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فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( بر تمامی محبّان آن حضرت تسلیت باد 

»اعالن نظریه  کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری« نوبت دوم
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی 
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روابط عمومی کمیته امداد استان گلستان

چرا پارلمان بخش خصوصی تا این حداهمیت  دارد؟

 رقابت سنگین بازرگان ها 
در انتخابات اتاق بازرگانی

میتینگ های متعدد طیف های مختلف بخش 
خصوصی در هتل استقالل و هتل آزادی برگزار 
ش��ده و برگزار می ش��ود، در کنار نشس��ت های 
خبری و رسانه های آنالین متعددی به راه افتاده 
ب��رای انتخاب��ات اتاق بازرگانی، نش��ان می دهد 
رای آوردن در انتخابات پیش رو بس��یار دشوار 
خواهد بود و باید دید در این آوردگاه، لیست ها 
موفق تر ظاهر می شوند و یا چهره ها بر لیست ها 
غلب��ه خواهند کرد.در فاصل��ه کمتر از یک هفته 
تا برگ��زاری انتخاب��ات اتاق  بازرگان��ی تهران، 
فعالیت ه��ای انتخاباتی طیف ه��ای مختلف و به 
ویژه بخ��ش خصوصی برای حض��ور موثر در 

بزرگ ترین انتخاب��ات پارلمان بخش خصوصی 
ش��دت گرفت��ه و ائتالف های مختل��ف اقدام به 
برگزاری گردهمایی و نشس��ت های متعددی در 
موعد تبلیغات داشته اند؛ اما چرا این اتاق این حد 
حائز اهمیت اس��ت؟ اقتصاد ایران مطابق با اصل 
44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به سه 
بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و 
قانون اساسی بخش  خصوصی را آن بخش تلقی 
کرده که کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و 
خدمات را در برمی گی��رد و مکمل فعالیت های 

اقتصادی دولتی و تعاونی است.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:

توسعه تولید و اشتغال راهکار مقابله با فقر

کسی به امید من چیزی گم نکند!

داستان خواندنی زندگی یک کارآفرین 9 شغله

وزیر  امور اقتصادی ودارایی طی س��خنانی 
در »همایش ملی الگوی توس��عه پایدار و متوازن 
منطق��ه ای«  اجرای نظام جامع مالیاتی را یکی از 
راهکارهای اصلی تحقق عدالت درآمدی در کشور 
عن��وان کرد. علی طیب نیا اظهار داش��ت: عدالت 

مالیاتی یکی از ارکان دستیابی به عدالت درآمدی 
اس��ت که خود از منظر »عدالت درون نسلی« قابل 
تحلیل اس��ت. وی برقراری عدالت جنس��یتی را 
یکی دیگر از ارکان عدالت درون نسلی عنوان کرد 
و گفت: مش��اهده وضعیت شاخص هایی چون 

میزان تصدی پست های مدیریتی از سوی خانم ها 
در مقایس��ه با آقایان،نرخ بی سوادی، دسترسی به 
امکانات ورزش��ی و تفریح��ی، نرخ بیکاری زنان 

تحصیل کرده و ... 
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علیرض��ا رضایی ع��ارف، متولد روس��تای 
همه کسی بخش بهار همدان است. وی که 9 شغل 
متفاوت دارد و اکثر آنها هم اکنون در سطح کشور 
اجرا می شود، طرحی دارد که اگر مسئوالن به آن 
اعتماد کنند، مشکل خشکسالی کشور را ریشه کن 
می کند. معتقد است با تجربیاتی که طی این سالها 

کس��ب کرده می تواند به معنای واقعی از یک کار 
شکست خورده یک پیروزی شیرین بیافریند.وی 
دارای ثبت اختراع بزرگترین کتاب دنیاست، کتابی 
که 15 ت��ن وزن دارد.  عادت ندارد مثل همه فکر 
و عمل کند، دوست دارد متفاوت باشد و عشقش 
این است که غیرممکن را تبدیل به ممکن کند. از 

نگاه وی بن بست وجود ندارد و این ما هستیم که 
بن بست را می سازیم...

مش��روح گفت وگو ب��ا علیرض��ا رضایی 
عارف، مخت��رع ، کارآفرین نمونه ملی و مدیر 
ش��رکت جوینده و یابنده راهگشا را در صفحه 

دو بخوانید.

باید با ترکیه شریک باشیم نه رقیب
همایش کارب��ردی تجارت ای��ران با ترکیه 
دیروز با حضور قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن 
وتجارت، رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران، مدیر عام��ل مرکز آموزش 
بازرگانی  و جمعی از فعاالن اقتصادی و تجاری 
دو کش��ور ایران و ترکی��ه در مرکز همایش های 
بین الملل��ی صداوس��یما برگ��زار ش��د. مجتبی 

خس��روتاج، قائم مق��ام وزیرصنع��ت، معدن و 
تجارت در این همایش با بیان اینکه سطح روابط 
تجاری ایران با ترکیه با توجه به سند چشم انداز 
1404 و سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی در حد 
قاب��ل قبولی نیس��ت وباید افزای��ش یابد، گفت: 
سیاس��ت ما در تعام��ل اقتصادی با کش��ورهای 
منطقه از جمله ترکیه به صورت برد- برد اس��ت 

و به دنبال ایجاد فضای رقابتی سالم هستیم. وی 
اف��زود: در  11 ماهه گذش��ته بالغ بر 1 میلیارد و 
700 میلیون دالر کاالی غیرنفتی از س��وی ایران 
به کش��ور ترکیه صادر ش��ده است، همچنین در 
این مدت به ارزش 2 میلیارد دالر کاال از کش��ور 

ترکیه به ایران وارد شده و ...
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