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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش:

۱۸ هزار نفر 
استخدام می شوند

آشنا:

رایزنی های سنگینی انجام شده تا 
منشور حقوق شهروندی اجرایی شود

قرار است شماری از پذیرفته شدگان جذب دستگاه آموزش و پرورش شوند
تعداد ۲ هزار سهمیه خاص استان سیستان و بلوچستان هستند

امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی 
دولت و جامعه افزوده شود

 ایجاد یک نهاد حقوق بشر و شهروندی مستقل جدید
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معاون اول رییس جمهور: 

هیچ دستگاهی تا پایان سال ۹8 اجازه 
صدور مجوز افزایش قیمت را ندارد

 اختصاص بازپرسان ویژه برای بازجویی 
از متهمان خاص اغتشاشات اخیر

»رحمانی« و »دژپسند« به سواالت 
نمایندگان پاسخ می دهند

آخرین وضعیت کارخانه ماشین سازی 
تبریز و کشت و صنعت مغان 

ارائه تسهیالت اشتغال و مسکن به 
زوجین برای تشویق به فرزندآوری

رئیــس دانشــگاه تبریــز بــا بیــان این کــه دانشــگاه های نســل ســوم، 
دانشــگاه هایی هســتند کــه بایــد دیــوار بیــن خــود و جامعــه را بردارنــد، گفــت: 
ــکالت  ــی و مش ــیب های اجتماع ــع آس ــرای رف ــد ب ــگان می توانن ــگاه و نخب دانش
اقتصــادی جامعــه راهــکار دهنــد بــه شــرطی این کــه مســئوالن بــه دانشــگاهیان 

ــاد داشــته باشــند.  ــاد و اعتم ــگان اعتق و نخب
میــر رضــا مجیــدی در همایــش نقــش نخبــگان در تســریع توســعه جامعــه، 
ــا بیــان این کــه بســیج یــک تفکــر اســت، اظهــار کــرد: کســانی می تواننــد در  ب

ایــن تشــکیالت باشــند کــه تفکــر بســیجی داشــته باشــند.

وی افــزود: ســال ۶۵ در قــرارگاه خاتــم، مهنــدس پورشــریفی تمامــی مســئوالن 
صنایــع را جمــع کــرده و ســوال کردنــد؛ آیــا امکانــات علــم و تجهیــزات مــا در حــد 
ــع  چهــل ســال دنیــای غــرب نیســت؟ چــرا مــا نمی توانیــم در دانشــگاه ها و صنای
چیزهایــی کــه تحریــم شــده را خودمــان تولیــد کنیم کــه در همین راســتا دانشــگاه 

تبریــز بــرای اولیــن بــار کارگاهــی بــرای ســاخت خمپــاره راه انــدازی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، مجیــدی ادامــه داد: بســیجیان دانشــگاه تبریــز توانســتند 
اقــالم مــورد نیــاز جنــگ را در داخــل دانشــگاه تولیــد کننــد، از ایــن رو دشــمن 
عملیــات خاصــی بــرای آن طراحــی و شــبانه آن را بمبــاران کــرد و بــا شــهادت 

دانشــجویان عزیــز در آن شــب، دانشــگاه تبریــز مشهدالشــهدای کشــور شــد.
وی بــا بیــان این کــه دانشــگاه ها در تربیــت نیــروی انســانی، پژوهــش و 
ــال  ــت: در ح ــیده اند، گف ــوب درخش ــی خ ــوالت علم ــد محص ــات و تولی تحقیق
حاضــر دانشــگاه های نســل ســوم، دانشــگاه های کارآفریــن و دانشــگاه هایی 

ــد. ــل کنن ــی وص ــائل اجتماع ــه مس ــم را ب ــد عل ــه بای ــتند ک هس
رئیــس دانشــگاه تبریــز تاکیــد کــرد: بــرای از بیــن بــردن تحریم هــا و 
پشــیمان کــردن دشــمن از اعمــال تحریــم، نخبــگان بایــد در مســیر نســل ســوم 
دانشــگاه های کارآفریــن، دیــوار بیــن خــود و جامعــه را بردارنــد، طبــق گفتــه ی 
مقــام معظــم رهبــری، ملــت ایــران و فعــاالن اقتصــادی و اندیشــمندان کشــور بــا 
ــه شــرطی کــه  ــد ب ــر کنن ــی اث ــا را ب ــد تحریم ه ــوان خــود می توانن ــر ت ــه ب تکی

ــاور کننــد. مســئوالن ب

رئیس دانشگاه تبریز:

مسئوالن به دانشگاهیان و نخبگان اعتقاد 
و اعتماد داشته باشند 

محققــان کشــور موفــق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه پالســما جــت ایرانــی 
ــی دارد. ــرد فراوان ــه خصــوص پزشــکی کارب شــدند کــه در صنایــع مختلــف ب

ــای پالســمایی  ــد شــاه حســینی ســازنده دســتگاه ه ــر، نوی ــزارش مه ــه گ ب
ــتگاههای  ــدیم دس ــق ش ــان موف ــش بنی ــرکت دان ــن ش ــا در ای ــرد: م ــار ک اظه
ــم. ــه کنی ــازار عرض ــه ب ــی و ب ــف طراح ــای مختل ــرای کاربرده ــمایی را ب پالس

وی بــا بیــان اینکــه دســتگاههای ســاخته شــده کاربردهــای مختلفی دارنــد، بیان 
کرد:سیســتم هــای پالســمای فشــار پاییــن، دســتگاه پالســما جــت، جت پالســمای 
ســرد اتمســفری، طیــف ســنج نشــر نــوری، منبــع تغذیــه ســوئیچینگ، تجهیــزات 

خــالء و... دســتگاههای ســاخته شــده در ایــن شــرکت بــه شــمار مــی رونــد.
وی افــزود: یکــی از دســتگاه هایــی کــه ســاختیم دســتگاه پالســما جــت اســت 
کــه بــرای پزشــکی کاربــرد دارد؛ جوانســازی پوســت، ترمیــم زخــم هــای مزمــن، 

ــت، ســفید کــردن  ــدان، ایمپلن ــم دن ــت، ترمی ــردن عفون ــن ب ــاد خــون، از بی انعق
دنــدان و... بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه انجــام مــی شــود.

شــاه حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه موفــق شــدیم اولیــن نمونــه صنعتــی شــده 
ــن دســتگاهها  ــرد: در حــال حاضــر یکــی از ای ــان ک ــروش برســانیم، بی ــه ف را ب
در بیمارســتانهای منطقــه یــک بــکار بــرده شــده اســت؛ از ایــن دســتگاه بــرای 

زیبایــی هــای پوســتی اســتفاده مــی شــود.
ــه هــای خارجــی دارد کــه هــم  ــر اینکــه ایــن دســتگاه نمون ــا تاکیــد ب وی ب
اکنــون در مراکــز پزشــکی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، خاطــر نشــان کــرد: 
ــوردار  ــه خارجــی برخ ــه نمون ــی نســبت ب ــت باالی ــی از کیفی ــه داخل ــن نمون ای

ــه شــمار مــی رود. اســت و قیمــت آن نیــز یکــی از مزیــت هــای رقابتــی ب
ــد پالســما  ــه تولی ــادر ب ــرد: جــت پالســمای ســرد ق ــوان ک ــن محقــق عن ای
در فشــار اتمســفری تحــت فشــار گازهــای مختلــف از جملــه هلیــوم، اکســیژن، 
ــاژ و  ــر ولت ــت تغیی ــت و قابلی ــن ج ــک ای ــر باری ــت؛ قط ــون اس ــروژن و آرگ نیت
فرکانــس امــکان اســتفاده از آن را بــرای تحقیقــات پزشــکی و زیســت شناســی 

فراهــم مــی کنــد.
ــی  ــن جــت پالســمایی، میکــروب زدای ــای ای ــر کاربرده ــه داد: از دیگ وی ادام

ــه شــمار مــی رود. ســطوح مختلــف و بهبــود زخــم و درمــان ســرطان ب
شــاه حســینی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای ایــن دســتگاه تاکیــد کــرد: کاربــری 
آســان، ایمــن از لحــاظ الکترونیکــی، قابلیــت تنظیــم ســرعت و میــزان پــردازش، 
قابلیــت پــردازش ســطوح بــرای افزایــش چســبندگی در زمــان پاییــن، قابلیــت 
تنظیــم ســرعت و میــزان پــردازش و... از ویژگــی هــای دســتگاه پالســما جــت 

محســوب مــی شــود.

توسط محققان کشور؛

دستگاه پالسما جت ایرانی ساخته شد
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دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران گفــت: 
ــوال  ــش زدن ام ــا آت ــه ب ــگران و کســانی ک اغتشاش
ــاد  ــی ایج ــردم، ناامن ــوال م ــب ام ــی و تخری عموم
کردنــد قطعــاً بــا برخورد هــای قاطــع قانونــی مواجــه 
خواهنــد شــد و بــرای ایــن امــر بازپرســان ویــژه ای را 

ــم.  ــت اختصــاص دادی ــه صــورت تمــام وق ب
در  مهــر  علی القاصــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
متهمــان  نگهــداری  محــل  از  بازدیــد  حاشــیه 
ــع  ــن در جم ــتگاه اوی ــر در بازداش ــات اخی اغتشاش
خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه کار 
رســیدگی بــه پرونده هــای دستگیرشــدگان حــوادث 
اخیــر از چــه زمانــی آغــاز خواهــد شــد، اظهــار کــرد: 
ــوع  ــه وق ــر ب ــای اخی ــه در روز ه ــاتی ک در اغتشاش
ــل  ــراف کام ــت اش ــات، تح ــام جریان ــت، تم پیوس
دســتگاه های اطالعاتــی و امنیتــی مــا از همــان 
اوایــل قــرار داشــتند و تعــدادی از لیدر هــای اصلــی 
ــر در  ــی موث ــل اصل ــرک و عوام ــه مح ــرادی ک و اف
ــد، شناســایی و دســتگیر شــدند و  اغتشاشــات بودن

ــتند. ــتگیری هس ــرف دس ــز در ش ــدادی نی تع
ــکاران  ــتگیری ها، هم ــدای دس ــزود: از ابت وی اف
مــا در مجموعــه دادســرای تهــران و شهرســتان های 
اســتان تهــران بــه صــورت شــبانه روز امــر تحقیقــات 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــاز کردن ــان آغ ــن متهم را از ای
هیــچ متهمــی بیشــتر از 12 ســاعت در تحــت 

ــه  ــان را بالفاصل ــام متهم ــتیم و تم ــا نداش نظرگاه ه
ــه  ــژه ای ک ــان وی ــط بازپرس ــی توس ــورت آن ــه ص ب
ــق  ــورد تحقی ــم م ــاص دادی ــن کار اختص ــرای ای ب
قــرار گرفتنــد و در حــال حاضــر تعــدادی از متهمــان 
ــت  ــران تح ــتان ته ــتان های اس ــه در کل شهرس ک
ــن  ــای تامی ــا صــدور قرار ه ــد ب ــرار دارن بازداشــت ق
ــداری هســتند و  و در محــل مناســب در حــال نگه
خدماتــی کــه الزم بــوده نســبت بــه ایــن زندانیــان 

ــل انجــام شــده اســت. در همــان اوای
دادســتان عمومــی و انقــالب تهــران تاکیــد کــرد: 
اغتشاشــگران، اوبــاش و کســانی کــه بــا آتــش زدن 

امــوال عمومــی و تخریــب امــوال مــردم ایــن ناامنــی 
را در بعضــی از مناطــق کشــور رقــم زدنــد قطعــاً بــا 
ــد  ــد ش ــه خواهن ــی مواج ــع قانون ــای قاط برخورد ه
و بــرای ایــن امــر بازپرســان ویــژه ای را بــه صــورت 
تمــام وقــت بــرای امــر تحقیقــات همــه جانبــه از این 

متهمــان خــاص اختصــاص دادیــم.
ــده و  ــاز ش ــه آغ ــات اولی ــت: تحقیق ــی گف القاص
ــه  ــاکان ادام ــی کم ــای آت ــا در روز ه ــات م تحقیق
هماهنگی هــای  خوشــبختانه  داشــت.  خواهــد 
امنیتــی  و  اطالعاتــی  دســتگاه های  بــا  خوبــی 
ــاً  ــم و قطع ــام دادی ــر انج ــای اخی ــن روز ه در همی

ــم در  ــده و ه ــت آم ــم بدس ــی ه ــتندات خوب مس
حــال جمــع آوری اســت.

دادســتان تهــران در ادامــه اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
تاکیــدات ریاســت قــوه قضاییــه مبنــی بــر قائــل شــدن 
تفکیــک میان اغتشاشــگران و آشــوبگران و کســانی که 
بــه امنیــت مــردم خدشــه وارد کردنــد بــا افــراد عــادی، 
بنــای مــا بــر ایــن اســت تحقیقــات از افــراد خــاص در 
ســریع ترین زمــان و بــا رعایــت جوانــب قانونــی انجــام 
ــراد در  ــن اف ــه ای ــه محاکم ــم زمین ــود و امیدواری ش
نزدیکتریــن زمــان انجــام دهیــم و نتایــج رســیدگی ها 

را بــه ســمع و نظــر مــردم برســانیم.
ــم  ــن کار، مصم ــت: در ای ــه گف ــی در ادام القاص
و قاطــع هســتیم و در مقابــل ایــن آشــوبگران و 
ــکات دشــمن و در  ــر تحری ــه تحــت تاثی ــدادی ک تع
ــم خــود  ــه زع ــد و ب ــرده بودن ــه ایجــاد ک ــی ک فضای
ــا  ــد، بن ــردم را ســلب کنن ــت م ــتند امنی قصــد داش
ــی  ــش واقع ــع آرام ــای قاط ــا برخورد ه ــن اســت ب ای
اســتمرار داشــته باشــد و رضایــت مردم کســب شــود.

ــئوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــران در پاس ــتان ته دادس
ــام  ــده انج ــتگیر ش ــراد دس ــی از اف ــا بازجوی ــه آی ک
شــده اســت یــا خیــر، گفــت: تعــدادی از ایــن 
و  بــوده  اصلــی  عناصــر  جــزء  دستگیرشــدگان 
ــی،  ــن عموم ــق اماک ــه در حری ــتند ک ــرادی هس اف
دســتبرد و غــارت فروشــگاه ها و امــوال عمومــی 
ــه  ــراد ب ــن اف ــات از ای ــه تحقیق ــتند ک ــت داش دس
طــور جامــع در دســت اقــدام اســت. بعضــی از ایــن 
دستگیرشــدگان ممکــن اســت نقــش اساســی را در 
ــه  ــا در صحن ــند، ام ــته باش ــات نداش ــن اغتشاش ای
ــه  ــبت ب ــا نس ــگاه م ــرد و ن ــتند، رویک ــور داش حض
افــرادی کــه صرفــا در صحنــه حضــور داشــتند 
ــند  ــته باش ــی را نداش ــش اصل ــت نق ــن اس و ممک

ــت. ــاوت اس متف

دادستان تهران:

 اختصاص بازپرسان ویژه برای 
بازجویی از متهمان خاص اغتشاشات اخیر

ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
اســالمی معتقــد اســت مســئوالن در شــرایط فعلــی 
ــته  ــی داش ــار نظرهای ــد اظه ــور نبای ــاص کش و خ

ــد.  ــن بزن ــات دام ــه التهاب ــه ب باشــند ک
بــه گــزارش ایلنــا، جــالل میرزایــی دربــاره 
مجلــس  عضــو  خاتمــی  احمــد  صحبت هــای 
ــیون  ــه کمیس ــر اینک ــی ب ــری مبن ــرگان رهب خب
سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی مصوبــه ای را  تصویب 
کــرده اســت مبنــی بــر ایــن کــه »مســئوالن از ایــن 
ــارج  ــازی خ ــبکه  های مج ــت ش ــازه فعالی ــس اج پ
ایــران راا ندهنــد« گفــت: البتــه آقــای خاتمــی 
ــه در حــد  ــرد ک ــالم ک ــن ســاعت اع ــس از چندی پ
ــدش از  ــرده و قص ــان ک ــب را بی ــن مطال ــه ای توصی

ــت. ــوده اس ــذاری نب ــرف قانونگ ــن ح ای
 نماینــده مــردم ایــالم در مجلــس شــورای 
اســالمی تاکیــد کــرد: انتظــار ایــن اســت کــه افــراد 
ــه  ــی ب ــد خاتم ــید احم ــون س ــخصیت ها همچ و ش

ــاب  ــه الته ــه در جامع ــد ک ــت نکنن ــه ی صحب گون
ایجــاد شــود کــه بعــداً مجبــور شــوند آن را تصحیــح 

ــد. کنن
ــد  ــی بای ــرایط فعل ــرد: در ش ــان ک وی خاطرنش
ــد  ــگاه و مســئولیت دارن ــه جای ــراد ک بســیاری از اف

ــد. ــت کنن ــائل دق ــان مس در بی
ــان  ــه داد: بی ــد  ادام ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
ــث  ــی باع ــرایط فعل ــردن برخــی از مســائل در ش ک

ــود. ــی می ش ــش منف ــاب و واکن الته
 وی بــا بیــان این کــه تصمیم گیــری دربــاره 
برخــی از کارهــا بایــد بــه کارشناســان واگــذار شــود، 
ــی  ــیار تخصص ــی بس ــای خاتم ــود آق ــت: مقص گف
اســت و بایــد اجــازه داد شــورای امنیــت کشــور بــا 

ــد. ــم بگیرن ــه تصمی ــن زمین ــان در ای کارشناس
 ایــن نماینــده اصالحطلــب مجلــس شــورای 
ــه  ــر این ک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــالمی در پاس اس
ــا از  ــی از رفتاره ــتیم برخ ــاهد هس ــا ش ــن روزه ای

ســوی نهادهــا و ســازمان ها بــه گونــه ای اتخــاذ 
می شــود کــه گویــی مجلــس از حیــز انتفــاع افتــاده 
اســت،گفت: آقــای خاتمــی و یــا هــر فــرد دیگــری از 
ــرگان می توانســتند از  ــس خب ــن کمیســیون مجل ای
مجلــس بخواهنــد کــه در ایــن زمینــه چاره اندیشــی 

کنــد.
ــکل ها،  ــی تش ــای اجتماع ــه داد: نیروه  وی ادام
را در  افــراد می تواننــد مطالباتشــان  و   گروه هــا 
مجلــس مطــرح  کننــد و کارشناســان در آنجــا 
ــری  ــم گی ــه تصمی ــای جامع ــه نیازه ــه ب ــا توج ب

. می کننــد
 نماینــده مــردم ایــالم در مجلــس شــورای 
ــم در  ــم بگویی ــه بیایی ــرد: اینک ــار ک ــالمی اظه اس
کمیســیونی موضوعــی را مصــوب کردیــم در شــرایط 
فعلــی جــز اینکــه التهــاب ایجــاد کنــد کار دیگــری 

انجــام نداده ایــم. 
ــت گفــت:  وی درخصــوص اتصــال شــبکه اینترن
ــی  ــت و التهاب ــرار اس ــور برق ــبی در کش ــت نس امنی
ــت در  ــر اینترن ــه تاثی ــه ب ــا توج ــت و ب ــر نیس دیگ
ــن  ــار ای ــان انتظ ــب و کارش ــردم و کس ــی م زندگ
اســت شــورای تامیــن کشــور هــر چــه زودتــر 

اقدامــات الزم را انجــام دهــد.
در  اینترنــت  اتصــال  در خصــوص  میرزایــی   

اســتان ایــالم بیــان کــرد: ایــالم یکــی از امن تریــن 
خاصــی  درگیــری  و  بــود  کشــور  اســتان های 
ــا  ــه م ــوزه انتخابی ــردم ح ــبختانه م ــت. خوش نداش

ــد. ــان دادن ــود نش ــی را از خ ــاًل مدن ــار کام رفت
ــراض  ــک اعت ــای اول ی ــان روزه ــزود: هم وی اف
مســالمت آمیز شــکل گرفــت و خوشــبختانه مســئله 
خاصــی صــورت نگرفــت بنابرایــن انتظارمــان از 
ــر  ــه زودت ــه هرچ ــت ک ــن اس ــن ای ــورای تامی ش

ــد. ــل کن ــالم را وص ــتان ای ــت اس اینترن
ایــن نماینــده اصالح طلــب مجلــس شــورای 
ــر  ــی ب ــری مبن ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــالمی در پاس اس
اینکــه آیــا فراکســیون امیــد در خصــوص رســیدگی 
ــر  ــات اخی ــتی در اعتراض ــراد بازداش ــده اف ــه پرون ب
ــه  ــا توجــه ب ــا خیــر؟ گفــت: ب ورود خواهــد کــرد ی
اینکــه تعطیــالت ایــن هفتــه مجلــس لغــو شــده و 
نماینــدگان در مجلــس حضــور پیــدا خواهنــد کــرد، 
ــه  ــاده ب ــاق افت ــه اتف ــه ک ــورد آنچ ــی در م گزارش

ــید. ــد رس ــس خواه مجل
وی تاکیـــد کـــرد: ابعـــاد مســـئله و اینکـــه 
دامنـــه ای مـــوارد چـــه بـــوده و مســـئوالن چـــه 
بررســـی  را  گرفته انـــد  پیـــش  در  اقداماتـــی 
ــورد  ــوارد را مـ ــیاری از مـ ــرد و بسـ ــم کـ خواهیـ

رســـیدگی قـــرار خواهیـــم داد. 

میرزایی: 

مسئوالن اظهارنظری نکنند که 
به التهاب ها دامن زده شود

عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی مهمتریــن حســن 
ــرات  ــود نظ ــث می ش ــه باع ــرد ک ــوان ک ــاختار آن عن ــرا را س ــامانه س س
عمــوم در آن اعمــال شــود و گفــت: ایــن ایــده می توانــد مرحلــه مقدماتــی 

باشــد بــرای ایــن کــه رای و فکــر اصــالح طلبــان را منســجم کنــد. 
ــد  ــو عضــو فراکســیون امی ــی نیک ــا، قاســم میرزای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــامانه رای  ــوع س ــرح موض ــه ط ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ســنجی اصــالح طلبــان در شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــالح 
ــدی  ــده جدی ــن ســامانه ای ــدازی ای ــان و تصویــب آن، گفــت:راه ان طلب
اســت کــه از دموکراســی های ســایر نقــاط دنیــا الگــو گرفتــه و بومــی 
ســازی شــده اســت کــه اصطالحــا بــه آن مراحــل مقدماتــی انتخاباتــی 

ــد. میگوین
ــات  ــد در انتخاب ــدر می توان ــده چق ــن ای ــه ای ــن ک ــزود: ای وی اف
کاربــرد داشــته باشــد و آیــا در شــرایط فعلــی امــکان عملیاتــی کــردن 
ــا خیــر در  ــات پیــش رو برســد ی ــه انتخاب ــد ب آن وجــود دارد و می توان
حــال بررســی اســت. ایــن سیســتم در حــال حاضــر مطــرح شــده تــا 

ــب و محاســن آن مشــخص شــود. معای
میرزایــی نیکــو در توضیــح جزئیــات ایــن ســامانه خاطرنشــان کــرد: 
ــام  ــد تم ــه می توان ــت ک ــن اس ــرا ای ــامانه س ــای س ــی از ویژگی ه یک
اصــالح طلبــان را حــول یــک پایــگاه مشــخص، منســجم کنــد. ویژگــی 

دیگــر نیــز ایــن اســت کــه روش ســنجش آرا و نظــرات اصــالح طلبــان 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــکان را ایج ــن ام ــت و ای ــرده اس ــخص ک را مش
ــورد اســتفاده  ــم م ــر موضــوع دیگــری ه ــا در ه ــر انتخابات ه ــالوه ب ع

قــرار بگیــرد.
 عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای اســالمی افــزود: مهمتریــن 
ــاختاری را  ــه س ــردد ک ــئله برمی گ ــن مس ــه ای ــامانه ب ــن س ــن ای حس
فراهــم مــی کنــد تــا نظــرات عمــوم در آن اعمــال شــود و ســاختاری 

از پاییــن بــه بــاال دارد.
ــن ســامانه گفــت:  ــاره نقــاط ضعــف ای ــد درب ــردم دماون ــده م نماین
ایراداتــی هــم در خصــوص سیســتم حفاظــت و کنتــرل ایــن ســامانه در 
میــان برخــی دوســتان مطــرح اســت. امــا آن چیــزی کــه مســلم اســت 
ــه رای و  ــن ک ــرای ای ــد ب ــی باش ــه مقدمات ــد مرحل ــده می توان ــن ای ای

فکــر اصــالح طلبــان را منســجم کنــد.
ــای  ــی اعض ــت برخ ــت مخالف ــاره عل ــوالی درب ــه س ــخ ب وی در پاس
حــزب کارگــزاران و اعتمــاد ملــی نســبت بــه ایــن ســامانه خاطرنشــان 
ــه احــزاب کارگــزاران و اعتمــاد ملــی نمی گیــرم.  ــرادی ب کــرد: مــن ای
ایــراد بــه تولیــد کننــدگان و خالقــان ایــن طــرح برمی گــردد کــه طــرح 
خودشــان را بــه خوبــی بــرای همــه افــراد و احــزاب توضیــح نــداده انــد. 
بــه اعتقــاد مــن کســانی کــه بــه خوبــی بــا طــرح آشــنا شــوند بــا آن 

مخالفــت نخواهنــد کــرد.
 میرزایــی نکــو اضافــه کــرد: البتــه نکتــه دیگــری هــم مطــرح اســت 
و آن اینکــه ایــن دو حــزب بــه جــای ایــن کــه بگوینــد مــا بــا ایــن ایــده 
موافــق نیســتیم، بایــد بپذیرنــد کــه در پروســه رای گیــری و تصویب آن 
در شــورای عالــی سیاســتگذاری حضــور داشــته انــد. آن هــا در جلســه 
انتخــاب ایــن سیســتم حضــور داشــتند و بــه هــر حــال نظــری مخالــف  
دیــگاه آن هــا تاییــد شــده اســت و طبــق عــرف آن هــا هــم بایــد بــه رای 

جمــع تمکیــن کننــد.
ــرد:  ــح ک ــالمی تصری ــورای اس ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس عض
طبیعتــا اگــر بحثــی هــم باقــی مانــده اســت در جزئیــات اجــرای ایــن 
ــد اعمــال شــود و درســت نیســت کــه کلیــت آن رد شــود. طــرح بای

وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت و اقتصــاد در جلســات علنــی هفتــه 
ــد.  ــه ســواالت تعــدادی از نماینــدگان پاســخ می دهن جــاری ب

ــای یکشــنبه،  ــس در روزه ــی مجل ــزارش ایســنا، جلســات علن ــه گ ب
دوشــنبه و ســه شــنبه برگــزار خواهــد شــد کــه جلســه روز یکشــنبه در دو 

نوبــت صبــح و بعــد از ظهــر خواهــد بــود.
ادامــه بررســی جزییــات الیحــه تجارت مربــوط به کتــاب دوم – اســناد 
تجارتــی، بررســی ایــرادات شــورای نگهبــان در دو طــرح اصــالح مــوادی از 
قانــون انتخابــات مجلــس و تعییــن تکلیــف کارگــزاران بیمه کشــاوروزی و 
رســیدگی بــه لوایــح مالیــات بــر ارزش افــزوده و عضویــت ایران در شــرکت 

بین المللــی نقدینگــی اســالمی در دســتور کار مجلــس قــرار دارد.
ــع و عرضــه ســوخت و ســی ان  ــی توزی بررســی طــرح الزامــات اجرای
ــون آییــن  ــاده ۹۸ قان ــه م جــی در کشــور، طــرح الحــاق یــک تبصــره ب
نامــه داخلــی مجلــس، طــرح اداره و نظــارت بــر ســازمان صــدا و ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران، طــرح اصــالح بنــد ل مــاده 2۸ قانــون تنظیــم 
ــون نحــوه اســتفاده از  ــی 2 و  الیحــه اصــالح قان ــررات مال بخشــی از مق

ــرار دارد. ــس ق ــتور کار مجل ــش در دس ــازمانی ارت ــای س خانه ه
رســیدگی بــه لوایــح نحــوه پرداخــت هزینــه ی دادرســی دســتگاه های 

اجرایــی، استفســاریه تبصــره ۴ واحــده ماحــده قانــون ممنوعیــت تصــدی 
بیــش از یــک شــغل و الحــاق بنادرشــهید بهشــتی و شــهید کالنتــری بــه 

محــدوده منطقــه آزادی تجــاری - ابهــر،
ــاری، و گــزارش  ــورد رد طــرح دهی گــزارش کمیســیون شــوراها در م
کمیســیون آمــوزش دربــاره ی رد الیحــه الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده ۵ 
قانــون ســنجش و پذیــرش دانشــجو در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالی  
کشــور، طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون آییــن نامــه داخلــی مجلــس و 
الیحــه تعییــن تکلیــف امــوال بهکده رضــوی از دیگــر مــوارد کاری مجلس 

در هفتــه جــاری بــه شــمار می آیــد.
ســواالت خجســته نماینــده همــدان، حســینی و زرآبــادی نماینــدگان 
تهــران و قزویــن  از وزیــر صنعــت و معــدن و تجــارت، همچنیــن ســواالت 
ــقالن  ــین ش ــور حس ــان و پ ــر و ورزق ــده اه ــزاده نماین ــی و علی عبدالله
نماینــده پــارس آبــاد از وزیــر اقتصــاد نیــز در دســتور کار روزهای یکشــنبه 

و ســه شــنبه هفتــه جــاری مجلــس قــرار گرفتــه اســت.
بررســی گــزارش کمیســیون عمــران دربــاره ی مغایــرت آییــن نامــه های 

قانــون نظــام مهندســی و کنترل ســاختمان، گزارش کمیســیون کشــاورزی 
ــن  ــر کشــور و همچنی ــیالب های اخی ــای س ــارات و پیامده ــورد خس در م
گــزارش ایــن کمیســیون در  خصــوص عملکــرد دســتگاه های اجرایــی برای 
مقابلــه بــا مخاطــرات ناشــی از هجــوم ملخ هــای صحرایــی بــه عرصه هــای 
ــت  ــیون بهداش ــزارش کمیس ــور، گ ــاورزی کش ــی کش ــی و اراض طببیع
دربــاره ی رد تقاضــای تحقیــق و تفحــص از عملکــرد جمعیــت هــالل احمر، 
گــزارش کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی در مــورد اجــرای مــواد 1 
و 2 و ۳ و ۶ و ۷ و ۹ و 1۰ قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای 

نظــام مالــی کشــور نیــز در دســتور کاری مجلــس قــرار گرفــت.
ــای  ــب تقاض ــاره ی تصوی ــوراها درب ــیون ش ــزارش کمیس ــی گ بررس
تحقیــق و تفحــص از عملکــرد اســتانداری کردســتان، گــزارش کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی دربــاره رونــد اجــرای برجــام و انتخــاب 
ــی و هیئــت  ــی ســالمت و امنیــت دســتگاه غذای ناظــران در شــورای عال
حــل اختــالف و رســیدگی بــه شــکایات اســتان  خراســان رضــوی از دیگــر 

مــوارد کاری مجلــس بــه شــمار مــی آیــد.

