقالب اســامی و

فرهنگی با بیان اینکه ما باید بهدنبال وحدت

«ســنی گتیرن ،ســنی دییر گت»« ،کســی که تو را

مسائل مطرح بود شــاهد نقشآفرینی مردم

ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان کشــورهای

عوامل ایــن فرقه وابســته که از آغاز به خواســت

وی ادامه داد :من در ستاد لشکر عاشورا بودم.

دو همسایه مسلمان بسیار مقتدر در منطقه

بمباران شــد .زمانی که برای پیگیری مســائل

دشــمنان ما به طور مطلق به نتیجه نرســید

قلیاف درحالی که ایســتاده و در را گشوده بود،
به ترکی این بود:

آورده به تو میگوید برو»!

قهرا همه هویت و
اســتالین تشکیل شــده بود و ً

بقا و فنای آن پیوند مستقیم با سیاست و خواست

در همیــن روزهــای اخیــر کــه ایــن بحثها و
آذربایجان بودید.

در یک روز هم شهر دزفول و هم اردوگاه لشکر

باشــیم ،اظهارکرد :کشــورهای ایران اسالمی،
حساســی در منطقه هســتند .ایــران و ترکیه
هســتند .هر جا همراهی داشتند توطئههای

مجروحان و شهدا رفته بودیم مشاهده کردیم

و شکســت خورده و برخی دیگر هم در نتیجه

ایران توانســت پس از یک سال ،حاکمیت دوباره

بــه مجروحان ،جانبازان و شــهدای خود را رها

همــگان را با پذیــرش اشــتباهات ،ایراداتی و

ادامه در صفحه دو

آن روزهــا خونشــان بر خــاک پاک خوزســتان

میکنم.

شــوروی داشــت ،جز فرار بــه شــوروی و زندگی و
سرنوشــتی ذلتبار ،چــارهای نداشــتند و دولت

خود بر این بخش از کشور را اعمال کند و ...

روزنامه سرخاب در شمالغرب کشور
نماینده فعال میپذیرد

شماره تماس021- 66 56 77 67-9 :
0912 183 8537

طرح :جواد طریقی اکبر پور -نمک نیوز

ارس

هفتــه پیــش محســن رضایــی ،دبیــر مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر
معظم انقالب درباره اف ای تی اف خبر داده بود.
حاال لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت رهبر
انقالب ،مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع
تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است

 250نفری که هیچ وقت
پاکبانی نکردند
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بودجهسال 1400کلکشور

موافقت رهبر انقالب با
بررسی مجدد FATF

2

مصرفکننده برسند ۱۲۰ ،هزار تومان و یا حتی سه برابر شدن این رقم ،چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!

آذربایجانشرقیدرالیحه

تیتر وار

که مــردم دزفول مشــکالت و مســائل مربوط

کردنــد و به فکــر آذربایجانیهایــی بودند که

ناهماهنگیها آســیب دیده اســت .بنابراین

اشــکالتی که وجود داشــته دعوت به وحدت

سازمان جذب آگهیها

شماره تماس041-35553538 :
0939 304 3510

پایگاه خبری-تحلیلی

ما به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم
شما چطور؟
HAM NAVA. I R

کارطنزمتلکگویی
نیست

یک طنزنویس با اشــاره به آفت طنــز در دنیای امروز
گفــت :آفت بزرگی که امــروز ما با آن مواجهیم ،شــوخ
طبعی مردم اســت که متاسفانه با طنز اشتباه گرفته
میشــود .اگر روی ســر مردم ایران بمب هــم بریزند،

فــردا عدهای از آن جوک درســت میکنند! ما طنز را با

شوخیهایروزمرهاشتباهگرفتهایم
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موافقت رهبر انقالب با بررسی مجدد FATF

نظر

غلبه بر تحریم با چه مدیرانی ممکن میشود؟

سخت ترین شکست آمریکاییها
مقابل ایران از نگاه رهبر انقالب

خبرآنالین -نشریه خط حزب هللا در شماره دویست و شصت و شش خود مطلبی
با عنوان « قوی شجاع خستگی ناپذیر» منتشر کرده است و ضمن برشمردن راههای
غلبه بر تحریم ،به سخت ترین شکست آمریکا مقابل ایران اشاره کرده است.

در ســخن هفت ه این شمار ه نشــری ه خط حزبهللا ،با مروری بر بیانات رهبر انقالب
اســامی پیرامــون راههــای «غلبــه بر تحریــم» در دیــدار بــا اعضای شــورای عالی

هماهنگی اقتصادی ،به این سوال پاســخ داده شده است که شیوه و الزامات غلبه
بر تحریم با چه مدیرانی ممکن میشود؟

دو نگاه کالن به مساله اقتصاد

خبرآنالیــن -معــاون حقوقی رئیــس جمهور از

هفتــه پیــش محســن رضایــی ،دبیــر مجمــع

در این نامه همراه با ارائه پیشــنهاد حقوقی برای

مشــکل مهم کشــور رفع و یک نیاز کشور تأمین و

معظم انقالب درباره اف ای تی اف خبر داده بود.

مجمــع و تبییــن برنامــه اقــدام فعلــی و برخی

راهــکار حقوقــی هم ارائه شــد و در صــورت لزوم

موافقــت رهبــر انقالب بــا تمدید مدت بررســی

لوایح مربوط به  FATFخبر داد.

تشــخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر
حاال لعیــا جنیدی توضیــح داده که بــا موافقت
رهبر انقالب ،مهلت بررسی لوایح باقی مانده در

مجمع تشــخیص مصلحت نظام تمدید شــده
است.

سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تــا اقتصاد ما درســت بشــود ،با فالن مســتکبر
کنار بیاییم تا اقتصــاد رونق پیدا کند ،تحمیل قدرتهای مســتکبر را در بخشــهای

گوناگــون و مســائل گوناگــون بپذیریــم تــا اقتصادمان رونق پیدا کند۱/۱/۹۴ ».

جلســه هیأت دولت مبنی بر رها شــدن موضوع
لوایــح چهارگانه مربوط بــه برنامه اقــدام مالی

البته اقتصاد ما متأســفانه دچار میکروبها و ویروسهای طبیعی متعددی اســت؛

ویروسهای دســت ساز هم هســتند ،مثل تحریم ،مثل همین مسئله قیمت نفت؛
اینها حوادثی هســتند کــه به اقتصاد ضربــه میزنند  -میتوانیــم مقاومت بکنیم».

۱۷/۲/۹۹

و البتــه باید از یک «خطــای راهبردی» هم جــدا پرهیز کرد «:ما بایســتی برنامه ی

اقتصادی کشــور را با توجه به مسائل درونی کشــور ،امکانات خودمان برنامه ریزی

واقعــا یک خطای راهبردی اســت که ما مســائل اقتصادی را منــوط کنیم به
کنیــم؛ ً

تحوالت خارجی۲/۶/۹۹ ».

مدیریت قوی و جهادی

هرچند ایران اســامی از امکانات و ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است که به آن
توان غلبه بر تحریم و حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را میدهد اما حقیقت

ماجرا این است که « در توان مدیریتی در بعضی از بخشها اشکال هست؛ این را قبول
میکنیمکهدر برخیاز بخشهایاقتصادیماتوانمدیریتیضعیفاست۲۱/۷/۹۹».

و « عملکردهای ضعیف ،اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است.

چالش بیرونی تحریم و وسوســههای دشــمن اســت که در صورت اصالح مشــکل

درونــی ،کم اثر و حتی بی اثر خواهد شــد .چالش درونی عبارت از عیوب ســاختاری

و ضعفهای مدیریتی اســت ۲۲/۱۱/۹۷ ».بنابراین «مشــکل ،نداشتن یا ندانستن
راهکار نیســت بلکــه نیازمند همت ،شــجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هســتیم».
 ۴/۹/۹۹درواقــع تنها در صورتی میتوان بر تحریم غلبه کرد که «مدیریت جهادی»

کــرده بود .آیــا شــما در دولــت به این ســؤاالت

و کار ،اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد

هزینه مراودات را زیاد ،رونق تجاری ،ترویج کسب
ساخت.

اآلن بــه لحــاظ حقوقــی تعییــن تکلیــف لوایح

کلی کشــور با آثار ملی اســت و دولــت موضوع را

محتــرم در تاریــخ  ۹۸/۶/۳۱ارســال شــد .بــا این

بــه هر ســؤال دیگری که مجمع داشــته باشــد یا
توضیحات اضافی که الزم بداند دارد.

چه مسیری را میتواند طی کند؟ موضوع دوباره
این نهاد نیست؟

دو الیحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته

در مورد مفاد سؤاالت ،بعضی از سؤاالت را اعضای

قبال
فراملــی و مقابله بــا تأمین مالی تروریســم ً
مســیر دولت ،مجلس و شورای نگهبان را به طور

ولی برخی ســؤاالت دیگــر را پــس از هماهنگی با

جرایم ســازمان یافتــه فراملی (پالرمــو) با توجه

مجمــع مطرح کردهانــد مانند آثار الحــاق به این

معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریمهای امریکا،

همانطور که اشــاره کــردم ،تمهید لــوازم ارتباط

مجمع میتوان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.

بــه طی فرآیند مقــرر در قانون اساســی ،تنها یک

بــرای فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی بخش

از ایــن دربــاره تبعــات قــرار گرفتن نام ایــران در

خصوصــی ،عمومــی و دولتی اســت .بــه همین
دلیــل ،دولت کــه وظیفه اداره کشــور ،تســهیل

تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد،

به نظر میرسد برخی هشدارهایی که شما پیش

هماهنگی الزم اســت و در مــورد معاهده مقابله

اخیرا
لیست ســیاه داشتید ،محقق شــده است.
ً
چنــد نفر از نمایندگان مجلس هــم از احتمال یا

مواردی از ایرادات شــورای نگهبان که رفع نشده،

ضــرورت بازنگری یا تجدید نظــر در این موضوع

با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و

در مجمــع محترم مورد رســیدگی و تصمیمگیری
واقع شود.

بیاید؛ با تدبیر واقعی و مدیریت جهادی اینها به دست میآید۱۰/۵/۹۹ ».

کشــور نیازمند الگویی است که ملت ایران پیش از این ثمرات آن را به روشنی دید«:

مــا در دوران جنگ تحریم بودیم که ســاح انفــرادی هم به ما نمــی فروختند و یک

وقتی گفتیم ســیم خاردار هم به ما نمی فروختند[ ،اما] همین محرومیتها موجب
شد استعدادهای داخلی به کار بیفتد و از لحاظ وضعیت دفاعی به امروز برسیم که
امروز در منطقه در سطح اولیم و از همه جلوتریم به توفیق الهی۱۹/۱۰/۹۷ ».
مدیران شجاع و پرکار

پیـــروزی در جنـگ اقتصـــادی از همـان مسـیر پیـروزی در جنـــگ نظامـی میگـذرد و

مبتنـی بـــر مدیریت مدیرانی است که باشـند« ،قـــوی باشـند ،فعال باشند ،خسته

نشو باشند ،هـــر جـــا مـــا بـــا مدیریتهایی با این خصوصیات -یعنـــی خســـتگی

ناپذیری و فعالیت و نشـــاط -مواجـه بودیـــم و دیدیـم کـه کار پیشـرفت کـرده و هـر
جـــا که این جور حضور الزم و دائـــم وجـود نداشته باشد کـــه البته مشـکالتی پیـش
میآیـــد ۲۱/۷/۹۹ ».امثـال حاج قاســـم سـلیمانی ،طهرانـی مقـــدم و فخـری زادهها
نمونههایـی از ایـــن ســـبک و سیاق مدیریتی هستند[«:حاج قاسم] بیسـت و چهار
سـاعت فـرض کنیـد در فالن کشـور گذرانـده ،نـوزده سـاعت کار کـرده! بـا ایـن ،بـا آن،

بنشـین ،مجـاب کـن ،اسـتدالل کـن ،حـرف بـزن .چـرا؟ بـرای اینکـه او را به یک نتیجـه
ی مطلوب برسـاند۱۰/۱۰/۹۸ ».

«پرکاری»« ،همت»« ،خستگی ناپذیری»« ،شجاعت» و «تدبیر و عقالنیت» از جمله

ویژگیها و مختصات این ســبک و مکتب مدیریتی ایت و غلبه بر تحریم با مدیریت

چنین انسانهایی ممکن میشــود که معتقد بودند « فقط انسانهای ضعیف به

اندازه امکانات شان کار میکنند».

سخت ترین شکست آمریکاییها

نکتــه ی پایانــــی اینکــه «آمریکاییها تکــرار کردنــد کــــه تحریمــی کــه مــا علیــه

ایــــران وضــع کردیــم ،شــدیدترین تحریــم در طــــول تاریــخ اســت ،راســت هــم
میگوینــد .بنــده هــم یــک وقــت در صحبــت در جوابشــان گفتــم کــه شکســتی
هــم کــه آمریــــکا در مقابل این قضییه خواهــد خــورد ،ســخت ترین شکســت در

طــول تاریــخ اســت بــرای آمریــکا انشاءهللا؛ اگــر مــا انشــاءهللا درســت همت
و درســت حرکــت کنیــم و پیــش برویــم۲۳/۱۲/۹۷ ».

و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :ما باید کلیات بودجه سال۱۴۰۰

را تصویب کنیم و سپس مواردی که با آن مشکل داریم را اصالح کنیم نه
اینکه بیاییم بگوییم کلیات آن باید رد شود.

محمدرضــا میرتاجالدینــی ،نماینده مجلس یازدهم درباره بررســی

بودجه در کمیســیون برنامه و بودجه و گمانهزنی برخی از نمایندگان
مبنی بر رد کلیات بودجه ســال  ۱۴۰۰گفت :معتقــدم باید در مجلس
شورای اسالمی کلیات بودجه سال  ۱۴۰۰را تصویب و بعد اصالح موارد
را انجام میدهیم.

نائب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی خاطر
نشــان کرد :اگر کلیات را رد کنیم در واقع ما مجلسیها دست خودمان را

بستهایم ،چرا که دولت بودجه را میبرد و یک مقدار اعداد و ارقامش را باال

پایینمیکندوآنرادوبارهبر میگرداندواینگونهیکماهبررسیبودجه

عقب میافتد .وی یادآور شــد:آقای نوبخت در جلسه کمیسیون نقطه
نظراتنمایندگانراشنیدومتوجهسطحدغدغهومنویاتآنانشدند.

نماینده مردم تبریز ،آذر شــهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با اشاره

به فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت که در بودجه سال ۱۴۰۰در نظر

گرفته شده است ،گفت :در خصوص ۳/۲میلیون فروش بشکه نفت در
روز بهرئیسسازمانبرنامهوبودجهگفتیمکهاینعددخوشبینانهاست

ومابهچهشیوهوروشوباچهاستداللیومنطقیقرار استکهاینمقدار

نفتبفروشیمکهایشانگفتندمااینرقمرامشروطدر بودجهگذاشتهایم

اگر از اینطریقحاصلنشدراههایدیگریرادر بودجهدیدیم .ویادامه
مانند فروش اوراق مشــارکت و امثال آن بتوانیــم بودجه را اصالح کنیم،

علی مطهری:

بنابراینبهنظر منکلیاتبایدتصویبشود.

چرا باید تصور کنیم تعامل با امریکا یعنی تسلیم

نائــب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه در پاســخ به این ســوال که

مجلس شــورای اســامی با فروش ســلف نفتی مخالف اســت حال

چگونه اســت که با فروش اوراق برای فروش نفت موافق اســت ،بیان

مشکل اصلی ما با امریکا مساله فلسطین است که

بازماندن کشوراز پیشرفت و توسعه شد بهطوری که

زمانــی کــه تغییــر در سیاســتها و رفتــار امریــکا

کرد :ما در مجلس با کلیات موافق هستیم و آن را شیوه مناسبی برای

حالی که رابطهمان با آنها برقرار است.

از ایــران عقبتــر بودنــد اکنون فرســنگها جلوتر

حقوق مردممان استفاده کنیم .متأسفانه از فرصت

با آن مخالفت کــرد جزئیات بود و هنگامی که در جزئیات توافق کنیم

این مشکل را با ســایر کشورهای غربی هم داریم در

کشــورهایی مثل ترکیه و امارات که قبال فرسنگها

علــی مطهــری در روزنامــه اعتمــاد نوشــت:بعد از

هستند و مردم ایران حق دارند از خود بپرسند چرا

زمانی که قضیه گروگانگیری رخ داد و امریکا رابطه

و رفاه نرســیدیم گرچه در برخی فناوریها رتبههای

پیروزی انقالب قرار بر قطــع رابطه با امریکا نبود تا

را قطع کرد ،در حالی که ما میتوانســتیم همانطور
کــه با انگلیــس و فرانســه و آلمان و روســیه رابطه
داریم با امریکا هم با حفظ آرمانهای خود از جمله

آزادی فلســطین رابطه داشــته باشــیم و مشکالت
اجتنابپذیــر و غیرضــروری بــرای انقالب درســت
نکنیم.

مشکل اصلی ما با امریکا مساله فلسطین است که

این مشکل را با ســایر کشورهای غربی هم داریم در

حالی که رابطهمان با آنها برقرار است.

ما در طول این چهل ســال به پیشرفت قابل توجه
خوبی در جهان کسب کردهایم.

پیش بردن آرمان فلسطین به تنهایی شد که منجر
به هراس سایر کشورهای اسالمی و افتادن برخی از

آنها در دامان اســراییل گردید و از طرف دیگر باعث

ما با امریــکا بهره میبرند و بهشــدت نگران بهبود

اکنون موضوعیت پیدا کرده و تبدیل به هدف شده
اســت .گویی ابتدا باید نظام امریــکا از بین برود تا

بعد ما به پیشــرفت و توسعه بپردازیم .عدهای هم

چنیــن جلوه دادهاند که رابطه یــا مذاکره با امریکا
حتــی در دوره فردی غیر از ترامپ ،مالزم با تســلیم
و الاقــل بــه معنی اعتماد به اوســت .ایــن حرفها

توســعه یافته و برقــراری اتحــاد میان کشــورهای

و دشــمنی با کشورهای اسالمی متمایل به امریکا و

وقتی اســراییل و عربستان بهشــدت از قطع رابطه

بر کنگره و احزاب امریکا منحصر به خودشان باشد

داشــت نه موضوعیت ،وســیله بود نه هدف ،ولی

تسلیم در برابر او بود؟ ضمن اینکه اساسا در دنیای

انقالب اســامی بود تبدیل به هدف نابودی امریکا

شعارهای احساســی به درستی اســتفاده نکردیم.

بــه عبارت دیگر مبــارزه با امریکا بــرای ما طریقیت

در طــول این چهل ســال به تدریج هــدف انقالب

مســلمان برای محقق کردن رســالتهای فرامرزی

دوره اوباما،بــا همــه شــیطنتهایی که داشــت،با

ایــن رابطه البته با حفظ اصول و آرمانهای ما مثل

بالدلیل اســت .آیا مذاکره پیغمبر اکرم با ابوسفیان

اســامی که همانا ایجاد یک کشــور نمونه اسالمی

احســاس میکنیم باید از این فرصــت برای احقاق

قبــل از فتح مکه بــه معنی اعتماد به ابوســفیان یا

سیاست ،اعتماد چندان مفهوم ندارد.

