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ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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وزیر صنعت:

 با مجوز فروشی و امضاهای 
طالیی مبارزه می کنم

مردم به طمع بیت کوین،
 چوب حراج به اموال شان نزنند

گرانی کرایه ترانزیت صادرات میوه را سخت کرد
چالش دهه پنجم انقالب اقتصادی است

برخی به محض کمترین کاهش بازار با زیان گسترده تصمیم به خروج می گیرند
فراموش نکنیم بیت کوین در ماه مارچ  قیمت 100 میلیون تومان را تجربه کرد

بیت کوین در حال حاضر دارای حباب قیمتی است

3

3

2

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛ 

فساد وجود دارد، اما 
سیستمیسیستمی نیست

ضرورت تقویت اقتصاد دانش بنیان 
در دانشگاه ها

تحقیق و تفحص از سازمان 
»بورس« کلید خورد

تکلیف خودمان را با رمزارزها 
در کشور مشخص کنیم

ممنوعیتی برای خرید و فروش بلیت 
سفرهای نوروزی وجود ندارد

شـــاخص کل در بـــازار بـــورس )یکشـــنبه، ۱۰ 
اســـفند مـــاه( هشـــت هـــزار و ۶۰۱ واحـــد افـــت 
داشـــت کـــه در نهایـــت ایـــن شـــاخص بـــه رقـــم 

یـــک میلیـــون و ۱۸۵ هـــزار واحـــد رســـید. 
ــات  ــاس معامـ ــر اسـ ــا، بـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ــون  ــت میلیـ ــارد و هفـ ــش از دو میلیـ ــروز بیـ دیـ
ـــه ارزش ۲۴  ـــادار ب ـــدم و اوراق به ـــق تق ـــهم، ح س
ــد. ــتد شـ ــال داد و سـ ــارد ریـ ــزار و ۷۷۶ میلیـ هـ

همچنیـــن شـــاخص کل )هـــم  وزن( بـــا یـــک 
هـــزار و ۲۸ واحـــد کاهـــش بـــه ۴۳۲ هـــزار و 
ــا  ــم  وزن( بـ ــت )هـ ــاخص قیمـ ــد و شـ ۳۷۳ واحـ
۶۷۱ واحـــد افـــت بـــه ۲۸۲ هـــزار و ۴۵۱ واحـــد 

ــیدند. رسـ
ـــد  ـــزار و ۳۳۲ واح ـــت ه ـــازار اول هف ـــاخص ب ش
و شـــاخص بـــازار دوم ۱۳ هـــزار و ۸۱۴ واحـــد 

کاهـــش داشـــتند.
ـــاد  ـــا، نم ـــه نماده ـــن هم ـــن در بی ـــر ای ـــاوه ب ع
ـــا  ـــال( ب ـــارس )اپ ـــی پ ـــال کان ـــی اپ ـــرآوری معدن ف

۳۸۹ واحـــد، بانـــک اقتصـــاد نویـــن )ونویـــن( بـــا 
۶۰ واحـــد، داده گســـتر عصـــر نویـــن هـــای وب 
ــان  ــیمان صوفیـ ــد، سـ ــا ۲۰ واحـ ــای وب( بـ )هـ
ـــاک(  ـــاک )غپ ـــات پ ـــد، لبنی ـــا ۱۰ واح ـــصوفی( ب )س
بـــا ۱۰ واحـــد، ایـــران مرینـــوس )نمرینـــو( بـــا ۹ 
واحـــد و تجـــارت الکترونیـــک پارســـیان )رتـــاپ( 
ـــورس  ـــاخص ب ـــر ش ـــت را ب ـــر مثب ـــد تاثی ـــا ۹ واح ب

داشـــتند.
نمـــاد فـــوالد مبارکـــه اصفهـــان )فـــوالد( بـــا 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــرکت س ـــد، ش ـــزار و ۹۶ واح ـــک ه ی
تامیـــن اجتماعـــی )شســـتا( بـــا ۷۷۹ واحـــد، 
صنایـــع پتروشـــیمی خلیـــج  فـــارس )فـــارس( بـــا 
۶۴۵ واحـــد، معدنـــی و صنعتـــی گل گهـــر )کگل( 
ــران  ــس ایـ ــع مـ ــی صنایـ ــد، ملـ ــا ۵۵۷ واحـ بـ
ــی  ــی و صنعتـ ــد، معدنـ ــا ۵۴۹ واحـ ــی( بـ )فملـ
ـــت  ـــک مل ـــد، و بان ـــا ۴۷۱ واح ـــاد( ب ـــو )کچ چادرمل
ـــان  ـــت اصفه ـــش نف ـــد، پاالی ـــا ۳۶۲ واح ـــت( ب )وبمل
ـــیمی  ـــت و گاز پتروش ـــد و نف ـــا ۳۶۲ واح ـــپنا( ب )ش

ـــر  ـــی ب ـــر منف ـــد تاثی ـــا ۳۶۰ واح ـــو( ب ـــن )تاپیک تامی
شـــاخص گذاشـــتند.

ـــاد پتروشـــیمی  ـــروز نم ـــزارش، دی ـــن گ ـــه ای برپای
ـــیمان  ـــذری س ـــرمایه گ ـــی(،  س ـــینا )بوعل ـــی س بوعل
ـــن(،   ـــن )امی ـــرمایه امی ـــن س ـــیتا(،  تامی ـــن )س تامی
ـــه  ـــوالد مبارک ـــن(، ف ـــن )ونوی ـــاد نوس ـــک اقتص بان
اصفهـــان )فـــوالد(، ســـیمان صوفیـــان )ســـصوفی( 
ـــای وب(  ـــای وب )ه ـــن ه ـــر نوی ـــتر عص و داده گس
ـــد. ـــرار گرفتن ـــش ق ـــر تراکن ـــای پُ ـــروه نماده در گ

ـــروز  ـــات دی ـــم در معام ـــزی ه ـــه فل ـــروه کان گ
صدرنشـــین برتریـــن گروه هـــای صنعـــت شـــد و 
ـــه  ـــزار برگ ـــون و ۳۰۸ ه ـــروه ۳۳۷ میلی ـــن گ در ای
ــارد  ــزار و ۷۵۰ میلیـ ــار هـ ــه ارزش چهـ ــهم بـ سـ

ریـــال داد و ســـتد شـــد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ــدود ۶۶  ــز حـ ــورس نیـ ــاخص فرابـ ــروز شـ دیـ
ـــزار  ـــال ۱۶ ه ـــر روی کان ـــش داشـــت و ب ـــد کاه واح
ــن  ــن در ایـ ــد، همچنیـ ــت مانـ ــد ثابـ و ۹۲۰ واحـ
ــهم  ــه سـ ــزار برگـ ــون و ۹۴۸ هـ ــازار ۶۵۸ میلیـ بـ
بـــه ارزش ۷۲ هـــزار و ۲۱۰ میلیـــارد ریـــال داد و 

ســـتد شـــد.
ـــغدیر(،  ـــر )ش ـــیمی غدی ـــای پتروش ـــروز نماده ام
ــای  ــرآورده هـ ــارون(، فـ ــارون )مـ ــیمی مـ پتروشـ
غذایـــی و قنـــد چهارمحـــال )قچـــار(، داروســـازی 
ســـبحان انکولـــوژی )دســـانکو(، هتـــل پارســـیان 
ـــش(  ـــرز )پخ ـــش الب ـــر(، پخ ـــان )گکوث ـــر اصفه کوث
ــینا  ــدری سـ ــی و بنـ ــات دریایـ ــعه خدمـ و توسـ
ـــازار  ـــن ب ـــاخص ای ـــر ش ـــت ب ـــر مثب ـــینا( تاثی )حس

داشـــتند.
)آریــا(،  ساســول  آریــا  پلیمــر  همچنیــن 
ــرمایه  ــرکت س ــرس(، ش ــرس )زاگ ــیمی زاگ پتروش
گــذاری صبــا تامیــن )صبــا(، ســنگ آهــن گهرزمین 
)کگهــر(، پتروشــیمی تندگویــان )شــگویا(، موسســه 
ــوالد  ــن و ف ــرکت آه ــل( و ش ــل )ومل ــاری مل اعتب
ارفــع )ارفــع( هــم تاثیــر منفــی بــر شــاخص بــورس 

ــد. ــت کردن را ثب

تداوم افت شاخص بورس در 
معامالت بازار

در  چیــن  کــه  کــرد  اعــام  آمریــکا  بانــک 
پســاکرونا یکــی از باالتریــن رشــد های اقتصــادی در 
ــا ســال ۲۰۳۵ تولیــد  جهــان را خواهــد داشــت و ت
ــود.  ــر می ش ــور دو براب ــن کش ــی ای ــص داخل ناخال
ــو، مدیــر بخــش  ــه گــزارش فــارس، هلــن کیائ ب
ــرد  ــام ک ــکا اع ــک آمری ــیایی بان ــای آس اقتصاد ه
کــه در دوران پســاکرونا، چیــن یکــی از اقتصادهایــی 
خواهــد بــود کــه بیشــترین رشــد اقتصــادی را 

خواهــد داشــت و بــه احتمــال زیــاد تــا ســال 
۲۰۳۵ تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور دو برابــر 

ــد شــد. خواه
ــی  ــات اصاح ــی اقدام ــرای برخ ــزود: اج وی اف
می توانــد بــه چیــن کمــک کنــد تــا بــه ایــن هــدف 
ــن دو  ــاد چی ــم اقتص ــه حج ــن ک ــرای ای ــد. ب برس
برابــر شــود ایــن کشــور بایــد در ۱۵ ســال آینــده بــه 
طــور متوســط ســاالنه ۴.۷ درصــد رشــد اقتصــادی 

داشــته باشــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی می گویــد: مــا بــر ایــن 

باوریــم کــه چیــن می توانــد بــه ایــن هــدف برســد.
ــا دو  ــگام ب ــه هم ــرده ک ــی ک ــش بین ــو پی کیائ
برابــر شــدن تولیــد ناخالــص داخلــی در چیــن، ایــن 
ــال های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ از  ــن س ــیایی بی ــور آس کش
ــاد  ــن اقتص ــه بزرگ تری ــه و ب ــبقت گرفت ــکا س آمری

جهــان تبدیــل خواهــد شــد.
ــه در ســال  ــی نشــان می دهــد ک ــای دولت آماره
۲۰۲۰ رشــد تولیــد  ناخالــص داخلــی چیــن معــادل 
۲.۳ درصــد بــوده و ایــن کشــور تنهــا اقتصــاد 
بزرگــی بــود کــه رشــد مثبــت را بــه ثبــت رســاند و 
ایــن در حالــی اســت کــه اقتصــاد آمریــکا در همیــن 

ســال رشــد منفــی ۳.۵ درصــدی داشــته اســت.

حجم اقتصاد چین تا 15 سال آینده 
دو برابر می شود
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ــس  ــه از مجل ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ریی
خواســت الیحــه دولــت بــرای افزایــش حقــوق 
ــتور  ــرده و در دس ــول ک ــام وص ــتگان را اع بازنشس

ــد.  ــرار ده کار ق
بـــه گـــزارش ایرنـــا، دهمیـــن جلســـه بررســـی 
الیحـــه بودجـــه ۱۴۰۰ در بخـــش درآمـــدی و 
ــوارد  ــده مـ ــال شـ ــات اعمـ ــه اصاحـ ــیدگی بـ رسـ
ـــق  ـــیون تلفی ـــه کمیس ـــس ب ـــن مجل ـــی از صح ارجاع
ـــت«  ـــر نوبخ ـــد باق ـــت و »محم ـــزاری اس ـــال برگ در ح
در ســـخنانی بـــه همراهـــی دولـــت و مجلـــس 
ـــتگان  ـــف و بازنشس ـــار مختل ـــه اقش ـــک ب ـــرای کم ب
تأمیـــن اجتماعـــی تاکیـــد کـــرد و افـــزود:  از ۱۵۰ 
هـــزار میلیـــارد تومانـــی کـــه در بنـــد )و( تبصـــره 
ـــزار  ـــغ ۳۲ ه ـــت، مبل ـــده اس ـــه آم ـــه بودج )۲( الیح
ـــرای افزایـــش حقـــوق بازنشســـتگان  میلیـــارد تومـــان ب
ـــرای  ـــان ب ـــارد توم ـــن اجتماعـــی و ۱۸ هـــزار میلی تأمی
ـــکری  ـــوری و لش ـــتگان کش ـــوق بازنشس ـــش حق افزای

ــد. ــدا می کنـ ــاص پیـ اختصـ
ــه ای  ــل الیح ــاه قب ــه م ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
دو فوریتــی بــه مجلــس ارائــه شــده تــا اجــازه داده 

شــود بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی نیــز افزایــش 
ــه  ــات رئیس ــزود: از هی ــند، اف ــته باش ــوق داش حق
مجلــس درخواســت داریــم تــا الیحــه دولــت اعــام 
ــد  ــع م ــد مناب ــد درص ــم ص ــود و بتوانی ــول ش وص

ــود. ــور اختصــاص داده ش ــن منظ ــه ای ــر ب نظ
»محمدباقــر قالیبــاف« در پاســخ بــه رییــس 
ــاش مجلــس  ــاره ت ــه و بودجــه  درب ســازمان برنام

ــتگان،  ــوق بازنشس ــقف حق ــردن س ــم ک ــرای ک ب
بازنشســتگی،  مشــکات صنــدوق  رفــع  گفــت: 
تأمیــن  صنــدوق  اجتماعــی،  تأمیــن  صنــدوق 
مشــکات  رفــع  و  مســلح  نیروهــای  اجتماعــی 
ــوده  ــس ب ــا مجل ــزو دغدغه ه ــواره ج ــران هم کارگ
و بــرای کارهایــی کــه دولــت مجــوزی بــرای انجــام 
ــن  ــت ای ــگاه مثب ــا ن ــس ب ــرده، مجل ــت ک آن دریاف

موضوعــات را دنبــال کــرده اســت.
ادامــه  اســامی  شــورای  مجلــس  رییــس 
داد: مجلــس بــه دنبــال کاهــش ســقف حقــوق 
بازنشســتگان نیســت. البتــه دولــت در صندوق هــای 
بازنشســتگی و صنــدوق تأمیــن اجتماعــی کــه 
ــالیانه را  ــش س ــوده، افزای ــران ب ــه کارگ ــق ب متعل
در ۱۸ درصــد نگــه داشــت و مابقــی دســتگاه ها 
ــن  ــا ۵۰ درصــد افزایــش داد کــه ای را حــدود ۴۰ ت
ــه  ــه بودج ــس در الیح ــی مجل ــت. ول ــی اس ناعدالت
تأمیــن  مشــکات  حــل  دنبــال  بــه  اصاحــی 

ــت. ــران اس ــرای کارگ ــی ب اجتماع
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد منابــع آن از 
محلــی تامیــن شــود کــه ســبب تــورم شــود، گفــت: 
از طرفــی هــم پــس از کمــک نبایــد دســت در 

ــم. ــردم کنی ــب م جی
نوبخــت  آقــای  اینکــه  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
اســت  مــاه  ســه  حــدود  مجلــس  می فرماینــد 
ــن  ــتگان تأمی ــوق بازنشس ــش حق ــه افزای ــه الیح ک
ــان  ــت، ایش ــرده اس ــول نک ــام وص ــی را اع اجتماع
ــی  ــه ای دو فوریت ــت الیح ــرا دول ــه چ ــد ک می دانن
بــه منظــور افزایــش حقــوق بازنشســتگان کشــوری 
ــف در  ــد از تخل ــت بع ــرا دول ــرده اســت. زی ــه ک ارائ
ــوق بازنشســتگان، الیحــه ای را  ــش حق ــه افزای زمین

ــت. ــرده اس ــه ک ــاح آن ارائ ــرای اص ب
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد بــرای افزایــش 
ــوز  ــس مج ــوری از مجل ــتگان کش ــوق بازنشس حق
ــا  ــس ب ــورت مجل ــن ص ــرد و در ای ــت می ک دریاف

ــود. ــدام موافــق ب ــن اق ای

ــن  ــکات تأمی ــع مش ــت: رف ــس گف ــس مجل رئی
ــزو  ــتگی ج ــدوق بازنشس ــران و صن ــی کارگ اجتماع

ــت.  ــس اس ــگی مجل ــای همیش دغدغه ه
قالیبــاف  محمدباقــر  تســنیم،  گــزارش  بــه 
نشســت  در  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــش  ــی بخ ــان بررس ــه و  در جری ــوه مقنن ــی ق علن
ــخ  ــال ۱۴۰۰، در پاس ــه س ــه بودج ــدی الیح درآم
بــه محمدباقــر نوبخــت در خصــوص اظهاراتــی مبنی 
بــر تــاش مجلــس بــرای کــم کــردن ســقف حقــوق 
بازنشســتگان، گفــت: مجلــس دنبــال ایــن نبــوده که 
مشــکل مــردم را حــل نکنــد بلکــه رفــع مشــکات 
صنــدوق بازنشســتگی، صنــدوق تأمیــن اجتماعــی، 
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و رفــع 
ــوده  مشــکات کارگــران همــواره جــزو دغدغه هــا ب
ــرای  ــت مجــوزی ب اســت، حتــی کارهایــی کــه دول
انجــام آن دریافــت کــرده، مجلــس بــا نــگاه مثبــت 

ــرده اســت. ــال ک ــات را دنب ــن موضوع ای
ــن نیســت ســقف  ــه داد: اصــا قصــد ای وی ادام
حقــوق بازنشســتگان را کــم کنیــم، هــر چنــد 
دولــت در صندوق هــای بازنشســتگی و صنــدوق 
ــوده،  ــه کارگــران ب ــق ب تأمیــن اجتماعــی کــه متعل
ــت و  ــه داش ــد نگ ــالیانه را در ۱۸ درص ــش س افزای
ــد  ــا ۵۰ درص ــدود ۴۰ ت ــا را ح ــتگاه ه ــی دس مابق

ــه  ــی درســت شــد ک ــن ناعدالت ــه ای ــش داد ک افزای
ــه آن را  ــون بودج ــس در قان ــر مجل ــال حاض در ح
اصــاح می کنــد تــا بخــش تأمیــن اجتماعــی بــرای 

ــود. ــل ش ــران ح کارگ
ــه  ــن اســت ک ــرض ای ــزود: غ ــس اف ــس مجل رئی
مــا محــل تأمیــن ایــن موضــوع را از جایــی نیاوریــم 
ــته  ــورم را داش ــی و ت ــش نقدینگ ــددا افزای ــه مج ک
ــرده  ــک ک ــی کم ــه از طرف ــا ک ــن معن ــیم بدی باش
ــم  ــردم کنی ــب م ــت در جی ــر دس ــرف دیگ و از ط

ــل  ــن قبی ــدوزی از ای ــای خان ــن پیشــنهاد آق بنابرای
ــوده اســت. پیشــنهاد ب

رئیــس قــوه مقننــه بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه مبنــی بــر اینکــه مجلــس 
حــدود ســه مــاه اســت کــه الیحــه افزایــش حقــوق 
ــول  ــام وص ــی را اع ــن اجتماع ــتگان تأمی بازنشس
نکــرده اســت، گفــت: آقــای نوبخــت می دانــد 
ــه منظــور  ــت الیحــه ای دو فوریتــی ب کــه چــرا دول
افزایــش حقــوق بازنشســتگان کشــوری ارائــه کــرده 

ــش  ــه افزای ــف در زمین ــد از تخل ــت بع ــت، دول اس
حقــوق بازنشســتگان، الیحــه ای را بــرای اصــاح آن 

ــرده اســت. ــه ک ارائ
وی ادامــه داد: دولــت بایــد بــرای افزایــش حقــوق 
ــت  ــوز دریاف ــس مج ــوری از مجل ــتگان کش بازنشس

ــود. ــا ایــن اقــدام موافــق ب می کــرد و مجلــس ب
ــده  ــرح ش ــث مط ــه مباح ــخ ب ــت در پاس نوبخ
ــت:  ــس شــورای اســامی گف ــس مجل از ســوی رئی
ــه  ــک ب ــرای کم ــم ب ــراه ه ــس هم ــت و مجل دول
ــی  ــن اجتماع ــتگان تأمی ــف و بازنشس ــار مختل اقش
ــه  ــی ک ــارد تومان ــزار میلی ــد، از ۱۵۰ ه ــدام کردن اق
در بنــد )و( تبصــره )۲( آمــده اســت ۳۲ هــزار 
میلیــارد تومــان بــرای افزایــش حقــوق بازنشســتگان 
تأمیــن اجتماعــی و ۱۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
ــوق بازنشســتگان کشــوری و لشــکری  ــش حق افزای

ــد. ــدا می کن ــاص پی اختص
ــه ای  ــل الیح ــاه قب ــه م ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
دو فوریتــی بــه مجلــس ارائــه شــده تــا اجــازه داده 
شــود بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی نیــز افزایــش 
ــه  ــأت رئیس ــت: از هی ــند، گف ــته باش ــوق داش حق
درخواســت داریــم تــا الیحــه دولــت اعــام وصــول 
ــه  ــد نظــر ب ــع م ــم صــد درصــد مناب شــود و بتوانی

ــود. ــاص داده ش ــور اختص ــن منظ ای

نوبخت:

مجلس الیحه دولت را برای افزایش حقوق 
بازنشستگان در دستور کار قرار دهد

قالیباف:

مجلس دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند

صالحی مطرح کرد؛
 هشدار مکتوب ایران به آژانس درباره 

قطعنامه احتمالی شورای حکام
رییـــس ســـازمان انـــرژی اتمـــی تاکیـــد کـــرد: 
در صورتـــی کـــه در شـــورای حـــکام آژانـــس 
قطعنامـــه ای علیـــه ایـــران صـــادر شـــود واکنـــش 

ــم داد.  ــان خواهیـ ــبی نشـ مناسـ
بــه گــزارش ایرنــا، علــی اکبــر صالحــی در 
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  نشســت  حاشــیه 
ــی کــه  سیاســت خارجــی مجلــس گفــت: در صورت
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــکام آژان ــورای ح ش
نســبت بــه اقــدام ایــران مبنــی بــر توقــف پروتــکل 
الحاقــی قطعنامــه ای را علیــه کشــورمان صــادر 
ــران واکنــش مناســبی را خواهــد داشــت  ــد، ای کنن
و در ایــن راســتا نامــه ای هــم ارســال شــده اســت.

ــاره پیوســت  ــرژی اتمــی درب رییــس ســازمان ان
ــف  ــاره توق ــس درب ــا آژان ــازمان ب ــق س ــه تواف بیانی
ــون  ــق قان ــی طب ــکل الحاق ــه پروت ــرای داوطلبان اج
اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا، تصریــح 
اســت،  محرمانــه  بیانیــه  ایــن  پیوســت  کــرد: 
ــر  ــده و بناب ــه نیام ــن زمین ــی در ای ــروط خاص ش
اطاعــات دقیقــی کــه دربــاره فهرســت تاسیســات و 
ــن پیوســت ذکــر شــده  ــی در ای دوربین هــای نظارت
و بــه دلیــل ماحظــات حفاظتــی و ضــرورت پنهــان 
مانــدن مــکان تاسیســات کلیــدی ایــران، ایــن 

ــد. ــد مان ــه خواه ــت محرمان پیوس

اولیانوف: 
شورای حکام آژانس درباره برنامه  
هسته ای ایران مسئولیت پذیر باشند 

ســازمان  هــای  در  روســیه  دائــم  نماینــده 
ــت  ــه نشس ــاره ب ــا اش ــن ب ــع در وی ــی واق بین الملل
ــه  ــاره برنام ــی درب ــس بین الملل ــکام اژان ــورای ح ش
پذیــری  مســئولیت  ایــران، خواســتار  هســته ای 

ــد.  ــکام ش ــورای ح ش
بــه گــزارش تســنیم، »میخائیــل اولیانــوف« 
ــی  ــم روســیه در ســازمان های بین الملل ــده دائ نماین
واقــع در ویــن طــی توئیتــی نوشــت: »نشســت 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــکام آژان ــورای ح ش
ــد تحــوالت  فــردا شــروع خواهــد شــد. ایــن می توان
بعــدی پیرامــون برنامــه هســته ای ایــران را از قبــل 
تعییــن کنــد. الزم اســت تمامــی حــکام ایــن نکتــه 
ــئولیت  ــرد مس ــند و رویک ــته باش ــن داش را در ذه

ــد.« ــاذ کنن ــر اتخ پذی
شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ــا از  ــن گزارش ه ــاره آخری ــن درب ــت در وی ــرار اس ق

اقدامــات هســته ای ایــران نشســت برگــزار کنــد.
ــد،  ــزارش دادن ــی گ ــانه های آمریکای ــتر رس پیش
در  می خواهــد  کشــورها  دیگــر  از  ســفید  کاخ 
ــی،  ــرژی اتم ــل ان ــس بین المل ــکام آژان ــورای ح ش
ــدید  ــل تش ــه دلی ــمی ب ــورت رس ــه ص ــران را ب ای

فعالیت هــای هســته ای محکــوم کننــد.
در همیــن حــال رویتــرز گــزارش داد ایــران نیــز 
در نامــه ای بــه اعضــای آژانــس گفتــه اســت تصویــب 
قطعنامــه توبیخــی علیــه تهــران را »غیــر ســازنده« 
ــه مشــترک  ــان بیانی ــه پای ــه مثاب ــد و آن را ب می دان
۲۱ فوریــه بیــن جمهــوری اســامی و آژانــس بیــن 

ــی می کنــد. ــرژی اتمــی ارزیاب ــی ان الملل
جمهــوری اســامی ایــران از بامــداد سه شــنبه ۵ 
اســفندماه مطابــق مصوبــه مجلــس شــورای اســامی 
ــت.  ــرده اس ــف ک ــی را متوق ــکل الحاق ــرای پروت اج
ایــن اقــدام هســته ای ایــران وفــق بندهــای ۲۶ و ۳۶ 
برجــام و در پاســخ بــه کوتاهی هــای مکــرر و مــداوم 
ــدات  ــه تعه ــل ب ــام در عم ــی برج ــای اروپای طرف ه

خــود انجــام شــده اســت.
ــه  ــا ب ــف باره ــطوح مختل ــی در س ــات ایران مقام
ــه  ــد  ک ــدار داده ان ــام هش ــی برج ــای اروپای طرف ه
ــد  ــان، رون ــه تعهداتش ــردن ب ــل نک ــورت عم در ص
ــه  ــان ادام ــران همچن ــل تعهــدات هســته ای ای تعدی

ــت. ــد یاف خواه
ســال  )یــک   ۱۳۹۸ اردیبهشــت ماه  از  ایــران 
ــه  ــش ب ــام( در واکن ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ پ
ــد  ــی چن ــام ط ــی برج ــای اروپای ــی طرف ه کوتاه
مرحلــه اقــدام بــه کاهــش تعهــدات هســته ای خــود 

ــرده اســت. ک

در صحن مجلس؛
وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش 

میزان صادرات نفت و میعانات گازی شد
ــت  ــس، وزارت نفـ ــه مجلـ ــا مصوبـ ــق بـ مطابـ
ـــادرات  ـــدار ص ـــزارش مق ـــاه گ ـــر م ـــت ه ـــف اس مکل
نفـــت خـــام، میعانـــات گازی و گاز طبیعـــی و 
ـــی و گازی و ارز  ـــی نفت ـــی و فرع ـــای اصل فرآورده ه

حاصـــل از آن را ارائـــه کنـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر، نماینـــدگان مجلـــس 
ـــان  ـــی و در جری ـــه علن ـــامی در جلس ـــورای اس ش
رســـیدگی بـــه بخـــش هزینـــه ای الیحـــه بودجـــه 
ســـال ۱۴۰۰، بنـــد الـــف و ردیـــف ۱ بنـــد ب 
ـــه  ـــه را ب ـــه بودج ـــده الیح ـــاده واح ـــک م ـــره ی تبص

ــاندند. تصویـــب رسـ
ــه  ــره ۱ الیحـ ــف تبصـ ــد الـ ــاس بنـ ــر اسـ بـ
ـــی  ـــعه مل ـــدوق توس ـــارت صن ـــت نظ ـــه، هیئ بودج
ـــدوق از  ـــن صن ـــات ای ـــزان مطالب ـــت می ـــف اس مکل
دولـــت را بـــه تفکیـــک تســـهیات ریالـــی و ارزی 
و زمـــان سررســـید آنهـــا، رســـیدگی و تـــا پایـــان 
ـــک  ـــاه ی ـــه م ـــر س ـــال ۱۴۰۰ و ه ـــاه س ـــن م فروردی
ـــه  ـــه و بودج ـــیون برنام ـــه کمیس ـــس از آن ب ـــار پ ب
ـــوان  ـــامی و دی ـــورای اس ـــس ش ـــبات مجل و محاس

محاســـبات کشـــور گـــزارش دهـــد.
دولـــت موظـــف اســـت کلیـــه تســـهیات 
سررســـید شـــده دریافتـــی خـــود از صنـــدوق 
ـــارت  ـــت نظ ـــزارش هیئ ـــی را براســـاس گ ـــعه مل توس
از محـــل ســـهم دولـــت از مـــازاد یـــک میلیـــون 
بشـــکه صـــادرات مذکـــور در ایـــن بنـــد از محـــل 
ـــت  ـــماره )۸( پیوس ـــدول ش ـــف ۱۰۳۰۰۰-۶ ج ردی

ایـــن قانـــون پرداخـــت کنـــد.
ــه  ــوط بـ ــوه مربـ ــرد وجـ ــه کـ ــزارش هزینـ گـ
ـــای  ـــرکت ه ـــران و ش ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــهم ش س
دولتـــی تابعـــه وزارت نفـــت هـــر ســـه مـــاه یـــک 
بـــار توســـط وزارت نفـــت بـــه کمیســـیون هـــای 
ـــس  ـــرژی مجل ـــبات و ان ـــه و محاس ـــه و بودج برنام
شـــورای اســـا مـــی، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
ـــه  ـــی )خزان ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــور، وزرات ام کش
ــور  ــبات کشـ ــوان محاسـ ــور( و دیـ داری کل کشـ

ارائـــه می شـــود.
ـــزارش  ـــاه گ ـــر م ـــت ه ـــف اس ـــت مکل وزارت نف
ـــات گازی و گاز  ـــام، میعان ـــت خ ـــادرات نف ـــدار ص مق
ـــی  ـــی نفت ـــی و فرع ـــای اصل ـــرآورده ه ـــی و ف طبیع
ــی آن را  ــن وصولـ ــل و همچنیـ و گازی و ارز حاصـ
ـــور  ـــه و بودجـــه کشـــور، وزارت ام ـــه ســـازمان برنام ب
ــور(،  ــه داری کل کشـ ــی )خزانـ ــادی و دارائـ اقتصـ
بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـــران و 
کمیســـیون هـــای برنامـــه و بودجـــه و محاســـبات 
ــوان  ــامی و دیـ ــورای اسـ ــس شـ ــرژی مجلـ و انـ

محاســـبات کشـــور ارائـــه کنـــد.
ـــاده  ـــره ۱ م ـــد ب تبص ـــف ۱ بن ـــا ردی ـــق ب مطاب
واحـــده الیحـــه، دســـتگاه هـــای اجرایـــی ملـــی 
ــه  ــع سـ ــه ای از منابـ ــتفاده هزینـ ــه اسـ ــاز بـ مجـ
درصـــد مناطـــق نفـــت خیـــز، گازخیـــز و توســـعه 

نیافتـــه نمی باشـــند.

کشف نزدیک به 2 کیلوگرم
 مواد روانگردان در ایلخچی

رئیــس دادگاه عمومــی بخــش ایلخچــی از کشــف 
مقــدار یــک کیلــو و ۹۹۰ گــرم مــواد روانگــردان در 

حــوزه قضایــی ایلخچــی خبــر داد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، محمدباقـــر فتحـــی بـــا 
اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: پلیـــس مبـــارزه  بـــا 
مـــواد مخـــدر شهرســـتان ضمـــن هماهنگـــی بـــا 
ـــات  ـــله عملی ـــک سلس ـــس از ی ـــی و پ ـــام قضای مق
ـــف  ـــه  کش ـــق ب ـــت، موف ـــب و مراقب ـــی و تعقی پلیس
مقـــدار یـــک کیلـــو و ۹۹۰ گـــرم مـــواد مخـــدر از 

نـــوع شیشـــه شـــد.
وی اضافــه کــرد: ایــن مــواد از داخــل یــک 
دســتگاه ســواری لندکــروز کــه توســط دو نفــر 
متهــم بــه مقصــد شهرســتان تبریــز حمــل می شــد، 
ــهرداری  ــدان ش ــز )می ــه تبری ــور ایلخچــی ب در مح

ــد. ــف ش ــی( کش ایلخچ
دادگســتری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
آذربایجــان شــرقی، وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
متهمــان بازداشــت شــده و پرونــده در مرجــع 

قضایــی ذیصــاح تحــت رســیدگی اســت.

