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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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رییس پلیس پایتخت خبر داد:

کشف 5 پارکینگ
 احتکار خودرو

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعالم کرد:

مجازات ۲۰ سال حبس در انتظار 
احتکارکنندگان خودرو

 ۵۴٠ دستگاه خودرو که اکثرا محصوالت ایران خودرو و سایپا هستند کشف شده
با همکاری خوب دستگاه قضایی دستاورد های خوبی حاصل شد

 چرا اسامی آنها اعالم نمی شود تا مراجع رسیدگی کننده بتوانند با آنها برخورد کنند
قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط ۵ و یا حتی 1٠ نفر مدیریت شود

حداقل از ۵ تا 2٠ مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد
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دیدار رئیس جمهوری با جمعی از فعاالن و نخبگان سیاسی؛

 برای آینده کشور باید 
به دنبال حزب باشیمبه دنبال حزب باشیم

نیازمند الگوی جدیدی برای 
حکمرانی در کشور هستیم

کشف فرار مالیاتی بیش از ۵۳۹ 
میلیاردی و بازداشت ۹ نفر

سهمیه سوخت چه خودروهایی به 
کارت بانکی واریز می شود؟

داشتن اثرات روانی فضای سبز، 
در اجزای زندگی انسانی

می گویــد  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــران در  ــاد ای ــرای اقتص ــا ب ــه کرون ــود آنک ــا وج ب
ــواری  ــرایط دش ــان ش ــورهای جه ــیاری از کش بس
ــت و  ــم داش ــک درس مه ــا ی ــود آورد، ام ــه وج ب
ــا حــذف بســیاری از  آن امــکان مدیریــت اقتصــاد ب

بــود.  بروکراســی ها 
بــه گــزارش ایســنا، مســعود خوانســاری در 
نخســتین جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
ــا  ــور م ــرد: در کش ــان ک ــال ۱۳۹۹ بی ــران در س ته

ــاز  ــا آغ ــدی ی ــد تولی ــک واح ــدازی ی ــرای راه ان ب
فعالیــت اقتصــادی بــه روزهــای طوالنــی و دوندگــی 
در  امــا  اســت،  نیــاز  مختلــف  دســتگاه های  در 
ــا دیدیــم کــه دولــت در فاصلــه چنــد  جریــان کرون
ــوط  ــدازی خط ــکل و راه ان ــد ال ــوز تولی ــاعت مج س
ــا را  ــا کرون ــه ب ــد محصــوالت مقابل ــه تولی ــوط ب مرب
ــی  ــای داخل ــن نیازه ــار تامی ــرد و در کن ــادر ک ص
ــد. ــم ش ــز فراه ــرمایه گذاران نی ــرای س ــرایط ب ش

ــا  ــوان از دوران کرون ــه می ت ــان این ک ــا بی وی ب

درس گرفــت، اظهــار کــرد: یکــی از اصلی تریــن 
چابک کــردن  و  کوچــک  بایــد  درس هــا  ایــن 
ــای  ــن مســیر را در ماه ه ــوان ای ــد. می ت ــت باش دول
ــاد  ــرای اقتص ــا ب ــه قطع ــه داد ک ــز ادام ــش رو نی پی

ــت. ــد داش ــی خواه ــت فراوان ــران اهمی ای
ــا بیــان این کــه  ــی تهــران ب ــاق بازرگان رئیــس ات
ــران ســالی دشــوار  ــرای اقتصــاد ای ســال پیــش رو ب
اســت بیــان کــرد: براســاس آخریــن ارزیابی هــا 
ــه بیــش از ۲۴۰۰ هــزار  ــزان نقدینگــی کشــور ب می
میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه قطعــا ســرگردان 
شــدن آن می توانــد بــرای اقتصــاد مشــکالت جــدی 
بــه وجــود بیــاورد. مــا در ســال های گذشــته دیدیــم 
کــه ورود ایــن نقدینگــی بــه بازارهایــی ماننــد طــال، 
ارز و خــودرو می توانــد چــه مشــکالتی ایجــاد کنــد.

خوانســاری ادامــه داد: در کنــار نقدینگی کســری 
بودجــه کــه بــا توجــه بــه کاهــش درآمدهــای 
ــز  ــد نی ــا رخ می ده ــل از کرون ــود حاص ــی و رک نفت
ــام  ــتفاده از تم ــن رو اس ــت. از ای ــی اس ــل ارزیاب قاب
ــن  ــور از ای ــت در عب ــرای دول ــای موجــود ب گزینه ه

ــد داشــت. ــی خواه ــت فراوان ــرایط اهمی ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ته ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــار  ــته اظه ــای گذش ــول در هفته ه ــازار پ ــق ب رون
کــرد: ایــن بــازار توانســته رکوردهــای قابــل توجهــی 
ــن  ــداوم ای ــرای ت ــد ب ــت بای ــا دول ــد. ام ــت کن را ثب
ــار واگــذاری  ــد و در کن ــازار مراقبــت کن مســیر از ب
ســهام مالکیتــی، ســهام مدیریتــی خــود را در بــازار 
ــه  ــه ب ــای اولی ــش عرضه ه ــا افزای ــد و ب ــه کن عرض

ــد. ــورس عمــق بیشــتری بده ــازار ب ب

رئیس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

درس مهم کرونا برای اقتصاد ایران

ــال  ــت: س ــور گف ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــات  ــار انتخاب ــال چه ــا عم ــی حوزه ه ۱۴۰۰ در بعض
خواهیــم داشــت و انجــام مقدمــات هــر کــدام، 
تقویــم خــاص خــود را دارد کــه مــا تقویــم زمانــی 

ــتادیم. ــان فرس ــورای نگهب ــه ش آن را ب
بــه گــزارش مهــر، جمــال عــرف معــاون سیاســی 
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه در ســال ۱۴۰۰ 
ــوراها  ــات ش ــوری و انتخاب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــر  ــالوه ب ــت: ع ــم، گف ــان داری ــورت همزم ــه ص را ب
آن، دو انتخابــات میــان دوره ای خبــرگان و انتخابــات 
ــدادی از  ــوص تع ــز در خص ــم را نی ــس یازده مجل

ــم. ــده اند داری ــوت ش ــه ف ــی ک ــا و نمایندگان اعض
برخــی  وی عنــوان کــرد: در ســال ۱۴۰۰ در 
حوزه هــا از جملــه حــوزه تهــران، عمــاًل چهــار 
انتخابــات خواهیــم داشــت. بــه لحــاظ قانــون، انجــام 
مقدمــات هــر کــدام از انتخابــات تقویــم خــاص خــود 
را دارد لــذا اینکــه آقــای وزیــر اشــاره کردنــد مقدمــات 

ــده  ــاز ش ــوری آغ ــت جمه ــات ریاس ــی انتخاب اجرای
اســت، مــا از حــاال بایــد مقدمــات ایــن چهــار انتخابات 
ــه تهــران آمــاده کنیــم. را در برخــی حوزه هــا از جمل

ــه  ــا ب ــزود: م ــور اف ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــرای  ــات ۱۴۰۰ را ب ــان انتخاب ــدم اول، زم ــوان ق عن
ــخ  ــر پاس ــم و منتظ ــال کردی ــان ارس ــورای نگهب ش
شــورای نگهبــان هســتیم. اگــر شــورا زمــان را تأییــد 
ــم  ــر اســاس تقوی ــی ب ــات اجرای ــاً عملی ــد قاعدت کن
ــم از  ــردم اع ــرض ک ــه ع ــی ک ــدام از انتخابات ــر ک ه
ریاســت جمهــوری، شــوراها، میانــدوره ای مجلــس و 

ــد شــروع شــود. ــرگان بای ــان دوره ای خب می
برای برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس 
به صورت کاماًل الکترونیک آمادگی داریم

انتخابــات  دوم  دور  کــرد:  خاطرنشــان  عــرف 
ــالمی در ۱۱  ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل یازدهمی
حــوزه برگــزار خواهــد شــد و بــا توجــه بــه موضوعی 
کــه در تفــرش، آشــتیان و فراهــان پیــش آمــد، آرا 

ــدرک  ــکل م ــل مش ــه دلی ــوزه ب ــن ح ــب ای منتخ
تحصیلــی ابطــال اعــالم شــد. در هــر صــورت 
ــس  ــات مجل ــه اول انتخاب ــه در مرحل ــور ک همانط
ــن ۱۱ حــوزه  ــم در ای ــم، آمادگــی داری اعــالم کردی
ــل  ــوراهای دوره قب ــات ش ــد انتخاب ــه، همانن انتخابی
ــورای  ــت ش ــا موافق ــا ب ــدادی از حوزه ه ــه در تع ک
ــاً الکترونیــک برگــزار شــد،  ــات تمام نگهبــان انتخاب

ــم. ــزار کنی ــک برگ ــاًل الکترونی ــات را کام انتخاب
ــک  ــات الکترونی ــای انتخاب ــرد: معن ــه ک وی اضاف
ــا  ــام ت ــت ن ــل از ثب ــه مراح ــه هم ــت ک ــن اس ای
ــرد.  ــورت گی ــک ص ــمارش رأی، الکترونی ــذ و ش اخ
اگــر ایــن مســاله توســط شــورای نگهبــان موافقــت 
ــود تــا در ایــن ۱۱  شــود، پایلــوت خوبــی خواهــد ب
حــوزه انتخابــات را الکترونیــک برگــزار کنیــم. وزارت 

ــل دارد. ــی کام ــه آمادگ ــن زمین کشــور در ای
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در پایــان تاکیــد 
ــس  ــات دور دوم مجل ــن ســاعت، انتخاب ــا ای ــرد: ت ک
۲۱ شــهریور مــاه برگــزار خواهــد شــد کــه آن هــم 
بــه تصمیمــات ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بســتگی 
دارد. امیدواریــم کــه بیمــاری کرونــا، مهــار و کنتــرل 
شــود تــا بتوانیــم بــه انتخابــات شــهریور مــاه برســیم 
و ایــن انتخابــات را برگــزار کنیــم. همــه اینهــا منوط 

بــه تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اســت.

عرف:

تقویم زمانی انتخابات ۱4۰۰ به 
شورای نگهبان ارسال شده است
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ــاد  ــا انتق ــم ب ــس یازده ــران در مجل منتخــب ته
ــور  ــی کش ــاختارهای اجرای ــی در س ــز گرای از تمرک
ــور  ــا در کش ــی م ــاختار حکمران ــروز س ــت: ام گف
آنقــدر در تصمیــم گیــری متمرکــز شــده اســت کــه 
بــرای مدیریــت امــور یــک بخشــداری یــا دهــداری 

ــم.  ــن تکلیــف مــی کنی هــم از تهــران تعیی
بـه گزارش تسـنیم، محمـد باقر قالیبـاف منتخب 
مـردم تهـران در مجلـس یازدهـم و  نایـب رئیـس 
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  اقتصـادی  کمیسـیون 
نظام روز گذشـته در جلسـه دوم فراکسـیون مدیریت 
داشـت:  اظهـار  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  شـهری 
بخشـی از ناکارآمـدی هایی که امروز شـاهد هسـتیم 
کـه نارضایتـی هایی را هـم به دنبال داشـته به بحث 

مدیریتـی در کشـور بـاز مـی گردد.
وی گفــت: بپذیریــم کــه بخــش عمــده ای از ایــن 
موضــوع هــم بــه ســاختار کشــور و نــوع حکمرانــی 
ــی مــا  ــاز مــی گــردد. امــروز ســاختار حکمران ــا ب م
در کشــور آنقــدر در تصمیــم گیــری متمرکــز شــده 
اســت کــه بــرای مدیریــت امــور یــک بخشــداری یــا 

دهــداری، از تهــران تعییــن تکلیــف مــی کنیــم.
قالیبــاف افــزود: بــا نــوع تفســیری کــه از قانــون 
اساســی در حــوزه هــای اجرایــی شــده، همــه قدرت 
متمرکــز در یــک نقطــه و یــک مجموعــه در دولــت 
شــده اســت کــه البتــه بحــث مــن مربــوط بــه ایــن 
ــد بعــد از  ــت نیســت، بلکــه در رون ــت و آن دول دول

انقــالب چنیــن چیــزی بــوده اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بیــان کــرد: بخــش عمــده 
نارســایی مــا در حکمرانــی، ریشــه در موضــوع 
توزیــع قــدرت اســت. بحــث هــای مختلفــی داریــم 
در خصــوص شــورایاری هــا، نظــارت، بودجــه و 
انتخابــات آن، نداشــتن درآمــد هــای پایــدار و مــوارد 
ــی  ــد بررس ــود بای ــای خ ــک در ج ــه هری ــر ک دیگ
شــود ولــی ایــن نــوع توزیــع قــدرت و تمرکــزی کــه 

ــد.   ــر کن ــد تغیی ــم بای ــود دارد ه ــاختار وج در س
وی بــا بیــان اینکــه جایــی در دنیــا دیگــر چنیــن 
روشــی بــرای حکمرانــی وجــود نــدارد، افــزود: ایــن 
روش حتــی بــا انقــالب و آرمــان هــای امــام راحــل 

هــم ســازگاری نــدارد.  
قالیبــاف تصریــح کــرد: در قانــون اساســی هفــت 
ــل  ــه اص ــت ک ــهر اس ــورای ش ــا ش ــط ب ــل مرتب اص
ــم  ــد و هفت ــا یکص ــم ت ــد و یک ــم، یکص ــای هفت ه
ــهرداری  ــه ش ــبات ب ــوان محاس ــه دی ــتند. اینک هس
ــی کاری  ــت، ول ــی اس ــد کار خوب ــی کن ــا ورود م ه
خــالف قانــون اســت چــرا کــه دیــوان محاســبات بــه 
بودجــه هــای دولتــی مــی توانــد رســیدگی کنــد نــه 

ــه نهادهــای غیردولتــی. ب
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
گفــت: مــا معتقدیــم مجلــس شــورای اســالمی 
ــهر و  ــوراهای ش ــرد ش ــر عملک ــی ب ــتگاه نظارت دس
ــوان محاســباِت  شــهرداری هــا اســت، معتقدیــم دی

امــورات شــهرداری الزم داریــم.
ــز  ــتم متمرک ــم سیس ــا ناگزیری ــه داد: م وی ادام
ــل  ــز تبدی ــک سیســتم نیمــه متمرک ــه ی خــود را ب

کنیــم و هیــچ کجــا بــرای ایــن مهــم مناســبت تــر 
ــا نیســت.  ــاری ه ــا و ده ی ــوراها، شــهرداری ه از ش
ــرای  ــدی ب ــوی جدی ــد الگ ــا نیازمن ــت م در حقیق

ــتیم. ــور هس ــی در کش حکمران
قالیبــاف تصریــح کــرد: اصــالح امــورات شــوراها 
ــت  ــه هف ــرای اینک ــان ب ــورای نگهب ــه از ش و مطالب
ــد،  ــر نبینن ــدر زی ــوراها را اینق ــا ش ــط ب اصــل مرتب
مثــل اصــل ۴۴ اقتصــاد کــه تفســیر جدیــدی از آن 
ــه تحــول در نظــام اداری  ــا الزم ــد، اینه ــه کردن ارائ

ــی کشــور اســت. اجرای
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بیــان کــرد: اینکــه همــه 
کارهــای خدماتــی یــک شــهر را از نماینــده مجلــس 
ــه مــی  ــه مطالب شــورای اســالمی آن حــوزه انتخابی
کننــد کار درســتی نیســت و ایــن در صورتــی اســت 
ــا،  ــورایاری ه ــه ش ــد ب ــور بای ــل ام ــن قبی ــه ای ک

ــود. ــذار ش ــا واگ ــاری ه ــا و ده ی ــداری ه بخش
ــاختار تحــول  ــدم س ــده معتق ــرد: بن ــان ک وی بی
نظــام  اداری اجرایــی مــا بایــد دو بـُـرش بخــورد؛ یکی 
ــد مبنــای  ــرش موضوعــی در کارهــا اســت کــه بای ب

آن ایــن باشــد کــه هــرکاری کــه جنســش تصــدی 
گــری اســت فــارغ از کــم حجــم یــا پـُـر حجــم، بایــد 
ــه  ــر کاری ک ــذار شــود و ه ــه شــوراهای شــهر واگ ب
جنســش حاکمیتــی اســت ولــو آنکــه کار کوچیکــی 

باشــد بایــد در اختیــار حــوزه مرکــزی باشــد.
ــا  ــاوت ی ــال قض ــور مث ــه ط ــزود: ب ــاف اف قالیب
اســت  کشــف جــرم جنســش کاری حکومتــی 
ــته  ــرار داش ــزی ق ــوزه مرک ــار ح ــد در اختی ــه بای ک
باشــد، امــا پیشــگیری از ُجــرم ضرورتــی نــدارد کــه 

ــد.   ــز باش ــز در مرک متمرک
منتخــب مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــی  ــپورت کاری خدمات ــدور پاس ــرد: ص ــح ک تصری
ــه  ــز ارائ ــا در مرک ــدارد حتم ــی ن ــه لزوم ــت ک اس
شــود و از ایــن قبیــل امــور کــه مــی تــوان آنهــا را 

غیرمتمرکــز اداره کــرد، بســیار اســت.
قالیبــاف گفــت: بــا غیرمتمرکــز کــردن ســاختار 
اداری و  اداره کشــور میتــوان تحولــی در نظــام 
اجرایــی کشــور بوجــود آوریــم و بــار ســنگینی را از 
دوش دولــت برداریــم تــا بتوانــد بــه کار اصلــی خــود 

ــد. ــیدگی کن رس
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: مــا هنــوز 
ــد  ــما ببینی ــتیم، ش ــکل هس ــار مش ــاد دچ در اقتص
ــاد  ــک اقتص ــه کی ــاهدیم ک ــا ۹8 ش ــال ۹۰ ت از س
ــد  ــت بای ــر شــده اســت. دول ــا ۳۳درصــد کوچکت م
مشــکالت کالن کشــور در حــوزه اقتصــادی را حــل 
ــی  ــد ول ــل کن ــی را ح ــکل نقدینگ ــد مش ــد بای کن
آنقــدر درگیــر امــورات ریــز یــک دهــداری یــا شــهر 

ــد. ــه نمیتوان ــتا شــده اســت ک و روس
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن حتمــا 
ــذارد  ــو بگ ــا جل ــالمی پ ــورای اس ــس ش ــد مجل بای
ــازه  ــم و اج ــی را برداری ــز گرای ــدار تمرک ــک مق و ی
ــه  ــاری و روزان ــای ج ــردم در کاره ــه م ــم ک بدهی

ــد. ــش ببرن ــا را پی ــهرها کاره ــان در ش خودش

قالیباف: 

نیازمند الگوی جدیدی برای حکمرانی در کشور هستیم

ــاع  ــالمی در دف ــران اس ــت: ای ــاع گف ــر دف وزی
ــاوزی  ــمن متج ــر دش ــه ه ــود ب ــی خ ــت مل از امنی

ــد داد  ــکن خواه ــدان ش ــع و دن ــخی قاط پاس
ــترک وزارت  ــت مش ــنیم، نشس ــزارش تس ــه گ ب
دفــاع بــا کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی بــا حضــور وزیــر 
دفــاع، رئیــس ســازمان عقیدتــی سیاســی ،معاونیــن 
وزیــر و اعضــاء کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 

ــد. ــزار ش ــاع برگ ــتاد وزارت دف خارجــی در س
و  دفـــاع  وزیـــر  حاتمـــی  ســـرتیپ  امیـــر 
ــت  ــن نشسـ ــلح در ایـ ــای مسـ ــتیبانی نیروهـ پشـ
ــکر  ــادات و تشـ ــات و عبـ ــی طاعـ ــا آرزوی قبولـ بـ
ــورای  ــس شـ ــترده مجلـ ــای گسـ ــت هـ از  حمایـ
ـــالمی  ـــام اس ـــی نظ ـــدرت دفاع ـــاء ق ـــالمی در ارتق اس
ـــث  ـــی باع ـــوزه دفاع ـــس از ح ـــت مجل ـــت:  حمای گف
ـــاع  شـــد بخـــش اعظمـــی از دســـتاوردهای وزارت دف
ـــده  ـــه ش ـــن و ارائ ـــاله تدوی ـــه ی ۴س ـــه در برنام ک
ـــق و  ـــم محق ـــس ده ـــی مجل ـــال ابتدای ـــود در ۲ س ب

ـــید. ـــر رس ـــه ثم ب
ــی در حــوزه  ــای دفاع ــان پیشــرفت ه ــا بی وی ب
رزم زمینــی، هوایــی، دریایــی، الکترونیــک و هوافضــا 
و بویــژه دســتاوردهای موشــکی  کــه همــواره خــاری 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــالم ب ــمنان اس ــم دش در چش
ــی  ــال ابتدای ــوزه در ۲ س ــن ح ــاع در ای وزارت دف
آغــاز بــه کار دولــت بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بــه 

ــت. ــری دســت یاف ــد براب رشــد چن
وزیــر دفــاع بــا بیــان پیشــرفت هــای چشــمگیر 
صنعــت دفاعــی در حــوزه پدافنــد هوایــی بــه 
رونمایــی و عملیاتــی شــدن ســامانه هــای مختلــف 
پدافنــد هوایــی بــرد کوتــاه، متوســط و بلنــد- بــاور 

ــا تکیــه  ۳7۳  و ۱5 خــرداد اشــاره کــرد و گفــت: ب
ــتیم  ــی توانس ــاًل  بوم ــتاوردهای کام ــن دس ــه ای ب
ــم  ــش فراه ــش از پی ــران را  بی ــمان ای ــت آس امنی

ــم. کنی
ــه  ــدام جنایتکاران ــه اق ــاره ب ــا اش ــاع ب ــر دف وزی
ــده  ــاندن فرمان ــهادت رس ــه ش ــکا در ب ــت آمری دول
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران ســردار شــهید 
ــای  ــت: نیروه ــلیمانی گف ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
ــگ  ــدام نن ــن اق ــس از ای ــالمی پ ــران اس ــلح ای مس
آور و ضــد بشــری در یــک تصمیــم راهبــردی 
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــه از دوران جن ــه ک و مقتدران
ــر اراده  ــه ب ــا تکی ــود توانســت  ب ــی ســابقه ب بعــد ب
ــا موشــک  و عــزم ملــی و قــدرت بالمنــازع خــود، ب
بــاران پایــگاه نظامــی و اســتراتژیک »عیــن االســد«،  
هیمنــه پوشــالی آمریــکا را در منطقــه و جهــان فــرو 
ــه  ــداِم ب ــِت در اق ــت و قاطعی ــن صالب ــا ای ــزد و ب ری

ــت  ــلطه ثاب ــام س ــتکبار و نظ ــه اس ــه جبه ــع ب موق
کــرد کــه جمهــوری اســالمی ایــران در دفــاع 
ــمن  ــر دش ــه ه ــود  ب ــی خ ــت مل ــع و امنی از مناف
ــدان شــکن  متجــاوزی پاســخی ســریع، قاطــع و دن

ــد داد. خواه
وزیــر دفــاع در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه وجــود زیرســاخت هــا و ظرفیــت هــای 
ــترده  ــات گس ــان  اقدام ــا بی ــاع ب ــل وزارت دف بالفع
ایــن ســازمان در مبــارزه و کنتــرل شــیوع بیمــاری 
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــای ش ــن روزه ــا از آغازی کرون
ــات  ــان  اقدام ــای جه ــت ه ــا و دول ــت ه ــت: مل گف
گســترده و همــه جانبــه جمهــوری اســالمی و 
ــن  ــا ای ــه ب ــی را در مواجه ــتگی مل ــیج و همبس بس
ویــروس در زمینــه هایــی همچــون پیشــگیری، 
جلوگیــری از تلفــات انســانی، تأمیــن تجهیــزات 
بهداشــتی و درمانــی  علــی رغــم تحریــم هــای همــه 

ــار دیگــر  توانمنــدی  ــد و ب ــه وضــوح دیدن جانبــه ب
ــر   ــی دیگ ــالمی در آوردگاه ــوری اس ــدرت جمه و ق

ــگان مســجل شــد. ــرای هم ب
ــاع از  ــالمی در دف ــران اس ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــاوزی  ــمن متج ــر دش ــه ه ــود ب ــی خ ــت مل امنی

ــد داد. ــکن خواه ــدان ش ــع و دن ــخی قاط پاس
ــه وزارت  ــان اینک ــا بی ــی ب ــرتیپ حاتم ــر س امی
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در تمامــی 
شــرایط حســاس و بحرانــی در کنــار هموطنــان 
ــلطه  ــام س ــمنی نظ ــت: دش ــت گف ــوده اس ــز ب عزی
همــواره بــرای مــا آشــکار بــوده اســت و بدنــه 
صنعــت دفاعــی و نیروهــای مســلح بــا تدابیــر 
ــت و  ــوا و حمایــت هــای دول ــده معظــم کل ق فرمان
بــا تکیــه بــر دانــش بومــی در طــول ۴ دهــه انقــالب 
ــای  ــت ه ــر ظرفی ــواره ب ــالمی هم ــکوهمند اس ش
ــا  را  ــه داشــته اســت و توانســت تهدیده خــود تکی
بــه فرصتــی بــرای شــکوفایی  و ایســتادن روی پــای 

ــد. ــل کن ــود تبدی خ
ــس  ــدگان مجل ــات نماین ــکر از اقدام ــا تش وی ب
ــی  ــت دفاع ــلح و صنع ــای مس ــت از نیروه در حمای
خاطرنشــان ســاخت: ایــن دســتاوردها و اقتــدار 
ــرفت  ــه پیش ــالمی در زمین ــوری اس ــی جمه آفرین
هــای دفاعــی بــا حمایــت و پشــتیبانی هــای 
ارزنــده مجلــس شــورای اســالمی بویــژه کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس  حاصــل 
ــالی  ــه در راه اعت ــانی ک ــاً کس ــت و قطع ــده اس ش
ــوم  ــرز و ب ــن م ــربلندی  ای ــت و س ــرفت، امنی پیش
قدمــی برداشــتند نــزد خداونــد متعــال ماجــور بــوده  
و ثــواب مجاهــد در راه خــدا در کارنامــه اعمــال ایــن 

ــد شــد. ــط خواه ــت و ضب ــا ثب ه

امیر حاتمی:

 پاسخی قاطع و دندان شکن به هر دشمن متجاوزی خواهیم داد

نماینده مجلس:
 دولت وام های یک میلیونی را به 
صورت بالعوض به مردم بدهد 

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــه صــورت  ــی را ب ــای یک میلیون ــت وام ه ــت: دول گف
بالعــوض بــه مــردم بدهــد و از محــل صرفه جویــی در 
هزینه هــای جــاری خــود اعتبــار آن را تأمیــن کنــد. 
بــه گــزارش فــارس، ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای اســالمی 
گفــت: دولــت وام یــک میلیــون تومانــی را بــه 

ــد.  ــت کن ــردم پرداخ ــه م ــوض ب ــورت بالع ص
محــل  از  می توانــد  دولــت  افــزود:  وی 
ــار  ــود، اعتب ــاری خ ــای ج ــی در هزینه ه صرفه جوی
ــت  ــن اس ــت ای ــد و درس ــن کن ــا را تأمی ــن وام ه ای
ــردم  ــه م ــوض ب ــورت بالع ــه ص ــا ب ــن وام ه ــه ای ک

پرداخــت شــود. 
ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس عض
ــیار  ــرایط بس ــردم در ش ــروز م ــت: ام ــار داش اظه
ســختی از نظــر اقتصــادی بــه ســر می برنــد و ســایه 
ــا  ــا در اقتصــاد کشــور باعــث شــده ت ســنگین کرون
مشــکالت معیشــتی و بیــکاری گســترش پیــدا کنــد 
و الزم اســت بــا حمایــت بیشــتر و بهتــری را از 

ــاهد باشــیم.  ــت ش ــردم توســط دول م
ــد  ــروز ۹۲ درص ــرد: ام ــان ک ــی خاطرنش ابوتراب
جــاری  هزینه هــای  صــرف  کشــور  بودجــه 
ــی  ــا صرفه جوی ــوه ب ــه ق ــر س ــد ه ــود و بای می ش
در هزینه هــای جاری شــان جلــوی ایــن رویــه را 

بگیرنــد. 
در  صرفه جویــی  بــا  گفــت:  پایــان  در  وی 
هزینه هــای جــاری می تــوان بــه تأمیــن اعتبــار 
ــائل  ــر مس ــن دیگ ــی و همچنی ــش عمران ــرای بخ ب
زیرســاختی کمــک کــرد و الزم اســت تــا ایــن امــر 

ــود.  ــه ش ــدی گرفت ــتر ج ــه بیش ــر چ ه

اینجا مجلس میلی نیست 

محمدرضــا نجفــی رئیــس هیــأت تفحــص از 
بــا  علنــی  جلســه  در  خودروســاز  شــرکت های 
حضــور در محــل هیــات رئیســه نســبت بــه تعویــق 
انداختــن ایــن گــزارش اعتــراض کــرده و خطــاب بــه 

ــت.  ــی نیس ــس میل ــن مجل ــت ای ــی گف الریجان
نجفــی  محمدرضــا  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــرکت های  ــص از ش ــق و تفح ــأت تحقی ــس هی رئی
خودروســاز در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســالمی بــا حضــور در جایــگاه هیــأت رئیســه 
انداختــن قرائــت گــزارش  بــه تعویــق  نســبت 
ــق و تفحــص از شــرکت های خودروســازی در  تحقی

جلســه امــروز اعتــراض کــرد.
ــتور  ــزارش دس ــن گ ــت ای ــرا قرائ ــت: چ وی گف
نهــم مجلــس شــده اســت؟ مجلــس میلــی نیســت 

ــد. ــام ده ــد انج ــر کاری می کن ــس ه ــر ک ــه ه ک
ــن  ــت: ای ــس گف ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
ســبک اداره مجلــس معنــا نــدارد. آقــای الریجانــی 

ــد. ــد می کن ــش می خواه ــر کاری دل ه
ــه از  ــود ک ــد ب ــه حــدی بلن ــی ب ــای نجف فریاده
رادیــو کــه جلســه علنــی مجلــس را مســتقیما و بــه 
صــورت زنــده پخــش می کنــد کامــال قابــل شــنیدن 
بــود و حتــی امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی 
ــه نجفــی اعــالم کــرد کــه پشــت ســرش  خطــاب ب
ــه  ــدون توجــه ب ــی ب ــی الریجان ــا عل ــزد؛ ام ــاد ن فری
ــالم  ــه قاضــی زاده هاشــمی اع ــی ب ــای نجف فریاده
کــرد کــه شــما متــن دســتور کار )الیحــه تجــارت( 

را بخــوان. 
ــو  ــمی عض ــی زاده هاش ــین قاض ــید امیرحس س
هیــات رئیســه مجلــس زمانــی کــه دســتور کارهــای 
ــزارش  ــت گ ــرد قرائ ــت می ک ــروز پارلمــان را قرائ ام
نهایــی تحقیــق و تفحــص از علــل ناکارآمــدی 
ــورد  ــن م ــی را نهمی ــاز داخل ــرکت های خودروس ش

ــرد. ــالم ک ــروز اع ــتور کار ام از دس

بیگی: 
دولت فعلی توانایی اصالح شرایط 
برای تغییر واحد پول ملی را ندارد 

ـــس  ـــکو در مجل ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــده تبری نماین
ـــای  ـــالح بخش ه ـــی اص ـــی توانای ـــت فعل ـــت: دول گف
ـــد  ـــر واح ـــرای تغیی ـــور را ب ـــادی کش ـــف اقتص مختل

ـــدارد.  ـــی ن ـــول مل پ
ـــی،  ـــا بیگ ـــد علیرض ـــارس، احم ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــع  ـــی در واق ـــول مل ـــد پ ـــر واح ـــرد: تغیی ـــار ک اظه
بخشـــی از اصـــالح ســـاختار اقتصـــادی کشـــور و 
زمانـــی مفیـــد اســـت کـــه در ســـایر بخش هـــای 
ــام  ــات الزم انجـ ــز اصالحـ ــور نیـ ــاد کشـ اقتصـ

شـــود.
وی متذکـــر شـــد: تغییـــر واحـــد پـــول ملـــی 
ــادی  ــای اقتصـ ــایر بخش هـ بـــدون اصـــالح در سـ
ــه یـــک بخـــش  ــه ایـــن معناســـت کـ ــور بـ کشـ
ـــر  ـــش دیگ ـــک بخ ـــد و ی ـــد کن ـــتر رش ـــاد بیش اقتص
ــد  ــاهد عـــدم تناســـب در ایـــن رشـ ــر و شـ کمتـ
ــه  ــتیم کـ ــادی هسـ ــف اقتصـ ــای مختلـ بخش هـ
ایـــن مســـئله نـــه تنهـــا فایـــده ای بـــرای کشـــور 
ــی  ــم در پـ ــوئی را           هـ ــج سـ ــه نتایـ ــدارد، بلکـ نـ

خواهـــد داشـــت.
بیگـــی توضیـــح داد: ایـــن کار مثـــل ایـــن 
ــرد  ــک فـ ــدن یـ ــای بـ ــه اعضـ ــود کـ ــد بـ خواهـ
یـــک  و  کنـــد  رشـــد  نامتناســـب  به صـــورت 
ــد  ــر رشـ ــش کمتـ ــک بخـ ــتر و یـ ــش بیشـ بخـ

ــد. ــته باشـ داشـ
نماینـــده تبریـــز در عیـــن حـــال خاطرنشـــان 
ـــم  ـــی را           می خواهی ـــا دولت ـــر م ـــوی دیگ ـــرد: از س ک
کـــه اجـــرای ایـــن قانـــون را           ضمانـــت کنـــد و از تـــوان 
و اراده الزم بـــرای اجـــرای آن برخـــوردار باشـــد و 
بـــه نظـــر مـــن دولـــت فعلـــی ایـــن توانایـــی را           

نـــدارد.
ـــش  ـــس از افزای ـــه پ ـــی ک ـــد: دولت ـــر ش وی متذک
قیمـــت بنزیـــن نتوانســـت شـــرایط را           به درســـتی 
ـــور  ـــات در کش ـــاهد آن اتفاق ـــا ش ـــد و م ـــرل کن کنت
بودیـــم، طبیعتـــا ایـــن کار را           هـــم نمی توانـــد 

ــد. ــام دهـ ــتی انجـ به درسـ

شمخانی:
 انتهای مسیر تالش بی حاصل
 آمریکا چیزی جز فروپاشی 

یکجانبه گرایی نیست

گفــت:  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــم_ ــداوم تحری ــرای ت ــکا ب ــل آمری ــالش بی حاص ت

تســلیحاتی_ایران واکنــش قاطــع روســیه، چیــن و 
ســردرگمی و تردیــد متحدیــن واشــنگتن را بدنبــال 

ــت.  ــته اس داش
ــی شــمخانی در صفحــه  ــزارش ایســنا، عل ــه گ ب
توییتــرش نوشــت: تــالش بی حاصــل آمریــکا بــرای 
تــداوم تحریم_تســلیحاتی_ایران واکنــش قاطــع 
ــن  ــد متحدی ــردرگمی و تردی ــن و س ــیه، چی روس
واشــنگتن را بدنبــال داشــته اســت. سالهاســت 
ــاوم،  ــای آزاده و مق ــی از ملت ه ــه تأس ــا ب ــه دنی ک
ــن مســیر چیــزی  ــد. انتهــای ای ــدری را برنمی تاب قل

ــت. ــی نیس ــی یکجانبه گرای ــز فروپاش ج

دلنوشته

پشت 
صحنه ،

خیانت را ،
با 

توجیه ،
فیلم 

نسازید !

