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واگذاری سهام باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس تا پایان کار 

دولت دوازدهم نهایی می شود

تحول در بازار سرمایه به 
واسطه شیوع ویروس کرونا

واگذاری سهام از طریق بازار سرمایه پیچیده تر از مزایده عمومی بود
پرسپولیس و استقالل به عنوان ۲ باشگاه پرطرفدار، حواشی زیادی دارند

 حفظ آرامش و برقراری ثبات در بازار سرمایه اولویت نهاد ناظر بازار است
 با احراز هویت الکترونیکی، شیوع کرونا با حذف حضور فیزیکی کنترل شد

قوانین می تواند حقوق و منافع را تحت تاثیر قرار دهد
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قاضی زاده هاشمی:

 تمام ساختارها باید شفاف شود

احتکار 1000 ُتن حبوبات 
درمنطقه آزاد ارس

هیچ مدرسه ای حق دریافت شهریه 
اجباری از دانش آموزان  را ندارد

عوامل توهین به رییس 
جمهوری شناسایی شدند

کم کاری برخی دستگاه ها در اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی

ـــس در  ـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجل ـــب رئی نائ
ـــق و  ـــه تحقی ـــس ب ـــش مجل ـــل گرای ـــوص دالی خص
ـــرد  ـــت: عملک ـــی گف ـــای خصوص ـــص از بانک ه تفح
ــت  ــاد سیاسـ ــورد انتقـ ــی مـ ــای خصوصـ بانک هـ

گـــذاران کشـــور اســـت. 
بـــه گـــزارش تســـنیم، احســـان خانـــدوزی 
در خصـــوص ضـــرورت تحقیـــق و تفحـــص از 
ــش  ــرد: افزایـ ــار کـ ــی، اظهـ ــای خصوصـ بانک هـ
ـــاق  ـــه اتف ـــی النفس ـــی ف ـــای خصوص ـــهم بانک ه س
ـــارت  ـــوان نظ ـــد ت ـــان بای ـــی همزم ـــود ول ـــدی نب ب

بانـــک مرکـــزی نســـبت بـــه ایـــن بازیگـــران کـــه 
انگیـــزه ای متفـــاوت بـــا مدیـــران بانک هـــای 

دولتـــی دارد، افزایـــش می یافـــت.
وی ادامـــه داد: برخـــی از عملکـــرد بانک هـــای 
ـــور  ـــذاران کش ـــت گ ـــاد سیاس ـــورد انتق ـــی م خصوص
ـــی  ـــازار دارای ـــا در ب ـــه بانک ه ـــل مداخل ـــت؛ مث اس
ــت و  ــده اسـ ــت شـ ــش قیمـ ــب افزایـ ــه موجـ کـ
ـــرخ مصـــوب، موجـــب  ـــر از ن اعطـــای ســـودهای باالت

جابجایـــی ســـپرده در بیـــن بانک هـــا هســـتند.
خانـــدوزی افـــزود: ایـــن رونـــد موجـــب خلـــق 

نقدینگـــی و تغییـــر در تـــراز نامـــه بانک هـــا 
می شـــد و بـــرای اینکـــه شـــبهات و ایـــرادات 
ـــی  ـــد، جمع ـــدا کن ـــی پی ـــخی تخصص ـــور پاس مذک
ـــه  ـــص را ب ـــق و تفح ـــای تحقی ـــدگان تقاض از نماین

ــتند. رای گذاشـ
وی اضافـــه کـــرد: اعضـــای هیئـــت تحقیـــق و 
تفحـــص مشـــخص شـــده انـــد و بـــزودی نقشـــه 
ـــرد  ـــه عملک ـــس ب ـــیوه ورود مجل ـــرای ش ـــنی ب روش

بانک هـــای خصوصـــی روشـــن خواهـــد شـــد.
خانـــدوزی گفـــت: بســـیار شـــایع اســـت کـــه 
ضوابـــط موجـــود بـــرای تعییـــن برخـــی مدیـــران 
بانکـــی رعایـــت نشـــده و افـــرادی را بـــدون 
ــد و  ــک گمارده انـ ــت بانـ ـــه مدیریـ ــت ب صالحیـ
ـــر  ـــی منتش ـــص گزارش ـــق و تفح ـــد از تحقی ـــا بع م
ــوء  ــی و سـ ــه اقداماتـ ــم چـ ــا بدانیـ ــم تـ می کنیـ
عملکـــرد کـــدم مدیـــران در نظـــام اقتصـــادی 
ـــده  ـــاد مفس ـــا ایج ـــوده ی ـــن ب ـــالل آفری ـــور اخت کش

کـــرده اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی 
بانک هـــای  فقـــط  کـــرد  تاکیـــد  همچنیـــن 
ــق  ــت تحقیـ ــف هیئـ ــرح وظایـ ــی در شـ خصوصـ
و تفحـــص قـــرار دارنـــد و موسســـات خصوصـــی 

مالـــی در ایـــن دایـــره نمی گنجنـــد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

بانک های خصوصی زیر ذره بین مجلس قرار می گیرند 

معـــاون فنـــی مرکـــز ســـالمت محیـــط و کار وزارت بهداشـــت بـــا تاکیـــد 
ـــه  ـــورت نگرفت ـــوروزی ۱۴۰۰، ص ـــفرهای ن ـــرای س ـــی ب ـــال موافقت ـــه فع ـــر اینک ب
ـــا  ـــی کرون ـــتاد مل ـــوروزی در س ـــفرهای ن ـــهیل س ـــات تس ـــت: جزئی ـــت، گف اس
ـــنبه )دوم اســـفند( مشـــخص  ـــت و جزئیـــات آن روز ش ـــی اس ـــت بررس در دس

می شـــود. 
ــار  ــاره اخبـ ــنا، دربـ ــا ایسـ ــو بـ ــادی در گفت وگـ ــن فرهـ ــدس محسـ مهنـ
ـــا  ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــت س ـــالم موافق ـــر اع ـــی ب ـــده مبن ـــر ش منتش

ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــکل نب ـــن ش ـــه ای ـــوع ب ـــت: موض ـــوروزی ۱۴۰۰، گف ـــفرهای ن س
ـــالت  ـــه تعطی ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــد بلک ـــه باش ـــورت گرفت ـــی ص موافقت

ـــود. ـــام ش ـــروری انج ـــفرهای ض ـــی س ـــوروز برخ ـــال و ن ـــر س آخ
ـــه  ـــور تهی ـــن منظ ـــرای ای ـــق ب ـــات دقی ـــا جزئی ـــی ب ـــرد: پروتکل ـــد ک وی تاکی
شـــده اســـت کـــه البتـــه هنـــوز بـــه تصویـــب ســـتاد ملـــی کرونـــا نرســـیده 
اســـت. بنابرایـــن ممکـــن اســـت جزئیـــات تغییراتـــی داشـــته باشـــد کـــه روز 
شـــنبه )دوم اســـفند( ایـــن تغییـــرات احتمالـــی هـــم در پروتکل هـــا اعمـــال 

می شـــود.
تســـهیل  کـــه صـــورت می گیـــرد  اقدامـــی  داد:  ادامـــه  فرهـــادی 
ـــه  ـــم چ ـــخیص دهی ـــت تش ـــرار نیس ـــا ق ـــت. م ـــوروز اس ـــروری ن ـــفرهای ض س
کســـی ســـفر ضـــروری دارد بلکـــه چارچـــوب محدودیت هـــا را در پروتـــکل 
ــفرها  ــات سـ ــتان ها در جزییـ ــدی اسـ ــم. رنگبنـ ــد می کنیـ ــتی قیـ بهداشـ

مهـــم اســـت.
کاهـــش  جملـــه  از  متفـــاوت  ســـناریوی  چنـــد  افـــزود:  وی 
محدودیت هـــای کرونایـــی بـــرای عیـــد نـــوروز مطـــرح اســـت کـــه 
تصمیـــم گیـــری درمـــورد آنهـــا بـــا ســـتاد ملـــی اســـت و یکـــی از آنهـــا 
ـــی  ـــی اجرای ـــروی انتظام ـــور و نی ـــت، وزارت کش ـــارت وزارت بهداش ـــا نظ ب
می شـــود و جزئیـــات تســـهیل ســـفرهای نـــوروزی در ســـتاد ملـــی 

ــت. ــی اسـ ــت بررسـ ــا در دسـ کرونـ

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

برای سفرهای نوروزی هنوز موافقت نشده است
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ــس  ــه در مجل ــت: اینک ــس گف ــس مجل نایب رئی
ــن نیســت  ــال مفهــوم شــفافیت هســتیم ای ــه دنب ب
کــه بــه دنبــال شــفاف کــردن رای نماینــدگان 
ــام  ــت و تم ــوع کالن تراس ــک موض ــن ی ــیم ای باش
ســاختارها بایــد شــفاف شــود، شــفافیت یــک 

ــت.  ــردی اس ــالب رویک انق
امیرحســین  ســید  تســنیم،  گــزارش  بــه 
قاضــی زاده هاشــمی نایــب رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی در همایــش سیاســی اتحادیــه جامعــه 
ــی  ــه عنــوان تحــول حکمران اســالمی دانشــجویان ب
ــه گام  ــت: در ســال های اولی در گام دوم انقــالب گف
دوم انقــالب اســالمی هســتیم و ســوال بــزرگ ایــن 
اســت کــه ایــن مســیر را چگونــه بایــد ادامــه دهیــم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی برســیم.وی ب ــه نقطــه آرمان ــا ب ت
در بیانیــه گام دوم مخاطــب جوانــان هســتند و  بــه 
ــد و  ــرار، گرفته ان صــورت مســتقیم مــورد خطــاب ق
ــه ای گذاشــته شــده اســت،   ــا وظیف ــر گــردن آنه ب
ادامــه داد: روح بیانیــه گام دوم یعنــی تغییــر ،وقتــی 
یــک موضوعــی مرحلــه بنــدی مــی شــود بــه ایــن 
معناســت کــه اهــداف نقطــه گــذاری و زمــان 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــده اس ــدی ش بن
بایــد برنامه هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 
ــا گام  ــر اســاس آنه ــدت طراحــی شــود و ب ــد م بلن
ــان مســیرها  ــن می ــه در ای ــود البت ــته ش ــا برداش ه
متفــاوت اســت کــه بایــد آنهــا را امتحــان کــرد تــا 

ــی رســید . ــه نقطــه آرمان ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــهد در مجل ــده مش نماین
ــدف  ــک ه ــاس ی ــر اس ــران ب ــالمی ای ــالب اس انق
ــه کــرد: احیــای  روشــن شــکل گرفتــه اســت، اضاف
ــالمی  ــالب اس ــزرگ انق ــداف ب ــی از اه ــالم یک اس
اســت، اســالم توانایــی اداره زندگــی شــهروندان یــک 
ــه کمــال و  رشــد را دارد. ــرای رســیدن ب جامعــه ب

بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  نایب رئیــس 
ــی و   ــی دنیای ــرای زندگ ــه اســالم ب ــر اینک ــد ب تاکی
ــر انقــالب  ــار داشــت: رهب ــه دارد،اظه اخــروی برنام
ــی را  ــچ تاریخ ــوری پی ــته تئ ــال گذش ــد س در چن
مطــرح کردنــد و بــرای رســیدن بــه نقطــه آرمانــی 
بایــد از گام دوم انقــالب کمــک گرفــت, البتــه 
بــرای رســیدن بــه هــدف بایــد مســیر را تغییــر داد 
وگرنــه هــدف محقــق نخواهــد شــد، بیانیــه گام دوم 

ــه  ــی اینک ــت یعن ــه اس ــن نظری ــده ای ــل کنن تکمی
ــه هــدف برســیم. مســیری را انتخــاب کنیــم کــه ب

قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد: در دهــه 
ــرال  ــد لیب ــعارهای تن ــا ش ــان ب ــه اصالح طلب 7۰ ک
دموکراســی وارد صحنــه شــده بودنــد رهبــر انقــالب 
ــی  ــد و حت ــت اســالمی را مطــرح کردن ــوری دول تئ
ــن شــعار وارد  ــا ای ــژاد ب ــام احمــدی ن ــه ن ــردی ب ف

ــد. ــروز ش ــات شــد و پی انتخاب
ــالب  ــر انق ــه در گام دوم رهب ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای تغییــر روش هــا مســئولیت هــا را بــه جوانــان 
ــه  ــت ک ــل اس ــه آن دلی ــن ب ــت: ای ــپردند، گف س
ــن  ــه ای ــتند و ب ــم هس ــجاع،صاحب عل ــان ش جوان
ــه  ــا ســپرده شــد ک ــه آنه ــن مســئولیت ب ــل ای دلی
جوانــان آگاه بــه وضعیــت زمانــه و خصوصیــات 

ــد. ــی دارن جوان
ــاره اینکــه نــوع  نماینــده مشــهد در مجلــس درب
تحــول در گام دوم انقــالب بایــد چگونــه باشــد، 
ــاس  ــر اس ــد ب ــر بای ــوع تغیی ــرد: ن ــان ک خاطرنش
ــه تشــکیل  ــت باشــد، البت ــام و ام ــق ام رابطــه عمی
ــد خواســت مــردم باشــد  یــک جامعــه اســالمی بای
ــوند. ــع ش ــند و دور او جم ــام را بشناس ــردم ام و م

نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 

اینکــه در ادامــه مســیر انقــالب اســالمی بــه نقطه ای 
قــرن تحقــق  آینــده  قــرن  رســیده ایم کــه در 
ــت  ــراری حکوم ــالمی و برق ــالب اس ــای انق آرمان ه
ــرن  ــرن آینده،ق ــه داد : ق ــت، ادام ــتضعفان اس مس
رســیدن بــه اهــداف و شــکل گیری تمــدن اســالمی 
ایرانــی خواهــد بــود کــه پرچمــدار آن یعنــی رهبــر 
ــالح  ــا را اص ــد کارکرده ــرده بای ــالم ک ــالب اع انق
کنیــم کــه ایــن اصــالح مســیر بایــد بــا اعتمــاد بــه 

ــرای مــردم انجــام شــود. مــردم و نهــاد ســازی ب
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
اینکــه بایــد وضعیــت کشــور را از نظــر دولــت ســازی 
ــت  ــی را درس ــزود: االن دولت ــم، اف ــالح کنی ــز اص نی
کــرده ایــم کــه رانتــی _غارتــی اســت کــه امتیــازات 
ــکل داده  ــی را ش ــات فراوان ــی را دارد و تبعیض خاص
اســت و افــرادی کــه وابســتگی بــه ایــن دولــت دارنــد 
مــی تواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد در ایــن چنیــن 

وضعیتــی یــاس اجتماعــی شــکل مــی گیــرد.
قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد :بــا ایــن نظــام 
مالیاتــی بیمــه ای و بانکــی نمی تــوان ســاختارها 
اصــالح کنیــم مــا االن از تولیدکننــده مالیــات 
ــات  ــه اطالع ــرادی ک ــا از اف ــم ام ــت می کنی دریاف
در  اینکــه  نمی شــود  دریافــت  مالیــات  نداریــم 

مجلــس بــه دنبــال مفهــوم شــفافیت هســتیم  
ــردن رای  ــفاف ک ــال ش ــه دنب ــه ب ــت ک ــن نیس ای
نماینــدگان باشــیم ایــن یــک موضــوع کالن تراســت 
ــفافیت  ــود، ش ــفاف ش ــد ش ــاختارها بای ــام س و تم

ــت. ــردی اس ــالب رویک ــک انق ی
وی ادامــه داد: انقــالب رویکــردی یعنــی مقابلــه 
بــا رانــت و تبعیــض و ایجــاد جامعــه رقابتــی ســالم 
ــت  ــه در آن عدال ــه ای ک ــت، جامع ــراری عدال و برق

نباشــد اســالمی نیســت.
نماینــده مشــهد در مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد 
ــج رکــن مســتقر شــود،اضافه  ــه گام دوم پن در بیانی
ــفافیت  ــام ش ــتقرار نظ ــن اس ــج رک ــن پن ــرد: ای ک
ــت و  ــت، عدال ــاد رقاب ــو در جامعه،ایج ــاد گفتگ ایج
ــج  ــن پن ــرای اســتقرار ای ــد ب پاســخگویی اســت بای

ــد. ــر کن رکــن نحــوه اداره کشــور تغیی
قاضــی زاده هاشــمی دربــاره نقــش مــردم در 
ــی از  ــالب یک ــد از انق ــت: بع ــی گام دوم گف حکمران
مشــکالت پیــش آمــد ایــن بــود کــه نهادهــای مردمی 
ماهیــت خــود را از دســت دادنــد و تنهــا بســیج بــود 
ــه  ــر دو نظری ــال حاض ــت در ح ــده اس ــی مان ــه باق ک

ــود دارد. ــی وج ــردم در حکمران ــش م ــاره نق درب
وی نظریــه اول را مــردم صغیــر دانســت و اضافــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــه اص ــن نظری ــرد: در ای ک
ــد  ــد و بای ــی ندارن ــص سیاس ــش و تخص ــردم دان م
بــرای آنهــا قیــم انتخــاب کــرد کــه وضعیــت مــا در 
ــه بــوده اســت یعنــی  ۴۰ ســال گذشــته ایــن   گون
ــپرده  ــان س ــان و اصولگرای ــه اصالح طلب ــور را ب کش
ــا را  ــا کاره ــه آنه ــم ک ــا داده ای ــه آنه ــارات ب و اختی

ــد امــا پیــش ببرن
ــه مســئوالن  ــردم رشــید اســت ک ــه دوم م نظری
وکیل مردم هســتند و باید به مردم پاســخگو باشــند.

ــفافیت  ــث ش ــاره بح ــس درب ــس مجل ــب رئی نای
ــی  ــک کالم دین ــفافیت ی ــت: ش ــار داش ــز اظه نی
ــز مســائل  ــه ج ــور ب ــه ام ــد از هم ــردم بای اســت م
امنیتــی مطلــع باشــند البتــه بایــد بــا مــردم گفتگــو 
ــفافیت  ــت ش ــا گف ــه آنه ــائل را ب ــن مس ــرد و ای ک
ــا  ــس ی ــده مجل ــک نماین پاســخگویی مــی آورد و ی
یــک مســئول بایــد بــرای رای خــود و یــا کار خــود 
دلیــل بیــاورد کــه در ایــن راه بایــد مشــورت کنــد 

ــد. ــه کن و مطالع

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس دهــم گفــت: 
ــاالی  ــارکت ب ــات مش ــاله در انتخاب ــن مس مهم تری
ــر  ــردم باالت ــارکت م ــدار مش ــر مق ــت. ه ــردم اس م
ــه  ــود و مــردم ب ــر خواهــد ب باشــد، انتخــاب واقعی ت
ــا بــه پیشــرفت  یــک فــرد جامعــی رای می دهنــد ت

ــد.  ــر کن ــعه و سیاســت خارجــی فک و توس
بــه گــزارش ایرنــا، علــی مطهــری در نوزدهمیــن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاالری ب ــردم س ــزب م ــره ح کنگ
ــاالی  ــارکت ب ــات مش ــاله در انتخاب ــن مس مهم تری
ــر  ــروز رهب ــه دی ــور ک ــت: همانط ــت، گف ــردم اس م
معظــم انقــالب اشــاره کردنــد مشــارکت بــاال 
در انتخابــات بــرای کشــور بســیار مهــم اســت.  
ــا  ــد ب مخاطــب اول ایشــان مــردم هســتند آنهــا بای
همــه انتقــادات بــه وضعیــت موجــود، در انتخابــات 
شــرکت کننــد و مخاطــب دوم نهــاد نظــارت اســت 
کــه بایــد از ســخت گیــری بی جــا خــودداری کنــد 
ــد و  ــاد دارن ــون اساســی انتق ــه قان ــر کســانی ب و اگ
ــت  ــراز صالحی ــدارد اح ــی ن ــی و مال ــاد اخالق فس
ــری داشــته باشــند. ــا مــردم مشــارکت باالت کنــد ت

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس دهــم اضافــه 
ــم  ــات را تحری ــد انتخاب ــه می گوین ــرد: کســانی ک ک
کنیــم بداننــد کــه ایــن رفتــار کارســاز نیســت. بــه 
ــد  ــر حــال مشــارکت ۵۰ درصــدی بوجــود می آی ه
و ایــن تحریم هــای اینگونــه نتیجــه ای نخواهــد 
ــر باشــد  ــردم باالت ــدار مشــارکت م ــر مق داشــت. ه
ــک  ــه ی ــردم ب ــود و م ــد ب ــر خواه ــاب واقعی ت انتخ
فــرد جامعــی رای می دهنــد تــا بــه پیشــرفت 
ــن  ــد و ای ــر کن ــی فک ــت خارج ــعه و سیاس و توس
ــت  ــه سیاس ــتگی ب ــادی بس ــد زی ــا ح ــرفت ت پیش

خارجــی دارد.
مطهــری ادامــه داد: بایــد رییــس جمهــوری بــه 
فکــر حقــوق ملــت باشــد مقابــل ضایــع شــدن حــق 
مــردم ایســتادگی کنــد و اهــل مقابلــه بــا ایــن نهــاد 
ــرای  ــایلی ب ــی مس ــی وقت ــد. حت ــاد نباش و آن نه

ــد  ــن کن ــردم روش ــرای م ــد، ب ــش می آی ــور پی کش
ــا مــردم حــرف  ــع شــد ب و اگــر حقــوق مــردم ضای
ــردم  ــرای م ــه ای رخ داد آن را ب ــر حادث ــد و  اگ بزن

توضیــح دهــد.
ــرد:  ــار ک ــات اظه ــای انتخاب ــاره نامزده وی درب
بایــد نیروهــای خــوب و متدیــن اصولگــرا و اصــالح 
ــت  ــدای دول ــت. در ابت ــه کار گرف ــا هــم ب ــب را ب طل
ــا  دوم تدبیــر و امیــد، گفتــم کــه رییس جمهــوری ب
همــه رقابتــی کــه بــا دیگــر نامــزد اصولگــرا داشــت 
بهتــر بــود او را معــاون اول می کــرد و از همــه 
نیروهــای قــوی اســتفاده مــی کــرد تــا کشــور را بــه 
ــن کار را مــی کــرد اینطــور  اتحــاد برســاند. اگــر ای

ــد. ــه نمی کردن ــت حمل ــه دول ــان ب اصولگرای
ــرف  ــای دو ط ــرد: از نیروه ــه ک ــری توصی مطه
ــای  ــت ه ــود و رقاب ــالف ش ــا ائت ــد ت ــتفاده کنی اس
ــه  ــد ب ــردم بای ــد. م ــه نیاب ــی ادام ــی و جناح گروه
آرامــش و گشــایش اقتصــادی برســند و ببینــد 
ــان آورده اســت.  انقــالب، رفــاه و آسایشــی بــرای آن

ــیم. ــداف برس ــن اه ــه ای ــدوارم ب امی
ــوان کــرد:  ــی کشــور عن ــاره شــرایط فعل وی درب

ــود  ــه وج ــور ب ــرای کش ــروز ب ــدی ام ــرایط جدی ش
آمــده اســت. رفتــن ترامــپ و تغییــری کــه در 
ــود  ــدی را بوج ــرایط جدی ــد ش ــاد ش ــکا ایج آمری
ــک  ــدن ی ــرد بای ــم ب ــم بگویی ــی توانی ــه م آورده ک
پیــروزی بــرای مــردم ایــران اســت و یکــی از عوامــل 
ــردم  ــا ســه ســاله م ــت ۲ ی ــپ مقاوم شکســت ترام
ــاره ایــران  ایــران بــود کــه او در سیاســت خــود درب

ــورد. ــت خ شکس
ایــن فعــال سیاســی بــا اشــاره بــه تغییــری کــه 
ــورد  ــوع برخ ــت، ن ــه رخ داده اس ــت منطق در وضعی
بــا ایــن تغییــرات و مســایل منطقــه را بســیار مهــم 
ــن  ــی بی ــچ فرق ــم هی ــت: نگویی ــرد و گف ــی ک ارزیاب
ــود  ــپ وج ــا ترام ــا ب ــا اوبام ــپ ی ــا ترام ــدن ب بای
ــود  ــادی وج ــاوت زی ــا تف ــان آنه ــا می ــدارد.  واقع ن
ــب  ــتفاده و متناس ــت اس ــن فرص ــد از ای دارد و بای
ــه اینکــه در هــر  ــم.  ن ــکا عمــل کنی ــار امری ــا رفت ب
ــی اســت  ــکا اســتکبار جهان ــم آمری شــرایطی بگویی
ــد  ــا آن نبای ــکا هیــچ همــکاری ب ــودی آمری ــا ناب و ت

ــیم ــته باش داش
ــد  ــه را بای ــد: مســایل منطق ــادآور ش ــری ی مطه

ــا  ــم.  اساس ــل کنی ــان ح ــران خودم ــر از دیگ زودت
ــم.  ــوش کنی ــد فرام ــالب را نبای ــی انق ــدف اصل ه
ــالمی  ــه اس ــور نمون ــا کش ــود ت ــن ب ــا ای ــدف م ه
ــی  ــا الگوی ــم ت ــود بیاوری ــران بوج ــرفته در ای پیش
بــرای کشــورهای اســالمی دیگــر باشــد تــا از 
مــا پیــروی کننــد. سیاســت آزادی فلســطین و 
ــن  ــم. ای ــال کنی ــالم را دنب ــی اس ــترش جهان گس
مــوارد از اهــداف انقــالب اســالمی اســت و رســیدن 

ــم راه دارد. ــوارد ه ــن م ــه ای ب
نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی اضافــه 
ــرفت  ــه پیش ــد ب ــاس کنن ــد احس ــردم بای ــرد: م ک
ــالب  ــمت انق ــه س ــه ب ــیده اند و اینگون ــاه رس و رف
را  غیرضــروری  اینکــه ســختی های  نــه  بیاینــد 
ــت.   ــن نیس ــت آن روش ــه وضعی ــم ک ــل کنی تحم

ــی  ــون اساس ــری در قان ــزود:  بازنگ ــری اف مطه
ــردم ســاالری  موضــوع مهمــی اســت کــه حــزب م
ــی  ــد. مصطف ــری می کن ــت آن را پیگی ــی اس مدت
کواکبیــان در دوره ای کــه در مجلــس شــورای 
اســالمی حضــور داشــت، ایــن موضــوع را پیگیــری 
می کــرد و امیدواریــم بــه نتیجــه برســد. بایــد 
ــم  ــن کار مه ــت ای ــه کیفی توجــه داشــته باشــیم ک
اســت و در قانــون اساســی اصــول جدیــدی داشــته 

ــردم باشــد. ــع م ــه نف ــه ب باشــیم ک
ایــن فعــال سیاســی بــا اشــاره بــه اصالحاتــی کــه 
ــون اساســی اعمــال شــد، متــن  در ســال ۶۸ در قان
قبلــی ایــن قانــون را بهتــر عنــوان کــرد و افــزود: در  
بازنگــری مثــال تکلیــف مســاله صــدا و ســیما بایــد 
مشــخص شــود. اصــالح در اداره و نظــارت بــر صــدا 
و ســیما کار بســیار مشــکلی شــده اســت. همچنیــن 
اختالفــی در تفســیر اصــل ۱۱۳ قانــون اساســی 
ــون  ــرای قان ــوولیت اج ــوا و مس ــک ق ــاره تفکی درب
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــکل ایج ــود دارد مش ــی وج اساس
بــه طــور کلــی یکــی از مشــکالت امــروز مداخــالت 
ــه  ــی ب ــه بخش ــت البت ــر اس ــا در کار یکدیگ نهاده
ــوط  ــردد و بخشــی مرب ــر می گ ــی ب ــت اجرای مدیری
ــن  ــوان ای ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــون اساس ــه قان ب

ــام داد. ــات را انج اصالح

قاضی زاده هاشمی:

 تمام ساختارها باید شفاف شود

نرخ باالی مشارکت مهم ترین مساله انتخابات است

انفجار بمب در مسیر کاروان پشتیبانی 
نظامیان آمریکا در جنوب عراق

ـــد:  ـــزارش دادن ـــه گ ـــداد جمع ـــری بام ـــع خب مناب
ــان  ــه نظامیـ ــق بـ ــتیبانی متعلـ ــک کاروان پشـ یـ
آمریـــکا در جنـــوب عـــراق هـــدف حملـــه قـــرار 

گرفـــت. 
ــار جــاده ای در  ــا، دو بمــب کن ــزارش ایرن ــه گ ب
مســیر عبــور کاروان پشــتیبانی و لجســتیک آمریــکا 
ــتان  ــز اس ــه مرک ــهر الناصری ــه ش ــه صب در منطق
»ذی قــار« منفجــر شــد کــه تلفاتــی در پــی نداشــته 

اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: ایــن ســومین حملــه 
پشــتیبانی  کاروان  بــه  گذشــته  ســاعات  طــی 
آمریکاســت و پیــش از ایــن نیــز دو حملــه بــه 
کاروان هــای لجســتیک آمریــکا در منطقــه الناصریه 

ــود. ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــه ب و الدیوانی
ــاهد  ــر ش ــه اخی ــراق در بره ــق ع ــی مناط برخ
هــای  کاروان  مســیر  در  مشــابه  انفجارهــای 
ــوده  ــی ب ــن الملل ــالف بی ــتیک ائت ــتیبانی لجس پش
ــی برجــای گذاشــته  ــای مال ــرا خســارت ه ــه اکث ک

ــت. اس
ــردم  ــراق و م ــت ع ــای مقاوم ــیاری از گروه ه بس
ایــن کشــور خواهــان خــروج نظامیــان خارجــی بــه 
ویــژه آمریکایی هــا از کشورشــان هســتند، چــرا کــه 
عامــل احیــای دوبــاره گروهــک تروریســتی داعــش 
در مناطــق مختلــف عــراق را وجــود ایــن نظامیــان 

می داننــد.