آرمان فلسطین هســتند و میخواهند تأثیرگذاری

چرا ما متناســب با تغییر رفتــار امریکا رفتار نکنیم؟

اگر هدفهــای انقالب اســامی با ایــن رابطه بهتر
تأمین شود آیا باز هم باید در راه تحقق آن کارشکنی

کنیــم؟ چرا البی ایــران نباید در کنگــره امریکا موثر

باشــد و حقایق را به گوش آنها برساند به جای آنکه

دروغهایی را از منافقین و البی صهیونیســم و البی
عربستان و امارات دریافت کنند.

بــه هرحــال نباید هدف اصلــی انقالب اســامی را

که ســاختن یک کشور نمونه اســامی بود گم کنیم

فــروش و پیش فروش نفت در داخــل میدانیم آنچیزی که مجلس

مشکلینخواهیمداشت.

محمدمهاجری:

اصالحطلبان نامزد شاخص هم
داشته باشند رأی ندارند

نامــه نیوز -تحلیلگر مســائل سیاســی گفــت :در فضای مشــارکت

حداقلی وزن سبد آرای نامزد پیروز اصولگرایان به طور معناداری کم و
حدود  ۱۲-۱۰میلیون رأی خواهد بود.

تا انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰قریب به  ۶ماه زمان باقی اســت و

جریانهای سیاسی هنوز تصمیم واضح و روشنی اتخاذ نکردند.

محمد مهاجری با بیان اینکه ســید ابراهیم رئیســی نامــزد انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰نمیشود ،معادالت صحنه رقابت سیاسی

پیش رو را در این گفتگو تشریح کرد.

محمــد مهاجری درباره آرایش صحنه انتخابات ریاســت جمهوری ۲۸

همچنیــن برخــی معتقدند بــا مذاکره یــا رابطه با

و وســیله یعنی مبــارزه با امریــکا را در جــای هدف

خرداد  ۹۸به نامه نیوز گفت :اصولگرایی جریان واحد شرکتکننده در

نیازمند یک دشــمن بزرگ هســتیم تا شــور انقالب

دیگری وجود داشــت .عدهای از مبارزان مســلمان

نخواهندداشتیاحتیاگر کاندیدایشاخصهمداشتهباشندپایگاه

سایر شؤون اسالم را مسکوت گذاشته بودند.

خود به خود میدان انتخابات در دست اصولگرایان خواهد بود.

امریکا ،انقالب تمام میشــود و اساســا ما همیشــه

نخوابد ،غافل از اینکه شــور انقالب هم یک وســیله
است نه هدف و باید متکی به یک شعور باشد.

قرار دهیم .قبل از انقالب هم این مشــکل به شکل
چپگرا بودند که میگفتند اســام یعنــی مبارزه ،و

انتخابات  ۱۴۰۰خواهد بود ،چون اصالح طلبان یا کاندیدای شاخصی
اجتماعی قابــل قبولی برای حمایت از او به میــدان نمیآید بنابراین
وی با اشاره مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس افزود :تداوم

میــدان دا شــود «:ظرفیتهایمــان واقعــا بــی پایان اســت و هر چه پیــش برویم

ظرفییتهــای جدیدی پیــش میآید که البته باید مدیریت جهادی اینها به دســت

رویداد - ۲۴محمدرضا میرتاجالدینی ،نایب رئیس کمیسیون برنامه

داد :اگر در فروش نفت به آنچیزی که قرار است نرسیم از راههای دیگری

تاثیرها مربوط به عملکرد ماها است۲۲/۵/۹۷ ».

رشــد در کشور داشته باشیم ،در مقابل این ویروسهایی که طبیعتا وجود دارند -که

پیــش از این مجمع تشــخیص مصلحــت نظام

کامل طــی کردهاند .در مــورد معاهده مقابله با

داخلی اســت ...نه اینکه تحریمها اثر نــدارد؛ چرا ،تحریمها هم اثــر دارد؛ اما عمده

میتــوان بر آن غلبــه یافت «:اگر ما همواره تولید خوب و مناســب و شایســته و رو به

تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟

که یکــی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشــیه

حــوادث ،تحریمهای خارجی نیســت ،عامل این حوادث ،درونی اســت ،مشــکالت

دارد۲۲/۴/۹۴ ».

و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه

وصف ،دولت آمادگی همکاری الزم را برای پاســخ

« کارشناســان اقتصادی کشــور و بسیاری از مســئولین ،متفقند بر اینکه عامل این

در این چارچوب ،تحریم « ویروســی دست ساز» است که با رشد و رونق تولید داخلی

در شرایط جدید فکر میکنید با عدم تجدید نظر

در مجمع باید بررســی شود یا نیازی به بررسی در

بله درســت اســت ،من هم در پاســخ به ســؤالی

به راســتی ریشه و علت مشکالت اقتصادی ایران تحریم است؟ در پاسخ باید گفت:

بیمــار قوی اســت ،قدرت دفاعی او زیاد اســت و تــوان غلبه بر بیمــاری در او وجود

نظرات اعضای محترم مجمع کرد.

بله ،پاسخ دستگاههای مربوط به سؤاالت مجمع

را یکبــار امتحان و چند ســال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرســید .مســیر غلبه بر

در واقع «بنیه کشــور قوی است؛ این خیلی مهم اســت .بله؛ بیماری هست اما بنیه

میتوان جرح و تعدیلهایــی برای تأمین نقطه

مالی ما را بیش از حد محدود و
مراودات تجاری و ِ

نگرانیهایی بوده است؟

کلیات بودجه ۱۴۰۰
در مجلس تصویب میشود؟

با مشــورت جمعی و همگرایی ،گرهگشایی شود.

باقیمانده در مجمع تشــخیص مصلحت نظام

مالی و بانکی بینالمللی یک نیاز بنیادین کشور

پیگیری راه حل صحیح و تقویت تولید

مــن امیدوار هســتم که بــا همکاری همــه ما یک

تأییــد میکنید ،بفرماییــد چرا این نامه نوشــته
شده و ناظر بر چه ّ
تحوالت جدیدی بوده است؟

هماهنگی اقتصادی بار دیگر دو مســیر «خنثی ســازی تحریمها و غلبــه بر آنها» و

بر دشمن پیروز شد و مسیر پیشرفت اقتصادی را با موفقیت طی کرد؟

آمــد که ایشــان ضمــن موافقــت ،موضــوع را به

«اف ای تی اف» خبر داده اســت .اگــر این خبر را

مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.

عاقبت است۴/۹/۹۹ ».

لوایــح باقیمانده مربوط بــه معاهدات به عمل

پاســخ دادید؟ ســؤاالت ناظــر به چه مســائل و

این دو نوع نگاه مطرح اســت؛ چنــان که در دیدار اخیر رهبر انقالب با شــورایعالی

اما شیوه و الزامات «غلبه بر تحریم» چیست؟ چگونه میتوان در «جنگ اقتصادی»

گروه اقدام ،درخواســت تمدید مدت رسیدگی به

اخیــرا دبیر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام از
ً

رهــا نکرده و پیگیــری میکند و توضیــح دادم که

تحریمها ممکن اســت در ابتدای کار ،سختیها و مشــکالتی داشته باشد اما خوش

تحــوالت از جمله اصالحیه برخــی از توصیههای

سؤاالتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال

در ادامه میخوانید:

فارغ از ریشــههای تاریخی این دو رویکرد ،امروز و بعد از گذشــت چندســال و فراز و

«رفع تحریم» از ســوی ایشــان مورد بحث قــرار گرفت« :البته ما مســیر رفع تحریم

پوشش دادن برخی دغدغههای اعضای محترم

پاســخهای مکتوب جنیدی به سؤاالت «ایران» را

ایــران مطرح کــرد ،تصریح کردم که ایــن یک امر

نشــیبهای زیاد در مســیر اداره ی کشــور و غلبه بر مشــکالت اقتصادی همچنان

خواستهای مطرح شده است؟

مجمع محترم ارجاع دادند.

اداره اقتصــاد را مطرح کردند« :یک نگاه میگوید که ما پیشــرفت اقتصــاد را بایــد
کشــور ،نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها اســــت؛ میگوید

خبر دادهاند .شــما آیا خوشــبین هستید که گره

مشــخصا در این نامه از رهبــر معظم انقالب چه
ً

هفتـه اول فروردیــن مــاه  ۱۳۹۴کــه هنــوز «تجربــه برجام» مثــل امروز پیــشروی ما

از ظرفیتهای درون کشــــور و درون مــردم تأمیــن بکنیــم ...نــگاه دوم به اقتصاد

باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.

ش

اخبار

این مشکل باز شود؟

نامه دولت به رهبر معظم انقــاب درباره لوایح

قرار نداشــت حضرت آیت هللا خامنه ای در سخنرانی عمومی خود دو رویکرد کالن

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

ادامه از صفحه یک

هموطنــان آذریزبــان ما همچنــان در دامان مام

خود «ایران» سربلند و یکپارچه بمانند.

اردوغان؛ رئیسجمهور متوهم و نمکنشناس!

امــا اینک برخــی پانترکیســتهای ترکیه که چند

در لبه پرتگاه قرار گرفته بود و این جمهوری اسالمی

خود با جــان و دل ایســتادهاند و همــان گونه که

پا جای پای حزب کمونیســت شــوروی گذاشــته و

او درحالــی که باید همواره سپاســگزار دولت ایران

نشــاندند ،به توهمات پانترکیســتهای ترکیه و

ســالی اســت بر اریکه قدرت در ترکیه نشستهاند،
در پــی توهمات خود که از آن به «نوعثمانیگری»

تعبیــر میکننــد ،درحــال و هــوای برگشــت بــه
اســاف خود قرار گرفتهانــد و ازجملــه گاهگداری
بــا بیپروایــی به کنایــه یــا صراحت ســخنانی بر
زبان میآورنــد که افــزون بر نشــان دادن روحیه

توسعهطلبی خود ،نشــاندهنده نادیده گرفتن

تاریخ ایران از جمله آذربایجان اســت؛ تاریخی که

شــاگردان مدرســه نیز از آن آگاهند؛ تاریخ وحدت
آذربایجان و قفقاز ذیل حاکمیت واحد ایران که با

دسیسه و زورگویی روسیه تزاری و ضعف حکومت
قاجار ،پــارهای از تن ایران را جدا کردند و به زور به
خود گره زدند.

ایــران بود که به مدد او شــتافت و او را نجات داد و
باشــد ،با کمــال نمکنشناســی میگــذارد در پی

فتنهانگیزی و پیگیری مطامع خود است.

پارهای از پیکره «ایران بزرگ» میداند ،به رســمیت

ترکیه نمیگذارند.

بهرغــم اینکــه در واقع و دســتکم از نــگاه تاریخی
شــناخته و همــواره در پــی حســن همجــواری بــا
برادران و خواهران مســلمان خود در آن سرزمین

در ســالهای پس از استقاللشــان بوده اســت؛ اما

اگر قرار باشــد کسی از این ســو و آن سوی «ارس» و

وحدت آن ســخن بگوید ،این دولــت و ملت ایران
اســت که از نگاه تاریخی و نیــز مذهبی حق چنین

ســخنی را دارد و اردوغــان و همپالکیهــای او در

درباره این سو و آن سوی ارس هرچند با زبان شعر،

را بشناســند و دست از دخالت و تحریک بردارند و

سرزمین و پا گذاشــتن جای پای استالین است که

هفتاد ســال پیش شکســت خورد .آقــای اردوغان

درحالــی پا را از گلیم خود فراتر میگذارد و بخشــی
از توهمات خود را آشکار میکند که زمانی چندان از

خدمت بزرگ جمهوری اسالمی ایران به او نگذشته
است؛ زمانی که حکومت او با کودتای قریبالوقوع

پایان خواهند داد .البته پیداســت ملت مسلمان

جمهــوری اســامی ایــران ،دولــت آذربایجــان را

آنچه رجــب طیب اردوغــان در مراســم رژه پیروزی

ســخن گفــت ،در واقع نادیــده گرفتــن تاریخ این

نوعثمانیهــای کنونی و رجب طیــب اردوغان نیز

ایران و مسئوالن کشــور این قبیل گزافهگوییهای

دولــت ترکیه ،افــزون بر اینکــه باید بــه حاکمیت

آذربایجــان بــر ارمنســتان در باکــو بر زبــان راند و

صدام حســین تکریتی و حامیان او را بر جای خود

مستقل دولت باکو احترام بگذارند ،باید حد خود
بدانند دولت و ملت ایران هیچ گاه سوابق تاریخی

خود را از نگاه سرزمینی فراموش نکرده و نمیکنند؛
چنان که تجربه هشت سال جنگ تحمیلی باید به

امثال اردوغان این درس را داده باشــد که ایرانیان

از هر قوم و زبان و مذهبی که باشــند و هر ســلیقه

سیاسی که داشته باشند ،اما بیشک در این نقطه
مشــترکاند کــه در دفاع از هــر وجب از ســرزمین

امثــال اردوغان را به پای ملت مســلمان و برادر در
آنچه از مسئوالن سیاست خارجی ایران توقع جدی

میرود این است که حال که سفیر ترکیه در ایران را

احضار کردهاند ،به دولت ترکیه بابت این جسارت
به وحدت ســرزمینی ایران ،اخطار جــدی بدهند.

نیز توقع مــیرود علمای اعــام ،حوزههای علمیه

و بهویــژه مراجع عظــام تقلید ،دامــت برکاتهم در
برابر چنین نغمههای شــومی که هــر از چندگاهی

وحدت و یکپارچگی ایران اسالمی را نشانه میگیرد،

چنین فضایی برای انتخابات ریاســت جمهوری مثل شمشــیر دو دم

میماند چراکه هرچند مانع پیروزی نامزد اصالح طلبان میشود ،اما

وزن سبد آرای نامزد پیروز اصولگرایان نیز به طور معناداری کم و حدود
 ۱۲-۱۰میلیون رأی خواهد بود.

این تحلیلگر مســائل سیاسی با اشاره به فعال شدن جامعه روحانیت
برای انتخابات  ۱۴۰۰اظهار کرد :جامعه روحانیت دنبال آن است که آرای

نامزد پیروز اصولگــرا کمتر از  ۱۶میلیون آرای آقای رئیســی در انتخابات

سال ۹۶نباشد،امااگر اختالفاتمیانشخصیتهایاصولگرازیادباشد

و همه نامزد انتخابات ریاســت جمهوری شوند ،در آن صورت تجزیه آرا
اتفاق میافتد .وی با اشــاره به فعالیت برخــی چهرههای نظامی برای

کاندیداتوری در انتخابــات  ۱۴۰۰افزود :اگر آقای قالیباف نیاید معتقدم

سایر چهرههای نظامی میتوانند با هم روی یک نفر اجماع کنند و فقط

یک نفر از آنها نامزد شــود ،اما شخصا معتقدم آقای قالیباف تا آخر در

صحنه انتخابات خواهد ماند و در این صورت معتقدم حداکثر دو چهره
نظامی بیشتر در این عرصه حضور پیدا نخواهند کرد.

این فعال رســانهای با اشــاره به تفاوت دیدگاه محمدباقر قالیباف با
ســایر چهرههای نظامی ،یادآور شــد :آقای قالیباف به شدت جناحی

بانــدی عمل میکند و مشــاورانش هم او را به ســمت تند کردن فضا

حــول میدهنــد ،اتفاقی که ما در انتخابات ســال  ۹۲و  ۹۶شــاهدش

بودیم .در حالیکه سایر چهرههای نظامی دنبال یک فضای آرام برای

کارکردن هســتند .در مجموع آقای قالیباف میخواهــد یک بار دیگر

واکنش مناسب داشته باشند؛ زیرا تردیدی نیست

شــانس خود را امتحان کند و امیدوار است این دفعه در بازی ماروپله

یک کشور بزرگ ،با فرهنگ و تمدن کهن و مستقل

ریاســت جمهوری توضیــح داد :واقعا آقای جلیلی این کاره نیســت.

هر گونه خدشــه و آســیب به تمامیت ارضی ایران،

حتی بخشــدار یک منطقه کوچک نبوده اســت .او تنها چندسالی در

مسلمانان و مذهب اهلبیت(ع) است و این خود

او آمادگی ایجاد نمیکند که رئیس جمهور شود .مهاجری گفت :سعید

که صرف نظر از لزوم حفظ ایران اسالمی ،به عنوان

مار نیشــش نزنــد .وی درباره شــانس ســعید جلیلــی در انتخابات

خــود و به عنــوان یک ایرانــی و یک وظیفــه ملی،

او ســابقه اجرایی و مدیریتی در هیچ حــوزهای را در کارنامــه ندارد .او

خدشه به مصالح امت اســامی ،حاکمیت اسالم و

شــورای عالی امنیت ملی بحثهای تئوریک میکرد ،این سابقه برای

مســئولیت دوچندانــی را متوجه همه مــا بهویژه

جلیلی بیشتر اهل تئوری پردازی و درس دادن است ،صحبتهایی که

روحانیت و مرجعیت معظم میکند.

الف

مشتریهایش از اطرافیان او تجاوز نمیکند.
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ایرنــا -دبیر اتاق بازرگانــی تبریز گفــت :وزارت امور
خارجه مســیر ورود تجار و ســرمایه گذاران ایرانی را
به جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان هموار کند.

مهــدی قهرمانــی در جلســه کارشناســی بررســی

فرصتهــای جدیــد بــرای ورود ایران بــه بازارهای

وزارت خارجه مسیر ورود به بازار آذربایجان و
ارمنستان را هموار کند

کشــورهای همســایه همچون جمهوری آذربایجان

و ارمنســتان ،افزود :از وزارت امور خارجه درخواست
داریم در این حوزهها نســبت به انتقال اطالعات به
بخش خصوصی همت بیشتری داشته باشد.

وی بــا تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای حضور
در بازار کشــورهای همســایه به خصوص دو کشور

آذربایجان و ارمنســتان ،اظهار داشــت :اتفاقات رخ
داده در چند ماه گذشــته ،میتواند دروازه جدیدی
برای ورود محصوالت ایرانی به دو کشور آذربایجان
و ارمنســتان باز کند که باید به دنبــال بهره برداری

صحیح از این فرصت باشیم.

قهرمانی ادامه داد :برخی از امور مربوط به تصمیم

گیریهــای مســئوالن دولتی اســت که بایــد زمینه
تســهیل شــرایط صادرات را ایجاد کنند ،اما از سوی

دیگر بخش خصوصی نیز باید بداند که برای سرپا

اخباراندیشهشهرگزارش نقدتحلیل

ماندن نیاز است که به ماهیت خود برگشته و با کار
جمعی و با فناوریهای روز کار خود را به پیش ببرد.

