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در جلسه ستاد ملی کرونا مطرح شد؛ 

ضرب االجل یک هفته ای رئیسی برای 
نهایی کردن طرح تحوِل مقابله با کرونا 

شکوفایی اقتصاد با حذف قیمت گذاری دستوری رقم می خورد؛ 

عدم مداخله در بازار گامی مؤثر 
در ثبات بازار سرمایه

باید خودمان را مجهز کنیم که اگر کرونا ادامه داشت چگونه کشور را اداره کنیم
باید از انفعال در نحوه مقابله با کرونا خارج شویم

استقالل بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود
در اکثر دوره ها، رشد بازار سرمایه از جنس تورم بوده است

بازار سرمایه جایی برای تامین مالی دولت نیست
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با مذاکره موافقیم اما با 
محاکمه نه

ُمهِر محرمانه نامه عدم احراز 
صالحیت بنده را بردارید

صفر تا صد نحوه فروش 
سهام عدالت

 مسئوالن دولت دوازدهم مشمول طرح 
ممنوعیت خروج از کشور خواهند بود

فیروزی پوربادی:
مردم فقط در موارد ضروری از 

خانه خارج شوند

یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اســامی تاکیــد کــرد: امــروز اکثــر نقــاط کشــور 
درگیــر مــوج ســهمگینی از بیمــاری کرونــا شــده 
کــه تنهــا راه کنتــرل وضعیــت موجــود توجــه بــه 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مــی باشــد. 
گفــت  در  پوربــادی  فیــروزی  اهلل  رحمــت 
ــت  ــرورت رعای ــه ض ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــو ب وگ
پروتــکل هــای بهداشــتی، بیــان کــرد: متاســفانه 
امــروز کشــور درگیــر مــوج ســهمگینی از شــیوع 
ــرایت  ــدرت س ــت و ق ــده اس ــا ش ــاری کرون بیم
نــوع دلتــا چندیــن برابــر ســویه هــای قبلــی مــی 
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــذا رعای ــد. فل باش

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرورت ب ــک ض ی
وی در ادامــه اظهــار کــرد: اکنــون روزانــه 
شــاهد اعــام آمــاری مبنــی بــر درگذشــت 
ــه  ــه گفت ــتیم و ب ــتر هس ــی بیش ــر و حت ۴۰۰ نف
کارشناســان در صــورت ادامــه رونــد موجــود ایــن 
رقــم باالتــر نیــز خواهــد رفــت. امــروز در بخشــی 
ــی  ــات درمان ــن امکان ــرای تامی ــور ب ــاط کش از نق
ــرو  ــکل روب ــا مش ــتانی ب ــای بیمارس ــت ه و تخ
بــوده و حتــی در تامیــن برخــی از ابتدایــی تریــن 
امکانــات درمــان نظیــر ســرم و آمپــول موثــر بــر 

ــتیم. ــه هس ــکل مواج ــا مش ــاری ب ــن بیم ای
نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس شــورای 
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــرد: ب ــح ک ــامی، تصری اس
حتــی افــرادی کــه واکســن دریافــت کردنــد مــی 
تواننــد بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده و یــا ناقــل 
ــرل  ــن راه کنت ــون موثرتری ــوند. اکن ــاری ش بیم
ایــن بیمــاری کاهــش ترددهــا و بــه حداقــل 
رســاندن اجتماعــات اســت. فقــط بایــد در مــوارد 
ضــروری از خانــه خــارج شــد. همــه بایــد دســت 
بــه دســت هــم داده و پروتــکل هــای بهداشــتی را 
بــا جدیــت دنبــال کننــد. نبایــد نســبت بــه ایــن 
بیمــاری ســهل انــگار شــد و اجــرای پروتــکل هــا 

ــت. ــده گرف را نادی
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: امــروز الزم اســت تا 
همــه بخــش هــا بــا ســتاد ملــی کرونــا همــکاری 
ــرای  ــد. اج ــا آن گام بردارن ــگ ب ــته و هماهن داش
ــت  ــا جدی ــد ب ــتی بای ــای بهداش ــتورالعمل ه دس

دنبــال شــود.

دولت سیزدهم مانع سیاسی کاری 
در عرصه اقتصاد شود

ــا  ــب رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس ب نائ
ــر اینکــه سیاســی کاری در عرصــه اقتصــاد  تاکیــد ب
ــد  ــد نبای ــام ش ــل انج ــت قب ــه در دول ــد آنچ مانن
ــوان  ــت: به عن ــود، گف ــرار ش ــد تک ــت جدی در دول
ــورس انجــام  ــا در حــوزه ب ــه آن ه ــاری ک ــال رفت مث
ــردم  ــد؛ م ــبب ش ــود و س ــی ب ــا سیاس ــد کام دادن
ســرمایه های خــود را از عرصــه تولیــد بیــرون کشــند. 
نصــراهلل پژمــان  فــر در گفت وگــو بــا خانــه ملــت 
ــور و  ــس جمه ــه رئی ــی ک ــه موضوعات ــاره ب ــا اش ب
وزرای دولــت ســیزدهم بایــد در  اولویــت کاری خــود 
ــت  ــد، گفــت: رئیس جمهــور و وزرای دول ــرار دهن ق
ســیزدهم بایــد بتواننــد زیرســاخت های الزم را برای 
ــا  ــه عنــوان مثــال ب رونــق اقتصــادی فعــال کنــد ب
توجــه بــه اینکــه دولــت دوازدهــم در حــوزه مســکن 
ــی  ــرد عقب افتادگ ــاد نک ــاختی ایج ــد زیرس و تولی
خاصــی بــر کشــور تحمیــل شــده اســت لــذا اکنــون 

بایــد ایــن عقــب افتادگی هــا را جبــران کــرد.
نماینده مردم مشــهد و کات در مجلس شــورای 
اســامی ادامــه داد: ایــران زمانــی صادرکننــده بــرق، 
گاز، گوشــت ســفید، مــرغ و... بــوده امــا اکنــون در 
ــل شــده  ــده تبدی ــه واردکنن ــوارد ب ــن م ــی ای تمام
ــد  ــه تولی ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــن ب ــت بنابرای اس
داخلــی وضعیــت اقتصــادی کنونــی ایجــاد شــده و 

بیــکاری و مشــکات معیشــتی بیــداد می کنــد.
ــر ارزی  ــه ذخای ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــزود:  ــد، اف ــرار گیرن ــد ق ــد در مســیر تولی ــز بای نی
ــه  ــر ب ــن ذخای ــم ای ــت دوازده ــفانه در دول متاس
ــال و ارز  ــن بیت الم ــاد بنابرای ــا افت ــت دالل ه دس
۴2۰۰ هــزار تومانــی بــه جــای ســفره های مــردم 
ــورم  ــت ت ــت و در نهای ــراد رف ــن اف ــب ای ــه جی ب

ــل شــد. ــر کشــور تحمی بســیاری ب
نائــب رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ قانــون 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــی مجل اساس
اینکــه سیاســی کاری در عرصــه اقتصــاد ماننــد آنچه 
در دولــت قبــل انجــام شــد نبایــد در دولــت جدیــد 
ــاری کــه  ــال رفت ــوان مث تکــرار شــود، گفــت: به عن
آن هــا در حــوزه بــورس انجــام دادنــد کاما سیاســی 
ــردم ســرمایه های خــود را از  ــود و ســبب شــد؛ م ب
عرصــه تولیــد بیــرون کشــند و تجربــه تلخــی بــرای 

ــد. ــش آم ــرد و کان پی ــرمایه های خ س

رئیـس جمهـور دسـتور داد تـا ظـرف یـک هفته  
طـرح تحـوِل مقابلـه بـا ویـروس کرونـا نهایی شـود.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حجــت 
االســام ســید ابراهیــم رئیســی روز شــنبه در 
ــان  ــا بی ــا، ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س جلس
ــرای تغییــر ایــن وضعیــت نیازمنــد اقــدام  اینکــه ب
جهــادی و جهشــی هســتیم، تاکیــد کــرد: کار 
ــت  ــه نیس ــط توصی ــور فق ــی کش ــئوالن اجرای مس
بــرای  مناســب هــم  اجــرای  بایــد ضمانــت  و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــده درنظ ــاذ ش ــات اتخ تصمیم
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از انفعال 
در نحــوه مقابلــه بــا کرونــا خــارج شــویم و رویکرد هــای 
ــرد: ضــروری اســت  ــح ک ــه اتخــاذ شــود، تصری فعاالن
ــای  ــیج نیرو ه ــرای بس ــب ب ــازوکار های متناس ــه س ک

داوطلــب و نهاد هــای مردمــی طراحــی شــود.
حجــت االســام رئیســی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
دانشــگاه های  تخصصــی  پیشــنهادات  دریافــت 
ــتگاه های  ــی دس ــات عمل ــکی و تجربی ــوم پزش عل
اجرایــی سراســر کشــور بــرای نهایــی کــردن طــرح 
ــرد:  ــان ک ــا، خاطرنش ــا کرون ــه ب ــول در مقابل تح
اســتانداری های  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ــر تجــارب یــک ســال  سراســر کشــور هرچــه زودت
و نیــم اخیــر در مقابلــه بــا کرونــا، موانــع پیــش رو 
و پیشــنهادات تحولــی خــود را بــه وزارت بهداشــت 

ــد. ــال کنن ــور ارس و وزارت کش

ــرح  ــرد: ط ــد ک ــن تاکی ــور همچنی ــس جمه رئی
جامــع تحــول در نحــوه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــا 
اســتفاده از تجربیــات یــک ســال و نیــم اخیــر کشــور 
در کمیتــه ویــژه ای تدویــن و هفتــه آتــی در دســتور 

کار جلســه ســتاد ملــی قــرار خواهــد گرفــت.
ــامل  ــول ش ــع تح ــرح جام ــزود: ط ــی اف رئیس
دســتور العمل هــای بهداشــتی، ســاز وکار هــای 

درمانــی، فرآینــد تامیــن و تولیــد واکســن، ســازوکار 
ــده  ــت آین ــرآورد وضعی ــی، ب ــیون عموم واکسیناس
ــه  ــوه مواجه ــگیری و نح ــای پیش ــا و راهکار ه کرون
ــازوکار های  ــروس، س ــه وی ــش یافت ــواع جه ــا ان ب
ــا،  ــرر از کرون ــای متض ــب و کار ه ــت از کس حمای
و  درمــان  کادر  از  شایســته  حمایــت  نحــوه 
ــی در  ــای مردم ــردم و نهاد ه ــارکت م ــش مش افزای

بخش هــای مختلــف خواهــد بــود.
ــول در  ــرح تح ــن ط ــه تدوی ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــس از پای ــه پ ــا بافاصل ــا کرون ــه ب ــوه مقابل نح
ــاز  ــور آغ ــس جمه ــر ریی ــر دفت ــر نظ ــات، زی انتخاب
ــرات  ــت نظ ــا دریاف ــت: ب ــار داش ــود، اظه ــده ب ش
کارگروه هــای تخصصــی و فراخــوان پیشــنهادات 
نــو و اخــذ تجربیــات از مجامــع علمــی و تخصصــی 
ــی و  ــه نهای ــرح وارد مرحل ــن ط ــر کشــور، ای سراس

ــد. ــد ش ــا خواه ــی کرون ــتاد مل ــب در س تصوی
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه بایــد خودمــان را 
مجهــز کنیــم کــه اگــر کرونــا ادامــه داشــت چگونــه 
کشــور را اداره کنیــم، تصریــح کــرد: در عیــن 
ــرای واردات  ــن، ب ــی واکس ــد داخل ــت از تولی حمای
ــذار  ــی فروگ ــچ اقدام ــز از هی ــارج نی ــن از خ واکس

ــرد. ــم ک نخواهی
رئیســی همچنیــن در ایــن جلســه وضعیــت 
برخــی اســتان ها از جملــه گلســتان و خراســان 
ــاط  ــد را درارتب ــری دارن رضــوی کــه شــرایط حادت
ویدئــو کنفرانســی و در گفــت و گــوی مســتقیم بــا 

ــرد. ــری ک ــتانها، پیگی ــن اس ــتانداران ای اس
ــخنانی  ــز در س ــا نی ــی کرون ــتاد مل ــای س اعض
ضمــن تقدیــر از اهتمــام حجــت االســام رئیســی در 
تشــکیل جلســه کمیته هــای تخصصــی و ســتادملی 
ــف،  ــذ و تحلی ــد از مراســم تنفی ــه بع ــا بافاصل کرون
گزارشــی از عملکــرد حوزه هــای خــود ارائــه کردنــد.

شــاخص کل در بــازار بــورس دیــروز )شــنبه، ۱۶ 
مــرداد مــاه( یــک هــزار و ۷۱۸ واحــد رشــد داشــت 
کــه در نهایــت ایــن شــاخص بــه رقــم یــک میلیــون 

و ۴۰۷ هــزار واحــد رســید. 
بــه گــزارش ایرنــا، در معامــات دیــروز بیــش از 
هفــت میلیــارد و ۸۴۵ میلیــون ســهم، حــق تقــدم 
ــه ارزش ۵۹ هــزار و ۴۶۵ میلیــارد  و اوراق بهــادار ب

ریــال داد و ســتد شــد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا ۹۹۳ واحــد 
ــاخص  ــد و ش ــزار و 2۴۸ واح ــه ۴۰۴ ه ــش ب افزای
ــه 2۵۵  ــد ب ــد رش ــا ۶2۷ واح ــم وزن( ب ــت )ه قیم

هــزار و ۴۱۵ واحــد رســید.
شـاخص بـازار اول یک هـزار و ۶۹۷ واحد کاهش و 
شـاخص بازار دوم ۱2 هزار و ۶۵۴ واحد رشـد داشـت.

ــاد  ــا، نم ــه نماده ــن هم ــن در بی ــر ای ــاوه ب ع
بــا  )فــارس(  خلیج فــارس  پتروشــیمی  صنایــع 
ــت(  ــت )وبمل ــک مل ــد، بان ــزار و ۹۹۸ واح ــه ه س
بــا ۹22 واحــد، بانــک تجــارت )وتجــارت( بــا ۵2۳ 
ــا ۴۱۸  ــادر( ب ــران )وبص ــادرات ای ــک ص ــد، بان واح
واحــد، ســایپا )خســاپا( بــا ۳۳۰ واحــد، گــروه 
صنعتــی پاکشــو )پاکشــو( بــا 2۹۸ واحــد، شــرکت 
ســرمایه گــذاری دارویــی تامیــن )تیپیکــو( بــا 2۹۸ 
ــد و  ــا 2۹2 واح ــودرو( ب ــودرو )خ ــران خ ــد، ای واح

پتروشــیمی فنــاوران )شــفن( بــا 2۷۵ واحــد و نفــت 
ــا 2۶۳ واحــد  ــن )تاپیکــو( ب و گاز پتروشــیمی تامی

ــتند. ــورس داش ــاخص ب ــر ش ــت ب ــر مثب تاثی
در مقابــل گســترش نفــت و گاز پارســیان )پارســان( 
بــا ۶۷۵ واحــد، فــوالد خوزســتان )فخــوز( بــا ۶۰۹ واحد، 
ملــی صنایع مــس ایــران )فملی( بــا ۴۹۷ واحد، توســعه 
معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه )میدکــو( بــا ۴۹2 
واحــد، گــروه مپنــا )رمپنــا( بــا ۴۷۷ واحــد، پتروشــیمی 
پردیــس )شــپدیس( بــا ۴۶۷ واحــد، پتروشــیمی نــوری 
)نــوری( بــا ۴۶۵ واحــد، شــرکت ســرمایه گــذاری تامین 
ــت  ــروه مدیری ــد، گ ــا ۳۸۸ واح ــتا( ب ــی )شس اجتماع
ســرمایه گــذاری امیــد )وامیــد( بــا ۳۸۶ واحــد و معدنی 

و صنعتــی چادرملــو )کچــاد( بــا ۳۵۸ واحــد تاثیر منفی 
را بــر شــاخص بــورس داشــتند.

برپایــه ایــن گــزارش، دیــروز نمــاد ســپید ماکیــان 
ــی  ــن اجتماع ــپید(، شــرکت ســرمایه گذاری تامی )س
)شســتا(،  ملــی صنایــع مــس ایــران )فملــی(، صنایــع 
ــارس(، ســایپا )خســاپا(،  ــارس )ف پتروشــیمی خلیج ف
گــروه مدیریــت ارزش ســرمایه صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری )ومدیــر( و گــروه دارویــی برکت )برکــت( در 

نمادهــای پُرتراکنــش قــرار داشــتند.
امــروز  معامــات  در  هــم  شــیمیایی  گــروه 
ــد و در  ــت ش ــای صنع ــن گروه ه ــین برتری صدرنش
ایــن گــروه ۶۰۴ میلیــون و ۶۱۳ هــزار برگــه ســهم به 

ــال دادوســتد شــد. ارزش ۹ هــزار و ۹۳2 میلیــارد ری
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

دیــروز شــاخص فرابــورس نیــز بیــش از ۴۷ 
واحــد افزایــش داشــت و بــر روی کانــال 2۰ هــزار و 

ــد. ــت مان ــد ثاب 2۴۱ واح
ــارد و ۳۵۷  ــه میلی ــازار س ــن ب ــن در ای همچنی
میلیــون برگــه ســهم بــه ارزش ۵2 هــزار و ۴۴ 

ــد. ــتد ش ــال دادوس ــارد ری میلی
ــر(،  ــن )کگه ــن گهرزمی ــنگ آه ــاد س ــروز نم دی
ایــران  فرابــورس  )مــارون(،  مــارون  پتروشــیمی 
)فرابــورس(، بیمــه پاســارگاد )بپــاس(، توســعه و 
عمــران اســتان کرمــان )کرمــان(، بیمــه کوثــر )کوثر(،  
بیانــک دی )دی(،  توزیــع داروپخــش )دتوزیــع(، نفــت 
پاســارگاد )شــپاس( و صنعتــی دوده فــام )شــصدف( 

ــورس داشــتند. ــر شــاخص فراب ــت ب ــر مثب تاثی
)زاگــرس(،  زاگــرس  پتروشــیمی  همچنیــن 
ــان  ــیمی تندگوی ــو(، پتروش ــو )غصین ــی مین صنعت
)شــگویا(، پلیمــر آریــا ساســول )آریــا(، ســهامی ذوب 
ــد  ــرق دماون ــروی ب ــد نی ــان )ذوب(، تولی ــن اصفه آه
)دماونــد(،  بیمــه دی )ودی(، شــرکت ســرمایه گــذاری 
صبــا تامیــن )صبــا(، پاالیــش نفــت شــیراز )شــراز(، 
بیمــه تجــارت نــو )بنــو( و جنــرال مکانیــک )رنیــک( 
ــد. ــورس همــراه بودن ــر شــاخص فراب ــر منفــی ب تاثی

در جلسه ستاد ملی کرونا مطرح شد؛ 

ضرب االجل یک هفته ای رئیسی برای 
نهایی کردن طرح تحوِل مقابله با کرونا 

تداوم رشد شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی
تازه های خبرتازه های خبر

 از خشکسالی مدیریتی رنجرنج می بریم 
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رئیـــس فراکســـیون دیپلماســـی بین المللـــی و 
ـــد  ـــا تاکی ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــع مل مناف
ــد و دارای  ــه قدرتمنـ ــکیل کابینـ ــزوم تشـ ــر لـ بـ
ــت:  ــی گفـ ــرای انقابـ ــادی و عملگـ ــه جهـ روحیـ
ـــد  ـــرادی باش ـــکل از اف ـــد متش ـــیزدهم بای ـــه س کابین
ـــا هماهنگـــی و  ـــد و ب ـــف کشـــور کن ـــه خـــود را وق ک
ـــد.  ـــر دهن ـــردم تغیی ـــع م ـــه نف ـــرایط را ب انســـجام ش
حســـین نوش آبـــادی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا، 
ـــوان  ـــن عن ـــش از ای ـــای رئیســـی پی ـــرد: آق ـــار ک اظه
ـــود،  ـــد ب ـــد خواه ـــش پایبن ـــه برنامه های ـــه ب ـــرده ک ک
ـــد  ـــه قدرتمن ـــکیل کابین ـــاهد تش ـــی رود ش ـــار م انتظ
ـــی  ـــرای انقاب ـــادی و عملگ ـــه جه ـــه و روحی ـــا برنام ب
باشـــیم تـــا بتوانـــد شـــرایط را بـــه نفـــع مـــردم 
تغییـــر دهـــد. بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف 
ـــوند. ـــاب ش ـــه انتخ ـــد در کابین ـــراد توانمن ـــد اف بای

وی ادامـــه داد: دیگـــر زمـــان آزمـــون و خطـــا 
ـــرد  ـــاد ک ـــانی اعتم ـــه کس ـــد ب ـــت، نبای ـــته اس گذش
کـــه تجربـــه کافـــی ندارنـــد. شـــرایط اقتصـــادی 
ــا  ــد و بـ ــه، متعهـ ــا برنامـ ــراد بـ ــه افـ ــور بـ کشـ
ــه  ــانی کـ ــاز دارد، کسـ ــت نیـ ــت و کفایـ صاحیـ
بـــرای بـــرون رفـــت از بحران هـــای اقتصـــادی 
ــد  ــند و بداننـ ــته باشـ ــه داشـ ــی برنامـ و اجتماعـ

همچـــون  مشـــکاتی  می خواهنـــد  چگونـــه 
ـــد،  ـــاماندهی کنن ـــورم را س ـــادی و ت ـــت اقتص وضعی
ـــا  ـــد، ب ـــه قدرتمن ـــه کابین ـــاج ب ـــوع احتی ـــن موض ای
ـــور  ـــف کش ـــود را وق ـــه خ ـــته دارد ک ـــه و شایس تجرب

کنـــد.
ایـــن عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــت خارجـ سیاسـ
ــده  ــت آینـ ــادی دولـ ــم اقتصـ ــرد: تیـ ــد کـ تاکیـ

بایـــد قـــوی، هماهنـــگ، منســـجم و بـــا روحیـــه 
انقابـــی باشـــد تـــا بتوانـــد شـــرایط را بـــه نفـــع 
ــت  ــردم از دولـ ــع مـ ــد، توقـ ــر دهـ ــردم تغییـ مـ
ــد  ــن راه بایـ ــت، در ایـ ــاد اسـ ــیار زیـ ــد بسـ جدیـ
ســـایر بخش هـــا همچـــون مجلـــس شـــورای 
ـــس  ـــد. مجل ـــکاری کن ـــت هم ـــا دول ـــم ب ـــامی ه اس
ضمـــن انجـــام نقش هـــای نظارتـــی و تقنینـــی اش 
ـــه  ـــوه قضایی ـــد. ق ـــک کن ـــت کم ـــه دول ـــد ب می توان

ــا  ــوند تـ ــد وارد شـ ــم بایـ ــا هـ ــایر بخش هـ و سـ
ــا را پشـــت ســـر بگذاریـــم. مشـــکات و بحران هـ

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــادی خاطرنش ـــوش آب ن
ـــان در  ـــی و حضورش ـــای رئیس ـــخصی آق ـــه ش تجرب
ـــادم  ـــه اعتق ـــوه قضایی ـــژه ق ـــه وی ـــف ب ـــوای مختل ق
ـــاد و  ـــا فس ـــارزه ب ـــاله ی مب ـــه مس ـــت ک ـــر آن اس ب
ـــف  ـــای مختل ـــاد در بخش ه ـــر فس ـــا مظاه ـــه ب مقابل
ــاد را  ــای فسـ ــا گلوگاه هـ ــد تـ ــال می کننـ را دنبـ
بســـته و جلـــوی مجـــاری فســـاد را بگیرنـــد تـــا 
دیگـــر کســـی در دولـــت و بخش هـــای مختلـــف 
ــوء  ــرأت سـ ــی جـ ــی و سیاسـ ــادی، فرهنگـ اقتصـ
ــی را  ــخصی و جناحـ ــرداری شـ ــتفاده و بهره بـ اسـ
ـــی  ـــخصی و جناح ـــع ش ـــد مناف ـــد. بای ـــته باش نداش
کنـــار گذاشـــته و بـــه منافـــع و مســـائل مـــردم 

ـــود. ـــه ش توج
ـــه  ـــد در کابین ـــرادی بای ـــت: اف ـــان گف وی در پای
ــال  ــه دنبـ ــند کـ ــته باشـ ــور داشـ ــیزدهم حضـ سـ
ـــن  ـــه ای ـــند ک ـــی نباش ـــان حزب ـــازی و جری ـــد ب بان
ـــود.  ـــد ب ـــت خواه ـــدی دول ـــرای کارآم ـــی ب تضمین
دولـــت کارآمـــد در ســـایه دور شـــدن از تخلفـــات 
مـــادی و گرایشـــات سیاســـی اســـت و ایـــن 

تضمینـــی بـــرای موفقیـــت اش خواهـــد بـــود.

ــی و سیاســت  ســخنگوی کمیســیون امنیــت مل
ــران در  ــرایط ای ــی ش ــه بررس ــس ب ــی مجل خارج
منطقــه و روابــط بین الملــل پرداخــت و شــرایط 
ــده  ــت آین پیــش روی برجــام و نحــوه برخــورد دول

ــر کشــید.  ــه تصوی ــا آن را ب ب
ســخنگوی  مشــکینی  عبــاس زاده  محمــود 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
ــا  ــه ب ــاره اینک ــا، درب ــا ایلن ــو ب ــم در گفت وگ یازده
توجــه بــه شــرایط برجــام آیــا بودجــه آینــده بایــد 
توســعه ای بســته شــود یــا انقباضــی، اظهــار داشــت: 
ــم؛  ــعه ای ببندی ــد توس ــوال بای ــده را اص ــه آین بودج
تحریم هــا نیــز بخشــی از واقعیــت اســت. مــا اثبــات 
ــعه  ــه توس ــود ب ــم می ش ــم ه ــه در تحری ــم ک کردی
کشــور فکــر و اقــدام کــرد. بودجــه توســعه ای را هــم 
منطبــق بــا واقعیت هــای کشــور و واقعیت هــای 

ــت.  ــم بس ــی خواهی بین الملل
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولــت دوازدهم 
نیــز گفــت کــه بودجــه را توســعه ای بســته اســت، 
گفــت: بودجه هــای گذشــته نــه توســعه ای بــود و نــه 
ــا  ــود. ام ــظ وضــع موجــود ب تحریمــی؛ بودجــه حف
طبیعتــا بودجــه آینــده بایــد توســعه ای بســته شــود، 
آن هــم در همیــن شــرایط تحریــم. البتــه اقدامــات 
ــرده اســت؛  ــر ک ــا تغیی ــی شــده و شــرایط دنی خوب
مــا از ایــن تحریم هــا و فشــارهای حداکثــری عبــور 
کرده ایــم و ایــن موضــوع را طــرف مقابــل نیــز 
ــد و از  ــاه بیاین ــه کوت ــور هســتند ک ــد و مجب می دان
خــود انعطــاف نشــان دهنــد. آن هــا بیــش از مــا نیــاز 

بــه مذاکــره و توافــق دارنــد. 
می تواننــد  آن هــا  آیــا  اینکــه  دربــاره  وی 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــد، خاطرنش ــا را بازگردانن تحریم ه
تحریم هــا ابــزار آن هاســت و طبیعتــا نظام هــای 
ســلطه گر دنیــا از هــر ابــزاری کــه در دســت دارنــد 
اســتفاده می کننــد؛ تحریــم اقتصــادی نیــز یکــی از 
ابزارهــای آن هــا اســت کــه بهتریــن راه بــرای عبــور 
ــت.  ــا اس ــردن تحریم ه ــی ک ــه خنث ــا قضی از آن ه
نماینــده مجلــس یازدهــم بــا بیــان اینکــه هــر جا 

خودکفــا شــویم و روی پــای خــود بیاســتیم آن هــا 
ــد،  ــا را بردارن ــان تحریم ه ــتند خودش ــور هس مجب
ــه  ــد ک ــد می کردن ــش تهدی ــال پی ــد س ــت: چن گف
ــن  ــن بنزی ــا نفروخت ــران را ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــث  ــرد و در بح ــور اراده ک ــد؛ کش ــم می کنن تحری
ــرز  ــه م ــی ب ــد حت ــا ش ــا خودکف ــه تنه ــن ن بنزی
ــم  ــی اس ــر حت ــا دیگ ــید و آن ه ــم رس ــادرات ه ص
ــا را  ــد تحریم ه ــا بای ــد. م ــن را نیاوردن ــم بنزی تحری
ــه فرصــت تبدیــل کنیــم و خوشــبختانه  خنثــی و ب

ــتیم.  ــه آن هس ــری و تجرب ــال یادگی در ح
ــا دولــت  ــاره ســرانجام برجــام و اینکــه آی وی درب
ــوری  ــت: جمه ــد، گف ــه ده ــرات را ادام ــد مذاک بای
ــتقبال  ــره اس ــو و مذاک ــه از گفت  وگ ــامی همیش اس
کــرده اســت، مــا اعتقــاد داریــم گــره ای کــه با دســت 
ــاز نکنیــم؛ گــره ای کــه  ــدان ب ــا دن ــاز می شــود را ب ب
ــای  ــا ابزاره ــرد را ب ــاز ک ــود ب ــی می ش ــا دیپلماس ب
ســخت نبایــد بــاز کــرد. طبیعتــا ایــن واقعیــت اســت. 
عبــاس زاده مشــکینی تصریــح کــرد: امــا در 
مذاکــره چنــد مولفــه اصــل اســت، از جملــه احتــرام 

متقابــل، منافــع متقابــل و اینکــه مذاکــره بایــد بــرد 
_ بــرد باشــد و چیــزی بدهــی و چیــزی هــم بگیری. 
ــفانه در  ــد، متاس ــرق می کن ــه ف ــا محاکم ــره ب مذاک
ــا  ــرد م ــاش می ک ــل اراده و ت ــرف مقاب ــام، ط برج
ــد  ــه کن ــد و محاکم ــرار ده ــم ق ــگاه مته را در جای
و بگویــد شــما چــرا  انــرژی هســته ای داریــد، چــرا 
ــا ایــن  حقوقتــان را پیگیــری کردیــد، مــا از ابتــدا ب
ــدون  ــا ب ــم. م ــف بودی ــه مخال ــره محاکمه گون مذاک
جــرم محاکمــه می شــدیم. شــرایط کشــور بــه ویــژه 
بعــد از انتخابــات از حالــت منفعــل بــه حالــت فعــال 

تبدیــل شــده اســت. 
ــام،  ــا برج ــد ب ــت بای ــا دول ــه آی ــاره اینک وی درب
انقابــی برخــورد کنــد یــا غیرانقابــی، بیــان داشــت: 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه چقــدر بــه حقــوق ملــت 
ایــران احتــرام بگذارنــد؛ آن هــا بیشــتر بــه مذاکــره و 

توافــق بــا مــا نیــاز دارنــد. 
ــه زودی  ــرات ب ــا مذاک ــه آی ــورد اینک وی در م
بــه نتیجــه خواهــد رســید نیــز یــادآور شــد: 
مهــم نیســت چــون اکنــون کشــور را خودمــان 

ــز رد  ــری نی ــارهای حداکث ــم و از فش اداره می کنی
شــده ایم. مــا بــه صــورت جــدی از گفت وگــو و 
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــم ام ــتقبال می کنی ــره اس مذاک
مذاکــره بــرای رســیدن بــه توافــق برد-بــرد، احتــرام 
ــره  ــر مذاک ــا اگ ــد. ام ــته باش ــل داش ــع متقاب و مناف
ــا  ــرای مذاکــره باشــد، آن را فرسایشــی کننــد و ی ب
اهــداف دیگــری را دنبــال کننــد، طبیعتــا جمهــوری 
ــف  ــرای تل ــا ب ــد، م ــف نمی کن ــت تل ــامی وق اس

ــم.  ــی نداری ــت، زمان ــردن وق ک
وی در ادامــه نیــز دربــاره شــرایط اقتصــادی 
کشــور بیــان داشــت: بیــش از دویســت کشــور 
ــا  ــور دنی ــر کش ــرای ه ــد ب ــا بای ــم م ــا داری در دنی
ــه راه  ــک نقش ــور ی ــت آن کش ــا ظرفی ــب ب متناس
ــا  ــه آن ه ــم ب ــه می توانی ــه چ ــیم؛ اینک ــته باش داش
ــم  ــم از آن هــا بگیری بدهیــم و چــه چیــزی می توانی
ــدی  ــک اولویت بن ــرار داده و ی ــر ق ــد نظ ــد م را بای
ــیم.  ــته باش ــا داش ــر واقعیت ه ــی ب ــه مبتن عاقان

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــا بیــان اینکــه ایــران در همســایگی خــود  خارجــی ب
ــه  ــت دارد ک ــر جمعی ــون نف ــه ۶۰۰ میلی ــک ب نزدی
ــد،  ــون دالر واردات دارن ــک تریلی ــش از ی ــال بی در س
ــدود ۶۰  ــا ح ــی م ــادرات غیرنفت ــه ص ــی ک در حال
میلیــارد دالر اســت، گفــت: اگــر مــا یــک دهــم واردات 
کشــورهای همســایه را تامیــن کنیــم، کــه بــا توجــه 
ــد کشــورهای  ــرژی، برن ــی ان ــر دارای ــه از نظ ــه اینک ب
ــا  ــار فصــل ب ــن کشــوری چه ــا هســتیم، همچنی دنی
ــم  ــتیم، می توانی ــی هس ــاورزی و صنعت ــدات کش تولی
چنیــن کاری کنیــم و از ســویی نیــز در شــرایط نرمــال 
ــازی  ــر نی ــیم، دیگ ــته باش ــی را داش ــادرات غیرنفت ص
ــاز  ــره امتی ــک قط ــه ی ــلطه گر ک ــورهای س ــه کش ب
ــد و  ــرف می گذارن ــر ط ــت س ــی من ــد و کل می دهن

ــم.  ــد، نداری ــل می کنن ــه تحمی ــی هزین کل
ــران  ــت ای ــی تاریخــی مل ــرد: ویژگ ــد ک وی تاکی
ــا  ایــن اســت کــه مذاکــره و گفت وگــو کننــد امــا ب
فرسایشــی کــردن مذاکــره، مذاکــره بــرای مذاکــره و 

جابجایــی مذاکــره بــا محاکــه موافــق نیســتیم.

نوش آبادی:

 کابینه سیزدهم خود را وقف کشور کند

عباس زاده مشکینی:

با مذاکره موافقیم اما با محاکمه نه

سخنگوی وزارت خارجه:
ایران همواره به تمامیت ارضی عراق 

احترام می گذارد

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: ایــران همــواره 
ــراق  ــی ع ــت ارض ــرزمینی و تمامی ــدت س ــه وح ب
احتــرام گذاشــته و در ایــن خصــوص سیاســت 

غیرقابــل تغییــری دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید خطیــب زاده در پاســخ 
ــدن  ــته ش ــاره برافراش ــگاران درب ــوال خبرن ــه س ب
پرچــم اقلیــم کردســتان در مراســم اســتقبال از 
آقــای نیچــروان بارزانــی رییــس اقلیــم،  آن را یــک 
اشــتباه از ســوی تیــم اجرایــی اســتقبال مســتقر در 

ــرودگاه دانســت. ف
ــران  ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــخنگوی وزارت خارج س
ــت ارضــی  ــه وحــدت ســرزمینی و تمامی ــواره ب هم
عــراق احتــرام گذاشــته و در ایــن خصــوص سیاســت 

ــری دارد. ــل تغیی غیرقاب

بهبود اقتصاد و معیشت مردم در 
اولویت کاری دولت باشد 

ــن  ــت: مهمتری ــس گف ــرگان در مجل ــده گ نماین
ــته  ــر داش ــد در نظ ــد بای ــت جدی ــه دول ــی ک اقدام
باشــد ســاماندهی اشــتغال و معیشــت مــردم اســت. 
 رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده گــرگان در 
مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا تســنیم، 
بــا اشــاره اولویــت هــای کاری دولــت، گفــت: 
مهمتریــن اقدامــی کــه دولــت جدیــد بایــد در نظــر 
داشــته باشــد ســاماندهی اشــتغال و معیشــت مــردم 

اســت.
ــت بایــد راهکارهــای  ــا تاکیــد براینکــه دول وی ب
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــرای ســاماهدهی 
ــه داد:  ــد، ادام ــه کن ــردم ارائ ــت م ــاد و معیش اقتص
ویــروس کرونــا بســیاری از مشــاغل را از بیــن 
ــود  ــرای بهب ــه و ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــرده اس ب
ــد  ــده ان ــارت ش ــار خس ــه دچ ــرادی ک ــت اف وضعی

ــود. ــه ش ــد ارائ ــکاری بای ــز راه نی
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــرگان در مجل ــده گ  نماین
ایجــاد اشــتغال از ضروریاتــی اســت کــه بایــد 
ــرای آن برنامه ریــزی شــود، افــزود: بیــکاری آفــت  ب
ــرای  بزرگــی در جامعــه اســت. ضمــن آنکــه بایــد ب
ــه  ــز فکــری شــود. البت ــان نی ازدواج و مســکن جوان
آقــای رئیــس جمهــور بــرای برون رفــت از ایــن 
ــه  ــاورد ک ــدان بی ــه می ــرادی را ب ــد اف مشــکات بای
ســابقه کار عملیاتــی و علمــی غنــی داشــته باشــند.

 عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا تاکیــد بــر 
اینکــه کابینــه دولــت ســیزدهم عــاوه بــر توانمنــد 
بــودن و داشــتن برنامــه بایــد دیــدگاه جهــادی نیــز 
ــه  ــدگاه جهــادی ب ــه کــرد: دی داشــته باشــند، اضاف
ــرای تحــول وضعیــت  معنــای تــاش شــبانه روزی ب

اقتصــادی مــردم طــی یــک ســال آینــده اســت.
ــول در  ــرای تح ــه ب ــان اینک ــا بی ــنگدوینی ب  س
ــش  ــت بخ ــد از ظرفی ــردم بای ــت م ــه معیش زمین
خصوصــی و ســرمایه گــذاری خارجــی نیــز اســتفاده 
از  اقتصــادی  دیپلماســی  کــرد:  عنــوان  شــود، 
ــت ســیزدهم  ــی اســت کــه دول ــن موضوعات مهمتری

ــد. ــته باش ــه داش ــرای آن برنام ــد ب بای

زاهدی مطرح کرد:
عزم مجلس برای تصویب
 الیحه رتبه بندی معلمان

یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــرای  ــس ب ــزم مجل ــامی از ع ــورای اس ــس ش مجل
تصویــب ســریع الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان ســخن 
گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بعــد از تصویــب، 
دولــت آن را در کمتریــن زمــان ممکــن اجــرا کنــد. 
زاهــدی  محمدمهــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نماینــده کرمــان در مطلبــی در صفحــه توییتــر 

خــود نوشــت:
ــا  ــد ت ــزم دارن ــزم ج ــس ع ــدگان مجل »  نماین
ــا اصاحــات الزم  ــدی معلمــان را ب ــه بن  الیحــه رتب
کــه در آن عــاوه بــر ارتقــاء منزلــت و کرامــت 
ــن  ــتی ای ــای معیش ــه ه ــان، دغدغ ــی معلم اجتماع
ــت  ــه فوری ــز کاهــش دهــد، ب قشــر آینده ســاز را نی
ــا دولــت آن را در کمتریــن  ــه تصویــب برســانند ت ب

ــد.« ــرا نمای ــن، اج ــان ممک زم
وی در ایــن توییــت از دو هشــتگ » مجلــس 

ــرد. ــتفاده ک ــی« اس ــت مردم ــی« و » دول انقاب

نوروزی:
 مسئوالن دولت دوازدهم مشمول 

طرح ممنوعیت خروج از کشور 
خواهند بود

نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
ــان بررســی هــای طــرح  ــه پای ــا اشــاره ب ــس ب مجل
ممنوعیــت خــروج مســئوالن از کشــور دربــاره 
اینکــه آیــا مســئوالن دولــت دوازدهــم نیــز مشــمول 
ــا  ــرد: قطع ــد ک ــد؟ تاکی ــد ش ــون خواهن ــن قان ای

ــوند.  ــی ش ــمول م مش
نــوروزی در گفــت  االســام حســن  حجــت 
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــنا، در خص ــا ایس ــو ب و گ
ــور در  ــئوالن از کش ــروج مس ــت خ ــرح ممنوعی ط
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس شــورای 
ــرح  ــن ط ــی ای ــه کار بررس ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
بــه زودی در جلســات آینــده کمیســیون بــه اتمــام 
ــن طــرح  ــر شــکل ای ــه ه ــت: ب خواهــد رســید، گف
بــرای مســئوالن و مدیــران کشــور مســئولیت ســازی 
ــرض  ــه در مع ــی اســت ک ــا نظام ــد، نظــام م می کن
خطرهــای مختلفــی مــی باشــد، کشــور مــا هــم از 
ــه فســاد اداری در آن در حــد  کشــورهایی اســت ک
باالیــی وجــود دارد، پــس بایــد در پــی کاهــش آن 
باشــیم، اگــر شــخصی بــه دلیــل خطــا کــردن مــورد 
مواخــذه قــرار بگیــرد افــراد بعــدی مراقــب خواهنــد 
بــود کــه مرتکــب خطــا نشــوند، بــر همیــن اســاس 
معتقدیــم ایــن کار بایــد انجــام شــود تــا نســبت بــه 

ــم. ــت المــال مســئولیت ســازی کنی بی
وی دربــاره اینکــه آیــا مســئوالن دولــت دوازدهم 
ــد  ــد؟ تاکی ــد ش ــون خواهن ــن قان ــمول ای ــز مش نی

کــرد: قطعــا مشــمول مــی شــوند.
نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس در پاســخ بــه اینکــه آیــا هــدف ایــن طــرح 
بــا اصــل برائــت منافاتــی دارد یــا خیــر، تاکیــد کــرد: 
ــد  ــور شــخصی می باش ــه ام ــوط ب ــت مرب اصــل برائ
ــه در خصــوص جایــگاه هــای دولتــی و حکومتــی  ن
و افــرادی کــه در ایــن جایــگاه هــا صاحــب منصــب 
هســتند و بودنــد و چندیــن ســال امــوال بیــت 
المــال، اســرار نظــام و مملکــت در اختیارشــان قــرار 

داشــته اســت.

باید در انتخاب وزرا دقت شود

ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
گفت:بــا توجــه بــه شــرایط حســاس کنونــی بایــد در 
ــی دقــت شــود.  ــران اجرای ــم وزرا و مدی انتخــاب تی
ــع  ــیون صنای ــس کمیس ــری رئی ــزت اهلل اکب ع
ــا  ــو ب ــورای اســامی در گفتگ ــس ش ــادن مجل و مع
تســنیم، دربــاره معرفــی وزرای پیشــنهادی دولــت به 
ــا توجــه  ــرای اخــذ رای اعتمــاد گفــت: ب ــس ب مجل
بــه شــرایط حســاس کنونــی بایــد در انتخــاب تیــم 

ــود. ــت ش ــی دق ــران اجرای وزرا و مدی
ــد،  ــخاصی کارآم ــد اش ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــادی ب ــت جه ــا مدیری ــه و ب ــا تجرب ــد، ب توانمن
اســتفاده  اجرایــی  هــای  مســئولیت  و  کابینــه 
ــه اســتفاده  ــرای کابین ــه ب ــرادی ک ــزود: اف شــود، اف
ــته را  ــته دولت گذش ــص انباش ــد نقای ــوند بای می ش
ــا مدیریــت جهــادی جبــران و نقایــص را برطــرف  ب

ــد. کنن
نماینــده تهــران در مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــی  ــای رئیس ــت آق ــادی از دول ــارات زی ــردم انتظ م
دارنــد، اضافــه کــرد: حــل مشــکل معیشــتی مــردم و 
مشــکات انباشــته آنها بایــد در اولویــت کاری دولت 
ــت،  ــیر وزارت صنع ــن مس ــه در ای ــد ک ــد باش جدی
معــدن و تجــارت یکــی از وزارتخانــه هــای کلیــدی 
اســت و بایــد  فــردی متصــدی ایــن وزارتخانــه شــود 
ــرون رفــت   ــرای ب کــه اوال برنامــه هــای عملیاتــی ب
ــد  ــا بتوان ــد و ثانی ــته باش ــی داش ــت فعل از وضعی
ــه دوش بکشــد و  ــن مســئولیت ســنگین را ب ــار ای ب

ــه ایجــاد کنــد. ــی در ایــن وزاتخان تحول
ــس  ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــس کمیس رئی
ــیون  ــای کمیس ــا اعض ــون ب ــه تاکن ــان اینک ــا بی ب
دربــاره انتخــاب وزرای مربوطــه بــه ایــن کمیســیون 
ــی  ــه ط ــت: البت ــت،اظهار داش ــده اس ــورتی نش مش
ــام  ــا انج ــیون ه ــای کمیس ــا روس ــه ب ــی ک تماس
گرفتــه  قــرار بــر ایــن شــده تــا اســامی ســه 
ــا  ــود ت ــام ش ــه اع ــر وزارت خان ــرای ه ــدا ب کاندی
ــاره افــراد  نظــر اســتمزاجی اعضــای کمیســیون درب

ــود. ــذ ش اخ

وظیفه دولت سیزدهم در مقابل 
احزاب چیست؟

دبیــرکل حــزب پیشــرو اصاحــات گفــت: دولــت 
جدیــد بایــد شــرایط را بــرای حضــور گســترده 
احــزاب در حــوزه هــای مدیریتــی و کســب قــدرت 

ــد.  فراهــم کن
ــار  ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــی صوف عل
ــتند و از  ــی هس ــای مدن ــزو نهاده ــزاب ج ــرد: اح ک

ــد.  ــی آین ــاب م ــه حس ــی ب ارکان دموکراس
وی در همیــن راســتا گفــت: در ســاز و کار 
دموکراســی عــاوه بــر دولــت و کل حاکمیــت،  
ــان  ــه ش ــه وظیف ــد ک ــود دارن ــی وج ــای مدن نهاه
ــت.  ــی اس ــای حکومت ــرد نهاده ــر عملک ــارت ب نظ
بدیــن معنــا کــه آن هــا را نقــد مــی کننــد و بدیــن 
وســیله ســعی کننــد قــدرت را مهــار و اصــاح 

ــد.  کنن
ــزاب  ــون اح ــت: در قان ــی گف ــال سیاس ــن فع ای
آمــده اســت کــه احــزاب مجموعــه ای از شــخصیت 
هــای حقیقــی هســتند کــه کنــار هــم جمــع مــی 
ــدرت را  ــدرت مشــارکت داشــته و ق ــا در ق شــوند ت
در دســت بگیرنــد تــا بــا همیــن قــدرت بــه نقــد و 
ــد. پــس احــزاب  اصــاح شــرایط و مســائل  بپردازن
زمینــه مشــارکت و کســب قــدرت توســط مــردم را 

فراهــم مــی کننــد. 
ــت  ــه ای اس ــن وظیف ــرد: ای ــد ک ــی تاکی صوف
ــد؛  ــر گرفته ان ــون در نظ ــزاب در قان ــرای اح ــه ب ک
حتــی اگــر احــزاب نتواننــد قــدرت را کســب کننــد، 
ــود را  ــه خ ــد وظیف ــی توانن ــا م ــانه ه ــیله رس بوس

ــد. ــال کنن اعم
وی ادامــه داد: البتــه در کشــور ما ایــن هماهنگی 
نــه در قانــون و نــه در حاکمیــت ایجــاد نشــد. احزاب 
تشــکیل مــی شــوند حقشــان مشــارکت در قــدرت 
هــم هســت، بــرای کســب قــدرت هــم تــاش مــی 
ــی  ــت نهای ــرای فعالی ــاز و کار الزم ب ــا س ــد، ام کنن

آن هــا مهیــا نمــی شــود.
ـــم  ـــه ه ـــم ک ـــه کنی ـــد توج ـــا  بای ـــان ب وی در پای
ـــامی  ـــاممان اس ـــوری و اس ـــان جمه ـــوری م جمه
باشـــد، بـــه نظـــر مـــن دولـــت جدیـــد در مقابـــل 
ــد  ــیزدهم بایـ ــت سـ ــه دارد، دولـ ــزاب وظیفـ احـ
ــزاب در  ــترده احـ ــور گسـ ــرای حضـ ــرایط را بـ شـ
ـــم  ـــدرت فراه ـــب ق ـــی و کس ـــای مدیریت ـــوزه ه ح

ـــد. کن

ـــی  ـــت ســـیزدهم نکات ـــاز کار دول ـــاره آغ ـــم درب ـــس ده ـــده مجل نماین
ـــرد.  ـــان ک را بی

ــو  ــم  در گفت وگـ ــده مجلـــس دهـ ــردی نماینـ ــن بروجـ عاءالدیـ
ـــت  ـــت دول ـــن اولوی ـــوان، دربـــاره مهم تری ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــا باش ب
ـــکات  ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــرد: روش ـــان ک ـــیزدهم بی س
اقتصـــادی جامعـــه اولویـــت اصلـــی دولـــت رفـــع ایـــن مشـــکات 
ـــاز دارد  ـــق نی ـــه دقی ـــک برنام ـــه ی ـــز ب ـــکات نی ـــن مش ـــل ای ـــت؛ ح اس
ـــا  ـــایی و ب ـــاد را شناس ـــوب اقتص ـــای معی ـــد حلقه ه ـــی آن بای ـــه ط ک

ـــرد. ـــل ک ـــور را ح ـــادی کش ـــکات اقتص ـــر مش تدبی
او ادامـــه داد: همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ارتبـــاط بـــرون 

ـــک  ـــن ی ـــایگان ای ـــا همس ـــاط ب ـــت ارتب ـــت تقوی ـــا اولوی ـــا ب ـــرزی م م
ضـــرورت مهـــم و جـــدی اســـت و همانگونـــه کـــه ســـید ابراهیـــم 
ـــاش  ـــر ت ـــد حداکث ـــرد بای ـــاره ک ـــوع اش ـــن موض ـــه ای ـــم ب ـــی ه رئیس
ـــف  ـــور های مختل ـــا کش ـــژه را ب ـــاط وی ـــک ارتب ـــم ی ـــا بتوانی ـــرد ت را ک
دنیـــا بـــه خصـــوص منطقـــه داشـــته باشـــیم و ایـــن بـــه اقتصـــاد 
هـــم کمـــک ویـــژه ای خواهـــد داشـــت، زیـــرا می توانیـــم در عرصـــه 

ـــویم.  ـــق ش ـــادرات موف ص
بروجـــردی افـــزود: مســـاله اشـــتغال بـــا اقتصـــاد گـــروه خـــورده، 
ــع  ــت و در واقـ ــم اسـ ــیار مهـ ــز بسـ ــرل آن نیـ ــورم و کنتـ ــرخ تـ نـ
ـــوط  ـــه مرب ـــادی جامع ـــائل اقتص ـــه مس ـــت دار ب ـــف اولوی ـــکات مختل ن

می شـــود کـــه بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. 
نماینـــده مجلـــس دهـــم دربـــاره حضـــور کشـــورها در مراســـم 
تحلیـــف رئیـــس جمهـــور هشـــتم نیـــز گفـــت: معتقـــدم کـــه در 
ـــرا  ـــود؛ زی ـــوب ب ـــیار خ ـــا بس ـــاله کرون ـــه مس ـــه ب ـــا توج ـــوع و ب مجم
بســـیاری از کشـــور ها ارتبـــاط خـــود را محـــدود کـــرده بودنـــد، 

امـــا در همیـــن شـــرایط ۸۰ کشـــور در ســـطوح مختلـــف شـــرکت 
کردنـــد.

ـــح داد:  ـــه توضی ـــز اینگون ـــیزدهم نی ـــه س ـــش کابین ـــاره چین وی درب
کابینـــه جـــزو حقـــوق رئیـــس جمهـــور اســـت، امـــا حضـــور افـــراد 
بـــا تجربـــه و پـــرکار و پاکدســـت کـــه مســـاله اصلـــی شـــان حـــل 
مشـــکات مـــردم باشـــد و از تمـــام تـــوان خـــود در ایـــن زمینـــه 
ـــژه ای  ـــرایط وی ـــا در ش ـــرا م ـــت، زی ـــم اس ـــیار مه ـــد بس ـــتفاده کنن اس
هســـتیم؛ البتـــه بـــاز بســـتگی بـــه شـــخصیت ها دارد، امـــا معمـــوال 
ـــه  ـــای کابین ـــن اعض ـــی بی ـــی همگن ـــه نوع ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــاش ب ت

ـــد. ـــته باش ـــود داش وج
بروجـــردی در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع چینـــش کابینـــه 
ـــا  ـــن معن ـــه ای ـــی ب ـــه فراجناح ـــت: کابین ـــی گف ـــورت فراجناح ـــه ص ب
ـــخص  ـــند مش ـــته باش ـــور داش ـــف حض ـــای مختل ـــراد از جناح ه ـــه اف ک
نیســـت چقـــدر موثـــر باشـــد، امـــا اینکـــه اعضـــا بتواننـــد در یـــک 

ـــت. ـــق اس ـــه موف ـــک کابین ـــرط ی ـــند ش ـــتا باش راس

ـــی  ـــان خارج ـــور مهمان ـــت: حض ـــس گف ـــه مجل ـــأت رئیس ـــو هی عض
ــودن  ــر بـ ــف بی اثـ ــم تحلیـ ــور در مراسـ ــه ۱۰۰ کشـ ــک بـ از نزدیـ
ـــه  ـــران را ب ـــامی ا ی ـــوری اس ـــزوای جمه ـــرای ان ـــمنان ب ـــات دش اقدام

ـــت.  ـــش گذاش نمای
حســـینعلی حاجـــی دلیگانـــی نماینـــده مـــردم شاهین شـــهر در 
ــاره  ــا اشـ ــارس، بـ ــا فـ ــو بـ ــامی در گفت وگـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــم  ـــت: مراس ـــیزدهم گف ـــور س ـــس جمه ـــف رئی ـــم تحلی ـــزاری مراس برگ
ـــورای  ـــس ش ـــگاه مجل ـــأن و جای ـــی در ش ـــای رئیس ـــاب آق ـــف جن تحلی
ـــس شـــورای  ـــی خـــوب مجل ـــان از میزبان ـــزار شـــد و مهمان اســـامی برگ

اســـامی در ایـــن مراســـم همـــواره تقدیـــر می کردنـــد.
وی افـــزود: دشـــمنان بـــه ویـــژه آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی 
همـــواره تـــاش داشـــته و دارنـــد تـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران 

را منـــزوی ســـازند امـــا هرگـــز بـــه ایـــن هـــدف خـــود نرســـیده و 
نخواهنـــد رســـید.

ـــم  ـــزاری مراس ـــت: برگ ـــار داش ـــس اظه ـــه مجل ـــأت رئیس ـــو هی عض
ـــدود ۱۰۰  ـــات ح ـــور مقام ـــیزدهم و حض ـــور س ـــس جمه ـــف رئی تحلی
ـــودن  ـــده ب ـــودن و بی فای ـــر ب ـــر بی اث ـــار دیگ ـــم ب ـــن مراس ـــور در ای کش
ـــش  ـــه نمای ـــامی را ب ـــوری اس ـــزوای جمه ـــرای ان ـــمنان ب ـــاش دش ت
ـــود  ـــاش بیه ـــور ت ـــن منظ ـــرای ای ـــا ب ـــه آنه ـــان داد ک ـــت و نش گذاش

ـــد. دارن
ـــت  ـــنهادی دول ـــت وزرای پیش ـــه لیس ـــاره ارائ ـــی درب ـــی دلیگان حاج
ســـیزدهم بـــه مجلـــس نیـــز گفـــت: بـــه احتمـــال قـــوی لیســـت 
وزرای پیشـــنهادی در جلســـه روز یکشـــنبه مجلـــس ۱۷ مردادمـــاه 
ـــه  ـــت ب ـــن لیس ـــه ای ـــورت ارائ ـــود و در ص ـــم می ش ـــس تقدی ـــه مجل ب

مجلـــس در همـــان جلســـه اعـــام وصـــول خواهـــد شـــد.
وی افـــزود: اگـــر روال کار بـــر ایـــن باشـــد ممکـــن اســـت 
ــیم و  ــته باشـ ــاه را نداشـ ــنبه ۱۹ مردادمـ ــی روز سه شـ ــه علنـ جلسـ
ــح و  ــز در دو نوبـــت صبـ ــنبه و نیـ ــر روز یکشـ ــیون ها از عصـ کمیسـ
ــد  ــای وزرا بپردازنـ ــی برنامه هـ ــه بررسـ ــنبه بـ ــر روز سه شـ بعدازظهـ
کـــه البتـــه تصمیـــم نهایـــی در ایـــن بـــاره در روز یکشـــنبه هفتـــه 

آینـــده اتخـــاذ خواهـــد شـــد.

بروجردی: 

حضور بیش از 8۰ کشور در مراسم تحلیف 
رئیس جمهور در شرایط کرونا بسیار خوب بود

مراسم تحلیف بی اثر بودن اقدامات دشمنان 
برای انزوای ایران را به نمایش گذاشت
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ــت:  ــن گف ــران و چی ــترک ای ــاق مش ــس ات رئی
رانــت ارز ترجیحــی آن قــدر بــزرگ اســت کــه 
کســی نمیتوانــد بــا سیســتم بگیــر و ببنــد و برخورد 
قهــری بــا آن مقابلــه کنــد، چــرا کــه ارز سوبســیدی، 

ــزرگ اســت. ــات ب ــرای تخلف ــه مســاعدی ب زمین
 ۴2۰۰ ارز  اختصــاص  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــال  ــی، از س ــای اساس ــرای واردات کاال ه ــی ب تومان
۱۳۹۷ تا کنــون باعــث هــدر رفــت بســیاری از منابــع 
ــت شــده  و درنتیجــه، تشــدید کســری بودجــه دول
اســت. ایــن یارانــه در دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر 
ــش چشــمگیر قیمــت  ــاهد افزای ــوده و ش ــق نب موف
ــم.  ــوده ای ــی ب ــن دوره زمان ــای اساســی در ای کاال ه
ــران  ــترک ای ــاق مش ــس ات ــری رئی ــا حری مجیدرض
ــاره  ــارس درب ــزاری ف ــا خبرگ ــو ب ــن در گفتگ و چی
ــه  ــن موضــوع گفــت: ارز ۴2۰۰ فقــط معطــوف ب ای
دولــت آقــای روحانــی نیســت. ایــن ارز در ســال ۹۱ 
ــازار  ــی کــه در ب ــود در حال ــان ب ــادل ۱22۶ توم مع
ــد.  ــه می ش ــان معامل ــزار توم ــت ۴ ه ــه قیم آزاد ب
ــت  ــزرگ اس ــدر ب ــا آن ق ــه ارز ه ــن گون ــت ای ران
ــد  ــر و ببن ــتم بگی ــا سیس ــد ب ــی نمی توان ــه کس ک
ــه  ــرا ک ــد، چ ــه کن ــا آن مقابل ــری ب ــورد قه و برخ
ــات  ــرای تخلف ــاعدی ب ــه مس ــیدی، زمین ارز سوبس
بــزرگ اســت. ایــن کــه مــا بخواهیــم ســفره رانــت 
را پهــن کنیــم و بعــد بــه ســراغ افــرادی برویــم کــه 
ــت  ــش سیاس ــد، نام ــته ان ــفره نشس ــن س ــای ای پ

ــت. ــت اس ــت، باه ــذاری نیس گ
حریــری افــزود: البتــه ایــن موضــوع فقــط دربــاره 
ارز ۴2۰۰ نیســت. از دهــه ۶۰، ارز ترجیحــی وجــود 

داشــته و هنگامــی کــه دالر در آن زمــان ۶۴ تومــان 
بــود، بــه عــده ای دالر ۱۶ تومانــی تعلــق می گرفــت. 
در دولــت مرحــوم هاشــمی رفســنجانی نیــز چنیــن 
ــاب  ــک حس ــا ی ــه ب ــت ک ــود داش ــئله ای وج مس
سرانگشــتی، بــه ایــن رســیدیم کــه حــدود ۸۶ هــزار 
میلیــارد تومــان، از محــل اعطــا ارز ترجیحــی، رانــت 
ــیار  ــول بس ــان پ ــه در آن زم ــود ک ــده ب ــع ش توزی

زیــادی بــود.
وی ادامــه داد: همــان زمــان سیاســتمدارانی 
ــه  ــبت ب ــود و نس ــان نب ــتان ش ــی در دس ــه قدرت ک
ارز ترجیحــی انتقــاد داشــتند، بــه فاصلــه دو ســال، 
ــه  ــن اســت ک ــب ای ــه جال ــد. نکت ــر ســر کار آمدن ب
ــی را  ــع ارز ترجیح ــع، توزی ــن وض ــان منتقدی هم

ــد. ــه دادن ادام

ــت گــذاری  ــان اینکــه »سیاس ــا بی ــری ب حری
ــت: در  ــرده«، گف ــر نک ــت تغیی ــا سال هاس ارزی م
ــه  ــود دارد ک ــل وج ــک مث ــا ی ــی م ــات فارس ادبی
می گویــد آدم عاقــل، دو بــار از یــک ســوراخ گزیــده 
ــه  ــا در زمین ــذاری م ــت گ ــی سیاس ــود، ول نمی ش
ــدق  ــا ص ــاره م ــل درب ــن مث ــه ای ــان داد ک ارز، نش

. نمی کنــد
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و چیــن بــه دیگــر 
مشــکاتی کــه ارز ترجیحــی ایجــاد کــرد پرداخــت و 
گفــت: متاســفانه افــرادی کــه ارز ترجیحــی گرفتند، 
معمــوال کاالیــی را وارد نکردنــد و یــا آن کــه کاالی 
دیگــری بــه جــای آن وارد کردنــد کــه نیــاز مــردم 
نبــود. ایــن موضــوع منجــر بــه خــروج ســرمایه شــد. 
اگــر نگاهــی بــه منحنــی خــروج ســرمایه از کشــور 

ــا  ــد کــه در ســال های ۹۱ ت ــم، خواهیــم دی بیاندازی
ــدا کــرد.  ــن موضــوع شــدت پی ــا ۹۸، ای ۹2 و ۹۷ ت
ــد  ــه کاالی ضــروری را وارد کردن ــده ک ــی آن ع حت
ــا  ــد چــرا کــه ب هــم توفیقــی نصیــب کشــور نکردن
ــا  ــای اساســی ت ــه کاال ه ــه رفت ــان، رفت گذشــت زم
۴ برابــر گــران شــدند و کنترلــی روی قیمــت آن هــا 
ــن اســت  ــت. نتیجــه ارز ترجیحــی ای صــورت نگرف
کــه هــردو طــرف میــز، بــه فســاد آلــوده می شــوند. 
یعنــی هــم طــرف دولتــی کــه ارز را می دهــد رشــوه 
خــوار می شــود و هــم واردکننــده بــه فضــای رانــت 

ورود خواهــد کــرد.
ــت  ــر سیاس ــزوم تغیی ــه ل ــان ب ــری در پای حری
گــذاری ارزی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در 
ــرای  ــذاری ارزی ب ــت گ ــی سیاس ــوص چگونگ خص
تجــارت خارجــی اظهــار نظر هــای بســیاری وجــود 
دارد. یکــی از آن هــا اســتفاده از یــوان چیــن اســت. 
بایــد گفــت دالر، ارز مســلط بــر بــازار تجــارت دنیــا 
اســت و یــوان چیــن، جایــگاه معاماتــی خوبــی در 
ــدنی  ــدان ش ــن کار چن ــدارد و ای ــا ن ــارت دنی تج
ــر را پیشــنهاد می دهنــد.  ــز تهات ــرادی نی نیســت. اف
ــیار  ــی بس ــر روش ــه تهات ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــراع  ــه اخت ــر ب ــت منج ــه در نهای ــت ک ــی اس قدیم
ــه نظــر می رســد  ــن وجــود ب ــا ای اســکناس شــد. ب
بهتریــن راه ایــن اســت کــه بــه جــای آن کــه ایــن 
ــم، آن را  ــاص بدهی ــده ای خ ــه ع ــزرگ را ب ــت ب ران
ــع حاصــل  ــه شــکل تــک نرخــی بفروشــیم و مناب ب
از آن را بــرای پوشــش حفره هــای اقتصــادی کشــور 

ــم. صــرف کنی

ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
از  یکــی  راکــد  دارایی هــای  مولدســازی  گفــت: 
راهکارهــای موثــری اســت کــه بــه توســعه صنعــت 

ــد داد. ــتاب خواه ــرق ش ب
ــزود:   ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــری« در گف ــام باق »پی
کــه  دارد  زیــادی  دارایی هــای  صنعــت  اکنــون 
ــوان از  ــه می ت ــی ک ــده درحال ــد مان ــتفاده و راک بااس
آنهــا بــرای توســعه ســریعتر این صنعــت اســتفاده کرد.

از  زیــادی  تعــداد  وجــود  داد:  ادامــه  وی 
ــرق  ــت های ب ــود پس ــطه وج ــه بواس ــی ک زمین های
ــتفاده  ــف کشــور بااس درآنهــا درشــهرهای مختل
ــا  ــردن و ی ــی.آی.اس ک ــا ج ــوان ب ــه می ت ــده ک مان
ــا را آزاد  ــت ها زمین ه ــن پس ــردن ای ــی ک زیرزمین
کــرده و از منابــع مالــی ایجــاد شــده از طریــق آنهــا 

ــت. ــت پرداخ ــتر صنع ــعه بیش ــه توس ب
ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
کشــورمان  بــرق  ســاخت: صنعــت  خاطرنشــان 
گرچــه توانمندی هــا و توانایی هــای زیــادی دارد 
ریشــه های  کــه  مشــکاتی  از   حــال  درعیــن 

قدیمــی دارد در رنــج اســت.
باقــری افــزود: ایــن مشــکات و مســایل قدیمــی 
ــان  ــف نمای ــرق مختل ــه ط ــود را ب ــار خ ــون آث اکن
ــروز  ــه ب ــوان ب ــا می ت ــان آنه ــه از می ــازد ک می س

ــرد. ــاره ک ــال اش ــتان امس ــی های تابس خاموش
ــه  ــاز ب ــکات نی ــن مش ــی از ای ــت: رهای وی گف
ــاه  ــدت و کوت ــه ای بلندم ــای ریش ــری اقدام ه دوس
مــدت دارد تــا صنعــت بــرق در آینــده بــا مشــکات 

ــرو نشــود. مشــابه روب

ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
ــاح  ــدت را اص ــه ای بلندم ــای ریش ــی از اقدام ه یک
بــرق برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت:  اقتصــاد 
ــه ای  ــاد یاران ــک اقتص ــا ی ــت ب ــن صنع ــون ای اکن
ــا را  ــا و هزینه ه ــرازی درآمده ــه نات ــرو اســت ک روب

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
ایــن فعــال بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ادامــه 
داد: اختــاف فاحــش قیمــت تمــام شــده و قیمــت 
تکلیفــی بــرق ســبب کاهــش درآمدهای ایــن صنعت 
شــده کــه تــداوم آن آثــار زیانبــاری خواهــد داشــت.

باقــری واقعــی کــردن قیمــت حامل هــای انــرژی 
در بخــش بــرق را راهــکاری موثــر بــرای حــل ایــن 
ــد توســعه  معضــل دانســت کــه از طــرف دیگــر رون

صنعــت بــرق را شــتاب بیشــتری خواهــد داد.

وی گفــت: مســتقر کــردن نظــام تعرفــه گــذاری 
ــه  ــد ب ــی اســت کــه می توان ــی از دیگــر راه های پلکان
صنعــت بــرق کمــک کــرده و عــاوه بــرآن عدالــت 

یارانــه ای ایجــاد خواهــد کــرد.
ــزود:  ــرق اف ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
ــی  ــی ناعدالت ــذاری پلکان ــه گ ــام تعرف ــتقرار نظ اس
کــه اکنــون وجــود دارد و موجــب شــده مشــترکان 
پرمصــرف از یارانــه بیشــتری هــم برخــودار باشــند را 
تغییــر خواهــد داد و ســبب خواهــد شــد دهک هــای 
ــه بیشــتری برخــودار شــوند. پاییــن جامعــه از یاران

باقــری گفــت: ایــن نظــام مشــترکانی که از بــرق 
ــت  ــمتی هدای ــه س ــد را ب ــرف می کنن ــتر مص بیش
ــد  ــی کــه دارن ــه مصرف خواهــد کــرد کــه نســبت ب
ــی  ــه نوع ــرده و ب ــری پرداخــت ک ــی ت قیمــت واقع

هزینــه بــرق مصرفــی خــود را بدهنــد بــدون 
اســتفاده از یارانه هــای بیشــتر و ایــن بــه نفــع 

ــت. ــه اس جامع
وی ایجــاد نظــام تنظیــم مقــررات و رگوالتــوری برق 
را از دیگــر راهکارهــای توســعه صنعــت بــرق برشــمرد 
و خاطرنشــان ســاخت: ایجــاد ایــن نظــام بــه شــفافیت 
ــده و در  ــر ش ــرق منج ــه ب ــا و عرض ــتر در تقاض بیش

نهایــت موجــب کشــف قیمــت واقعــی خواهــد شــد.
ــروج  ــرق خ ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
و  بخــش خصوصــی  بــا  رقابــت  از  نیــرو  وزارت 
پرداختــن بیشــتر ایــن وزارتخانــه بــه امورحاکمیتــی 
را از دیگــر راه کارهــای موثــر بــرای توســعه صنعــت 

ــت. ــرق دانس ب
ــش ســهم  ــرای افزای ــاش ب ــه داد: ت ــری ادام باق
ــای  ــتفاده از نیروگاه ه ــر، اس ــای تجدیدپذی انرژی ه
بــه  بــرق  پراکنــده و توســعه صــادرات  تولیــد 
خصــوص صــدور بیشــتر خدمــات فنــی و مهندســی 
ــت  ــعه صنع ــرای توس ــر ب ــای موث ــر راه ه را از دیگ

ــمرد. ــرق برش ب
ــادل  ــه تب ــت ســیزدهم  ب وی توجــه بیشــتر دول
برقــی بــا کشــورهای همســایه را بــه عنــوان راهــکار 
موثــر نجــات صنعــت بــرق از مشــکات برشــمرد و 
ــرق  ــه عنــوان قطــب ب ــران توانایــی دارد ب گفــت: ای
ــر ایجــاد  ــر عــاوه ب ــن ام ــه باشــد، تحقــق ای منطق
اشــتغال پایــدار درآمدهــای زیــادی بــرای کشــور بــه 
همــراه داشــته و نیــز قــدرت چانــه زنــی کشــورمان 

را هــم بیشــتر خواهــد کــرد.
ــه  ــرق ادام ــت ب ــندیکای صنع ــس س ــب ریی نای
داد: اکنــون ایــن بخــش کمــی مغفــول مانــده 
ــع  ــا حــذف موان ــد ب ــت ســیزدهم مــی توان کــه دول
حضــور بخــش خصوصــی در صــادرات بــرق بــه ایــن 

ــد. ــتری ده ــد بیش ــر رش ام

مدیریت رانت ناشی از ارز ۴2۰۰ با برخورد قهری امکانپذیر نیست 

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران مطرح کرد:

مولدسازی دارایی های راکد، راهکار توسعه صنعت برق

زمان قرعه کشی ایران خودرو 
مشخص شد 

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در بیســتمین مرحله 
فــروش فــوق العــاده، دو مــدل از محصــوالت پــارس را 

بــا موعــد تحویــل حداکثــر ۹۰ روز عرضــه کــرد. 
ــروه  ــوان، گ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مرحلــه  بیســتمین  در  ایــران خــودرو  صنعتــی 
فــروش فــوق العــاده، دو مــدل از محصــوالت پــارس 
ــه  ــر ۹۰ روزه را عرض ــل حداکث ــد تحوی ــا موع را ب
ــه  ــام، قرع ــت ن ــت ثب ــن مهل ــان یافت ــا پای ــرد و ب ک
کشــی ایــن مرحلــه از ثبــت نــام، امــروز )یکشــنبه( 
در ســالن کنفرانــس ایــران خــودرو بــا حضــور 

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــای نظارت نهاده
در ایــن طــرح دو محصــول پــارس بنزینــی و پارس 
ــی  ــام نهای ــرای ثبــت ن ــراد ب TU۵ عرضــه شــدند. اف
در مراســم قرعــه کشــی کــه یکشــنبه ۱۷ مردادمــاه 
ــزار  ــی برگ ــای نظارت ــدگان نهاد ه ــور نماین ــا حض ب

ــد. ــد ش ــخص خواهن ــود، مش می ش

صادرات حدود 2 میلیون تن انواع 
کاال های نفتی و غیر نفتی 

ــدود 2  ــادرات حـ ــئول از صـ ــام مسـ ــک مقـ یـ
ـــی  ـــر نفت ـــی و غی ـــای نفت ـــواع کاال ه ـــن ان ـــون ت میلی
و رشـــد ۳۰ درصـــدی کابوتـــاژ طـــی چهـــار مـــاه 

نخســـت امســـال خبـــر داد. 
ـــرب  ـــادر غ ـــر کل بن ـــب مدی ـــکری نس ـــم عس قاس
در گفـــت و گـــو بـــا باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 
ـــی در  ـــی و غیرنفت ـــای نفت ـــادرات کاال ه ـــزان ص می
بنـــادر غـــرب هرمـــزگان را یـــک میلیـــون و ۹۸۷ 
هـــزار تـــن اعـــام کـــرد و گفـــت: عمـــده ایـــن 
ـــار،  ـــره ب ـــوه و ت ـــامل می ـــی ش ـــای صادرات محموله ه
خشـــکبار، مـــواد معدنـــی و مصالـــح ســـاختمانی 
ـــد  ـــر رش ـــادرات بیانگ ـــزان ص ـــن می ـــه ای ـــت ک اس
ــابه  ــدت مشـ ــا مـ ــه بـ ــدی در مقایسـ 2۹۰ درصـ

ـــت. ـــل اس ـــال قب س
ـــات انجـــام شـــده،  ـــوع عملی ـــه داد: از مجم او ادام
۵۱۳ هـــزار و ۴۶2 تـــن بـــا رشـــد ۶۰ درصـــدی 
ـــون  ـــک میلی ـــی و ی ـــر نفت ـــادرات غی ـــه ص ـــوط ب مرب
و ۴۵۵ هـــزار و ۱۱۳ تـــن مربـــوط بـــه صـــادرات 

ـــت. ـــی اس نفت
ـــوع  ـــه مجم ـــاره ب ـــا اش ـــئول ب ـــام مس ـــن مق ای
ــده  ــام شـ ــر نفتـــی انجـ ــادرات نفتـــی و غیـ صـ
ــار کـــرد: یـــک  ــاد شـــده اظهـ طـــی مـــدت یـ
ــای  ــن فرآورده هـ ــزار و ۴ تـ ــون و 2۱۸ هـ میلیـ
نفتـــی و غیرنفتـــی بـــا رشـــد ۳۰ درصـــدی 
ــل  ــل و نقـ ــاژ )حمـ ــه کابوتـ ــورت رویـ ــه صـ بـ
ســـاحلی( در بنـــادر غـــرب هرمـــزگان جابه جـــا 
بنـــادر غـــرب  ایـــن میـــزان  از  شـــد کـــه 
هرمـــزگان بـــا کابوتـــاژ ۴۱۵ هـــزار و ۹۷۹ تـــن 
فرآورده هـــای غیرنفتـــی و کابوتـــاژ ۸۰2 هـــزار 
ــه  ــت بـ ــی توانسـ ــای نفتـ ــن فرآورده هـ و 2۵ تـ
ترتیـــب رشـــد ۳۸ درصـــدی و 2۶ درصـــدی 

امســـال را بـــه ثبـــت برســـاند.
ـــادر  ـــح داد: بن ـــان توضی ـــب در پای ـــکری نس  عس
غـــرب هرمـــزگان از زیـــر ســـاخت های الزم و 
ـــه  ـــا از جمل ـــواع کاال ه ـــادرات ان ـــرای ص ـــب ب مناس
مصالـــح ســـاختمانی، کانتینر هـــای یخچالـــی و 
ـــی  ـــتند و آمادگ ـــوردار هس ـــر خ ـــی ب ـــای معدن کاال ه
ـــادرات کاال  ـــه ص ـــات در زمین ـــه خدم ـــه هرگون ارائ
بـــه تجـــار و ســـرمایه گـــذاران در بنـــادر غـــرب 

اســـتان هرمـــزگان مهیـــا اســـت.