رحیمی: 
اقتصاد و معیشت اولویت اول 

مردم برای انتخابات ۱4۰۰ است

نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس اقتصــاد 
ــات  ــرای انتخاب ــردم ب ــت اول م ــت را اولوی و معیش

ــرد.  ــوان ک ۱۴۰۰ عن
ــا ایســنا اظهــار  بهــزاد رحیمــی در گفــت وگــو ب
کــرد: هنــوز فضــای کشــور بــرای انتخاباتــی شــدن 
زود اســت و معمــوال در آســتانه عیــد فضــا پرشــورتر 
ــم  ــی ه ــای احتمال ــه کاندیداه ــد. البت ــد ش خواه
ــر  ــرا ه ــد زی ــور کنن ــالم حض ــد اع ــان بای خودش
ــی  ــی زده م ــدس و گمان ــاره او ح ــه درب ــی ک کس
شــود بعــد تکذیــب مــی کنــد. آنهــا بایــد خودشــان 
اعــالم حضــور کننــد تــا جامعــه هــم قضــاوت کنــد 

ــود. ــل ش و فضــا تحلی
ــه طــور مشــخص  ــا ب ــال کاندیداه ــزود: فع وی اف
از  شــود  مــی  اگرچــه  نکردنــد  حضــور  اعــالم 
ــن  ــا همی ــرد ام ــی برداشــت ک تحرکاتشــان چیزهای
ــاره  ــی درب ــد قضاوت ــردم نتوانن ــده م ــث ش ــر باع ام

ــند. ــته باش ــات داش ــای انتخاب فض
مجلــس  صنایــع  کمیســیون  عضــو  ایــن 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر کاندیدایــی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــد در انتخاب ــی خواه ــه م ک
ــاه  ــوع رف ــد موض ــد بای ــته باش ــور داش ۱۴۰۰ حض
و اقتصــاد را در برنامــه هــای خــود ارائــه کنــد 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــی های ــه نگران ــرا ک چ
ــم  ــی ه ــت خارج ــوزه سیاس ــن در ح دارد. همچنی
بایــد برنامــه بدهنــد تــا مــردم تشــویق بــه حضــور 
ــه  ــی برنام ــر کس ــا ه ــوند. طبیعت ــات ش در انتخاب
اقتصــادی بــا راهکارهــای بهتــری ارائــه کنــد مــردم 
ــت  ــت راح ــد و در نهای ــد ش ــذب خواهن ــتر ج بیش
تــر مــی تــوان ایــن فضــا را تحلیــل کــرد امــا آنچــه 
مســلم اســت اینکــه اقتصــاد و معیشــت اولویــت اول 

ــت. ــات ۱۴۰۰ اس ــرای انتخاب ــردم ب م
رحیمــی اضافــه کــرد: معمــوال ناظریــن انتخابــات 
ــات کمــک مــی  ــه اجــرای صحیــح و ســالم انتخاب ب
کننــد و همیــن کــه اینهــا پــای کار باشــند و مــردم 
مطمئــن باشــند انتخابــات ســالم برگــزار مــی شــود 
تشــویقی بــرای حضــور مــردم اســت. ضمــن اینکــه 
اگــر برگــزار کننــدگان انتخابــات هــم بــی حاشــیه، 
صــادق و امانــت دار باشــند مــردم راحــت تــر 
ــای  ــر پ ــش خاط ــا آرام ــرد و ب ــد ک ــاد خواهن اعتم

ــد. صنــدوق رای مــی آین

مردم یک دگرگونی می خواهند

رئیــس شــورای ائتــالف بــا بیــان اینکــه انتخابــات 
از آن جهــت مهــم اســت کــه کشــور از لحــاظ 
ــت: فشــارهای  ــار مشــکل اســت، گف اقتصــادی دچ
اقتصــادی ممکــن اســت عــده ای را مأیــوس کنــد یــا 

ــود. ــات ش ــدم شــرکت در انتخاب ــه ع منجــر ب
 بــه گــزارش مهــر غالمعلــی حــداد عــادل رئیــس 
شــورای ائتــالف، در همایــش سیاســی اتحادیــه 
ــاز  ــک آغ جامعــه اســالمی دانشــجویان ضمــن تبری
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــالب گف ــروزی انق ــالگرد پی س
انتخابــات ســال ۱۴۰۰ مهم تریــن موضــوع سیاســی 
کــه پیــش رو داریــم انتخابــات اســت. بــدون مقدمــه 
ــر  ــد ب ــه و تأیی ــوم، تکی ــات می ش ــث انتخاب وارد بح
ــا  ــی نگرانی ه ــات دارم و بعض ــی انتخاب آسیب شناس
بــا آن  رو  پیــش  انتخابــات  و آســیب هایی کــه 

ــم. ــرح می کن ــت را مط ــه اس مواج
 ۱۴۰۰ انتخابــات  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
نیــز  آن  آسیب شناســی  و  دارد  زیــادی  اهمیــت 
ضــروری اســت اظهــار کــرد: انتخابــات از آن جهــت 
مهــم اســت کــه کشــور از لحــاظ اقتصــادی دچــار 
مشــکل اســت. مــا کــه همیشــه بــا کشــور و مســائل 
آن همــراه بودیــم هیچ وقــت اوضــاع اینقــدر ســخت 
ــاً  ــادی خصوص ــارهای اقتص ــن فش ــت. ای ــوده اس نب
ــر دوش طبقــات ضعیــف، مــردم را خواهــان یــک  ب
بهبــود و تغییــر کــرده اســت. ایــن فشــارها ممکــن 
اســت عــده ای را مأیــوس کنــد یــا منجــر بــه عــدم 
شــرکت در انتخابــات شــود، هم چنیــن کســانی هــم 
ــان  ــادی خواه ــد زی ــه ح ــد ب ــرکت می کنن ــه ش ک

ــند. ــی باش دگرگون
ــه  ــوای مقنن ــای ق ــالف فض ــورای ائت ــس ش  رئی
گفــت:  و  دانســت  امیدوارکننــده  را  قضائیــه  و 
ــول رخ داده  ــاق و تح ــا ۱۴۰۰ دو اتف ــه ۹۶ ت فاصل
ــرعت  ــه س ــه و مقنن ــوه قضائی ــی در ق و فعالیت های
ــارزه  ــوه در مب ــن دو ق ــن ای ــت . هم چنی ــه اس گرفت
ــه  ــه مای ــته اند ک ــتری داش ــور بیش ــاد حض ــا فس ب
امیــدواری نیروهــای انقــالب شــده و یــک دســتاورد 

ــت. ــالب اس ــرای انق ب

واعظی: 
عوامل توهین به رییس جمهوری 

شناسایی شدند

ــایی  ــوری از شناس ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی
ــر داد و  ــوری خب ــس جمه ــه ریی ــن ب ــل توهی عوام
از دســتگاه قضایــی، وزارت اطالعــات و اســتاندار 
ــه  ــن حادث ــالن ای ــا عام ــورد ب ــت برخ ــان باب اصفه

ــرد.  ــی ک قدردان
محمــود واعظــی در گفــت وگــو بــا ایرنــا، گفــت: 
ــن  ــل ای ــردم عوام ــت ک ــه دریاف ــی ک ــق گزارش طب
قــوه  خوشــبختانه  و  شــدند  شناســایی  حادثــه 
قضاییــه، وزارت اطالعــات، اســتاندار و مســئوالن 
اســتانی بســیار خــوب بــا موضــوع برخــورد کردنــد.

ــن  ــزود: ای ــوری اف ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی
موضــوع بحــث رییــس جمهــور نیســت بلکــه نهــاد 
ریاســت جمهــوری مطــرح اســت.  ۲۴ میلیــون 
ــرار  ــد و اگــر ق ــه رییــس جمهــوری رای دادن نفــر ب
باشــد ۲۰ نفــر بــه خودشــان اجــازه دهنــد کــه هــر 
کاری دلشــان بخواهــد بکننــد، عمــاًل بقیــه نهادهــا، 
ارگانهــا و مجموعــه ای کــه بایــد کشــور را اداره کنــد 
را تضعیــف مــی کننــد ضمــن اینکــه مقــام معظــم 
رهبــری بارهــا و بارهــا تاکیــد کردنــد انتقــاد خــوب 
اســت امــا توهیــن، بدزبانــی، بــی اخالقــی و فحاشــی 

نبایــد انجــام شــود.
انتخابــات  وی ادامــه داد: چهــار مــاه دیگــر 
ــا درســت  ــم آی ریاســت جمهــوری را پیــش رو داری
اســت طرفــداران یــک کاندیــدا بــه کاندیــدای دیگــر 
ــد؟ ــرگ کنن ــای م ــرای او تقاض ــد و ب ــش دهن فح

واعظــی گفــت: از قــوه قضاییــه، وزارت اطالعــات 
و همچنیــن از مــردم و مســئوالن اصفهــان و قــوای 
دیگــر هــم بابــت برخــورد خوبــی کــه انجــام شــد،  

ــم.  ــی می کن قدردان
ای  عــده  بهمــن   ۲۲ راهپیمایــی  مراســم  در 
ــد.  ــن کردن ــوری توهی ــه رییــس جمه موتورســوار ب
ــا و  ــخصیت ه ــع ش ــش قاط ــا واکن ــار ب ــن رفت ای

ــد.   ــه ش ــی مواج ــاالن سیاس فع

خجسته پور: 
نامزد مستقل برای انتخابات ریاست 

جمهوری معرفی نمی کنیم 

قائــم مقــام جامعــه اســالمی مهندســین گفــت: ما 
ــا نظــر نهایــی ائتــالف بــزرگ اصولگرایــان  همــگام ب
حرکــت کــرده و نامــزد مســتقل معرفــی نمی کنیــم. 
علیرضــا خجســته پــور قائــم مقــام جامعــه 
اســالمی مهندســین در گفت و گــو بــا  باشــگاه 
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  جــوان،  خبرنــگاران 
انتخاباتــی جریــان متبــوع خــود، گفــت: تــا همیــن 
ــان  ــزرگ اصولگرای ــی ب ــروه ائتالف ــر دو گ ــه ه لحظ
ــیر  ــالف مس ــورای ائت ــدت و ش ــورای وح ــی ش یعن

خــود را دنبــال می کننــد.
او ادامــه داد: شــورای ائتــالف در انتخابــات مجلــس 
شــورای اســالمی یازدهــم توانمنــدی خــود را نشــان 
داد، توانســت فهرســتی را بــه وحــدت رســانده و قاطبه 
اعضــای آن را هــم وارد مجلــس کنــد؛ البتــه در حــال 
ــرای پــر کــردن خالء هــای  حاضــر شــورای وحــدت ب
شــورای ائتــالف در حــال کار اســت، چــرا کــه برخــی 
ــورای  ــتند و ش ــالف نپیوس ــورای ائت ــه ش ــزاب ب از اح
وحــدت بــا محوریــت جامعــه روحانیــت مبارز تشــکیل 
شــد، نیــت آن هــم متحــد کــردن جمــع کثیــری از 

جریانــات اصولگرایــی بــا یکدیگــر اســت.
خجســته پــور افــزود: امیدواریــم کــه ایــن دو در 
نهایــت بــه وحــدت حداکثــری دســت پیــدا کننــد، 
در ایــن مســیر الزم اســت بــزرگان هــر دو شــورا از 

نظریــات  انفــرادی خــود کوتــاه بیاینــد.
ــا  ــین، ب ــالمی مهندس ــه اس ــام جامع ــم مق قائ
اشــاره بــه برخــی اظهــارات مبنــی بــر تمایــل هریک 
ــه دو نامــزد متفــاوت، گفــت: در  ــن دو شــورا ب از ای
ــه در  ــی ن ــات مصداق ــال موضوع ــر اص ــال حاض ح
ــرح  ــالف مط ــورای ائت ــه در ش ــدت و ن ــورای وح ش
ــود  ــرح می ش ــه مط ــم ک ــامی ه ــت، اس ــده اس نش
هرکــدام دارای ســبد رای در دو شــورا هســتند 
ــا در حــال حاضــر اســامی مطــرح نشــده اســت،  ام
ــد  ــن باش ــن بی ــی در ای ــت نام ــن اس ــد ممک هرچن

ــد. ــتر کن ــدت را بیش ــال وح ــه احتم ک
ــزد  ــه نام ــی جداگان ــاره معرف ــرا درب ــال اصولگ فع
توســط هریــک از احــزاب اصولگــرا گفــت: متاســفانه 
برخــی از احــزاب کــه در شــوراها هــم حضــور دارنــد 
ــد کــه نامــزد مســتقل معرفــی خواهنــد  اعــالم کردن
ــرار اســت اقدامــی انجــام  کــرد، معتقــدم کــه اگــر ق
شــود در نهایــت بــا محــور وحــدت موفــق خواهد شــد.

او افزود: مانیفسـت جامعه اسـالمی مهندسـین هم 
در انتخابـات گذشـته و هـم در ایـن انتخابـات بـه ایـن 
صـورت بـوده که خود را ذیل ائتالف بـزرگ اصولگرایان 
تعریـف خواهـد کـرد. در حـال حاضـر دبیـرکل جامعه 
مهندسـین در حال کار با شـورای وحدت هسـت اما در 
نهایـت ایـن ائتالف ذیل هرکدام از این دو شـورا صورت 
بگیـرد مـا نیز همـگام با آن حرکـت خواهیم کـرد و ما 

نامزد مسـتقل معرفـی نخواهیم کرد.

آگهی مزایده
اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز در نظر دارد سه کالس درس از مدرسه امام 

حسین و دو کال
س از مدرسه امام رضا سهالن را از طریق مزایده جهت استفاده آموزشی به اجاره 

واگذار نماید. 
www. )محل دریافت اسناد مزایده: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
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سایر اطالعات و جزئیات مربوط مزایده در اسناد و شرایط عمومی و   -
اختصاصی مندرج در سامانه ستاد می باشد که جز الینفکت قرارداد خواهد بود.

آگهی مزایده
اداره آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۳ تبریــز در نظــر دارد ســه 
کالس درس از مدرســه امــام حســین و دو کالس از مدرســه 
ــتفاده  ــت اس ــده جه ــق مزای ــهالن را از طری ــا س ــام رض ام

ــه اجــاره واگــذار نمایــد.  آموزشــی ب
ــدارکات  ــامانه ت ــده: درگاه س ــناد مزای ــت اس ــل دریاف مح
 www.setadiran.ir )الکترونیکــی دولــت )ســتاد

ــنبه ۹۹/۱۰/۲7  ــتاد: روز ش ــامانه س ــار در س ــخ انتش  تاری
ساعت ۱۳

ــناد  ــده در اس ــوط مزای ــات مرب ــات و جزئی ــایر اطالع - س
و شــرایط عمومــی و اختصاصــی منــدرج در ســامانه ســتاد 

ــود. مــی باشــد کــه جــز الینفکــت قــرارداد خواهــد ب

اداره كل آموزش و رپورش استان آرذبايجان شرقي
اداره آموزش و رپورش انحیه 3 تبرزی

شناسه آگهی: 1097397

تاریخ انتشار: 1399/12/02



شنبه 02 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 928 3روزنامه سراسری عجب شیر   اقتصاد
دهقـان دهنوی گفـت: احـراز هویـت الکترونیکی 
سـرمایه  بـازار  اخیـر  تحـوالت  مهمتریـن  از  یکـی 

محسـوب می شـود کـه بـه سـرعت اجرایـی شـد. 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمـد  بـه گـزارش 
علـی دهقان دهنـوی رئیس سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار، در دومیـن همایـش مالی ایـران تحت عنوان 
»همراهـی اقتصـاد بـا سـالمت در دوره کرونا و نقش 
بازارهـای مالـی« گفـت: سـوال اصلـی ایـن همایـش 
و  اقتصـاد  معیشـت،  بیـن  تعـادل  ایجـاد  چگونگـی 

بازارهـای مالـی و سـالمت انسـانی اسـت.
ســخنگوی شــورای عالــی بــورس ادامــه داد: 
ــا،  اقتصــاد کشــور بــه واســطه شــیوع بیمــاری کرون
غیــر  عوامــل  و  اقتصــادی  متغیرهــای مختلــف 
اقتصــادی کــه بــه ایــران تحمیــل شــد، آســیب دیــد 
و اقتصــاد شــاهد تالطــم و نوســان هــای شــدید بود.

همــه  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  افــزود:  او 
ــری  ــب غافلگی ــا موج ــور م ــه کش ــورها از جمل کش
ــال و  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ش ــرس عموم ــی و ت جمع
ــا  ــات، پــس از مــدت کوتاهــی ب ــه امکان ــا توجــه ب ب
ــن  ــیوع ای ــی از ش ــران ناش ــرایط بح ــر ش ــلط ب تس

ــد. ــت ش ــی مدیری ــه خوب ــران ب ــروس در ای وی
دهقـان دهنـوی ادامـه داد: در کنـار ایـن شـرایط 
سـخت و زیـان بـار و منفـی، رویدادهـای مثبتـی نیز 
پدیـدار شـد. یکـی از ایـن اتفاقـات، توسـعه فرآینـد 
خدمـات الکترونیکی بود و در بازار سـرمایه نیز شـاهد 
تحـول گسـترده در ایـن حـوزه بودیـم. احـراز هویـت 
الکترونیکـی که یکـی از مهمترین تحـوالت اخیر بازار 
سـرمایه محسـوب می شـود به سـرعت اجرایی شـد.

اینکـه شـیوع  بیـان  بـا  بـورس  رئیـس سـازمان 

ویـروس کرونـا بـا اقبـال عمومـی جامعـه بـه بـازار 
هویـت  احـراز  بـا  افـزود:  بـود،  مصـادف  سـرمایه 
الکترونیکـی، شـیوع ویـروس کرونـا با حـذف حضور 

شـد. کنتـرل  فیزیکـی 
او ادامـه داد: واریـز الکترونیکـی سـود سـهام از 
طریـق سـامانه متمرکـز سـجام از دیگـر رویدادهـای 
مهـم اخیـر بـازار سـرمایه بـود و اکنون نیز بـه دنبال 
توسـعه آن هسـتیم. همچنین بهبود زیر سـاخت های 
برگـزاری الکترونیکـی مجامـع، اقـدام دیگـری بـود 
کـه بـا هـدف کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا در بازار 

سـرمایه پیـش بینـی و اجرا شـد.
بـه  اشـاره  بـا  بـورس  عالـی  شـورای  سـخنگوی 
اینکـه خـط دیگـر مواجهـه، تعـادل بیـن معیشـت و 
کنتـرل شـیوع ویـروس کرونـا بـود، افـزود: بر اسـاس 
مسـئولیت های اجتماعـی نمادهای کرونا یـک و کرونا 
دو در بازار سـرمایه بازگشـایی شـدند و به واسـطه این 
دو نمـاد، منابـع قابـل توجهـی جمـع آوری و بـرای 
مقابلـه بـا ویروس کرونا بـه نهادهای مربوط اهدا شـد.

محمـد علـی دهقـان دهنـوی ادامـه داد: فـروش 
سـهام عدالت بسـتر دیگری بـود که در بازار سـرمایه 
فراهـم شـد. تـا امسـال امـکان بهـره بـرداری از ایـن 
دارایـی بـا ارزش، وجود نداشـت و ایـن فرصت فراهم 
شـد تا برخـی از خانواده هـا که تحت فشـار اقتصادی 
قـرار داشـتند بـرای عبـور از شـرایط سـخت از ایـن 
فرصـت اسـتفاده کنند. البتـه به عموم مـردم توصیه 

می کنـم سـهام عدالـت را بـه عنـوان یـک سـرمایه 
حفـظ کننـد و تـالش می شـود ایـن دارایی بـا ارزش 

در دسـت خانواده هـا باقـی بمانـد.
رئیس سـازمان بورس در بخش دیگری از اظهارات 
خـود بـه شـرایط فعلـی بـازار سـرمایه و برنامه هـای 
نهـاد ناظـر اشـاره کـرد و گفـت: امـروز حفـظ آرامش 
و برقـراری ثبـات در بـازار سـرمایه اولویـت نهـاد ناظر 
بـازار سـرمایه اسـت. تالطم هـا و نوسـانات متغیرهای 
اقتصـادی می توانـد فرصـت تصمیـم گیـری و فرصت 
تحلیـل سـهامداران را تهدید کند؛ بنابرایـن نیاز داریم 
در فضـای آرام تـری حرکـت کنیـم. تصمیماتـی کـه 
هفتـه گذشـته اتخـاذ و این هفته اجرا شـد بخشـی از 

همیـن برنامـه بود تـا سـهامداران بـه دور از رفتارهای 
هیجانی و با تامل بیشـتری در خصوص سـهام و سـبد 

دارایـی تصمیم گیـری کنند.
او افـزود: توسـعه نهادهـای مالـی کشـور، برنامـه 
دیگـر نهـاد ناظـر بـازار سـرمایه اسـت. مـا در بـازار 
سـرمایه شـاهد حضـور و اسـتقبال گسـترده مـردم 
بودیـم و تعـداد سـهامداران مـا چنـد برابـر شـده اما 
نهادهـای مالـی توسـعه قابـل توجهـی نداشـته اند. بر 
این اسـاس متناسـب با شـرایط و بـرای ارایه خدمات 
بهتـر در بـازار سـرمایه بایـد فرآینـد صـدور مجوزها 
تسـهیل شـود و ما شـاهد افزایش حضـور کارگزاران، 
تامیـن  گـذاری،  سـرمایه  مشـاوران  سـبدگردان ها، 

سـرمایه و سـایر نهادهـای مالـی باشـیم.
محمـد علـی دهقـان دهنـوی بـا اشـاره بـه اینکه 
نهادهـای مالی سـربازان جبهه توسـعه کمـی و کیفی 
بازار سـرمایه هسـتند، افـزود: امیدوارم بتوانیـم با این 
رویکـرد شـاهد ارتقای سـواد مالـی در جامعه باشـیم.

او محـور دیگـر اقدامات سـازمان بـورس را تعامل 
و هماهنگـی بیشـتر بـازار سـرمایه بـا سیاسـت های 
کالن اقتصادی کشـور دانسـت و گفت: بازار سـرمایه 
امـروز نقـش اساسـی و جایـگاه بزرگـی در اقتصـاد 
بایـد ایـن جایـگاه در سیاسـت گذاری هـای  دارد و 
اقتصـادی کانـون توجـه باشـد و هماهنگـی و تعادل 

میـان همـه بازارهـا برقرار شـود.
سـخنگوی شـورای عالـی بـورس بـا بیـان اینکـه 
بخشـی از مقـررات و همچنیـن قیمـت گـذاری بـه 
بنیـان هـای تولیـد صدمـه وارد می کنـد، افـزود: در 
بـازار سـرمایه  در  مـردم  از  بسـیاری  کـه  شـرایطی 
حضـور دارنـد و قوانیـن می تواند حقـوق و منافع آنها 
را تحـت تاثیـر قـرار دهد، بایـد به نقش بازار سـرمایه 
توجـه کنیـم. بنابرایـن نهـاد ناظر بـازار سـرمایه این 

محـور را بـا تمـام تـوان دنبـال می کنـد.
او تاکیـد کـرد: بـه سـمتی حرکـت می کنیـم تـا 
و  رقابتـی  فضـای  در  بتواننـد  نیـز  تولیدکننـدگان 
مبتنـی بـر روابـط منصفانـه و عادالنه منافع ناشـی از 
تولیـد خـود را با سـهامداران شـریک شـوند و بخش 

مولـد کشـور از بـازار سـرمایه منتفـع شـود.

رییـس کمیسـیون صنایـع اتـاق بازرگانـی ایـران 
اظهـار داشـت: به نظـر می رسـد در دوران پسـاکرونا 
حـوزه  و  می کنـد  تغییـر  کمـی  فضـای کسـب وکار 
بـه سـمت فضـای  را  تولیـد و توزیـع مسـیر خـود 
مجـازی و تولیداتـی از جنـس دیجیتـال مارکتینـگ 

می دهـد.  تغییـر 
ابوالفضـل روغنـی در گفت وگـو بـا ایلنـا در مـورد 
وضعیـت بخـش صنعـت کشـور اظهـار کـرد: امـروز 
صنعـت کشـور از چنـد ناحیه آسـیب می بینـد و رنج 
می کشـد؛ یکـی از ایـن مـوارد نوسـانات شـدید نـرخ 
ارز اسـت و مـورد دیگـر تحریم هـا کـه گاهـی باعـث 
مـواد  و  قطعـات، خدمـات  تامیـن  امـکان  می شـود 
اولیـه وجود نداشـته باشـد ولـی در مجمـوع افزایش 
نـرخ ارز و پاندمـی کرونـا بعضـا بـرای برخـی صنایع 
کشـور نـه تنهـا بـد نبودنـد بلکه گاهـی تاثیـر مثبت 
داشـتند. در ایـن پاندمـی بخش هایـی آسـیب دیدند 

امـا بخش هایـی نیـز بـه شـدت رشـد کردند.
دیجیتـال  حـوزه  در  مثـال  بـرای  افـزود:  وی 
بهداشـتی  آرایشـی  لـوازم  همینطـور  و  مارکتینـگ 
بـه شـدت رشـد بزرگـی رخ داده اسـت امـا حـوزه 
گردشـگری و و بـه خصـوص صنعت غذا آسـیب های 
جـدی دیدنـد. بعضـی کسـب وکارها نیـز بـه دلیـل 
محدودیت هـای اجتماعـی تحـت تاثیـر قـرار گرفتـه 

و آسـیب دیدنـد.
رییـس کمیسـیون صنایـع اتـاق بازرگانـی ایـران 
همچنیـن تصریـح کـرد: این هـا نشـان می دهنـد کـه 
پاندمـی دنیـا را دچـار دگرگونی و تحـول خواهد کرد. 
چیـزی کـه امـروز بایـد بـه آن توجه شـود این اسـت 
کـه آنچـه قـرار بـود در سـال ۲۰۵۰ به آن برسـیم در 

همیـن سـال ها بایـد مـورد توجـه بیشـتر قـرار بگیرد 
مارکتینـگ،  ای  اپلیکیشـن ها،  از  اسـتفاده  آنهـم  و 
مارکتینـگ و فضـای مجـازی اسـت کـه  دیجیتـال 
دوران کرونـا نشـان داد کـه بایـد تغییـرات بزرگـی در 
رفتـار تولیدکننـده و مصرف کننـده باید اتفـاق بیافتد.

بـرای  آمادگـی  لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  روغنـی 
اتفاقاتـی  هرازگاهـی  گفـت:  بعـدی  پاندمی هـای 
مشـابه پاندمـی در دنیا اتفـاق می افتـد، بنابراین باید 
آمادگـی ایـن مـوارد را نیـز داشـته باشـیم. بـه نظـر 
می رسـد در دوران پسـاکرونا فضای کسـب وکار کمی 
تغییـر می کنـد و در حـوزه تولیـد و توزیـع مسـیر 
از  تولیداتـی  بـه سـمت فضـای مجـازی و  را  خـود 

می دهـد. تغییـر  مارکتینـگ  دیجیتـال  جنـس 
وی خاطرنشـان کـرد: تولیـد تـا حـد زیـادی بـه 
شـکل کنونـی ادامـه خواهـد داشـت امـا شـبکه های 
توزیـع تحـت تاثیر قرار مـی گیرند و تغییـر می کنند 
امـا در مـواردی که تمرکز نیروی انسـانی زیاد اسـت 
صنایـع آسـیب می بیننـد. در ایـن مـوارد بایـد بـه 
گونـه ای نحـوه تولیـد را تغییـر داد کـه فاصله  گذاری 

بـه نحـو مناسـبی رعایت شـود.
روغنـی با اشـاره بـه دورکاری های صـورت گرفته 
در ایـن مـدت بیـان کـرد: این تجربـه نشـان داد که 
دورکاری تاثیـر مثبتـی دارد، البتـه در نظـام اداری 
دورکاری  نظـام  دنیـا  در  همچنیـن  و  مـا  کشـور 

پیـش از ایـن پانادمـی طراحـی شـده بـود امـا کرونا 
نشـان داد کـه محـل کار یـک فـرد می توانـد خانـه 
خـودش یـا یـک شـهر دیگـر باشـد. بـرای مثـال در 
یـک جلسـه ممکـن اسـت چندیـن نفـر از شـهرها 
یـا حتـی کشـورهای مختلـف شـرکت کننـد یعنـی 
فضاهایـی کـه در آن مشـغول به کار هسـتیم به طور 
کلـی درحـال تغییـر اسـت و ایـن تجربـه نشـان داد 
کـه می تـوان بـا دورکاری، رعایـت فاصلـه و رعایـت 
بسـیاری از دسـتورالعمل ها، تغییـرات زیـادی را بـه 
وجـود آورد کـه ایـن تغییرات بـه طور حتـم تاثیرات 

خـود را خواهنـد گذاشـت.
وی افـزود: در حـوزه گردشـگری اپلیکیشـن هایی 
در حـال فعالیـت هسـتند امـا ماننـد کتـاب خواندن 
کـه برخـی از نسـخه الکترونیـک و برخـی از نسـخه 
فیزیکـی اسـتفاده می کننـد، حـوزه گردشـگری نیـز 
در آینـده بـا رعایت یک سـری از اسـتاندارندها تغییر 
می کنـد امـا کارکـرد خـود را از دسـت نخواهـد داد.

ابوالفضـل روغنـی اظهـار کرد: آنچه کـه در دوران 
پسـاکرونا بیشـتر مـورد توجـه قـرار می گیـرد رعایت 
اسـتانداردها، بهداشـت عمومـی و اصولـی اسـت کـه 
بعـد از ایـن بیشـتر اهمیـت می یابنـد امـا در مـورد 
نمی دهـد.  رخ  چندانـی  تغییـرات  تولیـد  عوامـل 
صنایعـی کـه در شـبکه های توزیـع خـود توانسـتند 
از طریـق اپ و فضـای مجـازی فعالیـت خـود را دوام 
ببخشـند نـه تنهـا امـروز کسـب وکارهای موفق تـری 
هسـتند بلکـه در آینـده نیـز همینطـور خواهـد بود. 
کسـب وکارهای فیزیکـی نیـز بایـد خـود را بـه ایـن 
پلتفـرم وصـل کننـد، تولید بـه تنهایی کافی نیسـت 

و شـبکه توزیـع آن بایـد بـروز شـوند.

تحول در بازار سرمایه به واسطه شیوع ویروس کرونا

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران: 

 3۰ سال زودتر به هدف رسیدیم

ظریف:
 تبریز در توسعه روابط اقتصادی

 با همسایه ها نقش موثر دارد

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام وزی
گفــت: تبریــز و آذربایجان شــرقی نقــش بســیار موثــر، 
مهــم و تعیین کننــده در توســعه روابــط اقتصــادی و 

تجــاری بــا کشــورهای همســایه دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمدجــواد ظریــف در دیــدار 
ــدی  ــالش ج ــر ت ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــا اس ب
دســتگاه های مســئول و بخــش خصوصــی بــرای 
ــان  ــط می ــده در رواب ــاد ش ــت ایج ــتفاده از فرص اس
ــی  ــد و آمادگ ــان تاکی ــوری آذربایج ــران و  جمه ای
وزارت امــور خارجــه را بــرای همــکاری در ایــن 

ــرد. ــالم ک ــه اع زمین
وی بــا اشــاره بــه ســفر منطقــه ای خــود و بازدیــد از 
مــرز جلفــا طــی هفتــه هــای گذشــته، اظهــار داشــت: 
فعــال ســازی ظرفیت هــای بالقــوه از جملــه خطــوط 
ــی بیشــتر  ــرای نقش آفرین ــرزی ب ــات م ــی و امکان ریل
ایــران در کریدورهــای بین المللــی و حضــور گســترده 

در بازارهــای منطقــه بســیار الزم و ضــروری اســت.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیز در ایــن دیدار با اشــاره 
بــه واگــذاری مســئولیت توســعه تجــارت بــا جمهــوری 
ــت،  ــر صنع ــوی وزی ــتان از س ــن اس ــه ای ــان ب آذربایج
معــدن و تجــارت، گفــت: در راســتای ایــن مأموریت ملی و 
همچنین رســالت منطقه ای خــود، آمــاده نقش آفرینی در 
روند توســعه همــکاری با جمهــوری آذربایجان و بازســازی 

مناطــق آزادشــده ایــن کشــور هســتیم.
محمدرضــا پورمحمــدی از راه انــدازی پایانــه مرزی 
خداآفریــن و بازگشــایی خــط ریلــی جلفــا - نخجــوان 
ــهیل  ــرای تس ــم ب ــیار مه ــدام بس ــوان ۲ اق ــه عن ب
ــام  روابــط تجــاری و اقتصــادی ایــران و آذربایجــان ن
بــرد و همــکاری و مســاعدت وزارت امــور خارجــه را 

بــرای تحقــق ایــن مهــم خواســتار شــد.
وی اظهــار داشــت: راه انــدازی پایانــه و گمــرک 
ــران و  ــرزی ای ــادی م ــت مب ــار تقوی ــن، در کن خداآفری
ــش  ــالن، نق ــل و گی ــتان های اردبی ــان در اس آذربایج
ــور و  ــهیل عب ــده ای در تس ــم و تعیین کنن ــیار مه بس
ــال  ــن انتق ــان و همچنی ــوری آذربایج ــه جمه ــرور ب م
امکانــات، تجهیــزات و اقــالم مــورد نیــاز برای مشــارکت 

ــت. ــد داش ــاغ خواه ــه قره ب ــازی منطق در بازس
پورمحمـدی با اشـاره بـه بازدید وزیر امـور خارجه 
جمهـوری  و  ایـران  مـرز  در  جلفـا  مـرزی  نقطـه  از 
خودمختـار نخجـوان، گفـت: بازگشـایی خـط ریلـی 
بـازار  بـه  آسـان  دسترسـی  بـرای  نخجـوان  جلفـا- 
کشـورهای همسـایه و منطقه اوراسـیا، ضروری اسـت 
اقتصـادی از سـوی  ایـن رابطـه طـرح توجیـه  و در 

دسـتگاه های مسـئول اسـتان تهیـه شـده اسـت.
ــا  ــر مســئوالن اســتان ب ــه نشســت های اخی وی ب
ســفرای ایــران در کشــورهای همســایه و مقامــات این 
ــر عــزم جــدی بخش هــای  کشــورها اشــاره کــرد و ب
دولتــی و خصوصــی اســتان بــرای توســعه مناســبات 

بین المللــی کشــورمان تأکیــد کــرد.

