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با وجود گذشته ۴ ماه از سال و تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۰ انجام شد

چرا دولت قانون اخذ مالیات از 
خودروهای گران قیمت را اجرا نکرد؟

مسکن ملی به هیچ 
یارانه ای متصل نیست

آیین نامه ای تاکنون مصوب و یا ابالغ نشده است
دولت هیچ عزمی برای اجرای این قانون به کار نبست

در حال حاضر بسترهای تولید مسکن برای دولت جدید آماده است
دولت موفق به ساخت 400 هزار واحد در طی دو سال نیست

درآمد حوزه های مرتبط با بخش مسکن هم افزایش می یابد
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        روحانی در آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم: 

بخشی از واقعیت 
را به دلیل 

حفظ وحدت ملی 
به مردم نگفتیم 

رعایت اخالق حرفه ای
 الزمه حفظ کرامت انسانی

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری سه شنبه برگزار می شود

 نباید اسباب کوچ و مهاجرت 
ورزشکاران را فراهم کرد

سازمان سنجش به بازوی بازاریابی 
مؤسسات خصوصی تبدیل شده است

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت: 
اجرای طرح اقتصاد هوشمند باعث 

کاهش فساد و افزایش شفافیت می شود 

ــاد  ــرح اقتصـ ــرای طـ ــت: اجـ ــند گفـ دژپسـ
هوشـــمند موجـــب کاهـــش فســـاد و افزایـــش 
ــی  ــل توجهـ ــش قابـ ــود و نقـ ــفافیت می شـ شـ
در بهبـــود روابـــط اقتصـــادی ایـــران و خـــارج 

دارد. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ـــی  ـــر امـــور اقتصـــادی و دارای فرهـــاد دژپســـند وزی
ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه ـــت دول ـــیه جلســـه هیئ در حاش
ـــه  ـــه مجموع ـــه ب ـــا توج ـــادی ب ـــای اقتص برنامه ه
ــل  ــاه قابـ ــی کوتـ ــازه زمانـ ــرایط در یـــک بـ شـ
اجـــرا نیســـت؛ می دانیـــد کـــه مـــن در میانـــه 
ـــا  ـــدم، ب ـــت ش ـــم وارد دول ـــت دوازده ـــیر دول مس
ایـــن حـــال یکـــی از موضوعاتـــی کـــه در راس 
برنامه هـــای مـــن بـــود و پیگیـــری هـــم کـــردم 
موضـــوع اقتصـــاد هوشـــمند بـــود کـــه در ایـــن 
زمینـــه گام هـــای خوبـــی برداشـــته و نقشـــه راه 

ـــد. ـــن ش تبیی
ــیر  ــن مسـ ــرد: در ایـ ــان کـ ــند بیـ دژپسـ
هنـــوز بـــا شـــرایط مطلـــوب فاصلـــه داریـــم 
ـــع  ـــدی رف ـــات ج ـــا اقدام ـــه را ب ـــد فاصل و بای
کنیـــم، امیـــدوارم وزیـــر اقتصـــاد دولـــت 
ـــورزد  ـــام ب ـــوص اهتم ـــن خص ـــیزدهم در ای س
ــازی فضـــای  ــه ایـــن کار؛ چراکـــه روان سـ بـ
کســـب و کار و افزایـــش ســـرمایه گـــذاری از 

ــد آن اســـت. فوایـ
وی ادامـــه داد: اجـــرای طـــرح اقتصـــاد 
هوشـــمند موجـــب کاهـــش فســـاد و افزایـــش 
ــی  ــل توجهـ ــش قابـ ــود و نقـ ــفافیت می شـ شـ
در بهبـــود روابـــط اقتصـــادی ایـــران و خـــارج 

دارد.
وزیـــر اقتصـــاد در پاســـخ بـــه ســـوالی 
در  اقتصـــاد  وزارت  عملکـــرد  درخصـــوص 
کـــرد:  خاطرنشـــان  اشـــتغالزایی،  زمینـــه 
ــوان  ــا به عنـ ــن زمینه هـ ــاد در ایـ وزارت اقتصـ
ایفاگـــر نقـــش تنظیـــم کننـــده سیاســـت های 
اقتصـــادی می تواننـــد اقداماتـــی انجـــام دهـــد. 
نتیجـــه روانســـازی فضـــای کســـب و کار و 
مانـــع زدایـــی ورود ســـرمایه گـــذار و ایجـــاد 

ــت. ــتغال اسـ اشـ

به میزبانی بورس کاال رقم می خورد؛ 
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با 

عرضه خودرو در تاالر نقره ای

چنانچـــه خـــودرو در بـــورس عرضـــه شـــود 
و بـــازار خـــودرو جایـــگاه خـــود را بـــه عنـــوان 
ـــردم  ـــن م ـــذاری در بی ـــرمایه گ ـــرای س ـــازاری ب ب
از دســـت دهـــد، در آینـــده ای نزدیـــک شـــاهد 
ـــودرو  ـــازار خ ـــای ب ـــه و تقاض ـــدن عرض ـــم ش تنظی
ـــذاری دســـتوری  ـــن خـــروج از قیمـــت گ و همچنی

ـــود. ـــم ب خواهی
ـــورای  ـــس ش ـــا در  مجل ـــردم فس ـــده م نماین
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع 
ــورای  ــم شـ ــس یازدهـ ــدای مجلـ ــه از ابتـ کـ
معـــادن  و  صنایـــع  کمیســـیون  اســـامی، 
گـــذاری  قیمـــت  بـــا  را  مخالفـــت خـــود 
دســـتوری بارهـــا اعـــام کـــرده اســـت، بـــه 
ــوع  ــن موضـ ــنا(گفت: ایـ ــرمایه )سـ ــازار سـ بـ
ـــه  ـــرار گرفت ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــا م باره
ـــورس کاال  ـــودرو در ب ـــدن خ ـــا وارد ش ـــرا ب زی
ــود  ــه خـ ــود بـ ــا خـ ــه و تقاضـ ــت عرضـ قیمـ

تنظیـــم مـــی شـــود.
ـــت  ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــروزی ب ـــت اهلل فی حج
بـــازار ســـرمایه در ســـال هـــای آتـــی، اظهـــار 
کـــرد: خوشـــبختانه بـــا تدبیـــر بســـیاری از 
مســـئوالن در ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار 
ـــور  ـــه ط ـــده و  ب ـــاد ش ـــازار ایج ـــن ب ـــات در ای ثب
حتـــم بـــا آمـــوزش و فرهنـــگ ســـازی نســـبت 
بـــه توانمنـــدی ســـهامداران، انتظـــار مـــی رود 
ـــودی  ـــه بهب ـــتر رو ب ـــه بیش ـــر چ ـــازار ه ـــرایط ب ش

حرکـــت کنـــد.
ــت و  ــزود: صداقـ ــا افـ ــردم فسـ ــده مـ نماینـ
ــه  ــت از جملـ ــی و درسـ ــات واقعـ ــه اطاعـ ارائـ
ــوزه  ــن حـ ــرای ایـ ــی بـ ــای اصلـ ــاز و کارهـ سـ
خواهـــد بـــود زیـــرا مـــردم بـــا اعتمـــاد وارد آن 
ـــازار  ـــن ب ـــود را در ای ـــای خ ـــرمایه ه ـــده و س ش

ســـرمایه گـــذاری مـــی کننـــد. 
او یـــادآور شـــد؛ مســـئوالن ایـــن حـــوزه 
ــی  ــان بخشـ ــن اطمینـ ــد ضمـ ــی، بایـ تخصصـ
بـــه ســـرمایه گـــذاران، زمینـــه را بـــرای ارائـــه 
ــی  ــا کسـ ــرده تـ ــم کـ ــفاف فراهـ ــات شـ اطاعـ
ـــات  ـــود اطاع ـــی از نب ـــان ناش ـــرر و زی ـــار ض دچ

کافـــی نشـــود.

ــات  ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس ــب رئی نائ
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاوری مجل و فن
ــه طــرح تحقیــق و تفحــص از ســازمان ســنجش  ب
آمــوزش کشــور، عنــوان کــرد: ایــن طــرح بــا هــدف 
مــردم  بیت المــال و حقــوق  منابــع  از  صیانــت 
ایــران کــه دریافت کننــدگان خدمــات  شــریف 
ــه  ــت چراک ــان اس ــتند در جری ــازمان هس ــن س ای
متأســفانه ســازمان ســنجش در ســالیان اخیــر 
تبدیــل بــه بــازوی بازاریابــی موسســات خصوصــی و 
محلــی بــرای رانت خواری هــا و ویژه خواری هــای 

ــت.  ــده اس ــراد ش ــی اف برخ
احمــد نــادری در گفت وگــو بــا خانــه ملــت 
ســازمان  از  تفحــص  و  تحقیــق  طــرح  دربــاره 
ســنجش آمــوزش کشــور، عنــوان کــرد: طــرح 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــص از س ــق و تفح تحقی
ــل  ــر تبدی ــالیان اخی ــفانه در س ــه متأس ــور ک کش
بــه بــازوی بازاریابــی موسســات خصوصــی و محلــی 
بــرای رانت خواری هــا و ویژه خواری هــای برخــی 
افــراد شــده بــود، بــا هــدف صیانــت از منابــع 
بیت المــال و حقــوق مــردم شــریف ایــران کــه 

ــن ســازمان هســتند،  ــات ای ــدگان خدم دریافت کنن
ــت. ــورت پذیرف ص

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسامشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی 
ادامــه داد: ســال ها اســت، شــرکت در کنکــور و 
حضــور در یــک رقابــت ســالم بــرای دانش آمــوزان، 
دانشــجویان و داوطلبــان و خانــواده آنهــا کــه 
و  روحــی  هزینه هــای  مســیر  ایــن  در  بعضــاً 

ــل  ــه دلی ــد، ب ــه جــان خریده ان ــی را ب ــادی فراوان م
وجــود نقــاط پنهــان و گرداننــدگان پشــت صحنــه 
جملــه  از  دســتگاه ها  برخــی  ســوء عملکرد  و 
ــل  ــک معض ــه ی ــل ب ــون تبدی ــازمان، اکن ــن س ای
ــوءمدیریت  ــده س ــاً زایی ــه تمام ــده ک ــی ش اجتماع
ــه  ــر ب ــت و منج ــراد اس ــی اف ــی برخ ــاده طلب و زی
بــی عدالتــی و حیــف و میــل منابــع و ســرمایه های 

ــت. ــده اس ــی ش مل

ــر آن  ــت ب ــاس، هم ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
ــی، در گام اول  شــد کــه جعبــه ســیاه آمــوزش عال
ــص از  ــق و تفح ــرد و تحقی ــرار گی ــدف ق ــورد ه م
ــفافیت و  ــاد ش ــور ایج ــه منظ ــنجش ب ــازمان س س

ــورد. ــد خ ــت کلی ــتر عدال ــم بس ترمی
ــد در  ــاری خداون ــه ی ــرد: ب ــح ک ــادری تصری ن
ــرورش  ــوزش و پ ــه ارکان آم ــا ورود ب ــدی ب گام بع
ــری از  ــه دیگ ــوع، منظوم ــن موض ــا ای ــاط ب در ارتب
ــات  ــایر موضوع ــار س ــور را در کن ــوس کنک اختاپ
و معضــات دیگــر نظیــر بــازار مــدارک علمــی 
ــت و در راه  ــم داش ــتور کار خواهی ــی، در دس جعل
ــم  ــر خواهی ــدم ب ــوب ق ــه معی ــن چرخ ــاح ای اص

ــت. داش
نایــب رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس 
افــزود: امیــدوارم ایــن حرکــت ســرآغازی بــر 
پایــان نــگاه ســوداگرانه و منفعت طلبانــه بــه تعلیــم 
ــران  ــرای مدی ــقی ب ــن سرمش ــت و همچنی و تربی
بی ثمــر کــه محــل خدمــت خــود را ُملــک و ِملــک 
شــخصی می داننــد و اعتقــادی بــه شــفافیت و 

ــد. ــد، باش ــخگویی ندارن پاس

بـــا گذشـــت یـــک روز از اجـــرای طـــرح 
ـــخه  ـــزار و ٩۶ نس ـــاب ۱۴٠٠«، ٧٠ ه ـــتانه کت »تابس
کتـــاب بـــه ارزش ۴٠ میلیـــارد و ٣۵ میلیـــون 

ریـــال بـــه فـــروش رســـید. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، طـــرح »تابســـتانه کتـــاب 
۱۴٠٠« از روز گذشـــته، شـــنبه )نهـــم مردادمـــاه 
ـــر  ـــی از سراس ـــارکت ٩۶۴ کتابفروش ـــا مش ۱۴٠٠( ب
کشـــور فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرده اســـت و 
تـــا پانزدهـــم مـــرداد مـــاه بـــه کار خـــود ادامـــه 

ــد داد. خواهـ
در ایـــن طـــرح از مجمـــوع ٩۶۴ کتابفروشـــی 
ــاب ۱۴٠٠«، ٧٣٢  ــتانه کتـ ــرح »تابسـ ــو طـ عضـ
 ٢٣٢ و  اســـتان ها  مراکـــز  در  کتابفروشـــی 
کتابفروشـــی در شهرســـتان ها حضـــور دارنـــد 
و کتاب هـــای عمومـــی، کـــودک و نوجـــوان و 
ــه  ــدی عرضـ ــه ٢٠ درصـ ــا یارانـ ــگاهی را بـ دانشـ

. می کننـــد
هجدهمیـــن دوره از طرح هـــای توزیـــع یارانـــه 
کتـــاب از طریـــق کتابفروشـــی ها )طرح هـــای 
ـــدی  ـــش ۵٠ درص ـــا افزای ـــاب( ب ـــروش کت ـــی ف فصل
اعتبـــار همـــراه اســـت؛ بـــر همیـــن اســـاس نیـــز 
ســـقف مجـــاز خریـــد بـــرای هـــر خریـــدار کـــه 
در طرح هـــای پیشـــین ٢٠٠ هزارتومـــان بـــود 
ــغ ٣٠٠  ــه مبلـ ــاب ۱۴٠٠« بـ ــتانه کتـ در »تابسـ

هزارتومـــان افزایـــش یافـــت.

کتابخوانـــی  و  کتـــاب  بـــه  عاقه منـــدان 
  tarh.ketab.ir ســـایت  بـــه  مراجعـــه  بـــا 
می تواننـــد از لیســـت کتابفروشـــی های عضـــو 
ــده و  ــر شـ ــاب ۱۴٠٠ باخبـ ــتانه کتـ ــرح تابسـ طـ
ــی و  ــه کارت ملـ ــا ارائـ ــاه بـ ــا ۱۵ مردادمـ از ٩ تـ
بـــا مراجعـــه بـــه کتابفروشـــی های عضـــو طـــرح 
تابســـتانه کتـــاب ۱۴٠٠ کتاب هـــای عمومـــی، 
ــه ٢٠  ــا یارانـ ــگاهی را بـ ــوان و دانشـ کودک ونوجـ

ــد. ــداری کننـ ــدی خریـ درصـ
کتابفروشـــی های مشـــارکت کننده در طـــرح 
تابســـتانه کتاب ۱۴٠٠ تـــا زمـــان بـــه اتمـــام 
ــه  ــه ارائـ ــزم بـ ــی ملـ ــه اختصاصـ ــیدن یارانـ رسـ

ــتند. ــتریان هسـ ــه مشـ تخفیـــف بـ
تابســـتانه کتاب  طـــرح  در  یارانـــه  ارائـــه 
ــت  ــی اسـ ــای چاپـ ــامل کتاب هـ ــا شـ ۱۴٠٠ تنهـ
ــه  ــی عرضـ ــای فرهنگـ ــام و کاالهـ ــایر اقـ و سـ
شـــده در کتابفروشـــی را شـــامل نمی شـــود. و 
نیـــز کتاب هـــای آموزشـــی و کمـــک آموزشـــی، 
ــابک  ــابک و دارای شـ ــماره شـ افســـت، فاقـــد شـ
ــک  ــه در بانـ ــی کـ ــن کتاب هایـ ــط و هم چنیـ غلـ
اطاعاتـــی خانـــه کتـــاب و ادبیـــات ایـــران ثبـــت 
نشـــده اند، مشـــمول طـــرح تابســـتانه کتـــاب 

. د نمی شـــو
در طـــرح تابســـتانه کتـــاب ۱۴٠٠ امـــکان 

ـــده  ـــم ش ـــز فراه ـــوری نی ـــای غیرحض ـــت خریده ثب
اســـت.

طرح های فصلی فروش کتاب
ــال  ــامی از سـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ وزارت فرهنـ
۱٣٩۴ بـــرای هدفمندکـــردن یارانـــه نشـــر طـــرح 
هـــای فصلـــی فـــروش کتـــاب را آغـــاز کـــرد؛ در 
ـــد روی  ـــی توانن ـــا م ـــا کتابفروشـــی ه ـــن طـــرح ه ای
فـــروش کتـــاب بـــه خریـــداران تخفیـــف بدهنـــد 
ــه  ــده را از وزارت خانـ ــف داده شـ ــغ تخفیـ و مبلـ

دریافـــت کننـــد.
ـــای  ـــرح ه ـــام ط ـــا ن ـــه ب ـــا ک ـــرح ه ـــن ط در ای
ـــه  ـــع یاران ـــد، توزی ـــده ان ـــی مشـــهور ش ـــروش فصل ف
ـــرایط  ـــه ش ـــی ک ـــی های ـــق کتابفروش ـــاب از طری کت
ــه  ــود کـ ــام می شـ ــند، انجـ ــته باشـ الزم را داشـ
ـــا  ـــه ب ـــود را ک ـــای خ ـــاب ه ـــد کت ـــی توانن ـــا م آن ه
ـــند  ـــته باش ـــت داش ـــده مطابق ـــن ش ـــرایط تعیی ش

ـــند. ـــداران بفروش ـــه خری ب
فصلـــی  طـــرح   ۱٧ از  بیـــش  تاکنـــون 
دوره  و هجدهمیـــن  برگـــزار شـــده  کتـــاب 
طریـــق  از  کتـــاب  یارانـــه  توزیـــع  طـــرح 
کتابفروشـــی ها )طرح هـــای فصلـــی فـــروش 
کتـــاب  تابســـتانه  عنـــوان  بـــا  کتـــاب(، 
۱۴٠٠ از نهـــم تـــا پانزدهـــم مردادمـــاه، در 
سراســـر  طـــرح  عضـــو  کتابفروشـــی های 

می شـــود. برگـــزار  کشـــور 

سازمان سنجش به بازوی بازاریابی مؤسسات خصوصی تبدیل شده است

فروش چهار میلیارد ریالی »تابستانه کتاب 1۴۰۰« در روز اول
تازه های خبرتازه های خبر
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رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور گفــت: مــردم 
ــم  ــت دوازده ــه دول ــه ب ــره ای ک ــا نم ــاط ب در ارتب
می دهنــد بایــد شــرایط جنــگ اقتصــادی را در 

ــد.  ــر بگیرن نظ
ــه گــزارش مهــر، محمــود واعظــی رئیــس دفتــر  ب
رئیس جمهــور در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت گفت: 
ــم  ــان نمــره بدهی ــه خودم ــم ب ــان نمی توانی ــا خودم م

ــم. ــه مــردم واگــذار می کنی بلکــه نمــره دادن را ب
واعظــی گفــت: مــردم هــم در ارتبــاط بــا نمــره ای 
ــد.  ــر بگیرن ــرایط را در نظ ــد ش ــد بای ــه می دهن ک
شــرایط کشــور جنــگ اقتصــادی اســت و امیــدوارم 

ایــن وضــع تغییــر کنــد.
وی ادامــه داد: اگــر ایــن وضــع ادامــه پیــدا کــرد 
ــرد  ــا عملک ــی را ب ــت فعل ــرد دول ــد عملک ــردم بای م
دولــت بعــدی مقایســه کننــد و ببیننــد در شــرایط 
تحریــم ایــن دولــت بهتــر کشــور را اداره کــرده یــا 

دولــت بعــدی.
مــا  گفــت:  رئیــس  جمهــور  دفتــر  رئیــس 
ــا  ــه م ــم بلک ــف کنی ــان تعری ــم از خودم نمی خواهی
همــه تــاش خــود را بــرای توســعه و رفــاه کشــور و 
اینکــه بتوانیــم خدمــت بیشــتری بــه مــردم کنیــم، 

انجــام دادیــم و می دهیــم.
ــام  ــمنان نظ ــه دش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
فشارشــان را روی دولــت می گذارنــد کــه نتوانــد بــه 
مــردم خدمــت کنــد، افــزود: برخــی از رقبــای دوران 
انتخابــات مــا همــان رویــه انتخابــات را ادامــه دادنــد. 
ــیزدهم  ــت س ــرای دول ــن روش ب ــم ای ــا امیدواری م
اســتمرار پیــدا نکنــد، بایــد یــاد بگیریــم روزی 
ــور  ــردم شــمرده می شــود، رئیــس جمه ــه رای م ک
منتخــب رئیس جمهــور همــه مــردم ایــران باشــد و 

انتقادهــا و تخریب هــا نبایــد بــه گونــه ای کــه مانــع 
خدمــت رســانی دولــت می شــود، ادامــه پیــدا کنــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه بایــد تــاش کننــد 
ــه  ــت ب ــت دول ــت: موفقی ــد، گف ــق باش ــت موف دول
نفــع مــردم و انســجام نظــام اســت و مــا امیدواریــم 
در دولــت ســیزدهم همدلــی وجــود داشــته باشــد.

