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ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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روحانی: 

بانک مرکزی باید متخلفان ارزی 
صادرات و واردات را به مردم 

معرفی کند

رحمانی فضلی:

 سند راهبردی مدیریت 
بحران تصویب شده است

 مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت حساسیت و تدبیر و تالش کند
تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی است

 در این سند ۵ هدف عمده دیده شده است
حدود ۲۱ مورد آیین نامه، دستورالعمل و برنامه های اقدام داریم

باید سند راهبردی مدیریت بحران را تدوین کنیم

8
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قالیباف:

برای حفظ حقوق خود راهی جز 
مقاومت نداریم

برنامه های فرهنگی پیشگیرانه
 از اعتیاد کافی نیست

نقش بی نظیر اصناف در ایام کرونا 
فراموش نشدنی است

یکسان سازی افزایش امتیازات حق اوالد و 
عائله مندی شاغالن و بازنشستگان 

دانشگاه ها نباید جوالنگاه 
جناح بندی های سیاسی باشد 

ــول  ــری فرم ــرای بازنگ ــه ای ب ــت: تشــکیل کمیت ــت گف ــورای رقاب ــس ش رئی
ــم.  ــب می کن ــودرو را تکذی ــذاری خ ــت گ قیم

ــر ایجــاد  ــی ب ــت های ــر صحب ــد روز اخی ــزارش تســنیم،  در طــول چن ــه گ ب
کمیتــه ای بــا حضــور نمایندگانــی از شــورای رقابــت و ســازمان حمایــت مصــرف 
ــرای  ــران ب ــع ای کننــدگان تحــت حکمیــت ســازمان گســترش و نوســازی صنای
ــت روش  ــا در نهای ــده ت ــرح ش ــودرو مط ــذاری خ ــت گ ــول قیم ــری فرم بازنگ

ــرار گیــرد. قیمــت گــذاری خــودرو مــورد بازنگــری ق
ــگار تســنیم گفتــه اســت:  ــا خبرن در همیــن ارتبــاط رضــا شــیوا در گفت وگــو ب
ــادی  ــی اقتص ــی هماهنگ ــورای عال ــوه ش ــه ق ــران س ــه س ــاده 3 ابالغی ــاس م براس

ــط قیمت گــذاری و تعییــن ســهمیه  ــرخ و ضواب ــه تصمیم گیــری در مــورد ن »هرگون
ــار دســتگاه ها و  ــف در اختی ــررات مختل ــن و مق ــه به موجــب قوانی ــات ک کاال و خدم
شــوراهای مختلــف قــرار گرفتــه اســت منــوط بــه تأییــد ســتاد تنظیــم بــازار شــد«. 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــورای رقاب ــا ش ــکیالتی نه تنه ــر تش ــاده ه ــن م ــب ای به موج
قیمت گــذاری کاال فعالیــت می کــرد، بایــد دســتورالعمل ها را بــرای تأییــد بــه ســتاد 
تنظیــم بــازار ارســال کنــد امــا ایــن مصوبــه بــه هیــچ عنــوان به معنــای ســلب وظیفــه 

از شــورای رقابــت نبــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــورای رقابــت بــر همیــن اســاس بــا ارائــه دســتورالعمل 
ــازار بــرای دفــاع از آن در تعــدادی از جلســات ســتاد  خــود بــه ســتاد تنظیــم ب
ــه ای  ــکیل کمیت ــده تش ــر بن ــال حاض ــزود: در ح ــد، اف ــر ش ــازار حاض ــم ب تنظی
بــرای بازنگــری فرمــول قیمــت گــذاری خــودرو را تکذیــب می کنــم و در هیــچ 

ــم. ــرکت نکرده ای ــوع ش ــن موض ــرای ای ــه ای ب جلس
ــا اعــالم اینکــه البتــه  رئیــس شــورای رقابــت در ادامــه صحبت هــای خــود ب
قــرار شــده دســتورالعمل قیمــت گــذاری خــودرو هــر 3 مــاه یکبــار متناســب بــا 
نــرخ تــورم بخشــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد، گفــت: در حــال حاضــر یــک مــاه 
ــذاری خــودرو نمی گــذرد و  ــد قیمــت گ بیشــتر از اجــرای دســتور العمــل جدی

هیــچ جلســه ای بــرای بازنگــری دســتورالعمل برگــزار نشــده اســت.
شــیوا تصریــح کــرد: بعــد از گذشــت 3 مــاه از اجــرای دســتورالعمل در صــورت 
تغییــر نــرخ تــورم بخشــی و درخواســت خودروســازان در زیــان ده بــودن تولیــد 
بــه صــورت کارشناســی بازبینــی هــا را در دســتورالعمل قیمــت گــذاری انجــام 

خواهیــم داد.

بازنگری فرمول دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو تکذیب شد 

بانــک مرکــزی بــا تشــکر از صادرکنندگانــی کــه در راســتای مصالــح و منافــع 
جامعــه نســبت بــه برگشــت ارز حاصــل از صــادرات اقــدام کرده انــد، اعــالم کــرد: 
ــررات،  ــق مق ــدگان، مطاب ــایر صادرکنن ــدم برگشــت ارز توســط س در صــورت ع

ــود.  ــر می ش ــانه ها منتش ــان در رس ــامی متخلف اس
بــه گــزارش ایرنــا، ایــن بانــک بــا توجــه بــه اصــل شــفافیت و بــه منظــور آگاهی 
عمــوم از عملکــرد حــوزه تجــارت خارجــی کشــور طــی دوســال اخیــر نســبت بــه 

اعــالم فهرســت دریافت کننــدگان ارز بــرای واردات اقــدام کــرده اســت.
در حــوزه تجــارت خارجــی توســط عــده بســیار اندکــی از افــراد و شــرکت ها 
ــد و ضــرورت دارد در راســتای اصــل  ــا آحــاد جامعــه حضــور دارن در مقایســه ب
ــز  ــی نی ــش صادرات ــور در بخ ــع کش ــات و مناب ــتفاده از امکان ــفافیت در اس ش

ــی  ــش واردات ــد بخ ــت ارز همانن ــادرات و برگش ــد و ص ــان در تولی ــرد آن عملک
ــن و تشــریح شــود. تبیی

ــریع در  ــرای تس ــدگان ب ــه صادرکنن ــدد ب ــد مج ــن تأکی ــزی ضم ــک مرک بان
ــفانه  ــال های ۱3۹۷  )متاس ــی س ــود ط ــادرات خ ــل از ص ــای حاص ــت ارزه برگش
تعــدادی از صــادر کننــدگان علــی رغــم گذشــت مــدت طوالنــی از تاریــخ صــدور 
ــه چرخــه اقتصــاد کشــور  کاال و خدمــات هنــوز ارزهــای صادراتــی ایــن ســال را ب
بازنگرداندنــد( و ۱3۹۸ تــا پایــان تیرمــاه ســال جــاری، اعــالم کــرد: در صــورت عــدم 
برگشــت ارز مطابــق مصوبــات هیــات وزیــران و مصوبــات شــورای عالــی هماهنگــی 
اقتصــادی، اســامی تمــام صادرکننــدگان کاال و خدماتــی کــه ارزهــای صادراتــی را 
ــه چرخــه اقتصــادی  ــه صــورت شــفاف ب ــک ب ــن بان ــق  ترتیبــات اعالمــی ای مطاب
کشــور بــر نمی گرداننــد را در رســانه ها انتشــار خواهــد داد تــا عمــوم مــردم مطلــع 
باشــند چــه افــراد و کســانی در جهــت منافــع شــخصی خــود باعــث تالطــم در نــرخ 

ارز و تحمیــل هزینــه هــای سرســام آور بــه آحــاد جامعــه مــی شــوند.
ــح و  ــه در راســتای مصال ــی ک ــزی ضمــن تشــکر از صادرکنندگان ــک مرک بان
ــد،  ــت ارز کرده ان ــه برگش ــدام ب ــی اق ــت های ابالغ ــر سیاس ــه براب ــع جامع مناف
ــم  ــن مه ــه ای ــون نســبت ب ــه تاکن ــی ک ــته از صادرکنندگان ــه آن دس ــاب ب خط
ــر  ــی حداکث ــت زمان ــن فرص ــر گرفت ــرد: در نظ ــح ک ــد، تصری ــرده ان ــدام نک اق
چهــار مــاه از تاریــخ صــدور کاال بــرای برگشــت ارز صادراتــی، بــه منظــور فراهــم 
ــی رود  ــار م ــذا انتظ ــت، ل ــور اس ــه کش ــت ارز ب ــکان برگش ــرایط و ام آوردن ش
صــادر کننــدگان بــا تســریع در برگشــت ارز صادراتــی مصالــح و منافــع جامعــه 

ــد. ــرار دهن را مدنظــر ق

بانک مرکزی:

 اسامی صادرکنندگان متخلف در رسانه ها منتشر می شود
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رئیــس مجلــس گفــت: ظــرف چنــد روز گذشــته 
ــر  ــار دیگ ــکا ب ــی و آمری ــورهای اروپای ــی از کش برخ
ماهیــت غیرقابــل اعتمــاد خــود را نشــان داده و بــه ما 
ثابــت کردنــد کــه راهــی جــز مقاومــت هوشــمندانه و 

خردمنــدی انقالبــی نداریــم. 
بــه گــزارش تســنیم، محمدباقــر قالیبــاف رئیــس 
ــوه  ــی ق ــت علن ــالمی در نشس ــورای اس ــس ش مجل
مقننــه و در نطــق پیــش از دســتور خــود، در واکنــش 
بــه تصویــب قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس انــرژی 
اتمــی علیــه ایــران، گفــت: ملــت عزیــز مــا در جریــان 
ــی  ــته بحث های ــای گذش ــی روزه ــه ط ــتند ک هس
دربــاره موضــوع هســته ای در ســطح سیاســی و 
ــن  ــم در ای ــه الزم می دان ــد ک ــرح ش ــانه ای مط رس
ــدگان و  ــتحضار نماین ــه اس ــه را ب ــد نکت ــه چن رابط

ــران برســانم. ملــت شــریف ای
ــه  ــوع ک ــن موض ــن و مهمتری ــه داد: اولی وی ادام
می خواهــم بــر آن تاکیــد کنــم اینکــه ظــرف روزهای 
گذشــته، کشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــکا و 
متاســفانه برخــی کشــورهای اروپایــی یــک بــار دیگــر 
ماهیــت غیرقابــل اعتمــاد و خصمانــه خــود را به ملت 
ــه  ــار ب ــرای چنــد دهمیــن ب ایــران نشــان دادنــد و ب
ــرای حفــظ حقــوق و  ــد کــه ب ــت کردن ــا ثاب همــه م
ــن پیشــرفت  ــن تضمی ــران و همچنی ــت ای ــزت مل ع
ــتادگی و  ــز ایس ــی ج ــز، راه ــران عزی ــش ای و آرام
ــی  ــر و خردمنــدی انقالب مقــاوت هوشــمندانه و تدبی

ــدارد. وجــود ن
نماینــده تهــران در مجلــس  افــزود: رفتــار دشــمن 
ــه مقاومــت هوشــمندانه و فعــال را  ــام گزین ــن ای در ای
بــه یــک گزینــه راهبــردی بــرای ملــت ایــران تبدیــل 
کــرده کــه پشــت ســر آن اجماع کامــل ملی و سیاســی 
وجــود دارد و اراده ملــت ایــران ضامــن و پشــتیبان آن 
اســت. ایــن امــری اســت کــه از همــه کشــورهای غربی 
ــاق هــای در بســته می نشــینند و  و کســانی کــه در ات
ــه  ــد، می خواهــم ب ــه می کنن ــران توطئ ــت ای ــه مل علی

آن توجــه ویــژه داشــته باشــند.
ــران  ــت ای ــرد: مل ــح ک ــه تصری ــوه مقنن ــس ق رئی
راه مقاومــت فعــال را برگزیــده و ایــن مطالبــه قاطــع 
ــیری  ــت و مس ــئوالن اس ــاع مس ــورد اجم ــت و م مل
جــز ایــن در ماه هــای آینــده وجــود نخواهــد داشــت.

ــر  ــای اخی ــه ه ــوالت هفت ــه تح ــاف در ادام قالیب
و قطعنامــه کــه بــا صحنــه گردانــی آمریــکا و رژیــم 

صهیونیســتی و بــا کارســازی خیانــت آلود کشــورهای 
اروپایــی علیــه ایــران در شــورای حــکام آژانــس صادر 
شــد را یــادآور شــد و گفــت: همــه دیدنــد بــا وجــود 
ــاع  ــچ اجم ــود، هی ــه شــده ب ــی ک همــه طرایحی های
ــران شــکل نگرفــت و بلکــه برخــی  ــی علیــه ای جهان
از قدرت هــای بــزرگ و کشــورهای دیگــر آشــکارا بــا 

ایــن قطعنامــه مخالفــت کردنــد.
وی افــزود: بخــش بزرگــی از آنهایــی کــه بــه ایــن 
قطعنامــه رای دادنــد، تحــت فشــار ســنگین از جانــب 
آمریــکا بودنــد. تصــور باطــل محافــل صهیونیســتی که 
ــت  ــن اس ــتادند ای ــا ایس ــن طراحی ه ــر ای ــت س پش
ــه  ــه و ب ــی کودکان ــه آرای ــا صحن ــد ب ــه می توانن ک
ــران رخنــه  امیــد اینکــه صفــوف ملــت و نظــام در ای
ــا اوال  ــدور قطعنامه ه ــا ص ــود، ب ــاد ش ــکافی ایج و ش
قــدرت ابتــکار عمــل و خالقیــت در چارچــوب راهبــرد 
مقاومــت فعــال را از ایــران بگیرنــد و ثانیــا ایــران عزیــز 
ــا  ــد ت ــدد کنن ــار مج ــره و فش ــی از مذاک را وارد داالن
ــکالت  ــر مش ــم ب ــیله ه ــن وس ــه ای ــد ب ــاید بتوانن ش
داخلــی و حــاد خــود ســرپوش بگذارنــد و هــم مجــددا 
راهــی بــه ســوی بــاج خواهــی هــای جدیــد و دســت 
ــران  ــی ای ــدرت مل ــای ق ــه ارکان و مولفه ه ــدازی ب ان

ــاز کننــد. خصوصــا در حــوزه نظامــی و دفاعــی ب
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: مــن بــا 
قــدرت و بــا صراحــت عــرض مــی کنــم کــه امــروز در 
بیــن مســئوالن نظــام اســالمی در ایــن بــاره کــه آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی قــادر بــه دســتیابی بــه هیــچ یک 
از اهــداف خــود در عرصــه منطقــه ای و بیــن المللــی 

نیســتند، اجمــاع و اتفــاق نظــر کامــل وجــود دارد و بــه 
ــازه تخطــی  ــرایطی اج ــچ ش ــه و تحــت هی ــچ وج هی

آژانــس از چارچــوب هــای قانونــی داده نخواهــد شــد.
ــخ  ــه کــرد: تاری نماینــده تهــران در مجلــس اضاف
۱۷ ســال گذشــته نشــان مــی دهــد ایــران همــواره 
ــی  ــع مل ــی و مناف ــن الملل ــررات بی در چارچــوب مق
خــود ســخاوتمندانه تریــن همــکاری هــا را بــا آژانــس 
داشــته امــا اغلــب جــز دشــمنی هــای افــزون تــر و 
ــاج خواهــی هــای بیشــتر چیــزی عایــد آن نشــده  ب
ــود  ــد خ ــا اراده سیاســی جدی ــران ب ــت ای اســت. مل
کــه در مــاه هــای گذشــته بــه بهتریــن وجــه آشــکار 
شــده و بنــده و شــما افتخــار نمایندگــی آن را داریــم، 
ــه  ــه گران ــه و معامل ــازش طلبان ــرات س ــه تفک برهم
ــدرت را  ــا ق ــال ب مهــر بطــالن زده و راه مقاومــت فع

انتخــاب کــرده اســت.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: 
البتــه مــا مخالــف دیپلماســی و مذاکــره نیســتیم امــا 
ــا مضــرر و  ــکا مطلق ــا آمری ــره ب ــم مذاک ــده داری عقی
ممنــوع اســت. مذاکــره بــا کشــورهای اروپایــی بایــد 
بــا حداکثــر بــی اعتمــادی انجــام شــود، مذاکــره بــا 
ــا از  ــتقالل آن ه ــان از اس ــا اطمین ــد ب ــس بای آژان
ــره  ــرد و مذاک ــر صــورت گی ــای ســلطه گ ــدرت ه ق
بــا بقیــه کشــورها نیــز برحســب ایــن شــاخص طــرح 
ریــزی شــود کــه در صحنــه هــای حســاس چقــدر از 
ــران حمایــت مــی کننــد. ــع ملــت ای حقــوق و مناف

ــاد  ــا اعتق ــه م ــر اینک ــالوه ب ــزود: ع ــاف اف قالیب
ــدرت و  ــع ق ــد از موض ــره بای ــوع مذاک ــر ن ــم ه داری

بــا اتــکا بــه اراده مســتحکم ملــت ایــران و توانمنــدی 
هــای فنــی دســتگاه هــای مذکــور و نهادهــای انقالبی 
صــورت گیــرد. اروپایــی هــا نیــز متاســفانه بــه جــای 
آنکــه قــدردان صبــر ایــران در پیگیــری عــدم اجــرای 
ــو  ــه جل ــرار ب ــی و ف ــه فرافکن ــند، ب تعهداتشــان باش
ــران در  ــه ای ــه رأی علی ــورها را ب ــد و کش روی آوردن

ــد. شــورای حــکام واداشــته ان
وی  ادامــه داد: امــا غافــل از آنکــه ایــران از مرحلــه 
تهدیــد عبــور کــرده اســت، آیــا اتحــاد ملت ایــران در 
زیــر تابــوت شــهید ســرافراز ســلیمانی را ندیــده انــد 
کــه بــاز هــم فکــر می کننــد کــه مــا در تلــه قطعنامه 
هــا گرفتــار مــی شــویم، ملتــی کــه کشــتی هایــش را 
تــا آمریــکای جنوبــی و بیــخ گــوش شــما بــا پرچــم 
برافراشــته اعــزام مــی کنــد، البتــه معطــل قطعنامــه 

هــای بــی معنــا نخواهــد مانــد.
نماینــده تهــران در مجلــس عنــوان کــرد: اروپایــی 
هــا بــا پیگیــری خواســته هــای آمریــکا در پیشــبرد 
قطعنامــه روز جمعــه نشــان دادنــد که در کینــه ورزی 
ــی  ــد. اروپای ــکا ندارن ــی از آمری ــران دســته کم ــا ای ب
هــا بداننــد کــه آمریــکا در پیگیــری زورگویــی هایش 
ــای  ــت ه ــوی مل ــر گل ــو ب ــت زان ــای سیاس ــر مبن ب
ــطه  ــا را واس ــروز اروپ ــوده و ام ــق نب ــتقل، موف مس
اهــداف خــودش نمــی کــرد. اکنــون مســئول تنــش 
آفرینــی امــروز در روابــط جمهــوری اســالمی ایــران و 
آژانــس بانیــان ایــن قطعنامــه هســتند و این کشــورها 

بایــد عواقــب ایــن اقــدام خــود را پذیــرا باشــند.
قالیبــاف گفــت: جمهــوری اســالمی ثابــت کــرده 
کــه فشــار را نمــی پذیــرد و واکنــش درخــوری را بــه 
آن نشــان مــی دهــد، مــا دوران کوتــاه آمــدن در برابر 
ــد خــوب  ــم و الب بحــران آفرینــی هــا را ســرکرده ای
مــی فهمنــد کــه اکنــون در ســالگرد اســقاط پهبــاد 
متجــاوز و دوران پســا عیــن االســد هســتیم. اینجــا 
بــه صراحــت اعــالم مــی کنــم کــه مجلــس شــورای 
اســالمی بــه عنــوان حافــظ حقــوق ملــت، همــکاری 

را فقــط در قبــال همــکاری مــی پذیــرد.
رئیــس مجلــس اظهــار داشــت: برهمیــن اســاس 
از ســازمان انــرژی اتمــی و وزارت امــور خارجــه مــی 
خواهیــم کــه در اســرع وقــت پاســخی در خــور به این 
اقــدام طراحــی کننــد و بــه مجلــس و بــه نماینــدگان 
محتــرم ارائــه کننــد. مــا همچنیــن از حســن رفتــار 
ــه  ــن قطعنام ــال ای ــن در قب دو کشــور روســیه و چی
تقدیــر مــی کنیــم و بــه بعضــی کشــورهای همســایه 
ــادآوری  ــا شــدند، ی ــی ه ــار شــیطنت غرب ــه گرفت ک
مــی کنیــم کــه همســایگان ابــدی هســتند و منفعــت 

همــکاری بــا اروپــا و آمریــکا زودگــذر اســت.

قالیباف:

برای حفظ حقوق خود راهی جز مقاومت نداریم

ــت:  ــی گف ــلمین رئیس ــالم و المس ــت االس حج
خروشــی کــه مــردم آمریــکا و اروپــا علیه بــی عدالتی 
بلنــد کــرده انــد خامــوش نمی شــود، امیدواریــم ایــن 
خشــم جرقــه هایــی ایجــاد کنــد کــه مشــتعل شــود 
ــر  ــه زی ــارا ب ــرد و آنه ــلطه را بگی ــام س ــن نظ و دام

ــن روز دور نیســت.  بکشــد؛ ای
ــت  ــگاران جوان،حج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
رئیســی  ابراهیــم  ســید  المســلمین  و  االســالم 
ــا  ــد میثــاق ب رئیــس دســتگاه قضــا در آییــن تجدی
آرمان هــای امــام خمینــی )ره( گفــت: توفیقــی کــه 
ــی امــام را در  ــد نوران امــروز نصیــب مــا شــد و مرق
هفتــه قــوه قضائیــه زیــارت کردیــم و الزم اســت یــاد 

ــم. ــی بداری شــهدا را گرام
ــس از انقــالب اســالمی و طــی  ــه داد: پ وی ادام
ــه  ــر فق ــی ب ــی مبتن ــتگاه قضای ــال دس ــن ۴۰ س ای
توجهــی  قابــل  تالش هایــی  اســالمی  و حقــوق 
ــرای  ــد در اج ــه بای ــه ک ــا آنچ ــا ب ــام داده، ام را انج
ــد  ــه را بای ــن فاصل ــه دارد و ای ــد فاصل ــت باش عدال

ــم. ــر کنی کمت
ــراز  ــی در ت ــتگاه قضای ــرد: دس ــان ک ــی بی رئیس
ــی  ــتگاه قضای ــن و دس ــر المومنی ــتگاه قضــا امی دس

ــد ایجــاد شــود. ــر بای ــام و رهب ــار ام ــورد انتظ م
رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: در ۱۴ خــرداد 
امســال رهبــر معظــم انقــالب در تبییــن شــخصیت 

ــام شــخصیتی تحــول خــواه  ــد ام ــام )ره( فرمودن ام
اســت و یکــی از ابعــاد تحــول امــام در عدالت اســت.

ــتر گام دوم  ــروز در بس ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
مســئله اجــرای عدالــت قانــون گــذاران بایــد قانــون 
عادالنــه تصویــب کنند،گفــت: مجریــان قانــون هــم 
بایــد ایــن قانــون را عادالنــه اجــرا کننــد و قاضیــان 

ــد. ــه قضــاوت کنن عادالن
رئیســی ادامــه داد: مــردم بایــد احســاس کننــد 
کــه هنــگام مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی بــه یــک 
ــه  ــاز ب ــن نی ــان مراجعــه مــی کننــد و ای ــدر مهرب پ

ــدی دارد. ــالش ج کار و ت
رئیــس قــوه قضائیــه بیــان کــرد: از قضــات 
متدیــن و پرتالشــمان بایــد تشــکر کنــم امیدواریــم 
در ایــن دوره تحــول و در ایــن دوره ای کــه در بســتر 
گام دوم نهادینــه شــده کاری متفــاوت انجــام شــود.

وی بــا اشــاره بــه کار متفــاوت گفــت: مــردم 
احســاس کننــد کــه عدالــت اجــرا می شــود اگــر قــرار 
ــون  ــه قان ــت ک ــود آن اس ــن ش ــوری تعیی ــد مح باش
ــری ارزش  ــارت پذی ــت و نظ ــد ارزش اس ــزی ض گری
اســت و تمــام مدیــران بــر اجــرای قانــون تــالش کنند.

ــری  ــردم ام ــه م ــرد: توجــه ب ــح ک رئیســی تصری
ــالک و  ــد م ــام می گوی ــر ام ــت، اگ ــریفاتی نیس تش

ــت. ــریفاتی نیس ــت، تش ــت اس ــزان رای مل می
ــا  رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: در دوره تحــول ب
نــگاه کرامــت مــردم و متهــم و قاضــی پیــش برویــم.

ــوق  ــت: حق ــر گف ــوق بش ــه حق ــاره ب ــا اش وی ب

ــت  ــه اس ــمه گرفت ــن سرچش ــن دی ــا از مت ــر م بش
ــالب و  ــن انق ــم، مت ــه ای ــاد گرفت ــام ی ــرا از ام و آن
انقــالب توجــه بــه  آموخته هــای بنیــان گــذار 

ــت. ــان اس ــوق انس حق
رئیســی ادامــه داد: خروشــی کــه مــردم آمریــکا و 
اروپــا علیــه بــی عدالتــی بلنــد کــرده انــد خامــوش 
نمی شــود و ایــن خــروش ممکــن اســت بــرای ظلــم 
حکومــت ترامــپ و ســلطه کمــی فروکــش کنــد، امــا 
ایــن خشــم علیــه بــی عدالتــی خامــوش نمی شــود 
ــد  ــاد کن ــی ایج ــم جرقه های ــن خش ــم ای و امیدواری
کــه مشــتعل شــود و دامــن نظــام ســلطه را بگیــرد و 

آنهــارا بــه زیــر بکشــد و ایــن روز دور نیســت.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه مرحوم شــهید 
ــی  ــد و زمان بهشــتی گفــت: ایشــان والیتمــدار بودن
ــل  ــد در مقاب ــرار می دادن ــم ق ــورد ظل ــه او را م ک
عــده ای کــه می گفتنــد چــرا حــرف نمیزنیــد گفــت 
امــام بــه مــا فرمــوده انــد، ســکوت ایشــان قهرمانانــه 

و بــرای امــر امــام ســکوت کــرد.
وی ادامــه داد: دومیــن نکته مســئله نــگاه مدیریتی 
و تشــکیالتی ایشــان بــود امــام از والیــت فقیــه گفتند 
و در دوره جدیــد دکتریــن حکومــت اســالمی را مطرح 
کردنــد و آنکــه بــرای ایــن نظریــه ســاختار ســازی کرد 
مرحــوم بهشــتی بــود ایشــان دســتگاه قضایــی مبتنی 
ــار  ــتی معم ــت اهلل بهش ــکیل داد و آی ــه را تش ــر فق ب
دســتگاه قضایــی اســت و اخــالص او کمــک کــرد کــه 

اقداماتــش مانــدگار باشــد.

ــرز  ــاد و باخ ــام، تایب ــت ج ــردم ترب ــده م نماین
ــر اینکــه قطعنامــه شــورای  ــا تاکیــد ب در مجلــس ب
ــس  ــرای اعضــای آژان ــی ب ــران الزام ــه ای حــکام علی
ایجــاد نمی کنــد، گفــت: در ایــن فرصــت بــه دســت 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــر مل ــاع فراگی ــا اجم ــده تنه آم
ــت.  ــروری اس ــی ض ــادی و نظام ــای اقتص عرصه ه
بــه گــزارش خانــه ملــت، جلیــل رحیمــی 
جهان آبــادی در واکنــش بــه قطعنامــه شــورای 
حــکام در ارتبــاط بــا برنامــه هســته ای ایــران، 
ــه  ــدور قطعنام ــا ص ــی ب ــورهای اروپای ــت: کش گف
ــی  ــایت های اتم ــی از س ــت بازرس ــددا درخواس مج
ــران در  ــوری اســالمی ای ــا جمه ــد ام ــران را کردن ای
ــی  ــه خوب ــه همــه تعهــدات خــود ب ــب برجــام ب قال
ــز  ــی نی ــرژی اتم ــس ان ــت. آژان ــرده اس ــل ک عم
ــه  ــران ب ــدی ای ــر پایبن ــدد ب ــای متع در گزارش ه

ــت. ــرده اس ــد ک ــود تاکی ــدات خ تعه

اروپا دنبال تکمیل فرایند فشار آمریکا به ایران 
ــرز در  ــاد و باخ ــت جام،تایب ــردم ترب ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: اروپایی هــا 
بــا پیشــنهاد و تصویــب ایــن قطعنامــه دنبــال 
ــه  تکمیــل فراینــد فشــارهای امریــکا علیــه ایــران ب
ــوری اســالمی  ــا جمه ــا هســتند ت موجــب تحریم ه
ــرارداد  ــدد و وارد ق ــره مج ــه مذاک ــور ب ــران مجب ای

ــا آنهــا شــود. ــد ب جدی

مجــدد  قــرار  در  اروپایی هــا  افــزود:  وی 
ــران در  ــت ای ــر از فعالی ــای دیگ ــد حوزه ه می خواهن
ــه  ــای هســته ای ب ــدای از فعالیت ه ــه را ج خاورمیان
ــا گــروه مقاومــت و حضــور و  ویــژه ارتبــاط ایــران ب
نفــوذ ایــران در منطقــه را محــدود کننــد. در واقــع 

ــت. ــگ اس ــکا هماهن ــته آمری ــا خواس ــا ب اروپ

قطعنامه شورای حکام الزامی برای اعضای 
آژانس ایجاد نمی کند

ــا  ــم ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــر اینکــه قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس  تاکیــد ب
ــه  ــن قطعنام ــت: ای ــت، گف ــزام آور نیس ــا ال ــرای م ب

الزامــی بــرای اعضــای آژانــس نیــز ایجــاد نمی کنــد. 
از ســوی دیگــر بــا تصویــب ایــن قطعنامــه فرصتــی 
بــرای اجمــاع داخلــی بــرای مــا ایجــاد شــده اســت.

