
یک شنبه 26 بهمن ماه 99- سال هفتم - شماره 924 - 1500 تومان روزنامه سراسری عجب شیر | فرهنگی ـ اقتصادی

عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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 دستور دادستان  اصفهان برای 
شناسایی عامالن و محرکان توهین 

به رئیس جمهور 

برخورد مقتدرانه پلیس با 
برهم زدگان امنیت مردم 

دستگاه قضایی صرف نظر از مسائل جناحی پاسداری از قانون و حرمت و صیانت 
از شخصیت حقوقی و حقیقی افراد را مقدم بر هر نظری دانسته

 پلیس با کسی که امنیت عمومی مردم را برهم می زند تعارف ندارد
طرح ترخیص موتور سیکلت های رسوبی را آغاز کردیم

بیش از ۸۰ درصد پرونده ها در کالنتری سازش می شود
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قاضی زاده هاشمی:

 خصوصی سازی باید با شفافیت 
و بدون عجله باشدو بدون عجله باشد

ترخیص کاالهای ممنوعه 
آزاد شد

توهین به رئیس جمهور 
ریشه و عقبه دارد

دارندگان سهام عدالت می توانند 
کارت اعتباری بگیرند

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی
 به بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

ــه  ــه بودجــه ۱۴۰۰ را ب ــه جــاری الیحــه اصالحی ــت طــی هفت ــی دول درحال
مجلــس تقدیــم خواهــد کــرد کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی از عــدم تغییــر ارز 

ــر داد.  ــن اصالحیــه خب ــی دارو و کاالهــای اساســی در ای ۴۲۰۰ تومان
ــت در  ــم دول ــا تســنیم درخصــوص تصمی ــو ب ــی در گفت وگ عبدالناصــر همت
مــورد ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اصالحیــه بودجــه ۱۴۰۰، اظهــار داشــت: درخصــوص 
ــات الزم را  ــه اطالع ــه و بودج ــازمان برنام ــرم س ــئولین محت ــا مس ــه حتم بودج

منتشــر مــی کننــد ولــی درحــدی کــه بنــده درجریــان هســتم نــکات اصلــی و 
کلیــدی الیحــه بودجــه در چارچــوب الیحــه قبلــی امــروز بــا حضــور و مشــارکت 

تیــم اقتصــادی دولــت بررســی شــد.
وی دربــاره جمــع بنــدی نهایــی بودجــه ۱۴۰۰ در دولــت، گفــت: بنظــرم تــا 

فــردا الیحــه بودجــه در دولــت نهایــی بشــود.
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی، تصمیمــی بــرای تغییــر ارز ۴۲۰۰ دارو 
ــت اتخــاذ  ــه الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ توســط دول و کاالهــای اساســی، در اصالحی

نشــده اســت.
ــود، بعــد از تصویــب  ــه مجلــس رفتــه ب الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ کــه آذرمــاه ب
در کمیســیون تلفیــق و اعمــال برخــی تغییــرات اساســی از جملــه حــذف دالر 

ــی، در صحــن علنــی مجلــس رد شــد. ۴۲۰۰ تومان
بعــد از رد کلیــات الیحــه بودجــه در صحــن علنــی مجلــس، دولــت موظــف 
شــد تــا در اســرع وقــت اصالحیــه هــای الزم را در الیحــه بودجــه اعمــال کنــد و 

مجــدداً بودجــه ۱۴۰۰ را تقدیــم مجلــس کنــد.
از مهمتریــن اختالفــات دولــت و مجلــس در خصــوص بودجــه ۱۴۰۰، حــذف 
ــود، مجلســی هــا ادامــه پرداخــت  ــی دارو و کاالهــای اساســی ب ارز ۴۲۰۰ تومان
ایــن نــوع ارز را باعــث افزایــش رانــت  و فســاد مــی داننــد و دولــت معتقــد اســت 
ــر مســتقیم در  ــه اث ــی نیســت چراک ــاره ارز ۴۲۰۰ تومان ــان حــذف یکب االن زم

قیمــت ســایر کاالهــا خواهــد داشــت.

همتی: 

دولت تصمیمی برای حذف ارز 42۰۰ تومانی
 در اصالحیه بودجه ۱4۰۰ نگرفته است

ــذار در  ــر گ ــی تاثی ــش دولت ــک بخ ــوان ی ــه عن ــت: ب ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
تجــارت خارجــی، تــالش کرده ایــم تــا مشــکالت تجــارت ایــران را بــر طــرف کنیــم. 
 بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد اســالمی وزیــر راه و 
شهرســازی در نشســت خبــری اتــاق بازرگانــی بــا وزارت راه و شهرســازی اظهــار 
ــر مســیر های اســتراتژیک و گمــرکات  ــژه ای ب کــرد: در حــال حاضــر تمرکــز وی
بــزرگ کشــور داریــم تــا ایــن مســیر ها را گســترش دهیــم و مشــکالت آن هــا را 
بــر طــرف کنیــم کــه ایــن اقدامــات تــا آخریــن روز دولــت ادامــه خواهــد یافــت.

او افــزود: در همیــن راســتا در چنــد هفتــه آینــده از ســامانه جدیــد گمرکــی 
در مــرز بــازرگان کــه جــزو مهم تریــن گمــرکات کشــور اســت، بازدیــد خواهیــم 

کــرد کــه ایــن ســامانه بــر امــر ورود و خــروج کاال تمرکــز ویــژه و جــدی دارد.
ــکل  ــن ش ــامانه بدی ــن س ــرد ای ــرد: عملک ــان ک ــازی بی ــر راه و شهرس وزی
ــا در  ــد و کااله ــوب کاال باش ــه داری و رس ــل نگ ــد مح ــرک نبای ــه گم ــت ک اس

ــه دســت  ایــن محل هــا در کوتاه تریــن حالــت ممکــن بایــد ترخیــص شــوند و ب
ــند. ــب کاال برس صاح

حضور بخش خصوصی در جلسات وزارت راه و شهرسازی
اســالمی ادامــه داد: در جلســاتی کــه در وزارت راه و شهرســازی بــرای بهره برداری 
از ایــن ســامانه انجــام می گرفــت، بخش هــای خصوصــی و نماینــدگان اتــاق 

بازرگانــی نیــز حضــور داشــتند و از تجربیــات آن هــا اســتفاده کردیــم.
او تصریــح کــرد: طــی چنــد ســال گذشــته مباحثــی بــه بخــش ترانزیــت کاال 
در کشــور ضربــه وارد کــرده بودنــد و در راســتای حــل ایــن مشــکالت اقداماتــی 

صــورت گرفتــه و نتیجــه بخــش نیــز بوده انــد.
وزیــر راه و شهرســازی ابــراز کــرد: صــادرات و واردات را می تــوان از مهم تریــن 
ــوص  ــه خص ــور ب ــای کش ــیاری از بخش ه ــه در بس ــت ک ــور دانس ــات کش اقدام
ــای  ــد از برنامه ه ــت نبای ــن دول ــتقیم دارد همچنی ــر مس ــادی تاثی ــه اقتص چرخ

خــود در زمینــه تجــارت خارجــی عقــب بمانــد.
اســالمی مطــرح کــرد: وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یــک بخــش دولتــی 
تاثیــر گــذار در تجــارت خارجــی تــا آنجایــی کــه عهــده دار بــوده، تــالش کــرده 

تــا مشــکالت تجــار و تجــارت ایــران را بــر طــرف کنــد.
ــه  ــوان ب ــوه ای می ت ــای بالق ــرد: ظرفیت ه ــار ک ــازی اظه ــر راه و شهرس وزی
ــای خــزر و حمــل و نقــل کاال بیــن  کمــک کشــتی های رو رو )ro_ro( در دری

ــرد. ــاد ک ــا ایج ــن دری ــایه ای ــور های همس کش
او افــزود: تعــداد ایــن کشــتی ها در کشــور نســبت بــه ظرفیــت موجــود کــم 
ــه  ــم ک ــوت می کنی ــی دع ــای خصوص ــتا از بخش ه ــن راس ــه در همی ــت ک اس

ــد. ــدام کنن ــن کشــتی ها اق ــد ای ــه خری نســبت ب

اسالمی مطرح کرد؛ 

تالش وزارت راه و شهرسازی برای توسعه تجارت کشور
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رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ــه نوبخــت گفــت:  مجلــس طــی نامــه ای خطــاب ب
ــردم  ــی را م ــورم زا و غیرواقع ــفاف، ت ــه غیرش بودج
ــد، الیحــه بودجــه  ــس نمــی پذیرن ــت و مجل از دول
ســال ۱۴۰۰ بایــد دغدغــه رفــع بی عدالتــی و تــورم، 
فقرزدایــی، ایجــاد امنیــت غذایــی و دارویــی و رفــع 

بــی ثباتــی در بــورس داشــته باشــد. 
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــی بابای ــا حاج حمیدرض
در  مجلــس  محاســبات  و  بودجــه  و  برنامــه 
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــت، ب ــه مل ــا خان ــو ب گفت وگ
از ایــرادات، کاســتی هــا و ابهامــات الیحــه بودجــه 
۱۴۰۰ گفــت: در نامــه ای خطــاب بــه نوبخــت 
ــور از وی  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــد  ــکات بودجــه ای مانن ــه برخــی ن ــا ب خواســتم ت
ــاخص  ــت ش ــی و رعای ــع نمای ــازی، واق ــفاف س ش
هــای کالن الیحــه بودجــه بــه ویــژه تــورم و 
ــه  ــد توج ــه الیحــه جدی ــن و ارائ ــتغال در تدوی اش

ــد. ــته باش داش
وی تاکیــد کــرد:  ضریــب جینــی، اشــتغال، ارزش 
پــول ملــی و نجــات بــورس از وضعیــت فعلــی، 
امنیــت غذایــی و دارویــی، پیــام مثبــت بــرای مــردم 
و فقــر زدایــی از مــوارد دیگــری اســت کــه بایــد در 
ــه مجلــس  ــم ب اصــالح الیحــه بودجــه جهــت تقدی

مــورد توجــه قرارگیــرد.
ــازی در  ــفاف س ــر ش ــن ب ــی همچنی حاجی بابای
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــاز ب ــورد نی ــار م ــزان اعتب می
ــد  ــه تاکی ــن نام ــان در ای ــدی معلم ــه بن ــام رتب نظ
ــاز همســان ســازی  ــار مــورد نی ــزود: اعتب کــرد و اف
حقــوق اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه های وابســته 

بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و... بــا اعضای 
ــم  ــوم پزشــکی ه ــای عل ــات علمــی دانشــگاه ه هی

ــرار بگیــرد. ــد مــورد توجــه ق بای
رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ــوق  ــازی حق ــان س ــرد: همس ــح ک ــس تصری مجل
بازنشســتگان و کارگــران ســازمان تامیــن اجتماعــی 
بــا حقــوق بازنشســتگان کشــوری و لشــکری و 
تحکیــم حقــوق همــه بازنشســتگان در اصــالح 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار 
ــدان  ــوم زن ــان مظل ــرد. همچنیــن حقــوق کارکن گی

ــد اصــالح شــود. ــز بای ــا نی ه
ــه در  ــانی ک ــوق کس ــه حق ــه ب ــگاه عالمان وی ن
جزایــر جنــوب کشــور بــه خدمــت اشــتغال دارنــد را 
نیــز از جملــه مــواردی برشــمرد کــه بایــد در اصــالح 
بودجــه بــه آن توجــه شــود، گفــت: لــزوم توجــه بــه 

معیشــت مــردم بــه ویــژه افــرادی کــه حقــوق پایین 
ــزد و...  ــرکتی کارم ــن، ش ــای کار معی ــد، نیروه دارن
ــرای تبدیــل وضعیــت ایــن طیــف  ایجــاد فرصــت ب
ــه  ــران در بودج ــژه ایثارگ ــه وی ــت ب ــنل دول از پرس

۱۴۰۰ بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــه  ــه، بودج ــیون برنام ــس کمیس ــه رئی ــن نام مت
ــر  ــرح زی ــه ش ــت ب ــه نوبخ ــس ب ــبات مجل و محاس

اســت:
ــرم  ــس محت ــت رئی ــر نوبخ ــای دکت ــاب آق  جن

ــور ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام س
سالم علیکم

بــا تشــکر از تــالش هــای جنابعالــی و همــکاران 
حقــوق  ســازی  همســان  اجــرای  در  محتــرم 
از  برخــی  لشــکری،  و  کشــوری  بازنشســتگان 
ــه  ــه بودج ــات الیح ــا و ابهام ــتی ه ــرادات، کاس ای

ســال ۱۴۰۰را جهــت اصــالح و تقدیــم بــه مجلــس 
ــم. ــی نمای ــادآوری م ــالمی ی ــورای اس ش

ــر  ــالوه ب ــد، ع ــتور فرمایی ــت دس ــتدعی اس مس
ــاخص  ــت ش ــی و رعای ــع نمای ــازی و واق ــفاف س ش
ــب  ــورم، ضری ــژه ت ــه بوی ــه بودج ــای کالن الیح ه
جینــی، اشــتغال، ارزش پــول ملــی، فقرزدایــی، 
امنیــت غذایــی و دارویــی، نجــات بــورس از وضعیــت 
نابســامان کنونــی و پیــام مثبــت بــرای مــردم، موارد 

ــود؛ ــت ش ــل رعای ذی
۱- میــزان اعتبــار اجــرای نظــام رتبه بنــدی 

ــان معلم
ــاز اجــرای همســان ســازی  ــورد نی ــار م ۲- اعتب
دانشــگاه های  علمــی  هیــات  اعضــای  حقــوق 
وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و... بــا 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی

بازنشســتگان  حقــوق  ســازی  همســان   -۳
بــا  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  کارگــران  و 
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری و تحکیــم حقــوق 

بازنشســتگان کل 
۴- اصالح حقوق کارکنان مظلوم زندان ها

ــه در  ــانی ک ــوق کس ــه حق ــه ب ــگاه عالمان ۵- ن
ــر جنــوب کشــور ماننــد عســلویه جــان خــود  جزای
را در کــف دســت قــرار داده انــد را در الیحــه بودجــه 
قبــال  فرماییــد.  اصــالح  و  تبییــن  ســال ۱۴۰۰ 
ازاقــدام مقتضــی کــه مبــذول مــی فرماییــد کمــال 

ــان را دارم. ــکر و امتن تش
ــیون  ــس کمیس ــی رئی ــی بابای ــا حاج حمیدرض
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای 

اســالمی

نماینــده مــردم تبریــز،  آذرشــهر و اســکو در 
ــا  ــه ب ــکا در منطق ــای آمری ــت:  طرح ه ــس گف مجل
ــا ضعیــف  ــه ی ــدرت انقــالب اســالمی از بیــن رفت ق
شــده اســت و ایــن کشــور در آغــاز قــرن بیســت و 
یکــم مدعــی ایجــاد »خاورمیانــه بــزرگ« در منطقــه 
ــگ  ــان در  جن ــروزی حــزب اهلل لبن ــا پی ــه ب ــود ک ب
ــوزاد  ــکا ن ــه آمری ــر خارج ــر وزی ــه تعبی ۳۳ روزه، ب

ــد.  ــا آم ــه دنی ــرده ب ــزرگ، م ــه ب خاورمیان
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیدمحمدرضا میرتـــاج 
الدینـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه انقـــالب اســـالمی 
ــار  ــود، اظهـ ــرن بـ ــده قـ ــن پدیـ ــران بزرگتریـ ایـ
ـــام  ـــل تم ـــال در مقاب ـــه ۴۲ س ـــی ک ـــت: انقالب داش
طوفان هـــا بـــا قـــدرت ایســـتاده و همچنـــان بـــا 

نشـــاط و پویایـــی باقـــی و پاینـــده اســـت.
ـــردم در  ـــور م ـــور پرش ـــایه حض ـــزود: در س وی اف
تمـــام صحنه هـــا و رهبـــری حکیمانـــه، راســـخ و 
قـــوی امـــام خمینـــی )ره( و حضـــرت امـــام خامنـــه ای 
ـــا  ـــه و ب ـــداوم یافت ـــالمی ت ـــالب اس ـــه اهلل(، انق )حفظ
ـــی از  ـــکالتی ناش ـــراوان، مش ـــتاوردهای ف ـــود دس وج
ــای  ــادی و ضعف هـ ــای اقتصـ ــارها و تحریم هـ فشـ
ـــود  ـــته وج ـــال گذش ـــول ۴۲ س ـــز در ط ـــی نی داخل

ـــت. ـــته اس داش
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــا یــادآوری اینکــه ایــن مشــکالت گاهــی  مجلــس ب
ســبب شــده تــا مــا نتوانیــم عظمــت انقــالب 
ــروزی  ــاز پی ــادآور شــد: از آغ ــم، ی اســالمی را ببینی
ــه زدن  ــعی در ضرب ــمنان س ــالمی دش ــالب اس انق
ــز پنجــه در پنجــه  ــا نی ــالب م ــه آن داشــته و انق ب

ــد  ــه خاطــر داری ــی افکنــده اســت؛ ب اســتکبار جهان
در جلســه دو ســال پیــش منافقیــن مدعــی شــدند 
ــن  ــران اســالمی جشــن چهلمی ــم ای ــه نمی گذاری ک
ــه  ــا ب ــد، ام ــزار کن ــود را برگ ــروزی خ ــالگرد پی س
حــول و قــوه الهــی کســانی کــه ایــن حــرف را زدنــد 
خــود مضمحــل و نابــود گشــتند و انقــالب مــا باقــی 

ــتوار اســت. و اس
میرتاج الدینـــی ادامـــه داد: در داخـــل نیـــز 
مشـــکالت اقتصـــادی ســـبب شـــده تـــا خودمـــان 
ـــت آن  ـــالمی و عظم ـــالب اس ـــی از انق ـــه خوب ـــز ب نی
ـــت  ـــاق مثب ـــر اتف ـــه ه ـــی ک ـــم، در حال ـــاع نکنی دف
ـــل  ـــام راح ـــت ام ـــعاع نهض ـــا تحت الش ـــور م در کش

ـــت. ـــوده اس ب
 استقالل یک ملت بزرگترین ارزش

 یک کشور است

ــه  ــه، بودجـ ــیون برنامـ ــس کمیسـ ــب رئیـ نایـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــس بـ ــبات مجلـ و محاسـ
ــک  ــن ارزش یـ ــت بزرگتریـ ــک ملـ ــتقالل یـ اسـ
کشـــور اســـت، بیـــان کـــرد: انقـــالب اســـالمی در 
ـــه  ـــان ب ـــرای ایرانی ـــتقالل را ب ـــن اس ـــن گام ای اولی
ثمـــر آورد، ایـــن در حالـــی اســـت کـــه اســـتقالل 
کشـــور مـــا در اواخـــر دولـــت قاجـــار و رضاخـــان 
ـــه کشـــورمان  ـــود ک ـــه ب ـــوال رفت ـــر س ـــه حـــدی زی ب
ـــیه  ـــا و روس ـــتعمارگر بریتانی ـــور اس ـــط دو کش توس

تـــزاری بـــه دو بخـــش تقســـیم شـــد.
وی افـــزود: در ســـایه ایـــن اســـتقالل، ایـــران 
ــده و  ــل شـ ــه ای تبدیـ ــدرت منطقـ ــک قـ ــه یـ بـ
ــتادگی در مقابـــل ســـلطه و اســـتعمار  بـــا ایسـ
ـــتکبرین  ـــه مس ـــه علی ـــی ک ـــر قیام ـــتکبران، ه مس
در کشـــورهای مختلـــف جهـــان رخ می هـــد، بـــه 

پشـــتوانه ملـــت ایـــران اســـت.
ـــای  ـــه طرح ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب میرتاج الدین
ـــالمی از  ـــالب اس ـــدرت انق ـــا ق ـــه ب ـــکا در منطق آمری
ـــا ضعیـــف شـــده اســـت، متذکـــر شـــد:  ـــه ی بیـــن رفت
دولـــت آمریـــکا در آغـــاز قـــرن بیســـت و یکـــم 
مدعـــی ایجـــاد »خاورمیانـــه بـــزرگ« در منطقـــه 
ـــگ  ـــان در  جن ـــروزی حـــزب اهلل لبن ـــا پی ـــه ب ـــود ک ب
ـــوزاد  ـــکا ن ـــه آمری ـــر خارج ـــر وزی ـــه تعبی ۳۳ روزه، ب

ـــد. ـــا آم ـــه دنی ـــرده ب ـــزرگ، م ـــه ب خاورمیان
نایـــب رئیـــس کمیســـیون برنامـــه،  بودجـــه و 
محاســـبات مجلـــس خاطرنشـــان کـــرد: در یمـــن 
ـــت  ـــاراهلل و مل ـــتادگی انص ـــت و ایس ـــا مقاوم ـــز ب نی
مقـــاوم یمـــن بـــه تاســـی از شـــعارهای انقـــالب 
ــتان و  ــل عربسـ ــور در مقابـ ــن کشـ ــالمی، ایـ اسـ
ــالمی  ــوری اسـ ــتاد. جمهـ ــا ایسـ ــور غربی هـ محـ
منطقـــه  مقاومـــت  جنبش هـــای  الهام بخـــش 
ـــود  ـــرزمینی خ ـــای س ـــا را در مرزه ـــی م اســـت، زمان
ــای  ــون نیروهـ ــا اکنـ ــد امـ ــرده بودنـ ــدود کـ محـ
مقاومـــت اســـالمی تـــا نزدیکـــی مرزهـــای رژیـــم 
ـــد  ـــش رفته ان ـــه پی ـــای مدیتران ـــتی و دری صهیونیس
حوزه هـــای  در  کشـــورمان  پیشـــرفت های  و 
مختلـــف صنعتـــی، نظامـــی، پزشـــکی و... بـــه 
ـــت. ـــوده اس ـــالمی ب ـــالب اس ـــتقالل و انق ـــت اس برک

وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح اخیـــر 
ـــرکت  ـــد در ش ـــور جدی ـــوع تراکت ـــد دو ن ـــط تولی خ
ـــات  ـــد قطع ـــد تولی ـــز، ۹۰ درص ـــازی تبری تراکتورس
تراکتـــور داخلـــی و بومـــی اســـت، افـــزود: این هـــا 
و  اســـت  کشـــورمان  پیشـــرفت  نشـــان دهنده 
ــر  ــه درگیـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــت مـ ــته ملـ شایسـ
ـــورم  ـــل ت ـــادی از قبی ـــکالت اقتص ـــن مش کوچکتری

و گرانـــی نباشـــد.

حاجی بابایی طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

مردم بودجه غیرشفاف و تورم زا را از دولت و مجلس نمی پذیرند

نوزاد خاورمیانه بزرگ، مرده به دنیا آمد

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛ 
لزوم توجه به حمل ونقل و ترانزیت 

کاال برای بهبود تجارت خارجی 

شــافعی گفــت: نیازمنــد مدیریــت صحیــح و 
ــان  ــازی و معاون ــر راه وشهرس ــوی وزی ــد از س کارآم
ترانزیــت کاال  و  مربوطــه در بخــش حمل ونقــل 

ــتیم.  ــی هس ــارت خارج ــود تج ــرای بهب ب
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه   
ــران  ــی ای ــاق بازرگان غالمحســین شــافعی رئیــس ات
ــا وزارت راه و  ــی ب ــاق بازرگان ــری ات در نشســت خب
شهرســازی اظهــار کــرد: ایــران در بیــن کشــور های 
منطقــه از نظــر ترانزیــت کاال و انجــام امــور تجــارت 
خارجــی از جایــگاه مناســبی برخــوردار اســت، 
ــارت  ــام تج ــاه راه در انج ــوان ش ــه عن ــن ب همچنی
ــت. ــده اس ــی ش ــور ها معرف ــیاری از کش ــن بس بی

او افــزود:، امــا در ایــن بیــن رقبایــی هســتند کــه 
ــث  ــرفت بح ــترش و پیش ــال گس ــه روز در ح روز ب
ترانزیــت خــود هســتند کــه ممکــن اســت در آینــده 
نــه چنــدان دور بــه ایــران برســند و ترانزیــت ایــران 

را پشــت ســر بگذارنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بیــان کــرد: عقــب 
ــک  ــه، ی ــای منطق ــت از رقب ــن رقاب ــادن در ای افت
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــم و تخصص ــیار مه ــر بس ام
ــد  ــی می کن ــراز نگران ــوع اب ــن موض ــی از ای خصوص
ــن  ــد از ای ــی بتوان ــای دولت ــک بخش ه ــا کم ــا ب ت

ــد. ــور کن ــکل عب مش
بخــش  عنــوان  بــه  داد:  ادامــه  شــافعی 
بــه  خارجــی  تجــارت  انجــام  در  خصوصــی 
ــکالتی  ــا مش ــایه ب ــور های همس ــا کش ــوص ب خص
ــل و  ــرزی، حم ــرکات م ــه گم ــتیم ک ــه هس مواج
ــرکات از  ــت در گم ــوء مدیری ــی و س ــل خارج نق

هســتند. آن هــا  مهم تریــن 
او تصریــح کــرد: بــه طــور جــد نیازمنــد مدیریــت 
ــر راه و شهرســازی  ــد از ســوی وزی ــح و کارآم صحی
و معاونــان مربوطــه در بخــش حمــل و نقــل و 
ــا تجــارت خارجــی کشــور  ــت کاال هســتیم ت ترانزی

بهبــود پیــدا کنــد.
ــراز  ــان اب ــران در پای ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــمی  ــرداری رس ــره ب ــتار به ــن خواس ــرد: همچنی ک
ــتیم. ــور هس ــرزی در کش ــد م ــای جدی از گذرگاه ه

الهیان:
دولت مقدمات خروج ایران از 
پروتکل الحاقی را فراهم کند

مجلــس  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
ــا ســوم اســفند  ــد ت ــی بای گفــت: کشــورهای اروپای
ــن  ــر ای ــد و در غی ــو کنن ــران را لغ ــای ای تحریم ه
صــورت، دولــت بایــد مقدمــات خــروج کشــورمان از 
اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی را فراهــم کنــد.