آینــده  دربــاره  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
برجــام گفــت: بایــد وزارت خارجــه دولــت ســیزدهم 
شــکل بگیــرد و سیاســت خارجــی آن اعــام شــود 
ــم در  ــاش کردی ــا ت ــرد. م ــس از آن قضــاوت ک و پ
دولــت خودمــان تحریــم برداشــته شــود. مــا تحریــم 
را بــرای مــردم و معیشــت آن هــا مضــر می دانیــم و 

ــود. ــته ش ــم برداش ــد تحری ــم بای ــر می کنی فک
ــص  ــای ترخی ــه خودروه ــاره ب ــا اش ــی ب واعظ
نشــده در گمــرک گفــت: در جریــان جزئیــات ایــن 
ــوده  ــن ب ــت ای ــا سیاســت دول ــا نیســتم ام خودروه

ــه  ــر کاالی دیگــری ک ــم کاالی اساســی و ه ــه ه ک
ــال  ــت الم ــول بی ــا پ ــه ب ــود چ ــور می ش وارد کش
ــد در  ــی، بای ــش خصوص ــول بخ ــا پ ــه ب ــد و چ باش
ــه  ــر اینک ــرد مگ ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م جامع

ــد. ــته باش ــود داش ــی وج ــون موانع ــق قان طب
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه چــه 
ــام  ــی انج ــت فعل ــتید در دول ــت داش کاری را دوس
بدهیــد و نشــد؟ گفــت: در ســه ســال و نیــم گذشــته 
ــکا از همــه نفــوذ و قدرتــش در داخــل  ــت آمری دول
ــی  ــم ریختگ ــک به ــا ی ــرد ت ــتفاده ک ــارج اس و خ
ــردم را در  ــاورد و م ــود بی ــه وج ــران ب ــل ای در داخ
ــذاری  ــد. هدفگ ــرار ده ــام ق ــت و نظ ــل حکوم مقاب
ــه  ــن کاری ک ــود و بزرگتری ــام ب ــا فروپاشــی نظ آنه
انجــام شــد ایــن بــود کــه دولــت بــه همــراه مــردم 
و هدایت هــای رهبــر انقــاب و همــکاری قــوای 
ــت  ــی دس ــه کار بزرگ ــلح ب ــای مس ــر و نیروه دیگ

ــد  ــا مســتحکم تر از گذشــته مان ــد کــه نظــام م زدن
و هدف گذاری هــای اصلــی آمریــکا خنثــی شــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
ــرای  ــادی ب ــای اقتص ــت گرفتاری ه ــمن توانس دش
مــردم بــه وجــود بیــاورد، افــزود:، مــردم مــا 
اســتقامت کردنــد و آنچــه کــه اهمیــت دارد اینکــه 
مســئولین دولــت آمریــکا از رئیــس جمهــور تــا وزرا 
ــران  ــال ای ــد سیاســت ترامــپ درقب اعــام کــرده ان
ــن  ــن مهمتری ــن ای ــر م ــه نظ ــورده و ب ــت خ شکس

ــت. کار اس
واعظــی تاکیــد کــرد: برخــی کارهایــی کــه 
ــل  ــه داخ ــوط ب ــم، مرب ــام دهی ــتیم انج می خواس
ــام  ــم و انج ــزی کردی ــه ری ــه برنام ــود ک ــور ب کش
ــم  ــل تحری ــه دلی ــز ب ــا نی ــی از کاره ــم و برخ دادی
و فشــار بــه تاخیــر افتــاد. برخــی از کارهــا هــم کــه 
ــی  ــذاری خارج ــرمایه گ ــوژی و س ــه تکنول ــاز ب نی

ــد. ــرو ش ــع روب ــا مان ــت ب داش
وی اظهــار داشــت: در رابطــه بــا کاالی اساســی، 
ــم  ــاش کردی ــی ت ــا خیل ــردم و گرانی ه معیشــت م
و جلســات متعــددی گذاشــتیم و برنامــه ریــزی 
ــا گــران  ــا قیمت هــا کاهــش پیــدا کنــد ی کردیــم ت
ــی،  ــگ روان ــل جن ــه دلی ــفانه ب ــا متاس ــود، ام نش
و  المللــی  بیــن  فشــارهای  و  اقتصــادی  جنــگ 

ــیدیم. ــه آن نرس ــران ب ــل ای ــالی در داخ خشکس
ــن  ــه ای ــور در پاســخ ب ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
ســوال کــه چــه توصیــه ای بــه دولــت آینــده داریــد؟ 
گفــت: توصیــه ام ایــن اســت کــه از تجربیــات 
دولت هــای گذشــته اســتفاده کنــد. اســتفاده از 
مشــاوره و تجربــه صاحبنظــران و مســئولین بــه ایــن 

ــه آنهــا پســت داده شــود. ــا نیســت کــه ب معن
واعظــی گفــت: دولــت آینــده بایــد تــاش کنــد 
ــا کشــور  ــم برداشــته شــود ت هرچــه ســریعتر تحری
روابــط اقتصــادی خارجــی و هــم روابــط داخلــی اش 

را براســاس وضعیــت نرمــال انجــام دهــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بعــد از 
ــه  ــاز ب ــت: نی ــد؟ گف ــا می روی ــم کج ــت دوازده دول
ــم  ــه دانشــگاه ه اســتراحت و بازنشســتگی دارم و ب

ــی روم. نم

ـــن  ـــی در آخری ـــر حت ـــار دیگ ـــم ب ـــت دوازده دول
ـــی  ـــدرت اجرای ـــند ق ـــر مس ـــود ب ـــور خ ـــال حض س
ــون  ــردن، قانـ ــی کـ ــرای اجرایـ ــور اراده ای بـ کشـ
ـــات ســـاالنه از خودروهـــای گـــران قیمـــت  اخـــذ مالی
ــت  ــود گذشـ ــا وجـ ــفانه بـ ــداد و متاسـ ــان نـ نشـ
موعـــد زمانـــی پایـــان خـــرداد مـــاه، آیین نامـــه ای 

ـــت.  ـــده اس ـــاغ نش ـــا اب ـــوب و ی ـــون مص تاکن
ـــات ســـاالنه  ـــت، اخـــذ مالی ـــه مل ـــه گـــزارش خان ب
ـــون  ـــار در قان ـــن ب ـــران قیمـــت اولی ـــای گ از خودروه
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــال ۱٣٩٩ در مجل ـــه س بودج
ــای  ــات از خودروهـ ــوان مالیـ ــه عنـ ــب و بـ تصویـ
ـــه  ـــد، البت ـــروف ش ـــی مع ـــکار عموم ـــزد اف ـــس ن لوک
ـــون  ـــن قان ـــرای ای ـــرای اج ـــی ب ـــچ عزم ـــت هی دول
بـــه کار نبســـت. امـــا بـــا آغـــاز فعالیـــت مجلـــس 
ـــود  ـــال کاری خ ـــن س ـــدگان در اولی ـــم، نماین یازده
ایـــن قانـــون را بـــا اعمـــال اندکـــی تغییـــرات در 
ـــد. ـــب کردن ـــر تصوی ـــار دیگ ـــال ۱۴٠٠ ب ـــه س بودج

ـــی )٧(  ـــد الحاق ـــه در بن ـــون ک ـــن قان ـــاس ای براس
ـــازمان  ـــده، س ـــر ش ـــه ذک ـــون بودج ـــره )۶( قان تبص
امـــور مالیاتـــی کشـــور مکلـــف شـــد تـــا نســـبت 
بـــه تعییـــن دارایی هـــای مشـــمول و ارزش آنهـــا 
ــاه ســـال ۱۴٠٠  ــا پایـــان خـــرداد مـ ــر تـ حداکثـ
اقـــدام کنـــد و مراتـــب را بـــه نحـــو مقتضـــی بـــه 
ــه  ــا کلیـ ــاند تـ ــمول برسـ ــخاص مشـ ــاع اشـ اطـ
ــاالنه  اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی، مالیـــات سـ
ــود  ــای تحـــت تملـــک خـ مربـــوط بـــه خودروهـ
و افـــراد تحـــت تکفلشـــان را حداکثـــر تـــا پایـــان 
ــد. از  ــت کننـ ــال ۱۴٠٠ پرداخـ ــاه سـ ــن مـ بهمـ
ســـوی دیگـــر وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی 
هـــم بایـــد آییـــن نامـــه اجرایـــی آن را تهیـــه و 

حداکثـــر تـــا پایـــان خردادمـــاه ســـال ۱۴٠٠ بـــه 
ــاند. ــران می رسـ ــت وزیـ ــب هیئـ تصویـ

ـــن  ـــی در آخری ـــر حت ـــار دیگ ـــم ب ـــت دوازده دول
ـــی  ـــدرت اجرای ـــند ق ـــر مس ـــود ب ـــور خ ـــال حض س
ــون  ــردن، قانـ ــی کـ ــرای اجرایـ ــور اراده ای بـ کشـ
ـــات ســـاالنه از خودروهـــای گـــران قیمـــت  اخـــذ مالی
ــت  ــود گذشـ ــا وجـ ــفانه بـ ــداد و متاسـ ــان نـ نشـ
موعـــد زمانـــی پایـــان خـــرداد مـــاه، آیین نامـــه ای 

ـــت. ـــده اس ـــاغ نش ـــا اب ـــوب و ی ـــون مص تاکن
ـــیون  ـــس کمیس ـــب رئی ـــی نای ـــد خدابخش محم
در  مجلـــس  محاســـبات  و  بودجـــه  برنامـــه، 
ــفانه  ــوع، گفت:متاسـ ــن موضـ ــه ایـ ــش بـ واکنـ
دولـــت هـــا در اجـــرای قوانیـــن ضعـــف دارنـــد 
ــوع  ــم روی موضـ ــس یازدهـ ــال مجلـ ــور مثـ بطـ
ـــاکن  ـــس و مس ـــای لوک ـــات از خودروه ـــذ مالی اخ
ـــا،  ـــی ه ـــاس بررس ـــا براس ـــد دارد ام ـــس تاکی لوک

دولـــت در ایـــن رابطـــه اقدامـــی جـــدی انجـــام 
نـــداده اســـت.

نایـــب رئیـــس کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و 
ـــه  ـــف ب ـــت موظ ـــه داد:دول ـــس ادام ـــبات مجل محاس
ـــا  ـــون بودجـــه ب اجـــرای قوانیـــن اســـت و طبیعتـــا قان
ـــت  ـــاالنه اس ـــرای آن س ـــان اج ـــه زم ـــن ک ـــه ای توج
بایـــد بـــا دقـــت بیشـــتری و در زمـــان مناســـب 

توســـط دســـتگاه اجرایـــی شـــود.
ــن در  ــر قوانیـ ــرد: اگـ ــد کـ ــی تاکیـ خدابخشـ
زمـــان پیـــش بینـــی شـــده و بصـــورت صحیـــح 
اجـــرا شـــود بســـیاری از مشـــکات ایجـــاد نمـــی 
ـــر  ـــد در ه ـــی یاب ـــامان م ـــور س ـــیاری ام ـــود و بس ش
صـــورت کمیســـیون بودجـــه بحـــث عـــدم توجـــه 
بـــه اخـــذ مالیـــات از لوکـــس ســـواران و مالـــکان 

خانـــه هـــای لوکـــس را پیگیـــری مـــی کنـــد
براســـاس ایـــن گـــزارش؛ در بنـــد الحاقـــی )٧( 

ـــم از  ـــه مالکین)اع ـــت: کلی ـــده اس ـــره آم ـــن تبص ای
ـــای  ـــواع خودروه ـــی( ان ـــی و حقوق ـــخاص حقیق اش
ـــت دو کابیـــن دارای شـــماره انتظامـــی  ســـواری و وان
ـــر از ۱8  ـــدان کمت ـــود و فرزن ـــام خ ـــه ن ـــخصی ب ش
ســـال و محجـــور تحـــت تکفـــل کـــه در پایـــان 
ــش از ده  ــا بیـ ــوع ارزش آنهـ ــال ۱۴٠٠ مجمـ سـ
ــد  ــال باشـ ــارد) ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ ۱٠( ریـ میلیـ
ـــودرو  ـــاالنه خ ـــات س ـــمول مالی ـــر مش ـــرح زی ـــه ش ب

ـــند: ـــی باش م
ــارد) ٠٠٠/  ٠٠٠/   ــزده میلیـ ــغ پانـ ــا مبلـ ۱- تـ
ـــازاد ده میلیـــارد)  ـــبت بـــه م ٠٠٠/ ۱۵( ریـــال نس
ـــد )%۱( ـــک درص ـــال ی ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ ۱٠( ری

٢- تـــا مبلـــغ ســـی میلیـــارد) ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ 
٣٠( ریـــال نســـبت بـــه مـــازاد پانـــزده میلیـــارد) 

٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ ۱۵( ریـــال دو درصـــد )٢%(
٣- تـــا مبلـــغ چهـــل و پنـــج میلیـــارد) ٠٠٠/  
٠٠٠/  ٠٠٠/ ۴۵( ریـــال نســـبت بـــه مـــازاد ســـی 
میلیـــارد) ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ ٣٠( ریـــال ســـه 

ــد )٣%( درصـ
ـــارد)  ـــج میلی ـــل و پن ـــازاد چه ـــه م ـــبت ب ۴- نس
ـــار درصـــد )%۴( ـــال چه ٠٠٠/  ٠٠٠/  ٠٠٠/ ۴۵( ری

ـــن  ـــوع ای ـــودرو موض ـــات خ ـــبه مالی ـــذ محاس ماخ
بنـــد قیمـــت روز انـــواع خـــودرو بـــا توجـــه بـــه 
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــا واردات آن اس ـــاخت ی ـــخ س تاری
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــور ت ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام س
ـــور  ـــذ مزب ـــود. ماخ ـــی ش ـــام م ـــن و اع ۱٣٩٩ تعیی
ـــازمان  ـــام س ـــد از اع ـــه بع ـــودرو ک ـــواع خ ـــرای ان ب
تولیـــد یـــا وارد مـــی شـــوند، بافاصلـــه پـــس از 
ــور  ــازمان مزبـ ــط سـ ــا واردات آن توسـ ــد یـ تولیـ

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــن و اع تعیی

واعظی در حاشیه جلسه دولت:

مردم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی به 
دولت دوازدهم نمره بدهند

با وجود گذشته ۴ ماه از سال و تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۰ انجام شد

چرا دولت قانون اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت را اجرا نکرد؟

با توسل به گاز اشک آور؛
پلیس فرانسه با معترضان به 

محدودیت های کرونایی درگیر شد

ــا گاز اشــک آور  پلیــس ضــد شــورش فرانســه ب
ــاد از  ــه در انتق ــت ک ــی رف ــتقبال معترضان ــه اس ب
ــده  ــا آم ــان ه ــه خیاب ــی ب ــای کرونای ــت ه محدودی

ــد. بودن
ــردم  ــر از مـ ــزاران نفـ ــر، هـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
پاریـــس و دیگـــر شـــهرهای فرانســـه در اعتـــراض 
ــای کرونایـــی در ایـــن  ــدید محدودیت هـ ــه تشـ بـ
ــا، بـــه  ــا شـــیوه ســـویه دلتـ کشـــور همزمـــان بـ

خیابان هـــا آمدنـــد.
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
و پلیــس ضــد شــورش هــم بــا گاز اشــک آور 
ــه  ــت، کار ب ــت و در نهای ــان رف ــراغ معترض ــه س ب

درگیــری کشــید.
ـــت  ـــه محدودی ـــه از اعتراضـــات ب در ســـومین هفت
ـــا در پایتخـــت فرانســـه، شـــاهد  ـــی، تنه  هـــای کرونای

ـــم. ـــی بودی ـــروی امنیت ـــزار نی حضـــور ســـه ه
ــر  ــه تدابی ــد اعتراضــات در واکنــش ب مــوج جدی
دولــت »امانوئــل ماکــرون« رئیــس جمهــور فرانســه 
بــرای اجبــاری کــردن ارائــه گذرنامــه ســامت 
هنــگام ورود بــه اماکــن عمومــی همزمــان بــا شــیوع 
ــه راه  ــن کشــور، ب ــد -۱٩ در ای ــارم کووی ــوج چه م

ــاده اســت. افت
ایــن اعتراضــات در حالــی اســت کــه طبــق 
نظرســنجی ها، اکثــر مــردم فرانســه بــا اعمــال 

هســتند. موافــق  جدیــد  محدودیت هــای 

با حضور رهبر انقالب؛
مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره 

ریاست جمهوری سه شنبه برگزار می شود
ریاســت  دوره   ســیزدهمین  تنفیــذ  مراســم 
بــا  مردادمــاه   ۱٢ ایــران، سه شــنبه  جمهــوری 
حضــور رهبــر انقــاب و جمعــی از مســئوالن و 
ــی )ره(  ــام خمین ــزاران نظــام در حســینیه  ام کارگ

می شــود. برگــزار 
ــیزدهمین  ــذ س ــم تنفی ــر، مراس ــزارش مه ــه گ ب
ــا حضــور  دوره ریاســت جمهــوری اســامی ایــران ب
ــئوالن و  ــی از مس ــامی و جمع ــاب اس ــر انق رهب
ــی )ره(  ــام خمین ــینیه ام ــام در حس ــزاران نظ کارگ
برگــزار و منتخــب ملــت ایــران توســط ولــی فقیــه 
بــه ســمت »ریاســت جمهــوری« منصــوب می شــود.

و  دســتورالعمل ها  رعایــت  بــا  مراســم  ایــن 
ســاعت  از  و  برگــزار  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
۱٠:٣٠ صبــح از شــبکه های صــدا و ســیما، ســایت 
و صفحــات KHAMENEI.IR در شــبکه های 

ــود. ــش می ش ــده پخ ــورت زن ــه ص ــی ب اجتماع
ــد  ــر کشــور گزارشــی از رون ــه وزی ــن برنام در ای
برگــزاری انتخابــات ۱۴٠٠ ارائــه می کنــد و پــس از 
قرائــت متــن حکــم تنفیــذ رئیــس جمهــور منتخــب 
و ایــراد ســخن توســط حجت االســام و المســلمین 

رئیســی، رهبــر انقــاب ســخنرانی خواهنــد کــرد.

قاتل سرباز ناجا دستگیر شد 

معــاون اجتماعــی پلیــس پایتخــت از دســتگیری 
قاتــل شــروری کــه روز گذشــته ســرباز ناجــا را بــه 

شــهادت رســاند خبــر داد. 
ــگاران جــوان، ســرهنگ  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
مــراد مــرادی معــاون اجتماعــی پلیــس پایتخــت اظهار 
ــژاد، ســرباز  کــرد: شــهید گرانقــدر عبدالجبــار مختوم ن

کانتــری ۱۱٠ شــهدا و اهــل اســتان گلســتان بــود.
وی افــزود: ایــن شــهید، بعــد از ظهــر دیــروز در 
حــوزه اســتحفاظی کانتــری ۱۱٠ شــهدا، بــا ســارق 
ــیکلت  ــرقت موتورس ــن س ــابقه داری حی ــرور و س ش

مواجــه شــد.
ــن شــرور حیــن  ــه داد: ای ــرادی ادام ســرهنگ م
دســتگیری، قصــد متــواری شــدن را داشــت کــه بــا 
ضربــات چاقــو، ایــن ســرباز عزیــز را از ناحیــه قلــب 
ــژاد پــس از انتقــال  مجــروح کــرد و ســرباز مختوم ن

بــه بیمارســتان بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد.
وی افــزود: از همــان لحظــه وقــوع حادثــه، اقدامــات 
ویــژه حــوزه فرماندهــی تهران بــزرگ صــورت گرفت و 
در ســاعت اولیــه امــروز، این متهم ســابقه دار بازداشــت 

شــد و در اختیــار مقــام قضائــی قــرار گرفــت.

