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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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رهبر معظم انقالب:

 اگر تمامی تحریم ها را در عمل بردارند 
به تعهدات برجامی برمی گردیم

سهل انگاری مدیران ذیربط
 باعث دست اندازی به طبیعت 

شده است

آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه شرط گذاری ندارند
سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است

حوادث فضاحت بار اخیر آمریکا، مسایل کوچکی نیستند

در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به جنگل، خالء قانونی دیده نمی شود
برخی از مدیران در این رابطه کوتاهی می کنند و به مردم خسارت می زنند

مجازات ها باید به گونه ای باشد که میزان آن سنگین تر از سودش باشد
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

اطالعات بانک های خصوصی پنهـان است

خط تولید واکسن کرونا در ایران 
خرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

اصالحیه الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
به مجلس ارائه می شود

تصمیم گیری در استقالل 
جزیره ای است

سهم شرکت دخانیات از بازار 
داخلی فقط ۱۰ درصد است

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه در 2 دهــه فعالیــت 
بانک هــای خصوصــی خســارت های زیــادی بــه اقتصــاد ایــران وارد شــده گفــت: 
شــرکت داری بانک هــای خصوصــی و نقــض مقــررات بانــک مرکــزی منجــر بــه 

ســمی شــدن بخشــی از دارایی هــای ایــن بانک هــا شــده اســت. 
بــه گــزارش فــارس، مهــدی طغیانــی ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی 
ــامی و در  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش مجل
ــص از  ــق و تفح ــان تحقی ــده متقاضی ــر نماین ــی توانگ ــای مجتب ــریح تقاض تش
ــر  ــک ب ــر بان ــه ه ــزرگ ب ــکار ب ــت: 10 بده ــار داش ــی اظه ــای خصوص بانک ه
اســاس آییــن نامــه ذینفــع واحــد بانــک مرکــزی )مبلــغ تســهیات ریــال وثایــق 
ــه  ــی و تعهــدات ب ــزان تســهیات پرداخت ــی و وضعیــت بازپرداخــت(، می دریافت
اشــخاص مرتبــط بــا آییــن نامــه بانــک مرکزی)مبلــغ تســهیات، وثایــق دریافتــی 
و وضعیــت بازپرداخــت(، میــزان تســهیات پرداختــی و تعهــدات کان بــا 

تعریــف آییــن نامــه بانــک مرکزی)مبلــغ تســهیات، وثایــق دریافتــی و وضعیــت 
بازپرداخــت(، وضعیــت ذخیــره گیــری مطالبــات مشــکوک الوصــول هــر بانــک 
ــنادی و  ــارات اس ــدور اعتب ــت ص ــی وضعی ــه، ارزیاب ــررات مربوط ــاس مق ــر اس ب
ضمانــت نامــه توســط هــر یــک از بانکهــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی اســت. 
طغیانــی همچنیــن در ادامــه تشــریح تقاضــای درخواســت کننــدگان تحقیــق 
ــی  ــود دریافت ــت س ــی وضعی ــت: بررس ــی گف ــای خصوص ــص از بانک ه و تفح
ــررات  ــا مق ــاق ب ــپرده گذاران)انطب ــه س ــی ب ــدگان و پرداخت ــهیات گیرن از تس
بانــک مرکــزی و دســتور العمل هــای شــورای پــول و اعتبــار(، وضعیــت ســرمایه 
گذاری هــا و امــوال هــر یــک از بانکهــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی، میــزان 
تســهیات ســوخت شــده کــه توســط بانــک امهــال شــده اســت، دالیــل ایجــاد و 
مانــدگاری بدهــی ایــن بانکهــا بــه بانــک مرکــزی، میــزان دارایی هــای موهومــی 
هــر بانــک، میــزان مطالبــات غیرجاری)پــس از صحــت ســنجی اطاعــات 
ــات  ــار اطاع ــت انتش ــت و صح ــی کیفی ــک، بررس ــر بان ــی( ه ــای مال صورته
ــه  ــک از جمل ــر بان ــتقل ه ــابرس مس ــات حس ــی تخلف ــی و بررس ــای مال صورته

ــت. ــی اس ــای خصوص ــص از بانک ه ــق و تفح ــای تحقی محوره
ــکار  ــزود: 10 بده ــق و تفحــص اف ــای تحقی ــر محوره ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
بــزرگ بــه هــر بانــک بــر اســاس آییــن نامــه ذینفــع واحــد بانــک مرکزی)مبلــغ 
تســهیاتریال وثایــق دریافتــی و وضعیــت بازپرداخــت(، میــزان تســهیات 
پرداختــی و تعهــدات بــه اشــخاص مرتبــط بــا آییــن نامــه بانــک مرکزی)مبلــغ 
تســهیات، وثایــق دریافتــی و وضعیــت بازپرداخــت(، میــزان تســهیات پرداختی 
و تعهــدات کان بــا تعریــف آییــن نامــه بانــک مرکزی)مبلــغ تســهیات، وثایــق 
دریافتــی و وضعیــت بازپرداخــت(، وضعیــت ذخیــره گیــری مطالبــات مشــکوک 
ــدور  ــت ص ــی وضعی ــه، ارزیاب ــررات مربوط ــاس مق ــر اس ــک ب ــر بان ــول ه الوص

ــت نامــه توســط هــر یــک از بانکهــا ــارات اســنادی و ضمان اعتب

بنگاه داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک 
مرکزی به اقتصاد ایران ضربه زده است

وزیــر راه و شهرســازی از بهره بــرداری آزادراه جنوبــی تهــران در آینــده 
ــه  ــده ب ــال آین ــان س ــا پای ــار ت ــن زاهدان-چابه ــر داد و گفت:راه آه ــک خب نزدی

می رســد.  بهره بــرداری 
بــه گــزارش تســنیم، محمــد اســامی بــا یــادآوری این کــه طــول آزاد راه هــای 
ــان عمــر  ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــود ک ــر ب ــا پیــش از انقــاب 76 کیلومت کشــور ت
دولــت بــه 3100 کیلومتــر افزایــش یابــد، اظهــار کــرد: آزادراه غدیــر کــه طــی 
5 ســال طراحــی و ســاخته شــده و در آســتانه بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت 

ــان  ــد و زم ــرز را برطــرف می کن ــران و الب ــزرگ ترافیکــی اســتان های ته ــره ب گ
ســفر از آبیــک تــا چرمشــهر ورامیــن را یــک و نیــم ســاعت کاهــش می دهــد.

وی افــزود: در بخــش بزرگراهــی نیــز 35 کیلومتــر بزرگــراه کشــور بــه بیــش 
از 20 هــزار کیلومتــر خواهــد رســید و راه هــای اصلــی هــم از مجمــوع 14 هــزار 

کیلومتــر بــه 26 هــزار کیلومتــر افزایــش خواهــد یافــت.
وی بــا بیــان این کــه توســعه راه هــای روســتایی آســفالته از 3 هــزار کیلومتــر 
بــه 20 هــزار کیلومتــر از دیگــر دســتاورد های انقــاب در بخــش راهســازی اســت، 
تصریــح کــرد:  در ایــن دولــت اســتان های آذربایجــان غربــی، همــدان، کرمانشــاه 

و گیــان بــه راه آهــن سراســری متصــل شــدند.
ــان  ــا پای ــا اعــام این کــه راه آهــن زاهدان-چابهــار ت ــر راه و شهرســازی ب وزی
ــه بهــره بــرداری خواهــد رســید، اضافــه کــرد:  ســال آینــده در تمــام قطعــات ب
اســتفاده از ظرفیــت بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی بــرای ســاخت زیرســاخت ها 
بــا همــکاری بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت امــور اقتصــادی 

و دارایــی از دیگــر اقدامــات وزارت راه و شهرســازی اســت.
ــاره توضیــح داد: 31 طــرح و از جملــه 9 طــرح اولویــت دار  اســامی در این ب
را بــا ظرفیــت ایــن بــازار در دســت ســاخت داریــم کــه از جملــه ایــن طرح هــا 
می تــوان بــه راه آهــن زاهــدان بیرجنــد تربــت حیدریــه، اصفهــان اهــواز، شــیراز 
بوشــهر عســلویه، گــرگان مشــهد و آزادراه ســاحلی شــمال، شــیراز بوشــهر، قــم 

اراک، پــل زال اهــواز، اهــواز بنــدر امــام، ناییــن نطنــز و ســیرجان 

چابهار قطب پتروشیمی ایران می شود
6

4



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه 20 بهمن ماه 99- سال هفتم - شماره 922 سیاست2

مــا  گفــت:  جمهــور  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
ــه ای  ــه گون ــت بعــد ب ــه دول می خواهیــم کشــور را ب
ــل  ــان ح ــکات را خودم ــه مش ــم ک ــل دهی تحوی

ــیم.  ــرده باش ک
ــور  ــس جمه ــر رئی ــس دفت ــود واعظــی رئی محم
در گفت وگــو بــا فــارس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه بودجــه  ــان ارائــه الیح ــردان در زم ــه دولتم ک
1400 گفتنــد کــه تصمیمــات ایــن بودجــه ربطــی 
بــه انتخابــات آمریــکا نــدارد و در ادامــه حتــی 
رئیــس جمهــور تاکیــد داشــت کــه بــا ایــن الیحــه 
ــون 15000 و 11500  ــی چ ــه ارقام ــت دالر ب قیم
تومــان خواهــد رســید، حــال ســوال اینجاســت اگــر 
ــت  ــی را داش ــول مل ــظ ارزش پ ــوان حف ــت ت دول
چــرا در ســال های گذشــته جلــوی افزایــش قیمــت 
ــا در بودجــه  ــت: م ــود، گف ــه ب ــام آن را نگرفت سرس
ــود. ــن ب ــتیم همی ــه می نوش ــم ک ــته ه ــال  گذش س

ــر  ــال اخی ــا در بودجــه ســه س ــه داد: م وی ادام
ــا فشــار حداکثــری، فــروش نفــت را 1.5 میلیــون  ب

بشــکه می گذاشــتیم. 
واعظــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن نوع 
ــود،  ــه می ش ــری بودج ــث کس ــزی باع ــه ری بودج
ــری  ــر کس ــال اگ ــر ح ــه ه ــرد: ب ــان ک ــر نش خاط
ــه  ــم ک ــم بودی ــی ه ــال راه های ــه دنب ــا ب ــد م می ش
ــه  ــتیم ب ــر می خواس ــرف دیگ ــم و از ط ــام بدهی انج

ــما  ــارهای ش ــلیم فش ــت تس ــا تح ــم م ــا بگوئی دنی
ــتیم. نیس

ــرد:  ــح ک ــور تصری ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
ــت  ــروش نف ــد ف ــا بخواهن ــه( از م ــت ک ــن نیس )ای
ــد  ــما بای ــد. ش ــم باش ــا بگوئی ــند و م ــر باش ــا صف م
ــرف  ــاری از ط ــک فش ــه ی ــد ک ــگاه کنی ــه ن اینگون
آمریــکا بــه ایــران هســت کــه فــروش نفتــت، 
ــر برســان. خــب؛  ــه صف ــوالدت را ب پتروشــیمی و ف
مــا هیچوقــت در بودجــه ســال گذشــته اینهــا را بــه 

ــاندیم. ــر نرس صف

واعظــی اضافــه کــرد: روی همــه اینهــا مبلــغ بــاال 
ــم  ــکا کاری نداری ــات آمری ــه انتخاب ــا ب گذاشــتیم. م
مــا از اواســط ســال گذشــته بــه جمــع بنــدی 
ــور و  ــس جمه ــای رئی ــن، آق ــا م ــیدیم و باره رس
ــارهای  ــه فش ــد ک ــام کردن ــم اع ــف ه ــای ظری آق
ــورده  ــت خ ــط شکس ــت های غل ــری و سیاس حداکث
ــر  ــا ب ــم و ی ــی می زنی ــرف تبلیغ ــا ح ــا ی ــت. م اس
ــم. ــت می کنی ــان صحب ــل و باورهایم ــاس تحلی اس

وی افــزود: مــا می گوئیــم فشــار حداکثــری 
شکســت خــورده اســت در یــک مقطعــی نفتــی کــه 

صــادر می کردیــم زیــر صــد هزارتــا بــود امــا اواســط 
ســال گذشــته بــا همــه فشــارها فــروش نفــت چنــد 
ــم  ــم و ه ــکار کنی ــم چ ــاد گرفتی ــا ی ــد. م ــر ش براب
اینکــه دنیــا فهمیــد در یــک حــدی می تواننــد 

ــد. تبعیــت کنن
ــت:  ــان داش ــور بی ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
ــک  ــا ی ــال م ــط س ــا االن از اواس ــر م ــرف دیگ از ط
تحلیلــی داشــتیم کــه شــرایط انتخابــات در آمریــکا 
شــرایط خاصــی اســت. خــود مــن بارهــا پیش بینــی 
و تحلیــل کــرده بــودم کــه االن همــه چیــز بــه ضــرر 
ــکا در  ــت های آمری ــود. سیاس ــام می ش ــپ تم ترام
ــد( و  ــورج فلوی ــرد )ج ــدن آن ف ــته ش ــه کش زمین
وضعیــت کرونــا باعــث شــد مــا بدانیــم ایــن دولــت 
محبوبیــت نــدارد. مــا 1.5 میلیــون فــروش نفــت را 

ــاندیم. ــون رس ــه 2.3 میلی ب
واعظــی خاطــر نشــان کــرد: در ایــن یکــی دومــاه 
گذشــته کــه هیــچ اتفاقــی روی تحریم هــا نیفتــاده 
ــم  ــه برخــی دوســتان تحری ــه گفت ــی ب اســت و حت
ــه  ــد ک ــا دی ــا دنی ــت ام ــه اس ــش یافت ــم افزای ه
کشــورهای  از  بســیاری  و  مــی رود  دارد  ترامــپ 
جهــان عاقه  منــد هســتند بــا ایــران کار کننــد. بــر 
اســاس تحلیــل افزایــش فــروش نفــت مــا بودجــه را 

ــتیم. ــوری نوش آنط
وی در مــورد نــرخ ارز گفــت: وقتــی بتوانیــم 
فــوال، نفــت و پتروشــیمی بیشــتری بفروشــیم 
ــت  ــیم قیم ــته باش ــا داش ــری در دنی ــای بهت بازار ه
ــن  ــی قیمــت ارز پائی ــد. وقت ارز هــم کاهــش می یاب
می آیــد ارزش پــول ملــی بیشــتر می شــود. مــا 
ــه ای  ــه گون ــت بعــد ب ــه دول می خواهیــم کشــور را ب
ــل  ــان ح ــکات را خودم ــه مش ــم ک ــل دهی تحوی

ــیم. ــرده باش ک

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی رئیس جمه ــاون حقوق مع
 FATF دو جلســه در مجمــع بــرای بررســی لویــح
برگــزار شــده اســت، گفــت: امــکان تحفــظ جدیــد 
ــت  ــد دول ــتندات جدی ــی در مس ــه تفصیل ــا بیانی ی

کرده ایــم. پیش بینــی 
ــور  ــی رئیس جمه ــاون حقوق ــدی مع ــا جنی لعی
ــا اینکــه بــه گفتــه  ــا مهــر، در رابطــه ب در گفتگــو ب
ــت  ــده دول ــوان نماین ــه عن ــت، وی ب ســخنگوی دول
ــرای شــرکت در جلســات کمیســیون های مجمــع  ب
تشــخیص مصلحــت نظــام پیرامــون ارائــه مســتندات 
ــا  ــه ب ــع در رابط ــه مجم ــت ب ــوی دول ــد از س جدی
لوایــح FATF مأمــور شــده اســت، اظهــار داشــت: 
ــات  ــرکت در جلس ــرای ش ــت ب ــده دول ــن نماین م
ــخیص  ــع تش ــح FATF در مجم ــه لوای ــوط ب مرب
ــه بحــث  ــه ب ــت ک ــا دیگــر اعضــای ]دول هســتم ام
خــود  جــای  ســر  هســتند،  مرتبــط   ]FATF
ــره  ــار نف ــم چه ــک تی ــا ی ــد. م ــکاری می کنن هم

ــم. ــه ای داری ــدام وظیف ــه هرک ــتیم ک هس
جنیــدی در رابطــه بــا اینکــه آیــا تاکنــون 
جلســه ای در ایــن زمینــه از ســوی مجمــع تشــخیص 
ــده  ــزار ش ــا برگ ــوت آنه ــه دع ــام و ب ــت نظ مصلح
اســت؟ گفــت: مــن دو جلســه رفتــه ام و قــرار شــد 
ــا  ــه م ــرد و ب ــی صــورت گی ــدی موضوع تقســیم بن
ابــاغ شــود تــا براســاس آن، اعضــای ذیربــط دولــت 

حســب مــورد در ســطوحی کــه الزم اســت شــرکت 
ــد. ــه دهن ــات الزم را ارائ ــد و توضیح کنن

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا توجــه 
ــع،  ــه مجم ــح FATF ب ــی لوای ــودت بررس ــه ع ب
ــه خواهــد شــد؟،  ــه مجمــع ارائ ــدی ب مســتند جدی
ــن  ــور روش ــه رئیس جمه ــاد نام ــرد: مف ــح ک تصری
بــوده و گفتــه شــده کــه چــه پیشــنهادات جدیــدی 
ارائــه خواهــد شــد. بــرای مــواردی کــه جــزو 
نگرانی هــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اســت، امــکان دادن تحفــظ جدیــد یــا بیانیــه 

تفصیلــی پیش بینــی شــده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی رئیس جمه ــاون حقوق مع
ــده  ــم داده ش ــئله تحری ــا مس ــه ب ــی در رابط مدل
اســت، گفــت: ممکــن اســت دولــت و مجمــع از ایــن 
ــا  ــه آی ــند ک ــته باش ــدگاه داش ــاف دی ــر اخت منظ
ــا را  ــت م ــم وضعی ــرایط تحری ــوع در ش ــن موض ای
ســخت تر می کنــد یــا نمی کنــد؟ مــن در یــک 
برنامــه تلویزیونــی توضیــح دادم چــرا ایــن اختــاف 

ــود دارد. ــدگاه وج دی
جنیــدی بیــان کــرد: بــرای تأمیــن نظــر مجمــع 

ــه  ــد ارائ ــکار جدی ــام، راه ــت نظ ــخیص مصلح تش
شــده کــه دقیقــاً مربــوط بــه همیــن دغدغــه اســت 
ــرار  ــورد ماحظــه و بررســی ق ــد م و آن راهــکار بای
ــور  ــد حض ــد بتوانن ــت بای ــدگان دول ــرد و نماین گی

ــد. ــدا کــرده و تبییــن کنن پی
وی تاکیــد کــرد: قبــًا ســواالتی کــه داده شــده 
ــات  ــر آن در جلس ــاوه ب ــم و ع ــخ دادی ــود را پاس ب
ــم کــه هــر ابهامــی  مجمــع صریحــاً پیشــنهاد دادی
مســتنداتی  و  اطاعــات  هــر  یــا  دارد  وجــود 
ــه  ــد ک ــام کنن ــا اع ــه م ــخصاً ب ــد مش می خواهن
قــرار شــد ایــن کار صــورت گیــرد تــا براســاس آن، 
اطاعاتــی کــه مجمــع می خواهــد فراهــم شــود. مــا 

ــد. ــوارد را بگوین ــتیم م ــر هس منتظ
جنیـدی در رابطـه بـا ارزیابـی خـود از بررسـی 
مجـدد لوایـح FATF در مجمـع و اینکـه آیـا ایـن 
لوایـح بـا اقبـال مواجـه می شـوند؟ خاطرنشـان کرد: 
مـن نمی خواهـم گمانه زنـی کنـم یـا قاطعانـه بگویم 
ایـن طـرف یـا آن طـرف، اما در جلسـاتی کـه رفتیم 
هـم نظـر مخالـف و هـم نظـر موافـق وجود داشـت.

معــاون حقوقــی رئیس جمهــور اظهــار کــرد: 
فکــر می کنــم بعــد از طــی ایــن مســیر یعنــی 
ارائــه مجــدد ســواالت و پاســخ بــه ابهامــات و مــورد 
ــدگان  ــه نماین ــا و اینک ــرار دادن تحفظ ه ــث ق بح
ــی،  ــت حقوق ــتگاه معاون ــار دس ــی چه ــت یعن دول
وزارت اقتصــاد، وزارت امــور خارجــه و بانــک مرکزی 
بتواننــد صحبت هــای خــود را در ســطوحی کــه 
خودشــان الزم می داننــد ارائــه کننــد، می تــوان 
تصمیــم گرفــت کــه ارزیابی شــان چــه بــوده اســت.

واعظی:

 می خواهیم کشور را به دولت بعد به گونه ای تحویل 
دهیم که مشکالت را خودمان حل کرده باشیم

جنیدی خبر داد؛

FATF پیشنهادات جدید دولت به مجمع درباره

حضور گسترده وزرا
 در برنامه های صدا و سیما؛ 

خدا کند نگویند تریبون نداریم
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی در 
صفحــه شــخصی توئیتــر خــود بــه نســبت بــه 
در  دولــت  هیــأت  اعضــای  گســترده  حضــور 
داد.  نشــان  واکنــش  ملــی  رســانه  برنامه هــای 
بــه گــزارش خانــه ملت، علــی نیــک زادثمریــن نایب 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در صفحــه شــخصی 
توئیتــر خــود در واکنــش بــه انتقــاد برخــی نســبت بــه 

عــدم دسترســی دولتمــردان بــه رســانه ملــی نوشــت:
ــور  ــس جمه ــر رئی ــه فج ــه مبارک ــدای ده از ابت
هــر روز در تلویزیــون روزی یــک یــا حتــی دو مرتبــه 
ــه  ــم هرشــب ب ــده دارد. وزرای ایشــان ه پخــش زن
ــو  ــای گفتگ ــان برنامه ه ــه فجــر میهم مناســبت ده
ــا  ــر ب ــه فج ــرا ده ــتند. ظاه ــون هس ــور تلویزی مح
ــدا  ــت. خ ــده اس ــه ش ــتباه گرفت ــت اش ــه دول هفت
ــم. ــون نداری ــد در کشــور تریب ــل نگوین ــد حداق کن

مصباحی مقدم: 
نمایندگان به عنوان عصاره
 فضایل ملت باید الگو باشند

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــه تعبیــر  نماینــدگان مجلــس، نخبــگان جامعــه و ب
حضــرت امــام )ره( عصــاره فضایــل ملــت هســتند و 
ــه  ــرای عام ــد و ب ــل خــود را نشــان دهن ــد فضائ بای

مــردم الگــو باشــند. 
ــلمین  ــام والمس ــا، حجت االس ــزارش ایرن ــه گ ب
غامرضــا مصباحی مقــدم بــا اشــاره بــه بیانــات 
ــی  ــز از بدگوی ــاره پرهی ــاب درب ــم انق ــر معظ رهب
بدزبانــی گفــت: هرچنــد مخاطــب مســتقیم  و 
ــد  ــان بودن ــامی، مداح ــاب اس ــر انق ــات رهب بیان
ــا  ــه آنه ــی مقصــود ایشــان محــدود و منحصــر ب ول
ــت  ــن باب ــامی از ای ــاب اس ــر انق ــد.  رهب نمی ش
ــه  ــروج اخــاق در جامع ــد م ــان می توانن ــه مداح ک

ــد. ــان کردن ــات را بی ــن بیان ــند ای باش
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
افــزود: رهبــر انقــاب در بیاناتشــان عــاوه بــر 
مداحــان، وعــاظ و ائمــه جماعــات و رســانه ها و 
ــرا  ــد چ ــرار دادن ــاب ق ــورد خط ــتمداران را م سیاس
کــه مــا نیازمنــد گســترش اخــاق در امــور مختلــف 
ــط  ــی محی ــوالً خوش اخاق ــتیم.  اص ــی هس زندگ
اجتماعــی را مهربانانــه  و بداخاقی هــا آنــرا بــه 

محیــط خشــونت تبدیــل می کنــد.
ــاق  ــیار اتف ــرد: بس ــار ک ــدم اظه ــی مق مصباح
افتــاده کــه یــک رویــداد بســیار کوچــک منجــر بــه 
مســاله بســیار بــزرگ جناحــی شــده اســت.  بفرمــا، 
بنشــین و بتمــرگ همــه یــک معنــا امــا بــا ارزشــی 
ــه  ــن مقول ــری در ای ــات رهب ــد.  بیان ــی دارن متفاوت
ــاب  ــر انق ــات رهب ــی اوق ــی گاه ــود ول ــی ب عموم
ــوولی  ــه مس ــس ب ــه در مجل ــاص ک ــواردی خ در م
ــه  ــد ک ــر داده ان ــن شــده به شــکل خــاص تذک توهی

ــت. ــورت می گرف ــی ص ــن بی احترام ــد چنی نبای
شــخص  و  دولــت  از  می توانیــد  افــزود:  وی 
رییس جمهــوری انتقــاد کنیــد امــا ایــن انتقــاد بایــد 
همــراه بــا ادب و احتــرام باشــد. گرچــه شــما ممکــن 
اســت ســخنانتان بــرای آن شــخص ناراحــت کننــده 
باشــد امــا ناراحتــی ناشــی از بی ادبــی نیســت بلکــه 

ناشــی از صراحــت لهجــه و شــفافیت بیــان اســت.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: 
ــه تعبیــر  نماینــدگان مجلــس، نخبــگان جامعــه و ب
ــت هســتند  ــل مل ــام )ره( عصــاره فضای حضــرت ام
ــد  ــا بای ــد و آنه ــل خــود را نشــان دهن ــد فضائ و بای

ــند. ــو باش ــردم الگ ــه م ــرای عام ب

ذوالفقاری رئیس ستاد امنیت 
انتخابات کشور شد 

وزیــر کشــور در حکمــی حســین ذوالفقــاری 
معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور را بــا حفــظ 
ــات  ــت انتخاب ــوان رئیــس ســتاد امنی ــه عن ســمت ب
ســیزدهمین  انتخابــات  برگــزاری  بــرای  کشــور 
ــوراهای  ــمین دوره ش ــوری، شش ــت جمه دوره ریاس
اســامی شــهر و روســتا و میانــدوره مجلــس خبرگان 
رهبــری و مجلــس شــورای اســامی منصــوب کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیر 
ــای  ــه ریزی ه ــام برنام ــر انج ــم ب ــن حک ــور در ای کش
ــی  ــات و ایجــاد هماهنگ ــه امکان مناســب، بســیج کلی
بیــن تمامــی ســازمان ها و نهادهــای نظامــی، انتظامــی، 
اطاعاتــی و قضائــی بــه منظــور مشــارکت و همــکاری 
در کلیــه مراحــل برگــزاری انتخابــات و نیــز تأمین نظم 
و امنیــت بــرای برگــزاری هرچــه بهتــر و  بــا شــکوهتر 

انتخابــات تأکیــد کــرده اســت.
ــی  ــت: بدیه ــده اس ــم آم ــن حک ــی از ای در بخش
اســت در اجــرای ایــن مهــم، کلیــه معاونیــن، 
ــازمان های  ــور و س ــئوالن وزارت کش ــران و مس مدی
وابســته و اســتانداران و نیــز دســتگاه های عضــو 
و  همــکاری  نهایــت  کشــور  امنیتــی  جامعــه 
هماهنگــی را بــا ســتاد امنیــت انتخابــات کشــور بــه 

می آورنــد. عمــل 

در سفر به روسیه حامل پیام 
مهمی هستم

رئیــس مجلــس پیــش از تــرک تهــران بــه مقصد 
ــه  ــفر ب ــتگی های س ــی از برجس ــت: یک ــکو گف مس
روســیه آن اســت کــه در راســتای مســائل راهبــردی 
حامــل پیــام مهمــی در همیــن چارچــوب هســتم. 