شرایط دریافت وام 25 میلیون 
تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان 

شــرایط دریافــت وام 2۵ میلیــون تومانــی ازدواج 
فرزنــدان بازنشســتگان اعــام شــد. 

ــدان  ــوان، فرزن ــگاران ج ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
بازنشســتگان کشــوری می تواننــد وام ازدواج 2۵ میلیون 

تومانــی بــا نــرخ ســود ۱۰درصــد دریافــت کننــد.
ــه  ــت ۶۰ ماه ــا دوره بازپرداخ ــهیات ب ــن تس ای
ــکان  ــود ام ــی ش ــی م ــش بین ــاله( اســت و پی )۵س
پرداخــت وام بــه واجدیــن شــرایط حداکثــر تاپایــان 

شــهریورماه ســال جــاری فراهــم شــود.
ــتند  ــت وام ازدواج هس ــمول دریاف ــانی مش کس
ــاه ۱۴۰۰  ــر م ــا در تی ــص آن ه ــی خال ــه دریافت ک
حداقــل یــک میلیــون تومــان باشــد. ایــن وام 
ثبــت  تاریــخ  کــه  می شــود  افــرادی  مشــمول 
ــن  ــی اول فروردی ــازه زمان ــن ب ــا بی ــه آن ه عقدنام

۱۳۹۹ تــا 2۰ مــرداد ۱۴۰۰ باشــد.
ثبــت نــام ایــن نــوع تســهیات بــه صــورت اینترنتی 
الکترونیــک صنــدوق  از طریــق درگاه خدمــات  و 
ــانی sabasrm.ir در  ــه نش ــوری ب ــتگی کش بازنشس

ــه انجــام خواهــد شــد. ــی دو هفت ــازه زمان ب

سرنوشت تحریم ها در دولت رئیسی
ــد  ــران می گوی رئیــس کنفدراســیون صــادرات ای
ــاد  ــت از اقتص ــز حمای ــی ج ــیزدهم راه ــت س دول
درون زا و برون نگــر نــدارد و در ایــن مســیر صــادرات 

ــد.  ــل می کن ــران عم ــور پیش ــوان موت ــه عن ب
محمــد الهوتــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، دربــاره 
چشــم انــداز صــادرات در دولــت ســیزدهم در صــورت 
باقــی مانــدن تحریم هــا، اظهــار کــرد: همانطــور 
کــه آقــای رییســی در جریــان مراســم تنفیــذ 
ــه دنبــال کنــار زدن  ــد، دولــت ایشــان ب اعــام کردن
ــود  ــیرهای موج ــام مس ــتفاده از تم ــا و اس تحریم ه
بــرای کاهــش فشــار بــر اقتصــاد کشــور اســت. از ایــن 
رو چــه در چارچــوب برجــام و چــه در هــر چارچــوب 
دیگــری می تــوان انتظــار داشــت کــه شــرایط 
متفاوتــی پیــدا کننــد، کنــار برونــد یــا کاهــش یابنــد.

ــت  ــر از سرنوش ــرف نظ ــه ص ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــادرات اولوی ــد و ص ــت از تولی ــا، حمای تحریم ه
ــار گذاشــت،  ــوان آن را کن مهمــی اســت کــه نمی ت
تشــریح کــرد: همانطــور کــه در ســال های گذشــته 
ــرای بســیاری از تصمیم گیــران محــرز شــده،  نیــز ب
بــرای آنکــه اقتصــاد ایــران بتوانــد از شــرایط امــروز 
و مشــکات فعلــی عبــور کنــد، حمایــت از تولیــد و 
ــا در  ــن کااله ــادرات ای ــات ص ــردن مقدم ــم ک فراه

ــد اولویــت نخســت باشــد. هــر شــرایطی بای
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین عضــو هیئ
اولویت هــای صادراتــی دولــت   دربــاره نخســتین 
ــران در  ــز اظهــار کــرد: حــوزه صــادرات ای رئیســی نی
طــول ســه ســال گذشــته و در دوره تحریم هــای 
ــه  ــرده اســت. ب ــه ک ــرایط خاصــی را تجرب ــد ش جدی
ــه ســه  ــن تجرب ــه ای ــق ب ــی دقی نظــر می رســد نگاه
ســاله و اشــکاالتی کــه در سیاســت های اجرایــی ایــن 
بخــش وجــود داشــت اهمیــت فراوانــی خواهد داشــت.

الهوتــی ادامــه داد: مــا در ایــران بــا معضــل 
گســتردگی و حجــم بــاالی قوانیــن و مقرراتــی 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــا حت ــیاری از آنه ــه بس ــم ک مواجهی
تناقــض دارنــد و خــود بــه مشــکات اضافــه می کننــد. 
از ایــن رو بازنگــری در ایــن قوانیــن و کنــار گذاشــتن 
مقــررات دســت و پــا گیــر در ایــن حــوزه نیــز 
ــری  ــر پیگی ــت دیگ ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــد ب می توان
شــود تــا بخشــی از مشــکات ایــن حــوزه کنــار بروند.

ــش  ــاش بخ ــه ۱۷۷ و ت ــه اباغی ــاره ب ــا اش وی ب
خصوصــی بــرای نهایــی کــردن آن، توضیــح داد: ایــن 
اباغیــه نتیجــه ســه ســال تــاش و پیگیــری بخــش 
خصوصــی اســت کــه ســرانجام پــس از مدت هــا بــرای 
اجــرا نهایــی شــد امــا هنــوز مــا در ایــن بخــش نیــز 
ــات را  ــق مصوب ــرای دقی ــدم اج ــلیقه ای و ع ــگاه س ن
ــد واردات در ازای صــادرات  ــی مانن ــا در بخش های مث
بخــش  از خواســته های  دیگــر  یکــی  می بینیــم. 
خصوصــی  از دولــت جدیــد اجــرای ایــن اباغیــه بــه 
ــه دور از نگاه هــای شــخصی اســت. شــکل دقیــق و ب

ــان  ــران خاطرنش ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس رئی
ــری  ــره گی ــرد: اجــرای بســته مشــوق صــادرات و به ک
از ظرفیت هــای حمایتــی کــه در قانــون بودجــه پیــش 
ــت  ــی از فعالی ــع زدای ــرای مان ــاش ب ــده و ت ــی ش بین
ــی  ــار صادرات ــش آم ــه افزای ــد ب ــدگان می توان صادرکنن
کشــور و بــاال بــردن آمارهــا در آینــده منجــر شــود و باید 
در سیاســت کاهــش تنــش و تحریم هــا را در کنــار بهبود 
ــرار داد. ــتور کار ق ــی در دس ــت گذاری های داخل سیاس

تنفیــذ و تحلیــف  برگــزاری مراســم های  بــا 
ابراهیــم رئیســی - رئیــس  در هفتــه گذشــته، 
ــا وزرای  ــان دارد ت ــه زم ــت ســیزدهم - دو هفت دول
پیشــنهادی خــود را بــرای دریافــت رای اعتمــاد بــه 

ــد. ــی کن ــامی معرف ــورای اس ــس ش مجل

صفر تا صد نحوه فروش سهام عدالت

درحالـــی کـــه مشـــموالن ســـهام عدالـــت 
ــهام  ــت سـ ــرای مدیریـ ــتقیم را بـ ــه روش مسـ کـ
ـــد از  ـــان و بع ـــد همچن ـــرده بودن ـــاب ک ـــود انتخ خ
ـــود  ـــهام خ ـــروش س ـــکان ف ـــال ام ـــک س ـــت ی گذش
را ندارنـــد، غیرمســـتقیم هـــا میتواننـــد بـــا طـــی 
ـــروش  ـــه ف ـــود را ب ـــهام خ ـــه س ـــد مرحل ـــردن چن ک

بگذارنـــد.
بـــه گـــزارش ایســـنا، حـــدود یـــک ســـال و دو 
ـــت،  ـــته اس ـــت گذش ـــهام عدال ـــازی س ـــاه از آزادس م
ـــهام  ـــن س ـــموالن ای ـــد مش ـــث ش ـــه باع ـــدی ک فراین
ــون  ــامل ۱۹ میلیـ ــتقیم، شـ ــته مسـ ــه دو دسـ بـ
ــون  ــامل ۳۰ میلیـ ــتقیم شـ ــهامدار،  و غیرمسـ سـ
ســـهامدار تقســـیم شـــوند و درحالـــی کـــه در 
روزهـــای نخســـت آزادســـازی مســـتقیم هـــا بـــه 
دلیـــل شـــرایط آن روزهـــای بـــازار ســـرمایه بـــه 
راحتـــی میتوانســـتند ۳۰ یـــا ۶۰ درصـــد ســـهام 
ـــان  ـــون توم ـــش از 2۰ میلی ـــا بی ـــه آن روزه ـــود ک خ
ـــازار  ـــی ب ـــد نزول ـــند، رون ـــت را بفروش ـــت داش قیم
ـــن  ـــا ای ـــه تنه ـــت و ن ـــایه انداخ ـــراد س ـــن اف ـــر ای ب
افـــراد شـــاهد ســـقوط آزاد ارزش واقعـــی ســـهام 
ـــهام  ـــروش س ـــق ف ـــه ح ـــد، بلک ـــود بودن ـــت خ عدال
عدالـــت نیـــز از آن هـــا گرفتـــه شـــد و بـــه نظـــر 
میرســـد قـــرار اســـت فـــورش ســـهام عدالـــت از 

ســـر گرفتـــه شـــود!
در ایـــن میـــان ۳۰ میلیـــون نفـــری کـــه روش 
ــود  ــهام خـ ــت سـ ــرای مدیریـ ــتقیم را بـ غیرمسـ
انتخـــاب کـــرده بودنـــد ســـهامدار شـــرکت هـــای 
ســـرمایه گـــذاری ســـهام عدالـــت شـــدند و هـــر 
ـــت،  ـــهام عدال ـــود در س ـــی خ ـــدازه دارای ـــه ان ـــرد ب ف
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــرکت س ـــهام ش ـــک بخشـــی از س مال
ـــازار  ـــا در ب ـــرکت ه ـــن ش ـــاد ای ـــت. نم ـــتانی اس اس
ــرای  ــت. بـ ــه اسـ ــال معاملـ ــز درحـ ــرمایه نیـ سـ
ـــتان  ـــذاری خوزس ـــرمایه گ ـــرکت س ـــاد ش ـــال نم مث
ـــن،  ـــذاری قزوی وســـخوز و نمـــاد شـــرکت ســـرمایه گ

وســـقزوین اســـت.
ــود،  ــهام خـ ــروش سـ ــرای فـ ــراد بـ ــن افـ ایـ
اگـــر ســـجامی نیســـتند، در ابتـــدا بایـــد بـــا ورود 
بـــه ســـامانه WWW.SEJAM.IR ســـجامی 
شـــوند و کـــد بورســـی دریافـــت کننـــد. ســـپس 
  WWW.DDN.CSDIRAN.IR بـــه ســـایت
ـــود  ـــت خ ـــهام عدال ـــی س ـــا دارای ـــرده ت ـــه ک مراجع
را مشـــاهده کننـــد. پـــس از انجـــام ایـــن فراینـــد 
ـــه  ـــزاری مراجع ـــات کارگ ـــامانه معام ـــه س ـــد ب بای
ـــاد  ـــر، نم ـــزار ناظ ـــر کارگ ـــمت تغیی ـــرده و در قس ک
اســـتانی خـــود را انتخـــاب و درخواســـت خـــود را 
ـــه  ـــد ب ـــاعت بع ـــا ۴۸ س ـــاد ت ـــا نم ـــد ت ـــت کنن ثب

پرتفـــوی فـــرد اضافـــه شـــود.
ــزاری  ــل کارگـ ــه پنـ ــد بـ ــرد بایـ ــرانجام فـ سـ
ــاب  ــود را انتخـ ــاد خـ ــد، نمـ ــه کنـ ــود مراجعـ خـ

ــاند. ــروش برسـ ــه فـ ــرده و بـ کـ

ــت:  ــرقی گف ــزی آذربایجان ش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
اقتصــاد مــا بانــک محــور اســت و ســرمایه گذاران فقــط سیســتم 
بانکــی را می شناســند و ادبیــات ســرمایه گذاری آنهــا بــر اســاس 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــای بانک چارچوب ه
بــه گــزارش ایســنا، داود بهبــودی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران، اظهــار 
ــات و  ــن اقدام ــی از مهمتری ــی یک ــن مال ــد، تامی ــد تولی ــرد: در فراین ک
ــه شــمار مــی رود کــه بخشــی از آن توســط ســرمایه گذار  پیش نیازهــا ب

و بخشــی هــم توســط سســتم بانکــی می توانــد اتفــاق افتــد.
ــا اشــاره بــه این کــه غیــر از ایــن دو مــورد شــیوه های تامیــن  وی ب
مالــی متعــددی وجــود دارد کــه در جامعــه مــا کمتــر مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد، افــزود: یکــی از ایــن روش هــای تامیــن مالــی پیشــرفته 
ــکیل  ــارکتی و تش ــای مش ــت؛ قرارداده ــرمایه اس ــازار س ــتفاده از ب اس
شــرکت های  و  پــروژه  صندوق هــای  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای 

ــرار گیــرد. ــد مــورد توجــه ق ســهامی عــام نیــز می توان
ــح  ــزی آذربایجان شــرقی تصری ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
کــرد: بانک هــا، موسســات اقتصــادی هســتند کــه چارچوب هــای 
خــاص خــود را دارنــد؛ وقتــی تمــام نیازهــای ســرمایه گــذاران متوجــه 

ــد  ــود نمی بینن ــش روی خ ــی پی ــه رقیب ــن عرص ــت و در ای ــا اس آنه
ــه ســمت ناکارآمــدی مــی رود. سیســتم آنهــا کــم کــم ب

ــه اقتصــاد خــود را از  ــن اســت ک ــه ای ــکار مقابل ــه داد: راه وی ادام
بانــک محــوری بــه ســمت بــازار ســرمایه، صندوق هــای ســرمایه گذاری 

ــم. ــن ســرمایه گذاری ســوق دهی و روش هــای نوی
ــا مشــارکت اداره  بهبــودی یــادآور شــد: در اســتان آذربایجان شــرقی ب
کل امــور اقتصــاد و دارایــی، اتــاق صنعــت، معــدن و تجــارت و ســایر نهادها 
یــک ســری دوره هــای آموزشــی بــرای آشــنایی ســرمایه گذاران بــا ادبیــات 
ــای  ــن حــال حمایت ه ــم؛ در عی ــرده ای ــزار ک ــد ســرمایه گذاری برگ جدی
ــت دار  ــای خــاص و اولوی ــی از بخش ه ــب تســهیات تکلیف ــت در قال دول

صــورت می گیــرد کــه نــرخ ایــن تســهیات هــم ارزان تــر اســت.
وی افــزود: ســال گذشــته در قالــب تفاهم نامــه ای بیــن آقــای 
اســتاندار و دکتــر نوبخــت، اعتبــار ۷۸۰ میلیــارد تومــان بــرای ۴۱ طــرح 
ــه  ــهیات ارائ ــب تس ــه در قال ــد ک ــب ش ــتان تصوی ــد اس ــش تولی جه
ــه عنــوان  شــود و از ایــن رقــم دولــت تامیــن ۷2 میلیــارد تومــان را ب

ــه ســود متعهــد شــده اســت. یاران
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب

ــد  ــش تولی ــه در بخ ــرد: اگرچ ــان ک ــرقی؛ وی خاطرنش ــان ش آذربایج
ــه  ــه ای ک ــم در جامع ــه کنی ــد توج ــا بای ــت ام ــاد اس ــکات زی مش
ــدی  ــا 2۰ درص ــد وام ۱۸ ت ــه می کن ــد را تجرب ــاالی ۴۰ درص ــورم ب ت
ــرد  ــهیاتی بگی ــس تس ــر ک ــود و ه ــه می ش ــامل یاران ــود ش خودبخ

حــدود 2۰ درصــد ســود می کنــد.

بررســـی آمارهـــای منتشـــره وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
ـــزار و ۹۱۹  ـــاه ۳22 ه ـــان تیرم ـــا پای ـــدای امســـال ت حاکـــی اســـت از ابت

ـــد.  ـــی ش ـــازان داخل ـــوی خودروس ـــور از س ـــودرو در کش ـــتگاه خ دس
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ایـــن میـــزان تولیـــد در مقایســـه بـــا مـــدت 
ـــد  ـــودرو( رش ـــتگاه خ ـــزار و 22۸ دس ـــد ۳2۰ ه ـــال )تولی ـــابه پارس مش

ناچیـــز هشـــت دهـــم درصـــدی نشـــان می دهـــد.
ــه  ــوط بـ ــد مربـ ــای تولیـ ــترین آمارهـ ــه بیشـ ــون همیشـ همچـ
ـــال 2۹۶  ـــت امس ـــه نخس ـــار ماه ـــت. در چه ـــواری اس ـــای س خودروه
ــد  ــد تولیـ ــواری )۹۱.۸ درصـ ــودروی سـ ــتگاه خـ ــزار و ۵۶۰ دسـ هـ
ـــدی  ـــد ۱.2 درص ـــی از رش ـــه حاک ـــد ک ـــد ش ـــور تولی ـــودرو( در کش خ

اســـت.
در ایـــن مـــدت تولیـــد مینی بـــوس و میدل بـــاس همچنیـــن 
کامیونـــت، کامیـــون و کشـــنده بـــا رشـــد همـــراه شـــد، امـــا 
خودروســـازان در تولیـــد ون، وانـــت و اتوبـــوس عملکـــرد کاهشـــی 

ــتند. داشـ
ـــت  ـــون، کامیون ـــتگاه کامی ـــزار و ۵۹۰ دس ـــاه 2 ه ـــان تیرم ـــا پای ت
و کشـــنده در کشـــور تولیـــد شـــد کـــه نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه 

پارســـال رشـــد ۹۰.۳ درصـــدی نشـــان می دهـــد.
همچنیـــن خودروســـازان بـــا تولیـــد 2۷۴ دســـتگاه مینی بـــوس و 
میدل بـــاس رشـــد ۶.2 درصـــدی در هم ســـنجی بـــا پارســـال ثبـــت 

ـــد. کردن
ـــده  ـــاد ش ـــدت ی ـــی در م ـــازان داخل ـــزارش، خودروس ـــن گ ـــه ای برپای
ـــت ۸.۳ درصـــدی(، 22۷ دســـتگاه  ـــت )اف 2۳ هـــزار و ۱۹۵ دســـتگاه وان
اتوبـــوس )کاهـــش ۱۳.۷ درصـــدی( و فقـــط 2۶ دســـتگاه ون )افـــت 

ـــد. ـــد کردن ـــدی( تولی ۶۷.۵ درص

آمار تیرماه 
ــتگاه از  ــزار و ۶2۱ دسـ ــت ۸۶ هـ ــی اسـ ــا حاکـ ــی آمارهـ بررسـ

ـــرد  ـــه عملک ـــوط ب ـــازان مرب ـــه خودروس ـــار ماه ـــدات چه ـــه تولی مجموع
ـــت  ـــال اف ـــاه پارس ـــر م ـــا تی ـــنجی ب ـــه در هم س ـــت ک ـــا اس ـــاه آنه تیرم

ــد. ــان می دهـ ــدی نشـ ۱۷ درصـ

بزرگترین خودروسازان کشور
ــوان دو  ــه عنـ ــایپا بـ ــودرو و سـ ــزارش، ایران خـ ــن گـ ــه ایـ برپایـ
ـــدی در  ـــا ۹۳.۷ درص ـــهم را ب ـــترین س ـــور بیش ـــزرگ کش ـــاز ب خودروس

تولیـــدات چهـــار ماهـــه خودروســـازان داشـــتند.
در ایـــن میـــان ایران خـــودرو بـــا تولیـــد ۱۵۷ هـــزار و ۱۴۳ 
دســـتگاه خـــودرو )افـــت ۱.۸ درصـــدی در هم ســـنجی بـــا پارســـال( 
لقـــب بزرگتریـــن خودروســـاز کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داد. 
همچنیـــن ســـایپا بـــا تولیـــد ۱۴۵ هـــزار و ۳۱۳ دســـتگاه خـــودرو و 
ـــام  ـــور ن ـــزرگ کش ـــاز ب ـــن خودروس ـــدی، دومی ـــد ۱.۴ درص ـــت رش ثب

گرفـــت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان  شرقی:

ادبیات سرمایه گذاری ما بر اساس چارچوب های بانکی شکل گرفته است

تولید حدود 323 هزار خودرو در ۴ ماه نخست 1۴۰۰
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استان های بحرانی در صدر
افزایش سفرها در هفته ای

 بدون ممنوعیت

مــردم  ســفرهای  می دهــد  نشــان   آمارهــا 
ــم  ــرددی ه ــت ت ــه ممنوعی ــته ک ــه گذش در هفت
ــه  ــبت ب ــدی را نس ــار درص ــش چه ــت، افزای نداش
هفتــه قبــل از آن تجربــه کــرده اســت بدتــر اینکــه 
ــان  ــد خراس ــتان هایی مانن ــام اس ــان ن ــن می در ای
رضــوی کــه از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا در 
وضعیــت بحرانــی قــرار دارنــد، در صــدر قــرار دارد!

بــه گــزارش ایســنا، براســاس جدیدتریــن گــزارش 
مرکــز مدیریــت راه هــای کشــور از تحلیــل وضعیــت 
تــردد وســایل نقلیــه مختلــف در بــازه زمانــی هشــتم 
ــن  ــه بی ــردد روزان ــط ت ــاه، متوس ــرداد م ــا ۱۴ م ت
ــیله  ــزار و ۳۵2 وس ــون و ۷۱۰ ه ــک میلی ــتانی ی اس
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــه ب نقلی
ــاس  ــا در قی ــته ام ــش داش ــد کاه ــته دو درص گذش
بــا هفتــه گذشــته افزایــش چهــار درصــدی را تجربــه 
کــرده اســت. البتــه آمــار تــردد وســایل نقلیــه ســبک 
یعنــی خودروهــای شــخصی مــردم نیــز رشــد چهــار 

ــه هفتــه گذشــته داشــت. درصــدی را نســبت ب
ــت  ــدود هش ــی ح ــازه زمان ــن ب ــه در همی گرچ
ــاک  ــر پ ــا )ه ــاک یکت ــزار پ ــون و ۷۹۴ ه میلی
ــار در نظــر گرفتــه شــده باشــد( در محورهــای  یکب
مواصاتــی مشــاهده شــده کــه ایــن آمــار کمتــر از 
هفتــه نخســت مــرداد مــاه اســت. ایــن یعنــی تعــداد 
مســافران و خودروهــای آن هــا کمتــر شــده امــا بــا 
ایــن وجــود ترددشــان )رفــت و آمــد( در محورهــای 

ــی بیشــتر هــم شــده اســت. مواصات
بـاز هم مثل همیشـه، این خودروهـا عمدتا متعلق 
بـه اسـتان های تهـران و البـرز با سـهمی بیـش از 2۰ 
درصـد بـوده و پس از آن خودرو اسـتان های خراسـان 
آذربایجـان  و  مازنـدران  اصفهـان،  فـارس،  رضـوی، 

شـرقی در رتبه هـای بعـدی قـرار می گیرنـد.
ــه  ــایل نقلی ــروج وس ــر ورود و خ ــوی دیگ از س
کــه  می دهــد  نشــان  مختلــف  اســتان های  در 
ــا ۱۱  ــان ب ــد، اصفه ــا ۱۶ درص ــزد ب ــتان های ی اس
درصــد، قــم بــا ۹ درصــد و مرکــزی بــا هشــت درصد 
نســبت بــه هفتــه گذشــته بیشــترین افزایــش تــردد 
ــی  ــفرهای ورودی و خروج ــد و س ــه کرده ان را تجرب
درصــد،   ۱۰ بــا  غربــی  آذربایجــان  اســتان های 
ــا ۹  ــوی ب ــان رض ــد، خراس ــا ۱۰ درص ــزگان ب هرم
ــا هشــت  ــک ب ــز هــر ی ــزد و ســمنان نی درصــد و ی
درصــد بیشــترین ســفرها را نســبت بــه همیــن بــازه 
ــن  ــد و ای ــه کرده ان ــته تجرب ــال گذش ــی در س زمان
ــتان ها  ــن اس ــیاری از ای ــه بس ــت ک ــی اس در حال
ــی از  ــت بغرنج ــوی در وضعی ــان رض ــد خراس مانن
نظــر شــیوع ویــروس کرونــا قــرار دارنــد و بــه نظــر 
خبــری هــم از اعمــال محدودیت هــای ســفر و 

ــت. ــتان ها نیس ــن اس ــردد در ای ت

شهر و شورا

کاریکاتور

وعده هایی که محقق نشد!

منبع: تسنیم

چمران:
حناچی تا انتصاب شهردار جدید، 

مدیر شهر است

ــت:  ــران گف ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــد  ــهردار جدی ــه ش ــی ک ــا زمان ــی ت ــروز حناچ پی
پایتخــت بــه طــور رســمی انتخــاب و انتصــاب شــود، 

ــده دارد. ــر عه ــت را ب ــئولیت اداره پایتخ مس
بــه گــزارش مهــر، مهدی چمــران در حاشــیه آیین 
عطر ســیب در جمــع خبرنــگاران گفت: در نخســتین 
جلســه اعضــای شــورای شــهر بــرای انتخاب شــهردار 

ــرد. ــران اقدام هــای الزم صــورت می گی ته
وی یــادآور شــد: تــا زمــان رســمیت یافتــن 
تمامــی ایــن اقدامــات، حناچــی بــه عنــوان شــهردار 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــران ب ته
چمــران اظهــار داشــت: شــهردار جدیــد مشــخص 
اســت و در جلســه نخســت و علنــی شــورای شــهر 

ــه طــور رســمی معرفــی می شــود. ب

حاتمی: 
مسئوالن قول اقدام سریع اطفای هوایی 

برای جنگل های ارسباران دادند

ــا  ــد ب نماینــده مــردم کلیبــر، خداآفریــن و هوران
اشــاره بــه آتــش ســوزی مجــدد منطقــه ارســباران 
از پیگیــری اش در خصــوص اعــزام بالگردهــای بــدون 
امکانــات وزارت دفــاع خبــر داد و گفــت: درصــورت 
ــخص  ــی، ش ــای هوای ــم اطف ــم کاری تی ــراز ک اح

وزیــر بایــد پاســخگو باشــد. 
 بــه گــزارش ایســنا، حســین حاتمــی در صفحــه 

شــخصی خــود در توییتــر نوشــت:
دوســت،  طبیعــت  جوانــان  کــه  حالــی  »در 
نیروهــای مســلح و بســیجیان عزیــز، مســئولین 
محلــی و اســتانی در آتــش ســوزی جنگل هــای 
کلیبــر، بــدون امکانــات جانفشــانی می کننــد، اعــزام 
ــر  ــاع را پیگی ــات وزارت دف ــدون امکان ــای ب بالگرده
ــورت  ــد. در ص ــریع دادن ــدام س ــول اق ــه ق ــدم  ک ش
ــخص  ــی، ش ــای هوای ــم اطف ــم کاری تی ــراز ک اح

ــد.« ــخگو باش ــد پاس ــر بای وزی

اطفــای  دائمــی  پایــگاه  راه انــدازی  ضــرورت 
ارســباران منطقــه  در  حریــق 

ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن در توییــت 
دیگــری نوشــت:

جدیــد،  بســکیت های  ســپاه،  »بالگردهــای 
هواپیمــای آب پــاش ایلوشــین وزارت دفــاع در 
مســیر جنگل هــای ارســباران بــرای عملیــات اطفــا، 
)جــای قدردانــی هــم اگــر باشــد، بعضــا نــوش دارو 
ــگاه  ــدازی پای ــت( راه ان ــهراب اس ــرگ س ــد از م بع

ــت. ــرورت اس ــک ض ــق ی ــای حری ــی اطف دائم
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری آذربایجان 
شــرقی از شــعله ور شــدن دوبــاره آتــش جنگل هــای 

ارســباران  در منطقــه کیــارق خبــر داد.

مدیر عامل شرکت بهره بردار قطار شهری تبریز و حومه:
متروی تبریز جمعه ها تعطیل است

مدیــر عامــل شــرکت بهره بــردار قطــار شــهری تبریــز و حومــه گفــت: 
بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و ضــرورت و اهمیت ســامت 
ــا  ــز ت ــروی تبری ــه، مت ــاز جمع ــزاری نم ــدم برگ ــزی و ع ــهروندان تبری ش

اطــاع ثانــوی در روزهــای جمعــه پذیــرش مســافر نخواهــد داشــت. 
بهـرام فرهخـت افزود: از شـهروندان خواهشـمندیم در روزهـای عادی نیز 
در مواقـع تـردد در ایسـتگاه های مترو و در طول سـفر خـود در داخل قطارها 

حتما از ماسـک اسـتفاده کـرده و پروتکل هـای بهداشـتی را رعایت کنند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، وی تاکیــد کــرد: 
ــرای  ــار، ب ــل قط ــام در داخ ــاهده ازدح ــورت مش ــز در ص ــهروندان عزی ش

ــند. ــدی باش ــار بع ــر قط ــود منتظ ــامتی خ ــظ س حف

چارت استخدامی ۴۰ ساله اورژانس نیازمند بازنگری

سرپرسـت سـازمان اورژانس کشـور گفت: برای رفع کمبود نیروی انسـانی 
اورژانس نیازمند این هسـتیم که چارت سـازمان اورژانس بازنگری شـود.  

دکتـر پیمـان صابریـان در گفـت و گـو بـا ایسـنا، در خصـوص کمبـود 
نیـروی انسـانی اورژانـس و لـزوم اسـتخدام افراد بیشـتری گفت: بـرای رفع 
کمبـود نیـروی انسـانی اورژانـس نیازمنـد ایـن هسـتیم که چارت سـازمان 

اورژانـس بازنگری شـود.
وی بـا بیـان اینکـه چـارت اسـتخدامی اورژانـس تهـران برای ۴۰ سـال 
پیـش اسـت و همچنان موفق نشـدیم کـه ایـن را تغییر دهیم، اظهـار کرد: 
چارتـی کـه حـدود ۴۰ سـال قبل تنظیم شـده بـا امکانـات و تعـداد پایگاه 
هـای همـان زمـان تنظیم شـده اسـت، ایـن در حالی اسـت کـه االن تعداد 
تجهیـزات و پایـگاه هـای اورژانـس تغییـر بسـیاری داشـته اسـت و نیازمند 

یـک برنامـه جدید اسـت.
صابریـان اظهـار کـرد: تغییـر ایـن چـارت سـختی هـای خـاص خـود را 
دارد و بایـد از سـوی دسـتگاه های متفـاوت تاییـد شـود، امـا اقدامی اسـت 
کـه بایـد صورت گیرد تا با اسـتخدام نیروی انسـانی بیشـتر، کمبـود نیروی 

انسـانیمان کاهـش پیـدا کند.
وی گفـت: ایـن چـارت بـرای چهل سـال پیش اسـت و تا به حـال تغییر 
نکـرده اسـت. تـا زمانـی کـه اسـتخدام قابـل توجـه نیـروی انسـانی اتفـاق 

نیفتـد، دچـار بحران هسـتیم. 