مصباحی مقدم: 
اگر رئیسی کاندیدا شود قطعا 

کاندیدای جامعه روحانیت خواهد بود

عضــو شــورای مرکــزی و ســخنگوی جامعــه 
شــورای  در  دوســتان  گفــت:  مبــارز  روحانیــت 
وحــدت اصــا وارد صحبــت درخصــوص کاندیداهــا 
نشــده اند کــه چــه کســی کاندیــدا باشــد و به نظــرم 

آقایــان آدرس غلــط می دهنــد. 
در  مصباحی مقــدم  غامرضــا  حجت االســام 
ــارات علیرضــا  ــا در خصــوص اظه ــا ایلن ــو ب گفت وگ
زاکانــی کــه گفتــه بــود »جریانــی در مقابــل شــورای 
ــه وحــدت  ائتــاف تشــکیل شــده کــه ظاهــرا داعی
دارد امــا آنچــه فهــم می شــود ایــن اســت کــه 
ــی  ــاب نهای ــوان انتخ ــه عن ــی ب ــرار اســت الریجان ق
ــد« گفــت: مــن اطــاع  ــان بیــرون بیای ــن جری از ای
ــر  ــدت بهت ــورای وح ــخنگوی ش ــدارم و س ــق ن دقی
ــا  ــد ام ــر کن ــار نظ ــه اظه ــن رابط ــد در ای می توان
ــا  ــه ت ــن اســت ک ــم ای ــا اینجــا می دان ــه ت آنچــه ک
ــروز اصــا هیــچ صحبتــی در خصــوص اینکــه از  ام
ــت  ــری حمای ــه دیگ ــر گزین ــا ه ــی ی ــای الریجان آق
ــورای وحــدت مطــرح نشــده  ــرد، در ش صــورت گی

اســت.
وی ادامــه داد: یعنــی دوســتان شــورای وحــدت 
اصــا وارد صحبــت درخصــوص کاندیداهــا نشــده اند 
ــان  ــد و به نظــرم آقای ــدا باش ــه کســی کاندی ــه چ ک

ــد. ــط می دهن آدرس غل
ــه  ــوص اینک ــن درخص ــدم همچنی ــی مق مصباح
جامعــه روحانیــت بــه دلیــل اینکــه از قدیمی تریــن 
ــه  ــت و ب ــنتی اس ــت س ــان راس ــکل های جری تش
ایــن دلیــل همــکاری آن هــا بــا الریجانــی محتمــل 
ــه  ــه جامع ــت: اینک ــان داش ــود، بی ــته می ش دانس
ــی دارد  ــای الریجان ــت از آق ــد حمای ــت قص روحانی
ــوع  ــک ن ــن ی ــم و دروغ اســت. ای ــب می کن را تکذی
القــای دروغ اســت، مــا چنیــن تصمیمــی نداریــم، از 

قبــل هــم نداشــتیم.
وی در پایــان پیرامــون احتمــال حمایــت جامعــه 
اظهــار  رئیســی،  حجت  االســام  از  روحانیــت 
ــه  ــه را در جامع ــش و توج ــی گرای ــا نوع ــت: م داش
ــم؛  ــه شــخص ایشــان مشــاهده می کنی ــت ب روحانی
ــش از  ــال ۹۶ پی ــی س ــل یعن ــه در دوره قب کمااینک
اینکــه جمنا)جبهــه مردمــی نیروهــای انقــاب( بــه 
ــود  ــارز ب ــن جامعــه روحانیــت مب نتیجــه برســد، ای
کــه اعــام موضــع کــرد و از آقــای رئیســی حمایــت 
کــرد. اگــر ایشــان کاندیــدا شــود عضــوی از جامعــه 
کاندیــدای جامعــه  روحانیــت هســتند و قطعــاً 

ــود. ــد ب ــت خواهن روحانی

ــی  ــت الکاظم ــاط دول ــه ارتب ــان اینک ــا بی ــراق ب ــران در ع ــفیر ای س
بــا آمریــکا موضــوع جدیــدی نیســت و ارتبــاط ایــن کشــور بــا آمریــکا 
بیشــتر از ایــران نیســت گفــت:  عراقی هــا معتقدنــد همــکاری بــا ایــران 

در زمینــه امنیــت ثمــرات بســیاری خواهــد داشــت. 
ــر  ــین،  وزی ــواد حس ــفر ف ــل س ــاره دالی ــارس، درب ــزارش ف ــه گ ب
خارجــه عــراق  بــه تهــران و نیــز ریشــه اتفاقــات اخیــر عــراق 
ــام داده  ــراق انج ــران در ع ــفیر ای ــجدی س ــرج مس ــا ای ــی ب گفت وگوی

اســت کــه بخش هــای مهــم آن در ادامــه از نظــر می گــذرد.

دیپلماسی فعال از سوی جمهوری اسالمی ایران 
ــی  ــان دهنده دیپلماس ــران نش ــه ته ــراق ب ــه ع ــر خارج ــفر وزی - س
فعــال از ســوی جمهــوری اســامی ایــران و عاقه منــدی عراقی هــا بــه 

گســترش روابــط بــا ایــران اســت.
- ایــن دومیــن ســفر فــواد حســین بــه تهــران در یــک مــاه گذشــته 

ــط و مناســبات دو کشــور  ــت رواب ــت تقوی ــش در جه اســت و ماموریت
همچنیــن همکاری هــای دوجانبــه و منطقــه ای در ابعــاد سیاســی 

اســت.
ــا کشــورهای همســایه و  ــاط ب ــی در ارتب ــا سیاســت فعال - عراقی ه
همجــوار خــود آغــاز کرده انــد کــه طبیعتــا در راس آن ارتبــاط بــا ایــران 
ــی- ــاد سیاس ــود را در ابع ــط خ ــتند رواب ــد هس ــرار دارد و عاقه من ق

ــور را  ــان دو کش ــده می ــای باقیمان ــعه داده و پرونده ه ــادی توس اقتص
حــل و فصــل کننــد.

افزایش همکاری عراق در زمینه پرداخت مطالبات ایران 
ــات  ــراه هی ــم هم ــراق ه ــک تجــارت ع ــس بان ــی، رئی - ســالم چلب
عراقــی بــه ایــران ســفر کــرد تــا مباحــث مربــوط بــه مطالبــات ایــران 
ــرار  ــورد بحــث ق ــن ســفر م ــراق، هــم در ای ــرق از ع در حــوزه گاز و ب
گیــرد؛ چــرا کــه جمهــوری اســامی همــواره خواســتار پرداخــت ایــن 

ــت. ــوی عراقی هاس ــات از س مطالب
ــه  ــدام ب ــران اق ــات ای ــت مطالب ــه پرداخ ــور در زمین ــن کش - ای
افزایــش همکاری هــای خــود بــا کشــورمان کــرده و بــه همیــن دلیــل 
الزم بــود ســالم چلبــی بــا مســؤوالن مربــوط ایرانــی از جملــه مســؤوالن 
ــام  ــای الزم را انج ــته و پیگیری ه ــات داش ــران ماق ــزی ای ــک مرک بان

دهــد.

عراقی ها معتقدند همکاری با جمهوری اسالمی 
امنیت آفرین است

- عراقی هــا مقــداری نگــران توســعه احتمالــی اقدامــات و تحرکاتــی 
مثــل حملــه راکتــی بــه منطقــه ســبز بغــداد و حملــه هوایــی نیروهــای 
آمریکایــی بــه پایگاه هــای حشدالشــعبی در مــرز عــراق و ســوریه 

هســتند.
- در صــورت گســترش و ادامــه دار بــودن چنیــن اقداماتــی از جملــه 
حملــه بــه مراکــز آمریکایی هــا در عــراق یــا ســایر مراکــز دیپلماتیــک 

مشــکاتی بــرای ایــن کشــور ایجــاد خواهــد شــد.
- موضــع جمهــوری اســامی کامــا روشــن و شــفاف اســت. عــراق 
نیــز درخواســت همــکاری جمهــوری اســامی ایــران بــا ایــن کشــور را 
در جهــت ایجــاد امنیــت دارد؛ چــرا کــه معتقدنــد نقــش ایــران در ایــن 

ــد ثمــرات بســیاری داشــته باشــد. ــه می توان زمین

روابط عراق با آمریکا بیشتر از ایران نیست
ــت  ــه دول ــوط ب ــکا شــاید مرب ــراق بــا آمری ــت ع ــاط دول - ارتب
الکاظمــی هــم نباشــد، زیــرا دولت هایــی کــه بعــد از ســقوط صــدام در 
عــراق روی کار آمدنــد بــا آمریــکا ارتبــاط دارنــد. همچنیــن بــا ایــران و 

ــد. ــی دارن ــاط خوب ــز ارتب برخــی دیگــر از کشــورها نی
ــد  ــراق موی ــران و ع ــات ای ــن مقام ــدد بی ــفرهای متع ــام س - انج

ــت. ــور اس ــوب دو کش ــط خ رواب
- عراقی هــا خواســتار تقویــت روابــط بــا جمهــوری اســامی 
ایــران هســتند؛ بنابرایــن ارتبــاط دولــت الکاظمــی بــا آمریــکا موضــوع 
ــران  ــتر از ای ــکا بیش ــا آمری ــور ب ــن کش ــاط ای ــت و ارتب ــدی نیس جدی

ــت. نیس

ــتمی  ــا سیس ــود دارد، ام ــاد وج ــه فس ــان اینک ــا بی ــیان ب درویش
نیســت گفــت: فســاد حتــی بــه میــزان کــم، زیــاد اســت و نبایــد وجــود 

ــد اســت.  ــی تولی ــع اصل داشــته باشــد، چــرا کــه از موان
ــه  ــم و معارف ــن تکری ــوان، آیی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بــازرس کل ســابق و جدیــد اســتان ایــام بــا حضــور ویدئوکنفرانســی 

ــزار شــد. رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور برگ
حجــت االســام و المســلمین درویشــیان، رئیــس ســازمان بازرســی 
ــه  ــوب و خــوب را نظــارت ب ــی مطل کل کشــور یکــی از ارکان حکمران
موقــع و تأثیرگــذار دانســت و گفــت: بــرای همــه در هــر ســطحی و هــر 
قــوه ای و هــر رکنــی از نظــام وظیفــه نظــارت پیــش بینــی شــده اســت 

و هیچکــس نبایــد خــود را بــی نیــاز و مصــون از نظــارت بدانــد.
ــت،  ــان نیس ــدم اطمین ــای ع ــه معن ــارت ب ــه نظ ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــه اس ــه آن مجموع ــک ب ــود و کم ــتای بهب ــه در راس بلک
نظــارت و بازرســی بــه معنــای بررســی وضعیــت موجــود و مقایســه بــا 
ــه آن  ــرای رســیدن ب ــه راهکار هــای مناســب ب وضعیــت مطلــوب و ارائ
اســت.رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه در یــک 
جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی قــرار داریــم، گفــت: شناســایی بســتر های 

فســادزا و پیشــنهاد اصــاح آن هــا بخــش قابــل توجهــی از نابســامانی ها 
ــی و  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــم در حوزه ه ــات و جرای و تخلف

ــد. ــش می ده ــی را کاه سیاس
ــه  ــرد: وظیف ــح ک ــیان تصری ــلمین درویش ــام والمس ــت االس حج
همــه ارکان کشــور حمایــت از تولیــد ملــی و ســرمایه گــذاری اســت و 
از طــرف دیگــر بــا برخــی قوانیــن روبــرو هســتیم کــه بــا ایــن هــدف 
تناقــض دارد؛ ســاختار ها و فرآیند هــای گوناگــون بــرای گرفتــن مجــوز 
ــد  ــه بای ــر از هفــت خــوان اســت ک ــدی فرات ــک تولی ــه کار ی شــروع ب
اصــاح شــود و بــه همیــن منظــور بــرای اصــاح ایــن قوانیــن ارتبــاط 

ــا مجلــس شــورای اســامی برقــرار کردیــم. خوبــی ب
ایــن عضــو شــورای عالــی قــوه قضاییــه یکــی از اولویت هــای 
ــی کشــور  ســازمان بازرســی کل کشــور و شــورای دســتگاه های نظارت
ــا هــدف پیشــگیری  را پیگیــری نظارت هــای الکترونیکــی و بــر خــط ب
ــتورالعمل  ــه دس ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــوان ک ــرم عن ــف و ج ــوع تخل از وق
بــه روز شــده ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دســتگاه قضایــی، گفــت: یکــی 
ــری و  ــتان ها پیگی ــا در اس ــکاران م ــای هم ــن ماموریت ه از اصلی تری

ــت. ــدی اس ــای تولی ــان و واحد ه ــکات کارآفرین ــع مش رف

ــت،  ــتمی نیس ــا سیس ــود دارد، ام ــاد وج ــه فس ــان اینک ــا بی وی ب
افــزود: فســاد حتــی بــه میــزان کــم، زیــاد اســت و نبایــد وجــود داشــته 

ــع اصلــی تولیــد و ســرمایه گــذاری اســت. باشــد، چــرا کــه از موان
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور در پایــان از خدمــات بی شــائبه 
و ارزشــمند عیســی هواســی بــازرس کل ســابق اســتان ایــام قدردانــی 
کــرد و گفــت: آقــای مهــدی اصانــی را کــه یکــی از نیرو هــای جــوان و 
در عیــن حــال بــا تجربــه ســازمان اســت، به عنــوان بــازرس کل اســتان 
منصــوب کردیــم و امیــدوارم خداونــد متعــال توفیــق شــناخت و انجــام 

وظیفــه را بــه همــه مــا عنایــت فرمایــد.

روابط عراق با آمریکا بیشتر از ایران نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛ 

فساد وجود دارد، اما سیستمی نیست
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه فــروش مجــوز راه انــدازی صنایــع 
ــده،  ــل ش ــا تبدی ــت م ــای صنع ــی از باه ــه یک ب
ــوزه  ــی در ح ــای طای ــی و امضاه ــوز فروش ــا مج ب

ــرد.  ــم ک ــارزه خواه ــت مب صنع
رزم حســینی  علیرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــه س ــن جلس در آخری
ــات  ــالن اجتماع ــه در س ــن ک ــتان قزوی ــد اس تولی
ــد،  ــزار ش ــن برگ ــتانداری قزوی ــی اس ــهید امام ش
ــا توجــه بــه اینکــه فــروش مجــوز  اظهــار داشــت: ب
راه انــدازی صنایــع بــه یکــی از باهــای صنعــت مــا 
تبدیــل شــده، بــا مجوزفروشــی و امضاهــای طایــی 

ــرد. ــم ک ــارزه خواه ــت مب ــوزه صنع در ح
وی اضافــه کــرد: از ابتــدای ســال جهــش تولیــد 
ــی  ــای صنعت ــدور مجوز ه ــد از ص ــون ۳۹ درص تاکن
ــرداری در  ــه بهره ب ــت و پروان ــواز صنع ــه ج از جمل
کشــور کاســته شــده اســت کــه دســتاورد بزرگــی در 
مبــارزه بــا مجوزفروشــی و امضاهــای طایــی اســت.

 ۹۸۰ پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  رزم حســینی 
بــرای  بهین یــاب  تســهیات  تومــان  میلیــارد 
ــهم  ــفانه س ــه داد: متاس ــات ادام ــع و کارخانج صنای
بنگاه هــای خــرد و کوچــک مــا کــه ۷۵ درصــد 
 ۶ فقــط  می دهنــد،  شــکل  را  کشــور  اشــتغال 
درصــد ایــن تســهیات بانکــی بــوده اســت. ضمــن 
اینکــه ایــن تســهیات فقــط بــه ۱۰ درصــد مــردم 
تعلــق گرفتــه کــه قطعــاً در جهــت تحقــق عدالــت 

ــت. ــده اس ــرج نش ــی خ اجتماع

چالش دهه پنجم انقالب اقتصادی است
وزیــر صمــت چالــش دهــه پنجــم انقــاب 
ــت و  ــادی دانس ــعه اقتص ــش توس ــامی را چال اس
گفــت: بــا وجــود همــه بحران هــای پیــش روی 
ــن دهــه  ــش پنجمی ــد کــه چال ــد نکنی کشــور تردی
ــه  ــادی ب ــعه اقتص ــت و توس ــادی اس ــاب اقتص انق
معنــای توانمنــد و برخــوردار کــردن مــردم در 
ــت. ــی اس ــای مقاومت ــد و زای ــاد مول ــت اقتص جه

ــه تعابیــر غلــط برخــی  ــا اشــاره ب رزم حســینی ب
افــراد از رویکــرد اقتصــادی انقــاب افــزود: انقــاب 
اســامی آمــد تــا ملــت فقیــری را متمکــن و متدیــن 
کنــد و وجــود مردمــی فقیــر و تهیدســت در شــان 

ــت. ــد آن نیس ــای بلن ــاب و آرمان ه انق
ســطح  از  بازدیدهایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  ــه داد: هم ــور ادام ــی کل کش ــهرک های صنعت ش
ــه جهــش  ــد ک ــا نشــان می ده ــروز م مشــاهدات ام
ــر  ــد رهب ــان بلن ــن آرم ــاده و ای ــاق افت ــد اتف تولی
ــیده  ــور رس ــروز و ظه ــه منصــه ب ــاب ب ــم انق معظ

ــت. اس
اقتصــاد  بــه  بازگشــت  رد  بــا  رزم حســینی 
ــای  ــی تحریم ه ــع احتمال ــد از رف ــور بع واردات مح
صــورت  در  حتــی  کــرد:  تاکیــد  بین المللــی 
ــا  ــع تحریم ه ــد و رف ــق جدی ــک تواف شــکل گیری ی
محصــوالت  ورود  بــرای  بــاز  درهــای  سیاســت  
خارجــی را بــه هیچ عنــوان برنخواهیــم گردانــد 
واردات  ممنوعیــت  مــا  سیاســت  همچنــان  و 
محصوالتــی اســت کــه در داخــل تولیــد می شــوند.

لزوم اجرای طرح خیران توسعه در روستاها
ــران  ــت اجــرای طــرح خی ــی دول ــام عال ــن مق ای

توســعه در روســتاهای کشــور را مهم تریــن گام 
کشــور بــرای توســعه اقتصــادی و صنعتــی دانســت و 
گفــت: امــروز زیــر همیــن ســقف ســالن اســتانداری 
جمعیــت ثروتمنــد و فعــاالن اقتصــادی حضــور 
دارنــد کــه حداقــل ۵۰ هــزار میلیــارد تومان ســرمایه 
ــد  ــن بای ــتاندار قزوی ــر اس ــن خاط ــه همی ــد. ب دارن
ــت  ــراد در جه ــن اف ــرمایه ای ــی س ــرای جهت ده ب
محرومیت زدایــی روســتاها از طریــق ایجــاد صنایــع 

تــاش کنــد.
ــد  ــن می توان ــه قزوی ــان اینک ــا بی ــینی ب رزم حس
اســتان پیشــگام در توســعه کســب وکارهای روستایی 
بــر پایــه خیــران توســعه باشــد، اضافــه کــرد: بایــد 
ــا  ــتاها ب ــردن در روس ــش ک ــول پخ ــای پ ــه ج ب
ــان  ــه جوان ــت اقتصــادی درســت روســتاییان ب تربی
ــا  ــم ت ــاد بدهی ــتغال زایی را ی ــی و اش ــا کارآفرین آنه
ــار خــود دلبسته شــده و دیگــر  ــه دی ــان ب ایــن جوان

ــد. ــه شــهر نبندن ــرای مهاجــرت ب چمــدان ب

سرمایه دار زالوصفت نیست
در  کــه  نگاهــی  تقبیــح  بــا  صنعــت  وزیــر 
را  ســرمایه گذار  و  ســرمایه دار  اخیــر  دهه هــای 
ــت  ــد در جه ــت: بای ــرده گف ــی ک ــت معرف زالوصف

ــازی  ــوری فرهنگ س ــی ط ــاد مقاومت ــعه اقتص توس
کنیــم کــه فــرد ثروتمنــد مشــهور و صاحــب شــان 

ــد. ــی باش اجتماع
رزم حســینی حضــور ۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر 
ــکه،  ــد ارز، س ــی مانن ــرمایه  در بازارهای ــب س صاح
ــف  ــاوار توصی ــوم اژده ــک هج ــورس را ی ــا و ب ط
کــرد و افــزود: بایــد فرهنــگ داللــی و واســطه گری 
اجتماعــی  مســئولیت  از  دور  بــه  و  بی زحمــت 
ــرو  ــن کار در گ ــدد و ای ــت بربن ــا رخ ــه م از جامع
توســعه  در  متمکنــان  عاشــقانه  ســرمایه گذاری 

ــت. ــروم اس ــاط مح ــتاها و نق روس
ــه اعطــای ۱۰۰ میلیــارد تومــان  ــا اشــاره ب وی ب
تســهیات تبصــره ۱۸ بــه اســتان قزویــن ادامــه داد: 
همچنیــن بنــا داریــم از محــل تامیــن منابــع وزارت 
صمــت ۵۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات صنعتــی و 
تولیــدی را در اختیــار اســتان قزویــن قــرار دهیــم. 
در ضمــن هــر اســتانی بیشــترین جــذب را داشــته 
ــته و  ــال کاس ــتان های غیرفع ــهمیه اس ــد، از س باش

بــه آنهــا تزریــق خواهیــم کــرد.

گرانی کرایه ترانزیت صادرات میوه را 
سخت کرد

و  معــادن  صنایــع  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی قزویــن هــم در ایــن جلســه ضمــن 
ــال دار  ــت واردات کانتینــر یخچ ــاد از محدودی انتق
دلیــل  بــه  حاضــر  حــال  در  گفــت:  خارجــی 
ــادرات  ــور ص ــی در کش ــای ترانزیت ــی کرایه ه گران
محصوالتــی ماننــد میــوه تازه خــوری اصــًا بــه 
متاســفانه  و  نیســت  بازرگانــان  و  تجــار  صــاح 
اقتصــاد اســتان در ایــن بخــش آســیب دیــده اســت.

ــرکت  ــک ش ــروز ی ــزود: ام ــنده اف ــدی بخش مه
باربــری بــرای انتقــال بــار میــوه از قزویــن بــه 
شــهر بمبئــی در کشــور هندوســتان ۳ هــزار و ۵۰۰ 
ــه از مــا طلــب می کنــد کــه قطعــاً ایــن  ــورو کرای ی
موضــوع اقتصــادی نیســت و واردات ایــن محصــوالت 

ــد. ــم می کن ــاورزی را ک کش

ــا  ــتی ب ــنا در یادداش ــه ایس ــو تحریری ــک عض ی
اشــاره بــه حــال ناخــوش ایــن روزهــای بــازار 
ســرمایه، قــرار گرفتــن چنــد دلیــل در کنــار هــم را 

ــت.  ــت دانس ــن وضعی ــث ای باع
ــه  ــیده پون ــت س ــنا، در یادداش ــزارش ایس ــه گ ب
ــازار  ــز ب ــراغ قرم ــای چ ــت: روزه ــده اس ــی آم تراب
ســرمایه بــا همــه تدابیــری کــه بــرای بهبــود 
ــی  ــده تمام ــه ش ــه کار گرفت ــازار ب ــن ب ــت ای وضعی
نــدارد و روز گذشــته شــاخص کل ایــن بــازار بــرای 
چندمیــن بــار طــی مــاه هــای قبــل، بــه کانــال یــک 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار واحــد عقبگــرد کــرد. می تــوان 
ــم در  ــار ه ــل در کن ــد دلی ــن چن ــرر گرفت ــت ق گف
نهایــت باعــث خــروج نقدینگــی از ایــن بــازار شــده 
تــا صــف فــروش ســهم هــا دیگــر خریــداری نداشــته 
ــازار ســرمایه  باشــند! حتــی نــگاه بلنــد مــدت بــه ب
ــه  ــهام داران توصی ــه س ــئوالن ب ــوی مس ــه از س ک
ــازار وارد  ــز ب ــای قرم ــود و روزه ــد نب می شــد کارآم
ــه از  ــی ک ــت. ریزش ــده اس ــود ش ــاه خ ــن م هفتمی
مردادمــاه آغــاز شــد و شــاخص کل بــورس را از دو 
میلیــون واحــد تــا یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار واحــد 
ــک  ــا ی ــه هــای راه ت ــد در میان کاهــش داد و هرچن
میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحــد افزایــش یافــت امــا در 
ایــن کانــال دوام نیــاورد و هفتــه هاســت کــه بیــن 
ــون و  ــک میلی ــون و ۱۰۰ و ی ــک میلی ــال ی دو کان

ــان اســت. ــزار واحــد در نوس ۲۰۰ ه
ــه  ــل آن ب ــان و تبدی ــه نوس ــر دامن ــی تغیی حت
دامنــه نوســان نامتقــارن مثبــت شــش و منفــی دو 
درصــد نیــز کارســاز نبــود و هرچنــد ترمــز ریــزش 
شــارپی بــازار کشــیده شــد امــا در نهایــت شــاخص 

کل بــورس دوبــاره بــه کانــال یــک میلیــون و ۱۰۰ 
هــزار واحــد عقــب گــرد کــرد. ایــن درحالــی اســت 
کــه در مــاه هــای ابتدایــی ســال دولتمــردان مــردم 
را بــه ســرمایه گــذاری در بــورس تشــویق میکردنــد 
جذابیتــی  مــوازی  بازارهــای  کــه  درحالــی  و 
ــا،  ــویق ه ــن تش ــر ای ــت تاثی ــردم تح ــتند، م نداش
ســرمایه هــای ســرگردان و خــرد خــود را وارد بــازار 
ــورم موجــود  ــه امیــد اینکــه  از ت ــد ب ســرمایه کردن
ــای  ــد ســرمایه ه ــد و بتوانن ــب نمانن ــه عق در جامع
ــی  ــا نقدینگ ــاه ه ــد. در آن م ــظ کنن ــود را حف خ
ــه  ــه طوریک ــد، ب ــرمایه ش ــازار س ــیاری وارد ب بس
ارزش معامــات تــا حــدود ۲۴ هــزار میلیــارد در روز 

ــت. ــش یاف افزای

ــادرات  ــای ص ــه دره ــود ک ــرایطی ب ــن در ش ای
ــه  ــی ب ــادرات غیرنفت ــم و ص ــل تحری ــه دلی ــت ب نف
دلیــل شــیوع کرونــا روی دولــت بســته شــده بــود و 
دولــت از نظــر تامیــن منابــع مالــی در تنگنــا قــرار 
داشــت. بنابرایــن در روزهــای رونــق بــازار ســرمایه، 
دولــت توانســت بخشــی از منابــع مالــی مــورد نیــاز 
خــود را از ایــن بــازار تامیــن کنــد. امــا در نهایــت و 
ــا تلنگــر اختــاف وزرای نفــت و اقتصــاد درمــورد  ب
ــازار در  ــزش ب ــتارت ری ــم، اس ــی یک ــه پاالیش عرض
ــه دارد.  ــز ادام ــون نی ــا کن ــد و ت ــاه زده ش مردادم
اتفاقــی کــه منجــر بــه از بیــن رفتــن ســرمایه و در 
نهایــت اعتمــاد ســهام داران شــد و در حــال حاضــر 
ــه  ــم روزان ــه حج ــت ک ــیده اس ــی رس ــه جای کار ب

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــا س ــا دو ت ــات ت معام
ــک  ــدود ی ــزی ح ــی چی ــه اســت، یعن ــش یافت کاه
دهــم حجــم معامــات تیرمــاه. در واقــع بایــد گفــت 

ــازار ســرمایه خــارج شــده اســت. نقدینگــی از ب
ــود  ــازار وج ــد در ب ــزه خری ــر  انگی ــوی دیگ از س
نــدارد. حقوقــی هــا درحــال فــروش هســتند تــا ســود 
شناســایی کننــد و صــورت مالی را با ســود شناســایی 
ــد. درواقــع ایــن روزهــا بیشــتر از انکــه  خــوب ببندن
فروشــنده هــا بــه چشــم بیاینــد، نبــود خریــدار بــه 
ــروش  ــد! در بســیاری از روزهــا صــف ف چشــم می آی
ســهم هــای بــزرگ و شــاخص ســاز توســط حقوقــی 
هــا جمــع میشــود امــا خریــدار نیســت و همــه اقــدام 
بــه فــروش ســهم می کننــد، در نهایــت منابعــی کــه 
ــر  ــروش در نظ ــای ف ــف ه ــردن ص ــع ک ــرای جم ب

ــام می شــود! ــود تم ــه شــده ب گرفت
همــه ایــن عوامــل در کنــار شــرایط اقتصــاد کان 
و سیاســت خارجــه قــرار می گیــرد تــا بــه روزهــای 
ــام  ــت برج ــد! وضعی ــن بزن ــتر دام ــازار بیش ــز ب قرم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــخص نیس ــان مش همچن
ــح  ــته ای صل ــای هس ــه ه ــد دارد برنام ــران قص ای
آمیــز خــود را توســعه دهــد و همــواره ابهامــات بــازار 
ــن  ــد. ای ــارج می کن ــادل خ ــت تع ــرمایه را از حال س
ــروش اوراق  ــال ف ــت درح ــه دول ــت ک ــی اس درحال
خــود در بــازار ابزارهــای نویــن فرابــورس اســت و از 
ایــن طریــق تامیــن مالــی می کنــد، بنابرایــن فعــا 
ــه نظــر  ــن ب ــدارد؛ بنابرای ــه بخــش ســهام کاری ن ب
نمی رســد بــا حفــظ شــرایط موجــود، بــازار ســرمایه 
ــا ایــن روزهــا  ــان ســال وضعیــت متفاوتــی ب ــا پای ت

پیــدا کنــد.

وزیر صنعت:

 با مجوزفروشی و امضاهای طالیی مبارزه می کنم

چرا بورس از سکه افتاد؟

پیش فروش محصوالت 
ایران خودرو آغاز شد 

گــروه صنعتــی ایران خــودرو از دیــروز طــرح 
پیــش فــروش محصــوالت را تــا ســه روز اجــرا 

 . می کنــد
ــرح  ــوان، ط ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
پیــش فــروش هفــت محصــول گــروه صنعتــی 
ــدت ســه روز  ــه م ــم اســفند( ب ایران خــودرو از )ده

ــاز شــد. آغ
ــپ دو،  ــژو ۲۰۶ تی ــرح، محصــوالت پ ــن ط در ای
ــس  ــمند ال ایک ــارس TU۵، س ــی، پ ــارس بنزین پ
ــقف  ــتی س ــژو ۲۰۷ دس ــورن پاس، پ ــی، س بنزین

ــت. ــده اس ــه ش ــاس عرض ــا پ ــه ای و ران شیش
موعــد تحویــل ایــن هفــت محصــول بــر اســاس 
نــوع خــودرو انتخابــی، از دی تــا اســفند ســال 

ــت. ــده اس ــن ش ــده تعیی آین
ــس از  ــده پ ــرات برگزی ــی، نف ــد روال قبل همانن
ــت  ــان ثب ــان زم ــه روز از پای ــر س ــت حداکث گذش
نــام، از طریــق قرعه کشــی و بــا حضــور نماینــدگان 

ــد. ــد ش ــاب خواهن ــی انتخ ــای نظارت نهاد ه

پورابراهیمی: 
تکلیف خودمان را با رمزارزها 

در کشور مشخص کنیم 

ــا  ــس بـ ــادی مجلـ ــیون اقتصـ ــس کمیسـ رئیـ
ـــا در کشـــور  ـــت رمزارزه ـــر ضـــرورت مدیری ـــد ب تأکی
گفـــت: یـــا بایـــد مســـئله رمزارزهـــا را کتمـــان و 
کنـــار بگذاریـــم و یـــا بایـــد آن را مدیریـــت و در 

اختیـــار حاکمیـــت قـــرار دهیـــم. 
ـــی،  ـــا پورابراهیم ـــنیم، محمدرض ـــزارش تس ـــه گ ب
رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس از شـــکل 
ـــای  ـــا در فض ـــام رمزارزه ـــه ن ـــده ای ب ـــری پدی گی
ـــرد: چـــه  ـــان ک ـــت و بی ـــی گف منطقـــه ای و جهان
بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم ایـــن اتفـــاق رخ داده 
ــرمایه  ــرای ورود سـ ــتری بـ ــا بسـ اســـت. رمزارزهـ
گذارهـــا و همچنیـــن اســـتفاده از ظرفیـــت آن هـــا 
ــوب  ــادی محسـ ــوزه اقتصـ ــت در حـ ــرای فعالیـ بـ

می شـــوند.
ـــازار  ـــارغ از اینکـــه ب ـــر اینکـــه ف ـــح ب ـــا تصری وی ب
ـــبت  ـــد نس ـــی دارد بای ـــه وضعیت ـــور چ ـــرمایه کش س
ـــار  ـــیم، اظه ـــته باش ـــژه داش ـــه وی ـــا توج ـــه رمزارزه ب
کـــرد: وضعیـــت نامناســـب فعلـــی بـــورس ســـبب 
ـــمت  ـــه س ـــه ب ـــراد جامع ـــی از اف ـــت برخ ـــده اس ش

ـــد. ـــت کنن ـــا حرک رمزارزه
ـــا  ـــز ارزه ـــذاری در رم ـــرمایه گ ـــه س ـــی ک در حال
بســـیار پرریســـک اســـت رئیـــس کمیســـیون 
اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تأکیـــد 
ـــان  ـــور، بی ـــا در کش ـــت رمزارزه ـــرورت مدیری ـــر ض ب
کـــرد: از دوره گذشـــته مجلـــس و در کمیســـیون 
اقتصـــادی بـــه موضـــوع ارزهـــای دیجیتـــال 
ورود کردیـــم و اعتقـــاد داشـــتیم مجموعـــه ای از 
ـــری  ـــم گی ـــد تصمی ـــوزه بای ـــن ح ـــا در ای ـــتگاه ه دس
و شـــفاف ســـازی کننـــد. در حقیقـــت یـــا بایـــد 
مســـئله رمزارزهـــا را کتمـــان و کنـــار بگذاریـــم و 
یـــا بایـــد آن را مدیریـــت و در اختیـــار حاکمیـــت 

قـــرار دهیـــم.
ـــت  ـــد از ظرفی ـــه بای ـــر اینک ـــح ب ـــا تصری وی ب
رمزارزهـــا اســـتفاده شـــود، عنـــوان کـــرد: یکـــی 
از ظرفیـــت هـــای رمزارزهـــا اســـتفاده از آن هـــا 
ــار آن  ــت و در کنـ ــم اسـ ــا تحریـ ــه بـ در مواجهـ
ــی  ــادی داخلـ ــای اقتصـ ــوان از آن در فضـ می تـ
و بیـــن الملـــل اســـتفاده کـــرد. از ایـــن منظـــر 
ــوزه ورود  ــن حـ ــه ایـ ــادی بـ ــیون اقتصـ کمیسـ
کـــرده اســـت و جلســـات متعـــددی بـــا بانـــک 
صمـــت  وزارت  و  اقتصـــاد  وزارت  مرکـــزی، 
و همچنیـــن وزارت نیـــرو بـــه دلیـــل بـــرق 

ــم. ــزار کردیـ ــی، برگـ مصرفـ

تحقیق و تفحص از سازمان »بورس« 
کلید خورد

عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی از 
تهیـه و تدویـن طـرح تحقیـق و تفحـص از سـازمان 

بـورس خبـر داد. 
سـیدناصر  حجت االسـام  فـارس،  گـزارش  بـه 
مجلـس  رئیسـه  هیـأت  عضـو  الرگانـی  موسـوی 
شـورای اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پارلمانی 
خبرگـزاری فـارس، از تهیـه و تدوین طـرح تحقیق و 

تفحـص از سـازمان بـورس خبـر داد.
داشـت:  متوسـط  اظهـار  رابطـه  همیـن  در  وی 
زیـان سـهامداران در بـورس بـه ۵۰درصـد رسـیده و 
کسـانی که اوایـل تابسـتان وارد بورس شـدند، حتی 
تـا ۷۰درصد سرمایه شـان آب رفته اسـت. چه کسـی 

پاسـخگوی نابـودی سـرمایه مردم اسـت؟
 عضـو هیـأت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی 
ادامـه داد: کنتـرل بـورس دسـت دولـت اسـت امـا 
احسـاس مسـئولیت نـدارد. لـذا مسـئوالن امـر بایـد 

باشـند. پاسـخگو 
موسـوی الگانی خاطرنشـان کرد:  سـازمان بورس 
بایـد مسـتقل شـود تا از ایـن طریق دولـت نتواند هر 

طور خواسـت یکه تـازی کند.
وی بیـان کـرد مـا بـه همـراه جمعـی از نماینـدگان 
مجلس  در طرح اسـتقال بورس از دولـت را کلید زده ایم.