بــه گــزارش فــارس، محمدباقــر قالیبــاف رئیــس 
مجلــس شــورای اســامی  پیــش از تــرک تهــران و 
ــرودگاه  ــون ف ــیه در پاوی ــه روس ــت ب ــل از عزیم قب
ــفر  ــی در تشــریح س ــوی تلویزیون ــاد در گفتگ مهرآب
خــود اظهــار داشــت: دهــه مبــارک فجــر را بــه ملــت 
ــن  ــم ضم ــت می گوی ــک و تهنی ــران تبری ــزرگ ای ب
ایــن کــه امــروز را هــم بــه همــه شــجاعان نیــروی 
هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و شــهدای 

ایــن نیــرو عرضــه تهنیــت دارد.
ــه  ــکو ب ــه مس ــن ب ــروز م ــفر ام ــزود: س وی اف
ــیه  ــای روس ــس دوم ــس مجل ــمی رئی ــوت رس دع

می شــود. انجــام 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــط  ــر رواب ــد ب ــواره تأکی ــری هم ــم رهب ــام معظ مق
راهبــردی بــا کشــور روســیه داشــته اند و ایــن 
تأکیــد مســتمر ایــن اولویــت بــرای مــا وجــود دارد 
کــه اولیــن ســفرم بــه روســیه بــا توجــه بــه دعــوت 

ــه باشــد. صــورت گرفت
ــن  ــتگی های ای ــی از برجس ــت: یک ــاف گف قالیب
ســفر آن اســت کــه در راســتای مســائل راهبــردی 
ــن چارچــوب هســتم. ــام مهمــی در همی ــل پی حام

رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: 
ــران  ــن ته ــط بی ــم رواب ــه بگوی ــتم ک ــند هس خرس
ــی،  ــادی و سیاس ــائل اقتص ــوزه مس ــکو در ح و مس
مســائل  حــوزه  در  امنیتــی،  و  دفاعــی  مســائل 
صنعتــی، فنــاوری، علمــی و دانشــگاهی بســیار 

ــت. ــوب اس ــب و خ مناس
ــط  ــا رواب ــه مخصوص ــط دوجانب ــت: رواب وی  گف
ــیون  ــه کمیس ــیه ک ــران و روس ــای ای ــن پارلمان ه بی
عالــی مشــترک دو کشــور کــه بــه ریاســت رؤســای دو 
مجلــس اداره می شــود و پیگیــری می شــود توانســته 
ایــن روابــط را عمــق ببخشــد و بســیار تأثیرگذار باشــد 
و منجــر بــه توســعه و تعمیــق روابــط دوجانبــه و حتی 

روابــط بیــن المللــی شــده اســت.
ــن  ــادی بی ــرد: مشــترکات زی ــه ک ــاف اضاف قالیب
ایــران و روســیه در زمینــه مســائل منطقــه ای و 
جهانــی وجــود دارد؛ ایــن مشــترکات فــراوان مــا را 
بــه ایــن ســمت هدایــت می کنــد کــه بتوانیــم ایــن 
نــگاه مشــترک و فرصت هایــی کــه وجــود دارد اعــم 
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــه ای و جهان ــای منطق از فرصت ه
بیشــتر و در جهــت ســاختارهای مناســب تر بــا 
توســعه  دارد  وجــود  امــروز  کــه  فرصت هایــی 
دهیــم؛ چراکــه ایــن کار بــه نفــع روابــط دو کشــور و 
ــه  ــه نفــع حرکت هــای صلح طلبان مــردم منطقــه و ب

ــم. ــش ببری ــم پی ــاءاهلل بتوانی ــی اســت، ان ش جهان
رئیــس مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت: 
مــا در ایــن ســفر ماقــات بــا رئیــس مجلــس 
ــم  ــدار خواهی ــیه دی ــنای روس ــیه و س ــای روس دوم
بــا  ایــن کــه ماقات هایــی هــم  کــرد ضمــن 
ــی رتبــه دولتــی خواهیــم داشــت کــه  مقامــات عال
رایزنی هــای خــود را در رابطــه بــا مســائل دوجانبــه 

ــت. ــم داش ــی خواهی ــه  ای و جهان مطنق
ــن  ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــان اظهارامی وی در پای
ــه و  ــردی دو جانب ــط راهب ــق رواب ــرای تعمی ســفر ب
ــد. ــته باش ــی داش ــر باالی ــی تأثی ــه ای و جهان منطق

اسکناس های جدید بانک مرکزی 
رونمایی شدند 

ـــزار  ـــی، 2 ه ـــزار تومان ـــد ه ـــکناس جدی ـــه اس س
تومانـــی و پنـــج هـــزار تومانـــی دیـــروز در بانـــک 

ـــدند.  ـــی ش ـــزی رونمای مرک
ـــر  ـــوان، امی ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــکناس و  ــد اسـ ــازمان تولیـ ــس سـ ــکری، رئیـ شـ
ــکناس های  ــی از اسـ ــن رونمایـ ــکوک در آییـ مسـ
ـــزار  ـــران چـــک100 ه ـــروز ای ـــرد: ام ـــان ک ـــد بی جدی
ـــعب  ـــن ش ـــد بی ـــی جدی ـــزار تومان ـــی و 10 ه تومان

بانکـــی توزیـــع خواهنـــد شـــد. 
یـــک  اســـکناس های  افـــزود: همچنیـــن  او 
هـــزار، دو هـــزار و پنـــج هـــزار تومانـــی هـــم 

رونمایـــی شـــدند.
ــای  ــه ویژگی هـ ــئول از جملـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
ــر  ــدن 4 صفـ ــگ شـ ــکناس ها را کمرنـ ــن اسـ ایـ
ـــذف  ـــزی در ح ـــک مرک ـــداف بان ـــبرد اه ـــرای پیش ب

چهـــار صفـــر عنـــوان کـــرد.
ایـــن  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــکوری 
اســـکناس ها بـــا توانمنـــد ســـازی داخلـــی و 
ــاپ و  ــی چـ ــکناس داخلـ ــذ اسـ ــتفاده از کاغـ اسـ
ـــت:  ـــل دارد، گف ـــر جع ـــت را در براب ـــترین امنی بیش
ابعـــاد ایـــن اســـکناس ها یکســـان بـــوده و تـــاش 
ـــد  ـــرای تولی ـــه ب ـــرف هزین ـــا در ص ـــت ت ـــده اس ش
آن صرفـــه جویـــی شـــود، ایـــن صرفـــه جویـــی 
ـــرای  ـــزی ب ـــک مرک ـــدن بان ـــدم ش ـــش ق ـــان پی هم

ــت. ــر از آن هاسـ ــار صفـ ــذف چهـ حـ
ـــکوک   ـــکناس و مس ـــد اس ـــازمان تولی ـــس س رئی
بانـــک مرکـــزی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه 
ـــکه های  ـــد س ـــوزه تولی ـــدی در ح ـــه جدی ـــا برنام آی
ــکه های  ــرف سـ ــرانه مصـ ــت: سـ ــج دارد، گفـ رایـ
ـــدد  ـــر 25 ع ـــردی حداکث ـــر ف ـــور، ه ـــج در کش رای
ـــرای  ـــد ب ـــن رون ـــا ای ـــه در اروپ ـــی ک ـــت در صورت اس

ـــت. ـــدد اس ـــداد 250 ع ـــه تع ـــرد ب ـــر ف ه
ـــا حـــدی کـــه ارزش  وی افـــزود: بانـــک مرکـــزی ت
ـــه  ذاتـــی ســـکه از ارزش اســـمی آن بیشـــتر نباشـــد ب
ـــد  ـــا بای ـــز هســـت. ام ـــن بخـــش نی ـــوع در ای ـــر تن فک
ـــرای حـــذف  ـــاش ب ـــه بیشـــترین ت ـــت داشـــت ک دق
ـــوده و  ـــت ب ـــای پرداخ ـــا روش ه ـــی ب ـــاس فیزیک تم
ـــتر  ـــی بیش ـــن چنین ـــرد ای ـــغ خ ـــا مبال ـــیم ت در تاش
ــورت  ــی، صـ ــای پرداختـ ــرم افزارهـ ــق نـ از طریـ

ـــرد. گی

ـــتان  ـــت: دوس ـــامی گف ـــاب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــده کل س فرمان
مـــا در بهتریـــن حالـــت بـــا مـــا فقـــط دشـــمنی نمی کننـــد؛ ولـــی 
هیچکـــس کمـــک نمی کنـــد کـــه ایـــن کشـــور روی پـــای خـــودش 

ـــتد  بایس
بـــه گـــزارش ایســـنا،  سرلشـــکر حســـین ســـامی فرمانـــده کل 
ـــاوری  ـــم و فن ـــران عل ـــنواره جهادگ ـــن جش ـــیه پنجمی ـــپاه در حاش س
کـــه بـــه همـــت ســـازمان بســـیج مســـتضعفین برگـــزار شـــده بـــود 
ـــالگرد  ـــر و س ـــه فج ـــام ده ـــت ای ـــا گرامیداش ـــگاران ب ـــع خبرن در جم
پیـــروزی انقـــاب اســـامی اظهـــار کـــرد: امـــروز رویـــداد خوبـــی 
را در ایـــن نمایشـــگاه مشـــاهده می کنیـــم و شـــاهد شـــکوفایی 
ـــه  ـــور در جامع ـــه وف ـــتعدادها ب ـــن اس ـــه ای ـــتیم ک ـــتعدادهایی هس اس

مـــا وجـــود دارد.
ـــی،  ـــی، صنعت ـــای علم ـــرفت در حوزه ه ـــرای پیش ـــه داد: ب وی ادام
ـــمنان  ـــه دش ـــم؛ البت ـــی داری ـــیل های خوب ـــاوری پتانس ـــادی و فن اقتص
ـــت  ـــه روی مل ـــرفت را ب ـــای پیش ـــه روزنه ه ـــد هم ـــاش می کنن ـــا ت م
ـــه  ـــاش ک ـــمند و پرت ـــان هوش ـــت جوان ـــه هم ـــا ب ـــد، ام ـــران ببندن ای
ـــد  ـــرار دادن ـــور ق ـــرفت کش ـــیر پیش ـــاوری را در مس ـــی و فن ـــاد علم جه
امـــروز می بینیـــم بســـیاری از محصوالتـــی کـــه تـــا قبـــل از ایـــن از 
کشـــورهای خارجـــی وارد می شـــد و مـــا را بـــه کشـــورهای دیگـــر 

وابســـته می کـــرد در داخـــل تولیـــد می شـــود.
ـــا  ـــران در حـــال پیشـــرفت اســـت. م ـــادآور شـــد: کشـــور ای ســـامی ی
ـــم  ـــا تحری ـــر م ـــه نظ ـــتیم. ب ـــتگی ها هس ـــه وابس ـــع هم ـــال قط در ح
ــه  ــت نـ ــران اسـ ــرای ایـ ــی بـ ــزرگ تاریخـ ــای بـ ــی از فرصت هـ یکـ
یـــک فرصـــت در یـــک مقطـــع زمانـــی، بلکـــه بـــرای تمـــام تاریـــخ 
ـــزه  ـــک انگی ـــرای تحری ـــی ب ـــه فرصت ـــم ب ـــروز تحری ـــت. ام ـــت اس فرص
ـــوم  ـــه مفه ـــت. ب ـــده اس ـــل ش ـــردم تبدی ـــای م ـــادات و باوره ـــا، اعتق ه
واقعـــی تحریم هـــا یـــک تـــاش واقعـــی را در جامعـــه بـــرای قطـــع 

همـــه نیازمندی هـــا ایجـــاد کـــرده اســـت.
ـــت:  ـــن گف ـــامی همچنی ـــاب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــده کل س فرمان

ــا همـــه  ــا بـ نمی توانیـــم بـــه هیـــچ کشـــوری وابســـته باشـــیم. مـ
ـــی  ـــم جهان ـــا در تحری ـــه م ـــتیم؛ چراک ـــاوت هس ـــا متف ـــورهای دنی کش
هســـتیم و هیچکـــس بـــه مـــا کمـــک نمی کنـــد. دوســـتان مـــا در 
ـــس  ـــی هیچک ـــد، ول ـــمنی نمی کنن ـــط دش ـــا فق ـــا م ـــت ب ـــن حال بهتری

کمـــک نمی کنـــد کـــه ایـــن کشـــور روی پـــای خـــودش بایســـتد.
ـــردن  ـــه ک ـــود تکی ـــای خ ـــا روی پ ـــان م ـــه جوان ـــان  اینک ـــا بی وی ب
ـــتادند  ـــود ایس ـــای خ ـــی روی پ ـــان ایران ـــت: جوان ـــد، گف ـــه ان را آموخت
ــا آرزوی دشـــمنان را دفـــن کننـــد. ایـــن حرکتـــی کـــه امـــروز  تـ
ــرای پیشـــرفت های  ــا بـ ــادی بســـیجیان مـ می بینیـــم آرایـــش جهـ
ـــا  ـــش پ ـــوالت پی ـــطح محص ـــه در س ـــه ن ـــت. البت ـــه اس ـــی، فناوران علم
افتـــاده، بلکـــه در ســـطح پیچیـــده تریـــن قطعـــات و دســـتگاه های 
ـــطح  ـــوق العـــاده ای در س ـــور ف ـــک ش ـــا ی ـــور، واقع ـــاز کش ـــورد نی م
ـــم. ـــگاه دیدی ـــن نمایش ـــه آن را در ای ـــه نمون ـــود دارد ک ـــا وج ـــه م جامع

ســـامی در پایـــان گفـــت: آرایـــش مـــردم مـــا بـــرای عبـــور از 
تحریـــم و غلبـــه بـــر دشـــمن و تامیـــن نیازهـــا جهـــادی و جـــدی 
ــور از  ــرای عبـ ــا بـ ــه فرمـــول مـ ــتیم کـ ــا مطمئـــن هسـ اســـت. مـ
ــن  ــه در ایـ ــت کـ ــی اسـ ــت و عظمـ ــن همـ ــاری همیـ ــایل جـ مسـ

می بینیـــم. نمایشـــگاه 

ــت  ــه دول ــه ب ــه بودج ــاع الیح ــه ارج ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــن  ــت: در اولی ــت، گف ــوده اس ــه ب ــن نام ــوم و آئی ــده مرس ــاف قاع خ
ــه  ــت درخصــوص الیحــه بودجــه 1400 ب ــد دول ــه جدی فرصــت مصوب

ــه خواهــد شــد. ــس ارائ مجل
ــی  ــتاد هماهنگ ــه س ــن جلس ــت و دومی ــر، دویس ــزارش مه ــه گ ب
اقتصــادی دولــت، بــه بررســی نحــوه اقــدام دولــت در رابطــه بــا الیحــه 
ــت  ــه دول ــامی ب ــورای اس ــس ش ــوی مجل ــه از س ــه 1400 ک بودج

ــت. ــاص یاف ــت، اختص ــده اس ــودت داده ش ع
ــا اشــاره بــه ارجــاع موضــوع از  رئیــس جمهــور در ایــن جلســه ب
مجلــس، گفــت: از آنجــا کــه دولــت همــواره در تــاش بــرای تعامــل 
ــت  ــوده اس ــور ب ــور کش ــام ام ــرای انج ــوا ب ــایر ق ــا س ــو ب و گفت وگ
ــتانه  ــور در آس ــاص کش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح و در عی
بهره گیــری از ثمــرات مقاومــت حداکثــری ملــت در جنــگ تحمیلــی 
ــا  ــاف و چالش ه ــرف اخت ــور را ص ــان و ام ــوان زم ــادی، نمی ت اقتص

کــرد.
حجــت االســام حســن روحانــی، بــا بیــان اینکــه برخــی اقداماتــی 
ــاف  ــت خ ــه دول ــاع آن ب ــه و ارج ــه بودج ــی و رد الیح ــه در بررس ک

ــن فرصــت  ــت: در اولی ــوده اســت، گف ــه ب ــن نام ــده مرســوم و آئی قاع
مصوبــه جدیــد دولــت در خصــوص الیحــه بودجــه 1400 بــه مجلــس 

ــه خواهــد شــد. ارائ
ــده  ــی خاطرنشــان کــرد: در عیــن حــال از فرصــت باقــی مان روحان
ــم  ــرای تنظی ــس ب ــدگان مجل ــا نماین ــازنده ب ــای س ــرای گفت وگوه ب

ــه الیحــه بودجــه اســتفاده خواهــد شــد. اصاحی
ــاکان  ــت کم ــه دول ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه رئی
ــر  ــق ب ــس منطب ــه مجل ــده ب ــه ش ــه ارائ ــه بودج ــت الیح ــد اس معتق
ــب  ــر در تصوی ــزود: تأخی ــت، اف ــوده اس ــور ب ــادی کش ــات اقتص اقتضائ
و جنجــال بــر ســر موضــوع مهمــی چــون الیحــه بودجــه، بــی تردیــد 
اثــرات منفــی خــود را بــر اقتصــاد کشــور داشــته و خواهــد داشــت و از 
ــه دور از تنــش و  مجلــس محتــرم انتظــار مــی رود، اصاحیــه دولــت ب
در آرامــش مــورد بررســی قــرار گیــرد و در کوتاه تریــن زمــان بــه رأی 

گذاشــته شــود.
ــای  ــه طرح ه ــی ازجمل ــی و عمران ــای زیربنای ــی طرح ه ــن مال تأمی
آزادراهــی و ریلــی کشــور از طریــق بــازار ســرمایه از دیگــر موضوعــات 
ــود کــه  ــت ب مطــرح شــده در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دول

مــورد بحــث قــرار گرفــت.
شــفافیت، نقدشــوندگی، تضمیــن ســود و درآمــد بیشــتر در مقایســه 
بــا ســایر ســرمایه گذاری ها از مزایــای ایــن روش بــرای ســرمایه   گذاران 

ــد بود. خواه
ــروژه  ــدوق پ ــکیل صن ــا تش ــت ب ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س
ــاختی راه و  ــای زیرس ــرای پروژه ه ــرمایه ب ــازار س ــی از ب ــن مال و تأمی
ــور  ــه، وزارت ام ــه و بودج ــازمان برنام ــرد و س ــت ک ــازی موافق شهرس
اقتصــادی و دارایــی و بانــک مرکــزی مأموریــت یافتنــد کــه همــکاری 

ــد. ــل آورن ــه عم ــه ب ــن زمین الزم را در ای

سالمی:

 ما در حال قطع همه وابستگی ها هستیم

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

اصالحیه الیحه بودجه ۱4۰۰ به مجلس ارائه می شود
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ــا  ــرمایه ب ــازار س ــه ب ــت ک ــه اس ــدود دو هفت ح
ــر  ــد نوســانی هــم خداحافظــی کــرده و فقــط ب رون
مــدار نــزول در حرکــت اســت، اتفاقــی کــه سیاســت 
گــذاران را بــر آن داشــت تــا بــرای بهبــود حــال ایــن 
بــازار، قوانیــن را تغییــر دهنــد. در ایــن راســتا قــرار 
اســت دامنــه نوســان تغییــر کنــد و از حالــت متقارن 
خــارج شــود، امــا بایــد دیــد آیــا ایــن تغییــر منجــر 
ــا  ــد ی ــد ش ــازار خواه ــه ب ــادل ب ــت تع ــه بازگش ب
ــردن  ــرای جمــع ک ــدت ب ــاه م ــا مســکنی کوت صرف

ــت.  ــروش اس ــای ف صف ه
ــر کســی پیــش  ــزارش ایســنا، شــاید کم ت ــه گ ب
ــاخص کل  ــاح ش ــه اص ــی ک ــرد  زمان ــی می ک بین
بــورس از مردادمــاه اســتارت خــورد و تــا آبــان مــاه 
ادامــه داشــت و بــا کــف یــک میلیــون و 200 هــزار 
واحــد بــه پایــان رســید، ایــن بــازار  دوبــاره بــر مــدار 
ــف  ــاه، ک ــه م ــر از س ــرد و در کمت ــرار بگی ــزول ق ن
آبــان مــاه را نیــز رد کــرده و شــاخص کل بــه کانــال 
یــک میلیــون و 100 هــزار واحــد عقــب گــرد کنــد.

سراشــیبی ای کــه درحــال حاضــر پیــش بینــی 
ــم  ــای آن مشــکل اســت و صاحــب نظــران مه انته
ــار  ــادی در کن ــی اعتم ــایه ب ــل آن را س ــن دلی تری
ســایر عوامــل ماننــد نــرخ دالر، قیمــت گذاری هــای 
ــه  ــد. چراک ــازار می دانن ــر ب ــر س ــتوری و... را ب دس

ــن  ــرا ای ــا ظاه ــوت شــدند ام ــورس دع ــه ب ــردم ب م
ــان نبــود و درحــال حاضــر  ــی آن ــازار امــاده میزبان ب
ــرود،  ــت می ــتر از دس ــه روز بیش ــه روز ب ــه ک آنچ

ــت. ــا اس ــرد و کان آن ه ــرمایه های خ س
طــی ایــن مــدت تصمیمــات مختلفــی از ســوی 
سیاســت گــذاران اخــذ شــد کــه بــه نظــر نمی رســد 
ــز  ــون نی ــند و اکن ــوده باش ــا ب ــدام راه گش هیچک
پرونــده تغییــر دامنــه نوســان روی میــز قــرار گرفتــه 
اســت. دامنــه مجــاز نوســان بــه حــدود ســقف و کف 

قیمتــی گفتــه می شــود کــه هــر ســهم  در هــر روز 
ــد داشــته باشــد. درحــال حاضــر  ــی می توان معامات
ــت و  ــران، مثب ــرمایه ای ــازار س ــان در ب ــه نوس دامن
منفــی پنــج اســت و طبــق اخریــن تصمیمــات 
شــورای عالــی بــورس قــرار اســت از 25 بهمــن مــاه، 
ــی دو  ــهام منف ــروش س ــد و ف ــان خری ــه نوس دامن

درصــد و مثبــت شــش درصــد شــود.
درواقــع درحــال حاضــر دامنــه نوســان متقــارن 
اســت ولــی  قــرار اســت از شــنبه هفتــه آینــده بــه 

حالــت نامتقــارن تغییــر پیــدا کنــد. انتظــار مــی رود 
ایــن تصمیــم در انگیــزه فــروش تاثیرگــذار باشــد و 
ــه  ــرا ب ــازار شــود. زی باعــث کاهــش ســرعت افــت ب
جــای اینکــه ارزش ســهم ها روزی پنــج درصــد 
ــد  ــش خواهن ــد کاه ــد، روزی دو درص ــش یاب کاه
یافــت و از طــرف دیگــر بــه جــای رشــد پنــج 

ــرد. ــد ک ــد خواهن ــد رش ــدی در روز، 6 درص درص
ــان  ــه نوس ــر دامن ــه تغیی ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ــد و  ــازار باش ــد ب ــل رش ــد عام ــی نمی توان ــه تنهای ب
شــاید بتوانــد باعــث شــود ترمــز ریــزش بــازار کمــی 
کشــیده شــود. درواقــع رشــد بــازار بــه چنــد عامــل 
ــه وضعیــت بودجــه،  بســیار اساســی و کان از جمل
قیمــت دالر و مذاکــره بیــن ایــران و امریــکا بســتگی 
ــوارد ذکــر  ــات موجــود در م ــد گفــت ابهام دارد. بای
شــده بــه وضعیــت ریزشــی بــورس دامــن زده اســت. 
ــازار ســرمایه در شــرایط ابهــام  بدیهــی اســت کــه ب
منفــی، واکنــش منفــی نشــان می دهــد. شــاید 
تغییــر دامنــه نوســان و یــا حتــی تزریــق نقدینگــی 
از ســوی دولــت بــه ایــن بــازار باعــث تغییــر وضعیت 
نزولــی بــه نوســانی یــا کمــی صعــودی بــورس شــود 
امــا تــا ابهامــات برطــرف نشــده و اعتمــاد بــه بــازار 
ــم  ــد چش ــادل و رش ــع تع ــوان توق ــردد، نمی ت برنگ

ــازار داشــت. گیــری را از ب

تغییر دامنه نوسان؛ ُمسّکن یا درمان بورس؟
۱۰ درصد از اقتصاد کشور

 تا پایان سال باید دیجیتالی شود 
ســلیمانی گفــت: عمــده ناکارآمــدی صنعــت بیمــه 
در بخــش بیمــه زندگــی اســت و حــدود 10 درصــد از 
اقتصــاد کشــور بایــد تــا پایــان ســال دیجیتالــی شــود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، غامرضــا 
ســلیمانی رئیــس کل بیمــه مرکــزی در مراســم 
ــه فعالیــت اســتارتاپ های بیمــه اظهــار  اعطــای پروان
ــازار  ــای ب ــرد: در بخــش اقتصــادی، یکــی از رکن ه ک
ــازار بیمــه اســت. حــدود ۸1۸ هــزار میلیــارد  پــول، ب

ــان اســت. ــه در جه ــرانه بیم دالر س
او ادامــه داد: وظیفــه بیمه پوشــش ریســک و کاهش 
هزینــه مبــادالت اســت کــه موجــب رشــد و توســعه در 
ــارد دالر  ــزار میلی ــن 25 ه ــود. همچنی ــور می ش کش

شــرکت های بیمــه در جهــان دارایــی دارنــد.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بیــان کــرد: عمــده 
ناکارآمــدی صنعــت بیمــه در بخــش بیمــه زندگی اســت. 
حــدود 10 درصــد از اقتصــاد کشــور بایــد تــا پایــان ســال 
دیجیتالــی شــود کــه صنعــت بیمــه در حــال رســیدن به 
ــه اول امســال،  ــن در 10 ماه ــدد اســت. همچنی ــن ع ای

حــدود 66 هــزار میلیــارد بیمــه نامــه صــادر شــد.
ــام مســئول گفــت: صنعــت بیمــه دیگــر  ــن مق ای
ــه صــورت ســنتی نیســت. در  ــه کار کــردن ب ــادر ب ق
ــه شــخص  ــه نام ــرای بیم ــا ب ــد یکت ــال حاضــر ک ح
ــود. حــدود 600  ــش ســوزی صــادر می ش ــث و آت ثال
میلیــارد دالر خســارت در جهــان بابــت خســارت های 
پرداختــی در زمینــه مقابلــه بــا هکر هــا توســط 

بیمه هــا پرداخــت می شــود.

زنگنه خبر داد: 
تولید ۱33 تن محصوالت
 پتروشیمی تا سال ۱4۰4 

ــی  ــال طای ــک س ــال ی ــت گفت:امس ــر نف وزی
وجــود  علی رغــم  پتروشــیمی  صنعــت  بــرای 
تحریم هــا بــود، در ســال 1404 میــزان تولیــد ایــن 

محصــوالت بــه 133 میلیــون تــن می رســد. 
ــژن  ــوان، بی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــن  ــه 14امی ــم افتتاحی ــت در مراس ــر نف ــه وزی زنگن
نمایشــگاه ایــران پاســت گفــت: توجــه این نمایشــگاه 
عمدتــا بــه ســمت صنایــع پاییــن دســتی نفــت اســت. 
ــن در  ــت ممک ــام ظرفی ــا تم ــال ها ب ــن س ــا در ای م
ــرای توســعه  ــادی ب بخــش نفــت برنامه ریزی هــای زی

ــم. ــاال دســتی پتروشــیمی انجــام داده ای بخــش ب
ــی  ــال طای ــک س ــال ی ــه داد: امس ــه ادام زنگن
وجــود  علی رغــم  پتروشــیمی  صنعــت  بــرای 
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــال 1400 ای ــود. در س ــا ب تحریم ه
ــه  ــال 1404 ب ــد و در س ــن می رس ــون ت 100 میلی

ــید. ــم رس ــن خواهی ــون ت 133 میلی
وی گفت:امســال طایی تریــن ســال صنعــت 
بهره بــرداری  می آیــد؛  شــمار  بــه  پتروشــیمی 
ــال  ــدای س ــیمی از ابت ــرح پتروش ــمی از 10 ط رس
تاکنــون یکــی از نقــاط روشــن و امیدبخــش در دوره 

ــت. ــم اس ــخت تحری س
ــد محصــوالت  ــی تولی ــت نهای ــت: ظرفی ــه گف زنگن
پتروشــیمی ایــران بــا تکمیــل جهــش دوم ایــن صنعــت 
بــه 100 میلیــون تــن می رســد که ایــن رقم در مقایســه 
ــا ســال 92، ۸0 درصــد افزایــش نشــان می دهــد و در  ب

آمــد حاصــل از آن 25 میلیــارد دالر خواهــد بــود.
وزیــر نفــت بیــان کــرد: طرح هــای پیشــران 
صنعــت پتروشــیمی در چهــار زنجیــره طراحــی 
ایــن طرح هــا، خــوراک  بــا اجــرای  شــد ه اند و 
متنوعــی بــرای توســعه صنایــع پایین دســت در 
دســترس قــرار می گیــرد و بیشــتر در مناطــق 

ــت. ــز اس ــه متمرک ــعه یافت ــر توس کمت

نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
یمن وارد تهران شد 

ـــازمان  ـــژه س ـــتاده وی ـــس« فرس ـــن گریفیت »مارتی
ملـــل متحـــد در امـــور یمـــن بـــرای رایزنـــی بـــا 
مقامـــات جمهـــوری اســـامی ایـــران وارد تهـــران 

ـــد.  ش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مارتیــن 
گریفیتــس بــرای رایزنــی و تبــادل نظــر بــا مقامــات 
جمهــوری اســامی ایــران در خصــوص حــل بحــران 

یمــن وارد تهــران شــد.
گفتنــی اســت؛ عربســتان بــا تشــکیل ائتافــی از 
چنــد کشــور عربــی و بــا همراهــی آمریــکا و رژیــم 
ــر  ــور فقی ــال 94 کش ــن س ــتی از فروردی صهیونیس
و اســامی یمــن را مــورد حملــه نظامــی از زمیــن، 
دریــا و هــوا قــرار داد. ایــن تجــاوز نظامــی تاکنــون 
ــه  ــاض نداشــته و تنهــا ب ــرای ری هیــچ دســتاوری ب
ویرانــی کشــور یمــن و کشــته شــدن هــزاران غیــر 

ــن کشــور منجــر شــده اســت. نظامــی در ای

توسعه همکاری های بانکی میان ایران، 
روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کاظــم جالــی، ســفیر ایــران در مســکو در راســتای 
ــا  توســعه و گســترش همکاری هــای بانکــی دو کشــور ب
معــاون بانــک مرکزی روســیه ماقــات و تبادل نظــر کرد. 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن ماقات » اســکابلکین« 
ضمــن تبریــک ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و 
ــدگان فــوت شــدگان ناشــی  ــه بازمان ــراز تســلیت ب اب
ــات  ــت:  یکــی از الزام ــران گف ــا در ای ــی کرون از پاندم
روان  و  اقتصــادی ســاختار ســازی  همکاری هــای 
ســازی مبــادالت پولــی و مالــی بیــن دو کشــور اســت. 
ــاالت  ــرب ای ــش مخ ــم نق ــه داد : علیرغ وی ادام
ــادی،  ــای اقتص ــاد تحریم ه ــکا در ایج ــده آمری متح
روســیه مصمــم اســت شــرایط و بســتر مناســبی را 
بــرای تحقــق اهــداف اقتصادی دوکشــور فراهــم آورد.

کاظــم جالــی نیــز  در ایــن دیــدار ضمــن اشــاره 
بــه لــزوم تنــوع بخشــی بــه روابــط بانکــی دوکشــور، 
خواســتار آن شــد تــا ارائــه خدمــات متقابــل پولــی و 
بانکــی بــه کشــورهای ثالــث در چارچــوب اتحادیــه 

اقتصــادی اوراســیا نیــز توســعه یابــد.
بیشــتر   همــکاری  بــر  همچنیــن  طرفیــن   
رســان  پیــام  همچــون  موضوعاتــی  مــورد  در 
ــی و  ــای مل ــن ســوئیفت، اســتفاده از ارزه جایگزی
ــا  ــات و توســعه آنه ــه ســایر خدم ــوع بخشــی ب تن
ــد. ــد کردن ــت تاکی ــث و دوس ــورهای ثال ــه کش ب

ســـخنگوی شـــورای عالـــی بـــورس بـــا تشـــریح چهـــار تصمیـــم 
ــنبه،  ــان از روز شـ ــه نوسـ ــر دامنـ ــورس، از تغییـ ــی بـ ــورای عالـ شـ
ـــهام داران  ـــون س ـــکیل کان ـــز تش ـــتوری و نی ـــذاری دس ـــذف قیمت گ ح

حقیقـــی خبـــرداد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، محمدعلـــی دهقـــان دهنـــوی بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه دامنـــه نوســـان از روز شـــنبه 25 بهمـــن مـــاه، تغییـــر 
ــی  ــورای عالـ ــه شـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــت: بـ ــراز داشـ ــد، ابـ می کنـ
ـــد  ـــی دو درص ـــهام منف ـــروش س ـــد و ف ـــان خری ـــه نوس ـــورس، دامن ب
ـــی  ـــورای عال ـــات ش ـــه تصمیم ـــود. البت ـــد ب ـــد خواه ـــت 6 درص و مثب
ـــر همیـــن اســـاس،  ـــورس پـــس از 72 ســـاعت قابلیـــت اجـــرا دارد و ب ب
ـــد. ـــد ش ـــال خواه ـــر اعم ـــن تغیی ـــاه، ای ـــن م ـــنبه 25 بهم از روز ش

ــورس،  ــی بـ ــورای عالـ ــم شـ ــاس تصمیـ ــر اسـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ـــت  ـــرار گرف ـــورس ق ـــازمان ب ـــارات س ـــا در اختی ـــم مبن ـــرات حج تغیی
ـــن  ـــود. همچنی ـــال ش ـــی اعم ـــازار، تغییرات ـــرایط ب ـــا ش ـــب ب ـــا متناس ت
ایـــن اختیـــار بـــه ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار داده شـــد کـــه 
انتشـــار اوراق اختیـــار فـــروش تبعـــی را بـــه ناشـــران و ســـهام داران 

ـــد. ـــزام کن ـــده ال عم
ــن  ــرد: همچنیـ ــح کـ ــورس تصریـ ــی بـ ــورای عالـ ــخنگوی شـ سـ
اعتبـــار خریـــد کارگزاری هـــا بـــه 60 درصـــد تغییـــر پیـــدا کـــرد.

