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رئیس سازمان حمایت مطرح کرد؛ 

مردم 
احتکار خانگی نکنند

آزاد سازی پول های بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی در گام آخر

مورد مهم در بازار شب عید نظارت است
کمبودی در بازار شب عید نخواهیم داشت

کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای پرداخت شده است
پولی که بانک مرکزی از کره جنوبی طلب دارد ۷ میلیارد دالر است

چنانچه پرداخت عملیاتی نشود، پیگیری های الزم انجام خواهد گرفت
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

نظارت الکترونیکی از فرارهای مالیاتی نظارت الکترونیکی از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری می کندجلوگیری می کند

سرنوشت لوایح FATF در مجمع 
تشخیص یکی از نگرانی های دولت است

هرچه در انتخابات بکاریم همان 
را درو می کنیم

فیلتر تلگرام، رشد پیام رسان های 
داخلی را دچار وقفه کرد

باید واکسن مورد اعتماد وارد کنیم؛
 مردم نمونه آزمایشگاهی نیستند 

نماینده مجلس:
حضور نامزدهای توانمند به مشارکت 
حداکثری در انتخابات منجر می شود

نماینـــده مـــردم تبریـــز، آذرشـــهر و اســـکو 
در مجلـــس شـــورای اســـامی گفـــت: چنانچـــه 
ــه  ــه عرصـ ــا بـ ــته پـ ــد و شایسـ ــراد توانمنـ افـ
انتخابـــات شـــوراها بگذارنـــد، شـــاهد مشـــارکت 
ـــد.  ـــم ش ـــات خواهی ـــردم در انتخاب ـــری م حداکث
بـــه گـــزارش ایرنـــا، حجـــت االســـام محمدرضـــا 
ـــان  ـــا بی ـــگاران ب ـــع خبرن ـــی در جم ـــاج الدین میرت
ـــد، پاکدســـت و مجـــرب  ـــراد توانمن ـــه ورود اف اینک
ـــاد  ـــب اعتم ـــبب جل ـــامی س ـــوارهای اس ـــه ش ب
ـــود،  ـــهری می ش ـــت ش ـــه مدیری ـــبت ب ـــردم نس م
ـــرادی  ـــن اف ـــا ورود چنی ـــد ب ـــدون تردی ـــزود: ب اف
ـــهرها از  ـــدادی از ش ـــوراها در تع ـــخ ش ـــه تل تجرب

ـــود. ـــی ش ـــهروندان زدوده م ـــان ش اذه
وی بـــا تاکیـــد بـــر اهمیـــت انتخابـــات ششـــمین 
ـــت:  ـــتا، گف ـــهر و روس ـــامی ش ـــوراهای اس دوره ش
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه افـــراد شایســـته بـــا 
ـــامی  ـــوراهای اس ـــات ش ـــه انتخاب ـــه عرص ورود ب
می تواننـــد در حـــل بســـیاری از مشـــکات 
مدیریـــت شـــهری و شـــهرداری ها گام هـــای 
ــه  ــت رفتـ ــاد از دسـ ــد و اعتمـ ــی بردارنـ اساسـ

مـــردم را جلـــب کننـــد.
ــی  ــر بررسـ ــن امـ ــی همچنیـ ــاج الدینـ میرتـ
ــوراهای  ــات شـ ــای انتخابـ ــت کاندیداهـ صاحیـ
ــیار  ــم و بسـ ــتا را مهـ ــهر و روسـ ــامی شـ اسـ
ــای  ــات هـ ــه داد: هیـ ــد و ادامـ ــاس خوانـ حسـ
نظـــارت بـــر انتخابـــات بایـــد براســـاس قانـــون، 
صاحیـــت کاندیداهـــا را بررســـی کننـــد و 
ــی و  ــی، حزبـ ــایق سیاسـ ــتا سـ ــن راسـ در ایـ
ـــرای  ـــائبه ای ب ـــا ش ـــد ت ـــاظ نکنن ـــی را لح قومیت
ــن دوره از  ــد ایـ ــون منـ ــالم و قانـ ــزاری سـ برگـ

انتخابـــات بـــه وجـــود نیایـــد.
وی یـــادآور شـــد: در بررســـی صاحیـــت 
ــه  ــد بـ ــامی بایـ ــوراهای اسـ ــای شـ کاندیداهـ
نحـــوی عمـــل شـــود کـــه حـــق هیـــچ فـــردی 

ــود. ــع نشـ تضییـ
ـــامی  ـــوراهای اس ـــمین دوره ش ـــات شش انتخاب
ـــیزدهمین دوره  ـــا س ـــان ب ـــتا همزم ـــهر و روس ش
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ۲۸ خـــرداد مـــاه 

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــال ۱۴۰۰ برگ س

مرزهای غربی را بستیم

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
گفــت: امــروز ۲۵۰ هــزار دوز واکســن ســینوفارم 

می شــود. کشــور  وارد 
بــه گــزارش مهــر، علیرضــا رئیســی در حاشــیه 
ــورد  ــا در م ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س جلس
ــور،  ــف کش ــتان های مختل ــی اس ــت کرونای وضعی
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ۱۱ شــهر اســتان 
خوزســتان در وضعیــت قرمــز هســتند، ۳۲ شــهر 
ــی  ــز آب نارنجــی، ۲۵۱ شــهر زرد و ۱۵۴ شــهر نی

هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز ۲۵۰ هــزار دوز 
ــود  ــی وارد کشــور می ش ــینوفارم چین واکســن س
ــون دوز  ــخ ورود ۴.۲ میلی ــن تاری ــزود: همچنی اف
واکســن کوواکــس طــی امــروز یــا فــردا مشــخص 

می شــود.
ــا  ــم ت ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــد ک ــی تاکی رئیس
پایــان فروردیــن ۱۴۰۰، واکسیناســیون یــک 
ــای پرخطــر  ــر از گروه ه ــزار نف ــون و ۳۰۰ ه میلی

ــانیم. ــان برس ــه پای را ب
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
گفــت: عــاوه بــر بخش هــای قبلــی کــه در 
قــرار  کرونــا  واکسیناســیون  نخســت  مرحلــه 
داشــتند، عوامــل اورژانــس بیمارســتان ها نیــز در 

می شــوند. واکسیناســیون  مرحلــه  ایــن 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت بیمــاری در 
دنیــا وضعیــت مطلوبــی نیســت گفــت: تــا کنــون 
ــن  ــه ای ــا ب ــر در دنی ــون نف ــش از ۱۱۴ میلی بی
ــون و  ــش از دو میلی ــدند و بی ــا ش ــاری مبت بیم

ــد. ــوت کردن ــز ف ــر نی ــزار نف ۵۰۰ ه
رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه ۵۲۰ هــزار 
ــط در کشــور  ــا فق ــاری کرون ــی ناشــی از بیم فوت
ــس  ــزود: در انگلی ــت، اف ــده اس ــت ش ــکا ثب آمری
هــم میــزان مــرگ و میــر باالیــی دارد و انگلیــس 
رتبــه اول را دارد همچنیــن  در اروپــا تقریبــاً 
ــا،  ــورهای ایتالی ــدیدی در کش ــای ش محدودیت ه
ــت  ــال اجراس ــس در ح ــان و انگلی ــه، آلم فرانس
ــس  ــه از انگلی ــه ک ــش یافت ــروس جه ــن وی و ای
ــرده و در  ــر ک ــا را درگی ــه اروپ ــده هم ــروع ش ش
انگلیــس هــم می تــوان گفــت کــه جایگزیــن 
ــروس ووهــان شــده اســت. ایــن در حالــی  وی

ــان ــت و درم ــتم بهداش ــه سیس ــت ک اس

رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــا بیـــان 
ـــت  ـــم پرداخ ـــک روز ه ـــرای ی ـــوان ب ـــه نمی ت اینک
یارانـــه نقـــدی را بـــه تأخیـــر انداخـــت، گفـــت: 
ـــت  ـــکان پرداخ ـــدی ام ـــای بع ـــواه دولته ـــدون تنخ ب

ـــت.  ـــد داش ـــه را نخواهن یاران
ــر نوبخـــت  ــد باقـ ــا، محمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در جلســـه علنـــی در جریـــان بررســـی جزئیـــات 
ـــنهاد  ـــا پیش ـــت ب ـــه ۱۴۰۰ در مخالف ـــه بودج الیح
محســـن دهنـــوی نماینـــده تهـــران مبنـــی بـــر 
ـــک  ـــت از بان ـــدی دول ـــک درص ـــواه ی ـــذف تنخ ح
مرکـــزی را بـــه منظـــور جلوگیـــری از بی  نظمـــی 
مالـــی دولـــت گفت:پرداخـــت یارانـــه نقـــدی 
بـــه خانوارهـــا در حـــال انجـــام اســـت و واقعـــا 
تعـــدادی از شـــهروندان بـــه ایـــن درآمدهـــا 
بســـیار وابســـته هســـتند. بایـــد یارانـــه نقـــدی 
در یـــک روز خـــاص در مـــاه پرداخـــت شـــود و 
ـــر  ـــک روز تأخی ـــا ی ـــدی ب ـــه نق ـــد یاران ـــی نبای حت

پرداخـــت شـــود.
معـــاون رییـــس جمهـــوری بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــی  ـــی هماهنگ ـــن از شـــورای عال ـــش از ای ـــت پی دول
اقتصـــادی و بـــا موافقـــت مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــع  ــتفاده از اوراق و منابـ ــرای اسـ ــوز الزم را بـ مجـ
مالـــی خزانـــه اخـــذ کـــرده اســـت؛ گفـــت: ایـــن 

ــه  ــد کـ ــذ شـ ــور اخـ ــن منظـ ــرای ایـ ــوز بـ مجـ
ــری  ــچ تاخیـ ــی هیـ ــع و بـ ــر موقـ ــا سـ یارانه هـ
پرداخـــت شـــود.اما تأکیـــد نماینـــدگان بـــر ایـــن 
ـــه  ـــده و ب ـــه ش ـــس گرفت ـــوز از مجل ـــه مج ـــوده ک ب
ســـمت شـــورای دیگـــری بـــرای اجـــازه قانونـــی 

نرویـــم.
وی افـــزود: دولـــت هـــای آینـــده دچـــار 
ــن  ــر از ایـ ــوند اگـ ــی شـ ــی مـ ــکات فراوانـ مشـ
ــه  ــا اینکـ ــد کمـ ــتفاده نکننـ ــواه اسـ ــوز تنخـ مجـ

طبـــق ایـــن مجـــوز بایـــد دو مـــاه بعـــد تنخـــواه 
ـــکان  ـــد ام ـــوز نباش ـــن مج ـــر ای ـــود. اگ ـــت ش پرداخ
ـــی  ـــوز فرصت ـــن مج ـــا ای ـــت. ب ـــا نیس ـــت ه پرداخ
ـــه  ـــه ب ـــود یاران ـــت خ ـــه وق ـــا ب ـــود ت ـــی ش داده م

ــود. ــان داده شـ محرومـ
ـــت  ـــم و پرداخ ـــرای دادن نظ ـــت: ب ـــت گف نوبخ
ـــواه را از  ـــوز تنخ ـــا مج ـــدی م ـــه نق ـــع یاران ـــه موق ب
ـــاق  ـــن اتف ـــر ای ـــون اگ ـــم چ ـــی خواهی ـــس م مجل
ـــود. ـــی ش ـــکل م ـــار مش ـــدی دچ ـــت بع ـــد دول نیفت

ـــق  ـــیون تلفی ـــو کمیس ـــری عض ـــا مص عبدالرض
ـــنهاد  ـــن پیش ـــا ای ـــیون ب ـــف کمیس ـــام مخال ـــا اع ب
ــرد  ــم بگیـ ــت تصمیـ ــر دولـ ــت: اگـ ــذف گفـ حـ
یکـــی دو مـــاه کشـــور را تعطیـــل کنـــد بـــدان 
ـــروش  ـــل از ف ـــع حاص ـــا مناب ـــه عم ـــت ک معناس
ــه  ــوان یارانـ ــی تـ ــده و نمـ ــن نشـ ــن تأمیـ بنزیـ
ـــد  ـــد بتوان ـــت بای ـــا دول ـــرد ام ـــت ک ـــدی پرداخ نق
ســـر مـــاه حقـــوق مددجویـــان کمیتـــه امـــداد، 
رزمنـــدگان معســـر و یارانـــه نقـــدی را پرداخـــت 
ـــواه  ـــت تنخ ـــه دول ـــه ب ـــن مصوب ـــا در ای ـــد. م کن
ـــکل  ـــا مش ـــا ب ـــی ه ـــن پرداخت ـــا ای ـــم ت ـــی دهی م

مواجـــه نشـــود.
ـــن  ـــده ای ـــق  ۵۱ نماین ـــا رای مواف ـــت ب در نهای
پیشـــنهاد حـــذف شـــد و مجـــوز تنخـــواه یـــک 
ـــد. ـــظ ش ـــزی حف ـــک مرک ـــت از بان ـــدی دول درص

ــروش  ــا فـ ــن بـ ــروز همچنیـ ــدگان امـ  نماینـ
اوراق از ســـوی ســـازمان هدفمنـــدی یارانه هـــا 
ـــن  ـــت تامی ـــی جه ـــرکت دولت ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ب
منابـــع مالـــی الزم بـــرای پرداخـــت بـــه موقـــع 

یارانه هـــا مخالفـــت کردنـــد.
ـــت  ـــه نوبخ ـــه گفت ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ای
ــورای  ــن از شـ ــش از ایـ ــدام پیـ ــن اقـ ــوز ایـ مجـ
عالـــی هماهنگـــی اقتصـــادی اخـــذ شـــده بـــود.

سرپرســت شــهرداری مراغــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســناد، مــدارک و عکس هــای قدیمــی قابــل 
ــوزه  ــت: م ــود دارد، گف ــاد وج ــن نه ــی در ای توجه
شــهر یــا شــهرداری بــه زودی و پــس از مکان یابــی 
ــر در مســیر  ــک گام دیگ ــا ی ــود ت ــدازی می ش راه ان

ــود.   ــته ش ــا« برداش ــهر موزه ه ــه ش »مراغ
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــی در گفت وگ ــهرام مروت ش
رییــس کمیتــه ملــی موزه هــای ایــران )ایکــوم( نیــز 
در ســفر خــود بــر راه انــدازی مــوزه شــهر تاکیــد کــرد.

بــه گفتــه وی »ســیداحمد محیــط طباطبایــی« 
معتقــد اســت کــه موزه هــا در مرحلــه نخســت 
فضــای  وســعت  بــه  توجــه  بــدون  می توانــد 
فیزیکــی و بــا دوری از تشــریفات راه انــدازی شــود 

ــد. ــعه یاب ــج توس ــه تدری ــس از آن ب و پ
سرپرســت شــهرداری مراغــه بــا اشــاره بــه 
ــوس شــهری  ــای اتوب ــه نســل نخســت بلیط ه اینک
جملــه  از  ریالــی  یــک  نوســازی  قبض هــای  و 
اســناد قدیمــی و جالبــی بــه شــمار مــی رود کــه در 
شــهرداری مراغــه بــه یــادگار مانــده اســت، افــزود: 
مــوزه شــهر بافاصلــه پــس از مکان یابــی و کار 

ــج  ــه تدری ــدازی خواهــد شــد و ب کارشناســی، راه ان
ــت. ــد یاف ــعه خواه توس

اجرای طرح گذر موزه 
تا چه حد جدی است؟

ــا مبنــی  ــگار ایرن ــه ســوال خبرن وی در پاســخ ب
ــه  ــه چ ــوزه ب ــذر م ــرح گ ــرای ط ــه اج ــر اینک ب

ــذر  ــداث گ ــرد: اح ــان ک ــتگی دارد، بی ــی بس عوامل
مــوزه از روبــروی درب اصلــی بیمارســتان ســینا تــا 
ــی اســت  کوچــه ســبزیچی ها از پیشــنهادهای خوب

ــاز دارد. ــه نی ــه مصوب ــرای آن ب ــه اج ک
وی اضافـه کـرد: گـذر موزه به مشـاور طـرح تفصیلی 
ارجـاع شـده و در صـورت طـی کـردن مراحـل اداری و 
تصویب در کمیسیون ماده پنج، قابلیت اجرا پیدا می کند.

ــوب  ــرح مص ــن ط ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــد در مراحــل اجــرای  نیســت و شــهرداری نمی توان
آن از قانــون کمــک بگیــرد، بیــان کــرد: شــهرداری 
ــکان زمین هــا  ــا مال ــا اجــرای آن موافــق اســت ام ب

نیــز بایــد توافــق کننــد.

دبیرخانه شهر دوستدار کودک به زودی 
راه اندازی می شود

ــورد خروجــی کارگاه  ــن در م ــی« همچنی »مروت
طــی  کــه  کــودک  دوســتدار  شــهر  آموزشــی 
روز جــاری در شــهرداری مراغــه برگــزار شــد، 
ــتدار  ــهر دوس ــه ش ــه زودی دبیرخان ــرد: ب ــان ک بی
ــاس  ــر اس ــای آن ب ــدازی، و فعالیت ه ــودک راه ان ک

می شــود. آغــاز  موجــود  دســتورالعمل های 
منقــول  امــوال  و  موزه هــا  مدیــرکل  ســفر 
فرهنگــی تاریخــی و رییــس کمیتــه ملــی موزه هــای 
ایــران )ایکــوم( بــه مراغــه بــار دیگــر تحقــق وعــده 
»مراغــه شــهر موزه هــا« را بــه مطالبــه تبدیــل 
کــرد؛ مطالبــه ای کــه نشــان از درک اهمیــت مــوزه 
داشــته و در راس آن فرمانــدار مراغــه حضــور دارد.

سرپرست شهرداری مراغه: 

راه اندازی موزه شهر در مراغه به مکان یابی نیاز دارد

نوبخت:

 دولت بعد بدون تنخواه امکان پرداخت یارانه را نخواهد داشت
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امــام جمعــه تبریــز انتخابــات پرشــور و انتخــاب 
درســت را از اقدامــات مهــم آینــده کشــور در حــوزه 
شــوراهای شــهر و ریاســت جمهــوری عنــوان کــرد 
و گفــت: انتخــاِب درســت در پیشــبرد امــور بســیار 
مهــم اســت، لــذا آحــاد مــردم بداننــد کــه در 

ــم.  ــم، درو می کنی ــه بکاری ــر چ ــات ه انتخاب
ــلمین  ــنیم، حجت االسام والمس ــزارش تس ــه گ ب
ســیدمحمدعلی آل هاشــم در خطبه هــای نمازجمعــه 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــه بجــا ب ــاق را هزین ــز، انف تبری
اجتمــاع دانســت و اظهــار داشــت: پــر کــردن 
خاءهــا و درک نیازهــای واقعــی جامعــه، هنــِر اهــل 

ــاق اســت. انف
وی بــا اشــاره بــه ســالروز تاســیس کمیتــه 
ــادگار  ــاد را ی ــن نه ــی )ره(، ای ــام خمین ــداد ام ام
ــن  ــات ای ــت و خدم ــل دانس ــام راح ــمند ام ارزش
کمیتــه را یــادآور شــد و تاکیــد کــرد: همگــی بایــد 
در حــد تــوان در آســتانه عیــد نــوروز بــا کمک هــا و 
رزمایــش معیشــتی بــه کمــک محرومیــن بشــتابیم.

امــام جمعــه تبریــز در ادامــه، درماندگــی جریــان 
غربگــرا در لبنــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــده،  ــارش ش ــه گرفت ــتی ک ــا بین بس ــعدحریری ب س
در جســتجوی راه هــای جدیــد اســت. حریــری بــه 
طــور ســنتی بــه عربســتان وابســتگی شــدیدی دارد 

ــا او و  ــن ســلمان ب ــز ب ــی برخوردهــای تحقیرآمی ول
ــدید او  ــر ش ــب تنف ــاض موج ــتگیری وی در ری دس
ــرات  ــر، ج ــن تنف ــم ای ــی رغ ــذا عل ــت ل ــده اس ش

ــدارد. ــا را ن ــی و دوری از آنه ــام علن اع
وی بــا بیــان اینکــه ســعد حریــری درمانــده تــر از 
همیشــه بــه ســوی امــارات و قطــر روی آورده و از آل 
ســعود فاصلــه گرفتــه تــا بــه پشــتوانه آنهــا جایــگاه 
خــود را در آینــده لبنــان تثبیــت کنــد، خاطــر 
نشــان کــرد: جریــان مقاومــت لبنــان بــا هوشــمندی 

ــات، محبــوب تمــام اقشــار  ــا ایــن جریان متناســب ب
مــردم شــده اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی ابــراز 
داشــت: غــرب و جریــان غربگــرای لبنــان بــا دههــا 
ــد مقاومــت لبنــان را  ــگ تــاش کردن فریــب و نیرن
مقصــر اصلــی مشــکات معرفــی کننــد ولــی بــه بــن 

بســت رســیدند.
ــت را از  ــاب درس ــور و انتخ ــات پرش وی، انتخاب
ــوراهای  ــوزه ش ــده کشــور در ح ــم آین ــات مه اقدام

ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــوری عن ــت جمه ــهر و ریاس ش
ــم  ــیار مه ــور بس ــبرد ام ــت در پیش ــاِب درس انتخ
ــات  ــه در انتخاب ــد ک ــردم بدانن ــذا آحــاد م اســت، ل

ــرد. ــم ک ــم، درو خواهی ــه بکاری ــر چ ه
ــاره  ــا اش حجت االســام والمســلمین آل هاشــم ب
بــه اینکــه برخــی در انتخابــات شــرکت نمــی کننــد 
ــد در  ــت: بای ــد، گف ــا دارن ــه عملکرده ــی ب و انتقادات
ــاب  ــح را انتخ ــرد اصل ــرد و ف ــرکت ک ــات ش انتخاب
کــرد تــا امــور بــه درســتی پیــش بــرود و کســی را 
ــا  کــه فکــر می کنیــم مشــکات را حــل می کنــد، ب

ــم. ــود روی کار بیاوری رای خ
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــا بینــش و 
سیاســی  حماســه  انتخابــات  در  بــاال  بصیــرت 
ــر  ــات مظه ــرد: انتخاب ــان ک ــر نش ــم، خاط بیافرینی
ــر  ــه مظه ــت ک ــام اس ــده از اس ــت و برآم جمهوری
نهادیتــه شــدن مــردم ســاالری دینــی هــم، حضــور 

در انتخابــات اســت.
امــام جمعــه تبریــز، بــا بیــان اینکــه نماینــدگان 
ــردم  ــه م ــن هم ــب، منتخبی ــای منتخ و کاندیداه
هســتند تصریــح کــرد: انتخابــات مظهــر آزادی 
مــردم در انتخــاب سرنوشــت اســت، بنابرایــن از 
ایــن فرصــت بــرای بهبــود شــرایط و انتخــاب اصلــح 

ــم. ــتفاده کنی اس

لوایــح  گفــت: سرنوشــت  دولــت  ســخنگوی 
CFT و پالرمــو در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــرای  ــت ب ــان یکــی از نگرانی هــای دول نظــام همچن
ــردم  ــی م ــر زندگ ــد ب ــای زائ ــگیری از هزینه ه پیش

ــت. اس
بــه گــزارش مهــر، علــی ربیعــی ســخنگوی دولت 
در یادداشــتی بــا عنــوان »تحریــم، )اف ای تــی اف( و 
ایــن روزهــای حیاتــی«، نوشــت: »ایــن روزهــا طــرح 
مجــدد لوایــح مرتبــط بــا »اف ای تــی اف« در دســتور 
کار مجمــع محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار 
ــن و  ــه مخالفی ــگام چ ــدم هم ــت. معتق ــه اس گرفت
ــب  ــد در قال ــوع نبای ــن موض ــه ای ــن ب ــه موافقی چ
مســائل سیاســی و جناحــی بنگرنــد زیــرا ایــن 
موضــوع ایــن روزهــا مســاله مهــم مرتبــط بــا منافــع 
ــردای  ــعه ف ــان و توس ــروز ایرانی ــی ام ــی، زندگ مل

ــران اســت. ای
اعتقــاد کــه  ایــن  بــا  نیــز  یادداشــت  ایــن 
بــه  می توانــد  مســأله  از  متقابــل  فهــم  و  درک 
تصمیم ســازی درســت منجــر و تصمیمــی کــه 
ــود.  ــته می ش ــد، نوش ــن کن ــه را تضمی ــع عام مناف
متأســفانه ایــن روزهــا فضــای کشــور بــه حــد 
ــی سیاســت زدگی شــده اســت.  افراطــی دچــار نوع
ــنجیده  ــی س ــس حکمران ــه از جن ــت زدگی ن سیاس
سیاســی کــه ضــرورت هــر جامعــه ای اســت، بلکــه 
ــه  ــه ب ــگاه تقلیل گرایان ــی ن ــا نوع ــده ب ــراه ش هم
تمامــی پدیده هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی 
و امنیتــی. ایــن روزهــا ایــن امــر بــه حــدی افراطــی 
شــده کــه هــر کنشــگر اجتماعــی - سیاســی کــه بــه 
فضــای تبلیغاتــی - رســانه ای ایــران می نگــرد، ایــن 

ــت. ــی اس ــاهده عین ــل مش ــده قاب پدی
بخصــوص ایــن روزهــا کــه در آســتانه انتخابــات 
ــن  ــم ای ــر می بری ــه س ــوری ۱۴۰۰ ب ــت جمه ریاس
ــد.  ــاری نگرشــی بیشــتر خــود را نشــان می ده بیم

نــگاه کنیــد بــه اظهارنظرهــای سیاســت زده نابجایــی 
ــک روز  ــرار شــد. ی ــدام تک ــدت م ــن م ــه در همی ک
ــه داشــتند  ــاال نگ ــد خودشــان قیمــت ارز را ب گفتن
تــا بــا پیــروزی بایــدن آن را کاهــش دهنــد، اجنــاس 
را در گمــرک نگــه داشــتند تــا بــا انتخابــات آمریــکا 
وارد کشــور کننــد تــا ارزانــی ایجــاد شــود یــا بــرای 

فروپاشــی نظــام بودجــه نوشــتند.
ـــادی،  ـــی، اقتص ـــائل سیاس ـــی مس ۲. درهم تنیدگ
ـــرات  ـــت محیطی و تأثی ـــی و زیس ـــی، اجتماع فرهنگ
ـــن  ـــات ای ـــزو خصوصی ـــا ج ـــل آنه ـــتگی متقاب و وابس
ـــی  ـــای مل ـــم درون مرزه ـــر ه ـــن ام ـــت. ای دوره ماس
و هـــم در مقیـــاس جهانـــی پدیـــد آمـــده اســـت. 
ــل  ــن عوامـ ــک از ایـ ــر یـ ــوارد هـ ــی مـ در برخـ
تأثیرگـــذاری  بـــه شـــرایطی  بنـــا  می تواننـــد 
ــی و  ــت خارجـ ــأله سیاسـ ــد. مسـ ــتری بیابنـ بیشـ
ـــر  ـــوع سیاســـت ورزی ب ـــا جهـــان و ن ـــل ب شـــیوه تعام
تمامـــی عرصه هـــای زیســـت داخلـــی و اقتصـــادی 
ـــت.  ـــرده اس ـــدا ک ـــتری پی ـــذاری بیش ـــور تأثیرگ کش
بـــدون هیـــچ تردیـــدی موضـــوع تحریـــم علیـــه 
ــا  ــه اول و بـ ــادی در درجـ ــردم و جنـــگ اقتصـ مـ
فاصلـــه ای در درجـــه دوم مســـأله قـــرار گرفتـــن 
در لیســـت ســـیاه »اف ای تـــی اف« از اساســـی ترین 
ــر  ــت. تأثیـ ــران اسـ ــه ای در ایـ ــائل بین عرصـ مسـ
ـــه،  ـــر رفت ـــی فرات ـــأله از سیاســـت خارج ـــن دو مس ای
ـــنی  ـــه روش ـــاد ب ـــه اقتص ـــر عرص ـــار آن ب ـــروز آث ام
دیـــده می شـــود - نـــگاه کنیـــد بـــه رفتـــار 
اقتصـــادی مـــردم در پـــی یـــک موضع گیـــری 
ــاال و  ــا خارجـــی و حتـــی بـ سیاســـی داخلـــی یـ
ـــار آن  ـــدم آث ـــن معتق ـــت ارز- م ـــدن قیم ـــن ش پایی

بـــر حوزه هـــای اجتماعـــی و فرهنگـــی چـــون بـــا 
ـــت،  ـــد گذاش ـــود را خواه ـــر خ ـــر تأثی ـــه دورت فاصل
هنـــوز بـــا آن آشـــنا نیســـتیم و مـــورد مداقـــه و 

مطالعـــه جـــدی نیـــز قـــرار نگرفتـــه اســـت.
ــه  ــر ن ــالیان اخی ــی س ــت ط ــتراتژی دول ۳. اس
ــای اقتصــاد  ــا از پ ــر تحریم ه ــا گســیختن زنجی تنه
ایــران بلکــه اجتنــاب از خودتحریمــی بــرای شــکوفا 
ــدون  ــه ب ــی اســت ک ــی در دنیای شــدن اقتصــاد مل
برخــورداری از برون گرایــی در اقتصــاد و تعامــل 
ــگاه  ســازنده در ارتباطــات بین المللــی و یافتــن جای
مناســب و دریافــت ســهم بیشــتر در شــبکه تجــارت 
جهانــی، امــکان جهش هــای بــزرگ در اقتصــاد 
شکســت  بــا  نیســت.  امکانپذیــر  کشــور  یــک 
سیاســت فشــار حداکثــری و آغــاز دوره ای کــه بــرای 
ــه تعهداتــش  ــکا چــاره ای جــز ملتــزم شــدن ب آمری

نمانــده،  باقــی  یکجانبــه  تحریم هــای  لغــو  در 
ــع  ــو در مجم ــی اف تی و پالرم ــح س ــت لوای سرنوش
تشــخیص مصلحــت نظــام همچنــان یکــی دیگــر از 
ــرای پیشــگیری از هزینه هــای  نگرانی هــای دولــت ب
زائــد بــر زندگــی مــردم و ضــرورت کســب منفعــت 
ــردم و  ــی م ــود زندگ ــرای بهب ــی ب ــاد جهان از اقتص

توســعه کشــور اســت.
آنچــه کــه طرفــداران عــدم تصویــب لوایــح 
مطــرح می کننــد یکــی دربــاره عــدم منفعــت 
در حــال حاضــر و دوم ارتبــاط آن بــه مســائل 
ــه ســوم  ــه نکت ــم و بی فایدگــی آن اســت. البت تحری
ــتیابی  ــران از دس ــان ای ــتفاده بدخواه ــز سوءاس نی
بــه منابــع مالــی کشــور نیــز مطــرح می شــود. 
ــه رتبــه ریســک  ــاره نفــع کوتاه مــدت نگاهــی ب درب
ــی در اقتصــاد  ــای مال ــش هزینه ه اقتصــادی و افزای

ایــران نشــان می دهــد کــه قــرار گرفتــن در لیســت 
ســیاه به طــور فــوری و کوتاه مــدت آثــار زیــادی بــر 

ــردم دارد. ــی م زندگ
ــی  ــر همت ــر عبدالناص ــه نقطه نظ ــد ب ــگاه کنی ن
رئیــس کل بانــک مرکــزی کــه بــه هزینه هــای 
را جــزو  موضــوع  ایــن  و  اشــاره  بانکــی  نظــام 
ضرورت هــای بانکــی می دانــد. رفتــن در لیســت 
ســیاه هــم در دوران تحریــم آثــار خــود را وارد 
کــرده و نیــز در دوران پــس از تحریــم آثــار بیشــتر 
آن نمایــان خواهــد شــد. ایــن بــه آن معنــا نیســت 
کــه مــا نبایــد از اســتراتژی »آب کــه از ســر گذشــت 
چــه یــک وجــب چــه ۱۰ وجــب« اســتفاده کنیــم. 
گزارش هایــی کــه در دولــت و ســتاد اقتصــادی 
ــر کشــورهای  ــاوه ب ــد، ع ــد نشــان می ده ــه ش ارائ
ــا  ــا م ــتانه ای ب ــط دوس ــه رواب ــی ک ــد جهان قدرتمن
ــد، حتــی همســایگانی کــه شــرکای اقتصــادی  دارن
مــا هســتند و قصــد مشــارکت در تحریم هــا را هــم 
ــر  ــی اف« حاض ــات »اف ای ت ــت تبع ــه عل ــد ب ندارن
ــه  ــتند و هزین ــن نیس ــح و روش ــکاری صری ــه هم ب
ــران بســیار بیــش از حــد معمــول  ــرای ای ــه ب مبادل

شــده اســت.
بدیهــی اســت در دوران پــس از تحریــم و عقــب 
ــش روی  ــدی در پی ــش جدی ــا چال ــدن تحریم ه ران
مبــادالت تجــاری و مالــی مــا نمایــان خواهــد شــد. 
ــدی  ــا پایبن ــه ب ــت ک ــوان گف ــر می ت ــک تعبی ــه ی ب
دوبــاره آمریــکا بــه برجــام کــه الزامــاً تنهــا از طریــق 
ــه  ــق و قطعنام ــن تواف ــض ای ــای ناق ــو تحریم ه لغ
ــع  ــح مان ــن لوای ــب ای ــت، تصوی ــر اس ۲۲۳۱ میس
ــت،  ــق صنع ــای رون ــش پ ــری را از پی ــده دیگ عم

خدمــات و تجــارت حــذف می کنــد امــا حتــی 
ــای  ــه تحریم ه ــا ادام ــت و ب ــن حال در بدبینانه تری
ــاد  ــت از اقتص ــزوم حمای ــم ل ــکا ه ــی آمری غیرقانون
ــه  ــا، همان گون ــردن تحریم ه ــر ک ــی و بی اث مقاومت
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه آن تأکیــد کرده انــد، 
دلیــل منطقــی دیگــری بــرای تصویــب ایــن لوایــح 
و کاســتن از موانعــی اســت کــه می توانــد بــه 
ــا  صــادرات و واردات دشــوار کشــور تحــت تحریم ه

ــد. کمــک کن
در حالــی کــه در چنــد مــاه آینــده دولــت 
دوازدهــم بــه پایــان راه خــود خواهد رســید، تصویب 
ــرات  ــد تأثی ــح می توان ــن لوای ــب ای ــدم تصوی ــا ع ی
ــا  ــته ی ــده داش ــت آین ــت دول ــر موفقی ــدگاری ب مان
ــزل  ــا متزل ــتاب ی ــروعی پرش ــتن ش ــی در داش حت
ــدارک و  ــه م ــد. چنانچ ــته باش ــهم داش ــگان س و لن
ــت قبــل تاش هــای  اســناد نشــان می دهــد در دول
ــت  ــروج از لیس ــران و خ ــتن ای ــرای پیوس ــاد ب زی
ــی و  ــت ناکام ــه عل ــه ب ــت ک ســیاه صــورت می گرف
عــدم پذیــرش دیپلماســی ایــن امــر پذیرفتــه نشــد.