میرزایی نیکو: 

سامانه سرا باعث انسجام اصالح طلبان می شود

»رحمانی« و »دژپسند« به سواالت نمایندگان پاسخ می دهند

حاجی دلیگانی:
دولت نباید

 کشور را در چاه FATF بیندازد

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــا کشــور را در چــاه  ــب باشــد ت ــت مراق گفــت: دول
FATF گرفتــار نکنــد و اطالعــات تجــاری ایــران را 

ــا نگــذارد. ــی ه ــار غرب در اختی
بــه گــزارش مهــر، حســینعلی حاجــی دلیگانــی،  
ــی  ــرف های ــی ح ــئوالن اجرای ــه مس ــان اینک ــا بی ب
مــی زننــد کــه بــا عمــل آنــان فاصلــه زیــادی دارد، 
ــام  ــای برج ــان امض ــت در زم ــت: دول ــار داش اظه
ــرارداد  ــن  ق ــادی از ای ــد بســیار زی ــف و تمجی تعری
ــه  ــام ن ــم برج ــاد زدی ــا فری ــه م ــی ک ــرد، در حال ک
ــه  ــت بلک ــد داش ــردم نخواه ــرای م ــودی ب ــا س تنه
ــان ایجــاد خواهــد کــرد  ــرای آن مشــکالتی را هــم ب
ــا عناوینــی چــون افراطــی،  امــا دولتــی هــا مــا را ب
ــد.  ــرار دادن ــاب ق ــورد خط ــب م ــس و انزواطل دلواپ
وی افــزود: دولــت بایــد از تجربــه شکســت خورده 
برجــام درس بگیــرد چــرا کــه امــروز عراقچــی معاون 
وزیــر امــور خارجــه هــم مــی گویــد کــه برجــام هیچ 
منفعتــی بــرای کشــور نداشــته و طــرف مقابــل بــه 

هیــچ یــک از تعهداتــش عمــل نکــرده اســت. 
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــتباهاتش در  ــه اش ــد ب ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی ب
ــدد آن  ــرار مج ــد و از تک ــه کن ــام توج ــان برج زم
دســت بــردارد، تصریــح کــرد: دولتمــردان نــه تنهــا 
ــه  ــه ب ــد بلک ــه ان ــرت نگرفت ــام عب ــوع برج از موض
ــال آن هســتند کــه کشــور را در چــاه دیگــری  دنب
ــاری  ــات تج ــد و اطالع ــار کنن ــی FATF گرفت یعن
ــد  ــد کــه بای ــی هــا بگذارن ــار غرب کشــور را در اختی

ــند.  ــب باش مراق
ــت  ــرد دول ــاد از عملک ــا انتق ــی ب ــی دلیگان حاج
ــه ظرفیــت هــای داخلــی کشــور، بیــان  در توجــه ب
اســالمی  جمهــوری  افتخــارات  از  یکــی  کــرد: 
ــوده اســت  ــدم ب ــن گن ــی در تامی همــواره خودکفای
امــا بــا سیاســت هــا و برنامــه ریــزی هــای نادرســت 
ــدم،  ــی گن ــد تضمین ــن خری ــت پایی ــت و قیم دول
امســال شــاهد کمبــود ســه میلیــون تــن گنــدم در 
کشــور بودیــم و در ایــن شــرایط دولــت گنــدم مــورد 

ــد.  ــور را وارد می کن ــاز کش نی
ــن  ــی پایی ــد تضمین ــرخ خری ــر شــد: ن وی متذک
ــاورزان رو  ــاد کش ــا انتق ــت ب ــوی دول ــدم از س گن
ــه دولــت  ــان هــم گنــدم خــود را ب ــه رو شــد و آن ب
نفروختنــد و بــر ایــن اســاس دولــت بایــد هــر چــه 
ــر،  ــکالت دیگ ــری از مش ــرای جلوگی ــریعتر و ب س
ــا  ــد ت ــش ده ــدم را افزای ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ن
مــا مجبــور نشــویم بــرای تامیــن ایــن محصــول بــه 

واردات روی آوریــم. 
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس  
تصریــح کــرد: متاســفانه شــاهد قاچــاق گنــدم 
ــن  ــه ای ــتیم ک ــودجویان هس ــی س ــوی برخ از س
ــن  ــت در تعیی ــور دول ــل قص ــه دلی ــم ب ــدام ه اق
نــرخ تضمینــی گنــدم رخ داده اســت و دولــت بایــد 
ــرون رفــت از ایــن وضعیــت  ــرای ب راهکارهایــی را ب

ــد.  ــاذ کن اتخ

بی بی سی به دنبال کودتای رسانه ای 
در اطالع رسانی حوادث ایران است 

ــی  ــت: بی بی س ــی گف ــائل سیاس ــناس مس کارش
اطالع رســانی  در  رســانه ای  کودتــای  به دنبــال 
ــات  ــا اقدام ــوب ها ی ــت و در آش ــران اس ــوادث ای ح

مداخله جویانــه، حکــم اتــاق جنــگ را دارد. 
کنعانی مقــدم  فــارس، حســین  گــزارش  بــه 
بــه  اشــاره  بــا  سیاســی  مســائل  کارشــناس 
رویکــرد شــبکه تلویزیونــی بی بی ســی در قبــال 
ــترده  ــش گس ــران و پوش ــر در ای ــای اخی ناآرامی ه
ــی  ــبکه تلویزیون ــت ش ــت: ماهی ــا گف ــن ناآرامی ه ای
بــی بــی ســی، ســخن پراکنــی اســت و ایــن رســانه 
ــه ســازمان اینتلیجــت ســرویس انگلیــس  وابســته ب
ــانه،  ــه رس ــه در عرص ــت ک ــن اس ــوده و کارش ای ب
ــرای مداخالتــی کــه  فرماندهــی افــکار عمومــی را ب
انگلیســی ها و آمریکایی هــا در منطقــه و خیلــی 

ــرد. ــده بگی ــر عه ــد، ب ــر دارن ــای دیگ جاه
وی افــزود: ایــن شــبکه بــا توجــه بــه ماموریــت و 
ماهیتــی کــه دارد بــه دنبــال کودتــای رســانه ای در 
ــان  ــت و کارشناس ــران اس ــوادث ای ــانی ح اطالع رس
یــا  آشــوب ها  در  کــه  کرده انــد  اعــالم  بارهــا 
حکــم  رســانه  ایــن  مداخله جویانــه،  اقدامــات 
ــی  ــت و فرمانده ــد هدای ــگ را دارد و بای ــاق جن ات
ــورد نظــرش  ــه م ــی ک ــرد و چیزهای ــده بگی را برعه
ــد. ــت کن ــا و هدای ــی الق ــکار عموم ــت را در اف هس

کنعانــی مقــدم بــا تاکیــد بــر اینکــه قطعــاً بــی بی 
ســی بــه عنــوان اتــاق جنــگ کودتــای رســانه ای علیه 
جمهــوری اســالمی ماموریــت دارد و با ســیا و موســاد 
و اینتلیجنــت ســرویس کامــاًل هماهنــگ اســت، 
گفــت: اقداماتــی کــه االن توســط بــی بی ســی انجــام 
ــازل سیاســی اســت کــه  می شــود بخشــی از یــک پ
ــیدند و  ــه می رس ــه نتیج ــر ب ــد و اگ ــال می کنن دنب
اشــرار و اخاللگــران اقــدام مخــرب بزرگــی را انجــام 
ــت  ــن ســمت می رف ــه ای ــن رســانه ب ــد، ای ــی دادن م
کــه ایــن خرابی هــا را مــال خــود کــرده و ایــن اقــدام 
را هــم مثــل کودتــای 2۸ مــرداد و عملیــات آژاکــس 

در تاریــخ ثبــت کنــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــن کارشــناس مســائل سیاســی ب ای
ــل  ــای داخ ــه ناآرامی ه ــزء ب ــه ج ــزء ب ــت ج پرداخ
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــی س ــی ب ــوی ب ــران از س ای
ــدارد و  ــگار ن ــران خبرن ــل ای ــی در داخ ــی س بی ب
ــتفاده  ــی اس ــبکه های اجتماع ــد از ش ــعی می کن س
کنــد؛ بــا توجــه بــه قطعــی اینترنــت بــه شــبکه های 
ــن  ــه همی ــتند و ب ــی نداش ــم دسترس ــی ه اجتماع
ــی  ــدم دسترس ــد و ع ــی ش ــوا خال ــر از محت خاط
ــه  ــه ب ــد ک ــب ش ــیع، موج ــات وس ــامل اطالع ش
جزئیــات بپردازنــد و هــر آنچــه کــه در کیســه 
ــه همیــن خاطــر هــم  داشــتند را پخــش کننــد و ب

ــد. ــه ای ش غیرحرف

ابطحی با تاکید بر اینکه اروپا قصد حل 
مشکالت برجام را ندارد؛

اروپایی ها به دنبال فریبکاری و 
جوسازی علیه ایران هستند

ــد  ــا تاکی ــی ب ــدگان والی عضــو فراکســیون نماین
ــام را  ــکالت برج ــل مش ــد ح ــا قص ــه اروپ ــر اینک ب
ــکاری و  ــال فریب ــه دنب ــا ب ــت: اروپایی ه ــدارد، گف ن

ــتند.  ــران هس ــه ای ــازی علی جوس
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدمحمدجواد ابطحی 
بــا اشــاره بــه نشســت آتــی مقامــات آلمــان، فرانســه 
و انگلیــس دربــاره گام چهــارم ایــران بــرای کاهــش 
تعهــدات برجــام، گفــت: اروپایی هــا بــه هیــچ کــدام 
ــا ایــن  ــد، ب از تعهــدات برجامــی خــود عمــل نکردن
نشســت ها هــم مشــکل برجــام حــل نخواهــد 
ــئله را  ــن مس ــل ای ــد ح ــا قص ــه اروپ ــدکما اینک ش

ــدارد. ن
در مجلــس  مــردم خمینــی شــهر  نماینــده 
ــه  ــا ن ــرد: اروپایی ه ــح ک ــالمی، تصری ــورای اس ش
بلکــه  نیســتند  راه حــل مســئله  دنبــال  تنهــا 
بــه  را  ایــران  اقتصــادی  شــرایط  می خواهنــد 
ســمتی ببرنــد کــه هیــچ ســرمایه گــذاری در کشــور 
ــگان  ــن دولتمــردان و نخب ــا انجــام نشــود، بنابرای م
ــد  سیاســی ایــران نبایــد فریــب اروپایی هــا را بخورن

زیــرا آزمــوده را آزمــودن خطاســت.
ــم در  ــختگیرانه ای ه ــدام س ــچ اق ــزود: هی وی اف
ــا در  ــه تنه ــا ن ــرد، آنه ــد ک ــت نخواهن ــن نشس ای
حــل مشــکل و نــه در محکــوم کــردن ایــران گامــی 
ــال  ــه احتم ــا ب ــت.  اروپایی ه ــد داش ــر نخواهن را ب
بیانیــه ای صــادر مــی کننــد و بــه تهدیــد جمهــوری 

ــد. ــه مــی دهن ــران ادام اســالمی ای
کاری  هــا  اروپایــی  اســت:  معتقــد  ابطحــی 
ــال  ــه دنب ــا ب ــد، آنه ــام ندادن ــران انج ــع ای ــه نف ب
ــران هســتند و تاکیــد  جوســازی رســانه ای علیــه ای
ــه  ــد ک ــان  دهن ــی نش ــه نوع ــا را ب ــه فض ــد ک دارن

ــت. ــا اس ــه اروپ ــته ب ــران وابس ــاد ای اقتص
عضــو فراکســین نماینــدگان والیــی مجلــس 
ــانه ای  ــی رس ــت آت ــزود: نشس ــالمی، اف ــورای اس ش
بــوده و بــرای فریــب مــردم ایران اســت، دســتاوردی 

ــا نخواهــد داشــت. ــرای م هــم ب

ابراهیمی:    
درآمد مردم باید متناسب با قیمت ها 

واقعی شود

ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
ــئوالن  ــه مس ــه هم ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــالمی ب اس
تابــع تدابیــر رهبــری هســتند، گفــت: بایــد هماننــد 
ــا  ــت ه ــدن قیم ــی ش ــا واقع ــا ب ــاط دنی ــایر نق س
درآمــد مــردم نیــز واقعــی شــده و معیشــت مــردم 

ــد.  ــا باش ــتگاه ه ــام دس ــت تم ــد در اولوی بای
ــه  ــا اشــاره ب ــه گــزارش ایســنا، علــی ابراهیمــی ب ب
ــم  ــام معظ ــتگاه ها از مق ــام دس ــت تم ــرورت اطاع ض
رهبــری و  حرکــت حــول محــور نظــرات ایشــان بیــان 
کــرد: مــا در یــک جنــگ اقتصــادی تمــام عیار هســتیم 
ــوی  ــده و از س ــدود ش ــور مح ــدی کش ــع درآم و مناب
ــه خوبــی مدیریــت  دیگــر هزینــه هــای کشــور نیــز ب
ــی  ــر جای ــور هســتیم از ه ــون مجب نشــده اســت اکن
ــم و تمــام  ــع کشــور را بگیری ــت مناب ــوی هــدر رف جل

ــد در ایــن زمینــه همــکاری کننــد. ارکان نظــام بای
وی در ادامــه اظهــار کــرد: ما بــه عنــوان نمایندگان 
ــالح  ــن قاعده)اص ــه در ای ــتیم ک ــار داش ــردم انتظ م
قیمــت بنزیــن( کنــار گذاشــته نمــی شــدیم همانطــور 
کــه مقــام معظــم رهبــری از تصمیــم ســران ســه قــوه 
حمایــت کردنــد مــا نیــز وظیفــه داریــم از ایــن طــرح 

حمایــت کنیــم امــا نبایــد مــردم فرامــوش شــوند.
نماینــده مــردم شــازند در مجلــس تاکیــد کــرد: 
معیشــت مــردم بایــد در اولویــت کشــور باشــد 
اگــر قــرار اســت قیمــت بنزیــن واقعــی شــود بایــد 

ــود. ــازی ش ــز متناســب س ــردم نی ــد م درآم
ابراهیمــی در ادامــه تاکیــد کــرد: هماننــد ســایر 
ــا  ــت ه ــردن قیم ــی ک ــال واقع ــه دنب ــا ب ــاط دنی نق
بایــد درآمــد مــردم ایــران نیــز واقعــی شــود همــه 
مــا بــه ایــن موضــوع بــاور داشــته و اختــالف نظــری 

در ایــن زمینــه نداریــم.
ــان  ــد مجلــس در پای ــن عضــو فراکســیون امی ای
ــت  ــه واقعی ــن اســت ک ــا ای ــه همــه م گفــت: وظیف
هــا را بــا مــردم در میــان بگذاریــم اجــرای ناگهانــی 
ــث  ــی باع ــانی قبل ــالع رس ــدون اط ــرح ب ــن ط ای

ــردم شــده اســت. ــی م ناراحت
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ــد  ــه رش ــاره ب ــا اش ــران ب ــرک ای ــس کل گم رئی
ــی وزن و ارزش تجــارت خارجــی  ــون تن هفــت میلی
ــار  ــال ۹۸ اظه ــت س ــه نخس ــت ماه ــور در هف کش
ــن  ــور در ای ــی کش ــارت خارج ــم تج ــت: حج داش

ــید.  ــارد دالر رس ــه ۵۰ میلی ــدت ب م
ــس  ــرفی رئی ــدی میراش ــارس، مه ــزارش ف ــه گ ب
بازدیــد محمــد  ایــران در حاشــیه  کل گمــرک 
نهاوندیــان معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور از 
ــد  ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب ــد گمرک ــامانه های جدی س
ــی وزن و ارزش تجــارت خارجــی  ــون تن هفــت میلی
ــار  ــال ۹۸ اظه ــت س ــه نخس ــت ماه ــور در هف کش
ــن  ــور در ای ــی کش ــارت خارج ــم تج ــت: حج داش
مــدت بــه ۵۰ میلیــارد دالر رســید و اگــر هماهنگــی 
بیــن ســازمان ها وجــود نداشــت، در شــرایط تحریــم 

ــیدیم. ــی رس ــا نم ــن رکورده ــه ای ب
ــران در  ــه ای ای ــای ۴۳ رتب ــه ارتق ــا اشــاره ب وی ب
بحــث لجســتیک گمرکــی، اظهــار داشــت: در زمینــه 
کاهــش هزینه هــا و کاهــش زمــان ارائــه اســناد 
ــرایط  ــز ش ــص کاال نی ــن ترخی ــه و همچنی اظهارنام

ــه اســت. ــود یافت ــران بهب ای
رئیــس کل گمــرک ایــران بــا بیــان اینکــه یکــی 
از موضوعــات مهــم در پیونــد 2۵ دســتگاه در قالــب 
پنجــره تجــارت فرامــرزی گمــرک، پایــداری شــبکه 
ــر اســت،  ــه همدیگ ــات دســتگاه ها ب و اتصــال اطالع
ــتگاه ها  ــن دس ــک از ای ــی هری ــت: قطع ــار داش اظه
ــد  ــد اشــکاالتی را ایجــاد کن ــن پنجــره می توان در ای
کــه البتــه در برخــی مــوارد قطعــی مقطعــی اتفــاق 

می افتــد.
معــاون وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر لــزوم بهبــود 
عملکــرد ســامانه ها بــرای تبــادل لحظــه ای اطالعــات، 
بیــان داشــت: در ســال های اخیــر بــا بکارگیــری ایــن 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــوب کاال ب ــزان رس ــامانه ها می س
ــز  ــه اســت. در هفــت ماهــه نخســت امســال نی یافت
ــن کاالی اساســی وارد کشــور شــد  ــون ت 1۳.۵ میلی
کــه نســبت بــه دوره هــای گذشــته از نظــر وزنــی 22 

ــد. درصــد رشــد نشــان می ده
ــات  ــی اقدامـ ــه برخـ ــن بـ ــرفی همچنیـ میراشـ
ــد دارو از  ــروری ماننـ ــالم ضـ ــص اقـ ــرای ترخیـ بـ
ــارت وزارت  ــا نظـ ــع بـ ــبکه توزیـ ــه شـ ــا بـ هواپیمـ
بهداشـــت اشـــاره کـــرد و گفـــت: بـــه دلیـــل 
تحریم هـــا در حـــال حاضـــر زمـــان مانـــدگاری 
ـــه ۳۵ روز افزایـــش یافتـــه  برخـــی کاالهـــا از 2۰ روز ب
و در ایـــن زمینـــه گمـــرک تـــالش می کنـــد کـــه 
ــا  ــص کاالهـ ــرای ترخیـ ــبی بـ ــدی مناسـ زمان بنـ

اعمـــال شـــود.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم تفکیــک بیــن 
ــزود: در  ــرکات، اف ــار در گم ــودی انب ــوب و موج رس
حــال حاضــر وضعیــت رســوب کاال در گمــرک 

ــت. ــی اس معمول

سازمان برنامه اعتقاد ندارد 
برای چرخیدن چرخ های توسعه عده ای 

در این مسیر له شوند 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: در 
ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن اعتقــاد وجــود نــدارد 
ــده ای  ــعه ع ــای توس ــدن چرخه ــرای چرخی ــه ب ک
در ایــن مســیر لــه شــوند و بــه همیــن دلیــل 
ــال  ــادی دنب ــرد جه ــا رویک ــعه  را ب ــای توس برنامه ه

 . می کنیــم
بــه گــزارش فــارس، محمــد باقــر نوبخــت رئیــس 
امضــای  بودجــه در مراســم  و  برنامــه  ســازمان 
ــازمان  ــن س ــنایی بی ــاد روش ــرح جه ــه ط تفاهمنام
برنامــه و بودجــه، ســازمان بســیج مســتضعفین، 
امــداد،  کمیتــه  و  امیــد  کارآفریــن  صنــدوق 
ــعه  ــه توس ــن تفاهمنام ــای ای ــا امض ــت: ب اظهارداش
ــی  ــک خانگ ــرد و کوچ ــیدی خ ــای خورش نیروگاه ه
ــب  ــد و نص ــایری تولی ــتایی و عش ــق روس در مناط

ــد. ــد ش خواه
به اقتضــای  بســیج  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از توانمندی هــای مختلــف  ضرورت هــای کشــور 
خــود اســتفاده می کنــد افــزود: چــه در زمــان 
و  دوران ســازندگی  در  و چــه  تحمیلــی  جنــگ 
بســیج  از جنــگ  ناشــی  آســیب های  بازســازی 

حضــور فعالــی داشــته اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: در 
حــال حاضــر نیــز بزرگتریــن تحریــم تاریــخ معاصــر 
علیــه مــردم ایــران در حــال اجراســت، امــروز حتــی 
ــده و  ــم ش ــان تحری ــرای ایرانی ــز ب ــذا و دارو نی غ
ایــران حــق فــروش یــک ریــال نفــت را هــم بــرای 
واردات غــذا و دارو نــدارد امــا ملتــی کــه متکــی بــه 
ــن  ــر ای ــی اســت، در براب ــی و وحیان ــای دین آموزه ه

فشــارها ســر فــرو نمــی آورد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط نیــز بســیج 
می توانــد در عرصه هــای مختلــف ورود جــدی و 
حمایتــی داشــته باشــد، گفــت: در ســازمان برنامــه 
ــرای  ــه ب ــدارد ک ــود ن ــاد وج ــن اعتق ــه ای و بودج
چرخیــدن چرخهــای توســعه عــده ای در ایــن مســیر 
لــه شــوند و بــه همیــن دلیــل برنامه هــای توســعه  را 

ــم. ــال می کنی ــادی دنب ــرد جه ــا رویک ب
ــتا و در  ــن راس ــرد: در همی ــح ک ــت تصری نوبخ
ــه  ــکنی ک ــاخت مس ــی س ــاری طرح های ــه ج هفت
ــاخته  ــهر س ــتان بوش ــروم در اس ــار مح ــرای اقش ب
ــال  ــید. در ح ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــده ب ش
حاضــر نیــز بــرای هــر اســتان یــک برنامــه اشــتغال 
در نظــر گرفتــه شــده کــه میــزان تســهیالت آن نیــز 

ــت. ــده اس ــخص ش ــی مش ــور جزئ به ط

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت: بعــد از 
ــس  ــگاه ها را در مجل ــعه پاالیش ــون توس ــه قان اینک
تصویــب کردیــم، وزارت نفــت دو مــاه فرصت داشــت 
تــا آیین نامــه اجرایــی ایــن طــرح را بنویســد. 
ــه  ــی ب ــه اجرای ــن آیین نام ــوز ای ــا هن ــفانه ام متاس
ــل  ــه تعل ــن زمین ــیده و در ای ــت نرس ــب دول تصوی

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
فــارس، کارشناســان معتقدنــد  بــه گــزارش 
ــه  ــام فروشــی ب ــت از خ ســاخت پاالیشــگاه و حرک
ــر  ــالوه ب ــی ع ــای نفت ــادرات فرآورده ه ــمت ص س
ــرای  ــزوده و اشــتغال گامــی مهــم ب ایجــاد ارزش اف
اســت  آمریــکا  نفتــی  تحریم هــای  بی اثرکــردن 
ــروش  ــای ف ــوع روش ه ــداران، تن ــدد خری ــرا تع زی
فــرآورده نســبت بــه نفــت خــام باعــث شــده اســت 
ــط  ــا توس ــری محموله ه ــری و تحریم پذی ــه رهگی ک
آمریــکا تقریبــا غیرممکــن شــود. در همیــن راســتا، 
بعــد از اعمــال فــاز دوم تحریم هــای نفتــی اگــر چــه 
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه کمتــر از ۵۰۰ هــزار 
ــی  ــای نفت ــادرات فرآورده ه ــا ص ــیده ام ــکه رس بش
ــا کمتریــن مشــکل در حــال انجــام اســت. ــران ب ای

ــرژی مجلــس  ــار عضــو کمیســیون ان ــی بختی عل
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اســالمی  شــورای 
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه ضــرورت 
توســعه صنایــع پاالیشــی کشــور گفــت: در اقتصــاد 
کشــور دو مشــکل اساســی وجــود دارد کــه ســال ها 
معضــالت،  از  یکــی  نکرده ایــم.  کار  آنهــا  بــرای 
ــد  ــای مول ــه ســمت بخــش ه ــی ب ــت نقدینگ هدای
اســت. امــروز مــا بــا نقدینگــی 2۰۰۰ هــزار میلیــارد 
ــن  ــتیم. ای ــه هس ــور مواج ــاد کش ــی در اقتص تومان
نقدینگــی بــه ســمت بــازار ســفته بــازی، ارز، ســکه 

و بخــش هــای غیرمولــد مــی رود و التهــاب ایجــاد 
مــی کنــد.

