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مرتضی نبوی:

نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی 
موجب ناکارآمدی دولت ها شده است

عضو شورای عالی بورس:

برای خرید سهام، خانه و 
خودروی خود را نفروشید

قوانین ما به کالف سردرگم تبدیل شده اند
نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با فساد و رشوه است

نگاه سهامداران به بازار باید بلندمدت باشد
سهامداران به هیچ عنوان نباید منابع مالی ضروری خود را وارد بازار کنند

بازار سرمایه در ذات خود دارای هیجان است
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خضریان: 

هیچ شفافیتی در خصوص عملکرد مالی 
دانشگاه آزاد وجود ندارد

جریمه رانندگان فاقد ماسک توسط 
دوربین های پمپ بنزین ها صحت دارد؟ 

»طرح جهش تولید مسکن« تا 
پایان هفته نهایی می شود 

شرط رونق اقتصادی ، همراهی 
بخش دولتی

محکومیت ۱۰۰۰میلیاردی
 در انتظار شهرداری 

ــد کاهشــی قیمــت  ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی ــدن و تجــارت ب ــت مع ــر صنع وزی
خودرو هــای داخلــی ادامــه خواهــد یافــت در مــورد گرانــی مــرغ هــم گفــت: تــا 

ــردد.  ــی گ ــت اول برم ــه حال ــرغ ب ــده وضعیــت قیمــت م ــد روز آین چن
بــه گــزارش تســنیم، علیرضــا رزم حســینی در حاشــیه حضــور در کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای رقابــت، قیمــت گــذاری را برعهده 
ــورم کشــوری قیمت هــا را  ــزان ت ــار براســاس می ــک ب ــاه ی ــه و هــر ســه م گرفت
ــود  ــار رک ــم دچ ــای خارجــی ه ــرد: قیمــت خودرو ه ــح ک ــد تصری ــام می کن اع

شــده اســت.

وزیــر صمــت افــزود: سیاســت مــا افزایــش تولیــد خــودروی داخلــی اســت کــه 
خیلــی هــم موفــق بــوده ایــم و همچنیــن تولیــد قطعــات داخلــی کــه در ایــن 

زمینــه رونــد رو بــه رشــد و افزایشــی داشــته ایــم.
ــا  ــاط اقتصــادی کشــور ب ــی در ارتب ــان بازرگان ــه نقــش رایزن ــا اشــاره ب وی ب
ــی جمهــوری  ــزن بازرگان ــان ســال 10 رای ــا پای سایرکشــور های جهــان گفــت: ت

ــد شــد. ــال خواهن ــدادی از کشــور ها مســتقر و فع ــران در تع اســامی ای
رزم حســینی در خصــوص آخریــن وضعیــت تولیــد روغــن خوراکــی در کشــور 
نیــز خاطرنشــان کــرد: ذخایــر راهبــردی مــا بــرای روغــن خوراکــی بســیار خــوب 

اســت و هیــچ مشــکلی از نظــر تامیــن ایــن کاال نداریــم.
ــه  ــد چــرا ک ــه کنن ــه فروشــگاه ها مراجع ــردم ب ــازی نیســت م ــزود: نی وی اف

ــه مــاه گذشــته افزایــش بیشــتری نیــز داشــته اســت. توزیــع روغــن نســبت ب
ــرای تامیــن کاال هــای اساســی و روغــن در ایــام عیــد  وزیــر صمــت گفــت: ب
نیــز اقــدام کــرده ایــم و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه در کشــور وجــود نــدارد.

رزم حســینی همچنیــن در خصــوص تامیــن نهاده هــای دامــی تصریــح کــرد: 
توزیــع نهاده هــای دامــی هــم اکنــون در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی اســت و 
مــا ایــن نهاده هــا را در بندرعبــاس بــرای توزیــع در کشــور تحویــل وزارت جهــاد 

می دهیــم و شــبکه توزیــع بــا تــاش آن وزارتخانــه انجــام می شــود.
ــا اشــاره بــه نوســانات چنــد روز اخیــر قیمــت مــرغ نیــز گفــت: وزارت  وی ب
جهــاد بــرای کنتــرل ایــن نوســان ورود پیــدا کــرده و انشــاءاهلل تــا چنــد روز آینده 

وضعیــت قیمــت مــرغ بــه حالــت اول برمــی گــردد.

وزیر صمت: 

روند کاهشی قیمت خودرو  ادامه خواهد داشت

و  تبلیغـــات  دفتـــر  کل  مدیـــر  حـــدادی 
ــاد اســـامی  اطاع رســـانی وزارت فرهنـــگ و ارشـ
فضـــای  در  همســـریابی  آگهی هـــای  گفـــت: 
مجـــازی کـــه مدعـــی اخـــذ مجـــوز از وزارت 
ـــوز  ـــد مج ـــتند، فاق ـــامی هس ـــاد اس ـــگ و ارش فرهن

ــت. اسـ
ـــر کل  ـــدادی مدی ـــر، محســـن ح ـــزارش مه ـــه گ ب
دفتـــر تبلیغـــات و اطاع رســـانی وزارت فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـامی گفـــت: آگهی هـــای همســـریابی 
در فضـــای مجـــازی کـــه مدعـــی اخـــذ مجـــوز از 

ـــًا  ـــتند، کام ـــامی هس ـــاد اس ـــگ و ارش وزارت فرهن
ـــتند. ـــی هس ـــوز و غیرقانون ـــد مج ـــوده و فاق دروغ ب

ــده از  ــر شـ ــر منتشـ ــرد: تصاویـ ــار کـ وی اظهـ
ـــه  ـــوط ب ـــی و مرب ـــًا جعل ـــی، کام ـــای ادعای مجوزه
کانون هـــای آگهـــی و تبلیغـــات اســـت کـــه بـــه 

ــده اند. ــل شـ ــیانه ای جعـ ــکل ناشـ شـ
حـــدادی بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: 
ــریابی،  ــن همسـ ــت عناویـ ــه تحـ ــی کـ آگهی هایـ
دوســـت یابی، ازدواج موقـــت و ماننـــد این هـــا 
در شـــبکه های اجتماعـــی و برخـــی ســـایت ها 

ــی  ــوز و غیرقانونـ ــد مجـ ــود، فاقـ ــر می شـ منتشـ
اســـت و وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
ـــادر  ـــا ص ـــرای آن ه ـــی ب ـــوز فعالیت ـــه مج هیچ گون
نکـــرده و نمی کنـــد چـــرا کـــه در بحـــث ازدواج 
بـــرای صـــدور مجـــوز از اســـاس صاحیـــت 

نـــدارد.
مدیـــر کل دفتـــر تبلیغـــات و اطـــاع رســـانی 
ـــی  ـــزود: برخ ـــامی اف ـــاد اس ـــگ و ارش وزارت فرهن
افـــراد بـــا ارائـــه مجوزهـــای جعلـــی فعالیـــت در 
ــی  ــدارک جعلـ ــن مـ ــاب ایـ ــان ها و انتسـ پیام رسـ
بـــه وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی ســـعی در 
ـــن  ـــد و از ای ـــوه دادن فعالیـــت خـــود دارن ـــی جل قانون
طریـــق اقـــدام بـــه کاهبـــرداری از کاربـــران و انجـــام 
اقدامـــات مجرمانـــه می کننـــد در حالـــی کـــه 
ــای  ــت در کانال هـ ــرای فعالیـ ــوزی بـ ــوالً مجـ اصـ
تلگرامـــی و دیگـــر پیام رســـان های شـــبکه های 

ــود. ــادر نمی شـ ــی صـ اجتماعـ
ــار  ــان اظهـ ــه متخلفـ ــار بـ ــا اخطـ ــدادی بـ حـ
کـــرد: وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــا 
ــر  ــی پیگیـ ــی و انتظامـ ــع قضائـ ــکاری مراجـ همـ
ــه  ــراد اســـت و بـ ــن افـ ــا ایـ ــی بـ ــورد قانونـ برخـ
ــه  ــبت بـ ــد نسـ ــدار می دهـ ــز هشـ ــران نیـ کاربـ
آگهی هـــای غیرمجـــاز هوشـــیاری و مراقبـــت الزم 

ــند. ــته باشـ را داشـ

آگهی های همسریابی مجوز وزارت ارشاد ندارد
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معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور، تضعیـــف 
نهـــاد ریاســـت جمهـــوری را منجـــر بـــه کاهـــش 
ــت:  ــرد و گفـ ــوان کـ ــات عنـ ــارکت در انتخابـ مشـ
پیگیـــر  اصفهـــان  اســـتان  تامیـــن  شـــورای 
شناســـایی عوامـــل توهیـــن کننـــده بـــه رییـــس 
جمهـــوری در راهپیمایـــی ۲۲ بهمـــن اســـت. 

ــا  ــا ایرنـ ــو بـ ــت و گـ ــرف« در گفـ ــال عـ »جمـ
ـــوان مســـوول  ـــه عن ـــاره واکنـــش وزارت کشـــور ب درب
ــی  ــن برخـ ــه توهیـ ــور بـ ــت کشـ ــورای امنیـ شـ
ـــی  ـــوری در راهپیمای ـــه رییس جمه ـــواران ب موتورس
بیســـت و دوم بهمـــن در اصفهـــان گفـــت: وزیـــر 
ـــوع  ـــه موض ـــریعا ب ـــاق س ـــن اتف ـــس از ای ـــور پ کش
ورود کـــرد و مـــن بـــه همـــراه معاونـــت امنیتـــی 

مســـوول پیگیـــری ایـــن قضیـــه شـــدیم.
معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور اضافـــه کـــرد: 
ـــردم  ـــت ک ـــان صحب ـــتاندار اصفه ـــا اس ـــه ب بافاصل
ـــن  ـــورای تامی ـــای ش ـــه اعض ـــه ب ـــرد ک ـــام ک و او اع
ــپاه  ــا و سـ ــتری، ناجـ ــات، دادگسـ ــد اطاعـ ماننـ
ـــا  ـــت ت ـــاع داده اس ـــوع را اط ـــان موض ـــتان اصفه اس

ـــوند. ـــایی ش ـــل شناس عوام
ــرم  ــاس جـ ــراد براسـ ــن افـ ــزود: ایـ ــرف افـ عـ
مشـــهود صـــورت گرفتـــه بـــه دســـتگاه قضایـــی 
معرفـــی می شـــوند و دســـتگاه قضایـــی هـــم 

ــد. ــری کنـ ــوع را پیگیـ ــد موضـ ــا بایـ طبیعتـ
ــات  ــاره هیـ ــن بـ ــرد:  در ایـ ــان کـ وی خاطرنشـ
ـــت  ـــوی از آن اس ـــور عض ـــر کش ـــه وزی ـــم ک ـــت ه دول
ـــدا  ـــور پی ـــه وزارت کش ـــرد. وظیف ـــادر ک ـــه ای ص بیانی
کـــردن توهیـــن کننـــدگان، یافتـــن انگیـــزه ایـــن افـــراد 
ـــور و  ـــدت کش ـــام و  وح ـــر نظ ـــن کار مغای ـــام ای از انج
ـــه  ـــه نتیج ـــاب و ب ـــر انق ـــح رهب ـــای صری فرمایش ه
رســـاندن آن اســـت تـــا چنیـــن رفتارهـــای مخـــل 
امنیـــت و وحـــدت و انســـجام در کشـــور تکـــرار نشـــود.
 تضعیف نهاد ریاست جمهوری منجر به 

کاهش مشارکت می شود
عـــرف ادامـــه داد: وقتـــی بـــه رییس جمهـــوری 

قانونـــی و مســـتقر کشـــور توهیـــن می کنیـــم 
در چشـــم مـــردم ایـــن موضـــوع در همیـــن حـــد 
یعنـــی  نهـــاد  آن  بلکـــه  نمی شـــود  متوقـــف 
ریاســـت جمهـــوری ضعیـــف می شـــود. تضعیـــف 
نهـــاد ریاســـت جمهـــوری، تضعیـــف مشـــارکت را 

بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت.
از   قبـــل  افـــزود:  کشـــور  وزارت  معـــاون 
ـــترده ای  ـــات گس ـــم، حم ـــس یازده ـــات مجل انتخاب
ــی  ــد وقتـ ــردم گفتنـ ــد و مـ ــس می شـ ــه مجلـ بـ
مجلـــس ایـــن اســـت کـــه می گوینـــد، چـــرا رای 
ـــردم  ـــل کاهـــش مشـــارکت م ـــم؟ یکـــی از دالی بدهی
در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم، ضعیـــف کـــردن 
ـــت  ـــات ریاس ـــاره انتخاب ـــردا درب ـــود و ف ـــاد ب ـــن نه ای
ـــد. ـــد ش ـــرار خواه ـــتان تک ـــن داس ـــوری همی جمه

ــی  ــد و بررسـ ــا نقـ ــی بـ ــزود: کسـ ــرف افـ عـ
مشـــکلی نـــدارد. امـــا در مـــواردی از نقـــد عبـــور 
ــه  ــب و تخطئـ ــه تخریـ ــم و وارد عرصـ ــرده ایـ کـ
شـــده ایم کـــه ایـــن مشـــکل ایجـــاد کـــرده و بـــه 
نهـــاد مربوطـــه برخواهـــد گشـــت و بـــرای نظـــام 

هزینه ســـاز اســـت.  
ـــورد وجـــود  ـــاره نظـــر وزارت کشـــور در م وی درب
ــت:  ــت گفـ ــزب جمهوریـ ــی در درون حـ اختافاتـ
گاهـــی در احـــزاب اختافاتـــی شـــکل می گیـــرد 
کـــه منجـــر بـــه انشـــعاب می شـــود مثـــل حـــزب 
جمهوریـــت کـــه از دل حـــزب اعتمـــاد ملـــی 
بیـــرون آمـــد و ایـــن امـــر در همـــه فعالیت هـــای 

سیاســـی تـــا حـــدودی مشـــهود اســـت.
عـــرف ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه ارزیابی هـــای 
انجـــام شـــده، هـــر دو جنـــاح حـــزب جمهوریـــت 
اکثریـــت  در  هیچ کـــدام  و  دارنـــد  وزن  یـــک 
نیســـتند. چـــون اگـــر یـــک طـــرف در اکثریـــت 
بـــود اختـــاف را پایـــان می دادنـــد. ایـــن بحـــث 
در کمیســـیون مـــاده 10 قانـــون نحـــوه فعالیـــت 
ـــم  ـــد. ه ـــرح ش ـــی مط ـــای سیاس ـــزاب و گروه ه اح
دبیـــرکل )رســـول منتجـــب نیـــا( و هـــم جنـــاح 
معتـــرض نامـــه نوشـــتند و هـــر دو جلســـاتی 
ــع عمومـــی  ــد مجمـ ــرار شـ ــد و قـ ــزار کردنـ برگـ

برگـــزار شـــود.

ـــه وزارت کشـــور و کمیســـیون  ـــان اینک ـــا بی وی ب
مـــاده 10 احـــزاب بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد فـــرا 
ـــزاب  ـــی اح ـــور داخل ـــی در ام ـــت کم ـــوه ای دخال ق
دارد، گفـــت: تـــاش بـــر ایـــن اســـت تـــا آنهـــا 
مشـــکل خـــود را خودشـــان حـــل کننـــد بـــرای 
همیـــن توصیـــه شـــد بـــا برگـــزاری مجمـــع 

مشـــکات خـــود را حـــل و فصـــل کننـــد.
 وزارت کشور وظایف خود را از طریق 

استانداری ها و فرمانداری ها اعمال می کند
عـــرف همچنیـــن دربـــاره تجمـــع در یکـــی از 
ــت:  ــن گفـ ــک در روز ۲۲ بهمـ ــای نارمـ میدان هـ
رییـــس جمهـــوری ســـابق نامـــه ای نوشـــت کـــه 
ـــه او داده  ـــی ب ـــات دقیق ـــه اطاع ـــرا در آن نام ظاه
ــتادی در وزارت  ــرد سـ ــا کـ ــود. او ادعـ ــده بـ نشـ
ـــر  ـــن و دیگ ـــا دوربی ـــه ب ـــده ک ـــکیل ش ـــور تش کش
ـــع تجمـــع ]هـــوادارن او در روز بیســـت  اقدامـــات، مان
و دوم بهمـــن[ شـــده اســـت. چنیـــن چیـــزی 
ــه وزارت  ــون وظیفـ ــدارد چـ ــی نـ ــود خارجـ وجـ
ـــان  ـــل و ف ـــان، مح ـــان خیاب ـــه ف ـــن ب ـــور رفت کش
ـــه اش را  ـــور وظیف ـــه وزارت کش ـــت بلک ـــع نیس تجم
ــال  ــا اعمـ ــتانداری ها و فرمانداری هـ ــق اسـ از طریـ

می کنـــد.
ـــه  ـــخ ب ـــور در پاس ـــه داد:  وزارت کش ـــرف ادام ع
ـــت  ـــر صح ـــن ام ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــه تاکی ـــن نام ای
نـــدارد. از طرفـــی دیگـــر مـــردم در ســـالگرد 
ـــک  ـــال ی ـــامی در آن روز دنب ـــاب اس ـــروزی انق پی
ــه  ــد؛   اینکـ ــدت بودنـ ــجامی و وحـ ــت انسـ حرکـ
ـــا  ـــد اساس ـــده بودن ـــری آم ـــدف دیگ ـــا ه ـــی ب جمع
ــی  ــردم همخوانـ ــت مـ ــی حرکـ ــدف اصلـ ــا هـ بـ

نداشـــت.
عـــرف در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه آیـــا 
ــت  ــل درخواسـ ــابق از قبـ ــوری سـ ــس جمهـ رییـ
ـــتی  ـــچ درخواس ـــت: هی ـــت، گف ـــته اس ـــع داش تجم
بـــه اســـتانداری و فرمانـــداری بـــرای برپایـــی 

تجمـــع ارســـال نشـــده بـــود.

عرف: 

تضعیف نهاد ریاست جمهوری منجر به کاهش مشارکت می شود
دولت بخشی از اصالحات مدنظر 

مجلس را جدی نگرفته است

چهارمحـال  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو 
و بختیـاری در مجلـس گفـت: بـا توجـه بـه تـورم 
افسارگسـیخته سـال جـاری، انتظار مـی رفت الیحه 
بودجـه 1۴00 بـه نحـوی تدویـن میشـد کـه فشـار 

بیشـتری حاصـل نشـود. 
احمـد راسـتینه هفشـجانی در گفت وگـو بـا خانـه 
ملـت، در خصوص الیحه اصاحی بودجـه 1۴00 ارائه 
شـده از سـوی دولـت، گفـت: انتظـار می رفـت نواقص 
و معایـب یـاد شـده در الیحـه قبلـی اصاح شـود که 
هنـوز بخشـی از اصاحـات جدی انجام نشـده اسـت.

نماینـده مردم شـهرکرد، بـن وسـامان در مجلس 
و  منابـع  شـفافیت  کـرد:  اظهـار  اسـامی  شـورای 
بـه  توجـه  همچنیـن  و  نبـودن  زا  تـورم  مصـارف، 
کسـری عملیاتـی از جمله نکاتی مد نظـر نمایندگان 
مجلـس بود کـه باید الیحـه اصاحی رعایت میشـد.

تـورم  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
افسارگسـیخته سـال جـاری، انتظار مـی رفت الیحه 
طـوری تدویـن میشـد کـه فشـار بیشـتری حاصـل 
الیحـه  تمرکـز  بـر  عـاوه  هسـتیم  معتقـد  نشـود؛ 
بودجـه 1۴00 بـر معیشـت مـردم، بایـد در تدویـن 
الیحـه طـوری عمل میشـد تـا حمایت هـای جبرانی 
بـرای طبقـات محـروم خصوصـا افـراد تحت پوشـش 

کمیتـه امـداد و بهزیسـتی پیـش بینـی شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم افـزود: 
منتخبـان ملـت در قـوه مقننـه اعتقاد دارنـد کاهش 
وابسـتگی بودجـه بـه نفـت و ارائه سـازوکار مناسـب 
بـرای حـوزه ارز بایـد در الیحه اصاحی ارائه شـده از 

سـوی دولـت مـورد توجه قـرار مـی گرفت.
و  چهارمحـال  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  عضـو 
بختیـاری در مجلـس شـورای اسـامی خاطرنشـان 
کـرد: البته بایـد اذعان کرد نماینـدگان مجلس اعتقاد 
دارنـد دولـت نباید بـدون برنامه و بودجه باشـد از این 

رو تـاش مـی کننـد تـا بـه دولـت کمک شـود.

وزیر کشور برای پاسخ به سؤال 
۱6 نماینده به مجلس می رود 

عبدالرضــا  از  نماینــده   1۶ ســؤال  بررســی 
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در دســتورکار اعضــای 

کمیســیون شــوراها قــرار دارد. 
ــن  ــؤال 1۶ ت ــی س ــنیم، بررس ــزارش تس ــه گ ب
ــر  ــی وزی ــی فضل ــا رحمان ــدگان از عبدالرض از نماین
کشــور در دســتورکار اعضــای کمیســیون شــوراها و 
امــور داخلــی مجلــس در روز )سه شــنبه ۲8 بهمــن 

ــرار دارد. ــاه( ق م
ــواالت  ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــور ب ــر کش وزی
ــردی  ــان، الهوی ــده اصفه ــی نماین ــین میرزای حس
ــا  ــی آق ــید مصطف ــان، س ــده ورزق ــی نماین دهقان
خضریــان  علــی  تهــران،  نماینــده  میرســلیم 
ــده  ــدی نماین ــدی زاه ــران، محمدمه ــده ته نماین
شــهرضا  نماینــده  محمــودی  ســمیه  کرمــان، 
حســن نــوروزی نماینــده ربــاط کریــم روح اهلل 
ایزدخــواه نماینــده تهــران، محمدرضــا دشــتی 
نخعــی  مصطفــی  اردکان،  نماینــده  اردکانــی 
نماینــده  فتحــی  محســن  نهبنــدان  نماینــده 
ســنندج، احمــد حســین فاحــی نماینــده همــدان، 
ــن  ــکان، محس ــده مل ــوی نماین ــی موس ــید عل س
علیــزاده نماینــده ســپیدان، ســید مهــدی فرشــادان 
نماینــده ســنندج و سیدمحســن دهنــوی نماینــده 
کمیســیون  )سه شــنبه(  روز  جلســه  در  تهــران 

شــوراها حضــور می یابــد.
ــده از  ــؤال کنن ــدگان س ــه نماین ــی ک در صورت
ــع شــوند ســؤال از دســتورکار  ــر قان توضیحــات وزی
خــارج می شــود و در غیــر ایــن صــورت ســوال 
ــت  ــم هیئ ــی تقدی ــه علن ــی در جلس ــت بررس جه

ــد. ــد ش ــس خواه ــه مجل رئیس
بــر اســاس ایــن گزارش بررســی ایــرادات شــورای 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرح انتخاب ــه ط ــان ب نگهب
نیــز در دســتورکار جلســه روز گذشــته اعضــای 
کمیســیون شــوراها قــرار داشــت و ایــن موضــوع بــه 
اتمــام رســیده و تقدیــم هیــأت رئیســه می شــود تــا 

ــی بررســی شــود. درجلســه علن
یکــی از اصاحــات صــورت گرفتــه در ایــن 
جلســه دربــاره قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ایــن بــود کــه پیــش از ایــن ســن نامزدهــای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بیــن ۴0 تــا 70 ســال 
ــا 75  ــیون آن را از ۴0 ت ــای کمیس ــا اعض ــود ام ب

ــد. ــر گرفتن ــال در نظ س
ــز در  ــوراها نیـ ــات شـ ــون انتخابـ ــاح قانـ اصـ
ــه  ــرار دارد کـ ــیون قـ ــای کمیسـ ــتورکار اعضـ دسـ
ــده و  ــام شـ ــاره انجـ ــن بـ ــات الزم در ایـ اصاحـ
ـــور  ـــیون ام ـــم در کمیس ـــاح ه ـــن اص ـــات ای جزئی
ــی کشـــور و شـــوراها جمع بنـــدی شـــده  داخلـ
ــورد  ــس مـ ــی مجلـ ــه علنـ ــه زودی در جلسـ و بـ

ــرار خواهـــد گرفـــت. بررســـی قـ

رویکرد مجلس برای بررسی الیحه 
بودجه ۱4۰۰ در زمان کوتاه است 

مشــاور و رئیــس حــوزه ریاســت مجلــس شــورای 
ــال  ــه س ــی بودج ــه اصاح ــت: الیح ــامی گف اس
ــم شــده و در دســتور کار  ــس تقدی ــه مجل ــده ب آین

ــرار دارد.  ــردا ســه شــنبه ق ــی ف صحــن علن
ــک نگاهــداری مشــاور  ــه گــزارش تســنیم، باب  ب
و رئیــس حــوزه ریاســت مجلــس شــورای اســامی 
ــورای  ــت ش ــریح نشس ــگاران در تش ــع خبرن در جم
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــس، گف ــی مجل هماهنگ
ــه  ــه بودج ــه الیح ــت اصاحی ــته دول ــب گذش ش
ــه مجلــس ارســال کــرد، نشســت  ــده را ب ســال آین
ــوه  ــه نح ــس ب ــی مجل ــورای هماهنگ ــگاه ش صبح

ــد. ــاص داده ش ــه اختص ــن اصاحی ــیدگی ای رس
ــاس  ــد براس ــرر ش ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــس  ــی مجل ــه داخل ــن نام ــاده 18۲ آیی تبصــره 3 م
شــورای اســامی، الیحــه بودجــه ارســالی دولــت بــه 
عنــوان اصاحیــه مــورد بررســی قــرار گیــرد، ادامــه 
داد: صبــح فــردا کلیــات اصاحیــه الیحــه بودجــه در 
صحــن علنــی بــه رأی گذاشــته شــده و در صــورت 
ــوارد اصــاح شــده  ــه منظــور بررســی م ــب ب تصوی

بــه کمیســیون تلفیــق ارجــاع مــی شــود.
نگاهــداری بــا تاکیــد بــر اینکــه درخصــوص 
محتــوای اصاحیــه الیحــه بودجــه در نشســت 
امــروز مباحثــی مطــرح شــد، عنــوان کــرد: مجلــس 
تاکیــد دارد کــه بــه صــاح نیســت کشــور در 
ــد و  ــی بمان ــه باق ــدون بودج ــان ب ــی از زم مقطع
رویکــرد مجلــس بــر ایــن اســت کــه اصاحــات الزم 

ــود. ــی ش ــی بررس ــان کوتاه ــال و در زم اعم
مشــاور و رئیــس حــوزه ریاســت مجلــس شــورای 
ــد  ــرر ش ــرد: مق ــان ک ــان خاطرنش ــامی در پای اس
ــی  ــس در مقطع ــده مجل ــح روز آین ــت صب در نشس
بــا حضــور نماینــده دولــت درخصــوص الیحــه 
ــی  ــی مباحث ــورت غیرعلن ــه ص ــه ب ــی بودج اصاح
ــل وارد بررســی  ــر تعام ــا حداکث ــا ب مطــرح شــود ت

ــویم. ــه ش ــات بودج کلی

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس:

قانون مهریه کمیسیون قضایی مجلس 
عطف به ماسبق می شود 

نایــب رییــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
ــه  ــوط ب ــرح مرب ــی ط ــه بررس ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
مهریــه در ایــن کمیســیون تاکیــد کــرد: ایــن قانــون 
ــه ماســبق  و مــواد آن در صــورت تصویــب عطــف ب
مــی شــود و شــامل حــال زندانیــان کنونــی مهریــه 

خواهــد شــد. 
ــا  ــنا ب ــا ایس ــو ب ــت و گ ــوروزی در گف ــن ن حس
ــی و  ــات کمیســیون حقوق ــن اقدام ــه آخری اشــاره ب
ــت:  ــه گف ــون مهری ــس در بررســی قان ــی مجل قضای
مــا معتقدیــم کــه زنــدان در موضــوع مهریــه هیــچ 
مبنــای شــرعی نــدارد، زنــدان جــای بزهــکار و 
ــت،  ــه نیس ــکار مهری ــای بده ــت و ج ــکار اس جنایت
ــی  ــواد آن در صورت ــون و م ــن قان ــه هــر شــکل ای ب
کــه بــه تصویــب برســد عطــف بــه ماســبق خواهــد 
ــی  ــز م ــه نی ــی مهری ــان کنون ــامل زندانی ــد و ش ش
ــا امیــد بــه خــدا مشــکات آنهــا برطــرف  شــود و ب

ــد شــد. خواه
ــزوم امــر فرهنــگ  ــر ل ــا تاکیــد ب وی در ادامــه ب
ســازی در حــوزه تعییــن مهریــه زوجــه گفــت: 
ــی اســت  ــرای زندگ ــک چشــم روشــنی ب ــه ی مهری
ــا در  ــود، م ــل ش ــری تبدی ــر دیگ ــه ام ــد ب و نبای
مــدت  قضایــی مجلــس  و  کمیســیون حقوقــی 
ــی  ــوع را بررس ــن موض ــت ای ــا دق ــه ب ــت ک ــا اس ه
ــه زودی  کردیــم، کار بررســی طــرح مربوطــه نیــز ب
در ایــن هفتــه یــا هفتــه بعــد بــه اتمــام مــی رســد.

در شمال اقیانوس هند؛
رزمایش کمربند امنیت دریایی ایران 

و روسیه از امروز آغاز می شود

رزمایــش مرکــب کمربنــد امنیــت دریایــی ایــران 
ــد  ــوس هن ــمال اقیان ــنبه( در ش ــیه از )سه ش و روس

ــود.  ــاز می ش آغ
ــد  ــب کمربن ــش مرک ــا، رزمای ــزارش ایرن ــه گ ب
حضــور  بــا  روســیه  و  ایــران  دریایــی  امنیــت 
یگان هــای ســطحی و پــروازی نیــروی دریایــی 
ــوس  ــران و روســیه از )سه شــنبه( در شــمال اقیان ای

هنــد آغــاز می شــود.
ســخنگوی  طحانــی  غامرضــا  دوم  دریــادار 
ــران  ــی ای ــت دریای ــد امنی ــب کمربن ــش مرک رزمای
و روســیه گفــت: در ایــن رزمایــش عــاوه بــر 
یگان هــای ســطحی و پــروازی نیــروی دریایــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران و نیــروی دریایــی 
روســیه  شــناور  یگان هــای  پاســداران،  ســپاه 
متشــکل از ناوشــکن Stoiky، نــاو لجســتیکی 
KoLa و یــک  فرونــد بالگــرد حضــور دارنــد.

ــت  ــد امنی ــب کمربن ــش مرک ــزود: رزمای وی اف
دریایــی ایــران و روســیه ۲0۲1 بــا شــعار  »همکاری 
جمعــی در دریــا بــرای امنیــت تجــارت دریایــی« و 
ــا  ــر، ب ــزار کیلومت ــعت 17 ه ــه وس ــه ای ب در منطق

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــح و دوس ــام صل پی
ــت  ــد امنی ــب کمربن ــش مرک ــخنگوی رزمای س
ــرد: هــدف  ــران و روســیه خاطرنشــان ک ــی ای دریای
و  امنیــت  تحکیــم  رزمایــش  ایــن  برگــزاری  از 
مبانــی آن در منطقــه و گســترش همکاری هــای 
ــش  ــن رزمای ــت. ای ــور اس ــان دو کش ــه می دو جانب
برابــر برنامه هــای از پیــش تعییــن شــده در شــمال 

ــت. ــد داش ــترش خواه ــد گس ــوس هن اقیان
تاکتیکــی  تمرین هــای  داد:  ادامــه  طحانــی 
ــق،  ــار حری ــناور دچ ــات ش ــه نج ــی از جمل متنوع
آزادســازی شــناور مــورد تعــرض قــرار گرفتــه، 
تیرانــدازی علیــه اهــداف مشــخص، تیرانــدازی 
اهــداف هوایــی و ســایر تمرینــات  بــه  شــبانه 
تاکتیکــی و عملیاتــی در ایــن رزمایــش پیش بینــی 

ــت. ــده اس ش
وی تصریــح کــرد: از اهــداف ایــن رزمایــش 
می تــوان بــه تقویــت امنیــت تجــارت دریایــی 
ــا دزدی دریایــی و تروریســم  بین المللــی و مقابلــه ب
دریایــی و تبــادل اطاعــات در حــوزه امــداد و نجــات 
ــی  ــی و تاکتیک ــات عملیات ــادل تجربی ــی و تب دریای

ــرد. اشــاره ک

ــت  ــال ثب ــر در ح ــای اخی ــن در روزه ــت کوی بی
ــتانه ورود  ــاال در اس ــوده و ح ــی ب ــای متوال رکورده
ــا 10  ــی تنه ــا زمان ــرار دارد ام ــزار دالر ق ــه 50 ه ب

ســنت قیمــت داشــته اســت. 
اگرچــه دارای  ارز  ایــن  ایســنا،  بــه گــزارش 
ــه  ــک گزین ــا ی ــوده ام ــدیدی ب ــیار ش ــانات بس نوس
دنیــل  اســت.  بــوده  گــذاری  ســرمایه  خــوب 
ــت:  ــپ گف ــن فلی ــرکت کوی ــر ش ــکی- مدی پولوتس
ــل  ــری مث ــی دیگ ــچ دارای ــر هی ــه اخی ــک ده در ی

بیتکویــن ) پربــازده( نبــوده اســت. 
در اکتبــر ۲010 مــی شــد بــا 100 دالر بــا توجــه 
ــد.  ــن خری ــنتی آن، 1000 بیتکوی ــت 10 س ــه قیم ب
ایــن 1000 بیتکویــن در حــال حاضــر ۴8 میلیون دالر 
ارزش دارد. البتــه ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کــرد که 
خیلــی از افــراد هــم تمــام یــا بخــش بزرگی از ســرمایه 
خــود را در ایــن بــازار از دســت دادنــد: در ســال ۲017 
بیتکویــن از ۲0 هــزار دالر بــه تنهــا 5000 دالر رســید 

و ایــن ســناریو ممکــن اســت حــاال هــم اتفــاق بیافتــد. 
ــایر  ــن و س ــا بیتکوی ــان ب ــل مخالف ــن دلی ــی تری اصل
ــاالی آن  ــی هــم همیــن نوســانات ب ارزهــای دیجیتال

هــا اســت کــه بــرای ســرمایه گــذاران مبتــدی بســیار 
خطرنــاک خواهــد بــود. 