وی بـــا بیـــان اینکـــه رصـــد بـــازار ســـرمایه وظیفـــه ســـازمان 
بـــورس و اوراق بهـــادار اســـت، اظهـــار داشـــت: کاهـــش دامنـــه 
ــه  ــت کـ ــل اسـ ــن دلیـ ــه ایـ ــد بـ ــی دو درصـ ــه منفـ ــان بـ نوسـ
ســـرمایه گـــذاران فرصـــت بیشـــتری بـــرای بررســـی و تحلیـــل 

ــان از  ــند و ارزش دارایی شـ ــته باشـ ــود داشـ ــهام خـ وضعیـــت سـ
بیـــن نـــرود.

وی در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه نظـــارت بـــر رونـــد بـــازار 
ــای  ــری از رفتارهـ ــور جلوگیـ ــه منظـ ــزود: بـ ــت ، افـ ــد اسـ نظامنـ
ــتیم و  ــود هسـ ــتم های خـ ــای سیسـ ــال ارتقـ ــه دنبـ ــی بـ غیرمنطقـ
نظـــارت بـــه طـــور مســـتمر ادامـــه دارد. هـــم اکنـــون پرونده هـــای 

زیـــادی وجـــود دارنـــد کـــه وارد فراینـــد قضایـــی شـــده اســـت.

حذف قیمت گذاری دستوری
رییـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار بـــه مـــاده 1۸ قانـــون 
ـــورس کاال  ـــه در ب ـــی ک ـــت: کاالهای ـــرد و گف ـــاره ک ـــا اش ـــعه ابزاره توس

عرضـــه می شـــوند، از شـــمول قیمـــت گـــذاری خـــارج می شـــوند و 
ـــف،  ـــتگاه های مختل ـــل دس ـــی و تعام ـــا هماهنگ ـــه ب ـــی رود ک ـــد م امی

ـــیم. ـــرمایه باش ـــازار س ـــق ب ـــعه و تعمی ـــاهد توس ش

کانون سهام داران خرد تشکیل می شود
ـــد  ـــی بای ـــهام داران حقیق ـــه س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب ـــان دهن دهق
ــای  ــد و در چارچوب هـ ــام منـ ــورت نظـ ــه صـ ــود را بـ ــارات خـ انتظـ
ـــه منظـــور تشـــکیل  ـــه ب ـــات اولی ـــت: اقدام ـــد، گف ـــری کنن ـــی پیگی قانون
کانـــون ســـهام داران حقیقـــی انجـــام شـــده و ان شـــااهلل بـــه زودی 

ـــد. ـــد ش ـــدام خواه ـــی اق ـــهام داران حقیق ـــون س ـــکیل کان ـــرای تش ب

نهادهای مالی توسعه می یابد
ـــی  ـــد نهادهای ـــرمایه نیازمن ـــازار س ـــعه ب ـــه توس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد،  ـــعه دهن ـــرمایه را توس ـــازار س ـــاب، ب ـــوان بازاری ـــه عن ـــه ب ـــت ک اس
ـــد  ـــی مانن ـــای مال ـــان نهاده ـــا هم ـــن بازاریاب ه ـــرد: ای ـــان ک خاطرنش
کارگـــزاری هـــا، تامیـــن ســـرمایه هـــا، ســـبدگردان هـــا، مشـــاوران 
ـــد  ـــد فراین ـــور بای ـــن منظ ـــه ای ـــتند. ب ـــا هس ـــایر نهاده ـــرمایه و س س
صـــدور مجوزهـــای نهادهـــای مالـــی تســـریع و تســـهیل شـــود. در 
همیـــن راســـتا، دســـتورالعمل بازنگـــری خواهـــد شـــد تـــا بســـتر 

ـــود. ـــعه بـــازار ســـرمایه فراهـــم ش توس
وی در پایـــان در خصـــوص عرضـــه ســـهام شـــرکت های جدیـــد 
ـــات  ـــن موضوع ـــت: ای ـــت، گف ـــهام عدال ـــوم س ـــش س ـــازی بخ و آزادس

ـــت. ـــد گرف ـــام خواه ـــازار انج ـــرایط ب ـــا ش ـــب ب متناس

کانون سهام داران خرد تشکیل می شود

 
ف 

ردی
 

و تاریخ    شماره مودی نام  کالسه 
مبلغ مالیات   برگ نوع  برگ 

 مهلت/ساعت/تاریخ منبع مالیاتی  عملکرد  )ریال( 
 مراجعه 

 17:00- 1399/ 11/12 مشاغل 1393 97.883.000 دعوت به هیأت 11/1399/ 14 –  33034 ینه قهرمانیمحمدصادق آد 63  1

 17:00- 1399/ 10/12 مشاغل 1393 168.012.800 دعوت به هیأت 11/1399/ 14 – 33035 جعفر محمدزاده  1961  2

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 92 24.850.000 دعوت به هیأت 99/11/12-58675 علی محمودی نهر 778-3324  3

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 93 26.467.000 دعوت به هیأت 99/11/12-58674 علی محمودی نهر 778-3324  4

 17/ 00- 99/ 13/12 مشاغل 92 43.612.610 دعوت به هیأت 99/11/12-58673 محمد  تقی سلطانی گجن  151-3324  5

 17/ 00- 99/ 13/12 مشاغل 91 27.444.140 دعوت به هیأت 1399/11-58654 علی  اصغر پیراسبقی  491-3324  6

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 93 17.968510 دعوت به هیأت 1399/11/12-58666 شیرین جعفری بصیر  430-3324  7

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 91 12.885.600 دعوت به هیأت 1399/11/12-58663 شیرین جعفری بصیر  430-3324  8

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 90 12.765.720 دعوت به هیأت 1399/11/12-58662 شیرین جعفری بصیر  430-3324  9

 17:00- 99/ 06/12 مشاغل 92 15.642.840 دعوت به هیأت 1399/11/12-58664 شیرین جعفری بصیر  430-3324  10

99/ 15/11  -59382 بهروز داوری سقین سرا  875-3313  11  17:00- 99/ 12/12 مشاغل 1393 112.268.600 دعوت به هیأت 

 17:00- 99/12/12 مشاغل 1395 4.945.050 دعوت به هیأت 99/ 15/11  -89385 سرا  نی سق یداور فیروز 875-3313  12

 17:00 -99/ 04/12 مشاغل 1390 5،692،800 دعوت به هیأت 99/ 16/11 - 64151 حجت اله مالکریمی خوزانی  000/51  13

 17:00 -99/ 04/12 مشاغل 1391 20،847،620 هیأتدعوت به  16/11/99- 64152 حجت اله مالکریمی خوزانی  000/51  14

 11:00 -99/ 02/12 مشاغل 1392سال 5971719090 دعوت به هیأت 40220- 1399/ 07/08 فرهاد خوزانی 58001444  15

 16:00- 99/ 13/12 اشخاص حقوقی  1395 91،899،631 دعوت به هیأت 08/1399/ 03 – 66205 شرکت سهند نما 10200107865  16

 روز 20 اشخاص حقوقی  1390 15،000،000 رای هیات بدوی  1/11/1397 – 120449 تیرانا سازه پارسیان  10103725108  17

 روز 20 اشخاص حقوقی  1394 537،500،000 رای هیات بدوی  17/11/1397– 120452 تیرانا سازه پارسیان  10103725108  18

 روز 20 حقوق 1394 24،200،000 دوی رای هیات ب 017/11/1397- 120450 تیرانا سازه پارسیان  10103725108  19

 روز 20 اشخاص حقوقی  1390 10،500،000 رای هیات بدوی  06/1397/ 07 – 44032 پوشش آذر سهند تبریز  10200309169  20

 1385 43،428،742 رای هیات بدوی  06/1399/ 23 – 55222 بتون محاسب تبریز  10200105181  21
اشخاص حقوقی  

 متمم
 روز 20

 1387 6،255،717 رای هیات بدوی  06/1399/ 23 – 55224 محاسب تبریز  بتون 10200105181  22
اشخاص حقوقی  

 متمم یک
 روز 20

 1387 3،472،895 رای هیات بدوی  06/1399/ 23 – 55225 بتون محاسب تبریز  10200105181  23
اشخاص حقوقی  

 متمم دو
 روز 20

 روز 20 اشخاص حقوقی  1388 18،924،794 ی رای هیات بدو 06/1399/ 23 – 55226 بتون محاسب تبریز  10200105181  24

 روز 20 حقوق 1388 )جرائم(900،790 رای هیات بدوی  06/1399/ 23 – 55227 بتون محاسب تبریز  10200105181  25

 بتون محاسب تبریز  10200105181  26
13019900136118684 

– 09/11/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1388 12،000،000 مطالبه

 تن ویل داش ب 10200236009  27
13019900135824745 

– 15/10/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 25،158،826 مطالبه

 میلد بتن آذربایجان 10200227307  28
13019900135948022 

– 25/10/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 14،895،096 مطالبه

 توسعه ساختار معین  10103670226  29
13019900135824287 

– 15/10/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 19،794،580 همطالب

 بهساخت امید آذر  10200164948  30
13019900135852704 

– 17/10/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 32،259632 مطالبه

 بناسازان مهتر  10200342600  31
13019900135852858

- 17/10 /1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 2،700،000 مطالبه

 ثابت قدم  شرکت 10200099006  32
13019900135824993 

– 15/10/1399 
 روز 20 ارزش افزوده 1389 20،280،799 مطالبه

 روز 20 مشاغل 1392 74058550 رای  هیات  99/05/29-48716 میر هادی سید اخوان 110445  33

 روز 20 مشاغل 1393 171374850 رای  هیات  97/12/14-132217 میر هادی سید اخوان 110445  34

 روز 20 مشاغل 1394 43977400 رای  هیات  97/12/14-132218 ر هادی سید اخوانمی 110445  35

 اسکندر جبارزاده 3501360  36
99/06/27 
-23207 

روز 30 مشاغل 1394 1,798,200 تشخیص  

 اسکندر جبارزاده 3501360  37
99/06/27
- 23208 

روز 30 مشاغل 1395 2,097,900 تشخیص  

در اجــرای مقــررات مــاده 208 قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب اســفندماه 1366 و اصالحــات بعــدی بدین وســیله اوراق مالیاتــی بــه شــرح زیــر ابــالغ می گــردد. مقتضــی اســت مودیــان 
ــه نشــانی: تبریــز، میــدان شــهدا، اداره کل امــور مالیاتــی اســتان، ورودی 4، طبقــه همکــف، هیــأت حــل اختــالف مالیاتــی، مودیــان  ردیف هــای 1 الــی 16 رأس ســاعت و تاریــخ تعییــن شــده ب
ــد  ــاق 354، واح ــه 3، ات ــه ورودی 3، طبق ــی 35 ب ــای  33 ال ــان ردیف ه ــی 135111، مودی ــد مالیات ــان، واح ــور مؤدی ــالن ام ــه 1، س ــه ورودی 4، طبق ــرر ب ــت مق ــرف مهل ــی 32 ظ ــای 17 ال ردیف ه
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ادامه از صفحه 1

شهر و شورا

کاریکاتور

 مذاکرات با ایران سختگیرانه خواهد بود

منبع: تسنیم

علت گرانی خیار
ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــه مل ــس اتحادی رئی
علــت گرانــی خیــار را ســرمازدگی جالیزهــای خیــار 
در جیرفــت کرمــان عنــوان کــرد و همچنیــن خبــر 
ــادی  ــه روال ع ــد ب ــده تولی ــه آین داد کــه از دو هفت
ــد.  ــش می یاب ــز کاه ــا نی ــردد و قیمت ه ــاز می گ ب
ــا ایســنا در  ــی در گفــت و گــو ب ســید رضــا نوران
ــه ایــن ســوال کــه چــرا خیــار در روزهــای  پاســخ ب
اخیــر بــا افزایــش قیمــت چشــمگیری مواجــه شــده 
ــه  ــه هفت ــار در س ــود خی ــت کمب ــت: عل ــت، گف اس
گذشــته و ســیر صعــودی قیمــت آن در بازار  ســرما و 
طوفــان شــدید در  منطقــه جیرفــت کرمان اســت که 
بــه جالیزهــا و گلخانه هــای خیــار آســیب وارد کــرده 
و بوته هــای خیــار بــا ســرمازدگی مواجــه شــده انــد.

وی ادامــه داد: معمــوال در زمســتان جیرفــت 
کرمــان مرکــز تولیــد خیاربوتــه ای، جالیــزی و 
گلخانــه ای اســت کــه ســرما باعــث کاهــش تولیــد 

شــد.
ــاورزی  ــوالت کش ــی محص ــه مل ــس اتحادی رئی
ــد  ــرایط تولی ــده ش ــه آین ــرد: در دو هفت ــه ک اضاف
ــاز می گــردد و قیمــت خیــار نیــز  ــه روال عــادی ب ب
کاهــش می یابــد. همچنیــن خیــار گلخانه هــای 

ــد. ــد ش ــازار خواهن ــز وارد ب ــن نی ورامی
وی در پاســخ بــه ایــن  ســوال کــه برخــی 
افزایــش قیمتهــا  می داننــد  را علــت  صــادرات 
ــر  ــار تاثی ــت خی ــش قیم ــادرات در افزای ــا ص و آی
ــوع  ــک ن ــا ی ــت: تنه ــر؟ گف ــا خی ــته اســت ی گذاش
ــادر  ــدارد ص ــی ن ــرف داخل ــه مص ــی ک ــار خاص خی
می شــود. از طرفــی صــادرات آنقــدر مویرگــی اســت 

ــدارد. ــی ن ــازار داخل ــری در ب ــچ تاثی ــه هی ک
نورانــی در ادامــه گفــت: گوجــه فرنگــی محصولی 
ــا  ــود ام ــادر می ش ــار ص ــتر  از خی ــه بیش ــت ک اس
می بینیــم کــه قیمــت آن در بــازار بــه شــدت 
کاهــش یافتــه اســت، زیــرا تولیــد آن انبــوه و 
ــت.  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــیر نزول ــت آن س قیم
ــی  ــده فروش ــن عم ــز در میادی ــر نی ــال حاض در ح
قیمــت گوجــه فرنگــی  گلخانــه  تــا 4000تومــان و 
ــا 2500تومــان فروختــه می شــود.  ــه ای 2000ت بوت
کــه ایــن قیمت هــا بــا هزینــه ســنگین تولیــد بــرای 

ــت. ــرر اس ــدگان ض تولیدکنن
ــی گــران  ــا محصول ــه کــرد: ت ــان اضاف وی در پای
ــید.  ــط کش ــادرات را وس ــای ص ــد پ ــود نبای می ش
وقتــی در بــازار کاهــش تولیــد داشــته باشــیم 

می شــود. صعــودی  قیمت هــا 

تکلیف مجلس به دولت برای تولید 
و عرضه ساالنه حداقل یک میلیون 

واحد مسکونی
ــت را  ــس شــورای اســامی دول ــدگان مجل نماین
ــل  ــال حداق ــار س ــول چه ــا در ط ــد ت ــف کردن مکل
ــد  ــون واح ــک میلی ــط ی ــور متوس ــه ط ــاالنه ب س

ــد.  ــه کن ــد و عرض ــکونی تولی مس
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی 
گــزارش کمیســیون عمــران در خصــوص طــرح 
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن را بررســی کــرده و 

ــه تصویــب رســاندند. مــاده 1 ایــن طــرح را ب
ــت موظــف  ــن طــرح؛ دول ــاده 1 ای ــر اســاس م ب
اســت نیــاز ســاالنه مســکن کشــور را براســاس 
اعــام وزارت راه و شهرســازی مســتند بــه مطالعــات 
و  شــهری  مناطــق  در  مســکن،  جامــع  طــرح 
روســتایی تامیــن نمایــد و بــه نحــوی برنامــه ریــزی 
و اقــدام نمایــد، تــا در چهــار ســال نخســت اجــرای 
ایــن قانــون، ســاالنه بــه طــور متوســط حداقــل یــک 
میلیــون واحــد مســکونی در کشــور بــرای متقاضیان 
واجــد شــرایط بــر اســاس قانــون حمایــت از تولیــد و 
عرضــه مســکن مصــوب 25 اردیبهشــت ســال 13۸7 

تولیــد و عرضــه کنــد.

آبرسانی به بیش از 5۹۰۰ نفر از روستاییان 
بخش بیستون

مدیــر امــور آبفــا شهرســتان هرســین گفــت: مجتمــع آبرســانی 
ــال  ــارد ری ــار 25 میلی ــا اعتب ــو در شهرســتان هرســین ب کاشــانتو و مارانت

ــد. ــاح ش ــر افتت ــه فج ــبت ده ــه مناس ب
بــه گــزارش عجــب شــیر، حمیدرضــا یــاوری بــا بیــان اینکــه عملیــات 
ــو در شهرســتان هرســین از  ــی مجتمــع آبرســانی کاشــانتو و مارانت اجرای
ســال 94 شــروع شــده اســت، اظهــار کرد:هــدف از اجــرای پــروژه آبرســانی 
بــه روســتاهای بخــش بیســتون واقــع در هرســین بــوده کــه تــا پیــش از 
ایــن تنهــا 12 ســاعت در شــبانه روز آب ُشــرب داشــتند وی افــزود: ایــن 
ــزار و 372  ــک ه ــا ی ــداد 19 روســتا را ب ــی تع ــاز آب مجتمــع آبرســانی نی

ــر پنــج هــزار و 900 نفــر را تأمیــن می کنــد ــغ ب ــوار و جمعیتــی بال خان
مدیـر آبفا شهرسـتان هرسـین تصریح کرد: محـل تأمین اعتبـارات پروژه 
مجتمـع آبرسـانی کاشـانتو و مارانتـو بخـش بیسـتون از سـفر مقـام معظـم 
رهبـری و صنـدوق توسـعه ملی در مجموع بـا اعتبار 25 میلیارد ریال اسـت.

وی بــه ســختی های انجــام ایــن عملیــات اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
پــروژه خــط انتقــال آب بــه روســتاهای ایــن بخــش بــه دلیــل فرســودگی 

و شکســتگی های مکــرر بــه طــور کامــل تغییــر داده شــد.

چابهار قطب پتروشیمی ایران می شود

بندرعبــاس اشــاره کــرد ضمــن اینکــه قطعــه ســوم 
ــن محــل تامیــن  ــز از ای ــر نی ــه طــول 44 کیلومت آزادراه تهــران شــمال ب

مالــی خواهــد شــد.
وی سـاخت آزادراه قزویـن رشـت بـه طول 9 کیلومتر را در سـه شـیفت 
شـبانه روزی از جملـه دیگـر فعالیت هـای ایـن حـوزه دانسـت و افـزود بـا 
سـاخت این مسـیر، گره هـای ترافیکی کریدور های کشـور برطرف می شـود.

ــن  ــزار و 700 واگ ــه 26 ه ــاری از 7400 ب ــای ب ــش واگن ه وی افزای
ــر  ــده از دیگ ــاد ش ــل ایج ــاخت داخ ــای س ــک ظرفیت ه ــه کم ــه ب را ک
دســتاورد های بخــش ریلــی کشــور دانســت و افــزود: واگن هــای فرســوده 
هــم برنامــه ریــزی شــد تــا اگــر قابــل اســتفاده نیســتند اســقاط شــوند و 

ــه بازســازی فرســتاده شــوند. ــل بازســازی باشــند، ب اگــر قاب
وی ظرفیــت بنــدری کشــور را در مقطــع انقــاب اســامی 19 میلیــون 
ــال  ــا 5 س ــزود ت ــن دانســت و اف ــون ت ــال حاضــر 250 میلی ــن و در ح ت

آینــده بــه ظرفیــت بنــدری 500 میلیــون تــن خواهیــم رســید.
اســامی جــذب 20 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه بخــش خصوصــی 
را جــزو دســتاورد های بخــش بنــدری دانســت و افــزود در ســاخت 
کانتینر هــای چنــد منظــوره، تجهیــزات بنــدری و شــناور های مــورد نیــاز 
ــناور های  ــازی ش ــرای نوس ــزودی ب ــم و ب ــیده ای ــی رس ــه خودکفای ــز ب نی
ــد  ــوردی و عق ــادر و دریان ســنتی از محــل وجــوه اداره شــده ســازمان بن

ــم داد. ــاوگان فراخــوان خواهی ــن ن ــرارداد نوســازی ای ق
ــادرات  ــرای ص ــی ب ــه نفت ــاخت پایان ــت: س ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
نفــت در خــارج خلیــج فــارس و منطقــه چابهــار گامــی عملــی در توســعه 
ــیمی و از  ــوم پتروش ــب س ــه قط ــه ب ــن منطق ــت. ای ــران اس ــواحل مک س

ــل خواهــد شــد. ــوالد در کشــور تبدی مناطــق ســاخت کارخانجــات ف

ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
اینکــه در حــال حاضــر نمی تــوان فرمولــی 
ــرای  ــی ب ــکن مل ــت مس ــن قیم ــرای تعیی ب
اســتان ها و شــهرهای مختلــف داشــت، گفــت: 
تــا ذهنیتــی  اعــام نمی کنیــم  را  عــددی 
بــرای مــردم ایجــاد نشــود امــا مطمئــن شــوند 
ــت  ــر از قیم ــی کمت ــکن مل ــت مس ــه قیم ک
ــا شــرایط یکســان  واحدهــای شــخصی ســاز ب

ــود.  ــد ب خواه
ــا ایلنــا  محمــود محمــودزاده در گفت وگــو ب
ــی  ــف قیمــت مســکن مل ــن تکلی ــاره تعیی درب
بــرای متقاضیــان بــا توجــه بــه تجربــه افزایــش 
ــار  ــر اظه ــکن مه ــاره مس ــن ب ــت چندی قیم
ــه  ــوع توج ــن موض ــد ای ــدا بای ــت: در ابت داش
ــکن  ــم مس ــر می  گویی ــه اگ ــیم ک ــته باش داش
ــه  ــد از جمل ــهرهای جدی ــی از ش ــر در برخ مه
پردیــس چنــد بــار دچــار افزایــش قیمــت شــد 
و تاخیــر در ســاخت و تحویــل داشــت بایــد بــه 
ایــن نکتــه توجــه شــود کــه تعــدادی از واحدهــا 
اواخــر ســال گذشــته شــروع به ســاخت شــدند.

ــت در  ــم دق ــه مه ــه نکت ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد:  ــت، ادام ــام اس ــت ن ــد و ثب ــاد تعه ایج
بســیاری از پروژه هــای مســکن مهــر در همــان 
ــل  ــود، تحوی ــده ب ــی ش ــش بین ــنواتی پی س
شــدند کــه افزایشــی در قیمــت ایــن واحدهــا 
ایجــاد نشــد و پروژه هایــی ماننــد مســکن مهــر 
ــدند،  ــت ش ــش قیم ــار افزای ــه دچ ــس ک پردی
بســیار محــدود بودنــد. بنابرایــن موضــوع ایــن 
اســت کــه دســته بندی در ارایــه اطاعــات بــه 

ــرد. ــورت نمی گی ــان ص مخاطب
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
دالیــل تاخیــر در ســاخت برخــی از پروژه هــای 
ــن  ــرای ای ــر در اج ــت: تاخی ــر گف ــکن مه مس
ــی  ــه برخ ــل دارد. اول اینک ــد دلی ــروژه چن پ
از پروژه هــا تاخیــر در شــروع ســاخت بــه 

دلیــل نبــود زمیــن کافــی داشــتند و ثبــت نــام 
بیشــتری صــورت گرفتــه بــود. از ایــن رو چنــد 
ســال طــول کشــید کــه زمینــی رفــع معــارض 
ــازی های الزم  ــاده س ــرا آم ــرای اج ــود و ب ش
در آن زمیــن صــورت گیــرد. دلیــل دیگــر هــم 
ــه مســائل  ــود کــه برخــی از پروژه هــا ب ــن ب ای

ــد.   ــی برخوردن حقوق
محمــودزاده افــزود: نکتــه دیگــر ایــن اســت 
کــه از بیــش از 2 میلیــون و 200 هــزار واحــد 
ــه  ــرات بیشــتر متوج ــن تاخی ــر ای مســکن مه
شــهر جدیــد پردیــس شــده کــه اساســا ســهم 
پــروژه  کل  در  واحــدی  هــزار   ۸0 حــدود 

ــر داشــت. مســکن مه
معــاون مســکن و امــور ســاختمان بــا اشــاره 
بــه باقیمانده هــای مســکن مهــر گفــت: طبــق 
آخریــن گــزارش ارایــه شــده حــدود 40 هــزار 
واحــد مســکن مهــر باقــی مانــده کــه در شــرف 
ــزار  ــدود 35 ه ــه زودی ح ــت و ب ــل اس تکمی

ــاح می شــود. واحــد مســکن مهــر افتنت
دربــاره  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــکن مل ــت مس ــن قیم تعیی
در طرح هایــی ماننــد اقــدام ملــی مســکن، 
زمیــن از طــرف دولــت تامیــن می شــود و 

همچنیــن تســهیات هــم از ســوی دولــت 
بــرای متقاضیــان در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــا  ــوده کم ــان ب ــود متقاضی ــا خ ــاخت ب ــا س ام
ــم،  ــا ه ــایر پروژه ه ــه در س ــن روی ــه ای اینک

ــت. ــان داش جری
ــا  ــازی ب ــه داد: وزارت راه و شهرس وی ادام
پایین تریــن عــددی کــه در ســطح کشــور 
ــه  ــرای اجــرای مســکن مهــر ب ــوده ب ممکــن ب
ــه  ــرده ک ــاغ ک ــدی رســیده و آن را اب جمع بن
ــد  ــه بای ــن اســت ک ــازندگان ای ــه نظــر س البت
بــه ایــن عــدد اضافــه شــود امــا بــه وکالــت از 
مــردم نهایــت تاش مــان را می کنیــم، قیمــت 
تمــام شــده بــرای متقاضیــان پایین تریــن 

ــد. ــن باش ــدد ممک ع
محمــودزاده افــزود: امــا می دانیــم کــه 
ــازار  ــا قیمــت روز ب ــح را ب ــد مصال ــازنده بای س
ــک از  ــچ ی ــرار نیســت هی ــد و ق ــداری کن خری
ــازار  ــت ب ــاوت از قیم ــات متف ــح و خدم مصال
اســتفاده شــود.  و  پــروژه عرضــه  ایــن  در 
ــه  ــد ک ــرار ش ــل از روز اول ق ــن دلی ــه همی ب
تحویــل مســکن ملــی براســاس قیمــت تمــام 

ــد. ــده باش ش
ــت:  ــاختمان گف ــور س ــکن و ام ــاون مس مع

ــذف  ــت؛ ح ــخص اس ــرز و مش ــه مح ــه ک آنچ
بــدون  تســهیات  ارایــه  و  زمیــن  قیمــت 
ــا  ــه قطع ــوده و البت ــت ب ســپرده از ســوی دول
ــن  ــه مقیــاس ای ــا توجــه ب ــان ب ــرای متقاضی ب
پــروژه صرفــه ای وجــود دارد کــه قیمــت تمــام 
شــده ای بــا تفــاوت قابــل توجهــی نســبت بــه 

ســایر پروژه هــا بــا آن ایجــاد می کنــد.
ــر  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
قیمــت  تعییــن  بــرای  فرمولــی  نمی تــوان 
مســکن ملــی بــرای اســتان ها و شــهرهای 
مختلــف داشــت، اظهــار داشــت: موضــوع 
ــورد  ــزات م ــح و تجهی ــت روز مصال ــم قیم مه
ــی  ــه کس ــت. چ ــروژه اس ــن پ ــتفاده در ای اس
ــوالد در  ــد مدعــی شــود کــه قیمــت ف می توان
دو ســال آینــده چقــدر خواهــد بــود کــه بتــوان 
ــرد؟  ــن ک ــت تعیی ــی قیم ــکن مل ــرای مس ب
ــت  ــف قیم ــای مختل ــن بخش ه ــی در ای وقت
ــدارد طبیعتــا قیمــت کل هــم  ثابتــی وجــود ن
نمی توانــد ثابــت باشــد و از االن نمی تــوان 

ــم. ــام کنی ــی را اع ــت ثابت قیم
محمــودزاده گفــت: در حــال حاضــر عــددی 
ــردم  ــرای م ــی ب ــا ذهنیت ــم ت ــام نمی کنی را اع
ایجــاد نشــود امــا مطمئــن شــوند کــه قیمــت 
مســکن ملــی کمتــر از قیمــت واحدهــای 
شــخصی ســاز بــا شــرایط یکســان خواهــد بــود.

ــاره  ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
احتمــال عــدم تــوان پرداخــت آورده هــای 
ــار  ــا اظه ــش قیمت ه مردمــی در صــورت افزای
ــاط  ــد آورده و اقس ــردی نتوان ــر ف ــت: ه داش
ــد حــذف و متقاضــی دیگــری  را پرداخــت کن
جایگزیــن خواهــد شــد چراکــه پیشــرفت 
ــه پرداخــت  فیزیکــی ایــن پروژه هــا بســتگی ب
اقســاط و آورده متقاضیــان دارد بنابرایــن کاری 
ــام  ــوان انج ــاب ها نمی ت ــذف بدحس ــر از ح غی

داد.