آصفری: 
ارائه خدمات به معلوالن باید رایگان باشد 

ــه  ــون گفت ــس گفــت: در قان ــب رئیــس کمیســیون شــوراهای مجل نای
نشــده معافیــت از پرداخــت هزینه هــای خدمــات بــه معلــوالن، بــه شــدت 
یــا ضعــف معلولیــت بســتگی دارد و خدمــات بایــد بــه صــورت رایــگان در 

اختیارشــان قــرار گیــرد.
ــور  ــوراها و ام ــیون ش ــس کمیس ــب رئی ــری نای ــن آصف ــد حس محم
داخلــی کشــور مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا باشــگاه 
ــهرداری ها  ــون ش ــاس قان ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــوان، ب ــگاران ج خبرن
ــوالن هســتند،  ــرای معل ــای ب ــر و محله ه ــازی معاب ــه مناسب س موظــف ب
ــد.  ــر رخ می ده ــور کمت ــهرهای کش ــاق در ش ــن اتف ــفانه ای ــت: متأس گف
ــه  ــات ب ــای خدم ــت هزینه ه ــت از پرداخ ــده معافی ــه نش ــون گفت در قان
ــا ضعــف معلولیــت بســتگی دارد و خدمــات بایــد  ــه شــدت ی معلــوالن، ب
بــه صــورت رایــگان در اختیارشــان قــرار گیــرد. شــوراهای شــهر عــاوه بــر 
مــوارد ذکــر شــده در قانــون، اختیــار دارنــد بــرای معلــوالن معافیت هایــی 

ــد. ــاد کنن ــا ایج ــب نیازمندی ه ــر حس ــر ب ــات دیگ در خدم
ــت و  ــرای رف ــازی ب ــت مناسب س ــوان گف ــاید می ت ــه داد: ش وی ادام
ــر از 2۰ درصــد انجــام  ــژه کانشــهرها کمت ــه وی ــا ب ــد در شــهرهای م آم
ــار ســازمان هایی چــون شــهرداری و  ــه در اختی ــی ک شــده اســت. خدمات
ــگان  ــورد اســتفاده رای ــد در ســاعاتی م ــرد، بای ــرار می گی ــی ق تربیــت بدن
ــت  ــرای پرداخ ــد ب ــهر مجازن ــوراهای ش ــد. ش ــوالن باش ــار معل و در اختی

هزینه هــای معلــوالن، معافیت هایــی را در نظــر بگیرنــد.
مــاده ۸ قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت مصــوب ســال 
۱۳۹۷ تصریــح کــرده اســتفاده افــراد دارای معلولیــت از مراکــز، تأسیســات 
ــا و دهیاری هــای  ــی، شــهرداری  ه ــات ورزشــی دســتگاه های دولت و خدم
ــا ایــن حــال، برخــی در فضــای مجــازی انتقــاد  ــگان اســت. ب کشــور، رای
ــران،  ــهرداری ته ــال ۱۴۰۰ ش ــه س ــهر در بودج ــورای ش ــه ش ــد ک دارن
ــوع  ــدت و ن ــه ش ــات را ب ــن امکان ــت از ای ــراد دارای معلولی ــتفاده اف اس

ــه برخــی مــوارد، تخفیــف داده اســت. معلولیــت وابســته کــرده و ب

اســتاندار تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اصــاح قانــون اســتقرار واحدهــای صنعتــی در 
شــعاع ۱2۰ کیلومتــری اســتان تهــران موجــب 
ــودگی  ــتان از فرس ــت اس ــد صنع ــد ش خواه
ــر داد. ــون خب ــن قان ــاغ ای ــود، از اب ــارج ش خ

انوشــیروان محســنی بندپــی در گفــت وگــو 
ــون  ــاح قان ــد اص ــریح رون ــنا، در تش ــا ایس ب
ــعاع ۱2۰  ــی در ش ــای صنعت ــتقرار واحده اس
کیلومتــری اســتان تهــران گفــت: ایــن مصوبــه 
ــا ابــاغ آن در حقیقــت  ابــاغ شــده اســت و ب
ــع و واحدهــای تولیــدی اســتان  مشــکل صنای
تهــران پــس از ۵ دهــه رفــع خواهــد شــد. ایــن 
مصوبــه صنعــت اســتان تهــران را از فرســودگی 
خــاص مــی کنــد و بــا رعایــت نــکات محیــط 
زیســتی و بهــره گیــری از نظــرات کارشناســان 
محیــط زیســت کشــور ایــن مصوبــه داده شــده 

اســت.
اســتقرار  ممنوعیــت  قانــون  افــزود:  وی 
صنایــع در شــعاع ۱2۰ کیلومتــری تهــران، 
ــای  ــرای واحده ــی ب ــکات مهم ــواره مش هم
ــران  ــتان ته ــطح اس ــی در س ــد و صنعت تولی

ایجــاد کــرده بــود، لــذا از دو ســال پیــش و بــا 
ــن  ــدن ای ــع ش ــتمر، مرتف ــای مس ــری ه پیگی
معضــل بــه نفــع تولیــد پیگیــری شــد کــه بــی 
ــد و  ــر تولی ــری ب ــرات موث ــاغ آن اث ــد اب تردی
اشــتغال بیشــتر در ســطح اســتان خواهــد 

ــت. داش
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس صــدور 
ــای  ــرای واحده ــازی ب ــعه و نوس ــوز توس مج

دارای پروانــه بهــره بــرداری و کارت شناســایی 
نواحــی  و  از شــهرک ها  مســتقر در خــارج 
صنعتــی تــا حداکثــر دو برابــر ظرفیــت موجــود 
در زنجیــره تولیــد در عرصــه و اعیــان موجــود 
ــط زیســتی مربوطــه  ــط محی ــت ضواب ــا رعای ب
بامانــع اســت. ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت مکلــف اســت بــه اســتعام هــای 
مربــوط بــه احــداث و توســعه واحدهــای 

صنعتــی، شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی 
ــعه آن  ــدت ۱۰ روز و توس ــرف م ــر ظ حداکث
را حداکثــر ظــرف مــدت 2۰ روز از تاریــخ 
ــد  ــخ دهن ــتندات پاس ــدارک و مس ــل م تکمی
ــه  ــه منزل ــرر ب ــت مق ــخ در مهل ــدم پاس و ع

ــود. ــد ب ــت خواه موافق
از  دیگــری  بخــش  در  تهــران  اســتاندار 
صحبــت هــای خــود بــه کاهــش نــرخ بیــکاری 
ــتان  ــکاری اس ــرخ بی ــزود: ن ــرد و اف ــاره ک اش
تهــران عــاوه بــر کاهــش در ســال هــای 
ــش  ــز کاه ــاری نی ــال ج ــار س ۹۸ و ۹۹ در به
محسوســی را تجربــه کــرده اســت کــه نشــان 
مــی دهــد اشــتغال و تولیــد بــا فعالیت مســتمر 
ــذاری  ــرمایه گ ــذب س ــات و ج ــن مصوب همی
ــر  ــد. ب ــی کن ــه م ــی را تجرب ــد خوب ــر رش موث
اســاس آمــار منتشــر شــده توســط مرکــز آمــار 
ایــران، نــرخ بیــکاری در اســتان تهــران در بهــار 
ــده  ــام ش ــد اع ــزان ۶.۳ درص ــه می ۱۴۰۰ ب
ــادل  ــار ۱۳۹۹ مع ــرخ در به ــن ن ــه ای اســت ک

ــت. ــوده اس ــد ب ۸.۸ درص
وی تاکیــد کــرد: نــرخ بیــکاری اســتان 
ــدت مشــابه ســال گذشــته 2.۵  ــه م نســبت ب
درصــد کاهــش یافتــه اســت و بعــد از همــدان 
ــرخ  ــن ن در بیــن اســتانهای کشــور پاییــن تری
بیــکاری را تجربــه کــرده اســت. کاهــش نــرخ 
بیــکاری در اســتان در کنــار افزایــش ۰.۴ 
ــتان  ــادی اس ــارکت اقتص ــرخ مش ــدی ن درص

ــت. ــده اس ــل ش حاص

نایـــب رئیـــس کانـــون سراســـری انبـــوه 
ســـازان کشـــور بـــا اشـــاره بـــه عقـــب 
ـــد  ـــزار واح ـــاخت ۷۰۰ ه ـــالیانه س ـــی س ماندگ
ــون  ــک میلیـ ــاخت یـ ــت: سـ ــکونی گفـ مسـ
ـــن  واحـــد مســـکونی در ســـال، در صـــورت تامی
زمیـــن و منابـــع مالـــی، قابـــل اجـــرا اســـت. 
ایرنــا  بــا  در گفت وگــو  رهبــر«  »ایــرج 
ــک  ــالیانه ی ــاز س ــاخت و س ــکان س ــاره ام درب
میلیــون واحــد مســکونی در کشــور کــه قــرار 
اســت بــه عنــوان طــرح مســکنی دولــت 
ســیزدهم اجرایــی شــود، گفــت: بــرای جبــران 
ــه  ــب ماندگــی در حــوزه ســاخت و ســاز ب عق

ــم. ــوی نیازمندی ــت ق اراده و مدیری
و  »زمیــن«  موضــوع  داد:  توضیــح  وی 
ــرای  ــی« دو عامــل مهــم ب ــع مال »تامیــن مناب
ــکن  ــرح مس ــر ط ــز ه ــت آمی ــرای موفقی اج
ــود،  ــده ش ــدارک دی ــن دو ت ــر ای ــت و اگ اس
مشــکل ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی 
ــال  ــه س ــد؛ در س ــد ش ــل خواه ــال ح در س
گذشــته تاش هــای زیــادی بــرای الحــاق 
زمیــن بــه وزارت راه و شهرســازی و اســتفاده از 
آنهــا در طــرح مســکن ملــی شــد، امــا مطابــق 
نیازهــا زمیــن آزاد نشــد. عــدم تامیــن زمیــن 
ــازی  ــهرک س ــهری و ش ــعه ش ــت دم توس باع
ــی  ــت نهای ــت روی قیم ــود و در نهای ــی ش م

مســکن تاثیــر می گــذارد.
نایـــب رئیـــس کانـــون سراســـری انبـــوه 
ـــای  ـــه روش ه ـــان اینک ـــا بی ـــور ب ـــازان کش س

ـــرای  ـــی ب ـــع مال ـــذب مناب ـــرای ج ـــی ب مختلف
ســـاخت مســـکن وجـــود دارد، گفـــت: اگـــر 
ــی و دولـــت  ــن بخـــش خصوصـ ــاد بیـ اعتمـ
ــات گیـــری  ــوع مالیـ ــد و موضـ افزایـــش یابـ
و خلـــف وعـــده  از طرح هـــای مســـکنی 
و بخـــش  بیـــن دولـــت  قراردادهـــای  در 
ـــازان  ـــوه س ـــزه انب ـــود، انگی ـــل ش ـــی ح خصوص
ـــش  ـــاز افزای ـــاخت و س ـــارکت در س ـــرای مش ب

خواهـــد داشـــت.
ـــت و  ـــن دول ـــاد بی ـــدم اعتم ـــزود: ع وی اف
ـــرای  ـــه اج ـــادی ب ـــه زی ـــی ضرب ـــش خصوص بخ
ـــال  ـــرای مث ـــت؛ ب ـــکنی زده اس ـــای مس طرح ه
ـــا مصوبـــه دولـــت  درحالـــی کـــه مســـکن مهـــر ب
نهـــم و دهـــم از پرداخـــت مالیـــات معـــاف 
ــا ایـــن مصوبـــه نیمـــه کاره  شـــده بـــود امـ

ــکاران  ــد پیمانـ ــث شـ ــد و باعـ ــی شـ اجرایـ
ضـــرر آن را پرداخـــت کننـــد.

بـــه گفتـــه رهبـــر اکنـــون نقدینگـــی 
بخـــش خصوصـــی  دســـت  در  عظیمـــی 
ـــا راه  ـــود ام ـــه ش ـــکار گرفت ـــد ب ـــه بای ـــت ک اس
ـــش  ـــه بخ ـــت ب ـــی دول ـــن ده ـــی آن تضمی اصل
ـــد  ـــا بع ـــرمایه آنه ـــه از س ـــت ک ـــی اس خصوص
از مشـــارکت در ســـاخت مســـکن حمایتـــی، 

کاســـته نشـــود.
انبــوه  نایــب رئیــس کانــون سراســری 
ســازان کشــور ادامــه داد: اکنــون مصوبــه 
مجلــس بــرای جهــش تولیــد مســکن و تامیــن 
منابــع مالــی مســکن مصــوب شــده اســت کــه 
ــون واحــد را  ــک میلی ــق ســالی ی ــکان تحق ام
ــد از  ــه 2۰ درص ــن اینک ــد، ضم ــم می کن فراه

ــش  ــه بخ ــد ب ــور بای ــهیات کش ــم کل تس رق
ــز  ــن خــود نی ــه ای ــد ک ــص یاب مســکن تخصی
راه را همــوار کــرده اســت. اکنــون ســالی 
ــکن  ــاخت مس ــه س ــد از برنام ــزار واح ۷۰۰ ه
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــتیم ک ــب هس عق
ــوط  ــا ســازندگان مرب ــت ب عــدم همــکاری دول

می شــود.
ــر قیمــت  ــی اخی ــه گران ــا اشــاره ب ــر ب رهب
ــای  ــوان نهاده ه ــه عن ــوالد« ب ــیمان« و »ف »س
و  ســیمان  گرانــی  داد:  ادامــه  ســاختمانی 
ــد مســکن  ــر تولی ــع در ام ــوالد یکــی از موان ف
اســت کــه دولــت بایــد بــه آن ورود پیــدا 
کنــد؛ اکنــون دولــت همــه امکانــات را در 
اختیــار کارخانــه از قبیــل انــرژی ارزان قیمــت 
گذاشــته اســت امــا شــاهد هســتیم فــوالد بــه 
ــه خــارج از  ــی ب ــازار داخل ــه ب جــای عرضــه ب

ــود. ــی ش ــادر م ــور ص کش
آیـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رییســـی از 
ــر داده  ــکن خبـ ــژه مسـ ــرح ویـ ــن طـ تدویـ
و گفتـــه اســـت: در ایـــن طـــرح ســـاخت ۴ 
ــر،  ــه صفـ ــا آورده اولیـ ــکن بـ ــون مسـ میلیـ
زمیـــن رایـــگان و وام ارزان بـــدون یـــک 
ریـــال بودجـــه دولتـــی پیـــش بینـــی شـــده 
ــه  ــرح ارتقایافتـ ــده، طـ ــرح یادشـ ــت. طـ اسـ
ــه  ــه ای کـ ــه گونـ ــت؛ بـ ــر اسـ ــکن مهـ مسـ
ـــت  ـــم کیفی ـــدارد و ه ـــکات آن را ن ـــم مش ه
مســـکن را افزایـــش مـــی دهـــد و هـــم فشـــاری 

ــرد. ــد کـ ــه دولـــت وارد نخواهـ ــه بودجـ بـ

ــت  ــان اینکــه آرامــش و امنی ــا بی ــده ناجــا ب جانشــین فرمان
بســیار خوبــی در مرزهــای کشــور حاکــم اســت، گفــت: 
ــد.  ــه بازارچه هــای مــرزی فعــال و پویــا دارن مرزنشــینان نیــاز ب
ــیه  ــی « در حاش ــم رضای ــردار »قاس ــزارش تســنیم، س ــه گ ب
ســفر بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان، اظهــار داشــت: طبــق 
روال و در ادامــه بازدیدهــا از رده هــای مختلــف نیــروی انتظامــی، 
امــروز از مرزهــای جنــوب شــرقی کشــور بازدیــد بــه عمــل آمــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرزبانــان از مهــارت، اشــراف و روحیه 
ــرد  ــرد: راهب ــح ک ــد، تصری ــی برخوردارن ــیار خوب ــی بس انقاب
ــان  جمهــوری اســامی ایــران در عملکــرد اونیفورم پوشــان مرزب

ــر اســت. ــل تقدی و مرزنشــینان، مشــهود و قاب

ــش و  ــه آرام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــا ب ــده ناج ــین فرمان جانش
امنیــت بســیار خوبــی در مرزهــای کشــور حاکــم اســت، افــزود: 
ــی بیــش از ۴۰ ســال  اســت کــه در افغانســتان  اســتکبار جهان

ــه ایجــاد کــرده اســت. فتن
ــا  ــن روزه ــه ای ــح اینک ــا تصری ــی ب ــام ارشــد انتظام ــن مق ای
مــردم افغانســتان آزرده خاطــر هســتند گفــت: نتیجــه ناراحتــی 
ــتکبارگران  ــه اس ــت ک ــی اس ــده، فتنه های ــج دی ــردم رن ــن م ای
ــن  ــف در ای ــای مختل ــردن گروه ه ــلح ک ــا مس ــت ب ــال ها اس س
کشــور، ایجــاد و بــا خــروج خــود، فتنه هــا را شــعله ور کرده انــد.

ــان و  ــن مرزبان ــاط بی ــه ارتب ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار رضای س
ــت،  ــا اس ــوارد اع ــزو م ــامی مان ج ــن اس ــینان در میه مرزنش
ــور  ــاط  کش ــی نق ــردم در اقص ــدی م ــت: رضایتمن ــوان داش عن
ــهرها و  ــا ش ــه ت ــا گرفت ــرقی از مرزه ــق ش ــژه در مناط ــه وی ب
ــه  ــا ب ــان ناج ــانی کارکن ــه خدمت رس ــه ب ــا توج ــتاها و... ب روس

ــت. ــهود اس ــزان مش ــن عزی ای
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مرزنشــینان عمدتــاً نیــاز بــه 
ــرد:  ــان ک ــر نش ــد، خاط ــا دارن ــال و پوی ــرزی فع ــای م بازارچه ه
ان شــاءاهلل بــا معرفــی کابینــه فعــال و انقابــی دولــت جدید، شــاهد 

رشــد و شــکوفایی در گشــایش بازارچه هــای مــرزی شــویم.
ــق  ــه در مناط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــده ناج ــین فرمان جانش
ــل  ــاط و تعام ــرب، ارتب ــمال غ ــای ش ــه مرزه ــف از جمل مختل
ــه  ــا کشــورهای همســایه )ترکی ــان ب ــن مرزبان ــی بی بســیار خوب

ــه دلیــل رعایــت  ــح کــرد: البتــه ب ــرار اســت، تصری و عــراق( برق
ــا نســبت بــه گذشــته نشســت های  پروتکل هــای بهداشــتی کرون
فی مابیــن مرزبانــان و رفــت و آمدهــا محدودتــر شــده امــا 

ــت. ــرار اس ــا برق ــش در کل مرزه ــت و آرام ــبختانه امنی خوش
ــاس  ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی انتظام ــام عال ــن مق ای
برآوردهــای صــورت گرفتــه، قاچــاق کاال در مبــادی غیررســمی 
ــه  ــه حداقــل رســیده اســت، اضافــه کــرد: نیــروی انتظامــی ب ب
ــا تمــام  ــد ب ــی وظیفــه خــود می دان ــروی میدان ــک نی ــوان ی عن

ــد. ــته باش ــدی داش ــه ج ــاق کاال مقابل ــر قاچ ــوان در ام ت
ــازوکارهای  ــاس س ــر اس ــاق کاال ب ــث قاچ ــزود: در بح وی اف
اولیــه و نیــاز بــه همــکاری ســایر بخش هــا، آنچــه حائــز اهمیــت 
بــوده، بــاال بــردن هزینــه جــرم توســط مجرمــان اســت کــه ایــن 
ــم  ــوع جرای ــمگیر وق ــش چش ــم در کاه ــور حت ــه ط ــوع ب موض

بســیار مؤثــر خواهــد بــود.
بــودن مــاه  بــه در پیــش  اشــاره  بــا  ســردار رضایــی 
محرم الحــرام و اربعیــن حســینی)ع( یــادآور شــد: نیــروی 
ــران  ــه زائ ــزاری ب ــردد و خدمتگ ــهیل در ت ــرای تس ــی ب انتظام
ــر،  ــق چنــد ســاله اخی ــام حســین)ع( در مرزهــا، مطاب ــز ام عزی
آمادگــی دارد؛ امــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای تــردد در 
ــق مســئوالن دو  ــه تواف ــوط ب ــن موضــوع من ــا، ای شــرایط کرون
کشــور ایــران و عــراق و براســاس وضعیــت شــیوع کرونــا خواهــد 

ــود. ب

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــل اداره کل راه ــل و نق ــاون حم مع
ــار  ــاوگان حمــل و نقــل ب جــاده ای آذربایجــان شــرقی گفــت: ن
اســتان در چهــار مــاه امســال بیــش از هفــت میلیــون تــن بــار 

ــه نقــاط مختلــف کشــور حمــل کــرد. ب
ــزان  ــن می ــزود: ای ــورزاده اف ــم تیم ــر، کاظ ــزارش مه ــه گ ب
ــه  ــه ب ــرگ بارنام ــزار و ۹۰۰ ب ــش از ۵۰۸ ه ــدور بی ــا ص ــار ب ب
نقــاط مختلــف حمــل شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــته 2 درص گذش
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــدت ن ــن م ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــتی  ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــا رعای ــز ب ــتان نی ــافر اس مس
ــزار  ــش از ۱۶۰ ه ــا بی ــافر را ب ــزار مس ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ی
ــه  ــن تعــداد نســبت ب و ۸۰۰ ســفر جابجــا کــرده اســت کــه ای

ــافر و ۳۸  ــداد مس ــد در تع ــل ۴۱ درص ــال قب ــابه س ــدت مش م
ــت. ــه اس ــش یافت ــفر افزای ــداد س ــد در تع درص

معـــاون حمـــل و نقـــل اداره کل راهـــداری و حمـــل و 
ــازه  ــن بـ ــت: در ایـ ــرقی گفـ ــان شـ ــاده ای آذربایجـ ــل جـ نقـ
ـــار در  ـــه ب ـــات اضاف ـــا تخلف ـــورد ب ـــزار و ۸۸۳ م ـــک ه ـــی ی زمان
ـــداد  ـــن تع ـــه ای ـــده ک ـــورد ش ـــتان برخ ـــی اس راه هـــای ارتباط
ـــش  ـــل افزای ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــد نس 2۱ درص

نشـــان می دهـــد.
تیمــورزاده، ادامــه داد: در ایــن مــدت تعــداد برچســب معاینه 
ــاری و مســافری اســتان 2۹  ــاوگان ب فنــی صــادر شــده بــرای ن
هــزار و ۶۰۰ مــورد بــوده کــه نســبت بــه چهــار مــاه ســال ۱۳۹۹ 

حــدود چهــار درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ـــوس  ـــتگاه اتوب ـــون ۶۹۳ دس ـــم اکن ـــه ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــد،  ـــت دارن ـــتان فعالی ـــافری اس ـــل مس ـــل و نق ـــاوگان حم در ن
ـــتگاه  ـــزار و ۵۰۰ دس ـــی ۳۳ ه ـــان کنون ـــرد: در زم ـــادآوری ک ی
ـــزار  ـــوده و ۳۷ ه ـــاری اســـتان دارای کارت هوشـــمند ب ـــاوگان ب ن
ـــت  ـــمند دریاف ـــز کارت هوش ـــاری نی ـــدگان ب ـــر از رانن و ۵۰ نف

کرده انـــد.
ــل  ــداد شــرکت ها و مؤسســه های حمــل و نق تیمــورزاده، تع
ــه های  ــرکت ها و مؤسس ــداد ش ــورد، تع ــتان را 2۸۵ م کاالی اس
ــرکت های  ــداد ش ــورد و تع ــافری را ۱2۰ م ــل مس ــل و نق حم
ــداد  ــورد و تع ــال کاال را ۷۳ م ــی فع ــن الملل ــل بی ــل و نق حم
ــتان را  ــرزی اس ــرون م ــافری ب ــل مس ــل و نق ــرکت های حم ش

۶ مــورد اعــام کــرد.

استاندار تهران خبر داد:

ابالغ مصوبه اصالح قانون استقرار 
واحدهای صنعتی در شعاع 12۰ کیلومتری

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان:

ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور امکان پذیر است

جانشین فرمانده ناجا: 

آرامش و امنیت بسیار خوبی در مرزها حاکم است

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی:

ناوگان باری آذربایجان شرقی ۷ میلیون تن بار حمل کرد

م الف: 526
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی

برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون مذکــور... مســتقر در واحــد 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه بامع ــات مالکان ــای تصرف ــی ترکمانچ ثبت
ــا  ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل ــده اس گردی
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م روز آگه
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
ــس، متقاضــی و  ــد: یون ــی، فرزن ــی زاده گوگدرق ــای قاســم عل ۱-آق
متصــرف ششــدانگ یکقطعــه بــاغ مــو زار، قســمتی از پــاک ۶۹-اصلی، 
ــاحت ۷۳۵۸  ــه مس ــدرق، ب ــه گوگ ــع در قری ــز، واق ــش ۴۱- تبری بخ
مترمربــع، حــوزه ثبــت ملــک ترکمانچــای ابتیاعــی از مالــک رســمی، 

ــه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۳۰۳ ــی زاده ، بکاس ــس عل ــای: یون آق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمانچای 
 حسن ترکیان



یکشنبه 17 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره  1018 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
راه اندازی قطار تهران ـ تبریز ـ 

بندرشرفخانه ـ سلماس

از  آذربایجــان  منطقــه  آهــن  راه  مدیــرکل 
ـ  تبریــز  ـ  تهــران  انــدازی قطــار مســافری  راه 
بندرشــرفخانه ـ ســلماس و بالعکــس از دیــروز خبــر 

داد. 
ــک  ــی در ی ــا قربان ــا، محمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــور  ــه منظ ــار ب ــن قط ــزود: ای ــری اف ــت خب نشس
ــت ۱2۰  ــا ظرفی ــان ب ــه هموطن ــانی ب ــت رس خدم
ــه،  ــه روز در هفت ــورت س ــه ص ــر رام، ب ــر در ه نف
روزهــای شــنبه، دوشــنبه و چهارشــنبه راس ســاعت 
2۰:۱۰ از تهــران حرکــت و بعــد از ورود بــه تبریز در 
روزهــای یکشــنبه، ســه شــنبه، پنجشــنبه بــه بنــدر 

ــی  شــود. ــزام م شــرفخانه و ســلماس اع
ــار از  ــن قط ــت ای ــان حرک ــا زم ــه ب وی در رابط
ــس  ــلماس و بالعک ــرفخانه و س ــدر ش ــه بن ــز ب تبری
ــن قطــار، روزهــای یکشــنبه، ســه شــنبه  گفــت: ای
و پنجشــنبه هــر هفتــه راس ســاعت ۸:۴۵ از تبریــز 
ــاعت ۱۳:۴۵  ــت و در س ــلماس حرک ــمت س ــه س ب
ــه  همــان روز از ســلماس مراجعــت و بعــد از ورود ب
تبریــز در ســاعت ۱۷:۳۰ همــان روز بــه تهــران 

ــزام مــی  شــود. اع
مدیــرکل راه آهــن منطقــه آذربایجــان از توقــف 
ــیر  ــتگاه های مس ــار در ایس ــن قط ــافرگیری ای و مس
تبریــز ـ ســلماس خبــر داد و اضافــه کــرد: بــا هــدف 
بهــره منــدی هموطنــان عزیــز از امکانــات تفریحــی 
بنــدر شــرفخانه، ایــن قطــار در ایســتگاه های مســیر 
ــه بنــدر شــرفخانه توقــف  ــز ـ ســلماس از جمل تبری
خواهــد داشــت و بــه جابــه جایــی هموطنــان 

مســافر بــه بنــدر شــرفخانه اقــدام خواهــد کــرد.

سفیر ایران در فرانسه:
ایران هرگونه اقدام و توطئه

 در هدف قراردادن امنیت کشتیرانی 
را محکوم می کند

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در پاریــس 
تاکیــد کــرد: صلــح و ثبــات و آزادی کشــتیرانی 
ــج  ــردی در خلی ــای راهب ــت آبراه ه ــن امنی و تامی
ــاط  ــر نق ــی در دیگ ــان و حت ــای عم ــارس و دری ف
جهــان یــک اصــل و ضــرورت غیرقابــل انــکار بــرای 

ایــران محســوب می گــردد. 
بــه گــزارش ایســنا، بهــرام قاســمی ســفیر 
ــی  ــه در توییت ــران در فرانس ــامی ای ــوری اس جمه

ــت:  نوش
 ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه بیشــترین 
ــان دارد  ــای عم ــارس و دری ــج ف ــا خلی ــاحل را ب س
ــی  ــابقه تمدن ــا س ــوری ب ــا کش ــوان تنه ــه عن و ب
ــات  ــخ حی ــول تاری ــواره در ط ــاله هم ــزار س چنده
ــه و  ــات منطق ــح و ثب ــم صل ــت تحکی ــود در جه خ
صیانــت از امنیــت خلیــج فــارس و آزادی کشــتیرانی 

ــت. ــته اس ــر داش ــی واف تاش
صلــح و ثبــات و آزادی کشــتیرانی و تامیــن 
ــارس  ــج ف ــردی در خلی ــای راهب ــراه ه ــت آب امنی
ــان  ــاط جه ــر نق ــی در دیگ ــان و حت ــای عم و دری
یــک اصــل و ضــرورت غیرقابــل انــکار بــرای ایــران 

ــردد. ــی گ ــوب م محس
افــراط گرایــان اشــغالگر و هــم پیمانــان آنــان در 
ــی و خشــم  ــا نگران ــان ب ــن ســوی جه ــو و ای آن س
ــک  ــد دیپلماتی ــرفت رون ــتمرار و پیش ــکان اس از ام
و مذاکــرات و رویکردهــای جدیــد در دولــت آمریــکا 
ــش رو از  ــات پی ــر حــل و فصــل موضوع ــد ب و تاکی
ــوان و در جهــت  ــا تمــام ت ــال هــای سیاســی، ب کان
ــن  ــد و در ای ــی دارن ــد گام برم ــن رون ــب ای تخری
ــی  ــگ و حیلت ــر نیرن ــود، از ه ــیطانی خ ــیر ش مس
ــه منظــور فراهــم آوردن یــک فضــای غیرســازنده  ب
و مخــرب و تــاش بــرای جنــگ افــروزی بهــره مــی 

ــد. گیرن
تکیــه بــر اتهامــات واهــی و بــی اســاس و 
نوعــی  ثالــث  ســناریوهای خودســاخته عناصــر 
میــن گــذاری در مســیر عقانیــت و اخــال در 
ــه اســت.  ــاری نابخردان روندهــای دیپلماتیــک و رفت
ــتی  ــه کش ــان در حادث ــر آن ــای اخی ــی ه ماجراجوی
»مرســر اســتریت« نــه نخســتین توطئــه و نــه 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــران ســتیزانه آن ــدام ای ــن اق آخری
ــای  ــه دام ه ــر روز از اینگون ــیارتر از ه ــران هوش ای
چنــد منظــوره جنــگ طلبانــه عبــور خواهــد کــرد.

ایـــران بـــا شـــدت تمـــام از هرگونـــه اقـــدام و 
ـــه  ـــی ک ـــات زدائ ـــامانی و ثب ـــاد نابس ـــه در ایج توطئ
ــل را  ــل و نقـ ــتیرانی و حمـ ــت و آزادی کشـ امنیـ
ـــرار  ـــدف ق ـــان ه ـــاس از جه ـــه حس ـــن منطق در ای
دهـــد، ابـــراز انزجـــار نمـــوده و آنـــان را محکـــوم 
ــردورزی و  ــا خـ ــاکان بـ ــران کمـ ــد. ایـ مـــی نمایـ
ــش  ــان، آتـ ــاص ایرانیـ ــردی خـ ــیاری راهبـ هشـ
ـــوص  ـــته بخص ـــش از گذش ـــغالگر را بی ـــروزان اش اف
در ایـــن برهـــه زمانـــی بســـیار حســـاس، رســـوا و 

پشـــیمان خواهـــد نمـــود.