پذیرش محموله های تجاری 
در اسالم قلعه از سر گرفته شد

ســخنگوی گمــرک گفــت: بــا بازگشــایی مجــدد 
روز  عصــر  از  افغانســتان  قلعــه  اســالم  گمــرک 
ــرز  ــف در م ــای تجــاری متوق ــام کااله گذشــته، تم
در  ســوختی  محموله هــای  غیــر  بــه  دوغــارون 
گمــرک اســالم قلعــه افغانســتان پذیــرش می شــوند. 
بــه گــزارش ایرنــا، »ســید روح اهلل لطیفــی« اظهار 
داشــت: پــس از آتــش ســوزی گســترده در گمــرک 
اســالم قلعــه افغانســتان، از روز گذشــته بــه صــورت 
ــریع  ــای س ــل کااله ــای حام ــون ه ــدود کامی مح
ــروز  ــد و از ام ــرش ش ــرک پذی ــن گم ــاد از ای الفس
ــاری  ــای تج ــون ه ــام کامی ــال تم ــکان ارس ــز ام نی
متوقــف در مــرز دوغــارون بــه غیــر از محمولــه هــای 

ســوختی فراهــم شــده اســت.
ــون  ــرای کامی ــط ب ــم فق ــن تصمی ــزود: ای وی اف
هــای متوقــف در مــرز دوغــارون اســت کــه شــامل 
۲ هــزار و ۵۰۰ دســتگاه مــی شــود و نزدیــک بــه دو 
ــه هــای تجــاری  ــزار دســتگاه از آن دارای محمول ه

غیــر ســوختی هســتند.
ــامل  ــرش ش ــن پذی ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــان  ــود، خاطرنش ــی ش ــد نم ــای جدی ــون ه کامی
کــرد: بــر همیــن اســاس تــا اطــالع ثانــوی و تخلیــه 
کامیــون هــای مــرز، ورود محمولــه هــای جدیــد بــه 

ــت. ــوع اس ــارون ممن دوغ
لطیفــی گفــت: محمولــه هــای ســوختی، شــامل 
ــه  ــود ک ــی ش ــل م ــع، گاز، گازوئی ــن، گاز مای بنزی
ــرش  ــتانی، پذی ــرف افغانس ــالم ط ــه اع ــا ب ــال بن فع
ــی  ــورت نم ــه ص ــالم قلع ــرک اس ــط گم ــا توس آنه

ــرد. گی

رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت:
مبلغ وام دستیاران افزایش می یابد

وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
بهداشــت گفــت: برنامــه ســال آینــده ایــن اســت که 
عــالوه بــر اینکــه وام بــه تمام دانشــجویان دســتیاری 
داده مــی شــود، مبلــغ ایــن وام نیــز افزایــش یابــد. 
بهــروز رحیمــی در گفتگــو بــا مهــر افــزود: 
ــر کاری  ــه از نظ ــجویی ک ــای دانش ــی از گروه ه یک
ــد  ــه ســر می برن ــت ســختی ب و معیشــتی در وضعی
ــا رزیدنتــی هســتند.  دانشــجویان دوره دســتیاری ی
ــه  ــن گــروه از دانشــجویان، دکتــری عمومــی را ب ای
ــه  ــص مشــغول ب ــانده اند و در دوره تخص ــان رس پای

ــتند. ــل هس تحصی
ــری در وزارت  ــزار نف ــت ۲۲ ه ــزود: جمعی وی اف
بهداشــت در دوره هــای تخصصــی و فــوق تخصصــی 

پزشــکی مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
بهداشــت اظهــار داشــت: چنــد کار بــرای ایــن 
جمعیــت هــدف از ســوی صنــدوق رفــاه دانشــجویان 
وزارت بهداشــت آغــاز شــده اســت کــه از جملــه آن 
اعطــای وام ۱۵ میلیــون تومانــی بــه ۱۰ هــزار نفــر 

ــود. ــت ب ــن جمعی از ای
وی افــزود: تمــام ایــن ۱۰ هــزار نفــر دانشــجوی 
ــام کــرده و  ــرای وام دســتیاری ثبــت ن دســتیاری ب
بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــدند. از ایــن تعــداد 
۶ هــزار نفــر وام خــود را دریافــت کرده انــد و ســایر 
دانشــجویان دســتیاری نیــز در مراحــل دریافــت وام 

هســتند.
رحیمــی یــادآور شــد: در حــال مذاکــره بــا 
معاونــت توســعه و مدیریــت منابــع وزارت بهداشــت 
ــای  ــرای اعط ــع الزم را ب ــم مناب ــا بتوانی ــتیم ت هس
ــزار  ــت ۲۲ ه ــتیاران )جمعی ــه دس ــت هم وام جه
ــا  ــه همــه آنه ــم و ب ــن کنی ــری دســتیاران( تأمی نف

ــم. ــت کنی وام پرداخ
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــه تمــام دانشــجویان 
دســتیاری در ســال آینــده وام ۱۵ میلیــون تومانــی 

داده شــود.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
بهداشــت اظهــار داشــت: برنامــه ســال آینــده 
ــام  ــه تم ــه وام ب ــر اینک ــالوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ای
ــن  ــغ ای ــود، مبل ــتیاری داده می ش ــجویان دس دانش

وام نیــز افزایــش یابــد.

عضو کمیسیون تلفیق:
 کاالهای اساسی با ارز 42۰۰ تومانی 

نباید گران شود

شــورای  مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
ــب ارز  ــه تصوی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــالمی تاکی اس
۴۲۰۰ تومانــی در بودجــه ۱۴۰۰، کاالهــای اساســی 

ــود.  ــران ش ــده گ ــال آین ــد س نبای
ــی  ــادی فراهان ــر آب ــا، احمدامی ــزارش ایرن ــه گ ب
در  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  تصویــب  بــه  اشــاره  بــا 
ــش  ــت: پی ــگاران گف ــه خبرن ــق، ب ــیون تلفی کمیس
از ایــن دولــت مدعــی بــود اگــر ارز ترجیحــی 
حــذف شــود، کاالهــای اساســی گــران خواهــد شــد. 
ــت  ــا دول ــل ب ــس در تعام ــاس مجل ــن اس ــر همی ب
تصمیــم گرفــت فعــال ایــن ارز حــذف نشــود امــا در 
مقابــل دولــت هــم بایــد بــه نحــوی عمــل کنــد کــه 
ــود و  ــران نش ــال ۱۴۰۰ گ ــی در س ــای اساس کااله

ــرد. ــد ک ــری خواه ــئله را پیگی ــن مس ــس ای مجل
عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس افــزود: در 
مصوبــه قبلــی کمیســیون تلفیــق، ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
ــس  ــخص ریی ــد ش ــبب ش ــود و س ــده ب ــذف ش ح
جمهــور و اعضــای کابینــه دولــت بــه مصوبــه قبلــی 
کمیســیون تلفیــق انتقــاد کــرده و آن را عامــل 

ــد. ــوان کنن ــا عن ــی کااله گران
ــا بیــان اینکــه  نماینــده مــردم قــم در مجلــس ب
ــه هــدف اصلــی خــود  ایــن ارز تاکنــون نتوانســته ب
یعنــی جلوگیــری از گرانــی کاالهــای اساســی منجــر 
ــت،  ــده اس ــز ش ــدی نی ــروز مفاس ــبب ب ــود و س ش
تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال مجلــس تصمیــم 
ــال ارز  ــت، فع ــا دول ــل ب ــتای تعام ــت در راس گرف
ــق  ــل مطاب ــا در مقاب ــد ام ــذف نکن ــی را ح ترجیح
ــد  ــی مانن ــای اساس ــت، کااله ــای دول ــد و ادع تاکی
گوشــت، مــرغ، تخــم مــرغ، لبنیــات و روغــن نبایــد 
ــرخ ارز ترجیحــی  ــا ن از قیمــت مصــوب متناســب ب

ــد. تجــاوز کن
عضــو هیــات رئیســه مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
ــده،  ــت ش ــت موافق ــته دول ــا خواس ــه ب ــون ک اکن
ــای اساســی در   ــی کااله ــدم گران ــس ع ــد مجل تاکی
ســال ۱۴۰۰ اســت. بــه همیــن منظــور کمیســیون 
تلفیــق تصویــب کــرد کمیتــه ای در دولــت وظیفــه 
کنتــرل قیمــت ایــن کاالهــا را برعهــده بگیــرد 
ــای  ــی کااله ــتخوش گران ــردم دس ــت م ــا معیش ت

ــود. ــی نش اساس

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفــت: تاکنــون فقــط ۳۰۰ هــزار 
واحــد مســکونی خالــی بــرای اخــذ مالیــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی 
ــرای اجــرای  ــی خــود ب ــزار نظارت ــس از اب ــی شــده اســت و مجل معرف

ــد.  ــون اســتفاده می کن ــن قان کامــل ای
ــوه  ــاره نح ــر درب ــا مه ــو ب ــی در گفتگ ــی کوچ ــا رضای محمدرض
اجــرای قانــون مالیــات بــر خانه هــای خالــی، اظهــار داشــت: بــر اســاس 
ــای  ــد واحده ــه اول بای ــی، در مرحل ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــون مالی قان
مســکونی خالــی شناســایی شــوند کــه ایــن موضــوع مســتلزم همراهــی 
ــی از  ــفانه برخ ــا متأس ــت ام ــف اس ــتگاه های مختل ــی دس و هماهنگ

ــد. ــی نمی کنن ــه همراه ــن زمین ــتگاه ها در ای دس
ــی از ســکنه  ــا شناســایی خانه هــای خال ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــه حــدود دو میلی ــده اســت ک ــون مشــخص ش تاکن
ــوب  ــکان محس ــتر مال ــا بیش ــای دوم ی ــزو خانه ه ــکونی ج ــد مس واح
ــی را  ــات خوب ــون وزارت راه و شهرســازی اقدام ــت: تاکن می شــوند، گف
در ایــن راســتا انجــام داده اســت امــا چــون ســایر دســتگاه ها همراهــی 
ــد  ــزار واح ــط ۳۰۰ ه ــد، فق ــام ندادن ــه انج ــن وزارتخان ــا ای الزم را ب
ــذ  ــرای اخ ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــا ب ــات آنه ــایی و اطالع شناس

ــات ارســال شــده اســت. مالی

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
ــل و  ــد در تعدی ــکنه می توان ــی از س ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــذ مالی اخ
کاهــش قیمــت بــازار مســکن نقــش اساســی ایفــا کنــد، تصریــح کــرد: 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و برخــی از دســتگاه های خدمت رســان 
از جملــه آب، بــرق و گاز همراهــی خوبــی بــا وزارت راه و شهرســازی در 
ــارات  ــل انتظ ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــی نداش ــای خال ــایی خانه ه شناس

بــرای اجــرای ایــن قانــون محقــق نشــده اســت.
ـــه ای را  ـــراً جلس ـــس اخی ـــران مجل ـــیون عم ـــد: کمیس ـــر ش وی متذک
ـــی  ـــای خال ـــر خانه ه ـــات ب ـــون مالی ـــرای قان ـــزان اج ـــی می ـــرای بررس ب
ـــالک  ـــامانه ام ـــاره ایجـــاد س ـــر راه و شهرســـازی درب ـــرد و وزی ـــزار ک برگ
ـــن  ـــاً ای ـــا قطع ـــرد ام ـــه ک ـــدگان ارائ ـــه نماین ـــی را ب ـــکان گزارش و اس
وزارتخانـــه بـــه تنهایـــی نمی توانـــد در ایـــن زمینـــه همـــه اقدامـــات 

ـــد. ـــام ده را انج
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد 
ــژه اعضــای  ــه وی ــس شــورای اســالمی ب ــدگان مجل ــاً نماین ــرد: قطع ک
ــق  ــرای دقی ــرای اج ــود ب ــی خ ــای نظارت ــران از ابزاره ــیون عم کمیس
ــد و  ــتفاده می کنن ــی اس ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــون مالی ــل قان و کام
ــا دیگــر دســتگاه های مســئول  پیگیری هــای الزم را انجــام می دهنــد ت

ــد. ــرا کنن ــی اج ــه خوب ــون را ب ــن قان ــم ای ه
رضایـــی کوچـــی بـــا بیـــان اینکـــه عـــالوه بـــر اجـــرای قانـــون 
ـــش  ـــم افزای ـــکن ه ـــد مس ـــد تولی ـــی، بای ـــای خال ـــر خانه ه ـــات ب مالی
ـــکن  ـــای مس ـــه و تقاض ـــر در عرض ـــال حاض ـــت: در ح ـــد، گف ـــدا کن پی
ـــکن را در  ـــت مس ـــش قیم ـــئله افزای ـــن مس ـــدارد و ای ـــود ن ـــادل وج تع

ـــت. ـــته اس ـــی داش پ

عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجه و محاسـبات مجلس گفـت: به دنبال 
این هسـتیم که تامین کاالی اساسـی برای اقشـار محروم و آسـیب پذیر 

تضمین شـود. 
جبـار کوچکی نـژاد در گفت وگـو بـا تسـنیم اظهـار داشـت: الیحـه 
بودجـه ۱۴۰۰ کـه توسـط دولـت اصـالح شـد وارد مجلـس شـده و در 

کمیسـیون تلفیـق بودجـه در حـال بررسـی اسـت.
عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلس گفـت: در این 
الیحـه اصالحاتـی در مـورد اسـتفاده از صنـدوق ملی انجام شـد و دولت 
پیش بینـی فـروش ۲ میلیـون و ۳۰۰ هـزار بشـکه نفـت در روز را به یک 

میلیـون و ۳۰۰ بشـکه نفت تغییر داده اسـت.

نماینـده مـردم رشـت و خمـام در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: 
دولـت طبـق اصالحـات انجام شـده در الیحـه بودجه در صـورت فروش 
یـک میلیـون بشـکه نفـت در روز، ۲۰ درصـد و در صورت فروش بیشـتر 
از ایـن مقـدار ۳۸ درصد سـهم صندوق توسـعه ملـی را پرداخت می کند.

وی خاطرنشـان کـرد: اصالحات دیگری کـه در آن بحث هایی میان دولت 
و مجلـس شـکل گرفت موضـوع ارز بوده و دولت درخواسـت مجوز داشـت تا 

بتواند در ۶ ماهه نخسـت سـال نـرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰  تومانـی را اجرا کند.
 عضـو کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات مجلس با بیـان اینکه 
دولـت تهاتـر و پیـش فـروش نفـت را تقریبـاً از بودجـه حـذف کـرده 
تصریـح کـرد: ایـن مـوارد عمـده تغییراتـی بود کـه در اصالحـات الیحه 

بودجـه سـال ۱۴۰۰ توسـط دولـت اعمال شـده اسـت.
 کوچکی نـژاد بـا اشـاره به اینکه در حـوزه اجرای قانـون تأمین کاالی 
اساسـی کـم کاری هایـی صـورت گرفتـه ابـراز داشـت: قانونی کـه تحت 
عنـوان تأمیـن کاالی اساسـی در مجلـس تصویـب شـد توسـط دولـت 

اجرایی نشـده اسـت.
وی افـزود: تـالش مـا بـر این اسـت کـه بتوانیـم در تبصـره ۱۴ الیحه 

بودجـه برای حمایت از اقشـار آسـیب پذیـر و محرومیـن در تأمین کاالی 
اساسـی و بحـث ارز ۴ هـزار و ۲۰۰ تومانی منابع خوبـی را در نظر بگیریم.

عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان گیالن در مجلس شـورای اسـالمی 
اظهـار داشـت: به دنبـال ایـن هسـتیم تـا بتوانیـم اجـرای قانـون تأمیـن 

کاالی اساسـی بـرای سـال آینـده را تضمیـن کنیـم.
کمیسـیون تلفیـق بودجـه مجلـس بـا درخواسـت دولـت مبنـی بـر 
صـدور مجـوز بـرای اسـتفاده از ارز ۴ هـزار و ۲۰۰ تومانـی در ۶ ماهـه 

نخسـت سـال موافقـت کردنـد.
ایـن نـرخ ارز کـه پیـش از این حذف شـده و اعتبار آن بـه هدفمندی 
یارانه هـا اختصـاص پیـدا کـرده بـود بـا موافقـت کمیسـیون تلفیـق و 
پـس از تصویـب در صحـن مجلـس بـرای تأمیـن کاالی اساسـی و حوزه 

سـالمت و دارو در اختیـار  دولـت قـرار می گیـرد.
موافقـت کمیسـیون تلفیـق بودجه مجلـس با درخواسـت دولت برای 
اختصـاص ایـن نـرخ ارز مشـروط بـر ایجاد یـک کمیتـه نظارتی بـوده و 
بـرای جلوگیـری از تـورم دولت موظف اسـت کـه گزارش هزینـه کرد با 

ارز ۴ هـزار و ۲۰۰ تومانـی را بـه ایـن کمیتـه ارائه دهد.

رضایی کوچی مطرح کرد؛

کم کاری برخی دستگاه ها در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

مجلس به دنبال تضمین تامین کاالی اساسی برای 
اقشار محروم و آسیب پذیر است 
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روشنفکر:
خسارات جدی به منازل مسکونی در پی 

وقوع زلزله 6/۵ ریشتری سی سخت

نماینـده مـردم بویراحمد و دنـا در مجلس، از بروز 
خسـارات جـدی بـه منـازل مسـکونی و مصدومیـت 
۱۰ نفـر در پـی وقـوع زلزلـه ۶/۵ ریشـتری در حوزه 

انتخابیـه اش خبر داد. 
مهـدی روشـنفکر در گفت وگـو بـا خانـه ملت، در 
تشـریح جزییـات زلزلـه کهکیلویـه و بویـر احمـد و 
خسـارات ناشـی از آن، گفـت: بزرگی ایـن زلزله ۶/۵ 
ریشـتر بـوده اسـت و گـزارش اولیـه نشـان می دهـد 
کـه ایـن زمیـن لـرزه با توجـه به شـدتی که داشـته، 
آسـیب زیـادی به منـازل مسـکونی این منطقـه وارد 
کـرده اسـت، ضمـن اینکه ۱۰ نفـر مصدوم شـده اند، 
امـا هنوز آمـاری از فوتی احتمالی ارائه نشـده اسـت. 
مجلـس  در  دنـا  و  بویراحمـد  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی، تصریـح کـرد: بـا توجـه به شـدت 
بـاران و ریـزش کـوه، تعـدادی از جاده هـای ارتباطی 
ایـن منطقـه کـه بـه مرکـز شهرسـتان دنـا متصـل 

شـده  اند. مسـدود  می شـوند، 
عضـو مجمـع نماینـدگان کهکیلویـه و بویر احمد 
در مجلس شـورای اسـالمی، تاکید کرد: خوشـبختانه 
دسـتگاه های حمایتـی همچون هالل احمـر از همان 
سـاعات اولیـه وقوع زلزلـه جهت امدادرسـانی در این 
منطقـه حاضـر شـده اند و بـه سـرعت در حـال ارائـه 

خدمـات بـه مردم آسـیب دیده هسـتند. 

شهر و شورا

کاریکاتور

قبولی ۱۰۰%تضمینی با تقلب! بازار داغ تقلب 
در امتحانات مجازی با شیوع کرونا

منبع: تسنیم

طوالنی ترین پیاده راه کشور 
در تبریز اجرا می شود 

 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار تبریــز 
گفــت: طوالنی تریــن و بزرگتریــن پیــاده راه کشــور 
در منطقــه ولیعصــر تبریــز بــه طــول بیــش از یــک 

ــر اجــرا می شــود.  هــزار و ۲۰۰ مت
ــوان،  ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
یوســـفی معـــاون حمـــل و نقـــل و ترافیـــک 
شـــهردار تبریـــز محـــل اجـــرای طوالنی تریـــن و 
ـــه  ـــداد مدرس ـــور را امت ـــاده راه کش ـــن پی بزرگتری
ـــی  ـــمالی و جنوب ـــریعتی ش ـــای ش ـــا انته آزادگان ت
و خیابـــان کریـــم خـــان ولیعصـــر اعـــالم کـــرد 
و  مهـــم  طرح هـــای  از  طـــرح  گفت:ایـــن  و 
مصـــوب شـــهرداری تبریـــز بـــرای ســـال آینـــده 

شـــد. می با
او گفــت: معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــترش  ــج و گس ــدف تروی ــا ه ــز ب ــهرداری تبری ش
غیرموتــوری،  و  پــاک  نقــل  و  حمــل  سیســتم 
ــاده  ــاد پی ــات ایج ــام مطالع ــون انج ــی همچ اقدامات
راه ســازی و مســیر ویــژه دوچرخــه را در دســتور کار 
خــود قــرار داده و بــرای اجــرا بــه مناطــق ۱۰ گانــه 

ــت. ــاع داده اس ــز ارج ــهرداری تبری ش
ـــل  ـــتم حم ـــه سیس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــفی ب یوس
و نقـــل پـــاک از رویکرد هـــای کالن شـــهرداری 
ـــت:  ـــت، گف ـــهر اس ـــی ش ـــت ترافیک ـــز در مدیری تبری
پیـــاده راه ســـازی و ایجـــاد مســـیر دوچرخـــه جهـــت 
اســـتفاده از حمـــل و نقـــل عمومـــی غیرموتـــوری 
ــیار  ــاه بسـ ــیر های کوتـ ــی در مسـ ــرای جابجایـ بـ
کـــم هزینـــه، پـــاک و ارزان یکـــی از رویکرد هـــای 
کالن حمـــل و نقـــل در شـــهرداری تبریـــز اســـت 
کـــه مـــورد تاکیـــد شـــهردار و اعضـــای شـــورای 

ــز می باشـــد. ــهر تبریـ شـ
ــوری،  ــان مح ــرد انس ــاس رویک ــر اس ــزود: ب او اف
در حــال پیــاده راه ســازی در مناطــق مختلــف 
شــهرداری تبریــز هســتیم و از طرفــی اصــالح 
ــر نیــز در حــال انجــام اســت کــه در  هندســی معاب
بودجــه ســال آینــده نیــز هــم بــرای موضــوع اصــالح 
هندســی و هــم بــرای رفــع نقــاط حادثــه خیــز رقــم 

ــد شــد. ــی لحــاظ خواه ــل توجه قاب
ــه  ــد ب ــه و تاکی ــه توج ــان اینک ــا بی ــفی ب یوس
اســتفاده از مســیر های پیــاده روی و دوچرخــه، 
ــخصی  ــای ش ــتفاده از خودرو ه ــزان اس ــش می کاه
را در پــی خواهــد داشــت، گفــت: ایــن موضــوع نــه 
تنهــا موجــب افزایــش میــزان اســتفاده از سیســتم 
بلکــه  می شــود،  ارزان  و  پــاک  نقــل  و  حمــل 
می توانــد تــردد خودرو هــا را نیــز بــه دلیــل خلــوت 

ــد. ــود ببخش ــهیل و بهب ــودن، تس ب
او  پیــاده راه ســازی را از جملــه موضوعاتــی 
ــز طــی ســه ســال  بیــان کــرد کــه شــهرداری تبری
اخیــر توجــه خوبــی بــه آن داشــته و اقدامــات قابــل 

ــت. ــام داده اس ــه انج ــن زمین ــی در ای توجه

احتکار ۱۰۰۰ تُن حبوبات 
درمنطقه آزاد ارس

ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــده انتظام فرمان
ــده  ــکار ش ــات احت ــن حبوب ــزار تُ ــک ه ــف ی از کش
بــه ارزش ۲۰۰ میلیــارد ریــال در فــاز دوم صنعتــی 

ــر داد.  ــه آزاد ارس خب منطق
ــدی«  ــارس، ســردار »حســین عب ــزارش ف ــه گ ب
ــت :در  ــر اظهارداش ــن خب ــات ای ــریح جزئی در تش
ــه  ــات ب ــکار حبوب ــر احت ــی ب ــر مبن ــی کســب خب پ
مقــدار زیــاد در انبــاری در فــاز دوم صنعتــی منطقــه 
ــوران پلیــس  آزاد ارس، موضــوع در دســتور کار مام

ــت. ــرار گرف آگاهــی شهرســتان ق
وی در ادامــه افــزود: مأمــوران پــس از هماهنگــی 
ــایی  ــار شناس ــی از انب ــی در بازرس ــام قضائ ــا مق ب
شــده مقــدار یــک هــزار تُــن حبوبــات شــامل ۳۳۰ 
تـُـن مــاش ، ۳۰۰ تـُـن عــدس و ۳7۰ تـُـن نخــود  کــه 
بــه صــورت غیرقانونــی احتــکار شــده بــود را کشــف 

و یــک نفــر را دســتگیر کردنــد.
ــان  ــا بی ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج ــده انتظام فرمان
ــات کشــف شــده را  اینکــه کارشناســان ارزش حبوب
۲۰۰ میلیــارد ریــال اعــالم کــرده انــد، تصریــح کــرد: 
متهــم پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل 

قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل شــد.

کشف ۱2۰ اصله درخت جنگلی 
قطع شده در کلیبر 

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان کلیبــر از کشــف 
ــتان  ــن شهرس ــده در ای ــع ش ــی قط ــت جنگل ــه درخ ــف ۱۲۰ اصل و توقی

خبــر داد. 
ــگاران  جــوان، آبهشــت رئیــس اداره منابــع  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان کلیبــر گفــت: نیرو هــای یــگان حفاظــت 
ــتای  ــارا در روس ــه پ ــه میش ــای منطق ــی در جنگل ه ــت زن ــن گش در حی
مکیــدی بــا قطــع بیــش از ۱۰۰ اصلــه اشــجار جنگلــی روســتای مکیــدی 
کلیبــر مواجــه شــدند و متخلفــان بالفاصلــه بــا مشــاهده همــکاران یــگان 
حفاظــت از محــل متــواری و یــک دســتگاه نیســان را در حــال بارگیــری 

در محــل رهــا کردنــد.
ــا دادســتان و رئیــس کالنتــری مرکــزی شهرســتان   آبهشــت گفــت: ب
ــتورات الزم  ــی الزم انجــام شــد و در محــل حاضــر و دس ــر هماهنگ کلیب

ــرای تحقیقــات بیشــتر صــادر شــد. ب
ــی  ــه معرف ــپس ب ــی و س ــود را معرف ــان خ ــی از متخلف ــزود: یک او اف
همدســت خــود اقــرار کــرده و بــا توجــه بــه حجــم بیشــتر درختــان قطــع 
ــه بررســی بیشــتر انبار هــا و مخفیــگاه متخلفــان  شــده در منطقــه نیــاز ب
بــود کــه بعــد از هماهنگــی دادســتان اقــدام و محــل دپــو درختــان کشــف 

شــد.
آبهشــت گفــت: بــا هماهنگــی مقــام قضایــی درختــان قطــع شــده بــه 
محــل اداره منتقــل و پرونــده بــرای تقدیــم بــه دادســتانی تکمیــل شــد.

ــا هشــدار بــه متخلفــان قطــع درختــان جنگلــی گفــت: مامــوران  او  ب
ــه طــور شــبانه روزی در گشــت و کنتــرل منطقــه  ــگان حفاظــت اداره ب ی
ــد  ــی نخواهن ــه اغماض ــچ گون ــن هی ــا متخلفی ــورد ب ــتند و در برخ هس

داشــت.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کلیبــر از دوســتداران 
ــت هرگونــه مــوارد تخلــف در عرصه هــای  و همیــاران طبیعــت خواس
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــه اداره مناب ــه ب ــی را بالفاصل ــی و مرتع جنگل
ــداد  ــد ام ــگان ۱۵۰۴ )ک ــن رای ــماره تلف ــا ش ــا ب ــزارش ی ــتان گ شهرس

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــع( تم ــگل و مرت جن

معاون وزیر کشور:
 تغییر استانداران درشرایط اضطرار انجام می شود

معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در ماههــای 
ــر  ــت: تغیی ــدارد گف ــتانداران را ن ــض اس ــد تعوی ــود قص ــی کار خ پایان
ــوده اســت.  ــل شــرایط اضطــرار ب ــه دلی ــالم ب اســتانداران خوزســتان و ای
ــرودگاه شــهید  ــق ف ــه خوزســتان از طری ــدو ورود ب جمــال عــرف در ب
ــت:  ــار داش ــا اظه ــو ایرن ــت و گ ــواز در گف ــلیمانی اه ــم س ــپهبد قاس س
غالمرضــا شــریعتی اســتاندار ســابق خوزســتان بــه ریاســت ســازمان ملــی 
اســتاندارد ارتقــا یافــت بــه همیــن دلیــل ضــرورت داشــت بالفاصلــه نفــر 

ــن شــود.  ــرای اســتانداری خوزســتان تعیی ــن وی ب جایگزی
وی در خصــوص اســتاندار ایــالم هــم گفــت: بــا توجــه بــه شایســتگیها 
و توانمنــدی قاســم ســلیمانی اســتاندار ســابق ایــالم و ضــرورت انتصــاب 
یــک اســتاندار بــا تجربــه و اشــنا بــه مســایل خوزســتان دولــت وی را در 

منصــب اســتانداری خوزســتان قــرار داد.
ــه  ــالم ب ــزود: در حــال حاضــر معــاون سیاســی اســتانداری ای عــرف اف
ــه زودی اســتاندار  ــا ب عنــوان سرپرســت ایــت اســتانداری تعییــن شــده ت

ایــن اســتان از ســوی هیــات دولــت تعییــن شــود.
ــتانداری  ــدی اس ــرای تص ــه  ب ــه گزین ــر س ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــه قطعــی  ــک گزین ــه ی ــدی ب ــس از جمــع بن ــالم مطــرح اســت کــه پ ای

ــید. ــم رس خواهی
ــدا  ــا پی ــتانداری ارتق ــر اس ــزود: اگ ــور اف ــر کش ــی وزی ــاون سیاس مع
کنــد و جــای او خالــی شــود تغییــر خواهیم داشــت وفــردی را جایگزیــن 
ــچ اســتانداری  ــت هی ــان دول ــا پای ــن صــورت ت ــر ای ــم کــرد در غی خواهی

ــد.  ــر نمیکن تغیی
ــات  ــم از زحم ــن ســفر تکری ــی از ای ــدف اصل ــت: ه ــان گف وی  در پای
غالم رضــا شــریعتی اســتاندار ســابق خوزســتان و معرفــی قاسم ســلیمانی 

بــه عنــوان اســتاندار جدیــد خوزســتان اســت.  

ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
اینکــه در حــال حاضــر ۲۵۰۰ کیلومتــر آزادراه 
در کشــور داریــم، گفــت: ۶۶۰ کیلومتــر آزادراه 
ــر در دســت ســاخت  ــا احتســاب آزادراه غدی ب
ــال ۱۴۰۰  ــا در س ــل آنه ــا تکمی ــه ب ــت ک اس
بــه طــول۳۱۰۰ کیلومتــر آزادراه در کشــور 

ــت.  ــم داش خواهی
ــی در  ــراهلل خادم ــارس، خی ــزارش ف ــه گ ب
حاشــیه بازدیــد از آزادراه غدیــر در جمــع 
ــر  ــروز وزی ــت: ام ــار داش ــانه اظه ــاب رس اصح
ــور ناجــا  ــس پلیــس راه راه و شهرســازی، رئی
و اســتانداران ۴ اســتان بازدیــدی از آزادراه 
ــا  ــروژه ت ــن پ ــر دارد و ای ــده غدی ــل ش تکمی
روز ۱۳ رجــب ) پنجشــنبه هفتــم اســفند( بــه 

بهره بــرداری خواهــد رســید.
هــای  آزادراه  غدیــر  آزادراه  افــزود:  وی 
ــی  ــل م ــر متص ــه یکدیگ ــرز را ب ــن و الب قزوی

ــد. کن
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور اضافــه کــرد: 
آزادراه غدیــر بخشــی از کریــدور شــرقی غربــی 
و شــمالی جنوبــی اســت و بخشــی از بزرگــراه 
ــود،  ــوب می ش ــا محس ــور م ــیایی در کش آس
از  کــه  ترافیکــی  بارهــای  ایــن  از  پیــش 
کریدورهــای شــمالی جنوبــی و شــرقی غربــی 
ــک  ــا ترافی ــید ب ــی رس ــرز م ــران و الب ــه ته ب
مواجــه مــی شــد امــا بــا تکمیــل ایــن آزادراه، 
مناطــق  در  ترانزیتــی  مســیر های  ترافیــک 

مذکــور کاهــش می یابــد.

خادمــی اظهــار کــرد: ایــن مســیر آزادراهــی 
ــور  ــس از عب ــود و پ ــاز می ش ــهر آغ از چرمش
از جنــوب تهــران و جنــوب اســتان البــرز 
ــل  ــی از داخ ــد ول ــن می رس ــک قزوی ــه آبی ب
ــد و  ــور نمــی کن ــرز عب ــران و الب محــدوده ته
ایــن موجــب کاهــش بــار ترافیکــی مــی شــود 
ــی اســتان های  ــه جنوب ــک در لب ــور ترافی و عب
تهــران و البــرز انجــام مــی شــود و بدیــن 
ترتیــب تحــول ترافیکــی در جهــت بهبــود 

ــت. ــم داش ــیر خواهی ــن مس ــک در ای ترافی
خادمــی بیــان کــرد: بــا تکمیــل ایــن آزادراه 
زمــان مســیر ۹۰ دقیقــه بــرای ســواری و ۱۱۰ 
ــش  ــنگین کاه ــای س ــرای خودروه ــه ب دقیق

مــی یابــد.
ــای  ــده ه ــد آالین ــش تولی ــت: کاه وی گف
پدافنــد  موثــر  نقــش  و  محیطــی  زیســت 
غیرعامــل از مزایــای اجــرای ایــن آزادراه اســت.

ــوان  ــه عن ــن آزادراه ب ــرد: ای ــه ک وی اضاف
پدافنــد غیرعامــل و تخلیــه ســریع مراکــز 
جمعیتــی تهــران و البــرز عمــل خواهــد کــرد.

وی افــزود: پیش بینــی شــده اســت بــا 
تکمیــل ایــن آزادراه روزانــه ۳۰ هــزار خــودرو 
ــاالنه  ــن س ــد همچنی ــور کن ــن مســیر عب از ای
۳۰ میلیــون مســافر و ۳۰ میلیــون تــن بــار در 

ــن مســیر جابجــا خواهــد شــد. ای
ــور  ــن آزادراه عب ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
داریــم،  را  ســنگین  و  ســبک  خودروهــای 
گفــت: پیــش از ایــن کامیون هایــی کــه از 
ــرخس  ــرق و س ــمت ش ــه س ــازرگان ب ــرز ب م
عبــور داشــتند در تهــران و البــرز گرفتــار 
ــا  ــه ب ــدند ک ــی ش ــنگین م ــای س ترافیک ه
هــا  ترافیــک  ایــن  غدیــر  آزادراه  تکمیــل 
ــران  ــب از ته ــن ترتی ــود و بدی ــی ش ــذف م ح
تــا بــازرگان مســیر بــه صــورت آزادراه خواهیــم 

ــت. داش
گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــی را دارد  ــطح ایمن ــن س ــر باالتری آزادراه غدی
شــیب طولــی آزادراه حداکثــر ۴ درصــد اســت 
ــت و  ــت اس ــه هف ــک ب ــار ی ــای کن ــیب ه ش
ــی  ــه مانع ــت ک ــده اس ــی ش ــوری پیش بین ط

ــیم. ــته باش ــاده نداش ــیه ج در حاش
خادمــی اظهــار کــرد: همــه ۱۹ تقاطــع 
ایــن آزادراه پایــه میانــی نــدارد و ایــن موجــب 

ــود. ــی ش ــی م ــش ایمن افزای
ــن  ــار داشــت: ســرعت طــرح در ای وی اظه
ــا  ــت ام ــاعت اس ــر س ــر ب ــروژه ۱۳۰ کیلومت پ
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــر ســرعت در آزادراه ۱۲۰  شــده اســت حداکث

ــت. ــاعت اس ــر در س کیلومت
ــور  ــول کل آزادراه کش ــرد: ط ــار ک وی اظه
تــا ســال ۱۴۰۰  و  اســت  ۲۵۰۰ کیلومتــر 
ــه  ــن مســیر اضاف ــه ای ــر ب ــزان ۶۶۰ کیلومت می

می شــود.
ــب ۲۵ درصــد  ــن ترتی ــزود: بدی ــی اف خادم
بــه طــول آزادراه هــای کشــور افــزوده می شــود 

ــد. ــر می رس ــه ۳۱۰۰ کیلومت و ب
وی گفــت: برنامــه ریــزی کــرده ایــم تعــداد 
آزادراه کــه پیشــرفت بیــش از ۸۵ درصــد دارد 
ــه  ــد ک ــرداری برس ــه بهره ب ــال ۱۴۰۰ ب در س
ــرم  ــار، آزادراه خ ــامل آزاد راه منجیل-رودب ش
ــان، آزادراه  ــیراز - اصفه ــاد-اراک، آزادراه ش آب
مرنــد- تبریــز، بخشــی از آزادراه حــرم تــا حــرم 
و منطقــه ۲ آزادراه تهران-شــمال خواهــد بــود.

وی تاکیــد کــرد: در آزادراه غدیــر همــه 
ــرا  ــی و اج ــت و طراح ــی اس ــزات داخل تجهی
انجــام شــده  توســط متخصصــان داخلــی 

ــت. اس

سرپرســت شــهرداری مراغــه بــا اشــاره بــه 
ــی  ــارد تومان ــنهادی ۱۴۰ میلی ــه پیش ــم بودج تقدی
ســال ۱۴۰۰ شــهرداری ایــن شــهر بــه رییــس 
شــورای اســالمی شــهر اعــالم کــرد: بودجــه ســال 
آینــده نســبتب بــه امســال ۲7.۳ درصــد رشــد دارد.

ــت:  ــا گف ــه ایرن ــاره ب ــن ب ــی  در ای شــهرام مروت
بودجــه مصــوب شــهرداری مراغــه در ســال گذشــته 

ــود. ۱۱۰ میلیــارد تومــان ب
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۶۶.۵ درصــد از 
ــق  ــه محق ــهرداری مراغ ــاری ش ــال ج ــه س بودج
شــده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه مشــکالت داخلــی 
کشــور و تحریــم هــا و همچنیــن شــرایط کرونایــی، 
مدیریــت شــهری بــا برنامــه ریــزی علمــی و اصولــی 

ــل رســانده اســت. ــه حداق ــرات شــرایط را ب تاثی
وی ادامــه داد: بودجــه ۱۴۰۰ شــهرداری مراغــه 
در راســتای توســعه رفــاه و آســایش مــردم و ارتقــای 
جایــگاه فرهنگــی و گردشــگری شــهر تقدیــم شــورا 
ــی از  ــات اساس ــزی و مطالع ــه ری ــا برنام ــده و ب ش

منطــق صحیحــی برخــوردار اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــهرداری مراغ ــت ش سرپرس
تمرکــز بودجــه ۱۴۰۰ بیشــتر بــر روی طــرح هــای 
ــت دار اســت، تشــریح  ــی نیمــه تمــام و اولوی عمران
کــرد: اجــرای طــرح هــای عمرانــی یکــی از اصلــی 
ــه  ــده در بودج ــه ش ــر گرفت ــداف در نظ ــن اه تری
ســال ۱۴۰۰ و  ســهم حــوزه عمرانــی در آن 7۴ 

ــت. ــان اس ــارد توم میلی
ــرای  مروتــی اضافــه کــرد: ایــن میــزان اعتبــار ب

اتمــام پــروژه هــای عمرانــی در حــال اجــرای 
شــهرداری، توســعه و بهبــود حمــل و نقــل و توســعه 
گردشــگری، فرهنــگ و هنــر، بهبــود محیــط زیســت 
و ایمنــی شــهری، بهبــود وضعیــت کالبــدی و 
ــره وری  ــش به ــن افزای ــهری و همچنی ــای ش فضاه
ــر  ــهرداری در نظ ــی ش ــود مدیریت ــرمایه ها و بهب س

ــه شــده اســت. گرفت
ــال  ــه در س ــهرداری مراغ ــاری ش ــه ج وی بودج
۱۴۰۰ را ۶۶ میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت: 
ــد ۲۲  ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــن بودج ای

ــدی دارد. درص
ــا  ــهرداری تنه ــاری ش ــارات ج ــت: اعتب وی گف
شــامل حقوق و دســتمزد کارکنان نیســت و بخشــی 
مهمــی آن صــرف نگهداری و نظافت شــهر می شــود.

وی ســهم بودجــه عمرانــی شــهرداری مراغــه در 
ســال ۱۴۰۰ را ۵۳ درصــد و ســهم بودجــه جــاری 
را ۴7 درصــد عنــوان کــرد و افــزود: در بودجــه 
ــه ای  ــهروند مراغ ــر ش ــه ه ــرانه بودج ــال ۹۹ س س
ــود و در بودجــه  در حــدود ششــصد هــزار تومــان ب
ســال ۱۴۰۰ ایــن رقــم بــه هفتصــد و پنجــاه هــزار 

ــه اســت. ــش یافت ــان افزای توم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه شــهروندی 
ــا ســرانه شــهروندی یــک شــهر  ــان ب مراغــه همچن

ایــده ال فاصلــه دارد، یــادآوری کــرد: در ســال هــای 
ــه ای را در  ــش بودج ــه جه ــهرداری مراغ ــدی ش بع

ــد داد. ــرار خواه ــود ق ــتور کار خ دس
ــد  ــه رون ــهرداری مراغ ــه ش ــد اینک ــا تاکی وی ب
بــه  را  گذشــته  ســال های  در  بودجــه  افزایــش 
صــورت تدریجــی دنبــال کــرده اســت، اضافــه کــرد: 
ــه  ــهرداری مراغ ــه ش ــر بودج ــال اخی ــد س در چن
رشــد نســبتا مناســبی داشــته و رونــد افزایــش 
ــی  ــل قبول ــورم از رشــد قاب ــه ت ــا توجــه ب بودجــه ب

ــت. ــوردار اس برخ

وی بــا تاکیــد براینکــه نبایــد بــار تامیــن بودجــه 
ــتفاده  ــت: اس ــم، گف ــهروندان بگذاری ــر دوش ش را ب
از ظرفیــت هــای موجــود، جــذب ســرمایه گــذاران، 
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای و تملــک دارایــی 
ــرای تحقــق بودجــه از اولویــت هــای  هــای مالــی ب

مجموعــه مدیریــت شــهری اســت.
ــال ۱۴۰۰  ــی س ــه عمران ــه داد: در بودج وی ادام
شــهرداری مراغــه، ســهم بودجــه پروژه هــای شــاخص، 
ــای  ــهم پروژه ه ــق، س ــم مناط ــای مه ــهم پروژه ه س
منطقــه ای و ســهم ســایر پروژه هــای عمرانــی بصــورت 

ــب  دقیــق و شــفاف مشــخص شــده کــه پــس تصوی
نهایــی جزییــات آنهــا ارایــه خواهــد شــد.

رییــس شــورای اســالمی شــهر مراغــه نیــز 
ــروز  ــت: ام ــا گف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه وحــدت، همدلــی و 
ــا زمینــه زندگــی مناســب  هم افزایــی نیــاز داریــم ت

ــود. ــم ش ــردم فراه ــام م ــرای تم ب
ــه  ــزود: در بودج ــوی اف ــار موس ــواد عط ــید ج س
۱۴۰۰ تــالش شــده کــه بودجــه منطبــق بــر 
واقعیــت و براســاس تمامــی معیارهــا و نیازهــا باشــد 

ــود. ــم ش ــرای آن فراه ــق ب ــکان تحق ــا ام ت
وی گفــت: همچنیــن تــالش شــده ســهم بودجــه 
عمرانــی نســبت بــه بودجــه جــاری کمــی منطقــی 
ــش و  ــاری کاه ــای ج ــد و بودجه ه ــول باش و معق

ــد. ــدا کن ــش پی ــی افزای ــای عمران بودجه ه
ــرای  ــدود ب ــی مح ــه را منابع ــف بودج وی تعری
تقاضاهــای نامحــدود دانســت و گفــت: ایــن کــه ایــن 
منابــع محــدود صــرف چــه اقداماتــی شــود نیازمنــد 

ــت.  ــدی اس اولویت بن
شــهرداری مراغــه بــا درجــه ۹ دارای ســه منطقه، 
ــوده  ــت و چهــار ســازمان زیرمجموعــه ب پنــج معاون

و در ســال ۱۳۰7 شمســی تاســیس شــده اســت.
شــهر  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  مراغــه 
آذربایجان شــرقی بعــد از تبریــز بــا بیــش از ۱۸۶ 
هــزار نفــر جمعیــت در ۱۲7 کیلومتــری تبریــز مرکــز 
ــرار گرفتــه و در ابتــدای دوران فرمانروایــی  اســتان ق
ایلخانــان مغــول، پایتخــت ایــن سلســله بــوده اســت.

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه آزادراه غدیــر روز ۱۳ 
رجــب امســال افتتــاح مــی شــود، گفــت: نــرخ عوارضــی آزادراه 

ــرای ســواری ها ۲۵ هــزار تومــان تعییــن شــد.  ــر ب غدی
بــه گــزارش فــارس، وزیــر راه و شهرســازی، مدیرعامــل 
ــور،  ــل کش ــل و نق ــای حم ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ش
ــرز،  ــتان های الب ــتانداران اس ــا و اس ــور ناج ــس راه ــس پلی رئی
قزویــن و مرکــزی از آزادراه تکمیــل شــده کنارگــذر آزادراه 

ــد. ــد کردن ــران بازدی ــی ته جنوب
ــع  ــازی در جم ــر راه و شهرس ــم وزی ــن مراس ــیه ای در حاش

داشــت:  اظهــار  غدیــر  آزادراه  پــروژه  دربــاره  خبرنــگاران 
آزادراه غدیــر از پروژه هــای پــر افتخــار کشــور اســت کــه 
بــا ســرمایه گذاری قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا، توســط 

شــرکت های داخلــی و بــا تجربــه ســاخته شــده اســت.
وی ادامــه داد: طــول ایــن مســیر آزادراهــی ۱۵۸ کیلومتــر از 

آبیــک قزویــن تــا گرمســار اســت.
ــا بیــان اینکــه ایــن آزادراه موجــب  ــر راه و شهرســازی ب وزی
ــار  ــش ب ــود، کاه ــیر می ش ــاعتی مس ــم س ــک و نی ــش ی کاه
ترافیکــی اتوبــان تهران-کرج-قزویــن را از دیگــر مزایــای تکمیــل 
ــر  ــه ۵ آزادراه دیگ ــت: اتصــال ب ــرد و گف ــوان ک ــن آزادراه عن ای

ــت. ــر اس ــای آزادراه غدی ــی از ویژگی ه یک
ــدور  ــی از کری ــی بخش ــیر آزادراه ــن مس ــزود: ای ــالمی اف اس
ترانزیتــی شــرق و غــرب اســت و از ایــده تــا طراحــی و ســاخت 

ــد. ــام ش ــت انج ــن دول ــه در ای ــرداری هم و بهره ب

وزیــر راه و شهرســازی عنــوان کــرد: کاهــش مصرف ســوخت، 
ــک  ــش ترافی ــت محیطی، کاه ــای زیس ــد آالینده ه ــش تولی کاه
عبــوری و افزایــش ایمنــی از مزایــای اجــرای ایــن پــروژه اســت.

وی بیــان کــرد: ایــن پــروژه رکــورد پیشــرفت ســاالنه پــروژه 
هــای عمرانــی و زیرســاختی را زد، پیــش از ایــن باالتریــن 
پروژه هــای عمرانــی و زیرســاختی ۹  رکــورد در پیشــرفت 
ــم  ــه رق ــروژه ب ــن پ ــروز و در ای ــا ام ــود ام ــال ب ــد در س درص

ــیدیم. ــدی رس ــرفت ۲۰ درص پیش
وی گفــت: مراســم افتتــاح ایــن پــروژه روز ۱۳ رجــب مقــارن 

بــا میــالد امیرالمومنیــن اســت.
ــگار  ــه خبرن ــر ب ــی آزاد راه غدی ــت عوارض ــاره قیم وی درب
فــارس گفــت: قیمــت عوارضــی بــرای خودروهــای ســواری ۲۵ 
ــرای تریلــی ۸۰ هــزار تومــان در نظــر گرفتــه  هــزار تومــان و ب

شــده اســت.

ــزار  ــر از ۲۳ ه ــت: غی ــه و بودجــه گف ــازمان برنام ــس س رئی
مجــوز اســتخدام کــه قبــاًل اجرایــی شــده بــود، ۳۰ هــزار مجــوز 

ــرای اســتخدام کادر درمــان در امســال داده شــد. جدیــد ب
بــه گــزارش مهــر، محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه در هجدهمیــن آئیــن پویــش »ره ســالمت و مراســم 
ــداری شــده از محــل  ــزات خری ــروژه ICERP تجهی ــاح پ افتت
تســهیالت بانــک جهانــی« اظهــار کــرد: غیــر از ۲۳ هــزار مجــوز 
اســتخدام کــه قبــاًل اجرایــی شــده بــود، ۳۰ هــزار مجــوز جدیــد 

بــرای اســتخدام کادر درمــان در امســال داده شــد.
ــال  ــه س ــت: در بودج ــه گف ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
۱۴۰۰ موفــق شــدیم نــه تنهــا همچنــان ارز و تجهیــزات 
ــا  ــت( را ب ــه )وزارت بهداش ــن وزارت خان ــکی ای ــی و پزش داروی
ــهمیه خاصــی در  ــا س ــه ب ــم بلک ــص بدهی ارز ترجیحــی تخصی

ــت. ــوده اس ــه ب ــال ۱۴۰۰ مواج ــه س بودج
ــل  ــد قاب ــال ۱۴۰۰ رش ــه س ــرد: در بودج ــان ک ــت بی نوبخ

توجــه در بودجــه وزارت بهداشــت می بینیــم.
وی گفــت: وزارت بهداشــت ســتاد فرماندهــی مقابلــه بــا 
ــالش  ــه ت ــن عرص ــه در ای ــرادی ک ــه اف ــد از هم ــت و بای کروناس

ــار بایــد گــزارش  ــد، قدردانــی کنیــم. مــا هــر ۴ مــاه یــک ب کردن
عملکــرد تمامــی وزارتخانه هــا را بــه رئیــس جمهــوری تقدیم کنیم 
ــا افتخــار می گوئیــم کــه وزارت بهداشــت بــا حســن عمــل در  و ب
ــد و  ــور می درخش ــی کش ــام اداری و اجرای ــت و نظ ــپهر خدم س
آینــدگان از ایــن موضــوع بــه نفــع شایســته تجلیــل خواهنــد کرد.

ــا و  ــاری کرون ــرد: بیم ــح ک ــوری تصری ــس جمه ــاون رئی مع
ــر  ــن گی ــت زمی ــه وزارت بهداش ــد ک ــث نش ــا آن باع ــه ب مقابل
ــازندگی و  ــعه و س ــه توس ــال در عرص ــیار فع ــه بس ــود، بلک ش

ــت. ــرده اس ــالش ک ــز ت ــات نی ــترش خدم گس
ــه تاســی از آنچــه رهبــر  وی ادامــه داد: رئیــس جمهــوری ب
معظــم انقــالب فرمــوده بودنــد، اعــالم کــرد کــه همــه امکانــات 
ــه  ــد. ب ــای کار باش ــاده و پ ــا آم ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــور ب کش
ــاعدت  ــا مس ــز ب ــه نی ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــن جه همی
ــاه  ــک م ــان در ی ــارد توم ــزار و ۳۰۰ میلی ــش از ۳ ه ــی بی مال
ــارد  ــزار و ۲۰۰ میلی ــر ۱۵ ه ــغ ب ــتیبانی و بال ــن پش ــرای ای ب
تومــان در طــول ســال بــرای تقویــت ایــن فعالیــت انجــام داد تــا 

ــد. ــه بدهن ــود ادام ــه کار خ ــان پرنشــاط ب کادر درم
فعالیــت وزارت  بیــان کــرد:  معــاون رئیــس جمهــوری 

بهداشــت در یــک ســال گذشــته فقــط در حــوزه کرونــا و پاییــن 
آوردن تعــداد بیمــاران نبــوده اســت. وزارت بهداشــت در جهــت 
ــرد  ــت ک ــز فعالی ــات نی توســعه زیرســاخت ها و گســترش امکان
ــا بیــش از ۱۱ هــزار تخــت و تجهیــز  ــرای ماه هــای آینــده ب و ب

ــود. ــم ب ــه خواهی ــز مواج ــا نی ــل آنه ــتان ها و تکمی بیمارس
ــی کنیــم.  ــی قدردان ــک جهان ــد از بان ــت: بای ــت گف نوبخ
ــول  ــا دالر از پ ــه میلیارده ــرایطی ک ــدود و در ش ــد مح هرچن
ــورها  ــا و کش ــی بانک ه ــی در برخ ــق و غیرقانون ــه ناح ــران ب ای
ــرد. از  ــدام ک ــه وام اق ــا در زمین ــت، ام ــدود اس ــوس و مس محب
ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز قدردانــی می کنیــم و امیدواریــم 

ــد. ــکاری گســترده باش ــن هم ای

9 پروژه آزادراهی افتتاح می شود

سرپرست شهرداری مراغه:

 بودجه سال آینده شهرداری 27.3 درصد رشد دارد

قیمت عوارضی آزادراه غدیر 2۵ هزار 
تومان برای سواری ها تعیین شد

نوبخت اعالم کرد:

صدور مجوز استخدام 3۰ هزار کادر درمان



شنبه 02 اسفند ماه 99- سال هفتم - شماره 928 ۵روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
سهام عدالت چند؟

ــاری  ــه ج ــت در هفت ــهام عدال ــی س ارزش واقع
رونــدی کاهشــی داشــت و درحالــی کــه ارزش 
ــی  ــه ارزش اولیــه ۵۳۲ هــزار تومان ســهام عدالــت ب
در روز شــنبه ۱۰ میلیــون و ۳۲۰ هــزار تومــان بــود، 
در روز چهارشــنبه تــا ۱۰ میلیــون و ۱۴۰ هــزار 

ــت.  ــش یاف ــان کاه توم
ــهام  ــازی س ــس از آزادس ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
عدالــت، مشــموالن ایــن ســهام کــه روش مســتقیم 
را بــرای مدیریــت ســهام خــود انتخــاب کــرده 
www. بودنــد، مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه

و  ســهام  واقعــی  ارزش    sahamedalat.ir
ــه  ــد. البت ــاهده کنن ــود را مش ــی خ ــات دارای جزئی
ــت  ــت تح ــان نیس ــهام یکس ــن س ــی ای ارزش واقع
ــی  ــی م ــا کاهش ــی ی ــازار افزایش ــانات ب ــر نوس تاثی

ــود. ش
ــا  ــت ب ــن اســاس ارزش واقعــی ســهام عدال ــر ای ب
ــا  ــان در روز شــنبه ت ــه یــک میلیــون توم ارزش اولی
چهارشــنبه هفتــه جــاری بــه ترتیــب ۱۹ میلیــون و 
۴۵۰ هــزار تومــان، ۱۹ میلیــون و ۶۱۰ هــزار تومــان، 
۱۹ میلیــون و ۵۶۰ هــزار تومــان، ۱۹ میلیــون و ۳۰۰ 
هــزار تومــان و ۱۹ میلیــون و۱۱۰ هــزار تومــان بــود.

همچنیــن ارزش واقعــی ســهام عدالــت بــا ارزش 
اولیــه ۵۳۲ هــزار تومــان در روز شــنبه، ۱۰ میلیــون 
ــون  ــنبه ۱۰ میلی ــان، در روز یکش ــزار توم و ۳۲۰ ه
و ۴۱۰ هــزار تومــان، در روز دوشــنبه ۱۰ میلیــون و 
۳۸۰ هــزار تومــان، در روز ســه شــنبه، ۱۰ میلیــون و 
۲۴۰ هــزار تومــان و در روز چهارشــنبه ۱۰ میلیــون 

و ۱۴۰ هــزار تومــان قیمــت داشــت.
قیمــت ســهام عدالــت بــا ارزش اولیــه ۴۹۲ هــزار 
تومــان نیــز در روز شــنبه هفتــه گذشــته ۹ میلیــون 
ــون و  ــان، در روز یکشــنبه ۹ میلی ــزار توم و ۵۴۰ ه
۶۲۰ هــزار تومــان، در روز دوشــنبه ۹ میلیــون و 
ــون  ــنبه ۹ میلی ــه ش ــان، در روز س ــزار توم ۶۰۰ ه
و ۴7۰ هــزار تومــان و در روز چهارشــنبه نیــز ۹ 

ــود. ــان ب ــزار توم ــون و ۳7۰ ه میلی
ــود  ــرح می ش ــی مط ــث درحال ــن مباح ــه ای البت
کــه ســهامداران شــخصا امــکان معاملــه ســهام خــود 

را ندارنــد.

کشف نزدیک به ۱۱ تن تخم مرغ 
غیرمجاز در بناب

ــک ۱۱  ــف نزدی ــاب از کش ــی بن ــده انتظام فرمان
ــتان  ــن شهرس ــوز در ای ــد مج ــرغ فاق ــم م ــن تخ ت

ــر داد.  خب
ــفقی  ــهراب ش ــرهنگ س ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ایــن  تشــریح  در  خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو  در 
خبــر اظهــار کــرد: مامــوران یــگان امــداد و پاســگاه 
ــت  ــگام گش ــتان هن ــر شهرس ــه مه ــی خوش انتظام
ــک  ــه ی ــی ب ــای مواصالت ــی از محوره ــی در یک زن
ــت  ــتگاه وان ــه دس ــوزو و س ــون ایس ــتگاه کامی دس

ــد. ــف کردن ــا را متوق ــکوک و آنه ــان مش نیس
ــای  ــون و وانت ه ــی از کامی ــزود: در بازرس وی اف
توقیــف شــده، مقــدار ۱۰ تــن و ۵۱۰ کیلوگــرم 
ــون  ــارد و ۴۵۰ میلی ــه ارزش دو میلی ــرغ، ب تخــم م
ــد،  ــل می ش ــاز حم ــورت غیرمج ــه ص ــه ب ــال ک ری

کشــف شــد.
ــک  ــه ی ــن رابط ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــت نیس ــتگاه وان ــه دس ــوزو و س ــتگاه ایس دس
توقیــف و چهــار نفــر دســتگیر شــدند، تشــریح 
کــرد: افــراد دســتگیر شــده بــا تشــکیل پرونــده بــه 

مراجــع مربوطــه تحویــل داده شــدند.
شــفقی بــا بیــان اینکــه برخــورد بــا ســودجویان 
و مقابلــه بــا قاچاقچیــان بــه صــورت مســتمر 
ازشــهروندان  قــرار دارد،  پلیــس  در دســتور کار 
ــوارد  ــه م ــاهده هرگون ــورت مش ــت در ص درخواس
ــا شــماره تلفــن ۱۱۰  ــب را ســریعاً ب مشــکوک مرات

ــد. ــالع دهن ــس اط ــه پلی ب

دین پرست خبر داد: 
دهمین جلسه قرارگاه عملیاتی کرونا 

دوم اسفندماه برگزار می شود 

دبیــر قــرارگاه عملیاتــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، 
ــرارگاه در روز  ــن ق ــه ای ــن جلس ــزاری دهمی از برگ
شــنبه دوم اســفندماه در محــل وزارت کشــور خبــر 

داد. 
ــک  ــگاران جــوان،  باب ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــن پرســت معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و  دی
ــرارگاه  ــر ق ــور و دبی ــه ای وزارت کش ــعه منطق توس
ــن  ــالم ای ــا اع ــا ب ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــی س عملیات
ــزارش  ــی گ ــه و بررس ــر ارائ ــالوه ب ــت: ع ــر، گف خب
ــرارگاه  ــه ق ــن جلس ــات نهمی ــرای مصوب ــد اج رون
ــد  ــا؛ رون ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــی س عملیات
ــاری  ــا بیم ــه ب ــور مقابل ــه مح ــرح محل ــرای ط اج
ــزارش  ــه گ ــس از ارائ ــلیمانی( پ ــهید س ــا )ش کرون
نماینــدگان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
و  مســتضعفین  بســیج  ســازمان های  و  پزشــکی 
ــی  ــورد بررســی و ارزیاب ــه و بودجــه کشــور، م برنام

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
در  اقدامــات  آخریــن  رونــد  داد:  ادامــه  وی 
خصــوص نحــوه اعمــال محدویت هــای تــرددی، 
ــت هوشــمند توســط  ــع مدیری براســاس طــرح جام
نیــروی انتظامــی نیــز، بعنــوان دســتور کار دوم 
ــورد  ــده ناجــا، م ــه گــزارش نماین ــس ارائ جلســه، پ

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــث و بررس بح
ــق  ــرد: مطاب ــح ک ــی تصری ــرارگاه عملیات ــر ق دبی
نشســت،  ابتــدای  در  قــرارگاه،  هرجلســه  روال 
ــی  ــز گزارش ــان نی ــت و درم ــده وزارت بهداش نماین
اجــرای  رونــد  از  نظــارت،  عالــی  کمیتــه  از 
دســتورالعمل های بهداشــتی و آخریــن وضعیــت 
بــروز و شــیوع ویــروس COVID-۱۹در ســطح 
ــرد ــد ک ــه خواه ــرارگاه ارائ ــه ق ــه جلس ــور، ب کش

کارگروه پیگیری مطالبات فعاالن رسانه ای 
آذربایجان شرقی تشکیل می شود

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجان شــرقی بــا اشــاره 
ــوب،  ــر مکت ــوزه نش ــاالن ح ــژه فع ــه وی ــانه ب ــی رس ــکالت اهال ــه مش ب
گفــت: تشــکیل کارگــروه مشــترک رســانه ای بــرای پیگیــری مطالبــات و 

ــت.  ــت اس ــتان، در اولوی ــانه ای اس ــاالن رس ــکالت فع مش
ــات  ــا اعضــای هی ــدار ب ــی، در دی ــم ناظم ــا، سیدقاس ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرقی  ــان ش ــای آذربایج ــانه ه ــات و رس ــه مطبوع ــان خان ــره و بازرس مدی
ــم  ــتان می دان ــانه ای اس ــه رس ــزو جامع ــود را ج ــده خ ــرد: بن ــار ک اظه
ــف  ــای مختل ــه در جریان ه ــر فرهیخت ــن قش ــذاری ای ــر اثرگ ــواره ب و هم