شـورای  مجلـس  در  فاورجـان  مـردم  نماینـده 
اسـامی خاطرنشـان کـرد: برای روشـن شـدن وقایع 
همچنیـن  و  رانت هـا  بررسـی  بـورس،  در  داده  رخ 
سـهامداران  حقـوق  از  حمایـت  و  داده  رخ  مفاسـد 
طـرح  تحقیـق و تفحـص از بـورس هم بـا امضای ۵۰ 
نماینـده تدویـن و در کمیسـیون اقتصـادی تصویـب 

شـده و بـزودی در صحـن علنـی مطـرح می شـود.
وی در خاتمـه عنـوان کـرد کـه طـرح اسـتقال 
بـورس از دولـت تهیـه شـده و در حـال ادامـه روال 
قانونـی خـود اسـت و قطعـا در ایـن راسـتا بـه مردم 

گـزارش خواهیـم داد.

شرایط واگذاری سهام های دولتی 
در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل 

معامله در بورس تعیین شد

 نماینـدگان مـردم در خانه ملت، شـرایط واگذاری 
سـهام در قالـب صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری قابل 

معاملـه در بـورس )ETF( را مشـخص کردند. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، نماینـدگان در نشسـت 
علنـی مجلـس شـورای اسـامی در جریـان بررسـی 
بـا   ،۱۴۰۰ سـال  بودجـه  الیحـه  درآمـدی  بخـش 
اصاحـات اعمال شـده درخصـوص مـوارد ارجاعی از 
صحـن مجلـس بـه کمیسـیون تلفیق در جـزء ۲ بند 
)الـف( تبصـره ۲ مـاده واحده این الیحـه با ۱۹۹ رأی 
موافـق، ۴ رأی مخالـف و یـک رأی ممتنع از مجموع 

۲۴۵ نماینـده حاضـر در صحـن موافقـت کردنـد.
امـور  وزارت  می کنـد؛  تصریـح  مصوبـه  ایـن 
اقتصـادی و دارایـی مکلـف اسـت تمـام یا بخشـی از 
سـهام و دارایـی هـای دولتـی دسـتگاه هـای اجرایی 
زیرمجموعـه قـوه مجریـه و باقیمانـده سـهام متعلـق 
بـه دولـت و شـرکت هـای دولتـی در بنـگاه هـای 
مشـمول واگـذاری را مطابـق روش هـای منـدرج در 
قانـون اجـرای سیاسـت هـای کلـی اصـل ۴۴ قانون 
اساسـی عرضـه نمایـد و منابـع حاصلـه را بـه ردیـف 
۳۱۰۵۰۲ واریـز کنـد. عـاوه بر روش هـای فوق و با 
رعایـت صرفـه و صـاح بیت المـال، واگذاری سـهام 
در قالـب صنـدوق های سـرمایه گذاری قابـل معامله 
مدیریـت  اینکـه  بـه  مشـروط   )ETF( بـورس  در 
ایـن صنـدوق هـا بیـش از ۳ سـال دولتـی نباشـد و 
همچنیـن عرضـه سـهام بـه روش ثبـت سـفارش بـا 

شـرایط زیـر نیـز مجاز اسـت: 
۱-۲- وزارت امـور اقتصـادی و دارایی مجاز اسـت 
سـهام شـرکت هـای تابعـه در بـورس اوراق بهـادار 
تهـران یـا فرابـورس ایـران را که در مالکیت دسـتگاه 
هـای اجرایـی زیـر نظر قـوه مجریـه یا شـرکت های 
تابعـه آنهـا و یـا بانـک هـای دولتـی قـرار دارنـد، در 
چارچـوب روش هـای منـدرج در ایـن جـزء واگـذار 
نمایـد. در صـورت واگـذاری در قالـب صنـدوق های 
از  بـورس، پـس  قابـل معاملـه در  سـرمایه گـذاری 
ایجـاد صنـدوق های سـرمایه گـذاری، انتقال سـهام 
مذکـور در قالـب معامـات خـارج از جلسـه رسـمی 
و  واحدهـا  عرضـه  و  هـا  صنـدوق  بیـن  معامـات 
صنـدوق هـای یادشـده بـه عمـوم امکانپذیـر اسـت. 
عرضـه سـهام شـرکت هـا بـه روش ثبت سـفارش یا 
در قالـب صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری تـا سـقف 
۳۰ درصـد مشـمول تخفیـف اسـت، میـزان تخفیـف 

توسـط هیـات وزیـران تعییـن می شـود.

باال گرفتن انتقادها از سازوکار 
»بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور«

ــورس،  ــازمان ب ــس س ــه رئی ــاس مکاتب ــر اس ب
هیئــت رئیســه مجمــع شــرکت هــای ســرمایه 
ــت  ــای هیئ ــاب اعض ــرای انتخ ــتانی ب ــذاری اس گ
مدیــره بــا ریاســت مدیــرکل امــور اقتصــادی و 

ــد.  ــد ش ــکیل خواه ــتان تش ــر اس ــی ه دارای
بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد علـــی دهقـــان 
دهنـــوی در مکاتبـــه ای بـــا عســـگری معـــاون 
ـــور  ـــاد و ام ـــع وزارت اقتص ـــت و مناب ـــعه مدیری توس
ـــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴  ـــه م ـــرد، مصوب ـــام ک ـــی اع دارای
شـــورای عالـــی بـــورس در خصـــوص هیئـــت 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــای س ـــرکت ه ـــع ش ـــه مجام رئیس
ـــم  ـــل تقدی ـــرح ذی ـــه ش ـــت ب ـــهام عدال ـــتانی س اس

حضـــور می گـــردد:
ــت  ــکیل هیئـ ــوع تشـ ــه، موضـ ــن جلسـ در ایـ
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــای س ـــرکت ه ـــع ش ـــه مجام رئیس
ـــد  ـــرر گردی ـــرح و مق ـــت( مط ـــهام عدال ـــتانی )س اس
هیئـــت رئیســـه مجمـــع شـــرکتهای ســـرمایه 
ـــت  ـــای هیئ ـــاب اعض ـــرای انتخ ـــتانی ب ـــذاری اس گ
ـــری  ـــت جلوگی ـــه جه ـــا ب ـــرکت ه ـــن ش ـــره ای مدی
از عـــدم تشـــکیل بـــا ریاســـت مدیـــر کل امـــور 
ـــن  ـــار از بی ـــتان و نظ ـــر اس ـــی ه ـــادی و دارای اقتص
نماینـــدگان اتـــاق تعـــاون و اتـــاق بازرگانـــی، 
صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی در هـــر اســـتان و 
ــور  ــی امـ ــاون هماهنگـ ــده معـ ــه نماینـ دبیرخانـ
ــاب  ــتان انتخـ ــان اسـ ــتانداری همـ ــادی اسـ اقتصـ

شـــوند.
هیئــت رئیســه مطابــق بــا الیحــه اصاح قســمتی 
از قانــون تجــارت و دیگــر مقــررات مربوطــه، مجامــع 
ــان از  ــول اطمین ــس از حص ــوت و پ ــی را دع عموم
ــد.  ــون رســمیت جلســه را اعــام می کن اجــرای قان
ــوق الذکــر مقتضــی اســت  ــه ف ــه مصوب ــا توجــه ب ب
اقدامــات اجرایــی الزم در ایــن خصــوص لحــاظ 

گــردد.
ــره  ــت مدی ــات هیئ ــی اســت، اســت انتخاب گفتن
ســهام عدالــت اســتانها در روز ۲۰ اســفند مــاه انجــام 

خواهــد شــد.
ـــبت  ـــی را نس ـــز انتقادهای ـــدوزی نی ـــان خان احس
ـــه  ـــود، ب ـــرده ب ـــرح ک ـــات مط ـــن انتخاب ـــد ای ـــه رون ب
ـــس،  ـــادی مجل ـــیون اقتص ـــو کمیس ـــن عض ـــه ای گفت
ـــم  ـــانی ک ـــاع رس ـــا اط ـــا ب ـــام نامزده ـــت ن ـــرا ثب چ
ـــامت  ـــر س ـــارت ب ـــیوه نظ ـــت؟ ش ـــده اس ـــام ش انج
انتخابـــات چیســـت؟ تضمیـــن مشـــارکت مـــردم؟ 
بـــرای حضـــور مدیـــران حرفـــه ای نـــه سیاســـی 
چـــه تضمینـــی وجـــود دارد؟ در نهایـــت اینکـــه، 
ــفافیت  ــی و شـ ــران آتـ ــار مدیـ ــوب اختیـ چارچـ

عملکردشـــان چیســـت؟

ــاد  ــکار ایج ــت: راه ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــخنگوی کمیس س
ــازار فــوالد، رشــد عرضــه هــا و حضــور  آرامــش و ثبــات منطقــی در ب
ــا  ــت ه ــا قیم ــت ت ــورس کاالس ــازار در ب ــاالن ب ــه فع ــدون دغدغ ب
ــود.  ــق عرضــه و تقاضــا کشــف ش ــی و طب ــای جهان ــرخ ه براســاس ن
مهـدی طغیانـی در گفـت و گـو بـا تسـنیم اظهـار داشـت: تنظیـم 
قیمـت هـا باید براسـاس عرضه وتقاضا صورت گیرد نه شـیوه دسـتوری؛ 
در بحـث فـوالد میـزان عرضـه کـم محصـوالت در بـورس طی مـاه های 
گذشـته مشـکل سـاز شـد و بـه جـای تدبیر رشـد عرضـه هـا در بورس، 

قیمـت گـذاری دسـتوری اتخـاذ شـد که بـر مشـکات بـازار افزود.
نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم گفــت: مــروری بــر رویدادهــای 
ــقف  ــف و س ــذاری ک ــرخ گ ــه ن ــد ک ــوالد نشــان می ده ــازار ف ــر ب اخی
قیمــت محصــوالت فــوالدی باعــث شــد تــا برخــی افــراد پــس از خریــد، 

همــان محصــوالت را در بــازار آزاد بــا نــرخ هــای باالتــر بفروشــند و در 
ایــن میــان تولیــد کننــده و مصــرف کننــده واقعــی متضــرر شــدند.

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: اگــر دولت و 
وزارت صمــت بــه دنبــال ایجــاد آرامــش و ثبــات منطقــی در بــازار فوالد 
ــی  ــف برخ ــه توق ــت بلک ــتوری نیس ــت دس ــکار آن قیم ــتند، راه هس
سیاســت هــای دســتوری گذشــته و دخالــت مســتقیم در بــازار اســت؛ 
ــه در  ــه معامل ــه ب ــازار فــوالد آزادان ــد اجــازه دهــد فعــاالن ب ــت بای دول
بــورس کاال بــه عنــوان بســتری کــه همــه مبــادالت آن بــه طــور شــفاف 
انجــام می شــود، بپردازنــد تــا قیمــت هــا براســاس نــرخ هــای جهانــی 

و طبــق عرضــه و تقاضــا کشــف شــود.
طغیانــی اظهــار داشــت: نــگاه نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه 
عرضه هــا در بــورس کاال تقویــت شــوند و همچنیــن شــرکت های 

ــود را در  ــوالت خ ــه محص ــزرگ هم ــک و ب ــی کوچ ــی و خصوص دولت
بــورس کاال عرضــه کننــد تــا کل عرضــه در برابــر کل تقاضــا قــرار گیــرد 
و اینجاســت کــه قیمــت عادالنــه کشــف شــده و دســت دالالن از بــازار 

ــود. ــاه می ش ــوالد کوت ف
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــس در پای ــادی مجل ــیون اقتص ــخنگوی کمیس س
ــراد و  ــا، عمــا اف ــت در بازاره ــع ران ــرخ گــذاری دســتوری و توزی ــا ن ب
ــه خــارج و  ــت هســتند را از گردون ــه دنبــال رقاب شــرکت هایــی کــه ب
در مقابــل افــرادی کــه بــه دنبــال داللــی و دریافــت رانــت بودنــد را در 
بــازار حفــظ کردیــم؛ امیدواریــم رویکــرد قیمــت گــذاری دســتوری بــه 
ــت و وزرات صمــت اجــازه دهنــد  ــار رود و دول ــی از اقتصادمــان کن کل
محصــوالت فــوالدی نیــز براســاس مکانیســم عرضــه و تقاضــا در بــورس 

و در یــک رقابــت ســالم دادوســتد شــود.

ــزش هــای شــدید،  ــا  وجــود ری ــی ب ســودآوری کاذب در برهــه فعل
بــازار رمــز ارزهــای دیجیتــال را بــرای ایرانیــان همچنــان جــذاب نگــه 

داشــته اســت. 
بــه گــزارش تســنیم، بیــت کویــن بعــد از شکســت مقاومــت تاریخــی 
۲۰ هــزار دالری، بــا در پیــش گرفتــن رونــد صعــودی، عطــش ســرمایه 
ــش داده  ــرق افزای ــر زرق و ب ــازار پ ــن ب ــه ای ــرای ورود ب ــذاری را ب گ
اســت؛ ســرمایه گذارانــی کــه بــا طمــع ثروتمنــد شــدن در یــک شــب، 

بــدون دانــش وارد چرخــه خریــد و فــروش رمــز ارزهــا شــده انــد.
ــازار رمزارزهــای دیجیتــال  دانیــال دارایــی تحلیلگــر و کارشــناس ب
بــا اشــاره بــه افزایــش شــدید التهــاب بــازار در روزهــای اخیــر گفــت: 
بیــت کویــن در حــال حاضــر دارای حبــاب قیمتــی اســت و شــاهدیم 
ــی رغــم تبلیغــات و ورود شــرکت هــای  ــر، عل کــه در ســه هفتــه اخی
ــه  ــی، ن ــزرگ اعــم از گــری اســکیل، تســا، توییتــر و تبلیغــات جهان ب
تنهــا موفــق بــه ادامــه رونــد صعــودی نشــد، بلکــه ریــزش هــای شــدید 

و کــم ســابقه ای نیــز از ســوی پرچمــدار رمزارزهــا بودیــم کــه بــه تبــع 
آن نــزول قیمتــی فاحــش در ســایر کریپتوهــا نیــز اتفــاق افتــاد.

ــت  ــارچ  قیم ــاه م ــن در م ــم بیت کوی ــوش نکنی ــه داد: فرام وی ادام
۱۰۰ میلیــون تومــان را تجربــه کــرد و زمانــی کــه در مــاه فوریــه بــه 
قیمــت یــک میلیــارد تومــان و باالتــر از آن رســید، عطــش خریــد آن 

در ایــران لحظــه بــه لحظــه افزایــش یافــت.
ــی  ــدن ســقف قیمت ــان انتظــار دی ــردم جه ــر م ــزود: اکث ــی اف دارای
ــا  ــد، ام ــزار دالری دارن ــی ۲۰۰ ه ــدوده ۱۰۰ ال ــن را در مح ــت کوی بی
ــه ۲۸  ــد در منطق ــزرگ، خری ــه ای و ب ــذاران حرف ــرمایه گ ــار س انتظ

ــت. ــزار دالر اس ه
ــح  ــه واض ــرد: نتیج ــار ک ــران اظه ــادی ای ــای اقتص ــر بازاره تحلیلگ
ایــن اســت کــه بیــت کویــن تــا زمانــی کــه محــدوده نزولــی ۳۰ هــزار 
دالری را تجربــه نکنــد، ســرمایه گــذاران بــزرگ، وارد ایــن ارز نخواهنــد 
ــن  ــه کاهــش ای ــد رو ب ــداوم بیشــتر رون ــن موضــوع باعــث ت شــد و ای

ــود. ــز ارز می ش رم
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــذاران ب ــرمایه گ ــه س ــدار ب ــا هش ــی ب دارای
ارزهــای دیجیتــال، اذعــان کــرد: خریــد هیجانــی و ورود هیجانــی بــه 
بــازار ارزدیجیتــال بــه دلیــل طمــع، ممکــن اســت تجربــه هــای جبــران 
ــود  ــرای خ ــم ب ــه می کن ــردم توصی ــه م ــد و ب ــم بزن ــری را رق ناپذی

ــد. ــراج نزنن ــه اموالشــان چــوب ح ــراب نســاخته و ب س
ــای  ــم ه ــا تصمی ــراد ب ــی اف ــفانه برخ ــرد: متاس ــان ک وی خاطرنش
هیجانــی و تصــور ایــن کــه ثــروت در بــازار تحــت اختیــار بیــت کویــن 
اســت، بــا طمــع فــراوان، تمــام یــا بیشــتر دارایــی خــود را بــدون دانــش 
ــا  ــازار ب ــش ب ــن کاه ــض کمتری ــه مح ــد و ب ــز ارز می کنن ــر رم درگی
ــر  ــاک ت ــه خطرن ــد. نکت ــروج می گیرن ــه خ ــم ب ــترده تصمی ــان گس زی
ایــن اســت کــه همیــن افــراد دوبــاره در قیمــت باالتــر بــه بــازار ورود 
می کننــد و بــا تکــرار همیــن چرخــه، باعــث آب شــدن ســرمایه خــود 

می شــوند.

امکان برقراری ثبات در بازار فوالد با عرضه زنجیره تولید در بورس کاال 

مردم به طمع بیت کوین، چوب حراج به اموال شان نزنند
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متهم پرونده قاچاق گندم
 در شبستر به 1.5 میلیارد ریال 

جریمه محکوم شد
مدیـــر کل تعزیـــرات حکومتـــی آذربایجـــان 
ـــدم  ـــده قاچـــاق آرد و گن ـــم پرون ـــت: مته  شـــرقی گف
ـــت  ـــه پرداخ ـــط کاال ب ـــر ضب ـــاوه ب ـــتر ع در شبس
ــه  ــال جریمـ ــون ریـ ــارد و ۵۰۰ میلیـ ــک میلیـ یـ

نقـــدی محکـــوم شـــد. 
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی، در گف ـــیداحد یوزباش س
ــن  ــه آرد و ۳۰ تـ ــرد ۳۵۰ کیسـ ــن فـ ــزود: ایـ افـ
گنـــدم را بـــه صـــورت غیرمجـــاز در انبـــار دپـــو 
ـــی  ـــس آگاه ـــوران پلی ـــط مام ـــه توس ـــود ک ـــرده ب ک

ایـــن شهرســـتان ایـــن اقـــام کشـــف شـــد.
وی اظهـــار داشـــت: مامـــوران بـــرای صاحـــب 
کاال تشـــکیل پرونـــده داده و پرونـــده را بـــه اداره 
ـــد  ـــرده بودن ـــال ک ـــتر ارس ـــی شبس ـــرات حکومت تعزی
ـــار  ـــعبه احض ـــه ش ـــم ب ـــیدگی، مته ـــس از رس ـــه پ ک

ـــد. ـــام ش ـــم اته و تفهی
مدیـــر کل تعزیـــرات حکومتـــی آذربایجـــان 
ـــه  ـــات غیرموج ـــه دفاعی ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــرقی گف  ش
ـــه  ـــدارک مثبت ـــه م ـــدم ارائ ـــم و ع ـــر مته و غیرموث
ـــدم  ـــه گن ـــاظ اینک ـــا لح ـــدم، وی ب ـــوص گن در خص
ــت،  ــتراتژیک اسـ ــی و اسـ ــای اساسـ ــزو کاالهـ جـ
ــزای  ــت جـ ــه پرداخـ ــط کاال بـ ــر ضبـ ــاوه بـ عـ
ـــوفه  ـــر ارزش کاالی مکش ـــزان ۲ براب ـــه می ـــدی ب نق

محکـــوم شـــده اســـت.
یوزباشـــی، بـــا بیـــان اینکـــه بـــا توجـــه بـــه 
ــورد  ــده در مـ ــام شـ ــتعامات انجـ ــه اسـ جوابیـ
آرد مکشـــوفه و مجـــاز بـــودن خریـــد آن، بـــرای 
متهـــم در مـــورد قاچـــاق آرد برائـــت صـــادر 
ــادره قطعـــی  ــه داد: رای صـ ــده اســـت، ادامـ شـ
نبـــوده و در مهلـــت قانونـــی قابـــل تجدیـــد 

ــت. ــی اسـ نظرخواهـ

شهر و شورا
وزیر نیرو:

2۸۰ طرح بزرگ صنعت آب و برق 
در سال ۹۹ افتتاح شد

ــر نیــرو گفــت: امســال تاکنــون ۲۸۰ پــروژه  وزی
مهــم و بــزرگ صنعــت آب و بــرق از ابتــدای مرحلــه 
ــاح  ــران افتت ــف ب-ای ــه # ال ــر هفت ــش ه دوم پوی

شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا اردکانیــان« در مراســم 
افتتــاح  ۳۵ پــروزه ســازو کاری وزارت نیــرو افــزود: 
ــه  ــه مرحل ــران ک ــف ب-ای ــه # ال ــر هفت ــش ه پوی
ــه  ــون ب ــد، اکن ــاز ش ــال آغ ــدای امس دوم آن از ابت
روزهــای پایانــی خــود نزدیــک شــده و طــرح هــای 

ــرداری رســیده اســت. ــه بهــره ب مهمــی تاکنــون ب
ــی  ــای باق ــه ه ــون در هفت ــح داد: اکن وی توضی
ــده  ــای وع ــرح ه ــه ط ــال بقی ــان س ــا پای ــده ت مان
داده شــده در قالــب ایــن پویــش بــه بهــره بــرداری 
خواهــد رســید و مراســم اختتامیــه آنهــا نیــز برگــزار 

ــد شــد. خواه
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد: امــروز از ۳۵ طــرح 
ــود ۵۰  ــی شــد و تعهــد شــده ب ســازو کاری رونمای
پــروزه ســاز و کاری بــه همــراه ۲۰۰ پــروژه ســاخت 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــود ک ــرداری ش ــره ب ــازی به و س
ــاخت  ــرح س ــون ۲۲۸ ط ــروز، تاکن ــای ام ــرح ه ط
ــرداری  ــره ب ــه به و ســازی۵۲ طــرح ســاز و کاری ب

رســیده اســت.
وی گفــت: تاکنــون بــرای بهــره بــرداری از ۲۸۰ 
ــارد  ــزار میلی ــر ۶۵ ه ــزون ب ــزان اف ــه می ــرح ب ط

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــان س توم

در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد؛

بخشودگی سود و جریمه تسهیالت 
کشاورزان، دامداران، عشایر و 

کارگاه ها خسارت دیده

ــت  ــت دولـ ــه ملـ ــردم در خانـ ــدگان مـ نماینـ
را مکلـــف بـــه بخشـــودگی ســـود، کارمـــزد و 
ـــال ۹۴  ـــدای س ـــی از ابت ـــهیات دریافت ـــه تس جریم
ـــایر، کارگاه  ـــداران، عش ـــداران، مرغ ـــاورزان، دام کش
ـــش  ـــی بخ ـــع تبدیلی-تکمیل ـــای صنای ـــا و واحده ه
ـــه  ـــوادث غیرمترقب ـــده از ح ـــارت دی ـــاورزی خس کش
ـــل آن  ـــال اص ـــالی و امه ـــده از خشکس ـــیب دی و آس

ـــرد.  ـــال ک ـــدت ۳ س ـــه م ب
بــه گــزارش خانــه ملــت، نماینــدگان در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســامی در جریــان بررســی 
ــا  ــال ۱۴۰۰، ب ــه س ــه بودج ــدی الیح ــش درآم بخ
ــد )و( تبصــره ۲ واحــده  ــه بن ــف ب الحــاق یــک ردی
ایــن الیحــه بــا ۱۸۷ رأی موافــق، ۲۵ رأی مخالــف و 
۴ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۳۶ نماینــده حاضــر در 

صحــن موافقــت کردنــد.
ـــف  ـــت مکل ـــی؛ دول ـــف الحاق ـــن ردی ـــاس ای براس
اســـت درخصـــوص بخشـــودگی ســـود، کارمـــزد و 
جریمـــه )هـــر ســـه مـــورد( تســـهیات دریافتـــی 
ابتـــدای ســـال ۹۴ کشـــاورزان، دامـــداران،  از 
مرغـــداران، عشـــایر، کارگاه هـــا و واحدهـــای 
صنایـــع تبدیلی-تکمیلـــی بخـــش کشـــاورزی 
ـــیب  ـــه و آس ـــوادث غیرمترقب ـــده از ح ـــارت دی خس
ـــدت  ـــه م ـــال اصـــل آن ب ـــده از خشکســـالی و امه دی

۳ ســـال اقـــدام نمایـــد.

تمدید تمهیدات بانک مرکزی برای مقابله با 
شیوع کرونا در سال 14۰۰

ــا هــدف کاهــش  تمهیــدات ویــژه بانــک مرکــزی کــه پیــش از ایــن ب
ــیوع  ــا ش ــه ب ــتای مقابل ــا در راس ــعب بانک ه ــه ش ــوری ب ــات حض مراجع
ویــروس کرونــا بــه شــبکه بانکــی ابــاغ شــده بــود، در ســال ۱۴۰۰ نیــز 

ــه دارد.  ادام
ــی  ــبکه بانک ــه ش ــنامه ای ب ــک در بخش ــن بان ــارس، ای ــزارش ف ــه گ ب
ــز در  ــور و نی ــتی کش ــاص بهداش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــرد، ب ــد ک تاکی
ــه  ــا، ب ــروس کرون ــیوع وی ــگیری از ش ــرل و پیش ــت، کنت ــتای مدیری راس
منظــور تســهیل اســتفاده هم وطنــان از درگاه هــای غیرحضــوری و کاهــش 
ــوارد  ــرداز، م ــه شــعب و دســتگاه های خودپ ــردم ب ــات حضــوری م مراجع
مقــرر در بخشــنامه شــماره ۹۹.۲۷۶۰۹۱ مــورخ ۲۹ آبــان ۱۳۹۹، در ســال 

ــرد. ــرار گی ــز در دســتور کار ق ــی )۱۴۰۰(  نی آت
ــش  ــدف کاه ــا ه ــزی ب ــک مرک ــژه بان ــدات وی ــاس تمهی ــن اس ــر ای ب
ــیوع  ــا ش ــه ب ــتای مقابل ــا در راس ــعب بانک ه ــه ش ــوری ب ــات حض مراجع

ــر اســت: ــه شــرح زی ــا ب ــروس کرون وی
- ســقف انتقــال وجــه کارت بــه کارت شــتابی و درون بانکــی از مبــدا 
ــر  ــد. ذک ــش می یاب ــر روز افزای ــال در ه ــون ری ــه ۱۰۰ میلی ــر کارت ب ه
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه میــزان کارمــزد انتقــال وجــه بیــش از ۳۰ 

میلیــون ریــال بــه صــورت پلکانــی لحــاظ خواهــد شــد.
- ســقف مجــاز انتقــال وجــه کارت بــه کارت از طریــق پرداخت ســازها 
ــان از  ــول اطمین ــا حص ــال ب ــون ری ــه ۳۰ میلی ــال ب ــون ری از ۱۰ میلی
ــده ســیم کارت  ــی دارن ــده کارت و شــماره مل ــی دارن ــاق شــماره مل انطب
انجام دهنــده تراکنــش قابــل افزایــش اســت. بــا توجــه بــه خطــرات ناشــی 
ــوق،  ــرل ف ــال کنت ــدم اعم ــورت ع ــی در ص ــتفاده های احتمال ــوء  اس از س
ــه ضــروری  ــن نکت ــر ای ــاز نیســت. ذک ــه مج ــال وج ــقف انتق ــش س افزای
ــاب  ــه ه ــازها ب ــا و پرداخت س ــتن بانک ه ــورت پیوس ــه در ص ــت ک اس
فنــاوران مالــی ایــن ســقف می توانــد تــا مبلــغ ۵۰ میلیــون ریــال افزایــش 

یابــد.
ــه  ــاز ب ــدون نی ــی ب ــای بانک ــخ انقضــای کارت ه ــد تاری ــکان تمدی - ام
ــک  ــدت ی ــه م ــال ۱۴۰۰ و ب ــان س ــا پای ــتری ت ــوری مش ــه حض مراجع
ســال بامانــع اســت. همچنیــن ضــروری اســت اقدامــات الزم بــرای احــراز 

ــرد. ــورت گی ــتریان ص ــه مش ــانی ب ــوری و اطاع رس ــر حض ــت غی هوی
- ســقف صــدور کارت هدیــه تــا اطــاع ثانــوی و بــه صــورت موقــت بــه 

۲۰ میلیــون ریــال افزایــش یابــد.
ــهیات  ــت تس ــاب و دریاف ــاح حس ــای افتت ــت فرآینده ــروری اس - ض
ــود  ــاح ش ــعب اص ــتریان در ش ــور مش ــان حض ــش زم ــتای کاه در راس
ــه  ــا را ب ــل فرم ه ــر تکمی ــات الزم نظی ــام اقدام ــد تم ــتریان بتوانن و مش
ــاً  ــوری صرف ــه حض ــس از مراجع ــد و پ ــام دهن ــوری انج ــورت غیرحض ص
ــان  ــن زم ــان در کوتاه تری ــل زم ــرف حداق ــا ص ــت و ب ــراز هوی ــرای اح ب

ــد ــام رس ــه انج ــوط ب ــور مرب ــن ام ممک

هاشمی: 
شهردار تهران پروژه های محله محور را

 به اتمام برساند 
ــار  ــان کاری، انتظ ــاه پای ــت: در ۶ م ــران گف ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی
ــاند.  ــام برس ــه اتم ــور را ب ــای محله مح ــران پروژه ه ــهردار ته ــی رود ش م
ــس  ــمی رئی ــن هاش ــوان، محس ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
شــورای شــهر تهــران در جلســه علنــی شــورای شــهر تهــران اظهــار کــرد: 
ــتگاه های  ــون ایس ــی همچ ــاح پروژه های ــاهد افتت ــر ش ــد روز اخی در چن
ســازمان آتش نشــانی و مراکــز میــوه تــره بــار بودیــم کــه طبیعتــا باعــث 

ــود. ــردم می ش ــه ای م ــات منطق ــش معض کاه
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل از شــهرداری تهــران تقدیــر و تشــکر 
می کنــم، امــا بــا توجــه بــه اینکــه در ۶ ماهــه پایانــی کار مدیریــت شــهری 
قــرار داریــم، شــورای شــهر از شــهردار انتظــار دارد کــه پروژه هــای 