مدیر عامل شرکت هلدینگ نیرو قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص(: 

عملیات تجهیز کارگاه پروژه فاضالب در 6 نقطه 
پروژه انجام شده است 

قاســمی مدیــر عامــل شــرکت هلدینــگ نیــرو قــرارگاه ســازندگی خاتــم 
ــت:  ــار داش ــواز اظه ــهر اه ــاب کانش ــروژه فاض ــاره پ ــاء )ص( درب االنبی
پــروژه فاضــاب اهــواز و کارون یکــی از دغدغــه هــای اصلــی مــردم عزیــز 
شــهر اهــواز و کارون و دغدغــه مقــام معظــم رهبــری اســت کــه قــرارگاه 
ــریف  ــردم ش ــه م ــت ب ــت خدم ــه جه ــاء )ص( ب ــم االنبی ــازندگی خات س
خوزســتان از چنــد مــاه گذشــته ایــن پــروژه را شــروع و عملیــات تجهیــز 

ــروژه انجــام داده اســت.  ــن پ کارگاه را در ۶ نقطــه از ای
ــتان، وی  ــاب خوزس ــرکت آب وفاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه شــد  ــاه ســال جــاری مبادل ــر م ــروژه در 2۸ تی ــن پ ــرارداد ای ــزود: ق اف
و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء )ص( بــا تمــام تــوان پــای کار آمــده 
ــا کیفیــت مناســب  ــاه ب ــان ۳۶ م ــروژه در مــدت زم ــن پ و ان شــاء اهلل ای

اجرایــی مــی شــود. 
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ نیــرو قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء 
ــه، ایســتگاه  ــروژه شــامل ســه بخــش خــط لول ــن پ ــرد: ای ــان ک )ص( بی
ــر ســه بخــش آن توســط ســه  ــه ه ــی باشــد ک ــی م ــاژ و تونل ــای پمپ ه
موسســه تخصصــی از قــرارگاه ســازندگی قــرارگاه خاتــم االنبیــاء )ص( در 
حــال انجــام و بــا مســتقر شــدن در اهــواز بــزودی در رونــد اجرایــی پــروژه 

هــا نتیجــه آن را خواهیــم دیــد. 
قاســمی بــه تــدارکات پــروژه اشــاره کــرد و گفــت: برنامــه تــدارکات و 
ــزات و تامیــن ماشــین آالت بخشــی از آن انجــام و بخشــی  تامیــن تجهی

دیگــر بــا ســرعت در حــال انجــام اســت. 
مدیرعامــل شــرکت هلدینــگ نیــرو قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء 
ــرد  ــاره ک ــواز اش ــروژه فاضــاب اه ــی پ ــه درصــد پیشــرفت اجرای )ص( ب
ــرفت  ــد پیش ــروژه ۳۰ درص ــک پ ــز ی ــتاندارد تجهی ــر اس ــت: از نظ و گف
ــاز  ــروژه نی ــن پ ــرای ای ــه ب ــی ک ــز کارگاه ــا تجهی ــی باشــد و م ــروژه م پ
 TDM ــاه اولیــن دســتگاه ــم، در شــهریور م ــود را کامــل انجــام داده ای ب
وارد خواهــد شــد و عملیــات تونلــی را شــروع مــی کنیــم و در خصــوص 
ایســتگاه هــای پمپــاژ و خــط انتقــال تجهیــز کارگاه را انجــام دادیــم و بــه 

ــروژه هســتیم.  ســرعت در حــال اجــرای پ
ــرد:  ــان ک ــروژه خاطرنش ــدی پ ــه زمانبن ــه برنام ــد ب ــا تاکی ــمی ب قاس
ــت و  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــروژه ۳۶ م ــن پ ــدی ای ــه زمانبن برنام
ــد  ــروژه در موع ــن پ ــکار ای ــا، مشــاور و پیمان ــا هماهنگــی کارفرم ــا ب قطع

ــود. ــی ش ــرداری م ــره ب ــدار به ــل و وارد م ــرر تکمی مق

واکنش علی الریجانی به ادعای سخنگوی شورای نگهبان: 
ُمهِر محرمانه نامه عدم احراز صالحیت بنده 

را بردارید

ــورد  ــان در م ــورای نگهب ــخنگوی ش ــارات س ــه اظه ــی ب ــی الریجان عل
ــخ داد. ــش پاس ــل ردصاحیت ــام دالی اع

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــی در نام ــی الریجان ــن، عل ــزارش خبرآنای ــه گ ب
شــورای نگهبــان بــه اظهــارات ســخنگو پاســخ داده اســت. در متــن ایــن 

ــده اســت؛ ــه آم نام
شورای محترم نگهبان

با سام؛
ــدم  ــل ع ــد دالی ــام فرمودن ــرم آن شــورا اع ــاً ســخن گوی محت احترام
احــراز اینجانــب را اعــام نمونده ایــد. متاســفانه نامــه ای کــه اخیــراً بــرای 
اینجانــب ارســال فرمودیــد بــا مهــر محرمانــه اســت کــه از طریــق اینجانــب 
بــه دلیــل محرمانگــی قانونــاً قابــل انتشــار نیســت؛ مرحمــت فرماییــد مهــر 
محرمانــه نامــه را حــذف نماییــد تــا بتوانــم نامــه ی شــورا را بــرای اطــاع 

عمــوم علنــی نمایــم.
بنده ی خدا؛ علی الریجانی

۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ 

از قله پیک چهارم هم عبور کرده ایم 
ـــاران  ـــد افزایشـــی بســـتری بیم ـــت: رون ـــخنگوی وزارت بهداشـــت گف س
ــاه  ــرداد مـ ــه دوم مـ ــور در هفتـ ــا در کشـ ــروس کرونـ ــه ویـ ــا بـ مبتـ
ـــتر  ـــز بیش ـــارم نی ـــز چه ـــه خی ـــد از قل ـــن رون ـــه دارد و ای ـــان ادام همچن

ـــت. ـــده اس ش
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیما ســـادات الری، ســـخنگوی وزارت 
ـــان  ـــا بی ـــور، ب ـــد ۱۹ در کش ـــاری کووی ـــت بیم ـــاره وضعی ـــت درب بهداش
ـــا در  ـــروس کرون ـــه وی ـــا ب ـــاران مبت ـــتری بیم ـــی بس ـــد افزایش ـــه رون اینک
ـــد  ـــن رون ـــه دارد و ای ـــان ادام ـــاه همچن ـــرداد م ـــه دوم م ـــور در هفت کش
ـــه دوم  ـــت: در هفت ـــت، گف ـــده اس ـــتر ش ـــز بیش ـــارم نی ـــز چه ـــه خی از قل
ـــد  ـــتری کووی ـــاران بس ـــی بیم ـــد افزایش ـــاهد رون ـــان ش ـــاه همچن ـــرداد م م

۱۹ در کشـــور هســـتیم.
ـــز  ـــا نی ـــت کرون ـــت مثب ـــا تس ـــرپایی ب ـــاران س ـــد بیم ـــزود: رون وی اف
همچنـــان افزایشـــی اســـت و بـــه بیشـــترین میـــزان از ابتـــدای شـــیوع 

ـــی کوویـــد ۱۹ تاکنـــون رســـیده اســـت. اپیدم
ـــا  ـــار مبت ـــزار و ۸۵۱ بیم ـــر 2۶ ه ـــه اخی ـــه داد: در هفت الری ادام
ـــت  ـــا تس ـــرپایی ب ـــوارد س ـــن م ـــدند و همچنی ـــتری ش ـــا بس ـــه کرون ب
ــوده  ــر بـ ــزار و 2۹۴ نفـ ــر 2۰۵ هـ ــه اخیـ ــا در هفتـ ــت کرونـ مثبـ

ـــت. اس
وی تاکیـــد کـــرد: بیشـــترین بـــروز هفتگـــی بیمـــاران بســـتری بـــا 
ـــب  ـــه ترتی ـــاه ب ـــرداد م ـــم م ـــا چهارده ـــتم ت ـــا از هش ـــت کرون ـــت مثب تس
در اســـتان های مازنـــدران، ایـــام، گلســـتان، گیـــان و بوشـــهر بـــوده 
ـــتان  ـــا در اس ـــاران کرون ـــتری بیم ـــزان بس ـــن می ـــن کمتری ـــت. همچنی اس

ـــت. ـــده اس ـــاهده ش ـــتان مش ـــتان و بلوچس سیس
ـــور  ـــا در کش ـــه دلت ـــش یافت ـــروس جه ـــیوع وی ـــرد: ش ـــار ک الری اظه
و کاهـــش قابـــل توجـــه رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی و از طرفـــی 
ـــه  ـــه ادام ـــر ب ـــر منج ـــرایط حاض ـــزا در ش ـــی و ع ـــم عروس ـــزاری مراس برگ
ـــوارد  ـــن م ـــتری و همچنی ـــرپایی و بس ـــی س ـــت افزایش ـــدن وضعی دار ش

ـــت. ـــده اس ـــی ش فوت
ســـخنگوی وزارت بهداشـــت گفـــت: از همـــه هموطنـــان عزیزمـــان 
می خواهیـــم کـــه مـــوارد بهداشـــتی را جـــدی گرفتـــه و از حضـــور در 

ــد. ــودداری کننـ ــت خـ ــای پرجمعیـ مکان هـ

مدیــر عامــل شــرکت ســوالر پمــپ تبریــز، 
ــور  ــرای کش ــی ب ــه گاه محکم ــت را تکی صنع
دانســت و آن را عامــل مهمــی در کســب رشــد 

و توســعه بــر شــمرد.
ــو  ــربیانی در گفتگ ــی آذرش ــن زمان ابوالحس
ــاره  ــا اش ــه عجــب شــیر ب ــگار روزنام ــا خبرن ب
بــه اینکــه بعضــی از کشــورها تکیــه گاهشــان 
بــه کشــاورزی، دامــداری، تجــاری، توریســم و 
ــت: کشــورهایی  ــی از اینهاســت، گف ــا ترکیب ی
ــد  ــوردار نیســتند بای ــات برخ ــن نعم ــه از ای ک
حداقــل تکیــه گاه صنعتــی داشــته باشــند 
ــاً  ــور را بچرخانند.عمدت ــرخ کش ــد چ ــا بتوانن ت
کشــورهایی برنامــه ریــزی کــرده انــد یــا 
ــود  ــات موج ــر امکان ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی کنن م
از جملــه طبیعــت، مــکان هــای تاریخــی، 
ــل  ــه تبدی ــت ک ــاری روی صنع ــات تج امکان
ــی باشــد  ــای بشــری م ــه نیازه ــه ب ــواد اولی م

را دارا هســتند.
ــی شــدن  ــرای صنعت ــزود: ب آذرشــربیانی اف
ــه  ــه ب ــود ک ــده ش ــد چی ــای آن بای ــه ه پای
عنــوان ۵ ام )M( انســان، ماشــین ، پــول، 
ــی شــود. ــت مطــرح م ــزی و مدیری ــه ری برنام

مدیــر عامــل ســوالر پمــپ تبریــز بــا بیــان 
اینکــه ایــران از اول دهــه هــای قبــل از انقــاب 

شــروع بــه برنامــه ریــزی ۵ ســاله کــرد و ســه 
عامــل اول یعنــی پــول، ماشــین و انســان 
فراهــم گردیــد، اضافــه کــرد: بــه وفــور ماشــین 
آالت در ســایه پــول موجــود از افزایــش قیمــت 
انســانی هــم  نیــروی  نفــت وارد شــدند و 
ــورد  ــی دو م ــد ول ــای الزم را دیدن ــوزش ه آم
ــاد  ــت زی ــزی و مدیری ــه ری ــی برنام ــر یعن دیگ
مــورد توجــه قــرار نگرفــت و تــا بــه حــال هــم 

ــد ادامــه داشــته اســت. ایــن رون
ــزی  ــه ری ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــروع و ب ــبک ش ــع س ــت از صنای ــی بایس م
ــع  ــه صنای ــا ب ــوزش ه ــات و آم ــور امکان فراخ

ــم   ــع ســنگین آنه ــه صنای ــاً ب متوســط و نهایت
در صــورت داشــتن امــکان تبدیــل مــی شــد، 
خاطــر نشــان کــرد: در کشــور مــا ایــن برنامــه 
ــود  ــم وج ــر ه ــال حاض ــود و در ح ــزی نب ری
ــع  ــه اساســی و جام ــک مطالع ــی ی ــدارد یعن ن
از طــرف دولــت انجــام نمــی گیــرد و مشــخص 
نمــی باشــد کــه بایــد بــر روی کــدام صنعــت و 
بــه چــه علــت ســرمایه گــذاری شــود تــا نتایــج 
آن در رشــد و تعالــی صنعــت و برطــرف کــردن 

ــر واقــع گــردد. نیازهــا موث
ــه روح  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن  ب وی همچنی
ــه  ــن جامع ــه ای ــدن ب ــی ش ــگ صنعت و فرهن

دمیــده نگشــته و فرهنــگ ســنتی حاکــم 
ــل  ــی مث ــه های ــت: نمون ــار داش ــت، اظه اس
ــر،  ــت کارگ ــر، معیش ــا و کارگ ــث کارفرم بح
ــت،  ــی ، بهداش ــا، ایمن ــی کارفرم ــود جوی س
ــته  ــاری رش ــاب اجب ــم کاری، انتخ ــه، ک بیم
کاری، عــدم تقــارن صنعــت و دانشــگاه، ارزش 
ــطح  ــدن س ــف ش ــناس، ضعی ــتن کارش نداش
ــود  ــر و ج ــره نمایانگ ــی در دانشــگاه و غی علم

ــد. ــکل ان ــن مش ای
ــد: از  ــادآور شـ ــادی یـ ــال اقتصـ ایـــن فعـ
ـــور  ـــت کان کش ـــم مدیری ـــی ه ـــر مدیریت نظ
ـــت  ـــزی مدیری ـــه ری ـــرای برنام ـــور ب ـــد چط بای
ـــت و  ـــت صنع ـــر مدیری ـــه آن ب ـــد و در ادام کن
ـــه خـــاص داشـــته باشـــد  ـــای آن برنام واحـــد ه
ـــر  ـــم ب ـــنتی حاک ـــت س ـــه مدیری ـــی ک در حال
ــی و  ــت جناحـ ــر ازآن مدیریـ ــه و بدتـ جامعـ
ـــی  ـــا م ـــل ه ـــن عام ـــی از مهمتری ـــی یک انتصاب
باشـــند. بنابرایـــن کشـــورهای بـــدون مـــواد 
ـــران  ـــا ای ـــه ب ـــل مقایس ـــول قاب ـــدون پ ـــه ب اولی
در قیـــاس بـــا ایـــران عزیزمـــان بـــا برنامـــه 
ریـــزی صحیـــح موفـــق بـــه دســـتیابی بـــه 
ـــک  ـــک ت ـــد و در ت ـــده ان ـــنگین ش ـــع س صنای
ـــگان  ـــم هم ـــوی چش ـــا در جل ـــور م ـــاط کش نق

ـــد. ـــی دهن ـــوالن م ج

شــکوفایی اقتصــاد در گــروی حــذف قیمــت 
ــه  ــدم مداخل ــا ع ــتوری اســت و ب ــذاری دس گ
ــازار  ــات ب ــق ثب ــد در تحق ــی بلن ــازار گام در ب

ســرمایه برداشــته مــی شــود.
یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه 
بــازار ســرمایه نســبت بــه گذشــته بســیار تغییر 
یافتــه و بیــش از گذشــته مــورد اقبــال عمــوم 
مــردم قــرار گرفتــه اســت، در گفتگــو بــا بــازار 
ــیزدهم،  ــت س ــت: در دول ــنا( گف ــرمایه )س س
انتظارهــا دربــاره اهمیــت بــازار ســرمایه و 
رســیدگی بــه دغدغــه هــای ایــن حــوزه بیــش 

ــه اســت. از پیــش افزایــش یافت
ــه وعــده هــای  ــا اشــاره ب مهــدی ســوری ب
دولــت جدیــد نســبت بــه بــازار ســرمایه، 
ــادل  ــدن تع ــت از برگردان ــرد: صحب ــوان ک عن
ــازار ســرمایه از جملــه مباحثــی  ــه ب و ثبــات ب
ــث و  ــاره آن بح ــا درب ــن روزه ــه ای ــت ک اس

ــود. ــی ش ــیار م ــای بس ــی ه بررس
ــادل و  ــد تع ــت بخواه ــر دول ــزود: اگ او اف
ــر  ــد از عناص ــد بای ــازار برگردان ــه ب ــات را ب ثب
برهــم زننــده ایــن تعــادل جلوگیــری و نســبت 

ــد. ــدام کن ــه حــذف آن اق ب
ســوری بــا اشــاره بــه موضوعاتــی کــه 
ــت:  ــد، گف ــی زن ــم م ــر ه ــازار را ب ــادل ب تع
ــده  ــام ش ــد اع ــت جدی ــبختانه در دول خوش
بــازار ســرمایه جایــی بــرای تامیــن مالــی 
ــازار ســرمایه  دولــت نیســت و اگــر اســتقال ب
ــازار  بــه رســمیت شــناخته شــود، توجــه بــه ب

ــازاری مهــم در اقتصــاد  ــوان ب ــه عن ســرمایه ب
کشــور و توجــه بــه مــردم کــه بخــش زیــادی 
ــرمایه  ــازار س ــود را وارد ب ــای خ ــرمایه ه از س
ــه  ــل توج ــته قاب ــش از گذش ــد، بی ــرده ان ک

ــود. ــد ب خواه
او بــا توضیــح ایــن مطلــب کــه بــازار 
ــی  ــود م ــتاندارد خ ــای اس ــا ابزاره ــرمایه ب س
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــظ کن ــادل را حف ــد تع توان
ــی  ــرد گذشــته یعن ــد رویک ــت بخواه ــر دول اگ
ــا  ــرمایه و ب ــازار س ــود را از ب ــی خ ــن مال تامی
ــه  ــد، ب ــه ده ــتاندارد ادام ــر اس ــای غی ابزاره
ــازار  ــول در ب ــق و تح ــاهد رون ــع ش ــور قط ط

ــود. ــم ب ــرمایه نخواهی س
ــر  ــرمایه؛ اگ ــازار س ــناس ب ــه کارش ــه گفت ب
تصمیــم گیــری در حــوزه بــازار ســرمایه بــر عهده 

ــد،  ــوزه باش ــن ح ــرگان ای ــورس و خب ــازمان ب س
ــرمایه و  ــازار س ــوب در ب ــای خ ــاق ه ــاهد اتف ش
تحــول بنیــادی در اقتصــاد کشــور خواهیــم بــود.

ــت از  ــینی دول ــب نش ــر عق ــد ب ــا تاکی او ب
مداخلــه هــای مســتقیم در بــازار ســرمایه 
ــای  ــه ه ــع مداخل ــه مان ــت: چنانچ ــت، گف اس
ــازار  ــه ب ــوط ب ــور مرب ــت در ام ــتقیم دول مس
ــری  ــم گی ــوزه تصمی ــژه در ح ــه وی ــرمایه ب س
ــه  ــوط ب ــا اصــول مرب ــازار ســرمایه ب شــویم، ب
خــود و الگوهــای از پیــش تعییــن شــده مــی 
ــد و  ــرده و رش ــه ک ــکات غلب ــر مش ــد ب توان

ــد. ــاد کن ــود ایج ــول را در خ تح
ــرمایه  ــازار س ــه در ب ــان اینک ــا بی ــوری ب س
دو نــوع بازدهــی تورمــی و بازدهــی کــه در اثــر 
ــرکت  ــرد ش ــود عملک ــره وری و بهب ــد به رش

هــا بــه دســت آمــده، وجــود دارد، گفــت: 
متاســفانه در اکثــر دوره هــا، رشــد بــازار 
ســرمایه از جنــس تــورم بــوده اســت بنابرایــن 
ــازار ســرمایه خــوب مــی تــوان  ــا اقتصــاد و ب ب

ــد. ــور ش ــاد کش ــورم در اقتص ــد ت ــع رش مان
ــر اســت  ــان اینکــه در اقتصــاد بهت ــا بی او ب
صرفــه تولیــد از داللــی بیشــتر باشــد، عنــوان 
کــرد: بــا وعــده هــای دولــت ســیزدهم دربــاره 
ــازار ســرمایه، اگــر قیمــت گــذاری  ثبــات در ب
ــاهد  ــوند، ش ــذف ش ــتوری و ارز ۴2۰۰ ح دس
ــه صرفــه و رونــق  شــکوفایی اقتصــاد، تولیــد ب

ــود. ــم ب ــازار ســرمایه خواهی ب
ــی از  ــه یک ــب ک ــن مطل ــح ای ــا توضی او ب
کارکردهــای اصلــی بــازار ســرمایه شــفاف 
ســازی اقتصــاد و رفــع فضاهــای رانــت اســت، 
ادامــه داد: خوشــبختانه ســازمان بــورس از 
قــدرت قابــل توجهــی در جهــت پیگیــری 
ــرای اقتصــاد  مطالبــات مــردم و پشــتوانه ای ب
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب کش
همــکاری هــای الزم در جهــت بهبــودی امــور 
مربــوط بــه ســازمان انجــام و ســهامداران ارزش 
رفتــار ســازمان بــورس را درک و پشــتیبان 
ــه  ــدرت آن بســتگی ب ــرا ق ســازمان باشــند زی

ــردم دارد. ــودن م ــتوانه ب پش
ــتیبان  ــردم پش ــر م ــه داد: اگ ــوری ادام س
ــع  ــوده و مان ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب س
رفتارهــای نادرســت شــوند، ســازمان در جهــت 

ــا ترغیــب خواهــد شــد. ــود عملکرده بهب

نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 
ــه  ــر چ ــگاران ه ــات و خبرن ــی مطبوع ــام صنف ــر نظ ــت: اگ گف
ــا  ــه ت ــانه از بیم ــی رس ــکات اهال ــرد مش ــکل بگی ــریعتر ش س
ــدون  ــس ب ــرد و مجل ــرار می گی ــتور کار ق ــا در دس ــوق آنه حق

ــت.  ــد داش ــکاری الزم را خواه ــک هم ش
غامرضــا منتظــری در گفــت و گــو بــا خانــه ملــت در آســتانه 
روز خبرنــگار گفــت: خبرنــگاران، ســربازان گمنــام عرصــه 
اطاع رســانی, آگاهــی بخشــی و حفــظ حقیقــت هســتند 
ــش  ــا افزای ــی و ب ــدون تعطیل ــا، ب ــا کرون ــاف ب ــروز در مص و ام
ظرفیــت، متعهــد و جــان بــر کــف پــا بــه پــای مدافعــان ســامت 

ــد. ــا، کوشــیده ان ــا کرون ــدم جنــگ ب در خــط مق
نماینــده مــردم گــرگان و آق قــا در مجلــس شــورای اســامی 
افــزود: خبرنــگاران از تصویــر تــا کام, واژه بــه واژه کلمــات همــراه 
ــا مــردم درد دیــده گریســته و گاهــی  ــد و گاهــی ب مــردم بوده ان
ــا را  ــق آنه ــا عش ــد و تنه ــاد زنده ان ــت را فری ــکوت مظلومی س

مقابــل ایــن نامایمــات بــه صبــر دعــوت کــرده اســت.
نائــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 

تاکیــد کــرد: تجلیــل از اصحــاب رســانه در روز خبرنگار در دســتور 
نهادهــا، ســازمان ها، دســتگاه ها و شــخصیت های  کار تمــام 
مختلــف کشــور قــرار دارد، امــا تــاش و کوشــش آنهــا در پاســخ 
بــه نیازمندی هــا و رفــع مشــکات و تنگناهــای اساســی فــراروی 
خبرنــگاران و فراهــم ســازی بســترهای الزم بــرای امنیــت شــغلی 
و حتــی اتخــاذ رویکردهــای کــه در شــان این قشــر شــریف باشــد 

همیشــه بــا امــا و اگرهــا روبــرو بــوده اســت.
ــه  ــگاران هرچ ــات و خبرن ــی مطبوع ــام صنف ــرح نظ ــر ط اگ
ــا  ــه ت ــانه از بیم ــی رس ــکات اهال ــرد مش ــکل بگی ــریعتر ش س
ــدون  ــس ب ــرد و مجل ــرار می گی ــتور کار ق ــا در دس ــوق آنه حق

ــت ــد داش ــکاری الزم را خواه ــک هم ش
ــان  ــد: بی ــادآور ش ــم ی ــس یازده ــردم در مجل ــده م نماین
ــدون عکــس العمــل مثبــت  کمبودهــا در روزهــای مناســبتی ب
ــش  ــاهد کاه ــن ش ــن بی ــت و در ای ــررات اس ــرار مک ــط تک فق
ــات و  ــی مطبوع ــام صنف ــرح نظ ــر ط ــتیم، اگ ــکات نیس مش
ــی  ــرد مشــکات اهال ــگاران هــر چــه ســریعتر شــکل بگی خبرن
رســانه از بیمــه تــا حقــوق آنهــا در دســتور کار قــرار می گیــرد و 

ــت. ــد داش ــکاری الزم را خواه ــک هم ــدون ش ــس ب مجل
منتظــری تصریــح کــرد: تــا زمــان شــکل گیــری نظــام صنفــی 
خبرنــگاران وزارت ارشــاد و معاونــت مطبوعاتــی باید تدابیــری برای 
ــا  ــان کشــور بیندیشــند ت ــروه از فرهنگی ــن گ حــل مشــکات ای
مشــکات ایــن گــروه از جامعــه کــه همیشــه در قلــب وقایــع بودند 

مــورد توجــه قــرار بگیــرد و مســائل مربــوط بــه آنهــا حــل شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی 
ــی از ایــن گــروه  ــان خاطــر نشــان کــرد: بهتریــن قدردان در پای
زحمــت کــش در هفتــه خبرنــگار حــل مشــکات آنهــا اســت که 
ــط  ــای مرتب ــازمان ها و نهاده ــکاری س ــد هم ــم نیازمن ــن اه ای
ــی  ــازی و حت ــا وزارت و راه و شهرس ــه ت ــاد گرفت از وزارت ارش

ــد. ــی و… را می طلب ــاه اجتماع ــاون و رف ــه کار,تع وزارتخان

اســتاندار خوزســتان بــا اعــام اینکــه مراحــل اجرایــی بــرای 
ســاخت ۳ پــروژه پتروپاالیــش در آغاجــاری، زیــدون و ابوفــارس 
بهبهــان در حــال انجــام اســت گفــت: امیدواریــم بــا طــی شــدن 
ایــن مراحــل در دو تــا ســه هفتــه آینــده مراســم کلنــگ زنــی 
ــرای  ــی ب ــتغال زای ــت اش ــک ظرفی ــر ی ــه ه ــا ک ــروژه ه ــن پ ای

۸۰۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم را داشــته و تحــول بســیار خوبــی 
بــرای ایــن دوشهرســتان ایجــاد میکننــد برگــزار شــود. 

ــتان  ــتانداری خوزس ــانی اس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
نشســت قــرارگاه محرومیــت زدایــی ویــژه شهرســتان های 
ــلیمانی  ــه ریاســت قاســم س ــه ب ــاری روز جمع ــان و آغاج بهبه
دشــتکی اســتاندار خوزســتان و جمعــی از مســئوالن در محــل 

ــد. ــزار ش ــتانداری برگ اس
اســتاندار خوزســتان در خصــوص ایــن نشســت توضیــح 
ــن دو  ــا ای ــاط ب ــته در ارتب ــات گذش ــه مصوب ــن جلس داد: در ای
شهرســتان را مــرور و بازنگــری نمودیــم و رونــد اجرایــی و 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــروژه ه ــرفت پ پیش
وی افــزود: یکــی از مهمتریــن مصوباتــی کــه داشــتیم 
ســاخت ۳ پــروژه پتروپاالیــش در آغاجــاری، زیــدون و ابوفــارس 
بهبهــان هســت کــه مراحــل اســتعامات ایــن پــروژه هــا ســپری 

شــده اســت.
ســلیمانی دشــتکی گفــت: بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت 

گرفــت روز ســه شــنبه هفتــه پیــش رو کمیســیون مــاده 2۱ این 
ــروژه هــا برگــزار خواهــد شــد و ســپس روز دوشــنبه بعــد از  پ
آن کارگــروه فنــی و زیربنایــی در خصــوص ایــن پــروژه هــا نظــر 
خواهــد داد و تــا دوهفتــه آینــده نیــز همــه مســائل ایــن پــروژه 
هــا در نشســت شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان نهایــی 

خواهــد شــد.
ــی  ــا ط ــم ب ــت: امیدواری ــار داش ــتان اظه ــتاندار خوزس اس
شــدن ایــن مراحــل در دو تــا ســه هفتــه آینــده مراســم کلنــگ 

ــزار شــود. ــش برگ ــروژه پتروپاالی ــن ســه پ ــی ســاخت ای زن
نماینــده عالــی دولــت در اســتان عنــوان کــرد: اجــرای ایــن 
طــرح تحــول اساســی بخصــوص از نظــر اشــتغال در شهرســتان 
هــای بهبهــان و آغاجــاری ایجــاد خواهــد کــرد بــه طوریکــه هــر 
ــداد  ــتقیم و تع ــورت مس ــه ص ــر ب ــدود ۸۰۰ نف ــش ح پتروپاالی
بســیار زیــادی را بــه صــورت غیرمســتقیم مشــغول بــکار خواهــد 
نمــود و همــه تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا ایــن پــروژه هــا 

ســریع تــر اجرایــی شــود.

مدیریت و برنامه ریزی الزمه رسیدن به توسعه

شکوفایی اقتصاد با حذف قیمت گذاری دستوری رقم می خورد؛ 

عدم مداخله در بازار گامی مؤثر در ثبات بازار سرمایه

مجلس تمام تالش خودر را برای شکل گیری 
نظام صنفی مطبوعات انجام خواهد داد

3 پروژه پتروپاالیش در بهبهان و آغاجاری ساخته می شود

 فایل پی دی اف
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خامه سنگین و دوبل چیست؟  

خامــه ســنگین را بــه نــام خامــه قنــادی مــی 
شناســید، خامــه ســنگین پایــه اولیــه خامــه فــرم 
گرفتــه اســت کــه بــرای تزئیــن انــواع کیــک هــا 
و شــیرینی هــای تــر و دســر مــورد اســتفاده قــرار 

میگیــرد. 
خامــه ســنگین را معمــوال بــه نــام خامــه 
قنــادی مــی شناســیم ، دلیــل پــر طرفــدار بــودن 
انــواع شــیرینی تــر و کیــک هــای قنــادی وجــود 
همیــن خامــه ســنگین اســت کــه در انــواع کیــک 
ــرار مــی گیــرد.  هــا و دســرها مــورد اســتفاده ق

ــه  ــت ک ــیر اس ــوالت ش ــی از محص ــه یک خام
ــدا  ــیر ج ــپراتور از ش ــتگاه س ــتفاده از دس ــا اس ب
میشــود. دلیــل تنــوع خامــه هــای قنــادی تفــاوت 

ــا ســت.  ــی آن ه در درصــد چرب
تهیــه  در  انــواع خامــه  از  میتوانیــد  شــما 
ــواع  ــواع شــیرینی ، ســوپ ، پاســتا ، ســس و ان ان
نوشــیدنی هــا ماننــد نســکافه ، التــه ، کــرم 

کاســتارد و غیــر اســتفاده کنیــد. 
خامــه دوبــل یــا خامــه ســنگین ) بــه انگلیســی 
ــی  ــی باالی ــوای چرب : heavy cream (  محت
ــتند.  ــب نیس ــه مناس ــرف روزان ــرای مص دارد و ب
ــا  ــه ه ــایر خام ــه س ــبت ب ــنگین نس ــه س خام

ــی را دارد.  ــدار چرب ــترین مق بیش
خامــه صبحانــه هــای معمولــی یــا خامــه 
ســبک ) بــه انگلیســی : Light Cream ( دارای 
2۰ - ۳۰ درصــد چربــی هســتند و بــرای هــم زدن 
و فــرم گرفتــن مناســب نیســتند ، از خامــه ســبک 
بــرای تهیــه نوشــیدنی هــای مثــل مــوکا ، قهــوه و 

شــکات داغ اســتفاده مــی شــود. 
 

تفاوت خامه دوبل و خامه سنگین
ــن ۳۶ –  ــه ســنگین بی ــی در خام ــدار چرب مق
ــوان  ــه عن ــه ســنگین ب ۴۰ درصــد اســت. از خام
ــرای تهیــه خامــه فــرم گرفتــه  خامــه قنــادی و ب

ــزی اســتفاده میشــود. و کــرم هــای شــیرینی پ
ــام  خامــه دوبــل را هــم در اغلــب مــوارد بــه ن
خامــه ســنگین مــی شناســند ولــی درصــد چربــی 
آن باالتــر و ۴۸ - ۵۰ درصــد اســت و بــه راحتــی 
ــل  ــه دوب ــود. خام ــد ب ــن خواه ــرم گرفت ــل ف قاب
بهتریــن خامــه بــرای فــرم گرفتــن اســت و چربــی 
بــاالی آن باعــث میشــود بــه راحتــی پــف کنــد و 

حالــت زیبــا و مانــدگاری داشــته باشــد.
ــث  ــنگین باع ــه س ــی خام ــاالی چرب ــد ب درص
شــده کــه بتوانیــد بــه راحتــی بــا هــم زدن ، بــه 
ــه  ــل ب ــن صــورت تبدی ــرم دهیــد کــه در ای آن ف
 Whipping : خامــه فــرم گرفتــه ) بــه انگلیســی
Cream ( تبدیــل مــی شــود. خامــه فــرم 
ــد  ــودر قن ــه پ ــن ک ــل ای ــه دلی ــه معمــوال ب گرفت
بــه آن اضافــه شــده اســت درصــد چربــی کمتــری 
ــد  ــما میتوای ــنگین دارد، ش ــه س ــه خام ــبت ب نس
یــک ســوم تــا نصــف وزن خامــه ســنگین ، پــودر 
قنــد اضافــه کــرده و ســپس هــم بزنیــد تــا حالــت 
ــه  ــدگاری خام ــرد.  مان ــودش بگی ــه خ ــی ب فرم
فــرم گرفتــه  برخــاف خامــه ســنگین بســیار کــم 

ــد فــورا اســتفاده شــود.   اســت و بای
  

طرز تهیه خامه سنگین 
بــرای تهیــه خامــه ســنگین میتوانیــد دو 
ســوم پیمانــه شــیر را یــا یــک ســوم پیمانــه کــره 

ــد. ــوط کنی مخل
ــاق  ــای ات ــل در دم ــاعت قب ــیر را از دو س ش

ــد.  ــرار دهی ق
کــره را روی حــرارت غیــر مســتقیم گــرم 
ــد  ــاری بگذاری ــا ذوب شــود و ســپس کن ــد ت کنی

ــد.  ــاق برس ــای ات ــه دم ــا ب ت
ــا  شــیر و کــره را مخلــوط نمــوده و ۳ دقیقــه ب
دور کــم همــزن بزنیــد تــا یکدســت و ســفت شــود. 
ــره دسترســی نداشــته  ــه ک ــه ب ــی ک در صورت
ــا ترکیــب پــودر خامــه ، شــیر  باشــید میتونیــد ب
و پــودر قنــد مطابــق دســتور پشــت بســته پــودر 
ــاده  ــه را آم ــرم گرفت ــادی و ف ــه قن ــه ، خام خام

ــد.  کنی
کــه  اســت  آمــاده  شــما  ســنگین  خامــه 
ــا 2 روز در  میتوانیــد خامــه ســنگین خانگــی را ت
ــد.  ــداری نمایی ــال نگه ــته در یخچ ــرف در بس ظ

روش استفاده از خامه سنگین و خامه دوبل
تزئین میوه ها 

استفاده در پودینگ 
استفاده در شیرینی پزی و آشپزی

استفاده از حالت هم زده و فرم گرفته آن 
ــه  ــرای خام ــا ب ــده کام ــل زده ش ــه دوب  خام
کشــی کیــک ، اســتفاده در قیــف و پایپینــگ 
ــر  ــک و دس ــن کی ــرای تزئی ــت و ب ــب اس مناس

ــود.  ــی ش ــتفاده م اس
خامــه دوبــل بســیار غلیــظ اســت و میتوانیــد 
بــا قاشــق از آن برداشــته روی پودینــگ یــا میــوه 

بگذاریــد. 
از خامــه دوبــل بــرای خامــه ای کــردن طعــم 

ســس هــا اســتفاده مــی شــود.
خامــه دوبــل بهتریــن خامــه بــرای پــر کــردن 

کیــک اســفنجی اســت.
 

ماندگاری خامه دوبل و خامه سنگین
شــما میتوانیــد خامــه ســنگین فــرم گرفتــه را 
بــه مــدت ۵ روز در فریــزر و در صــورت بــاز شــدن 
بســته بنــدی کارخانــه بــه مــدت ۳ روز در فریــزر 

نگهــداری کنیــد. 
ــه  ــرم گرفت ــه ف ــی ک ــنگین در صورت ــه س خام
نباشــد میتوانــد تــا 2 مــاه در فریــزر ، ســالم بمانــد. 
 منبع: بیتوته

ابتالی بیش از 2۰2 میلیون نفر به کرونا در جهان 

ــه بیمــاری »کوویــد-۱۹« ناشــی از کروناویــروس  ــان ب مجمــوع مبتای
ــر  ــزار و ۹۹۱ نف ــون و ۴2۸ ه ــه 2۰2 میلی ــون ب ــان تاکن ــد در جه جدی
رســیده، مــرگ چهــار میلیــون و 2۹۰ هــزار و ۷۱2 نفــر بــر اثــر ابتــا بــه 
ایــن بیمــاری تأییــد شــده و همچنیــن ۱۸۱ میلیــون و ۹۳۰ هــزار و ۴۷۱ 

ــد.  ــود یافته ان ــز بهب ــان نی ــر از مبتای نف
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آمارهــای جهانــی، آمریــکا بــا بیــش از 
ــدر  ــان در ص ــی همچن ــزار قربان ــش از ۶۳2 ه ــا و بی ــون مبت ۳۶.۴ میلی

ــرار دارد. ــد-۱۹ ق ــا بیمــاری کووی ــر ب فهرســت کشــورهای درگی
ــکا در  ــار بیــش از ۳۱.۸ میلیــون مبتــا پــس از آمری ــا آم ــز ب هنــد نی
رتبــه دوم جهانــی بــه لحــاظ میــزان ابتــا قــرار دارد و آمــار مبتایــان بــه 
کوویــد-۱۹ در برزیــل هــم از 2۰.۱ میلیــون نفــر فراتــر رفتــه و در حــال 
حاضــر ســومین کشــور جهــان بــه لحــاظ باالتریــن شــمار مبتایــان اســت. 
ــا بیــش از ۵۶۱  ــل ب ــاالت متحــده، کشــورهای برزی ــس از ای ــن پ همچنی
هــزار و هنــد بــا بیــش از ۴2۷ هــزار جانباختــه، باالتریــن آمــار قربانیــان 

کوویــد ۱۹ را در ایــن فهرســت جهانــی گــزارش داده انــد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:
جهاد دانشگاهی بخشی از تولید علم را

 در کشور بر عهده دارد 

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در پایــان تاکیــد کــرد: جهــاد 
دانشــگاهی بــه عنــوان یــک مجموعــه  جهــادی در داخــل دانشــگاه، بخشــی 
ــای  ــت ه ــم موفقی ــده دارد و علی رغ ــه عه ــور ب ــم را در کش ــد عل از تولی

زیــاد، نیــاز بــه حمایــت بیشــتری از ســوی مســئوالن دارد. 
ــیدن  ــک فرارس ــن تبری ــنا ضم ــا ایس ــو ب ــادی در گفت وگ ــا من علیرض
۱۶مــرداد، چهــل و یکمیــن ســالروز تاســیس جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد: 
جهاددانشــگاهی از قدیــم االیــام در موضوعــات مختلــف علمــی، صنعتــی و 

پزشــکی موفقیــت هــای بســیار خوبــی کســب کــرده اســت.
وی ادامــه داد: از جملــه موضوعاتــی کــه جهاددانشــگاهی فعالیــت ویــژه 
ــادی و ...  ــلولهای بنی ــث س ــاروری، بح ــان ناب ــه درم ــوان ب ای دارد می ت

اشــاره کــرد.
ــای  ــل ه ــی و ری ــکوهای نفت ــاخت س ــرد: س ــان ک ــادی خاطرنش من
ــوزه  ــگاهی در ح ــز جهاددانش ــت آمی ــات موفق ــر اقدام ــز از دیگ ــار نی قط

می شــود. محســوب  صنعتــی  فعالیت هــای 
ــوم  ــوزه عل ــگاهی در ح ــاد دانش ــای جه ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــوان ب ــازمان می ت ــن س ــای ای ــر فعالیت ه ــزود: از دیگ ــز اف ــانی نی انس
خبرگــزاری ایســنا و مرکــز افــکار ســنجی دانشجویان)ایســپا( اشــاره 
ــر و نظرســنجی  ــوان دو مجموعــه مرجــع در حــوزه خب ــه عن کــرد کــه ب

محســوب می شــود.