ــام  ــث خ ــر بح ــکل دیگ ــرد: مش ــح ک وی تصری
ــرژی  ــیون ان ــا در کمیس ــت. م ــت اس ــی نف فروش
ــری از  ــتای جلوگی ــم در راس ــته ای ــس نتوانس مجل
خــام فروشــی و سیاســت هــای کلــی برنامــه ششــم 
ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری کاری انجــام دهیــم. 
ــی  ــوع یعن ــر دو موض ــل ه ــتی ح ــس در راس مجل
ــد  ــای مول ــمت بخش ه ــه س ــی ب ــت نقدینگ هدای
و جلوگیــری از خــام فروشــی، طــرح توســعه ی 
ــن دســتی نفــت و ایجــاد پاالیشــگاه و  ــع پایی صنای

ــرد. ــب ک ــن و تصوی ــگاه تدوی پتروپاالیش
ــرای  ــدل، ب ــن م ــزود: در ای ــن اف ــار همچنی بختی
ــق  ــد از طری ــی توانن ــذاران م ــرمایه گ ــردم و س م
ــروژه  ــروژه هــای نیمــه تمــام، پ ــازار ســرمایه در پ ب
ــاد  ــا و ایج ــای ارتق ــروژه ه ــازی، پ ــه س ــای بهین ه
ــد.  ــذاری کنن ــرمایه گ ــد س ــای جدی ــگاه ه پاالیش

ــه  ــی ک ــرح های ــدل ط ــن م ــا ای ــاس ب ــن اس برای
خــوراک، پروانــه، مجــوز و مــکان مناســب دارد 
ماننــد طــرح هــای ســیراف در عســلویه، پاالیشــگاه 
پتروشــیمی  طرح-هــای  از  تعــدادی  و  آناهیتــا 
ــل  ــده و تبدی ــال ش ــد فع ــی توانن ــارس م ــتان ف اس

ــوند.   ــگاه ش ــه پتروپاالیش ب
ــد  ــس تاکی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــن عض ای
ــگاه ها  ــعه پاالیش ــون توس ــه قان ــد از اینک ــرد: بع ک
را در مجلــس تصویــب کردیــم، وزارت نفــت دو 
ــن  ــی ای ــه اجرای ــن نام ــا آیی ــاه فرصــت داشــت ت م
طــرح را بنویســد. متاســفانه امــا هنــوز ایــن آییــن 
 نامــه اجرایــی بــه تصویــب دولــت نرســیده و در ایــن 
ــام معظــم  ــه اســت. مق ــل صــورت گرفت ــه تعل زمین
رهبــری هــم در ایــن زمینــه گالیــه دارنــد. بایــد در 
طــرح هایــی کــه مــی توانــد مشــکل را حــل کنــد، 

ــرد. ــل ک ــری عم ــادی  ت ــه صــورت جه ب
وی بــا اشــاره بــه تبصــره 1۴ پیــش نویــس اولیــه 

ــل  ــره ذی ــت: در تبص ــرح گف ــن ط ــه ای ــن نام آیی
ــه  ــی ک ــر شــده در صورت ــه ذک ــن  نام ــاده 1۴ آیی م
ــا ایــن  مجموعــه ظرفیــت درخواســتی متقاضیــان ب
شــرایط بیشــتر از دو میلیــون بشــکه در روز شــود، 
ــن  ــور در ای ــای مذک ــت ه ــال اولوی ــر اعم ــالوه ب ع
ــره  ــه منظــور به ــت مجــاز اســت ب ــاده، وزارت نف م
ــهیالت،  ــان تس ــتری از متقاضی ــداد بیش ــدی تع من
قانــون و رعایــت بــازده اقتصــادی طــرح هــا، ســقف 
ــه 2۰۰  ــرح را ب ــر ط ــی ه ــوراک مصرف ــت خ ظرفی
هــزار بشــکه در روز محــدود می-کنــد. ایــن در 
ــوع  ــع مجم ــر در واق ــه اگ ــت ک ــاص اس ــرایط خ ش
ــت در  ــد محدودی ــاد شــود، بتوان ــا زی درخواســت ه

ــد. خــوراک ایجــاد کن
بختیــار ادامــه داد: مثــاًل یــک طــرح ۳۰۰ هــزار 
بشــکه ظرفیــت دارد. اینجــا پیــش  بینــی شــده اگــر 
ــد و از 2 میلیــون  درخواســت متقاضــی افزایــش یاب
بشــکه تجــاوز کنــد، وزارت نفــت مجــاز اســت 
ــود،  ــن ب ــادی اش پایی ــی اقتص ــدی بازده ــر واح اگ
ظرفیــت خوراکــش را بــه 2۰۰ هــزار بشــکه محــدود 
کنــد. ایــن منظــورش ایــن نیســت کــه مــا ســالیانه 
تــا 2۰۰ هــزار بشــکه مجــوز داریــم. مجــوزی 
ــاد 2  ــرای ایج ــم مجــوز ب ــس دادی ــا در مجل ــه م ک
میلیــون بشــکه اســت نــه 2۰۰ هــزار بشــکه. یعنــی 
وزارت نفــت بایــد بتوانــد ظرفیــت 2 میلیــون بشــکه 

ــد. ــت کن را مدیری
ــرژی مجلــس خاطــر نشــان  عضــو کمیســیون ان
کــرد: مــا ســعی کردیــم در آییــن نامــه همــه جهــات 
ــرای تحــول در اقتصــاد کشــور ایجــاد شــود،  الزم ب
بــه ایــن صــورت کــه بتوانــد نقدینگــی را از طریــق 
مکانیســم  هــای بــورس و بــازار ســرمایه بــه ســمت 
پاالیشــگاه  ســازی بیــاورد و از ایــن طریــق ظرفیــت 
ــن  ــر همی ــا اگ ــد. م ــش یاب ــور افزای ــی کش پاالیش
ــام  ــه ن ــر مســئله  ای ب ــم دیگ ــال کنی مســیر را دنب
تحریــم نفــت نخواهیــم داشــت. تبدیــل نفــت خــام 
و نفــت کــوره بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده مــی 
توانــد ایجــاد اشــتغال کنــد و هــم افــزوده باالتــری 

ــه وجــود آورد. ــرای کشــور ب ب

دولت در تصویب آیین نامه اجرایی قانون
 توسعه پاالیشگاه ها تعلل کرده است

ــور بــا اعــالم  ــادی رئیــس جمه ــاون اقتص مع
ــور،  ــتراتژیک در کش ــای اس ــب کااله ــر مناس ذخای
گفــت: عمــده نیازهــای امــروز کشــور بــا ارز حاصــل 

از صــادرات تامیــن می شــود.
ــاون  ــان مع ــد نهاوندی ــارس، محم ــزارش ف ــه گ ب
اقتصــادی رییــس جمهــور در بازدیــد از ســامانه های 
ــر اســاس  ــن کــه ب ــه ای ــا اشــاره ب ــران ب گمــرک ای
ــای  ــاق کاال تالش ه ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــزارش س گ
موثــری در هوشــمند ســازی فرآینــد تجــارت کشــور 
صــورت گرفتــه اســت، گفــت: بــه غیــر از مبــارزه بــا 
ــد  ــادی نیازمن ــگ اقتص ــش جن ــاق کاال، در بخ قاچ

فرآینــد تجــارت هوشــمند هســتیم.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور بــا تاکیــد بــر 
ــد  ــمند کاال بای ــت هوش ــب مدیری ــه در قال ــن ک ای
خــواب کاال در فرآینــد تجــارت کاهــش یابــد، اظهــار 
داشــت: در بحــث تولیــد و مصــرف، دســتگاه ها 
بایــد بتواننــد در تکمیــل فرآینــد تجــارت اطالعــات 

ــد و  گمــرک  ــادل کنن ــه صــورت لحظــه ای تب را ب
نیــز موضــوع نظــارت در ایــن ســامانه را در دســتور 

داشــته باشــد.
نهاوندیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه وزارت صمــت 
مســئول تجــارت کشــور و بانــک مرکــزی مدیریــت 
در  امــروز  افــزود:  انجــام می دهــد،  را  ارز  بــازار 
رســاندن کاال بــه تولیــد کننــدگان گام هــای بزرگــی 
ــازمان  ــوان س ــه عن ــز ب برداشــته شــد و گمــرک نی
مســئول توانســت پیونــد مــورد نیــاز را ایجــاد کنــد.

معـاون رییس جمهور با اشـاره به این که سیاسـت 
کشـور کار با همسـایگان اسـت، اظهار داشت: در حال 
حاضـر عمده نیازهای کشـور با ارز حاصـل از صادرات 
تامیـن می شـود از ایـن رو هوشـمند سـازی تجـارت 
بایـد دنبـال شـود و ایـن اقدامات، پاسـخ عملـی ایران 
بـه تحریم هـا به شـمار می رود که از سـوی کشـور در 

حوزه تجـارت دنبال می شـود.
وی بــا اشــاره بــه تــراز مثبــت تجــاری کشــور در 

ــه منظــور بهبــود  ســال های متوالــی تاکیــد کــرد: ب
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتقــاء ســطح 
کارایــی در گمــرکات نیازمنــد تالش هــای بیشــتر و 

ــتیم. ــتگاه ها هس ــان دس ــا می ــراری پیونده برق
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور بــه برگــزاری 
جلســاتی در زمینــه تقویــت هماهنگــی میــان 
در طــول  تجــارت خارجــی  دربــاره  دســتگاه ها 
ــرایط  ــت: در ش ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــه گذش هفت
تحریمــی بایــد بتوانیــم پاســخ مناســبی بــه فشــارها 

ــت  ــتور ریاس ــا دس ــز ب ــرا نی ــیم. اخی ــته باش داش
جمهــوری موضــوع انبــار شــدن کاالهــا در گمــرکات 
ــی  ــر روحان ــد دکت ــورد تاکی ــریع  م ــص س و ترخی
قــرار گرفــت؛ بــر همیــن اســاس ســرعت کار در ایــن 

ــت. ــه اس ــش یافت ــش افزای بخ
ــتراتژیک  ــت اس ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــان ب نهاوندی
ــن  ــزان ای ــم، می ــرایط تحری ــای اساســی در ش کااله
کاالهــا را مناســب توصیــف کــرد و گفــت: تمهیــدات 
الزم بــرای ذخایــر کاالی اساســی اتخــاذ شــده اســت.

عمده نیازهای کشور با ارز حاصل 
از صادرات تامین می شود

ــوی وزارت  ــده از س ــر ش ــار منتش ــاس آم براس
صنعــت، معــدن وتجــارت در نیمــه نخســت امســال 
از هفــت طــرح در بخــش صنایــع معدنــی با ســرمایه 
گــذاری بیــش از 22 هــزار و 2۰۰.1 میلیــارد ریــال 
بهــره بــرداری شــد کــه چهــار طــرح ایجــادی و ســه 

طــرح توســعه ای بودنــد. 
ــاری  ــداول آم ــاس ج ــا، براس ــزارش ایرن ــه گ ب
معدنــی  صنایــع  بخــش  در  مزبــور  وزارتخانــه 
ــزار و  ــش از 1۳ ه ــرح بی ــار ط ــرای چه ــادی ب ایج
ــد و در  ــذاری ش ــرمایه گ ــال س ــارد ری 2۸۰.۴ میلی
ــرداری رســید و  ــره ب ــه به نیمــه نخســت امســال ب
بــر ای ســه طــرح توســعه ای نیــز افــزون بــر هشــت 
هــزار و ۹1۹.۷ میلیــارد ریــال صــرف شــد و مــورد 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
ــرای  همچنیــن مجمــوع اشــتغال ایجــاد شــده ب
ــزار و ۷۷۹  ــعه ای یکه ــادی و توس ــای ایج ــرح ه ط
ــار  ــرای چه ــادی ب ــش ایج ــه در بخ ــوده ک ــر ب نف
طــرح  اشــتغال یکهــزار و 2۳ نفــر و در بخــش 

ــدند. ــاغل ش ــر ش ــعه ای ۷۵۶ نف توس
وزارت صنعـــت در بخـــش صنایـــع معدنـــی 
ــه  ــال بـ ــت امسـ ــه نخسـ ــه در نیمـ ــادی کـ ایجـ
ـــوالد  ـــب از ف ـــه ترتی ـــد ب ـــیده ان ـــرداری رس ـــره ب به
ـــش از  ـــا بی ـــان ( ب ـــتان کرم ـــان ) اس ـــای ایرانی بوتی
پنـــج هـــزار و ۳2۹.2 میلیـــارد ریـــال و اشـــتغال 
1۹۸ نفـــر در زمینـــه اســـتخراج کانـــه هـــای 

ـــان  ـــام ) خراس ـــا ج ـــه آذر مین ـــع شیش ـــزی، صنای فل
ــزار و 1۹2.۶  ــر پنـــج هـ ــا افـــزون بـ رضـــوی ( بـ
ـــتغال ۵2۳  ـــذاری و اش ـــرمایه گ ـــال س ـــارد ری میلی
نفـــر در ســـایر محصـــوالت کانـــی غیـــر فلـــزی ، 
ـــبزواران  ـــد س ـــس امی ـــرآوری م ـــی ف ـــع معدن صنای
در جنـــوب کرمـــان بـــا صـــرف یکهـــزار و ۵1۳.۵ 

ـــاخت  ـــر در س ـــتغال 1۶2 نف ـــا اش ـــال ب ـــارد ری میلی
ــه  ــت تپـ ــارس هفـ ــوالد پـ ــی و فـ ــزات اساسـ فلـ
) اســـتان خوزســـتان ( بـــا افـــزون بـــر یکهـــزار و 
ــر در  ــتغال 1۴۰ نفـ ــال و اشـ ــارد ریـ 2۴۵.1 میلیـ
ـــت. ـــرده اس ـــام ب ـــی ن ـــزات اساس ـــاخت فل ـــه س زمین

ــداول وزارت  ــات ج ــه اطالع ــن برپای ــالوه برای ع

ــعه  ــای توس ــرح ه ــش ط ــده در بخ ــاد ش ــه ی تخان
ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــران ) اس ــای ای ای از آلومین
ــال  ــارد ری ــزار و ۸۷۳.2 میلی ــج ه ــش از پن ــا بی ( ب
بــه منظــور اشــتغال 1۹۷ نفــر بــرای ســاخت 
فلــزات اساســی، فــوالد ســیرجان ایرانیــان ) اســتان 
ــارد  ــزار و ۵۹.۶ میلی ــر دو ه ــزون ب ــا اف ــان( ب کرم
ریــال و اشــتغال ۳2۹ نفــر در اســتخراج کانــه هــای 
ــا  ــان ب ــو اصفه ــداد کچ ــتر ح ــوالد گس ــزی و ف فل
صــرف افــزون بــر ۹۸۶.۹ میلیــارد ریــال بــه منظــور 
فلــزات  ســاخت  زمینــه  در  نفــر  اشــتغال 2۳۰ 

ــت. ــده اس ــرف ش ــی ص اساس
امســال انتظــار مــی رود ظرفیــت فــوالد ســازی 
ــه ۴۰  ــل ب ــی حداق ــع معدن کشــور در بخــش صنای
میلیــون تــن برســد و میــزان تولیــد هــم 2۶ تــا 2۸ 

میلیــون تــن شــمش فــوالد بــراورد شــده اســت.
براســـاس ســـند چشـــم انـــداز 1۴۰۴ ظرفیـــت 
ـــن  ـــون ت ـــم ۵۵ میلی ـــه رق ـــور ب ـــازی کش ـــوالد س ف
ـــدود  ـــود ح ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــید و پی ـــد رس خواه
ـــص  ـــادرات تخصی ـــرای ص ـــم ب ـــن رق ـــد ای ۴۰ درص

ـــد. یاب
کــه  دهــد  مــی  نشــان  موجــود  آمارهــای 
جمهــوری اســالمی اکنــون در جایــگاه دهمیــن 
ــا ســال 1۴۰۴  فــوالد ســاز جهــان قــرار گرفتــه و ت
ــگاه هفتمیــن فــوالد ســاز مــورد  ــه جای دســتیابی ب

ــت. ــار اس انتظ

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس بــا اشــاره بــه اینکه 
بعــد از تصویــب قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال مقــرر 
ــرای کنتــرل، نظــارت و پیشــرفت  شــد ســامانه ای ب
ــود،  ــدازی ش ــن موضــوع راه ان ــاره ای ــتگاه ها درب دس
ــا گذشــت ۶ ســال از تصویــب ایــن قانــون  گفــت: ب
هنــوز گــزارش شــفاف و روشــنی از وضعیــت ســامانه 

ارائــه نشــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، اســداهلل عباســی عضــو 
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیســه  هیئــت 
ــا  ــارزه ب ــون مب ــی شــدن قان ــزوم عملیات ــون ل پیرام
قاچــاق کاال در کشــور گفــت: مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــت  ــت و تقوی ــای حمای ــن ابزاره ــه مهم تری ازجمل
تولیــد داخــل اســت. بــر اســاس آمارهــا ســاالنه 2۰ 
الــی 2۵ میلیــارد دالر قاچــاق کاال در کشــور داریــم. 
در ســال ۹2 قانونــی بــرای مبــارزه بــا قاچــاق کاال در 

ــد. ــب ش ــورای اســالمی تصوی ــس ش مجل
وی اضافــه کــرد: بعــد از تصویــب قانــون مذکــور 

ــارت و  ــرل، نظ ــرای کنت ــامانه ای ب ــد، س ــرر ش مق
پیشــرفت دســتگاه ها در امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
راه انــدازی شــود. بــرای ایــن منظــور مصوبــه ای هــم 

ــود. ــازی ب ــدف از آن شفاف س ــتیم و ه داش
عباســی دربــاره آخریــن وضعیــت ســامانه مذکــور 
گفــت: بــا گذشــت ۶ ســال از تصویــب قانــون هنــوز 
بــه طــور کامــل گــزارش شــفاف و روشــنی از 

ــه نشــده اســت. ــت ســامانه ارائ وضعی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه راه انــدازی ایــن ســامانه 
ضــروری اســت، ادامــه داد: بــرای جلوگیــری از 
قاچــاق کاال و ارز، جلوگیــری از ســوء اســتفاده و 

کــم کاری دســتگاه ها ایــن ســامانه هرچــه ســریع تر 
بایــد عملیاتــی شــود. البتــه راه انــدازی ســامانه 
ــز  ــون، تجهی ــای همچ ــد پیش نیازه ــور نیازمن مذک
ــی و  ــتگاه های الکترونیک ــه دس ــور ب ــرکات کش گم

ــت. ــک اس ــت الکترونی ــترش دول گس
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در پاســخ بــه اینکــه 
ــزاری  ــی اب ــر اســاس گزارشــات، کارت هــای بازرگان ب
ــت:  ــی هســتند، گف ــرار مالیات ــرای قاچــاق کاال و ف ب
متاســفانه شــاهد ســوء اســتفاده های فراوانــی در ایــن 
بخــش هســتیم. درحــال حاضــر کارت هــای بازرگانــی 
بــه راحتــی خریــد و فــروش می شــوند. ایــن موضــوع 

بــه قاچــاق کاال و فــرار مالیاتــی دامــن می زنــد. وزارت 
صمــت وظیفــه صــدور، تمدیــد، ابطــال و رتبه بنــدی 

کارت هــای بازرگانــی عهــده دار اســت.
عباســی در پاســخ بــه اینکــه چــرا وزارت صمــت 
اتــاق  بــه  را   بازرگانــی  کارت هــای  رتبه بنــدی 
ــئولیت  ــت: مس ــت، گف ــرده اس ــذار ک ــی واگ بازرگان
ایــن بخــش بــا وزارت صمــت اســت و نبایــد بخــش 
ــن  ــر اســت خودشــان ای ــد. بهت دیگــری واگــذار کن
ــارت  ــد نظ ــت بای ــد. وزارت صم ــام دهن کار را انج
بیشــتری بــر صــدور، تمدیــد و عملکــرد کارت هــای 

ــد. ــته باش ــی داش بازرگان

در بخش صنایع معدنی انجام شد؛

بهره برداری از سرمایه گذاری بیش از 22 
هزار و 2۰۰ میلیارد ریالی در نیمه ۹8

گزارش شفافی از سامانه پیشرفت دستگاه ها
 در مبارزه با قاچاق کاال بعد از 6 سال ارائه نشد 

آخرین وضعیت کارخانه ماشین سازی 
تبریز و کشت و صنعت مغان 

ــاره  ــور، دربـ ــبات کشـ ــوان محاسـ ــس دیـ رئیـ
ــان و  ــت مغـ ــت و صنعـ ــده کشـ ــرانجام پرونـ سـ

داد.  توضیـــح  تبریـــز  ماشین ســـازی 
ــه  ــادل آذر در برنامـ ــارس،  عـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
تلویزیونـــی »چهـــل ۵۷« بـــه برخـــی پرونده هـــای 
مطـــرح در حـــوزه خصوصی ســـازی اشـــاره کـــرد 
ـــی  ـــان یک ـــت مغ ـــت و صنع ـــت: کش ـــار داش و اظه
از ایـــن پرونده هاســـت کـــه در دیـــوان محاســـبات 
ـــادر  ـــده رأی آن ص ـــاه آین ـــا دو م ـــوده و ت ـــرح ب مط
ـــاه  ـــگاه کرمانش ـــاره پاالیش ـــن درب ـــود همچنی می ش
نیـــز بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده ایم کـــه اهلیـــت 
پرونـــده  و  نشـــده  رعایـــت  آن  واگـــذاری  در 
ــی  ــت بررسـ ــم در دسـ ــز هـ ــازی تبریـ ماشین سـ

اســـت.
ـــن  ـــا ای ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
پرونده هـــا در بازداشـــت رئیـــس ســـابق ســـازمان 
ـــح  ـــر، تصری ـــا خی ـــته ی ـــر داش ـــازی تاثی خصوصی س
کـــرد: ایـــن پرونده هـــا در بازداشـــت ایشـــان 

ــت. ــوده اسـ ــر نبـ بی تاثیـ
ــدم  ــوز معتقـ ــه هنـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ آذر بـ
ــی  ــه عمومـ ــه از بودجـ ــی کـ ــد مدیرانـ ۹۸ درصـ
کشـــور اســـتفاده می کننـــد پاکدســـت هســـتند، 
ـــداد  ـــاس تع ـــر اس ـــت را ب ـــن صحب ـــن ای ـــت: م گف
پرونده هـــای بررســـی شـــده از دســـتگاه هایی 
مطـــرح  می گیرنـــد،  دولتـــی  بودجـــه  کـــه 

ــرده ام. کـ
رئیـــس دیـــوان محاســـبات همچنیـــن دربـــاره 
به کارگیـــری  منـــع  قانـــون  اجـــرای  نحـــوه 
بازنشســـتگان عنـــوان کـــرد: شـــرکت های دولتـــی 
ــد  ــی بوده انـ ــاط خلوت هایـ ــی از حیـ ــواره یکـ همـ
ـــی،  ـــش دولت ـــتگی از بخ ـــد از بازنشس ـــراد بع ـــه اف ک
مجـــددا در ایـــن بخش هـــا مشـــغول بـــه کار 
ـــس  ـــی در مجل ـــن قانون ـــن رو چنی ـــدند، از ای می ش

تصویـــب شـــد.
دولتـــی  کـــه  بخش هایـــی  در  افـــزود:  آذر 
هســـتند، تقریبـــا بـــا اطمینـــان می تـــوان گفـــت 
کـــه افـــراد بـــه کار برنگشـــته اند، امـــا در برخـــی 
ــتگاه  ــودن دسـ ــی بـ ــف دولتـ ــا در تعریـ بخش هـ
جملـــه  از  صندوق هـــا  کـــه  داریـــم  مشـــکل 
صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری، یکـــی از ایـــن 

هســـتند. بخش هـــا 

اقتصاد

دژپسند وضع مالیات بر سود 
سپرده های بانکی را تکذیب کرد

می گویــد  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
اگرچــه در الیحــه مالیات هــای مســتقیم، بحــث 
دریافــت مالیات هــا در حــال اصــالح اســت امــا 
تاکنــون مصوبــه و مقرراتــی دربــاره اخــذ مالیــات از 

ســپرده های بانکــی وضــع نشــده اســت. 
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  دژپســند  فرهــاد 
دربــاره  ملــت  خانــه  بــا  گفت وگــو  در  دارایــی 
ــالش وزارت  ــر ت ــی ب ــا مبن ــی خبره ــار برخ انتش
امــور اقتصــاد و دارایــی بــرای اخــذ مالیــات از 
ــای  ــت: در الیحــه مالیات ه ــی، گف ــپرده های بانک س
مســتقیم بحــث مالیات هــا در حــال اصــالح اســت؛ 
ــی  ــده، برخ ــف ش ــی تعری ــد مالیات ــای جدی پایه ه
ــدادی از  ــاماندهی و تع ــی س ــای مالیات از معافیت ه
ــان  آنهــا اصــالح و حــذف می شــود و برخــی همچن

باقــی می مانــد.
ــاره  ــی درب ــه و مقررات ــون مصوب ــزود: تاکن وی اف
مالیــات بــر ســپرده های بانکــی وضــع نشــده اســت 

ــود. ــب می ش ــال تکذی ــن موضــوع کام و ای

ادغام بانک های نظامی در مرحله اجرا 
است

ــا  ــت مالیات ه ــه دریاف ــان اینک ــا بی ــند ب دژپس
ــار  ــی درحــال بازنگــری اســت، اظه ــه صــورت کل ب
کــرد: تــالش می کنیــم بــه منظــور افزایــش درآمــد 
ــی  ــای اصل ــه بخش ه ــی ب ــت، اجحاف ــی دول مالیات

ــود. ــه نش جامع
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنیــن دربــاره 
ایــن  ادغــام  گفــت:  نظامــی  بانک هــای  ادغــام 

ــت. ــرا اس ــه اج ــا در مرحل بانک ه

دلنوشته

انقالب 
صنعتی 
انگلیس 
مدیون 

زنهایست 
که 

قوانین 
قرون 

وسطایی 
زن 

ستیزانه 
را 

شکسته اند !

)اکبر عظیم نیا(
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امتیاز ویژه فرهنگیان برای خانه دارشدن 

اینکــه  اعــالم  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
فرهنگیــان بــرای ثبت نــام جهــت خانه دارشــدن 
دو هفتــه زمــان دارنــد، گفــت: منابــع مالــی مســکن 
ــت  ــهیالت باف ــب تس ــان در قال ــی از فرهنگی بخش

ــد.  ــد ش ــن خواه ــوده تأمی فرس
ــه گــزارش تســنیم، محمــد اســالمی در آییــن  ب
تفاهم نامــه ســاخت 1۷۰ هــزار واحــد  امضــای 
مســکونی بــرای فرهنگیــان بــا ابــراز اینکــه »همــواره 
و  برنامه هــا  در  عزیــز  فرهنگیــان  بــه  توجــه 
سیاســتهای مــا وجــود داشــته اســت«، اظهــار کــرد: 
ایــن مرحلــه متفــاوت از قبــل اســت و می خواهیــم 
ــترده را  ــزرگ و گس ــدام ب ــک اق ــا ی ــورت یکج به ص

ــم. ــام دهی ــان انج ــردن فرهنگی ــه دار ک ــرای خان ب
وی بــا بیــان اینکــه همــه دســتگاه ها بــرای ایــن کار 
بایــد بــه وزارتخانه هــای راه و آمــوزش و پــرورش کمــک 
کننــد، افــزود: آن دســته از فرهنگیانــی کــه در ســامانه 
طــرح ملــی مســکن ثبت نــام کرده انــد طبــق تفاهم نامــه 

بــرای خانــه دار شــدن در اولویــت قــرار می گیرنــد.
ــی  ــه ط ــالم اینک ــا اع ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
دو هفتــه ثبت نــام از فرهنگیــان فاقــد مســکن 
ــت،  ــد گرف ــام خواه ــرایط انج ــد ش ــی و واج متقاض
تأکیــد کــرد: چنانچــه ایــن ســهمیه ها کفایــت کنــد 
ــه دار  ــان را خان ــه فرهنگی ــن تفاهم نام ــب ای در قال
خواهیــم کــرد، احیانــاً اگــر کمــی و کاســتی وجــود 
ــد  ــای جدی ــن زمین ه ــب تأمی ــد در قال ــته باش داش

ــد. ــد ش ــی خواه ــا جانمای پروژه ه
اســالمی بــا اعــالم اینکــه از ظرفیــت تعاونی هــای 
مســکن فرهنگیــان کــه دچــار نخســان نباشــند در 
ــم  ــتفاده خواهی ــزار واحــد اس ــن 1۷۰ ه ســاخت ای
ــی از  ــد بخش ــزار واح ــن 1۷۰ ه ــت: ای ــرد«، گف ک

۴۰۰ هــزار واحــد طــرح ملــی مســکن اســت.
ــا بیــان اینکــه در ثبت نــام طــرح  وی همچنیــن ب
ملــی مســکن در 1۰ شــهر ثبت نام هــا خیلــی ســریع 
ــن  ــن زمی ــال تأمی ــت: به دنب ــید، گف ــام رس ــه اتم ب
جدیــد بــرای آغــاز ثبت نــام در ایــن شــهرها هســتیم.

پاســخ  راه و شهرســازی همچنیــن در  وزیــر 
ــی  ــع مال ــر نحــوه تأمیــن مناب ــه پرســش مبنــی ب ب
ســاخت 1۷۰ هــزار واحــد مســکن بــرای فرهنگیــان 
ــرای  ــهیالت ب ــوع تس ــه ن ــی س ــور کل ــت: به ط گف
ــا  ــی از آنه ــم؛ یک ــور داری ــکن در کش ــاخت مس س
بافــت فرســوده اســت کــه در  ساخت وســاز در 
قالــب آن ۵۰ درصــد تســهیالت توســط دولــت و ۵۰ 

ــود. ــن می ش ــان تأمی ــط متقاضی ــد توس درص
اســالمی بــا بیــان اینکــه ســاخت مســکن بــرای 
ــود،  ــهیالت می ش ــن تس ــمول همی ــان مش فرهنگی
ادامــه داد: نــوع دوم تســهیالت بــرای مناطــق 
ــب  ــه در قال ــت ک ــتایی اس ــا روس ــوردار ی کم برخ
انجــام می شــود. تســهیالت ویــژه ساخت وســاز 

وی نــوع ســوم تســهیالت را وام بــا ســود 1۸درصدی 
اعــالم کــرد و گفــت: هفتــه گذشــته بانــک مرکــزی 2۰ 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع را بــرای همــه بانکهــا ابالغ 
ــای  ــرای پروژه ه ــرای اج ــت ب ــن ظرفی ــه از ای ــرد ک ک

مســکن در طــرح اقــدام ملــی اســتفاده می کنیــم.

دکتر میالنی مدیر عامل برق آذربایجان:
6 پروژه مهم برق رسانی با مجموع 
2575میلیارد ریال هزینه در استان 
اردبیل در ُشرف بهره برداری است

ــای  ــش ه ــانی در بخ ــرق رس ــم ب ــروژه مه ۶ پ
ــرف  ــل در ُش ــتان اردبی ــع اس ــوق توزی ــال و ف انتق

ــت. ــرداری اس ــره ب ــل و به تکمی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت بــرق 
منطقــه آذربایجــان، دکتــر افشــین روشــن میالنــی 
ــان  ــه ای آذربایج ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن پــروژه هــا در 
ــوار در  ــه س ــل و بیل ــال ، اردبی ــتانهای خلخ شهرس
مراحــل پایانــی احــداث قــرار دارندکــه تمامــی آنهــا 
ــتند. ــوردار هس ــد برخ ــاالی۹۵ درص ــرفت ب از پیش

دکتــر میالنــی پــروژه هــای در شــرف اتمــام در 
اســتان اردبیــل را بــه شــرح ذیــل عنــوان نمــود:

-  پست دائم 2۳۰/۶۳/2۰ کیلوولت خلخال
-  خط 2۳۰ کیلوولت خلخال

-  پست 2۳۰/۶۳ کیلوولت اردبیل 2 ) آرتا(
-  اتصــال رینــگ ۶۳ کیلوولــت شــهر اردبیــل بــه 

پســت 2۳۰ کیلوولــت دوم اردبیــل
-  پست فیوزی ۶۳/2۰ کیلوولت بیله سوار

ــه  ــاد ب ــر آب ــط جعف ــروج خ ــروژه ورود و خ -  پ
ــوار ــه س ــت بیل ــی در پس گرم

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای آذربایجــان 
ــروژه  ــن ۶ پ ــه ای ــده ب ــه ش ــار هزین ــوع اعتب مجم
ــرد و  ــالم ک ــال اع ــارد ری ــه 2۵۷۵ میلی ــب ب را قری
گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا کــه آمــاده 
برقــداری موقــت شــده انــد، عــالوه بــر افزایــش ضریب 
اطمینــان شــبکه انتقــال، فــوق توزیــع و توزیــع نیروی 
بــرق، کاهــش خاموشــی هــا و کاهــش تلفــات شــبکه 
بــرق در منطقــه، امــکان ایجــاد بســتر مناســب جهــت 
واگــذاری انشــعاب بــه متقاضیــان جدیــد و تامیــن بــه 
ــش  ــود در بخ ــترکین موج ــی مش ــار مصرف ــع ب موق
هــای صنعــت، کشــاورزی، خانگــی و... بیــش از پیــش 
فراهــم شــده و موجــب جلــب ســرمایه گــذاری و رونق 

تولیــد در ایــن مناطــق خواهــد بــود.
ــروژه هــا پــس  ــن پ ــی ای ــه گفتــه دکتــر میالن ب
از برقــداری موقــت در روزهــای آتــی، تــا ایــام دهــه 
مبــارک فجــر امســال بــا حضــور مقامــات کشــوری و 

اســتانی بــه بهــره بــرداری مــی رســند.