ــه در  ــانی ک ــداد کس ــکی تع ــه پولوتس ــه گفت ب

ســال اولیــه بیتکویــن وارد ایــن بــازار شــدند و 
ــم  ــی ک ــد خیل ــداز کردن ــس ان ــود را پ ــی خ دارای
ــر  ــراد میلیون ــداد اف ــل تع ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
شــده از بیتکویــن هــم احتمــاال خیلــی زیــاد نیســت. 
مایــک نووگارتــس- مدیــر موسســه گلکســی 
دیجیتــال پیــش بینــی مــی کنــد قیمــت بیتکویــن 
امســال بــه ۶0 هــزار دالر هــم برســد. بــا ایــن حــال 
او هشــدار داده اســت کــه در بــازار ارزهــای دیجیتالی 
هیــچ چیــز قطعــی نیســت و ســرمایه گــذاران بایــد 

ــا هــر چیــزی کننــد.  خــود را آمــاد مواجهــه ب
در حــال حاضــر و بــا بــاال گرفتــن تــب ارزهــای 
دیجیتالــی، غــول هــای مالــی جهــان در حــال ورود 
ــزرگ  ــه ب ــترکارد ک ــتند: مس ــازار هس ــن ب ــه ای ب
ــان  ــات پرداخــت در جه ــده خدم ــه دهن ــن ارای تری
محســوب مــی شــود اعــام کــرده اســت تــا پایــان 
ــی  ــای دیجیتال ــدن ارزه ــزوده ش ــکان اف ــال ام امس

ــد.  ــی کن ــم م ــه شــبکه خــود را فراه ب

اگر ۱۰ سال پیش ۱۰۰ دالر بیتکوین می خریدید، االن چه قدر پول داشتید؟

امــروز کمیتــه دســتمزد جلســه ای دیگــر دربــاره 
ــد,  ــی کن ــزار م ــم ســبد معیشــت را برگ ــدد و رق ع
ــه  ــه در جلس ــد ک ــد دارن ــران امی ــدگان کارگ نماین
امــروز عــددو رقــم نهایــی شــود تــا بتواننــد از 
هفتــه آینــده در جلســه رســمی شــورای عالــی کار 
دســتمزد ســال آینــده کارگــران را بررســی و تعییــن 

کننــد. 
ــتمزد  ــه دس ــه کمیت ــنیم، جلس ــزارش تس ــه گ ب
امــروز بــرای ورود بــه مــزد 1۴00 برگــزار مــی شــود 
ــددو  ــه ع ــتند ک ــران امیدوارهس ــدگان کارگ و نماین
رقــم ســبد معیشــت کارگــران امــروز نهایــی شــود 
ــد  ــال بتوانن ــده از س ــی مان ــاه باق ــدت کوت ــا در م ت
بــرای تعییــن مــزد بــه جلســات شــورای عالــی کار 
ورود کننــد. چــرا کــه طبــق ســنوات گذشــته الزمــه 
ــرای تعییــن  ــه جلســات شــورای عالــی کار ب ورود ب
دســتمزد ســال آینــده, تعییــن ســبد معیشــت 

کارگــران اســت.
ناصرچمنی,رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای 
صنفــی کارگــران روز گذشــته دربــاره دســتمزد 
کارگــران در ســال 1۴00 گفــت: در جلســه روز 
دوشــنبه کمیتــه دســتمزد بایــد هزینــه ســبد 
معیشــت مشــخص شــود. ایــن جلســه در۲7 بهمــن 

ــد  ــتمزد بای ــه دس ــود و کمیت ــی ش ــزار م ــاه برگ م
هزینــه ســبد معیشــت کــه کاماً مشــخص اســت و 
ــا  ــد, ت ــده ای نیســت را مشــخص کن مســئله پیچی
ــه جلســه شــورای عالــی کار ورود کنیــم.  بتوانیــم ب
ــم. ــرای بررســی هــای مــزد نداری ــادی ب فرصــت زی

چمنــی معتقــد اســت کــه اگــر دولــت بخواهــد 
ــم ســبد  ــدد و رق ــد ع ــی توانن ــه هــم م در ۲0دقیق
معیشــت کارگــران را تعییــن کنــد. بنابرایــن اینکــه 
ــان از  ــت نش ــده اس ــن نش ــم تعیی ــن رق ــون ای تاکن

ــان دارد. ــت و کارفرمای ــل دول تعل
علــی خدایــی,  نماینــده کارگــران در شــورای عالی 
کار هــم  بــا اشــاره بــه اینکــه امیدواریــم امــروز هزینــه 
ســبد معیشــت نهایــی شــود گفت:خواســته ی مــا این 
اســت کــه میــزان افزایــش دســتمزد کارگــران امســال 
بــه »ریــال » تعییــن شــود. اعــام کننــد کــه چقــدر 

بــه دســتمزد کارگــران اضافــه مــی شــود.
فرامــرز توفیقــی, فعــال کارگــری بــا بیــان اینکــه 
ــزدی  ــی م ــب ماندگ ــار عق ــران دچ ــتمزد کارگ دس

ــن 99،  ــدای بهم ــا ابت ــن 98ت ــت: از بهم ــت گف اس
یــک میلیــون و 17۴هــزار تومــان، هزینــه خوراکــی 
هــا و آشــامیدنی های خانوارهــای کارگــری افزایــش 
ــادل 7۶,83  ــش، مع ــن افزای ــه ای ــت ک ــه اس یافت

درصــد اســت.
ــد  ــتمزد ۶1درص ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از ســبد عقــب تــر اســت گفــت: 8735۲8۶۶=   
محاســبه  باایــن   ۲703571۲  ×  100   /  30,95
هزینــه ســبد معیشــت کارگــران در دی مــاه حــدود 
8میلیــون و 735هــزار تومــان اســت کــه در مقایســه 
ــاه 98  ــن م ــران در بهم ــت کارگ ــبد معیش ــا س ب
حــدود 3میلیــون و 790 هــزار تومــان بیشــتر اســت. 
پوشــش ســبد توســط دســتمزد، فقــط 38,۴7 
ــط  ــران فق ــتمزد کارگ ــع دس ــت. در واق ــد اس درص
38,۴7 درصــد از هزینه هــای زندگــی ماهانــه را 
پوشــش می دهد.فاصلــه بیــن درآمدیــک کارگــر 
در بهتریــن حالــت و هزینــه ســبد معیشــت حــدود 
5میلیــون و 37۴ هــزار تومــان اســت کــه در شــرایط 
ــن  ــن ای ــرای تأمی ــی ب ــچ منبع ــران هی ــی کارگ فعل
ــرو زندگــی مــی کنند.طبــق  ــا آب ــدارد و ب کســری ن
محاســبه شــورای اســامی کار ســبد معیشــت 

ــت . ــان اس ــزار توم ــون و 700 ه 8میلی

نایـــب رئیـــس فراکســـیون نیروهـــای مردمـــی انقـــاب اســـامی 
ــع  ــه مجمـ ــدگان در جلسـ ــفافیت آرا نماینـ ــت:طرح شـ ــار داشـ اظهـ
ـــه  ـــن نام ـــیون آیی ـــس کمیس ـــور رئی ـــا حض ـــیون و ب ـــی فراکس عموم
ـــورد  ـــرح م ـــات ط ـــت و کلی ـــرار گرف ـــورد واکاوی ق ـــس م ـــی مجل داخل
ـــد در  ـــی بای ـــات و اصاحات ـــرح ماحظ ـــات ط ـــا در جزئی ـــود ام ـــق ب تواف

ـــود.  ـــال ش ـــور دوم اعم ش
ســـیدمحمدرضا میرتـــاج الدینـــی در گفت وگـــو بـــا خانـــه 
ـــیون  ـــی فراکس ـــع عموم ـــه مجم ـــرد:در جلس ـــان ک ـــر نش ـــت خاط مل
ـــدگان  ـــفافیت آرا نماین ـــرح ش ـــامی ط ـــاب اس ـــی انق ـــای مردم نیروه
ـــل  ـــر از اعضـــای فراکســـیون  دالی ـــن جلســـه 1۴ نف بررســـی شـــد،در ای
ـــن  ـــکات اصاحـــی خـــود را در خصـــوص ای ـــا ن مخالفـــت و موافقـــت و ی
ایـــن طـــرح اعـــام کـــرد کردنـــد و پـــس از آن رئیـــس کمیســـیون 
ـــرای  ـــازوکار اج ـــورد س ـــی در م ـــس توضیحات ـــی مجل ـــه داخل ـــن نام آیی

ـــرد. ـــه ک ـــدگان ارائ ـــفافیت آرا نماین ش
وی افزود:شـــفافیت آرا نماینـــدگان بـــا توجـــه بـــه اهمیتـــی کـــه 

ـــه  ـــرار گرفت ـــن بیشـــتر در دســـتور کار فراکســـیون ق دارد و جهـــت تبیی
ـــدگان مجـــدد  ـــر از نماین ـــا درخواســـت 50 نف ـــه ب ـــه اینک ـــر ب ـــود و نظ ب
ـــیون از  ـــای فراکس ـــود اعض ـــت الزم ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــتور کار ق در دس

ـــند. ـــته باش ـــتری داش ـــی بیش ـــات آن آگاه جزئی
ـــس  ـــکو در مجل ـــهر و اس ـــز،  آذرش ـــردم تبری ـــده م ـــده نماین نماین
ــی  ــون اساسـ ــا روح قانـ ــرح بـ ــن طـ ــدن ایـ ــی شـ ــت:  اجرایـ گفـ
ـــی  ـــس م ـــات مجل ـــدن تصمی ـــر ش ـــازگاری دارد و موجـــب کارآمدت س
شـــود امـــا قطعـــاً ماحظاتـــی در مـــورد جزئیـــات آن وجـــود دارد 
و بایـــد در شـــور دوم اصاحاتـــی در آن اعمـــال شـــود امـــا ایـــن 
ـــر  ـــت و نظ ـــات اس ـــا کلی ـــس ب ـــت مجل ـــه موافق ـــوط ب ـــوع من موض
ـــکان  ـــن ام ـــه ای ـــود ک ـــن ب ـــز ای ـــه نی ـــن نام ـــیون آیی ـــت کمیس ریاس
ـــات  ـــی جزئی ـــدگان در بررس ـــای نماین ـــی ه ـــه نگران ـــود دارد ک وج

ـــود. ـــرف ش برط
ـــرح  ـــرار دادن ط ـــوری ق ـــرد: دو ش ـــح ک ـــی تصری ـــاج الدین میرت
بـــرای ایـــن موضـــوع اســـت کـــه طـــرح  در بررســـی جزئیـــات 

ـــی  ـــه علن ـــی در جلس ـــم در روز بررس ـــود و امیدواری ـــر ش ـــل ت کام
ـــات آن  ـــه کلی ـــدگان ب ـــرح نماین ـــن ط ـــت ای ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ب
اقبـــال نشـــان دهنـــد و برخـــی نگرانـــی هـــای البتـــه صحیـــح و 

درســـت را نیـــز در ادامـــه مطـــرح و اعمـــال نماینـــد.

هزینه سبد معیشت کارگران امروز نهایی می شود اگر دولت سنگ اندازی نکند 

شفافیت آرا نمایندگان در فراکسیون انقالب اسالمی بررسی شد
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عضــو شــورای عالــی بــورس بــا اشــاره بــه ریســک 
بــاالی بــازار ســرمایه، گفــت: ســهامداران نبایــد منابع 
مالــی ضــروری خــود را وارد بــازار ســرمایه کننــد، در 
زمــان رونــد صعــودی بــازار شــاهد بودیــم کــه برخــی 
ــودرو  ــروش مســکن و خ ــه ف ــدام ب ــهامداران اق از س

ــد.  ــورس می کردن ــول آن را وارد ب کــرده و پ
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب »ســعید اســامی« در گفــت و گ
تاکیــد بــر اینکــه  بــازار ســرمایه در ذات خــود دارای 
هیجــان اســت، افــزود: اکنــون بــا توجــه بــه بــزرگ 
ــات،  ــه زمــان انتخاب ــازار و نزدیــک شــدن ب شــدن ب
ــی  ــم و بیــش شــاهد مطــرح شــدن اظهارنظرهای ک
ــع  ــن مناف هســتیم کــه هــدف آن در راســتای تامی

ســهامداران نیســت.
ــرمایه  ــهامداران و نحــوه س ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
گــذاری آنهــا در بــازار گفــت: توصیــه مــا بــه 
ســهامداران ایــن اســت کــه بــه جــای بررســی اخبار 
سیاســی بــه موضوعــات اقتصــاد کان و اخبــار 
صنایــع و شــرکت هــا توجــه کننــد و بــرای ســرمایه 
گــذاری در بــازار ســهام بــه خصــوص در زمانــی کــه 
بــازار وارد فــاز هیجانــی مــی شــود و در مــدار نزولــی 
ــد  ــازار بای ــه ب ــگاه ســهامداران ب ــرد ن ــی گی ــرار م ق

ــد. ــدت باش بلندم
اســامی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل اظهارنظرهای 
ــن  ــازار ممک ــاالن ب ــی از فع ــوی برخ ــاوت از س متف

اســت شــاهد نوســان دارای هیجــان در بــازار باشــیم، 
اظهــار داشــت: ســهامداران بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
ــد،  ــازار کنن ــود را وارد ب ــروری خ ــی ض ــع مال مناب
ــه  ــم ک ــازار شــاهد بودی ــودی ب ــد صع ــان رون در زم
ــروش مســکن و  ــه ف ــدام ب برخــی از ســهامداران اق
خــودرو مــی کردنــد تــا بتواننــد ســرمایه هــای خــود 

ــازار کننــد. را بــرای کســب بازدهــی بیشــتر وارد ب
عضــو شــورای عالــی بــورس بــه ســرمایه گذارانی 
ــهام  ــازار س ــذاری در ب ــرمایه گ ــال س ــه دنب ــه ب ک
ــا  هســتند اشــاره کــرد و گفــت: ســهامداران بایــد ب

اســتفاده از خدمــات تخصــص نهادهــای مالــی دارای 
مجــوز ســازمان بــورس یــا صنــدوق هــای ســرمایه 
ــه  ــود ب ــای خ ــرمایه ه ــه ورود س ــدام ب ــذاری اق گ
بــازار ســهام و ســرمایه گــذاری در ایــن بــازار کننــد.

وی اظهــار داشــت: رونــد بــازار در وضعیــت فعلی 
از طریــق دو نکتــه قابــل بررســی اســت، در صورتــی 
کــه شــاهد بهــم ریختگــی کانــی در ســطح اقتصــاد 
ــه  ــازاری اســت ک ــازار ســرمایه ب کشــور نباشــیم، ب
در  بلندمــدت  در  و  دوران  همــه  در  توانــد  مــی 
مقایســه بــا ســایر بازارهــا ســود قابــل توجهــی را در 

اختیــار ســهامداران قــرار دهــد.
عضــو شــورای عالــی بــورس اظهــار داشــت: اگــر 
ریســک هــا کنــار گذاشــته شــوند، تردیــدی نیســت 
ــه  ــتری دارد ب ــودآوری بیش ــرمایه س ــازار س ــه ب ک
ــرمایه  ــرای س ــهامداران ب ــدگاه س ــه دی ــرط آنک ش

ــدت باشــد. ــازار بلندم ــن ب ــذاری در ای گ
ــتوری و  ــذاری دس ــت گ ــه قیم ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــازار ســهام افــزود: زمان ــر معامــات ب تاثیــر آن ب
ــل  ــور مح ــود منظ ــی ش ــازار م ــت از ب ــه صحب ک
برخــورد عرضــه و تقاضــا اســت، و نبایــد اقــدام بــه 

ــرد. ــتوری ک ــورت دس ــه ص ــازار ب ــرل ب کنت
وی اظهــار داشــت: اعمــال مقــررات بــرای تعییــن 
دســتوری قیمــت کاالهــا بــه طــور حتــم عــاوه بــر 
ایجــاد لطمــه بــه فعالیــت شــرکت هــا، ماهیت بــازار 
ــاد  ــه ایج ــد و زمین ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی را تح

ــازار فراهــم مــی کنــد. ــرای ب مشــکاتی را ب
قیمت گــذاری  بــا  داشــت:  اظهــار  اســامی 
ــن  ــداف تعیی ــه اه ــازار ب ــوان در ب ــتوری نمی ت دس
ــورم  ــرل ت ــا و کنت ــت ه ــرل قیم ــد کنت ــده مانن ش
دســت پیــدا کــرد و براســاس تجریبــات بــه دســت 
آمــده در دســتور کار قــرار گرفتــن قیمــت گــذاری 
ــی  ــازار م ــت در ب دســتوری فقــط باعــث ایجــاد ران

ــود. ش
دبیــر کل کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری 
خاطرنشــان کــرد: مجموعــه بــازار ســرمایه بایــد در 
ــر روی ایــن  جهــت منافــع میلیــون هــا ســهامدار ب
ــیم  ــن باش ــاهد ای ــم ش ــتد و امیدواری ــع بایس موض
ــورد قیمــت گــذاری  ــی م کــه هیچــگاه هیــچ کاالی

ــرد. ــرار نگی ــتوری ق دس
ــتوری  ــذاری دس ــت گ ــت: قیم ــار داش وی اظه
ــورس کاال  ــت ب فقــط باعــث ایجــاد لطمــه در فعالی
نمــی شــود بلکــه بســیاری از کاالهایــی کــه اعــام 
شــده اســت قیمــت آن بــه صــورت دســتوری 
ــه  ــتند ک ــی هس ــرکت های ــزو ش ــود ج ــن ش تعیی
ســهام آنهــا در بــورس حضــور دارد و بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن شــرکت هــا، جــزو شــرکت هــای بــزرگ 
ــازار را  ــد ب ــه شــدت رون و شــاخص ســاز هســتند ب
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد و منافــع میلیــون هــا 

ــرد. ــی گی ــرار م ســهامدار تحــت خطــر ق
ــث  ــدام باع ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
ــهام  ــازار س ــات ب ــه معام ــی ب ــی منف ــیگنال ده س
مــی شــود، گفــت: بارهــا اعــام شــده اســت دولــت 
ــه  ــی ک ــد در حال ــت کن ــازار حمای ــت از ب و حاکمی
ــا قیمــت  ــازار ب ــت از ب ــن موضــوع حمای ــاده تری س

ــی رود. ــت م ــتوری از دس ــذاری دس گ
ــن  ــزود: آخری ــورس اف ــی ب ــورای عال ــو ش عض
ــذاری  ــت گ ــورد قیم ــده در م ــرح ش ــوع مط موض
ــود،  ــورس کاال ب ــوالد در ب ــه ف ــتوری، در زمین دس
بــورس کاال چالــش هــای خــود را دارد بــا چندیــن 
وزارتخانــه در ارتبــاط اســت و تحــت تاثیــر و فشــار 
ــن موضــوع  ــرار دارد کــه ای سیاســت گــذاری هــا ق
مــی توانــد بــر عملکــرد ایــن بــازار تاثیرگــذار باشــد.

وی اظهــار داشــت: بــورس کاال در مــورد قیمــت 
گــذاری دســتوری بــه خوبــی مقاومــت کــرده اســت 
ــظ  ــت آن را حف ــرمایه و ماهی ــازار س ــع ب ــا مناف ت

کنــد.

عضو شورای عالی بورس:

برای خرید سهام، خانه و خودروی خود را نفروشید

آخرین وضعیت بررسی طرح 
استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس 

ــت  ــن وضعی ــس آخری ــران در مجل ــده ته نماین
بررســی طــرح اســتیضاح وزیــر اقتصــاد در مجلــس 

ــرد.  را تشــریح ک
احمــد نــادری نماینــده تهــران در مجلس شــورای 
اســامی در گفــت وگــو بــا تســنیم، دربــاره آخریــن 
وضعیــت بررســی طــرح اســتیضاح وزیــر امــور اقتصاد 
و دارایــی در قــوه مقننــه، گفــت: ایــن طــرح بــا 10۲ 

امضــا تقدیــم هیئــت رئیســه مجلــس شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه هیئــت رئیســه مجلــس 
تاکنــون ایــن طــرح را اعــام وصــول و بــرای 
ــس  ــه کمیســیون اقتصــادی مجل بررســی بیشــتر ب
ارجــاع نــداده اســت، ادامــه داد: ایــن اقــدام هیئــت 
ــی  ــه داخل ــن نام ــح آیی رئیســه مجلــس نصــح صری
ــا هیئــت  مجلــس  اســت، البتــه در حــال رایزنــی ب
رئیســه هســتیم تــا ایــن طــرح بــه جریــان بیفتــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــران در مجل ــده ته  نماین
نماینــدگان اصــرار دارنــد کــه ایــن طــرح بــه 
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــاع ش ــه ارج ــیون مربوط کمیس
ــرای  ــاد ب ــر اقتص ــه وزی ــی ب ــدگان فرصت های نماین
ــای  ــا راهــی کــه آق ــا ب ــد ام اصــاح امــور داده بودن
دژپســند در پیــش گرفتــه اســت بــه نظــر می رســد 
بــرای اصــاح برخــی اقدامــات از ســوی وزارت امــور 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــی عزم ــاد و دارای اقتص

با عمر ۱۲۰ میلیون سال؛
یک خورشید جوان کشف شد

 1۲0 جــوان  ســتاره  یــک  شناســان  ســتاره 
میلیــون ســاله و مشــابه خورشــید کشــف کــرده انــد 

ــد. ــی زنن ــدار م ــیاره دور آن م ــه س ــه س ک
بــه گــزارش مهــر، ســتاره شناســان بــا اســتفاده 
از ابــزار TESS ناســا یــک ســتاره جــوان بــه نــام 
TOI۴۵۱ رصــد کرده انــد کــه ســه ســیاره بــا 

ــد. ــدار می زنن ــاال دور آن م ــای ب دم
ایــن ســتاره شــباهت زیــادی بــه خورشــید دارد. 
البتــه خورشــید ۴.۶ میلیــارد ســاله اســت اما ســتاره 
تــازه کشــف شــده فقــط 1۲0 میلیــون ســال عمــر 
ــا اســت کــه مطالعــه  ــدان معن ــن ب کــرده اســت. ای
آن اطاعــات زیــادی دربــاره چگونگــی تشــکیل 

ــد. ــرار می ده ــا ق ــار م ــه شمســی در اختی منظوم
براســاس اطاعــات بــه دســت آمــده ایــن ســتاره 
ــید را دارد و 1۲  ــم خورش ــد حج ــدود 95 درص ح
ایــن  اســت. در کنــار  از آن کوچک تــر  درصــد 
مــوارد، انــرژی انتشــاری TOI۴۵۱ حــدود دو ســوم 

ــید اســت. خورش
ــش  ــن پژوه ــد ای ــق ارش ــن محق ــت نیوت الیزاب
ــات  ــه اطاع ــن منظوم ــد: ای ــه ای می نویس در بیانی
ــرار می دهــد  ــار ســتاره شناســان ق ــادی در اختی زی
.TOI۴۵۱ فقــط 1۲0 میلیــون ســال عمــر کــرده و 
۴00 ســال نــوری بــا زمیــن فاصلــه دارد، بــه همیــن 
ــوان  ــه ج ــق منظوم ــور دقی ــه ط ــوان ب ــل می ت دلی
ــیاره در  ــر چــون 3 س ــرد. از ســوی دیگ را رصــد ک
ــر  ــا۴ براب ــدازه آنهــا ۲ت منظومــه وجــود دارد کــه ان
ــرای  ــی ب ــده آل ــای ای ــا نمونه ه ــت، آنه ــن اس زمی
ــل اتمســفر  ــیوه تکام ــاره ش ــا درب ــش نظریه ه آزمای

ــه حســاب مــی آینــد. ســیارات ب
ســیاره های ایــن منظومــه در مســافت کمــی تــا 
TOI۴۵۱ قــرار دارنــد، بــه طــوری کــه فاصلــه هــر 
ــید  ــا خورش ــارد ت ــر از عط ــتاره، کمت ــا س ــا ت 3 آنه
ــاال  ــیار ب ــا بس ــای آنه ــب دم ــن ترتی ــه ای ــت. ب اس
اســت و از ۲۲00 تــا 8۴0 درجــه فارنهایــت تخمیــن 

می شــود. زده 

ایرا ن ایر چند صد میلیون دالر
 بدهی دارد 

مدیرعامــل ایــران  ایــر بــا اشــاره بــه بدهــی چنــد 
ــه  ــت: هزین ــرکت گف ــن ش ــون دالری ای ــد میلی ص
دفاتــر خارجــی هواپیمایــی جمهــوری اســامی 

ــاد اســت.  ــران زی ای
ــور در  ــا برخـ ــنیم، علیرضـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــاره  ـــش درب ـــه پرس ـــخ ب ـــگاران در پاس ـــع خبرن جم
وضعیـــت هواپیمایـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران 
ــه  ــک دهـ ــی یـ ــر طـ ــران ایـ ــرد:  ایـ ــار کـ اظهـ
گذشـــته ســـوددهی نداشـــته است.مشـــکاتی 
ـــون  ـــد میلی ـــد ص ـــی چن ـــون بده ـــده ای همچ عدی
ـــت  ـــی و بازپرداخ ـــارد ریال ـــزار میلی ـــد ه دالری، چن
وام هـــای ارزی و ریالـــی کـــه در ســـال 1۴00 
بالـــغ بـــر ۲000 میلیـــارد تومـــان در هـــر ۶ مـــاه 
ـــرای  ـــادی ب ـــت جه ـــک حرک ـــد ی ـــود، نیازمن می ش

خـــروج از ایـــن وضعیـــت اســـت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه 
شــرایط موجــود، میــزان هزینه هــای شــعب خــارج 
ــی  ــر خارج ــزود: دفات ــت، اف ــه اس ــور چگون از کش
ــر  ــه دفت ــوان ب ــه می ت ــادی دارد ک ــای زی هزینه ه
شــعبه پاریــس اشــاره کــرد کــه هــر ســه مــاه بایــد 
ــر  ــن دفت ــاره ای ــرای اج ــورو ب ــزار ی ــغ ۲00 ه مبل

ــم. پرداخــت کنی
مدیرعامــل هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران 
یــادآور شــد: ایــران ایــر  500 میلیــارد تومــان بابــت 
تســهیات کرونــا دریافــت کــرده کــه بخــش عمــده 
آن صــرف پرداخــت حقــوق و مزایــا کارکنــان و 
ــد  ــت خری ــی آن باب ــد و مابق ــا ش بازنشســتگان هم

قطعــات هزینــه شــده اســت.

ــوابق کاری و  ــی، س ــه اول بیوگراف در وهل
چگونگــی شــروع فعالیــت تــان را بفرماییــد؟

از ســن ۲۴ ســالگی وارد کار صــادرات شــده ام و 
بــه خاطــر عاقــه داشــتن بــه ایــن زمینــه فعالیتــم 
ادامــه دار بــوده اســت در ســال 71 هــم بــه عنــوان 
صادرکننــده نمونــه از طــرف اداره اســتاندارد معرفــی 
ــده  ــل از بن ــه قب ــم ک ــته باش ــاره داش ــده ام. اش ش
ــد کــه  ــوده ان ــرادر بزرگــم در ایــن حــوزه فعــال ب ب
ــیارزیادی در  ــات بس ــی زحم ــتان ایلخچ در شهرس
ایــن مســیر متحمــل شــده انــد. بنــده هــم در ایــن 
ــات شــان  ــوده ام و از تجربی ــار ایشــان ب مســیر، کن
ــی  ــورت تجرب ــه ص ــرده ام و ب ــتفاده را ب ــت اس نهای
ــال  ــم. در س ــن راه را آموخت ــای ای ــم ه ــچ و خ پی
ــده از  ــورت عم ــه ص ــی ب ــک ارگان ــط ی 1377 توس
ایــن خّطــه پیــاز خریــداری و بــه دبــی صــادر شــد 
کــه متأســفانه بــه دلیــل عــدم کارشناســی صــورت 
ــه 300  گرفتــه توســط آن ارگان، مبلغــی نزدیــک ب
ــرمایه  ــاد س ــه هفت ــه در ده ــان را ک ــون توم میلی
ــی  ــمار م ــه ش ــده ب ــک صادرکنن ــرای ی ــی ب هنگفت
ــه مــا پرداخــت  رفــت و از طــرف خریــداران بایــد ب
ــر  ــدی را ب ــیب ج ــت و آس ــورت نگرف ــد ص ــی ش م
اندوختــه مالــی مــان زد. ســابقاً در ترکیــه هــم دفتــر 
راه انــدازی کــرده بودیــم و محصــوالت منحصــر بــه 
فــردی را کــه ســود خوبــی از صــادرات آنهــا حاصــل 
مــی شــد، صــادر مــی کردیــم ولــی بــه خاطــر خلــق 
محدودیــت هــای خــاص از داخــل کشــور، مجبــور 
ــن در  ــف ســازیم و ای ــان را متوق ــت م شــدیم فعالی
حالــی اســت کــه کشــور ترکیــه جایــگاه مناســبی را 
در ســطح بــازار بیــن المللــی کســب کــرده و روز بــه 
روز هــم نســبت بــه کشــور مــا در ســطح بــازار هــای 
اروپایــی رتبــه ممتــازی کســب مــی نمایــد و رقیــب 
سرســخت ایــران در ســطح بــازار هــای بیــن المللــی 
وکشــورهای همســایه شــده اســت کــه از جملــه آن 
کشــورها مــی تــوان بــه روســیه، آذربایجــان و عــراق 
اشــاره کــرد کــه دلیــل آن هــم بــه عــدم همــکاری 
دولــت بــا  بخــش خصوصــی، صادرکننــدگان و 
تولیــد کننــدگان برمــی گــردد و نبــود بســته بنــدی 
وکیفیــت مناســب هــم از طــرف بخــش خصوصــی 
مــی باشــد کــه نهایتــاً ایــن عوامــل باعــث شــده انــد 
ــازار ایــران را در ســطح بیــن المللــی و  تــا ترکیــه ب
ــران  کشــورهای همســایه قبضــه کنــد واز دســت ای

خــارج نمایــد.

پتانســیل موجــود در شهرســتان ایلخچــی را 
تشــریح کــرده و قدمــت کاشــت پســته در ایــن 
ــاورزی آن را  ــوالت کش ــتان و  دیگرمحص شهرس

بیــان نماییــد؟
ــام در  ــم االی ــه از قدی ــاز ک ــت پی ــاوه برکاش  ع
ایــن خّطــه بــاب بــوده اســت، قدمــت کاشــت پســته 
ــی  ــا ۲00 ســال م ــن 150 ت ــن شهرســتان بی در ای

ــرآواب«  ــه اســم »پی ــی ب باشــد. در ایلخچــی عمارت
وجــود دارد کــه بــا معمــاری خــاص خــود یــادگاری 
از دوران قاجــار و طــرح شــیخ بهایــی اســت، محصول 
پســته در داخــل ایــن عمــارت کمــاکان وجــود دارد. 
ــای   ــتان ه ــم در شهرس ــه بگوی ــم ک ــی دان الزم م
ــته  ــت پس ــت کاش ــرقی قدم ــان ش ــتان آذربایج اس
ــا ســایر مناطــق  بســیار  در ایلخچــی در مقایســه ب
باالتــر و برجســته تــر مــی باشــد. در ایــن راســتا هــم 
اشــخاصی هســتند کــه مشــقات فراوانــی را متحمــل 
شــده انــد بــه عنــوان مثــال فــردی ماننــد نورمحمــد 
کمالــی نزدیــک ســی ســال مــداوم تــاش کــرد و بــا 
هزینــه شــخصی خــودش، علیرغــم اینکــه خیلــی ها 
ــن محصــول  ــه کاشــت ای ــن خّط مــی گفتنــد در ای
جــواب نمــی دهــد اقــدام بــه کاشــت و پــرورش آن 
کــرد و در حالــی کــه بــرای حــل آفــت ایــن محصول 
ــنجان  ــان و رفس ــه کرم ــخصی اش  ب ــه ش ــا هزین ب
ــان  ــتان آذربایج ــل اس ــرد در داخ ــی ک ــه م مراجع
ــد  ــی ش ــان نم ــوی ایش ــاد جوابگ ــرقی اداره جه ش
ــه طــور کامــل در راســتای حــل  ــی کــه ب در صورت
مشــکات حاکــم بــر ایــن بخــش مــی توانســت بــا 
دخالــت خــودش مفیــد واقــع شــود. در حــال حاضــر 
هــم آفتــی بنــام پســیل وارد ســیر رشــدی محصــول 
پســته شــده اســت کــه بعضــی از کشــاورزان مجبــور 
مــی شــوند بیــش از بیســت بــار محصولشــان را ســم 
ــگاری اداره  ــن ناشــی از ســهل ان ــد و ای پاشــی کنن
جهــاد اســتان مــی باشــد کــه اگــر نظــارت کاملــی 
بــر رونــد تولیــد و مشــکات حاکــم بــر ایــن بخــش 
داشــته باشــند در مشــاهده نتایــج بــا خروجــی قابــل 
ــم شــد. محصــوالت دیگــری  ــی مواجــه خواهی قبول
ماننــد فلفــل، گوجــه فرنگــی و دانــه هــای روغنــی 
ــت  ــی هف ــر امریکای ــه رنج ــدم و یونج ــزا و گن کل
چیــن هــم در ایــن شهرســتان کاشــته مــی شــوند.