در اینجــا یــادی کنــم از دوســت گرانقــدر علــی 
طیب نیــا کــه در ابتــدای دولــت یازدهــم قــرار 
ــأله در  ــن مس ــیاه را مهمتری ــت س ــن در لیس نگرفت
اقتصــاد ایــران و تبــادالت جهانــی می دانســت و 
ــای  ــی تاش ه ــت جهان ــای مثب ــه فض ــه ب ــا توج ب
ــروز همــه  ــع شــد. ام ــر واق ــه مؤث ــن زمین وی در ای
کشــورهای دنیــا بــا اندازه هــای اقتصــاد متفــاوت بــه 
نحــوی بــه ایــن کنوانســیون جهانــی پیوســتند. بایــد 
ــان  ــران اقتصادی م ــان و مدی ــی کارشناس ــه توانای ب
در فراینــد پیوســتن همــراه تأمیــن منافــع و امنیــت 
ــزرگ  ــران ب ــاور داشــته باشــیم. شایســته ای ــی ب مل
ــد کشــور معــدودی  ــا هــم جــزو چن نیســت کــه م
ــه  ــرار گرفت ــیاه ق ــت س ــن لیس ــه در ای ــیم ک باش

باشــند.

امام جمعه تبریز: 

هرچه در انتخابات بکاریم همان را درو می کنیم

ربیعی:

سرنوشت لوایح FATF در مجمع تشخیص یکی از نگرانی های دولت است

مصوبه مجلس به گرانی تلفن همراه 
منجر می شود؟

انجمــن واردکننــدگان تلفــن همــراه اعــام کــرد: 
مصوبــه  مجلــس بــرای افزایــش عــوارض واردات 
تلفــن همــراه، باعــث گرانــی ایــن کاال خواهــد شــد. 
ــا، انجمــن واردکننــدگان تلفــن  ــه گــزارش ایرن ب
ــه  ــرد ک ــاره ک ــه ای اش ــه مصوب ــر ب ــراه در توئیت هم
ــد  ــر خواه ــراه منج ــن هم ــی تلف ــی گوش ــه گران ب
ــر  ــه اخی ــی مصوب ــت: »ط ــه نوش ــن اتحادی ــد. ای ش
ــی  ــود بازرگان ــا س ــن اســت ت ــر ای ــرار ب ــس، ق مجل
ــک  ــاالی ۶۰۰ دالری از ی ــل ب واردات تجــاری موبای

ــد.« ــدا کن ــش پی ــه هشــت درصــد افزای ب
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــرد: ب ــن اضافه ک ــن انجم ای
احتســاب چهــار درصــد حقــوق و عــوارض گمرکــی، 
بــه ۱۲ درصــد  پنــج درصــد  از  واردات  تعرفــه 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــا افزایــش درصــد  پیگیری هــای نشــان می دهــد ب
ــوارض گمرکــی، گوشــی های پرچــم دار و  ــوق و ع حق
رده بــاال کــه قیمــت آن هــا بــاالی ۶۰۰ دالر اســت، بــه 
افزایــش قابــل توجــه قیمــت منجــر خواهد شــد. البته 
ــرکت های  ــن و ش ــزان الزم تامی ــه می ــی ب ــر گوش اگ
واردکننــده گوشــی تلفــن همــراه وارد رقابــت شــوند، 

ایــن افزایــش قیمــت از بیــن خواهــد رفــت.
ــات  ــوز جزئی ــه هن ــه ک ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
آن منتشــر نشــده،  در ســال ۱۴۰۰ تعرفــه واردات 
ــه ۱۲ درصــد  ــاالی ۶۰۰ دالر ب ــل ب گوشــی های موبای
ــی از  ــز یک ــه نی ــن مصوب ــت. ای ــد یاف ــش خواه افزای
مصوبه هــای هفتــه گذشــته مجلــس شــورای اســامی 
ــس  ــر مجل ــه دیگ ــد. مصوب ــاز ش ــه خبرس ــت ک اس
دربــاره افزایــش مالیــات اپراتورهــای تلفــن همــراه بود 
کــه در بهتریــن حالــت قیمــت بســته های اینترنتــی را 

ــد داد. ــش خواه ــا ۴۰ درصــد افزای ت

مجوز مجلس برای اجرای طرح های 
نیمه تمام با اولویت بخش خصوصی 

ــد  ــازه دادن ــت اج ــه دول ــس ب ــدگان مجل نماین
ــاده  ــام و آم ــای نیمه تم ــرای طرح ه ــرای اج ــه ب ک
ــا اولویــت  بهــره بــرداری از طریــق منابــع داخلــی ب

ــد.  ــدام کن ــی اق ــی و تعاون ــای خصوص بخش ه
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
ــات  ــه جزئی ــن جلســه رســیدگی ب اســامی در نهمی
الیحــه بودجــه۱۴۰۰ بــا رای موافــق بــه بنــد الحاقــی 
ــرای  ــد در اج ــازه دادن ــت اج ــه دول ــره ۱۹ ب ۱ تبص
ــون  ــه قان ــواد ب ــی م ــاق برخ ــون الح ــاده)۲۷( قان م
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت)۲( از محــل 
ــدات الزم  ــود، تمهی ــای خ ــه و دارائی ه ــع بودج مناب
آمــاده  و  نیمه تمــام  طرح هــای  اجــرای  بــرای  را 
از  اعــم  بهره بــرداری،  حــال  در  و  بهره بــرداری 
ــع  ــا مناب ــای ســرمایه ای ب ــک دارایی ه ــای تمل طرح ه
و طرح هــای شــرکت های  اختصاصــی  و  عمومــی 
دولتــی بــا منابــع داخلــی از طریــق انعقــاد قــرارداد در 
قالــب مــاده مذکــور بــا بخش هــای خصوصــی، تعاونــی 
ــای  ــت بخش ه ــا اولوی ــا، ب ــهرداری ها، دهیاری ه و ش

ــد. ــم کن ــی فراه خصوصــی و تعاون
در طرح)پروژه( هــای بزرگراهــی و راه اصلی و همچنین 
حمــل و نقل ریلــی)راه آهن( اســتفاده از قرارداد مشــارکت 
)بصــورت ۵۰% ســهم دولــت و ۵۰% ســهم ســرمایه گذار( 
در احــداث، تعریــض، نگهداری، بهســازی، بازســازی و بهره 

بــرداری، بــا اخــذ عــوارض از کاربــران امکان پذیر اســت.

مجید آقازاده شهردار ارومیه شد
ــت:  ــه گف ــهر ارومی ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــوان  ــه عن ــورا، ب ــا رای اعضــای ش ــازاده ب ــد آق مجی

ــد.  ــاب ش ــه انتخ ــد ارومی ــهردار جدی ش
محمــد خلیــل پــور در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود: مجید 
ــازاده، هشــت رای از ۱۱ رای اعضــای شــورای اســامی  آق
شــهر ارومیــه را کســب کــرد و بــه عنــوان گزینــه مدنظــر 
شــورای اســامی شــهر ارومیــه، به فرمانــداری معرفی شــد.

 شـهردار سابق ارومیه اواسـط دی ماه امسال توسط 
سـربازان گمنام امام زمان )عج( دسـتگیر شده بود.

آقــازاده، پیــش از ایــن، ســابقه مدیریت عامــل آب و 
فاضــاب آذربایجــان غربــی را بــر عهده داشــت.

تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک 
پنجم پیام رسان های خارجی می شود

ــد کــه  ــت را مکلــف کردن نماینــدگان مجلــس دول
نــرخ تعرفــه اینترنــت بــرای اســتفاده از پیام رســان های 
ــی  ــان های خارج ــه  پیام رس ــد تعرف ــی ۲۰ درص داخل

تعییــن شــود. 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــا، نماین ــزارش ایرن ــه گ ب
اســامی بعدازظهر شــنبه در نهمین جلســه علنــی برای 
رســیدگی به جزئیــات الیحــه بودجه ۱۴۰۰ با پیشــنهاد 
الحاقــی »جعفرقــادری« نماینــده شــیراز بــه تبصــره ۱۸ 
مــاده واحــده الیحه بودجــه بــا ۱۵۳ رای موافقــت کردند.

نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس در ادامــه مطرح 
کــرد: یکــی از موضوعــات مهــم و کلیــدی ایــن اســت 
ــی کــه در زمینــه طراحــی  کــه بعــد از کارهــای خوب
کشــور  در  داخلــی  پیام رســان های  و  نرم افزارهــا 
انجــام شــده متأســفانه حمایــت الزم از ناحیــه دولــت 
ــت. ــده اس ــاد نش ــی ایج ــان های داخل ــرای پیام رس ب

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مطــرح کــرد: 
ــزان  ــرای می ــت ب ــکان و فرص ــن ام ــه ای ــرای اینک ب
پیام رســان های  از  مــردم  اســتقبال  و  اســتفاده 
از  اســتفاده  مــردم  و  شــود  بیشــتر  داخلــی 
ــح بدهنــد، بایــد  ــی را ترجی پیام رســان های داخل

ــد. ــاق بیفت ــه اتف ــش هزین ــن کاه ای

ــر  ــران و دیگـ ــت: ایـ ــی گفـ ــت ملـ ــی امنیـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
ـــری  ـــم تکفی ـــد داد تروریس ـــازه نخواهن ـــم اج ـــد تروریس ـــورهای ض کش

وابســـته، بـــار دیگـــر در منطقـــه احیـــاء شـــود.
ـــی  ـــورای عال ـــر ش ـــمخانی دبی ـــی ش ـــان عل ـــر، دریاب ـــزارش مه ـــه گ ب
امنیـــت ملـــی در دیـــدار فـــواد حســـین وزیـــر خارجـــه عـــراق کـــه 
ـــر  ـــرکات اخی ـــه تح ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــام ش ـــنبه( انج ـــر )ش ـــش از ظه پی
ـــن  ـــس ای ـــوب مجل ـــون مص ـــرای قان ـــر در اج ـــراق، تاخی ـــکا در ع آمری
کشـــور مبنـــی بـــر خـــروج نیروهـــای نظامـــی بیگانـــه از عـــراق را 

ـــت. ـــه دانس ـــران در منطق ـــد بح ـــش و تصاع ـــش تن ـــب افزای موج
در ایـــن دیـــدار شـــمخانی بـــر ضـــرورت همـــکاری و تشـــریک 
مســـاعی کشـــورهای منطقـــه بـــرای کاهـــش تنـــش و انجـــام 
گفتگوهـــای ســـازنده بـــرای فروکـــش کـــردن بحران هـــای موجـــود 
ـــدار  ـــزود: آرامـــش و امنیـــت امـــروز عـــراق حاصـــل اقت تاکیـــد کـــرد و اف

مرجعیـــت، تدبیـــر دولتمـــردان و مجاهـــدت حماســـی نیروهـــای مســـلح 
ـــود. ـــت ش ـــد از آن حراس ـــت و بای ـــی اس ـــت مردم ـــای مقاوم و گروه ه

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــورمان ب ـــی کش ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ـــر ش دبی
ــای  ــعه فعالیت هـ ــت و توسـ ــرای تقویـ ــکا بـ ــر آمریـ ــات اخیـ اقدامـ
تروریســـتی داعـــش در منطقـــه و حملـــه وحشـــیانه بـــه نیروهـــای 
ـــازمان  ـــم س ـــدی از تروریس ـــاز دور جدی ـــت، آغ ـــتی مقاوم ـــد تروریس ض
ــد  ــورهای ضـ ــر کشـ ــران و دیگـ ــرد: ایـ ــح کـ ــت، تصریـ ــه اسـ یافتـ
تروریســـم اجـــازه نخواهنـــد داد تروریســـم تکفیـــری وابســـته، بـــار 

دیگـــر در منطقـــه احیـــاء شـــود.
شـــمخانی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت اســـفبار مـــردم 
ــد،  ــی می کنـ ــی را تداعـ ــل کشـ ــی نسـ ــه نوعـ ــن کـ ــوم یمـ مظلـ
آمادگـــی کشـــورمان را بـــرای همـــکاری در پایـــان دادن بـــه جنـــگ 

۴ ســـاله در ایـــن کشـــور اعـــام کـــرد.

ـــه  ـــا ارائ ـــز ب ـــراق نی ـــه ع ـــر خارج ـــین وزی ـــواد حس ـــدار ف ـــن دی در ای
گزارشـــی از تحـــوالت سیاســـی و امنیتـــی اخیـــر در عـــراق اظهـــار 
داشـــت: امنیـــت و ثبـــات زیـــر ســـاخت توســـعه اقتصـــادی و رفـــاه 
ـــارزه  ـــر مب ـــال ها درگی ـــه س ـــراق ک ـــون ع ـــوری چ ـــرای کش ـــت و ب اس
بـــا تروریســـم و ناامنـــی بـــوده برقـــراری امنیـــت اولیـــن اولویـــت 

محســـوب می شـــود.
ــئولین  ــان مسـ ــده میـ ــام شـ ــات انجـ ــه توافقـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه بدلیـــل  ــران کـ ــه ایـ ــراق بـ ــه بدهـــی عـ ــرای تادیـ ــور بـ دو کشـ
تحریم هـــای خارجـــی بـــه تعویـــق افتـــاده اســـت، اظهـــار داشـــت: 
ــتگاه های  ــی و دسـ ــی و بانکـ ــای مالـ ــتمر حوزه هـ ــاش مسـ ــا تـ بـ
ـــده و  ـــته ش ـــم برداش ـــع مه ـــی از موان ـــراق برخ ـــران و ع ـــادی ای اقتص
ـــت  ـــد پرداخ ـــور رون ـــق دو کش ـــورد تواف ـــدل م ـــاس م ـــر اس ـــزودی ب ب

بدهی هـــا آغـــاز می شـــود.

ســخنگوی کاخ ســفید بــا ادعــای اینکــه آمریــکا آمــاده گفت وگوهای 
ــا ایــران در چارچــوب ۱+۵ اســت، گفــت کــه واشــنگتن  دیپلماتیــک ب

قصــد کاهــش تحریم هــای وضــع شــده علیــه ایــران را نــدارد. 
ــک  ــفید در ی ــخنگوی کاخ س ــاکی س ــن س ــنا، ج ــزارش ایس ــه گ ب
نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت کنونــی 
مذاکــرات پیرامــون توافــق هســته ای بــا ایــران مدعــی شــد کــه آمریــکا 

ــت. ــران اس ــا ای ــک ب ــای دیپلماتی ــاده گفت وگوه آم
ــر گــزارش وب ســایت کاخ ســفید، جــن ســاکی تصریــح کــرد:  بناب
ــک  ــرات دیپلماتی ــاده مذاک ــه آم ــت ک ــن اس ــان ای ــا همچن ــع م موض
هســتیم، آمریــکا آمــاده اســت تــا بــر ســر میــز بنشــیند و بــا شــرکایمان 
ــا  ــد. م ــو کن ــق گفت وگ ــاره تواف ــا درب ــی ه ــوب ۱+۵ و ایران در چارچ
ــا چنیــن  ــم. م ــا برداری ــم ه ــرای کاهــش تحری ــم گامــی ب قصــد نداری

ــم. ــداده ای ــرار ن ــز ق ــه ای رو می گزین
وی در ادامــه گفــت: امــا در حــال حاضــر، اروپایــی هــا از مــا دعــوت 

کــرده انــد و مــا منتظــر ایرانــی هــا هســتیم.
ســخنگوی کاخ ســفید همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره جمله 
هوایــی اخیــر آمریــکا بــه شــرق شــوریه و ایــن ادعــا کــه پیــام حملــه 
بــه ایــران چــه بــوده اســت، مدعــی شــد: پیــام رئیــس جمهــور بایــدن 
ــد و  ــی کن ــدام م ــا، اق ــرای محافظــت از آمریکایی ه ــه ب ــن اســت ک ای
ــه  ــت ب ــود دس ــی خ ــه روش انتخاب ــه ب ــق دارد ک ــد او ح ــان تهدی زم

اقــدام بزنــد.
ــه  ــکا نیــز روز جمعــه در پاســخ ب جــو بایــدن رئیــس جمهــور آمری
ســوال خبرنگارانــی کــه او را در ســفر بــه تگــزاس همراهــی مــی کردند، 
مبنــی بــر اینکــه پیــام حملــه بــه ســوریه بــرای ایــران چــه بــوده اســت، 
گفــت: شــما نمــی توانیــد بــدون مجــازات عمــل کنیــد. مراقــب باشــید.

بــه گــزارش ایســنا، وزارت دفــاع آمریــکا )پنتاگــون( اعــام کــرد کــه 
جنگنده هــای آمریکایــی چندیــن حملــه بــه شــرق ســوریه در واکنــش 

بــه حمــات اخیــر بــه کارمنــدان آمریکایــی در عــراق داشــته انــد.
پنتاگــون همچنیــن تاکیــد کــرد کــه ایــن حمــات، چندیــن 
تاسیســات را در ایســت نظارتــی مــرزی تخریــب کــرده کــه بــه ادعــای 
واشــنگتن، گروه هــای »تنــدرو مــورد حمایــت ایــران« از آنهــا اســتفاده 

می کردنــد.
ــح  ــدن صب ــو بای ــه ج ــزارش داد ک ــز گ ــورک تایم ــه نیوی روزنام
پنجشــنبه دســتور حملــه را صــادر کــرده اســت؛ در حالــی کــه 
ــا از  ــود ت ــه ب ــا رفت ــوی کالیفرنی ــن دیگ ــدر س ــه بن ــاع او ب ــر دف وزی
ــت،  ــته اس ــارس بازگش ــج ف ــرا از خلی ــه اخی ــز ک ــر نیمت ناوهواپیماب

ــد. ــد کن بازدی
ــدام  ــن اق ــه ای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــب زاده س ــعید خطی س
ــی و تجــاوز  ــکا را محکــوم کــرد و گفــت کــه حمــات غیــر قانون آمری
ــض  ــوریه، نق ــرق س ــی در ش ــه مناطق ــی ب ــای آمریکای ــه نیروه گران

آشــکار حقــوق بشــر و تجــاوز نســبت بــه حقــوق و قوانیــن بیــن المللــی 
اســت.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: ایــن حمــات کــه در ادامــه 
تجــاوزات مســتمر رژیــم صهیونیســتی بــه خــاک ســوریه میباشــد ،در 
شــرایطی صــورت گرفتــه اســت کــه نیروهــای آمریکایــی طــی ســالهای 
اخیــر بطــور غیــر قانونــی وارد خــاک ســوریه شــده و اقــدام بــه اشــغال 
مناطقــی از خــاک ایــن کشــور و ســرقت منابــع طبیعــی از جملــه نفــت 

نمــوده اســت کــه حــق طبیعــی  مــردم ســوریه مــی باشــد  .
خطیــب زاده همچنیــن، ایــن اقــدام دولــت جدیــد امریــکا را تجــاوز 
آشــکار بــه حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ســوریه و نقــض قوانیــن حقــوق 
ــه تشــدید درگیری هــای نظامــی و  ــل دانســت کــه منجــر ب ــن المل بی

بــی ثباتــی بیشــتر منطقــه خواهــد شــد.

شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق: 

ایران اجازه نمی دهد تروریسم تکفیری در منطقه احیاء شود

سخنگوی کاخ سفید: 

قصد کاهش تحریم های ایران را نداریم

مرزهای غربی را بستیم

انگلیــس و سیســتم ســامت 
ــن  ــل ای ــا در مقاب ــتند ام ــوی هس ــیار ق ــان بس آلم

ــد. ــو در آمدن ــه زان ــروس ب وی
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در 
خصــوص بیمــاری کرونــا در خوزســتان و چهارمحال 
ــد  ــت: در ســطح کشــور گرچــه رون ــاری گف و بختی
بیمــاری یــک وضعیــت تقریبــاً بــا ثباتــی اســت امــا 
اســتان های خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری از 
اســتان هایی هســتند کــه بیمــاری در آنهــا افزایــش 
یافتــه بــه خصــوص خوزســتان کــه در اهــواز و 
آبــادان و برخــی شــهرهای دیگــر کــه گــردش 

ــه باالســت. ــش یافت ــروس جه وی
رئیسـی ادامه داد: میزان رعایـت پروتکل ها در دزفول 
و شـادگان بهتـر از قبـل شـده اسـت و به نظر می رسـد 
رونـد افزایشـی بیمار تا حـدودی در حال کنترل اسـت.

ــت  ــزار تس ــه ۱۲ ه ــه روزان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فقــط در خوزســتان انجــام می شــود گفــت: همچنیــن 
ــاالی ۱۰۰ هــزار تســت در روز انجــام  در کشــور نیــز ب
می شــود کــه ایــن رونــد می توانــد در تشــخیص 
زودرس بیمــاران و اطرافیــان آنهــا کمــک کننده باشــد.

ــد  ــی چن ــرد ط ــت ک ــردم درخواس ــی از م رئیس
هفتــه باقــی مانــده پروتکل هــا را رعایــت کنیــد تــا 

ــوروز آرامــی داشــته باشــیم. ن
بـه گفته وی، ماهیـت ویروس کرونا طوری اسـت 
کـه خیلـی قابل پیش بینی نیسـت و بـه محض عدم 
رعایـت، موجـی از بیمـاری می تواند شـهر، اسـتان و 
کشـور را در برگیـرد. ویـروس جهش یافته انگلیسـی 

هـم که به شـدت قدرت سـرایت باالیـی دارد.
رئیســی دربــاره کنتــرل مرزهــای کشــور نیــز تاکید 
کــرد: در ارتبــاط بــا کنتــرل مرزهــا در ســتاد بحث شــد 
ــرای  ــر ب ــال احم ــت ه ــای جمعی ــد نیروه ــرار ش و ق
مراقبــت مــرزی بــه کمــک نیروهــای بهداشــت بیاینــد.

ــا  ــا ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــخنگوی س س
ــی  ــه اینکــه در حــال حاضــر مرزهــای غرب اشــاره ب

ــم  ــدت ه ــه ش ــده و ب ــته ش ــور بس کش

ادامه از صفحه 1
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ــان های  ــران پیام رس ــد مدی ــات مانن ــر ارتباط وزی
رشــد  تلگــرام  فیلتــر  اســت  معتقــد  بومــی 
ــرده  ــه رو ک ــه روب ــا وقف ــی را ب ــان های بوم پیام رس

ــت.  اس
بــه گــزارش ایرنــا و طبــق اعــام مســئولین 
کــه  زمانــی  بومــی  پیام رســان های  ذیربــط، 
 ۱.۵ توانســتند  کردنــد  آغــاز  را  خــود  فعالیــت 
میلیــون کاربــر جــذب کننــد. پــس از گذشــت 
ــه ۱۵ میلیــون  ــران آن هــا ب یــک ســال تعــداد کارب
نصــب رســید. درســت در همــان ســال و زمانــی کــه 
پیام رســان ها در حــال رشــد بودنــد، پیام رســان 

ــد. ــر ش ــی فیلت ــتور قضای ــه دس ــرام ب تلگ
 فیلترینگــی کــه بــا رشــد پیام رســان ها همزمــان 
ــت از  ــه حاکمی ــید ک ــر رس ــه نظ ــور ب ــد و اینط ش
ــتفاده  ــان ها اس ــد پیام رس ــرای رش ــرام ب ــر تلگ فیلت
ــردم را از پیوســتن  ــی م ــن همزمان ــرده اســت. ای ک
ــک و  ــد ارگانی ــه رش ــی ک ــان های بوم ــه پیام رس ب
خوبــی داشــتند، دچــار تردیــد کــرد. تردیــدی کــه 
باعــث شــد بــا گذشــت تقریبــا ســه ســال از فیلتــر 
تلگــرام، تعــداد نصــب آن هــا بــه ۲۰ میلیــون کاربــر 
ــن  ــر از ای ــال کمت ــر فع ــداد کارب ــا تع برســد و حتم

عــدد اســت.
»محمدجــواد آذری جهرمــی« دربــاره تاثیــر 
فیلتــر تلگــرام بــر رشــد پیام رســان های بومــی 
ــی  ــان های داخل ــران پیام رس ــت: مدی ــا گف ــه ایرن ب
ــرام  ــدن تلگ ــر ش ــه فیلت ــد ک ــاد دارن ــن اعتق ــه ای ب
رونــد رشدشــان را بــا وقفــه مواجــه کــرده؛ نظــر مــن 
نیــز همیــن اســت کــه فرآینــد فیلترینــگ بــه رشــد 

اســت. پیام رســان ها ضربــه زده 

وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: البتــه اکنــون 
وضعیــت پیام رســان های بومــی خــوب اســت و 
اگــر شــبکه دانش آمــوزی »شــاد« را نیــز جــزو 
ــک آن از برخــی  ــم ترافی پیام رســان ها حســاب کنی
بیشــتر  ایــران  در  خارجــی  پیام رســان های  از 
ــوزی »شــاد«  شــده اســت. جــدا از شــبکه دانش آم
ــد. ــی دارن ــز وضعیــت خوب پیام رســان های دیگــر نی

ــوب  ــان محس ــاد را پیام رس ــر ش ــزود: اگ وی اف

بیشــتر  میلیــون  از۲۰  نصب هــا  میــزان  کنیــم 
فعــال  تعــداد کاربــر  بتــوان  می شــود و شــاید 
ــن  ــادل همی ــددی مع ــی را ع ــان های داخل پیام رس

ــم. ببینی
یکــی  متقابــل،  اتصــال  یــا  اینترکانکشــن 
وزارت  توســط  بایــد  کــه  اســت  تســهیاتی  از 
قــرار  پیام رســان ها  دســترس  در  ارتباطــات 
ــت:  ــکان گف ــن ام ــاره ای ــی درب ــرد. آذری جهرم بگی
ــت از  ــه دوم حمای ــرای مرحل ــات ب ــی از مصوب یک
ــازی  ــای مج ــی فض ــز مل ــه مرک ــان هایی ک پیام رس
نــام آن هــا را اعــام کــرد، اینترکانکشــن بــود.

ــی  ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیوی
ــه کمیســیون تنظیــم مقــررات  ــه را ب کشــور، مصوب
ــه  ــه ب ــن مصوب ــی از ای ــد. بخش ــب ش آورد و تصوی
ــب و  ــز تصوی ــه آن نی ــاز داشــت ک ــت نی ــد دول تایی
ــت.  ــده اس ــاغ ش ــان ها اب ــا و پیام رس ــه اپراتوره ب
اکنــون گزارشــی مبنــی بــر این کــه اپراتورهــا مانــع 
ــیده  ــا نرس ــت م ــه دس ــند ب ــل باش ــال متقاب اتص
ــا در  ــکاری اپراتوره ــدم هم ــم ع ــد بگوی ــت. بای اس
ــامل  ــم ســنگینی را ش ــه اینترکانکشــن، جرای مصوب

ــد. ــا می کن ــال آن ه ح

گــزارش هــا حاکــی اســت کــره جنوبــی و ایــران 
بــر ســر طرحــی بــرای پرداخــت بخشــی از دارایــی 
هــای ۷ میلیــارد دالری بلوکــه شــده ایــران کــه در 
حــال حاضــر در کــره جنوبــی مســدود شــده اســت، 
ــزی  ــک مرک ــس بان ــد. ریی ــیده ان ــق رس ــه تواف ب
ایــران گفتــه اســت ایــن رقــم بــا یــک میلیــارد دالر 

آغــاز مــی شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، پــس از خــروج دولــت دونالــد 
ترامــپ از برنامــه جامــع اقــدام مشــترک - معــروف 
ــا برجــام - در ســال  ــران ی ــه توافــق هســته ای ای ب
۲۰۱۸، تحریــم هــای اقتصــادی ایــران مجــدداً 
اعمــال شــد. ایــن امــر منجــر بــه مســدود شــدن ۷ 
میلیــارد دالر پــول ایرانــی ناشــی از فــروش نفــت در 

دو بانــک کــره جنوبــی شــد.
وزارت خارجــه کــره جنوبــی پیــش از ایــن اعــام 
ــاص در  ــای خ ــا روش ه ــور ب ــود دو کش ــرده ب ک
ــده  ــه ش ــوه بلوک ــی از وج ــتفاده از بخش ــورد اس م
ایــران توافــق کــرده انــد. مقامــات وزارت امــور 
ــزی  ــک مرک ــئوالن بان ــی و مس ــره جنوب ــه ک خارج
ــورد  ــن م ــه در ای ــن نشســتی ک ــازه تری ــران در ت ای
ــدار  ــن مق ــورد تعیی ــد در م ــام کردن ــتند اع داش
پــول بــرای انتقــال و مســیر انتقــال آن بــه منظــور 
کســب رضایــت وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده 

ــد. ــم رســیده ان ــه تفاه ب
ــای  ــی ه ــازی دارای ــرح آزادس ــوب ط در چارچ
ــک  ــس کل بان ــی ریی ــه همت ــه گفت ــه ب ــران ک ای
مرکــزی ایــران از یــک میلیــارد دالر آغــاز مــی شــود 
کــره جنوبــی بخشــی از وجــوه مســدود شــده ایــران 
)۱۶.۲۵ میلیــون دالر( را بــه عنــوان حــق عضویــت 
تهــران در ســازمان ملــل متحــد پرداخــت مــی کنــد.