5۴ فقره پرونده تخلف برای انبارهای 
کاالی آذربایجان شرقی تشکیل شد

 معـاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعت، معدن 
سـال  در  کـرد:  اعـام  آذربایجان شـرقی  تجـارت  و 
جـاری ۵۴ پرونـده تخلفاتی بـه ارزش یک هزار و ٩٠ 
میلیـارد ریـال بـرای مراکز نگهـداری کاال در اسـتان 

تشـکیل شـده است. 
بـه گـزارش ایرنـا، یوسـف پایـدار در یـک گفت و 
گـوی خبـری با اشـاره به انجـام ٢٢٩ مورد بازرسـی 
از انبارهـای کاالی آذربایجان شـرقی در سـال جاری 
افـزود: عرضـه خـارج از شـبکه، اخفـاء و امتنـاع از 
عرضـه، تبصـره ۴ مـاده ۱8 قانـون مبـارزه باقاچاق و 

احتـکار بیشـترین مـوارد تخلفاتـی بودند.
وی گفـت: رصـد و پایـش میدانـی و سیسـتمی 
نگهـداری کاال و میـزان ورودی و  انبارهـا و مراکـز 
خروجـی کاال بـه انبارهـا از طریق سـامانه های جامع 

انبـار و تجـارت بـا جدیـت دنبـال می شـود.
پایـدار افـزود: در ایـن مـدت بـا ۴٢٠ واحـد در 
تمـاس  انبـار  تکلیـف  تعییـن  بـرای  تائیـد  انتظـار 
حاصـل شـده اسـت و آرد، جـو، ذرت، سـویا، روغـن، 
سـیمان، شـکر، کنجاله سـویا، السـتیک، مـرغ، مواد 
اولیه پتروشـیمی و مـواد ضد عفونی کننـده از جمله 
کاالهـای مکشـوفه خـارج از ضوابـط عرضـه طی این 

مـدت در آن واحدهـا بودنـد.
معـاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه برگـزاری 
مصالـح  فروشـندگان  بـرای  آموزشـی  جلسـات 
سـاختمانی از تشـکیل پرونـده تخلفاتـی بـه ارزش 
تومـان در زمینـه  میلیـارد و ۴٠٠ میلیـون  هشـت 
فـروش سـیمان در چهار ماه گذشـته در اسـتان خبر 
داد و افـزود: تـا پایان تیرماه امسـال، یـک هزار و ۶٩ 
مـورد بازرسـی از واحدهـای فـروش و توزیع سـیمان 
انجـام شـده و ۱8۵ فقـره پرونـده بـه ارزش تقریبـی 
هشـت میلیـارد و ۴٠٠ میلیـون تومـان تشـکیل و به 

مراجـع رسـیدگی کننـده ارجاع شـده اسـت.
وی یـادآوری کـرد: تاکنـون ۵۴٠ واحـد از فعاالن 
ایـن بخـش در سـامانه جامـع انبـار و ٢٠٠ واحد نیز 

در سـامانه جامـع تجـارت ثبـت نام کـرده اند.
دسـتورالعمل های  براسـاس  داد:  ادامـه  پایـدار 
اباغـی ثبـت اطاعـات خریـد و فـروش سـیمان در 
سـامانه جامـع تجـارت الزامـی اسـت و ثبـت نکردن 
آمـار ورودی و خروجـی سـیمان توسـط واحدهـای 
تولیـدی و توزیعـی، تخلـف اسـت و به عنـوان عرضه 
بـدون  متخلفـان  بـا  و  محسـوب  شـبکه  از  خـارج 

کوچکتریـن اغمـاض برخـورد خواهـد شـد.
معـاون نظـارت و بازرسـی سـازمان صمت اسـتان 
گشـت های  برگـزاری  تـداوم  لـزوم  بـر  همچنیـن 
مشـترک بـا همکاری سـایر دسـتگاه ها تأکیـد کرد و 
گفـت: در تیرماه جاری ٩٣۶ گشـت مشـترک برگزار 
و ۱٣٢ پرونـده تخلفاتـی بـه ارزش ۴۶۵ میلیون ریال 

تشـکیل شـده است.

حاجی دلیگانی مطرح کرد؛ 
احتمال آغاز به کار کابینه 

سیزدهم پیش از تاسوعا و عاشورا
عضــو هیــات رئیســه مجلــس، گفــت: اگــر معرفی 
ــود،  ــام ش ــف انج ــس در روز تحلی ــه مجل ــه ب کابین
ــه بررســی و رأی  مجلــس دو هفتــه پــس از آن را ب
اعتمــاد اختصــاص خواهــد داد و تــا قبــل فرارســیدن 

تاســوعا و عاشــورا کار انجــام خواهــد شــد. 
حســینعلی حاجــی دلیگانــی عضــو هیات رئیســه 
مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
ــنهادی  ــت وزرای پیش ــام لیس ــان اع ــوص زم خص
ســید ابراهیــم رئیســی و رونــد بررســی های مجلــس، 
گفــت: آنچــه کــه مــا شــنیده ایم، اینطــور اســت کــه 
ــه  ــان روز ک ــد در هم ــم دارن ــی تصمی ــای رئیس آق
ــامی وزرای  ــود، اس ــزار می ش ــف برگ ــم تحلی مراس
ــه  و  ــی از برنام ــراه کلیات ــه هم ــان را ب پیشنهادی ش

خــط و مشــی دولــت بــه مجلــس ارائــه دهنــد.
ــورد  ــم بخ ــی رق ــن اتفاق ــر چنی ــزود: اگ وی اف
ــه مجلــس در روز تحلیــف  یعنــی معرفــی کابینــه ب
ــنبه  ــس از روز ش ــرایط مجل ــود، در آن ش ــام ش انج
بعــد از تحلیــف بررســی های خــود را آغــاز خواهــد 
کــرد و طــی روزهــای شــنبه تــا شــنبه هفتــه بعــد 
از آن هــم کار رای اعتمــاد انجــام خواهــد شــد. 
ــوان گفــت کــه  ــد ســپری شــود می ت ــن رون اگــر ای
ــه  ــورا کابین ــوعا و عاش ــیدن تاس ــل از فرارس ــا قب ت
ــی  ــای رئیس ــر آق ــا اگ ــد ام ــد ش ــخص خواه مش
ــه  ــه ای ک ــت دوهفت ــند از مهل ــته باش ــم داش تصمی
ــن مســاله  ــد ای ــون دارد، اســتفاده کنن براســاس قان
بــه بعــد از تاســوعا و عاشــورا موکــول خواهــد شــد.

نماینــده شاهین شــهر و میمــه در رابطــه بــا »نــگاه 
ــا  ــه ب ــه و اینک ــکیل کابین ــاله تش ــه مس ــس ب مجل
لیســت پیشــنهادی بــا اغمــاض عمــل خواهنــد کــرد 
ــگاه مجلــس  ــا خیــر؟«، خاطرنشــان کــرد: خیــر، ن ی
حتمــا یــک نــگاه دقیــق و کارشناســی خواهــد بــود 
و اینطــور نیســت کــه اگــر خــدای نکــرده مســاله ای 

ــم. ــده بگیری وجــود داشــته باشــد، آن را نادی
وزرا  کارآمــدی  روی  مجلــس  داد:  ادامــه  وی 
بســیار حســاس اســت و ایــن مســاله را بــدون توجــه 
ــی  ــده بررس ــی ش ــی وزرای معرف ــر سیاس ــه تفک ب
ــدی  ــس کارآم ــی مجل ــت اصل ــرد. اولوی ــم ک خواهی

ــت. وزرا اس

طرح تولید و صادرات محصوالت 
ایران خودرو به سوریه ابالغ شد

دولــت مصوبــه مربــوط بــه طــرح تولیــد و 
صــادرات محصــوالت ایــران خــودرو در کشــور 
ســوریه و همچنیــن تعرفــه ارایــه خدمــات درمانــی 

ــرد.  ــاغ ک ــزل را اب در من
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت مصوب ــا، دول ــزارش ایرن ــه گ ب
طــرح تولیــد و صــادرات محصــوالت ایــران خــودرو 

ــرد. ــاغ ک ــوریه را اب در کشــور س
هیــات وزیــران در جلســه مــورخ ۶ مــرداد ۱۴٠٠، 
بــه منظــور حمایــت مالــی از شــرکت ایــران خــودرو 
جهــت فعالســازی بخش هــای مــورد نیــاز در شــرکت 
ــران  ــوالت ای ــاژ محص ــرای مونت ــوریه ب ــیامکو س س
ــادرات  ــد و ص ــرح تولی ــور، ط ــن کش ــودرو در ای خ
ــران  ــرکت ای ــط ش ــده توس ــد ش ــای تولی خودروه

ــب رســاند. ــه تصوی ــه کشــور ســوریه را ب خــودرو ب
بــه موجــب ایــن مصوبــه، صنــدوق ضمانــت 
فرآینــد  بــدون  اســت  ایــران مکلــف  صــادرات 
عــدم  )ریســک(  خطرپذیــری  اعتبارســنجی، 
تســهیات  اقســاط  ســود  و  اصــل  بازپرداخــت 
مصــوب بانــک توســعه صــادرات ایــران بــرای اعطــا 
بــه شــرکت ایــران خــودرو در ســوریه مشــروط بــه 
ــودرو و  ــران خ ــان ای ــترک می ــاب مش ــاح حس افتت
بانــک یــاد شــده بــه منظــور واریــز وجــوه ناشــی از 
فــروش در آن کشــور را حداکثــر تــا ســقف معــادل 
ریالــی ۱٠ میلیــون دالر نــزد بانــک توســعه صــادرات 
ایــران در قبــال دریافــت چــک و ســفته از شــرکت 
ایــران خــودرو بــه مــدت یــک ســال تضمیــن کنــد.

ــل  ــه قاب ــت نام ــزد ضمان ــرخ کارم ــن، ن همچنی
ــت. ــد اس ــاالنه دو درص ــر س ــدور، حداکث ص

تعرفه ارایه خدمات درمانی در منزل 
بازنگری و ابالغ شد

مــرداد  مــورخ ۶  وزیــران در جلســه  هیــات 
ــزل  ــی در من ــات درمان ــه خدم ــه ارای ۱۴٠٠،  تعرف
ــامت  ــات س ــاب ارزش نســبی خدم ــدرج در کت من
را در کانشــهرها، شــهرهای محــروم و ســایر نقــاط 

ــرار داد. ــاح ق ــری و اص ــورد بازنگ ــور م کش

عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان آذربایجان شــرقی در مجــل اعتقــاد 
ــدی  ــده توانمن ــب ش ــی موج ــتان ها و تمرکزگرای ــتردگی اس دارد، گس

ــی شناســایی نشــود.  ــه خوب اســتان ها ب
ــت  ــا اهمی ــه ب ــماعیلی در رابط ــدی اس ــارس، مه ــزارش ف ــه گ ب

ــار  ــور، اظه ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــرح آمای ــدن ط ــی ش اجرای
داشــت: هــر کــدام از اســتان های کشــورمان دارای ظرفیت هــای 
ــه  ــا ب ــه آنه ــز از هم ــت متمرک ــا مدیری ــوان ب ــت و نمی ت ــی اس مختلف

ــرد. ــتفاده ک ــی اس خوب
ــه  ــا اشــاره ب ــه در مجلــس شــورای اســامی ب ــردم میان ــده م نماین
ــی موجــب شــده توانمنــدی  اینکــه گســتردگی اســتان ها و تمرکزگرای
ــد  ــن اســاس بای ــر ای ــزود: ب ــی شناســایی نشــود، اف ــه خوب اســتان ها ب
ــران اســتانی  ــه مدی ــارات مدیریت هــای کان کشــور ب بخشــی از اختی

تفویــض شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه بــا محدودیــت منابــع در کشــور مواجــه 
ــرای توســعه همــه جانبــه  هســتیم و همیــن امــر از دیگــر آســیب ها ب

در اســتان ها به شــمار مــی رود، ادامــه داد: بــدون شــک اگــر اختیــارات 
ــه  ــز ب ــع نی ــای مناب ــد، محدودیت ه ــش یاب ــتانی افزای ــووالن اس مس

ــود. ــت می ش ــی مدیری خوب
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم یــادآور شــد: بــه عبارتــی 
ــر  ــی بهت ــی خیل ــووالن محل ــوی مس ــتان ها از س ــای اس ــون نیازه چ
ــد  ــی طــی خواه ــه خوب ــز ب ــی نی ــد مدیریت شناســایی می شــود، فرآین

ــود. ــور می ش ــرف ام ــر ص ــع بهت ــد و مناب ش
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان آذربایجان شــرقی در مجلــس 
ــد اذعــان کــرد،  ــدون شــک بای شــورای اســامی، خاطرنشــان کــرد: ب
تمرکززدایــی بــه تحقــق عدالــت در زمینه هــای مختلــف کمــک 

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ش

ــد  ــرح جدیـ ــار آزادی طـ ــام بهـ ــکه تمـ ــه سـ ــر قطعـ ــت هـ قیمـ
)یکشـــنبه، ۱٠ مردادمـــاه( در بـــازار تهـــران بـــا کاهـــش ۴٢٠ هـــزار 
ـــزار  ـــون و ۱٧٠ ه ـــم ۱۱ میلی ـــه رق ـــته ب ـــه روز گذش ـــبت ب ـــی نس تومان

تومـــان رســـید. 
ـــار  ـــام به ـــکه تم ـــه س ـــر قطع ـــروز ارزش ه ـــا، دی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
آزادی طـــرح جدیـــد بـــا کاهـــش ۴٢٠ هـــزار تومانـــی نســـبت بـــه 
روز  گذشـــته بـــه رقـــم ۱۱ میلیـــون و ۱٧٠ هـــزار تومـــان رســـید و 
ـــزار  ـــون و 8۵٠ ه ـــز ۱٠ میلی ـــم نی ـــرح قدی ـــار آزادی ط ـــام به ـــکه تم س

ـــد. ـــه ش ـــان معامل توم
همچنیـــن دیـــروز نیم ســـکه بهـــار آزادی پنـــج  میلیـــون و 8۵٠ 
ـــان و ســـکه  ـــزار توم ـــون و ۶۵٠ ه ـــع ســـکه ســـه میلی ـــان، رب ـــزار توم ه

ـــورد. ـــت خ ـــان قیم ـــزار توم ـــون و ٢٠٠ ه ـــز ٢ میلی ـــی نی ـــک گرم ی
ـــای  ـــرم ط ـــر گ ـــرخ ه ـــز ن ـــا نی ـــازار ط ـــن، در ب ـــر ای ـــاوه ب ع
ـــت  ـــید. قیم ـــان رس ـــزار توم ـــون و ٩۶ ه ـــک میلی ـــه ی ـــار ب ۱8 عی
هـــر مثقـــال طـــا نیـــز چهـــار میلیـــون و ٧۴٩ هـــزار تومـــان 

ـــد. ش
ـــزار و 8۱۴  ـــروز یک ه ـــز ام ـــا نی ـــی ط ـــس جهان ـــر اون ـــن ه همچنی

دالر و ۶٢ ســـنت قیمـــت خـــورد.
ـــکه  ـــا و س ـــت ط ـــد قیم ـــت رش ـــن عل ـــا، مهم تری ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــی  ـــس جهان ـــت دالر و اون ـــن قیم ـــاال رفت ـــته، ب ـــه گذش ـــک هفت در ی
ــل  ــان در اوایـ ــزار تومـ ــدود ٢۴ هـ ــوده اســـت. قیمـــت دالر از حـ بـ
هفتـــه گذشـــته اکنـــون بـــه ٢۵ هـــزار و ۴۱٠ تومـــان در صرافـــی 

هـــای بانکـــی رســـیده اســـت. بهـــای اونـــس جهانـــی نیـــز کـــه در 
ـــزار  ـــک ه ـــاالی ی ـــه ب ـــون ب ـــوده، اکن ـــزار و ٧٩۵ دالر ب ـــدود یک ه ح

و 8٠٠ دالر صعـــود کـــرده اســـت.
قیمـــت ســـکه نیـــز در آغـــاز ســـال جدیـــد ۱۱ میلیـــون تومـــان 
ـــای ٩  ـــه به ـــا ب ـــرد ت ـــروع ک ـــی را ش ـــد نزول ـــج رون ـــه به تدری ـــود ک ب
ـــد  ـــال رش ـــه دنب ـــت ماه، ب ـــه اردیبهش ـــید. از نیم ـــان رس ـــون توم میلی
تدریجـــی قیمـــت ارز، بهـــای ســـکه اندکـــی رشـــد کـــرد و در ایـــن 
ـــوده اســـت  ـــان در نوســـان ب ـــون توم ـــال ۱٠ میلی ـــدت همـــواره در کان م
و از هفتـــه گذشـــته پـــس از تعطیـــات ۶ روزه پایتخـــت افزایـــش 
ــون  ــال ۱۱ میلیـ ــته وارد کانـ ــنبه گذشـ ــت و چهارشـ ــت داشـ قیمـ

ـــد. ـــان ش توم

تمرکزگرایی موجب شده ظرفیت 
استان ها مغفول بماند 

افت ۴2۰ هزار تومانی قیمت سکه نسبت به روز گذشته 
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ــار  ــران اظه ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس ریی
داشــت: طبــق آمــار منتشــره گمــرک، تــراز تجــاری 
ــم بزرگــی  ــه رق کشــور کمــاکان منفــی اســت، البت
نیســت و بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه رشــد ۶۵ 
ــدی  ــد ٣۵ درص ــل رش ــادرات در مقاب ــدی ص درص
ــای  ــد، در ماه ه ــن رون ــه ای ــورت ادام واردات، در ص
آینــده قطعــا تــراز تجــاری نیــز مثبــت خواهــد شــد. 
محمــد الهوتــی در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد 
آمــار منتشــره گمــرک مبنــی بــر افزایــش ۶۵ 
درصــدی صــادرات در چهــار ماهــه امســال نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اظهــار کــرد: ســال 
ــه  ــی در ۴ ماه ــرایط کرونای ــل ش ــه دلی ــته ب گذش
نخســت ســال صــادرات تقریبــا متوقــف شــده بــود، 
بنابرایــن بخشــی از رشــد صــادرات امســال بــه علــت 

ــته اســت. ــال گذش ــی در س مشــکات کرونای
ــر در  ــات اخی ــر مصوب ــرف دیگ ــزود: از ط وی اف
جهــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات کمــی 
ــع  ــش را مرتف ــن بخ ــدگان در ای ــه صادرکنن دغدغ
ــرو  ــکاتی روب ــا مش ــرا ب ــوز در اج ــه هن ــرد. البت ک
اســت یــا بــه کنــدی انجــام می شــود امــا بــه 
رفــع  در  صادرکننــدگان  بــا  همراهــی  هرحــال 
تعهــدات ارزی ســال های ٩٧، ٩8 و ٩٩ و همچنیــن 
تعییــن تکلیــف تعهــدات ارزی ۱۴٠٠ ســیگنال 
ــد. ــادرات داده ش ــوزه ص ــه ح ــه ب ــود ک ــی ب مثبت

الهوتــی بــا اشــاره بــه منفــی بــودن تــراز تجــاری 
ــراز  ــار منتشــره گمــرک، ت ــق آم کشــور گفــت: طب
تجــاری کشــور کمــاکان منفــی اســت. البتــه رقــم 
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب بزرگــی نیســت و ب
ــد ٣۵  ــل رش ــادرات در مقاب ــدی ص ــد ۶۵ درص رش
درصــدی واردات -در صــورت ادامــه ایــن رونــد- در 
ــت  ــز مثب ــاری نی ــراز تج ــا ت ــده قطع ــای آین ماه ه

خواهــد شــد.