شــرایط حاکــم بــر صــدور اخــذ کارت بازرگانی 
کشــور علــی الخصــوص در اتــاق بازرگانــی تبریز 

ــح دهید؟ را توضی
بــه اعتقــاد بنــده اموراتــی اعــم از صــدور مجــوز 
و پروانــه بهــره بــرداری و غیــره را بایــد اداره صنعــت 
و معــدن رســیدگی نمایــد و در مقابــل مســائل 
ــط  ــدگان هم،توس ــران و صادرکنن ــه تاج ــوط ب مرب
اتــاق بازرگانــی پیگیــری مــی شــود و ایــن در حالــی 
ــده ای  ــته کنن ــای خس ــی ه ــه بروکراس ــت ک اس
ایجــاد شــده کــه انــرژی تمــام فعــاالن ایــن عرصــه 
را مــی گیــرد و بــه جــای برداشــته شــدن گام هــای 
جدیــد از طــرف وزارت صمــت در راســتای حمایــت 
از صادرکننــدگان واقعــی، در موانــع و قوانیــن دســت 
ــی  ــا م ــد آن در ج ــدور کارت و تمدی ــر ص ــا گی و پ
زنیــم. بنابرایــن الزم و ضــروری اســت کــه تغییــری 
ــاب گرفتــه  ــن ب اساســی و تصمیمــی بنیــادی در ای
شــود تــا بــه صــورت عینــی و عملــی گشایشــی در 

ــد آن توســط  ــن صــدور کارت و تمدی تســهیل یافت
ــی  ــاق بازرگان ــد ات ــادی مانن ــردم نه ــز م ــود مرک خ
صــورت پذیــرد تــا توجــه همــگان بــه جــای دلســرد 
ــرای  ــد، ب ــن فراین ــر ای ــم ب ــن حاک ــدن از قوانی ش
ــد  ــای تولی ــاش مســتمر در عرصــه ه ــت و ت فعالی

ــز شــود. ــل و متمرک و صــادرات متمای

مــوارد و ضوابــط حاکــم و همینطــور 
ــات  ــرات، در خدم ــرد تعزی ــی عملک چگونگ

ــد؟ ــرح دهی ــان را ش ــی ش ده
ماننــد  نهــادی  وظایــف  بنــده  اعتقــاد  بــه 
ــت.  ــده اس ــف ش ــن تعری ــدور قوانی ــرات در ص تعزی
ــارج  ــه خ ــی ک ــرات در قالب ــدن تعزی ــذا وارد ش ل
ــت  ــز نیس ــد جای ــده باش ــف ش ــوب تعری از چارچ
چــون ایــن مســئله هــم در جــای خــود بــرای اکثــر 
افــرادی کــه کار اصلــی شــان و فعالیــت عمــده آنهــا 
ــاز و  ــت پی ــال کاش ــوان مث ــه عن ــال ب ــالیان س س
ــدون  پخــش آن اســت مشــکل ســاز مــی شــود و ب
ــه  ــراد ک ــه اف ــا اینگون ــه برخــورد ب ــدام ب اســتناد اق
مــورد تأییــد منطقــه و مــرزو بــوم خودشــان هســتند 
و شــناخته شــده در حیطــه کاری شــان مــی باشــند 
ــان  ــه کاری ش ــر وجه ــری ب ــران ناپذی ــات جب صدم
ــگاه  ــم جای ــر ه ــرف دیگ ــازد و و از ط ــی س وارد م
نهــاد حکومتــی ماننــد تعزیــرات را کــه طبــق 
ــی اش نظــارت  ــف اصل ــه شــده وظای اساســنامه ارائ
ــی ســازد.   ــل م ــر قیمــت محصــوالت اســت، مخت ب

ــک مرکــزی  نحــوه تســویه ارز توســط بان
ــی را در  ــان ارزی و ارز نیمای ــی پیم و چگونگ

ــد؟ ــح دهی ــادرات توضی ــوزه ص ح
ارز نیمایــی ارائــه شــده بانــک مرکــزی بــه 
اعتقــاد بنــده ضربــه بزرگــی بــه صادرکننــدگان بــه 
شــمار مــی رود و دلیــل آن هــم بــه  سیاســت غلــط 
بانــک مرکــزی برمــی گــردد. بــه عنــوان مثــال نبــود 
ــت درســت در بحــث قیمــت دالر مشــکات  مدیری
ــده ای را ایجــاد مــی کنــد. صادرکننــده کاالی  عدی
خــود را بــا قیمــت دالر آزاد تهیــه مــی کنــد و ایــن 
ــت  ــا قیم ــزی ب ــک مرک ــه بان ــت ک ــی اس در حال
ــه  ــد. ب ــد دالر مــی کن ــه خری ــدام ب ــری اق پاییــن ت
نظــر بنــده بهتریــن روش مدیریــت صحیــح وضعیت 
کنونــی ایــن اســت کــه بــه حــال قبلــی برگــردد و 
بــه طــور کلــی ارز نیمایــی و مباحــث دیگــری کــه 
دســت و پاگیــر بــرای صادرکنندگان شــده، برداشــته 
ــا  ــس خــود را ب ــده جن ــل صادرکنن شــود و در مقاب
ــه  ــه نوب قیمــت آزاد در بیــرون بفروشــد کــه ایــن ب
ــت در  ــی رقاب ــدن نوع ــاد ش ــر ایج ــه خاط ــود ب خ

ــازار باعــث کاهــش قیمــت دالر مــی شــود.  ب

ــی  ــدات داخل ــر تولی ــم ب ــرایط حاک ش
ــرقی را در  ــان ش ــتان آذربایج ــران و اس ای

ــته  ــت، بس ــت، کمی ــل کیفی ــواردی از قبی م
ــایه  ــورهای همس ــا کش ــت ب ــدی و رقاب بن

ــد؟ ــح دهی توضی
در ایــن راســتا دولــت بایــد طــوری عمــل نمایــد 
ــذارد  ــاز بگ ــد ب ــده را در تولی ــد کنن ــت تولی و دس
ــا  ــد ب ــای تولی ــه ج ــده ب ــد کنن ــر تولی ــه دیگ ک
ــد از طــرف دیگــر  ــه فکــر صــادرات نیفت کیفیــت ب
ــد  ــال نکن ــده اعم ــرای صادرکنن ــم ب ــی ه محدودیت
تــا هــم تولیــد کننــده و هــم صادرکننــده در تعامــل 
ــود را  ــف خ ــدام وظای ــر ک ــر، ه ــا همدیگ ــتر ب بیش
ــد  ــن رون ــد. در ای ــام دهن ــکل انج ــن ش ــه بهتری ب
صادرکننــده اســت کــه بــا کســب اطاعــات کامــل 
ــت،  ــدی و کیفی ــته بن ــه بس ــبت ب ــازار نس از روال ب
ــی  ــه م ــده ارائ ــد کنن ــه تولی ــود را ب ــات خ سفارش
ــا تولیــد کننــده هــم تمــام تمرکــز خــود را  کنــد ت
بــر روی ارائــه خدمــات درســت و کاالی باکیفیــت بــا 
بســته بنــدی قابــل ارائــه بــه بــازار خارجــی داشــته 
باشــد. طبــق روال بازارهــای جهانــی اولیــن مــوردی 
ــد  ــه خری ــد و مشــتری را ب ــی آی ــه چشــم م ــه ب ک
آن کاال ترغیــب مــی کنــد بســته بنــدی آن اســت. 
ــه  ــرار دارد ک ــه دوم ق ــم در مرتب ــت ه ــث کیفی بح
متأســفانه در کشــور مــا ایــن مســئله هــم  از طــرف 
ــی  ــه نم ــدی گرفت ــا ج ــده ه ــد کنن ــی از تولی بعض
شــود. در ایــن جهــت بایــد بــا جدییــت گام برداشــته 
شــود و نظــارت اساســی هــم در ایــن راســتا صــورت 
پذیــرد چــون کشــور ترکیــه کــه درگذشــته از نظــر 
ــا مــا داشــت در حــال  جایــگاه اختــاف فاحشــی  ب
حاضــر چنــان رشــدی کــرده و بــه جایــگاه رســیده 
کــه بــه طــور کامــل تمــام بــازار را قبضــه کــرده و از 

ــران خــارج ســاخته اســت.  دســت ای

چگونگــی انحصــاری بــودن بعضــی از 
موادهــای اولیــه را بیــان نماییــد؟

ــی  ــت فعل ــه وضعی ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض  در ح
واردات مــواد اولیــه کــه فقــط در دســت افــرادی خاص 
انجــام مــی گیــرد نمــی تــوان بــه مســئله حمایــت از 
تولیــد خوشــبین بــود چــون تولیــد کننــده هــر کاری 
هــم انجــام دهــد نهایتــاً چــون فقــط ایــن کار از طریق 
عــده ای محــدود اتفــاق مــی افتــد کاری از پیــش نمی 
رود. بنابرایــن تــا زمانــی کــه مســئله انحصــار طلبی در 
ــن  ــا چنی ــاراً ب ــد ناچ ــی باش ــم م ــث واردات حاک بح
وضعیتــی روبــرو خواهیــم بــود و اگــر دولــت در ایــن 
زمینــه اقدامــی جــدی صــورت ندهــد حــوزه صــادرات 

بــه شــکل وســیعی آســیب خواهــد دیــد.    

اقدامــات و حمایــت انجــام شــده از طــرف 
مســئولین اســتان در کارهــای اجرایــی 
توســط بخــش خصوصــی را تشــریح کنیــد؟

ــه  ــم ب ــی ه ــاق بازرگان ــه در ات مســئولین مربوط
ــتای  ــوند و در راس ــدان ش ــی وارد می ــورت عمل ص

پیگیــری امــورات مرتبــط بــا صادرکننــدگان و تولید 
ــر  ــف ب ــیم وظای ــند. تقس ــقدم باش ــدگان پیش کنن
مبنــای اصــول و قوانیــن مربوطــه، راه حــل مناســبی 
بــرای خدمــات رســانی بهتــر در زمینــه هــای 
ــه طــور  ــال ب ــوان مث ــه عن ــف خواهــد شــد. ب مختل
ــت  ــد را اداره صنع ــیس و تولی ــواز تاس ــخص ج مش
ــی و کار  ــاق بازرگان ــی را ات ــدن، کارت بازرگان و مع
ــاد  ــم جه ــاورزی را ه ــوالت کش ــر محص ــارت ب نظ
کشــاورزی انجــام مــی دهــد. عــدم رســیدگی 
تعزیــرات و همینطــور جهــاد کشــاورزی بــر مســئله 
ــای  ــف شــمردن آن در بازاره ــت و ضعی ــود کیفی نب
خارجــی، لطمــات بســیار زیــادی را نســبت بــه 
جایــگاه محصــوالت ایرانــی وارد ســاخته اســت کــه 
ــه مــرور زمــان خواهــان محصــوالت  باعــث شــده ب
ایرانــی کاهــش یابــد و مــورد اســتقبال قــرار نگیــرد.  

راهکارهــای خــود را در بــاب حل مشــکالت 
تولیــد و همینطــور حــوزه صــادرات بفرمایید؟

ــود  ــاورزی وج ــدات کش ــه در تولی ــکاتی ک مش
ــاورز وارد  ــر کش ــری ب ــران ناپذی ــات جب دارد صدم
ــه عنــوان مثــال عــدم حضــور جهــاد  مــی ســازد. ب
ــی  ــارت کاف ــا و نظ ــری ه ــود پیگی ــاورزی و نب کش
باعــث مــی گــردد کــه کشــاورز بــه خاطــر محافظــت 
از محصولــی ماننــد پســته کــه تنهــا دارایــی و منبــع 
درآمــد کشــاورز محســوب مــی شــود، مجبــور 
ــد و  ــودش در خری ــی خ ــالیان متوال ــود س ــی ش م
توزیــع ســموم مربوطــه اقــدام نمایــد و فراتــر از آن 
ــاورز  ــه کش ــود ک ــی ش ــده م ــوارد دی ــی م در بعض
چندیــن برابــر هزینــه پرداخــت مــی کنــد تــا بــرای 
ــت  ــد آف ــول اش از گزن ــود محص ــدی خ ــال بع س
ــور  ــده حض ــر بن ــه نظ ــد. ب ــان بمان ــیب در ام و آس
کمرنــگ جهــاد کشــاورزی در ایــن زمینــه الزم 
اســت پررنــگ شــود و بــا ورود ایــن ارگان بــه ایــن 
مســئله تدابیــری جدیــد اندیشــیده شــود. بنابرایــن 
ــوالت  ــه محص ــه ب ــاز جامع ــه نی ــر اینک ــه خاط ب
کشــاورزی بیشــتر از ســایر اقــام یــا کاالهــای دیگــر 
ــت  ــه حمای ــت ک ــروری اس ــد، الزم و ض ــی باش م
ــا  ــا ب ــرد ت ــورت پذی ــش ص ــن بخ ــتری از ای بیش
ــش  ــن بخ ــدی ای ــوالت تولی ــن محص ــدی گرفت ج

ــردد. ــن گ ــز تأمی ــردم نی ــامتی م ــه و س تغذی

وظایــف بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی 
را در زمینــه هــای تولیــد، صــادرات و واردات 
جهــت دوام بخشــیدن بــه اقتصــاد مقاومتــی، 

بیــان کنیــد؟ 
ــد پشــتیبان  ــی بای ــن راســتا بخــش دولت در ای
صــدور  عــدم  بــا  و  باشــد  بخــش خصوصــی 
بخشــنامه هــای متعــدد یــک شــبه فعالیــت 
صادرکننــدگان را مختــل نســازد. بــه عنــوان 
ــم و  ــی خری ــی را م ــاس کاالی ــدر عب ــال از بن مث
ــل  ــه مقصــد برســد حداق ــا ب ــی ت ــه طــور طبیع ب
ــول  ــه در ط ــرد ک ــی ب ــان م ــه روزی زم ــا س دو ی
مســیر بخشــنامه هــای متعــدد ی صــادر می شــود 
ــده و  ــه صادرکنن ــن برنام ــم ریخت ــه ه ــث ب و باع
ــن کاری  همینطــور وارد کننــده مــی شــود. بهتری
ــد انجــام دهــد ایــن  کــه بخــش دولتــی مــی توان
اســت کــه خــود را از انحصــار طلبــی دور کنــد و 
نســبت بــه بخــش خصوصــی و فعالیــت اعضــای آن 
نظــارت کافــی و دقیقــی داشــته باشــد طــوری کــه 
ــت  ــاری محدودی ــت تج ــل و فعالی ــدان عم در می
ــد.  ــن عرصــه ایجــاد ننمای ــرای فعــاالن ای ــی ب های
ــادی  ــق اقتص ــه رون ــت ک ــت اس ــن حال ــذا در ای ل
جــای رکــود را مــی گیــرد و توســعه طلبــی، رشــد 
و پیشــرفت در کالبــد جامعــه و پیکــره اقتصــادی 
ــول  ــال در ط ــوان مث ــه عن ــی بندد.ب ــش م آن نق
ــد  ــی توانن ــه م ــرادی ک ــن از اف ــال صدهات ــر س ه
در بخــش خصوصــی کارآفریــن باشــند و کارخانــه 
ــل  ــه دلی ــد ب ــدازی نماین ــی را راه ان ــای مختلف ه
ــتان آذربایجــان  ــردان، از اس ــت دولتم ــدم حمای ع
ــر  ــه اگ ــد ک ــی کنن ــرت م ــور مهاج ــرقی و کش ش
جلــوی فــرار مغزهایــی کــه در بخــش اقتصــاد مــی 
ــند و در  ــق باش ــذار و موف ــیار تأثیرگ ــد بس توانن
زمینــه اشــتغال زایــی بــه کمــک دولــت بشــتابند، 
ــا وضعیــت  ــاً در خروجــی کار ب گرفتــه شــود یقین
فعلــی مــان فاصلــه بســیار زیــادی در جهــت رشــد 

ــت.  ــم داش ــی خواهی و ترق

مصاحبه اختصاصی با صادرکننده و فعال اقتصادی استان آذربایجان شرقی:

شرط رونق اقتصادی ، همراهی بخش دولتی
فیروز صفری

ــری از  ــع بش ــی و جوام ــای کنون ــد در دنی تولی
ــم و  ــل مه ــوان عام ــه عن ــودی اش ب ــدو وج ب
تاثیرگــذار در راســتای رشــد و ترقــی هــر 
کشــور و قــدرت بخشــیدن بــه اقتصــاد آن 
ســرزمین بــه شــمار مــی رود کــه مهــم تریــن، 
اساســی تریــن و بنیــادی تریــن عامــل قــدرت 
در عصــر حاضــر نســبت بــه ســایر دول هاســت 
و نقــش تعییــن کننــده ای در پیشــبرد اهداف 
ملــی و حفــظ آن در هــر کشــور را ایفــا مــی 
کنــد و جایــگاه اصلــی آن را تثبیــت مــی نمایــد. 
اقتصــاد،  و  تولیــد  جبهــه  در  نهــادن  قــدم 
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی آن، پایــداری و 
ــوان در  ــا بت ــد ت ــی خواه ــری م ــت فرات مقاوم
ایــن مســیر، هــم ثابــت قــدم مانــد و هــم 
تاثیرگــذار بررشــد اقتصــادی شــد. بــه همیــن 
ــده و  ــد کنن ــم زاده تولی ــر رحی ــا باق ــور ب منظ
ــده در عرصــه  همینطــور صاحــب تجــارب ارزن
ــه  ــم ک ــب داده ای ــی ترتی ــادرات ، گفتگوی ص

ــردد: ــی گ ــم م ــل آن تقدی ماحص
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دولت در مطالبات مدیریت شهری کاله گشادی 

بر سر شهرداری گذاشته است

رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: 
ــر ســر شــهرداری  ــات شــهری کاه گشــادی را ب ــه مطالب ــت در زمین دول
ــه  ــی ب ــچ توجه ــات، هی ــم مطالب ــودن رق ــم مشــخص ب گذاشــته و علیرغ

پرداخــت آنهــا نمــی کنــد.
ــای  ــوص بدهی ه ــر، در خص ــا مه ــو ب ــت و گ ــی در گف ــد علیخان محم
ــادی  ــع اقتص ــت وض ــه دول ــت: در دوره ای ک ــهرداری گف ــه ش ــت ب دول
ــه  ــبت ب ــف نس ــرق مختل ــت از ط ــهرداری می توانس ــت ش ــبی داش مناس
وصــول مطالبــات خــود اقــدام کنــد امــا حــال بــا شــرایط کنونــی جامعــه 
و دولــت، نمی توانیــم توقــع داشــته باشــیم کــه 30 هــزار میلیــارد تومــان 

ــه مدیریــت شــهری تســویه شــود. ــت ب بدهــی دول
رئیـس کمیسـیون حمل و نقل شـورای اسـامی شـهر تهران افـزود: اما با 
ایـن حـال دولـت نمی توانـد از حـق قانونی شـهرداری سـرپیچی کنـد و باید 

یـک ردیـف بودجـه مشـخص را بـرای پرداخت ایـن بدهی ها تعییـن کند.
وی تصریــح کــرد: دولــت در زمینــه مطالبــات شــهری کاه گشــادی را 
ــودن رقــم مطالبــات،  ــر ســر شــهرداری گذاشــته و علیرغــم مشــخص ب ب

ــد. ــا نمی کن ــه پرداخــت آنه ــچ توجهــی ب هی
علیخانـی بـا اشـاره بر اینکه عـدم پرداخت سـهم دولت در حمـل و نقل 
عمومـی موجـب ایجـاد مشـکل در رونـد توسـعه ایـن نـاوگان شـده اسـت، 
عنـوان کـرد: بـا این حال شـهرداری اقدامـات خوبـی را انجـام داده به ویژه 

معاونـت حمـل و نقل شـهرداری بسـیار فعال تر از گذشـته شـده اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهری طــی ســال های اخیــر فرصت هــای 
ــی  ــا مدت ــفانه ت ــرد: متأس ــان ک ــت، خاطرنش ــت داده اس ــادی را از دس زی
پیــش نیــز در شــهرداری و ایــن معاونــت اتفــاق خاصــی نمی افتــاد و غیــر 
ــه از  ــه عــاوه عملکــردی ک از تنــش موضــوع دیگــری وجــود نداشــت. ب
ــا تکالیفــی  ــا شــهرداری ب شــهرداری انتظــار می رفــت نیــز انجــام نشــد ی

ــرد. ــه می ک ــده اش می گذاشــت، مقابل ــر عه ــه شــورا ب ک
رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل شــورای شــهر اظهــار داشــت: جــای 
تأســف اســت امــا مــا ســه ســال گذشــته را از دســت داده ایــم و ایــن مــدت 
ــاط  ــد ارتب ــه رون ــه ادام ــرود. چراک ــا تنــش پیــش ب ــد ب ــده نبای ــی مان باق
ــوق  ــه حق ــش، شــهرداری را ب ــا تن ــراه ب ــم هم ــت و شــهرداری آن ه دول

مالــی خــود نخواهــد رســاند.
علیخانـی با اشـاره بـر راه کار کنونی بـرای وصول مطالبات شـهرداری از 
دولـت ابـراز داشـت: دولـت در حـال حاضر شـرایط مالی و اقتصـادی خوبی 
نـدارد امـا مجلـس می تواند بـرای پرداخت بدهی هـای مدیریت شـهری راه 
حلـی پیـدا کند و هر سـاله بخشـی از این بدهی را تسـویه کند. درخواسـت 
مـا نیـز از نماینـدگان مجلـس ایـن اسـت کـه در الیحـه بودجـه بـه سـهم 

شـهرداری و بدهی هـای ایـن نهـاد توجه ویـژه کنند.

در هیات دولت بررسی می شود
درخواست وزارت صمت درباره بهره برداری

 از طرح انتقال آب خلیج فارس 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه منظــور بسترســازی مناســب بــرای 
دســتیابی بــه امنیــت و توســعه پایــدار در مناطــق مــرزی از جملــه اســتان 
ــع  ــن آب صنای ــی و تأمی ــان جنوب ــتان و خراس ــتان و بلوچس ــای سیس ه
موجــود در دیگــر اســتان هــای کشــور، پیشــنهاد صــدور مجــوز احــداث و 
بهــره بــرداری از طــرح شــیرین ســازی و انتقــال آب از ســواحل چابهــار و 
خلیــج فــارس بــه اســتان هــای مذکــور را جهــت ســیر مراحــل بررســی و 

تصویــب، بــه هیــات دولــت ارایــه کــرده اســت. 
ــارات  ــواره افتخ ــران هم ــامی ای ــوری اس ــنا، جمه ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــه م ــه از آن جمل ــته ک ــاخت داش ــن زیرس ــوزه تأمی ــادی را در ح زی
ــی و ... اشــاره  ــا، حمــل و نقــل ریل ــراه ه ــه احــداث ســدها، بزرگ ــوان ب ت
ــه در  ــاختی ک ــای زیرس ــروژه ه ــن پ ــی از افتخارآمیزتری ــن یک ــرد؛ لیک ک
ــروژه انتقــال آب  ــر باشــد، اجــرای پ منطقــه و شــاید در جهــان کــم نظی
خلیــج فــارس بــه صنایــع جنــوب شــرقی کشــور مــی باشــد کــه عــاوه بــر 
تأمیــن آب صنایــع گل گهــر، مــس سرچشــمه، چادرملــو، منجــر بــه ایجــاد 

ــه خواهــد شــد. ــدار در منطق اشــتغال و امنیــت پای
لــذا بــا توجــه بــه تجربــه موفــق و ممتــاز ناشــی از اجــرای ایــن پــروژه، 
ــا اســتفاده از  ــا ب ــر آن شــده اســت ت ــدن و تجــارت ب ــت، مع وزارت صنع
ــه و زیرســاخت فراهــم شــده، نســبت  ظرفیــت شــرکت هــای زیرمجموع
بــه توســعه پــروژه مذکــور و انتقــال آب بــه بخــش هــای دیگــری از کشــور 
ــق اجــرای  ــی و از طری ــه سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوب از جمل

خطــوط مختلــف از مســیر کریــدور خــط اول اهتمــام ورزد.
ــور  ــیون ام ــی در کمیس ــت بررس ــون در دس ــم اکن ــوق ه ــنهاد ف پیش

ــت. ــت اس ــت دول ــط زیس ــت و محی ــی، صنع زیربنای

تولیـد  جهـش  طـرح  تهیـه  دسـت اندرکاران 
مسـکن و مجریـان آن پـس از تصویـب، معتقدند 
کـه بـا اجرای این طرح و تولید مسـکِن متناسـب 
بـا  تـوان خریـد مـردم  فاصلـه  نیـاز کشـور،  بـا 

قیمت هـای مسـکن کاهـش خواهـد داشـت. 
بـه گـزارش تسـنیم، مجتبـی یوسـفی، عضـو 
کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی در 
رفـع  خبـر  شـبکه  یک شنبه شـب  تیتـر  برنامـه 
نقائـص و کاسـتی های قوانیـن و طرح هـای قبلی 
بخـش مسـکن را از ویژگی هـای طـرح جهـش 
تولیـد مسـکن خوانـد و گفـت: پیش از ایـن نیز 
مـا قوانیـن مختلفـی در بخش مسـکن داشـتیم، 
امـا به جرئـت می تـوان گفـت قانـون جامعـی که 
بـه همـه بخش هـای ایـن عرصـه توجـه کـرده 

نداشتیم. باشـد، 
وی بـا بیـان اینکـه در برنامه ریـزی بـرای تأمین 
مسـکن بایـد بـه 3 عرصـه تأمیـن منابـع مالـی، 
سـاخت و حمایـت و قیمت گـذاری توجـه داشـت 
افـزود: ضـروری اسـت که با گرفتـن پایه های جدید 
مالیاتی، بازار مسـکن از دسـت دالل ها خارج شـود.

شـورای  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی تهیـه طرحـی همچـون »طـرح جهش 
بخـش مسـکن  در  آرزویـی  را  تولیـد مسـکن« 
عنـوان کـرد و گفـت: اکنـون ۲ هفتـه اسـت که 

ایـن طـرح در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.

وی گفـت: امـروز مـاده هفدهـم از ایـن طرح 
۲۲مـاده ای در کمیسـیون عمران بررسـی شـد و 
روز ۲شـنبه در دسـتور کار قـرار خواهـد گرفت.

شـورای  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی افـزود: پیش بینـی مـا ایـن اسـت که تا 
پایـان ایـن هفته، طـرح نهایی و در رونـد قانونی 

بـه شـورای نگهبـان ارجاع شـود.
و  و شهرسـازی  راه  وزیـر  از  قدردانـی  بـا  وی 
همکارانـش گفـت: در دوره قبلـی ایـن وزارتخانـه 
یعنـی حـدود ۶ سـال قبـل از آمـدن آقـای محمد 
اسـامی هیـچ اقـدام مؤثری نشـد و طرح هایی هم 
کـه ارائـه شـد، در عمـل خروجـی واقعی نداشـت.

یوسـفی افـزود: افزایـش 500درصـدی قیمـت 

مسـکن و آرزو شـدن خریـد و حتـی رهن مسـکن 
بـرای بخـش قابـل توجهـی از مـردم به ایـن معنی 
اسـت که اقدام مناسـبی در این عرصه نشـده است.

عضو کمیسـیون عمران همچنیـن درباره طرح 
در حـال انجـام اقـدام ملـی مسـکن نیـز گفـت: 
مصـوب شـد وام مسـکن در ایـن طـرح بـه 150 
میلیـون تومـان افزایش داده شـود، امـا بازپرداخت 
اقسـاط آن کـه ماهانه چند میلیون تومان اسـت از 

عهـده خانوار هـای فاقـد مسـکن خارج اسـت.
وی بـا ابـراز اینکه »قرار اسـت امسـال 1۲00 
میلیـارد تومان تسـهیات پرداخت شـود« اضافه 
کـرد: این کـه برخـی می گوینـد »سـرمایه گذاری 
قـوی  پـول  خلـق  موجـب  مسـکن  حـوزه  در 

می شـود و اثـر تورمـی دارد«، حـرف صحیحـی 
نیسـت، چگونـه اسـت که وقتـی به بازار مسـکن 
کـه نیـاز مـردم اسـت می رسـیم، می گوییـم اثر 
تورمـی دارد، امـا دربـاره بازار هـای دالل بـازی و 

سـفته بازی چنیـن عقیـده ای نداریـم.
بـا  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
اشـاره بـه تولیـد ۲9 میلیون تن فوالد در کشـور 
گفـت: ایـن درحالـی اسـت که فـوالد مـورد نیاز 
کشـور 9 میلیـون تـن اسـت و در بخش سـیمان 

نیـز بـا همیـن وضـع مواجه هسـتیم.
وی افــزود: یکــی از مفــاد طــرح جهــش 
تولیــد مســکن، اجــاره داری حرفــه ای و حمایــت 
از  از صنعتی ســازی اســت و بــر اســاس آن 

می کنیــم. حمایــت  انبوه ســاز 
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی نیـز در ایـن 
برنامـه بـا قدردانـی از اهتمـام نماینـدگان بـرای 
از  مـا  گفـت:  مسـکن  تولیـد  رونـد  بـه  کمـک 
هـر قدمـی کـه بـه تولیـد مسـکن کمـک کنـد 
اسـتقبال می کنیـم البتـه جزئیاتـی در این طرح 
وجود دارد که باید بررسـی و رفع اشـکال شـود.

محمـود محمـودزاده بـا اظهـار اینکـه تولیـد 
مسـکن متناسـب بـا اسـتطاعت خانواده هـا یکی 
از مشـکات عمـده ایـن عرصه اسـت ادامـه داد: 
ممکـن اسـت تصـور بـر ایـن باشـد کـه در زمان 
حاضـر بـا تعـداد واحد مسـکونی مازاد بـر خانوار 

کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا  مواجـه هسـتیم، 
فاصلـه بیـن اسـتطاعت و تـوان خریـد خانوار هـا 
بـا مسـکن زیـاد اسـت و امیدواریـم ایـن قانـون 

جدیـد بـه کاهـش ایـن فاصلـه کمـک کند.
معـاون وزیر راه و شهرسـازی با تأکید بر اینکه 
نقـاط ضعـف قوانیـن قبلـی بایـد در طـرح جدید 
رفـع شـود، در دفـاع از طـرح اقـدام ملی مسـکن 
گفـت: طـرح اقـدام ملـی مسـکن در زمانـی کـه 
شـروع شـد از حمایت هـای مالی کافـی برخوردار 
نبـود، امـا وزارت راه و شهرسـازی بین اینکه هیچ 
کاری نکنـد و یـا اینکـه طرحـی را الاقـل بـرای 
طبقـه متوسـط اجرا کنـد، دومی را انتخـاب کرد.

محمـودزاده گفـت: طرح اقدام ملـی به گونه ای 
نوشـته شـده اسـت کـه حتی در شـرایط سـخت 
اقتصـادی فعلـی نیز احـداث بیش از نیـم میلیون 

واحـد مسـکونی بر مبنای آن آغاز شـده اسـت.
وی تأمین بسـتر های مورد نیاز صنعتی سـازی 
را ضـروری دانسـت و افـزود: اگـر بسـتر های الزم 
فراهـم شـود، دیگر نیـازی نیسـت ما از انبوه سـاز 

بخواهیـم که بـه این عرصـه روی آورد.
مهـدی روانشـادنیا، کارشـناس بـازار مسـکن 
هـم بـا اشـاره بـه فاصلـه داشـتن قـدرت خریـد 
مـردم بـا قیمـت مسـکن گفـت: موضوعـی کـه 
طـرح جهش تولید مسـکن بـه آن توجه داشـته 
اسـت رسـاندن تولیـد مسـکن بـه سـطح مـورد 

نیاز سـاالنه کشـور اسـت.
وی همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد کـه در 
ایـن طـرح بـه فناوری هـای نویـن سـاخت نیـز 

توجـه شـود.

ــت:  ــد - 19 گف ــوژی کووی ــوری اپیدمیول ــه کش ــو کمیت عض
پیــک جدیــد کرونــا در برخــی اســتان ها از جملــه خوزســتان و 
آذربایجــان غربــی در حــال شــکل گیــری اســت و رونــد صعودی 

ابتــا بــه ایــن بیمــاری باردیگــر آغــاز شــده اســت. 
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــوی در گف ــر احســان مصطف دکت
ــان  ــرقی و آذربایج ــان ش ــای آذربایج ــتان ه ــهرهایی در اس ش
ــی و  ــان جنوب ــان، خراس ــد، کرم ــه و بویراحم ــی، کهگیلوی غرب
اصفهــان در چنــد روز اخیــر بــه رنــگ نارنجــی درآمــده یعنــی 

ــد. ــت هشــدار رســیده ان ــه وضعی ب
وی ادامــه داد: گــزارش هــای جدیــد نشــان مــی دهــد کــه از 
چنــد روز گذشــته، پیــک ســوم اپیدمــی در اســتان خوزســتان 
آغــاز شــده و شــاهد مــوارد بیشــتر بیمــاران ســرپایی و بســتری 

در بعضــی از شــهرهای ایــن اســتان هســتیم.
عضو کمیته کشـوری اپیدمیولوژی کووید - 19 خاطرنشـان کرد: 
این شـهرها شـامل اهـواز، آبـادان، بنـدر ماهشـهر، دزفول، شـادگان، 

شوشـتر و کارون اسـت و 39 شـهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند.

کرونا همچنان در کمین است
ــا در  ــه کرون ــا ب ــوارد ابت ــش م ــه داد: افزای ــوی ادام مصطف
شــهرها و اســتان هــای مختلــف کشــور گویــای ایــن اســت کــه 
نبایــد فکــر کنیــم  اپیدمــی تمــام شــده و شــرایط عــادی اســت، 
ــرد و  ــی  ب ــت اســتفاده را م ــگاری نهای ــر ســاده ان ــروس از ه وی

شــرایط شــیوع آن باردیگــر فراهــم مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: همچنــان بــه نظــر مــی رســد شــهرهایی 
کــه رنــگ بنــدی آنهــا بــه ســمت حادتــر شــدن تغییــر یافتــه 
ــق  ــایر مناط ــرده و س ــل ک ــتر از قب ــا را بیش ــت ه ــد مراقب بای
کشــور هــم پروتــکل هــای بهداشــتی را دقیــق رعایــت کننــد.

ــای  ــکل ه ــه پروت ــرد ک ــه ک ــردم توصی ــه م ــر ب وی باردیگ
بهداشــتی را بــه خوبــی رعایــت و همچنــان از حضــور در 
تجمعــات و مســافرت هــا پرهیــز کننــد و تــا آنجایــی کــه امــکان 

دارد ماحظــات بهداشــت فــردی اعــم اســتفاده از ماســک، 
ــب  ــوی مرت ــت و ش ــی و شس ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل رعای

ــد. ــام دهن ــون را انج ــا آب و صاب ــا ب ــت ه دس
ــن  ــا ای ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــن اپیدمیولوژیســت اظه ای
ــیم و در  ــور نباش ــدی در کش ــک جدی ــاهد پی ــا ش ــت ه مراقب
کنــار رعایــت هــا و شــروع برنامــه واکسیناســیون، ایــن بیمــاری 

ــد. ــدا کن شــرایط تثبیــت شــده مناســبی در کشــور پی
ــر در  ــاه اخی ــا در ســه م ــد بیمــاری کرون ــه رون مصطفــوی ب
ــی در  ــوارد بســتری قطع ــد م ــت: رون ــرد و گف ــاره ک کشــور اش
ایــران از نیمــه آبــان مــاه تقریبــا نزولــی شــده و حــدود ســه مــاه 

ــد در کشــور نداشــتیم. ــا پیــک جدی اســت کــه م
ــد مــرگ هــم وضعیتــی مشــابه بســتری هــا  وی افــزود: رون
ــت  ــد تثبی ــی و بع ــد نزول ــروز رون ــا ام ــاه ت دارد و از اول آذر م
ــات  ــه ثب ــاه اســت ک ــک م ــرده و حــدود ی شــده ای را طــی ک

ــت. ــرار اس ــور برق ــرگ در کش ــوارد م ــزارش م نســبی در گ

معــاون هماهنگــی اقتصــادی و توســعه منطقــه ای وزارت 
کشــور گفــت: هفــت واحــد تولیــدی بــا حجــم ســرمایه گــذاری 
8 هــزار و 750 میلیــارد تومــان در اســتان تهــران تعطیــل اســت 
ــت  ــه فعالی ــای موجــود زمین ــا اســتفاده از ظرفیت ه ــد ب ــه بای ک

مجــدد آن فراهــم شــود. 
ــا، بابــک دیــن پرســت در جریــان بازدیــد از  ــه گــزارش ایرن ب
کارخانــه وارنــا و تصفیــه خانــه قنــد ورامیــن در جمــع خبرنــگاران 
ــا  ــدی ب ــای تولی ــکل واحده ــع مش ــت در رف ــزم دول ــت: ع گف
ــا  ــد و ب ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف تشــکیل جلســات کارگ
اولویــت واحدهایــی کــه در آن بیــش از 100 نفــر اشــتغال دارنــد 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــه ب ــاش اســت ک ــده و ت ــتوار ش اس

ــل فراهــم شــود. ــه بازگشــایی واحدهــای تعطی موجــود، زمین
وی اظهــار داشــت: بــر اســاس وظیفــه ذاتــی، کار سرکشــی بــه 
واحدهــای تعطیــل کشــور از اســتان تهــران و بررســی وضعیــت 
کارخانه هــای پنــج شهرســتان اســتان آغــاز شــده تــا مشــکل 7 
واحــد تولیــدی تعطیــل کــه بــرای راه انــدازی آن 8 هــزار و 750 
میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری شــده، بررســی و برطــرف شــود.