ــاره  ــا اش ــر، ب ــا مه ــو ب ــان در گفتگ ــره الهی زه
ــر  ــی ب ــالب مبن ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه فرمایش ب
اینکــه ایــران هنگامــی بــه تعهــدات برجامــی خــود 
بازخواهــد گشــت کــه آمریــکا همــه تحریم هــا را در 
عمــل و نــه در حــرف یــا بــر روی کاغــذ، لغــو کنــد 
ــران  ــتی آزمایی ای ــورد راس ــا م ــو تحریم ه ــن لغ و ای
قــرار گیــرد، گفــت: فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم 
ــا  ــی م ــت خارج ــدود سیاس ــوط و ح ــری، خط رهب

ــرد. ــام را مشــخص ک ــاره برج درب
ــا  ــی م ــتگاه دیپلماس ــط دس ــرد: خ ــان ک وی بی
ــد خــط  در ایــن عرصــه کامــاًل مشــخص شــد و بای
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــد نظ ــه م ــی ک قرمزهای

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــت م ــا دق اســت، ب
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
ــدام  ــون اق ــب قان ــس از تصوی ــزود: پ ــالمی اف اس
ــت  ــظ صیان ــا و حف ــو تحریم ه ــرای لغ ــردی ب راهب
ــه در  ــت ک ــم اس ــس مصم ــران، مجل ــت ای از مل
کشــورهای  تعهــدات  اجــرای  عــدم  صــورت 
ســوم  تاریــخ  در  تحریم هــا،  لغــو  در  اروپایــی 
ــه پروتــکل  ــران از اجــرای داوطلبان اســفند مــاه ای

ــود. ــارج ش ــی خ الحاق
الهیــان تاکیــد کــرد: دولــت بایــد مقدمــات 
ــر  ــد و اگ ــم کن ــی را فراه ــکل الحاق ــروج از پروت خ
غیــر از ایــن عمــل کنــد، قطعــاً مجلــس، مســئوالن 
بــا  و  می خوانــد  فــرا  را  ذیربــط  دســتگاه های 
ــون را دنبــال  ــی، اجــرای دقیــق قان ابزارهــای نظارت

ــرد. ــد ک خواه
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر 
ــی  ــم میانج ــه می توان ــر اینک ــی ب ــرون« مبن »مک
ــنگتن  ــران- واش ــرات ته ــد در مذاک ــادق و متعه ص
ــد  ــرادی مانن ــض اف ــارات متناق ــت: اظه ــم، گف باش
ــابقه  ــه س ــورها ک ــایر کش ــات س ــا مقام ــرون ی مک
ــی در برجــام نداشــتند، نشــان دهنده بی ثباتــی  خوب
و تزلــزل آنــان در مقابــل اقتــدار جمهــوری اســالمی 

ــران اســت. ای
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: 
قاعدتــاً این گونــه اظهــارات و عــدول از مواضــع 
ــن جهــت اســت  ــه ای ــی ب ــات اروپای از ســوی مقام
کــه آنــان نســبت بــه عــزم و اراده مجلــس شــورای 
جمهــوری  نظــام  مســئوالن  ســایر  و  اســالمی 
ــون  ــژه قان ــه وی ــرای اجــرای قوانیــن و ب اســالمی ب
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا مطلــع 

ــتند. هس

ابتکار: 
رییس جمهوری، کشور را 

در شرایط دشوار مدیریت کرد 

امــور زنــان و  معــاون رئیــس جمهــوری در 
خانــواده در توئیتــی ضمــن افســوس از تــالش 
عــده ای در داخــل و خــارج از کشــور بــرای ناکامــی 
رییــس جمهــوری در تغییــر شــرایط کشــور، تصریــح 
کــرد، امــا او کشــور را در شــرایط پیچیــده و دشــوار 
جنــگ اقتصــادی، جنــگ روانــی و جنــگ بــا کرونــا 
ــل  ــربلند تحوی ــدا س ــد خ ــه امی ــرد و ب ــت ک مدیری

ــد داد.    خواه
بــه گــزارش ایرنــا، معصومــه ابتــکار در ایــن 
توئیــت و در حمایــت از رییــس جمهــوی بــرای 
گــذر از جنــگ اقتصــادی نوشــت:  افســوس کــه 7.۵ 
ــد  ــالش کردن ــارج ت ــل و خ ــده ای از داخ ــال ع س
ــرای  -رییس-جمهور_روحانــی را از مســیر تــالش ب
تغییــر شــرایط بــه ســوی پیشــرفت کشــور بازدارنــد؛ 

ــت و #دروغ. ــو، تهم ــا هیاه ب
وی افــزود:  امــا او کشــور را در شــرایط پیچیــده 
و دشــوار جنــگ اقتصــادی، جنــگ روانــی و جنــگ 
بــا کرونــا مدیریــت کــرد و بــه امیــد خــدا ســربلند 

تحویــل خواهــد داد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی:
دارندگان سهام عدالت می توانند 

کارت اعتباری بگیرند

ــت: از  ــی گف ــام بانک ــئول در نظ ــام مس ــک مق ی
ــه  ــه ب ــا مراجع ــت ب ــهام عدال ــدگان س ــروز دارن ام
ســامانه طراحــی شــده در دو بانــک ملــی و تجــارت 
می تواننــد ۵۰ درصــد ارزش ســهام عدالــت خــود را 

ــد. ــاری بگیرن کارت اعتب
ــئول در  ــام مس ــوی، مق ــر، موس ــزارش مه ــه گ ب
نظــام بانکــی در نشســت خبــری معــاون وزیــر امــور 
ــت  ــی پرداخ ــک مل ــت: بان ــی گف ــادی و دارای اقتص
ــاز  ــت را آغ ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــهیالت ب تس
ــروز  ــاه، از ام ــد از گذشــت چندم ــراً بع ــرده و اخی ک
ــوری  ــتر غیرحض ــر بس ــه ب ــود دارد ک ــی وج آمادگ
ــدگان ســهام  ــرای دارن ــی، تســهیالت ب ــک مل در بان

ــود. ــت ش ــت پرداخ عدال
وی افــزود: مــردم بــرای دریافــت ایــن تســهیالت 
ــد و  ــک ندارن ــن بان ــه شــعب ای ــه ب ــه مراجع ــاز ب نی
ــی از  ــدارک هویت ــال م ــا ارس ــاً ب ــان صرف متقاضی
ــامانه  ــود در س ــی خ ــنامه و کارت مل ــه شناس جمل
طراحــی شــده، می تواننــد درخواســت خــود را 
ارســال کــرده و در کمتریــن زمــان ممکــن و پــس 
از دو تــا ســه روز کاری، کارت اعتبــاری خــود را 

ــد. ــت کنن دریاف
ــن  ــان بازپرداخــت ای ــدت زم ــت: م موســوی گف
تســهیالت ۳ ســاله اســت و هیچ گونــه مــدرک 
ــدارک  ــده )م ــالم ش ــوارد اع ــر از م ــی غی ــا ضامن ی
هویتــی(، نیــاز نیســت و ســهام عدالــت ضامــن ایــن 

ــد. ــد ش وام خواه
وی گفــت: متقاضیــان اگــر در بــازده زمانــی 
یــک ماهــه تســهیالت دریافتــی را بــاز پــس دهنــد، 
ــا هزینــه ای از آنهــا دریافــت  ــه کارمــزد و ی هیچ گون

نخواهــد شــد.
کارت  دســتورالعمل ها،  حســب  گفــت:  وی 
اعتبــاری بــرای دارنــدگان ســهام عدالــت ارائــه 
ــدگان  ــه دارن ــرای هم ــن کارت ب ــد و ای ــد ش خواه
ســهام عدالــت از امــروز آمــاده اســت و همــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــز انج ــات نی اقدام

آصفری:
 آمریکا و اروپا باید برای نجات 

برجام گام بردارند

ــور و  ــی کش ــیون امورداخل ــس کمیس ــب رئی نای
شــوراها تاکیــد کــرد: ایــن آمریکایــی هــا بودنــد کــه 
ــد  ــد و اکنــون اول بای میــدان برجــام را تــرک کردن
بــه برجــام بازگشــته و تحریــم هــا را کنــار بزننــد و 
بعــد مــی تواننــد از جمهــوری اســالمی خواســته ای 

داشــته باشــند. 
محمــد حســن آصفــری در گفــت وگــو بــا ایســنا، 
ــته  ــت خواس ــام نتوانس ــفانه برج ــرد: متاس ــان ک بی
هــای بــه حــق ملــت ایــران را محقــق کنــد. مــا در 
برجــام از خــود نرمــش نشــان دادیــم و از یکســری از 
خواســته هــای بــه حــق خــود گذشــتیم تــا بــه دنیــا 
ثابــت کنیــم بــه دنبــال ســالح هســته ای نبــوده و 

نیســتیم.
ــی  ــا متاســفانه عل ــرد: ام ــار ک ــه اظه وی در ادام
ــوق  ــران از حق ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــم اینک رغ
قانونــی و بیــن المللــی خــود گذشــت کــرد و پــای 
میــز مذاکــره نشســت و تعهداتــی نظیــر جمــع 
کــردن ســانتریفیوژها و اجــازه بازرســی هــای بــدون 
برنامــه بــه آژانــس را اجرایــی کــرد؛ نــه تنهــا طــرف 
ــل  ــود عم ــی خ ــدات برجام ــه تعه ــی ب ــای غرب ه
ــا  ــه م ــدی علی ــای جدی ــم ه ــه تحری ــد بلک نکردن

ــد. ــع کردن وض
شــورای  مجلــس  در  اراک  مــردم  نماینــده 
ــد  ــران بای ــت ای ــور مل ــرد: چط ــح ک ــالمی تصری اس
بــه طرفــی کــه حاضــر بــه اجرایــی کــردن تعهداتــی 
کــه پــای آن را امضــا کــرده نیســت، مجــددا اعتمــاد 
کنــد. امــروز ایــن اعتمــاد دیگــر از بیــن رفتــه اســت 
و نــه ملــت و نــه دولــت و نــه نظــام دیگــر اعتمــادی 
ــون  ــدارد. اکن ــی ن ــی و اروپای ــای غرب ــرف ه ــه ط ب
ایــن آمریکایــی هــا و اروپایــی هــا هســتند کــه بایــد 

ــد. ــرای نجــات برجــام گام بردارن ب
ــروز  ــه ام ــرد: اینک ــد ک ــان تاکی ــری در پای آصف
آمریکایــی هــا انتظــار دارنــد کــه مــا فعالیــت هــای 
ــرات  ــد از مذاک ــرایط بع ــه ش ــود را ب ــته ای خ هس
برجــام بازگردانیــم، امــکان پذیــر نیســت. ایــن 
آمریکایــی هــا بودنــد کــه میــدان را تــرک کردنــد، 
بنابرایــن آنهــا اول بایــد بــه برجــام بازگشــته و 
ــد از  ــی توانن ــد م ــد و بع ــار بزنن ــا را کن ــم ه تحری
ــند. ــته باش ــته ای داش ــالمی خواس ــوری اس جمه

نماینـــده مـــردم مهابـــاد در مجلـــس شـــورای اســـالمی از 
ــر  ــند وزیـ ــاد دژپسـ ــود از فرهـ ــؤال خـ ــرح سـ ــوردن طـ کلیدخـ

اقتصـــاد دربـــاره تخلفـــات گمـــرک خبـــر داد. 

جـــالل محمـــودزاده نماینـــده مـــردم مهابـــاد در مجلـــس 
ــؤال  ــرح سـ ــنیم، از طـ ــا تسـ ــو بـ ــالمی در گفت وگـ ــورای اسـ شـ
ـــر داد. ـــی خب ـــور دارای ـــاد و ام ـــر اقتص ـــند وزی ـــاد دژپس ـــود از فره خ

وی بـــا بیـــان اینکـــه محـــور ســـؤال از وزیـــر اقتصـــاد دربـــاره 
تخلفـــات در گمـــرکات اســـت، افـــزود: تخلفـــات و اقدامـــات 
غیرقانونـــی در گمـــرکات وجـــود دارد کـــه وزیـــر اقتصـــاد بایـــد 
ــا حضـــور در کمیســـیون اقتصـــادی و جلســـه علنـــی مجلـــس  بـ

ــد. ــود باشـ ــه خـ ــات زیرمجموعـ ــخگوی تخلفـ پاسـ
نماینـــده مـــردم مهابـــاد در مجلـــس دربـــاره جزئیـــات ســـؤال 
ــه  ــود دارد کـ ــی وجـ ــت: آمار هایـ ــند، گفـ ــاد دژپسـ ــود از فرهـ خـ
نهاده هـــای دامـــی بـــا ارز دولتـــی وارد می شـــود و قبـــل از اینکـــه 
وزارت جهـــاد کشـــاورزی دســـتور ترخیـــص آن را دهـــد از همـــان 
ـــن  ـــه همی ـــود ک ـــع می ش ـــت  آزاد توزی ـــا قیم ـــازار و ب ـــرک وارد ب گم

امـــر باعـــث افزایـــش قیمـــت مـــرغ و تخم مـــرغ می شـــود.
همچنیـــن  داد:  ادامـــه  راســـتا،  همیـــن  در  محمـــودزاده 

گزارشـــاتی وجـــود دارد کـــه در زمـــان ثبـــت، جنـــس دیگـــری را 
ــالوه  ــد عـ ــری را وارد می کننـ ــا جنـــس دیگـ ــد امـ ــت می کننـ ثبـ
ـــر  ـــور دیگ ـــه از کش ـــی ک ـــه کاالی ـــود دارد ک ـــاتی وج ـــن گزارش ـــر ای ب
وارد ایـــران می شـــود و بایـــد ترانزیـــت و از کشـــور خـــارج شـــود 
بعضـــاً مـــواردی وجـــود دارد کـــه ایـــن اجنـــاس در ایـــران بـــاز 
ــی آن را  ــوارض گمرکـ ــه عـ ــه نـ ــود کـ ــع می شـ ــود و توزیـ می شـ
ــازار  ــا در بـ ــوء در قیمت هـ ــر سـ ــم اثـ ــی هـ ــد و از طرفـ می دهنـ

دارد.
عضـــو هیئـــت رئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس، 
بـــا ابـــراز اینکـــه احتمـــاالً طـــرح ســـؤال از وزیـــر اقتصـــاد در 
ــی  ــورد بررسـ ــادی مـ ــیون اقتصـ ــه کمیسـ ــن هفتـ ــات ایـ جلسـ
ــر قانع کننـــده نباشـــد،  ــر پاســـخ وزیـ ــرد، گفـــت: اگـ ــرار گیـ قـ
ــس  ــی مجلـ ــه علنـ ــه جلسـ ــتر بـ ــی بیشـ ــرای بررسـ ــؤال بـ سـ
ـــخگوی  ـــی پاس ـــه علن ـــور در جلس ـــا حض ـــد ب ـــر بای ـــاع و وزی ارج

ایـــن مشـــکالت باشـــد.

یــک ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا اقدامــات جبرانــی ایــران کــه 
در واکنــش بــه خــروج آمریــکا از برجــام برداشــته شــده را »گام هــای 

خطرنــاک« توصیــف کــرد. 
ــات  ــکا اقدام ــه آمری ــام وزارت خارج ــک مق ــارس، ی ــزارش ف ــه گ ب
ــام را  ــکا از برج ــه آمری ــه خــروج یکجانب ــش ب ــران در واکن ــی ای جبران
»گام هــای خطرنــاک« توصیــف کــرده و گفتــه ایــران بایــد آنهــا را بــه 

ــد. ــب برگردان عق
پایــگاه  بــه  آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی  یــک 
»واشــنگتن فری بیکن« گفتــه ایــران »بایــد گام هــای خطرناکــی را کــه 
ــز  ــای تحریک آمی ــتن گام ه ــد و از برداش ــب برگردان ــه عق ــته ب برداش

بیشــتر خــودداری کنــد.«
ــد  ــور جدی ــدن«، رئیس جمه ــو بای ــت »ج ــام دول ــن مق ــای ای ادع
ــق  ــروج از تواف ــا خ ــنگتن ب ــه واش ــده ک ــرح ش ــی مط ــکا در حال آمری

ــت. ــرده اس ــض ک ــق را نق ــن تواف ــال ۱۳۹7 ای ــته ای در س هس
مقــام دولــت بایــدن گفتــه ایــران بایــد قبــل از آنکــه دولــت 
ــور از  ــه طــور کامــل عب ــه برجــام برگــردد ب ــرد ب ــکا بپذی ــد آمری جدی

ــر  ــت ذخای ــه محدودی ــق از جمل ــن تواف ــدرج در ای ــای من محدودیت ه
ــد. ــب برگردان ــه عق ــده را ب ــوم غنی ش اورانی

در  آمریــکا  رئیس جمهــور  بایــدن«،  »جــو  دولــت  مقام هــای 
ــه  ــکا را ب ــد آمری ــد دارن ــه  قص ــد ک ــالم کرده ان ــته اع ــای گذش روزه

توافــق هســته ای برجــام بازگرداننــد.
بــا وجــود ایــن، دولــت جدیــد آمریــکا هنــوز ســاز و کار خــود بــرای 
بازگشــت بــه توافــق هســته ای را مشــخص نکــرده. اعضــای تیــم بایــدن 
در اظهاراتــی مبهــم می گوینــد قصــد دارنــد از بازگشــت بــه برجــام بــه 
عنــوان مبنایــی بــرای »قوی تــر و طوالنی تــر کــردن« توافــق هســته ای 

اســتفاده کننــد.
ــض  ــته ای را نق ــق هس ــه تواف ــوده ک ــی ب ــنگتن طرف ــه واش ــا آنک ب
کــرده و از آن خــارج شــده اســت دولــت آمریــکا می گوینــد بازگشــت 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ــه ای ــوط ب ــام من ــه برج ب
ــه  ــته ب ــکا برداش ــد آمری ــض عه ــه نق ــش ب ــه در واکن ــی را ک گام های

ــد. ــب برگردان عق
جمهــوری اســالمی ایــران تصریــح کــرده کــه بــا توجــه بــه آنکــه 

واشــنگتن طرفــی بــوده کــه توافــق را نقــض کــرده و کاهــش تعهــدات 
ــر  ــده ه ــام ش ــکا انج ــی آمری ــدام غیرقانون ــه اق ــش ب ــران در واکن ته
گامــی از ســوی تهــران بعــد از رفــع تحریم هــا صــورت خواهــد 

ــت. گرف

سؤال از وزیر اقتصاد درباره تخلفات در گمرک کلید خورد

آمریکا: 

ایران باید گام های خطرناکی را که برداشته به عقب برگرداند
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معــاون وزیــر اقتصــاد ضمــن اعــالم آخریــن 
ــه  ــر مجموع ــای زی ــوال بانک ه ــذاری ام ــت واگ وضعی
ــدگان  ــه دارن ــت وام ب ــاز پرداخ ــاد، از آغ وزارت اقتص
ــی و  ــای مل ــت: بانک ه ــر داد و گف ــت خب ســهام عدال
تجــارت از امــروز آمادگــی دارنــد به شــکل الکترونیکی 
ــت ۵۰  ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــه ب ــدون مراجع و ب
درصــد ارزش ایــن ســهام را توســط کارت اعتبــاری بــه 
مــردم ارائــه دهنــد کــه مــدت زمــان بازپرداخــت ایــن 
تســهیالت ســه ســاله اســت و هیچگونــه مــدرک یــا 
ضامنــی غیــر از مــدارک هویتــی نیــاز نیســت و ســهام 

عدالــت ضامــن ایــن وام خواهــد شــد. 
ــتی  ــژاد در نشس ــاس معمارن ــنا، عب ــزارش ایس ــه گ ب
خبــری گفت: توســط نظــام بانکــی در ۱۰ ماهه اول امســال 
معــادل ۱۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت 
شــده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل معــادل ۲۵ درصد 
رشــد داشــته اســت. حــدود هفــت درصــد آن بــه بخــش 
کشــاورزی، معــادل ۳۰ درصــد بخــش صنعت و معــادل ۱۸ 

درصــد بــه بخــش بازرگانــی پرداختــه شــده اســت. 
تســهیالت  درصــد   ۲۵ معــادل  افــزود:  وی 
ــای  ــرمایه گذاری ه ــرای س ــی ب ــام بانک ــی نظ اعطای

جدیــد پرداخــت شــده داده اســت. 

وضعیت واگذاری اموال بانک ها 
ــذاری امــالک  ــاره واگ ــر اقتصــاد درب ــاون وزی مع
ــاد  ــه وزارت اقتص ــر مجموع ــای زی ــهام بانک ه و س
ــر  ــای زی ــهام بانک ه ــالک و س ــذاری ام ــت: واگ گف
ــا ۱۰  ــدای امســال ت ــه وزارت اقتصــاد از ابت مجموع
ماهــه ســال جــاری معــادل ۱۱ هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت کــه ایــن بانک هــا ۳۱۰۰ میلیارد 
تومــان ســهام فروخته انــد. اگــر شــرایط بــورس بــه 
ــزان  ــد، می ــات برس ــه ثب ــرد و ب ــال برگ ــدای س ابت
واگــذاری ســهم بانک هــا بیشــتر می شــد. در دو 
ــذاری  ــرمایه گ ــروه س ــزرگ گ ــرکت ب ــع دو ش مقط
ــا  ــورس عرضــه شــد و ب ــی در ب امیــد و توســعه مال
توجــه بــه شــرایط بــورس نتواســتیم ایــن ســهام ها 
را بــه صــورت بلوکــی بفروشــیم کــه منتظــر شــرایط 

ــورس هســتیم.  ــات در ب ــا ثب مســاعد و ب
ــرکت  ــاورزی ش ــک کش ــورد بان ــزود: در م وی اف
ســیمرغ و آذرآب آمــاده عرضــه هســتند امــا شــرایط 
بــورس بایــد بــه ثبــات برســد. از ۱۰ مــاه ســال ۹۶ تــا 
۱۰ ماهــه ســال ۹۹ فــروش ســهام و امــالک بانک هــا 
ــه  ــت ک ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــادل ۳۳ ه مع
ــده  ــق ش ــال محق ــان در امس ــارد توم ــزار میلی ۱۱ ه
اســت. شــعب نظــام بانکــی در کشــور حــدود ۲۲ هــزار 
شــعبه اســت درحالیکــه نیــاز کشــور حــدود ۱۲ هــزار 
شــعبه بانکــی و شــعبی کــه اضافــه هســتند مربــوط 
بــه بانک هــای دولتــی و نیمــه دولتــی اســت. اگــر در 
یــک شــهری یــک شــعبه بانکــی داریــم آن را نخواهیم 

بســت زیــرا بایــد بــه مــردم خدمــت ارائــه کنیــم. 
معمارنــژاد در ادامــه از توســعه اســتراتژی »فراگیری 
ــال  ــه دنب ــن طــرح ب ــت: در ای ــر داد و گف ــی«  خب مال
ایــن هســتیم تــا بــرای خدمــات مالــی شــامل خدمــات 
بانکــی، بیمــه و بــورس بــه تمــام مــردم کشــور در تمام 
ــه  ــا توجــه ب نقــاط کشــور دسترســی ایجــاد کنیــم. ب
ــده  ــولیت را برعه ــن مس ــی ای ــای نظام ــام بانک ه ادغ

بانــک ســپه گذاشــتیم کــه اگــر در منطقــه ای شــعب 
ــه  ــا جــا ب بانکــی وجــود نداشــته باشــد، ایــن بانــک ب
ــکان را فراهــم  ــن ام ــی شــعب بانکــی خــودش ای جای
ــعبه  ــش 7۲۵ ش ــه کاه ــاری برنام ــال ج ــد. در س کن
بانکــی داشــتیم کــه تــا آذر مــاه ســالجاری  ۳۴۴ شــعبه 
کــم شــده اســت کــه دلیــل اصلــی  آن فراگیــری مالــی 
ــه  ــرای ســال ۱۳۴۰۰ معــادل ۱۳۹۵ شــعبه ب اســت. ب

ــد تعدیــل شــوند.  تفکیــک بانک هــا بای

۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است
بانــک  در  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه صــورت  ــای بانکــی ب ــی ۸۲ درصــد تراکنش ه مل
ــد  ــون ۹۲ درص ــا اکن ــت ام ــوده اس ــی ب الکترونیک
ــا غیرحضــوری اســت و مابقــی حضــوری  تراکنش ه
ــخه  ــده نس ــال آین ــرداد س ــل از خ ــا قب ــت . ت اس
اجرایــی بانکــداری دیجیتــال در بانک هــای زیــر 

مجموعــه وزارت اقتصــاد عملیاتــی شــود.

هیچ زندانی به خاطر خسارت حوادث 
رانندگی نداریم

ــاد  ــا ایج ــاد، ب ــر اقتص ــاون وزی ــه مع ــق گفت طب
صنــدوق خســارت های بدنــی اکنــون هیــچ زندانــی 
در زنــدان بــه خاطــر خســارت مرتبــط بــه حــوادث 
بیمــه  نداریــم و تمــام کســانی کــه  رانندگــی 
نداشــتند ســعی شــده از طریــق صنــدوق خســارت 

ــود.  ــت ش ــا پرداخ ــارت آن ه ــی خس بدن
معمارنــژاد افــزود: معــادل ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان 
در ۱۰ ماهــه امســال خســارت پرداختــه شــده 
اســت کــه ۱۴ درصــد رشــد داشــته اســت. صنــدوق 
جدیــدی کــه بیمــه حــوادث همگانــی بالیــای 
طبیعــی اســت در گذشــته اگــر در یــک اســتان یــا 
چنــد اســتان بالیــای طبیعــی رخ مــی داد، در صورت 
ــت  ــا دول داشــتن بیمــه، بیمــه پرداخــت می کــرد ی
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــاال ب ــا ح ــرد ام ــی ک ــن مال تامی
ــود و در  ــت می ش ــارات پرداخ ــن خس ــدوق، ای صن
ــده  ــه ش ــر گرفت ــده درنظ ــال آین ــه س ــون بودج قان
ــردم و  ــه را م ــق بیم ــن ح ــی از ای ــه بخش ــت ک اس

ــد. ــن می کن ــت تامی ــر را دول ــش دیگ بخ
وی افــزود: ســهامداران بانک هــای ادغامــی بــه 
ــه نیروهــای مســلح  دو بخــش وابســته و غیروابســته ب
ــه  ــا ک ــته ه ــورد غیروابس ــه در م ــده اند ک ــیم ش تقس

بــر  می شــوند،  حقوقی هــا  و  حقیقی هــا  شــامل 
ــا  ــه و رشــد ۲۵ ت ــذاری صــورت گرفت اســاس ارزش گ
۵۰ درصــدی کــه بــه ســهام بــه دلیــل شــرایط تورمــی 
تمــام مبالــغ پرداخــت شــده و هیــچ بدهی به اشــخاص 

ــم. ــی نداری غیروابســته اعــم از حقیقــی و حقوق
بــه گفتــه معمارنــژاد، برخــی از ســهامداران 
صبــر کردنــد تــا ارزش گــذاری صــورت گیــرد؛ 
ــده  ــویه ش ــته کال تس ــخاص غیروابس ــن اش بنابرای
ــون  ــذاری کان ــته ها، ارزش گ ــی در وابس ــت ول اس
رســمی دادگســتری هــم اکنــون از ســوی ســازمان 
حسابرســی در حــال انجــام اســت و منتظــر هســتیم 

ــود. ــی ش ــن کار نهای ــه ای ک
وی اظهــار کــرد: ارزش گــذاری هــر پنــج بانــک 
ــا  ــای آن ب ــر مبن ــود و ب ــه ش ــم ریخت ــد روی ه بای
در  نظامــی  نیروهــای  بــه  وابســته  ســهامداران 

بانک هــا تســویه حســاب صــورت گیــرد.

وجود ۴۲۴ شرکت دولتی
وی گفــت: هــم اکنــون ۴۲۴ شــرکت دولتــی 
داریــم کــه ۳۵۹ شــرکت فعــال، ۳7 شــرکت راکــد و 
۲۸ شــرکت در حــال تصفیه هســتند؛ همچنیــن ۳۳۰ 
ــا  ــت در آنه ــه دول ــز وجــود دارد ک ــر نی شــرکت دیگ
کمتــر از ۵۰ درصــد در آنهــا ســهم دارنــد کــه دولتــی 

ــهم دارد. ــا س ــت در آنه ــی دول ــوند ول ــی نمی ش تلق
معمارنــژاد بــا بیــان اینکــه اگــر ۱۰ شــرکت عمــده 
ــی،  ــم، ۸۵ درصــد دارای ــی کنی ــش خوب ــی را پای دولت
ــرکت  ــن ۱۰ ش ــی را از ای ــای دولت ــی و درآمده بده
کنتــرل خواهیــم کــرد، از تدویــن الیحــه نظام شــرکت 
داری بخــش عمومــی خبــر داد و گفــت: ایــن الیحه در 
کمیســیون اقتصــادی دولــت در حــال بررســی اســت 
ــرای دولــت در ابتــدای ســال جــاری ارســال  و ایــن ب
شــده کــه امیدواریــم ایــن الیحــه تنظیم و بــه مجلس 
تقدیــم شــود تــا بتوانیــم بــر مبنــای قانــون و مقــررات 
مشــخص، شــفاف و یکپارچــه نحــوه ســاماندهی 

ــم. ــن کنی ــی را تعیی ــرکت های دولت ش

ارزش اموال مازاد بانک ها ۹۰ هزار میلیارد 
تومان است

ــا  ــوال بانکه ــان اینکــه ارزش ام ــا بی ــژاد ب معمارن
ــا  ــی برآورده ــت ول ــر اس ــال تغیی ــه روز در ح روز ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ۹۰ ه ــت از آن دارد ک حکای

در بانــک هــای زیرمجموعــه دولــت امــوال و دارایــی 
دارنــد، گفــت: ارزش گذاری هــا هــر شــش مــاه 
یکبــار بــه روز مــی شــود کــه ایــن بــرآورد ۹۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی بــرای یکســال قبــل اســت و حــدود 
ــه  ــروش رفت ــه ف ــان از آن ب ــارد توم ــزار میلی ۳۳ ه
اســت کــه تحقــق ۳۶ درصــدی را نشــان می دهــد.

ــرای مابقــی بانک هــا و شــرکت های  وی افــزود: ب
ــی  ــه آگهــی صــادر شــده اســت؛ در حال زیرمجموع
ــود  ــتری وج ــد و مش ــی کن ــک آگه ــر بان ــه اگ ک
ــاقط اســت؛  ــده او س ــف از عه ــد، تکلی ــته باش نداش
ایــن در حالــی اســت کــه بانــک ســپه تاکنــون ســه 
بــار شــرکت ســرمایه گــذاری امیــد را عرضــه کــرده 
اســت ولــی بــرای آن مشــتری وجود نداشــته اســت. 
ــوص  ــه در خص ــن رابط ــه در ای ــددی ک ــن ع بنابرای
می شــود،  اعــالم  مــازاد  دارایی هــای  واگــذاری 
عــددی اســت کــه ممکــن اســت بیــش از آن عرضــه 

ــی مشــتری نداشــته باشــد. شــده باشــد ول
ــوب  ــی مص ــود بانک ــرخ س ــت: ن ــژاد گف معمارن
شــورای پــول و اعتبــار اســت و دولــت بــرای تعییــن 
نــرخ ســود برنامــه ای نــدارد و برنامــه بایــد از ســوی 

شــورای پــول و اعتبــار نقــش آفرینــی کنــد.

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت 
بــه گفتــه وی، بانک هــای ملــی و تجــارت از 
ــی و  ــکل الکترونیک ــه ش ــد ب ــی دارن ــروز آمادگ ام
ــت ۵۰  ــهام عدال ــدگان س ــه دارن ــه ب ــدون مراجع ب
درصــد ارزش ایــن ســهام را توســط کارت اعتبــاری 

ــد. ــه دهن ــردم ارائ ــه م ب
ایــن  بازپرداخــت  زمــان  مــدت  افــزود:  وی 
ــدرک  ــه م ــت و هیچگون ــاله اس ــه س ــهیالت س تس
یــا ضامنــی غیــر از مــدارک هویتــی نیــاز نیســت و 

ــد. ــد ش ــن وام خواه ــن ای ــت ضام ــهام عدال س
ــک تجــارت  ــره بان ــه اعضــای هیئــت مدی در ادام
ــاری ســهام  ــات اعطــای کارت اعتب ــه جزئی ــی ب و مل
عدالــت پرداختنــد کــه فریــد موســوی - یــک عضــو 
هیئــت مدیــره بانــک ملــی - گفــت: بانــک ملــی بــه 
صــورت آزمایشــی از مردادمــاه امســال پرداخــت 
ــرده  ــت را شــروع ک ــه ســهامداران عدال تســهیالت ب
اســت و از امــروز آمــاده هســتیم از بســتر الکترونیکی 
بــرای پرداخــت ایــن تســهیالت اســتفاده کنیــم کــه 

نیــازی بــه مراجعــه بــه بانــک نــدارد. 
تنهــا  زمینــه  ایــن  در  مــردم  افــزود:  وی 
ــد  ــال می کنن ــوا ارس ــامانه ای ــود در س ــدارک خ م
ــرای  ــاری ب ــان ممکــن کارت اعتب ــن زم و در کمتری
دارنــدگان ســهام عدالــت صــادر می شــود. ایــن 
ــه مدرکــی و  ــاز ب تســهیالت ســه ســاله اســت و نی
ــک  ــازده ی ــر در ی ــان اگ ــدارد و متقاضی ــی ن ضامن
ماهــه ایــن تســهیالت را تســویه کننــد هیــج گونــه 

کارمــزدی از آن هــا دریافــت نمی شــود. 
ــره  ــت مدی ــو هیئ ــژاد - عض ــرف ن ــه اش در ادام
بانــک تجــارت- نیــز توضیــح داد: در ســامانه زمــرد 
ــام  ــه صــورت غیرحضــوری ثبــت ن بانــک تجــارت ب
بــرای دریافــت کارت اعتبــاری ســهام عدالــت انجــام 
می شــود و نیــازی بــه حضــور در شــعب بانــک 

تجــارت نیســت.

ــازمان  ــی س ــای مال ــر نهاده ــارت ب ــاون نظ مع
بــورس و اوراق بهــادار گفــت: تغییــر دامنــه نوســان و 
اجــرای آن کوتــاه مــدت خواهــد بــود و ممکن اســت 
اجــرای ایــن تصمیــم بــرای مــدت یــک مــاه یــا تــا 

ــه طــول بینجامــد.  پایــان امســال ب
ــا  ــا ایرن ــو ب ــت و گ »محمدرضــا معتمــد« در گف
بــه علــت اجــرای دامنــه نوســان نامتقــارن در بــازار 
از امــروز اشــاره کــرد و افــزود: هــر زیرســاختی کــه 
قــرار باشــد در بــازار ســرمایه اجرایــی شــود از زمــان 
تصویــب آن بــه مــدت 7۲ ســاعت مهلــت اجــرا دارد.