ــی  ــد حاک ــای جدی ــزارش ه ــال گ ــن ح ــا ای ب
ــر  ــاوه ب ــران ع ــی و ای ــره جنوب ــه ک از آن اســت ک
ــال  ــات انتق ــورد جزئی ــون دالر، در م ــن ۱۶ میلی ای
ــق  ــده از طری ــه ش ــوه بلوک ــری از وج ــش بزرگت بخ
کانالــی بــه نــام »توافــق نامــه تجــارت بشردوســتانه 

ــد. ــرده ان ــق ک ــز تواف ــوئیس« نی س
ایــن کانــال سوئیســی در فوریــه ســال ۲۰۲۰ بــه 
ــتانه  ــوازم بشردوس ــادرات ل ــرای ص ــی ب ــوان راه عن
ــت ترامــپ ایجــاد شــد.  ــب دول ــا تصوی ــران ب ــه ای ب
بــر اســاس ایــن طــرح، کاالهــای بشردوســتانه 
ماننــد داروهــا و مــواد غذایــی بــا پرداخــت تضمیــن 
شــده توســط بانــک هــای ســوئیس در ایــن کشــور 
خریــداری و بــه ایــران صــادر مــی شــود. تــا پیــش 
ــای  ــکنی ه ــل کارش ــه دلی ــران ب ــت ای ــن، دول از ای
ــه  ــگاه منفــی ب ــت ترامــپ، ن مســتمر و متعــدد دول

ــال داشــت. آن کان
 رییــس کل بانــک مرکــزی ایــران روز چهارشــنبه 
ــود در  ــارات خ ــن اظه ــازه تری ــته در ت ــه گذش هفت
ایــن مــورد گفــت: پولــی کــه بانــک مرکــزی از کــره 
جنوبــی طلــب دارد ۷ میلیــارد دالر اســت، امــا قــرار 
ــارد  ــک میلی ــا ی ــل ب ــا حداق ــه پرداخت ه ــده ک ش

دالر آغــاز شــود.
»عبدالناصــر همتــی« در حاشــیه جلســه هیــات 
ــران  ــق ای ــاره تواف ــگاران درب ــت در جمــع خبرن دول
و کــره جنوبــی در زمینــه انتقــال منابــع ارزی 
افــزود: کــره جنوبــی خــود خواســتار مذاکــره بــرای 

پرداخــت شــده اســت و راه را بــه آنهــا نشــان 
داده ایــم و دســتور پرداخــت صــادر شــده، بنابرایــن 
ــام  ــت انج ــن پرداخ ــد ای ــه بخواهن ــی ک ــر زمان ه
می شــود و چنانچــه پرداخــت عملیاتــی نشــود، 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــای الزم انج ــری ه پیگی
همتــی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا توافــق بــه جلــو 
ــه  ــق چگون ــاس تواف ــم براس ــم و ببینی ــش بروی پی
مــی تــوان اقــدام مربوطــه را بــا موفقیــت بــه پایــان 
ــورهایی  ــا کش ــترده ب ــرات گس ــت: مذاک ــاند گف رس
ماننــد عمــان، ژاپــن، عــراق و کــره جنوبــی را آغــاز 
ــده و  ــم ش ــری حاک ــای بهت ــون فض ــم، اکن کرده ای

ــج پیــش خواهــد رفــت. کارهــا بتدری
رئیــس کل بانــک مرکــزی و ســفیر کــره جنوبــی 
در ایــران هفتــه گذشــته در جلســه ای کــه بــه 
ــی برگــزار شــد، در  درخواســت ســفارت کــره جنوب
زمینــه نحــوه جابجایــی و مصــرف بخشــی از منابــع 

ــد. ــق کردن ــی تواف ــران در کــره جنوب بانکــی ای
وزارت امــور خارجــه کــره جنوبــی یــک روز بعــد 
ــرد:  ــام ک ــه ای اع ــا صــدور بیانی ــن نشســت ب از ای
ــی  ــران در کــره جنوب دارایــی هــای بلوکــه شــده ای
پــس از رایزنــی بــا ایــاالت متحــده آزاد خواهــد شــد.

ــئول را  ــران س ــود ته ــرده ب ــزارش ک ــاپ گ یونه
تحــت فشــار قــرار داده اســت تــا حــدود ۷ میلیــارد 
دالر از دارایــی هــای خــود را کــه بــه دلیــل تحریــم 
ــی  ــره جنوب ــک ک ــده در دو بان ــاالت متح ــای ای ه
ــال  ــئول در ح ــد. س ــت، آزاد کن ــده اس ــدود ش مس
مذاکــره بــا واشــنگتن در مــورد راه هــای آزادســازی 
ــدون نقــض تحریــم هــا از جملــه گســترش  پــول ب

ــت. ــران اس ــا ته ــتانه ب ــارت بشردوس تج
در  جنوبــی  کــره  خارجــه  امــور  وزارت  امــا 
همیــن راســتا بــدون ارائــه جزئیــات بیشــتر از ایــن 
ــال  ــورش در ح ــه کش ــرد ک ــد ک ــنهادها تایی پیش
مذاکــره بــا ایــران در مــورد روش هــای اســتفاده از 
دارایــی هــای مســدود شــده اســت و طــرف ایرانــی 
ــه  ــنهادهایی ک ــه پیش ــبت ب ــود را نس ــت خ رضای

ــت. ــته اس ــراز داش ــده اب ــه ش ارائ
ــا  ــی ه ــازی دارای ــت: آزادس ــه گف ــن وزارتخان ای
ــه  ــا کشــورهای مرتبــط از جمل از طریــق مشــاوره ب

ــد شــد. ــاالت متحــده انجــام خواه ای
ــه  ــی هــم ب ــات آمریکای ــان مقام ــن می ــا در ای ام
ایــن موضــوع واکنــش نشــان دادنــد بــه طــوری کــه 
ــکا  ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج ــس« س ــد پرای »ن
ــازی  ــاره آزادس ــی درب ــره جنوب ــکا و ک ــت: آمری گف
دارایــی هــای ایــران در ســئول گفــت و گــو کــرده 
انــد. اگرچــه هنــوز هیــچ پولــی منتقل نشــده اســت.

ــای  ــی ه جــدی شــدن موضــوع آزادســازی دارای
ایــران در ســئول، بیانگــر دور جدیــد دیپلماســی 
جمهــوری اســامی ایــران در روابــط خارجــی اســت . 
ایــران و کــره جنوبــی در طــول تاریــخ روابط دوســتانه 
و خوبــی بــا یکدیگــر داشــتند و روابــط دو کشــور هــم 
همــواره رو بــه رشــد بــوده اســت امــا در ســال هــای 
ــکا و فشــارهای  ــم هــای آمری ــه دلیــل تحری ــر ب اخی
ــه  ــط ب ــن رواب ــئول، ای ــت س ــر دول ــپ ب ــت ترام دول
ــار  ــران دچ ــای ای ــی ه ــدن دارای ــدود ش ــل مس دلی
ــن  ــا حــل ای ــد اســت ب ــه امی ــود ک ــده ب ــش ش چال

ــادی برگــردد. ــه ســطح ع ــط ب موضــوع، رواب

وزیر ارتباطات:

فیلتر تلگرام، رشد پیام رسان های داخلی را دچار وقفه کرد

آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی در گام آخر

زمان واریز یارانه معیشتی
 اسفند ماه اعالم شد 

ــک  ــه معیشــتی روز ی ــه یاران شــانزدهمین مرحل
شــنبه مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ بــه حســاب سرپرســتان 

ــود.  ــز می ش ــواده واری خان
ــگاران جــوان، ســتاد  ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
ــه ای  ــدور اطاعی ــا ص ــا ب ــه ه ــازی یاران هدفمندس
اعــام کــرد:« شــانزدهمین مرحلــه یارانــه معیشــتی 
ســاعت ۲۴:۰۰ روز یک شــنبه مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 

ــز می شــود. ــواده واری ــه حســاب سرپرســتان خان ب
هماننــد دوره هــای قبــل، خانواده هــای یــک 
نفــره  نفــره ۵۵ هــزار تومــان، خانواده هــای دو 
ــره ۱۳۸  ــه نف ــای س ــان، خانواده ه ــزار توم ۱۰۳ ه
هــزار تومــان، خانواده هــای چهــار نفــره ۱۷۲ هــزار 
ــتر ۲۰۵  ــره و بیش ــج نف ــای پن ــان و خانواده ه توم
ــد  ــت خواهن ــتی دریاف ــه معیش ــان یاران ــزار توم ه

ــرد. ک
ســومین قســط از پرداخــت دومیــن مرحلــه 
وام یــک میلیــون تومانــی کرونایــی از حســاب 
ــت  ــن وام را دریاف ــه ای ــی ک ــتان خانواده های سرپرس

ــد.« ــد ش ــر خواه ــاه کس ــن م ــد از ای ــرده ان ک

همتی:
 نرخ ارز باید توسط

 سازوکار بازار تعیین شود 

ــرخ  ــرد ن ــد ک ــزی تاکی ــک مرک ــس کل بان ریی
از  مســتقل  و  بــازار  ســازوکار  توســط  بایــد  ارز 
سیاســتهای مالــی و بودجــه ای تعییــن شــود و 
ــر  ــه اث ــح انتظــارات و تخیل ــه باتصحی انتظــار داردک
شــوکهای سیاســی،نرخ ارز درمســیر اصــاح توســط 

ــرد.  ــرار گی ــازار ق ــاز و کار ب س
بــه گــزارش تســنیم، عبدالناصــر همتــی رییــس 
ــه  ــزی در یادداشــتی نوشــت: از نیم ــک مرک کل بان
ــود را،  ــت ارزی خ ــزی سیاس ــک مرک ــال ۹۷، بان س
ــان  ــود و همزم ــر خ ــت از ذخای ــای صیان ــر مبن ب
ــرای واردات کاالهــای اساســی  ــع الزم ب تامیــن مناب

ــرارداد. و دارو ق
وی ادامــه داد: در دوســال گذشــته، این سیاســت 
نشــان داد کــه بــا موفقیــت کشــور را از میانــه 
ــامت  ــه س ــخ ب ــادی تاری ــگ اقتص ــن جن بزرگتری
ــه  ــادی، از ناحی ــان ، فشــار زی ــن می ــورداد. در ای عب
ــردم  ــر م ــانی ب ــر انس ــه و غی ــای ظالمان ــم ه تحری
عزیزمــان وارد شــد، امــا اینکــه، بــدون سیاســتهای 
ــتی در  ــه سرنوش ــن دوره،  چ ــزی در ای ــک مرک بان
انتظــار متغیرهــای اصلــی اقتصــاد ماننــد نــرخ ارز و 

ــل تصــور نیســت. ــود قاب ــورم ب ت
ــزی  ــک مرک ــه بان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب همت
بایــد  ارز  نــرخ  دارد،  راســخ  اعتقــاد  همچنــان 
ــتهای  ــتقل از سیاس ــازار  و مس ــازوکار ب ــط س توس
مالــی و بودجــه ای تعییــن شــود و انتظــار داردکــه 
شــوکهای  اثــر  تخیلــه  و  انتظــارات  باتصحیــح 
سیاســی،نرخ ارز درمســیر اصــاح توســط ســاز و کار 

ــرد. ــرار گی ــازار ق ب
وی تاکیــد کــرد: بارهــا گفتــه ام، تقویــت ارزش 
پــول ملــی ، مهمتریــن دغدغــه بانــک مرکــزی 
ــود را  ــاش خ ــام ت ــز تم ــال نی ــه ح ــا ب ــت و ت اس
ــای  ــا نیازه ــردم ت ــکار ب ــا، ب ــم برخــی مرارته علیرغ
ــه  ــیر خدش ــن مس ــد در ای ــت نتوان ــه ای دول بودج

ــد. ــادی وارد کن زی
رییــس کل بانــک مرکــزی یــادآور شــد: بــازار ارز 
، یــک بــازار حســاس و تخصصــی اســت . در اولیــن 
ــل از انتصــاب  ــت قب ــت دول جلســه حضــور در هیئ
ودر اولیــن جمــات خــود از آقــای رئیــس جمهــور و 
اعضــای محتــرم دولــت درخواســت کــردم کــه ، اگــر 
بــه انتصــاب اینجانــب رأی میدهنــد، بــا ایــن شــرط 
همــراه باشــد کــه در خصــوص مســائل ارزی،اعــام 
ــد  ــذار کنن ــزی واگ ــک مرک ــه بان ــا را ب ــت ه سیاس
و قطعــاً ایــن بهتریــن کمــک مســؤلین محتــرم بــه 
ــول  ــای پ ــازار ه ــات در ب ــز ثب ــزی و نی ــک مرک بان

وارز اســت.

شرکت سوخت هسته ای ایران مکلف 
به فروش مواد معدنی و پرتوزا شد

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت، شــرکت تولیــد 
ــف  ــران را مکل ــته ای ای ــوخت هس ــه و س ــواد اولی م
کردنــد تــا جهــت توســعه اجــرای طرحهــای تملــک 
دارایی هــای ســرمایه ای، مــواد معدنــی و محصــوالت 
جانبــی همــراه بــا مــواد پرتــوزا را بــه فــروش 
ــر  ــس از کس ــل از آن را پ ــد حاص ــانده و درآم رس
ــه داری کل  هزینه هــا بــه حســاب خاصــی نــزد خزان

ــز کنــد.  کشــور واری
ــه ملــت، نماینــدگان در نشســت  ــه گــزارش خان ب
علنــی مجلــس شــورای اســامی در جریــان بررســی 
بخــش درآمــدی الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۰، بنــد )ج( 
تبصــره ۱۵ مــاده واحــده ایــن الیحــه موافقــت کردنــد.

مــواد  تولیــد  شــرکت  بنــد؛  ایــن  براســاس 
ــت  ــف اس ــران مکل ــته ای ای ــوخت هس ــه و س اولی
جهــت توســعه و تســریع در اجــرای طرحهــای 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، مــواد معدنــی و 
ــس  ــوزا پ ــواد پرت ــا م ــراه ب ــی هم ــوالت جانب محص
ــه  ــررات ب ــن و مق ــا قوانی ــق ب ــازی را مطاب از جداس
ــس از  ــل از آن را پ ــد حاص ــانده و درآم ــروش رس ف
ــده کاال و  ــت تمام ش ــامل قیم ــا )ش ــر هزینه ه کس
ــع و  ــی و توزی ــه، اداری- عموم ــات فروش رفت خدم
ــه داری کل  ــزد خزان ــه حســاب خاصــی ن ــروش( ب ف
ــاب  ــه حس ــه ب ــد حاصل ــد. درآم ــز کن ــور واری کش
افزایــش ســرمایه دولــت در شــرکت منظــور و معــاف 
از تقســیم ســود ســهام دولــت و مالیــات آن بــا نــرخ 

صفــر محاســبه می شــود.

تخلف هیأت امنای صندوق توسعه در 
قانون پتروپاالیشگاه ها

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
در حــال حاضــر ۸ طــرح از ســوی وزارت نفــت 
ــی جهــت اعطــای تنفــس  ــدوق توســعه مل ــه صن ب
خــوراک معرفــی شــده امــا متاســفانه صنــدوق 
توســعه ملــی در ایــن زمینــه کــم کاری کــرده اســت 

ــود.  ــی ش ــوب م ــون محس ــف از قان ــه تخل ک
علــی اکبــر کریمــی، عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو بــا فــارس 
دربــاره اعطــاء تنفــس خــوراک بــه واحدهــای 
ــی،   ــعه مل ــدوق توس ــوی صن ــگاهی از س پتروپاالیش
گفــت: بــر اســاس طــرح حمایــت از توســعه صنایــع 
پایین دســتی نفــت خــام و میعانــات گازی، صنــدوق 
ــای  ــه طرح ه ــت ب ــده اس ــف ش ــی مکل ــعه مل توس
پتروپاالیشــگاهی معرفــی شــده از ســوی  وزارت 
نفــت از محــل منابــع خــود، تنفــس خــوراک اعطــاء 

کنــد.
وی ادامــه داد: حمایــت از توســعه واحدهــای 
فراوانــی دارد و جــزء  اهمیــت  پتروپاالیشــگاهی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــور اس ــای کش اولویت ه
شــخصا دســتور حمایــت از توســعه واحدهــای 
پتروپاالیشــگاهی را داده انــد و تکلیــف قانونــی و 
ــت  ــمت حرک ــن س ــه ای ــد ب ــاب می کن ــرعی ایج ش

ــم. کنی

اعطاء تنفس خوراک به واحدهای 
پتروپاالیشگاهی تا پایان سال 

باید تعیین تکلیف شود
ـــدوق  ـــه صن ـــان اینک ـــا بی ـــردم اراک ب ـــده م نماین
ــه  ــوراک بـ ــاء تنفـــس خـ ــی در اعطـ ــعه ملـ توسـ
ـــت،  ـــرده اس ـــف ک ـــگاهی تخل ـــای پتروپاالیش واحده
ـــوی وزارت  ـــرح از س ـــر ۸  ط ـــال حاض ـــت: در ح گف
ـــاء  ـــت اعط ـــی جه ـــعه مل ـــدوق توس ـــه صن ـــت ب نف
تنفـــس خـــوراک معرفـــی شـــده و متاســـفانه 
ـــم کاری  ـــه ک ـــن زمین ـــی در ای ـــعه مل ـــدق توس صن
ـــی  ـــون محســـوب م ـــف از قان ـــه تخل ـــرده اســـت ک ک

ـــود. ش
ــه  ــی هرچ ــعه مل ــدوق توس ــه داد: صن وی ادام
اعطــاء  خصــوص  در  جلســه ای  بایــد  ســریع تر 
ــگاهی  ــای پتروپاالیش ــه واحده ــوراک ب ــس خ تنف
تشــکیل دهــد و ایــن موضــوع را جمع بنــدی کنــد. 
هــر آنچــه قانــون گفتــه اســت بایــد عملیاتــی شــود. 
هیچگونــه تاخیــری در ایــن زمینــه پذیرفتــه نیســت. 
ــت  ــای نوبخ ــخص آق ــه و ش ــه بودج ــازمان برنام س
هــم در ایــن زمینــه بایــد بــه تکالیــف قانونــی خــود 

عمــل کننــد.
کــرد:  مجلــس  تصریــح  پایــان  در  کریمــی 
شــورای اســامی از تمــام ابزارهــای خــود در زمینــه 
پیگیــری ایــن موضــوع اســتفاده خواهــد کــرد. اعطاء 
تنفــس خــوراک بــه واحدهــای پتروپاالیشــگاهی تــا 
ــد انجــام شــود. توســعه واحدهــای  ــان ســال بای پای
پتروپاالیشــگاهی قدمــی در راســتای مقابلــه بــا خــام 
فروشــی نفــت، خلــق ثــروت بــرای کشــور و ایجــاد 

اشــتغال اســت.

با تصویب مجلس
جرائم رانندگی در سال آینده 

5 درصد افزایش می یابد

ــب  ــامی تصوی ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
کردنــد کــه جرائــم رانندگــی در ســال آینــده پنــج 

درصــد افزایــش پیــدا کنــد. 
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه علنــی و در ادامــه بررســی 
ــره  ــد »ج« تبص ــه ۱۴۰۰ بن ــه بودج ــات الیح جزیی
۱۰ و بنــد الحاقــی بــه ایــن تبصــره را تصویــب 

ــد. کردن
تعرفــه   ۱۴۰۰ ســال  در  »ج«  بنــد  طبــق 
افزایــش  درصــد  پنــج  رانندگــی  جریمه هــای 
ــه داری  ــه حســاب خزان ــه ب ــغ حاصل ــد و مبال می یاب

می شــود. واریــز  کشــور  کل 
طبــق بنــد الحاقــی، کلیــه مبالــغ جریمــه مــازاد 
ــی و  ــات راهنمای ــی از تخلف ــم ناش ــل جرائ ــر اص ب
ــل  ــه دلی ــال ۱۳۹۹ ب ــان س ــا پای ــه ت ــی ک رانندگ
تاخیــر در مهلــت قانونــی پرداخــت بــر مبلــغ 
ــل  ــه اص ــی ک ــده، در صورت ــزوده گردی ــه اف جریم
ــاه ۱۴۰۰ پرداخــت شــود  ــان دی م ــا پای ــه ت جریم
ــن  ــرای ای ــی از اج ــد ناش ــود. درآم ــوده می ش بخش
ــز  ــون واری ــن قان ــج ای ــماره پن ــدول ش ــه ج ــد ب بن

می گــردد.

ــان  ــوق کارکن ــد حق ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ــس، ن ــدگان مجل نماین
ــات(  ــتثناء قض ــه اس ــا )ب ــوق و مزای ــم از حق ــی اع ــی و غیردولت دولت
ــاغل و  ــی( ش ــی و پژوهش ــی )آموزش ــأت علم ــای هی ــن اعض همچنی
بازنشســته دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی را مشــخص کردنــد. 
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــنیم، نماین ــزارش تس ــه گ ب
ــدی  ــش درآم ــی بخ ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ــی ق ــت علن نشس
ــاده  ــف( تبصــره ۱۲ م ــد )ال ــف ۴ بن الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، ردی

ــد. ــوب کردن ــه را  مص ــن الیح ــده ای واح
براســاس ردیــف۴ ایــن بنــد آمــده اســت؛ ســقف معافیــت مالیاتــی 
موضــوع مــاده)۸۴( قانــون مالیاتهــای مســتقیم در ســال ۱۴۰۰ مبلــغ 
چهارصــد و هشــتاد میلیون)۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰(ریــال تعییــن مــی شــود.

نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعــم 
ــای)۱(  ــره ه ــمولین تبص ــات و مش ــتثناء قض ــه اس ــوق و مزایا)ب از حق
ــاده)۵(  ــت م ــا رعای ــتقیم و ب ــای مس ــون مالیاته ــاده)۸۷( قان و )۲( م
قانــون اصــاح پــاره ای از مقــررات مربــوط بــه اعضــای هیــأت علمــی 

)آموزشــی و پژوهشــی( شــاغل و بازنشســته دانشــگاه هــا و موسســات 
آمــوزش عالــی مصــوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی 

( و کارانــه بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
ــون )۰۰۰/۰۰۰/  ــتاد میلی ــد و هش ــازاد چهارص ــه م ــبت ب ۴-۱ نس
ــال  ده   ــون)۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰( ری ــا نهصــد و شــصت میلی ــال ت ۴۸۰( ری

ــد)%۱۰( درص
۴-۲ نســبت بــه مــازاد نهصــد و شــصت میلیــون )۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ریــال تــا یــک میلیــارد و چهارصــد و چهــل میلیــون )۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰/ 

۱( ریــال : پانــزده درصــد)%۱۵(
۴-۳ نســبت بــه مــازاد یــک میلیــارد و چهارصــد و چهــل میلیــون) 
ــون)  ــصت میلی ــد و ش ــارد و ص ــا دو میلی ــال ت ۱/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰( ری

ــد)%۲۰( ــت درص ــال : بیس ۲/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰( ری
۴-۴ نســبت بــه مــازاد دو میلیــارد و صــد و شــصت میلیــون ) ۰۰۰/  
ــون )  ــتاد میلی ــتصد و هش ــارد و هش ــا دو میلی ــال ت ۲/۱۶۰/۰۰۰( ری

ــج  درصــد )%۲۵( ــال : بیســت و پن ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲( ری

ــه مــازاد دو میلیــارد و هشــتصد و هشــتاد میلیــون)  ۴-۵ نســبت ب
۰۰۰/  ۲/۸۸۰/۰۰۰( ریــال تــا ســه میلیــارد و هشــتصد و چهــل  

میلیــون) ۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳( ریــال : ســی درصــد)%۳۰(
۴-۶- نســبت بــه مــازاد ســه میلیــارد و هشــتصد و چهــل  میلیــون) 

۰۰۰/  ۰۰۰/  ۸۴۰/ ۳( ریــال: ســی و پنــج درصــد)%۳۵(
ــد  ــد درآم ــاالنه مســتغات اشــخاص فاق ــات س ــت مالی ــزان معافی می
ــر درآمــد  ــات ب ــات هــای مســتقیم و مالی ــون مالی ــاده ۵۷ قان موضــوع م
مشــاغل موضــوع مــاده ۱۰۱ قانــون مالیــات هــای مســتقیم ســاالنه بــه 
مبلــغ ســیصدو شــصت میلیــون )۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال تعییــن می شــود.

تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان 
دولتی و غیردولتی برای سال آینده 

ـــران  ـــتمزد کارگ ـــه دس ـــان اینک ـــا بی ـــی کار ب ـــورای عال عضـــو ش
ـــتمزد  ـــد، گفت:دس ـــی ده ـــش م ـــا را پوش ـــه آنه ـــِد هزین ۳۰ درص
ـــه  ـــک فاصل ـــاز ی ـــد، ب ـــش یاب ـــم افزای ـــد ه ـــر ۱۰۰ در ص ـــی اگ حت
ــم  ــت خواهیـ ــبد معیشـ ــا سـ ــی بـ ــون تومانـ ــک میلیـ حدودیـ

ـــت. داش
ـــه  ـــه کمیت ـــد جلس ـــزاری چن ـــس از برگ ـــر، پ ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــه  ـــاه هزین ـــفند م ـــارم اس ـــره چه ـــی کار، باالخ ـــورای عال ـــزد ش م
ســـبد معیشـــت کارگـــران بـــه عنـــوان یکـــی از ارکان اصلـــی 
تعییـــن دســـتمزد ســـال ۱۴۰۰، بـــه میـــزان ۶ میلیـــون و ۸۹۵ 
ـــدگان  ـــه نماین ـــود ک ـــی ب ـــن در حال ـــد؛ ای ـــن ش ـــان تعیی ـــزار توم ه
ــا،  کارگـــری بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت تـــورم و قیمـــت کاالهـ
ـــتند. ـــت داش ـــبد معیش ـــرای س ـــری ب ـــام باالت ـــن ارق ـــار تعیی انتظ

در همیـــن ارتبـــاط، ناصـــر چمنـــی عضـــو کارگـــری 
شـــورای عالـــی کار اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 

کنونـــی، ســـبد معیشـــت ۶ میلیـــون و ۸۹۵ هـــزار تومانـــی 
ــه  ــد کـ ــه می داننـ ــت. همـ ــی نیسـ ــه منطقـ ــچ وجـ ــه هیـ بـ
ــوزش،  ــه آمـ ــی از جملـ ــای زندگـ ــا هزینه هـ ــم بـ ــن رقـ ایـ
ــی  ــا و …همخوانـ ــای کرونـ ــا، هزینه هـ ــاره بهـ ســـامت، اجـ
نـــدارد امـــا متأســـفانه ایـــن بـــازی ای بـــود کـــه دولـــت و 
گـــروه کارفرمایـــی شـــروع کردنـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ــدیم،  ــزد می شـ ــرات مـ ــد وارد مذاکـ ــته و بایـ ــان گذشـ زمـ

ایـــن رقـــم مصـــوب شـــد.
ـــر  ـــط فق ـــران، خ ـــار ای ـــز آم ـــام مرک ـــق اع ـــزود: طب وی اف
ــده  ــم تعییـــن شـ ــان اســـت، بنابرایـــن رقـ ــون تومـ ۱۰ میلیـ
ــاج  ــرای مایحتـ ــاً بـ ــران، صرفـ ــت کارگـ ــبد معیشـ ــرای سـ بـ

اولیـــه اســـت.
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــح ک ـــی کار تصری ـــورای عال ـــری ش ـــو کارگ عض
ــبد  ــه سـ ــی هزینـ ــزار تومانـ ــون و ۸۹۵ هـ ــم ۶ میلیـ ــه رقـ بـ

معیشـــت، حداقـــل دســـتمزد حتـــی اگـــر ۱۰۰ در صـــد هـــم 
ـــا  ـــد، ب ـــان برس ـــزار توم ـــون و ۳۰۰ ه ـــه ۴ میلی ـــد و ب ـــش یاب افزای
ـــتن  ـــه داش ـــزدی از جمل ـــای م ـــی مؤلفه ه ـــن تمام ـــر گرفت در نظ
ـــاز  ـــه ب ـــد ک ـــد ش ـــان خواه ـــون توم ـــتمزد ۶ میلی ـــد، دس دو فرزن

ـــه دارد. ـــت فاصل ـــبد معیش ـــه س ـــا هزین ـــم ب ه
ـــد  ـــر ۳۰ درص ـــران حداکث ـــی کارگ ـــتمزد کنون ـــزود: دس وی اف
از هزینه هـــای زندگـــی را پوشـــش می دهـــد و فـــرد بـــرای پـــر 
کـــردن ایـــن خـــأ ۷۰ درصـــدی، مجبـــور بـــه کار کـــردن در 
شـــغل های کاذب اســـت کـــه ایـــن مســـاله تبعـــات اجتماعـــی 

زیـــادی دارد.

تاریخ برگزاری جلسات شورای عالی کار
 مشخص نیست

چمنـــی گفـــت: امـــروز نهـــم اســـفند اســـت و هنـــوز هیـــچ 

دعـــوت نامـــه ای بـــرای برگـــزاری جلســـه شـــورای عالـــی کار 
ـــده  ـــال نش ـــا ارس ـــرای اعض ـــزدی ب ـــرات م ـــه مذاک ـــت ورود ب جه
ـــن  ـــا ای ـــی کار ت ـــورای عال ـــه ش ـــرا دبیرخان ـــم چ ـــت؛ نمی دانی اس
ـــه  ـــدن ب ـــک ش ـــال نزدی ـــت. در ح ـــرده اس ـــخت ک ـــد کار را س ح
ـــرات  ـــرای مذاک ـــی ب ـــان کاف ـــاه هســـتیم و زم ـــفند م ـــه دوم اس نیم

ـــدارد. ـــود ن ـــزدی وج ـــنگین م س
وی ادامـــه داد: امیدواریـــم در جلســـات پیـــش روی شـــورای 
ـــذارد و  ـــار بگ ـــود را کن ـــی خ ـــش کارفرمای ـــت نق ـــی کار، دول عال
یـــک نقـــش بی طرفانـــه و محـــوری را ایفـــا کنـــد تـــا بتوانیـــم 
دســـتمزد را مطابـــق بـــا نیازهـــای جامعـــه کارگـــری تعییـــن 
ــر  ــتادن در برابـ ــوان ایسـ ــر تـ ــران دیگـ ــه کارگـ ــم، چراکـ کنیـ

ــد. ــی را ندارنـ ــای زندگـ هزینه هـ
ــه  ــت بلکـ ــن دولـ ــط ایـ ــه فقـ ــرد: نـ ــح کـ ــی تصریـ چمنـ
ـــل  ـــون کار عم ـــاده ۴۱ قان ـــق م ـــر طب ـــز اگ ـــی نی ـــای قبل دولت ه
می کردنـــد و دســـتمزد ســـاالنه کارگـــران را بـــر اســـاس ســـبد 
ــه  ــن فاصلـ ــروز ایـ ــد امـ ــن می کردنـ ــورم تعییـ ــت و تـ معیشـ

ــد. ــاد نمی شـ ــران ایجـ ــرج کارگـ ــل و خـ ــن دخـ ــزرگ بیـ بـ

دستمزد 3۰ درصِد هزینه خانوار کارگری را پوشش می دهد
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معاون فرماندار هشترود:

سمن ها، ستون جامعه مدنی هستند
معــاون فرمانــدار هشــترود گفــت: ســمن ها 
ســتون جامعــه مدنــی بــوده و در مســیر حــل 
حــال  کمــک  مختلــف،  مســائل  و  مشــکات 

هســتند.  حاکمیــت 
بــه گــزارش ایســنا، اکبر انبارته در جلســه توســعه 
و حمایــت از ســازمان های مــردم نهــاد، اظهــار 
ــه در  ــامت جامع ــان س ــام پنه ــمن ها، نظ ــرد: س ک
همــه حوزه هــا هســتند کــه بــرای پیشــبرد اهــداف 
ــد. ــاش می کنن ــبانه روزی ت ــورت ش ــه ص ــود ب خ

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــرف بعضــی از 
ــت  ــردم واقعی ــه م مســئوالن در خصــوص کمــک ب
ــده اســت،  ــی مان ــط در حــد حــرف باق ــدارد و فق ن
اظهــار کــرد: آســیب های اجتماعــی در نتیجــه 
عــدم توجــه بــه ســمن های اجتماعــی بــروز و 

می یابــد. ظهــور 
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: اداره محیــط 
زیســت هشــترود تعطیــل بــوده و بــه خــواب 

زمســتانی رفتــه اســت.
ســخنگوی شــورای اســامی شــهر هشــترود نیــز 
ــردم  ــازمان های م ــرد: س ــار ک ــه اظه ــن جلس در ای
نهــاد نبایــد وابســتگی دولتــی داشــته باشــند و بایــد 
در جهــت اهــداف ســمن هــای خــود تــاش کننــد.