ــر در آن  ــه روزگاری 700 کارگ ــا ک ــه وارن ــت: کارخان وی گف
مشــغول بــه کار بودنــد، امــروز تعطیــل شــده و بــه هــر دلیــل، بــه 
ســمت ورشکســتگی پیــش رفتــه اســت، هــر چند کــه بــا پیگیری 
ــه  ــه و مجموع ــوه قضائی ــتگی ق ــر اداره کل ورشکس ــل تقدی قاب
دســتگاه قضــا، ایــن مجموعــه حفــظ شــده ولــی بایــد علــت اصلــی 

ایــن تعطیلــی بررســی و بــرای آن تصمیــم گیــری شــود.

دیــن پرســت افــزود: در جلســه، دربــاره علــت ورشکســتگی و 
چگونگــی اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود بــرای واگــذاری ایــن 

ــه تصمیــم گیــری می شــود. کارخان
وی از کارخانــه قنــد ورامیــن بــه دیگــر واحــد تعطیــل اســتان 
ــکاتی را  ــه مش ــن مجموع ــر ای ــزود: مدی ــرد و اف ــاد ک ــران ی ته
مطــرح کــرده کــه همگــی بــا تعامــل دســتگاه های مختلــف قابــل 

رفــع اســت.
معــاون هماهنگــی اقتصــادی و توســعه منطقــه ای وزارت 
ــه  ــن کارخان ــه ای ــی  دارد ک ــار م ــد اظه ــر واح ــور گفت:مدی کش
ــرار  ــت ق ــط زیس ــده محی ــای آالین ــروه واحده ــل در گ بی دلی
ــا  ــه ب ــن دارد ک ــهرداری ورامی ــا ش ــکاتی را ب ــا مش ــه و ی گرفت
پیگیــری فرمانــداری ورامیــن و برگــزاری جلســات تخصصــی، این 

ــود. ــف می ش ــن تکلی ــکات تعیی مش
وی تأمیــن مــواد اولیــه بــه عنــوان دیگــر مشــکل اعــام شــده 
از ســوی مدیــران کارخانــه بــرای بازگشــایی اعــام کــرد و افــزود: 
بــرای تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن کارخانــه کــه ظرفیــت 
اشــتغال 350 تــا ۴00 نفــر را دارد بــا معــاون وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت جلســه ای برگــزار و زمینــه تأمیــن آن فراهــم می شــود.

ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــال 138۶ ب ــا در س ــیر وارن ــه ش کارخان
واحــد تولیــدی لبنیــات اســتان تهــران بــا ظرفیــت روزانــه 100 
ــاز  ــن آغ ــت خــود را درورامی ــی فعالی ــن محصــوالت لبن ــزار ت ه

کــرد.
ــی  ــک اصل ــه ، مال ــن کارخان ــدازی ای پــس از 5 ســال از راه ان

ــا مــرگ وی، فعالیــت کارخانــه ســیر نزولــی  ــه فــوت، و ب کارخان
را آغــاز کــرد تــا جایــی کــه بســیاری از کارگــران اخــراج شــده و 

تولیــد بــه حداقــل ممکــن رســید.
ــا  ــه ب ــی، مطالب ــبکه بانک ــه ش ــه ب ــنگین کارخان ــی س بده
ــرق،  ــه آب، ب ــان از جمل ــات رس ــتگاه های خدم ــداران و دس دام
ــن  ــا ای ــد ت ــث ش ــی باع ــن اجتماع ــی و تأمی ــور مالیات گاز، ام
کارخانــه بــه طــور کامــل تعطیــل و طــی دو ســال گذشــته هیــچ 

ــد. ــته باش ــدی نداش تولی
ــه  ــن کارخان ــن، یکــی از قدیمی تری ــد ورامی ــه قن ــه خان تصفی
ــط  ــال 131۲ توس ــی آن در س ــه طراح ــت ک ــور اس ــای کش ه
ــز آن  ــا تجهی ــد و ب ــام ش ــی انج ــار روس ــف، معم ــکای مارک نی
توســط مهندســان چــک اســلواکی و تکمیــل ســاختمان در ســال 

ــاز شــد. ــد در آن آغ ــد قن 1313، تولی
اهمیــت معمــاری ســاختمان قدیمــی ایــن کارخانــه موجــب 
ــماره ۶1۴۶ در  ــا ش ــر 1381 ب ــم مه ــام آن در هفت ــه ن ــد ک ش

ــران ثبــت شــود. ــی ای ــار مل فهرســت آث
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــال 1385 ب ــه در س ــه ک ــن کارخان ای
ــل  ــل تعطی ــه طــور کام ــذار شــد، طــی دو ســال گذشــته ب واگ

ــت. ــده اس ش

افـزون بر 900 پرونده شـهرداری گرگان در محاکم 
قضایـی کـه مربـوط به دوره  شـهرداران قبلـی بوده در 
جریـان اسـت و در صـورت محکومیـت شـهرداری، 
به علـت تخلـف برخی مدیـران بیـش از هـزار میلیارد 

تومـان از جیـب بیت المـال بـه باد مـی رود. 
از  اسـتفاده  عـدم  گاهـی  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
کارشناسـان حقوقی در انعقـاد قراردادها و تعهداتی که 
بنـا بـه دالیـل مختلـف انجـام نمی شـود، بیت المـال را 
حیف ومیـل می کند، ماننـد آنچه در شـهرداری گرگان 
در حـال وقـوع اسـت و  محکومیـت یک هـزار میلیـارد 
تومانـی شـهرداری در پروژه هـای مختلـف وجـود دارد.

اعضـای  از  افشـاگری یکـی  به اصطـاح  از  ماجـرا 
شـورای شـهر گرگان آغاز شـد، سـعید رحیمی که از 
چنـدی قبل در صف مخالفان شـهردار کنونی ایسـتاد 
تعـدادی از خبرنـگاران را دعـوت کـرد و به زعـم خـود 
دسـت بـه افشـاگری دربـاره پرونده هـای شـهرداری 

گـرگان در محاکـم قضایـی زد.
البتـه گویا این عضو شـورای شـهر گـرگان فقط از 
وجـود حـدود 900 پرونـده در محاکم قضایی اسـتان 
خبـر داشـت امـا درباره ماهیـت و موضوع ایـن پرونده 

اطاع کافی نداشـت.
بـا اینکـه وجـود ایـن تعـداد پرونـده در محاکـم 
قضایـی آن هـم بـرای نهـادی ماننـد شـهرداری کـه 
فعالیت هـای  و  اسـت  ارتبـاط  در  مـردم  بـا  همـواره 
عمرانـی مختلفـی در گوشـه و کنـار انجـام می دهـد، 
چنـدان جـای تعجـب نـدارد امـا اظهـارات عبدالرضـا 

دادبـود، شـهردار گـرگان دربـاره احتمـال محکومیت 
1000 میلیـارد تومانـی شـهرداری در ایـن پرونده هـا 
قابـل تأمـل و گویای فقدان تیم کارشناسـی و حقوقی 

در بدنـه ایـن نهـاد عمومـی غیردولتـی اسـت.
بـرای بزرگـی این عـدد همین قدر بـس که بودجه 
شـهرداری گـرگان برای نخسـتین بار امسـال به ۶00 
میلیـارد تومـان رسـید و حـاال در صـورت محکومیت 
شـهرداری، بایـد هزینـه تخلفـات برخـی مدیـران از 

جیـب بیت المـال پرداخت شـود.
اظهـار  پرونده هـا  ایـن  دربـاره  گـرگان  شـهردار 
داشـت: حـدود 900 پرونـده در ارتبـاط بـا شـهرداری 
گـرگان در محاکـم قضایی وجـود دارد کـه 37 درصد 
ایـن پرونده هـا مربوط به شـکایت شـهرداری از افراد و 
اشـخاص مختلف بـا موضوعاتـی مانند تصـرف اراضی 

و خیابان هـا، قطـع درختـان و غیـره اسـت.
وی افـزود: 5 درصـد ایـن پرونده هـا بـا موضـوع 
ابطـال عوارضـی اسـت کـه در شـورای شـهر مصـوب 
شـد و اگـر باطـل شـود، بایـد مبالغـی بـه شـهروندان 

برگردانـده شـود کـه چنـدان قابـل توجـه نیسـت.
دادبـود ادامـه داد: حـدود 3۶ درصد ایـن پرونده ها 
نیـز مربـوط به کمیسـیون های ماده 100 و 77 اسـت 
را  کمیسـیون ها  ایـن  دبیـری  فقـط  شـهرداری  کـه 

به عهـده دارد و نقشـی در ایـن پرونده هـا نـدارد.

وی گفـت: ۲۲ درصد پرونده های شـهرداری غرامتی 
اسـت کـه در صـورت محکومیـت بایـد پـول پرداخـت 
کنیـم، مواردی ماننـد اثبات مالکیت، بازگشـایی معابر، 
سـاخت زیرگذرها و روگذرها و غیره را شـامل می شـود.

 97 سـال  از  کـه  داد  توضیـح  گـرگان  شـهردار 
پیگیـری ایـن پرونده هـا در محاکـم قضایـی شـروع 

دارد. ادامـه  همچنـان  و  اسـت  شـده 
پرونده هـای  از  کـدام  هیـچ  کـرد:  تصریـح  وی 
غرامتـی مربـوط بـه دوره کنونـی مدیریت شـهرداری 
گـرگان نیسـت و همـه آنهـا مربـوط بـه پروژه هـای 
مختلـف عمرانـی از زیرگـذر گلشـهر و دخانیـات تـا 

بازگشـایی معابـر کاشـانی، مـدرس و غیـره اسـت.
دادبـود گفـت: در دادگاه بـدوی شـهرداری گرگان 
در چنـد پرونـده چند میلیـارد تومان محکوم شـد که 

درخواسـت تجدیدنظـر دادیم.
وی دربـاره عـدد ۶00 میلیـارد تومانـی کـه دربـاره 
محکومیـت شـهرداری گـرگان در ایـن پرونده ها مطرح 
شـده اسـت، ابـراز کرد: ایـن مبلغ فقـط مربوط بـه ۴ تا 
5 پرونـده اسـت و با توجه به سـایر پرونده هـای غرامتی 
که شـکل گرفته بیـش از یک هزار میلیارد تومان اسـت.

از سـال 97 کـه  بیـان داشـت:  شـهردار گـرگان 
کار خـود را شـروع کردیـم بـا انبوهـی از پرونده هـای 
از  اینکـه حقـی  بـرای  کـه  مواجـه شـدیم  غرامتـی 

شـهروندان ضایـع نشـود شـورای حقوقـی را تشـکیل 
دادیـم. متأسـفانه تعـداد پرونده هایی که بـا آن مواجه 
بودیـم روز بـه روز بیشـتر شـد و بـا پیگیری هایـی که 
در ایـن دوره داشـتیم توانسـتیم برخـی از آنهـا را بـه 
نتیجه برسـانیم و در تعداد زیادی هم محکوم شـدیم.

برخـی از مدیـران به ویـژه در مجموعـه ای ماننـد 
شـهرداری بـا دور زدن قانـون و اسـتفاده از خألهـای 
احتمالـی در قوانیـن، هـم پـول زیـادی را بـه جیـب 
زده انـد و هـم اینکـه گرفتاری هـای زیـادی را بـرای 
مدیـران در دوره هـای بعـد از خـود ایجـاد کرده انـد. 
شایسـته اسـت بـرای جلوگیـری از تضییـع حقـوق 
شـهروندان دسـتگاه قضایـی نیز بـا مدیـران متخلفی 
کـه سـبب ضـرر و زیـان بـه مجموعه هـای دولتـی و 
غیردولتـی می شـوند، برخـورد کنـد، موضوعـی کـه 
البتـه دادسـتان عمومـی و انقـاب مرکـز اسـتان هم 
بـه آن اشـاره کرده و از تشـکیل پرونده بـرای تخلفات 
خبـر  و شـهرداری ها  اجرایـی  دسـتگاه های  مدیـران 
گفتـه حجت االسـام سـیدرضا  بـه  بنـا  اسـت.  داده 
سیدحسـینی ایـن پرونـده بـا موضـوع تـرک فعـل و 
انجـام نـدادن تکالیـف قانونی و تضییع حقـوق مردم و 

بیت المـال، تشـکیل شـده اسـت.
هادی هاشـمیان، رئیس کل دادگسـتری استان نیز 
بـا اشـاره به تشـکیل و رسـیدگی بـه پرونـده تخلفات 
شـهرها  برخـی  اسـامی  شـوراهای  و  شـهرداری ها 
و روسـتاهای اسـتان گفـت: برخـی از ایـن تخلفـات 
رسـیدگی و آرا در دادگاه بـدوی صـادر شـده اسـت.

»طرح جهش تولید مسکن« تا پایان هفته نهایی می شود 

پیک جدید کرونا در برخی استان ها در حال شکل گیری است

معاون اقتصادی وزارت کشور اعالم کرد:

نیاز سرمایه گذاری 8۷5۰ میلیارد تومانی 
در ۷ واحد تعطیل استان تهران

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی محکومیت ۱۰۰۰میلیاردی در انتظار شهرداری 
همزمان با ارزیابی کیفی - نوبت دوم«

ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــدرج در س ــه 99/11/۲0 من ــماره ۲099001۴03000۲۶0 مورخ ش
ــت شــماره ۲13 ســال 99 دول

شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اجــرای عملیــات 
توســعه و بازســازی شــبکه آب شــهرک امــام حســن، شــهرک الهیــه و زنــدان مراغــه را از محــل اعتبارات 
عمرانــی، بــا مشــخصات ذیــل بــه روش مناقصــه )عمومــی( و همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی را از طریــق 
ــکاران  ــه پیمان ــه آدرس www.setadiran.ir ب ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س

دارای صاحیــت واگــذار نمایــد.
مشخصات پروژه:

الف- مبلغ برآورد اولیه:  ۴910171708۶ ریال
ب- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۲۴5508585۴ ریال

ج- محل اجرای کار: شهر مراغه
د- رشته وگروه پیمانکار: آب
ه - مدت اجرای کار: ۲۴ ماه

و- دستگاه نظارت: مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد
ز- محل اعتبار: عمرانی

ح - پیشــنهاده دهنــده حائــز حداقــل امتیــاز ارزیابــی کیفــی الزم جهــت شــرکت در مناقصــه مکلف 
ــه حســاب بانکــی  ــور را ب ــغ مذک ــا مبل ــر تســلیم ی ــغ ســپرده، تضمین هــای معتب ــادل مبل اســت مع
شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد مناقصــه ضمانتنامــه یــا رســید واریــز  وجــه را بصــورت اصــل 
ــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده های  ــد. ب ــه کارفرمــا تســلیم نمای در وقــت مقــرر در اســناد ب

مخــدوش، ســپرده های کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر نخواهــد شــد.
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد.

 www.abfaazarbaijan.ir :آدرس سایت اینترنت

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و افضالب استان آرذبایجان شرقی

شناسه آگهی: 1094855
تاریخ انتشار: 99/11/28

اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه 
ثبت ملک آذر شهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهـــی موضـــوع مـــاده 3 قانـــون و مـــاده 
13 آئیـــن نامـــه قانـــون تعییـــن تکلیـــف 
ســـاختمان  و  اراضـــی  و  ثبتـــی  وضعیـــت 
رای  برابـــر  رســـمی  ســـند  فاقـــد  هـــای 
شـــماره 1397۶030۴0۲3001379 مورخـــه 
1397/11/1۴ هیـــات اول موضـــوع قانـــون 
ــی و  ــی اراضـ ــت ثبتـ ــف وضعیـ ــن تکلیـ تعییـ
ـــتقر  ـــمی مس ـــند رس ـــد س ـــای فاق ـــاختمان ه س
ـــهر  ـــک آذرش ـــت مل ـــوزه ثب ـــی ح ـــد ثبت در واح
متقاضـــی  بامعـــارض  مالکانـــه  تصرفـــات 
ــد علـــی  ــر فرزنـ ــیفی گواهـ ــواد سـ ــای جـ آقـ
بابـــا بشـــماره شناســـنامه 1۶۴ صـــادره از 
ممقـــان در ششـــدانگ یـــک بـــاب ســـاختمان 
بـــه مســـاحت 118/30 متـــر مربـــع مفـــروز و 
ــی از ۴110  ــاک – فرعـ ــده از پـ ــزی شـ مجـ
ـــداری  ـــز خری ـــش 1۲ تبری ـــع در بخ ـــی واق اصل
ـــی  ـــز گل ـــین قرم ـــای حس ـــمی آق ـــک رس از مال
ـــاع  ـــه منظوراط ـــذا ب ـــت ل ـــده اس ـــرز گردی مح
ـــه 15 روز  ـــه فاصل ـــت ب ـــب در دو نوب عمـــوم مرات
ـــخاص  ـــه اش ـــی ک ـــود در صورت ـــی ش ـــی م اگه
ـــی  ـــت متقاض ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ـــبت ب نس
اعتراضـــی داشـــته باشـــند مـــی تواننـــد از 
تاریـــخ انتشـــار اولیـــن آگهـــی بـــه مـــدت دو 
ـــن اداره تســـلیم و  ـــه ای ـــود را ب ـــراض خ ـــاه اعت م
ـــاه  ـــک م ـــدت ی ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ پ
از تاریـــخ تســـلیم اعتـــراض، دادخواســـت خـــود را 
ـــی  ـــد. بدیه ـــم نماین ـــی تقدی ـــع قضای ـــه مراج ب
اســـت در صـــورت انقضـــای مـــدت مذکـــور و 
ـــند  ـــررات س ـــق مق ـــراض طب ـــول اعت ـــدم وص ع

مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
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دوربین های پمپ بنزین ها صحت دارد؟ 

معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور دربــاره موضــوع 
ــر  ــی ب ــی مبن منتشــر شــده در شــبکه های اجتماع
بــر اعمــال جریمــه راننــدگان فاقــد ماســک توســط 
پمپ بنزین هــا  در  شــده  تعبیــه  دوربین هــای 

ــرد.  ــه ک ــی ارائ توضیحات
بــه گــزارش تســنیم؛ ســرهنگ عیــن اهلل جهانــی 
شــبکه های  در  شــده  منتشــر  موضــوع  دربــاره 
ــدگان  ــه رانن ــال جریم ــر اعم ــی ب ــی مبن اجتماع
فاقــد ماســک توســط دوربین هــای تعبیــه شــده در 
ــًا  ــوع اص ــن موض ــرد: ای ــار ک ــا اظه پمپ بنزین ه

ــدارد. ــت ن صح
ــس  ــک پلی ــگ ترافی ــی و فرهن ــاون اجتماع مع
راهــور افــزود: ســاز و کار ثبــت تخلــف توســط 
ــر  ــت؛ اگ ــده اس ــف ش ــمند، تعری ــامانه های هوش س
ــار  ــور ســامانه ای را در اختی ــرار باشــد پلیــس راه ق
ــن  ــم، ای ــرل کنی ــی را کنت ــف خاص ــرد و تخل بگی
موضــوع مســتلزم برنامه ریــزی، آزمایــش و کالیبــره 
ــد بررســی های فنــی  شــدن آن ســامانه اســت و بای

ــود. ــال ش ــامانه اعم ــاز در آن س ــورد نی م
ــاری در  ــن اخب ــار چنی ــرد: انتش ــح ک وی تصری
شــبکه های اجتماعــی کامــًا بی اســاس و کــذب 

اســت.
ایــن مقــام انتظامــی از هموطنــان خواســت تمــام 
ــی و  ــس راهنمای ــا پلی ــط ب ــات مرتب ــار و اطاع اخب
ــی و  ــانه مل ــور 1۲0، رس ــایت راه ــی را از س رانندگ

ــوند. ــا ش ــور جوی ــمی کش ــای رس خبرگزاری ه

جلوگیری از مهاجرت هدف اصلی 
ایجاد زیرساخت ها در روستاها است

اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل   
آذربایجان شــرقی گفــت: ایجــاد زیرســاخت های الزم 
در روســتاها در حفــظ جمعیت روســتایی و جلوگیری 

ــت. ــر اس ــهرها موث ــه ش ــا ب ــرت آنه از مهاج
ــا  ــدار ب ــور در دی ــظ باباپ ــر، حاف ــزارش مه ــه گ ب
ــن  ــزود: از مهمتری ــرکل راه آهــن آذربایجــان اف مدی
ــظ  ــتاها، حف ــاد در روس ــن بنی ــت ای ــداف فعالی اه
جمعیــت روســتایی اســت و ایــن کار کمــک بزرگــی 

ــد. ــی می کن ــاد مقاومت ــد و اقتص ــش تولی ــه جه ب
وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت مهمتریــن شــاخص 
بــرای ارائــه خدمــات بــه اهالــی روستاهاســت، گفت: 
همــه مســؤوالن بایــد بــا همدلــی و همــکاری تــاش 
ــرای  ــتاها ب ــاخت های الزم در روس ــا زیرس ــد ت کنن

آبادانــی آنهــا فراهــم شــود.
باباپــور بــا اشــاره بــر تقویــت پیوندهــای متقابــل 
بــا  افــزود:  روســتایی  و  شــهری  نقــاط  میــان 
ــع  ــی و توزی ــن بخش ــای بی ــترش هماهنگی ه گس
ــای  ــوان گام ه ــتاها می ت ــات در روس متناســب امکان
ــع در  ــتاهای واق ــعه روس ــه توس ــی در زمین مطلوب

ــت. ــزرگ برداش ــهرهای ب ــیه ش حاش
مدیــرکل راه آهــن آذربایجــان نیــز در ایــن دیــدار 
گفــت: بنیــاد مســکن بــا انجــام وظایــف و رســالت های 
خــود در روســتاها رضایتمنــدی ســاکنان آنهــا را فراهم 
کــرده و اقدامــات آنهــا در تثبیــت جمعیــت روســتاها 

نقــش بســزایی ایفــا کــرده اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه تعامــل و  محمدرضــا قربانــی ب
همــکاری دســتگاه ها موجــب رفــع مشــکات و موانــع 
ــت  ــیر خدم ــزود: مس ــود، اف ــردم می ش ــش روی م پی

ــران همــوار می شــود. ــا همــکاری مدی ــه مــردم ب ب
در  بنیـاد مسـکن  اینکـه خدمـات  بیـان  بـا  وی 
ورودی هـر روسـتایی مشـهود اسـت، اظهـار داشـت: 
پیشـرفت و توسـعه روسـتاهای اسـتان در گرو تاش 
بیشـتر مسـؤوالن ایـن منطقـه بـوده و باید بـا برنامه 
بـه  بیشـتر  خدمـات  ارائـه  زمینـه  مناسـب  ریـزی 

مناطـق دور دسـت و سـخت عبـور فراهـم شـود.

کاریکاتور
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منبع: تسنیم

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی :
بازسازگاری اجتماعی زندانیان،

 نیازمند فضایی امن برای اصالح است

ــه  ــه وظیف ــان این ک ــا بی ــرقی ب ــس کل دادگســتری آذربایجــان ش رئی
مجموعــه دســتگاه هــای قضایــی اصــاح مجرمیــن بــوده کــه عمــده ایــن 
ــی  ــازگاری اجتماع ــه داد: بازس ــت، ادام ــا اس ــده زندان ه ــر عه ــاله ب مس
ــتا  ــن راس ــت، در ای ــراد اس ــردن اف ــی ک ــی از زندان ــدف اصل ــان ه زندانی
ــرای زندانیــان فراهــم شــود تــا بتواننــد بــه جامعــه  بایــد فضــای امنــی ب

ــد.  بازگردن
ــا  ــه ب ــدار صمیمان ــی، در دی ــل اله ــی خلی ــنا، موس ــزارش ایس ــه گ ب
کارکنــان زنــدان مرکــزی تبریــز، بــا بیــان این کــه فلســفه تشــکیل زنــدان 
ــع  ــرد: برخــی مواق ــار ک ــی و اصاحــی اســت، اظه ــات تربیت انجــام اقدام
هرچندفــردی مرتکــب جــرم شــده امــا ضرورتــی بــرای مانــدن او در زنــدان 
نیســت چــرا کــه مــی تــوان بــا اقدامــات دیگــر در راســتای اصــاح فــرد 

اقــدام کــرد.
ــدن  ــرای مان ــی ب ــه ضرورت ــی ک ــازی زندانیان ــا آزاد س ــزود: ب وی اف
ــه طریقــه بهتــر برنامــه هــای  ــوان ب ــدارد مــی ت ــدان وجــود ن آنهــا در زن

ــرد.  ــاهده ک ــار آن را مش ــرا و آث ــی را اج اصاح
رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ابــاغ 
دســتورالعمل پایــش از ســوی رئیــس قــوه قضائیــه، اضافــه کــرد: از جملــه 
ــه  ــت ک ــش اس ــوع پای ــی موض ــت اهلل رئیس ــد آی ــورد تاکی ــتورات م دس
ــدان و  ــاش همــکاران زن ــا ت ــد و خوشــبختانه ب ــوده ان ــر ب مســتمرا پیگی
دادســتان مــر کــز اســتان و دیگــر همــکاران قضایــی در موضــوع پایــش 

ــم. ــی داری ــت مطلوب وضعی
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح شــفا کــه بارهــا از ســوی مســئوالن قــوه 
قضائیــه بــه عنــوان طــرح ابتــکاری دادگســتری آذربایجــان شــرقی مــورد 
ــدان مرکــزی  ــار طــرح شــفا را در زن ــود، گفــت: آث ــه ب ــرار گرفت ــر ق تقدی
ــرآن  ــظ ق ــای فرهنگــی حف ــت ه ــر فعالی ــم، اگ ــرده ای ــز مشــاهده ک تبری
کریــم و نهــج الباغــه تنهــا درصــدی از ارتــکاب جــرم پیشــگیری کنــد؛ 

بــاز هــم خــوب اســت.
ــرح  ــه ط ــی ارائ ــتان توانای ــه در اس ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــل اله خلی
هایــی وجــود دارد کــه قابــل اســتناد در کل کشــور باشــد، اضافــه کــرد: در 
ایــن رابطــه بــرای ارائــه طــرح هــای مناســب بــرای اصــاح و بازســارگاری 
اجتماعــی زندانیــان کارکنــان زنــدان مــی تواننــد طــرح هــا و پیشــنهادات 

خــود را ارائــه دهنــد.
ــت از  ــن حمای ــکیل انجم ــت تش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــان،  ــت از زندانی ــن حمای ــکیل انجم ــفه تش ــرد: فلس ــان ک ــان، بی زندانی
ــته  ــه بس ــار ارائ ــت، در کن ــا اس ــواده آنه ــان و خان ــت از خودزندانی حمای
هــای حمایتــی بخــش اصلــی وظایــف انجمــن فراهــم کــردن زمینــه هایــی 

ــت. ــان اس ــکات زندانی ــل مش ــرای ح ب
ــرقی،رئیس  ــان ش ــتری آذربایج ــی دادگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــظ کرام ــث حف ــرد: بح ــد ک ــرقی تاکی ــان ش ــتری آذربایج کل دادگس
ــتگاه  ــای دس ــه ه ــای برنام ــت ه ــزو اولوی ــدان ج ــوزه زن ــش در ح و پای
قضایــی بــوده و بــر ایــن اســاس خودمــان را مکلــف مــی دانیــم تــا کرامــت 
ــوع  ــاب رج ــه ارب ــو این ک ــم ول ــظ کنی ــوع را حف ــاب رج ــکاران و ارب هم

ــا مجــرم باشــد. متهــم ی

رئیس مرکز فوریت های امنیتی، اطالعات و اخبار وزارت 
کشور خبر داد:

کاهش 5 تا 55 درصدی جرایم مهم و خشن در
 ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل

آمارهــای وقوعــی جرایــم از کاهــش تعــداد جرایــم رایانــه ای، اقدامــات 
ضــد امنیتــی، تجمعــات غیــر مجــاز، جرایــم جنســی، کاهبــرداری، جعــل 
ــی از  ــزل، همگ ــرار از من ــادی و ف ــی و اقتص ــم مال ــرداری، جرای و کاهب

کاهــش 5 تــا 55 درصــد حکایــت دارد. 
ــی،  ــای امنیت ــت ه ــز فوری ــس مرک ــال رئی ــنا، فع ــزارش ایس ــه گ ب
اطاعــات و اخبــار وزارت کشــور بــا تشــریح ایــن کــه در نتیجــه اقدامــات 
انجــام گرفتــه از ســوی دســتگاه هــای ذی ربــط، جرایــم خشــن در کشــور 
ــاش هــای شــبانه روزی دســتگاه های  ــا ت ــه اســت، گفــت: ب کاهــش یافت
ــی در  ــاس ناامن ــروز احس ــی، ام ــی و انتظام ــای امنیت ــط در حوزه ه ذیرب
ــئول  ــای مس ــذاری نهاده ــرد و هدفگ ــوالً راهب ــده و اص ــن آم ــور پایی کش
ــرقت  ــه س ــه از جمل ــای جامع ــا و ناهنجاری ه ــل دغدغه ه ــت ح در جه

اســتوار اســت.
ــت  ــار معاون ــات و اخب ــی، اطاع ــای امنیت ــت ه ــز فوری ــس مرک رئی
امنیتــی انتظامــی وزارت کشــور، بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضــر 
ــش  ــن کاه ــه و خش ــم مهم ــوص جرای ــم، به خص ــیاری از جرای ــار بس آم
یافتــه اســت، خاطرنشــان کــرد:  ایجــاد فضــای امــن در جامعــه ناشــی از 
درک صحیــح مــردم و اقدامــات موثــر نیــروی انتظامــی بــا مجرمــان اســت.

فعــال تصریــح کــرد:  در ایــن میــان آمارهــای وقوعــی جرایــم از کاهــش 
ــه ای، اقدامــات ضــد امنیتــی، تجمعــات غیــر مجــاز،  ــم رایان تعــداد جرای
ــی و  ــم مال ــرداری، جرای ــل و کاهب ــرداری، جع ــی، کاهب ــم جنس جرای
ــا 55 درصــد حکایــت  اقتصــادی و فــرار از منــزل، همگــی از کاهــش 5 ت

دارد.
براســاس گــزارش وزارت کشــور، وی در خصــوص جرایــم آزار دهنــده 
عمومــی هــم گفــت: برخــورد بــا ایــن نــوع جرایــم بــه دلیــل خدشــه دار 
ــت  ــن رعای ــه ضم ــته ک ــتری داش ــت بیش ــی اهمی ــکار عموم ــودن اف نم
حریــم شــهروندی و حقــوق قانونــی متهمیــن، اقدامــات در خــور توجهــی 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــی و امنیت از ســوی مراجــع انتظام

فرماندار تبریز از مسـدود شـدن مسیر وادی 
رحمـت تبریـز در روزهـای پنجشـنبه و جمعـه 
خبـر داد و افـزود: ایـن امر فقط به دلیل نشـان 
دادن فرهنـگ و بلـوغ و تکامـل مـردم تبریز در 
لیلـه الرغائـب انجـام گرفتـه و فقـط بسـتگان 
درجـه یـک امـوات در ایـن روزهـا اجـاره ورود 
بـه وادی رحمـت را داشـته و محدودیـت تـردد 

شـبانه نیـز تـداوم خواهد داشـت. 
بــه گــزارش ایســنا، بهــروز مهــدوی در 
نهــاد  مــردم  ســازمان های  بــا  جلســه ای 
ــکننده  ــاع ش ــه اوض ــاره ب ــا اش ــتان، ب شهرس
ــد  ــنبه، عی ــت: روز پنجش ــا، گف ــروس کرون وی
»لیلــه الرغائــب« و شــبی بــرای یــادآوری 
رفتــگان اســت. در طــی ایــن روز بنــا بــر روش 
هــر ســاله معمــوال مــردم بــه صــورت گســترده 
بــه دیــدار رفتــگان خــود در آرامســتان ها 

رفتــه و نــذورات خــود را ادا می کننــد.
ایـن  در  فرهنگسـازی  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
بـا  کـه  کنونـی  شـرایط  در  گفـت:  حـوزه، 
ویـروس منحـوس کرونـا درگیـر هسـتیم، باید 
افـراد  تـا  گیـرد  انجـام  اساسـی  فرهنگسـازی 
ضمـن حفـظ حرمـت عزیـزان درگذشـته خود، 
در آرامسـتان ها حضـور نیابنـد تا مبـادا موجب 

شـوند. بیمـاری  بیشـتر  هرچـه  گسـترش 
مهـدوی تاکیـد کـرد: در ایـن راسـتا نباید به 
دسـتور حکومتـی و رفتـار پلیسـی اکتفـا کـرد، 
بلکـه بایـد مـردم نسـبت بـه وضعیـت کنونی و 
شـرایط خـاص کرونایـی آگاه تـر شـوند، چرا که 
وضعیت بسـیار شـکننده بوده و هر لحظه امکان 

سـوق به سـمت وضعیـت نارنجـی را داریم.
ــه گســترش  ــراز نگرانــی نســبت ب ــا اب وی ب
شــیوع ویــروس کرونــای انگلیســی، اظهــار 
کــرد: اگــر از االن کــه تعــداد محــدودی مبتــا 
ــر  ــده، تدابی ــدا ش ــی پی ــروس انگلیس ــه وی ب
ــداد  ــن تع ــرور ای ــه م الزم اندیشــیده نشــود، ب
افزایــش یافتــه و خطرنــاک تــر از ویــروس 
ــر  ــرد؛ اگ ــد ک ــر خواه ــردم را درگی ــی، م چین
ــهر،  ــف ش ــق مختل ــات در مناط ــزان تجمع می
بیشــتر شــود، قطعــا شــدت بیمــاری بــاال 
ــه  ــد ک ــروس جدی ــن وی ــت و ای ــد رف خواه
میــزان شــیوع آن 33 برابــر بیشــتر از ویــروس 
چینــی اســت، بــه کســی رحــم نخواهــد کــرد.

فرهنگسـازی،  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کارهـای  انجـام   بـا  نهـاد  مـردم  سـازمان های 
تبلیغاتـی در خصـوص برگـزاری مجـازی عیـد 
جایگزیـن  روش هـای  بایـد  افـزود:  رغائـب، 
بـرای حضـور در وادی رحمـت تعییـن شـود. 

مثـا می تـوان نـذورات را بـه انـواع خیریه های 
شـهر مثـل انجمـن آزادی زندانیان و یـا انجمن 
حمایـت از خانواده های زندانیـان و ... اهدا کرد.