ای از سیاســتها و حرکهای اشتباه باعث شده در
طول ســالها روابط اقتصادی خــود را با جمهوری

سفارت خانههای ایران استقبال کرد و گفت :این امر

محمدعلی نجاری کهنمویی افزود :در فضای کنونی
کند ،اجازه ایفای نقش شرکتهای ایرانی را نخواهد

است.

در صورتی که انتخاب رایزنهای بازرگانی به صورت
کامل بر عهده اتاقهای بازرگانی اســتانها باشــد،

میتواند بسیار موثر واقع شود.

داد و عمال" در این موضوع متضرر خواهیم بود.

که امسال به دلیل شرایط حاصل از بیماری کرونا،

اســتان و کشــور آذربایجان به صورت مجازی شده
وی اضافه کرد :در این راستا باید با حضور مسئوالن

به گــزارش ایرنا ،دبیــر میز جمهــوری آذربایجان در

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی برای

اقتصــادی اســتان و اتــاق بازرگانی برنامه  ۵ســال

در حفظ ارتبــاط اقتصادی با جمهــوری آذربایجان

داشت :متاســفانه در این موضوع برنامه ریزیهای

هدف تدوین شــده و به دنبــال آن تکالیفی به تک

اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلســه با بیان اینکه
کوتاهیهایی شده است ،گفت :متاسفانه مجموعه

اعزام و پذیرش هیاتهای اقتصادی به باکو ،اظهار

الزم صورت نگرفته و برآورد الزم برای میزان خروجی

آینــده اقتصــادی و ارتباطــی اســتان با کشــورهای
تک میزها همچون میز آذربایجان داده شود.

ایسنا -رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از رتبه هفتم
اعتبارات استان در الیحه بودجه 1400کل کشور خبر داد و گفت :این اعتبارات

شامل تملک استانی ،سه درصد نفت و  0.27درصد ارزش افزوده است.

داود بهبودی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :مجموع اعتبارات استان

در الیحه بودجه  1400حدود  150هزار و  21میلیارد تومان پیش بینی شــده و

رتبه اســتان در اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای ســرمایهای به ترتیب

گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزونتر در راه است؟

نسرین هزاره مقدم

بودجه سال  1400کل کشور

بلندپایــه اقتصــادی از تبریز به باکو اعزام میشــد

قرار بــر برگزاری اجالســی با حضــور مقامات عالی

که ترکیه توانســته بازارهای آذربایجــان را تصاحب

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در الیحه

این اعزام و پذیرشها انجام نشده است.

وی از مباحث مطرح شــده توسط وزیر صمت برای
واگــذاری اختیــار انتخــاب رایزنهــای بازرگانــی در

اخبار

نجاری کهنمویی ادامه داد :همه ســاله هیاتهای

آذربایجان کاهش دهیم و به این ترتیب ،فضا برای
حضور ترکیه در این بازارها بازتر شده است.

ش

هفتم و هشتم کشور است.

این درد با یارانه درمان نمیشود

وی افزود :منابع و ردیفهای مختلفی در لوایح بودجه ساالنه وجود دارد که

هرکدام از آنها براساس قانون یا سیاست کالن کشور ،بر مبنای شاخصها و

ضوابط خاص ایجاد شــده و ماهیت هر یک ،به دلیل مالحظات خاص هر

نیازهای سفره مردم فرودست با قیمت مناسب است،

استان متفاوت است؛ محاسبه سرانههای جمعیتی در همه موضوعات نیز

مصائب نظام یارانهای تا امروز به خوبی خود را نشــان

اختصــاص بدهند و نظارت کنند کــه کاالهای وارداتی

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشریح کرد :به عنوان مثال،

قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند

مصرفکننــده برســد واال ایــن طرح نیز به سرنوشــت

اســتفاده متوازن) به منظور رفع محرومیتها ،ایجاد توازن و ارتقای سطح

دریافتی توسط مردم ،بیارزشتر خواهد شد!

است.

باید به همه کاالهای اساســی ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانی

داده اســت اما بازهم دولت با وعدهی «یارانه بیشتر»

و تامیــن شــده بــا ایــن ارز ،به قیمــت ارزان به دســت

و از کنترل قیمتهای اساسی حتی روی کاغذ هم دست

طرحهای یارانهای قبلی دچار شــده و روز به روز ،یارانه

بردارد.

یکی از مختصات اساســی و متمایزکننده بودجه ،۱۴۰۰

کارنامه تخصیص ارز دولتی ،نمره قبولی

«حــذف ارز دولتی» اســت؛ دولــت در طراحی بودجه

نمیآورد!

ســال آینده برخالف ســه ســال قبل ،ارز دولتــی ۴۲۰۰

تومانــی را به کلی حذف کرده و قیمــت ارز را ثابت و به

در مجموع نمیتــوان از کارنامه اختصاص ارز دولتی از

نرخ  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان در نظر گرفته است.

ابتدای  ۹۷تا امروز دفاع کرد؛ این کارنامه مملو از نقاط

دوازدهم آذرمــاه ،در روز ارائه الیحه بودجه به مجلس

تاریک و اعطای رانتهای سرشــار به خــواص نزدیک به

از الیحه بودجه ســال آینده خبر داد و گفت  :برای سال

این رابطه با تاکید بر اینکه همین امروز هم از ارز دولتی

شــورا ،سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
آینده فروش  ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز پیشبینی

شده است.

تغییرات ارزی در بودجه ۱۴۰۰

مژگان خانلــو در این رابطه توضیح داد :در جزء  ۴بند

ب تبصــره یک الیحــه بودجه آمــده اســت ،در صورت
تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد اســتفاده در این قانون به

نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی ( ETSنرخ ســامانه
معامــات بیــن بانکی کــه مابیــن نــرخ ارز ترجیحی و
نیمایی اســت) ،به دولــت اجازه داده میشــود منابع

وصولــی را به ردیــف درآمــدی شــماره  ۱۶۰۱۳۶جدول

شــماره این قانون واریز نماید .منابــع واریزی از محل

ردیــف شــماره  ۵۳۰۰۰۰-۷۱جدول شــماره این قانون

صرف تامین معیشت و سالمت مردم میشود.

وی گفت :نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه
محاســباتی دارد که  ۱۱۵۰۰تومان محاسبه میشود و ارز

 ۴۲۰۰تومانی نداریم.

بلوکهای قدرت و ثروت است اما احسان سلطانی در

شــدت گران شد؛ سپس شکر گران شــد؛ روغن نباتی و

رقم ،چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!

ســفرههای مردم مثــل مرغ و تخــم مرغ گران شــدند؛

تامین کاالهای اساســی ،اختصاص ارز دولتی به میزان

در ســالهای  ۹۷و  ،۹۸بسیاری از کارشناسان از ابهام در

یافته به گروهها و افــراد خاص خبر دادند؛ گروههایی

کــه ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کاالیــی وارد نکردند یا

کاالهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند.

قــرار بــود ارز دولتــی بــرای واردات کاالهــای اساســی،
نهادههــای دامی و مــواد اولیه تولید صرف شــود اما

ســطوح برخورداری باالتر نســبت به اســتانهای محروم در شاخصهایی

مثل(حوزه آموزش ،بهداشــت ،راههای فرعی و روســتایی ،آب شرب شهری
و روســتایی ،مراکز فرهنگی و هنری و  )...سهم به نسبت کمتری اختصاص

یافته و اســتانهایی بــا ضریب محرومیت باالتــر ،از ایــن ردیفها و منابع

برخوردارتر خواهندبود.

وی افزود :بر این اســاس ،با توجه به برخورداری آذربایجان شــرقی از برخی

اعتبارات و ردیفها ،رتبهای بین  10تا  12در بین استانهای کشور دارد.

بهبــودی بیــان کــرد :در مقابل از محــل اعتبــارات ملی و اســتانی ویژه
(پروژههای مهم اســتان از جمله سدسازی ،آبرسانی ،شبکههای آبیاری و

شــبکههای قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و

چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت

دولت باید اختصاص ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانی را فقط

دولت با حذف ارز دولتی از بودجه ،درآمدزایی بیشــتر

امکان کنترل قیمتها فراهم میشد .االن یک خانواده

خواهند کرد .سیاســت دولت در حذف ارز دولتی این

برنــج و مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ بخرد و به

شــود؛ جزء  ۴بنــد ب تبصــره یک نیــز ایــن «امکان»

کمترین سطح ممکن رسیده است.

مصرفکننــده واقعــی خواهــد رســید؟! باتوجــه بــه

رســیده؛ در نتیجه قیمت پالستیک و مواد بستهبندی،

حذف ارز دولتی در ســال آینده در حالی در دســتور کار

تغییــرات احتمالــی آن در آینده ،هنوز ممکن اســت ارز

خانوار از آب معدنی گرفته تا مرغ و تخم مرغ ،سرسامآور

بهدنبال مجوزی اســت تــا با حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و

حذف نشــود اما اگر این بیفتــد و ارز دولتی حتی برای

موجب کاهش ارزش دســتمزد و ســرکوب مزدی شده

بیشــتر و در نهایت ،بیارزش شدن یارانه غذا یا همان

این گرانی ارز چطور نیازهای ســفره خود را تامین کند؛

پرداخت به خانوار  ۵نفره ۶۰۰ ،هزار تومان است؛ آیا اگر

واحدهای صنعتــی شــده و ارزش داراییهای فیزیکی

 250نفری که هیچ وقت پاکبانی نکردند
فارس -نایب رئیس شورای اسالمی شــهر تبریز گفت ۲۵۰ :نفر از پاکبانان

برخــی اقالم دارویــی ،افزایش قیمــت را تجربه کردند؛

عمال جریان تزریق
پس نتیجه میگیریم ،در سال جاری ً

ارز دولتی ،قطع شــده است .در ســال آینده هم که قرار
اســت کامل ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانــی را قطع کنند و در

نتیجه ،گرانیها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد
داشــت .ارز دولتی در صــورت نظــارت و کنترل جدی،

میتواند تاثیــر خوبــی روی کنترل اقالم مــواد غذایی

داشــته باشــد و از ســقوط معیشــتی مردم فرودست
جلوگیــری کنــد اما چون نتوانســتند کنتــرل و نظارت

کنند حاال به بهانه ایجــاد رانت ،میخواهند آن را کامل
قطع کنند!

آیا یارانه سه برابر خواهد شد؟

اساسی برای اقشار ضعیف بود که از ابتدای شوکهای

تعیین تکلیف بخش عظیمــی از ارز دولتی تخصیص

وی ادامــه داد :بدیهی اســت به اســتانهایی از جمله آذربایجان شــرقی با

خودروسازها هم ارز را گرفتند اما خودروی ارزان از چین

کــره ،مدتی نایاب و بعد هم گران شــد؛ مواد پروتئینی

افزایش آن ب ه نــرخ احتمالی  ۱۱۵۰۰تومان ،میزان یارانه

زمان ،از تاثیرگذاری آن بر معیشــت مردم کاســته شد؛

برخورداری شهرستانها نسبت به ســطح میانگین کشور پیشبینی شده

مثال در نیمه اول ســال  ۶۰۰ ،۹۷میلیون دالر
میدادند؛ ً
ارز دولتــی به برخی خودروســازها دادند که این میزان

ضعفها و ایرادات

ارزی در ســال  ۹۷در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت

به گروههــای خــاص و نزدیکان به بلوکهــای قدرت

در قوانین بودجه سنواتی اعتباراتی (تحت عنوان سه درصد نفت و یا قانون

به گفتــه حیــدری ،پیششــرط اصلی موفقیــت طرح

قرار گرفته که بر اساس جزء  ۴بند ب تبصره یک ،دولت

ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی ،ترفنــدی برای تامین کاالهای

فقط شــبحی باقی مانده ،میگوید :نبایــد ارز دولتی را

منجر به نتیجهگیری و تحلیل منطقی نخواهد شد.

نقدی را ۳برابر افزایش دهد .اما ســوال اینجاســت که

آیا دولت میتواند نظام یارانــهای را به صورت عادالنه

و صحیــح ،پیش ببرد؛ آیــا در یارانهپردازیهای دولت،

بازهم گروههای مستحق بسیار ،خط نخواهند خورد؟!
مصائب نظام یارانهای تا امروز به خوبی خود را نشان داده

اســت اما بازهم دولت با وعــدهی «یارانه بیشــتر» قصد

دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل

قیمتهای اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.

کافی برای واردات کاالهای اساسی و توزیع آن از طریق

اختصاص ،سه برابر مدت مشابه در سال قبل بود؛ این

اگر ارز دولتی نباشد ۱۲۰ ،هزار تومان برای هر نفر ،کارایی

وارد کردند و ســودهای کالن به جیــب زدند؛ بنابراین

افول میکند.

به مایحتاج اساســی مردم و کارگران محدود میکرد تا

خواهد داشت اما بدون شک ،مردم بیشتر از قبل ضرر

کارگــری که زیر  ۳میلیون تومان درآمد دارد ،نمیتواند

اســت که یارانــه از واردکننده بــه مصرفکننده منتقل

دلیل شــوکهای ارزی پیاپی ،قــدرت خرید کارگران به

واقعــا یارانه به دســت
را بــه دولــت میدهــد امــا آیــا
ً

او ادامــه میدهد :اکنون ارز نیمایی بــه  ۲۶هزار تومان

احتمال رد کلیات بودجه توســط مجلس یا دستکم

سه برابر شده؛ همین مساله موجب شده خوراکیهای

دولتــی  ۴۲۰۰تومانــی بــرای کاالهــای اساســی به کلی

گران شود .با این حساب باید گفت «شوکهای ارزی»

کاالهــای اساســی حذف شــود ،تاثیــر اولیــه آن گرانی

اســت .کارگری که دو میلیون و خردهای درآمد دارد ،با

طرح تامین کاالهای اساســی اســت کــه در آن حداکثر

جالب اینجاســت که گرانــی ارز موجب افزایش ســهام

این اتفاق بیفتد ،براســاس جــزء  ۴بند ب تبصره یک،

کارفرمایان در یک دوره دو ســال و چندماهه ،شاید تا

به جای  ۱۲۰هزار تومان ۳۶۰ ،هزار تومان خواهند داد؟

کارگــران  ۵۰درصد هــم افزایش واقعی نداشــته؛ حاال

کدام یارانه دو یا سه برابر میشود؟

ارزش داراییهایشــان چند برابر شــده ادعــا میکنند

مبلغ یارانه غذا ســه برابر خواهد شــد؛ یعنی به هر نفر

ده برابر بیشتر شده باشد اما در همین مدت دستمزد
همین صاحبان صنایع که هم ارزش سهامشــان و هم

زهکشی و تاسیســات فاضالب ،قطار شهری ،احداث آزادراهها و خطوط
ریلــی و کنارگــذر ،احداث بیمارســتان و  )...که اثرات قویتری بر اســتان
داشته و محرک توسعه استان است ،با داشتن سهم  5.25و  6.11درصدی

از اعتبارات استانهای کشــور از این موضوع با احراز رتبه چهار از جایگاه
مناسبی برخوردار است.

وی بــا بیان اینکــه مدیریت کالن اســتان و نمایندگان مجلــس ،بهصورت

پیوســته جهت ارتقای اعتبارات و شــاخصهای اســتان در تالش هستتد،

متذکر شــد :وظیفه ذاتی رســانهها این اســت که به انحــای مختلف اطالع

رسانی کنند و به تنویر افکار عمومی بپردازند .مطالب منتشر شده نیز اگرچه
عمدتا براســاس نگاه
گاهــی دارای نگاهی اصالحی و انتقادی اســت ،لیکن
ً

غیرکارشناســی ،ضعف نظام برنامهریزی و عدم پیگیری مسئولین استان را
القامیکند.

به نقل از روابط عمومی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی،

وی یادآوری کرد :در این رابطه ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه
دارد از موضع کارشناسی و اصولی ،افکار عمومی را در مسیر درست هدایت

کند.

افشای جزئیاتی از استخدامهای بیحساب و کتاب
در شهرداری تبریز

شهرداری چندین سال است در شهرداری به عنوان پاکبان حقوق میگیرند

اما تا کنون هیچگاه به عنوان پاکبان فعالیت نداشتهاند.

چرا به جای حذف کامل ارز دولتی که میتواند در همه

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه یــک روز بعــد از ارائه

افزایش حقوق کارگر تورم زاست؛ همینها وقتی ارز سه

ســفره مردم گرانتر خواهد شد و هم هزینههای تولید

گفت :یارانه  ۴۵هزار تومانی در ســال  ۱۴۰۰نیز پرداخت

چرا وقتی به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز ،قیمت مواد

در نظر گرفته شده ،اما چنانچه شرایط طوری باشد که

اما وقتی دســتمزد کارگر که درنهایت ده درصد قیمت

فساد در شورای پنجم حرف بزنیم.

با توجه به اینکه هنوز ابالغیــه پرداخت همان یارانه ۱۲۰

درصد افزایش یابد ،واویال سر میدهند؟! نظام تولید

تبدیل به دستگاه پرداخت رشوه شده است.

صرفا یک وعده
برابر شــدن یارانههای پرداختی را باید
ً

مشکلی ندارند با  ۵۰درصد رشد دستمزد مخالفند!

شــهرداری است ،یادآور شد :به شهروندان گفته شــده که شورای شهر این

از دو یا سه برابر شدن یارانه ،همان یارانه ۴۵هزار تومانی

سفرههای خود حذف کردهاند؛ با این وجود ،دولت به

الکترونیــک طرح تامین کاالهای اساســی میآید
یارانه
ِ

رفتــه و میخواهــد ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانــی را کامل از

کردنــد! وقتــی «کاالی ارزان» دیگر حتــی روی کاغذ هم

بازهم گران خواهد شد ،یارانهها بیارزش خواهد شد و

سطوح گرانی به بار بیاورد – هم کاالهای اساسی و اقالم

علــی آجــودانزاده اظهار داشــت :با وجود تاکید فراوان شــورای شــهر به

بودجه به مجلس یعنی در ســیزدهم آذر در این رابطه

برابر میشود ،سکوت میکنند و هیچ اعتراضی ندارند!

میشود .دالر  ۴۲۰۰تومانی برای تامین کاالهای اساسی

اولیه تولید ســه برابر گران میشــود ،مشــکلی ندارند

وی افزود :رشــوه شــهر را فراگرفته امروز نمیتوانیم در خصوص مبارزه با

تمام شــده کاالها را تشــکیل میدهــد ،میخواهد ۵۰

آجودانزاده گفت :کارتخوانهای فروشندگان میوه و سبزی پشت وانتها

هزار تومانی توسط دولت صادر نشده ،وعده دو یا سه

معیوب را ببینید! با  ۳۰۰درصد رشــد مواد اولیه تولید،

نایب رئیس شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه خودیاریها بدعتی در

دانست؛ درضمن منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه

همین امــروز هم کارگــران اقالم اساســی بســیاری را از

امر را تصویب کرده اســت و من از این محل اعالم میکنیم که شــورای شهر

علیرضا حیدری (کارشــناس روابط کار و فعال کارگری) در

اســت و مشخص نیســت با حذف ارز دولتی ،چه بر سر

جای «کنترل و نظارت» سراغ پاک کردن صورت مساله

آجــودانزاده تصریــح کرد :ایــن همه میگوییــم ،مدیران شــهرداری باید

در ســال  ،۹۹رونــد بطئــی و خزنــده حــذف ارز دولتی

میلیاردها دالر ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ

که مدتها بــر ســر آن پروپاگاندا و تبلیغات رســانهای

چرخــه اقتصاد حذف کند؛ به ایــن ترتیب ،همه کاالها

۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساســی در نظر گرفته شده

نرسید و چرا ارز دولتی ،تبدیل به «رانت» شد؟

در مــوارد بســیاری نتوانســت اهــداف تعیین شــده را

برآورده سازد و به گفتهی احسان سلطانی (کارشناس
اقتصــادی) همیــن ناکارآمــدی ،بهانــهای بــه دســت
دولتیها داده است تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.