وی اظهــار داشــت: ایــن تصمیــم در شــنبه هفتــه 
ــورس اتخــاذ شــد کــه  ــی ب گذشــته در شــورای عال
امــروز اولیــن جلســه معامالتــی بــرای اجــرای ایــن 

تصمیــم بــود.
بــه گفتــه معتمــد، اگــر روز چهارشــنبه تعطیــل 
نبــود تغییــر دامنــه نوســان از روز چهارشــنبه هفتــه 

ــد. ــی می ش ــته اجرای گذش
ــا  ــرد: ب ــان ک ــورس خاطرنش ــازمان ب ــاون س مع
ــر  ــرمایه، تغیی ــازار س ــم در ب ــون حاک ــه قان ــه ب توج
زیرســاختی کــه در روز شــنبه تصویــب شــد را نمــی 
توانســتیم از روز یکشــنبه بــه مراحلــه اجــرا برســانیم.

وی بــه مــدت زمــان اجــرای تغییــر دامنــه 
نوســان در بــازار اشــاره کــرد و گفــت: اجــرای ایــن 

اقــدام کوتــاه مــدت خواهــد بــود و بــه محــض اینکــه 
ــه شــراط عــادی بازگــردد اجــرای  ــازار ب وضعیــت ب

ــد شــد. ــی خواه آن منتف
معتمــد افــزود: ممکــن اســت اجــرای ایــن 
ــه طــول  ــان امســال ب ــا پای ــا ت تصمیــم یــک مــاه ی
بینجامــد و حتــی ممکــن اســت تصمیــم دیگــری در 
ــازار اتخــاذ شــود. ــه شــرایط ب ایــن زمینــه بســته ب

ــون  ــار داشــت: اکن ــورس اظه ــاون ســازمان ب مع
ــد  ــای خری ــود صف ه ــاس وج ــذار براس ــرمایه گ س
مــی  بــازار  در  معاملــه  بــه  تصمیــم  فــروش  و 
ــن موضــوع اشــتباه اســت  ــه ای ــی ک ــرد، در حال گی
ــه  ــت ک ــم نیس ــازار حاک ــرایطی در ب ــون ش و اکن
بــازار  براســاس آن در  ســرمایه گذاران بخواهنــد 

کننــد. تصمیم گیــری 
ــارن  ــان نامتق ــه نوس ــه دامن ــان اینک ــا بی وی ب
ــازار مــی شــود،  باعــث ایجــاد ثبــات و آرامــش در ب
ــن  ــه ای ــان ب ــه نوس ــر در دامن ــرای تغیی ــت: اج گف
دلیــل بــود کــه ســرمایه گذار فرصــت بیشــتری 
ــازار داشــته  ــی ب ــد منف ــری در رون ــرای تصمیم گی ب

باشــد و نبایــد در شــرایط هیجانــی اقــدام بــه خریــد 
ــد. ــازار کن ــهام در ب ــروش س و ف

ــرای  ــاخت اج ــرد: زیرس ــان ک ــد خاطرنش معتم
دامنــه نوســان نامتقــارن در بــازار فراهــم شــده بــود 
ــه  ــه مرحل ــازار آن را ب ــش در ب ــاد آرام ــرای ایج و ب

اجــرا رســاندیم.
ــته  ــه گذش ــه هفت ــا، در جلس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای  ــدی ب ــورس، تصمیمــات جدی ــی ب شــورای عال
بهبــود وضعیــت بــازار اتخــاذ شــد کــه تاثیرگذارترین 
ــان  ــه نوس ــر دامن ــازار، تغیی ــال ب ــد معام آن در رون

ــود. ب
ــد  ــه نوســان خری ــم، دامن ــن تصمی براســاس ای
و فــروش ســهام منفــی دو درصــد و مثبــت ۶ 
ــه  ــد ک ــالم ش ــدا اع ــان ابت ــد و از هم ــد ش درص
تصمیمــات شــورای عالــی بــورس پــس از 7۲ 
ــاس،  ــن اس ــر همی ــرا دارد و ب ــت اج ــاعت قابلی س
از روز شــنبه ۲۵ بهمــن مــاه، ایــن تغییــر اعمــال 

ــد. ــد ش خواه
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــس س ــان ریی ــان زم هم
ــورای  ــم ش ــاس تصمی ــر اس ــرد: ب ــالم ک ــادار اع به
ــارات  ــا در اختی ــورس، تغییــرات حجــم مبن ــی ب عال
ســازمان بــورس قــرار گرفــت تــا متناســب بــا 
ــن  ــود، همچنی ــال ش ــی اعم ــازار، تغییرات ــرایط ب ش
ایــن اختیــار بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار داده 
شــد کــه انتشــار اوراق اختیــار فــروش تبعــی را بــه 

ــد. ــزام کن ــده ال ــهام داران عم ــران و س ناش
ســخنگوی شــورای عالــی بــورس افــزود: در کنــار 
تصمیمــات اتخــاذ شــده،  اعتبــار خریــد کارگــزاری 

هــا بــه ۶۰ درصــد تغییــر پیــدا کــرد.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت و شرایط آن 

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

احتمال تداوم تغییر دامنه نوسان معامالت بورس تا پایان امسال

بزرگراه اهر-تبریز- مشگین شهر به 
همدیگر متصل می شود 

ــد  ــع ی ــس از خل ــران مجل عضــو کمیســیون عم
از  اهر-مشگین شــهر  بزرگــراه  پــروژه  پیمانــکار 

ســوی وزارت راه و شهرســازی خبــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، جــاده کمربندی مشگین شــهر 
ــا هــدف اتصــال  ــر ب ــه 7 کیلومت ــک ب ــه طــول نزدی ب
ــا  ــه بزرگــراه اهر-مشگین شــهر ب ــز ب بزرگــراه اهر-تبری
ــو  ــور عض ــا حض ــی ب ــارد تومان ــه 7۴ میلی ــار اولی اعتب
ــع  ــس مجم ــب رئی ــس و نای ــران مجل کمیســیون عم

ــد. ــی ش ــرقی کلنگ زن ــدگان آذربایجان ش نماین
ــان این کــه تعییــن زمــان  احمــد محــرم زاده بابی
ــرای احــداث کمربنــدی بزرگــراه اهــر- ۳۰ ماهــه ب

ــکار  ــزود: پیمان ــت اف ــول نیس ــهر قابل قب مشگین ش
ــت  ــه قابلی ــدی ک ــه زمان بن ــتی برنام ــروژه بایس پ

ــد. ــه ده اجــرا دارد را ارائ
عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســالمی 
از توقــف عملیــات اجرایــی بزرگــراه اهر-مشگین شــهر 
ــق  ــازی طب ــت: وزارت راه و شهرس ــرد و گف ــاد ک انتق
قانــون؛ پیمانــکار پــروژه بزرگــراه اهر-مشگین شــهر را 

بــه دلیــل کــم کاری خلــع یــد می کنــد.
ــروژه  ــردن پ ــا ک ــه کاره ره ــرد: نیم ــد ک وی تأکی
بزرگــراه اهر-مشگین شــهر باعــث شــد تــا یــک نفــر 
ــود را از  ــان خ ــاده؛ ج ــودن ج ــن ب ــل ناایم ــه دلی ب
دســت بدهــد و در ایــن رابطــه کــم کاری و کوتاهــی 

ــدارد. ــی ن ــه توجیه ــت اندرکاران هیچ گون دس

جذب 8۶ درصدی اعتبارات اشتغال 
در آذربایجان شرقی  

مدیــر کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی از جــذب 
۸۶ درصــدی اعتبــارات اشــتغال آذربایجــان شــرقی 
در ۱۰ ماهــه نخســت امســال در حــوزه مددجویــان 

بهزیســتی خبــر داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، صحــاف 
مدیــر کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی در جلســه ای 
کــه بــا حضــور مســئولین اعتبــارات بانک هــای 
ــی و کارشــناس  ــاون مشــارکت های مردم ــل، مع عام
مســئول اشــتغال اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار 
شــد ضمــن قدردانــی از همــکاری مطلــوب بانک هــا، 
ــان را عامــل مهــم در توانمنــدی و  اشــتغال مددجوی
اتــکای مددجویــان بــه خــود عنــوان کــرده و نقــش 
بانک هــا را در پروســه توانمنــدی جامعــه هــدف 

ــز اهمیــت دانســت. بهزیســتی حائ
او بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال بــرای ۳ 
هــزار نفــر از اقشــار تحــت پوشــش ایــن اداره کل بــا 
تســهیالت قــرض الحســنه بهزیســتی اســتان انجــام 
شــد، گفــت: عــالوه بــر ایــن امــر بــا جــذب اعتبــاری 
بالــغ بــر ۱۵۰ میلیــارد ریــال توانســتیم باعــث 
توســعه پایــداری اشــتغال ۶۱۰ نفــر از جامعــه هــدف 

ایــن اداره کل در روســتا ها شــویم.
مدیرکل بهزیستی اسـتان آذربایجان شرقی گفت:از 
ابتدای سـال تاکنون تسـهیالت ۱۲۰ میلیـارد ریالی به 

بنگاه های آسـیب دیده از کرونا  اعطا شـده اسـت.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر داد؛ 
پرداخت وام 5۰ میلیون تومانی به 

بازنشستگان در سال ۱4۰۰ 

ــی  ــون تومان ــت وام ۵۰ میلی ــی از پرداخ هلل گان
بــه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در ســال ۱۴۰۰، 

ــر داد.  خب
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اســماعیل 
ــاره  ــران درب ــاه کارگ ــک رف ــل بان ــی مدیرعام هلل گان
ــه بازنشســتگان  ــی ب ــون تومان پرداخــت وام ۵۰ میلی
ــرد: در  ــار ک ــال ۱۴۰۰، اظه ــی در س ــن اجتماع تامی
ســال جــاری وام ۵۰ میلیــون تومانی به بازنشســتگان 

تامیــن اجتماعــی درحــال پرداخــت بــود.
وی ادامــه داد: بــه دلیــل اینکــه در پایــان ســال 
وضعیــت نقدینگــی بانــک و مصــرف پــول اضافه تــر 
کردیــم،  مــی  مالــی  تامیــن  بایــد  و  می شــود 

ــد. ــف ش ــن وام متوق ــت ای پرداخ
ــح کــرد:  ــاه کارگــران تصری مدیرعامــل بانــک رف
ــه  ــرایطی ک ــر ش ــت در ه ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م ت
ــه بازنشســتگان  ــر اســت ب ــکان پذی ــک ام ــرای بان ب

ــم. ــت کنی ــهیالت پرداخ تس
ــده  ــرای ســال آین ــرد: ب ــی خاطرنشــان ک هلل گان
بــه  تومانــی  میلیــون   ۵۰ تســهیالت  پرداخــت 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی مســتاجر کــه پیــش 
از ایــن هــم پرداخــت می شــد، از ســر گرفتــه شــود.

انبارهای عمومی و گمرکی مجهز به 
شناسه یکتا شدند

ــای  ــه یکتـ ــا شناسـ ــار بـ ــض انبـ ــدور قبـ صـ
ــای  ــرکت انبارهـ ــا در شـ ــع انبارهـ ــامانه جامـ سـ
عمومـــی و خدمـــات گمرکـــی ایـــران آغـــاز شـــد. 
ــبانه  ــات شـ ــا اقدامـ ــارس، بـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــای  ـــض انباره ـــات، قب ـــاوری اطالع ـــد فن روزی واح
ــع  ــامانه جامـ ــای سـ ــه یکتـ ــا شناسـ ــادره بـ صـ

ــد. ــان کاال شـ ــل صاحبـ ــا، تحویـ انبارهـ
هم زمـــان بـــا دهـــه فجـــر و در راســـتای 
ــات  ــاوری اطالعـ ــی فنـ ــورای اجرایـ ــات شـ مصوبـ
)دولـــت الکترونیـــک( مبنـــی بـــر صـــدور قبـــض 
ـــع  ـــامانه جام ـــای س ـــه یکت ـــا شناس ـــی ب ـــار گمرک انب
ــات  ــا اقدامـ ــداری کاال، بـ ــز نگهـ ــا و مراکـ انبارهـ
اطالعـــات  فنـــاوری  واحدهـــای  روزی  شـــبانه 
شـــرکت، صـــدور قبـــض انبـــار برخـــط )آنالیـــن( 
ـــی  ـــای عموم ـــرکت انباره ـــا در ش ـــه یکت ـــا شناس ب

و خدمـــات گمرکـــی تهـــران، آغـــاز شـــد.
حمیدرضـــا کیامنفـــرد عضـــو هیئـــت مدیـــره 
و  عمومـــی  انبارهـــای  شـــرکت  سرپرســـت  و 
خدمـــات گمرکـــی ایـــران بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر، 
افـــزود: براســـاس تکالیـــف مقـــرر شـــده از ســـوی 
دبیرخانـــه شـــورای اجرایـــی فنـــاوری اطالعـــات و 
ـــری  ـــا باق ـــان رض ـــا آقای ـــن ۱۳۹۹ ب ـــه ۲۱ بهم جلس
اصـــل معـــاون وزیـــر ارتباطـــات و دبیـــر شـــورا و 
ـــور  ـــس جمه ـــژه رئی ـــتیار وی ـــرد دس ـــه جهانگ نصرال
ــی و نمایندگانـــی از  ــت الکترونیکـ در امـــور دولـ
ــازمان  ــاق کاال و ارز، سـ ــا قاچـ ــارزه بـ ــتاد مبـ سـ
ــض  ــره، قبـ ــرک و غیـ ــوردی، گمـ ــادر و دریانـ بنـ
ـــی  ـــای عموم ـــرکت انباره ـــادره در ش ـــای ص انباره
ـــط  ـــر خ ـــورت ب ـــه ص ـــران ب ـــی ته ـــات گمرک و خدم
و بـــا شناســـه یکتـــای ســـامانه جامـــع انبارهـــا و 
مراکـــز نگهـــداری کاال بـــه عنـــوان یکـــی از زیـــر 
ــاز و  ــارت، آغـ ــع تجـ ــامانه جامـ ــامانه های سـ سـ

قبـــوض صـــادره تحویـــل صاحبـــان کاال شـــد.
کیامنفـــرد ادامـــه داد: تحقـــق ایـــن امـــر 
ــران و  ــبانه روزی مدیـ ــاعی شـ ــت و مسـ ــا همـ بـ
کارکنـــان واحـــد فنـــاوری اطالعـــات شـــرکت 
ــکاران  ــایر همـ ــران و سـ ــرکت تهـ ــزی و شـ مرکـ
ــه  ــتادی و صـــف در شـــرکت صـــورت پذیرفتـ سـ
ــی را دارد. ــکر و قدردانـ ــای تشـ ــه جـ ــت کـ اسـ

ـــی  ـــات گمرک ـــی و خدم ـــای عموم شـــرکت انباره
تهـــران بـــه عنـــوان پایلـــوت در حـــوزه زمینـــی و 
ــوزه  ــوت در حـ ــوان پایلـ ــه عنـ ــهر بـ ــدر نوشـ بنـ
ــض  ــدور قبـ ــه صـ ــق بـ ــاب و موفـ ــی انتخـ دریایـ
ـــا  ـــع انباره ـــامانه جام ـــای س ـــه یکت ـــا شناس ـــار ب انب

شـــدند.

ــتمزد  ــش دس ــرد: افزای ــد ک ــی تاکی ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر تع وزی
کارگــران در ســال آینــده براســاس مصوبــه شــورای عالــی کار خواهــد بود. 
ــی  ــا، »محمــد شــریعتمداری« در حاشــیه رونمای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــگاران  ــع خبرن ــتا در جم ــروژه شس ــاح پ ــد و افتت ــوالت جدی از محص
گفــت: امــروز از ۱۶۸ محصــول جدیــد شســتا رونمایــی می شــود کــه 
۴۰ محصــول در طــول ســال ۹۹ تولیــد شــده بــرای اولیــن بــار اســت 
کــه تولیــد شــده اســت و مابقــی نیــز بــرای اولیــن بــار اســت کــه در 

ــود.  ــد می ش ــتا تولی شس
ــزود: ایــن محصــوالت ۱۰۰ میلیــون دالر صرفه جویــی ارزی  وی اف
داشــت و شــامل داروهــای دامــی، مــواد اولیــه و مکمــل هــای دارویــی 

اســت و بــه تنــوع محصــوالت دارویــی کمــک می کنــد.
ــد  ــش تولی ــعار جه ــا ش ــن پروژه ه ــاح ای ــت: افتت ــاون گف ــر تع وزی
ــری  ــه کمت ــاران هزین ــا بیم ــد ت ــک می کن ــد و کم ــش می ده را پوش

را متقبــل شــوند.
وی دربــاره حــذف دفترچــه تامیــن اجتماعــی گفــت: زیــر ســاخت 
هــای الزم بــرای حــذف دفترچــه تامیــن اجتماعــی فراهــم شــده و در 
دهــه اول اســفندماه حــذف می شــود تــا تمــام بیمــه شــدگان تامیــن 

ــد و از  ــه کنن ــدون دفترچــه مراجع ــرارداد ب اجتماعــی و طرف هــای ق
خدمــات بهــره منــد شــوند. 

ــن  ــت: تعیی ــران گف ــتمزد کارگ ــن دس ــاره تعیی ــریعتمداری درب ش
ــن  ــن تعیی ــی کار اســت. اینکــه ای ــه شــورای عال ــزد وظیف ــل م حداق
بــه روزهــای پایانــی ســال می رســد بــه دلیــل ایــن اســت تــا نگاهــی 
ــش  ــای ســال و افزای ــن روزه ــا آخری ــا ت ــی قیمت ه ــه ســطح عموم ب
قیمــت هــا داشــته باشــیم و بــا تکیــه بــر رونــد افزایــش مــاه بــه مــاه 
ــا  ــا ت ــه قیمت ه ــم ک ــم بگیری ــم تصمی ــته بتوانی ــال گذش ــک س در ی

نیمــه ســال آینــده پایــدار باشــد. 
وی افــزود: تــالش می کنیــم بررســی های دســتمزد در طــول 
ــال  ــی س ــای پایان ــه روزه ــری ب ــا تصمیم گی ــود ام ــام ش ــال انج س

ــد. ــل باش ــا حداق ــب خط ــه ضری ــرای اینک ــود ب ــول می ش موک
در  کارگــران  دســتمزد  افزایــش  رونــد  گفــت:  تعــاون  وزیــر 
ســال های گذشــته کمتــر از نــرخ تــورم نبــوده و عقب ماندگــی 
ــران  ــتیم  و جب ــورم را داش ــرخ ت ــا ن ــران ب ــتمزد  کارگ ــی دس تاریخ
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــا در دول ــه صــورت یکجــا مقــدور نیســت.  م آن ب
تــالش کردیــم ایــن رقــم هــر ســال بیشــتر از تــورم باشــد تــا بخشــی 

ــود. ــل ش ــکل ح ــن مش از ای
ــتمزد  ــدی دس ــش ۳۵ درص ــاره افزای ــا درب ــه ایرن ــخ ب وی در پاس
۱۴۰۰ گفــت: افزایــش دســتمزد بایــد بــه صــورت کارشناســی بررســی 
ــی کار  ــورای عال ــه ش ــر و مصوب ــاس نظ ــش براس ــن افزای ــود و ای ش

ــود. خواهــد ب

شریعتمداری: 

دستمزد کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار است

مدیرعامل بانک ملت:
 FATF را باید تا رفع تحریم های 

آمریکا معلق نگه داریم

مدیرعامــل بانــک ملــت گفــت:  بــه نظــر مــن تــا 
ــد  ــده بای ــن نش ــا روش ــتن تحریم ه ــف برداش تکلی

ــم.  ــه داری ــق نگ امضــای FATF را معل
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  بیگدلــی  محمــد 
در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره مقایســه تاثیــر 
ــی  ــادالت مال ــر مب ــکا و FATF ب ــای آمری تحریم ه
کشــور، پاســخ داد: FATF یــک شمشــیر دو لبــه و 
موضــوع دوگانــه اســت؛ اگــر آن را بپذیریــم و همــه 
ــم و ســپس انتظــار داشــته  ــاد آن را انجــام دهی مف
باشــیم کــه تحریم هــا برداشــته شــود ممکــن اســت 
تحریم هــا برداشــته نشــود و گرفتاری هــای مــا 

ــود؛ بیشــتر ش
وی افــزود: از طــرف دیگــر اینگونــه هــم نیســت 
کــه برخــی فکــر می کننــد اگــر مــا FATF را 
ــک  ــن ی ــم؛ بنابرای ــت را داده ای ــم کل مملک بپذیری

ــت. ــه اس ــوع دوگان موض
 FATF ــا ــر م ــت اگ ــرد: در نهای ــه ک وی اضاف
ــت  ــزاری در دس ــک اب ــت ی ــن اس ــم ممک را نپذیری
ــا را  ــد م ــه بتوانن ــد ک ــکا باش ــرب و آمری ــا و غ اروپ
اذیــت کننــد و فــردا هــر کاری کــه بخواهیــم انجــام 
بدهیــم و یــا بانک هــا مــا بخواهنــد مــراودات 
ــون  ــد چ ــا می گوین ــند آنه ــته باش ــل داش بین المل
ایــران FATF را نپذیرفتــه مــا نمی توانیــم بــا شــما 
ــرف  ــا از ط ــد. ام ــه بگیرن ــه بهان ــم و خالص کار کنی
دیگــر اگــر آن را بپذیریــم بــاز هــم حتمــا بســیاری 

از محدودیت هــا وجــود دارد. 
ــم  ــا بپذیری ــو تحریم ه ــدون لغ ــر FATF را ب اگ

فایــده ای بــه حــال مــا نخواهــد داشــت
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا پذیــرش 
تحریم هــا  لغــو  بــدون    FATF خواســته های 
کمکــی بــه مبــادالت مالــی کشــور می کنــد، اظهــار 
داشــت:  بهتــر اســت اول تحریم هــا برداشــته شــود 
ــا FATF را  ــود تحریم ه ــا وج ــر االن ب ــه اگ چراک
امضــا کنیــم و تحریم هــا برداشــته نشــود مــا هیــچ 
کاری نمی توانیــم انجــام دهیــم و غربی هــا هــم 

ــد. ــام نمی دهن ــا کاری انج ــرای م ب
وی بــا بیــان اینکــه امــا اگــر تحریم هــا برداشــته 
اگــر  گفــت:  بپذیریــم،  را   FATF بایــد  شــد 
تحریم هــا برداشــته شــوند و مــا FATF را نپذیرفتــه 

ــد. ــت می کنن ــا را اذی ــع م ــیم آن موق باش
ــه نظــر  مدیرعامــل بانــک ملــت تصریــح کــرد: ب
مــن بایــد ایــن مســئله را فعــاًل معلــق نگــه داریــم و 
نــه آن را رد کنیــم و نــه کامــاًل بپذیریــم کنیــم تــا 
تکلیــف برداشــتن تحریم هــا روشــن شــود و ســپس 

بــه ســمت اجــرای مفــاد FATF برویــم.
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کاریکاتور

خیار در مسیر موز شدن!

منبع: تسنیم

اجرای اقدامات سلبی و ایجابی در 
پیشگیری از عرضه کاالی قاچاق

معـــاون نظـــارت و بازرســـی ســـازمان صمـــت 
ــتاوردهای  ــظ دسـ ــر حفـ ــرقی بـ ــان شـ آذربایجـ
ــال  ــل در سـ ــد داخـ ــت از تولیـ ــالب و حمایـ انقـ
ـــات  ـــرای اقدام ـــرد و از اج ـــد ک ـــد تأکی ـــش تولی جه
ســـلبی و ایجابـــی در پیشـــگیری از عرضـــه کاالی 

ــر داد.  ــاق خبـ قاچـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، یوســـف پایـــدار در 
ـــدید  ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــکو ب ـــا فرمانداراس ـــدار ب دی
ـــت:  ـــال، گف ـــی س ـــام پایان ـــی در ای ـــات نظارت اقدام
ــن  ــی بیـ ــاد هماهنگـ ــداران در ایجـ ــش فرمانـ نقـ
جهـــت  شهرســـتان  مختلـــف  دســـتگاه های 
ــا در  ــه ادارات و نهادهـ ــت کلیـ ــتفاده از ظرفیـ اسـ
ـــم  ـــیار مه ـــد بس ـــازار شـــب عی ـــر ب ـــش ب ـــاد آرام ایج

ــت. ــش اسـ و اثربخـ
صمـــت  اداره  اول  رتبـــه  کســـب  از  وی، 
ـــداد  ـــد تع ـــترین رش ـــر بیش ـــکو از نظ ـــتان اس شهرس
بازرســـی ها و پرونده هـــا در ســـطح اســـتان خبـــر 
ـــی  ـــرح نظارت ـــی ط ـــز اصل ـــه تمای ـــزود: وج داد و اف
ـــی، رصـــد سیســـتمی  ـــنوات قبل ـــا س ـــوروز ۱۴۰۰ ب ن

و ســـامانه ای بـــازار اقـــالم اساســـی اســـت.
وی بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت رعایـــت قیمـــت مصـــوب 
کاالهـــا و اقـــالم اساســـی از جملـــه شـــکر، روغـــن، 
ـــام  ـــژه در ای ـــرغ به وی ـــم م ـــج و تخ ـــرغ، برن ـــت، م گوش
ـــو تخـــم  ـــرد: قیمـــت مصـــوب هرکیل ـــوروز، تشـــریح ک ن
ـــان  ـــرغ ۲۰۴۰۰ توم ـــت م ـــان و گوش ـــرغ ۱7۵۰۰ توم م
بـــوده و بـــا متخلفـــان بـــه شـــدت برخـــورد شـــده و 

ـــد. ـــد ش ـــکیل خواه ـــی تش ـــده تخلفات پرون
ـــت،  ـــازمان صنع ـــی س ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
ــه از  ــدار در ادامـ ــتان، پایـ ــارت اسـ ــدن و تجـ معـ
ـــگاه های  ـــی در فروش ـــای اساس ـــع کااله ـــد توزی رون
ـــکو  ـــتان اس ـــی شهرس ـــای صنف ـــره ای و واحده زنجی
بازدیـــد کـــرد و گفـــت: ســـامانه های جامـــع 
انبـــار و جامـــع تجـــارت ابزارهـــای اصلـــی رصـــد 
ـــد  ـــی بای ـــای اساس ـــام کااله ـــوده و تم ـــتمی ب سیس
ــامانه ها ثبـــت  ــا مقصـــد در ایـــن سـ ــداء تـ از مبـ

شـــوند.

مهار آتش سوزی در جاده 
جواهرده رامسر

رئیــس اداره منابــع طبیعــی شهرســتان رامســر با 
اشــاره بــه اینکــه از غــروب روز گذشــته در منطقــه 
جــاده جواهــرده، محــور آبشــار آتش ســوزی رخ داد، 
گفــت: بــه  دلیــل ســخت بــودن منطقــه امشــب نیــز 
ــای الزم را  ــا کنترل ه ــتند ت ــیک هس ــا کش نیروه

انجــام دهنــد. 
حمیدرضــا رحیمیــان در گفت وگــو بــا فــارس بــا 
اشــاره بــه اینکــه از غــروب روز گذشــته در منطقــه 
جــاده جواهــرده، محــور آبشــار آتش ســوزی صــورت 
ــه محــض اطــالع نیروهــای  گرفــت، اظهــار کــرد: ب
منابــع طبیعــی در منطقــه حضــور پیــدا کــرده و تــا 

ــد. ــار کردن ۱۲ شــب آتش ســوزی را مه
ــل وجــود قســمت صخــره ای  ــه دلی ــت: ب وی گف
ــه حضــور  ــح در صحن ــا صب ــا ت ــه نیروه در آن منطق
داشــتند تــا شــرایط را چــک کننــد و صبــح بــا تالش 

فــراوان آتــش را بــه صــورت کامــل مهــار کردنــد.
ــه  ــن منطق ــرد: در ای ــان ک ــان خاطرنش رحیمی
ــوزی  ــار آتش س ــگل دچ ــار جن ــه ۲ هکت ــک ب نزدی
ــب  ــه امش ــودن منطق ــخت ب ــل س ــا به دلی ــد ام ش
ــای الزم  ــا کنترل ه ــا کشــیک هســتند ت ــز نیروه نی

ــد. ــام دهن را انج
ــی شهرســتان رامســر  ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
بــه منطقــه واچکالیــه شهرســتان رامســر نیــز اشــاره 
ــگل  در  ــار از جن ــک هکت ــدود ی ــت: ح ــرد و گف ک
ــا  ــروز ب ــه ام ــده ک ــق ش ــار حری ــه دچ ــن منطق ای
تالش هــای نیروهــای منابــع طبیعــی، نیروهــای 
ــانی  ــهرداری و آتش نش ــر، ش ــالل احم ــی، ه مردم
و همچنیــن نیروهــای بســیجی مهــار شــده اســت.

ــوزی ها  ــن آتش س ــی ای ــت اصل ــؤول عل ــن مس ای
را عامــل انســانی دانســت و افــزود: از مــردم خواهــش 
می کنیــم کــه مســائل ایمنــی و مشــکالت را جــدی 
بگیرنــد کــه بــه دلیــل نبــودن بارندگــی کوچک تریــن 

دلیــل ســبب آتش ســوزی خواهــد شــد.
وی در انتهــا از تمــام نیروهایــی کــه در مهــار ایــن 

آتش ســوزی کمــک کردنــد تقدیــر و تشــکر کــرد.

بیش از 32هزار تن کاال از پایانه 
پرویز خان صادر شده است

ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
اعــالم اینکــه در ده ماهــه امســال  بیــش از ۳۲ هــزار ۸۹۱ تــن کاال 
ــه کشــور عــراق  ــه مــرزی پرویزخــان در شهرســتان قصرشــیرین ب از پایان
صــادر شــده، افــزود:  نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن بــازده زمانــی 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ۱۱۳ درص
بــه گــزارش عجــب شــیر، مهنــدس فریبــرز کرمــی مدیــر کل راهــداری 
ــن  ــن در ای ــاه  گفت:همچنی ــتان کرمانش ــاده ای اس ــل ج ــل و نق و حم
ــه  ــن پایان ــره، از ای ــل یکس ــا حم ــن کاال ب ــزار ت ــش از ۳۴۰ ه ــدت بی م
مــرزی پرویــز خــان  عبــور کــرده و نســبت ســال ۹۸ رشــدی ۴ برابــری 

داشــته اســت.
وی گفــت، میــزان تــردد خودروهــای خروجــی از پایانــه مــرزی 
پرویزخــان در ده ماهــه امســال ۲هــزار و۹۵۶ دســتگاه نــاوگان بــوده کــه 
بــا افزایــش ۲برابــری نســبت بــه ســال گذشــته روبــرو هســتیم و ۱۵هــزار 
ــرزی پرویزخــان  ــه م ــار از پایان ــا حمــل یکســره ب ــز ب و ۸7۰ دســتگاه نی

ــد. عبــور کــرده ان
فریبــرز کرمــی گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا امســال بــا 
ــراق مواجــه  ــه کشــور ع ــی ب ــردد مســافران ایران کاهــش ۸۰ درصــدی ت
ــه  ــافر از پایان ــر مس ــزار و ۵۰۶ نف ــال ۱۲ ه ــه امس ــه در ده ماه ــم ک بودی
مــرزی پرویزخــان تــردد داشــته انــد و همچنیــن تــردد اتبــاع خارجــی نیــز 

بــا کاهــش ۹۵ درصــدی بــه ۶هــزار و ۱۳۵ نفــر رســیده اســت.

بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت؛
7 شهر قرمز شدند

معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت، تازه تریــن رنگ بنــدی جدیــد 
ــرد. ــالم ک ــی را اع ــهرهای کرونای ش

بـــه گـــزارش مهـــر، بـــر اســـاس اعـــالم معاونـــت بهداشـــتی وزارت 
بهداشـــت، چنـــد شـــهر کشـــور دوبـــاره در فهرســـت »قرمـــز« قـــرار 

نـــد. گرفته ا
ــادگان،  ــول، ش ــهر، دزف ــدر ماهش ــادان، بن ــواز، آب ــتان های اه شهرس
ــن ۹۹ در  ــنبه ۲۵ بهم ــتان، از روز ش ــتان خوزس ــتر و کارون در اس شوش

ــد. ــرار می گیرن ــز ق ــهرهای قرم ــت ش فهرس
بــر همیــن اســاس، 7 شهرســتان قرمــز، ۴۰ شهرســتان نارنجــی، ۲۲۹ 

شهرســتان زرد و ۱7۲ شهرســتان آبــی هســتند.
شهر تهران نیز همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.

الهیان:
ازدحام دستفروشان در مترو باعث انتقال بیشتر 

ویروس کرونا خواهد شد
ــوع  ــه موضـ ــان اینکـ ــا بیـ ــس بـ ــران در مجلـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
ســـاماندهی دستفروشـــان بـــه ویـــژه زنـــان دســـتفروش را در مجمـــع 
ـــام  ـــت: ازدح ـــرد، گف ـــم ک ـــری خواهی ـــرح و پیگی ـــتان مط ـــدگان اس نماین
ـــد  ـــا خواه ـــروس کرون ـــتر وی ـــال بیش ـــث انتق ـــرو باع ـــان در مت دستفروش

شـــد و ســـالمتی خودشـــان و مســـافران بـــه خطـــر خواهـــد افتـــاد. 
زهـــره الهیـــان در گفـــت و گـــو بـــا خانـــه ملـــت، بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــون  ـــوده و تاکن ـــرح ب ـــته مط ـــرو از گذش ـــان در مت ـــی زن ـــده دستفروش پدی
ـــه  ـــا توج ـــت: ب ـــت، گف ـــده اس ـــام ش ـــل آن انج ـــرای ح ـــی ب پیگیری های
ـــالی  ـــر ابت ـــرو خط ـــوط مت ـــت در خط ـــام جمعی ـــا و ازدح ـــران کرون ـــه بح ب

ـــت. ـــاال اس ـــیار ب ـــا بس ـــه کرون ـــتفروش ب ـــان دس زن
ــس  ــهر و پردیـ ــمیرانات، اسالمشـ ــران، ری، شـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه زنـــان دســـتفروش در 
ـــان در  ـــام دستفروش ـــزود: ازدح ـــد، اف ـــرار دارن ـــا ق ـــه کرون ـــال ب ـــر ابت خط
ـــالمتی  ـــد و س ـــد ش ـــا خواه ـــروس کرون ـــتر وی ـــال بیش ـــث انتق ـــرو باع مت

خودشـــان و مســـافران بـــه خطـــر خواهـــد افتـــاد.
وی ادامـــه داد: البتـــه دستفروشـــی بـــه عنـــوان مســـیر و راهـــکاری 
بـــرای درآمدزایـــی و رفـــع مشـــکالت معیشـــتی زنـــان محســـوب 
می شـــود و تعـــداد زیـــادی از آنهـــا زنـــان سرپرســـت خانـــوار هســـتند.

شهرداری تدابیری را برای ساماندهی دستفروشان اتخاذ کند
ـــاز اســـت  ـــه نی ـــان اینک ـــا بی ـــران ب ـــدگان اســـتان ته ـــع نماین عضـــو مجم
شـــهرداری تهـــران تدابیـــری را بـــرای ســـاماندهی دستفروشـــان اتخـــاذ 
کنـــد، گفـــت: شـــهرداری می توانـــد غرفه هایـــی را بـــه صـــورت رایـــگان 
ـــن  ـــکار بهتری ـــن راه ـــد و ای ـــرار ده ـــرو ق ـــتفروش مت ـــان دس ـــار زن در اختی
ـــلوغی  ـــام و ش ـــرا از ازدح ـــود زی ـــوب می ش ـــا محس ـــاماندهی آنه ـــکار س راه
ــری  ــا جلوگیـ ــتر کرونـ ــال بیشـ ــن انتقـ ــرو و همچنیـ ــا و متـ در واگن هـ

ـــد. ـــد ش خواه
ـــان  ـــژه زن ـــه وی ـــان اینکـــه موضـــوع ســـاماندهی دستفروشـــان ب ـــا بی وی ب
ـــری  ـــرح و پیگی ـــران مط ـــتان ته ـــدگان اس ـــع نماین ـــتفروش را در مجم دس
ـــه  ـــهیالتی ب ـــه تس ـــان و ارائ ـــاماندهی دستفروش ـــت: س ـــرد، گف ـــم ک خواهی
ـــن  ـــهرداری بهتری ـــط ش ـــب و کار توس ـــت و کس ـــن معیش ـــرای تامی ـــان ب آن
ـــروس  ـــار وی ـــرل انتش ـــرو و کنت ـــام در مت ـــری از ازدح ـــرای جلوگی ـــکار ب راه

ـــت. ـــا اس کرون
ــاماندهی  ــد سـ ــان بایـ ــه دستفروشـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ الهیـ
ــت  ــری از فعالیـ ــورت جلوگیـ ــت: در صـ ــع آوری، گفـ ــه جمـ ــوند نـ شـ
دستفروشـــان بایـــد تدابیـــر مناســـب و موثـــری توســـط دســـتگاه های 
مســـئول، بـــرای ســـاماندهی آنهـــا بـــه منظـــور جلوگیـــری از متضـــرر 

شـــدن اتخـــاذ شـــود.

ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس 
ــه  ــی ک ــی اراض ــالمی، گفت:تمام ــورای اس ش
وزارت راه و شهرســازی متولــی آن اســت و 
ــد  ــی شــدن طــرح جهــش تولی ــت اجرای قابلی
و تامیــن مســکن را دارنــد، احصــا شــده و 
ــوه  ــار انب ــاله در اختی ــاره ۹۹ س ــدف اج ــا ه ب

ســازان و ســازندگان قــرار می گیــرد. 
ســیدالبرز حســینی در گفــت و گــو بــا خانه 
ملــت ،  بــا اشــاره بــه تصویــب مفــادی از طــرح 
ــس؛  ــکن در مجل ــن مس ــد و تامی ــش تولی جه
گفــت: طــرح جهــش تولیــد مســکن دارای ســه 
ــاخت،  ــی س ــع مال ــن مناب ــی تامی ــور اصل مح
ــت.  ــاختمانی اس ــح س ــن و مصال ــن زمی تامی
ــا ریاســت،  ــورایی ب ــرح ش ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــدادی از وزرا از  ــت تع رئیــس جمهــور و عضوی
ــاورزی  ــاد کش ــازی و جه ــه راه و شهرس جمل
کــه عمــده اراضــی کشــور را در  اختیــار دارنــد، 

ــود. ــکیل می ش تش
وی اضافــه کــرد: تمامــی اراضــی کــه 
وزارت راه و شهرســازی متولــی آن اســت و 
قابلیــت اجرایــی شــدن طــرح جهــش تولیــد 
ــده و  ــا ش ــد، احص ــکن را دارن ــن مس و تامی
ــوه  ــار انب ــا هــدف اجــاره ۹۹ ســاله در اختی ب

از  می گیــرد.  قــرار  ســازندگان  و  ســازان 
طرفــی تمامــی اراضــی محــدوده شــهرها کــه 
ــوده و  ــاورزی ب ــاد کش ــار وزارت جه در اختی
ــرای اجــرای  مســتعد ســاخت و ســاز اســت ب
طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــا نظــر 
ــی  ــور پیش بین ــرح مذک ــه در ط ــه ای ک کمیت
شــده در اختیــار وزارت راه و شهرســازی قــرار 

می گیــرد.
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــن  ــای زمی ــه به ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب اس
بیــش از ۶۰ درصــد نــرخ تمام شــده مســکن را 

تشــکیل می دهــد، خاطرنشــان کــرد: در طــرح 
جهــش تولیدمســکن تــالش شــده زمین هایــی 
کــه تحــت تملــک دولــت و بخــش خصوصــی 
مکانیزمــی  و  مناســب  قیمــت  بــا  اســت 
ــکن  ــدگان مس ــار تولیدکنن ــخص در اختی مش
ــا  ــی ب ــرح زمین های ــن ط ــرد. در ای ــرار بگی ق
اجــاره ۹۹ ســاله بــا هــدف طوالنــی تــر کــردن 
ــارکت  ــر مش ــار ب ــش فش ــا و کاه بازپرداخت ه
ــده  ــی ش ــش بین ــازندگان پی ــدگان و س کنن

اســت.
ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس 

ــرح  ــه در ط ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن دولــت مکلــف 
شــده تــا ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکن 
ــات  ــاس گزارش ــر اس ــرد: ب ــح ک ــازد؛ تصری بس
در حــال حاضــر حــدود ۵۰۰ هــزار واحــد 
مســکونی توســط بنیــاد مســکن و بخــش 
ــی  ــا اعتبارت خصوصــی ســاخته مــی شــود و ب
ــده  ــکن دی ــی مس ــدوق مل ــل صن ــه از مح ک
شــده دولــت نیــز بــرای تســهیل ســاخت باقــی 

ــرد. ــد ک ــدام خواه ــاکن اق مس
وی افــزود: در حــال حاضــر بــه دلیــل 
ــط، مســکن  وجــود برخــی از سیاســت های غل
ــل شــده اســت،  ــی ســرمایه ای تبدی ــه کاالی ب
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــوع بدی ــن موض ای
قشــری بــه انــدازه درآمــدش صاحــب مســکن 
ــه و  ــی عرض ــن هنگام ــر ای ــد. بناب ــد ش نخواه
ــه  ــود ک ــادل می ش ــاماندهی و متع ــا س تقاض
مســکن از کاالیــی ســرمایه ای بــه کاالیــی 
مصرفــی تبدیــل شــود و هــر قشــری متناســب 
ــورد  ــکن م ــه مس ــود ب ــد خ ــزان درآم ــا می ب

ــد. ــدا کن ــی پی ــازش دسترس نی
ــم،  ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
عنــوان کــرد: در طــرح جهــش تولیــد مســکن 
ــه  ــوند. ب ــارکت داده می ش ــا مش ــه دهک ه هم
نحــوی کــه دهک هــا بــاال بــا ورود بــه بــورس 
و دهک هــای پاییــن بــا حمایــت دولــت و 
تســهیل گــری در تامیــن زمیــن، مصالــح 
ــد  ــی می توانن ــع مال ــن مناب ــاختمانی و تامی س
از مزایــای ایــن طــرح بهره منــد شــوند. همیــن 
ــازار عرضــه و تقاضــا ایجــاد  موضــوع هــم در ب

می کنــد.

ــران  ــرک ای ــی گم ــاون فن ــالم مع ــق اع طب
ــکان  ــه، ام ــورت گرفت ــای ص ــری ه ــی پیگی ط
ــار  ــروه چه ــای گ ــته از کااله ــص آن دس ترخی
)واردات ممنــوع( کــه دارای ثبــت ســفارش 
بانکــی بــوده و قبــل و یــا حتــی بعــد از تاریــخ 
ممنوعیــت تأمیــن ارز شــده باشــند، بــدون قیــد 
زمانــی فراهــم شــده اســت، در مــورد ترخیــص 
ثبــت ســفارش هــای بــدون انتقــال ارز نیــز بــه 

ــود.  ــی ش ــری م ــم گی زودی تصمی
ــا  ــال ۱۳۹7 و ب ــنا، از  س ــزارش ایس ــه گ ب
تغییــر شــرایط ارزی و محدودیــت هــای اعمــال 
شــده، واردات کاالهــای گــروه چهــار کــه عمدتــاً 
مصرفــی و غیرضــرور هســتند، ممنــوع شــد. امــا 
قبــل از ممنوعیــت، بیــش از 7۰ میلیــون یــورو 
از ایــن کاالهــا وارد گمــرک و بنــادر شــده بــود 
ــا  ــای ارزی، ب ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــه ب ک

ــف شــد. ــت و متوق ــا مخالف واردات آن ه
ــص  ــه ترخی ــبت ب ــی نس ــی انتقادات در حال
ایــن قبیــل کاالهــا وجــود داشــت کــه مســئوالن 
ــالم  ــن اق ــام ای ــد تم ــرده بودن ــالم ک گمــرک اع
ــادر  ــه گمــرک و بن ــت واردات ب ــل از ممنوعی قب
آمــده و صاحبــان آن هــا علیرغــم حقــوق 
مکتســبه ایجــاد شــده نتوانســته بودنــد در مهلت 

ــد. ــدام کنن ــص  اق ــه ترخی ــی نســبت ب قانون
ــورت  ــرات ص ــی مذاک ــورت، ط ــر ص ــه ه ب
گرفتــه از ســال گذشــته و در ۲۹ بهمــن ســال 

ــال، در دو دوره  ــهریورماه امس ــا ۲۶ ش ۱۳۹۸ ت
زمانــی فرصتــی بــرای ترخیــص کاالهــای گــروه 
چهــار طبــق شــرایطی تعییــن شــد کــه بخشــی 
ترخیــص و همچنــان بخــش دیگــری باقــی 
ــت  ــا ثب ــالم ب ــا اق ــن آنه ــد. در بی ــده بودن مان
ســفارش بانکــی و بــدون انتقــال ارز وجــود 
داشــت، در عیــن حــال کــه خــارج ایــن اقــالم 
نیــز بودنــد کاالهــای بــا ثبــت ســفارش بانکــی 

ــود. ــه ب ــی مواج ــا ابهامات ــص ب ــه در ترخی ک

جزئیات ترخیص کاالهای با ثبت 
سفارش بانکی

ــاون  ــی - مع ــالم ارونق ــن اع ــازه تری ــا ت ام
فنــی گمــرک ایــران - از ایــن حکایــت دارد کــه 
ــا  ــار ب ــروه چه ــای گ ــص کااله ــورد ترخی در م
ثبــت ســفارش بانکــی تصمیماتــی اتخــاذ شــده 
ــفارش  ــت س ــه دارای ثب ــته ک ــرای آن دس و ب
ادامــه  در  هســتند  نیــز  ارز  انتقــال  بــدون 

ــد. ــد ش ــری خواه ــم گی تصمی
وی اعــالم کــرد کــه بــا موافقــت هــای 
ــه، امــکان ادامــه فراینــد تجــاری  صــورت گرفت
اعــم از تمدیــد، ویرایــش یــا ترخیــص بــرای آن 
دســته کــه دارای ثبــت ســفارش بانکــی بــوده و 

چــه قبــل یــا بعــد از تاریــخ ممنوعیــت تأمیــن 
ارز شــده باشــند، فراهــم شــده اســت.

بــه گفتــه ارونقــی، چنانچــه بانــک عامــل بــه 
ــد  ــن ارز را تأیی ــاً تأمی ــی و صراحت صــورت کتب
ــت  ــک مرکــزی روی ــن ارز بان و در ســامانه تأمی
شــود، امــکان ادامــه فراینــد تجــاری و ترخیــص، 

بــه صــورت بانکــی مقــرر خواهــد بــود.
وی تأکیــد کــرد کــه ثبــت سفارشــات اخــذ 
شــده از ایــن محــل مشــمول قیــد زمانــی بــرای 
ترخیــص نیســت و صاحبــان کاال مــی تواننــد از 
روز شــنبه )امــروز( همزمــان بــا ۲۵ بهمــن مــاه 

بــرای ترخیــص کاالهــای خــود اقــدام کننــد.

بدون انتقال ارز به زودی
 تعیین تکلیف می شود

ــا  ــه ب ــران در رابط ــرک ای ــی گم ــاون فن مع
اینکــه وضعیــت کاالهایــی کــه ثبت ســفارش آن 
هــا بــدون انتقــال ارز بــوده، چگونــه خواهد شــد؟ 
نیــز توضیــح داد کــه در ایــن رابطــه و براســاس 
مصوبــه هیــأت وزیــران و اصالحیــه بعــدی آن در 
ــه  ــی ک ــته، کاالهای ــال گذش ــاه س ــن م ۲۹ بهم
ــا قبــض  ــوده و بارنامــه ی دارای ثبــت ســفارش ب
ــال  ــاه س ــت م ــل از اردیبهش ــا قب ــار آن ه انب

ــه  ــود امــکان ترخیــص ب گذشــته صــادر شــده ب
صــورت بــدون انتقــال ارز را داشــتند کــه صاحب 
ــوق ورودی  ــت حق ــا پرداخ ــت ب ــی توانس کاال م
ــهریورماه  ــا ۲۶ ش ــی ت ــود بازرگان ــر س و دو براب

نســبت بــه آن اقــدام کنــد.
فراینــد  ادامــه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
ترخیــص کاالهــای گــروه چهــار بــا ثبــت 
ســفارش بــدون انتقــال ارز از پایــان مهلــت 
تعییــن شــده دیگــر امــکان پذیــر نبــود یــادآور 
ــورت  ــه ص ــن رابط ــی در ای ــه مذاکرات ــد ک ش
گرفتــه کــه در صــورت موافقــت هیــأت وزیــران 
و تمدیــد زمــان، امــکان ترخیــص ایــن کاالهــا 

ــت. ــد داش ــود خواه ــز وج نی
ــورد  ــر در م ــدت اخی ــت؛ در م ــی اس گفتن

کاالهایــی کــه قبــل از ممنوعیــت وارد گمــرک 
و بنــادر شــده بودنــد حواشــی وجــود داشــته و 
ــف  ــن تکلی ــتار تعیی ــا خواس ــان کاال باره صاحب
ایــن کاالهــا شــدند، ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا  ــه دلیــل تغییــر شــرایط، ب بعــد از ورود کاال ب
وجــود مجوزهــای صــادره و  حقوق مکتســبه ای 
کــه بــرای صاحــب کاال ایجــاد شــده بــود امــکان 

ــد. ترخیــص پیــدا نکردن
در کنــار گــروه چهــار اقــالم گــروه ۲7 نیــز 
قــرار دارنــد کــه اولویــت ارزی غیــر فعــال 
ــن  ــد، در  بی ــص ندارن ــکان ترخی ــته و ام داش
ــا کاالهــای فاســد شــدنی  ــن گــروه ه ــالم ای اق
ــن  ــدم تعیی ــه ع ــه در نتیج ــرار دارد ک ــز ق نی

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــاد ق ــتانه فس ــف درآس تکلی

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی معتقــد اســت طــرح 
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن بــا ایجــاد تکلیــف ســاخت یــک 
میلیــون واحــد مســکونی بــرای دولــت، بخــش مســکن بــه عنوان 

موتــور محرکــه اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت در مــی آورد. 
علــی نیــک زادثمریــن نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــا اقدامــات مجلــس در  ــه ملــت،در رابطــه ب ــا خان در گفت وگــو ب
ــان و  ــس در موضــوع جوان ــت: مجل ــان، گف ــه مســکن جوان زمین
ــی  ــت و تعال ــوان »جمعی ــت عن ــی تح ــاد طرح ــا ایج ــواده ب خان
ــا  ــرح ب ــن ط ــت؛ ای ــام داده اس ــمندی را انج ــواده« کار ارزش خان
نظــر نماینــدگان مجلــس مشــمول مــاده ۸۵ آییــن نامــه داخلــی 
مجلــس شــورای اســالمی قــرار گرفــت و رســیدگی بــه جزئیــات 
آن در کمیســیون ویــژه جمعیــت و تعالــی خانــواده دنبــال 

می شــود.
نیکــزاد ادامــه داد: در جریــان بررســی الیحه بودجــه ۱۴۰۰ نیز 
بــرای تســهیل ازدواج جوانــان در حــوزه تســهیالت ودیعه مســکن، 
ســاخت مســکن بــرای جوانــان و ایجــاد اشــتغال، کارهــای بســیار 

ــن  ــا در صح ــت؛ ام ــورت گرف ــق ص ــیون تلفی ــی در کمیس خوب
مجلــس بــا کلیــات الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ مخالفــت شــد و اکنــون 

دولــت بایــد الیحــه جدیــدی را بــه مجلــس ارســال کنــد.
ــا اشــاره  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی ب
بــه اقدامــات کمیســیون عمــران مجلــس در حــوزه کنتــرل بــازار 
مســکن  افــزود: طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن یکــی از 
اقدامــات بســیار خــوب مجلــس در حــوزه ســاخت مســکن بــود 
کــه بــر اســاس آن دولــت مکلــف بــه ســاخت یــک میلیــون واحــد 
مســکونی در طــول ســال می شــود. امــا منظــور از تکلیــف دولــت 
ــن نیســت کــه وزارت راه و شهرســازی و  ــه ســاخت مســکن ای ب
بنیــاد مســکن خودشــان اقــدام بــه ســاخت مســکن کننــد بلکــه 
ــد  ــام داده و فرآین ــری را انج ــای راهب ــد کاره ــا بای ــن ارگان ه ای
ســاخت مســکن را تســهیل کننــد، ماننــد کاری کــه مــا در دولــت 

قبــل بــا مســکن مهــر انجــام دادیــم.
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار  کــرد: دولــت 
ــا برداشــتن  ــه نســاخت، بلکــه ب ــه صــورت مســتقیم خان قبــل ب

موانــع پیــش روی ســازندگان و بــا ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت 
و زمیــن مناســب فرآینــد ســاخت مســکن را تســهیل کــرد. مــا در 
آن زمــان بــا کاهــش هزینه هایــی ماننــد بیمــه تامیــن اجتماعــی، 
ــه نظــام مهندســی ســاالنه  ــوارض شــهرداری و هزین ــات، ع مالی

ــاختیم. ــه می س ــون خان ــک میلی ــش از ی بی
نیکــزاد در پایــان خاطرنشــان کــرد: تاکنــون ۵ مــاده از طــرح 
ــدگان  ــب نماین ــورد تصوی ــکن م ــن مس ــد و تامی ــش تولی جه
قــرار گرفتــه و امیدواریــم در دو هفتــه آینــده بــه صــورت کامــل 
ــه شــورای نگهبــان ارســال شــود؛ ایــن طــرح  بررســی شــده و ب
از جملــه کارهــای ارزشــمندی اســت کــه مســکن را بــه عنــوان 

ــد آورد. ــت در خواه ــه حرک ــه اقتصــاد کشــور ب ــور محرک موت

حسینی  با اشاره به تصویب مفادی از طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس

زمین با اجاره ۹۹ ساله در اختیار 
انبوه سازان قرار می  گیرد

ترخیص کاالهای ممنوعه آزاد شد

نیکزاد:

طرح جهش تولید مسکن، موتور محرکه 
اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــا در  ــتی کرون ــای بهداش ــت پروتکل ه ــزان رعای ــش می از کاه

ــر داد.  ــد خب ــه 7۴.۹۳ درص ــور ب کش
ســیما ســادات الری در گفــت  وگــو بــا ایرنــا دربــاره میــزان 
ــرد:  ــان ک ــور بی ــا در کش ــتی کرون ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
در حــال حاضــر میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در 
کشــور شــیب نزولــی پیــدا کــرده و بــه 7۴.۹۳ درصــد رســیده 
اســت. ایــن میــزان در هفته هــای گذشــته بیــش از ۸۰ درصــد 

ــت  ــزان رعای ــابه می ــا مش ــر تقریب ــال حاض ــرایط ح ــود. ش ب
ــت. ــاه اس ــان م ــط آب ــتی در اواس ــای بهداش پروتکل ه

پروتکل هــای  رعایــت  میــزان  بیشــترین  داد:  ادامــه  وی 
بهداشــتی کرونــا در محــدوده دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
ــز  ــزان نی ــن می ــن کمتری ــمنان و همچنی ــد و س ــرز، بیرجن الب
ــادان و  ــفراین، آب ــکی اس ــوم پزش ــگاه های عل ــدوده دانش در مح

ــت. ــده اس ــی ش ــتان ارزیاب گلس
ــا ۲۴  ــی ۱۵ ت ــازه زمان ــت: در ب ــت گف ــر بهداش ــاون وزی مع
ــر  ــتی در اکث ــای بهداش ــت پروتکل ه ــزان رعای ــاه، می ــن م بهم
ــدوده  ــال در مح ــور مث ــه ط ــه ب ــوده ک ــی ب ــتان ها کاهش اس
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ایــن میــزان از ۸7.۱7 درصــد 
ــن، در محــدوده  ــه ۶۸ درصــد در ۲۴ بهم ــاه ب ــن م در ۱۵ بهم
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان از ۶7.۴۴ درصــد در ۱۵ بهمــن 
مــاه بــه ۶۳ درصــد در ۲۴ بهمــن، در محــدوده دانشــگاه علــوم 
ــه ۴۶  ــاه ب ــن م ــد در ۱۵ بهم ــادان از ۵۴.۲۳ درص ــکی آب پزش

ــیده اســت. ــن رس درصــد در ۲۴ بهم
وی افــزود: همچنیــن میــزان رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
محــدوده دانشــگاه علــوم پزشــکی خــوی از ۹۰.۵۱ درصــد در ۱۵ 
بهمــن بــه ۶۶ درصــد در ۲۴ بهمــن و در محــدوده اســتان تهــران 

از 77.۸۴ درصــد در ۱۵ بهمــن بــه 7۰ درصــد در ۲۴ بهمــن و در 
محــدوده دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری از ۹۰.۴۸ 
درصــد در ۱۵ بهمــن بــه ۵۵ درصــد در ۲۴ بهمــن رســیده اســت.

ــای بهداشــتی  ــت پروتکل ه ــرد: کاهــش رعای ــار ک الری اظه
ــا تقریبــا در تمــام کشــور مشــاهده می شــود و ایــن زنــگ  کرون
ــرا رابطــه  ــود. زی ــد ب ــای پیــش رو خواه ــرای هفته ه خطــری ب
ــتی و  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــش رعای ــان کاه ــتقیمی می مس
ــت  ــه عل ــوت ب ــس از آن بســتری و ف ــال و پ ــوارد ابت ــش م افزای

ــد ۱۹ وجــود دارد. کووی
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت: از همــه مــردم و اصنــاف 
می خواهیــم کــه هماننــد همــه ماه هــای اخیــر میــزان رعایــت 
ــب  ــی مناس ــکاری و همراه ــا هم ــتی را ب ــای بهداش پروتکل ه
ــگاری و ســاده پنــداری شــرایط  ــد. عــادی ان خــود ادامــه بدهن
ــان  ــا نش ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــای مب ــه ماه ه ــاری در هم بیم
داده کــه منجــر بــه خیــز مجــدد بیمــاری خواهــد شــد. بنابرایــن 
ــزان  ــه می ــم ک ــور می خواهی ــئوالن کش ــردم و مس ــه م از هم
ــت پروتکل هــای  ــرای رعای ــا نظــام ســالمت ب همــکاری خــود ب
بهداشــتی را افزایــش بدهنــد تــا شــاهد افزایــش مــوارد ابتــال و 

ــد ۱۹ در کشــور نباشــیم. ــه علــت کووی ــوت ب بســتری و ف

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد:

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا به 74 درصد
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 دستور دادستان  اصفهان برای 
شناسایی عامالن و محرکان توهین به 

رئیس جمهور  

  دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان از صــدور 
دســتور بــه مراجــع امنیتــی بــرای شناســایی 
مرتکبــان و محــرکان شــعارهای هنجار شــکنانه و 

ــر داد.  ــور  خب ــس جمه ــه رئی ــن ب توهی
ــار  ــی اظه ــی اصفهان ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
برگــزاری  حواشــی  بــه  توجــه  بــا  داشــت: 
راهپیمایــی گرامیداشــت ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی دادســتان اصفهــان ضمــن تاکیــد بــر 
صیانــت از جایــگاه ارکان حاکمیتــی نظــام بــا 
ــه  ــاء تفرق ــی در الق ــالش برخ ــتن ت ــوم دانس مذم
ــی  ــه مراجــع امنیت ــتور ب در کشــور، از صــدور دس
ــعارهای  ــرکان ش ــان و مح ــایی مرتکب ــرای شناس ب
ــه رئیــس جمهــور  خبــر  هنجار شــکنانه و توهیــن ب

داد.
ــزود:  ــان اف ــالب اصفه ــی و انق ــتان عموم  دادس
دســتگاه قضایــی صرف نظــر از مســائل جناحــی 
پاســداری از قانــون و حرمــت و صیانــت از شــخصیت 
ــر هــر نظــری  ــراد را مقــدم ب حقوقــی و حقیقــی اف
بــا قانون شــکنان  برخــورد قاطعانــه  دانســته و 

ــرد. ــد ک خواه

کشف بیش از 4 هزار قلم لوازم 
آرایشی و بهداشتی قاچاق در مراغه 

ـــف  ـــه از کش ـــتان مراغ ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
ـــتی  ـــی و بهداش ـــوازم آرایش ـــم ل ـــزار و ۳۶۸ قل ۴ ه

ـــر داد.  ـــتان خب ـــن شهرس ـــاق در ای قاچ
ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
انتظامـــی  فرمانـــده  الهوردیـــان  ســـرهنگ 
ــرای  ــتای اجـ ــت:در راسـ ــه گفـ ــتان مراغـ شهرسـ
ــوران  ــاق کاال و ارز، مامـ ــا قاچـ ــارزه بـ ــرح مبـ طـ
پلیـــس آگاهـــی حیـــن گشـــت زنـــی و کنتـــرل 
ـــوس  ـــتگاه اتوب ـــک دس ـــه ی ـــوری ب ـــای عب خودرو ه

مشـــکوک و آن را متوقـــف کردنـــد.
ـــودروی  ـــی از خ ـــس از بازرس ـــس پ ـــزود: پلی او اف
ــی  ــوازم آرایشـ ــم لـ ــزار و ۳۶۸ قلـ ــه ۴ هـ مربوطـ
و بهداشـــتی قاچـــاق بـــه ارزش تقریبـــی ۱۰۰ 

میلیـــون ریـــال را کشـــف کـــرد.
فرمانـــده انتظامـــی مراغـــه گفـــت:در ایـــن 
رابطـــه یـــک نفـــر نیـــز دســـتگیر و بـــه همـــراه 
اقـــالم مکشـــوفه تحویـــل مراجـــع قضایـــی شـــد.