نهـاد،  مـردم  سـازمان های  گفـت:  وی   
هسـتند  ارزشـمندی  اجتماعـی  سـرمایه های 
کـه بـا حضـور مسـتمر و دائمـی در عرصه های 
مختلف، سـطح مشـارکت مردم را بـاال می برند. 
و  غیردولتـی  غیرسیاسـی،  سـازمان ها  ایـن 
داطلبانـه تشـکیل یافتـه و بـه عنوان یـک نهاد 
مردمـی و برگرفتـه از یک بدنـه مردمی، اعتماد 
باالیـی در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه دارنـد.

فرمانـدار با اشـاره بـه نقش آفرینـی خیریه ها 
در کمـک به اقشـار مردم، گفت: می تـوان از این 

ظرفیـت در مواقع ضروری اسـتفاده کرد.
یــک  صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــری  ــدی گ ــوص تک ــی در خص ــئول قزوین مس
ــن  ــت: ای ــتان، گف ــن اس ــز در ای ــی تبری اهال
صحبــت خالــی از هرگونــه ســندی بیــان شــده 

ــه  ــا، ب ــود قزوینی ه ــه خ ــی ک ــت، در حال اس
زبــان آذری  صحبــت می کننــد و نمی تــوان 
تنهــا از روی لحــن صحبــت گفــت کــه طــرف 

ــت. ــهر اس ــدام ش ــل ک ــل اه مقاب
وی بـا بیـان این کـه افتخـار می کنیـم که به 
برکـت خیریه هـا در سـطح شـهر تبریـز تکـدی 
صحبت هـای  گفـت:  نمی شـود،  دیـده  گـری 
مسـئول قزوینـی انصاف نیسـت، چرا کـه تبریز، 
شـهر پاکی اسـت و بزرگترین افتخـار آن، وجود 
خیریـه مسـتمندان تبریز بوده کـه چندین هزار 
نفر تحت پوشـش آن هسـتند و اکنون این شـهر 
بـه عنوان شـهر بدون گـدا مطرح اسـت و حفظ 

و حرمـت اشـخاص نیازمنـد را حفـظ می کند.
کرونایـی  وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  مهـدوی 
تبریـز، گفـت: وضعیـت تبریـز بـه رنـگ آبـی 
رسـیده بـود و می توانسـتیم بـا رعایـت بیشـتر، 
وضعیـت خـود را سـفید کنیـم و ایـن همت در 

مـردم ایـن دیـار، دیـده می شـود.
وی افـزود: نباید مشـاغل و بخـش اقتصادی 
را تعطیـل کنیـم، در واحدهـای تولیـدی تبریز 
کمتریـن میـزان ابتـا وجـود دارد. بزرگتریـن 
مشـکل مـا، فضاهـای پوشـیده و مراسـم عـزا و 
عروسـی اسـت کـه نـکات بهداشـتی در آن هـا 

نمی شـود. رعایـت 
وی در خاتمـه با بیـان این که تصمیمات اصلی 
و متمرکز توسـط سـتاد ملی مقابله با کرونا گرفته 
می شـود، گفت: این اختیار حتی به سـتاد اسـتانی 
هـم داده نشـده و ما فقط تصمیمات را با شـدت و 

ضعف متفاوتـی اعمال می کنیم.

رییــس کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
در رونــد بررســی شــکایت جمعــی از داوطلبــان شــرکت در کنکور 
نظــام قدیــم ، وزارت علــوم  بــا برگــزاری کنکــور 1۴00 بــه شــیوه 

نظــام قدیــم مخالفــت کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام نصــراهلل پژمانفــر در 
نشســت مجــازی  معاونــت سیاســی حــزب موتلفــه اســامی در 
ــان شــرکت در  ــی از داوطلب ــد بررســی شــکایت جمع ــورد رون م
ــوم و  ــر عل ــا وزی ــه ب ــن رابط ــت: در ای ــم، گف ــام قدی ــور نظ کنک
ــم و  ــوت کردی ــوع را دع ــن موض ــا ای ــط ب ــووالن مرتب ــه مس هم
مســتندات از ســوی آنهــا ارائــه شــد. ایــن موضــوع پیــش از اینکــه 
ــوزش  ــیون آم ــود در کمیس ــرح ش ــل 90 مط ــیون اص در کمیس
مطــرح شــده بــود و ایــن کمیســیون بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــه  ــزم ب ــوم و ســازمان ســنجش را مل ــم وزارت عل ــا نمــی توانی م

ــم. ــم کنی ــر اســاس نظــام قدی ــور 1۴00 را ب ــزاری کنک برگ

رییــس کمیســیون اصــل 90 بیــان کــرد: در کمیســیون اصــل 
90 ایــن موضــوع را بــا توجــه بــه مســتندانی کــه دانــش آمــوزان 
ــی  ــم و در بررس ــرار دادی ــی ق ــورد بررس ــد م ــرده بودن ــه ک ارائ
هایمــان بــه ادلــه ای کــه بتوانــد وزارت علــوم را ملــزم بــه برگزاری 

آزمــون 1۴00 بــر اســاس نظــام قدیــم نرســیدم.
وی افــزود: در ایــن جلســه از وزیــر علــوم خواســتیم بــا توجــه 
بــه شــرایط فعلــی امــروز کشــور، کنکــور ســال 1۴00 را بــر اســاس 
نظــام قدیــم تمدیــد کننــد و وزیــر علــوم نیــز پذیرفتنــد کــه ایــن 
موضــوع در وزارت خانــه مطــرح کننــد و اگــر در آنجــا ایــن مهــم 
پذیرفتــه شــد کنکــور 1۴00 یکســال دیگــر بــه شــیوه نظــام قدیم 
ــتای  ــه در راس ــن وزارتخان ــت ای ــرا موافق ــه ظاه ــود ک ــزار ش برگ

برگــزاری بــه شــیوه قدیــم مــورد موافقــت قــرار نگرفتــه اســت.
پژمانفــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در مــورد  واگذاری 
ــت:   ــه  گف ــن زمین ــی در ای ــاد احتمال ــی و فس ــای دولت بنگاه ه

کمیســیون اصــل 90  در طــول چنــد مــاه بــا ارائــه مســتنداتی  بــا 
ــه عنــوان  پیگیــری جــدی ایــن مباحــث را دنبــال مــی کنــد و ب
یــک وظیفــه جــدی پیگیــر ایــن موضوع هســتیم.با کســانی کــه در 
ایــن مــورد تخلــف می کننــد  بطــور جــدی برخــورد خواهیــم کــرد.

رئیــس کمیســیون اصــل نــود  تصریــح کرد: اصــل ۴۴ یــک فرصت 
بخوبــی بــرای نظــام مــا بــوده کــه بدنــه خــود را ســبک و از تصــدی 
ــه  ســمت حیطــه حاکمیتــی در حــوزه  گری هــا خــارج می کنــد و ب
ــون و  ســوء  ــل ضعــف  قان ــه دلی ــا ب ــی رود، ام ــت م نظــارت و حمای
مدیریــت کــه در ایــن حــوزه وجــود داشــته بــه یــک تهدیــد تبدیــل 
شــده و خاطــره ای تلخــی را بــرای مــردم بــه جــای گذاشــته اســت.

پژمانفـر تاکیـد کرد:بایـد اتفاقـات گذشـته را بازنگـری کنیم و 
اجـاره ادامـه ایـن مسـیر را ندهیـم ، البته بـه این معنا نیسـت که 
بـرای سـرمایه گذاران  ایجـاد نگرانی کنیـم، بلکه بتوانیم سـرمایه 
گـذاران واقعی را در تولید،اشـتغال و چرخـه اقتصاد حمایت کنیم.

مسدودشدن مسیر وادی رحمت تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه

وزارت علوم با برگزاری کنکور ۱4۰۰ به شیوه نظام قدیم مخالفت کرد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک آذرشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی 
و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــماره 1399۶030۴0۲300135۶ 
موضــوع  اول  هیــات   1399/10/0۶ مورخــه 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــد ســند رســمی مســتقر  ــای فاق و ســاختمان ه
ــهر  ــک آذرش ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــای  ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماعیل   ــد اس ــرگان فرزن ــی ه ــه داغ ــاذر قرچ اب
در  از  صــادره   197۶ شناســنامه  بشــماره 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب 105/97 مت
ــع در  ــی واق ــی از ۶۲80  اصل ــاک 130 فرع پ
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــز خری ــش 1۲ تبری بخ
آقــای حســن صبــح خیــز محــرز گردیــده اســت 
ــب در دو  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز اگه ــه فاصل ــت ب نوب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت

ــد شــد. خواه
کالسه 1399114404023000155

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28

ــان  ــا بی ــس ب ــت مجل ــه نف ــس کمیت ریی
اینکــه کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفــت، بــه 
معنــای کاهــش تولیــد نیســت، گفت: صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی بــا درآمدهــای چندیــن 
برابــری جایگزیــن مناســبی بــرای درآمدهــای 

نفتــی اســت. 
حســین حســین زاده در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
اظهــار کــرد: مــا مطابــق بــا سیاســت های کلــی 
ــش  ــه کاه ــزم ب ــامی مل ــوری اس ــام جمه نظ
ــه  ــتیم؛ چراک ــت هس ــه نف ــه ب ــتگی بودج وابس
بودجــه نفتــی، فرهنگــی را در ســازمان ها و 
ــه آســیب زا  ــد ک ــا ایجــاد می کن ســاختارهای م
ــت  ــد ران ــه تولی ــر ب ــع منج ــی مواق و در برخ
ــتگی های  ــت وابس ــن رو الزم اس ــود. از ای می ش

ــد. ــه نفــت کاهــش یاب بودجــه ب
ــا  ــزود: ت ــس اف ــت مجل ــه نف ــس کمیت ریی
ــه نفــت وابســته باشــد،  ــه بودجــه ب ــی ک زمان
مســئوالن و مدیــران دولتــی بــه دنبــال تکاپــو 
بــرای یافتــن منابــع و درآمدهــای ارزی دیگــر 
بــرای کشــور نیســتند. ایــن کاهــش وابســتگی 
منجــر بــه افزایــش کارایــی و خاقیــت دولــت 

می شــود.
ــوع  ــد ن ــه بای ــان اینک ــا بی ــین زاده ب حس
سیاســت گذاری مــا درخصــوص محصــوالت 
کشــاورزی و غذایــی تغییــر اساســی پیــدا کند، 
خاطرنشــان کــرد: اقتصــاد کشــورمان از قدیــم 
ــت  ــوده اس ــاورزی ب ــه کش ــر پای ــادی ب اقتص

ــل  ــه بین المل ــاورزی در عرص ــخ کش ــذا تاری ل
ــه  ــردد ک ــش برمی گ ــال پی ــزار س ــه 1۲ ه ب
ــرس و  ــه زاگ ــای دامن ــز در انته ــدا آن نی مب
ــع شــده  ــران واق ــرس در ای رشــته کوه های زاگ

اســت.
ــراز تاســف کــرد کــه  ــن مســاله اب وی از ای
ــد از  ــژه بع ــه وی ــادی و ب ــالیان متم ــی س در پ
ــی  ــا متک ــاد م ــور، اقتص ــت در کش ــف نف کش
ــه  ــکا ب ــا ات ــت ب ــر صنع ــی ب ــت و متک ــه نف ب
ــن کشــاورزی  درآمدهــای نفتــی شــده، بنابرای
ــع  ــت واق ــورد غفل ــا تاحــدودی م در کشــور م

شــد.
نماینــده جنــوب اســتان فــارس در مجلــس 

شــورای اســامی بــا تقدیــر و تشــکر از عملکرد 
ــوری  ــت: جمه ــار داش ــاورزی اظه ــک کش بان
اســامی ایــران بــا توجــه بــه وضعیــت اقلیمــی، 
ــاف درجــه حــرارت  ــی، اخت ــوع آب و هوای تن
خــاک  و  کشــور  مختلــف  مناطــق  میــان 
مناســب در برخــی مناطــق، شــرایط ایــن 
ــوالت  ــل محص ــار فص ــر چه ــه در ه را دارد ک

ــد. ــد کن ــاورزی را تولی کش
ــور  ــرد: همانط ــان ک ــین زاده خاطرنش حس
ــاورزی  ــوزه کش ــه ح ــد ب ــد بای ــان ش ــه بی ک
ــه  ــوزه انتخابی ــه در ح ــود ک ــژه ای ش ــگاه وی ن
ــود دارد  ــی وج ــای خوب ــز ظرفیت ه ــده نی بن
و بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه بانــک 

کشــاورزی نیــز اقدامــات قابــل تقدیــری انجــام 
داده اســت کــه می تــوان بــرای مثــال از ســال 
1398 تــا شــش مــاه نخســت ســال 1399 بــه 
اقداماتــی نظیــر پرداخــت بیــش از 100 مــورد 
تســهیات مکانیزاســیون کشــاورزی شــامل 
ــن  ماشــین آالت کشــاورزی و تراکتــور و کمبای
و ...، پرداخــت بیــش از ۲00 مــورد تســهیات 
قــرض الحســنه ازدواجــی، بیــش از 30 مــورد 
پرداخــت تســهیات بــر اســاس بنــد ب تبصــره 
ــداد و  ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــک ب 1۶ کم
بهزیســتی، پرداخــت تســهیات بــه طرح هــای 
کشــاورزی شــامل طرح هــای دام و پرواربنــدی 
ــه اشــتغال  ــه و ...  کــه زمین گوســفند و گلخان
حــوزه  شهرســتان  چهــار  در  نیــز  خوبــی 
ــرد. ــی داشــته، اشــاره ک ــده در پ ــه بن انتخابی

ــراش  ــج، گ ــتان، خن ــردم الرس ــده م نماین
و اوز در مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــی پیگیری ه ــرد: ط ک
ــز از  ــات و بخشــودگی نی حــوزه وصــول مطالب
ــال 1399  ــاه نخســت س ــا ۶ م ــال 1398 ت س
از طریــق بنــد خ مــاده 33 قانــون پنــج ســاله 
ــده،  ششــم توســعه کشــور بیــش از ۴00 پرون
از طریــق بنــد ل تبصــره 1۶ بیــش از ۲۶0 
ــزام  ــه الت ــم و وج ــودگی جرائ ــده و بخش پرون
بیــش از 880 پرونــده در چهــار شهرســتان 
حــوزه انتخابیــه بنــده از بخشــودگی اســتفاده 

کرده انــد.

رییس کمیته نفت مجلس:

کاهش وابستگی بودجه به نفت، به معنای کاهش تولید نیست

ــز  ــی مراک ــن صنف ــس انجم ــل رئی ــرآورد و تحلی ــق ب طب
اســقاط و بازیافــت خودروهــای فرســوده، ســاالنه 53 هــزار 
میلیــارد تومــان، مصــرف ســوخت اضافــه دارنــد کــه ایــن رقــم 
ــه  ــال ب ــک س ــی ی ــت ط ــه دول ــه ای ک ــغ یاران ــوع مبل از مجم
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود ۲0 ه ــد، ح ــت می کن ــردم پرداخ م

ــت.  ــتر اس بیش
ــه گــزارش ایســنا، محمــود مشــهدی شــریف در نشســت  ب
ــه اینکــه در حــال حاضــر ســه  خبــری خــود، ضمــن اشــاره ب
میلیــون دســتگاه خــودرو فرســوده در کشــور وجــود دارد کــه 
هریــک 1۴.3 درصــد مصــرف بنزیــن بیشــتر نســبت بــه یــک 
خــودرو غیرفرســوده دارد؛ بنابرایــن باتوجــه بــه قیمــت بنزیــن 
ــبه  ــا محاس ــنت( و ب ــارس )۶5 س ــج ف ــوب خلی ــاس ف براس
ــرای  ــان(، ب ــزار توم ــن آزاد )3000 ه ــر بنزی ــر لیت ــت ه قیم
ــه  ــب ب ــه قری ــون خــودرو فرســوده در کشــور، روزان ســه میلی
50 هــزار تومــان بنزیــن بیهــوده در کشــور ســوخت می شــود.

ــو  ــت در گفت وگ ــن نشس ــیه ای ــی در حاش ــام صنف ــن مق ای

ــزار  ــای دالر ۲3 ه ــا مبن ــرد: ب ــریح ک ــزاری، تش ــن خبرگ ــا ای ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــن آزاد و ب ــر بنزی ــر لیت ــان و قیمــت ه توم
هــر خــودروی فرســوده ۴.13 لیتــر مصــرف بیشــتری دارد و هــر 
خــودروی فرســوده روزانــه نزدیــک بــه 50 هــزار تومــان بــرای 
دولــت هزینــه دارد بــرای ســه میلیــون خــودروی فرســوده ایــن 
رقــم بــه 1۴8 میلیــارد و ۶5 میلیــون تومــان در روز و 53 هــزار 

ــک ســال می رســد. ــرای ی ــان ب ــارد توم میلی
رئیــس انجمــن صنفــی مراکــز اســقاط و بازیافــت خودروهــای 
ــدود ۶0  ــه ح ــاه ب ــر م ــت ه ــرد: دول ــان ک ــوده خاطرنش فرس
ــه  ــد ک ــی می ده ــزار و 500 تومان ــه ۴5 ه ــر یاران ــون نف میلی
ــارد  ــزار میلی ــدود 33 ه ــال، ح ــاه س ــرای 1۲ م ــوع آن ب مجم
ــرف  ــه مص ــه هزین ــه ب ــن باتوج ــد؛ بنابرای ــد ش ــان خواه توم
بنزیــن خودروهــای فرســوده، میــزان ریالــی مصرفــی ۲0 هــزار 
ــدی  ــورت نق ــه ص ــت ب ــه دول ــه ای ک ــان از یاران ــارد توم میلی

می پــردازد، بیشــتر اســت.
ــه اینکــه در ســال 1۴0۴  مشــهدی شــریف ضمــن اشــاره ب

ــه هشــت میلیــون دســتگاه  کــه تعــداد خودروهــای فرســوده ب
ــا  ــی و ب ــزار تومان ــرض دالر ۲3 ه ــا پیش ف ــید، ب ــد رس خواه
ــری  ــون لیت ــش 31 میلی ــر افزای ــی ب ــت مبن ــی دول پیش بین
ــن موضــوع  ــا ای ــرد: آی ــح ک ــن در آن ســال، تصری مصــرف بنزی
ــه  ــد را ب ــن تهدی ــه ای ــر ک ــه بهت ــذا چ ــت؟ ل ــد« نیس » تهدی
فرصــت تبدیــل کنیــم و بــا اســقاط هشــت میلیــون خــودرو کــه 
ــون  ــش از 33 میلی ــد، بی ــتری دارن ــری بیش ــرف ۴.13 لیت مص
ــن  ــیم. بنابرای ــن داشته باش ــرف بنزی ــی در مص ــر صرفه جوی لیت
نه تنهــا تــا ســال 1۴0۴ افزایــش 31 میلیــون لیتــری بنزیــن را 
ــال کاهــش  ــون ری ــزان دو میلی ــه می ــم داشــت؛ بلکــه ب نخواهی

ــز ایجــاد خواهــد شــد. مصــرف نی

خودروهای فرسوده ساالنه 53 هزار 
میلیارد تومان به کشور ضرر می زنند 
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طرز تهیه ترشی کلم سفید و قرمز
 به روش های متفاوت 

ــای  ــد در غذاهـ ــی دانیـ ــه مـ ــور کـ همانطـ
رســـتوران هـــا و مراســـم هـــای متفـــاوت 
از ترشـــی کلـــم در طعـــم هـــای متفـــاوت 
ــا 3 روش  ــه بـ ــود. در ادامـ ــی مـــی شـ دورچینـ

ــوید. ــی شـ ــنا مـ ــم آشـ ــی کلـ ــت ترشـ پخـ

مواد الزم برای کلم ترشی با چغندر :
کلم                                                 ۲ کیلوگرم 
هویج                                            ۲ عدد 
چغندر                                              1 عدد 
آب                                    1 لیتـــر
شـــکر                                         50 گرم
نمک                                      5 قاشق غذاخوری
فلفل سیاه                                    5 تا ۶ عدد

سرکه سفید                                     150 گرم 
 

طرز تهیه کلم ترشی با چغندر :
ـــای  ـــورت نواره ـــه ص ـــفید را ب ـــرگ س ـــم ب کل
ــی  ــویید و آبکشـ ــد و بشـ ــرد کنیـ ــک خـ باریـ
ـــت  ـــده درش ـــویید و رن ـــا را بش ـــج ه ـــد. هوی کنی
ـــویید  ـــد و بش ـــت بگیری ـــا را پوس ـــد. چغندره کنی
ـــده ی  ـــا رن ـــد و ی ـــرد کنی ـــز خ ـــات ری ـــه قطع و ب

ـــد. ـــت کنی درش
ـــز  ـــیر را ری ـــدد س ـــل 1-۲ ع ـــورت تمای در ص
خـــرد کنیـــد و یـــا رنـــده کنیـــد. زمانـــی کـــه 
ـــز  ـــه ای تمی ـــد. شیش ـــیده ش ـــا کش ـــم ه آب کل
و خشـــک را اتخـــاب کنیـــد و داخـــل آن یـــک 
ـــده  ـــده ش ـــج رن ـــد هوی ـــد و بع ـــم بریزی ـــه کل الی
ــد  ــه ای بریزیـ ــورت الیـ ــه صـ ــا را بـ و چغندرهـ
اگـــر تمایـــل داشـــتید ســـیر را اضافـــه کنیـــد. 
ـــد  ـــل تن ـــد فلف ـــت داری ـــد دوس ـــی تن ـــر ترش اگ
ـــا  ـــه ه ـــب الی ـــپس ترتی ـــد. س ـــه کنی ـــم اضاف ه

را ادامـــه بدهیـــد. 
ـــکر  ـــک و ش ـــرکه و نم ـــه ای آب و س در قابلم
و فلفـــل را اضافـــه کنیـــد و چنـــد جـــوش کـــه 
خـــورد شـــعله را خامـــوش کنیـــد و آن را روی 
مـــواد ترشـــی داخـــل شیشـــه بریزیـــد. زمانـــی 
کـــه خنـــک شـــد، درب آن را محکـــم ببندیـــد 
ــد  ــرار بدهیـ ــک قـ ــک و تاریـ ــای خنـ و در جـ
ـــس  ـــد. پ ـــی رس ـــما م ـــی ش ـــدود 3-5 روز ترش ح
ـــرار  ـــال ق ـــان آن را در یخچ ـــن زم ـــت ای از گذش

بدهیـــد.
ـــد  ـــی توانی ـــی م ـــن ترش ـــه ی ای ـــرای تهی - ب
ـــد. در  ـــتفاده کنی ـــفید اس ـــا س ـــز و ی ـــم قرم از کل
ـــگ  ـــدر رن ـــتن چغن ـــل داش ـــه دلی ـــورت ب ـــر ص ه

ـــود. ـــی ش ـــز م ـــی قرم ترش

 مواد الزم برای ترشی کلم ساده :
کلم قرمز                                            500 گرم 
نمک                                     نصف قاشق غذاخوری 
سرکه سفید                                به مقدار الزم 

 
ـــد آن  ـــی توانی ـــم م ـــی کل ـــه ی ترش ـــرای تهی ب
ـــد و  ـــرد کنی ـــک خ ـــای باری ـــورت نواره ـــه ص را ب
بعـــد بشـــویید و یـــا آن را بـــرگ بـــرگ کنیـــد، 
ــرد  ــواری خـ ــورت نـ ــه صـ ــد بـ ــویید و بعـ بشـ

ـــد. کنی
ــته و  ــای شسـ ــم هـ ــد آب کلـ ــازه بدهیـ اجـ
خـــرد شـــده کامـــا کشـــیده شـــود و بعـــد آن 
ـــک  ـــد و روی آن نم ـــه بریزی ـــل شیش ـــا را داخ ه
ـــا  ـــد ت ـــرکه بریزی ـــس از آن روی آن س ـــید، پ بپاش
ـــاند.  ـــرکه بپوش ـــا را س ـــم ه ـــه روی کل ـــدی ک ح
ــک  ــای خنـ ــد و در جـ ــم ببندیـ در آن را محکـ
ـــک  ـــس از ی ـــد. پ ـــرار بدهی ـــال ق ـــرون از یخچ بی
ــی  ــت و مـ ــیده اسـ ــما رسـ ــی شـ ــه ترشـ هفتـ
ــک  ــد از یـ ــد. بعـ ــتفاده کنیـ ــد از آن اسـ توانیـ
ـــا  ـــد ت ـــرار بدهی ـــال ق ـــی را در یخچ ـــه ترش هفت

دیرتـــر خـــراب شـــوند. 
 

مواد الزم برای ترشی کلم شیرین :
کلم کوچک                                         1 عدد 
شکر                                      ۲ قاشق غذاخوری 
نمک                                 1 قاشق غذاخوری
ـــدار الزم ـــه مق ـــفید                  ب ـــرکه س س

 
طرز تهیه ترشی کلم شیرین :

ـــیرین،  ـــم ش ـــی کل ـــردن ترش ـــت ک ـــرای درس ب
ـــازک  ـــه هـــای ن ـــه صـــورت الی ـــم هـــا را ب ابتـــدا کل
خـــرد کنیـــد. و داخـــل ظـــرف آبـــی بریزیـــد و 
ـــد  ـــازه بدهی ـــد. اج ـــا را آبکشـــی کنی ســـپس آن ه
ـــا را داخـــل  ـــم ه آب آن کامـــا کشـــیده شـــود. کل
شیشـــه بریزیـــد، روی آن نمـــک و شـــکر بریزیـــد و 
ـــا  ـــا کام ـــد ت ـــرکه را روی آن بریزی ـــس از آن س پ
ــث  ــکر باعـ ــزان شـ ــن میـ ــوند. ایـ ــیده شـ پوشـ
ـــر  ـــیرین ت ـــر ش ـــا اگ ـــود ام ـــی ش ـــدن م ـــس ش مل
دوســـت داریـــد مـــی توانیـــد میـــزان بیشـــتری 

ـــد. ـــکر بریزی ش
ـــد روز در  ـــد و چن ـــم ببندی ـــه را محک در شیش
ـــد  ـــا برس ـــد ت ـــداری کنی ـــال نگه ـــرون از یخچ بی
ـــن  ـــد. ای ـــداری کنی ـــال نگه ـــل یخچ ـــد داخ و بع
ـــای  ـــر در ج ـــد. اگ ـــی رس ـــی زود م ـــی خیل ترش
ـــد  ـــما ب ـــای ش ـــم ه ـــد، کل ـــداری کنی ـــرم نگه گ

ـــوند.  ـــی ش ـــگ م رن
- ترشــی را در جایــی نگهــداری کنیــد کــه از 

رســیدن نــور خورشــید بــه آن جلوگیــری شــود.
ـــی  ـــه ی ترش ـــوا وارد شیش ـــه ه ـــرای اینک - ب
ـــود،  ـــری ش ـــدن آن جلوگی ـــراب ش ـــود و از خ نش
روی در آن پاســـتیک قـــرار بدهیـــد و در آن را 

ـــد. ببندی
 منبع: بیتوته

فعالیت مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان 
تابع تصمیم ستاد کروناست

مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
ــز  ــوروز نی ــات ن ــرای تعطی ــرورش ب ــوزش و پ ــه وزارت آم ــه توصی اینک
هماننــد دیگــر ایــام ســال، پرهیــز از ســفر و در خانــه مانــدن اســت، گفــت: 
ــوروز  ــات ن ــام تعطی ــم در ای ــای معل ــکان و خانه ه ــت اس ــه فعالی هرگون

ــا کروناســت.  تابــع تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه ب
گــودرز کریمــی فــر در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره چگونگــی وضعیــت 
ــام  ــرورش در ای ــوزش و پ ــکان وزارت آم ــی و اس ــز رفاه ــتفاده از مراک اس
نــوروز1۴00 بــا توجــه بــه اینکــه فعالیت هــای آن هــا در ســال جــاری نیــز 
بــه علــت شــیوع کرونــا لغــو شــده بــود، اظهــار کــرد: کمــاکان بــه علــت 
تــداوم شــیوع کرونــا، توصیــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــرای تعطیــات 
نــوروز نیــز هماننــد دیگــر ایــام ســال، پرهیــز از ســفر و در خانــه مانــدن 

اســت.
وی افــزود: هرگونــه تصمیــم گیــری در ایــن بــاره مشــروط بــه اعطــای 

مجــوز ســتاد ملــی مبــارزه بــا کروناســت.
مدیــرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش تاکیــد 
ــای  ــه ه ــت، خان ــکان موق ــکان اس ــرار دادن ام ــار ق ــرای در اختی ــرد: ب ک
معلــم و مراکــز اســکان آمــوزش و پــرورش در سراســر کشــور بــا رعایــت 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــاعد س ــر مس ــه نظ ــروط ب ــا مش پروتکل ه
ــه فعالیــت اســکان  ــم امــا همانطــور کــه گفتــه شــد هرگون آمادگــی داری
و خانــه هــای معلــم، تابــع تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کروناســت.

چرا قوانین جشنواره فیلم فجر
 هر سال تغییر می کند؟ 

برخــی ســینماگران بــه چرایــی نبــود قانــون ثابــت و مــدون در 
برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر پاســخ دادنــد. 

ــگاران جــوان، قوانیــن و مقــررات جشــنواره  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــی  ــای دولت ــازمان ها، نهاد ه ــا، س ــی ارگان ه ــد برخ ــم مانن ــر ه ــم فج فیل
ــون و  ــود قان ــد. نب ــر می کن ــد تغیی ــر جدی ــر و مدی ــدن دبی ــا آم و ... ب
مقرراتــی ثابــت کــه همــه کار هــا طبــق آن پیــش بــرود، موضوعــی اســت 

ــم. ــوده ای ــا آن مواجــه ب ــم فجــر ب ــه ســال ها در جشــنواره فیل ک
اگــر چهــار دوره اخیــر جشــنواره فیلــم فجــر را بررســی کنیــم، 
ــه کشــی  ــن قرع ــزاری آیی ــو، برگ ــگاه ن ــی چــون حــذف بخــش ن تغییرات
نمایــش فیلم هــا، تغییــر مــکان برگــزاری جشــنواره، اضافــه کــردن 
ــت  ــذف هیئ ــمفا، ح ــامانه س ــاد س ــلیمانی، ایج ــم س ــاج قاس ــس ح تندی
انتخــاب فیلــم هــا و برگــزاری اختتامیــه بــه صــورت مجــازی را می بینیــم.

ــئوالن  ــران و مس ــت دبی ــرای تبعی ــت ب ــررات ثاب ــون و مق ــود قان نب
مربــوط در دوره هــای مختلــف از آن، مــا را بــر آن داشــت تــا در ایــن بــاره 

ــم. ــو کنی ــینماگران گفت وگ ــن از س ــا دو ت ب
داریـوش باباییـان تهیـه کننـده و پخش کننـده سـینما در ایـن بـاره بـه 
خبرنـگار مـا گفـت: ما در سـینمای ایران هیچ زمـان قانونی که تدوام داشـته 
باشـد، نداشـته ایـم؛ هر فـردی از دبیر جشـنواره فیلم فجر تا رئیس سـازمان 

سـینمایی می خواهـد مانـور خـود را بدهـد و تفکـرات خود را پیـاده کند.
نمی خواهــد دســتورات  دلــش  هــر مدیــری  افــزود: مســلماً  وی 
ــه  دســتمالی شــده قبلــی را اعمــال کنــد. بنابرایــن قوانیــن جدیــدی را ب
ــب اینجاســت برخــی  ــه جال ــد. نکت ــه می کن ــر دیکت ــنواره فج ــر جش دبی
مواقــع قوانینــی در کام گفتــه می شــود، امــا در اجــرا متفــاوت می شــود! 
ــزار  ــوت برگ ــاً خل ــه تقریب ــد اختتامی ــال گفتن ــنواره امس ــن جش در همی
ــت و حتــی شــنیده  ــد برعکــس پیــش رف ــا اگــر توجــه کنی می شــود؛ ام
می شــود در اختتامیــه چنــد نفــر کرونــا داشــتند! پــس آن همــه تاکیــد بــر 
رعایــت اصــول بهداشــتی چــه شــد؟! نکتــه دیگــر اینکــه بلیــت فروشــی 
مردمــی قــرار نبــود تــا ایــن انــدازه باشــد، امــا وقتــی مســئوالن جشــنواره 

ــد. ــزان آن را افزایــش دادن ــود، می ــد اســتقبال مردمــی خــوب ب دیدن
ــوان  ــه عن ــر ب ــک دبی ــه ی ــا ک ــرد: از آنج ــان ک ــده بی ــن پخش کنن ای
نمونــه ده ســال دبیــری جشــنواره را بــر عهــده نــدارد، مدیــران تفکــرات 
ــن  ــر آیی ــدارد اگ ــکان ن ــد و ام ــل می کنن ــان را تحمی ــی خودش مقطع
ــر طبــق  ــم فجــر ب ــد. اینکــه جشــنواره فیل ــه ای باشــد، اجرایــش کنن نام
ــود،  ــوض نش ــر ع ــر دبی ــا تغیی ــرود و ب ــش ب ــت پی ــررات ثاب ــون و مق قان
شــدنی اســت امــا متاســفانه مســئوالن امــر نمی خواهنــد ایــن اتفــاق رخ 
دهــد. بــه شــخصه از ســال شــصت بــه ایــن طــرف دیــده ام هــر مدیــری 
ــاد آن  ــا رفتنــش مف ــکار خــودش آورده و ب ــا اف ــده، دفترچــه ای ب ــه آم ک
تغییــر کــرده اســت. جشــنواره فیلــم فجــر بایــد ماننــد مجلــس قوانینــی 

ــی شــود. ــان اجرای ــا گذشــت چنــد دهــه همچن ــب کنــد کــه ب را تصوی
ــار  ــاره اظه ــن ب ــده ســینما هــم در ای ــه کنن ــر ســیدزاده تهی ســید امی
کــرد: مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه سیســتم بــر رونــد مقــررات فرهنگــی 
مــا حاکــم نیســت؛ یعنــی در هــر دوره و یــا هــر از گاهــی یــک دبیــر و در 
هــر چهــار دوره یــک وزیــر عــوض می شــود. وزیــر ارشــاد و دبیــر جشــنواره 
ــون را می نویســند و همــه آن قوانیــن  ــر اســاس صاحیــت خودشــان قان ب
آزمــون و خطــا دارنــد. پدیدآورنــدگان ایــن قوانیــن فکــر می کننــد خروجــی 

ــد. ــی نمی گیرن ــا وارد عمــل کــه می شــوند نتیجــه خوب ــد، ام ــی دارن خوب
وی افــزود: سیســتم و قانــون نوشــته شــده ثابتــی در قوانین جشــنواره فیلم 
فجــر وجــود نــدارد. از طرفــی بــا آمــدن هــر وزیــر در هر مقطــع زمانــی و آمدن 
دبیــر در یــک ســال بــا قوانیــن جشــنواره ســلیقه ای برخــورد می شــود. بنابراین 

مشــکات متعــددی بــرای ســینمای ایــران بــه وجــود می آید.
ــوع  ــن موض ــوان ای ــه بت ــکاری ک ــه راه ــاره ب ــا اش ــده ب ــن تهیه کنن ای
ــا در  ــی ی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــت: در ش ــرد، گف ــاماندهی ک را س
ــری  ــع تصمیم گی ــن مرج ــه باالتری ــی ک ــر مرجع ــا ه ــاد ی ــه ارش وزارتخان
مســائل فرهنگــی هنــری کشــور اســت، بایــد قوانینــی نوشــته شــود کــه 

ــد. ــر نکن ــدون باشــد و تغیی ــس م ــن مجل ــد قوانی مانن
ــد  ــده ای نمی خواهن ــفانه ع ــرد: متأس ــوان ک ــان عن ــید زاده در پای س
ــاف  ــون برخ ــد؛ چ ــته باش ــی داش ــن ثابت ــر قوانی ــم فج ــنواره فیل جش
ســلیقه ها و آرای شــخصی آنهاســت وگرنــه یــک جشــنواره و قوانینــش را 

ــت. ــاده ای اس ــرد و کار س ــن ک ــوان تعیی می ت

نماینــده تهــران در مجلــس ســاماندهی 
ــه  ــگاه آزاد را دغدغ ــی دانش ــی و نظارت حقوق
ــرح  ــدگان ط ــاء کنن ــراح و امض ــدگان ط نماین
ســاماندهی نظارتــی دانشــگاه آزاد عنــوان کــرد 
و گفــت کــه در خصــوص عملکــرد مالــی 
ــدارد.  ــود ن ــفافیتی وج ــچ ش ــگاه آزاد هی دانش
علــی خضریــان در گفت وگــو بــا ایســنا 
ــگاه  ــی دانش ــاماندهی نظارت ــرح س ــاره ط درب
آزاد اســامی گفــت: اصــل دغدغــه نماینــدگان 
طــرح،  ایــن  کننــدگان  امضــاء  و  طــراح 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــی و نظارت ــاماندهی حقوق س
ــل  ــه دلی ــر ب ــال حاض ــت. در ح ــامی اس اس
ــن  ــگاه، ای ــی دانش ــت حقوق ــایی ماهی شناس
دانشــگاه تحــت پوشــش ســایر قوانیــن کشــور 
ــده  ــث ش ــاله باع ــن مس ــه و همی ــرار نگرفت ق
اســت کــه از حداقــل نظــارت برخوردار نباشــد.