ــاند. ــام برس ــه اتم ــد و ب ــرار ده ــت ق محله محــور را در اولوی
ــهر  ــورای ش ــروز ش ــت: ام ــان گف ــران در پای ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی

ــود دارد. ــتور کار خ ــه را در دس ــی بودج ــران بررس ته

ــاش  ــت ت ــت: دول ــوری گف ــس جمه ریی
ــه  ــا هم ــاع و هماهنگــی ب ــا ایجــاد اجم دارد ب
دســتگاه ها و بخش هــای مختلــف کشــور و 
کاســتن عــوارض غیراقتصــادی موثــر بــر فضای 
ــاش  ــرمایه و ت ــازار س ــور و ب ــادی کش اقتص
ــده،  ــه ش ــع ارزی بلوک ــازی مناب ــرای آزادس ب
بتوانــد ســریع تر قیمــت ارز را بــه قیمــت 

ــد.  ــک کن ــی آن نزدی واقع
بــه گــزارش ایرنا، در جلســه ســتاد هماهنگی 
ــام  ــت حجت االس ــه ریاس ــت ب ــادی دول اقتص
از  گزارشــی  روحانــی  حســن  والمســلمین 
برنامه هــای اجــرا شــده و در دســت اقــدام 
دولــت بــرای ایجــاد ثبــات در بــازار ارز از ســوی 

دســتگاه های ذیربــط ارائــه شــد.
ایــن  ارائــه  از  پــس  رییــس جمهــوری 
گــزارش بــا بیــان اینکــه دغدغــه دولــت 
کاهــش و رفــع فشــارهای معیشــتی در زندگــی 
مــردم اســت، گفــت: در طــی ســه ســال 
ــی  ــارزه و خنث ــه، مب ــا مقابل ــت ب ــته دول گذش
ــه  ــگ اقتصــادی ک ــا در جن ــم ه ــازی تحری س
ــا هــدف ایجــاد قحطــی و ناامنــی اقتصــادی  ب
ــای  ــن کااله ــا تامی ــته ب ــت، توانس ــوده اس ب
ضــروری ایــن هــدف شــوم دشــمن را خنثــی 
کنــد، اگرچــه بــه علــت تحمیــل هزینــه اضافی 
ــم  ــط بانکــی و تجــاری از ســوی تحری ــر رواب ب
کننــدگان، دچــار نوســانات ناخواســته قیمــت 
ــر  ــوارض آن باعــث فشــار ب ــا شــدیم کــه ع ه

ــد. ــردم ش ــت م معیش
ــه  ــد ب ــر فضــای جدی ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
ــد  ــه نبای ــن مرحل ــزود: در ای ــده اف ــود آم وج

بــر  فشــارها  و  ســختی ها  دهیــم  اجــازه 
ــد  ــداوم یاب ــان ت ــردم و معیشــت آن ــی م زندگ
از ایــن نظــر بایــد بــرای ثبــات قیمــت کاالهــا 
ــت،  ــه عنــوان سیاســتی عاجــل و اصلــی دول ب

ــد. ــادل برس ــه تع ــا ب قیمت ه
ــت  ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــد ارز را  ــه بتوان ــوده ک ــی آن ب ــواره در پ هم
بــه قیمــت واقعــی آن نزدیــک کنــد و قیمــت 
ــاد  ــع اقتص ــه نف ــه ب ــچ وج ــه هی ــی را ب فعل
اخــال  کــرد:  تصریــح  ندانســته،  کشــور 
ــور  ــی و ارزی کش ــراودات بانک ــا در م تحریم ه
و ســودجویی کاســبان تحریــم، عــوارض جنــگ 
اقتصــادی را تشــدید کــرد کــه بحمــداهلل ایــن 

ــت. ــدن اس ــگ ش ــم رن ــال ک ــا در ح فض
رییــس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: دولــت 
ــی  ــاع و هماهنگ ــاد اجم ــا ایج ــاش دارد ب ت
بــا همــه دســتگاه ها و بخش هــای مختلــف 
کشــور و کاســتن عــوارض غیراقتصــادی موثــر 

ــازار ســرمایه  ــر فضــای اقتصــادی کشــور و ب ب
و تــاش بــرای آزادســازی منابــع ارزی بلوکــه 
بــه  را  ارز  قیمــت  بتوانــد ســریع تر  شــده، 

ــد. ــک کن ــی آن نزدی ــت واقع قیم
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی روحان
ــا  ــرات ب ــد مذاک ــده در رون ــاد ش ــد ایج جدی
کشــورهایی کــه منابــع ارزی ایــران را بــا فشــار 
آمریــکا مســدود کــرده بودنــد، ابــراز امیــدواری 
ــرخ ارز باشــیم. ــد کاهشــی ن کــرد شــاهد رون
ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی در 

راستای اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت
 در ایــن جلســه قائــم مقــام وزیــر صنعــت ، 
معــدن و تجــارت گزارشــی از عملکــرد صادرات 
و واردات کشــور در یــازده ماهــه ســال ۹۹ 
ــار  ــزارش آث ــن گ ــاس ای ــه براس ــرد ک ــه ک ارائ
منفــی کرونــا بــر صــادرات کشــور در ماه هــای 

اخیــر رو بــه کاهــش گذاشــته اســت.
ــی  ــه بررس ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی

ــا توجــه  ــی ب ــه توســعه صــادرات غیرنفت برنام
ــی در  ــن الملل ــط بی ــد رواب ــرایط جدی ــه ش ب
جلســه امــروز ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
ــر  ــر توســعه صــادرات غی ــد ب ــا تاکی ــت، ب دول
ــران در  ــور ای ــق حض ــق ح ــرای تحق ــی ب نفت
توســعه  داشــت:  اظهــار  جهانــی،  اقتصــاد 
صــادرات غیــر نفتــی بــه عنــوان یکــی از 
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــد اقتص ــای توانمن ابزاره
ــی  ــه و غیرقانون ــای ظالمان ــا تحریم ه ــه ب مقابل

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــکا بس آمری
روحانــی بهبــود کیفیــت کاالهــای تولیــدی 
ــوی  ــدات از س ــه تعه ــدی ب ــن پایبن و همچنی
صــادرات  افزایــش  در  را  کننــدگان  تولیــد 
غیرنفتــی ایــران بســیار حائــز اهمیــت دانســت 
ایجــاب  جدیــد  شــرایط  کــرد:  تصریــح  و 
می کنــد تــا ســرعت بیشــتر در تحقــق اهــداف 
ــی را در  ــر نفت ــعه صــادرات غی ــت در توس دول

ــم. ــرار دهی ــتور کار ق دس
در ادامــه ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات 
ــم  ــارت در تنظی ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــه و  ــد ارائ ــب عی ــای ش ــن کااله ــازار و تامی ب
ــن  ــرای تامی ــازی الزم ب ــد شــد، ذخیره س تاکی
میــوه و مــواد پروتئینــی صــورت گرفتــه اســت 
ــاز  ــه زودی آغ ــا ب ــن کااله ــژه ای ــه وی و عرض

خواهــد شــد.
رییــس جمهــوری در ایــن زمینــه بــا تاکیــد 
ــا،  ــت کااله ــازار و قیم ــادل ب ــت تع ــر اهمی ب
وزارت صمــت را مکلــف کــرد از همــه ابزارهــای 
ــا  ــن کااله ــه ای ــردم ب ــرای دسترســی م الزم ب

بــه قیمــت منصفانــه اســتفاده کنــد.

ـــر از  ـــام ۵۵۰ نف ـــت ن ـــز از ثب ـــهردار تبری ش
ـــال  ـــت نه ـــرح کاش ـــامانه ط ـــهروندان در س ش

ـــر داد.  ـــازل خب ـــاط من در حی
ـــر  ـــهین باه ـــرج ش ـــهریار، ای ـــزارش ش ـــه گ ب
ـــا  ـــز ب ـــهر تبری ـــورای ش ـــی ش ـــن علن در صح
ــال  ــه طـــرح کاشـــت رایـــگان نهـ ــاره بـ اشـ
ـــرد:  ـــار ک ـــهروندان اظه ـــازل ش ـــاط من در حی
ــه از  ــت کـ ــده اسـ ــی شـ ــامانه ای طراحـ سـ
ـــای  ـــر و فض ـــیما، منظ ـــازمان س ـــق آن س طری
ــازل  ــاط منـ ــز در حیـ ــهری تبریـ ــبز شـ سـ
ـــت  ـــب، درخ ـــد و داوطل ـــه من ـــهروندان عاق ش

میـــوه مـــی کارد.
ــوان او ادامـــه داد: تاکنـــون ۵۵۰نفـــر در ایـــن  ــد و می تـ ــرده انـ ــام کـ ــت نـ ــرح ثبـ گفـــت شـــاهد اســـتقبال ویـــژه ای از ســـوی طـ

ـــن بخشـــی  ـــر ای ـــاوه ب ـــهروندان هســـتیم. ع ش
ـــا  ـــال ه ـــداری از نه ـــی و نگه ـــم پاش از کار س
ــیما و  ــازمان سـ ــط سـ ــرح توسـ ــن طـ در ایـ

ــرد. ــام می گیـ ــر انجـ منظـ
ــری از  ــش دیگـ ــز در بخـ ــهردار تبریـ شـ
ـــاز  ـــاز ف ـــا آغ ـــت: ب ـــود، گف ـــای خ ـــت ه صحب
ســـوم طـــرح کاشـــت یـــک میلیـــون اصلـــه 
نهـــال، تـــاش می کنیـــم بـــه وعـــده ســـبز 

خـــود عمـــل کنیـــم.
ایـــرج شـــهین باهـــر تاکیـــد کـــرد: 
ــز  ــته تبریـ ــدازه کل گذشـ ــه انـ ــال بـ امسـ
ـــته  ـــهر کاش ـــن ش ـــه در ای ـــت و درختچ درخ

. د می شـــو

ــاره  ــاه امســال اج ــن م ــزی، در بهم ــک مرک ــام بان ــق اع طب
خانــه در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری معــادل ۳۰.۶ و 
۳۳.۹  درصــد نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال گذشــته 

رشــد کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، گــزارش تحــوالت بــازار مســکن در شــهر 
تهــران کــه از ســوی بانــک مرکــزی منتشــر شــده، نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه در بهمــن مــاه ۳.۹ هــزار واحــد مســکونی معاملــه 
شــده و متوســط قیمــت هــر متــر خانــه در این زمــان معــادل ۲۸ 

میلیــون و ۳۹۰ هــزار تومــان بــوده اســت. 
ــه شــهر  ــان مناطــق ۲۲ گان ــه در می ــی اســت ک ــن در حال ای

ــدود ۵۸  ــه ح ــر خان ــر مت ــت ه ــط قیم ــترین متوس ــران بیش ته
میلیــون و ۹۹۰ هــزار تومــان در منطقــه یــک و کمتریــن آن بــه 
ــوده  ــه ۱۸ ب ــان در منطق ــزار توم ــون و ۹۹۰ ه ــت ۱۱ میلی قیم
ــدی در  ــش ۱۱۰.۱ درص ــا افزای ــا ب ــک از آنه ــر ی ــه ه ــت ک اس
ــه ۱۸ مواجــه شــده اند. ــک و ۶۷.۵ درصــدی در منطق ــه ی منطق

متوسط قیمت خانه در 11 ماهه اول سال چند است؟ 
ــک  ــت ی ــط قیم ــال متوس ــه اول امس ــن، در ۱۱ ماه همچنی
مترمربــع بنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریــق 
بنگاه هــای معامــات ملکــی در شــهر تهــران ۲۳ میلیــون و ۲۸۰ 

ــدی دارد. ــش ۷۸.۹ درص ــه افزای ــت ک ــوده اس ــان ب ــزار توم ه
ــه  ــکونی معاملـ ــای مسـ ــداد واحدهـ ــی تعـ ــع فراوانـ توزیـ
شـــده برحســـب قیمـــت یـــک مترمربـــع بنـــا در بهمـــن مـــاه 
ـــه  ـــکونی در دامن ـــای مس ـــه واحده ـــت ک ـــی از آن اس ـــز حاک نی
قیمتـــی ۱۶ تـــا ۱۸ میلیـــون تومـــان بـــه ازای هـــر مترمربـــع 
ـــات  ـــداد معام ـــهم از تع ـــهم ۷.۵ درصـــد بیشـــترین س ـــا س ـــا ب بن
ـــی  ـــه قیمت ـــد و دامن ـــاص دادن ـــود اختص ـــه خ ـــران را ب ـــهر ته ش

ـــد  ـــا ۶.۸ و ۶.۷ درص ـــون ب ـــا ۲۲ میلی ـــون و ۲۰ ت ـــا ۱۶ میلی ۱۴ ت
ـــرار دارد.   ـــدی ق ـــه بع ـــهم در رتب س

از ســوی دیگــر در بهمــن مــاه امســال توزیــع فراوانــی تعــداد 
واحدهــای مســکونی معاملــه شــده بــر اســاس ارزش هــر واحــد 
ــا ارزش ۶۰۰  ــای مســکونی ب ــه واحده نشــان دهنده آن اســت ک
تــا ۸۵۰ میلیــون تومــان بــا اختصــاص ســهم ۱۳.۴ درصــد 

بیشــترین ســهم از معامــات انجــام شــده را داشــتند.

منطقه ۵ دارای بیشترین سهم در معامالت مسکن 
همچنیــن، توزیــع معامــات انجــام شــده مســکن بــر اســاس 
مناطــق شــهری در تهــران حاکــی از آن اســت کــه منطقــه پنــج 
بــا ۱۳.۵ درصــد از کل معامــات، بیشــترین ســهم معامات شــهر 

تهــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــاری در  ــکن اج ــه مس ــاخص کرای ــی ش ــن، بررس ــاوه برای ع
ــال  ــاه امس ــن م ــهری در بهم ــق ش ــران و در کل مناط ــهر ته ش
نشــان دهنــده رشــدی معــادل  ۳۰.۶ و ۳۳.۹  درصــد نســبت بــه 

مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت.

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
در مــورد ســفرها بــه خوزســتان محدودیت هــای جــدی اعمــال و 
نســبت بــه کنتــرل ورودی شــهرهای اســتان اقــدام کــرد، گفــت: 
ــی  ــف تعطیل ــا مخال ــدی ام ــای ج ــال محدودیت ه ــق اعم مواف

تمامــی صنــوف هســتیم. 
ــر ضــرورت  ــه ملــت ب ــا خان مجتبــی یوســفی در گفت وگــو ب
ــا در خوزســتان تاکیــد کــرد و گفــت: متاســفانه  مدیریــت کرون
عــادی انــگاری کرونــا بــه معضلــی بــزرگ تبدیــل شــده اســت؛ 
ــن  ــده بنابرای ــر ش ــا بهت ــت کرون ــد وضعی ــور می کنن ــردم تص م
نگرانــی کمتــری نســبت بــه رعایــت پروتکل هــا از خــود نشــان 
می دهنــد و ایــن کار افزایــش مبتایــان و فوتــی هــا  در 

ــی داشــته اســت. خوزســتان را در پ
نماینــده مــردم اهــواز، بــاوی، حمیدیــه و کارون در مجلــس 
ــت  ــن رعای ــدی گرفت ــتار ج ــردم خواس ــامی از م ــورای  اس ش
شــد  بهداشــتی  پروتکل هــای  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
ــان  ــظ ج ــرای حف ــم ب ــا داری ــتان  تقاض ــردم اس ــزود: از م و اف

ــتی  ــای بهداش ــی پروتکل ه ــرایط فعل ــان در ش ــود و عزیزانش خ
ــا را رعایــت کننــد و  ــا کرون و دســتورالعمل های ســتاد مقابلــه ب

ــد. ــدی بگیرن ج
وی سیاســت های غلــط دولــت را در عــادی انــگاری شــرایط 
کرونــا در خوزســتان موثــر دانســت و ادامــه داد: برگــزاری 
جشــنواره هــا، همایش هــای دولتــی و نمایشــگاه ها در خوزســتان 
شــرایط را بــرای ابتــای بیشــتر مــردم بــه کرونــا فراهــم کــرد و 

ــردم شــد. ــاری توســط م ــن بیم ــگاری ای ــث عادی ان باع
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــر ضــرورت اعمــال 
ــد  ــردم تاکی ــرای حفــظ و تامیــن ســامت م ــی ب محدودیت های
کــرد و افــزود: اصنــاف طــی یــک ســال بــا مشــکات معیشــتی 
زیــادی مواجــه بودنــد بنابرایــن معیشــت آنهــا بایــد مــورد توجــه 
ــش  ــزد و بخ ــران روزم ــن از کارگ ــرد همچنی ــرار گی ــدی ق ج

ــل شــد. ــد غاف خصوصــی و کســبه نبای
یوســفی بــا ابــزار نگرانــی از اینکــه کادر درمانــی بــه شــدت 
تحــت فشــار هســتند، گفــت: بایــد در مــورد ســفرها بــه 

خوزســتان محدودیت هــای جــدی اعمــال و نســبت بــه کنتــرل 
ــا  ــد ب ــن کار بای ــه ای ــرد البت ــدام ک ورودی شــهرهای اســتان اق
ــال  ــق اعم ــع مواف ــود در واق ــام ش ــب انج ــی جوان ــت تمام رعای
ــوف  ــی صن ــی تمام ــف تعطیل ــا مخال ــدی ام ــای ج محدودیت ه

هســتیم.

ثبات قیمت کاالها و تعادل در بازار ارز سیاست اصلی دولت است

شهردار تبریز:

وعده سبز مدیریت شهری عملی می شود

بانک مرکزی اعالم کرد:

اجاره خانه در تهران 3۰ درصد رشد کرد

یوسفی:

باید در مورد سفرها به خوزستان محدودیت های جدی اعمال شود

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـــدانگ پـــاک ثبتـــی ۳۵۳۲ فرعـــی از ۳۸- اصلـــی بخـــش ۴ 
ـــلیم  ـــادر و تس ـــت ص ـــند مالکی ـــت و س ـــدی ثب ـــام قنبرمحم ـــه ن ـــوی ب خ
گریـــده اســـت ســـپس نامبـــرده بـــا تســـلیم یـــک بـــرگ اســـتثهادیه 
محلـــی مدعـــی می باشـــد کـــه ســـند مالکیـــت صـــادره بـــه علـــت 
اســـباب کشـــی مفقـــود گردیـــده اســـت و تقاضـــای ســـند المثنـــی را 
ـــه اســـتناد تبصـــره یـــک مـــاده ۱۲۰- اصاحـــی  ـــذا مراتـــب ب ـــد ل نمـــوده ان
ـــرای اطـــاع عمـــوم آگهـــی می گـــردد: هـــر کســـی نســـبت  ـــون ثبـــت ب قان
ـــام  ـــه ای انج ـــا معامل ـــی دارد ی ـــه ادعای ـــر گون ـــی ه ـــورد آگه ـــک م ـــه مل ب
داده اســـت کـــه در قســـمت فـــوق ذکـــر نشـــده یـــا مدعـــی وجـــود 
ســـند مالکیـــت در نـــزد خـــود می باشـــد بایـــد ظـــرف مـــدت ده روز 
ـــود را  ـــراض خ ـــه و اعت ـــل مراجع ـــت مح ـــه ثب ـــی ب ـــار آگه ـــس از انتش پ
ـــد و  ـــلیم نمای ـــه تس ـــند معامل ـــا س ـــت ی ـــند مالکی ـــل س ـــه اص ـــن ارائ ضم
ـــراض  ـــورت اعت ـــا در ص ـــود و ی ـــراض نش ـــرر اعت ـــت مق ـــرف مهل ـــر ظ اگ
ـــند  ـــت س ـــود اداره ثب ـــه نش ـــه ارائ ـــند معامل ـــا س ـــت ی ـــند مالکی ـــل س اص
مالکیـــت المثنـــی را طبـــق مقـــررات صـــادر و بـــه متقاضـــی تســـلیم 
ـــوق  ـــی ف ـــاک ثبت ـــا پ ـــت) ضمن ـــورد ثب ـــه م ـــح اینک ـــرد. توضی ـــد ک خواه
ـــی  ـــند رهن ـــر س ـــال براب ـــدت ۱۲ س ـــکن بم ـــک مس ـــن بان ـــر در ره الذک
ـــط در  ـــی فق ـــن آگه ـــا ای ـــد( ضمن ـــه ۱۳۸۹/۲/۵ می باش ۱۶۹۰۵۰ مورخ

یـــک نوبـــت انتشـــار می گـــردد و تجدیـــد نخواهـــد شـــد.

صمدزاده
سرپرست ثبت اسناد و امالک خوی 

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ۱۰۲ - ۹۹/۱۱/۲۸ شــورای محتــرم شــهر 
نســبت بــه واگــذاری اجــاره یــک ســاله زیرزمیــن تجــاری پاســاژ قائــم از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی 

بــه افــراد واجدالشــرایط اقــدام نمایــد.
متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.

ضمنا شهرداری در، رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/11                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/18

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۸ می باشد.

مقدم - شهردار آذرشهر

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ۱۰۲ - ۹۹/۱۱/۲۸ شــورای محتــرم شــهر 
نســبت بــه واگــذاری اجــاره یــک ســاله جایــگاه عرضــه ســوخت CNG از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی 

بــه افــراد واجدالشــرایط اقــدام نمایــد.
متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.

ضمنا شهرداری در، رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/11                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/18

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۸ می باشد.

مقدم - شهردار آذرشهر

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(
شــهرداری آذرشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ۱۰۲ - ۹۹/۱۱/۲۸ شــورای محتــرم شــهر 
ــراد  ــه اف ــی ب ــده عموم ــی مزای ــق آگه ــار از طری ــره ب ــدان ت ــاله می ــک س ــاره ی ــذاری اج ــه واگ نســبت ب

ــد. ــدام نمای واجدالشــرایط اق
متقاضیان می توانند همه روزه اسناد مزایده را از اولین تاریخ نشر آگهی از شهرداری دریافت نمایند.

ضمنا شهرداری در، رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/11                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/18

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۱۲/۲۸ می باشد.

مقدم - شهردار آذرشهر
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ناهمخوانی صادرات آذربایجان شرقی

 با الگوی واردات کشورها
ـــزی  ـــت و برنامه ری ـــازمان مدیری ـــزی س ـــعه و برنامه ری ـــاون توس مع
آذربایجان شـــرقی، بـــر لـــزوم هدفمندســـازی صـــادرات تاکیـــد کـــرد 
ـــورها  ـــای کش ـــا تقاض ـــتان ب ـــی اس ـــای صادرات ـــب کااله ـــت: ترکی و گف

ـــدارد.  ـــادی ن ـــی زی همخوان
بـــه گـــزارش فـــارس ، پرویـــز محمـــدزاده در جلســـه کارگـــروه 
ـــاورزی،  ـــوالت کش ـــی، محص ـــواد معدن ـــرد: م ـــار ک ـــتان اظه ـــتغال اس اش
شـــیرینی و شـــکات ترکیـــب غالـــب صادراتـــی اســـتان را تشـــکیل 
ــاال  ــزوده بـ ــا ارزش افـ ــی بـ ــادرات محصوالتـ ــزان صـ ــد و میـ می دهـ

ـــت. ـــن اس ـــیار پایی بس
ـــان  ـــش بنی ـــوالت دان ـــادرات محص ـــد و ص ـــر تولی ـــد ب ـــزود: بای وی اف
ـــد بیشـــتر تمرکـــز شـــود؛ چـــرا کـــه  کـــه ارزش افـــزوده باالیـــی نیـــز دارن
ـــد در  ـــم باش ـــم ه ـــر ک ـــی اگ ـــان حت ـــش بنی ـــای دان ـــادرات کااله ص

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــتان تاثیرگذارت ـــعه اس توس
ـــام  ـــا تم ـــه ب ـــز اینک ـــم ج ـــاره ای نداری ـــت: چ ـــراز داش ـــدزاده اب محم
تـــوان موانـــع و مشـــکات موجـــود فعالیت هـــای دانـــش بنیـــان را 
ـــرفت و  ـــتابان پیش ـــه ش ـــورت از قافل ـــن ص ـــر ای ـــه در غی ـــم ک ـــع کنی رف

ـــد. ـــم مان ـــب خواهی ـــی عق ـــعه جهان توس
ـــزی  ـــت و برنامه ری ـــازمان  مدیری ـــزی س ـــعه و برنامه ری ـــاون توس مع
آذربایجان شـــرقی متذکـــر شـــد: بـــه نظـــر می رســـد ترکیـــب 
ــورها  ــای کشـ ــا تقاضـ ــد بـ ــادر می کنـ ــتان صـ ــه اسـ ــی کـ کاالهایـ

همخوانـــی زیـــادی نـــدارد.
ـــاق  ـــای ات ـــور اعض ـــا حض ـــاتی ب ـــت جلس ـــرد: الزم اس ـــح ک وی تصری
ـــکات  ـــع و مش ـــزار و موان ـــتان برگ ـــادی اس ـــاالن اقتص ـــی و فع بازرگان

ـــم. ـــع کنی ـــایی و رف ـــتان را شناس ـــی اس صادرات
محمـــدزاده ادامـــه داد: در برنامـــه صادراتـــی ســـال ۱۴۰۰ 
اســـتان بایـــد کشـــورهای هـــدف و نحـــوه نقـــش آفرینـــی 
آذربایجان شـــرقی در ایـــن کشـــورها، در واقـــع اینکـــه چـــه 
ــا  ــم کامـ ــادر کنیـ ــورهایی صـ ــه کشـ ــه چـ ــد بـ ــی را بایـ کاالیـ

مشـــخص و تعریـــف شـــود.
وی در عیـــن حـــال خاطرنشـــان کـــرد: بـــه ســـرانجام رســـیدن 
پروژه هایـــی مثـــل »ســـایبر پـــارک« و »شـــهر هوشـــمند« می توانـــد 
ــیده و  ــق بخشـ ــی را رونـ ــای دیجیتالـ ــب و کارهـ ــیاری از کسـ بسـ

توســـعه دهـــد.

فتاح:
نامزد ریاست جمهوری نمی شوم

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــتضعفان بـ ــاد مسـ ــس بنیـ رئیـ
ـــاد  ـــاب در بنی ـــر انق ـــم رهب ـــا حک ـــده ب ـــه بن اینک
ــداد  ــه امـ ــای کمیتـ ــات امنـ ــتضعفان و هیـ مسـ
هســـتم ،گفـــت: بنـــده نامـــزد انتخابـــات ریاســـت 

جمهـــوری ســـال آینـــده نخواهـــم شـــد. 
ــتضعفان  ــاد مسـ ــس بنیـ ــاح، رئیـ ــز فتـ پرویـ
ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــارس در پاسـ ــا فـ ــو بـ در گفت وگـ
ـــت  ـــده ریاس ـــات آین ـــا در »انتخاب ـــه آی ـــش ک پرس
جمهـــوری نامـــزد خواهیـــد شـــد؟«، اظهـــار 
ــیفته  ــتیم، شـ ــنه قـــدرت نیسـ ــا تشـ داشـــت: مـ

ــتیم. ــت هسـ خدمـ
ـــر معظـــم  ـــام )ره(، رهب ـــن را ام ـــه داد: ای وی ادام
انقـــاب و شـــهیدان بهشـــتی و ســـردار ســـلیمانی 

ـــد. ـــاد دادن ـــا ی ـــه م ب
ـــده  ـــون بن ـــزود: چ ـــتضعفان اف ـــاد مس ـــس بنی رئی
ـــا  ـــن را ب ـــم دارم، ای ـــاب حک ـــم انق ـــر معظ از رهب
چیـــزی عـــوض نمی کنم.بنـــده منســـوب والیـــت 
ـــا و  ـــر م ـــته ب ـــت گذاش ـــان من ـــتم و ایش ـــر هس ام

ـــت. ـــم داده اس حک
ـــان  ـــم ایش ـــا حک ـــده ب ـــت: بن ـــان داش ـــاح بی فت
هـــم در هیـــات امنـــای کمیتـــه امـــداد و هـــم در 
ـــا  ـــان در دو ج ـــتم و همزم ـــتضعفان هس ـــاد مس بنی

از رهبـــری معظـــم انقـــاب حکـــم دارم.
ـــه  ـــام را ب ـــن مق ـــن ای ـــده م ـــرد: بن ـــد ک وی تاکی

ـــم. ـــرت نده ـــا و آخ دنی

معاون وزیر نیرو خبر داد؛ 
چند سد کشور تا پایان سال ۹۹ به 
مقاصد گردشگری تبدیل می شوند 

ــان  ــا پای ــور ت ــد کش ــد س ــت: چن ــی گف خامس
ــه  ــی ب ــراث فرهنگ ــکاری وزارت می ــا هم ــال ب امس

مقاصــد گردشــگری تبدیــل می شــوند. 
ــی  ــوان، تق ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
زاده خامســی معــاون امــور آب و آبفــای وزیــر نیــرو 
در هفتــه چهــل و ســوم پویــش هــر هفتــه الــف ب 
ــر داد  ــگری آب خب ــه گردش ــام الیح ــران از انج ای
ــور  ــس جمه ــب رئی ــا تصوی ــن الیحــه ب ــت: ای و گف

انجــام شــد.
او ادامــه داد: چنــد ســد کشــور تــا پایــان ســال 
۹۹ بــه مقاصــد گردشــگری تبدیــل می شــوند، 
ــچ  ــردم هی ــد و م ــته بودن ــال ها بس ــد ها س ــن س ای
ــا  ــه م ــد ب ــتند.  ۱۱۰ س ــا نداش ــا آن ه دسترســی ب
ــوزه  ــرای ح ــد ب ــت ۳۰ س ــه در نهای ــد ک ــام ش اع

ــت. ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــگری م گردش
ــان  ــا بی ــرو ب ــر نی ــور آب و آبفــای وزی ــاون ام مع
ــزرگ وجــود  ــی و ب این کــه در کشــور ۱۸۲ ســد مل
دارد، ادامــه داد: منظــور از ســد ملــی ســد های 
بزرگــی اســت و تعــداد ســد های موجــود در کشــور 
بســیار بیشــتر از ایــن تعــداد اســت کــه اغلــب ایــن 

ــد. ــگری را دارن ــتفاده گردش ــت اس ــد ها ظرفی س
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــح ک ــان تصری ــی در پای خامس
بیــش از ۵۰ تــاالب و دریاچــه و ۱۹۰ ســد مســتعد 
اجــرای طرح هــای گردشــگری هســتند کــه بــا 
رونــق  باعــث  ایــن فضــا می تــوان  از  اســتفاده 

ــد. ــران ش ــگری در ای گردش

شبکه بهداشت ایران توانایی واکسیناسیون 2۰ میلیون 
نفر را در ماه دارد 

ــان و آمــوزش پزشــکی گفــت:  ــر بهداشــت، درم معــاون بهداشــت وزی
ــا نداریــم، شــبکه  ــرای انجــام ســریع واکسیناســیون کرون ــی ب هیــچ نگران
بهداشــت ایــران توانایــی واکسیناســیون ۲۰ میلیــون نفــر را در مــاه دارد و 

اگــر واکســن برســد، نمایــش قــدرت خواهیــم داشــت. 
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضا رئیســی در مراســم قدردانــی از بهــورزان، مربیان 
و مراقبــان ســامت نمونــه کشــور در وزارت بهداشــت افزود: شــبکه بهداشــتی 
ایــران کــه بیــش از ۳۰ ســال پیــش بــه دســت بــزرگان نظــام ســامت ایــران 
پایــه گــذاری شــده، افتخــار و نقطــه قــوت نظــام ســامت ایــران اســت. ایــن 
شــبکه تــا اقصــی نقــاط کشــور گســترده شــده و هیــچ روســتای بــا هــزار نفــر 

جمعیــت وجــود نــدارد کــه خانه بهداشــت نداشــته باشــد.
وی گفـت: عـاوه بـر خانه هـای بهداشـت در حـدود ۱۷ هزار روسـتای 
و حـدود  روسـتایی  درمانـی  و  بهداشـتی  مرکـز  از ۲۵۰۰  بیـش  کشـور، 
سـه هـزار مرکـز شـهری هـم داریـم که بـا اجـرای نظـام ارجـاع بـه مراکز 
تخصصـی و بیمارسـتانی متصـل هسـتند و این نظام آمـوزش دیده و متصل 
در دوران کرونـا نیـز افتخـارات زیـادی کسـب کـرده و تاکنـون سـه مرحله 
غربالگـری تشـخیص کرونـا در کشـور انجـام شـده بـه تازگـی خانـه هـای 
بهداشـت عشـایری و کـوچ رو نیـز ایجاد شـده که همراه عشـایر اسـت و به 

زودی ۴۲۰ خانـه عشـایری نیـز بـه ایـن مجموعـه اضافـه می شـود.
ــای  ــه ه ــته خان ــال گذش ــد س ــزود: در چن ــت اف ــر بهداش ــاون وزی مع
ــای آن از ۲۶  ــاختمان ه ــر س ــه عم ــد و نیم ــده ان ــازی ش ــت نوس بهداش
ــن  ــم در ای ــزات الزم ه ــرده و تجهی ــدا ک ــش پی ــال کاه ــه ۱۰ س ــال ب س

ــل اســت.  ــای بهداشــت کام ــه ه خان
وی گفــت: اجــرای طــرح »هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت« هــم کــه از ایده 
هــای دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت اســت، کمکــی بزرگــی بــه ارتقــای جایــگاه 
شــبکه بهداشــتی بــود کــه ای کاش چنــد مــاه زودتــر اجــرا می شــود کــه در 

ایــن صــورت کمــک بزرگــی بــرای کنتــرل اپیدمــی کرونــا در کشــور بــود.
ــزود: گام بعــدی ارتقــای نظــام شــبکه بهداشــتی حرکــت از  رئیســی اف
نظــام PHC یــا مراقبــت هــای اولیــه بــه ســمت سیســتم UHC مبتنــی 
بــر نظــام ارجــاع اســت کــه از یــک دهــه پیــش در کشــور بــا اجــرای طــرح 
پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع شــروع شــده اســت، پایلــوت آن انجام شــده 
و هــم اکنــون بیــش از ۱۰ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر در حاشــیه شــهرها 
و نیــز همــه ســاکنان روســتاها و شــهرهای زیــر ۵۰ هــزار نفــر از ظرفیــت 
هــای ایــن برنامــه برخــوردار هســتند و بــه زودی برنامــه پزشــک خانــواده و 

نظــام ارجــاع در شــهرها نیــز اجــرا می شــود. 