آشنا:
رایزنی های سنگینی انجام شده

 تا منشور حقوق شهروندی اجرایی شود

مشــاور رئیــس جمهــور از ایجــاد یــک نهــاد حقــوق بشــر و شــهروندی 
مســتقل جدیــد خبــر داد. 

بــه گــزارش ایســنا، حســام الدیــن آشــنا در نشســت مشــترک شــورای 
ــه تشــکیل  ــوق شــهروندی ب ــی و دســتیاران حق ــور حقوق هماهنگــی ام
یــک نهــاد مســتقل جدیــد در حــوزه حقــوق شــهروندی و حقــوق بشــر 
اشــاره کــرد و گفــت: تشــکیل »نهــاد ملــی حقــوق بشــر و شــهروندی« 

حلقــه مکمــل حقــوق شــهروندی اســت.
ــدون ایــن نهــاد ملــی منشــور حقــوق بشــر  ناقــض  وی ادامــه داد: ب
اســت. چــرا کــه خیلــی نمــی تــوان از کســانی کــه حقــوق شــهروندی را 
نقــض مــی کننــد، انتظــار داشــت گــزارش دهنــده نقــض حقــوق مــردم 

باشــند.
آشــنا افــزود: پــس بایــد یــک نهــاد بــه صــورت قانونــی  تشــکیل شــده 
باشــد؛ امــا تحــت نظــارت ضابطیــن و نهادهــای دولتــی و قــوه قضاییــه 
ــه شــکایات رســیدگی کنــد و هــم  شــفاف گزارش هــا  ــا هــم ب نباشــد ت

را اعــالم کننــد.
وی تاکیــد کــرد: گزارشــات هــم از نظــر ملــی و هــم از لحــاظ بیــن 
ــد باشــد  ــی نهــادی بای ــل اســتناد باشــد. در ســطح مل ــد قاب ــی بای الملل
کــه بــه دولــت و قــوه قضاییــه بگویــد کــه چــه مــواردی را در ایــن حــوزه 

نقــض کــرده اســت.
ــاد  ــن نه ــه ای ــت ک ــن اس ــر  ای ــه مهم ت ــرد: از هم ــان ک وی خاطرنش
بتوانــد نتایــج بررســی هایــش را صریحــا بیــان کنــد. چنیــن نهــاد ناظــری 
مــی توانــد منشــور حقــوق شــهروندی را از یــک متــن صامــت بــه یــک 

متــن پویــا تبدیــل کنــد .
آشــنا گفــت: رایزنــی هــای ســنگینی انجــام شــده کــه منشــور حقــوق 
شــهروندی اجرایــی شــود. بــرای رفــع ســوء برداشــت هایــی کــه از حقوق 
ــالش هــای متنوعــی انجــام  ــی ت ــاون حقوق ــد شــود،  مع شــهروندی بای
داده، از جملــه رایزنــی بــا دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی و قــوه 

قضاییــه .
ــن  ــاری ای ــال ج ــم در س ــاءاهلل امیدواری ــت: ان ش ــن گف وی همچنی
دســتاورد بــه دســتاوردهای حقــوق شــهروندی دولــت و جامعــه افــزوده 
شــود و بــا افتخــار نهــاد مســتقل ملــی  حقــوق بشــر و شــهروندی آغــاز 

ــه کار کنــد. ب

سدهای کشور 5 میلیارد مترمکعب 
پرآب تر از سال گذشته

ــور  ــدهای کش ــر س ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی از آن اس ــا حاک آماره
ــدود 2۵  ــوده و ح ــته ب ــال گذش ــر از س ــب پرآب ت ــر مکع ــارد مت ۵ میلی

ــد.  ــره دارن ــب آب ذخی ــر مکع ــارد مت میلی
بــه گــزارش ایســنا، افزایــش 2۹ درصــدی میــزان بارندگی هــا نســبت 
بــه ســال گذشــته باعــث شــده تعــداد شــهرهای دارای تنــش آبــی کــه 
ــن  ــر ای ــد. ب ــش یاب ــود کاه ــهر ب ــدود ۳۴۰ ش ــی ۹۷-۹۶ ح ــال آب در س
اســاس بارندگی هــا ورودی ســدهای کشــور بــه ۳ میلیــارد و ۶۸ میلیــون 
متــر مکعــب رســیده و خروجــی  ســدها نیــز دو برابــر ایــن میــزان صــورت 

گرفتــه اســت.
ــدها  ــده س ــزی ش ــه برنامه ری ــور تخلی ــازی به منظ ــزان رهاس ــن می ای
ــا و در برخــی  ــط زیســت رودخانه ه ــا، محی ــرای تاالب ه ــت آب ب و هدای
ــر  ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــاورزان ص ــزه کش ــت پایی ــرای کش ــتان ها ب اس
همیــن اســاس از دو ســه روز گذشــته آب از زاینــده رود رهاســازی شــده 
و قــرار اســت بــرای کشــت پاییــزه حــدود 12۰ میلیــون متــر مکعــب آب 

در اختیــار کشــاورزان اصفهــان قــرار گیــرد.
ـــدای  ـــزارش، کل ورودی مخـــازن کل کشـــور از ابت ـــن گ ـــر اســـاس ای ب
ســـال آبـــی تـــا 21 آبان مـــاه، ۳.۹ میلیـــارد مترمکعـــب بـــوده و ایـــن 
میـــزان در مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته، 2.2۸ میلیـــارد مترمکعـــب 
ـــا 21  ـــی ت ـــاری آب ـــال ج ـــدای س ـــز از ابت ـــازن نی ـــی مخ ـــود. کل خروج ب
ـــزان  ـــن می ـــه ای ـــی ک ـــوده، در حال ـــب ب ـــارد مترمکع ـــاه ۶.۳2 میلی آبان م
در مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته عـــددی برابـــر بـــا 2.۹۹ میلیـــارد 

ـــود. ـــب ب مترمکع
ــاه در ســال جــاری 2۵.۵۷  ــا 21 آبان م حجــم آب موجــود مخــازن ت
ــت.  ــب اس ــارد مترمکع ــته 1۹.۳۰ میلی ــال گذش ــابه س ــدت مش و در م
ظرفیــت کل مخــازن ســدها از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا 21 آبان مــاه 
۵۰.۶ میلیــارد مترمکعــب و درصــد پرشــدگی ســدها ۵1 درصــد اســت.

ورودی بــه ســد دوســتی در اســتان خراســان رضــوی بــرای نخســتین 
ــا  ــاز شــده و ت ــش آغ ــه پی ــاری از حــدود دو هفت ــی ج ــال آب ــار در س ب
ــت  ــده اس ــزن ش ــب آب وارد مخ ــارد مترمکع ــت میلی ــاه هف 21 آبان م
ــمیل و  ــد ش ــه س ــتمرار دارد. ورودی ب ــان اس ــات ورودی همچن و جریان
میــان در اســتان هرمــزگان حــدود دو هفتــه اخیــر حــدود پنــج میلیــارد 
ــه 12  ــاری ب ــی ج ــال آب ــد در س ــرجمع آوردس ــوده و س ــب ب مترمکع
ــات  ــار جریان ــن اخب ــق آخری ــت و طب ــیده اس ــب رس ــارد مترمکع میلی

ورودی قطــع شــده اســت.
ـــرز،  ـــدهای الب ـــر س ـــالن نظی ـــدران و گی ـــتان مازن ـــدهای اس ـــی س برخ
ــتم  ــم و بیسـ ــای نوزدهـ ــار در تاریخ هـ ــهر بیجـ ــی و شـ ــهید رجایـ شـ
ـــارد  ـــش میلی ـــدود ش ـــب ح ـــه ترتی ـــوده و ب ـــیالب ب ـــر از س ـــاه متاث آبان م
ـــب ورودی  ـــارد مترمکع ـــه میلی ـــب و س ـــارد مترمکع ـــب، دو میلی مترمکع

داشـــته اند.
ــادل  ــاه مع ــا 2۴ آبان م ــاه ت ــوی از اول مهرم ــای ج ــاع ریزش ه ارتف
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــی نس ــدار بارندگ ــن مق ــه ای ــود ک ــر ب 2۴.۹ میلی مت
ــه  ــبت ب ــش و نس ــد افزای ــدت )2۴.۴(، دو درص ــابه درازم ــای مش دوره ه
ــش  ــد کاه ــر( ۴2 درص ــته )۴۳ میلی مت ــی گذش ــال آب ــابه س دوره مش
ــم  ــه حج ــت ک ــده اس ــه ش ــی ارائ ــار درحال ــن آم ــد. ای ــان می ده نش
ــاه، 2۷.2۸  ــا 1۶ مهرم ــاری ت ــی ج ــال آب ــازن در س ــود در مخ آب موج
ــب و  ــته 1۹.2۸ میلیاردمترمکع ــی گذش ــال آب ــب، در س میلیاردمترمکع

ــت. ــوده اس ــد ب ــرات آن ۴1 درص ــد تغیی درص

شهر و شورا

مدیــر عامــل آب منطقــه ای آذربایجــان  
ــتان  ــور ارمنس ــای کش ــد مقام ه ــرقی از تعه ش
بــه  آالینده هــا  ورود  کامــل  رفــع  بــرای 
ــه ارس در ســه ســال آینــده خبــر داد.  رودخان
یوســف غفــارزاده در پایــان نشســت ســاالنه 
ارمنســتان در  و  ایــران  کارگــروه مشــترک 
آلودگــی  از  جلوگیــری  و  پایــش  خصــوص 
رودخانــه مــرزی ارس، گفــت: در نشســت اخیــر 
کارگــروه مشــترک، ایــن کشــور متعهــد شــده 
نســبت بــه اعمــال نظارت هــای دقیــق بــر 
ــات ترمیمــی  ــام عملی ــا اتم ــادن ت ــرد مع کارک

ــد. ــدام کن اق
ــالت  ــه تعامـ ــرد: در نتیجـ ــار کـ وی اظهـ
ــد،  ــاط تهدیـ ــور، نقـ ــن دو کشـ ــود بیـ موجـ
غلظـــت و تاثیـــر تخلیه هـــا بـــه صـــورت 
ـــا  ـــی ب ـــرف ارمن ـــده و ط ـــایی ش ـــق شناس دقی
ــالح و  ــه اصـ ــد بـ ــئولیت و تعهـ ــول مسـ قبـ
ـــل  ـــذف کام ـــدف ح ـــا ه ـــات ب ـــم تاسیس ترمی
تخلیه هـــا تـــا ســـال 2۰21، بـــا اجـــرای 
سیســـتم بازچرخانـــی و مرمـــت ســـدهای 
باطلـــه تاکنـــون در ایـــن خصـــوص بیـــش از 

ــت. ــته اسـ ــرفت داشـ ــد پیشـ ۵۰ درصـ
غفــارزاده خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگــر 
پایــش فاکتورهــای کیفــی در محیــط هــای آب 
ــه  ــر ب ــه اخی ــه ارس در ده ــوب رودخان و رس
صــورت همزمــان و مشــترک توســط دو کشــور 
انجــام گرفتــه و بــه صــورت ماهانــه و مســتمر 

ادامــه خواهــد داشــت.

وی همچنیــن گفــت: نتایــج نشســت و 
ــی و  ــری فن ــی گی ــت پ ــه جه ــق حاصل تواف
ــط انعــکاس خواهــد  ــه مراجــع ذیرب حقوقــی ب

ــت. یاف
ــط  ــی محی ــط عموم ــزارش رواب براســاس گ
ــاالنه  ــت س ــرقی؛ نشس ــان ش ــت آذربایج زیس
ارمنســتان در  و  ایــران  کارگــروه مشــترک 

ــوص  ــاه در خص ــان م ــا ۳۰ آب ــای 2۸ ت روزه
رودخانــه  آلودگــی  از  جلوگیــری  و  پایــش 
ــز برگــزار شــد. ــی تبری ــه میزبان ــرزی ارس ب م

رود ارس از منطقــه آرپــا چــای در آناتولــی 
ــرد. ــمه می گی ــه سرچش ترکی

ــوان  ــه، نخج ــرز ترکی ــه از م ــن رودخان ای
ــس از گــذر از  ــا و ارمنســتان گذشــته و پ جلف
مــرز ایــران و وارد جمهــوری آذربایجــان شــده 

ــزد. ــورا می ری ــه ک ــه رودخان و ب
ایــن روخانــه پــس از پیوســتن بــه آرپاچای؛ 
مــرز مشــترک ایــران و جمهــوری  ارمنســتان و 
ــام  ــه ن ــی ب ــا محل ــان را ت ــوری  آذربایج جمه
ــی  ــد از ط ــد و بع ــکیل می ده ــه تش ــرام  تپ به
ــای  ــه دری حــدود 1۰۰۷2 کیلومتــر مســافت ب

ــزد. ــزر می ری خ
کشـــورهای  در  ارس  آبریـــز  حوضـــه 
ایـــران، ترکیـــه، ارمنســـتان و جمهـــوری 
ــاً  ــعت آن تقربیـ ــرار دارد. وسـ ــان قـ آذربایجـ
1۰۳2۰ کیلومتـــر مربـــع بـــوده و حـــدود 
ـــی  ـــع آن را اراض ـــر مرب ۳۹% )۳۹۰۰۰( کیلومت

ایـــران تشـــکیل می دهـــد.

ـــس کل دادگســـتری آذربایجان شـــرقی  ریی
ــتای  ــه در راسـ ــن مجموعـ ــرد: ایـ ــالم کـ اعـ
تحقـــق حقـــوق عامـــه نســـبت بـــه مســـایل 
ـــه  زیســـت محیطـــی حســـاس اســـت و هـــر گون
اتفـــاق در ایـــن حـــوزه را بـــه دقـــت رصـــد 

 . می کنـــد
ـــی  ـــل الله ـــی خلی ـــا، موس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
، افـــزود: مجموعـــه دادگســـتری آذربایجـــان 
ـــرم  ـــوع ج ـــگیری از وق ـــت پیش ـــرقی و معاون ش
ایـــن نهـــاد در راســـتای صیانـــت از حقـــوق 
ـــایل  ـــژه ای مس ـــت وی ـــت و جدی ـــا دق ـــه ب عام
ــد و در  ــی کنـ ــد مـ ــت را رصـ ــط زیسـ محیـ
صـــورت مشـــاهده هـــر گونـــه آالیندگـــی از 
ســـوی واحدهـــای تولیـــدی و صنعتـــی وارد 
ــا  ــد تـ ــی کنـ ــالش مـ ــده و تـ ــوع شـ موضـ

مســـایل در اســـرع وقـــت رفـــع شـــود.
وی اظهــار داشــت: بــر همیــن اســاس 
ــی  ــوع آالیندگ ــر موض ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــه  ــاب  و کارخان ــز و بن ــی تبری ــروگاه حرارت نی
کاوه ســودای مراغــه، پاالیشــگاه و پتروشــیمی 
ــه و  ــرار گرفت ــرل ق ــد و کنت ــورد رص ــز م تبری
ــن  ــه ای ــی ب ــت محیط ــی زیس ــن قانون موازی
ــا حــدودی مســئوالن ایــن  واحدهــا اعــالم و ت
واحدهــا بــرای رفــع آالیندگــی وارد عمــل 

ــد. ــده ان ش
خلیـــل اللهـــی اضافـــه کـــرد: در حالیکـــه 
ـــازوت  ـــوخت م ـــته س ـــای گذش ـــال ه ـــی س ط
نیـــروگاه هـــای تبریـــز و بنـــاب موجـــب 
افزایـــش میـــزان آالیندگـــی هـــا در اســـتان 
شـــده بـــود، بـــا ورود دســـتگاه قضایـــی بـــه 
ـــن  ـــی، ای ـــوارد آالیندگ ـــری م ـــوع و پیگی موض
ـــای کاهـــش  ـــه فیلتره ـــه تعبی ـــزم ب ـــا مل واحده
ـــه  ـــی ســـوخت گاز ب ـــز جایگزین ـــی و نی آالیندگ
جـــای مـــازوت شـــدند کـــه بـــر اثـــر ایـــن 
اقدمـــات طـــی ســـال گذشـــته و مـــاه هـــای 

ــهرهای  ــوای شـ ــاک هـ ــای پـ ــر روزهـ اخیـ
ــه  ــوار بـ ــای همجـ ــتان هـ ــز و شهرسـ تبریـ

میـــزان قابـــل توجهـــی افزایـــش یافـــت.
ــتان  ــتری اس ــه دادگس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــده ب ــا آالین ــا واحده ــی ب ــات مختلف جلس
طــور مرتــب برگــزار مــی کنــد، یــادآوری کــرد: 
ــط  ــن اســاس اداره کل حفاظــت محی ــر همی ب
زیســت آذربایجــان شــرقی گــزارش هــای 
ماهانــه ای تنظیــم و بــه مجموعــه دادگســتری 

ــد. ــی کن ــه م اســتان ارای
خلیــل اللهــی دربــاره آخریــن وضعیــت 

ــیمی  ــع پتروش ــگاه و مجتم ــی پاالیش آالیندگ
واحــد  دو  ایــن  آالیندگــی  گفــت:  تبریــز، 
صنعتــی هنــوز بــه نقطــه صفــر نرســیده اســت 
ــر  ــای اخی ــاه ه ــه طــی م ــی ک ــا اقدامات ــا ب ام
ــا   ــه انجــام رســیده ت ــن 2 واحــد ب از ســوی ای
حــد زیــادی میــزان آالیندگــی رو بــه کاهــش 

ــت. ــته اس گذاش
وی اظهــار داشــت: دادگســتری آذربایجــان 
شــرقی بــه عنــوان متولــی حفــظ و صیانــت از 
حقــوق عامــه بــه تــالش هــای شــبانه روزی و 
جدیــت تمــام مســایل زیســت محیطــی اســتان 

را پیگیــری مــی کنــد.
رییــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــز علم ــا و مراک ــا و نهاده ــگاه ه ــا دانش ب
اگــر  تــا   کــرد  درخواســت   تحقیقاتــی  و 
اطالعــات و گزارشــاتی از وضعیــت محیــط 
ــه  ــد ب ــوزه دارن ــن ح ــرات ای ــتی و مخاط زیس

ــد. ــس کنن ــه منعک ــن مجموع ای
ــر  ــه اگ ــن زمین ــت: در ای ــی گف ــل الله خلی
گزارشــاتی مبنــی بــر عــدم همــکاری ادارات و 
ســازمان هــای مختلــف وجــود داشــته باشــد، 
دادگســتری آمادگــی دارد تــا در ســریع تریــن 
زمــان ممکــن بــه آنهــا رســیدگی  و نتایــج آن 

را  اطــالع رســانی کنــد.

ــا  ــه ب ــژه مراغ ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
اشــاره بــه ضــرورت تســریع در ســاخت بیمارســتان ۳۵۰ 
ــون  ــم اکن ــرح ه ــن ط ــت: ای ــتان گف ــن شهرس ــی ای تختخواب
ــوم  ــه دانشــگده عل ــذاری آن ب ــک اراضــی و واگ ــه تمل در مرحل

ــت.  ــه اس ــکی مراغ پزش
بــه گــزارش ایرنــا، حمیــد شــکری در نشســت بررســی 
ــی  ــی و بیمارســتان ۳۵۰ تختخواب ــای درمان مشــکالت طــرح ه
ــوی  ــی الزم از س ــای فن ــه ه ــا و تاییدی ــزود: مجوزه ــه اف مراغ
ــورد نظــر صــادر شــده اســت. ــن م ــرای زمی وزارت بهداشــت ب

ـــن  ـــات انجـــام شـــده، زمی ـــه توافق ـــا توجـــه ب ـــه داد: ب وی ادام
ـــهرداری در  ـــوی ش ـــی از س ـــک اراض ـــس از تمل ـــاری پ 1۰ هکت
2 هفتـــه آینـــده در اختیـــار دانشـــکده علـــوم پزشـــکی قـــرار 

ـــت. ـــد گرف خواه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تخصیــص 2۰ درصــدی بودجــه 
ــن  ــینای ای ــتان س ــاز دوم بیمارس ــل ف ــرای تکمی ــاز ب ــورد نی م
شهرســتان افــزود: بــرای تخصیــص بیشــتر و مناســب تــر بودجه، 
ــا حضــور نماینــدگان  در روزهــای آینــده جلســه ای مشــترک ب
وزارت راه و شهرســازی، بهداشــت و درمــان و نماینــده ایــن 

ــد شــد. ــران انجــام خواه شهرســتان در ته
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــب ش ــه و عج ــردم مراغ ــده م نماین
ــا تملــک زمیــن مــورد نیــاز بیمارســتان  اســالمی نیــز گفــت: ب
ــن  ــرای ای ــی ب ــه مل ــف بودج ــص ردی ــی، تخصی ۳۵۰ تختخواب

ــود. ــی ش ــام م ــق انج ــیون تلفی ــرح در کمیس ط

ــه وجــود  ــای ب ــه ه ــه وقف ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف ــی جلیل عل
آمــده در طــول ســال هــای گذشــته بــرای اجــرای ایــن طــرح، 
ــع مشــکالت آن بیــش از پیــش ضــروری اســت. تســریع در رف

ــق انجــام شــده زمیــن  ــا تواف ــز  گفــت: ب شــهردار مراغــه نی
ایــن بیمارســتان ۳۵۰ تختخوابــی  پــس از تملــک و خریــداری 
از بخــش خصوصــی، بــه صــورت تهاتــر زمیــن بــه ایــن دانشــکده 

واگــذار مــی شــود.
محمدرضــا احمــدی افــزود: بــرای ایــن منظــور، زمیــن مــورد 
ــه  ــان ب ــی آن ــکان قبل ــی از مال ــت کارشناس ــاس قیم ــاز براس نی

صــورت توافقــی خریــداری و تملــک مــی شــود.
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 
درمانــی مراغــه نیــز بــا اشــاره بــه ضــرورت رفــع مشــکل تامیــن 

زمیــن ایــن مرکــز درمانــی گفــت: ایــن زمیــن پــس از بررســی 
هــای کارشناســی وزارت بهداشــت و نیــز نظــر مســاعد ســازمان 
ــایی  ــتانداردها شناس ــن اس ــا درنظرگرفت ــل و ب ــد غیرعام پدافن

شــده اســت.
اصغــر تنومنــد افــزود: بــرای تامیــن ایــن زمیــن نیــز توافــق 
مناســبی بــا شــهرداری شــده تــا از بابــت آن بخشــی از اراضــی 
ایــن دانشــکده بــه صــورت تهاتــر در اختیــار شــهرداری مراغــه 

قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود وقفــه در تکمیل فــاز دوم بیمارســتان 
ســینا ادامــه داد: بــا وجــود قــول مســاعد وزارت مســکن و 
ــار  ــن وزارت در اختی ــوی ای ــبی از س ــه مناس ــازی، بودج شهرس
پیمانــکار قــرار نگرفتــه و پیشــرفت هــای فیزیکــی انجــام شــده 
ــت انجــام شــده  ــا حســن نی ــکار طــرح و ب ــز از ســوی پیمان نی

اســت.
ــان  ــارد توم ــش از 1۳ میلی ــوع بی ــرد: از مجم ــه ک وی اضاف
بودجــه مصــوب وزارت راه و شهرســازی در ســال ۹۸ بــرای 
ــدود  ــد آن و در ح ــط 2۰ درص ــینا، فق ــتان س ــاز دوم بیمارس ف
ــه صــورت اوراق تخصیــص  2 میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومــان ب

ــه اســت. یافت
ــن  ــتی، امیرالمومنی ــهید بهش ــای ش ــتان ه ــود بیمارس وج
ــش از  ــوع بی ــا مجم ــینا ب ــداث س ــال اح ــتان در ح و بیمارس
۴2۰ تخــت بیمارســتانی، ایــن شهرســتان را بــه قطــب خدمــات 

ــت. ــرده اس ــل ک ــتان تبدی ــوب اس ــی در جن درمان

دادگستری آذربایجان شرقی مسایل زیست محیطی را با حساسیت رصد می کند

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان  شرقی:

ارمنستان متعهد به رفع کامل ورود آالینده ها به رودخانه ارس شد

بیمارستان 35۰ تختخوابی مراغه در مرحله تملک اراضی

رئیـــس کمیســـیون عمـــران مجلـــس 
ــرای  ــردم بـ ــی مـ ــرایط کنونـ ــت: در شـ گفـ
ــادل ۷۰  ــدودا معـ ــد حـ ــکن بایـ ــد مسـ خریـ
ــده یـــک ملـــک  ــام شـ ــت تمـ ــد قیمـ درصـ
ـــار  ـــازار دچ ـــا ب ـــد ت ـــت کنن ـــهیالت دریاف تس

ــود.  ــول شـ ــق و تحـ رونـ
بــه گــزارش خانــه ملــت، محمدرضــا رضایی 
کوچــی رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس، بــا 
اشــاره بــه برنامــه ریــزی بانــک مســکن بــرای 
افزایــش تســهیالت خریــد مســکن، گفــت: 
یکــی از مســائل و راه کارهــا در بحــث افزایــش 
رونــق بــازار مســکن، افزایــش ســقف تســهیالت  

مســکن در کشــور اســت.

خریداران قدرت مالی کافی برای 
خرید مسکن را ندارند

نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای 
اســالمی ادامــه داد: در دو ســال اخیــر قیمــت 
ــار  ــات، دچ ــروز تالطم ــل ب ــه دلی ــکن ب مس
افزایــش  شــده و ایــن مســئله موجــب شــد کــه 
خریــداران و متقاضیــان خریــد مســکن قــدرت 

ــد مســکن را نداشــته  ــرای خری ــی ب ــی کاف مال
باشــند.