وی بــا بیــان اینکــه سیســتم حقوقــی قضایی 
بــه دلیــل ماهیــت حقوقــی دانشــگاه آزاد 
اســامی در خصــوص ایــن دانشــگاه مســتاصل 
اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر دیــوان عدالت 
اداری بــه دلیــل ابهــام در ماهیــت حقوقــی 
دانشــگاه آزاد صاحیــت ورود بــه مســایل ایــن 
دانشــگاه را نــدارد. همچنیــن مرجــع رســیدگی 
نهایــی بــه اختافــات میــان دانشــگاه و کارکنان 
اســتخدامی، خــود دانشــگاه آزاد اســامی اســت. 
ــل  ــای ح ــی و هیات ه ــتگاه قضای ــن دس بنابرای

اختــاف وزارت کار بــه مســائل کارمنــدان ایــن 
دانشــگاه ورود نمی کننــد.

ایــن نماینــده مجلــس مطــرح کــرد: از 
ــا  ــود آی ــرح می ش ــوالی مط ــن س ــن رو چنی ای
ــان شــریف  ــم در حــق کارکن ــن مســئله ظل ای
ایــن دانشــگاه نیســت؟ اگــر بخواهنــد از ظلــم 
مســئوالن ایــن دانشــگاه شــکایت کننــد، بایــد 
ــد؟ چــرا دانشــگاه آزاد  ــه کجــا شــکایت ببرن ب
بایــد در ایــن قضیــه تافتــه جــدا بافتــه باشــد؟

ــت:  ــود گف ــل ن ــیون اص ــخنگوی کمیس س
متاســفانه دانشــگاه آزاد اســامی مصوبــات 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را بــه راحتــی 
ــه  ــدارها توج ــه هش ــذارد و ب ــی گ ــا م ــر پ زی
نمــی کنــد. بــه عنــوان مثــال تعــدادی از 

مســئوالن ارشــد ایــن دانشــگاه خــاف ضوابــط 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــات ش و مصوب
ــرا مســئوالن دانشــگاه  ــد. زی منصــوب شــده ان
خیالشــان راحــت اســت کــه کســی سراغشــان 
ــر  ــود ب ــل ن ــیون اص ــه کمیس ــد. البت ــی آی نم
بــه مســئله  ارســالی  گزارش هــای  اســاس 
انتصابــات غیرقانونــی دانشــگاه آزاد ورود کــرده 

ــت. ــی اس ــال بررس و در ح
ــدگان  ــه نماین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب خضری
در ایــن مجلــس بنــا دارنــد نظــارت دقیقــی بــر 
ــرد،  مســایل دانشــگاه آزاد اســامی صــورت گی
گفــت: در مــورد اینکــه یکــی از مســئوالن 
داشــته  اظهــار  اخیــرا  آزاد  دانشــگاه  ارشــد 
اســت کــه ایــن دانشــگاه از شــفافیت برخــوردار 

ــان از  ــور ایش ــا منظ ــید دقیق ــد پرس ــت، بای اس
شــفافیت چیســت؟ اگــر منظــور مقــررات و 
ــای  ــگاه در حوزه ه ــن دانش ــتورالعمل های ای دس
آموزشــی و پژوهشــی اســت، باید گفت متاســفانه 
هیــچ یــک از مصوبــات شــوراها و مجامــع عالــی 
دانشــگاه اعــم از هیــات امنــای مرکزی، اســتانی، 
هیــات رئیســه و غیــره هیچــگاه منتشــر نشــده و 

ــوده اســت. ــوم نب ــترس عم در دس
وی اضافــه کــرد: در خصــوص عملکــرد 
مالــی ایــن دانشــگاه نیــز هیــچ شــفافیتی 
وجــود نــدارد. هیــچ کــس از جزئیــات بودجــه 
مصــوب هیــات امنــا و نتایــج حسابرســی ایــن 
دانشــگاه اطاعــی نــدارد. حقــوق مدیــران ایــن 
ــران  ــه مدی ــوده اینک ــفاف نب ــز ش ــگاه نی دانش
ــگاه  ــن دانش ــفافیت در ای ــی ش ــگاه مدع دانش

ــت. ــب اس ــای تعج ــتند، ج هس
ایــن عضــو هیــات رئیســه کمیســیون اصــل 
90 همچنیــن گفــت: در خصــوص نظــارت 
ــادی در  ــچ نه ــت هی ــد گف ــز بای ــی نی حاکمیت
حــوزه مالــی بــر ایــن دانشــگاه نظــارت نــدارد 
و موسســات حسابرســی کــه مســئوالن مدعــی 
ــگاه  ــا دانش ــت امن ــه هیئ ــط ب ــتند فق آن هس
ــوع  ــارت از ن ــی نظ ــه نوع ــوده و ب ــخگو ب پاس
ــفانه  ــت، متاس ــی اس ــی و درون ــارت داخل نظ
نتایــج همیــن حسابرســی هــم تاکنــون منتشــر 

نشــده اســت.

ثبــت نــام بــرای شــرکت در بیســتمین 
دوره آزمــون ارزشــیابی دانــش آموختــگان 
داروســازی خــارج، از دوشــنبه ۲7 بهمــن مــاه 
از طریــق ســایت مرکــز ســنجش آمــوزش 

ــد.  ــاز ش ــکی آغ پزش
بــه گــزارش ایســنا، داوطلبــان شــرکت 
ــش  ــیابی دان ــون ارزش ــتمین دوره آزم در بیس
ــام  ــش از ن ــارج،  پی ــازی خ ــگان داروس آموخت
ــه تشــکیل  ــد نســبت ب ــی، بای نویســی اینترنت
پرونــده در مرکــز خدمــات آموزشــی وزارت 
ــه  ــرادی ک ــط اف ــد و فق ــدام کنن ــت، اق بهداش
توســط مرکــز خدمــات آموزشــی معرفــی شــده 
باشــند، واجــد شــرایط نــام نویســی اینترنتــی و 

ــتند. ــیابی هس ــون ارزش ــرکت در آزم ش
ــدارک  ــی م ــل و کپ ــاس اص ــن اس ــر ای ب
محــل  دانشــگاه  از  دریافتــی  تحصیلــی 
تحصیــل، شــامل مــدرک نهایــی و ریــز نمــرات 
ــدور  ــت ص ــه صح ــی ک ــع تحصیل ــه مقاط کلی
ــر و  ــد و مه ــق و تأیی ــه تصدی ــق آن، ب و تعل
ــی  ــجویی نمایندگ ــور دانش ــعبه ام ــای ش امض
جمهــوری اســامی ایــران در کشــور مربوطــه و 
تأییــد وزارت امــور خارجــه در تهــران رســیده 

ــت. ــام اس ــت ن ــدارک ثب ــه م ــد از جمل باش
اصــل و کپــی کلیــه ســوابق تحصیلــی 
قبلــی در ایــران )مــدرک پیــش نیــاز بــر 
اســاس مــدرک اخــذ شــده در خــارج از کشــور، 

ــانس،  ــانس، لیس ــوق لیس ــری، ف ــم از دکت اع
دیپلــم، پیــش دانشــگاهی و ...(، اصــل و کپــی 
شناســنامه، اصــل و کپــی کارت ملــی، اصــل و 
کپــی کارت پایــان خدمــت یــا معافیــت )ویــژه 
آقایــان(، اصــل و کپــی گذرنامــه هــای جدیــد 
از دیگــر  و زمــان تحصیــل و عکــس 3×۴ 

ــام اســت. ــت ن ــدارک ثب م
ــی  ــمی تمام ــه رس ــه ترجم ــن ارائ همچنی
مــدارک، چنانچــه بــه زبانــی غیــر از انگلیســی 

ــی اســت. باشــند، الزام
ــودن تمامــی مــدارک  در صــورت تکمیــل ب
مــورد نیاز و تشــکیل پرونــده، دانــش آموختگان 
بایــد آمادگــی خــود را جهــت شــرکت در آزمون 
ارزشــیابی مرکــز خدمــات  بــه کارشــناس 

آموزشــی اعــام کننــد تــا نــام آنهــا در لیســت 
ــت شــود. ــات آموزشــی ثب ــز خدم مرک

دانــش آموختــگان مــورد تاییــد مــی تواننــد 
ــا دوشــنبه ۴ اســفند  از دوشــنبه ۲7 بهمــن ت
بــا مراجعــه بــه ســایت مرکــز ســنجش آموزش 
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نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
ــام  ــکی اع ــوزش پزش ــنجش آم ــز س مرک
ــل نشــدن  ــه در صــورت تکمی ــرده اســت ک ک
مــدارک و اتمــام مهلــت ثبــت نــام، ایــن مرکــز 
هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال عــدم امــکان 
شــرکت دانــش آموختــگان در آزمــون نخواهــد 
ــای بعــدی  ــون ه ــد در آزم ــان بای داشــت و آن

شــرکت کننــد.

داوطلبــان بایــد هــر یــک از مــدارک اعــام 
شــده را اســکن کــرده و از طریــق پیونــد 
ــوزش  ــنجش آم ــز س ــایت مرک ــه در س مربوط

ــد. ــذاری کنن ــکی بارگ پزش
پــس از ارســال مــدارک، مرحلــه ثبــت نــام 
ــد فــرم  فعــال مــی شــود و داوطلــب مــی توان
ثبــت نــام را تکمیــل و ارســال کــرده و در 

ــد. ــت کن ــری را دریاف ــد رهگی ــت ک نهای
ــاعت 15 روز  ــون از س ــرکت در آزم کارت ش
ــایت  ــق س ــفند 99 از طری ــنبه 1۲ اس ــه ش س
مرکــز ســنجش در اختیــار داوطلبــان قــرار 
خواهــد گرفت.داوطلبــان باید پرینــت کارت ورود 
بــه جلســه و اصــل کارت ملــی )یــا شناســنامه( 
ــند،  ــته باش ــراه داش ــون هم ــود را در روز آزم خ
ــالن  ــه س ــان ب ــورت از ورود آن ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــد ش ــری خواه ــون جلوگی ــزاری آزم برگ
ــک  ــون الکترونی ــای آزم ــالن ه ــون در س آزم
ــتقر در  ــکی مس ــوزش پزش ــنجش آم ــز س مرک
تهــران و بــه روش الکترونیــک برگــزار خواهد شــد. 
پــس از قبولــی در آزمــون ارزشــیابی، طــول 
دوره تکمیلــی و تعــداد واحدهــای درســی 
ــز  ــط مرک ــه توس ــات مربوط ــاس مصوب ــر اس ب
خدمــات آموزشــی اعــام مــی شــود. معرفــی 
نامــه بــرای طــی دوره تکمیلــی، فقــط پــس از 
تأییــد نمــرات در کمیســیون ارزشــیابی رشــته 

داروســازی صــادر خواهــد شــد.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی گفــت: 
تعامــل ســازنده دســتگاه های فرهنگــی بــا یکدیگــر و مخاطبــان، 

موجــب ترقــی و تعالــی فرهنــگ می شــود. 
ــا معــاون  ــدار ب ــا، سیدقاســم ناظمــی  در دی ــه گــزارش ایرن ب
ــان اینکــه فعالیــت  ــا بی ــز ب فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری تبری
در بخــش فرهنــگ،   بــا بخشــنامه پیــش نمــی رود، افــزود: بــرای 
ــای  ــانی نهاده ــد هم پوش ــگ، نیازمن ــی فرهن ــه تعال ــتیابی ب دس

مختلــف شــهری و فرهنگــی هســتیم.
وی اظهــار داشــت: همــه کســانی کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر 
فعالیــت می کننــد اجــزای یــک پیکــر واحــد محســوب می شــوند 
ــگ و  ــاب فرهن ــوم، اصح ــرز و ب ــن م ــگ ای ــی فرهن ــرای تعال و ب
هنــر و متولیــان ایــن حــوزه بایــد در کنــار یکدیگــر و در راســتای 

غنابخشــی بــه فضــای فرهنگــی شــهر اهتمــام داشــته باشــند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در خــط مقــدم فرهنــگ همــه بایــد بخشــی از کار را بــر 
عهــده بگیرنــد، گفــت: بــا جانمایــی صحیــح نقش هــا در ایــن وادی 

می تــوان بــرای رســیدن بــه نتایــج مطلوب تــر امیــدوار بــود.
ــد  ــی بای ــای فرهنگ ــه ه ــه برنام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ناظم
ــی  ــینه غن ــه داد: پیش ــند، ادام ــته باش ــی داش ــت عملیات پیوس
بــال   ۲ اســتان،  موجــود  ظرفیت هــای  و  آذربایجان شــرقی 
قدرتمنــد فرهنــگ و هنــر بــرای رســیدن بــه جایگاهــی شایســته 

ــتند. ــه هس ــن عرص در ای
ــن  ــز در ای ــز نی ــهردار تبری ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
دیــدار بــا بیــان اینکــه فعالیــت هــای حــوزه فرهنگــی شــهرداری 
در ســال جــاری در حــوزه  کتــاب متمرکــز شــده اســت، گفــت: 
ــی  ــی، کارگاه هــای کتاب خوان برگــزاری چنــد مســابقه کتاب خوان
ــار در ســطح  ــن ب ــرای اولی ــار« ب ــاب ی ــرح »کت ــی از ط و رونمای
ــام  ــای انج ــه فعالیت ه ــز از جمل ــور در تبری ــهرداری های کش ش
شــده در ایــن زمینــه اســت کــه بــا تعامل هــای ســازنده دســتگاه 

هــای متولــی فرهنــگ ثمــرات درخشــانی حاصــل مــی شــود.
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد حمی ــام  احم حجت االس
ــی را در  ــای مطلوب ــوان نتیجه ه ــذار می ت ــازنده و اثرگ ــل س تعام

ــزود: ســازمان فرهنگــی  حــوزه فرهنــگ و هنــر کســب کــرد، اف
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری تبریــز در ســال جــاری فراخــوان 
ــد در کنــار  ــا بتوان ــز را منتشــر کــرد ت ــزه کتــاب ســال تبری جای
ــی  ــتای معرف ــی در راس ــده گام ــام ش ــای انج ــایر فعالیت ه س

ــردارد. ــاب ســال کشــور، ب ــوان پایتخــت کت ــه عن ــز ب تبری

ــروز  ــی کشــور و ب ــادر جنوب ــه بن ــی هجــوم مســافران ب در پ
نگرانی هایــی در ایــن زمینــه مدیــر ایمنــی، بهداشــت و محیــط 
زیســت ســازمان بنــادر و دریانــوردی اعــام کــرد: بــرای کنتــرل 
و رصــد بیشــتر در ایــن زمینــه تســت فــوری کرونــا از مســافرانی 
ــه می شــود  ــد، گرفت ــد از شــناورها اســتفاده کنن ــه می خواهن ک
ــوم  ــتر هج ــختگیری های بیش ــا و س ــتفاده از نظارت ه ــا اس و ب

مســافران بــه بنــادر جنوبــی کشــور کمتــر شــده اســت. 
نگرانی هایــی  مــاه  بهمــن  اوایــل  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــژه  ــه وی ــی ب ــتان های جنوب ــه اس ــافران ب ــوم مس ــاره هج درب

ــی  ــش و قشــم منته ــر کی ــه جزای ــه ب ــی ک ــادر شــهید حقان بن
ــای  ــز در فض ــری از آن نی ــد و تصاوی ــود آم ــه وج ــود، ب می ش
مجــازی بــه اشــتراک گذاشــته شــد. چــرا کــه براســاس آمارهــا 
تعــداد مســافران ایــن مناطــق در بــازه زمانــی مذکــور ســه برابــر 

ــود. ــده ب ــتر ش ــل از آن بیش ــای قب ــه هفته ه ــبت ب نس
در ایــن راســتا چنگیــز جوادپــور - مدیــر ایمنــی، بهداشــت 
ــو  ــوردی- در گفت وگ ــادر و دریان ــازمان بن ــط زیســت س و محی
ــه ای  ــتانی و منطق ــای اس ــرد: در پروتکل ه ــار ک ــنا اظه ــا ایس ب
تغییراتــی بــه وجــود آمــد کــه باعــث شــد هجــوم مســافران بــه 
ــر  ــا فعال ت ــی از آنه ــه یک ــود ک ــر ش ــی کمت ــدر شــهید حقان بن
ــر ایــن اســاس همــه افــرادی  شــدن ســامانه ماســک اســت و ب
ــای  ــه پایانه ه ــد و قصــد ورود ب ــی می آین ــر جنوب ــه جزای ــه ب ک
ــن  ــد از ای ــی را دارن ــدر شــهید حقان ــه بن ــد پایان مســافری مانن

ــوند. ــد می ش ــق رص طری
ــم ایــن اســت  ــزود: مشــکلی کــه در ایــن زمینــه داری وی اف
کــه بعضــاً افــرادی کــه تســت کرونــای آنهــا مثبــت شــده اســت 
ــاله را  ــن مس ــتند و ای ــی نیس ــل ردیاب ــک قاب ــامانه ماس در س
ــاط وزارت  ــر ارتب ــه زودت ــر چ ــم ه ــم و امیدواری ــام کرده ای اع
ــود و  ــهیل ش ــق تس ــن طری ــادر از ای ــازمان بن ــت و س بهداش
ــا و آنهایــی کــه تستشــان  ــه کرون بتوانیــم همــه افــراد مبتــا ب

ــم. ــایی کنی ــت شــده اســت را شناس مثب
ــادر  ــازمان بن ــت س ــط زیس ــت و محی ــی، بهداش ــر ایمن مدی
ــراد مشــکوک  ــه مســلماً از ورود اف ــان اینک ــا بی ــوردی ب و دریان
ــدری  ــای بن ــه پایانه ه ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــا ب و مبت
جلوگیــری خواهیــم کــرد، گفــت: یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه 
ــای  ــی و پایانه ه ــق جنوب ــه مناط ــافران ب ــد مس ــه رص در زمین
ــن  ــن اســت کــه آنهــا در داخــل ای ــم ای مســافری بنــدری داری
بهتــر  می رســد  نظــر  بــه  و  می شــوند  رصــد  مجموعه هــا 
ــارج از  ــی خ ــم جای ــت بتوانی ــک وزارت بهداش ــا کم ــت ب اس
ــنل  ــکان و پرس ــرای پزش ــادی ورودی ب ــا و در مب ــن پایانه ه ای
افــراد  ایســتگاه های وزارت بهداشــت در نظــر بگیریــم تــا 
بنــادر  مســافری  پایانه هــای  بــه  ورود  از  قبــل  مشــکوک 
شناســایی شــده و در صــورت مشــکوک بــودن بــه کرونــا اجــازه 

ــود. ــا داده نش ــه آنه ورود ب
ــه نظــر  ــی کــه ب ــور تاکیــد کــرد: یکــی دیگــر از نکات جوادپ
می رســد در ایــن زمینــه بایــد دقــت بیشــتری بــه آن شــود ایــن 
اســت کــه افــراد مبتــا و مشــکوک بایــد قرنطینــه شــوند و بــه 
ــه  ــد چراک ــاب کنن ــان انتخ ــا خودش ــود ت ــازه داده نش ــا اج آنه
ــا منزلشــان  ــه مقصــد ی ــیدن ب ــا رس ــوند ت ــا ش ــراد ره ــن اف ای

ــد کــرد. دیگــران را هــم مبتــا خواهن

خضریان: 

هیچ شفافیتی در خصوص عملکرد مالی دانشگاه آزاد وجود ندارد

جزئیات برگزاری آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی اعالم شد

تعامل دستگاه های فرهنگی موجب تعالی فرهنگ می شود

مدیر ایمنی و بهداشت سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد:

اجباری شدن تست کرونا برای سفرهای دریایی
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تمام مراقبت های مامایی ویژه 
دوران بارداری 

ــان هیجــان  ــک زم ــودک ی ــا آوردن ک ــه دنی ب
انگیــز اســت کــه اغلــب خانــم هــا را بــه انتخــاب 
ــزد و در  ــی انگی ــر برم ــالم ت ــی س ــبک زندگ س
ــب  ــه وزن مناس ــیدن ب ــرای رس ــزوم ب ــورت ل ص
ــی در  ــا نکات ــد. در اینج ــی کنن ــاش م ــدن ت ب
مــورد چگونگــی بهبــود عــادات غذایــی و فعالیــت 
ــودک  ــد ک ــس از تول ــارداری و پ ــگام ب ــی هن بدن

ــرد. ــد ک ــدا خواهی پی
علــت درد رحــم در بــارداری: بســیاری از خانــم 
هــا در دوران بــارداری درد در انتهــای لگــن را 
تجربــه مــی کننــد. عائــم ممکــن اســت در اوایل، 
ــارداری دوم ظاهــر شــود. یکــی از  ــژه در ب ــه وی ب
دالیــل درد کشــیدگی رحــم اســت، امــا تغییــرات 
هورمونــی نیــز مــی تواننــد بــر احســاس و رفتــار 

عضــات انتهــای لگــن تأثیــر بگــذارد.
احسـاس درد در انتهـای لگـن متفـاوت اسـت 
و ممکـن اسـت یـک زن آنهـا را در نزدیکـی رحـم 
یـا مثانـه، واژن، پشـت یـا شـکم احسـاس کنـد. 
برخـی از خانـم هـا کـه درد در انتهای لگـن دارند، 
سـابقه صدمـات در انتهـا لگـن، ماننـد پارگـی یـا 
اپـی تیزوتومـی در هنـگام زایمـان دارند. بسـیاری 
از آنهـا دارای عضـات انتها لگن ضعیفی هسـتند و 
ایـن مـی تواند عائـم دیگری ماننـد افتادگی مثانه 
هنـگام پرش یا عطسـه ایجاد کنـد. درد در انتهای 
لگـن بـه جنین در حال رشـد صدمه نمـی زند، اما 

بـا پیشـرفت بـارداری مـی تواند بدتر شـود.
ــونوگرافی:  ــن در س ــیت جنی ــخیص جنس تش
اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه جنســیت کــودک 
ــق  ــاد از طری ــال زی ــه احتم ــد ، ب ــود را دریابی خ

ــرد. ــد ک ــن کار را خواهی ــونوگرافی ای س
 بـه طـور معمـول، سـونوگرافی در نیمـه راه از 

طریـق بـارداری انجـام می شـود .
 ایــن مطالعــه , بررســی کالبدشناســی جنیــن 
ــای  ــن ناهنجاری ه ــرای یافت ــود و ب ــده می ش نامی
جنینــی , بــدون توجــه بــه جنســیت نــوزاد شــما 

ــود . ــام می ش انج
 صحـت گـزارش بـه عوامـل زیـادی از جملـه 
سـن کـودک , تجهیزات مورد اسـتفاده , تکنسـین 

و کـودک بسـتگی دارد .
 بــا ایــن حــال , نشــانه هایی مشــخص در 
ــود  ــر وج ــر و دخت ــونوگرافی پس ــر اولتراس تصاوی
دارد کــه از تکنســین بــرای تعییــن جنســیت 

نــوزاد اســتفاده می کنــد .
یکـی از نشـانه هایی کـه مادران فکـر می کنند 
بـه طـور خودکار نشـان دهنـده یک دختر اسـت ، 
مثـًا نظریـه “عدم وجـود آلت = دختر” اسـت. این 
نظریـه بیـان می کند که اگر تکنسـین سـونوگرافی 
نتوانـد آلت تناسـلی را پیـدا کند ، کـودک به طور 
خـودکار یـک دختـر اسـت. در زیـر خواهیـد دیـد 
کـه در عکـس سـونوگرافی یـک دختـر بیشـتر از 
عـدم وجود آلت تناسـلی وجـود دارد. در حقیقت ، 
بـه ویـژه در اوایل بارداری ، یـک کلیتوریس و آلت 
تناسـلی تقریباً به اندازه و شـکل یکسـان هسـتند.

بــارداری بخشــی از زندگــی شماســت کــه واقعاً 
ــه  ــته از هم ــد. گذش ــی کنی ــوش نم ــز فرام هرگ
ــان  ــه ارمغ ــما ب ــرای ش ــه ب ــقی ک ــادی و عش ش
مــی آورد ، دلیــل دیگــر یــادآوری مــداوم ارتبــاط 
ــارداری مــی  ــا میــزان کارهایــی کــه در ب کمــی ب

ــود دارد . ــذرد وج گ
 بــه غیــر از بــارداری )چشــمک چشــم( ، 
ــرای فکــر کــردن و اطمینــان  چیزهــای زیــادی ب
از زمــان بــارداری وجــود دارد. اگرچــه وقتــی بــه 
ــی  ــر م ــه نظ ــختی ب ــد کار س ــی کنی ــر م آن فک
رســد ، وقتــی واقعــاً آنــرا انجــام مــی دهیــد ، ایــن 

ــاوت اســت.  ــا متف ــوپ کام ــک ت ی
 تمـام کارهایـی کـه بایـد انجام شـود در دوران 
بـارداری قـرار دارد، تمـام تسـت هایی کـه مادران 
دالیـل  بـه  آزمایشـات  ایـن  دهنـد.  انجـام  بایـد 
مختلفـی انجـام مـی شـود کـه اصلـی تریـن آنهـا 
اطمینـان از سـامتی شـما و کـودک شـما اسـت.

ایــن آزمایشــات بررســی مــی کننــد کــه بــدن 
شــما چگونــه کار مــی کنــد و کــودک شــما 
چگونــه در حــال رشــد اســت تــا ببینــد آیــا بــرای 
اطمینــان از ســامتی مــادر و نــوزاد چیــز دیگــری 

الزم اســت یــا خیــر. 
  مکمل های سه ماهه دوم بارداری

مصرف مجاز اسـید فولیک در بـارداری: مصرف 
اسـید فولیـک قبل از بـارداری و در طـول بارداری 
ممکـن اسـت بـه کاهـش خطر نقـص لولـه عصبی 
کمـک کنـد. اسـید فولیـک همچنیـن بـه عنـوان 

فـوالت یـا ویتامین B-9 شـناخته می شـود.
مکمـل های سـه ماهـه اول بـارداری: لوله های 
عصبـی سـاختارهای جنینی هسـتند که سـرانجام 
مـی  تشـکیل  را  جنیـن  مغـز  و  فقـرات  سـتون 
دهنـد. نقـص لولـه عصبـی می توانـد باعـث ایجاد 
مشـکات جدی در سـتون فقرات و مغز ، از جمله 
اسـپینا بیفیـدا شـود ، شـرایطی که قسـمت هایی 

از سـتون فقـرات بـه درسـتی بسـته نمی شـوند. 
کمبـود آهـن در بـارداری:  زنـان بـاردار حدود 
دو برابـر مقـدار توصیـه شـده معمول آهـن معدنی 
را نیـاز دارنـد. آهـن یکـی دیگـر از اجـزای مهـم 
سـلولهای قرمـز خـون اسـت. خانمهای بـاردار که 
بـه انـدازه کافـی آهـن دریافـت نمی کننـد ممکن 
اسـت دچـار کـم خونـی فقـر آهـن شـوند. یـزان 
خوراکـی توصیه شـده بـرای خانم بـاردار 18 میلی 
گـرم در روز اسـت. مـادر بایـد در طول بـارداری و 
در دوران شـیردهی بـه انـدازه کافـی مکمـل آهن 
و غذاهـای غنـی از آهـن مصـرف کند زیـرا کودک 

تمـام مـواد مغـذی را از کـودک مـی گیرد.
منبع: بیتوته

کتیرایی: 
شاید در مسابقات کاراته اتفاقات

 غیرقابل پیش بینی بیفتد

ســرمربی تیــم کاراتــه پــاس گفــت: دانشــگاه آزاد بــا توجــه بــه شــرایط 
ــا  ــرده، ام ــران را جــذب ک ــه ای ــان سرشــناس کارات ــی بازیکن ــی، تمام مال

شــاید روز مســابقات اتفاقــات دیگــری بیفتــد. 
ــزاری  ــوص برگ ــنیم، در خص ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــا کتیرای علیرض
رقابت هــای ســوپر لیــگ کاراتــه اظهــار داشــت: در ابتــدا امیــدوارم 
ــی  ــال بحران ــاره در ح ــود دوب ــه می ش ــه گفت ــا ک ــاری کرون ــرایط بیم ش
شــدن اســت، بــه خیــر بگــذرد. بــا توجــه بــه شــرایط بیمــاری کرونــا در  
یــک ســال گذشــته نتوانســتیم تمرینــات تیمــی زیــادی  داشــته باشــیم 
ــری  ــی یکس ــویم. از طرف ــع ش ــم جم ــل دور ه ــورت کام ــه ص ــی ب و حت
ــار  ــر در کن ــم دیگ ــا بودی ــت آنه ــش در خدم ــه در فصــل پی ــان ک بازیکن

ــا نیســتند.  م
ــا  ــه م ــه ب ــدی ک ــان جدی ــی بازیکن ــی برخ ــرد:  کارای ــح ک وی تصری
ــا  ــابقات آنه ــم و در مس ــل ندیدی ــورت کام ــه ص ــز ب ــدند را نی ــه ش اضاف
ــت و  ــان اس ــا یکس ــه تیم ه ــرای هم ــرایط ب ــه ش ــم. البت ــت نکردی را تس
ــم خواهــد خــورد.  ــه رق ــد ببینیــم در داخــل مســابقات شــرایط چگون بای
ــم و در  ــرده بودی ــه نک ــابقه دادن را تجرب ــبک مس ــن س ــی ای ــچ زمان هی
ســوپر لیــگ امســال اینگونــه مســابقه دادن نیــز بــه تجربیــات مــا اضافــه 

ــد شــد. خواه
ســرمربی تیــم کاراتــه پــاس در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه 
پتانســیل تیــم دانشــگاه آزاد و حضــور بازیکنــان ملی پــوش در ایــن تیــم از 
حــاال سرنوشــت قهرمــان مســابقات مشــخص اســت، گفــت: ایــن موضــوع 
ــا نتیجــه الزم را  ــد، ام ــه کنن ــا هزین ــی تیم ه ــدارم. شــاید خیل ــول ن را قب
نگیرنــد و نتیجــه در زمیــن مشــخص خواهــد شــد. ایــن درســت اســت کــه 
تیــم دانشــگاه آزاد بــا توجــه بــه پتانســیل و شــرایط مالــی تمامــی بازیکنان 
سرشــناس کاراتــه ایــران را جــذب کــرده و تیــم خیلــی خــوب اســت، امــا 
ــی  ــل پیش بین ــه غیرقاب ــد ک ــات بیفت ــی اتفاق ــابقات خیل ــاید روز مس ش

باشــد.
ــود،  ــد ب ــی خواه ــی قهرمان ــاس مدع ــه پ ــوص اینک ــی در خص کتیرای
ــه  ــت ک ــن درس ــود. ای ــد ب ــه خواه ــد همینگون ــد درص ــرد: ص ــد ک تاکی
بازیکنــان جوانــان و جویــای نامــی را در اختیــار داریــم، امــا ایــن نفــرات 
بــه دنبــال اثبــات خــود بــه کاراتــه ایــران هســتند. مــا نیــز تمــام تــاش 
ــیم.   ــی باش ــی قهرمان ــا مدع ــار بچه ه ــا در کن ــم ت ــود را انجــام می دهی خ

مهدی:
 زمان برگزاری مسابقه سوپرجام 

همچنان نامشخص است  

ــاره  ــران درب ــال ای ــگ فوتب ــازمان لی ــابقات س ــه مس ــت کمیت سرپرس
آخریــن شــرایط برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر توضیحاتــی را ارائــه داد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، ســهیل مهــدی سرپرســت کمیتــه 
ــای  ــی برنامه ه ــه جای ــاره جاب ــر کشــورمان درب ــگ برت مســابقات ســازمان لی
مســابقات لیــگ در نیــم فصــل دوم به دلیــل متمرکز شــدن مســابقات انتخابی 
جــام جهانــی در آســیا عنــوان کــرد: ایــن اتفــاق و متمرکــز شــدن مســابقات 
انتخابــی جــام جهانــی تمامــی برنامه هــا مــا و مربیــان تیــم ملــی را بــا توجه به 
برنامــه ریزی هــا انجــام شــده بــا مشــکل مواجــه می کنــد و گویــا قــرار اســت 

ایــن بازی هــا در خــرداد مــاه و در فیفــادی آن موقــع برگــزار شــود.
ــا  ــا برنامــه ریــزی کــه انجــام دادیــم و مشــورتی کــه ب او ادامــه داد: ب
ســایر تیم هــا داشــتیم درخواســت کردیــم کــه لیــگ را ادامــه دهیــم و ســه 
هفتــه را برگــزار کنیــم و در زمــان بازی هــای ملــی تیم هــا بــه اســتراحت 
نیــم فصــل خــود برونــد. حتــی مــا بــر اســاس ایــن ســه هفتــه کــه بعــد 
از هفتــه پانزدهــم لیــگ را ادامــه مــی دادیــم، فصــل نقــل و انتقــاالت را 
تعییــن کردیــم و اگــر بخواهیــم تغیراتــی ر ادر آن انجــام دهیــم بــا توجــه 
ــگ فرسایشــی  ــزاری لی ــان آســیا برگ ــگ قهرمان ــه شــروع مســابقات لی ب

ــوند. ــه می ش ــادی مواج ــکات زی ــا مش ــا ب ــود و تیم ه می ش
ــرد:  ــوان ک ــوپرجام عن ــابقه س ــزاری مس ــان برگ ــاره زم ــدی درب مه
برگــزاری مســابقه ســوپرجام منــوط بــه برگــزاری اردوی تیــم ملــی اســت 
و بــه ۲ دلیــل همیــن ویــروس کرونــا و تعویــق برنامه هــا زمــان برگــزاری 
آن مشــخص نیســت. امــا ســعی می کنیــم هــر چــه ســریعتر زمــان ایــن 

بــازی را هــم اعــام کنیــم.
ــی در لیــگ  ــای ایران ــی تیم ه ــی احتمال ــاره میزبان ســهیل مهــدی درب
قهرمانــان آســیا عنــوان کــرد: ایــن میزبانــی بــه شــرایط و قوانیــن داخلــی 
کشــور ها بســتگی دارد و منــوط بــه شــرایط کرونایــی و برخــورد بــا ایــن 

ــت. ــور ها اس ــروس در کش وی
مهــدی گفــت: بــا شــرایطی کــه مشــاهده می کنــم احتمــال دارکــه بــا 

یــک و یــا ۲ پیشــنهاد میزبانــی مــا موافقــت شــود.