او در ایــن رابطــه میگویــد :همیشــه در طراحیهــا و

سیاستگذاریهای اقتصادی ،روال کار به همین منوال

بوده اســت؛ یک طرحی کــه به خودی خــود میتواند
خــوب باشــد ،بــد اجرا میشــود بــه گونهای کــه فقط

گروههای خاص را منتفع میســازد؛ بعد ادعا میکنند

مثال
«رانت» به وجــود آمده و در مرحله بعد ،به خاطر ً
مبارزه با رانت ،کل صورت مساله را پاک میکنند؛ یعنی
کل طرح را از میان برمیدارند!

آغاز شــده بود .برای ســال جاری  ۱۰.۵میلیــارد دالر ارز

بود که براساس آمارهای رسمی تا انتهای آبانماه بالغ

بر  ۶.۷میلیارد دالر آن پرداخت شده است اما سلطانی
میگویــد :مشــاهدات و محاســبات مســتقل نشــان
میدهد که در ســال جــاری ،بیش از  ۴میلیــارد دالر ارز

دولتی به کاالهای اساسی اختصاص داده نشده است.

او ادامــه میدهد :اگر به روند رشــد قیمتها در ســال
جاری نگاه کنیم ،میبینیم کاالهای اساســی سفرههای

مــردم ،قطاروار و پشــت ســرهم گران شــدند؛ برنج به

بــه دلیل گرانی مــواد اولیه و ماشــین آالت باال خواهد
رفت -دولت به سوی نظاممند کردن نظام تخصیص
ارز دولتی و مطالبهگری بابت میلیاردها دالر ارز دولتی

گمشــده و بیســرانجام نمیرود؟ چرا از کســانی که ارز

دولتی گرفتند و کاالهای ارزان وارد نکردند ،نمیپرسد

سرنوشــت آن همه ارز ارزان چه شــد؟ چرا باز هم تاوان
رانتهــا و منفعتجوییهای گروههای خــاص ،باید بر
دوش کارگران و اقشار فرودست بیفتد؟!

ارتباطباناکامیهایقبلیمیگوید:بیایندتوضیحبدهند

کاالیــی با قیمــت دولتــی و ارزان به دســت مصرفکننده
اما اگــر ارز دولتی حذف شــود ،چطور قرار اســت طرح

یارانــه غذا یــا همان طــرح «تامین کاالهای اساســی»
ِ
کــه در آن قرار اســت به  ۲۰میلیون نفــر ماهانه  ۱۲۰هزار

این ارز حذف شود ،یارانهها  ۲تا  ۳برابر میشود.

درمیــان نباشــد ۱۲۰ ،هــزار تومان بــه چــه درد یک فرد

متعلق به فرودســتترین طبقات اجتمــاع میخورد؟

قدرت خرید دستمزد باز هم سقوط خواهد کرد؛ با این
حساب ،کارگر حداقلبگیری که قرار نیست همان یارانه

جالب اینجاست که کارگران بیمه شده و حداقلبگیر و

ناچیز  ۱۲۰هــزار تومانی را بگیرد ،چطــور باید مایحتاج

تومــان و بــه  ۴۰میلیــون نفر  ۶۰هــزار تومــان بدهند،

است هر ماه  ۱۲۰هزار تومان بگیرند نیستند و اگر خیلی

مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکیها

نباشــد و کاالها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک

یارانه غذا نصیبشان خواهد شد!

دست کارگر به مواد غذایی حداقلی برسد تا بتواند سر

امــکان موفقیــت خواهــد داشــت؟ وقتــی ارز دولتی
نظام توزیع نظارت شده ،ارزان به دست مصرفکننده
برســند ۱۲۰ ،هزار تومان و یا حتی ســه برابر شــدن این

بازنشستگان حداقلبگیر ،جزو  ۲۰میلیون نفری که قرار

اساسی زندگی را تامین نماید؟ آیا دولت و نمایندگان

«خوش اقبال» باشــند ،در نهایت ماهی  ۶۰هزار تومان

برای خانوارهای فرودست مسئول نمیدانند؛ آیا نباید

علیرضا حیدری تاکید میکند :اگر قصدشان رسیدن به

پا بماند و چرخهای صنعت را بگرداند؟!

اصلی طرح تامین کاالهای اساسی یعنی تامین
اهداف
ِ

ایلنا

جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز دارد این موضوع هنوز با شدت

ادامه دارد.

خودیاری را تصویب نکرده است.

پاکدســت باشــند اما شــاهدیم میلیاردی برای خودیاری از مــردم هزینه

دریافت میکنند.

وی بــا بیــان اینکــه  ۲۵۰نفر از پاکبانان شــهرداری چندین ســال اســت در

شــهرداری به عنوان پاکبان حقوق میگیرند اما تا کنون هیچگاه به عنوان
پاکبان فعالیت نداشــتهاند ،بیان داشــت :اگر این افــراد به کار تخصصی
که برای آن اســتخدام شدهاند اقدام نکنند اســامی حامیان این افراد را در

صحن شورا اعالم خواهم کرد.

آجودانزاده تصریح کرد :اینکه برخی افراد با قرارداد خدمات اما پشت میز
نشســته اســت و بقیه افراد چون حامی ندارند با مدرک فوق لیسانس در

حال جارو زدن است ،باید این افراد به محل اصلی خدمت خود بازگردند

و تبعیض حاکم از میان برداشته شود.
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سیاست کروناپالس  ایثار و شعادت  اقتصادآگهی  نقدتحلیل

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

ادارهکلامورمالیاتیآرذبایجانشرقی

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی1061313 :
تاریخانتشار1399/09/25:

در اجرای مقررات ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  1366و اصالحات بعدی بدینوسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابالغ میگردد .مقتضی است مودیان ردیفهای  1الی  4رأس ساعت و تاریخ تعیین شده به نشانی :تبریز ،میدان شهدا ،اداره کل امور مالیاتی استان ،ورودی
 ،4طبقه همکف ،هیأت حل اختالف مالیاتی ،مودیان ردیفهای  5الی  33ظرف مهلت مقرر به ورودی  ،4طبقه  ،1سالن امور مؤدیان ،واحد مالیاتی  ،135114مودیان ردیفهای  34الی  52به واحد مالیاتی  ،135113مودیان ردیفهای  53الی  82به طبقه  ،2سالن امور مؤدیان ،واحد مالیاتی

 ،133916مودیان ردیفهای  83الی  110به طبقه  ،3سالن امور مؤدیان ،واحد مالیاتی  ،134516مودیان ردیفهای  111الی  122به ورودی  ،3طبقه همکف ،اتاق  ،132واحد مالیاتی  ،133224مودیان ردیفهای  123الی  147به واحد مالیاتی  ،133212مودیان ردیفهای  148الی  188به ورودی  ،3طبقه

 ،3اتاق  ،332واحد مالیاتی  133515و مودیان ردیفهای  189الی  200به محوطه حیاط ،سالن تابستان ،واحد مالیاتی  134026مراجعه فرمایند.
ردیف

(ریال)

مراجعه

ردیف

کالسه

نام مودی

شماره و تاریخ برگ

نوع برگ

مبلغ مالیات

عملکر د

منبع مالیاتی

تاریخ/مهلت

کالسه

نام مودی

شماره و تاریخ برگ

نوع برگ

مبلغ مالیات

منبع مالیاتی

(ریال)