)اکبر عظیم نیا(

ــورای  ــس شـ ــس در مجلـ ــر و هریـ ــردم اهـ ــده مـ نماینـ
ـــود  ـــرای بهب ـــود را ب ـــالش خ ـــام ت ـــت: تم ـــار داش ـــالمی اظه اس
وضعیـــت اشـــتغال جوانـــان و رفـــع بیـــکاری شهرســـتان های 

حـــوزه انتخابیـــه خـــود بـــه کار گرفتـــم. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، بیـــت اهلل عبداللهـــی در نطـــق 
ـــد  ـــک عی ـــن تبری ـــی ضم ـــه علن ـــود در جلس ـــتور خ ـــان دس می
ســـعید فطـــر گفـــت: از تمامـــی مســـئوالنی کـــه در مهـــار 
کرونـــا تـــالش کـــرده انـــد اعـــم از رئیـــس جمهـــور، وزیـــر 
ــتاران و کادر درمانـــی  ــکان و پرسـ ــان، پزشـ بهداشـــت ودرمـ
ــم. ــی می کنـ ــکر و قدردانـ ــی تشـ ــای مردمـ ــور و نیروهـ کشـ

ــاه  وی افـــزود: خـــدا را سپاســـگزارم کـــه در مـــدت کوتـ
ــام  ــرای انجـ ــام تـــالش خـــود را بـ نمایندگـــی مجلـــس تمـ
ـــکاری و توســـعه  ـــع بی ـــه رف کارهـــای اثرگـــذار و اساســـی از جمل
ـــس  ـــر و هری ـــتان های اه ـــی شهرس ـــرفت واقع ـــتغال  و پیش اش
ـــه را  ـــن نتیج ـــات بهتری ـــن تبلیغ ـــا کمتری ـــته ام و ب ـــه کار بس ب
ـــن  ـــه آن را در ای ـــردم نتیج ـــه م ـــه ام ک ـــاه گرفت ـــدت کوت در م
ـــن از  ـــد. همچنی ـــد دی ـــز خواهن ـــده نی ـــده و در آین ـــدت دی م
ـــکر و  ـــواداران تش ـــات و ه ـــدگان در انتخاب ـــرکت کنن ـــه ش هم
قدردانـــی کـــرده و بـــرای نماینـــده منتخـــب هریـــس و اهـــر 

آرزوی موفقیـــت دارم.
ـــار  ـــس اظه ـــی مجل ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش ـــو کمیس عض
داشـــت: همـــکاران شـــاهد و ناظـــر بودنـــد کـــه بنـــده در مجلـــس 
ـــالش را در  ـــر ت ـــی حداکث ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش و کمیس
خصـــوص طرح هـــا، لوایـــح بـــه کار بســـتم و طـــرح منطقـــه 
ویـــژه اقتصـــادی هریـــس و تبدیـــل روســـتاهای حـــوزه انتخابیـــه 
بـــه شـــهر از طـــرح هـــای اینجانـــب بـــوده کـــه درنوبـــت بررســـی 

ـــت. ـــس اس در مجل
وی افـــزود: در ایـــن مـــدت کوتـــاه بـــه همـــت مســـئوالن 
ـــز  ـــاده تبری ـــتیم ج ـــردم توانس ـــس و م ـــر و هری ـــتان اه شهرس
– اهـــر و هریـــس را بـــه جـــاده امنیـــت و آرامـــش تبدیـــل 
نماییـــم و امیدواریـــم باقـــی مانـــده 6 کیلومتـــری در حـــوزه 
هریـــس تکمیـــل و بزرگـــراه اهـــر - مشـــگین شـــهر، پـــروژه 
ــالح  ــتان و اصـ ــن شهرسـ ــز  و راه اهـ ــر - تبریـ ــراه اهـ بزرگـ
راه هـــای حـــوزه انتخابیـــه و تکمیـــل جاده هـــای روســـتایی 
کـــه از پیگیـــری هـــای جـــدی بنـــده بـــوده کـــه بـــه زودی 

ـــود.   ـــاز ش آغ

ــورای  ــس شـ ــس در مجلـ ــر و هریـ ــردم اهـ ــده مـ نماینـ
اســـالمی، بـــا بیـــان انیکـــه حـــل مشـــکالت اجـــرای طـــرح 
هـــادی در مناطـــق روســـتایی شهرســـتان اهـــر و هریـــس 
از دغدغـــه هـــا جـــدی بنـــده بـــوده کـــه امیدواریـــم بـــه 
زودی بـــا حمایـــت و اعتبـــار دولـــت بـــه نتیجـــه مطلـــوب 
برســـد، اظهـــار کـــرد: شـــعار انتخاباتـــی بنـــده بـــر محـــور 
ــن  ــت از ایـ ــوده اسـ ــی بـ ــتغال زایـ ــکاری و اشـ ــع بیـ رفـ
رو تمـــام تـــالش خـــود را در ایـــن حـــوزه بـــه کار بســـتم 
ــک  ــه آهـ ــن کارخانـ ــداث بزرگتریـ ــم احـ ــه آن هـ و نتیجـ
ــه آذر  ــه شیشـ ــر، کارخانـ ــوالد اهـ ــه فـ ــتان، کارخانـ شهرسـ

هریـــس، شـــهرک های صنعتـــی، معـــدن طـــال و همچنیـــن 
ــهر  ــگین شـ ــاده مشـ ــگری در جـ ــد گردشـ ــن واحـ بزرگتریـ
ــی  ــی و اجتماعـ ــعه فرهنگـ ــی در توسـ ــش اساسـ ــه نقـ کـ
شهرســـتان خواهـــد داشـــت، از اقدامـــات اساســـی بنـــده در 
ـــم  ـــن رو امیدواری ـــت . از ای ـــوده اس ـــی ب ـــتغال زای ـــیر اش مس
بـــا حمایـــت مســـئوالن اســـتانی و دولتـــی ســـرمایه گذاران 
ــا مشـــکالت  ــرده تـ ــذاری کـ ــرمایه گـ ــه سـ در ایـــن منطقـ

بیـــکاری بـــه طـــور کامـــل رفـــع شـــود.
ـــار  ـــس اظه ـــی مجل ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش ـــو کمیس عض
ـــز  ـــان نی ـــگاه فرهنگی ـــس دانش ـــاخت پردی ـــوز س ـــت: مج داش
ـــه  ـــا ب ـــان کرون ـــد از پای ـــاهلل بع ـــه انش ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ب
ـــل  ـــت تبدی ـــن موافق ـــید. همچنی ـــد رس ـــوب خواه ـــه مطل نتیج
ـــوم  ـــر عل ـــه ای از وزی ـــی حرف ـــگاه فن ـــه دانش ـــرش ب ـــگاه ف دانش
ـــد  ـــه خواه ـــه نتیج ـــزودی ب ـــه ب ـــده ک ـــه ش ـــات گرفت و تحقیق
رســـید. از طرفـــی تـــالش بـــرای بهبـــود وضعیـــت خطـــوط 
ـــری  ـــات و پیگی ـــت از اقدام ـــت و اینترن ـــن ثاب ـــن همـــراه، تلف تلف
ـــد  ـــه خواه ـــه نتیج ـــه زودی ب ـــه ب ـــوده ک ـــده ب ـــدی بن ـــای ج ه

ـــید. رس
ــورای  ــس شـ ــس در مجلـ ــر و هریـ ــردم اهـ ــده مـ نماینـ
اســـالمی اظهـــار کـــرد: نوســـازی و تجهیـــز مـــدارس 
شهرســـتان اهـــر و هریـــس از اولویـــت هـــای اصلـــی بـــوده 
بـــه نحـــوی کـــه از مدیرعامـــل نوســـازی تجهیـــز مـــدارس 
بـــرای بازدیـــد از مـــدارس شهرســـتان و ارزیابـــی وضعیـــت 
آنهـــا دعـــوت کـــرده ام.  از طرفـــی کلنـــگ زنی هایـــی نیـــز 
ـــه  ـــه ب ـــده ک ـــق زده ش ـــن مناط ـــدارس در ای ـــداث م ـــرای اح ب
زودی بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید. بـــرای اولیـــن بـــار 

ـــل  ـــد تحصی ـــه ای می توان ـــی حرف ـــته های فن ـــران در رش دخت
ـــوز  ـــذ مج ـــده و اخ ـــای بن ـــری ه ـــا پیگی ـــم ب ـــن مه ـــد و ای کنن

از وزارت علـــوم و تحقیقـــات محقـــق شـــده اســـت.
وی ادامـــه داد: احـــداث ورزشـــگاه 5۰ هـــزار نفـــری و 
احـــداث ســـالن های ورزشـــی از اقدامـــت اساســـی بنـــده در 
ــر و هریـــس  ــتان اهـ ــن ورزش شهرسـ ــعه اماکـ ــیر توسـ مسـ
بـــوده اســـت. از ایـــن رو ضمـــن تشـــکر و قدردانـــی از وزیـــر 
ورزش و جوانـــان درخواســـت می کنـــم نســـبت بـــه اعتبـــار 
ــام  ــت الزم را انجـ ــا اقدامـ ــن پروژههـ ــل ایـ ــی و تکمیـ بخشـ

دهـــد.
ــورای  ــس شـ ــس در مجلـ ــر و هریـ ــردم اهـ ــده مـ نماینـ
اســـالمی افـــزود: احـــداث ســـد ایثـــار در شهرســـتان اهـــر و 
ـــد  ـــرداری خواه ـــره ب ـــه به ـــه زودی ب ـــده و ب ـــروع ش ـــس ش هری
ــه  ــوزه انتخابیـ ــتان حـ ــای شهرسـ ــعه گلخانه هـ ــید. توسـ رسـ
ـــت. ـــوده اس ـــاورزی ب ـــه کش ـــده در زمین ـــالش بن ـــای ت ـــز گوی نی

ــس،  ــی مجلـ ــور داخلـ ــوراها و امـ ــیون شـ ــو کمیسـ عضـ
ــاره بـــه ضـــرورت تجهیـــز بیمارســـتان های اهـــر و  ــا اشـ بـ
ـــر  ـــی از وزی ـــکر و قدردان ـــن تش ـــت: ضم ـــار داش ـــس،  اظه هری
بهداشـــت ودرمـــان، درخوســـت می کنـــم مراحـــل تجهیـــز 
ــریع تر  ــه سـ ــر چـ ــتان را هـ ــن شهرسـ ــتان های ایـ بیمارسـ
انجـــام دهـــد. همچنیـــن از وزیـــر راه و شهرســـازی نیـــز در 
خواســـت می کنـــم، بیمارســـتان هایی را کـــه در اثـــر زلزلـــه 
ـــه  ـــور ارائ ـــه منظ ـــا ب ـــرده ت ـــا ک ـــده را احی ـــب ش ـــر تخری اخی
ـــاخت  ـــن س ـــرد. همچنی ـــرار بگی ـــردم ق ـــار م ـــات در اختی خدم
درمانـــگاه تامیـــن اجتماعـــی بـــا توجـــه بـــه قـــول مســـاعد 
ـــردد. از رئیـــس  ـــی گ ـــی عمل ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ـــر  ـــی اه ـــتان قدیم ـــم بیمارس ـــر می خواه ـــالل احم ـــد ه جدی
ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــاده م ـــای س ـــرای کاره ـــروز ب ـــه ام را ک
میگـــرد، در اختیـــار شـــبکه بهداشـــت قـــرار داده تـــا بـــه 

ـــود.  ـــل نش ـــودک تبدی ـــد ک مه

عبداللهی در نطق میان دستور:

تمام تالش خود را برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان به کار گرفتم
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اعالم شرط جدید برای خرید و 

فروش ارز توسط صرافی ها

ــرای  ــد ب ــرط جدی ــالم ش ــا اع ــان ب ــون صراف کان
ــر درج  ــا، ب ــی ه ــط صراف ــروش ارز توس ــد و ف خری
ــرد.  ــد ک ــروش ارز تاکی ــد و ف ــرخ خری ــان ن همزم

ــون  ــمی کان ــالم رس ــا اع ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــق  ــون، طب ــن کان ــای ای ــه اعض ــان ب ــان ایرانی صراف
مصوبــه ۱۱ آبــان مــاه ۱۳۹5 بانــک مرکــزی، صرافــی 
هــا در صورتــی مجــاز بــه خرید و فــروش ارز هســتند 
کــه قبــال نســبت بــه اعــالم همزمــان نــرخ خریــد و 
فــروش ارز در محــل اســتقرار صرافــی و یــا تارنمــای 

صرافــی اقــدام کننــد.
بــر ایــن اســاس، صرافــی هــا مــی تواننــد نســبت 
بــه بارگــذاری نــرخ تمامــی ارزهــای قابــل معاملــه در 

ســایت خــود اقــدام کننــد.

نگرانی سازمان برنامه و بودجه از 
افزایش فشار تورم بر دهک اول و 

تشدید فقر غذایی 
ــنوات  ــای س ــد، تورم ه ــان می ده ــیها نش بررس
اخیــر بــه شــدت بــر دهکهــای پاییــن جامعــه موثــر 

بــوده اســت. 
،  گزارشــهای تحلیلــی  بــه گــزارش تســنیم 
مختلــف کــه در نهادهــای سیاســت گــذاری کشــور 
انجــام شــده اســت نشــان میدهــد،  بــا توجــه 
ــا و  ــروه خوراکی ه ــه گ ــورم از ناحی ــه،  ت ــه اینک ب
ــن  ــود ای ــی می ش ــک اول ناش ــر ده ــامیدنی ها ب آش
ــه دهــک دهــم  دهــک فشــار مضاعفــی را نســبت ب
ــه طــور متوســط  ــرا دهــک اول ب ــد زی حــس میکن
ــه  ــود را ب ــی خ ــارج مصرف ــد از کل مخ ۴۳,۳ درص
ــاص داده  ــامیدنی ها اختص ــا و آش ــروه خوراکی ه گ
ــد از  ــا ۱7,۲ درص ــم تنه ــک ده ــه ده ــی ک در حال

ــد. ــروه می نمای ــن گ ــرف ای ــود را ص ــارج خ مخ
ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن خصــوص 
معتقــد اســت، هــر افزایشــی در قیمــت ایــن گــروه 
فشــاری مضاعــف بــر دهک هــای پاییــن اســت. بــاال 
بــودن تــورم می توانــد ســهم خوراکی هــا را در 
ــش داده و  ــن افزای ــای پایی ــارج دهک ه ــبد مخ س

ــد. ــاد نمای ــی بیشــتری ایج ــر غذای فق
پایــه  و  نقدینگــی  یــادآوری می شــود رشــد 
پولــی در انتهــای ســال ۱۳۹8 در مقایســه بــا ســال 
گذشــته ۳۰ درصــد افزایــش داشــته باشــد کــه در 
ــش  ــل افزای ــی از عوام ــد یک ــدت می توان ــان م می

قیمت هــا باشــد.
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــاس س ــن اس ــر همی ب
ــد  ــای ض ــه ه ــر برنام ــریع ت ــرای س ــتار اج خواس
ــک  ــوی بان ــاز از س ــازار ب ــات ب ــل عملی ــورم مث ت

ــت. ــده اس ــزی ش مرک
ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــرا در 
ماههــای اخیــر چنیــن اقداماتــی انجــام شــده اســت. 
ــر  ــاه اخی ــی دو م ــه در یک ــت ک ــی اس ــن درحال ای
وعــده هایــی در خصــوص انجــام ایــن اقدامــات داده 
ــاهد  ــته ش ــاه گذش ــر م ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ش
کاهــش نــرخ ســود  بودیــم کــه بالفاصلــه شــاهد اثــر 

گــذاری نــا مطلــوب آن بــر برخــی بازارهــا بودیــم.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری 
ــا  ــخیص کرون ــای تش ــوه کیت ه ــد انب ــت: تولی گف
چنــدی  از  بنیــان  دانــش  شــرکت های  توســط 
پیــش در ایــران آغــاز شده اســت و در زمــان حاضــر 
بــرای صــادرات  را  تاییدیه هــای هشــت کشــور 

یــم.  گرفته ا
ــدو ورود  ــا، ســورنا ســتاری در ب ــه گــزارش ایرن ب
بــه اســتان بوشــهر در جمــع خبرنــگاران افــزود: هــم 
ــت  ــرلوژی« ظرفی ــای »س ــد کیت ه ــون در تولی اکن
ــخیص  ــای تش ــدد در روز و کیت ه ــون ع ــک میلی ی
»پــی ســی آر« ماهانــه ۱.5میلیــون عــدد در کشــور 
وجــود دارد کــه بخشــی از ایــن تولیــدات بــه وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و بخــش 

ــل می شــود. ــرای صــادرات تحوی ــز ب ــری نی دیگ
شــرکت های  حــوزه  در  اظهارداشــت:  وی 
دانــش بنیــان اتفاق هــای خوبــی در مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا رخ داده و در زمــان حاضــر درعمــل 

نمی کنیــم. وارد  تجهیزاتــی 
ــر از  ــه غی ــم ب ــه داد: از روز اول ه ــتاری ادام س
مــوارد اندکــی بــه طــور تقریبــی همیــن طــور بــوده 
و همــه تجهیزاتــی کــه در بیمارســتان ها، اتاق هــای 

ــخیص از  ــای تش ــا، کیت ه ــو، ونتیالتوره ــی ی ای س
ــود. ــن می ش ــور تامی درون کش

وی بیــان کــرد: همچنیــن درتهیــه ماســک 
و لوازمــی کــه بــرای محافظــت کادر درمــان در 
ــی رخ  ــای خوب ــز اتفاق ه ــاز اســت نی بیمارســتان نی

داده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری گفت: 

ــی در  ــان بخوب ــش بنی ــرکت های دان ــتم ش اکوسیس
پروژه هــای  آینــده  در  و  داد  دوران جــواب  ایــن 
ــت  ــاز شده اس ــن آغ ــد واکس ــادی در دارو و تولی زی
کــه امیدواریــم اتفاهــای خوبــی در ایــن حــوزه رقــم 

بخــورد.
وی ادامــه داد: معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس 
ــیدن  ــرای رس ــف ب ــای مختل ــوری در حوزه ه جمه

برنامه هــای  تولیــد  زنجیــره  روی  جهــش  بــه 
ــدام دارد. ــت اق ــی در دس مفصل

ــارک  ــی پ ــع عمران ــرح جام ــاز اول ط ــاح ف افتت
)ســاختمان  فــارس  خلیــج  فنــاوری  و  علــم 
ســازی  کارگاهی-تجــاری  مجتمــع  گلســتان(، 
مراکــز  و  پــارک  در  مســتقر  شــرکت های 
رشــد در شــهرک صنعتــی ۲ بوشــهر کــه بــا 
حمایت هــای مالــی معاونــت علمــی و فنــاوری 
رئیــس جمهــوری فراهــم شده اســت، صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری، مجتمــع فنــاوری دانشــگاه 
خلیــج فــارس )ســاختمان مرواریــد(، بازدیــد از 
مراکــز مســتقر در ایــن دانشــگاه، فعالیت هــای 
ــاور  ــرکت های فن ــگاه ش ــده، نمایش ــتاب دهن دو ش
و اســتارتاپی، نمایشــگاه شــرکت های اســتارتاپی 
مرکــز رشــد برازجــان، مرکــز رشــد علــم و فنــاوری 
تنگســتان،  و  دشــتی  کنــگان،  شهرســتان های 
شــرکت در جلســه اقتصــاد دانــش بنیــان و جهــش 
ــده  ــا نماین ــدار ب ــتاندار و دی ــا اس ــد، نشســت ب تولی
ــهر از  ــه بوش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ول
برنامه هــای ســفر یــک روزه  معــاون علمــی و 
ــن اســتان اســت. ــه ای فنــاوری رئیــس جمهــوری ب

ستاری:

 تاییدیه  هشت کشور برای صادرات کیت  تشخیص کرونا اخذ شد

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
ــذاری  ــه واگ ــف ب ــد، مکل ــرد جدی ــازی در رویک ــرکت های خودروس ش
ــدند.  ــادرات ش ــره وری و ص ــش به ــود، افزای ــای خ ــوال و دارایی ه ام
ــی  ــه فعالیــت های ــا، »مهــدی صادقــی نیارکــی« ب ــه گــزارش ایرن ب
ــد انجــام  ــای خودروســازی بای ــد توســط شــرکت ه ــه در دوره جدی ک

ــم  ــتای تنظی ــه در راس ــی ک ــه اقدامات ــزود: مجموع ــاره و اف ــود اش ش
بــازار اتخــاذ شــده، منجــر بــه کاهــش قیمــت خــودرو، کاهــش تقاضــا، 
ــد،  ــد ش ــا خواه ــاب قیمت ه ــت حب ــا و شکس ــدن قیمت ه ــی ش واقع
ــرار گیــرد،  ــد مــورد توجــه ق ــی کــه بای ــن نکات ــا یکــی از مهــم تری ام

تامیــن خــودرو اســت.
معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تامیــن 
خــودرو بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نهادهــای پولــی و مالــی نقدینگــی 
صنعــت خودروســازی را تامیــن کننــد و از ســویی، بانــک مرکــزی هــم 
ارز مــورد نیــاز ایــن صنعــت و صنایــع وابســته بــه آن را تخصیــص دهــد.

وی بــا بیــان اینکــه هدف گــذاری شــرکت های خودروســازی تولیــد 
روزانــه چهــار هــزار دســتگاه خــودرو اســت، ادامــه داد: رســیدن بــه ایــن 
ــت، در  ــازان اس ــال خودروس ــن ارز و ری ــه تامی ــوط ب ــد من ــراژ تولی تی
ایــن میــان تکالیفــی هــم برعهــده شــرکت هــای خودروســازی گذاشــته 
شــده کــه از جملــه آن واگــذاری امــوال و دارایــی هــای غیرتولیــدی، 

افزایــش بهــره وری و توســعه صــادرات اســت.
ایــن مقــام مســوول دربــاره تمهیــدات جدیــدی کــه بــرای 

صنعــت خــودرو در راســتای آرامــش بــازار اتخــاذ شــده، یــادآور 
ــی  ــش قیمت ــچ افزای ــازی از بهمــن ۹7 هی شــد: شــرکت های خودروس

نداشــتند و افزایــش قیمت هــا مربــوط بــه بــازار اســت.
وی گفــت:  بــرای کنتــرل قیمــت خــودرو در بــازار اقدامــات جدیــدی 

انجــام شــده کــه امیدواریــم اثرگــذاری آن زیــاد باشــد.
ـــدن و  ـــت، مع ـــدف وزارت صنع ـــرد: ه ـــه ک ـــی اضاف ـــی نیارک صادق
ـــت  ـــا و عدال ـــردن تقاض ـــی ک ـــه ســـمت واقع ـــه ب ـــن اســـت ک ـــارت ای تج
ـــد  ـــت های جدی ـــا سیاس ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ـــد، ب ـــت کن ـــع حرک در توزی
ـــدم  ـــاه ع ـــال، ۳6 م ـــاالی ۱8 س ـــراد ب ـــه اف ـــودرو ب ـــروش خ ـــه ف از جمل
ـــس از  ـــی پ ـــدن گارانت ـــل ش ـــی و باط ـــط متقاض ـــودرو توس ـــد خ خری
ســـه مـــاه از مصـــرف نکـــردن خـــودرو، می تـــوان بـــه هـــدف یـــاد 

ـــت. ـــت یاف ـــده دس ش
وی تاکیــد کــرد: بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه همــه بداننــد 
ــتا  ــن راس ــت، در ای ــی اس ــت و مصرف ــرمایه ای نیس ــودرو کاالی س خ
حــذف ســود مشــارکت در ثبــت نــام خــودرو یکــی از اقداماتــی اســت 

کــه انجــام شــده اســت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت مطرح کرد:

تکلیف خودروسازان برای افزایش بهره وری و صادرات

منتخــب مــردم ملــکان در مجلــس یازدهــم از تشــکیل فراکســیون 
مناطــق محــروم و شهرســتان های کوچــک در حــال توســعه خبــر داد. 
بــه گــزارش فــارس، ســید علــی موســوی اظهــار داشــت: اقدامــات 
الزم بــرای تشــکیل فراکســیون مناطــق محــروم و شهرســتان های 
کوچــک در حــال توســعه بــا حضــور ۱۳۰ تــن از نماینــدگان مجلــس 

یازدهــم انجــام شــده اســت.
از پایتخــت،  وی، تمرکززدایــی اقتصــادی، تولیــدی و صنعتــی 
کالن شــهرها و مراکــز شهرســتان ها را یکــی از مهم تریــن اهــداف 
تشــکیل ایــن فراکســیون عنــوان و تصریــح کــرد: بــدون شــک انتقــال 
چنیــن فعالیت هایــی بــه ســمت شــهرهای کوچــک و مناطــق محــروم، 
موجــب توســعه و شــکوفایی چنیــن نقاطــی و در نتیجــه انتفــاع 
ــد. ــد ش ــی کشــور خواه ــات عموم ــا و امکان ــا از فرصت ه ــاکنان آنه س

ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــم ب ــس یازده ــکان در مجل ــردم مل ــب م منتخ
پیشــنهاد تشــکیل ایــن فراکســیون از ســوی وی یــادآور شــد: توســعه 
مناطــق محــروم و شــهرهای کوچــک و رشــد اشــتغال از طریــق انتقــال 
امــور تولیــدی و صنعتــی بــه ایــن مناطــق از دیگــر اهدافــی اســت کــه 
در کنــار موضــوع تمرکززدایــی از پایتخــت و کالن شــهرها در فراکســیون 

ــاه  ــدت کوت ــن م ــرد و در همی ــم ک ــری خواهی ــروم پیگی ــق مح مناط
پــس از تشــکیل فراکســیون بــا ســه تــن از وزرای دولــت در حوزه هــای 
ــکیل و  ــاتی تش ــازی جلس ــازمان خصوصی س ــس س ــز رئی ــط و نی مرتب

موضوعــات مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
تشــکیل  بــرای  محــوری  عنــوان  بــه  فراکســیون  ایــن  از  وی 
ــران  ــی، مدی ــون کارآفرین ــی چ ــی در حوزه های ــیون های تخصص فراکس
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــز ن ــر آن نی ــرزی و نظای ــواده، مناطــق م ــد، خان کارآم
ــا حضــور نماینــدگان متعهــد و متخصــص در قالــب  تــالش می کنیــم ب
ایــن فراکســیون ها و تشــکیل اتاق هــای فکــر کارآمــد نســبت بــه 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای هــر یــک از ایــن بخش هــا در 
ــی  ــق عموم ــته های به ح ــات و خواس ــه مطالب ــخگویی ب ــتای پاس راس
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت ذات ــالت و ماهی ــدام و رس ــه اق جامع
به عنــوان خانــه ملــت و وکالــت مــردم توســط نماینــدگان را احیــا کنیــم.