»اگــر ادعــای محســن پیرهادی درســت 
باشــد و بــر خــاف برخــی شــایعات و اخبار 
ــرده نداشــته باشــد،  حکایت هــای پشــت پ
کار بــرای اصولگرایــان ســخت خواهــد شــد. 
ــی  ــانس اصولگرای ــرح و پرش ــره مط دو چه
بــه فاصلــه کوتاهــی کنــار رفته انــد و 
ــا ایــن  ــا افــرادی ب حــاال پیداکــردن فــرد ی
میــزان اجمــاع روی آنها کار بســیار ســختی 

اســت.« 
بـــه گـــزارش ایســـنا، روزنامـــه شـــرق 
ــادی  ــه نوشـــت: »پیرهـ ــا ایـــن مقدمـ بـ
ـــس  ـــم رئی ـــل و تصمی ـــدم تمای ـــر از ع خب
مجلـــس بـــرای ورود بـــه رقابت هـــای 
انتخاباتـــی ۱۴۰۰ داده اســـت. ادعایـــی 
کمـــی عجیـــب و بـــر خـــاف همـــه 
انتظـــارات از مشـــی غایـــی سیاســـی 
ــی  ــکنات تاکتیکـ ــژه سـ ــاف، به ویـ قالیبـ
ــابق  ــو سـ ــرش. عضـ ــال اخیـ ــک سـ یـ
ــه  ــک بـ ــره نزدیـ ــهر و چهـ ــورای شـ شـ
قالیبـــاف کـــه بـــا او بـــه مجلـــس رفـــت 
ــده  ــس شـ ــه مجلـ ــو هیات رئیسـ و عضـ
ـــخ  ـــاف در پاس ـــای قالیب ـــت: آق ـــه اس گفت
بـــه درخواســـت برخـــی نماینـــدگان 
بـــرای نامـــزدی وی در انتخابـــات ۱۴۰۰ 
ـــرایط  ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــه اس گفت
ــی  ــکات اساسـ ــور و مشـ ــاس کشـ حسـ
ــروزی  ــوع، پیـ ــن موضـ ــردم، مهم تریـ مـ
جبهـــه انقـــاب و تشـــکیل دولتـــی 
ــکات  ــل مشـ ــور حـ ــه منظـ ــد بـ کارآمـ
مـــردم اســـت. آقـــای قالیبـــاف ضمـــن 
ایـــن کـــه تمرکزشـــان را معطـــوف بـــه 
ــد،  ــس کرده انـ ــود در مجلـ ــف خـ وظایـ
ـــوری  ـــای کاندیدات ـــه بن ـــد ک ـــد دارن تأکی
در انتخابـــات را ندارنـــد و می گوینـــد 
ـــاب موظـــف هســـتند  ـــای انق ـــه نیروه هم
تـــاش کننـــد تـــا هـــر چـــه ســـریع تر 
بـــا وحـــدت، تمـــام ظرفیت هـــای خـــود 
ـــد  ـــه واح ـــت گزین ـــر موفقی ـــز ب را متمرک
کننـــد. برداشـــت و اســـتنباط مـــن از 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــاف ای ـــای قالیب ـــخنان آق س
بـــا افزایـــش احتمـــال حضـــور آیـــت اهلل 
رئیســـی، آقـــای قالیبـــاف تصمیـــم بـــه 
عـــدم کاندیداتـــوری گرفتـــه اســـت و 
ــان را دارد.« ــه ایشـ ــی کمـــک بـ آمادگـ

ــت  ــرده حکای ــت پ ــار پش ــی اخب برخ
ــکان قالیبــاف  ــن دارد کــه بیــن نزدی از ای

ــدن  ــای نیام ــن ادع ــاده و ای ــاف افت اخت
خالــی  هــدف  بــا  یــا  هــم  قالیبــاف 
نشــان دادن صحنــه بــرای جلــب توجــه یــا 
فشــار بــه رقیــب بــوده اســت یــا تاکتیکــی 
ــاف در  ــان از قالیب ــردن اذه ــرای دورک ب
ماه هــای مانــده بــه انتخابــات تــا او کمتــر 
ــم  ــروز ه ــد. دی ــار باش ــرب و فش ــر ض زی
ــاف  ــزدی قالیب ــاره نام ــی مطهــری درب عل
در انتخابــات گفتــه اســت: »ایشــان از 
ــه اســت  ــس رأی گرفت ــرای مجل ــردم ب م
ــت  ــر اس ــده. بهت ــال آین ــار س ــرای چه ب
ــه  ــن ک ــاند. ای ــان برس ــه پای ــن کار را ب ای
شــود  ریاســت جمهوری  انتخابــات  وارد 

ــت.« ــردم اس ــه م ــی ب بی احترام
مطهــری  علــی  ایــده صرفــا  ایــن 
ــان  ــی بســیاری از اصولگرای نیســت و حت
ــم  ــاف ه ــف قالیب ــم مخال ــوص تی به خص
چنیــن نگاهــی دارنــد؛ به ویــژه آنهــا کــه 
در ابتــدای کار مجلــس بحــث میثاق نامــه 
ــه  ــداری ک ــه پای ــد. جبه ــرح کردن را مط
حتــی در ابتــدا مخالــف حضــور شــهردار 
ــان  ــت اصولگرای ــران در فهرس ــابق ته س
ــال  ــه دنب ــود، ب ــس ب ــرای مجل ــران ب ته
ایــن بــود کــه بلندپــروازی قالیبــاف 
را کنتــرل کنــد؛ میثاق نامــه ای تهیــه 
ریاســت  نامزدهــای  کــه  بــود  کــرده 
ــه  ــق ورود ب ــای آن ح ــا امض ــس ب مجل
ــتند  ــت جمهوری را نداش ــات ریاس انتخاب
ــود را  ــی خ ــال نمایندگ ــار س ــد چه و بای
میثاق نامــه ای  می بردنــد؛  پایــان  بــه 
را  آن  نه تنهــا  قالیبــاف  البتــه  کــه 

ــات  ــوال در جلس ــه اص ــرد بلک ــا نک امض
ــا  ــرد.  ام ــرکت نک ــم ش ــا آن ه ــط ب مرتب
ــس  ــدن رئی ــر نیام ــه خب ــی ک در صورت
انتخابــات  کارزار  بــه  مجلــس  فعلــی 
بــرای  اوضــاع  باشــد،  درســت   ۱۴۰۰
ــود.  ــده می ش ــیار پیچی ــان بس اصولگرای
همــان  طــور کــه ضرغامــی گفتــه اتوبوس 
شــورای  و  می افتــد  راه  بــه  نامزدهــا 
نگهبــان بــا انبوهــی از شــخصیت های 
ــف  ــاس تکلی ــرای احس ــراز اول اصولگ ط
در صــورت  می شــود.  روبــه رو  کــرده، 
تأییــد اکثریــت آنهــا انتخابــات آتــی 
رقابت هــای  پرنامزدتریــن  از  یکــی 
جریــان  در  به ویــژه  ریاســت جمهوری، 
ــل  ــیار محتم ــود و بس ــی می ش اصولگرای
علــت  بــه  انتخابــات  کار  کــه  اســت 
نامزدهــای  بیــن  آرا  پخش شــدن 
حــد  به دســت نیامدن  و  اصولگرایــی 

ــد. ــه دوم بکش ــه مرحل ــاب، ب نص
و  روزنامه نــگار  ایمانــی،  ناصــر 
گفتــه  پیش تــر  اصولگــرا  تحلیلگــر 
ــزد  ــد نام ــا چن ــان ب ــر اصولگرای ــود: »اگ ب
هم تــراز حضــور پیــدا کننــد، قــدر مســلم 
ــا  ــد، ام ــد ش ــتر خواه ــزد بیش ــدد نام تع
اگــر یــک نامــزدی حضــور پیــدا کنــد کــه 
از ســایرین باالتــر باشــد، اجمــاع روی ایــن 
فــرد می تــوان محتمــل باشــد، اگــر ســایر 
ــی کــه مطــرح هســتند، حضــور  نامزدهای
داشــته باشــند، بعیــد اســت کــه اجماعــی 
روی آنهــا صــورت بگیــرد و شــاهد تعــدد 

ــود.« ــم ب ــا خواهی نامزده

ســعید جلیلــی، مهــرداد بذرپــاش، 
ــد  ــزاد، محم ــی نیک ــی، عل ــا زاکان علیرض
قمــی، ســعید محمــد، عــزت اهلل ضرغامــی، 
محســن رضایــی و حســین دهقــان از 
ــن  ــاال در ای ــه ح ــتند ک ــی هس گزینه های
فضــا بایــد منتظــر رقابتشــان باشــیم. 
ــا  ــن چهره ه ــی از ای ــاره برخ ــه درب اگرچ
کــه مشــخصا اعــام نامــزدی رســمی 
کرده انــد، پالس هــای لزومــا مثبتــی از 
ســوی اصولگرایــان شــنیده نمی شــود. 
در  شــنبه  روز  جــوان  روزنامــه  مثــا 
ــان  ــه حســین دهق مطلبــی در واکنــش ب
نوشــته اســت: »وزیــر ســابق دفــاع و 
پشــتیبانی نیروهــای مســلح از معــدود 
افــرادی اســت کــه کاندیداتــوری خــود را 
ــه  طــور رســمی در  ــات ۱۴۰۰ ب در انتخاب
ــرده و  ــام ک ــع اع ــا و مواض ــار نظره اظه
ــرکات  ــا و تح ــی برنامه ه ــور طبیع ــه  ط ب
انتخاباتــی را نیــز در دســتور کار قــرار داده 
ــوان  ــه عن ــه او ب ــت ک ــی اس ــت. بدیه اس
یــک شــهروند ایرانــی واجــد شــرایط ایــن 
حــق را دارد کــه خــود را در معــرض رأی 
ــات  ــد و در انتخاب ــرار ده ــران ق ــت ای مل
برنامه هایــش را در معــرض رأی   ۱۴۰۰
ــای  ــا اینج ــد. ت ــرار ده ــت ق و داوری مل
ــی  ــر رســمی او در صورت ــات غی کار اقدام
کــه مغایرتــی بــا قانــون انتخابــات نداشــته 
ــا اشــکال وارد  باشــد، بااشــکال اســت ام
بــه کمپیــن تبلیغاتــی آقــای دهقــان، 
مشــاورت  عنــوان  از  مکــرر  اســتفاده 
مصاحبه هــای  و  اخبــار  در  رهبــری 
ــی  ــن در حال منتشرشــده از وی اســت. ای
اســت کــه اســتفاده از ایــن عنــوان بــرای 
تحــرکات انتخاباتــی و مســائل خــارج 
عنــوان  بــا  مرتبــط  مأموریت هــای  از 
مشــاورت، بــر خــاف ضوابــط اســت. 
حــال آن کــه ایــن اقــدام بــر خــاف نظــر 
آقــای دهقــان در جریــان اســت، بنابرایــن 
ــد  ــن رون ــه ای ــی رود وی از ادام ــار م انتظ
جلوگیــری کنــد و اجــازه سوءاســتفاده 
ــرای  ــری را ب ــا رهب ــط ب ــوان مرتب از عن

ــد ــود نده ــخصی خ ــتفاده ش اس

جایگزین قالیباف کیست؟

 چهارچــوب بنیــادي بازاریابــي بین المللــي بــا بازاریابــي 
بین المللــي در  بازاریابــي  نــدارد.  تفــاوت آن چنانــی  داخلــي 
ــا چنــد مــورد  ــارت اســت از اجــراي یــک ی ســاده ترین وجــه عب
ــاي  ــوي مرزه ــه آن س ــو ب ــک س ــي از ی ــاي بازاریاب از فعالیت ه

ــور. ــک کش ــي ی مل
ــي  ــت بازاریاب ــن حال ــه پیچیده تری ــت ک ــوان گف ــع مي ت در واق
ــاي  ــام فعالیت ه ــراي تم ــزي و اج ــارت از برنامه ری ــي عب بین الملل
بازاریابــي در بســیاري از کشــورها . امــا امــروزه بازاریابــي در شــکل 
ــي←  ــاس جهان ــي در قی ــت از بازاریاب ــارت اس ــده اش عب پیچی
بازاریابــي جهانــي، حــد نهایــي تکامــل بازاریابــي بي المللــي 
ــط  ــه اي توس ــي در مقال ــي جهان ــار واژه بازاریاب ــن ب ــت. اولی اس
تدلویــت در ســال ۱۹۸۳ مطــرح شــد و تــا بــه امــروز بــه صــورت 
ــورد اســتفاده  ــا م ــان توســط شــرکت ه گســترده در ســطح جه

قــرار گرفتــه اســت.
در ایــن مقالــه هــدف مــا بررســي وضعیــت شــرکت هاي 
ایرانــي بــه خصــوص شــرکت هاي فعــال بخــش خصوصــي ایرانــي 
در مجموعــه فعالیت هــاي بازاریابــي بین المللــي اســت. امــا بــراي 
ایــن منظــور ابتــدا ســعي خواهیــم کــرد بــا برخــي از ابعــاد مهــم 
و همچنیــن برخــي از تصمیمــات اساســي کــه در حــوزه بازاریابــي 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــي اســت آشــنا شــویم و ســپس ب بین الملل
ــن  ــي و همچنی ــرکت هاي ایران ــادي ش ــي و اقتص ــي سیاس واقع
شــرایط اقتصــاد ایــران اقــدام بــه تحلیــل و بررســي نــوع فعالیــت 
ــي  ــه برخ ــور ارائ ــه و همین ط ــن زمین ــي در ای ــرکت هاي ایران ش
ــته  ــرایط را داش ــن ش ــود ای ــراي بهب ــا ب ــنهادها و راه کاره از پیش

باشــیم.
1- بررسي محیط بازاریابي بین المللي:

انجــام  بــراي  شــرکت  یــک  فعالیت هــاي  شــروع  نقطــه 
فعالیت هــاي خــود در خــارج از مرزهــاي یــک کشــور بایــد 
ــه آن  ــه قصــد ورود ب ــازار مي باشــد ک ــط ب بررســي شــرایط محی
ــف  ــروق مختل ــد از ط ــرکت ها بای ــور ش ــن منظ ــراي ای را دارد. ب
اقــدام بــه کســب اطاعــات الزم بــراي ورود بــه بــازار یــا بازارهــاي 
مدنظــر را داشــته باشــند. بــا توجــه بــه شــرایط سیاســي و 
اقتصــادي کشــور مــا ایــران مي تــوان گفــت کــه عمــده بازارهایــي 
ــا را  ــه آنه ــوان وارد شــدن ب ــل و ت ــي تمای ــه شــرکت هاي ایران ک
دارنــد عبــارت انــد از بــازار کشــورهایي از قبیــل: عــراق- امــارات- 
ــان -  ــیه - ارمنســتان - عم ــوریه- آذربایجــان - روس ــه- س ترکی
ــرقي  ــیاي ش ــوزه آس ــورهاي ح ــي از کش ــن و برخ ــان - چی لبن
و جنوبــي و در صــادرات محصــوالت خــام و اولیــه برخــي از 
کشــورهاي اروپایــي و یــا امریــکاي جنوبــي هــم مي تــوان اشــاره 

کــرد.
 بــا یــک بررســي عمیــق از نــوع حرکت هــا و نیــز فعالیت هــاي 
شــرکت هاي ایرانــي در ایــن بازارهــا مي تــوان فهمیــد کــه 
ــا  ــدم ی ــن ق ــه ای ــي ب ــرکت های ایران ــش از ۸۰% ش ــفانه بی متاس
ــه  ــد و ب ــت نمي دهن ــًا اهمی ــي اص ــي بین الملل ــه از بازاریاب مرحل
صــورت ناشــناخته وارد ایــن بازارهــا مي شــوند. نتیجــه ایــن قضیــه 
ــا تــوان  شــده اســت تولیــد و صــادرات کاالهــا و خدماتــي کــه ی
ــا در بســیاري از مواقــع  ــدارد و ی ــا کاالهــاي رقیــب را ن ــت ب رقاب

ــازار هــا نیســت. مــورد خواســت مشــتریان آن ب
در نتیجــه چنیــن امــري مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه 
ــت  ــي از دس ــه راحت ــاال ب ــي ب ــیل هاي خیل ــا پتانس ــي ب بازارهای
ــه بخــش بســیار مهمــي  ــي خــارج مي شــود ک شــرکت هاي ایران
ــح و در  ــات صحی ــدم کســب اطاع ــل ع ــه دلی ــن موضــوع ب از ای

ــت. ــا اس ــازار ه ــن ب ــط ای ــرایط محی ــي ش ــدم بررس ــه ع نتیج
2- تصمیم درباره ورود به بازار بین المللي

ــي  ــي بین الملل ــوزه بازاریاب ــه در ح ــري ک ــه دیگ ــدم و مرحل ق
وجــود دارد تصمیــم شــرکت یــا شــرکت ها بــراي ورود و فعالیــت 
ــي ها  ــه بررس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــي اس ــازار خارج ــک ب در ی
و نیــز تجربه هایــي کــه وجــود دارد مي تــوان گفــت کــه یــا 

ــي  ــازار جهان ــک ب ــد در ی ــق واســطه ها مي توانن شــرکت ها از طری
ــازار  ــک ب ــه طورمســتقیم در ی ــان ب ــا خودش ــد ی ــدا کنن ورود پی
خارجــي حضــور پیــدا کننــد. در ایــن حــوزه مي تــوان گفــت کــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــده ب ــر ش ــاي ذک ــي در بازاره ــرکت هاي ایران ش
اول از همــه شــناخت کافــي ندارنــد لــذا نــوع تصمیــم و در نهایــت 
ــدي  ــکات ج ــا مش ــا ب ــي آنه ــاي بازاریاب ــزي فعالیت ه برنامه ری
ــدم  ــي از ع ــا ناش ــی از آن ه ــش مهم ــه بخ ــود ک ــرو مي ش روب
ارتبــاط جهانــي کشــورها بــا اقتصــاد مــا اســت کــه باعــث شــده 
اســت کــه فعــاالن ایــران نــگاه ســختي به صــادرات داشــته باشــند 
و آن را امــري ســخت جلــوه بدهنــد و همچنیــن شــرکت هایي هــم 
کــه قصــد ورود دارنــد بــه دلیــل عــدم وجــود شــناخت کافــی از 
محیــط بــازار دچــار ســردرگمي و گاهــي اوقــات ســوخت هزینه هــا 
ــی  ــي از فعالین ــرس خیل ــث ت ــت باع ــوان گف ــه مي ت ــوند ک مي ش
ــد  ــي دارن ــازار بین الملل ــور در ب ــرایط حض ــه و ش ــه عاق ــم ک ه

ــود. ــم مي ش را ه
3- تصمیم درباره انتخاب بازار

یکــي از موضوعــات و مراحــل بســیار ســخت و مهــم در حــوزه 
ــه نقــش  ــازار هــدف« اســت ک ــي »انتخــاب ب ــي بین الملل بازاریاب
ــرکت  ــک ش ــت ی ــدم موفقی ــا ع ــت و ی ــي در موفقی ــیار مهم بس
ــت  ــم مدیری ــد عل ــت. در فرآین ــد داش ــدف خواه ــازار ه در آن ب
بازاریابــي بــه طــور ســنتي شــرکت ها از طریــق چهارچــوب 
چرخــه )STP( کــه شــامل )بخش بنــدي - هدف گیــري - 
ــت  ــا و در نهای ــه بررســي بازاره ــدام ب ــه اق ــي( اســت ک جایگاه یاب

ــد. ــازار مي کنن ــان در آن ب ــی خودش ــگاه یاب ــاب و جای انتخ
ــي  ــرکت هاي ایران ــت ش ــوع حرک ــرایط و ن ــم ش ــر بخواهی اگ
ــوان  ــه مي ت ــرار دهیــم اینگون ــه را مــورد بررســي ق در ایــن مرحل
ــن  ــي ای ــرکت هاي ایران ــش از ۹۵% ش ــفانه بی ــه متاس ــت ک گف
چرخــه از فرآینــد مدیریــت بازاریابــي را درســت اجــرا نمي کننــد 

ــراي ایــن قضیــه وجــود دارد. چنــد دلیــل ب
ــه  ــا مقول ــرکت ها ب ــران ش ــاالن و مدی ــنایي فع ــدم آش ۱- ع

ــي ــم بازاریاب عل
۲- نگاه کوتاه مدت و سودجویانه به صادرات
STP ۳- تکنیکال بودن اجراي این چرخه

۴- عــدم ارتباطــات سیاســي و اقتصــادي ایــران بــا بســیاري از 
کشــورهاي جهــان

۵- ضعف و کمبود افراد خبره در این حوزه
ــازمان ها  ــي س ــات عموم ــا و اطاع ــود حمایت ه ــدم وج ۶- ع
دولتــي مرتبــط بــا ایــن حــوزه )مثــل ســازمان توســعه تجــارت( و 

ــوارد خــاص دیگــر. هم چنیــن بســیاري از م
ــیاري از  ــه بس ــت ک ــده اس ــث ش ــوارد باع ــن م ــت ای در نهای
شــرکت هاي ایرانــي حضــور ناموفقــي در بازارهــاي خارجــي 
داشــته باشــند و آنهایــي همــه کــه حضــور پیــدا مي کننــد بیشــتر 
ــوالت  ــادرات محص ــا ص ــتقیم و ی ــادرات غیرمس ــورت ص ــه ص ب
ــي  ــان باالی ــزوده آنچن ــه ارزش اف ــت ک ــاده اس ــه آم ــام و نیم خ
ــوق  ــه ش ــد و در نتیج ــران نمي کن ــادي ای ــال اقتص ــب فع را نصی
و اشــتیاق حضــور بلندمــدت و ســودآور در یــک بــازار جهانــي از 

بیــن مي بــرد.
4- تصمیم درباره نوع ورود به بازار بین المللي

بازاریابــي  حــوزه  در  مهــم  بســیار  موضوعــات  از  یکــي 
بین المللــي مشــخص کــردن نــوع ورود یــک شــرکت بــه آن بــازار 

اســت کــه تعییــن کننــده نــوع و کیفیــت فعالیت هــاي بازاریابــي 
آن شــرکت در بــازار هــدف خــود خواهــد بــود. متاســفانه یکــي از 
واقعیت هــاي بســیار آشــکار دربــاره تجــارت خارجــي شــرکت هاي 
ایرانــي عبــارت اســت از عــدم توجــه آنهــا بــه مقولــه برندســازي 
ــن  ــژه در ذه ــه داراي ارزش وی ــاز ک ــد ممت ــک برن ــاختن ی و س
ــد باشــد. در حــال حاضــر  مشــتریان و مصــرف کننــدگان آن برن
ــي  ــرکت هاي ایران ــا از ش ــد ت ــه چن ــراق ک ــازار ع ــر از ب ــه غی ب
ــوب و  ــاي خ ــازي حرکت ه ــه برندس ــتند روي مقول ــاً توانس تقریب
مثبتــي داشــته باشــند، در بقیــه بازارهــاي ذکــر شــده در اول ایــن 
بررســي، شــرکت هاي ایرانــي متاســفانه نتوانســتند در ایــن حــوزه 
خــوب عمــل کننــد. شــاید بتــوان گفــت دلیــل اصلــي ایــن قضیــه 
ــورت  ــتي ص ــه درس ــاید ب ــه ش ــت ک ــرکت ها اس ــوع ورود ش ن
ــي  ــي بین الملل ــوزه بازاریاب ــي در ح ــور کل ــه ط ــت. ب ــه اس نگرفت
ــي  ــازار بین الملل ــک ب ــد در ی ــیوه مي توانن ــه ۳ ش ــا ب ــرکت ه ش

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــته باش ــور داش حض
۱- صادرات )مستقیم ، غیرمستقیم(

ــاز(، ۲-  ۲- ســرمایه گذاري مشــترک )۱- صــدور مجــوز )امتی
تولیــد قــراردادي، ۳- قــرارداد مدیریتــي ۴- مالکیــت مشــترک(.

۳- سرمایه گذاري سیستم )مونتاژ، تولید(
ــراي  ــد ب ــه مي توان ــي ک ــن روش ــا بهتری ــن روش ه ــن ای در بی
برندســازي شــرایط بهتــري را فراهــم کنــد روش حضــور مســتقیم 
ــرکت هاي  ــورد ش ــه در م ــت ک ــتقیم اس ــرمایه گذاري مس ــا  س ی
ایرانــي فقــط در بــازار کشــور عــراق تجربــه موفقــي از ایــن منظــر 
ــن  ــي ای ــل اصل ــت دلی ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــته اس ــود داش وج
قضیــه ضعــف روابــط دیپلماتیــک و سیاســي ایــران یــا کشــورهاي 

مطــرح بــوده اســت.
ــي بین المللــي ــاره برنامه هــاي بازاریاب ۵- تصمیــم درب

ــي بین المللــي  در حــوزه تنظیــم و اجــراي یــک برنامــه بازاریاب
ــد  ــا فاق ــي ی ــرکت هاي ایران ــیاري از ش ــه بس ــت ک ــوان گف مي ت
برنامــه هســتند یــا اگــر برنامــه اي مهــم دارنــد، آن برنامــه متناســب 
ــت  ــم مدیری ــه لحــاظ عل ــده اســت. ب ــم ش ــدف تنظی ــازار ه ــا ب ب
ــداف،  ــه اي از اه ــامل مجموع ــي ش ــه بازاریاب ــک برنام ــي ی بازاریاب
اســتراتژي ها و تاکتیک هــاي مختلــف بازاریابــي اســت کــه در 
قالــب آن اجــزاي مختلــف فعالیت هــاي آمیختــه بازاریابــي کــه بــه 
طــور ســنتی شــامل: ۱- محصــول ۲- قیمــت ۳- توزیــع ۴- ترفیــع 
اســت، بــه اجــرا درخواهــد آمــد کــه در نتیجــه آن شــرکت ها بــه 

اهــداف بازاریابــي خودشــان دســت پیــدا خواهنــد کــرد.
ــه  ــل اینک ــه دلی ــفانه ب ــي متاس ــرکت هاي ایران ــورد ش در م
ــق  ــده دقی ــر ش ــي ذک ــمت هاي قبل ــه در قس ــي ک ــل قبل مراح
رعایــت نمي شــود، لــذا خیلــي از شــرکت ها نــه مي تواننــد 
برنامه هــاي درســت تنظیــم کننــد و نــه مي تواننــد درســت 
ــي در  ــي از شــرکت هاي ایران ــه عنــوان مثــال خیل اجــرا کننــد. ب
ــد و ناموفقــي  ــراق و افغانســتان تجربه هــاي بســیار ب بازارهــاي ع
ــت  ــه عل ــته اند ک ــي داش ــاي تبلیغات ــراي کمپین ه ــوزه اج در ح
ــح و  ــات صحی ــه و اطاع ــود برنام ــدم وج ــه ع ــن قضی ــي ای اصل
دقیــق از نیازهــا - خواســته ها و رفتارهــاي مخاطبانشــان در ایــن 
بازارهــا بــوده اســت . در بســیاري از مواقــع خیلــي از محصــوالت 
بــا شــرایط، خواســته ها و زیرســاخت هاي  ایرانــي متناســب 
ــث  ــوع باع ــن موض ــه ای ــوند ک ــي نمي ش ــدف طراح ــاي ه بازاره
ــگاه  مي شــود کــه شــرکت ها نتواننــد در ذهــن مشتریانشــان جای

ــائل  ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ــذا ب ــد ل ــا کنن ــت و پ ــي را دس خوب
شــرکت ها بــه صــورت کــور در بازارهــاي خارجــي فعالیــت 
ــا  ــن بازاره ــت در ای ــه رقاب ــه آن از چرخ ــه در نتیج ــد ک مي کنن

خــارج مي شــوند.
ــم  ــع ه ــه توزی ــوط ب ــاي مرب ــوزه فعالیت ه ــن در ح هم چنی
شــرکت هاي ایرانــي دچــار مشــکات فراوانــي هســتند کــه ناشــي 
از عــدم توجــه تخصصــي و دقیــق آنهــا بــه ایــن فعالیت هــا اســت.
ــاي  ــازمان دهي فعالیت ه ــوع س ــاره ن ــم درب 6- تصمی

ــي ــي بین الملل بازاریاب
ــام  ــراي تم ــم در اج ــیار مه ــاید بس ــر و ش ــم آخ ــا تصمی  ام
ــاره  ــم درب ــل، تصمی ــه بین المل ــي در مرحل ــاي بازاریاب فعالیت ه
ــوزه  ــي در ح ــاي بازاریاب ــازماندهي فعالیت ه ــازمان و س ــوع س ن
ــم و  ــیار مه ــش بس ــاً نق ــه مطمئن ــت ک ــل اس ــت بین المل فعالی
اساســي در موفقیــت اجــراي برنامه هــا و اقدامــات بازاریابــي یــک 

ــد داشــت. شــرکت خواه
بــه طــور کلــي ۳ نــوع یــا شــیوه بــراي ســازمان دهي 

از: عبارت انــد  کــه  دارد  وجــود  بازاریابــي  فعالیت هــاي 
۱- ایجاد بخش صادراتي در داخل شرکت ها

۲- تاسیس یک سازمان یا شرکت بازاریابي بین المللي
۳- تاسیس شرکت چند ملیتي

ــي از  ــه خیل ــت ک ــوان گف ــي مي ت ــرکت هاي ایران ــورد ش در م
ــمتي  ــي قس ــان حت ــازمان خودش ــل س ــًا در داخ ــرکت ها اص ش
ــد. دلیــل اصلــي ایــن  تحــت عنــوان واحــد دایــره صــادرات ندارن
ــه  ــران ب ــه نگــرش ضعیــف و غیرتخصصــي شــرکت ها و مدی قضی

ــت. ــي اس ــي بین الملل ــاي بازاریاب ــوع فعالیت ه موض
در دنیــاي حاضــر خیلــي از شــرکت ها از شــیوه هاي ۲ و ۳ بــراي 
ســازمان دهي فعالیت هــاي بازاریابــي خــود اســتفاده مي کننــد کــه 
بي شــک نقــش بســیار موثــري در اجــراي اثــر بخــش  فعالیت هــاي 
مــورد  در  داشــت.  خواهــد  بین المللــي  عرصــه  در  بازاریابــي 
ــمت هاي  ــه در قس ــي ک ــل موضوعات ــه دلی ــي ب ــرکت هاي ایران ش
قبلــي گفتــه شــد بــه صــادرات و حضــور در بازارهــاي جهانــي اصــًا 

نــگاه متمایــز از نــگاه بازاریابــي داخلــي وجــود نــدارد.

جمع بندي و ارائه راه کارها و ایده ها:
ــل  ــي بین المل ــوزه بازاریاب ــه در ح ــدي ک ــه فراین ــه ب ــا توج ب
ــت  ــگاه و فعالی ــوع ن ــه و ن ــه تجرب ــا توجــه ب ــز ب ــه شــد و نی گفت
شــرکت  هاي ایرانــي در بازارهــاي خارجــي در ایــن قســمت 
ــش  ــور و افزای ــود حض ــراي بهب ــا ب ــا و ایده ه ــي از راه کاره برخ
حضــور شــرکت هاي ایرانــي در بازارهــاي خارجــي را مطــرح 

ییــم: مي نما
ــا  ــران ب ــک کشــور ای ــط سیاســي و دیپلماتی ــش رواب ۱- افزای

دنیــا
۲- رفع تحریم ها و تسهیل صادرات

۳- افزایــش آگاهــي و دانــش مدیــران در خصــوص فعالیت هــاي 
بازاریابــي بین الملــل

داخــل  در  کار  و  کســب  فرایندهــاي  هوشمندســازي   -۴
موثــر اطاعــات  افزایــش  منظــور  بــه  شــرکت ها 

قســمت هاي  در  موجــود  افــراد  بازارگــردي  و  ۵- حضــور 
خارجــي بازارهــاي  در  بازاریابــي  شــرکت ها 

۶- توجه و نگاه بلندمدت به صادرات
۷- آمــوزش و پــرورش افــراد خبــره و داراي تخصــص در حــوزه 

ــي در شــرکت ها بازاریاب
در آخــر مي تــوان گفــت کــه موقعیــت  شــرکت هاي ایرانــي در 
حــوزه صــادرات و  بازارهــای خارجــی وضعیــت ســردرگمي اســت 
ــر  ــود. اگ ــي نمي ش ــراي آن پیش بین ــزي ب ــق موفقیت آمی ــه اف ک
شــرکت های ایرانــی ایــن دارایــي مهــم یعنــي حضــور در بازارهــاي 
ــوان گفــت کــه بخــش مهــم و  ــد، مي ت ــده بگیرن خارجــی را نادی

اصلــي از توســعه کســب و کار خودشــان را نادیــده گرفته انــد.