تاریخ/مهلت
مراجعه

1

1222

سیما سپهر جوان

99/08/06 -67257

دعوت به هیأت

97.381.738

سال88

ارزش افزوده

99-11:00/10/23

56

565

شب نما الکتریک تبریز

99/4/28 -72524214

تشخیص

2،340،000

93

حقوق

 20روز

2

1966

نگین صنعت آرشام سهند

99/8/6 -66888

دعوت به هیأت

75.000.000

96

عملکرد

17:00 -99/10/14

57

440

هنر گستر تبریز

99/6/28 -73680938

مطالبه جرایم

514،710

93

169

 20روز

3

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/8/6 -66837

دعوت به هیأت

32.136.831

96

عملکرد

17:00 -99/10/10

58

440

هنر گستر تبریز

99/6/28 -73681442

تشخیص

2،000،000

93

حقوق

 20روز

4

2155

ندای امارگران دانش گستر

1399/10/13 -66468

دعوت به هیأت

12.500.000

95

عملکرد

17:00 -99/10/13

59

440

هنر گستر تبریز

99/6/28 -73681411

تشخیص

6،000،000

93

عملکرد

 20روز

5

370

گسترش الکترونیک تاوریژ

99/6/12 -100000078379022

تشخیص

617.248.691

97

عملکرد

 30روز

60

836

آدلیم صنعت آذران

99/4/25 -72498555

تشخیص

45،000،000

93

عملکرد

 20روز

6

370

گسترش الکترونیک تاوریژ

99/6/12 - 100000078379023

تشخیص

106.932.358

97

جرایم ماده 169

 30روز

61

836

آدلیم صنعت آذران

99/4/28 -72525781

تشخیص

4،680،000

93

حقوق

 20روز

7

370

گسترش الکترونیک تاوریژ

99/6/12 -73257346

تشخیص

16.800.000

97

حقوق

 30روز

62

778

صنایع روشنایی سپهر سهند تبریز

99/4/28 -72536919

تشخیص

108،750،000

93

عملکرد

 20روز

8

2013

اعتماد گستر تابناک تبریز

99/5/22 -100000076744024

تشخیص

35.000.000

97

عملکرد

 30روز

63

778

صنایع روشنایی سپهر سهند تبریز

99/4/28 -72536974

تشخیص

14،040،000

93

حقوق

 20روز

9

2013

اعتماد گستر تابناک تبریز

99/5/22 -100000076744025

تشخیص

21.489.977

97

جرایم ماده 169

 30روز

64

1105

آذر نما نور آذربایجان

99/4/28 -72529780

تشخیص

22،500،000

93

عملکرد

 20روز

10

2013

اعتماد گستر تابناک تبریز

99/5/25 -72955830

تشخیص

0

97

حقوق

 30روز

65

1105

آذر نما نور آذربایجان

99/4/30 -72573195

تشخیص

4،800،000

93

حقوق

 20روز

11

1966

نگین صنعت آرشام سهند

99/6/16 - 100000078682630

تشخیص

50.000.000

97

عملکرد

 30روز

66

1105

آذر نما نور آذربایجان

99/4/30 -72573261

مطالبه جرایم

6،300،000

93

169

 20روز

12

1966

نگین صنعت آرشام سهند

99/6/18 -3375099

تشخیص

6.400.000

97

جرایم ماده 169

 30روز

67

1174

سیستم گستر سها

99/4/25 -72498219

تشخیص

22،500،000

93

عملکرد

 20روز

13

1966

نگین صنعت آرشام سهند

99/6/18 -73375026

تشخیص

0

97

حقوق

 30روز

68

1174

سیستم گستر سها

99/4/25 -72498278

تشخیص

2،340،000

93

حقوق

 20روز

14

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19 - 100000078938810

تشخیص

101.170.204

97

عملکرد

 30روز

69

1210

سودا پویش آذر

99/4/28 -72529739

تشخیص

22،500،000

93

عملکرد

 20روز

15

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19 - 100000078938811

تشخیص

63.388.435

97

جرایم ماده 169

 30روز

70

1210

سودا پویش آذر

99/4/30 -72573221

حقوق

2،000،000

93

حقوق

 20روز

16

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19- 100000078938809

تشخیص

77.130.459

97

دوره اول ارزش افزوده

 20روز

71

1210

سودا پویش آذر

99/4/28 -72529891

مطالبه جرایم

33،214

93

169

 20روز

17

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19- 100000078938814

تشخیص

0

97

دوره دوم ارزش افزوده

 20روز

72

751

مدار گسترده ارتباطات

99/4/31 -72629009

تشخیص

83،750،000

93

عملکرد

 20روز

18

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19 -100000078938817

تشخیص

72.204.079

97

دوره سوم ارزش افزوده

 20روز

73

751

مدار گسترده ارتباطات

99/4/31 -72629039

تشخیص

11،700،000

93

حقوق

 20روز

19

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

99/6/19- 100000078938818

تشخیص

75.665.462

97

دوره چهارم ارزش افزوده

 20روز

74

680

سنگهای آذر تاب

99/6/27 -73640801

تشخیص

20،000،000

93

عملکرد

 20روز

20

294

جهان سازه پایدار آذربایجان

1399/6/19 -73410873

تشخیص

22.804.677

97

حقوق

 30روز

75

680

سنگهای آذر تاب

99/6/27 -73640930

مطالبه جرایم

4،128،240

93

169

 20روز

21

110

شتاب گستران پیام تبریز

1399/6/1- 100000077777893

تشخیص

112.500.000

97

عملکرد

 30روز

76

680

سنگهای آذر تاب

99/6/27 -73640892

تشخیص

6،000،000

93

حقوق

 20روز

22

110

شتاب گستران پیام تبریز

1399/6/2 -73109473

تشخیص

0

97

حقوق

 30روز

77

241

آنیک ماشین

99/6/27 -73638941

تشخیص

7،000،000

93

عملکرد

 20روز

23

110

شتاب گستران پیام تبریز

1399/6/2 -73109531

تشخیص

200.000

97

جرایم ماده 169

 30روز

78

241

آنیک ماشین

99/6/27 -73639081

تشخیص

6،000،000

93

حقوق

 20روز

24

1969

فناوران ارتباطات ره سو

1399/6/12- 100000078347266

تشخیص

178.750.000

97

عملکرد

 30روز

79

241

آنیک ماشین

99/6/27 -73639114

مطالبه جرایم

4،606،480

93

169

 20روز

25

1969

فناوران ارتباطات ره سو

1399/6/15 -73292876

تشخیص

0

97

حقوق

 30روز

80

390

بینا الکترونیک دقیق

99/4/28 -72529859

تشخیص

30،000،000

93

عملکرد

 20روز

26

1969

فناوران ارتباطات ره سو

1399/6/15- 73293003

تشخیص

174.250.245

97

جرایم ماده 169

 30روز

81

390

بینا الکترونیک دقیق

99/4/28 -72529930

تشخیص

9،360،000

93

حقوق

 20روز

27

1491

زیبا گستر آفاق

1399/2/1 -71117620

تشخیص

3.431.517

93

جرایم ماده 169

 30روز

82

1584

ماشین سازی آذر پیشران ماشین تبریز

99/1/31 -71089147

مطالبه جرایم

13،510،000

93

169

 20روز

28

1491

زیبا گستر آفاق

1399/6/2 -73109459

تشخیص

12.000.000

97

حقوق

 30روز

83

1005

تعاونی توسعه سرمایه گذاری بسیجیان استان آذربایجان

1399/06/10-73203697

تشخیص

218/750/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

29

1491

زیبا گستر آفاق

1399/6/1-100000077805922

تشخیص

326.278.767

97

عملکرد

 30روز

84

1005

تعاونی توسعه سرمایه گذاری بسیجیان استان آذربایجان

1399/06/11-73222001

تشخیص

20/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

30

1491

زیبا گستر آفاق

1399/6/1 -100000077805924

تشخیص

298.778.767

97

جرایم ماده 169

 30روز

85

1005

تعاونی توسعه سرمایه گذاری بسیجیان استان آذربایجان

73222129 -1399/06/11

مطالبه

463/684/490

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

31

1713

بنداد پی تبریز

1399/5/27 -72986543

تشخیص

90.669.356

97

حقوق

 30روز

86

1302

تعاونی خدمات پشتیبانی2307تبریز

73225890 -1399/06/11

تشخیص

275/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

32

818

طراحان سیستم تبریز

98/5/30- 65553885

تشخیص

23.750.000

93

عملکرد

 30روز

87

1302

تعاونی خدمات پشتیبانی2307تبریز

73225825 -1399/06/11

مطالبه

109/036/734

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

33

818

طراحان سیستم تبریز

98/5/30 -65553909

تشخیص

8.948.200

93

جرایم ماده 169

 30روز

88

1302

تعاونی خدمات پشتیبانی2307تبریز

73229135 -1399/06/11

تشخیص

20/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

34

421

خانه سازی آذربایجان

1399/06/22-73468926

تشخیص متمم

32،100،000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

89

1305

تعاونی 4786نهیه وتوزیع مصالح ساختمانی بخش

73229158-1399/06/11

تشخیص

312/500/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

35

421

خانه سازی آذربایجان

1399/06/22-73458143

تشخیص

12،000،000

1393

مالیات برحقوق

30روز

90

1305

تعاونی 4786نهیه وتوزیع مصالح ساختمانی بخش

73224461-1399/06/11

مطالبه

780/097/342

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

36

421

خانه سازی آذربایجان

1399/06/22-73458511

مطالبه

11،550،000

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

91

1377

تعاونی تنش سنج آذر

73225866 -1399/06/11

تشخیص

91/125/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

37

2239

غرب بتن مشرق زمین

1399/04/31- 72629654

تشخیص

7،637،899

1393

اشخاص حقوقی

30روز

92

1377

تعاونی تنش سنج آذر

73225849 -1399/06/11

مطالبه

24/075/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

38

2239

غرب بتن مشرق زمین

1399/01/31-71081938

مطالبه

1،447،977

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

93

1377

تعاونی تنش سنج آذر

73229137 -1399/06/11

تشخیص

20/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

39

2525

فرازسازه سدتبریز

1399/04/31-72632937

تشخیص

23،810،916

1393

اشخاص حقوقی

30روز

94

2017

تعاونی اعتبار توزیع نیروی برق تبریز

73140429 -1399/06/04

تشخیص

320/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

40

2525

فرازسازه سدتبریز

1399/04/31-72629825

مطالبه

22،055،903

1393

جرایم 169ق.م.م

20روز

95

2017

تعاونی اعتبار توزیع نیروی برق تبریز

73220540 -1399/06/11

تشخیص

صفر

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

41

2550

راه وکاشانه آذربایجان

1399/04/31-72629711

تشخیص

5،233،250

1393

اشخاص حقوقی

30روز

96

2017

تعاونی اعتبار توزیع نیروی برق تبریز

73220595 -1399/06/11

مطالبه

334/472/881

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

42

2550

راه وکاشانه آذربایجان

1399/01/31-71096288

مطالبه

2،856،125

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

97

2017

تعاونی اعتبار توزیع نیروی برق تبریز

73224364 -1399/06/11

مطالبه

238/776/987

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

43

2667

فعاالن نگین آذربایجان

1399/04/31-72631363

تشخیص متمم

33،055،000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

98

206

شماره233

73221062 -1399/06/11

تشخیص

25/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

44

2667

فعاالن نگین آذربایجان

1399/04/31-72631745

مطالبه

18،030،000

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

99

206

شماره233

73220883 -1399/06/11

تشخیص

6/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

45

2667

فعاالن نگین آذربایجان

1399/01/31-71070544

مطالبه

28،526،425

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

100

206

شماره233

73454859 -1399/06/22

مطالبه

6/291/565

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

46

3143

عمران کوثرآذر

1399/04/31-72629533

تشخیص

35،000،000

1393

اشخاص حقوقی

30روز

101

1476

قیزل سازان سبالن

7213133 -1399/04/02

تشخیص

50/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

47

3143

عمران کوثرآذر

1399/01/31-71096284

مطالبه

10،433،252

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

102

1476

قیزل سازان سبالن

72143059 -1399/04/02

تشخیص

صفر

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

48

2208

عمران راهوارآذربایجان

1399/01/31-71070397

مطالبه

2،710،000

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

103

1476

قیزل سازان سبالن

72141965 -1399/04/02

تشخیص

19/285/250

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

49

2275

طاقدیس طرح سهند

1399/01/31-71081932

مطالبه

2،575،569

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

104

98

تعاونی تولیدی شیر و گوشت تبریزووحومه

65576413 -1398/05/31

تشخیص

300/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

50

2285

شمیم آذرسرند

1399/01/31-71070387

مطالبه

1،749،600

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

105

109

تعاونی مصرف کارگران ریخته گری تبریز و وحومه

65490761 -1398/05/26

تشخیص

150/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

51

2489

راه وساختمانی راه داش آذربایجان

1399/01/27-70975636

مطالبه

50،077،883

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

106

109

تعاونی مصرف کارگران ریخته گری تبریز و وحومه

65491168 -1398/05/26

مطالبه

441/577/254

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

52

2723

طرح واجراتبریزشهر

1399/01/31 -71096302

مطالبه

20،779،360

1393

جرایم 169ق.م.م

30روز

107

109

تعاونی مصرف کارگران ریخته گری تبریز و وحومه

65491162 -1398/05/26

تشخیص

11/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

53

413

پارالر الکترونیک تبریز

99/6/31 -73966357

تشخیص-متمم

938،183

93

عملکرد

 20روز

108

118

تعاونی مصرف کارگران پیستون سازی

65490897 -1398/05/26

تشخیص

155/000/000

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

54

413

پارالر الکترونیک تبریز

99/6/31 -73966758

مطالبه جرایم

12،471،590

93

169

 20روز

109

118

تعاونی مصرف کارگران پیستون سازی

65490906 -1398/05/26

تشخیص

صفر

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

55

565

شب نما الکتریک تبریز

99/4/28 -72524192

تشخیص

17،500،000

93

عملکرد

 20روز

ادامه در صفحه بعد
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کروناپالساندیشه جامعه  اقتصاد آگهی  نقدتحلیل

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

ادارهکلامورمالیاتیآرذبایجانشرقی

شناسه آگهی1061313 :
تاریخانتشار1399/09/25:

مبلغ مالیات

منبع

تاریخ/مهلت

مالیاتی

مراجعه

1393

مشاغل

 30روز

مشاغل

 30روز
 30روز

1393

اشخاص حقوقی

 30روز

156

مشاغل

 30روز

157

 30روز

158

5800844

159

58001041

بیوک رستم پور

58001285

گیتی رضازاده قمری

4286 - 1399/01/26

علی حسین شهیدی

4814 - 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

4586 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

613145663

مطالبه جریمه 169

3388867012

1393

23711523625

1393

مشاغل

1393

مشاغل

 30روز

مشاغل

 30روز
 30روز

ردیف

عملکر د

منبع مالیاتی

تاریخ/مهلت

ردیف

مبلغ مالیات

روزنامه سرخاب

کالسه

نام مودی

شماره و تاریخ برگ

نوع برگ

110

118

تعاونی مصرف کارگران پیستون سازی

65490922 -1398/05/26

مطالبه

96/582/828

111

472130

مسعود طاهری باویل علیایی

99/06/31 37769

تشخیص

170.560.250

1393

112

472130

حسین طاهری باویل علیایی

99/06/31 37768

تشخیص

170.560250

1393

مشاغل

113

446200

نادرمیرزاموسی پور

99/06/05 25712

تشخیص

21.072.400

1393

مشاغل

30روز

114

418100

سردار رزمی

99/06/05 25717

تشخیص

33.060.400

1393

مشاغل

30روز

160

115

160330

سیامک حیدرپور

99/06/05 25731

تشخیص

139.841.000

1393

مشاغل

30روز

161

5700291

116

283

ذبیع اله مجتهدی

99/06/03 25193

تشخیص

277.703.000

1393

مشاغل

30روز

162

5700458

کریم صادقی رشید

117

2585

جلیل فرهنگی زاده

99/06/28 35099

تشخیص

376.140.650

1393

مشاغل

30روز

163

5700604

حسن علیپور

4578 - 1399/01/26

118

2525

حسین کاظمی

99/06/28 35117

تشخیص

115.865.000

1393

مشاغل

30روز

164

57001187

اکبر فاتحی اسکوئی

4932 - 1399/01/30

مطالبه جریمه 169

119

2624

مهدی سید میرزایی دیزجی

99/06/31 37535

تشخیص

211.769.000

1393

مشاغل

30روز

165

57001231

فریده فتح پور فسقندیس

4923 - 1399/01/30

مطالبه جریمه 169

14251269651

120

2625

میرمحمد لطیفی

99/06/31 37538

تشخیص

112.868.000

1393

مشاغل

30روز

166

57001273

اتابک سلطانی

4947- 1399/01/30

مطالبه جریمه 169

2074814018

1393

121

2601

نازگل فیضی پور

99/06/31 37506

تشخیص

205.775.000

1393

مشاغل

 30روز

167

5600465

سید مهدی قاضی زاده علمداری

2890 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

429316882

1393

مشاغل

122

160109

میرمحمد امت محمدی

99/06/31 38820

تشخیص

49.543.900

1393

مشاغل

30روز

168

5600430

حسین قلیپور برهانی

2909 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

740009360

1393

مشاغل

 30روز

123

3501314

ایوب شهبازی پور خیابانی

1397/02/01 -4896

تشخیص

74،506،400

1393

مشاغل

 30روز

169

56001045

مهدی محمد عظیمی

2678 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

452576220

1393

مشاغل

 30روز

124

3501900

حمید بقال ماهر

1399/06/31 -37868

تشخیص

230،521،600

1393

مشاغل

 30روز

170

56001859

یعقوب همتیان

2957 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

695189976

1393

مشاغل

 30روز

125

3502293

سیدمهیار غفوری

1399/05/13 -14142

تشخیص

49،693،750

1393

مشاغل

 30روز

171

56001761

فضل اله نجاتی

2697 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

1693503636

1393

مشاغل

 30روز

126

350375002

ابراهیم عزیزپور

1399/06/31 -37854

تشخیص

155،081،060

1393

مشاغل

 30روز

172

56001555

اسمعیل نظری مالالر

2803 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

720813682

1393

مشاغل

 30روز

127

350375003

اسماعیل موالیی

1399/06/31 -37634

تشخیص

43،536،160

1393

مشاغل

 30روز

173

5700531

بهنام صفاری علمداری

4560 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

855287745

1393

مشاغل

 30روز

128

350375004

عباس مقدم

1399/06/31 -38664

تشخیص

38،455،000

1393

مشاغل

 30روز

174

58001305

ابوبکر رشیدیان کای

4273 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

21387958995

1393

مشاغل

 30روز

129

3502412

احسان ابراهیمی

1399/05/16 -22367

تشخیص

43،450،000

1393

مشاغل

 30روز

175

387

همت علی اسدالهی

4711- 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

4002664734

1393

مشاغل

 30روز

130

350555

مهدی هژبر کارزار

1399/06/27 -34704

تشخیص

135،345،500

1393

مشاغل

 30روز

176

34

محمد اکبریان نمرور

4741 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

2020384740

1393

مشاغل

 30روز

131

350904

محمد باقر محمدی المع

1399/06/29 -35808

تشخیص

31،112،350

1393

مشاغل

 30روز

177

1333

هدایت بروکانلو مادلو

4686 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

649255482

1393

مشاغل

 30روز

132

3501273

صمد محمد پور توانا

1399/05/09 -13704

تشخیص

78،402،500

1393

مشاغل

 30روز

178

1306

ندا ابراهیمی جاوید

4844 - 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

23948997036

1393

مشاغل

 30روز

133

35075

مهدی ناصری کور عباسلو

1399/06/28 -34867

تشخیص

57،063،860

1393

مشاغل

 30روز

179

1325

محمد باقر احمد زاده

4689 - 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

16788081801

1393

مشاغل

 30روز

134

6601039

ایوب خاراباف

1399/06/28 -34874

تشخیص

29،464،000

1393

مشاغل

 30روز

180

1276

حسین اصل امینیان خلجان

4855 - 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

1696906177

1393

مشاغل

 30روز

135

6602004

حسن احمد پور

1399/06/30 -36816

تشخیص

665،483،580

1393

مشاغل

 30روز

181

56001479

رضا میر جعفری

3195 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

3036506102

1393

مشاغل

 30روز

136

660281

محمد حیدری

1399/06/28 -35094

تشخیص

40،852،600

1393

مشاغل

 30روز

182

56001376

علی ماهوتی

3356 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

820290055

1393

مشاغل

 30روز

137

660298

عارف حامد محسن

1399/06/31 -38702

تشخیص

28،190،270

1393

مشاغل

 30روز

183

56001490

مجید محمدی

5071 - 1399/01/31

مطالبه جریمه 169

634366886

1393

مشاغل

 30روز

138

6603010

حمید حسنی

1399/06/30 -36336

تشخیص

294،636،000

1393

مشاغل

 30روز

184

56001492

حسن محمدی

4877- 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

573095854

1393

مشاغل

 30روز

139

6603016

محمد یاری

1399/06/15 -28551

تشخیص

49،693،750

1393

مشاغل

 30روز

185

56001502

سید تقی موسوی خامنه

3062 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

1188276734

1393

مشاغل

 30روز

140

6603017

علی عابدی

1399/06/15 -28560

تشخیص

1،609،320،000

1393

مشاغل

 30روز

186

56001485

احد مهدوی

3149 - 1399/01/23

مطالبه جریمه 169

7472607511

1393

مشاغل

 30روز

141

6603018

حسین بلوری شاداباد

1399/06/15 -28554

تشخیص

64،916،000

1393

مشاغل

30روز

187

57001279

حسن صادقی مزرعه شادی

33578 - 1399/06/27

تشخیص

61885201639

1393

مشاغل

 30روز

142

660631002

عادل جعفری

1399/06/28 -34857

تشخیص

44،324،120

1393

مشاغل

30روز

188

57001279

حسن صادقی مزرعه شادی

4940 -30/01/99

مطالبه جریمه 169

38504200018

1393

مشاغل

 30روز

143

350372001

علی اکبر حسین پور شاداباد

1399/06/31 -37190

تشخیص

119،562،560

1393

مشاغل

30روز

189

1398

جلیل علیزاده

99/06/29- 3926

تشخیص

496،948

1393

مشاغل

 30روز

144

21013

احد نوروزی

1399/06/30 -36684

تشخیص

175،853،600

1393

مشاغل

30روز

190

1390

کریم خیابانی

99/06/29 -3904

تشخیص

547،966

1393

مشاغل

30روز

145

20428

شهرام جاللی زینجناب

1399/06/26 -34255

تشخیص

89،252،000

1393

مشاغل

30روز

191

1391

حسین شکاری

99/06/29 -3906

تشخیص

544،937

1393

مشاغل

30روز

146

20002003

منصور موسوی

1399/06/31 -37757

تشخیص

75،441،813

1393

مشاغل

30روز

192

1392

رحیمی رحیمی

99/06/29 -3908

تشخیص

528،547

1393

مشاغل

30روز

147

660842

غالمعلی شکاری بیرق

1399/03/19 -18306

تشخیص

41،452،000

1393

مشاغل

 30روز

193

1266

خداوردی پور خداوردی پور

99/06/31 -5415

تشخیص

911،737

1393

مشاغل

30روز

148

580020

محمد جاهدی فیروز بخت

4491 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

1905578264

1393

مشاغل

 30روز

194

1310

سیاوش تابش

99/06/30 -4661

تشخیص

246،509

1393

مشاغل

30روز

149

5800167

سیروس جعفرزاده کمالی

4896- 1399/01/27

مطالبه جریمه 169

45521954054

1393

مشاغل

 30روز

195

1040

تقی طاهرزاده کلجاهی

99/06/30 – 4012

تشخیص

3،996،620

1393

مشاغل

30روز

150

5800501

شاهپور حضرتی چاخرلو

4454- 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

1080860244

1393

مشاغل

 30روز

196

689

علیکشاورز هدایتی

99/06/31 -5508

تشخیص

237،296،380

1393

مشاغل

30روز

151

5800523

حسن حسن نژاددانشمند

4963- 1399/01/30

مطالبه جریمه 169

850840680

1393

مشاغل

 30روز

197

687

محسن سلیمی بابامیری

99/06/31- 5506

تشخیص

1،305،877،030

1393

مشاغل

30روز

152

5800526

داریوش حاجب محمد علی پور

4463 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

5701949682

1393

مشاغل

 30روز

198

706

میرعزیزصفوی هیر

99/06/31- 5559

تشخیص

3،010،990

1393

مشاغل

30روز

153

5800530

طره حجازی علیار

4468 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

9637904896

1393

مشاغل

 30روز

199

697

حسین همتی

99/06/31 -5543

تشخیص

7،366،060

1393

مشاغل

30روز

154

5800613

رحیم خوشنویس گرگری

4421 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

627869058

1393

مشاغل

 30روز

200

707

محمدرضا آبادزاده

99/06/31-5562

تشخیص

11،452،030

1393

مشاغل

30روز

155

5800615

اکبر خرمی خطیبی

4408 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

660324134

1393

مشاغل

 30روز

(ریال)

آگهی مزایده عمومی
(مرحله اول  -نوبت اول)

مراجعه

کالسه

نام مودی

شماره و تاریخ برگ

نوع برگ

5800742

علیرضا خیر الهی زکی

4323 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

2560923739

5800748

عباس خاکسار دیزج

4361 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

18989627329

1393

رضا دستباز

4433 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

2328671212

1393

مشاغل

4306 - 1399/01/26

مطالبه جریمه 169

845369196

1393

مشاغل

 30روز

مطالبه جریمه 169

6296284536

1393

مشاغل

 30روز

446537865

1393

مشاغل

 30روز

1393

مشاغل

 30روز

مشاغل

 30روز
 30روز

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی
روزنامه سرخاب

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/03 :

واقع در خیابان ایثار جنب پل ســتارخان را به قیمت پایه کارشناسی بمبلغ

 -5لــذا داوطلبان واجد شــرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اســناد

صورتاجارهبهمدتیکسالشمسیبهاشخاصواجدالشرایطواگذار نماید:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده بصورت ضمانتنامــه بانکی یا واریــز نقدی به

حساب جاری  7001240شهرداری باسمنج بمبلغ  10/000/000ریال

 -2هرگاه برندگان اول ،دوم و ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده
آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

قوه قضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان

تاریخانتشار نوبتاول1399/09/25 :

شــهرداری باســمنج در نظــر دارد به اســتناد مجــوز شــماره  5-268مورخه

 12/000/000ریــال بصورت ماهانه از طریق مزایده عمومی به شــرح ذیل به

م.الف 308-99-205

شناسه آگهی1061093 :

 -4ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در شــرایط شــرکت در اسناد

 99/08/27شــورای محترم اسلالمی شهر باســمنج زمین فوتسال شهرداری

(ریال)

عملکر د

مزایده مندرج است.

مزایــده از تاریــخ  1399/09/25لغایــت  1399/10/14تــا آخــر وقــت اداری روز

یکشــنبه ســاعت  13:30بتاریخ  1399/10/14به شــهرداری باســمنج مراجعه
نمایند.

-6تاریخبازگشاییپاکتهاروزیکشنبهمورخه1399/10/14ساعت14:00میباشد.
 -تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت اول)1399/09/25 :

 -تاریخ انتشار مرحله اول (نوبت دوم)1399/10/03 :

علی حسین پور  -شهردار

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششــدانگ دو قطعه بشرح ذیل می باشد -1 :ششــدانگ یک قطعه باغ به پالک  248فرعی از  64اصلی

واقع در جوشین بخش  27تبریز.

 --2ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به پالک  249فرعی از  64اصلی واقع در جوشین بخش  27تبریز.

باســتناد رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در

اداره ثبت اســناد وامالک ورزقان بنام ســیاوش شیری جوشین فرزند شــیری تایید مالکیت شده و تحدید حدود آن

تاکنون به عمل نیامده اســت ،لذا باســتناد تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان
های فاقد ســند رســمی و ماده  13آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک فوق در روزسه شنبه مورخه 1399/10/16
ســاعت  10صبح شــروع و به عمل خواهد آمد؛ لذا بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشــود که در موعد مقرر

در محــل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض به این

آگهی برابر ماده  20قانون ثبت تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدبد حدود می باشد ونیز برابر ماده 86
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواستی به مرجع

ذیصــالح قضائی تقدیم نماید؛ در غیراین صورت متقاضی ثبت بــا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه

مراجعــه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید در این صــورت اداره ثبت بدون

توجه به اعتراض معترض ،عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار 99/9/25 :

علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

6

روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3732سهشنبه  25آذر ماه 1399

فراخوان مناقصه عمومی

روزنامه سرخاب

مناقصــه عمومــی یــک مرحله ای بــا ارزیابی بــرای مناقصــه شــماره  109و مناقصه عمومــی یک مرحلــه ای برای
مناقصــه هــای  107و  ،108خریــداری نمایدکلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصه تــا ارائه

پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس
( )www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صورت عدم عضویــت قبلی ،مراحل

ثبــت نام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
مناقصه

109

شرح کاال

تعداد

دستگاه ساکشن مرکزی

2

منیفولد گازهای طبی

2

دستگاه هوای فشرده

2

مبلغ ضمانت نامه (ريال)

 18/000/000/000ریال

 900/000/000ریال

108

خرید تجهیزات آشپزخانه

مطابق لیست

 40/000/000/000ریال

 2/000/000/000ریال

107

خرید تجهیزات رختشوپخانه

مطابق لیست

 18/000/000/000ریال

 900/000/000ریال

تاريخ انتشار آگهی در سایت :تاریخ 1399/09/25

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه :تا تاریخ  1399/10/03ساعت  14می باشد.

تذکر  :1جهت اخذ مدارک شــرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس فوق
مراجعه نمایید.