موســوی بــا اشــاره بــه ورود نمایندگانــی عمومــاً بــا رویکــرد انقالبــی، 
ــای  ــای فعالیت ه ــم، دورنم ــس یازده ــه مجل ــر ب عدالتخــواه و مطالبه گ
ــا الزامــات و نیازهــای جامعــه دانســت  ایــن دوره را مثبــت و همســو ب
و تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا حضــور منتخبانــی بــا چنیــن رویکــردی 

ــه نمایندگــی از عامــه مــردم کشــور کــه خواهــان اصــالح روندهــای  ب
ناثــواب و رفــع نواقــص و کمبودهــای ناشــی از عــدم نظــارت و 
ــس  ــر مجل ــرد قوی ت ــری از دســتگاه ها هســتند، شــاهد عملک مطالبه گ
ــه دور از  ــم ب ــژه دوره ده ــل و به وی ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــم نس یازده

ــی باشــیم. ــردی و حزب ــع ف ــه مناف مصلحــت اندیشــی ها و توجــه ب

رئیــس ســازمان ملــی بهــره وری گفــت: جــذب ســرمایه هــای خــرد 
در بــازار ســرمایه بــه عنــوان رقیــب بــازار مســکن، خطــر بزرگــی بــرای 
اقتصــاد کشــور اســت و هــر لحظــه احتمــال افزایــش بیــش از حــد نــرخ 

مســکن را بــه دنبــال دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، فاطمــه پهلوانــی امــروز در نشســت خبــری 
بــه مناســبت روز ملــی بهــره وری، بــا اشــاره بــه اســتقرار چرخــه بهــره وری 
ــه  ــاده 5 برنام ــف م ــه ضع ــت: نقط ــار داش ــی، اظه ــتگاه های اجرای در دس
ششــم کــه بــه اســتقرار چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی اشــاره 
دارد، زمانبنــدی آن اســت. طبــق ایــن مــاده بایــد ظــرف 6 مــاه چرخــه بهره 
ــذار نمــی  ــون گ ــه نظــر می رســد قان ــه ب ــی ک وری مســتقر شــود در حال
دانســته چرخــه بهــره وری بــه چــه معناســت. هیــچ دســتگاهی نمی توانــد 
در 6 مــاه هــم چرخــه بهــره وری را مســتقر کنــد و هــم برنامــه عملیاتــی 
بهبــود را بنویســد. ایــن کار حداقــل یــک تــا ۲ ســال زمــان نیــاز دارد کــه در 
ســال ۹7 وقتــی دیدیــم دســتگاه های اجرایــی نمی داننــد کــه چــه کار بایــد 

کننــد راهنمــای اجرایــی در قالــب ۱۰ گام را ارائــه دادیــم.
رئیــس ســازمان ملــی بهــره وری ایــران افــزود: دســتگاه های پیشــرو تــا 
گام 5 جلــو آمدنــد امــا در ادامــه بــه مشــکل خوردنــد و مــا دســتورالعمل 
تکنیکــی تدویــن و اواخــر ســال ۹8 ابــالغ کردیــم. طــی روزهــای گذشــته 

نیــز جلســات آموزشــی بــرای دســتگاه های اجرایــی برگــزار کردیــم.
ــه  ــره وری در کلی ــه به ــتقرار چرخ ــی اس ــزان کل ــه داد: می وی ادام
ــوده اســت؛ تاکنــون وزارت  دســتگاه های اجرایــی معــادل ۲۲ درصــد ب
ــتگاه در  ــروترین دس ــرفت پیش ــد پیش ــا ۴5 درص ــاورزی ب ــاد کش جه
طــرح اســتقرار چرخــه بهــره وری بــوده اســت. وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی، وزارت صمــت، بانــک مرکــزی، وزارت علــوم، وزارت بهداشــت 

ــته  ــا داش ــا م ــکاری بیشــتری ب ــد هم ــه بای ــه و بودج ــازمان برنام و س
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــی مرب ــت اطالعــات تکمیل ــند. )بــرای دریاف باش

ــد( ــه کنی ــا مراجع ــه اینج ــره وری ب ــوزه به ــتگاه ها در ح دس
طراحی شبکه ملی بهره وری

ــان اینکــه اشــتغال، ســرمایه و بهــره وری  ــا بی ــه ب ــی در ادام پهلوان
عوامــل رشــد اقتصــادی هســتند، گفــت: یکــی از مهم تریــن بســترهای 
الزم بــرای حرکــت بــه ســمت بهــره وری، داشــتن شــبکه اســت کــه مــا 
در ایــن راســتا، شــبکه ملــی بهــره وری را طراحــی کردیــم. از پورتــال 

ایــن شــبکه تــا پایــان خــرداد رونمایــی می شــود.
ــزود: شــبکه ملــی بهــره وری محلــی اســت کــه تمامــی ذی  وی اف
ــاورین و … در  ــی، مش ــتگاه های اجرای ــم از دس ــره وری اع ــان به نفع

ــا هــم مرتبــط خواهنــد شــد. آنجــا ب
ــرمایه  ــتغال و س ــوع اش ــه موض ــط ب ــا فق ــت: دولت ه ــی گف پهلوان
ــد. ــران ندارن ــره وری در ای ــه به ــی ب ــچ توجه ــد و هی ــه می گوین توج
رشد منفی 2.۴ درصدی بهره وری در دو سال اول برنامه ششم

رئیــس ســازمان ملــی بهــره وری ایــران بــا بیــان اینکــه بهــره وری 
مــا بــوی نفــت می دهــد، اظهــار داشــت: بهــره وری در ســال ۹7 منفــی 
ــم  ــاده محــور باشــیم ه ــه نه ــی ک ــا زمان ــوده اســت. ت 6.۱۲ درصــد ب

رشــد منفــی خواهــد بــود و هــم بهــره وری کمکــی نخواهــد کــرد.
ــه ۳5  ــود ک ــن ب ــم ای ــه شش ــذاری در برنام ــدف گ ــزود: ه وی اف
درصــد رشــد اقتصــادی از بهــره وری باشــد امــا طــی دو ســال نخســت 
ــد  ــد از رش ــی ۲.۴ درص ــره وری منف ــد به ــعه، رش ــم توس ــه شش برنام

ــوده اســت. ــی 8 درصــد ب اقتصــادی منف
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: مــا نمی دانیــم چــرا بهــره ور نیســتیم. 
ــاله را  ــکل و مس ــرق مش ــا ف ــتگاه های م ــم. دس ــدا کنی ــت را پی ــد عل بای
نمی داننــد؛ مــن روز گذشــته ایــن موضــوع را بــرای نمایندگان دســتگاه های 
اجرایــی کشــور توضیــح دادم. مــا فقــط مشــکل را می گوئیــم امــا راه درســت 
و مســاله را نمی دانیــم، مصــداق ایــن موضــوع همــان پیــش بینــی اســتقرار 

چرخــه بهــره وری در دســتگاه های اجرایــی طــی 6 مــاه اســت!
وی گفــت: اعــالم نــرخ بهــره وری هیــچ فایــده و نتیجــه ای نــدارد. 
بایــد بدانیــم چــرا بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم و چگونــه بایــد از ایــن 
وضعیــت خــارج شــویم. نهــاده محــور بــودن و داشــتن عواملــی همچون 
ــد  ــا بای نیــروی انســانی و ســرمایه های خــوب، بســیار خــوب اســت ام

ــه زیرســاخت های  ــا ب ــم. م ــا اســتفاده کنی ــه از اینه ــه چگون ــم ک بدانی
ــم. ــم و فرایندمحــور کار نمی کنی سیســتمی توجــه نداری

بی توجهی به بازار مسکن به دلیل رشد بورس، خطر 
بزرگی برای اقتصاد است

ــاختمان  ــت و س ــوزه صنع ــر در دو ح ــت: اگ ــه گف ــی در ادام پهلوان
ــد و  ــیب ب ــم، آس ــه نکنی ــاخت ها توج ــذاری روی زیرس ــرمایه گ ــه س ب

ــم داشــت. ــی خواهی درازمدت
رئیـس سـازمان ملـی بهـره وری ایـران ادامـه داد: جذب سـرمایه های 
خـرد در بـازار سـرمایه بـه عنوان رقیـب بازار مسـکن، خطر بزرگـی برای 
اقتصاد کشـور اسـت، زیرا هر لحظه ممکن اسـت بازار سـرمایه به مشـکل 
خـورد و سـرمایه خـرد مـردم از بیـن بـرود و بازار مسـکن هم به مشـکل 
بخـورد. در ایـن صـورت نرخ مسـکن به قدری رشـد می کند که کل سـود 

بازار سـرمایه پاسـخگوی خریـدن یک متـر آپارتمان نخواهد شـد.
وی افــزود: اگرچــه دولــت دارایی هــای خــود را در بــورس عرضــه می کنــد 
امــا مــن بــه عنــوان یــک مدیــر دولتــی مــی گویــم بــه قیمــت از دســت دادن 
بــازار مســکن و صنعــت ســاختمان کــه پیشــران اقتصــاد اســت، نباید تــا این 
حــد بــه بــورس توجــه شــود. بــه طــور عجیبــی ســاختمان را فرامــوش کــرده 

ایــم در حالــی کــه بایــد توجــه بیشــتری بــه ایــن موضوع شــود.
پهلوانــی ادامــه داد: مطابــق بــا اعــالم ســازمان آســیایی بهــره وری 
شــاخص TFP یعنــی بهــره وری عوامــل کل مــا نســبت بــه ۴7 ســال 
ــال ها از  ــن س ــی ای ــده و ط ــر ش ــد بهت ــدم درص ــک ص ــا ی ــش تنه پی

یــک درصــد بــه ۱.۱ درصــد رســیده اســت.
بهره وری نیروی کار در دولت در حال بهبودی است

ــره  ــورد به ــر در م ــگار مه ــوال خبرن ــه س ــه در پاســخ ب وی در ادام
ــروی  ــه نی ــور ب ــرد کل کش ــت: رویک ــت، گف ــروی کار در دول وری نی
ــتری  ــذاری بیش ــرمایه گ ــت و س ــدن اس ــت ش ــال مثب ــانی در ح انس
صــورت می گیــرد کــه البتــه ایــن موضــوع هــم بــه دلیــل ایــن اســت 
ــا  ــم و کاره ــی بودی ــتگاه های دولت ــه دس ــش بودج ــاهد کاه ــه ش ک

ــود. ــام می ش ــانی انج ــروی انس ــط نی توس
پهلوانــی افــزود: در گذشــته کارشناســان دولتــی واســطه پیمانــکاران 
بیرونــی بودنــد امــا االن بــه دلیــل کاهــش بودجــه، نیــروی کار دولتــی 
بایــد بــا کیفیــت بهتــری کار کنــد. بــه هــر حــال بایــد چرخــه بهــره وری 

در دســتگاه ها مســتقر شــود تــا شــاهد افزایــش کیفیــت کار باشــیم.

ایجاد فراکسیون مناطق محروم با هدف تمرکززدایی اقتصادی و صنعتی 

رئیس سازمان ملی بهره وری:

بی توجهی به بازار مسکن به دلیل رشد بورس،خطر بزرگی برای اقتصاد است

سهمیه سوخت چه خودروهایی به 
کارت بانکی واریز می شود؟

ــای  ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
نفتــی گفــت: افــرادی کــه ســهمیه ثابــت لیتــراژی 
ــتفاده از کارت  ــرح اس ــامل ط ــد ش ــت می کنن دریاف
بانکــی بــرای ســوخت گیری نمی شــوند امــا افــرادی 
کــه ســوخت  آن هــا بــه صــورت اعتبــاری تخصیــص 
کارت  موجــوددر  اعتبــار  از  می تواننــد  می یابــد 

ــرای ســهمیه ســوخت اســتفاده کننــد.  بانکــی ب
بــه گــزارش ایســنا، فاطمــه کاهــی اظهــار کــرد: 
ایــن ســهمیه بــه یــک کارت بانکــی مشــخص واریــز 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاله ب ــن مس ــع ای ــود و درواق نمی ش
ــراد  ــار بانکــی درنظــر گرفتــه شــده اســت و اف اعتب
ــل  ــی متص ــر کارت بانک ــا ه ــد ب ــمول می توانن مش

بــه شــبکه از ایــن اعتبــار اســتفاده کننــد.
ــا تاکیــد بــر اینکــه در گذشــته ایــن افــراد  وی ب
یــک شــماره کارت بانکــی اعــالم می کردنــد و 
فقــط از طریــق همــان کارت مــی توانســتند اعتبــار 
ــح کــرد:  ــد، تصری ــت کنن ســهمیه ای خــود را دریاف
موضوعــی کــه اکنــون متفــاوت شــده ایــن اســت که 
بــرای افــراد مشــمول و از طریــق  کارت ملــی اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده بــا اســتفاده از هــر کارت بانکی 

متصــل بــه شــبکه قابــل دریافــت اســت.
ــای  ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــخنگوی ش س
نفتــی بــا بیــان اینکــه ایــن ســهمیه بــه همــه افــراد 
ــامل  ــه ش ــی ک ــا خودروهای ــرد و تنه ــق نمی گی تعل
ــن  ــتند از ای ــود هس ــن خ ــهمیه بنزی ــل در س تعدی
ــرد:  ــد ک ــد، تاکی ــت می کنن ــار را دریاف ــق اعتب طری
ــال  ــای فع ــدگان خودروه ــامل دارن ــراد ش ــن اف ای
در آژانس هــای مســافری، دارنــدگان خودروهــای 
ــازان،    ــل ســهمیه جانب ــی، تعدی تاکســی های اینترنت
آمبوالنس هــای آرامســتان ها و تاکســی های بیــن 
ــن  ــش ســهمیه بنزی ــر اســاس پیمای ــه ب شــهری ک

می شــود. می کننــد،  دریافــت 
بــه گفتــه وی بــر اســاس اطالعاتــی کــه از وزارت 
ــص  ــد تخصی ــی ده ــا م ــه م ــور ب راه و وزارت کش

ــرد. ــورت می گی ــکل ص ــن ش ــهمیه بدی س

مجوز شرکت های توئیتر و اسکوئر 
برای دور کاری دائمی کارمندان 

ــک  ــه توســط ی ــر و اســکوئر ک دو شــرکت توئیت
ــد  ــالم کردن ــوند اع ــی اداره می ش ــاردر آمریکای میلی
کــه کارمنــدان آنهــا می تواننــد حتــی پــس از پایــان 
ــه  ــا ب ــر آنه ــا و بازگشــایی دفات ــن بحــران کرون یافت

ــه ادامــه دهنــد.  دور کاری خــود و فعالیــت از خان
ــرز، جــک  ــل از رویت ــه نق ــارس ب ــزارش ف ــه گ ب
ــر  ــکوئر و توئیت ــرکت اس ــات دو ش ــی،از مقام دورس
ــن دو  ــدان ای ــر کارمن ــه اکث ــت ک ــرده اس ــالم ک اع
ــن  ــان یافت ــس از پای ــی پ ــد حت ــرکت می توانن ش
بحــران کرونــا و بــاز شــدن دفاتــر آنهــا بــه دورکاری 

ــد. ــه دهن ــه ادام ــت از خان و فعالی
شــیوع ویــروس کرونــا کــه حــاال تعــداد مبتالیان 
ــروس در جهــان از مــرز ۴,75 میلیــون  ــن وی ــه ای ب
ــن  ــورها قوانی ــا کش ــده ت ــث ش ــته، باع ــر گذش نف
ســخت گیرانه ای را بــرای حضــور مــردم در اجتمــاع 
اعمــال کــرده و در نتیجــه روش هــای کار کــردن و 

ــد. ــدا کنن ــر پی ــغلی تغیی ــای ش فعالیت ه
در حــال حاضــر شــاهد تبدیــل شــدن دورکاری و 
یــا فعالیــت از خانــه بــه عنــوان یکــی از روش هــای 

اشــتغال هســتیم. 
ســخنگوی شــرکت اســکوئر طــی بیانیــه ای 
اعــالم کرد: مــا خواســتار آن هســتیم کــه کارمنــدان 
مــا بتواننــد در هــر جایــی کــه فکــر می کننــد 
بیشــترین خالقیــت و بهــره وری را دارنــد، کار کننــد.

ــوک  ــر فیس ب ــری نظی ــزرگ دیگ ــرکت های ب ش
و گــوگل هــم بــه کارمنــدان خــود اجــازه دادنــد تــا 
پایــان ســال جــاری دور کاری کــرده و از خانــه بــه 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــای خ فعالیت ه

از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای ؛
مبلغ فطریه سال ۹۹ اعالم شد

دفتــر مقــام معظــم رهبــری مبلــغ و مقــدار 
فطریــه هــر نفــر بــرای ســال ۱۳۹۹ شمســی )۱۴۴۱ 
قمــری( را تقریبــا ســه کیلــو گنــدم معــادل بــا ۱۰ 

هــزار تومــان اعــالم کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
در پاســخ بــه ســوالی مبلــغ  فطریــه ســال ۱۳۹۹ را 

اعــالم کــرد.
متــن ایــن ســوال و پاســخ دفتــر معظــم لــه بــه 

ایــن شــرح اســت:
ــر  ــر نف ــرای ه ــه ب ــدار فطری ــغ و مق ــوال: مبل س
ــوان  ــه عن ــد ب ــزی بای ــدار اســت و چــه چی چــه مق

ــود؟ ــت ش ــه پرداخ فطری
جـــواب: مکلـــف بایـــد بـــرای خـــودش و 
کســـانی کـــه نـــان خـــوار او هســـتند بـــه ازای 
ــو(  ــه کیلـ ــا سـ ــاع ) تقریبـ ــک صـ ــر یـ ــر نفـ هـ
گنـــدم یـــا جـــو یـــا خرمـــا یـــا کشـــمش یـــا 
برنـــج یـــا ذرت و ماننـــد اینهـــا بـــه مســـتحقق 
بدهـــد و اگـــر پولـــی یکـــی از همین هـــا را 

ــت. ــی اسـ ــد کافـ بدهـ
ــرای ســال ۱۳۹۹ شمســی  ــغ زکات فطــر ب )مبل
مطابــق بــا ســال ۱۴۴۱ قمــری، بــر مبنــای قیمــت 

گنــدم، مبلــغ ۱۰ هــزار تومــان اســت.(

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد
توقف تولید 4۰5 از اواخر خرداد

رییــس پلیــس راهــور ناجــا از حــذف ســتادهای 
ترخیــص خــودرو در آینــده نزدیــک خبــر داد. 

بــه گــزارش ایســنا، ســردار ســیدکمال هادیانفــر 
در نشســت خبــری خــود کــه در شــهرک آزمایــش 
در  پلیــس  اولویت هــای  تشــریح  بــا  برگزارشــد 
ســال۹۹ گفــت: یکــی از اولویت هــای پلیــس راهــور 
هوشمندســازی اســت کــه در همیــن راســتا تــالش 
ــکان شــماره گذاری، رســیدگی  ــزودی ام ــا ب شــده ت
بــه اعتراضــات و ترخیــص خــودرو در بســتر شــبکه 

ملــی اطالعــات انجــام شــود.
ــه  ــه رفت ــب رفت ــن ترتی ــه ای ــرد: ب ــه ک وی اضاف

ــد. ــد ش ــع خواه ــص جم ــتادهای ترخی س

 توقف تولید ۴٠۵ از اواخر خرداد
 هادیانفــر در مــورد توقــف تولیــد ســواری پــژو ۴۰5 
نیــز گفــت: بــا توجه بــه تعهــدات خودروســاز، تولیــد پژو 

۴۰5 نیــز از اواخــر خــرداد مــاه متوقــف خواهــد شــد.

اقتصاد

گواهی حصروراثت 
بشماره: 99/1۸۴/۴

ــنامه  ــری بشناس ــم حری ــد کاظ ــای محم آق
ــی  ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــه اس ــماره ۳۹6ب ش
ــتی  ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ف
ــوده  ــن دادگاه نم ــم ای ــماره ۹۹/۱8۴/۴ تقدی بش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
محمــد یوســف حریــری بشناســنامه شــماره ۲۳۰ 
در تاریــخ۹۹/۱/۱۰ در اقامتــگاه دایمــی خــود در 

ــداز ــوت وی عبارتن ــن الف ــه حی ــته و ورث گذش
محمــد  فرزنــد  حریــری  محمدجــواد   -۱
یوســف ولعیــا بــه ش ش ۱5۹ متولــد ۱۳5۳ 

صــادره از بابــل پســر متوفــی
ــد  ــد محم ــری فرزن ــم حری ــد کاظ ۲- محم
یوســف ولعیــا بــه ش ش ۳۹6 متولــد۱۳57 

صــادره از بابــل پســرمتوفی
محمــد  فرزنــد  زهراحریــری  فاطمــه   -۳
ــد ۱۳5۹  ــه ش ش ۱6۳۴ متول ــا ب ــف ولعی یوس

صــادره از بابــل دختــر متوفــی
۴- لعیــا ملکیــان فرزنــد محمــد علــی و 
ســکینه بیگــم بــه ش ش ۲۹ متولــد ۱۳۳6 

صــادره از بابــل همســر متوفــی
ــک  ــار ی ــی و انتش ــریفات قانون ــس از تش  پ
نوبــت آگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه 
الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــن نامــه ســری 
یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه و 
ــر ارث بشــماره_  مالحظــه گواهینامــه مالیــات ب
ســرانجام در تاریــخ _ در وقــت فــوق العــاده 
شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
بابــل بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس 
ــد کــه  ــده کارگواهــی مــی نمای از مالحظــه پرون
ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده 
ــی  ــدارد و دارائ ــری ن ــوده و وارث دیگ ــاال ب در ب
آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و 

دیونیکــه برتــر کــه تعلــق مــی گیــرد
اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث 

ــد ــی باش ــدود م مبلــغ نامح
قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف بابل
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تغییر فرمانداران آذربایجان شرقی از 

ملکان و چاراویماق کلید می خورد 

تغییــر فرمانــداران آذربایجان شــرقی فــردا بــا 
ــی اســتاندار اســتان  ــاون سیاســی امنیت حضــور مع
آذربایجان شــرقی در ملــکان و چاراویمــاق کلیــد 

می خــورد. 
ــکان  ــد مل ــدار جدی ــارس، فرمان ــزارش ف ــه گ  ب
ایــن  اداری  شــورای  جلســه  در  چاراویمــاق  و 
ــی  ــی امنیت ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــتان ب شهرس
می شــود. معارفــه  آذربایجان شــرقی  اســتانداری 

ــر تقویمــی فرمانــدار فعلــی  گفتــه می شــود، صاب
شهرســتان چاراویمــاق بــه ســمت فرمانــدار جدیــد 

ــی می شــود. ــکان معرف ــتان مل شهرس
ــم  ــکان ه ــی مل ــدار فعل ــی فرمان ــر خان محمدباق
ــدار جدیــد شهرســتان ورزقان)شــهر  به عنــوان فرمان
ــی  ــول یعقوب ــود و رس ــی می ش ــود( معرف زادگاه خ
ــز  ــه نی ــتان میان ــدار شهرس ــی فرمان ــاون سیاس مع
ــاق  ــتان چاراویم ــد شهرس ــدار جدی ــوان فرمان به عن

معرفــی می شــود.
جدیــد  فرمانــدار  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــی  ــده معرف ــای آین ــم روزه ــراب ه ــتان س شهرس

. د می شــو
ــی،  ــر سیاس ــرکل دفت ــدزاده مدی ــی محم  مرتض
اســتانداری  کشــوری  تقســیمات  و  انتخابــات 
مراســم  در  ایــن   از  پیــش  آذربایجان شــرقی 
ــه بخشــدار ترکمانچــای شهرســتان  ــع و معارف تودی
ــاره  ــا اش ــال، ب ــت امس ــم اردیبهش ــه در هجده میان
ــا و  ــه فرمانداری ه ــر در مجموع ــات اخی ــه انتصاب ب
بخشــداری های اســتان، گفتــه بــود: تحصیــالت 
مرتبــط، اشــرافیت بــه منطقــه و تجربــه کاری از 
ــت  ــوده اس ــات ب ــن انتصاب ــای ای ــن معیاره مهم تری
و بســیاری از بخشــداران مــا دارای تحصیــالت عالیــه 

ــتند. ــود هس ــوزه کاری خ ــا ح ــط ب مرتب

الیحه ایجاد 8 منطقه آزاد
 تجاری – صنعتی به مجمع رفت

نماینــدگان مجلــس بــا ارســال الیحــه یــک 
ــی  ــه آزاد تجــاری – صنعت ــی ایجــاد 8 منطق فوریت
ــع  ــه مجم ــادی ب ــژه اقتص ــه وی ــاد ۱۳ منطق و ایج

ــد.  ــت کردن ــام موافق ــت نظ ــخیص مصلح تش
بــه گــزارش ایرنــا، الیحــه یــک فوریتــی »ایجــاد 
8 منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی، اصــالح محــدوده 
دو منطقــه آزاد تجــاری – صنعتــی و ایجــاد ۱۳ 
منطقــه ویــژه اقتصــادی« کــه بــرای چهارمیــن بــار 
ــرای  ــود ب ــاده شــده ب ــان اع از ســوی شــورای نگهب
ــاع  ــس ارج ــادی مجل ــیون اقتص ــه کمیس ــالح ب اص
حضــور  بــا   ۹۹.۲.۲ سه شــنبه  روز  جلســه  در  و 
نماینــده شــورای نگهبــان و کارشناســان مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفــت کــه در نهایــت کمیســیون بــر مصوبــه قبلــی 

خــود اصــرار کــرد.
ــه  ــات رئیس ــو هی ــی زاده عض ــین قاض امیرحس
ــان  ــس شــورای اســالمی گفــت: شــورای نگهب مجل
بــرای چهارمیــن بــار بــه ایــن الیحــه ایــراد گرفتــه 
ــود در  ــه خ ــر مصوب ــادی ب ــت، کمیســیون اقتص اس
ــذا  ــرار دارد ل ــا اص ــا و تبصره ه ــده، بنده ــاده واح م
بایــد نظــر کمیســیون مبنــی بــر اصــرار بــر مصوبــه 

ــه رای گذاشــته شــود. ــی اش ب قبل
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــورت رای  ــت: در ص ــری گف ــان رای گی ــم در زم ه
ــر  ــالم نظ ــرای اع ــه ب ــن  الیح ــس ای ــت مجل مثب

ــی رود. ــع تشــخیص م ــه مجم ــی ب نهای

کشف فرار مالیاتی بیش از 53۹ میلیاردی
 و بازداشت ۹ نفر

رئیـــس پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی ناجـــا بـــا تاکیـــد بـــر برخـــورد 
ـــادی، از  ـــم اقتص ـــا جرای ـــارزه ب ـــادی در مب ـــت اقتص ـــس امنی ـــع پلی قاط
ـــر  ـــور خب ـــی در کش ـــرار مالیات ـــال ف ـــارد ری ـــش از 5۳۹ میلی ـــف بی کش

داد. 
ــریح  ــی در تشـ ــا مقیمـ ــردار محمدرضـ ــنا، سـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــات  ـــرف مالی ـــه مص ـــت ب ـــا عنای ـــرد: ب ـــار ک ـــر اظه ـــن خب ـــات ای جزئی
ــد  ــاق کاال و مفاسـ ــا قاچـ ــارزه بـ ــور، مبـ ــی کشـ ــران و آبادانـ در عمـ
ـــرار  ـــواری، ف ـــن خ ـــی، زمی ـــم بانک ـــالس، جرای ـــون اخت ـــادی همچ اقتص
مالیاتـــی و پولشـــویی از اولویـــت هـــای پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی 
بـــوده و برخـــورد قاطـــع بـــا مجرمـــان ایـــن حـــوزه در دســـتور کار 

ایـــن پلیـــس قـــرار دارد.
وی افـــزود: کارشناســـان پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی در کشـــور بـــا 
ـــا نســـبت  ـــی اســـتان ه ـــور مالیات ـــی اداره ام ـــکاری کارشناســـان حقوق هم
ـــف  ـــکال مختل ـــه اش ـــه ب ـــف ک ـــراد متخل ـــا و اف ـــرکت ه ـــایی ش ـــه شناس ب

ـــد. ـــی کنن ـــایی م ـــد شناس ـــی ورزن ـــاع م ـــات امتن ـــت مالی از پرداخ
رئیـــس پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی ناجـــا تصریـــح کـــرد: از شـــروع 
ــام  ــا انجـ ــادی بـ ــت اقتصـ ــس امنیـ ــان پلیـ ــاری کارشناسـ ــال جـ سـ
تحقیقـــات فنـــی و پلیســـی موفـــق بـــه شناســـایی مالـــکان شـــرکت 
ـــاً از کارت  ـــات غالب ـــت مالی ـــرار از پرداخ ـــرای ف ـــه ب ـــی ک ـــای خدمات ه

بازرگانـــی افـــراد غیـــر اســـتفاده مـــی کردند،شـــدند .
ـــادی  ـــت اقتص ـــس امنی ـــان پلی ـــه داد: کارشناس ـــی ادام ـــردار مقیم س
ـــی  ـــرکت خدمات ـــه ش ـــد س ـــتمی دریافتن ـــق سیس ـــای دقی ـــی ه در بررس
کـــه در زمینـــه واردات و صـــادرات انـــواع کاالهـــا در اســـتان هـــای 
ـــال  ـــن س ـــد چندی ـــی کنن ـــت م ـــدران فعالی ـــتان و مازن ـــان، کردس زنج
اســـت نســـبت بـــه پرداخـــت مالیـــات خـــود اقدامـــی انجـــام نـــداده 

ـــد. ان
رئیـــس پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی ناجـــا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
کارشناســـان مبلـــغ بدهـــی مالیاتـــی ایـــن شـــرکت هـــا را بیـــش از 
5۳۹ میلیـــارد ریـــال بـــرآورد کردنـــد گفـــت: یکـــی از ایـــن شـــرکت 
ـــای  ـــاره کارت ه ـــا اج ـــود را ب ـــادی خ ـــای اقتص ـــت ه ـــر فعالی ـــا اکث ه
ـــم  ـــتا ۹ مته ـــن راس ـــه در ای ـــی داد ک ـــام م ـــراد انج ـــر اف ـــی دیگ بازرگان
دســـتگیر و بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویـــل مراجـــع قضائـــی 

شـــدند.
ـــن  ـــردار مقیمـــی ضم ـــان س ـــس، در پای ـــایت پلی ـــزارش س براســـاس گ
ـــورت  ـــه ص ـــود ب ـــای خ ـــات ه ـــت مالی ـــه از پرداخ ـــانی ک ـــه کس ـــدار ب هش
ـــذاری  ـــت از واگ ـــان خواس ـــد از هموطن ـــی کنن ـــودداری م ـــی خ غیرقانون
کارت بازرگانـــی خـــود بـــه افـــراد و شـــرکت هـــای غیـــر در قبـــال 
ـــری  ـــرای جلوگی ـــر، ب ـــاز دیگ ـــه امتی ـــا هرگون ـــاء و ی ـــاره به ـــت اج پرداخ

ـــد. ـــودداری کنن ـــتفاده خ ـــوء اس از س

شهر و شورا

والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
عبــری- جریــان  امــروز  گفــت:  مجلــس 

ــای  ــان ه ــا آرم ــه ب ــی در مقابل ــری- عرب تکفی
انقــالب و در حمایــت از آرمــان هــای اســرائیل 
، تــالش مــی کننــد خواســته هــای آمریــکا را 

ــد.  ــن کنن تامی
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدجواد ســاداتی 
ــدس  ــی ق ــت روز جهان ــه اهمی ــاره ب ــژاد  بااش ن
گفــت: روز قــدس یــک مکتــب اســالمی در 
مقابــل اســتکبار جهانــی اســت کــه یــک ســال 
پــس از پیــروزی انقــالب بــا هوشــیاری و عمــق 
تفکــر نــاب اســالمی، امــام راحــل آخریــن جمعه 
ــانیت،  ــاع از انس ــوان دف ــه عن ــان را ب ــاه رمض م

ــد. ــالم کردن ــی اع ــت خواه آزادی و عدال
وی بــا بیــان اینکــه صــدور انقــالب اســالمی 
و تفکــر مقاومــت بزرگتریــن حمایــت نظــام مــا از 
جبهــه مقاومــت اســت، افــزود: دفــاع از مظلومان، 
مقابلــه بــا اســتکبار، تولیــد امیــد و نشــاط در بین 
مــردم و جبهــه مقاومــت و تبعیــت از آرمــان های 
امــام)ره( در مــورد اســرائیل از جملــه راهبردهای 

مــا محســوب مــی شــود.
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در 
ــه  ــد براینک ــا تاکی ــس شــورای اســالمی ب مجل
ــت  ــک مل ــاء و اجــدادی ی غصــب ســرزمین آب

ــت،  ــی اس ــررات بین الملل ــه مق ــا هم ــر ب مغای
مطــرح کــرد:  آمریــکا بــا  طــرح معاملــه قــرن 
از رژیــم جعلــی ای حمایــت می کنــد و بــا 
ــوار  ــری و ن ــه باخت ــه ای کران ــن بهان کوچکتری
ــرار می دهــد؛  ــورد هــدف و تجــاوز ق ــزه را م غ
رژیمــی کــه همچــون آمریــکا پایبنــد بــه هیــچ 

ــی نیســت. ــن الملل ــون بی قان
ــاد  ــدس را نم ــی ق ــژاد روز جهان ــاداتی ن س
اتحــاد و وحــدت مســلمانان در برابــر اســتکبار 
جهانــی عنــوان کــرد و افــزود: مــردم هیــچ گاه 
قــدس  روز  نکرده انــد؛  خالــی  را  صحنه هــا 

ــام راحــل  ــده از ام ــا مان ــه ج ــزرگ ب ــادگار ب ی
انقــالب بــرای تمــام کســانی اســت کــه اعتقــاد 
دارنــد آزادی حــق بشــر اســت و عدالــت بایــد 

ــی مشــهود باشــد. ــه جهان در جامع
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم 
افــزود: معاملــه قــرن یعنــی تضییــع حــق 
تجزیــه  و  فلســطینی  میلیون هــا  بازگشــت 
همســایه  کشــورهای  از  بخش هایــی 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــور ک ــا همانط ــطین ،ام فلس
ــط  ــطین فق ــئله  فلس ــد، مس ــالب فرموده ان انق
مســئله  جغرافیــا نیســت؛ مســئله  بشــریت 

اســت؛ مســئله  انســانیت اســت. امــروز مســئله  
فلســطین شــاخص میــان پایبنــدی بــه اصــول 
ــت. ــانی اس ــول انس ــا اص ــت ب ــانی و ضدی انس

ســاداتی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع 
کرانــه  از  بخشــی  الحــاق  و  قــرن  معاملــه 
ــزه  ــردم غ ــه م ــم ب ــرائیل ،ظل ــه اس ــری ب باخت
همــه و همــه خــوش رقصــی معــدودی از 
ــرای  ــورده ب ــت خ ــی شکس ــای عرب ــت ه دول
ــت هــا  عــادی ســازی روابــط بــا صهیونیس
ــری- ــان عب ــروز جری ــرد: ام ــار ک ــت، اظه اس

تکفیری-عربــی در مقابلــه بــا آرمــان هــای 
اســالم و انقــالب و در حمایــت از آرمــان هــای 
ــای  ــته ه ــد خواس ــی کنن ــالش م ــرائیل ،ت اس

ــد. ــن کنن ــکا را تامی آمری
منتخــب مــردم کاشــان آران  و بیــدگل در 
مجلــس ادامــه داد: صــدور انقــالب اســالمی و 
تفکــر مقاومــت بزرگتریــن حمایــت جمهــوری 
اســالمی از جبهــه مقاومــت اســت، مــردم 
همــواره بــا امــام بزرگــوار، رهبــر انقــالب، 
ــد  ــهدا تجدی ــواده ش ــدر و خان ــهدای گرانق ش
خســته  را  دشــمن  و  کننــد  مــی  پیمــان 
خواهنــد کــرد و معتقدیــم کــه پیــروزی کامــل 

ــود. ــد ب ــا خواه از آن م
والیــی  نماینــدگان  فراکســیون  عضــو 
آســتانه  در  مــا  کــرد:  تصریــح  مجلــس 
روز جهانــی  و  رمضــان  مــاه  آخــر  جمعــه 
ــاری  ــیوع بیم ــایه ش ــتیم و در س ــدس هس ق
ــتفاده از فضــای مجــازی و  ــا اس ــد ب ــا بای کرون
روش هــای ابتــکاری  مختلف،ایــن روز مهــم را 

گرامــی و زنــده بداریــم.