ــی  ــرخ ارز ط ــانات ن ــرد: نوس ــان ک وی خاطرنش
محرکــی  عامــل  می توانــد  گذشــته،  روز  چنــد 
ــرای صــادرات بیشــتر باشــد. بنابرایــن پیش بینــی  ب
می شــود رونــد صادراتــی کشــور رو بــه رشــد 
خواهــد بــود و اگــر حمایت هــای الزم صــورت 
ــش  ــده و افزای ــک  کنن ــد کم ــا می توان ــرد، قطع بگی

ــد. ــده باش دهن
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران تصریــح کرد: 
ــی  ــی و واردات ــدف صادرات ــای ه ــه بازاره ــه ب ــا توج ب
ــه  ــوییس ب ــان و س ــی آلم ــور اروپای ــی، دو کش اعام
ــن  ــده اند. همچنی ــه ش ــا اضاف ــی م ــای واردات بازاره
ــوم را  ــه س ــه رتب ــی، ترکی ــای صادرات ــن بازاره در بی
ــوارد نشــان  ــن م ــود اختصــاص داده اســت. ای ــه خ ب
ــد  ــط رخ داده و رون ــی در رواب ــه تغییرات ــد ک می ده

ــت. ــده اس ــر ش ــی بهت ــورهای اروپای واردات از کش
وی بــا اشــاره بــه خــروج هنــد از ۵ شــریک اول 
تجــاری ایــران بیــان کــرد: نکتــه قابــل توجــه دیگــر، 
خــروج هنــد از میــان ۵ کشــور اول در بیــن شــرکای 
ــته  ــال های گذش ــد در س ــت. هن ــران اس ــاری ای تج
ــد از  ــا بع ــود ام ــا ب ــاری م ــرکای اول تج ــزو ش ج
ــان ۵  ــرور از می ــه م ــد ب ــکا، هن ــای آمری تحریم ه
کشــور هــدف صادراتــی و وارداتــی مــا خــارج شــد 
ــن آلمــان و  ــه در بخــش صــادرات و همچنی و ترکی
ــن کشــور  ــن ای ــوییس در بخــش واردات جایگزی س
ــن  ــده ای ــد نویددهن ــوع می توان ــن موض ــدند. ای ش
نکتــه باشــد کــه کاالهــای وارداتــی از کیفیــت 

مطلوب تــری برخــوردار شــده اند.
ــد  ــزود: رشــد واردات می توان ــه اف ــی در ادام الهوت

مربــوط بــه گشــایش های ارزی و همچنیــن مصوبــات 
ــد.  ــوا باش ــران ق ــادی س ــی اقتص ــورای هماهنگ ش
بســیاری از کاالهایــی کــه در گمــرکات رســوب کــرده 
بودنــد بــا ایــن مصوبــات ترخیــص شــدند؛ از همیــن 

روی واردات نیــز رشــد بیشــتری داشــت.
وی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد وضعیــت 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــوزه IT گف ــور در ح ــادرات کش ص
اینکــه هنــوز اظهارنامه هــای صادراتــی تعریــف 
خاصــی بــرای صــادرات در حــوزه IT وجــود نــدارد 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــادرات در ای ــوع ص ــه ن ــا ک و از آنج
شــکلی اســت کــه کاالیــی در میــان نیســت و عمــا 
صــادرات خدمــات صــورت می گیــرد، نمی تــوان 
آمــار دقیقــی از صــادرات در حــوزه IT اعــام کــرد. 
گرچــه توافقاتــی در خصــوص چگونگــی اظهــار 
و  اجرایــی  مابیــن دســتگاه های  فــی  صادراتــی 

ــت. ــام اس ــرف انج ــه در ش ــیون مربوط فدراس
رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران همچنیــن 
در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون تاثیــر طــرح صیانــت 
ــور  ــی کش ــادرات غیرنفت ــر ص ــازی ب ــای مج از فض
توضیــح داد: قطعــا راه هــای ارتباطــی جدیــد و 
ــطوح  ــام س ــود را در تم ــر خ ــن تاثی ــای نوی ابزاره
ــت.  ــته اس ــا گذاش ــه ج ــری ب ــع بش ــی جوام زندگ
نمی تــوان منکــر ایــن موضــوع شــد کــه نبــود ایــن 
ــای  ــر نیازه ــی ب ــر منف ــه تاثی ــد چ ــا می توان ابزاره
روزمــره انســان ها داشــته باشــد. ارتبــاط و تعامــل بــا 
جهــان تنهــا داشــتن ســفارتخانه، ســفیر و اینگونــه 
ارتباطــات سیاســی نیســت، بلکــه امــروزه همــه ایــن 
ــتند  ــی هس ــی بین الملل ــای ارتباط ــا روش ه ابزاره
ــرزی را در  ــچ حــد و م ــرای آن هی ــوان ب ــه نمی ت ک

ــود . تجــارت متصــور ب

وی در ادامــه اضافــه کــرد: بخشــی از ایــن ابزارهــا 
جایــگاه خــود را در ســطح جهانــی تثبیــت کرده انــد، 
اینکــه مــا ایــن ابزارهــا را از دســترس خــارج کنیــم، 
ــه  ــه نظــر نمی رســد روش درســتی باشــد. هــر گون ب
ــارت  ــر تج ــا ب ــه تنه ــی ن ــتابزده و اقدام ــم ش تصمی
ــی  ــر منف ــز تاثی ــی نی ــراودات داخل ــه م ــی بلک خارج
خواهــد گذاشــت. چراکــه امــروزه شــاهد تجارت هــای 
آنایــن در فضــای مجــازی هســتیم کــه بخــش زیادی 
ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــور را ب ــارت کش از تج
ضمــن اینکــه  امــروزه در ســطح جهانــی مراکــز خرید 
و فروشــگاه ها نیــز بــه مــرور جــای خــود را بــه تجــارت 
آنایــن می دهنــد کــه شــرایط حاصــل از همه گیــری 
ــه  ــدگاری و ب ــن مان ــروش آنای ــد و ف ــه خری ــا ب کرون

نوعــی پذیــرش جامعــه اعطــا کــرده اســت.
ــذا خــارج شــدن  الهوتــی خاطرنشــان ســاخت: ل
ابزارهــای جهانــی از دســترس تاثیــر منفــی خــود را 
در اشــتغال، درآمــد خانــوار و اقتصــاد کشــور خواهــد 
گذاشــت. ضمــن اینکــه قانونــی کــه مصــوب می شــود 
ــت  ــه سرنوش ــت ب ــا در نهای ــد ت ــد باش ــد کارآم بای
ــود.  ــار نش ــره دچ ــواره و غی ــو، ماه ــت ویدی ممنوعی
ــد و  ــای ض ــه حرف ه ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
ــای  ــت از فض ــرح صیان ــورد ط ــادی در م ــض زی نقی
مجــازی مطــرح شــده کــه شــرایط را بســیار دشــوار 
کــرده اســت، بنابرایــن تشــخیص و تمیــز دادن 
واقعیــات در مــورد ایــن طــرح کار ســاده ای نیســت و 
ممکــن اســت پیــش داوری اشــتباه باشــد لــذا مجلس 
و کمیســیون مســئول بایــد موضــوع را بــا شــفافیت و 

ــه ســرانجام برســانند. ــری و ب ــاد پیگی ــت زی دق

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در حــال 
حاضــر بیــش از ۵٠٠ هــزار واحــدی کــه در کشــور در 
حــال ســاخت اســت، هیچ وابســتگی بــه خــط اعتباری 
دولتــی نــدارد کــه منجــر بــه خلــق پــول جدیــد شــود. 
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایلنــا 
دربــاره جزئیــات جلســه مســئوالن مرتبــط بــا 
ــور  ــس جمه ــا ریی ــوزه ب ــن ح ــاالن ای مســکن و فع
ــا آقــای  منتخــب اظهــار داشــت: در جلســه اخیــر ب
رییســی دربــاره ســازوکار و مکانیزمــی کــه می تــوان 
از طریــق آن بــه تولیــد ســاالنه یــک میلیــون واحــد 

ــت. ــادل نظــر صــورت گرف ــید، تب مســکونی رس
ــای  ــا و گروه ه ــا حضــور طیف ه ــه داد: ب وی ادام
مختلفــی ایــن جلســه برگــزار شــد و هــر یــک نقطــه 
نظراتــی را دربــاره بــازار مســکن و چگونگــی ســاخت 

یــک میلیــون واحــد مســکونی ارایــه دادنــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ایــن 
ــاور  ــن ب ــر ای ــان ب ــده ای از کارشناس ــه ع ــوال ک س
هســتند کــه بــا اجــرای طــرح ســاخت یــک میلیــون 
واحــد مســکونی در ســال حجــم نقدینگی در کشــور 
ــن تحلیــل  ــد گفــت: دلیــل ای ــدا می کن افزایــش پی
ــکن  ــد مس ــور تولی ــه چط ــوم ک ــه نمی ش را متوج
باعــث رشــد نقدینگــی می شــود امــا شــاید عــده ای 
نگــران تخصیــص یارانه هــای دولتــی بــه ایــن 
ــا در حــال حاضــر طــرح مســکن  بخــش باشــند ام
ملــی هیــچ خــط اعتبــاری از دولــت دریافــت نکــرده 
ــه ای وابســته نیســت  ــام یاران ــچ نظ ــه هی اســت و ب

کــه منجــر بــه رشــد نقدینگــی شــود.
محمــودزاده بــا اشــاره بــه مزیت هــای رشــد 
ــت:  ــار داش ــکن اظه ــوزه مس ــرمایه گذاری در ح س
فعــال شــدن حــوزه مســکن مزیت هــای بســیار 

ــق  ــر تحق ــاوه ب ــه ع ــور دارد ک ــرای کش ــی ب بزرگ
ــردم  ــرای م ــکن ب ــن مس ــه تامی ــی ک ــدف نهای ه
ــتغال  ــش اش ــذاری آن افزای ــن اثرگ ــت، مهمتری اس
ــن  ــد اقتصــادی اســت. همچنی ــرخ رش ــش ن و افزای
ــا بخــش مســکن هــم  درآمــد حوزه هــای مرتبــط ب
افزایــش می یابــد و باعــث پویایــی بخــش خصوصــی 

در ایــن حــوزه می شــود.
وی تاکیــد کــرد: شــاید تحلیــل رشــد نقدینگــی 
ــط  ــد خ ــت بخواه ــه دول ــد ک ــر باش ــن منظ از ای
ــد،  ــای مســکن اختصــاص ده ــه پروژه ه ــاری ب اعتب
ــدی  ــزار واح ــش از ۵٠٠ ه ــر بی ــال حاض ــا در ح ام
کــه در کشــور در حــال ســاخت اســت، هیــچ 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــاری دولت ــط اعتب ــه خ ــتگی ب وابس

ــود. ــد ش ــول جدی ــق پ ــه خل ــر ب منج
معــاون امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی ادامــه داد: در ایــن بخــش بحــث 
کوچــک  ســرمایه های  از  اســتفاده  و  جابجایــی 
ــا  متقاضیــان مســکن حمایتــی مطــرح اســت کــه ب
حمایــت دولــت ایــن ســرمایه های کوچــک مردمــی 
تبدیــل بــه ســرمایه موثــر مــی شــود و در نهایــت بــه 
ــد. ــک می کن ــور کم ــکن در کش ــل مس ــل معض ح

محمــودزاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی 
از منتقــدان می گوینــد وقتــی در حــال حاضــر دولــت 
موفــق بــه ســاخت ۴٠٠ هــزار واحــد در طی دو ســال 
نیســت چطــور دولــت آینــده می توانــد یــک میلیــون 
واحــد مســکونی در مــدت یــک ســال بســازد اظهــار 
ــب طــرح ادغــام ملــی  ــه ای کــه در قال داشــت: تجرب

مســکن داشــتیم و آن را بــا ادغــام در قانــون جهــش 
تولیــد در قالــب یــک قانــون توســعه دادیــم همچنین 
ــهیات و  ــه تس ــث ارائ ــس در بح ــای مجل حمایت ه
ــوع  ــرخ ســود تســهیات، مجم ــن کاهــش ن همچنی
تمــام ایــن موضوعــات باعــث می شــود بــه یــک روش 
تکمیــل یافتــه بــرای حــوزه مســکن دســت یابیــم و 
مدلــی را بــرای تولیــد مســکن بــه دولــت آینــده ارایه 
دهیــم. بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ســاخت یــک 
ــزرگ  ــتراتژی ب ــک اس ــکونی ی ــد مس ــون واح میلی
ــد  ــد دی ــت و بای ــازی اس ــرای وزارت راه و شهرس ب
دولــت آینــده از کــدام روش و مکانیــزم بــرای اجــرای 

ایــن برنامــه اســتفاده خواهــد کــرد.
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه بســیار مه ــزود: نکت وی اف

زمانــی کــه ســاخت ۴۵٠ هــزار واحد مســکونی را در 
شــهریورماه ســال ٩8 آغــاز کردیــم هیــچ مقدمــه ای 
بــرای انجــام ایــن کار فراهــم نبــود نــه تامیــن زمیــن 
ــخصی  ــزی مش ــه برنامه ری ــود و ن ــه ب ــورت گرفت ص
وجــود داشــت. همچنیــن نیازســنجی انجــام نشــده 
مرتبــط  شــیوه نامه های  و  آیین نامه هــا  و  بــود 
ــا در وزارت راه و  ــت و م ــود نداش ــاره وج ــن ب در ای
شهرســازی ســاخت ایــن تعــداد واحــد مســکونی را 

در شــرایط صفــر آغــاز کردیــم.
ــال  ــت: در ح ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
حاضــر بســترهای تولیــد مســکن بــرای دولــت 
ــاه  ــه در آذرم ــوری ک ــه ط ــت ب ــاده اس ــد آم جدی
ــرای پنــج ســال آینــده هــر شــهر  ســال گذشــته ب

ــام  ــه تم ــت و ب ــورت گرف ــکن ص ــنجی مس نیازس
ــی  ــن در حال ــد ای ــاغ ش ــتانی اب ــران کل اس مدی
بــود کــه تنهــا کمتــر از یــک ســال بــه پایــان ایــن 
دولــت باقــی مانــده بــود امــا تیــم مســکن وزارت راه 
ــه یــک  و شهرســازی موضــوع مســکن را محــدود ب

ــرد.  ــخص نک ــی مش ــازه زمان ب
محمــودزاده بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بخش 
آیین نامــه هــای مــورد نیــاز بــه اتمــام رســیده اســت 
افــزود: در بخــش قانــون، تســهیاتی را بــرای عرضــه 
ــرایط  ــات ش ــن اقدام ــا ای ــم و ب ــاد کردی ــن ایج زمی

شــروع بــه کار بــرای دولــت جدیــد مهیاتــر اســت. 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ســاختمان ب ــاون مســکن و ام مع
ــرای ســاخت بیــش از یــک  اینکــه در حــال حاضــر ب
ــزی  ــکونی برنامه ری ــد مس ــزار واح ــون و ٣٠٠ ه میلی
شــده کــه بافاصلــه می توانــد تبدیــل بــه پــروژه شــود 
گفــت:  امــروز ۵٣۴ هــزار واحــد مســکونی در مراحــل 
مختلــف ســاخت و اجــرا اســت کــه بیــش از ۴٠ هــزار 
واحــد آن بــه افتتــاح رســیده اســت و همــان طــور کــه 
گفتــه شــد بیــش از یــک میلیــون و ٣٠٠ هــزار واحــد 

مســکونی آمــاده آغــاز بــه کار اســت.
وی ادامــه داد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
همــواره از تجــارب طرح هــای قبلــی در تکمیــل 
طرح هــای جدیــد بایــد اســتفاده شــود و ایــن 
یــک پروســه اســت کــه در هــر دوره ای یــک بلــوغ 

فراهــم می شــود. پروژه هــا  بــرای  فزاینــده ای 
ــرای  محمــودزاده اظهــار داشــت: ممکــن اســت ب
ــود  ــاب ش ــی انتخ ــر نام ــی ه ــکن حمایت ــرح مس ط
ــرای آن  ــیوه های اج ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ام
فراهــم باشــد کــه معتقــدم امــروز شــیوه های اجــرای  
پروژه هــای مســکنی بــرای دولــت بعــد فراهــم اســت.

 اضافه شدن آلمان و سوییس به بازارهای وارداتی 

مسکن ملی به هیچ یارانه ای متصل نیست

کمک مجلس برای معرفی و تقویت 
جایگاه مناطق آزاد 

ـــس  ـــا در مجل ـــت: م ـــس گف ـــس مجل ـــب رئی نای
ـــه موضـــوع مناطـــق آزاد و  ـــرد ک ـــم ک کمـــک خواهی

ـــود.  ـــی ش ـــی معرف ـــه خوب ـــا ب ـــگاه آنه جای
بـــه گـــزارش تســـنیم، علـــی نیکـــزاد ثمریـــن 
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی در جریـــان 
ـــه آزاد  ـــی از منطق ـــه اســـتان آذربایجـــان غرب ســـفر ب
ماکـــو، پـــروژه ســـد کـــرم آبـــاد، کریـــدور غـــرب 
ــورت  ــه صـ ــو بـ ــاب ماکـ ــروژه فاضـ ــور و پـ کشـ

هوایـــی و زمینـــی بازدیـــد کـــرد.
ـــو  ـــتان ماک ـــور در شهرس ـــا حض ـــن ب وی همچنی
در جلســـه ســـازمان منطقـــه آزاد ماکـــو شـــرکت 

ـــرد. ک
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ایـــن جلســـه بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم توجـــه ویـــژه 
بـــه مناطـــق آزاد بـــه ویـــژه منطقـــه آزاد ماکـــو 
ـــت کاال،  ـــث ترانزی ـــه بح ـــن منطق ـــا در ای ـــت: م گف
ـــدور  ـــو و کری ـــروژه فاضـــاب ماک ـــاد، پ ـــرم آب ســـد ک
ـــکات  ـــت مش ـــه الزم اس ـــم ک ـــور را داری ـــرب کش غ
ـــع  ـــت حـــل و مرتف ـــر شـــده در اســـرع وق ـــوارد ذک م

ـــود. ش
ـــه  ـــامی ادام ـــورای اس ـــس ش ـــس مجل ـــب رئی نای
داد: مـــا در مجلـــس کمـــک خواهیـــم کـــرد کـــه 
ـــی  ـــه خوب ـــا ب ـــگاه آنه ـــق آزاد و جای ـــوع مناط موض
معرفـــی شـــود تـــا بتوانیـــم بـــا توســـعه ایـــن مناطـــق، 
ـــم. ـــعه دهی ـــز توس ـــادرات را نی ـــتغال و ص ـــث اش بح

وی افـــزود: در حـــال حاضـــر ٣٩٧ هکتـــار 
کـــه  اســـت  ماکـــو  آزاد  منطقـــه  وســـعت 
ــه الزم  ــه البتـ ــورت گرفتـ ــی صـ ــای خوبـ کارهـ
اســـت، اقدامـــات دیگـــری نیـــز در جهـــت رفـــع 
مشـــکات موجـــود و توســـعه ایـــن منطقـــه 

ــرد. ــورت گیـ صـ
نایـــب رییـــس مجلـــس بیـــان کـــرد: در 
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــد ب ـــق آزاد بای ـــث مناط بح
ـــا  ـــوان ب ـــا بت ـــرد ت ـــورت گی ـــژه ای ص ـــه وی توج
ـــث  ـــش، بح ـــن بخ ـــای ای ـــت ه ـــتفاده از ظرفی اس
ـــعه  ـــق را توس ـــن مناط ـــادرات در ای ـــتغال و ص اش

داد.

رشد 7 هزار واحدی بورس

شــاخص کل بــورس در ۴٠ دقیقــه ابتدایــی 
معامــات بــا رشــد ٧ هــزار واحــدی بــه رقــم یــک 

ــت. ــت یاف ــد دس ــزار واح ــون و ٣۵8 ه میلی
بــه گــزارش مهــر، شــاخص کل بــورس تهــران در 
ــرداد  ــات یکشــنبه ۱٠ م ــی معام ــه ابتدای ۴٠ دقیق
ــک  ــم ی ــه رق ــدی ب ــزار و ٢۵٩ واح ــد ٧ ه ــا رش ب
میلیــون و ٣۵8 هــزار و ٧۵٩ واحــد رســید. شــاخص 
هــم وزن نیــز بــا رشــد ٧٢٧ واحــدی بــه رقــم ۴٠۱ 

هــزار و ۶۴۶ واحــد افزایــش یافــت.
تاکنــون ٢٣٣ هــزار معاملــه بــه ارزش ۱,۶٠٠ 
میلیــارد تومــان انجــام شــده و ارزش کل بــازار 

ــزار میلیــارد تومــان اســت. ۵,۴٠٠ ه
نمــاد میدکــو بــا اثرگــذاری ٢ هــزار و ٢۵۶ 
واحــد و فــارس بــا هــزار و ٩٢۵ واحــد اثرگذارتریــن 

ــد. ــاخص بودن ــا در ش نماده
شــاخص فرابــورس بــا ٢٠٢ واحــد رشــد بــه ٢٠ 

هــزار واحــد افزایــش یافــت.