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها :از تاریخ  1399/10/04لغایت  1399/10/15تا ساعت 14

تذکر  :2کلیه اســناد باید در ســه پاکت «الف،ب،ج» در سامانه ســتاد بارگذاری گردد .درضمن به منظور تطبیق
ضمانتنامه یا فیش واریزی بارگذاری شــده بایستی اصل آن را در مهلت زمانی ارائه پیشنهادها به آدرس مندرج
در ذیل آگهی تحویل نمایید.

زمان بازگشــایی پاکت ها :ساعت  09:00الی  10:00روز سه شــنبه مورخه  1399/10/16در محل ؛ به آدرس« :ستاد

شناسه آگهی1061108 :

تاریخانتشار نوبتاول1399/09/25 :

با ارزيابی كيفی

تاریخانتشار1399/09/25:

عجبشــیر و آذرشــهر واقع در اســتان آذربایجان شــرقی ،اقالم جدول زیر را در قالب ســه مناقصه مجزا ،از طریق

روزنامه سرخاب

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای

شناسه آگهی1061305 :

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانــی تبريز در نظــر دارد جهــت تجهیز بیمارســتان های

برآورد (ريال)

 اندیشه جامعه آگهیشهرورزش نقدتحلیل

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/27 :

شــركت آب منطقهاي آذربايجان شرقي در نظر دارد پروژه اي با اطالعات عمومي مشروحه ذيل را از طریق مناقصه به شركت
واجد شرايط و صالحيت دار واگذار نمايد.
 -1كارفرما :شركت آب منطقهاي آذربايجان شرقي
 -2دستگاه نظارت :مهندسين مشاور فرازآب
 -3عنوان پروژه :عمليات اجرايي ساماندهی و بازگشایی و الیروبی رودخانه مهرانه رود
مشخصات كلي پروژه:
 بریدن درختان و ریشه کنی آنها عمليات خاکبرداری در زمینهای خاکی عمليات لجن برداری تخریب انواع بتن و بنایی های سنگی رگالژ و تسطیح بستر رودخانه و شیروانی هامحل اجرا :استان آذربايجان شرقي -رودخانه مهرانه رود
 -4بــرآورد هزینــة اجراي كار  :حدود  47میلیارد ریال بر اســاس فهارس بهاي پايه هاي ســال  1399کلیــه پرداختها به صورت
اوراق اسالمی مصوب قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن طبق تخصیص ابالغی برنامه و بودجه می باشد و در صورت
تخصیص اعتبار نقدی ،بدیهی است امکان پرداخت بصورت نقدی نیز فراهم خواهد شد.
 -5مدت اجراي كار 10 :ماه شمسي
 -6رشــتة كاري مورد نظر  :با توجه به برآورد اولیه  ،مناقصه گران بایســتی بر اساس مشــخصات درج شده در سامانه عوامل
نظام فنی و اجرایی کشور (ساجار) دارای ظرفیت خالی از نظر تعداد کار و ظرفیت آزاد ریالی در رشته آب باشد.
 -7مهلت خرید اسناد  :مطابق تاریخهای مندرج در سامانه و حداقل دو روز پس از انتشارآگهي نوبت دوم (آگهی نوبت دوم به
فاصله  2روز پس از انتشار آگهي نوبت اول منتشر خواهد شد ).
صرفــا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس
 -8محــل خرید اســناد ارزیابــي :خرید اســناد ارزیابی کیفی
ً
 WWW.SETADIRAN.IRامکانپذیر میباشد.
 -9مهلت تحويل اسناد تكميل شده  :مطابق تاریخهای مندرج در سامانه ( حداقل  15روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد )
متعاقبا دعوتنامه كتبي جهت دریافت مابقي اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.
 -10بديهي است
ً
 -11متن آگهی درسایت نیز www.azarwater.irموجوداست.
 -12کلیــه مناقصــه گــران موظفنــد اســناد ارزیابــی کیفــی را در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRطبق موعد زمانی مندرج در ســایت تکمیل و بارگذاری نمایند .بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ
امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام ســامانه در اســتانها و ســایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت
گردد.

روابط عمومی آب منطقهای آذربايجان شرقی

مرکزی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز» خواهد بــود که حضور متقاضــی و یا نماینــدگان قانونی وی در جلســه

آگهی مناقصه عمومی

بازگشایی آزاد می باشد.

ســپرده شــرکت در مناقصه :شــرکت کنندگان در مناقصه مــی توانند بصــورت ضمانت نامه بانکــی و یا واریز

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی1061286 :

دو مرحله ای

بحساب سپهر  0102056435002با شناسه پرداخت ( )10171714نزد بانک صادرات شعبه شهید بهشتی (قابل واریز

در کلیه شعب بانک صادرات) بنام دانشگاه علوم پزشکی تبریز واریز نمایند.

تاریخانتشار1399/09/25:

شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شــرقی در نظــر دارد از طریق برگــزاری مناقصه عمومی دو
تذکر  :3فیش واریزی به صورت ساتنا و پایا مورد قبول نمی باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف مرحله ای نسبت به خرید به شرح ذیل اقدام نماید.
کد اقتصادی دانشگاه ،411373895154 :کد پستی دانشگاه ،5165665931 :شناسه ملی دانشگاه ،14004858574 :شناسه پرداخت10171714 :

محمد صادق طیار  -مدیر امور پشتیبانی و رفاهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزيابی كيفی
« نوبت اول »

روزنامه سرخاب

شناسه آگهی1061228 :

تاریخانتشار نوبتاول1399/09/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/29 :

ردیف

به آدرس :تبریز ،خیابان گلکشت ،،ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه زیرزمین ،اتاق ارسال مراسالت

1
2

موضوع مناقصه
خرید کلمپ کششی کابل خودنگهدار
فشار ضعیف سایز ()70-50

تجدید مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی
 1-10آمپر ثانویه  380ولت (طرح فهام)

شماره

شماره فراخوان در سامانه

سپرده شرکت در

مناقصه

تدارکات الکترونیکی دولت

مناقصه (ريال)

50/99

2099005090000045

975/000/000

51/99

2099005090000046

1/350/000/000

مديریت بانك كشــاورزي اســتان آ .شــرقي در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي يك مرحله اي همزمان با در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.
ارزیابي كيفي (فشــرده) ،موضوع خرید و راه اندازی  3دستگاه دیگ آبگرم چگالشی برای ساختمان درحال  -1زمان و محل و نحوه دریافت اسناد :از تاریخ  99/9/25لغایت  ،99/10/04به سایت سامانه تدارکات

احداث مدیریت اســتان آذربایجانشرقی بشرح مشــخصات فنی در اسناد مناقصه را به پیمانکاران واجد الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.
صالحیت که داراي سوابق كاري قابل قبول پیرامون موضوع مناقصه می باشند واگذار نمايد :
www.setadiran.ir
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( -دریافت اسناد)
 -1نام و نشــاني مناقصه گزار  :بانك كشاورزي به نشاني تبریز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس – روبروي پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس ( -مالحظه آگهی) www.tavanir.org.ir

آتش نشاني -شماره تماس  -04135255118مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی.
 -2نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :

 -2آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات :پیشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه

مدارک پاکت ها (الف،ب،ج) در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت  9:30روز شنبه مورخ

ارایه فیش واریزی به مبلغ  800/000/000ریال (هشــتصد ميليون ریال)به حســاب ســپرده عمومی تحت  ،99/10/20نسبت به تحویل اصل پاکت الف طبق شرایط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت10:30

شماره 660871760به نام (بانک کشاورزی) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی و یا یک فقره ضمانت

نامهبانکیغیر از بانککشاورزیمعادلمبلغمذکور بهناممدیریتبانککشاورزیاستانبااعتبار سهماهه.
 -3محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه  :متقاضیان از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ 99/09/25

لغايت ســاعت  14روز پنجشــنبه مورخ  99/10/04جهت دریافت اســناد مناقصه به آدرس سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره مناقصه  2099001170000009مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.

روز شنبه مورخ 99/10/20به دبیرخانه مرکزی شرکت به آدرس تبریز بلوار استاد شهریار خیابان گلکار

شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند .پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی

شــرکت کنندگان به ترتیب در ســاعت  11:00و  12:00روز سه شــنبه مورخ  99/10/23با حضور اعضای

کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح خواهد شد.

 -4محل ،زمان و مهلت تحويل پیشنهادها  :متقاضیان پس از تکمیل اسناد مناقصه می باید از ساعت -3 14:01سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روز پنجشنبه مورخ  99/10/04لغايت ساعت  14روز يكشنبه مورخ  99/10/14نسبت به بارگذاری و ثبت اسناد  -4پیشــنهاددهنده مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی،
ضمانتنامه بانکی و  ...اقدام و در پاکت الف ارائه نماید .توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده،

مذکور در سامانه یاد شده مبادرت نمایند.

 -5تاریخ و محل برگزاري جلسه بازگشايي پاكتها  :بازگشائی اسناد ارزیابي كيفي ساعت 10صبح روز دوشنبه مخــدوش و ســپرده های کمتر از میــزان مقرر و چک شــخصی و فاقد امضاء ،مخدوش مشــروط
مورخ  99/10/15در همان محل صورت خواهد یافت .بدیهی اســت در صورت عدم امکان تشکیل جلسه در پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند  2آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده

موعد مقرره ،تاریخ جدیدی تعیین و به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
ضمنا حضور نماینده شرکت نخواهدشد.
ً

در جلسه بازگشائی پاکات با ارائه معرفی نامه معتبر بالمانع می باشد .بازگشايي اسناد پاكات الف،ب و ج  -5هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد.
منوط به كسب امتياز قابل قبول در ارزیابي كيفي مناقصه مي باشد .
شرکت توزيع نیروی برق آذربایجان شرقی
ضمنا کلیه مدارک مربوط به اســناد مناقصه شــامل پاكت ارزیابي كيفي و پاکات الف و ب بایستی پس
-6
ً
از بارگذاری در ســامانه به صورت فیزیکی نیز در مهلت تعیین شده در بند  4تحویل دبیرخانه مدیریت به

نشــانی فوق گردد .درغیر این صورت پیشنهادات واصله از طریق ســامانه از فرآیند مناقصه کنار گذاشته

شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 -7مدارك الزم جهت دریافت اسناد :

فيش واریزي از بابت خرید اسناد مناقصه به مبلغ یک میلیون ریال به نام بانک کشاورزی قابل واریز به

حساب فوق الذکر.

 -8هزینه های مربوط به انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

مديريت بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی

م.الف 308-99-206

قوه قضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر به اینکه ششــدانگ یک قطعه بــاغ تحت پــالک  2379فرعی از پالک  39اصلــی بخش 23تبریــز واقع دورزقان
،باســتناد رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
اداره ثبت اســناد وامالک ورزقــان بنام احمد رزمجو فرزند عوض تایید مالکیت شــده و تحدید حــدود آن تاکنون به
عمل نیامده اســت ،لذا باســتناد تبصره ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد
ســند رســمی و ماده  13آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک فوق در روزپنجشــنبه مورخه  1399/10/18ســاعت 10
صبح شروع و به عمل خواهد آمد؛ لذا بدین وسیله به مالکین مجاور اخطار میشود که در موعد مقرر در محل وقوع
ملک حاضر تا طبق مقررات نســبت به تحدید حدود پالک فوق اقدام شــود و مدت اعتراض به این آگهی برابر ماده
 20قانون ثبت تاســی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدبد حدود می باشــد ونیز برابر ماده  86آئین نامه قانون
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواستی به مرجع ذیصالح قضائی
تقدیــم نماید؛ در غیراین صورت متقاضی ثبت با نماینده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی
عــدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد در این صورت اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض
معترض ،عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار 99/9/25 :
علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

آگهی مفقودی
مجوزحمــل ســالح شــکاری اینجانب
علی حضرتــی فرزندنجف به شــماره
ســريال

2321281

مفقودگردیــده

ازدرجه اعتبارساقط است.
روزنامه سرخاب

تاريخ انتشار1399/9/25 :

میانه

روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3732سهشنبه  25آذر ماه 1399

 8نکته از هفته ششم لیگ برتر

7

اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل

هفته بیحادثه با لغو عجیب و بهانه کرونایی

فارس -هفته ششم لیگ برتر هم باز با برگزاری هشت بازی

کرد که میتوان قابل تامل باشــد .به راستی چگونه یک تیم

آینده باید با فشردگی برگزار شود.

نظرها باشد؟

به پایان نرسید و با لغو یکی از مسابقات باز هم مسابقات در

لیگ برتری باید این چنین درگیر مشکالت داخلی و اختالف

 ،هفته ششــم لیگ برتر در روزهای  22 ،21و  23آذر برگزار شد

ماشینسازیتبریز صفر  -یک تراکتور؛ نبرد جوانها

کــه بار دیگر این هفته هم به صورت کامل برگزار نشــد تا در

پرسپولیس  -ذوب آهن؛ لغو عجیب و خوشحالی
درحالــی کــه انتظــار میرفــت ســازمان لیگ بابــت رعایت

سرخپوشــان تبریزی محمدرضا زنوزی تصمیم گرفت به

باشد اما در نهایت بی دقتی باشگاه ذوب آهن در این مورد

هدایــت یارانش را برعهده بگیرند و در آن ســوی میدان

دیدار آنها با پرســپولیس لغو شــود .حضور قاســم حدادی

سعید اخباری رســید تا این بار کار دست جوانان دیگری

گاندوها

ماجراهــای حضور منصوریــان و عدم نتیجــه گیری او با
صورت موقت مســعود شــجاعی با کمک علی نیکبخت

پروتکلهای بهداشتی از سوی تیمها نظارت بیشتری داشته

هم بعد از اســتعفای بیاتلو نوبت به مربی جوانی به نام

باعث شــد تا با فشــارهای عجیب و غریب به سازمان لیگ

باید یک باشگاه با توجه به این شرایط چنین بازیکنی را بین

اعضای تیم قرار دهد.

فوالد  - 3صفر ســایپا ؛ غیبت فروزان و طفره نکونام

پیــکان  0 - 0آلومینیــوم اراک؛ بیانیــه علیــه داور و

تنهــا نکته مبهم ایــن دیدار غیبت محســن فــروزان دروازه

چه نکتــه ای مهمتــر از این که محســن ربیع خــواه بازیکن

حتی شــاید در این بازی میتوانســتند بازنده هم باشند

سرخپوشــان بــه دلیل مصدومیتهــای مــداوم در نهایت

شکست دهند.

از دلیل آن

بان تیم فوالد بود .این مســابقه از نظــر فنی با برتری کامل
سرخپوشــان اهوازی بوده و حتی ابراهیم صادقی سرمربی

سپاهان  - 4صفر نساجی مازندران؛ بودجه 15
فاضلی ســرمربی نساجی بعد از شکســت  4بر صفر مقابل

هــم در نشســت خبری وقتــی با این ســوال مواجه شــد در

شــاگردان نویدکیــا درحالــی کــه مســئولیت ایــن باخت را
برعهده گرفــت اما به بودجه  15براری ســپاهان نســبت به
تیم مازنی اشــاره کرد و بعــد هم گل چهارم را بــه گردن داور

انداخــت کــه تمرکز تیمــش را بهم ریخته اســت .ســرمربی
نســاجی همچنان از داوریها گالیه دارد اما ترجیح میدهد

همچنان نامحســوس بــه این وضع اعتراض کند .باشــگاه
نساجی معتقد اســت یک بازیکن ســپاهان هم باید اخراج

میشــده و داور از این موضوع چشم پوشــی کرده است .در

آن ســوی میــدان نویدکیــا در خانه طوری نتیجــه گرفت که
صــدای آنهایی که دنبال تخریب او هســتند را خاموش کرد

اما سپاهان در این فصل مثل ابر بهاری نتیجه گرفته است.
دریک مسابقه خوب و در یک دیدار پر اشکال ظاهر میشود

و بایــد دید نویدکیــا میتواند این نوســان را برطرف کند یا

خیر.

بیفتــد تــا بلکه تحوالتــی در دو تیــم ایجاد شــود .اتفاقا
دربی تبریــز از حیث فنی از بازیهای خــوب این هفته از

ســایپا هم به مورد تاکید کرده که این برد حق فوالد بوده و

برابری سپاهان و  4گلی که نساجی خورد!

و آن را تمرین کرده بودم

چه در انتخاب ســرمربی کمتر وســواس بــه خرج دهند

در پیش بــردن اهداف خود بهتر عمــل میکنند .بعد از

که باید سازمان لیگ بیشتر این موضوع را بررسی کند که چرا

قنبری :این مدل گل زدن ِش ِگرد من است

به نظر میرســد دو باشــگاه ماشین ســازی و تراکتور هر

فشردگی شود.

شــرایطی که او مشکوک به کرونا بوده از نکات عجیبی است

مسعود شجاعی در آینده
یکی از بزرگترین مربیان
ایران میشود

و برد دقیقه آخری یاران شجاعی

ادامه ســازمان لیــگ برای برگــزاری بازیهــای معوقه دچار

فــر در بین کاروان ذوب آهن برای حضور در تهران آن هم در

گفتگو

تنها مسئله مبهم نیمکت نشینی فروزان بود که البته نکونام
موردش پاسخی نداد.

صنعت نفت آبادان  1 - 2گل گهرسیرجان؛ دومین
شکست پیاپی قلعه نویی در قلعه آبادانیها

شــاید کمتر کســی فکرش را میکــرد تیم امیــر قلعه نویی
بعــد از باخت مقابــل پیکان آن هــم بــا آن گل عجیبی که

به صــورت آکروباتیک وار دریافت کردنــد در بازی با نفت

آبــادان هــم بازنده باشــند اما تیــم گل گهر در آبــادان روز
خوبی نداشــت و قلعه نویی دومین باخــت متوالی خود

را چشــید و جالب تر اینکه شــاگردان پورموسوی تا قبل از
برگزاری بازی اســتقالل با این برد صدرنشین شدند .البته

امیــر قلعه نویــی معتقد بود در این بــازی پنالتی که علیه
تیمش گرفته شــده درســت نبوده و نســبت بــه داور این

بازی ذهنیت داشته است.

مصدومیت بازیکن همیشه بدشانس

فصل گذشــته پرســپولیس که در اواخر حضورش در جمع
کارش به جدایی از این تیم کشید در تیم جدیدش هم دچار

آب در آمد و البته یاران شــجاعی بــا زحمت و درحالی که
روی برتــری تجربی موفق شــدند تیم همشــهری خود را

تیمش در این دیدار صحبت کرد.