ــوزه  ــی مـ ــس از تعطیلـ ــز پـ ــهردار تبریـ ــام شـ ــم مقـ قائـ
ــرد:  ــالم کـ ــی اعـ ــری احساسـ ــک موضع گیـ ــاغل و در یـ مشـ
ـــوع  ـــن موض ـــی ای ـــت و متول ـــوزه داری نیس ـــهرداری م ـــه ش وظیف

میـــراث فرهنگـــی اســـت. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، رســـول موســـایی در گفـــت وگویـــی 
ـــچ  ـــه هی ـــز ب ـــهرداری تبری ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــانه ای ب رس
عنـــوان وظیفـــه مـــوزه داری نـــدارد، افـــزود: بـــا ایـــن وجـــود 
ـــه  ـــی ک ـــهرداری در اماکن ـــت ش ـــا مدیری ـــا ب ـــدادی از موزه ه تع
ـــره  ـــورد به ـــت، م ـــده اس ـــرار داده ش ـــوزه داران ق ـــار م در اختی

ــرد. ــرار می گیـ ــرداری قـ بـ
ــان در  ــز همچنـ ــهرداری تبریـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
صـــدد حفـــظ مـــوزه مشـــاغل اســـت، یـــادآوری کـــرد: در 
ــی  ــی - تاریخـ ــه 8 فرهنگـ ــهرداری منطقـ ــتا شـ ــن راسـ ایـ
ــوزه داران،  ــدادی از مـ ــا تعـ ــی بـ ــات مختلفـ ــز جلسـ تبریـ
ـــالم را  ـــن اق ـــه ای ـــد ک ـــهریان عالقمن ـــه داران و همش مجموع
ـــوزه راه  ـــل م ـــی مث ـــد مکان ـــد دارن ـــته و قص ـــار داش در اختی

انـــدازی کننـــد، داشـــته و مقـــرر شـــده در آینـــده نزدیـــک 
ــظ  ــان حفـ ــالم آنـ ــش اقـ ــا نمایـ ــه را بـ ــن مجموعـ ــا ایـ مـ

کنیـــم.
موســـایی گفـــت: طـــی صحبت هـــای انجـــام شـــده بـــا 
ــا اقـــالم متنـــوع  چنـــد مجموعـــه دار، مـــوزه مشـــاغل بـ
تاریخـــی مربـــوط بـــه مشـــاغل گوناگـــون همچنـــان بـــه 
ـــم  ـــدم ه ـــرابی اق ـــای س ـــد داد و آق ـــه خواه ـــود ادام کار خ
می توانـــد بـــه فعالیـــت خـــود در ایـــن مـــوزه ادامـــه 

دهـــد.
ـــز  ـــاغل تبری ـــوزه مش ـــود در م ـــالم موج ـــد: اق ـــی ش وی مدع
متعلـــق بـــه آقـــای ســـرابی اقـــدم اســـت کـــه از مـــدت هـــا 

ـــود. ـــه ب ـــن مجموع ـــال ای ـــدد انتق ـــش در ص پی
ـــدد  ـــدم درص ـــرابی اق ـــای س ـــاال آق ـــه داد: احتم ـــایی ادام موس
ـــرای  ـــه ای ب ـــا برنام ـــود و ی ـــالم ب ـــن اق ـــدادی از ای ـــروش تع ف
ــر  ــن خاطـ ــه همیـ ــه بـ ــت کـ ــالم داشـ ــن اقـ ــی ایـ جابجایـ

جلســـات متعـــددی نیـــز بـــا وی برگـــزار شـــد.

ــاغل در  ــوزه مشـ ــل مـ ــه محـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ــز در  ــاکان نیـ ــدم اســـت و کمـ ــرابی اقـ ــای سـ ــار آقـ اختیـ
ــرار دارد، افـــزود: بـــه رغـــم ایـــن موضـــوع  ــار وی قـ اختیـ
ایشـــان اقـــالم خـــود را از مـــوزه خـــارج کـــرده و انتقـــال 

ــد. داده انـ
آوری  جمـــع  در  تبریـــز  مجموعـــه دار   ۲ اقـــدام  بـــا 
مجموعه هـــای خـــود از مـــوزه بـــازار و مشـــاغل قدیمـــی 
ـــت،  ـــال فعالی ـــار س ـــس از چه ـــی پ ـــکان فرهنگ ـــن م ـــز، ای تبری

ــد. ــل شـ ــته تعطیـ روز گذشـ

ــه از کشــف  ــی شهرســتان مراغ ــده انتظام فرمان
ــتگیری دو  ــاک و دس ــرم تری ــو و 5۱8 گ ــه کیل س

ــر داد.  ــن رابطــه خب ــر در ای نف
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ رمضــان الهوردیــان 
در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: در پــی کســب 
خبــری مبنــی بــر فعالیــت افــرادی در امــر تهیــه و 
توزیــع مــواد مخــدر در یکــی از روســتاهای ســطح 
در  موضــوع  بــه  رســیدگی  اســتحفاظی  حــوزه 
دســتور کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــرار گرفــت. ــن فرماندهــی ق ای
ــوع و  ــت موض ــان از صح ــا اطمین ــزود: ب وی اف
ــوران  ــی ، مام ــی و فن ــات اطالعات ــام اقدام ــا انج ب
ــس  ــایی و پ ــوص شناس ــن خص ــم را درای دو مته
ــات  ــک عملی ــی در ی ــام قضای ــا مق ــی ب از هماهنگ
غافلگیرانــه هــر دو متهــم را دســتگیر و در بازرســی 
ــو و  ــه کیل ــدار س ــا مق ــگاه آن ه ــزل و مخفی از من
5۱8 گــرم تریــاک بــه همــراه االت و ادوات مصــرف 

ــد. کشــف کردن
از  پــس  متهمــان  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــدند،  ــی ش ــع قضائ ــل مراج ــده تحوی ــکیل پرون تش
ــا  ــه ب ــارزه و مقابل ــرای مب ــس ب ــت پلی ــر جدی ب
ــارکت و  ــد و از مش ــدر تاکی ــواد مخ ــان م قاچاقچی
ــا پلیــس در شناســایی و  همــکاری خــوب مــردم ب

ــرد. ــی ک ــم قدردان ــف جرائ کش
در  خواســت  شــهروندان  از  خاتمــه  در  وی 
ــوارد  ــه م ــا هرگون ــه ب ــاهده و مواجه ــورت مش ص

مشــکوک موضــوع را در اســرع وقــت از طریــق 
تــا در  اطــالع دهنــد  پلیــس  بــه  تلفــن ۱۱۰ 
کمتریــن زمــان نســبت بــه شناســایی و دســتگیری 

مجرمــان و متخلفــان اقــدام شــود.

کشف کاالی قاچاق یک میلیاردی در شبستر
فرمانــده انتظامــی شبســتر نیــز از کشــف کاالی 

قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــن  ســرهنگ ســیدلطیف حســینی در تشــریح ای
ــا  ــارزه ب ــرح مب ــرای ط ــرد: در اج ــار ک ــر اظه خب
ــای  ــرل راه ه ــی کنت ــاق و در پ ــوم قاچ ــده ش پدی
امــداد  یــگان  عوامــل  شهرســتان،  مواصالتــی 
شهرســتان بــه یــک دســتگاه وانــت ســایپا مشــکوک 

ــد. ــف کردن ــی آن را متوق ــت بازرس ــده و جه ش
ــی  وی بیــان کــرد: مامــوران در بازرســی از خودروی
ــاق  ــای قاچ ــود، کااله ــرغ ب ــم م ــار تخ ــل ب ــه حام ک
ــدار  ــت و مق ــداد ۱۰۴۴ دس ــه تع ــتکان ب ــامل، اس ش
۴۰۳۲عددعصــاره چای ســبز جاســازی شــده را کشــف 
ــس از تشــکیل  ــتگیر و پ ــر دس ــه دو نف ــن رابط و درای
ــه مقامــات قضایــی معرفــی شــد. پرونــده مقدماتــی ب

پلیــس  بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی 
اســتان، وی در پایــان بــا بیــان این کــه کارشناســان 
ارزش ریالــی کاالهــای کشــف شــده را حــدود یــک 
میلیــارد و ۳۰۰میلیــون ریــال بــرآورد کرده انــد، 
ــوارد مشــکوک را  ــه م ازشــهروندان خواســت هرگون

ــد. ــالع دهن ــامانه ۱۱۰ اط ــه س ب

قائم مقام شهردار تبریز:

 وظیفه شهرداری موزه داری نیست

نماینده مردم کاشان در مجلس:

غصب سرزمین آباء و اجدادی یک ملت مغایر با 
همه مقررات بین المللی است

کشف 3.5 کیلوگرم مواد مخدر در مراغه 

ــا  ــت: ب ــهند گف ــران س ــرکت عم ــل ش مدیرعام
ــی موجــود در آزادراه  ــل اصل ــه پ ــل ســه دهن تکمی
تبریــز - ســهند امــکان عبــور موقــت از ایــن آزادراه 

ــود.  ــم می ش ــاه فراه ــر م از تی
ــا بیــان  ــا،  عبــاس مصطفــوی ب ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــاز ب ــن آزادراه نی ــت از ای ــور موق ــرای عب اینکــه ب
ــم  ــزود: ه ــی اســت، اف ۱۰ درصــد پیشــرفت فیزیک
اکنــون احــداث پــل »کرجــان« تمــام شــده و 
احــداث پــل » اســنجان« تــا ۲ هفتــه آینــده تکمیل 
مــی شــود و پیمانــکار پــل »اندیشــه« نیــز قــول داده 
ایــن پــل تــا آخــر خــرداد بــه بهــره بــرداری برســد.

ــن  ــرداری از ای ــرای بهــره ب وی اظهــار داشــت: ب
ــه اجــرای ســایر اقدامــات جانبــی آن  آزادراه نیــاز ب
ماننــد تامیــن روشــنایی و آســفالت از ســوی ســایر 

ــروژه اســت. ــن پ ــا ای ــط ب ــای مرتب دســتگاه ه
ــاره  ــا اش ــهند ب ــران س ــرکت عم ــل ش مدیرعام
ــروژه در  ــن پ ــک ای ــه پیشــرفت ۴۰ درصــدی تمل ب
۲ ســال اخیــر، گفــت: تاکنــون حــدود ۴5 میلیــارد 

تومــان بــرای تملــک ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت 
کــه از ایــن میــزان حــدود ۲۰ میلیــارد تومــان در ۲ 

ســال اخیــر بــوده اســت.
مصطفــوی، بــا بیــان اینکــه در ۲ ســال گذشــته 
ــد  ــک درص ــروژه ی ــن آزادراه، پ ــل ای ــان تحوی و زم
پیشــرفت فیزیکــی داشــت، ادامــه داد: تاکنونــی 
ــرای  ــرای اج ــز ب ــان نی ــارد توم ــش از ۱7۰ میلی بی
ــه  ــن آزادراه هزین ــا در ای ــل ه ــاخت پ ــه و س ابنی

ــت. ــده اس ش
وی یـادآوری کـرد: آزادراه تبریـز - سـهند، اولین 
پـروژه در سـطح اسـتان و شـاید در سـطح کشـور 
اسـت کـه دولت سـهم خـود و حتی بیشـتر از سـهم 

خـود را در اجـرای آن پرداخـت کـرده اسـت.
مصطفــوی، بــا بیــان اینکــه دغدغــه اصلــی 
مدیــران ارشــد اســتان راه انــدازی ایــن پــروژه 
اســت، ادامــه داد: ســهم دولــت و ایــن شــرکت بــرای 
ــوده کــه  ــان ب ــارد توم ــن آزادراه 8۰ میلی اجــرای ای

ــت. ــده اس ــت ش ــال پرداخ کام
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گواهی حصروراثت

ــنامه  ــاری بشناس ــژاد چ ــر ن ــی اکب ــای عل آق
شــماره - بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
ــتی  ــه درخواس ــنامه ورث ــی شناس ــوت و فتوکپ ف
ــن  ــوده چنی ــن دادگاه نم ــم ای ۹۹/۱7۱/۴ تقدی
ــفندیار  ــادروان اس ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش
بشناســنامه شــماره ۱8۱۴ در  اکبرنژادچــاری 
اقامتــگاه دائمــی خــود  تاریــخ  ۹۹/۲/۱8 در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــه ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
۱- علــی اکبــر نــژاد چــاری فرزنــد اســفندیار 
و شــهر بانــو بــه ش ملــی ۲۰5۰۲۲۱۳7۱ متولــد 

۱۳6۹ صــادره از بابــل نســبت پســر متوفــی
۲- مریــم اکبــر نــژاد چــاری فرزنــد اســفندیار 
و شــهر بانــو بــه ش ملــی ۲۰6۴۹۴5۱6۴ متولــد 

۱۳67 صــادره از بابــل نســبت دختــر متوفــی
ــد اســفندیار  ــژاد چــاری فرزن ــر ن ــا اکب ۳- من
وشــهربانو بــه ش ملــی ۲۰5۰65576 متولــد 

ــی ــبت دخترمتوف ــل نس ــادره از باب ۱۳7۴ ص
۴- شــهربانو غالمــی چــاری فرزنــد عبدالرحیم 
ــد  ــی ۲۰6۰678۲۰۱ متول ــه ش مل ــه ب وحلیم

ــل نســبت همســرمتوفی ۱۳5۱ صــادره از باب
پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک 
نوبــت آگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه 
الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــن نامــه ســری 
یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه و 
ــماره  ــر ارث بش ــات ب ــه مالی ــه گواهینام مالحظ
ــاده  ــوق الع ــت ف ــخ - در وق ــرانجام در تاری - س
شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
بابــل بتصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و پــس 
ــد کــه  ــده کارگواهــی مــی نمای از مالحظــه پرون
ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یادشــده 
ــی  ــدارد و دارائ ــری ن ــوده و وارث دیگ ــاال ب در ب
آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و 

دیونیکــه برتــر کــه تعلــق مــی گیــرد
اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث 

ــد ــی باش ــدود م مبلــغ نامح
قاضی شعبه چهارم 

شورای حل اختالف بابل
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وزیر میراث فرهنگی و گردشگری:
بازگشایی مراکزتفریحی

 روباز و طبیعت گردی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی

ــع   ــگری و صنای ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــر می وزی
رعایــت  بــا  می تواننــد  مــردم  گفــت:  دســتی 
تفریحــی  مراکــز  از  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
روبــاز، طبیعت گــردی و کوهنــوری اســتفاده کننــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، براســاس اعــالم روزســه شــنبه 
ــز  ــت: مراک ــان  گف ــر مونس ــا  علی اصغ ــراث آری می
ــاز  ــوردی ب ــردی و کوهن ــاز، طبیعت گ ــی روب تفریح
ــه  ــن وزارتخان ــی از نظــر ای ــچ  محدودیت اســت و هی
بــرای اســتفاده مــردم بــا رعایــت پروتکل هــای 

ــدارد. ــود ن ــتی وج بهداش
ــی  ــای عموم ــادر و کمپ ه ــی چ ــزود: برپای او اف
ــه  قصــد اقامــت شــبانه در بوســتان های تفریحــی  ب
ــد  ــش از ح ــع بی ــب تجم ــه موج ــاال ک ــم ب در حج
ــوع و  ــان ممن گردشــگران و مســافران شــود، همچن
بهتــر اســت از مراکــز اقامتــی رســمی دارای مجــوز 

ــد. ــه اســتفاده کنن ــن وزارتخان از ای
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  
ــرد: از وزارت کشــور درخواســت  ــح ک دســتی تصری
کردیــم مقامــات اســتانی، انتظامــی و امنیتــی بــرای 
از جاذبه هــای طبیعت گــردی و  اســتفاده مــردم 
ــی  ــژه در شــرایط کنون ــاز به وی ــز تفریحــی روب مراک
ــی از  ــردم ناش ــه م ــی ب ــارهای روح ــه و فش جامع

ــد. ــکاری کنن ــا، هم ــروس کرون وی

مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا:
هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان 

در بورس عرضه می شود

ــینا از  ــتر س ــرژی گس ــگ ان ــل هلدین ــر عام مدی
عرضــه ایــن هلدینــگ و یــک شــرکت زیــر مجموعــه 
آن در بــازار ســرمایه طــی ســال جــاری خبــر داد. 

بــه گــزارش ایرنــا، »جــواد اوجــی« بــا اشــاره بــه 
ــه  ــرای حضــور هرچ ــاد مســتضعفان ب سیاســت بنی
ــرد:  ــار ک ــورس اظه ــرمایه و ب ــازار س ــتر در ب بیش
ــرکت  ــک ش ــمال و ی ــاری ش ــرکت حف ــون ش اکن
انــرژی  هلدینــگ  مجموعه هــای  زیــر  از  دیگــر 

ــد. ــور دارن ــرمایه حض ــازار س ــینا، در ب ــتر س گس
مدیرعامـــل هلدینـــگ انـــرژی گســـتر ســـینا، 
ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه سیاســـت بنیـــاد 
مســـتضعفان مبنـــی بـــر حضـــور حداکثـــری 
ـــازار  ـــاد در ب ـــن بنی ـــه ای ـــر مجموع ـــرکت های زی ش
ســـرمایه، برنامـــه ریزی هـــای الزم انجـــام گرفتـــه 
ـــال ســـنگ  ـــه زودی شـــرکت قطـــران زغ ـــا ب اســـت ت
ــن هلدینـــگ،  ــه ایـ ــر مجموعـ ــرکت های زیـ از شـ
ـــرمایه  ـــازار س ـــهام آن در ب ـــده و س ـــورس ش وارد ب

عرضـــه شـــود.
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر شــرکت قطــران 
ــگ  ــهام هلدین ــه س ــات عرض ــنگ، مقدم ــال س زغ
انــرژی گســتر ســینا نیــز در بــازار ســرمایه و بــورس 
فراهــم شــده و ایــن هلدینــگ نیــز در نیمــه نخســت 

ــورس عرضــه می شــود. امســال در ب
شــرکت های حفــاری شــمال، قطــران زغــال 
ــر  ــارس از زی ــتر پ ــرژی گس ــدان و ان ــنگ، پاین س
در  کــه  هســتند  هلدینــگ  ایــن  مجموعه هــای 
ایــن  پیمانــکاری  فعالیت هــای  و  انــرژی  حــوزه 

می کننــد. فعالیــت  صنعــت 

دورکاری بانک ها لغو شد 

طبـــق اعـــالم دبیـــر شـــورای هماهنگـــی 
ــیفت  ــاه دورکاری و شـ ــرداد مـ ــا از اول خـ بانک هـ
ــه  ــی و نیمـ ــای دولتـ ــدان بانک هـ ــدی کارمنـ بنـ
دولتـــی لغـــو مـــی شـــود و کارمنـــدان بایـــد 
ـــور  ـــا حض ـــد در بانک ه ـــاعت کار جدی ـــاس س براس

داشـــته باشـــند. 
ــی  ــا قیطاسـ ــنیم، علیرضـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ــه  ــا در نامـ ــی بانک هـ ــورای هماهنگـ ــر شـ دبیـ
بانک هـــا  بـــه مدیـــران عامـــل  ای خطـــاب 
ــماره  ــه شـ ــرو نامـ ــاً پیـ ــرد: احترامـ ــالم کـ اعـ
ـــه  ـــن دبیرخان ای  ۹۹/۱/۲۰ ـــورخ  ۱۰۳/هــــــ ب م
ـــا  ـــا ب ـــک ه ـــعب بان ـــت ش ـــوه فعالی ـــورد نح درم
ـــیفت  ـــورت ش ـــه ص ـــنل ب ـــوم پرس ـــور دو س حض
ــتحضار  ــه اسـ ــی و دورکاری بـ ــدی، چرخشـ بنـ
اصلـــی  جلســـه  در  موضـــوع  رســـاند  مـــی 
مـــورخ ۹۹/۲/۲۱ شـــورای هماهنگـــی بانـــک 
هـــا مطـــرح و مقـــرر گردیـــد از تاریـــخ ۹۹/۳/۱ 
ــا در  ــتاد بانک هـ ــف و سـ ــان صنـ ــه کارکنـ کلیـ
ـــاعت  ـــط س ـــد و فق ـــر گردن ـــت حاض ـــل خدم مح
ـــال  ـــر 8 س ـــد زی ـــاث دارای فرزن ـــان ان کار کارکن
و همکارانـــی کـــه بیمـــاری زمینـــه ای دارنـــد، 

ــد. ــل یابـ ــاعت تقلیـ ــه ۲ سـ روزانـ
ــه  ــا توجـ ــتان بـ ــر اسـ ــه در هـ ــاً چناچـ ضمنـ
بـــه شـــرایط روز، ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا 
تصمیمـــی در خصـــوص ســـاعت کاری بانـــک 
هـــا اتخـــاذ نمایـــد، تصمیـــم ســـتاد مذکـــور بـــا 
ــرار  ــر قـ ــد نظـ ــرم مـ ــتاندار محتـ ــی اسـ هماهنگـ

گیـــرد.
کارکنـــان  کار  ســـاعت  اســـاس،  برهمیـــن 
ـــنبه  ـــای ش ـــاه ۹۹ در روزه ـــا از اول خردادم بانک ه
تـــا چهارشـــنبه از ســـاعت 7 الـــی ۱۴ و روزهـــای 

پنـــج شـــنبه 7 الـــی ۱۳  اســـت.
ـــا در  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا ش ـــت، ب ـــی اس گفتن
ـــرای  ـــی ب ـــت تغییرات ـــای نخس ـــه ه ـــور در هفت کش
ســـاعت کار و نحـــوه حضـــور کارکنـــان بانک هـــا 
اعمـــال شـــده بـــود کـــه بـــا رفـــع محدودیت هـــا 

ـــد. ـــته ش ـــز برداش ـــرات نی ـــن تغیی ای
از ابتـــدای شـــیوع ویـــروس کرونـــا تـــا کنـــون 
جمعـــی از کارکنـــان بانک هـــا در پـــی ابتـــال 
بـــه کرونـــا از دنیـــا رفتنـــد کـــه یکـــی از آنهـــا 

ــود. ــکن بـ ــل بانـــک مسـ مدیرعامـ

سخنگوی صنعت برق :
درخواست وزارت نیرو از مردم 

برای پرداخت قبض برق
ــور  ــرق به منظ ــت ب ــت: مشــترکان صنع ــرق گف ــت ب ســخنگوی صنع
اســتمرار خدمــات مطلــوب، نســبت بــه پرداخــت قبــض بــرق خــود اقــدام 

کننــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، »مصطفــی رجبــی مشــهدی« افــزود: صنعــت بــرق 
ــروس  ــیوع وی ــال ش ــه دنب ــود و ب ــت می ش ــد، مدیری ــاس درآم ــر اس ب
ــه  ــترکانی ک ــه مش ــرو، ب ــر نی ــتور وزی ــب دس ــور و حس ــا در کش کرون
ــت ماه ۹۹  ــان اردیبهش ــا پای ــد ت ــکل دارن ــود مش ــض خ ــت قب در پرداخ

ــت. ــده اس ــت الزم داده ش مهل
وی در ادامــه افــزود : بیــش از 7۰ درصــد از ســهم هزینــه ای صنعــت 
ــکاران  ــا پیمان ــی و ی ــرق خصوص ــدگان ب ــد کنن ــه تولی ــوط ب ــرق مرب ب
تعمیــر و نگهــداری و تامیــن کننــدگان تجهیــزات شــبکه بــرق اســت کــه 
ــا پرداخــت بــه موقــع قبــوض بــرق توســط مشــترکان کمــک شــایانی  ب
ــش  ــات بخ ــت مطالب ــوب و پرداخ ــانی مطل ــات رس ــتمرار خدم ــه اس ب

خصوصــی خواهــد شــد.
ــرق  ــه مشــترکان شــبکه ب ــد ب ــون مشــترک جدی ــک میلی ــاالنه ی س

ــود. ــزوده می ش ــور اف کش
»رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو اســفندماه پارســال در حاشــیه جلســه 
هیــات دولــت گفــت: در جهــت همراهــی بــا هموطنانــی کــه در شــرایط 
ــه  ــان ب ــهم خودم ــه س ــد ب ــده ان ــادی ش ــکالت اقتص ــار مش ــی دچ فعل
ــا تقســیط دریافــت و در  شــرکت هــا ابــالغ کردیــم حــق انشــعاب هــا ب
ــانی  ــت رس ــه خدم ــی ک ــرق در صورت ــای آب و ب ــت به ــوزه  پرداخ ح
ــه کســبه  ــا پایــان اردیبهشــت ســال ۹۹ ب مــا را دچــار اختــالل نکنــد ت
ــز  ــردم نی ــاه م ــی الزم، رف ــکاری و همراه ــا هم ــا ب ــود ت فرصــت داده ش

تامیــن شــود.

نقش افراد و سالیق باید در اجرای پروژه ها 
کاهش یابد 

معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار آذربایجان شـــرقی بـــا 
ـــا  ـــرای پروژه ه ـــد در اج ـــالیق بای ـــراد و س ـــش اف ـــه نق ـــر اینک ـــد ب تأکی
ـــگاه  ـــا ن ـــد ب ـــتگاه ها نبای ـــرد دس ـــی عملک ـــت: ارزیاب ـــد، گف ـــش یاب کاه
ـــالح و  ـــه اص ـــر ب ـــد منج ـــر بای ـــن ام ـــه ای ـــرد، بلک ـــورت گی ـــه ای ص کلیش

ـــود. ـــا ش ـــود عملکرده بهب
بـــه گـــزارش فـــارس، جـــواد رحمتـــی در جلســـه شـــورای فنـــی 
ــای  ــری در معیارهـ ــر بازنگـ ــد بـ ــا تأکیـ ــرقی  بـ ــتان آذربایجان شـ اسـ
اجـــرای  در  اســـتان  اجرایـــی  دســـتگاه های  عملکـــرد  ارزیابـــی 
ــه،  ــد عادالنـ ــا بایـ ــت: ارزیابی هـ ــار داشـ ــی، اظهـ ــای عمرانـ پروژه هـ
ــرای  ــیر اجـ ــالح مسـ ــه اصـ ــر بـ ــد و منجـ ــذار باشـ ــی و اثرگـ منطقـ

پروژه هـــا شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه رونـــد فعلـــی نظـــارت بـــر اجـــرای پروژه هـــای 
عمرانـــی و ارزیابـــی عملکـــرد دســـتگاه ها در ایـــن خصـــوص، یـــادآور 
ــی در  ــی و مدیریتـ ــل اجرایـ ــی از عوامـ ــر برخـ ــال حاضـ ــد: در حـ شـ
ارزیابـــی عملکـــرد دســـتگاه ها لحـــاظ نمی شـــود و الزم اســـت در 

معیارهـــای ایـــن ارزیابـــی بازنگـــری شـــود.
رحمتـــی بـــا بیـــان اینکـــه ارزیابـــی پروژه هـــا بایـــد بـــر اســـاس 
ــاد و مقیـــاس پـــروژه و حجـــم مأموریت هـــای دســـتگاه مجـــری  ابعـ
ـــی،  ـــل بیرون ـــی ارزش، عوام ـــد مهندس ـــی مانن ـــزود: معیارهای ـــد، اف باش
ــن و  ــه قوانیـ ــتگاه ها بـ ــدی دسـ ــزان پای بنـ ــه و میـ ــص بودجـ تخصیـ

مقـــررات نیـــز بایـــد در ارزیابـــی مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.
ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــرقی ب ـــتاندار آذربایجان ش ـــی اس ـــاون عمران مع
ــد،  ــا کاهـــش یابـ ــرای پروژه هـ ــراد و ســـالیق بایـــد در اجـ نقـــش افـ
ــه ای  ــگاه کلیشـ ــا نـ ــد بـ ــتگاه ها نبایـ ــرد دسـ ــی عملکـ ــت: ارزیابـ گفـ
صـــورت گیـــرد، بلکـــه ایـــن امـــر بایـــد منجـــر بـــه اصـــالح و بهبـــود 

عملکردهـــا شـــود.
ــی را  ــای ارزیابـ ــد معیارهـ ــتان بایـ ــی اسـ ــورای فنـ ــزود: شـ وی افـ
ـــه  ـــد ک ـــت یاب ـــبی دس ـــکار مناس ـــه راه ـــرار داده و ب ـــری ق ـــورد بازنگ م

ــد. ــذار باشـ ــه، منطقـــی و اثرگـ ــا، عادالنـ ــاس آن، ارزیابی هـ ــر اسـ بـ
ـــه ای  ـــات حرف ـــه تخلف ـــیدگی ب ـــوص رس ـــن درخص ـــی همچنی رحمت
ـــتگاه ها  ـــد: دس ـــر ش ـــی، متذک ـــای عمران ـــکاران پروژه ه ـــاوران و پیمان مش
موظفنـــد صالحیـــت پیمانـــکاران را بررســـی و نســـبت بـــه گـــزارش 

ـــد. ـــدام کنن ـــان اق ـــات آن تخلف
ـــف در  ـــر تخل ـــه خاط ـــه ب ـــکاری ک ـــرا پیمان ـــرد: چ ـــان ک وی خاطرنش
ـــروژه  ـــرای پ ـــرای اج ـــت ب ـــده اس ـــد ش ـــع ی ـــروژه، خل ـــک پ ـــرای ی اج
دیگـــری در یـــک دســـتگاه دیگـــر قـــرارداد می بنـــدد؟ ایـــن موضـــوع 

ـــت. ـــات اس ـــا تخلف ـــورد ب ـــدم برخ ـــی از ع ناش
در ایـــن جلســـه دســـتورالعمل نحـــوه رســـیدگی بـــه تخلفـــات حرفـــه ای 
ـــت  ـــی در فهرس ـــنگ های تزئین ـــف س ـــاوران، درج ردی ـــکاران و مش پیمان
ـــی  ـــای ارزیاب ـــری در معیاره ـــوع بازنگ ـــه و موض ـــته ابنی ـــد رس ـــای واح به
عملکـــرد دســـتگاه های اجرایـــی در اجـــرای پروژه هـــای عمرانـــی 

ـــت. ـــرار گرف ـــر ق ـــادل نظ ـــث و تب ـــورد بح م

رییــس پلیــس پایتخــت از دســتگیری 67۰ ســارق، مالخــر و.. 
در ســی و پنجمیــن مرحلــه از طــرح رعــد خبــر داد. 

به گزارش ایسـنا، سـردار حسـین رحیمی در سـی و پنجمین 
مرحلـه از طـرح رعـد پایتخت، اظهار کـرد: با تـالش همکارانم در 
پلیس پایتخت طی سـه روز گذشـته بعد از ۲۰ روز کار اطالعاتی 
کـه محصـول ایـن مرحلـه از طـرح رعد اسـت، با همـکاری خوب 

دسـتگاه قضایـی دسـتاورد های خوبی حاصل شـد.
ــرای ۲۹۱  ــه اج ــن مرحل ــتاوردهای ای ــه  داد: از دس وی ادام
حکــم قضایــی بــود کــه طــی آن 67۰ نفــر از ســارقان، مالخــران، 
ســارقان خــودرو و منــزل و.. دســتگیر شــدند و در مجمــوع ایــن 
افــراد کــه در قالــب ۲۱ بانــد فعالیــت می کردنــد از آن هــا 
بیشــتر از ۲۱7۰ اقــالم ســرقتی مــردم کشــف شــد کــه ارزشــش 

ــر ۹.5 و نیــم میلیــارد تومــان اســت. بالــغ ب

بــه گفته وی، ۱8۲ دســتگاه موتور ســیکلت و خــودرو نیز طی 
ایــن طــرح کشــف شــده کــه ۱۰۹ دســتگاه خــودرو بــوده اســت.