قرعه کشی پیش فروش محصوالت 
ایران خودرو برگزار شد 

ـــول  ـــج محص ـــودرو پن ـــران خ ـــی ای ـــروه صنعت گ
ــد  ــا موعـ ــروش بـ ــش فـ ــرح پیـ ــود را در طـ خـ
ــرده  ــه کـ ــاله عرضـ ــک سـ ــر یـ ــل حداکثـ تحویـ

اســـت. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
گـــروه صنعتـــی ایـــران خـــودرو پنـــج محصـــول 
ــد  ــا موعـ ــروش بـ ــش فـ ــرح پیـ ــود را در طـ خـ
تحویـــل حداکثـــر یـــک ســـاله، عرضـــه می کنـــد. 
مراســـم قرعـــه کشـــی بـــرای تعییـــن مشـــتریان 
نهایـــی، هـــم اکنـــون در ســـالن کنفرانـــس 
ـــا  ـــودرو ب ـــران خ ـــروش ای ـــی و ف ـــت بازاریاب معاون
ــال  ــر در حـ ــای ناظـ ــدگان نهاد هـ ــور نماینـ حضـ

برگـــزاری اســـت.
ــا  ــه ای، رانـ ــقف شیشـ ــتی سـ ــژو ٢٠٧ دسـ پـ
ــارژ  ــاس توربوشـ ــاس، دناپـ ــورن پـ ــاس، سـ پـ
ــک،  ــارژ اتوماتیـ ــاس توربوشـ ــا پـ ــتی و دنـ دسـ
ــرح  ــن طـ ــده در ایـ ــه شـ ــول عرضـ ــج محصـ پنـ

ــتند. هسـ

علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
از زبان یک نماینده و راهکارهای 

کنترل آن 

ــت در  ــس گف ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
مســئله کمبــود و گرانــی ســیمان نبایــد نقــش دالل 

هــا و عــدم نظــارت دولــت را نادیــده گرفــت. 
ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده نجــف آبــاد در 
مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو بــا تســنیم، 
ــح  ــت مصال ــه قیم ــش بی روی ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
ســاختمانی بــه ویــژه ســیمان در چنــد وقــت 
ــری آن، گفــت: یکــی از  ــر و رهکارهــای جلوگی اخی
ــژه در  ــه وی ــاب ب ــد از انق ــزرگ بع ــتاوردهای ب دس
ــیمان و  ــی در س ــم خودکفای ــم و ده ــای نه دولت ه

ــود. ــادرات ب ــه ص ــا مرحل ــی ت حت
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ایــران جــزو 
۱٠ کشــور اول تولیدکننــده ســیمان در دنیــا اســت، 
افــزود: تــا پیــش  از ســال ۱٣8۴ شــب ها بایــد 
مــردم در پشــت شــرکت های تعاونــی بــرای گرفتــن 
ســیمان صــف می بســتند و نوبــت می زدنــد تــا 
فــردا ســیمان بگیرنــد امــا در ســال های 8۴ تــا ٩٠ 
ــر  ــز ب ــت، متمرک ــت وق ــز دول ورق برگشــت و تمرک

ــد. ــیمان ش ــای س کارخانه ه
وی ادامــه داد: امــروز بــه دلیــل مشــکل کمبــود 
بــرق، بــرق کارخانه هــای ســیمان و فــوالد بــه 
در  بنابرایــن  می شــود،  قطــع  منــازل  خاطــر 
ــم در زمســتان  تولیــد ســیمان مشــکل پیــدا کردی
ــن  ــود گاز اولی ــوا و کمب ــل ســردی ه ــه دلی ــم ب ه
کارخانه هــای  بــه  می شــود  وارد  کــه  فشــاری 
ســیمان اســت و گازشــان قطــع می شــود و دوبــاره 
ــأله  ــه در مس ــش می آید؛البت ــکات پی ــن مش همی
ــا و  ــد نقــش دالل ه ــی ســیمان نبای ــود و گران کمب
عــدم نظــارت دولــت را نادیــده گرفــت کــه مزیــد 
ــع  ــه وض ــیمان ب ــت س ــا وضعی ــد ت ــت ش ــر عل ب

ــد. ــوب برس نامطل
ــفانه  ــه داد:متاس ــتا ادام ــن راس ــی در همی ابوتراب
یکــی از علــل اصلــی افزایــش قیمــت مصالــح 
ــن  ــه در ای ــارت عالی ــود نظ ــدم وج ــاختمانی ع س
حــوزه اســت، از آنجــا کــه نظــارت جــدی از ســوی 
ــش قیمــت  ــت اعمــال نمــی شــود شــاهد افزای دول
هــای غیرمعقــول در ایــن حــوزه هســتیم. بــه عنــوان 
مثــال قیمــت هــر کیســه ســیمان در بــازار چندیــن 
برابــر قیمــت در درب کارخانــه، بــه دســت مصــرف 

کننــده مــی رســد.
نماینــده نجــف آبــاد در تشــریح راهکارهــای 
ــح  ــیمان و مصال ــت س ــش قیم ــری از افزای جلوگی
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــت ک ــت:الزم اس ــاختمانی گف س
قیمت هــا و ایجــاد تعــادل در ایــن بــازار بعــد 
نظارتــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و مجلــس 
ــاه  ــازار کوت ــن ب ــت شــود و دســت دالالن از ای تقوی

ــود. ش
ابوترابــی در پایــان تصریــح کــرد: الزم اســت تــا 
وزیــر »صمت«دولــت ســیزدهم بــرای کنتــرل بــازار 
مصالــح ســاختمانی از جملــه ســیمان و فــوالد که در 
افزایــش قیمــت مســکن هــم موثــر هســتند، برنامــه 

ویــژه ای داشــته باشــد.

ــازی  ــه س ــن قطع ــع همگ ــن صنای ــر انجم ــس و دبی ــدار ریی در دی
ــش ٢۴  ــارت، ویرای ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــا وزی ــور ب ــودرو کش خ
ــکات  ــن مش ــم تری ــور و مه ــازان کش ــه س ــت قطع ــزارش وضعی گ
ــع مــورد  ــه و راه هــای عبــور از ایــن موان موجــود در ایــن صنعــت ارائ

ــت.  ــرار گرف ــی ق بررس
ــی از  ــدد نمایندگان ــای متع ــس از دیداره ــنیم ، پ ــزارش تس ــه گ ب
ــزرگ کشــور و در  ــران دو خودروســاز ب ــا مدی ــره انجمــن ب هیــات مدی
ــروز  ــران، دی ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــس س ــه رئی ادام
ــر  ــینی، وزی ــا رزم حس ــا علیرض ــدار ب ــن در دی ــر انجم ــس و دبی ریی
ــه روز شــده ای از وضعیــت  صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز گــزارش ب
ــه  ــا ارائ ــرده و ب ــرح ک ــور را مط ــازی کش ــه س ــودرو و قطع ــت خ صنع
ــع  ــرای رف ــت ب ــاش بیشــتر دول ــای پیشــنهادی، خواســتار ت راهکاره

ــدند. ــتراتژیک ش ــت اس ــن صنع ــد در ای ــع تولی موان
در ایــن دیــدار وزیــر صمــت تاکیــد کــرد کــه تصــدی گــری دولــت 
در صنعــت خــودرو بایــد کاهــش پیــدا کنــد و پیشــنهاد داد کــه قطعــه 
ســازان در فرآینــد خصوصــی ســازی خودروســازان شــرکت کــرده و بــا 
توجــه بــه توانمنــدی، آگاهــی و اهلیتــی کــه از خــود نشــان داده انــد، 

در مالکیــت و مدیریــت ایــن صنایــع بــزرگ مشــارکت کننــد.
رئیــس و دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه و قطعــه ســازی 
ــذاری  ــی و قیمــت گ ــری دولت ــدار، تصــدی گ ــن دی ــز در ای کشــور نی
دســتوری خــودرو و در نتیجــه قطعــات آن، دو عامــل اصلــی نابســامانی 
ــوع  ــن موض ــا ای ــز ب ــت نی ــر صم ــه وزی ــتند ک ــت دانس ــن صنع در ای

موافــق بــود.
ــن  ــن همگ ــر انجم ــس و دبی ــن در جلســه مشــترک رئی همچنی
ــرر  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، مق ــا وزی ــه ســازی کشــور ب قطع
ــه ســازی کشــور  ــه و قطع ــع همگــن نیرومحرک شــد انجمــن صنای
ــن مرجــع آمــاری صنعــت خــودرو، براســاس  ــه عنــوان معتبرتری ب
ــکاری  ــا هم ــت دارد، ب ــه در دس ــی ک ــزارش های ــات و گ اطاع
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و وزارت صمــت، 
طــرح نجــات صنعــت خــودرو ایــران را آمــاده و بــه دولــت جدیــد 
ارائــه کنــد تــا بــا تــاش مشــترک قطعــه ســازان و خودروســازان 
کشــور و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مشــکات ایــن صنعــت 
پیشــران در دولــت جدیــد حــل شــود یــا دســت کــم، بــه حداقــل 

برســد.

عــاوه بــر ایــن موضوعــات، وزیــر صمــت و رئیــس ســازمان 
ــه ســازی  ــع همگــن قطع ــه انجمــن صنای ــد ک ــد کردن گســترش تاکی
کشــور، فهرســتی از قطعاتــی کــه امــکان ســاخت داخــل دارنــد را ارائــه 

ــود. ــری ش ــا جلوگی ــا از واردات آنه ــد ت کنن

رییــس انجمــن صنفــی شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی و خدمــات 
وابســته اعــام کــرد: تــا کنــون افزایــش قیمتــی در نــرخ بلیــت قطــار 
ــا  ــت ام ــده اس ــال ۱۴٠٠ رد ش ــرای س ــا ب ــت م ــته ایم و درخواس نداش
در صــورت موافقــت از ابتــدای شــهریور مــاه ٢٠ درصــد قیمــت بلیــت 
ــه  ــد، ب ــش یاب ــود افزای ــرار ب ــته ق ــال گذش ــه دوم س ــه نیم ــار ک قط

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا اضاف نرخ ه
ــی  ــار خبرهای ــاره انتش ــنا درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــد رجب محم
مبنــی بــر افزایــش ۴٠ درصــدی قیمــت بلیــت قطــار اظهــار کــرد: ایــن 

خبــر بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد و در مــرداد مــاه نیــز قیمــت بلیــت 
قطــار بــا همــان نــرخ ســابق عرضــه شــده اســت. هیــچ افزایــش قیمتــی 

نداشــته ایم.
وی مخالفــت برخــی مســئوالن را دلیــل عــدم افزایــش ۴٠ درصــدی 
ــرای  ــا ب ــود درخواســت م ــرار ب ــزود: ق ــرد و اف ــام ک ــت اع قیمــت بلی
ــورای  ــال ۱۴٠٠ در ش ــار در س ــت قط ــرخ بلی ــش ۴٠ درصــدی ن افزای
عالــی هماهنگــی ترابــری بررســی و تصویــب شــود تــا بتوانیــم 
ــه  ــی ک ــا مخالفت های ــا ب ــم ام ــت کنی ــان را مدیری ــای خودم هزینه ه

ــد. ــارج ش ــتور کار خ ــوع از دس ــن موض ــت ای ــورت گرف ص

افزایش قیمت ٢٠ درصدی پارسال از شهریور ماه
رییــس انجمــن صنفــی شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی و خدمــات 
ــه  ــچ گون ــال هی ــاه امس ــرداد م ــان م ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــته ب وابس
افزایــش قیمتــی روی نــرخ بلیــت قطــار نخواهیــم داشــت، ادامــه داد: 
اگــر بتوانیــم و مصوبــه آن را دریافــت کنیــم از ابتــدای شــهریور مــاه ٢٠ 
ــه نیمــه  ــوط ب ــه مرب ــد ک ــش می یاب ــت قطــار افزای درصــد قیمــت بلی

دوم ســال گذشــته اســت.
رجبــی خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته مصوبــه افزایــش قیمــت 
۴٠ درصــدی قیمــت بلیــت قطــار را در دو مرحلــه دریافــت کردیــم کــه 
٢٠ درصــد آن در شــهریور مــاه ســال گذشــته افزایــش یافــت و قــرار 
بــود تــا در شــهریور مــاه ٢٠ درصــد دیگــر نــرخ بلیــت قطــار را افزایــش 
ــد  ــا داده نشــد و مســئوالن اعــام کردن ــه م ــن اجــازه ب ــا ای ــم ام دهی
کــه فعــا صبــر کنیــم. ایــن مســئله ســبب شــده کــه تــا کنــون هیــچ 

افزایــش قیمتــی نداشــته باشــیم.
ــا ایــن مســئله نشــود و بتوانیــم مجــوز  وی گفــت: اگــر مخالفتــی ب
ــاه  ــهریور م ــدای ش ــار از ابت ــت قط ــت بلی ــم، قیم ــت کنی آن را دریاف

ــت. ــد یاف ــش خواه ــر ٢٠ درصــد افزای ــا یکســال تاخی امســال ب
ــای گذشــته در فضــای مجــازی منتشــر شــده  ــه ای طــی روزه نام
ــت ۴٠  ــش قیم ــا افزای ــازی ب ــد وزارت راه و شهرس ــه نشــان  می ده ک
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرده اســت ام ــت ک ــار موافق ــت قط درصــدی بلی
ــه  ــی رو ب ــا مخالفت های ــوز اعمــال نشــده و ب ــش قیمــت هن ــن افزای ای

رو شــده اســت.

تاکید وزیر صمت بر پایان تصدی گردی دولتی در صنعت خودرو 

رییس انجمن شرکت های ریلی اعالم کرد:

تکذیب افزایش قیمت ۴۰ درصدی بلیت قطار
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان خبر داد:

احداث ۶ مجتمع خدماتی رفاهی 
بین راهی در خوزستان تا پایان سال 

ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
خوزســتان از احــداث شــش مجتمــع خدماتــی 
رفاهــی بیــن راهــی در محورهــای اســتان تــا پایــان 

ــر داد. ــاری خب ــال ج س
غامعبــاس بهرامی نیــا در گفــت و گــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ۵۱ مجتمــع خدماتــی 
ــال  ــتان فع ــای اس ــی در محوره ــن راه ــی بی رفاه

هســتند.
وی افــزود: تــا پایــان ســال جــاری احــداث 
ــا  ــی و ب ــش خصوص ــط بخ ــر توس ــع دیگ ۶ مجتم
ــتور  ــان در دس ــارد توم ــر ٧٢ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره 

خوزســتان قــرار دارد.
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــوص نظ ــا در خص ــی نی بهرام
مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی، 
گفــت: نظــارت بــر عملکــرد مجتمــع هــا بــر اســاس 
ــوری  ــفر کش ــات س ــزی خدم ــتاد مرک ــات س مصوب
ــای ذی  ــتگاه ه ــکل از دس ــه ای متش ــط کمیت توس
ــل  ــداری و حمــل و نق ــه اداره کل راه ــط از جمل رب
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  ای،  جــاده 
پخــش  ملــی  شــرکت  گردشــگری،  و  دســتی 
فــرآورده هــای نفتــی، معاونــت بهداشــت، اماکــن و... 

ــود. ــی ش ــام م انج
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
خوزســتان تصریــح کــرد: مــردم در صــورت مشــاهده 
ــت مســائل بهداشــتی در مجتمــع هــای  عــدم رعای
خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی، نمازخانــه هــا و 
ــکایت  ــد ش ــی توانن ــتی م ــای بهداش ــرویس ه س
و   ٣٠٠٠۱۴۱ پیامکــی  شــماره  بــه  را  خــود 

کننــد ارســال   ٣٠٠٠٧٠٧٠

شهر و شورا

کاریکاتور

دولت روزانه 1.2 میلیارد تومان برای پر کردن 
استخر خانه های الکچری یارانه می دهد!

چرا آب استخر الکچری ها را قطع نمی کنید؟
ــط  ــامیدنی! فقـ ــا آب آشـ ــی بـ ــتخرهای خانگـ ــردن اسـ ــر کـ پـ
ــر  ــون متـ ــارد و ۱ میلیـ ــک میلیـ ــاالنه یـ ــی سـ ــترکان تهرانـ مشـ
ــزان ۱  ــن میـ ــد و از ایـ ــرف می کننـ ــامیدنی مصـ ــب آب آشـ مکعـ
ـــاالنه ۱۱    ـــادل س ـــی مع ـــترکان تهران ـــرب مش ـــرف آب ش ـــد مص درص
میلیـــون مترمکعـــب آب آشـــامیدنی را بـــه استخرهایشـــان ســـرازیر 

. می کننـــد
منبع: تسنیم 

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد:
کشف 21 دستگاه ماینر غیرمجاز 

قاچاق در مراغه
ـــف  ـــه از کش ـــتان مراغ ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
٢۱ دســـتگاه ماینـــر غیرمجـــاز قاچـــاق بـــه ارزش 

ـــر داد.  ـــال خب ـــون ری ـــارد و 8۵٠ میلی ـــک میلی ی
ـــی   ـــد فارس ـــرهنگ توحی ـــنا، س ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــی  ــرد: در پـ ــار کـ ــر اظهـ ــن خبـ ــریح ایـ در تشـ
ـــر  ـــه ماین ـــود مزرع ـــر وج ـــی ب ـــری مبن ـــب خب کس
ـــتخراج  ـــای اس ـــتگاه ه ـــاز از دس ـــتفاده غیرمج و اس
ارز دیجیتـــال در ســـه نقطـــه مختلـــف در ســـطح 
ـــتور  ـــژه در دس ـــورت وی ـــه ص ـــوع ب ـــتان موض شهرس
ــی  ــن فرماندهـ ــی ایـ ــس آگاهـ ــوران پلیـ کار مامـ

قـــرار گرفـــت. 
 وی اضافـــه کـــرد: مامـــوران آگاهـــی پـــس از 
ـــژه  ـــات وی ـــی در عملی ـــای الزم قضای ـــی ه هماهنگ
ـــل  ـــده و داخ ـــایی ش ـــل شناس ـــی از دو مح در بازرس
ــتگاه  ــداد ٢۱ دسـ ــواری تعـ ــودروی سـ ــک خـ یـ

ماینـــر قاچـــاق را کشـــف کردنـــد. 
ـــرهنگ  ـــس، س ـــری پلی ـــگاه خب ـــل از پای ـــه نق  ب
ـــان، ارزش  ـــه کارشناس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی ب فارس
ــک  ــده را یـ ــف شـ ــای کشـ ــتگاه هـ ــی دسـ ریالـ
ـــد،  ـــرده ان ـــام ک ـــال اع ـــون ری ـــارد و 8۵٠ میلی میلی
ـــتگیر  ـــر دس ـــه نف ـــتا س ـــن راس ـــت: در ای ـــان داش بی
ــه  ــه بـ ــکله مربوطـ ــده متشـ ــراه پرونـ ــه همـ و بـ

مراجـــع قضائـــی معرفـــی شـــدند.

کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات 
ابزار دقیق ترانس هشت واحد 

نیروگاه سد کارون 3 انجام شد 
معــاون تعمیــرات نیروگاهــی در شــرکت نصــب، 
تعمیــر و نگهــداری نیــروگاه هــای بــرق آبــی 
ــزات  ــودن تجهی ــره نم ــر و کالیب ــتان از تعمی خوزس
انــدازه گیــری ترانــس هــای واحــد شــماره یــک الــی 

ــر داد . ــروگاه کارون ٣ خب ــت نی هش
بــه گــزارش شــبکه خبــری ســازمان آب و بــرق 
خوزســتان، امیــر محمــودی در ایــن خصــوص 
ــه برنامــه ریــزی شــرکت تولیــد  ــا توجــه ب گفــت: ب
و بهــره بــرداری ســد و نیــروگاه کارون ٣ مبنــی بــر 
انجــام کالیبراســیون تجهیــزات ابــزار دقیــق ترانــس 
ــروه  ــت، کارگ ــی هش ــک ال ــماره ی ــد ش ــای  واح ه
تخصصــی کالیبراســیون شــرکت تعمیــرات نیــروگاه 
هــای برقابــی خوزســتان بــا همــکاری و هماهنگــی 
ــاز و بســته  ــه ب ــدام ب ــرداری اق کارشناســان بهــره ب
ــوزه  ــیون ح ــر و کالیبراس ــزات، تعمی ــردن تجهی ک
دمــا واحــد شــماره ۱ الــی 8 ایــن نیــروگاه نمودنــد.