در  قــا  آق  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از عملکــرد 
شــرکت دخانیــات ایــران، تصریــح کــرد: ســهم 
شــرکت دخانیــات از بــازار داخلــی ســیگار 

ــت.  ــد اس ــط 10 درص فق
رمضانعلــی  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
مجلــس  علنــی  نشســت  در  ســنگدوینی 
ــان بررســی گــزارش  شــورای اســامی در جری
کمیســیون صنایــع و معــادن مبنــی بــر تصویب 
عملکــرد  از  تفحــص  و  تحقیــق  تقاضــای 
شــرکت دخانیــات ایــران، عنــوان کــرد: امــروز 
ــت  ــرح اس ــرکتی مط ــص از ش ــق و تفح تحقی
ــارت  ــه غ ــور را ب ــی کش ــک و دارای ــه مایمل ک

ــت. ــرده اس ب
نتیجه عملکرد مدیران فعلی منجر به 
بیکاری 5 هزار کارگر و 20 هزار توتون 

کار شده است
نماینــده مــردم گــرگان و آق قــا در مجلس 
شــورای اســامی اضافه کــرد: شــرکت دخانیات 
ایــران کــه زمانــی بــزرگ تریــن کارخانــه تولید 
ــت  ــه عل ــوده اســت، ب ــه ب ســیگار در خاورمیان
ــران  ــط مدی ــد و سیاســت غل ــت ناکارآم مدیری
ــیار  ــت بس ــر در وضعی ــال حاض ــی در ح فعل
بحرانــی بــه ســر می بــرد. ایــن وضعیــت 
ــش از 5  ــری بی ــران کارگ ــه بح ــی نتیج بحران
ــون کار  ــزار توت ــکار و 20 ه ــر بی ــزار کارگ ه

ــوده اســت. ــکار در ســطح کشــور ب بی
ــس شــورای  ــرژی مجل عضــو کمیســیون ان
ــا یــادآوری اینکــه مســتندات همــه  اســامی ب
ــده  ــه ش ــل 90 ارائ ــیون اص ــه کمیس ــوارد ب م
اســت، گفــت: مدیریــت آقــای رحمانــی خلیلی 
خارجــی  کمپانی هــای  ورود  موجــب  کــه 
ــه کشــور شــد، موجــب شــده اســت  ســیگار ب

ــازار  ــا از ب ــران عم ــات ای ــرکت دخانی ــه ش ک
ــران حــذف شــود. ســیگار ای

فقط 10 درصد بازار سیگار سهم تولید 
داخل است

وی افــزود: در حــال حاضــر ســهم تعــدادی 
ــط 10  ــی فق ــازار داخل ــات از ب ــرکت دخانی ش
درصــد و ریالــی آن فقــط 7 درصــد اســت 
انگلیســی  و  آمریکایــی  کمپانی هــای  و 
ــت  ــه مدیری ــد. نتیج ــرده ان ــه ک ــازار را قبض ب
آقــای رحمانــی خلیلــی تعطیلــی بســیاری 
از واحدهــای تولیــدی، کارخانجــات توتــون 
غربــی  تیــپ  فــرآوری  کارخانــه  خــوی، 
گلســتان، کارخانــه فــرآوری تیــپ غربــی 
ــت  ــش ظرفی ــقز و کاه ــه س ــان، کارخان گی

ســایر کارخانجــات شــده اســت.
تعــداد  کاهــش  داد:  ادامــه  ســنگدوینی 
پرســنل شــرکت دخانیــات ایــران از 11 هــزار 
ــرک  ــر رســیده اســت و ت ــزار نف ــه 5 ه ــر ب نف
کشــت بســیاری از توتــون کاران در بســیاری از 
اســتان ها از جملــه آذربایجــان غربــی، گیــان، 
ــت و  ــورده اس ــم خ ــتان رق ــدران و گلس مازن
ــد و کاذب  ــغل های غیرمول ــه ش ــراد ب ــن اف ای

ــد. روی آورده ان
تصاحب 80 درصدی بازار سیگار ایران 

توسط شرکت های آمریکایی و انگلیسی 
در  قــا  آق  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
کــرد:  اظهــار  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــط  ــران توس ــازار ای ــدی ب ــب ۸0 درص تصاح
نتیجــه  انگلیســی  و  آمریکایــی  برندهــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــی خلیل ــای رحمان ــت آق مدیری
ــات  ــا دخانی ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــاق ب ــن اتف ای
رقــم خــورده اســت و بــازار دخانیــات دو 
و  انگلیســی  شــرکت های  تقدیــم  دســتی 

آمریکایــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه محکومیــت قضایــی 
رحمانــی خلیلــی توســط قــوه قضائیــه، گفــت: 
ــی مدیرعامــل  ــای ســیاوش افضل همچنیــن آق
لیســانس  بــا  ایــران  دخانیــات  شــرکت 
ــال کار در  ــابقه 10 س ــا س ــی و ب جانورشناس
یــک دفتــر فــروش چــرا بایــد در ایــن ســمت 
ــاه  ــم تیرم ــخ یک ــود. وی در تاری ــوب ش منص
ــد  ــت، بازخری ــای خدم ــت مزای ــا دریاف 96 ب
ــهریورماه  ــخ 26 ش ــددا در تاری ــود و مج می ش
ــتگی  ــدوق بازنشس ــس صن ــم رئی ــا حک 9۸ ب
شــرکت  مدیرعاملــی  بــه  مجــددا  فــوالد 
دخانیــات برخــاف قانــون ممنوعیــت بــه 
کارگیــری بازنشســتگان منصــوب می شــود.

مگر قحط الرجال است که افرادی 
با سابقه قضایی در شرکت دخانیات 

مدیریت می کنند
ــای  ــرا آق ــه چ ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
حجــت اهلل اســدی کــه محکومیــت قضایــی 
ــره  ــات مدی ــس هی ــمت رئی ــددا در س دارد مج
ــت:  ــود، گف ــوب می ش ــات منص ــرکت دخانی ش
ــای  ــرا آق ــود چ ــخ داده ش ــد پاس ــن بای همچنی
ملــک آســا معــاون وقــت آقــای رحمانــی خلیلی 
کــه بازنشســته بــوده و محکومیــت قضایــی نیــز 
دارد بــه ســمت مشــاور آقــای افضلــی منصــوب 
ــی  ــای رضــا دهقان ــن چــرا آق می شــود. همچنی
ــه  ــع ب ــون من ــاف قان ــت برخ ــته دول بازنشس
ــه  کارگیــری بازنشســتگان حــدود یــک ســال ب
ســمت اداری و مالــی شــرکت دخانیــات منصوب 
می شــود و هــم اکنــون نیــز مشــاور ارشــد اســت.

همچنیــن  کــرد:  اضافــه  ســنگدوینی 
آقــای تقــی زاده نیــز کــه سرپرســت حقوقــی 
شــرکت اســت و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

ــون از  ــاف قان ــوده برخ ــی ب ــه طباطبای عام
ــت  ــا دریاف ــوق و مزای ــی حق ــدوق دولت دو صن
می کنــد، همــه ایــن افــراد نامبــرده بــا ســابقه 
ــک  ــور در ی ــودن چط ــغله ب ــی و چندش قضای
شــرکت دولتــی مشــغول بــه کار هســتند؛ مگــر 

ــال اســت. قحــط الرج
معــروف  شــرکت  چــرا  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــات ک ــرکت دخانی ــه ش ــق ب ــتون متعل بیس
ســهم باالیــی در بــازار کشــور دارد بــدون اخــذ 
مجــوز از ســازمان خصوصــی ســازی بــا بهــای 
ــک  ــه ی ــود ب ــی خ ــت واقع ــتم قیم ــک بیس ی
شــرکت خصوصــی واگــذار می شــود و امضــای 
ــز در  ــات نی ــرکت دخانی ــی ش ــل فعل مدیرعام

ــت. ــل آن اس ذی
بــا  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  عضــو 
یــادآوری اینکــه در ایــن شــرایط تحریــم 
بســیاری از کشــاورزان بــا مشــقت فــراوان 
توتــون تولیــد می کننــد، افــزود: پرداخــت 
مطالبــات کشــاورزان نیــز در مقطــع کنونــی بــا 
ــا توتــون  گذشــت زمــان صــورت می گیــرد و ب
ــود. ــورد می ش ــه برخ ــورت قهری ــه ص کاران ب

در  قــا  آق  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی، انعقــاد قراردادهایــی 
ــی  ــود را یک ــل نمی ش ــاد آن عم ــه مف ــه ب ک
از محورهــای تحقیــق و تفحــص دانســت و 
گفــت: شــرکت ایــده آل دخانیــات ایــران کــه 
کلیــه خریدهــای شــرکت دخانیــات را بــه 
عهــده دارد برخــاف بنــد 12 مصوبــه مجمــع 
ــرکت  ــن ش ــت و ای ــرده اس ــل ک ــی عم عموم
ــان خریدهــای  ــه عنــوان حیــات خلــوت آقای ب
میلیــاردی داخلــی و دالری خارجــی دارد و 
حتــی درخواســت وام میلیونــی نیــز بــرای ایــن 

شــرکت می شــود.

ــاره  ــهری کشــور درب ــه تاکســیرانی های ش ــل اتحادی مدیرعام
ویدئــو منتشــر شــده در فضــای مجــازی مبنــی بــر تخلف اســنپ، 

توضیحاتــی داد. 
مرتضــی ضامنــی مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری 
کشــور در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا اشــاره بــه 
ویدئــو منتشــر شــده مبنــی بــر تخلــف یکــی از راننــدگان اســنپ 
و عــدم پاســخگویی آن شــرکت اظهــار کــرد: تاکســی های 
اینترنتــی یــک موضــوع دوگانــه اســت، صــدور مجــوز در اختیــار 
ــا  ــار شــهرداری ها و مســئولیت ب وزارت صمــت، نظــارت در اختی

تاکســیرانی اســت.
تخلفــی صــورت می گیــرد،  زمانــی کــه  داد:  ادامــه  وی 
ــه پاســخگویی هســتند،  شــرکت های اســنپ و تپســی موظــف ب
زیــرا فــرد و خــودرو در زیرمجموعــه شــرکت های مذکــور 
مشــغول فعالیــت اســت و مدیرعامــل اســنپ هــم در ایــن رابطــه 

ــت. ــی اس ــال بررس ــه در ح ــخی داده ک پاس
ــه تاکســیرانی های شــهری کشــور تصریــح  مدیرعامــل اتحادی
کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه پــاک آن خــودرو جعلــی نبوده 
و کاربــر اســنپ یــک عــددی از پــاک را بــه صــورت اشــتباه در 

ــامانه ها  ــن س ــه از ای ــرادی ک ــا اف ــرده، قاعدت ــت ک ــامانه ثب س
اســتفاده می کننــد بایــد مشــخصات خــودرو و راننــده را تطبیــق 

دهنــد، زیــرا موضــوع مهمــی اســت.
ضامنــی بیــان کــرد: زمانــی کــه فــرد بــه ایــن راننــده بســته ای 
ــاک  ــرا پ ــرد، زی ــگاه می ک ــاک ن ــه پ ــد ب ــل داده بای را تحوی
ــاوت  ــود، تف ــده ب ــت ش ــامانه ثب ــه در س ــی ک ــا پاک ــودرو ب خ
ــال  ــد در قب ــم بای ــور ه ــرکت های مذک ــن ش ــت؛ همچنی داش
راننده هــای خــود پاســخگو باشــند و مــا هــم پیگیــر ایــن موضــوع 

هســتیم.

ســخنگوی شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: حــدوداً هــر 
ــار ارزشــمند شــهر  ــب یکــی از آث ــر تخری ــار خب ــک ب 10 روز ی
تهــران را می شــنویم و در مقابــل ایــن سســتی و بــی عملــی در 

حــال انجــام، نیــاز بــه یــک عــزم جــدی اســت.
ــن  ــت و هفتادمی ــا در دویس ــی اعط ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
ــته  ــال گذش ــت: س ــری گف ــی تذک ــهر ط ــورای ش ــه ش جلس
ــه  ــه ارائ ــزام شــهرداری ب ــر ال ــه ای مبنــی ب شــورای شــهر مصوب
ــه  ــه ب ــت ک ــران را داش ــر ته ــراث معاص ــت از می ــه حفاظ الیح
ــه  ــی دو ماه ــازه زمان ــه در ب ــود ک ــده ب ــرر ش ــب آن مق موج
ــی و  ــت های مال ــده سیاس ــرر ش ــای مق ــا رویکرده ــه ای ب الیح

ــود. ــال ش ــره اعم غی
وی افــزود: اخیــراً اقداماتــی در معاونت شهرســازی شــهرداری 
ــاره در حــال انجــام اســت امــا آنچــه مشــهود اســت،  در ایــن ب
ــه  ــا ســرعت پیــش رو، ایــن کار در ایــن دوره ب آن اســت کــه ب

ســرانجام نخواهــد رســید.
ــر  ــوع ب ــن موض ــرد: ای ــح ک ــهر تصری ــورای ش ــخنگوی ش س
ــزوم  ــرای ل ــای یکــی از راهبردهــای طــرح جامــع تهــران ب مبن
ــد آقــای  ــار تاریخــی و معاصــر شــهر اســت و برن حفاظــت از آث
حناچــی نیــز همیــن مــوارد اســت. ایــن باعــث شــگفتی اســت 
ــدم  ــت دســت چن ــا اولوی ــن موضــوع ب ــا ای ــن دوره ب ــه در ای ک

برخــورد می شــود.
ـــر  ـــار خب ـــک ب ـــر 10 روز ی ـــدوداً ه ـــار داشـــت: ح ـــا اظه اعط
ـــنویم  ـــران را می ش ـــهر ته ـــمند ش ـــار ارزش ـــی از آث ـــب یک تخری
و در مقابـــل ایـــن سســـتی و بـــی عملـــی در حـــال انجـــام، 
ـــورت  ـــن ص ـــر ای ـــت. در غی ـــدی اس ـــزم ج ـــک ع ـــه ی ـــاز ب نی
ایـــن مـــدت باقـــی مانـــده نیـــز ســـپری می شـــود و ایـــن 
ـــوراها  ـــر ش ـــال اخی ـــات 20 س ـــی مصوب ـــه بایگان ـــز ب ـــه نی مصوب

می پیونـــدد.
وی تاکیــد کــرد: در رابطــه بــا ایــن کار نبایــد تعلــل شــود و 

شــخص شــهردار نیــز بایــد آن را پیگیــری کنــد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

تحویل مسکن ملی براساس قیمت  تمام شده روز است

سنگدوینی متقاضی تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات:

سهم شرکت دخانیات از بازار داخلی فقط ۱۰ درصد است

همه چیز درباره تخلف راننده اسنپ و فیلم منتشر شده در فضای مجازی 

هر ۱۰ روز یک بار یکی از آثار تاریخی تهران تخریب می شود
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

1. برابــر رای شــماره 99/15266 کاســه 9۸/56 هیــات اول موضــوع 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رسمیمســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میانــه تضرفــات 
ــد  ــی اشــلقی فرزن ــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین ترابخان مالکان
ــه در ششــدانگ  ــه شــماره شناســنامه 21۸3 صــادره از میان نجفقلــی ب
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 6019.70 مترمربــع از پــاک 
ــز  ــع در روســتای اشــلق بخــش 46 تبری ــی واق 424 فرعــی از 63 اصل
ــده  ــرز گردی ــلقی مح ــی اش ــم کریم ــوم رحی ــداری از وراث مرح خری

اســت. 
2. برابــر رای شــماره 99/15267 کاســه 9۸/57 هیــات اول موضــوع 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســند رسمیمســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میانــه تضرفــات 
ــد  ــی اشــلقی فرزن ــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین ترابخان مالکان
ــه در ششــدانگ  ــه شــماره شناســنامه 21۸3 صــادره از میان نجفقلــی ب
ــع از  ــاحت 16690.30 مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ــش  ــلق بخ ــتای اش ــع در روس ــی واق ــی از 63 اصل ــاک 423 فرع پ
ــرز  ــلقی مح ــی اش ــم کریم ــوم رحی ــداری از وراث مرح ــز خری 46 تبری
ــت  ــع منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت.   ل گردی
ــی کــه اشــخاص نســبت  ــه 15 روز آگهــی می شــود در صورت ــه فاصل ب
بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود رابــه مراجــع قضایــی نقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد، بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

فرمان بخشعلی زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میانه

پیشرفت 4۰ درصدی
 واحد گلخانه ای کوثر

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســام آبــاد 
غــرب گفــت: واحــد گلخانــه ای کوثــر در شهرســتان 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــرب 40 درص ــاد غ ــام آب اس

دارد.
جهــاد  مدیــر  شــیر،  عجــب  گــزارش  بــه 
کشــاورزی شهرســتان اســام آبادغــرب گفــت: فــاز 
ــه  ــار نیم ــاحت 14 هکت ــه مس ــر ب ــه کوث اول گلخان

اول ســال آینــده بــه بهــره بــرداری می رســد.
کریمــی  بــا بیــان اینکــه  14 هکتــار از مجمــوع 
30 هکتــاری ایــن گلخانــه بــه عنــوان یکــی از 
بزرگتریــن گلخانه هــای اســتان ســتون گــذاری 
شــده اســت افــزود: 300 نفــر  در مرحلــه ی احــداث 

ــد. ــه فعالیتن ــه مشــغول ب ــن گلخان ای
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســام آبــاد 
غــرب بــا بیــان اینکــه تاکنــون  بــرای احــداث ایــن  
ــت  ــده اس ــه ش ــان  هزین ــارد توم ــه 1۸ میلی گلخان
گفــت: بــا راه انــدازی ایــن گلخانــه زمینــه اشــتغال 

ــود. ــم می ش ــر فراه 250 نف
کشــت های  در  محصــول  تولیــد  عملکــرد 
گلخانــه ای در مقایســه بــا کشــت  فضــای آزاد 

چندیــن برابــر بیشــتر اســت.
ــار  ــن خی ــا 300 ت ــه ای 250 ت ــت گلخان در کش
برداشــت می شــود در حالیکــه  ایــن میــزان در 

ــد. ــن  می رس ــا 50 ت ــه 40 ت ــای آزاد ب فض
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فرماندار:

بازگشت تبریز به وضعیت زرد 
ناشی از عادی انگاری است

ــر  ــه براب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــز ب ــدار تبری فرمان
ــز از وضعیــت  رنگ بنــدی جدیــد اعــام شــده، تبری
آبــی خــارج و بــه وضعیــت زرد رســیده اســت، 
ــت زرد ناشــی از  ــه وضعی ــز ب ــت: بازگشــت تبری گف

ــت.  ــگاری اس ــادی ان ع
بــه گــزارش ایســنا، بهــروز مهــدوی افــزود: خروج 
ــت  ــدم رعای ــل ع ــه دلی ــی ب ــت آب ــز از وضعی تبری
پروتکل هــا و فاصلــه گــذاری فیزیکــی بــوده و عــادی 
ــن خصــوص  ــگاری شــرایط، نقــش اساســی در ای ان

داشــته اســت.
ــا غنیمــت دانســتن کاهــش ابتــا و مــرگ  وی ب
ــن  ــه داد: ای ــز، ادام ــا در تبری ــی از کرون ــر ناش و می
فرصــت بــرای کانشــهری مثــل تبریــز ایجــاد شــده 
ــم و  ــفید بروی ــت س ــمت وضعی ــه س ــه ب ــت ک اس
ــم  ــازه دهی ــاع، اج ــازی اوض ــادی س ــا ع ــد ب نبای

ــود. ــز ش ــی و قرم ــاره نارنج ــت دوب وضعی
فرمانــداری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
این کــه  یــادآوری  بــا  وی  تبریــز،  شهرســتان 
ــه  ــدد ب ــت مج ــرط بازگش ــهروندان ش ــی ش همراه
وضعیــت آبــی اســت، گفــت: اگــر وضعیــت زرد چنــد 
ــود  روز دیگــر ادامــه پیــدا کنــد مجبــور خواهیــم ب

اجــرا کنیــم. محدودیت هــای جدیــد 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان:

مردم آذربایجان شرقی در 
»راهپیمایی مجازی 22 بهمن«

 شرکت کنند

ـــامی  ـــات اس ـــی تبلیغ ـــورای هماهنگ ـــس ش رئی
ـــار  ـــه در کن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــرقی ب ـــان ش آذربایج
راهپیمایـــی خودرویـــی و موتـــوری، در بســـتر 
ـــاه  ـــن م ـــی 22 بهم ـــز راهپیمای ـــازی نی ـــای مج فض
برگـــزار می شـــود، از مـــردم شـــریف اســـتان 
خواســـت از ایـــن طریـــق در راهپیمایـــی بـــزرگ 

امســـال شـــرکت کننـــد. 
ــو  ــی در گفت وگـ ــول برگـ ــام رسـ حجت االسـ
ــل و  ــتانه چهـ ــرد: در آسـ ــار کـ ــنا، اظهـ ــا ایسـ بـ
ــالروز پیـــروزی شـــکوهمند انقـــاب  دومیـــن سـ
اســـامی، بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت  هـــای 
کرونایـــی، مراســـم یـــوم اهلل 22بهمـــن امســـال، 
عـــاوه بـــر رژه خودرویـــی و موتـــوری، در بســـتر 
ـــردم  ـــار م ـــه اقش ـــرای هم ـــز ب ـــازی نی ـــای مج فض

برگـــزار می شـــود.
در  شـــرکت  نحـــوه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
راهپیمایـــی مجـــازی 22 بهمـــن، افـــزود: عاقـــه 
منـــدان می تواننـــد از تاریـــخ 12 تـــا 22 بهمـــن 
راهپیمایـــی  ایـــن  در  شـــرکت  بـــرای  مـــاه، 
 fajr.ccoip.ir ــی ــه آدرس اینترنتـ ــازی، بـ مجـ

ــد. ــه کننـ مراجعـ
ـــم  ـــری مراس ـــه سراس ـــرد: قطعنام ـــه ک وی اضاف
یـــوم اهلل 22 بهمـــن نیـــز در ایـــن ســـامانه 
بارگـــذاری و بـــه تاییـــد شـــرکت کننـــدگان 

ــید. ــد رسـ خواهـ

شهردار تبریز:
امسال با 8۰درصد تحقق بودجه، 

رکورد زدیم 

ــال  ــهرداری امسـ ــت: شـ ــز گفـ ــهردار تبریـ شـ
ــورد زد و  ــه رکـ ــدی بودجـ ــق ۸0 درصـ ــا تحقـ بـ
ـــت  ـــق 100 درصـــدی حرک ـــه ســـمت تحق ـــون ب اکن

 . می کنیـــم
ــر  ــهین باهـ ــرج شـ ــهریار، ایـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
در صحـــن علنـــی شـــورای شـــهر تبریـــز اظهـــار 
ـــم  ـــورای پنج ـــهرداری و ش ـــروز ش ـــه ام ـــا ب ـــرد: ت ک
بـــا همراهـــی و همدلـــی در حوزه هـــای مختلـــف 
ـــده  ـــی مان ـــت باق ـــد در فرص ـــد و بای ـــه ان ـــش رفت پی

ـــد. ـــداوم یاب ـــن روال ت ـــز ای نی
ـــود در  ـــای خ ـــری از صحبت ه ـــش دیگ او در بخ
ـــم  ـــه متم ـــورد الیح ـــی در م ـــرح مباحث ـــوص ط خص
بودجـــه ســـال 9۸ از جملـــه هزینـــه کـــرد 700 
میلیـــارد تومانـــی کـــه مـــورد پرســـش اعضـــای 
شـــورا قـــرار گرفتـــه بـــود، گفـــت: ایـــن رقـــم در 
ــوده و  ــز بـ ــروی تبریـ ــارکت متـ ــورد اوراق مشـ مـ
ــور  ــهرداری در کشـ ــا شـ ــز تنهـ ــهرداری تبریـ شـ
ــت  ــود را از دولـ ــهم خـ ــته سـ ــه توانسـ ــت کـ اسـ

بگیـــرد.
ــی  ــه برخـ ــه داد: اینکـ ــز ادامـ ــهردار تبریـ شـ
علت هـــای  نشـــده،  اجـــرا  هـــم  پروژه هـــا  از 
ـــوه در  ـــزش ک ـــال ری ـــرای مث ـــه ب ـــددی دارد ک متع
ـــود،  ـــه ب ـــوادث غیرمترقب ـــی از ح ـــه یک ـــه ک باغمیش
ـــن  ـــا چنی ـــت و طبیعت ـــازی اس ـــن س ـــد ایم نیازمن
هزینه هـــای پیـــش بینـــی نشـــده زیـــادی در 
ـــت  ـــن اس ـــر ممک ـــی دیگ ـــود دارد. از طرف ـــهر وج ش
ـــه  ـــال ب ـــوان مث ـــه عن ـــاز ب ـــد از آغ ـــروژه بع ـــک پ ی

خاطـــر معارضینـــی کـــه دارد اجـــرا نشـــود.
ـــای  ـــاد فض ـــه ایج ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــهردار تبری ش
تبلیغاتـــی باعـــث می شـــود حیثیـــت شـــورای 
ـــا  ـــن ت ـــرد: م ـــح ک ـــود، تصری ـــه دار ش ـــهر خدش ش
روز آخـــر بـــا فســـاد مبـــارزه خواهـــم کـــرد و بـــا 
ـــم  ـــل خواه ـــی را تحوی ـــن صندل ـــم ای ـــربلندی ه س

داد.

بهره برداری از 54میلیارد ریال پروژه راهداری 
برای افزایش ایمنی جاده های کرمانشاه

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه از بهــره 
بــرداری 11 پــروژه راهــداری اســتان در دهــه فجــر بــا اعتبــار نزدیــک بــه 

54 میلیــارد ریــال خبــر داد.
بــه گــزارش عجــب شــیر، فریبــرز کرمــی  اظهــار داشــت: بــرای دهــه 
فجــر امســال 11پــروژه راهــداری بــا اعتبــار 54 میلیــارد بــه بهره بــرداری 
ــه رفــع نقــاط پرتصــادف و ایمــن ســازی  ــوط ب ــا مرب می رســد کــه عمدت

ــت. ــا اس جاده ه
ــاه،  ــتان های کرمانش ــا در شهرس ــا عمدت ــن پروژه ه ــه داد: ای وی ادام
ســرپل ذهــاب، قصرشــیرین، گیانغــرب و پــاوه بــه بهره بــرداری می رســد 
ــرپل  ــور س ــد مح ــادف جالون ــه پرتص ــازي نقط ــن س ــامل، ایم ــه ش ک
ــور  ــرم مح ــراب گ ــچ س ــادف پی ــه پرتص ــاح نقط ــد، اص ــاب - جالون ذه
ــوار  ســراب گــرم - گورســفید در شهرســتان ســرپل ذهــاب و احــداث دی
بتنــي ضامــن جــاده محــور گیانغــرب – ســومار، اصــاح نقطــه پرحادثــه 
ــرم -  ــی افشــار محــور ســراب گ ــوق، ایمــن ســازي پرتصــادف فت ــق ت ت
گورســفید در شهرســتان گیانغــرب و اصــاح نقطــه پرتصــادف فتــاح بــگ 
محــور قصرشــیرین - ســرپل ذهــاب در شهرســتان قصــر شــیرین، احــداث 
دیــوار ضامــن پــل چهــر بــا تــور ســنگ و گابیــون در شهرســتان هرســین، 
ــادف در  ــذف پرتص ــار ح ــه چن ــل گردن ــتگاه پ ــض دو دس ــداث و تعری اح
شهرســتان اســام آبــاد غــرب، احــداث کانــال ســنگی روبــاز دره بیــان - 

ــاوه اســت. ــوار تیــن در شهرســتان پ ــاوه و احــداث دی دوریســان پ
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمانشــاه بــا بیــان 
ــن  ــی در ای ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــز ب ــروژه نی ــش پ ــه ش اینک
ــای  ــروژه مجتمع ه ــش پ ــن ش ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــاح می ش ــه افتت ده
ــار  ــا اعتب ــه ب ــتان اســت ک ــف اس ــای مختل ــی در محوره ــات- رفاه خدم

ــاح خواهــد شــد. ــال افتت ــارد ری بیــش از 2200میلی
ــی در  ــات- رفاه ــای خدم ــن مجتمع ه ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش کرم
محورهــای حمیــل بــه کرمانشــاه، اســام آبــاد غــرب بــه پلدختــر، ســرپل 
ــرب و  ــه گیانغ ــاب ب ــرپل ذه ــه، س ــور ازگل ــرب، مح ــه کرندغ ــاب ب ذه

ــت. ــده اس ــداث ش ــرود اح ــه جوان ــوزران ب ــور ک مح
ایــن مجتمع هــای خدمــات-  از  وی پیش بینــی کــرد در هریــک 

رفاهــی تقریبــا” 15 نفــر مشــغول بــه کار می شــوند.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: بایــد 
مشــخص شــود بانک هــای خصوصــی چقــدر منابــع 
ــد.  ــه می کنن ــا آن چ ــد و ب ــا می آورن ــد، از کج دارن
ــای  ــات و گایه مندی ه ــا مراجع ــدگان ب ــا نماین م
مــردم مواجــه هســتیم کــه از ســودهای زیــاد 
بانک هــا  غیرقانونــی  و  ســنگین  جریمه هــای  و 

شــکایت می کننــد. 
ــر در  ــی توانگ ــت، مجتب ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی بــه 
عنــوان نماینــده متقاضــی تحقیــق و تفحــص از 
ــی  ــات مال ــی و موسس ــای خصوص ــرد بانک ه عملک
ــس  ــی، مجل ــون اساس ــق قان ــت: طب ــاری گف اعتب
حــق دسترســی بــه کلیــه اطاعــات و اســناد کشــور 
را دارد تــا بتوانــد بــا بهتریــن نحــو در امــور کشــور 
اختیــار  اساســی  قانــون  و  کنــد  تصمیم گیــری 

ــور را دارد. ــه ام ــص در هم ــق و تفح تحقی
ــه داد:  ــس ادام عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
قطعــا تــک تــک نماینــدگان تأکیــد می کننــد 
کــه بایــد مشــخص شــود بانک هــای خصوصــی 
ــا آن  ــد و ب ــا می آورن ــد، از کج ــع دارن ــدر مناب چق
چــه می کننــد. مــا نماینــدگان بــا مراجعــات و 
کــه  هســتیم  مواجــه  مــردم  گایه مندی هــای 
و  ســنگین  جریمه هــای  و  زیــاد  ســودهای  از 

می کننــد. شــکایت  بانک هــا  غیرقانونــی 
ــرای شــما ســوال وجــود  وی ادامــه داد: حتمــاً ب
دارد کــه وقتــی مــردم نمی تواننــد تســهیات بانکــی 
ــم  ــع عظی ــس مناب ــد؛ پ ــتی بگیرن ــک معیش کوچ

ــرد؟ ــرار می گی ــانی ق ــه کس ــار چ ــی در اختی بانک
توانگــر ادامــه داد: وقتــی پــای درد و دل مردمــی 
 10 وام  یــک  دریافــت  بــرای  کــه  می نشــینیم 
میلیــون تومانــی هفــت خــان رســتم پیــش پایشــان 
گســترده می شــود؛ امــا هــراز چندگاهــی از وام هــای 
چنــد هــزار میلیــاردی پــرده برداشــته می شــود کــه 
ــی  ــدون تشــریفات قانون ــت و ب ــد، ضمان ــدون تعه ب

ــب و  ــردم نجی ــان م ــن می ــده اند. در ای پرداخــت ش
ــد. ــه آســیب می بین ــا اســت ک نظــام مقــدس م

ــن  ــدودی در ای ــداد مح ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــرد: دول ــرح ک ــد، مط ــت می گیرن ــان منفع می
ــع  ــردم و مناب ــح م ــت از مصال ــرای مراقب اراده ای ب
کشــور کــه بــه بانک هــای خصوصــی تعلــق گرفتــه 

ــدارد. اســت ن
نماینــده مردم تهران شــمیرانات، ری، اسامشــهر 
و پردیــس در مجلــس مطــرح کــرد: مجلــس و 
ــا  ــرد بانک ه ــر عملک ــد ب ــه دارن ــدگان وظیف نماین
ــر  ــد، ب ــدا کنن ــراف پی ــا اش ــان آنه ــای پنه و الیه ه
همیــن اســاس از ابتــدای مجلــس یازدهــم بــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــدگان ب ــدادی از نماین ــراه تع هم
حســاس ورود کردیــم ولــی همــه درهــا حتــی 
بــرای مجلــس هــم بســته بــود. در مواجهــه بــا ایــن 
موضــوع بــه ایــن مطلــب رســیدیم کــه بایــد تحقیــق 