اضافه شدن 2 منتقد به کمیته فنی
 دوچرخه سواری

سرپرســت فدراســیون دوچرخــه ســواری چهــار نفــر را بــه کمیتــه فنــی 
فدراســیون اضافــه کــرد کــه دو نفــر از آنهــا منتقــد سیاســت هــای کاری 

رییــس قبلــی فدراســیون بودنــد. 
ــه  ــیون دوچرخ ــت فدراس ــین داوری سرپرس ــنا، افش ــزارش ایس ــه گ ب
ســواری تفراتــی را بــه کمیتــه فنــی فدراســیون اضافــه کــرده و قــرار اســت 

ایــن کمیتــه هفتــه آینــده تشــکیل جلســه بدهــد.
ــادی رییــس ســابق فدراســیون، ایمــان دلیــل حیرتــی  علــی زنگــی آب
ــد  ــرز و مجی ــات الب ــس هی ــوی ریی ــواد موس ــان، ج ــات گی ــس هی ریی
ــی  ــران نفرات ــی ای ــن الملل ــی  و داور بی ــم مل ناصــری ســرمربی ســابق تی

ــد. ــه شــده ان ــه فنــی اضاف ــه کمیت هســتند کــه ب
ــه  ــا نســبت ب ــه قب ــد ک ــرادی بودن ــزو اف ــادی و ناصــری ج ــی آب زنگ
ــتند.  ــاد داش ــری انتق ــت قم ــان ریاس ــیون در زم ــای فدراس ــت ه سیاس

پیــش از ایــن نیــز نــام اصغــر خالقــی، مهــدی روزبهانــه رییــس هیــات 
خراســان رضــوی، رســول هاشــم کنــدی رییــس هیــات آذربایجــان 
شــرقی، منوچهــر روشــن پــور پیشکســوت، محمــود وفایــی رییــس 
ــوان، محســن  ــس  بان ــب ریی ــگ، اشــرف ســاکی نای پیشــین ســازمان لی
ســلگی دبیــر فدراســیون و علیرضــا احمــدی مدیــر تیــم هــای ملــی عضــو 

ــد. ــه بودن ــن کمیت ای
ــردن  ــه ک ــت اضاف ــاره عل ــنا در ب ــا ایس ــو ب ــین داوری در گفت وگ افش
نفــرات جدیــد بــه کمیتــه فنــی و اینکــه شــخصی هــم از کمیتــه حــذف 
شــده اســت یــا خیــر گفــت: مــا شــخصی را از کمیتــه فنــی حــذف نکــرده 
ایــم و نفراتــی اضافــه شــدند تــا کمیتــه فنــی تقویــت شــود. زنگــی آبــادی 
ــن دو رییــس  ــی هســتند. پیــش از ای ــراد فن ــه خودشــان اف و ناصــری ک
ــه  ــم اضاف ــر را ه ــر دیگ ــا دو نف ــد و م ــی بودن ــه فن ــو کمیت ــات، عض هی

ــراد متخصصــی هســتند. ــز اف ــا نی ــم و آنه کردی
ــا هماهنگــی  ــم و ب ــزده ای ــه هــم ن ــزی را ب ــا چی ــع م ــزود: در واق او اف
ــط  ــام دادیم.فق ــن کار را انج ــواری ای ــه س ــه دوچرخ ــا بدن ــورت ب و مش
خواســتیم همــه بــه هــم نزدیــک شــویم و کارهــای ورزشــکاران را پیگیــری 

کنیــم.
ــر  ــت:  ه ــز گف ــی نی ــه فن ــرمربی در کمیت ــور س ــورد حض داوری در م
ــی  ــه فن ــا در جلســات کمیت ــی شــود ت ــوت م ــاز باشــد از او دع ــت نی وق

ــد. شــرکت کن

بدهـی فدراسـیون فوتبال به شسـتا بـا واریز 
مجموعـا ۲5 میلیـارد تومـان بـه حسـاب ایـن 
هدینگ اقتصادی، تسـویه حسـاب شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، طـی ماه هـای گذشـته 
شـرکت سـرمایه گـذاری تامیـن اجتماعـی بـه 
از  یورویـی  میلیـون   ۲ طلـب  وصـول  منظـور 
فدراسـیون فوتبـال – بابت پرداخت قسـط اول 
و دوم دسـتمزد ویلموتـس - اقـدام بـه توقیـف 
قضایـی  مراجـع  طریـق  از  فدراسـیون  امـوال 

بود. کـرده 
تاش های شسـتا بـرای پیگیـری حقوقی این 
پرونـده در آذر 99 به ثمر نشسـت و این هلدینگ 
اقتصـادی از توقیـف امـوال فدراسـیون فوتبـال و 
حـراج سـاختمان ایـن مجموعـه طی مزایـده ای 
خبر داد. همچنین چندی بعد سـاختمان باشـگاه 
پرسـپولیس هـم بـه واسـطه مالکیت فدراسـیون 
فوتبـال بـه ایـن پرونـده بـاز شـد کـه اعتـراض 

مدیـران ایـن تیـم را بـه دنبال داشـت.
بزرگـی  مقطـع شـوکی  آن  در  اتفـاق  ایـن 
بـه اهالـی فوتبـال بـود اما مدیـران فدراسـیون 
فقـط  بیـن  ایـن  در  و  کردنـد  پیشـه  سـکوت 
مسـئول حقوقی این مجموعه بـه اظهارنظرهای 
بـار  از  داشـت  سـعی  و  می پرداخـت  مختلـف 

منفـی ایـن خبـر علیـه فدراسـیون بکاهـد.
سـاختمان  حـراج  و  توقیـف  حـال  هـر  در 
فدراسـیون فوتبـال عملـی نشـد چـرا کـه در 
اواسـط دی، محمـد شـریعتمداری، وزیـر کار، 
تعـاون و رفـاه اجتماعی از وسـاطت وزیر ورزش 
و جوانـان بـرای توقـف رونـد حـراج سـاختمان 
مذکـور متوقـف شـد و اعام کرد به فدراسـیون 
فوتبـال تـا پایـان سـال بـرای تسـویه حسـاب 

بدهـی خـود زمـان داده شـد.
حقوقـی  امـور  مسـئول  وجـود  ایـن  بـا 
فدراسـیون فوتبـال درباره توافـق وزارت ورزش 
و وزارت کار گفـت: در حـال حاضـر و اینطـور 

که سرپرسـت فدراسـیون و سـایر دوستان دیگر 
گفتنـد، از طریـق وزیـر محتـرم تعاون تـا پایان 
سـال و بـه روایتـی تـا یـک سـال فرصـت داده 

شـده تـا ایـن مبلـغ را پرداخـت کنیـم.
بـر  طرفیـن  فدراسـیون،  بدقولـی  جـز  بـه 
سـر مبلـغ نهایـی اختافاتـی هـم داشـتند. از 
آنجایـی کـه دسـتمزد ویلموتـس به یـورو واریز 
شـده بود، شسـتا هم انتظار داشـت فدراسـیون 
فوتبـال ایـن مبلغ را بـه یورو و یا معـادل ریالی 
ایـن مبلـغ بـه نـرخ روز پرداخـت کنـد نـه بـه 

نـرخ آبـان 98!
 ۲5 بـود  معتقـد  فدراسـیون  نتیجـه  در 
میلیـارد تومـان )بـه نـرخ یـورو در آبـان 98( 
بدهـکار اسـت و شسـتا زیـر بـار مبلغـی کمتـر 
از ۶0 میلیـارد تومـان )بـه نـرخ یـورو در سـال 

نمی رفـت.  )99
 بدهی به نرخ روز استقراض تسویه 

حساب شد
در حالـی کـه معمـای حـل نشـده مناقشـه 
قـرار  منـوال  همیـن  بـه  و شسـتا  فدراسـیون 
داشـت، خزانـه دار فدراسـیون فوتبـال چنـدی 

پیـش اعام کرد با واریـز ۴ میلیارد تومان دیگر 
بـه حسـاب شسـتا و افزایـش پرداختی های این 
فدراسـیون به مبلغ ۲5 میلیارد تومان براسـاس 
نـرخ روز هنـگام اسـتقراض دقیقـا معـادل دو 
میلیـون یـورو بـه شسـتا پرداخت شـده اسـت.

خزانـه دار فدراسـیون ایـن را هـم افـزود کـه 
»درخواسـت می کنیـم کـه مدیـران ذی ربـط بـا 
تقاضـای فدراسـیون جهـت تسـویه بـه نـرخ روز 
براسـاس قوانین مالی حاکم بـر طرفین که همان 
نرخ سـامانه نیمـا تلقی می گـردد، موافقت کنند. 
در ایـن شـرایط، فدراسـیون هم قطعا بـا طی این 
مراحـل مـی توانـد از منابـع تخصیصـی خـود به 

بهتریـن شـکل بهـره مند شـود.«
مربوطـه،  مسـئول  ایـن  صحبت هـای  در 
شـک و تردیدهایـی دربـاره مـورد پذیـرش قرار 
سـوی  از  تومـان  میلیـارد   ۲5 مبلـغ  نگرفتـن 
شسـتا وجود داشـت اما روز گذشـته مدیرعامل 
اعـام کـرد  اقتصـادی،  بـزرگ  ایـن هلدینـگ 
مطالبـات آن ها تسـویه حسـاب شـده اسـت: » 
کمـک که به فدراسـیون فوتبال و وزارت ورزش 
کـرده بودیـم دو میلیون یـورو بود کـه مجموعا 

ایـن مبلـغ را بـه نـرخ روز پـس گرفتیـم.«
طبـق گفتـه خزانه دار فدراسـیون دو میلیون 
یـورو بـه نـرخ روز اسـتقراض پرداخت شـده اما 
مدیرعامـل شسـتا از توضیح بیشـتر خـودداری 
کـرده و فقـط گفتـه ایـن مبلـغ بـه نـرخ روز 
دریافـت شـده و به ایـن ترتیب مطالبـات آن ها 

تسـویه حسـاب شـده است.
 بـا وجـود اینکـه طرفین از تسـویه حسـاب 
ایـن پرونـده خبـر می دهنـد، امـا سـوال اصلـی 
ایـن اسـت کـه ایـن ۲5 میلیـارد تومـان چطور 
تامیـن شـده اسـت؟ مطمئنا بـرای فدراسـیون 
نهادهـای  طریـق  از  درآمـدی  هیـچ  کـه 
بین المللـی ماننـد فیفـا و AFC و همینطـور 
اسپانسـرهای خـود نـدارد، ۲5 میلیـارد تومـان 

هـم مبلـغ کمـی نیسـت.
طبـق پیگیری هـای انجـام شـده و بـا تاییـد 
مسـئوالن وقـت فدراسـیون فوتبـال، ایـن مبلغ 
از طریـق وزارت ورزش به حسـاب شسـتا واریز 
شـده اسـت و وضعیـت ایـن پرونده هم توسـط 
نـه  شـده  تکلیـف  تعییـن  مجموعـه  دو  ایـن 

فدراسـیون فوتبـال.
مهـدی  هـم  ایـن  از  پیـش  کـه  همانطـور 
فوتبـال  فدراسـیون  دبیـرکل  محمدنبـی، 
محـدود  بـا  ورزش  وزارت  بـود،  کـرده  عنـوان 
شـدن منابـع مالـی ایـن فدراسـیون، در زمینـه 
کمـک  بـه  هـم  کارکنـان  حقـوق  پرداخـت 
فدراسـیون فوتبـال آمده اسـت. در ایـن پرونده 
هـم همانطـور کـه وزیـر ورزش قول مسـاعد به 
وزیـر کار داده بود، پرونده توسـط وزارت ورزش 

حـل و فصـل شـده اسـت.
بـا ایـن حـال مسـووالن فدراسـیون تاییـد 
اخـذ  اطاعـات  آخریـن  طبـق  کـه  می کننـد 
شـده از سـوی وزارت ورزش، مبلغـی بیـش از 
۲5 میلیـارد تومـان بـه حسـاب شسـتا واریـز 

نشـده اسـت.

ــواه«  ــین برخ ــد حس ــا »محم ــت کرون تس
ایــران  وزنه بــرداری  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــی  ــه مل ــاس هم ــن اس ــد و برهمی ــت ش مثب
 پوشــان حاضــر در اردوی تیــم ملــی در اهــواز 

ــد.  ــا بدهن ــت کرون ــد تس بای
ــه  ــا، اردوی تیــم ملــی وزن ــه گــزارش ایرن ب
 بــرداری از 19 دی در شــهر اهــواز آغــاز و )۲۶ 

بهمــن( بــه پایــان رســید.
گذشــته  هفتــه  چنــد  در  متاســفانه 
ملی پوشــان بــه طــور مســتقیم زیــر نظــر 
برخــواه تمرینــات خــود را پیگیــری و بــا وی در 
ارتبــاط مســتقیم داشــتند، ارتباطــی کــه ممکن 
اســت زمینــه را بــرای شــیوع و گســترش ویروس 

کرونــا در میــان وزنه بــرداران فراهــم کنــد.
تجربــه تلــخ ابتــا بــه کرونــا در بیــن برخــی 
از ورزشــکاران و فــوت ۲ چهــره سرشــناس 
ورزش ایــران می توانــد بــه تلنگــری بــرای 
ــود  ــل ش ــور تبدی ــرداری کش ــووالن وزنه ب مس
تلنگــری کــه نــه تنها تــا امــروز بــه کادر فنی و 
فدراسیون نشــین ها زده نشــده بلکــه برگــزاری 
اردو تیــم ملــی و دور برگشــت رقابت هــای 
لیــگ برتــر در اســتان خوزســتان موجــب 
شــده تــا کارشناســان ایــن رشــته و مســووالن 
بهداشــت و درمــان کشــور نســبت بــه ســامت 

ــد. ــردان احســاس خطــر کنن ــوالد م پ
ــرداری  ــته وزنه ب ــکاران رش ــامت ورزش س
نســبت بــه گذشــته در خطــر و ایــن یــک ادعــا 

ــای  نیســت بلکــه واقعیتــی اســت کــه جغرافی
ــذارد.    ــی گ ــه م ــر آن صح ــران ب ــا در ای کرون
در حالــی کــه دســتورالعمل های بهداشــتی 
و قوانیــن ســخت ســتاد ملــی مبــارزه در 
کرونــا موجــب شــده بــود تــا شــمار شــهرهای 
ــر  ــه صف ــاه گذشــته ب ــک م ــران در ی ــز ای قرم
ــش  ــه پی ــات هفت ــد از تعطی ــا بع ــد ام برس
ــت  ــتان و هش ــتان خوزس ــه اس ــد ک ــام ش اع
ــد  شــهر آن عمــا در شــرایط قرمــز قــرار دارن
ــان اردوی  ــواز میزب ــهرها اه ــن ش ــی از ای و یک
ــت.  ــرداری اس ــی وزنه ب ــم مل ــازی تی آماده س
ایــن ســهل انگاری در نگــه داشــتن کادر فنــی 
و وزنه بــرداران در اهــواز بــا وجــود شــرایط 

قرمــز ایــن ســووال را ایجــاد خواهــد کــرد کــه 
ــای  ــکاران و اردوه ــات ورزش ــد تمرین ــرا بای چ
ــکاران  ــامت ورزش ــر س ــح ب ــی ارج ــم مل تی
ــرداری نســبت  باشــد و چــرا فدراســیون وزنه ب
بــه اجــرای تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

ــدارد.   ــت الزم را ن ــا در ورزش جدی کرون
ــد اواخــر  ــران بای ــرداری ای تیــم ملــی وزنه ب
مســابقات  در  ســال 1۴00  مــاه  فروردیــن 
ــی آســیا در کشــور ازبکســتان شــرکت  قهرمان
ــی های  ــی از گزینش ــه یک ــابقاتی ک ــد، مس کن
ــد  ــه شــمار خواهــد رفــت و می توان المپیــک ب
ــی  ــوش )عل ــار ملی پ ــور چه ــرای حض راه را ب
داودی، علــی هاشــمی، ســهراب مــرادی و 

ــو  ــور در توکی ــرای حض ــتمی(  ب ــوش رس کیان
همــوار کنــد. اگــر قــرار باشــد اردوهــای تیــم 
منطقــه  در  همچنــان  وزنه بــرداری  ملــی 
ســامت  شــود  برگــزار  کرونایــی  پرخطــر 
ــدون  ــته ب ــن رش ــدال آوران ای ــکاران و م ورزش
شــک قربانــی برخــی از تصمیمــات فدراســیون 
ــه  ــی ک ــد، تصمیمات ــد ش ــی خواه و کادر فن
ممکــن اســت در آینــده هیــچ توجیهــی بــرای 
ــه قیمــت از  آن وجــود نداشــته باشــد بلکــه ب

ــد. ــکاران باش ــامت ورزش ــن س ــت رفت دس
ــدی  ــکی جن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
شــاپور اهــواز روز ۲۴ بهمــن در گفــت و گــو بــا 
ــا  جدیدتریــن  ــا گفتــه بــود کــه مطابــق ب ایرن
بررســی ها هشــت شــهر اســتان خوزســتان در 
ــرار  ــا ق ــز و بســیار پرخطــر کرون وضعیــت قرم

گرفتنــد.
ابول نژادیــان«  اظهــار داشــت:  »فرهــاد 
شــادگان،  دزفــول،  اهــواز،  شــهر  هشــت 
آبــادان، هویــزه، شوشــتر، ماهشــهر و کارون بــه 
ــزود: شــهرهای   ــد. وی اف ــز درآمدن ــت قرم حال
سوســنگرد،  امیدیــه،  شــوش،  خرمشــهر، 
ــتان  ــی شهرس ــی و مابق ــلیمان نارنج مسجدس
هــای خوزســتان در وضعیــت زرد قــرار دارنــد.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز 
ــر  ــتان از نظ ــتان خوزس ــی اس ــت کنون وضعی
نگــران  بســیار  و  ناگــوار  را  کرونــا  شــیوع 
کننــده دانســت و اظهــار داشــت:خروج از ایــن 
وضعیــت نیازمنــد اقــدام فــوری و جــدی دارد 
ــکل  ــم پروت ــا داری ــردم تقاض ــوم م ــذا از عم ل

ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش ه

ــه  ــت ب ــان فوتبالیس ــه زن ــت ک ــد اس ــد معتق ــام فرهمن اله
معنــای واقعــی مطالبه گــر نیســتند و یکــی از دالیــل آن را تــرس 

ــد.  ــگاه می دان ــت دادن جای از دس
بــه گــزارش ایســنا، مرحلــه نهایــی لیــگ برتــر فوتبــال زنــان 
آغــاز می شــود و چهــار تیــم شــهرداری بــم، شــهرداری، ســپاهان 
اصفهــان، شــهرداری ســیرجان و وچــان کردســتان بــرای کســب 

جــام قهرمانــی بــه رقابــت بــا یکدیگــر می پردازنــد.
ــان کــه ســال گذشــته  الهــام فرهمنــد، ملی پــوش فوتبــال زن
ــگ  ــت لی ــورد وضعی ــرد در م ــازی می ک ــتان ب ــان کردس در وچ
ــم ذوب آهــن  ــد مســابقه از تی ــه ایســنا گفــت: فقــط چن ــر ب برت
دیــدم و در جریــان کامــل ســایر مســابقات نیســتم امــا از آنجایــی 
کــه تیم هــا امســال گروه بنــدی شــده بودنــد، حساســیت 
ــی  ــود. از طرف ــر ب ــل باالت ــال های قب ــه س ــبت ب ــابقات نس مس
ــی از  ــتند و تیم ــور داش ــا حض ــر تیم ه ــوب در اکث ــان خ بازیکن
ــی  ــی و فن ــطح کیف ــرم س ــه نظ ــه ب ــود. البت ــان نب ــش قهرم پی

ــی نداشــت. ــه ســال گذشــته پیشــرفت چندان نســبت ب

او در واکنــش بــه اینکــه مربیانی چــون مریم ایراندوســت و نیلوفر 
اردالن خواســتار پخــش رســانه ای فوتبــال زنــان شــده بودنــد، بیــان 
کــرد: مــا در ایــن زمینــه خیلــی عقــب هســتیم. بــا اینکــه پوشــش 
اســامی داریــم هنــوز خانــواده بازیکنان)پــدر، همســر، بــرادر( اجــازه 
ورود بــه ورزشــگاه ها را ندارنــد، بنابرایــن در حــال حاضــر فاصلــه تــا 
پخــش تلویزیونــی خیلــی زیــاد، دســت نیافتنی و غیرممکــن اســت. 
ــم ایراندوســت خیلــی خــوب اســت امــا  هرچنــد مطالبه گــری خان
ابتــدا بایــد در مــورد مســائل پایه تــری مطالبه گــری کنیــم تــا شــاید 

آرام آرام بــه پخــش تلویزیونــی برســیم.
ــای  ــه معن ــری ب ــه گ ــه مطالب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب فرهمن
واقعــی در فوتبــال زنــان وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: شــاید یکــی 
از دالیلــش ایــن باشــد کــه برخــی نگــران از دســت دادن جایــگاه 
ــان  ــود را بی ــای خ ــادات و باوره ــن اعتق ــتند، بنابرای ــود هس خ
نمی کننــد. از طــرف دیگــر آنگونــه کــه بایــد پشــت هــم نیســتیم 
و از حقوقمــان اطاعــی نداریــم، بنابــرای تــا زمانــی کــه تــرس از 
ــم،  ــری نمی کنی ــم و مطالبه گ ــان را داری ــت دادن جایگاهم دس

بــه جایــی نمی رســیم و رســانه ها و اسپانســرها هــم بــه فوتبــال 
ــد. ــان ورود نمی کنن زن

فرهمنــد در مــورد خــروج تیــم ملــی فوتبــال زنــان ایــران از 
ــن مســاله گفــت:  ــه ای ــا و بی توجهــی مســئوالن ب رنکینــگ فیف
از شــنیدن چنیــن خبــری متاســف و متاثــر شــدم امــا بازیکنــان 
هیــچ کاری از دستشــان بــر نمی آیــد و از فدراســیون و مســئوالن 
ــچ اردو و  ــی هی ــم مل ــه تی ــت ک ــال اس ــم. دو س ــار داری انتظ
ــا دو  ــک ی ــه ی ــل همیش ــی مث ــت، وقت ــته اس ــابقه ای نداش مس
ــرای  مــاه قبــل از مســابقات اردو برگــزار کننــد، چــه انتظــاری ب
نتیجه گیــری دارنــد؟ بنابرایــن بازیکنــان نمی تواننــد کاری بکنــد 
و فقــط بایــد آمادگــی خــود را بــاال نگــه دارنــد امــا مســئوالن باید 

ــد. ــن کار را نمی کنن ــه ای ــد ک ــام بدهن ــی انج اقدام
انتخابــات  ایــران در مــورد  زنــان  ملــی پــوش فوتبــال 
فدراســیون فوتبــال و انتظــار خــود از زنانــی کــه حــق رای دارنــد، 
ــد بایــد بداننــد کــه نماینــده  گفــت: کســانی کــه حــق رای دارن
ــات  ــد اطاع ــل بای ــن دلی ــه همی ــتند، ب ــان هس ــال زن کل فوتب
بیشــتری در مــورد کاندیداهــا جمــع و کســی را انتخــاب کننــد 
کــه بــه پیشــرفت زنــان کمــک کنــد. نبایــد رای دهــی بــر اســاس 

ــا رابطــه باشــد. ــات گذشــته ی اتفاق

دارنــده مــدال هــای نقــره کشــتی فرنگــی نوجوانــان جهــان و 
برنــز المپیــک نوجوانــان پــس از مــدت هــا دســت و پنجــه نــرم 
ــت آورد و  ــود را بدس ــودی خ ــرطان بهب ــاری س ــا بیم ــردن ب ک

تمرینــات بــا وزنــه را آغــاز کــرد. 
محمدرضــا آقانیــا در گفتگــو بــا ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیت 
خــود پــس از انجــام مراحــل مختلــف شــیمی درمانــی و دومیــن 
عمــل جراحــی خــود پــس از ابتــا بــه ســرطان، اظهــار کــرد: در 

حــال حاضــر همــه کارهــای شــیمی درمانــی و جراحــی ام تمــام 
شــده و جــواب پاتولــوژی را بــه پزشــکان نشــان دادم. خوشــبختانه 

گفتنــد دیگــر مشــکلی نــداری و بــرو بــه زندگــی ات بــرس.
ــا  ــده ام ــازی ش ــل پاکس ــور کام ــه ط ــم ب ــزود: بدن وی اف
پزشــکان گفتنــد هــر 3 تــا ۶ مــاه یکبــار بایــد وضعیتــم توســط 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــک م پزش
دارنــده مــدال هــای نقــره کشــتی فرنگــی نوجوانــان جهــان 
ــا  ــن ســوال کــه آی ــه ای ــان، در پاســخ ب ــز المپیــک نوجوان و برن
مــی توانــد ماننــد ســابق بــه میادیــن مبــارزه بازگــردد یــا خیــر، 
ــدارم و  ــر مشــکلی ن ــم دیگ ــی کن ــدا را شــکر م ــه خ ــت: بل گف
چنــد روزی اســت کــه تمرینــات بــا وزنــه را شــروع کــرده ام و 
پزشــکان گفتنــد بــا توجــه بــه بهبــودی ام از بیمــاری ســرطان 
دیگــر مشــکلی بــرای تمرینــات پرفشــار کشــتی نخواهم داشــت.

آقانیــا دربــاره قــول مســئوالن کمیتــه المپیــک بــرای پرداخت 
هزینــه هــای بیمارســتان نیــز خاطرنشــان کــرد: کمیتــه المپیــک 

هزینــه هــای بیمارســتان را پرداخــت کــرد و فقــط ۲3 میلیــون 
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــر باق ــی آخ ــل جراح ــه عم ــان هزین توم
مــدارک آن را تحویــل داده ایــم و قــرار  اســت پرداخــت شــود.

ــیون  ــئوالن ورزش و فدراس ــت مس ــی از حمای ــا قدردان وی ب
کشــتی، گفــت: امیــدوارم بتوانــم بــا کســب افتخــار برای کشــورم 
محبــت مســئوالن و مــردم را جبــران کنــم. انگیــزه زیــادی دارم 
ــاد  ــت و ش ــب موفقی ــا کس ــتی را ب ــی در کش ــت طوالن ــا غیب ت
کــردن دل مــردم جبــران کنــم. از مــردم عزیزمــان کــه برایــم 
ــن از علیرضــا  ــم، همچنی ــی کن ــی م ــا قدردان ــد واقع ــا کردن دع

دبیــر و حمیــد ســوریان تشــکر مــی کنــم.
آقانیـا در پایـان خاطرنشـان کـرد: پـدر و مـادرم در این مدت 
سـختی هـای زیـادی کشـیدند و دسـت آن هـا را مـی بوسـم و 
امیـدوارم بـا کسـب افتخـار در میادیـن کشـتی پاسـخگوی همه 
پوشـیدن  بـا  بزرگسـاالن  رده  در  امیـدوارم  باشـم.  هـا  محبـت 
دوبنـده تیـم ملـی به مدال های خوشـرنگ برای کشـورم برسـم.

از جیب مردم به جیب مردم

شبح کرونا بر سر وزنه برداری ایران

تا مطالبه گری نکنیم، به جایی نمی رسیم

بازگشت کشتی گیر سرطانی به میادین
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اوقات شرعی شهر تهران

رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــه کشـــورهای غربـــی 
مدعـــی حقـــوق بشـــر پیشـــنهاد داد تـــا درب 
بـــرای  ایـــن کشـــورها  و  ایـــران  زندان هـــای 
ــا  ــود تـ ــاز شـ ــر بـ ــوق بشـ بررســـی رعایـــت حقـ
ـــر  ـــر را زی ـــوق بش ـــی حق ـــه کس ـــد چ ـــگان بدانن هم

پـــا می گـــذارد. 
ــس  ــی، رئی ــت اهلل رئیس ــنیم، آی ــزارش تس ــه گ ب
ــی  ــورای عال ــود در ش ــخنان خ ــه در س ــوه قضائی ق
دروغیــن  ادعاهــای  از  انتقــاد  ضمــن  قضائــی 
ــت:  ــی گف ــورهای غرب ــی کش ــری برخ ــوق بش حق
ــاز  ــود را ب ــای خ ــم درب زندان ه ــی داری ــا آمادگ م
کنیــم تــا مدعیــان حقــوق بشــر، هــر زندانــی را کــه 
ــه اینکــه  ــد، مشــروط ب ــران می خواهنــد ببینن در ای
بگذارنــد مــا هــم هــر زندانــی را کــه در کشــور آنهــا 

می خواهیــم ببینیــم.
وی خطــاب بــه کشــورهای غربــی مدعــی حقــوق 
ــد شــد  ــوم خواه ــن صــورت معل ــزود: در ای بشــر اف
ــت  ــوق بشــر در کــدام کشــور بیشــتر رعای کــه حق
می شــود. ادعــا کافــی اســت اگــر اهــل عمــل 
ــد  ــا را ببینی ــای م ــما زندان ه ــم اهلل، ش ــتید بس هس

ــم. ــما را ببینی ــای ش ــم زندان ه ــا ه م
رئیســی همچنیــن ضمــن تشــکر از حضــور 
متفــاوت مــردم در مراســم ۲۲ بهمــن امســال گفــت: 
پاسداشــت عملــی حضــور مــردم، اجــرای عدالــت و 
ــن  ــی ای ــن اصل ــه آنهاســت. مت ــه ب ــت صادقان خدم
مراســم در سراســر کشــور، ابــرازی وفــاداری مــردم 
بــه انقــاب و ارزش هــا بــود لــذا نبایــد دچــار 

ــد. ــیه ش حاش
وی همچنیــن گفــت: انتظــار مــردم از مســئوالن، 
ــت  ــد و مدیری ــب عی ــازار ش ــا در ب ــرل قیمت ه کنت

زنجیــره تأمیــن و تولیــد تــا مصــرف کاالهاســت.
ــت و  ــکر از مل ــن تش ــه ضم ــوه قضائی ــس ق رئی
دولــت کشــور عــراق بابــت میهمان نــوازی و کرامــت 
ــران، گفــت: ایــن  ــی ای ــی قضائ در ســفر هیئــت عال
ســفر نشــان داد کــه توطئــه دشــمن بــرای جدایــی 
ــت  ــراق شکس ــران و ع ــت ای ــن دو مل ــن بی انداخت

خــورده اســت.
ــت  ــی سیاس ــت قطع ــه اولوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــر اس ــی ب ــا مبتن ــی م خارج
ظرفیت هــای  کــرد:  تأکیــد  اســت،  همســایگان 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  حوزه هــای  در  زیــادی 
فرهنگــی بیــن دو کشــور ایــران و عــراق قابــل 

احیاســت.
رئیســی دربــاره صــدور دســتورهای اجرایــی 
تفاهم نامه هــای  و  مصوبــات  پیگیــری  بــرای 
ــوه  ــی ق ــا عراقی هــا گفــت: معــاون حقوق منعقــده ب
ــش از 35  ــائل بی ــری مس ــئول پیگی ــه، مس قضائی
ــوال  ــوزه اح ــی در ح ــی - عراق ــواده ایران ــزار خان ه

ــد. ــخصیه ش ش

پیشنهاد رئیسی به کشورهای غربی؛ 
زندان هایتان را باز کنید تا مشخص شود 

یـــک اســـتاد روابـــط بین الملـــل بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اعتمـــاد حقوق بشر کجا پایمال می شود 
بســـیار کمـــی بیـــن ایـــاالت متحـــده و ایـــران وجـــود دارد، گفـــت: 
ـــرای  ـــطه ب ـــک واس ـــه ی ـــه ب ـــتیم ک ـــی هس ـــر در وضعیت ـــال حاض در ح

ـــم.  ـــاج داری ـــت احتی ـــن دو مل ـــری بی ـــه میانجیگ ـــک ب کم
ـــوتای  ـــه س ـــگاه مین ـــی دانش ـــوم سیاس ـــتاد عل ـــن« اس ـــام بیم »ویلی
آمریـــکا اســـت. وی در گفت وگـــو بـــا ایلنـــا بـــه بیـــان دیدگاه هـــای 

ـــت. ـــنگتن پرداخ ـــران و واش ـــط ته ـــش در رواب ـــوص تن ـــود در خص خ

مشکل اصلی تجارت بین الملل برای ایران، انجام 
تراکنش ها به دالر است

ـــار  ـــوص فش ـــوالی در خص ـــه س ـــخ ب ـــگاه در پاس ـــتاد دانش ـــن اس ای
آمریـــکا بـــر کشـــورهایی همچـــون کـــره جنوبـــی بـــرای مســـدود 
کـــردن دارایی هـــای ایـــران گفـــت: مشـــکل در اینجـــا ایـــن اســـت 
ـــود  ـــی ش ـــام م ـــه دالر انج ـــی ب ـــی بین الملل ـــات مال ـــام معام ـــه تم ک
ـــرای  ـــتفاده از دالر را ب ـــران اس ـــه ای ـــده علی ـــاالت متح ـــای ای و تحریم ه
ـــکل  ـــن مش ـــر ای ـــد؛ اگ ـــع می کن ـــران من ـــا ای ـــی ب ـــات مال ـــام معام انج
فنـــی نبـــود، ایـــران می توانســـت پـــول خـــود را از کـــره جنوبـــی 

ـــد. ـــت کن دریاف
ـــکل  ـــن مش ـــرای دور زدن ای ـــاش ب ـــن ت ـــه چندی ـــزود: البت وی اف
ـــال  ـــتم انتق ـــد سیس ـــعی کردن ـــا س ـــت؛ اروپایی ه ـــه اس ـــورت گرفت ص
غیـــر دالر را ایجـــاد کننـــد و روســـیه نیـــز همیـــن کار را انجـــام داد 
ـــود؛  ـــد ب ـــب خواه ـــکل غال ـــن مش ـــد. ای ـــت خورده ان ـــا شکس ـــا اینه ام
اگـــر ایـــاالت متحـــده در ایـــن مـــورد اســـتثنا بگـــذارد مـــی تـــوان 
ـــان  ـــر همچن ـــی ت ـــا مشـــکل کل ـــرد ام ـــل ک ـــی را ح ـــره جنوب ـــئله ک مس

ـــت. ـــی اس باق

کشورهای ثروتمندتر 
موفق به خرید واکسن شده اند

بیمـــن همچنیـــن در خصـــوص موانـــع خریـــد واکســـن گفـــت: 
توزیـــع واکســـن  ناهمگـــون بـــوده اســـت؛ بســـیاری از کشـــورهای 
ـــن رو کشـــورهای  ـــرده  و از ای ـــداری ک ـــا را خری ـــد واکســـن کرون ثروتمن

ـــیه  ـــدی از روس ـــن جدی ـــد. واکس ـــرده ان ـــروم ک ـــه مح ـــر را از تهی فقی
ـــا  ـــد. ام ـــک کن ـــکل کم ـــع مش ـــه رف ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــود دارد ک وج
ـــورهای  ـــه کش ـــای خیرخواهان ـــه کمک ه ـــر ب ـــورهای فقیرت ـــا کش فع

ثروتمنـــد متکـــی هســـتند.
ــری  ــی همه گیـ ــرایط فعلـ ــا در شـ ــو تحریم هـ ــه داد: لغـ وی ادامـ
ضـــروری اســـت و بـــه دالیـــل بشردوســـتانه و پزشـــکی اســـتثنائاتی 
ـــتثنائات  ـــن اس ـــه ای ـــا اگرچ ـــد ام ـــود بیای ـــه وج ـــد ب ـــا بای در تحریم ه
ـــرادی  ـــت اف ـــده اس ـــث ش ـــا دالر باع ـــات ب ـــع معام ـــا من ـــود دارد ام وج
ـــند. ـــران بترس ـــه ای ـــروش آن ب ـــد از ف ـــه می کنن ـــن را تهی ـــه واکس ک

نقل و انتقال به دالر کار کره برای پرداخت وجوهات ایران 
را سخت کرده است

ـــره  ـــتقال ک ـــدم اس ـــورد ع ـــه در م ـــگاه در ادام ـــتاد دانش ـــن اس ای
جنوبـــی بـــرای آزادســـازی دارایی هـــای ایـــران  نیـــز گفـــت: البتـــه 
آنهـــا بایـــد بتواننـــد نیازهـــای خـــود را بـــه طـــور مســـتقل تعییـــن 
کننـــد امـــا وضعیـــت تجـــارت جهانـــی و انتقـــال وجـــوه بـــه دالر، 
ـــروش  ـــا ف ـــه ب ـــی را در معامل ـــره جنوب ـــد ک ـــورهایی مانن ـــی کش توانای

ـــد. ـــی کن ـــدود م ـــران مح ـــا ای ـــی ب ـــات مال ـــا معام ی
ـــدن  ـــکا در دوران بای ـــی آمری ـــت خارج ـــر سیاس ـــورد تغیی وی در م
ــدن  ــت. بایـ ــده اسـ ــاز شـ ــر آغـ ــال حاضـ ــرات در حـ ــت: تغییـ گفـ
ــته اســـت. وی  ــر پوتیـــن داشـ ــا والدیمیـ ــای شـــدیدی بـ گفتگوهـ
ـــن  ـــه یم ـــعودی ب ـــتان س ـــات عربس ـــتیبانی از حم ـــه پش ـــرای خاتم ب
ـــی  ـــد، تون ـــه جدی ـــور خارج ـــر ام ـــت. وزی ـــرده اس ـــاز ک ـــاش را آغ ت
بلینکـــن بـــر همـــکاری بیشـــتر بـــه جـــای رویارویـــی بـــا ســـایر 
کشـــورها تأکیـــد دارد.  پرزیدنـــت بایـــدن ســـال های زیـــادی را در 
ـــن  ـــی از پیچیده تری ـــد. وی یک ـــنا گذران ـــی س ـــط خارج ـــه رواب کمیت
ـــون  ـــی تاکن ـــط خارج ـــاظ رواب ـــه از لح ـــت ک ـــوری اس ـــای جمه روس

داشـــته ایم.