بازاریابي بین المللي و وضعیت 
شرکت هاي ایراني از این منظر

فرشيد مهردادي

آگهی مفقودی 
ســیوان  ســیکلت  موتــور  ســبز  بــرگ 
بــه  خانقــاه  علیرضــا شــکیب   cdl125cc
شــماره پــالک39۵_289۵7 مــدل 1390 مشــکی 
ــود  ــور *ndr12۵*03021۵08 مفق ــماره موت ش

ــت. ــار اس ــد اعتب ــده و فاق ش

کد: 102
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مثلث کارپمن چیست؟
 Karpman drama یـا  کارپمـن  مثلـث 
کـه  »بازی هـا«  نظریـه  تکمیـل  در   triangle
توسـط اریـک بـرن پایـه گـذاری شـده بـود ارائـه 
شـده اسـت. او در این تئـوری نشـان می دهد طرز 
رفتـار مـا و طـرف مقابـل در قالـب ناهوشـیار و به 
صـورت نوعـی بـازی روانی صـورت می گیـرد؛ این 
بازی هـا بـا هـدف ایجـاد حـس لـذت یـا بـه تعبیر 
روانشناسـی دریافـت »نـوازش« صـورت می گیرند. 

نقش ها در مثلث کارپمن
• قربانـی: افـرادی کـه نقـش قربانـی را بـازی 
می کننـد لزوما شکسـت خـورده یا مظلوم نیسـتند 
بلکـه تنهـا از لحـاظ روانی خـود را ناامیـد و قربانی 
می داننـد. ایـن افراد معموال هر مسـئولیتی نسـبت 
بـه بـد بـودن شـرایط را رد می کنند و خودشـان را 
تسـلیم عوامـل و اجبارهـای بیرونـی می داننـد که 
باعـث می شـود برای تغییر شـرایط تـاش نکنند و 
بـه دنبـال ناجـی بگردند. حـال هنگامی کـه ناجی 
آنهـا موفـق عمـل نکنـد از قربانـی بـه زجردهنـده 
افـراد  ایـن  همچنیـن  می دهنـد.  نقـش  تغییـر 
معمـوال مشـکاتی در مهارت هـای حـل مسـئله، 

تصمیـم گیـری و لـذت بـردن از زندگـی دارند.
• آزاردهنـده: ایـن نقـش در زمان هـای مختلفـی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بـرای مثـال اگر ناجی 
از کمـک خـود پشـیمان شـده باشـد یـا قربانـی بـه 
حرف هـای او عمـل نکنـد جهـت حفـظ کنتـرل به 
آزاردهنـده تغییـر نقش می دهد یا ممکن اسـت یک 
قربانـی بـرای بدسـت گرفتن کنتـرل بـازی از نقش 

خـود خـارج شـده و به زجردهنـده تبدیل شـود.
 • ناجـی: افـرادی کـه بـه ایفـای نقـش ناجـی 
می پردازنـد همـواره در تاشـند ماننـد یک فرشـته 
نجـات بـه دیگـران کمـک کننـد و خود را مسـئول 
خدمـت رسـانی و حـل مشـکات آنـان می داننـد. 
بـا  رابطـه  در  خـوب  حـس  داشـتن  بـرای  آنهـا 
خودشـان بـه شـدت نیازمنـد دیگـران هسـتند و 
معمـوال بـا قربانی هـا ارتبـاط برقـرار می کننـد. از 
طرفـی آنها سـعی می کنند بـا ایجاد احسـاس گناه 
بـه فـرد مقابـل او را وابسـته بـه خودشـان نگه دارند 
و اگـر در کمـک بـه آنها شکسـت بخورند به شـدت 
احسـاس گنـاه می کنند. خشـم های نهفته یـا ایجاد 
احسـاس خسـتگی مفـرط یـا کار بیـش از حـد نیز 
دیگـر عـوارض گیـر کـردن در ایـن نقش هسـتند.

از  کارپمـن:  مثلـث  در  کـردن  گیـر  دالیـل 
آنجایـی کـه کـودکان در بسـیاری از مـوارد قـادر 
بـه تشـخیص درسـت و غلط نیسـتند، با مشـاهده 
رفتـار دیگران چیزهایـی می آموزنـد. از آنجایی که 
آنهـا شـاهد ایفای نقـش والدین، فامیل یـا دیگران 
در  می شـود  باعـث  هسـتند  نقـش  سـه  ایـن  در 

بزرگسـالی نیـز ایـن نقش هـا را کسـب کننـد.
 • باورهـای غلـط: دو طـرز تفکـر اشـتباه وجود 
دارد کـه بیشـتر در مـوارد گرفتـار شـده در ایـن 
بازی هـای روانـی دیـده می شـود کـه عبارتنـد از 
اشـتباه گرفتـن عشـق بـا ترحـم و ناتـوان دیـدن 

دیگـران در مراقبـت از خـود 
• مرزهـای بیـن فـردی نامشـخص: ایـن مرزها 
در هـر رابطـه بایـد مشـخص باشـند تـا از هرگونه 
مسـئولیت  احسـاس  ایجـاد  و  اشـتباه  برداشـت 

بی جـا یـا مشـکات دیگـر جلوگیـری کننـد.
رهایـی و خروج از مثلـث کارپمن: پس از آگاهی 
در رابطـه بـا مثلث کارپمـن،  باید بررسـی کنید که 

رابطه تـان درگیر مثلـث قربانی اسـت یا خیر.
مثلـث قـدرت دهی تـد روشـی در تحلیـل رفتار 
متقابـل بـرای خـروج از مثلـث کارپمن اسـت که در 
سـال ۲۰۰۳ برای مقابله با این مشـکل معرفی شـده 
اسـت. در ایـن مثلـث نقش هایـی وجـود دارنـد کـه 
جایگزیـن نقش هـای ناسـالم قبلی شـده و به صورت 
مثبـت، سـازنده و بـدون بـازی ذهنی اجرا می شـوند 
و از تصمیم گیری هـای هیجانـی جلوگیری می کنند. 

نقش هـای ایـن مثلث شـامل ایـن موراد هسـتند: 
• سـازنده یـا خـاق: در ایـن نقـش کـه مقابل 
قربانـی اسـت، بایـد بـه جـای گشـتن بـه دنبـال 
مقصـر و انـکار مسـئولیت ها بـه دنبـال یافتـن یـا 
ایجـاد راه حل هـا تمرکـز کنیـد و تمرکـز خـود را 
افـراد  ایـن  عملکـرد  نگه داریـد.  خواسـته ها  روی 
بـا ویژگی هـای افزایـش قـدرت تخیـل و پاسـخ به 
پرسـش »خواسـته من چیسـت؟« و انتخاب پاسخ 
مناسـب بـه شـرایط و چگونگـی درسـت زندگـی 

کـردن حتـی در شـرایط دشـوار همـراه اسـت.  
• مربـی: همانطـور کـه حـدس می زنیـد نقـش 
مربـی نیـز مقابل ناجی اسـت. در این نقـش باید به 
جـای نادیـده گرفتـن طـرف مقابـل یا بـه اصطاح 
ماهـی دادن بـه آن، بـه او ماهی گیـری یـاد دهید و 
بگذاریـد روی پای خود بایسـتد. وقتـی افراد خود را 
بـه عنـوان یک مربی قبـول کنند، متوجه می شـوند 
کـه قـدرت آنها صرفـا به دلیـل حمایـت از دیگران 
نیسـت و حتـی وقتی دیگران نیازمند کمک نباشـد 

نیـز بـه آنها احتـرام می گذارنـد و اعتبـار دارند.
 • چالش گـر: نقـش چالشـگر نیـز بایـد جایگزین 
آزاردهنـده شـود و بـا انتقادهـای سـازنده و ایجـاد 
چالش هـا فـرد قربانـی را از نقشـش خـارج کنـد. در 
ایـن نقـش نبایـد کل هویـت و وجـود فـرد را هدف 
انتقـادات قـرار داد بلکه با وضعیتی مناسـب و دعوت 

قربانـی بـه صحبت کـردن شـرایطی بهتر بسـازد.
 بیـان احساسـات: از دیگر مـوارد تاثیرگـذار برای 
خـروج از مثلـث کارپمن بیان احساسـات و اشـتراک 
گـذاری آنهـا بـا شـریک تان اسـت. وقتی بـه گزارش 
شـفاهی افـکار خـود بپردازید احتمال اینکـه از انجام 
آنها بپرهیزید بیشـتر می شـود. برای مثـال می توانید 
احساسـات خود را اینگونه بیان کنید:  »حس میکنم 
میخـوام تـو را بابـت ایـن ضعـف سـرزنش کنـم« یا 
»احسـاس میکنم باید تو را نجات دهم و مسـئولیت 

بهبـودی تو را برعهده بگیـرم« و... 
 منبع: بیتوته 

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
رتبه بندی معلمان 13 اسفندماه در صحن هیأت 

دولت بررسی می   شود

رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس از بررســی 
ــأت  ــن هی ــفندماه در صح ــان در روز ۱۳ اس ــدی معلم ــه بن ــه رتب الیح

ــر داد.  ــت خب دول
ــه  ــا اشــاره ب ــه ملــت ب ــا خان علیرضــا منــادی ســفیدان در گفت وگــو ب
ــده  ــی از بســته شــدن پرون ــا مســئوالن دولت ــه ب ــرات صــورت گرفت مذاک
بررســی الیحــه نظــام رتبــه بنــدی معلمــان در دولــت خبــر داد و گفــت: 
ــت در  ــأت دول ــن هی ــفندماه در صح ــنبه ۱۳ اس ــه روز چهارش ــن الیح ای

ــد. ــب می رس ــه تصوی ــرار دارد و ب ــتور کار ق دس
نماینــده تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
ــدی در  ــه بن ــت، الیحــه رتب ــأت دول ــن الیحــه در هی ــب ای ــس از تصوی پ
ــام کار  ــی و اتم ــس از بررس ــت و پ ــرار خواهدگرف ــس ق ــتور کار مجل دس
ــای  ــتور کاره ــن دس ــی از مهم تری ــه یک ــن الیح ــه ۱۴۰۰ ای ــه بودج الیح

ــود. صحــن علنــی مجلــس خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه دائمــی شــدن قانــون رتبه بنــدی فرهنگیــان یکــی 
ــوزش از روز  ــیون آم ــم و کمیس ــس یازده ــه مجل ــت ک ــی اس از موضوعات
ــود، گفــت: جزئیــات ایــن الیحــه در مجلــس حتمــا  نخســت پیگیــر آن ب
مــورد بررســی جــدی قــرار می گیــرد و نظــرات و پیشــنهادات فرهنگیــان 
ــس در آن  ــدگان مجل ــوزش و نماین ــیون آم ــای کمیس ــن اعض و همچنی

اعمــال خواهــد شــد.

حجت االسالم سلیمی در صحن علنی: 
چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان

 اجرا نمی شود؟ 

ــازی  ــدن همسان سـ ــی نشـ ــس از اجرایـ ــات در مجلـ ــده محـ نماینـ
حقـــوق بازنشســـتگان و رتبـــه بنـــدی معلمـــان انتقـــاد کـــرد. 

ــام و  ــت االسـ ــوان، حجـ ــگاران  جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــان در صح ـــات در پارلم ـــده مح ـــلیمی نماین ـــا س ـــلمین علیرض المس
ـــه  ـــه بودج ـــی الیح ـــان بررس ـــامی و در جری ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل علن
ـــت  ـــت: دول ـــس گف ـــأن مجل ـــظ ش ـــر حف ـــی ب ـــاری مبن ـــی اخط ۱۴۰۰ ط
ـــد کـــه همســـان ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان کـــه در برنامـــه ششـــم  بگوی
ـــل  ـــه دلی ـــه چ ـــاوه ب ـــه ع ـــت؟ ب ـــرده اس ـــرا نک ـــرا اج ـــده را چ ـــعه آم توس
ـــان  ـــدی معلم ـــه بن ـــول، رتب ـــند تح ـــم و س ـــه شش ـــد برنام ـــود تأکی ـــا وج ب

ـــت؟ ـــده اس ـــرا نش ـــتی اج ـــه درس ب
وی افـــزود: در بنـــد »و« الیحـــه بودجـــه دولـــت،  عـــدد ۹۰ هـــزار 
ــن  ــازمان تأمیـ ــه سـ ــت بـ ــی دولـ ــرای رد بدهـ ــال را بـ ــارد ریـ میلیـ
ــارد  ــزار میلیـ ــه مجلـــس ۱۵۰ هـ ــد، در حالـــی کـ اجتماعـــی آورده انـ
ـــزار  ـــت ۳۲۰ ه ـــازمان از دول ـــن س ـــب ای ـــرده اســـت. طل ـــر ک ـــال را ذک ری
ـــارد آورده  ـــزار میلی ـــه ۹۰ ه ـــرا در الیح ـــس چ ـــت، پ ـــال اس ـــارد ری میلی

ـــت؟ ـــده اس ش
ـــوالن  ـــت از معل ـــون حمای ـــی قان ـــرد:  از طرف ـــار ک ـــده اظه ـــن نماین ای
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــرا در آورده اسـ ــه اجـ ــس بـ ــت مجلـ را در حقیقـ
ـــا  ـــتی، آی ـــی  و بهزیس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــه ای کمیت ـــای بودج ردیف ه
دولـــت بـــه تحـــت پوشـــش های ایـــن دو نهـــاد مبلـــغ قابـــل توجهـــی 
ـــی  ـــد کار فن ـــت و بای ـــی نیس ـــعار های سیاس ـــای ش ـــا ج ـــد؟ اینج می ده

ـــرد. ک

تعرفه اینترنت شاد رایگان خواهد ماند 

ــد  ــی مانن ــان های داخل ــت پیام رس ــه اینترن ــس، تعرف ــدگان مجل نماین
ــگان تعییــن  شــاد، دانشــگاه ها، مراکــز دولتــی و ... را در ســال آینــده رای

کردنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در نشســت 
علنــی قــوه مقننــه و  در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه 
ــت  ــودن اینترن ــگان ب ــاره رای ــی درب ــع ابهام ــا رف ــال ۱۴۰۰، ب ــه س بودج
ــال ۹۹ در  ــد س ــگاه ها مانن ــاد و دانش ــد ش ــی مانن ــان های داخل پیام رس
ــع از  ــف، ۱۱ رأی ممتن ــق، ۸ رأی مخال ــا ۱۷۶ رأی مواف ــده ب ــال آین س

ــد. ــت کردن ــه موافق ــر در جلس ــده حاض ــوع ۲۴۹ نماین مجم
ـــش  ـــره )۱۸( بخ ـــدگان در تبص ـــته نماین ـــه روز گذش ـــاس مصوب ـــر اس ب
ـــرای  ـــت را ب ـــه اینترن ـــرخ تعرف ـــه ن ـــد ک ـــف کردن ـــت را مکل ـــدی؛ دول درآم
ــای  ــه هـ ــرخ تعرفـ ــد نـ ــان های داخلـــی ۲۰ درصـ ــتفاده از پیام رسـ اسـ
پیام رســـان های خارجـــی تعییـــن و وصـــول نمایـــد کـــه بـــر اســـاس 
ایـــن مصوبـــه ایـــن شـــائبه بـــه وجـــود آمـــد کـــه تعرفـــه اینترنـــت 
ــی  ــز دولتـ ــگاه ها، مراکـ ــاد، دانشـ ــد شـ ــی ماننـ ــان های داخلـ پیام رسـ
ـــه  ـــمول هزین ـــده مش ـــال آین ـــت، در س ـــگان اس ـــال ۹۹ رای ـــه در س و ... ک

ـــد. ـــد ش نخواه
ایــن رفــع ابهــام از ســوی مصطفــی طاهــری نماینــده زنجــان و طــارم 
مطــرح شــد و نماینــدگان نیــز بــا آن موافقــت کردنــد کــه بــر اســاس آن 
ــه  ــرخ تعرف ــد ن ــمول ۲۰ درص ــاد مش ــد ش ــی مانن ــان های داخل پیام رس
ــر  ــی حداکث ــان داخل ــک پیام رس ــت ترافی ــن قیم ــد شــد و همچنی نخواه
۲۰ درصــد ترافیــک اینترنــت بــوده و تعییــن مصادیــق و ضوابــط اجرایــی 

آن بــر عهــده شــورای عالــی فضــای مجــازی اســت.

چگونگی حمایت از اکران فیلم های نوروزی 
مشخص شد

ــینما  ــا در س ــیب های کرون ــی آس ــروه بررس ــه کارگ ــن جلس در آخری
ــد.  ــوب ش ــوروز مص ــای ن ــران فیلم ه ــت از اک حمای

بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت حســین انتظامــی 
ــی  ــاه مبن ــروه در ۷ بهمــن م ــه جلســه گذشــته کارگ ــزار شــد مصوب برگ
ــص  ــای قیمــت خال ــر مبن ــم( ب ــینما و فیل ــران )س ــه اک ــر کمــک هزین ب
ــد  ــادل ۲ درص ــالن مع ــک و دو س ــینمای ی ــرای س ــینما ب ــر س ــت ه بلی
ــد  ــادل ۳ درص ــالن مع ــار س ــه و چه ــینماهای س ــال، س ــالن های فع س
ســالن هــای فعــال و ســینماهای پنــج ســالن معــادل ۵ درصــد ســالن های 
ــد شــد. ــاه ۱۴۰۰ تمدی ــان اردیبهشــت م ــا پای فعال)حداکثــر ۵ ســالن( ت

ــم  ــه در صــورت تعطیلــی ســینماها نیــز مشــمول ســه فیل ــن مصوب ای
ــود. ــوروزی خواهــد ب ــژه اکــران ن وی

ــه تبلیغــات  ــک هزین ــوان کم ــه عن ــال ب  همچنیــن ۶ میلیــارد ری
یکپارچــه اکــران نــوروز ۱۴۰۰ اختصــاص پیــدا کــرد.

ــوردار  ــران برخ ــهیات اک ــی از تس ــوروزی زمان ــژه ن ــم وی ــه فیل  س
می شــوند کــه حداقــل ۴ هفتــه از نمایــش آنهــا ســپری شــود.

ــوروزی  ــران ن ــات اک ــری تبلیغ ــرح اسپانس ــرای ط ــه اج ــن جلس در ای
ــت. ــرار گرف ــد ق ــب و تایی ــورد تصوی م

در ابتــدای جلســه گزارشــی از رونــد فعالیــت ســامانه مدیریــت فروش و 
اکــران )ســمفا( ارائــه شــد و تهیــه کننــدگان و ســینماداران حاضــر از واریز 
مبالــغ جشــنواره فیلــم فجــر در کمتــر از یــک هفتــه از پایــان جشــنواره 

و همچنیــن پرداخــت بدهــی ســینماها از اکــران ۹۸ قدردانــی کردنــد.
ســعید رجبــی فروتــن، رمضانعلــی حیــدری خلیلــی، محمــد رحمتــی، 
محمدرضــا فرجــی، سیدحســین ســیدزاده، منوچهــر شاهســواری، مرتضــی 
شایســته، ســید غامرضــا موســوی، محمدقاصــد اشــرفی، علــی ســرتیپی و 

مســعود نجفــی از دیگــر حاضــران در ایــن جلســه بودنــد.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی اظهار داشــت: 
ــاه  ــک م ــش از ی ــته از بی ــال های گذش در س
ــود  ــت وج ــد بلی ــش خری ــکان پی ــته ام گذش
داشــت امــا امســال دیگــر پــرواز فــوق العــاده یــا 
در نظــر گرفتــن نــاوگان ویــژه برای پاســخگویی 
بــه ســفرهای نــوروزی نخواهیــم داشــت و فقــط 

ــه ای انجــام می شــود.  ســفرهای برنام
شــهرام آدم نــژاد، معــاون حمــل و نقــل 
ــا،  ــا ایلن ــو ب ــازی در گفت وگ ــر راه وشهرس وزی
دربــاره برگــزاری ســفرهای نــوروزی بــا توجــه 
بــه شــرایط کرونایــی اظهــار داشــت: بــا توجــه 
بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا، رونــد 
ســفرهای نــوروز ۱۴۰۰ بــرای حفــظ ســامت 
ــزه مــردم  ــا انگی ــر خواهــد کــرد ت مــردم تغیی

ــد. ــش یاب ــفر کاه ــرای س ب
ــوروزی  وی تاکیــد کــرد: طــرح ســفرهای ن
ــه اجــرا نمی رســد  ماننــد ســال های گذشــته ب
ــی  ــی آمادگ ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــا ن ام
ــد داشــت  انجــام ســفرهای ضــروری را خواهن
ــه  ــخگویی ب ــتای پاس ــا در راس و برنامه ریزی ه
انجــام ســفرهای ضــروری در ایــن ایــام اســت.

تشــدید  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  آدم نــژاد 
ــت  ــان در رعای ــا متخلف ــورد ب ــا برخ نظارت ه
محکــم  و  جــدی  بهداشــتی  پروتکل هــای 

خواهــد بــود و بــر ایــن موضــوع تاکیــد داریــم، 
از  اعــم  بهداشــتی  پروتکل هــای  گفــت: 
ــل  ــقوق حم ــی در ش ــا و گندزدای ضدعفونی ه
ــد  ــام خواه ــتمر انج ــورت مس ــه ص ــل ب و نق
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  تمــام  گرفــت. 
مقــررات پیشــگیری از شــیوع کرونــا در بخــش 
ضدعفونــی نــاوگان، اســتعام گیری از وضعیــت 
ســامت مســافران، فاصله گــذاری اجتماعــی و 

... ســختگیرانه بــه اجــرا می رســند.  
ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــای  ــد نوروزه ــت مانن ــروش بلی ــه پیش ف اینک
قبــل از ســال ۹۹ انجــام نخواهــد شــد، ادامــه 
داد: در ســال های گذشــته از بیــش از یــک 

مــاه گذشــته امــکان پیــش خریــد بلیــت 
وجــود داشــت امــا امســال دیگــر پــرواز فــوق 
العــاده یــا در نظــر گرفتــن نــاوگان ویــژه بــرای 
ــم  ــوروزی نخواهی ــفرهای ن ــه س پاســخگویی ب
داشــت و فقــط ســفرهای برنامــه ای انجــام 

می شــود.
ــزود: هــر چنــد در ســال های گذشــته  وی اف
ــش  ــاوگان را افزای ــت ن ــوروز، ظرفی ــام ن ــژه ای وی
ــه ای  ــفرهای برنام ــط س ــال فق ــم امس می دادی
مدهــای مختلــف حمــل و نقــل انجــام می شــود.

آدم نــژاد تاکیــد کــرد: البتــه در حــال حاضر 
ممنوعیتــی بــرای خریــد و فــروش بلیــت 
ــام  ــایر ای ــد س ــدارد و مانن ــود ن ــوروزی وج ن

ســال، متقاضیــان می تواننــد نســبت بــه تهیــه 
ــتعام گیری از  ــس از اس ــه پ ــت البت ــواع بلی ان

وضعیــت سامت شــان، اقــدام کننــد.
ــاره  ــا اش ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
بــه عــدم صــدور بلیــت بــرای مســافران مبتــا 
بــه کرونــا از طریــق ســامانه اســتعام  ســامت 
طبــق  داشــت:  اظهــار  شــدند،  شناســایی 
ــل  ــل و نق ــه حم ــا از مجموع ــن گزارش ه آخری
ــر  ــزار و ۸۳۰ نف رای ۴ ه ــور بــ ــی کش عموم

ــت. ــده اس ــادر نش ــت ص بلی
ــد  ــنهاداتی مانن ــاره پیش ــن درب وی همچنی
انجــام تســت فــوری بــرای مســافران نــوروزی 
گفــت: دربــاره موضوعاتــی ماننــد .انجــام تســت 
ــوری از مســافران منتظــر تصمیمــات ســتاد  ف
ــاال در  ــا هســتیم. احتم ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
فرایندهایــی از تســت فــوری اســتفاده خواهیــم 
ــد  ــود رون ــی ش ــوری الزام ــر تســت ف ــرد اگ ک
ــل از  ــافران قب ــامت مس ــتعام گیری از س اس

فــروش بلیــت تغییــر خواهــد کــرد.
ارایــه  بــه موضــوع  بــا اشــاره  آدم نــژاد 
تســت منفــی جعلــی کرونــا در برخــی از 
مرزهــای کشــورمان تاکیــد کــرد: توزیــع و 
تهیــه تســت جعلــی مربــوط بــه داخــل کشــور 
نمی شــود،اخباری کــه از تســت جعلــی منتشــر 
شــد مربــوط بــه خــارج از مرزهــای ایــران اســت 
کــه وزارت بهداشــت تهمیــدات الزم بــرای 
جلوگیــری از ایــن موضــوع را انجــام داده اســت.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در 
فــرودگاه امــام هــم تســت ۹۶ ســاعته منفــی را 
ــت  ــکوک را تس ــوارد مش ــم و م ــک می کنی چ

ــم.    ــدد می گیری مج

ــس  ــگاهیان مجل ــیون دانش ــس فراکس رئی
بــر ضــرورت تقویــت اقتصــاد دانش بنیــان 
ایــن  اولویــت   عنــوان  بــه  دانشــگاه ها  در 

فراکســیون تاکیــد کــرد.
متفکــرآزاد  روح اهلل  مهــر،  گــزارش  بــه 
اشــاره  بــا  خبرنــگاران،  بــا  گفت وگــو  در 
ــه  ــت رئیس ــا و هیئ ــب اعض ــن ترکی ــه تعیی ب
اظهــار  مجلــس  دانشــگاهیان  فراکســیون 
داشــت: نمایندگانــی کــه عضــو هیئــت علمــی، 
اســتاد و یــا کارمنــد دانشــگاهی بودنــد در ایــن 
ــه  ــروز جلس ــه ام ــت دارد ک ــیون عضوی فراکس
ایــن فراکســیون بــا موضــوع انتخابــات هیئــت 

ــد. ــزار ش ــه برگ رئیس
از تعییــن ترکیــب اعضــای هیئــت  وی 
رئیســه فراکســیون دانشــگاهیان مجلــس خبــر 
داد و گفــت: اکثریــت اعضــای ایــن فراکســیون 
بــه بنــده بــرای ریاســت ایــن کمیســیون 

ــد. ــاد کردن اعتم
وی افــزود: آقایــان اقبــال شــاکری نماینــده 
ــس اول  ــب رئی ــوان نای ــه عن ــران ب ــردم ته م
مــردم  نماینــده  ســاداتی نژاد،  ســیدجواد  و 
کاشــان بــه عنــوان نایــب رئیــس دوم انتخــاب 

شــدند.
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
ــر  ــه داد: ب ــامی ادام ــورای اس ــس ش در مجل
ــای  ــن فراکســیون، آق اســاس آرای اعضــای ای
احمدحســین فاحــی، نماینــده مــردم همــدان 

ــادات  ــره س ــم زه ــر اول، خان ــوان دبی ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــردم تهــران ب ــده م الجــوردی نماین
دبیــر دوم و آقــای علــی کریمــی فیروزجایــی، 
ــخنگوی  ــوان س ــه عن ــل ب ــردم باب ــده م نماین

ــدند. ــاب ش ــیون انتخ فراکس
ــس  ــگاهیان مجل ــیون دانش ــس فراکس رئی
یازدهــم، بــا اشــاره بــه اولویت هــای بررســی و 
پیگیــری ایــن فراکســیون، گفــت: اعضــای ایــن 
فراکســیون کــه از اســاتید دانشــگاه و ترکیبــی 
ســایر  و  آمــوزش  کمیســیون  اعضــای  از 
ــی  ــال حکمران ــه دنب ــتند، ب ــیون ها هس کمیس
ــاوری، تحقیــق و پژوهــش در کشــور  ــم، فن عل

ــتند. هس
متفکرآزاد، خاطرنشــان کرد: در این فراکســیون 

ــت اقتصــاد  ــای تقوی ــم در حوزه ه ــاش می کنی ت
دانش بنیــان از طریــق دانشــگاه ها، تقویــت ارتبــاط 
صنعــت و دانشــگاه، افزایــش ســهم علــم در تولیــد 
ــش  ــی، بی ــای نخبگان ــی و حرکت ه ــص مل ناخال
ــا آســیب  ــه و ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق از پیــش م
ــا  ــی و ی ــوزه، قانون زدای ــن ح ــن ای ــی قوانی شناس

ــم. ــذاری کنی قانون گ
عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای 
دانشــگاهیان  دغدغــه  مهمتریــن  اســامی، 
را آینــده نــگاری حــوزه علــم و فنــاوری و 
تقنیــن در ایــن بخــش عنــوان کــرد و گفــت: 
ــد  ــیون، بای ــن فراکس ــای ای ــری اعض ــا پیگی ب
بخشــی از مشــکات ایــن حــوزه را رفــع کنیــم 
و ســرعت و شــتاب تولیــد علــم نافــع در کشــور 

ــم. ــش دهی را افزای
ایــن  دانشــگاهی  بدنــه  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــت ک ــی اس ــس قبل ــش از مجال ــس بی مجل
منجــر بــه نــگاه علمــی بــه بســیاری از مســائل 

ــد. ــد ش خواه
ــهر  ــکو و آذرش ــز، اس ــردم تبری ــده م نماین
بــه  توجــه  اســامی،  در مجلــس شــورای 
ــدان  ــگاه، کارمن ــاتید دانش ــی اس ــائل صنف مس
و دانشــجویان دانشــگاه های وزارت علــوم و 
ــرار داد و  ــد ق ــورد تاکی ــت را م وزارت بهداش
گفــت: بــرای حفــظ جایــگاه علمــی و فنــاوری 
ایــران از دانشــگاه ها پشــتیبانی خواهیــم کــرد 
ــش بودجــه علمــی و پژوهشــی  ــر افزای و پیگی

ــود. ــم ب ــور خواهی کش
فراکســیون  کــرد:  تصریــح  متفکــرآزاد 
را  دیگــر  فراکســیون های  مکمــل  نقــش 
دارد، بــه عبارتــی در فراکســیون ها مســئله 
ــت  ــازی موضوعی ــان س ــازی و گفتم فرهنگس
دارد ولــی در کمیســیون ها عمومــاً تقنیــن 
ــاالی  ــت ب ــان از ظرفی ــه نش ــت ک ــرح اس مط

دارد. فراکســیون 
وی در پایــان تاکیــد کــرد: از اســاتید و 
نخبــگان دانشــگاهی و دانشــجویی دعــوت 
می کنــم تــا ایده هــا و برنامه هــای خــود را 
بــرای بهتر شــدن شــرایط علمــی و دانشــگاهی 
ــا گام هــای  ــد ت ــا مــا در میــان بگذارن کشــور ب

ــم. ــتا برداری ــن راس ــری در ای موثرت

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری از ممنوعیت پــرواز از 
مبــدا ایــران بــه ۳۲ کشــور و بالعکــس خبــر داد. 

ــرد:  ــار ک ــد حســن ذبیخــش اظه ــزارش تســنیم، محم ــه گ ب
ــا  ــا و ب ــاری کرون ــت بیم ــی مدیری ــتاد مل ــات س ــاس مصوب براس
هــدف پیشــگیرانه در جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونا در کشــور 
ــران ممنــوع شــد. ــه ای پذیــرش مســافر از کشــورهای پرخطــر ب

وی افــزود: وضعیــت پذیــرش مســافران کشــورهای بــا شــرایط 
ویــژه؛ مســافران مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه مقصــد ایــران کــه 
ظــرف حداکثــر دو هفتــه قبــل از موعــد ســفر، بیــش از۴ ســاعت 
در یکــی کشــورهای  انگلســتان، آفریقــای جنوبــی، آنگــوال، 
آرژانتیــن، بولیــوی، بوســاوانا، برزیــل، بورونــدی، کیــپ ورد، شــیلی، 
کلمبیــا، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو، اکــوادور، اســواتینی، 
گینــه فرانســوی، لســوتو، گویــان، مــاالوی، موریتانــی، موزامبیــک، 
نامیبیــا، پانامــا، پاراگوئــه، پــرو، روانــدا، سیشــیل، ســورینام، تانزانیا، 
اوروگوئــه، ونزوئــا، زامبیــا، زیمبــاوه اقامــت داشــته انــد، تــا اطــاع  
ــد و  ــران را ندارن ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــکان ورود ب ــوی ام ثان

پذیــرش آنهــا در فــرودگاه کشــور مبــداء ممنــوع اســت.
ــی و خارجــی کــه  ــاع ایران ــح کــرد: تمــام اتب ذیبخــش تصری
ــه  ــزم ب ــد، مل ــران را دارن ــوری اســامی ای ــه جمه قصــد ســفر ب
ــر  ــی از نظ ــی) RT-PCR ( منف ــت مولکول ــی تس ــه گواه ارائ
ــار حداکثــر ۹۶ ســاعت از آزمایشــگاه  ــا مــدت اعتب ــد ۱۹ ب کووی
ــان  ــه زب ــدا ب ــور مب ــت کش ــد وزارت بهداش ــورد تایی ــای م ه
انگلیســی یــا مــورد تاییــد کنســولگری، پیــش از ســوار شــدن بــه 

ــدا هســتند. ــرودگاه مب ــا در ف هواپیم
ــه  ــی کشــوری، هزین ــه گفتــه ســخنگوی ســازمان هواپیمای ب
انجــام تســت مولکولــی ) RT-PCR ( بــر عهــده مســافر اســت.