ــاد دارم. اعتق
ــر  ــگ، هن ــی فرهن ــی اهال ــدت و همدل ــه وح ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــت: اهال ــت، گف ــتان اس ــی اس ــگاه فرهنگ ــی جای ــه تعال ــانه الزم و رس

ــند. ــر باش ــار یکدیگ ــد در کن ــانه بای ــگ و رس فرهن
ناظمــی، بــر لــزوم کیفــی گرایــی در عرصــه رســانه های اســتان 
ــرای توانمندســازی  ــد شــیوه های کارآمــدی را ب تاکیــد کــرد و گفــت: بای
ــود. ــا ش ــد احی ــتان بای ــانه ای اس ــای رس ــم و فض ــف کنی ــانه ها تعری رس

ــه اینکــه رســانه پیشــانی و معــرف یــک شــهر اســت،  ــا اشــاره ب وی ب
ــی و  ــکار عموم ــد در اف ــانه  بای ــگاه رس ــت و جای ــرد: اهمی ــان ک خاطرنش
همچنیــن دســتگاه هــا بــه نحــوی باشــد کــه توقــف انتشــار یــک روزنامــه  
ــرای اهالــی رســانه و هــم دیگــر  ــا تعطیلــی یــک ســایت خبــری هــم ب ی

اقشــار مــردم مهــم باشــد.
نقــش مهمــی در  تاکیــد کــرد: تشــکل هــای صنفــی  ناظمــی 
ــد و اداره کل  ــتان دارن ــانه ای اس ــای رس ــت ه ــه فعالی ــی ب انسجام بخش
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان شــرقی نیــز بــه عنــوان نهــاد متولــی 
و در حــد تــوان و در چارچــوب قانــون از رســانه ها  و تشــکل های صنفــی 
ــه اصــالح  ــون نیــاز ب در ایــن حــوزه حمایــت مــی کنــد و هرجــا کــه قان

ــد داد. ــر انجــام خواه ــن ام ــرای ای ــدام الزم را ب داشــته باشــد اق
در ایــن دیــدار، اعضــای هیــات مدیــره بــه بیــان نظــرات و دیدگاه هــای 

ــود پرداختند. خ

ریزش معدن منگنز در قم

ـــز  ـــدن منگن ـــه مع ـــان این ک ـــا بی ـــر ب ـــالل احم ـــت ه ـــخنگوی جمعی س
ـــه  ـــن لحظ ـــا ای ـــت: ت ـــرد، گف ـــزش ک ـــم ری ـــتان ق ـــارچ در اس ـــتای ون روس

ـــدند.  ـــوس ش ـــر آوار محب ـــران زی ـــر از کارگ ـــه نف س
بـــه گـــزارش تســـنیم؛ محمدحســـن قوســـیان مقـــدم، ســـخنگوی 
جمعیـــت هـــالل احمـــر دربـــاره حادثـــه ریـــزش معـــدن منگنـــز در 
ـــی  ـــنبه گزارش ـــج ش ـــه پن ـــاعت ۱۲:۰۳ دقیق ـــرد: در س ـــار ک ـــم اظه ق
مبنـــی بـــر ریـــزش معـــدن منگنـــز در روســـتای ونـــارچ در اســـتان 
قـــم بـــه مرکـــز کنتـــرل و هماهنگـــی عملیـــات هالل احمـــر اســـتان 

ـــد. ـــال ش ـــم ارس ق
وی ادامـــه داد: بالفاصلـــه ســـتاد مدیریـــت بحـــران تشـــکیل شـــد و 
ـــه  ـــه محـــل محـــل حادث ـــداد و نجـــات کهـــک ب ـــگاه ام ـــاب از پای ـــم ارزی تی

ـــدند. ـــزام ش اع
قوســـیان مقـــدم افـــزود: پـــس از رســـیدن تیـــم ارزیـــاب و انجـــام 
ارزیابـــی اولیـــه مشـــخص شـــد ســـه کارگـــر زیـــر آواری کـــه بـــر اثـــر 

ریـــزش معـــدن ایجـــاد شـــده بـــود، محبـــوس شـــده اند.
ـــای  ـــه تیم ه ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــر ب ـــالل احم ـــت ه ـــخنگوی جمعی س
حادثـــه  محـــل  بـــه  زنده یـــاب  ســـگ های  و  ســـریع  واکنـــش 
اعـــزام شـــدند، اضافـــه کـــرد: ایـــن عملیـــات همچنـــان ادامـــه دارد و 
امدادگـــران و نجاتگـــران جمعیـــت هـــالل احمـــر مشـــغول عملیـــات 

نجـــات هســـتند.

جهانگیری: 
همه امکانات استان چهارمحال و بختیاری 

برای کمک به زلزله زدگان بسیج شود 

ـــه  ـــات و ب ـــه امکان ـــیج هم ـــزوم بس ـــر ل ـــور ب ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
ـــرای  ـــاری ب ـــال و بختی ـــتان چهارمح ـــای اس ـــام ظرفیت ه ـــری تم کار گی
رســـیدگی بـــه وضعیـــت مـــردم در مناطـــق زلزلـــه زده ایـــن اســـتان 

ـــرد.  ـــد ک تاکی
ــس  ــاون اول رئیـ ــری معـ ــحاق جهانگیـ ــنیم، اسـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
ـــاری ضمـــن  ـــا اســـتاندار چهارمحـــال و بختی ـــی ب ـــور  در تمـــاس تلفن جمه
ـــتاندار  ـــتان، از اس ـــن اس ـــه در ای ـــت زلزل ـــن وضعی ـــزارش آخری ـــت گ دریاف
ـــرای  ـــود را ب ـــالش خ ـــام ت ـــتان خواســـت تم ـــت بحـــران اس ـــتاد مدیری و س
ـــژه شهرســـتان ســـی  ـــه زده اســـتان بوی ـــردم در مناطـــق زلزل ـــه م کمـــک ب

ـــد. ـــام دهن ـــخت انج س
وی همچنیـــن خواســـتار اقدامـــات الزم و تـــالش بـــرای رفـــع 
ـــکونی  ـــای مس ـــتان و واحده ـــای اس ـــاخت ه ـــازی زیرس ـــارات و بازس خس

مـــردم شـــد.
ــی  ــاس تلفنـ ــن تمـ ــز در ایـ ــاری نیـ ــال و بختیـ ــتاندار چهارمحـ اسـ
ـــارات وارد  ـــزان خس ـــتان و می ـــه در اس ـــت زلزل ـــن وضعی ـــی از آخری گزارش
ـــای  ـــل نیروه ـــاش کام ـــاده ب ـــات و آم ـــیج امکان ـــرد و از بس ـــه ک ـــده ارائ ش
ـــتان  ـــن اس ـــه زده ای ـــق زلزل ـــردم در مناط ـــه م ـــک ب ـــرای کم ـــدادی ب ام

ـــر داد. خب

ــدف  ــا ه ــرقی ب ــتی آذربایجان ش ــع دس ــی صنای ــازار اینترنت ب
گســترش و توســعه تولیــد و فــروش ایــن صنایــع در ایــام 

ــد.  ــدازی ش ــی و راه ان ــی رونمای کرونای
بــه گــزارش ایرنــا، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــن بــازار، ضمــن  ــی از ای ــرقی در مراســم رونمای آذربایجان ش
ــی  ــازار اینترنت ــه کار ب ــاز ب ــدازی و آغ ــراز خرســندی از راه ان اب
صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی  ــارت الکترونیک ــرای تج ــتر الزم ب ــر بس ــال های اخی ــی س ط
ــی  ــاخت های کاف ــاد زیرس ــا ایج ــت، ب ــده اس ــم ش ــتر فراه بیش
مــی تــوان میــزان فــروش صنایــع دســتی را بــا کاهــش مســافت 

تــا سرتاســر دنیــا توســعه داد.
ــار دیگــر  ــی ب ــار داشــت: شــرایط کرونای ــی اظه جــواد رحمت
اهمیــت و ضــرورت اســتفاده از بازاریابــی و تبلیغــات را بازگــو کرد 
ــان  ــتی آذربایج ــی صنایع دس ــازار اینترنت ــتا ب ــن راس ــه در ای ک
شــرقی، نتیجــه  ارزشــمند اســتفاده بهینــه از شــرایط کرونایــی در 
راســتای توســعه و رونــق چرخــه اقتصــادی حــوزه هنــر اســت تــا 
بدیــن طریــق مخاطبــان بــه صــورت مســتقیم محصــوالت هنــری 

هنرمنــدان خــالق اســتان را مشــاهده و اقــدام بــه تهیــه کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی بــازار اینترنتــی صنایــع دســتی 
آذربایجان شــرقی، فرصتــی مغتنــم بــرای معرفــی جامــع هنرهــای 
فعــال اســتان اســت، اظهــار کــرد: ایــن ســایت مــی توانــد فرصتی 

بــرای شــرکت هنرمنــدان اســتان های همجــوار نیــز ایجــاد کنــد 
تــا بــا قــرار دادن هنرهــای خــود در ایــن ســایت، چرخــه اقتصادی 

ایــن حــوزه ارزشــمند بیــش از پیــش رونــق یابــد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی 
آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار 
ــان  ــوان و دانش بنی ــرکتی ج ــکاری ش ــا هم ــتان ب ــی اس اینترنت
ــب  ــی اغل ــرایط کرونای ــت: ش ــت، گف ــده اس ــرا ش ــی و اج طراح
از  اســتفاده  ســمت  بــه  بیشــتر  را  اقتصــادی  فعالیت هــای 
شــیوه های نویــن بازاریابــی و فــروش اینترتــی ســوق داده اســت.

احمــد حمــزه زاده اظهــار داشــت: راه انــدازی بــازار اینترنتــی، 
نقطــه  عطفــی در ایــن مجــال اســت کــه عــالوه بــر تســهیل رونــد 
ــل  ــای بی بدی ــری، هنره ــار هن ــه آث ــتان ب ــی هنردوس دسترس
آذربایجــان را بــه صــورت تخصصــی و گســترده معرفــی مــی کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجان شــرقی دارای بیــش از ۱۴ 
هــزار فعــال در حــوزه صنایــع دســتی اســت، افــزود: هنرمنــدان 
فعــال در ایــن حــوزه هــا بــه خلــق آثــار بــی بدیلــی در بیــش 
از ۸۵ نــوع هنــر صنایــع  دســتی می پردازنــد کــه در ایــن 
بــازار اینترنتــی تصاویــر بالــغ بــر ۵ هــزار اثــر از هنرمنــدان بــه 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ــتی  ــع دس ــه صنای ــدان ب ــرد: عالقه من ــه ک ــزه زاده اضاف حم
آذربایجــان شــرقی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی 

ــای  ــا هنره ــنایی ب ــر آش ــالوه ب www.saraycrafts.ir ع
صنایــع دســتی اســتان بــه طــور مســتقیم اقــدام بــه خریــد آثــار 

موجــود در ایــن ســایت کننــد.
ــد و  ــاظ تولی ــه لح ــرقی ب ــه آذربایجان ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه دوم  ــتی دارای رتب ــع دس ــوزه صنای ــدان در ح ــت هنرمن فعالی
ــی  ــازار اینترنت ــدازی ب ــار راه ان ــه داد: در کن کشــوری اســت، ادام
ــتای  ــتان در راس ــی اس ــراث فرهنگ ــتان، می ــتی اس ــع دس صنای
معرفــی جامــع هنرهــای ارزشــمند ایــن دیــار، طــی ســال جــاری 
اقــدام بــه ثبــت ملــی دو شــهر اهــر و اســکو بــه عنــوان شــهرهای 
ملــی ورنــی و باتیــک کــرده اســت کــه ایــن هــدف بــرای دو شــهر 

دیگــر اســتان طــی ســال ۱۴۰۰ نیــز محقــق خواهــد شــد.

آزمایشــگاهی در فنالنــدی جهــش جدیــدی در کروناویــروس 
کشــف کــرده اســت. نمونــه ی گرفتــه شــده مربــوط بــه جنــوب 
فنالنــد اســت. میــزان شــیوع، بیماری زایــی و واگیــر ایــن 

ــوز مشــخص نیســت.  ــروس هن وی
و  موسســه ی  ویتــا  آزمایشــگاه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــدی  ــش جدی ــد جه ــینکی فنالن ــگاه هلس ــوژی دانش بیوتکنول
در ویــروس کرونــا را کشــف کردنــد. نمونــه ی مــورد بررســی از 

ــود. ــده ب ــه ش ــی گرفت ــد جنوب فنالن
آزمایشــگاه ویتــا در بیانیــه ای اعــالم کــرد ایــن نــوع جدیــد 
ــواع  ــی کــه در ان »۷۹۶H-Fin« نام گــذاری شــده و ویژگی های
آفریقایــی و انگلیســی دیــده شــد در ایــن نــوع نیــز وجــود دارد.

انــواع زیــادی از کروناویــروس در سراســر جهــان یافــت شــده 
ــای انگلیســی،  ــوادگان ویروس ه ــا از ن ــا همــه ی آن ه ــه تقریب ک

ــق  ــر طب ــتند. ب ــی هس ــا ژاپن ــی و ی ــی، برزیل ــای جنوب آفریق
گــزارش منتشــر شــده نــوع جدیــد کشــف شــده در فنالنــد بــا 
ــی  ــای قبل ــه از نســل ویروس ه ــرق دارد. گرچ ــا ف ــه ی آن ه هم
ــدام از  ــچ  ک ــی هی ــد تکامل ــد رون ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــت ام اس

ــا را طــی کــرده باشــد. آن ه
ــا  ــا منش ــد از کج ــوع جدی ــن ن ــت ای ــخص نیس ــوز مش هن
ــارج از  ــی خ ــد جای ــوع جدی ــن ن ــال دارد ای ــا احتم ــه ام گرفت
فنالنــد ایجــاد شــده باشــد زیــرا جمعیــت فنالنــد در مقایســه بــا 

ــته اســت. ــری داش ــت ویروســی کمت ــایر کشــورها عفون س
ــود  ــروس می ش ــر وی ــش واگی ــث افزای ــا باع ــی جهش ه برخ
ــد. ــر می گذارن ــر روی تاثیرگــذاری واکســن ها اث بعضــی دیگــر ب

طبـــق گفتـــه ی آزمایشـــگاه ویتـــا ایـــن ویـــروس جدیـــد 
هـــر دو نـــوع جهـــش را انجـــام داده اســـت. عـــالوه بـــر آن 
 PCR ـــش ـــط آزمای ـــه توس ـــی ک ـــد در بخش ـــوع جدی ـــن ن ای
تشـــخیص داده می شـــود نیـــز جهـــش کـــرده اســـت. 
بنابرایـــن شـــاید همـــه ی آزمایش هـــای PCR نتواننـــد 
جهش هـــای جدیـــد را تشـــخیص دهنـــد. در آزمایـــش 
ـــی  ـــورد بررس ـــروس م ـــوم وی ـــق دارای ژن ـــوال مناط PCR معم
ــی  ــه ژنومـ ــل دو منطقـ ــد حداقـ ــرد. در فنالنـ ــرار می گیـ قـ

ــد. ــرار می گیرنـ ــی قـ ــورد بررسـ مـ
ســاکاری  دکتــر  ویتــا  میکروبیولــوژی  متخصــص 

می گویــد:  بولتیــن  در   )Sakari Jokiranta(جوکیرانتــا
ــه نباشــد بنابرایــن نتایــج  شــاید روش کشــورهای دیگــر اینگون

مــا از اهمیــت جهانــی برخــورددار اســت.
جهــش در ویروس هــا موضوعــی عــادی اســت و ممکــن 
ــند.  ــر نباش ــا خطرناک ت ــر و ی ــد واگیردارت ــواع جدی ــت ان اس
شــواهد جدیــد در مــورد ایــن انــواع هنگامــی بــه دســت 
ــد. ــترس باش ــا در دس ــتری از آن ه ــات بیش ــه اطالع ــد ک می آی

میکروبیولوژیســت   )Taru Meri(مــری تــارو  دکتــر 
ــیوع و  ــر، ش ــاره ی واگی ــی درب ــوز اطالعات ــد: هن ــا می گوی ویت

نداریــم. ویــروس  بیماری زایــی 
ــش  ــد جه ــروس مانن ــن وی ــگاه، ای ــن آزمایش ــه ای ــه گفت ب
»N۵۰۱Y« کــه ترکیبــی از انــواع انگلیســی، آفریقایــی و 

ــت. ــود نیس ــی ب برزیل
کامــل  طــور  بــه  ویــروس  ژنــوم  بعــدی  مرحلــه ی  در 
ــپس  ــود و س ــی ش ــرات آن بررس ــا تغیی ــود ت ــی می ش توالی یاب

می تــوان آن را بــا انــواع دیگــر مقایســه کــرد.
ــوان  ــا می ت ــه آی ــت ک ــن جاس ــوال ای ــد: س ــری می گوی م
ــا ویژگی هــای  انــواع دیگــری در همــان محیــط یافــت و آی
ــر  ــت و واگی ــر روی عفون ــه ب ــود دارد ک ــری وج ــد دیگ جدی
ــی ژنومــی  ــر مهمــی در توال ــا تغیی ــر بگــذارد و آی ــروس تاثی وی

ــر. ــا خی ــد ی ــد آن را بدانن ــه بای ــه هم ــروس رخ داده ک وی

بازار اینترنتی صنایع دستی آذربایجان شرقی راه اندازی شد 

جهش جدید ویروس کرونا در فنالند

عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس بـــر 
بازگشـــت تبریـــز بـــه جایـــگاه اصلـــی خـــود 
در حوزه هـــای مختلـــف از جملـــه حـــوزه 
فرهنـــگ و هنـــر تأکیـــد کـــرد و گفـــت: در 
کنـــار اقدامـــات نـــرم افـــزاری در حـــوزه 
فرهنـــگ و هنـــر، بایـــد تکمیـــل ســـاختمان 
ــعرا در  ــره الشـ ــز و مقبـ ــهر تبریـ ــر شـ تئاتـ

ــرد.  ــرار گیـ اولویـــت قـ
بــه گــزارش تســنیم، روح اهلل متفکــرآزاد در 
ــد فرهنــگ و ارشــاد  ــرکل جدی ــا مدی ــدار ب دی
اســالمی آذربایجــان شــرقی، بــا تقدیــر از 
اقدامــات ارزشــمند مدیــرکل فقیــد ارشــاد 
اســتان در حوزه هــای فرهنــگ و هنــر، اظهــار 
فصــل  جدیــد،  دوره  در  امیــدوارم  داشــت: 
ــز و  نوینــی از توســعه فرهنگــی و هنــری تبری

ــورد. ــم بخ ــرقی رق ــان ش آذربایج
عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــز بـــه جایـــگاه  ـــت تبری ـــر بازگش ـــالمی، ب اس
اصلـــی خـــود در حوزه هـــای مختلـــف از 
ـــرد  ـــد ک ـــر تأکی ـــگ و هن ـــوزه فرهن ـــه ح جمل
ــزاری  ــرم افـ ــات نـ ــار اقدامـ و گفـــت: در کنـ
در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر، بایـــد تکمیـــل 
ــره  ــز و مقبـ ــهر تبریـ ــر شـ ــاختمان تئاتـ سـ

ــی  ــای فرهنگـ ــوان نمادهـ ــه عنـ ــعرا بـ الشـ
کل  اداره  اولویت هـــای  جملـــه  از  تبریـــز 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی در تعامـــل بـــا 

ســـایر نهادهـــا باشـــد.
وی، توجـــه بـــه زبـــان و ادبیـــات ترکـــی 
آذربایجانـــی در حوزه هـــای فرهنـــگ و هنـــر 
ــت:  ــت و گفـ ــت دانسـ ــا اهمیـ ــیار بـ را بسـ
شـــورای فرهنـــگ عمومـــی بـــه عنـــوان 
مرجـــع اصلـــی و رســـمی فرهنـــگ و هنـــر 
ــه ایـــن حـــوزه توجـــه ویـــژه ای  ــتان، بـ اسـ

داشـــته باشـــد.
نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلــس شــورای اســالمی بــه فرمایشــات رهبــر 
ــاره نقــش تبریــز و  انقــالب در ۲۹ بهمــن، درب
آذربایجــان در مقاطــع گوناگــون تاریــخ ایــران 
هــم اشــاره کــرد و گفــت: مقــام معظــم 
رهبــری در فرمایشــات خــود همچــون گذشــته 
شــانیت آذربایجــان را مهــم دانســتند و متذکــر 
ــوالت  ــان در تح ــز و آذربایج ــه تبری ــدند ک ش

کشــور اثرگــذار اســت.

ـــکو  ـــهر و اس ـــز، آذرش ـــردم تبری ـــده م نماین
ــر  ــه رهبـ ــور کـ ــزود: همانطـ ــس افـ در مجلـ
ـــرای  ـــان ب ـــد آذربایج ـــالب فرمودن ـــم انق معظ
ـــرت  ـــاور حض ـــن ب ـــد و ای ـــگاه آفری ـــران جای ای
ـــن  ـــات متق ـــت فرمایش ـــت و در حقیق ـــا اس آق

و اساســـی در ایـــن بـــاره داشـــتند.
عضـــو هیئـــت رئیســـه مجلـــس شـــورای 
ـــش  ـــالب نق ـــر انق ـــرد: رهب ـــد ک ـــالمی تأکی اس
جـــدی را بـــرای آذربایجـــان قائـــل بودنـــد و 
ــون  ــار همچـ ــن دیـ ــز ایـ ــروزه نیـ ــه امـ البتـ

گذشـــته جریـــان ســـاز خواهـــد بـــود.
ـــا ســـعی  ـــرد: م ـــار ک روح اهلل متفکـــرآزاد اظه
ـــم  ـــش رو ه ـــه در مقاطـــع پی ـــرد ک ـــم ک خواهی
ـــر  ـــخنان رهب ـــرا س ـــم، زی ـــی کنی ـــش آفرین نق
ـــان  ـــش وظیفه م ـــش از پی ـــالب بی ـــم انق معظ

را ســـنگین تر خواهـــد کـــرد.
ـــر روح اهلل  ـــزارش، دکت ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
ـــا ســـید قاســـم ناظمـــی  متفکـــرآزاد در دیـــدار ب
ـــالمی  ـــاد اس ـــگ و ارش ـــد فرهن ـــرکل جدی مدی
اســـتان بـــه بررســـی مشـــکالت هنرمنـــدان 
ــا  ــده داد تـ ــت و وعـ ــا پرداخـ ــام کرونـ در ایـ
ـــس  ـــق مجل ـــه را از طری ـــن عرص ـــکالت ای مش

و وزرات ارشـــاد پیگیـــری کنـــد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس :

فرهنگ و هنر تبریز باید به جایگاه شایسته تاریخی خود بازگردد 

هیات مدیره جدید اّتحادیه  فرش فروشان کالنشهر تبریز مشخص شد                    

ابوالفضل احمدی فر )دبیر اتحادیه(

سعید شانه زن عضو هیات مدیره

ایوب بشیری )نایب رئیس دوم(

پرویز وطن پرست بازرس اتحادیه

توکل ابوالفتحی )نائب رئیس اول(

بهروز نور آذر )عضو هیات مدیره(

احد عظیم زاده )ریاست اتحادیه(

یحیی شفائی )خزانه دار(

انتخابــات جدیــد هیــات مدیــره اتحادیــه فرش فروشــان 
کالن شــهر تبریــز در محــل دائمــی انتخابــات اتــاق اصنــاف 

مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی برگزار شــد.
ــات  ــگار روزنامــه عجــب شــیر، انتخاب ــه گــزارش خبرن ب
ــه فــرش فروشــان کالنشــهر  ــره اتحادی ــد هیــات مدی جدی
ــا حضــور اعضــای  ــه صــورت الکترونیکــی و ب تبریــز کــه ب
ــر  ــات ناظ ــای هی ــف، اعض ــن صن ــب ای ــه کس دارای پروان
اتــاق اصنــاف، ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت 
ــال  ــه در کم ــن اتحادی ــان ای ــرقی و بازرس ــان ش آذربایج

ــد. ــزار گردی ــت برگ ــت و امنی صّح
احــد عظیــم زاده بــه عنــوان )رئیــس( جدیــد اتحادیــه، 
ــیری  ــوب بش ــس اّول(، ایّ ــب رئی ــی )نائ ــوّکل ابوالفتح ت
)نائــب رئیــس دّوم(، ابوالفضــل احمــدی فــر )دبیراتحادیــه(، 
یحیــی شــفائی )خزانــه دار(، بهــروز نــورآذر )عضــوء هیــات 
مدیــره(، ســعید شــانه زن )عضــوء هیــات مدیــره( و پرویــز 
وطــن پرســت بــه عنــوان بــازرس اتحادیــه منتخــب 

ــد.  ــه گردیدن ــن اتحادی اعضــای ای
ـــهر  ـــان کالن ش ـــرش فروش ـــه ف ـــد اتحادی ـــت جدی ریاس
ـــه در  ـــف ک ـــای صن ـــی اعض ـــود: از تمام ـــان نم ـــز بی تبری
ـــی  ـــی م ـــّکر و قدردان ـــد تش ـــرکت نمودن ـــات ش ـــن انتخاب ای
ـــاء  ـــاد اعض ـــه اعتم ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــم زاده ب ـــم، عظی نمای
ـــه،  ـــد اتحادی ـــت جدی ـــوان ریاس ـــه عن ـــده ب ـــه بن ـــف ب صن
تکلیفـــی را بـــر دوشـــم نهـــاد ابـــراز داشـــت: امیـــدوارم 
ـــره  ـــات مدی ـــاء هی ـــایر اعض ـــکاری س ـــی و هم ـــا همراه ب
بتوانـــم دغدغـــه هـــا و مشـــکالت صنفـــی را برطـــرف و 
کاهـــش داده و بـــا اهدافـــی نویـــن آینـــده ای روشـــن 

ـــود.  ـــیم نم ـــه ترس ـــرای اتّحادی ب
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فواید ارتباط با خانواده همسر 

ارتباط با خانواده همسر بلی یا خیر
ــا  ــتوار و ب ــه ای اس ــث رابط ــه باع ــی ک ازدواج
ــتگی دارد؛  ــادی بس ــل زی ــه عوام ــود ب ــات ش ثب
ــواده   ــا خان ــاط ب ــا ارتب ــن آن ه ــی از مهم تری یک
ازدواج  در  خانــواده  می باشــد.نقش  همســر 
ــما در  ــم ش ــد بگویی ــه بای ــت ک ــاد اس ــان زی چن
کرده ایــد  ازدواج  خانــواده  یــک  بــا  حقیقــت 
ــواده دارای  ــا خان ــاط ب ــرتان! ارتب ــا همس ــه تنه ن
ــن مطلــب  ــادی هــم مــی باشــد . در ای ــد زی فوای
ــواده همســر  ــا خان ــاط ب ــد ارتب ــه برخــی از فوای ب

ــد. ــد ش ــاره خواه اش
یادگرفتن مهارت های ارتباطی

ارتبــاط بــا خانــواده همســر بــه علــت موضــوع 
ــرار  ــت ق ــورد دق ــد م ــه بای ــی ک ــه های ــا و نکت ه
ــاد  ــی در آن ایج ــه خصوص ــکل ب ــا مش ــرد ت بگی
نشــود، بــه صــورت ناخــودآگاه باعث رشــد بیشــتر 
الگــوی ارتباطــات و مهارت هــای زندگــی در زن و 
ــه مســتلزم دوســت  ــی ک ــود. مهارت ــوهر می ش ش
ــتانه  ــای کاری، دوس ــدن در محیط ه ــتنی ش داش

ــت.  و … اس
حفظ بهداشت روانی

ســالمت روان، دو ســوی درونــی و بیرونــی 
از  بایــد  شــخص  مــوارد  از  بســیاری  در  دارد. 
ــی  ــرد ول ــاال بب ــود را ب ــی خ ــت روان درون بهداش
بعضــی وقتهــا نیــاز داریــم کــه از بیــرون شــرایطی 
را بــرای رفــع احتیاجــات روانــی خــود بــه وجــود 
ــط و  ــواده همســر، رواب ــا خان ــم. در ارتبــاط ب آوری
ــن و  ــان زوجی ــه می ــی ک ــتد های عاطف داد و س
ــه  ــود، ب ــی ش ــاد م ــل ایج ــرف مقاب ــواده ط خان
ــالمت  ــن س ــاال رفت ــث ب ــودآگاه باع ــورت ناخ ص

می شــود.  اشــخاص  روان 
به وجود آمدن تنوع در زندگی

اساســا انســان احتیــاج بــه زندگــی اجتماعــی 
خانواده هــا،  بــا  رابطــه  بیــن  ایــن  در  و  دارد 
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــا ب ــالم ترین روش ه ــی از س یک
ــاج  ــوهر احتی ــت. زن و ش ــی اس ــاز روان ــن نی ای
ــد  ــر بگذرانن ــراد دیگ ــا اف ــی را ب ــه اوقات ــد ک دارن
ــه  ــود ب ــی خ ــرای زندگ ــی را ب ــرایط گوناگون و ش
وجــود آورنــد. خانــواده همســر در ایــن زمینــه بــا 
توجــه بــه رابطــه عاطفــی کــه بــا فرزنــد خودشــان 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه خــوب ب ــک گزین ــد، ی دارن

ــد.  ــی آی ــه حســاب م ــن مقصــود ب ای
رشد اخالقی خود

و  بزرگ تــر  افــراد  احتــرام  نگه داشــتن 
مســن تر، یکــی از خصلــت هــای خــوب اخالقــی 
اســت. زن یــا شــوهر در رابطــه بــا خانــواده طــرف 
مقابــل بــه رشــد اخالقــی و معنــوی خــود کمــک 
زندگــی  از  رضایت شــان  حــس  و  می کننــد 

ــد.  ــد ش ــتر خواه ــترک بیش مش
الگو دادن به بچه ها

داشــتن رابطــه صحیــح بــا خانواده هــا بــه 
ــراد  ــا اف ــازنده ب ــاط س ــیوه ارتب ــم ش ــدان ه فرزن
ــه زندگــی اجتماعــی ســالم را  دیگــر و هــم تجرب
بهتــر و بــه صــورت عملــی یــاد می دهــد. چنیــن 
اتفاقــی ســبب می شــود بچــه هــای شــما الگــوی 

ــن رابطــه داشــته باشــند.   درســتی در ای
افزایش امنیت خاطر

ــا  ــی ب ــیر زندگ ــا در مس ــه زوج ه ــا هم تقریب
مشــکالت زیــادی برخــورد میکنــد. هنگامــی کــه 
زن و شــوهر بدانند همیشــه کســانی در کنارشــان 
می تواننــد  ضــروری  مواقــع  در  کــه  هســتند 
ــی  ــند، احساس ــا باش ــرای آن ه ــی ب ــگاه امن پناه
وارد زندگــی آن هــا می شــود کــه  امنیــت  از 
ــبختی،  ــل خوش ــا روی ری ــن آن ه ــرار گرفت ــه ق ب

ــرد.  ــد ک ــک خواه کم
برخوردار شدن از کمک های فکری

ــراد  ــا و اف ــزرگ تره ــار ب ــن در کن ــرار گرفت ق
ــچ  ــدون هی ــا ب ــر آن ه ــژه اگ ــه وی ــر ب باتجربه ت
ــتفاده  ــکان اس ــند، ام ــما باش ــوز ش ــی دلس منت
از مشــورت های بــه جــا و مفیــد و در نتیجــه 
اســتفاده از کمــک هــای فکری شــان را بــرای 
ــی در  ــرایط زندگ ــرد. ش ــد ک ــاد خواه ــما ایج ش
ایــن روزهــا، احتیــاج بــه ایــن موضــوع را بیشــتر از 
گذشــته کــرده و مشــورت کــردن ســبب می شــود 

بگیــرد.  انســان، تصمیم هــای صحیح تــری 
خط قرمزها در ارتباط با خانواده همسر

بــه طــور کل شــیوه ارتبــاط شــما با خانــواده ی 
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــادی کیفی ــزان زی ــه می ــود ب خ
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــم تح ــرتان را ه همس
ــده  ــدر پیچی ــط آنق ــت رواب ــا مدیری ــی وقته بعض
می شــود کــه افــراد را در دو راهــی انتخــاب 
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــر ق ــواده و همس ــان خان می
گونــه جبهــه بندی هــا در دراز مــدت بــرای افــراد 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــت. ب ــده اس ــه زنن ــیار صدم بس
ــا  ــر و قطــع رابطــه ب ــه تنف ــد کار ب ــد بگذاری نبای
ــا  ــرو شــدن ب ــع روب ــواده همســر برســد. موق خان
ایــن مشــکالت بهتــر از مشــورت یــک متخصــص 

ــد.   ــک بگیری ــواده کم ــه خان در زمین
چگونگی شیوه ارتباط با خانواده همسر 

- همراه همسرتان باشید
- حدومرز ها را معلوم کنید

- روی موضع هایتان اصرار کنید
- بدون واسطه حرف بزنید

- خودتان باشید
- واقع بین باشید

- حفظ آرامش را یاد بگیرید
- در رابطه ها مؤدب باشید

- با تجربه رفتار کنید
- مهربان باشید

- احساس شوخ طبعی تان را حفظ کنید
منبع: بیتوته

ایرج کابلی، نویسنده و مترجم درگذشت

 ایــرج کابلــی، نویســنده، مترجــم، زبانشــناس و شــعرپژوه عصــر امــروز 
)چهارشــنبه، ۲۹ بهمــن( در ســن هشتادودوســالگی دامــن از جامــه خاکــی 

درکشید. 
بــه گــزارش ایرنــا، ایــرج کابلــی )متولــد ۱۳۱7( در نوجوانــی از 
زادگاهــش کرمــان بــه تهــران آمــد و در دبیرســتان البــرز تحصیــل کــرد 
ــد  ــوزی عالقه من ــه زبان آم ــل داد، او ب ــه تحصی ــاری ادام ــته معم و در رش

ــت. ــرد و آموخ ــه ک ــی را مطالع ــی و روس ــاِی انگلیس ــود و زبان ه ب
ــا ۱۳7۹(،  ــاملو )۱۳۰۴ ت ــد ش ــا احم ــم کاری ب ــنایی و ه ــس از آش پ
ترجمــه  چنــد اثــر از آنتــوان چخــوف را بــر عهــده گرفــت کــه در نشــریه  
ــان  ــی هم زم ــرج کابل ــاملو و ای ــد ش ــد. احم ــر ش ــاپ و منتش ــه چ آدین
ترجمــه  دن آرام را شــروع کــرده بودنــد و همیــن ترجمــه باعــث آشــنایی 
ایــن دو شــد، ایــرج کابلــی بــه خاطــر احمــد شــاملو از ترجمــه  ایــن اثــر 

دســت کشــید.
وی در ســال ۱۳7۲ فراخــوان فارسی نویســان را منتشــر کــرد و احمــد 
ــن  ــن فراخــوان شــد و در نتیجــه ای شــاملو نخســتین همــراه و حامــی ای
ــیوهی  ــری در ش ــورای بازنگ ــدازی ش ــرای راه ان ــد ب ــازی ش ــوان آغ فراخ
نــگارش و خــط فارســی. او در کتــاب وزن شناســی و عــروض شــیوه  نوینــی 

را بــرای تقطیــع وزن هــای عروضــی ارائــه داد.
وی عضو هیئت امنای بنیاد هوشنگ گلشیری بود.