ــود. ــام ش ــوص انج ــن خص ــص در ای و تفح

هدف بانک ها به جای بانکداری رقابت با 
هم برای به دست آوردن سهم بیشتری از 

نقدینگی جامعه است
شــکل  بانک هــای خصوصــی  داد:  ادامــه  وی 
ــره وری  ــاخص های به ــاء ش ــا ارتق ــا ب ــد ت گرفته ان
دولتــی  بانک هــای  عملکــرد  بهبــود  موجــب 
اساســاً  خصوصــی  بانک هــای  االن  شــوند؛ولی 
ــد،  ــداری می کنن ــه بنگاه ــد، بلک ــداری نمی کنن بانک
ــک  ــا ی ــداری تنه ــای بانک ــه ج ــا ب ــروزه بانک ه ام
ــه  ــرای ب ــم ب ــا ه ــت ب ــم رقاب ــد آن ه ــدف دارن ه
دســت آوردن ســهم بیشــتری از نقدینگــی جامعــه و 
اصــا بــه فکــر بانکــداری هــم نیســتند چــه برســد 

ــداری. ــتانداردهای بانک ــت اس ــه رعای ب
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تأکیــد کرد: 
مــا بــه خوبــی واقفیــم کــه بانک هــا بایــد بهــره وری 
ــرای بررســی شــاخص های  را افزایــش دهنــد، امــا ب
ــع  ــه جم ــرمایه گذاری ب ــبت س ــرمایه گذاری نس س
و  بدهــی  وصــول  شــاخص های  ثابــت،  دارایــی 
شــاخص های  و  و ضمانت نامه هــا  ارزی  اعتبــارات 
جــذب منابــع و همچنیــن شــاخص های ســودآوری 
ــل  ــفاف و قاب ــات ش ــا، اطاع ــب بدهی ه ــه تناس ب
اعتمــادی در دســترس نداریــم و ایــن یــک اشــکال 
بــزرگ اســت کــه بایــد از مجــرای تحقیــق و تفحص 

برطــرف شــود.
عملکــرد  اشــکاالت  برشــمردن  ضمــن  وی 
بانک هــای خصوصــی مطــرح کــرد: یکــی از ابهامــات 
کــه در نظــام بانکــی مــا مشــهود اســت، بحــث نحــوه 
ــی  ــای مختلف ــب در قالب ه ــح مرک ــذ رب ــود، اخ س

ــی اســت  ــن درحال ــر اســت. ای ــد جریمــه تأخی مانن
کــه بانک هــا در اعطــای تســهیات و اخــذ تضامیــن 
ــا اخــذ جریمــه و  ــرای بازپرداخــت می پردازنــد و ب ب
ــه اخــذ  ــرای توجیهــات مختلــف عمــا ب روش هــا ب
ــا ســودهای  ــن بانک ه ــد. ای ســود مرکــب می پردازن
ــاع  ــدم اط ــل ع ــه دلی ــا ب ــد و م ــی می گیرن کان

ــم. ــم بکنی ــی نمی توانی ــچ اقدام هی
اعضــای  مــا  حتــی  کــرد:  تأکیــد  توانگــر 
کمیســیون اقتصــادی نیــز هــم نتوانســتیم بــا 
ــی  ــود بانک ــا س ــه بانک ه ــم ک ــن بگویی ــع و یقی قط
اخــذ  و  محاســبه  چگونــه  را  خــود  تســهیاتی 
بانک هــا  کــه  می دانیــم  خــود  مــا  می کننــد. 
بــرای افزایــش درآمدهــای خــود از محــل مشــارکت 
در طرح هــای دارای توجیــه بــه دنبــال افزایــش 
ســود از روش هــای مختلــف ماننــد جرایــم تأخیــر، 
ــراف  ــا اش ــتند و م ــب و .. هس ــودهای مرک ــذ س اخ

ــا  ــم. بحــث ســود و جریمــه بانک ه ــی نداری اطاعات
ــود. ــفاف ش ــد ش بای

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس مطــرح 
مکلــف  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  کــرد: 
ــک را  ــرمایه های بان ــد س ــا 40 درص ــتند صرف هس
ــهیات  ــای تس ــت اعط ــط جه ــخاص مرتب ــه اش ب
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه دهن ارائ
برابــر   50 از  بیــش  خصوصــی  بانک هــای  از 
ــط  ــخاص مرتب ــه اش ــود را ب ــه خ ــرمایه های پای س

خــود بــه عنــوان تســهیات اعطــا کرده انــد.
توانگــر مطــرح کــرد: یکــی دیگــر از دالیــل 
تحقیــق و تفحــص از بانک هــای خصوصــی بــه 
ــات  ــود از مطالب ــایی س ــکان شناس ــه ام ــل اینک دلی
ــک  ــدارد و بان ــوق و مشــکوک الوصــول وجــود ن مع
بایــد بــرای مطالبــات غیرجــاری ذخیره گیــری 
کنــد بــا ســوء اســتفاده از ضعف هــای نظارتــی 
مطالبــات  حتی االمــکان  بانک هــا  حسابرســی  و 
ــد  ــر تســهیات جدی ــی نظی غیرجــاری را در بندهای
و یــا امهــال بــه ســرفصل جــاری منتقــل می کننــد 
ــی کــه برخــی از برآوردهــا نشــان می دهــد  ــا جای ت
حجــم واقعــی مطالبــات غیــر جــاری 3 تــا 4 برابــر 
ــی بانک هــا  میــزان اعــام شــده در صورت هــای مال
کمیســیون های  بررســی های  در  دارد.  وجــود 
اقتصــادی هــم مشــخص شــد کــه بانک هــای 
خصوصــی انحرافــات زیــادی دارنــد و پاســخگو هــم 
نیســتند و اطاعــات کافــی هــم در اختیــار مجلــس 

قــرار نمی دهنــد.
ایــن  از  مصادیقــی  بنــده  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــان  ــا بیشــتر از پیــش در جری ــم ت اشــکاالت را گفت
حــوزه بانکــداری خصوصــی قــرار بگیریــد، لــذا 
ــرورت  ــر ض ــت، ب ــا رأی مثب ــم ب ــما می خواه از ش
ــی  ــای خصوص ــص از بانک ه ــق و تفح ــام تحقی انج
تأکیــد کنیــم تــا اطاعــات کافــی در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــس ق مجل

رئیـس کمیسـیون قضایـی مجلـس بـا بیـان اینکـه در زمینه 
سـاخت و سـازهای غیرمجـاز و تعـدی بـه جنـگل، خـاء قانونی 
مدیـران  جریمـه  نـرخ  اسـت  ممکـن  گفـت:  نمی شـود،  دیـده 
متخلف در سـاخت و سـازها کمتر از سودی باشـد که از متعدیان 
بـه محیـط زیسـت می گیرنـد بنابرایـن مجازات ها بایـد افزیش و 
بـه گونـه ای باشـد کـه سـنگین تر از سـودی باشـد کـه از قِبـل 
سـاخت و سـازها و تعـدی بـه محیط زیسـت به دسـت می آورند. 
موسـی غضنفرآبـادی در گفت وگـو بـا خانه ملـت، در رابطـه 
بـا اظهـارات اخیـر آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی رئیـس قـوه 
قضائیـه مبنـی بـر حفـظ جنـگل و منابـع طبیعـی و مجـازات 
دو برابـری مدیـران متخلـف، گفـت: برخـی از مدیـران در ایـن 
رابطـه کوتاهـی می کننـد و به مردم خسـارت می زننـد؛ در واقع 
مدیرانـی کـه بایـد بـر ایـن گونـه مسـائل نظـارت و دقـت کافی 
داشـته باشـند بـه وظیفـه خـود بـه درسـتی عمـل نکرده انـد و 
عـدم کنتـرل، نظـارت و انجـام وظایـف محوله توسـط آنها باعث 

دسـت اندازی بـه طبیعـت شـده اسـت.
رئیـس کمیسـیون قضایـی و حقوقی مجلس شـورای اسـامی 
افـزود: در رابطه با سـاخت و سـازهای غیرمجـاز و تعدی به محیط 
زیسـت و منابـع طبیعی در برخی مـوارد دهیار، بخشـدار، فرماندار 
یـا مسـئوالن منابـع طبیعـی سـهل انگاری و کوتاهـی کرده انـد و 
یـک نفـر از ایـن افـراد در صـدر اداراتـی بودنـد که مسـئول حفظ 

سـرمایه های مـردم اعـم از جنگل، کوه و دشـت هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه در زمینـه سـاخت و سـازهای غیرمجـاز 
و تعـدی بـه جنـگل و طبیعـت، خـاء قانونـی دیـده نمی شـود، 
ادامـه داد: البتـه شـاید مجازات هـا کافـی نباشـد یعنـی ممکـن 
اسـت نـرخ جریمـه مدیـران متخلـف در سـاخت و سـازها کمتر 
از سـودی باشـد کـه از متعدیـان بـه محیـط زیسـت می گیرنـد 
آن  میـزان  کـه  باشـد  گونـه ای  بـه  بایـد  مجازات هـا  بنابرایـن 
سـنگین تر از سـودی باشـد که از قِبل سـاخت و سـازها و تعدی 

بـه محیـط زیسـت بـه دسـت می آورند.

نرماشـیر در مجلـس  و  فهـرج  ریـگان،  بـم،  مـردم  نماینـده 
یازدهـم یـادآور شـد: در ایـن رابطـه قانون کـم نداریم و تشـدید 
مجازات هـا مهمتریـن راهکار کنترل سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
و تعـدی بـه محیـط زیسـت اسـت البتـه مدیـران و مسـئوالن 

ذیربـط هـم بایـد بـه وظیفـه خـود بـه درسـتی عمـل کنند.

فرمانــدار کلیبــر از افتتــاح فــاز دوم پــروژه نفلیــن ســینیت این 
شهرســتان در آینــده نزدیک خبــر داد. 

مسـئوالن  در جمـع  عدالـت حاجی پـور  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شهرسـتان کلیبـر، بـا اشـاره بـه سـند تدبیر و توسـعه  شهرسـتان 
در سـه محور گردشـگری، کشـاورزی و صنعت و معدن، گفت: در 
حـوزه ی معـدن، پـروژه ی بزرگ فاز دوم توسـعه ی نفلین سـینیت 
بـا اعتبـار 170 میلیـارد تومـان به زودی بـه بهره برداری می رسـد.

وی، یکی از راه های موفقیت در توسـعه و رشـد سـریع شهرستان 
کلیبـر را همـکاری و همراهی همه جانبه مردم و مسـئوالن ذکر کرد 
و افـزود: از جملـه مزیت هـای پیـروزی شـکوهمند انقاب اسـامی، 

مشـروعیت مردمی و پشـتیبانی مـردم از نظام و ولی فقیه اسـت.
ــم  ــرفت های عظی ــه پیش ــاره ب ــا اش ــه ب ــور در ادام ــی پ حاج
ــه  ــر ب ــال حاض ــزود: در ح ــف، اف ــای مختل ــاب در حوزه ه انق

برکــت نظــام جمهــوری اســامی بیــش از 94 درصــد روســتاهای 
کلیبــر از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار بــوده و 66 روســتای ایــن 

شهرســتان از نعمــت بــرق بهــره منــد هســتند.
ــد در مناطــق  ــر و امی ــت تدبی ــد ســاله دول ــات چن وی، خدم
ــر را پوشــش 95 درصــدی  شــهری و روســتایی شهرســتان کلیب
شــبکه تلویزیونــی، افزایــش ضریــب 49 درصــدی نفــوذ اینترنــت، 
ــز  بهــره منــدی 70 درصــدی مشــترکان از تلفــن همــراه، تجهی
و نوســازی مــدارس، ســاخت مراکــز درمــان و بهداشــتی از 
ــروژه  ــگاه، کلینیــک و ده هــا پ ــه خانه هــای بهداشــت، درمان جمل

ــمرد. ــگری و... برش ــی، گردش عمرانی-خدمات
وی در ادامــه از اختصــاص 2000 میلیــارد ریــال اعتبــار دولتی 
ــن اختصــاص  ــتاها و همچنی ــران روس ــه منظــور توســعه و عم ب
ــاری و  ــد دهی ــتاهای فاق ــرای روس ــه ب ــال بودج ــارد ری ۸0 میلی

ــارات  ــام اعتب ــزود: تم ــر داد و اف ــتان خب ــن شهرس ــایری ای عش
دولتــی یــاد شــده در جهــت عمــران و آبادانــی مناطــق روســتایی 

و عشــایری ایــن شهرســتان هزینــه شــده اســت.
ــرفت  ــدید از پیش ــاد ش ــا انتق ــه ب ــر در ادام ــدار کلیب فرمان
فیزیکــی 60 درصــدی و رونــد کنــد پــروژه ســاخت ســد پیغــام، 
افــزود: بــا وجــود اختصــاص بیــش از 53 میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــارد  ــروژه، متاســفانه تاکنــون تنهــا 9 میلی ــن پ ــرای ســاخت ای ب
تومــان از ایــن اعتبــارات محقــق شــده و شــرکت آب منطقــه ای 
ــه جــد وارد ایــن موضــوع  ــد ب اســتان و امــور آب شهرســتان بای
شــوند، چــرا کــه اتمــام ایــن پــروژه جــزو مطالبــات مــردم اســت.

وی در پایــان گفــت: در ایــام اهلل دهــه فجــر ســال جاری، 
بیــش از 400 میلیــارد ریــال پــروژه در حوزه هــای عمرانــی، 
ــرداری اســت. ــاده بهــره ب ــر آم ــی و... در شهرســتان کلیب خدمات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

اطالعات بانک های خصوصی پنهان است

سهل انگاری مدیران ذیربط باعث دست اندازی به طبیعت شده است

فاز دوم پروژه کارخانه نفلین سینیت کلیبر به زودی افتتاح می شود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
برابــر رای شــماره 1399603160010037۸7 مــورخ 99/۸/17 هیــات اول/

دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه 
ناحیــه یــک تصرفــات مالکانه بامعــارض متقاضــی آقای علــی گورانــی فرزند 
میــرزا رضــا بشــماره شناســنامه 1262 کــد ملــی 3251237063 صــادره از 
ــه مســاحت 1۸9.16 متــر  ــاب ســاختمان ب کرمانشــاه در ششــدانگ یــک ب
مربــع در محــدوده اراضــی پــاک باقیمانــده 54 فرعــی از 140 اصلــی واقــع 
در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه آدرس مســکن 20 متــری رزافــی شــاد 
پــاک 43 خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی آقــای قاســم کوه پیمــا فرزند 
قربانعلــی بــه صــورت مــع الواســطه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب را در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت مذکــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/20

محمد عباسی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا گفــت: 
ــه  ــن در موسس ــد واکس ــط تولی ــزات خ تجهی
برکــت خریــداری شــده و در حــال نصــب 
اســت و تــا خــرداد 1400 کــه واکســن کرونــا 
برکــت تاییــد شــود، ایــن خــط تولیــد نیــز بــه 

ــد.  ــرداری می رس ــره ب به
مینــو محــرز در گفــت و گــو بــا ایرنــا دربــاره 
ــزود:  ــران اف ــا در ای ــن کرون ــد واکس ــد تولی رون
واکســنی کــه در موسســه برکــت بــر آن نظارت 
دارم، یــک واکســن بــا تکنولــوژی ویــروس 
ــدن  ــس از گذران ــه پ ــت ک ــده اس ــف ش ضعی
موفقیــت آمیــز فــاز حیوانــی روی میمــون، بــه 
ــن  ــه انســانی رســیده اســت. ای ــاز اول مطالع ف
ــود. دوز  ــام می ش ــر انج ــر روی 56 نف ــه ب مرحل
ــده  ــق ش ــراد تزری ــن اف ــر ای ــرای اکث اول آن ب
اســت. پــس از تزریــق دوز اول واکســن، دوز دوم 
نیــز پــس از دو هفتــه انجــام می شــود. عــده ای 
ــای  از افــرادی کــه در ســری اول واکســن کرون
ــرده  ــت ک ــم دریاف ــد، دوز دوم ه ــی گرفتن ایران

انــد.
وی افــزود: فــاز اول کارآزمایــی بالینــی 
ــی  ــی ایمن ــرای بررس ــن ب ــن واکس ــانی ای انس
واکســن اســت. خوشــبختانه تاکنــون واکســن 
کرونــای برکــت عارضــه جــدی و قابــل توجهی 
ــوده  ــذرا ب ــوده گ ــاله ای ب ــر مس ــته و اگ نداش
اســت. البتــه در ایــن مرحلــه در روز 21 و 2۸ 
ــدن  ــادی در ب ــی ب ــزان آنت ــق می ــس از تزری پ
ــه هســتند بررســی  ــه تحــت مطالع ــرادی ک اف

می شــود امــا بررســی میــزان اثربخشــی و 
ایمنــی زایــی واکســن در فــاز دوم کارآزمایــی 
ــر  ــه روی 300 نف ــود ک ــام می ش ــی انج بالین

اســت.
دوم  فــاز  احتمــاال  داد:  ادامــه  محــرز 
کارآزمایــی بالینــی واکســن کرونــا برکــت 
ــه  ــوم مطالع ــاز س ــام و ف ــد انج ــل از عی ــا قب ت
انســانی بــه بعــد از عیــد و بهــار 1400 موکــول 
می شــود و اگــر همــه رونــد تولیــد و مطالعــات 
ــن  ــرداد 1400 واکس ــرود، خ ــش ب ــوب پی خ
ــود. ــد ب ــردم خواه ــار م ــی در اختی ــا ایران کرون

ــا در  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــو س عض
ــزات  ــا تجهی ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
خــط تولیــد واکســن کرونــا در ایــران موجــود 
اســت یــا نــه گفــت: در موسســه برکــت 
ــز  ــا در حــال تجهی ــد واکســن کرون خــط تولی

اســت. از قبــل هــم تــا حــدی ایــن تجهیــزات 
ــز  ــل و تجهی ــال تکمی ــی در ح ــته ول را داش
ــد  ــد خــط تولی ــزات جدی بیشــتر اســت. تجهی
واکســن در ایــن موسســه در حــال نصــب 
اســت و در خــرداد ســال آینــده کــه واکســن 
ــد  ــادر خواه ــن موسســه ق ــود، ای ــد می ش تایی
ــه چندیــن میلیــون واکســن تولیــد  ــود ماهان ب

ــد. کن
ــا ادامــه  ــا کرون عضــو ســتاد ملــی مقابلــه ب
داد: در مــورد واکســن کرونــا موسســه رازی نیز 
ــم، آنتــی ژن ویــروس را  ــا جایــی کــه می دان ت
ــن  ــوان ای ــد و روی حی ــرده ان ــن وارد ک از چی
واکســن را تســت کــرده انــد و اخیــرا بــه فــاز 
مطالعــه انســانی رســیده انــد امــا واکســنی کــه 
در موسســه برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
)ره( تولیــد می شــود، ویــروس آن از بیمــار 

ایرانــی گرفتــه شــده و ضعیــف شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، همزمــان بــا تــاش 
ــی در حــدود 11  ــان و دانشــمندان ایران محقق
ــن  ــد واکس ــرای تولی ــان ب ــش بنی ــرکت دان ش
ــروع  ــز ش ــی نی ــن خارج ــد واکس ــا، خری کرون
شــده اســت و پنجشــنبه اولیــن محمولــه 
 V اســپوتنیک  واکســن  شــده،  خریــداری 
از روســیه اســت وارد کشــور شــده اســت. 
محمدرضــا شــانه ســاز، رئیــس ســازمان غــذا و 
دارو هفتــه گذشــته در نشســت خبــری اعــام 
ــن  ــزار دوز از واکس ــا ورود 500 ه ــرد: فع ک
ــه  ــده ک ــی ش ــیه قطع ــپیوتنیک V از روس اس
ــاش  ــا ت ــود ام ــور می ش ــج وارد کش ــه تدری ب
ســازمان غــذا و دارو واردات حــدود دو میلیــون 
دوز از ایــن واکســن اســت کــه در حــال چانــه 

ــتیم. ــی هس زن
شــانه ســاز بــه ایرنــا گفــت: پــس از واکســن 
بعــدی  اســپوتنیک روســیه خریداری هــای 

ــود. ــا خواهــد ب ــران از هنــد، چیــن و کوب ای
ــر بهداشــت  پــس از آن ســعید نمکــی، وزی
ــرد  ــام ک ــته اع ــه گذش ــنبه هفت ــز چهارش نی
ــترازنکا  ــن آس ــون واکس ــدود 4.2 میلی ــه ح ک
ــه زودی وارد کشــور  ــز از ســبد کوواکــس ب نی

می شــود.
ــون  ــش از 500 میلی ــا پرداخــت بی ــران ب ای
دوز  هــزار  و ۸00  میلیــون  خــدود 16  دالر 
ــارت  ــا نظ ــه ب ــن ک ــبد کوواکس ــن از س واکس
ــع  ــت و توزی ــی مدیری ــازمان بهداشــت جهان س
می شــود، خریــداری کــرده اســت. واکســن های 
مــورد  واکســن های  مجموعــه  از  کوواکــس 
تاییــد ســازمان بهداشــت جهانــی اســت و ایــن 
ســازمان تاکنــون ســه واکســن فایــزر- بیــو ان 
ــد  ــا و آکســفورد- آســترازنکا را تایی ــک، مدرن ت

ــرده اســت. ک

خط تولید واکسن کرونا در ایران خرداد 
۱4۰۰ به بهره برداری می رسد
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اگر فکر می کنید از پس انجام
 هیچ کاری برنمی آیید؟ 

شیوه های مقابله برای لحظاتی که در 
انجام کارها حس ناتوانی می کنید

فضــا را منظــم کنیــد: موقعــی کــه بــرای 
ــاق  ــا ات ــه ی ــد، خان ــی حــس افســردگی داری مدت
شــما دیگــر احســاس راحتــی را بــه شــما منتقــل 
می توانیــم  انســان ها  مــا  از  بعضــی  نمیکنــد. 
ــود را در وضعیــت محیــط  ــی خ ــت ذهن وضعی
ــط  ــه محی ــی ک ــم. وقت ــاهده کنی ــان مش اطرافم
باشــد،  داشــته  دگرگونــی  وضعیــت  اطــراف 
ــد.  ــام دهی ــح انج ــر کاری را صحی ــد ه نمی توانی
تمیــز کــردن و منظــم کــردن اتــاق یــک وظیفــه 
ــامت  ــادی را در س ــرات زی ــه تغیی ــت ک ای اس
ــر  ــت پ ــه عل ــما ب ــود می آورد.ش ــه وج ــن ب ذه
تاشــی نــه تنهــا بــه خودتــان افتخــار می کنیــد، 
ــا  ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــز ب ــط نی بلکــه محی

ــوید.  ــره ش ــی چی ــس منف ــن ح ــه ای ب
حمــام برویــد: بــدن مــا بســیار زیــاد روی ذهن 
ــر می گــذارد. وقتهایــی کــه فکــر می کنیــد  مــا اث
ــه  ــد ب ــد، بای ــام دهی ــد انج ــچ کاری نمی توانی هی
ــان  ــلول های بدنت ــه س ــه هم ــد ک ــر کنی ــن فک ای
ــان  ــر ذهنت ــی اگ ــتند؛ حت ــما هس ــت ش در خدم
ــای  ــد. کاره ــته باش ــگی را نداش ــرد همیش کارک
کوچــک ماننــد دوش گرفتــن و اهمیــت دادن بــه 
بــدن بــه آرام کــردن ذهــن شــما کمــک می کنــد 
ــوید.  ــت ش ــاره ریس ــه دوب ــود ک ــبب می ش و س
ــد،  ــر کنی ــه صب ــد لحظ ــتحمام چن ــس از اس پ
نفــس عمیــق بکشــید و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه 
ــری هســتید.  ــزرگ ت چقــدر مســتحق کار هــای ب
ــاری کــه  در طبیعــت قــرار بگیریــد: آخریــن ب
ــد و  ــوا راه رفتی ــوش آب و ه ــای خ ــک ج در ی
حــس  پوســتتان  روی  را  خورشــید  گرمــای 
کردیــد، بــه یــاد می آوریــد؟ خوشــبختانه بــا قــرار 
گرفتــن در محیــط طبیعــی و رابطــه بــا طبیعــت 
ــره  ــی چی ــن آشــفتگی های ذهن ــه ای ــد ب می توانی
ــرای از  ــد ب ــی مفی ــت عامل ــی طبیع ــوید. زیبای ش
ــس در  ــت. پ ــی اس ــای منف ــردن حس ه ــن ب بی
ــازه  ــان اج ــه خودت ــد و ب ــرار بگیری ــت  ق طبیع
ــاده روی  ــک پی ــید ی ــا را بشناس ــد زیبایی ه دهی

ــد ــم می توان ــه ه ــج دقیق پن
ــه  ــه خــود اضاف ــه برنامــه روزان مدیتیشــن را ب
کنیــد : فکرهــای منفــی معمــوال قســمتی از 
ــن  ــتند. ذه ــان ها هس ــه انس ــی هم ــوی زندگ الگ
ــی  ــای منف ــه جمله ه ــد همیش ــاش می کن ــا ت م
را تکــرار کنــد و آن هــا را در خــودش تثبیــت 
ــتباه  ــکار اش ــن اف ــه ای ــر ب ــه اگ ــد و در نتیج کن
ــتی را  ــچ کار درس ــد هی ــد، نمی توانی ــه دهی ادام
ــه در  ــم اســت ک ــیار مه ــانید. بس ــام برس ــه انج ب
ــت  ــان مواظب ــی از خودت ــکار منف ــن اف ــل ای مقاب
ــا  ــا آگاه کــردن ذهــن ی ــد کــه یکــی از آن ه کنی
ــرار  همــان مدیتیشــن می باشــد. مدیتیشــن و تک
جمــات تاکیــدی موجــود در ایــن تمریــن ســبب 
می شــود کــه در زمــان حــال زندگــی کنیــد. 
ــای  ــه حس ه ــد ک ــاد دهی ــان ی ــه ذهنت ــس ب پ

ــزد.  ــی را دور بری منف
از خودتـــان ســـوال بپرســـید: بـــه جـــای 
ـــت  ـــچ وق ـــرا هی ـــید ” چ ـــان بپرس ـــه از خودت اینک
نمی توانـــم کاری را درســـت انجـــام دهـــم؟ “، 
تـــاش کنیـــد نـــوع ســـواالت خـــود را عـــوض 
ـــل  ـــت تبدی ـــوال مثب ـــک س ـــه ی ـــد و آن را ب کنی
کنیـــد. از خودتـــان بپرســـید چـــه کاری هســـت 
ـــه  ـــم و ب ـــام ده ـــت انج ـــم آن را درس ـــه می توان ک

مـــن حـــس بهتـــری بدهـــد.
فهرســـت کارهـــای روزانـــه داشـــته باشـــید: 
ــوب  ــاس خـ ــان احسـ ــه خودتـ ــه بـ ــی کـ زمانـ
ـــه  ـــای روزان ـــت کاره ـــه فهرس ـــد ب ـــتید، بای نداش
رجـــوع کنیـــد. وظایـــف در طـــول زمـــان 
افزایـــش پیـــدا می کننـــد و حتـــی ممکـــن 
اســـت کوچکتریـــن آن هـــا را انجـــام ندهیـــد . 
ـــه  ـــه چگون ـــد ک ـــر کنی ـــن فک ـــه ای ـــاره ب ـــس دوب پ
ـــر  ـــانید. اگ ـــام برس ـــه انج ـــود را ب ـــف خ ـــد وظای بای
ـــی  ـــرد خوب ـــه کارک ـــای روزان ـــرای برنامه ه در اج

ــید. ــروزی نمی رسـ ــه پیـ ــید، بـ ــته باشـ نداشـ
ــس  ــر ح ــد: اگ ــک بگیری ــت کم ــک دوس از ی
می کنیــد کــه نمی توانیــد هیــچ کاری انجــام 
نیســتید  مجبــور  نــدارد.  اشــکالی  دهیــد،  
ــچ  ــد. هی ــام دهی ــی انج ــه تنهای ــا را ب ــن کاره ای
ــخص  ــن از ش ــک گرفت ــرای کم ــم ب ــی ه خجالت
دیگــر وجــود نــدارد. بــه همیــن علــت می توانیــد 
از دوســتانتان کمــک بگیریــد و از آن هــا تقاضــای 
همــکاری کنیــد تــا بتوانیــد یــک وظیفــه را بهتــر 

ــانید.  ــام برس ــه انج ب
هیــچ کاری نکنیــد: خــب اگــر حــس می کنیــد 
ــکالی  ــد ، اش ــام کاری را نداری ــی انج ــه توانای ک
وقتهــا  گاهــی  بگذاریــد.  کنــار  را  آن  نــدارد 
کمــی انگیــزه و کمــی خاقیــت بــه شــما چیــره 
می شــود. در چنیــن حالتــی بــه ســراغ اســتراحت 
ــمتان  ــن و جس ــه ذه ــد ک ــازه دهی ــد و اج بروی
آرام شــود. شــاید بــه یــک زمــان کوتــاه احتیــاج 

ــید. ــته باش داش
بــه خودتــان پــاداش بدهیــد: بــرای ایــن 
ــد  ــد، بای ــام داده ای ــزرگ را انج ــای ب ــه کاره ک
ــد  ــی می توانی ــد. حت ــزه بدهی ــان جای ــه خودت ب
خودتــان را بــه یــک فنجــان چــای دعــوت کنیــد 
.ماننــد اینکــه یکــی از کارهــای دانشــگاه خــود را 
بــدون تغییــر انجــام داده ایــد، شایســته قدردانی و 
تشــکر از خودتــان اســت. غلبــه کــردن به اســترس 
کار بســیار دشــواری اســت. پــس بایــد بــه خــود 
افتخــار کنیــد و بدانیــد کــه مســتحق یــک هدیــه 

ــاداش هســتید. ــا پ ی
 منبع: بیتوته

وزیر نیرو خبر داد؛ 
88۰ میلیون کیلو وات ساعت

 مصرف برق در مدارس کشور 

ــاعت  ــو وات س ــون کیل ــر ۸۸0 میلی ــال حاض ــت: در ح ــان گف اردکانی
مصــرف بــرق مــدارس کشــور اســت کــه بــا اصــاح الگــوی مصــرف قابــل 

کنتــرل اســت. 
ــرو  ــر نی ــان وزی ــگاران جــوان، رضــا اردکانی ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــرورش  ــوزش و پ ــرو و آم ــان وزارت نی ــه می در مراســم امضــاء تفاهــم نام
کــه در زمینــه اصــاح الگــوی مصــرف آب و انــرژی کــه میــان آمــوزش و 
پــرورش و وزارت نیــرو در وزارت نیــرو برگــزار شــد، گفــت: مــا می بایســت 
ــاب  از طریــق میانبر هایــی کــه در عرصــه مصــرف داریــم، یــک جامعــه ت

آور داشــته باشــیم.
او ادامــه داد: ارتقــای ســطح آگاهــی از طریــق ارائــه آموزش هــای الزم 
ــش  ــرژی، کاه ــرف آب و ان ــوی مص ــاح الگ ــتای اص ــدارس در راس در م
هزینه هــای مصــرف آب و انــرژی و اصــاح الگــوی مصــرف آب و انــرژی از 
دوره پیش دبســتانی تــا دانشــگاه از اهــداف عملیاتــی ایــن تفاهم نامه اســت.