رحیمــی جهــان آبــادی یــادآور شــد: در کشــور مــا 
ــر  ــم گی ــی و اصحــاب تصمی ــگان سیاســی، علم نخب
دو طیــف بودنــد، گروهــی معتقــد بــه مذاکــره بودنــد 
و تاکیــد داشــتند از طریــق ارتبــاط بــا غربی هــا 
و مذاکــرات می توانیــم مســائل را حــل کنیــم و 
ــه حقــوق  ــه پایبنــدی نســبت ب غربی هــا را مجــاب ب
ایــران کنیــم تــا فشــار تحریــم هــا کاهــش یابــد. عــده 
دیگــر از جمعیــت سیاســی و مــردم ایــران امــا معتقــد 
بودنــد تنهــا راه حــل، مقاومــت در برابــر زیــاده خواهی 

هــای غــرب اســت. ایــن گــروه تاکیــد داشــتند نــگاه 
ــت کــرد. ــد در کشــور تقوی ــه درون را بای ب

استراتژی مقاومت تنها راهکار مقابله با غربی ها
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم با اشــاره 
بــه قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس، افــزود: در ایــن 
شــرایط اجمــاع داخلــی، ملــی و فراگیــر بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد زیــرا اســتراتژی جــز مقاومــت در 
برابــر غربی هــا نداریــم. مــا در برجــام گفت وگــو 
کردیــم امــا امریکایی هــا بــه تعهــدات خــود در 
برجــام عمــل نکردنــد و تحریــم هــا را افزایــش دادنــد 

ــد. ــد می کنن ــب تعه ــز طل ــون نی ــم اکن و ه
وی ادامــه داد: بــا صــدور ایــن قطعنامــه فرصتــی 
ــی  ــر مل ــاع فراگی ــوان اجم ــه می ت ــده ک ــاد ش ایج
بیــن نخبــگان و سیاســیون و نهادهــای تصمیم ســاز 
ــه  ــا را وادار ب ــی ه ــق آن، غرب ــرد و از طری ایجــاد ک
ــه  ــگاه ب ــا ن ــر ب ــرد. از ســوی دیگ ــب نشــینی ک عق
ــه توانمنــدی و ظرفیــت ملــی بایــد  درون و اتــکاء ب

ــم. ــت کنی ــی را تقوی عرصــه اقتصــادی و نظام
ــادی تصریــح کــرد: مــا بایــد  رحیمــی جهــان آب
ــا  ــش ب ــش چال ــرای کاه ــی ب ــای داخل از ظرفیته
همســایگان و کشــورهایی کــه بــا مــا روابــط خوبــی 
در ایــن ســال هــا داشــتند اســتفاده کنیــم و امیــدی 
ــون  ــرا تاکن ــیم زی ــته باش ــکا نداش ــا و امری ــه اروپ ب

ــم. ــن کشــورها ندیدی ــی از ای نتیجــه مثبت

ــرز  ــاد و باخ ــام، تایب ــت ج ــردم ترب ــده م نماین
ــر اینکــه قطعنامــه شــورای  ــا تاکیــد ب در مجلــس ب
ــس  ــرای اعضــای آژان ــی ب ــران الزام ــه ای حــکام علی
ایجــاد نمی کنــد، گفــت: در ایــن فرصــت بــه دســت 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــر مل ــاع فراگی ــا اجم ــده تنه آم
ــت.  ــروری اس ــی ض ــادی و نظام ــای اقتص عرصه ه
بــه گــزارش خانــه ملــت، جلیــل رحیمــی 
جهان آبــادی در واکنــش بــه قطعنامــه شــورای 
حــکام در ارتبــاط بــا برنامــه هســته ای ایــران، 
ــه  ــدور قطعنام ــا ص ــی ب ــورهای اروپای ــت: کش گف
ــی  ــایت های اتم ــی از س ــت بازرس ــددا درخواس مج
ــران در  ــوری اســالمی ای ــا جمه ــد ام ــران را کردن ای
ــی  ــه خوب ــه همــه تعهــدات خــود ب ــب برجــام ب قال
ــز  ــی نی ــرژی اتم ــس ان ــت. آژان ــرده اس ــل ک عم
ــه  ــران ب ــدی ای ــر پایبن ــدد ب ــای متع در گزارش ه

ــت. ــرده اس ــد ک ــود تاکی ــدات خ تعه

اروپا دنبال تکمیل فرایند فشار آمریکا به ایران 
ــرز در  ــاد و باخ ــت جام،تایب ــردم ترب ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: اروپایی هــا 
بــا پیشــنهاد و تصویــب ایــن قطعنامــه دنبــال 
ــه  تکمیــل فراینــد فشــارهای امریــکا علیــه ایــران ب
ــوری اســالمی  ــا جمه ــا هســتند ت موجــب تحریم ه
ــرارداد  ــدد و وارد ق ــره مج ــه مذاک ــور ب ــران مجب ای

ــا آنهــا شــود. ــد ب جدی

مجــدد  قــرار  در  اروپایی هــا  افــزود:  وی 
ــران در  ــت ای ــر از فعالی ــای دیگ ــد حوزه ه می خواهن
ــه  ــای هســته ای ب ــدای از فعالیت ه ــه را ج خاورمیان
ــا گــروه مقاومــت و حضــور و  ویــژه ارتبــاط ایــران ب
نفــوذ ایــران در منطقــه را محــدود کننــد. در واقــع 

ــت. ــگ اس ــکا هماهن ــته آمری ــا خواس ــا ب اروپ

قطعنامه شورای حکام الزامی برای اعضای 
آژانس ایجاد نمی کند

ــا  ــم ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــر اینکــه قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس  تاکیــد ب
ــه  ــن قطعنام ــت: ای ــت، گف ــزام آور نیس ــا ال ــرای م ب

الزامــی بــرای اعضــای آژانــس نیــز ایجــاد نمی کنــد. 
از ســوی دیگــر بــا تصویــب ایــن قطعنامــه فرصتــی 
بــرای اجمــاع داخلــی بــرای مــا ایجــاد شــده اســت.

رحیمــی جهــان آبــادی یــادآور شــد: در کشــور مــا 
ــر  ــم گی ــی و اصحــاب تصمی ــگان سیاســی، علم نخب
دو طیــف بودنــد، گروهــی معتقــد بــه مذاکــره بودنــد 
و تاکیــد داشــتند از طریــق ارتبــاط بــا غربی هــا 
و مذاکــرات می توانیــم مســائل را حــل کنیــم و 
ــه حقــوق  ــه پایبنــدی نســبت ب غربی هــا را مجــاب ب
ایــران کنیــم تــا فشــار تحریــم هــا کاهــش یابــد. عــده 
دیگــر از جمعیــت سیاســی و مــردم ایــران امــا معتقــد 
بودنــد تنهــا راه حــل، مقاومــت در برابــر زیــاده خواهی 

هــای غــرب اســت. ایــن گــروه تاکیــد داشــتند نــگاه 
ــت کــرد. ــد در کشــور تقوی ــه درون را بای ب

استراتژی مقاومت تنها راهکار مقابله با غربی ها
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم با اشــاره 
بــه قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس، افــزود: در ایــن 
شــرایط اجمــاع داخلــی، ملــی و فراگیــر بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد زیــرا اســتراتژی جــز مقاومــت در 
برابــر غربی هــا نداریــم. مــا در برجــام گفت وگــو 
کردیــم امــا امریکایی هــا بــه تعهــدات خــود در 
برجــام عمــل نکردنــد و تحریــم هــا را افزایــش دادنــد 

ــد. ــد می کنن ــب تعه ــز طل ــون نی ــم اکن و ه
وی ادامــه داد: بــا صــدور ایــن قطعنامــه فرصتــی 
ــی  ــر مل ــاع فراگی ــوان اجم ــه می ت ــده ک ــاد ش ایج
بیــن نخبــگان و سیاســیون و نهادهــای تصمیم ســاز 
ــه  ــا را وادار ب ــی ه ــق آن، غرب ــرد و از طری ایجــاد ک
ــه  ــگاه ب ــا ن ــر ب ــرد. از ســوی دیگ ــب نشــینی ک عق
ــه توانمنــدی و ظرفیــت ملــی بایــد  درون و اتــکاء ب

ــم. ــت کنی ــی را تقوی عرصــه اقتصــادی و نظام
ــادی تصریــح کــرد: مــا بایــد  رحیمــی جهــان آب
ــا  ــش ب ــش چال ــرای کاه ــی ب ــای داخل از ظرفیته
همســایگان و کشــورهایی کــه بــا مــا روابــط خوبــی 
در ایــن ســال هــا داشــتند اســتفاده کنیــم و امیــدی 
ــون  ــرا تاکن ــیم زی ــته باش ــکا نداش ــا و امری ــه اروپ ب

ــم. ــن کشــورها ندیدی ــی از ای نتیجــه مثبت

رئیس قوه قضاییه؛

خروشی که مردم آمریکا علیه بی عدالتی بلند کرده اند خاموش نمی شود

قطعنامه شورای حکام برای اعضای آژانس انرژی اتمی الزام آور نیست

استقبال امارات از تصویب قطعنامه 
شورای امنیت درباره ایران

وزارت امــور خارجــه امــارات در بیانیــه ای از 
دربــاره  قطعنامــه تصویب شــده شــورای حــکام 

ــرد.  ــتقبال ک ــران اس ای
ــری  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
اردوپوینــت، امــارات متحــده عربــی از تصویــب 
ــکام  ــورای ح ــران در ش ــاره ای ــر درب ــه اخی قطعنام
ــرده  ــتقبال ک ــی اس ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
و وزارت امــور خارجــه ایــن کشــور در بیانیــه ای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــن زمین ــس در ای ــای آژان از تالش ه
ایــن کــه قطعنامــه را گامــی مهــم و جــدی در 
ــران  ــته ای ای ــاوری هس ــعه فن ــردن توس ــدود ک مح
ــال  ــه کام ــده ک ــز خوان ــر صلح آمی ــداف غی ــرای اه ب
دیگــر  و  امــارات  خواســته های  بــا  هماهنــگ 

ــرد. ــی ک ــت، قدردان ــه اس ــورهای منطق کش
امــارات همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت تــالش 
ــدون  ــه ای ب ــه منطق ــن ب ــت یافت ــتای دس در راس
ــس در  ــم آژان ــش مه ــی از نق ــتار جمع ــالح کش س
ــران،  ــته ای ای ــه هس ــر برنام ــارت ب ــی و نظ بازرس
ــده  ــان داده ش ــاالی نش ــفافیت ب ــری و ش حرفه ای گ

ــرد. ــی ک ــان آن قدردان ــوی بازرس از س
بــر اســاس ایــن گــزارش، بیانیــه امــارات در پــی 
ایــن مطــرح می شــود کــه  شــورای حــکام آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی پــس از رای گیــری در 
جلســه ای حضــوری، قطعنامــه ارائــه شــده از جانــب 

ــاره ایــران را تصویــب کــرد. تروئیــکای اروپــا درب
شــورای حــکام در ایــن  قطعنامــه از ایــران 
ــس  ــرای آژان ــه دو محــل را ب خواســت دسترســی ب
ــاد  ــن نه ــا ای ــل ب ــور کام ــه ط ــرده و ب ــم ک فراه

ــد. ــکاری کن هم

شورای عالی امنیت ملی پاسخی مناسب 
به قطعنامه اخیر شورای حکام بدهد 

اتحادیــه جامعــه اســالمی دانشــجویان طــی 
ــت  ــی امنی ــورای عال ــر ش ــه دبی ــاب ب ــه ای خط نام
ملــی خواســتار پاســخی مناســب بــه قطعنامــه 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــکام آژان ــورای ح ــر ش اخی

ــد.  ــی ش اتم
ــالمی  ــه اس ــه جامع ــارس، اتحادی ــزارش ف ــه گ ب
دانشــجویان طــی نامــه ای خطــاب بــه دبیــر شــورای 
عالــی امنیــت ملــی خواســتار پاســخی مناســب بــه 
قطعنامــه اخیــر شــورای حــکام آژانــس بین المللــی 

انــرژی اتمــی شــد.
متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی
جناب آقای علی شمخانی

ــوری  ــی جمه ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــران ــالمی ای اس
سالم علیکم؛

نیــک مســتحضرید خــط مشــی اروپایــی هــا بعــد 
از خــروج آمریــکا از برجــام تــا اکنــون، همیشــه بــا 
اهمــال در تعهــدات برجامــِی خــود و قــراردادن 
ــی  ــت بالتکلیف ــران در وضعی ــالمی ای ــوری اس جمه

ــوده اســت. همــراه ب
ــن  ــس بی ــکام آژان ــورای ح ــر ش ــه اخی قطعنام
ــرداد،  ــه 3۰ خ ــی، در روز جمع ــرژی اتم ــل ان المل
ــا تحقیقــات آژانــس و  ــر همــکاری ایــران ب مبنــی ب
اجابــت درخواســت ایــن نهــاد در رابطــه بــا تفحــص 
ــای  ــت ه ــان سیاس ــی از هم ــاص، بخش ــن خ اماک

ــت. ــی اس ــه دول اروپائ فریبکاران
ایــن مهــم، در راســتای همــان ادعاهــای واهــی و 
ــا  بــی اســاِس تروئیــکای اروپایــی مــی باشــد کــه ب
تشــویش اذهــان عمــوم درصــدد یافتــن راهــی بــرای 

فــرار از عملکــرد خــود در برجــام هســتند.
ــر در  ــات اخی ــه الزم اســت، اتفاق ــن نکت ــر ای ذک
ــاد  ــل اعتم ــر قاب ــه غی ــی گیرد،ک ــورت م ــی ص حال
بــودن اروپایــی هــا از ســوی مقــام معظــم رهبــری ) 

ــود. ــی ( مکــرراً گوشــزد شــده ب ــه العال مــد ظل
اتحادیــه جامعــه اســالمی دانشــجویان بــه عنــوان 
ــالمی،  ــران اس ــجویی ای ــه دانش ــن اتحادی بزرگتری
ضمــن محکومیــت ایــن قطعنامــه؛ خواســتار آن 
ــنجیده  ــدام ناس ــن اق ــه ای ــش ب ــه در واکن اســت ک
ــی و  ــدام مقتض ــی، اق ــای اروپای ــه تروئکی و مغرضان
پاســخی مناســب در شــان نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی ایــران بــا تدابیــر بازدارنــده، اتخــاذ گــردد.

نمایندگان با عضویت در هیات رئیسه 
فدراسیون ها خود را وامدار 

بخش های اجرایی نکنند 
نماینــده فریمــان در مجلــس گفــت: نماینــدگان 
ــأت  ــت در هیأت رئیســه فدراســیون ها، هی ــا عضوی ب
ــای ورزشــی  ــره باشــگاه های ورزشــی و هیأت ه مدی
ــای  ــر بخش ه ــدار و نمک گی ــود را وام ــتان ها خ اس

اجرایــی نکننــد. 
ــی زاده  ــان قاض ــید احس ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
مجلــس  در  فریمــان  مــردم  نماینــده  هاشــمی 
شــورای اســالمی گفــت: نماینــدگان مجلــس نبایــد 
بــا عضویــت در هیــأت رئیســه فدراســیون های 
ــای  ــأت ه ــگاه ها و هی ــره باش ــأت مدی ــی، هی ورزش
ورزشــی اســتان ها خــود را           وامــدار و نمک گیــر 

بخش هــای اجرایــی کننــد.
وی افــزود: ایــن مســأله باعــث می شــود تــا 
نماینــدگان نتواننــد بــه درســتی بــه وظایــف قانــون 
ــع  ــد و در واق ــل کنن ــود عم ــی خ ــذاری و نظارت گ
عضویــت در ایــن هیــأت رئیســه و هیــأت مدیره هــا 

ــد. ــد می کن ــدگان را           کن ــارت نماین ــغ نظ را           تی
نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهــار داشــت: نماینــدگان بــرای ایــن کــه 
ــه وظایــف نمایندگــی خــود عمــل کننــد  بتواننــد ب
ــأت   ــت در هی ــائل و عضوی ــن مس ــارغ از ای ــد ف بای
رئیســه های مختلــف باشــند تــا ایــن ســمت ها 
ــع از انجــام وظایــف نظارتی شــان باشــد. ــد مان نتوان

ــد  ــدگان بای ــرد: نماین قاضــی زاده خاطرنشــان ک
ــأت  ــت در هی ــن عضوی ــه ای ــند ک ــوش باش ــه ه ب
مدیــره  هیــأت  و  فدراســیون ها  رئیســه های 
و  اســتان ها  ورزشــی  هیأت هــای  و  باشــگاه ها 
حکمــی کــه در ایــن بــاره بــرای آنهــا زده می شــود، 

ــت. ــرای آنهاس ــی ب ــع دام در واق
نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای 
باعــث  ایــن دام هــا  اســالمی در پایــان گفــت: 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــد ب ــدگان نتوانن ــا نماین ــود ت می ش
وظیفه شــان در حــوزه قانــون گــذاری و نظــارت 
ــی  ــالت اصل ــا را           در رس ــد و آنه ــل کنن ــت، عم اس

خویــش بــا مشــکل مواجــه می کنــد.

میرسلیم:
دولتمردانی که در فکر مذاکره 

دوباره با آمریکا هستند، از ضعف 
جدی برخوردارند

نماینــده مــردم تهــران ری و شــمیرانات معتقــد 
اســت دولتمردانــی کــه بــه فکــر مذاکــره مجــدد بــا 

آمریــکا بودنــد دچــار ضعــف هســتند. 
بــه گــزارش خانــه ملــت، مصطفــی میرســلیم بــه 
پیشــنهاد مذاکــره مجــدد از ســوی ترامــپ  اشــاره 
ــی  ــیار ضعیف ــع بس ــپ در موض ــت: ترام ــرد و گف ک
ــرای  ــره را ب ــد مذاک ــعی می کن ــه و س ــرار گرفت ق

ــا کنــد. خــود دســت و پ
وی در ادامـــه افـــزود: ترامـــپ می خواهد 
با مذاکـــره وجهه ای را بـــرای رای آوری خود 
کســـب کند ولـــی به هیـــچ وجه نمی شـــود 
کرد؛  بـــاز  حســـاب  ترامپ  حرف هـــای  روی 
چـــرا که فـــردی بســـیار دغل بـــاز و عجیب 

. ست ا
نماینــده مــردم تهــران، ری و شــمیرانات بــه 
رویکــرد برخــی از دولتمــردان بــرای مذاکــره مجــدد 
بــا آمریــکا اشــاره و تاکیــد کــرد: بــدون شــک ایــن 
ضعــف  دولتمردانــی اســت کــه بحــث مذاکــره 

مجــدد را پیــش می کشــند.
ــم در  ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین  ای
ادامــه افــزود: ترامــپ، هیچــگاه بــه فکــر مــردم مــا و 
منافــع مــا نیســت و فقــط بــه فکــر شــخص خــودش 

اســت.
ــه  ــم ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا آمریــکا  ــرای مذاکــره ب موضــع مجلــس یازدهــم ب
ــم  ــس یازده ــا؛ مجل ــرد: قطع ــح ک ــاره و تصری اش

ــت. ــا آمریکاس ــره ب ــف مذاک مخال

مرادی:
انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم 
بصورت تمام الکترونیکی برگزار شود

ــت:  ــس گف ــاس در مجل ــردم بندرعب ــده م نماین
ــن  ــم بهتری ــس یازده ــان دوره ای مجل ــات می انتخاب
فرصــت اســت تــا بصــورت تمــام الکترونیکــی 

ــود.  ــزار ش ــات برگ انتخاب
بــه گــزارش خانــه ملــت، احمــد مــرادی در 
ــی،  ــات الکترونیک ــزاری انتخاب ــزوم برگ ــوص ل خص
اظهــار داشــت: توقــع مــردم ایــن اســت کــه 
ــام  ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــا ب ــزاری انتخابات ه برگ
ــای  ــام فراینده ــدن در تم ــی ش ــود و الکترونیک ش

ــت. ــردم اس ــار م ــورد انتظ ــات م انتخاب
قشــم،  بندرعبــاس،  مــردم  مــردم  نماینــده 
ــورای  ــس ش ــر در مجل ــی،حاجی آباد و خمی ابوموس
انتخابــات  بیــان کــرد: چنــد فراینــد  اســالمی 
الکترونیکــی شــده و الزم اســت تــا اخــذ ، شــمارش 
و تجمیــع آرا نیــز الکترونیکــی شــود و ایــن موضــوع 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
وی بــا اشــاره بــه ابهامــات و موانــع برگــزاری 
انتخابــات الکترونیکــی، افــزود: ایــن اشــکال را مطــرح 
ــات  ــزاری انتخاب ــاخت های برگ ــه زیرس ــد ک می کنن
الکترونیکــی فراهــم نیســت و همیــن عــدم آمادگــی  
شــاید مشــکل آفریــن شــود، در پاســخ بــه این اشــکال 
می تــوان گفــت کــه ایــن گونــه نیســت و اگر مشــکلی 
در برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی رخ دهــد، می  تــوان 

بــه صــورت دســتی انتخابــات را برگــزار کــرد.
مــرادی بــا اشــاره بــه وجــود تــوان برگــزاری 
انتخابــات الکترونیکــی در کشــور ادامه داد: من مســئول 
برگــزاری انتخابــات بــوده ام و اعتقــاد دارم کــه مــی توان 

بــه صــورت الکترونیکــی انتخابــات را برگــزار کــرد.
ــس  ــم مجل ــردم در دوره یازده ــده م ــن نماین ای
ــور  ــس جمه ــه رئی ــان اینک ــا بی ــورای اســالمی ب ش
ــا همــکاری شــورای نگهبــان بایــد  و وزیــر کشــور ب
ــم  ــی را فراه ــات الکترونیک ــزاری انتخاب ــه برگ زمین
کننــد، گفــت: انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
بهتریــن فرصــت اســت تــا انتخابــات را بــه صــورت 

ــم. ــزار کنی ــی برگ ــام الکترونیک تم

دلنوشته

حالل کن 
تبریز ،

تو 
خیلی 

بزرگی ،
ما الیق

نیستیم !

)اکبر عظیم نیا(
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مدیــرکل بنــدر و دریانــوردی خرمشــهر از ایجــاد و 
راه انــدازی خــط کانتینــری یخچالــی از مســیر دریایی 

بنــدر خرمشــهر به کشــورهای همجــوار خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، نورالــه اســعدی اظهــار 
ــیوع  ــه و ش ــای ظالمان ــود تحریم ه ــا وج ــت: ب داش
ــی در  ــدری و دریای ــای بن ــف فعالیته ــا  و توق کرون
بیشــتر کشــورهای جهــان بنــدر خرمشــهر توانســت 
ــی و افزایــش  ــدازی خــط کانتینــری یخچال ــا راه ان ب
صــادرات کاالهــای کانتینــری  تحریــم هــا را بــا تکیه 
بــر تمــام ظرفیــت هــا و زیــر ســاخت هــای مناســب 
ایــن بنــدر کــم اثرتــر کنــد و ارز آوری بیشــتری برای 

ــد. کشــور رقــم بزن
ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــزود: در  3 ماه وی اف
ــدی  ــد3۷5 درص ــری رش ــای کانتین ــادرات کااله ص
ــان  ــته نش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــادرات  ــه ص ــهر  در زمین ــدر خرمش ــه بن ــد ک میده
ــورد  ــه رک ــری توانســت ب ــه و بارگی ــات تخلی و عملی
بنــدر  ایــن  تاریــخ فعالیت هــای  بی ســابقه ای در 

ــد. ــت یاب دس
ــت:  ــهر  گف ــوردی خرمش ــدر و دریان ــر کل بن مدی
بنــدر  از  غیرنفتــی   کاالهــای صادراتــی  عمــده 
ــارس و  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــه کش ــهر ب خرمش
همجــوار را کاالهــای فلــه خشــک،کاالهای کانتینــری 
ــکیل  ــی تش ــری یخچال ــای کانتین ــک و کااله خش

می دهــد.
اســعدی اظهــار داشــت:  هــم اکنــون بخــش قابــل 
توجهــی از صــادرات بــه کشــور هــای حاشــیه خلیــج 
ــهر  ــدر خرمش ــی بن ــیر دریای ــق مس ــارس از طری ف
صــورت میپذیــرد کــه نــرخ حمــل مناســب و کاهــش 
تعرفــه هــای تخلیــه و بارگیــری و نزدیکــی مســافت 
ــرای  ــی را ب ــه مطلوب ــوار جاذب ــورهای همج ــه کش ب
ــرده  ــم ک ــدگان فراه ــادر کنن ــذاران و ص ــرمایه گ س

اســت.

مصری در صحن مجلس:
سالطین گوشت میلیاردها تومان 

به جیب زدند

ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــا ارز ۴۲۰۰  ــت ب ــالطین گوش ــت: س ــالمی گف اس
ــا ارز  ــا ب ــد ام ــول را وارد کردن ــن محص ــی ای تومان
ــه  ــن مســئله باعــث شــد ک ــد و ای ــی فروختن نیمای

ــد. ــب بزنن ــه جی ــان ب ــارد توم ــا میلی صده
بــه گــزارش مهــر، عبدالرضــا مصــری در جلســه 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی و در جریــان 
بررســی مســائل حــوزه کشــاورزی، گفــت: معمــوالً 
یکســری قانون هــای نظارتــی از ســوی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــرای کشــاورزان بــه تصویــب رســیده و 
ــق  ــاف در ح ــه اجح ــر ب ــه منج ــود ک ــرا می ش اج

ــردم شــده اســت. م
ــت  ــاورزی ممنوعی ــاد کش ــر جه ــزود: وزی وی اف
صــادرات دام را بــه تصویــب رســانده ایــن در حالــی 
اســت کــه معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن 
ــا  ــد و ب ــادر می کن ــری ص ــتورات دیگ ــه دس زمین
ــد،  ــداران حــق صــادرات دام ندارن وجــود آنکــه دام
ــه  ــدام ب ــای شــخصی اق ــا مجوزه ــراد ب برخــی از اف

صــادرات دام می کننــد.
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــن  ــه در ای ــی ک ــرد: ِچک های ــح ک ــالمی تصری اس
ــر  ــاون وزی ــت و مع ــود اس ــده، موج ــادر ش ــاره ص ب
مجوزهــای  ایــن  صــدور  در  کشــاورزی  جهــاد 

ــت. ــته اس ــت داش ــی دس غیرقانون
مصــری بیــان کــرد: همچنین ســالطین گوشــت، 
ــه  ــی ب ــا ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومان ــن محصــول را ب ای
ــد  ــی فروختن ــا ارز نیمای ــا ب ــد ام ــور وارد کردن کش
ــبه  ــان یک ش ــه آن ــد ک ــث ش ــئله باع ــن مس و همی
ــد؛ وزارت  ــب بزنن ــه جی ــان ب ــارد توم ــا میلی صده
ــتا  ــن راس ــی در ای ــچ اقدام ــاورزی هی ــاد کش جه

ــود. ــاگر ب ــط تماش ــداد و فق انجــام ن
وی گفــت: یکــی دیگــر از مشــکالت ایــن حــوزه 
ــج وارداتــی آنقــدر  آن اســت کــه ۸۰ هــزار تــن برن
ــا فاســد شــد و متأســفانه  ــد ت ــی مان ــا باق در انباره
ــه  ــن زمین ــاد کشــاورزی کســی در ای در وزارت جه

پاســخگو نیســت.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اشــاره 
و  اوالد  حــق  امتیــازات  یکســان  افزایــش  بــه 
ــت:  ــان شــاغالن و بازنشســتگان گف ــدی می عائله من
ــاداش پایان خدمــت تمــام بازنشســتگان ســال ۹۸  پ

ــد.  ــد ش ــت خواه ــاه پرداخ ــر م ــا مه ــر ت حداکث
بــه گــزارش تســنیم، محمــد باقــر نوبخــت در الیو 
ــا  ــا بازنشســتگان ب اینســتاگرامی خــود در گفتگــو ب
تشــریح اقدامــات انجام شــده در راســتای هماهنگــی 
هرچــه بیشــتری دریافتــی بازنشســتگان و شــاغالن 
گفــت: عمــده ســؤاالت و ابهامــات بازنشســتگان 
محتــرم بــر ایــن محــور تأکیــد داشــت کــه شــرایط 
ــوق و  ــه حق ــت ک ــه ای اس ــور به گون ــادی کش اقتص
پرداختــی بازنشســتگان بــه هیــچ وجــه پاســخگوی 
تنگناهــای موجــود نیســت، بــر ایــن اســاس راه حــل 
قطعــی از نظــر مــا در ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن 
بــود کــه از همــه ظرفیتهــای قانونــی بــرای افزایــش 

ســطح رفــاه بازنشســتگان محتــرم اســتفاده شــود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: بــه ایــن 
ترتیــب در گام نخســت بــا دعــوت از نماینــدگان 
تشــکلها و کانونهــای بازنشســتگان نظــر آنهــا در 
اســتفاده از ظرفیتهــای قانونــی موجــود دریافت شــد.

ــد از فصــل  ــاون رئیــس جمهــور گفــت: ۲ بن مع
دهــم قانــون مدیریــت خدمات کشــوری وجــود دارد 
ــتگان  ــوق بازنشس ــه حق ــت ب ــا به صراح ــه در آنه ک
محتــرم اشــاره شــده اســت، یــک بخــش در رابطــه 

ــق  ــوص ح ــر در خص ــش دیگ ــران و بخ ــا ایثارگ ب
ــاغالن  ــتگان و ش ــق اوالد بازنشس ــدی و ح عائله من
ــر ایــن اســاس بایســتی امتیــازات در نظــر  اســت، ب
ــور  ــوزه به ط ــن ح ــاغالن در ای ــرای ش ــده ب گرفته ش

ــرای بازنشســتگان نیــز لحــاظ شــود. یکســان ب
وی افــزود، بــر همیــن اســاس افزایــش 5۰ درصد 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــم قان ــل ده ــازات فص امتی
کشــوری در خصــوص حــق اوالد و عائله منــدی 
به طــور یکســان میــان شــاغالن و بازنشســتگان 
ــور  ــازات مذک ــش امتی ــود. افزای ــرا ش ــتی اج بایس
از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه 
اول  از  اجــرا  بــرای  بازنشســتگی  صندوقهــای 

ــا در  ــد صندوقه ــد، هرچن ــالغ ش ــاه اب ــن م فروردی
ایــن خصــوص بــا تنگنــای مالــی مواجــه بودنــد امــا 
ــازات  ــش امتی ــرای افزای ــاری الزم ب ــتیبانی اعتب پش
مذکــور از اول فروردیــن مــاه از ســوی ســازمان 

ــد. ــد ش ــام خواه ــه انج ــه و بودج برنام
نوبخــت در بخــش دیگــری از مباحــث خــود 
بــه موضــوع پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــال ۹۸ اش ــتگان در س بازنشس
پیــش از ایــن بــرای پرداخــت هرچــه ســریع تر 
ــازمان  ــوی س ــان از س ــت کارکن ــاداش پایان خدم پ
ــا از  ــد ت ــالغ ش ــتگاهها اب ــه دس ــه ب ــه و بودج برنام
ــه پرداخــت  ــازاد نســبت ب ــوال م ــروش ام ــق ف طری

ــد. ــدام کنن ــی اق ــن بده ای
ــه  ــد ک ــالم کردن ــتگاهها اع ــه  داد، دس وی ادام
امــوال مــازادی بــرای واگــذاری و پرداخــت پــاداش 
پایان خدمــت در اختیــار ندارنــد، بــر همیــن اســاس 
ــرای  ــد دارد، چــه ب ــه و بودجــه تأکی ــازمان برنام س
ــازاد را  ــوال م ــذاری ام ــکان واگ ــه ام ــازمانهایی ک س
ــاداش  ــایر دســتگاهها پ ــد و چــه س ــار دارن در اختی
بــا پشــتیبانی ســازمان  پایان خدمــت کارکنــان 
برنامــه و بودجــه حداکثــر تــا مهــر مــاه ســال جــاری 

پرداخــت شــود.
ــه همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان  وی راجــع ب
ــت  ــه دول ــد ک ــرده  بودن ــت ک ــده ای برداش ــت: ع گف
بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی  به دنبــال 
ــت امــا بــر اســاس قانــون پیگیــر  بــا یکدیگــر اس
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان و شــاغالن هســتیم.

ــن هــدف  ــه ای ــل ب ــرای نی ــه داد، ب نوبخــت ادام
ــی دو  ــی دریافت ــه منطق ــد فاصل ــه اول بای در مرحل
ــود. از  ــخص ش ــاغالن مش ــتگان و ش ــروه بازنشس گ
ــوق دو  ــه حق ــوه مقایس ــتی نح ــر بایس ــوی دیگ س
گــروه بازنشســتگان و شــاغالن بــر حســب میانگیــن 
ــر ایــن اســاس  ــا طبقــه شــغلی تعییــن شــود، ب و ی
ــت  ــتگی درخواس ــای بازنشس ــدگان کانونه از نماین
شــد بــرای تعییــن فرمــول و ضابطــه مربوطــه 
ــد. ــه کنن ــی ارائ پیشــنهادات الزم را در جلســات آت

ــراز  ــا اب ــان ب ــه در پای ــازمان  بودج ــس س ریی
ــی در خصــوص  ــاً تمامــی تکالیــف قانون اینکــه قطع
پرداخــت حقــوق و مزایــای بازنشســتگان اجــرا 
می شــود، گفــت: تمامــی ظرفیتهــای باقی مانــده 
ــی  ــا همراه ــتگان ب ــی بازنشس ــوص پرداخت در خص
و  بررســی  بازنشســتگان  تشــکلهای  نماینــدگان 
ــوارد الزم در چارچــوب بخشــنامه  احصــا شــده و م

ــد. ــد ش ــده خواه ــال ۱۴۰۰ گنجان ــه س بودج

یکسان سازی افزایش امتیازات حق اوالد و 
عائله مندی شاغالن و بازنشستگان 

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اصنــاف را مردمی تریــن 
ــش  ــت: نق ــمرد و گف ــور برش ــادی کش ــش اقتص ــن بخ و غیردولتی تری
ــا  ــام کرون ــی ســال ۹۸ و به خصــوص ای ــام پایان ــاف در ای ــر اصن بی نظی

ــت.  ــدنی اس فراموش نش
ــرا  ــک ف ــا تبری ــی« ب ــین مدرس خیابان ــا، »حس ــزارش ایرن ــه گ ب
رســیدن روز ملــی اصنــاف افــزود: جامعــه ســه میلیــون نفــری کســبه 
و بازاریــان کســانی هســتند کــه نقشــی بی بدیــل در پیــروزی انقــالب 
ــف  ــای مختل ــدس و دوره ه ــتیبانی دفاع مق ــالمی، پش ــکوهمند اس ش

ــته اند. ــالمی داش ــوری اس جمه
وی بــا تقدیــر از خانــواده بــزرگ اصناف کــه در موضوع مدیریــت بیماری 
کرونــا، از منافــع خــود گذشــته و بــا پذیــرش خســران و زیــان شــدید در ماه 
پایانــی ســال کــه بــه طــور معمــول ایــام پررونــق و بــا اهمیتــی برای کســبه 
اســت، واحدهــای صنفی شــان را تعطیــل کــرده و در کنــار مردم ایســتادند و 

بــا ایــن اقــدام بــه کنترل حلقــه انتقــال بیمــاری کمــک کردند.
ــراز امیــدواری کــرد  سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اب
کــه برنامه هــای جبرانــی دولــت بــرای خســارت ها و آســیب های 
اصنــاف را شــاهد باشــیم، آن چنان کــه ایــن برنامه هــا کارگشــای عبــور 

از ایــن شــرایط باشــد.
ــا تاکیــد بــر ظرفیــت اصنــاف تولیــدی، تاکیــد کــرد: اصنــاف  وی ب
تولیــدی همــراه بــا بخــش صنعــت، نقــش موثرتــری در تولیــد دارنــد و 

انتظــار مــی رود تــا ایــن نقــش را ارتقــا ببخشــند.
ــای  ــری واحده ــی از براب ــا حاک ــادآور شــد: آماره ــی ی مدرس خیابان

ــا واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت دارد. تولیــدی صنفــی ب
ــی در  ــد، گام ــاف در تولی ــی اصن ــا نقش آفرین وی خاطرنشــان کرد: ب
راســتای کاهــش فشــار اقتصــادی بــر مــردم برداشــته شــد؛ فشــارهایی 
ــه  ــت، ب ــی اس ــتکبار جهان ــات اس ــی از اقدام ــی از آن ناش ــه بخش ک
ــه  ــبت ب ــورها را نس ــه کش ــا علی ــابقه ترین تحریم ه ــه بی س ــوری ک ط
ــا  ــران ب ــد اقتصــاد ای ــران داشــته اند و در حالــی کــه گمــان می کردن ای

ــن نشــد. ــا این چنی مشــکل مواجــه خواهــد شــد ام
ایــن مقــام مســوول گفــت: ایــران در مقابــل چشــمان همــه جهــان، 
ــش  ــه نمای ــا را ب ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــور در مقابل ــی اداره کش چگونگ
گذاشــت و همــگان دیدنــد کــه ایــران چــه تفــاوت چشــم گیری 
ــه  ــود و ن ــگاها ب ــارت فروش ــری از غ ــه خب ــورها دارد؛ ن ــایر کش ــا س ب

صف هــای طوالنــی و قفســه های خالــی.

سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار کــرد: ســهم قابــل 
توجهــی موفقیــت در کنتــرل بیمــاری کرونــا، حاصــل تــالش و مدیریــت 

بخــش صنفــی و ســاختار قدرتمنــد و ریشــه دار اصنــاف کشــور اســت.
ــاختار  ــه س ــتند ک ــول هس ــه متفق الق ــروز هم ــت: ام وی بیان داش
ــاری  ــران در اداره بیم ــنتی ای ــع س ــبکه توزی ــا و ش ــور م ــی کش صنف
ــودی در  ــا کمب ــزرگ داشــته اســت و موجــب شــد ت ــری ب ــا تاثی کرون

ــیم. ــته باش ــی نداش ــچ کاالی هی
ــا،  ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــد مب ــه فرآین ــروز و ادام ــه داد: ام وی ادام
بایــد توســعه تجــارت الکترونیــک و فــروش غیرحضــوری و نیــز رعایــت 
همــه پروتکل هــای بهداشــتی را افزایــش دهیــم تــا در درجــه نخســت، 
ــع از  ــد، مان ــه بع ــند و در وهل ــان باش ــاری در ام ــن بیم ــبه از ای کس

ــوند. ــان ش ــه مشتریان ش ــس ب ــن ویروی ــرایت ای س
ــاف همچــون ســال های  ــرد اصن ــدواری ک ــراز امی ــی اب مدرس خیابان
ــا  ــد ت ــک کنن ــف  کم ــیب پذیر و ضعی ــر آس ــه قش ــژه ب ــته به وی گذش
ــازی و  ــا چابک س ــد و ب ــاس کنن ــا را احس ــری از گرانی ه ــار کمت فش
ــه  ــا هزین ــریع تر و ب ــا را س ــد کااله ــع بتوانن ــای توزی ــالح روش ه اص

ــه دســت مــردم برســانند. ــر ب کمت

ــی ضمــن تشــریح  ــور مالیات ــی ســازمان ام ــای مالیات ــاون درآمده مع
اصالحــات اعمــال شــده در قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده، اعــالم 
کــرد کــه اگــر قانــون جدیــد بــه موقــع از ســوی مجلــس و شــورای نگهبان 

بــه دولــت ابــالغ شــود، از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ اجــرا خواهــد شــد. 
ــه گــزارش ایســنا، محمــد مســیحی اظهــار کــرد: الیحــه اصــالح  ب
مالیــات بــر ارزش افــزوده ســرانجام در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه 
تصویــب نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی رســید و ســپس بــرای 
تاییــد نهایــی بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد کــه در صــورت تاییــد از 

طریــق مجلــس بــه دولــت ابــالغ خواهــد شــد.
ــر  ــات ب ــد مالی ــون جدی ــده در قان ــال ش ــرات اعم ــاره تغیی وی درب
ــغ  ــزوده بال ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــح داد: قان ــزوده، توضی ارزش اف
ــن  ــه ای ــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــده ک ــر ۱۰ ســال در کشــور ب ب
ــی اســت. از  ــای مالیات ــم در نظام ه ــن بســیار مه ــی از قوانی ــون یک قان
جملــه مهم تریــن محورهــای اساســی کــه در ایــن قانــون تغییــر کــرده، 
ــا  بازنگــری در معافیت هاســت کــه در اصالحیــه جدیــد ســعی شــده ت

ــوند. ــع ش ــر وض ــد موث ــه هدف من ــن زمین ــا در ای معافیت ه
ــی، گفــت: دومیــن  ــام مســئول در ســازمان مالیات ــن مق ــه ای در ادام
محــوری کــه در قانــون جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده اصــالح شــده، 
ــور  ــه منظ ــی ب ــیدگی های مالیات ــلیقه ای در رس ــای س ــذف روش ه ح
افزایــش اعتمــاد بیــن نظــام مالیاتــی و مؤدیــان مالیاتــی خواهــد بــود که 
طبــق ایــن اصالحــات بایــد چارچــوب رســیدگی های مالیاتــی بــر ســامانه 
مؤدیــان اســتوار باشــد. یــک محــور دیگــر در اصــالح قانــون مالیــات بــر 
ــه ای کــه  ارزش افــزوده، بازنگــری نظــام دادرســی مالیاتــی اســت به گون
ــم در حــوزه  ــای مســتقیم و ه ــم در حــوزه مالیات ه نظــام دادرســی ه

مالیــات بــر ارزش افــزوده مــورد اصــالح قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــتگاه های اجرای ــژه در دس ــه وی ــان ب ــزام کارفرمای ــزود: ال وی اف
ــکاران بخــش خصوصــی و شــرکت های  ــا پیمان ــا در مواجــه ب دولتــی ت
مهندســی مشــاور از ایــن قانــون تمکیــن کننــد و اصالحــات و تعدیــل 

ــا اســت. ــر اصالحیه ه ــز از دیگ ــی نی ــم مالیات جرائ
ــر ارزش  ــات ب ــد مالی ــون جدی ــرای قان ــان اج ــاره زم ــیحی درب مس
ــر دوره ای  ــی ه ــالغ یعن ــس از اب ــه دو دوره پ ــرد ک ــار ک ــزوده اظه اف
ــون  ــن قان ــالغ ای ــس از اب ــود، دو دوره پ ــالغ ش ــون اب ــن قان ــه ای ک
الزم االجراســت و دلیــل ایــن دو دوره بــودن ایــن اســت کــه فرصت هــای 
ــا  ــب ب ــتورالعمل ها متناس ــا و دس ــری در آیین نامه ه ــرای بازنگ الزم ب
تغییــرات فراهــم شــود. پیش بینــی می شــود کــه اگــر ایــن قانــون بــه 

ــدای ســال ۱۴۰۰ اجــرا شــود. ــالغ شــود، از ابت ــع اب موق
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی در پایــان ســخنانش تاکیــد کــرد: بــا 
ــر  ــات ب ــد مالی ــون جدی ــا اعمــال اصالحــات در قان ــه اینکــه ب توجــه ب
ارزش افــزوده نــرخ ایــن نــوع مالیــات تغییــر نکــرده اســت، بــا اجــرای 

آن تغییــری در قیمت هــا بــرای مصرف کننــده  رخ نمی دهــد.

مدرس خیابانی:

نقش بی نظیر اصناف در ایام کرونا فراموش نشدنی است

اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۴۰۰

ــت  ــن وضعی ــورس، آخری ــی ب عضــو شــورای عال
ــرد.  ــریح ک ــکن را تش ــورس مس ــدازی ب راه ان

بــه گــزارش ایســنا، ســعید اســالمی بــا تاکیــد بــر 
ــورس  ــکن در ب ــروش مس ــات ف ــوز جزیی ــه هن این ک
ــک  ــن موضــوع ی ــرد: ای ــار ک مشــخص نیســت، اظه
ــد؛  ــال می کن ــدف را دنب ــد ه ــه چن ــوده ک ــده ب ای
نخســت شــفاف شــدن معامالت مســکن اســت و دوم 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــی آن ه ــوان مال ــه ت ــرادی ک ــه اف اینک
خریــد یــک واحــد مســکونی نیســت، ایــن امــکان را 
داشــته باشــند کــه خــود را در مقابــل افزایــش قیمت 
ــدازه ۲۰  ــال ان ــرای مث ــد. ب ــا حــدی پوشــش دهن ت
متــر پــول مســکن دارنــد و قــادر نیســتند یــک واحــد 
ــد و  ــم نکنن ــدی ه ــر خری ــا اگ ــد ام ــکونی بخرن مس
قیمــت مســکن افزایــش یابــد، همیــن تــوان را هــم از 
ــرای  دســت می دهنــد. در ایــن راســتا ایــن امــکان ب
آن هــا فراهــم می شــود کــه بــه انــدازه ۲۰ متــر فعــال 
خریــد کننــد کــه اگــر افزایــش قیمــت شــد، ۲۰ متــر 

را داشــته باشــند.
بورس هــای  راه انــدازی  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
ــه طــور سراســری  ــد؛ اوال ب مســکن مشــکالتی دارن
در دنیــا تجربــه جــدی نــدارد و بیشــتر بورس هــای 
بیشــتر  می دهنــد.  انجــام  را  کار  ایــن  محلــی 
ــود  ــه می ش ــا معامل ــته در بورس ه ــای وابس ابزاره
ــه  ــه اینک ــت. از جمل ــدد اس ــم متع ــل آن ه و دالی
ــه  ــی را ک ــای بورس ــی کااله ــت اصل ــکن خاصی مس
ــدارد.  ــت را ن ــودن اس ــن ب ــا همگ ــن آن ه مهم تری
ــک شــرکت را  ــر ســهم ی ــی دو نف ــال وقت ــرای مث ب
می خرنــد، همــه شرایطشــان ماننــد کســب ســود و... 
مشــابه یکدیگــر اســت امــا در مــورد مســکن اینطــور 
نیســت. حتــی قیمــت واحدهــای مســکونی در یــک 

ــه  ــاوت دارد. ب ــم تف ــا ه ــم ب ــکونی ه ــع مس مجتم
همیــن دلیــل راه انــدازی بــورس مســکن پیچیدگــی 

ــی دارد. فن
ــه  ــان این ک ــا بی ــورس ب ــی ب ــورای عال ــو ش عض
عــزم جــدی بــرای راه انــدازی بــورس مســکن 
وجــود دارد، گفــت: امیــدوارم در فــروش واحدهــای 
وابســته بــه نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی و ایجــاد 
ــایش هایی در  ــه گش ــم ک ــریع کار کنی ــفافیت س ش
ــوع  ــن موض ــا ای ــود ام ــاد ش ــور ایج ــاد  کش اقتص
ــور  ــاید مجب ــود را دارد. ش ــی خ ــای فن پیچیدگی ه
ــد  ــم و بع ــروع کنی ــوع ش ــاده ترین ن ــیم از س باش
ــول  ــه ح ــن جلس ــم. چندی ــام دهی ــی انج اصالحات
ــال  ــت و درح ــش رو اس ــوع پی ــن موض ــور ای مح
ــتر  ــالع دارم بیش ــن اط ــه م ــی ک ــا جای ــر ت حاض

ــای آن  ــاز و کاره ــه س ــت ک ــده اس ــک ای ــبیه ی ش
ــت. ــده اس ــخص نش ــوز مش هن

اســالمی ادامــه داد: یکــی از راهکارهــا ایــن اســت 
کــه یــک پــروژه مشــخص  بــرای مثــال یــک پــروژه 
ــه  ــی ک ــه ابزارهای ــوان ب ــی ت ــری را  م ــزار مت 5۰ ه
ــن  ــرد. از ای ــل ک ــود تبدی ــع ش ــه واق ــورد معامل م
جنــس کارهــا مــی شــود انجــام داد کــه بــه ســادگی 
کمــک کنــد کــه ایــن ابزارهــا راه بیافتــد. البتــه در 
آن صــورت مســکن وارد بــورس نشــده اســت بلکــه 

ــورس شــده اســت. ــروژه وارد ب پ

تفاهم نامه وزارت راه با سازمان بورس
ــاه  ــزارش،  ۱۶ اردیبهشــت م ــن گ ــر اســاس ای ب
ســال جــاری تفاهــم نهایــی بیــن وزارت راه و 

ــی  ــن مال ــرای تامی ــورس ب ــازمان ب شهرســازی و س
از طریــق  پروژه هــای مســکن و حمــل و نقــل 
بــازار ســرمایه انجــام و اعــالم شــد در فــاز اول قــرار 
اســت ۱۰۰۰ واحــد مســکونی از ایــن طریــق تامیــن 
مالــی شــود. فعــال کــردن صندوق هــای زمیــن 
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــن م ــن زمی ــاختمان و تامی و س
مســکن بــا اصــالح آیین نامــه بــر اســاس مشــکالتی 
کــه ســازمان ملــی زمیــن و مســکن، شــرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد و شــرکت بازآفرینــی 

ــت. ــان اس ــت در جری داش
معتقدنــد  شهرســازی  و  راه  وزارت  مدیــران 
ــه  ــد و عرض ــاماندهی و تولی ــون س ــالح قان ــا اص ب
ــاد  ــکن ایج ــد مس ــش تولی ــی در بخ ــکن تحرک مس
ــر تامیــن مســکن  ــوان عــالوه ب مــی شــود و مــی ت
تامیــن خدمــات و توســعه شــهری را نیــز همزمــان 

ــام داد. انج
ــورس  ــازمان ب ــا س ــی ب ــر تفاهم ــال حاض در ح
ــش  ــتقیم بخ ــرمایه مس ــن س ــا تامی ــده ت ــام ش انج
خصوصــی در صنــدوق زمیــن و ســاختمان محقــق 
شــود. چنانچــه بخــش خصوصــی و فعــاالن صنعــت 
ــاره  ــا را اج ــدوق ه ــی از صن ــاز، بخش ــاخت و س س
کننــد تــوان تامیــن اعتبــار صنــدوق هــا وجــود دارد. 
از ســوی دیگــر آن طــور کــه محمــود محمــودزاده 
ــت،  ــه اس ــازی - گفت ــر راه و شهرس ــاون وزی - مع
امــکان خریــد و فــروش ســهام مســکن کــه تحــت 
عنــوان خریــد متــری مســکن شــناخته می شــد، در 

ــازار ســرمایه ایجــاد شــده اســت. ب

راه اندازی بورس مسکن کجای راه قرار دارد؟

نماینده مجلس:
برای مدیریت فضای مجازی برنامه 

راهبردی ارائه نشده است 
نماینــده ســاری در مجلــس گفــت: یکــی از 
ــازی اســت،  ــروز کشــور فضــای مج ــای ام دغدغه ه
ــردی و اســتراتژیک  ــه  راهب ــه نظــر می رســد برنام ب
ــازی  ــای مج ــیختگی فض ــت افسارگس ــرای مدیری ب
بــه دولــت، مجلــس و نخبــگان ارائــه نشــده اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، علــی بابایــی کارنامــی 
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــاری در مجل ــده س نماین
ــه گــزارش  ــا اشــاره ب نشســت علنــی قــوه مقننــه ب
ــت:  ــار داش ــی اظه ــن علن ــات در صح ــر ارتباط وزی
یکــی از دغدغه هــای نخبــگان، دانشــگاهیان و مقــام 
ــر  ــه نظ ــت، ب ــازی اس ــای مج ــری، فض ــم رهب معظ
می رســد برنامــه  راهبــردی و اســتراتژیک بــرای 
مدیریــت افسارگســیختگی فضــای مجــازی بــه 

ــت. ــده اس ــه نش ــگان ارائ ــس و نخب ــت، مجل دول
وی ادامــه داد: ســوال مشــخص بنــده ایــن اســت 
کــه در یکســال باقــی مانــده از عمــر دولــت، وزارت 
مدیریــت  بــرای  سیاســت هایی  چــه  ارتباطــات 

ــر دارد. ــازی در نظ ــای مج فض
نماینــده  ســاری در مجلــس بــا اشــاره بــه وضعیت 
ــتاییان  ــت: روس ــتایی گف ــرات روس ــزاران مخاب کارگ
ــزاران  ــرای کارگ ــردی ب ــه راهب ــد برنام ــار دارن انتظ
ــون  ــد اکن ــر می رس ــه نظ ــود، ب ــه ش ــرات ارائ مخاب

ــد. ــت شــغلی الزم را ندارن ــا شــده و امنی ــا ره آنه
بابایــی کارنامــی بــا بیــان اینکــه نبایــد جوانگرایــی 
بــا نــگاه پوپولیســتی مطــرح شــود، گفــت: وزارتخانــه 
ــاس  ــا لب ــه صرف ــد، اینک ــه کن ــی ارائ ــه مدون برنام
قابــل  انقــالب  دوم  گام  در  بپوشــیم  جوانگرایــی 
قبــول نیســت، انتظــار مــی رود بــا اســتفاده از فضــای 
مجــازی برنامــه راهبــردی اشــتغال ارائــه شــود چــرا 
کــه قــرار بــود ســهم اشــتغالزایی در فضــای مجــازی 
از تولیــد ناخالــص ملــی 3۰ درصــد باشــد در حالــی 

کــه اکنــون تنهــا ۶ درصــد اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــاری در مجل ــده س نماین
انتظــار مــی رود در فضــای مجــازی اشــتغال بــه روز 
ــهم  ــرد: س ــرح ک ــود، مط ــم ش ــان فراه ــرای جوان ب
وزارت ارتباطــات در شــبکه گردشــگری اســتان 
مازنــدران چیســت؟ توقــع مــی رود وزارت ارتباطــات 
ــخ های  ــده پاس ــی مان ــال باق ــک س ــاوری در ی و فن

ــند. ــته باش ــواالت داش ــه س ــری ب جدی ت

اقتصاد

همتی در دیدار با مدیران عامل بانک ها 
تاکید کرد؛

ضرورت تداوم
 اصالح ناترازی بانک ها 

همتــی گفــت: بانک هــا بــا تــداوم واگــذاری 
ــق  ــه تعمی ــد ضمــن کمــک ب ســهام خــود می توانن
بــازار ســرمایه در راســتای اصــالح و کاهــش ناتــرازی 

خــود اقــدام کننــد. 
ــگاران جــوان، جلســه  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
عامــل  مدیــران  بــا  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 

بانک هــا در بانــک مرکــزی برگــزار شــد.
ــر از عملکــرد  ــن جلســه همتــی ضمــن تقدی در ای
تومــان  میلیــارد  پرداخــت ۲۱ هــزار  بانک هــا در 
تســهیالت معیشــتی بــه ۲۱ میلیــون نفــر از هم وطنان، 
ــر تــداوم اعطــای تســهیالت بــه واحد هــای تولیــدی  ب

ــرد. ــد ک ــا تأکی ــیب دیده از کرون آس
ــد بــر  رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن تاکی
ــق  ــگاه داری از طری ــا از بن ــروج بانک ه ــت خ اهمی
ــا  ــت: بانک ه ــان گف ــوال و دارائی هایش ــذاری ام واگ
ــا تــداوم واگــذاری ســهام خــود در شــرایط فعلــی  ب
بــازار ســرمایه می تواننــد ضمــن کمــک بــه تعمیــق 
ــرازی  ــش نات ــالح و کاه ــتای اص ــازار در راس ــن ب ای

ــد. ــدام کنن خــود اق
وی در ادامــه بانک هــا را بــه فراهــم کــردن 
امــکان بهــره منــدی از شــرایط مناســب ایــن بــازار 
ــه  ــرای افزایــش ســرمایه از محــل صــرف ســهام ب ب
عنــوان یــک روش متــداول و مرســوم در نظــام مالــی 

دنیــا توصیــه کــرد.
در ادامــه همتــی ضمــن ارائــه گزارشــی از ســفر 
اخیــر خــود بــه عــراق، حجــم معتنابــه صــادرات بــه 
عــراق و منابــع ارزی حاصــل از آن را فرصــت خوبــی 
ــرات  ــا مذاک ــرد: ب ــالم ک ــرای کشــور دانســت و اع ب
و توافقــات انجــام شــده بــا همتایــان عراقــی، 
بخــش عمــده کاال هــای اساســی و دارو از ایــن 
ــه  ــن ب ــد شــد. ایشــان همچنی ــن خواه محــل تأمی
اقدامــات مشــابهی کــه در آینــده بــرای بهره گیــری 
ــده  ــزی ش ــور ها برنامه ری ــر کش ــای دیگ از فرصت ه

اســت، اشــاره کــرد.
ــا  ــن ب ــار همچنی ــول و اعتب ــورای پ ــس ش رئی
ــه  ــوط ب ــیوه نامه مرب ــالغ ش ــل و اب ــه تکمی ــه ب توج
ــورس از  ــی ب ــورای عال ــد در ش ــار مول ــی اعتب گواه
مدیــران نظــام بانکــی خواســت بــرای اجرایــی شــدن 
و گســترش بهره گیــری از ایــن ابــزار در ســال 
ــد. ــه خــرج دهن ــد« ســرعت عمــل ب »جهــش تولی

ــل  ــه فص ــه ب ــا توج ــی ب ــت همت ــن نشس در ای
ــی  ــبکه بانک ــال ش ــارکت فع ــدم، مش ــت گن برداش
کشــور و برنامــه ریــزی الزم بــه منظــور تامیــن منابع 
ــرای خریــد گنــدم توســط بانک هــا را  مــورد نیــاز ب

ــد. ــتار ش خواس
در پایــان رئیــس کل بانــک مرکــزی بــر تســریع 
و تســهیل شــرایط توســط بانک هــا در فرآینــد 
تمهیــدات  اتخــاذ  نیــز  و  ازدواج  وام  پرداخــت 
ــی در  ــرای همراه ــی ب ــای عمل ــب و راهکار ه مناس
رفــع مشــکل مســکن هم وطنــان و افزایــش عرضــه 

ــرد. ــد ک ــکن تاکی مس

کاریکاتور

نژادپرستی به سبک آمریکایی

ــکا در  ــا در سراســر آمری ــوج خشــم و ناآرامی ه م
اعتــراض بــه تکــرار اقدامــات نژادپرســتانه و قتــل یک 
ــای  ــه دســت نیروه ــر سیاهپوســت ب ــهروند دیگ ش
پلیــس ایــن کشــور و تهدیــدات دونالــد ترامــپ بــه 
مقابلــه نظامــی بــا معترضــان در شــهرهای مختلــف 

ایــن کشــور رو بــه گســترش اســت 
منبع: تسنیم
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 و مرغداران را ورشکسته کرد 

گفــت:  مجلــس  در  تبریــز  مــردم  نماینــده 
حمایــت اصلــی از کشــاورزان و زحمتکشــان عرصــه 
تولیــد برعهــده دولــت اســت و آنهــا هیــچ پشــتوانه 

ــد.  ــت ندارن ــر از دول ــی غی و پناه
ــا  ــالم محمدرض ــارس،  حجت االس ــزارش ف ــه گ ب
ــز در مجلــس  ــاج الدینــی نماینــده مــردم تبری میرت
شــورای اســالمی در نشســت علنــی )یکشــنبه( 
ــاد  ــر جه ــزارش وزی ــه گ ــان ارائ ــان در جری پارلم
ــد  ــزان خری ــش می ــت: افزای ــار داش ــاورزی اظه کش
ــای  ــه ج ــت ک ــی اس ــدام مثبت ــدم اق ــی گن تضمین
ــکلی  ــه ش ــت ب ــا الزم اس ــکر دارد، ام ــر و تش تقدی
ــا و  ــطه ه ــه واس ــود ک ــارت ش ــزی و نظ ــه ری برنام

ــوند. ــذف ش ــه ح ــن چرخ دالالن از ای
و  کشــاورزان  از  اصلــی  حمایــت  افــزود:  وی 
ــت  ــت اس ــده دول ــد برعه ــه تولی ــان عرص زحمتکش
و آنهــا هیــچ پشــتوانه و پناهــی غیــر از دولــت 
ــذا در شــرایطی کــه افزایــش قیمــت هــا  ــد، ل ندارن
در همــه نهــاده هــای کشــاورزی وجــود دارد، ســود 
ــن  ــار ای ــته و فش ــی نداش ــر مثبت ــاورزان تغیی کش
ــردم و ســود آن در  ــه روی م ــا ب ــش قیمــت ه افزای

ــت. ــوده اس ــب دالالن ب جی
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاماندهی تعاونــی 
هــا گفــت: قانــون بــه نحــوی اجــرا مــی شــود کــه 
ــا  ــادی در آنه ــای زی ــه تعاونی ه ــی ک ــتان های اس
ــای  ــی ه ــوق تعاون ــد حق ــی توانن ــت، نم ــال اس فع
روســتایی را تامیــن کننــد و حــق آنهــا تضییــع مــی 
ــون ایــن مشــکل  ــا اجــرای درســت قان شــود، امــا ب

ــد. ــد ش ــع خواه مرتف
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســالمی در بخــش دیگــری از 
صحبــت هــای خــود بیــان کــرد: بــا افزایــش قیمــت 
ــروری و  ــای دامپ ــه ه ــی و هزین ــای دام ــاده ه نه
ــه  ــه ب ــن عرص ــاالن ای ــیاری از فع ــرغ داری بس م
ــن  ــرای ای ــد ب ــد و بای ــرز ورشکســتگی رســیده ان م

ــود. ــیده ش ــری اندیش ــکالت فک مش

کالن شهرها به عنوان مدیر عملیاتی 
بحران ها محسوب خواهند شد 

رییـــس ســـازمان دهیاری هـــا و شـــهرداری های 
ـــهرداری ها  ـــه ش ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــور گف کش
دو مرکـــز مدیریـــت بحـــران و آتش نشـــانی را دارا 
ــهرها  ــا کالنشـ ــد در بحران هـ ــرار شـ ــتند قـ هسـ
را هـــم به عنـــوان مدیـــر عملیاتـــی به حســـاب 

ـــم.  بیاوری
بـــه گـــزارش فـــارس، مهـــدی جمالـــی نـــژاد 
رییـــس ســـازمان دهیاری هـــا و شـــهرداری هـــای 
ـــران  ـــت بح ـــتاد مدیری ـــه س ـــان جلس ـــور در پای کش
کشـــور در جمـــع خبرنـــگاران گفـــت: هـــر شـــهر 
ـــن دارد.  ـــن پل ـــک اکش ـــران ی ـــت بح ـــرای مدیری ب
هـــر اکشـــن پلـــن ۱۷ دســـتگاه را در شـــهرداری 

ـــد. ـــی کن ـــر م ـــا درگی ه
اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  ادامـــه داد:  وی 
و  بحـــران  مدیریـــت  مرکـــز  دو  شـــهرداری ها 
در  شـــد  قـــرار  هســـتند  دارا  را  آتش نشـــانی 
ــر  ــوان مدیـ ــم به عنـ ــهرها را هـ ــا کالنشـ بحران هـ

بیاوریـــم. به حســـاب  عملیاتـــی 
جمالـــی نـــژاد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در 
مدیریـــت بحـــران بحـــث هـــای امنیتـــی و 
ـــت  ـــا مدیری ـــار داشـــت: م ـــم ، اظه سیاســـی را داری
ـــی  ـــه ای و محل ـــی، منطق ـــطح مل ـــران را در س بح
دیـــده ایـــم. در ســـطح ملـــی و اســـتان تهـــران 
ــای  ــث هـ ــور بحـ ــر کشـ ــخص وزیـ ــود شـ را خـ
ـــی  ـــری م ـــی را پیگی ـــی و سیاس ـــی امنیت فرمانده
ـــه در  ـــه ۱۷ مجموع ـــی ک ـــور عملیات ـــد، در ام کنن
شـــهرداری هـــا درگیـــر میشـــوند، خـــود وزیـــر 
ایـــن وظیفـــه را بـــه شـــهرداری ها محـــول مـــی 

کننـــد. 
ـــی از  ـــم خیل ـــی کن ـــت: فکـــر م وی بیـــان داش
ـــل  ـــا ح ـــهر ه ـــران و کالنش ـــهر ته ـــات در ش موضوع
مـــی شـــود و تمییـــز وظایـــف کار را راحـــت تـــر 

می کنـــد.

مبارزه با آفت پروانه ُدم قهوه ای جنگل های 
ارسباران نیازمند همکاری همه جانبه است 

 معــاون اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجان شــرقی 
گفــت: مبــارزه بــا آفــت پروانــه ُدم قهــوه ای جنگل هــای ارســباران 

ــت.  ــه اس ــه جانب ــکاری هم ــد هم نیازمن
ــاون اداره کل  ــی مع ــوان، صادق ــگاران  ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــد  ــد از رون ــرقی در بازدی ــان  ش ــزداری آذربایج ــی و آبخی ــع طبیع مناب
ــت:  ــباران، گف ــای ارس ــوه ای در جنگل ه ــه دم قه ــت پروان ــا آف ــارزه ب مب
ــه دم قهــوه ای در جنگل هــای ارســباران نیازمنــد  ــا آفــت پروان ــارزه ب مب
ــدگان  ــژه نماین ــه وی ــئوالن و ب ــردم، مس ــاد م ــکاری آح ــی و هم همراه
ــن  ــتای تأمی ــالمی در راس ــورای اس ــس ش ــباران در مجل ــه ارس منطق

ــت. ــی اس ــع مال ــات و مناب ــا، امکان نیازه
ــه ی دم  ــت پروان ــا آف ــارزه ب ــدم مب ــترش و ع ــت: گس ــی گف  صادق
ــث از  ــدت باع ــد م ــد در بلن ــباران می توان ــای ارس ــوه ای در جنگل ه قه
بیــن رفتــن پوشــش درختــی منطقــه شــود، لــذا  تــالش داریــم اجــازه 
ــه ی  ــن در منطق ــش از ای ــت بی ــن آف ــارت ای ــت و خس ــم جمعی ندهی

ــد. ــدا کن ــش پی ــباران افزای ارس
آبخیــزداری  و  منابــع طبیعــی  اداره کل  کامــل  از حساســیت  او 
ــوه ای و  ــه ی ُدم قه ــت پروان ــا آف ــه ب آذربایجان شــرقی در خصــوص مقابل

برنامه ریــزی و تأمیــن اعتبــار در ایــن زمینــه خبــر داد.
او ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از محلــول پاشــی به جــای ســم پاشــی 
ــه ی ُدم  ــت پروان ــر آف ــال حاض ــت: در ح ــباران گف ــای ارس در جنگل ه
قهــوه ای از نظــر علمــی یــا گیــاه پزشــکی در مناطــق جنگلــی شهرســتان 
ــان  ــن اطمین ــوده و ای ــده نب ــباران نگران کنن ــای ارس ــا جنگل ه ــر ی کلیب
وجــود دارد کــه ســال آینــده از بابــت فعالیــت آفــت پروانــه ی ُدم قهــوه ای 

در جنگل هــای ارســباران، وضعیــت فعلــی وجــود نخواهــد داشــت.
صادقــی افــزود: آفــت پروانــه دم قهــوه ای بــا شــدت بیشــتر در 
ســال های ۸۰ نیــز در مناطــق جنگلــی کلیبــر مشــاهده شــده بــود کــه 
مبــارزه و مقابلــه بــا ایــن آفــت دو ســال طــول کشــید و تــا ایــن زمــان 
آفــت حالــت طغیانــی نداشــته اســت و امســال متاســفانه بــار دیگــر ایــن 
ــل  ــل و به ــتا های افی ــیه روس ــی حاش ــان جنگل ــان درخت ــه ج ــت ب آف
ــد و  ــتان هوران ــاد شهرس ــه و محمدآب ــتا های نی ــر، روس ــتان اه شهرس
ــدی  ــتای مکی ــراف روس ــره داغ اط ــه ی ق ــای َمنطق ــی از جنگل ه بخش
شهرســتان کلیبــر افتــاده اســت، ولــی همچنــان در حــال کنتــرل اســت.