ــف  ــه وظای ــه ب ــا توج ــت: ب ــری گف ــین اکب حس
ســمن ها، ایــن نهادهــای مردمــی نبایــد دنبــال 
درآمــد بــرای خــود باشــند و بایــد در جهــت احقــاق 

ــد. ــری کنن ــورد نظــر را پیگی حــق، مســائل م
وی افــزود: متاســفانه اداره دارایــی، موسســه های 
ــا بهانه هــای واهــی اذیــت می کنــد  مــردم نهــاد را ب
و در پــی گرفتــن مالیــات از ایــن ســازمان های 

مــردم نهــاد اســت.

پلیس راهور: 
خط ویژه مسیر رساندن مدیران 

جامانده از جلسه نیست 

ــاً  ــژه صرف رئیــس پلیــس راهــور گفــت: خــط وی
بــرای خودروهــای امــدادی و حمــل و نقــل عمومــی 
ــر  ــی اســت کــه جلســه آنهــا دی ــرای مدیران ــه ب و ن
شــده، دیــر راه می افتنــد و می خواهنــد زود بــه 

جلســه خــود برســند. 
ســردار محمــد حســین حمیــدی در گفت وگــو بــا 
تســنیم در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مجــوز تــردد 
در خطــوط  ویــژه شــهر تهــران، بــه چــه خودروهایی 
تعلــق می گیــرد، اظهــار کــرد: تعــدادی مجــوز 
ــای  ــازمانی در ارگانه ــای س ــی خودروه ــرای برخ ب
مختلــف توســط پلیــس راهــور صــادر شــده و پلیــس 
ــب  ــه تناس ــزرگ ب ــران ب ــی ته ــی و رانندگ راهنمای
ــات اورژانســی و  ــه اقدام ــازمانها ب ــاز برخــی از س نی
عملیاتــی، بــرای آنهــا مجــوز تــردد در خطــوط ویــژه 

ــد. ــادر می کن ص
رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ بــا تأکیــد بر 
اینکــه خــط ویــژه صرفــاً بــرای خودروهــای امــدادی 
و حمــل و نقــل عمومــی و نــه بــرای مدیرانــی اســت 
ــد و  ــر راه می افتن ــده، دی ــر ش ــا دی ــه آنه ــه جلس ک
ــزود:  ــند، اف ــود برس ــه خ ــه جلس ــد زود ب می خواهن
اکنــون مجــوز تــردد در خطــوط ویــژه تهــران، بــرای 
خدمات رســان  و  عملیاتــی  ارگانهــای  از  برخــی 
ــرق و آب  ــس، ب ــانی، اورژان ــد آتش نش ــف مانن مختل

صــادر شــده اســت.
ــودرو  ــک خ ــه ی ــرف اینک ــد: ص ــر ش وی متذک
مجهــز بــه LED باشــد، دلیــل بــر ایــن نیســت کــه 
بتوانــد در خطــوط ویــژه تــردد کنــد و حتمــاً بایــد 

دارای مجــوز باشــد.

نژادبهرام خبر داد: 
تصمیم گیری درباره مصارف بودجه شهرداری

 در جلسه تلفیق 

ــارف  ــی مص ــاره بررس ــران درب ــهر ته ــورا ش ــه ش ــت رئیس ــو هیئ عض
ــی داد.  ــه توضیحات ــه بودج الیح

زهــرا نژادبهــرام عضــو هیئــت رئیســه شــورای شــهر تهــران در 
گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اظهــار کــرد: قــرار اســت امــروز 
جلســه تلفیــق دربــاره بودجــه ســال آینــده شــهرداری تهــران برگزار شــود.

ــیون  ــه کمیس ــت: در جلس ــه گف ــن جلس ــاد ای ــه مف ــاره ب ــا اش وی ب
تلفیــق، تمامــی کمیســیون های شــورای شــهر تهــران ماننــد کمیســیون 
حمــل و نقــل، فرهنگــی، ســامت و محیــط زیســت و معمــاری و 

ــد. ــری می کنن ــم گی ــه تصمی ــارف بودج ــاره مص ــازی درب شهرس
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــه ش ــت رئیس ــو هیئ عض
ــواردی  ــه م ــهر چ ــورای ش ــردا ش ــه ف ــه در جلس ــر اینک ــی ب ــوالی مبن س
مطــرح می شــود؟ بیــان کــرد: جلســه فــردا بــه بررســی بودجــه اختصــاص 
دارد و مصــارف وارد صحــن خواهنــد شــد تــا دربــاره آنهــا رای گیری شــود.

رفع مشکل آب سیستان و بلوچستان 
تا پایان سال ۱4۰۰ 

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب کشــور گفــت: در بخــش روســتایی 
بیــش از ۱۱ درصــد کل منابــع کشــور را بــه روســتا های اســتان سیســتان 

و بلوچســتان اختصــاص داده ایــم. 
ــور در  ــاب کش ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــاز مدی ــا جانب حمیدرض
گفت وگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا اشــاره بــه کیفیــت نامطلــوب 
ــه  ــا توج ــتان ب ــن اس ــت: در ای ــتان سیســتان و بلوچســتان گف آب در اس
ــدی در  ــکل ج ــا مش ــعت پراکندگی ه ــر و وس ــالی های اخی ــه خشکس ب

ــم. ــن آب داری تامی
او ادامــه داد: در برخــی از نقــاط جنوبــی سیســتان و بلوچســتان 
ــر  ــتان کمت ــز اس ــی از مراک ــه برخ ــبت ب ــدی از آب نس ــط بهره من متوس
ــه  ــود آب، برنام ــن کمب ــران ای ــرای جب ــا دارد ب ــرو بن ــت و وزارت نی اس

ــد. ــته باش ــتا داش ــن راس ــی در ای ریزی های
ــال  ــرد: در ح ــه ک ــور اضاف ــاب کش ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــیرین  ــه آب ش ــوف ب ــا معط ــور تنه ــوب کش ــن آب در جن ــر تامی حاض
ــر مکعــب در شــبانه روز ظرفیــت  ــه گذشــته ۶ هــزار مت کن هاســت. هفت
ــزی  ــال برنامه ری ــن در ح ــم، همچنی ــادر کردی ــن را ص ــیرین ک آب  ش
ــف  ــا شــهر های مناطــق مختل ــادی از روســتاها و ی ــا تعــداد زی هســتیم ت
ــم. ــل کنی ــتان متص ــد های اس ــه س ــتان را ب ــتان و بلوچس ــتان سیس اس

جانبـاز بیـان کـرد: بهـره برداری از سـامانه سـد زیـردان برای آبرسـانی 
بـه برخـی از مناطق اسـتان انجام شـده اسـت، بـا وجود برخی از مشـکات 
اعتبـاری دولـت از تمامـی ظرفیت هـای خود اسـتفاده کرده اسـت. از محل 
منابـع مالـی بانکـی بیـش از ۲۵۰ میلیـارد تومـان بابـت آب روسـتایی در 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اختصـاص پیدا کرده اسـت.
او تصریــح کــرد: مــا در بخــش روســتایی در سیســتان و بلوچســتان هــم 
بیــش از ۱۱ درصــد کل منابــع کشــور را بــه روســتا های اســتان سیســتان 
ــه ســایر  و بلوچســتان اختصــاص داده ایــم، ایــن عقــب ماندگــی نســبت ب

مناطــق کشــور تــا آخــر ســال ۱۴۰۰ مرتفــع خواهــد شــد.

الیحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها 
در حال بررسی در کمیسیون لوایح دولت است 

وزیــر دادگســتری دربــاره آخریــن وضعیــت الیحــه نحــوه اداره و 
ــت  ــح دول ــرداری از آپارتمان هــا، گفــت: موضــوع در کمیســیون لوای بهره ب
ــد و  ــون در جلســات حضــور دارن در حــال بررســی اســت و دوســتان کان

ــی نرســیده اســت.  ــه نتیجــه نهای ــًا ب فع
علیرضــا آوایــی در گفت و گــو بــا ایلنــا در خصــوص نامــه رئیــس کانــون  
وکا و رئیــس کانــون ســردفتران بــه رییــس جمهــور دربــاره الیحــه نحــوه 
ــیون  ــوع در کمیس ــرد: موض ــار ک ــا، اظه ــرداری از آپارتمان ه اداره و بهره ب
ــات  ــون در جلس ــتان کان ــت و دوس ــی اس ــال بررس ــت در ح ــح دول لوای

حضــور دارنــد و فعــًا بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت.
وزیــر دادگســتری دربــاره الیحــه جدیــد شــوراهای حــل اختــاف نیــز 
گفــت: شــورای حــل اختــاف نهــادی اســت کــه بیســت ســال اســت در 
ــده  ــدود ش ــارات آن مح ــد اختی ــه جدی ــوده و در الیح ــت ب ــال فعالی ح
اســت. در گذشــته شــوراهای حــل اختــاف می توانســتند تصمیــم بگیرنــد 
ــح و ســازش  ــاً روی صل ــروز فعالیتشــان عمدت ــا ام ــد ام و رأی صــادر کنن

متمرکــز شــده اســت.
ــی دوســتان وکیــل بایــد بگویــم کــه  وی اضافــه کــرد: از جهــت نگران

ایــن الیحــه قدمــی رو بــه جلــو بــوده اســت. 
ــاف  ــوراهای حــل اخت ــاغل در ش ــراد ش ــات اف ــاره تحصی ــی درب آوای
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــه در ش ــخاصی ک ــده اش ــرد: عم ــان ک ــز بی نی
مشــغول بــه کار هســتند، کســانی هســتند کــه تحصیــات حقوقــی اعــم 
از کارشناســی یــا کارشناســی ارشــد حقــوق را داشــته و بــرای صــدور رأی 

ــد.  ــی ندارن ــم اختیارات و حک

ــرز  ــتان الب ــرکل راه و شهرســازی اس مدی
ــازنده ای حــق  ــچ س ــه هی ــر این ک ــد ب ــا تاکی ب
ــکن  ــر را ندارد،گفت:مس ــاکن مه ــروش مس ف
ــه زودی  ــان راه رســیده و ب ــه پای ــرز ب ــر الب مه

پرونــده آن بســته می شــود. 
ــا  ــنیم ب ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــا خالق رض
تاکیــد بــر این کــه هیــچ ســازنده  مســکن مهــر 
ــروش  ــه ف ــان را ب ــد متقاضی ــدارد واح ــق ن ح
برســاند، اظهــار کــرد: هیــچ مجــوزی از ســوی 
اداره راه و شهرســازی اســتان البــرز بــرای ایــن 
کار صــادر نشــده اســت، چنانچــه مــوردی 
ــان-  ــوده -متقاضی ــر- ب ــکن مه ــروش مس - ف
ایــن مســئله را اطــاع دهنــد تــا آنــرا پیگیــری 

کــرده و احقــاق حــق کنیــم.
وی بــا بیــان این کــه مســکن مهــر از محــل 
ــان و تســهیات بانکــی ســاخته  آورده متقاضی
ــرای  ــازنده ب ــرد: س ــح ک ــت، تصری ــده اس ش
ــد آن  ــر نیازمن ــای مســکن مه ــل واحده تکمی
اســت کــه منابــع )آورده متقاضــی( بــه موقــع 
ــکن  ــد مس ــه واح ــی ک ــود، متقاض ــز ش واری
مهــر داشــته و آورده خــود را در موعــد مقــرر 
تکمیــل کــرده، قطعــا واحــدش محفــوظ اســت 

و تحویــل می شــود.

وی افــزود: ممکــن اســت برخــی متقاضیــان 
ــی  ــه کاف ــند ک ــرده باش ــز ک ــی را واری مبالغ
مدیریــت  از  قبــل  را  اباغ هایــی  و  نبــوده 
آورده  تکمیــل  جهــت  آنهــا  بــرای  بنــده 
ــاخت و  ــرای س ــن کار ب ــد. ای ــال کرده ان ارس
تکمیــل پــروژه منطقــی هــم بــوده اســت، امــا 
متقاضیــان بــه هــر دلیلــی نیامده انــد و قاعدتــا 
ــوند. ــی می ش ــر تلق ــان غیرموث ــا متقاضی اینه

ــرز  ــتان الب ــرکل راه و شهرســازی اس مدی
تاکیــد کــرد: بــرای ایــن متقاضیــان نیــز 
حقوقــی متصــور اســت؛ حداقــل کار ایــن 

ــول ایــن متقاضیــان عــودت داده  اســت کــه پ
مــی شــود و اگــر واحــد مســکن مهــری هــم 
ــت  ــت برگش ــان در اولوی ــن متقاضی ــد ای باش

ــتند. ــد هس واح
ــن  ــه ممک ــه البت ــان این ک ــا بی ــی ب خالق
اســت همــان واحــد نباشــد، یــادآور شــد: 
راه و شهرســازی در ســپردن  وزیــر  آقــای 
ــتان  ــازی اس ــئولیت اداره کل راه و شهرس مس
ــد و یکــی  ــان کــرده ان ــده اطمین ــه بن ــرز ب الب
ســاماندهی  ماموریت هایــم  اصلی تریــن  از 
در  آن  اتمــام  و  مهــر  مســکن  پروژه هــای 

ــت. ــتان اس اس
ــته  ــه گذش ــنبه هفت ــرد: دوش ــان ک وی بی
ــره  ــان را چه ــن متقاضی ــر از ای ــدود ۲۰ نف ح
ــدادی  ــرای تع ــردم، ب ــات ک ــره ماق ــه چه ب
دســتور دادم کــه بایــد واحــد آنهــا برگردانــده 
ــتور دادم در  ــم دس ــدادی ه ــرای تع ــود. ب ش
ــه  ــد حتمــا واحــدی ب طــرح ملــی مســکن بای
آنهــا واگــذار شــود و پــول -آورده- آنهــا را بــه 

می کنیــم. روز 
وی همچنیـــن دربـــاره آخریـــن وضعیـــت 
واحدهـــای مســـکن مهـــر اســـتان البـــرز 
گفـــت: آن  چیـــزی کـــه کارت قســـط بـــرای 
ــن را  ــه ایـ ــت کـ ــده اسـ ــادر نشـ ــا صـ آنهـ
ـــکن  ـــرح مس ـــده ط ـــای باقیمان ـــای واحده مبن
ـــت.  ـــد اس ـــدود ۲۰۰۰ واح ـــم ح ـــر می دانی مه
برخـــی از پروژه هـــا بـــه پیشـــرفت ۹۷ و 
ـــد  ـــان بای ـــه متقاضی ـــیده ک ـــدی رس ۹۸ درص
ـــن  ـــل ای ـــل و تحوی ـــرای تکمی ـــود را ب آورده خ

واحدهـــا واریـــز کننـــد.
وی افـــزود: واحدهـــای باقیمانـــده بـــه 
انتهـــای راه رســـیده اند و بـــه زودی پرونـــده 
طـــرح مســـکن مهـــر اســـتان البـــرز بســـته 

خواهـــد شـــد.

ــی و  ــت علن ــس در نشس ــدگان مجل نماین
ــه  ــدی الیح ــش درآم ــی بخ ــان بررس در جری
را  الیحــه  ایــن  از  مفــادی  بودجــه ۱۴۰۰، 

ــد.  ــب کردن تصوی
ــس  ــدگان مجل ــنیم، نماین ــزارش تس ــه گ ب
شــورای اســامی در نشســت علنــی قــوه 
مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش درآمــدی 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰،  بنــد )ج( تبصــره )۱۰( 
ــد. ــن الیحــه را مصــوب کردن ــاده واحــده ای م

 در بنــد الحاقــی تبصــره )۱۰( مــاده واحــده 
الیحــه بودجــه آمــده اســت: کلیــه مبالــغ 
جریمــه مــازاد بــر اصــل جرایــم ناشــی از 
تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی کــه تــا پایــان 
ســال ۱۳۹۹ بــه دلیــل تاخیــر در مهلــت 
ــزوده  ــه اف ــغ جریم ــر مبل ــت ب ــی پرداخ قانون
ــا  ــه ت ــل جریم ــه اص ــی ک ــده در صورت گردی
پایــان دی مــاه ۱۴۰۰ پرداخت شــود بخشــوده 
مــی شــود. درآمــد ناشــی از اجــرای ایــن بنــد 
ــن  ــف ۱۵۰۱۲۳ جــدول شــماره)۵( ای ــه ردی ب

ــی شــود. ــز م ــون واری قان
 تکلیف مجلس به استانداری ها برای 
فروش ساختمان های ملکی دستگاه 

های اجرایی
همچنیــن نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــنبه ۹  ــروز )ش ــی ام ــت علن ــامی در نشس اس
ــی  ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ــفند( ق اس
بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، 
ــده  ــاده واح ــره ۱۲ م ــد )ب( تبص ــف ۱ بن ردی

ــد. ــوب کردن ــه را  مص ــن الیح ای
ــف یــک بنــد مذکــور آمــده اســت؛  در ردی
ــا  ــل ی ــه منظــور تکمی ــد ب ــتانداران موظفن اس

شهرســتان ها،  اداری  مجتمع هــای  احــداث 
ملکــی  ســاختمان های  فــروش  پیشــنهاد 
قــوه  زیرمجموعــه  اجرائــی  دســتگاههای 
مجریــه مســتقر در شهرســتان های اســتان 
ــدرج در  ــوارد من ــال و م ــتثنای انف ــه اس را ب
اصــل هشــتاد و ســوم )۸۳( قانــون اساســی بــا 
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه به شــورای 
ــد.  ــه نمای ــتان ارائ ــعه اس ــزی و توس برنامه ری
ــب  ــس از  تصوی ــه  پ ــی مربوط ــتگاه اجرائ دس
ــوال  ــروش ام ــه ف ــف ب ــورا مکل ــوع در ش موض
ــف  ــه ردی ــه ب ــد حاصل ــز درآم ــور و واری مذک
ــزد  ــون ن ــن قان ــی ۲۱۰۲۰۱ ای ــد عموم درآم

ــت. ــور اس ــه داری کل  کش خزان
بــر اســاس ردیــف ۲ بنــد مذکــور؛ بــه 
قــوه  زیرمجموعــه  اجرایــی  دســتگاههای 
ــی  ــازه داده م ــا اج ــتان ه ــه در شهرس مجری
ــا پیشــنهاد اســتاندار و تاییــد شــورای  شــود ب
برنامــه ریــزی اســتان نســبت بــه تهاتــر امــاک 
و ســاختمان هــای ملکــی خویــش بــا امــاک و 

امــوال غیــر منقــول شــهرداری هــا بــا قیمــت 
کارشناســی بــرای احــداث مجتمــع هــای 

ــد. ــدام کن ــتان اق اداری شهرس

ــه شــرکت هــای بیمــه   تکلیــف مجلــس ب
ــث ــاره حــق بیمــه شــخص ثال ای درب

ــه  ــد ک ــن کردن ــس تعیی ــدگان مجل نماین
ــه  ــق بیم ــی از ح ــای ناش ــی از درآمده مبلغ
بــه  بیمــه ای  شــرکت های  ثالــث  شــخص 

ــود. ــز ش ــور واری ــه کل کش خزان
 مصوبه مجلس برای پرداخت جریمه 

غیبت سربازی در سال 1400
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
نشســت علنــی امــروز )شــنبه ۹ اســفند( قــوه 
مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش درآمــدی 
الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، تبصــره ۱۱ مــاده 
ــق  ــا ۱۹۵ رأی مواف ــه را  ب ــن الیح ــده ای واح
ــدگان  ــوع ۲۲۱ نماین ــع از مجم و ۵ رأی ممتن

ــد. حاضــر در جلســه مصــوب کردن

ــا  ــد ت ــوب کردن ــس مص ــدگان مجل نماین
افــرادی کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه 
ــد مشــمول  ــدام نکنن تســویه اقســاط خــود اق
وظیفــه  خدمــت  بــه  و  محســوب  غایــب 

ــوند. ــزام  ش ــی اع عموم
 آموزش و پرورش مجاز به کسر 

حداکثر 20 درصد از حقوق دانشجو 
معلمان برای امور رفاهی شد

ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
نشســت علنــی صبــح امــروز )شــنبه ۹ اســفند 
ــش  ــی بخ ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ( ق
درآمــدی الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، بــا بنــد 
الحاقــی )۳( تبصــره )۱۲( مــاده واحــده الیحــه 

ــد. ــت کردن ــه موافق بودج
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل  نماین
نشســت علنــی صبــح امــروز )شــنبه ۹ اســفند 
ــش  ــی بخ ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ( ق
درآمــدی الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، بــا بنــد 
الحاقــی )۳( تبصــره )۱۲( مــاده واحــده الیحــه 

ــد. ــت کردن ــه موافق بودج
 وزارت اقتصاد مجاز به مولدسازی 
دارایی های دولت تا سقف دو هزار 

میلیارد تومان شد
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
نشســت علنــی صبــح امــروز )شــنبه ۹ اســفند 
ــش  ــی بخ ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ( ق
ــای  ــه ۱۴۰۰، ردیف ه ــه بودج ــدی الیح درآم
)۱( و )۲( بنــد )د( تبصــره )۱۲( مــاده واحــده 

ــد. ــن الیحــه را مصــوب کردن ای
و  اقتصــاد  وزارت  مجلــس  نماینــدگان 
دارایــی را مجــاز کردنــد بــا انتشــار انــواع 
اوراق مالــی و اســامی نســبت بــه مولدســازی 
هــزار  دو  ســقف  تــا  دولــت  دارایی هــای 

میلیــارد تومــان اقــدام کنــد.

معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت کــه از ســال ۹۲ تاکنــون 
ــع  ــل مناب ــال وام از مح ــارد ری ــزار میلی ــت ۱۵۰ ه ــا پرداخ و ب
صنــدوق توســعه ملــی افــزون بــر ۲۸۰ هــزار فرصــت شــغلی در 

کشــور ایجــاد شــد. 
ــره  ــم به ــری در مراس ــحاق جهانگی ــا، اس ــزارش ایرن ــه گ ب
روســتایی  اشــتغالزای  و  تولیــدی  طرح هــای  از  بــرداری 
گلســتان در روســتای عطاآبــاد بندرترکمــن اظهــار داشــت: ایــن 
تســهیات بــا کارمــزد چهــار تــا هشــت درصــدی بــه متقاضــان 
ــر از  ــارد دیگ ــزار میلی ــای ۷۰ ه ــکان اعط ــده و ام ــت ش پرداخ

ــود دارد. ــع وج ــن مناب ای
ــزرگ   ــه طرح هــای ب ــان کــرد: روســتاییان امــکان ارائ وی بی
اشــتغالزا بــه صنــدوق توســعه ملــی ندارنــد و بــر همیــن اســاس 
بــرای کاهــش بیــکاری و افزایــش ســطح درآمــد، مقــام معظــم 
رهبــری بــا برداشــت ۱.۵ میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی 

بــرای ایــن بخــش موافقــت کردنــد.
 وی بــه اهتمــام دولــت تدبیــر و امیــد بــرای فراهــم کــردن 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــتاها اش ــروری در روس ــای ض ــاخت ه زیرس
قبــل از ســال ۹۲ حــدود ۱۴ هــزار روســتا بــه شــبکه گاز 
سراســری متصــل بــود کــه ایــن تعــداد در حــال حاضــر بــه ۳۵ 

ــزار روســتا رســید. ه
معــاون اول رییــس جمهــوری ادامــه داد: جلوگیــری از 
مهاجــرت بــه شــهر و کاهــش حاشــیه نشــینی و آســیب 
ــا و  ــودن زیرســاخت ه ــم ب ــد فراه ــی ناشــی از آن پیام اجتماع

امکانــات ضــروری در روســتاها اســت.
وی بــه فعالیــت ۳۰۰ کارگاه تولیــد مبــل در روســتای 
ــا  ــن واحده ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــن اش ــاد بندرترکم عطاآب
ــق  ــتا و مناط ــن روس ــی ای ــر از اهال ــزار نف ــه ه ــر س ــزون ب اف
ــزار  ــج ه ــتای پن ــن روس ــه کار هســتند و ای ــراف مشــغول ب اط

ــدارد ــم ن ــکار ه ــک بی ــی ی ــره حت نف

جهانگیــری ادامــه داد: حفــظ اشــتغال در عطاآبــاد در شــرایط 
تحریــم  ظالمانــه آمریــکا و شــیوع ویــروس کرونــا قابــل تحســین 

. ست ا
ــح  ــوری صب ــس جمه ــاون اول ریی ــری مع ــحاق جهانگی اس
ــاح  ــرای افتت ــران ب ــدادی از وزی ــراه تع ــه هم ــنبه ب ــروز ش ام
چنــد طــرح و برگــزاری نشســت اقتصــاد مقاومتــی و دیــدار بــا 
ــرگان وارد  ــهدای گ ــی ش ــرودگاه بین الملل ــق ف ــگان از طری نخب

گلســتان شــد.
افتتــاح یــک واحــد صنعتــی در شــهرک صنعتــی پنــج 
پیکــر بندرترکمــن و تحویــل یــک خانــه بازســازی شــده ســیل 
پارســال از دیگــر برنامــه هــای معــاون اول رییــس جمهــوری در 

ــه گلســتان اســت. ــک روزه ب ســفر ی
ــی گلســتان  ــری ســپس در جلســه اقتصــاد مقاومت  جهانگی
ــن  ــاورزی ای ــی و کش ــای عمران ــدادی از پروژه ه ــرکت و تع ش
ــرد. ــد ک ــاح خواه ــس افتت ــو کنفران ــه صــورت ویدئ اســتان را ب

آخریــن برنامــه کاری ســفر امــروز معــاون اول رییــس 
جمهــوری دیــدار بــا نخبــگان گلســتان اســت.

ــزار  ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــدود ی ــی ح ــا جمعیت ــتان ب گلس
ــتا  ــزار روس ــدود ه ــتان و ح ــهر، ۱۳ شهرس ــر، دارای ۳۵ ش نف

اســت.

ــه  ــا ب ــه حیدرباب ــرداری از نگارخان ــز از بهره ب ــهردار تبری ش
عنــوان بــزرگ تریــن موزه معاصر کشــور تــا پایان ســال خبر داد. 
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در حاشــیه بازدید از 
نگارخانــه حیدربابــا کــه بــه نمایــش آثــار اســتاد احــد حســینی، 
مجســمه ســاز برجســته تبریــزی اختصــاص یافتــه، بــه خبرنــگار 
شــهریار گفــت: تبریــز همــواره مهــد هنرمنــدان بــزرگ و انســان 
ــت  ــوده و مدیری ــر ب هــای ارزشــمندی در حــوزه فرهنــگ و هن
ــام  ــدان اهتم ــت از هنرمن ــرای حمای ــی، ب ــهری در دوره فعل ش

ویــژه ای داشــته اســت.
او بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت و بهــره گیــری از هنرمندان 
بــرای نمایــش داشــته هــای شــهر، اظهــار کــرد: بخشــی از آثــار 

اســتاد احــد حســینی پیــش تــر در مــوزه آذربایجــان بــود کــه 
بــا توجــه بــه ضــرورت جــا بــه جایــی آن آثــار و تمرکــز در یــک 
محــل ویــژه، شــهرداری تبریــز نگارخانــه حیدربابــا در مجموعــه 
ــا  مقبــره الشــعرا را در اختیــار ایــن هنرمنــد نامــدار قــرار داد ت
عــاوه بــر آثــار قبلــی، آثــار جدیــد نیــز در یــک محــل متمرکــز 

بــه نمایــش گذاشــته شــود.
او بــا بیــان اینکــه نگارخانــه حیدربابــا بــه بــزرگ تریــن مــوزه 
آثــار تجســمی کشــور تبدیــل شــده اســت، افــزود: افتخــار مــی 
کنیــم کــه امــروز چنیــن مجموعــه عظیمــی را در اختیــار اســتاد 
ــن  ــات چندی ــد زحم ــا بتوانن ــم ت ــرار داده ای ــینی ق ــد حس اح
ســاله شــان را کــه زبــان گویــای فرهنــگ مــا اســت بــه نمایــش 

بگذارنــد.
شــهردار تبریــز بــا بیــان اینکــه ایــن مــوزه در دوطبقــه بــا ۸۰ 
میلیــارد ریــال هزینــه  طراحــی شــده، از افتتــاح مــوزه تــا پایــان 
ســال خبــر داد و از شــهروندان تبریــزی و مســافران ایــن شــهر 
دعــوت کــرد تــا بیننــده آثــار کــم نظیــر اســتاد احــد حســینی 

در نگارخانــه حیدربابــا باشــند.