هشدار درباره واگذاری پژوهشگاه ها در واپسین 
روزهای عمر وزارت علوم دولت دوازدهم 

جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاههای کشــور در نامــه ای 
بــه وزیــر علــوم نســبت بــه واگــذاری نادرســت پژوهشــگاهها در واپســین 

روزهــای عمــر وزارت علــوم دولــت دوازدهــم هشــدار دادنــد. 
بــه گــزارش تســنیم،  جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــگاههای 
کشــور در نامــه ای بــه غامــی، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری نســبت 
بــه واگــذاری پژوهشــگاهها در واپســین روزهــای عمــر وزارت علــوم دولــت 

دوازدهــم هشــدار دادنــد.
در ایــن نامــه آمــده اســت:  جنــاب آقــای دکتــر غامــی وزیــر محتــرم 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا ســام
اخبــاری در خصــوص برخــی تصمیمــات پشــت پــرده مدیــران فعلــی 
ــی رســد  ــه گــوش م ــا ب ــاره پژوهشــگاه ه ــی درب ــوع حضرتعال وزارت متب
کــه موجبــات نگرانــی پژوهشــگران، کارکنــان و اعضــای هیئــت علمــی را 

فراهــم ســاخته اســت.
متاسـفانه بایـد گفـت کـه پژوهشـگاه هـا و موسسـات پژوهشـی طی ۸ 
سـال اخیـر تبدیـل بـه حیـاط خلـوت مدیـران سیاسـی وزارت علوم شـده 
اسـت. انتخـاب افـرادی غیرمرتبط و نا آشـنا از دانشـگاه بـرای مدیریت این 
موسسـات طـی سـال های متمـادی مویـد ایـن پیـام مهـم مـی باشـد کـه 
سیاسـت مدیـران وزارت علـوم بـا عملکرد واقعی آن ها فرسـنگ هـا فاصله 
دارد و شـعار ارتبـاط بـا صنعت و تجاری سـازی دسـتاوردهای پژوهشـی با 

انتخـاب ایـن »مدیـران اجـاره ای« اجرایی نخواهد شـد.
عملکــرد ایــن افــراد دانشــگاهی در مراکز پژوهشــی ســبب بــی هویتی و 
تخریــب چهــره پژوهشــگاه و ایجــاد یــاس و ناامیــدی در فضــای پژوهشــگاه 
هــا شــده اســت. هــدف از تاســیس موسســات پژوهشــی در واقــع ایجــاد 
ــد  ــن فرآین ــش و صنعــت مــی باشــد کــه در ای حلقــه ارتباطــی بیــن دان

مدیریتــی اشــتباه فرامــوش شــده اســت.
تصمیمــات وزارت علــوم طــی ســال های اخیــر ماننــد حــذف دانشــجو، 
کاهــش اعتبارهــای پژوهشــی و ...در خصــوص موسســات پژوهشــی 
ــرده  ــان ک ــتر نمای ــر را بیش ــال های اخی ــرده س ــت پ ــای پش ــت ه واقیع
ــود  ــی وج ــات پژوهش ــه موسس ــادی ب ــوم اعتق ــه در وزارت عل ــت ک اس
ــران ناکارآمــدی اشــاره  ــه انتخــاب مدی ــوان ب ــاره مــی ت ــدارد. در ایــن ب ن
کــرد کــه بعضــا تاکنــون ســابقه فعالیــت اجرایــی در ســطح کان نداشــته 
انــد و تنهــا براســاس روابــط کامــا سیاســی و ســهم خواهــی هــای جریــان 
سیاســی اصــاح طلــب و صرفــا بــرای کارآمــوزی، امــرار معــاش روزانــه و 

ــد. ــرار گرفتــه ان رزومــه ســازی در ایــن موسســات در ایــن موقیعــت ق
بســیاری از ایــن مدیــران ســبب نابــودی مجموعــه هــای تحــت 
ــر  ــد. عملکــرد منفــی آن هــا در ســال های اخی مســئولیت خــود شــده ان
ــار  ــب اعتب ــرای تخری ــط ب ــرا فق ــه ظاه ــم اســت ک ــام مه ــن پی ــد ای موی
پژوهشــگاه هــا بــه میــدان آمــده بودنــد. متاســفانه ایــن افــراد در تضعیــف 
پژوهشــگاه هــا خــوب عمــل کــرده و ویرانــی هــای امــروز نتیجــه سیاســت 
ــی  ــارت و ارزیاب ــر نظ ــوم، دفت ــی وزارت عل ــت پژوهش ــط معاون ــای غل ه

ــوده اســت. ــه ب ــن وزارت خان ــا ای ــات امن ــر هی ــوع و دفت وزارت متب
بــه عنــوان یــک هشــدار بایــد گفــت کــه پژوهشــگاه هــا بــه گوشــت 
قربانــی و ســهم االرث دانشــگاه هــا تبدیــل شــده انــد. در معاونــت 
ــرای  ــیطانی ب ــای ش ــه ه ــی نقش ــای سیاس ــی بانده ــی جنابعال پژوهش
نابــودی پژوهشــگاهها ترســیم کــرده انــد و هنــوز درصــد اجرایــی نمــودن 

ــند. ــی باش ــود م ــط خ ــات غل تصمیم
بـه عنـوان مثـال پژوهشـگاه مـواد و انـرژی در واپسـین لحظـه هـای 
مدیریتـی مسـئوالن فعلـی وزارت علـوم قـرار اسـت بـا عجلـه تمـام ) خود 
خواهـی سیاسـیون در راس انهـا دکتـر باقـری قایـم مقـام جنابعالـی( بـه 
دانشـگاه علـم و صنعـت، پژوهشـگاه علـوم انسـانی بـه دانشـگاه تربیـت 
مـدرس، مرکـز سیاسـت علمـی کشـور بـه دانشـگاه عامـه طباطبایـی و 
پژوهشـگاه رنـگ بـه دانشـگاه امیرکبیر ، موسسـه پژوهـش و برنامه ریزی و 
مرکـز مطالعـات و مدارک علمـی ایران به دانشـگاه تهران و ... واگذار شـود.

بـا توجـه بـه موضوعات بیان شـده، به مدیـران باندی فعلـی وزارت علوم 
هشـدار مـی دهیـم کـه در مقابـل این اقدامـات که مسـتقیما اعتبـار علمی 
پژوهشـی ایران اسـامی و زیرسـاخت های توسعه پژوهشـی را هدف گرفته 
اسـت سـکوت نخواهیـم کـرد و از حضرتعالـی نیز درخواسـت داریـم که در 
این چند روز باقیمانده از مسـئولیت خود اجازه سـو اسـتفاده زیردسـتان و 

تخریـب بنیان هـای علمی کشـور را ندهید.
با احترام - جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه های کشور

یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــاوری  ــر فن مجلــس در خصــوص احتمــال تاثی
اینترنــت ماهــواره ای شــرکت اســپیس ایکــس 
ــت:  ــازی گف ــای مج ــت فض ــرح صیان ــر ط ب
ــح و  ــن در لوای ــاوری نوی ــش و فن ــا دان طبیعت

طــرح هــا بایــد مــورد توجــه باشــد. 
ــا ایســنا،  ــو ب ــت و گ ــاد بشــیری در گف فره
ــران در  ــوق کارب ــت از حق ــرح صیان ــاره ط درب
ــازی  ــای مج ــرد: فض ــان ک ــازی بی ــای مج فض
ــورد اســتفاده  ــزار م ــک اب ــوان ی ــه عن ــروزه ب ام
بشــر مــورد توجــه اســت، در کنــار اســتفاده ای 
کــه از ایــن فضــا می شــود نگرانــی هایــی وجــود 
ــا  ــال م ــرای مث ــود، ب ــع ش ــد رف ــه بای دارد ک
معتقدیــم پلتفــرم هــا و ســکوهای ارائــه کننــده 
ــن  ــه تامی ــبت ب ــد نس ــی بای ــات اینترنت خدم
امنیــت داده هــای کاربــران مــا تضمیــن الزم را 
ارائــه دهنــد چراکــه میــزان زیــادی از داده هــا 
و اطاعــات کاربــران کشــور مــا در اختیــار ایــن 
پلتفــرم هــا قــرار می گیــرد، بــر همیــن اســاس 
مــا معتقدیــم ایــن شــرایط بایــد مدیریــت 
شــود، بــر همیــن اســاس، تنظیــم یــک قانــون 

بــرای مدیریــت ایــن فضــا احســاس شــد تــا بــا 
اجرایــی شــدن آن هــم منافــع کاربــران تامیــن 
شــود و هــم مشــکات احتمالــی و نگرانــی هــا 
رفــع شــود تــا جلــوی لطمــات جبــران ناپذیری 
کــه افــراد ســوء اســتفاده گــر ممکــن اســت وارد 

کننــد گرفتــه شــود.
وی افــزود: در جهــان همــه کشــورها بــرای 
ــه  ــد، اینگون ــون دارن ــررات و قان ــا مق ــن فض ای
ــا  ــورها ب ــازی در کش ــای مج ــه فض ــت ک نیس

ــا  ــررات ره ــه و مق ــدون برنام ــعت ب ــن وس ای
ــرح  ــوص ط ــه در خص ــاتی ک ــد، در جلس باش
صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی 
ــم اشــاره شــد  ــم ه ــن مه ــه ای ــزار شــد ب برگ
کــه بیــش از ۷۰ قانــون در ایــن حــوزه در 
کشــورهای مختلــف وجــود دارد، اگرچــه تاکید 
مــا بــر ایــن اســت کــه بایــد از ظرفیــت هــای 
ــود،  ــتفاده ش ــی اس ــه خوب ــازی ب ــای مج فض
ــا  ــن فض ــادی ای ــاالن اقتص ــع فع ــی مناف یعن

تامیــن شــود و تــاش شــود کــه نــکات خــوب 
و مفیــد ایــن فضــا نیــز پررنــگ شــود، ولــی در 
ــه  ــم گرفت ــات آن ه ــوی لطم ــد جل ــل بای مقاب

شــود.
نماینــده مــردم پاکدشــت همچنیــن در 
ــن  ــرار گرفت ــر تحــت پوشــش ق خصــوص خب
ــواره  ــت ماه ــط اینترن ــران توس ــی از ای مناطق
ــا  ــت ب ــرح صیان ــت ط ــتارلینک و عاقب ای اس
ــد  ــاوری جدی ــن فن ــه کار ای ــاز ب ــه آغ توجــه ب
ــن  ــای ای ــودم ه ــال ورود م ــن احتم و همچنی
فنــاوری از مبــادی رســمی و یــا غیــر رســمی 
بــه کشــور بیــان کــرد: قانــون گــذاری مــا بایــد 
بــه روز باشــد، طبیعتــا دانــش و فنــاوری نویــن 
در لوایــح و طــرح هــا بایــد مــورد توجــه باشــد، 
ــا هــر پدیــده  بــه هــر شــکل بایــد متناســب ب
ــد  ــدا کن ــا راه پی ــور م ــازار کش ــه ب ــه ب ای ک
قانــون جدیــد و راهــکار مربوطــه تهیــه شــود، 
ــر  ــدا ممکــن اســت ضــرورت اجــرای ه در ابت
طــرح و الیحــه ای احســاس شــود ولــی زمــان 
ــه  ــدی ک ــل شــرایط جدی ــه دلی ــه بگــذرد ب ک
ــاس  ــاح احس ــه اص ــاز ب ــود نی ــاد می ش ایج
شــود و  الزم باشــد آن طــرح یــا الیحــه  
تغییراتــی را شــاهد باشــد، بــرای مثــال ممکــن 
ــه  ــه ب ــا الیح ــرح ی ــواد آن ط ــی م ــت برخ اس
دلیــل اینکــه دیگــر قابــل اجــرا نیســت نقــض 
شــود، چنیــن شــرایطی ممکــن اســت در 
مقطــع زمانــی خاصــی بــرای ایــن طــرح  هــم 

ــد. ــم می باش ــی ه ــه طبیع ــد ک ــش بیای پی

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه 
ــودن  ــرر ب ــر مض ــد ب ــا تاکی ــت ب وزارت بهداش
تبلیغــات کاالهــای آســیب رســان بــه ســامت، 
ــه حــدی  ــم تبلیغــات ب گفــت: متاســفانه جرای
ــی آن را  ــه راحت ــف ب ــه متخل ــت ک ــم اس ک
انجــام  را  خــود  کار  و  می کنــد  پرداخــت 
می دهــد. قوانیــن موجــود بــرای نظــارت بایــد 
بــه نحــوی بــروز رســانی شــود کــه بازدارنــده 

ــد.  باش
گفت وگــو  در  عبداللهــی  زهــرا  دکتــر 
ــا  ــال ب ــه هرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ب
ــا  ــت کااله ــت فهرس ــئولیت وزارت بهداش مس
ــرای  ــه ســامت ب ــات آســیب رســان ب و خدم
ــن  ــت: ای ــود، گف ــه می ش ــات تهی ــع تبلیغ من
ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــه س ــپس ب ــت س فهرس
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ابــاغ 
فهرســت  آخریــن  بــا  مطابــق  می شــود. 
ــه  ــای آســیب رســان در ســال ۱۴۰۰ ک کااله
ــی  ــت غذای ــی امنی ــورای عال ــه ش در دبیرخان
ــا  ــوالت ب ــی محص ــت برخ ــده اس ــب ش تصوی

ــتند. ــرو هس ــغ روب ــت تبلی ممنوعی
انــواع  مثــال  عنــوان  بــه  افــزود:  وی 
ــد،  ــا قن ــا ب ــد ی ــدون قن ــابه های گازدار ب نوش
نوشــابه های انــرژی زا، نوشــیدنی های مالــت 
بــدون  آبمیوه هــای  دار،  )مإالشــعیر( طعــم 
ــر از 2۵ درصــد،  ــوه کمت ــوی آبمی ــا محت گاز ب
انــواع ســس ها، چیپــس، اســنک و ســایر 

فرآورده هــای غــات حجیــم شــده نبایــد 
تبلیــغ شــوند درحالــی کــه شــاهد تبلیــغ 
ــه  ــم اینک ــم علی رغ ــتیم، آنه ــا هس ــرر آنه مک
ــر  ــای وزی ــا امض ــوالت ب ــن محص ــت ای لیس

ــت. ــده اس ــاغ ش ــت اب بهداش
ــن  ــد از پیامــد ای عبداللهــی ادامــه داد: نبای
ــت  ــویم و عل ــل ش ــامت غاف ــر س ــات ب تبلیغ
اینکــه مــا پیگیــر هســتیم کــه ایــن تبلیغــات 
بویــژه بــرای کــودکان و نوجوانــان انجــام 
نشــود ایــن اســت کــه ایــن محصــوالت تهدیــد 
کننــده ســامت هســتند و مصــرف زیــاد آنهــا 
می توانــد ســامت را بــه خطــر بی انــدازد. 
نوشــابه ها  یــا  چیپس هــا  بــاالی  مصــرف 
و چاقــی شــود.  دیابــت  باعــث  می تواننــد 

ــی ناشــی از مصــرف مــواد  مشــکل بیــش فعال
افزودنــی و رنگ هــای خوراکــی اکنــون در 
ــان و بزرگســاالن وجــود دارد  کــودکان، نوجوان

ــد. ــن می زن ــه دام ــکات جامع ــه مش و ب
وی افــزود: بــا تبلیــغ چنیــن کاالهایــی 
ــده  ــرف کنن ــردم و مص ــری م ــانه تصوی از رس
می شــوند  بیشــتر  مصــرف  بــه  تشــویق 
کــه عــوارض و پیامدهایــی دارد بنابرایــن؛ 
ــا  ــاد آنه ــرف زی ــه مص ــی ک ــغ محصوالت تبلی
باعــث بیمــاری و مشــکل می شــود نبایــد 
انجــام شــود. از طرفــی همیشــه بــه وزارت 
ــراد  ــن ای ــذا و دارو ای ــازمان غ ــت و س بهداش
ــوالت  ــن محص ــر ای ــه اگ ــود ک ــه می ش گرفت
ــد آن  ــازه تولی ــرا اج ــوند چ ــرف ش ــد مص نبای

ــه  ــغ ب ــع تبلی ــم من ــد بدانی ــد؟ بای را می دهی
ــای  ــه ج ــد نیســت، در هم ــدم تولی ــای ع معن
ــود  ــد می ش ــی تولی ــواد غذای ــن م ــا چنی دنی
امــا تبلیغــات زیــاد و جــذاب آنهــا ســبب 
ــتر  ــرف بیش ــه مص ــویق ب ــردم تش ــود م می ش
چنیــن محصوالتــی شــوند کــه در نهایــت 

ســامت جامعــه را بــه خطــر می انــدازد.
ــطح  ــی در س ــای تبلیغات ــه بیلبورده وی ب
ــات  ــه داد: تبلیغ ــرد و ادام ــاره ک ــهرها اش ش
ــا در  ــت. م ــون اس ــاف قان ــم خ ــی ه اینچنین
ــراض  ــری و اعت ــما پیگی ــت رس وزارت بهداش
ــون  ــه همچ ــای مربوط ــه نهاده ــم و ب می کنی
ــهرداری و...  ــاد، ش ــیما، وزارت ارش ــدا و س ص
ــه  ــن نکت ــم و همیشــه ای ــه ارســال می کنی نام
مطــرح می شــود کــه ایــن تبلیغــات درآمــدی 
ــت.  ــیما اس ــدا و س ــا ص ــهرداری ی ــرای ش ب
ــرار  ــا اگــر ق کســب درآمــد ضــروری اســت ام
باشــد کســب درآمــد بــه ضــرر ســامت مــردم 
ــامت  ــت و س ــول نیس ــل قب ــر قاب ــد دیگ باش

ــت دارد. ــردم اهمی م
ــات  ــم تبلیغ ــه اینکــه جرای ــا اشــاره ب وی ب
ــده  ــه ســامت بازدارن کاالهــای آسیب رســان ب
نیســت، تصریــح کــرد: جرایــم بــه حــدی کــم 
اســت کــه متخلــف بــه راحتــی آن را پرداخــت 
می دهــد.  انجــام  را  خــود  کار  و  می کنــد 
قوانیــن موجــود بــرای نظــارت بایــد بــه نحــوی 

ــده باشــد. ــروز رســانی شــود کــه بازدارن ب

ــان اینکــه  ــا بی عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت ب
ــد مضاعــف اســت،  مشــکات مــدارس در ســال تحصیلــی جدی

ــت.  ــی اس ــت بررس ــان در دس ــدی معلم ــت: رتبه بن گف
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـید علـــی یزدیخـــواه نماینـــده 

ــس در  ــی مجلـ ــیون فرهنگـ ــو کمیسـ ــران و عضـ ــردم تهـ مـ
ــع  ــو، منابـ ــو گفت وگـ ــی« رادیـ ــوی علمـ ــه »گفت وگـ برنامـ
انســـانی در آمـــوزش و پـــرورش را از کلیـــدی تریـــن موضوعـــات 
ــفانه در  ــرد: متأسـ ــار کـ ــران دانســـت و اظهـ ــز وزیـ روی میـ
ـــه  ـــر ب ـــد وزرا منج ـــت و آم ـــدد رف ـــته تع ـــال گذش ـــت س هش
ایجـــاد ایـــن خـــأ بـــزرگ بیـــن اختـــاف نیـــروی انســـانی 

و نیازهـــا شـــد.
ــوزش  ــه آم ــا ب ــتقیم کرون ــک غیرمس ــه کم ــاره ب ــا اش وی ب
و پــرورش ادامــه داد: اگــر کاس هــا دایــر بــود قطعــاً بــا 
ــان  ــازی، معلم ــا کاس مج ــا ب ــدیم ام ــه می ش ــکل مواج مش
ــا بازگشــایی  ــد و امســال ب می توانســتند دو کاس را یکــی کنن

مــدارس، نیازهــای واقعــی مشــخص می شــود.
ــری  ــه کس ــاره ب ــا اش ــس ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماین
نیــرو و صــرف بیــش از ۹۴ درصــد بودجــه آمــوزش و پــرورش 
بــرای نیــروی انســانی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود آنکــه عمــده 

بودجــه آمــوزش و پــرورش صــرف نیــروی انســانی می شــود بــاز 
هــم حقــوق معلمــان کافــی نیســت و الزمــه آن، کار تخصصــی 

روی ایــن موضــوع اســت.
ــوزش  ــای آم ــی تدبیری ه ــر ب ــراً در اث ــزود: اخی یزدیخــواه اف
و پــرورش، مرکــز امــور اداری و مرکــز منابــع انســانی را بــا هــم 

ادغــام کردنــد کــه جــای تأســف دارد.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس ضمــن اعــام آمادگــی 
ــر  ــرای مه ــرد: ب ــح ک ــن موضــوع، تصری ــرای حــل ای ــس ب مجل
ــدارس  ــران م ــت و مدی ــف اس ــکات مضاع ــده، مش ــال آین س
ــت  ــه درس ــز یکدفع ــه چی ــت هم ــر دول ــا تغیی ــد ب تصــور نکنن
می شــود بلکــه بــرای بررســی و کار روی موضــوع، چندیــن مــاه 

ــاز اســت. زمــان نی
وی گفـــت: رتبـــه بنـــدی معلمـــان در کمیســـیون مـــورد 
ـــد  ـــش خواه ـــدن پی ـــی ش ـــمت عملیات ـــه س ـــت و ب ـــث اس بح

ـــت. رف

ــرقی  ــت آذربایجان شـ ــط زیسـ ــت محیـ ــر کل حفاظـ مدیـ
گفـــت: تکمیـــل و ســـاماندهی مرکـــز مطالعـــات و تحقیقـــات 
ــیلی آن از  ــایت فسـ ــه و سـ ــور در مراغـ ــی کشـ دیرینه شناسـ
ـــت.  ـــتان اس ـــت اس ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــای س اولویت ه
ـــا  ـــو ب ـــت و گ ـــژاد در گف ـــاس ن ـــن عب ـــا، حس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــه در  ـــورت گرفت ـــای ص ـــری ه ـــا پیگی ـــرد: ب ـــار ک ـــگاران اظه خبرن
ـــل  ـــرای تکمی ـــه ب ـــی بودج ـــارات مل ـــل اعتب ـــاری از مح ـــال ج س
پـــروژه مرکـــز تحقیقـــات فســـیل شناســـی کشـــور در مراغـــه 
تخصیـــص یافتـــه اســـت، ولـــی نیازمنـــد تخصیـــص بودجـــه 
ــای  ــا حمایـــت هـ ــم بـ ــه امیدواریـ ــتیم کـ ــز هسـ ــتانی نیـ اسـ
مســـووالن اســـتانی نیـــز بتوانیـــم بـــرای تکمیـــل ایـــن پـــروژه 

فراملـــی گامهـــای مثبتـــی برداریـــم.
ـــیار  ـــرک بس ـــد مح ـــروژه می توان ـــن پ ـــل ای ـــزود: تکمی وی اف
ـــادی  ـــی و اقتص ـــی، اجتماع ـــتی، علم ـــائل توریس ـــی در مس مهم

ـــد. ـــتان باش ـــتان و اس ـــرای شهرس ب
ـــت  ـــه، بهش ـــتان مراغ ـــه شهرس ـــان اینک ـــا بی ـــژاد ب ـــاس ن عب
ـــن  ـــه فســـیلی ای ـــان اســـت و منطق ـــران و جه فســـیل شناســـان ای
ـــی و فســـیلی  ـــی، طبیع ـــر مل ـــوان نخســـتین اث ـــه عن ـــتان ب شهرس
ـــه  ـــژه ای ب ـــه وی ـــد توج ـــن رو بای ـــود، از ای ـــناخته می ش ـــران  ش ای

ـــود. ـــه ش ـــن منطق ـــتی ای ـــی و توریس ـــای علم ظرفیت ه
وی گفـــت: ایـــن منطقـــه در ســـال ۸۴ بـــه عنـــوان اثـــر 
ـــاری  ـــت و حف ـــب، برداش ـــا از تخری ـــد ت ـــت ش ـــی ثب ـــی مل طبیع
ــور  ــی بطـ ــای تحقیقاتـ ــت و کارهـ ــه محافظـ ــن منطقـ در ایـ

دقیـــق بـــر روی آثـــار کشـــف شـــده انجـــام شـــود.
مدیـــر کل حفاظـــت محیـــط زیســـت آذربایجـــان شـــرقی 
ـــو  ـــه و آه ـــوت، زراف ـــداد مام ـــی از اج ـــود فســـیل  های ـــزود: وج اف
ـــدد  ـــای متع ـــه  ه ـــود الی ـــده وج ـــان دهن ـــه نش ـــن منطق در ای
ـــر دوران  ـــه اواخ ـــوط ب ـــه مرب ـــن منطق ـــود در ای ـــیلی موج فس
نوزیســـتی بـــوده کـــه بـــا انجـــام کاوش  هـــای علمـــی مـــی 
ـــول   ـــوران غ ـــی جان ـــی را از زندگ ـــیار دقیق ـــات بس ـــوان اطاع  ت

ـــت آورد. ـــه دس ـــه ب ـــن منطق ـــر در ای پیک
وی گفـــت: ایـــن اثـــر ملـــی و زیســـت محیطـــی و در 
حقیقـــت تاریخـــی مراغـــه میراثـــی گرانبهـــا از دوران ســـوم 
زمیـــن شناســـی اســـت کـــه قدمـــت آن بـــه ۷.۵ تـــا ۱2.۵ 
ــال ۱2۱۸  ــردد و در سـ ــی گـ ــر مـ ــل بـ ــال قبـ ــون سـ میلیـ
شمســـی )۱۸۴۰ میـــادی( توســـط محقـــق روســـی کشـــف 

شـــده اســـت.
عبـــاس نـــژاد افـــزود: انجـــام کاوش هـــای ملـــی و بیـــن 

ــی کارگاه  ــگران، برپایـ ــان و پژوهشـ ــط محققـ ــی توسـ المللـ
ـــدد  ـــای متع ـــه ه ـــان نام ـــرای پای ـــی، اج ـــی و پژوهش ـــای علم ه
ـــی  ـــوزه صحرای ـــی م ـــی، برپای ـــی و خارج ـــای داخل ـــگاه ه دانش
و مـــوزه فســـیل شناســـی در کنـــار ایجـــاد مرکـــز تحقیقـــات 
فســـیل اقداماتـــی بـــوده کـــه در ســـال هـــای اخیـــر زمینـــه 
ســـاز توســـعه مطالعـــات دیرینـــه شناســـی در ایـــن منطقـــه 

زرخیـــز شـــده اســـت.
وی گفـــت: اثـــر طبیعـــی ملـــی فســـیلی مراغـــه )بهشـــت 
فســـیل شناســـان( بـــه مســـاحت ۱۰2۶ هکتـــار بـــه عنـــوان 
اثـــر طبیعـــی ملـــی در ســـال ۱۳۸۳ مصـــوب شـــده اســـت 
ـــهند  ـــتانی س ـــیل دار کوهس ـــزرگ فس ـــدوده ب ـــی از مح و بخش
ـــرای  ـــن محـــل ب ـــودن مناســـب تری ـــه لحـــاظ دارا ب ـــه ب اســـت ک
ـــنهاد  ـــی پیش ـــی مل ـــر طبیع ـــوان اث ـــه عن ـــافی ب ـــات اکتش عملی
شـــده تـــا در کنـــار عملیـــات تحقیقاتـــی بـــه طـــور دقیـــق 

حفاظـــت شـــود.

امکان تاثیر فناوری اینترنت ماهواره ای 
بر طرح ساماندهی فضای مجازی

انتقاد وزارت بهداشت از تبلیغات کاالهای آسیب رسان سالمت

مشکالت مضاعف مدارس در سال  تحصیلی جدید 

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

تکمیل مرکز دیرینه شناسی کشور در مراغه 
اولویت محیط زیست است
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برجسته سازی خط سینه آقایان با 
حرکت قفسه سینه دمبل 

سـینه  قفسـه  حرکـت  اجـرای صحیـح  نحـوه 
دمبـل: یکـی از رایـج تریـن فعالیـت های ورزشـی 
بـه منظـور برجسـته سـازی و نمایـان سـازی خط 
سـینه در آقایان، انجام تمرین قفسـه دمبل اسـت. 
ایـن تمریـن یکی از کـم هزینه تریـن تمرین های 
بدنسـازی مـی باشـد کـه تنهـا بـه وسـیله ی دو 

دمبـل قابـل اجرا اسـت.
حرکـت قفسـه دمبـل چیسـت؟ حرکت قفسـه 
سـینه دمبـل نوعـی حرکـت تـک مفصلـی بـرای 
تقویت عضات سـینه اسـت که از زوایـای مختلف 
قابـل اجـرا مـی باشـد. از ایـن حرکـت کششـی به 
موجـب ضخیـم سـازی و فـرم دهـی سـینه هـا با 
عنـوان فـای دمبـل نیـز یـاد مـی شـود.  فعالیت 
قفسـه دمبـل نوعـی حرکـت ایزوله و تـک مفصلی 
مـی باشـد کـه تمرکـز اصلـی آن بـر روی عضات 
سـینه اسـت اما عضات سرشـانه و پشـت بازو نیز 
در طـی ایـن فعالیـت به صـورت فرعـی درگیر می 

ند.  شو
طریقـه ی اجـرا کـردن حرکـت قفسـه سـینه 
دمبـل: بـرای آغـاز فعالیـت قفسـه سـینه دمبـل 
بـه دو دمبـل )وزنـه ای مناسـب قـدرت فـردی( و 
یـک میـز نیـاز اسـت. بـرای ایـن منظور شـما می 
توانیـد بـر روی میـز دراز بکشـید و دمبـل ها را در 
دسـت بگیریـد. پاهـای خـود را بـر روی زمین قرار 
دهیـد و دسـتان خـود را در راسـتای سـینه بـاال 
بکشـید. سـپس دسـت ها را بـه سـمت طرفین به 
آرامـی بـاز کنید تـا در کنار بدن )همتراز با سـطح 
سـینه( قرار بگیـرد. چند ثانیه مکث کنید، سـپس 
مجـددا رونـد تمرین را طـی کنید. برای بازگشـت 
بـه نقطـه شـروع بـر قـوس کمـر تمرکـز کنیـد و 
دسـتان خـود را بـر باالی بخـش میانی سـینه باال 
بکشـید.  توجـه داشـته باشـید کـه برای بازگشـت 
بـه نقطـه ی شـروع از خم کـردن آرنج خـودداری 
کنیـد و عمـل بـازدم را انجـام دهید. عـاوه براین، 
شـما بایـد تعـداد تماریـن را بـر اسـاس توصیه ی 
مربـی ورزش پیـش ببریـد. شـما مـی توانیـد بـه 
جـای باز و بسـته کـردن دسـت ها در یک راسـتا، 

بـه صـورت چکشـی تمریـن را انجـام دهید. 
انجـام تمریـن قفسـه سـینه دمبـل  نحـوه ی 
بـر روی سـطح شـیب دار: نوعـی دیگـر از تمریـن 
قفسـه سـینه بـا دمبـل در باشـگاه هـای ورزشـی 
قابـل اجـرا اسـت که بـر روی میـز های شـیب دار 
صـورت مـی گیرد. تمرکـز این نوع تمریـن بر روی 
عضـات باالیی سـینه می باشـد. برای ایـن منظور 
در ابتـدا زاویـه ی نیمکـت را در ۳۰ الی ۴۵ درجه 
تنظیـم کنید.  سـپس بـر روی نیمکت یـا میز دراز 
بکشـید و کمـر خـود را بـه طور کامل بـر روی میز 
تکیـه دهیـد. دمبـل هـا را برداریـد و دسـت هـا را 
در راسـتای هـم قـرار دهیـد.  بـرای آغـاز تمریـن 
آرنـج را کمـی خـم کنید، سـپس به آرامـی دمبل 
را پاییـن بیاوریـد و بـا چرخـش کتـف هـا یـک 
حرکـت نیـم دایـره اجـرا کنیـد. زمانـی کـه دمبل 
هـا همسـطح بـا سـینه قـرار گرفتنـد، چنـد ثانیه 
مکـث کنیـد سـپس به حالـت اولیه بـاز گردید. در 
شـرایطی کـه انجـام ایـن حرکـت بـه نحو درسـت 
صـورت بگیـرد، در رشـد و تفکیک عضات سـینه 
تأثیـر چشـمگیری مـی گـذارد و بـه مـرور زمـان 

خـط میانـی سـینه را نمایـان می سـازد.
مزایـا و معایـب تمرین قفسـه سـینه دمبـل: از 
مزیـت هـای برجسـته ی تمرینه قفسـه دمبل، کم 
هزینـه بـودن آن اسـت. درواقـع شـما بـرای انجام 
ایـن تمریـن تنهـا بـه دو دمبل نیـاز داریـد. عاوه 
برایـن، حرکـت قفسـه دمبـل بـه عضـات سـینه 
فشـار ایزولـه ای وارد مـی کنـد. بـه علـت بافـت 
چربـی خـاص سـینه هـا در بانـوان، انجـام تمرین 
قفسـه دمبـل بـرای خانـم هـا توصیـه نمی شـود. 
در  اشـتباه  هرگونـه  بـروز  صـورت  در  همچنیـن 
طـول تمریـن تانـدون عضات سـینه کشـیده می 
شـوند. این عارضـه موجب بروز درد هـای غیرقابل 

تحمـل در آقایـان می شـود.
نـکات حائـز اهمیـت در راسـتای انجـام تمرین 
قفسـه سـینه دمبـل: از آنجایـی که تمرین قفسـه 
سـینه دمبـل نوعی فعالیت کششـی مختـص افراد 
مبتـدی اسـت، انجـام حرکـت بـا وزنـه سـنگین 
توصیـه نمـی شـود.  یکـی از مولفـه هـای اصلـی 
و تأثیـر بخـش در تمریـن قفسـه دمبـل، دامنه ی 
حرکـت قفسـه سـینه مـی باشـد. درواقـع برخـی 
ورزشـکاران بـه منظـور انجـام فعالیـت بـه نحـوه 
صحیـح دسـت ها را بیـش از حد باز مـی کنند، به 
گونـه ای کـه دمبـل ها بـه سـمت پاییـن متمایل 
مـی شـود. بـی شـک بـا انجـام ایـن نـوع حرکـت 
عضـات سـینه بیـش از انـدازه کشـیده می شـود 
و بـه ناحیـه ی باالتنـه آسـیب وارد مـی شـود. لذا 
زمانی که دمبل به سـطح سـینه رسـید بـه منظور 
حفـظ ایمنـی، تمریـن را متوقـف کنیـد. از دیگـر 
نـکات ورزشـی حرکـت قفسـه سـینه دمبـل مـی 

تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
- در هنـگام انجـام تمریـن سـینه هـا را بـاال 
نگـه داریـد و کمـر را قـوس بدهید. همزمـان بااین 
حرکـت شـانه هـا را بـه سـمت پاییـن نگـه دارید.

- تمریـن قفسـه سـینه دمبـل بـرای افـراد بـا 
اختـاالت شـانه توصیـه نمـی شـود.