ـــده پلیســـی  ـــه 88۰ پرون ـــه ب ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــردار رحیم س
ـــی و  ـــالح جنگ ـــه س ـــه قبض ـــوع س ـــده و در مجم ـــیدگی ش رس
ـــورد  ـــت: برخ ـــت، گف ـــده اس ـــف ش ـــرد کش ـــالح س ـــه س ۳۴ قبض
بـــا مزاحمـــت هـــای خیابانـــی و برخـــورد بـــا موتورســـیکلت 
هـــای ســـنگینی کـــه امنیـــت خیابـــان هـــا را بـــه ویـــژه در 
ـــدود  ـــه ح ـــود ک ـــتور کار ب ـــد در دس ـــرده بودن ـــل ک ـــب مخت ش
ــتگاه موتـــور ســـیکلت و ۱۳ دســـتگاه خـــودرو نیـــز  ۳۹ دسـ

ـــد. ـــف ش ـــته توقی ـــب گذش ش
وی افـزود: بـا دسـتگیری ۳8 قاچاقچی کاال بالغ بـر ۱۴۴ هزار 
انـواع کاال کشـف شـد و با تشـکیل ۳۰ پرونـده در اختیـار مراجع 
قـرار گرفتنـد و حدود ۳ میلیارد ارزش کاالی کشـف شـده اسـت.

ــرح  ــه از ط ــن مرحل ــی ای ــرد: ط ــار ک ــی اظه ــردار رحیم س
ــد. ــف ش ــدر کش ــواد مخ ــواع م ــو از ان ــد، ۱۰8 کیل رع

وی بــا تاکیــد بــر برخــورد بــا احتــکار خــودرو گفــت: پلیــس 
ــاعت  ــده و در ۴8 س ــوع ش ــن موض ــت وارد ای ــد روزی اس چن
ــتگاه  ــر 5۴۰ دس ــغ ب ــگ بال ــج پارکین ــف پن ــا کش ــته ب گذش
ــتند  ــایپا هس ــودرو و س ــوالت ایران خ ــرا محص ــه اکث ــودرو ک خ
کشــف شــده اســت. ایــن طــرح بــا جدیــت دنبــال خواهــد شــد و 
قطعــا بــا افــرادی کــه طــی ایــن مــدت ایــن وســایل را خریــداری 

ــد برخــورد مــی شــوند. و احتــکار کردن
فرمانــده انتظامــی پایتخــت گفــت: روز گذشــته همکارانــم در 
پلیــس امنیــت اقتصــادی ۲۳ نفــر دالل ارزی را دســتگیرکردند که 

بالــغ بــر 8۰ میلیــارد ریــال انــواع ارز از ایــن افــراد کشــف شــد.
ــرص  ــه ق ــن مرحل ــفیات ای ــزود: در کش ــی اف ــردار رحیم س
ــز  ــته نی ــخ گذش ــی و تاری ــه تقلب ــازی ک ــی بدنس ــای تقویت ه
بودنــد کشــف شــد. در یــک مــورد از ایــن کشــفیات 5.5 میلیــون 
ــود در حــال  عــدد قــرص هایــی کــه تاریــخ گذشــته و فاســد ب
عرضــه بــود. ۳.5 تــن شــیر خشــک کــه اغلــب فاســد شــده بــود 

نیــز در میــان کشــفیات وجــود داشــت.

رییس پلیس پایتخت خبر داد:

کشف 5 پارکینگ احتکار خودرو

رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایران با اشـاره به مشـکل تأمین 
ارز تولیدکننـدگان،  گفـت: بانـک مرکزی اگـر ارزی در اختیار دارد، 
هـر چـه سـریع تر آن را در اختیـار تولیدکننـدگان قرار دهـد و اگر 
ارز نـدارد، اجـازه دهـد ارزهـای صادراتی بـه جای رفـع تعهد ارزی 

صادرکننـدگان در اختیـار واردکننـدگان قرار گیرد. 
بـه گـزارش فـارس، محمـد الهوتـی در دوازدهمیـن جلسـه 
هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران، گفـت: بعـد از کـش و 
قوس هـای فـراوان موضـوع رفـع تعهـد ارزی صادرکننـدگان بـا 
بانک مرکزی باالخره به سـرانجام رسـید و دسـتورالعمل اسـترداد 
مالیـات بـر ارزش افـزوده صادر شـد، به طـوری کـه از اول خرداد 

اسـترداد ایـن مالیـات آغـاز می شـود.
رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران اظهار داشـت: از آنجا که 
امسـال سـال جهـش تولیـد اسـت و همـه مـا ملـزم هسـتیم که 
سیاسـت گذاری ها و فعالیت هـا را بـر اسـاس جهش تولیـد تنظیم 
کنیـم و در ایـن جهـت حرکـت کنیـم، امـا واحدهـای تولیدی ما 
بـه شـدت بـا کمبود مـواد اولیـه مواجه هسـتند و ایـن کمبود در 
نتیجـه عـدم تخصیـص ارز در بانـک مرکـزی طـی دو مـاه و نیـم 

گذشـته است.
وی بـا بیـان اینکـه واحدهـای مختلفی با کمیسـیون تسـهیل 
تجـارت اتـاق تهـران مکاتبه داشـته اند، اظهار داشـت: این واحدها 
اعـالم کرده انـد کـه مـواد اولیـه آنهـا در شـرف اتمـام اسـت و در 
صـورت عـدم تخصیـص ارز بـرای واردات مـواد اولیـه بـا تعطیلی 
مواجـه خواهنـد شـد، لـذا از آنجایـی که امسـال با عنـوان جهش 
قطعـا  سیاسـت ها  گونـه  ایـن  اسـت،  شـده  نامگـذاری  تولیـد 

نمی توانـد هـدف تولیـد و جهـش آن را محقـق کنـد.
الهوتـی اظهـار داشـت: حتـی روش هایـی کـه بانـک مرکـزی 
بـرای برگشـت ارز در نظـر گرفته ماننـد واردات در مقابل صادرات 
بـا مشـکالتی مواجه اسـت و عمـاًل امکان اسـتفاده از ایـن ابزارها 
بـرای تولیدکننـدگان مـا وجـود نـدارد و حتـی علیرغـم اینکـه 
قیمـت ارزهـای صادراتـی ممکـن اسـت باالتـر از نرخ نیما باشـد 
و اگـر چـه تولیدکننـدگان حاضر به اسـتفاده از ارزهـای صادراتی 

نیـز هسـتند، امـا بـاز هـم در بانـک مرکـزی معطل می شـوند.
عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی افـزود: لذا اگـر بانک 
تخصیـص  را  ارز  ایـن  می توانـد  و  دارد  اختیـار  در  ارز  مرکـزی 
دهـد، بایـد در کار تخصیـص ارز تسـریع کنـد و آن را در اختیـار 
تولیدکننـدگان قـرار دهـد و اگـر ارز نـدارد، حداقـل اجـازه دهد، 
ارزهـای صادراتـی بـه معنـای رفع تعهـد ارزی صادرکننـدگان در 
اختیـار واردکننـدگان قـرار گیـرد تـا واحدهـای تولیدی در سـال 

جهـش تولیـد بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجه نشـوند.
وی گفـت: هفتـه گذشـته بارقـه امیـدی در خصـوص واردات 
بـدون انتقـال ارز توسـط سرپرسـت وزارت صمت مطرح شـد، اما 
بالفاصلـه بـا اطالعیـه بانـک مرکـزی موضـوع منتفـی شـد، بنابر 
ایـن درخواسـت مـا این اسـت که اتـاق بازرگانی تهران بـرای رفع 
مشـکل تولیدکننـدگان در مـورد تأمیـن ارز مکاتبـه ای بـا بانـک 

مرکزی داشـته باشـد.

آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 

کاریکاتور

خوزستان، ظرفیت تکمیل است!

وضعیــت قرمــز کرونــا در ۱6 شهرســتان  خوزســتان ، اســتاندار 
قرمــز  اســتان  وضعیــت  شهرســتان   ۱6 هم اکنــون   : خوزســتان 
ــه در کشــور ، ۱۲۰۰  ــا روزان ــد. از ۱۰ هــزار تســت کرون کرونایــی دارن
ــتری 6۰  ــراد بس ــداد اف ــت . تع ــتان اس ــه خوزس ــوط ب ــت آن مرب تس
درصــد افزایــش داشــته و ایــن امــر فشــار بــر کادر درمــان را بیشــتر و 

ــرد. ــد ک ــتر خواه بیش
منبع: تسنیم

لطفــا ً، در مــورد خودتــان و حــوزه 
ــان توضیــح دهید. فعالیــت هایت

ــال ۱۳۹5  ــو از س ــر علیل ــادی پی ــده ه بن
شــاغل در شــهرداری مرنــد بــا پســت ســازمانی 
کارشناســی ارشــد فضــای ســبز و محیــط 
بنــده در  فعالیــت  زیســت هســتم. حــوزه 
شــهرداری بــه بخــش هــای زیبــا ســازی روابط 
ــی شــود و  ــوط م ــی و فضــای ســبز مرب عموم
در حــال حاضــر درپســت ناظــر عالــی مشــغول 
بــه کار هســتم . فعالیــت هــای بیــرون از اداره 
بنــده هــم، شــامل طراحــی ،توســعه و ســاخت 

ــد. ــی باش ــبز م ــای س فضاه

در مــورد دلیــل ورودتــان بــه 
ــبز  ــای س ــهرداری و فض ــازمان ش س

ــد. ــح فرمایی توضی
دلیــل ورود مــن بــه شــهرداری، عالقــه بیش 
ــط زیســت شــهری و کار در  ــه محی از حــّدم ب
امــورات اجرایــی بــود که مســتقیما قابــل لمس 
ــم شــهر ســازی فضــای ســبز، از  اســت. در عل
ــا  ــوارد بســیار مهــم در تشــکیل شــهری پوی م
ــزون  ــترش روز اف ــه گس ــه ب ــا توج ــم ب و منظ
ــهری در  ــای ش ــاز ه ــاخت و س ــت و س جمعی
راســتای برقــرار کــردن تعــادل اجتماعــی، 
ــن  ــه ای ــه مجموع ــت ک ــی اس ــمی و روح جس
ــت  ــه خدم ــث خوشــحالی ام از ارائ ــل باع عوام

ــز مــی باشــد. ــه شــهروندان عزی ب

ــات  ــزان خدم ــما می ــر ش ــه نظ ب
دهــی هر شــهرداری بــه شــهروندانش 
از چــه راه هایــی مشــخص مــی شــود؟

ــه نظــر بنــده میــزان خدمــات دهــی هــر  ب
ــبز  ــای س ــهروندانش از فض ــه ش ــهرداری ب ش
ــا توجــه  ــه ب ــی باشــد. البت ــوم م آن شــهر معل
ــر  ــای اخی ــال ه ــا در س ــد ه ــه حجــم در آم ب
ــات  ــه خدم ــزون در ارائ ــای روز اف ــه ه و هزین
ــا  ــبز ت ــای س ــترش فض ــث گس ــهری، بح ش
حــدودی مقــدور و قابــل اجــرا بــه نظــر نمــی 
رســد  ولــی حداقــل تریــن کار و رشــد در ایــن 
بــاب، حفــظ و نگهــداری مجموعــه مــی باشــد. 
و  مســکن  وزرات  مطالعــات  اســاس  بــر 

ــول  ــل قب ــارف و قاب شــهر ســازی، ســرانه متع
ــران  ــهرهای ای ــهری در ش ــبز ش ــای س فضاه
ــر  ــر نف ــرای ه ــع ب ــر مرب ــا ۱۲ مت ــن 7 ت بی
ــن  ــاخص تعیی ــا ش ــه ب ــه در مقایس ــت ک اس
شــده از ســوی محیــط زیســت ســازمان ملــل 
متحــد )۲۰ تــا ۲5 متــر مربــع بــرای هــر نفــر( 
ــن در  ــد و ای ــی ده ــان م ــری را نش ــم کمت رق
حالــی اســت کــه در شــهر هــای مختلــف 
ــه ویژگــی  ــا توجــه ب ــم، ب ــن رق ــز ای کشــور نی
هــای متفــاوت جغرافیایــی و اقلیمــی آنهــا، بــا 
اختالفاتــی همــراه اســت.  بــرای مثــال اســتان 
ــدران و همینطــور سیســتان و بلوچســتان  مازن
ــزان آن را  طــرح هــای مصــوب شــده   کــه می
از ســوی مســئوالن امــر هــر یــک از شــهر هــا، 

ــد. ــی کنن ــن م تعیی

چــه درخــت هایــی را بــرای کاشــت 
ــد و  ــی کنی ــنهاد م ــهرها پیش در ش
اســتفاده از چــه درخــت هایــی باعــث 

ایجــاد تحــّول روحــی مــی شــوند؟
در کاشــت درختــان بایــد بــه اصــل متغیــر 
ــه  ــم. رابط ــه کنی ــیار توّج ــتی بس ــای زیس ه
ــی  ــش گیاه ــه و پوش ــک منطق ــم ی ــن اقلی بی
آن تابــع شــرایط مهمــی هســت کــه اقلیــم از 
ــک آن محســوب  ــم اکولوژی ــل مه ــه عوام جمل
ــت  ــر کیفی ــر را ب ــترین تاثی ــود و بیش ــی ش م
انتخــاب  دارد.  گیاهــی  پوشــش  کمیــت  و 
گیاهــان بــه منظــور اصــالح و احیــاء هــر 
ــه  ــم آن منطق ــناخت اقلی ــا ش ــد ب ــه بای منطق
ــه  ــر منطق ــاص ه ــای خ ــه ه ــاع گون و اجتم
ــاص  ــای خ ــه ه ــاع گون ــرد . اجتم ــورت گی ص
ــارش  ــل دما،ب ــه عام ــیله س ــه بوس ــر منطق ه
ــروزه  ــه ام ــود ک ــی ش ــخص م ــت مش و رطوب
ــاد  ــتی ی ــای زیس ــر ه ــوان متغی ــه عن از آن ب
ــی  ــت درختان ــر اس ــایان  ذک ــود. ش ــی ش م
ــد  ــی شــوند، نبای ــرژی م ــث ایجــاد آل ــه باع ک
ــهروندان  ــس ش ــا تنف ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ــی متاســفانه برخــالف ایــن  کاشــت شــوند، ول
ــوع درختــان در  پروســه شــاهد کاشــت ایــن ن

ــتیم. ــهر هس ــطح ش س

در مــورد اهــدا ف و برنامــه هــای تان 
ــهری در  ــازی ش ــا س ــتای زیب در راس
حــوزه فضــای ســبز توضیــح بفرمایید؟

ــای  ــی فض ــی اجتماع ــرات روان ــروزه اث ام
ســبز و زیبــا ســازی در شــهر هــا کــه زندگــی 
ماشــینی در تمــام اجــزای زندگــی انســان 

ــت،  ــرده اس ــدا ک ــلط پی ــوذ و تس ــهری نف ش
ــا در عصــری  ــرده ت ــدا ک ــژه ای پی ــت وی اهمی
کــه تکنولــوژی مــدرن بیــن انســان هــا جدایــی 
ــت  ــانها را تح ــی انس ــط اجتماع ــده و رواب افکن
الشــعاع خــود قــرار داده اســت  تاثیــرات خــود 
ــاب  ــن ب ــی  در ای ــی و عین ــه صــورت عمل را ب
ــرای مثــال برنامــه هــای بنــده  نشــان دهــد. ب
بــرای ایجــاد تحــوالت شــهری بــه شــرح زیــر 

مــی باشــد:
بــا  شــهری  محیــط  ســازی  )زیبــا   -۱

نــور( و  رنــگ  اصــول  از  اســتفاده 
ــازه  ــای مغ ــو ه ــادل در تابل ــاد تع ۲- ) ایج

ــکی( ــی پزش ــای خدمات ــد ه ــا و واح ه
۳- )اســتفاده از نقاشــی دیــواری و کار هــای 

گرافیکــی در بدنــه خیابــان هــا(
۴- )بــه کار گیــری ســنگ در بهســازی 
پــارک هــا و میادیــن و پیــاده رو هــا بــا هــدف 

ــت( ــردن کیفی ــاال ب ــی و ب زیبای
ــرای اماکــن  ــاال بــردن حــس تعلــق ب 5- )ب

تاریخــی و فرهنگــی (
6- )اســتفاده از فضــای بــاز شــهری، زمیــن 
ــه ای  ــارک هــای خطــی، محل ــازی ، پ ــای ب ه

ــه ای و منطق
7-  نظم دهی و کنترل درست 

بــزرگ تریــن آرزویی کــه داریــد در 
حــوزه کاریتــان اتفــاق بیفتد چیســت؟

افــراد  کــه  اســت  ایــن  بنــده  آرزوی 
ــده   ــم گیرن ــر، تصمی ــه ام ــص و آگاه ب متخص
باشــند کــه بعــد هــا شــاهد ضررهــای جبــران 
نــا پذیــر نباشــیم بــه همبــن دلیــل ایــن واقعــا 
ــوزه ی  ــن در ح ــی م ــن آرزوی قلب ــزرگ تری ب

ــد. ــی باش کاری ام م

ــه  ــنویم ک ــی ش ــا م ــن روز ه ای
نیســت  خــوب  درختــان  حــال 
ــکل  ــن مش ــرای ای ــکاری ب ــه راه چ

ــد؟ داری
درختــان ســرمایه هــای هــر شــهر محســوب 
ــگ  ــدم فرهن ــه ع ــه ب ــا توج ــوند و ب ــی ش م
ســازی در بعضــی از مناطــق بــرای شــهروندان 
و نیــز اســتفاده از نیــرو هــای غیــر متخصــص 
ــم  ــی دســت در دســت ه ــم آب و همینطــور ک
ــه ســمت  ــان شــهری ب ــا حــال درخت ــد ت دادن
بــد بــودن و شــاید هــم بدتــر شــدن هــم بــرود. 
لــذا از نظــر بنــده بایــد  از سیســتم هــای 
ــازی،  ــی، آگاه س ــبکه کش ــاری، ش ــن آبی نوی

فرهنــگ ســازی ، پــالک گــذاری و عــدم نمــک 
ــن  ــدم ریخت ــهر،  ع ــطح ش ــای س ــی ه پاش
آب فاضــالب پــای درختــان، عــدم ســنگ 
ــو گیــری از ســاخت  ــان وجل ــای درخت کاری پ
ــا در  ــاده رو ه ــک پی ــه نزدی ــی ک ــاز های و س
حــال انجــام هســتند جــون ریشــه درختــان را 
ــه  ــی ســازند و از جهــت نوردهــی ب ــف م ضعی
ــرای آنهــا  درختــان  باعــث ایجــاد مشــکالت ب

ــی شــوند.   م

آیــا برنامــه ای بــرای کاهــش 
ــای  ــاری فض ــرای آبی ــرف آب ب مص

ــد؟ ــبز داری س
بــرای  فعلــی  ســبز  فضــای  گســترش 
دســتیابی بــه اســتاندارد هــای جهانــی و ســرانه 
فضــای ســبز شــهری باعــث افزایــش پوشــش 
ــه  ــود ب ــه خ ــوند ک ــی ش ــود م ــی موج گیاه
ــت و  ــع آب اس ــه مناب ــاز ب ــش نی ــی افزای معن
بــرای مدیریــت اســتفاده از آب بایــد بــه چنــد 

ــرد: ــه ک ــم توج ــه مه نکت
توانایــی مدیریــت منابــع آب و آبیــاری 
ــای  ــه ه ــبز، انتخــاب و کاشــت گون فضــای س
ــب  ــکی و مناس ــر خش ــاوم در براب ــی مق گیاه
ــاک  ــالح خ ــات اص ــه ، عملی ــم منطق ــا اقلی ب
هــرس و کنتــرل علــف هــای هــرز ، مدیریــت 
در توســعه فضــای ســبز، جــدا ســازی شــبکه 
و  شــرب   آب  شــبکه  از  ســبز  فضــای  آب 
ــع   ــبز از موان ــای س ــن آب فض ــور تامی همینط
ــده در  ــه ش ــل شــرب و پســاب تصفی ــر قاب غی
شــهر هــا، پیگیــری جــدی در زمینــه طراحــی 
و اجــرای شــبکه هــای آبیــاری تحــت فشــار در 
فضاهــای ســبز ، جایگزینــی روش هــای ســنتی 
ــاری  ــا روش آبی ــن ب ــاری پایی ــی آبی ــا بازده ب
تحــت فشــار، آمــوزش نیــرو هــای انســانی در 
فضــای ســبز و اعمــال نظــرات کارشناســی بــر 
نحــوه آبیــاری و غیــره از برنامــه هــای آتــی مــا 

ــی باشــند. ــن حیطــه م در ای

در آخــر اگــر مــوردی مانــده کــه 
مطــرح نکــرده ایــد بفرماییــد.

از تمامــی مســئوالنی کــه بــا دلســوزی 
ــی  ــد تشــکر م ــی کنن ــالش م ــرای کشــور ت ب
کنــم وامیــدوارم روزی برســد کــه داشــتن 
ــا در  ــم ت ــن کنی ــه عجی ــا مطالع ــی را ب آگاه
کنــار آن بــا  غلبــه برغرورمــان ، بــه کار گیــری 
ــرار  ــان ق ــور م ــص  را در راس ام ــراد متخص اف

ــم. دهی

در مصاحبه اختصاصی با کارشناس فضای سبز مطرح شد:

داشتن اثرات روانی فضای سبز، در اجزای زندگی انسانی
محمد ساجد جلیلی نژاد

عنــوان  بــه  علیلــو  پیــر  هــادی 
کارشــناس مطــرح اســتانی در حوزه 
فضای ســبز مــی باشــند. وی دارای 
رشــته  در  کارشناســی   مــدرک 
حســابداری هســتند و کارشناســی 
بــه  خــاک  رشــته  در  را  ارشــد 
پایــان رســانده انــد. فعالیــت هــای 
مســتمّر ایشــان بــه لحــاظ تخصــص 
ــوده  ــهرداری ب ــان در ش ــردی ش ف
ــناس  ــوان کارش ــه عن ــه ب ــت ک اس
محیــط زیســت و کشــاورزی خدمات 
ارزنــده ای داشــته انــد. عــاوه بــر 
در  معتبــری  مقــاالت  دارای  آن 
ایــن زمینــه مــی باشــند کــه در 
کنفرانــس هــای معتبر علمــی ارائه 
داده انــد. بــا وی در دفتــر روزنامــه 
ــی  ــیر گفتگوی ــب ش ــری عج سراس
ترتیــب داده ایــم کــه ماحصــل آن 

ــد:  ــی خوانی را م
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پیتزا چیزبایت

مواد الزم:
برای خمیر: 

آرد سه صفر قنادی                                                5۰۰ گرم 
خمیر مایه                                          ۱ قاشق غذاخوری 
شکر                                      ۱ قاشق غذاخوری 
نمک                                  ۱ قاشق چایخوری 
تخـم مـرغ                                  ۱ عـدد 
روغن جامد یا نیمه جامد        6 قاشق سوپخوری 
شـیر ولرم                                   ۱ پیمانه 

برای فیلینگ پیتزا: 
پیـاز                                           ۲ عـدد 
نمک، فلفل، زردچوبه و آویشن           به مقدار الزم 
قارچ                                                 ۳۰۰ گرم 
فلفل دلمه ای                                    ۲ عدد 
گوشت چرخ کرده                                   5۰۰ گرم 
رب                                     ۴ قاشق غذاخوری 
هویج رنده شده                                            ۱ عدد 
پنیر گودا ورقه ای                                ۱ بسته 
پنیر موزارال                              به مقدار الزم

طرز تهیه:
۱- ابتـدا  یـک قاشـق چایخـوری از شـکر را به 
همـراه خمیـر مایـه داخـل کاسـه ریختـه و بـا هم 

کنید. مخلـوط 
۲- شـیر ولـرم را بـه مـواد اضافـه کـرده و هـم 
بزنیـد. اجـازه دهید مایـه به مـدن ۱۰ دقیقه بماند 

تـا عمـل بیاید.
۳- در ظرفـی دیگـر، نمـک، روغـن، شـکر باقی 
مانـده و تخـم مـرغ را ریختـه و بـا هـم مخلـوط 
کنیـد. نیـازی بـه هـم زدن زیـاد مـواد نیسـت. در 
حـدی کـه ترکیبـی یکدسـت حاصـل شـود کافی 

. ست ا
۴- بـدون آن کـه خمیـر مایـه ی عمـل آمـده 
را هـم بزنیـد، آن را بـه سـایر مـواد اضافـه کنیـد. 
مقـداری از آرد را نیـز بـه آن هـا افـزوده و هـم 
بزنیـد. آن را کـم کـم اضافـه کنیـد و بـه همـراه 
سـایر مـواد هـم بزنید. خمیـر را آن قدر هـم بزنید 

تـا در کاسـه جمـع شـود.
5- روی سـطحی صـاف را آرد پاشـی کنیـد و 
خمیـر را بـه مدت ۱5 دقیقه خـوب ورز دهید. می 
توانیـد حـدود ۱۰۰ بـار خمیـر را بکوبید تا سـطح 
آن بـراق، نـرم و یکدسـت شـود. بعـد از ورز دادن 

خمیـر نباید به دسـت شـما بچسـبد.
کنیـد،  چـرب  کمـی  را  ای  کاسـه  داخـل   -6
خمیـر ورز داده شـده را داخل کاسـه بریزید، روی 
کاسـه را بـا پارچـه ای تمیـز بپوشـانید و آن را در 
دمـای محیـط به مـدت ۱ تا ۲ سـاعت قـرار دهید 

تـا حجـم خمیـر دو برابر شـود.
7- بعـد از ایـن کـه حجـم خمیر دو برابر شـد، 
بـا دسـت پـف خمیـر را بخوابانید و از آن اسـتفاده 

. کنید
۱- پیـاز بـه صـورت نگینـی و یـا حلقـه حلقـه 
)نـازک( خـرد کنیـد و در کمی روغن تفـت دهید.

۲- زردچوبـه را بـه پیـاز اضافـه کنیـد و همراه 
بـا هـم تفـت دهید.

۳- قـارچ هـای ورقـه ای شـده را به پیـاز اضافه 
تـا آب  کـرده و روی حـرارت زیـاد تفـت دهیـد 

نیندازنـد.
۴- گوشـت چـرخ کـرده را به مـواد اضافه کنید 
و آن را تفـت دهیـد تـا رنـگ گوشـت تغییـر کند. 
سـپس ادویـه هـای مـورد نظـر از جملـه نمـک و 

فلفـل را بـه آن اضافـه کنید.
5- فلفـل دلمـه ای نگینـی خـرد شـده را بـه 
گوشـت و سـایر مـواد اضافـه کنیـد. سـپس رب را 
بـه سـایر مـواد اضافـه کـرده و خـوب تفـت دهید.

6- هویـج رنـده شـده را نیـز بـه همراه آویشـن 
بـه مایـه پیتـزا اضافه کنیـد و اجازه دهیـد همه ی 

مـواد خـوب بپزند و جـا بیفتند.
 7- خمیـر جادویـی را کـه از قبـل آمـاده کرده 
ایـد نصـف کنیـد. نصـف خمیـر را در کـف قالـب 
پیتـزا کـه از قبـل آن را چـرب کـرده ایـد، پهـن 
کنیـد. نصـف دیگـر خمیر را به گلوله های یکسـان 

بـه انـدازه ی گـردو تقسـیم کنید.
8- هـر گلولـه از خمیـر را کـف دسـت تـان باز 
کنیـد و داخـل آن را از مـواد گوشـتی کـه آمـاده 
کـرده اید پـر کنید. روی مـواد پنیر گـودا بگذارید 

و خمیـر را بـه شـکل گلولـه ببندید.
۹- گلولـه هـای خمیـر کـه داخـل شـان را از 
مـواد گوشـتی و پنیـر پـر کـرده ایـد، دور تـا دور 
قالـب، روی خمیـر کـف قالـب، کنـار هـم بچینید. 

بـه طـوری کـه گلولـه هـا به هـم بچسـبند.
۱۰- یـک عـدد زرده تخـم مرغ را داخل کاسـه 
بزنیـد و آن را بـا قلمـو روی گلولـه هـای خمیـری 

لید. بما
۱۱- وسـط پیتزا سـس کچـاپ بمالیـد و روی آن 
پنیر موزارال بریزید. سـپس روی آن را با مایه گوشـتی 

پـر کنیـد و روی آن ها کمی پنیر پیتـزا بریزید.
۱۲- فـر را بـه مـدت ۱5 دقیقـه در دمای ۱8۰ 
درجـه گـرم کنیـد. سـپس قالـب را بـه مـدت ۲5 

دقیقـه در طبقـه ی وسـط فـر قـرار دهید.
۱۳- بعـد از نیـم پـز شـدن پیتـزا، کمـی فلفل 
دلمـه ای رنگـی خـرد شـده و گوجـه گیالسـی و 
زیتـون حلقـه شـده )اختیـاری( به همـراه مقداری 
پنیـر پیتـزا روی آن بریزیـد و مجـددا آن را بـه 
مـدت ۱5 دقیقـه داخـل فـر قـرار دهید تـا پنیرها 
ذوب شـوند و روی پیتـزا طالیـی رنـگ شـود. در 
ایـن مرحلـه مـی توانیـد کمـی کنجـد روی گلوله 

هـای پیتزا بپاشـید.
۱۴- پیتزا چیزبایت شما آماده است. 

منبع: ایران زندگی

نوبخت: 
رتبه بندی از این پس از توان من خارج است 

ـــتقیم  ـــئوالن مس ـــا مس ـــت: ام ـــه نوش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ریی
اجـــرای رتبه بنـــدی نظـــر دیگـــری دارنـــد. بـــه هـــر صـــورت از ایـــن 
ـــت.  ـــارج اس ـــن خ ـــوان م ـــار و ت ـــدی از اختی ـــه بن ـــوع رتب ـــس موض پ

ـــری  ـــت خب ـــرورش در نشس ـــوزش وپ ـــر آم ـــنیم، وزی ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــدی  ـــم رتبه بن ـــکام ترمی ـــدور اح ـــدم ص ـــت ع ـــه عل ـــش ب ـــود در واکن خ
معلمـــان در هفتـــه معلـــم گفـــت: اعمـــال فوق العـــاده ویـــژه و صـــدور 
ــال بررســـی در دولـــت اســـت و  ــان در حـ ــدی معلمـ ــکام رتبه بنـ احـ
ـــور  ـــه تص ـــازمان برنامه وبودج ـــدا س ـــت. ابت ـــت اس ـــه دول ـــد مصوب نیازمن
ــا  ــت امـ ــر اسـ ــت امکان پذیـ ــه دولـ ــدون مصوبـ ــه بـ ــد کـ می کردنـ
ـــای  ـــتخدامی و نهاده ـــازمان اداری و اس ـــه س ـــئول از جمل ـــای مس نهاده
ـــوع را  ـــه موض ـــت ک ـــاز اس ـــت نی ـــه دول ـــه مصوب ـــد ب ـــی می گوین نظارت

ـــتیم. ـــری هس ـــال پیگی ـــرده و در ح ـــرح ک ط
ــوزش و  ــر آمـ ــر وزیـ ــار نظـ ــن اظهـ ــس از ایـ ــک روز پـ ــاال یـ حـ
ـــه  ـــه ک ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــت رئی ـــر نوبخ ـــرورش، محمدباق پ
ـــط  ـــکام آن توس ـــدور اح ـــدی و ص ـــم رتبه بن ـــول ترمی ـــن ق ـــش از ای پی
ـــالم  ـــی اع ـــود در توییت ـــم را داده ب ـــه معل ـــا هفت ـــرورش ت ـــوزش و پ آم
کـــرد کـــه از ایـــن پـــس موضـــوع رتبه بنـــدی از تـــوان مـــن خـــارج 

ـــت! اس
ــدد  ــراز مجـ ــا ابـ ــت:  بـ ــاره نوشـ ــت در اینبـ ــر نوبخـ ــد باقـ محمـ
ـــدی  ـــم رتبه بن ـــرای ترمی ـــز ب ـــان عزی ـــبت معلم ـــود نس ـــی خ قدرشناس
ـــه  ـــی ک ـــود و قول ـــم ب ـــارات ه ـــه در محـــدوده اختی ـــان آن چـــه را ک معلم
ـــئوالن  ـــا مس ـــد ام ـــام دادن ـــودم انج ـــرای آن داده ب ـــری و اج ـــرای پیگی ب

ـــد. ـــری دارن ـــر دیگ ـــرای آن نظ ـــتقیم اج مس
ـــار و  ـــدی از اختی ـــه بن ـــوع رتب ـــس موض ـــن پ ـــورت از ای ـــر ص ـــه ه ب

ـــت. ـــارج اس ـــن خ ـــوان م ت
ـــرح  ـــرای ط ـــردرگمی اج ـــرای س ـــت، ماج ـــر نوبخ ـــار نظ ـــن اظه ـــا ای ب
ــخص  ــد و مشـ ــن شـ ــته روشـ ــش از گذشـ ــان بیـ ــدی معلمـ رتبه بنـ
ـــرای  ـــا اج ـــن ب ـــش از ای ـــه پی ـــان ک ـــدی معلم ـــف رتبه بن ـــت تکلی نیس
ـــه  ـــود، چ ـــده ب ـــذف ش ـــوری ح ـــات کش ـــت خدم ـــون مدیری ـــازات قان امتی

ـــد؟ ـــد ش خواه
و ایـــن ســـوال هنـــوز بـــی پاســـخ مانـــده اســـت کـــه مگـــر ابـــالغ 
ردیـــف قانـــون بودجـــه بـــه وزارتخانـــه مربوطـــه، نیـــاز بـــه مصوبـــه 

هیئـــت دولـــت دارد؟!