هیچ سازنده ای حق فروش مسکن مهر را ندارد 

مصوبه مجلس برای پرداخت جریمه غیبت سربازی 

جهانگیری:

 28۰ هزار فرصت شغلی برای روستاییان ایجاد شد

شهردار تبریز خبر داد:

نگارخانه حیدربابا، بزرگ ترین موزه معاصر 
کشور پیش از عید نوروز افتتاح می شود

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک آذرشهر

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعی

ســند رســمي
آگهــي موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ 
آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

ــمي ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق ــي و س و اراض
برابــر راي شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۴۰۲۳۰۰۱۵۷۳ 
موضــوع  اول  هیــات   ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ مورخــه 
ــي  ــي اراض ــت ثبت ــف وضعیی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمانهاي فاق و س
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات 
احمــد  آقــای  متقاضــي  بامعــارض  مالکانــه 
برزگــر خانقــاه فرزنــد رســول بشــماره شناســنامه 
یــک  در ششــدانگ  از  صــادره   ۱۶۹۰۰۷۹۰۴۵
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ۱۱۱/۷۶ مت ــن ب ــه زمی قطع
ــي از  ــاک ۱۳۰ فرع ــده از پ ــزي ش ــروز و مج مف
۶۲۸۰ اصلــي واقــع در بخــش ۱۲ تبریــز خریــداري 
از مالــک رســمي آقــای / خانم ســهم مشــاعی وراث 
محمدرضــا صبــح خیــز محــرز گردیــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 
۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي 
ــخ  ــد از تاری ــي توانن ــند م ــته باش ــي داش اعتراض
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  انتشــار اولیــن اگهــي ب
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم  ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب دادخواســت خ
نماینــد بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت 
ــررات  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک

ــد شــد. ــت صــادر خواه ســند مالکی
کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۲۳۰۰۰۱۷۴
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جلیل نهادي
ریس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

926 م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میانه
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق س
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آییــن نامــه قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
ــات اول  ــه ۹۹/۵۴۶ هی ــماره ۹۹/۱۷۵۶۴ از کاس ــر رای ش ۱- براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک  میانــه 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین یوســفی فرزنــد 
بابــا بشــماره شناســنامه ۹۷۸ صــادره از میانــه در ســه دانــگ مشــاع ار 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۲۰۵۸۸ مترمربــع 
ــز  ــش ۴۶ تبری ــارق بخ ــتای النج ــع در روس ــی واق ــاک ۳۴- اصل از پ

خریــداری از حســین تیمــوری نیــا محــرز گردیــده اســت. 
اول  هیـات  از کاسـه ۹۹/۵۴۷  رای شـماره ۹۹/۱۷۵۷۱  برابـر   -۲
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک  میانـه 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای بهروز فردی  فرزند سـلیمان 
بشـماره شناسـنامه ۶ صـادره از میانـه در سـه دانگ مشـاع ار ششـدانگ 
یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت ۲۰۵۸۸ مترمربـع از پاک ۳۴- 
اصلـی واقـع در روسـتای النجـارق بخـش ۴۶ تبریز خریداری از حسـین 
تیمـوری نیـا محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25
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آموزش و پرورش مجاز به کسر 
حداکثر 2۰ درصد از حقوق دانشجو 

معلمان برای امور رفاهی شد 
بــا کســر حداکثــر ۲۰  نماینــدگان مجلــس 
ــور  ــرای ام ــان ب ــجو معلم ــوق دانش ــد از حق درص
ــگاه  ــاء دانش ــت امن ــب هیئ ــس از تصوی ــی پ رفاه

فرهنگیــان موافقــت کردنــد. 
جــوان،  خبرنــگاران   باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــن  ــامی در صح ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
علنــی و در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه 
ــره )۱۲(  ــی )۳( تبص ــد الحاق ــا بن ــه ۱۴۰۰، ب بودج

ــد. ــت کردن ــه موافق ــه بودج ــده الیح ــاده واح م
در بنــد الحاقــی )۳( تبصــره )۱۲( مــاده واحــده 
الیحــه بودجــه آمــده اســت: وزارت آمــوزش و 
پــرورش مجــاز اســت پــس از تصویــب هیــات امنــاء 
ــر  ــر حداکث ــه کس ــبت ب ــان نس ــگاه فرهنگی دانش
بیســت درصــد )۲۰%( از حقــوق دانشــجو معلمــان 

ــد. ــدام کنی ــان اق ــی آن ــور رفاه ــرای ام ب

مشاور قالبی قوه قضاییه در یزد 
دستگیر شد

ـــات دادگســـتری  ـــس حفاظـــت و اطاع ـــزدـ رئی ی
یـــزد گفـــت: بـــا یـــک گـــزارش مردمـــی، فـــردی 
ـــت و  ـــه اس ـــوه قضایی ـــاور ق ـــود مش ـــی ب ـــه مدع ک
ـــی  ـــل م ـــردم را ح ـــی م ـــی و قضای ـــکات حقوق مش

ـــد. ـــتگیر ش ـــزد دس ـــد، در ی کن
ـــار  ـــدزاده اظه ـــد فرهمن ـــر، مجی ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــی  ـــزارش مردم ـــک گ ـــت ی ـــس از دریاف ـــت: پ داش
مبنـــی بـــر فعالیـــت یـــک فـــرد مشـــکوک کـــه 
ــل در  ــل حـ ــر قابـ ــکات غیـ ــت مشـ ــی اسـ مدعـ
ـــی توانـــد در ازای دریافـــت  دســـتگاه قضایـــی را م
ــذ  ــا اخـ ــب بـ ــد، مراتـ ــل کنـ ــول حـ ــی پـ مبلغـ
ــت. ــرار گرفـ ــتور کار قـ ــی در دسـ ــتور قضایـ دسـ

مجیـــد فرهمنـــد زاده افـــزود: فـــرد دســـتگیر 
شـــده در یـــک فراینـــد حســـاب شـــده از یـــک 
ــره  ــز بهـ ــی نیـ ــور حقوقـ ــه امـ ــنا بـ ــل آشـ وکیـ
ـــه و در عیـــن پیشـــبرد برخـــی از امـــور کاری و  گرفت
ـــرح  ـــوه دادن ط ـــه جل ـــرای موج ـــود، ب ـــی خ معامات
کاهبـــرداری خـــود، جلســـه ای بـــا افـــراد دارای 
ـــوت  ـــزد دع ـــه ی ـــران ب ـــه از ته ـــی ک ـــده و وکیل پرون
کـــرده مـــی گذاشـــته تـــا اعتمـــاد ایـــن افـــراد را 

بـــرای پرداخـــت هزینـــه جلـــب نمایـــد.
وی اظهـــار داشـــت: ایـــن فـــرد بـــرای اینکـــه 
ــه دام  ــت را بـ ــال و مکنـ ــراد دارای مـ ــد افـ بتوانـ
ـــر  ـــه ثم ـــود را ب ـــی خ ـــی مال ـــره کش ـــدازد و به بیان
بنشـــاند حیـــن برخـــی از برنامـــه هـــای مالـــی و 
ـــده  ـــط پرون ـــه فق ـــرده ک ـــی ک ـــوان م ـــاری، عن تج
ـــی  ـــرد و حت ـــی پذی ـــل را م ـــنگین و الینح ـــای س ه
ـــغ  ـــس مبل ـــاه حب ـــر م ـــش ه ـــرای کاه ـــوردی ب در م
ـــت. ـــوده اس ـــرده ب ـــام ک ـــال را اع ـــون ری ۱۰۰ میلی

ـــه  ـــه هم ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــام قضای ـــن مق ای
افـــراد دارای مـــراوده بـــا ایـــن فـــرد بـــرای اخـــذ 
ـــتری  ـــات دادگس ـــت و اطاع ـــه حفاظ ـــات ب توضیح
احضـــار شـــدند، بیـــان داشـــت: بـــا هوشـــمندی 
ـــری،  ـــتاد خب ـــه س ـــاع ب ـــهروندان و اط ـــی از ش یک
ـــده  ـــتگیر ش ـــرد دس ـــه ف ـــل از اینک ـــده قب ـــن پرون ای
ـــی  ـــتفاده مال ـــوء اس ـــا س ـــذ و ی ـــی را اخ ـــد پول بتوان
ـــه  ـــان ب ـــرر و زی ـــد و از ض ـــع ش ـــد جم ـــام ده انج

ـــد. ـــگیری ش ـــهروندان پیش ش
وی بـــه برگـــزاری جلســـات ایـــن شـــخص بـــا 
ـــاری و  ـــرکت تج ـــک ش ـــر ی ـــود در دفت ـــان خ مراجع
ـــان در  ـــی نش ـــو و ب ـــی تابل ـــر ب ـــک دفت ـــن ی همچنی
ـــرای  ـــت: ب ـــرد و گف ـــاره ک ـــوت اش ـــاژ خل ـــک پاس ی
هـــر شـــهروند بایـــد مســـجل باشـــد کـــه کســـی 
کـــه داعیـــه ارتبـــاط بـــا مســـئوالن ارشـــد قـــوه 
ـــور  ـــر و حض ـــدون خب ـــه ب ـــی ک ـــه را دارد وقت قضایی
مســـئوالن قضایـــی اســـتان در یـــک مـــکان غیـــر 
ـــال  ـــاً دنب ـــد حتم ـــی کن ـــرار م ـــر ق ـــدار ب ـــط دی مرتب

ـــت. ـــی اس ـــر قانون ـــر غی ـــک ام ی
رئیـــس حفاظـــت و اطاعـــات دادگســـتری 
ـــرای  ـــن راه ب ـــرد: بهتری ـــزد، خاطرنشـــان ک ـــتان ی اس
ــه  ــک بـ ــق، تمسـ ــن حـ ــت و گرفتـ ــق عدالـ تحقـ
ـــه  ـــل ب ـــت و توس ـــررات اس ـــت از مق ـــون و تبعی قان
ـــل  ـــق و ح ـــر ح ـــه غی ـــوذ ب ـــای نف ـــه ادع ـــرادی ک اف
ـــی و  ـــر قانون ـــای غی ـــیوه ه ـــه ش ـــده ب ـــل پرون و فص
فـــرا قانونـــی دارنـــد بـــدون شـــک ضـــرر و زیـــان 

ـــود. ـــی ش ـــرد وارد م ـــه ف ـــه ب ـــت ک ـــری اس دیگ
وی افـــزود: اکثـــر افـــرادی کـــه ادعـــای نفـــوذ 
در قـــوه قضاییـــه را دارنـــد بـــه طـــور معمـــول از 
ـــض  ـــه مح ـــه ب ـــتند ک ـــه ای هس ـــردارن حرف کاهب
ـــد  ـــی گذارن ـــای نم ـــه ج ـــود ب ـــول ردی از خ ـــذ پ اخ
و ایـــن شـــهروندان هســـتند کـــه از اعتمـــاد بـــی 
ـــب  ـــت طل ـــو و منفع ـــود ج ـــراد س ـــن اف ـــه ای ـــا ب ج

ـــوند. ـــی ش ـــرر م متض
و  حفاظـــت  کـــرد:  تأکیـــد  زاده  فرهمنـــد 
در  همـــواره  اســـتان  دادگســـتری  اطاعـــات 
صیانـــت از حـــق شـــهروندان آمـــاده بررســـی 
ـــی  ـــز م ـــردم نی ـــد و م ـــی باش ـــکوک م ـــوارد مش م
ـــوذ  ـــای نف ـــراد دارای ادع ـــا اف ـــه ب ـــد در مواج توانن
ـــی و  ـــی، نظارت ـــای امنیت ـــا نهاده ـــب را ب ـــدا مرات ابت
ـــا  ـــی ج ـــاد ب ـــد و از اعتم ـــان بگذارن ـــی در می اطاعات

ــد. ــودداری نماینـ خـ

تصویب بودجه ۱۰5 میلیارد تومانی
 شهرداری مرند

رییــس شــورای اســامی شــهر مرنــد از تصویــب الیحــه بودجــه ســال 
۱۴۰۰ شــهرداری ایــن شــهر بــه مبلــغ ۱۰۵ میلیــارد تومــان خبــر داد. 

ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــم زاده در گفت وگ ــه هاش ــا، یدال ــزارش ایرن ــه گ ب
ــهردار  ــط ش ــه توس ــه ۱۴۰۰ ک ــنهادی بودج ــه پیش ــرد: الیح ــار ک اظه
ــرده  ــدد و فش ــات متع ــی جلس ــود، ط ــده ب ــه ش ــورا ارای ــه ش ــد ب مرن
ــت  ــت و در نهای ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق توســط اعضــای شــورا م
بــا اختصــاص ۴۴ درصــد از بودجــه بــه پــروژه هــای عمرانــی و ۵۶ درصــد 
ــب اعضــای شــورای  ــه تصوی ــای جــاری در ســال ۱۴۰۰، ب ــه ه ــه هزین ب

ــید. ــهر رس ــامی ش اس
وی افــزود: بــا توجــه بــه مشــکات مالــی همــه شــهرداری ها و هزینــه 
هــای ســنگین پــروژه هــای عمرانــی و بــا هــدف ســاماندهی پــروژه هــای 
نیمــه تمــام و کلنــگ زنــی شــده، در بودجــه بنــدی پــروژه هــای عمرانــی 
ــد  ــی جدی ــروژه عمران ــه پ ــا از شــروع هرگون ــده ســعی شــده ت ســال آین
ــروژه هــای در  خــودداری شــود و تــاش شــهرداری در جهــت تکمیــل پ

دســت اقــدام و ناقــص باشــد. 
رییــس شــورای اســامی شــهر مرنــد یــادآوری کــرد: عمــران و آبادانــی 
ــه  ــت هزین ــذاران، مدیری ــرمایه گ ــذب س ــرای ج ــازی ب ــه س ــهر، زمین ش
ــع مالــی پایــدار، توســعه  هــا و رعایــت اصــل صرفــه جویــی، تأمیــن مناب
ــا و  ــهر از دغدغه ه ــازی ش ــه زیباس ــژه ب ــه وی ــگری و توج ــت گردش صنع

ــد. ــد می باش ــهر مرن ــامی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــداف ش اه
شــهردار مرنــد نیــز گفــت: میــزان افزایــش بودجــه ســال آتــی 
ــز  ــوده و بودجــه ســال ۹۹ نی ــا منطقــی و کارشناســی ب شــهرداری، کام

ــت. ــده اس ــق ش ــد محق ۱۰۰ در ص
کاوه افــزود: تکمیــل پــروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام از اولویــت هــای 

لحــاظ شــده بودجــه ۱۴۰۰ مــی باشــد.
ــاالر  ــل ت ــی از قبی ــای عمران ــروژه ه ــل پ ــرد: تکمی ــان ک وی خاطرنش
ــام )ره( و  ــدان ام ــان می ــینمایی، الم ــس س ــان، پردی ــارک ریح ــهر، پ ش
میــدان امــام حســین )ع( و ورودی هــای شــمالی و جنوبــی شــهر، مــوزه 
ــروژه  ــن پ ــه مهمتری ــر از جمل ــای دیگ ــی پروژه ه ــری و برخ ــر نصی دکت
ــه  ــه در الیح ــود ک ــد ب ــال ۱۴۰۰ خواهن ــد در س ــهرداری مرن ــای ش ه

ــد. ــی شــده ان ــش بین بودجــه پی
شــهردار مرنــد ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۰، پــروژه هــای جــدول گــذاری 
ــود  ــر، بهب ــرش معاب ــنگ ف ــازی و س ــاده روس ــا، پی ــوب ه ــداث ج و اح
فضاهــای شــهری و آســفالت ریــزی خیابــان هــا و معابــر ســطح شــهر نیــز 

در حجــم قابــل توجهــی اجــرا خواهنــد شــد.

تشکیل پرونده تعزیراتی برای 2۰ واحد 
مرغداری گوشتی در مراغه

ــده تعزیراتــی  ــرات مراغــه از تشــکیل پرون رئیــس اداره حکومتــی تعزی
ــرای ۲۰ واحــد مرغــداری گوشــتی در ایــن شهرســتان خبــر داد.  ب

ــار  ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــوری در گفت وگ ــارس، منص ــزارش ف ــه گ ب
ــده  ــرای بیــش از ۲۰ واحــد مرغــداری گوشــتی در مراغــه پرون داشــت: ب

ــی تشــکل شــد. تعزیرات
ایــن  گفــت: صاحبــان  مراغــه  تعزیــرات  اداره حکومتــی  رئیــس 
ــتاد  ــت س ــش از قیم ــرغ، بی ــت م ــه گوش ــت عرض ــه عل ــا ب مرغداری ه

تنظیــم بــازار چهــار میلیــارد ریــال جریمــه شــده اند.
منصــوری بــا بیــان اینکــه، قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ در بــازار 
ــد  ــزود: مرغداری هــا هــم بای ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومــان عرضــه می شــود، اف

کیلویــی ۱۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه مــرغ فروشــی هــا عرضــه کنــد.
وی اضافــه کــرد: بــا تکــرار ایــن تخلــف از ســوی واحدهــای مرغــداری 

متخلــف براســاس قانــون مجــازات شــدیدتر اعمــال خواهــد شــد.
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــه در ادام ــرات مراغ ــی تعزی ــس اداره حکومت رئی
ــاورزی و  ــت، جهادکش ــرغ از اداره صم ــرغ و تخم م ــه م ــر عرض ــارت ب نظ
ــف  ــای متخل ــه دارد و واحده ــان ادام ــه همچن ــی مراغ ــرات حکومت تعزی

جریمــه می شــوند.
ــادآور شــد: طبــق عرضــه نهاده هــای  دام بیــن واحدهــای  منصــوری ی
ــد گوشــت مــرغ و تخم مــرغ تولیــد شــده طبــق  مرغــداری در کشــور بای

قیمــت مصــوب عرضــه  شــود.
وی از اصنــاف و صاحبــان مغازههــای عمــده و خرده فروشــی خواســت، 
ضمــن التــزام بــه قانــون و نــرخ مصــوب  امــور خــود را از مســیر قانونــی 

دنبــال کننــد.

ـــم  ـــا داری ـــم تقاض ـــردم ه ـــت:از م ـــش گف تاب
ـــد،  ـــاب کنن ـــی اجتن ـــای خانگ ـــا از احتکار ه ت
ــود کاال  ــاز خـ ــر نیـ ــر کـــس ۲ برابـ ــر هـ اگـ
ــری  ــای دو برابـ ــا تقاضـ ــد بـ ــداری کنـ خریـ

مواجـــه خواهیـــم شـــد. 
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ  ب
ــت  ــازمان حمایـ ــس سـ ــش رئیـ ــاس تابـ عبـ
تولیدکننـــدگان و مصـــرف کننـــدگان اظهـــار 
ــه  ــیدن بـ ــا رسـ ــول بـ ــق معمـ ــرد: طبـ کـ
ـــازار  ـــد در ب ـــب خری ـــال ت ـــی س ـــای پایان روزه
ــب  ــه تـ ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــده اسـ ــاد شـ زیـ
ـــات  ـــا از تجمع ـــده ت ـــزی ش ـــه ری ـــا، برنام کرون
ـــم  ـــوع مه ـــود. دو موض ـــری ش ـــزرگ جلوگی ب
بـــرای بـــازار شـــب عیـــد وجـــود دارد کـــه 
ـــل ۴  ـــت. حداق ـــا اس ـــن کااله ـــورد اول تامی م
میلیـــون تـــن کاال ظـــرف چنـــد روز آینـــده 
از گمـــرک ترخیـــص شـــده تـــا نیـــاز مـــردم 
کشـــور تامیـــن شـــود. در طـــول ســـال هـــم 
ــیوع  ــم شـ ــی رغـ ــه علـ ــم کـ ــاهد بودیـ شـ
ویـــروس کرونـــا و خالـــی شـــدن قفســـه های 
ـــودی  ـــج کمب ـــا هی فروشـــگاهی در سراســـر دنی
ــاه  ــرای مـ ــد. بـ ــاد نشـ ــا ایجـ ــور مـ در کشـ
مبـــارک رمضـــان هـــم تـــدارک الزم دیـــده 

شـــده و مشـــکلی ایجـــاد نخواهـــد شـــد.
او دومیـــن مـــورد مهـــم در بـــازار شـــب 
ـــش  ـــت: دو بخ ـــت و گف ـــارت دانس ـــد را نظ عی
متفـــاوت بـــرای نظـــارت داریـــم کـــه یکـــی 
ــنتی و  ــای سـ ــر بازارهـ ــارت بـ ــا نظـ از ان هـ
فروشـــگاه های فیزیکـــی اســـت . بخـــش دوم 

ـــگاه های  ـــر فروش ـــارت ب ـــه نظ ـــوط ب ـــم مرب ه
مجـــازی اســـت کـــه در چنـــد مـــدت اخیـــر 
ــن  ــد. تلفـ ــدا کرده انـ ــادی پیـ ــترش زیـ گسـ
گویـــا و ســـامانه های ســـازمان حمایـــت 
ـــان  ـــتند و بازرس ـــانی هس ـــت رس ـــاده خدم آم
مـــا هـــم بـــا خودروهـــای متحدالشـــکل بـــه 
بـــازار شـــب عیـــد نظـــارت خواهنـــد کـــرد.

او بیـــان کـــرد: برنامـــه ریزی هـــا حاکـــی 
از آن اســـت کـــه کمبـــودی در بـــازار شـــب 
عیـــد نخواهیـــم داشـــت. تامیـــن کاالهایـــی 
ماننـــد مـــرغ، تخـــم مـــرغ و روغـــن در  اولویـــت 
ـــاز  ـــزان نی ـــه می ـــن ب ـــر تامی ـــد؛ اگ ـــرار دارن ق
ـــم  ـــه خواهی ـــکل مواج ـــا مش ـــد ب ـــردم نباش م

شـــد. در تهـــران ۹۰۰ تـــا هـــزار تـــن مـــرغ 
ـــر  ـــن اگ ـــزار ت ـــن ه ـــم؛ ای ـــاج داری در روز احتی
ـــی  ـــود ۲۰۰ تن ـــا کمب ـــد ب ـــم باش ـــن ه ۸۰۰ ت
و اختـــال در بـــازار مواجـــه خواهیـــم شـــد. 
ـــده  ـــن موضـــوع برعه ـــه ای ـــیدگی ب ـــه رس وظیف
ــد روز  ــت. چنـ ــاورزی اسـ ــاد کشـ وزارت جهـ
ـــر  ـــور وزی ـــا حض ـــه ب ـــه ای ک ـــی جلس ـــل ط قب
ــه  ــد، برنامـ ــزار شـ ــاورزی برگـ ــاد کشـ جهـ
ــت  ــن و مدیریـ ــرای تامیـ ــای الزم بـ ریزی هـ

توزیـــع صـــورت گرفـــت.
ــر  ــم را هـ ــوب تخـ ــت مصـ ــش قیمـ تابـ
کیلـــو ۱۶ هـــزار و هـــر شـــانه ۳۲ هـــزار 
ـــن  ـــروش روغ ـــت: ف ـــرد و گف ـــام ک ـــان اع توم

بـــا کاالهـــای جانبـــی و یـــا بـــا کارت ملـــی 
تخلـــف محســـوب می شـــود. بـــا توجـــه بـــه 
برنامـــه ریزی  هـــای اعـــام شـــده نبایـــد 
ـــردم  ـــیم. از م ـــته باش ـــازار داش ـــودی در ب کمب
هـــم تقاضـــا داریـــم تـــا از احتکار هـــای 
ـــس ۲  ـــر ک ـــر ه ـــد. اگ ـــاب کنن ـــی اجتن خانگ
برابـــر نیـــاز خـــود کاال خریـــداری کنـــد بـــا 
ـــد. ـــم ش ـــه خواهی ـــری مواج ـــای دو براب تقاض

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــازمان حمای ــس س رئی
ــاز  ــورد نی ــن م ــده در روغ ــاد ش ــود ایج کمب
صنــف و صنعــت گفــت: امــروز تولیــد شــبانه 
ــاز کشــور  ــدازه نی ــه ان ــن ب روزی شــده و تامی
ــت  ــه صحب ــی ک ــت. زمان ــق اس ــال تحق در ح
ــای آن  ــه معن ــم ب ــوب می کنی ــت مص از قیم
ــام  ــور تم ــا حض ــت ب ــز قیم ــه آنالی ــت ک اس
اعــام  و  محاســبه  مربوطــه  بخش هــای 
ــن،  ــره تامی ــای ذنجی ــام بخش ه ــود. تم می ش
ــذاری  ــت گ ــگام قیم ــع در هن ــد و توزی تولی
ــن قیمــت مصــوب مشــروط  ــد. ای حضــور دارن
ــه تولیــد کافــی و  ــه تحقــق اتفاقاتــی از جمل ب
تامیــن مناســب نهــاده هــا اســت؛ هــر کــدام از 
ــوند در  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ــن فرایند ه ای
ــه رو  ــت رو ب ــش قیم ــا افزای ــه ب ــطح عرض س

ــد. ــم ش خواهی
ــره  ــه زنجی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک او تصری
طراحــی شــده هیــچ وابســتگی بــه فــرد 
خاصــی وجــود نــدارد. هــر کــس کــه بــا عنوان 
دالل بــه فرایندهــا ورود کنــد شناســایی شــده 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــا او برخ و ب

رئیـــس خانـــه اقتصـــاد ایـــران و ترکیـــه، 
پـــر کـــردن جـــای خالـــی مقـــاالت صاحـــب 
نظـــران اســـتان هـــا و گفتمـــان هـــای 
ـــر  ـــت و ب ـــروری دانس ـــخ را ض ـــش و پاس پرس
ـــی در حـــوزه  ـــای میدان ـــّو پرســـش ه ایجـــاد ج
ـــرد. ـــد ک ـــاورزی تاکی ـــاد و کش ـــت، اقتص صنع

عضـــو اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در گفتگـــو 
ــا  ــیر بـ ــب شـ ــه عجـ ــگار روزنامـ ــا خبرنـ بـ
ـــان  ـــندگان و محقق ـــی نویس ـــه ناتوان ـــاره ب اش
در تأمیـــن نیازهـــای زندگـــی و گرایـــش 
اجبـــاری آنهـــا بـــه ســـمت نشـــریات دیگـــر، 
گفـــت: ایـــن عامـــل باعـــث مـــی شـــود تـــا 
ـــوزه  ـــات در ح ـــا و نظری ـــده ه ـــن پدی از آخری

اقتصـــاد جهانـــی برخـــوردار نشـــویم.
ســـید جـــال ابراهیمـــی ادامـــه داد: بـــا 
نگاهـــی بـــه تولیـــدات خروجـــی بخـــش 
ـــورت  ـــه ص ـــران ب ـــی ای ـــاق بازرگان ـــارات ات انتش
ــا  ــه آن بـ ــریه و مقایسـ ــا نشـ ــور و یـ بروشـ
نشـــریات TOBB ترکیـــه، حدیـــث مفصلـــی از 
ـــه  ـــود گرچ ـــده ش ـــش دی ـــن بخ ـــان در ای نقص
ـــاق  ـــی و نشـــر ات ـــط عموم ـــاش قســـمت رواب ت
ـــی  ـــی وقت ـــت، ول ـــه اس ـــایان توج ـــی ش بازرگان
ــترس نیســـت و  ــه در دسـ ــام اولیـ ــواد خـ مـ
ـــاردهندگان  ـــندگان و انتش ـــن و نویس مترجمی
ـــوان تأمیـــن نیـــاز زندگـــی را نداشـــته  نشـــریه ت
ـــم  ـــز قل ـــر نی ـــریات دیگ ـــد در نش و باالجباربای
بزننـــد بالطبـــع نمـــی تـــوان از آخریـــن 
ــاد  ــوزه اقتصـ ــات در حـ ــا و نظریـ پدیـــده هـ
ـــی  ـــتا م ـــن راس ـــد. در ای ـــوردار ش ـــی برخ جهان

ـــار منعکـــس شـــده  ـــه اخب ـــه ب ـــا مراجع ـــوان ب ت
ـــرد  ـــی ب ـــاق، پ ـــه ات ـــمت مجل ـــن قس در آخری
ـــت  ـــد از گذش ـــه و بع ـــب کهن ـــب مطال ـــه اغل ک

ـــوند. ـــی ش ـــاه چـــاپ م یـــک م
ـــی  ـــای خال ـــه ج ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ابراهیم
مقـــاالت صاحـــب نظـــران اســـتان هـــا و 
گفتمـــان هـــای پرســـش و پاســـخ، نظرخواهـــی 
ــاد  ــور ایجـ ــا و همینطـ ــاق هـ ــای اتـ از اعضـ
فضـــای پرســـش هـــای میدانـــی  در حـــوزه 
ـــی  ـــاس م ـــاورزی احس ـــاد و کش ـــت، اقتص صنع
ــریات  ــار نشـ ــاد و انتشـ ــزود: ایجـ ــود، افـ شـ
ــل،  ــل و نقـ ــزات و حمـ ــوزه فلـ ــژه در حـ ویـ
ــیمی،  ــورس، پتروشـ ــداری، بـ ــدن، بانکـ معـ
انـــرژی، بـــازار ســـرمایه، بیمـــه، صـــادرات و 
ـــارت  ـــی تج ـــازمان جهان ـــای س ـــن داده ه آخری
ـــد  ـــی توان ـــی م ـــه حت ـــه ک ـــور گاهنام ـــه ط ب

بـــا جـــذب آگهـــی تامیـــن هزینـــه نمایـــد و 
ـــاز  ـــم نی ـــر مه ـــن ام ـــرای ای ـــرای اج ـــع ب بالطب
بـــه جلـــب و جـــذب نیـــروی کارآگاه  در 
حـــوزه انتشـــار نشـــریات تخصصـــی اســـت و 
ایـــن کشـــور بهتریـــن گـــروه هـــای فکـــری 
ـــژه  ـــات وی ـــار مج ـــن در انتش آگاه و متخصصی

و تخصصـــی را دارد.
وی ادامـــه داد: در ایـــن فراینـــد صـــد 
البتـــه اســـتفاده از مقـــاالت تخصصـــی دوره 
هـــای دکتـــرا و همچنیـــن اســـتادان حـــوزه 
ـــتادان  ـــاالت اس ـــه مق ـــور و ترجمع ـــاد کش اقتص
ـــن  ـــور و تئوریس ـــراج از کش ـــای خ ـــگاه ه دانش
هـــا و ایـــده پـــردازان اقتصـــادی نیـــز مـــی 
توانـــد خـــوراک مفیـــد و مـــورد نیـــاز ایـــن 
ــر  ــریات را فراهـــم نمایـــد. الزم بـــه ذکـ نشـ
اســـت کـــه بـــرای ایـــن ســـازمان عریـــض و 

ـــراری  ـــت برق ـــی جه ـــای کاف ـــم فض ـــل ه طوی
ـــه  ـــن هزین ـــاراتی و تأمی ـــتقل انتش ـــد مس واح
ـــا  ـــات ب ـــود مج ـــه خ ـــت گرچ ـــم اس آن فراه
ــی  ــان مـ ــی شـ ــوزه تخصصـ ــه حـ ــه بـ توجـ
و  اعضـــاء  از داخـــل  تواننـــد مشـــترکین 
ـــف  ـــای مختل ـــاخه ه ـــت  و ش ـــان صنع صاحب

اقتصـــاد کشـــور داشـــته باشـــند.
بـــا  ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  عضـــو 
یادآورشـــدن اینکـــه ایـــن امـــر بـــا هیـــأت 
ــد  ــه منـ ــت عاقـ ــوزه ریاسـ ــن حـ منتخبیـ
بـــه توســـعه امـــر آمـــوزش و بـــاال بـــردن 
ــکان  ــی امـ ــار ایرانـ ــات تجـ ــطح اطاعـ سـ
ـــن  ـــرد: در ای ـــان ک ـــر نش ـــت، خاط ـــر اس پذی
خصـــوص عـــاوه بـــر انتشـــار مقـــاالت در 
نشـــریه بـــه صـــورت دیجیتالـــی نیـــز مـــی 
ــادی،  ــای اقتصـ ــده هـ ــن پدیـ ــوان آخریـ تـ
را در اختیـــار عاقـــه  سیاســـی جهـــان 
ـــت  ـــرایط اس ـــن ش ـــرار داد و در ای ـــدان ق من
ــی  ــه هایـ ــات تحریـ ــوان هیئـ ــی تـ ــه مـ کـ
بـــرای نشـــریات اقتصـــادی و همینطـــور 
ـــت  ـــارت و صنع ـــی، تج ـــای معدن ـــص ه تخص
و کشـــاورزی تعریـــف کـــرد و از اســـاتید و 
ـــره  ـــوزه به ـــر ح ـــتادان ه ـــگاهیان و اس دانش

ــت. ــری الزم را گرفـ فکـ
ـــه در  ـــران و ترکی ـــاد ای ـــه اقتص ـــس خان رئی
ـــادآور  ـــر اهمیـــت موضـــوع، ی ـــا تآکیـــد ب آخـــر ب
ـــاق  ـــرد ات ـــه عملک ـــذرا ب ـــگاه گ ـــک ن ـــد: در ی ش
ـــر و  ـــتانبول، ازمی ـــکارا، اس ـــی آن ـــای بازرگان ه
ـــریه  ـــک نش ـــوان ی ـــی ت ـــریات، م ـــره در نش غی
منســـجم پرمحتـــوا از مجمـــوع مقـــاالت 
منتخـــب اتـــاق هـــای کشـــور بـــه صـــورت 
ــدگان،  ــات نماینـ ــرای هیـ ــه بـ ــه ماهنامـ سـ
ـــری اقتصـــادی و  ـــم گی ـــز تصمی ـــاالن و مراک فع
ـــتفاده  ـــا اس ـــرد ت ـــه ک ـــد و عرض ـــی تولی سیاس

ـــد.  نماین

رئیس سازمان حمایت مطرح کرد؛ 

مردم احتکار خانگی نکنند

رنگ کهنگی بر نشریات اتاق بازرگانی و ضرورت 
ایجاد فضای گفتمان 

مفقــــودی
بــرگ ســبز خــودرو پرایــد بــه رنــگ 
ــدی  ــهال احم ــام ش ــه ن ــتری ب خاکس
فرزنــد ســعید بــه شــماره شناســنامه 
۷245، بــه شــماره موتــور 3963962، 
 S341229085۷246 ــی ــماره شاس ش
و شــماره پــالک )ایــران 15 - 845 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ص ۷1( مفق

ــد. ــی باش ــاقط م ــار س اعتب
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علت درد پهلو در بارداری چیست؟ 

ــدن  ــرات در ب ــار از تغیی ــارداری سرش دوران ب
خانــم هــا اســت. ایــن تغییــرات معمــوال بــا 
ــت.  ــراه اس ــارداری هم ــو در ب ــی و درد پهل گرفتگ
ــه  ــل متعــددی از جمل ــارداری دالی ــو در ب درد پهل
فشــار عضانــی، بــارداری خــارج از رحــم، گرفتگــی 

... دارد.  و 
درد پهلو در بارداری:

ــد  ــان و امی ــار از هیج ــی سرش ــارداری دوران ب
ــدن خانمهــا  اســت کــه تغییراتــی در زندگــی و ب
ایجــاد مــی کنــد. اولیــن تجربــه بــارداری دردهــا و 
گرفتگــی هــای زیــادی ایجــاد مــی کنــد کــه هــر 
ــی  ــد نگرانی های ــم جدی ــا عائ ــره ی درد غیرمنتظ
را بــرای مــادران بــه دنبــال دارد. عوامــل زیــادی 
ــود از  ــارداری میش ــو در ب ــاد درد پهل ــث ایج باع
جملــه افزایــش وزن جنیــن و یــا حرکــت و لگــد 
ــت و  ــی اس ــارداری طبیع ــو در ب زدن او. درد پهل
ــل  ــه دالی ــد ب ــی توان ــن درد م ــدارد ای ــی ن نگران
ــان  ــی درم ــه راحت ــد و ب ــاق بیفت ــی اتف مختلف
میشــود، امــا گاهــی اوقــات درد پهلــو در بــارداری 
ــاد در  ــکل ح ــک مش ــانه ای از ی ــد نش ــی توان م

ــد. ــارداری باش دوران ب
 دالیل درد پهلو در بارداری: 

۱. فشــارعضانی: افزایــش وزن در بــارداری بــه 
ــه  ــی اســت ک ــن بســیار طبیع ــال رشــد جنی دنب
ــد.  ــوم رخ میده ــه دوم و س ــه ماه ــوال در س معم
ــرم  ــا ۱۵ کیلوگ ــوال ۱۱ ت ــش وزن معم ــن افزای ای
مــی باشــد و همیــن مقــدار افزایــش باعــث ایجــاد 
ــارداری  ــو در ب ــی و  درد کمــر و پهل فشــار عضان

مــی شــود.
ــایع  ــای ش ــت ه ــر عل ــکم : از دیگ ــخ ش ۲. نف
ــرا  ــت. چ ــکم اس ــخ ش ــارداری نف ــو در ب درد پهل
ــم را  ــد هض ــارداری فراین ــای ب ــون ه ــه هورم ک
مهــار می کننــد و باعــث ایجــاد گاز و نفــخ شــکم 
میشــود. همچنیــن فشــار روی معــده و روده 

ــود. ــی ش ــتر م ــخ بیش ــاد نف ــث ایج باع
ــوی  ــای حلق ــاط ه ــوی: رب ــاط حلق ۳. درد رب
طنــاب هایــی هســتند کــه بــه نگــه داشــتن رحــم 
شــما  کمــک مــی کننــد. بــا رشــد  جنیــن رحــم 
ماننــد بادکنــک منبســط مــی شــود و ایــن ربــاط 

هــا نــرم و کشــیده مــی شــوند.
ــو  ــای درد پهل ــت ه ــر عل ــت: از دیگ ۴. یبوس
در بــارداری یبوســت اســت. فشــار روی روده، 
ــارداری و مصــرف ویتامیــن هــا  هورمــون هــای ب
ــت در  ــاد یبوس ــث ایج ــن باع ــای آه ــل ه و مکم

ــود.  ــی ش ــارداری م ب
انقباضــات  رحــم:  انقباضــی  دردهــای   .۵
»براکســتون هیکــس« یــا دردهــای خفیــف رحــم 
ــاد  ــث ایج ــد باع ــارداری میتوان ــول دوران ب در ط
درد پهلــو در بــارداری میشــود.  بــه تدریــج و 
در اواخــر دوران بــارداری ایــن انقباضــات بــه 

ــوند.  ــی ش ــل م ــی تبدی ــای واقع درده
۶. گرفتگــی: گرفتگــی هایــی ماننــد گرفتگــی 
هــای قاعدگــی کــه در دوران بــارداری زیــاد 
ــو  ــث ایجــاد درد پهل ــد باع ــد، میتوان ــاق میفت اتف

ــود.   ــارداری ش در ب
کــه  زمانــی  رحــم:  از  بــارداری خــارج   .۷
تخمــک لقــاح یافتــه در لولــه هــای رحمــی النــه 
گزینــی کنــد بــارداری خــارج از رحــم اتفــاق مــی 
ــان  ــن عارضــه درم ــن ای ــی کــه ای افتــد در صورت
ــه رحــم و  ــی لول ــد موجــب پارگ ــی توان نشــود م

ــادر شــود. ــرگ م م
۸. درد پهلــو در بــارداری در ســمت راســت 
ــکم  ــدن  ش ــا بزرگ ش ــارداری و ب ــر ب ــکم: اواخ ش
ــد و ممکــن اســت  ــر می کن ــس تغیی ــه آپاندی ناحی
بــه پاییــن یــا باالتــر از مــکان اصلــی خــود حرکــت 
کنــد بــه همین دلیــل عائــم آپاندیــس در بــارداری 
بــرای بیمــار و حتــی پزشــک گمــراه کننــده اســت.