ــر تالیــف و ترجمــه از خــود برجــای گذشــته و  ــی بیــش از ۱۰ اث کابل
ــوا  اثــر آخــر او کــه ترجمــه ای بــه نــام ســوگ نامه از شــعرهاِی آنّــا آخماتُ
اســت بــه زودی منتشــر خواهــد شــد. کتــاب دســتور جامــع زبــان اوســتا 
ــن نوشــته آلکســاندر پوشــکین، در ســال  ــی انه گی ــان منظــوم یِْوٍگن و رم

۹۹ از او منتشــر شــد.
ــه  ــه ب ــرد ک ــدازی ک ــط را راه ان ــی خ ــی فارس ــایت پژوهش ــی س کابل
ــردازد و بخــش  ــات در حــوزه خطــوط می پ ــه تحقیق صــورت تخصصــی ب

ــرای خــط فارســی داشــت. ــژه ای ب وی
ــن،  ــر کورفکیـ ــم اثـ ــای قدیـ ــخ دنیـ ــامل تاریـ ــار او  شـ ــی آثـ برخـ
آن روز می رســـد اثـــر میـــرزا ابراهیـــم اف، عملیـــت کنتـــرل فکـــر اثـــر 
والتـــر بـــاوارد ، گارد جـــوان اثـــِر فاده یـــف، کشـــف خزرســـتان اثِرلِـــف 
پوشـــکین،  آلکســـاندر  اثـــر  اُنه گیـــن  یِوْ ٍگنـــی  گومی لی یـــوف، 
وزن شناســـی و عـــروض، درست نویســـی  خـــط فارســـی، راه نظم بنـــدی، 
ـــه  ـــت ک ـــوا اس ـــا آخماتُ ـــر آنّ ـــوگ نامه اث ـــتا و س ـــان اِوس ـــع زب ـــتور جام دس

ــود ــر می شـ ــه زودی منتشـ بـ

کارگردانی که نامش از تیم فوتبال خط خورد 

ــردان  ــا کارگ ــه »دورهمــی« ب ــری در برنام ــران مدی شــب گذشــته مه
ــرد.  ــو ک ــز« گفت وگ ــا پایی ــه ت ــت دقیق »هف

ــه  ــری در برنام ــران مدی ــوان، مه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
»دورهمــی« میزبــان علیرضــا امینــی کارگــردان ســینما و تلویزیــون بــود.

ــاره شــروع فعالیــت هنــری اش گفــت: مــن بازیکــن تیــم  امینــی درب
فوتبــال بــودم و از تیــم خــط خــوردم و خیلــی ناراحــت شــدم. بعــد از ایــن 
اتفــاق بــا پســرخاله ام بــه ســینما رفتــم تــا حالــم تغییــر کنــد. در صــف 
ــدگان آشــنا  ــه کنن ــا همســر یکــی از تهی ــی ب ــی اتفاق ــد بلیــت خیل خری

شــدیم و او از مــا دعــوت کــرد، بــه پشــت صحنــه کارشــان برویــم.
وی افــزود: وقتــی بــه پشــت صحنــه رفتیــم، حــس کــردم جــای مــن 
ــوژی  اینجاســت و مســیر را اشــتباه رفتــم. البتــه مــن در دانشــگاه رادیول
می خوانــدم و از دانشــگاه هــم انصــراف دادم و در مســیر تئاتــر، ســینما و 
تلویزیــون قــرار گرفتــم. بــه شــدت خوشــحالم کــه از تیــم فوتبــال خــط 

خــوردم و در مســیر ســینما قــرار گرفتــم.
ــم  ــارش گفــت: مــن حــدود ۱۵ فیل ــداد آث ــاره تع ــن کارگــردان درب ای
ســینمایی، ۳ ســریال و بیــش از ۳۰ تلــه فیلــم ســاخته ام. بــه زودی فیلــم 
ســینمایی جدیــدم را هــم می ســازم. البتــه مــردم بــا فیلــم »هفــت دقیقــه 

تــا پاییــز« و »انتهــای خیابــان هشــتم« مــن را بیشــتر می شناســند.
ــم  ــا بتوان ــدم ت ــری خوان ــال درس بازیگ ــار س ــرد: چه ــان ک ــی بی امین
ــرم. خداراشــکر توانســتم یکســری جــوان  ــری بگی ــازی بهت از بازیگــران ب
ــکان  ــه و ام ــن حرف ــتند، را وارد ای ــرح هس ــروز مط ــه ام ــی ک و بازیگران
دیــده شــدن آنهــا را فراهــم  کنــم. یکــی از آن هــا محســن تنابنــده اســت؛ 
شــاید آن روز هــا هــر کــه محســن را در فیلــم »هفــت دقیقــه تــا پاییــز« 
ــه فیلمــت  ــه ب ــره ای اســت ک ــن چــه چه ــت ای ــن می گف ــه م ــد، ب می دی
آورده ای؟! امــا مــن می دانســتم کــه محســن تنابنــده خیلــی بــا اســتعداد 
اســت. االن هــم کــه نتیجــه کارش را می بینــم، خوشــحال هســتم. البتــه 
االن مــا خیلــی محــدود شــده ایــم؛ ســرمایه گــذاران اجــازه ورود چهــره 
جدیــد را نمی دهنــد و شــرایط بــرای مــا فیلمســازان ســخت شــده اســت.

وی افــزود: متاســفانه  تهیه کننــدگان محــدود و ســرمایه گذاران از 
ــه دنبــال بازیگــر چهــره هســتند و  بیــرون وارد ســینما شــده اند؛ آن هــا ب
ــا خودشــان  ایــن کار کارگــردان را ســخت می کنــد. برخــی از بازیگــران ب
ــد و  ــازی بدهی ــا ب ــه آن ه ــد ب ــما مجبوری ــد و ش ــرمایه گذارانی می آورن س
شکســتن کاراکتــر آن بازیگــر بســیار ســخت اســت. امــروز شــما بازیگرانــی 
را بــا ســن ۴۵ ســال می بینیــد کــه هنــوز نقــش عــروس و دامــاد را بــازی 

ــود. ــه می ش ــتعداد ها گرفت ــی از اس ــوی خیل ــفانه جل ــد و متأس کنن
ــال ۴۸  ــد س ــن متول ــت: م ــود گف ــاره ازدواج خ ــان درب ــی در پای امین
ــم  ــا ه ــط کار ب ــا در محی ــم. م ــه زودی ازدواج کن ــت ب ــرار اس ــتم؛ ق هس

ــدیم. ــنا ش آش

نـوروز  دومیـن  تعطیـالت  تـا  مـاه  یـک 
کرونایـی مانـده اسـت و هنوز مشـخص نیسـت 
فرهنگیـان  اقامتـی  مراکـز  امسـال  آیـا  کـه 

بـود.  خواهـد  فرهنگیـان  پذیـرای 
بـه گزارش مهر، سـال گذشـته مراکز اقامتی 
فرهنگیـان تعطیـل بود و  تشـویق بـه ماندن در 
خانـه و سـفر نرفتن در صـدر توصیه ها. امسـال 
امـا فرهنگیـان  نـوروز را تعطیـل هسـتند و بـا 
گذشـت یکسـال از ورود کرونا به کشـور، شـاید 
نتـوان بـرای نـوروز دوم کرونایـی  در توصیـه به 

مانـدن در خانه هـا چنـدان موفق شـد.
مردمـی کـه  برخـی خسـته از یکسـال خانه 
نشـینی هسـتند و معلمانی که خسته از یکسال 
آمـوزش  مجـازی و همه دردسـرهایش  هسـتند  
حـاال  بیشـتر از  سـال  قبل  برای  سـفر  سـودا  در  
سـردارند. از سـوی دیگـر در حـال حاضـر تنها 
تأسیسـات اقامتـی  گردشـگری از سـتاد ملـی 
کرونـا مجـوز فعالیـت دارنـد و مراکـز اقامتـی 
نمی شـود.  محسـوب  آن  از  فرهنگیـان  جزئـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از فرهنگیان 
در  صـورت تمایل به سـفر ترجیـح می دهند که 
از خدمـات رفاهـی کـم هزینه خود بهـره  ببرند 
امـا در ایـن میـان هنـوز دو موضـوع دیگـر این 
چالـش را پیچیده تـر می کنـد.  هنـوز یـک مـاه 
مانده تا نوروز و مشـخص نیسـت آیـا وارد پیک 
چهـارم کرونا در  کشـور خواهیم شـد و وضعیت 
هـر شـهر و اسـتانی چگونـه خواهد بود و شـاید 
حتـی تـا  دقایـق آخـر هـم مشـخص نشـود. در 
عیـن حـال نظر سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا با 

 بازگشـایی مراکـز اقامتـی فرهنگیـان مشـخص 
نیسـت و نحـوه نظارت بـر اجـرای پروتکل های 
بهداشـتی در آن در صـورت اجـازه به اسـتفاده 

از آن بـرای فرهنگیـان. 
در ایــن شــرایط ثبــت نــام در ســایت مراکــز 
اقامتــی فرهنگیــان متوقــف اســت تــا وضعیــت 

روشــن تری اعــالم شــود.  
و  تعـاون  مدیـرکل  فـر  کریمـی  گـودرز 
پشـتیبانی وزارت آمـوزش و پـرورش در گفتگو 
 بـا خبرنـگار مهـر در ایـن خصـوص گفـت: مـا 
فرهنگـی  و  مراکـز  تمـام  در  داریـم  آمادگـی 
ملـی  سـتاد  کـه  چهارچوبـی  در  و  سـوئیت ها 
کرونـا تشـریح و ترسـیم می کنـد از  مسـافران 
احتمالـی پذیرایـی کنیـم امـا توصیـه مـا بـه 
لحـاظ صیانت از همـه فرهنگیان  این اسـت که 

نـوروز را در خانـه بماننـد. 
وی ادامـه داد: مـا تابـع تصمیـم ملی سـتاد 

مبـارزه بـا کرونا هسـتیم. هنوز یک مـاه تا  عید 
فرصـت داریم و امـکان اجرای کامـل پروتکل ها 
هتل هـا  درسـت  مثـل  مـا  رفاهـی  مراکـز  در 
برقـرار اسـت. سـایت مـا اسـکان فعـال اسـت 
و بـرای خانه هـای معلممـی  توانیـم اسـکان را 
داشـته باشـیم ولـی شـرطش ایـن اسـت کـه 
سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا  در ایـن خصـوص 
تعییـن تکلیـف کند و تا اوایل نیمه دوم اسـفند 
بایـد ایـن اتفـاق بـی افتد کـه بتوانیم سـایت را 
فعـال کنیم ولی اگـر همینطور بالتکلیف باشـد 

نمی توانیـم ایـن  کار را انجـام دهیـم.  
کریمـی فـر در خصـوص اینکـه در صـورت 
موافقـت سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا آیـا تن ها 
فرهنگیـان اسـکان داده خواهنـد شـد نیز گفت: 
سـنوات  گذشـته  در  سـاله  همـه  مـا  اولویـت 
فرهنگیـان بوده اسـت اما اگر احیاناً در آن شـهر 
و اقامتـگاه ظرفیـت خالی  باشـد چنانچـه رئیس 

سـتاد خدمات سـفر اسـتان که اسـتاندار اسـت، 
درخواسـت کنـد  روی عمـوم بـاز خواهد شـد. 

در  پروتکل هـا  رعایـت  خصـوص  در  وی 
اسـکان  بـا  کرونـا  سـتاد  موافقـت  صـورت 
 فرهنگیـان نیـز گفـت: مـا همـان چهارچوبـی 
کـه سـتاد مبـارزه  با کرونـا برای هتل هـا  تعیین 
کـرده اسـت را رعایـت می کنیـم. مـواردی مثل 
اینکـه از کاور یکبـار مصـرف  اسـتفاده شـود یـا 
روزانـه ضدعفونـی و گندزادیی شـود و ملحفه ها 
عوض شـوند یـا  تونل مه پاش داشـته باشـیم و 
از ظرف هـای یکبـار مصرف اسـتفاده کنیم و… 
امـا همـه اینها بایـد تا نیمـه اول اسـفند و دوم 
بـه مـا ابـالغ شـود تـا بتوانیـم عملیاتـی کنیم. 

  در حـال حاضـر ۴۰۱ خانـه معلـم بـا ۱۶ 
هـزار تخت خـواب و رسـتوران های متعدد برای 
خدمـات به فرهنگیان آماده اسـت امـا اینکه آیا 
بـه صالح هسـت ایـن مراکز بـرای نـوروز فعال 
شـوند، آیـا سـفر آزاد خواهد بـود و آیا سـفر به 
اسـتان های خاصـی  ممنـوع خواهـد شـد یـا نه  
و.... سـواالتی اسـت که شـاید ایـن روزها خیلی 

از فرهنگیان  داشـته باشـند. 
ــوز  ــان جــوالن می دهــد و هن ــا همچن کرون
ــا  ــرای کرون ــر ب ــه پیکــی جــدی ت بیــم ورود ب
ــد  ــخت باش ــاید س ــود دارد. ش ــور وج در  کش
زود بــرای ســفرها تصمیــم گرفــت امــا در عیــن 
ــز  ــان نی ــی از فرهنگی ــرای خیل ــاید ب ــال ش  ح
اگــر گزینــه حــذف اســتفاده از مراکــز اقامتــی 
 فرهنگیــان بــرای ســفر مطــرح باشــد، در واقــع 

امــکان ســفر هــم محیــا نشــود.  

معــاون وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
ــد در  ــان بای ــدی معلم ــارات رتبه بن ــه اعتب ــه اینک ب
ــار  ــم در به ــت: امیدواری ــود، گف ــاظ ش ــه لح بودج
۱۴۰۰ رتبه بنــدی را بــه معلمــان هدیــه دهیــم. 
ــکی  ــدی الش ــم احم ــنیم، قاس ــزارش تس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون تأســیس مســکن 
ــی  فرهنگیــان ســال ۶۸ تدویــن شــده اســت ول
چــرا اجــرا نشــده تــا تعــداد زیــادی از معلمــان بایــد 
بــدون مســکن باشــند، اظهــار کــرد: البتــه از آقــای 
ــکر  ــرورش تش ــوزش و پ ــر آم ــی وزی حاجی میرزای
ــان  ــرای فرهنگی ــکن ب ــاخت مس ــه س ــم ک می کن
ــال  ــد در ح ــزار واح ــت  و ۴۳ ه ــرده اس ــاز ک را آغ

ــت. ــاخت اس س
ــده  ــان آم ــکن فرهنگی ــون مس ــزود: در قان وی اف
اســت: دولــت موظــف اســت در شــهرها، بخش هــا و 
روســتاها کــه امــکان واگــذاری زمیــن دارد، ۴۰ درصد 
ــه  ــت ب ــا اولوی ــکونی را ب ــای مس ــی و مجتمع ه اراض
آمــوزش و پــرورش دهــد و ۹۰ درصــد اعتبــارات الزم 
ــا ســود ۴ درصــد براســاس  ــاله ب ــب وام ۲۵س در قال

ســوابق در اختیــار فرهنگیــان قــرار بگیــرد.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش 
و پــرورش گفــت: قوانیــن خــوب بایــد باقــی بمانــد و 
دســته بندی شــود تــا مجریــان از آن اســتفاده کننــد 

و قوانیــن زائــد بــه دور ریختــه شــود.
ــرای  ــی ب ــه تلویزیون ــه مدرس ــان اینک ــا بی وی ب
مناطــق محــروم و افــراد غیربرخــوردار عالــی اســت، 
مطــرح کــرد: ایــن روش آموزشــی دوســویه نیســت 

یعنــی متوجــه نمی شــویم دانش آمــوز دروس را 
ــا خیــر. یــاد گرفتــه اســت ی

پهنای باند مصرفی شاد دو برابر واتس آپ
بانــد  پهنــای  داد:  ادامــه  الشــکی  احمــدی 
ــش از  ــس آپ اســت، بی ــر وات ــاد دو براب ــی ش مصرف
۱۲,7 میلیــون نفــر  دانش آمــوز و 7۲۸ هــزار معلــم 
ــده اند، در دوران  ــت ش ــراز هوی ــاد اح ــبکه ش در ش
ــود و در   ــل نمی ش ــاد تعطی ــز ش ــا نی ــس از کرون پ

ــت. ــوزش اس ــل آم ــده مکم ــال های آین س
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وی اضافـه کرد: بـرای تأمین تبلـت دانش آموزان، 
طـرح هدایـت با شـعار هـر دانش آمـوز یـک تبلت را 
داریـم، ۱۵ میلیـون دانش آمـوز داریـم و ۱۲ درصـد 
موبایـل بـرای خودشـان اسـت، ۵۲ درصـد از موبایل 
مـادر، ۱۲ تـا ۱7 درصـد از موبایـل پـدر و مابقـی 
از سـایر روش هـا مثـاًل موبایـل خواهـر یـا بـرادر و 

بسـتگان اسـتفاده می کننـد.

دولت تا این لحظه نتوانسته است برای 
3میلیون دانش آموز موبایل بخرد

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش و 
پــرورش ادامــه داد: بیــش از ۳ میلیــون دانش آمــوز، 
ابــزار آمــوزش مجــازی را در اختیــار ندارنــد و بایــد 
ــت  ــم دول ــه بگویی ــود، این ک ــا ش ــرای آنه ــری ب فک

پــول دارد کــه موبایــل بخــرد تــا ایــن لحظــه 
نتوانســتیم کاری کنیــم، منتظریــم ببینیــم مجلــس 
در بودجــه چــه کاری را انجــام می دهــد و آیــا عــددی 

ــد. ــاص می ده ــت اختص ــد تبل ــه خری را ب
ــوزش  ــد: وزارت آم ــر ش ــکی متذک ــدی الش احم
و پــرورش بــرای تأمیــن تبلــت دانش آمــوزان از 
بخش هــای مختلــف و خصوصــی کمــک گرفتــه 
خّیــران  را  ابــزار  هــزار  از ۲۰۵  بیــش  و  اســت 
خریدنــد کــه در اختیــار قــرار گرفــت، بــا ۲۸ 
اســتاندار تفاهم نامــه امضــا کردیــم تــا بخشــی 
ــن  ــا ای ــد ام ــه کنن ــت را تهی ــن تبل ــه تأمی از هزین
تعــداد مشــکل را حــل نمی کنــد مــا بایــد بــرای ۱۵ 

میلیــون دانش آمــوز برنامه ریــزی کنیــم کــه کار 
ــت. ــی اس ــیر طوالن ــخت و مس س

رتبه بندی، عیدانه به معلمان
وی دربــاره رتبه بنــدی معلمــان گفــت: طــی 
ســال های گذشــته افزایــش حقــوق را بــه اســم 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  داشــتیم؛  رتبه بنــدی 
ــه کــرده  ــت ارائ ــه دول طــرح رتبه بنــدی را تهیــه و ب
ــا عناصــر تأثیرگــذار  ــز نشســتی را ب ــر نی اســت، وزی
دولــت از جملــه آقــای جهانگیــری، نوبخــت و انصاری 
داشــتند کــه ایــن جلســات باعــث هماهنگــی بیشــتر 
شــد و طــی ایــن هفتــه یــا هفته هــای آینــده طــرح 

رتبه بنــدی راهــی مجلــس می شــود.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت آمــوزش 
ــد  ــدی بای ــار رتبه بن ــرد: اعتب ــح ک ــرورش تصری و پ
ــدا  ــه در ابت ــه ای ک ــود، بودج ــاظ ش ــه لح در بودج
بــرای آن اختصــاص دادنــد ۵ هــزار میلیــارد و ۲۰۰ 
ــه  ــل توج ــاری قاب ــه اعتب ــود ک ــان ب ــون توم میلی
نیســت، مجلــس بــرای اعتبــار آن در حــال پیگیــری 
ــه  ــه را ب ــن هدی ــار ۱۴۰۰ ای ــرای به ــا ب ــت ت اس
معلمــان بدهیــم و آنهــا در ۵ رتبــه تقســیم شــوند.

حقوق نیروهای خدماتی نیاز به پیگیری دارد
ــت:  ــدارس گف ــی م ــای خدمات ــاره نیروه وی درب
ــی  ــات اساس ــد اقدام ــی بای ــای خدمات ــرای نیروه ب
کــرد، پیشــنهاد  جــذب ۲۵ هــزار نیــروی خدماتــی 
ــود،  ــوب ش ــس مص ــم در مجل ــم و امیدواری را دادی
حقــوق آنهــا نیــاز بــه پیگیــری جــدی دارد و 
آمــوزش و پــرورش در حــال پیگیــری اســت و 
امیدواریــم مســئوالن مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد 

ــند. ــته باش ــه الزم را داش ــز توج نی
احمــدی الشــکی دربــاره اســتخدام معلمــان 
غیررســمی تصریــح کــرد: ۸۸ هــزار نفــر معلــم 
حق التدریــس بایــد اســتخدام شــوند و تاکنــون 
مجــوز اســتخدام ۵7 هــزار و ۴۹7 نفــر را از ســازمان 
اســتخدامی دریافــت کرده ایــم و بــه زودی بــرای 
دانشــگاه  وارد  آموزشــی  یک ســاله  دوره  طــی 
ــون  ــران آزم ــراد نگ ــن اف ــوند، ای ــان می ش فرهنگی

ــت. ــی نیس ــوع خاص ــون موض ــند چ ــح نباش اصل

ــا بیــان اینکــه البــرز از اســتانهای  وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
مهاجرپذیــر اســت کــه نیــاز بــه ســاخت ۵۰۰ کالس درس 
ــاری  ــهریه اجب ــت ش ــق دریاف ــس ح ــت: هیچ ک ــد دارد، گف جدی

از دانش آمــوزان مــدارس دولتــی را نــدارد. 
بــه گــزارش تســنیم، محســن حاج میرزایــی در حاشــیه 
ــع  ــرز در جم ــتان الب ــرورش اس ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس

ــتان  ــرانه فضــای آموزشــی در اس ــار داشــت: س ــگاران اظه خبرن
البــرز در مقایســه بــا کشــور پاییــن اســت و داخــل اســتان نیــز 

ــت. ــال نیس ــی نرم ــای آموزش ــع فض توزی
وی افــزود: در فاصلــه ســال ۹۶ تــا ۹۹ اعتبارات ســازمان نوســازی 
مــدارس در اســتان البــرز بیــش از ۶ برابــر شــده اســت و مشــارکت 

خّیریــن نیــز در ایــن ســال ها ۱۰ برابــر رشــد داشــته اســت.
ــان اینکــه افزایــش هزینه هــا  ــا بی ــرورش ب ــر آمــوزش و پ وزی
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــش داده اس ــارکت را کاه ــزان مش ــن می ــر ای اث
در یــک ســال گذشــته به نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل ۶۰ 
ــت و  ــوده اس ــتر ب ــده بیش ــای ساخته ش ــداد کالس ه ــد تع درص
تــالش ایــن اســت کــه محرومیــت در ایــن حــوزه کاهــش یابــد.

حاج میرزایــی بــا تصریــح بــه اینکــه نــرخ مهاجــرت در اســتان 
البــرز رقــم باالیــی اســت، ادامــه داد: ۱7 هــزار دانش آمــوز ابتدایــی 
ــد  ــد ۵۰۰ کالس درس جدی ــم و بای ــتان داری ــن اس ــد در ای جدی

بســازیم تــا پاســخگوی ایــن جمعیــت دانش آمــوزان باشــیم.
وی بــا ابــراز اینکــه محرومیــت البــرز بیشــتر در فضــای 

آموزشــی اســت، گفت: در دیگــر شــاخص ها رتبــه البــرز از ســطح 
ــی برخــوردار اســت. ــل قبول قاب

وی همچنیــن در مــورد تبلــت و توزیــع آن بیــن همــه 
از  تبلــت  از  محــروم  دانش آمــوزان  گفــت:  دانش آمــوزان 
ــت  ــه نیس ــد و این گون ــتفاده می کنن ــی اس ــای تلویزیون برنامه ه
ــوزش  ــت از آم ــتن تبل ــطه نداش ــوزان به واس ــن دانش آم ــه ای ک

ــوند. ــروم ش مح
ــه کســبه و فعــاالن  ــا اعــالم اینکــه همــه اقشــار ازجمل وی ب
اقتصــادی بــرای تأمیــن تبلــت دانش آمــوزان کم برخــوردار 
ــه  ــی ب ــای اهدای ــن تبلت ه ــه داد: ای ــد، ادام ــارکت کرده ان مش

جامعــه هــدف خیریــن اختصــاص می یابــد.
ــر  ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــرورش در پاس ــوزش و پ ــر آم وزی
ــول اجبــاری از دانش آمــوزان مــدارس دولتــی گفــت:  دریافــت پ
هیــچ کــس حــق دریافــت پــول اجبــاری از دانش آمــوزان 
ــانی  ــا اطالع رس ــورد باره ــن م ــدارد و در ای ــی را ن ــدارس دولت م

شــده اســت.

ســیاوش کامــکار، نوازنــده ســنتور، آهنگســاز در گفت وگویــی 
بــا ایســنا بــه پرســش هایی دربــاره برگــزاری ایــن دوره از 
جشــنواره موســیقی فجــر کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی 
شــود، پاســخ داد. او معتقــد اســت کــه در ایــن شــیوه برگــزاری، 

ــم!  ــان ســاز می زنی ــرای خودم ــه ب ــگار در خان ان
بــه گــزارش ایســنا، ایــن هنرمنــد پیشــتر هــم در دوره هــای 
ــور  ــنواره حض ــف در جش ــای مختل ــراه گروه ه ــه هم ــته ب گذش
ــور دارد،  ــال در آن حض ــه او امس ــروه »ژاو« ک ــی گ ــته ول داش

ــار در جشــنواره شــرکت کــرده اســت. ــرای نخســتین ب ب
ــروه »ژاو« در نخســتین روز از جشــنواره مجــازی  ــرای گ اج
موســیقی فجــر در دســترس مخاطبــان قــرار گرفــت، در همیــن 
راســتا بــا کامــکار تمــاس گرفتیــم تــا بــا او دربــاره ایــن دوره از 

جشــنواره موســیقی فجــر صحبتــی داشــته باشــیم.
کامــکار بــه ایســنا گفــت: فضــای امســال جشــنواره حــس و 
حــال خاصــی بــرای مــا بــه همــراه نداشــت؛ چــون بــه هــر حــال 
یــک اجــرا بــود کــه آن را انجــام دادیــم و تنهــا می تــوان گفــت 
ــث  ــالن باع ــان در س ــود مخاطب ــه نب ــر. البت ــه بهت ــود ن ــر ب بدت
شــده بــود انــرژی کمتــری بــه مــا منتقــل شــود؛ زیــرا طبیعتــا 

اجــرا در حضــور مــردم خیلــی بهتــر اســت.
ــردم  ــورد م ــود از بازخ ــی خ ــش بین ــاره پی ــه درب او در ادام

ــار  ــد، اظه ــه داده ان ــنواره ارائ ــه در جش ــی ک ــه اجرای ــبت ب نس
ــند  ــه پس ــم، عام ــرا می کنی ــا اج ــه م ــیقی ک ــوع موس ــرد: ن ک
ــیم؛  ــته باش ــی داش ــای متفاوت ــار بازخورده ــه انتظ ــت ک نیس
ــای  ــه تماشــای اجراه ــه ب ــی ک ــته از مخاطبان ــان دس ــرا هم زی
ــش  ــه فرصت ــرگاه ک ــد ه ــتند، می توانن ــا می نشس ــوری م حض
ــع  ــد. درواق ــز ببینن ــنواره را نی ــان در جش ــتند اجرای م را داش
ــه اجراهــای از  انتظــاِر داشــتن بازخوردهــای متفــاوت نســبت ب
ــرای مــا  پیــش ضبــط شــده، صــرف گروه هــای پــاپ اســت و ب
ــا  ــه اجراه ــه چــون کلی ــود ک ــد ب ــن صــورت خواه ــه ای ــا ب تنه
رایــگان اســت شــاید کســانی کــه خریــد بلیــط برایشــان ســخت 

ــد. ــن اجــرا را ببینن ــوده ای ب
از کامــکار ســوال کردیــم کــه بهتــر نبــود تــا آنجــا کــه ممکن 
ــد  ــای بهداشــتی، جشــنواره را همانن ــت پروتکل ه ــا رعای ــود ب ب
ــخ  ــد؟ پاس ــزار می کردن ــوری برگ ــر حض ــم و تئات ــنواره فیل جش
ــود تماشــاچی در ســالن لطــف را  ــم، نب داد: همانطــور کــه گفت
از اجــرا می گیــرد؛ زیــرا بــا انــرژی کــه از تماشــاچی می گیریــم 
ــه خصــوص  ــم. ب ــا عشــق بیشــتری انجــام می دهی ــان را ب کارم
ــورهای  ــهرها و کش ــن در ش ــود م ــد خ ــه همانن ــی ک هنرمندان
ــز  ــان حائ ــه برایم ــم و همیش ــه رفته ای ــه روی صحن ــف ب مختل
ــاچی  ــرژی از تماش ــه ان ــهری چ ــر ش ــه در ه ــوده ک ــت ب اهمی

ــدارد؛  ــی ایــن امــکان در اجــرای آنالیــن وجــود ن می گیریــم ول
کمــا اینکــه ایــن اجراهــا حتــی آنالیــن هــم نیســتند و بیشــتر 

ــم. ــاز می زنی ــان س ــرای خودم ــه نشســته و ب ــگار در خان ان
ایــن آهنگســاز دربــاره اینکــه آیــا بهتــر نبــود جشــنواره بــه 
ســال آینــده موکــول می شــد؟ گفــت: برگــزاری جشــنواره 
ــه خصــوص در ایــن شــرایط جنبــه حمایتــی  موســیقی فجــر ب
از هنرمنــدان دارد و همیــن کــه برگــزار کرده انــد کافــی اســت.