موزه های تبریز به سیستم های نوین
 معرفی مجهز شدند 

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
بـــه  تبریـــز  شـــاخص  موزه هـــای  گفـــت:  آذربایجان شـــرقی 
سیســـتم های نویـــن معرفـــی در ســـال جـــاری مجهـــز شـــدند. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران  جـــوان، حمـــزه زاده مدیـــرکل 
ـــرقی روز  ـــتی آذربایجان ش ـــع دس ـــگری و صنای ـــی گردش ـــراث فرهنگ می
ـــعار  ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ـــی موزه ه ـــبت روز جهان ـــه مناس ـــنبه ب ـــه ش س
ـــری،  ـــوع و فراگی ـــری، تن ـــرای براب ـــا ب ـــر موزه ه ـــی ب ـــوم مبن ـــال ایک امس
ــاص  ــا اختصـ ــرای موزه هـ ــعاری بـ ــوم شـ ــاله ایکـ ــه سـ ــت: همـ گفـ
ــوع و  ــری: تنـ ــرای برابـ ــا بـ ــال آن موزه هـ ــعار امسـ ــه شـ ــد کـ می دهـ

فراگیـــری اســـت.
ـــد  ـــی دارن ـــالت های اجتماع ـــا رس ـــا در دنی ـــه موزه ه ـــان اینک ـــا بی او ب
ـــور و  ـــای کش ـــم در موزه ه ـــزود: امیدواری ـــد، اف ـــده ان ـــور ش ـــه مح و جامع
ـــف  ـــای تعری ـــر کارکرد ه ـــیم و تاثی ـــاق باش ـــن اتف ـــاهد ای ـــز ش ـــتان نی اس
ـــیم. ـــاهد باش ـــنت ش ـــو احس ـــه نح ـــاع را ب ـــا در اجتم ـــرای موزه ه ـــده ب ش

ـــه اینکـــه  ـــا اشـــاره ب ـــراث فرهنگـــی آذربایجـــان شـــرقی ب ـــرکل می مدی
ــا، بازگشـــایی  پـــس از ابـــالغ پروتکل هـــای ســـتاد مقابلـــه بـــا کرونـ
موزه هـــا بـــا رعایـــت پروتکل هـــا همـــراه خواهـــد بـــود، گفـــت: 
ــاکرونا  ــرای دوره پسـ ــده، بـ ــام شـ ــی انجـ ــه ریزی هایـ ــاس برنامـ براسـ
ـــطح  ـــد را در س ـــوزه جدی ـــرداری از م ـــره ب ـــگاه ها و به ـــزاری نمایش برگ
موزه هـــای تحـــت پوشـــش، مشـــارکتی، غیروابســـته و خصوصـــی را در 

دســـتور کار داریـــم.
حمـــزه زاده بـــر اهمیـــت محتواســـازی موزه هـــا تاکیـــد کـــرد و 
گفـــت: متاســـفانه در ســـال های اخیـــر حـــوزه پژوهشـــی موزه هـــا 
کمرنـــگ شـــده و تنهـــا از طریـــق بازدید هـــای بصـــری آثـــار 
ــا  ــا بـ ــت تـ ــتا الزم اسـ ــن راسـ ــود، در ایـ ــی می شـ ــوزه ای معرفـ مـ
ـــی  ـــن معرف ـــیوه های نوی ـــری ش ـــی و بکارگی ـــرد پژوهش ـــت رویک تقوی
موزه هـــا و آثـــار آن هـــا در بســـتر های مجـــازی فرصـــت بیشـــتری 
بـــرای بهره منـــدی عالقه منـــدان بـــه حـــوزه آثـــار فاخـــر تاریخـــی 

ـــرد. ـــم ک فراه
او بـــر لـــزوم تجهیـــز موزه هـــا بـــه سیســـتم های نویـــن معرفـــی 
ـــار  ـــوزه و آث ـــی م ـــنتی و معرف ـــداوم روش س ـــا ت ـــزود: ب ـــرد و اف ـــاره ک اش
توســـط مســـئوالن مـــوزه، فرصـــت فعالیت هـــای پژوهشـــی مســـئوالن 
مـــوزه محـــدود می شـــود، بـــه همیـــن منظـــور بایـــد رونـــد نویـــن 
ــتا  ــه در ایـــن راسـ ــم کـ ــریع دهیـ ــتان را تسـ ــای اسـ ــازی موزه هـ سـ
 QR« ـــتم ـــه سیس ـــتان ب ـــاخص اس ـــوزه ش ـــه م ـــاری س ـــال ج ـــی س ط
ـــتر های  ـــا در بس ـــع آن ه ـــی جام ـــور معرف ـــن ط ـــز و همی Code« مجه

ــود. ــم می شـ ــازی فراهـ مجـ
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
آذربایجـــان شـــرقی گفـــت: پـــرورش و توانمندســـازی نیرو هـــای 
ــال  ــی سـ ــن اداره کل طـ ــای ایـ ــر برنامه هـ ــا از دیگـ ــانی موزه هـ انسـ
ـــت  ـــعه بیشـــتر فعالی ـــاهد توس ـــر ش ـــن ام ـــق ای ـــا تحق ـــا ب ـــاری اســـت ت ج

و پویایـــی موزه هـــا باشـــیم.
۲۳ مـــوزه در آذربایجـــان شـــرقی نشـــان دهنـــده غنـــای تاریخـــی، 
ـــد  ـــرای بازدی ـــلیقه ای ب ـــوع س ـــر ن ـــده ه ـــب کنن ـــت و ترغی ـــوع، قدم تن
ــن  ــه ویتریـ ــل بـ ــه را تبدیـ ــد و منطقـ ــتان می باشـ ــای اسـ از موزه هـ

ـــت. ـــرده اس ـــن ک ـــران زمی ـــی ای ـــار تاریخ ـــی از آث متنوع

ــردم  ــه م ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه رئی
نجیــب ایــران در روزهــای ســخت و دشــوار در 
ــتند،  ــان هس ــدل و همزب ــر و هم ــار یکدیگ کن
ــه  ــد ب ــور بای ــده کش ــرای آین ــرد: ب ــد ک تأکی

ــیم.  ــزب باش ــال ح دنب
حجت االســالم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــدار  ــی در دی ــر حســن روحان والمســلمین دکت
جمعــی از فعــاالن و نخبــگان سیاســی بــا 
ــه  ــا و دســتاوردهایی ک ــت ه ــه موفقی اشــاره ب
در زمینــه مبــارزه بــا کرونــا بــه دســت آمــده، 
گفــت: بــی تردیــد در ایــن عرصــه اگــر حمایــت 
مقــام معظــم رهبــری از دولــت و ســتاد ملــی 
ــاً نمی توانســتیم  ــود، قطع ــا نب ــا کرون ــارزه ب مب
ــی دســت پیــدا کنیــم. ــه موفقیت هــای کنون ب

روحانــی اضافــه کــرد: از همــان ابتــدای 
ــی،  ــی امنیــت مل ــا در شــورای عال شــیوع کرون
مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا را 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــات ش ــتای مصوب هم راس
ملــی در نظــر گرفتیــم و مقــام معظــم رهبــری 
نیــز آن را تاییــد کردنــد و ایشــان کامــال اشــراف 
ــت و  ــژه اس ــور وی ــرایط کش ــه ش ــتند ک داش
تعبیــری کــه در خصــوص مصوبــات ســتاد ملــی 
کرونــا داشــتند، مبنــی بــر اینکــه هــر چه ســتاد 
ملــی مدیریــت و مبــارزه کرونــا تصمیــم بگیــرد 
ــت  ــرد، در موفقی ــد ک ــل خواهن ــان را عم هم
اقدامــات ایــن ســتاد بســیار حائــز اهمیــت بــود.

ــرد: در  ــان ک ــر نش ــوری خاط ــس جمه رئی
ــوه  ــوان از ق ــچ عن ــه هی ــا، ب ــا کرون ــه ب مقابل
ــه  ــا توصیــه ب ــاً ب قهریــه اســتفاده نشــد و صرف
مــردم و همدلــی و همراهــی مــردم توانســتیم 
امــور را بــه پیــش ببریــم و مــردم نیــز در ایــن 
ــی از  ــش باالی ــی و بین ــت، همراه ــه نجاب زمین

ــد. خــود نشــان دادن
ــرمایه  ــت س ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
اجتماعــی و تقویــت آن گفــت: موضــوع کرونــا 
نشــان داد کــه نظــام از ســرمایه اجتماعــی 
ــای  ــردم در روزه ــوردار اســت و م ــی برخ باالی

خطــر و حادثــه همراهــی باالیــی از خــود 
می دهنــد. نشــان 

ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه رئی
دولــت یازدهــم در زمینــه بهداشــت و درمــان و 
اجــرای طــرح تحــول ســالمت، توســعه فضــای 
ــت  ــات و حمای ــی اطالع ــبکه مل ــازی و ش مج
کــرد:  اظهــار  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
اقداماتــی کــه در طــول دولــت یازدهــم در ایــن 
ســه حــوزه انجــام شــد موجــب شــده کــه در 
مواجهــه بــا کرونــا حتــی در زمینــه تخت هــای 
ویــژه بیمارســتانی و امکانــات و تجهیــزات 
درمانــی و پزشــکی کمبــودی نداشــته باشــیم.

ــات  ــن اقدام ــرد: همچنی ــه ک ــی اضاف روحان
ــازی و  ــای مج ــعه فض ــم در توس ــت یازده دول
ــا  ــام ب ــن ای ــه در ای ــده ک ــث ش ــات باع ارتباط
ــای  ــم نیازه اســتفاده از فضــای مجــازی بتوانی
مــردم را بــه ویــژه در زمینــه آمــوزش و کســب 

ــادی پاســخگو باشــیم. ــا حــدود زی و کار ت
شــرکت های  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ایــام فعالیت هــا  دانش بنیــان نیــز در ایــن 
ــیاری  ــتند و بس ــی داش ــتاوردهای بزرگ و دس
کیت هــای  تولیــد  در  آنهــا  محصــوالت  از 
تشــخیصی، ونتیالتــور و ماســک ان.۹5 نــه 
تأمیــن  را  کشــور  داخلــی  نیازهــای  تنهــا 

ایــن  صــادرات  قــدرت  از  بلکــه  می کنــد 
محصــوالت نیــز برخــوردار شــده ایــم.

رییــس جمهــوری  تصریــح کــرد: بــی 
زمینــه طــرح  در  دولــت  اقدامــات  تردیــد 
تحــول ســالمت، توســعه شــبکه ملــی اطالعــات 
ــه  ــه ب ــز توج ــان و نی ــرکت های دانش بنی و ش
ــیاری  ــی در بس ــاورزی و خودکفای ــش کش بخ
ــا را  ــتیم کرون ــه   توانس ــود ک ــوالت ب از محص

ــم. ــرل کنی ــت و کنت مدیری
بــه  توجــه  بــا  امــروز  روحانــی گفــت: 
جایــی  بــه  شــده  انجــام  کــه  اقداماتــی 
رســیده ایم کــه در عرصــه جهانــی ســربلند 
کــه  قضاوت هایــی  از  بســیاری  و  هســتیم 
بدخواهــان ملــت ایــران انجــام می دادنــد خــود 

ــد. ــی گردی ــود خنث ــه خ ب
وی بــا اشــاره بــه حمایــت دولــت از بــورس 
و عرضــه ســهام بســیاری از بنگاه هــای دولتــی 
در بــورس در آینــده نزدیــک اظهــار کــرد: 
ــوردار  ــیب برخ ــراز و نش ــورس از ف ــه ب اگرچ
بــا  و  می شــود  هــم  مدیریــت  امــا  اســت 
ــول  ــد تح ــد ش ــام خواه ــه انج ــی ک عرضه های
بزرگــی در بــورس ایجــاد خواهــد شــد و بــازار 

ــد. ــدا می کن ــق پی ــرمایه رون س
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از 

ــود  ــت وج ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــود ب ســخنان خ
ــه  ــدم ک ــرد: معتق ــار ک ــور اظه ــزب در کش ح
ــزب  ــال ح ــه دنب ــد ب ــور بای ــده کش ــرای آین ب
باشــیم و اگــر بخواهیــم نظــام پایــدار بمانــد و 
ــی در  ــد دو ســه حــزب اصل ــت شــود، بای تقوی
ــاوب کشــور را  ــه تن ــا ب ــود ت ــاد ش کشــور ایج

اداره کننــد.
ــدار حجت االســالم والمســلمین  ــن دی در ای
محســن  نبــوی،  بهــزاد  مقــدم،  مصباحــی 
رفیق دوســت، سیدحســین مرعشــی، احمــد 
مافــی،  پروانــه  امیــن زاده،  الهــام  توکلــی، 
ــاعی،  ــرا س ــکوری راد، زه ــر، ش ــین مظف حس
جاللی پــور، ســبحانی فر و الیــاس حضرتــی 
ــته  ــت شایس ــر از مدیری ــا تقدی ــخنانی ب در س
بــا  مقابلــه  در  بهداشــت  وزارت  و  دولــت 
ویــروس کرونــا دیدگاه هــا و پیشــنهادات خــود 
بــا  اقتصــادی  و  سیاســی  حوزه هــای  در  را 

گذاشــتند. میــان  در  رئیس جمهــور 
ــوزش  ــی، آم ــد نقدینگ ــار رش ــرورت مه ض
عمومــی مــردم در بــازار ســرمایه، توســعه 
شــرکت های دانش بنیــان، توجــه بــه وکیــل 
کامــل  اجــرای  وکالــت،  بیمــه  و  خانــواده 
سیاســت های  تــداوم  شــهروندی،  حقــوق 
ــا جهــان، تــالش  برجامــی و سیاســت  تعامــل ب
بــرای رفــع موانــع تولیــد، تقویــت بــازار بــورس، 
توســعه شــفافیت و حسابرســی، تقویــت اعتمــاد 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــرمایه، توج ــازار س ــه ب ــردم ب م
دیجیتــال و ایجــاد کســب و کارهــای نــو، 
ــه  ــان، عادالن ــان و جوان ــت زن ــتفاده از ظرفی اس
ــن ســهام  ــت و پرداخــت ای ــردن ســهام عدال ک
بــه اقشــار ضعیــف و کســانی کــه آن را دریافــت 
نکردنــد، تقویــت ســرمایه اجتماعــی و ســرمایه 
نمادیــن، رفــع عوامــل کاهــش مشــارکت مــردم 
در انتخابــات، حمایــت از طبقــه متوســط جامعه 
و جلــب رضایــت آنــان و توجــه بــه توســعه ارز 
دیجیتــال، از جملــه محورهــای اصلــی ســخنان 
فعــاالن و نخبــگان سیاســی در ایــن دیــدار بــود.

معـاون گردشـگری گفت: بـا تورهـای بدون 
مجـوز در تعطیـالت عید فطر برخورد می شـود. 
ــاره  ــی تیمــوری درب ــه گــزارش ایســنا، ول ب
توســط  مجــازی  فضــای  در  ســفر  تبلیــغ 
نشــده  ثبــت  و  هویــت  بــدون  گروه هــای 
و غیررســمی، بــه انگیــزه تعطیــالت عیــد 
ــه  ــا ک ــن توره ــر ای ــارت ب ــوه نظ ــر و نح فط
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــدون 
اجــرا  درحــال  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
ــا  ــا آن ه ــا ب ــت: حتم ــنا گف ــه ایس ــتند، ب هس
برخــورد می کنیــم. مــا حتــی بــرای ارائــه 
خدمــات از طریــق زنجیــره مجــاز گردشــگری 
اینقــدر ضابطــه و پروتــکل تهیــه و ابــالغ 
ــم  ــازه ندهی ــت اج ــی اس ــه طبیع ــم ک کرده ای
افــرادی غیرمجــاز وارد ایــن چرخــه شــوند و بــا 

اعتبــار صنعــت گردشــگری بــازی کننــد.
وی افــزود: قطعــا مــردم و گردشــگران بایــد 
بــه ایــن نکتــه در شــرایط کنونــی توجــه ویژه ای 
ــره  ــفر را از زنجی ــات س ــند و خدم ــته باش داش

اصلــی و رســمی تهیــه و اســتفاده کننــد.
معــاون گردشــگری در پاســخ بــه این کــه 
ــرای  ــه ب ــود، وزارتخان ــاس موج ــرایط حس در ش
ــر  ــوز، غی ــدون مج ــه ب ــی ک ــا تورهای ــورد ب برخ
رســمی و بــدون رعایــت پروتکل هــای وزارت 
ــا  ــتورالعل و ی ــوند، دس ــزار می ش ــت برگ بهداش
دســتور خاصــی بــرای نظــارت و برخــورد احتمالی 
تهیــه کــرده اســت؟ گفــت: همچــون گذشــته بــا 
ــیس و  ــر تاس ــارت ب ــه نظ ــه آیین نام ــتناد ب اس
فعالیــت دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری 

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــراد و گروه ه ــن اف ــا ای ب

ــب  ــن آیین نامــه کــه ســال ۱۳8۰ تصوی در ای
شــده صراحتــا آمــده کــه »کلیــه اشــخاص 
ــای  ــه فعالیت ه ــدام ب ــه اق ــی ک ــی و حقوق حقیق
زیارتــی  و  ســیاحتی-جهانگردی  مســافرتی، 
می کننــد موظفند حســب مــورد، مجوزهــای الزم 
 را مطابــق مــواد ایــن آیین نامــه از مرجــع مربــوط 
ــروی  ــورت نی ــن ص ــر ای ــد، در غی ــت کنن دریاف
ــوط از فعالیــت  ــی مرجــع مرب ــا معرف انتظامــی ب
آن هــا ممانعــت بــه عمــل آورده  و متخلفــان را بــه 

ــد. « ــت می کن ــتری دالل ــم دادگس محاک
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــوری در پاس تیم
ــا  ــروس کرون ــه وی ــی ک در دوره حســاس کنون
ــا نیــروی  جــان انســان ها را تهدیــد می کنــد، ب
انتظامــی و ســایر نهادهــای نظارتــی مذاکراتــی 
ــوز  ــدون مج ــای ب ــل توره ــه در مقاب ــده ک ش

ــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی  ــل ب کــه قائ
ــوند؟  ــی ش ــل قانون ــس العم ــتند، وارد عک نیس
گفــت: خبــر خوبــی در ایــن زمینــه داریــم، در 
ــاده  ــا آم ــه تقریب ــور ک ــت ت ــامانه ثب ــب س قال
اســت و ســعی می کنیــم بــزودی نهایــی شــود.

معــاون گردشــگری قبــال گفتــه بــود: بخــش 
ــا اهــداف  ــی ب ــل توجهــی از ســفرهای داخل قاب
معنــوی، زیارتــی و کاری در حــال انجام اســت و 
بــا ایــن پیش بینــی کــه توصیــه در خانــه مانــدن 
جوابگــوی شــرایط حــال حاضــر نیســت و در پی 
ــک  ــر، بی ش ــراب اخی ــارها و اضط ــل فش تحم
بــا ســفرهای هوشــمند در تعطیــالت عیــد 
ــن  ــد. بنابرای ــم ش ــه خواهی ــر مواج ــعید فط س
ــفر درخواســت  ــتاد س ــتگاه های عضــو س از دس
ــه منظــور خدمت رســانی و نظــارت  ــم ب می کنی
بــر ســفرهای هوشــمند بــر پایــه ســالمت، 
آمادگــی کامــل داشــته باشــند تــا بــا غفلــت در 
ایــن امــر، زمینــه انتشــار مجــدد ویــروس کرونــا 

ایجــاد نشــود.  

دربــاره  علــوم  وزیــر  آموزشــی  معــاون 
ــد  ــر خواه ــا تاخی ــه ب ــده اینک ــرم آین ــاز ت آغ
ــزاری  ــت: برگ ــح داد و گف ــر توضی ــا خی ــود ی ب
ــورود از  ــرای دانشــجویان جدیدال تــرم آینــده ب

ــت.  ــه اس ــک گزین ــاه ی ــن م بهم
ــق در  ــی صدی ــی خاک ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
نشســت خبــری ویدئــو کنفرانــس بــا خبرنــگاران 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــت: س ــی گف ــوزش عال آم
کرونــا شــرایط حضــور دانشــجویان در دانشــگاه ها 
را فراهــم کــرده اســت و دانشــگاه هایی کــه ایــن 
خــرداد  از ۱7  می تواننــد  دارنــد،  را  شــرایط 

ــرای دانشــجویان باشــند. پذی
دانشــجویان  بــا  اولویــت  افــزود:  وی 
ــا و  ــام پژوهش ه ــرای اتم ــد ب ــی ارش کارشناس
ــی اســت؛ هــم اکنــون درصــد  پروژه هــای عمل
ــای  ــا آموزش ه ــگاه ها ب ــی از دانش ــل توجه قاب
ــد و در  ــش می برن ــا را پی ــوری درس ه غیرحض

ــتند. ــی هس ــث درس ــان مباح ــال پای ح
ــه داد:  ــوم ادام ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
اســتمرار آمــوزش الکترونیکــی توصیــه اول بــه 
ــده ای از کار  ــش عم ــا بخ ــت ام ــگاه ها اس دانش
دانشــجویان کارشناســی ارشــد پژوهــش اســت 
و نیــاز بــه حضــور در آزمایشــگاه و کارگاه هــای 
عملــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه رعایــت 
ــن  پروتکل هــای بهداشــتی وزارت بهداشــت، ای

ــود. ــد ب ــر خواه ــر امکان پذی ام

دانشجویان شهرهای قرمز نمی توانند در 
دانشگاه ها حضور یابند

ــه  ــجویانی ک ــاره دانش ــق درب ــی صدی خاک
افــزود:  دارنــد،  حضــور  قرمــز  مناطــق  در 
دانشــجویانی کــه در شــهرهای وضعیــت قرمــز 
حضــور دارنــد، نمی تواننــد در دانشــگاه حضــور 
ــورت  ــه ص ــه ب ــوزش ک ــی از آم ــد و بخش یابن
ــد و  ــه می یاب ــا ادام ــرای آنه ــت، ب راه دور اس
بخش هــای عملــی و کارگاهــی بایــد بمانــد تــا 
ــد. ــری کن ــرای آن تصمیم گی ــا ب ــتاد کرون س

ــه  ــجویانی ک ــاره دانش ــق درب ــی صدی خاک
ــد،  ــه می یاب ــرم ادام ــن ت ــان در ای ــل ش تحصی
ــد دروس را  ــه نتوان ــجویی ک ــر دانش ــت: ه گف
ــا  ــرای آنه ــرم را ب ــد ت ــاند، بای ــان برس ــه پای ب
افزایــش دهیــم و طــول تــرم بــدون احتســاب 

ــه  ــه ای ب ــا لطم ــود ت ــام می ش ــنوات انج در س
ــود. ــجو وارد نش دانش

معــاون آموزشــی وزارت علــوم بــا اشــاره بــه 
ــژه  ــه وی ــگاه ها ب ــزود: دانش ــتانی اف ــرم تابس ت
ــر  ــرم آخ ــجویان ت ــه دانش ــگاه هایی ک آن دانش
ــزار  ــتانی را برگ ــرم تابس ــد ت ــد، می توانن دارن

کننــد.
از  دســته  آن  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
دانشــجویانی کــه یــک یــا دو درس آنهــا باقــی 
ــن  ــا ای ــوند، م ــل ش ــارغ التحصی ــا ف ــده ت مان
تعــداد درس را بــه چهــار درس افزایــش داده ایم 

ــد. ــود نیای ــه وج ــا ب ــرای آنه ــکلی ب ــا مش ت
ــاره تــرم  معــاون آموزشــی وزارت علــوم درب
ــرای تــرم  آینــده گفــت: پیــش بینــی دقیــق ب
ــرای  ــر ب ــال حاض ــرایط آن در ح ــده و ش آین
هیچکــس امکانپذیــر نیســت. طبــق رصدهایــی 
ــایر  ــته ایم، س ــا داش ــی دنی ــوزش عال ــه از آم ک
کشــورها نیــز بــه طــور قطعــی نمی داننــد کــه 
چــه اتفاقــی در ترم هــای دیگــر خواهــد افتــاد.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر دانشــگاه های 
خــوب دنیــا اعــالم کرده انــد همــه آموزش هــای 
الکترونیکــی را برگــزار کرده و بســته به شــرایط 
تصمیم گیــری خواهنــد کــرد. در حــال حاضــر 
زیرســاخت ها فراهــم شــده اســت. اگــر شــرایط 

ــم  ــا نتوانی ــد و م ــه یاب ــان ادام ــاری همچن بیم
ــا ایــن  حضــور دانشــجویان را داشــته باشــیم ب
تجربــه ای کــه در ایــن تــرم داشــته ایم، ممکــن 
اســت آموزش هــا بــه صــورت الکترونیکــی 
ــرم  ــوان گفــت کــه ت ــه نمی ت ــد، البت ــه یاب ادام
آینــده صددرصــد بــه صــورت حضــوری یــا بــه 

صــورت الکترونیکــی خواهــد بــود.

۸۶ درصد دانشجویان تحت پوشش 
آموزش مجازی قرار گرفتند

چــه  تــا  دانشــگاه ها  اینکــه  دربــاره  وی 
انــدازه از آموزش هــای الکترونیکــی اســتفاده 
کرده انــد، گفــت: 86 درصــد دانشــجویان تحــت 
ــد. ــرار گرفته ان پوشــش آموزش هــای مجــازی ق

بــرای تــرم  ادامــه داد:  خاکــی صدیــق 
مهرمــاه آمادگــی داریــم و اگــر ضــرورت پیــدا 
الکترونیکــی  شــیوه  بــه  دانشــگاه ها  کــرد، 
ادامــه دهنــد. البتــه تمــام اینهــا بــه شــرایطی 
کــه خواهیــم داشــت، بــر می گــردد. امیدواریــم 
بــرای تــرم آینــده شــرایط حضــور دانشــجویان 

ــیم. ــته باش را داش
ــر اســاس تحلیــل متخصصــان  وی افــزود: ب
فــن آمــوزش، آمــوزش پــس از کرونــا قطعــاً در 
ایــران و خــارج از کشــور متفــاوت خواهــد بــود.

ــوص  ــوم در خص ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
کــه  ســختگیری هایی  و  تــرم  حــذف 
ــت:  ــد، گف ــوص دارن ــن خص ــگاه ها در ای دانش
ــا  ــه ب ــم ک ــه کرده ای ــگاه ها توصی ــه دانش ــا ب م
ــر دانشــجویی  ــد. اگ ــی کنن دانشــجویان همراه
مشــکل داشــته باشــد و امکانــات آمــوزش 
حضــوری را نداشــته باشــد ایــن حــق را دارد که 
ــد. ــدون احتســاب ســنوات حــذف کن ــرم را ب ت

زمان شروع ترم آینده
وی دربــاره زمــان شــروع تــرم آینــده و 
ــت:  ــود گف ــد ب ــر خواه ــا تأخی ــا ب ــه آی اینک
تمــام تــالش دانشــگاه ها ایــن اســت کــه بــرای 
دانشــجویان جدیدالــورود تــرم را در زمــان 
ــه  ــتگی ب ــن بس ــه ای ــد. البت ــاز کنن ــود آغ خ
ــج  ــن خواهــد داشــت کــه زمــان اعــالم نتای ای
ــرش  ــرای پذی ــات دانشــگاه ها ب ــور و امکان کنک
ــود. ــد ب ــورت خواه ــه ص ــه چ ــجویان ب دانش

ــه داد:  ــوم ادام ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع
ــا  ــجویان ب ــی از دانش ــی برخ ــش آموختگ دان
ــکل  ــن مش ــت و ای ــده اس ــه ش ــر مواج تأخی
ــا خوابگاهــی هســتند،  ــر آنه اســت، چــون اکث
ــه  ــز ب ــورود نی ــجویان جدیدال ــی دانش از طرف
خوابــگاه نیــاز دارنــد و ایــن یــک مســئله 
بــرای دانشــگاه ها اســت و ممکــن  جــدی 
اســت نتواننــد شــرایط را مدیریــت کننــد 
ــده  ــرم آین ــه ت ــت ک ــه اس ــک گزین ــن ی و ای
دانشــجویان جدیدالــورود از بهمــن مــاه باشــد. 
البتــه ایــن بــه پارامترهــای دیگــر ماننــد زمــان 

ــتگی دارد. ــز بس ــور نی ــج کنک ــالم نتای اع
خاکـی صدیق خاطرنشـان کرد: مـا باید این 
دسـتاورد آمـوزش عالـی را که در طول سـه ماه 
گذشـته بـا جدیـت خانـواده آمـوزش عالـی بـه 
دسـت آمـده اسـت قـدردان باشـیم و بتوانیم از 
ایـن تجربیـات در پسـاکرونا اسـتفاده کنیـم و 

آمـوزش خـود را ارتقـای کیفـی دهیم.

9٠ درصد دانشگاه ها اینترنت رایگان دارند
وی در خصــوص اینکــه چنــد درصد دانشــگاه ها 
از اینترنــت رایــگان اســتفاده می کننــد، گفــت: تــا 
ــگاه ها  ــد دانش ــالع دارم ۹۰ درص ــه اط ــی ک جای

دارای اینترنــت رایــگان هســتند.

دیدار رئیس جمهوری با جمعی از فعاالن و نخبگان سیاسی؛

 برای آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم

معاون گردشگری خبر داد:

برخورد با تورهای غیرمجاز در تعطیالت فطر

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد:

احتمال آغاز ترم آینده از بهمن
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این گیاه ها امواج مضر را
 از بین می برند

ــه عنــوان یکــی  ــاز ب ــه ورا از دیرب ــه ورا: آلوئ آلوئ
ــتفاده  ــورد اس ــناخته و م ــی ش ــان داروی از گیاه
قــرار گرفتــه اســت. امــا ایــن گیــاه قــدرت 
جــذب مقادیــر زیــادی از پرتوهــای مضــر اطــراف 
ــته  ــن در دس ــه ورا همچنی ــاه آلوئ ــا را دارد. گی م
ــرار دارد و هــوای محیــط شــما  گیاهــان ســالم ق
ــه  ــل آن ب ــن و تبدی ــا جــذب دی اکســید کرب را ب

اکســیژن، تمیــز می کنــد.
ــور،  ــر ن ــت محافظــت در براب ــل خاصی ــه دلی ب
شــما بایــد گیــاه آلوئــه ورا را در یــک خــط 
ــاطع کننده  ــی س ــتگاه الکترونیک ــتقیم از دس مس
امــواج قــرار دهیــد و مطمئــن شــوید کــه چیــزی 
بیــن ایــن دو قــرار نگیریــد، زیــرا ایــن امــر باعــث 
کاهــش توانایــی گیــاه در جــذب اشــعه می شــود. 
داشــتن چندیــن گیــاه آلوئــه ورا در سراســر خانــه 
یــک راه عالــی بــرای محافظــت در برابــر اشــعه و 

تمیــز نگــه داشــتن هــوا اســت.
بهتریــن  از  یکــی  پیچــک  پیچــک: 
پرتــوی موجــود در محیــط  جذب کننده هــای 
قــوی  تصفیه کننــده  یــک  همچنیــن  اســت. 
هــوا بــه شــمار مــی رود چراکــه می توانــد در 
ــزن )از  ــا ۹۰ درصــد بن ــک شــبانه روز، ت طــول ی
ــوا را جــذب  ــود در ه ــا( موج ــواع هیدروکربن ه ان
ــد  ــوادی مانن ــردن م ــن ب ــا از بی ــک ب ــد. پیچ کن
ــد،  ــیدکربن و فرمالدئی ــیدکربن، مونوکس دی اکس
کیفیــت هــوای اطــراف خــود را بهبــود می بخشــد.