- در راسـتای بازگشـت و آغـاز مجـدد فعالیت، 
مـی بایسـت دسـت ها تـا ایجـاد انقبـاض کامل به 

سـمت باال کشـیده شود.
- دسـت هـا را بـه صـورت دایـره ای شـکل باز 

. کنید
از  و  داریـد  نگـه  را مـوازی هـم  - دمبـل هـا 
نزدیـک کـردن آن هـا بـه هـم خـودداری کنیـد.
منبع: بیتوته

جابری:
 3 تیم غایب در هفته دوم هم بازی نکنند، از 

جدول مسابقات حذف می شوند

ــت مجــدد  ــت در صــورت غیب ــگ فوتســال گف ــازمان لی سرپرســت س
ــار  ــابقات کن ــا از دور مس ــر، آنه ــگ برت ــه اول لی ــب هفت ــم غای ــه تی س

ــت.  ــد رف خواهن
بــه گــزارش تســنیم، هفتــه اول لیــگ برتــر فوتســال در حالــی برگــزار 
شــد کــه بــا غیبــت ســپاهان اصفهــان، چیپــس کامــل مشــهد و شــهروند 

ســاری، ســه دیــدار از هفــت مســابقه هفتــه نخســت برگــزار نشــد.
آرش جابــری سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال در مــورد ایــن موضــوع 
ــه  ــه کمیت ــا آن را ب ــدگان خــود هســتیم ت ــزارش نماین ــت: منتظــر گ گف
ــم  ــا ه ــه بازی ه ــاره نتیج ــه درب ــن کمیت ــم و ای ــاع دهی ــی ارج انضباط
ــل  ــس کام ــپاهان و چیپ ــاز س ــال امتی ــای انتق ــرد. کاره ــم می گی تصمی
ــام  ــی انج ــامانه ثبت نام ــگاه ها در س ــن باش ــا ای ــت، ام ــده اس ــام ش تم
ــذاری  ــی بارگ ــود و مدرک ــادر ش ــاس آن ص ــا براس ــا کارت ه ــد ت نداده ان

نشــده اســت.
ــر  ــه دوم خاط ــور در هفت ــم مذک ــه تی ــت س ــال غیب ــاره احتم وی درب
ــد،  ــدان نرون ــه می ــه دوم هــم ب ــن باشــگاه ها در هفت ــر ای ــرد: اگ نشــان ک
ــد  ــول دادن ــن ق ــه م ــگاه ها ب ــوند. باش ــذف می ش ــابقات ح ــدول مس از ج
امــروز )شــنبه( یــا فــردا، مــدارک را تکمیــل خواهنــد کــرد تــا هفتــه دوم 
ــار  ــکر چه ــدا را ش ــود. خ ــزار ش ــرداد برگ ــن در روز ۱۹ م ــو احس ــه نح ب

ــه نحــو احســن انجــام شــد. ــازی دیگــر هفتــه نخســت هــم ب ب

تصمیم گیری در مورد
 کادر فنی مسابقات جهانی کشتی در تهران 

هنــوز تصمیــم قطعــی در مــورد کادر فنــی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد 
و فرنگــی بــرای مســابقات جهانــی 2۰2۱ نــروژ گرفتــه نشــده و ایــن کار 

بــه تهــران موکــول شــده اســت. 
ــه  ــته اتحادی ــال گذش ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــنیم، ب ــزارش تس ــه گ ب
جهانــی کشــتی بــه خاطــر کرونــا نتوانســت مســابقات جهانــی را در ســالی 
کــه المپیــک بــه تعویــق افتــاده بــود برگــزار کنــد، تصمیــم گرفتــه شــده 
ــروژ  ــی 2۰2۰ در تمامــی اوزان مهــر مــاه در ن اســت کــه مســابقات جهان

برگــزار شــود.
بنابرایــن کادر فنــی تیم هــای ملــی و فدراســیون عــاوه بــر کاری کــه 
ــدام  ــارش اق ــد، در کن ــام ش ــی انج ــی آزاد و فرنگ ــم المپیک ــرای دو تی ب
بــه انتخــاب و آماده ســازی نفراتــی کــه بــرای حضــور در جهانــی شــانس 

دارنــد، کــرد.
ــن  ــه ای ــخ ب ــر در پاس ــا دبی ــن، علیرض ــه ژاپ ــا ب ــزام تیم ه ــش از اع پی
ــی نیــز هدایــت تیم هــا را  ســؤال کــه ســرمربیان تیم هــای ملــی در جهان
در جهانــی نــروژ را نیــز برعهــده خواهنــد داشــت، اعــام کــرد کــه آنهــا اگر 
بخواهنــد ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد و البتــه بیشــتر از ایــن توضیــح نــداد 
کــه اگــر نتایــج قابــل قبــول نباشــد، چــه تصمیمــی اتخــاذ خواهــد شــد.

بــه هــر شــکل هنــوز تصمیــم قطعــی در مــورد مســابقات جهانــی نــروژ 
اتخــاذ نشــده اســت و در بازگشــت علیرضــا دبیــر و حمید ســوریان و همچنین 

تیم هــای ملــی از توکیــو، در ایــن مــورد جلســه برگــزار خواهــد شــد.
ــق  ــک موف ــای المپی ــورمان در بازی ه ــی کش ــی کشــتی فرنگ ــم مل تی
بــه کســب دو مــدال طــا و برنــز شــد و تیــم ملــی آزاد نیــز بــا یــک نقــره 

و یــک برنــز بــه کار خــود خاتمــه داد.

پایان کار تیم 2 نفره کاراته بانوان بدون مدال

کاراتـه کای وزن ۶۱+ کیلوگـرم بانـوان ایـران در چهارمیـن و آخریـن 
مبـارزه مرحلـه گروهـی مقابـل نماینده چین شکسـت خورد تـا در مجموع 

بـا 2 پیـروزی و 2 شکسـت از دور رقابت هـا کنـار بـرود. 
بـه گـزارش ایسـنا، در ادامـه رقابت هـای گروهـی وزن ۶۱+ کیلوگـرم 
کاراتـه بانـوان در المپیـک 2۰2۰ توکیو، حمیـده عباسـعلی در چهارمین و 
آخریـن مبـارزه مرحلـه گروهـی مقابل گونـگ لـی از چین بـه روی تاتامی 
رفـت و در پایـان بـا نتیجـه ۸ بر ۴ شکسـت خورد تـا با مجمـوع 2 پیروزی 
و 2 شکسـت از رسـیدن بـه مرحلـه نیمه نهایی بـاز بمانـد و از دور رقابت ها 
کنـار بـرود. در گـروه عباسـعلی، نماینـدگان مصـر و چین به عنـوان نفرات 
اول و دوم راهـی مرحلـه نیمـه نهایـی شـدند. در گـروه A نیـز زارتسـکا از 
آذربایجـان و برولتسـوا از قزاقسـتان بـه ترتیب بـه عنوان نفـرات اول و دوم 

راهـی نیمه نهایی شـدند.
عباسـعلی پیـش از ایـن در مبـارزه نخسـت خـود مقابـل المیـا معطوب 
دارنـده مـدال  برنـز جهـان 2۰۱۸ از الجزایـر ۴ بـر صفـر بـه برتری رسـید، 
سـپس برابـر النـا کویریچـی از سـوئیس ۴ بـر صفـر شکسـت خـورد و در 
سـومین مبـارزه مقابـل فریـال عبدالعزیـز از مصر بـه برتری ۹ بر ۷ رسـید.

النـا کویریچی از سـوئیس، فریـال عبدالعزیز از مصر، گونـگ لی از چین، 
المیـا معطـوب از الجزایـر و حمیـده عباسـعلی از ایـران نفـرات حاضـر در 
گـروه B بودنـد کـه در پایـان مبارزه های گروهـی، نماینـدگان مصر و چین 
راهـی نیمـه نهایی شـدند و ۳ کاراتـه کای دیگر از دور رقابت هـا کنار رفتند.

پیـش از ایـن سـارا بهمنیـار در وزن ۵۵- کیلوگـرم نیـز از دور رقابت هـا 
کنـار رفتـه بـود. بـه ایـن ترتیـب تیـم دو نفـره بانـوان ایـران بدون کسـب 

مـدال بـه کار خـود در المپیـک توکیـو پایـان داد.
هدایـت تیـم ملـی بانوان در ایـن رقابت ها بر عهده سـمانه خوش قـدم بود.

فوق ستاره آرژانتینی با پاری سن ژرمن
 به توافق می رسد؟ 

برخـی رسـانه ها مدعـی شـده اند لیونل مسـی فـوق سـتاره آرژانتینی را 
بایـد خریـد جدیـد تیم فوتبـال پاری سـن ژرمـن بدانیم. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، پـس از 2۱ سـال حضـور لیونل 
مسـی در باشـگاه بارسـلونا، ایـن باشـگاه تصمیـم بـه قطـع همـکاری با این 
فـوق سـتاره بـی بدیـل دنیـای فوتبـال را دارد و طرفـداران بارسـلونا را بـه 

شـوک فـرو برده اسـت.
شـده  مطـرح  مسـی  جدیـد  تیـم  بـر  مبنـی  زیـادی  زنی هـای  گمانـه 
اسـت؛ رسـانه های انگلیسـی از حضـور او در چلسـی، منچسـتریونایتد یـا 
منچسترسـیتی اسـتقبال کـرده انـد. در ایتالیـا هـم همـه از آمـدن او بـه 
یوونتـوس پرده برداشـته اند. بعد از جذب گریلیش توسـط سـیتیزن ها )لقب 
تیـم فوتبـال منچسترسـیتی(، پرونـده جذب مسـی بـرای انتقال بـه این تیم 
بسـته شـد و گواردیـوال در مصاحبه ای گفت کـه او را در تیمش نمی خواهد و 

برایـش در ادامـه زندگـی فوتبالـی اش، آرزوی موفقیـت می کنـد.  
امـا بـه تازگـی، فابریتزیـو رومانو خبرنـگار مشـهور ایتالیایـی، در خبری 
مدعـی شـده اسـت کـه پـاری سـن ژرمن با مسـی بـر سـر تمدید قـرارداد 
۳ سـاله بـا دسـتمزد ۱۴ میلیـون یـورو، به توافق رسـیده و ایـن انتقال طی 

چنـد روز آینده رسـمی می شـود.
بـه نظـر می رسـد بـا آمـدن مسـی بـه جمـع پـاری سـن ژرمنی هـا، ناصر 
الخلیفـی مدیـر عامـل این باشـگاه مجبـور به فـروش امباپـه )سـتاره تیمش( 
شـود. امباپـه بـه شـدت مـورد توجـه رئـال مادرید قـرار گرفتـه اسـت و آن ها 
می خواهنـد هرچـه سـریع تر او را تـا اواخـر مـاه  آگوسـت )مـرداد( بـه خدمت 
بگیرنـد. بایـد دیـد پاری سـن ژرمن با مثلث نیمار، مسـی و ایـکاردی موفق به 
فتـح نخسـتین لیـگ قهرمانان تاریخ باشـگاه خود خواهد شـد یا خیـر. آنها در 
حـال حاضـر، برتریـن تیم اروپا ) چـه در فاز حمله و چه در فاز دفاع ( هسـتند.

قایقرانــی  نماینــده   2 عملکــرد  بررســی 
ــت از آن دارد  ــو حکای ــران در المپیــک توکی ای
کــه ایــن 2 پــاروزن ایرانــی عملکــردی کامــا 

ــتند. ــم داش ــاوت از ه متف
ــرای  ــران ب ــی ای ــا، قایقران ــزارش ایرن ــه گ ب
حضــور در المپیــک توکیــو 2 نماینده داشــت که 
ــه مصــاف  ــای آرام ب ــگ و آب ه در بخــش روئین
ــا  ــه ب ــی ک ــن مای ــد. نازنی ــان خــود رفتن حریف
ــن  ــی ژاپ ــابقات گزینش ــی در مس ــب قهرمان نای
توانســته بــود ســهمیه روئینــگ ایــران را قطعــی 
ــه در  ــود ک ــی ب ــد، نخســتین ورزشــکار ایران کن
ــر  ــت. ه ــان خــود رف ــه مصــاف حریف ــو  ب توکی
چنــد کــه شــروع مســابقه کاروان ایــران توســط 
یــک قایقــران کــم تجربــه در المپیــک، بــار روانی 
بــرای دختــر گیانــی کاروان ایــران می دانســتند 
امــا وی بــا عملکــرد مناســب خــود موجــب  شــد 
تــا رکــورد بهتریــن نتیجــه یــک پــاروزن ایرانــی 

ــه ثبــت برســد. در ادوار المپیــک ب
پیــش از ایــن بهتریــن عملکــرد مــردان 
ــگاه  ــن در جای ــرار گرفت ــک ق ــران در المپی ای
22  و  بهتریــن عنــوان یــک قایقــران زن ایــران 
ــن  ــی در ای ــود. مای ــوان بیســت و پنجــم ب عن
دوره از بازی هــای المپیــک موفــق شــد در 
جایــگاه یازدهــم قرار گیــرد. وی در روز نخســت 
برگــزاری بازی هــای المپیک و در مســابقات دور 
مقدماتــی توانســت بــا قــرار گرفتــن در جایــگاه 
ــه  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــود، ب ــروه خ ــوم گ س

ــد و در  ــود کن ــی صع ــارم نهای ــه یک چه مرحل
ــه  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــز ب ــه نی ــن مرحل ای

ــید.  ــی رس ــه نیمه نهای مرحل
ــگ  ــابقات رویین ــی مس ــی در نیمه نهای مای
ــال  ــه فین ــت ب ــو نتوانس ــک توکی ــان المپی زن
گــروه  A صعــود کنــد و در نهایــت بــه عنــوان 
پنجــم گــروه B رســید و در نهایــت در جایــگاه 

یازدهــم قــرار گرفــت.
حالــی  در  مایــی  درخشــان  عملکــرد 
ــه کادر  ــد ک ــان ش ــرت کارشناس ــب حی موج
فنــی و کارشناســان فدراســیون پیــش از آغــاز 
بازی هــای المپیــک بــاور داشــتند نهایــت 
ــیدن  ــی  رس ــوار ایران ــن روئینگ س ــاش ای ت
ــای  ــد از موفقیت ه ــروه C اســت. بع ــال گ فین
ایــن روئینــگ ســوار بــود کــه »علیرضــا 
 C ســهرابیان«  اعــام کــرد کــه فینــال گــروه

ــت. ــا نیس ــران روی ــرای ای ــر ب ــک دیگ المپی
همچنیــن مایــی بعــد از موفقیت هــای 
متوالــی گفــت: المپیــک توکیــو می توانــد 
آغــاز راهــی بــرای موفقیــت مــن در بازی هــای 
ــد و  ــس باش ــک 2۰2۴   پاری ــیایی و المپی آس
ایــن موفقیــت را در ســخت ترین شــرایط و 
ــری  ــت 2 کیلومت ــه پیس ــی ب ــدون دسترس ب
بــه دســت آوردم. موفقیتــی کــه »کتایــون 
اشــرف« نایــب رییــس زنــان فدراســیون از آن 
بــه عنــوان توانمنــدی یــک دختــر ایرانــی یــاد 
کــرد و گفــت: نازنیــن مایــی بــا نتایــج خــود 
نشــان داد کــه دختــران ایرانــی در عرصه هــای 

ــد. ــادی را دارن ــدی زی ــف توانمن مختل
امــا ســوی دیگــر از نتایــج نماینــدگان 
ــی  ــود. »عل ــی محــض ب ــران ناکام ــی ای قایقران
آقامیرزایــی« کــه در مســابقات آســیایی تایلنــد 

موفــق بــه کســب ســهمیه در بخش هــای آرام 
شــده بــود نتوانســت بــه ماننــد دیگــر نماینــده 
کشــورمان درخشــان ظاهــر شــود و در نهایــت 
ــه کار  ــی ب ــا جایگاه ــوان ی ــب عن ــدون کس ب

ــان داد. ــو پای خــود در توکی
ــاک  ــی کای ــه مقدمات ــی در مرحل آقامیرزای
تک نفــره مــردان در بخــش هــزار متــر بــه آب 
ــگاه پنجــم از  ــن در جای ــرار گرفت ــا ق ــا ب زد ام
صعــود بــه مرحلــه یک چهــارم نهایــی بازمانــد. 
هــر چنــد کــه نماینــده قایقرانــی ایــران 
ســاعاتی بعــد در شــانس مجــدد بــه آب زد امــا 
نتوانســت عملکــرد چشــمگیری داشــته باشــد 

ــت حــذف شــد. و در نهای
ایــران  نماینــده   2 عملکــرد  همســنجی 
نشــان از آن دارد کــه آنــان 2 روی ســکه 
ــه  ــد. البت ــو بودن ــی در توکی ــت و ناکام موفقی
زمانــی کــه از موفقیــت نماینــده قایقرانــی 
ــه ســکو  ــد رســیدن ب ــان می آی ــه می ســخن ب
ــه  ــت بلک ــک نیس ــدال در المپی ــب م ــا کس ی
ــن  ــرار گرفت ــور از ناکامی هــای گذشــته و ق عب
در جمــع ۱2 قایقــران برتــر توکیــو بود تاشــی 
کــه مــورد ســتایش کارشناســان قــرار گرفــت.

عملکــرد مایــی در حالــی بــه عنــوان 
نقطــه روشــن عملکــرد فدراســیون قایقرانــی در 
المپیــک ثبــت شــد کــه نــام علــی آقامیرزایــی 
بــا ناکامــی محــض گــره خــورد و در همــان روز 

ــت. ــار رف نخســت از دور مســابقات کن

روی  تنیـــس  المپیکـــی  ملی پـــوش 
میـــز گفـــت: تهدیدمـــان کردنـــد کـــه اگـــر 
در مســـابقه انتخابـــی بـــازی نکنیـــد، حـــق 
ـــان را  ـــی جه ـــل قهرمان ـــازی دوب ـــور در ب حض

ــم داشـــت.  ــم نخواهیـ هـ
نیمـــا عالمیـــان در گفت وگـــو بـــا فـــارس، 
ـــرای  ـــی ب ـــابقه انتخاب ـــزاری مس ـــورد برگ در م
حضـــور در قهرمانـــی جهـــان در آمریـــکا اظهـــار 
ـــرای  ـــاد ب ـــن و نوش ـــه م ـــی ک ـــت: در حال داش
مســـابقات جهانـــی ســـهمیه کســـب کـــرده 
ـــابقه  ـــر مس ـــار دیگ ـــیون ب ـــا فدراس ـــم ام بودی
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــرد. در حال ـــزار ک ـــی برگ انتخاب
ـــتیم  ـــهمیه داش ـــون س ـــود چ ـــت نب ـــا درس اص
ـــار روی  ـــا فش ـــراد ب ـــی اف ـــفانه برخ ـــا متأس ام
رئیـــس فدراســـیون باعـــث شـــدند ایـــن 

ـــود. ـــزار ش ـــی برگ ـــابقه انتخاب مس
ـــته  ـــک برگش ـــن از المپی ـــه داد: م وی ادام
ــن  ــادی روی مـ ــی زیـ ــار روحـ ــودم و فشـ بـ
ــی  ــن خوبـ ــل تمریـ ــن دلیـ ــه همیـ ــود. بـ بـ
ــی  ــاظ روحـ ــودم و از لحـ ــداده بـ ــام نـ انجـ
ــن  ــی در ایـ ــا در حالـ ــتم. مـ ــز نداشـ تمرکـ
ـــت  ـــا درس ـــه اص ـــم ک ـــرکت کردی ـــابقه ش مس

نبـــود.

اگر  می خواهند ما را کنار بگذارند به 
این شکل جالب نیست

ــز  ــس روی میـ ــی تنیـ ــوش المپیکـ ملی پـ
تأکیـــد کـــرد: اگـــر می خواهنـــد مـــا را 
ــب  ــکل جالـ ــن شـ ــه ایـ ــد، بـ ــار بگذارنـ کنـ
نیســـت. شـــاید حـــق مـــا خوردنـــی اســـت؛ 
ـــتیم  ـــه داش ـــی ک ـــرای حق ـــا ب ـــی. م ـــه گرفتن ن
می جنگیدیـــم. فدراســـیون ابتـــدا نـــام مـــن 
ـــام  ـــی اع ـــابقات جهان ـــرای مس ـــاد را ب و نوش

ـــت  ـــت های پش ـــفانه دس ـــا متأس ـــود ام ـــرده ب ک
پـــرده باعـــث شـــد ایـــن انتخابـــی برگـــزار 
ــدل  ــزی رد و بـ ــه چیـ ــم چـ ــود. نمی دانـ شـ
ـــی  ـــاد. آقایان ـــاق افت ـــن اتف ـــه ای ـــود ک ـــده ب ش
ـــأت  ـــر پینـــگ پنگـــی هســـتند و در هی ـــه غی ک
ـــه  ـــرایط را ب ـــن ش ـــد، ای ـــا گرفته ان ـــه ج رئیس
ـــد  ـــد کردی ـــا را تهدی ـــی م ـــد. حت ـــود آوردن وج
اگـــر در انتخابـــی شـــرکت نکنیـــد، بـــه 
ــوید.  ــزام نمی شـ ــم اعـ ــل هـ ــابقات دوبـ مسـ
ایـــن چیـــزی بـــود کـــه در هیـــأت رئیســـه 

تصویـــب کـــرده بودنـــد.

 رئیس فدراسیون دوست داشت ما 
برویم، اما برخی افراد هیات رئیسه 

برنامه دیگری چیدند
گفتـــه  اینکـــه  مـــورد  در  عالمیـــان 
ــه  ــأت رئیسـ ــراد هیـ ــی افـ ــود برخـ می شـ

کـــه ظاهـــرا نقـــش اسپانســـر را هـــم ایفـــا 
ایـــن تصمیمـــات دخیـــل  می کننـــد در 
بوده انـــد، گفـــت: بلـــه، مـــا هـــم ایـــن 
مـــوارد را شـــنیده ایم. فدراســـیون خـــودش 
دوســـت داشـــت مـــا برویـــم امـــا همیـــن 
ــی  ــه گروکشـ ــأت رئیسـ ــل هیـ ــراد داخـ افـ
ــا  ــد. رفتارهـ ــرض ورزی می کننـ ــرده و غـ کـ
ـــد  ـــی ب ـــا خیل ـــن روزه ـــاد ای ـــن و نوش ـــا م ب
اســـت و مـــا ایـــن نـــوع پینـــگ پنـــگ را 

. هیـــم ا نمی خو

 ما بازیکنان شهرستانی را مظلوم گیر 
آورده اند

ـــران  ـــی را در ته ـــرد: تصمیمات ـــوان ک وی عن
می گیرنـــد و مـــا کـــه بازیکنـــان شهرســـتانی 
هســـتیم را مظلـــوم گیـــر آورده انـــد. اگـــر 
اینطـــور اســـت، اشـــکالی نـــدارد. مـــا هـــم در 

خانـــه می نشـــینیم تـــا آنهـــا برونـــد و بـــرای 
ـــد از آن  ـــم بع ـــا ه ـــد و م ـــهمیه بگیرن ـــران س ای
ادعـــای برگـــزاری انتخابـــی می کنیـــم. مگـــر 
ــب  ــرد منتخـ ــازی فـ ــک بـ ــا یـ ــود بـ می شـ
ـــن  ـــزو ۵ بازیک ـــن ج ـــود. م ـــاب ش ـــران انتخ ای
ـــگ دو  ـــی در لی ـــا برخ ـــودم ام ـــه ب ـــر فرانس برت
ــا  ــا آنجـ ــد. اصـ ــازی می کننـ ــتان بـ مجارسـ
ــته  ــم داشـ ــته دو هـ ــه دسـ ــدارد کـ ــگ نـ لیـ
ـــک  ـــرای ی ـــه ب ـــأت رئیس ـــئوالن هی ـــد. مس باش
ـــی در روز  ـــد حت ـــاش کردن ـــاص ت ـــن خ بازیک
ـــد  ـــاب می کردن ـــی را انتخ ـــم میزهای ـــی ه انتخاب
کـــه بازیکـــن آنهـــا روی آن عـــادت دارد و وقتـــی 
ـــا را  ـــدند میزه ـــور ش ـــم مجب ـــراض کردی ـــا اعت م
ـــای  ـــن کاره ـــرا ای ـــم چ ـــد. نمی دان ـــر دهن تغیی
خالـــه زنکـــی را انجـــام می دهنـــد تـــا مـــا را 

ـــد. ـــرار دهن ـــار ق ـــت فش تح

 با این شرایط تنیس روی میز ایران 
پیشرفت نمی کند

ــز  ــس روی میـ ــی تنیـ ــوش المپیکـ ملی پـ
ــس  ــرایط تنیـ ــن شـ ــا ایـ ــرد: بـ ــد کـ تأکیـ
ـــرفت  ـــه پیش ـــچ وج ـــه هی ـــران ب ـــز ای روی می
ـــم  ـــچ کـــس را نداری ـــن و نیمـــا هی ـــد. م نمی کن
ــم  ــی هـ ــم ملـ ــرمربی تیـ ــفانه از سـ و متأسـ
ــد.  ــر نمی گیرنـ ــرات نظـ ــاب نفـ ــرای انتخـ بـ
کســـان دیگـــری بـــرای فدراســـیون تصمیـــم 
می گیرنـــد و دنبـــال انتخـــاب بازیکنـــان 
خـــود هســـتند. می دانســـتند حضـــور در 
ـــی  ـــا گروکش ـــت ام ـــق ماس ـــابقات ح ـــن مس ای

و تهدیـــد کردنـــد.

ــن  ــت سـ ــگاه زنیـ ــق 2 باشـ ــی از توافـ ــانه های روسـ رسـ
ـــه  ـــون ب ـــردار آزم ـــال س ـــرای انتق ـــوزن ب ـــورگ و بایرلورک پترزب

لیـــگ فوتبـــال آلمـــان خبـــر دادنـــد. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، برخـــی از 
ــق  ــال« از توافـ ــورو فوتبـ ــه »یـ ــی از جملـ ــانه های روسـ رسـ
2 باشـــگاه زنیـــت ســـن پترزبـــورگ و بایرلورکـــوزن بـــر ســـر 
ـــگا  ـــدس لی ـــه بون ـــیه ب ـــگ روس ـــون از لی ـــردار آزم ـــال س انتق
ـــی  ـــرارداد در آســـتانه نهای ـــن ق ـــد، ای ـــا کـــرده ان ـــر داده و ادع خب

شـــدن اســـت.
ـــت  ـــال زنی ـــم فوتب ـــی تی ـــتاره ایران ـــون س ـــردار آزم ـــده س آین
ــای  ــان نامشـــخص اســـت و خبر هـ ســـن پترزبـــورگ همچنـ
ـــر  ـــانه ها منتش ـــدی او در رس ـــم بع ـــاره تی ـــی درب ـــد و نقیض ض

می شـــود.
چنـــدی پیـــش پـــس از آن کـــه خبر هـــای بســـیاری 
ــوزن  ــه بایرلورکـ ــردار بـ ــوع سـ ــب الوقـ ــال قریـ ــاره انتقـ دربـ

ـــی  ـــم آلمان ـــن تی ـــه ای ـــید ک ـــر رس ـــان خب ـــد، ناگه ـــر ش منتش
بـــه دلیـــل تمدیـــد قـــرارداد مهاجمـــش از خریـــد مهاجـــم 

ایرانـــی زنیـــت منصـــرف شـــده اســـت.
ـــد  ـــه خری ـــان ب ـــل اینترمی ـــاری از تمای ـــد اخب ـــدی بع چن
آزمـــون خبر هایـــی منتشـــر شـــد و حـــاال امـــروز رســـانه های 
روســـی بـــار دیـــر مقصـــد بازیکـــن ایرانـــی زنیـــت را 

بایرلورکـــوزن آلمـــان اعـــام کـــرده انـــد.
در همیـــن ارتبـــاط ســـایت«یورو فوتبـــال روســـیه« ادعـــا 
کـــرد، ســـردار آزمـــون در آینـــده نزدیـــک زنیـــت را تـــرک 
ـــپورت«،  ـــت اس ـــی »فرس ـــال تلگرام ـــزارش کان ـــه گ ـــد. ب می کن
ـــی  ـــم ایران ـــال مهاج ـــا انتق ـــورگ ب ـــن پترزب ـــت س ـــگاه زنی باش
ــن  ــرد. ایـ ــت کـ ــی موافقـ ــوزن« آلمانـ ــه »بایرلورکـ ــود بـ خـ

قـــرارداد نزدیـــک بـــه بســـته شـــدن اســـت.
ـــرای  ـــل خـــود ب ـــورد تمای ـــون در م ـــش، ســـردار آزم ـــدی پی چن
ـــی از  ـــم ایران ـــرد. مهاج ـــت ک ـــر صحب ـــی قوی ت ـــه لیگ ـــال ب انتق

فوریـــه 2۰۱۹ در زنیـــت بـــازی می کنـــد. آزمـــون طـــی مـــدت 
ـــدان  ـــه می ـــا ب ـــفید آبی ه ـــرای آبی-س ـــار ب ـــم ۸۶ ب ـــال و نی دو س
رفتـــه کـــه در ایـــن بازی هـــا ۵۵ گل بـــه ثمـــر رســـانده و ۱۹ 

ـــت. ـــاس گل داده اس پ
ســـایت »پروفایـــل » روســـیه هـــم نوشـــت، زنیـــت ســـن 
ـــت  ـــن اس ـــیه، ممک ـــال روس ـــابقات فوتب ـــح مس ـــورگ، فات پترزب
ـــت  ـــود را از دس ـــی خ ـــم ایران ـــون مهاج ـــردار آزم ـــه زودی س ب
ــن  ــانه ها، او ممکـ ــی رسـ ــزارش برخـ ــاس گـ ــر اسـ ــد. بـ بدهـ

ـــرود. ـــوزن ب ـــر لورک ـــه بای ـــت ب اس

ــگ  ــگاه های لی ــگ، باش ــازمان لی ــال و س ــیون فوتب فدراس
ــرده و  ــا ک ــف ره ــاالت باتکلی ــل و انتق ــازار نق ــری را در ب برت
ــه  ــی خارجــی ب آن هــا نمی داننــد کــه می تواننــد بازیکــن و مرب

ــه.  ــا ن ــد ی خدمــت بگیرن

بــه گــزارش ایســنا، اجــرای قانــون ممنوعیــت جــذب 
ــم در  ــت و یک ــگ بیس ــرای لی ــی ب ــان خارج ــان و مربی بازیکن
ــک روز از  ــو و ی ــک روز از لغ ــرار دارد و ی ــام ق ــه ای از ابه هال
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــت می ش ــش صحب ــه اجرای ادام
ــود و  ــاز می ش ــرداد آغ ــخ 2۵ م ــاالت از تاری ــل و انتق ــل نق فص
ــه  ــد ک ــان را نمی دانن ــوز تکلیف ش ــر هن ــگ برت ــگاه های لی باش
ــه  ــی ب ــی خارج ــن و مرب ــد بازیک ــد می توانن ــل جدی ــرای فص ب

ــه. ــا ن ــد ی ــت بگیرن خدم
باشـــگاه تراکتـــور پنج شـــنبه شـــب از توافـــق نهایـــی بـــا 
تونـــی گولـــم، مربـــی کـــروات کـــه ســـابقه مربی گـــری در 
ـــتانی  ـــگاه مجارس ـــد باش ـــی و چن ـــپیلت کرواس ـــدوک اش های
را دارد، خبـــر داد و ایـــن مربـــی آخـــر هفتـــه بـــه ایـــران 
می آیـــد تـــا کارش را بـــه عنـــوان دســـتیار فـــراز کمالونـــد 
آغـــاز کنـــد. بـــا ایـــن حـــال همچنـــان قانـــون ممنوعیـــت 
جـــذب بازیکنـــان و مربیـــان خارجـــی مانـــع باشـــگاه 

ـــابه  ـــی مش ـــت؛ اتفاق ـــم اس ـــا گول ـــرارداد ب ـــد ق ـــور در عق تراکت
کـــه بـــرای اســـتقالی ها در مســـیر جـــذب گابریـــل پیـــن 

داد. رخ 
ــرای  ــون ب ــن قان ــه در اجــرای ای ــر حــال شــبهه ای ک ــه ه ب
ــووالن  ــه مس ــت ک ــی اس ــود دارد، موضوع ــده وج ــل آین فص
ــی  ــه راحت ــد ب ــال می توانن ــیون فوتب ــگ و فدراس ــازمان لی س
راجــع بــه آن شفاف ســازی کننــد تــا باشــگاه ها تکلیــف 
ایــران  ورزش  مســووالن  قصــد  اگــر  بداننــد.  را  خودشــان 
خارجی هــای  ورود  از  جلوگیــری  قانــون،  ایــن  اجــرای  از 
بی کیفیــت بــه فوتبــال اســت بایــد مســتحضر باشــند کــه لغــو 
ــد  ــاز و کار آن می توان ــاد س ــر ایج ــی به خاط ــگام آن حت دیرهن
خارجی هــای باکیفیــت بــازار نقــل و انتقــاالت را از چنــگ 
باشــگاه های ایرانــی در بیــاورد، در نتیجــه بایــد هــر چــه زودتــر 
ــون ممنوعیــت جــذب بازیکــن و مربــی خارجــی  ــه قان راجــع ب

شــود. شفاف ســازی 

2 روی یک سکه قایقرانی در المپیک توکیو

پشت پرده تهدید و گروکشی در تنیس روی میز 

توافق تیم های فوتبال زنیت و بایرلورکوزن 
برای انتقال سردار آزمون 

فدراسیون فوتبال مانع حضور مربی کروات در تراکتور می شود؟
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اوقات شرعی شهر تهران

کشـور  در  کـه  اسـت  ایـن  کشـور  اقتصـادی  بخـش  در  زدن  درجـا  دلیـل 
سیاسـتمداران از اقتصاددانـان بهـره می گیرنـد، درحالـی کـه بایـد اقتصاددانان از 
سیاسـتمداران بهـره بگیرنـد. نگاهی کـه حاکمیت بـه توسـعه دارد برخاف اصول 
توسـعه ی پایـدار اسـت کـه مـورد نظر همـگان قـرار دارد. می تـوان گفت کـه نگاه 
توسـعه ای حاکم بر کشـور مصداق توسـعه ی دلبخواهی اسـت نه توسـعه ی پایدار. 
بـه گـزارش ایلنـا، مبحـث توسـعه در حـال حاضـر خـط افتـراق بین بسـیاری 
از کشـورها را ترسـیم می کنـد. در ایـران، ضمـن ۴۳ سـال حاکمیـت جمهـوری 
اسـامی و اجـرا نمـودن ۶ برنامه توسـعه، هنوز جزو کشـورهایی قلمداد می شـویم 
کـه بـه اصطـاح »در حـال توسـعه« خطـاب می شـوند. ایـن توسـعه نیافتگی در 
نهایـت منجـر بـه بهره گیـری بیـش از انـدازه از اقلیم کشـور شـده اسـت؛ اقلیمی 
کـه امـروزه بدتریـن شـرایط را در مسـاله ی توسـعه و خشکسـالی طـی می کنـد. 
آقایـان هـادی حق شـناس،  بـا  در همیـن راسـتا ضمـن گفت وگویـی مشـترک 
کارشـناس حـوزه اقتصـاد و مجیـد مخدوم فرخنـده، فعـال حـوزه محیط زیسـت، 
دالیـل عقب ماندگـی در توسـعه و رشـد افسارگسـیخته ی بحـران خشکسـالی را 

کردیم. بررسـی 
حق شـناس بـا ابـراز تاسـف از وضعیت کنونـی توسـعه در ایران تصریـح کرد:« 
سیاسـتمداران در ایـران – چـه قبـل و چـه بعد از انقـاب – آرزو هـا و آرمان های 
خـود را بیـان می کننـد و بسـیاری از مواقـع ایـن آرزو هـا به سـند و برنامـه تبدیل 
می شـود. امـا شـاهد این نیسـتیم کـه ایـن برنامه هـا اجرایی شـوند.« بـه گفته ای 
ایـن اقتصـاددان دلیـل درجـا زدن در بخـش اقتصـادی کشـور ایـن اسـت کـه 
سیاسـتمداران از اقتصاددانـان بهـره می گیرنـد، درحالـی کـه بایـد اقتصاددانان از 

سیاسـتمداران بهـره بگیرند.
در ادامـه ی ایـن گفتگـو، مخدوم فرخنـده ضمـن بررسـی وضعیـت توسـعه در 
ایـران بـه مسـاله ی خشکسـالی و سدسـازی اشـاره کـرد. او می گویـد:« نگاهی که 
حاکمیـت بـه توسـعه دارد برخـاف اصـول توسـعه ی پایـدار اسـت که مـورد نظر 
همـگان قـرار دارد. نـگاه توسـعه ای حاکم بر کشـور مصـداق توسـعه ی دلبخواهی 
اسـت نه توسـعه ی پایدار.« وی از روند سدسـازی که یکی از شـاخصه های توسـعه 
در ایـران محسـوب می شـود انتقـاد کـرده و ابـراز داشـت: » قبـل از احـداث هـر 
سـدی بایـد مشـخص کنیـم که آن حـوزه ی آب خیـز آیا به انـدازه کافـی آب دارد 
یـا خیـر؟ بسـیاری از سـدهایی کـه در زمـان آقـای احمدی نـژاد احـداث شـدند، 
فقـط بـرای پـر کـردن جیب عـده ای از پول بـود. همـه می دانیم کـه در ایران یک 
مافیـای سدسـازی داریـم کـه هدفش از سدسـازی فقط کسـب پول اسـت.« متن 

کامـل ایـن گفتگـو را بخوانید.