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری همچنیــن با تشــریح 
آخریــن الزامــات بهداشــتی بــرای ورود بــه ایــران از طریــق مــرز 
هوایــی گفــت: تمــام اتبــاع ایرانــی و خارجــی )بــاالی ۸ ســال( اعم 
از عــادی، دیپلمــات و .... کــه قصــد ســفر بــه جمهــوری اســامی 
RT- (ایــران را دارنــد، ملــزم بــه ارائــه گواهــی تســت مولکولــی

PCR (  منفــی از نظــر کوویــد ۱۹ بــا مــدت اعتبــار حداکثــر ۹۶ 

ســاعت از آزمایشــگاه هــای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت کشــور 
مبــدا بــه زبــان انگلیســی یــا مــورد تاییــد کنســولگری، پیــش از 

ســوار شــدن بــه هواپیمــا در فــرودگاه مبــدا هســتند.
وی افــزود: مســافران بایــد فــرم خوداظهــاری عــدم ابتــا بــه 
کوویــد۱۹ را در فــرودگاه مبــدا قبــل از صــدور کارت پــرواز تکمیل 
و بــه نماینــده شــرکت هواپیمایــی ارائــه کننــد و همچنیــن فــرم 
ــرودگاه مقصــد  ــل و در ف ــرواز تکمی تعهــد مســافر را در طــول پ
بــه نماینــده وزارت بهداشــت مســتقر در فــرودگاه تحویــل دهنــد.

ــاالی  ۸  ــتقیم، ب ــافران مستقیم/غیرمس ــت: مس ــش گف ذیبخ
ســال کــه از مبــدا کشــورهای پرخطــر )قــاره اروپــا( ســفر کــرده و 
یــا از آن کشــورها بــه عنــوان نقطــه ترانزیتــی )بــا اقامــت بیــش 
از ۴ ســاعت( اســتفاده کــرده انــد، همچنیــن مســافران ورودی از 
مبــدا ســایر کشــورها کــه در غربالگــری و مراقبــت ســندرمیک به 
ــا مشــکوک باشــند  عمــل آمــده در مــرز ورودی عامــت دار و ی
  ) RT-PCR (ملــزم بــه انجــام آزمایش مجــدد تســت مولکولــی

در بــدو ورود بــه کشــور و در فــرودگاه مقصــد هســتند.

رازی  واکســن  ویژگی هــای  از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
کووپــارس را اســتفاده از فنــاوری پیشــرفته و قابلیــت بازطراحــی 
بــر اثــر جهش هــای ویــروس کوویــد ۱۹ عنــوان کــرد و گفــت: 
ــا  ــی کرون ــب ایران ــن نوترکی ــتین واکس ــق در نخس ــم تزری حج

بســیار کــم اســت. 
ــاز  ــر کاظــم خــاوازی در مراســم آغ ــا، دکت ــزارش ایرن ــه گ ب
کارآزمایــی بالینــی واکســن رازی کــوو پــارس که در بیمارســتان 
ــا  ــزود: م ــد، اف ــزار ش ــران برگ ــرم)ص( ته ــول اک ــرت رس حض
می توانســتیم بــا فنــاوری هــای قدیمــی وارد ایــن طــرح 
مطالعاتــی شــویم امــا روش و پلتفرمــی انتخــاب شــد کــه 

بهتریــن واکســن ســازان از آن اســتفاده می کننــد.
وی ادامــه داد: در ایــن روش ویــروس زنــده، نیمــه زنده و کشــته 
شــده وارد بــدن انســان نمی شــود و بــه همیــن دلیــل از مطمئــن 

تریــن پلتفــرم هــای دنیــا در ســاخت واکســن کرونا اســت.
ــق  ــم تزری ــرد: حج ــان ک ــاورزی خاطرنش ــاد کش ــر جه وزی
در ایــن واکســن بســیار کــم اســت کــه ایــن موضــوع از دیگــر 

ــه اســت. ــن محصــول فناوران ــای ای ــی ه ویژگ

ــه خــود  ــد فقــط ب ــن رون خــاوازی همچنیــن گفــت: مــا در ای
واکســن فکــر نکردیــم یعنــی فــرد را فقــط ایمــن کنــد بلکــه تاش 
کردیــم زنجیــره انتقــال بیمــاری را قطــع کنیــم، ایــن نکتــه بســیار 

مهمــی اســت کــه در ایــن واکســن دیــده شــده اســت.
ــن واکســن  ــای ای ــر ویژگــی ه وی دوز استنشــاقی را از دیگ
اعــام کــرد و اظهارداشــت: بســیاری از واکســن ســازان دنیــا در 
مراحلــی نیســتند کــه ماننــد مــا کار بــه طــور کامــل تمــام شــده 
ــی را  باشــد و پیچیدگــی هــای تکنیکــی و فنــی طــرح مطالعات

طــی کــرده باشــند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: دنیــا گرفتــار انــواع 
واکسیناســیون کرونــا اســت و روش )پلتفــرم( ایــن واکســن بــه 
گونــه ای طراحــی شــده کــه بــا هیــچ واکســنی کــه بــه افــراد 

ــد. ــته باش ــل نداش ــت، تداخ ــده اس ــق ش تزری
ــردم  ــادآور شــد: یکــی از وجــوه اشــتراک همــه م خــاوازی ی
ــق  ــه رازی را تزری ــای موسس ــن ه ــه واکس ــت ک ــن اس ــران ای ای
کــرده انــد و خیــال هموطنــان از ایــن واکســن هــم راحــت باشــد.

ــکاری  ــا هم ــه ب ــی ک ــول در صورت ــن محص ــزود: ای وی اف

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، فازهــای تســت بالینــی خــود را 
ــرای مــردم ایــران و ســایر کشــورها هدیــه بســیار  طــی کنــد ب

ــی اســت. خوب
ــن  ــای ای ــی ه ــر از ویژگ ــاد کشــاورزی یکــی دیگ ــر جه وزی
ــروس  ــای وی ــش ه ــر جه ــی براث ــت بازطراح ــن را قابلی واکس
ــر  ــی و دیگ ــی، برزیل ــای جنوب ــی، آفریق ــم از انگلیس ــا اع کرون

ــرد. ــان ک ــد، بی ــده می ده ــه در آین ــی ک ــش های جه
خــاوازی ادامــه داد: اگــر جهــش هــای زیــادی در ایــن 
ــی و  ــاز طراح ــن را ب ــن واکس ــوان ای ــد، می ت ــروس رخ ده وی

ــرد. ــد ک ــای الزم وارد تولی ــذ مجوزه ــس از اخ پ
وی انجــام ایــن کار را افتخــاری بــزرگ بــرای ایرانیــان 
دانســت و از همــه محققانــی کــه در ایــن طــرح بــزرگ حضــور 

ــرد. ــر ک ــد، تقدی دارن
موسســه  کووپــارس  رازی  واکســن  بالینــی  کارآزمایــی 
ــن  ــاقی پروتئی ــی - استنش ــن تزریق ــتین واکس ــه نخس رازی ک
ــت  ــه اول تس ــق مرحل ــا تزری ــروز ب ــت ام ــا اس ــب کرون نوترکی

ــد. ــاز ش ــرد آغ ــب م ــه ۲ داوطل ــانی ب انس

ممنوعیتی برای خرید و فروش بلیت 
سفرهای نوروزی وجود ندارد

ضرورت تقویت اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها

ایران پرواز از مبدا و مقصد 32 کشور را ممنوع کرد 

وزیر جهاد کشاورزی:

قابلیت بازطراحی از ویژگی های واکسن رازی کوو پارس است
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غیبت وزیر ورزش در انتخابات فدراسیون فوتبال 

مسعود سلطانی فر در انتخابات فدراسیون فوتبال حاضر نشد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، مراســم انتخابــات فدراســیون 

فوتبــال در ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد.
ــات  ــان در انتخاب ــر ورزش و جوان ــر وزی ــود مســعود ســلطانی ف ــرار ب ق
ــا در  ــد، ام ــور یاب ــاری حض ــان افتخ ــوان مهم ــه عن ــال ب ــیون فوتب فدراس
ــاون  ــژاد )مع ــدی علی ن ــای او مه ــه ج ــت و ب ــب اس ــروز غای ــع ام مجم

قهرمانــی وزارت ورزش( حضــور دارد.
بــا توجــه بــه تغییــر اساســنامه فدراســیون فوتبــال، نقــش وزیــر ورزش 

در انتخابــات بــه صــورت مهمــان افتخــاری شــده اســت.

مظاهری تمرینات استقالل را ترک کرد 

رشــید مظاهــری دروازه بــان تیــم فوتبــال اســتقال بــا قهــر و ناراحتــی 
تمریــن امــروز تیمــش را تــرک کــرده اســت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، تمریــن تیــم فوتبــال اســتقال 
ــا ســعید  ــه دلیــل بحــث ب در حالــی برگــزار شــد کــه رشــید مظاهــری ب
عزیزیــان مربــی دروازه بانــان ایــن تیــم، بــا ناراحتــی و قهــر زمیــن تمریــن 
را تــرک کــرده اســت. البتــه او مصدومیــت از ناحیــه مــچ پــا را بــرای تــرک 

تمرینــات گروهــی بهانــه کــرد.
ــته  ــط داش ــن رب ــه ای ــد ب ــش می توان ــن تیم ــری از تمری ــر مظاه قه
باشــد کــه او در بــازی فــردای آبــی پوشــان برابــر مــس رفســنجان نیمکــت 
ــتد. ــتقالی ها می ایس ــینی درون دروازه اس ــین حس ــت و حس ــین اس نش

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال انتخاب شد 
ــال  ــوان فدراســیون فوتب ــب رئیــس بان ــوان نای ــه عن شــهره موســوی ب

انتخــاب شــد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، پــس از انتخــاب شــهاب الدیــن 
ــهره  ــال، ش ــیون فوتب ــد فدراس ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــادم ب ــزی خ عزی
ــب  ــوان نای ــه عن ــل ۱۷ رای باطــل ب ــا کســب ۷۰ رای در مقاب موســوی ب

ــال انتخــاب شــد. ــوان فدراســیون فوتب رئیــس بان
او ســابقه مدیرعاملــی باشــگاه بــادران را در کارنامــه خــود دارد. نــواب 
رئیــس اول و دوم عزیــزی خــادم موفــق بــه اخــذ صاحیــت نشــده بودنــد.

طبق تفاهم نامه امضا شده؛
تنیس روی میز ایران و قطر همکاری 

دو ساله خواهند داشت 
طبــق تفاهــم نامــه امضــا شــده میــان روســای فدراســیون هــای تنیــس 
روی میــز ایــران و قطــر، دو کشــور بــرای مــدت دو ســال در زمینــه هــای 

مختلــف بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد داشــت. 
بــه گــزارش مهــر، مهــرداد علــی قارداشــی رئیــس فدراســیون تنیــس 
روی میــز کشــورمان و خلیــل المهنــادی رئیــس فدراســیون قطــر و نایــب 
رئیــس کنفدراســیون آســیا تفاهــم نامــه همــکاری دو ســاله امضــاء کردنــد. 
بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه مــراودات پینــگ پنگــی دو کشــور افزایــش 

خواهــد یافــت.
ــزام  ــای اع ــرار اســت در زمینه ه ــر دو کشــور ق ــه ه ــم نام ــق تفاه طب
مربــی و داور، حضــور بازیکنــان دو کشــور در لیگ هــای باشــگاهی، 
برپایــی اردوهــای تمرینــی، حضــور ورزشــکاران دو کشــور در رقابت هــای 
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــر و برگ ــران و قط ــی ای ــه میزبان ــی ب بین الملل

ــد. ــکاری کنن ــری و داروی هم مربیگ
ســفارت ایــران در قطــر همــکاری صمیمانــه ای در انعقــاد ایــن تفاهــم 

نامــه همــکاری داشــت.

امامی: 
در اردوهای بعدی وزنم باالتر خواهد رفت 

دارنــده مــدال برنــز وزن ۷۰ کیلوگــرم کشــتی آزاد ســال ۲۰۱۹ جهــان 
ــیا  ــی آس ــابقات قهرمان ــت او در مس ــوم نیس ــوز معل ــه هن ــرد ک ــد ک تاکی

کشــتی خواهــد گرفــت یــا در گزینشــی المپیــک. 
یونــس امامــی کــه طــی روزهــای گذشــته در مســابقه انتخابــی موفــق 
ــار  ــا تســنیم اظه ــو ب ــد، در گفت وگ ــادی را شکســت ده ــال عب شــد جم
داشــت: خداراشــکر شــرایطم خــوب اســت. کــم کــم در وزن ۷۴ کیلوگــرم 

جــا خواهــم افتــاد.
ــدود ۵/۷۵  ــم ح ــرد: وزن ــد ک ــی اش تاکی ــرایط وزن ــورد ش وی در م
اســت و قطعــا در دو مــاه آینــده کــه مســابقات قهرمانــی آســیا و گزینشــی 
المپیــک در پیــش اســت، وزنــم باالتــر هــم خواهــد آمــد. بــه ۷۷ کیلوگــرم 
برســم، خــوب اســت. بــه لحــاظ قــدرت بدنــی هــم خداراشــکر رفتــه رفتــه 
بهتــر خواهــم شــد، همانطــور کــه طــی چنــد اردوی اخیــر وضعیتــم بهتــر 

از قبــل شــد.
ایــن مدعــی وزن ۷۴ کیلوگــرم در خصــوص اینکــه قــرار اســت در کــدام 
ــین خانی  ــی حس ــن و مصطف ــن م ــت: از بی ــرد، گف ــتی بگی ــابقه کش مس
ــم در  ــر ه ــک نف ــرود و ی ــک ب ــیایی روی تش ــت در آس ــرار اس ــی ق یک
مســابقات گزینشــی. هنــوز کادرفنــی در ایــن خصــوص چیــزی نگفتــه و 
آنهــا مشــخص خواهنــد کــرد کــه نماینــده ایــن دو مســابقه چــه کســانی 

هســتند.

تیم ملی تکواندوی ایران راهی بلغارستان می شود
تیــم ملــی تکوانــدو مــردان کشــورمان بــرای حضــور در هشــتمین دوره 
تورنمنــت بین المللــی بلغارســتان، روز پنجشــنبه )۱۴ اســفند( راهــی 

ــود.  ــه می ش صوفی
بــه گــزارش ایرنــا؛ هشــتمین دوره تورنمنــت بین المللــی صوفیــه 
ــزار  ــتان برگ ــه بلغارس ــی صوفی ــه میزبان ــفندماه و ب ــنبه ۱۷ اس روز یکش

می شــود.
تیــم ملــی تکوانــدو مــردان کشــورمان کــه بیشــتر از یک ســال اســت در 
هیــچ رویــدادی شــرکت نکــرده بــه منظــور حفــظ آمادگــی و بــرای حضــور 

در ایــن دوره از رقابت هــا ایــران را بــه مقصــد بلغارســتان تــرک می کنــد.
ترکیــب تیــم ملــی تکوانــدو کشــورمان در ایــن رقابــت هــا بــه شــرح 

زیــر اســت:
وزن اول )منهای ۵۴ کیلوگرم( : حسین لطفی

وزن چهارم )منهای ۶۸ کیلوگرم( : سروش احمدی
وزن پنجم )منهای ۷۴ کیلوگرم( : میرهاشم حسینی
وزن ششم )منهای ۸۰ کیلوگرم( : امیرمحمد بخشی
وزن هفتم )منهای ۸۷ کیلوگرم( : مهران برخورداری

وزن هشتم )به اضافه ۸۷ کیلوگرم( : سجاد مردانی
هدایــت ایــن نفــرات برعهــده فریبــرز عســکری بــه عنــوان ســرمربی و 

ــی اســت. ــه عنــوان مرب علی محمــد بســحاق و وحیــد عبداللهــی ب
تیــم ملــی کشــورمان پــس از حضــور در ایــن تورنمنــت، اردو مشــترکی 
را بــا همیــن نفــرات بــه همــراه آرمیــن هادی پــور بــا تیــم ملــی بلغارســتان 

در ایــن کشــور برپــا می کنــد و ۲۶ اســفندماه بــه ایــران بــاز می گــردد.
ــه ترتیــب ۱۰،  ــا ســوم ب ــه نفــرات اول ت ایــن رقابت هــا G۱ اســت و ب

ــرد. ــق می گی ــاز تعل ۶ و ۳.۶۰ امتی

و  اســتقال  تیم هــای  ســابق  بازیکــن 
دوم  فصــل  نیــم  در  می گویــد  ســپاهان 
مثلــث  پرســپولیس  و  ســپاهان  اســتقال، 
ــی  ــی را تشــکیل خواهنــد داد و تیم های قهرمان
مثــل فــوالد و تراکتــور هــم می تواننــد پشــت 
ــهمیه  ــب س ــرای کس ــم ب ــه تی ــن س ــر ای س

ــد.  ــاش کنن ــیایی ت آس
بــا  گفت وگــو  در  جمشــیدیان  احمــد 
ایســنا، دربــاره عملکــرد ســپاهان در نیــم 
ــل  ــم فص ــپاهان در نی ــرد: س ــار ک ــل اظه فص
اول در نتیجــه گیــری و کیفیــت بــازی در 
مجمــوع تیــم موفقــی بــود. ایــن مســاله قابــل 
ــم  ــاکت تی ــای س ــون آق ــود چ ــی ب ــش بین پی
ــد  ــرده بودن ــور ک ــع و ج ــی خــوب جم را خیل
ــم  ــی در تی ــان خوب ــم بازیکن ــم کادر و ه و ه
حضــور داشــتند. پشــتیبانی مالــی خیلــی 
خوبــی هــم از طــرف کارخانــه ســپاهان وجــود 
ــیه و  ــم حاش ــل ک ــم فص ــرم نی ــه نظ دارد و ب
موفقــی پشــت ســر گذاشــته اســت و اگــر ایــن 
ــی از  ــپاهان یک ــد س ــته باش ــه داش ــد ادام رون

شــانس های قهرمانــی اســت.
او دربــاره عملکــرد درخشــان برخــی از 
بازیکنــان ســپاهان گفــت: محمــد کریمــی دو 
فصــل پیــش هــم بــا امیــر قلعه نویــی یکــی از 
بهتریــن پاســورهای لیــگ شــد. فصــل گذشــته 
ــه  ــی ب ــه دلیــل تغییــرات سیســتمی قلعه نوی ب
ــد  ــازی نرســید و بع ــی ب محمــد کریمــی خیل

از آن بــا آمــدن نویدکیــا در پســت جدیــد 
او  می کنــد.  بــازی  دارد  دفاعــی  هافبــک 
ــه نظــرم  قــدرت پــاس خیلــی خوبــی دارد و ب
ــم  ــت تصمی ــن پس ــن از او در ای ــازی گرفت ب

ــود. ــی ب ــی خوب خیل
ـــرد: او  ـــه ک ـــپاهان اضاف ـــابق س ـــن س بازیک
ـــوب  ـــی خ ـــی زوج خیل ـــروش رفیع ـــار س در کن
بـــود. ســـجاد شـــهباززاده چنـــد فصـــل او را 
ــن  ــه های زمیـ ــر در گوشـ ــوان وینگـ ــه عنـ بـ
می دیدیـــم امـــا در ایـــن فصـــل بـــه عنـــوان 
ــان  ــد و نشـ ــازی می کنـ ــدف بـ ــم هـ مهاجـ
داده کـــه بســـیار بازیکـــن بـــا کیفیتـــی 
ــه  ــت. البتـ ــاک اسـ ــیار خطرنـ ــت و بسـ اسـ
و  ســـپاهانی ها  حملـــه  خـــط  مجموعـــه 
هافبک های شـــان کمـــک بســـیار زیـــادی 

کردنـــد کـــه شـــهبازاده ۱۲ گل بزنـــد و بـــا 
کیفیـــت بهتـــری بـــازی کنـــد.

و  ســپاهانی ها  ضعــف  نقطــه  دربــاره  او 
خریــد بازیکــن بــرای ترمیــم ایــن تیــم گفــت: 
کریمــی  محمــد  و  رفیعــی  بیــن ســروش 
ــه  ــم ک ــدا دیدی ــود دارد. بع ــف وج ــک ضع ی
ایــن  در  هــم  نورافکــن  یــا  اســماعیلی فر 
ــد  ــان می ده ــن نش ــد و ای ــازی کردن ــش ب بخ
ــه  ــت دارد. ن ــه تقوی ــاز ب ــپاهانی ها نی ــه س ک
این کــه مشــکلی داشــته باشــند امــا نیــاز 
ــود  ــه در نب ــد ک ــذب کنن ــی ج ــد بازیکن دارن
ســروش رفیعــی و محمــد کریمــی بــه مشــکل 
ــزش روی جــذب  ــم تمرک ــگاه ه ــد. باش نخورن
ــه  ــن نقط ــت و در ای ــی اس ــک میان ــک هافب ی
می خواهــد در فصــل نقــل و انتقــاالت بازیکــن 

ــد. ــذب کنن ج
ــه  ــاره ادام ــی اش درب ــیدیان در ارزیاب جمش
ــم  ــت: در نی ــتم گف ــگ بیس ــای و لی رقابت ه
فصــل دوم می توانیــم بازی هــای بهتــری را 
ــل اول  ــم فص ــه نی ــبت ب ــی نس ــاظ کیف از لح
ــوند  ــدا می ش ــم ج ــد تی ــیم. چن ــاهد باش ش
و ایــن فشــردگی جــدول در ادامــه فصــل 
ــپولیس،  ــد. در صدرجــدول پرس ــازی نمی مان ب
ســپاهان و تــا حــدودی اســتقال از دیگــر 
خیلــی  فاصلــه  و  می شــوند  جــدا  تیم هــا 
ــود دارد در  ــدول وج ــه ج ــه در میان ــی ک کم
ــی  ــد. تیم ــد ش ــم فصــل دوم بیشــتر خواه نی
ــی  ــول خطیب ــدن رس ــا آم ــور ب ــل تراکت مث

ــد. ــدا کن ــری پی ــت بهت ــد کیفی می توان
ــی  ــن تیم های ــر م ــه نظ ــرد: ب ــه ک او اضاف
کــه در نیــم فصــل اول جرقــه خوبــی داشــتند، 
ــت را  ــل دوم آن کیفی ــم فص ــد در نی نمی توانن
ــپاهان  ــتقال، س ــرم اس ــه نظ ــد. ب ــظ کنن حف
و پرســپولیس مثلــث قهرمانــی را تشــکیل 
ــور  ــوالد و تراکت ــی مثــل ف ــد و تیم های می دهن
پشــت ســر این ســه تیــم برای کســب ســهمیه 
آســیایی تــاش کننــد. در پاییــن جــدول هــم 
حــس نمی کنــم ماشــین ســازی بتوانــد از 
انتهــای جــدول جــدا شــود امــا احتمــال ایــن 
وجــود دارد کــه دو تیــم ذوب آهــن و نســاجی 
بتواننــد بیایــد و تیم هــای بــاالی ســر خــود را 

ــد و از قعــر جــدول فــرار کننــد. بگیرن

سـرمربی تیـم ملـی دوچرخه سـواری گفت: 
تجهیـزات مـا از رده خـارج شـده اند و بدتریـن 
اتفـاق ایـن اسـت کـه بـا تجهیـزات قدیمـی و 
مسـتهلک در المپیـک توکیـو شـرکت کنیـم. 

محمـود پـراش در گفت وگـو با ایسـنا درباره 
برنامـه آماده سـازی رکابزنانـی کـه گزینـه اعزام 
بـه بازی هـای المپیک توکیو هسـتند، بیان کرد: 
مسـیر مسـابقات داخلـی خـود را همانند مسـیر 
چنـد  می کنیـم.  طراحـی  المپیـک  بازی هـای 
مسـابقه  یـک مرحلـه ای در اروپـا نیـز مـد نظـر 
داریـم و تـاش می کنیـم کـه دعوت نامـه آن را 
بگیریـم و بـا اعـزام رکابزنانـی که گزینـه حضور 
در المپیک هسـتند به مسـابقات اروپایی، فردی 
کـه اسـتحقاق رفتن بـه المپیـک را دارد انتخاب 
می کنیـم. همچنیـن تـاش می کنیـم شـرایط 
آمادگـی رکابزنـان نسـبت بـه گذشـته متفـاوت 
باشـد. امیـدوارم بتوانیـم ایـن برنامه هایـی کـه 

داریـم را عملیاتـی کنیم.
پـراش در پاسـخ بـه این پرسـش کـه رکابزن 
و  دوچرخـه  بـا  اسـت  قـرار  ایـران  المپیکـی 
تجهیـزات قدیمـی در بـازی های توکیو شـرکت 
کنـد یا خیـر؟ تصریـح کـرد: بدترین اتفـاق این 
اسـت که بـا دوچرخه قدیمـی در المپیک توکیو 
شـرکت کنیـم و االن کشـورهای ضعیـف تـر از 
مـا امکانـات بهتری نسـبت بـه ما دارنـد. آخرین 
دوچرخه خریداری شـده بـرای المپیک ریو بوده 
اسـت. توقـع از دوچرخه سـواری  زیاد اسـت اما 

در ایـن سـال ها بـه همان انـدازه سـرمایه گذاری 
انجـام نشـده اسـت کـه جهشـی در دوچرخـه 
سـواری ایجـاد شـود. مسـووالن بیشـتر دنبـال 
رشـته هایی هسـتند کـه بتواننـد با هزینـه کم تر 
بـرای آنهـا مـدال کسـب کننـد. امـا دوچرخـه 
سـواری به لحاظ سـخت افزاری هزینه بر اسـت.

در  ملـی دوچرخـه سـواری  تیـم  سـرمربی 
براینکـه  مبنـی  دیگـری  پرسـش  بـه  پاسـخ 
نداشـتن تجهیـزات بـرای المپیـک را بـه اطاع 
سرپرسـت فدراسـیون رسـانده اسـت یـا خیـر، 
تاکیـد کـرد: به آقـای داوری اطـاع دادیم. االن 
قیمـت هـر دوچرخـه حداقـل ۱۰ تـا ۱۲ هـزار 
یـورو اسـت و می تـوان تخفیـف هـم گرفـت اما 
الزمـه اش ایـن اسـت کـه بودجـه الزم تزریـق 
تخفیـف،  بـا  می کنیـم  سـعی  نیـز  مـا  شـود. 

تجهیـزات بیشـتری را تهیـه کنیـم.

او افـزود: در ایـن دو سـال که چیـزی ندیدیم و 
اگـر فکـری برای وچرخه سـواری نشـود، نمی توان 
توقـع داشـت که اتفـاق خاصی هم بیفتـد. کمیته 
ملـی المپیـک و وزارت ورزش بایـد همـت کنند و 
کمـک اساسـی تری بـه دوچرخه سـواری داشـته 
باشـند. ما ۲۰ سـال اسـت کـه می گوییم پیسـت 
نداریـم امـا خبـری از آن نشـده اسـت. در بحـث 
تجهیـزات هم حداقل لوازم خریداری شـده اسـت 
کـه اکثـرا مسـتهلک و از رده خـارج شـده انـد. ما 
واقعـا بایـد ببینیـم چـه سرویسـی بـه  دوچرخـه 
سـوار می دهیـم و بعد توقع نتیجه داشـت باشـیم. 
در ایـن سـالها کمبود هایـی بوده کـه وضعیت  به 
اینجا رسـیده اسـت. اکنون هم وضعیت اقتصادی، 
گرانی دالر و شـیوع ویروس کرونا شرایط را سخت 

تر کـرده اند. 
پـراش در مورد ایـن که فکر می کنـد رکابزن 

اعزامی به المپیک بدون حاشـیه انتخاب شـوند؟ 
گفـت: قطعـا کار که بدون حاشـیه نمی شـود. ما 
سـعی می کنیـم حق کسـی ضایـع نشـود. قطعا 
در مسـابقات خارجی سـطح باال بهتـر می توانیم 
یـک نفـر را کـه اسـتحقاق رفتـن بـه المپیک را 

دارد، انتخـاب کنیم. 
 - ایـران  تـور  برگـزاری  امـکان  مـورد  در  او 
آذربایجـان نیـز گفت: بعیـد می دانم برگزار شـود. 
ابتـدا قـرار بـود خـرداد برگزار شـود امـا نمی دانم 
برنامـه جدید بـه چه صورت اسـت. امیـدوارم که 

امسـال ایـن تـور برگزار شـود.
کـه  ایـن  دربـاره ی  ملـی  تیـم  سـرمربی 
واگـذاری تعـدادی از اتاق هـای کمـپ تیم هـای 
ملـی بـه بخـش اداری فدراسـیون، چقـدر کار 
دعـوت نفـرات بـه اردو را بـرای او سـخت کرده 
اسـت؟ تاکیـد کـرد: بـه هر حـال کار مشـکل تر 
شـده اسـت. بـه خاطـر شـرایط کرونـا سـعی 
و  کنیـم  رعایـت  را  فاصله گـذاری  می کنیـم 
اتـاق قـرار  تعـداد نفـرات کمتـری را در یـک 
بدهیـم. اکنـون نیـز اردوی نیمـه اسـتقامت و 
سـرعت را جـدا از هـم برگـزار می کنیـم اما بعد 
از تعطیات نوروز تیم سـرعت و نیمه اسـتقامت 
را بایـد کنـار هـم  داشـته باشـیم و مجبوریـم 
نفـرات را فشـرده تر در اتـاق هـا داشـته باشـیم 
تـا بتوانیـم  کارمـان را پیش ببریم. تـا االن خدا 
را شـکر هیـچ مشـکلی از لحـاظ کرونـا در اردو 

هـای تیم ملـی نداشـتیم. 

مجمــع  دربــاره  فوتبــال  فدراســیون  ســابق  سرپرســت 
داد.  ارائــه  را  توضیحاتــی  فدراســیون  ایــن  انتخاباتــی 

بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، حیدر بهاروند سرپرسـت 
حـال حاضـر فدراسـیون فوتبـال در مراسـم انتخابات ریاسـت این 
فدراسـیون عنـوان کـرد: بعـد از فـراز و نشـیب های زیـاد سـال 
گذشـته توانسـتیم اساسـنامه فدراسـیون فوتبال را به تصویب فیفا 
و مجمـع برسـانیم و شـرایطی را فراهم کنیم کـه بتوانیم انتخابات 
فدراسـیون فوتبـال را برگـزار کنیم؛ و از همه عزیزانـی که به ما در 

یک سـال گذشـته کمـک کردنـد، تشـکر می کنم.
ــود و  ــزار ش ــی برگ ــات خوب ــدوارم انتخاب ــه داد: امی او ادام
ــکان  ــد س ــود بتوان ــاب می ش ــا انتخ ــط اعض ــه توس ــردی ک ف
هدایــت فدراســیون را بــه خوبــی در دســت بگیــرد و پیشــاپیش 

ــت دارم. ــرای او آرزوی موفقی ب
ــات  ــته زحم ــال گذش ــار س ــت: در چه ــد گف ــدر بهارون حی

ــز  ــا نی ــه آن ه ــد ب ــده و بای ــیده ش ــا کش ــال م ــادی در فوتب زی
ــات  ــد اتفاق ــا نبای ــود، ام ــم ب ــکاتی ه ــه مش ــم. البت ــاره کن اش

ــم. ــوش کنی ــوب را فرام خ
ــی  ــام جهان ــورمان در ج ــی کش ــم مل ــت تی ــت: موفقی او گف
ــا در  ــکاران م ــه هم ــاش هم ــا ت ــر ب ــوب دیگ ــات خ و اتفاق

ــم. ــاره کنی ــه آن اش ــد ب ــه بای ــت ک ــوده اس ــیون ب فدراس
او ادامــه داد: برگــزاری مســابقات لیــگ مــا در ســال گذشــته 
ــات  ــازه از مقام ــا اج ــتیم ب ــا توانس ــود. م ــختی ب ــیار س کار بس
ــل  ــه دلی ــه ب ــتی ک ــت بهداش ــرایط درس ــردن ش ــم ک و فراه
ــه انجــام آن شــدیم، مســابقات لیــگ  ــا مجبــور ب ویــروس کرون
ــان  ــای جه ــر لیگ ه ــه اکث ــی ک ــم در حال ــه دهی ــود را ادام خ
چنــد ماهــی مجبــور بــه تعویــق بازی هــای خــود شــدند. 
شــرایطی کــه در ایــن فصــل نیــز ادامــه داشــت و مــا توانســتیم 

ــم. ــزار کنی ــود را برگ ــابقات خ مس

بهارونــد عنــوان کــرد: فدراســیون فوتبــال مــا بدهــکار اســت، 
امــا اگــر مطالباتمــان در فیفــا آزاد شــود، متوجــه می شــویم کــه 
بدهــی مــا ناچیــز اســت و پــول فراوانــی در حســاب فدراســیون 

فوتبــال وجــود دارد.
او ادامــه داد: خیلــی از دوســتان ماننــد اعضــای هیئــت 
رئیســه، وزارت ورزش و جوانــان، کمــک کردنــد کــه بتوانیــم این 
ــال کشــورمان  ــده فوتب ــا رئیــس آین ــم ت ــزار کنی مجمــع را برگ
ــد  انتخــاب شــود. امیــدوارم فــردی کــه انتخــاب می شــود بتوان

فوتبــال مــا در مســیر رشــد و توســعه هدایــت کنــد.