ــم کــه آزمایشــگاه ها،  ــن را داری اردکانیــان بیــان کــرد: مــا آمادگــی ای
ــان و  ــوزان، مربی ــش آم ــار دان ــود را در اختی ــره خ ــی و غی ــاز ه های آب س

ــرار دهیــم. معلمــان مــدارس ق
وزیــر نیــرو گفــت: نبایــد یکــی از دغدغه هــای مــدارس ایــن نباشــد کــه 
چگونــه قبــوض خــود را پرداخــت کننــد چــرا کــه ایــن کار زیبنــده نیســت 
ــا  ــم ت ــک کنی ــد کم ــا بای ــد م ــر باش ــای دیگ ــه چیز ه ــد دغدغ ــه بای بلک

اصــاح الگــوی مصــرف در مــدارس صــورت گیــرد.
ــاعت  ــووات س ــون کیل ــر ۸۸0 میلی ــال حاض ــت:در ح ــان گف اردکانی
مصــرف بــرق مــدارس کشــور اســت کــه بــا اصــاح الگــوی مصــرف قابــل 

ــرل اســت. کنت

مدیرکل آموزش و پرورش:
نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در 

آذربایجان شرقی نزدیک ۱۰۰ درصد است

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرقی ب ــرورش آذربایجان ش ــوزش و پ ــرکل آم مدی
نبایــد هیــچ دانــش آمــوزی از آمــوزش محــروم بمانــد، گفــت: نرخ پوشــش 
تحصیلــی دوره ابتدایــی در آذربایجان شــرقی نزدیــک 100 درصــد اســت. 
ــرخ  ــزود: ن ــی، اف ــت و گوی ــایی در گف ــر پاش ــا، جعف ــزارش ایرن ــه گ ب
پوشــش تحصیلــی در دوره ابتدایــی  99.23 درصــد و نــرخ پوشــش پایــه 
ــی  ــش تحصیل ــری پوش ــرخ براب ــوده و ن ــد ب ــی  9۸.۸۸ درص اول ابتدای
دختــران و پســران در دوره ابتدایــی بــرای پســران 99.20 درصــد و بــرای 

ــت. ــد اس ــران 99.27 درص دخت
وی رویکـرد دسـتگاه تعلیـم و تربیـت آذربایجـان شـرقی را بـا توجـه به 
شـرایط کرونایـی حاکـم، محـروم نمانـدن هیـچ دانـش آمـوزی از سیسـتم 
تعلیـم و تربیـت عنـوان کـرد و افـزود: از مجمـوع 690 هـزار دانـش آموز و 
نوآمـوز در اسـتان 620نفـر  از طریق شـبکه شـاد احراز هویت شـده اسـت.

وی ادامــه داد:  بقیــه دانــش آمــوزان از طریــق شــبکه آمــوزش 
و بســته های آموزشــی بــا طراحــی محتــوای آموزشــی  بــه صــورت 
ــه  ــز ب ــر نی ــش دیگ ــد و بخ ــره می برن ــوزش به ــی از آم ــات ترکیب خدم
صــورت حضــوری در مــدارس و کاس هــای روســتایی زیــر 10دانــش آمــوز 

می بیننــد. را  الزم  آموزش هــای 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی در خصــوص افزایــش 
نســبت معلــم بــه دانــش آمــوز در اســتان گفــت: تراکــم دانــش آمــوزان در 

کاس هــای دولتــی دوره ابتدایــی 7۸.23 درصــد می باشــد.
پاشــایی همچنیــن نــرخ پوشــش تحصیلــی دوره اول متوســطه را 

95.77 درصــد و دوره دوم متوســطه را ۸1.19 درصــد اعــام کــرد.
در ســال تحصیلــی 9۸-99 حــدود 7۸0 هــزار دانــش آمــوز در هشــت 
هــزار و 200 مدرســه در شــهرها و روســتاهای آذربایجــان شــرقی در ســر 

کاس درس حاضــر شــدند.

برگزاری طنز زنجفیل با طعم »بی تفاوت نباشیم«
رئیــس حــوزه هنــری آذربایجان شــرقی از برگــزاری طنــز زنجفیــل بــا 

ــز خبــر داد.  موضــوع »بی تفــاوت نباشــیم« در تبری
بـه گـزارش ایسـنا، سیدمحمدحسـین باغـی بـا بیـان این مطلـب اظهار 
کـرد: همزمـان با چهل ودومین سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی، آیین طنز 
زنجفیـل بـا موضـوع »بی تفـاوت نباشـیم« بـه همـت حـوزه هنری اسـتان و 

بـا همـکاری سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـتان برگزار می شـود.
ــردازان اســتان، روز دوشــنبه  ــا حضــور طنزپ ــن ب ــن آیی ــزود: ای وی اف
)20 بهمن مــاه( بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ســالن اســتاد 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــامی اس ــاب اس ــری انق ــوزه هن ــهریار ح ش
بـه نقل از روابط عمومی حـوزه هنری آذربایجان شـرقی، وی در ادامه افزود: 
برگزاری کارگاه های تخصصی و تبیین و گسـترش نشـاط اجتماعی در جامعه 

از اهـداف برگزاری نشسـت های تخصصی ماهانه طنز زنجفیل اسـت.

نحوه محاسبه و پرداخت حق التدریس معلمان
معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره 
ــح  ــان« توضی ــف معلم ــس غیرموظ ــرد »حق التدری ــبه کارک ــوه محاس نح
ــوده و  بخــش دیگــر  داد و گفــت: آنچــه کــه واریــز شــده، یــک بخــش ب

ــود.  ــام می ش ــه زودی انج ب
علــی الهیــار ترکمــن در گفــت و گــو بــا ایســنا، گایــه برخــی معلمــان 
ــس  ــر »کاهــش پرداخــت حــق التدری ــی ب ــی مبن ــبکه های اجتماع در ش

شــاغلین یــا تغییــر مبنــای محاســبه« آن را مســتند ندانســت. 
ــفندماه  ــاغلین  در اس ــس ش ــق التدری ــبه ح ــوه محاس ــاره نح وی درب
ــر  ــس غی ــق التدری ــون، ح ــق قان ــرد: طب ــار ک ــار 1399 اظه 139۸ و به
ــا میــزان کارکــرد افــراد تعییــن و پرداخــت می شــود.  موظــف متناســب ب
الهیــار ترکمــن تادامــه داد: بــر ایــن اســاس و پــس از پرداخــت مرحلــه 
ــرورش و  ــر آمــوزش و پ دوم حــق التدریــس، کارگروهــی متشــکل از مدی
ــزان  ــکیل و می ــتان تش ــر شهرس ــط در ه ــی و مرتب ــان موضوع کارشناس
ــد.  ــی می کنن ــور را بررس ــای مذک ــکاران در ماه ه ــرد هم ــور و کارک حض
ــا چــه  در ایــن صــورت مشــخص می شــود مبلغــی کــه پرداخــت شــده ت
حــد بــا میــزان کارکــرد واقعــی افــراد مرتبــط بــوده اســت و بــر اســاس آن، 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــی  ــرورش در مواقع ــوزش و پ ــه آم ــرد: درســت اســت ک ــد ک وی تاکی
ــا  ــته ام ــت داش ــر در پرداخ ــور، تاخی ــی کش ــای مال ــل محدودیت ه بدلی
تــا کنــون عــدم پرداخــت نداشــته و حقــوق فرهنگیــان را تضییــع نکــرده 

اســت. 

ـــاذق  ـــک ح ـــم، پزش ـــن پورعج ـــر حس دکت
ـــن  ـــته در س ـــه ی گذش ـــزی، هفت ـــام تبری و بن
ـــا  ـــت، ام ـــان فروبس ـــم از جه ـــالگی چش ۸6 س
ـــوت  ـــر ف ـــد خب ـــم مانن ـــت او ه ـــر درگذش خب
بســـیاری از چهره هـــای معـــروف و شـــاخص 
ــرای بـــه اصطـــاح  ــر بـــه خوراکـــی بـ دیگـ
ــر  ــه هـ ــه بـ ــد کـ ــل شـ ــانه هایی تبدیـ رسـ
ـــال جـــذب مخاطـــب هســـتند  ـــه دنب ـــی ب قیمت
ــایعه ی  ــه شـ ــود کـ ــب بـ ــن ترتیـ ــه ایـ و بـ
ـــماره 61  ـــب ش ـــک مط ـــن پزش ـــی دام کرونای

خیابـــان ارک را هـــم گرفـــت. 
ارک  راه  پیــاده  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و  تاریخــی  جذابیت هــای  کنــار  در  تبریــز 
ــردم  ــذران و م ــرای رهگ ــه ب ــتالژیکی ک نوس
تبریــز دارد، یــادآور دســت های شــفابخش 
پزشــکی اســت کــه چندیــن نســل از او خاطــره 
ــان  ــیاری از متخصص ــه بس ــکی ک ــد، پزش دارن
ــت او  ــه دس ــز ب ــروق تبری ــب و ع ــاذق قل ح
ــه  ــر پورعجــم ک ــت شــده اند، مطــب دکت تربی
ــاله  ــتاد س ــی هش ــود قدمت ــن زده می ش تخمی
ــرای  ــی ب ــت خاص ــم جذابی ــد ه ــته باش داش
ــب دارد  ــن مط ــه ای ــان ب ــا و مراجع تبریزی ه
و ســر درب هــای مطــب، آن را از دیگــر بناهــا 
ــد. ــز می کن ــده متمای ــاخته ش ــای س و مغازه ه

ـــا اخـــاق و متخصـــص،   فـــوت ایـــن پزشـــک ب
ـــارز مصـــرع »آزادگان تهـــی دســـتند«  مصـــداق ب
ـــر  ـــت دکت ـــری از درگذش ـــه خب ـــرا ک ـــت، چ اس
حســـن پورعجـــم در ســـایت های مربـــوط 

ـــت  ـــوده و نوب ـــکی نب ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش ب
دهـــی اینترنتـــی در ســـایت های مربوطـــه، 
ـــوز  ـــه اســـت هن ـــا رفت ـــرای پزشـــکی کـــه از دنی ب
ـــیاری  ـــه بس ـــود اینک ـــا وج ـــت، ب ـــال اس ـــم فع ه
ـــادی  ـــان زی ـــه مخاطب ـــری ک ـــای خب از پایگاه  ه
را بـــا اخبـــار بـــدون منبـــع و در بســـیاری از 
مـــوارد، زرد بـــه دســـت آورده انـــد، یـــادی از دکتـــر 
ـــان  ـــوت او را در هم ـــر ف ـــرده و خب ـــم ک پورعج
ــر  ــان منتشـ ــای مجازیشـ روز اول در صفحه هـ
ـــه  ـــم ب ـــن پزشـــک ه ـــت ای ـــا درگذش ـــد، ام کردن
ـــه  ـــی ک ـــب کذب ـــد، مطل ـــام ش ـــا تم ـــام کرون ن
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی را عصبانـــی 
کـــرده، چـــرا کـــه او می گویـــد، حقیقـــت 

ـــت. ـــری اس ـــز دیگ ـــرا چی ماج
انتشـــار مطالـــب بی پایـــه و اســـاس و 
کپـــی مطالبـــی کـــه بـــر اســـاس تصـــورات 
ــده،  ــته شـ ــر نوشـ ــنده ی خبـ ــن نویسـ ذهـ

ــدگان  ــرای گرداننـ ــی بـ ــادت و روالـ ــه عـ بـ
صفحه هـــای پرطرفـــدار مجـــازی تبدیـــل 
ــی از آن را در  ــه نمونه هایـ ــت کـ ــده اسـ شـ
ـــجریان و  ـــا ش ـــتاد محمدرض ـــات اس ـــان حی زم
ـــن  ـــم، چنی ـــان دیدی ـــی انصاری ـــاد عل ـــده ی زن
ــه  ــی کـ ــوارض عاطفـ ــن عـ ــی ضمـ حرکاتـ
بـــرای خانواده هـــا و بســـتگان فـــرد دارد، 
ـــه دار  ـــانه ها را خدش ـــه رس ـــی ب ـــاد عموم اعتم
ـــای  ــودن فض ــر بـ ــی  در و پیکـ ــرده و بـ کـ
ـــانه ای  ـــای رس ـــر فض ـــارت ب ـــود نظ ـــانه و نب رس

را نشـــان می دهـــد.
بــه  و  معایــب  ایــن  از  بــا چشم   پوشــی 
گفتــه ی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز، 
دکتــر حســن  پورعجــم حــدود ســه مــاه قبــل 
ــتری  ــتان بس ــا و در بیمارس ــا مبت ــه کرون ب
ــن  ــی در ای ــین صوم ــد حس ــود، محم ــده ب ش
ــن خــودم ســه  ــت: م ــه ایســنا گف خصــوص ب

ــر  ــر اث ــه ب ــم ک ــر پورعج ــه دکت ــل ب ــاه قب م
ابتــا بــه کرونــا در بیمارســتان شــمس تبریــز 
بســتری و بســیار هــم ســرحال بــود، ســر زدم و 
او از ایــن بیمــاری بهبــود یافــت و چنــد ماهــی 
ــر  ــوت دکت ــود، ف ــپری می  ش ــع س از آن موق
پورعجــم بــه طــور صــد در صــدی بــه خاطــر 

ــوده اســت. ــا نب کرون
او بـــا انتقـــاد از عملکـــرد هیجانـــی برخـــی 
ـــرد:  ـــار ک ـــازی، اظه ـــای مج ـــدگان فض از گردانن
ــر  ــالگی بـ ــن ۸6 سـ ــم در سـ ــر پورعجـ دکتـ
ــزل  ــپزخانه منـ ــوردن در آشـ ــن خـ ــر زمیـ اثـ
ـــت  ـــا رف ـــر از دنی ـــه س ـــه ب ـــخصی اش و ضرب ش
و روز پنجشـــنبه، شـــانزدهم بهمـــن مـــاه بـــه 

خـــاک ســـپرده شـــد.
ــه گفتــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  ب
تخصــص  اخــذ  احتمالــی  محــل  تبریــز، 
ــا  ــر حســن پورعجــم، فرانســه ی پزشــکی دکت
ــوق  ــی و ف ــص داخل ــوده و او متخص ــان ب آلم
ــک  ــن پزش ــود، ای ــروق ب ــب و ع ــص قل تخص
ــت  ــه عضوی ــه ب ــود ک ــی ب ــن نفرات ــزو اولی ج
ــگاه  ــکی دانش ــکده پزش ــی دانش ــات علم هی
علــوم پزشــکی تبریــز، در آمــد، دکتــر پورعجــم 
ــود کــه بازنشســته شــده  بیــش از 35 ســال ب
بــود، امــا یکــی از ارکان اصلــی آموزشــی گــروه 
داخلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیــش 
ــای  ــرای گروه ه ــم ب ــود و ه ــتگی ب از بازنشس
ــروق  ــب و ع ــروه قل ــرای گ ــم ب ــی و ه داخل

تدریــس می  کــرد.

یــک رهبــر ارکســتر دربــاره برگــزاری 
مجــازی اجراهــای ســی و ششــمین جشــنواره 
ــرار  ــه ق ــا ک ــد: از آنج ــر می گوی ــیقی فج موس
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــنواره ب ــن جش ــت ای اس
ــوان  ــود، نمی ت ــزار ش ــن برگ ــورت آنای ــه ص ب
دقیقــا پیش بینــی کــرد کــه چــه خواهــد 
ــا  ــن ب ــرت های آنای ــه  کنس ــی تجرب ــد؛ ول ش
ــب  ــود، مخاط ــق نب ــا، موف ــیوع کرون ــاز ش آغ
چشــمگیری بــه خــود جــذب نکــرد و متقاضــی 

ــت.  ــود نداش ــد آن وج ــرای تمدی ــی ب خاص
ــکاوک  ــتر چ ــر ارکس ــته ـ رهب ــا شایس رض
ــان  ــنا بی ــه ایس ــش ب ــه صحبت های ـ در ادام
ــده  ــه زن ــرای صحن ــا اج ــد ب ــد: هنرمن می کن
ــده  ــد، دی ــود را ببین ــد مخاطــب خ اســت، بای
ــرد.  ــرار گی ــویق ق ــاد و تش ــورد انتق ــود، م ش
حضــور مخاطــب در ســالن بــه هنرمنــد انــرژی 

مثبــت می دهــد.
شــجریان  اســتاد  می کنــد:  اضافــه  او 
ــت  ــل پش ــه عوام ــه ب ــه همیش ــد ک می گفتن
صحنــه می ســپردند کــه ســالن را تاریــک 
نکننــد و نــوری باشــد کــه بتواننــد چهره هــای 
مخاطبــان را ببیننــد و انــرژی مثبــت دریافــت 
کننــد. کنســرت آنایــن هماننــد اجــرا در 
ــن اجــرا  اســتودیو اســت و حــس خاصــی حی
منتقــل نمی شــود. مــن اجــرای آنایــن را 
ــال در  ــت امس ــن عل ــه همی ــندم و ب نمی پس

ــردم. ــرکت نک ــنواره ش جش
ــم  ــوال می کنیـ ــته سـ ــه از شایسـ در ادامـ
کـــه آیـــا بهتـــر نبـــود کـــه جشـــنواره 
ــنواره  ــد جشـ ــز هماننـ ــر نیـ ــیقی فجـ موسـ
ـــب  ـــداد مخاط ـــا تع ـــر ب ـــم فج ـــا فیل ـــر ی تئات
ــزار  ــه ای برگـ ــورت صحنـ ــه صـ ــدود بـ محـ
ــد: گاهـــی برخـــی  ــد؟ پاســـخ می دهـ می شـ
از گروه هایـــی کـــه در جشـــنواره شـــرکت 
ـــاید  ـــد و ش ـــی دارن ـــان باالی ـــد مخاطب می کنن
بـــرای عوامـــل اجرایـــی دشـــوار باشـــد کـــه 
ـــه  ـــدود ب ـــب مح ـــا تعـــداد مخاط ـــد ب بخواهن
ـــم  ـــر تصمی ـــی اگ ـــد. از طرف ـــه برون روی صحن

ـــای  ـــه ای در فض ـــای صحن ـــزاری اجراه ـــر برگ ب
ـــه  ـــود ک ـــتر ب ـــان بیش ـــور مخاطب ـــا حض ـــاز ب ب
بـــه علـــت ســـرمای هـــوا ایـــن کار چنـــدان 

عملـــی نیســـت.
امســال  برگــزاری  می کنــد:  تصریــح  او 
جشــنواره تنهــا بــرای ایــن اســت کــه بگوینــد 
ــه  ــاد نرفت ــود و از ی ــزار می ش ــنواره برگ جش
وگرنــه کــه کار بســیار ســنگین و ســختی 
اســت؛ چراکــه برخــی از اجراهــا از قبــل ضبــط 
ــه روی  ــم ب ــن ه ــی آنای ــد و حت ــد ش خواهن
ــرار  ــه ق ــوم نیســت ک ــد و معل ــه نمی رون صحن
ــی  ــه صورت ــه چ ــس کار ب ــه و ح ــت نتیج اس

ــم  ــی از همکاران ــن و خیل ــر م ــه نظ ــد. ب باش
ــود کــه امســال از برگــزاری جشــنواره  بهتــر ب

ــد. ــر می ش ــرف نظ ص
از  دربــاره  هنرمنــد  ایــن  از  پایــان  در 
ســرگیری دوبــاره اجراهــای صحنــه ای و آنچــه 
بــر هنرمنــدان موســیقی در یــک ســال اخیــر 
ــد:  ــخ می ده ــم. پاس ــوال می کنی ــته، س گذش
ــر  ــه خاط ــه ب ــتند ک ــی نیس ــدان راض هنرمن
ــن  ــود؛ بنابرای ــار ش ــی بیم ــا کس ــرت آنه کنس
ــد  ــد بای ــن باش ــرای آنای ــر اج ــرار ب ــر ق اگ
ــک  ــا ی ــود؛ مث ــیده ش ــی اندیش ــر خاص تدابی
ــل  ــا تکمی ــانس ب ــه دو س ــوض اینک ــرا ع اج
ظرفیــت بــه روی صحنــه بــرود در شــش نوبــت 
ــه شــرط  ــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ب ب

ــود. ــزار ش ــا، برگ ــش هزینه ه ــدم افزای ع
ــر  ــروس ه ــن وی ــدوارم ای ــه داد: امی او ادام
ــون  ــود؛ چ ــن ش ــه ک ــر ریش ــریع ت ــه س چ
مــردم و بخصــوص هنرمنــدان موســیقی و 
تئاتــر بســیار آســیب دیدنــد. اکثــر هنرمنــدان 
ــرار  ــس ام ــا تدری ــرا و ی ــط اج ــیقی توس موس
ایــن  شــیوع  بــا  کــه  می کردنــد  معــاش 
ــو  ــه لغ ــت ک ــال اس ــک س ــا ی ــروس اجراه وی
شــده و تدریــس نیــز بــه صــورت آنایــن 
صــورت می گیــرد کــه همیشــه نتیجــه بخــش 
در  کــه  هنرجویانــی  بــرای  مگــر  نیســت؛ 

ــتند. ــوزش هس ــی آم ــل پایان مراح

ــتیوال  ــر و فسـ ــیقی فجـ ــی موسـ ــن المللـ ــنواره بیـ جشـ
موســـیقی بارســـلون اســـپانیا تفاهـــم نامـــه همـــکاری امضـــا 

ــد.  کردنـ
ــش  ــر بخـ ــان مدیـ ــنا ، اردوان جعفریـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
بین الملـــل سی وششـــمین جشـــنواره موســـیقی فجـــر گفـــت: 
ـــرای  ـــی ب ـــدان خارج ـــوت از هنرمن ـــرای دع ـــه ب ـــی ک ـــی رایزن ط
ــنواره  ــمین جشـ ــی و ششـ ــل سـ ــش بین الملـ ــور در بخـ حضـ
موســـیقی فجـــر داشـــتیم، بـــا فســـتیوال موســـیقی بارســـلون 
ـــت  ـــپانیا اس ـــده در اس ـــناخته ش ـــتیوال های ش ـــی از فس ـــه یک ک
تفاهمـــی را امضـــا کردیـــم کـــه بـــر اســـاس آن دو طـــرف در 
طـــول ســـال هنرمنـــدان  کشورشـــان را در مناســـبت های 
ـــرای  ـــه کشـــور دیگـــر بفرســـتند و ب فســـتیوالی و غیرفســـتیوالی ب
ـــران در اســـپانیا و هنرمنـــدان آن  حضـــور هنرمنـــدان موســـیقی ای

کشـــور در ایـــران تفاهـــم شـــد.
ــم و  ــن تفاهـ ــدم از ایـ ــن قـ ــه داد: در اولیـ ــان ادامـ جعفریـ

ـــی  ـــد کوبای ـــک هنرمن ـــرای ی ـــرای اج ـــکاری پذی ـــه هم مجموع
مقیـــم اســـپانیا هســـتیم. در دوران پســـاکرونا نیـــز در حـــوزه 
ـــی را  ـــران اجراهای ـــق ای ـــیقی مناط ـــرق و موس ـــیقی آواز ش موس

بـــه دعـــوت ایـــن فســـتیوال برگـــزار خواهیـــم کـــرد.
ــنواره  ــمین جشـ ــی و ششـ ــل سـ ــش بین الملـ ــر بخـ مدیـ
بین المللـــی موســـیقی فجـــر گفـــت: ضـــرورت دارد کـــه 
جشـــنواره بـــه صـــورت یـــک دروازه فرهنگـــی دیـــده شـــود. 
ـــل  ـــر طـــرف مقاب ـــده و هن ـــده ای ـــاً واردکنن اینکـــه جشـــنواره صرف
ـــان و  ـــا مخاطب ـــادل ب ـــکان تب ـــد ام ـــت و بای ـــی نیس ـــد کاف باش
ـــد.  ـــته باش ـــود داش ـــویه در آن وج ـــورت دوس ـــه ص ـــدان ب هنرمن
ایـــن یـــک کارکـــرد مناســـب بـــرای جشـــنواره ها اســـت کـــه 
ــال های  ــر در سـ ــنواره فجـ ــم جشـ ــاش می کنیـ ــم تـ ــا هـ مـ

ـــد. ـــت کن ـــمت حرک ـــن س ـــه ای ـــده ب آین

 و موسســات اعتبــاری غیربانکی، بررســی 
ــی  ــدگان و پرداخت ــی از تســهیات گیرن ــود دریافت ــت س وضعی
ــزی و  ــک مرک ــررات بان ــا مق ــاق ب ــذاران )انطب ــپرده گ ــه س ب
دســتور العمل هــای شــورای پــول و اعتبــار(، وضعیــت ســرمایه 
ــاری  ــا و موسســات اعتب ــک از بانک ه ــوال هــر ی ــا و ام گذاری ه
غیربانکــی، میــزان تســهیات ســوخت شــده کــه توســط بانــک 
ــن  ــی ای ــدگاری بده ــاد و مان ــل ایج ــت، دالی ــده اس ــال ش امه
ــر  ــی ه ــای موهوم ــزان دارایی ه ــزی، می ــک مرک ــه بان ــا ب بانکه
ــنجی  ــت س ــس از صح ــاری )پ ــات غیرج ــزان مطالب ــک، می بان
ــت و  ــی کیفی ــک، بررس ــر بان ــی( ه ــای مال ــات صورت ه اطاع
صحــت انتشــار اطاعــات صورت هــای مالــی و بررســی تخلفــات 
ــن  ــای ای ــر محوره ــز از دیگ ــک نی ــر بان ــتقل ه ــابرس مس حس

طــرح اســت.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
ضمــن قرائــت متــن تحقیــق و تفحــص از بانک هــای خصوصــی 
تصریــح کــرد: از زمــان ظهــور مجــدد بانکــداری غیردولتــی در 
اوایــل دهــه ۸0، نظــارت بــر حــوزه بانکــی و پاســخگویی شــبکه 

بانکــی بــا مشــکات عدیــده ای مواجــه بــوده اســت.

ــت  ــه فعالی ــش از 2 ده ــار داشــت: در طــی بی ــی اظه طغیان
و  شــده  ظاهــر  ایــران  اقتصــاد  در  خصوصــی  بانک هــای 
ــرده  ــاد وارد ک ــه اقتص ــه مجموع ــز ب ــادی نی ــارت های زی خس

ــت. اس
نتیجــه  ایجــاد شــده در  بــه مشــکات  اشــاره  بــا  وی 
فعالیــت بانک هــای خصوصــی خاطرنشــان کــرد: شــرکت داری 
بانک هــای خصوصــی و نقــض مقــررات بانــک مرکــزی در ایــن 
زمینــه منجــر بــه ســمی شــدن بخشــی از دارایی هــای بانک هــا 

شــده اســت.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: عــدم 
بانــک  از ســوی  اباغــی  اســتانداردهای شــفافیت  رعایــت 
مرکــزی ، در صورت هــای مالــی و وبــگاه  الکترونیــک کــه 
ــا و  ــن بانک ه ــرد ای ــی عملک ــکان ارزیاب ــدم ام ــروز ع موجــب  ب
فقــدان پاســخگویی  آنهــا می شــود، عــدم تشــکیل بانــک جامــع 
اطاعــات وثایــق، تضمینــات، تســهیات و بدهکاران کان شــبکه 
ــده  ــی ش ــای کان بانک ــتفاده  ه ــه سوءاس ــر ب ــه منج ــی ک بانک
ــی  ــی مبتن ــای خصوص ــدی بانک ه ــه بن ــدم رتب ــود، ع و می ش
بــر شــاخص های ســامت بانکــی کــه منجــر بــه عــدم تفکیــک 

ــایی  ــدم شناس ــود، ع ــر می ش ــد از یکدیگ ــوب و ب ــای خ بانک ه
ذی نفــع واحــد و اشــخاص وابســته در اعطــای تســهیات کــه 
زمینــه شــکل گیــری فســادهای کان را بوجــود مــی آورد کــه 

ــد. ــان می ده ــص را نش ــق و تفح ــرورت تحقی ض
ــودهای  ــع س ــوری و توزی ــات ص ــرد: معام ــح ک وی تصری
موهومــی کــه منجــر بــه زیــان بــه ســپرده گــذاران و ســهامداران 
در  مشــخص  ســازوکار  فقــدان  می شــود،  بانک هــا  واقعــی 
ــع  ــال مجم ــره در قب ــات مدی ــای هی ــخگویی اعض ــه پاس زمین
عمومــی و فقــدان ســازوکاری مشــخص و شــفاف جهــت پیگــرد 
قانونــی تخلفــات احتمالــی اعضــای مزبــور، عــدم رعایــت اصــول 
حاکمیــت شــرکتی)مدیریت ریســک، کمیته هــای نظارتــی 
هیــات مدیــره و..( کــه موجــب کاهــش بهــره وری و ســوددهی 
ــای  ــده  درب ه ــع و پدی ــارض  مناف ــت، تع ــده اس ــا ش بانک ه
ــه  ــام ناظــر بانکــی ک ــای خصوصــی و مق ــن بانک ه چرخــان بی
ــد،  ــام ناظــر بانکــی را فراهــم می کن ــدار مق ــه کاهــش اقت زمین
عــدم رعایــت مقــررات بانــک مرکــزی در حــوزه ســود بانکــی و 
دور زدن بخشــنامه ها و دســتورالعمل های قانونــی، پاییــن بــودن 
ــه  ــی ک ــن الملل ــتانداردهای بی ــه اس ــرمایه نســبت ب ــت س کفای
ــا شــده  ــاری و نقدینگــی بانک ه ــش ریســک اعتب موجــب افزای

ــد. ــه بررســی دارن ــاز ب ــواردی اســت کــه نی ــه م اســت از جمل
وی در پایــان گفــت: بایــد ضمــن شناســایی مشــکات، 
چالش هــا و آســیب های مربــوط بــه بانکــداری خصوصــی، 
ــداری  ــدی بانک ــای کارآم ــت ارتق ــی الزم جه ــای قانون راهکاره

ــود. ــرا ش ــب و اج ــن، تصوصی ــی، تدوی ــی طراح خصوص

درب های نوستالژیکی که برای همیشه بسته شد

ارزیابی هنرمندان موسیقی از مجازی شدن جشنواره فجر

بهتر بود جشنواره موسیقی فجر امسال برگزار نمی شد

همکاری جشنواره موسیقی فجر و فستیوال موسیقی بارسلون

بنگاه داری بانک های خصوصی و نقض مقررات 
بانک مرکزی به اقتصاد ایران ضربه زده است

ادامه از صفحه 1
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خواستگار بیکار را قبول کنم یا نه؟ 

و شــغلی  کار  کــه  بــا خواســتگاری  ازدواج 
ــال  ــه در ح ــی ک ــاد وقت ــال زی ــه احتم ــدارد: ب ن
بــرای  خــود  معیارهــای  و  ماک هــا  نوشــتن 
انتخــاب همســر آینده تــان هســتید شــغل و 
درآمــد همســر از مهمتریــن چیزهایــی اســت 
ــغل  ــرد. ش ــرار می گی ــما ق ــت ش ــه در فهرس ک
ــت  ــی اس ــن چیزهای ــی از مهمتری ــتگار یک خواس

کــه بــرای موفقیــت در ازدواج الزم اســت.
قطعـا هـر دختـری دوسـت دارد کـه همسـرش 
شـغلی داشـته باشـد حتی اگر درآمدش پایین باشد.