او در پایــان دربــاره شــرایط کاری خــود بــا آغــاز کرونــا گفت: 
خیلــی از برنامه هایــم لغــو شــد، بســیاری از ســفرهای خارجــی ام 
ــی  ــی خوب ــتیوال های خیل ــود در فس ــرار ب ــت دادم و ق را از دس
شــرکت کنــم کــه همــه آنهــا نیــز لغــو شــدند؛ البتــه تــا حــدی 
ــش  ــم را پی ــن برنامه های ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــردم ک ــعی ک س

ببــرم.

سفر فرهنگیان؛ از محدودیت های کرونا تا مجوز بازگشایی اقامتگاه ها

رتبه بندی معلمان در بهار ۱4۰۰

هیچ مدرسه ای حق دریافت شهریه اجباری از دانش آموزان  را ندارد

ارزیابی هنرمندان موسیقی از جشنواره مجازی فجر

انگار در خانه برای خودمان ساز می زنیم!
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6 اقدام ضروری قبل از دور 
انداختن تلفن همراه

۱- »نســخه پشــتیبان« تهیــه کنیــد: احتمــاالً 
اطالعاتــی زیــادی ماننــد عکــس، یادداشــت و 
ــود  ــی خ ــراه قدیم ــن هم ــر روی تلف ــیقی ب موس
از دســت  را  آن هــا  نمی خواهیــد  کــه  داریــد 
ــراه  ــن هم ــه تلف ــل از اینک ــس از قب ــد. پ بدهی
ــد،  ــاب کنی ــه ای پرت ــه گوش ــود را ب ــی خ قدیم
اولیــن و مهم تریــن قــدم ایــن اســت کــه از 
اطالعــات موجــود در تلفــن همــراه خــود نســخه 
ــد.  ــه کنی ــتیبان« تهی ــخه پش ــا »نس ــتیبان ی پش
همچنیــن می توانیــد اطالعــات نســخه پشــتیبان 
خــود را در در کارت حافظــه یــا در حافظــه ابــری 
ایجــاد حافظــه پشــتیبان در  ذخیــره کنیــد. 
ــراه  ــن هم ــدل تلف ــه م ــتگی ب ــری بس ــای اب فض
ــد  ــد می توانن ــران اندروی ــال کارب ــرای مث دارد. ب
از فضــای ابــری گــوگل و کاربــران آیفــون از 
ــری در  ــه فضــای اب ــد. البت ــتفاده کنن ــود اس آیکل
ــار  ــت. در کن ــاوت اس ــف متف ــی های مختل گوش
ــد  ــد می توانی ــادی نداری ــای زی ــر عکس ه ــن اگ ای

ــد. ــل کنی ــان ایمی ــرای خودت آن را ب
ــد:  ــوش نکنی ــری را فرام ــاب های کارب ۲- حس
بایــد از تمــام  ایــن کار بســیار اهیمــت دارد: 
حســاب های کاربــری خــود ماننــد جی میــل، 
ــارج  ــری خ ــاب های کارب ــایر حس ــبوک و س فیس
شــوید. خــارج شــدن از حســاب های کاربــری 
ــه  ــان را ب ــن اطمین ــراه، ای ــن هم ــود در تلف موج
شــما می دهــد کــه تمــام اطالعــات شــخصی 
شــما از دســترس فــرد جدیــدی کــه تلفــن همــراه 
ــن  ــد. همچنی ــار دارد دور می مان ــما را در اخیت ش
ــام  ــری تم ــاب های کارب ــدن از حس ــارج ش ــا خ ب
مــدارک، اطالعــات بانکــی، کارت هــای پرداختــی، 
ــن  ــن و حســاب هایی از ای ــد آنالی ســایت های خری
دســت، از دســترس افــراد غریبــه دور خواهــد شــد. 
ــد  ــه داری ــود را نگ ــور خ ــای عب ــتی از رمزه لیس
ــق دســتگاه دیگــر وارد  ــاره از طری ــد دوب ــا بتوانی ت
ایمیــل، خریــد آنالیــن و حســاب های بانکــی خــود 
ــرای انجــام  شــوید. به خاطــر داشــته باشــید کــه ب
ــن  ــراه، ممک ــن هم ــت تلف ــه از بازیاف ــن مرحل ای
ــه WiFi متصــل  اســت الزم باشــد تلفــن شــما ب
ــد.  ــراه باش ــن هم ــیگنال تلف ــا دارای س ــد ی باش
همچنیــن اگــر از کیــف پــول دیجیتــال اســتفاده 

ــید. ــات آن باش ــب اطالع ــد مراق می کنی
۳- رمــز عبــور حســاب ها را تغییــر دهیــد: 
ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه خــروج از سیســتم 
بیشــتر،  بــرای محافظــت  امــا  اســت،  کافــی 
ــاب  ــال، حس ــوان مث ــه عن ــم )ب ــای مه گذرواژه ه
Apple یــا Google( کــه ممکن اســت در تلفن 
ــر  ــید را تغیی ــرده باش ــره ک ــود ذخی ــمند خ هوش
ــه تنظیمــات  ــا ریســت کــردن گوشــی ب ــد. ب دهی
کارخانــه قاعدتــاً بایــد گذرواژه هــای ذخیــره شــده 
ــا  ــوند ، ام ــذف ش ــما ح ــای ش ــراه داده ه ــه هم ب
ــه  ــد ک ــه می کنن ــوزه توصی ــن ح ــان ای متخصص
در ایــن زمینــه احتیــاط کننــد. همچنیــن خــوب 
 Find My iPhone اســت کــه خدماتــی ماننــد
ــد. ــال کنی ــر فع ــق iCloud.com را غی از طری

ــوازم  ــه ل ــد: هرگون ــع کنی ــاالت را قط ۴- اتص
جانبــی کــه از طریــق بلوتــوث بــه گوشــی متصــل 
ــه  ــه ب ــو، را ک ــا بلندگ ــون ی ــد هدف هســتند، مانن
صــورت بی ســیم بــه هــم متصــل کرده ایــد 
قطــع کنیــد. چاپگرهــا و تلوزیون هــای هوشــمند 
ــان  ــت یادت ــن اس ــد. ممک ــوش نکنی ــم فرام را ه
ــی  ــتگاه های جانب ــی از دس ــه خیل ــی ب ــد ول نباش
ــرده  ــت ک ــیتان را جف ــیم گوش ــورت بی س ــه ص ب
ــد  ــات می توانی ــه تنظیم ــا وارد شــدن ب ــید. ب باش
گوشــی تلفنتــان را از همــۀ ایــن دســتگاه ها 
ــخص  ــی مش ــن کار زمان ــت ای ــد. اهمی ــدا کنی ج
ــی از  ــه یک ــره خــود را ب ــن هم ــه تلف می شــود ک
اعضــای خانــواده یــا اطرافیــان خــود داده باشــید. 
چــون ممکــن اســت هربــار بــه هدفــون یــا 

ــوند. ــل ش ــما متص ــخصی ش ــوی ش بلندگ
۵- ســیم کارت و کارت حافظــه را برداریــد: 
بعــد از انجــام کارهــای فــوق اکنــون مــی توانیــد 
داریــد   Android تلفــن  اگــر  و  ســیم کارت 
ــیم کارت و کارت  ــد. در س ــه را برداری کارت حافظ
حافظــه اطالعــات شــخصی )ماننــد مخاطبیــن یــا 
ــد در  ــت و می توانن ــده اس ــره ش ــا( ذخی عکس ه
ــد.  ــرار بگیرن ــد نیــز مــورد اســتفاده ق تلفــن جدی
ــه  ــد: هم ــه برگردی ــات کارخان ــه تنظیم ۶- ب
ــدد  ــم مج ــام تنظی ــت انج ــر اهمی ــان ب کارشناس
ــه در زمــان کنــار گذاشــتن تلفــن همــراه  کارخان
تأکیــد دارنــد. بــا ایــن کار، تلفــن پــاک می شــود، 
ــه  ــی ک ــه های ــما و برنام ــخصی ش ــای ش داده ه
نصــب کرده ایــد حــذف می شــوند. همچنیــن 
ایــن کار گوشــی تلفــن را بــه حالــت پیــش 
ــا  ــون ه ــرای آیف ــد. ب ــی گردان ــود بازم ــرض خ ف
ــاًل ســاده اســت  ــن کام ــدوز، ای ــا تلفن هــای وین ی
ــا  ــم مجــدد« ی ــال »تنظی ــه دنب ــادگی ب ــه س - ب
Reset در تنظیمــات بگردیــد. بــرای تلفــن 
ــت  ــا بازگش ــات ب ــی اوق ــدی، بعض ــای اندروی ه
ــن و  ــل، مت ــه آدرس ایمی ــات کارخان ــه تنظیم ب
ــاک  ــما پ ــات ش ــم اطالع ــای مه ــایر بخش ه س
ــن مهــم اســت کــه داده هــای  نمی شــوند. بنابرای
خــود را قبــل از پــاک کــردن رمزگــذاری کنیــد.

کجــا مــی توانــم تلفــن همــراه قدیمــی خــود را 
بازیافــت کنــم؟ ایــن یــک واقعیــت ناراحــت کننــده 
اســت کــه زباله هــای الکترونیکــی یکــی از بزرگتریــن 
مشــکالت زیســت محیطــی در این ســیاره اســت، اما 
روش هایــی بــرای کاهــش آســیب بــا بازیافــت تلفــن 
هــای همــراه وجــود دارد. مهــم اســت بدانیــد چگونه 

تلفــن قدیمــی خــود را بازیافــت کنیــد. 
منبع: ایرنا

خانم وزیر ریاست کمیته بازی های
 المپیک توکیو را پذیرفت

ــازی هــای المپیــک  ــه نظــر مــی رســد ســیکو هاشــیموتو ریاســت ب ب
ــه اســت.  ــو را پذیرفت توکی

ــو  ــتی فوجی ــه سرپرس ــره ب ــت نف ــات هش ــنا، هی ــزارش ایس ــه گ ب
ــتند  ــه داش ــار ک ــج معی ــاس پن ــرکت »کانن«براس ــس ش ــارای ریی میت
ــورد  ــو را م ــک توکی ــای المپی ــازی ه ــت ب ــت ریاس ــرای پس ــان ب داوطلب
ــود.  ــیموتو  ب ــیکو هاش ــه س ــن گزین ــل تری ــد. متحم ــرار دادن ــی ق بررس
هاشــیموتو بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه در بــازی هــای المپیــک و پــار 

ــرد. ــی ک ــت م ــک فعالی المپی
ــه ای   ــنبه( جلس ــح )پنجش ــروز صب ــه ام ــد ک ــالم کردن ــع آگاه اع مناب
در کمیتــه برگــزاری بــازی هــا تشــکیل شــده اســت و هاشــیموتو ســمت 

ــازی هــا را پذیرفتــه اســت. ریاســت ب
انتظار می رود که سمت جدید او خیلی زود تایید شود.

هاشــیموتو قــرار اســت اســتعفا خــود را از ســمت قبلــی اش بــه ســوگا 
نخســت وزیــر ژاپــن  اعــالم مــی کنــد.

پیــش  ایــن یوشــیرو مــوری رییــس بــازی هــا بــود کــه بــه علــت اظهار 
نظــر جنجالــی علیــه زنــان انتقــادات کنفــی زیــادی علیــه او بــه وجــود امد 

و در نهایــت از ســمت خــود کنــاره گیــری کــرد.

رویس: 
با توپ خوب کارکردیم و عالی بودیم

کاپیتــان بورســیادورتموند در مــورد بــرد مقابــل ســویا در لیــگ 
قهرمانــان نظــر داد. 

بــه گــزارش فــارس، در دیــدار رفــت مرحلــه یــک هشــتم  نهایــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا بورســیادورتموند نتیجــه خوبــی در مصــاف خــارج از خانــه 

بــا ســویا گرفــت.
ــده  ــر ۲ برن ــاف ۳ ب ــن مص ــدند در ای ــق ش ــتفالن موف ــای وس زنبوره
شــوند.مارکو رویــس بعــد از بــرد تیمــش گفــت:در نیمــه اول کامــال بــازی 
آنگونــه کــه مــا مــی خواســتیم و برنامــه ریــزی کــرده بودیــم پیــش رفــت.

وی افزود:بســیار یکپارچــه بودیــم و در هنــگام دفــاع کردن، بهتــر از قبل 
عمــل کردیم.بــا تــوپ عملکــرد بهتــری داشــتیم و ســریع بــه حملــه رفتیم.

رویــس ادامــه داد: بــه ایــن ترتیــب توانســتیم گل بزنیــم و حتــی ۳ بــر 
یــک جلــو باشــیم. واقعــا در نیمــه اول خــوب کارکردیــم. هرچنــد در نیمــه 
ــم. چــون کمــی از شــرایط  ــه نخســت کارنکردی ــی ۴۵ دقیق ــه خوب دوم ب
ــد.اما  ــر ش ــخت ت ــان س ــه دوم کار برایم ــم.  در نیم ــه گرفتی ــی فاصل عال

اکنــون خیلــی خیلــی خوشــحالیم کــه برنــده از بــازی بیــرون آمدیــم.
در ایــن مســابقه داهــود ۱۹، هالنــد ۲7 و ۴۳ بــرای دورتمونــد گل زدند.

سویا نیز توسط سوسو 7 و دیونگ ۸۴ به گل رسید.

چقدر از طلب بودیمیر باقی مانده؟

ــان  ــات بازیکن ــز بخــش دیگــری از مطالب ــا واری باشــگاه پرســپولیس ب
کــروات ســابق خــود، یــک گام دیگــر بــرای بــاز کــردن پنجــره 

برداشــت.  خــود  نقل وانتقاالتــی 
ــه  ــرد ک ــری اعــالم ک ــزارش ایســنا، باشــگاه پرســپولیس در خب ــه گ ب
ــت بخــش دیگــری از  ــا دریاف ــه فیف ــه ای ب ــا نام ــر ب ــو بودیمی ــل ماری وکی

ــد کــرده اســت. ــب مــوکل خــود را تایی طل
ــو  ــر در گفت وگ ــو بودیمی ــل ماری ــک وکی ــن رابطــه داوور رادی در همی
بــا ایســنا اظهــار کــرد: باشــگاه پرســپولیس بــه مــن اعــالم کــرده کــه ۱۳۵ 
هــزار یــورو دیگــر امــروز بــه حســاب مــوکل مــن واریــز کــرده کــه البتــه 

هنــوز ایــن مبلــغ بــه حســاب بودمیــر ننشســته اســت.
بــا ایــن حســاب پرســپولیس تنهــا بایــد ۳۵ هــزار یــورو دیگــر 
ــورو( را  ــزار ی ــدود ۱۵ ه ــول )ح ــرد پ ــود دیرک ــم و س ــور جرای و همینط
ــه کمیتــه  ــه مــدارک ب ــا تاییــد وکیــل بودیمیــر و ارائ ــا ب بایــد بپــردازد ت

ــود. ــاز ش ــگاه ب ــن باش ــی ای ــره نقل وانتقاالت ــا، پنج ــی فیف انضباط

واکنش سایت پرتغالی به درخشش طارمی 
مقابل یوونتوس

ــل  ــو مقاب ــی پورت ــم ایران ــی مهاج ــه گلزن ــوال ب ــی اب ــایت پرتغال س
یوونتــوس واکنــش نشــان داد. 

ــان آســیا،  ــگ قهرمان ــی لی ــه حذف ــن مرحل ــا، در اولی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــد  ــق ش ــود موف ــی خ ــم ایران ــی مهاج ــدی طرم ــی مه ــا گلزن ــو ب پورت

ــد. ــت ده ــک شکس ــر ی ــه ۲ ب ــا نتیج ــا را ب ــوس ایتالی یوونت
ــخ  ــا دروازه وویچی ــد ت ــق ش ــدار موف ــن دی ــه اول ای ــی در دقیق طارم

ــد. ــاز کن ــوس را ب ــزنی دروازه یوونت ش
ــن موضــوع نوشــت: »  ــه ای ــوال در واکنــش ب ــی اب ســایت مطــرح پرتغال
طارمــی از اشــتباه باورنکردنــی رودریگــو بنتانکــور نهایــت اســتفاده را بــرد و 
بــی توجــه بــه مدافعــان سرشــناس یوونتــوس دروازه ایــن تیــم را بــاز کــرد.«

قهرمانی دانشگاه آزاد و اشتادسازه 
در ریکرو مردان و زنان

ــا  ــدازی ب ــگ تیران ــان لی ــازه قهرم ــگاه آزاد و اشتادس ــای دانش  تیم ه
ــدند.  ــان ش ــردان و زن ــش م ــرو و در بخ ــاده ریک ــان در م کم

ــا  ــدازی ب ــگ تیران ــابقات لی ــی مس ــه پایان ــا، در هفت ــزارش ایرن ــه گ ب
کمــان و در مــاده ریکــرو بانــوان تیــم دانشــگاه آزاد ۵ بــر صفــر از ســد تیــم 
آکادمــی راد گذشــت و تیــم اشتادســازه بــا نتیجــه ۴ بــر یــک مقابــل تیــم 

مقاومــت عاشــورا آذربایجــان شــرقی بــه برتــری دســت یافــت.
بــا پایــان مســابقات ریکــرو و در بخــش بانــوان تیــم اشتادســازه بــا ۱۶ 
امتیــاز قهرمــان شــد. تیــم  هــای دانشــگاه آزاد و آکادمــی راد بــه ترتیــب بــا 
۱۴ و ۹ امتیــاز در رده هــای دو و ســوم قــرار گرفتنــد. تیــم توســعه فــوالد 
مکــران و تیــم مقاومــت عاشــورای آذربایجــان شــرقی بــا ۸ و ۳ امتیــاز در 

رده هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
در مســابقات امــروز شــیوا شــجاع مهــر از تیــم اشــتاد ســازه بــا امتیــاز 
۳۱۲ بهتریــن عملکــرد را داشــت، زهــرا نعمتــی از دانشــگاه آزاد اســالمی و 
بهســا موســوی از تیــم اشــتاد ســازه بــه ترتیــب بــا امتیــازات ۳۰۸ و ۳۰۳ 

در رده هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
ــگاه آزاد  ــم دانش ــردان تی ــش م ــرو و در بخ ــابقات ریک ــان مس ــا پای ب
ــروی  ــل نی ــه ترتیــب مقاب ــر ۱ ب ــا نتیجــه ۴ ب ــم ســپاهان ب اســالمی و تی
زمینــی اردبیــل و کمانــداران پایتخــت بــه پیــروزی رســیدند. آکادمــی راد 
ــان  ــورای آذربایج ــت عاش ــت داد، مقاوم ــی را شکس ــدف طالی ــر ۰ ه ۵ ب

ــاری گذشــت. ــات چهارمحــال بختی ــر ۲ از ســد هی شــرقی ۳ ب
ــم  ــردان، تی ــرو م ــاده ریک ــان در م ــا کم ــدازی ب ــگ تیران ــان لی ــا پای ب
دانشــگاه آزادی اســالمی بــا ۳7 امتیــاز قهرمــان شــد، تیــم نیــروی زمینــی 
اردبیــل و آکادمــی راد بــا ۲۶ امتیــاز در رده هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد. 
ســپاهان بــا ۲۱ امتیــاز، نفــت امیدیــه بــا ۱۸، کمانــداران پایتخــت بــا ۱۸، 
هیــات چهارمحــال بختیــاری بــا ۱۴، مقاومــت عاشــورای آذربایجــان شــرقی 

بــا ۱۳ و هــدف طالیــی بــا 7 امتیــاز در رده هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
در مســابقات رضــا شــبانی از دانشــگاه آزاد اســالمی، امیــن منصــوری 
از مقاومــت عاشــورای آذربایجــان شــرقی و امیــن پیرعلــی از ســپاهان، بــا 

امتیــاز ۳۲۱ بهتریــن عملکــرد را در رده مــردان داشــتند.

وزیــر ورزش و جوانــان دربــاره اقدامــات انجام 
شــده بــرای خصوصــی ســازی باشــگاه های 
پرســپولیس و اســتقالل توضیحاتــی ارائــه کــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش و جوانــان 
هــای  باشــگاه   ســازی  خصوصــی  دربــاره 
پرســپولیس و اســتقالل اظهــار داشــت: در ســال 
اســتقالل  باشــگاه های  واگــذاری  بحــث   ۹۴
ــه  ــی ب ــده عموم ــق مزای ــپولیس از طری و پرس
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مطــرح شــد. 
ــگاه  ــوان ۲ باش ــه عن ــتقالل ب ــپولیس و اس پرس
پرطرفــدار کشــور و آســیا، حواشــی زیــادی دارند. 
مالکیــت ایــن ۲ باشــگاه در اختیــار وزارتخانــه ای 
اســت کــه نقــش حاکمیتــی دارد. اگــر مالکیــت 
ــری  ــه دیگ ــار وزارتخان ــگاه در اختی ــن ۲ باش ای
بــود، مــا در اعمــال نقــش حاکمیتــی و قانونــی 
ــم  ــل کنی ــر عم ــتیم راحت ت ــان می توانس خودم
امــا اکنــون عــالوه بــر اعمــال نقــش حاکمیتــی، 

ــم. ــم بکنی ــگاه را اداره ه ــن ۲ باش ــد ای بای
ظـرف  کـرد:  عنـوان  ادامـه  در  سـلطانی فر 
یکی، ۲ سـال گذشـته پرونده خصوصی سـازی 
باشـگاه های پرسـپولیس و اسـتقالل وارد قانون 
بودجـه شـد و ماننـد سـال ۹۴ شـکل خاصـی 
عـوارض  عمومـی  طریـق  از  مزایـده  نداشـت. 
و حواشـی خـاص خـودش را دارد. بـه همیـن 
 ۱۸ تاریـخ  در  واگـذاری  عالـی  هیئـت  دلیـل 
فروردیـن ۹۹ تصمیـم گرفـت کـه واگـذاری از 

طریـق بـازار بـورس و به صـورت سـهامی انجام 
شـود. تمـام هـواداران باشـگاه های اسـتقالل و 
پرسـپولیس هـم اجـازه دارنـد کـه یـک تـا ۵ 
هـزار سـهام تیم هـای خودشـان را خریـداری و 
برحسـب میـزان سـهام خـود درباره سرنوشـت 

تیـم هایشـان تصمیـم گیـری کننـد.
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه گفــت: فراهم 
ــگاه های  ــهام باش ــذاری س ــه واگ ــردن پروس ک
اســتقالل و پرســپولیس از طریــق بــازار ســرمایه 
پیچیده تــر و طوالنی تــر از مزایــده عمومــی بــود، 
ــچ  ــا هی ــورس ب ــرش ب ــی پذی ــورای عال ــرا ش زی
کســی رودربایســتی نــدارد. از آن زمانــی کــه این 
مصوبــه نهایــی شــد، مــن کارگروهــی متشــکل 
ــئوالن  ــه، مس ــاون وزارتخان ــر و مع ــد مدی از چن
ســازمان  مســئوالن  و  فرابــورس  و  بــورس 

خصوصــی ســازی، نماینــدگان ســازمان های 
ــکیل دادم  ــگاه را تش ــران ۲ باش ــی و مدی نظارت
ــه جلســه تشــکیل  ــر هفت ــا ۳ شــنبه ه و تقریب
ــش از  ــذاری پی ــق واگ ــد دقی ــا فرآین ــم ت دادی

ــم. ــت را بررســی کنی ــان کار دول پای
او افــزود: بــرای خصوصــی ســازی کاری بــه 
ــت  ــرار نیس ــرا ق ــم، زی ــدی نداری ــات بع انتخاب
ایــن دولــت در انتخابــات بعــدی شــرکت کنــد. 
گاهــی اوقــات حرف هایــی مبنــی بــر سیاســی 
ــد،  ــذاری را مطــرح می کنن ــه واگ ــودن پروس ب
امــا ایــن دولــت ۲ دوره خــودش را طــی کــرده 
و کاری بــه دولــت بعــدی نــدارد. بــرای انجــام 
فرآینــد خصوصــی ســازی ســرمایه هــر ۲ 
ــرا  ــرد، زی ــدا می ک ــش پی ــد افزای ــگاه بای باش
بــرای مثــال ســرمایه یکــی از آن هــا ۱ میلیــون 

میلیــون   ۱۰ دیگــری  ســرمایه  و  تومــان 
تومــان بــود. در حــال حاضــر ســرمایه باشــگاه 
ــرمایه  ــان و س ــارد توم ــپولیس 7۰۱ میلی پرس
باشــگاه اســتقالل 7۱۹ میلیــارد تومــان اســت.

سـلطانی فـر عنـوان کـرد: سـند تمـام امـوال 
خودشـان  نـام  بـه  حاضـر  حـال  در  باشـگاه   ۲
اسـت. انجـام تمـام این کار هـا در حالـت طبیعی 
شـاید بیـش از ۲ سـال طـول می کشـید، امـا مـا 
اراده کـرده بودیـم تـا بـا کمـک سـازمان بـورس 
و سـازمان خصوصـی سـازی واگـذاری سـهام ۲ 
باشـگاه را نهایـی کنیم کـه خوشـبختانه این کار 
بـه مراحـل پایانـی خـودش نزدیک شـده اسـت. 
فکـر می کنم که اگـر موافقت هـا و تایید های الزم 
گرفتـه شـود، کار خصوصی سـازی تـا چند هفته 
آینده و شـاید تا پایان سـال انجام شـود. کار های 
پایانـی هـم در حـال انجـام شـدن اسـت و نهایی 
کـردن واگـذاری، در اختیـار سـازمان خصوصـی 
سـازی و شـورای عالـی بـورس اسـت. بـه عنوان 
دسـتگاه حاکمیتـی متخصـص در ایـن زمینـه، 
می توانسـتیم درخواسـت کنیم که چند درصد از 
سـهام باشگاه های اسـتقالل و پرسـپولیس تحت 
مالکیـت دولـت باقی بماند. بـا این حال مـن باور 
داشـتم کـه ۱۰۰ درصـد سـهام ۲ باشـگاه باید به 
بخـش خصوصـی واگـذار شـود و بـه مسـئوالن 
سـازمان خصوصی سازی و سـازمان فرابورس هم 
گفتـم کـه نمی خواهم حتـی یک درصد از سـهام 

۲ باشـگاه دسـت دولـت بماند.
وزیـر ورزش و جوانـان در پایـان گفـت: بـه 
هـر حـال من بـا خـودم عهد بسـتم کـه در دوره 
انتهـا  بـه  را  واگـذاری  پروسـه  ام  خدمتگـذاری 
برسـانم و از خداوند متعال هم خواسـتم که به ما 
کمـک کند تـا قدم آخـر را هم با قـدرت برداریم.

ــا  ــایپا ب ــان س ــال زن ــم فوتس ــرمربی تی س
انتقــاد از ســازمان لیــگ بــه عــدم وجــود قانون 
درســت در زمینــه برخــورد بــا تیم هایــی کــه از 
حضــور در مســابقات انصــراف می دهنــد، اشــاره 
ــت  ــش کیفی ــرای کاه ــی ب ــرد و آن را عامل ک

ــت.  ــان دانس ــال زن ــرد فوتس ــگ و عقب گ لی
ــگ  ــم لی ــه شش ــنا، هفت ــزارش ایس ــه گ ب
برتــر فوتســال زنــان ، اول اســفند برگــزار شــد  
و مطابــق بــا برنامــه ســایپا میزبــان پوینــدگان 
فجــر شــیراز بــود، امــا نماینــده شــیراز از 
ــر  ــراف داده و حاض ــایپا انص ــا س ــی ب رویاروی

ــد. ــفر کن ــران س ــه ته ــه ب نیســت ک
ــه  ــایپا ب ــم س ــرمربی تی ــاری، س ــهناز ی ش
ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و بــه عملکــرد 
ســازمان لیــگ در زمینــه نحــوه تصمیم گیــری 
تیم هایــی  بــا  برخــورد  و  بــرای مســابقات 
ــراف  ــگ انص ــان لی ــی در جری ــه از رویاروی ک

ــرد. ــاد ک ــد، انتق می دهن
ــیراز در  ــم ش ــراف تی ــورد انص ــاری در م ی
ــت:  از  ــه ایســنا گف ــه ششــم مســابقات ب هفت
ــه خاطــر تصمیماتــی کــه در  ســازمان لیــگ ب
ــتم؛  ــد هس ــه، گله من ــان گرفت ــگ زن ــورد لی م
ــد  ــا بای ــیوع کرون ــود ش ــا وج ــه ب ــی ک در حال
تیم هــا را کــم می کردنــد، شــاهد افزایــش 
ــل  ــابقات مث ــرایط مس ــم. ش ــا بودی ــداد آنه تع
ســال های قبــل نیســت و بایــد تصمیمــات 
ــگ  ــه لی ــه ب ــد ک ــاذ می کردن ــری را اتخ بهت
ضربــه نزنــد و شــاهد مســابقاتی پویــا و منظــم 
ــا و  ــگ پوی ــال لی ــد از ۲-۳ س ــا بع ــیم ام باش
ــن را  ــج ای ــم و نتای ــرد کرده ای ــم عقب گ منظ

نشــان می دهــد.