تسهیالت خرید باید 70 درصد قیمت 
مسکن را پوشش دهد

در شــرایط کنونــی مــردم بــرای خریــد 
مســکن بایــد حــدودا معــادل ۷۰ درصــد قیمت 

ــت  ــهیالت دریاف ــک تس ــک مل ــده ی ــام ش تم
کننــد تــا بــازار دچــار رونــق و تحــول شــود، در 
ــداران ماننــد وضعیــت  غیــر ایــن صــورت خری

ــد داشــت ــد نخواهن ــوان خری ــی ت کنون
وی گفــت: در شــرایط کنونــی مــردم بــرای 
خریــد مســکن بایــد حــدودا معــادل ۷۰ درصــد 
ــهیالت  ــک تس ــک مل ــده ی ــام ش ــت تم قیم

دریافــت کننــد تــا بــازار دچــار رونــق و تحــول 
شــود، در غیــر ایــن صــورت خریــداران ماننــد 
نخواهنــد  خریــد  تــوان  کنونــی  وضعیــت 

ــت. داش
ــات  ــه موضوع ــاره ب ــا اش ــی ب ــی کوچ رضای
مطروحــه دربــاره تأثیــر منفــی افزایــش ســقف 
ــی  ــت: برخ ــکن، گف ــازار مس ــهیالت در ب تس
ــش  ــه افزای ــد ک ــی کنن ــالم م ــان اع کارشناس
ــی و  ــورم، گران ــب ت ــکن موج ــد مس وام خری
ــه  ــا ب ــی شــود، ام ــازار م ــش قیمــت در ب افزای
ــقف وام  ــش س ــت افزای ــار مثب ــن آث ــر م نظ

ــت. ــات آن اس ــتر از تبع ــیار بیش بس

بیش از 4 میلیون نفر در صف خرید 
مسکن قرار دارند

ــه  ــس ادام ــران مجل ــس کمیســیون عم رئی
ــی  ــرایط کنون ــا، در ش ــاس آماره ــر اس داد: ب
بیــش از ۴ میلیــون نفــر در صــف خریــد 
مســکن قــرار دارنــد، از ایــن رو وزرات راه و 
شهرســازی بایــد زمینــه را بــرای خانــه دار 

ــد. ــم کن ــراد فراه ــن اف ــدن ای ش

وام مسکن باید 7۰ درصد قیمت را پوشش دهد؛ ضرورت افزایش سقف تسهیالت
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امضای تفاهم نامه ساخت 17۰ هزار 
مسکن میان وزارت راه و وزارت 

آموزش و پرورش 

هــزار   1۷۰ ســاخت  و  همــکاری  تفاهم نامــه 
واحــد مســکونی در قالــب طــرح اقــدام ملــی میــان 
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت راه و شهرســازی 

ــه امضــا رســید.  ب
بــه گــزارش فــارس، تفاهم نامــه همــکاری در حــوزه 
مســکن بیــن وزارت راه و شهرســازی و وزارت آمــوزش 
ــا حضــور محمــد اســالمی،  ــرورش در مراســمی ب و پ
وزیــر راه و شهرســازی و محســن حاجی میرزایــی 

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه امضــا رســید.
ــد  ــزار واح ــه 1۷۰ ه ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ب
ــت  ــا اولوی ــی ب ــدام مل ــب طــرح اق مســکونی در قال
کارمنــدان وزارت آمــوزش و پــرورش بــه امضــا 

ــید. رس

توزیع بسته های غذایی 
بین زنان باردار مناطق محروم 

رئیــس بنیــاد علــوی از توزیــع ماهانــه یــک 
ــان  ــا 1۴ قلــم کاال بیــن زن میلیــون ســبد غذایــی ب

ــر داد.  ــروم خب ــق مح ــاردار مناط ب
ایســنا، محســن منصــوری، در  بــه گــزارش 
ــع  ــرای رف ــاد مســتضعفان ب ــات بنی خصــوص اقدام
ســوء تغذیــه زنــان بــاردار در مناطــق محــروم گفــت: 
یکــی از طرح هــای اجــرا شــده از ســوی بنیــاد 
مســتضعفان  کمک رســانی بــه زنــان بــاردار مناطــق 
ــت  ــتن بضاع ــل نداش ــه دلی ــه ب ــت ک ــروم اس مح
ــال  ــه دنب ــده اند و ب ــه ش ــوء تغذی ــار س ــی، دچ مال
ایــن مشــکل بیــش از ۸۰ درصــد از نوزادانشــان 

معلــول متولــد می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون حــدود 1 میلیــون 
ــاردار در مناطــق  ــزار زن ب ــه ۸۷ ه ــی ب ســبد کاالی
محــروم توزیــع شــده اســت، افــزود: براســاس ایــن 
طــرح هــر مــاه 1۴ قلــم کاال  بــه دســت ایــن زنــان 
ــارداری  ــارم ب ــاه چه ــا از م ــود. کااله ــانده می ش رس
ــع  ــان توزی ــن زن ــن ای ــاه ششــم شــیردهی بی ــا م ت

مــی شــود.
ــن  ــه نقــش ای ــا اشــاره ب ــوی ب ــاد عل رئیــس بنی
ــاردار  ــان ب ــی زن ــول زای ــری از معل طــرح در جلوگی
در مناطــق محــروم بــه دنبــال ســوء تغذیــه توضیــح 
داد: بــه ایــن ترتیــب وزن نــوزادان بــه میــزان قابــل 
ــرای  ــروز مشــکالت بعــدی ب ــی می رســد و از ب قبول
ــه  ــی ک ــود. زمان ــگیری می ش ــا پیش ــن خانواده ه ای
ــد می شــود  ــول متول ــوزادی معل ــواده ن ــک خان در ی
ــار  ــواده دچ ــک خان ــی ی ــا حت ــر ی ــک نف ــا ی تنه
مشــکل نمی شــوند، بلکــه چندیــن خانــواده آســیب 
می بیننــد و بــه کشــور نیــز هزینــه زیــادی تحمیــل 

می شــود.
ــن  ــا ای ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی ــوری ب منص
طــرح، بنیــاد مســتضعفان ســرمایه گــذاری انســانی 
ــک  ــول، ی ــوزاد معل ــک ن ــای ی ــه ج ــا ب ــد ت می کن
نــوزاد ســالم بــا وزن مناســب متولــد شــود، تصریــح 
ــای  ــه خانه ه ــه ب ــرادی ک ــن طــرح از اف ــرد: در ای ک
ــذ  ــی اخ ــد، آزمایش های ــه می کنن ــت مراجع بهداش
می شــود تــا ســوء تغذیــه فــرد احــراز شــود، ســپس 
ــی  ــث ب ــتضعفان بح ــاد مس ــکاران بنی ــط هم توس
ــود و  ــی می ش ــرد بررس ــواده ف ــودن خان ــت ب بضاع
در صــورت محــرز شــدن ایــن دو موضــوع، ایــن فــرد 
ــته  ــافت بس ــرای درس ــت ب ــه بهداش ــت خان در لیس

ــرد. ــرار می گی ــتضعفان ق ــاد مس ــی بنی غذای

اینترنت ثابت در 1۰ استان کشور 
وصل شد

اینترنــت  کــه  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا 
ــی در 1۰ اســتان کشــور وصــل شــده اســت.  خانگ
بــه گــزارش ایرنــا، در حالیکــه خبــر وصــل شــدن 
ــای  ــور در فض ــتان های کش ــی اس ــت در برخ اینترن
مجــازی منتشــر شــده بــود، پیگیری هــا نشــان 
ــت  ــات اینترن ــراری ارتباط ــوز برق ــه مج ــد ک می ده
خانگــی در 1۰ اســتان کشــور پیشــتر بــه اپراتورهــا 
ابــالغ شــده بــود و هــم اکنــون اینترنــت خانگــی در 

1۰ اســتان کشــور وصــل شــده اســت.
در  ثابــت  اینترنــت  پیگیری هــا  بــه  بنــا 
ــی،  ــان جنوب ــمالی، خراس ــان ش ــتان های خراس اس
ــاری،  ــال و بختی ــزد، چهارمح ــمنان، ی ــتان، س گلس
همــدان، اردبیــل، زنجــان و ایــالم رفــع محدودیــت 

ــت. ــده اس ش
گذشــته  روزهــای  در  مربوطــه  مســوولین 
ــل  ــه دالی ــت ب ــع اینترن ــه قط ــد ک ــح داده ان توضی
ــهمیه بندی  ــالم س ــس از اع ــی پ ــای امنیت تهدیده
بنزیــن صــورت گرفتــه و بــه محــض رفــع مشــکالت 

ــد. ــد ش ــرار خواه ــاره برق ــی دوب امنیت

ثبت نام آزمون ارشد و دکتری
 از چه زمانی آغاز می شود؟

ــنجش  ــازمان س ــی س ــم اعالم ــاس تقوی ــر اس ب
ثبــت نــام بــرای شــرکت در دو آزمــون مهــم ســال 
۹۹ یعنــی آزمــون دکتــری تخصصــی و کارشناســی 
ــاز  ــای ۶ و 1۶ آذر آغ ــب در روزه ــه ترتی ــد ب ارش

می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، ثبــت نــام بــرای شــرکت در 
آزمــون دکتــری ســال ۹۹ از ۶ آذر آغــاز مــی شــود 
ــون روز  ــن آزم ــه دارد و ای ــاه ادام ــن م ــا 12 ای و ت
جمعــه دوم اســفند مــاه جــاری برگــزار خواهــد شــد.

ــون  ــرکت در آزم ــرای ش ــام ب ــت ن ــن ثب همچنی
و  دانشــگاه ها  ناپیوســته  ارشــد  کارشناســی 
ــز از 1۶ آذر  ــی ســال ۹۹ نی ــوزش عال موسســات آم
مــاه جــاری شــروع خواهــد شــد و ایــن مهلــت 2۵ 
ــز روزهــای  ــن آزمــون نی ــرد. ای ــان مــی پذی آذر پای
پنــج شــنبه 2۸ و جمعــه 2۹ فروردیــن ســال ۹۹ در 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــای امتحان ــوزه ه ح

باقی مانده سهمیه بنزین آبان ماه
 وانت بارها و تاکسی ها سوخت 

اظهــارات مالــکان خودروهــای عمومــی نشــان می دهــد کــه اســتاندار 
تهــران به اشــتباه خبــر از ذخیــره ســهمیه آبان مــاه خودروهــای عمومــی 

تــا ۶ مــاه را داده اســت. 
ــه گــزارش تســنیم، درحالــی کــه پیــش از ایــن مســئوالن شــرکت  ب
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران اعــالم کــرده بودنــد کــه 
ــخصی  ــای ش ــوخت خودروه ــهمیه س ــا س ــت، تنه ــه دول ــق مصوب طب
و موتورســیکلت ها تــا ۶ مــاه ذخیــره می شــود و ســهمیه بنزیــن 
ــد  ــاه بع ــه م ــده و ب ــر ش ــاه صف ــر م ــان ه ــی در پای ــای عموم خودروه
ــن  ــهمیه بنزی ــره س ــران از ذخی ــتاندار ته ــروز اس ــد، ام ــال نمی یاب انتق

ــر داد. ــاه خب ــا ۶ م ــا ت ــی خودروه ــاه تمام آبان م
ــرار  ــران ق ــتانداری ته ــی اس ــال اینترنت ــه روی پرت ــری ک ــق خب طب
گرفتــه، اســتاندار تهــران از قابــل اســتفاده بــودن ســهمیه ســوخت آبــان 
همــه خودروهــا تــا شــش مــاه و محفــوظ مانــدن ســهمیه خودروهایــی 
ــیروان محســنی  ــر داد. انوش ــد، خب ــت نکرده ان ــه کارت ســوخت دریاف ک
بندپــی بــا اشــاره بــه طــرح مناسب ســازی بنزیــن اظهــار داشــت: ذخیــره 
ســوخت آبــان مــاه همــه خودروهــا تــا شــش مــاه قابــل اســتفاده اســت.

وی تأکیــد کــرد: ذخیــره ســهمیه ســوخت آبــان مــاه همــه خودروهــا 
ــتفاده  ــل اس ــاه قاب ــش م ــا ش ــره ت ــی ها و غی ــا، تاکس ــم از وانت باره اع

اســت.
ــی پخــش  ــن موضــوع را از فاطمــه کاهــی، ســخنگوی شــرکت مل ای
خصــوص  ایــن  در  کاهــی  کردیــم.  پیگیــری  نفتــی  فرآورده هــای 
ــز  ــا به ج ــی خودروه ــاه تمام ــن آبان م ــده بنزی ــهمیه باقی مان ــت: س گف
خودروهــای شــخصی و موتورســیکلت ها بــا شــروع آذرمــاه ســوخته و بــه 

ــد منتقــل نشــده اســت. ــاه بع م
ــدی در خصــوص ذخیره ســازی  ــه جدی ــزود: هنــوز هیــچ مصوب وی اف
ــن  ــا ای ــالغ نشــده، ام ــا اب ــه م ــی ب ــای عموم ســهمیه ســوخت خودروه
موضــوع در حــال بررســی اســت و احتمــال ایــن وجــود دارد کــه در مــورد 
ذخیره شــدن ســهمیه ســوخت خودروهــای عمومــی نیــز بازنگــری شــود.

میرزاده:
مجلس به دنبال ایجاد هماهنگی بین دستگاه های 

اجرایی و مراکز علمی است

ســـخنگوی کمیســـیون آمـــوزش مجلـــس گفـــت: مجلـــس برنامـــه 
هایـــی را در دســـتور کار دارد تـــا هماهنگـــی بیـــن مراکـــز علمـــی و 

دســـتگاه هـــای اجرایـــی ارتقـــا پیـــدا کنـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، میرحمایـــت میـــرزاده بـــا اشـــاره بـــه 
ــدگان  ــا تولیدکننـ ــدار بـ ــری در دیـ ــم رهبـ ــام معظـ ــات مقـ فرمایشـ
ــی  ــگان علمـ ــه نخبـ ــه وظیفـ ــر اینکـ ــی بـ ــادی مبنـ ــاالن اقتصـ و فعـ
و دانشـــگاهی کمـــک بـــه حـــل مســـائل اقتصـــادی و همـــکاری بـــا 
ـــت:  ـــت، گف ـــه اس ـــش و تجرب ـــادل دان ـــرای تب ـــدی ب ـــای تولی ـــش ه بخ
ــای  ــتگاه هـ ــئوالن و دسـ ــه مسـ ــرای همـ ــات رهبرانقـــالب بـ فرمایشـ

ــت. ــاب و راهگشاسـ ــل الخطـ ــی فصـ اجرایـ
نماینـــده مـــردم گرمـــی و مغـــان در مجلـــس شـــورای اســـالمی افـــزود:  
ـــد  ـــتیم بای ـــورمان هس ـــی کش ـــکالت داخل ـــل مش ـــال ح ـــه دنب ـــا ب ـــر م اگ
ـــی  ـــه خوب ـــود ب ـــی خ ـــگان علم ـــا و نخب ـــگاه ه ـــی دانش ـــت علم از ظرفی
ـــی  ـــه خوب ـــم ب ـــز پژوهشـــی ه ـــد از مراک ـــن بای ـــم و همچنی ـــتفاده کنی اس

ـــم. ـــره ببری به

برای عبور از جنگ اقتصادی
 باید از راهکارهای بومی بهره ببریم

وی ادامـــه داد: وقـــت آن رســـیده اســـت کـــه راهکارهـــای بومـــی، 
ـــم  ـــال کنی ـــود را دنب ـــات موج ـــه امکان ـــه ب ـــا توج ـــردی ب ـــی و کارب محل
ـــه  ـــم ک ـــور کنی ـــادی عب ـــگ اقتص ـــخت جن ـــذر س ـــن گ ـــم از ای ـــا بتوانی ت

ـــت. ـــدنی اس ـــئله ش ـــن مس ای
ـــا  ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــان در مجل ـــی و مغ ـــردم گرم ـــده م نماین
اشـــاره بـــه اینکـــه مـــا در حـــوزه هـــای مختلـــف نخبـــگان علمـــی و 
ـــان  ـــای آن ـــی ه ـــد از توانای ـــه بای ـــم ک ـــادی داری ـــیار زی ـــگاهی بس دانش
ـــتفاده  ـــور اس ـــادی کش ـــکالت اقتص ـــائل و مش ـــل مس ـــرای ح ـــژه ب ـــه وی ب
ـــا  ـــور و ب ـــل کش ـــا در داخ ـــکالت م ـــیاری از مش ـــروز بس ـــزود: ام ـــود، اف ش
ـــا  ـــت و ب ـــل اس ـــل ح ـــان قاب ـــی خودم ـــای داخل ـــدی ه ـــر توانمن ـــه ب تکی

ـــیم. ـــته باش ـــوه داش ـــد انب ـــم تولی ـــی توانی ـــان م ـــای خودم ـــت ه ظرفی
میـــرزاده تصریـــح کـــرد: البتـــه نکتـــه قابـــل توجـــه ایـــن اســـت 
ـــی  ـــای تخصص ـــوزه ه ـــه در ح ـــی ک ـــب نظران ـــات صاح ـــی اوق ـــه برخ ک
ـــور  ـــم حض ـــی ه ـــز پژوهش ـــتند، در مراک ـــال هس ـــدی فع ـــز تولی و مراک
دارنـــد کـــه گاهـــی اوقـــات دیـــدگاه هـــای آنـــان در ایـــن دو بخـــش 
ـــن  ـــد ای ـــه بای ـــت ک ـــردی نیس ـــرده و کارب ـــدا ک ـــوازی کاری پی ـــت م حال

ـــود. ـــالح ش ـــئله اص مس
ــورای  ــس شـ ــات مجلـ ــوزش و تحقیقـ ــیون آمـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ـــتر  ـــم بیش ـــگاهی ه ـــز دانش ـــر مراک ـــوی دیگ ـــرد: از س ـــان ک ـــالمی بی اس
ـــی  ـــتند، در حال ـــی هس ـــای پژوهش ـــری و کاره ـــی نظ ـــال مبان ـــه دنب ب
ـــی  ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــرای دس ـــردی ب ـــات کارب ـــت اقدام ـــر اس ـــه بهت ک

ـــند. ـــته باش داش
وی تصریـــح کـــرد: قطعـــا مجلـــس شـــورای اســـالمی و بـــه ویـــژه 
ـــه  ـــس برنام ـــای مجل ـــش ه ـــز پژوه ـــی و مرک ـــای تخصص ـــیون ه کمیس
ــی  ــا هماهنگـ ــد داد تـ ــرار خواهنـ ــود قـ ــتور کار خـ ــی را در دسـ هایـ
مطلوبـــی بیـــن مراکـــز علمـــی، دانشـــگاهی و پژوهشـــی بـــا دســـتگاه 

هـــای اجرایـــی وجـــود داشـــته باشـــد.

ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــکا وزی ــت آمری دول
ــرد.  ــم ک ــورمان را تحری ــات کش اطالع

بــه گــزارش تســنیم، وزارت خزانــه داری 
ــام  ــن ن ــرار گرفت ــی از ق ــت محل ــکا به وق آمری
»محمدجــواد آذری جهرمــی« وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران 
در فهرســت افــراد تحــت تحریــم دفتــر کنتــرل  
دارایی هــای خارجــی )اوفــک( کــه از نهادهــای 
ــر  ــت خب ــه داری اس ــه وزارت خزان زیرمجموع

داد.
بیانیــه ای  در  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
اعــالم کــرد محمدجــواد آذری جهرمــی در 
آنچــه »سانســور گســترده اینترنــت در ایــران« 

ــت. ــته اس ــش داش ــده، نق ــده ش خوان
اســت:  آمــده  بیانیــه  ایــن  ادامــه  در 
»دسترســی در اینترنــت در ایــران کــه مدیریت 
ــت آذری  ــت مدیری ــه تح ــده وزارتخان آن به عه
به مــدت  نوامبــر  مــاه  در  اســت،  جهرمــی 
چندیــن روز قطــع بــوده و مقامــات ایرانی دلیل 
آن را مســائل امنیــت ملــی عنــوان کرده انــد«.

اخیــر  روزهــای  در  آمریکایــی  مقامــات 
تــالش کرده انــد قطــع شــدن اینترنــت در 
بــرای نرســیدن صــدای  را تالشــی  ایــران 
از  خــارج  بــه  »معترضــان«  به اصطــالح 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد، ای ــوه دهن ــور جل کش
ــاً  ــران صرف ــی ای ــت مل ــورای عالی امنی ــه ش ک
به دلیــل ســابقه دخالت هــای ســرویس های 
ســرویس های  به ویــژه  بیگانــه  اطالعاتــی 
اطالعاتــی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی در 
ــه  ــته )مشــخصاً فتن ــان آشــوب های گذش جری
۸۸ و اغتشاشــات دی مــاه ۹۶( تصمیــم بــه 
ــا  ــت ت ــت گرف ــورت موق ــت به ص ــع اینترن قط
ــد  ــورها نتوانن ــن کش ــی ای ــای اطالعات نیروه
ــداف  ــود، اه ــرایط موج ــتفاده از ش ــا سوء اس ب

ــد. ــال کنن ــران دنب ــود را در ای ــرب خ مخ
روز پنج شــنبه »برایــان هــوک« مســئول 
گــروه ویــژه اقــدام ایــران در وزارت امــور 
خارجــه ایــران طــی اظهاراتــی از دخالــت 
و  ایــران  ناآرامی هــای  در  آمریــکا  عامدانــه 
ــرده  ــا پ ــن ناآرامی ه ــت ای ــرای تقوی ــالش ب ت
ــری  ــبکه خب ــا ش ــه ب برداشــت. وی در مصاحب
کرده ایــم  ســعی  »مــا  گفــت:  بی بی ســی 
از اعتراضــات ســال های گذشــته کــه طــی 
ــان  ــداد معترض ــازه ن ــران اج ــت ای ــا حکوم آنه
بــا یکدیگــر ]از طریــق اینترنــت[ ارتبــاط 
ــن در  ــی م ــم. وقت ــد درس بگیری ــرار کنن برق
ایــن ِســَمت قــرار گرفتــم، فناوری هایــی را 
در اختیــار مــردم ایــران قــرار دادیــم کــه 
بتواننــد در جریــان اعتراضــات بــا یکدیگــر 
ارتبــاط برقــرار کننــد. مــا راه هــای میان بــر در 
اینترنــت را نیــز بــه مــردم ایــران ارائــه کردیــم 
و ایــن راه هــا بــه معترضــان امــکان داد کــه بــا 

ــند.« ــته باش ــاط داش ــر ارتب یکدیگ
ایــن دیپلمــات ارشــد آمریکایــی افــزود: 
ایــران رخ داده  از اعتراضاتــی کــه در  »مــا 

رئیس جمهــور  خشــنودیم.  بســیار  اســت 
ترامــپ به دقــت ایــن اعتراضــات را دنبــال 
می کنــد. شــروع ایــن اعتراضــات در ابتــدا 
ــا  ــود، ام ــن ب ــت بنزی ــش قیم ــی از افزای ناش
ــی  ــات ضدحکومت ــه اعتراض ــریع ب ــی س خیل
تبدیــل شــد. مــردم توانســتند صدهــا ویدیــو از 
اعتراضــات را منتشــر کننــد. مــا ایــن ویدیوهــا 
را بررســی می کنیــم و تحریــم مقاماتــی را کــه 
در ســرکوب معترضــان نقــش داشــته اند در 

ــم.« ــی داری ــت بررس دس
بامــداد امــروز جمعــه نیــز »مایــک پامپئــو« 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در پیامــی توئیتری 
»معترضــان  را  آنهــا  کــه  اغتشاشــگرانی  از 
شــجاع!« نامیــد، خواســت کــه ویدیوهــای 
خــود از »ســرکوب اعتراضــات« را بــه نهادهــای 
ــکا  ــت آمری ــا دول ــد ت ــال کنن ــی ارس آمریکای

ــد. ــوم کن ــی و محک ــا را علن ــن ویدیوه ای
دولــت آمریــکا در حالــی مدعــی حمایــت از 
مــردم ایــران شــده اســت کــه طــی چنــد دهــه 
ــور از  ــن کش ــروج ای ــس از خ ــژه پ ــر به وی اخی
برجــام در اردیبهشــت ماه ســال ۹۷ از هیــچ 

تالشــی بــرای اعمــال فشــارهای اقتصــادی بــر 
ملــت ایــران فروگــذار نکــرده و بــا تحریم هــای 
ــه  ــذا و دارو ب ــی ورود غ ــود حت ــی خ غیرقانون
شــدیدی  دشــواری های  بــا  نیــز  را  ایــران 

مواجــه کــرده اســت.
ــه  ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری محمدج
جمهــوری اســالمی ایران شــامگاه دوشــنبه 2۸ 
آبــان در واکنــش بــه اظهــارات مداخله جویانــه 
و فریبکارانــه کاخ ســفید و وزیــر امــور خارجــه 
اخیــر  ناآرامی هــای  خصــوص  در  آمریــکا 
در برخــی شــهرهای ایــران اظهــار داشــت: 
ــه  ــت ک ــردم اس ــق م ــد ح ــراض قانونمن »اعت
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
به رســمیت شــناخته شــده اســت و نیــازی بــه 
ــه  ــی ک ــه رژیم های ــت مزوران ــادآوری و حمای ی
هــدف رســمی خــود را وادار کــردن ایــران بــه 
اجــرای خواســته های غیرمشــروع و ضدقانونــی 
ــادی ــــ  ــار اقتص ــل فش ــق تحمی ــا از طری آنه
حتــی در حــوزه غــذا و دارو ــــ بــر شــهروندان 

ــدارد.« ــد، ن ــالم کرده ان ــی اع ایران
ــا  ــز »ماری ــنبه نی ــر روز پنج ش ــد از ظه بع
زاخــارووا« ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــورش  ــات کش ــه مقام ــالم اینک ــا اع ــیه ب روس
از  ابــراز حمایــت دولتمــردان آمریکایــی  از 
مــردم ایــران کامــاًل »بهــت زده« شــده اند، 
گفــت: »وقتــی آنهــا ]مقامــات آمریکایــی[ 
ــم و فشــار را  ــد سیاســت تحری ــم گرفتن تصمی
ــن  ــان همی ــد، هدفش ــرا کنن ــران اج ــه ای علی
ــک  ــنگتن از ی ــود. واش ــی[ ب ــاد نارضایت ]ایج
طــرف به  صــورت کالمــی می گویــد کــه از 
ــد،  ــت می کن ــران حمای ــردم ای ــته های م خواس
ــن  ــه ممک ــرکاری را ک ــر ه ــرف دیگ ــا از ط ام
باشــد انجــام می دهــد تــا مــردم ایــن کشــور را 

ــد«. ــج کن ــار رن دچ

ـــس  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــخنگوی کمیس س
ــی  ــت و تعالـ ــع جمعیـ ــرح جامـ ــت: طـ گفـ
خانـــواده بـــا هـــدف ارائـــه تســـهیالت مالـــی 
ـــد  ـــش فرزن ـــرای افزای ـــن ب ـــه زوجی ـــف ب مختل
ـــت. ـــاده اس ـــان افت ـــه جری ـــس ب آوری، در مجل

بـــه گـــزارش مهـــر، فاطمـــه ذوالقـــدر 
ــس،  ــی مجلـ ــیون فرهنگـ ــخنگوی کمیسـ سـ
ــام  ــد مقـ ــس از تاکیـ ــه پـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
معظـــم رهبـــری بـــر موضـــوع سیاســـت های 
ــس  ــی مجلـ ــیون فرهنگـ ــی، کمیسـ جمعیتـ
شـــورای اســـالمی طـــرح جامـــع جمعیـــت و 
ـــرار  ـــود ق ـــتور کار خ ـــواده را در دس ـــی خان تعال
ـــا  ـــال ۹1 ب ـــرح س ـــن ط ـــت: ای ـــت، گف داده اس
هـــدف بهبـــود فرهنـــگ خانـــواده و افزایـــش 
ـــا  ـــد ام ـــن ش ـــس تدوی ـــاروری در مجل ـــرخ ب ن
ـــار مالـــی  ـــه دلیـــل وجـــود موانعـــی از جملـــه ب ب
ـــتور  ـــن در دس ـــرار گرفت ـــار ق ـــس از  دو ب آن، پ
کار مجالـــس نهـــم و دهـــم بـــه تصویـــب نرســـید 

و تـــا بـــه امـــروز متوقـــف مانـــده اســـت.
ـــر  ـــال حاض ـــا در ح ـــه داد: ام ـــدر ادام ذوالق
کمیســـیون فرهنگـــی بـــا توجـــه بـــه نیـــاز و 
شـــرایط جامعـــه، طـــرح را مجـــدد بررســـی 
ــان  ــه جریـ ــی آن را بـ ــام اصالحاتـ ــا انجـ و بـ

انداختـــه اســـت.
ـــح  ـــرح، توضی ـــن ط ـــداف ای ـــاره اه وی درب
داد: از اهـــداف طـــرح جامـــع جمعیـــت و 
ـــاروری  ـــرخ ب ـــه ن ـــیدن ب ـــواده رس ـــی خان تعال
2.۵ درصـــدی در رشـــد کمـــی جمعیـــت 

ـــی  ـــای کیف ـــا ارتق ـــراه ب ـــال 1۴۰۴ هم ـــا س ت
جمعیـــت و تثبیـــت آن تـــا ســـال 1۴۳۰ 

اســـت.
ـــس  ـــی مجل ـــیون فرهنگ ـــخنگوی کمیس س
ـــالق،  ـــزان ط ـــش می ـــن ازدواج، کاه ـــش س کاه
ـــرخ  ـــی ن ـــی و کیف ـــش کم ـــدآوری و افزای فرزن
ـــد  ـــن طـــرح خوان ـــداف ای ـــر اه ـــت را دیگ جمعی
ــن  ــق ایـ ــور تحقـ ــه منظـ ــرد: بـ ــان کـ و بیـ
اهـــداف نیـــز برنامـــه هایـــی چـــون آمـــوزش 
ســـبک زندگـــی مناســـب و انجـــام ازدواج 
ــرای  ــژه بـ ــه ویـ ــگاه بـ ــه خوابـ ــالم، تهیـ سـ
دانشـــجویان متأهـــل، اولویـــت اســـتخدام 
ـــل  ـــردان متأه ـــد و م ـــردان دارای فرزن ـــرای م ب
ــی و  ــش دولتـ ــد در بخـ ــان دارای فرزنـ و زنـ

غیردولتـــی و ارائـــه تســـهیالت بـــرای تهیـــه 
مســـکن در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

ـــدد  ـــی مج ـــرد: در بررس ـــد ک ـــدر تاکی ذوالق
و جدیـــد طـــرح جامـــع جمعیـــت و تعالـــی 
ـــام  ـــا انج ـــی، ب ـــیون فرهنگ ـــواده در کمیس خان
ـــی  ـــا حت ـــم ت ـــی ســـعی کردی حـــذف و اصالحات
ـــود. ـــته ش ـــرح کاس ـــی ط ـــار مال ـــکان از ب االم

ـــر  ـــا دیگ ـــرح ب ـــن ط ـــاوت ای ـــاره تف وی درب
لوایـــح حـــوزه خانـــواده و جمعیـــت، اظهـــار 
داشـــت: هرچنـــد برخـــی از مـــوارد منـــدرج 
ـــوص  ـــوزش در خص ـــد آم ـــرح مانن ـــن ط در ای
ســـبک زندگـــی مناســـب و انجـــام ازدواج 
ســـالم، ارائـــه مشـــاوره و راهنمایـــی جهـــت 
ــه  ــن، ارائـ ــات زوجیـ ــل اختالفـ ــل و فصـ حـ

ــه ای،  ــی و بیمـ ــتی، درمانـ ــات بهداشـ خدمـ
تامیـــن مســـکن و غیـــره جـــزو حداقـــل 
ـــن  ـــوده و ممک ـــد ب ـــت کارآم ـــک دول ـــف ی وظای
ـــد  ـــود باش ـــر موج ـــن دیگ ـــواد قوانی ـــت در م اس
ـــب  ـــا در قال ـــر آنه ـــدی ب ـــرح تأکی ـــن ط ـــا ای ام
یـــک طـــرح واحـــد بـــرای رشـــد و تعالـــی 

جمعیـــت اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس در خصـــوص 
ـــرای  ـــرح ب ـــن ط ـــده در ای ـــه ش ـــهیالت ارائ تس
ـــوع  ـــن موض ـــرد: ای ـــوان ک ـــاغل، عن ـــوان ش بان
ـــا اصـــل  ـــر ب ـــی و در نتیجـــه مغای ـــار مال دارای ب
۷۵ قانـــون اساســـی اســـت و همچنیـــن بـــا 
ـــدارد،  ـــی ن ـــی همخوان ـــادی کنون ـــرایط اقتص ش
اگرچـــه دارای جنبـــه هـــای حمایتـــی بـــرای 
ـــا در  ـــت ام ـــاغل اس ـــوان ش ـــتغال بان ـــه اش ادام
ـــه  ـــرای جامع ـــش ب ـــاد چال ـــبب ایج ـــت س نهای

زنـــان در بکارگیـــری و اشـــتغال اســـت.
ذوالقـــدر بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن طـــرح 
دارای نقـــاط ضعفـــی اســـت کـــه نیـــاز بـــه 
ــد  ــرد: هرچنـ ــان کـ ــالح دارد، خاطرنشـ اصـ
ایـــن طـــرح بـــرای افزایـــش جمعیـــت و 
ــترک دارای  ــی مشـ ــت زندگـ ــای کیفیـ ارتقـ
ـــز  ـــوارد نی ـــی م ـــا در برخ ـــت ام ـــنی اس محاس
دارای نقـــاط ضعفـــی اســـت کـــه نیـــاز بـــه 