ایـن مسـئله حتما بـرای خانواده شـما هم مهم 
اسـت و آنهـا قبـول نمیکنـد کـه دخترشـان را بـه 
کسـی که بیکار اسـت و یـا هر شـغلی دارد بدهند.

ــان  ــت؟ زم ــئولیت پذیر اس ــتگار مس ــا خواس آی
یــک شــناخت  بــه  بــرای رســیدن  مناســب 
ــدت  ــن م ــت. در ای ــاه اس ــل 6 م ــبی، حداق نس
ــر  ــاب همس ــرای انتخ ــود ب ــای خ ــام معیاره تم
ــا  ــرده و ب ــی ک ــرد بررس ــن ف ــان را در ای آینده ت
وی در میــان بگذاریــد. بــا توجــه بــه شــرایط ایــن 
فــرد، اولیــن چیــزی کــه بایــد در وی پیــدا کنیــد 
روحیــه مســئولیت پذیــری اســت. آیــا تــک فرزنــد 
اســت؟ آیــا تــک پســر خانــواده اســت؟ یــا در یــک 

ــزرگ شــده؟ ــت ب ــر جمعی ــواده پ خان
از  یکـی  خانـواده  جمعیـت  و  تولـد  ترتیـب 
مـواردی اسـت کـه می توانـد در بـه وجـودآوردن 
روحیه مسـئولیت پذیری نقش داشـته باشـد، برای 
نمونـه کسـانی کـه تک فرزنـد یـا تک پسـر خانواده 
هسـتند، معمـوال بیشـتر زیـر ذره بیـن پشـتیبانی 
والدیـن هسـتند تـا کسـانی کـه در یـک خانـواده 
کـه  یادگرفتنـد  و  شـده اند  بـزرگ  پرجمعیـت 
خودشـان بایـد گلیمشـان را از آب بیرون بکشـند. 
علــت بیــکار بودنــش را ســوال کنیــد؟ از 
خواســتگار خــود بپرســید کــه در تمــام دوره هــای 
مهــم زندگــی اش مشــغول چــه کاری بــوده؟ بــرای 
مثــال در ســن 19 ســالگی کــه همه وارد دانشــگاه 
می شــوند، چــه می کــرده؟ اگــر خواســتگار شــما 
30 ســاله اســت و تــا دوره لیســانس بیشــتر 
تحصیــل نکــرده، در بیــن زمــان 23 تــا 30 ســال 
مشــغول چــه کاری بــوده؟ بــه ســربازی رفتــه یــا 
معــاف بــوده؟ اگــر معــاف بــوده پــس چــرا شــغلی 
پیــدا نکــرده. پــس بــدون خجالــت و رودربایســی 
تمــام ســواالت خــود را بپرســید تــا بفهمیــد کــه 
آیــا نداشــتن شــغل او بــه خاطــر نداشــتن روحیــه 

ــر. ــا خی ــی اســت ی مســئولیت پذیری و تنبل
اگـر  بیـکار:-  خواسـتگار  بـا  ازدواج  عیبهـای 
خواسـتگار شـما زمان طوالنی بیکار بـوده، احتمال 
اینکـه در آینـده نیـز بـه دنبال شـغلی نرود بسـیار 
زیـاد اسـت و شـما ایـن مسـئله را می توانیـد بـه 
آسـانی در دوره آشـنایی پیـش از ازدواج بفهمیـد.

- بیــکار بــودن روحیــه و انگیــزه را در شــخص 
کم رنــگ کــرده و بعــد از مدتــی آن  را از بیــن 
ــی  ــزه و پر تاش ــر با انگی ــما دخت ــر ش ــرد. اگ می  ب
ــه  ــبب ب ــت س ــن اس ــن ازدواج ممک ــتید، ای هس
ــود. ــم ش ــما ه ــی در ش ــدن بی انگیزگ ــود آم وج

ــا از  ــید، قطع ــته باش ــغل داش ــما ش ــر ش - اگ
نظــر مالــی از همســرتان مســتقل می شــوید. ایــن 
ــه  ــرتان ب ــردن همس ــته ک ــز وابس ــه ج ــئله ب مس
شــما ســبب بــه وجودآمــدن احســاس منفــی در او 
شــده و امــکان دارد بــر رابطــه شــما اثرگذار باشــد. 
- امکان دارد همسـرتان پس از ازدواج، از شـما 
توقـع داشـته باشـد که تـا وقتی که خودش شـغل 
خوبـی پیدا کند، شـما وظیفـه تهیه خـرج خانه را 
بـه دوش بکشـید، و شـما نیز به  علـت عاقه ای که 
بـه او داریـد این مسـئله را قبـول میکنیـد، ولی از 
درون حـس دلزدگـی می کنیـد، شـما هـر دو باید 
بـا هـم وظایـف زندگی را برعهـده بگیریـد، تنها به 
دوش کشـیدن کارهـای مربـوط به خانه و مسـائل 
مالـی بـرای یـک نفـر بـه تنهایـی خسـته کننـده 

خواهـد بود.
- بـا بیـکاری همسـرتان، شـما بایـد بعضـی از 
خواسـته ها و تفریحـات خـود و فرزندانتـان را کـم 
کنیـد. شـاید شـما بتوانید ایـن وضعیـت را تحمل 
کنید، ولی بـه احتمال زیاد فرزندانتـان نمی توانند.

ــان  ــما، وظایفت ــودن ش ــاغل ب ــورت ش - درص
ــه  ــرون از خان ــای بی ــود؛ کاره ــر می ش ــد براب چن

ــه داری. ــور خان و هینط
ــما  ــود ش ــث می ش ــرتان باع ــکاری همس - بی
ــی  ــد ،حت ــا دیگــران مقایســه کنی همســرتان را ب
ــا  ــد ، ب ــن کار را بکنی ــد ای ــان نخواهی ــر خودت اگ
طوالنــی شــدن مــدت زمــان بیــکاری همســر تان 
ــه  ــتانی ک ــع دوس ــن در جم ــرار گرفت ــا ق ــما ب ش
تقریبــا همگــی از لحــاظ مالــی بــه پایــداری 
ــرده و  ــرخوردگی ک ــس س ــیده اند، ح ــبی رس نس
ــر  ــا همس ــا ب ــود ت ــث می ش ــئله باع ــن مس همی
خــود دربــاره مســائل مالــی اختــاف پیــدا کنیــد. 
در  مهمـی  نقـش  خواسـتگار  شـغل  نتیجـه: 
زندگـی شـما و فرزنـدان آینـده تـان دارد. ایـن به 
طور مسـتقیم بـا کیفیـت زندگی همه شـما رابطه 
دارد . برتری هـا بـرای ازدواج یک انتخاب شـخصی 
اسـت. هـر چنـد توصیه هـای کلـی در ایـن ارتباط 
وجـود دارد، ولـی اینکـه کـدام اولویـت مهـم تـر 

اسـت، را شـما انتخـاب می کنیـد.
ــای  ــام ماک ه ــد تم ــر بای ــاب همس در انتخ
ــال  ــات، ح ــام جه ــد. تم ــبه کنی ــود را محاس خ
ــواب  ــه ج ــی ک ــی زمان ــنجید. ول ــده، را بس و آین
ــر  ــی یکدیگ ــریک زندگ ــر ش ــد، دیگ ــت دادی مثب
ــتی و  ــختی ها و پس ــد. در س ــاب می آیی ــه حس ب
ــا  ــید و ب ــر باش ــار یکدیگ ــد در کن ــا بای بلندی ه
تصمیــم گیــری و توافــق ســعی کنیــد کــه بــه راه 

ــید. ــرد برس ــای برد-ب کاره
منبع: بیتوته

درخواست رسمی استقالل برای میزبانی 
دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

ــتار  ــه AFC خواس ــمی ب ــه ای رس ــال نام ــا ارس ــتقال ب ــگاه اس باش
میزبانــی دیدار هــای مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا شــده اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، باشــگاه اســتقال طــی نامــه ای به 
فدراســیون فوتبــال و کنفدراســیون فوتبــال آســیا، بــرای میزبانــی از بازی های 

گــروه ســوم رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا اعــام آمادگــی کــرد.
پیــش از ایــن فــوالد خوزســتان درخواســت میزبانــی بــرای دیدار هــای 
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا را بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

ارســال کــرده بــود.

اعزام هدفمند آزادکاران به تورنمنت های بین المللی 

ــی  ــخص برخ ــای مش ــا هدف ه ــتی آزاد ب ــی کش ــم مل ــی تی کادر فن
ــد.  ــزام می کن ــی اع ــن الملل ــای بی ــه تورنمنت ه ــران را ب ــتی گی کش

ــن اردوی  ــی چهارمی ــوان، در حال ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
آمــاده ســازی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد در خانــه کشــتی شــهید 
ــی  ــاز شــد کــه غامرضــا محمــدی ســرمربی تیــم مل ابراهیــم هــادی آغ
ــوای  ــران َس ــی و جســمی کشــتی گی ــی فن ــرای ارزیاب ــه ب ــان اینک ــا بی ب
اردو هــا بــا اهــداف مشــخص، نفراتــی را نیــز بــه رقابت هــای بیــن المللــی 
اعــزام می کنیــم، عنــوان کــرد: تمــام اعزام هــا بــه مســابقات بیــن المللــی 
هدفمنــد انجــام می شــود و بــرای تــک تــک آزادکارانــی کــه راهــی ایــن 

ــم. ــه داری ــوند برنام ــا می ش رقابت ه
ــد  ــا بای ــرای اعزام ه ــه ب ــت اینک ــز اهمی ــه حائ ــرد: نکت ــح ک وی تصری
ــه  ــزام ب ــرای اع ــال ب ــه طــور مث ــم ب ــر را در نظــر بگیری ــب ام تمــام جوان
ــی  ــد، نفرات ــان تشــکیل می دهن ــم را جوان ــن اعضــای تی ــت اوکرای تورنمن
ــان شــرکت کننــد مــا  کــه ســال بعــد هــم می تواننــد در رده ســنی جوان
بــا ایــن نــگاه کــه بــرای کشــتی گیــران جوانــی کــه در کنــار بــا تجربه هــا 

حضــور دارنــد ایجــاد انگیــزه کنیــم یــک چنیــن تصمیمــی گرفتیــم.
ــه در  ــرد: البت ــان ک ــان خاطرنش ــز جه ــره و 2 برن ــدال نق ــده 2 م دارن
ــی کــه ســهمیه المپیــک را کســب کردیــم شــرایط متفــاوت اســت.  اوزان
ــق در  ــور موف ــا حض ــی م ــت اصل ــر اولوی ــال حاض ــه در ح ــن اینک ضم
ــت. ــک اس ــده المپی ــهمیه باقیمان ــب 3 س ــی و کس ــای گزینش رقابت ه

بنابرایــن گــزارش تیــم منتخــب کشــتی آزاد کشــورمان بــا علــی قلــی 
زادگان در وزن 57 کیلوگــرم، عرفــان الهــی در 70 کیلوگــرم، محمدصــادق 
ــرم،  ــر در 79 کیلوگ ــن پیک ــا زری ــرم، حمیدرض ــور در 74 کیلوگ فیروزپ
امیرحســین فیروزپــور در۸6 کیلوگــرم و محمدعلــی تبــار در 92 کیلوگــرم 
ــن  ــی اوکرای ــن الملل ــت بی ــا در تورنمن ــود ت ــف می ش ــهر کی ی ــی ش راه
کــه طــی روز هــای ۸ تــا 10 اســفند مــاه برگــزار می شــود، شــرکت کنــد.

همچنین بهنام احسـان پـور در وزن 65 کیلوگـرم، علیرضا کریمی در 97 
کیلوگـرم و امیـن طاهـری در 125 کیلوگـرم نیز بـا تصمیـم کادر فنی راهی 
ایتالیـا خواهنـد شـد تـا در جـام »ماتیـو پلیکونـه« کـه روز هـای 14 تـا 17 
اسـفند مـاه در رم برگـزار می شـود مقابل حریفـان خارجی خود قـرار گیرند.

رونالدو و مسی بازیگر می شوند 

قــرار اســت فــوق ســتاره های فوتبــال جهــان در یــک ویدیــوی 
تبلیغاتــی شــرکت کننــد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، یــک شــرکت نوشــابه ســازی 
ــرای تبلیــغ محصــوالت خــود قــرار اســت ویدیــوی خاصــی بــه حضــور  ب

ــازد. ــان بس ــرح جه ــتاره های مط س
طبــق برنامــه قــرار اســت کریســتیانو رونالــدو ملــی پــوش پرتغالــی تیم 
فوتبــال یوونتــوس و لیونــل مســی بازیکــن آرژانتینــی باشــگاه بارســلونا در 

ایــن ویدیــو بــه ایفــای نقــش بپردازنــد.
گفتــه می شــود قــرارداد مســی و رونالــدو بــرای حضــور در ایــن 

ویدیــوی تبلیغاتــی بیــش از 5 میلیــون یــورو ارزش دارد.

از اقدامات بخش خصوصی در ورزش 
استقبال می کنیم

مدیــر کل ورزش و جوانــان آذربایجان شــرقی گفــت: از اقدامــات بخــش 
خصوصــی در ورزش اســتقبال می کنیــم. 

ــان  ــرکل ورزش و جوان ــاج مدی ــور بهت ــا حض ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
ــام  ــت االس ــدار و حج ــی فرمان ــهریار فتح ــرقی ، ش ــتان آذربایجان ش اس
ــهدای  ــی ش ــن مصنوع ــن چم ــاب زمی ــردم بن ــده م ــی نماین ــری بناب باق

ــد. ــاح ش ــت افتت ــتای زاوش روس
ــت: از  ــرقی گف ــتان آذربایجان ش ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــاج مدی بهت
ــایر روســتاهای  ــا در س ــم ت ــات بخــش خصوصــی اســتقبال می کنی اقدام
ــته  ــت داش ــی فعالی ــعه ورزش همگان ــه توس ــبت ب ــاب نس ــتان بن شهرس
ــدار محتــرم و نماینــده محتــرم  ــدون ورود فرمان باشــند و ایــن موضــوع ب

ــود. ــی نمی ش ــاب عملیات ــتان بن ــردم شهرس م
ــزود: بنــده از پیگیری هــای نماینــده  مــردم بنــاب در رابطــه  ــاج اف بهت
بــا تخصیــص اعتبــارات ورزشــی از وزارت ورزش و جوانــان قدردانــی 
ــاد  ــاخت های ایج ــدر زیرس ــز ق ــاب نی ــردم بن ــدوارم م ــژه ای دارم و امی وی

ــد. ــی بدانن ــه خوب شــده را ب

وقتــی حامــد بهــداد از جمشــید هاشــم پور 
ــه  ــری در روزی ک ــاران کوث ــرد، ب ــف ک تعری
بــاران می آمــد، آمــد و خبرنــگار دوآتیشــه 
ــد.  ــپولیس پری ــن پرس ــه بازیک ــپولیس ب پرس
ــاراِن آدینــه جشــنواره  ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــید،  ــم رس ــنبه ه ــه ش ــی ب ــر وقت ــم فج فیل
انــگار بایــد بــه جــای فیلــم دیــدن برویــم کــوه 
ببینــم. باالخــره اینجــا بــرج میــاد اســت و از 
ــران  ــراف ته ــای اط ــر. کوه ه ــم باالت ــن ه زمی
ــای  ــه ج ــم ب ــا ه ــاال م ــت. ح ــوب پیداس خ
ــم  ــوزی و غ ــک خودس ــالن تاری ــه در س اینک
فــراق ببینیــم، کوه هــای محاصــر در ابرهــا 

می بینیــم.
ــا  ــد دو ت ــر چن ــم اول ه ــه فیل ــروز البت دی
کشــته داشــت بــه جایــش فیلــم دوم تــا 
ــود.  ــان. گیجــگاه ب ــد، خنداندم ــان بخواه دل ت
ــم  ــه فیل ــم ب ــس اش ه ــه نوی ــت فیلمنام صداق
بــدش َدر. چــون بــا صداقــت تمــام اســم فیلــم 
را گیــج گاه گذاشــته بــود و مــا رو هــم حســابی 

ــم. ــد هــم هــی خندیدی ــرد. بع ــج ک گی
دیــروز البتــه فیلــم اول دربــاره دروغ و 
ــی  ــد وقت ــی. بع ــط فرض ــود. خ ــان کاری ب پنه
خانــم حاجیــان در فیلــم دروغ گفتــه بــود 
ــه از دروغ  ــت. البت ــم دروغ گف ــت ه در نشس

گفــت. از اینکــه اصــا تــوی ایــران دروغ 
نداریــم، داریــم. هیــچ کســی دروغ نمی گویــد، 
می گویــد. خاصــه از ریــز و درشــت دروغ 

ــت. ــه گف ــن در جامع گفت
حاشــیه های ایــن نشســت تمــام نشــد کــه. 
خبرنــگاِر پرسپولیســی بــه جمشــیدی پرید که 
تــو بازیگــر نیســتی. تــازه بازیکــن خوبــی هــم 
نبــودی. جمشــیدی هــم گفــت وقتــی اولیــن 
بــار از مــن تعریــف کردنــد، یــک ســاعت بعــد 
خبــر فــوت علــی انصاریــان را شــنیدم. خاصــه 
کــه گفــت دنیــا بــی ارزش اســت حــاال تــو هــی 
بگــو مــن بازیگــر نیســتم. نیســتم کــه نیســتم. 

ــا  ــی منظــورش دقیق ــه اینهــا را نگفــت ول البت
ــود. ــا ب همین ه

همــه  اینکــه  از  بعــد  هــم  دوم  فیلــم 
ــور در  ــرای حض ــری ب ــاران کوث ــد. ب خندیدن
نشســت دویــد. مــا هــم وقتــی دیدیــم مــی دود 
از کــودک درونــش پرســیدیم. حــاال بــاز هــم، 
ــه  ــد ب ــده بودن ــم خندی ــه فیل ــه ب ــا ک همان ه
ســوال مــا هــم خندیدنــد. همــکاران خندیدند! 
ــد. کلــی توضیــح داد. بعــد  ــاران نخندی ــی ب ول
ــی  ــرژی داشــت، خیل ــوالت ان ــت: »س ــم گف ه
حــال داد«. حــاال مــا داشــتیم زیرچشــمی بــه 

ــم. ــگاه می کردی ــد، ن ــه خندیدن ــی ک آنهای

جمشــید  بــا  کــه  هــم  بهــداد  حامــد 
شــده  هم بــازی  فیلــم  ایــن  در  هاشــم پور 
اســتاد  از  تنفــس  بــدون  دقیقــه  بــود 1۸ 
هاشــم پورتقدیر کــرد. بهــداد اســت دیگــر. 
همــه می شناســیم اش. البتــه کــه اســتاد اســتاد 
ــت. ــس گف ــدون تنف ــم ب ــداد ه ــا به ــت. ام اس

مهمــان  هیــچ  جشــنواره  هــم  دیــروز 
قبــل.  روزهــای  مثــل  نداشــتیم.  ویــژه ای 
ــن همــه  کاســه  ــه ای ــاد گرفت ــا هــم ی حــاال م
ــدر  ــدون پ ــد 19 ب ــن کووی ــر ای ــا را س کوزه ه
ــن  ــت ای ــم هس ــش ه ــکنیم. حق ــادر بش و م
ــد:  ــا گفته ان ــه قدیمی ه ــوس. البت ــد منح کووی
»عیــب هــر چیــز بگفتــی، هنــرش نیــز بگــو« 
ــود کــه نظــم  ــن ب ــا ای ــای کرون ــر آق حــاال هن
را در باالتــره ســطح بــه جشــنواره فیلــم فجــر 
ــر  ــت ها س ــت. نشس ــر وق ــا س ــید. فیلم ه بخش
وقــت. رفــت و آمدهــا ســر وقــت. کاش عــادت 

ــد. ــرمان بمان ــت، س ــر وق س
دیــروز البتــه زمزمه هایــی هــم دربــاره 
ــد.  ــه نیام ــه البت ــد، ک ــر ش ــای وزی ــور آق حض
ــای صالحــی ســال گذشــته هــم روز  ــه آق البت
ــد روز  ــم بیای ــال ه ــاال امس ــد. احتم ــر آم آخ
آخــر. شــاید هــم امــروز کــه روز آخــر نمایــش 

ســت. فیلم ها

بــه  اشــاره  بــا  ایــران  فوتبــال  کارشــناس 
ــیون  ــی در فدراس ــی ایران ــوزش مرب ــای آم کمبوده
برگــزاری  بــرای  فوتبــال گفــت: چــرا تاشــی 
ــخصیت  ــان باش ــرای مربی ــه ای ب ــای حرف کاس ه

نمی شــود. انجــام 
امیــر حــاج رضایــی در گفتگــو بــا مهــر، در 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــت رقابت ه خصــوص کیفی
گفــت: بــه نظــرم همــه چیــز تحــت الشــعاع ویــروس 
ــرار گرفتــه اســت. روزهــای خیلــی  ــا ق نحــس کرون
از  کــه  هســتیم  شــاهد  را  دردناکــی  و  ســخت 
لحــاظ روحــی و روانــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم 

. می کنیــم
ــن  ــزود: واقعیــت ای ــران اف ــال ای کارشــناس فوتب
اســت کــه فوتبــال در ایــن روزهــای خیلــی ســخت 
ــای  ــوار روزه ــار ناگ ــد. اخب ــک می کن ــا کم ــه م ب
گذشــته پیرامــون فوتبالی هــا همــه را ناراحــت 
کــرده اســت. تقریبــاً خیلــی از افــکار مــردم، دچــار 
ــال هســت  ــا فوتب ــی شــده اند ام ــای ذهن درگیری ه
ــی  ــک ورزش مشــغولیت ذهن ــن ی ــا همی ــردم ب و م

ــد. ــدا می کنن ــی پی خوب
حــاج رضایــی یــادآور شــد: بــه نیــم فصــل 
ــن  ــویم و م ــک می ش ــر نزدی ــگ برت ــای لی رقابت ه
فکــر می کنــم ســطح متوســطی از کیفیــت فنــی را 
شــاهد هســتیم. بایــد واقعیــت را بگویــم کــه حــس 
ــر از  ــی کمت ــا خیل ــی باعــث شــده ت و حــال کرونای
ــی را هــم  ــم. برخــی بازی های ــال ببین گذشــته فوتب
ــتم  ــت داش ــدم. دوس ــت ش ــاً اذی ــدم واقع ــه دی ک

ــود. ــام ش ــا تم ــی از بازی ه بعض

ــا  ــع ورود خارجی ه ــون من ــر قان ــاره تأثی او درب
کــرد:  تصریــح  کشــور  باشــگاهی  فوتبــال  بــه 
ــرای  ــرز اســت. ب ــدون م ــد پزشــکان ب ــال مانن فوتب
صنعــت ایــن رشــته نمی تــوان مرزبنــدی کــرد. 
ــت  ــده گرف ــا را نادی ــش روز دنی ــود دان ــر می ش مگ
ــی  ــت فن ــای کیفی ــری و ارتق ــه گی ــار نتیج و انتظ

ــت. داش
آقایــان  گفــت:  ایــران  فوتبــال  پیشکســوت 
مســئول، قانــون نگذاشــته اند بلکــه فــرار رو بــه 
جلــو و بــی مســئولیتی خــود را در دو بنــد و تبصــره 

آوردنــد. مســئوالن درکــی از فوتبــال ندارنــد.

ــان  ــی مربی ــرد فن ــاره عملک ــی درب ــاج رضای ح
ــل  ــه دلی ــان را ب ــن مربی ــزود: م ــری اف ــگ برت لی
ــه  ــم. البت ــوم نمی کن ــا محک ــن بازی ه ــت پایی کیفی
آنهــا هــم در حــوزه کاری خــود کمبودهایــی دارنــد 
ــفانه  ــا نیســت. متأس ــاً اصــل و ریشــه آنج ــا واقع ام
ســطح فرهنگــی هــم نــزول پیــدا کــرده اســت کــه 
بخــش عمــده ای از ایــن کمبــود بــه شــخصیت 
مربــی بــاز می گــردد. ادبیاتــی کــه از مربیــان 
منتشــر می شــود واقعــاً برخــی از آنهــا زننــده اســت.

وی ادامــه داد: اتفاقــاً در ایــن روزهــای کرونایــی 
کــه تماشــاگر نمی آیــد می بینیــم کــه مشــکل 

توهیــن و بــی ادبــی در بیــن هــواداران نیســت بلکــه 
ــه  ــال را ب ــه فوتب ــدادی از نیمکــت هاســت ک در تع
ــه  ــم ارائ ــی ه ــت خوب ــند و کیفی ــیه می کش حاش

نمی دهنــد.
ــی در  ــوزش مرب ــاره نحــوه آم ــی درب حــاج رضای
فوتبــال باشــگاهی ایــران افــزود: بعضــی از دوســتان 
ــوزش  ــه آم ــئولیت کمیت ــار مس ــن ب ــم چندی نزدیک
فدراســیون فوتبــال را بــر عهــده گرفتنــد و بــه مــن 
اطاعاتــی می دادنــد کــه عجیــب بــود. اینکــه هــزار 
ــت  ــور دریاف ــری A را در کش ــدرک مربیگ ــر م نف
از  چــرا  آقایــان  دارد.  تعجــب  جــای  کرده انــد 
ــه  ــد و ب ــا اســتفاده نمی کنن ــراز اول دنی مدرســان ت
ــوان  ــردن تعــداد مــدرک هســتند. می ت ــاال ب فکــر ب
ــادی از  ــه تعــداد زی ــه جــای ایــن همــه مــدرک ب ب
افــراد، 10 نفــر از فوتبالیســت های نخبــه اخاقــی و 
ورزشــی را بــه کاس هــای معتبــر جهانــی فرســتاد 

ــرداری کننــد. ــا الگوب ت
مربــی پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایــران تاکیــد 
ــاظ  ــًا از لح ــد کام ــی بای ــم مرب ــر می کن ــرد: فک ک
ــا  ــد ت ــته باش ــی داش ــرایط خوب ــی ش روحــی و روان
ــد.  ــت را بگوی ــکات مثب ــم ن ــن ه ــه بازیک ــد ب بتوان
ــد.  ــدود کن ــودش را مح ــد خ ــرا بای ــی چ ــک مرب ی
متأســفانه مربیــان ایرانــی بــا مشــکات بــزرگ 
ــی  ــدم ورود مرب ــان در ع ــدی آقای ــده اند. مرزبن ش

ــت. ــده اس ــی ش ــت کیف ــث اف ــی باع خارج
ــان در  ــات مربی ــاد از ادبی ــا انتق ــی ب ــاج رضای ح
ــح  ــی واض ــان خیل ــد: آقای ــادآور ش ــاری ی ــل ج فص
ــک  ــئوالن کم ــی مس ــیون و برخ ــد فدراس می گوین

کننــد. چــرا همیــن افــراد بــه کاس هــای روز 
مربیگــری نمی رونــد. اگــر مربــی خارجــی در لیــگ 
ــر  ــت تغیی ــم می توانس ــا ه ــات آنه ــود ادبی ــر ب برت
بســزایی کنــد. واقعــاً مربیــان ایرانــی فرصــت ســوزی 
ــوب  ــی خ ــر مرب ــم اگ ــر می کن ــن فک ــد. م می کنن
ــرداری  ــو ب ــوان الگ خارجــی وارد کشــور شــود می ت

ــت. ــح داش صحی
وی دربــاره عــدم آمــوزش مناســب افــراد افــزود: 
ــک  ــد کم ــی می توان ــری خارج ــای مربیگ کاس ه
فراوانــی بــه شــما کنــد. آنهــا بــه تئوری هــا کمــک 
ــد  ــه می گوی ــت ک ــی هس ــه معروف ــد. جمل می کنن
ــک  ــه آن کم ــوم ب ــا عل ــت ام ــم نیس ــال عل »فوتب
ــی از  ــه وقت ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد«. ای می کن
ژنتیک هــای مختلــف فوتبالــی در یــک جغرافیــا 
اســتفاده شــود تیــم ملــی همــان منطقــه بــه 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــی دس ــرفت باالی پیش
کارشـــناس فوتبـــال ایـــران دربـــاره تأثیـــر 
مربیگـــری  امـــر  در  مدیریتـــی  اشـــتباهات 
نیـــز صحبـــت کـــرد و گفـــت: روزی یکـــی از 
ـــت  ـــک خواس ـــن کم ـــتانی از م ـــگاه های شهرس باش
تـــا بـــه آنهـــا کمـــک کنـــم. رفتـــم دیـــدم آنهـــا 
ــه  ــود را بـ ــی خـ ــن اصلـ ــک روز، 10 بازیکـ در یـ
ـــر  ـــد. اگ ـــت داده بودن ـــرارداد از دس ـــام ق ـــل اتم دلی
مدیـــر فوتبالـــی علـــم داشـــت و می دانســـت کـــه 
ـــن  ـــود چنی ـــام ش ـــک روز تم ـــا در ی ـــد قرارداده نبای
ــدی در  ــفانه ناکارآمـ ــی داد. متأسـ ــی رخ نمـ اتفاقـ
سلســـه ارکان یـــک باشـــگاه روی کار مربـــی هـــم 

تأثیـــر مســـتقیم می گـــذارد.

ــت  ــان را پش ــی اصفه ــایی دارب ــی تماش ــا نمایش ــپاهان ب س
ــرای ادامــه ایــن درخشــش  ســر گذاشــت و آمادگــی خــود را ب

ــان داد.  نش
ــازی  ــان ب ــی اصفه ــپاهانی ها در دارب ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
خیــره کننــده ای را از خــود بــه نمایــش گذاشــتند و بــا نتیجــه 
ســه بــر یــک از ســد ذوب آهنــی گذشــتند کــه بــی مهابــا بــرای 

ــود. کســب ســه امتیــاز وارد زمیــن شــده ب
محــرم نویدکیــا بــا وجــود این کــه بازیکنانــی مثــل ولســیانی 
ــی  ــا جایگزین ــا ب ــت ام ــار نداش ــتنلی را در اختی ــروش اس و کی
نیمکــت  داد  نشــان  محبــی  محمــد  و  پورقــاز  اهلل  عــزت 
ــش  ــان فیکس ــت بازیکن ــار دارد و غیب ــدی را در اختی قدرتمن

ــد. ــه وارد کن ــم لطم ــن تی ــه ای ــد ب نمی توان
نکتــه قابــل توجــه در بــازی روز جمعــه تعویض هــای طایــی 
نویدکیــا بــود. محمدرضــا خلعتبــری و رضــا میرزایــی هــر کــدام 
بــا یــک پــاس گل و یاســین ســلمانی بــا یــک گل نشــان دادنــد 
ضــرر  هــم  بازیکنان شــان  برخــی  غیبــت  بــا  ســپاهانی ها 
ــت  ــن کیفی ــان را در باالتری ــه تیم ش ــرد و همیش ــد ک نخواهن

نگــه خواهنــد داشــت.