محمــد قنبری ،تعویــض طالیی تراکتــور در روز پیــروزی با ارزش

این تیم مقابل ماشین ســازی بود و توانست با گل دقیقه  93که
به ثمر رســاند  3امتیاز شــیرین برای این تیم به ارمغان بیاورد .او

که امســال اولین فصل حضورش در لیگ برتــر را تجربه میکند

بیشــتر به عنــوان یک گزینــه تعویضی بــرای این تیم بــه میدان

این بدشانسی شــد و مقابل پیکان به شــدت مصدوم شد

شهرخودرو صفر  2 -استقالل؛ نبرد استقاللیها در

حالی که ربیع خواه پایش شکســت امــا داور در این صحنه

درحالــی کــه محمــود فکــری و شــاگردانش بابــت نتیجه

حریف نداد .بعد از بازی هم باشگاه آلومینیوم در بیانیه ای

که شــاگردان رحمتی میتوانســتند حداقل بازنده نباشند

و کارش به بیمارســتان کشــید .نکته عجیب تر این است در

روز آشتی کنان

هیــچ خطایی اعالم نکــرد و حتــی کارت زرد هم بــه بازیکن

گیری از ســوی هوادارانشــان تحت فشــار بودنــد و در روزی

عملکرد داور این بازی را به شدت نقد کرد.

اما تجربه و یاران قدرتر اســتقالل باعث شــد تــا  3امتیاز به

ت مسجدسلیمان؛ اولین برد
مس رفسنجان  0 - 2نف 

هواداران اســتقالل به کادرفنی این تیم وارد میکنند کاسته

محمد ربیعی باالخره مزد صبر خود را گرفت .سرمربی مس

چند که پرســپولیس هنوز دو بازی عقب افتاده دارد .نکته

امتیازات الزم را کســب کند باالخره مزد صبوری خود را گفت

ســابقش بود .او که یک سال پیش از جمع آبیها جدا شده

کردند تــا از این به بعد در مســیر بهتری قــرار گیرند .بعد از

استقالل دچار کدورتهایی شده بود و دیروز در ورزشگاه امام

مورد مشکالت مدیریتی باشگاه نفت مسجد سلیمان اشاره

هم به پایان برسد.

مسیها مقابل اولینها

ایلنا -مهاجم تراکتور در مورد گلزنی به ماشــین ســازی و برتری

جیب آبیهای پایتخت بــرود و برای مدتــی از انتقاداتی که
شود .شاگردان فکری با این برد به صدر جدول رسیدند هر

رفسنجان که در هفتههای گذشته با بد اقبالی نتوانسته بود

قابل توجه این بــازی رودررویی مهدی رحمتی با همبازیان

و مقابل شــاگردان حســینی اولیــن  3امتیاز خود را کســب

بود در یک ســال اخیر با ســید حسین حســینی دروازه بان

ایــن بازی مجتبی حســینی در نشســت خبری بــه نکاتی در

رضا(ع) به طور رســمی با هم آشتی کردند تا حواشی این دو

مــیرود ولی امیدوار اســت که این گل موقعیــت او را در تیم بهتر
کند.

قنبری در گفتگو با ایلنا در خصوص دیدار مقابل ماشــین سازی

اظهــار داشــت :از همــان اول میدانســتیم بازی ســختی مقابل
ماشــین ســازی داریــم چرا کــه آنها هــم مثل مــا شــرایط خوبی

نداشــتند و نیاز داشــتند که یک پیــروزی مهم به دســت بیاورند
و برای همیــن آمده بودند که بازی را ببرنــد و همین موضوع کار

ما را ســخت کرده بود ولی خب ما برای کســب  3امتیاز این بازی

هم قسم شــده بودیم و به هر شکل ممکن به آن نیاز داشتیم که
خدا را شــکر مــزد زحماتمان را گرفتیم و آن را بدســت آوردیم .وی
در مورد جدایی منصوریان و حضور شــجاعی به عنوان سرمربی

روی نیمکــت تراکتــور گفت :آقــای منصوریان مربی زحمتکشــی
بــود ولی به هر حال سیاســتهای باشــگاه اینطور رقــم زد که با

ایشان قطع همکاری شود و این موضوع در حیطه من به عنوان

بازیکن نیســت که بخواهم در موردش نظر دهــم .در مورد کار با
آقای شــجاعی باید بگویم با توجه به رفاقت و نزدیکی ایشــان به
بازیکنان جو خیلــی خوبی در تیم حاکم اســت و همین موضوع
روحیه مضاعفی به تیم منتقل کرد .ضمن اینکه مسعود شجاعی

علیرضا جوادی

به بهانه درخشش دروازهبانهای تیمملی در قاره سبز و راهی که باز شده است

پرواز عقابهای ایرانی در اروپا

بعــد از مدتها ناکامی و بیخبری از نگهبانــان دروازه در

فوتبال اروپا ،علیرضا بیرانوند در فوتبال اروپا درخشید و
توانست عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارد.

از گذشــته تا امروز میتوان در ترکیب لژیونرهای فوتبال

ایران ســتارگان زیادی را دید ،اما زمانــی که به خط دروازه

میرســیم هیچ بازیکن بزرگــی در آنجا دیده نمیشــود.
بازیکنان بزرگ فوتبال ایران در بوندســلیگا ،سریآ ،لیگ

برتر انگلستان و اللیگا به میدان رفتند ،اما در خط دروازه

یا لژیونرهای کمفروغی داشــتیم یا شــماره یکهای تیم
ملی نتوانستند خود را به قاره سبز برسانند.سالها سال

قبل وقتی یک پیشــنهاد جــدی به ناصر حجازی رســید

غوغای به پا شد.یک سال پس از جام جهانی  1978بود که
یک پیشنهاد رســمی از انگلیس به ایران رسید.از باشگاه

منچستریونایتد.پشنهاد وسوسه کننده بود،نه به خاطر

 200هــزار دالر که قرار بود به حجــازی بدهند،این انتقال
میتوانست بزرگترین انتقال تاریخ فوتبال ایران باشد اما

بنا به هزار و یک دلیل نشد.نشــد و حجازی که عقاب آن
زمان فوتبال ایران بود این فرصت بزرگ را از دست داد.

فقط از نظر روحی-روانی با او صحبت میکنیم».

در فوتبال ایران تبدیل میشد .او البته در فوتبال آسیا و با

پیراهن تیم بنگالدشی به میدان رفته است ،اما نتوانست

اما نفر اصلــی ماجرا علیرضا بیرانوند اســت .ســتارهای

اگر نامــهای از طرف ایرانی برای منچســتریونایتد با متن

تاتنهــام بــه خوبــی اســتفاده کــرد و توانســت عملکرد

که بعد از مدتها نیمکتنشــینی از فرصت بازی مقابل

خــود را بــه قطب فوتبــال جهان ،اروپا ،برســاند .شــاید

«ناصر حجازی باید برگردد ،او رضایت ما را ندارد ».ارسال

ناصــر حجازی فرصت حضور در فوتبــال اروپا را به دلیل

ی و هــرج و مــرج فدراســیون فوتبال از دســت
بینظمــ 
دادهاند .شــاید اگر فدراسیون فوتبال در آن زمان شرایط

بهتری داشت ،ناصر حجازی با انتقال به منچستریونایتد

در اواخر دهه هفتاد میالدی به نماد و مظهر دروازهبانی

مهم اســت .دیدید که وقتی گل به ثمر رســید نیمکت نشینان و
واقعا یک
بازیکنان و کادرفنی و تــدارکات و همه به هوا پریدند و
ً

مطلوبــی از خود نمایش بگذارد .طبــق آمار «امید گل»

تیم گل زده بود نه یک نفر و از این بابت خوشحالم.

تعداد گلهایی اســت که انتظار میرود یک تیم دریافت

تمرینــات آن را چند بار تکــرار کرده بودیم و خــود من هم فصل

میدهــد عملکــرد بیرانوند باعث شــده اســت ،آنتورپ

را شــکر توانســتم برای تراکتور هــم گلزنی کنم .من دوســت دارم

ل هیچگاه رخ
ناصر حجازی پیشنهاد دادند ،اما این انتقا 

کمتر از حد انتظار گل بخورد ( ۰.۸کمی بیشــتر از احتمال

احمدرضــا عابــدزاده نیــز همــواره در میــان برتریــن

موضــوع را فراموش کرد که تاتنهام مورینیو در نیمه دوم

وی در مورد خوشــحالی شــدید مهدی تیکدری از گلی که او زد هم

گل شــدن یک ضربه پنالتی اســت) .همچنین نباید این

نداد.

دروازهبانان تاریخ فوتبال ایران شــناخته میشود ،اما او

وجــود دارد دروازهبانان ایرانی مســیرجدیــدی را دنبال

در مســیر حرفهای خود هیچگاه نتوانست فرصتی برای

کنند.امیــر عابــدزاده و علیرضا بیرانونــد دو دروازهبانی

خــود را در فوتبال ایران ســپری کرد ،با ایــن وجود تعداد

بازیکنســاز فوتبال اروپــا ،بازی میکنند .امیــر عابدزاده

به قــول فوتبالیها«:خیلی خوب اســت اما انشــاءهللا

تیم ملی نیز شــده اســت و بعضــی افراد ماننــد مرحوم

وجود دارد که در آن مهم نیست چه کسی گل بزند و موفقیت تیم

اگر فرصتش پیــش بیاید گلهای زیادی بــرای تراکتور بزنم و به

ژرمن در آن زمان تازه متولد شده نیز به
اتین و پاریســن ِ

شود .وحیدهاشمیان که سابقه حضور در فوتبال آلمان

ستارگانی که به جایگاه خود نرسیدند

واقعا همینطور اســت و در تیم ما یکدلی و اتحاد بی نظیری
ولی
ً

قبل در لیگ یک گلهای این شــکلی به ثمر رســانده بودم و خدا

فوتبال ایران ســپری کــرد ،اما هرگاه در شــرایط حرفهای

در ایــن بین بدشانســیها نیــز گریبانگیر ســنگربانان

من زحمتی بود که بچهها کشــیدند و من آن را به نتیجه رساندم

مرد شــماره یک آبیها نبود و باشــگاههایی مانند سنت

نرســیده اســت.حقیقی،مکانی،امیرعابدزاده،بیرانوند

زیادی در فوتبال ایران دارند،مثل منچستریونایتد و »...

هم توضیح داد :شــاید این حرف کلیشهای باشــد که بگویم گل

کند یا به ثمر برساند ۲.۸ -بوده است و نتیجه بازی نشان

یآمد .البته منچستریونایتد تنها مشتری
فوتبال اروپا م 

زیــادی از بازیکنان با ســابقه فوتبــال ایران تاکیــد دارند

عابدزاده به زودی در تیمهای بهتر.تیمهایی که هواداران

مهاجم تراکتور در مورد گلی که مقابل ماشین سازی به ثمر رساند

نمیشد ،نام ناصر حجازی در کنار بازیکنان بزرگ آسیایی

تقریبا تمام دوران فوتبال خود را در فوتبال اروپا ســپری
ً

گلرهــای ایران در تیمهای بزرگتر.انشــاءهللا علی بیرو و

خواهد بود.

یــا -Expected Goalsکــه متری برای ســنجش میزان

از آن ســال به بعد تا همین چند سال پیش هیچ انتقالی

و ...در تیمهــای اروپایــی باز میکنند اما بــدون تعارف و

مربــی خوبی خواهد شــد و در آینــده از مربیان بــزرگ فوتبال ما

قنبــری ادامــه داد :ایــن گل یــک حرکت تمرین شــده بــود و در

بازی در فوتبال اروپا پیدا کند و تمام مدت دوران حرفهای

که بشــود حســابی با آن کیف کرد بــه دروازه بانان ایران

تجربه ســالها حضور در اســپانیا و کار با مربیان بــزرگ را دارد و

فرد با تجربهای است و در همین چند جلسه تمرین نشان داده

که او میتوانســت بسیار مطرحتر از شــرایط فعلی خود

را دارد ســال گذشــته درباره احمدرضا عابدزاده صحبت

کرد و گفت« :من معتقــدم اگر احمدرضا عابدزاده به هر

هســتند کــه حــاال در لیــگ پرتغــال و بلژیــک ،دو لیــگ

کرده اســت .عابــدزاده کوچک چند ســال ناموفــق را در

قــرار گرفتــه ،توانســته کیفیت خــود را نمایش بگــذارد.
او بیهیاهــو در فوتبــال پرتغــال بازی میکنــد و فصل

تیم اروپایی میرفت بینظیر میشد .اگر آن مصدومیت

گذشــته نیز یکی از برتریــن دروازهبانان لیگ این کشــور

یک جاهایی بهتر از او بود».

پسرش تجربه کرده میگوید« :این بچه اساسی و اصولی

گریبانگیرش نمیشد ،یک گلر در سطح اولیورکان و حتی

بود .احمدرضا عابدزاده ،درباره شرایط و ماجراهایی که

دو مهره خطرناک خط تهاجمی لیگ برتر یعنی ســون و

هری کین را در زمین داشــت .دو مهرهای که در این فصل
نشان دادند میتوانند از توپهای مرده یک گل بسازند،

اما با این وجــود بیرانوند عملکرد خوبی را خود نمایش

گذاشت و در اولین بازی خود با پیراهن آنتورپ درخشید.
امیــر عابدزاده و علیرضا بیرانوند بازیکنانی هســتند که
میتوانند طلســم موفق نبــودن دروازهبانــان ایرانی در

فوتبال اروپا بشــکنند و با عملکــردی که دارنــد راه برای

بقیه دروازهبانان ایرانی نیز هموار کنند؛ نفراتی مانند پیا م
نیازمند که در لیگ برتر عملکرد خوبی دارند و باتوجه به

ن ایدهآلشان سنگربانان مطمئنی برای فوتبال ایران
س 

موفقیت تیم کمک کنم.

توضیح داد :مهدی رفیق صمیمی من اســت و از بازیکنان خوش
قلب و مهربانی اســت که در تراکتور همبازی هســتیم و وقتی من
گل را زدم جوری خوشحالی میکرد که انگار خودش گل زده باشد.

مهاجم تراکتور در مورد اضافه شدن علی نیکبخت به تراکتور هم
خاطرنشــان کرد :آقای نیکبخت مربی خوب و با تجربهای اســت

و مــن در مدتی که در لیگ یک بودم شــناخت خوبی از ایشــان و
توانایی فنیشــان داشــتم و از مربیان خوب و زحمتکش فوتبال

ایران هستند که حضورشان در تراکتور اتفاق خوبی است.

قنبری در مورد اینکه با این گل احتمال دارد بیشتر به او بازی برسد
یا نه هم گفت :این در اختیار من نیست و کادرفنی تصمیم میگیرد

چه کســی بازی کند و چه کســی بازی نکند ولی همانطور که گفتم

جو یک دلی در تراکتور باعث شــده برای کسی مهم نباشد که کدام

باشند .در این بازه زمانی امیدها برای داشتن دروازهبان

بازیکن بازی میکند و کدام بازیکن تعویضی یا روی نیمکت اســت

آمد پرسپولیس حاشــیه زیاد شد ،گفتم اینجا به درد تو

اســت.این راه باز شــده و ایران میتواند در کنار بازیکنان

بگویم بازی در لباس تراکتور برایم افتخار اســت و اگر فرصت بازی

خود در آنجا ادامه دهند ،اما آنها نیز نتوانستند عملکرد

گفت برویــم پرتغال؟ گفــت :برویم .امیر نزدیــک  ۳ماه

به اروپا صادر کند.نفراتی که تعدادشان بیش از انگشتان

ســعی میکنم جواب اعتماد کادرفنی را بدهــم و امیدوارم گلی که

میرســد داســتان کمی با گذشــته فــرق دارد و این امید

چون دیدند زحمت میکشــد .دیگر نیازی به من ندارد.

هستند و با استعداد».

بعد با پیکان هم توضیح داد :پیکان تیم قدرتمندی است و هفته

ظهور پدیدههای جدید

در دهه گذشته تعداد زیادی از دروازهبانان مانند علیرضا

حقیفی و سوشــا مکانی به تیمهای اروپایــی رفتند تا راه

درخشــانی از خــود به جــا بگذارنــد .با این حــال بهنظر

دروازهبانــی را یــاد گرفته .االن دیگر اروپــا زندگی میکند.

نمیخــورد ،باید بروی .رفت ترکیه ،آنجــا هم یک ایرانی

خودش هزینه کرد ،رفت و آمد تا باشــگاه انتخابش کرد،

قراردادهای عجیب در فوتسال!
ایسنا -برخی باشگاهها اقدام به بستن قرارداد تنها برای

اول هر گروه برای کسب عنوان قهرمانی و دو تیم انتهایی

 ۱۲بازی بــا بازیکنان کــرده اند و پرداخت مبلغ بیشــتر را

هر گروه برای بقا در لیگ برتر راهی مرحله بعد شده و به

بــا توجه به شــیوع بیماری کرونا فصــل جدید لیگ برتر

این اتفاق باعث شــده تا چهار تیم پس از برگزاری  ۱۲بازی

بازیها در دو گروه  ۷تیمی برگزار خواهد شــد و ســه تیم

مدیران برخی باشــگاهها را به بستن قراردادی عجیب با

منوط به وضعیت آنها پس از بازیهای گروهی کرده اند.

فوتسال به شیوه ای جدید برگزار میشود .بر این اساس

صورت گروهی با هم رقابت میکنند.

پرونــده شــان برای این فصل بســته شــود .ایــن عامل

موفــق ایرانی در فوتبال اروپا بیشــتر از هــر زمان دیگری

و همه برای موفقیت تیم تالش میکننــد .در مورد خودم هم باید

شاخصی در پستهای مختلف حافظان قفس توری هم

بیشــتر در اختیارم قرار بگیرد از این موضوع خوشــحال میشوم و

یک دســت اســت و در وصــف شــان بایــد گفت«:عالی

زدم باعث شــود فرصت بیشتری پیدا کنم .وی در مورد بازی هفته

بازیکنان روی آورده است.

گذشته توانست گل گهر را هم شکست دهد .مهدی تارتار از مربیان

خوب لیگ برتر است و نادر محمدی هم برایشان اوتهای خوبی

ایــن مدیــران معتقدنــد از آنجایــی کــه وضعیــت آنها

قبال گفتم از این به بعد روی دور
میاندازد ولی تراکتور همانطور که ً
ُ
برد خواهد افتــاد و میخواهیم پیروزیهای پیاپی کســب کنیم و

مرحلــه اول بــه بازیکنان خود دســتمزد میدهنــد و در

مهاجــم تراکتــور در مورد اینکــه آیا در بــازی با پیــکان هم گلزنی

چهار تیمی ســقوط کنندهها برای دستمزد بیشتر با این

خواهم کرد و یک گل برای پیکان کنار گذاشته ام.

اصوال قراردادها یک فصل مســابقاتی بوده و باشگاهها

شجاعی بابت اعتمادی که به من داشت تشکر کنم و از هوادارانی

دهد به او بدهند.

ورزشگاه ببینیم و در حضور آنها بردها را جشن بگیریم.

برای ادامه بازیها مشــخص نیســت تنها بابــت  ۱۲بازی

هدف ما در این فصل قهرمانی است.