بـــه  اشـــاره  بـــا  الهوردیـــان  ســـرهنگ 
اینکـــه برخـــورد بـــا ســـودجویان و مقابلـــه بـــا 
ـــتور کار  ـــتمر در دس ـــورت مس ـــه ص ـــان ب قاچاقچی
ـــهروندان  ـــرار دارد از ش ـــتان ق ـــن شهرس ـــس ای پلی
درخواســـت کـــرد در صـــورت مشـــاهده مـــوارد 
مشـــکوک مراتـــب را ســـریعا بـــا شـــماره تلفـــن 
ــالع  ــس اطـ ــه پلیـ ــی ۱۱۰ بـ ــامانه پیامکـ و سـ

دهنـــد.

برگزاری رزمایش » دفاع از مقر«
 در ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

ــروان  ــت بســیج ره ــگاه مقاوم ــده پای ــی اصــل فرمان ــد امین عبدالمحم
ــش  ــزاری رزمای ــرب از برگ ــت و گاز غ ــرداری نف ــره ب ــرکت به ــت ش والی
ــت  ــای مقاوم ــگاه ه ــه پای ــا کلی ــگ ب ــان و هماهن ــر” همزم ــاع از مق ” دف
ــن  ــتاد ای ــه س ــاه در محوط ــدی کرمانش ــیج کارمن ــوزه ۵ بس ــیج ح بس

ــر داد. ــرکت خب ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی نفــت و گاز غــرب، امینــی اصــل در ایــن 
ــدان  ــیج ادارات و کارمن ــازمان بس ــالم س ــب اع ــت: متعاق ــوص گف خص
ــر برگــزاری همزمــان  ســپاه حضــرت نبــی اکــرم)ص( کرمانشــاه مبنــی ب
ــت  ــای مقاوم ــگاه ه ــه پای ــر” در کلی ــاع از مق ــش “دف ــگ رزمای و هماهن
ــروان  ــیج ره ــگاه بس ــاه، پای ــدی کرمانش ــیج کارمن ــوزه ۵ بس ــیج ح بس
ــی ۱۴  ــرداری نفــت و گاز غــرب از ســاعت ۱۰ ال ــت شــرکت بهــره ب والی
ــرکت در  ــن ش ــتاد ای ــه س ــش در محوط ــن رزمای ــزاری ای ــه برگ ــدام ب اق

ــود.   ــاه نم کرمانش
ــا رعایــت کامــل  ــن رزمایــش ب وی ادامــه داد: بســیجیان حاضــر در ای
پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی، ضمــن آمــوزش و 
بــه روز رســانی اطالعــات و مهارت هــای رزمــی و دفاعــی خــود، بــا مبانــی 

مقابلــه بــا جنــگ هــای نویــن و… نیــز آشــنا شــدند.  
همچنیــن در ایــن رزمایــش آمادگــی نیروهــای بســیجی جهــت خنثــی 
ــت از  ــی دشــمن و ممانع ــات تخریب ــرات اقدام ــا کاهــش تاثی ــودن و ی نم
دســتیابی و ایجــاد خســارت بــه مجموعــه هــای صنعتــی،  مــورد بحــث و 

تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
ــروان  ــت بســیج ره ــگاه مقاوم ــده پای ــی اصــل فرمان ــد امین عبدالمحم
والیــت بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت برگــزاری ایــن رزمایــش اظهــار 
ــت و  ــه حفاظ ــازمان وظیف ــه و س ــر مجموع ــه ه ــه اینک ــه ب ــت: توج داش
ــه  ــانی ب ــت رس ــف خدم ــری از توق ــت جلوگی ــود جه ــن خ ــاع از اماک دف
ــگیری  ــور پیش ــا را منظ ــش ه ــه رزمای ــن گون ــزاری ای ــردم را دارد، برگ م
و آمادگــی نفــرات در برابــر تهدیــدات احتمالــی بســیار ضــروری دانســت.

ــا  ــه انجــام و ب ــق برنام ــش یادشــده طب ــزارش، رزمای ــن گ براســاس ای
ــه اســت. ــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود دســت یافت موفقیــت ب

هشدار درباره ساخت و ساز های غیرمجاز 
در حاشیه اتوبان تبریز- سهند 

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفــت: بایــد بــا هرگونــه ساخت وســاز 
غیرمجــاز در حاشــیه اتوبــان تبریــز- ســهند و سوءاســتفاده های احتمالــی 

برخــورد شــود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران  جــوان، پورمحمــدی اســتاندار 
آذربایجان شــرقی در دیــدار بــا اعضــای شــورای اســالمی شــهر های اســکو 
و ســهند بــا تاکیــد بــر تســریع در تکمیــل زیرســاخت های مــورد نیــاز در 
اســکو و شــهر جدیــد ســهند، خواســتار تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام در 

شــهر جدیــد ســهند شــد.
او گفــت: ایجــاد و احــداث هرگونــه پــروژه جدیــد بایــد پــس از تکمیــل 
پروژه هــای قبلــی انجــام شــود وگرنــه منابــع مالــی دردی را دوا نکــرده و 

ــی می شــود. ــدن اکثــر پروژه هــای عمران باعــث نیمــه کاره مان
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه بــرای 
ــی و اجتماعــی  ــتقرار واحد هــای دانش بنیــان و کاربری هــای تفریح اس
ــه ساخت وســاز  ــا هرگون ــد ب ــز- ســهند،گفت: بای در حاشــیه بزرگــراه تبری
ــود. ــورد ش ــی برخ ــتفاده های احتمال ــه و سوءاس ــن منطق ــاز در ای غیرمج

ــی  ــه تمام ــد ب ــهند بای ــد س ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــزود: ش او اف
تعهــدات خــود در ســهند عمــل کــرده و بــا همــکاری دســتگاه های 

ــد. ــش ده ــه را کاه ــن منطق ــی در ای ــکالت فعل ــی، مش دولت
جملــه  از  اســکو  اینکــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــی در  ــش مه ــه نق ــت ک ــتان اس ــی اس ــی و فرهنگ ــتان های تاریخ شهرس
ــه ســمت توســعه دارد، گفــت: باوجــود تمــام  حرکــت پرشــتاب اســتان ب
ــف اســتان وجــود  ــای مختل ــی در بخش ه ــل بســیار خوب مشــکالت، تعام

ــت. ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــکو نی ــتان اس ــه شهرس دارد ک
منــادی نماینــده تبریــز اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســالمی، 
ــهرداران  ــالمی و ش ــورا های اس ــای ش ــکو و اعض ــدار اس ــش فرمان رضی من
اســکو و ســهند نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان نظــرات و دیدگاه هــای خــود 

در موضوعــات مختلــف پرداختنــد.
ــریع  ــد، تس ــوات جدی ــر قن ــات و حف ــری باغ ــر کارب ــت از تغیی ممانع
در تکمیــل مراکــز درمانــی و بیمارســتانی در شــهر جدیــد ســهند، 
ــد ســهند از  ــن آب شــرب شــهر جدی ــرای تامی ــری ب ــزی و پیگی برنامه ری
محــل خــط لولــه انتقــال آب زرینــه رود از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــن جلســه م در ای

ســردار رحیمــی گفــت: نیــروی انتظامــی در 
مقابــل مجرمــان مقتدرانــه برخــورد می کنــد و 
در مقابــل کســانی کــه امنیــت مــردم را مختــل 

کــرده انــد شــوخی نداریــم. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــده انتظام ــی فرمان ــین رحیم ــردار حس س
ــروی انتظامــی  ــزرگ اظهــار کــرد: نی تهــران ب
در کنــار کادر درمــان، بــا تمــام تــوان در طــول 

ــت. ــرده اس ــالش ک ــته ت ــال گذش ــک س ی
وی گفــت: رهبــر معظــم انقــالب، فرمودنــد 
ــی  ــلح اجتماع ــروی مس ــی، نی ــروی انتظام نی
اســت. مــا بــرای عملیاتــی کــردن ایــن تدبیــر 
ــروی  ــژه ای داشــته باشــیم. نی ــالش وی ــد ت بای
ــال  ــن ح ــان در عی ــار مهرب ــد ی ــی بای انتظام
ــردم  ــرد م ــد. رویک ــردم باش ــرای م ــدر ب مقت
ــایر  ــر س ــد ب ــوری بای ــه مح ــوری و جامع مح
ــای  ــد. تالش ه ــته باش ــدم داش ــا تق رویکرد ه

ــده اســت. ــه ش ــن زمین ــم در ای ــی ه فراوان
ــروی انتظامــی  ــه اینکــه نی ــا اشــاره ب وی ب
دو رویکــرد اصلــی دارد، گفــت: یــک برخــورد 
مــدارا مدارانــه بــا مــردم اســت و یــک برخــورد 
مقتدرانــه بــا اراذل و اوبــاش و مجرمــان اســت 
و در مقابــل کســانی کــه امنیــت مــردم را 

ــم. ــد شــوخی نداری مختــل کــرده ان
ســردار رحیمــی ادامــه داد: پلیــس بــا 
ــت  ــه امنی ــی ک ــی و کس ــل، جان ــارق، قات س
ــارف  ــد تع ــی زن ــم م ــردم را بره ــی م عموم
نــدارد و حتمــا در مقابــل ایــن افــراد مقتدرانــه 

می کنیــم. برخــورد 
ــان  ــزرگ بی ــران ب ــی ته ــده انتظام فرمان
ــی  ــای مختلف ــزرگ طرح ه ــران ب ــرد: در ته ک
کاشــف،  رعــد،  اجــرا می کنیــم، طــرح  را 
ــوط  ــا مرب ــن طرح ه ــام ای ــه تم ــر و... ک ظف
ــه پلیــس اســت. پلیــس  ــه رویکــرد مقتدران ب
ــان و  ــرای نوجوان ــی را ب پیشــگیری کالس های
ــد،  ــزار می کن ــه برگ ــر جامع ــر پذی ــر تاثی قش
پیــدا  افزایــش  پلیــس  فرهنگــی  رویکــرد 

ــت. ــرده اس ک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن یــک 
ــر داد،  ــی، کار و ... را تغیی ــبک زندگ ــال س س
ــدادی از  ــت تع ــال ماموری ــن ح ــزود: در عی اف
دســتگاه ها افزایــش یافــت، عزیــزان مــا در 
بخــش درمــان کارشــان بیشــتر شــد و کار 
نیــروی انتظامــی هــم مضاعــف شــد. در بخــش 
ــت  ــذاری، محدودی ــه گ ــت فاصل ــاف، رعای اصن
ــی  ــای خاص ــه ریزی ه ــفر ها و... برنام ــای س  ه
انجــام دادیــم. خاموشــی معابــر در حــوزه 
انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی اقدامــات 
ــه  ــم ک ــالش کردی ــرد و ت ــس را بیشــتر ک پلی
ــم. ــلب نکنی ــه س ــت را از جامع ــاس امنی احس

بیش از ۸۰ درصد پرونده ها در 
کالنتری سازش می شود

فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ بــا تاکیــد 
بــر اینکــه هــزاران خــودرو را در مبادی شــهر ها 
ــوی آن را  ــا جل ــروس کرون ــرل وی ــرای کنت ب
ــار پلیــس در  ــان کــرد: تمــام معی ــم، بی گرفتی
ــای  ــردم هســتند، در پلیس ه ــزی م ــه ری برنام
ــن اســت کــه  ــر ای ــف اصــل ب تخصصــی مختل
ــود.  ــورد ش ــف برخ ــای مختل ــا ناهنجاری ه ب
ــتند  ــت هس ــس دوس ــی پلی ــا، مردم ــردم م م
بیــش از ۸۰ درصــد پرونده هــا در کالنتــری 

ــح  ــه صل ــویق ب ــود، تش ــور می ش ــع و ج جم
می کنیــم.

ــزار  ــرد: ۱۵ ه ــح ک ــی تصری ــردار رحیم س
ــم در  ــس داری ــه پلی ــه ب ــزار مراجع ــا ۲۰ ه ت
کالنتــری ایــن آمــار ۱۰ هــزار مراجعــه اســت و 
تــالش بــر ایــن اســت در همــان کالنتــری ایــن 

صلــح برقــرار شــود.
موتــور  ترخیــص  طــرح  داد:  ادامــه  وی 
و  کردیــم  آغــاز  را  رســوبی  ســیکلت های 
پلیــس بــا نــگاه مــدارا و تســهیالتی کــه فراهــم 
کــرده ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا مراجعــه 
ــد. ــل بگیرن ــد و موتورسیکلتشــان را تحوی کنن

ــت:  ــزرگ گف ــران ب ــی ته ــده انتظام فرمان
پلیــس آگاهــی بــا سیســتمی کــه تحــت 
ــت  ــرده اس ــاد ک ــن« ایج ــس م ــوان »پلی عن
شــرایطی فراهــم آورده کــه  مــردم می تواننــد 
ایــن اپلیکیشــن را نصــب کــرده و بعــد از 
ســرقت امــوال و یــا خــودرو، مشــخصات امــوال 
خــود را در ایــن اپلیکیشــن ثبــت کننــد و کل 

کشــور  از ســرقت باخبــر می شــوند.
ــروع و  ــرد: ش ــح ک ــی تصری ــردار رحیم س
ــت  ــه ای اس ــرم از لحظ ــف ج ــی کش ــی جوی پ
ــد و  ــالع می ده ــس اط ــه پلی ــه ب ــه مالباخت ک
در سیســتم ثبــت می شــود و بالفاصلــه کار 
پیگیــری و پــی جویــی پلیــس آغــاز می شــود. 

در یــک ســال گذشــته طرحــی را اجــرا کردیــم 
تــا فاصلــه بیــن وقــوع و کشــف جــرم کاهــش 

ــد. یاب
وی اضافــه کــرد: روزانــه صد هــا جــرم 
ــت  ــن ظرفی ــانه ای ــا رس ــود، ام ــف می ش کش
ــس  ــد و پلی ــانی کن ــالع رس ــه اط ــدارد ک را ن
هــم فرصــت ایــن را نــدارد کــه بخواهــد 
ــد.  ــاره تمــام کشــفیات اطــالع رســانی کن درب
امــا وقتــی کلیپــی در فضــای مجــازی منتشــر 
برهــم  جامعــه  عمومــی  امنیــت  می شــود 
ــدارد  ــس ن ــرای پلی ــی ب ــچ فرق ــورد، هی می خ
کــه کــدام جــرم فیلــم آن در فضــای مجــازی 
ــده  ــش نش ــرم پخ ــدام ج ــده و ک ــش ش پخ
ــی  ــچ تفاوت ــی هی ــروی انتظام ــرای نی اســت، ب
وجــود نــدارد چــرا کــه وظیفــه ایجــاد امنیــت 

ــت. ــه اس در جامع
ــت:  ــزرگ گف ــران ب ــی ته ــده انتظام فرمان
ایــن کــه می گوینــد پلیــس فقــط، ســارق 
علــی دایــی را دســتگیر کــرد حــرف درســتی 
ــود  ــی وج ــچ تفاوت ــس هی ــرای پلی ــت ب نیس
ــن  ــا ت ــه ده ه ــی روزان ــروی انتظام ــدارد نی ن
مــواد مخــدر، صد هــا خــودرو و موتورســیکلت 
ــد. ــتگیر می کن ــارق را دس ــا س ــف، صد ه کش

ــای  ــس در روز ه ــدات پلی ــاره تمهی وی درب
ــد  ــای شــب عی ــت: خرید ه ــی ســال، گف پایین
ــاال پوشــش  ــن ح ــده اســت و از همی ــاز ش آغ
امنیــت و کنتــرل بــازار در دســت گرفتــه ایــم، 
در حــوزه ترافیــک خصوصــا در کالنشــهر ها 
ــا  ــت و ت ــده اس ــام ش ــی انج ــه ریزی های برنام
۲۹ اســفند ایــن تمهیــدات وجــود دارد و بــرای 
تعطیــالت عیــد هــم برنامــه ریزی هایــی را 
انجــام می دهیــم، امــا مبنــای تمــام تمهیــدات 
ــا  ــه ب ــوروز ســتاد مقابل پلیــس در تعطیــالت ن

کروناســت.
ــر  ــزرگ خاط ــران ب ــی ته ــده انتظام فرمان
نشــان کــرد: نیــروی انتظامــی آمــاده و در 

ــت. ــردم اس ــی م ــت تمام خدم

ــن  ــرورت تأمی ــر ض ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــخنگوی مجل س
کاالهــای اساســی و بهبــود معیشــت مــردم تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــته  ــی داش ــای اساس ــوص کااله ــکلی در خص ــد مش ــردم نبای م

باشــند.
بــه گــزارش مهــر، محمدحســین فرهنگــی در یــادواره 
ــام  ــرت ام ــیج حض ــت بس ــوزه مقاوم ــرم ح ــع ح ــهدای مداف ش
ــام  ــن روز برج ــه از اولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــا )ع( در تبری رض
ــد،  ــته نش ــا برداش ــی و ۱+۵ تحریم ه ــای غرب ــب طرف ه از جان
خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس یــک مســیر دو ســر بــرد در 
پیــش رو داریــم کــه یــک طــرف آن توســعه موضــوع هســته ای 
صلــح آمیــز و طــرف دیگــر آن تــداوم برجــام بــه شــرط برداشــته 

شــدن تحریم هاســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت انتخابــات شــوراها و ســایر انتخابات 
ــوراها در  ــهری و ش ــای ش ــه از مدیریت ه ــی گالی ــت: برخ گف
ــات  ــع انتخاب ــد در مواق ــا بای ــد ام ــهرها می کنن ــتاها و ش روس
دقــت شــود کــه بــه افــراد آشــنا بــه مســائل متخصــص و متعهــد 

رأی داده شــود تــا گالیــه پیــش نیایــد.
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر گفــت: اگــر 
ــه  ــد ب ــی اداره شــود نبای ــه خوب می خواهیــم مســائل مملکــت ب

جوســازی ها و حاشــیه پردازی هــا توجــه کنیــم.
ــه  ــی توج ــائل کاذب جنجال ــه مس ــاد ب ــرد: زی ــد ک وی تاکی
ــد  ــاد کن ــی را آب ــت مملکت ــه الزم اس ــزی ک ــم و آن چی نکنی
ــن  ــم و ای ــوق دهی ــه و س ــمت توج ــه آن س ــور را ب ــد کش بای

اســت. امکان پذیــر 
ــع  ــن مواق ــا در همی ــد رای ه ــرد: برآین ــد ک ــی تاکی فرهنگ
ــاب  ــر در انتخ ــد اگ ــان می ده ــود را نش ــان خ ــول زم و در ط
رأی خــود دقــت و وســواس داشــته باشــیم وضعیــت بهتــری را 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ش
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: اگــر انتخاب هــا شایســته باشــد شــهرها، 

ــد. ــد ش ــی اداره خواهن ــه خوب ــق ب ــتاها و مناط روس
ــت  ــوراها و دول ــس، ش ــاختار مجل ــرد: در س ــد ک وی تاکی

ــرد و  ــورت می گی ــاب ص ــد انتخ ــت رأی می دهن ــی اکثری وقت
ــت. ــده اس ــه ش ــا پذیرفت ــد آن رأی در دنی برآین

ــران تعییــن  ــادآوری کــرد: جمهوریــت و اســالمیت ای فرهنگــی ی
کننــده اســت یعنــی مــردم در ســایه جمهوریت نظــام اســت که جمع 

ــا آرای خــود فــرد مــورد نظــر را انتخــاب می کننــد. می شــوند و ب
ــه  ــوه قضائی ــر ق ــرد اخی ــه عملک ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــی  ــا دانای ــه ب ــوه قضائی ــاد در ق ــا فس ــه ب ــون مقابل ــت: اکن گف
مدیریــت می شــود و ایــن مقابلــه الگــوی مناســبی بــرای قــوای 

دیگــر اســت.
فرهنگــی بــا بیــان اینکــه مجلــس فعلــی هــم یــک مجلــس 
ــه موانعــی پیــش رو دارد  ــزود: البت ــا ارزش و جــدی اســت، اف ب
ــی داشــته باشــد  ــار مال ــب کنیــم کــه ب و اگــر چیــزی را تصوی

ــد. ــون اساســی رد می کن ــاس قان ــر اس ــان ب ــورای نگهب ش
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت تأمیــن کاالهــای 
اساســی و معیشــت مــردم گفــت: مــردم حــق دارنــد کــه 

کاالهــای اساســی و ضــروری در اختیارشــان باشــد.

صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی از مرمــت و بازســازی عمــارت تاریخــی 
ائل گلــی توســط ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری تبریــز خبــر 

داد. 
ــن خبــر  ــا اعــالم ای ــه گــزارش ایســنا، احمــد حمــزه زاده ب ب
گفــت: عمــارت ائل گلــی از جملــه بناهــای ارزشــمند اســت کــه 
ــت  ــده و حفاظ ــناخته ش ــز ش ــی تبری ــن تاریخ ــوان نگی ــه عن ب
ــن  ــن اداره کل و همچنی ــه ای ــورد توج ــواره م ــت آن هم و مرم
ــه اســت. ــرار گرفت ــز ق ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری تبری

وی در ادامــه از اقدامــات ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری 
تبریــز تقدیــر کــرد و گفــت: عملیــات مرمــت و حفاظــت 

از عمــارت تاریخــی ائل گلــی تبریــز طــی ماه هــای اخیــر 
توســط ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری تبریــز بــا همــکاری 
متخصصــان و هنرمنــدان برجســته اســتان انجــام شــده اســت.

میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی  از  نقــل  بــه  
گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی، وی افــزود: 
عملیــات مرمــت و بازســازی عمــارت ائل گلــی بــا موفقیــت 
ــانی  ــروی انس ــوزش نی ــد آم ــه بع ــیده و در مرحل ــام رس ــه اتم ب
ــد در  ــه بای ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــازمان ق ــن س ــتور کار ای در دس
راســتای ارتقــا ســطح ارائــه خدمــات آموزش هــای الزم براســاس 
اســتانداردهای روز دنیــا انجــام پذیــرد تــا گردشــگران بــا حضــور 

ــوند. ــورد ش ــژه ای برخ ــات وی ــر از خدم ــارت فاخ ــن عم در ای

برخورد مقتدرانه پلیس با برهم زدگان امنیت مردم 

سخنگوی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛

ضرورت تأمین کاالهای اساسی و بهبود معیشت مردم

عمارت تاریخی ائل گلی تبریز مرمت و بازسازی شد

شریعتمداری: 
چه جریانی از توهین

 به منتخب مردم سود می برد؟

 وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی در 
توئیتـــی دربـــاره اهانـــت بـــه رییـــس جمهـــوری 
ضمـــن انتقـــاد از توهیـــن بـــه رییـــس جمهـــوری 
ـــت ادب  ـــر رعای ـــالب ب ـــم انق ـــر معظ ـــد رهب و تاکی
اســـالمی نوشـــت: چـــه جریانـــی از توهیـــن بـــه 

ــرد؟    ــود می بـ ــردم سـ ــب مـ منتخـ
ـــریعتمداری«  ـــد ش ـــا، »محم ـــزارش ایرن ـــه گ ب
در واکنـــش بـــه توهیـــن بـــه رییس جمهـــوری 
در  شـــرکت کنندگان  برخـــی  ســـوی  از 
ــهرهای  ــی از شـ ــن در یکـ ــی ۲۲ بهمـ راهپیمایـ
اهانت هـــای  نوشـــت:  توییتـــی،  در  کشـــور 
مکـــرر بـــه رییـــس جمهـــوری، بارهـــا موجـــب 
ورود صریـــح رهبـــری معظـــم انقـــالب بـــه 
ــوش  ــرا گـ ــد. چـ ــالمی شـ ــت #ادب_اسـ رعایـ

ــت؟ ــنوایی نیسـ شـ
وی افـــزود: چـــه جریانـــی از توهیـــن بـــه 
ــه  ــدی بـ ــرد؟ امیـ ــود می بـ ــردم سـ ــب مـ منتخـ

ــت؟ ــدگان هسـ ــت کننـ ــا اهانـ ــورد بـ برخـ
بـــا  همزمـــان  گـــزارش،  ایـــن  براســـاس 
ــت  ــار می رفـ ــه انتظـ ــن کـ ــی ۲۲ بهمـ راهپیمایـ
ـــد،  ـــی باش ـــتگی مل ـــجام و همبس ـــدت و انس روز وح
ـــم  ـــر معظ ـــدات رهب ـــه تاکی ـــه ب ـــدون توج ـــده ای ب ع
ــی  ــز از بی ادبـ ــزوم پرهیـ ــر لـ ــی بـ ــالب مبنـ انقـ
ــام دوم  ــوری مقـ ــس جمهـ ــه رییـ ــی علیـ و هتاکـ
ـــا  ـــه ب ـــار نابخردان ـــن رفت ـــد. ای ـــعار دادن ـــور ش کش
واکنش هـــای جـــدی از ســـوی شـــخصیت های 
ـــورد  ـــان برخ ـــت و خواه ـــده اس ـــه ش ـــی مواج سیاس

قـــوه قضائیـــه بـــا ایـــن افـــراد شـــده اند.  
ـــوری و  ـــس جمه ـــاون رئی ـــاری مع ـــید انص جمش
ـــز  ـــور نی ـــتخدامی کش ـــازمان اداری و اس ـــس س رئی
ــه  ــت: اهانـــت بـ ــاره نوشـ ــن بـ ــی در ایـ در توئیتـ
رئیـــس جمهـــوری، آن هـــم در ســـالروز پیـــروزی 
ـــل  ـــم تحم ـــی رغ ـــردم عل ـــه م ـــالمی ک ـــالب اس انق
ــای  ــم هـ ــی از تحریـ ــادی ناشـ ــکالت اقتصـ مشـ
ــاع از  ــی و دفـ ــدت و همدلـ ــدای وحـ ــه، نـ ظالمانـ
ـــزاوار  ـــد س ـــر می دهن ـــود س ـــالب خ ـــای انق ارزش ه
برخوردجـــدی مراجـــع قانونـــی اســـت تـــا بیـــش 
از ایـــن شـــاهد شکســـتن حریم هـــا و ســـقوط 

ارزش هـــای اخالقـــی جامعـــه نباشـــیم!  