ــالح دارد. اصـ
وی در ایـــن خصـــوص توضیـــح داد: در 
ــت و  ــع جمعیـ ــرح جامـ ــوارد طـ ــی مـ برخـ
ــرایط  ــی شـ ــالم برخـ ــواده، اعـ ــی خانـ تعالـ
بـــرای ازدواج و فرزنـــد آوری بـــر مبنـــای 
ـــت  ـــر نیس ـــه نظ ـــه ب ـــوس جامع ـــات ملم واقعی
لـــذا امیدواریـــم تـــا تصویـــب نهایـــی ایـــن 
ـــوان  ـــاید بت ـــا ش ـــود ت ـــع ش ـــز رف ـــکالت نی مش
ـــب  ـــا جل ـــادی، ب ـــخت اقتص ـــای س ـــن فض در ای
ـــه ازدواج، زندگـــی  ـــا را ب ـــان آن ه اعتمـــاد جوان
ـــرد.   ـــب ک ـــدآوری ترغی ـــدار و فرزن مشـــترک پای

آمریکا وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد

ارائه تسهیالت اشتغال و مسکن به زوجین
 برای تشویق به فرزندآوری

ـــن  ـــت ضم ـــت وزارت بهداش ـــاون بهداش مع
تشـــریح آخریـــن اقدامـــات صورت گرفتـــه در 
زمینـــه پرونـــده الکترونیـــک ســـالمت بـــرای 
ــه ایرانـــی، گفـــت: پیش بینـــی  ــاد جامعـ آحـ
ــا پایـــان ســـال جـــاری بخـــش  می کنـــم تـ
عمـــده اتصـــاالت بـــرای پرونـــده الکترونیـــک 
ســـالمت صـــورت خواهـــد گرفـــت و مابقـــی 
آن نیـــز تـــا پایـــان دولـــت انجـــام می شـــود. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، دکتـــر علیرضـــا 
ـــات  ـــون اقدام ـــا کن ـــه ت ـــان اینک ـــا بی ـــی، ب رئیس
ـــالمت  ـــک س ـــده الکترونی ـــرای پرون ـــبی ب مناس
ـــک  ـــطح ی ـــت: در س ـــت، گف ـــه اس ـــورت گرفت ص
ســـامانه های ســـیب، نـــاب و ســـینا در حـــال 
فعالیـــت بودنـــد کـــه اکنـــون ایـــن ســـامانه ها 
ـــدند  ـــل ش ـــر متص ـــه یکدیگ ـــک ب ـــطح ی در س
ــد؛  ــت می کننـ ــه فعالیـ ــکل یکپارچـ ــه شـ و بـ
ایـــن یعنـــی 2۷ میلیـــون ایرانـــی و ســـاکنین 
ــتاها  ــر و روسـ ــزار نفـ ــر 2۰هـ ــهرهای زیـ شـ

ــده اند. ــال شـ ــن اتصـ ــامل ایـ شـ
وی ایجـــاد ارتبـــاط میـــان ســـه ســـطح 
یـــک، دو و ســـه ارایـــه خدمـــات ســـالمت 
را اتفاقـــی ویـــژه خوانـــد و تصریـــح کـــرد: 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــاط گام دوم ـــن ارتب ـــاد ای ایج
ـــب  ـــه موج ـــه ب ـــت ک ـــت برداش وزارت بهداش
بیمارســـتان ها  و  کلینیک هـــا  میـــان  آن 
 ۳۰ از  بیـــش  و  شـــد  برقـــرار  ارتبـــاط 

آن  بـــه ســـمت  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه 
مهاجـــرت کردنـــد و مابقـــی دانشـــگاه ها 
نیـــز در حـــال پیوســـتن بـــه ایـــن طـــرح 
ـــه  ـــت ک ـــل آن اس ـــل تام ـــه قاب ـــتند. نکت هس
ــده،  ــاد شـ ــگاه یـ ــن ۳۰ دانشـ ــان ایـ از میـ
ــه  ــی بـ ــگاه حتـ ــدود 1۵ دانشـ ــون حـ اکنـ
ــی  ــای خصوصـ ــا بخش هـ ــال بـ ــوی اتصـ سـ

نـــد. فته ا ر
رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه یـــک پرونـــده 
الکترونیـــک ســـالمت شـــامل اتصـــال میـــان 
رادیولـــوژی،  پاراکلینیـــک،  بخش هـــای 
ــی،  ــش خصوصـ ــه، بخـ ــگاه، داروخانـ آزمایشـ

بیمارســـتان ها  و  کلینیک هـــا  مطب هـــا، 
اســـت، گفـــت: اکنـــون ریل گذاری هـــا بـــرای 
ــای  ــل بخش هـ ــال کامـ ــدف اتصـ ــق هـ تحقـ
مذکـــور اتفـــاق افتـــاده اســـت و بـــه تدریـــج 
شـــاهد مهاجـــرت بخش هـــا بـــه ســـوی 
اتصـــال هســـتیم و پیش بینـــی می کنـــم تـــا 
ـــاالت  ـــده اتص ـــش عم ـــاری بخ ـــال ج ـــان س پای
صـــورت خواهـــد گرفـــت و مابقـــی آن نیـــز 
ــود. لـــزوم  ــام می شـ ــان دولـــت انجـ ــا پایـ تـ
ــک  ــده الکترونیـ ــاالت در پرونـ ــل اتصـ تکمیـ
ـــه  ـــزار نقط ـــش  از 1۸۰ه ـــال بی ـــالمت، اتص س
در سراســـر کشـــور اســـت کـــه تـــا کنـــون 

حـــدود 1۴۶هـــزار نقطـــه بـــه یکدیگـــر 
متصـــل شـــده اند.

ـــاخت های  ـــود زیرس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
الزم جهـــت تحقـــق اهـــداف،   اظهـــار کـــرد: 
ـــناد  ـــک اس ـــال الکترونی ـــال ارس ـــور مث ـــه ط ب
پرونده هـــای بیمـــاران از بیمارســـتان بـــه 
از  بســـیاری  در  بیمه گـــر  ســـازمان های 
شـــکل  بـــه  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه های 
ـــذی  ـــده کاغ ـــر پرون ـــوت اجـــرا شـــده و دیگ پایل
ــدی  ــود. گام بعـ ــال نمی شـ ــه ارسـ ــه بیمـ بـ
حـــذف دفترچـــه از مطب هـــا در ســـطح 
یـــک خدمـــات اســـت تـــا نســـخه نویســـی 
ـــال آن  ـــه دنب ـــه ب ـــود ک ـــام ش ـــک انج الکترونی
ـــه  ـــب ب ـــک از مط ـــکل الکترونی ـــه ش ـــخه ب نس

داروخانـــه بـــرود. 
ـــات  ـــت مطالب ـــوص پرداخ ـــی در خص رئیس
پزشـــکان خانـــواده و مباحـــث مطـــرح شـــده 
ـــای  ـــات در پرداخت ه ـــود معوق ـــر وج ـــی ب مبن
ـــا از  ـــت م ـــال دریاف ـــرد: امس ـــح ک ـــا، تصری آنه
یـــک درصـــد ارزش افـــزوده از ســـازمان 
ــی  ــد منطقـ ــا رونـ ــزی بـ ــت برنامه ریـ مدیریـ
ــول  ــازمان قـ ــن سـ ــه ایـ ــود. البتـ ــرو نبـ روبـ
ـــده  ـــاه  آین ـــک م ـــرف ی ـــا ظ ـــاعدی داده ت مس
گشایشـــی در ایـــن امـــر صـــورت گیـــرد تـــا 
ـــک درصـــد ارزش  ـــن ی ـــت ای ـــه واســـطه دریاف ب
ـــدون  ـــکان ب ـــه پزش ـــا ب ـــت م ـــزوده،   پرداخ اف
مشـــکل صـــورت گیـــرد. بـــه طـــور کلـــی در 
ـــکالت  ـــار مش ـــک دچ ـــطح ی ـــای س پرداخت ه
ــد  ــرف خواهـ ــه زودی برطـ ــه بـ ــده ایم کـ شـ

ـــد. ش

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد
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وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــه  ــجویانی ک ــی از دانش ــت: خیل ــوم گف عل
ــای  ــط نیروه ــر توس ــای اخی در درگیری ه
ــا  ــا آنه ــد ب ــده بودن ــتگیر ش ــی دس امنیت
ــه  ــال ب ــدند و اص ــپس آزاد ش ــو و س گفتگ

ــیدند.  ــت نرس ــه بازداش مرحل
ــاری  ــا غف ــا، غالمرض ــزارش ایلن ــه گ ب
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، 
دربــاره تعــداد دانشــجویان بازداشــت شــده 
در اعتراضــات اخیــر گفــت: مــا تعــداد 
را  شــده  بازداشــت  دانشــجویان  دقیــق 
نمی دانیــم، امــا بــا عمــده افــراد بازداشــتی، 
صحبــت شــده و بــر اســاس اطالعاتــی کــه 
ــاه  ــان م ــنبه 2۹ آب ــا روز چهارش ــم ت داری
آزاد شــده اند. در مجمــوع تعــداد دقیــق 
ــت،  ــخص نیس ــتی مش ــجویان بازداش دانش
ــاد  ــم و زی ــال ک ــا در ح ــداد آنه ــرا تع زی

ــود. شــدن ب
وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
داخــل  در  بازداشــت ها  گفــت:  علــوم 
دانشــگاه ها اتفــاق نیفتــاده و بیشــتر در 
بیــرون از دانشــگاه رخ داده اســت. البتــه در 
ایــن میــان بــا یــک ســری از افــراد هــم بــا 
ــده  ــت ش ــردن، صحب ــگیری ک ــدف پیش ه

ــت. اس

ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای وی در پاســخ ب
ــط  ــجویان توس ــه دانش ــده ک ــخص ش مش
ــت:  ــده اند؟ گف ــت ش ــادی بازداش ــه نه چ
ــای  ــرا نهاده ــت، زی ــخص نیس ــر، مش خی
ــای  ــوال نهاده ــا معم ــد، ام ــی بوده ان مختلف
ــر  ــا غی ــد و طبیعت ــدام می کنن ــی اق امنیت
از نهــاد امنیتــی بــه ایــن مســائل ورود پیــدا 

نمی کننــد.
از  خیلــی  کــرد:  اضافــه  غفــاری 
درگیری هــا  ایــن  در  کــه  دانشــجویانی 
توســط نیروهــای امنیتــی جمــع آوری شــده 
بودنــد بــا آنهــا گفتگــو و ســپس آزاد شــدند 

ــیدند.  ــت نرس ــه بازداش ــه مرحل ــال ب و اص
البتــه برخــی هــم بوده انــد کــه اصــال 
ــا  ــورد آنه ــط در م ــدند و فق ــت نش بازداش
ــت. ــده اس ــش ش ــا پخ ــدس و گمان ه ح

معــاون وزیــر علــوم دربــاره وصــل بــودن 
ــه  ــت در دانشــگاه های تهــران و عالم اینترن
طباطبایــی گفــت: اکنــون اینترنــت داخلــی 
دانشــگاه ها وصــل اســت، البتــه قطــع هــم 
نشــده بــود. مــن در دانشــگاه تهــران اکانــت 
ــت  ــودن اینترن ــع ب ــکل قط ــا مش دارم و ب

مواجــه نشــده ام.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاری در پاس غف

آیــا تماس هــای تهدیدآمیــز بــا دانشــجویان 
زمینــه  ایــن  در  گفــت:  دارد؟  صحــت 
اطالعــی نــدارم و بایــد از آنهایــی کــه 
ــور  ــه ط ــرد. ب ــوال ک ــد، س ــن را گفته ان ای
ــه آن  ــود ب ــرح می ش ــه مط ــائلی ک کل مس
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــی نیس ــدت و حدت ش
خــود  اوقــات  گاهــی  زیــرا  می  گوینــد، 
نفــر  چنــد  می گوینــد  دانشــجویان 
ــا  ــا ب ــه م ــی ک ــا زمان ــدند ام ــت ش بازداش
آن افــراد تمــاس می گیریــم، می بینیــم 
کــه اصــال چنیــن چیــزی نبــوده، بنابرایــن 
خیلــی از ایــن صحبت هــا بــر پایــه حــدس 

ــت. ــز هس ــان نی و گم
وزارت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــرد:  ــد ک ــاوری تاکی ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــر  ــی کــه وزی طبــق صحبت هــا و تماس های
ــای سه شــنبه و چهارشــنبه  ــوم در روزه عل
داشــتند،  دانشــگاهی  مجموعه  هــای  بــا 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــت، مس ــده اس ــرر ش مق
را  رســیده  گزارش هــای  و  دانشــجویان 
خودشــان در داخــل دانشــگاه پیگیــری 
الزم  دانشــگاه ها  اگــر  واقــع  در  کننــد. 
ــای  ــائل را در کمیته ه ــن مس ــتند ای دانس
انضباطــی دنبــال کننــد تــا اینکــه بــه 

مرحلــه دادگاه و محاکمــه نرســد.

معــاون امــور حقوقــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی بــا اعــالم پیگیــری بــرای 
مالیاتــی  معافیــت  لغــو  پیشــنهاد  حــذف 
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــی بی ــای فرهنگ فعالیت ه
ایــن  بــا  هماهنگــی  بــدون  پیش نویــس 

وزارتخانــه نوشــته شــده اســت.
ــش  ــر کاراندی ــر، علی اصغ ــزارش مه ــه گ ب
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس و  اســتان های 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اشــاره بــه 
پیش نویــس جدیــد الیحــه اصــالح برخــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــررات مالیات ــن و مق قوانی
ــه  ــی کلی ــت مالیات ــو معافی ــنهادات لغ آن پیش

فعالیت هــای فرهنگی-هنــری در حوزه هایــی 
ــیقی  ــینما و موس ــر، س ــارات، تئات ــون انتش چ
)مشــمول مالیــات بــا ضریــب 2۵ درصــد( 
ــان شــده اســت، اظهــار کــرد: وزارت  اســت بی
ــا  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ایــن زمینــه ب
پیشــنهاد ســازمان امــور مالیاتــی مخالف اســت 
ــه صــورت کتبــی  و مراتــب ایــن مخالفــت را ب
بــه مراجــع مربــوط اعــالم کــرده اســت و هــم 
در معاونــت توســعه مدیریــت منابــع و هــم در 
ــی هــم پیگیــری الزم را انجــام  ــت حقوق معاون

ــت. داده اس
مالیاتــی  امــور  ســازمان  داد:  ادامــه  وی 

ــم  ــاً تنظی ــود را راس ــی خ ــنهادهای مالیات پیش
کــرده اســت و در ایــن زمینــه بــا دســتگاه های 
ــت. در  ــداده اس ــورت ن ــی ص ــط هماهنگ ذیرب
ــی  ــت مالیات ــذف معافی ــنهاد ح ــوص پیش خص
فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری نیــز ایــن 
ــا هماهنگــی نداشــته اســت و  ــا م ــه ب وزارتخان
ــن  ــد ای ــه نبای ــم ک ــد معتقدی ــه ج ــم ب ــا ه م

ــرد. ــکل بگی ــاق ش اتف
معـــاون امـــور حقوقـــی وزارت فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـالمی تاکیـــد کـــرد: تصویـــب چنیـــن 
پیشـــنهادی لطمه هـــای جبران ناپذیـــری بـــه 
بدنـــه فعالیت هـــای فرهنگـــی در ایـــران وارد 

ـــذف  ـــا ح ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ـــا ب ـــد. م می کن
ایـــن معافیـــت مخالفیـــم. ایـــن مخالفـــت را نیـــز 
ـــری آن  ـــال پیگی ـــم و در ح ـــالم کردی ـــاً اع کتب
ـــم در الیحـــه ای کـــه در  هـــم هســـتیم. امیدواری
نهایـــت در زمینـــه اصـــالح برخـــی قوانیـــن 
ــاله  ــن مسـ ــود ایـ ــوب می شـ ــی مصـ مالیاتـ

ـــود. ـــذف ش ح
ــاد  ــگ و ارش ــرد: وزارت فرهن ــد ک وی تاکی
اســالمی در ایــن زمینــه دالیل محکمــی دارد و 
آن را ابــراز کــرده و خواهــد کــرد امــا در نهایــت 
ــت مصــوب  ــات دول ــد در هی ــن موضــوع بای ای

شــود.

وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش گفــت: 
کجــای  هیــچ  در  تربیــت  و  تعلیــم  نظــام 
ــانه های  ــار رس ــکل در اختی ــن ش ــه ای ــا ب دنی

نمی گیــرد.  قــرار  خارجــی 
بــه گــزارش فــارس، حمیدرضــا حاجی بابایــی 
وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش و نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی در برنامــه تلویزیونــی 
پرسشــگر بــا موضــوع »چرایــی عــدم گســترش 
پیام رســان های داخلــی در آمــوزش و پــرورش« 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »ریشــه مشــکل 
داخلــی  پیام رســان های  از  اســتقبال  عــدم 
چیســت؟«، اظهــار کــرد: از یــک منظــر ریشــه 
پیام رســان های  خــود  در  بایــد  را  مشــکل 
داخلــی دیــد؛ آنهــا می توانســتند در یــک مــدت 
ــن  ــد ای ــی توانن ــه م ــد ک ــات کنن مشــخص اثب

ــد. ــار ســنگین را بردارن ب
ــر  ــش دیگ ــک بخ ــه ی ــه داد: البت وی ادام
مشــکل بــه نــوع نگاهــی کــه بــه پیــام 
ــر می گــردد؛  ــی وجــود دارد ب رســان های داخل
علــت ســوم هــم این اســت کــه پشــتیبانی الزم 
بتواننــد  پیام رســان ها  تــا  نگرفــت  صــورت 

ــد. ــم کنن ــی فراه ــت کاف ظرفی
ــدی  ــت بع ــرد: عل ــه ک ــی اضاف حاجی بابای
ــتفاده  ــدم اس ــا ع ــتفاده ی ــه اس ــت ک ــن اس ای
خارجــی  یــا  داخلــی  پیام رســان های  از 
هــم  سیاســی  اعتقــادات  بــه  میزانــی  تــا 

برمی گــردد؛ چنــدان اراده قــوی در دولتمــردان 
و مســؤوالن ندیــدم تــا بایســتند و تاکیــد کننــد 
ــژه  ــه وی ــی ب ــد از پیام رســان های داخل ــه بای ک

ــود. ــتفاده ش ــرورش اس ــوزش و پ ــرای آم ب
ــر  ــم پیگی ــان اینکــه در دوره وزارت ــا بی وی ب
اینترانــت ملــی بــرای آمــوزش و پــرورش بودیــم 
ــت: آن  ــم، گف ــرده بودی ــروع ک ــم ش و کار را ه
ــدود 1۵  ــازی ح ــمت هوشمندس ــه س ــان ب زم
درصــد مــدارس رفتیــم؛ 1۵ میلیــون دانش آمــوز 
و یــک میلیــون پرســنل در آمــوزش و پــرورش 
و چنــد صــد هــزار نفــر از افــراد مرتبــط ماننــد 
ــاز  ــم امــا ب راننــدگان ســرویس مــدارس را داری

هــم کار بــه طــور کامــل جلــو نرفــت.

ــا تأکیــد  وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش ب
ــر  ــنامه وزی ــا بخش ــا ب ــن کاره ــه ای ــر اینک ب
ــزود:  ــرورش درســت نمی شــود، اف آمــوزش و پ
ــازی  ــای مج ــی فض ــورای عال ــی ش ــک جای ی
ــه  ــرد؛ البت ــری می ک ــم کار را پیگی ــد محک بای
کجــای  هیــچ  در  تربیــت  و  تعلیــم  نظــام 
ــانه های  ــار رس ــکل در اختی ــن ش ــه ای ــا ب دنی

خارجــی قــرار نمی گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش 
ــوزان  ــاد و دانش  آم ــی ایج ــبکه داخل ــد ش بای
را مصــون کنــد، ادامــه داد: فکــر نمی کنــم 
ــد و  ــام دهن ــن کار را انج ــن ای ــا چی ــیه ی روس
ــرض  ــود را در مع ــی خ ــه کالس دوم ابتدای بچ

همــه  دهنــد؛  قــرار  خارجــی  رســانه های 
مــا دیدگاه های مــان را رک و صریــح بیــان 
نمی کنیــم؛ در حقیقــت در کشــور مــا اینگونــه 
ــند  ــد باش ــؤوالن معتق ــه مس ــه هم ــت ک نیس
ــم.  ــتفاده نکنی ــی اس ــان خارج ــه از پیام رس ک

پیگیری سهمیه بنزین 
برای معلمان در مجلس

ــر  ــه پرســش دیگ ــی در پاســخ ب حاجی بابای
مبنــی  بــر اینکــه »تکلیــف معلمانــی کــه 
مسافتشــان از منــزل تــا محــل کار زیــاد اســت 
بــرای تامیــن بنزیــن چــه می شــود و آیــا 
ــا  ــرد ی ــوان ک ــان می ت ــن معلم ــه ای ــی ب کمک
ــوال  ــن س ــم ای ــده ه ــود بن ــت: خ ــر«، گف خی
بــه کار کارشناســی  ایــرادات مــا  و  را دارم 
ــی  ــم کل ــی تصمی ــه وقت ــود ک ــن ب ــت ای دول
گرفتــه شــد، آیــا پیش بینــی کردنــد کــه 
ــی  ــه تاکس ــی ک ــای خصوص ــف خودروه تکلی
نیســتند امــا دانش آمــوزان و پرســنل را جابجــا 

می شــود؟   چــه  می کننــد، 
ــن  ــا ای ــالع م ــدون اط ــت ب ــزود: دول وی اف
ــم و  ــف بودی ــم مخال ــا ه ــام داد و م کار را انج
ــود  ــده ب ــری ش ــس رأی گی ــار در مجل ــه ب س
و رأی ندادیــم؛ حــاال اتفــاق افتــاده اســت؛ 
یکشــنبه هــم در مجلــس جلســه داریــم و 
ــه  ــد؛ ن ــح دهن ــؤوالن توضی ــت مس ــرار اس ق
فقــط بــرای معلمــان و دانش آمــوزان بلکــه 
ــره  ــهمیه به ــن س ــه از ای ــی ک ــار مختلف اقش
نمی برنــد و چندهــزار نفــری کــه بــا خــودروی 
ــان  ــون تکلیفش ــد اکن ــی کار می کردن خصوص

ــت. ــوم نیس معل

معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش:

18 هزار نفر استخدام می شوند

معاون وزیر علوم مطرح کرد: 

درخواست وزیر از دانشگا ه ها 
برای پیگیری مسائل دانشجویان در داخل دانشگاه

مخالفت ارشاد با حذف معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی و هنری

نظام تعلیم و تربیت در هیچ کجای دنیا 
در اختیار رسانه های خارجی قرار نمی گیرد
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نه قاطع به پرسپولیس وچراغ سبزبه فدراسیون 

مــرد کــروات کــه ســابقه هدایــت تیــم ملــی فوتبــال ایــران و باشــگاه 
پرســپولیس را دارد پــس از نتایــج ضعیفــی کــه ســرمربیان ایــن دو تیــم 

کســب کرده انــد، پیشــنهاداتی را از ایــران دریافــت کــرده اســت.
ــت  ــل نف ــپولیس مقاب ــت پرس ــن شکس ــر، چهارمی ــزارش مه ــه گ ب
مســجد ســلیمان در فصــل جــاری رقابــت هــای لیــگ برتــر جمعــه شــب 
رقــم خــورد تــا ســبب نارضایتــی هــواداران از عملکــرد فنــی سرخپوشــان 
و شــعار آنهــا علیــه گابریــل کالــدرون شــود.طرفداران پرســپولیس مقابــل 
چشــمان محمدحســن انصاریفــرد و گابریــل کالــدرون، اقــدام بــه تشــویق 
برانکــو ایوانکوویــچ کردنــد و خواهــان بازگشــت ســرمربی پیشــین 

سرخپوشــان شــدند.
محمدحســن انصاریفــرد مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس پــس از 
ــن  ــاره ای ــگاران درب ــا خبرن ــو ب ــه گفتگ ــعارها حاضــر ب ــن ش ــنیدن ای ش
موضــوع نشــد امــا تصمیــم گرفــت صبــح امــروز جلســه ای را بــا گابریــل 

ــد. ــزار کن ــگاه برگ ــاختمان باش ــدرون در س کال
در ایــن جلســه قــرار اســت اولتیماتــوم جــدی بــه ســرمربی آرژانتینــی 
سرخپوشــان داده شــود تــا در صــورت تکــرار باخــت در لیــگ برتــر و جــام 
ــرای ادامــه همــکاری  ــا پایــان نیــم فصــل، شــرایط جدیــدی ب حذفــی ت

ایجــاد شــود.
ــه  ــرد بـ ــان انصاریفـ ــه برخـــی اطرافیـ ــه عالقـ ــه جالـــب توجـ نکتـ
ـــر  ـــگ برت ـــای لی ـــت ه ـــل رقاب ـــم فص ـــچ در نی ـــو ایوانکووی ـــت برانک بازگش
ـــپولیس  ـــا پرس ـــی ب ـــی متوال ـــه قهرمان ـــه س ـــد او را ک ـــا بتوانن ـــت ت اس
ـــن  ـــد. ای ـــران بیاورن ـــه ته ـــر ب ـــار دیگ ـــرد را ب ـــب ک ـــر کس ـــگ برت در لی
ـــود  ـــات خ ـــت مطالب ـــدم پرداخ ـــت ع ـــو باب ـــه برانک ـــت ک ـــی اس در حال
ـــک  ـــب ی ـــر طل ـــا پیگی ـــت ت ـــپولیس گرف ـــی از پرس ـــه جدای ـــم ب تصمی

میلیـــون یورویـــی خـــود از طریـــق شـــکایت بـــه فیفـــا شـــود.
ــپولیس،  ــواداران پرس ــت ه ــن درخواس ــدن ای ــرح ش ــال مط ــه دنب ب
موضــوع بازگشــت برانکــو بــه ایــن باشــگاه را پیگیــری کردیــم و بــه ایــن 
ــا وی  ــا رفتــاری کــه مســئوالن باشــگاه ب نتیجــه رســیدیم کــه برانکــو ب
داشــته انــد بــه هیــچ عنــوان قصــد بازگشــت بــه پرســپولیس را نــدارد.

ــه  ــده ک ــجل ش ــی مس ــپولیس در حال ــه پرس ــع ب ــه« قاط ــن »ن ای
ســرمربی کــروات ســرخ هــا بــه خبرهایــی مبنــی بــر حضــورش در تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران چــراغ ســبز نشــان داده امــا بازهــم بــرای بازگشــت 
ــش از ســوی باشــگاه پرســپولیس را  ــران شــرط پرداخــت مطالبات ــه ای ب

مطــرح کــرده اســت. 
مســئوالن فدراســیون فوتبــال کــه تحــت فشــار انتقــادات نتایــج تیــم 
ملــی هســتند بــه طــور غیرمســتقیم پیامــی را بــرای برانکــو فرســتاده انــد 
ــه بعــد از تعییــن  ــا ادامــه گفتمــان را ب ــه آن و ی کــه وی پاســخ دادن ب

تکلیــف مطالباتــش بــا باشــگاه پرســپولیس موکــول کــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه فدراســیون فوتبــال هنــوز در مــورد ادامــه 
یــا قطــع همــکاری بــا ویلموتــس موضــع گیــری رســمی نداشــته اســت 
امــا بــی میــل نیســت تغییــر در کادر فنــی تیــم ملــی را در دســتور کارش 

قــرار دهــد.