صــورت رفتن به گروه شــش تیمی صعــوده کنندهها یا

حتما این کار را
خواهــد کرد یا نه گفت :اگر فرصتش پیــش بیاید
ً

بازیکنان به توافق خواهند رســید .این در حالی است که

قنبــری در پایان یادآور شــد :جــا دارد آخر از کادرفنی و مســعود

موظفند این مبلغ را در ازای هر چند بازی که بازیکن انجام

که مارا حمایت میکنند هم ممنونم و امیدوارم به زودی آنها را در

سخن روز
روزانهم
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شعر

طنز

پاسخ افشین عال

گفتوگو با فرهاد باغشمال طنزنویس تبریزی؛

ساناز شهابی
«فرهــاد باغشــمال» نویســنده کتــاب طنــز

«فراکســیون آی َن َفس ِکــش» (شــامل ۳۰

یادداشــت طنز) با بیان اینکه شــوخطبعیهای
برخی از مردم با طنز یکی نیست ،گفت :طنز روی
خط قرمــز میماند ولی از آن رد نمیشــود .طنز

طنز انگار تاریخ انقضا ندارد

َلج میکند ،اما کینه و دشمنی ندارد.
کتــاب «فراکســیون آی نفــس کــش» شــامل

کار طنز متلکگویی نیست

به شعرخوانی اردوغان

ارس ز هر دو طرف

زیر گام شیران است

کار طنز متلکگویی نیست

باغشــمال گفت :ســعی بر ایــن بود کــه از انواع

وی بــه آفــت طنــز در دنیــای امــروز هم اشــاره

ایبنا -افشــین عال ،شاعر در پاسخ به اهانت

 ۳۰یادداشــت طنــز از فرهــاد باغشــمال،

مدلسازی از گلستان سعدی ،نوشتههای رسمی

مواجهیم ،شــوخ طبعی مردم است که متاسفانه

کشورمان شعری سروده و در فضای مجازی

اســت .نوشــتههای وی سالهاســت در روزنامه

ســال اخیر در جشــنوارههای مختلــف منتخب

میشــود .ایــن کتــاب در قطــع رقعی توســط

توسط یک نهاد دولتی منتشر شود ،اما در عمل

 ۱۰۰۰نسخه ،بهار امسال منتشر شد .ویراستاری

منصرف شدم و با یک ناشر تهرانی صحبت کردم

لیال حسیننیا انجام داده و طرح روی جلد آن از

امکان رونمایی رســمی و نقد اثر فراهم نشد ،اما

نویســنده کتاب «فراکســیون آی نفس کش»

داشته ،بهخصوص در شهرهای مشهد ،دامغان

کتــاب حدودا  10ســال قبل بســته شــد؛ حوزه

وقتــی از فرهــاد باغشــمال در مــورد ویژگــی

متفاوتی دارند .شــالوده اصلی طنــز روزنامهای

تا تعــدادی از طنزهــای مطبوعاتــیام را که به

کتاب «فراکســیون آی نفسکش» این است که

چــاپ کنــم .همانطــور کــه میدانیــد ،بیشــتر

هم ایــن طنز روزگار اســت که همــان طنزی که

اســت .اما طنز کتابــی ،پی و ریشــه دارد به قول
ِ
داستاننویسها «پیرنگ» دارد .گفتمان اینها

ارزش محتوایــی بــرای تبدیل شــدن بــه کتاب

همچنــان پابرجاســت .ویژگی دیگــر کتابم هم

چاپ این کتاب افتادم ،از بین  800طنز نوشــته

مقدمه بنویسد!

نهایت بعد از تلخیص 30 ،اثر باقی ماند.

مدلها و ســبکهای طنز از قبیــل کتابت امروز،

روزنامهنــگار و طنزنویس خــوشذوق تبریزی

و تصریــح کــرد :آفــت بزرگی کــه امروز مــا با آن

و محــاورهای بیــاورم و البته آثاری کــه طی چند

«ســرخاب» و هفتهنامــه «آذرپیــام» منتشــر

شــده بودند .البتــه در ابتدا قرار بــود این کتاب

«انتشــارات شــانی» در نوبت اول با شــمارگان

وقتی دیدم نوشــتهها زیر تیــغ حذفیات رفتند،

و انتخاب مطالب «فراکسیون آی نفسکش» را

که خوشــبختانه گرچه بهخاطر شرایط کرونایی

جابر اسدی است.

با طنز اشتباه گرفته میشــود .اگر روی سر مردم

ایــران بمب هم بریزند ،فردا عــدهای از آن جوک
درســت میکنند! ما طنز را با شوخیهای روزمره
اشــتباه گرفتهایــم .مشــکل دیگر این اســت که

طنزنویسهای ما هم به سمت طنز ساندویچی

ســوق پیدا کردهاند؛ عین جوکها و توئیتهای
نمکین در فضای مجازی .در حالی که طنز واقعی

دارای مقدمــه ،متــن و نتیجهگیــری اســت .طنز

بهواســطه فروش اینترنتی تا حاال فروش خوبی

تفاوتهای طنز مطبوعاتی و کتابی

ابتــدا دربــاره ایــن کتــاب ،گفــت :نطفــه ایــن

و قم.

هنــری تبریز برای نخســتین بار پیشــنهاد کرد

اصلــی کتابــش پرســیدم ،گفــت :ویژگــی مهم

اصطــاح تاریــخدار نبودند ،به صــورت کتاب

مطالب آن ،تاریخ انقضا ندارد .نمیدانم شاید

طنزهــای مطبوعاتــی تاریــخدار هســتند و

 15ســال پیش راجع به مشــکالت نوشته بودم،

را ندارنــد و بــرای همیــن زمانی که مــن به فکر

این اســت که دوســت نداشــتم کســی برای آن

مطبوعاتــیام 150 ،مــورد را انتخــاب کردم و در

ایــن نویســنده افــزود :وقتــی پســرم طاها یک

میکند ،اما کینه و دشمنی ندارد.

مشــکالت جامعه را برایش تشــریح کرده بودم،

ســمت چــاپ کتــاب بروند ،بیــان کــرد :چاپ

این بود که وقتی پســرم بزرگ شد ،دیگر مشکل

مانــدگار شــدن آثــار کمــک میکنــد و از همه

شهرســتانی به مدیران شهرستانی است و به
خاطر مســائل مالی و نبود آموزش حرفهای

بــا هم خیلی فــرق دارد ،اما هر دو الزم هســتند.

بــه مــروز زمــان بــه ســمت روابــط عمومــی

این حال هر دو دنبال یک هدف هستند؛ اصالح

نویســی و کاتبــی میرونــد .ایــن در حالــی

جایگاه طنز در جامعه ادبی ایران

نه با ریا و دغل ،سنگ دین به سینه زدن
دلیل رونق بازار و احترام تو شد

«فراکســیون آی َنفس ِکش» در
نویســنده کتاب
ِ
رابطــه با جایگاه طنز در ادبیــات ایران هم گفت:

گمان مبر دل ایران زمین کنام تو شد

ویژهای در ادبیات دارد .آیا ســعدی نوشــته طنز

اگر که کافه و می ،پایهی دوام تو شد

مالئــک در میخانــه زدنــد  .»...اینهــا همــه طنز

ترشحی اگر از آن نصیب جام تو شد

گفته اســت .مســئله اینجاســت که وقتی از طنز

گمان مدار که ُترک غیور خام تو شد

است .درواقع طنز را نمیشود از ادبیات جدا کرد.
باغشــمال بــا تاکیــد بــر اینکــه طنــز ّ
مقیــد به

گمان مبر وجبی هم نصیب گام تو شد

کنون هم از هوس ساحل ارس بگذر

هستند ،اما مستتر .استاد شهریار هم رندانه طنز

رفیق قافلهای و شریک دزد اما

صحبت میشــود ،انتظار عمومی بــر قهقه زدن

فقط به حرمت همسایگی است صبر یالن

عمومیها بد باشد ،نه! مشکل اینجاست که

روزنامه یا رســانههای مجازی این حساسیت

نوشــته بــودم ،بــرای جامعــه امروز هــم صدق

رندانه خفقان و رنج مردم را به تصویر کشیده

خود من در نــگارش کتاب
به شــمار مــیرودِ .

این طنزپــرداز تبریزی گفت :ایــن را بدون هیچ

و گربــه» در قالب طنز به افشــای چه حقایقی

تکلیف مشخص است؛ اما در اینگونه خبرها
کرد» کاری درست نمیشود.

باغشــمال ادامه داد :وقتی کتاب مینویسی

خیلــی مواظب هســتی تــا ســوتی ندهی .در

نه ُترک گنجه و باکو نه ُترک ایرانی

گونههــای دیگر نــگارش نیســت ،اضافــه کرد:

نه قوم ُکرد هماهنگ با مرام تو شد

انگلیســی اســتفاده کند یا محاورهای بنویســد

ز خوان اوست اگر لقمهای طعام تو شد

تفاهم میشــود .اســاتید ادبیات قالــب طنز را

چه غم؟ که قافیه اسباب التیام تو شد

و نویســندگان هــم آرزو دارنــد کــه روزی طنــز

به خود بیا که همای ظفر ز بام تو شد

باشــد بــرای زاده شــدن طنزنویســان حرفهای

نه داعشی که به دستور او غالم تو شد

ایبنا

حالل کن اگر این بیتها حرام تو شد!»

دســت طنزنویس باز اســت ،میتواند از کلمات

سکوت شیر برادر! ز ترس روبه نیست

«فراکســیون آی َنفس ِکش» وسواس زیادی
ِ
بــه خــرج دادم .در تجربــه شــیرینی بــود.

و همیــن قائل نبــودن مرز در طنز باعث ســوء

به خود ،قیافهی فاتح گرفتهای با شعر

عظیمالشــأن میدانند ،حتی بهترین شــاعران

فسانه گشت و کهن شد حدیث عثمانی

شــده اســت ،چون انتظار بیشــتری از خودم

بنویسند .من امیدوارم چاپ این کتاب روزنهای

نه غرب با تو وفا میکند نه اسرائیل

در اســتان .آذربایجانشــرقی پر اســت از ســوژه

خود آگهم که روا نیست هجو همسایه

کمتر اســت .کتــاب بهنوعی محک نویســنده

شــعاری میگویم؛ گویی گمشدهای دارم که هنوز

پرداخته است.

میکنم؛ یــک روز در عدالتخواهی ،یــک روز زیر

حقیقت کجاست؟ در دل نوشتههای طنز

دارم .نوشــتن کتاب باعث میشود تا مطالب

این فعــال فرهنگی تبریزی در پاســخ به این

افزایش دهی.

زیبایی.

نه افتخار اروپا شدن به نام تو شد

عمومی نمینویســند ،نه اینکــه اخبار روابط

بیکاری ،مســکن ،اعتیاد ،ازدواج ،کنکور و ...حل

بار ســتم نرفتن ،یــک روز در نابرابــری و روزی در

خنک شد ،حرف دلم را گفته است».

نه در عراق ،قضا و قدر به کام تو شد

نــدارد؟ مگر حافــظ نمیگویــد «دوش دیدم که

مهمتر معیاری میشــود برای قضــاوت تا از َبه
َ َ
َبــه چه چه گوییهای رســانهای رها شــده و در
معرض نقد افراد متخصص قرار بگیریم .شما

یا روی تلکس اخبار؟

را بــه حالت نمکین و اســتادانه مطرح میکند تا

ارس ز هر دو طرف زیر گام شیران است

برسد ،اگر دنیا را هم به او بدهند ،خبر روابط

آن زمــان که مــن این نامه را مینوشــتم ،تصورم

پیــدا نکــردهام و آن را در نوشــتههایم جســتجو

متن شعر به شرح زیر است:

اســت که اگر فردی واقعا بــه دغدغه ژورنالی

نوشــتههای مطبوعاتــی در قالــب کتــاب ،به

میکند.

سال پیش سروده بودم به اردوغان».

طنز گونهای از گرایشهای ادبی اســت و جایگاه

نه! با «وی گفــت» و «وی افزو» و «وی تاکید

اســت .یا مثال «عبید زاکانــی» در کتاب «موش

آن نوشت« :بازآفرینی دوباره شعری که چند

دوام عزت این خطه از والی علی است

سال داشــت ،برایش نامه نوشــته بودم و در آن

همــان مضامیــن طنزی که من چند ســال قبل

اینستاگرامی خود منتشــر کرد و در مقدمه

گفت :نوشــتههای روزنامهنگاران شهرستانی

وی بــا تاکید بر اینکــه ژورنالیســتها باید به

و نهتنها کم نشــده بلکه بیشتر هم شده است و

همراه بود ،افشــین عال شعری را در صفحه

مخاطب بعــد از خواندن بگویــد« ،آخیش دلم

خبر است و همچنان از ارکان خبر بیرون نیامده

ادبیان طنز دوره مشروطه را نگاه کنید ،چقدر

ارضی کشورمان که با واکنشهای مختلفی

نه در سیادت اعراب ،نقشهی تو گرفت

وقتی روی مطلبی نوشــته میشود «آگهی»،

شده است؛ اما آن مسائل همین االن هم هست

رئیس جمهــور ترکیه و اهانــت به تمامیت

سوال که به نظر شما مطالب جدی و رسمی

مظلوم و غریب اســت .نــگاه روزنامهنگاران

قرمــز میماند ولــی از آن رد نمیشــود .طنز َلج

پس از آنکه شعرخوانی رجب طیب اردوغان،

نیســت طنز ،کســی را بخنداند ،فقط موضوعی

باغشــمال بیــان کــرد :ایــن دو طنــز ماموریت

امور .ویژگــی جالب طنز این اســت که روی خط

منتشر کرده است.

«نه شام لقمهی چربی برای شام تو شد

حاوی حقایق هســتند یا نوشــتههای طنز؟،

عین اینکــه بگویی نان الزم اســت ،امــا آب نه .با

باید راهگشــا ،منسجم و جدی باشــد .اصال قرار

رئیسجمهــور ترکیــه بــه تمامیــت ارضــی

نوشــتههای مــن بعد از چــاپ کتــاب نصف

را اســکلتبندی کنــی و کتابخوانیات را هم

پرداخت طنز.

منظر

تلویزیون

مجریان یلدایی تلویزیون چه کسانی هستند؟
بهانههای در خانه ماندن

مهــر -علــی ضیــا در شــبکه یــک ،پوریا

رشیدپور در شبکه سه ،منصور ضابطیان

نرســیده و حــاال در شــب یلــدا بــا یــک

اجــرای رضا رفیع مدتی اســت بــه تولید

افتتاحیه روی آنتن میرود.

در شبکه آموزش ،سروش صحت و حمید

«رادیو هفت» با اجرای منصور ضابطیان

گــودرزی در شــبکه نســیم در شــب یلدا

هم که چند ســالی است روی آنتن نبوده

میزبان مردم میشوند.

شب یلدا یکی از شبهای آیینی است که

حاال دوبــاره به قاب تلویزیون بازگشــته

اســتقبال آن میرود .این شــب امسال و

یلدایی مهمان مخاطبان خواهد شد.

اســت و شــب یلــدا با یــک ویــژه برنامه

تلویزیون هر ســاله با تــدارک ویژهای به

شبکه نسیم؛ از کتابباز تا شوتبال

همزمان با شــیوع کرونا شکل خاصی به

در شــبکه نســیم هم برنامه «کتــاب باز»

خود گرفته است و در این روز و شبهایی

طراحــی ویــژهای برای شــب یلــدا انجام

کــه ممنوعیــت ترددهــا ،محدودیــت
بیشــتری بــرای مــردم و خانوادههــا بــه

وجود آورده تلویزیون است که میتواند
جای خالــی خانوادههــا و دورهمیهای
خانوادگی را پر کند.

شبکه یک سیما رفته اســت و با آیتمهای

جدیدی این شــبها میزبــان مخاطبان
اســت .این برنامه قرار است تدارکی برای

تلویزیون به رســم هرســاله برنامههای

احتماال
شــب یلدا هم داشــته باشــد که
ً
با آیتمهــا و بخشهــای مختلفی همراه

نیســت با این حــال به نظر میرســد در

شبکه دو؛ ویژهبرنامه ایرانیش

مختلفــی را در ایــن شــب در نظــر گرفته
است که هنوز جزئیات هیچیک مشخص
برخی از شــبکهها تدارک ویژهتــری برای

ســرگرمی مردم در بلندترین شــب سال
در نظر گرفته شــده است؛ تدارکی که هم

بازگشت برنامههای قدیمی چون «رادیو
هفــت» و «قندپهلو» را در بــر میگیرد و
هــم برنامههــای روتینی که قرار اســت با

یک اجرای ویژه میزبان مخاطب شوند را

شامل میشود.

شبکه یک؛ علی ضیا و فرمول یک

برنامه «فرمول یک» از دهم آذر روی آنتن

داده اســت .محمدرضــا رضائیــان تهیه

اجــرای رضــا رشــیدپور دیگــر برنامــهای

کننــده و ســروش صحــت مجــری ایــن

بــرود و بخشها و آیتمهایــی در فضای

شــب با دیگر مجریان برنامــه هم همراه

اســت که قرار است در این شب روی آنتن
موســیقایی برای شــب یلدا تدارک دیده
است.

برنامه هســتند که البته قرار است در این

شوند و آیتمهای متنوعی برای مخاطبان

پخش شود.

در شبکه سه سیما هم برنامه «زوجینو»

همچنیــن «کــودک شــو» بــا اجــرای

«ایرانیش» این شبها در قالب مسابقه

مسابقه برگزار میشود قرار است تدارکی

حامــد آهنگــی و مبینــا نصیــری از دیگر

که پوریا پورسرخ مجری و احسان ارغوانی

شب روی آنتن برود.

است.

برای مخاطبان پخش میشود برنامهای
تهیــه کننــده آن اســت و قرار اســت این
مســابقه هم طی سه شب برنامهای ویژه
در آستانه شب یلدا داشته باشد.

بــا اجــرای باربــد بابایــی که بــه صورت
ویژه این شــبها داشــته باشــد و در دو

تدارک ویژهای دیدهاند.

شــبکه آمــوزش هــم تــدارک ویــژهای

با این حال مخاطبان میتوانند از ساعت

مخاطبــان شــاهد بازگشــت دو برنامــه

شوند و تا پایان شــب و با آخرین برنامه

شبکه سه؛ «سیم آخر» و

همچنیــن مســابقه «ســیم آخــر» بــه

مفــرح و خاطره ســاز از آنتن این شــبکه

تهیهکنندگــی محمدرضــا رضائیــان و

برنامههایــی هســتند کــه در شــب یلدا

شبکه آموزش؛ بازگشت دو برنامه

برای شــبهای یلــدا دیده و قرار اســت

«زوجینو»

حمیــد گــودرزی و «شــوتبال» بــا اجرای

هنوز مشخص نیست «دورهمی» مهران

خاطرهساز

باشــند« .قندپهلو» برنامهای در فضای

لنج سازی  -آبادان
عکس :تسنیم -حسین عبدهللا اصل

طنازانــه و شــیرین و مفــرح اســت که با

پورســرخ در شبکه دو ،باربد بابایی و رضا

گالفی حرفه

مدیری در این شب برنامهای دارد یا خیر

 ۱۹بــا «کتــاب باز» مهمان شــبکه نســیم
«کودک شو» در ســاعت  ۲۳این شبکه را
دنبال کنند.
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