ــارج از  ــا خ ــوان در داخــل ی ــی ت پیچــک را م
ــی  ــد از توانای ــر می خواهی ــا اگ ــت، ام ــزل کاش من
آن در مســدود کــردن و از بیــن بــردن اشــعه 
اســتفاده کنیــد، بهتــر اســت از آن در داخــل خانــه 
اســتفاده کنیــد. اگــر اتاقــی داریــد کــه می توانــد 
ــد، آن را  ــم کن ــاه فراه ــرای گی ــادی را ب ــور زی ن
ــر در قســمت  ــد و اگ ــاق رشــد دهی در فضــای ات
ــد،  ــه خــود پنجره هــای بزرگــی داری ــی خان جنوب
یــک مــکان ایــده آل بــرای قــرار دادن گیــاه 
اســت. بــه پیچــک خــود آب زیــادی ندهیــد زیــرا 
ــرد را  ــن عملک ــک بهتری ــه خش ــرایط نیم در ش
ــطحی  ــاک س ــه خ ــی ک ــن در صورت دارد. بنابرای
گلــدان خشــک بــود، آن را آبیــاری کنیــد. بــرای 
نگهــداری پیچــک از ظرفــی اســتفاده کنیــد کــه 
ــدن آب در خــود را ندهــد چــرا  ــد مان اجــازه راک

ــد. ــه ورا می پوس ــد آلوئ ــه مانن ک
ــر  ــه عط ــرخس مارچوب ــه: س ــرخس مارچوب س
فوق العــاده ای دارد و در جــذب تابــش بســیار 
ــی  ــواص آنت ــاده دارای خ ــن م ــت. ای ــر اس مؤث
ــما در  ــه ش ــه ب ــت ک ــهوری اس ــیدانی مش اکس
ــا  ــش گام ــر تاب ــه در اث ــیب هایی ک ــاع از آس دف
ایجــاد می شــود، کمــک می کنــد. همچنیــن گیــاه 
نیرومنــدی بــرای جــذب امــواج الکترومغناطیســی 
ــایر  ــا س ــون ی ــه، تلویزی ــده از رایان ــود آم ــه وج ب
ــما اســت. ــه ش ــی در خان ــتگاه های الکترونیک دس

ــان  ــر از گیاه ــی دیگ ــه یک ــرخس مارچوب س
تزئینــی  محصــول  یــک  مراقبــت،  در  آســان 
داخلــی و همچنیــن یــک گیــاه کاربــردی اســت. 
ایــن گیــاه مفیــد، نیــاز بــه محیــط مرطــوب بــرای 
ــک  ــک و خن ــوای خش ــر در آب و ه ــا دارد. اگ بق
زندگــی می کنیــد، می توانیــد بــا اســتفاده از 
ــر  ــردن آب ب ــا اســپری ک دســتگاه بخــار ســرد ی
کنیــد.  ایجــاد  را  الزم  رطوبــت  برگ هــا،  روی 
ــن  ــت، بنابرای ــق آب اس ــه عاش ــرخس مارچوب س
ــر روز  ــد و ه ــه داری ــه نگ ــه آن را هیدرات همیش
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــاه ب ــن گی ــد. ای آن را آب دهی
ــد  ــما بای ــود و ش ــرورش داده می ش ــدان پ در گل
ســالی چندیــن بــار مــواد مغــذی الزم بــرای زنــده 

ــد. ــه او بدهی ــدن را ب مان
ســبزی خــردل: ســبزی خــردل نــه تنهــا یــک 
ــه  ــت، بلک ــذی اس ــمزه و مغ ــی خوش ــاده غذای م
بــرای محافظــت در برابــر اشــعه الکترومغناطیســی 
نیــز عالــی عمــل می کنــد. در حالــی کــه ممکــن 
اســت شــما عــادت کــرده باشــید ســبزی خــردل 
را تنهــا در مــزارع ببینیــد، نگهــداری ایــن گیاه در 
ــد  ــه بســیار مفیــد اســت زیــرا می توان داخــل خان
شــما را در برابــر صدماتــی کــه ممکــن اســت در 
ــر تابــش امــواج مضــر ایجــاد شــود، محافظــت  اث
کنــد. همچنیــن خاصیــت تصفیــه هــوای محیــط 

را نیــز دارد.
ایــن گیــاه  از رشــد ســریع  شــما حتمــا 
ــه  ــر ک ــس چــه بهت ــد شــد! پ شــگفت زده خواهی
ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــده غذای ــر وع ــرای ه از آن ب
 A ، Cایــن ســبزی منبعــی سرشــار از ویتامیــن
و بتاکاروتــن محســوب می شــود و مزایــای آن 
ــت. ــا اس ــردن پرتوه ــدود ک ــر از مس ــیار فرات بس

کائوچــو: کائوچــو گیــاه بــزرگ و زیبایــی اســت 
ــاه  ــن گی ــی دارد. ای ــو اکتیوی ــواص رادی ــه خ ک
ــد  ــود، می توان ــداری ش ــه نگه ــی ک ــر جای در ه
امــواج الکترومغناطیســی را جــذب  کنــد امــا 
در صورتــی نزدیــک دســتگاه های الکترونیکــی 
شــما بایــد کارآمدتــر خواهــد بــود. کائوچــو 
ــت  ــعه، خاصی ــر اش ــت در براب ــر محافظ ــالوه ب ع

تصفیه کنندگــی هــوا را نیــز دارد.
گیــاه کائوچــو را می تــوان در داخــل یــا خــارج 
از خانــه پــرورش داد و نگهــداری آن نســبتاً آســان 
ــط  ــد در محی ــح می دهن ــا ترجی ــت. کائوچوه اس
ــور غیرمســتقیم و دمــای خنــک  ــا ن ــور و ب کــم ن
نگــه داشــته شــوند. آنهــا بایــد در اتاقــی بــا تهویــه 
ــد  ــا بای ــه داشــته شــوند و خــاک آنه ــوع نگ مطب
مرطــوب باشــد. در زمان هایــی کــه رشــد آن 
ــه آب بســیار کاهــش  متوقــف می شــود نیــازش ب

می یابــد.
منبع: ایرنا زندگی

اماکن ورزشی مراغه
 از سوم خردادماه بازگشایی می شود

ــن  ــی اماک ــت: تمام ــه گف ــدار مراغ ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
ــذاری  ــتی و فاصله گ ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــتان ب ــی شهرس ورزش

ــد.  ــد ش ــایی خواه ــرداد بازگش ــوم خ ــی از س اجتماع
بــه گــزارش ایرنا، موســی شــعفی در جلســه هماهنگــی بازگشــایی اماکن 
ورزشــی مراغــه اظهار داشــت: تمهیــدات الزم از جملــه برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی بــرای مســووالن اماکــن ورزشــی و ثبــت نام در ســامانه بهداشــت و 
دریافــت کــد رهگیــری و نصــب در محــل فعالیــت، قبــل از بازگشــایی اماکن 

ورزشــی شهرســتان ضروری اســت.
وی بــا تاکیــد بــر کنتــرل و نظــارت ایــن اماکــن از ســوی دســتگاه هــای 
متولــی خاطرنشــان کــرد: ســازگاری بــا بیمــاری کرونــا ویــروس بــا رعایــت 
تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی، بایــد در اولویــت مــردم قــرار گیــرد و همه 

بایــد بــا ایــن شــرایط خــود را هماهنــگ کنیــم.
وی افــزود: بــا هرگونــه بازگشــایی اماکــن ورزشــی قبــل از تاریــخ مقــرر 

برخــورد خواهــد شــد.
ــت: ۱۲۰  ــن جلســه گف ــز در ای ــه نی ــان مراغ ــس اداره ورزش و جوان ریی
ــن از  ــن اماک ــی از ای ــه بخش ــود دارد ک ــتان وج ــی در شهرس ــکان ورزش م

ــی شــود. ســوی بخــش خصوصــی اداره م
ــا و  ــار دســتگاه ه ــن  و در اختی ــت: قســمتی از اماک ــی گف ــدی نوای مه
ادارات دیگــر شهرســتان هســتند و بایــد بــرای ادامــه فعالیــت خــود از اداره 

ــان مراغــه مجــوز دریافــت کننــد. ورزش و جوان
وی افــزود: متاســفانه ۳۰ درصــد اماکــن ورزشــی کــه در اختیــار دیگــر 

دســتگاه هــا قــرار دارنــد فاقــد مجــوز از ســوی ایــن اداره هســتند.
فعالیــت اماکــن ورزشــی مراغــه از اســفند مــاه ســال گذشــته و همزمــان 

بــا شــیوع کرونــا در کشــور و ایــن شهرســتان تعطیــل شــده بــود.

علی دایی جزو ستاره های فراموش نشدنی 
لیگ فوتبال امارات 

ــوش  ــتاره های فرام ــی از س ــوان یک ــه عن ــران ب ــال ای ــطوره فوتب اس
ــد.  ــاب ش ــارات انتخ ــگ ام ــدنی لی نش

ــوره،  ــایت ک ــل از س ــه نق ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــارات را دارد. او  ــال ام ــر فوتب ــگ برت ــور در لی ــابقه حض ــی س ــی دای عل
ــازی کــرد و توانســت عملکــرد  ــرای الشــباب ب در فصــل ۲۰۰۲-۲۰۰۳ ب

ــد. ــی از خــود نشــان ده خوب
در لیـگ امـارات سـتاره های بـزرگ خارجـی زیـادی بـازی کرده اند که 
فرامـوش نخواهنـد نشـد. بازیکنانـی مثل عابـدی پله که از سـال ۱۹۹8 تا 
۲۰۰۰ بـرای العیـن بـازی کرد و یـا جورج وآه که از سـال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ 

بـرای الجزیـره بـازی کرد و علـی دایی که یـک فصل در الشـباب بود.
الکــوره ایــن بازیکنــان را جــزو ســتاره های فرامــوش نشــدنی فوتبــال 

امــارات معرفــی کــرده اســت.

پیروانی:
 زمان دقیق شروع تمرینات هنوز ابالغ نشده است 
سرپرسـت تیـم پرسـپولیس در گفت وگو با برنامـه فوتبال برتـر، از اعالم 

نشـدن زمـان دقیق آغـاز تمرینات تیم  به باشـگاه پرسـپولیس خبر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، افشــین پیروانــی، سرپرســت 
باشــگاه پرســپولیس در گفت وگــوی تلفنــی کــه بــا برنامــه فوتبــال برتــر 
شــبکه ســه ســیما )۲۹ اردیبهشــت ۹۹( داشــت، دربــاره شــروع مجــدد 
ــه  ــوز ب ــی هســتیم، چــون هن ــوز در بالتکلیف ــا هن ــت: م ــر گف ــگ برت لی
مــا ابــالغ نشــده کــه می توانیــم از اول خــرداد تمرینــات را آغــاز کنیــم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی:
تور دوچرخه سواری آذربایجان 

به اردیبهشت سال ۱4۰۰ موکول شد

رئیـس هیئـت دوچرخـه سـواری اسـتان آذربایجان شـرقی گفـت: تور 
دوچرخـه سـواری آذربایجـان قـرار بـود در مهـر مـاه سـال جـاری برگزار 
شـود ولـی بـه دلیل همه گیـری ویروس کرونا به اردیبهشـت سـال ۱۴۰۰ 

موکول شـد.
بـه گـزارش مهـر، رسـول هاشـم کنـدی از بـه تعویـق افتـادن تـور 
دوچرخـه سـواری سـال ۹۹ خبـر داد و اظهـار داشـت: ایـن تـور بـه دلیل 

کرونـا بـه اردیبهشـت سـال ۱۴۰۰ موکـول شـد.
وی ادامـه داد: در تـور سـال ۹8 علـی رغم محدودیت هایی که داشـتیم 

توانسـتیم در ارزیابـی جهانی نمره کامل را کسـب کنیم.
هاشـم کنـدی سـال ۹8 را برای هیئت دوچرخه سـواری اسـتان سـال 
موفقـی ارزیابـی کرد و گفت: ما برترین هیئت دوچرخه سـواری در کشـور 
شـدیم و یکـی از هیئت هـای برتـر اسـتان بودیـم. در زمینه اوقـات فراغت 

برتریـن هیئـت به لحـاظ اجـرای همایش های مختلف شـدیم.
وی سـپس به برگزاری جشـنواره هدف اشـاره داشـت و گفت: جشنواره 
هـدف یـک حرکـت فرهنگی و ورزشـی بسـیار ارزشـمند اسـت کـه نفس 

تـازه ای بـه جامعه ورزشـی اسـتان می دهد.
برگـزاری  داشـت:  اظهـار  اسـتان  سـواری  دوچرخـه  هیئـت  رئیـس 
جشـنواره می توانـد انگیزه هـای از بیـن رفتـه در بیـن ورزشـکاران را از نـو 
بـه وجـود بیاورد. برگزاری جشـنواره فرصت بسـیار مناسـبی بـرای معرفی 

ورزشـکاران و داوران برتـر اسـتان اسـت.
از رشـته های  مالـی در بسـیاری  لحـاظ  از  مـا  افـزود: ورزشـکاران  او 
ورزشـی انگیـزه ادامـه دادن در مسـیر خـود را گاهـاً از دسـت می دهنـد، 
چنیـن رویدادهـای فرهنگـی می توانـد باعـث ایجـاد انگیزه و رقابـت برای 

مانـدگار شـدن آنهـا در عرصـه ورزش شـود.

ــس  ــیون ورزش مجل ــس فراکس ــب رئی نای
ــای  ــفافیت در صورت ه ــدم ش ــه ع ــاره ب ــا اش ب
مالــی دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس، 
تصریــح کــرد: بدهــی و زیــان ده بــودن ایــن دو 
باشــگاه بــزرگ اجــازه عرضــه ســهام آن  هــا در 

ــد.  ــورس را نمی ده ــزرگ ب ــازار ب ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، علــی اصغــر 
یوســف نــژاد  دربــاره واگــذاری دو باشــگاه 
بــزرگ پرســپولیس و اســتقالل، تصریــح کــرد: 
بــا وجــود تکلیــف قانونــی واگــذاری دو باشــگاه، 
امــا شــرایط بــرای واگــذاری ایــن دو باشــگاه در 
ــزم وزارت  ــی ع ــد ول ــا نش ــته مهی ــال گذش س
ورزش و جوانــان و دولــت امســال بــرای تحقــق 

ــن مهــم جــزم اســت. ای
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای 
ــذاری در  ــر واگ ــه ه ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
بــورس نیــاز بــه پیــش شــرط  و مقدماتــی دارد، 
افــزود: نخســتین موضــوع بــرای واگــذاری 
ایــن دو باشــگاه ایــن اســت کــه شــرایط ایــن 
ــن  ــا قوانی ــد ب ــذاری بای ــرای واگ ــگاه ب دو باش

ــد. ــته باش ــت داش ــورس مطابق ب

کار سخت استقالل و پرسپولیس برای 
ورود به بورس

وی بــا یادآوری اینکه پرســپولیس و اســتقالل 
ــس از  ــه داد: پ ــد، ادام ــام باش ــهامی ع ــد س بای
ــد  ــورس بای ــرش ب ــأت پذی ــوارد هی ــق م تطاب
ــرد  ــنجش و آن را بپذی ــگاه را س ــرایط دو باش ش
ــذاری ۱۰  ــق واگ ــز از طری ــت نی ــف قیم و کش
ــرد. ــورت می گی ــگاه ص ــهام دو باش ــد از س درص

وی بــا برشــمردن شــرایط عرضــه ســهام دو 
باشــگاه در بــازار بــورس، تأکیــد کــرد: ســرمایه 
ثبــت شــده دو باشــگاه بایــد حداقــل ۲۰۰ 
ــناور آزاد  ــهام ش ــل س ــان و حداق ــارد توم میلی

نیــز بایــد ۲5 درصــد باشــد. همچنیــن تعــداد 
ــزار  ــک ه ــر از ی ــد کمت ــز نبای ــهام داران نی س

نفــر باشــد.

بیالن دو دوره آخر سرخآبی ها باید 
سودآور و مثبت باشد

نایــب رئیــس فراکســیون ورزش مجلــس بــا 
بیــان اینکــه ایــن دو باشــگاه بایــد دو دوره آخــر 
بیــالن کاری خــود ســودآوری داشــته باشــند، 
افــزود: یکــی دیگــر از شــرایط واگــذاری، نبــود 
ــت؛  ــگاه اس ــاب دو باش ــته در حس ــان انباش زی
ــکان  ــد ام ــاس بای ــن اس ــر همی ــن ب همچنی
ســودآوری دو باشــگاه نیــز در آینــده تضمیــن 
باشــد. در حالیکــه دو باشــگاه در حــال حاضــر 
دارای ســرمایه انــدک و زیان  هــای انباشــته 

ــی هســتند. فراوان
شــرایط  از  دیگــر  یکــی  یوســف نژاد، 
واگــذاری دو باشــگاه را تنظیــم اساســنامه آن هــا 
در راســتای محفــوظ بــودن حقــوق ســهام داران 
جــزء خوانــد و گفــت: همچنیــن ســرمایه ثبــت 
ــرای دو باشــگاه، حداقــل  شــده ســهامی عــام ب

ــد. ــان باش ــارد توم ــغ ۱۰۰ میلی ــد مبل بای
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس اضافــه 
ــن شــرایطی  ــودن چنی ــرد: در صــورت دارا ب ک
بــرای  باشــگاه  دو  اطالعــات  از  کتابچــه ای 
واگــذاری آن هــا در بــورس تدویــن خواهد شــد 
کــه در آن ســاختار مالــی دو باشــگاه بایــد 

ــد. ــن باش ــفاف و روش ش
 

زیان انباشته 1۵۵ میلیارد تومانی 
برای باشگاه استقالل

ــتناد  ــا اس ــس ب ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
بــه دارایی هــای ثبــت شــده باشــگاه اســتقالل، 
اســتقالل  تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
 ۱۹۰ و  زیــان  تومــان  میلیــارد   ۱55 دارای 
ــم  ــن رق ــارد تومــان بدهــی دارد کــه از ای میلی
56 میلیــارد آن بدهــی مالیاتــی بــه شــمار 

می  آیــد.
وی افــزود: از ســوی دیگــر باشــگاه اســتقالل 
ــاد  ــعادت آب ــه س ــع در منطق ــاختمانی واق س
تهــران را در امــوال خــود دارد و ورزشــگاه 
ــن  ــز جــزء دارایی هــای ای ــکار نی شــهید مرغوب

ــوان  ــن عن ــد. همچنی ــه شــمار می آی باشــگاه ب
ــر  ــوم ناص ــپ مرح ــت کم ــرار اس ــه ق ــده ک ش
حجــازی نیــز بــه دارایی هــای اســتقالل افــزوده 
ــد دو  ــد برن ــا بای ــن دارایی ه ــه ای ــه ب ــود ک ش

ــرد. ــه ک ــز اضاف باشــگاه را نی
باشــگاه  بدهــی  هــای  یوســف  نــژاد، 
پرســپولیس را هــم ۱۹۰ میلیــارد تومــان و 
ــارد  ــگاه را ۱۳5 میلی ــن باش ــته ای ــان انباش زی
رقــم  میــان  از  گفــت:  و  برشــمرد  تومــان 
بدهی هــا، 75 میلیــارد تومــان بدهــی مالیاتــی 

ــت. ــگاه اس ــن باش ای

دارایی های پرسپولیس چیست؟
باشــگاه  دارایی هــای  شــد:  یــادآور  وی 
ــزی،  ــر مرک ــک دفت ــامل ی ــز ش ــپولیس نی پرس
ورزشــگاه درفشــی فــر و دو آپارتمــان در فرمانیــه 
بــوده؛ همچنیــن مقرر شــده ورزشــگاه دیگــری به 
دارایی هــای پرســپولیس اضافــه شــود تــا نســبت 

ــود. ــر ش ــه س ــر ب ــا س ــه بدهی ه ــا ب دارایی ه
بــا  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
ــی دو  ــن دارای ــه مهم تری ــه البت ــادآوری اینک ی
باشــگاه برنــد یــا نشــان تجــاری آن هــا اســت، 
ــرای اینکــه ســهام دو باشــگاه  ــح کــرد: ب تصری
مــورد توجــه خریــداران قــرار گیــرد بایــد 
ــادی و  ــای م ــی، دارایی ه ــاط مال ــم و انضب نظ
معنــوی کامــال مشــخص شــود و فرآینــد ایــن 
مهــم بســیار پیچیــده و طوالنــی مــدت اســت.

ــه عرضــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــژاد ب یوســف ن
تنهــا در صورتــی  باشــگاه  ایــن دو  ســهام 
محقــق می شــود کــه شــرایط یــاد شــده 
رعایــت شــود، گفــت: طــی ۱۰ ســال گذشــته 
در ایــن دو باشــگاه ۲۰ مدیرعامــل تغییــر کــرده 
اســت لــذا مــردم هیــچ گاه بــه چنیــن وضعیتــی 

ــرد. ــد ک ــاد نخواهن اعتم

پزشــک گفــت: اســامی مطــرح شــده بــرای جانشــینی قلعــه 
نویــی صحــت نــدارد و تکلیــف ایــن مربــی را بعــد از پایــان فصــل 

ــم.  نوزدهــم مشــخص می کنی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علــی پزشــک 
ســخنگوی باشــگاه ســپاهان  دربــاره زمــان شــروع تمرینــات ایــن 
تیــم اظهــار کــرد: تمرینــات تیــم مــا بعــد از دریافــت ابالغیــه و 
ــا  صــدور مجــوز شــروع می شــود. مقدمــات الزم فراهــم شــده ت

ــم. ــت کنی ــتی را رعای ــتورالعمل های الزم بهداش دس
پزشــک دربــاره وضعیــت امیرقلعــه نویــی و گزینه هــای 

ــده  ــرح ش ــامی مط ــت: اس ــی گف ــن مرب ــرای ای ــی ب جایگزین
بــرای جانشــینی قلعــه نویــی صحــت نــدارد و او تــا پایــان فصــل 
ســرمربی تیــم ســپاهان اســت. مــا بازی هــای لیــگ برتــر، جــام 
ــف  ــم و تکلی ــش داری ــیا را در پی ــان آس ــگ قهرمان ــی و لی حذف
ســرمربی تیــم خــود را بعــد از پایــان فصــل نوزدهــم مشــخص 

می کنیــم.

اخذ تصمیمات اصلی را به پایان
 لیگ نوزدهم موکول کردیم

ــل  ــت مدیرعام ــاره وضعی ــپاهان درب ــگاه س ــخنگوی باش س
ــا  ــپاهان ت ــگاه س ــت باش ــر سرپرس ــت: نیکف ــگاه گف ــن باش ای
آخــر فصــل نوزدهــم اســت و اخــذ تصمیمــات اصلــی از جملــه 
ــا  ــم ت ــول کردی ــگ موک ــان لی ــه پای ــل را ب ــاب مدیرعام انتخ

ــرود. ــن ن ــم از بی ــای تی ــز اعض تمرک
او دربـــاره وضعیـــت انتقـــال محبـــی بـــه باشـــگاه گرانـــادا 
ـــادای  ـــگاه گران ـــا باش ـــه ب ـــا ۲ - ۳ مرتب ـــرد: م ـــان ک ـــپانیا بی اس
اســـپانیا مکاتبـــه کردیـــم و مذاکـــرات در آرامـــش کامـــل بـــا 
ــت  ــا وضعیـ ــود تـ ــام می شـ ــپانیایی انجـ ــگاه اسـ ــن باشـ ایـ

محبـــی مشـــخص شـــود.
پزشــک دربــاره اینکــه نیازمنــد دروازه بــان ســپاهان پیشــنهاد 

خارجــی دارد، گفــت: پیشــنهادات خارجــی بــرای بازیکنــان مــا 
وجــود دارد، امــا اســم باشــگاه ها و بازیکنــان خــود را تــا زمانــی 

ــم. ــه پیشــنهاد ها جــدی نشــوند رســانه ای نمی کنی ک

مذاکرات با بازیکنان را در فصل
 نقل و انتقاالت انجام می دهیم

ســخنگوی باشــگاه ســپاهان دربــاره وضعیــت تمدیــد قــرارداد 
بازیکنــان فعلــی ایــن تیــم اظهــار کــرد: ۹ بــازی تــا آخــر فصــل 
نوزدهــم باقــی مانــده اســت و مــا بــرای اینکــه تمرکــز بازیکنــان 
ــرای تمدیــد قــرارداد بازیکنــان  ــه هــم نریــزد هیــچ اقدامــی ب ب
ــا بازیکنــان را  فعلــی و یارگیــری انجــام نمی دهیــم. مذاکــرات ب
ــال  ــه در ح ــم. البت ــروع می کنی ــاالت ش ــل و انتق ــل نق در فص
ــرای فصــل  ــی را ب ــف محب ــا تکلی ــم ت ــط قصــد داری حاضــر فق
بعــد مشــخص کنیــم، امــا بــرای ســایر بازیکنــان اقدامــی 

ــم. نکردی
ــپاهان  ــازی س ــه رای ب ــگاه ب ــن باش ــراض ای ــاره اعت او درب
ــه  ــرد: در جلس ــان ک ــی ورزش بی ــه دادگاه عال ــپولیس ب - پرس
هیئــت مدیــره دربــاره ایــن موضــوع تصمیــم گیــری می کنیــم و 
بعــد از اینکــه اعضــای هیئــت مدیــره نظــر خــود را اعــالم کردنــد 

آن را رســانه ای می کنیــم.

ــی اش  ــارات قبل ــاره اظه ــور درب ــگاه تراکت ــل باش مدیرعام
ــی  ــا پل ــال ب ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــری رقابت ه ــر پیگی ــی ب مبن

ــان داد.  ــش نش ــن واکن استیش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، میرمعصــوم ســهرابی 
مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور تبریــز دربــاره اقدامــات ایــن باشــگاه 
شــروع  بــرای  بهداشــتی  دســتورالعمل های  اجــرای  بــرای 
تمرینــات اظهــار کــرد: موضــع باشــگاه تراکتــور را  بــه صــورت 
ــزاری  ــف برگ ــه مخال ــم ک ــالم کردی ــمی اع ــر رس ــمی و غی رس
ــن و  ــع  قوانی ــا تاب ــتیم، ام ــرایط هس ــن ش ــا ای ــگ ب ــه لی ادام
ــات خــود را شــروع  ــدرت تمرین ــا تمــام ق مقــررات هســتیم و ب
ــری  ــای س ــم. بازی ه ــرکت می کنی ــابقات ش ــم و در مس می کنی
ــا  ــزار شــود، ام ــود ۲۳ خــرداد برگ ــرار ب ــه ق ــا وجــود اینک A  ب
لغــو شــده اســت. لیگ هــای هلنــد، بلژیــک و ایتالیــا قــرار اســت 

کــه برگــزار نشــوند.  
ســهرابی دربــاره اینکــه گفتــه بــود بــه جــای برگــزاری لیــگ 
برتــر پلــی استیشــن بــازی کننــد، اظهــار کــرد: نــه مــن نگفتــم 
کــه پلــی استیشــنی برگــزار کننــد؛ یکــی از دوســتان مصاحبــه 
ــن اســت کــه  ــود کــه هــدف از برگــزاری  مســابقات ای کــرده ب
مــردم در خانــه هایشــان بنشــینند و بازی هــا را مشــاهده کننــد و 
مــن گفتــم بــازی یارانــه ای برگــزار کننــد بهتــر اســت. متاســفانه  
ــد  ــع باشــگاه هاســت را اعــالم نمی کنن ــه نف ــه ب ــی  ک حرف های

ــد.   ــط از صحبت هــای مــن کردن و برداشــت غل
رعایــت   شــرط  بــه  برتــر  لیــگ  مســابقات  افــزود:   او 
ــرار  ــا ق ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــا و س ــتی فیف ــای بهداش پروتکل ه

اســت برگــزار شــود و براســاس چــه موضوعــی شــروع تمرینــات 
ــالم  ــاه اع ــرداد م ــا را ۲۲ خ ــزاری بازی ه ــرداد و برگ را اول خ
کردنــد. در کجــای دنیــا یــک تیــم کــه 75 روز اســتراحت کــرده 
ــا  ــه آن تیــم می دهنــد ت اســت در نهایــت فرصــت چنــد روزه ب

ــد. ــابقات کن ــاده مس ــش را آم بازیکنان

ما فقط سالمتی بازیکنان و اعضای تیم را به خطر می اندازیم  
ــان  ــگ نمی توانســت زم ــازمان لی ــه س ــاره اینک ــهرابی درب س
بیشــتری بــه باشــگاه ها بدهــد، گفــت: مــا هــم بــه همیــن علــت 
ــود. در  ــل ش ــال تعطی ــر فوتب ــگ برت ــابقات لی ــه مس ــم ک گفتی
حــال حاضــر بوندســلیگای آلمــان شــروع شــده اســت و همیــن 
ابتــدای مســابقات 6 مصــدوم داشــته اســت. مــن بــه جــدول رده 
ــان  ــور را بی ــگاه تراکت ــع باش ــط موض ــدارم و فق ــدی کاری ن بن
ــاط  ــه نش ــت ک ــن اس ــابقات ای ــزاری مس ــدف از برگ ــردم. ه ک
ــا  ــگ م ــی در لی ــی نقش ــد زای ــود و در آم ــاد ش ــه ایج در جامع
نــدارد و بیشــتر هزینــه مطــرح اســت. مــا هزینــه می کنیــم تــا 
ــان  ــه  و جوان ــت  در جامع ــات فراغ ــازی اوق ــی س ــاط و غن نش
ایجــاد کنیــم، امــا هیــچ کــدام اتفــاق نمی افتــد. مــا ایــن همــه 
ــود  ــم خ ــای تی ــان و اعض ــالمتی بازیکن ــم و س ــه می کنی هزین
ــث  ــا باع ــردگی بازی ه ــرم فش ــه نظ ــم. ب ــر می اندازی ــه خط را ب
می شــود کــه تیــم ملــی مــا ضــرر کنــد و مســابقات مقدماتــی 
ــان  ــگ قهرمان ــم و لی ــش رو داری ــاه پی ــی در مهرم ــام جهان ج

ــود.   ــزار می ش ــم برگ ــیا ه آس
ــاره اینکــه ایــن باشــگاه موافــق  ــور درب ــل تراکت مدیرعام

قهرمانــی پرســپولیس بــود، گفــت: مــا جایــگاه خوبــی در جــدول 
ــه  ــت رئیس ــر هیئ ــم. اگ ــال داری ــر فوتب ــگ برت ــدی لی رده بن
ــپولیس  ــی پرس ــا قهرمان ــرد م ــالم می ک ــال اع ــیون فوتب فدراس

را قبــول می کردیــم.  
ــزاری  ــل برگ ــم دالی ــم بدانی ــا می خواهی ــرد: م ــان ک او بی
ــه  ــه در جلس ــود ک ــن ب ــا ای ــنهاد م ــت؟ پیش ــابقات چیس مس
مجمــع فــوق العــاده فدراســیون فوتبــال هــم دربــاره اساســنامه 
تصمیــم گیــری می شــد و هــم نظــرات باشــگاه ها را بــرای 
ــی  ــی کــه همــه اهال ــا می شــدند. زمان ــزاری مســابقات جوی برگ
ــئوالن  ــد مس ــت می کنن ــابقات مخالف ــزاری مس ــا برگ ــال ب فوتب
ــا  ــه هــر حــال م ــد؟ ب ــن کار دارن ــرای انجــام ای چــه اصــراری ب
ــات را  ــود تمرین ــت خ ــه ظرفی ــا هم ــتیم و ب ــون هس ــع قان تاب
ــم  ــابقات را تصمی ــزاری مس ــب برگ ــا عواق ــم، ام ــروع می کنی ش

ــد.   ــده بگیرن ــد برعه ــدگان بای گیرن

ــکر از  ــن تشـ ــت ضمـ ــران و زنیـ ــال ایـ ــم فوتبـ ــم تیـ مهاجـ
پرســـتاران و پزشـــکان، دربـــاره پیشـــنهادات اورتـــون و ناپولـــی 

صحبـــت کـــرد. 
ـــاه  ـــپورتس، در م ـــایت اس ـــل از س ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
گذشـــته اخبـــار زیـــادی از عالقـــه منـــدی تیمهـــای مختلـــف 
ـــم  ـــم تی ـــون مهاج ـــردار آزم ـــه س ـــی ب ـــون و ناپول ـــه اورت از جمل