حق شناس: 
سیاستمداران در ایران آرزوهای خودشان را برنامه می کنند/ 

استفاده از واژه ها در ایران بار ایدئولوژیک دارد
می دانیـم فـرق بیـن کشـورهای پیشـرفته و عقب افتـاده در صـرف کـردن فعِل 
توسـعه اسـت. شـما به عنوان یک اقتصـاددان توسـعه را چگونه تعریـف می کنید؟

در کامـی سـاده، توسـعه بـه معنای رشـد همـه جانبه اسـت. به عنـوان نمونه 
اکنون برزیل در ورزش فوتبال جزو چند کشـور اول جهان محسـوب می شـود. اما 
همیـن برزیـل در توسـعه ی صنعتی، کشـاورزی و بخـش خدمات جزو کشـورهای 
اول جهـان نیسـت. پـس برزیل را یک کشـور توسـعه یافته تلقـی نمی کنیم. نمونه 
دیگـر کشـورهای عربـی هسـتند. طبـق بررسـی درآمدسـرانه، کشـورها عربـی در 
جرگـه ی ۱۰ درصـدی کشـورهای اول جهـان قـرار دارند. امـا با این وجـود، آن ها 
نیـز توسـعه یافته نیسـتند؛ چراکـه توسـعه یافتگی صرفـا در درآمـد سـرانه خاصه 
نمی شـود. توسـعه یافتگی هـم توجه به منابع اسـت و هـم اسـتفاده از ظرفیت های 
بالقـوه. همچنیـن کسـب درآمـد از تولیـد و خدمات و نـه صرفا فروش مـواد خام و 
اولیـه و کسـب درآمـد از این مسـیر، از مولفه های توسـعه یافتگی تلقـی می گردد. 
لـذا در بحـث توسـعه، از شـاخص های ترکیبـی اسـتفاده می کنند؛ یعنـی HDI یا 
همـان شـاخص توسـعه انسـانی. در این شـاخص، هم امـر سـامت در جامعه مهم 
تلقـی می شـود و هـم آموزِش منابع انسـانی و همچنین درآمد سـرانه. در شـاخص 
مذکـور کشـوری کـه هـم در سـرمایه ی بخـش انسـانی و هـم سـرمایه ی بخـش 
سـامت و نیـز بخـش مـادی سـرمایه گذاری کنـد، ایـن مـوارد بـه عنـوان معیـار 

می شـود. لحاظ  رتبه بنـدی 
در امـر توسـعه، تمـدِن گذشـته بـه هیـچ وجـه مبنـا نیسـت. فـروش منابـع و 
وجـود منابـع انسـانِی آموزش دیـده هم معیـار نخواهد بـود. امروز توسـعه ترکیبی 
یافتـه  توسـعه  کشـوری  ترکیـب،  ایـن  ضمـن  اسـت.  مختلـف  شـاخص های  از 
شـناخته می شـود و دیگـری توسـعه نیافتـه. بـه ایـن مثال دقـت کنیـم؛ همانطور 
کـه می دانیـم سـرمایه گذاری های بزرگی تـا به امـروز در کشـورهای عربی صورت 
گرفتـه اسـت. همچنیـن شـاهدیم که در گـروه بیسـت )G-2۰( کشـورهایی مثل 
عربسـتان و ترکیـه حضـور می یابنـد. ولـی این کشـورها از منظـر GDP یا همان 
تولیـد ناخالـص، وارد ایـن گروه هـای بـزرگ اقتصـادی شـده اند و نـه از لحـاظ 
شـاخص های توسـعه. در همیـن زمینـه می تـوان بر اسـاس شـاخص های توسـعه، 
بـه G۸ اشـاره کـرد کـه ۸ کشـور صنعتـی بـزرگ جهـان را دربرمی گیـرد. کمـا 
اینکـه کشـورهای دیگـری نیـز در این جرگه قـرار گرفته انـد. تفاوت این کشـورها 
بـا کشـورهای دیگـر )از جملـه ترکیـه و سـایر کشـورهای عربی( مشـخص اسـت.

ایـن وضعیـت را در ایـران چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ آیـا نـگاه مـردم و نـگاه 
حاکمیتـی را در ایـران نگاهـی توسـعه گرا می دانیـد یـا خیـر؟

سیاسـتمداران در ایـران - چـه قبل و چه بعـد از انقاب - آرزوهـا و آرمان های 
خـود را بیـان می کننـد و بسـیاری از مواقـع ایـن آرزوهـا به سـند و برنامـه تبدیل 
می شـود امـا شـاهد ایـن نیسـتیم کـه ایـن برنامه هـا اجرایـی شـوند؛ چـه قبل از 

انقـاب و چـه بعـد از انقاب.

یعنـی ایـن آرزوهـا بـا اندیشـه ای که مصـداق اندیشـه ی توسـعه گرا 
باشـد، متفاوت اسـت؟

این موارد مصداق آرزوها هسـتند نه اندیشـه ی توسـعه گرا. در مبحث اندیشـه، 
شـاهد وجـود راهبـردی هسـتیم که در پـی آن، برنامـه ای برای اجرا خلـق خواهد 
شـد. دقـت کنیـم کـه همـه ی مـا، چـه در ایـران زندگـی کـرده باشـیم و چـه در 
هـر کجـای دیگـر، دوسـت داریـم ماشـین، خانه، شـغل، درآمـد مکفی و مناسـب 
کسـب کنیـم. همـه ی ما دوسـت داریـم صاحـب چنیـن دارایی هایی باشـیم. ولی 
بایـد دانسـت کـه این هـا صرفـا آرزو هسـتند. در اقتصـاد از ایـن مـوارد بـه عنوان 
تقاضاهـای بالقـوه یـاد می شـود. ایـن تقاضـا تنهـا زمانـی می تواننـد بـه تقاضـای 
بالفعـل تبدیـل شـود کـه امـکان تحقق تقاضـای بالقـوه وجود داشـته باشـد. یک 
مثـال عامیانـه وجـود دارد کـه طبـق آن گفتـه می شـود مـا سـاالنه کلـی ضـرر 
بی پولـی می کنیـم! چـون کـه اگـر پـول بـود، درآمـدی هـم کسـب می شـد. ولی 
مشـکل ایـن اسـت کـه پـول نداریم! مـا می توانیـم رویاهـای خـود را بیـان کنیم؛ 
امـا ایـن مهـم نیسـت. مهـم ایـن اسـت که بـا چـه ابـزاری می توانیـم ایـن آرزوها 

را عملـی کنیم.

آیـا در ایـن حیطـه می تـوان از فرهنگ توسـعه یـاد کرد؟ بـه عنوان 
مثـال گفـت، فـالن کشـور از این جهـت به توسـعه رسـیده که مـردم و 

حاکمان شـان، دارای فرهنـگ توسـعه بوده انـد؟
قطعـا همینطـور اسـت. در همیـن زمینـه می تـوان از چیـن نـام بـرد. جهـش 
اقتصـادی چیـن در دهه هـای گذشـته بـه دالیـل مختلفی بـود کـه از جمله ی آن 
اطاعت پذیـری مـردم اسـت. مـردم این کشـور یـک نـوع اطاعت پذیری ویـژه ای از 
برنامه ریـزی در آن کشـور داشـتند. دوم اینکـه فرهنـگ چینی ها و حتـی ژاپنی ها 
و در کل، شـرق آسـیا، مصـداق »قناعـت داشـتن در زندگـی« بود. نکته سـوم نیز 
هیـات حاکمـه اسـت کـه در واقـع تصمیمـات الزم و جمعـی را اتخـاذ می کنـد. 

منظـور از تصمیمـات جمعـی، این اسـت که حاکمیـت تصمیماتـی را اخذ می کند 
کـه امـکان تحقق شـان وجـود داشـته باشـد. امـا در ایـران وضعیت گونـه ای دیگر 

است.
شـش برنامـه ی توسـعه ی پنج سـاله را پشـت سـر گذاشـتیم. سـوال مـن ایـن 
اسـت کـه وقتـی در ۵ برنامـه ی پیشـین بـه اهـداف رشـد ۸ درصـدی نرسـیدیم، 
واقعـا چـه لزومـی دارم کـه بـاز هـم در برنامـه ی ششـم، از رسـیدن بـه رشـد ۸ 
درصـدی نـام ببریـم و ایضـا در برنامـه ی هفتـم مجـددا از ایـن موضوع سـخن به 
میـان بیاوریـم؟ چـرا فرامـوش می کنیـم که شـش بـار به هـدف رشـد ۸ درصدی 
دسـت نیافتیـم؟ در راسـتای رسـیدن بـه توسـعه و رشـد، بهـره وری هـم جایـگاه 
خاصـی در میـان برنامه هـای مـا دارد. طـوری کـه از هـر ۸ واحد رشـد اقتصادی، 
خواهـان ایـن هسـتیم کـه 2 و نیـم واحـد آن، از بهـره وری حاصـل شـود! بـا این 
وصـف در هیـچ یـک از برنامه ها ایـن میزان از بهـره وری تحقق نیافته اسـت. حتی 
در برخـی از برنامه هـا، بهـره وری کشـور منفـی شـد. وقتـی بـر ادامه ی این مسـیر 
اصـرار می کنیـم، ایـن نشـان می دهـد که ما فقـط خواسـتار آرزو و آرمان هسـتیم 

نـه چیـز دیگـر. بـه همیـن جهـت به اهـداف توسـعه هـم نمی توان رسـید.

شـما از کشـور چین نـام بردید. همانطـور کـه می دانیم این کشـور یک 
کشور کمونیسـتی اسـت. در مقابِل ایدئولوژی کمونیسم، شـاهد لیبرالیسم 
هسـتیم. در قیـاس ایـن دو تفکـر، می دانیـم که مبحـث توسـعه در هر دو 
تفکِر توسـعه گرا، مصـداق و عینیـت می یابد. ضمـن این مقدمه این سـوال 
مطرح اسـت کـه بحث توسـعه چه ارتباطـی با ایدئولـوژی دارد؟ بـه عبارت 

بهتـر آیـا اصال توسـعه ربطی بـه ایدئولـوژی حاکم بـر جوامـع دارد یا نه؟
ببینیـد؛ توسـعه مفهومـی کلی اسـت. باالخره اسـاس حـزب کمونیسـت نقض 
اصـل سـرمایه و سـرمایه داری و مالیکـت خصوصی بـود. در چیـن، در همین چند 
دهـه ی گذشـته، اصـل سـرمایه و سـرمایه گذاری و بخـش خصوصـی در کنگـره 
مصـوب شـد. در واقع چیـن اصول اقتصاد آزاد را پذیرفت. شـما وقتـی علم اقتصاد 
را بپذیریـد، مهـم نیسـت کـه بـاال سـر کشـور، چـه نظامـی حضور داشـته باشـد؛ 
خـواه لیبـرال باشـد و خـواه کمونیسـتی. نتیجـه ی پذیـرش اصـول اقتصـاد آزاد، 

همـان توسـعه می شـود. البتـه اگـر درسـت اجرا شـود.
ریشـه تمـام مشـکات مشـخص اسـت. مـا می گوییـم در عصـر امـروِز علـم 
پزشـکی کـه عصـر کرونا اسـت، به واکسـن نیـاز داریم. هـر چنـد در مصادیق این 
واکسـن اختـاف وجـود دارد. اختـاف در نوع وکسـن ممکن اسـت وجود داشـته 
باشـد ولـی اختـاف در اصـل واکسـن زدن نیسـت. مشـکل مـا ایـن اسـت کـه بر 
خـاف حـوزه علم پزشـکی کـه اصولـی را پذیرفتیـم، در حـوزه توسـعه و اقتصاد، 
اصـول اقتصـاد را نمی پذیریـم! اگـر اصـول اقتصـاد را پذیرفتیـم، آنـگاه می توانیـم 
بگوییـم کـه برای رسـیدن بـه یـک چشـم انداز روشـن، برنامه ریزی خواهیـم کرد.

ذکـر ایـن مثـال خالـی از لطـف نیسـت. وقتـی مـا در قیمت گـذاری مداخلـه 
می کنیـم، نیت مـان خیـر اسـت. ولی در عمـل، در اقتصـاد اخال ایجـاد می کنیم. 
یکـی از عـوارض ایـن اخـال، عـدم تعـادل در بخش هـای مختلف اقتصـاد خواهد 
بـود. در هیمـن راسـتا، بـه جـای اینکـه پـول بـه سـمت تولیـد حرکـت کنـد، به 

سـمت داللی مـی رود.

ایـن موضوع هـم در نهایـت به نبـود فرهنـگ توسـعه گرایی در ایران 
بازمی گـردد. موافق هسـتید؟

مشـکل مـا این اسـت در ایـران هنوز به یک فهم مشـترک در اجرا نرسـیده ایم. 
دولت هـای مختلـف در ایـران، خواهـان ایـن بوده اند که مشـکل مردم در اشـتغال 
و افزایـش درآمـد را حـل کننـد. همـه دولت هـا ایـن هدف را دوسـت دارنـد. ولی 
از یـک فهـم مشـترک کـه از چه مسـیری می تـوان به این هـدف رسـید، عاجزیم. 
مهمتـر اینکه همیشـه در ایـران متغیرهای بیرونی در شـاخص های کان اقتصادی 
اثرگـذار هسـتند. طی ۴۰ سـال گذشـته در ایـران، چندین اخال بـزرگ رخ داده 
اسـت. جنـگ ۸سـاله بزرگتریـن آن هاسـت. اخـال دیگر تحریـم بود. ۴۰ سـال از 
انقـاب گذشـته و نصـف این سـال ها را با دو اخـال بزرگ جنگ و تحریم سـپری 
کرده ایـم. اکنـون بـه ایـن اخال هـا، بیمـاری کرونـا و تنش هـای منطقـه ای را نیز 
اضافـه کنیـد. همچنیـن تنش هـای فرامنطقـه ای بـا اروپـا و آمریکا را هم می شـود 
اضافـه کـرد. طبیعتـا بـا چنیـن وضعیتـی، متغیرهـای کان اقتصادی تحـت تاثیر 

می گیرد. قـرار 
کرونـا اخـال بزرگـی در سـطح جهانـی محسـوب می شـود. آنچنانکـه بعـد از 
جنـگ جهانـی دوم، رشـد اقتصـادی جهـان منفـی شـد. تا سـال گذشـته به جای 
رشـد ۳ و نیـم درصـدی، این رشـد منفی بود. کرونـا عامل این روند بـود. در ایران 

نیـز، عمـوم ایـن اخال هـا منجر می شـود کـه شـاخص ها متاثر شـوند.

شـما از فهـم مشـترک از توسـعه نـام بردیـد. در کنـار ایـن مفهـوم، از 
تکنوکراسـی هـم یـاد کنیـم. ضمـن چنیـن مفاهیمـی شـاهد ایـن تفکر 
و اندیشـه در کشـور هسـتیم کـه برخـی می گوینـد مـا توسـعه ی غربـی 
نمی خواهیـم. به همین بهانه تکنوکراسـی را کنـار می زنند. یکـی از عوارض 

ایـن موضـوع فـرار مغزهاسـت. تحلیـل شـما از این معضل چیسـت؟
ببینیـد؛ در ایـران اسـتفاده از واژه هـا، ناخـودآگاه بـار ارزشـی و غیرازشـی و 
نهایتـا ایدئولوژیـک بـه خـود می گیرنـد. از طرفـی شـما از تکنوکراسـی اسـتفاده 
کردیـد. مـن می خواهـم بـه جـای ایـن واژه، از واژه ای دیگـر اسـتفاده کنـم تا آن 

حساسـیت ها ایجـاد نشـود.
مـا هنـوز نمی دانیـم اسـتفاده ی بهینه ی بـرق، گاز و آب چقدر اسـت. به همین 
جهـت می گوییـم ایـران معـادل چیـن گاز مصـرف می کنـد. ولی راهکار چیسـت؟ 
یکـی از راهکارهـا را افزایـش قیمـت می داننـد. بـا ایـن وصـف اعتـراض می کنند. 
برخـی دیگـر می گوینـد کـه متـراژ خانه ها را محـدود کنیـم. ولی باز هـم اعتراض 
می شـود کـه مالکیـت خصوصـی اسـت و نمی تـوان در آن دخـل و تصـرف کـرد. 
اکنـون نـه در قیمـت توانسـتیم دخالـت کنیـم و نـه در مالکیـت. حال بایـد چکار 
کـرد؟ بـرای حـل ایـن مشـکل، می شـود از تکنولـوژی روز اسـتفاده کـرد کـه در 
پاسـخ تحریـم را پیـش روی مـا قـرار می دهنـد. پـس از ایـن گزینه هـم نمی توان 

اسـتفاده کـرد. در مصـرف بنزیـن هـم همیـن وضعیـت را داریـم. نـه می توانیـم 
قیمـت را بـاال ببریـم و نه اجـازه می دهند که ماشـین خارجی وارد شـود. نتیجه ی 
چنیـن سیاسـتی، همیـن افزایـش میـزان مصرف بنزین اسـت کـه کیفیـت تولیِد 

داخلـی در آن بی تاثیـر نیسـت.
دیدیـم کـه حیـن مطـرح کـردن مشـکات، راهکارهایی بـه ذهن می رسـد. ولی 
بافاصـه محدودیت هایـی هـم برای اجـرای آن راهکارهـا عنوان می کننـد. وقتی در 
پـی یافتـن راه حل هـم می رویم، همین راه حل یافتن، چندین سـال طول می کشـد. 
در نهایـت بـرای ممانعـت از ایجـاد آلودگی مجبوریـم کان شـهرها را تعطیل کنیم. 
دیـر تصمیـم می گیـرم و بـد عمـل می کنیـم. این موضـوع بـه همان مثال پیشـین 
بازمی گـردد؛ همـان واکسـن زدن. بـه همـان دلیـل کـه واکسـن می زنیم، بـه همان 
دلیـل هـم باید اصـول اقتصاد را هم پذیرفت. اگر واکسـن زدن در علم پزشـکی یک 
دسـتاور بشـری مهـم حسـوب می شـود کـه باید بـدان پایبند بـود، اقتصـاد نیز یک 

دسـتاورد بشـری در امر توسـعه و بهبود زندگی مردم اسـت.

اشـاره به »باید چـکار کنیم« داشـتید. در حال حاضر حکمرانی در کشـور 
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال سـراغ چیـن و روسـیه مـی رود تا به توسـعه 
برسـد. آیـا می توان گفـت چنین تصمیمـی به جهت عدم برداشـت درسـت 
از »اندیشـه و فلسـفه ی توسـعه« اسـت یـا واقعا ما به یک نقشـه و اندیشـه 
جامـع در خصوص توسـعه دسـت یافته ایم که طـی آن می توان ضمـن رابطه 

بـا کمونیسـت ها به رونـق و توسـعه اقتصادی دسـت یافت؟
مسـاله مـا انعقـاد قـرارداد 2۰سـاله و 2۵سـاله بـا روسـیه و چین نیسـت. مگر 
مـا قـرارداد صلـح گاز بیـن ایـران، پاکسـتان و هنـد را نداریـم؟! به کجا رسـیدیم؟ 
از آن اسـتفاده ای هـم شـد؟ بـرای رسـیدن بـه توسـعه، چنیـن تفاهم نامه هایـی 
مهـم نیسـتند. قـرارداد گاز بـا ترکیـه را چکار کردیم؟ درسـت اسـت که کرسـنت 
مسـاله داشـت؛ اما بقیه قراردادهای ما هم مشـکل داشـتند؟ چرا اجرایی نشـدند؟ 
ضمـن طرح هایـی کـه بین ایـران، آذربایجان، ترکیه، هند، پاکسـتان مشـکل سـاز 
می شـوند، شـاهد هسـتیم که همین کشـورها به هدف خود می رسـند و کار خود 
را بـدون مشـکل معطلـی پیـش می برنـد و نهایتـا به سـود و توسـعه می رسـند. ما 

مزیت هـای خـود را بـا ایـن طرح هـا از دسـت می دهیم.

این نگاه ها به جهت جایگزین شدن سیاسیون با اهل فن نیست؟
بـه دلیـل این اسـت کـه سیاسـتمداران از اقتصاددانان بهره می گیرنـد، درحالی 

کـه بایـد اقتصاددانان از سیاسـتمداران بهره بگیرند.

مجید مخدوم فرخنده: 
نگاه حاکمیت به توسعه، نگاه پایدار نیست

در بـاب امـر توسـعه، می توان یـک تعریف جهانـی از آن ارائـه کرد ولی 
در ایـران نـگاه ویـژه ای در مورد ایـن مفهوم وجـود دارد. به نظر شـما نوع 

نـگاه ما به توسـعه، چه تاثیری بر روی خشکسـالی داشـته اسـت؟
نگاهـی کـه حاکمیت به توسـعه دارد برخاف اصول توسـعه ی پایدار اسـت که 
مـورد نظـر همـگان قـرار دارد. نـگاه توسـعه ای حاکم بر کشـور مصداق توسـعه ی 
دلبخواهـی اسـت نـه توسـعه ی پایـدار. در چنیـن نگاهـی، هر وزیـر، معـاون وزیر 
و اسـتانداری هـر طـوری کـه دلـش بخواهـد رفتـار می کنـد. آن هـا بـدون هیـچ 
آمایشـی دسـت بـه تاسـیس یـک واحـد پتروشـیمی می زننـد و نهایتا یـک واحد 
دانشـگاهی هـم کنـار آن قـرار می دهنـد. البتـه کار آمایـش را هم به ظاهـر انجام 
می دهنـد و ممکـن اسـت مبالـغ کان میلیـاردی هـم بـرای آن در نظـر بگیرند و 

هزینـه کننـد؛ ولـی کار آمایشـی آن ها کارشناسـانه نیسـت.
ــع  ــه راج ــرد ک ــت ک ــن درخواس ــس از م ــای مجل ــز پژوهش ه ــال مرک امس
ــا وقتــی  ــه آن هــا گفتــم ت ــه ســند ملــی آمایــش اظهارنظــر کنــم. در پاســخ ب ب
کــه آمایــش ســرزمینی بــه صــورت واقع بینانــه و بــدون بررســی تــوان طبیعــی 
ســرزمین رخ ندهــد ایــن کار بی فایــده خواهــد بــود؛ چراکــه مبتنــی بــر توســعه 
دل بخواهــی اســت نــه توســعه ی پایــدار. اگــر مــا بخواهیــم در راســتای توســعه ی 
پایــدار دســت بــه چنیــن حرکتــی بزنیــم بایــد ضمــن تحلیــل آمایــش ســرزمینی 
ــرد.  ــی ک ــم بررس ــردم را ه ــی م ــادی و اجتماع ــوان اقتص ــرزمین، ت ــوان س و ت
ضمــن ایــن دو مســاله، نهایتــا می تــوان تصمیــم گرفــت کــه در کشــور چــه نــوع 
ــد از  ــروز و بع ــه ام ــا ب ــوز ت ــر مهمــی را هن ــن ام ــی شــود. چنی از توســعه اجرای
ــود کــه چنیــن هدفــی را در  ــن ب ــر ای ــرار ب ــم. ق گذشــت دهه هــا انجــام نداده ای
برنامــه ی چهــارم توســعه مــورد بررســی قــرار بدهیــم. ولــی متاســفانه آن برنامــه 

را نیمــه کاره رهــا کردنــد و لنــگ مانــد.
در ۴ دهـه ی اخیـر در زمینـه توسـعه، از میـان مجموعه برنامه های شـش تایی، 
تنهـا برنامـه ای کـه حـدودا ۴۵ درصد پیشـرفت داشـت، برنامـه ی چهارم توسـعه 
بـود. همـه برنامه هـای دیگـر زیر ۴۵ درصد پیشـرفت داشـته اند. توسـعه وقتی که 
انجـام می شـود بایـد چندیـن متغیـر زمانـی در آن وجود داشـته باشـد. بـه عنوان 
نمونـه در مـکان و محلـی کـه قرار اسـت توسـعه ای صـورت بگیـرد، در ابتـدا باید 
نیـروی ماهـر خـود را مـد نظـر قـرار داد. سـپس فناوری هـای مـورد اسـتفاده نیز 
مـورد مداقـه قـرار بگیـرد. مهم تـر از دو مـورد قبـل، بحـث سـاختارهای زیربنایی 
اسـت کـه جایـگاه ویـژه ای در توسـعه دارد. ضمن اینکـه منابع مالی جـزء الینفک 
توسـعه محسـوب می شـوند. ایـن متغیرهـا در برنامه هـای توسـعه ای کشـور مورد 
ارزیابـی و بهـره وری قـرار نگرفته انـد. در کنـار ایـن ضعـف، انـگاری تـوان طبیعی 
سـرزمین هیـچ ارزشـی بـرای مسـئوالن نداشـته اسـت. تنهـا اسـتان گلسـتان و 
اسـتان قزویـن را می تـوان نـام بـرد کـه بـا ارزیابی نسـبتا مناسـب تری نسـبت به 
اسـتان های دیگر، توانسـته اند عملکرد بهتری داشـته باشـند. در سـایر اسـتان های 
ایـران صرفا شـاهد پـول خرج کردن هسـتیم. خوزسـتان نمونه ی واضـح و زنده ی 

امروزی آن اسـت.

از جملـه نمادهـای توسـعه در ایـران کـه در سـال های اخیر بخصـوص در 
زمـان دولت هـای نهم و دهم بسـیار به آن می بالیدند، سدسـازی بـود. به نظر 
شـما با توجه بـه بی نتیجه ماندن امر توسـعه در ایـران، آیا می تـوان این نماد 

را نماد خشکسـالی دانسـت یا خیر؟
ببینیـد؛ قبـل از احـداث هر سـدی باید مشـخص کنیم که آن حـوزه ی آب خیز 
آیـا بـه انـدازه کافـی آب دارد یـا خیر؟ بسـیاری از سدسـازی های ما کـه در زمان 
آقـای احمدی نـژاد احـداث شـدند، فقـط بـرای پـر کـردن جیـب عـده ای از پـول 
بـود. همـه می دانیـم کـه در ایـران یـک مافیـای سدسـازی داریـم کـه هدفش از 
سدسـازی فقـط کسـب پـول اسـت. بـه همیـن جهـت برنامه هـای سدسـازی در 
کشـور بـا شکسـت روبـرو شـده اسـت. ایـن باعث تاسـف اسـت کـه در سـال ۸۸ 
برنامـه ی نگهـداری نداشـته اسـت! در  اعـام می شـود کـه ۸۰ درصـد سـدها، 
سدسـازی یـک برنامـه پایـش هفتگـی، ماهیانه و سـالیانه وجـود دارد. امـا چنین 
کاری در سدسـازی ایـران وجـود نداشـته اسـت. جـان مطلـب اینکه سدسـازی ما 

چیـزی بیـش از شـعار نبود.
در دهـه ی ۷۰ شـخصا در اسـتان سـمنان از یـک سـد بازدیـد کـردم. این سـد 
در همـان بـار اوِل آبگیـری، مملوء از رسـوبات شـد. مشـخص اسـت کـه هیچگونه 
ارزیابـی کارشناسـانه در ایـن خصـوص صـورت نگرفتـه بـود تا مشـخص کنند که 
آورده ی رسـوب چـه مقدار اسـت. هزینه این سـد حـدود ۱۸۰ میلیـون تومان بود 
کـه همـه این هزینـه، بـدون نتیجه مطلوب نابود شـد. رقـم ۱۸۰ میلیـون تومانی 

آن زمـان، بـه هزینه امروز، بسـیار سـهمگین اسـت.

مشـکل دیگـر بحـث از نیـروی داخلی اسـت. مـا در امر توسـعه مدام ایـن نگاه 
را تبلیـغ می کنیـم کـه می تـوان بـا تکیـه بـر نیـروی داخلـی از عهـده ی کارهـا 
بربیاییـم. ولـی نمونـه ی تکیـه بـر تـوان داخلـی در توسـعه یافتگی را در همیـن 

سدسـازی می بینیـم. آیـا نیـروی الزم را نداریـم یـا نگاه مـان اشـتباه اسـت؟
مـا نیـروی کارشناسـی بسـیار عالـی در ایران داریـم. اکنـون دانشـجویان ایرانی 
بعـد از تحصیـل، به راحتی در کشـورهای دیگر پذیرفته می شـوند و در آن کشـورها 
تشـکیل زندگـی می دهد. لذا مشـکل از نیروی کار نیسـت. البتـه متخصصین حاضر 
در ایـران نیـز جـزو کارشناسـان خبـره هسـتند و می تواننـد خدمـت کننـد. ولـی 
متاسـفانه آن هـا را بـه کار نمی گیریـم. خاطرم هسـت که در خراسـان جنوبی ضمن 
یـک برنامه ی آمایشـی، شـخصا برای بررسـی بـه آنجا رفتم. مـا برنامه آمایشـی را با 
نرم افـزار جـی. آی. اس انجـام و بررسـی می کنیم. ایـن آقایان برنامـه ی آمایش را در 
حـد نقاشـی و بـا نرم افزار اتوکـد به فرجام رسـانده بودند! در پایان ایـن برنامه معلوم 
شـد کـه یکـی از اقـوام معـاون اسـتاندار مجری طـرح بود. ضمـن چنیـن برنامه ای 

2۵۵ میلیـون تومـان در آن زمان نابود شـد.

بررسـی چنیـن حسابرسـی، بر عهـده سـازمان برنامـه و بودجه اسـت. 
ولـی موضـوع این اسـت کـه از قضا در امر توسـعه، نـگاه مثبتی هـم به این 

سـازمان نداریم.
بلـه؛ بررسـی چنین معضاتی برعهده ی سـازمان برنامه و بودجه کشـور خواهد 
بـود. وقتـی ایـن سـازمان را تعطیـل می کننـد مشـخصا کسـی باقـی نمی ماند که 
چنیـن مـواردی را حسابرسـی کنـد. ماموریتـی هـم کـه مـن محول شـده تـا این 
پـروژه بررسـی شـود، توسـط دانشـگاه تهـران بـه مـن محـول گردید که نشـان از 
حضـور کارشناسـان فرهیختـه و خبـره در زمینه توسـعه، در دانشـگاه ها دارد. ولی 
متاسـفانه آن هـا را نادیـده می گیـرم. اغلـب گرفتاری هـای مـا در امـر توسـعه از 

همیـن قبیل اسـت.

از مدیریـت بحـران هـم صحبت کنیـم. مدیریـت بحران بـدون تردید 
جایـگاه ویـژه ای در توسـعه دارد. ولـی انـگار مسـئوالن مـا بـه مدیریت 
بحـران توجهـی ندارند. بـه عنوان نمونـه مبحث »پیشـگیری« را می توان 
عنـوان کـرد کـه در مدیریـت بحـران ایرانـی، هیـچ ارزشـی نـدارد. در 
مقابـل شـماره تماس هایـی مثـل 110.115، 113 و... بسـیار حیاتی تر به نظر 

می رسـند. علـت ایـن موضوع چیسـت؟
در اصـول برنامـه توسـعه پایـدار، ابتدا به پیشـگیری توجه می شـود بعد درمان. 
در چنیـن منظـری در ابتـدا بررسـی می کننـد کـه اگـر فـان تصمیـم را اتخـاذ 
کنیـم، چـه مشـکاتی متوجـه محیـط زیسـت خواهـد شـد. ایـن همـان مبحـث 
پیشـگیری اسـت. طرح هـای توسـعه ای که در کشـور عنـوان و در سـازمان محیط 
زیسـت و طی کمیسـیون ماده 2 توسـط دولت بررسـی می شـد، مبحث پیشگیری 
بـه فراموشـی سـپرده می شـد و طـی یـک موافقت نامـه کلـی آن طرح توسـعه ای 
را انجـام می دهنـد. آنهـم بـدون اینکـه در ادامـه نظارتی صـورت بگیـرد کنند که 
آیـا نهایتـا برنامـه پایـش شـده یـا نـه. در همیـن مسـاله مدیریـت بحـران کـه به 
آن اشـاره کردیـد، آقایـان نهایتـا طرح هـا را بـه خان باجی هـای خـود می دهنـد و 

اینگونـه محلـی بـرای دریافـت پول هـای کان می یابنـد.

شـاید بتـوان گفـت چنیـن مشـکالتی بـه جهـت بدبینـی برخـی از 
مسـئوالن بـه تکنوکراسـی و تکنوکرات هـا در کشـور اسـت. نظـر شـما 

؟ چیست
احسـنت! مشـکل مـا همیـن اسـت. وقتی در سـازمان محیط زیسـت، سـازمان 
آب خیـزداری و سـازمان برنامـه و بودجه، این همه کارشـناس وجـود دارد، ولی در 
مـورد یـک مبحـث کامـا اختصاصـی، برنامه و کارشناسـی بـه چشـم نمی آید و 
فقـط مبلغـی را دریافـت می کننـد و در مقابل کار مـورد قبول هم ارائه نمی شـود، 
چنیـن مشـکاتی پیـش روی مـا قـرار خواهد گرفـت. در حـال حاضر در پیشـبرد 
برنامه هـای توسـعه، فسـاد بزرگـی وجـود دارد. اکنـون طـرح گرفتـن از نهادهـای 
دولتـی، ۴۰ درصـد بـه ۶۰ درصد شـده اسـت؛ قبـا ۶۰ درصد بـه ۴۰ درصد بود؛ 
یعنـی اینکـه ۴۰ درصـد اعتبار را مجری طـرح دریافت می کنـد و ۶۰ درصد را نیز 
کسـی کـه طـرح را اجـرا می کنـد. قبا مجری طـرح ۶۰ درصـد دریافـت می کرد. 

ضمـن چنیـن تغییـری باید خبر از فسـاد و رانـت کان داد.

ایـن مدیریِت منابع درآمدی، در تقسـیم ثـروت هم تاثیـر دارد. بدون تردید 
تقسـیم ثـروت بی تدبیرانه در محیط زیسـت، چنین مصایبـی را رقم می زند.

مـا خشکسـالی  کـه  می گفـت  دوسـتان مان  از  یکـی  اسـت.  همینطـور  بلـه؛ 
مدیریتـی داریـم! البتـه بـرای حـل این مشـکات هم راه حـل وجـود دارد. آمایش 
سـرزمین بایـد طبـق اصـول توسـعه ی پایدار انجام شـود. از سـال ۱۳۵۵ تـا امروز 
چنیـن کاری صـورت نگرفتـه اسـت. مـا در ایـن حیطـه، فعالیـت خـود را بـا ژاپن 
آغـاز کردیـم. ولـی در ادامـه و از سـال ۵۵ کـه ایـن کار را انجـام ندادیـم، مالـزی 
سـنگاپور، ترکیـه و سـایر کشـورهای دیگـر گـوی سـبقت را از ما ربودنـد. اگر این 
تصمیـم را بگیریـم، می توانیـم بـه ژاپنـی دیگـر تبدیـل شـویم. بـه هـر طریـق باز 
هـم دیـر نیسـت. آقایـان نبایـد از بکارگیـری فرهیختگان هراسـی داشـته باشـند. 
مشـکل ایـن اسـت کـه وقتی یـک مدیر سـواد نـدارد، فی الواقـع از این می هراسـد 

کـه چنـد نفـر کارشـناس خبـره و فرهیختـه اطراف او باشـند.

این موضوع یکی از مشـکالت اساسـی کشـور اسـت. همین افرادی که به 
آن اشـاره داشـتید، بـا لفظ توسـعه بیگانه هسـتند و می گویند ما توسـعه ی 

غربـی نمی خواهیـم. به نظر شـما، مفهوم توسـعه، غربی و شـرقی دارد؟
چه در کشـورهای آسـیایی و چـه در آمریکایی و اروپایـی، دارای اصول واحدی 
اسـت. همانطـور کـه ما سـواد خواندن و نوشـتن را می آموزیم، در خصوص توسـعه 
نیـز بایـد همیـن کار را انجـام دهیـم. سـواد آموختـن، غربی و شـرقی نـدارد. من 
شـخصا در ایـران ۴۹ مـدل ریاضـی تدویـن کـرده ام که مختـص ایران اسـت. باید 
شـبیه چنیـن کارهایـی را ادامـه داد. خـدا را شـکر چند اسـتان در حـال پیگیری 
هسـتند و آینـده ی روشـنی را بـرای آن هـا می توان در نظـر گرفت. اصول توسـعه 
در کل جهـان یک سـان اسـت. هـر چند شـیوه های مختلفی داشـته باشـد. چیزی 
کـه مشـخص اسـت، در توسـعه، رانت خـواری و فامیل بـازی وجود نـدارد. این یک 

اصل اسـت.

در گفت وگو با هادی حق شناس و مجید مخدوم فرخنده مطرح شد؛ 

 از خشکسالی مدیریتی رنج می بریم 
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