محمــودی بــا بیــان اینکــه عــاوه برصحــت 
تعمیراتــی  اقدامــات  کالیبراســیون،  و  ســنجی 
تجهیــزات انــدازه گیــری معیــوب ابــزار دقیــق نیــز 
ــیون دوره  ــام کالیبراس ــزود: انج ــت، اف ــام پذیرف انج
ــه تبــع  ای و مــداوم باعــث شناســایی اشــکاالت و ب
ــق  ــزار دقی ــزات اب ــی تجهی ــت کارای ــش دق آن افزای

ــد. ــد ش ــا خواه ــروگاه ه نی
ــام  ــرورت انج ــر ض ــا ب ــزود: بن ــان اف وی در  پای
کالیبراســیون ســالیانه تجهیــزات انــدازه گیــری ابزار 
ــروگاه  ــرات نی ــرکت تعمی ــا ، ش ــروگاه ه ــق نی دقی
هــای برقابــی خوزســتان در راســتای سیاســت هــای 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان بعنــوان متولــی 
ــه  ــی مهــم کشــور ب ــروگاه برقاب ــرداری ٧ نی بهــره ب
ــه  ــدام ب ــگاوات اق ــزار و ٧٠ م ــت ه ــت هش ظرفی
راه انــدازی آزمایشــگاه کالیبراســیون بــا رعایــت 
الزامــات اســتاندارد ۱٧٠٢۵ نمــوده اســت کــه 
ــزات  ــه تجهی ــامل تهی ــن آزمایشــگاه ش ــات ای خدم
ــورت  ــه ص ــیون ب ــر و کالیبراس ــق و تعمی ــزار دقی اب
ثابــت و ســیار )در نیــروگاه هــا و تأسیســات برقآبــی( 
ــه واحدهــای  ــه درخواســت کارفرمــا قابــل ارایــه ب ب

ــد. ــی باش ــانی م ــات آبرس ــی و تأسیس نیروگاه

روزانه یک میلیون مترمکعب سی ان جی
 در کرمانشاه مصرف می شود

ــاه  ــه کرمانش ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
ــن  ــطح ای ــی ان جی در س ــب س ــون مترمکع ــک میلی ــه ی ــرف روزان از مص

ــر داد. ــوز خب ــای گازس ــتان توســط خودروه اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــا  ــزاری ایرن ــور در خبرگ ــا حض ــمی ب ــدون یاس ــاه، فری ــه کرمانش منطق
ــه  ــت: روزان ــاه، گف ــه کرمانش ــای منطق ــریح فعالیت ه ــن تش ــتان، ضم اس
ــتگاه  ــط ٣۵٠ دس ــی توس ــای نفت ــواع فرآورده  ه ــر ان ــون لیت ــج میلی پن
ــع  ــی، توزی ــوخت مصرف ــب س ــتان در قال ــن اس ــطح ای ــش در س نفت ک

می شــود.

وی شــمار جایگاه هــای عرضــه بنزیــن، گازوییــل و ســی ان جی در 
ــاز  ــورد نی ــوخت م ــه داد: س ــرد و ادام ــام ک ــگاه اع ــتان را ۱۶٠ جای اس
ــه  ــه صــورت ماهیان مــردم، کشــاورزان و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ب
ــود و  ــن می ش ــده، تامی ــن ش ــش تعیی ــهمیه های از پی ــاس س ــر اس و ب

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای ــه مش هیچ گون
مدیــر منطقــه کرمانشــاه در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
ــد:  ــادآور ش ــود دارد، ی ــتان وج ــور در اس ــتگاه تراکت ــزار دس ــه ٣٠ ه اینک
ــاورزی و  ــاد کش ــکاری جه ــا هم ــه ب ــت ک ــتانی اس ــن اس ــاه اولی کرمانش
ــور آن  ــزار دســتگاه تراکت ــذاری ٣٠ ه ــه پاک گ ــور، نســبت ب ــس راه پلی
اقــدام شــده و ســوخت ایــن تراکتورهــا، بــر اســاس ســهمیه ای اســت کــه از 

ــد. ــت می کنن ــه دریاف ــه صــورت ماهان ــاد کشــاورزی ب ــق جه طری
یاســمی تعــداد خانوارهایــی کــه نیــاز بــه دریافــت نفــت دارنــد را ۵٠ 
ــی را  ــن شــرکت خانوارهای ــار داشــت: ای ــرد و اظه ــوار اعــام ک ــزار خان ه
کــه از نعمــت گاز طبیعــی محــروم هســتند، شناســایی کــرده و بــا توجــه 
بــه درجــه ســرما و گرمــای هــوا، ســاالنه حــدود دو هــزار لیتــر نفــت در 
ــع ضــروری اســتفاده  ــا در مواق ــا شــارژ می شــود ت کارت هــای بانکــی آنه

کننــد.
ــت  ــش کیفی ــا و کاه ــی جایگاه ه ــه کم فروش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
فرآورده هــا غیرممکــن اســت، گفــت: شــرکت ملــی پخــش از نظــر کمیــت 
و کیفیــت بــا اداره اســتاندارد همــکاری الزم را دارد و تدابیــر اتخــاذ شــده 
ــور  ــتاندارد و حض ــارت اداره اس ــن نظ ــا و همچنی ــا، نازل ه روی تلمبه ه
ــت،  ــکان کاهــش کیفی ــی پخــش، ام کارشناســان و بازرســان شــرکت مل
ــل ممکــن رســانده  ــه حداق ــان را ب کم فروشــی و سوءاســتفاده فرصت طلب

اســت.
ــر شــش  ــه اداره اســتاندارد ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــام مســئول ب ــن مق ای
مــاه یکبــار موظــف اســت بــدون اطــاع قبلــی، اســتانداردهای الزم 
ــن  ــزود: ٩٠ درصــد بنزی جایگاه هــای عرضــه ســوخت را بررســی کنــد، اف

ــت اســت. ــا کیفی ــا ب ــی ام ــتان معمول ــده در اس ــد ش تولی
ــگاه  ــودن پاالیش ــی ب ــه قدیم ــاره ب ــا اش ــاه ب ــه کرمانش ــر منطق مدی
ــورو۴ در  ــوان تولیــد بنزیــن ی کرمانشــاه، افــزود: امیــد اســت در آینــده ت

ــود. ــم ش ــگاه فراه ــن پاالیش ای

هاشمی:
 مجلس شورای اسالمی به جای طرح صیانت، 

دنبال شفافیت برود

ــای  ــت از فض ــرح صیان ــران، از ط ــهر ته ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
مجــازی مجلــس شــورای اســامی انتقــاد کــرد و گفــت: شــورای پنجــم 
شــورای شــفافیت بــود، نــه صیانــت؛ و مجلــس شــورای اســامی هــم بــه 
نظــر مــی آیــد بــه جــای رفتــن بــه ســمت چنیــن طــرح هایــی بــه ســمت 

شــفافیت بــرود. 
ــا محســن هاشــمی در جریــان ســیصد و پانزدهمیــن  ــه گــزارش ایرن ب
جلســه شــورای اســامی شــهر تهــران گفــت: مجلــس شــورای اســامی در 
ایــن شــرایط جامعــه، بــه جــای طرحهایــی کــه واکنــش منفــی گســترده 
در جامعــه ایجــاد کنــد بــه دنبــال حــل مشــکات معیشــتی و مطالبــات 
واقعــی جامعــه بــرود و قطعــا شــفافیت نیــز از مطالبــات اصلــی جامعــه و 

وعــده هــای محقــق نشــده در مجلــس اســت.
وی در بخشــی دیگــر از ســخناننش، از شــهردار تهــران و همکارانــش در 
منطقــه ۱٧ و ۱8، معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران و ســازمان 
پارکهــا و فضــای ســبز تشــکر کــرد و گفــت: باالخــره طلســم آماده ســازی 
و بازآفرینــی روی ریــل منطقــه ۱٧ و ۱8 راه آهــن تهران-تبریــز شکســت 

و ایــن منطقــه در اختیــار مــردم قــرار گرفــت.
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــوری بازآفرین ــود ط ــرار ب ــدا ق ــزود: ابت ــمی اف هاش
درآمــد ســاخت و ســاز، هزینــه ســاخت تونــل فراهــم شــود امــا در ایــن 
ــاغ راه  ــن ب ــه بزرگتری ــراه ک ــن باغ ــه ای ــت ب ــم گرف دوره شــهرداری تصمی
ایــران و شــاید منطقــه اســت، دیــد کاســبکارانه نداشــته باشــد و آن را بــه 

ــرد. ــل ک ــردم تبدی ــرای اســتفاده م ــی ب فضــای عموم
وی تاکیــد کــرد: روز گذشــته و در افتتــاح ایــن باغــراه شــاهد اســتقبال 
ــکر  ــهرداری تش ــران ش ــورا و مدی ــای ش ــودم و از اعض ــی ب ــوب مردم خ

مــی کنــم.

مدیــر گــروه بهداشــت  محیــط اســتان 
کرمانشــاه گفــت: اخبــار منتشــر شــده مبنــی 
بــر اینکــه کــه بیمارســتان های کرمانشــاه 
مللــو از بیمــاران بــا عائــم اســهال و اســتفراغ 
بــه علــت کــدورت آب اســت را بــه شــدت رد 

. می کنیــم
ــارس، در  ــا ف ــو ب ــی  در گفت وگ ــر کرم امی
ــای  ــه در فض ــایعاتی ک ــار و ش ــوص اخب خص
شــهر  آب  آلودگــی  خصــوص  در  مجــازی 
کرمانشــاه منتشــر شــده، اظهــار داشــت: منابــع 
ــر 8٠  ــغ ب ــاه بال ــهر کرمانش ــده ش ــن کنن تأمی
ــی(  ــای زیرزمین ــع آب ه درصــد آن چــاه )مناب
اســت کــه امســال بــه دلیــل خشکســالی 
ــه شــدت پاییــن  ســطح آب هــای زیرزمینــی ب

ــت. ــده اس آم
فاضــاب  و  آب  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
ــت و  ــتان در راســتای ســاماندهی، مدیری اس
ــای  ــی و رایزنی ه ــا هماهنگ ــی ب ــران کم آب جب
ــان  ــد گاوش ــد از س ــق ش ــی موف ــن بخش بی
کــه قبــا هــزار لیتــر در ثانیــه حــق برداشــت 
ــر در  ــزار و ۵٠٠ لیت ــاالی ٢ ه ــه ب ــت ب داش

ــد. ــش ده ــه افزای ثانی
مدیــر گــروه بهداشــت  محیــط اســتان 
 ٢ از  بیــش  آب  کــرد:  تصریــح  کرمانشــاه 
ــه  ــد تصفیه خان ــن بای ــود، بنابرای ــده ب ــر ش براب

گنجایــش آن را داشــته باشــد بــه خاطــر 
ــه عصــر  ــا کار شــبانه روزی تصفیه خان همیــن ب
پنجشــنبه هفتــه گذشــته تکمیــل شــد و ایــن 

ــد. ــی ش ــط اصل ــدار و خ آب وارد م
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دبــی 
ــه  ــه ب ــی تصفیه خان ــم خروج ــرعت حج و س
ــاه  ــراف کرمانش ــه در اط ــره ای ک ــازن ذخی مخ
ــده،  ــر ش ــاره دو براب ــورت یک ب ــه ص ــت ب اس
ســبب ایجــاد یــک تاطــم و اختــاط در منابــع 

و مخــازن ذخیــره شــده، شــد.
کرمــی یــادآور شــد: ذرات و اماحــی کــه از 
ــا  ــد، ب ــده بودن ــین ش ــازن  ته نش ــل در مخ قب
ایــن ســرعت و دبــی بــاال از جــا کنــده شــدند، 

البتــه مخــازن هــم هــر چنــد وقــت یــک بــار 
ــی  ــوند ول ــی ش ــو داده م ــه و شست وش تخلی
ایــن ســرعت آب ســبب ایجــاد کــدورت و 
تیرگــی در آب شــده کــه اصــا جــای نگرانــی 

ــدارد. ن
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن ذرات معلــق 
مشــکل  اصــا  آب  در  ته نشــینی  غیرقابــل 
ــر  ــی اگ ــوند، حت ــوب نمی ش ــتی محس بهداش
ــع می شــوند.  وارد دســتگاه گــوارش شــوند دف
ایــن ذرات طــی امــروز و فــردا، بــه مــرور زمــان 
ــد،  ــش یاب ــازن کاه ــرعت آب در مخ ــی س وقت

می شــوند. ته نشــین 
ــر  ــی ب ــده مبن ــر ش ــار منتش ــی اخب کرم

ــا  ــو از بیمــاران ب اینکــه کــه بیمارســتان ها ملل
ــت کــدورت  ــه عل ــم اســهال و اســتفراغ ب عائ
آب اســت را بــه شــدت رد کــرد و کــذب 

ــد. خوان
مدیــر گــروه بهداشــت  محیــط اســتان 
علــوم  دانشــگاه  قرمــز  خــط  کرمانشــاه 
پزشــکی را کیفیــت میکروبــی آب توصیــف 
کــرد و اظهــار داشــت: همــکاران دانشــگاه 
در  روزمــره  صــورت  بــه  پزشــکی  علــوم 
خطــوط و قســمت های مختلــف شــبکه در 
ــر  ــاخص کل ــه ش ــتان ها روزان ــی شهرس تمام

می ســنجند. را  باقی مانــده 
ــده  ــر باقی مانـ ــود کلـ ــه داد: وجـ وی ادامـ
ــی  ــت، یعنـ ــامت آب اسـ ــانه سـ در آب نشـ
تـــا زمانـــی کـــه کلـــر باقی مانـــده در آب 
وجـــود دارد هـــر عامـــل آلودگـــی را از بیـــن 
می بـــرد و هیـــچ عامـــل میکروبـــی در آب 

باقـــی نمی مانـــد.
کرمــی خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر آن 
همــکاران بــه صــورت تصادفــی در نقــاط مختلف 
میکروبــی  نمونه بــرداری  بــه  اقــدام  شــبکه 
کرمانشــاه  آب  خوشــبختانه  کــه  می کننــد 
ــی  ــون گزارش ــی تاکن ــاخص کیف ــاظ ش ــه لح ب
نداشــته  و ایــن بحــث آلودگــی آب کرمانشــاه را 

قویــا تکذیــب می کنیــم.

رییـــس بخـــش عفونـــی بیمارســـتان لقمـــان بـــا اشـــاره 
بـــه تاخـــت و تـــاز شـــدید کرونـــا در کشـــور، گفـــت: بـــه 
ـــروس  ـــده وی ـــاه آین ـــک م ـــنی از ی ـــده روش ـــه آین ـــچ وج هی
ــا مثـــل پیک هـــای قبلـــی ایـــن  ــام امیـــد مـ نداریـــم، تمـ
ـــی  ـــن در حال ـــد و ای ـــش کن ـــروس فروک ـــود وی ـــه خ ـــت ک اس
ــیار  ــرایط بسـ ــور شـ ــی کشـ ــتم درمانـ ــه سیسـ ــت کـ اسـ

ــختی دارد.  سـ
ــا اشــاره  ــا ایســنا، ب ــر شــروین شــکوهی در گفت وگــو ب دکت
ــداد  ــد تع ــاران درص ــی بیم ــداد کل ــش تع ــا افزای ــه ب ــه اینک ب
ــد،  ــش می یاب ــبت افزای ــان نس ــه هم ــم ب ــال ه ــاران بدح بیم
ــا  ــه کرون ــد ک ــوش کردن ــردم فرام ــگار م ــفانه ان ــت: متاس گف

ــود دارد. وج

تعطیلی ۶ روزه چه فایده ای داشت؟
وی افــزود: از طــرف دیگــر دولــت هــم اقدامــات مطلوبــی انجام 
ــده ای داشــت؟  ــران چــه فای ــی ۶ روزه ته ــن تعطیل ــد، ای نمی ده
ایــن گونــه تعطیلی هــا کمــک نمی کنــد، آمــار وحشــتناک زیــاد 
اســت و شــرایط بســیار خطرنــاک اســت و بــا توجــه بــه خســتگی 
زیــاد کادر درمــان نمی تــوان بــا ایــن شــیوه کرونــا را جمــع کــرد.

مردم رعایت نمی کنند و کسی هم جلودارشان نیست
وی افــزود: چنــد روز قبــل مــرا بــه عروســی دعــوت کردنــد، 
ــگار  ــد و ان ــت نمی کنن ــردم رعای ــی؛ م ــن اوضاع ــم در چنی آنه
کســی هــم جلودارشــان نیســت . بیــش از یــک ســال اســت کــه 
کار مــا اطــاع رســانی بــه مــردم اســت؛ در حالــی کــه عــده ای 
ــت  ــدم رعای ــن ع ــورد ای ــد و در م ــی نمی کنن ــه رعایت هیچگون

ــت اســت. ــر دول ــوان گفــت فقــط تقصی دیگــر نمی ت

تخت خالی نداریم
ــا  ــان ب ــنی مبتای ــن س ــه میانگی ــان اینک ــا بی ــکوهی ب ش
پیک هــای قبلــی تفــاوت چندانــی نداشــته اســت، اظهــار کــرد: 
ــرای پذیــرش  ــی نیســت. ب در بیمارســتان مــا اصــا تخــت خال
بیمــار از اورژانــس بــه بخــش یــا بایــد یــک نفــر مرخــص شــود 

ــت  ــود را از دس ــان خ ــر ج ــک نف ــرده ی ــدای ناک ــه خ ــا اینک ی
ــی شــود. بدهــد، کــه تخــت خال

مشکالت اکسیژن در اغلب بیمارستانها
ــور  ــه ط ــتانی ب ــزات بیمارس ــتگاه ها و تجهی ــزود: دس وی اف
مشــکات  و  می شــوند  مســتهلک  و  می کننــد  کار  مــداوم 
آینــده  آیــا  بیمارســتان ها وجــود دارد.  اکثــر  اکســیژن در 
ــه هیــچ  ــم؟ ب ــروس داری ــی وی ــاه آت ــک م روشــنی از شــرایط ی
ــن اســت کــه  ــی ای ــا مثــل پیک هــای قبل ــد م وجــه. تمــام امی
خــود ویــروس فروکــش کنــد؛ در حالــی کــه سیســتم درمانــی 
ــت. ــدن اس ــود ش ــال ناب ــختی دارد و در ح ــرایط س ــور ش کش

ــه بیمارســتان  ــان ب ــه مبتای ــاره مراجعــه روزان شــکوهی درب
بــرای تزریــق داروی رمدســیویر، بیــان کــرد: بــرای ایــن 
ــه  ــد روزان ــی را بای ــرد کرونای ــک ف موضــوع متاســف هســتم. ی
از خانــه بیــرون بیاوریــم تــا بــا اتوبــوس، تاکســی، متــرو و... بــه 
ــتان  ــا در بیمارس ــر را در راه ی ــن نف ــد و چندی ــتان بیای بیمارس
آلــوده کنــد کــه دارو دریافــت کنــد؛ درحالــی کــه فــرد کرونایــی 
ــین  ــا ماش ــراد ب ــن اف ــه ای ــر هم ــد. مگ ــه باش ــد در قرنطین بای
ــت  ــیویر دریاف ــه رمدس ــد ک ــتان می آین ــه بیمارس ــخصی ب ش

ــد؟ ــش یاب ــاری کاه ــال بیم ــال انتق ــا احتم ــد ت کنن

ــی  ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــاون فن مع
گفــت: عــدم تامیــن کامــل حــق آبــه تاالبهــا، کاهــش بارندگــی 
و خشکســالی امســال، تاالبهــای اســتان را در وضعیــت نامناســب 
قــرار داده کــه ایــن امــر ســبب خشــک شــدن ســه تــاالب شــده 

اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــاری در گف ــت جب حج
تاالب هــای آذربایجــان غربــی وضعیــت مســاعدی ندارنــد، 
ــاد  ــا علــی و قــره قشــاق در مهاب افــزود: ســه تــاالب قوپــی باب
ــی،  ــع آب ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــال ب ــوکان امس ــره گل در ب و ق
خشکســالی و عــدم تأمیــن حــق آبــه مــورد نیــاز آبگیــری نشــده 

و خشــک شــده اســت.
ــا بیـــان اینکـــه در آذربایجـــان غربـــی ۱۴ تـــاالب  وی بـ
دائمـــی و ٢۶ تـــاالب فصلـــی هســـتند، اضافـــه کـــرد: از 
ـــت  ـــاالب وضعی ـــت ت ـــتان هش ـــی اس ـــای دائم ـــداد تاالب ه تع
ـــری  ـــد آبگی ـــم ۴۵ درص ـــی ه ـــاالب دائم ـــد و ۶ ت ـــی دارن مطلوب

شـــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه پدیــده خشکســالی و 
کــم بارشــی در ســال جــاری، علــت وضعیــت نامطلــوب تــاالب 

هــا هســتند، بیــان کــرد: تاالب هــای آذربایجــان غربــی در 
مقایســه بــا ٢ ســال گذشــته شــرایط خوبــی ندارنــد و بــا توجــه 
ــاال بــودن گرمــای هــوا انتظــار مــی رود شــرایط در اواخــر  ــه ب ب

تابســتان نامســاعدتر شــود.
ــی  ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــاون فن مع
ــاالب ُدرگــه  بیــان کــرد: تاالب هــای دائمــی اســتان همچــون ت
ــل کمبــود منابــع آب و  ــه دلی ــلدوز ب ــنلو و س ــنگی، حس س
ــری شــدند  شــرایط خشکســالی امســال فقــط ۴٠ درصــد آبگی
ــه  ــکل مواج ــا مش ــن ب ــور یقی ــه ط ــتان ب ــان تابس ــه در پای ک

ــد. ــد ش خواهن
وی اضافــه کــرد: تاالب هــای فصلــی از طریــق نــزوالت 
جــوی در زمســتان و بهــار آبگیــری می شــوند و چــون امســال 
در فصــل بــارش کمتریــن میــزان بارندگــی ثبــت شــد، فقــط ۴۵ 

ــدند. ــری ش ــا آبگی ــن تاالب ه ــد ای درص
ــوان  ــه عن ــه ب ــه ارومی ــه دریاچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب جب
ــل  ــه دلی ــی ب ــان غرب ــاالب آذربایج ــن ت ــن و مهمتری بزرگتری
عــدم تأمیــن حــق آبــه در شــرایط نامناســبی قــرار دارد، گفــت: 
ــه  ــه دریاچ ــق آب ــب ح ــارد مترمکع ــک میلی ــا ی ــال تنه امس

ــت. ــده اس ــن ش ــه تأمی ارومی
معــاون فنــی حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی بــا 
ــتین  ــرازان نخس ــی ب ــاالب کان ــدی ت ــری ۵٠ درص ــاره آبگی اش
ســایت پرنــده نگــری کشــور در اســتان گفــت: بــه دلیــل خشــک 
ــز در  ــاالب نی ــن ت ــل ای ــه کام ــق آب ــن ح ــدم تأمی ــالی و ع س

ــدارد. ــرار ن وضعیــت مناســبی ق
ــواع  ــه از ان ــودن بیــش از ٣٠٠ گون ــا دارا ب ــی ب آذربایجان غرب
ــی و  ــاالب دایم ــش از ٧٠ ت ــزی و بی ــزی و کنارآب ــدگان آب پرن
فصلــی یکــی از مهمتریــن مکان هــای مهاجــرت و زیســت انــواع 

پرنــدگان اســت.