ــس  ــد در مجل ــن و هوران ــر، خداآفری ــردم کلیب ــده م ــی نماین  حاتم
ــه  ــی ک ــرایط فعل ــت: در ش ــد گف ــن بازدی ــز در ای ــالمی نی ــورای اس ش
ــای  ــی از جنگل ه ــن بخش ــن رفت ــث از بی ــوه ای باع ــه دم قه ــت پروان آف
ــتر در  ــط بیش ــئوالن ذیرب ــم مس ــار داری ــت، انتظ ــده اس ــباران ش ارس
ــا ایــن آفــت تــالش کننــد و مــا نیــز آمــاده همــکاری و بهــره  مبــارزه ب
گیــری از ظرفیت هــای مجلــس در زمینــه حــل مشــکالت و رفــع موانــع 

ــتیم. ــوص هس ــن خص در ای
ــی توجهــی مســئوالن و عــدم مبــارزه  ــا گالیــه منــدی از ب  حاتمــی ب
بــه موقــع در مقابلــه بــا ایــن آفــت افــزود: هرســاله مصیبت هــای زیــادی 
بــه ســر جنگل هــای ارســباران وارد می شــود کــه بــه دور از انصــاف اســت 
جنگل هــای بکــر ایــن منطقــه همیشــه در معــرض خطــر و تهدیــد باشــد.

رییس شورا: 
بودجه شهرداری تبریز ۴۹ درصد تحقق یافت

رییــس شــورای اســالمی تبریــز گفــت: عملکــرد ۲ ماهــه ســال جــاری 
شــهرداری ایــن شــهر حاکــی از تحقــق ۴۹درصــدی بودجــه اســت. 

بــه گــزارش ایرنــا، شــهرام دبیــری در صحــن علنــی شــورای اســالمی 
ایــن شــهر بــا بیــان اینکــه تحقــق ایــن میــزان بودجــه در شــرایط فعلــی 
قابــل قبــول اســت، افــزود: شــهرداری بایــد در اجــرای پروژه هــای 
ــات  ــهروندان از خدم ــا ش ــرد ت ــاال بب ــود را ب ــل خ ــرعت عم ــی س عمران

شــهری راضــی باشــند.
ــای  ــات ه ــت عملی ــرعت و کیفی ــش س ــا افزای ــت: ب ــار داش وی اظه
ــزی خــوب،  ــه ری ــا برنام ــردم و ب ــه م ــه ب ــات بهین ــه خدم ــی، ارای عمران
ــد. ــت شــهری افزایــش مــی یاب ــه مجموعــه مدیری ــان ب رضایتمنــدی آن

ــوص  ــه در خص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــالمی تبری ــورای اس ــس ش ریی
ــت:  ــرد، گف ــت ک ــازی حرک ــمند س ــمت هوش ــه س ــد ب ــرانی بای اتوبوس
بــرای هوشــمند ســازی  اعتبــار  آمــاده تخصیــص  شــورای شــهر 

اتوبوســرانی بــرای افزایــش کیفــی و رضایتمنــدی مــردم اســت.
دبیــری، ادامــه داد: همچنیــن 5۰۰ هــزار تومــان کمــک هزینــه 
ــیوع  ــت ش ــه عل ــرانی ب ــدگان اتوبوس ــک رانن ــدگان و کم ــتی رانن معیش
ــه شــرکت هــا پرداخــت شــده امــا یکــی از شــرکت ها  ــا ب ویــروس کرون
بــه دلیــل وجــود مشــکل بــا راننــدگان ایــن مبلــغ را بــه آنهــا پرداخــت 

نکــرده اســت.
ــود در قالــب  ــا وجــود اینکــه قــرار ب ــادآوری کــرد: شــهرداری ب وی ی
ــن  ــد،  ای ــت کن ــرانی را حمای ــان  شــرکت اتوبوس ــش رحمــت کارکن پوی
 کار را انجــام  نــداده و الزم  اســت هرچــه ســریعتر اقدامــات الزم را انجــام 

دهــد.
رییــس شــورای اســالمی تبریــز بــا تســلیت ســالگرد شــهادت شــهید 
مصطفــی چمــران، گفــت: ایــن شــهید واالمقــام از افــراد پیشــروی انقالب 
بــود و حســین وار شــهید شــد و بــرای انقــالب ســربلندی بــه دســت آورد.

اســالمی  انجمــن  چمــران،  مصطفــی  شــهید  افــزود:  دبیــری، 
و  محرومــان  میــان  در  و  کــرد  انــدازی  راه  را  آمریــکا  دانشــجویان 

داشــت. واالیــی  جایــگاه  مختلــف  کشــورهای  مســتضعفان 
وی بــا اشــاره بــه ســالگرد تاســیس بســیج اســاتید،  ســازمان تبلیغــات 
اســالمی و روز اصنــاف از زحمــات و فعــاالن ایــن عرصــه قدردانــی کــرد و 
گفــت: جهــش تولیــد در ســایه همــکاری اصنــاف نمــود پیــدا می کنــد 
ــا رعایــت عدالــت و  ــان نیــز ب و الزم اســت از اصنــاف حمایــت شــودو آن

انصــاف فعالیــت هــای خــود را بیــش از پیــش ادامــه دهنــد.
ــا احتســاب ارقــام تکــراری ۴  بودجــه کالنشــهر تبریــز در ســال ۹۹ ب
هــزار و ۷3۸ میلیــارد تومــان و پــس از کســر ارقــام تکــراری کل بودجــه 

3 هــزار و 5۸۰ میلیــارد تومــان اســت.

شهر و شورا

ــران، در  ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
ــوج  ــه خطــرات م ــن شــورا، نســبت ب جلســه ای
دوم کرونــا بــه ویــژه در شــهر تهــران، هشــدار داد. 
ــا؛ »محســن هاشــمی« در  ــزارش ایرن ــه گ ب
ــورای  ــن جلســه ش دویســت و بیســت و یکمی
ــم  ــه تصمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــهر اظه ش
ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بــر آغــاز فعالیــت 
همــه فعالیت هــا در کشــور، ضــرورت مراقبــت 
ــوج دوم  ــیوع م ــرات ش ــروز خط ــه ب ــبت ب نس
کرونــا در کشــور بخصــوص شــهر تهــران 

ــرورت دارد. ض
و  ترافیــک  طــرح  اجــرای  افــزود:  وی 
بازگشــایی مشــاغل موجــب افزایــش اســتفاده 
ــران  ــی در ته ــل عموم ــل ونق ــتم حم از سیس
ــا آغــاز ســال  شــده اســت کــه ایــن موضــوع ب
تحصیلــی و بازگشــایی دانشــگاه ها در نیمــه 

ــد. ــد ش ــدید خواه ــاه تش ــهریور م ش
هاشــمی ادامــه داد: متاســفانه ظرفیــت 
نــاوگان حمــل ونقــل عمومــی تهــران بخصوص 
ــه  ــچ وج ــه هی ــرو ب ــوس و مت ــه اتوب در زمین
پاســخگوی جابجایــی حجــم بــاالی مســافر بــا 

ــت. ــی نیس ــه اجتماع ــت فاصل رعای
رییــس شــورای اســالمی شــهر تهــران تاکید 
کــرد: پیــک مســافر متــرو و اتوبــوس تهــران در 
ســال گذشــته بــه حــدود دو ونیــم میلیــون نفر 
در روز رســید کــه اگــر قــرار باشــد کــه فاصلــه 
ــود،  ــت ش ــوس رعای ــرو و اتوب ــی در مت اجتماع
حداقــل بایــد ســرفاصله نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی تهــران در ســاعت پیــک نصــف شــود.

ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــمی، ب ــه هاش ــه گفت  ب
افزایــش تعــداد اتوبــوس و واگــن متــرو در 

اقدامــی بــرای آن  ســال های اخیــر هنــوز 
صــورت نگرفتــه اســت و وظیفــه مدیریــت 
ــه  ــه هشــدارهای الزم ب ــن اســت ک شــهری ای
ــه از  ــود ک ــی داده ش ــکار عموم ــئوالن واف مس
بــروز بحــران و فاجعــه در ســال تحصیلــی 

ــردد. ــری گ جلوگی

جهش قیمت خرید و اجاره منازل 
مسکونی در پایتخت

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 
افــزود: مســاله مهــم دیگــر شــهروندان در 
ماه هــای اخیــر جهــش در قیمــت خریــد و 
اجــاره منــازل مســکونی اســت کــه موجب شــده 
ــد  ــه تمدی ــادر ب ــردم ق ــا بســیاری از م اســت ت
ــرای  ــد ب ــوان خری ــا ت ــند ی ــزل نباش ــاره من اج

ــد. ــت بدهن ــود را از دس ــدف خ ــان ه آپارتم
رییــس شــورای اســالمی شــهر تهــران 
ادامــه داد: البتــه شــرایط کلــی اقتصــاد کشــور 

ــش  ــب کاه ــه موج ــه ک ــای ظالمان و تحریم ه
شــدید ارزش پــول ملــی و جهــش تورمــی 
شــده در قیمــت خریــد و اجــاره مســکن موثــر 
اســت امــا بــه نظــر مــی رســد فقــدان الگــوی 
ــرای توســعه و عرضــه مســکن در  مشــخصی ب
ــازی  ــا ســفته ب ــران موجــب شــده اســت ت ته
ــن  ــه قیمــت زمی ــی روی ــش ب ــک و افزای در مل
خریــد و اجــاره مســکن مناســب را از دســترس 

ــد. ــارج کن ــهروندان خ ــیاری از ش بس
هاشــمی، یکــی از راهکارهــای ایجــاد تعــادل 
ســاماندهی  همچنیــن  و  مســکن  بــازار  در 
ــف  ــران را تعری ــوا در ته ــی ه ــک وآلودگ ترافی
پهنــه T بعنــوان حمــل ونقــل، و بارگــذاری در 
حاشــیه کردیدورهــای پرظرفیــت حمــل ونقــل 
ــرد. ــوان ک ــرو عن ــتگاه های مت ــی و ایس عموم

تامیــن  بــرای  گذشــته  در  افــزود:  وی 
نقدینگــی اداره شــهر، بارگــذاری هــای عمــده 
در مناطــق مرغــوب شــمال و مرکــز شــهر 

بصــورت تجــاری، اداری و مســکونی انجــام مــی 
شــده کــه هــم خریــد ایــن امــالک از دســترس 
بخــش عمــده جامعــه خــارج بــوده و هــم ایــن 
ــوا و  ــی ه ــدید آلودگ ــب تش ــذاری موج بارگ

ــده اســت. ــی ش ــک م ترافی
ــد در  ــهرداری بای ــه ش ــرد ک ــد ک وی تأکی
ــازی  ــوی شهرس ــی، در الگ ــدام اصول ــک اق ی
بــرای مدیریــت عرضــه و همچنیــن ســاماندهی 
ــرده  ــر ک ــد نظ ــوا تجدی ــی ه ــک وآلودگ ترافی
ــه  ــکل عرض ــم مش ــه T، ه ــف پهن ــا تعری و ب
ــش  ــکن را کاه ــن در مس ــت زمی ــش قیم و نق
داده و هــم منابــع الزم بــرای توســعه سیســتم 
ــم  ــرده وه ــم ک ــی را فراه ــل عموم ــل ونق حم

ــد. ــش ده ــک را کاه ــوا وترافی ــی ه آلودگ

الگوی شهرسازی پایتخت اصالح شود
وی گفــت: اگرچــه بیــش از یکســال اســت 
کــه ایــن موضــوع بعنــوان یکــی از راهبردهــای 
مــورد نظــر شــورا بــه شــهرداری ابــالغ و 
ــا در اینجــا از رســانه  پیگیــری شــده اســت ام
ــالح  ــه اص ــم ک ــی خواه ــی م ــا و افکارعموم ه
الگــوی شهرســازی را بــرای ایجــاد تعــادل 
در بــازار مســکن و اصــالح سیســتم حمــل 
ــه عمومــی  ــک مطالب ــوان ی ونقــل شــهری بعن

ــد. ــری کنن پیگی
رییــس شــورای تهــران ادامــه داد: اقداماتــی 
ــای  ــه ه ــازی خان ــوارض نوس ــر تشــدید ع نظی
خالــی و تشــویق و کاهــش هزینــه هــای 
نیــز  تــر  ارزان  مناطــق  در  وســاز   ســاخت 
مــی توانــد از اقدامــات تکمیلــی در ایــن حــوزه 

. شد با

ــت:  ــرقی گف ــاورزی آذربایجان ش ــازمان جهادکش ــس س ریی
بیشــترین تاثیرپذیــری ناشــی از ویــروس کرونــا در بخــش 
ــت  ــه صنع ــته ب ــع وابس ــرغ و صنای ــرورش م ــاورزی، در پ کش

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــداری اتف مرغ
بــه گــزارش ایرنــا، اکبــر فتحــی در گفــت و گویــی بــا بیــان 
ــر روی  ــور ب ــای کش ــا مرزه ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــه ب اینک
ــار  ــد، اظه ــته ش ــاورزی بس ــوالت کش ــادرات و واردات محص ص
ــا  ــام کرون ــا در ای ــاده ه ــن نه ــه ای ــدم واردات ســه ماه ــرد: ع ک
موجــب کاهــش ظرفیــت تولیــدی کارخانجــات تولیــد خــوراک 
ــت  ــی فعالی ــب تعطیل ــوارد موج ــی م ــا در برخ ــور و ی دام و طی

ــد. ــور ش ــوراک دام و طی ــد خ ــای تولی ه
وی در خصـوص واردات محصـوالت کشـاورزی بـه خصـوص 
نهـاده  از ۸5 درصـد  بیـش  گفـت:  و طیـور،   دام  هـای  نهـاده 
هـای دام و طیـور مـورد نیـاز کشـور اعـم از ذرت، سـویا، کنجاله 
سـویا و جـو وارداتـی هسـتند کـه پـس از وارد شـدن بـه کشـور 
در کارخانجـات تولیـد خـوراک دام و طیـور و یـا توسـط خـود 
مرغـداران میکـس شـده و مـورد بهـره بـرداری قـرار مـی گیرند.

ــا در  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــکیل س ــه تش ــاره ب ــا اش ــی ب فتح
ــادی  ــروه اقتص ــکیل کارگ ــرقی و تش ــان ش ــتانداری آذربایج اس
ــای  ــی از اعض ــز یک ــتان نی ــاورزی اس ــه جهادکش ــتاد ک ــن س ای
کارگــروه مربوطــه اســت، افــزود: خریــد گوشــت مــرغ تولیــدی 
مرغــداران توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام آذربایجــان 
شــرقی، خریــد از کشــتارگاه های دو خطــه و تــک خطــه و 
اســتفاده از ذخایــر نهــاده هــای دام و طیــور شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام در ایــام پیــک بیمــاری کرونــا در آذربایجــان شــرقی از 

ــای  ــا کرون ــه ب ــه اقدامــات کارگــروه اقتصــادی ســتاد مقابل جمل
اســتان در راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان محصــوالت دام و 

ــود. ــن محصــول ب ــل قیمــت ای ــور و تعدی طی
وی بــا بیــان ایــن کــه ۶5 درصــد نهــاده هــای دامــی 
ــه  ــی ب ــش دام و مابق ــه بخ ــد ب ــور و ۱5 درص ــش طی ــه بخ ب
کارخانجــات تولیــد خــوراک دام و طیــور اختصــاص دارد، گفــت: 
در حــال حاضــر مرغــداران و فعــاالن صنعــت مرغــداری در 
اســتان مــی تواننــد بــا ثبــت نــام در ســامانه بــازارگاه نســبت بــه 

ــد. ــدام نماین ــود اق ــاز خ ــورد نی ــاده م ــن نه ــه و تامی تهی
ــوان  ــه عن ــاورزی ب ــش کش ــه بخ ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب  فتح
ــرار  ــا ق ــی از کرون ــدگان ناش ــیب دی ــته از آس ــن رس چهاردهمی
ــرغ  ــتی و م ــرغ گوش ــرورش م ــای پ ــرد: واحده ــار ک دارد، اظه
مــادر، همچنیــن مراکــز تولیــد محصــوالت گلخانــه ای، ســبزی و 
صیفــی جــات، صادراتــی و مراکــز تولیــد و عرضــه گل و گیاهــان 
زینتــی و ماهیــان زینتــی در قالــب رســته ۱۴ تاییــد شــده اســت.

ــوراک  ــد خ ــات تولی ــکالت کارخانج ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــه و  ــواد اولی ــه م ــه تهی ــور آذربایجــان شــرقی در زمین دام و طی
قیمــت خــوراک آمــاده دام و طیــور، افــزود: تامیــن مــواد اولیــه 
ــا  ــود و م ــر نب ــا امکانپذی ــه اول کرون ــه ماه ــات در س کارخانج
ــاه  ــن م ــر شــرکت پشــتیبانی دام در ای فقــط توانســتیم از ذخای
ــز  ــور نی ــاده دام و طی هــا اســتفاده کنیــم و قیمــت خــوراک آم
ــا نــرخ ۴۲۰۰ تومــان هیــچ  در صــورت اســتفاده از ارز دولتــی ب
تفاوتــی در ســال هــای ۹۹ و ۹۸ بــا ســال ۹۷ نخواهــد داشــت.

فتحــی گفــت: محصــوالت گلخانــه ای بخــش کشــاورزی اعــم 
ــتر  ــوده و بیش ــور ب ــادرات مح ــه ص ــات ک ــی ج ــبزی و صیف از س

ــا،  ــدن مرزه ــته ش ــا بس ــوند ب ــی ش ــد م ــادرات تولی ــت ص جه
محصــوالت گلخانــه ای در دســت تولیدکننــدگان مانــد و در نهایــت 
ــا قیمــت  تولیدکننــدگان مجبــور شــدند محصــوالت تولیــدی را ب
ــه بازارهــای داخلــی عرضــه کننــد. کمتــر از بهــای تمــام شــده ب

ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــاورزی آذربایج ــس جهادکش ریی
ایــن کــه بخــش زراعــت و باغــات بــرای افزایــش تولیــد و بهینــه 
ــتند،  ــش روز هس ــوم و دان ــد عل ــد نیازمن ــد تولی ــازی فرآین س
ــزارع  ــت: حضــور فیزیکــی مروجــان کشــاورزی در ســطح م گف
ــا  ــام کرون ــتی در ای ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــتای رعای در راس
غیرممکــن بــود،  لــذا کارشناســان و مروجــان بــا اســتفاده 
ــای  ــروه ه ــت فضــای مجــازی و تشــکیل گ ــری از ظرفی حداکث
مجــازی و ابتکاراتــی همچــون ایجــاد رادیــو اینترنتــی در 
ــا  ــی ب ــف اجتماع ــای مختل ــروه ه ــکیل گ ــا و تش ــتان ه شهرس
ــه  ــاورزی را ب ــن کش ــش نوی ــوده و دان ــاط ب ــاورزان در ارتب کش

ــد.   ــال دادن ــاورزی انتق ــزارع کش م

صنعت مرغداری آذربایجان شرقی بیشترین تاثیر را از کرونا دیده است

رییس شورای تهران نسبت به خطرات موج دوم کرونا هشدار داد

وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت: ایـن بخش با 
دارا بـودن بیـش از ۴.3 میلیـون نفـر بهره بردار، 
دارای سـهم هشـت درصـدی از تولیـد ناخالص 

داخلـی یعنـی حـدود ۴۰ میلیارد دالر اسـت. 
در  خـاوازی«  »کاظـم  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  علنـی  جلسـه 
اشـاره بـه اهمیـت بخـش کشـاورزی در تولید، 
اشـتغال زایی و پایـداری محیـط زیسـت، افزود: 
بـا وجـود نقـش بی بدیـل بخـش کشـاورزی در 
افزایـش تـاب آوری در مقابل تحریم هـا و ارتقای 
درآمدهـای  نبـود  در  کشـور  اقتصـادی  رشـد 
حداکثـر  گذشـته  سـال های  در  امـا  نفتـی، 
سـرمایه گذاری در ایـن بخـش هیـچ گاه از پنـج 

درصـد بیشـتر نبـوده اسـت.
را  بخـش  ایـن  در  اهـداف  مهمتریـن  وی 
ارتقـای امنیـت غذایی بـا تاکید بر حفـظ منابع 
پایـدار  ژنتیکـی، حضـور  و  آبـی، خاکـی  پایـه 
بهره بـرداران در ایـن بخـش و مثبت کـردن تراز 

تجـاری غـذای کشـور برشـمرد.
تولیـد  زیـر کشـت  گفـت:  سـطح  خـاوازی 
زرارعی کشـور ۱۸.5 میلیـون هکتار و کل تولید 
۱۲۴ میلیـون تـن اسـت کـه تولیـدات زراعـی 

۸3.5 میلیـون تـن آن را تشـکیل می دهـد.
تولیـد گنـدم  بیـن،  ایـن  در  ادامـه داد:  وی 
بـه عنـوان راهبردی تریـن محصـول زراعـی ۱۴ 
میلیـون تـن پیش بینـی شـده، در حالـی کـه 
برنامـه تکلیف شـده برای امسـال ۱3.۴ میلیون 

تن بـوده اسـت.
بـه گفتـه ایـن عضـو کابینـه دولـت، در جـو 
نیـز تولیـد 3.5 میلیون تن محصـول پیش بینی 
 3.۲ برنامـه  تکلیـف  کـه  حالـی  در  می شـود، 
میلیـون تـن و نیـاز کشـور بـه آن ۶.5 میلیـون 

اسـت. تن 
وی بیــان داشــت:  تولیــد ۱.5 تــا ۱.۷ میلیــون 
تــن شــکر،  5۶۰ هــزار تــن دانــه هــای روغنــی، 
۶۸۰ هــزار تــن حبوبــات، ۲۲۰ هــزار تــن پنبــه 
ــه ای، ۱۴.3  ــات علوف ــن نبات وش، ۲۲ میلیــون ت

ــه  ــاز و گوج ــی، پی ــیب زمین ــن س ــون ت میلی
فرنگــی و ۸.3 میلیــون تــن محصــوالت جالیــزی 

ــود.  ــی می ش ــاری پیش بین ــال ج در س

محصوالت باغبانی
وزیـر جهـاد کشـاورزی اضافه کـرد:  در بخش 
باغبانـی تولیـد ۲3 میلیـون تن محصـول پیش 
چهـار  آنهـا  مهمتریـن  کـه  شـود  مـی  بینـی 
میلیـون تـن سـیب درختـی، 5.۴ میلیـون تـن 
مرکبـات، 3.۲ میلیـون تـن انگـور، سـه میلیون 
تـن محصـوالت گلخانـه ای، ۱.۲ میلیـون تـن 

خرمـا و ۱.۶ میلیـون تـن انـار اسـت.
وی خاطرنشـان کرد:  در زیـر بخـش زراعـی، 
مشـکل اصلـی وابسـتگی به خـارج بـرای تامین 
ایـن  ارتقـای  بـرای  و  اسـت  دامـی  نهاده هـای 
بخـش افزایـش 5.۲ میلیـون تنـی تولیـد )۱.۷ 
میلیـون تـن در بخـش آبـی و 3.5 میلیـون تن 

در بخـش دیـم( برنامه ریـزی شـده اسـت.
خـاوازی اظهـار داشـت: در بخـش باغبانـی، 
افزایـش چهـار هـزار و 5۰۰ هکتاری سـطح زیر 
)از سـطح ۱۸ هـزار و ۸۰۰  کشـت گلخانه هـا 

هکتـاری کنونـی(  برنامه ریـزی شـده اسـت.
وی گفـت:  تاکنـون ۶۰ هـزار هکتـار بـاغ در 
اراضـی شـیب دار ایجـاد شـده و برنامـه امسـال 

افزایـش ۲۰ هـزار هکتـاری آن اسـت.

امســال  افــزود:  مســوول  مقــام  ایــن 
ــطح  ــه س ــار ب ــزار و ۲۰۰ هکت ــن دو ه همچنی
زیــر کشــت گیاهــان دارویــی اضافــه می شــود 
و  مرتعــی  اراضــی  در  آن  توســعه  بــرای  و 

ــم. ــه داری ــز برنام ــی نی جنگل

دام و طیور
طیـور،  و  دام  بخـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
میلیـون   ۶5 بخـش  ایـن  در  خاطرنشـان کرد:  
راس دام سـبک و ۸.۴ میلیون راس دام سنگین 
وجود دارد و سـالیانه ۱.۴ میلیـارد قطعه جوجه 
ریـزی گوشـتی و ۱۴ میلیـون قطعـه مـرغ مادر 

می شـود. داده  پـرورش 
خـاوازی ادامـه داد: بـرای امسـال تولیـد ۲.۷ 
میلیون تن گوشـت طیـور )تکلیـف برنامه ۲.33 
میلیـون تـن(، ۱۱ میلیـون تـن شـیر )تکلیـف 
برنامـه ۱۰.۷ میلیـون تـن(، یـک میلیـون و ۴۰ 
هـزار تـن تخم مـرغ )تکلیف برنامه یـک میلیون 
و ۲۴ هـزار تـن(، ۸۶۰ هـزار تـن گوشـت قرمـز، 
۱۱۲ هـزار تن عسـل و یک هـزار و 3۸5 تن پیله 

تـر کـرم ابریشـم پیش بینی شـده اسـت.
وی گفـت: در برنامـه جهـش تولیـد، تا پایان 
امسـال تولیـد ۹۰۰ هـزار تـن گوشـت قرمـز، 
۱۲۰ هـزار تـن عسـل و یک هـزار و ۶۰۰ تـن 
پیلـه تـر کـرم ابریشـم برنامه ریزی شـده اسـت.

شیالت و آبزیان
وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن بــا اشــاره 
ــون  ــت: اکن ــان، گف ــیالت و آبزی ــه بخــش ش ب
هفــت هــزار و 3۰۰ مزرعــه آبــزی پــروری و ۱۱ 
هــزار و  3۴۹ شــناور صیــادی در کشــور وجــود 
ــان یــک  دارد و تولیــد ســالیانه شــیالت و آبزی
ــزار  ــد ۷55 ه ــن، صی ــزار ت ــون و 3۰۰ ه میلی
ــار  ــن و خاوی ــروری 5۲5 هــزار ت ــزی پ ــن، آب ت

پرورشــی ۱۰.۷ تــن اســت.
 

جنگل و مرتع
وی بیان داشـت:  وسـعت کنونـی جنگل هـای 
کشـور ۱۴.3 میلیـون هکتـار در پنـج رویشـگاه 
اسـت، همچنیـن ۸۴ میلیون هکتـار مرتع، ۲.۷ 
 3۲.۶ و  بیشـه زار  و  درختچـه  هکتـار  میلیـون 

میلیـون هکتـار بیابـان در کشـور وجـود دارد.
 ۱.۴ ســالیانه  خاطرنشــان کرد:  خــاوازی 
مراتــع کشــور ممیــزی  از  میلیــون هکتــار 
از  هکتــار  میلیــون  تاکنــون ۷۶  و  می شــود 
مراتــع کشــور ممیــزی شــده، همچنیــن 5۰ هزار 
ــرای توســعه کشــت  هکتــار از اراضــی مرتعــی ب

دانه هــای روغنــی شناســایی شــده اســت.
 3۲ در  کاداسـتر  طـرح  اجـرای  از  وی 
میلیـون هکتـار از اراضـی جنگلـی خبـر داد و 
گفـت: امسـال 3۰ هـزار هکتـار بابـت زراعـت 
چـوب هدف گـذاری شـده اسـت، جنـگل کاری 
اقتصـادی ۲۲ هـزار و 5۰۰ هکتـار پیـش بینـی 
مـی شـود و توسـعه و غنـی سـازی جنگل ها در 

سـطح ۴۰ هـزار هکتـار در دسـت اجراسـت.
وزیـر جهاد کشـاورزی همچنیـن از کمک به 
مـردم در تامین مسـکن بـا در اختیار گذاشـتن 
منابـع  و  کشـاورزی  غیـر  کاربـری  بـا  اراضـی 

طبیعـی بـه وزارت راه و شهرسـازی خبـر داد.
وی ادامـه داد: در بخـش امـور اراضـی نیـز 
طـرح کاداسـتر سـالیانه در 5۰۰ هـزار هکتار از 
ایـن اراضـی اجرایی می شـود و امسـال این آمار 

دو برابـر خواهد شـد.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

سهم 8 درصدی بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور

باسمه تعالی
آگهی فقدان سند مالکیت

مقــدار ۲ ســهم مشــاع از ۱۲ ســهم ششــدانگ 
پــالک ۴۴5 فرعــی از ۱۹ اصلــی واقــع در مینــق 
بخــش ۲۶ تبریــز ذیــل ثبــت ۱5۲۱ صفحــه ۱۱3 
دفتــر جلــد 3۷ اداری بنــام آقــای یحیــی نعمــت 
زاده مینــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 

۲3۱۴ و شــماره ملــی ۱۷3۸5۰3۰۴۶ متولــد
۱35۰/۱۲/۰۱ ثبــت و ســند مالکیــت دفترچه 
ای بــه شــماره ســریال ۶۹۹53۸ ســری الــف۸۸ 
ــالم  ــر اع ــت و براب ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
مالــک ســند تحــت پــالک مذکــور بعلــت ســرقت 
ــی و  ــده اســت و دارای ســابقه رهن ــود گردی مفق
بازداشــتی نمــی باشــد. فلــذا مراتــب در اجــرای 
ــناد و  ــت اس ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آئی م
ــر  ــود ه ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــالک در ی ام
کــس ادعایــی نســبت بــه وجــود ورقــه مالکیــت 
ــود دارد  ــزد خ ــه را ن ــه معامل ــام هرگون ــا انج ب
ــی،  ــار آگه ــس از انتش ــرف ۱۰ روز پ ــد ظ میتوان
ــه  ــدارک مثبت ــراه م ــه هم ــود را ب ــراض خ اعت
ــس  ــالک هری ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــا ب کتب
ــس از انقضــای  ــی اســت پ ــد. بدیه ــلیم نمای تس
ــور و عــدم وصــول اعتــراض، نســبت  مهلــت مزب
ــه  ــدام و ب ــی اق ــت المثن ــه صــدور ســند مالکی ب
ــر  ــت ترتیــب اث ــه خــارج از مهل اعتراضــات واصل

ــد. ــد ش داده نخواه
تاریخ انتشار:۱399/04/0۲

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان هریس - عظیمی
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فرهنگی:

تشکیل کمیسیون های شوراها، 
فرهنگی و قضایی بعد از سرکشی به 

حوزه انتخابیه 
گفــت:  مجلــس  رئیســه  هیئــت  ســخنگوی 
کمیســیون های شــوراها، فرهنگــی و قضایــی بعــد از 
سرکشــی بــه حــوزه انتخابیــه تشــکیل خواهــد شــد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش   بــه 
محمدحســین فرهنگــی، ســخنگوی هیئــت رئیســه 
مجلــس اظهــار کــرد: عصــر امــروز انتخابــات هیئــت 
ــزار  ــس برگ ــی مجل ــیون های تخصص ــه کمیس رئیس

ــد. ــد ش خواه
ــیون های  ــام کمیسـ ــب تمـ ــزود: ترکیـ   او افـ
تخصصـــی مجلـــس بـــه غیـــر از اعضـــای چهـــار 
کمیســـیون تخصصـــی )امـــور داخلـــی کشـــور و 
ـــی  ـــان و قضای ـــت درم ـــی، بهداش ـــوراها، فرهنگ ش
ــات  ــده اســـت. انتخابـ و حقوقـــی( مشـــخص شـ
هیئـــت رئیســـه کمیســـیون بهداشـــت و درمـــان 
احتمـــاال روز سه شـــنبه )ســـوم تیرمـــاه( برگـــزار 
ـــل  ـــه تکمی ـــوط ب ـــر من ـــن ام ـــه ای ـــود، البت می ش
ــیون  ــن کمیسـ ــده ایـ ــی مانـ ــو باقـ ــک عضـ یـ

ـــت. اس
او تصریــح کــرد: کمیســیون امــور داخلــی کشــور 
و شــورا ها نســبت بــه کمیســیون های فرهنگــی 
ــری برخــوردار اســت.  ــت کمت ــی از محدودی و قضای
ــه  ــد از هفت ــیون بع ــه کمیس ــن س ــوع ای در مجم
ــای  ــه حوزه ه ــرای سرکشــی ب ــس ب ــالت مجل تعطی

ــد شــد. ــه تشــکیل خواهن انتخابی
ســخنگوی هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: انتخــاب روســای دیــوان محاســبات، 
نظــارت  هیئــت  ترکیــب  و  پژوهش هــا  مرکــز 
ــخص  ــده مش ــاه آین ــا م ــدگان ت ــار نماین ــر رفت ب

. د می شــو

فرماندار خداآفرین:
 از مسایل جناحی در انتخاب مدیران 

آموزش و پرورش پرهیز شود

فرمانــدار خداآفریــن گفــت: در راســتای عمــل بــه 
رســالت آمــوزش و پــرورش، انتخاب و انتصــاب مدیران 
ــز از مســایل جناحــی و  ــا پرهی ــد ب ــاد بای ــن نه در ای
ــا تکیــه براصــل شایسته ســاالری باشــد.  سیاســی و ب
ــه  ــری راد در جلس ــی امی ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرورش ب ــوزش و پ ــورای آم ش
عــدم رعایــت  شایســته ســاالری در آینــده آســیب 
جبــران ناپذیــری بــه بدنــه  آمــوزش و پــرورش وارد 
مــی کنــد افــزود: در گذشــته در انتخــاب و انتصــاب 
مدیــران در ایــن مجموعــه ایراداتــی وجــود داشــته 
ــته  ــل شایس ــر اص ــه ب ــا تکی ــم ب ــار داری ــه انتظ ک
ــا آســیب شناســی  ــع و ب ــرادات رف ــن ای ســاالری ای
ــاط  ــت و نق ــوت تقوی ــاط ق ــه،  نق ــن  مجموع در ای

ــد. ضعــف کاهــش یاب
وی  تغییــر و تحــول  را بــه جهــت ایجــاد انگیــزه 
ــه  ــک  مجموع ــه ی ــوآوری الزم ــزی و ن ــه ری و برنام
ــا و نقــل  ــد در گزینــش نیروه دانســت و گفــت: بای
و انتقــاالت بــر بومــی گزینــی توجــه جــدی شــود.