۹. ســقط جنیــن: گاهــی درد پهلــو در بــارداری 
ممکــن اســت بــه علــت ســقط جنیــن باشــد بــه 
ــت و در  ــوی راس ــن درد در پهل ــر ای ــوص اگ خص

قســمت پاییــن معــده باشــد. 
۱۰. ســنگ صفــرا: از آنجایــی کــه در بــارداری 
ــنگ  ــد س ــد کار میکن ــما کن ــم ش ــتم هض سیس
ــود  ــی ش ــاد م ــتر ایج ــن دوران بیش ــرا در ای صف
کیســه صفــرا شــبیه یــک گابــی در ســمت 
ــم  ــه هض ــرار دارد و ب ــکم ق ــاالی ش ــت و ب راس

ــد. ــی کن ــک م ــی کم ــواد غذای ــای م ــی ه چرب
ــل درد  ــر از  دالی ــی دیگ ــت: یک ــی جف ۱۱. پارگ
پهلــو در بــارداری پارگــی جفــت اســت. پارگــی جفت 
ــت از رحــم  ــل جف ــا کام ــه جــدا شــدن نســبی ی ب

قبــل از بدنیــا آمــدن کــودک اطــاق مــی شــود.
یــا  اکامپســی  پــره  پره  اکامپســی:   .۱۲  
ــار  ــاالت فش ــا اخت ــارداری ب ــمومیت دوران ب مس
خــون مرتبــط اســت و در ســه ماهــه دوم و ســوم 
ظاهــر مــی شــود. پــره اکامپســی مــی توانــد مادر 
را در معــرض ســکته مغــزی قــرار دهــد و بــه کبــد 

ــه هــا آســیب برســاند. ــا ری و کلیــه هــا و ی
درمان درد پهلو در بارداری 

اگــر درد پهلــو در بــارداری بــر اثــر گرفتگــی یــا 
ــا درمــان هــای  ــی باشــد، معمــوالً ب فشــار عضان
خانگــی درمــان میشــود. راههــای زیــر بــه کاهــش 

ایــن درد در خانــه کمــک مــی کنــد:
۱. تغییر موقعیت
۲. دراز کشیدن

۳. راه رفتن یا حرکت کردن
ــای  ــا پده ــرم ی ــری آب گ ــتفاده از بط ۴. اس

ــی حرارت
۵. حمام گرم

۶. ماساژ
۷. مصرف داروهای مسکن

منبع: بیتوته

درآمد تبلیغاتی صداوسیما از محل پخش 
مسابقات ورزشی به خزانه واریز می شود 

نماینــدگان مجلــس مصــوب کردنــد تــا درآمــد تبلیغاتــی صداوســیما از 
محــل پخــش مســابقات ورزشــی بــه حســاب خزانــه واریــز شــود. 

بــه گــزارش تســنیم، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در نشســت 
علنــی قــوه مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه 
ــن الیحــه  ــاده واحــده ای ــای )ک( و )ل( تبصــره ۹ م ســال ۱۴۰۰،  بنده

را مصــوب کردنــد.
براســاس بنــد )ک( تبصــره ۹ ؛ بــه اســتناد بنــد )پ( مــاده )۹۲( 
ــان و ســازمان صــدا و  ــون برنامــه ششــم توســعه، وزارت ورزش و جوان قان
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران مکلفنــد درآمدهــای تبلیغاتــی ناشــی 
از پخــش مســابقات ورزشــی را بــه ردیــف درآمــدی شــماره ۱۴۰۱۸۴ نــزد 

ــد. ــز نماین ــه داری کل  کشــور واری خزان
همچنیـــن در بنـــد )ل( تبصـــره ۹ آمـــده اســـت؛ به منظـــور ارتقـــای 
شـــاخصهای علمـــی، پژوهشـــی، فنـــاوری و مهارتـــی، درآمدهـــای 
اختصاصـــی دانشـــگاهها، مؤسســـات آمـــوزش عالـــی وابســـته بـــه 
ــان و  ــت، درمـ ــاوری و بهداشـ ــات و فنـ ــوم، تحقیقـ ــای علـ وزارتخانه هـ
ـــی  ـــوزش فن ـــز آم ـــاوری و مراک ـــم و فن ـــای عل ـــکی، پارکه ـــوزش پزش آم
ـــاد  ـــی و جه ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــه وزارت تع ـــته ب ـــه ای وابس و حرف
ــتفاده  ــون اسـ ــوع قانـ ــارات موضـ ــم اعتبـ ــمول حکـ ــگاهی از شـ دانشـ
ــر  ــای ســـطح مناطـــق کمتـ ــرای ارتقـ ــور بـ ــوازن از امکانـــات کشـ متـ

توســـعه یافته مســـتثنی هســـتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
افتتاح ۱6 پروژه میراث فرهنگی و گردشگری

 در آذربایجان شرقی 

مدیـــرکل میراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایع دســـتی آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: ۳۰۰ پـــروژه مرمتـــی در اســـتان طـــی ســـال ۹۹ بـــه 

ــت.  ــیده اسـ ــرداری رسـ بهره بـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، احمـــد حمـــزه زاده در حاشـــیه چهاردهمیـــن 
نمایشـــگاه بین المللـــی گردشـــگری و صنایع دســـتی بـــا بیـــان این کـــه 
طـــی ســـال ۹۹ ســـند تدبیـــر و توســـعه گردشـــگری اســـتان تدویـــن 
شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: بـــا تدویـــن ایـــن ســـند کـــه در مشـــورت 
بـــا متخصصـــان امـــر بـــه ســـرانجام رســـیده اســـت، نقـــاط قـــوت و 
ـــراث  ـــگری، می ـــوزه گردش ـــاختی در ح ـــی زیرس ـــای عمران ـــف پروژه ه ضع
ـــی  ـــوزش و بازاریاب ـــای آم ـــار بخش ه ـــتی در کن ـــع  دس ـــی و صنای  فرهنگ
ـــدون شـــده  ـــا م ـــه و نقشـــه راه آن ه ـــرار گرفت ـــورد بررســـی ق ـــات م و تبلیغ

ـــت. اس
وی بـــا اعـــام این کـــه دســـتاوردهای اداره کل میراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایع دســـتی آذربایجـــان شـــرقی در ســـال ۹۹ بســـیار 
ـــه   ـــر ب ـــهر اه ـــدت ش ـــن م ـــی ای ـــه داد: ط ـــت، ادام ـــوده اس ـــمگیر ب چش
ـــاپ  ـــی چ ـــهر مل ـــوان ش ـــکو به عن ـــهر اس ـــی و ش ـــی ورن ـــهر مل ـــوان ش عن

ـــدند. ـــی ش ـــت مل ـــه ای ثب کاق
ـــاری را ۳۰۰  ـــال ج ـــی س ـــتان ط ـــی اس ـــای مرمت ـــداد پروژه ه وی، تع
ــاری  ــا اعتبـ ــا بـ ــن پروژه هـ ــرد: ایـ ــان کـ ــر نشـ ــام و خاطـ ــروژه اعـ پـ
ـــال  ـــارد ری ـــتانی و ۱۵۰۰ میلی ـــارات اس ـــال از اعتب ـــاد ری ـــر ۵۰۰  میلی بالغ ب
از اعتبـــارات مشـــارکتی دســـتگاه های عمومـــی ماننـــد شـــهرداری های 

ـــیدند. ـــر رس ـــه ثم ـــردم ب ـــه آزاد و م منطق
ـــگری  ـــی، گردش ـــراث  فرهنگ ـــی اداره کل می ـــط عموم ـــل از رواب ـــه نق ب
ــن  ــکیل انجمـ ــزه زاده تشـ ــرقی، حمـ ــان شـ ــتی آذربایجـ و صنایع دسـ
ـــت و حفاظـــت  ـــازی مرم ـــی در بحـــث بازس ـــراث  فرهنگ ـــوزه می ـــران ح خی
از آثـــار تاریخـــی را از دیگـــر دســـتاوردهای اداره کل اســـتان دانســـت و 
ـــی  ـــت میراث فرهنگ ـــز از معاون ـــی نی ـــم مرمت ـــون ۵۰ حک ـــا کن ـــزود: ت اف

کشـــور دریافـــت کرده ایـــم.
ــال  ــت: امسـ ــز گفـ ــرمایه گذاری نیـ ــوزه سـ ــا حـ ــه بـ وی در رابطـ
بالغ بـــر ۹۵ پـــروژه در حـــال ســـاخت داریـــم کـــه حجـــم کل 
ـــی،  ـــش میراث فرهنگ ـــتان در بخ ـــرا در اس ـــال اج ـــرمایه گذاری در ح س
بالغ بـــر ۱۰هـــزار میلیـــارد ریـــال  گردشـــگری و صنایع دســـتی 

اســـت.
ـــاح  ـــتان افتت ـــروژه در اس ـــر ۲۴ پ ـــال حاض ـــه در ح ـــان این ک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــت ک ـــاح اس ـــاده افتت ـــز آم ـــروژه نی ـــرد: »۱۶ پ ـــوان ک ـــت، عن ـــده اس ش
طـــی هفتـــه آینـــده  بـــا حضـــور دکتـــر مونســـان در شـــهر تبریـــز و 

شـــهرهای اطـــراف آن بـــه بهره بـــرداری خواهنـــد رســـید.
ـــان  ـــتی آذربایج ـــع  دس ـــگری و صنای ـــی، گردش ـــرکل میراث فرهنگ مدی
ـــام  ـــال اع ـــارد ری ـــزار میلی ـــت ه ـــا را هش ـــروژه ه ـــن پ ـــرقی ارزش ای ش

ـــرد. ک

آمـوزش  سـنجش  سـازمان  اسـبق  رئیـس 
کشـور و عضـو هیات علمـی دانشـگاه امیرکبیر 
انتخاب دانشـجویان دکتری در شـرایط فعلی را 

از میـان بدترین هـا دانسـت. 
دکتـر عبدالرسـول پورعبـاس در گفت وگـو با 
ایسـنا، اظهـار کـرد: آزمونـی که در حـال حاضر 
برگـزار می شـود، متاسـفانه بـر یک مبنـا و روند 
غلـط سـازماندهی شـده و منجر به این می شـود 
کـه افـرادی جـذب شـوند، که بـه جای داشـتن 
 اسـتعداد، دانـش و سـطح علمـی خـوب، دارای 
اسـتعداد محفوظـات خـوب هسـتند و توانایـی 
تحلیل و به دسـت آوردن نتایـج جدید را ندارند.

در  عمـا  کـه  اتفاقـی  داد:  ادامـه  وی 
دانشـگاه ها رخ داده،  این اسـت که دانشـجویانی 
کـه دارای عمـق دانـش بیشـتر هسـتند ولـی 
محفوظـات ضعیف تـری دارنـد، در آزمون هـای 
هـم  اسـتاندارد  غیـر  کـه  دانشـگاه  پذیـرش 
اسـت،  موفقیـت کمتـری بـه دسـت می آورنـد. 
بـه این ترتیـب، افـرادی بـه دانشـگاه ها معرفی 
می شـوند کـه بیشـتر دارای محفوظات هسـتند 
و دانشـگاه ها مجبورنـد کـه از بیـن ایـن افـراد، 

دانشـجویان خـود را انتخـاب کننـد.
دکتـر پورعبـاس در ایـن رابطـه ادامـه داد: 
ایـن دانشـجویان پـس از ورود به دانشـگاه با دو 
مشـکل عمـده مواجـه می شـوند. یکی مشـکل 
را  زبـان  نصـاب  احـراز حـد  زبـان کـه شـرط 
کسـب نکرده انـد و ایـن امـر بعضـا تـا ۳ سـال 

طـول می کشـد و دیگـر اینکـه در ایـن مـدت 
درگیـر تقویـت حافظـه خـود هسـتند.

عضـو هیات علمی دانشـگاه امیرکبیر افـزود: با 
یک بررسـی اجمالی طی ۳ سـال اخیر درمی یابیم 
کـه تعـداد افـرادی کـه انصـراف داده و یـا اخـراج 
شـده اند و یـا به هـر دلیل به پایان کار نرسـیده اند، 

نسـبت به گذشـته افزایش یافته اسـت.
دکتـر پورعباس با بیان اینکه دانشـجویانی که 
در گذشـته جـذب می شـدند،  از کیفیـت باالتری 
برخـوردار بودنـد، گفت: اغلب دانشـجویانی که در 
حـال حاضـر جذب می شـوند، بیشـتر محفوظات 
خوبـی دارنـد و داشـتن توانایـی محفوظات خوب 
چیـزی نیسـت کـه در دوران دکتری کافی باشـد 
چراکـه ایـن افـراد نمی توانند کارهـای تحقیقاتی 
جدیـد  علمـی  نتایـج  و  ببرنـد  پیـش  را  خـود 

بـه دسـت آورنـد. بـه ایـن ترتیـب، رونـدی کـه 
طـی ۴-۳ سـال اخیـر داشـته ایم، سـبب شـده 
نقـش دانشـگاه ها عمـا بـه صفـر برسـد. چـون 
مصاحبـه ای که میـان داوطلبـان انجام می شـود، 
از بیـن بدترین هـا بـوده و انتخـاب بین بـد و بدتر 
اسـت. چراکه دانشـجویان خـوب معمـوال درگیر 
ایـن  در  افـرادی  معمـوال  و  نیسـتند  حفظیـات 
آزمون هـای تسـتی موفـق هسـتند کـه توانایـی 

حفظیـات خوبی داشـته باشـند. 
وی بـا اشـاره به اینکه اگـر وضعیت به همین 
منـوال ادامـه پیدا کند امکان دارد توسـعه علمی 
کشـور بـه خطـر بیفتـد،  ادامـه داد: در دنیـا یک 
روش اسـتاندارد بـرای پذیـرش دانشـجو دکتری 
را  ایـن روش  در گذشـته  مـا  کـه  دارد  وجـود 
نهادینـه کردیـم ولـی اجـرا نشـد. در ایـن روش 

یـک آزمون بـه نـام »GRE« یا آزمون سـوابق 
تحصیلـی برگزار می شـود که سـنجش توانایی و 
معلومات دانشـجویان اسـت. زمانی  که داوطلبان 
آزمـون می دهنـد،  هـر دانشـگاه نمـره مطلـوب 
ایـن  می کنـد.  اعـام  را  پذیـرش  بـرای  خـود 
آزمـون بـه همـراه یـک آزمـون از الزامات اسـت 
و همـه دانشـگاه ها قبـل از ورود دانشـجو ایـن 

آزمون هـا را برگـزار می کننـد. 
عنـوان  رابطـه  ایـن  در  پورعبـاس  دکتـر 
کـرد: زبـان تحقیـق، »انگلیسـی« اسـت و اگـر 
دانشـجو بخواهـد حیـن تحصیـل بـه یادگیـری 
زبـان بپـردازد، ایـن امـکان وجـود نـدارد، زیـرا 
و  زمـان  تحقیـق،  انجـام  دلیـل  بـه  دانشـجو 
تمرکـز کافـی بـرای یادگیـری زبـان نـدارد. لذا 
بـه نظـر مـن پیـش شـرط ورود بـه دانشـگاه 
مجمـوع نمـرات آزمـون زبـان، آزمون سـنجش 
توانایـی و مهـارت و در نهایـت پذیـرش نیمـه 
متمرکز اسـت. سـازمان سـنجش ایـن آزمون ها 
را برگـزار می کنـد و دانشـگاه ها مصاحبه عملی 
می گیرنـد. بـه ایـن ترتیب دانشـجو بـا ورود به 
دانشـگاه دغدغـه زبـان نـدارد و اسـتاد راهنمـا 
خـود را کافـه نمی کنـد. بـا چنیـن تغییراتـی، 
عمـا دانشـجویانی بـه پذیـرش دوره دکتـری 
درمی آینـد کـه دغدغـه تحصیلـی دارنـد. البته 
اتفـاق  زمینـه  ایـن  در  هـم  خطاهایـی  قطعـا 
می افتـد ولـی نبایـد بـه خاطـر ایـن خطاها کل 

پذیـرش را زیـر سـوال ببریـم. 

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی آذربایجان شـــرقی از 

اجـــرای طـــرح زمســـتانه کتـــاب ۹۹ در کتـــاب فروشـــی های 
ـــر داد. ـــتان خب اس

ـــی  ـــت و گوی ـــی در گف ـــم ناظم ـــر، سیدقاس ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــد  ـــی می توانن ـــاب و کتابخوان ـــه کت ـــدان ب ـــرد: عاقه من ـــار ک اظه
ـــا  ـــفند ب ـــانزدهم اس ـــا ش ـــم ت ـــروز نه ـــی از ام ـــه کارت مل ـــا ارائ ب
مراجعـــه بـــه کتابفروشـــی های عضـــو طـــرح زمســـتانه کتـــاب 
۹۹، تـــا ســـقف ۲۰۰ هـــزار تومـــان کتاب هـــای مـــورد نیـــاز 

ـــد. ـــه کنن ـــود را تهی خ
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح کتاب هــا بــا یارانــه ۲۰ 

درصــدی بــه دوســتداران کتــاب و کتابخوانــی ارائــه می شــود.
ـــی  ـــرقی ۵۱ کتابفروش ـــاب آذربایجان ش ـــزه کت ـــرح پایی در ط
در ســـطح اســـتان حضـــور داشـــتند و بیـــش از ۹۰۰ میلیـــون 

تومـــان کتـــاب در طـــی برگـــزاری ایـــن طـــرح بـــه فـــروش 
ـــید. رس

وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی از ســـال ۱۳۹۴، بـــرای 
ـــاب  ـــروش کت ـــی ف ـــای فصل ـــر طرح ه ـــه نش ـــردن یاران هدفمندک
را آغـــاز کـــرد؛ در ایـــن طرح هـــا کتابفروشـــی هـــا می تواننـــد 
ـــغ  ـــد و مبل ـــف بدهن ـــداران تخفی ـــه خری ـــاب ب ـــروش کت روی ف

ـــد. ـــت کنن ـــه دریاف ـــده را از وزارتخان ـــف داده ش تخفی
در ایـــن طرح هـــا کـــه بـــا نـــام طرح هـــای فـــروش فصلـــی 
مشـــهور شـــده اند، کتابفروشـــی هایی کـــه شـــرایط الزم را 
داشـــته باشـــند، پـــس از ثبـــت نـــام، می تواننـــد کتاب هـــای 
خـــود را کـــه بـــا شـــرایط تعییـــن شـــده مطابقـــت داشـــته 

باشـــند بـــه خریـــداران بفروشـــند.

ـــس  ـــد در مجل ـــن و هوران ـــر، خداآفری ـــردم کلیب ـــده م نماین
ـــی  ـــت اساس ـــباران را اولوی ـــایر ارس ـــتائیان و عش ـــوزش روس آم
در راســـتای توســـعه گردشـــگری روســـتایی و عشـــایری 
توســـعه گردشـــگری  و گفـــت:  منطقـــه عنـــوان کـــرد 
ــتا،  ــت روسـ ــظ بافـ ــا حفـ ــباران بـ ــه ارسـ ــتایی منطقـ روسـ
شـــیوه تولیـــد و آداب و رســـوم آنهـــا محقـــق خواهـــد شـــد، 
بـــه گـــزارش فـــارس، حســـین حاتمـــی نماینـــده مـــردم 
محتـــرم کلیبـــر، خداآفریـــن و هورانـــد در مجلـــس شـــورای 
اســـامی در دیـــدار بـــا مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان 
بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای غنـــی شهرســـتان های کلیبـــر، 
ــی،  ــراث فرهنگـ ــوزه میـ ــه حـ ــد در سـ ــن و هورانـ خداآفریـ
گردشـــگری و صنایع دســـتی، اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ــتان  ــه شهرسـ ــژه سـ ــباران به ویـ ــی ارسـ ــت جغرافیایـ موقعیـ
کلیبـــر، خداآفریـــن و هورانـــد و ظرفیت هـــای اصیـــل بومـــی 
ــیاری از  ــاله شـــاهد حضـــور گردشـــگران بسـ ــا  همه سـ آن هـ
ـــه  ـــتیم ک ـــه هس ـــن منطق ـــا در ای ـــور و دنی ـــاط کش ـــی نق اقص

ایـــن موضـــوع اهمیـــت توجـــه بـــه صنعـــت گردشـــگری و 
ــت. ــرده اسـ ــدان کـ ــاخت های آن را دوچنـ ــت زیرسـ تقویـ

ــه  ــون قلعـ ــاخص همچـ ــی شـ ــه تاریخـ ــزود: ابنیـ وی افـ
ــث  ــو، مواریـ ــل و جانانلـ ــه بئـ ــراهای گویجـ ــک، کاروانسـ بابـ
ـــت  ـــباران، طبیع ـــایر ارس ـــوم عش ـــون آداب و رس ـــوی همچ معن
ــا  ــده تـ ــبب شـ ــرد سـ ــر به فـ ــتی منحصـ ــر و صنایع دسـ بکـ
گردشـــگران اقامـــت در چنیـــن  منطقـــه ای اصیـــل را بـــرای 
اوقـــات فراغـــت خـــود انتخـــاب کننـــد، از ایـــن رو بـــا توجـــه 
ــردی در  ــای بوم گـ ــم اقامتگاه هـ ــترین حجـ ــه بیشـ ــه اینکـ بـ
ـــایر  ـــتائیان و عش ـــوزش روس ـــه آم ـــرار گرفت ـــر ق ـــتان کلیب شهرس
ـــراث  ـــکاری اداره کل می ـــا هم ـــا ب ـــت م ـــت نخس ـــباران اولوی ارس
ـــتایی  ـــگری روس ـــعه گردش ـــتای توس ـــتان در راس ـــی اس فرهنگ

منطقـــه اســـت.
ـــتایی  ـــگری روس ـــعه گردش ـــه توس ـــان اینک ـــا بی ـــی  ب حاتم
ـــد و  ـــیوه تولی ـــتا، ش ـــت روس ـــظ باف ـــا حف ـــباران ب ـــه ارس منطق
آداب و رســـوم آنهـــا محقـــق خواهـــد شـــد، گفـــت: انتخـــاب 

اقامـــت در روســـتاها و مناطـــق اســـکان عشـــایری  توســـط 
ـــان  ـــی بومی ـــبک زندگ ـــا س ـــنایی ب ـــتای آش ـــگران در راس گردش
ـــت،  ـــی در طبیع ـــه زندگ ـــا تجرب ـــراه ب ـــه هم ـــت ک ـــه اس منطق
ثبـــت لحظاتـــی مانـــدگار را از زندگـــی اصیـــل آنهـــا بـــرای 
ـــاش  ـــن رو در ت ـــاند، از ای ـــد رس ـــان خواه ـــه ارمغ ـــگران ب گردش
خواهیـــم بـــود تـــا روســـتاهای منطقـــه ارســـباران ســـاختار و 
ـــی  ـــذت زندگ ـــش ل ـــش از پی ـــا بی ـــد ت ـــظ کن ـــود را حف ـــت خ باف

ـــازد. ـــم س ـــگران فراه ـــرای گردش ـــباران ب در ارس
وی بـــا بیـــان اینکـــه مردمـــان ایـــن منطقـــه بـــا 
ــه دار  ــوم ریشـ ــتحکم  و آداب و رسـ ــی مسـ ــی دینـ فرهنگـ
ــذار  ــواره تأثیرگـ ــا همـ ــائر فرهنگ هـ ــا سـ ــه بـ در مواجهـ
ـــامی،  ـــی اس ـــوی و فرهنگ ـــار معن ـــرد: آث ـــح ک ـــوده، تصری ب
شـــیعی و تاریـــخ و تمـــدن کهـــن بـــا فرهنگـــی ریشـــه دار 
ــار  ــل در کنـ ــذاری متقابـ ــرای تأثیرگـ ــی بـ ــت خوبـ ظرفیـ
شـــاخص های  از  اقتصـــادی  و  مـــادی  دســـتاوردهای 

ــت. ــباران اسـ ــگری ارسـ گردشـ

رئیس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور:

پذیرش دانشجویان دکتری،انتخاب بین بد و بدتر است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

طرح زمستانه کتاب ۹۹ در آذربایجان شرقی آغاز شد

توسعه گردشگری روستایی منطقه ارسباران با حفظ بافت روستا

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )به روش فشرده( 
شماره 2۰۹۹۰۰۱۱32۰۰۰۰55 )۹۹۱/48(

شــرکت بــرق منطقــه ای غــرب در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی )بــه روش فشــرده( بــا موضــوع انجــام امــور خدماتــی و تنظیفاتــی پســتهای اســتان ایــام، 
مطابــق بــا شــرایط خصوصــی و مشــخصات فنــی منــدرج در اســناد مناقصــه و بــا رعایــت اســتانداردهای ملــی - بیــن المللــی و وزارت نیــرو را از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. هرگونــه مــدارک 

ارســالی خــارج از ســتاد فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
الزامات: دارا بودن و بارگذاری تصاویر زیر در ستاد الزامی می باشد.

الف( تصویر گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب( تصویر گواهینامه صاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی

* مبلغ برآورد مناقصه: ۷.۳۸۲.۱۲۳.۷۲۷ )هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و هفتصد و بیست و هفت( ریال
* مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد مناقصــه: ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ )ســیصد و هفتــاد میلیــون( ریــال مطابــق بــا انــواع تضمیــن هــای قابــل قبــول منــدرج در آییــن نامــه معامــات دولتــی، 

شــماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ، مــورخ ۹۴/۹/۲۲ هیئــت محتــرم وزیران
* برنامه زمانبندی فرآیند مناقصه: 

1- تاریخ انتشار فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: ۹۹/۱۲/۱۰
2- آخریــن مهلــت زمانــی دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(: از ســاعت 

۹ روز یکشــنبه ۹۹/۱۲/۱۰ لغایــت ســاعت ۱۹ روز دوشــنبه تاریــخ ۹۹/۱۲/۱۱ مــی باشــد.
3- آخریــن مهلــت زمانــی بارگــذاری اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه )بــه صــورت همزمــان( از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(: تــا 

ســاعت ۱۴ روز دوشــنبه تاریــخ ۹۹/۱۲/۲۵ مــی باشــد.
4- آخرین مهلت زمانی تحویل ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه به صورت فیزیکی: تا ساعت ۸ روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.

5- زمان گشایش پاکت های ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(: ساعت ۹ روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.
6- زمان گشایش پاکت های مناقصه: پس از پایان ارزیابی کیفی مناقصه گران اعام خواهد شد.

۷- اعتبار پیشنهاد قیمت: ۱۸۰ روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت در ستاد
ــن ــا - تلف ــه دوم، اداره قرارداده ــول، طبق ــدان گای ــن، می ــاه، ۲۲ بهم ــع در کرمانش ــرب واق ــه ای غ ــرق منطق ــرکت ب ــزار: ش ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم  آدرس و اطالع

 ۵ - ۳۸۲۳۲۰۰۱ - )۰۸۳(   داخلی ۲۲۶۹ و ۲۰۸۵ و مستقیم ۰۸۳۳۸۲۲۷۲۴۹ / واحد فنی  تلفن ۵ - ۳۸۲۳۲۰۰۱ )۰۸۳( داخلی ۲۳۴۰ و ۲۰۲۰
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در ستاد و پاسخگویی به مشکالت سامانه ای: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱

ستاد دفاتر ثبت نام استان ها )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر«
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

وزارت نیرو
شرکت ربق منطقه ای رغب )سهامی خاص(

نوبت اول: 99/12/09
نوبت دوم: 99/12/10
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پیشگیری بهتر از درمان

دندانپزشک خوب کیست؟ 

چگونه می توانیم یک دندانپزشک خوب 
و با قیمت مناسب پیدا کنیم؟

ــاخه  ــک ش ــه ی ــر اینک ــاوه ب ــکی ع دندانپزش
پزشــکی و علمــی مــی باشــد ، یــک شــغل مهارتی 
و خدماتــی نیــز محســوب مــی شــود. در حقیقــت 
یــک دندانپزشــک خــوب و ماهرعــاوه بــر اینکه از 
نظــر علمــی بایــد در ســطح باالیــی باشــد بلکــه از 
نظــر توانایــی- مهارتــی، بــه نوعــی بایــد دســتان 
ــف  ــای ظری ــان ه ــام درم ــت انج ــدی جه هنرمن
ــار  ــد .در کن ــته باش ــکی داش ــق دندانپزش و دقی
ــای  ــتگاه ه ــتفاده از دس ــا اس ــدی ه ــن توانمن ای
پیشــرفته و مــدرن و همچنیــن اســتفاده از مــواد 
ــن  ــت تعیی ــری در جه ــل موث ــک، عوام ــه ی درج

یــک دندانپزشــک خــوب مــی باشــد.