امیدواریم بایدن روابط آمریکا و جهان را اصالح کند
ـــان  ـــکا و جه ـــط آمری ـــدن رواب ـــم بای ـــا امیدواری ـــزود: قطع وی اف

ـــن کار  ـــام ای ـــرای انج ـــود را ب ـــل خ ـــًا تمای ـــد. او قب ـــاح کن را اص
ــط  ــورد روابـ ــر وی در مـ ــخنرانی اخیـ ــت. در سـ ــان داده اسـ نشـ
ـــا  ـــده ب ـــاالت متح ـــط ای ـــم رواب ـــرای ترمی ـــژه ای ب ـــول وی ـــی ق خارج

جهـــان داد.

ایران و آمریکا به میانجی نیاز دارند
وی در مـــورد بازگشـــت بایـــدن بـــه برجـــام گفـــت: مـــن 
ـــد  ـــک خواه ـــده نزدی ـــه در آین ـــه ن ـــاق البت ـــن اتف ـــه ای ـــدم ک معتق
افتـــاد. بایـــد بـــا ایـــران مذاکـــره شـــود. اعتمـــاد بســـیار کمـــی 
ـــر  ـــال حاض ـــا در ح ـــود دارد. م ـــران وج ـــده و ای ـــاالت متح ـــن ای بی
در وضعیتـــی هســـتیم کـــه بـــه یـــک واســـطه بـــرای کمـــک بـــه 
ـــی  ـــورهای اروپای ـــم. کش ـــاج داری ـــت احتی ـــن دو مل ـــری بی میانجیگ
می تواننـــد ایـــن نقـــش را پـــر کننـــد امـــا ســـازوکارهای شـــرکت 
ـــول  ـــی ط ـــن مدت ـــود و ای ـــم ش ـــد تنظی ـــوز بای ـــا هن ـــن گفتگوه در ای

ـــد.  ـــی کش م
ـــب  ـــیار مراق ـــی بس ـــر سیاس ـــد از نظ ـــدن بای ـــور بای ـــس جمه رئی
ـــر  ـــه نظ ـــرم ب ـــی ن ـــران خیل ـــا ای ـــورد ب ـــر در برخ ـــه اگ ـــرا ک ـــد چ باش
برســـد از ســـوی محافظـــه کاران بـــه شـــدت مـــورد حملـــه قـــرار 
ـــران  ـــورد رهب ـــن در م ـــه ای ـــم ک ـــد بگوی ـــه بای ـــت. البت ـــد گرف خواه

ایـــران نیـــز صـــدق می کنـــد.
بیمـــن در مـــورد لغـــو تحریم هـــا توســـط بایـــدن گفـــت: او بـــه 
راحتـــی نمـــی توانـــد ایـــن کار را انجـــام دهـــد؛ تحریم هـــا در ایـــن 
ـــد  ـــا کار بزرگـــی خواه ـــده اســـت و برداشـــتن  آنه ـــه بســـیار پیچی مرحل
ـــده  ـــته ش ـــر انباش ـــر روی یکدیگ ـــا ب ـــم ه ـــن تحری ـــه ای ـــرا ک ـــود چ ب

ـــت. اس

یــک عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
بیــان اینکــه نظــام حقوقــی، اداری و بودجــه نفتــی 
موجــب ناکارآمــدی دولــت هــا شــده اســت، گفــت: 
نظــام حقوقــی یــک کاف ســردر گــم و نظــام اداری 
ــا  ــا ب ــت ه ــت. دول ــاد اس ــا فس ــوام ب ــیده و ت پوس
اتــکا بــه بودجــه نفتــی، وضعیــت اقتصــادی را بدتــر 

کــرده انــد. 
ــا ایســنا تاکیــد  مرتضــی نبــوی در گفــت وگــو ب
ــوده  ــم نب ــم ه ــه تحری ــی ک ــور وقت ــرد: در کش ک
ــته اســت،  ــد داش ــارد دالر درآم ــالی صــد میلی و س
ــه  ــم ک ــم و االن ه ــته ای ــادی داش ــکات اقتص مش
ــم  ــا شــدید شــده اســت، مشــکات داری ــم ه تحری
، بنابرایــن ریشــه مشــکات اقتصــادی و ناکارآمــدی 
ــد  ــا بای ــردد و م ــی گ ــل برم ــه داخ ــا ب ــت ه دول
ــم،  ــاح کنی ــه را اص ــام اداری و بودج ــن، نظ قوانی
ــم  ــروز تحری ــن ام ــر همی ــورت اگ ــن ص ــر ای در غی
هــا رفــع شــود، مشــکات مــا باقــی مــی مانــد. هــر 
ــا وجــود  ــد ب ــا هــر گرایشــی ســر کار بیای دولتــی ب
ــن نظــام حقوقــی و اداری و بودجــه از کارآمــدی  ای

ــود. ــد ب ــوردار نخوه الزم برخ
نبــوی خاطرنشــان کــرد: بــا بگیــر و ببنــد 
مشــکل حــل نمــی شــود، بلکــه بــا فنــاوری جدیــد  
ــک  ــه الکترونی ــع و یکپارچ ــت جام IT، ICT و دول
مــی تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد. شــرط 
ــد  ــه و کارآم ــک، یکپارچ ــت الکترونی ــت دول موفقی

ــت. ــودن اس ب
ــوان  ــه عن ــران« ب ــجویان ای ــزاری دانش »خبرگ
آســتانه  در  دانشــگاه  بطــن  از  برآمــده  رســانه 
ــن اســت  ــال ای ــه دنب ــات ریاســت جمهوری ب انتخاب
ــخصیت های  ــا ش ــی ب ــام گفت وگوهای ــا انج ــه ب ک
دانشــگاهی و نخبــگان و فعــاالن سیاســی)محمدرضا 
جهانبخــش  هاشــمی طبا،  مصطفــی  عــارف، 
محبی نیــا، علــی مطهــری، غامرضــا مصباحــی 
ــک  ــا تاجی ــد رض ــدی، محم ــاس آخون ــدم، عب مق
آسیب شناســی  بــه   )  .... و  طیبــی  حمیدرضــا   ،
علــل و عوامــل ناکارآمــدی دولت هــای پیشــین 
ــن  ــا از ای ــردازد ت ــا بپ ــدی دولت ه ــع کارآم و موان
طریــق بتــوان چگونگــی انتخــاب دولــت کارآمــد در 
ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه 

ــت.« ــی گذاش ــث و بررس بح
ــوی  ــی نب ــا مرتض ــو ب ــت وگ ــل گف ــن کام مت
دربــاره دالیــل وریشــه هــای ناکارآمــدی دولــت هــا 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
حجم قوانین کشور بسیار زیاد 

و متعارض است
نبــوی بــا بیــان اینکــه نظــام حقوقــی و مجموعــه 
قوانیــن و در نهایــت حکومــت قانــون بــر کارآمــدی 
ــار  ــت، اظه ــته اس ــی گذاش ــر منف ــا تاثی ــت ه دول
کــرد: بــرای اینکــه قانــون در کشــوری حاکــم باشــد 
ــد  ــد، بای ــت کارا باش ــزار اداره حکوم ــرم اف ــی ن یعن
ــند و  ــفاف باش ــد و ش ــوب، کارآم ــن خ ــم قوانی ه
هــم قوانیــن خــوب اجــرا شــوند و در رابطــه میــان 
مــردم و حکومــت و رابطــه مــردم بــا یکدیگــر قانــون 
ــا در هــر دو قســمت مشــکل  ــا م حاکــم باشــد،  ام
ــه  ــبت ب ــا نس ــن م ــه قوانی ــم مجموع ــم. حج داری
ــن  ــن قوانی ــاد اســت و ای ســایر کشــورها بســیار زی
ــد  ــفاف و کارآم ــی ش ــام حقوق ــک نظ ــه ی ــا را ب م
ــی  ــی خیل ــردم و حت ــه م ــت. در نتیج ــانده اس نرس

ــده و  ــن پراکن ــر قوانی ــد ب ــاید نتوانن ــم ش از وکا ه
زیــاد احاطــه پیــدا کننــد. در ایــن شــرایط از ســویی 
ــن  ــی قوانی ــویی برخ ــت و از س ــفاف نیس ــط ش رواب
ــا یکدیگــر متعــارض هســتند و یکدیگــر را نقــض  ب
مــی کننــد و همیــن موجــب فســاد در نظــام اداری 

ــود. ــی ش ــت م ــدی دول و ناکارآم
قوانین ما به کالف سردرگم تبدیل شده اند

ــی  ــای حکمران ــه ه ــی از مولف ــه داد: یک وی ادام
خــوب، حاکمیــت قانــون اســت. در کشــور مــا بــرای 
ــه شــفافیت برســیم بایــد قوانیــن از ثبــات  اینکــه ب
ــد  ــوده و روشــن و واضــح باشــند و نبای برخــوردار ب
قوانیــن مرتــب تغییــر کننــد. اکنــون قوانیــن مــا بــه 
کاف ســردرگم تبدیــل شــده انــد و بــه جــای اینکــه 
گــره گشــای مشــکات باشــند، به منشــاء مشــکات 
ــرای روان  ــن ب ــه قوانی ــد در حالیک ــده ان ــل ش تبدی
شــدن روابــط سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ــا ایــن هــدف  ایجــاد شــده اســت. تنقیــح قوانیــن ب
ــاره  ــده درب ــن پراکن ــه قوانی ــرد ک ــی گی ــام م انج
یــک موضــوع مثــل مالیــات یــا تجــارت خارجــی در 
یــک جــا جمــع شــود. در مرحلــه بعــد ایــن قوانیــن 
ــجام و  ــم انس ــا ه ــا ب ــه آی ــوند ک ــی ش ــی م بررس
هماهنگــی دارنــد یــا خیــر. از ســال 1350تصویــب 
شــده بــود کــه ســازمانی در نخســت وزیــری وقــت، 
تنقیــح قوانیــن را انجــام دهــد، ولــی تــا امــروز ایــن 
کار انجــام نشــده اســت. چنــد ســال پیــش مجلــس 
ــی  ــود ول شــورای اســامی دنبــال تنقیــح قوانیــن ب
ــوا  ــران ق ــه س ــه جلس ــرا ک ــی اخی ــود ول ــق نب موف
تشــکیل شــد، معاونــت هــای حقوقــی قــوا دور هــم 
جمــع شــدند تــا ایــن کار انجــام شــود، زیــرا بــدون 
همــکاری قــوا، تنقیــح قوانیــن امــکان پذیــر نیســت 

ــاز راه اســت. ــدام در آغ ــن اق ــون ای و اکن
نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با 

فساد و رشوه است
ــا بیــان اینکــه قوانیــن خــوب  نبــوی در ادامــه ب
نــرم افــزار اداره حکومــت تلقــی مــی شــوند و 
ــت،  ــت اس ــزار اداره حکوم ــخت اف ــام اداری س نظ
خاطرنشــان کــرد: دومیــن مشــکل کارآمــدی دولــت 
ــه  ــود ک ــی ش ــوط م ــا مرب ــام اداری م ــه نظ ــا ب ه
ــیده و  ــد، پوس ــام اداری ناکارآم ــک نظ ــان ی همچن
ــم  ــل آن ه ــت. راه ح ــوه اس ــاد و رش ــا فس ــوام ب ت
ــل  ــکل ح ــد مش ــر و ببن ــا بگی ــوده و ب ــخص ب مش
 IT، ICT  ــد ــاوری جدی ــا فن ــه ب ــود، بلک ــی ش نم
ــوان  و دولــت جامــع و یکپارچــه الکترونیــک مــی ت

ــرد. ــل ک ــکل را ح ــن مش ای
شرط موفقیت دولت الکترونیک، یکپارچه 

و کارآمد بودن است
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــن عض ای
الکترونیــک،  دولــت  موفقیــت  شــرط  افــزود: 
ــال  ــه طــور مث ــودن اســت. ب ــد ب یکپارچــه و کارآم
ــوده  ــرار ب ــال 88 ق ــی از س ــام مالیات ــازمان نظ س
ــی تهیــه کنــد کــه  اســت یــک نظــام جامــع مالیات
ــام  ــا نظ ــوی ه ــه و فرانس ــادا تهی ــوت آن از کان پایل
را پیــاده کــرده انــد، امــا بعضــی افــراد کــه در بدنــه 
ــن نظــام  ــد ای ــی هســتند، اجــازه ندادن نظــام مالیات
آنطــور کــه پیــش بینــی شــده بــود، محقــق شــود. 
هــدف ایــن نظــام هوشــمند شــدن میــزان مالیــات 
ــد اشــاره  ــود و بای و حــذف شــدن نقــش ممیــزی ب
کــرد کــه منشــا فســاد در نظــام مالیاتــی مــی توانــد 

ــام  ــم اع ــات را ک ــزان مالی ــه می ــد ک ــزی باش ممی
مــی کنــد تــا فــرار مالیاتــی شــکل بگیــرد. کســانی 
ــن  ــد قوانی ــی گوین ــتند، م ــه هس ــن بدن ــه در ای ک
اجــازه ایــن کار را نمــی دهــد، یعنــی قانــون بــه گونه 
ای تصویــب شــده اســت کــه مانــع هوشــمند شــدن 
اخــذ مالیــات شــده اســت، حــاال بایــد ایــن قوانیــن 
ــی  ــود، ول ــاح ش ــامی اص ــورای اس ــس ش در مجل
ــان وجــود دارد،  ــن می ــده ای در ای ــع ع چــون مناف

ــی شــود. ــت م ــون مقاوم ــرای اصــاح قان ب
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: منافــع شــخصی 
موجــب رونــد کندشــدن تنقیــح قوانیــن مــی شــود، 
ــاز دارد.  ــم نی ــم ه ــک فه ــه ی ــذاری ب ــه قانونگ البت
ــا اصــاح  ــون وضــع ی نمــی شــود هــر روز یــک قان
شــود. بــرای وضــع قانــون بایــد شــرایط اجتماعــی، 
آثــار آن قانــون و منافــع و مضــار آن مطالعــه شــده 
ــد ســال  ــه چن ــون ب ــک قان ــرای وضــع ی و شــاید ب
مطالعــه و زمــان نیــاز باشــد. بــه طــور مثــال بــرای 
ــای  ــل ه ــت حام ــش قیم ــه اول افزای ــرای مرحل اج
انــرژی برخــی اقدامــات بــرای آمــاده ســازی جامعــه 
انجــام شــد، ولــی بــرای خیلــی قوانیــن ایــن اتفــاق 

نمــی افتــد.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــن عض ای
ــم در  ــه ه ــوه قضایی ــه ق ــان اینک ــا بی ــن ب همچنی
ــده  ــر عه ــی ب ــن وظایف ایجــاد شــفاف ســازی قوانی
ــه  ــد زمین دارد، گفــت: قوانیــن غیرشــفاف مــی توان
ــم  ــل فراه ــی و وکی ــتفاده قاض ــوء اس ــرای س را ب
ــاد  ــدی و فس ــای ناکارآم ــه ه ــا ریش ــا ت ــد، ام کن
ــا مفســد مشــکل فســاد را  حــل نشــود، برخــورد ب
حــل نمــی کنــد. مثــل ایــن اســت کــه در حالیکــه 
ویــروس منتشــر مــی شــود، شــما بــه جــای کنتــرل 
ــردم  ــد. م ــز کنی ــا را تجهی ــتان ه ــروس، بیمارس وی
ــا  ــرای برخــورد قاطــع ب ــه ب ــوه قضایی ــه ق نســبت ب
ــی  ــه م ــه گفت ــد و اینک ــده ان ــدوار ش ــدان امی مفس
شــود برخــورد قــوه قضاییــه بــا خــودی و غیرخــودی 
متفــاوت اســت، برداشــت سیاســی اســت و اینگونــه 
ــاد  ــد فس ــرای بازتولی ــه ب ــا زمین ــی ت ــت، ول نیس
وجــود دارد، برخــورد بــا مفســد راه حــل ریشــه ای 

ــت. نیس
هر دولتی با وجود این نظام حقوقی و اداری 

از کارآمدی الزم برخوردار نخواهد بود
نبــوی ادامــه داد: بــرای تحقــق دولــت الکترونیک 
ــه  ــه و ب ــکل گرفت ــی ش ــزم و اراده ای مل ــد ع بای
ایــن  فهــم از ســوی مســئوالن هــم نیــاز اســت تــا 

ــت  ــد رضای ــت کارآم ــق دول ــا تحق متوجــه شــوند ب
مــردم جلــب شــده و فســاد هــم حــذف مــی شــود. 
ــدن  ــفاف ش ــزوم ش ــاره ل ــه درب ــرف ک ــام ح در مق
ــت  ــاید اهمی ــا ش ــود، ام ــی ش ــر م ــن اظهارنظ قوانی
ایــن موضــوع بــرای مســئوالن بــه خوبی درک نشــده 
اســت. از ســویی بایــد عــزم و اراده ای بــرای برخــورد 
ــوش  ــا خ ــام اداری ج ــه نظ ــه در بدن ــرادی ک ــا اف ب
کــرده و دنبــال منافــع شــخصی خــود هســتند 
ــد شــکل بگیــرد. البتــه صــدای آنهــا هــم بلنــد  بای
ــا واکنــش شــان  ــراد ب ــن اف ــا ای اســت و برخــورد ب
ــا  ــی ب ــر دولت ــال ه ــر ح ــه ه ــود. ب ــی ش ــه م مواج
ــا وجــود ایــن نظــام  هــر گرایشــی ســر کار بیایــد ب
حقوقــی و اداری از کارآمــدی الزم برخــوردار نبــوده 
ــردم روان  ــد، کار م ــی کن ــدا م ــه پی ــاد ادام و فس
نخواهــد شــد و در سیســتم قضایــی اختــال وجــود 
خواهــد داشــت. اگــر ایــن مشــکل زیربنایــی نظــام 
حقوقــی و اداری حــل شــود، مشــکاتی مثــل فســاد 

هــم حــل خواهــد شــد.
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــن عض ای
تاکیــد کــرد: در ایجــاد دولــت الکترونیــک بــه 
ــد مشــارکت  ــا هــم بای ــت، ســایر نهاده ــر از دول غی
داشــته باشــند تــا بــه هــدف شــفافیت دســت پیــدا 
ــر از  ــنگین ت ــی س ــت خیل ــه  وزن دول ــم، البت کنی
ســایر نهادهاســت و وزنــش بــر ســایر قــوا ســنگینی 
مــی کنــد، یعنــی مجلــس شــورای اســامی و قــوه 
قضاییــه را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. در ایجــاد 
ــایر  ــد و س ــاد درص ــت هفت ــک دول ــت الکترونی دول
نهادهــا ســی درصــد ســهم دارنــد. اینکــه گفتــه مــی 
ــارات را  ــد اختی ــی درص ــط س ــا فق ــت ه ــود دول ش

ــه نیســت. ــع بینان ــی واق ــد خیل دارن
بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت می شود

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه نفتــی 
عامــل دیگــر در ناکارآمــدی دولــت ها اســت، تصریح 
کــرد: اکثــر کشــورهای دنیــا بــه منابــع ســرمایه ای 
خــود مثــل درآمــد نفــت وابســته نیســتند، بلکــه بــا 
درآمدهــای مالیاتــی اداره مــی شــوند و دولتــی کــه 
ــی  ــت مردم ــد رضای ــت، بای ــات اس ــه مالی ــی ب متک
ــد  ــب کن ــد را جل ــی کنن ــت م ــات پرداخ ــه مالی ک
ــت  ــن دول ــاب در ای ــاب و کت ــت حس ــن جه و از ای
ــاء مــی  ــر شــده و کارآمــدی هــم ارتق هــا دقیــق ت
ــد،  ــی یاب ــش م ــی افزای ــد مالیات ــی درآم ــد. وقت یاب
منابــع درآمــدی دولــت هــم افزایــش یافتــه و دولــت 

متکــی بــه رانــت درآمــد نفتــی نخواهــد بــود.

دولت ها با اتکا به درآمدهای نفتی 
وضعیت اقتصادی را بدتر کرده اند

نبــوی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در ایــران 
ــه  ــکا ب ــا ات ــا ب ــت ه ــه دول ــت ک ــال اس ــاه س پنج
ــور  ــاد کش ــر اقتص ــه س ــی در بودج ــای نفت درآمده
بدتــر کــرده  را  اقتصــادی  آورده، وضعیــت  بــا 
و قــدرت خریــد مــردم را کاهــش مــی دهنــد، 
ــی  ــت دسترس ــه دول ــال ک ــل و امس ــال قب ــا س ام
ــد در  ــت، تولی ــی داش ــای نفت ــه دالره ــری ب کمت
ــد  ــد رش ــی گوی ــت م ــت و دول ــکل گرف ــور ش کش
ــای  ــه ه ــکل بودج ــت. مش ــته اس ــادی داش اقتص
مــا نفتــی بــودن آنهاســت و تــا زمانــی کــه درآمــد 
ــم  ــکات ه ــرار دارد، مش ــه ق ــل بودج ــت داخ نف
ــاهده  ــا  مش ــویی م ــت. از س ــد داش ــود خواه وج
ــادی  ــت و مجلــس توقعــات زی مــی کنیــم کــه دول
بــرای مــردم ایحــاد مــی کننــد در حالیکــه بودجــه 
چنیــن ظرفیتــی را نــدارد، بنابرایــن کســری بودجــه 
ســاختاری ایجــاد مــی شــود کــه ایــن کســری تــورم 
ایجــاد مــی کنــد. از زمانــی کــه درآمــد فــروش نفــت 
خــام وارد بودجــه شــد، ایــن مشــکات پدیــد آمــد. 
ــود،  ــی ش ــل م ــال تبدی ــه ری ــی ب ــی دالر نفت وقت
تــورم و مشــکات اقتصــادی هــم ایجــاد مــی شــود.

ــی  ــاه مــدت داشــته و خیل ــگاه کوت ــا ن ــت ه دول
ــدارد ــی توجــه ن ــه اصاحــات زیربنای ب

ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا 
بیــان اینکــه ســرمایه اجتماعــی بــه معنــای اعتمــاد 
میــان حکومــت و مــردم اســت، گفــت: وجــود ایــن 
اعتمــاد در کارآمدســازی دولــت هــا اهمیــت زیــادی 
ــته  ــود داش ــی وج ــرمایه اجتماع ــر س ــا اگ دارد مث
باشــد، وقتــی دولــت وعــده ای داد مــردم ایــن 
ــد  ــق خواه ــده محق ــه آن وع ــد ک ــان را دارن اطمین
ــی  ــرق م ــردم ف ــکاری م ــرایط هم ــن ش ــد. در ای ش
ــا وضعیتــی کــه دولــت مــی گویــد تــورم را  کنــد ب
مهــار مــی کنــم، امــا مــردم مطمئــن هســتند کــه 
تــورم بیشــتر مــی شــود. وقتــی اعتمــاد جامعــه بــه 
ــت  ــدی دول ــد، کارآم ــته نباش ــود نداش ــت وج دول
ــت و  ــدی دول ــد. کارآم ــی کن ــدا م ــش پی ــم کاه ه
ــد.  ــل دارن ــه متقاب ــت رابط ــه دول ــردم ب ــاد م اعتم
ــه  ــه مجموع ــد ک ــی کنن ــاهده م ــی مش ــردم وقت م
ــد  ــام اداری کارآم ــت و نظ ــور روان اس ــن کش قوانی
ــد،  ــی کن ــاد نم ــا ایج ــرای آنه ــکلی ب ــوده و مش ب
بــه دولــت اعتمــاد پیــدا مــی کننــد. بــا ایــن حــال 
ــر  ــه س ــا در روزی ک ــت ه ــی دول ــرمایه اجتماع س
ــل  ــت قاب ــان دول ــا پای ــد در مقایســه ب ــی آین کار م
مقایســه نیســت. دولــت هــا وعــده هایــی مــی دهند 
کــه بــه دلیــل مشــکات نظــام حقوقــی، نظــام اداری 

ــق نیســت. ــل تحق و بودجــه کشــور قاب
دولت ها تا چهار سال فرافکنی کرده و 

دولت قبلی را متهم می کنند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توقعــات مــردم کارآمدی 
ــام  ــت نظ ــرد درس ــاد و کارک ــود فس ــا، نب ــت ه دول
اداری اســت، تصریــح کــرد: مــا تــا بــرآورده کــردن 
ایــن توقعــات فاصلــه زیــای نداریــم. ســرمایه گذاری 
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و دانــش 
و امــکان  ایــن کار هــم وجــود دارد و فقــط بــه یــک 
ــا  ــت ه ــا دول ــاز دارد، ام ــا نی ــت ه ــزم و اراده دول ع
ــات  ــه اصاح ــی ب ــد و خیل ــدت دارن ــاه م ــگاه کوت ن
زیربنایــی توجــه ندارنــد، زیــرا ایــن اصاحــات 

ــراض  ــا و اعت ــی ه ــی نارضایت ــاد برخ ــب ایج موج
هــا  شــده و همیــن ماحظــات موجــب مــی شــود 
ــد.  ــی نپردازن ــه اصاحــات زیربنای ــا ب ــت ه ــه دول ک
مــن معتقــدم تــا رســیدن بــه ایــن اصاحاتــی کــه 
مــی توانــد گارگشــا باشــد، فاصلــه زیــادی نداریــم. 
البتــه دولــت هــا وقتــی ســر کار مــی آینــد تــا چهــار 
ســال فرافکنــی کــرده و دولــت قبلــی را متهــم مــی 
کننــد و از ســال پنجــم بــه بعــد مــی بیننــد، دیگــر 
ــت  ــردن دول ــکات را گ ــه مش ــت ک ــاز نیس کارس
ــزد  ــان در ن ــج جایگاهش ــه تدری ــدازد و ب ــی بین قبل

افــکار عمومــی افــول مــی کنــد.
ریشه مشکالت اقتصادی و ناکارآمدی 

دولت ها به داخل برمی گردد
وی دربــاره تاثیرعوامــل بیــرون از دولــت بــر 
تشــخیص  مجمــع  مخالفــت  مثــل  کارآمــدی 
مصلحــت نظــام بــا پیوســتن ایــران بــه لوایــح 
باقــی مانــده FATF گفــت: FATF شــامل چهــار 
ــری  ــاره جلوگی ــه دو الیحــه آن درب ــوده ک الیحــه ب
ــی  ــی، پولشــویی و شــفافیت مال از سوءاســتفاده مال
در مجلــس شــورای اســامی تصویــب و در مجمــع 
تشــخیص مصلحــت هــم تاییــد شــده و ایــن یعنــی 
همــه نظــام طرفــدار شــفافیت بــوده اســت. دربــاره 
دو الیحــه دیگــر گفتــه شــد کــه نپیوســتن بــه آنهــا 
مانعــی بــرای بهتــر شــدن وضعیــت معیشــتی مــردم 
ــه در حالیکــه  ــد اشــاره کــرد ک ــا بای مــی شــود. ام
مــا در لیســت ســیاه قــرار گرفتیــم، بنــا بــه ادعــای 
ــد در ســال 98  ــروش نفــت بیشــتر و تولی ــت ف دول
ــاد  ــع اقتص ــه نف ــرایط ب ــن ش ــاده و ای و 99 راه افت
کشــور شــده اســت یعنــی چــون درآمــد ارزی کــم 
شــده اســت، تولیــد در کشــور رونــق گرفتــه اســت. 
ارز بــرای تبدیــل شــدن بــه ریــال نیســت و ایــن دو 
ــد ارزی محــروم شــده و  ــت از درآم ــه دول ســالی ک
ارزپاشــی انجــام نشــده اســت، تولیــد داخلــی رونــق 
ــه دو  ــران ب ــتن ای ــان پیوس ــت. مخالف ــه اس گرفت
ــکا  ــده FATF معتقــد هســتند آمری الیحــه باقیمان
از شــفافیت مالــی مــا در دنیــا سوءاســتفاده کــرده و 

ــدد. ــا را مــی بن همــان راه هــای تنفــس م
مشــکل  درصــد  ســی  اصــا  داد:  ادامــه  وی 
ــاد  ــت و هفت ــوط اس ــم مرب ــه تحری ــا ب ــادی م اقتص
ــن  ــه م ــت ک ــی اس ــه عوامل ــوط ب ــد آن مرب درص
ــام اداری و  ــر نظ ــردم. اگ ــاره ک ــا اش ــه آنه ــتر ب پیش
ــته  ــادی نداش ــت اقتص ــرای فعالی ــب ب ــون مناس قان
باشــیم و فســاد وجــود داشــته باشــد، نمــی توانیــم 
اقتصــاد را بــه پیــش ببریــم. مــا وقتــی کــه تحریــم 
هــم نبــوده و ســالی صــد میلیــارد دالر درآمد داشــته 
ایــم، مشــکات اقتصــادی داشــته ایــم، االن هــم کــه 
ــم  ــکات داری ــت، مش ــده اس ــدید ش ــا ش ــم ه تحری
ــدی  ــادی و ناکارآم ــکات اقتص ــه مش ــن ریش بنابرای
دولــت هــا بــه داخــل برمــی گــردد و مــا بایــد قوانیــن 
و نظــام اداری و بودجــه را اصــاح کنیــم در غیــر ایــن 
صــورت اگــر همیــن امــروز تحریــم هــا رفــع شــود، 

ــد. ــا باقــی مــی مان مشــکات م
 FATF نبــوی در پایــان گفــت: اگــر همــه لوایــح
تصویــب شــود ولــی نظــام اداری و بانکــی مــا شــفاف 
ــا بانــک هــای مــا تعامــل  و کارآمــد نباشــد، دنیــا ب
نمــی کنــد. االن کــه شــفاف ســازی در داخــل 
ــی  ــام نم ــفافیت انج ــرا ش ــس چ ــدارد پ ــی ن مانع
ــه یــک  ــم ب ــن مســائل را حــل کردی شــود؟ اگــر ای
نظــام کارآمــد تبدیــل مــی شــویم. تحریــم بــرای مــا 
محدودیــت هایــی ایجــاد کــرده اســت، امــا چــون در 
ایــن ســال هــا  ارز را بــد مصــرف کــرده ایــم، اکنــون 
کــه از درآمــد ارزی محــروم هســتیم، تولیــد داخــل 

بهتــر شــده اســت.

استاد روابط بین الملل دانشگاه مینه سوتا: 

ایران و آمریکا به میانجی نیاز دارند

مرتضی نبوی:

نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت ها شده است

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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