فیــروز رضاییــان رییــس شــورای آمــوزش و 
ــا اشــاره بــه اینکــه تعلیــم و تربیــت  پــرورش نیــز ب
ــورا  ــن ش ــای ای ــت: اعض ــت گف ــر نیس ــل پذی تعطی
ــر اســاس رســالت خــود و براســاس شــرایط  بایــد ب
منطقــه، بــرای ســالتحصیلی جدیــد در شــرایط 
کرونــا و پســا کرونــا برنامــه ریــزی و راهــکاری 
ــدن از تعلیــم و تربیــت ارایــه  ــرای دور نمان بومــی ب

ــد. کنن

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 
ظرفیت ایجاد پایگاه ملی گردشگری 

در قلعه ضحاک هشترود

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــاک  ــه ضح ــت: قلع ــرقی گف ــان ش ــتی آذربایج دس
ــگاه ملــی گردشــگری  هشــترود ظرفیــت ایجــاد پای

را دارد.
بــه گــزارش مهــر، جلســه کارگــروه میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان هشــترود 
بــا حضــور مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــن شهرســتان  ــدار ای ــع دســتی اســتان، فرمان و صنای
و معــاون میراث فرهنگــی آذربایجان شــرقی امــروز 

برگــزار برگــزار شــد.
احمــد حمــزه زاده در ایــن جلســه اظهــار داشــت: 
صنعــت گردشــگری تــا قبــل از کرونــا دومیــن 
صنعــت در جهــان بــود ولــی کرونــا باعــث شــد کــه 

ــژه ای داشــته باشــد. ایــن صنعــت افــت وی
ــا ســعی  ــان کرون حمــزه زاده ادامــه داد: بعــداز پای
خواهیــم کــرد کــه شــرایط را بــه حــال اول در بیاوریم. 
مــا بــرای پســا کرونــا برنامه هایــی در نظــر گرفته ایــم 

کــه بعــد از پایــان کرونــا اقــدام خواهیــم کــرد.
حمــزه زاده در مــورد تهیــه برنامــه معرفــی ایــن 
شهرســتان نیــز گفــت: دو فیلــم مســتند بــرای 
معرفــی شهرســتان هشــترود در حــال تهیــه و 
ــان  ــه زب ــی وی ب ــرس ت ضبــط اســت کــه هــم از پ
انگلیســی وهــم از شــبکه های دیگــر پخــش خواهــد 
شــد. ایــن مســتندها در حــال تولیــد بــوده و بعــداز 
پایــان فیلــم بــرداری زمــان پخــش آن اعــالم 

می شــود.
حمــزه زاده از رئیــس میــراث فرهنگــی هشــترود 
ــای  ــوزش ه ــا ام ــان کرون ــد از پای ــه بع ــت ک خواس
خــود را در زمینه هــای صنایــع دســتی اغــاز کــرده 
و بــا ایجــاد بازارهــای اینترنتــی ایــن هنرهــای 
ــروش  ــرای ف ــاند و ب ــان شناس ــه جهانی ــتی را ب دس

ــرد. ــدام ک ــع دســتی اق صنای
ــی از  ــه ضحــاک هشــترود را یک ــزه زاده قلع حم
ــق در ســطح اســتان  بکرتریــن و ناب تریــن مناط
ــن  ــی ای ــرای معرف ــد ب ــت: بای ــرد و گف ــی ک معرف
ــزرگ گردشــگری اســتان تــالش کنیــم. ظرفیــت ب

میزان وام پژوهشی دانشجویان دکترای در 
کمیسیون آموزش مورد بازنگری قرار می گیرد 

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی، 
حمایت هــا از دانشــجویان پژوهشــگر مقطــع دکتــرای را ناکافــی دانســت و 
گفــت: میــزان وام پژوهشــی دانشــجویان مقطــع دکتــرای در کمیســیون 

آمــوزش مــورد بازنگــری قــرار می گیــرد. 
ــدم  ــاد از ع ــا انتق ــفیدان ب ــادی س ــا من ــارس، علیرض ــزارش ف ــه گ ب
حمایت هــای الزم و کــم توجهی هــای وزارت علــوم بــه مســائل معیشــتی 
ــدی  ــای ج ــی از برنامه ه ــرد: یک ــار ک ــرای، اظه ــع دکت ــی مقط و آموزش
ــت از  ــس یازدهــم حمای ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق کمیســیون آم

پژوهــش در راســتای تبدیــل علــم اســت.
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی، 
بی اعتنایــی دولــت بــه فراهــم نبــودن فرصــت اشــتغال دانش آموختــگان 
دکتــرای را یکــی دیگــر از انتقــادات وارد بــه حــوزه وزارت علــوم در ایــن 
حــوزه برشــمرد و گفــت: نبایــد اجــازه داد ایــن فضــا موجــب دلســردی 

دانشــجویان ایــن مقطــع از فضــای تحقیــق و پژوهــش شــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه انتخــاب مســیر تحقیــق و پژوهــش روح خــالق 
و پرتــالش می طلبــد، ادامــه داد: جوانانــی کــه در مقطــع دکتــرای ادامــه 
تحصیــل  دادنــد بهتریــن ســال های عمــر خــود را صــرف دانش انــدوزی 
بــه جــای ثروت انــدوزی کرده انــد؛ از ایــن رو حمایت هــای دولــت در 

اختصــاص وام هــای پژوهشــی از ایــن عزیــزان بایــد ارتقــا یابــد.
منــادی ســفیدان دربــاره اینکــه تنهــا حمایــت وزارت علــوم از 
دانشــجوی دکتــرای وام هــای رقــم پاییــن بــا ســود چهــار درصــد اســت، 
ــت  ــروز کشــور، اولوی ــه وضعیــت اقتصــادی ام ــا توجــه ب متذکــر شــد: ب
ــق  ــن طری ــی از ای ــا خودکفای ــق و نهایت ــش، تحقی ــئله پژوه ــروز مس ام
اســت، چراکــه اقتــدار و نقطــه تمایــز جمهــوری اســالمی ایــران بــا ســایر 

ــمندان دارد. ــم دانش ــه در عل ــه ریش ــورهای منطق کش
اضافــه کــرد: پژوهشــگران و  نماینــده مــردم در مجلــس  ایــن 
دانشــجویان دکتــرای نبایــد دغدغــه ای جــز پیشــرفت و آبادانــی کشــور در 
چنیــن شــرایطی داشــته باشــند و قطعــا مجلــس یازدهــم بــه مطالباتــی 
کــه مدنظــر پویــش دانشــجویان ایــن مقطــع اســت، توجــه ویــژه خواهــد 

داشــت.

فعالیت مدارس در مناطق پرجمعیت زوج و فرد می شود 
وزیـر آموزش وپـرورش بـا اشـاره بـه ایـن که بـا تـداوم شـرایط موجود 
آموزش هـا ترکیبـی خواهـد بـود، اظهارکـرد: فعالیـت مـدارس در مناطـق 
کم جمعیـت بـه روال عـادی و در مناطـق پرجمعیـت به صـورت زوج و فرد 

برگـزار می شـود. 
بـه گزارش ایسـنا، محسـن حاجی میرزایی در حاشـیه بازدیـد از حوزه 
امتحـان نهایـی دبیرسـتان مانـدگار البرز تهـران، اظهار کـرد: نمی توانیم با 
فـرض وجـود کرونـا زندگـی را تعطیـل کنیـم لذا دانـش آموزان بـا رعایت 
البتـه  آزمـون مشـارکت می کننـد،  بهداشـتی در جلسـات  پروتکل هـای 
علیرغـم تالش هایـی کـه مدرسـه برای حفظ سـالمت دانش آمـوزان انجام 

می دهـد خـود دانـش آمـوزان نیز در حفظ سـالمتی کوشـا هسـتند.
 وزیـر آموزش وپـرورش تصریـح کـرد: باید به سـمتی برویم کـه بتوانیم 
بـا رعایـت حداکثـری پروتکل هـا روال عـادی زندگـی را ادامـه دهیـم و 

اخاللـی در کارهـا صـورت نگیرد.
وی خاطرنشـان کرد: انجام صحیح یک کار مسـتلزم مشـارکت همه افراد 
اسـت، موظفیـم حداکثـر تـالش را بـرای رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در 
حوزه های امتحانی داشـته باشـیم، لذا کسـانی هم که وظیفه حمل ونقل های 
عمومـی را بـر عهـده  دارند قطعـاً تالش خواهند کـرد پروتکل های بهداشـتی 
در آنجـا رعایـت شـود خانواده ها نیـز موارد مذکـور را رعایـت می کنند دانش 
آمـوزان نیـز در ماه هـای اخیـر آموزش هـای الزم را فراگرفتند و خوشـبختانه 

امتحانـات نهایـی در فضـای مطلوبی در حال برگزاری اسـت.
حاجـی میرزایـی بـا اشـاره بـه نشسـت مدیـران کل آمـوزش وپرورش 
اسـتان های کشـور در آغـاز امتحانـات نهایـی، اظهـار کرد: مدیـران کل در 
ایـن جلسـه از برگـزاری مانـور امتحانـات قبـل از شـروع امتحانـات نهایی 
خبـر دادنـد لـذا ایـن امتحانـات درنهایـت امنیت در حـال برگزاری اسـت.

وی در بخشـی از برنامـه بازدیـد بـا حضـور در اسـتودیو شـهید آوینـی 
دبیرسـتان البـرز، اظهـار کـرد: کرونـا جامعـه را تحـت تأثیـر قـرارداد و بـا 
یـک پدیـده عالم گیـر روبـه رو هسـتیم. نمی توانیـم اختـالل در زندگـی را 
بپذیریـم لـذا آموزش وپـرورش دسـت به کار شـد تـا بـه شـیوه های مختلف 

آموزش هـا را در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار دهـد.
عضـو کابینـه تدبیـر و امیـد گفـت: بایـد خـود را بـا زیسـت بوم جدیـد 
وفـق دهیـم و از ایـن فرصت حداکثر اسـتفاده را داشـته باشـیم لذا سـعی 
خواهیـم کـرد تـا آموزش هـا و تدریس هـای برتـر را در اختیـار همه دانش 

آمـوزان در سراسـر کشـور قـرار دهیم.
سناریوهای مختلف آموزش وپرورش در صورت ماندگاری کرونا 

وی ادامـه داد: در شـرایط کنونـی سـناریوهای مختلفـی را پیش بینـی 
کردیـم در فضـای آموزشـی آینـده، آموزش هـای ترکیبـی در دسـتور کار 
اسـت بنابرایـن ممکـن بخشـی از آموزش هـا در فضـای مجـازی و بخشـی 

در مدرسـه ارائه شـود.
نحوه فعالیت مدارس در سال تحصیلی جدید

وزیـر آمـورش و پرورش فلسـفه دایر بودن مدارس در روزهای پنجشـنبه 
را اجـرای طـرح سـه روز، سـه روز بـرای ورود دانـش آمـوزان بـه مدرسـه 
توصیـف و اذعـان کـرد: بر اسـاس مصوبـه اخیر سـتاد ملی مدیریـت کرونا، 
روزهـای پنجشـنبه نیـز مدارس دایر اسـت و ایـن موضوع باهـدف مدیریت 
ورود دانـش آمـوزان بـه مدرسـه صـورت می گیرد لـذا طرح زوج و فـرد اجرا 
می شـود بدیـن معنـی کـه دانـش آمـوزان مـدارس پرجمعیـت بـه دو گروه 
تقسـیم می شـوند، عـده ای سـه روز در هفتـه در روزهای زوج و عـده ای نیز 

در روزهـای فـرد در مدرسـه حضور خواهند داشـت.
بـه گزارش مرکز اطالع رسـانی و روابط عمومـی وزارت آموزش وپرورش، 
آمـوزی  کم دانـش  دارای جمعیـت  و  سـفید  مناطـق  در  داد:  ادامـه  وی 
مـدارس روال عـادی را طـی خواهند کرد البتـه اسـتفاده از فضای مجازی 
بـرای ارائـه آموزش هـا حتـی در شـرایط سـفید، تـداوم خواهـد داشـت و 
فیلم هـای تدریـس باکیفیـت معلمـان در اختیـار خانواده هـا قـرار خواهـد 
گرفـت. همچنیـن برگـزاری آزمون هـای هماهنـگ در کشـور از طریـق 

فضـای مجـازی ظرفیـت خوبـی اسـت کـه باید مـورد توجـه قـرار گیرد.
حاجـی میرزایـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، گفـت: مـدارس 
غیردولتـی بایـد متوجه باشـند شـرایط تغییر کرده اسـت لذا اگـر بخواهند 
ماننـد گذشـته موقعیـت خـود را حفـظ کننـد بایـد تغییراتـی را داشـته 
باشـند و شـرایط جدیـدی را بـه خانواده هـا پیشـنهاد بدهنـد تـا همچنان 
بـرای خانواده هـا جذاب باشـند و خانواده از آن ها اسـتقبال کننـد امیدوارم 
همـکاران سـازمان مـدارس غیردولتـی شـرایط را ارزیابـی و متناسـب بـا 

شـرایط بـا جامعـه صحبـت کنند.

ــردی  ــند راهب ــب س ــور از تصوی ــر کش وزی
مدیریــت بحــران در نشســت ســتاد ملّــی 
مدیریــت بحــران خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــه  ــرا ب ــی و اج ــب نهای ــرای تصوی ــند را ب س

داد.  خواهیــم  ارجــاع  شــورای عالی 
ــی  ــا رحمان ــارس، عبدالرض ــزارش ف ــه گ ب
فضلــی وزیــر کشــور در حاشــیه نشســت ســتاد 
فرماندهــی  و  پیشــگیری، هماهنگــی  ملــی 
ــه در محــل وزارت  ــت بحــران کشــور ک مدیری
کشــور برگــزار شــد در جمــع خبرنــگاران 
ــون جدیــد مدیریــت  اظهــار داشــت: طبــق قان
ــت  ــردی مدیری ــند راهب ــد س ــا بای ــران، م بح
بحــران را تدویــن کنیــم و بــه تصویــب شــورای 
ــدود ۲۱  ــانیم. ح ــران برس ــت بح ــی مدیری عال
مــورد آییــن نامــه، دســتورالعمل و برنامــه 
ــرای همــه حــوادث  ــه ب ــم ک ــدام داری ــای اق ه
ــی  ــی و غیرطبیع ــوانح طبیع ــوارد س ــه م و هم
ــوند  ــده ش ــد دی ــدام بای ــای اق ــه ه ــن برنام ای
ــع و  ــازمان کار، مناب ــا، س ــامل فرآینده ــه ش ک

ــت. ــزات اس تجهی
وی عنــوان کــرد: امــروز بــه لطــف خداونــد 
ــتاد  ــا در س ــتان م ــالش دوس ــا ت ــال و ب متع
مدیریــت بحــران و پژوهشــکده ســوانح طبیعــی 
ــی  ــران اجرای ــا و مدی ــگاه ه ــکاری دانش و هم

ــت بحــران  ــردی مدیری ــه، ســند راهب ــا تجرب ب
ــا آن را  ــاءاهلل م ــد. ان ش ــب ش ــا تصوی در اینج
بــرای تصویــب نهایــی و اجــرا بــه شــورای عالی 
ــا و  ــه ه ــه برنام ــم داد. مجموع ــاع خواهی ارج
اقدامــات انجــام شــده نیــز امــروز مــورد بحــث 
قــرار گرفــت. بــه زودی برنامــه هــا را هــم بــرای 

ــه اینجــا خواهیــم آورد. ــب ب تصوی
ــور افـــزود:  موضـــوع مهمـــی  وزیـــر کشـ
ـــن جلســـه در مـــورد آن بحـــث شـــد،  کـــه در ای
موضـــوع شـــرایط ویـــژه تهـــران و مدیریـــت 
بحـــران در کالن شـــهر تهـــران اســـت کـــه 

ـــوان  ـــه عن ـــور ب ـــر کش ـــرف وزی ـــد از ط ـــرار ش ق
مســـئول مدیریـــت بحـــران کالن شـــهر کـــه 
ـــه  ـــور ب ـــر کش ـــه وزی ـــت ک ـــوردی اس ـــا م تنه
ــم  ــتان هـ ــهر و شهرسـ ــئول شـ ــوان مسـ عنـ
انتخـــاب مـــی شـــود، بـــا دادن جانشـــینی و 
ـــای  ـــت ه ـــف و ماموری ـــرایط و وظای ـــن ش تعیی
ــن  ــران ایـ ــهردار تهـ ــه شـ ــده بـ ــن شـ تعییـ

موضـــوع را حـــل و فصـــل کنیـــم.
رحمانــی فضلــی تصریــح کــرد: در ایــن 
ســند 5 هــدف عمــده دیــده شــده اســت کــه 
ــا و  ــم نیازه ــت و ه ــون اس ــر قان ــر ب ــم ناظ ه

مشــکالتی کــه  تاکنــون بــا آنهــا مواجــه 
بودیــم. واقعــا هــم جــای ایــن ســند در کشــور 
ــدف 3  ــر ه ــه ه ــود و در زیرمجموع ــی ب خال
راهبــرد در نظــر گرفتــه شــده کــه مســیرهای 
تحقــق آن اهــداف هســتند و در زیــر مجموعــه 
ــدام  ــای اق ــه ه ــا، برنام ــک از راهبرده ــر ی ه
ــتگاه  ــوع و دس ــا موض ــب ب ــه متناس ــم ک داری
طراحــی شــده اســت. ســه کمیتــه هــم بــرای 
ــه شــده اســت کــه یکــی  اینهــا در نظــر گرفت
ــات،  ــه تبلیغ ــا، کمیت ــه ه ــن کمیت از مهمتری

ــت .  ــانی اس ــالع رس ــوزش و اط آم
وی در پایـــان بیـــان کـــرد: تمـــام تـــالش 
مـــا در ایـــن ســـند ایـــن بـــوده اســـت کـــه 
بـــا پیش بینـــی و پیشـــگیری و آمادگـــی 
ـــران  ـــت بح ـــر، مدیری ـــش خط ـــرای کاه الزم ب
ــر از  ــم؛ غیـ ــام دهیـ ــه انجـ ــل از واقعـ را قبـ
ـــوده  ـــی ب ـــش بین ـــل پی ـــر قاب ـــه غی ـــواردی ک م
ـــود  ـــی ش ـــم م ـــا ه ـــه آنج ـــه، البت ـــد زلزل مانن
روی کاهـــش خســـارت هـــا برنامـــه ریـــزی 
ــش  ــرد پیـ ــن رویکـ ــا ایـ ــن بـ ــرد. بنابرایـ کـ
بینـــی و پیشـــگیری و کاهـــش خطـــر، آمـــوزش 
ـــم ان  ـــی دارد. امیدواری ـــش مهم ـــات نق و تبلیغ
ـــات  ـــن اقدام ـــه ای ـــر مجموع ـــا تدبی ـــاءاهلل ب ش

بتوانیـــم بـــه اهـــداف تـــان برســـیم.

ــر  ــی آذربایجان شــرقی گفــت: ۱۹ نف ــرکل پزشــکی قانون مدی
طــی دو ماهــه امســال بــر اثــر حــوادث ناشــی از کار در اســتان 

جــان خــودرا از دســت دادنــد. 
ــت: ۱۹  ــار داش ــرد اظه ــی صفایی ف ــارس، عل ــزارش ف ــه گ ب
ــوادث ناشــی از کار  ــر ح ــر اث ــه اول امســال ب ــر طــی دو ماه نف
در اســتان آذربایجان شــرقی جــان خــود را از دســت دادنــد کــه 

ــوده اســت. همگــی آنهــا مــرد ب
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان گفــت: ایــن آمــار نســبت 
ــر  ــه ۱۹ نف ــود ب ــر ب ــه  مــدت مشــابه ســال گذشــته کــه ۹ نف ب

ــه اســت. افزایــش یافت
ــورت  ــن ص ــه ای ــراد را ب ــن اف ــوت ای ــت ف ــرد عل صفایی ف

تشــریح کــرد کــه ۱۰ نفــر به علــت ســقوط از بلنــدی، چهــار نفــر 
بــر اثــر برخــورد جســم ســخت، ســه نفــر بــر اثــر برق گرفتگــی 
ــه علــت  ــر ســوختگی و یــک نفــر نیــز ب ــر اث و یــک نفــر نیــز ب

ــد. خفگــی جــان خــود را از دســت داده ان
وی یــادآور شــد: طــی ایــن مــدت تعــداد ۱۴۷ نفــر نیــز بــر اثــر 
مصدومیــت ناشــی از حــوادث کار بــه ادارات پزشــکی قانونی اســتان 
مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد پنــج نفــر زن و بقیه مــرد بودند.

ــر  ــز ۱۱ نف ــال نی ــت امس ــزود: در اردیبهش ــرد اف ــی ف صفای
ــار در مقایســه  ــن آم ــه ای ــرده ک ــوت ک ــه کاری ف ــت حادث به عل
ــر  ــود ســه نف ــر ب ــه ۹ نف ــل از آن ک ــدت مشــابه ســال قب ــا م ب
افزایــش داشــته اســت همچنیــن طــی ایــن مــدت ۱۰۰ نفــر نیــز 

ــی  ــه ادارات پزشــکی قانون ــت حــوادث کاری ب ــت مصدومی به عل
اســتان مراجعــه کردنــد کــه چهــار نفــر از آنهــا زن بودنــد. ایــن 
آمــار نســبت به مــدت مشــابه در ســال ۹۸ کاهــش ۲۴ درصــدی 

ــد. ــان می ده را نش
داد:  ادامــه  آذربایجان شــرقی  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
ــا  ــر ب ــال ۹۸ براب ــوادث کاری در س ــدگان ح ــداد کل فوت ش تع

ــد. ــرد بودن ــه م ــان زن و بقی ــر از آن ــه ۲5 نف ــود ک ــر ب ۷۸ نف

بــه گــزارش روابــط عمومــی، دکتــر اصغــر تنومنــد بــه همــراه 
معــاون بهداشــت و معــاون درمــان دانشــکده در مراکــز بهداشــتی 

و درمانــی حضــور یافــت.
رئیــس دانشــکده طــی بازدیــد از مرکــز ۱۶ ســاعته معاونــت 
ــز   ــن مرک ــا، ای ــاری کرون ــان شــیوع بیم ــت: از زم بهداشــتی گف
ــراد  ــت از اف ــات و تس ــام خدم ــرای انج ــزی ب ــوان مرک ــه عن ب

ــل شــده اســت. ــروس تبدی ــا وی ــه کرون مشــکوک ب

ــراد  ــری از افـ ــل نمونه گیـ ــد از محـ ــر تنومنـ ــر اصغـ دکتـ
مشـــکوک بـــه کرونـــا بازدیـــد کـــرد و گفـــت:  ایـــن بخـــش 
ـــی  ـــی طراح ـــتاندارد ابالغ ـــای اس ـــکل ه ـــه پروت ـــت ب ـــا عنای ب
شـــده و کلیـــه موازیـــن بهداشـــتی در آن رعایـــت گردیـــده 

اســـت.
ایشــان ادامــه داد: مراکــز ۱۶ ســاعته خدمــات جامــع ســالمت 
ــه،  ــات اولی ــه خدم ــردم ب ــی م ــهولت دسترس ــور س ــه منظ ب
ــایی  ــن و شناس ــتانهای معی ــه بیمارس ــه ب ــار مراجع ــش ب کاه
ــده اند و  ــال ش ــروس فع ــا وی ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــه بیم اولی
ــی  ــن خصــوص خیل ــه در ای ــز ۱۶ ســاعته شهرســتان مراغ مرک

ــرده اســت. ــل ک خــوب عم

همچنیــن رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه بــا حضــور 
ــه  ــانی ب ــات رس ــد خدم ــن)ع( از رون در بیمارســتان امیرالمومنی

بیمــاران کرونــا بازدیــد کــرد.
ــار  ــد آم ــن اســت کــه رون ــد گفــت: واقعیــت ای ــر تنومن دکت
ــه  ــا برنام ــا ب ــت ام ــی اس ــا افزایش ــروس کرون ــه وی ــان ب مبتالی
ریــزی هــای صــورت گرفتــه در حــال حاضــر مشــکلی از بابــت 
پذیــرش و درمــان بیمــاران وجــود نــدارد و همــکاران مــا بطــور 

ــد.   ــالش مــی کنن شــبانه روز ت
ــاران  ــدادی از بیم ــا تع ــد ب ــر تنومن ــد دکت ــه بازدی در ادام
بســتری مالقــات و جویــای وضعیــت جســمانی و درمانــی آنهــا 

شــد.

رحمانی فضلی:

 سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شده است

افزایش مرگ و میر ناشی از حوادث کار
 در استان آذربایجان شرقی 

با حضور در مراکز بهداشتی و درمانی ؛

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه از روند 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بازدید کرد

هـزار   3۰ از  بیـش  گفـت:  شـریعتمداری 
کارفرمـای افغانسـتانی در ایـران مشـغول انجام 

هسـتند.  اقتصـادی  فعالیت هـای 
بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، محمد 
شـریعتمداری وزیر تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی 
در دیـدار بـا وزیـر کار کشـور افغانسـتان، اظهار 
فرهنگـی  لحـاظ  از  افغانسـتان  و  ایـران  کـرد: 
شـبیه بـه هـم هسـتند و دو ملـت دوسـت بـا 

ند. یکدیگر
وی افـزود: جمهوری اسـالمی ایـران همواره 
در هر شـرایطی در کنار کشـور افغانسـتان بوده  
اسـت، در حال حاضر که افغانسـتان در شـرایط 

ثابتـی پیـش می رود، برای ما ارزشـمند اسـت.
شـریعتمداری گفـت: تفاهـم نامـه بیـن دو 
کشـور ایـران و افغانسـتان در حوزه کار مسـئله 
مهمـی اسـت، چراکـه یکـی از مصائـب مـا نظم 
نداشـتن در ورود مهاجرین افغانسـتانی اسـت و 
اگـر مـرزی برای تـردد نداشـته باشـیم، اثری از 

نظـم و قانون نیسـت.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تصریـح 
افغانسـتان در  کـرد: سـال هاسـت کـه مـردم 
کشـور مـا زندگـی می کنند، امـا این شـرایط به 
صـورت رسـمی نیسـت و هویت رسـمی ندارند. 
هویـت  افغانسـتان  مـردم  کنیـم  تـالش  بایـد 
رسـمی در ایـران داشـته باشـند و بـه صـورت 
قانونـی بتواننـد وارد مرز هـای مـا شـوند. تعداد 
زیـاد مهاجـر در یـک خـودرو حوادثـی را ایجاد 
کـرده کـه کار خوبـی نیسـت، چراکـه برخی در 
ایـن بین سـوء اسـتفاده کـرده و روابـط ایران و 

افغانسـتان را خدشـه دار می کننـد.
وی ادامـه داد: نبایـد اجازه دهیـم این حوادث 
رخ دهد و روابط دو کشـور لطمه ببیند. اسـتقالل 
مرز هـا و رابطـه مرز هـا بـا یکدیگـر خیلـی مهـم 
اسـت. ایجاد هویـت بـرای مهاجران افغانسـتانی 
حائـز اهمیت اسـت و باید شـرایط مطلـوب تری 

را بـرای مهاجـران افغانسـتانی ایجاد کنیم.

شـریعتمداری گفت: تفاهم نامـه ای بین ایران 
و افغانسـتان آمـاده شـده که حـاوی بخش هایی 
اسـت که به بازار کار ایران و افغانسـتان پرداخته 
انجـام  ایـن خصـوص  در  را  اقداماتـی  و  اسـت 
می دهیـم. همچنیـن در حـوزه مسـائل کار نیـز 
متنـی را جمهـوری اسـالمی ایران تنظیـم کرده 
و برای افغانسـتان فرسـتاده اسـت، اما جوابی در 
ایـن خصـوص دریافـت نکردیـم. مسـائل کاری 
بیـن ایران و افغانسـتان باید تعیین تکلیف شـود.

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: 
و  ایـران  بیـن  نامـه ای  تفاهـم  ایـن  از  پیـش 
افغانسـتان تهیـه شـده و بـه امضـا رسـیده بـود 
و در آن سـند تمـام همکاری هـای بیـن ایـران 
پیگیـری  بـرای  و  شـده  اشـاره  افغانسـتان  و 
آن کمیتـه مشـترکی تشـکیل شـده اسـت تـا 
بررسـی های الزم را انجـام دهـد. در ایـن سـند 
تمامـی  تمـام همکاری هـای دو جانبـه در  بـه 
حوزه هـا پرداختـه شـده و زمینه هـای متقابـل 

همـکاری در ایـن سـند اشـاره شـده اسـت.
وی ادامـه داد: سـازوکار های ایـن تفاهـم و 
وظایـف هـر یـک از طرفین در کمیته مشـترک 

باید مشـخص شـود.
شـریعتمداری افـزود: شـرایط کار مهاجـران 
افغانسـتانی در ایـران رو بـه رشـد اسـت و بیش 

ایـران  در  افغانسـتانی  کارفرمـای  هـزار   3۰ از 
داریـم کـه فعالیـت می کنند که نظم بخشـیدن 
به این روند خواسـته ماسـت و تقسـیم کار باید 
صـورت بگیـرد، اگـر این مسـیر را طـی کنیم به 

نتایـج خوبی می رسـیم.
وی گفـت: تـراز تجاری ایران و افغانسـتان به 
صـورت واقعـی، تـراز خوبی اسـت کـه همکاری 
دو جانبـه بـه رشـد اقتصـادی دو طـرف کمـک 
می کنـد. آمادگـی داریـم در حـوزه دارو، فوالد، 
همـکاری  افغانسـتان  کشـور  بـا  پتروشـیمی 
کنیـم. در حـوزه اجتماعـی نیز مـا فعالیت هایی 
داشـتیم. وجـود کـودکان کار در خیابـان یـک 
معضـل اسـت، ایـن شـرایط بـا قوانیـن جهانـی 
مغایـر اسـت، امـا بیـش از ۶۰ درصـد کـودکان 
کار از اتبـاع غیـر ایرانـی هسـتند کـه بـه دلیل 
کـه  می آینـد  ایـران  بـه  اقتصـادی  مشـکالت 
تهدیـد  را  کـودکان  ایـن  زیـادی  مشـکالت 
می کنـد. بایـد درخصـوص مسـئله کـودکان بـه 
یـک جمع بندی برسـیم و شـرایط را بـرای این 
کـودکان بهتـر کنیـم و این طور نباشـد مدت ها 
زمـان ببـرد تـا هویـت یابـی آن هـا انجام شـود.

وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی اضافه کرد: 
امیدواریـم بـا سـازمان بهزیسـتی مـا همـکاری 
داشـته باشـیم و این مشـکل کـودکان را بتوانیم 

و  ایرانـی  ازدواج  بعـدی  موضـوع  کنیـم.  رفـع 
افغانـی هاسـت و حاصـل آن یـک کودکی اسـت 
کـه هویتـی نـدارد، امـا تـالش کردیـم و بنـا بـه 
توافقـات قـرار شـد مـادران ایرانـی بتواننـد برای 
پیـش  کـه  بگیرنـد  شناسـنامه  خـود  فرزنـدان 
از ایـن، شـرایط آن محیـا نبـود و فقـط پـدران 
شناسـنامه  فرزندانشـان  بـرای  می توانسـتند 
بـرای  را  شـرایط  ایـن  توانسـتیم  امـا  بگیرنـد، 
مـادران نیـز فراهـم کنیم تـا زندگی غیر رسـمی 
زندگـی  در  مشـکالت  و  شـود  تشـکیل  کمتـر 

زوج هـای ایرانـی و افغانسـتانی کاهـش یابـد.
مدیـرکل  شـهریور  حسـینعلی  همچنیـن 
تعـاون، کار و  وزارت  الملـل  بیـن  امـور  مرکـز 
رفـاه اجتماعـی، گفـت: کارگران افغانسـتانی که 
پرونـده کار دارنـد مشـمول بیمه حوادث شـدند 
ایـن حـوزه  ریـال خسـارت در  میلیـارد  و 3۰ 
پرداخـت شـده اسـت. همچنین سـال گذشـته 
۲۰۰ هـزار پرونده برای افغانسـتانی های شـاغل 

در ایـران صـادره شـده اسـت.
ابراهیمـی مدیـر اتبـاع خارجـی مرکـز بیـن 
الملـل وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بیان 
کـرد: بـرای هـزار و ۴۰۰ تن از اتبـاع متخصص 
کـه ۱5  کار صـادر کردیـم  پروانـه  افغانسـتان 
نفـر از ایـن تعـداد پزشـک و پرسـتار بودنـد و 
در مراکـز خصوصـی مشـغول بـه کار هسـتند. 
تعـدادی از ایـن افـراد دارای شـرکت هسـتند 
و در حوزه هـای مختلـف کار می کننـد کـه ۶۰ 
درصـد در حـوزه سـاختمانی و ۴۰ درصـد در 

حـوزه خدماتـی مشـغول بـه کار هسـتند.
شـهروندان  کرونـا  زمـان  در  گفـت:  وی 
افغانسـتانی کـه تحت پوشـش قـرار داشـتند از 
خدمـات درمانی یکسـان برخوردار بودند. سـال 
گذشـته آییـن نامـه ای تدویـن شـد تـا خدمات 
و  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  افغانسـتانی  اتبـاع 

یابـد. تسـهیالتی تخصیـص 
ابراهیمـی افـزود: بیـش از ۷۰۰ هـزار اتبـاع 
افغانسـتانی بـه صورت غیـر مجاز زندگـی و کار 
می کننـد و بایـد کشـور افغانسـتان ایـن افـراد 
را شناسـایی و هویـت یابـی کنـد تـا از شـرایط 

برخوردار شـوند. بهتـری 

وزیر کار مطرح کرد؛

 صدور 2۰۰ هزار پروانه کار برای مهاجران
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کمپوت آناناس خانگی

مواد الزم:
آنانـاس                                   ۱ عـدد
آب                                                ۲ پیمانه
شکر                                                       ۲/۱ پیمانه

کمپـوت ها یکـی از بهترین عصرونه ها، دسـرها، 
میـان وعـده هایـی هسـتن کـه میشـه اون هـا رو 
انتخـاب کـرد. بر خـالف خیلی ها کـه فکر می کنن 
کمپـوت رو فقط بـرای عیادت می برن! کسـایی که 
در هضـم میـوه هـای خام مشـکل دارن، مـی تونن 
میـوه هـا رو بپـزن و کمپوت کنن. معمـوال با خیلی 
از میوه های تابسـتونی میشـه کمپوت درسـت کرد. 
کافیـه میـوه مـورد عالقتـون رو کـه میشـه باهاش 
کمپـوت درسـت کرد، انتخـاب کنیـد، اون رو بپزید 
و کمپـوت درسـت کنیـد. کمپـوت هلو یـا کمپوت 
آلبالـو و گیـالس مخصـوص از جمله کمپـوت های 
لذیذیـه که میشـه بـا میوه های تابسـتونی درسـت 
مثـل کمپـوت سـیب  بعضـی کمپـوت هـا  کـرد. 
هـم فصـل خاصـی نـدارن و مـی تونیـد هـر وقـت 
خواسـتید اون رو درسـت کنیـد. کمپـوت آنانـاس 
از معـروف تریـن و رایـج تریـن کمپـوت هایـی کـه 
وجـود داره و همـه اونـو دوسـت دارن. درسـته کـه 
کمپـوت آناناس تو همه ی فروشـگاه هـا وجود داره 
ولـی کمپـوت های کارخونـه ای مقدار زیـادی مواد 
شـیرین کننـده مصنوعی و مواد نگهدارنـده داره که 
در کنـار طعـم فـوق العادشـون و البتـه خواصی که 
خـود آنانـاس داره، ضـرر هـم داره. اگـه شـما هم از 
طرفدارهـای پـر و پا قرص کنسـرو آناناس هسـتید، 
خودتـون مـی تونیـد ایـن کمپـوت خوشـمزه رو تو 
خونه درسـت کنیـد. ما طـرز تهیه کمپـوت آناناس 
خونگـی رو بهتـون یـاد مـی دیـم تـا دیگـه نیـازی 
نباشـه کمپوت هـای کارخونه ای رو تهیـه کنید. از 
خـواص کمپـوت آنانـاس غافل نشـید! ایـن کمپوت 
بـرای التیـام زخـم، پیشـگیری و مقابله با سـرطان، 
تنظیـم فشـار خون،سـالمت قلـب، تقویت سیسـم 
ایمنی بدن، درمان سـینوزیت و برونشـیت، سالمت 
کلیـه، درمـان سـرفه و گلـو درد مفیـده. عـالوه بـر 
ایـن، آنانـاس هـم ضد التهابـه و هم بـه کاهش وزن 
کمـک مـی کنـه. ایـن کمپوت کامـال سـالمه و می 

تونیـد بـا خیـال راحـت اون رو نوش جـان کنید.
 

طرز تهیه:
۱- آنانـاس رسـیده را بشـورید. بـا یـک چاقـوی 
بـزرگ و تیز پوسـت آناناس را بگیریـد. آن را از عرض 
به دو قسـمت مسـاوی نصف کنید. سـپس هر کدام 
از قسـمت هـا را به صـورت حلقه حلقه بـرش بزنید.

۲- کاتـر دلخـواه خـود را برداریـد و حلقه های 
آنانـاس را بـا آن بـرش بزنید.

3- قسـمت سـفت وسـط آناناس )مغـز آناناس( 
را از داخـل آن جـدا کنیـد. مـی توانید ایـن کار را 
بـه سـادگی با اسـتفاده از چاقو، قالـب گرد کوچک 

و یـا تـه ماسـوره فلزی انجـام دهید.
۴- داخـل قابلمـه ای آب بریزید، شـکر را به آن 
اضافـه کنیـد و هم بزنید تا شـکر کامال حل شـود. 
آن را روی شـعله متوسـط قـرار دهیـد و در قابلمه 

را بگذاریـد تـا به جـوش بیاید.
5- زیـر شـعله را کـم کنیـد، آنانـاس هـای قالب 
زده شـده را داخـل شـربت جـوش آمـده بریزیـد، در 
قابلمـه را بگذاریـد تـا آنانـاس ها به مدت حـدود ۲۰ 

تـا ۴۰ دقیقـه همـراه با شـربت بپزد.
۶- بعـد از آن کـه آنانـاس هـا پخت، زیر شـعله 
را خامـوش کنیـد. کمپـوت را داخل ظرف شیشـه 
ای خشـک و تمیـز مـورد نظرتـان بریزیـد و داخل 

یخچـال نگهـداری کنید.
 

نکات کلیدی:
کمپـوت  تهیـه  طـرز  در  نکتـه  مهمتریـن   -
آنانـاس خانگـی، انتخـاب آنانـاس اسـت. آناناسـی 
کـه بـرای تهیـه کمپـوت انتخـاب مـی کنیـد باید 
شـیرین و رسـیده و آبـدار باشـد. اگرچه بـا آناناس 
هـای سـفت و تـرش هـم میشـه کمپـوت درسـت 

کـرد ولـی طهـم خوبـی نخواهـد داشـت.
- اگـر آنانـاس کم رنگ بـود می توانیـد هنگام 
پخـت کمپـوت کمی زعفـران به آن اضافـه کنید و 

آن را بـه رنـگ دلخواه تـان در آورید.
- مـی توانید قسـمت برگ آناناس )تـاج( آن را 
درسـته در آوریـد، آن را ۲ تا 3 هفتـه داخل لیوان 
آب بگذارید تا ریشـه بدهد. سـپس آن را در خاک 

بکاریـد تا رشـد کند.
- بـرای بـرش زردن حلقـه هـای آنانـاس مـی 
توانیـد از یـک یـا چند کاتـر با طرح هـای مختلف 
اسـتفاده کنیـد. معمـوال پر فروش تریـن کاتر برای 
بـرش زدن آنانـاس، کاتـر گرد سـاده اسـت. اما می 
توانیـد از کاتـر قلـب نیـز اسـتفاده کنیـد و طـرح 

متفاوتـی بـه آن بدهید.
- می توانید آناناس را خرد کنید.

- بعـد از پوسـت کنـدن آنانـاس شـاهد روزنـه 
هـای ریـزی خواهید بـود که مـی توانیـد آن ها را 
بـا اسـتفاده از پوسـت کـن و بـا چاقـوی کوچک از 

آنانـاس جـدا کنید.
از  بعـد  آشـپزی،  دسـتورهای  از  برخـی  در   -
خـرد کـردن آنانـاس آن را مسـتقیما بـه همـراه 
آب و شـکر داخـل قابلمـه مـی ریزنـد تـا بـا هـم 
بـه جـوش بیاینـد و بپزنـد. امـا بهتـر اسـت ابتـدا 
شـربت را آمـاده کنیـد و بعـد از بـه جـوش آمـدن 

آن، آنانـاس هـا را اضافـه کنیـد.
- کمپـوت آنانـاس خانگـی بـه مـدت ۲ هفته در 

یخچـال قابـل نگهداری اسـت و مانـدگاری دارد.
- مقـدار شـکر کمپـوت آنانـاس خانگـی را می 

توانیـد بـا توجـه بـه ذائقـه تان کـم و زیـاد کنید.
منبع: ایرنا

پیگیری رفع مشکالت سنوات ارفاقی
 معلمان استثنایی

رئیـس سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی اعالم کرد که امسـال ۱۴ 
مدرسـه اوتیسـم خواهیم سـاخت و ۶۴ مدرسـه پذیرا و مدرسـه اوتیسم را 

متناسـب سـازی می کنیم که اول مهِر پرمهرتری داشـته باشـیم. 
ــه هدف گــذاری  ــا اشــاره ب ــه گــزارش ایســنا، ســیدجواد حســینی ب ب
ــای  ــا نیازه ــوزان ب ــش آم ــی از دان ــات حمایت ــدی خدم ــد ۱5 درص رش
ویــژه در ســال تحصیلــی آتــی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی پیــش رو 

بــه ۲۱۰ مدرســه نیــاز داریــم کــه در حــال آمــاده ســازی اســت.
وی افــزود: همچنیــن امســال ۱۴ مدرســه اوتیســم خواهیــم ســاخت و 
۶۴ مدرســه پذیــرا و مدرســه اوتیســم را متناســب ســازی می کنیــم کــه 

اول مهــِر پرمهرتــری داشــته باشــیم.
رئیـس سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی بـا بیـان اینکـه البتـه 
در شـرایط کرونـا، قابـل پیـش بینـی نیسـت کـه در چـه شـرایطی قـرار 
می گیریـم گفـت: بـرای وضعیت های مختلف سـناریوهایی در دسـت تهیه 
اسـت. دراسـفند مـاه یـک مرتبـه بـه یـک شـرایط غیرقابـل پیـش بینـی 
پرتـاب شـدیم امـا بـرای اول مهـر آمادگـی بیشـتری خواهیـم داشـت که 
دانـش آمـوزان در هـر شـرایطی حتی یک نفرشـان از آمـوزش دور نمانند.

حسـینی با اشـاره بـه پیگیری های در حـال انجام برای بهبـود وضعیت 
حقوقـی معلمـان اسـتثنایی گفـت: خوشـبختانه ایـن روزها تمـام معلمان 
مشـمول ترمیـم رتبه بندی شـدند کـه گام مثبتی اسـت هرچنـد معلمان 

بایـد بیـش از اینهـا مـورد توجه قـرار گرفته و قـدر ببینند.
وی افــزود: معتقدیــم کار بــا دانش آمــوزان اســتثنایی پنــج برابــر وقــت 
و هزینــه مالــی بیشــتری نیــاز دارد و بایــد معلمــان اســتثنایی ویــژه دیــده 
شــوند. اخیــرا مشــکل ضریــب ۱.۲ پرداخــت در فیــش حقوقــی معلمــان 

اســتثنایی حــل شــده و بــرای آنهــا اعمــال می شــود.
ــرورش اســتثنایی ادامــه داد: مشــکالت  رئیــس ســازمان آمــوزش و پ
ســنوات ارفاقــی معلمــان نیــز در دســت پیگیــری و حــل شــدن اســت. 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــس از قان ــه پ ــاغل ک ــغل و ش ــق ش ــال ح اعم
ــم و  ــرح کردی ــازمان مط ــورای س ــز در ش ــد را نی ــی ش ــوری منتف کش
تصویــب شــد تــا از طریــق مراجــع قانونــی مــورد پیگیــری قــرار بگیــرد 

ــم. ــران کنی ــان را جب ــی از زحماتش ــم اندک ــه بتوانی بلک

دانشگاه علوم پزشکی ایران اعالم کرد:
دانشجویان دکتری کمک هزینه تحصیلی 

دریافت می کنند
ــجویان دوره  ــدادی از دانش ــه تع ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــرم  ــک ت ــی ۹۴-۹3 ی ــال تحصیل ــری تخصصــی )PhD( ورودی س دکت

ــد.  ــت می کن ــی پرداخ ــه تحصیل ــک هزین کم
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت آموزش ــنا، معاون ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــات بیس ــد 3۰ مصوب ــاد بن ــتناد مف ــه اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــران اع ای
ــده در  ــاذ ش ــات اتخ ــگاه و تصمیم ــا دانش ــات امن ــه هی ــن جلس و دومی
ــا  ــی و هیئــت رئیســه دانشــگاه ب شــورای آموزشــی و تحصیــالت تکمیل
پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی تــرم ۱۰ بــه دانشــجویان دوره دکتــری 
تخصصــی )Ph.D( ورودی ســال تحصیلــی ۹۴-۹3 کــه عــدم دفــاع آنــان 

ــوده اســت، موافقــت شــد. ــا ب ــار آنه ــرر خــارج از اختی ــت مق در مهل
براسـاس مفـاد مـاده ۲5 آییـن نامـه آموزشـی دوره دکتـری تخصصـی 
)Ph.D(  حداکثـر مـدت مجـاز تحصیـل در دوره مذکـور چهارسـال ونیـم 
اسـت و دانشـجویان دوره روزانـه به مـدت نه ترم در قبال حضـور تمام وقت 
در دانشـکده و گـروه آموزشـی، کمـک هزینـه تحصیلی دریافت مـی کنند.

ــه دانشــجویان دوره  ــی ب ــه تحصیل ــن پرداخــت کمــک هزین  همچنی
مذکورکــه براســاس آئیــن نامــه از فرصــت اضافــی بــرای ادامــه تحصیــل 

اســتفاده مــی کننــد ، مطابــق نظــر شــورای آموزشــی دانشــگاه اســت.
بــر همیــن اســاس، شــورای صنفــی دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــرم ۱۰ جهــت دانشــجویان  ــه ت ــران درخواســت پرداخــت کمــک هزین ای
دوره دکتــری تخصصــی )Ph.D( را بــا توجــه بــه بــاال رفتن نــرخ ارز،گرانی 
مــواد مصرفــی، عــدم تجهیــزات الزم و ... مطــرح کــرد. موضوع درخواســتی 
ــا  در شــورای آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه مطــرح و صرفــاً ب
پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی ترم ۱۰ بــه دانشــجویان دکتــری ورودی 
۹۴-۹3 بــه شــرط بررســی وضعیــت دانشــجو توســط معاونــت آموزشــی و 
پژوهشــی دانشــکده و اعــالم خــارج از اختیــار بــودن دانشــجو جهــت دفــاع 

از رســاله در مهلــت مقــرر موافقــت شــد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کرد؛
آخرین جزئیات از طرح ترافیک خبرنگاری 

منـاف هاشـمی درباره طرح ترافیـک خبرنگاران و قرار داد روز گذشـته 
خرید اتوبـوس توضیحاتی داد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان،منـاف هاشـمی معـاون حمـل و 
نقـل و ترافیک شـهرداری تهران که در صحن شـورای شـهر تهـران حاضر 
شـده بـود در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه قـرار داد منعقـد شـده بین 
شـهرداری تهـران و یـک شـرکت خودرو سـاز جهـت خرید ۸۰۰ دسـتگاه 
اتوبـوس و مینـی بـوس گفـت: برخی از خبرنگاران نسـبت به نبـود خودرو 
در ایـن برنامـه گالیه داشـتند کـه بایـد اعـالم کنـم هماهنگی هـا از سـوی 

دفتـر شـهردار تهران انجام شـد.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری تهران افزود: قـرار داد منعقد 
شـده دیـروز جهـت تامیـن ۸۰۰ دسـتگاه اتوبـوس و مینـی بوس بـود که 

5۰۰ دسـتگاه اتوبـوس و 3۰۰ دسـتگاه دیگـر مینی بوس اسـت.
هاشـمی ادامـه داد: قـرار داد منعقـد شـده تا پایان سـال اسـت که اول 

مـاه آینـده تحویل داده می شـود.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ارزش ریالـی قـرار داد فـی مـا بین چه 
مبلغـی اسـت گفـت: ارزش ریالـی قـرار داد ۴۰۰ میلیـارد تومـان اسـت 
بخشـی از آن بـه عنـوان پیـش پرداخـت از سـوی شـهرداری تهـران بـه 

شـرکت خـودرو سـاز پرداخـت می شـود.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهران با اشـاره بـه تصویب 
اصالحیـه نظـام یکپارچـه بلیـت الکترونیک حمـل و نقل عمومـی پایتخت 
گفـت: بـه دلیـل اختالف هـا در حـوزه نظـام پرداخـت بلیـت الکترونیـک 
ارایـه  تـا  حمـل و نقـل عمومـی شـورا نظـام یکپارچـه را مطـرح کـرد 
تسـهیالت بـرای بازنشسـتگان، خانواده های شـهدا، اعضای کمیتـه امداد و 

کارت منزلـت اقشـار خـاص چهـار چـوب پیـدا کند.
هاشـمی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آخریـن وضعیـت کارت بلیت و 
طـرح ترافیـک خبرنـگاران به چه شـکل اسـت گفت: سـهمیه ها مشـخص 
شـده  و ایـن سـهمیه بـه رسـانه ها اعـالم شـده اسـت و هـر رسـانه ای کـه 

اعتـراض دارد، اعتـراض آن هـا مجـدد رسـیدگی می شـود.

ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی  نماینــده ول
ــه  ــو ب ــی ن ــتاوردهای علم ــال دس ــت: انتق گف
تولیــد، هدفمنــد کــردن تحقیقــات دانشــگاهی، 
و  جــذب  و  دینــی  ملــی،  هویــت  تقویــت 
ــوان  ــران ج ــری افس ــه کارگی ــازماندهی و ب س
ــی  ــمن ضرورت ــرم دش ــگ ن ــه جن ــرای مقابل ب
اســت کــه بایــد در محیــط دانشــگاه هــا انجــام 

ــرد.  پذی
االســالم  حجــت  فــارس،  گــزارش  بــه 
در  هاشــم  آل  ســیدمحمدعلی  والمســلمین 
ــای اســتان  ــاتید دانشــگاه ه ــدار بســیج اس دی
ــای  ــیوه ه ــالح ش ــد اص ــه بای ــان اینک ــا بی ب
مدیریــت اقتصــاد از دانشــگاه هــا شــروع شــود، 
ــار داشــت: مشــکالت اقتصــادی کشــور از  اظه
ــا  ــرب ب ــاتید مج ــی و اس ــائل علم ــق مس طری
ــق  ــی دقی ــب یاب ــا عی ــی و ب ــای عمل راهکاره

ــود. ــع ش ــد مرتف بای
ــه کــرد: دانشــگاه  ــز اضاف ــه تبری ــام جمع ام
هــا بایــد دســتاوردهای علمــی خودشــان را بــه 
بخــش تولیــد منتقــل کننــد و چرخــه ایــده تــا 
تولیــد و مصــرف آن را در اختیــار صاحبــان 

ســرمایه قــرار دهنــد.
ــه اســاتید دانشــگاه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــی و هویت ــی، فرهنگ ــت اخالق ــا در تربی ه

نقــش  و  ســنگین  مســئولیت  دانشــجویان 
ــی  ــا تبلیــغ عمل ــد ب ــد، گفــت: بای مهمــی دارن
ــه در  ــوان را ک ــل ج ــی نس ــخصیت اجتماع ش
حــال تکامــل اســت در راســتای اهــداف بلنــد 

ــم. ــت دهی ــالب جه ــام و انق نظ
نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان 
شـــرقی بـــا بیـــان اینکـــه جوانـــان ایرانـــی، 
ـــر  ـــئولیت پذی ـــادی و مس ـــی، جه ـــه انقالب روحی
ــا  ــگاه هـ ــی در دانشـ ــت: جوانانـ ــد، گفـ دارنـ
ـــا انگیـــزه  ـــتند کـــه ب مشـــغول تحصیـــل هس
و اعتمـــاد بـــه نفـــس بـــاال در برابـــر ظلـــم و 

ـــی  ـــتند و توانای ـــوب نیس ـــد مغل ـــای بلن صداه
ایســـتادگی دارنـــد.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
در  علــم  کنندگــی  مصــرف  روحیــه  بایــد 
ــل  ــم تبدی ــد عل ــه تولی ــه روحی ــا ب دانشــگاه ه
ــه  ــا روحی ــد ب ــاتید بای ــود، اظهارداشــت: اس ش
طــوری  را  دانشــگاهی  تحقیقــات  بســیجی 
ــای کشــور بواســطه  ــه نیازه ــد ک ــت کنن هدای
همــان طــرح تحقیقاتــی برطــرف شــود و 
ــاتید در  ــی اس ــار ارزیاب ــد معی ــن نبای همچنی
ــه  ــرا ک ــد چ ــه باش ــد مقال ــا تولی دانشــگاه تنه

ــه  ــت بلک ــاالت نیس ــرت مق ــور کث ــاز کش نی
ــق مســائل  ــاز کشــور از طری مرتفــع ســازی نی

ــت. ــی اس علم
حجــت االســالم والمســلمین آل هاشــم 
در ادامــه بــا بیــان اینکــه ســازمان بســیج 
اســاتید دانشــگاه هــا یکــی از فرهیختــه تریــن 
مجموعــه هــای نظــام اســالمی اســت، گفــت: 
ایــن مجموعــه سرشــار از اخــالص، فرهنــگ و 
تخصــص ســد محکمــی در برابــر هجمــه هــای 
جنــگ نــرم دشــمن اســت کــه مــی توانــد بــا 
ــری، تقویــت هویــت  آرمــان هــای والیــت پذی
ــی و دینــی و جــذب و ســاماندهی افســران  مل

ــد. ــی خــود عمــل کن ــه وظیفــه ذات جــوان ب
وی دانشــگاهیان را آگاه تریــن افــراد بــه 
مســائل سیاســی دانســت و گفــت: دانشــگاه هــا 
ــگاه جنــاح بنــدی هــای سیاســی  نبایــد جوالن
ــا  ــجویان ب ــاتید و دانش ــد اس ــا بای ــد، ام باش
ــش  ــاالی سیاســی در روز بحــران نق ــی ب آگاه

ــند. ــن باش آفری
ــدار تعــدادی از اســاتید  در ابتــدای ایــن دی
دانشــگاه هــای اســتان بــه بیــان نکتــه نظــرات 
ــی،  ــی، فرهنگ ــائل؛ سیاس ــون مس ــود پیرام خ
هــا  دانشــگاه  در  آموزشــی  و  اجتماعــی 

پرداختنــد.

معـاون فنـی مرکـز سـالمت محیـط و کار وزارت بهداشـت بـا 
اشـاره بـه مصوبـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا دربـاره بازگشـایی 
مـدارس، دانشـگاه ها و خوابگاه هـای دانشـجویی از ۱5 شـهریور 
مـاه، گفـت: پروتکل هـای بهداشـتی مربوط بـه این مـوارد تدوین 

شـده و وزارت بهداشـت بـر روی اجـرای آن هـا نظـارت دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، مهنــدس محســن فرهــادی دربــاره 

طبــق  کــه  دانشــگاه ها  و  مــدارس  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــرار اســت از ۱5 شــهریور  ــا ق ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــالم ســتاد مل اع
مــاه بازگشــایی شــوند، گفــت: در زمینــه برگــزاری کالس هــا اعــم 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــکل مربوط ــوزی، پروت ــا دانش آم ــجویی ی از دانش
متولیــان مربوطــه یعنــی بــا همــکاران وزارت علــوم و وزارت آموزش 

ــت. ــده اس ــه ش ــدارس تهی ــگاه ها و م ــرای دانش ــرورش ب و پ
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی شــده کــه بــه محــض 
ــای بهداشــتی  ــن پروتکل ه ــدارس و دانشــگاه ها، ای بازگشــایی م
نیــز اجــرا شــود، افــزود: ایــن پروتکل هــا عمدتــا بــر روی 
ــه رعایــت بهداشــت فــردی، فاصله گــذاری  ــوط ب محورهــای مرب
ــی  ــا و ... اســت. از آنجای ــز و نیمکت ه ــی می اجتماعــی، گندزدای
کــه بایــد فاصله گــذاری انجــام شــود، ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــداد  ــد و تع ــیفتی باش ــورت ش ــه ص ــا ب ــکیل کالس ه ــه تش ک

ــد. ــرار گیرن ــک کالس ق ــراد را در ی ــری از اف کمت
فرهــادی ادامــه داد: زیــرا کالســی کــه 3۰ نفــره بــوده و قــرار 
ــد  ــا بای ــر برگــزار شــود ی ــا ۱5 نف ــن شــرایط ب اســت کــه در ای
ــورت  ــه ص ــاعت کار ب ــا س ــد و ی ــش یاب ــا افزای ــداد کالس ه تع

شــیفتی مشــخص شــود کــه مدیریــت ایــن مــوارد بــا آمــوزش و 
ــال  ــن موضــوع در ح ــر روی ای ــرورش اســت و مدت هاســت ب پ
کار کــردن هســتند. شــاید هــم برگــزاری کالس هــا بــه صــورت 
تلفیــق حضــوری و الکترونیکــی باشــد کــه همــه ایــن مــوارد در 
ــرورش نهایــی می شــود. نظــارت  ــا آمــوزش و پ ــی ب جلســات آت
ــده وزارت بهداشــت و  ــم برعه ــوارد ه ــن م ــه ای ــرای هم ــر اج ب

ــر عهــده وزارت آمــوزش و پــرورش اســت.  هــم ب
خوابگاه هـــای  بازگشـــایی  وضعیـــت  دربـــاره  فرهـــادی 
دانشـــجویی نیـــز گفـــت: بـــرای خوابگاه هـــای دانشـــجویی 
ــای  ــوان پروتکل هـ ــت عنـ ــی را  تحـ ــای مجزایـ ــز پروتکل هـ نیـ
ـــه  ـــن اســـت ک ـــا ای ـــه م ـــه توصی ـــم. البت ـــن کرده ای ـــی تدوی خوابگاه
ـــا اســـتفاده نشـــود و شـــرایطی ایجـــاد  ـــا حـــد ممکـــن از خوابگاه ه ت
ـــد.  ـــه ده ـــا را ادام ـــودش کالس ه ـــهر خ ـــجو در ش ـــه دانش ـــود ک ش
ـــراد و دانشـــجویان در خوابگاه هـــا  ـــا حضـــور برخـــی اف ـــه طبیعت البت
ـــتی  ـــای بهداش ـــز پروتکل ه ـــه نی ـــن زمین ـــه در ای ـــت ک ـــرم اس الج
ـــالمت  ـــز س ـــایت مرک ـــم و در س ـــالم کرده ای ـــه آن را اع ـــوط ب مرب

ــده اند. ــذاری شـ محیـــط و کار وزارت بهداشـــت بارگـ

ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــی مدی ــرز کرم فریب
ای اســتان کرمانشــاه  بــه مناســبت هفتــه ایمنــی حمــل و نقــل 
ــگ  ــور فرهن ــه منظ ــی ب ــه ایمن ــذاری هفت ــت: نامگ ــار داش اظه
ســازی در راســتای افزایــش ایمنــی راه هــا و کاهــش تصادفــات 

جــاده ای نامگــذاری شــده اســت. 
کرمــی بــا عنــوان اینکــه روز 3۱ خردادمــاه بــه نــام روز بــدون 
حادثــه نامگــذاری شــده اســت بیــان کــرد: همچنیــن روز یکــم 
ــگ  ــعه فرهن ــون در توس ــا و روحانی ــارکت علم ــاه روز مش تیرم
ــاه  ــی موتورســواران، ســوم تیرم ــاه روز ایمن ــر م ــی، دوم تی ایمن
ــاه روز  ــارم تیرم ــی، چه ــوانح ترافیک ــه س ــان علی ــش زن روز پوی
هیئــت دولــت و پیــام رئیــس جمهــور، پنجــم تیــر روز آمــوزش 
ــون  ــر روز تریب ــم تی ــک و شش ــودکان در ترافی ــت از ک و مراقب

نمازجمعــه نامگــذاری شــده اســت.  
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان کرمانشــاه 
ــات  ــه منظــور افزایــش ایمنــی راه هــا و کاهــش تصادف ــزود: ب اف
جــاده ای پنــج دســتگاه خــودرو پــالک شــخصی جهــت کنتــرل 

نامحســوس محورهــای مواصالتــی اســتان کرمانشــاه اعــزام 
می شــود. 

کرمــی از اعــزام ۲۰ دســتگاه خــودرو اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه و کارشناســان 
ــر  ــتان خب ــای اس ــس راه ه ــتقرار در پلی ــت اس ــی جه موضوع
داد و اذعــان داشــت: همچنیــن کارشناســان ایــن اداره کل 
جهــت بازرســی از شــرکت های تعاونــی حمــل و نقــل مســافر و 

پایانه هــای حمــل بــار اعــزام می شــود.
اســتان  جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
کرمانشــاه گفــت: از اســتقرار نیروهــای راهــداری در نقــاط  پــر 
تصــادف بــه منظــور آگاه ســازی  ترافیــک عبــوری اشــاره کــرد. 
ایــن مســئول گفــت: آشکارســازی و آرام ســازی ترافیک هــای 
ــه و  ــع کتابچ ــتان، توزی ــی اس ــای مواصالت ــوری در محوره عب
ــات  ــن نصــب تبلیغ ــی همچنی ــالم تبلیغ بروشــور آموزشــی و اق
ــه  ــور هفت ــه منظ ــده ب ــام ش ــات انج ــر اقدام ــی از دیگ محیط

ــی اســت.  ایمن

ـــطح  ـــی در س ـــی ایمن ـــور توانای ـــرای مان ـــئول از اج ـــن مس ای
محورهـــای مواصالتـــی اســـتان خبـــر داد و بیـــان کـــرد: کاله 
ایمنـــی میـــان راکبـــان موتـــور ســـوار توزیـــع خواهـــد شـــد، 
ــزار  ــتا برگـ ــن راسـ ــی در ایـ ــای آموزشـ ــن کالس هـ همچنیـ

می شـــود.

دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت: رئیس جمهـور 
در سـال حداقـل یکبـار در جلسـات سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر 
شـرکت می کنـد و مصوبات جلسـات هم بالفاصله پـس از ۱۰ روز 

بـه امضـای وی خواهد رسـید.
بـه گـزارش مهر، اسـکندر مؤمنی دبیرکل سـتاد مبـارزه با مواد 
مخدر در حاشـیه نشسـت خبری به مناسـبت هفته جهانی مبارزه 
بـا مـواد مخـدر در پاسـخ به سـوال مبنـی بر اینکـه آیـا برنامه های 
فرهنگـی در حـوزه پیشـگیری در مقابلـه بـا اعتیـاد کافی اسـت یا 
خیـر؟ اظهـار کـرد: بر اسـاس تحقیقات مـا، برنامه هـای فرهنگی و 
پیشـگیرانه از اعتیـاد در فضـای مجـازی ۱۰ درصد افزایش داشـته 
امـا ایـن موضـوع بـه ایـن معنی نیسـت کـه ایـن افزایش مناسـب 

اسـت بلکه بایـد اقدامات بیشـتری انجام شـود.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس تحقیقـات به عمل آمـده، 33 درصد 
از افـرادی کـه بـه اعتیـاد مبتال شـده بودنـد، بیان کردنـد که »ما 
در مواجهـه بـا یـک فـرد معتـاد و اولین بـاری کـه بـه مـا مـواد 

پیشـنهاد شـد، قـدرت نـه گفتن نداشـتیم«.
بـه گفتـه دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر، بیـش از 3۰ 
درصـد معتـادان اذعـان داشـتند »از اینکـه بـا چندبـار مصـرف 

تفننـی یـک مـاده مخـدر معتـاد می شـوند نداشـتند«.
مؤمنـی افزود: درسـت اسـت کـه برنامه های فرهنگـی در صدا 
و سـیما پخـش می شـود امـا کافـی نیسـت و دیگـر رسـانه ها و 

سـازمان ها هـم بایـد پـای کار بیایند.
وی در پاسـخ به سـوال دیگـر مبنی بر اینکه آیـا رئیس جمهور 
هـم در جلسـات سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر شـرکت می کند یا 
خیـر؟ گفـت: آقـای روحانـی در سـال حداقـل یکبار در جلسـات 
سـتاد مبـارزه بـا مواد مخـدر شـرکت می کند و مصوبات جلسـات 
هـم بالفاصلـه پـس از ۱۰ روز بـه امضـای وی خواهد رسـید البته 

ایـن مصوبـات در تمـام ارکان نظام پیگیری می شـود.
دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر تأکیـد کـرد: دلیـل 
آنکـه شـاهد خواهیـم بـود گاهـی کارهای مـان بـه نتیجـه نهایی 

قانـون اسـت. نمی رسـد، نقـص در 
مؤمنـی در پاسـخ به سـوال دیگری مبنـی بر اینکه بهزیسـتی 

نگهـداری  »هزینه هـای  کـه  کرده انـد  اعـالم  نهادهـا  دیگـر  و 
معتـادان بـه آنهـا دیـر پرداخت شـده اسـت«، آیـا این مسـئله را 
قبـول داریـد یـا خیر؟ اظهـار کـرد: قبـول دارم که مشـکالتی در 
پرداخت هـا بـوده اسـت اما سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر، سـتادی 
اجرایـی نیسـت بلکه این سـتاد یـک نهـاد نظارتی و سیاسـتگذار 

اسـت و بایـد بیشـتر وقـت خـود را صـرف سیاسـتگذاری کند.
پاسخ به شایعه »معتادان کرونا نمی گیرند«

ــد«،  ــا نمی گیرن ــادان کرون ــایعه »معت ــه ش ــش ب وی در واکن
ــه  ــی ک ــی پایین ــل ایمن ــه دلی ــادان ب ــت: آســیب پذیری معت گف
ــا  ــراد بیشــتر اســت ام ــه ســایر اف ــد، نســبت ب در بدنشــان دارن
ــا ایــن شــایعه خواســتند تــا اعتیــاد را در  مافیــا و قاچاقچیــان ب

ــان و دیگــر آحــاد جامعــه بیشــتر کننــد. بیــن جوان
مؤمنـی ادامـه داد: یکـی از دالیلی که معتـادان در ایران کمتر 
بـه کرونـا مبتـال شـده اند، ایـن بـود کـه از همـان روزهـای اولیه 
ورود ایـن بیمـاری بـه کشـور، سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا 
همـکاری بهزیسـتی و وزارت بهداشـت اقـالم پیشـگیری از کرونا 
از جملـه ماسـک و دسـتکش را در بیـن معتـادان متجاهـر توزیع 

کردنـد کـه آنهـا به ایـن بیمـاری مبتال نشـوند.
بـه گفتـه دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر، 3۰ نفـر از 
معتـادان متجاهـری که جمع آوری شـده اند، به کرونـا مبتال بودند.

مؤمنـی تأکیـد کـرد: در سـال گذشـته مصـرف شیشـه رتبـه 

سـوم را در ایـران داشـت و پـس از مدتـی حتـی بـه رتبـه چهارم 
هـم رسـید اما شـاهد بودیـم که یکبـاره یک مـاده مخدر شیشـه 
جدیـد به نام »شیشـه افغانی« وارد کشـور شـده که نشـان دهنده 
آن اسـت قاچاقچیـان مـواد مخـدر از هـر راهـی بـرای ضربه زدن 

بـه جوانـان کشـورمان اسـتفاده خواهنـد کرد.
اختصاص ۱0 میلیارد تومان برای نگهداری یکساله از 

معتادان متجاهر
نگهـداری  بـرای  تومـان  میلیـارد  داد: حـدود ۱۰  ادامـه  وی 

اسـت. داده شـده  اختصـاص  متجاهـر  معتـادان  یکسـاله 
دبیـرکل سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر بیـان کرد: طبـق قانون، 
یـک معتـاد متجاهـر بایـد بین یک تا سـه مـاه نگهداری شـود اما 
سـوال اینجاسـت کـه آیـا معتـادی که بـه تهاجـر رسـیده، ظرف 
سـه مـاه درمـان می شـود؟ اینکـه ایـن فـرد را سـه مـاه نگهداری 
کـرده و سـپس او را رهـا کنیم، یعنی کاری را نصفـه و نیمه انجام 

داده و منابـع را هـدر داده ایم.
مؤمنـی بـا اشـاره به شـیوه نگهـداری معتـادان در کشـورهای 
اگـر  و  سـال  دو  اول،  بـار  کشـورها  از  برخـی  در  گفـت:  دیگـر 
اعتیـاد در فـرد مجـدد تکـرار شـود، سـه سـال یـک فـرد معتـاد 
را نگهـداری می کننـد. در ایـن راسـتا از مجلـس می خواهـم کـه 
قانـون نگهـداری معتـادان متجاهـر را اصـالح کنـد و اجـازه دهد 
کـه بتوانیـم معتـادان متجاهـر را مدت بیشـتری نگهـداری کنیم.

۱00 هزار معتاد متجاهر در کشور داریم
وی گفـت: در کشـور حـدود ۶۰ هـزار تـا ۱۰۰ هـزار معتـاد 
متجاهـر داریـم کـه از این تعـداد حـدود ۱5 هزار معتـاد متجاهر 

در تهـران وجـود دارد.
دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر ادامـه داد: از 5۰۰۰ 
معتـاد متجاهـری کـه در تهـران در دوران کرونایـی جمـع آوری 
و از آنهـا تسـت کرونـا گرفتـه شـد، حـدود 3۷ تـا 3۸ نفر تسـت 

کرونایشـان مثبـت بـود.
مؤمنـی افـزود: ایـن نویـد را می دهم که قرار اسـت یـک تا دو 
مرکـز نگهـداری زنـان معتـاد متجاهـر در تهـران راه اندازی شـود 

کـه جزئیـات آن را در جلسـات بعـدی خواهـم گفت.

دانشگاه ها نباید جوالنگاه جناح بندی های سیاسی باشد 

چگونگی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از شهریور

روز یکم تیرماه روز مشارکت علما و روحانیون در توسعه فرهنگ ایمنی

برنامه های فرهنگی پیشگیرانه از اعتیاد کافی نیست
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۱۰ آزمایش ضروری که برای 
سالمت مردان الزم است

۱. سـرطان پروستات: سـرطان پروستات یکی از 
شـایع ترین سـرطان ها در مـردان آمریکایـی پس از 
سـرطان پوسـت اسـت. آزمایش های برای تشخیص 
دیجیتـال  آزمایـش  شـامل  پروسـتات  سـرطان 
رکتـال) DRE( و احتمـاال آزمایـش خون آنتی ژن 
اختصاصی پروسـتات )PSA( اسـت. بـرای مردانی 
که سـرطان در خانواده آن ها سـابقه دارد، سـن ۴۰ 
سـالگی زمـان مناسـب بـرای دادن ایـن آزمایش ها 
اسـت. بـرای مردانـی کـه در تبارشـان خطـر باالیی 
وجـود دارد، مثـال آمریکایی هـای آفریقایی تبـار، در 
سـن ۴5 سـالگی و مردانی که خطر متوسـطی برای 
آن ها وجود دارد 5۰ سـالگی سـن مناسـبی اسـت.

بـزرگ  روده  بـزرگ: سـرطان  روده  ۲. سـرطان 
دومیـن علـت مـرگ ناشـی از سـرطان اسـت. خطر 
ابتال به این سـرطان در مردان بیشـتر از زنان اسـت. 
اکثـراً در سـرطان های روده بـزرگ پولیپ هایـی در 
روده ایجـاد می شـود و در سـطح داخلـی روده بزرگ 
رشـد می کننـد. ایـن نـوع سـرطان هـم بـه سـایر 
نقـاط بـدن حملـه یـا گسـترش پیـدا می کنـد. راه 
پیشـگیری از ایـن سـرطان، از بیـن بـردن پولیپ ها، 
قبل از تبدلیشـان به سـرطان اسـت. غربالگـری این 
نـوع سـرطان در بزرگسـاالنی با خط متوسـط از 5۰ 
سـالگی شروع می شـود. کولونوسـکوپی یک آزمایش 
متـداول برای تشـخیص پولیپ ها اسـت. پولیپ ها در 

زمـان انجـام آزمایـش می تواننـد از بیـن بروند.
ماننـد  را  خـود  روان  سـالمت  افسـردگی:   .3
سـالمت جسـم خود بررسـی کنید. شـش میلیون 
مـرد هـر سـال از افسـردگی رنـج می برنـد و حتی 
تحـت تشـخیص و درمـان هـم قـرار نمی گیرنـد. 
اگـر بیـش از دو هفتـه هـر یـک از عالئـم زیـر را 
تجربـه کردیـد، بـا پزشـک خـود مشـورت کنیـد: 
- تغییـر الگوهـای خـواب یا خـوراک ماننـد تغییر 
عالقـه  دادن  دسـت  از   - و...  بی خوابـی  اشـتها، 
داشـتیم  دوستشـان  قبـال  کـه  فعالیت هایـی  بـه 
بی قـراری،  بـودن،  بی فایـده  ناامیـدی،  -احسـاس 
 - اضطـراب.  یـا  و  غـم  سـریع،  تحریک پذیـری 
کاهـش انـرژی  و انگیزه- احسـاس گناه - مشـکل 

تمرکـز یـا تفکـر-  فکـر کـردن بـه خودکشـی
از  نظـر  صـرف  مـردان  تمـام  آی وی:  اچ   .۴
بایـد  دارد،  انسـان  بـرای  اچ آی وی  کـه  خطراتـی 
غربالگـری اچ آی وی را انجـام دهنـد. مـردان باالی 
۶5 سـال بـرای ایـن غربالگـری بایـد بـا پزشـک 
خـود مشـورت کننـد. یکـی از عوامـل کنتـرل این 
ویـروس پرهیـز از روابـط پرخطـر جنسـی اسـت.

5. سـرطان پوسـت: خطرناک ترین شکل سرطان 
پوسـت مالنوم اسـت. در سـلول های تخصصی به نام 
مالنوسـیت ها کـه رنگ پوسـت را تشـکیل می دهند 
آغـاز می شـود. مـردان سـالخورده احتمـال ابتـالی 
بیشـتریبه مالنـوم را نسـبت بـه زنان در همان سـن 
دارند. مردان دو الی سـه برابر بیشـتر از زنان احتمال 
ابتـال بـه سـرطان پایـه غیـر مالنومـا و سـلول های 
سنگفرشـی را دارنـد. خطـر ایـن سـرطان ها وقتـی 
بیشـتر می شـود کـه در معـرض آفتاب قـرار بگیرید.

در این زمینه هرگونه تغییری رو پوسـت از جمله 
فـرم، رنـگ و انـدازه را مـدام چک و به عبـارت دیگر 
خودآزمایـی کنید. معاینه پوسـت توسـط متخصص 
هـم بـه طـور مـداوم انجام شـود تـا در صـورت بروز 

سـرطان پوسـت، در زودتریـن زمان درمان شـود.
۶. چاقـی: اکنـون در اینترنـت جسـتجو کنیـد و 
محاسـبه BMI خودتـان را به سـادگی انجـام دهید. 
بـی ام آی یـک شـاخص قابـل اعتمـاد در مـورد وزن 
شـما اسـت. BMI بیـن ۱۸.5 تـا ۲۴.۹ سـالم در نظر 
گرفتـه می شـود. BMI بـاالی ۲5 اضافـه وزن و باالتر 
از 3۰ چاقـی اسـت. اگـر شـما BMI باالیـی داریـد با 
روش هایـی بایـد وزن خودتان را پایین تـر بیاورید تا به 
برخـی از بیماری هـای مرتبط با چاقی درگیر نشـوید.

۷. فشـار خـون بـاال: خطـر فشـار خـون بـاال با 
افزایـش سـن بـاال مـی رود. فشـار خـون بـه وزن و 
بـاال  سـبک زندگـی مرتبـط اسـت. فشـار خـون 
می توانـد بـدون اینکـه عالئمـی داشـته باشـد بـه 
ایجـاد خطـر بـرای شـریان ها منجر شـود امـا قابل 
درمـان اسـت. شـما بـا درمـان فشـار خـون بـاال 
خطـر ابتـال بـه بیماری هـای قلبـی، سـکته مغزی 
و نارسـایی کلیـه را کاهش می دهید. یک دسـتگاه 
فشـار خـون خانگـی یـا مراجعـه بـه پزشـک برای 

چـک کـردن فشـار خـون سـاده ترین کار اسـت.
  LDL کلسـترول  بـاالی  سـطح  کلسـترول:   .۸
در خـون باعـث ایجـاد پـالک چسـبنده در دیـواره 
شـریان ها می شـود. ایـن اتفاق خطر ابتال بـه بیماری 
قلبـی را افزایش می دهد. با گذشـت زمـان، باال بودن 
کلسـترول می تواند باعـث حمله قلبی و بروز سـکته 
مغزی  شـود. تغییر شـیوه زندگی و داروها کلسـترول 
را کاهـش می دهـد. با دادن آزمایش خون کلسـترول 
خود را بررسـی کنید. کلسـترول از ۲۰ سـالگی باید 
بررسـی شـود. مـردان از 35 سـالگی حتمـا بـه طور 

منظـم بایـد کلسـترول خود را چـک کنند.
۹. دیابـت نـوع ۲: یـک سـوم آمریکایی های مبتال 
بـه دیابـت نمی دانند که این بیمـاری را دارنـد. دیابت 
کنترل نشـده می توانـد به بیماری کلیوی، مشـکالت 
قلبـی و مغزی، آسـیب های عصبی، ناتوانی جنسـی و 
آسـیب به چشـم منجر شـود. دیابـت با رژیـم غذایی، 
ورزش، کاهـش وزن و دارو کنتـرل می شـود. آزمایش 
قند ناشـتا به سـادگی دیابت را تشـخیص می دهد. از 
۴5 سـالگی به بـاال حتما این آزمایـش را انجام دهید.

۱۰. آب آوردن تدریجـی چشـم: این بیماری به 
تدریـج بـه عصب بینایی شـما آسـیب می رسـاند و 
می توانـد منجـر بـه نابینایـی شـود. آزمایش هایـی 
وجـود دارد کـه فشـار غیر طبیعی به چشـم شـما 
را بررسـی می کنـد و قبـل از آسـیب بـه عصـب 

بینایـی، وضعیـت را کنتـرل و درمـان می کننـد.
منبع: ایرنا

غیبت عجیب یک عضو هیات رئیسه
 سازمان لیگ فوتسال

ــال در  ــگ فوتس ــازمان لی ــه س ــات رئیس ــای هی ــی از اعض ــت یک غیب
ــد.  ــمت می ده ــن س ــاری او از ای ــر از برکن ــات خب جلس

ــن  ــه گــزارش ایســنا، هیــات رئیســه ســازمان لیــگ فوتســال آخری ب
ــان  ــر در اصفه ــگ برت ــال لی ــت فین ــازی رف ــش از ب ــود را پی ــه خ جلس
ــوع خــود  برگــزار کــرد امــا غیبــت یکــی از اعضــای هیــات رئیســه در ن

ــود. عجیــب ب
جمعــه ۱۷ آبــان ۹۸ مجمــع ســازمان لیــگ فوتســال بــرای مشــخص 
ــری  ــا رای گی ــی آن ب ــه ط ــد ک ــزار ش ــازه برگ ــای ت ــره اعض ــدن چه ش
ــند و  ــی پس ــگاه گیت ــل باش ــی، مدیرعام ــا جنت ــه علیرض ــورت گرفت ص
ــوان دو عضــو  ــه عن ــن ب ــال قزوی ــات فوتب ــس هی ــد، رئی حســین باجیون

ــگ فوتســال انتخــاب شــدند. ــازمان لی ــات رئیســه س هی
ــای  ــع اعض ــگ در جم ــازمان لی ــر س ــری، دبی ــور آرش جاب ــا حض ب
هیــات رئیســه تکلیــف دو عضــو دیگــر توســط رئیــس فدراســیون فوتبــال 
ــال  ــیون فوتب ــت فدراس ــد، سرپرس ــدر بهارون ــه حی ــد ک ــخص می ش مش
کریــم بهرامــی، رئیــس هیــات فوتبــال قــم و حامــد نجفــی، مدیرعامــل 
باشــگاه مــس ســونگون کــه در دوره قبلــی ســازمان لیــگ فوتســال هــم 
ــه  ــات رئیس ــی هی ــو انتصاب ــوان دو عض ــه عن ــت را ب ــور داش در آن حض
انتخــاب کــرد تــا ســازمان لیــگ فوتســال بــا حضــور ایــن افــراد تشــکیل 
جلســه دهــد امــا در آخریــن جلســه هیــات رئیســه در اصفهــان خبــری 
از کریــم بهرامــی نبــود و بــه جــای او محمدرضــا غفــاری رئیــس هیــات 

فوتبــال مرکــزی در جلســه شــرکت کــرد.
بــه نظــر می رســد برکنــاری بهرامــی از ریاســت هیــات فوتبــال 
اســتان قــم کــه چنــدی پیــش توســط مجمــع ایــن هیــات فوتبــال رقــم 
خــورد باعــث شــد تــا بهرامــی از هیــات رئیســه ســازمان لیــگ فوتســال 
هــم کنــار بــرود و محمدرضــا غفــاری کــه پیــش از ایــن هــم در هیــات 

رئیســه ســازمان لیــگ فوتســال حضــور داشــت جانشــین او شــود.

دادکان: 
پول ها را برگردان و بعد به فوتبال برگرد 

رئیــس ســابق فدراســیون گفــت: یــک نفــر نیســت از ایــن آقایــی کــه 
می خواهــد بــه فوتبــال برگــردد، بپرســد آن پول هایــی کــه گفتــه بودنــد 

برداشــته ای کجــا رفتــه؟ 
بـه گـزارش فـارس، محمـد دادکان در واکنـش بـه برخی تحـرکات در 
فدراسـیون فوتبـال اظهار داشـت: بنـده هم معتقـدم که کار فوتبـال ایران 
بـه جایـی رسـیده که برای مبـارزه با آن می بایسـت قوه قضایـه ورود کند. 
بـه قـول معـروف »تا سـیه رو شـود هر کـه در او غش باشـد.« افـرادی که 
خودشـان در ایـن فسـاد نقـش نداشـته و آلـوده نشـده اند، از ایـن موضوع 
اسـتقبال می کننـد. البتـه فسـاد فقـط در ورزش نیسـت امـا اگـر همیـن 
ورزش را درسـت کننـد و بـا مفسـدان برخورد جدی صـورت بگیرد، خیلی 

جاهـای دیگـر هم درسـت می شـود.
وی افـزود: مبـارزه بـا فسـاد را بایـد از یـک جایـی آغـاز کرد و چـه جایی 
بهتـر از ورزش کـه کل جامعه اتفاقـات آن را دنبال می کننـد؟ می روید با یک 
سـرمربی بـرای تیم ملـی قـرارداد می بندیـد و از ابتدا مخفـی کاری می کنید 
و مـردم را محـرم نمی دانیـد و آخـر سـر هـم ایـن فضاحـت بـه بـار می آیـد. 
چـرا نبایـد قـرارداد ایـن مربیان شـفاف باشـد؟ مگر قرار نیسـت ایـن پول ها 
از جیـب مـردم پرداخـت شـود؟ پس چـرا همه چیـز را پنهان می کنیـد؟ اگر 
بـرای مبـارزه بـا فسـاد اراده ای قـوی دیـده شـود، خیلی هـا جلـو می آینـد و 

همسـو بـا نهادهـای نظارتـی و قضایـی، اطالعات خـود را ارائـه می کنند.
دادکان عنـوان کـرد: ایـن روزها می گوینـد یک مدیر که بـه دلیل تخلف 
محـروم شـده بـود می خواهـد به فوتبـال برگـردد. همـان مدیری کـه برای 
شـوخی و خنـده بـه فوتبـال آمـده بـود. یـک نفر نیسـت از ایشـان بپرسـد 
حـاال کـه مـی خواهـی برگـردی بـه فوتبـال، بگـو آن پول هایـی کـه گفتـه 
بودنـد برداشـته ای کجـا رفتـه؟ آن پول هـا را برگـردان و بعـد بـه فوتبـال 
برگـرد. ورزش تحـول می خواهد و اگر اینجا درسـت شـود و دوباره راسـتی و 

صداقـت را شـاهد باشـیم، الگـوی دیگـر بخش هـای جامعه می شـود.

وزیــر ورزش و جوانــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در موضــوع مبــارزه بــا فســاد جــدی هســتیم و 
ــرد،  ــم  ک ــه عقب نشــینی نخواهی ــچ وج ــه هی ب
گفــت: ابعــاد فســاد در برخــی از رشــته ها 
ــا  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون ب
را  آنهــا  نمی توانســتیم  خــود  اطالعــات  و 
ریشــه یابی کنیــم، بــه همیــن علــت طــی 
نامــه ای از وزیــر اطالعــات، نهادهــای امنیتــی و 
نظارتــی و ســازمان بازرســی خواســتم کــه بــه 

ــد.  ــوع ورود کنن ــن موض ای
ــلطانی فر«  ــعود س ــا، »مس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــیون های  ــان فدراس ــترک رییس ــه مش در جلس
ــارزه  ــوع مب ــه در موض ــان اینک ــا بی ــی ب ورزش
ــه  ــچ وج ــه هی ــتیم و ب ــدی هس ــاد ج ــا فس ب
عقب نشــینی نخواهیم کــرد، اظهــار داشــت: 
ــر  ــتاده ایم و در براب ــارت ایس ــدرت و جس ــا ق ب
جوســازی ها و داســتان ســرایی ها، حاشــیه 
مــردم  بیــن  ناامیــدی  ایجــاد  و  ســازی ها، 
کوتــاه نیامــده و بــا همــکاری دســتگاه های 
ــه،  ــه نتیج ــتیابی ب ــا دس ــی ت ــی و نظارت امنیت

ــم.   ــارزه می کنی ــاد مب ــا فس ب
وی تصریــح کــرد: شــرایط اقتصــادی پیــش 
ــا  ــدوارم ب ــت و امی ــده اس ــیار پیچی ــده بس آم
همراهــی مــردم، کمــک و حمایــت دولــت 
همانطــور کــه توانســتیم مــوج اول شــیوع ایــن 
بیمــاری را مهــار کنیــم، شــرایط ســخت پیــش 

ــم. آمــده را پشــت ســر بگذاری
بــه  اشــاره  بــا  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
درمانــی کشــورمان،  و  بهداشــتی  وضعیــت 
ــه  ــعه یافت ــورهای توس ــایر کش ــه س ــبت ب نس
بــا تجهیــزات پیشــرفته تر پزشــکی نســبت بــه 
ــوب  ــیار مطل ــورمان را بس ــرایط کش ــران، ش ای
ــران  توصیــف و اظهــار داشــت: خوشــبختانه ای
عزیــز شــرایط بحرانــی را  پشــت ســر گذاشــته 
اســت و بی تردیــد بــا همدلــی و حمایــت و 
اتحــاد هماننــد ۴۱ ســال گذشــته بحران هــا را 
ــا ســربلندی  پشــت ســر خواهیــم گذاشــت و ب

ــد. ــم آم ــرون خواهی ــرایط بی ــن ش از ای

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت تــداوم 
ــوزه  ــه در ح ــعه ای وزارت خان ــای توس برنامه ه
ــی را در  ــه ای توضیحات ــی و حرف ورزش قهرمان
خصــوص تخصیــص اعتبــارات بــه فدراســیون ها 
ــالمتی  ــظ س ــه و حف ــر ارائ ــای دیگ و بخش ه
اولویــت مســووالن  مــردم و ورزشــکاران را 
کشــور دانســت و ادامــه داد: همانطــور کــه 
ــا فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی  همــه دنی
و فرهنگــی خــود را بــا شــرایط ویــروس کرونــا 
بــا انجــام پروتکل هــای بهداشــتی تطبیــق 
ــه  ــود ب ــرایط موج ــد ش ــز بای ــا نی ــد م می دهن
ــت و  ــردم را مدیری ــتی م ــی معیش ــژه زندگ وی
ــن  ــتیم ضم ــف هس ــم.  موظ ــاماندهی کنی س
اجــرای همــه تصمیمــات اتخــاذ شــده توســط 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، برنامه هــای 
و  وزارت خانه هــا  ســایر  مثــل  را  خــود 
ــی  ــگ و عملیات ــی هماهن ــتگاه های اجرای دس

ــم. کنی
ــدازی مجــدد  ــرد: راه ان ســلطانی فر اعــالم ک
فعالیت هــای ورزشــی بــا صالحدیــد و رویکــرد 
ــود،  ــد ب ــا خواه ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــکاران در  ــردم و ورزش ــالمتی م ــه س ــرا ک چ
ــزاری  ــوولیت برگ ــی مس ــرار دارد ول ــت ق اولوی
مســابقات و چگونگــی و زمــان و ضوابــط آن بــا 

ــت. ــی اس ــیون های ورزش فدراس
وزیــر ورزش و جوانــان در ایــن نشســت 

خطــاب بــه رییســان فدراســیون ها، ورزش 
پــاک و عــاری از هرگونــه داروی ممنوعــه 
ــا تاکیــد  ــرژی زا را مــورد توجــه قــرار داد و ب ان
بــر  مقابلــه بــا دوپینــگ در ورزش اظهــار 
ــد در ورزش  ــگ بای ــا دوپین ــارزه ب ــت: مب داش
کشــور بــه طــور جــدی توســط رییســان 
فدراســیون ها دنبــال شــود و جــای بســیار 
خوشــحالی اســت کــه ســتاد مربوطــه در 
کشــورمان اقدامــات بســیار موثــر در ایــن 
ــن  ــا ای ــه در دنی ــرا ک ــته اســت چ ــه داش رابط
ــا  ــی دقیق ــای بین الملل ــط نهاده ــوع توس موض
ــه  ــرای مقابل ــن ب ــرل اســت، بنابرای تحــت کنت
بــا دوپینــگ از همــه ظرفیت هــا بایــد اســتفاده 

ــود. ش
وی همچنیــن در خصــوص مبــارزه بــا فســاد 
ــی  ــف زمان ــع مختل ــت: در مقاط در ورزش گف
بــاره صــورت  ایــن  در  مختلفــی  اقدامــات 
ورزشــی   مختلــف  فدراســیون های  گرفتــه، 
نیــز در زمینــه مبــارزه بــا فســاد اقدامــات 
مناســبی انجــام داده انــد. در مبــارزه بــا اشــکال 
مختلــف فســاد  بایــد عــزم جدی تــری داشــته 
ــات خــود  ــرژی و امکان ــه ان ــد هم باشــیم و بای
را متمرکــز کنیــم کــه بــا فســاد بــه هرشــکلی 
ــزم و اراده و  ــن دارم اگــر ع ــم. یقی ــه کنی مقابل
همــت داشــته باشــیم، همگرایــی و هم افزایــی 
نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی را نیــز خواهیــم 

داشــت.
در  فســاد  ابعــاد  داد:  ادامــه  ســلطانی فر 
برخــی از رشــته ها بــه گونــه ای بــود کــه 
ــود  ــات خ ــا و اطالع ــتفاده از ابزاره ــا اس ــا ب م
ــه  ــم، ب ــه یابی کنی ــا را ریش ــتیم آنه نمی توانس
همیــن علــت طــی نامــه ای از وزیــر اطالعــات، 
نهادهــای امنیتــی و نظارتــی، ســازمان بازرســی 
ــد.  ــوع ورود کنن ــن موض ــه ای ــه ب ــتم ک خواس
ــه  ــد و ب ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــائل را م مس
نوعــی کمــک مدیریــت ورزش کشــور باشــند.  
ــژه ای  ــات دســتور وی ــر اطالع خوشــبختانه وزی
روی نامــه مــا صــادر و مســوولین ذیربــط 

ــد.   ــاز کردن ــات الزم را آغ اقدام
وزیــر ورزش بیــان کــرد: آنچــه در مبــارزه با 
هــر گونــه مظاهــر فســاد در ورزش انجــام مــی 
شــود بــه هیــچ عنــوان تبلیغاتــی نیســت، تمــام 
ــی در  ــر نظارت ــای دیگ ــا بخش ه ــات را ب امکان
کنــار یکدیگــر قــرار دادیــم و تــا دســتیابی بــه 
نتیجــه بــه ایــن همــکاری ادامــه خواهیــم داد.

ســلطانی فر گفــت: از زمانــی کــه بــا عــزم و 
اراده جــدی درصــدد مقابلــه بــا فســاد هســتیم  
ــن  ــی در ای ــی و نظارت ــتگاه های امنیت و از دس
رابطــه کمــک خواســتیم، شــاهد هســتیم کــه 
ــی  ــک برخ ــه کم ــاد در ورزش ب ــای فس بانده
ــران وزارت  ــه مدی ــت علی ــانه های بی هوی از رس
ــران ورزش کشــور جوســازی های  ورزش و مدی
فراوانــی کردنــد تــا مــا را از ادامــه مســیر 
بازدارنــد، آن هــا بــه دنبــال ایــن هســتند 
ــه انحــراف  ــا فســاد را ب ــارزه ب ــان مب ــه جری ک

بکشــند.
وزیــر ورزش و جوانــان اعــالم کــرد: در 
مبــارزه بــا فســاد بــه هیــچ وجــه عقب نشــینی 
و جســارت  جدیــت  بــا  و  کــرد  نخواهیــم 
جوســازی ها،  ایــن  برابــر  در  و  ایســتاده ایم 
ایجــاد  و  انگ زنی هــا  و  ســرایی ها  داســتان 
ــاه  ــه کوت ــچ وج ــه هی ــردم ب ــن م ــترس بی اس
ــه  ــی ک ــا جای ــدرت ت ــوت و ق ــا ق ــم.  ب نمی آیی
تــوان داریــم بــا فســاد در ورزش مقابلــه کنیــم 
و در صــدد هســتیم صحنــه ورزش، صحنــه 
ــروت، اخــالق و از خودگذشــتگی  ــی، م مردانگ
ــر  ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــا از نس ــال ارزش ه و انتق

ــد. باش

ــت  ــه رقاب ــرای حضــور در ادام باشــگاه شــهرخودرو مشــهد ب
ــر فوتبــال شــرط گذاشــت. هــای فصــل جــاری لیــگ برت

بــه گــزارش مهــر، باشــگاه شــهرخودرو مشــهد بــرای حضــور 
در ادامــه قابــت هــای لیــگ برتــر اقــدام بــه انتشــار شــروط خــود 
کــرد. نامــه باشــگاه شــهرخودرو بــه ســازمان لیــگ فوتبــال بــه 

شــرح زیــر اســت:
ــی از  ــوان یک ــهرخودرو به عن ــی ش ــی ورزش ــگاه فرهنگ باش
باشــگاه های خصوصــی شــاغل در لیــگ برتــر نــکات ذیــل را بــه 

ــاند. ــتحضار می رس اس
ــای  ــه گزارش ه ــه ب ــتحضرید باتوج ــه مس ــه ک ۱- همان گون
وزارت بهداشــت بیمــاری کوویــد ۱۹ در حــال حاضــر در کشــور 
ــگاه  ــالم دانش ــاس اع ــت و براس ــودی اس ــیب صع ــا دارای ش م
ــرار  ــز ق ــت قرم ــز در وضعی ــوم  پزشــکی، اســتان خراســان نی عل

دارد.
ــت  ــع بهداش ــن مرج ــوان عالی تری ــت به عن ۲-  وزارت بهداش
ــای  ــا شــروع مجــدد لیگ ه ــت خــود ب ــان کشــور، مخالف و درم

ورزشــی را صراحتــاً اعــالم کــرده اســت، عــالوه بــر ایــن معــاون 
محتــرم وزیــر بهداشــت طــی مصاحبــه ای در مورخــه ۲۷/3/۹۹ از 

ــر داده اســت. بازگشــت هوشــمند محدودیت هــا خب
ــنامه  ــر در بخش ــا پیش ت ــال، فیف ــع فوتب ــن مرج 3- عالی تری
ــی، اصــل اول  ــه ریاســت آن ارگان بین الملل ــن مصاحب و هم چنی

را ســالمت بازیکنــان و داوران و ... اعــالم کــرده اســت.
ــه ای  ــی بیانی ــی ط ــگاه خصوص ــار باش ــن چه ــش از ای ۴- پی
ــان و  ــرده  و مربی ــان ک ــفاف بی ــورت ش ــود را به ص ــع خ مواض
ــاری  ــای طوم ــا امض ــز ب ــری نی ــم لیگ برت ــت تی ــان هف بازیکن
از شــرکت در بازی هــای لیــگ در شــرایط موجــود اعــالم 

کرده انــد. معذوریــت 
ــالم  ــاً اع ــه ای صراحت ــدی در مصاحب ــهیل مه ــای س 5- آق
ــرای  ــه اج ــن هزین ــکان تامی ــگاه های ام ــر باش ــه اکث ــرده ک ک
ــه  ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ــد ح ــتی را ندارن ــکل بهداش پروت
ــی  ــه تضمین ــگ چ ــازمان لی ــال و س ــیون فوتب ــان، فدراس ایش
می دهنــد کــه ایــن بیمــاری از بازیکنــان باشــگاه هایی کــه 

توانایــی رعایــت پروتــکل را ندارنــد بــه ســایر بازیکنــان ســرایت 
ــا فــرار بــه  نکنــد؟ اگــر چــه آقــای مهــدی در مصاحبــه خــود ب
جلــو اعــالم کــرده اســت کــه باشــگاه ها بایــد تضمیــن بدهنــد!