نکاتی که باید در جهت یک درمان خوب 
و با کیفیت و قیمت مناسب مد نظر قرار 

دهیم عبارتند از:
مــکان دندانپزشــکی یکــی از نکاتــی اســت کــه 
بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد کــه افــراد بایــد 
ــکان  ــه م ــد ب ــا بای ــه آی ــد ک ــرار دهن ــد نظــر ق م
هــای عمومــی ماننــد درمانــگاه هــا و کلینیــک هــا 
مراجعــه نماینــد یــا بــه مطــب هــای خصوصــی؟

تصــور عمــوم مــردم بــر ایــن اســت کــه 
ــب  ــت مناس ــا قیم ــک ه ــا و کلینی ــگاه ه درمان
تــری نســبت بــه مطــب هــای دندانپزشــکی 
دارنــد درصورتیکــه ایــن باورکامــا اشــتباه اســت، 
ــی  ــای عموم ــک ه ــه درکلینی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــه  ــه دریافتــی از بیمــاران ب مقــدار کمــی از هزین
دندانپزشــک پرداخــت مــی شــود و مبلغ بیشــتری 
از هزینــه ی درمــان بــه اشــخاص دیگــری کــه در 
آن مجموعــه ســهام دار و یــا مالــک هســتند تعلــق 
مــی گیــرد، بــه همیــن دلیــل هزینــه هــای کلــی 
کلینیــک هــا  باالتــر از مطــب شــخصی مــی باشــد 

ــد. ــا یــک نفــر ســرو کار داری کــه شــما فقــط ب
ــب  ــه مط ــه ب ــت مراجع ــه درجه ــن نکت دومی
هــای دندانپزشــکی بــه جــای کلینیــک هــا ایــن 
ــک  ــک پزش ــی ی ــب خصوص ــه در مط ــت ک اس
درمــان شــما را انجــام مــی دهــد و هــر زمانــی که 
درمــان شــما بــه مشــکل بــر خــورد کنــد یــا نیــاز 
بــه مشــاوره و ویزیــت دوره ای داشــته باشــید، در 
همــان مطــب، دندانپزشــکی شــما را ویزیــت مــی 
ــن کار را انجــام  ــی ای کنــد کــه در مراجعــات قبل

ــت. داده اس
  

برای پیدا کردن یک مطب خوب باید به 
نکات ذیل توجه داشته باشید:

ــی  ــت م ــز اهمی ــه بســیار حائ ــه ک ــن نکت اولی
باشــد ایــن اســت کــه دندانپزشــکی کــه در یــک 
مطــب فعالیــت مــی کنــد  بایــد ســال هــای کاری 
ــه  ــده باشــد، و ب ــان مطــب گذران خــود را در هم
تازگــی آن مطــب را تأســیس نکــرده باشــد ، 
عــاوه بــرآن از مراکــز درمانــی نزدیــک آن مطــب 
راجــع بــه اینکــه کــدام پزشــک بهتــر مــی باشــد 
مــی تــوان پــرس و جــو و تحقیــق بــه عمــل آورد.

بعد از پیدا کردن یک دندانپزشک خوب و 
ماهر، چگونه باید تشخیص دهیم که قیمت 

های آن مطب مناسب هستند یا خیر ؟
بــا توجــه بــه گفتــه هایــی کــه در قســمت اول 
ایــن مقالــه ذکــر شــد بایــد توجــه داشــته باشــید 
ــال قیمــت هــای مناســب و درعیــن  ــه دنب کــه ب
ــن  ــا  »ارزان تری ــه صرف ــد، ن حــال معقــول بگردی

خدمــات«.
خدمــات  قیمــت  حــدود  کــردن  پیــدا 
دندانپزشــکی کار ســختی نیســت ولــی بایــد 
توجــه داشــته باشــید کــه عمومــا »دندانپزشــکانی 
ــد  ــی دهن ــام م ــت انج ــا کیفی ــات ب ــه خدم ک
ــه  ــن جامع ــان از میانگی ــت هایش ــوال« قیم معم
ــل  ــن دلی ــه همی ــت، ب ــر اس ــکی باالت دندانپزش
ــکی  ــت دندانپزش ــن قیم ــل در تعیی ــن عام چندی

ــت: ــر اس موث
۱- تخصص و درجه علمی دندانپزشک 

۲- دقــت و مهــارت دندانپزشــک و مقــدار 
ــرای هــر درمــان صــرف مــی کنــد  ــی کــه ب زمان
ــتفاده  ــورد اس ــواد م ــس م ــت و جن ۳- کیفی

ــک  ــط دندانپزش توس
پـــس مـــی تـــوان گفـــت یـــک دندانپزشـــک 
ـــی  ـــت م ـــاال را رعای ـــوارد ب ـــام م ـــه تم ـــوب ک خ
کنـــد، هزینـــه باالتـــری بـــرای ارائـــه خدمـــات 
بهتـــر انجـــام خواهـــد داد و در نتیجـــه هزینـــه 
ـــتر  ـــر، بیش ـــک ماه ـــک دندانپزش ـــده ی ـــام ش تم

خواهـــد بـــود.
ــه  ــا در حرف ــه تنه ــید،  ن ــته باش ــه داش توج
دندانپزشــکی بلکــه درهیچکــدام از شــاخه هــای 
ــا  ــه در آنه ــی ک ــب تبلیغات ــد فری ــکی نبای پزش
ــود را  ــی ش ــاد م ــای زی ــف ه ــت از تخفی صحب
بخوریــد ، بــه ایــن دلیــل کــه تخفیــف هــا اصــوال 
ــذب  ــت ج ــط جه ــته و فق ــی نداش ــود خارج وج
ــم  ــر ه ــد و اگ ــی باش ــز م ــه آن مرک ــب ب مخاط
ــه نظــر برســند ، قطعــا  آن تخفیــف هــا واقعــی ب
ــه شــده کاســته خواهــد  ــات ارائ از کیفیــت خدم

شــد.
ــاس  ــی و براس ــور کل ــه ط ــب را ب ــن مطل ای
آشــنایی کــه بــا پزشــکان و مراکــز درمانــی 
ــی  ــتراک م ــه اش ــما ب ــا ش ــته ام، ب ــادی داش زی
گــذارم کــه بــه هیــچ وجــه در خدمــات پزشــکی 
و دندانپزشــکی واژه تخفیــف و حــراج هیــچ گونــه 
ــدارد و فقــط در جهــت جــذب  ــی ن ــگاه واقع جای
مخاطــب و فریــب افــراد بــه کار بــرده مــی شــود.
منبع: بیتوته

سامپائولی سرمربی مارسی شد 
آرژانتیــن،  و  شــیلی  فوتبــال  ملــی  تیم هــای  پیشــین  ســرمربی 

شــد.  مارســی  تیــم  در  ویاس بــواس  آنــدره  جایگزیــن 
ــرد  ــام ک ــماً اع ــی رس ــک مارس ــگاه المپی ــنیم، باش ــزارش تس ــه گ ب
ــگاه  ــن باش ــال ای ــم فوتب ــرمربی تی ــوان س ــامپائولی به عن ــه س ــه خورخ ک
ــا مارســی امضــا  ــن ســال ۲۰۲۳ ب ــا ژوئ ــراردادش را ت انتخــاب شــده و ق

ــرده اســت. ک
ایــن مربــی آرژانتینــی ســابقه هدایــت تیم هــای ملــی شــیلی و 
آرژانتیــن و باشــگاه ســویا را در کارنامــه دارد و در ســال ۲۰۱۵ بــا شــیلی 

ــید. ــکا رس ــا آمری ــابقات کوپ ــی مس ــه قهرمان ب
ســامپائولی بــا ابــراز خرســندی از حضــور در مارســی گفــت: در تمــام 
زندگــی بــه مــن گفتــه شــد کــه المپیــک مارســی باشــگاهی ویــژه بــرای 
ــودروم روشــن می شــود و تیــم در  ــی کــه ول شــور و اشــتیاق اســت؛ زمان
ــا  ــت و م ــردم اس ــرای م ــگاهی ب ــی باش ــد. مارس ــازی می کن ــگاه ب ورزش
اینجــا نیســتیم کــه پنهــان شــویم. وقتــی ایــن پیشــنهاد را دریافــت کردم، 
ــرای  آرزو داشــتم کــه بتوانــم در شــهر میهمانــی بگیــرم. اینجــا مکانــی ب
ــم. باشــگاه  ــد پذیرفت ــدون تردی ــن پیشــنهاد را ب هیجــان اســت و مــن ای

ــم. ــا آماده ای ــل اینجــا هســتیم. م ــن دلی ــه همی روح دارد و ب
همچنیــن پابلــو لونگوریــا کــه به عنــوان مدیــر فوتبــال باشــگاه مارســی 
ــگاه  ــس باش ــی و رئی ــت اجرای ــس هیئ ــمت رئی ــه س ــد، ب ــت می کن فعالی
ــای  ــگاه در بخش ه ــت باش ــئولیت مدیری ــد. او مس ــاب ش ــی انتخ مارس

ــر عهــده دارد. ورزشــی و اقتصــادی را ب

حرکت جوانمردانه ملی پوش اسکواش ایران 

ســمیع الــه قاصــد آبــادی در مســابقات اســکواش گرامیداشــت شــهدای 
نیــروی دریایــی ارتــش، دســت بــه حرکــت جوانمردانــه ای زد و در تمــام 

طــول مســابقه بــا حریــف مصــدوم خــود مــدارا کــرد. 
مســابقات  در  کــه  قاصدآبــادی  ســمیع اله  تســنیم،  گــزارش  بــه 
اســکواش رنکینــگ بیــن المللــی کــه در ســالن حیدرنیــا  تهــران  برگــزار 
ــت و  ــران رف ــوش ای ــر ملی پ ــاملی دیگ ــا ش ــاف علیرض ــه مص ــود ب می ش
ــود  و او   ــده ب ــیب دی ــدت آس ــه ش ــاملی ب ــت ش ــچ  دس ــه م ــی ک زمان
ــات طــرف دســت آســیب دیــده خــود را نمی توانســت پاســخ دهــد،  ضرب
ضربــات وارده بــه حریــف را بــه ســمتی هدایــت کــرد تــا مصدومیــت ایــن 

ــد. ــدا نکن ــش پی بازیکــن افزای
شــاملی کــه مجبــور بــود بــرای حفــظ رنکینــگ بین المللــی  خــود تــا 
ــا  ــا دســت مصــدوم خــود ت ــازی حاضــر باشــد ب ــازی در زمیــن ب پایــان ب

آخریــن لحظــه بــازی کــرد.
ــروزی  ــا پی ــت ب ــه می توانس ــازی ک ــی از ب ــی در زمان ــادی حت قاصدآب
ــه  ــه بهتریــن شــکل افزایــش دهــد و ب ــر صفــر، رنکینــگ خــود را ب ۱۱ ب
رنکینــگ ارزشــمند شــاملی  لطمــه  وارد کنــد،  تــوپ را راهــی  اوت  کــرد.

ــدام ارزشــی، رئیــس فدراســیون کشــورمان در پیامــی  ــن اق ــی ای در پ
ضمــن تبریــک و تشــویق ســمیع اله قاصدآبــادی بــا اهــدای  یــک راکــت 

حرفــه ای کمیــاب  از ایــن حرکــت پهلوانانــه تقدیــر کــرد.

تکلیف بازیکن محروم تراکتور
 به زودی مشخص می شود 

وضعیـــت ســـعید واســـعی بعـــد از بـــازی تراکتـــور - نفـــت مســـجد 
ســـلیمان مشـــخص خواهـــد شـــد. 

ـــن   ـــعی  بازیک ـــعید واس ـــوان، س ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ــی  ــه انضباطـ ــوی کمیتـ ــل از سـ ــی قبـ ــور مدتـ ــال تراکتـ ــم فوتبـ تیـ
ـــگاه  ـــا باش ـــه ب ـــک طرف ـــرارداد ی ـــخ ق ـــت فس ـــه عل ـــال ب ـــیون فوتب فدراس
ــروم  در  ــن محـ ــن بازیکـ ــون  ایـ ــد. اکنـ ــروم شـ ــاه محـ ــکان ۴ مـ پیـ
باتکلیفـــی بـــه ســـر می بـــرد. هنـــوز وضعیـــت او بـــرای مانـــدن یـــا 

جدایـــی از سرخپوشـــان تبریـــزی  مشـــخص نشـــده اســـت.  
ــد از  ــعی بعـ ــف  واسـ ــه  تکلیـ ــد کـ ــر می رسـ ــز خبـ ــه از تبریـ البتـ
ـــود.   ـــخص می ش ـــلیمان مش ـــجد س ـــت مس ـــم نف ـــر تی ـــور براب ـــازی تراکت ب
ـــتیناف  ـــه اس ـــه کمیت ـــی ب ـــه انضباط ـــدور رای کمیت ـــد از ص ـــعی بع واس
ــا ایـــن کمیتـــه هنـــوز پرونـــده ایـــن بازیکـــن را  شـــکایت کـــرد، امـ

بررســـی نکـــرده اســـت.  
ــا  ــتقال بـ ــگاه اسـ ــه باشـ ــود کـ ــه می شـ ــر ایـــن گفتـ عـــاوه بـ
واســـعی بـــه توافـــق رســـیده، امـــا یـــک مـــاه از محرومیـــت ایـــن 
ـــرارداد دارد  ـــور ق ـــگاه تراکت ـــا باش ـــوز او ب ـــت و هن ـــده اس ـــن مان بازیک
و بایـــد ابتـــدا وضعیـــت واســـعی در ایـــن تیـــم تبریـــزی مشـــخص 

ـــود.   ش

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال
تکلیف گروه های قهرمانی و سقوط فوتسال 

مشخص می شود؟

ــور  ــف کش ــهرهای مختل ــال در ش ــر فوتس ــگ برت ــیزدهم لی ــه س هفت
پیگیــری می شــود. 

بــه گــزارش ایســنا، در گــروه اول ایــن رقابت هــا گیتی پســند صدرنشــین 
گــروه میزبــان تیــم اهــورای بهبهــان اســت. شــاگردان وحیــد شمســایی کــه 
صعــود خــود بــه مرحلــه دوم ایــن رقابت هــا را قطعــی کردنــد در شــرایطی 
دومیــن بــازی خــود را در ســالن پیــروزی میزبانــی می کننــد کــه اهــورای 

بهبهــان بــا تیمــی نصفــه و نیمــه روانــه اصفهــان شــده اســت.
ــرای  ــی ب ــانس کم ــا ش ــه آن ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ب ــنیده می ش ش
ــد نیروهــای اصلــی خــود  ــل بودن ــرای خــود قائ ــازی ب پیــروزی در ایــن ب
را بــرای بــازی حســاس هفتــه آینــده خــود مقابــل شــهروند ســاری نگــه 

داشــتند.
ـــه را  ـــن هفت ـــازی ای ـــاس ترین ب ـــرز حس ـــت الب ـــد و مقاوم ـــراپ الون ک
برگـــزار می کنـــد. مقاومـــت البـــرز کـــه پدیـــده ایـــن فصـــل رقابت هـــا 
بـــوده در شـــرایطی بـــه میهمانـــی کـــراپ مـــی رود کـــه بـــازی قبلـــی 
ـــراپ  ـــه ک ـــز در خان ـــرد و حـــاال نی ـــذار ک ـــم واگ ـــردوس در ق ـــه ف خـــود را ب
بـــازی ســـختی مقابـــل ســـتارگان رضـــا لـــک دارد. بـــازی تیـــم هـــای 
شـــهروند ســـاری و فـــردوس قـــم نیـــز بـــا حساســـیت بســـیار بـــاال در 

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــاری برگ س
ــاس  ــا را احس ــقوط کننده ه ــع س ــور در جم ــر حض ــم خط ــر دو تی ه
می کننــد و بــه همیــن دلیــل شــهروندی ها تمایــل دارنــد در بــازی 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــدان خــارج شــوند. ای ــروزی از می ــا پی خانگــی ب
فــردوس قــم بــا کســب امتیــاز در ایــن بــازی تــا حــدود زیــادی خیالــش 

ــا راحــت خواهــد شــد. از بق
ــان ایمــان شــیراز  در گــروه دوم ایــن رقابت هــا مــس صدرنشــین میزب
قعــر نشــین اســت. ایــن در حالــی اســت کــه هــم صعــود مســی ها و هــم 
حضــور ایمــان شــیراز در جمــع ســقوط کننده هــا بــرای بقــا قطعــی شــده 
ــا  ــران ب ــدال راگای ته ــروه ج ــن گ ــازی ای ــاس ترین ب ــاید حس ــت. ش اس
فــرش آرای مشــهد باشــد. شــاگردان محمــد کشــاورز همچنــان کورســوی 
ــت  ــهد را شکس ــرش آرای مش ــه ف ــد و چنانچ ــود دارن ــرای صع ــدی ب امی

ــد. ــرای صعــود را نگــه می دارن دهنــد شــانس شــان ب
حفــاری خوزســتان و کوثــر اصفهــان نیــز کــه احتمــاالً یکــی از دو تیــم 
ــرای  ــود و ب ــد ب ــا خواهن ــع بازنده ه ــروه در جم ــن گ ــده ای ــقوط کنن س

ــد. ــل می کنن ــم دوئ ــا ه ــای خــود در مســابقات ب ــن بق تضمی

بــه نظــر می رســد انصراف هــای مکــرر 
ــه  ــان و اضاف ــال زن ــابقات فوتس ــا در مس تیم ه
شــدن تیم هایــی بــا کیفیــت پاییــن بــه لیــگ، 
پیامــد منفــی بــرای فوتســال زنــان دارد و ایــن 
ــرای  ــتی ب ــون درس ــه قان ــت ک ــی اس در حال

ــدارد.  حــل چنیــن مســائلی وجــود ن
ــم فصــل اول لیــگ  ــزارش ایســنا، نی ــه گ ب
ــا برگــزاری دیدارهــای  ــان، ب ــر فوتســال زن برت
ــان رســید کــه در گــروه  ــه پای هفتــه هفتــم ب
اول تیــم ملــی حفــاری اهــواز و در گــروه دوم 

ــادان صدرنشــین شــدند.  پاالیــش نفــت آب
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــال ب ــگ امس لی
ــل  ــاوت از ســال های قب ــا در کشــور، متف کرون
برگــزار شــد و ۱۴ تیــم در دو گــروه قــرار 
گرفتنــد. هــر چنــد شــیوع کرونــا باعــث تاخیــر 
در آغــاز مســابقات شــد و بیشــتر بازیکنــان بــه 
دلیــل دوری از تمریــن گروهــی در اوایــل 
فصــل از شــرایط آمادگــی خــود دور بودنــد امــا 
رفتــه رفتــه آماده تــر شــدند و انتظــار بــر ایــن 
اســت کــه در نیــم فصــل دوم شــاهد عملکــرد 

ــیم. ــا باش ــری از تیم ه بهت
 فصــل جــاری لیــگ همچــون گذشــته 
مشــکل انصــراف برخــی تیم هــا از حضــور 
مقابــل حریــف وجــود داشــت، بــه گونــه ای در  
۷ هفتــه مســابقه ۴ بــار تیم هــا از رویارویــی بــا 
حریفانشــان انصــراف داده انــد کــه ســهم گــروه 
ــن انصراف هــا ســه و گــروه دوم یــک  اول از ای

بــار بــود. 
ــی از  ــراض برخ ــدای اعت ــکل ص ــن مش ای
مربیــان لیــگ برتــر را هــم درآورده اســت ؛ 

شــهناز یــاری ســرمربی تیــم ســایپا بــا انتقــاد 
از ســازمان لیــگ بــه ایســنا گفــت: »از ابتــدای 
ــا  ــل م ــور مقاب ــم از حض ــا االن دو تی ــگ ت لی
ــت.  ــان اس ــه ضررم ــه ب ــد ک ــراف داده ان انص
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  ــی از حضــور در مس نداشــت دل بخواه
انصــراف دهــد. 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
بــرای  درســتی  قانــون  اینکــه  از  جــدا 
برخــورد بــا تیم هایــی کــه حاضــر بــه مســابقه 
در لیــگ نیســتند، وجــود نــدارد و هیــچ اقــدام 
ــن مشــکل انجــام  جــدی در راســتای حــل ای
کتــاب  و  بی حســاب  افزایــش  نمی شــود، 

ــری  ــل دیگ ــم عام ــگ ه ــای لی ــداد تیم ه تع
بــرای تــداوم ایــن وضعیــت اســت. وقتــی 
فدراســیون بــه هــر تیمــی کــه از دســته یــک 
میلیــون   ۵۰ می توانــد  و  می کنــد  صعــود 
پرداخــت کنــد مجــوز  را  ورودیــه  تومــان 
ــوان  ــد، می ت ــر را می ده ــگ  برت ــور در لی حض
همچنــان  مشــکات  کــه  داشــت  انتظــار 

ــد. ــا نکن ــان را ره ــال زن ــان فوتس گریب
در اکثــر مواقــع تیم هایــی کــه اضافــه 
می شــوند کیفیــت مناســبی ندارنــد، یــک 
فصــل از تمــام تیم هــا گل می خورنــد و بــدون 
هیــچ امتیــازی دوبــاره بــه دســته یــک ســقوط 
ــی از  ــان یک ــال اصفه ــات فوتب ــد. هی می کنن
تیم هایــی اســت کــه امســال بــه لیــگ اضافــه 
شــده و در ۶ دیــدار ۵۲ گل خــورده، تنهــا 
یــک گل زده و بــدون هیــچ امتیــازی در قعــر 
ــه  ــم ک ــی ه ــایر تیم های ــرار دارد. س ــدول ق ج
ــد و  ــی دارن ــل گل منف ــده اند تفاض ــه ش اضاف

در رتبه هــای آخــر جــدول رده بنــدی هســتند. 
ســوال اینجاســت کــه اضافــه کــردن تیمــی 
کــه فقــط گل می خــورد و در آخــر بــا تفاضــل 
ــی  ــه کمک ــود چ ــذف می ش ــب ح ــی عجی گل
افزایــش کیفیــت مســابقات می کنــد؟  بــه 
آیــا نتایجــی مثــل ۲۱ بــر صفــر )نتیجــه 
ــال رودان(  ــات فوتب ــل هی ــروزی ســایپا مقاب پی
ــان  ــن مخاطب ــان را در ذه ــال زن ــه فوتس وجه
ــا  ــه مســابقات ب ــل اینک ــد؟ دلی ــراب نمی کن خ
ــود،  ــزار نمی ش ــری برگ ــای کمت ــداد تیم ه تع
چیســت؟ پرداخــت ورودیــه تنهــا فیلتــر حضــور 
ــداد  ــود تع ــا وج ــرا ب ــر اســت؟ چ ــگ برت در لی
مــوارد انصــراف تیم هــا از مســابقه هنــوز قانــون 
درســتی بــرای برخــورد بــا آنهــا وجــود نــدارد؟ 
ــان فدراســیون  ــه زن ــه مســئوالن کمیت البت
زنــان ســکوت  فوتســال  لیــگ  و مســئول 
ــن ســواالت  ــه ای ــد و حاضــر نیســتند ب کرده ان
ــات  ــیاری اقدام ــون بس ــد همچ ــخ بدهن پاس
پیامدهــای  و  داده انــد  انجــام  کــه  دیگــر 
اســف باری بــرای فوتبــال و فوتســال زنــان 
بــه بــار آورده انــد امــا خــود را ملــزم بــه 

ندانســته اند.  پاســخگویی 
فوتســال زنــان ایــران بــا دو قهرمانــی پیاپــی 
در آســیا جــزو رشــته هایی اســت کــه توانایــی 
ــی را  ــابقات بین الملل ــه در مس ــور مقتدران حض
ــود  ــث می ش ــه باع ــائلی ک ــی از مس دارد. یک
ــد  ــی بمان ــد باق ــان قدرتمن ــی همچن ــم مل تی
ــا  ــد ب ــن نبای ــا و فنــی اســت؛ بنابرای لیــگ پوی
ــگ و در  ــت لی ــه کیفی ــت ب ــات نادرس تصمیم

ــه زد.  نهایــت تیــم ملــی ضرب

ــت  ــن اس ــا ای ــاش م ــت: ت ــال گف ــیون والیب ــس فدراس ریی
ــی  ــم مل ــی تی ــی ایران ــس کادر فن ــک ۲۰۲۴ پاری ــه در المپی ک

ــد.  ــت کن را هدای
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا داورزنــی در یــک گفت وگــوی 
تلویزیونــی، اظهــار داشــت: بــرای فدراســیون آرمــان حضــور در 
ــن  ــکوی ای ــن روی س ــک و رفت ــر المپی ــم برت ــار تی ــع چه جم
مســابقات را پیش بینــی کرده ایــم. بــا توجــه بــه توانایــی 
ــته  ــال گذش ــا ۱۵ س ــه در ۱۰ ت ــی ک ــران و بازیکنان ــال ای والیب
ــطح  ــران در س ــال ای ــگاه والیب ــه جای ــد و البت ــرورش یافته ان پ

ــم. ــن هــدف امیدواری ــه ای ــان، ب جه
ــران از ســال ۲۰۰۶ رشــد  ــال ای ــرد: والیب وی خاطرنشــان ک
ــه وارد  ــا از ۲۰۱۱ و ســپس از ســال ۲۰۱۲ ک کمــی داشــت ام
ــم  ــه زع ــل توجهــی داشــته ک ــی شــدیم، رشــد قاب لیــگ جهان

ــرد. ــه ک ــکی را تجرب ــدی موش ــی رش ــیون بین الملل فدراس
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا والدمیــر آلکنــو فقــط تــا 
المپیــک هدایــت تیــم ملــی را بــر عهــده دارد یــا فدراســیون برنامه 
ــا او دارد؟ گفــت: وقتــی شــرایط مختلــف را بررســی  بلندمدتــی ب
کردیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تیــم ملــی ایــران بــه یــک 
ــاز دارد. از میــان گزینه هــای  ــرای هدایــت در المپیــک نی ــر ب رهب
ــه تفاهــم  ــک ب ــرای المپی ــا او ب ــو رســیدیم و ب ــه آلکن ــف ب مختل
رســیدیم. در حــال حاضــر او لیــگ مــا را رصــد می کنــد و اردوهــای 

تیــم ملــی نیــز از هفتــم فروردیــن آغــاز می شــود.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــال در پاس ــیون والیب ــس فدراس ریی
مربیــان ایرانــی کادر فنــی چــه کســانی هســتند؟ گفــت: عــاوه 
بــر پیمــان اکبــری و ســعید رضایــی،  رحمــان محمــدی راد و رضــا 
تنــدروان نیــز در ایــن دوره بــا تیــم ملــی کار می کننــد. فرصــت 
خوبــی اســت کــه شــرایط را بــرای پــس از المپیــک آمــاده کنیــم.

ــی  ــه قهرمان ــی ب ــان ایران ــا مربی ــران ب ــال ای ــزود: والیب وی اف
ــان جهــان رســید. امــا نمی توانســتیم در ایــن  ــان و جوان نوجوان
ــه  ــی ب ــا ســرمربی ایران ــم را ب ــم و تی ــک خطــر کنی دوره المپی
توکیــو بفرســتیم زیــرا ممکــن بــود رونــد حضــور مربیــان ایرانــی 
را بــه تعویــق بیانــدازد. تــاش مــا ایــن اســت کــه در المپیــک 

۲۰۲۴ پاریــس کادر فنــی تیــم ملــی ایرانــی باشــد.
داورزنــی دربــاره دوری طوالنی مــدت ســعید معــروف از 
میادیــن والیبــال گفــت: معــروف پارســال بــه تیــم بایــک موتــور 
ــری  ــل همه گی ــه دلی ــور ب ــن کش ــگ ای ــا لی ــت ام ــن پیوس چی
ــل  ــن دلی ــه همی ــاد و ب ــق افت ــه تعوی ــا ب ــا باره ــروس کرون وی

ــرود. ــدان ب ــه می ــته ب ــن نتوانس ــن بازیک ــه ای ــت ک مدت هاس
ــاال و زندگــی  ــه ب داورزنــی افــزود: کاپیتــان تیــم ملــی تجرب
ــگ  ــول لی ــه در ط ــتم ک ــن هس ــه ای دارد و مطمئ ــا حرف کام
ــی  ــدت طوالن ــل م ــه دلی ــه ب ــودی ک ــال، کمب ــای والیب ملت ه

ــود. ــران می ش ــردن دارد جب ــازی نک ب
وی دربــاره کیفیــت برگــزاری لیــگ برتــر گفــت: امســال یکی 
ــود. نبــودن  از فنی تریــن لیگ هــا در طــول ۴۰ ســال گذشــته ب
تعــدادی از بازیکنــان ملی پــوش در لیــگ،  نشــان داد کــه والیبال 
ــزار  ــز برگ ــر متمرک ــوی دیگ ــی دارد. از س ــت باالی ــران ظرفی ای
شــدن مســابقات و اســتفاده از سیســتم ویدئوچــک، هــم کیفیــت 
ــرد. ــر ک ــیه ها را کمت ــم حاش ــرد و ه ــاال ب ــابقات را ب ــی مس فن

رییــس فدراســیون والیبــال دربــاره حضــور تعــدادی از 
ــتفاده از  ــوع اس ــت: موض ــیون گف ــروازی در فدراس ــران پ مدی
ــد  ــکونت دارن ــران س ــارج از ته ــه در خ ــران را ک ــی مدی برخ
ــردن  ــه بهــره ب ــن نتیجــه رســیدیم ک ــه ای ــم و ب بررســی کردی
از آنهــا در مقابــل هزینــه ای کــه بــرای ســفر بــه تهــران دارنــد، 

ــتری دارد. ــود بیش س

وی ادامــه داد: طبیعــی اســت کــه ایــن کار بــرای فدراســیون 
هزینــه دارد ولــی طبیعی اســت که فدراســیون باید برای اســتفاده 
ــاش  ــد. ت ــه کن ــر هزین ــتان های دیگ ــد اس ــای توانمن از نیروه
می کنیــم کــه از همــه ظرفیــت والیبــال کشــور اســتفاده کنیــم.

داورزنــی دربــاره ســرمایه گذاری روی رده هــای پایــه والیبــال 
خاطرنشــان کــرد: بــرای آینــده والیبــال کشــور بایــد روی 
ــاالی ۲  بازیکنانــی ســرمایه گذاری کنیــم کــه میانگیــن قــدی ب
ــرای  ــرای همیــن منظــور کادر فنــی را ب متــر داشــته باشــند. ب

ــم. ــر ۱۶ ســال تشــکیل داده ای تیــم زی
ــادی  ــای زی ــم برنامه ه ــان ه ــال زن ــرای والیب ــت: ب وی گف
ــتیم.  ــی هس ــی خارج ــک مرب ــتخدام ی ــال اس ــه دنب ــم و ب داری
فدراســیون ایــن شــرایط را فراهــم می کنــد کــه در چهــار ســال 

ــاره آســیا باشــیم. ــر ق آینــده در میــان چهــار تیــم برت
ــه  ــن ســوال ک ــه ای ــال در پاســخ ب ــس فدراســیون والیب ریی
اگــر المپیــک لغــو شــود، تکلیــف همــکاری بــا والدیمیــر 
ــزار نشــود کل  ــر المپیــک برگ ــو چــه می شــود؟ گفــت: اگ آلکن

برنامه هــای مــا تغییــر می کنــد.