فوتبـــال ایـــران و زنیـــت روســـیه شـــنیده شـــد. 
ـــت:  ـــن موضـــوع گف ـــون ای ـــار پیرام ـــاره اخب ـــون درب ـــردار آزم س
ـــن  ـــن بازیک ـــه م ـــم ک ـــد کن ـــر تاکی ـــار دیگ ـــک ب ـــم ی ـــی خواه م
ــه بهتریـــن شـــکل  ــتم. هـــدف مـــن بازگشـــت بـ زنیـــت هسـ
ـــتیم  ـــیه هس ـــگ روس ـــرگیری لی ـــر از س ـــا منتظ ـــت. م ـــن اس ممک
و مـــی خواهیـــم هرچـــه ســـریعتر بـــه میـــدان برگردیـــم زیـــرا 
ـــخصاً  ـــن ش ـــه م ـــم ک ـــی کن ـــراف م ـــتیم. اعت ـــال هس ـــگ فوتب دلتن

ـــت  ـــا صحب ـــم ه ـــنهاد تی ـــه پیش ـــر گون ـــاره ه ـــدارم درب ـــت ن دوس
ـــیدن  ـــا رس ـــن ت ـــری. م ـــردا از دیگ ـــم، ف ـــک تی ـــروز از ی ـــم؛ ام کن
ـــرد.  ـــم ک ـــت نخواه ـــود صحب ـــده خ ـــاره آین ـــی درب ـــق نهای ـــه تواف ب
مـــن دنبـــال تیتـــر شـــدن در روزنامـــه هـــا نیســـتم و وقتـــی 

ـــرد. ـــم ک ـــت خواه ـــد صحب ـــی ش ـــری نهای خب
او در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود گفـــت:  همیشـــه 
ـــی  ـــن اهمیت ـــا م ـــت، ام ـــته اس ـــود داش ـــار وج ـــایعات و اخب ش
ـــط  ـــن فق ـــند. م ـــی نویس ـــه م ـــات چ ـــه مطبوع ـــم ک ـــی ده نم
ــتم  ــه ای هسـ ــن حرفـ ــم. مـ ــی دهـ ــام مـ ــودم را انجـ کار خـ

آنهـــا در خـــارج از کشـــور دربـــاره مـــن زیـــاد صحبـــت مـــی 
کننـــد. مـــن آرام و متمرکـــز زندگـــی مـــی کنـــم و فقـــط در 
مـــورد بازگشـــت بـــه میـــدان و در مـــورد زنیـــت فکـــر مـــی 
ـــی  ـــر م ـــازی فک ـــه ب ـــه ب ـــدای کارم همیش ـــان ابت ـــم. از هم کن
ـــر  ـــال حاض ـــت. در ح ـــی اس ـــش بین ـــل پی ـــده غیرقاب ـــردم. آین ک
ـــرارداد  ـــک ق ـــن ی ـــم ، م ـــی کن ـــر م ـــت فک ـــه زنی ـــط ب ـــن فق ، م
ـــر  ـــنهادات دیگ ـــورد پیش ـــردن در م ـــت ک ـــن صحب دارم، بنابرای

درســـت نیســـت. 
ــون  در ۲۱  ــردار آزمـ ــیه سـ ــگ روسـ ــاری لیـ ــل جـ در فصـ

ـــاس  ـــاند و 6 پ ـــر رس ـــه ثم ـــه ۱۰ گل ب ـــرده ک ـــرکت ک ـــابقه ش مس
ـــال ۲۰۲۲  ـــتان س ـــا تابس ـــت ت ـــا زنی ـــش رو ب ـــرارداد پی گل داد. ق

اعتبـــار دارد.
ـــی  ـــت: م ـــان گف ـــران در پای ـــال ای ـــی فوتب ـــم مل ـــم تی مهاج
خواهـــم در مـــورد افـــرادی کـــه از کرونـــا رنـــج مـــی برنـــد 
ـــت  ـــود را از دس ـــزان خ ـــه عزی ـــانی ک ـــه کس ـــم و ب ـــت کن صحب
داده انـــد تســـلیت عـــرض مـــی کنـــم. مـــن همچنیـــن مـــی 
خواهـــم از کادر پزشـــکی، از پزشـــکان گرفتـــه تـــا پرســـتارانی 
ـــروس  ـــن وی ـــم. ای ـــکر کن ـــد تش ـــی جنگن ـــا م ـــه م ـــرای هم ـــه ب ک
ـــه  ـــود را ب ـــی خ ـــر روز زندگ ـــکان ه ـــت. پزش ـــوخی نیس ـــال ش اص
ـــه  ـــا ب ـــد و آنه ـــک کنن ـــردم کم ـــه م ـــا ب ـــد ت ـــی اندازن ـــر م خط
ـــی  ـــاً عال ـــد واقع ـــام دادن ـــه انج ـــد. کاری ک ـــالم برگردن ـــی س زندگ

ـــت. اس

یوسف نژاد ضمن اعالم بدهی ۳۸۰ میلیارد تومانی پرسپولیس و استقالل:

بدهی سرخآبی  ها اجازه عرضه سهام آن ها در بورس را نمی دهد

سخنگوی باشگاه سپاهان:

تکلیف قلعه نویی را پایان فصل نوزدهم مشخص می کنیم

واکنش مدیرعامل تراکتور به ماجرای پیگیری لیگ نوزدهم با پلی استیشن 

واکنش آزمون به پیشنهادات اورتون و ناپولی:

 دنبال تیتر روزنامه ها شدن نیستم
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اوقات شرعی شهر تهران

ــرات حکومتــی اســتان تهــران، از  ــرکل تعزی مدی
ــا 7۰ درصــد ارزش  ــدی از ۱۰ ت ــن جریمــه نق تعیی
ــازات  ــال مج ــا ۲۰ س ــده و از 5 ت ــکار ش کاالی احت
ــر داد.  ــدگان خــودرو خب ــرای احتکارکنن ــس ب حب

ــفنایی در  ــی اس ــد عل ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ــکار  ــه احت ــر اینک ــی ب ــری مبن ــار خب ــورد انتش م
خــودرو در انحصــار 5 نفــر قــرار دارد، گفت: مســائلی 
ــد  ــرح ش ــودرو مط ــکار خ ــوه احت ــون نح ــه پیرام ک
ــته  ــی داش ــانه و علم ــگاه کارشناس ــد جای نمی توان
باشــد، چــرا کــه در ایــران کــه کشــوری بــا جمعیــت 
8۰ میلیــون نفــری و ده هــا میلیــارد گــردش مالــی 
صنعــت خــودرو بــوده، ایــن امــر قابــل قبولــی 
ــا حتــی  نیســت کــه احتــکار خــودرو توســط 5 و ی

ــر صحــت  ــن خب ــر ای ــت شــود و اگ ــر مدیری ۱۰ نف
دارد، چــرا اســامی آنهــا اعــالم نمی شــود تــا مراجــع 
ــد؟ ــورد کنن ــا برخ ــا آنه ــد ب ــیدگی کننده بتوانن رس

وی ادامــه داد: بی تردیــد وظیفــه ذاتــی ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی ایــن اســت کــه بــا احتــکار بــه 
ــر اســامی  ــن اگ ــد، بنابرای طــور جــدی برخــورد کن
احتکارکننــدگان را اعــالم کننــد بــدون هیــچ گونــه 
ــی  ــورد قانون ــا برخ ــا آنه ــاتی ب ــا مماش ــاض ی اغم
ــر باشــد و  ــه هــم موث ــه نحــوی ک ــرد ب ــم ک خواهی

ــر تنبیهــی آن مشــهود باشــد. هــم اث
اســفنانی در گفت وگــو خانــه ملــت تصریــح 
کــرد: اگــر موضــوع احتــکار در قالــب جــرم مطــرح 
شــود، بــه طــور قطــع قــوه قضائیــه می توانــد بــدان 
رســیدگی کنــد، کمــا اینکــه ایــن قــوه ثابــت کــرده 
ــت  ــرای عدال ــر از اج ــه غی ــزی ب ــط قرم ــت خ اس
ــا  ــرای برخــورد ب ــی ب ــچ منع ــدارد و هی ــش ن در پی
ــن  ــه ای ــد ک ــم نمی کن ــی ه ــدارد و فرق ــان ن مجرم
ــی  ــتگاه خاص ــا دس ــخاص ی ــه اش ــته ب ــراد وابس اف

ــند. باش
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــن نماین ای
اظهــار کــرد: اگــر احتــکار صــورت گرفتــه در قالــب 
اخــالل در نظــام توزیــع یــا نظــام اقتصــادی کشــور 

باشــد، بــه طــور قطــع قــوه قضائیــه تــوان برخــورد 
بــا احتکارکننــدگان را بــه نحــو شایســته و اثرگــذار 
دارد و بخشــی هــم کــه بــه تعزیــرات مربــوط اســت 
برخــورد قضایــی جــدی در چارچــوب قانــون بــا آنهــا 

خواهــد شــد.
ــن شــده  ــوع مجــازات تعیی ــان ن اســفنانی در بی
ــر  ــد: اگ ــودرو، یادآورش ــدگان خ ــرای احتکارکنن ب
ایــن افــراد تخلــف تعزیراتــی مرتکــب شــده باشــند، 
ــی  ــبه قضای ــع ش ــک مرج ــازمان ی ــن س ــون ای چ
اســت، چنانچــه در خصــوص احتــکار یــا گرانفروشــی 
ــر  ــا 5 براب ــرای گران فروشــی ۲ ی ورود پیــدا کنــد، ب
ــن  ــه جریمــه تعیی ارزش گرانفروشــی صــورت گرفت
می شــود و بــرای احتــکار نیــز از ۱۰ تــا 7۰ درصــد 
ارزش کاالی احتــکار شــده بــرای آن جریمــه نقــدی 

تعییــن خواهــد شــد.
ــران،  ــتان ته ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
تاکیــد کــرد: اگــر قــرار باشــد در قالــب جــرم اعــم 
از اخــالل در نظــام توزیــع یــا اخــالل در نظــام 
ــودرو  ــدگان خ ــرای احتکارکنن ــور ب ــادی کش اقتص
ــاد  ــمول فس ــه مش ــود، چنانچ ــن ش ــازات تعیی مج
ــل از 5 تــا ۲۰ مجــازات  فــی  االرض نشــود، حداق
ــد.  ــد ش ــن خواه ــده تعیی ــرای احتکارکنن ــس ب حب

وزیــر راه و شهرســازی از واریــز وام حمایتــی 
ــه حســاب شــرکت های  ــی ب ــارد تومان ــزار میلی 8 ه
ــاده ای از  ــی و ج ــی، ریل ــوزه هوای ــافری در ح مس
ــن وام ۱۲  ــود ای ــت: س ــر داد و گف ــاه خب ــرداد م خ

ــت.  ــد اس درص
ــم  ــالمی در مراس ــد اس ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــبکه ریل ــه ش ــاوگان ب ــواع ن ــتگاه ان ورود 88 دس
ــزار  ــن برگ ــاختمان راه آه ــل س ــه در مح ــور ک کش
شــد، گفــت: برنامــه مــا تعمیــق خودبــاوری و 
ــرای ایجــاد ارزش افــزوده در بهــره وری از  تحــرک ب

ــت. ــع اس مناب
وی ادامــه داد: درســال گذشــته موفــق شــدیم تــا 
ــی  ــبکه ریل ــی را وارد ش ــاوگان ریل ــتگاه ن 778 دس

کشــور کنیــم و در ســال جهــش تولیــد بــرای ورود 
دو هــزار دســتگاه هدفگــذاری کردیــم.

ـــی  ـــت از بروکراس ـــازی ممانع ـــر راه و شهرس وزی
ــا و  ــاخت واگن هـ ــرعت در سـ ــل سـ اداری را عامـ
انجـــام قراردادهـــا عنـــوان کـــرد و گفـــت: بایـــد 
وضعیـــت اداری راه آهـــن متحـــول شـــود تـــا 
ــزار  ــذاری ورود دو هـ ــه هدفگـ ــم بـ ــر بتوانیـ زودتـ

واگـــن برســـیم.
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۴۴ دســتگاه نیــز 
ــت،  ــده اس ــی ش ــبکه ریل ــال وارد ش ــدای س از ابت
ــور  ــی کش ــبکه ریل ــان۱۴۰۰ در ش ــا پای ــزود: ت اف
ــتاندار  ــر اس ــن غی ــو و واگ ــود لوکومتی ــاهد وج ش
نخواهیــم بــود و نهضــت بازســازی و بهســازی واگــن 

ــد داشــت. ــه خواه ــا ادام ه
ــل شــاهد  ــان اینکــه در دوره هــای قب ــا بی وی ب
وجــود واگن هــای مســافری غیــر قابــل تحمــل 
بودیــم، گفــت: وضعیــت راه آهــن دگرگــون خواهــد 
شــد و همزمــان ســرعت ســیر قطارهــا همزمــان بــا 

ــود. ــتر می ش ــی، بیش ــش ایمن افزای
ــه  ــن از برنامـ ــازی همچنیـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
وزارت راه بـــرای انتقـــال ۱۰۰ میلیـــون تـــن بـــار 
درســـال از طریـــق شـــبکه ریلـــی خبـــر داد و 
ــی و  ــی اصلـ ــط ریلـ ــترش خطـ ــا گسـ ــت: بـ گفـ
فرعـــی رقـــم جابجایـــی5۰۰ میلیـــون تـــن بـــار 

ــت. ــد یافـ افزایـــش خواهـ
اســالمی همچنیــن دربــاره آخربــن وضعیــت 
تخصیــص بســته هشــت هــزار میلیــاردی بــه بخــش 
حمــل و نقــل مســافری گفــت: بســته حمایتــی در 
ــل  ــرار. دارد و از اوای ــک ق ــه بان ــال ب ــد ارس فراین
خــرداد مــاه بــه حســاب شــرکت هایــی کــه 
ــز  ــد واری ــرده ان ــار نک ــنلی را از کار برکن ــج پرس هی

می شــود.

در حالـی معـاون اول رئیس جمهور توجـه به مهارت 
را الزمـه بـازار کار مـی دانـد کـه خبـر از کاهـش تقاضا 
در بـازار کار از یـک میلیـون به 7۰۰هزار نفـر می دهد و 
معتقـد اسـت، افزایش صالحیت حرفـه ای و مهارت باید 

در دسـتور کار قـرار گیرد. 
بـه گزارش تسـنیم، بیـکاری یکی از معضـالت اصلی 
جامعـه اسـت که بـدون در نظر گرفتن مـدرک تحصیلی 
کشـور را فراگرفتـه اسـت. اگر چه بیـکاری از دیـد افراد 
می توانـد دالیـل متفـاوت داشـته باشـد امـا در حقیقـت 
اگـر فـردی توانایـی کار و فعالیـت داشـته ولـی درآمدی 
کسـب نکند و در اقتصاد کشـور اثر مثبتی نداشـته باشد 

از بیـکاران جامعه محسـوب می شـود.
معضـل بیـکاری و کـم کاری تنهـا در یـک شـهر و 
می توانـد  مهـارت  نبـود  و  نمی شـود  خالصـه  منطقـه 
یکـی از دالیـل اصلـی بیـکاری بـه شـمار رود.  امـروزه 
در بسـیاری از مـوارد بیکاری ریشـه در نداشـتن مهارت 
و توانایـی دارد و در شـرایط کنونـی بایـد بـرای کاهـش 
نـرخ بیـکاری مراکـز آموزشـی و متولیان اشـتغال توجه 
جـدی بـه موضوع مهـارت ورزی جوانان بـرای حضور در 

عرضه هـای اشـتغال داشـته باشـند.
در  چشـمگیری  تاثیـر  می توانـد  مهـارت  افزایـش 
کاهـش نـرخ بیـکاری داشـته باشـد. آمـوزش هـای فنی 
افـراد  کـه  اسـت  آموزش هایـی  جملـه  از  ای  حرفـه  و 
جویـای کار بـرای احـراز شـغل بایـد آن هـارا فراگیرنـد. 
امـا متاسـفانه امـروزه افزایـش مـدرک گرایـی در بیـن 
جوانـان و حتـی خانواده هـا می تواند دلیـل اصلی کاهش 
داوطلبیـن بـرای فراگیـری مهارت های متفاوت باشـد از 
ایـن رو القاء رسـالت مهارت آموزی و آسـیب های ناشـی 
از مدرک گرایـی در تغییـر نگـرش خانواده هـا می توانـد 

موثـر واقع شـود.
ــث می شــود  ــی باع ــوزش فعل ــودن آم ــا محــور ب دان
ــه تنهــا پاییــن نیامــده بلکــه  هزینه هــای تولیــد نیــز ن
ــک  ــدون ش ــد. ب ــک بکش ــر فل ــه س ــه روز رو ب روز ب
ــراد  ــکاران را اف ــر بی ــن قش ــت عمده تری ــوان گف می ت
فاقــد مهــارت تشــکیل مــی دهنــد.  بــا توجــه بــه اینکــه 

ــر و  ــروی انســانی ماه ــت نی ــد تربی ــه نیازمن ــر جامع ه
ــتن  ــت، نداش ــاوت اس ــای متف ــه ه ــص در زمین متخص
ــای  ــی از ضعف ه ــالن یک ــن فارغ التحصی ــارت در بی مه
ــان  ــود. جوان ــوب می ش ــور محس ــی کش ــام آموزش نظ
بــدون تخصــص فنــی و مهــارت تنهــا بــا مــدرک 
ــا  ــوند ام ــی ش ــه کار وارد م ــه عرص ــل ب ــارغ التحصی ف
ــی  ــای فن ــتن مهارت ه ــل نداش ــه دلی ــدم اول ب در ق
شکســت می خورنــد. امــروزه یکــی از دغدغه هــای 
ــوزش  ــه آم ــت ک ــتغال اس ــوع اش ــور موض ــی کش اصل
ســمت  بــه  جوانــان  هدایــت  و  الزم  مهارت هــای 
ــش  ــد در کاه ــذازی می توان ــش تاثیرگ ــی نق کارآفرین

ــد. ــته باش ــکاری داش ــرخ بی ن
 جعفـر عبادی،عضـو هیـات علمـی دانشـگاه تهـران 
بیـکاری  علـت  نظـری  تعریـف  بـر  بنـا  اسـت:  معتقـد 
نیـروی کار فزونـی عرضـه نیروی کار )یـا جمعیت فعال( 
بـر تقاضـای آن اسـت و نـرخ بیـکاری عبـارت اسـت از 
تقسـیم بیـکاران بـر جمعیـت فعـال. منظـور از عرضـه 
نیـروی کار یـا همـان جمعیـت فعـال مجمـوع بیـکاران 
و فارغ التحصیـالن اسـت و منظـور از تقاضـای نیـروی 
کار عبـارت اسـت از فرصت هـای شـغلی در بـازار نیروی 
کار عرضـه شـده توسـط بنگاه هـای تولیـدی و خدماتی. 
زمانـی کـه تقاضـای نیـروی کار بـر عرضـه آن فزونـی 
نداشـته باشـد و کلیـه فرصت های شـغلی توسـط نیروی 
کار اشـغال شـده باشـند، تعـداد شـاغالن در حقیقـت 
همـان تقاضـای نیـروی کار اسـت. منظـور از اشـخاص 
بیـکار کسـانی هسـتند کـه مایل بـه کار کردن هسـتند 
ولـی موفـق به یافتـن آن نمی شـوند.بنابراین کسـانی که 
در جسـت وجوی کار نیسـتند یـا مایـل بـه کار کـردن 
نیسـتند و شـغلی هـم ندارند بیکار محسـوب نمی شـوند

کاهـش  مهـارت،  نقـش  اهمیـت  درکنـار  بنابرایـن 
ایجـاد  را  توانـد مشـکالتی  نیـز در کشـور مـی  تقاضـا 
کنـد. متأسـفانه تقاضای نیـروی کار از سـوی بنگاه های 
تولیـدی و خدماتـی طبق اظهـارات اسـحاق جهانگیری، 
معـاون اول رییـس جمهـور کاهـش یافته اسـت که این 
مـی توانـد برای کشـور و آینده بازار کار خطرناک باشـد. 

جهانگیـری بـا حضـور در  دومیـن جلسـه شـورای 
عالـی فنـی و حرفـه ای و مهارتـی درباره میـزان تقاضای 
کار در بـازار مـی گویـد:  کاهش تقاضا در بـازار کار که از 
یـک میلیـون به 7۰۰ هـزار نفر رسـیده و نیاز کشـور به 
نوسـازی صنایـع موجـب می شـود کـه موضـوع افزایش 
صالحیـت حرفـه ای و مهـارت را در دسـتور کار دولـت، 

اصنـاف و بخـش خصوصـی قـرار دهیم.
اسـحاق جهانگیـری در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه 
مسـأله صالحیـت حرفـه ای و مهـارت آمـوزی بایـد بـه 
موضـوع جـدی در کشـور تبدیـل شـود، گفـت: ایـران 
بـه عنـوان کشـوری بـزرگ و در حـال توسـعه نیازمنـد 
اهتمـام بیشـتر بـه تربیت نیـروی انسـانی ماهـر و واجد 
صالحیـت بـه منظـور پیشـبرد برنامـه های خود اسـت.

بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  رییـس جمهـور  اول  معـاون 
افزایـش بهره وری از نیروی انسـانی و منابع سـرمایه ای 
کشـور نیازمنـد افزایـش مهـارت ها هسـتیم، بیـان کرد: 
در دوران شـیوع کرونـا و وضعیـت اقتصـاد پسـاکرونایی 
موضوعـی کـه توجـه سیاسـتگذاران کشـور را جذب می 
کنـد بهـره مندی از فناوری های پیشـرفته و اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای نوینی اسـت کـه منجر به آمـوزش، خرید 
و فـروش و سـایر فعالیـت هـای مجازی شـده اسـت که 
بایـد در ایـن زمینـه به عنوان نیـاز جهان امـروز بیش از 

گذشـته برنامـه ریـزی کنیم.
جهانگیـری بیـان کـرد: بـا توجـه بـه کاهـش رونـد 
پرشـتاب ورودی هـای بـه مدارس و دانشـگاه ها، شـاهد 
و  آمـوزش  هـای  وزارتخانـه  بیشـتر  تمرکـز  و  اهتمـام 
پـرورش و علـوم تحقیقـات و فناوری بـر روی موضوعات 
بـا محتـوای افزایـش مهـارت و کسـب صالحیـت هـای 

حرفـه ای فـارغ التحصیـالن باشـیم.
معـاون اول رییـس جمهـور ادامـه داد: دانشـگاه هـا 
مراکـز تولیـد علـم در کشـور هسـتند امـا نمـی تواننـد 
نسـبت بـه وضعیـت اشـتغال فـارغ التحصیالن خـود بی 
تفـاوت باشـند. همچنین نبایـد وضعیت نظـام آموزش و 
پـرورش بـه گونـه ای باشـد کـه فرزنـدان کشـور پس از 
پایـان تحصیـالت در مـدارس تنهـا انتخابشـان ورود بـه 

دانشـگاه از مسـیر کنکور باشـد.
جهانگیـری افـزود: کاهـش تقاضـا در بـازار کار که از 
یـک میلیـون به 7۰۰ هـزار نفر رسـیده و نیاز کشـور به 
نوسـازی صنایـع موجـب می شـود کـه موضـوع افزایش 
صالحیـت حرفـه ای و مهـارت را در دسـتور کار دولـت، 

اصنـاف و بخـش خصوصـی قـرار دهیم.
بیشـتر دبیـران  وی ضـرورت نشسـت و هماهنگـی 
شـوراهای عالـی فنی و حرفـه ای، اشـتغال، کار، آموزش 
و پـرورش و عطـف را بـه منظـور تمرکـز بـر موضـوع 
آمـوزش حرفـه ای یـادآور شـد و گفـت: شـورای عالـی 
فنـی و حرفـه ای بایـد سیاسـت هایـی را تصویـب کنـد 
که بر اسـاس آن در سـال هـای آتی دسـتگاه ها، اصناف 
و پیمانـکاران فعـال در هـر حـوزه موظـف به اسـتفاده از 
خدمـات نیـروی کاری باشـند کـه گواهینامـه صالحیت 

حرفـه ای و مهـارت را کسـب کننـد.
معـاون اول رئیـس جمهـوری همچنیـن بـر ضرورت 
لحـاظ شـدن مهارت هـای فنـی و حرفـه ای در موضوع 
حقـوق و دسـتمزد و طبقـه بنـدی مشـاغل تأکیـد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعالم کرد:

مجازات 2۰ سال حبس در انتظار احتکارکنندگان خودرو

وام 8 هزار میلیاردی بخش حمل ونقل 
در خرداد ماه واریز می شود

فرصت های شغلی از بین رفت 

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
بیــان اینکــه بعــد از 6 ســال از ابــالغ سیاســت های 
ــاز شــاهد کاهــش رشــد جمعیــت  کلــی جمعیــت ب
هســتیم، گفــت: در برنامه هــای اجرایــی کشــور 
ــت.  ــده اس ــت ها نش ــن سیاس ــه ای ــام الزم ب اهتم

ــلیم  ــی میرس ــید مصطف ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــا اشــاره  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
ــی  ــت های کل ــالغ سیاس ــالروز اب ــمین س ــه شش ب
ــار  ــالب اظه ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــت از س جمعی
کلــی جمعیــت سرنوشــت  کــرد: سیاســت های 
ــاظ  ــن لح ــد و از ای ــن می کن ــور را روش ــده کش آین
بســیار اهمیــت دارد. متأســفانه بــا بررســی هایی کــه 
ــه اســت مشــخص  در اواخــر ســال ۹8 انجــام گرفت
ــام  ــور اهتم ــی کش ــای اجرای ــه در برنامه ه ــده ک ش
ــد از 6  ــت و بع ــده اس ــت ها نش ــه آن سیاس الزم ب
ــاز شــاهد کاهــش رشــد جمعیــت هســتیم. ســال ب

ــه  ــه ب ــی ک ــه اقدامات ــان اینک ــا بی ــلیم ب میرس
ــجام  ــه انس ــام گرفت ــه انج ــته گریخت ــورت جس ص
الزم را بــرای اصــالح وضــع نامناســب کنونــی نــدارد، 
ــه  ــد ب ــن شــاخص مؤثرن ــر ای ــی کــه ب گفــت: عوامل
اســتحکام کانــون خانــواده، اشــتغال جوانان، شــرایط 
ــر  ــوزش ب ــی و آم ــگ عموم ــز فرهن ــتی و نی معیش
می گــردد. ایــن عوامــل همگــی کــم و بیــش مــورد 

ــده اند. ــع ش ــت واق غفل
از  غربــی  زندگــی  ســبک  داد:  ادامــه  وی 
ــی شــناخته شــده ای برخــوردار اســت  ــی اصل ویژگ
کانــون  شــدن  فــدا  و  فــردی  کام جویــی  آن  و 
ــواده اســت. فضــای مجــازی مشــحون اســت از  خان
ــی،  ــف لذت جوی ــکال مختل ــه اش ــه ب ــی ک برنامه های
رواج  را  معنــوی  ســقوط  و  ابتــذال  فردگرایــی، 

. می دهــد
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
ــاره  ــان درب ــوزش جوان ــرای آم ــه ب ــر اینک ــد ب تاکی
ــون  ــت داشــتن کان ــی اســالمی و اصال ســبک زندگ
بــا  متناظــر  کــه  شایســته ای  اقــدام  خانــواده 
ــت،  ــه اس ــام نگرفت ــد انج ــی باش ــت های کل سیاس
گفــت: امــروز شــاهد بهبــود شــرایط نیســتیم، 
تشــکیل خانــواده امــروز حتــی بــرای جوانــان متعهد 
مــا در رده ســوم اهمیــت قــرار می گیــرد. اول شــغل 
ــواده؛  ــکیل خان ــپس تش ــی و س ــاث زندگ و دوم اث
ــه طــور متوســط ده ســال  در نتیجــه ســن ازدواج ب
افزایــش پیــدا کــرده یعنــی فرصــت بــاروری کاهــش 

ــت  ــت و کیفی ــر کمی ــود را ب ــر خ ــن اث ــه و ای یافت
می گــذارد. جمعیــت 

ایــن  اصــالح  بــرای  گفــت:  میرســلیم 
ــت و  ــتقل از دول ــی، مس ــای مردم ــکل، نهاده مش
دســتگاه های رســمی، دلســوزانه دســت بــه کار 
ــه  ــه ب ــا ن ــد ام ــم بوده ان ــر ه ــه مؤث ــده اند و البت ش
صــورت گســترده. روش هــای ســنتی اغلــب متــروک 
ــبیخون  ــا ش ــه ب ــم ک ــی ه ــیوه های غرب ــده و ش ش
ــا مســلط  ــه م ــر بخــش مهمــی از جامع فرهنگــی ب
شــده اساســاً مناســبتی بــا تقویــت کانــون خانــواده 
ســالم و اصیــل نــدارد؛ طبیعــی اســت کــه مجموعــه 
ــد. ــته باش ــود را گذاش ــی خ ــر منف ــل اث ــن عوام ای

ــی  ــبک زندگ ــیوه و س ــد ش ــا بای ــزود: م وی اف
ــه  ــنده ب ــادل بخش ــه تع ــود را ک ــالمی-ایرانی خ اس
ــی  ــی و بازیاب ــت بازشناس ــت اس ــواده و جمعی خان
ــرار  ــود ق ــق خ ــل سرمش ــدداً در عم ــم و مج کنی

ــم. دهی
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
اشــاره بــه مســاله حفــظ و جــذب جمعیــت در 
روســتاها و مناطــق مــرزی بــه عنــوان یکــی از 
ــت،  ــی جمعی ــدات مطــرح در سیاســت های کل تأکی
گفــت: در ایــن خصــوص تأخیــر عمــده ای داریــم که 
ــش  ــم آمای ــیار مه ــوع بس ــه موض ــی ب ــه بی توجه ب
پراکنــش  آن  و هــدف  بــر می گــردد  ســرزمین 
در  اقتصــادی  فعالیت هــای  و  مناســب جمعیــت 
ــط  ــات محی ــه امکان ــه ب ــا توج ــور ب ــای کش جغرافی

ــت. ــتی اس زیس
ــی،  ــن بی توجه ــه ای ــزود: در نتیج ــلیم اف میرس

ــه روز  ــا روز ب ــن م ــرزی میه ــاط م ــتاها و نق روس
بیشــتر تخلیــه شــده و تهدیدهایــی را متوجــه 
کشــور کــرده اســت. تــا دیــر نشــده بایــد از خــواب 

ــویم. ــدار ش ــت بی غفل
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
بــرای  اقداماتــی  چــه  متولــی  دســتگاه های 
ــالمندان  ــداری س ــار نگه ــش آم ــری از افزای جلوگی
ــر  ــرد: اگ ــار ک ــد، اظه در آسایشــگاه ها انجــام داده ان
ــرای خــود در  ــده روشــنی ب ــروز آین ــا ام ــان م جوان
نمونه هــای  و  نبیننــد  کهن ســالی  و  میانســالی 
ــی  ــی اجتماع ــالم و متعال ــار س ــمندی از رفت ارزش
ــه  ــد، چ ــاهده نکنن ــالمندان مش ــا س ــی ب و خانوادگ
ــواده  ــه زندگــی و تشــکیل خان ــد ب ــدی می توانن امی
ببندنــد در حالــی کــه نتیجــه مبهــم آن را در 
ــر  ــی و غی ــر اخالق ــی، غی ــر عاطف ــورد غی ــوع برخ ن
محترمانــه بــا بــزرگان خانــواده خــود می بیننــد کــه 
ــی  ــچ عالمت ــده و هی ــپرده ش ــگاه ها س ــه آسایش ب
ــا  ــه آنه ــبت ب ــاری نس ــک رفت ــان و نی ــم از احس ه

نمی شــود. مشــاهده 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
اینهــا عالمــت تشــدید انقطــاع بیــن نســل ها اســت 
ــرایط  ــن ش ــی در بهتری ــاظ روان ــه لح ــر آن ب و اث
ــه  ــه هســته اولی ــواده ب موجــب محــدود شــدن خان
و در نتیجــه بــروز شــکاف بیــن نســل ها و بنابرایــن 

ــود. ــت می ش ــت جمعی ــر سرنوش ــارت ب خس
میرســلیم تاکیــد کــرد: اقــدام اصالحــی آن 
نیازمنــد رشــد فرهنــگ عمومــی و اخــالق اجتماعــی 

ــت. ــالمی اس ــی اس ــکام متعال ــت از اح و تبعی

میرسلیم: 

 شاهد کاهش رشد جمعیت هستیم