ــران  ــال ای ــادم فوتب ــت: خ ــال گف ــیون فوتب ــس فدراس ریی
ــک  ــران کم ــال ای ــه فوتب ــد ب ــی جدی ــا نگاه ــود و ب ــم ب خواه

ــرد.  ــم ک خواهی
ــس از  ــادم پ ــزی خ ــن عزی ــهاب الدی ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ب
انتخــاب بــه عنــوان رییــس جدیــد فدراســیون فوتبال گفــت: باید 
از اعضــای مجمــع بــه خاطــر حمایــت از مــن و موســوی تشــکر 
کنــم. چــون قــرار نبــود مــا امــروز در مجمــع صحبــت کنیــم از 
ــه از  ــد ک ــن بدهن ــه م ــت را ب ــن وق ــردم ای ــد خواهــش ک بهارون

همــه شــما تشــکر کنــم.
ــم  ــا تی ــران هســتم و ب ــال ای ــن خــادم فوتب ــه داد: م وی ادام
مدیریتــی جدیــد و بــا تعامــل ســازنده بایــد بتوانیــم از فوتبــال و 
منافــع آن دفــاع کنیــم. بایــد بتوانیــم فصلــی نــو و نگاهــی جدیــد 

را در فوتبــال درســت کنیــم.
ــع  ــای مجم ــت: اعض ــال گف ــیون فوتب ــد فدراس ــس جدی ریی
امــروز ثابــت کردنــد نــگاه حرفــه ای دارنــد و دلســوز ایــن فوتبــال 
هســتند. خــود را مکلــف می دانــم تــا بــه توســعه فوتبــال اســتانی 
بپــردازم و بــه لیــگ توجــه جــدی تــری داشــته باشــیم. همــه در 

کنــار هــم نــگاه جدیــدی را تجربــه خواهیــم کــرد.
ــد و اعضــای هیــات رییســه  ــد از بهارون وی تصریــح کــرد: بای
فدراســیون و محمــد مهــدی نبــی دبیــر فدراســیون و همچنیــن 

ــان تشــکر کنــم. وزارت ورزش و جوان
عزیــزی خــادم ادامــه داد: همــه بــا هــم در کنــار هــم اعتمــاد و 
اعتبــار را بــه فوتبــال ایــران برخواهیــم گردانــد. از مجلس شــورای 

اســامی و کمیتــه ملــی المپیــک هــم بایــد تشــکر کنــم. 
ریییــس جدیــد فدراســیون فوتبــال گفــت: مجــددا از اعتمادی 
ــم در  ــدوارم بتوان ــم و امی ــکر می کن ــتید تش ــا داش ــه م ــه ب ک

ــران کارهــای بزرگــی انجــام دهیــم. فوتبــال ای
ــد  ــرد: بای ــه ک ــه اضاف ــادم در ادام ــزی خ ــن عزی ــهاب الدی ش
از مجمــع انتخاباتــی فدراســیون فوتبــال تشــکر کنــم ایــن 
ــود. مجمــع در یــک فراینــد  ــه ب ــه و منصفان یــک اعتمــاد آگاهان
ــی و  ــگاه تعامل ــک ن ــا ی ــدوارم ب ــد. امی ــزار ش ــک برگ دموکراتی
همگــرا پاســخ مناســبی بــه اعتمــاد آنــان بدهــم. البتــه همدلــی 
ــد  ــد بای ــد آم ــود خواه ــه وج ــیون ب ــه در فدراس ــی ک و هم گرای
در راســتای توســعه فوتبــال ایــران باشــد. البتــه در ایــن زمینــه 

ــز همــراه  ــات رییســه را نی ــا اعضــای منتخــب هی ــاش دارم ت ت
ــازوان اصلــی فدراســیون در تصمیم گیــری و  ــان ب کنــم چــون آن

ــم ســازی هســتند.   تصمی
ــه داد:  ــال ادام ــیون فوتب ــی فدراس ــع انتخابات ــب مجم منتخ
ــران  ــال ای ــواده فوتب ــا خان ــا ظرفیت هــای ب ــل ب همــکاری و تعام
شــرط الزم و اصلــی تحقــق برنامه هــای مــن اســت. ایــن همدلــی 
ــد.  ــران کمــک کن ــال ای ــعه فوتب ــه توس ــد ب ــی می توان و هم گرای
وی ایــن را هــم اضافــه کــرد کــه اعضــای مجمــع بــا انتخــاب 
خــود نشــان دادنــد کــه اســتقال رای دارنــد و انتخابات دســتوری 
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس ــع انتخابات ــروز مجم ــات ام ــود. اتفاق نب
ــود.  ــل ش ــایر فدراســیون ها تبدی ــرای س ــی ب ــه الگوی ــد ب می توان
ــزود:  عزیزی خــادم در تشــریح برنامه هــای بلندمــدت خــود اف
ــام اعضــای فدراســیون  ــی تم ــا همراهــی و همدل ــد ب ــه بای برنام
باشــد و مــن در ایــن برنامه هــا بــه دنبــال یــک فوتبــال توســعه گرا 
بــا محــور عدالــت هســتم؛ فوتبالــی کــه فــارغ از نــگاه سیاســی و 
ــه،  ــای پای ــه تیم ه جنســیتی باشــد. اســتاندارد ســازی، توجــه ب
توســعه زیرســاخت ها و تقویــت تیم هــا از مهمتریــن برنامه هــای 
ــم  ــن و تی ــای م ــن اولویت ه ــی از مهمتری ــه یک ــن اســت. البت م
کاری صعــود تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه جــام جهانــی ۲۰۲۲ 
قطــر اســت و در ایــن راه تمــام تــوان را بــه کار خواهــم گرفــت.

جمشیدیان: 

پرسپولیس، سپاهان و استقالل مثلث قهرمانی هستند

 بدترین اتفاق، شرکت در المپیک با دوچرخه قدیمی است

حیدر بهاروند: 

چهار سال گذشته در فدراسیون فوتبال 
زحمات زیادی کشیده شده است

 خادم فوتبال ایران هستم 

درمان با ورزش

ورزش برای درمان سرگیجه 

دالیل سرگیجه 
- فشــار خون پایین )سرگیجه هنگام بلند شدن(

- کمبود قند خون
- سرگیجه موضعی خوش خیم پاروکسیسمال 

- مشکات گردش خون
- شــرایط خــاص ماننــد کــم خونــی، میگــرن 

یــا اضطــراب
- دریا زدگی

- صدمه به سر
- مشکات گوش داخلی )سرگیجه و عدم تعادل(

ــش  ــدرت پی ــه ن ــرگیجه ب ــدن س ــی ش طوالن
می آیــد و گاهــا ممکــن اســت بــا احساســات 

ــود. ــه ش ــتباه گرفت ــی اش متفاوت
درمان سرگیجه با ورزش 

ــح  ــل و صحی ــی را کام ــای ورزش ــن ه   تمری
انجــام دهیــد و تــا زمــان بهبــود کامــل بــه آنهــا 

ــد.  ــه دهی ادام
  در صورتــی کــه از داروهــای آرامبخــش و 
خــواب آور اســتفاده می کنیــد ممکــن اســت نیــاز 
باشــد تــا بــا مشــورت پزشــک آنهــا را قطــع کنید.

  هرچقدر بیشــتر به انجام تمرینات توانبخشــی 
پایبنــد باشــید ســریع تــر بهبــود می یابیــد.

از تمریــن هــا در   ممکــن اســت بعضــی 
ابتــدا موجــب گیجــی و ســرگیجه شــوند امــا بــه 
مــرور زمــان باعــث بهتــر شــدن وضعیــت بیمــار 
می شــوند. در صورتــی کــه هنــگام انجــام تمریــن 
ــی شــدید  هــا احســاس گیجــی و ســرگیجه خیل
شــدند تمریــن را متوقــف کنیــد و پــس از کمــی 

ــد. ــام آن بپردازی ــه انج ــتراحت ب اس
  در محیطی امن و مناسب تمرین کنید. 

  ســریع روی تخــت دراز بکشــید؛ بــه طــوری 
کــه ســرتان کمــی از لبــه آن آویــزان شــود.

  حــاال ســر خــود را بــه ســمت راســت 
برگردانیــد و یــک دقیقــه صبــر کنیــد تــا ببینیــد 

احســاس ســرگیجه داریــد.
   ســپس بنشــینید و همیــن کار را بــرای 

ــد. ــرار کنی ــز تک ــر نی ــرف دیگ ط
ورزش برای درمان سرگیجه

ــور  ــد از مان ــرگیجه می توانی ــان س ــرای درم ب
هــا و تمریــن هــای کــه در ادامــه معرفــی میکنیــم 

اســتفاده کنیــد.
ــه  ــاف روی لب ــور ص ــن مان ــام ای ــرای انج - ب

ــیینید.  ــواب بنش ــت خ تخ
- ســر خــود را بــا زاویــه ۴۵ درجــه بــه شــکل 
افقــی و به ســمت گوش ســالم خــود دراز بکشــید.

-  ســپس ســر خــود را بــه زاویــه حــدودا ۱۰۰ درجه 
بچرخانیــد و بــه ســمت گــوش مشــکل دار خــود دراز 

بکشــید طــوری کــه بینــی نیــز رو بــه باال باشــد.
ــد و  ــت بمانی ــن موقعی ــه در ای ــد دقیق - چن
ــه  پــس از آن ســر خــود را در همــان موقعیــت ب
ســمت گــوش دیگــر خــود بچرخانیــد طــوری کــه 

ــه زمیــن باشــد. بینــی رو ب
ــه موقعیــت نشســته  - پــس از چنــد دقیقــه ب
بازگردیــد و ایــن کار را بــه آرامــی انجــام دهیــد.

تمریــن Gufoni بــرای رفــع ســرگیجه :- 
ــز  ــک می ــر اســت روی ی ــن بهت ــن تمری ــرای ای ب

ــد. ــزان کنی ــان را آوی ــته و پاهایت نشس
- بــه ســرعت بــه طــرف ســالم خــود خــم شــوید 
تــا زمانــی کــه ســرتان بــه میــز برســد، ســپس صبر 

کنیــد تــا احســاس گیجــی برطرف شــود.
- ســپس ســریع ســر خــود را بــه ســمت میــز در 
زاویــه نــود درجــه خــم کنیــد و ۳۰ ثانیــه صبــر کنید.

- ســعی کنیــد خیلــی ســریع بــه حالــت 
ــار  ــه ب ــن را س ــن تمری ــد و ای ــتن برگردی نشس

ــد.   ــرار کنی تک
مانــور ایپلــی یــا Epley : - انجــام ایــن ورزش 
ــرای آن  ــر اســت و ب ــرای درمــان ســرگیجه موث ب
بایــد روی تخــت بنشــنید و یــک بالــش را طــوری 
پشــت خــود قــرار دهیــد تــا هنــگام دراز کشــیدن 

زیــر شــانه هایتــان باشــد.
- ســر خــود را بــه طــرف گــوش مشــکل 
ــد و دراز  ــه بچرخانی ــه ۴۵ درج ــا زاوی ــود ب دار خ

ــود. ــم ش ــرتان خ ــد س ــازه دهی ــید. اج بکش
 - پــس از گذشــت ۳۰ ثانیــه در ایــن موقعیــت،  
ســر خــود را بــه طــرف دیگر بچرخانیــد و پــس از ۳۰ 

ثانیــه نیــز کل بدنتــان را بــه آن ســمت بچرخانیــد.
- در ایــن مرحلــه نیــز ۳۰ ثانیــه صبــر کنیــد و 
پــس از ان بــه آرامــی بلنــد شــوید. ایــن تمریــن را 

هــم ســه بــار تکــرار کنیــد.
ــن  ــن تمری ــد دارووف: ای ــن برن ورزش و تمری
ــوش  ــرگیجه ناشــی از مشــکات گ ــرای س ــه ب ک
داخلــی یــا حملــه ای خــوش خیــم بســیار مفیــد 
اســت هیــچ عــوارض جانبــی نــدارد و بــرای 
افــرادی کــه از تمریــن هــای دیگــر نتیجــه مثبتی 
نگرفتــه انــد بســیار مناســب اســت. همچنیــن در 
صــورت حساســیت بــه مانورهــای تغییر مــکان و... 
ــد.  ــتفاده کنی ــن اس ــن تمری ــد از ای ــز می توانی نی

ــن منظــور: بدی
- در قدم اول، لبه ی تخت خواب بنشینید.

- ســپس با ســرعت بــه طرف راســت دراز بکشــید 
و بینــی خــود را بــا زاویــه ۴۵ درجــه بــاال بگیرید.

ایــن  در  ثانیــه  ســی  گذشــت  از  پــس   -
موقعیــت، بــه حالــت اول بازگردیــد و همیــن 
تمریــن را بــرای طــرف دیگــر تکــرار کنیــد.

- بهتــر اســت ســه الــی پنــج بــار ایــن تمریــن 
را انجــام د هیــد.

تمریــن هــای بینایــی: عــاوه بــر تمریــن هــای 
ورزشــی کــه بــرای درمــان ســرگیجه و عــدم تعــادل 
ــد  ــز می توان ــی نی ــن بینای اســتفاده می شــود، تمری

در رونــد بهبــود تاثیــر بســزایی داشــته باشــد. 
 منبع: بیتوته 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــرخ  ــش ۳۵ درصــدی ن ــا افزای اعضــای شــورای شــهر ب
کرایــه تاکســی ها در ســال آینــده نســبت بــه نــرخ مصــوب 
ــرای تاکســی ها  ــا ایــن شــرط کــه شــهرداری ب ســال ۹۹ ب

کارتخــوان رایــگان ارائــه دهــد، تصویــب شــد. 
بــه گــزارش فــارس، الیحــه شــهرداری تبریــز در 
خصــوص اصــاح و افزایــش معــادل ۳۵ درصــد بــرای ســال 
ــال جاری  ــی س ــای واقع ــرخ کرایه ه ــه ن ــبت ب ۱۴۰۰ نسـ
ــد  ــز و به صــورت مبلــغ رن در مســیرهای اصلــی شــهر تبری
ــرار  ــز ق شــده در دســتور کار شــورای اســامی شــهر تبری
ــا افزایــش ۳۵ درصــدی نــرخ کرایــه تاکســی ها  گرفــت و ب

ــده موافقــت شــد. در ســال آین
ــن  ــز در ای ــهر تبری ــورای ش ــو ش ــش، عض ــونیا اندی س
کرایــه  مبالــغ  کــردن  رنــد  بحــث  گفــت:  خصــوص 

باشــد. مدنظــر  بایــد  تاکســی ها 
ــا  ــرده ت ــف ک ــی ها را مکل ــهرداری تاکس ــزود: ش وی اف

ــرد. ــر بگی ــی ها در نظ ــرای تاکس ــوان ب کارتخ
وی بــا بیــان اینکــه اپلیکیشــن های موبایلــی کــه 
امــروز فعــال هســتند تمــام شــهروندان نمی تواننــد از ایــن 
اپلیکیشــن ها اســتفاده کننــد امــا عمــوم مــردم اســتفاده از 
ــد کــردن  ــد، بیــان داشــت: رن ــاد گرفته ان کارتخوان  هــا را ی
ــه نفــع راننــدگان و در برخــی  کرایــه در برخــی خطــوط ب

مــوارد بــه ضــرر تاکســیرانان اســت.
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــه  ــد تهی ــره کن ــا مذاک ــا بانک ه ــد ب ــر بتوان ــهرداری اگ ش

کارتخــوان بــه نفــع بانک هاســت.

چرا شهرداری تبریز نمی تواند
تبریــز  شــورای  عضــو  دیگــر  بهشــتی  محمدباقــر 
ــردن  ــی ک ــرای الکترونیک ــد اراده ای ب ــهرداری بای ــت: ش گف
پرداخت هــا در تاکســیرانی داشــته باشــد، چگونــه اســت کــه 

یــک شــرکت خصوصــی توانســته امــا شــهرداری نمی توانــد.
خزانــه دار شــورای اســامی شــهر تبریــز گفــت: در 
تعییــن نرخــی کــه بــرای کرایــه تاکســی ها مصــوب شــده 
اســت آیــا نماینــده تاکســی ها حضــور داشــته اند یــا خیــر.

غامحســین مســعودی ریحان بــا بیــان اینکــه بــا شــیوع 
ــا اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی کاهــش داشــته  کرون
اســت،  اضافــه کــرد: بــا رونــد فعلــی اقتصــاد کشــور تــورم 
در ســال آینــده نیــز افزایــش خواهــد یافــت بایــد در تعییــن 

نــرخ کرایــه تــورم  ســال آینــده را در نظــر بگیریــم.
وی گفــت: خدماتــی کــه بــه اتوبوســرانی ارائــه می شــود 

بــه تاکســیرانان ارائــه نمی شــود.
ــز  فریــدون بابایی اقــدم دیگــر عضــو شــورای شــهر تبری
ــال  ــوب س ــی و مص ــای واقع ــت: کرایه ه ــار داش ــز اظه نی

ــد. ــوب باش ــای مص ــاس کرایه ه ــد براس بای
ــزود: از  ــز اف ــهر تبری ــورای ش ــو ش ــور عض ــداهلل تقی پ عب
شــهرداری بــرای قیمت گــذاری قبــل از موعــد تقدیــر می کنیــم.

ــزود: چندیــن ســال اســت بحــث تاکســی  مترهــا  وی اف
ــک شــهر  ــا مطــرح اســت. شــهرداری در بان ــرداز ه و خودپ
ســهام دار اســت و ۶۰۰ میلیــارد تومــان  پــول شــهرداری  در 
بانــک شــهر اســت کــه باعــث کمــک بــه ایــن بانــک شــده 
اســت  کــه می توانــد در ایــن زمینــه کمــک حــال مــا باشــد.

تقی پــور تصریــح کــرد: در خبرهــا آمــده بــود در 
ــان  ــیرانان ج ــر از تاکس ــا ۱۵۰ نف ــیوع کرون ــوص ش خص
ــن  ــا ای ــه ارتق ــبت ب ــد نس ــد، بای ــت داده ان ــود را از دس خ

ــیم. ــاس باش ــت حس قیم
ســونیا اندیــش همچنیــن اضافــه کــرد: افزایــش قیمــت 
بــا  تاکســی ها در ســال های گذشــته مناســب  کرایــه 

ــت. ــه اس ــش نیافت ــورم افزای ــش ت افزای
ــته ۷۰  ــال گذش ــه س ــی ک ــرد: خودروی ــد ک وی تاکی
میلیــون تومــان ارزش داشــت امــروز بیــش از ۲۰۰ میلیــون 

تومــان اســت و قطعــه آنهــا نیــز گــران شــده اســت.
ــه  ــت: وظیف ــز گف ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
ــهیات  ــه تس ــی ارائ ــای متول ــتگاه ه ــه دس ــورا و وظیف ش
ــات  ــل قطع ــال های قب ــت. س ــدگان اس ــه رانن ــک ب و کم
اخیــرا  امــا  می شــد  ارائــه  تاکســیرانان  بــه  مصرفــی 

ــم. ــزی نداری ــن چی همچی

ناوگان اتوبوسرانی را به نحو مناسب به روزرسانی 
و گسترش ندادیم

ــه  ــاوگان اتوبوســرانی را ب ــه اینکــه ن ــا اشــاره ب اندیــش ب
ــادآور  ــم، ی ــترش ندادی ــانی و گس ــب به روزرس ــو مناس نح
شــد: متــرو نیــز تکمیــل نیســت و مــردم از تاکســی اســتفاده 

ــن نیســت. ــش از ای ــز بی ــردم  نی ــت م ــد، بضاع می کنن
وی گفــت: بانــک شــهر مدیــون شــهرداری اســت و بایــد 

در ارائــه خودپــرداز بــه شــهرداری اقــدام کنــد.
عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز اضافــه کــرد: 
ــن تاکســی ها وجــود  ــاالی تراکنــش در ای ــغ ب ــه مبال ماهان
دارد کــه بســیار بــه نفــع بانــک شــهر اســت و بایــد بــا مــا 

ــد. ــکاری کن هم
مســعودی ریحان گفــت: ســال گذشــته ۳۲ میلیــارد 
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــات بودج ــاوری اطاع ــرای فن ــان ب توم

ــود. ــهر ب ــردن ش ــمند ک ــدف هوش ــد و ه ش
ــه  ــد ن ــه حاضرن ــود دارد ک ــرکت هایی وج ــزود: ش وی اف
ــد  ــه حاضرن ــد بلک ــت نکنن ــی ها دریاف ــی از تاکس ــا پول تنه
ــه شــرکت هایی وجــود  ــه آنهــا بدهنــد وگرن ــز ب ــی نی امکانات
دارنــد کــه متقاضــی همــکاری هســتند امــا اراده ای بــرای ارائه 

ــدارد. ــه تاکســی ها در شــهرداری وجــود ن ــوز ب ــتگاه پ دس
ــرد:  ــد ک ــز تاکی ــهر تبری ــورای اســامی ش ــه دار ش خزان
ــه  ــه هزین ــدار ک ــهری آن مق ــار ش ــم قط ــی می گویی وقت
ــه  ــکاران گای ــی هم ــت برخ ــته اس ــی نداش ــده خروج ش
می کننــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه خروجــی متــرو  بــه 

ــه کــرد نیســت. ــدازه هزین ان

اتوبوس های تبریز اسقاط و  رده خارج هستند
عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز گفــت: اتوبوس هــای 
مــا امــروز در حــال اســقاط هســتند و رده خــارج شــده اند 

امــا اقدامــی انجــام نشــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــار حمــل ونقــل شــهر تبریــز را 
تاکســی ها دارنــد بــه دوش می کشــند امــا تســهیات 
مناســبی بــه آنهــا ارائــه نشــده اســت و تصمیمــات گرفتــه 

ــده.اند. ــی نش ــده عمل ش
مســعودی ریحان اضافــه کــرد: بایــد نمایندگان تاکســیرانی 

در جلســات تعییــن و تکلیــف حضور داشــته باشــند.
ــز  ــر نی ــر ۳ براب ــی ها اگ ــه تاکس ــت: کرای ــش گف  اندی

ــان نیســت و  ــای آن ــوی نیاز ه ــم جوابگ ــد بازه ــش یاب افزای
ــت. ــا تســهیات در نظــر گرف ــرای آنه ــد ب بای

وی بیــان داشــت: راننــدگان تاکســی جــزو اقشــار 
مســتضعف جامعــه هســتند.

ــود  ــود وج ــور رک ــروز در کش ــت: ام ــش گف ــونیا اندی س
دارد، میانگیــن درآمــد راننــدگان تاکســی نزدیــک ۲.۵ 
میلیــون تومــان اســت کــه ایــن جوابگــوی نیــاز آنهــا نیســت.

ــت:  ــان داش ــز بی ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
فرمانــداری نبایــد بــا درصــد صحبــت کنــد بلکــه بایــد بــا 
ــد  ــش از ۵۰ درص ــه بی ــرا ک ــد، چ ــخن بگوی ــا س واقعیت ه

ــت. ــش اس ــل افزای ــم حداق ــش بازه افزای
ــیرانی  ــهرداری تاکس ــد ش ــه می ش ــه داد: چگون وی ادام
ــد  ــورت بای ــرد در آن ص ــرانی اداره می ک ــد اتوبوس را همانن
ــه آنهــا  ــل ب ــارد تومــان هزینــه می کــرد الاق ــن میلی چندی

تســهیات دهــد.
اندیــش گفــت: نبایــد بــار مالــی بــرای تهیــه کارتخــوان 
ــرخ  ــم  ن ــر بخواهی ــود، اگ ــی وارد ش ــدگان تاکس ــه رانن ب
کرایــه تاکســی را افزایــش دهیــم و واقعــی شــود بایــد ۳۰۰ 

درصــد افزایــش یابــد تــا واقعــی شــود.
گفــت:  تبریــز  شــهر  اســامی  شــورای  دبیــر 
سیاســت گذاری کپنهــاگ در دانمــارک بــرای آلودگــی 
هــوا، ســامت مــردم و کاهــش ترافیــک، هزینــه حمــل و 
ــا دوچرخــه  ــا مــردم ب ــد ت نقــل عمومــی را افزایــش داده ان
ــوا  ــی ه ــش الودگ ــر کاه ــاوه ب ــا ع ــد ت ــد کنن ــت آم رف
ــه تفکــرات  ــا این گون ــد در دنی ــا یاب ــز ارتق ســامت مردم نی

ــود دارد. ــز وج نی
ــه  ــاز ب ــران نی ــن طــرح در ای ــه داد: اجــرای ای  وی ادام

زیرساخت هاســت. ایجــاد  و  فرهنگ ســازی 

دخالت دولت در قیمت گذاری درست نیست 
شــکور اکبرنــژاد گفــت: دخالــت دولــت در قیمت گــذاری 
درســت نیســت، قیمت گذاری هــای مــا چــون منطقــی 

ــود. ــت نمی ش ــت، رعای نیس
وی افــزود: بدنــه شــهرداری بــه قــدری ســنگین اســت 
کــه تــوان حرکــت نــدارد، قابــل قبــول نیســت کــه نتــوان 

ــرد. ــه ک ــوز ارائ ــه تاکســی ها پ ب

تا امروز کسی را به دلیل خالی بودن مغازه ها، 
کسی را دادگاهی نکردیم

اکبرنــژاد اظهــار داشــت: مغازه هــای مــا در نقــاط 
ــروز  ــا ام ــا ت ــت ام ــده اس ــی مان ــتفاده باق ــف بااس مختل
ــودن ایــن مغازه هــا، کســی را  ــه دلیــل خالــی ب کســی را ب
ــرای گســترش کســب و کار  ــا اگــر ب ــم  ام دادگاهــی نکردی

ــود. ــت می ش ــود، دخال ــام ش ــاعدت انج مس
ــرخ  ــش ۳۵ درصــدی ن ــا افزای اعضــای شــورای شــهر ب
کرایــه تاکســی ها در ســال آینــده نســبت بــه نــرخ مصــوب 
ــرای تاکســی ها  ــا ایــن شــرط کــه شــهرداری ب ســال ۹۹ ب

کارتخــوان رایــگان ارائــه دهــد تصویــب شــد.

افزایش 35 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها
مالکی:

خطوط لوله انتقال آب دریای عمان از طریق 
سیستان و بلوچستان عبور خواهد کرد

نماینـــده مـــردم زاهـــدان در مجلـــس گفـــت: خطـــوط لولـــه انتقـــال آب 
ـــردم  ـــرد و م ـــور خواهـــد ک ـــق سیســـتان و بلوچســـتان عب ـــای عمـــان از طری دری
ـــدارد.  ـــود ن ـــوص وج ـــن خص ـــی در ای ـــای نگران ـــچ ج ـــه هی ـــد ک ـــتان بدانن اس

ـــرح  ـــایعات مط ـــه ش ـــت، ب ـــه مل ـــا خان ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــین مالک ـــدا حس ف
شـــده دربـــاره انتقـــال آب از دریـــای عمـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت: چنـــد 
ـــتان  ـــق سیس ـــان از طری ـــای عم ـــال آب دری ـــوع انتق ـــه موض ـــت ک ـــالی اس س
ـــرح  ـــوی مط ـــان رض ـــا خراس ـــور ت ـــرقی کش ـــتان های ش ـــه اس ـــتان ب و بلوچس
ـــان  ـــار مهندس ـــرح در اختی ـــن ط ـــده، ای ـــی ش ـــه بررس ـــی ک ـــا جای ـــت و ت اس

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــرا ق ـــا اج ـــه و نهایت ـــرای مطالع ـــاور ب مش
ــرا  ــت: اخیـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــس اشـ ــدان در مجلـ ــردم زاهـ ــده مـ نماینـ
ــال آب از  ــط انتقـ ــه خـ ــده کـ ــرح شـ ــازی مطـ ــای مجـ ــایعاتی در فضـ شـ
سیســـتان و بلوچســـتان بـــه خراســـان رضـــوی تغییـــر پیـــدا کـــرده؛ یعنـــی 
ـــث  ـــی باع ـــن موضوع ـــه چنی ـــده، ک ـــذف ش ـــتان ح ـــتان و بلوچس ـــتان سیس اس
ـــا  ـــده ب ـــه بن ـــت و البت ـــده اس ـــتان ش ـــن اس ـــور ای ـــب و صب ـــردم نجی ـــی م نگران
آقـــای نوبخـــت، رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور صحبت هایـــی را 
ـــب  ـــا تکذی ـــایعات را صراحت ـــن  ش ـــه ای ـــردم ک ـــرح ک ـــوص مط ـــن خص در ای
ـــد  ـــی تاکی ـــی و حت ـــود باق ـــوت خ ـــه ق ـــرح ب ـــن ط ـــه ای ـــرد ک ـــام ک ـــرد و اع ک
ـــن  ـــود؛ بنابرای ـــال ش ـــتری دنب ـــرعت بیش ـــا س ـــد آن ب ـــد رون ـــه بای ـــت ک داش

ـــوند. ـــارج ش ـــاره خ ـــن ب ـــی در ای ـــد از نگران ـــتان بای ـــردم اس م
ـــرح  ـــرو مط ـــر نی ـــز از وزی ـــوالی را نی ـــه س ـــن زمین ـــرد: در همی ـــار ک وی اظه
کرده ایـــم و تعـــداد زیـــادی از نماینـــدگان هـــم آن را بـــه امضـــا رســـاندند و 
پـــس از آن کـــه مراحـــل قانونـــی ســـوال از وزیـــر طـــی شـــد، ابتـــدا بـــرای 
ــد  ــز بایـ ــد نیـ ــر الزم شـ ــد و اگـ ــد آمـ ــیون خواهـ ــه کمیسـ ــخگویی بـ پاسـ
در صحـــن علنـــی حاضـــر شـــود و در آنجـــا نیـــز بحـــث خواهـــد شـــد تـــا 
ایـــن پـــروژه عظیـــم بـــه دلیـــل اهمیـــت ویـــژه ای کـــه دارد از سیســـتان و 

بلوچســـتان عبـــور کنـــد.
ایـــن نماینـــده مـــردم تاکیـــد کـــرد: سیســـتان و بلوچســـتان از طریـــق 
ـــتان  ـــردم اس ـــق م ـــال آب، ح ـــت و انتق ـــل اس ـــان متص ـــای عم ـــه دری ـــار ب چابه
ـــا  ـــاورزی ب ـــوزه کش ـــم در ح ـــرب و ه ـــه آب ش ـــم در زمین ـــه ه ـــرا ک ـــوده؛ چ ب
ـــده  ـــه را در آین ـــردم منطق ـــه م ـــرا خطـــر جـــدی ک ـــود مواجـــه هســـتند، زی کمب

ـــت. ـــود آب اس ـــا کب ـــه ب ـــرد، مواجه ـــد ک ـــد خواه تهدی
مالکـــی بـــه اهمیـــت دریاچـــه هامـــون اشـــاره  و بیـــان کـــرد: بایـــد 
دریاچـــه هامـــون را در قالـــب جدیـــد بـــه لحـــاظ ماهیـــت بیـــن المللـــی 
ــس  ــاون اول رئیـ ــا معـ ــی بـ ــاس صحبتـ ــن اسـ ــر همیـ ــرد بـ ــف کـ تعریـ
ـــکیل  جمهـــور شـــد کـــه بـــا حضـــور اعضـــای فراکســـیون مرزنشـــینان تش
شـــد و دربـــاره تشـــکیل ســـتاد ملـــی دریاچـــه هامـــون مباحثـــی در آن 
جلســـه مطـــرح شـــد و مقـــرر گردیـــد تـــا بتوانیـــم از ابـــزار ملـــی بـــرای 
نجـــات ایـــن دریاچـــه کـــه جـــز ۷ تـــاالب مهـــم دنیـــا هـــم محســـوب 

ــرد. ــتفاده کـ ــود، اسـ می شـ
وی افـــزود: ایـــن اقـــدام می توانـــد نـــگاه مقامـــات ارشـــد را نســـبت بـــه 
ـــه  ـــای دریاچـــه ارومی ـــرای احی ـــه ب ـــد و همانطـــور ک ـــب کن ـــون جل دریاچـــه هام
ـــل  ـــکل را ح ـــر مش ـــت یکدیگ ـــت در دس ـــه دس ـــد و هم ـــام ش ـــی انج اقدامات
ـــی  ـــئله مهم ـــن مس ـــا چنی ـــود ت ـــل ش ـــه ای عم ـــه گون ـــم ب ـــد و امیدواری کردن

ـــود. ـــرف ش ـــتان برط ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــم در اس ه
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