ابر سیاه محرومیت از المپیک توکیو بر آسمان مسکو

 توصیــه کمیتــه بررســی انطبــاق ســازمان جهانــی مبــارزه بــا دوپینگ 
ــام ســازمان ضــد دوپینــگ روســیه بــه عنــوان  ــر اعــالم ن )وادا( مبنــی ب
نهــادی غیرپایبنــد بــه مقــررات بین المللــی، دورنمــای محرومیــت مســکو 

را از حضــور در المپیــک توکیــو نزدیــک و نزدیک تــر کــرد.
وادا روز گذشــته بــا انتشــار بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه کمیتــه بررســی 
انطبــاق ایــن نهــاد موســوم بــه )CRC( توصیــه کــرده کــه در نشســت 
کمیتــه اجرایــی وادا کــه ۹ دســامبر در پاریــس برگــزار می شــود، 

ــار دیگــر تعلیــق شــود. ــا دوپینــگ روســیه ب ــارزه ب ســازمان مب
در صورتــی کــه مقامــات وادا ایــن توصیــه را پذیرفتــه و بــه اجــرا در 
آورنــد، روســیه بــا تحریم هــای ســنگینی از جملــه محرومیــت از حضــور 

در المپیــک 2۰2۰ توکیــو روبــرو خواهــد شــد.
کمیتــه بررســی انطبــاق وادا پــس از درخواســت توضیحــات از روســیه 
در خصــوص تناقض هــای موجــود در اطالعــات تحویــل داده شــده 
توســط آزمایشــگاه مســکو بــه بازرســان وادا در مــاه ژانویــه، ایــن توصیــه 

را مطــرح کــرده اســت.
ــی  ــای آزمایشــگاه مســکو یک ــات و داده ه ــل اطالع ــازی کام شفاف س
ــن  ــرای پذیرفت ــه وادا ســپتامبر ســال 2۰1۸ ب ــود ک ــی ب از شــرایط اصل

ــود. ــی، تعییــن کــرده ب مجــدد روســیه در ایــن نهــاد جهان
ــه دلیــل رســوایی دوپینگــی  ــا دوپینــگ روســیه ب ســازمان مبــارزه ب
ــده  ــام ش ــکو انج ــت مس ــت دول ــا حمای ــه ب ــور ک ــن کش ــکاران ای ورزش
بــود و تبانــی و مشــارکت سیســتماتیک بــه منظــور تعویــض نمونه هــای 
ــوچی  ــتانی 2۰1۴ س ــای زمس ــکاران روس را در بازی ه ــش ورزش آزمای

ــد. ــروم ش ــال مح ــه س ــدود س ــت، ح ــز در برمی گرف نی
وادا پیــش از ایــن بــه روســیه هشــدار داده بــود کــه در صــورت هرگونه 
دســت کاری اطالعــات تحویــل داده شــده بــه بازرســان، ســختگیرانه ترین 

تحریمهــا را علیــه مســکو وضــع خواهــد کــرد.
ــکا  ــا دوپینــگ آمری ــارزه ب ــن کمیتــه، ســازمان مب ــه ای ــال توصی بدنب

ــد. ــکو ش ــه مس ــدید علی ــای ش ــال تحریم ه ــتار اعم خواس
ــای  ــه از بازیه ــازمان یافت ــترده س ــگ گس ــال دوپین ــه دنب ــیه ب روس
ــدادی از ورزشــکاران  ــود و فقــط تع ــز محــروم ب ــو نی المپیــک 2۰1۶ ری

ــتند. ــور داش ــل حض ــور در برزی ــن کش ای

ــازی از  ــین سـ ــگاه ماشـ ــل باشـ مدیرعامـ
ــی  ــیون جهانـ ــر فدراسـ ــم بـ ــت حاکـ وضعیـ
دادن  قـــرار  فشـــار  تحـــت  و  فوتبـــال 
باشـــگاه های ایرانـــی در روزهـــای تحریـــم 

ــرد. ــاد کـ ــی انتقـ بانکـ
بـــه گـــزارش مهـــر، چنـــد روز پیـــش 
ــا، باشـــگاه ماشـــین  ــا رای فیفـ بـــود کـــه بـ
ـــات  ـــت مطالب ـــدم پرداخ ـــر ع ـــه خاط ـــازی ب س
ــل و  ــره نقـ ــه پنجـ ــرا« از سـ ــیانو پریـ »لوسـ
ــد  ــرزاده بعـ ــد. نصیـ ــروم شـ ــی محـ انتقاالتـ
از انتشـــار ایـــن حکـــم گفتـــه بـــود کـــه در 
صـــورت پرداخـــت مطالبـــات ایـــن بازیکـــن، 
ـــود. ـــی ش ـــع م ـــازی رف ـــین س ـــت ماش محرومی

مدیرعامــل باشــگاه ماشــین ســازی در تــازه 
تریــن مصاحبــه خــود از اقدامــات فیفــا در قبال 
ــی انتقــاد کــرد. وی گفــت:  باشــگاه هــای ایران
باوجــود اینکــه در حــال حاضــر اطالعــات روی 
ســاعت مچــی هــم قابــل دریافــت اســت، فیفــا 
ــتیم.  ــی هس ــم بانک ــا تحری ــت م ــه نیس متوج
فیفــا همیشــه بــه باشــگاه هــا فشــار مــی آورد 

پــول طلبــکاران را بدهیــد.
نصیـــرزاده ادامـــه داد: کاش فدراســـیون 
ـــی  ـــا داشـــت م ـــا فیف ـــه ب ـــران در جلســـاتی ک ای
گفـــت کـــه ایـــن مشـــکل در ایـــران هســـت. 

ـــه  ـــه اینک ـــم ن ـــول را نداری ـــال پ ـــکان انتق ـــا ام م
ـــد. ـــول نباش پ

ــد  ــل باشــگاه ماشــین ســازی تاکی مدیرعام
ــرا در یکــی از هتــل  ــا پری کــرد: مــن خــودم ب
هــای تهــران صحبــت کــردم و گفتــم معــادل 
مطالباتــش را ریــال بگیــرد کــه موافقــت نشــد.

ـــن  ـــه م ـــرد: توصی ـــان ک ـــرزاده خاطرنش نصی
ـــل از  ـــه قب ـــت ک ـــن اس ـــران ای ـــام مدی ـــه تم ب
ـــران را  ـــی ای ـــان خارج ـــان و بازیکن ـــه مربی آنک
تـــرک کننـــد، بـــا آنهـــا توافـــق کننـــد. بـــه 
ــرک  ــورمان را تـ ــا کشـ ــه آنهـ ــض اینکـ محـ
کننـــد، آثـــار و تبعاتـــش مشـــخص مـــی 

ـــه  ـــود ک ـــا ب ـــن م ـــم بازیک ـــه« ه ـــود. »هنریک ش
ـــی  ـــتیم.  م ـــی داش ـــه او بده ـــزار دالر ب ۳۰ ه
توانســـتیم پـــول هنریکـــه را همـــان موقـــع 
بدهیـــم ولـــی ایشـــان بـــه ســـرعت ایـــران را 
ـــه  ـــا نام ـــا و م ـــه فیف ـــپس ب ـــرد و س ـــرک ک ت
ـــد.  ـــروع ش ـــش ش ـــتان های ـــد داس ـــت. بع نوش
او حتـــی گفتـــه بـــود ۵ هـــزار فرانـــک هـــم 
ــا  جریمـــه مـــی خواهـــم در حالـــی کـــه مـ
حتـــی نمـــی توانیـــم ایـــن پـــول را بدهیـــم.

مدیرعامــل باشــگاه ماشــین ســازی ســپس 
ــیون  ــر در فدراس ــدگان حاض ــم گیرن از تصمی
جهانــی فوتبــال هــم انتقــاد کــرد و گفــت: اگــر 
بخواهیــم از فیفــا بــه دادگاه عالــی ورزش هــم 
شــکایت کنیــم باید پــول ســنگینی بدهیــم. در 
فیفــا چنــد پســر جــوان و یــک خانــم بــه اســم 
ــم مــی نویســد  ــن خان ــورا« هســتند کــه ای »ل
ــود. کار  ــته ش ــا بس ــگاه ه ــای باش ــره  ه پنج
ــا!  ــرم فیف ــوان محت ــت بان ــت دس ــاده اس افت
ــد  ــی گوی ــی م ــدد و یک ــی بن ــره م ــی پنج یک
نــه. آیــا در ایــن تشــکیالت یــک بزرگتــر 
ــد  ــد؟! بای ــی کنی ــه کار م ــد چ ــت بگوی نیس
ــران  جــوری باشــد مشــکالت باشــگاه هــای ای
ــه  ــول ب ــم پ ــی توانی ــوند.ما  نم ــه ش را متوج

ــتیم. ــی بفرس ــای خارج ــاب ه حس

ســـونگون  مـــس  باشـــگاه  مدیرعامـــل 
ــگ  ــت دوپینـ ــدن تسـ ــت شـ ــد مثبـ می گویـ
بازیکـــن فوتســـال ایـــن باشـــگاه بـــه خاطـــر 
مصـــرف داروهـــای پزشـــکی بـــوده و مـــدارک 
و مســـتندات الزم بـــه ســـتاد مبـــارزه بـــا 

ــت. ــده اسـ ــه شـ دوپینـــگ ارائـ
ـــاره  ـــی، درب ـــد نجف ـــر، حام ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــی  ـــگ مل ـــت دوپین ـــدن تس ـــالم ش ـــت اع مثب
پـــوش فوتســـال مـــس ســـونگون گفـــت: 
ــی را  ــوده و داروهایـ ــض بـ ــا مریـ ــن مـ بازیکـ
مصـــرف کـــرده اســـت کـــه تمـــام پزشـــکان 
آنـــرا تاییـــد کـــرده انـــد. اگـــر ایـــن داروهـــا 
مصـــرف نمـــی شـــد، اتفاقـــات بـــدی بـــرای 
بازیکـــن مـــا رخ مـــی داد. مـــدارک و پرونـــده 
ـــی  ـــتاد مل ـــه س ـــع  و ب ـــکی را جم ـــای پزش ه

مبـــارزه بـــا دوپینـــگ ارائـــه کـــرده ایـــم.
ــرای  ــس بـ ــن مـ ــرد: بازیکـ ــح کـ وی تصریـ
حفـــظ زندگـــی اش بایـــد دارو را مصـــرف مـــی 
ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــتباهش ای ـــط اش ـــت. فق ـــرده اس ک
مـــا را از ابتـــدا در جریـــان اســـتفاده از ایـــن داروهـــا 
ـــن  ـــت ای ـــه رای محرومی ـــن اینک ـــت. ضم نگذاش
ـــالم  ـــا اع ـــه م ـــط ب ـــت. فق ـــی نیس ـــن قطع بازیک
ـــازی  ـــن ب ـــن بازیک ـــوی ای ـــالع ثان ـــا اط ـــده ت ش

ـــور  ـــود. همانط ـــی ش ـــش بررس ـــا مدارک ـــد ت نکن
کـــه گفتـــم تمـــام مـــدارک و مســـتندات و گواهـــی 
ـــا  ـــن دارو صرف ـــت. ای ـــود اس ـــکی موج ـــای پزش ه
جنبـــه درمانـــی دارد و خاصیـــت نیروزایـــی در 
ـــوان  ـــه عن ـــد ب ـــی بخواه ـــه بازیکن ـــت ک آن نیس

ـــد. ـــتفاده کن ـــگ از آن اس دوپین
مدیرعامـــل باشـــگاه مـــس در ادامـــه 
صحبـــت هایـــش بـــا اشـــاره بـــه بـــرد ایـــن 
ــه  ــدار هفتـ ــرش آرا در دیـ ــل فـ ــم مقابـ تیـ

ـــد:  ـــادآور ش ـــال، ی ـــر فوتس ـــگ برت ـــته لی گذش
تمـــام بـــازی هـــا بـــرای مـــا حکـــم فینـــال 
ــای افضـــل ســـرمربی تیـــم خـــوب  دارد. آقـ
ــرایط  ــم در شـ ــا تیـ ــد تـ ــی کنـ ــالش مـ تـ
ـــن  ـــاءاهلل ای ـــد. ان ش ـــته باش ـــرار داش ـــی ق آرمان

رونـــد ادامـــه یابـــد.
ـــس  ـــگاه م ـــت باش ـــاره درخواس ـــی درب نجف
ـــم در  ـــاد فخی ـــز فره ـــرای بخشـــش کارت قرم ب
ـــم  ـــا فیل ـــرد: م ـــد ک ـــرش آرا، تاکی ـــا ف ـــدار ب دی

بـــازی را بـــه کمیتـــه داوران فرســـتادیم. نـــه 
اخـــراج فخیـــم درســـت بـــود و نـــه پنالتـــی 
ـــتیم  ـــه داوران خواس ـــط از کمیت ـــرش آرا. فق ف
ببیننـــد و متوجـــه  را  فیلـــم هـــا  ایـــن 
شـــوند کـــه تصمیـــم داور اشـــتباه بـــوده 
اســـت. متاســـفانه تمـــام تیـــم هـــا دارنـــد از 
ـــرر  ـــوند و ض ـــی ش ـــت م ـــتباهات داوری اذی اش
ـــاالی  ـــم ب ـــش تی ـــج، ش ـــرای پن ـــد. ب ـــی کنن م
ـــه  ـــوند ک ـــاب ش ـــی انتخ ـــد داوران ـــدول بای ج
حداقـــل یـــک نفـــر از آنهـــا باتجربـــه باشـــد 
ـــت  ـــاگر تح ـــار تماش ـــا فش ـــوان ب ـــون داور ج چ

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــر ق تاثی
ــونگون در  ــس سـ ــگاه مـ ــل باشـ مدیرعامـ
ــور  ــاره حضـ ــش دربـ ــت هایـ ـــان صحبـ پای
ــای  ــه هـ ــع گزینـ ــد در جمـ ــدی جاویـ مهـ
ـــت:  ـــن بازیکـــن ســـال فوتســـال آســـیا گف برتری
ــد اســـت.  ــوان فقـــط الیـــق جاویـ ایـــن عنـ
مـــا بازیکنـــان ژاپنـــی را هـــم از نزدیـــک در 
ــر  ــدی بـ ــم. مهـ ــیایی دیدیـ ــابقات آسـ مسـ
ـــت و  ـــالق اس ـــن خ ـــا بازیک ـــی ه ـــالف ژاپن خ
مـــی توانـــد در بزنـــگاه بـــه داد تیـــم برســـد. 
ـــت  ـــد اس ـــته جاوی ـــوان شایس ـــن عن ـــا ای قطع

و ایـــن اتفـــاق هـــم مـــی افتـــد.

 دارنـــده مـــدال نقـــره المپیـــک لنـــدن در 
رشـــته پرتـــاب دیســـک، گفـــت: آرزوی هـــر 
ورزشـــکاری کســـب مـــدال طـــالی المپیـــک 
ــم  ــک هدفـ ــدون شـ ــم بـ ــن هـ ــت و مـ اسـ
بازی هـــای  در  مـــدال  خوش رنگ تریـــن 
ـــان  ـــر ورزش و جوان ـــه وزی ـــت و ب ـــک اس المپی

ــالی المپیـــک را دادم. ــول طـ قـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، »احســـان حـــدادی« 
»مســـعود  بـــا   گفت وگـــو  از  پـــس 
ســـلطلنی فر« اظهـــار داشـــت: واقعیـــت آن 
اســـت کـــه وزیـــر ورزش و جوانـــان مســـائل 
ــان  ــه قهرمانـ ــور از جملـ مختلـــف ورزش کشـ
ــا دلســـوزی و بـــه صـــورت ریـــز رصـــد  را بـ
می کنـــد و کمتـــر دوســـتانی در ایـــن ســـمت 
ــات دو  ــدازه وی موضوعـ ــه انـ ــه بـ ــد کـ بودنـ
ــد. ــد کردنـ ــا ایـــن حـــد رصـ ومیدانـــی را تـ

دوومیدانـــی  ورزشـــکار  پرافتخارتریـــن 
ــر ورزش و  ــا وزیـ ــدار بـ ــران گفـــت: در دیـ ایـ
ــی  ــف دو ومیدانـ ــای مختلـ ــان برنامه هـ جوانـ
را مـــرور کردیـــم و وی در جریـــان کامـــل 
ــت و  ــرار گرفـ ــن قـ ــازی مـ ــد آماده سـ فرآینـ
برنامه هـــای هفـــت تـــا هشـــت مـــاه آینـــده 
پیـــش رو تـــا المپیـــک را ارئـــه دادم. دربـــاره 
برنامه هـــای بلندمـــدت دو ومیدانـــی صحبـــت 
شـــد تـــا بـــه صـــورت گلخانـــه ای تعـــدادی از 
ـــدال آوری  ـــرای م ـــته ب ـــن رش ـــتعدادهای ای اس
ــه دو  ــرا کـ ــد چـ ــرار گیرنـ ــه قـ ــورد توجـ مـ
ـــر  ـــوده و اگ ـــازده ب ـــته دیرب ـــک رش ـــی ی ومیدان
ــم از  ــا می توانیـ ــد قطعـ ــاق رخ دهـ ــن اتفـ ایـ
ــیایی در ادوار  ــای آسـ ــته در بازی هـ ایـــن رشـ
ـــه  ـــرا ک ـــم چ ـــدال را بگیری ـــترین م ـــده بیش آین
ـــیل  ـــم از پتانس ـــود دارد و ه ـــش وج ـــم روابط ه
خوبـــی در ایـــن رشـــته برخورداریـــم و از 

طرفـــی بـــا توجـــه بـــه ایـــن مهـــم کـــه 1۸ 
ـــف  ـــورهای مختل ـــای کش ـــه اردوه ـــال تجرب س
اروپایـــی و امریکایـــی را دارم ،ایـــن بســـتر 
ـــرایطی  ـــی را از ش ـــا دو ومیدان ـــت ت ـــم اس فراه
کـــه دارد نجـــات دهیـــم و وزیـــر ورزش هـــم 
ـــه دو  ـــرا ک ـــت چ ـــد داش ـــم تاکی ـــن مه روی ای
ومیدانـــی یـــک رشـــته اســـتراتژیک اســـت و 
چـــون ورزش اول المپیـــک محســـوب شـــده 
و 1۴۶ مـــدال در المپیـــک توزیـــع می شـــود، 
ـــک  ـــم در المپی ـــود می توانی ـــژه ش ـــگاه وی ـــر ن اگ
2۰2۴ در رشـــته هـــای دیگـــر دو ومیدانـــی و در 
بازی هـــای آســـیایی نیـــز مدال هایـــی داشـــته 

باشـــیم .
احســـان حـــدادی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه وزیـــر 
ورزش و جوانـــان قصـــد داشـــت از وی قـــول 
ـــار داشـــت:  ـــرد اظه ـــک بگی ـــدال طـــالی المپی م
ـــالی  ـــدال ط ـــب م ـــکاری کس ـــر ورزش آرزوی ه
المپیـــک اســـت و مـــن هـــم بـــدون شـــک 
ــازی  ــدال در بـ ــن مـ ــرنگ تریـ ــم خوشـ هدفـ

هـــای المپیـــک اســـت و بـــه ســـلطانی فر 
ـــود  ـــالش خ ـــت ت ـــه نهای ـــول را دادم ک ـــن ق ای
ــته  ــدال داشـ ــن مـ ــرنگ تریـ ــرای خوشـ را بـ
ـــن  ـــرای م ـــم ب ـــدی ه ـــاق ب ـــر اتف ـــم و اگ باش
ـــک 2۰2۰  ـــم در المپی ـــا می توان ـــد قطع رخ نده

روی ســـکو بـــروم.
وی ادامـــه داد: خوشـــبختانه در شـــرایط 
خوبـــی به ســـر می بـــرم و ســـال گذشـــته 
ـــاب داشـــتم و در  ـــر پرت ـــات ۶۷ مت هـــم در تمرین
ـــود  ـــا وج ـــم ب ـــان ه ـــی جه ـــای قهرمان ـــت ه رقاب
ــردم و و در  ــاب کـ ــر پرتـ ــت ۶۵ متـ مصدومیـ
ـــات  ـــتمرار در تمرین ـــا اس ـــم ب ـــت ماه ه اردیبهش
ـــم و  ـــم می رس ـــر ه ـــزان ۶۸ مت ـــه می ـــا ب و اردوه
ـــرای حضـــور  ـــی ب ـــظ آمادگ ـــرای حف ـــم را ب تالش
ــه  ــک ادامـ ــای المپیـ ــازی هـ ــدرت در بـ پرقـ

خواهـــم داد.
ـــرای  ـــود را ب ـــدی خ ـــان ج ـــدادی حریف ح
کشـــورهای  از  المپیکـــی  مـــدال  کســـب 
ـــوان  ـــی عن ـــش و رومان ـــکا، اتری ـــوئد، جامایی س

ـــا  ـــی ب ـــالف چندان ـــت: اخت ـــار داش ـــرد و اظه ک
ـــم  ـــا ه ـــه رقب ـــوال بقی ـــدارم و معم ـــان ن حریف
میـــزان پرتابـــی بیـــن ۶۷ تـــا ۶۶ دارنـــد، از 
طرفـــی در المپیـــک پیـــش رو نیـــز پرتـــاب 
ــک را  ــالی المپیـ ــر طـ ــزان ۶۸ متـ ــه میـ بـ

ــازد . ــق می سـ ــا محقـ ــن قطعـ ــرای مـ بـ
ــود را  ــای خـ ــت هـ ــی از درخواسـ وی یکـ
ایجـــاد شـــرایط مناســـب بـــرای آمادگـــی 
ـــد  ـــود خوان ـــرای خ ـــش الزم ب ـــا آرام ـــراه ب هم
ــا  ــش رو تـ ــه پیـ ــرد: در فاصلـ ــح کـ و تصریـ
ــرای  ــه بـ ــن نکتـ ــش بهتریـ ــک، آرامـ المپیـ
ــت و در  ــک اسـ ــدال المپیـ ــه مـ ــیدن بـ رسـ
ـــس  ـــان و ریی ـــر ورزش و جوان ـــن از وزی ـــن بی ای
ـــش را  ـــظ آرام ـــن حف ـــیون همی ـــده فدراس آین
ــم  ــا تیـ ــم بـ ــا بتوانـ ــم تـ ــت می کنـ درخواسـ
مربیگـــری خـــود از جملـــه حســـین توکلـــی 
ـــر  ـــک اســـت و بهت ـــان المپی ـــه خـــودش قهرم ک
از هـــر کســـی مـــی توانـــد بـــه مـــن روحیـــه 
ـــبختانه  ـــم و خوش ـــه ده ـــد، ادام ـــش ده و آرام
ــت الزم  ــم حمایـ ــان هـ ــر ورزش و جوانـ وزیـ
را دارد چـــرا کـــه در رشـــته مـــا فقـــط مـــن 
ـــم  ـــع تی ـــوم در واق ـــی ش ـــق م ـــه موف ـــتم ک نیس
ـــن را  ـــت م ـــات موفقی ـــد موجب ـــی توان ـــن م م

رقـــم بزنـــد.
احســـان حـــدادی در ادامـــه توقـــع خـــود را از 
ـــه  ـــی توج ـــیون دو ومیدان ـــده فدراس ـــس آین ریی
ـــه اســـتعدادهای ایـــن رشـــته در سراســـر  ویـــژه ب
ـــش ســـطح  ـــرد و گفـــت : افزای ـــوان ک کشـــور عن
دانـــش مربیـــان و قهرمانـــان بـــا برنامه ریـــزی 
مـــدون امکان پذیـــر اســـت و خـــرد جمعـــی و 
اســـتفاده از بهترین هـــای دو ومیدانـــی را بـــه 
ــنهاد  ــیون پیشـ ــن فدراسـ ــده ایـ رییـــس آینـ

ـــم. ـــی کن م

ــابقات  ــود در مسـ ــران، کار خـ ــان ایـ ــان تیراندازی باکمـ زنـ
قهرمانـــی آســـیا را آغـــاز کردنـــد.

ـــروز  ـــیا از دی ـــی آس ـــان قهرمان ـــا کم ـــدازی ب ـــابقات تیران  مس
)شـــنبه( به میزبانـــی شـــهر »بانکـــوک« تایلنـــد آغـــاز شـــد.

ـــاده  ـــی م ـــران در دور مقدمات ـــدگان ای ـــت، نماین در روز نخس
ـــد. ـــان رفتن ـــاف حریف ـــه مص ـــان ب ـــش زن ـــرو بخ ریک

نتایج زنان ایران بدین شرح است:
ـــرار گرفـــت.  ـــا امتیـــاز ۶۵2 در رده یازدهـــم ق ـــر علیپـــور ب نیلوف
ـــدار  ـــده دی ـــا برن ـــد ب ـــت بای ـــتراحت در دور نخس ـــس از اس وی پ

ـــد. ـــدار کن ـــتان دی ـــراق و ازبکس ع
زهـــرا نعمتـــی بـــا امتیـــاز ۶2۴ در رده ســـی و ســـوم قـــرار 
ـــاق  ـــه مص ـــت ب ـــتراحت در دور نخس ـــس از اس ـــی پ ـــت. نعمت گرف

کمانـــداری از ســـری النکا مـــی رود.
ـــرار  ـــم ق ـــاز ۶21 در رده ســـی و هفت ـــا امتی ـــدا قاســـمی ب پارمی
ـــه مصـــاق  ـــتراحت در دور نخســـت ب ـــس از اس ـــت. قاســـمی پ گرف

ـــی رود. ـــام م ـــداری از ویتن کمان
شـــیوا شـــجاع مهر بـــا امتیـــاز ۶2۰ در رده ســـی و هشـــتم 
ــه  ــد بـ ــت بایـ ــتراحت در دور نخسـ ــس از اسـ ــتاد. وی پـ ایسـ

کمانـــداری از ویتنـــام دیـــدار کنـــد.
تیـــم ریکـــرو بانـــوان بـــا ترکیـــب زهـــرا نعمتـــی، نیلوفـــر 
علیپـــور و پارمیـــدا قاســـمی بـــا امتیـــاز 1۸۹۷ در رده هفتـــم 
ـــی  ـــابقات حذف ـــت مس ـــران در دور نخس ـــم ای ـــت. تی ـــرار گرف ق

بایـــد بـــه مصـــاف مغولســـتان بـــرود.
ـــا  ـــب رض ـــا ترکی ـــز ب ـــرو نی ـــاده ریک ـــران در م ـــس ای ـــم میک تی
ــاز 12۹۳ در رده هشـــتم  ــا امتیـ ــور بـ ــبانی و نیلوفـــر علیپـ شـ
ـــت، در دور  ـــتراحت در دور نخس ـــس از اس ـــران پ ـــم ای ـــتاد. تی ایس

ـــی رود. ـــزی م ـــاف مال ـــه مص دوم ب

انتقاد از فدراسیون جهانی فوتبال؛

 فیفا یک بزرگتر ندارد؟!

واکنش مدیرعامل باشگاه مس به مثبت شدن تست دوپینگ ملی پوش فوتسال

حدادی: 

به سلطانی فر قول طالی المپیک را دادم

نتایج زنان تیراندازی باکمان ایران در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا

گنج زاده: 
موفقیت  باید ادامه دار باشد

 بهتریــن کاراتــه کای ســنگین وزن جهــان در 
ــای  ــد موفقیت ه ــه بای ــان اینک ــا بی ــال 2۰1۹ ب س
خــود را تــا کســب ســهمیه المپیــک تــدام بخشــد، 
گفــت: قــدم بــه قــدم پیــش مــی روم تــا بــه اهدافــی 

ــم. ــان دســت یاب ــه دارم در طــول زم ک
بــه گــزارش ایرنــا، »ســجاد گنــج زاده« کــه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی کارات ــیون جهان ــوی فدراس از س
بهتریــن ســنگین وزن جهــان انتخــاب شــد تصریــح 
کــرد: تــا حــدودی از انتخــاب به عنــوان »گرندوینــر« 
ســنگین وزن مطمئــن بــودم کــه خوشــبختانه ایــن 

مهــم امــروز اعــالم شــد.
وی افــزود: ایــن موفقیــت مســئولیتم را ســخت تر 
می کنــد و از حــاال بایــد بــا تــالش بیشــتری آمــاده 

حضــور در مســابقات مهــم شــوم.
گنــج زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــه 
ــیده  ــال 2۰1۹ رس ــود در س ــته های خ ــام خواس تم
ــد  ــار داشــت: ورزشــکاران دوســت دارن اســت؟ اظه
ــا در همــه تورنمنت هــا بهتریــن نتیجــه را کســب  ت
ــه  ــزی ک ــه چی ــابقات ب ــدادی از مس ــد. در تع کردن
ــش  ــم را افزای ــد تالش ــیدم و بای ــتم نرس می خواس

دهــم.
ملی پــوش مطــرح کاراتــه ایــران گفــت: بــا 
ــت آوردم و  ــه دس ــی ب ــای خوب ــال، مدال ه ــن ح ای

ــد. ــه دار باش ــد ادام ــن رون ــدوارم ای امی
ــد  ــی مادری ــگ جهان ــورد حضــور در لی وی در م
کــه آخریــن مرحلــه در ســال جــاری میــالدی 
اســت، گفــت: تمرینــات را بــا برنامه ریــزی کادر 
فنــی بــا قــدرت پیــش بردیــم و تــالش می کنــم تــا 
بــا کســب بهتریــن مــدال، جــواب زحمــات مربیــان 

ــم. را بده
ــی در  ــگ جهان ــه لی ــن مرحل ــن و آخری هفتمی
ســال 2۰1۹ طــی روزهــای هشــتم تــا دهــم آذرمــاه 

ــود. ــزار می ش ــپانیا برگ در اس
گنــج زاده در خصــوص اینکــه چقــدر خــود را بــه 
ــح  ــد؟ توضی ــک می بین ــک نزدی ــت در المپی موفقی
داد: قــدم بــه قــدم پیــش مــی روم و هنــوز ۶ 
ــده اســت و  ــی مان ــا تقســیم ســهمیه باق مســابقه ت

ــم. ــر کن ــده فک ــه آین ــاال ب ــم از ح نمی خواه
ــا دانشــگاه آزاد در ســوپر لیــگ  وی کــه همــراه ب
ــابقات،  ــن مس ــوص ای ــور دارد در خص ــه حض کارات
ــل  ــن فص ــه در ای ــید ک ــته باش ــن داش ــت: یقی گف
قهرمــان خواهیــم شــد. ســال گذشــته بــر اثــر یــک 
ــز  ــاس نی ــم پ ــت و تی ــی از دســت رف ــاق قهرمان اتف

ــر از انتظــار حاضــر شــد. فرات
گنــج زاده گفــت: حضــور ملــی پوشــان در لیــگ 
افزایــش  موجــب  و  دارد  زیــادی  مثبــت  تاثیــر 
ــا  ــا ب ــودم ت ــدوار ب ــود. امی ــان می ش ــزه جوان انگی
حضــور حامیــان مالــی متعــدد، تمامــی ملی پوشــان 
جــذب شــوند کــه اینگونــه نشــد و متاســفانه چنــد 

ملی پــوش بیــرون ماندنــد.

سنگربان تراکتور در ارومیه کدام 
دروازه بان است

ســنگر تراکتــور در ارومیــه بــه کــدام دروازه بــان 
ســپرده خواهــد شــد.

ــتم  ــک هش ــه ی ــارس، در مرحل ــزارش ف ــه گ ب
نهایــی جــام حذفــی کشــور تیــم تراکتــور روز ۵ آذر 
در ارومیــه بــه مصــاف تیــم نــود ایــن شــهر مــی رود.

تراکتــور در مرحلــه قبلــی در همــدان برابــر پــاس 
ایــن شــهر بــه برتــری 2 بــر یــک دســت یافتــه بــود.