ــا بررســی لیــگ  ــزود: ب ــورد اف ــن م او در ای
ــازی  ــازی عجیــب و غریــب و ب ــر مــردان ب برت
ــج بســیار  ــی نتای ــم، یعن ــه  نمی بینی ــک طرف ی
ــا و  ــی پوی ــان دهنده لیگ ــک و نش ــم نزدی به
ــان  ــگ زن ــا در لی ــت، ام ــطح اس ــا هم س تقریب
ــر و  ــر صف ــر، ۱۱ ب ــر صف نتایجــی مثــل  ۱۵ ب
ــه  ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــت ب ــن دس از ای

ــت. ــا اس ــب تیم ه ــدم تناس ــی ع معن
ــه ضــرری کــه انصــراف یــک تیــم  ــاری ب ی
ــای  ــگ و تیم ه ــه لی ــابقه  ب ــور در مس از حض
ــت:   ــرد و گف ــاره ک ــد، اش ــی وارد می کن مدع
ــال  ــه دنب ــد و ب ــه ای باش ــان حرف ــد نگاهم بای
چــون  باشــیم،  زنــان  فوتســال  پیشــرفت 
ــوب  ــگ خ ــک لی ــوی در دل ی ــی ق ــم مل تی

نهفتــه اســت، امــا از آنجایــی کــه برخــی 
ــزه  ــد، انگی ــه را می دانن ــل نتیج ــا از قب تیم ه
الزم را ندارنــد و همیــن مــا را بــه عقــب 
ــا  ــی تیم ه ــث فن ــر بح ــالوه ب ــد. ع برمی گردان
ــرای  ــا ب ــی هــم ضــرر می کننــد؛ م از نظــر مال
ــل  ــای هت ــل هزینه ه ــیراز از قب ــا ش ــدار ب دی
بازیکنان مــان و داوران، غــذای آنهــا، ســالن 
مســابقه و تســت pcr را پرداخــت کــرده بــود 

ــت. ــده اس ــرر وارد ش ــا ض ــه م ــون ب و اکن
از مســابقه را عاملــی بــرای  انصــراف  او 
کاهــش تفاضــل تیم هــا و گــره خــوردن کار در 
زمانــی دانســت کــه تفاضــل معیــار صعــود بــه 
مراحــل باالتــر اســت و در ایــن مــورد گفــت: از 
ابتــدای لیــگ تــا االن دو تیــم از حضــور مقابــل 

مــا انصــراف داده انــد کــه بــه ضررمــان اســت. 
ــتم  ــف هس ــاد مخال ــای زی ــا گل ه ــد ب هرچن
ــن تیم هــا  ــه ای ــا ب ــی کــه حریفــان م امــا زمان
گل هــای زیــادی بزننــد و کار بــه تفاضــل 
ــوز  ــود. هن ــع می ش ــا ضای ــق م ــد، ح گل برس
بــه نیــم فصــل نرســیده ایم و مشــکالتی را 
می بینــم کــه در شــان فوتســال زنــان نیســت .

ســرمربی تیــم فوتســال زنــان ســایپا افــزود: 
سرپرســت مــا اعتــراض کــرده و گفته انــد کــه 
شــیراز ۱۰  میلیــون تومــان جریمــه می شــود 
ــا  ــه حــال م ــه چــه ســودی ب ــن جریم ــا ای ام
ــن  ــرای ای ــه ب ــی ک ــا هزینه های ــه تنه دارد؟ ن
بلکــه  برنمی گــردد  کرده ایــم،  مســابقه 
ــان  ــی نش ــار قاطع ــچ رفت ــگ هی ــازمان لی س
ــته  ــال های گذش ــه س ــی ک ــد. در حال نمی ده
تیم هــا بــا شــرکت نکــردن در مســابقه  از 
لیــگ حــذف می شــدند و باشــگاهی حــق 
ــابقه ای  ــور در مس ــی از حض ــت دلبخواه نداش
انصــراف بدهــد. در حــال عقــب گــرد هســتیم 
و نمی دانــم چــرا اجــازه می دهیــم چنیــن 
ــتی در  ــون درس ــد و قان ــش بیای ــرایطی پی ش

ــم؟  ــه نداری ــن زمین ای
بــا  لیــگ  برگــزاری  مــورد  در  یــاری 
ــم  ــر ۸ تی ــت: اگ ــر گف ــای کمت ــداد تیم ه تع
ــیم،  ــته باش ــر داش ــگ برت ــت در لی ــا کیفی ب
ــود  ــی از خ ــک و فن ــیار نزدی ــای بس رقابت ه
ــم  ــی ه ــار فن ــه ب ــد ک ــش می گذارن ــه نمای ب
ــی  ــرر تیم های ــه ض ــی ب ــرایط فعل ــا ش دارد، ام
اســت کــه بــه صــورت حرفــه ای در لیــگ 
ــادی را صــرف  ــد و هزینه هــای زی حضــور دارن

. می کننــد

ــور  ــه ط ــوز ب ــه هن ــت ک ــرداری گف ــیون وزنه ب ــر فدراس دبی
از  افــرادی  و  نگرفتــه  پاکســازی صــورت   IWF در  کامــل 
مجموعــه تامــاش آیــان همچنــان در فدراســیون حضــور دارنــد. 
محســن بیرانونــد در گفت وگــو بــا تســنیم بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اردو و مســابقات اخیــر بــدون مشــکل بــه پایــان رســیده، اظهــار 
داشــت: دو مقطــع اردوی جوانــان را داشــتیم و اردوی بانــوان نیــز 
دو مقطــع بانــوان برگــزار شــد. در بزرگســاالن نیــز دو اردوی ۴۵ 
ــم  ــرمربی تی ــط تســت س ــه فق ــتیم ک ــر گذاش روزه را پشــت س
ملــی مثبــت شــد. هفتــه اول مســابقات لیــگ جوانــان وهفتــه اول 
لیــگ بزرگســاالن هــم بــدون مشــکل برگــزار شــد. ایــن ۸ رویداد 
را بــه خیــر و ســالمت پشــت ســر گذاشــتیم و ان شــاءاهلل مرحلــه 
ــا  ــه اتمــام می رســد ت ــدون مشــکلی ب ــر هــم ب نهایــی لیــگ برت
ــد. امیــدوار هســتیم ســال  ــان یاب مســابقات مــا در ســال ۹۹ پای

۱۴۰۰ را بــدون کرونــا پیــش ببریــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــا وجــود قرمــز شــدن 
ــی و  ــم مل ــد اردوی تی ــه ش ــم گرفت ــتان، تصمی ــت خوزس وضعی

مســابقات انتخابــی تیــم ملــی در این اســتان برگــزار شــود، تصریح 
کــرد: زمانــی کــه اردوی مــا تمــام شــد، وضعیــت ایــن شــهر قرمــز 
شــد، وگرنــه در ابتــدای اردوی ۴۵ روزه مــا شــرایط خــوب بــود و 
ــه صــورت  ــل و ب ــا هــم در هت مشــکلی وجــود نداشــت. اردوی م
قرنطینــه پیــش رفــت و همــه کارهــا حســاب شــده بــود، ایــن چند 
روز آخــر کــه برنامــه تمــام شــده بــود، وضعیــت اســتان قرمــز شــد.

ــدی اردوی  ــه بع ــان تشــکیل مرحل ــد درخصــوص زم بیرانون
تیــم ملــی بزرگســاالن گفــت: طبــق برنامــه ای کــه برخــواه داده، 
بچه هــا چنــد روز بعــد از لیــگ اســتراحت خواهنــد کــرد و بعــد 

از آن در اســفند مرحلــه جدیــد تمرینــات آغــاز می شــود.
دبیـر فدراسـیون وزنه بـرداری در رابطـه بـا مسـابقه گزینشـی 
پیـش روی وزنه بـرداری ایـران تاکیـد کـرد: مسـابقات آسـیایی 
ازبکسـتان آخـر فروردین مـاه بـه انجـام می رسـد کـه گزینشـی 
آخـر خواهـد بود. بعد از تعطیلی یک سـاله مسـابقات، سـهمیه ها 
طبق روال گذشـته تقسـیم می شـود. وزنه بـرداران ما هـم در این 

آسـیایی وزنـه بزننـد تکلیف یکسـره خواهد شـد.

ــان  ــش روی IWF خاطرنش ــات پی ــه انتخاب ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: کنگــره انتخاباتــی در پیــش اســت و کاندیداهــا می رونــد و 
برنامــه می دهنــد. واقعــا نمی شــود پیش بینــی کــرد کــه شــانس 
چــه کســی بــرای ریاســت IWF بیشــتر اســت. ۹ نفــر کاندیــدا 
ــت  ــرادی در هیئ ــان، اف ــاش آی ــراد تام ــان از اف ــده  اند. همچن ش
ــات گرفتــه  ــه انتخاب رئیســه هســتند و یکــی از ایرادهایــی کــه ب
 IWF ــل در ــور کام ــه ط ــه ب ــود ک ــوع ب ــن موض ــد همی می ش
پاکســازی صــورت نگرفتــه اســت. از بیــرون کــه نــگاه می کنیــم، 
ــود  ــکا ب ــم اورســال از آمری ــی خان ــد. یک ــدی آمده ان ــرات جدی نف
کــه او را بعــد بــه اســم تغییــرات کنــار گذاشــتند و بعــد خــودش 

کاندیــدا شــد. مــا هــم از ایــن وضعیــت تعجــب کردیــم.
ــا  ــه م ــرای هم ــی ب ــاه خیل ــه م ــن دو س ــت: ای ــد گف بیرانون
مهــم خواهــد بــود، هــم تغییــر مدیریتــی و هــم ســهمیه 
ــم و بعــد از آن هــم المپیــک در پیــش اســت.  المپیــک را داری
ــر  ــا از نظ ــرای م ــاب ب ــکوی پرت ــد س ــاه، می توان ــد م ــن چن ای
ــر و خوشــی بگــذرد. ــه خی ــم ب ــدال باشــد و امیدواری کســب م

رییــس فدراســیون هندبــال گفــت: بــه جــد در حــال پیگیری 
ــی هســتیم و  ــی شــدن گزینــه خارجــی ســرمربی تیــم مل نهای
احتمــاال قبــل از پایــان ســال قطعــا بــه نتیجــه خواهیــم رســید. 
ــم  ــیه مراس ــدل در حاش ــا پاک ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــال  ــرد: امس ــار ک ــردان اظه ــال م ــر هندب ــگ برت ــه لی اختتامی
ــه ۵  ــداد ک ــن روی ــتیم. در ای ــختی را داش ــد و س ــرایط جدی ش

مــاه هــم بــه طــول انجامیــد بــه خاطــر شــرایط خــاص شــیوع 
ــم و عوامــل باشــگاه ها واقعــا تحــت فشــار  ــا همــه همکاران کرون
بودنــد. لیــگ بــه صــورت متمرکــز هــم یــک تجربــه جدیــد بــود 
ــال  ــازی فین ــا یــک ب ــن رقابت هــا ب و خیلــی خوشــحالم کــه ای
ــون  ــام رســید. از اکن ــه اتم ــه ب ــی و جوانمردان ــه بســیار فن گون

ــود. ــد ب ــی خواه ــای مل ــرای تیم ه ــا ب ــای م ــه برنامه ه هم
رییــس فدراســیون هندبــال در خصــوص فشــردگی مســابقات 
و تعطیلــی میــان رقابت هــای لیــگ برتــر هندبــال گفــت: امســال 
ــود.  ــا نب ــا دســت م ــا برنامه ه ــی کرون ــرایط پاندم ــل ش ــه دلی ب
ــوم  ــوج س ــا و م ــیوع کرون ــی ش ــم ول ــزی می کردی ــا برنامه ری م
ــم.  ــر دهی ــا را تغیی ــه ه ــم برنام ــور بودی ــد و مجب ــروع می ش ش
ــابقات  ــر مس ــه آخ ــود. مرحل ــر ب ــاب ناپذی ــائل اجتن ــن مس ای
هــم بــه ســبب آمادگــی بهتــر تیــم ملــی جوانــان قــرار بــود در 
اردیبهشــت برگــزار شــود امــا باشــگاه ها از فدراســیون خواســتند 
کــه بــه دلیــل فرسایشــی نشــدن مســابقات در همیــن مــاه تمــام 

شــود.
وی گفــت: مــا هــم در جلســه هماهنگــی، بــه احتــرام 

ــت  ــا درخواس ــتند و ب ــا هس ــد م ــازوان توانمن ــه ب ــگاه ها ک باش
خودشــان تصمیــم بــه اتمــام مســابقات در همیــن ســال 
ــم  ــای تی ــی از برنامه ه ــرایط برخ ــن ش ــا ای ــه ب ــم. البت گرفتی
ملــی جوانــان عقــب مانــد امــا مــا بــه احتــرام باشــگاه ها لیــگ 

ــاندیم. ــام رس ــه اتم را ب
ــه  ــپاهان ک ــم س ــان تی ــه بازیکن ــوص گالی ــدل در خص پاک
ــتند  ــر را نداش ــابقه آخ ــان مس ــالن در زم ــه س ــازه ورود ب اج
ــالن  ــای س ــد در فض ــه بای ــن ک ــل ای ــه دلی ــاال ب ــت: احتم گف
پروتــکل هــا را رعایــت می شــد اجــازه ورود داده نشــده اســت. 
ــرده  ــالم ک ــا اع ــه م ــی ب ــکی ورزش ــیون پزش ــده فدراس نماین
بــود کــه بایــد بــا توجــه بــه فضــای ســالن ظرفیــت اســتاندارد 
رعایــت شــود. بــه همیــن دلیــل شــاید کمــی دوســتان معطــل 

ــم. ــی می کن ــا عذرخواه ــه از آنه ــدند ک ش
ــی ســرمربی  ــال در خصــوص معرف رییــس فدراســیون هندب
ــن  ــری ای ــال پیگی ــد در ح ــه ج ــت: ب ــی گف ــم مل ــی تی خارج
ــه  ــا ب ــال قطع ــان س ــل از پای ــاال قب ــتیم و احتم ــوع هس موض

ــید. ــم رس ــه خواهی نتیج

واگذاری سهام باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
تا پایان کار دولت دوازدهم نهایی می شود

انتقاد شهناز یاری از سازمان لیگ

چرا قانون درستی نداریم؟

 کار وزنه برداری ایران در ازبکستان یکسره می شود

سرمربی خارجی تیم ملی هندبال تا پایان سال انتخاب می شود
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اوقات شرعی شهر تهران

ــا  ــت: م ــان گف ــالف اصولگرای ــورای ائت ــس ش رئی
ــم  ــراه بودی ــا کشــور و مســائل آن هم ــه همیشــه ب ک
ــن  هیچ وقــت اوضــاع اینقــدر ســخت نبــوده اســت؛ ای
فشــارهای اقتصــادی خصوصــاً بــر دوش طبقــات 
ضعیــف، مــردم را خواهــان یــک بهبــود و تغییــر کــرده 

اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، حــداد عــادل رئیــس شــورای 
ــه  ــی اتحادی ــش سیاس ــان در همای ــالف اصولگرای ائت
جامعــه اســالمی دانشــجویان بــا عنــوان تحــول 
حکمرانــی در گام دوم انقــالب گفــت: امیــدوارم شــما 
ــل  ــت نس ــالب را از دس ــعل انق ــم و مش ــان پرچ جوان
ــتی  ــه درس ــردن ب ــروز ک ــالب را پی ــه انق ــی ک های
ــد  ــتی به دســت نســل بع ــه درس ــد و ب ــل بگیری تحوی

ــد . بدهی
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن موضــوع سیاســی در 
ــد  ــه داد: بای ــات ســال ۱۴۰۰ اســت ادام پیــش انتخاب
بــه آســیب شناســی ایــن انتخابــات پرداخــت و دربــاره 

نگرانــی هایــی کــه وجــود دارد فکــری کــرد.
 رئیــس شــورای ائتــالف اصولگرایــان تصریــح کــرد: 
اوال انتخابــات مهــم اســت و هــر چیــز مهمــی آســیب 
ــر  ــیب پذیرت ــم آس ــور مه ــودش را دارد ام ــای خ ه
اســت و  کارهــای خطیــر نگهــداری آن دشــوارتر اســت 

ــت. ــر اس ــنگین ت ــیب های س و آس
حــداد عــادل بــا بیــان اینکــه انتخابــات پیــش رو از 
آن جهــت مهــم اســت کــه کشــور بــه لحــاظ اقتصادی 
در شــرایط ســخت قــرار دارد: اظهــار داشــت در طــول 
ــه  ۴۳ ســال گذشــته هیــچ وقــت اوضــاع اقتصــادی ب
ماننــد امــروز ســخت نبــوده کــه ایــن فشــار بــر دوش 
طبقــات ضعیــف مــردم افتــاده و آنهــا امــروز خواهــان 

بهبــود و تغییــر تغییــر هســتند.

ــه  ــت ب ــن اس ــارها ممک ــن فش ــه داد: ای وی ادام
انــدازه بــوده باشــد کــه برخــی هــا مایــوس شــوند و در 
انتخابــات مشــارکت نکننــد و برخــی نیــز اگــر شــرکت 

ــتند. ــی هس ــان دگرگون ــم خواه ــد ه می کنن
رئیــس شــورای ائتــالف اصولگرایــان بــا بیــان 
اینکــه در فاصلــه ســال ۹۶ تــا  ۱۴ دو اتفــاق در فضــای 
سیاســی افتــاده اســت کــه آن دو تحــول در قــوه 
ــا  ــارزه ب ــه داد: مب ــه اســت، ادام ــوه مقنن ــه و ق قضائی
فســاد در قــوه قضاییــه ســرعت گرفتــه اســت و مایــه 
امیــدواری عامــه مــردم شــده اســت مجلــس هــم کــه 
در ســال ۹۹ مبــدل بــه مجلــس دیگــری شــده اســت.

حدادعــادل ادامــه داد :جریانــی کــه قــوه مجریــه را 
ــی از دســت  ــه کل ــس را ب ــروز مجل در دســت دارد ام
رفتــه می بینــد و قــوه قضائیــه را هــم بــه ســود 
خــودش نمــی بینــد در صحنــه رقابــت سیاســی بیــن 
دو جریــان اصالح طلــب و اصولگــرا امــروز تمــام تــوان 
طــرف مقابــل بــه کار گرفتــه شــده تــا قــوه مجریــه را 
از دســت ندهــد و اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد جریــان 
ــد  ــار خواه ــم دچ ــت مبه ــه سرنوش ــان ب اصالح طلب
شــد بــه همیــن جهــت انتخابــات بــرای جریــان 

اســت. اصالح طلبــان سرنوشت ســاز 
وی ادامــه داد: دیگــر دولــت در افــکار عمومــی 
ــان  ــا نش ــنجی ه ــه نظرس ــدارد ک ــی ن ــت خوب وضعی
مــی دهــد کــه مــردم از ایــن جریــان ناراضــی هســتند 
ــل از  ــچ رئیــس جمهــوری قب ــه حــال هی ــا ب شــاید ت
ــده  ــم نش ــش ک ــن محبوبیت ــود چنی ــان دوره خ پای

باشــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــالف اصولگرای ــورای ائت ــس ش  رئی
اینکــه فشــار اقتصــادی و نابســامانی هــا یــک مقــداری 
بــر اثــر تحریــم اســت، عنــوان کــرد: ولــی بیشــتر ایــن  

قابــل توجهــی از ایــن نابســامانی ها متوجــه ســوء 
مدیریــت هاســت بــه هــر حــال جبهــه مقابــل مــا االن 
بــا چنــد دشــواری مواجــه اســت کــه یکــی از آنهــا از 

ــی اســت. ــکار عموم دســت دادن محبوبیــت در اف
ــال ۹۲ از  ــه س ــی ک ــت: آنهای ــادل گف ــداد ع  ح
پیــروزی آقــای روحانــی در انتخابــات خوشــحال 
ــد  ــد و می خواهن ــری مــی جوین ــروز از او تب ــد ام بودن
اثبــات کننــد کــه روحانــی از آنهــا نیســت و آنهــا نیــز 
از روحانــی نیســتند امــا روحانــی و اصالح طلبــان 
امــروز  امــا  بودنــد  کشــتی  یــک  سرنشــینان 
خــود  نجــات  بــرای  می خواهنــد  اصالح طلبــان 

بیندازنــد. بیــرون  از کشــتی  را   رئیس جمهــور 
رئیــس شــورای ائتــالف اصولگرایــان بــا بیــان 
این کــه در جبهــه مــا نیــز مشــکالتی وجــود دارد 
ادامــه داد: برخــی فکــر می کننــد از همیــن االن 
فــرش قرمــز پهــن شــده کــه یــک فــرد انقالبــی وارد 
پاســتور شــود کــه ایــن ســهل  انگاشــتن یــک آســیب 

ــت. ــزرگ اس ب
دربــاره  اصولگرایــان  ائتــالف  شــورای  رئیــس 
انتخابــات  آیــت اهلل رئیســی در  احتمــال حضــور 
پیــش روی ریاســت جمهــوری، گفــت: دربــاره حضــور 
ــم  ــزرگان نظــام را نمی دان ــات نظــر ب ایشــان در انتخاب
ــای رئیســی شــده اســت  ــا آق ــه ب ــی ک ــا صحبت های ب
وی مــی گویــد وظیفــه بنــده اداره قــوه قضاییــه اســت 
ــه حضــور در عرصــه  ــل ب و هیــچ وقــت خــودش تمای
ــای  ــه گروه ه ــت البت ــرده اس ــالم نک ــات را اع انتخاب
ــد در  ــی کنن ــا وی را راض ــد ت ــالش دارن ــی ت مختلف

ــد. ــدا کن ــور پی ــات حض انتخاب
حدادعــادل بــا بیــان اینکــه شــورای ائتــالف 
مخالــف حضــور رئیســی در انتخابــات نیســت، اضافــه 
کــرد: دربــاره آمــدن یــا نیامــدن، محتمــل اســت کــه 
بیایــد و یــا نیایــد و بنــده نمی توانــم پیش بینــی کنــم 

ــر. ــا خی ــد ی ــا می آی ــه آی ک
ــراق و  ــه ع ــی ب ــت اهلل رئیس ــفر آی ــاره س وی درب
ــفر  ــت: س ــفر، گف ــن س ــده در ای ــاد ش ــی ایج حواش
ــت و  ــوده اس ــی نب ــفر انتخابات ــراق س ــه ع ــان ب ایش
ــوده  ــور ب ــن کش ــه ای ــوه قضایی ــس ق ــوت رئی ــه دع ب
ــه  ــت البت ــردی اس ــراق راهب ــران و ع ــت،روابط ته اس
ــک  ــه ی ــز ب ــرور شــهید قاســم ســلیمانی نی ــس از ت پ
ــت  ــورده اس ــره خ ــر گ ــه همدیگ ــا ب ــط م ــی رواب نوع
ــدا  ــی پی ــت قضای ــهید ماهی ــن ش ــون ای ــام خ و انتق
کــرده اســت کــه بایــد هــر دو قــوه بــا یکدیگــر ارتبــاط 

ــند. ــته باش داش
رئیــس شــورای ائتــالف اصولگرایــان تصریــح کــرد 
:در ســفر آیــت اهلل رئیســی بــه عــراق برنامــه ای بــرای 
ــت اهلل  ــا آی ــدار ب ــف و دی ــال و نج ــه کرب ــفر وی ب س

ــا  ــدار ب ــه دی ــود البت ــده ب ــی نش ــتانی پیش بین سیس
ــکل  ــا پروت ــل کرون ــه دلی ــز ب ــتانی نی ــت اهلل سیس آی

ــودش را دارد. ــاص خ ــای خ ه
ــر  ــود اگ ــه می ش ــه گفت ــاره اینک ــادل درب ــداد ع ح
ــان  ــات کــم شــود قطعــاً اصولگرای مشــارکت در انتخاب
حضــور  دربــاره  اول  داد:  پاســخ  می آورنــد،  رای 
احمدی نــژاد بگویــم کــه موضوعاتــی کــه تحــت 
تاثیــر فضــای مجــازی اســت را توجــه نکنیــد و دالیــل 

ــود دارد. ــژاد وج ــادن احمدی ن ــرای افت ــادی ب زی
ــات شــرکت  وی ادامــه داد :اینکــه مــردم در انتخاب
نکننــد و مــا پیــروز شــویم ایــن چنیــن حرفــی را تــا 
کنــون نــزده ایــم مــا معتقدیــم هــر چقــدر مشــارکت 
ــم  ــا دوســت داری ــه نفــع نظــام اســت م ــاال باشــد ب ب
انتخابــات پرشــور باشــد و مــردم هــم انتخــاب درســت 

داشــته باشــند.
رئیــس شــورای ائتــالف اصولگرایــان بــا بیــان 
ــی  ــای مهم ــک معن ــات ی ــرکت در انتخاب ــه ش اینک
ــور دارد  ــی کش ــت مل ــور و امنی ــائل کش ــرای  مس ب
حکایــت  انتخابــات  در  شــرکت  داشــت:  ،اظهــار 
نیرویــی  دارد هیــچ  نظــام  بــه  اعتمــاد مــردم  از 
انقالبــی کــه صداقــت داشــته باشــد از خلــوت شــدن 
صندوق هــای رای خوشــحال نمی شــود ممکــن اســت 
یــک وقتــی مشــارکت بــاال باشــد و مــا رای نیاوردیــم 
ولــی مشــارکت کــم باشــد و مــا رای بیاوریــم  ایــن را 

هیــم. نمی خوا
حدادعــادل تصریــح کــرد: در ســال ۸۸ یــک دولــت 
غیراصالح طلــب بــر ســر کار بــود و توانســت مشــارکت 
۸۸ درصــدی را رقــم بزنــد اینکــه مــردم در انتخابــات 
شــرکت نمی کننــد بایــد دولــت فعلــی و مجلــس 
دهــم پاســخگوی عملکــرد خــود باشــد و بگوینــد چــرا 

ــد. ــای صندوق هــای رأی نیامدن ــه پ ــردم ب م
وی دربــاره دو قطبــی ســازی اصالح طلبــان در 
ــروز  ــت: ام ــره گف ــاره مذاک ــش رو در ب ــات پی انتخاب
ــت االن  ــرده اس ــرق ک ــش ف ــال پی ــا ۶ س ــره ب مذاک
ــرای  ــم ب ــره می کنی ــد مذاک ــد بگوی ــی نمی توان کس
ــان  ــف خودش ــه وظای ــی ب ــای غرب ــره، طرف ه مذاک
از  دم  امــروز  نمی توانــد  کســی  و  نکردنــد  عمــل 
ــه  ــی نتیج ــره ب ــا مذاک ــروز ب ــا ام ــد م ــره بزن مذاک

ــتیم ــف هس مخال
ــاره ســاز  ــان درب ــالف اصولگرای رئیــس شــورای ائت
و کارهــای ایــن شــورا بــرای انتخابــات شــورای شــهر 
نیــز گفــت :فراخوانــی خواهیــم داد تــا داوطلبــان 
ــی  ــا را بررس ــت آنه ــند و صالحی ــته باش ــور داش حض
مــی کنیــم و ســپس لیســتی را خواهیــم بســت البتــه 
ــم  ــه بگیری ــم نتیج ــوراها ه ــم در ش ــر می خواهی اگ

ــم. ــا دوری کنی ــت ه ــرت لیس ــد از کث بای

حداد عادل: 

فشار اقتصادی در میزان مشارکت موثر است

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــی  ــور اصل ــا ۱۲ کش ــا ب ــارت م ــد تج ۹۰ درص
دنیــا انجــام می شــود کــه رایــزن بازرگانــی 
هشــت کشــور از ایــن ۱۲ کشــور مشــخص 

ــت.  نیس
بــه گــزارش تســنیم، محمدرضــا پورابراهیمی 
نمونــه  صادرکننــدگان  از  تجلیــل  آییــن  در 
ــالم  ــور حجت االس ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
والمســلمین حســن علیدادی ســلیمانی نماینــده 
ــان و  ــه کرم ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ولی فقی
گوســال اعظــم ســارکر ســفیر بنــگالدش در 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــران در ات ای
کشــاورزی اســتان کرمــان برگــزار شــد بــا بیــان 
اینکــه اقتصــاد کشــور، دوران ســختی را ســپری 
به دنبــال  دشــمن  داشــت:  اظهــار  می کنــد 
ــه  ــا تحریم هــای ظالمان توقــف کشــور اســت و ب
ــرده  ــاد ک ــرای اقتصــاد کشــور مشــکالتی ایج ب

اســت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــا تمـــام 
ــکا  ــه آمریـ ــات خصمانـ ــکنی ها و اقدامـ کارشـ
مســـیر حرکـــت کشـــور اســـتمرار دارد گفـــت: 
ـــدود  ـــال ح ـــان س ـــا پای ـــور ت ـــاری کش ـــزار تج ت
۶۰ میلیـــارد دالر بـــرآورد می شـــود و میـــزان 
ــا  ــت امـ ــر از واردات اسـ ــا کمتـ ــادرات مـ صـ
تـــالش می کنیـــم بـــه تـــراز تجـــاری مثبـــت 

برســـیم.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه حجــم تجــارت 
کشــور متوقــف نشــده اســت و پیش بینــی 
ــادی  ــود اقتص ــد بهب ــده رون ــال آین ــود س می ش
کشــور را در کنــار تشــکیل یــک دولــت انقالبــی 
ــه گذشــته موضــوع  ــزود: هفت داشــته باشــیم اف
ــیون  ــی در کمیس ــاق بازرگان ــون ات ــالح قان اص

ــد. ــب ش ــس تصوی ــادی مجل اقتص
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۹۰ درصــد تجــارت 
بــا ۱۲ کشــور اصلــی دنیــا انجــام می شــود 
از  کشــور  هشــت  بازرگانــی  رایــزن  گفــت: 
ــفانه  ــت و متأس ــخص نیس ــور مش ــن ۱۲ کش ای
ســفرای مــا در خــارج از کشــور همــه چیــز بلــد 

ــاد. ــز اقتص ــه ج ــتند ب هس

پورابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بــرای مــا 
قابــل قبــول نیســت کــه رایــزن اقتصــادی 
ــور  ــت کش ــژه هش ــه وی ــا ب ــورهای دنی در کش
ــد  ــه بای ــزود: بودج ــیم اف ــته باش ــی نداش اصل
نــگاه صــادرات محــور داشــته باشــد و تــا پایــان 
اســفندماه هفــت رایــزن بازرگانــی در کشــورهای 

ــد. ــد ش ــتقر خواه ــی مس صادرات
ــه اینکــه از ســال ۹۲ مجــوز  ــا اشــاره ب وی ب
در  خارجــه  امــور  وزارت  نمایندگــی  دفتــر 
ــه داد:  ــه شــده اســت ادام ــان گرفت اســتان کرم
اقدامــات بســیار خوبــی در حــوزه اتبــاع خارجــه 
ــم  در اســتان انجــام شــده اســت و انتظــار داری
ــی از  ــاق بازرگان ــی و ات ــش خصوص ــاالن بخ فع

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــن ظرفی ای
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان 
قطــب صادراتــی کشــور بــوده و تــراز تجــاری در 
اســتان کرمــان مثبــت اســت گفــت: هــر چنــد 
معدنــی  و  صنعتــی  طرح هــای  یکبــار  مــاه 
بزرگــی در اســتان کرمــان افتتــاح می شــود کــه 
در حقیقــت بــه حجــم صــادرات اســتان اضافــه 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت صنعــت، 
ــد  ــه بای ــور خارج ــارت و وزارت ام ــدن و تج مع
در خدمــت تجــار مــا در خــارج از کشــور باشــند 
افــزود: اصــالح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــب  ــد از تصوی ــت و بع ــده اس ــام ش ــا تم تقریب
بودجــه ۱۴۰۰ مجــددا در صحــن علنــی پیگیری 
ــده  ــال آین ــه س ــب بودج ــد و تصوی ــد ش خواه
ــری  ــس پیگی ــده در مجل ــه آین از یکشــنبه هفت

می شــود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

در بیشتر کشورهای هدف صادراتی 
ایران رایزن بازرگانی نداریم
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