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
موضوع: ارائه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی جهت بکارگیری ۸۳ نگهبان در حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی
برآورد اولیه: برای کل موضوع مناقصه حدوداً به مبلغ: ۹۶.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه: برای کل موضوع مناقصه )بعدد(-/ ۳.۳۳۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

محل فروش اسناد:  تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم، اداره قراردادهاو مناقصات
تهران: میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوک ۲ نیم، طبقه دوم، واحد ۲۰7، آقای عباسی )۸۸۸۸7۰۸۶ – ۰۲۱( 

مبلــغ فــروش اســناد: مبلــغ فــروش اســناد پانصــد هــزار ریــال قابــل واریــز بــه شــماره حســاب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱ بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز نــزد بانــک ســرمایه شــعبه 
تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر – فلکــه بارنــج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.
مهلــت فــروش اســناد: از تاریــخ ۹۹/۱۱/۲۵ لغایــت ۹۹/۱۲/۰۳    -    مهلــت و محــل تحویــل اســناد: آخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادت تــا ســاعت ۱۰ روز دوشــنبه مــورخ ۹۹/۱۲/۱۸ 

و محــل تحویــل آنهــا بــه دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز بــه آدرس: تبریــز، کــوی ولیعصــر. خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران، تلفــن ۴۹ – ۳۳۳۲۸۹۴۶    دورنــگار: ۳۳۳۲۸۹۵۰
زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی: ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸

زمــان و محــل بازگشــائی پاکتهــای مناقصــه )الــف، ب و ج( بــه شــرط کســب امتیــاز الزم )حداقــل 65( از ارزیابــی کیفــی: ســاعت ۱۱ روز چهارشــنبه مــورخ ۹۹/۱۲/۲۰ طبقــه 
پنجــم ســاختمان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر، خیابــان نظامــی، اول خیابــان قطــران

ــی کیفــی و مناقصــه: کپــی برابــر اصــل گواهــی صالحیــت فعالیــت از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی – گواهــی صالحیــت ایمنــی از اداره  ــه ارزیاب ــرای ورود ب شــرایط خــاص ب
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی – تاییدیــه نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران )ناجــا( – منــدرج بــودن نــام پیشــنهاد دهنــده در لیســت ابــالغ شــده شــرکتهای تاییــد صالحیــت شــده 

توســط دفتــر مرکــزی حراســت وزارت نیــرو
آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات بشرح زیر می باشد:

  http:// www.toztab.ir :شرکت توزیع نیروز برق تبریز     http:// www.tavanir.org.ir :و سایت توانیر      http:// Iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصه
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آشپزی

 ساندویچ پنیر و مرغ بوفالو  

از  بوفالـــو،  مـــرغ  و  پنیـــر  ســـاندویچ 
ــت  ــی اسـ ــاندویچ هایـ ــن سـ ــمزه تریـ خوشـ
ــود. در  ــی شـ ــه مـ ــاده تهیـ ــی سـ ــه خیلـ کـ
ـــی  ـــنا م ـــت آن آش ـــای پخ ـــا روش ه ـــه ب ادام

ــوید. شـ

مواد الزم برای ۴ ساندویچ :
 سینه مرغ بریان شده                                  ۲ عدد

 سس مرغ بوفالو                      نصف فنجان 
پیازچه پیاز خرد شـــده        یک چهارم فنجان
نـــان تســـت                          ۸ عـــدد
پنیر چدار خرد شده                             ۱ فنجان
پنیر جک مونتری خرد شده               ۱ فنجان

ساقه ی کرفس، نازک برش خورده        ۱ عدد 
هویج بزرگ، نازک برش خورده            ۱ عدد
پنیر آبی خرد شده              یک چهارم فنجان

کره بدون نمک نرم شده 
۶ قاشق غذاخوری
پنیر آبی                                    برای تزیین ۱ فنجان

 
طرز تهیه ساندویچ پنیر با مرغ بوفالو:

ـــد و در  ـــرغ را جـــدا کنی پوســـت و اســـتخوان م
ـــو  ـــس بوفال ـــد. س ـــرد کنی ـــزرگ خ ـــه ب ـــک کاس ی

ـــد. ـــه کنی ـــه آن اضاف ـــه را ب و پیازچ
ــا ، ۴  ــاندویچ هـ ــردن سـ ــت کـ ــرای درسـ بـ
ـــد. ۳  ـــرار بدهی ـــک ســـینی ق ـــان را روی ی ـــرش ن ب
ـــرس  ـــا ب ـــده را ب ـــرم ش ـــره ن ـــوری ک ـــق غذاخ قاش
ـــد.  ـــان را برگردانی ـــپس ن ـــد، س ـــا بمالی روی آن ه
روی هـــر ورقـــه نـــان را بـــا ۴/۱ فنجـــان پنیـــر 
ـــری  ـــر مونت چـــدار خـــرد شـــده ، ۴/۱ فنجـــان پنی

ـــد. ـــرار بدهی ـــده ق ـــرد ش ـــک خ ج
روی پنیرهـــا را از مخلـــوط مـــرغ بگذاریـــد، 
ـــه  ـــج حلق ـــده، هوی ـــرد ش ـــس خ ـــای کرف ـــاقه ه س
ـــرار  ـــی ق ـــر آب ـــوری پنی ـــق غذاخ ـــک قاش ای و ی
ـــرار  ـــان ق ـــرش ن ـــک ب ـــک را ی ـــر ی ـــد. روی ه دهی
ـــرس روی  ـــا ب ـــده را ب ـــی مان ـــره باق ـــد و ک بدهی

ـــد. ـــا بمالی ـــان ه ن
یـــک تابـــه یـــا تـــوری را روی حـــرارت 
متوســـط گـــرم کنیـــد. بـــه صـــورت دســـته ای 
ـــه  ـــل تاب ـــد و آن را داخ ـــاندویچ را برداری ـــک س ی
قـــرار بدهیـــد تـــا زیـــر نـــان طالیـــی شـــود و 
پنیرهـــای داخـــل آن ذوب شـــود.  حـــدود ۵-۳ 
ـــه  ـــت. آن را ب ـــرف الزم اس ـــر ط ـــرای ه ـــه ب دقیق
ـــای  ـــاندویچ ه ـــد و س ـــل کنی ـــرش منتق ـــه ب تخت
باقیمانـــده را بـــه همیـــن صـــورت بپزیـــد. هرکـــدام 
ـــی  ـــر آب ـــا ســـس پنی ـــد و ب را از وســـط نصـــف کنی

ـــد. ـــل کنی می

مواد الزم برای تهیه ی سس مرغ بوفالو :
سس ورستر شایر 

یک چهارم قاشق چایخوری
کره                                             نصف فنجان 
سس فلفل تند                                    دوسوم فنجان 
سرکه سفید                           یک و نیم قاشق غذاخوری  
 فلفل قرمز                            یک چهارم قاشق چایخوری 
 پودر سیر                        یک هشتم  قاشق چایخوری 
 نمک برای مزه دار کردن                    به مقدار الزم

 
طرز تهیه سس مرغ بوفالو :

ـــتر  ـــس ورس ـــرکه، س ـــره، س ـــد، ک ـــس تن س
شـــایر، فلفـــل قرمـــز، پـــودر ســـیر و نمـــک را 
در قابلمـــه ترکیـــب کـــرده و روی حـــرارت 
ــا  ــه بـ ــی کـ ــد. در حالـ ــرار دهیـ ــط قـ متوسـ
لیســـک هـــم مـــی زنیـــد، بگذاریـــد تـــا نیـــم 
ــات در  ــه مایعـ ــض اینکـ ــه محـ ــود. بـ ــز شـ پـ
ـــاب زدن  ـــه حب ـــروع ب ـــه ش ـــای قابلم ـــاره ه کن
ــا  ــد و بـ ــرارت برداریـ ــرد، آن را از روی حـ کـ
لیســـک هـــم بزنیـــد و بـــرای اســـتفاده کنـــار 

ــد. بگذاریـ
سس بوفالوی شما آماده است. 

   
مواد الزم برای سس پنیر آبی :

گـــرم  ۲۵ کـــره                  
آرد سفید                                        ۱ قاشق غذاخوری

شـــیر                             ۱۵۰ میلـــی لیتـــر 
پنیر آبی خرد شده                                 ۵۰ گرم 

 
طرز تهیه سس آبی :

ـــرارت متوســـط  ـــا ح ـــک ظـــرف ب ـــره را در ی ک
ـــد و  ـــه کنی ـــم اضاف ـــپس آرد را ه ـــد، س ذوب کنی
ـــدت  ـــه م ـــدودا ب ـــد ح ـــازه دهی ـــد و اج ـــم بزنی ه
۱ دقیقـــه بپزیـــد. شـــیر را بـــه تدریـــج اضافـــه 
ـــاف  ـــس ص ـــا س ـــد ت ـــم بزنی ـــب ه ـــد و مرت کنی
ـــوط  ـــود. مخل ـــه ش ـــیر اضاف ـــه ی ش ـــود و هم ش
ــه  ــر را اضافـ ــزد و پنیـ ــا آرام بپـ ــد تـ را بگذاریـ
ـــر ذوب  ـــا پنی ـــد ت ـــرا بپزی ـــد. آن ـــم بزنی ـــد و ه کنی
ـــه  ـــا هم ـــود، ت ـــظ ش ـــی غلی ـــس کم ـــود و س ش
ی مـــواد بـــه خـــورد هـــم برونـــد و در پایـــان 

ـــد.  ـــرو کنی س
ــای  ــرو غذاهـ ــرای سـ ــس بـ ــن سـ * از ایـ
ـــی  ـــتفاده م ـــا اس ـــاندویچ ه ـــودی و س ـــت ف فس

شـــود.
 منبع:  بیتوته

تولید دو قسمت باقیمانده »پایتخت۶« آغاز شد

تولیــد دو قســمت باقی مانــده از فصــل ششــم ســریال »پایتخــت« بــه 
کارگردانــی ســیروس مقــدم کلیــد خــورد. 

ـــم  ـــل شش ـــی فص ـــمت پایان ـــرداری دو قس ـــر، فیلمب ـــزارش مه ـــه گ ب
مجموعـــه تلویزیونـــی »پایتخـــت« بـــه کارگردانـــی ســـیروس مقـــدم و 

تهیه کنندگـــی الهـــام غفـــوری در مازنـــدران آغـــاز شـــد.
الهــام غفــوری تهیه کننــده »پایتخــت« اعــالم کــرد: ســال گذشــته بــه 
ــا، تولیــد و پخــش فصــل شــش  ــروس کرون دلیــل شــیوع و گســترش وی
»پایتخــت« ناتمــام مانــد و مــا بــر خــود وظیفــه دانســتیم کــه حتمــاً دو 
ــده ایــن  ــا پرون قســمت پایانــی »پایتخــت ۶« را تولیــد و پخــش کنیــم ت

فصــل بســته شــود.
غفــوری در ادامــه گفــت: فیلمبــرداری دو قســمت پایانــی »پایتخــت ۶« 
ــوروز ۱۴۰۰  ــد ن ــرار اســت عی ــاز شــد و ق ــدران آغ ــروز در اســتان مازن ام

روی آنتــن تلویزیــون بــرود.
ــمت  ــن دو قس ــل ای ــت« عوام ــی »پایتخ ــط عموم ــالم رواب ــق اع طب

»پایتخــت« عبارتنــد از:
ـــراح  ـــدم، ط ـــیروس مق ـــردان: س ـــوری، کارگ ـــام غف ـــده: اله ـــه کنن تهی
و سرپرســـت فیلمنامـــه و مشـــاور کارگـــردان و بازیگـــردان: محســـن 
تنابنـــده، نویســـنده: محمـــد تنابنـــده، مدیرتولیـــد: محمـــود اتحـــادی، 
ـــان،  ـــایار موحدی ـــن: خش ـــکوت، تدوی ـــا س ـــرداری: محمدرض ـــر فیلمب مدی
ــژه  ــای ویـ ــژاد، جلوه هـ ــا عظیمی نـ ــاز: آریـ ــیاحی، آهنگسـ ــعید سـ سـ
رایانـــه ای: فریـــد ناظـــر فصیحـــی، مدیرصدابـــرداری: امیـــر پرتـــوزاده، 
ــد  ــم: مجیـ ــراح گریـ ــدی، طـ ــاس بلونـ ــاس: عبـ ــه و لبـ ــراح صحنـ طـ
اســـکندری، جانشـــین تولیـــد: محمدرضـــا آهـــی، امـــور مالـــی: ســـحر 
ـــه  ـــر برنام ـــده، مدی ـــی تنابن ـــردان: مصطف ـــک کارگ ـــتیار ی ـــی، دس رضای
ـــه:  ـــی صحن ـــر، منش ـــد رنجب ـــدارکات: عاب ـــی، مدیرت ـــه کمال ـــزی: فهیم ری
ـــردار: مهـــدی قاســـمی، گـــروه  آســـیه معصومـــی زاده، دســـتیار یـــک فیلمب
ـــیدی  ـــدی جمش ـــی، مه ـــین باباخان ـــدی، حس ـــا مرش ـــرداری: رض فیلمب
ــی:  ــتیبانی فنـ ــان، پشـ ــی کریمـ ــریف زاده، مصطفـ ــا شـ ــژاد، علیرضـ نـ
ــواد  ــینی و جـ ــا حسـ ــدا: محمدرضـ ــتیاران صـ ــم زاده، دسـ آرش رحیـ
ـــتیاران  ـــدر، دس ـــولماز ص ـــا و س ـــوان یکت ـــم: کی ـــان گری ـــعبانی، مجری ش
ــتیار اول  ــی، دسـ ــا ابراهیمـ ــش و محمدرضـ ــه جهانبخـ ــم: مرضیـ گریـ
ــتیار  ــی، دسـ ــاد ترابـ ــه: فرهـ ــر صحنـ ــی، مدیـ ــی خزایـ ــه: علـ صحنـ
صحنـــه: علیرضـــا زنـــدی، دســـتیار یـــک لبـــاس: ســـاناز هاشـــم پور، 
دســـتیار دو لبـــاس: مریـــم عبدلـــزاده، گـــروه تصویربـــرداری هوایـــی: 
شـــهرام ایل بیگـــی، مهـــدی دودانگـــه، دســـتیار دو کارگـــردان: بهنـــام 
ـــدی  ـــکاس: مه ـــوری، ع ـــاد ن ـــردان: فره ـــه کارگ ـــتیار س ـــعودی، دس مس
ـــک  ـــتیار ی ـــدزاده، دس ـــرو اح ـــه: خس ـــت صحن ـــردار پش ـــدری، فیلمب حی
ـــمیان  ـــرزاد قاس ـــدارکات: ف ـــتیاران ت ـــیابان، دس ـــین آس ـــدارکات: حس ت
و امیـــر حالجیـــان و میـــالد موســـوی و جـــواد کوهســـاری و احســـان 
تبریـــزی، مســـئول هماهنگـــی بازیگـــران بخـــش مازنـــدران: رامیـــن 
خالقـــی، ســـینه موبیـــل: علیرضـــا ترابـــی مرتضـــی فریـــد، حمـــل و 
ـــح  ـــی، صال ـــمت ریاح ـــداری، حش ـــان پای ـــاری، رمض ـــین غف ـــل: حس نق

نصیـــر، جـــواد شـــعبانیان.

امکان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های 
پیراپزشکی دانشگاه آزاد فراهم شد

ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش از موافقــت شــورای ســنجش و 
ــه تکمیــل ظرفیــت رشــته  ــام داوطلبــان در مرحل ــرای ثبــت ن پذیــرش ب

هــای پیراپزشــکی دانشــگاه آزاد خبــر داد. 
ــن  ــا ایســنا، ضمــن اعــالم ای ــن آمیــزی در گفــت و گــو ب فاطمــه زری
خبــر اظهــار کــرد: شــورای ســنجش و پذیــرش درجلســه مــورخ ۲۵ بهمــن 
ســال ۹۹ مصــوب نمــود دانشــگاه آزاد اســالمی مــی توانــد در رشــته محــل 
ــری  ــون سراس ــای پیراپزشــکی آزم ــته ه ــرش رش ــه پذی ــوط ب ــای مرب ه
ســال ۱۳۹۹ کــه ظرفیــت آنهــا تکمیــل نشــده اســت، بــا رعایــت ســقف 
ظرفیــت اعــالم شــده توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو نمایــد.
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور تاکیــد کــرد: ایــن 
ــت  ــی وزارت بهداش ــا هماهنگ ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــط دانش ــرش توس پذی

ــد. ــد ش ــام خواه انج

ــش  ــک پژوه ــده از ی ــت آم ــه  دس ــج ب نتای
و  خودکارآمــدی  میــزان  کــه  داد  نشــان 
ــادر، اهمیــت  ــی )BMI( م ــوده بدن شــاخص ت
و  دارد  کــودک  وزن  اضافــه  در  ویــژه ای 
می توانــد شــاخص تــوده بدنــی کــودک را 

کنــد.  پیش بینــی 
ــه گــزارش ایســنا، چاقــی دوران کودکــی  ب
ســطح  بــه  توســعه یافته  کشــورهای  در 
ــته،  ــال گذش ــیده و در ۲۰ س ــری رس همه گی
شــیوع چاقــی افزایــش ســریعی داشــته اســت.

ــد  ــکل چن ــک مش ــه وزن ی ــی و اضاف چاق
علیتــی اســت و عــالوه بــر اینکــه عوامــل 
ــل  ــه عوام ــش دارد، ب ــروز آن نق ــی در ب ژنتیک
فرهنگــی مثــل محیــط خانــواده، غــذا خــوردن 

ــت. ــده اس ــبت داده ش ــز نس ــت نی و فعالی
بــروز ایــن مشــکل در دوران کودکــی تاثیــر 
ــی  ــمی و روان ــالمت جس ــر س ــی ب قابل توجه
دارد. بــرای مثــال اضافــه وزن و چاقــی بــا 
ــاال،  ــون ب ــار خ ــون، فش ــی خ ــن چرب باالرفت
مشــکالت قنــد خــون و نابــاروری همــراه 
ــناختی  ــالالت روان ش ــالوه اخت ــه ع ــت. ب اس
در  بیشــتر  فراوانــی  بــا  افســردگی  ماننــد 

کــودکان چــاق اتفــاق می افتــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع و نقــش 
تغذیــه فرزنــدان، پژوهشــگران  والدیــن در 
ــد و در آن رابطــه  ــه ای را طراحــی کردن مطالع
ــوده  ــاخص ت ــن، ش ــدی والدی ــن خودکارآم بی
ــرای  ــادر ب ــه م ــی ک ــا، روش های ــی آن ه بدن
میــزان  می بــرد،  کار  بــه  کــودک  تغذیــه 
ــزان فعالیــت کــودک  ــی و می پرخــوری هیجان
بــا اضافــه وزن و چاقــی کــودک را مــورد 

ــد. ــرار دادن ــی ق بررس

در انجــام ایــن مطالعــه افــروز ســتاری، 
ــعید  ــگری و س ــز عس ــدری، پروی ــا حی علیرض
ــی  ــروه روان شناس ــگران گ ــور؛ پژوهش بختیارپ

ــتند. ــارکت داش ــواز، مش ــگاه آزاد اه دانش
بــرای انجــام این تحقیــق، پژوهشــگران ۲۸۰ 
دانش آمــوز هفــت تــا ۱۲ ســاله شــهر تهــران را 
ــتفاده  ــا اس ــرده و ب ــی ک ــال ۱۳۹7 بررس در س
از پرســش نامه داده هــای مــورد نیــاز بــرای 
ــناختی،  ــات جمعیت ش ــامل اطالع ــش ش پژوه
ــادر،  ــی م ــوده بدن ــاخص ت ــدی، ش خودکارآم
ــی و ســطح فعالیــت جســمی  پرخــوری هیجان

ــد. ــع آوری کردن ــودک را جم ک
مطالعــه؛  ایــن  نتایــج  اســاس  بــر 
خودکارآمــدی و شــاخص تــوده بدنــی مــادر و 
همچنیــن میــزان فعالیــت و پرخــوری هیجانــی 
ــاخص  ــر ش ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــودک ب ک

تــوده بدنــی کــودک تاثیرگــذار اســت.
اســتفاده  کــه  داده  نشــان  بررســی ها 
والدیــن از غــذا بــه عنــوان پــاداش، منجــر بــه 

کاهــش توانایــی کــودکان بــرای تنظیــم غــذای 
ــه  ــی را ب ــی می شــود و پرخــوری هیجان مصرف

ــد داشــت. ــال خواه دنب
کــه  داد  نشــان  به دســت آمده  نتایــج 
ــادر  ــی م ــوده بدن ــاخص ت ــدی و ش خودکارآم
ــوده  ــاخص ت ــتقیم ش ــر مس ــورت غی ــه ص ب
می کنــد.  پیش بینــی  را  کــودک  بدنــی 
ــرادی  ــه اف ــن اســت ک ــی از ای بررســی ها حاک
ــاس  ــد، احس ــی دارن ــدی کم ــه خودکارآم ک
بــر  کنتــرل  اعمــال  در  کــه  می کننــد 
رویدادهــای زندگــی درمانــده و ناتــوان هســتند 
ــت.  ــوده اس ــد بیه ــه می کنن ــی ک ــر تالش و ه
ایــن گونــه افــراد حتــی تــالش نمی کننــد بــر 
ــد  ــا متقاع ــرا آن ه ــد، زی ــه کنن ــکالت غلب مش
شــده اند کــه هــرکاری انجــام دهنــد، بیهــوده 
ــد. ــری در اوضــاع ایجــاد نمی کن اســت و تغیی

ــه نظــر می رســد عوامــل  ــق بررســی ها ب طب
انتقــال اضافــه وزن و چاقــی کــودکان، بــه 
ــه  ــی ب ــی و محیط ــی، اپی ژنتیک ــورت ژنتیک ص

شــدت در هــم تنیــده هســتند. ایــن نتایــج بــه 
در نظــر گرفتــن اثــرات مســتقیم داخــل رحمی، 
تاکیــد می کنــد. همچنیــن نتایــج به دســت 
آمــده، در نظــر گرفتــن محیــط پــس از تولــد را 
ضــروری می داننــد؛ بــه ویــژه در ســال های اولیــه 
کودکــی کــه در بیشــتر خانواده هــا مــادران 
و  هســتند  فرزنــدان  اصلــی  مراقبت کننــده 
عــادات غــذا خــوردن کــودکان را از طریق شــیوه 

ــد. ــکل می دهن ــروری ش ــه و فرزندپ تغذی
می گوینــد  مطالعــه  ایــن  پژوهشــگران 
اســت  ایــن  بیان گــر  به دســت آمده  نتایــج 
کــه خودکارآمــدی، شــاخص تــوده بدنــی مادر، 
ســطح فعالیــت کــودک و همچنیــن پرخــوری 
مســتقیم  صــورت  بــه  کــودک،  هیجانــی 
ــی  ــودک را پیش بین ــی ک ــوده بدن ــاخص ت ش
ــان داد  ــج نش ــن نتای ــن ای ــد. همچنی می کنن
کــه خودکارآمــدی و شــاخص تــوده بدنــی مادر 
بــه صــورت غیــر مســتقیم نیــز شــاخص تــوده 

بدنــی کــودک را پیش بینــی می کنــد.
بــا توجــه بــه یافته هــای ایــن مطالعــه 
ــق  ــای الزم از طری ــات و آموزش ه ــد اقدام بای
برنامــه  تغذیــه،  مســئوالن  و  کارشناســان 
ــرای  ــی و ... ب ــانه جمع ــی، رس ــوزش همگان آم

ــود. ــام ش ــادران، انج ــی م ــش آگاه افزای
ــه  ــه ب ــن مطالع ــت آمده از ای ــج به دس نتای
ــوان  ــا عن ــی ب ــی پژوهش ــه علم ــورت مقال ص
اســاس  بــر  کــودکان  چاقــی  »مدل یابــی 
بدنــی  تــوده  شــاخص  و  خودکارآمــدی 
مــادر بــا میانجگــری پرخــوری هیجانــی و 
ــودک« در نشــریه  ــت جســمی ک ســطح فعالی
پرســتاری کــودکان، زیــر نظــر انجمــن علمــی 

ــت. ــده اس ــر ش ــران، منتش ــتاری ای پرس

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران گفــت: اگــر 
ــول  ــازار پ ــم در ب ــیم و نتوانی ــوییفت نباش ــو س عض
ــد  ــا نتوانن ــیم و بانک ه ــته باش ــی حضــور داش جهان
حتــی همیــن مقــدار انــدک ارز را کــه از گردشــگری 
ــور وارد  ــه کش ــود ب ــاد می ش ــتی ایج ــا صنایع دس ی

ــد.  ــد، اقتصــاد فرهنگــی هــم توســعه نمی یاب کنن
ــط  ــت رواب ــع و محدودی ــا، قط ــزارش ایرن ــه گ ب
در  فشــار  اهرم هــای  از  یکــی  بانکــی  و  مالــی 
چارچــوب تشــدید تحریم هــای آمریــکا بــر سیســتم 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــت؛ روابط ــران اس ــادی ای اقتص
یــک سیســتم یکپارچــه تحــت عنــوان ســوییفت یــا 
همــان جامعــه جهانــی ارتباطــات مالــی بیــن بانکــی 
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ســال پیــش در جهــان برقــرار شــده و اکنــون حدود 
ــط شــفاف در  ۲۴۰ بانــک جهــان در چارچــوب رواب

ــد. ــام می دهن ــی انج ــات مال ــد، عملی ــن فراین ای
آمــار حــدود ۱.۵میلیــارد ســفر در جهــان و 
تراکنــش مالــی ۱.۴ تریلیــون دالری در صنعــت 
گردشــگری در ســال ۲۰۱۹، اهمیــت و ارزش امــکان 
دسترســی و ارائــه خدمــات بانکــی بــه گردشــگران را 
آشــکارتر ســاخته اســت؛ حــال آنکــه ســرمایه گذاری 
ــرف  ــن و مص ــه تامی ــاز ب ــی و نی ــی و خارج داخل
ارز، فراهــم کــردن زمینــه بــرای ســرمایه گذاران 
بین المللــی در کشــور، فــروش، صــادرات و تجــارت 
صنایع دســتی در بازارهــای جهانــی و همچنیــن 
ــات آســان در طــول ســفر  ــه تســهیالت و خدم ارائ
ــگی  ــراری همیش ــن و برق ــا تامی ــگران ب ــه گردش ب
ــرورت  ــک ض ــی، ی ــات مال ــرویس خدم ــی س و آن

ــی اســت. ــت کیف ــک مزی ــر و ی ــاب ناپذی اجتن
ــت  ــت از عضوی ــاط و ممانع ــع ارتب ــه قط ــر چ اگ

و  تحریم هــا  چارچــوب  در  ســوییفت  در  ایــران 
ــروز  ــا ام ــال ۱۳۹۰ ت ــکا از س ــازی های آمری فضاس
ــا نظــام بانکــی جهــان و  ــران ب ــط بانک هــای ای رواب
بــه تبــع آن صنایــع مختلــف از جملــه گردشــگری را 
ــت از  ــا برون رف ــرده اســت، ام ــش مواجــه ک ــا چال ب
تنگاهــا و جلوگیــری از خســارت های ناشــی از ایــن 
چالش هــا، نیازمنــد دوراندیشــی و تصمیم گیــری  
بــر مبنــای منافــع ملــی اســت؛ زیــرا توســعه 
ــر  ــا در نظ ــی ب ــوزه فرهنگ ــی در ح ــادی حت اقتص
گرفتــن صنعتــی ماننــد گردشــگری و تجارتــی 
ــان  ــه آس ــراری رابط ــه برق ــتی، ب ــد صنایع دس مانن
چارچــوب  در  ذی نفعــان  مالی-بانکــی  ســریع  و 

ــت.  ــد اس ــم نیازمن ــی ه ــن بانک ــادالت بی تب

ــا  ــای ســالمی در گفت وگــو ب غالم حیــدر ابراهیم ب
خبرنــگار فرهنگــی ایرنا بــا ارزیابــی شــرایط اقتصادی 
جهانــی در دوران کرونــا و قبــل از آن اظهــار داشــت: 
ــا یــک محدودیــت بســیار  ــا ب ــر کرون ایــران عــالوه ب
ســنگین بنــام تحریــم و محدودیت هــای بین المللــی 
مواجــه اســت کــه مســاله ای معنــادار و جــدی اســت، 
و  نباشــیم   )SWIFT( ســوییفت  عضــو  وقتــی 
نتوانیــم در بــازار پــول جهانــی حضور داشــته باشــیم،  
ــدک ارز را  ــدار ان ــن مق ــی همی ــد حت ــا نتوانن بانک ه
کــه از گردشــگری یــا صنایع دســتی ایجــاد می شــود 
ــای  ــیم کااله ــور باش ــد و مجب ــور وارد کنن ــه کش ب
ــر وارد  ــورهای دیگ ــی کش ــن و برخ ــل را از چی بنج
کشــور کنیــم، اقتصــاد و بــه ویــژه اقتصــاد فرهنگــی 

ــد. ــعه نمی یاب ــز توس ــد و هرگ ــیب می بین آس

ایران بازار بزرگ و موزه فرهنگ و صنایع دستی 
جهان است

ابراهیم بــای ســالمی بــا بیــان اینکــه یــزد، 
ــان و همــدان شــهرموزه های  اصفهــان، شــیراز، کرم
کــرد:  خاطرنشــان  هســتند،  ایــران  فاخــر 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و هنرهای ســنتی، 
ــمند  ــوزه ارزش ــزرگ و م ــازار ب ــک ب ــه ی ــران را ب ای
سیاســتگذاری،  اگــر  اســت،  کــرده  تبدیــل 
شــهرها  در  برنامه ریزی هــا  و  راهبردهــا  تدویــن 
ــم  ــی و ه ــر فرهنگ ــم از نظ ــران ه ــتاهای ای و روس
ــود  ــام ش ــی انج ــی و تخصص ــی، علم ــر تاریخ از نظ
بــا انــدک فرهنگ ســازی و مدیریــت در حــوزه 
گردشــگری مــردم از فقــر و بی عدالتــی نجــات داده 

ند. می شــو
هنرهای ســنتی  و  صنایع دســتی  فــرش،  بــا 
ــرد و  ــادر ک ــگ را ص ــوان فرهن ــی می ت ــاب ایران ن
هویــت ایرانــی را تعالــی بخشــید؛ همــراه بــا رویکــرد 
اقتصــادی می تــوان تعالــی فرهنگــی هــم بــه وجــود 
آورد و در ذهــن جهانیــان مانــدگار شــد، در فراینــد 
جهانــی شــدن، فرهنــگ بیشــتر از هــر چیــزی قابــل 
ــت  ــار غفل ــت؛ در کن ــتقبال اس ــورد اس ــج و م تروی
کپــی کاری  مدیریــت،  بحــران  و  سیاســتگذاری 
چینی هــا از فــرش کاشــان و نائیــن و صنایع دســتی 
ــردم  ــرای م ــی ب ــا منفعت ــود ت ــبب می ش ــران س ای

ــد. ــی نمان ــی باق ــای جهان ــران در بازاره ای
ــزود:  ــران اف ــگاه ته ــی دانش ــات علم ــو هی عض

صنایع دســتی  کیفیــت  و  تنــوع  نظــر  از  ایــران 
یکــی از کشــورهای برتــر جهــان اســت، امــا از نظــر 
بازاریابــی و حضــور در بــازار جهانــی بســیار ضعیــف 
ــر  ــن هن ــور ای ــته ایم فراخ ــود و نتوانس ــل می ش عم
ــیم. ــته باش ــور داش ــی حض ــازار جهان ــنت در ب و س

راه  مهمتریــن  گفــت:  ســالمی  ابراهیم بــای 
و  جدیــد  فناوری هــای  از  اســتفاده  بازاریابــی 
شبکه ســازی  و  الکترونیــک  نویــن  سیســتم های 
ــه  ــار جامع ــی در اختی ــه راحت ــون ب ــه اکن ــت ک اس
قــرار دارد، امــا متاســفانه ایــن اراده در بهــره بــرداری 
از ایــن حــوزه هنــوز خــود را نشــان نــداده تــا 
ــارج  ــم در خ ــل و ه ــم در داخ ــتی را  ه صنایع دس

کنیــم. ســامان دهی 
اولیــن  جــز  ایرانــی  فــرش  افــزود:  وی 
ــود  ــی ب ــر ایران ــه معــرف هن صنایع دســتی اســت ک
ــرکت های  ــی ش ــد، حت ــازی ش ــا برندس ــه در دنی ک
ــات،  ــز در تبلیغ ــد بن ــی مانن ــزرگ اروپای ــر و ب معتب
محصــوالت خــود را »ماننــد فــرش ایــران« معرفــی 
ــن  ــفانه ای ــا متاس ــد، ام ــبیه می کردن ــه آن تش و ب
ــتی  ــش صنایع دس ــون از بخ ــر را اکن ــت و هن صنع
ــازار  ــام در ب ــواد خ ــل کاال و م ــد و مث ــدا کرده ان ج

می فروشــند. بی هنــری 
ــد و  ــه تولی ــان اینک ــا بی ــگری ب ــدرس گردش م
ــعار  ــد ش ــط در ح ــد فق ــی نبای ــق کاالی ایران رون
ــه  ــان را ب ــد جوان ــرد: بای ــد ک ــد، تاکی ــی بمان باق
ــد  ــازی فراخوان ــد جهانی س ــت در فرآین ــظ هوی حف
شــود،  تدویــن  مشــخص  برنامــه  و  راهبــرد  و 
ــر  ــازی و دیگ ــای مج ــات، فض ــیما، مطبوع صداوس
ــردم  ــه م ــترس هم ــروز در دس ــه ام ــانه هایی ک رس
اســت بایــد هنــر و صنایــع دســتی ایــران را تبلیــغ 

ــد. ــج کنن و تروی

براســاس نامــه معاونــت آموزشــی وزارت علــوم بــه دانشــگاه ها 
دربــاره مســاعدت بــا دانشــجویان مشــروطی، محدودیــت انتخــاب 
واحــد در نیمســال اول ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشــگاه 