ــار پیــروزی شــیرین تراکتــور در همــدان،  در کن
تیــم  دروازه  درون  اخبــاری  محمدرضــا  حضــور 

ــود. ــازی ب ــن ب ــته ای ــکات برجس ــور از ن تراکت
از قضــا، اخبــاری در ایــن بــازی عملکــرد خوبــی 
را داشــت و در نیمــه دوم حتــی پنالتــی تیــم پــاس 
همــدان را مهــار کــرد کــه داور دســتور تکــرار ایــن 
ضربــه را دا  د و اخبــاری پنالتــی دوم تیــم میزبــان را 
ــد ســلطانی تنهــا گل  هــم دفــع کــرد، امــا در ریبان

تیــم پــاس همــدان را بــه ثمــر رســاند.
ــن  ــازی همچنی ــن ب ــاری در ای ــش اخب درخش
دریافــت ۸ گل در ۳ بــازی آخــر توســط مظاهــری، 
شــاید دنیزلــی را دوبــاره بــرای اســتفاده از اخبــاری 

ــد. ــه راغــب نمای ــود ارومی ــر ن در براب
ــور  ــم تراکت ــری در تی ــرد مظاه ــد عملک ــر چن ه
بســیار خــوب بــوده و در گل  هــای خــورده هــم مقصر 
نبــود، ولــی دنیزلــی بــه شــرایط تمریــن هــم اهمیت 
زیــادی قائــل اســت و جــام حذفــی را بهتریــن 

ــد. ــور می دان ــان دوم تراکت ــرای دروازه ب ــت ب فرص

مفقودی
بــرگ ســبز خــودرو ســمند بــه 
ــه  ــران 151 ی 68 ب ــماره ۲5 ای ش
ــود  ــی مفق ــم بهرام ــت خان مالکی

ــت. ــده اس ش
)آذرشهر(

همشهریانی که دارای تالیفات 
می باشند، بیوگرافی و رزومه خود را جهت 

چاپ در شماره های بعدی به آدرس:
j.shakourian@gmail.com

ارسال فرمایند.
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اوقات شرعی شهر تهران

مدیــرکل دفتــر حمــل مســافر ســازمان راهــداری 
ــوخت  ــارژ کارت س ــاده ای از ش ــل ج ــل و نق و حم
میــزان  بــه  شــهری  بیــن  کرایــه  ســواری های 
۸۵۰ لیتــر خبــر داد و گفــت: هیــچ راننــده ای 
ــردم  ــدارد و از م ــه را ن ــت کرای ــش قیم ــق افزای ح
ــالع  ــه اط ــاهده آن را ب ــورت مش ــم در ص می خواهی
ســامانه پیامکــی 1۰۰۰1۴1 یــا تلفــن گویــای 1۴1 

ــم.  ــورد کنی ــان برخ ــا متخلف ــا ب ــانند ت برس
ســهمیه بندی  پــی  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــرای  ــا ب ــد ت ــرر ش ــن، مق ــت بنزی ــش قیم و افزای

ســواری های کرایــه بین شــهری ســهمیه ماهانــه 
ــه  ــر گرفت ــی درنظ ــن 1۵۰۰ تومان ــر بنزی ۷۵۰ لیت
شــود تــا بــرای راننــدگان مشــکلی بــه وجــود نیایــد 
ــی  ــش روز پایان ــرای ش ــا ب ــود ت ــرار ب ــه ق ــه البت ک
ــی  ــری پیش بین ــهمیه 1۵۰ لیت ــز س ــاه نی ــان م آب
کارت  بــه  مــاه  آذر  ابتــدای  از  آن  مجمــوع  و 

سوخت شــان واریــز شــود.
گرچــه ایــن ســهمیه ۷۵۰ لیتــری بنزیــن از 
ــا  ــت، ام ــی نیس ــه کاف ــواری  کرای ــه س ــر اتحادی نظ
ــر  ــر کل دفت ــر جــوان -مدی ــوش باق ــه داری ــه گفت ب
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــافر س ــل مس حم
جــاده ای- از روز گذشــته ۸۵۰ لیتــر بنزیــن بــه 
کارت ســوخت راننــدگان ســواری کرایــه بیــن 
ــر  ــاب ۶۰ لیت ــا احتس ــه ب ــد ک ــز ش ــهری واری ش
بنزینــی کــه از ابتــدای ایــن طــرح واریــز شــده بــود، 

بــه ۹1۰ لیتــر می رســد.
وی افــزود: ایــن ســهمیه ۷۵۰ لیتــری بنزیــن از 
دی مــاه بــر اســاس عملکــرد و پیمایــش هــر یــک از 
ســواری های کرایــه در نظــر گرفتــه شــده و ممکــن 

اســت بــرای خــودروی هــر راننــده تغییــر کنــد.
ســازمان  مســافر  حمــل  دفتــر  کل  مدیــر 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا بیــان اینکــه 
ــن  ــه بی ــواری های کرای ــدگان س ــک از رانن ــچ ی هی
ــد و  ــه را ندارن ــت کرای ــش قیم ــق افزای ــهری ح ش
ــا  ــورد آن ه ــورت برخ ــم در ص ــردم می خواهی از م
ــن  ــا ای ــا ب ــد ت ــی کنن ــا معرف ــه م ــایی و ب را شناس

ــم. ــورد کنی ــات برخ تخلف
باقـــر جـــوان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه برخـــورد 
جـــدی از ســـوی ســـازمان راهـــداری و تعزیـــرات 
حکومتـــی بـــا راننـــدگان گرانفـــروش صـــورت 
می گیـــرد، گفـــت: مـــردم می تواننـــد در صـــورت 
مشـــاهده چنیـــن تخلفاتـــی، اطالعـــات شـــخصی 
ـــا ماشـــین ســـواری کرایـــه  خـــود و مســـیری را کـــه ب
بین شـــهری جابه جـــا شـــده اند را بـــه همـــراه 
ـــر  ـــورد نظ ـــهری م ـــی بین ش ـــالک عموم ـــواری پ س
ـــامانه  ـــانند. س ـــداری برس ـــازمان راه ـــالع س ـــه اط ب
ـــای 1۴1 در  ـــن گوی ـــاه 1۰۰۰1۴1 و تلف ـــام کوت پی
ـــوده  ـــال ب ـــاعته فع ـــورت 2۴ س ـــه ص ـــه ب ـــن زمین ای
ـــردم  ـــزارش از ســـوی م ـــت گ ـــه محـــض دریاف و ب
ــه  ــرا کـ ــود چـ ــورد می شـ ــوارد برخـ ــن مـ ــا ایـ بـ
افزایـــش نـــرخ کرایـــه تاکســـی های درون شـــهری 

و بـــرون شـــهری ممنـــوع اســـت.

رانندگان متخلف را معرفی کنید

معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری 
بـــا اظهـــار ایـــن کـــه بیـــن جـــوان دارای ایـــده 
ــه  ــول بـ ــد از پـ ــره منـ ــوان بهـ ــراع و جـ و اختـ
ارث رســـیده از پـــدر هنـــوز تفاوتـــی وجـــود 
نـــدارد، گفـــت: بـــه همیـــن دلیـــل مـــردم نقـــش 
فارغ التحصیـــالن را در زندگـــی روزمـــره احســـاس 

 . نمی کننـــد
ــا  ــا، ســورنا ســتاری در دیــدار ب ــه گــزارش ایرن ب
ــروی  ــزود: نی ــدران اف ــه در مازن ــی فقی ــده ول نماین
ــاخت  ــر س ــوان زی ــه عن ــا ب ــگاه ه ــانی در دانش انس
توســعه بدرســتی دیــده نشــده اســت و آمــوزش در 
ایــن بخــش هــا متناســب بــا ظرفیــت هــای انســانی 

نیســت.
ــئوالن  ــه مسـ ــن کـ ــرای ایـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ـــوی  ـــانی ق ـــروی انس ـــن نی ـــه ای ـــبت ب ـــتانی نس اس
ـــا  ـــود ت ـــاد ش ـــی ایج ـــد  محیط ـــوند، بای ـــاس بش حس
ـــغول  ـــا مش ـــه در اینج ـــن خط ـــانی همی ـــروی انس نی

ـــیم. ـــاهد باش ـــعه را ش ـــا توس ـــوند ت ـــه کار ش ب
ســتاری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مفهــوم توســعه 
یــک مقولــه درون زا اســت چــرا کــه امــکان نــدارد 
ــارج از کشــور  ــا خ ــتان ی ــن اس ــرون ای کســی از بی
ــت: در  ــاورد، گف ــود بی ــه وج ــعه را ب ــا توس ــد ت بیای
واقــع بــرای توســعه بایــد بــر روی نیروهــای جــوان 
تحصیــل کــرده داخــل اســتان تاکیــد کنیــم و 
ــا آدمــی  ــده واختــراع  ب ــد فــرق جــوان دارای ای بای
دیگــری کــه ایــن قابلیــت هــا را نــدارد، دیــده شــود.

وی بــا اعــالم ایــن کــه دانشــگاهها محــور توســعه 
هســتند امــا زیرســاخت های فعلــی جوابگو  نیســت، 
بــه مشــکالت بیــکاری فــارغ التحصیــالن اشــاره کرد 
و توضیــح داد: اولیــن ســئوال جشــن فــارغ التحصیل 
ــه کاره   ــد چ ــی خواهن ــه م ــت ک ــن اس ــگاه ای دانش
شــوند، شــما چندیــن هــزار دانشــجو در ایــن اســتان 
داریــد ، داشــتن دانشــگاه ، اســاتید و هیــات علمــی 
ــد در  ــتان بای ــل در اس ــارغ الحتصی ــجو و ف ، دانش

زندگــی روز مــره مــردم احســاس شــود.
ـــف  ـــی تعری ـــوزش های ـــد آم ـــت: بای ـــتاری گف س
ـــکالت  ـــول و مش ـــه را متح ـــا جامع ـــه واقع ـــود ک ش
ـــگاه و  ـــادی در دانش ـــراد زی ـــد، اف ـــل کن ـــردم را ح م

ـــان  ـــکل آن ـــا مش ـــد ت ـــی درس خواندن ـــدارس دولت م
ـــن  ـــردم ای ـــات م ـــول مالی ـــه از پ ـــرا ک ـــود چ حـــل ش
افـــراد در ایـــن مراکـــز دولتـــی درس خواندنـــد و 
ــار  ــا بـ ــد تـ ــه درس نخواندنـ ــت کـ ــی اسـ طبیعـ

جامعـــه باشـــند.
ـــس  ـــاوری ریی ـــی و فن ـــت علم ـــزود: معاون وی اف
جمهـــوری در دولـــت تبدیـــر و امیـــد بـــه دنبـــال  
زیســـت بـــوم کـــردن رویکـــرد تحصیـــالت در 
اســـتان هـــا اســـت و توســـعه پـــارک و  شـــرکت 
هـــای دانـــش بنیـــان را در اســـتان هـــا را مـــورد 

توجـــه قـــرار دادیـــم.
ـــتم  ـــو سیس ـــوع اک ـــا 2 ن ـــدران ب ـــتاری از مازن س
غـــرب و  شـــرق متفـــاوت در حـــوزه گردشـــگری 
ـــت:  ـــرد و گف ـــف ک ـــر توصی ـــی نظی ـــاورزی ب و کش
ایـــن اســـتان دارای پتانســـیل باالیـــی در ایـــن 2 
ـــز  ـــای انســـانی آن نی ـــد از نیروه ـــه بای حـــوزه دارد ک

ـــرد. ـــتفاده ک اس
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــوری بـ ــس جمهـ ــاون رییـ معـ
ـــای  ـــاندن نیروه ـــی کش ـــدران توانای ـــه مازن ـــن ک ای
ـــژه  ـــور بوی ـــاط کش ـــر نق ـــوی را از دیگ ـــنانی  ق انس
تهـــران دارد، افـــزود: بـــرای جوانـــان اســـتان 
ـــدی  ـــاد جدی ـــم و اقتص ـــد کاری کنی ـــدران بای مازن
را درحـــوزه کشـــاورزی و گردشـــگری بـــه وجـــود 

بیاوریـــم.

وی ادامـــه داد: از همـــه مســـئوالن و ائمـــه 
جمعـــه نیـــز در ایجـــاد  فضـــای کســـب و کار جدیـــد  
ـــه توســـعه اســـتان  ـــا پای ـــم ت تقاضـــای همـــکاری داری
ـــم،  ـــانی ببری ـــروی انس ـــمت نی ـــه س ـــدران را ب مازن
ـــی  ـــوآوری م ـــول و ن ـــث تح ـــا باع ـــه آدم ه ـــرا ک چ

ـــوند. ش
ـــور وارد  ـــس جمه ـــاوری رئی ـــی و فن ـــاون علم مع
ـــفرش  ـــتگاه س ـــتین ایس ـــد و در نخس ـــدران ش مازن
ـــت و  از شـــرکت  ـــل رف ـــه شهرســـتان آم ـــل ب ـــه آم ب
ـــکان  ـــی باب ـــهرک صنعت ـــان در ش ـــش بنی ـــای دان ه

ـــرد.  ـــدن ک ـــتان دی ـــن شهرس ای
وی همچنیـــن از مراکـــز رشـــد پـــارک علـــم و 
فنـــاوری دانشـــگاه مازنـــدران در بابلســـر و مرکـــز 
ــز  ــهر نیـ ــگاه آزاد قائمشـ ــتقر در دانشـ ــد مسـ رشـ

بازدیـــد کـــرد. 
جمهــور  رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــاختمان  ــدران س ــز مازن ــاری مرک ــن در س همچنی
مرکــز نــوآوری و فنــاوری و شــبکه نــوآوری و 

فنــاوری را افتتــاح مــی کنــد . 
ـــم  ـــارک عل ـــد پ ـــز رش ـــن از مرک ـــتاری همچنی س
و فنـــاوری ســـاری و دانشـــگاه علـــوم کشـــاورزی 
ــرده و در  ــد کـ ــاری بازدیـ ــی سـ ــع طبیعـ و منابـ
ـــان  ـــش بنی ـــاد دان ـــد و اقتص ـــق تولی ـــروه رون کارگ

اســـتان حضـــور مـــی یابـــد.

ــان  ــق ج ــت از عم ــت: دول ــور گف ــس جمه ــاون اول ریی مع
اعتــراض و صــدای مــردم را می شــنود و بــرای آن احتــرام قائــل 

اســت. 
بــه گــزارش برنــا، »اســحاق جهانگیــری«، معــاون اول رییــس 
ــنبه( بــا حضــور در محــل وزارت صنعــت،  جمهــور، روز )ش
معــدن و تجــارت در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار شــرکت کــرد و 
ضمــن ابــراز امیــدواری نســبت بــه حــل مشــکالت مــردم گفــت: 
بــه عنــوان معــاون اول رییــس جمهــور خدمــت ملــت بزرگــوار 
ایــران عــرض مــی کنــم کــه همــه تصمیمــات دولــت بــا نّیــت 
تامیــن منافــع مــردم اتخــاذ شــده اســت و دولــت از عمــق جــان 
اعتــراض و صــدای مــردم را می شــنود و بــرای آن احتــرام قائــل 
اســت و تــالش خواهــد کــرد بــه آن چــه مــورد انتظــار مــردم 

اســت جامــه عمــل بپوشــاند.
ــن  ــه ممک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
اســت در تصمیمــات اشــتباهی رخ داده باشــد، توجــه بــه 
مطالبــات مــردم را وظیفــه دولــت دانســت و افــزود: اگــر 
احســاس کنیــم جایــی در تصمیــم گیــری اشــتباه کــرده ایــم 
ــه  ــم ک ــه داری ــا وظیف ــه م ــرد و هم ــم ک ــاً اصــالح خواهی حتم
ــکین  ــردم تس ــای م ــی از آالم و درده ــا بخش ــم ت ــالش کنی ت
یابــد و حتمــا در ایــن راســتا همــه دوســتان و فرزنــدان ملــت در 
تمــام دســتگاه هــای مختلــف در تــالش هســتند تــا بــه ملــت 

ــد. ــت کنن ــران خدم ــزرگ ای ب
معــاون اول رییــس جمهــور بــا قدردانــی از مســئوالن ســتاد 
تنظیــم بــازار کــه در هفتــه اخیــر تالش هــای مجدانــه ای بــرای 
نظــارت بــر بــازار داشــته اند، خاطــر نشــان کــرد: همــه بایــد بــه 
ایــن تــالش هــا در جهــت رفــع دغدغــه مــردم در زمینــه تغییــر 
ــنهادی  ــای پیش ــد راهکاره ــا بای ــد. قطع ــه دهن ــا ادام قیمت ه
بــرای مدیریــت بهتــر اوضــاع در کارگــروه هــای تخصصــی مــورد 
بررســی دقیــق و تصمیــم گیــری مســئوالنه قــرار گیــرد بــا ایــن 
ــل  ــردم تحمی ــه م ــدی ب ــه جدی ــار و هزین ــچ ب ــه هی ــدف ک ه

نشــود.
جهانگیــری ادامــه داد: در حمایــت و نظــارت بــر بــازار 
ــز  ــت داشــته باشــد نی ــه تاییــد دول ــاز ب هــر تصمیمــی کــه نی
ــورد آن  ــرح و در م ــران مط ــات وزی ــه هی ــت در جلس ــه فوری ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــری الزم انج ــم گی تصمی
ــی  ــه آمریکای ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــتند  ــادی داش ــد زی ــا تاکی ــم ه ــدن تحری ــس از بازگردان ــا پ ه
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــالروز پی ــن س ــا چهلمی ــی ه ــه ایران ک
ــل  ــه عم ــان جام ــه هدفش ــتند ب ــا نتوانس ــد ام ــد دی را نخواهن
ــتند از  ــه نتوانس ــس از آن ک ــا پ ــرد: آنه ــح ک ــانند، تصری بپوش
ــد  ــو درآورن ــه زان ــق جنــگ اقتصــادی اقتصــاد کشــور را ب طری
ــای  ــا دخالت ه ــد ب ــالش کردن ــر داده و ت ــان را تغیی راهکارش
بیجــا و بــا همراهــی برخــی کشــورهای منطقــه بــر ایــران فشــار 

ــد. وارد کنن
وی تصریــح کــرد: برخــی از کشــورهای منطقــه بداننــد اگــر 
ــرای  ــی ب ــت های ــا دخال ــه آن ه ــود ک ــدا ش ــی پی ــرنخ های س
ــوش  ــد، روزگار خ ــرده ان ــران ک ــل ای ــوب در داخ ــاد آش ایج
ــران کشــوری نیســت کــه بشــود  ــد، ای درمنطقــه نخواهنــد دی
ــران  ــا ای ــد ب ــی کــرد. بای ــا آن چنیــن شــوخی هــا و رفتارهای ب
ــران در  ــود دیگ ــوم ش ــر معل ــود و اگ ــار ش ــت ادب رفت ــا نهای ب
مســائل داخلــی ایــران دخالــت کــرده انــد کــه بــه ملــت ایــران 
ــت  ــده ای دریاف ــخ کوبن ــا پاس ــود حتم ــی وارد ش ــرر و زیان ض

ــرد. ــد ک خواهن

معــاون اول رییــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش 
بــا تاکیــد بــر اینکــه از جــدی ترین مســایل کشــور بحــث قدرت 
خریــد مــردم اســت، بــه شــوک وارد شــده بــه اقتصــاد ایــران در 
ســال هــای ۹۰ و ۹1 اشــاره کــرد و گفــت: دولــت در ســال ۹2 
تــالش کــرد تــا بــا روش هــای اقتصــادی قــدرت خریــد مــردم را 
کــه طــی ســالهای پیــش از آن آســیب دیــده بــود ترمیــم کنــد. 
از اوایــل ســال ۹۷ نیــز بــا شــوک دوم اقتصــادی مواجــه شــدیم 
ــا  ــا ب ــم ت ــالش کنی ــد ت ــت و بای ــودی گرف ــیر صع ــورم س و ت

راهکارهــای اقتصــادی از قــدرت خریــد مــردم حمایــت کنیــم.
ــت  ــن واقعی ــام ای ــت و نظ ــه دول ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
را کــه قــدرت خریــد مــردم آســیب دیــده مــی پذیــرد، اظهــار 
ــات  ــت از طبق ــود را در حمای ــالش خ ــام ت ــد تم ــت: بای داش
ضعیــف و اقشــاری کــه درآمــد ثابتــی دارنــد، بــکار گیریــم و از 
افزایــش تــورم کــه دلیــل اصلــی تضعیــف قــدرت خریــد مــردم 

ــم. اســت، جلوگیــری کنی
ــش  ــده افزای ــل عم ــی از دالی ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــور اس ــی در کش ــش نقدینگ ــورم افزای ت
دولــت تــالش مــی کنــد بویــژه در مــاه هــای پایانــی ســال بــار 
جدیــدی از طریــق بودجــه بــر نقدینگــی کشــور تحمیــل نشــود. 
در ایــن زمینــه بــا هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک 
ــالش  ــده اســت. ت ــام ش ــی انج ــای خوب ــه ریزیه ــزی برنام مرک
خواهیــم کــرد بــا کاهــش هزینــه هــای جــاری دســتگاه هــای 

دولتــی کــه وظیفــه ای قانونــی و عقالنــی اســت در ایــن مســیر 
ــم. گام برداری

ــای  ــاخص ه ــت ش ــه وضعی ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
اقتصــادی و موضوعاتــی نظیــر کنتــرل نــرخ ارز، وضعیــت خــوب 
ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی و توانایــی ســامانه نیمــا بــرای تامیــن 
ارز مــورد تقاضــای بــازار اشــاره و  تصریــح کــرد: بــا وجــود برخــی 
پیــش بینــی هــا دربــاره افزایــش تــورم در پــی تصمیمــات اخیــر، 
ــم  ــت و امیدواری ــورم اس ــی ت ــد کاهش ــداوم رون ــت ت ــار دول انتظ
همانطــور کــه از اردیبهشــت ســالجاری شــاهد نــرخ کاهنــده تــورم 
در کاال و خدمــات بــوده ایــم، ایــن رونــد در مــاه هــای پایانی ســال 

هــم ادامــه یابــد.
ــوع  ــازار در موض ــرد و ب ــاد خ ــش اقتص ــه نق ــری ب جهانگی
ــال  ــبختانه از س ــزود: خوش ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــه و تقاض عرض
گذشــته کــه دولــت سیاســت مقاومــت فعــال را در برابــر 
ــه وفــور در  ــکا در پیــش گرفــت تاکنــون  کاال ب فشــارهای آمری
ــال  ــای س ــد نیازه ــا در ح ــه تنه ــروز ن ــود دارد. ام ــور وج کش
جــاری بلکــه بــرای مــاه هــای ابتدایــی ســال 1۳۹۹ نیــز کاال در 

ــود دارد. ــا وج انباره
وی ادامــه داد: رونــد تامیــن کاالهــای اساســی کــه بخشــی 
از آن بایــد از خــارج وارد مــی شــد در حــال انجــام اســت و بــر 
ــی افزایــش داشــته  اســاس گــزارش دســتگاه هــا، تولیــد داخل

اســت.

جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ واحــد تولیــدی نبایــد 
بخاطــر دریافــت ارز بــه منظــور واردات مــواد اولیــه بــه مشــکل 
مواجــه باشــد، گفــت: امــروز تولیــد داخلــی نــه تنهــا بــرای رفــع 
ــه از  ــادرات و ارزآوری ک ــد ص ــه قص ــه ب ــور بلک ــای کش نیازه
مهمتریــن نیازهــای کشــور مــی باشــد، افزایــش داشــته اســت.

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: بایــد تــالش شــود رونــد کاهــش 
ــه بخــش خدمــات نیــز تســری یابــد و ســتاد  قیمــت کاالهــا ب
ــز داشــته  ــات نی ــر بخــش خدم ــی ب ــازار نظــارت کاف ــم ب تنظی

باشــد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت عــده ای بخواهنــد 
از شــرایط بــه وجــود آمــده ســوء اســتفاده کننــد، گفــت: حضــور 
قدرتمندانــه مجموعــه ســتاد تنظیــم بــازار و بازوهــای نظارتــی 
ــر  ــان خاط ــاد اطمین ــتفاده و ایج ــع سوءاس ــد مان ــی توان آن م

بــرای مــردم باشــد.
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــه داد: ب ــور ادام ــاون اول رییــس جمه مع
کــه رونــد تامیــن کاال از مبــادی داخلــی و خارجــی بــه شــکل 
ــاهد  ــد ش ــا نبای ــت طبیعت ــام اس ــال انج ــی در ح ــال طبیع کام

ــیم. ــا باش ــش قیمت ه افزای
ــی در  ــدی و قطع ــم ج ــه تصمی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
دولــت وجــود دارد کــه پرداخــت حقــوق هیــچ یــک از افــرادی 
ــت  ــه دول ــتقیم از بودج ــا غیرمس ــتقیم ی ــان مس ــه حقوقش ک
تامیــن مــی شــود بــه تاخیــر نیفتــد، تصریــح کــرد: بــا اســتفاده 

از تمــام ابزارهــای نظارتــی مانــع سوءاســتفاده از وضعیــت فعلــی 
ــای  ــه ه ــاف و اتحادی ــیر از اصن ــن مس ــد و در ای ــم ش خواهی
ــاری کننــد چنانکــه پیــش  ــت را ی ــا دول صنفــی می خواهیــم ت
از ایــن نیــز بــه خوبــی دولــت را در مســیر مدیریــت اقتصــادی 

ــد. ــی کرده ان ــور همراه کش
ــاد و دســتگاهی  ــچ نه ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
ــدارد،  ــت را ن ــش قیم ــدور افزای ــازه ص ــال ۹۸ اج ــان س ــا پای ت
ــه  ــت از جمل ــت اس ــار دول ــه در اختی ــت: آن چ ــار داش اظه
قیمــت حامل هــای انــرژی نظیــر آب، بــرق، گاز و گازوئیــل بــه 
هیــچ وجــه تــا پایــان ســال ۹۸ بــه هیــچ وجــه افزایــش قیمــت 
ــادر  ــه ص ــن زمین ــم در ای ــوزی ه ــر مج ــت و اگ ــد داش نخواه
شــده کــه تــا بــه حــال اعمــال نشــده اســت اجــرای آن متوقــف 
خواهــد شــد. از تمــام دســتگاه هــای دیگــر کــه امــکان صــدور 
مجــوز افزایــش قیمــت دارنــد، نیــز مواکــدا مــی خواهیــم کــه 

ــد. ــی را صــادر نکنن چنیــن مجوزهای
معــاون اول رییــس جمهــور گفــت: اگــر اصــالح و افزایــش 
ــا تعامــل صــدور مجــوز آن  قیمــت در بخشــی ضــرورت دارد ب

ــه ســال آینــده موکــول خواهــد شــد. ب
ــع  ــامانه جام ــدازی س ــت از راه ان ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــل حمای ــور کام ــه ط ــازار ب ــر ب ــارت ب ــرای نظ ــارت ب تج
ــامانه  ــه س ــد ب ــه بای ــی ک ــتگاه های ــه دس ــزود: هم ــد، اف می کن
جامــع تجــارت متصــل شــوند بایــد تــا بهمــن مــاه کــه آخریــن 
فرصــت اســت ایــن کار را انجــام دهنــد تــا رونــد تولیــد، توزیــع 
و مصــرف بــه طــور کامــل تحــت نظــارت قــرار گیــرد و وضعیــت 
ذخایــر کاالیــی و رونــد توزیــع در هــر لحظــه بــه طــور دقیــق 
ــا  ــد ب ــز بتوانن ــی نی ــتگاه های نظارت ــد و دس ــد باش ــل رص قاب
تخلفــات برخــورد کننــد و چنانچــه دســتگاهی در ایــن زمینــه 

ــران آن برخــورد خواهــد شــد. ــا مدی تعلــل کنــد ب
وزیـــر صمـــت نیـــز در ابتـــدای ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره 
ــازار از  ــم بـ ــتاد تنظیـ ــات سـ ــه جلسـ ــزاری روزانـ ــه برگـ بـ
ـــرای  ـــس از اج ـــای پ ـــت: در روزه ـــروز گف ـــا ام ـــش ت ـــه پی جمع
ــه  ــه دغدغـ ــن سـ ــت بنزیـ ــالح قیمـ ــد اصـ ــت جدیـ سیاسـ
مدنظـــر مـــا بـــود اول وفـــور و در دســـترس بـــودن کاالهـــا، 
ـــوم  ـــد کاال و س ـــد تولی ـــکل در رون ـــروز مش ـــگیری از ب دوم پیش
ــن روی  ــت بنزیـ ــی افزایـــش قیمـ ــر روانـ ــری از تاثیـ جلوگیـ
ـــن  ـــی در ای ـــل توجه ـــدود قاب ـــا ح ـــه ت ـــا ک ـــه کااله ـــت بقی قیم

زمینـــه موفـــق بـــوده ایـــم.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه بــا 
بیــان ایــن کــه روش هــای ســنتی نظــارت بــر بــازار پاســخگوی 
گســتردگی بــازار تولیــد و توزیــع و مصــرف کاال نیســت، اظهــار 
داشــت: بایــد هــر چــه ســریعتر ســامانه هــای یکپارچــه نظارتــی 
ــارت  ــکان نظ ــم ام ــه ه ــود ک ــدازی ش ــل راه ان ــور کام ــه ط ب
دقیــق بــر بــازار مقــدور باشــد و هــم بتــوان در برابــر هــر اقــدام 

نســنجیده ای بــه موقــع واکنــش نشــان داد.
وزیــر دادگســتری نیــز بــا بیــان ایــن کــه هرجــا الزم باشــد 
ــع  ــتای مناف ــم در راس ــک تصمی ــل ی ــالح و تکمی ــد از اص نبای
ــم و  ــر تصمی ــرد: اگ ــح ک ــیم، تصری ــته باش ــی داش ــردم ابای م
سیاســتی نیــاز بــه جــرح و تعدیــل دارد بایــد پیــش از آن کــه 
ایــن امــکان از بیــن بــرود نســبت بــه اصــالح آن اقــدام کنیــم.

در ایــن جلســه رییــس ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف 
کننــدگان و تولیــد کننــدگان، رییــس ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی و نماینــدگان برخــی از اتحادیــه هــا و اصنــاف 

ــد. ــه کردن ــازار ارائ ــت ب ــن وضعی ــی از آخری گزارش

معاون رئیس جمهوری: 

مردم نقش فارغ التحصیالن را 
در زندگی روزمره حس نمی کنند

معاون اول رییس جمهور: 

هیچ دستگاهی تا پایان سال ۹8 اجازه 
صدور مجوز افزایش قیمت را ندارد