آلودگی آب کرمانشاه و بیمارستان های مملو از بیماران 
مبتال به اسهال و استفراغ را قویا تکذیب می کنیم

با این شیوه نمی توان کرونا را جمع کرد

سه تاالب آذربایجان غربی خشک شد
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در شــرایطی کــه طــی ماه هــای گذشــته مســئله 
آزادســازی نــرخ بلیــت هواپیمــا مطــرح شــده 
و ایرالین هــا بــدون هیــچ توضیحــی اقــدام بــه 
ــازمان  ــابق س ــس س ــد، ریی ــت کرده ان ــش قیم افزای
مدیریتــش  دوره  در  کــه  کشــوری  هواپیمایــی 
قیمت گــذاری دســتوری بــرای نــرخ بلیــت هواپیمــا 
ــازی  ــان آزادس ــف موافق ــه ص ــد، ب ــی ش ــرا م اج

ــت.  ــته اس پیوس
ــتوری  ــت دس ــن قیم ــنا، تعیی ــزارش ایس ــه گ ب
ــت  ــا سال هاس ــت هواپیم ــرخ بلی ــازی ن ــا آزادس ی
کــه از ســوی مســئوالن و کارشناســان صنعــت 
میــان  ایــن  در  و  می شــود  مطــرح  هوانــوردی 
ــازی  ــق آزادس ــه مواف ــه هم ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــازی ب ــن آزادس ــا ای ــل بعض ــا در عم ــتند ام هس
ــود  ــا وج ــا ب ــده و ایرالین ه ــر ش ــازی تعبی رهاس
اجــرا نشــدن ایــن قانــون گویــا رقابــت ســالم بــرای 
ســپردن نرخ هــا بــه بــازار و سیســتم عرضــه و 

تقاضــا را یــاد نگرفته انــد.
جالــب اینکــه علــی عابــدزاده کــه در آخریــن دور 
مســئولیت، از ٢۵ مــرداد مــاه ســال ۱٣٩۴ تــا مــرداد 
مــاه ســال ۱٣٩٩ ریاســت ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری را بــر عهــده داشــت، در یادداشــتی کــه از 
او منتشــر شــده، آورده اســت کــه »اخیــراً ســخنانی 
ــه نــرخ و  غیــر کارشناســی در خصــوص بازگشــت ب

ســطح  در  هواپیمایــی  بلیت هــای  قیمت گــذاری 
ــش  ــه هدف ــده ک ــر گردی ــرح و منتش ــه مط جامع
خصــوص  در  واضعــه  قانــون  نمــودن  منســوخ 
ــه  ــت. نقط ــی اس ــت هواپیمای ــرخ بلی ــازی ن آزادس
ــعی در  ــز س ــر چی ــش از ه ــده بی ــرات منتشرش نظ
القــای برخــی تصــورات ناصــواب در میــان مــردم در 
خصــوص نــرخ بلیــت هوایــی نمــوده و مایــل اســت 
ــادرت  ــی مب ــکار عموم ــتوانه اف ــه پش ــل ب ــا توس ب
ــت آزاد  ــی رقاب ــون مترق ــتن قان ــان برداش ــه از می ب
و تعییــن نــرخ کاال از طریــق مکانیســم بــازار نمایــد. 
ــی  ــد علم ــتی ض ــن برداش ــه چنی ــر اینک ــاوه ب ع
اســت، عملــی نمــودن چنیــن راهــکاری به جــز 
مغایــرت بــا مصالــح و منافــع ملــی و باألخــص 
بخــش هوائــی مملکــت حاصلــی نخواهــد داشــت.«

آمــده  یادداشــت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
ــه  ــکای ب ــا ات ــد ب ــده ای تصــور کنن ــه ع اســت: »اینک
ــا  ــت کااله ــد قیم ــا زور می توانن ــدرت سیاســی و ی ق
را تعییــن و تثبیــت کننــد حاکــی از بی اطاعــی 
ــن  ــل تعیی ــا و مح ــه و تقاض ــم عرض ــان از مکانیس آن
نــرخ و قیمــت کاالهاســت کــه تحــت ســیطره 
قانــون اقتصــادی بــه حیــات خــود پرداختــه و ادامــه 
می دهنــد. هــر رشــته از کار و ازجملــه اقتصــاد 
ــا آن  ــوان ب ــد و نمی ت ــود را دارن ــژه خ ــای وی قانون ه
ــی  ــردی و جمع ــات ف ــه تمای ــکای ب ــا ات ــا ب قانون ه

ــن  ــا ای ــی ب ــر نادان ــده ای از س ــم ع ــر ه ــاد. اگ درافت
ــر  ــاً اگ ــد؛ مث ــان برمی افتن ــد خودش ــن درافتن قوانی
ــلماً  ــد مس ــه درافتی ــون جاذب ــا قان ــد ب ــما بخواهی ش
ــت خورده از  ــورده و شکس ــنگ خ ــه س ــما ب ــر ش س
ــوالت  ــای مق ــت. قانون ه ــد رف ــدر خواهی ــدان ب می
ــاد گرفتــه شــوند  مختلــف بایســتی آموخته شــده و ی
ــی خــود را  ــن زندگ ــه آن قوانی ــکای ب ــا ات و انســان ب
در زمینه هــای مختلــف حیــات اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه از آن  ــا اســتفاده بهین ــد ب ــا بتوان ــد ت ــم بنمای تنظی
قوانیــن بــه پیشــرفت نائــل شــود. حداقــل بایــد یــک 
شــهر فرودگاهــی آشــیانه و تعمیراتــی داشــته باشــیم/ 
تعــداد ایرالیــن در ایــران بیــش از آمریکاســت و بایــد 

ــد ــه شدنشــان ش ــع اضاف مان
اقتصــادی  مقــوالت  ارزشــیابی  بــا  برخــورد 
همچــون خدمــات و به طــور اخــص خدمــات هوائــی 
نیــز از همیــن ســنخ اند و ایــن روش در حمل ونقــل 
هوایــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و از 
ســال ها دور اقتصــاد حمل ونقــل هوایــی در دنیــا بــر 
آن اســتوار بــوده اســت. اصــوالً در جهــان ثابت شــده 
ــاد  ــت در اقتص ــتی از دخال ــت بایس ــه دول ــت ک اس
احتــراز نمــوده و دوری نمایــد. کار دولــت ارائــه 
خدماتــی اســت کــه ملــت بــه عهــده آن می گــذارد 
و در جــزو ایــن خدمــات نرخ گــذاری نیســت و 
و  نرخ گــذاری  می شــود.  تلقــی  ناصــواب  امــری 

ایجــاد و القــای ایــن تصــور باطــل کــه دولــت قــادر 
اســت نرخــی را بــرای فــان مقولــه کاالیــی تعییــن 
نمایــد و ایــن نــرخ نیــز بایســتی حتمــاً ثابــت باقــی 
بمانــد امــری خــاف عقــل ســلیم و مغایــر قوانیــن 
ــذاری  ــت قیمت گ ــت. کار دول ــادی اس ــدید اقتص س
کاالهــا و مداخلــه در امــر اقتصــاد نیســت. کار دولــت 
ــای  ــاد زمینه ه ــطح کان و ایج ــزی در س برنامه ری
ــردم  ــای عمــوم م مناســب و پشــتیبانی از فعالیت ه
ــه  ــت و ن ــادی اس ــتی و اقتص ــای معیش در زمینه ه
آقاباالســری کــردن و تعییــن نــرخ کاال بــرای بــازار. 
کار دولــت تضمیــن آزادی فعالیــت اقتصــادی و 
نظــارت بــر جلوگیــری از رقابــت مضــِر، رانــت، 
ــه  ــت و ن ــت آزاد اس ــای رقاب ــاد فض ــار و ایج انحص

قیمت گــذاری.«
ایــن اظهــارات از ســوی رییــس ســابق ســازمان 
ــه  ــده ک ــرح ش ــی ط ــوری درحال ــی کش هواپیمای
ــود  ــا وج ــت او، ب ــاله ریاس ــار س ــا در دوره چه اتفاق
تصویــب و ابــاغ قانــون آزادســازی نــرخ بلیــت 
ــا  ــه ب ــن زمین ــذاری در ای ــواره نرخ گ ــا، هم هواپیم
ــا  ــوری ب ــی کش ــی هواپیمای ــواری عال ــم ش تصمی
ــازی  ــر راه و شهرس ــت وزی ــودش و ریاس ــور خ حض
ایــن  انجــام شــده و بــرای تعییــن قیمــت در 
ــت(  ــقف قیم ــف و س ــا ک ــی )ب ــه نرخ ــه دامن زمین
ایرالین هــا  بــه گونــه ای کــه  تعریــف می شــد، 

نمی توانســتند از ایــن دامنــه عــدول کننــد.
امــا حــاال مشــخص نیســت چــرا عابــدزاده پــس 
ــت  ــرخ بلی ــازی ن ــدار آزادس ــدود یکســال طرف از ح

هواپیمــا شــده اســت؟
البتــه در ایــن زمینــه بایــد بــه نکتــه دیگــری هم 
اشــاره کــرد و آن اینکــه ایرالین هــا بــا وجــود اینکــه 
ــه  ــا ب ــت هواپیم ــرخ بلی ــازی ن ــرای آزادس ــون ب قان
خوبــی یــا بهتــر بگوییــم اصــا اجــرا نشــد، بــه هیــچ 
وجــه از بلــوغ کافــی بــرای رقابــت ســالم برخــوردار 
نیســتند و در ســال های گذشــته همــواره ثابــت 
ــام  ــه ن ــی ب ــرم نظارت ــود اه ــا وج ــه ب ــد ک کرده ان
ــه نرخــی  ــی و تعییــن دامن ــی هواپیمای شــواری عال
یــا نرخنامــه ای کــه فقــط ســقف قیمــت را محــدود 
کــرده  اســت، بارهــا و بارهــا از قانــون تخطــی کــرده 
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــدام ب ــی اق ــچ دلیل ــدون هی و ب
پروازهــای داخلــی کرده انــد و رفتــار آن هــا در بــازار 

ــه  ــردم و ب ــان م ــه زی ــا ب ــوردی کام ــت هوان صنع
ــوده اســت. نفــع خودشــان ب

شــرکت های هواپیمایــی حتــی در برخــی مواقــع 
ــان  ــن خودش ــل بی ــی کام ــا هماهنگ ــی ی ــا تبان ب
موفــق شــدند دولــت را مجــاب بــه افزایــش قیمــت 
کننــد کــه ایــن اتفــاق در آبــان مــاه ســال گذشــته 
مســبوق بــه ســابق بــود و در ابتــدای تیــر مــاه نیــز 
ــردم و  ــدای م ــه ص ــد ک ــام دادن ــن کار را انج همی

ــئوالن را درآورد. مس
ــد کــه  ــه تنهــا ایرالین هــا نشــان دادن بنابرایــن ن
ــر  ــی را در ب ــع جمع ــه نف ــازار ک ــالم در ب ــت س رقاب
ــد نیســتند بلکــه اگــر آزادســازی  داشــته باشــد، بل
ــر و  ــات بدت ــا اتفاق ــه بس ــرد چ ــورت گی ــرخ ص ن
نگران کننده تــری را از ســوی آن هــا در راســتای 
افزایــش بی رویــه و بــدون حســاب و کتــاب از 

ــیم. ــاهد باش ــا ش ــرف ایرالین ه ط

مجریان سابق در ردیف موافقان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما!

اهــداف ترســیم شــده و تاریخچــه کانون 
ــتان  ــتری اس ــمی دادگس ــان رس کارشناس

آذربایجــان شــرقی را تشــریح نماییــد؟
ــه آن  ــوط ب ــن مرب ــی و قوانی ــه کارشناس تاریخچ
ــپس  ــون و س ــا کن ــروطیت ت ــان مش ــدور فرم از ص
چگونگــی تشــکیل کانــون کارشناســان رســمی 
دادگســتری در قبــل و بعــد از تصویــب الیحــه قانونی 
ــتری  ــمی دادگس ــان رس ــون کارشناس ــتقال کان اس
مصــوب ســال ۱٣8۵ و اقدامــات انجــام شــده توســط 
ــی  ــورای عال ــا و ش ــون ه ــای کان ــره ه ــأت مدی هی
کارشناســان رســمی مــی باشــد. بــا پیشــرفت علــوم 
و پیچیدگــی مســائل مختلــف مطروحــه در مراجــع 
ــرای هیچکــس  ــوم ب ــه تمــام عل ــی، آشــنایی ب قضای
ــای  ــته ه ــه رش ــود ک ــن الزم ب ــود بنابرای ــدور نب مق
ــرو آن  ــد و پی ــود آی ــه وج ــی ب ــف کارشناس مختل
قوانینــی در ارتبــاط بــا چگونگــی کارشناســی و 
نحــوه انتخــاب کارشناســان تهیــه گــردد. بــرای 
ــار پــس از ظهــور مشــروطیت در بعضــی از  اولیــن ب
مــواد »قوانیــن موقتــی محاکمــات جزائــی« مصــوب 
خــرداد ۱٢٩٠ »اهــل خبــره« بــکار بــرده شــده 
ــور مســتنطق و دادگاه  ــون مزب ــق قان ــر طب اســت. ب
ــورت  ــتند در ص ــی توانس ــه م ــح و جنح ــای صل ه
لــزوم نظــر اهــل خبــره را جویــا شــوند. همچنیــن در 
قوانیــن موقتــی اصــول محاکمــات حقوقــی مصــوب 
آبــان ۱٢٩٠ مــوارد متعــددی بــه اهــل خبــره، مــوارد 
ــان، نحــوه انتخــاب خبــرگان، وظایــف  ــه آن رجــوع ب
ــود.  ــده ب ــاص داده ش ــان اختص ــه آن ــق الزحم و ح
تیرمــاه  مصــوب  تجــارت«  محاکــم  »قانــون  در 
۱٢٩۴ مقرراتــی نظیــر آنچــه در قانــون موقتــی 
ــل  ــاب اه ــرای انتخ ــی ب ــات حقوق ــول محاکم اص
ــه  ــود، پیــش بینــی گردیــد. ب خبــره معیــن شــده ب
ــازماندهی  ــان و س ــر کار کارشناس ــارت ب ــور نظ منظ
ــن  ــاه ۱٣۱۵ ضم ــان، در دی م ــور آن ــه ام ــوط ب مرب
قانــون اصــاح قســمتی از قانــون اصــول تشــکیات 
عدلیــه و اســتخدام قضــات پیــش بینــی شــده بــود 
کــه تنظیــم امــور مترجمیــن و ســایر اهــل خبــره و 
ــی وزارت دادگســتری  ــده اداره فن ــه عه ــن ب مصدقی
ــه  ــوط ب ــون مرب ــاه  ۱٣۱٧ قان ــن م ــت. در بهم اس
ــه  ــاده ب ــتری در ٣٠ م ــمی دادگس ــان رس کارشناس
تصویــب رســید. در قانــون دادرســی مدنــی مصــوب 
ســال ۱٣۱8 کــه جانشــین کلیــه قوانیــن محاکمــات 
قبلــی گردیــده بــود مــواد مربــوط بــه کارشناســی بــه 
نحــوی کــه در قوانیــن قبلــی پیــش بینــی شــده بــود 
محفــوظ مانــد. بــا توجــه بــه کمبودهــا و اشــکاالتی 
ــورخ  ــون م ــرای قان ــا در اج ــال ه ــی س ــه در ط ک
۱٣۱٧ وجــود داشــت در ســال ۱٣٣٩ »قانــون راجــع 
بــه اصــاح قانــون کارشناســان رســمی« بــه تصویــب 
ــان  ــدادی از کارشناس ــاه ۱٣۴٣ تع ــید. در مهرم رس
هیأتــی را بــه عنــوان هیــأت منتخــب، نشســت 
ــمی در  ــان رس ــأت کارشناس ــی و هی ــع عموم مجم
ــنامه  ــکیل و اساس ــال ۱٣۵٢ تش ــاه س ــتم مهرم هش
کانــون در ٢8 مــاده و ۶ تبصــره بــه تصویــب رســید. 
کــه اولیــن دوره آن در ســال ۵٢ و دومیــن دوره آن 
ــه ذکــر اســت  ــد. الزم ب در ســال ۵۵ تشــکیل گردی
ــوده  کــه کانــون هــا صرفــاً یــک جمعیــت صنفــی ب
ــا وزارت دادگســتری  و از نظــر ســازمانی ارتباطــی ب
ــاب  ــاب، شــورای انق ــروزی انق ــس از پی ــد. پ ندارن
ــده  ــر عه ــذاری را ب ــون گ ــه قان ــه وظیف ــامی ک اس
ــوط  ــی مرب ــان ۱٣۵8 الیحــه قانون داشــت در اول آب
بــه اســتقال کانــون کارشناســان رســمی را مشــتمل 
بــر ٣٠ مــاده و ٩ تبصــره بــه ترتیــب رســاند کــه در 
ــه وزارت دادگســتری  ــان ســال ۱٣۵8 ب دوازدهــم آب
ابــاغ و در پنجــم آذرمــاه ســال ۵8 در روزنامــه 
رســمی کشــور منتشــر گردیــد. بــا توجــه بــه 
ــم  ــی مصــوب یک ــه در الیحــه قانون مســائل مطروح
آبــان مــاه ســال ۵8 شــورای انقــاب اســامی، قانــون 
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری در نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ 
۱٣8۱/۱/٢8 بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســید و بــه 
تبــع آن آییــن نامــه اجرایــی مربوطــه نیــز در جلســه 
هیــأت وزیــران بــه تصویــب نهایــی رســید. در ســال 