ــاالی 7  ــره ب ــپاهان نم ــن س ــکا 9 بازیک ــار متری ــق آم طب
ــازی  ــن ب ــه در ای ــر ک ــماعیلی ف ــال اس ــد و دانی ــب کردن کس
ــی  ــن بازیکــن دارب ــوان بهتری ــه عن ــه ثمــر رســاند ب یــک گل ب
ــاف  ــا 23 گل زده و اخت ــپاهانی ها ب ــان انتخــاب شــد. س اصفه
5 گل نســبت بــه اســتقال بهتریــن خــط حملــه لیــگ برتــر را 

ــد. ــکیل داده ان تش
ــل توجــه تاثیرگــذاری ســجاد شــهباززاده مهاجــم  ــه قاب نکت
ایــن تیــم در 14 هفتــه لیــگ برتــر اســت. هــر چنــد شــهباززاده 
در دیــدار روز گذشــته گلزنــی نکــرد امــا ایــن مهاجــم توانســته 
اســت تــا ایــن هفتــه از رقابت هــا 11 گل بــه ثمــر برســاند و 3 
پــاس گل دهــد کــه می تــوان از او بــه عنــوان ارزشــمند تریــن 
بازیکــن لیــگ بیســتم تــا پایــان هفتــه چهاردهــم یــاد کــرد. در 
کنــار شــهباززاده همچنیــن ســروش رفیعــی بــا 3 پــاس گل در 

جمــع بهتریــن پاســورهای لیــگ برتــر اســت.
ــا بـــازی دادن بـــه یاســـین  ــا بـ ــا نویدکیـ محـــرم نویدکیـ
ـــوان  ـــی از ج ـــوان یک ـــه عن ـــن او را ب ـــال س ـــا 1۸ س ـــلمانی ب س
ـــت  ـــرده اس ـــی ک ـــه گلزن ـــپاهان ک ـــخ س ـــان تاری ـــن بازیکن تری
ـــد او در  ـــن می گوی ـــن بازیک ـــاره ای ـــا درب ـــرد. نویدکی ـــی ک معرف

آینـــده می توانـــد یکـــی از بهتریـــن فوتبالیســـت های ایـــران 
شـــود و در بهتریـــن تیم هـــای دنیـــا بـــازی کنـــد امـــا بایـــد 
ـــک  ـــه ی ـــد ب ـــم بتوان ـــم ک ـــرد و ک ـــاد بگی ـــا را ی ـــی چیزه خیل

ـــود. ـــل ش ـــزرگ تبدی ـــت ب فوتبالیس
ســپاهانی ها 25 بهمــن در قالــب هفتــه پانزدهــم لیــگ برتــر 
ــد.  ــه مصــاف اســتقال برون ــان ب ــد در ورزشــگاه نقــش جه بای
ــت و  ــم اس ــه پانزده ــازی هفت ــن ب ــاس تری ــه حس ــداری ک دی
ــد  ــد تکلیــف قهرمــان نیــم فصــل را مشــخص کنــد. بای می توان
ــن  ــه ای را در ای ــه نتیج ــا چ ــاگردان نویدکی ــت ش ــد در نهای دی

ــدار ثبــت خواهنــد کــرد. دی

مدیرعامــل ســابق باشــگاه اســتقال گفــت: تصمیــم گیــری 
در اســتقال جزیــره ای اســت و ایــن موضــوع بــه پیکــره باشــگاه 

ــد.  ــیب می زن آس
بـه گـزارش فـارس، علـی فتـح اهلل زاده در خصـوص شـرایط 
اسـتقال و مشـکات ایـن تیـم اظهـار داشـت: خـود بازیکنـان 
می گوینـد کـه مـا مسـئوالن را نمی بینیـم. بعـد از جلسـه فکـری 
و مـددی خـود فکـری اعـام کـرد کـه مـددی مدیرعامل باشـگاه 
قـول داده که سـر تمریـن بیاید. این نشـان می دهد کـه ارتباطاتی 
نزدیکـی وجـود نـدارد و همیـن موضوع اسـتقال صـدر جدولی را 
بـه حاشـیه می بـرد. نباید هـوادار تیـم صدرنشـین ناراحت باشـد. 
وقتـی مسـئولیتی را می پذیریـم، باید به نحو احسـن انجـام دهیم،   
امـا االن جزیـره ای در اسـتقال تصمیم گیـری می شـود کـه در 

مجمـوع بـه پیکـره باشـگاه آسـیب می زند. 

وی عنـوان کـرد: هیأت مدیره، مدیرعامـل، کادرفنی و بازیکنان 
حتمـاً زحمـت کشـیده اند کـه تیـم صـدر جـدول اسـت امـا آن 
چیـزی کـه مـا می بینیـم این اسـت که چطـور تیم صـدر جدولی 
حاشـیه دارد. یـک عـده کارشناسـانه بـه مسـائل نـگاه می کنند و 

وقتـی رونـد را می بیننـد انتقـاد می کننـد. 
مدیرعامـل سـابق اسـتقال عنـوان کـرد: وقتی فرزند شـما در 
مخـارج خـود زیـاده روی می کنـد، پـدر و مـادر نگـران می شـوند 
کـه بایـد بـرای آینـده هـم پس انـداز شـود. االن حکایـت باشـگاه 
مـا همیـن اسـت. مـا از آن پس انـداز خـرج می کنیـم، پـس آینده 
چـه می شـود. وقتـی اعتراضـی صـورت می گیـرد حتمـاً نارضایتی 

وجـود دارد.
وی ادامـه داد: سـرمربی ای کـه صدر جدول اسـت باید تشـویق 
شـود، امـا نقد می شـود. هیـأت مدیـره و مدیرعامل با هم مشـکل 

دارنـد و ایـن می توانـد برای اسـتقال خطرناک باشـد. 
فتـح اهلل زاده در مـورد اینکـه آیـا فکـر می کنیـد جایـگاه فکـری 
متزلـزل اسـت یـا خیر، گفـت: تنها فکری نیسـت، بلکـه مدیرعامل 
هم در خطر اسـت. این احساسـی نیسـت که ما درک نکنیم و خود 
بـه خـود نشـان داده می شـود از سـرمربی تیمـی کـه صـدر جدول 
اسـت چقـدر حمایت می بینید. حاشـیه ها موجب شـده که حمایت 

شـاخص را نبینیـم و ایـن مسـائل سـرمربی را هم نگـران می کند.
مدیرعامل سـابق اسـتقال در مـورد اینکه در بازی با نسـاجی، 

ووریـا غفـوری تعویـض شـد امـا از گوشـه زمیـن بیـرون رفـت و 
عصبانـی بـود، گفـت: چـرا کاپیتـان تیم عصبانـی می شـود؟ همه 
پشـت پـرده را نمی داننـد. وقتـی بـا تمـام وجـود کار کنیـد امـا 
شـب قبـل از بـازی متوجه شـوید که از شـما به کمیتـه انضباطی 
شـکایت شـده اسـت، چـه حالـی پیـدا می کنیـد؟ طبیعتـاً مـا هم 

شـبیه غفـوری می شـویم. 
وی ادامـه داد: اگـر قـرارداد غفـوری چنـد برابـر شـده او مقصر 
نیسـت. ایـن بازیکـن پیشـنهادی داده و باشـگاه هـم قبـول کرده 
اسـت. ایـن کارهـا حرفه ای نیسـت و دودش به چشـم اسـتقال و 

می رود. هـواداران 
فتـح اهلل زاده کـه بـا رادیـو تهـران صحبـت می کـرد، در مـورد 
اینکـه ظاهـراً پول هتل را یک هـوادار می دهـد و زمین تمرین هم 
پر از شیشـه اسـت، این مسـائل را چطـور ارزیابـی می کنید، گفت: 
اینهـا بـرای باشـگاه بزرگ اسـتقال کـه پرافتخارترین تیـم ایرانی 
در آسیاسـت خوب نیسـت. سـرمربی تیم مسـئول اینگونه مسـائل 

نیسـت و بایـد مدیریت کند. 
مدیرعامل اسـبق باشـگاه اسـتقال در مورد اینکه آیا این مسـائل 
تقصیر مدیریت اسـت یا خیر، گفت: مدیریت فقط مدیرعامل نیسـت. 
مـا می بینیـم علـی نـژاد معـاون وزیـر از مـددی حمایـت می کنـد و 
یعنـی وزارت ورزش هـم جـزو همیـن مدیریـت اسـت. بـه نظـر من 
مجموعه مدیریت کنار هم نیسـتند و این به اسـتقال ضربه می زند.

سایه روشن های هفتمین روز سی ونهمین جشنواره فیلم فجر؛

حمله به بازیکن پرسپولیس و بارانی که با باران آمد

ادبیات برخی مربیان زننده است

سپاهانی ها برای یکه تازی آماده اند

تصمیم گیری در استقالل جزیره ای است
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اوقات شرعی شهر تهران

نایب رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
ضمـن تشـکر از رویکـرد همکارانـه دولت در 
انجـام خواسـته مجلـس بـرای اصـاح الیحه 
بودجـه گفـت: هزینه هـای جـاری در الیحـه 
بـه  بایـد  بودجـه 1399  قانـون  بـه  نسـبت 
و  کنـد  رشـد  درصـد   30 حداکثـر  میـزان 
دسـتگاه ها  اعتبـارات  رشـد  متناسب سـازی 

نیـز مدنظـر قـرار گیرد. 
بـه گزارش فـارس، کلیـات الیحـه بودجه 
سـال 1400 در جلسـه علنی مجلس شورای 
اسـامی رد شـد. الیحه ای کـه ماه ها مجلس 
و کمیسـیون تلفیـق را برای ایجـاد اصاحات 
سـاختاری براسـاس واقعیات اقتصاد و جامعه 
و تحقـق فرمایشـات رهبر انقاب اسـامی به 
خـود مشـغول کـرد. از مهـم تریـن دالیل رد 
کلیـات ایـن الیحـه موهـوم بـودن اعـداد و 
ارقـام پیـش بینی شـده منابـع و درآمدهایی 
بـود که کمیسـیون تلفیق سـعی بر متناسـب 
سـازی آن ها داشـت. اما نظر مجلس شـورای 
اسـامی ایـن بـود کـه الیحـه بودجـه سـال 
آتـی بـه قـدری ایـرادات اساسـی و بنیـادی 
دارد کـه قابـل اصـاح نیسـت. بنابرایـن اگـر 
دولـت مجـددا ایـن الیحـه را بـدون تغییـر 
قابـل توجهی بـه مجلس ارسـال کند، وکای 
ملـت دوبـاره آن را رد خواهنـد کرد. درنتیجه 
شـده  کارشناسـی  نظـرات  کـردن  منظـور 
مجلـس شـورای اسـامی درمـورد اصاحات 

مـورد نیـاز درالیحـه بودجـه ضروری اسـت.
رئیـس  نایـب  خانـدوزی،  احسـان 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس در گفـت وگو 
فـارس  خبرگـزاری  اقتصـادی  خبرنـگار  بـا 
ضمـن اشـاره به لـزوم اصـاح الیحـه بودجه 
1400 و نامـه اخیـر به رئیس جمهـور درباره 
مـوارد اصاحـی موردنیـاز گفـت: بـا توجـه 
بـه مباحـث مطـرح شـده در بررسـی کلیات 
الیحـه بودجـه سـال 1400 در جلسـه علنی 
مجلـس مجلـس روز 14 بهمـن مـاه، جمـع 
توسـط  الیحـه  اصـاح  بـر  مجلـس  بنـدی 

دولـت اسـت.
وی افـزود: درهمیـن راسـتا ضمـن تشـکر 
از رویکـرد همکارانـه دولت در انجام خواسـته 
الزم  بودجـه  الیحـه  اصـاح  بـرای  مجلـس 

اسـت بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده در 
جلسـات کمیسـیون تلفیق و همچنین جلسه 
صحـن علنـی، با رویکـرد کاهش کسـری تراز 
عملیاتی و شـفافیت بودجـه برخی محورها در 

اصـاح ایـن الیحـه مدنظـر قـرار گیرد.
خانـدوزی با اشـاره به محورهـای ضروری 
بـرای اصـاح الیحـه بودجـه از سـوی دولت 
الیحـه  در  جـاری  هزینه هـای  کـرد:  اضافـه 
بـه  بایـد  بودجـه 1399  قانـون  بـه  نسـبت 
و  کنـد  رشـد  درصـد   30 حداکثـر  میـزان 
دسـتگاه ها  اعتبـارات  رشـد  متناسب سـازی 

نیـز مدنظـر قـرار گیـرد.
وی ادامــه داد: محــور دوم ایــن اســت کــه 
ــر  ــت )در نظ ــادرات نف ــل از ص ــع حاص مناب
ــرای  ــی نفــت ب ــزان صــادرات فعل ــن می گرفت
ســال آینــده بــه منظــور اطمینــان بخشــی از 
ــده و  ــال آین ــت در س ــه ای دول ــات بودج ثب
اســتفاده از منابــع ناشــی از فــروش احتمالــی 
ــد  ــرای هزینه هــای غیرضــروری( بای بیشــتر ب

واقعــی ســازی شــود.
ایـن نماینـده مجلـس در تشـریح محـور 
سـوم اظهـار داشـت: بایـد سـهم درآمدهـای 
مالیاتـی از منابـع عمومی به میزان مشـخص 
شـده در قانـون برنامـه ششـم توسـعه )49 
درصـد( افزایـش یابـد و احـکام قانونـی مورد 
نیـاز در تبصره هـای الیحـه از طریـق ایجـاد 
پایه هـای جدیـد مالیاتـی، جلوگیـری از فرار 
مالیاتـی و اخـذ مالیـات از اقشـار ثروتمنـد و 

فعالیت هـای غیرمولـد ارائـه شـوند.
وی تاکیـد کـرد: در محور چهارم اصاحات 
الیحـه بودجـه بایـد رانت هـای ناشـی از چند 
بودجـه  محاسـباتی  ارزهـای  بـودن  نرخـی 
بصـورت  آن  التفـاوت  مابـه  و  شـوند  حـذف 
مسـتقیم در انتهـای زنجیـره تولیـد، توزیـع و 
مصـرف به مصـرف کننـده و در واقـع به خود 

برسـد. مردم 
ــش  ــرد: در بخ ــان ک ــدوزی خاطرنش خان
پنجــم نیــز بایــد در هزینه هــای جــاری 
دولــت بــه منظــور ایجــاد منابــع بــرای تولید، 
اشــتغال و محرومیــت زدایــی در مناطــق 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــه جوی ــروم صرف مح
نایب رئیس کمیسـیون اقتصـادی مجلس 
نامـه  ایـن  محـور ششـم  بـه  اشـاره  ضمـن 
تصریـح کـرد: در افزایش حقوق و مسـتمری 
کارکنـان و بازنشسـتگان بـا در نظـر گرفتـن 
رعایـت  بایـد  اخیـر  یکسـال  افزایش هـای 

عدالـت انجـام شـود.
وی درانتهـا یادآورشـد کـه محـور پایانـی 
و هفتـم نیـز بـه کنترل میـزان انتشـار اوراق 
و واگـذاری دارایـی و سـهام بـه منظـور عدم 

آسـیب رسـانی بـه بازار سـرمایه اسـت.

7 محور ضروری اصالح 
الیحه بودجه ۱4۰۰ توسط دولت

ــد  ــر می خواهن ــد: اگ ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
ایــران بــه تعهــدات برجامــی برگــردد، آمریــکا بایســتی 
بعــد  مــا  و  کنــد  لغــو  عمــل  در  کا  را  تحریم هــا 
ــا  ــه درســت تحریم ه ــم ک ــم و ببینی راســتی آزمایی کنی
لغــو شــده، آن وقــت بــه تعهــدات برجامــی برمی گردیــم.  
ایــن سیاســت قطعــی جمهــوری اســامی اســت و مــورد 

اتفــاق مســئوالن کشــور هــم هســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در دیــدار جمعــی از فرماندهــان نیــروی هوایــی و 
پدافنــد هوایــی ارتــش، بیعــت تاریخــی همافــران 
بــا امــام خمینــی)ره( در 19 بهمــن 57 را یکــی از 
ــروزی  ــی پی ــل اصل ــم و از عوام ــازی های مه شگفتی س
ــباتی  ــای محاس ــان دهنده خط ــن نش ــاب و همچنی انق
آمریکایی هــا برشــمردند و گفتنــد: الزمــه اســتمرار 
ــه،  ــردم در صحن ــور م ــاب، حض ــتاب انق ــت پرش حرک
بخصــوص  کلمــه  اتحــاد  بی وقفــه،  تــاش  و  کار 
ــش  ــی و افزای ــده اله ــه وع ــاد ب ــئوالن، اعتم ــان مس می

مؤلفه هــای قــدرت ملــی در عمــل اســت.
ــر  ــار اخی ــای فضاحت ب ــاب اســامی قضای ــر انق رهب
آمریــکا و ســقوط ترامــپ را افــول آبــرو، قــدرت و انتظــام 
ــه  ــا اشــاره ب ــد و ب ــکا خواندن اجتماعــی و سیاســی آمری
اروپایــی و آمریکایــی دربــاره  اظهارنظــر مقام هــای 
و  آمریکایی هــا  تأکیــد کردنــد:  برجــام و تحریم هــا 
ــرا  ــد زی ــرط گذاری ندارن ــه ش ــق هیچ گون ــا ح اروپایی ه
ــی  ــد و آن طرف ــی خــود را نقــض کردن ــدات برجام تعه
کــه بایــد شــرط بگــذارد جمهــوری اســامی اســت زیــرا 

ــود. ــه تعهــدات خــود پایبنــد ب ب
 ایشــان تاکیــد کردنــد: ایــران هنگامــی بــه تعهــدات 
ــه  ــکا هم ــه آمری ــت ک ــد گش ــود بازخواه ــی خ برجام
تحریم هــا را در عمــل و نــه در حــرف یــا بــر روی کاغــذ، 
ــتی آزمایی  ــورد راس ــا م ــو تحریم ه ــن لغ ــد و ای ــو کن لغ
ــل  ــی و غیرقاب ــن، سیاســت قطع ــرد. ای ــرار گی ــران ق ای
برگشــت جمهــوری اســامی و مــورد اتفــاق همــه 
مســئوالن اســت و هیچکــس از آن عــدول نخواهــد کــرد.

ــه 19 بهمــن  ــدار حادث ــن دی ــوا در ای ــده کل ق فرمان
ــدن  ــدا ش ــد: ج ــد و افزودن ــام اهلل خواندن 1357 را از ای
ــام و  ــه ام ــا ب ــتن آنه ــش و پیوس ــی از ارت ــش مهم بخ
ــم  ــی رژی ــه اصل ــرا تکی ــود زی ــزه ب ــبیه معج ــردم ش م
طاغــوت بــه ارتــش و ســاواک بــود و در نهایــت از آنجایی 

ــد. ــور نمی کردن ــچ گاه تص ــه هی ــد ک ــه خوردن ضرب
ــه خطــای محاســباتی  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
عجیــب دولــت دموکــرات آمریــکا در آن زمــان، در 
ارزیابــی شــرایط کشــور و مــردم اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
ــدوار  ــیار امی ــاهی بس ــش شاهنش ــه ارت ــا ب آمریکایی ه
بودنــد و بــر اســاس اخبــار قطعــی، کودتایــی را طراحــی 
ــروان  ــران و پیش ــتگیری س ــا دس ــا ب ــد ت ــرده بودن ک
انقــاب و بــا اســتفاده از خشــونت گســترده علیــه مــردم، 
ــه  ــی ک ــی از عوامل ــا یک ــوند ام ــم ش ــقوط رژی ــع س مان
ــروی  ــت نی ــرد، حرک ــل ک ــا را باط ــیطانی آنه نقشــه ش

ــود. ــی در نوزدهــم بهمــن ب هوای
ــباتی  ــای محاس ــه خط ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش

ــران ادامــه دارد و همچنــان درک و  ــکا در قبــال ای آمری
شــناخت صحیحــی از ملــت ایــران ندارنــد، افزودنــد: یک 
نمونــه از ایــن خطــای محاســباتی در فتنــه ۸۸ بــود کــه 
رییــس جمهــور دموکــرات آمریــکا بــه خیــال آنکــه کار 

را تمــام خواهــد کــرد، رســماً از فتنــه حمایــت کــرد.
بی ســابقه  تحریم هــای  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ــری از  ــه دیگ ــران را نمون ــا درآرودن ای ــدف از پ ــا ه ب
خطاهــای محاســباتی آمریــکا برشــمردند و گفتنــد: 
یکــی از همــان احمق هــای درجــه یــک، دو ســال پیــش 
گفتــه بــود کــه عیــد ژانویــه 2019 را در تهــران جشــن 
ــه دان  ــه زبال ــودش ب ــخص خ ــاال آن ش ــم. ح می گیری
ــا افتضــاح از  ــا لگــد و ب تاریــخ رفتــه و رییــس او هــم ب
کاخ ســفید اخــراج شــده اســت امــا جمهــوری اســامی 

ــد ســربلند ایســتاده اســت. ــه لطــف خداون ــران ب ای
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
قبــال دشــمن و معیــوب بــودن دســتگاه محاســباتی آن 
ــل  ــد: عوام ــرد، خاطرنشــان کردن ــاده انگاری ک ــد س نبای
دیگــری نیــز در موفــق بــودن حرکــت انقــاب اســامی 
ــور  ــاش، حض ــد از کار و ت ــه عبارتن ــد ک ــر بوده ان مؤث
مــردم در صحنــه و ایمــان آنــان بــه لــزوم ایــن حضــور، 

ــل. ــای متقاب ــده الهــی و طراحی ه ــه وع ــاد ب اعتم
فرمانــده معظــم کل قــوا تأکیــد کردنــد: بــا نشســتن 
و تماشــا کــردن هیــچ کاری پیــش نمــی رود. مســئوالن 
بــا حضــور در میــدان کار و عمــل، و بــا اعتمــاد بــه خــدا، 
ــد و در  ــش دهن ــی را افزای ــدرت مل ــای ق ــاً مولفه ه دائم

عمــل تولیــد قــدرت کننــد.
ــت  ــدرت را تقوی ــد ق ــر تولی ــی از مظاه ــان یک ایش
ــه ای و  ــات منطق ــب اقتضائ ــه تناس ــلح ب ــای مس نیروه
ــای  ــل از رزمایش ه ــا تجلی ــمردند و ب ــی برش بین الملل
ــزرگ و  ــای ب ــن رزمایش ه ــام چنی ــد: انج ــر افزودن اخی
ــم، در واقــع  اعجــاب برانگیــز، آن هــم در شــرایط تحری
تأمیــن امنیــت ملــی به دســت فرزنــدان کشــور در 
ــت. ــز اس ــیار افتخارآمی ــور و بس ــلح کش ــای مس نیروه

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای الزمــه تولیــد قــدرت در 
نیروهــای مســلح را عــاوه بــر تقویــت تجهیــزات، حفــظ 
ــا  ــوی نیروه ــدرت معن ــان و ق ــه، ایم ــای روحی و ارتق
ــزرگ برخــی کشــورهای  ــد: خطــای ب دانســتند و گفتن
منطقــه ایــن اســت کــه امنیــت ملــی خــود را از 
ــا دالر  ــا وجــود میلیارده ــد و ب ــب می کنن ــگان طل بیگان
ــت  ــر شــدن و توهیــن شــنیدن، در نهای ــه و تحقی هزین
ــه  در بزنگاههــا امنیــت آنهــا تأمیــن نمی شــود؛ همانگون
کــه در قضایــای چنــد ســال قبــل مصــر و تونــس و یــا 

ــم. ــوی دیدی ــا پهل در سرنوشــت محمدرض
ــا و  ــروز خط ــت از ب ــزوم مراقب ــه ل ــان در ادام ایش
ــد:  ــد و افزودن ــزد کردن ــز گوش ــل را نی ــتباه در داخ اش
ــوب  ــه مرع ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــتباه های ب ــی از اش یک
و  امــور سیاســی  یــا در  و  قــدرت دشــمن شــویم 

ــم. ــد ببندی ــمن امی ــه دش ــادی ب اقتص
ــای  ــر اینکــه بن ــد ب ــا تأکی ــر انقــاب اســامی ب رهب
ــی نیســت،  ــوان داخل ــرو و ت ــه درخصــوص نی ــر مبالغ ب
ــم  ــای درون را ببینی ــا واقعیت ه ــد: ام خاطرنشــان کردن

ــی،  ــا هرتوان ــر ب ــه اگ ــم ک ــم و بدانی ــاء دهی و آن را ارتق
ــاد. ــم افت ــوب دشــمن شــویم از کار خواهی مرع

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، افــرادی را کــه در 
قدرتهــا  برخــی  و  آمریــکا  توانایی هــای  خصــوص 
ارزیابی هــای غیرواقعــی دارنــد، بــه قضایــای اخیــر 
ــار  ــوادث فضاحت ب ــد: ح ــد و افزودن ــاع دادن ــکا ارج امری
اخیــر آمریــکا، مســایل کوچکــی نیســتند و نبایــد 
درچارچــوب افــول یــک رییــس جمهــور نابــاب ارزیابــی 
ــرو، قــدرت و انتظــام  ــا افــول آب شــوند بلکــه ایــن قضای

ــت. ــکا اس ــی آمری اجتماع
ایشــان بــا اســتناد بــه اظهــارات صاحبنظران برجســته 
ــام  ــد نظ ــا می گوین ــود آنه ــد: خ ــکا گفتن ــی آمری سیاس
اجتماعــی آمریــکا از درون پوســیده اســت و برخــی 

ــد. ــان آورده ان ــه می ــکا ب ســخن از دوران پســا آمری
شــبیه  اگــر  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ــا بخصــوص  ــر از دنی ــکا در هرنقطــه دیگ ــای آمری قضای
ــکل دارد، رخ  ــا مش ــا آنه ــکا ب ــه آمری ــورهایی ک در کش
امپراطــوری  امــا  را رهــا نمی کردنــد  بــود، آن  داده 
خبــری در دســت آنهــا اســت و تــاش دارنــد تــا ماجــرا 
ــام  ــه تم ــه قضی ــد درحالی ک ــان دهن ــده نش را تمام ش

ــت. ــه دار اس ــده و دنبال نش
بــودن  سراســیمه  و  دســتپاچگی  علــت  ایشــان 
ــوص  ــه بخص ــکا در منطق ــه آمری ــته ب ــای وابس رژیم ه
رژیــم صهیونیســتی و یاوه گویی هــای اخیــر آنهــا را 
تــرس و اضطــراب از واقعیــت افــول آمریــکا در محیــط 

ــتند. ــی دانس ــط داخل ــی و محی ــن الملل بی
ــری از  ــش دیگ ــه ای در بخ ــت اهلل خامن ــرت آی حض
سخنانشــان بــا اشــاره بــه اظهــارات مقام هــای آمریکایــی 
و اروپایــی در قضیــه تحریم هــا، گفتنــد: اوالً در جمهوری 
ــای  ــکار مهمل گویی ه ــس گوشــش بده اســامی هیچ ک
افــراد بــدون اســتحقاق در آمریــکا و اروپــا نیســت.  ثانیــاً 
ــه کشــور  ــکا و س ــتدالل، آمری ــر اســاس منطــق و اس ب
اروپایــی کــه تعهــدات برجامــی خــود را زیــر پا گذاشــته 
انــد، حــق تعییــن شــرط و شــروط بــرای برجــام ندارنــد.

ــاً  ــا صرف ــد: آنه ــد کردن ــر انقــاب اســامی تأکی رهب
بعضــی  کار،  اول  در  کوتــاه  بســیار  برهــه  یــک  در 

بعــداً  امــا  کردنــد  تعطیــل  موقتــاً  را  تحریم هــا  از 
ــد،  ــش هــم دادن ــی افزای ــد و حت ــا را برگرداندن تحریم ه
بنابرایــن حــق گذاشــتن شــرط و شــروط ندارنــد.  طرفی 
ــرای ادامــه کار برجــام شــرط بگــذارد،  کــه حــق دارد ب
ــه  ــه از اول ب ــرا ک ــت چ ــران اس ــامی ای ــوری اس جمه
ــا  ــی آنه ــرد ول ــی خــود عمــل ک ــدات برجام ــه تعه هم

ــد. ــض کردن ــود را نق ــدات خ تعه
و  بازگشــت  غیرقابــل  قطعــی،  ایشــان سیاســت 
ــام  ــوص برج ــامی در خص ــوری اس ــر جمه عدول ناپذی
را کــه مــورد اتفــاق همــه مســئوالن کشــور اســت، بــه 
ایــن شــکل بیــان کردنــد: اگــر می خواهنــد ایــران 
ــکا  ــد آمری ــردد بای ــود برگ ــی خ ــدات برجام ــه تعه ب
ــا روی کاغــذ،  ــان و ی ــا زب ــه ب تحریم هــا را در عمــل و ن
ــت  ــتی آزمایِی صح ــس از راس ــد، آن گاه پ ــو کن کًا لغ
تعهــدات  بــه  اســامی  جمهــوری  تحریم هــا،  لغــو 

ــت. ــد گش ــاز خواه ــود ب ــی خ برجام
دســت  و  مســئوالن  اســامی  انقــاب  رهبــر 
انــدرکاران امــور کشــور را بــه اتحــاد کلمــه و همصدایــی 
توصیــه موکــد کردنــد و گفتنــد: اتحــاد کلمــه مــردم و 
همچنیــن مســئوالن عامــل اصلــی عبــور از بســیاری از 
مشــکات در 42 ســال گذشــته بــوده و ایــن هماهنگــی 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــی بای و هم صدای
ــه  ــه ادام ــلح را ب ــای مس ــوا، نیروه ــده کل ق فرمان
ــه  ــد: ب ــد کردن ــان تأکی ــه و در پای ــدرت توصی ــد ق تولی
لطــف خداونــد و دعــای حضــرت ولــی عصر)عــج( 
فــردای ملــت و کشــور ایــران، قطعــاً بــه مراتــب بهتــر و 

ــود. ــد ب ــروز خواه ــر از ام باالت
ــر  ــامی، امی ــاب اس ــر انق ــخنان رهب ــش از س پی
ــرتیپ نصیــرزاده فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش  س
ــال  ــرو در س ــن نی ــای ای ــی از برنامه ه ــان گزارش ــا بی ب
گذشــته گفــت: نیــروی هوایــی بــا ســابقه حضــور 
ــتاوردهای آن،  ــظ دس ــاب و حف ــود در انق ــذار خ اثرگ
امــروز بــا دســتی پــر از رویش هــای برخواســته از تفکــر 
ــا  ــلیمانی، ب ــهید س ــب ش ــای مکت ــت و آموزه ه مقاوم
ــی  ــدرت هوای ــای ق ــیر ارتق ــش در مس ــر از پی انگیزه ت

ــت. ــته اس ــور گام برداش کش
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