ــی فدراســیون فوتبــال روز یکشــنبه ســاعت  مجمــع انتخابات
۱۰ بــا آرای خــود، رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه ایــن 
ــه  ــرد ک ــد ک ــن خواه ــال تعیی ــدت ۴ س ــه م ــیون را ب فدراس
پایانــی بــر یــک دوره پــر تاطــم و یــک ســال معطلــی فوتبــال 

ــت.  ــران اس ای
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب ــنا، انتظاره ــزارش ایس ــه گ ب
فدراســیون فوتبــال بــه ســر آمــده و کمتــر از ۴۸ ســاعت آینــده 
ــات رئیســه  ــال و اعضــای هی ــف ریاســت فدراســیون فوتب تکلی
ــی  ــع انتخابات ــد. مجم ــد ش ــخص خواه ــیون مش ــن فدراس ای
ــط ۸۷ عضــو در  ــال متشــکل از ۸۹ عضــو )فق ــیون فوتب فدراس
ــاعت ۱۰  ــنبه س ــت( روز یکش ــد داش ــق رای خواهن ــع ح مجم
صبــح در ســالن اجــاس ســران گــرد هــم می آینــد تــا تکلیــف 
ــه  ــن ورزش را ب ــده ای ــن و آین ــران را تعیی ــن ورزش ای مهم تری
دســتان ریاســت جدیــد و اعضــای هیــات رئیســه واگــذار کننــد.

برگــزاری انتخابــات ایــن فدراســیون در شــرایطی اســت کــه 
یــک ســال قبــل کمتــر کســی تصــور می کــرد بعــد از ایرادهــای 
فیفــا بــه اساســنامه ایــن فدراســیون و مشــکاتی کــه در ادامــه 
در مســیر تصویــب اساســنامه بــه وجــود آمــد، انتخابات در ســال 

۹۹ برگــزار شــود امــا باالخــره مجمــع انتخاباتــی فــردا تشــکیل 
ــان آرا  ــاون وی، صاحب ــر ورزش و مع ــور وزی ــود و در حض می ش

تکلیــف ۱۱ عضــو هیــات رئیســه را مشــخص خواهنــد کــرد.
ــت  ــه رقاب ــوط ب ــات، مرب ــن انتخاب ــش ای ــاس ترین بخ حس
ــال اســت کــه برخــاف  چهــار نامــزد ریاســت فدراســیون فوتب
ــد.  ــری نکرده ان ــات کناره گی ــک از انتخاب ــچ ی ــا، هی پیش بینی ه
ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه هــر چهــار نفــر نســبت 
ــرار  ــات امیــدوار هســتند و ق ــه موفقیــت خــود در ایــن انتخاب ب
نیســت کســی بــه نفــع کــس دیگــری کنــار بــرود و احتمــاال در 
رقابتــی نزدیــک، صاحــب طبقــه پنجــم ســاختمان فدراســیون 

فوتبــال و اتــاق ریاســت خواهــد شــد.
ــرث  ــادم، کیوم ــزی خ ــهاب الدین عزی ــو، ش ــی آجرل مصطف
ــار  ــا( چه ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــی )ب ــی کریم ــمی و عل هاش
ــتند کــه پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــته اند و بــا  نفــری هس
ــود  ــران از رک ــال ای ــه خــروج فوتب ــدوار ب ــای خــود امی برنامه ه
هســتند و قصــد دارنــد فدراســیونی بدهــکار را از بحــران خــارج 

ــد. کنن
بــه جــز صندلــی ریاســت، بایــد تکلیــف ۱۰ کرســی هیــات 

رئیســه هــم مشــخص شــود. بعــد از تعییــن ریاســت فدراســیون 
ــزد پیشــنهادی  ــه نام ــرای س ــری ب ــه رای گی ــت ب ــال، نوب فوتب
رئیــس جدیــد بــرای ســمت های نایــب رئیــس اول، دوم و ســوم 
ــه نفــرات معرفــی شــده رای  ــوان( اســت. اعضــای مجمــع ب )بان
ــت آورد،  ــه دس ــد آرا را ب ــه ۵۰ درص ــی ک ــد داد و کس خواهن
ــئول  ــاختمان س ــی س ــد راه ــس جدی ــا رئی ــراه ب ــد هم می توان

شــود.
در ادامــه حاضــران بــرای ســمت های باقــی مانــده در هیــات 
ــر از  ــان، دو نف ــان داوطلب ــد. از می ــری می کنن ــه رای گی رئیس
ــان روســای  ــر از می ــگاه ها، دو نف ــل باش ــران عام ــان مدی می
هیات هــای فوتبــال و همینطــور ســه نفــر از میــان کارشناســان 

انتخــاب خواهــد شــد.
ــر بخــش بیشــترین  ــه در ه ــی ک ــم نفرات ــن بخــش ه در ای
ــه  ــات رئیســه می شــوند ک ــد، راهــی هی ــه دســت بیاورن آرا را ب
بــا توجــه بــه تعــدد نامزدهــا، احتمــاال آرا میــان افــراد مختلــف 
تقســیم خواهــد شــد و رقابــت ســخت تر از بخش ریاســت اســت.

بــه طــور کلــی ۶۹ نفــر بــرای ایــن انتخابــات در ســمت های 
مختلــف نامزد شــده اند کــه نهایتا ۱۱ نفــر برگزیده خواهند شــد.

اجــرای  گفــت:  وزنه بــرداری  فدراســیون  رئیــس  نایــب 
ــا بیــش از ۸۰ درصــد  ــا م ــی نیســت، ام کامــل پروتکل هــا عمل
پروتکل هــای بهداشــتی را در طــول اردوهــا و مســابقات مان 

ــم.  ــی کردی اجرای
ــت  ــورد وضعی ــنیم، در م ــا تس ــو ب ــری در گفت وگ داود باق
ــت:  ــار داش ــرداری اظه ــی وزنه ب ــم مل ــرمربی تی ــمانی س جس
ــدن درد، ســردرد  ــدا ب ــب نکــرد. او فقــط از ابت برخــواه اصــًا ت
و کمــی بی حالــی داشــت و خوشــبختانه ریــه اش اصــًا درگیــر 
نشــد. بــا توجــه بــه وضعیتــش بــه او گفتنــد می توانــد از 

ــود. ــارج ش ــه خ قرنطین
ــاز  ــد ب ــواه بای ــا برخ ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــن  ــه ای ــازی ب ــه، نی ــرد: ن ــح ک ــا بدهــد، تصری هــم تســت کرون
کار نیســت. ممکــن اســت حتــی تــا ســه مــاه دیگــر هــم تســت 
ــا  ــروس ت ــه وی ــه الش ــرا ک ــد، چ ــت کاذب باش ــای او مثب کرون

ــت. ــد داش ــکلی نخواه ــا او مش ــت، ام ــدن هس ــی در ب مدت
ــاره  ــرداری درب ــیون وزنه ب ــکی فدراس ــه پزش ــئول کمیت مس
اینکــه آیــا برخــواه بعــد از لیــگ وزنه بــرداری بــه کرونــا مبتــا 

ــه  ــًا کــه نمون شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه فع
ــه صــورت  ــا را ب ــا پروتکل ه ــه م ــن اینک ــتیم، ضم ــت نداش مثب
ــم. فاصله گــذاری و اســتفاده از ماســک،  سرســختانه اجــرا کردی
عــدم ماقــات بــا افــراد و ممانعــت از خــروج ورزشــکار از شــرایط 
قرنطینــه، مــواردی بودنــد کــه خیلــی سرســختانه اجــرا شــدند 
و بــا وســواس زیــادی روی کار نظــات داشــتیم. رفــت و آمــد بــه 
ــود و افــراد اضافــی را  محــل اســکان ورزشــکاران قطــع شــده ب
ــد در کجــا  ــم. همــه می دانســتیم چــه کاری بای اصــًا راه ندادی
ــه  انجــام بگیــرد. اینکــه از همــه تســت گرفتــه شــود و فقــط ب
ــازه ورود داده شــود،  ــی اســت، اج ــه تست شــان منف ــی ک آنهای

کار ســختی بــود، امــا مــا انجامــش دادیــم.
باقــری بــا تأکیــد بــر اینکــه بیــش از ۸۰ درصــد پروتکل هــای 
ــز  ــت: هرگ ــت شــده اســت، گف ــرداری رعای بهداشــتی در وزنه ب

ــن  ــا م ــرد، ام ــرا ک ــدی اج ــد درص ــا را ص ــود پروتکل ه نمی ش
ــی  ــای مل ــه اردوی تیم ه ــش مرحل ــول ش ــم در ط ــر می کن فک
ــد  ــش از ۸۰ درص ــم، بی ــزار کردی ــه برگ ــابقه ای ک ــه مس و س
ــم. البتــه نمونه هــای مثبتــی پیــش  پروتکل هــا را رعایــت کردی
از آغــاز اردوهــا داشــتیم کــه بــه آنهــا اجــازه ورود بــه اردو داده 
نشــد و یــا زمانــی کــه متوجــه شــدیم شــرایط قرنطینــه رعایــت 

نشــده اســت، اردو را تعطیــل کردیــم.
وی ادامــه داد: تســت دو وزنه بــردار خانــم مثبــت شــده 
ــه  ــتیم ک ــد، خواس ــه ش ــت گرفت ــا تس ــه از آنه ــی ک ــود. زمان ب
ــن مســئله  ــر ای ــا دو نف ــه باشــند، ام همــه در اتاق هــای جداگان
ــه  ــم. از هم ــارج کردی ــر دو را از اردو خ ــد و ه ــت نکردن را رعای
ــا را  ــل پروتکل ه ــتر از قب ــرایط بیش ــن ش ــه در ای ــتیم ک خواس

ــد. ــت کنن رعای

چشم پوشی از کیفیت لیگ فوتسال زنان به خاطر 5۰ میلیون؟

سرمربی تیم ملی والیبال در المپیک 2۰24 ایرانی خواهد بود

ساعات پرالتهاب تا انتخاباتی سرنوشت ساز

چه کسی بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه می زند؟

باقری: 

درصد پروتکل ها را در وزنه برداری اجرا کردیم
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اوقات شرعی شهر تهران

یــک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان تاکیــد 
ــا وارد  ــاری کرون ــرای بیم ــنی ب ــد واکس ــرد: بای ک
کنیــم کــه درصــد اطمینــان باالیــی دارد، مــردم مــا 

ــتند.  ــگاهی نیس ــای آزمایش نمونه ه
گفت وگــو  در  بندپــی  محســنی  محمدعلــی 
ــفرهای  ــا و س ــوج کرون ــیوع م ــاره ش ــا، درب ــا ایلن ب
نــوروزی کــه گفتــه می شــود ظاهــراً مجوزهــای آن 
صــادر  شــده اســت و مســافران نــوروزی مجــاز بــه 
ســفر بــه بعضــی از شــهرها هســتند، گفــت: معتقــدم 
تعطیــل  بــرای  تصمیم گیــری  حــال حاضــر  در 
بــودن ســفرهای نــوروزی و بــاز بــودن راه هــا بســیار 
زود اســت زیــرا مــا تــا پایــان ســال فرصــت زیــادی 
ایــن مــدت می توانیــم چهره هــای  داریــم و در 
ــا  ــروس کرون ــروز وی ــه ام ــری از آنچــه ک خطرناک ت

ــم. ــاهده کنی ــت را مش ــان داده اس ــود نش از خ
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو  ایــن 
ــر  ــادم ب ــه داد: اعتق ــامی ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــفرهای  ــرای س ــری ب ــه  تصمیم گی ــت ک ــن اس ای
نــوروزی یــا امثــال آن هــم بــا وجــود  ویروســی کــه 
هــر روز یــک چهــره دارد بســیار زود اســت؛ بنابرایــن 
بایــد صبــر کنیــم تــا عــوارض و تلفــات مــوج جدیــد 
ایــن بیمــاری طــی هفته هــای آینــده روشــن شــود 
ــم  ــرایط  تصمی ــوع ش ــا مجم ــا ب ــا م و در آن روزه

ــم. بگیری
وی در پاســخ هــا بــه ایــن ســوال کــه آیــا رعایــت 
پروتکل  هــای بهداشــتی آن هــم باتوجــه بــه شــیوع 
ــت و  ــا دول ــت و ی ــی اس ــا کاف ــد کرون ــوج جدی م
تصمیــم گیــران بایــد اقدامــات دیگــری انجــام 
ــای  ــه رفتاره ــه ام ک ــم گفت ــا ه ــت: قب ــد، گف دهن
انفعالــی در خصــوص ویــروس جــواب نخواهــد 
ــی اســت  ــا انفعال ــات م ــه تصمیم ــی ک ــا زمان داد؛ ت
وضعیــت مــا همیــن خواهــد بــود. شــما نــگاه 
ــم  ــو می گذاری ــه جل ــا ب ــا پ ــه م ــی ک ــد هنگام کنی
ویــروس هــم بــه جلــو می آیــد، هنگامــی کــه عقــب 
ــن  ــه ای ــی رود؛ نتیج ــر م ــم عقب ت ــیم آن ه می کش
کــه این گونــه اقدامــات رفتارهــای منطقــی و علمــی 
در برخــورد بــا پدیــده ای ماننــد ویــروس کوویــد ۱۹ 

ــت.  نیس
نماینــده مــردم نوشــهر و چالــوس بــا بیــان 
ــرای  ــر ب ــای پرخط ــل یکســری رفتاره ــه مقاب این ک
ــاهده  ــت: مش ــت، گف ــد گرف ــاری را بای ــرل بیم کنت
می کنیــم تجمعــات و دورهمی هــا برگــزار مــی 

ــد. ــا باش ــب آن ه ــد مراق ــت بای ــود و دول ش
وی ادامــه داد: امــروز ماننــد روزهــای اول نیســت 
ــادی را  ــای اقتص ــم فعالیت ه ــم می توانی ــه بگویی ک
ــه نخــورد،  ــردم لطم ــا ســامت م ــم ت محــدود کنی
ــاد  ــم اقتص ــه ه ــم ک ــام دهی ــد کاری انج ــه بای بلک
ــر  ــه خط ــان ب ــم سامتش ــورد ه ــه نخ ــردم ضرب م
ــه اقتصــاد و ســامت  نیفتــد؛ نبایــد دیگــر در دوگان
کــه قبــًا گفتــه می شــد بمانیــم و یکــی را انتخــاب 
کنیــم، بلــه هنگامــی کــه بیمــاری تــازه وارد کشــور 
شــد برخــی از رفتارهــا را می شــد بــرای کوتــاه 
مــدت انجــام داد امــا ایــن اقدامــات را بــرای طوالنــی 
مــدت نمی شــود بــه کار بســت زیــرا مــردم آســیب 

می بیننــد.
محســنی بندپــی گفــت: ســوالی کــه پیــش 
ــد  ــه کاری بای ــت چ ــه دول ــت ک ــن اس ــد ای می آی
ــای  ــد از روش ه ــت بای ــدم دول ــد؟ معتق ــام ده انج
ــد. بــرای مثــال بســیاری از  ــتفاده کن جدیــد اس
انجــام  کاری  دو  طریــق  از  می توانیــم  را  کارهــا 

ــم.  دهی
ایــن نماینــده مجلس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ممکــن اســت تعــدادی از مشــاغل نیــاز بــه حضــور 
ــق  ــوان از طری ــی را می ت ــا مابق ــند ام ــته باش داش
ــور  ــه ط ــم، ب ــام دهی ــانی انج ــبکه های اطاع رس ش
ــه  ــوان اســتاد دانشــگاه ب ــه عن ــال مــن خــودم ب مث
جــز کاس هــای بالینــی کــه نیــاز اســت دانشــجوها 
ــق  ــی را از طری ــوند مابق ــر ش ــار حاض ــر بیم ــر س ب

ــم. ــزار می کن ــازی برگ ــای مج ــبکه و فض ش
ــای  ــد رفتاره ــم می توان ــت ه ــه داد: دول وی ادام
ــرل  ــازی کنت ــیله الکترونیک س ــه وس ــر را ب پرخط
ــا  ــم ب ــا می توانی ــد م ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــد و اگ کن
ویــروس زندگــی کنیــم بــدون اینکــه از آن آســیب 

ــم. ببینی
ــر  ــوالی دیگ ــه س ــخ ب ــی در پاس ــنی بندپ محس
مبنــی بــر ایــن کــه آیــا درخصــوص تولیــد و واردات 
ــه شــیوع مــوج چهــارم بحــث  ــا توجــه ب واکســن ب
و یــا اقدامــی در کمیســیون بهداشــت و درمــان 
صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر گفــت: بحــث 
واکســن در کمیســیون بهداشــت مطــرح شــده 
ــی  ــن های داخل ــد واکس ــل تولی ــا از مح ــت و م اس

ــم. ــد کردی بازدی
ــن  ــث واردات واکس ــرد: بح ــان ک ــر نش وی خاط
در کمیســیون بهداشــت مطــرح شــد و مــا در آن جــا 
تاکیــد کردیــم واکســن باید از کشــورهایی وارد شــود 
ــته  ــه آن وجــود داش ــی نســبت ب ــاد باالی ــه اعتم ک
باشــد چــرا کــه مــردم مــا نمونه هــای آزمایشــگاهی 
نیســتند و بایــد واکســن هایی را اســتفاده کننــد 

کــه قبــًا  جــواب داده انــد.
ــا  ــان ب ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس ــن عض ای
اشــاره بــه واردات واکســن از کشــور روســیه گفــت: 
امــروز  خوشــبختانه واکســن اســپوتنیک کــه از 
روســیه وارد شــده جــواب داده اســت، فــاز  اول 
ــاران  ــا بیم ــه ب ــا ک ــکاران م ــه هم ــن  ب ــن واکس ای
ــق شــده و انشــااهلل  ــاط مســتقیم داشــتند تزری ارتب

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ــدی ادام ــای بع در فازه

باید واکسن مورد اعتماد وارد کنیم؛
 مردم نمونه آزمایشگاهی نیستند 

ـــی  ـــه یک ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی ـــور ب ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــس س رئی
ـــق  ـــط از طری ـــارت برخ ـــاد، نظ ـــا فس ـــارزه ب ـــه ای مب ـــای ریش از راهکاره
ســـامانه های الکترونیـــک ماننـــد ســـامانه تجـــارت و زیرســـامانه های 
ــیاری از   ــوی بسـ ــی جلـ ــارت الکترونیکـ ــا نظـ ــت: بـ ــت، گفـ آن اسـ

فرارهـــای مالیاتـــی و فســـادها گرفتـــه می شـــود. 
حســـن  والمســـلمین  حجت االســـام   ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
ــی از  ــتان و جمعـ ــا دادسـ ــی بـ ــت هم اندیشـ ــیان در نشسـ درویشـ
ـــل  ـــرورت تعام ـــه ض ـــاره ب ـــا اش ـــران ب ـــرای ته ـــات دادس ـــان و قض معاون
ـــی  ـــازمان بازرس ـــترک س ـــاد را کار مش ـــا فس ـــارزه ب ـــاد، مب ـــن دو نه بی
ـــارزه  ـــاً در صـــف اول مب ـــزود: قطع کل کشـــور و دادســـتانی دانســـت و اف
بـــا فســـاد، دادســـتانی ها بویـــژه داســـتانی تهـــران قـــرار دارنـــد و 
ــه  ــانی کـ ــت ها و کسـ ــاد و دانه درشـ ــا فسـ ــارزه بـ ــتر مبـ ــار بیشـ بـ
ـــران  ـــتانی ته ـــه دادس ـــتند ب ـــته هس ـــدرت وابس ـــروت و ق ـــز ث ـــه مراک ب
مربـــوط اســـت. همچنیـــن مبـــارزه بـــا فســـاد کـــه مـــورد تأکیـــد 
ـــزو  ـــواره ج ـــت، هم ـــه اس ـــوه قضایی ـــس ق ـــری و ریی ـــم رهب ـــام معظ مق

ــت. ــور اسـ ــی کل کشـ ــازمان بازرسـ ــای کاری سـ اولویت هـ
ـــه  ـــه ب ـــزوم توج ـــاد و ل ـــا فس ـــارزه ب ـــات مب ـــه الزام ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا دانه درشـــت ها  ــارزه بـ ــات مبـ ــا گفـــت: یکـــی از ایـــن الزامـ آن هـ
یـــا برچیـــدن بســـترهای فســـادزا اســـت. گاهـــی برخـــی از کســـانی 
کـــه دنبـــال فســـاد هســـتند نمی خواهنـــد ایـــن بســـترها از بیـــن 
بـــرود. حـــال چـــه مربـــوط بـــه ســـاختارها باشـــد و یـــا قوانیـــن و 
مقولـــه شـــفافیت کـــه عمدتـــاً از طریـــق عـــدم ایجـــاد ســـامانه های 
الکترونیکـــی و هوشـــمند حاصـــل می شـــود. متأســـفانه برخـــی 
ـــان  ـــه فسادش ـــیدگی ب ـــا رس ـــند ت ـــک باش ـــاق تاری ـــد در ات می خواهن

مشـــمول زمـــان شـــده و یـــا قابلیـــت کشـــف نداشـــته باشـــد.
ــم  ــام معظـ ــت: مقـ ــه اظهارداشـ ــورای عالی قوه قضاییـ ــو شـ عضـ
ـــورت  ـــه به ص ـــد ک ـــد کردن ـــارت تأکی ـــامانه تج ـــوص س ـــری درخص رهب
جـــدی پیگیـــری شـــود. یـــا دربـــاره طـــرح جامـــع مالیاتـــی کـــه 
ــر  ــی زودتـ ــارت الکترونیکـ ــر نظـ ــت و اگـ ــده اسـ ــی شـ کوتاهی هایـ
ـــادهایی  ـــی و فس ـــای مالیات ـــیاری از  فراره ـــوی بس ـــد جل ـــم می ش فراه

کـــه وجـــود دارد گرفتـــه می شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد ســـراغ موضوعـــات اساســـی کـــه 
ریشـــه های مفاســـد هســـتند رفتـــه و بـــا  برخـــورد قاطـــع، 
به موقـــع، صریـــح و الزم ایـــن ریشـــه ها را قطـــع کنیـــم، افـــزود: 
ســـازمان بازرســـی کل کشـــور و دادســـتانی ها به ویـــژه دادســـتانی 
تهـــران وجـــوه مشـــترکی از نظـــر وظایـــف دارنـــد کـــه یکـــی از 
ــاس  ــر اسـ ــن بـ ــت. همچنیـ ــه اسـ ــوق عامـ ــری حقـ ــا پیگیـ آن هـ
ســـند تحـــول قضایـــی یکـــی از مأموریت هـــای ســـازمان بازرســـی 
ــای  ــتانی ها، احیـ ــع آن دادسـ ــه تبـ ــور و بـ ــتانی کل کشـ و دادسـ

حقـــوق عامـــه اســـت.
ـــر  ـــی دیگ ـــرد: یک ـــه ک ـــور اضاف ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــس س رئی
از وظایـــف مشـــترک ســـازمان بازرســـی و دادســـتانی ها رســـیدگی 
ـــه  ـــی ک ـــی از وظایف ـــش قابل توجه ـــه بخ ـــت ک ـــف اس ـــرک وظای ـــه ت ب
ـــون  ـــدرج در قان ـــف من ـــل تکالی ـــت مث ـــده اس ـــده و انجام نش ـــرک ش ت
ـــور  ـــه ط ـــد ب ـــت. بای ـــه اس ـــع حقوق عام ـــق تضیی ـــاک مصادی ـــوای پ ه
جـــدی نســـبت بـــه برخـــورد بـــا تـــرک فعل هایـــی از ایـــن دســـت، 

ـــم. ـــدام کنی اق
ــل  ــرعت عمـ ــاره سـ ــر دربـ ــه دیگـ ــه داد: نکتـ ــیان ادامـ درویشـ
ــت.  ــی اسـ ــازمان بازرسـ ــری سـ ــای کیفـ ــه گزارش هـ ــیدگی بـ رسـ
ــی  ــع قضایـ ــه مراجـ ــازمان بـ ــزارش سـ ــال گـ ــد ارسـ ــه فراینـ گرچـ
ــا  ــن گزارش هـ ــی رود ایـ ــار مـ ــا انتظـ ــت، امـ ــر اسـ ــداری زمان بـ مقـ
ـــرار  ـــرا ق ـــت کار دادس ـــده در اولوی ـــد ش ـــون تأکی ـــه در قان ـــق آنچ طب
ـــرم  ـــگیری از ج ـــع در پیش ـــب و به موق ـــورد مناس ـــه برخ ـــرد. چراک گی

بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت.

عدم همکاری در راه اندازی سامانه های نظارتی از سوی 
دستگاه ها جرم است

در ادامـــه ایـــن نشســـت، علـــی القاصی مهـــر دادســـتان تهـــران 
گفـــت: وظایـــف و مســـئولیت های ســـنگینی کـــه قوه قضاییـــه بـــر 
ـــال  ـــی ب ـــه یک ـــود ک ـــام می ش ـــی آن انج ـــال اصل ـــا دو ب ـــده دارد ب عه
ـــی  ـــف قضای ـــوالً وظای ـــت. معم ـــی اس ـــال نظارت ـــری ب ـــی و دیگ قضای
ــط  ــی توسـ ــه نظارتـ ــام و وظیفـ ــا انجـ ــرا و دادگاه هـ ــط دادسـ توسـ
ـــی  ـــازمان بازرس ـــت س ـــد. اهمی ـــرا درمی آی ـــه اج ـــی ب ـــازمان بازرس س
کل کشـــور همیـــن بس کـــه در قانـــون اساســـی به عنـــوان دســـتگاه 
نظارتـــی آمـــده اســـت و نظـــارت آن عام الشـــمول و در همـــه ابعـــاد 

ــت. ــا اسـ و زمینه هـ
ـــر  ـــاوه ب ـــور ع ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــرد: س ـــان ک وی خاطرنش
ــی  ــا حتـ ــا و حوزه هـ ــام بخش هـ ــن در تمـ ــح قوانیـ ــرای صحیـ اجـ
بـــر حســـن جریـــان امـــور و رفتارهـــا نیـــز نظـــارت دارد کـــه ایـــن 
ـــن ســـازمان و مجموعـــه اســـت کـــه ظرفیـــت بســـیار  بیانگـــر اهمیـــت ای
ـــن  ـــود و در تضمی ـــوب می ش ـــور محس ـــی کش ـــام قضای ـــی در نظ عظیم
ســـامت و صیانـــت از همـــه مجموعه هـــا تأثیرگـــذار اســـت. امـــروز 
ـــش  ـــی بی ـــه نظارت ـــن مجموع ـــه ای ـــس قوه قضایی ـــرد ریی ـــا رویک ـــم ب ه
ـــف  ـــای مختل ـــود در بخش ه ـــی خ ـــف نظارت ـــر وظای ـــته در ام از گذش

ـــادی دارد. ـــیار زی ـــود بس ـــوه و نم جل
القاصی مهـــر بابیـــان اینکـــه »هیـــچ دســـتگاهی بـــه انـــدازه 
ـــی  ـــه و کار آزمای ـــاد تجرب ـــا فس ـــارزه ب ـــش مب ـــی در بخ ـــازمان بازرس س
ــرای  ــه بـ ــرد: آنچـ ــح کـ ــت« تصریـ ــی نداشـ ــال خروجـ و درعین حـ
دادســـتانی مبنـــا اســـت و بایـــد پیگیـــری کنیـــم، برطـــرف کـــردن 

ــت. ــاد اسـ ــای فسـ گلوگاه هـ
ــدازی  ــدم راه انـ ــاد، عـ ــترهای فسـ ــی از بسـ ــه داد: یکـ وی ادامـ
ســـامانه های نظارتـــی اســـت. برخـــی از دســـتگاه ها راضـــی نیســـتند 
ایـــن ســـامانه ها فعـــال شـــوند. مثـــًا در یکـــی از دســـتگاه ها 
راه انـــدازی ایـــن ســـامانه نظارتـــی را پیگیـــری کردیـــم و مشـــاهده 
کردیـــم مســـئوالن دســـتگاه حاضرنـــد ولـــی کارشناســـان و بدنـــه 
دســـتگاه حاضـــر نیســـتند کـــه ایـــن ســـامانه ها راه انـــدازی شـــود. 
بنابرایـــن امـــروز مهم تریـــن تـــرک فعـــل، عـــدم راه انـــدازی 
ســـامانه های نظارتـــی برخـــط اســـت کـــه بایـــد دســـتگاه های 
ــن  ــری ایـ ــی کیفـ ــت اجرایـ ــم. ضمانـ ــت کنیـ ــئول را بازخواسـ مسـ

موضـــوع نیـــز در قانـــون پیش بینی شـــده اســـت.

هیچ نوع نظارتی بر انبارها وجود ندارد
ــارت  ــدم نظـ ــکار کاال و عـ ــوع احتـ ــه موضـ ــران بـ ــتان تهـ دادسـ
روی انبارهـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت: اخیـــراً تعـــدادی از قضـــات مـــا 
ـــد.  ـــی کردن ـــران را بررس ـــاق کاال در ته ـــا و قاچ ـــکار انباره ـــث احت بح
متأســـفانه در بازدیدهـــای میدانـــی متوجـــه انبارهـــای متعـــددی در 
ـــت.  ـــار اس ـــا انب ـــام کاال در آنج ـــواع و اقس ـــه ان ـــدند ک ـــهر ش ـــه ش حوم
ـــن کار  ـــه ای ـــت. درحالی ک ـــا نیس ـــر آن ه ـــی ب ـــوع نظارت ـــچ ن ـــی هی ول
ـــه  ـــتور ب ـــر دس ـــن خاط ـــه همی ـــت. ب ـــتگاه ها اس ـــف دس ـــون و تکلی قان
ـــا ســـازمان بازرســـی کل  تعقیـــب کیفـــری مســـئولین مربوطـــه دادیـــم. ب
کشـــور و دســـتگاه های امنیتـــی مکاتبـــه کردیـــم کـــه بایـــد نقـــش 
ـــوزه  ـــن ح ـــی الزم در ای ـــامانه نظارت ـــدازی س ـــتگاه ها در راه ان ـــن دس ای

ـــد. ـــوم کنی را معل
القاصـــی مهـــر تأکیـــد کـــرد: مـــا بـــا کمـــک ســـازمان بازرســـی 
کل کشـــور می توانیـــم گام اساســـی در برخـــورد بـــا فســـاد و 

باشـــیم. داشـــته  دانه درشـــت ها 
کل  بازرســی  ســازمان  اختصاصــی  گزارش هــای  دربــاره  وی 
ــایر  ــد س ــی مانن ــازمان بازرس ــزارش س ــت: گ ــراها گف ــور در دادس کش
دســتگاه های ضابــط نیســت کــه بگوییــم ممکــن اســت درســت 
ــت و  ــده اس ــی ش ــی کارشناس ــازمان بازرس ــای س ــد.  گزارش ه نباش
در  کارشــناس ذی ربــط  یــک  همه جانبــه  بررســی های  از  حاکــی 
بخش هــای مختلــف اســت و بعضــاً قضــات و افــرادی کــه دارای ابــاغ 
ــن رو،  ــد و ازای ــه می گذارن ــا صح ــن گزارش ه ــتند روی ای ــی هس قضای
ــود. ــبیه می ش ــت تش ــه کیفرخواس ــی ب ــازمان بازرس ــای س گزارش ه

دادســـتان تهـــران بابیـــان اینکـــه »گزارش هـــای ســـازمان 
ـــرعت  ـــا س ـــد ب ـــن بای ـــت و بنابرای ـــوردار اس ـــان الزم برخ ـــی از اتق بازرس
ـــر کار  ـــه اگ ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــزود: بای ـــود« اف ـــف ش ـــن تکلی تعیی
را در بزنـــگاه انجـــام دهیـــم، هزینه هـــا کمتـــر می شـــود. بنابرایـــن 
ــکاری و  ــا همـ ــد بـ ــتانی بایـ ــازمان بازرســـی و هـــم دادسـ هـــم سـ
ـــدم  ـــرا معتق ـــد. زی ـــو ببرن ـــتری جل ـــرعت بیش ـــا س ـــا را ب ـــل کاره تعام
ــاد  ــا را زیـ ــد هزینه هـ ــه نرسـ ــه نتیجـ ــا بـ ــع گزارش هـ ــر به موقـ اگـ

کرده ایـــم کـــه ایـــن ظلـــم اســـت.
ـــی  ـــارت همگان ـــی، نظ ـــاون حقوق ـــت مع ـــن نشس ـــن در ای همچنی
ــر  ــرکل دفتـ ــور، مدیـ ــازمان بازرســـی کل کشـ ــور مجلـــس سـ و امـ
ـــی ۲۸ و  ـــرای نواح ـــات دادس ـــان و قض ـــازمان، معاون ـــن س ـــی ای حقوق

۳۵ تهـــران بـــه بیـــان دیـــدگاه هـــای خـــود پرداختنـــد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

نظارت الکترونیکی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می کند
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