هــا لغــو شــد.
ــی  ــاون آموزش ــق مع ــی صدی ــی خاک ــر، عل ــزارش مه ــه گ ب
ــا  ــه دانشــگاه ها خواســتار مســاعدت ب وزارت علــوم، در نامــه ای ب
دانشــجویانی شــد کــه در نیمســال اول ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-

۱۳۹۹ مشــروط شــده اند.
بــر همیــن اســاس دانشــگاه ها نیــز در راســتای مســاعدت بــا 
دانشــجویان بــه منظــور کاهــش عــوارض روانــی کرونــا و بــا توجه 
بــه برخــی مشــکالت ناشــی از آمــوزش بــه شــیوه الکترونیکــی، 

شــرایطی ایجــاد کردنــد کــه مشــروطی دانشــجو در نیمســال اول 
ــذ  ــت در اخ ــه محدودی ــر ب ــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منج ــال تحصیل س

حداقــل واحــد در نیمســال دوم تحصیلــی نشــود.
ــجویان  ــد دانش ــد همانن ــجویان می توانن ــن دانش ــن ای بنابرای
عــادی نســبت بــه انتخــاب حداکثــر واحــد در نیمســال دوم ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقــدام کننــد. البتــه ایــن اســتثنا فقط در 

نیمســال ذکــر شــده مــورد نظــر اســت.
ــا  ــرد: ب ــالم ک ــه اع ــن زمین ــه ای در ای ــی و حرف ــگاه فن دانش
ــا  ــاعدت ب ــوص مس ــوم در خص ــنامه وزارت عل ــه بخش ــه ب توج
دانشــجویانی کــه در نیــم ســال قبلــی ۱۴۰۰-۹۹ مشــروط 
شــده اند، ایــن دانشــجویان می تواننــد هماننــد دانشــجویان 

عــادی نســبت بــه انتخــاب حداکثــر ۲۰ واحــد در نیمســال دوم 
ــد. ــدام کنن ــی ۱۴۰۰-۹۹ اق ــال تحصیل س

ــاون  ــه مع ــر اســاس نام ــرد: ب ــالم ک ــز اع ــر تبری دانشــگاه هن
آموزشــی وزارت علــوم، مشــروطی دانشــجو در نیمســال اول ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجــر بــه محدودیــت در اخــذ حداقــل 

واحــد در نیمســال دوم تحصیلــی نخواهــد شــد.
دانشــگاه پیــام نــور نیــز در ایــن زمینــه اعــالم کــرد: 
ــال  ــم س ــد در نی ــرای انتخــاب واح ــدل ب ــت شــرط مع محدودی
دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشــگاه پیــام نــور لغــو شــد. دانشــجویان ایــن 
ــد  ــل، می توانن ــرم قب ــدل ت ــن مع ــدون در نظــر گرفت دانشــگاه ب

ــد. ــذ کنن ــد را اخ ــاب واح ــقف انتخ ــر س حداکث

رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور 
از وجــود ۴۰۰۰ کالس درس ســنگی در کشــور خبــر داد و بــه 
برنامــه ریــزی بــرای جایگزینــی کالس هــای درس مناســب بــه 

جــای آنهــا اشــاره کــرد. 
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــر در گف ــانی مه ــه رخش مهرال
ــه  ــخ ب ــی و در پاس ــت و گل ــدارس خش ــت م ــن وضعی آخری
بویراحمــد  و  ماننــد کهگیلویــه  مناطقــی  از  اینکــه هنــوز 
ــه گــوش  ــر وجــود مــدارس خشــت وگلــی ب اخبــاری مبنــی ب
ــنگی  ــدارس، س ــت آن م ــن اس ــرد: ممک ــار ک ــد اظه ــی رس م
باشــند. امــکان نــدارد مدرســه خشــت و گلــی در کشــور 
ــرب کشــور مدرســه خشــت و  ــژه در غ ــه وی داشــته باشــیم. ب
گلــی نیســت و بافــت آنجــا ســنگی اســت. مــدارس خشــت و 

ــد. ــده ان ــع آوری ش ــل جم ــور کام ــه ط ــی ب گل
ــور  ــنگی در کش ــدود ۴۰۰۰ کالس درس س ــزود: ح وی اف
ــود  ــار خ ــا در اختی ــتان ه ــت اس ــه ظرفی ــته ب ــه بس ــم ک داری
ــدام  ــا اق ــدن آن ه ــه برچی ــبت ب ــا نس ــتیم ت ــتان گذاش اس
ــش  ــودش پی ــتان خ ــتان خوزس ــال اس ــوان مث ــه عن ــد. ب کنن

ــاری  ــال ج ــده و در س ــنگی ش ــدارس س ــع آوری م ــدم جم ق
ــود  ــتورکار خ ــنگی را در دس ــی ۴۵۰ کالس درس س جایگزین

ــت. ــرار داده اس ق
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور 
ــوع هســتند گفــت:  ــر اینکــه مــدارس ســنگی دون ــا تاکیــد ب ب
در مناطقــی جنــس مصالــح از ســنگ اســت و مصالــح مرســوم 
مــورد اســتفاده ســنگی بــوده کــه ایــن کالس هــای درس بایــد 
ــدارس  ــی برخــی م ــد ول ــی بمانن مناســب ســازی شــوند و باق
ــد. در  ــن شــده ان ــا ســنگ، دســت چی در مناطــق عشــایری ب
ایــن مناطــق عشــایر کــوچ رو هســتند و امــکان حمــل مصالــح 
ــه همیــن خاطــر چنــد قطعــه ســنگ را  ــد، ب ســاختمانی ندارن
روی هــم چیــده انــد و چــادری روی آن کشــیده انــد و تعــداد 
ــد. مــی خواهیــم مســئله ایــن کالس  کمــی دانــش آمــوز دارن

هــا را حــل کنیــم.
رخشــانی مهــر ادامــه داد: بایــد روش مناســبی پیــدا کنیــم 
ــرا در بســیاری مــوارد  ــا مــدارس خوبــی جایگزیــن شــوند، زی ت
امــکان حمــل مصالــح مرســوم و معمولــی در آن مناطــق وجــود 

ــح  ــر مصال ــی کوپت ــا هل ــدارد و ممکــن اســت ناچــار شــویم ب ن
ببریــم. از آن ســو چــون عشــایر کــوچ رو هســتند ممکــن اســت 
ســری بعــد دوبــاره بــه آنجــا برنگردنــد و جــای دیگــری اتــراق 
کننــد. بنابرایــن مدرســه یــک تــا دوســال کاربــرد دارد و ســپس 

خالــی مــی مانــد.

مروری بر نتایج یک پژوهش؛

نقشی که مادران در اضافه وزن کودکان دارند

عضو سوییفت نباشیم اقتصاد فرهنگی هم توسعه نمی یابد

برای مساعدت در ترم دوم؛

محدودیت انتخاب واحد برای دانشجویان مشروطی لغو شد

وجود 4۰۰۰ کالس درس سنگی در کشور
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اگر فکر می کنید از پس انجام هیچ 
کاری برنمی آیید؟ 

مقابله با حس ناتوانی
ــما  ــن ش ــه ذه ــه ب ــی ک ــکار منف ــی از اف یک
وارد مــی شــود حــس ناتوانــی اســت کــه جلــوی 
ــد راه  ــس بیایی ــرد پ ــی گی ــما را م ــت ش موفقی

ــد.  ــاد بگیری ــا آن را ی ــه ب مقابل
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 
ــم  ــی توانی ــا م ــان ه ــا انس ــی از م ــد. بعض نمیکن
ــت محیــط  ــود را در وضعی ــی خ ــت ذهن وضعی
ــط  ــه محی ــی ک ــم. وقت ــاهده کنی ــان مش اطرافم
ــی داشــته باشــد، نمــی  اطــراف وضعیــت دگرگون
توانیــد هــر کاری را صحیــح انجــام دهیــد. تمیــز 
ــه ای  ــک وظیف ــاق ی ــردن ات ــم ک ــردن و منظ ک
اســت کــه تغییــرات زیــادی را در ســالمت ذهــن 
ــه علــت پــر تالشــی  ــه وجــود مــی آورد.شــما ب ب
نــه تنهــا بــه خودتــان افتخــار مــی کنیــد، بلکــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــی کن ــه شــما کمــک م ــز ب ــط نی محی

ــره شــوید. ــی چی ــن حــس منف ای
حمــام برویــد: بــدن مــا بســیار زیــاد روی ذهــن 
مــا اثــر مــی گــذارد. وقتهایــی کــه فکــر مــی کنیــد 
ــه  ــد ب هیــچ کاری نمــی توانیــد انجــام دهیــد، بای
ایــن فکــر کنیــد کــه همــه ســلول هــای بدنتــان 
ــان  ــر ذهنت ــی اگ ــتند؛ حت ــما هس ــت ش در خدم
ــای  ــد. کاره ــته باش ــگی را نداش ــرد همیش کارک
ــه  کوچــک ماننــد دوش گرفتــن و اهمیــت دادن ب
بــدن بــه آرام کــردن ذهــن شــما کمــک مــی کنــد 
ــوید.  ــت ش ــاره ریس ــه دوب ــود ک ــی ش ــبب م و س
پــس از اســتحمام چنــد لحظــه صبــر کنیــد، نفس 
عمیــق بکشــید و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه چقــدر 

مســتحق کار هــای بــزرگ تــری هســتید. 
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 
ــا  ــبختانه ب ــد؟ خوش ــی آوری ــاد م ــه ی ــد، ب کردی
ــا  ــه ب ــی و رابط ــط طبیع ــن در محی ــرار گرفت ق
ــای  ــفتگی ه ــن آش ــه ای ــد ب ــی توانی ــت م طبیع
ــی  ــت عامل ــی طبیع ــوید. زیبای ــره ش ــی چی ذهن
ــی  ــای منف ــس ه ــردن ح ــن ب ــرای از بی ــد ب مفی
ــه  ــد و ب ــرار بگیری ــت  ق ــس در طبیع ــت. پ اس
ــا را بشناســید  ــی ه ــد زیبای ــان اجــازه دهی خودت
ــد  ــی توان ــم م ــه ه ــج دقیق ــاده روی پن ــک پی ی
ــه  ــه خــود اضاف ــه برنامــه روزان مدیتیشــن را ب
از  کنیــد: فکرهــای منفــی معمــوال قســمتی 
الگــوی زندگــی همــه انســان هــا هســتند. ذهــن 
مــا تــالش مــی کنــد همیشــه جملــه هــای منفــی 
ــت  ــودش تثبی ــا را در خ ــد و آن ه ــرار کن را تک
ــتباه  ــکار اش ــن اف ــه ای ــر ب ــه اگ ــد و در نتیج کن
ادامــه دهیــد، نمــی توانیــد هیــچ کار درســتی را 
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
کنیــد کــه یکــی از آن هــا آگاه کــردن ذهــن یــا 
همــان مدیتیشــن مــی باشــد. مدیتیشــن و تکــرار 
جمــالت تاکیــدی موجــود در ایــن تمریــن ســبب 
ــد.  ــی کنی ــال زندگ ــان ح ــه در زم ــود ک ــی ش م
ــای  ــه حــس ه ــد ک ــاد دهی ــان ی ــه ذهنت ــس ب پ

ــزد.  ــی را دور بری منف
از خودتــان ســوال بپرســید: بــه جــای اینکــه از 
خودتــان بپرســید ” چــرا هیــچ وقــت نمــی توانــم 
کاری را درســت انجــام دهــم؟ “، تــالش کنیــد نــوع 
ــک  ــه ی ــد و آن را ب ــوض کنی ــود را ع ــواالت خ س
ســوال مثبــت تبدیــل کنیــد. از خودتــان بپرســید 
ــت  ــم آن را درس ــی توان ــه م ــت ک ــه کاری هس چ

انجــام دهــم و بــه مــن حــس بهتــری بدهــد.
فهرســت کارهــای روزانــه داشــته باشــید: 
زمانــی کــه بــه خودتان احســاس خــوب نداشــتید، 
بایــد بــه فهرســت کارهــای روزانــه رجــوع کنیــد. 
وظایــف در طــول زمــان افزایــش پیــدا مــی کننــد 
و حتــی ممکــن اســت کوچکتریــن آن هــا را انجــام 
ــه  ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــاره ب ــس دوب ــد . پ ندهی
چگونــه بایــد وظایــف خــود را بــه انجــام برســانید. 
اگــر در اجــرای برنامــه هــای روزانــه کارکــرد 
خوبــی نداشــته باشــید، بــه پیــروزی نمــی رســید.

ــس  ــر ح ــد: اگ ــک بگیری ــت کم ــک دوس از ی
کاری  هیــچ  توانیــد  نمــی  کــه  کنیــد  مــی 
ــور نیســتید  ــدارد. مجب ــد،  اشــکالی ن انجــام دهی
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 مــی توانیــد 
از دوســتانتان کمــک بگیریــد و از آن هــا تقاضــای 
همــکاری کنیــد تــا بتوانیــد یــک وظیفــه را بهتــر 

ــه انجــام برســانید. ب
هیــچ کاری نکنیــد: خــب اگــر حــس مــی کنید 
ــکالی  ــد ، اش ــام کاری را نداری ــی انج ــه توانای ک
نــدارد آن را کنــار بگذاریــد. گاهــی وقتهــا کمــی 
ــی  ــره م ــما چی ــه ش ــت ب ــی خالقی ــزه و کم انگی
ــتراحت  ــراغ اس ــه س ــی ب ــن حالت ــود. در چنی ش
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
ــه  ــن ک ــرای ای ــد: ب ــاداش بدهی ــان پ ــه خودت ب
کارهــای بــزرگ را انجــام داده ایــد، بایــد بــه خودتان 
ــه  ــان را ب جایــزه بدهیــد. حتــی مــی توانیــد خودت
یــک فنجان چــای دعــوت کنیــد .ماننــد اینکه یکی 
از کارهــای دانشــگاه خــود را بدون تغییر انجــام داده 
ایــد، شایســته قدردانــی و تشــکر از خودتــان اســت. 
ــواری  ــیار دش ــترس کار بس ــه اس ــردن ب ــه ک غلب
اســت. پــس بایــد بــه خــود افتخــار کنیــد و بدانیــد 

کــه مســتحق یــک هدیــه یــا پــاداش هســتید.
 منبع: بیتوته

ورمزیار: 
بازی استقالل و سپاهان ۶ امتیازی است 

ــل  ــم مقاب ــن تی ــدار ای ــاره دی ــال اســتقالل درب ــم فوتب پیشکســوت تی
ــرد.  ــان ک ــی را بی ــپاهان توضیحات س

ــار پیشکســوت  ــگاران جــوان، صــادق ورمزی ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
تیــم فوتبــال اســتقالل در مــورد بــازی ایــن تیــم مقابــل ســپاهان گفــت: 
دیــدار اســتقالل و ســپاهان، همیشــه جــذاب اســت. ســپاهان تیــم کامــل 
ــرده  ــپاهان ک ــه س ــادی ب ــان کمــک زی ــار دارد. مرزب ــی را در اختی و خوب
ــی، فصلــی آرام را ســپری می کننــد و  اســت. هــواداران زرد پــوش اصفهان

امیدوارنــد نتیجــه بگیرنــد.
استقالل بازیکنان با کیفیتی در اختیار دارد

ــی  ــار دارد. آب ــی در اختی ــا کیفیت ــان ب ــتقالل بازیکن ــه داد: اس او ادام
ــتقالل  ــرایط اس ــند. ش ــپاهان باش ــا س ــازی ب ــده ب ــد برن ــان می توانن پوش
ــد. ــت کنن ــی حمای ــد از کادر فن ــم بای ــن تی ــواداران ای مســاعد اســت. ه

استقالل باید یک بازیساز جذب کند
ورمزیــار در مــورد نقطــه ضعــف آبــی پوشــان تصریــح کــرد: اســتقالل 
ــی  ــل قبول ــرد قاب ــری عملک ــید مظاه ــور رش ــا حض ــل اول ب ــم فص در نی
ــدیم.  ــر ش ــف ظاه ــم و ضعی ــزل بودی ــاع، متزل ــط دف ــا در خ ــت، ام داش
ــان  ــی پوش ــه آب ــط حمل ــد. خ ــذب کن ــاز ج ــک بازیس ــد ی ــتقالل بای اس

ــد. ــی باش ــر تیم ــان ه ــالی ج ــد ب ــت و می توان ــردار اس زه
ــی  ــان داخل ــت بازیکن ــود، قیم ــوع می ش ــا ممن ــی ورود خارجی ه وقت

بــاال مــی رود
او در مــورد مبلــغ قــرارداد وریــا غفــوری گفــت: وقتــی ورود خارجی هــا 
ــه  ــی ک ــی رود. زمان ــاال م ــی ب ــان داخل ــت بازیکن ــود، قیم ــوع می ش ممن
یــک بازیکــن قــراردادی می بنــدد، بایــد بــه آن پایبنــد باشــد. همــه ایــن 

ــه مدیریــت و تــوان مالــی باشــگاه بســتگی دارد. مســائل، ب
استقالل اقتصادی بازی می کند

ــل از  ــن فص ــان در ای ــی پوش ــری آب ــه گی ــوص نتیج ــار در خص ورمزی
ــی  ــد. آب ــازی می کن ــادی ب ــتقالل اقتص ــر گفت:اس ــگ برت ــای لی رقابت ه
پوشــان بــا وجــود بازیکنانــی ماننــد مهــدی قایــدی نتیجــه گرفتــه اســت. 
افــت ارســالن مطهــری بــه خاطــر، تغییــر شــرایط تاکتیکــی تیــم اســت. 
شــیخ دیاباتــه بــه دلیــل مصدومیــت هنــوز بازیکــن پارســال نشــده اســت. 

یــک بازیکــن حرفــه ای، بایــد در اختیــار تیــم و کادر فنــی باشــد.

حضور قطعی بابلی ها در فصل آینده
 لیگ برتر کشتی 

بعــد از حضــور رئیــس ســازمان لیــگ کشــتی در مازنــدران و مذاکــره 
ــده  ــن شــهر در فصــل آین ــده ای ــل، حضــور نماین ــا مســئوالن شــهر باب ب

لیــگ برتــر کشــتی قطعــی شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، طــی مذاکراتــی که بیــن رئیس 
ســازمان لیــگ کشــتی و علــی کریمــی فیروزجایــی نماینــده مــردم بابل در 
مجلــس و عضــو هیئــت رئیســه ســازمان لیــگ کشــتی صــورت گرفــت، 
ــگاه های  ــتی آزاد باش ــر کش ــگ برت ــده لی ــل آین ــل در فص ــد باب ــرر ش مق

کشــور حضــور پیــدا کنــد.
ــی  ــته، عل ــر خجس ــون اکب ــی، چ ــتن مربیان ــا داش ــل ب ــتی باب کش
ــون  ــانی، چ ــی پوش ــن مل ــا و همچنی ــن نی ــود حس ــور و محم ــکری پ ش
علــی شــعبانی و رضــا اطــری و برخــی دیگــر همــواره در زمــره شــهر های 

ــته و دارد. ــرار داش ــران ق ــز ای ــتی خی ــازنده و کش س

بازیکنان تراکتور تست کرونا دادند 

ــر  ــگ برت ــت لی ــازی دور رف ــن ب ــرای آخری ــور ب ــم تراکت ــان تی بازیکن
ــد.  ــا دادن ــت کرون ــال تس فوتب

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران  جـوان، در هفتـه پایانـی دور رفت لیگ 
برتـر فوتبـال کشـور تیم تراکتـور در تهـران مهمان تیم سایپاسـت.

بازیکنــان تیــم تراکتــور پیش از تمرین روز گذشــته تســت کرونــا دادند.
سرخپوشــان تبریــزی امــروز هــم یــک جلســه تمرینــی برگــزار خواهنــد 

کــرد و فــردا عــازم تهــران خواهنــد شــد.
ــور روز  ــال کش ــر فوتب ــگ برت ــم لی ــه پانزده ــور در هفت ــم تراکت تی

ــت. ــد رف ــایپا خواه ــم س ــاف تی ــه مص ــران ب ــنبه در ته یکش
تراکتــور بــا ۱۹ امتیــاز در رده هشــتم و ســایپا بــا ۱7 امتیــاز در جایــگاه 

ســیزدهم جــدول قــرار دارند.

ماشین سازی به دنبال پیروزی در 
آخرین بازی دور رفت

ــن  ــروزی در آخری ــن پی ــب اولی ــال کس ــه دنب ــازی ب ــم ماشین س تی
ــت.  ــود اس ــت خ ــازی دور رف ب

ــال  ــر فوتب ــگ برت ــت لی ــی دور رف ــه پایان ــارس، در هفت ــزارش ف ــه گ ب
کشــور تیــم ماشین ســازی عصــر امــروز میزبــان تیــم نفــت آبــادان اســت.

سبزپوشــان تبریــزی در ۱۴ بــازی قبلــی خــود هنــوز موفــق بــه 
پیــروزی نشــده و بــا ۵ امتیــاز کــه حاصــل ۲ تســاوی خانگــی و ۳ تســاوی 

ــرار دارد. ــدول ق ــر ج ــه اســت، در قع ــارج از خان خ
ــذار  ــود واگ ــان خ ــه حریف ــه را ب ــز نتیج ــازی نی ــازی در ۹ ب ماشین س
فوتبــال  تیــم  قدیمی تریــن  بــرای  ضعیفــی  عملکــرد  کــه  کردنــد 

اســت. شــمال غرب کشــور 
ــازی  ــه ماشین س ــف ب ــای ضعی ــی بخش ه ــدی تمام ــدول رده بن در ج
ــن  ــت، ضعیف تری ــترین باخ ــروزی، بیش ــدو ن پی ــم ب ــا تی ــق دارد. تنه تعل
خــط حملــه، ضعف تریــن خــط دفــاع، بدتریــن تفاضــل و کمتریــن امتیــاز.

نفـت آبـادان برخـالف ماشین سـازی وضعیـت خوبی در جدول داشـته و 
بـا ۲۳ امتیـاز تیـم چهارم جدول بـوده و تنهـا ۳ امتیاز با صـدر فاصله دارد.

تیــم تبریــزی در ایــن بــازی بــه دنبــال پیــروزی اســت تــا بــرای فــرار 
از لبــه ســقوط امیــدوار شــده و بــا روحیــه بــه اســتقبال نیــم فصــل رود.

ــد  ــه معتق ــری ارومی ــم آذربات ــرمربی تی س
اســت کــه ترکیــب اصلــی تیــم ملــی در 
ــه  ــود ک ــد ب ــانی خواه ــی پوش ــک از مل المپی
ــه  ــار جانب در ســال گذشــته در مســابقات چه

ــد.  ــرده ان ــازی ک ــیه ب ــل روس مقاب
ــری  ــم آذربات ــرمربی تی ــرزاده س ــاد نف فره
ارومیــه در گفتگــو بــا ایســنا، در خصــوص 
ــورت  ــه ص ــه ب ــال ک ــر والیب ــگ برت ــطح لی س
متمرکــز دنبــال مــی شــود، گفــت: بــا ۱۵ تیــم 
رقابــت هــای لیــگ آغــاز شــد کــه بعــد از چنــد 
مســابقه  تیــم شــهروند اراک از رقابــت هــا 
کنــار رفــت و لیــگ بــا ۱۴ تیــم در دور رفــت و 
برگشــت مســابقات خــود را انجــام داد. بــا توجه 
بــه شــرایط ســخت کرونــا در کشــور فدراســیون 
والیبــال بــا یــک روش منطقــی و عاقالنــه 
ــه  ــا توجــه ب مســابقات لیــگ را برگــزار کــرد. ب
ــر دارم  ــگ برت ــور در لی ــه از حض ــه ای ک تجرب
بــه جــرأت مــی گویــم کــه رقابــت هــا از نظــر 
ــاال بــوده و تمامــی رقابــت هــا  کیفــی بســیار ب

ــود.  ــی مســابقات ب ــاالی فن ــر ســطح ب بیانگ
والیبــال  ملــی  تیــم  اســبق  ســرمربی 
ــو  ــه آلکن ــت ک ــد گف ــه داد: بای ــان ادام جوان
ــاالن  ــی بزرگس ــم مل ــرمربی تی ــوان س ــه عن ب
ــی  مســابقات زنیــت  ــه دلیــل همزمان ــران ب ای
کازن در لیــگ روســیه بــا لیــگ داخلــی، 

ــته  ــران را نداش ــور ای ــور در کش ــرایط حض ش
ــه  ــران را ب ــگ ای ــابقات لی ــد مس ــی توان و نم
ــم هــای  ــرد. فیل شــکل مســتقیم در نظــر بگی
مســابقات بــرای آلکنــو ارســال شــده امــا فکــر 
ــد و شایســته  ــه بای ــه آن شــکلی ک ــم ب نمیکن
ــه  ــان خــوب و شایســته ب ــوان بازیکن اســت بت

ــرد. ــی ک ــی معرف ــم مل تی
او گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه تیــم ملــی 
ــت  ــیه در تورنمن ــی روس ــم مل ــا تی ــران ب ای
بــازی  المپیــک  انتخابــی  جانبــه  چهــار 
ــل  ــود مقاب ــده ب ــق ش ــیه موف ــته و روس داش
ــه  ــد ب ــب کن ــک را کس ــهمیه المپی ــران س ای
ــازی  ــان ب ــو از هم ــه آلکن ــد ک ــی آی ــر م نظ

ــناخت  ــران ش ــوش ای ــی پ ــرات مل ــر روی نف ب
خوبــی پیــدا کــرده اســت. معتقــدم کــه 
ترکیــب اصلــی تیــم ملــی در المپیــک از ملــی 
ــته  ــال گذش ــه در س ــود ک ــد ب ــانی خواه پوش
ــد. شــاید یــک  ــازی کــرده ان ــل روســیه ب مقاب
ــته  ــی داش ــم مل ــب تی ــر در ترکی ــا دو تغیی ی
باشــیم و اطمینــان دارم کــه حــدود ۱۳ نفــر از 
همــان ترکیــب مســابقه انتخــاب خواهــد شــد 
ــه  ــو ب ــه آلکن ــی رســد ک ــه نظــر م ــن ب بنابرای
ــرد. ــد ک ــی نخواه ــاد توجه ــال زی ــگ امس لی

ســرمربی تیــم آذرباتــری ارومیــه  در پاســخ 
بــه اینکــه چــه مــدت زمــان خواهــد بــرد کــه 
بازیکنــان ملــی پــوش داخــل کشــور بــا لژیونــر 

هــا هماهنــگ شــوند؟ پاســخ داد:در یــک تیــم 
ــا بازیکنــان، پاســور  ــرای ایجــاد هماهنگــی ب ب
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت  تیــم 
ــی  ــروف هماهنگ ــعید مع ــبختانه س ــه خوش ک
ــر دارد چــرا  ــان دیگ ــا بازیکن ــاد را ب بســیار زی
ــته و  ــان داش ــی از بازیکن ــناخت خوب ــه ش ک
ــر  ــی  اگ ــت. حت ــی اس ــیار باهوش ــن بس بازیک
ــه  ــرد ب ــرار بگی ــم ق ــدی در تی ــن جدی بازیک
ــی  ــود دارد، هماهنگ ــه وج ــی ک ــطه زمان واس
ایجــاد خواهــد شــد. مســابقات المپیــک رقابــت 
ــم  ــان ک ــه بازیکن ــان ب ــه مربی ــی اســت ک های
ــه و جــوان اعتقــادی نخواهنــد داشــت و  تجرب
ــه  ــا تجرب ــان ب ــه از بازیکن ــد ک ــعی می کنن س
الکنــو  قطعــاً  کننــد.  اســتفاده  میــدان  در 
ــه از   ــرد ک ــد ک ــکی نخواه ــون ریس ــم همچ ه
ــابقات  ــه در مس ــم تجرب ــوان و ک ــان ج بازیکن
موضــوع  ایــن  و  کنــد  اســتفاده  المپیــک 

ــم.  ــق می دهی ــه او ح ــوده و ب ــی ب طبیع
ــی  ــروف، عل ــعید مع ــت: س ــان گف او در پای
شــفیعی، محمــد موســوی، میــالد عبــادی 
ــور، امیــر غفــور، مرتضــی شــریفی، فیاضــی،  پ
جــواد معنــوی نــژاد، فرهــاد قائمــی و حضــرت 
پــور واقعــاً تجربیــات الزم را دارنــد و فکــر مــی 
کنــم از همیــن بازیکنــان بــرای تشــکیل تیــم 
ملــی در المپیــک اســتفاده شــود و اگــر آلکنــو 
ــدی  ــد کار ب ــوت نکن ــدی را دع ــن جدی بازیک
ــت  ــن اس ــت همی ــه واقعی ــداده چراک ــام ن انج
ــور  ــک حض ــه در المپی ــن باتجرب ــد بازیک و بای

پیــدا کننــد.