علــی ایحــال بــا عنایــت بــه مــوارد فوق الذکــر، اصــرار 
ــه منظــور تامیــن  ــر شــروع مجــدد رقابت هــا ب ســازمان لیــگ ب
منافــع چــه کســانی اســت؟ آنچــه مســلم اســت منافــع و حقــوق 

ــت!   ــر نیس ــد نظ ــگاه ها م باش
ــق  ــی دارد در صــورت تحق ــالم م ــن باشــگاه اع ــن رو، ای از ای

ــگ اســت. ــق شــروع مجــدد لی ــل مواف یکــی از دو شــرط ذی
ــس  ــیون و ریی ــت فدراس ــوان سرپرس ــی به عن ــف( جنابعال ال
ســازمان لیــگ، مســئولیت کامــل عواقــب ناشــی از شــروع لیــگ 

را صراحتــاً بــر عهــده بگیریــد.
ب( جلســه ای بــا حضــور تمامــی مدیــران عامــل باشــگاه های 
لیــگ برتــر تشــکیل و در ارتبــاط بــا ادامه لیــگ رای گیری شــود.

 FIFA و AFC در غیــر ایــن صــورت ناگزیــر از مراجعــه بــه
بــرای احقــاق حقــوق خــود خواهیــم بــود.

مالــک باشــگاه تراکتــور گفــت: هواداران مــان 
ــاد  ــگاه ها ایج ــن باش ــری بی ــه براب ــد ک ــار دارن انتظ
شــود و فدراســیون نیــز از باشــگاه ها حــرف شــنوی 
ــد،  ــوش ندهن ــان گ ــه حرفم ــر ب ــد. اگ ــته باش داش

ــم.  ــان می گذاری ــده هوادارانم ــر عه ــم را ب تصمی
زنــوزی  »محمدرضــا  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــال از  ــور امس ــگاه تراکت ــرد: باش ــار ک ــق« اظه مطل
ــد  ــان درآم ــون توم ــال 35۰ میلی ــیون فوتب فدراس
ــد  ــم در چن ــه تی ــاید هزین ــه ش ــی ک ــت. رقم داش

ــد. ــی باش ــدار داخل دی
ــر کل  ــی دبی ــاس تلفن ــوص تم ــوزی در خص زن
ــی«  ــای »نب ــت: آق ــا وی، گف ــال ب ــیون فوتب فدراس
طــی تمــاس تلفنــی از بنــده درخواســت کــرد کــه 
ــال بفرســتم،  ــه فدراســیون فوتب نماینــده خــود را ب
ــه آقــای نبــی اعــالم کــردم  ولــی بنــده در پاســخ ب
کــه ایــن کار را نمی کنــم؛ چــرا کــه تیم هــای 

خصوصــی مشــکلی بابــت رعایــت پروتکل هــای 
ــگاه های  ــایر باش ــا، س ــرف م ــد و ح ــتی ندارن بهداش
ــت  ــت و درخواس ــی اس ــته یک ــری و دس ــگ برت لی
ــران  ــی مدی ــور تمام ــا حض ــه ای ب ــه جلس ــردم ک ک
ــی  ــته یک ــری و دس ــگ برت ــگاه های لی ــل باش عام
ــالم  ــن پاســخ، اع ــس از ای ــان پ ــد. آقای ــزار کنن برگ
ــل  ــم، الاق ــاس نگرفتی ــوزی تم ــا زن ــه ب ــد ک کردن
مردانــه روی حرفتــان بمانیــد، مگــر خــود شــما ایــن 

ــد؟ ــرده بودی ــانه ای نک ــوع را رس موض
وی در خصــوص پیشــنهادش بــرای پرداخــت 
۸5 میلیــارد تومــان بــرای تبلیغــات محیطــی لیــگ 
ــای  ــده و آق ــن پیشــنهاد بن ــان ای ــر، گفــت: آقای برت
ــه در صــورت  ــرا ک ــد؛ چ ــداوی« را نمی پذیرن »حمی
پذیــرش، ســاختار و تشــکیالتی کــه بــرای آن مبلــغ 
تعییــن کردنــد بــه هــوا مــی رود و خیلی هــا از نــان 

ــد. ــوردن می افتن خ

باشــگاه های  امــروز  نامــه  خصــوص  در  وی 
ــا  ــال، توضیــح داد: م ــه فدراســیون فوتب خصوصــی ب
طــی نامــه ای مــواردی را مطــرح کــرده و درخواســت 
کرده ایــم کــه بــه مــا ضمانــت داده و یــا جلســه ای بــا 
حضــور مدیــران عامــل تمامــی باشــگاه های فوتبــال 
برگــزار کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت، درخواســتمان را 

ــرد. ــم ک ــال خواهی ــا« و »AFC« ارس ــه »فیف ب
مالــک باشــگاه تراکتــور در پاســخ بــه ایــن ســئوال 
کــه آیــا می تــوان پروتکل هــای بهداشــتی لیگ هــای 
معتبــر اروپایــی را در کشــورمان اجــرا کــرد؟ تأکیــد 
کــرد: ایــن ســئوال را از یــک کــودک پنــج ســاله هــم 

ــم.« ــت کنی ــم رعای ــد »نمی توانی ــید، می گوی بپرس
ــه داد: دلیــل اینکــه  ــور ادام ــک باشــگاه تراکت مال
امــروز نمی توانیــم مســابقات را برگــزار کنیــم، همــان 
ــر  قــرارداد خیلــی کــم تبلیغــات محیطــی لیــگ برت
بــوده کــه ســهمی بــه تیم هــا نمی رســد و آن را 

ــد ســقوط  ــد. کســانی بای ــت کرده ان ــاًل دریاف هــم قب
کــرده و کنــار برونــد کــه ایــن قــرارداد را ارزان منعقد 
ــد؟  ــه کار کرده ای ــان را چ ــارد توم ــد.۸۰ میلی کرده  ان
ــه  ــه ای ب ــی نام ــع، ط ــوان ذی نف ــه عن ــم ب می خواه
ــی  ــت بررس ــور، درخواس ــی کل کش ــازمان بازرس س

ــم. ــال را بده ــیون فوتب ــاب های فدراس حس
ــن ســئوال کــه تحــت چــه  ــه ای وی در پاســخ ب
ــار  ــد؟ اظه ــاز می گردی ــر ب ــگ برت ــه لی ــرایطی ب ش
کــرد: مــن و دوســتانم نظرمــان بــر ایــن اســت کــه 
ــن  ــردن در چنی ــازی ک ــی از ب ــب ناش ــرای عواق ب
شــرایطی تضمیــن دهنــد و یــا اینکــه طی جلســه ای 
ــری و  ــگ برت ــگاه  های لی ــران باش ــور مدی ــا حض ب
ــه تصمیــم مشــترک برســند و اگــر  دســته یکــی، ب
قــرار بــر بــازی باشــد، همــه صورت جلســه را امضــاء 
کننــد، مــا در ایــن صــورت هزینــه مــادی و معنــوی 

ــم. ــده می گیری ــردن را برعه ــازی ک ــی از ب ناش
ــران  ــون دیگ ــفانه اکن ــه داد: متأس ــوزی ادام  زن
ــه  ــه ن ــانی ک ــد، کس ــم می گیرن ــا تصمی ــرای م ب
از  نــه  دارنــد،  خبــر  تصمیم شــان  هزینــه ی  از 

ــان،  ــن جوان ــای ای ــز و پاه ــی آن. مغ ــه فوتبال جنب
ــان  ــد آن ــرا بای ــتند، چ ــورمان هس ــرمایه های کش س

را بــه خطــر بی اندازیــم؟
ــا  ــال در دنی ــه فوتب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوزی ب زن
یــک صنعــت اســت، بیــان کــرد: فوتبــال در ایــران 
بیشــتر جنبــه ســرگرمی و نشــاط دارد، اســم لیــگ 
را هــم بــه دروغ »لیــگ حرفــه ای برتــر« نوشــته ایم. 
اگــر فوتبــال در کشــورمان نیــز یــک صنعــت بــود، 
ــود  ــه خ ــود ب ــای آن خ ــه چرخ ه ــد ک ــث می ش باع
ــا را  ــام آور کرون ــای سرس ــی هزینه ه ــد و حت بچرخ
هــم پرداخــت کنــد، فوتبــال در اروپــا صنعــت 
ــای  ــد هزینه ه ــل می توانن ــن دلی ــه همی ــوده و ب ب

ــد. ــت کنن ــده را پرداخ ــل ش متحم
ــتند  ــیون نتوانس ــران فدراس ــه داد: مدی  وی ادام
فوتبــال را از نظــر اقتصــادی و فوتبالــی ارتقــا دهنــد 
ــه محــل  ــد. کارخان ــن هــم زده ان ــی آن را زمی و حت
ــه  ــون کارخان ــال همچ ــی  فوتب ــت، ول ــد اس درآم
نبــوده و نبایــد آن را بــا ســایر بخــش هــا همچــون 

ــرد. ــی مقایســه ک ــز خدمات کارخانجــات و مراک

سلطانی فر:

 در مبارزه با فساد عقب نشینی نخواهیم کرد

شهرخودرو هم شروط تراکتور را برای بازی در لیگ برتر گذاشت

تصمیم را بر عهده هوادارانمان می گذاریم

ــن  ــر م ــت: از نظ ــران گف ــی ای ــم مل ــی تی ــور المپیک بوکس
ــه  ــی صدم ــم مل ــه تی ــر بوکــس ب ــگ برت ــزاری لی ــا برگ ــه تنه ن

نمی زنــد، بلکــه می توانــد مفیــد هــم باشــد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســید شــاهین موســوی در مــورد تصمیــم 
ــح داد:  ــر توضی ــگ برت ــزاری لی ــرای برگ ــس ب ــیون بوک فدراس
مــن تجربــه حضــور در لیــگ را نــدارم و 5 ســال اســت کــه وارد 
ــی  ــم مل ــه تی ــگ ب ــم لی ــر نمی کن ــا فک ــن رشــته شــده ام، ام ای
صدمــه ای بزنــد و از نظــر مــن برگــزاری ایــن مســابقات می توانــد 
بــرای تیــم ملــی ایــران مفیــد هــم باشــد. اآلن بوکســورها بــرای 
حضــور در مســابقات بین المللــی خــود را در اردوهــای تیــم ملــی 
آمــاده می کننــد، امــا اگــر لیــگ باشــد قطعــا همــه بوکســورها 
ــد  ــاده کنن ــز آم ــود نی ــگاه های خ ــرای باش ــود را ب ــد خ موظفن
ــی  ــی و آمادگ ــطح فن ــود س ــث می ش ــئله باع ــن مس ــه همی ک

نفــرات بــاال باشــد.
ــگاه ها  ــرای باش ــگ ب ــای لی ــال بازی ه ــر ح ــه ه ــزود: ب او اف
ــد  ــاه بوکســورها بای ــک م ــا ی ــه ی ــک هفت ــر ی ــم اســت و ه مه
مبــارزه کننــد. ایــن چالــش باعــث می شــود کــه همیشــه شــاهد 
ــن  ــار ای ــه در کن ــن اینک ــیم. ضم ــورها باش ــودن بوکس ــال ب فع

مســائل بحــث درآمــد و قــرارداد هــم هســت کــه بســیار مهــم 
اســت. اگــر بوکســوری در یــک فصــل بــرای یــک تیــم ضعیــف 
ــا انجــام دادن مبــارزات بهتــر و  بــازی کنــد، ســعی مــی کنــد ب
ــر  ــای بزرگ ت ــه تیم ه ــود را ب ــر، خ ــی باالت ــان دادن آمادگ نش
اثبــات کــرده و ســطح قــرارداد خــود را نیــز باالتــر ببــرد. همــه 

ــود. ــی می ش ــم مل ــت تی ــث تقوی ــائل باع ــن مس ای
ــرم،  ــران در وزن ۷5 کیلوگ ــی ای ــم مل ــی تی ــور المپیک بوکس
ــت:  ــز گف ــا نی ــن روزه ــود در ای ــی خ ــای تمرین ــاره برنامه ه درب
فعــال نمی توانیــم خــود را بــه اوج آمادگــی برســانیم چــون 
ــه  ــت. ب ــخص نیس ــابقات مش ــزاری مس ــاره برگ ــز درب ــچ چی هی
ــا شــروع  ــا ب ــود، ام ــل ب ــات تعطی ــی تمرین ــن منظــور مدت همی
ــی،  ــر کادرفن ــر نظ ــته زی ــاه گذش ــک م ــرادی از ی ــات انف تمرین
ــرده و خــود را در  ــری ک ــت شــدید جلوگی ــم از اف ســعی می کن
شــرایط متوســط و مطلوبــی بــرای شــروع تمرینــات تیــم ملــی 

ــم.   حفــظ کن
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا توجــه بــه زمزمه هــای 
ــیون  ــوی فدراس ــده از س ــد ش ــای تایی ــگ، تیم ه ــزاری لی برگ
ــای  ــرد: زمزمه ه ــار ک ــد؟ اظه ــام داده ان ــا او انج ــی را ب مذکرات

ــم  ــر می کن ــگ از ســال گذشــته شــروع شــد و فک ــزاری لی برگ
ــا نبــود، در حــال حاضــر لیــگ مــا پیگیــری می شــد.  اگــر کرون
ــن  ــا در ای ــد، ام ــره کردن ــن مذاک ــا م ــم ب ــه تی ــان س در آن زم
روزهــا فعــال تیمــی بــا مــن تمــاس نگرفتــه  اســت. همانطــور هــم 
ــم  ــد ببینی ــت و بای ــخص نیس ــزی مش ــال چی ــد فع ــه می دانی ک
ــی رخ  ــان قطعــی برگــزاری مســابقات لیــگ، چــه اتفاقات ــا زم ت

ــد داد.  خواه
ــه  ــی آن س ــنهادهای مال ــورد پیش ــن در م ــوی همچنی موس
ــی  ــال مبلغ ــه اص ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: واقعی ــح ک ــم، تصری تی
ــا  ــی امض ــرارداد قطع ــان ق ــون در آن زم ــد چ ــن نگفتن ــه م ب
نمی کردیــم. تنهــا اظهــار کردنــد کــه راضــی ات می کنیــم. 

موسوی:

 لیگ به تیم ملی بوکس صدمه نمی زند

اسکوچیچ به ایران بازگشت

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به تهران بازگشت. 
بـه گـزارش ایرنـا، دراگان اسـکوچیچ کـه پیـش از آغـاز سـال ۹۹ از 
ایـران خـارج شـده و بـه کرواسـی رفتـه بـود، در ماه هـای اخیـر بـه دلیل 
همه گیـری ویـروس کرونا و بسـته بـودن راه های مسـافرتی، نتوانسـته بود 
بـه ایـران بازگـردد. البتـه با لغـو مسـابقات ملی و باشـگاهی، اسـکوچیچ و 

تیـم ملـی ایـران در ایـن مـدت هیـچ برنامـه ای نیز نداشـتند.
اســکوچیچ کــه در نیمــه بهمــن ۹۸ بــه عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران معرفــی شــد، هنــوز هیــچ تمریــن و مســابقه ای بــا 

ســمت جدیــد خــود پشــت ســر نگذاشــته اســت.
مســابقات انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر کــه قــرار بــود فروردیــن 
ــران از  ــر ای ــا لیــگ برت ــان موکــول شــده اســت ام ــه آب ــزار شــود، ب برگ
ــا ایــن  ــه تهــران بازگشــته ت هفتــه آینــده آغــاز می شــود و اســکوچیچ ب

ــرد. ــر بگی ــر نظ ــا را زی رقابت ه
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اوقات شرعی شهر تهران

۴۹ هــزار میلیــارد ریــال انــواع اوراق مشــارکت در ســال 
ــک مرکــزی منتشــر شــد کــه ۴۶ هــزار  ــا مجــوز بان ۹۸ ب
و ۹5۱ میلیــارد ریــال از ایــن اوراق )معــادل ۹5.۸ درصــد( 

بــه فــروش رســید. 
ــک  ــط بان ــده توس ــه ش ــار ارای ــا، آم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا مجــوز  ــه ب ــی اختصــاص دارد ک ــه اوراق ــا ب ــزی تنه مرک
بانــک مرکــزی منتشــر شــده و شــامل ســایر اوراق، 

. د نمی شــو
ایــن اوراق شــامل اوراق دولــت »دولتــی - بودجــه ای« 
ــز، کــرج، شــیراز، اصفهــان،  و شــهرداری های تهــران، تبری
ــرخ  ــاله و ن ــار س ــدت چه ــا م ــان ب ــواز، مشــهد و اصفه اه

ــت. ــد اس ــاب ۱۸ درص ــود علی الحس س

جزییات انتشار اوراق توسط شهرداری ها
بــر اســاس تازه تریــن آمــار بانــک مرکــزی، ســهم 
 ۹۸ ســال  در  مشــارکت  اوراق  انتشــار  از  شــهرداری ها 

ــت. ــال اس ــارد ری ــزار میلی ــادل ۴۹ ه مع
بــر ایــن اســاس، شــهرداری مشــهد بــر اســاس تبصــره 
5 قانــون بودجــه ســال ۹۷ بــا طــرح فــاز 3 خــط 3 قطــار 
شــهری در ۲۸ اســفند ۹۷ بــه میــزان هفــت هــزار میلیــارد 
ریــال اوراق چهــار ســاله بــا نــرخ ســود علــی الحســاب ۱۸ 
درصــد منتشــر کــرد کــه ۶ هــزار و ۹۹5 میلیــارد ریــال از 

ایــن اوراق بــه فــروش رســید.
شــهرداری اصفهــان نیــز بــر اســاس مجــوز تبصــره پنــج 
قانــون بودجــه ســال ۹۷ بــرای طــرح فــاز ۲ خــط ۲ قطــار 
ــزار  ــج ه ــزان پن ــه می ــخ ۲۸ اســفند ۹۷ ب شــهری در تاری
ــی  ــود عل ــرخ س ــا ن ــاله ب ــار س ــال اوراق چه ــارد ری میلی
الحســاب ۱۸ درصــد منتشــر کــرده کــه تقریبــا بیشــتر آن 

فروختــه شــده اســت.
شــهرداری تبریــز نیــز در ســال ۹۸ بــرای تکمیــل خــط 
یــک قطــار شــهری در ۲۶ اســفند ۹۷ بــه میــزان ۶ هــزار و 

5۰۰ میلیــارد ریــال اوراق چهــار ســاله بــا نــرخ ســود علــی 
الحســاب ۱۸ درصــد منتشــر کــرده کــه معــادل ۶ هــزار و 
۴۹۴ میلیــارد تومــان از ایــن اوراق بــه فــروش رفتــه اســت.

ـــز در ســـال ۹۸ بـــرای احـــداث  ـــیراز نی ـــهرداری ش ش
ــار شـــهری در ۲۸  خـــط ۲ و تکمیـــل خـــط یـــک قطـ
اســـفند ۹۷ بـــه میـــزان ۶ هـــزار میلیـــارد ریـــال اوراق 
ـــد  ـــاب ۱۸ درص ـــی الحس ـــود عل ـــرخ س ـــا ن ـــاله ب ـــار س چه
ـــن  ـــال از ای ـــارد ری ـــزار و ۹۷۰ میلی ـــه 5 ه ـــرد ک منتشـــر ک

اوراق فروختـــه شـــد.
ــاز  ــرای طــرح ف ــال ۹۸  ب ــز در س ــواز نی شــهرداری اه
ــه  ــفند ۹۷ ب ــهری در ۲۸ اس ــار ش ــک قط ــط ی ــک خ ی
میــزان ۲ هــزار میلیــارد ریــال اوراق چهــار ســاله بــا نــرخ 
ســود علــی الحســاب ۱۸ درصــد منتشــر کــرد کــه هیــچ 

ــت نشــد. ــا یاف ــرای آنه مشــتری ب
قانــون   5 تبصــره  اســاس  بــر  تهــران  شــهرداری 
ــای ۶ و  ــط ه ــل خ ــرح تکمی ــرای ط ــال ۹۷ ب ــه س بودج
ــزار  ــزان ۹ ه ــه می ــفند ۹۷ ب ــهری در ۲۸ اس ــار ش ۷ قط
ــود  ــرخ س ــا ن ــاله ب ــار س ــال اوراق چه ــارد ری و ۱۰۰ میلی
علــی الحســاب ۱۸ درصــد منتشــر کــرد کــه بــا اســتقبال 
ــه فــروش رســید. خریــداران مواجــه شــده و همــه آنهــا ب

شــورای  مجلــس  تحقیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
اســالمی جزئیاتــی از جلســه دو ســاعته ایــن کمیســیون بــا 
غالمرضــا تاجگــردون منتخــب مــردم گچســاران را تشــریح 

کــرد. 
ــخنگوی  ــروزی س ــت اهلل فی ــنیم، حج ــزارش تس ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــورای اســالمی ب ــس ش ــق مجل کمیســیون تحقی
بــه آخریــن اخبــار از رونــد بررســی اعتبارنامــه تاجگــردون 
ــون  ــت: تاکن ــس، گف ــاران در مجل ــردم گچس ــب م منتخ

یــک جلســه نزدیــک بــه دو ســاعت بــا تعــدادی از 
ــریعتی و  ــک ش ــی، مال ــان زاکان ــه آقای ــان از جمل معترض
ــای  ــه آق ــده اعتبارنام ــه پرون ــبت ب ــی نس ــر کریم علی اکب
تاجگــردون، منتخــب مــردم گچســاران در مجلــس یازدهــم 

در کمیســیون تحقیــق مجلــس داشــته ایم.
وی افـــزود: همچنیـــن جلســـه ای حـــدود دو ســـاعته 
ـــاران  ـــردم گچس ـــب م ـــردون منتخ ـــای تاجگ ـــا آق ـــز ب نی
در کمیســـیون تحقیـــق داشـــته ایم کـــه در هـــر دو 
ـــم  ـــد، ه ـــزار ش ـــه برگ ـــورت جداگان ـــه ص ـــه ب ـــت ک نشس
معترضـــان و هـــم آقـــای تاجگـــردون دالیـــل خـــود را 

مطـــرح کردنـــد.
یازدهــم  مجلــس  تحقیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
تصریــح کــرد: در جلســه ای دو ســاعته کــه بــا آقــای 
تاجگــردون منتخــب مــردم گچســاران در کمیســیون 
تحقیــق داشــتیم، وی توضیحاتــی دربــاره مــوارد اعتراضــی 

ــرد. ــه ک ــه اش ارائ ــه اعتبارنام ــبت ب نس
فیـــروزی تأکیـــد کـــرد: در جلســـه کمیســـیون 

ـــیون  ـــن کمیس ـــای ای ـــردون، اعض ـــای تاجگ ـــا آق ـــق ب تحقی
هیچ گونـــه  و  کردنـــد  اســـتماع  را  وی  توضیحـــات 
ــه منتخـــب  ــه پرونـــده اعتبارنامـ رأی گیـــری نســـبت بـ
ــن  ــی در ایـ ــت؛ حتـ ــورت نگرفـ ــاران صـ ــردم گچسـ مـ
جلســـه آقـــای تاجگـــردون نظـــری دربـــاره مـــوارد 
ـــا  ـــرد ام ـــرح نک ـــه اش مط ـــه اعتبارنام ـــبت ب ـــی نس اعتراض

ــرد. ــاع کـ ــودش دفـ ــاعته ای از خـ ــت دو سـ در فرصـ
ــاری،  ــه ج ــرف هفت ــت ظ ــرار اس ــرد: ق ــه ک وی اضاف
کمیتــه 5 نفــره ای کــه در کمیســیون تحقیــق بــرای 
ــکیل  ــردون تش ــای تاجگ ــه آق ــده اعتبارنام ــی پرون بررس
شــده، جلســه ای بــا نمایندگانــی از وزارت اطالعــات و 

ــد. ــته باش ــاره داش ــن ب ــان در ای ــورای نگهب ش
ســخنگوی کمیســیون تحقیــق مجلــس در پایــان 
ــاره پرونــده اعتبارنامــه  خاطرنشــان کــرد: روز گذشــته درب
ــاف رئیــس مجلــس  ــای قالیب ــا آق تاجگــردون جلســه ای ب
ــه اعضــای کمیســیون در  ــی ب داشــتیم کــه وی توصیه های

ــن خصــوص داشــت. ای

بر اساس آمار بانک مرکزی؛
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جزئیات جلسه 2 ساعته کمیسیون تحقیق مجلس با تاجگردون 

مرکــزی  بانــک  گفــت:  رئیس جمهــور 
ارزی بخــش صــادرات و  بایــد متخلفــان 
واردات را بــه طــور شــفاف بــه مــردم معرفــی 

ــد.  کن
ــل و  ــد و چه ــنیم، یکص ــزارش تس ــه گ ب
پنجمیــن جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت بــه 
ــی  ــن روحان ــالم حس ــت االس ــت حج ریاس
ــن  ــد و مهمتری ــزار ش ــور، برگ ــس جمه رئی
مســائل و موضوعــات اقتصــادی کشــور مــورد 

ــت. ــرار گرف ــادل نظــر ق بررســی و تب
رئیــس جمهــور در ایــن جلســه بــا اشــاره 
بــه لــزوم درک شــرایط ســخت کشــور و 
ــد  ــای ض ــی از تحریم ه ــای ناش محدودیت ه
بشــری آمریــکا از جملــه در زمینــه صــادرات 
ــا  ــم ه ــن تحری ــه ای ــت: در نتیج ــت، گف نف
نقــل و انتقــال ارز بــا دشــواری همــراه بــوده 
ــیوع  ــی از ش ــرایط ناش ــر ش ــوی دیگ و از س
ویــروس کرونــا از جملــه بســته شــدن برخــی 
از مرزهــا، واردات را هــم دچــار مشــکل کــرده 

اســت.
دولت  تدابیـــر  به  اشـــاره  بـــا  روحانی 
در حـــوزه اقتصـــاد در شـــرایط ســـخت 
اعمـــال تحریم هـــا در دو ســـال اخیـــر و 
بویژه در دوران شـــیوع بیمـــاری کرونا در 
چنـــد ماه گذشـــته، اظهار داشـــت: تالش 
ایجاد  و  آرامـــش  بـــر حفظ  همواره  دولت 
هماهنگـــی و هـــم افزایـــی میـــان همه 
و  دولتی  اقتصـــادی  فعـــال  بخش هـــای 

خصوصـــی بوده اســـت.
اعطــای تســهیالت و  رئیــس جمهــور 
ــی  ــت های حمایت ــی سیاس ــن و طراح تدوی
ــده از  ــیب دی ــای آس ــاغل و خانواده ه از مش
محدودیتهــای ایجــاد شــده بــرای مقابلــه بــا 
ــزود:  ــت و اف ــز دانس ــت آمی ــا، را موفقی کرون
اجــرای ایــن برنامــه هــا تــا انــدازه ای 
ــه  ــن شــرایط ســخت ب توانســته اســت در ای
ــت  ــن اس ــه ممک ــد، اگرچ ــک کن ــردم کم م
ــد تمامــی آســیب هــا را  ایــن برنامه هــا نتوان

ــد. ــران کن جب

روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت مدیریــت 
ــرل  ــا و کنت ــه و تقاض ــای عرض ــد فض کارآم
ــئوالن و  ــه مس ــرد: هم ــد ک ــا تاکی قیمت ه
فعــاالن اقتصــادی اعــم از دولتــی و خصوصــی 
بایــد بــا تــالش مضاعــف و مراقبت هــای الزم 
ــازار  ــش در ب ــوازن و آرام در مســیر ایجــاد ت
ــد اجــازه داد نوســانات  حرکــت کــرده و نبای
ــردم را دچــار  قیمــت، معیشــت و زندگــی م
مشــکل کــرده و فضــای روانــی جامعــه را نــا 

امــن کنــد.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــازار ســرمایه بویــژه  کنتــرل قیمــت هــا در ب
سیاســت  مطابــق  داد:  ادامــه  ارز،  بــازار 
ــه در  ــی ک ــه مصوبات ــور و مجموع ارزی کش
خصــوص سیاســت تجــاری-ارزی کشــور 
و  نفتــی  غیــر  صــادرات  توســعه  بــرای 
ــد  ــد تعه ــف شــده، بای بازگشــت ارز آن تعری
ارزی همــه فعــاالن بخــش صــادرات و واردات 
اعــم از دولتــی، عمومــی و خصوصــی در 
ــررات مشــخص  ــون و مق ــن قان چارچــوب ای
ــز موظــف اســت  ــزی نی ــک مرک ــد و بان باش
ــانی  ــی کس ــت تمام ــفاف فهرس ــور ش ــه ط ب
ــد  ــرده ان ــت ک ــرای واردات ارز دریاف ــه ب ک
بعــالوه میــزان عمــل آنهــا بــه تعهداتشــان را 
در ســامانه معرفــی کننــد تــا ایــن اطالعــات 

بــرای مــردم، رســانه هــا  و مراجــع ذیصــالح 
شــفاف و بــه ســهولت قابــل دســترس باشــند.

رئیـــس جمهـــور ادامـــه داد: بانـــک 
ـــکاران  ـــه بده ـــه هم ـــت ب ـــی بایس ـــزی م مرک
ــل از  ــدن ارز حاصـ ــرای بازگردانـ ــده بـ عمـ
ــان پرداخـــت  ــار داده و زمـ ــادرات اخطـ صـ
ـــورت  ـــود و در ص ـــخص ش ـــان مش ـــرای آن ب
ــکار  ــه افـ ــا بـ ــی آنهـ ــا معرفـ ــی، بـ تخطـ
عمومـــی و مراجـــع ذیصـــالح، بـــه تخلـــف 

آنهـــا رســـیدگی شـــود.
ــی تاکیــد کــرد: شــرایط اقتصــادی  روحان
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــور ب کش
وجــه نمــی تــوان در اجــرای قوانیــن و 
اعمــال مدیریــت فعاالنــه تعلــل کــرد؛ مــردم 
ــدرت و  ــا ق ــه ب ــد ک ــار دارن ــت انتظ از دول
ــون در راســتای  ــر اســاس قان حساســیت و ب
ــالش  ــر و ت ــور تدبی ــاد کش ــت اقتص مدیری

ــد. کن
ــیوه و قاعده منـــدی  در ایـــن جلســـه شـ
آزاد ســـازی ســـهام عدالـــت و ضـــروت آگاهـــی 
ـــد  ـــهام داران در خصـــوص قواع ـــه س  بخشـــی ب
ــت،  ــوه مالکیـ ــا نحـ ــط بـ ــررات مرتبـ و مقـ
واگـــذاری، خریـــد وفـــروش و مدیریـــت 
ـــت  ـــهام عدال ـــر س ـــرمایه پذی ـــرکت های س ش

ـــت. ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح م

روحانی: 

بانک مرکزی باید متخلفان ارزی صادرات و 
واردات را به مردم معرفی کند