ــا وجــود  ــد ب ــی می گوی ــرزا طبیب مهســا می
تحریم هــا خریــد تجهیــزات پــرش بــا نیــزه کــه 

ــا ســختی انجــام می شــود.  ــد ب اهمیــت دارن
ــی  ــزارش ایســنا، مســابقات دوومیدان ــه گ ب
ــور  ــگاه های کش ــالن باش ــل س ــی داخ قهرمان
و  دو  و  می شــود  برگــزار   ۱۳۹۹ اســفند 
ــه  ــاره ب ــاه دوب ــد م ــس از چن ــی کاران پ میدان

رقابــت بــا یکدیگــر می پردازنــد.  
ــا  ــرش ب ــورددار پ ــی، رک ــا میرزاطبیب مهس
ــورد شــرایط تمرینــی  ــران در م ــان ای ــزه زن نی
خــود بــه ایســنا گفــت: در ایــن مــدت تمرینات 
خوبــی را پشــت سرگذاشــته و رکوردهــای 
ــر  ــه خاط ــد ب ــرده ام. هرچن ــت ک ــی را ثب خوب
شــیوع کرونــا مســابقه ای نداشــتیم امــا دو 
رکوردگیــری برگــزار شــد و ۱۰ ســانتی متر 
رکــورد داخــل ســالن زنــان را جابه جــا کردیــم. 
ــت  ــود، ثب ــمی نب ــابقه رس ــون مس ــه چ البت
ــا در  نشــد. آمادگــی خــود را حفــظ کــرده ام ت
مســابقات مــاه آینــده شــرکت کنــم. امیــدوارم 

ــم. ــاء ده ــران را ارتق ــورد ای رک
ــرکت  ــد ش ــه قص ــابقاتی ک ــورد مس او در م
در آنهــا را دارد بیــان کــرد: تمرکــزم را روی 
ــه  مســابقات داخــل کشــور گذاشــته ام چــون ب
ــه  ــه ب ــت ک ــوم نیس ــا معل ــیوع کرون ــل ش دلی
مســابقات بــرون مــرزی اعــزام شــویم. امیــدوارم 
شــرایط بــه گونــه ای پیــش بــرود کــه در چنــد 

ــم. ــرکت کن ــم ش ــی ه ــابقه بین الملل مس
ــرش  ــت پ ــورد وضعی ــی در م ــرزا طبیب می

ــو  ــن رشــته ن ــت: ای ــران گف ــان ای ــزه زن ــا نی ب
ــه  ــال اســت ک ــا حــدود ۶ س ــا اســت. تقریب پ
ــال  ــن ح ــا ای ــود، ب ــابقات آن برگزارمی ش مس
ــی  ــته اند. زمان ــی داش ــرفت خوب ــران پیش دخت
ــودم،  ــرده ب ــروع ک ــی کارم را ش ــه تازگ ــه ب ک
ــم  ــا ک ــرکت کننده ه ــداد ش ــدر تع ــی آنق گاه
ــون  ــا اکن ــو می شــد ام ــه مســابقات لغ ــود ک ب
ــان  ــده و بین ش ــتر ش ــکاران بیش ــداد ورزش تع

ــود دارد. ــت وج رقاب
او افــزود: دوســت دارم در شــرایط متفاوتــی 
ــی  ــم. از آنجای ــن کن ــران تمری ــه ته ــبت ب نس
کــه تجهیــزات پــرش بــا نیــزه فقــط در 
از  دارد،  وجــود  انقــالب  آفتــاب  مجموعــه 
ــرده ام  ــن ک ــی تمری ــدا در شــرایط یکنواخت ابت
و دوســت دارم شــرایط متفاوتــی را تجربــه 
ــای  ــت دارم در عرصه ه ــی دوس ــم.  از طرف کن

ــطح  ــی در س ــا رقیبان ــف ب ــی مختل بین الملل
ــودم را  ــم و خ ــابقه بده ــر مس ــودم و باالت خ
ــت بیشــتری  ــا حــس رقاب ــا بســنجم ت ــا آنه ب
داشــته باشــم، قطعــا اینگونــه بیشــتر پیشــرفت 

می کنــم.
ــران در  ــان ای ــزه زن ــا نی ــرش ب ــورددار پ رک
مــورد مشــکالت ایــن رشــته گفــت: نیــزه 
ــه  ــی ک ــت و از آنجای ــکالتمان اس ــی از مش یک
ــتم،  ــبی نداش ــزه مناس ــته نی ــال گذش ــن س م
نتوانســتم رکــورد ملــی مــد نظــرم را ثبــت کنم 
امــا  یــک ســال اســت کــه بــه کمــک شــرکت 
ــه  ــزه تهی ــری نی ــارس یکس ــج ف ــر خلی پلمی
کــرده ام و بخشــی از رکوردهایــی کــه میزنــم بــه 
خاطــر ایــن نیزه هــا اســت. امیــدوارم در آینــده 

ــد. ــته باش ــه داش ــا ادام ــن حمایت ه ــم ای ه
ــه  ــا بیــان اینکــه پــرش نیــزه نســبت ب او ب

ــزات  ــه تجهی ــی ب ــای دوومیدان ــایر ماده ه س
بیشــتری نیــاز دارد، تاکیــد کــرد: نیــزه و 
کفــش مناســب هــر شــخص، ســالن مناســب 
و تشــک خــوب همــه  در عملکــرد فــرد 
ــه دلیــل تحریم هــا امــکان  ــا ب ــد، ام تاثیرگذارن
ــم.  ــد راحــت برخــی از تجهیــزات را نداری خری
مــا هــم بــرای تهیــه نیــزه خیلــی اذیــت 
شــدیم امــا خیلــی از کشــورها ایــن مشــکالت 
را ندارنــد و بــه راحتــی تجهیــزات مــورد نیــاز 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــه می کنن ــود را تهی خ

ــتند. ــا هس ــر از م جلوت
ــتر  ــت بیش ــتار حمای ــی خواس ــرزا طبیب می
ــت:  ــد و گف ــی ش ــان دوومیدان مســئوالن از زن
ــردان  ــه م ــبت ب ــان نس ــه ورزش زن ــا اینک ب
دیرتــر شــروع شــد و رکوردهــا متفــاوت اســت 
امــا پیشــرفت دختــران خیلــی خــوب اســت و 
ــی شکســته شــد،  ــن رکــورد مل امســال چندی
از  ملی المپیــک  کمیتــه  مســئوالن  حتــی 
ــه  ــه هم ــد ک ــر کردن ــار رکوردشــکن تقدی چه
ــد مســئوالن  ــن بای ــد، بنابرای ــم بودن ــا خان آنه
ایــن مســائل را ببیننــد و بیشــتر توجــه کننــد 

ــد. ــی دارن ــیل باالی ــان پتانس ــون زن چ
ایــن ورزشــکار کــه در رشــته تربیــت بدنــی 
دانشــگاه تهــران مشــغول بــه تحصیــل اســت، 
ــی  ــان کــرد: از مقطــع ابتدای ــن مــورد بی در ای
ــتم  ــت داش ــه دوس ــردم و همیش ورزش می ک
ــا  ــم. ب ــته باش ــم داش ــار ه ــن دو را در کن ای
اینکــه اولویتــم ورزش اســت امــا بــه درس 
ــرات  ــه دارم و همیشــه جــزو نف ــدن عالق خوان
اول بــودم. اکنــون هــم تــرم آخــر کارشناســی 
ــا  ــود ام ــه کار ســخت ب ــرده ام ک ــپری ک را س

ــرم. ــش بب ــر دو را پی توانســتم ه

رییــس کمیتــه ملــی المپیــک بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
ــزار دوز  ــل ۲۰ ه ــرد: حداق ــالم ک واکسیناســیون ورزشــکاران، اع
ــم.  ــاز داری ــی نی ــوزه قهرمان ــکار در ح ــزار ورزش ــرای ۱۰ ه ب

ــه  ــان ب ــا بی ــری ب ــه گــزارش ایســنا، ســیدرضا صالحــی امی ب
اینکــه از فدراســیون پزشــکی ورزشــی تقاضــا دارد ســال ۱۴۰۰ را 
ویــژه ببینــد، اظهــار کــرد: انتظــار مــا ایــن اســت کــه فدراســیون 
ــه  ــک برنام ــی المپی ــه مل ــکاری کمیت ــا هم ــی ب ــکی ورزش پزش
ــداد آینــده تهیــه کنــد  ــرای کل کاروان در شــش روی منظمــی ب
ــرای برگــزاری المپیــک  ــن پروتکل هــای ســختی را ب چراکــه ژاپ
ــن پروتکل هــا در داخــل  ــد ای ــن بای اعمــال خواهــد کــرد، بنابرای

اجــرا شــوند تــا در رویدادهــای آینــده بــه مشــکل برنخوریــم.
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــگ تاکی ــا دوپین ــارزه ب ــت مب ــر اهمی وی ب
ــه  ــد. IOC و کمیت ــا لطمــه می زن ــی م ــار مل ــه اعتب ــگ ب دوپین
ملــی المپیــک بــه ایــن موضــوع حســاس هســتند و همــان طــور 
کــه مالحظــه کردیــد ســهمیه وزنــه  بــرداری کاهــش یافته اســت.

رییــس کمیتــه ملــی المپیــک افــزود: مبــارزه بــا دوپینــگ باید 
اولویــت فدراســیون پزشــکی باشــد و هــر گونــه انعطــاف در ایــن 
ــه یــک نفــر  ــه کشــور اســت چراکــه دوپینــگ ب ــم ب رابطــه، ظل

ــد  ــور وارد خواه ــار کش ــه اعتب ــیب ب ــه آس ــد بلک ــه نمی زن لطم
شــد.

صالحــی امیــری همچنیــن در رابطــه بــا واکسیناســیون 
ــرای  ــا وزیــر ورزش ب ورزشــکاران خاطرنشــان کــرد: جلســه  ای ب
ــرای ورزشــکاران واکســن تهیــه  واکســن داشــتیم و می توانیــم ب
ــا  ــرده و ب ــره ک ــا مذاک ــا چینی ه ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــم. نظ کنی
توجــه بــه برگــزاری ســه رویــداد در چیــن، از ایــن کشــور واکســن 
تهیــه کنیــم و بایــد بدانیــم کــه حداقــل ۲۰ هــزار دوز بــرای ۱۰ 

ــم. ــاز داری ــی نی هــزار ورزشــکار در حــوزه قهرمان
رییــس کمیتــه ملــی المپیــک بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون 
ورزشــکاران بایــد در اولویــت باشــد، عنــوان کــرد: دو راه در ایــن 
زمینــه وجــود دارد؛ پیش بینــی مــا در ۵۰ فدراســیون حــدود ۱۰ 
هــزار نفــر اســت و حداقــل ۲۰ هــزار و حداکثــر ۳۰ هــزار دوز نیاز 
داریــم، شــش رویــداد ســال آینــده پیــش رو خواهیــم داشــت و 
امیدواریــم مجــوز خریــد واکســن از چیــن یــا کشــورهایی کــه مد 

نظــر ســتاد مبــارزه بــا کروناســت، اخــذ کنیــم.
ــکی  ــیون پزش ــس فدراس ــوروزی، ریی ــا ن ــن غالمرض همچنی
ورزشــی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا درآمــد 

فدراســیون پزشــکی ورزشــی صفــر شــده اســت، گفــت: در 
خصــوص بیمــه  درمــان نیــز طــی مــدت اخیــر درخواســتی نبــود، 

هــر چنــد در مجمــوع تعــداد افرایــش یافتــه اســت.
ــه اینکــه از طریــق وزارت بهداشــت، فعالیــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــم، اظه ــری می کنی ــرای واکسیناســیون ورزشــکاران پیگی را ب
ــم  ــف و  پرتراک ــای مختل ــل رویداده ــه دلی ــده ب ــرد: ســال آین ک
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد و ب ــورت گی ــتیبانی الزم ص ــد پش بای

ــو اســت. ــه المپیــک توکی ــت توجــه ب موجــود، اولوی

نفرزاده:

 آلکنو به لیگ امسال توجه نمی کند

بلندپروازترین دختر ایران:

دوست دارم شرایط متفاوتی را تجربه کنم

صالحی امیری: 

برای ورزشکاران به 2۰.۰۰۰ دوز واکسن کرونا نیاز داریم

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در 
ــر واگــذاری  ــت اصــرار ب ــن دول روزهــای آخــر عمــر ای
اســت، اگــر هــم قــرار اســت چنیــن اتفاقــی بیفتــد باید 
حداکثــر ۲۰درصــد ســهام آن هــا عرضــه شــود کــه بــه 
شــاکله کلــی مدیریتــی دو باشــگاه آســیبی وارد نشــود. 
ــارس، احســان قاضی زاده هاشــمی  ــزارش ف ــه گ ب
ســازمان  و  ورزش  وزارت  اینکــه  مــورد  در 
خصوصی ســازی کار واگــذاری دو باشــگاه اســتقالل 
و پرســپولیس را در مراحــل پایانــی مــی داننــد و آیــا 
مجلــس امیــدوار اســت که ایــن اتفــاق بیفتــد، اظهار 
ــاس  ــون براس ــک قان ــازی ی ــی س ــت: خصوص داش
سیاســت های اصــل۴۴  و واگــذاری بنگاه هایــی کــه 

ــد، اســت. ــردم را دارن ــه م ــذاری ب ــرایط واگ ش
ــده،  ــار آم ــم ۲-۳ ب ــی ه ــم قانون وی افزود: حک
هــم در بوجــه ســنواتی و هــم در بودجــه ســال۹۹ 
علــی الخصــوص راجــع بــه اســتقالل و پرســپولیس 
ــن  ــاد ای ــه۹۹ افت ــه در بودج ــی ک ــود. اتفاق ــده ب آم
بــود کــه واگــذاری بایــد در قالــب ســهام ُخــرد، بــه 
صــورت بلوکــی و در بلوک هــای متعــدد باشــد. 

ــم  ــد. حک ــد ۲۰درص ــورت ۲۰درص ــه ص ــی ب یعن
دیگــری را در بودجــه ســنواتی ســال های قبــل 
داشــتیم. ایــن پیشــنهاد شــد کــه در بودجــه ۱۴۰۰ 

ــد. ــه ۱۴۰۰ بیای ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس ب
ــم  ــت کردی ــا مخالف ــت: م ــس گف ــده مجل نماین
ــا ســهام  ــود ب ــت اینکــه در آن پیشــنهاد شــده ب باب
ــه صــورت ســهام خــرد،  ــه ب بیــش از ۵۰ درصــد. ن
بلکــه بــه صــورت کلــی و اینکــه یــک فــرد بیایــد آن 
را بــردارد. موجــب نگرانــی شــده بــود شــرایطی کــه 
ــه ورطــه  ــاد و آ ن  هــا ب ــرای باشــگاه های دیگــر افت ب
نابــودی کشــیده شــدند بــرای ایــن دو باشــگاه هــم 
بــه وجــود بیایــد. بــا ایــن وضعیــت مخالــف بودیــم 
کــه بــرای یــک فــرد یــا یــک شــرکت خــاص باشــد. 
پــس بنــای خصوصــی بــرای ســهام خــرد بــه 
صــورت واگــذاری در بــورس اســت کــه آحــاد مــردم 

بتواننــد ســهام ایــن دو باشــگاه را خریــداری کننــد 
ــه مرحلــه عرضــه مــی شــود. و ان شــااهلل مرحلــه ب

اینکــه خوشــبین  قاضــی زاده تصریــح کــرد: 
ــن دو باشــگاه شــرایط خاصــی را  ــه ای ــا ن هســتم ی
ــاب های  ــورد حس ــرایطی در م ــد. ش ــپری کردن س
ــای  ــن،  زمین ه ــگ، اماک ــگاه، برندین ــی دو باش مال
ورزشــی و امکاناتــی کــه وجــود دارد. متاســفانه 
دیــون ایــن دو باشــگاه هنــوز کامــل شناســایی 
ــد   ــکایت می کن ــر ش ــک نف ــی ی ــر از گاه ــده، ه نش
ــر  ــی ب ــا بیــن الملل ــی ی و حکمــی در محاکــم داخل

علیــه ایــن دو باشــگاه می گیــرد.
ــازی اول  ــی س ــا در خصوص ــه داد: طبع وی ادام
بایــد میــزان درآمــد و بدهــی ایــن دو باشــگاه 
ــه  ــز ب ــفاف و ری ــد ش ــی بای ــود. یعن ــخص ش مش
عــدد تــا ریــال آخــر مشــخص باشــد. امــا در مــورد 

ایــن دو باشــگاه واقعــا کســی نمی توانــد ادعــا کنــد 
ــت.  ــده اس ــخص ش ــفاف و مش ــز ش ــه چی ــه هم ک
ــا  ــد. م ــرا کن ــم را اج ــن حک ــرار دارد ای ــت اص دول
خواهــان اجــرای خصوصــی ســازی هســتیم امــا بــا 
شــفافیت، دقــت، صراحــت، بــدون عجلــه و قانونمنــد 
ــه ایــن صــورت کــه در وضعیــت  ــو ب کار کــردن. ول
بــه صــورت ۲۰درصــد ســهام کــه دچــار  اول 
حاشــیه های گســترده و اجتماعــی و مردمــی و 
اتفاقــات ناگــوار نشــوند کــه بعــدا افســوس بخوریــم 

ــاد. ــی افت ــن اتفاق ــرا چنی چ
ــت  ــش دول ــه نق ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل نماین
ــت  ــف را می توانس ــن تکلی ــت ای ــرد: دول ــوان ک عن
در ایــن چنــد ســال انجــام بدهــد امــا در شــب آخــر 
ــر آن  ــرار ب ــت اص ــن دول ــر ای ــر عم ــای آخ و روزه
ــرار  ــم ق ــر ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای ــت. تاکیدم اس

ــر ۲۰درصــد  ــد حداکث ــی بیفت ــن اتفاقات اســت چنی
ــی  ــاکله کل ــه ش ــه ب ــود ک ــه ش ــا عرض ــهام آن ه س

ــود. ــیبی وارد نش ــگاه آس ــی دو باش مدیریت
قاضــی زاده هاشــمی  کــه بــا برنامــه شــب هــای 
ــا  ــی مصاحبــه مــی کــرد، در مــورد اینکــه آی فوتبال
مســیر واگــذاری دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس 
روشــن اســت، اظهــار داشــت: برخــی از موضوعــات 
ــی  ــن و برخ ــته روش ــال گذش ــل یکس ــرف حداق ظ
واگذاری هــای بــه لحــاظ امکانــات ورزشــی و مســائل 
مالــی در بــورس انجــام شــده اســت. امــا آنقــدر کــه 
ــن دو باشــگاه  ــذاری ای ــال واگ ــه دنب وزارت ورزش ب
ــن  ــا م ــه ب اســت برخــی از کارشناســان بورســی ک
هــم تمــاس داشــتند هنــوز ابهامــات مالــی را نســبت 
ــد  ــه نظــرم بای ــد. ب ــذاری وارد می دانن ــن واگ ــه ای ب
کارشناســان حــوزه مســائل مالــی و محاســباتی 
ــد.  ــری بدهن ــانه ت ــر و کارشناس ــق ت ــرات دقی نظ
کار را بــا عجلــه انجــام ندهنــد تــا شــاهد خســارات 
ــاهد  ــگاه ش ــن دو باش ــده ای ــرای آین ــاری ب ــان ب زی

نباشــیم.

قاضی زاده هاشمی:

 خصوصی سازی باید با شفافیت و بدون عجله باشد
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اوقات شرعی شهر تهران

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــک نماین ی
جمهــور  رئیــس  بــه  توهیــن  معتقــدم  گفــت: 
ــار  ــن رفت ــم ای ــت و نمی توانی ــام نیس ــده نظ زیبن
ــا  ــه م ــرا ک ــم چ ــوزی بگذاری ــاب دلس ــه حس را ب
ــن  ــروز چنی ــاهد ب ــم ش ــته ه ــال های گذش در س
ــد  ــر نشــان می ده ــن ام ــم و ای ــوده ای ــی ب رفتارهای

ــه  دارد.  ــه و عقب ــه ریش ک
ــاره  ــا، درب ــا ایلن ــی در گفت وگــو ب مهــرداد الهوت
ــل و  ــور در چه ــس جمه ــه رئی ــده ای ب ــن ع توهی
ــن  ــاب ای ــالب و بازت ــروزی انق ــالگرد پی ــن س دومی
گونــه رفتارهــا در جوامــع بیــن المللــی و زیــر ســوال 
رفتــن جایــگاه منتخــب ملــت گفــت: ۲۲ بهمــن روز 
ــران اســت، روزی کــه  ــروزی انقــالب اســالمی ای پی
ــاق  ــه اتف ــی ک ــداد بزرگ ــران از رخ ــت ای ــه مل هم
افتــاده اســت خوشــحال هســتند و بــرای مــا عزیــز 
ــن مراســم و  ــل اینکــه چــرا در چنی ــا دلی اســت ام
روزی توهیــن بــه افــراد صــورت گیــرد را نمــی دانم.

ــا  ایــن نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســالمی ب
اشــاره بــه مشــکالت اقتصادی در کشــور ادامــه داد:در 
ــر  ــا ب ــد ت ــرون می آین ــت بی روز ۲۲ بهمــن آحــاد مل
ــد،  ــه ایــن کشــور ظلــم کــرده ان ســر افــرادی کــه ب

فریــاد بزننــد. مــردم ۴۰  ســال شــاهد کینــه تــوزی 
ــد. دشــمنان  ــوده ان ــان ب ــه خودش ــکا نســبت ب آمری
طــی ایــن ســال هــا تحریــم هــای ســخت ظالمانــه 
ای بــر علیــه کشــورمان وضــع کــرده و قصدشــان این 
بــوده کــه مــا را بــه ورطــه نابــودی بکشــاند امــا ایــن 
کــه عــده ای بــا رفتارهایشــان خواســت ملــت را زیــر 

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــد را نمی ت ــوال می برن س
ــکا  ــای آمری ــل توطئه ه ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
در کشــورمان ۱7 هــزار شــهید تــرور دادیــم، در  ۸  
ــر از  ــی بیــش از ۲۵۰ هــزار نف ســال جنــگ تحمیل
بهتریــن جوانــان مــا شــهید شــدند و مقصــر تمامــی 
ــن در  ــود. بنابرای ــده ب ــاالت متح ــات ای ــن اتفاق ای
ــات  ــه اختالف ــد هم ــا بای ــن م ــد ۲۲ بهم روزی مانن
را کنــار بگذاریــم و مــرگ را بــرای کســانی بخواهیــم 

ــودی مــا هســتند. کــه خواهــان ناب
نماینــده مــردم لنگــرود در مجلــس دهــم خاطــر 
نشــان کــرد: بــزرگان مــا بارهــا و بارها عنــوان کردند 
کــه نبایــد موجبــات خوشــحالی دشــمنان را فراهــم 
کنیــم آن هــم دشــمنی کــه خــوی اســتکباری دارد 
و همــه وجــودش را گذاشــته تــا یــک ملتــی در رنــج 

و گرفتــاری باشــد.

و  ادبیــات زشــت  نبایــد  مــا  داد:  ادامــه  وی 
زننــده ای را در قبــال مســئوالن بــه کار ببریــم 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــحالی آنهای ــات خوش ــه موجب ک
برانــدازی نظــام و ایجــاد توطئــه بــر علیــه جمهــوری 
اســالمی هســتند را فراهــم کنیــم. حاصــل ایــن کــه 
ــور  ــس جمه ــام و رئی ــه نظ ــد برعلی ــده ای آمدن ع
شــعار دهنــد، مصــداق فراهــم کــردن همیــن 

ــت. ــمنان اس ــرای دش ــرایط ب ش
الهوتــی عنــوان کــرد: معتقــدم توهیــن بــه 
رئیــس جمهــور زیبنــده نظــام نیســت و نمی توانیــم 
ایــن رفتــار را بــه حســاب دلســوزی بگذاریــم. 
ــن  ــروز چنی ــاهد ب ــم ش ــته ه ــال های گذش در س
ــد  ــر نشــان می ده ــن ام ــم و ای ــوده ای ــی ب رفتارهای

ــه  دارد. ــه و عقب ــه ریش ک
ــا بیــان ایــن کــه انتقــاد جــای خــودش را  وی ب
دارد و بایــد اجــازه دهیــم کــه همــه نقدهایشــان را 
ــن  ــان ای ــردم خودشــان بانی ــت: م ــد، گف ــان کنن بی
ــان  ــان را بی ــد نقدهای ش ــتند و بای ــت هس حاکمی
ــا  ــن کار ب ــا ای ــد ام ــوش دهن ــم گ ــئوالن ه و مس
سوءاســتفاده و توهیــن متفــاوت اســت. بــه خیابــان 
آمــدن و بــه شــخص دوم ایــن مملکــت رســماً فحش 
ــه دنیــا منتقــل می کنــد کــه  ــد ایــن پیــام را ب دادن

ــه دنبــال چیزهــای دیگــری هســتیم. مــا ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــده ادوار مجل ــن نماین ای
ــس  ــه رئی ــه ب ــده ای ک ــن ع ــان کرد:ای ــر نش خاط
جمهــور فحاشــی کردنــد لحظــه ای پیــش خودشــان 
فکــر نکردنــد امــروز کــه بیســت و دوم بهمــن اســت 
ــران را  ــت ای ــی مل ــاد یکپارچگ ــر فری ــا منتظ و دنی
بشــوند.این نــوع حــرکات را بایــد ریشــه یابــی کــرد 
ــه  ــت ک ــه نیس ــه دارد و اینگون ــک عقب ــه ی ــرا ک چ
چنــد آدم بیاینــد و همــه چیــز را بــه بــازی بگیرنــد 
ــات خوشــحالی دشــمن را  ــد و موجب و توهیــن کنن
فراهــم کننــد. بــه نظــر مــن دســتگاه هــای نظارتــی 
و امنیتــی بایــد آن هــا را ریشــه یابــی کننــد، زیــرا 
ــتند  ــی نداش ــد و نیت ــد و قص ــوان بودن ــر چندج اگ
مــی تــوان گفــت اشــکالی نــدارد و شــور و هیجــان 
ــت  ــخص اس ــه مش ــی ک ــا جریان ــد ام ــی دارن جوان
ــورد  ــا آن برخ ــد ب ــی دارد بای ــامان ده ــه و س عقب

شــود.

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: توهین به رئیس جمهور ریشه و عقبه دارد
برخــی از اقتصاددان هــای دلســوز انقــالب یــک 
ــورس  ــر در ب ــات ۱۵۰ نف ــع از تخلف ــزارش جام گ

ــد.  ــال کردن ــه و ارس تهی
بــه گــزارش مهــر، محســن رضایــی دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در دیــدار بــا فرماندهــان 
و فعــاالن ســایبری ســپاه خراســان رضــوی بــا 
ــام  ــالد ام ــاه رجــب و ســالروز می ــول م ــک حل تبری
ــا  ــراه ب ــر )ع( هم ــد باق ــام محم ــت: ام ــر )ع( گف باق
ــام صــادق )ع( اولیــن نهضــت  ــد برومنــدش ام فرزن
ــذاری  ــه گ ــالم پای ــان اس ــر را در جه ــی فراگی علم

ــد. کردن
ــم  ــه پنج ــات ده ــه مختص ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
انقــالب گفــت: در ایــن دهــه، تهدیدهــا و فرصت هــا 
ــاوت اســت.  ــارم متف ــای دوم، ســوم و چه ــا دهه ه ب
برخــی نظریــه پــردازان و حکمرانــان غــرب بــا 
ــران  ــن ای ــدن نوی ــور تم ــری از ظه ــدف جلوگی ه
ــد کــه در هشــت ســال آینــده  اســالمی، مصمــم ان
ــور  ــا کش ــادی را ب ــی اقتص ــری و رویاروی ــز درگی نی
ــاًل بایــد تــالش کنیــم  مــا ادامــه دهنــد و مــا متقاب
ــا  ــم و ب ــر کنی ــم اث ــا ک ــی ی ــا را خنث ــه تحریم ه ک
تشــکیل ایــران بــزرگ اقتصــادی، غــرب را از تحریــم 

ــم. ــران پشــیمان کنی ــت ای مل
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
ــایبری  ــاالن س ــی فع ــرات کارشناس ــه نظ ــخ ب پاس
ــال  ــردی خــود را جهــت انتق ــه دیدگاه هــای کارب ک
ــام معظــم  ــی فضــای مجــازی و مق ــه شــورای عال ب
رهبــری بــه دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ارائــه کردنــد، گفــت: فضــای مجــازی نقــش مهمــی 
در رونــق تولیــد، اقتصــاد ملــی و کارآفرینــی فناورانه 
دارد. همچنیــن رســیدن بــه ســبک زندگــی ایرانــی 
ــا  ــت فرصت ه ــازی و مدیری ــای مج اســالمی در فض
و تهدیدهــای فضــای مجــازی بســیار مهــم و حیاتــی 
ــتفاده  ــترین اس ــران بیش ــت ای ــمنان مل ــت. دش اس
را از شــبکه های اجتماعــی انجــام می دهنــد. بــا 
ــایبری  ــد س ــد و پدافن ــده در آفن ــته های پراکن هس
یافتــه  ســازمان  شــبکه های  علیــه  نمی توانیــم 
ــی  ــایعه افکن ــی ش ــه از آلبان ــی ک ــه منافقین ازجمل

ــم. ــه کنی ــرائیل مقابل ــد، و اس می کنن
رضایـــی بـــا اشـــاره بـــه آثـــار ســـو غفلـــت از 
فضـــای مجـــازی گفـــت: امـــروز فضـــای مجـــازی 
ـــش  ـــت و نق ـــور اس ـــاد کش ـــی از اقتص ـــش مهم بخ
مهـــم در نظـــام عرضـــه دارد و عامـــل مؤثـــر بـــر 
تحـــول فراینـــد تولیـــد و قیمـــت گـــذاری کاال و 

خدمـــات اســـت.
وی در ادامـــه ســـخنان خـــود، بـــه بررســـی 
ــذاری  ــت گـ ــر قیمـ ــازی بـ ــای مجـ ــر فضـ تأثیـ
ــن  ــت و ضمـ ــهام پرداخـ ــی سـ ــی برخـ غیرواقعـ
انتقـــاد از ارزان خریدن هـــای ســـوداگرانه ۱۵۰ 
نفـــر در ماه هـــای ابتـــدای جهـــش بـــورس و 
ـــات  ـــرکت ها و مؤسس ـــی ش ـــادآورده برخ ـــروت ب ث
در مـــرداد و شـــهریور مـــاه کـــه عمـــاًل ســـرمایه 
ـــالش  ـــد، از ت ـــا بردن ـــه یغم ـــورس ب ـــردم را در ب م
ــالب در  ــور و انقـ ــوز کشـ ــای دلسـ اقتصاددان هـ

تهیـــه و ارســـال قریـــب الوقـــوع یـــک گـــزارش 
ــار  ــر و رفتـ ــن ۱۵۰ نفـ ــات ایـ ــع از تخلفـ جامـ

ــر داد. ــور خبـ ــرکت های مذکـ ــوداگرانه شـ سـ
رضایــی گفــت: بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی 
در عرصه هــای گوناگــون نیازمنــد عــزم جــدی 
ــاهد  ــر ش ــا دیگ ــتیم ت ــی هس ــت قرارگاه و مدیری
پیــروزی  بــا  نباشــیم.  تبعیــض  و  فســاد  فقــر، 
انقــالب حاکمیــت مــردم بــر سیاســت محقــق شــد 
ولــی هنــوز بانک هــا، مؤسســات مالــی و اعتبــاری و 
بیمه هــا آنچنــان کــه بایــد در خدمــت رونــق تولیــد 
ــالب  ــم انق ــه پنج ــتند و ده ــردم نیس ــع م و مناف
ــراری  ــرای برق ــازی ب ــه س ــه زمین ــه ده ــد ب را بای
مردم ســاالری اقتصــادی و تثبیــت حاکمیــت مــردم 
ــول،  ــن تح ــرای ای ــم. و ب ــل کنی ــاد تبدی ــر اقتص ب
ــردم در  ــق م ــترده و عمی ــارکت گس ــد مش نیازمن

ــتیم. ــی هس ــع مل ــاع از مناف ــناخت و دف ش

رضایی:

برخی اقتصاددان ها گزارش تخلفات 
۱5۰ نفر در بورس را تهیه کردند
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