ــه  ــز ب ــون تبری ــران، کان ــون ته ــس از کان ۱٣۶٠ پ
ــا ٣۱ عضــو  ــون اســتانی کشــور ب ــوان اولیــن کان عن

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــد رشــته تخصصــی آغ در چن
 

ــمي دادگستري  ــان رس  وظایف کارشناس
؟ چیست

نظــرات کارشناســان رســمي مرجــع صــدور 
احــکام قضایــي در امــورات تخصصــي دادگاه هاســت 
و کارشناســان رســمي دادگســتري بــه عنــوان 
ــر  ــد و نظ ــل مي کنن ــي عم ــتگاه قضای ــازوي دس ب
کارشناســي زمینــه ســاز رســیدن بــه حــق و 
حقیقــت اســت. کارشناســان رســمي، در رشــته ها و 
گروه هــاي مختلــف، دســتیاران و مــددکاران قضــات 

ــتند. ــتري هس دادگس
بــه  کــه  موضوعاتــي  از  بســیاري  دربــاره  
ــات  ــود، ُقض ــاع مي ش ــتري ارج ــاي دادگس دادگاه ه
در  قاضــي  ندارنــد.  علمــي  و  دقیــق  اطاعــات 
ــه  ــده اي ب ــي پرون ــده ول ــوق درس خوان رشــته ي حق
ــراژ  ــر ســر مت ــاف ب ــه اخت ایشــان ارجــاع شــده ک
ــک  ــاي ی ــوص به ــا در خص ــاورزي ی ــک زمین کش ی
نیــروگاه بــرق و یــا یــک تصــادف رانندگــي منجــر به 
فــوت اســت و قاضــي مطابــق قانــون، بایــد در ایــن 
مــوارد حکــم بدهــد. قاضــي بــاز هــم مطابــق قانــون، 
ــده  ــن پرون ــوع ای ــاره موض ــد درب ــد بگوی نمي توان
ــم. ــي نمي ده ــس حکم ــدارم پ ــي ن ــاع و آگاه اط

قاضــي بایــد حکم بدهــد؛ لذا در راســتا از کارشــناس 
یــا هیــأت کارشناســان رســمي دادگســتري کمــک 
دادگســتري  رســمي  کارشناســان  مي گیــرد. 
ــده را  ــناس پرون ــه« هستند.کارش ــي در صحن »قاض
مي خوانــد، بــه محــل مــورد نظــر مراجعــه مي کنــد 
و بــا اســتفاده از دانــش و تخصــص و ابزارهایــي 
صاحــب حــق را تشــخیص مي دهــد و گــزارش امــر 
ــي  ــه قاض ــت ب ــي اس ــوب خاص ــه داراي چارچ را ک
مي دهــد و قاضــي بــا توجــه بــه علمــي کــه از ایــن 
ــد.  ــی کن ــادر م ــم ص ــد حک ــدا مي کن ــزارش پی گ
البتــه کارشــناس کــه مي گوییــم همیشــه یــک 

کارشــناس نیســت. ممکــن اســت در صــورت لــزوم، 
بــا اعتــراض یکــي از طرفیــن دعــوي یــا این کــه آن 
چــه مــورد کارشناســي قــرار مي گیــرد داراي تنــوع 
ــاي  ــأت  ه ــه هی ــد کار ب ــته اي باش ــي و رش موضوع
کارشناســي متشــکل از ســه، پنــج، هفــت و یــا نــه 

ــره ارجــاع  شــود. نف
 

  بــا توجــه بــه ســوابق مدیریتــی شــما 
ــی ادارات،  ــر بنای ــور زی ــی ام ــد اجرای رون
ارگان هــا و ســازمان هــای دیگــر را چگونــه 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
 بــا عنایــت بــه نارضایتــي مــردم از عملکــرد اغلــب 
دســتگاه هــاي دولتــي، مشــکل جامعــه  بــزرگ دولتي 
ایــن اســت کــه رفتــه رفتــه حالــت بــي تفاوتــي بــه 
ــکوت  ــوم س ــایه  ش ــه س ــر لحظ ــه و ه ــود گرفت خ
ســازماني در اکثــر ارگان هــا و ســازمان هــاي دولتــي 
ــا  ــازمان ه ــب س ــه اغل ــوري ک ــه ط ــده ب ــتر ش بیش
ــوان از  ــت داده و نات ــود را از دس ــي خ ــرد اصل کارک
انجــام مطلــوب وظایــف خــود هســتند؛ لــذا ضــرورت 
ــتم  ــدرکاران سیس ــت ان ــد و دس ــران ارش دارد مدی
نظــام اداري کشــور و در رأس آن رئیــس جمهــور 
ــن  ــه چــاره اندیشــي واقعــي در ای ــرم نســبت ب محت

ــه عمــل آورد.  ــدام عاجــل ب ــه اق زمین

ــد  ــی فراین ــان را از چگونگ ــل ت   تحلی
ــه  ــا ارائ ــش ه ــی گرای ــوزش در تمام آم
ــن  ــازی ای ــمند س ــش هوش ــد و نق دهی

ــد؟ ــی بینی ــه م ــه را چگون پروس
فرآینــد آمــوزش و بازآمــوزي همــکاران مــي 
بایســت در تمامــي گرایــش هــا بــا بکارگیــري 
ــن  ــون و همچنی ــیل کان ــات و پتانس ــه ي امکان کلی
ــر  ــوتان ام ــاتید و پیشکس ــارکت اس ــب مش ــا جل ب
پیگیــري و ادامــه یابــد و بــه نظــر مــي رســد تعریــف 
و ایجــاد چرخــه ي هوشــمند ارتباطــي بیــن همکاران 
ــا  ــت و ی ــاي مثب ــرات و بازخورده ــه نظ ــذ نکت و اخ
ــش  ــن پای ــه و همچنی ــن زمین ــا در ای ــي آن ه منف

ــز  ــن فرآینــد بســیار حائ آن هــا در جهــت بهبــود ای
ــد. ــت باش اهّمی

رســمی  کارشــناس  عضــو  یــک 
دادگســتری جهــت ورود بــه کانــون  و 
عضویــت در آن چــه مراحلــی را بایــد طــی 

ــد؟ نمای
ــد هســتند  ــد و عاقمن ــي خواهن ــه م ــرادي ک اف
عضــو کانــون کارشناســان رســمي دادگســتري 
ــد  ــه ي کاري مفی ــتن تجرب ــر داش ــاوه ب ــوند ع ش
در رشــته ي موردنظــر مــي بایســت در آزمــون 
ــتري  ــان دادگس ــي کارشناس ــوراي عال ــري ش سراس
شــرکت نمــوده و پــس از اخــذ حــد نصــاب علمــي 
وارد مرحلــه  مصاحبــه  تخصصــي و تحقیقــات مرتبط 
بــا موضــوع رشــته ي درخواســتي مــي شــوند. پــس 
از قبولــي در مراحــل مزبــور و طــي دوره  یــک ســاله  
کارآمــوزي تحــت نظــر اســاتید راهنمــاي مربــوط و 
ــه کســوت کارشــناس  انجــام مراســم ســوگندنامه ب
ــد  ــي توانن ــع آن م ــه تب ــد و ب ــي آین ــمي درم رس
ــت  ــه فعالی ــي ب ــتم قضای ــته  سیس ــوان وابس ــه عن ب
ــّدت  ــت م ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــه دهن ــود ادام خ
ــال  ــر ۵ س ــال و حداکث ــل ٢ س ــد حداق ــن فرآین  ای

مي باشد.

بــه اعتقــاد حضرتعالــی دولــت در 
ــوری در  ــگان کش ــت از نخب ــتای حمای راس
ــه و  تمامــی گرایــش هــا الزم اســت چگون

ــد؟ ــورت ده ــی را ص ــت های ــه حمای چ
نخبــگان هــر کشــور جــزو ذخایــر معنــوي و منابع 
واقعــي و ارزشــمند آن کشــور بــه حســاب مــي آینــد. 
دولــت هــاي قبلــي و اخیــر همیشــه شــعار حمایــت 
از ایــن قشــر فرهیختــه را غافــل از حمایــت واقعــي از 
ایــن قشــر داده انــد. بعضــي مواقــع هــم شــده اســت 
ــه کشــي  ــا در راســتاي نخب ــت ه ــرد دول ــه عملک ک
ــا  ــرار مغزه ــث ف ــي باع ــي شــده و حت بیشــتر متجل
ــا روي کار  ــت ب ــد آن اس ــت. امی ــده اس ــور ش از کش

آمــدن دولــت جدیــد بــا شــعار ایــران قــوي و جــذب 
نخبــگان و جلــب نظــر آن هــا در بخــش هــا و رشــته 
هــاي مختلــف و دخالــت آن هــا در اداره  کشــور 
ســمت و ســوي جدیــدي بــه کارآفرینــي و ظرفیــت 
هــاي بالقــوه ي نخبــگان داده و اســتفاده از ایــن 
منابــع و ظرفیــت هــاي نخبــگان کشــور را بــه ســوي 
ــا شــاهد درخشــش  ــرده ت ــش پیــش ب ــت دان مدیری
ــوري  ــي بیــش از پیــش نظــام مقــدس جمه و پویای

ــان شــویم. ــران در کل جه اســامي ای

نظــر بــه کثــرت و تنــّوع دعــاوي 
ــه  ــي و اینک ــم قضای ــه در محاک مطروح
قضــات در همــه رشــته هاي علمــي و فّنــي 
تخصــص ندارنــد نقش کارشناســان رســمي 

ــد؟ ــتري را بفرمایی دادگس
کارشناســان رســمي دادگســتري مي بایســت 
کــه  کارشناســي  و  فّنــي  تــوان  از  صرف نظــر 
ــد،  ــود دارن ــده خ ــه  ش ــات ارائ ــوص خدم در خص
ــرات  ــان نظ ــي در بی ــل منطق ــه و تحلی ــوان تجزی ت
باشــند کــه  نیــز داشــته  را  کارشناســي خــود 
بــر اســاس ســوگندنامه کارشناســي، مســئولیت 
ــه عهــده  ــي عملکــرد خــود را نیــز همــواره ب وجدان
خواهنــد داشــت. بــا توجــه بــه اینکــه نظــر قاطــع و 
جامــع قضــات مراجــع قضایــي، کیفــري و حقوقــي 
ــه  ــه چــون نظری ــتوار اســت ک ــب اس ــن مطل ــر ای ب
ــط  ــي توس ــه و بررس ــس از ماحظ ــان پ کارشناس
ــرار خواهــد  ــاي آراء و احــکام صــادره ق قضــات مبن
فلــذا کارشناســان مي بایســت همــواره  گرفــت، 
ــرار داده و در  ــود ق ــن خ ــب العی ــل را نص ــن اص ای
ــبت بــه احقــاق  ــي نس راســتاي انجــام کارشناس
ــد  ــغ ننماین ــچ تاشــي دری ــوق مســتحق، از هی حق
ارجاعــي  پرونده هــاي  و در جهــت شفاف ســازي 
ــب  ــتر مناس ــاد بس ــي و ایج ــع قضای ــوي مراج از س
جهــت ارائــه  آراي صــادره ُقضــات را یــاري رســانند 
کــه ایــن مهــم، گامــي اساســي در راســتاي رعایــت 

ــود. ــد ب ــت خواه ــراري عدال ــه و برق ــوق عام حق
 

ارتبــاط مرکــز کانــون کارشناســان 
رســمی دادگســتری را بــا ســایر ارگان هــا 
ــه  ــر چگون ــی بهت ــات ده ــت خدم در جه

ــد؟ ــی بینی م
بــه نظــر مــن کافــي نبــوده و بــراي ارتقــاء 
جایــگاه کانــون مــي بایســت ایــن ارتبــاط بیــش از 

ــد. ــاء یاب ــت و ارتق ــش تقوی پی

چــه مشــکالتی را در حــال حاضــر 
ــی  ــاهده م ــود مش ــف خ ــه صن ــبت ب نس
کنیــد و راهکارهایتــان را در ایــن بــاب بیان 

ــد؟  فرمائی
عــدم حمایــت واقعــي از کارشناســان، عــدم 
کارشناســان  مصــّوب  الزحمــه ي  حــق  وصــول 
ــي  ــي و در برخ ــع قضای ــون از مراج ــش کان زحمتک
ــه  ــي ب ــه کاف ــدم توج ــون و ع ــود کان ــوارد خ از م
مســائل رفاهــي همــکاران بــه عنــوان شــاخص 
ــن  ــو ای ــکاران عض ــرآروي هم ــکات ف ــن مش تری

ــد. ــي باش ــزرگ م ــکل ب تش

نقــش کارشناســان رســمي دادگســتري 
در احیــاء حقــوق عامــه و اجــراي عدالــت را 

بفرمائید؟
ــمي در  ــان رسـ ــر کارشناسـ ــه نظـ ــا کـ از آنجـ
ـــي  ـــه و بررس ـــس از ماحظ ـــي پ ـــاي قضای پرونده ه
توســـط قضـــات مبنـــا آراء و احـــکام صـــادره 
ــد در  ــان بایـ ــذا کارشناسـ ــرد؛ لـ ــي گیـ ــرار مـ قـ
ـــد و در  ـــغ نکنن ـــي دری ـــچ تاش ـــتا از هی ـــن راس ای
جهـــت شفاف ســـازي پرونده هـــاي ارجاعـــي از 
ـــب  ـــتر مناس ـــاد بس ـــي و ایج ـــع قضای ـــوي مراج س
در ایـــن حـــوزه بـــه ُقضـــات یـــاري رســـانند کـــه 
ــتاي  ــي در راسـ ــي اساسـ ــورت، گامـ ــن صـ در ایـ
ـــد  ـــت خواه ـــراري عدال ـــه و برق ـــوق عام ـــت حق رعای
ـــه  ـــاوي مطروح ـــوع دع ـــرت و تن ـــه کث ـــر ب ـــود. نظ ب
ـــه  ـــات در هم ـــه قض ـــن ک ـــي و ای ـــم قضای در محاک
رشـــته هاي علمـــي و فّنـــي تخصـــص ندارنـــد در 
راســـتاي تحقـــق دادرســـي عادالنـــه در مـــواردي 
نیـــاز بـــه اخـــذ نظریـــه ي کارشناســـي ضـــرورت 
پیـــدا مـــي کنـــد؛ بـــه عبارتـــي مي تـــوان گفـــت 
ـــه  ـــوي ب ـــات دع ـــراي اثب ـــه ب ـــایلي ک ـــه وس از جمل

کار گرفتـــه مي شـــود کارشناســـي اســـت و آن 
ـــه  ـــي ک ـــي و علم ـــي تحقیق ـــت از اقدام ـــارت اس عب
بـــر اســـاس ســـوابق تجربـــي و اطاعـــات فّنـــي و 
علمـــي نســـبت بـــه مـــوردي صـــورت مي پذیـــرد. 
ــتوانه  ــه پشـ ــه بـ ــناس شـــخصي اســـت کـ کارشـ
ـــي  ـــد قاض ـــود مي توان ـــاالي خ ـــه  ب ـــص و تجرب تخص

را در صـــدور رأي معاونـــت و مـــدد نمایـــد.
پوشــیده نیســت کــه کارشناســي و عقیــده 
کارشــناس از اهمیــت باالیــي برخــوردار اســت 
ــذار  ــي)ره( بنیان گ ــام خمین ــرت ام ــه حض بطوریک
جمهــوري اســامي ایــران نیــز در ذیــل وصیت نامــه 
سیاســي و الهــي خویــش چنــد تذکــر مرقــوم 
مي خوانیــم«  آن  اّول  تذّکــر  در  کــه  فرموده انــد 
اکنــون  کــه مــن حاضــرم، بعضــي نســبت هاي 
بــي واقعیــت بــه مــن داده مي شــود و ممکــن 
ــود؛  ــزوده ش ــم آن اف ــن در حج ــس از م ــت پ اس
ــبت  ــن نس ــه م ــه ب ــم آن چ ــرض مي کن ــذا ع له
داده  شــده یــا مي شــود مــورد تصدیــق نیســت 
ــاي  ــا امض ــط ی ــا خ ــن ی ــداي م ــه ص ــر آن ک مگ
در  یــا  کارشناســان  تصدیــق  بــا  باشــد  مــن 
ــه باشــم. ــزي گفت ــوري اســامي چی ســیماي جمه

ــش  ــان از نق ــان« نش ــق کارشناس ــارت »تصدی عب
ــور  ــناس در ام ــاز کارش ــده و سرنوشت س تعیین کنن
ــال  ــور اعم ــه  منظ ــن رو ب ــت دارد. از ای ــم مملک مه
دســتیابي  عــدم  و  حقوقــي  الزم  حمایت هــاي 
مــردم بــه خدمــات قضایــي و رفــع انحصــار موجــود 
جهــت احیــاء حقــوق عامــه در مــاده ۱8٧ برنامــه ي 
ــي  ــي و فرهنگ ــادي، اجتماع ــعه ي اقتص ــّوم توس س
جمهــوري اســامي ایــران بــه قــوه ي قضائیــه 
ــز  ــمي و نی ــي رس ــه کارشناس ــدور پروان ــازه ص اج
تأییــد صاحیــت فارغ التحصیــان رشــته ي حقــوق 
جهــت صــدور پروانــه وکالــت داده  شــده اســت کــه 
در بحــث ارایــه ي خدمــات کارشناســي رســمي 
دادگســتري، کارشناســان مي تواننــد بــا رعایــت 
کارشناســان  اجرایــي  آیین نامه هــاي  و  قانــون 
ــل،  ــوارد ذی ــوص در م ــتري به خص ــمي دادگس رس
ــر  ــث کوتاه ت ــانده و باع ــاري رس ــه را ی ــوق عام حق
شــدن رونــد رســیدگي پرونده هــاي قضایــي شــوند:

اطالــه ي  ســبب  کــه  اساســي  مباحــث  از   
دادرســي شــده اســت عــدم اظهارنظــر مســتدل و 
صریــح کارشــناس رســمي دادگســتري در نظریــه  
توضیحــات  و  نــکات  درج  عــدم  کارشناســي، 
ــه  پاســخ در موعــد  ــه، عــدم ارائ ضــروري در نظری
مقــرر )بــه خصــوص در نظریه هــاي مشــترک 
ــت  ــت صاحی ــدم رعای ــاي کارشناســي( ع هیأت ه
کارشناســي اســت و باعــث شــده برخــي قضــات، 
کارشــناس را جهــت ارائــه  نظریــه  کارشناســي 
تکمیلــي دعــوت نمــوده و یــا موضــوع کارشناســي 
را بــه کارشــناس یــا کارشناســان دیگــري محــول 
کارشناســي  نظریــه   درصورتي کــه  و  نماینــد 
از ســوي کارشناســان رســمي دادگســتري بــه 
ــرار  ــوب ق ــح و در چارچ ــتدل، صری ــورت مس  ص
ــي باشــد و در  کارشناســي صــادره از مرجــع قضائ
مهلــت مقــرر بــه مراجــع ذي ربــط تســلیم گــردد، 
ــد. ــه کمــک نمای ــه حفــظ حقــوق عام ــد ب مي توان

 کارشناســـان رســـمي دادگســـتري مي تواننـــد 
ـــز از  ـــه اي و همچنیـــن پرهی ـــت اخـــاق حرف ـــا رعای ب
ـــان رســـمي  ـــون کارشناس ـــه در قان ـــوري ک ـــام ام انج
به صراحـــت تخلـــف انتظامـــي عنـــوان  شـــده بـــه 
حفـــظ کرامـــت انســـاني و حقـــوق عامـــه کمـــک 
ـــمي  ـــناس رس ـــور کارش ـــدم حض ـــه ع ـــد ازجمل نماین
ـــذر  ـــدون ع ـــرر ب ـــت مق ـــه در وق ـــع صالح در مراج
ــر در  ــار نظـ ــي و اظهـ ــام کارشناسـ ــه، انجـ موجـ
ـــوزه  ـــه ي ح ـــت نظام نام ـــدم رعای ـــق، ع ـــان تعلی زم
ـــر  ـــر معتب ـــه غی ـــا پروان ـــر ب ـــار نظ ـــي، اظه جغرافیای

و . . .  
در ارزیابـــي و قیمـــت  گـــذاري امـــاک در 
ــش  ــات فاحـ ــل اختافـ ــه دلیـ ــع بـ ــي مواقـ برخـ
قیمت گـــذاري از ســـوي برخـــي کارشناســـان، 
ـــده  ـــوي گردی ـــن دع ـــوق طرفی ـــع حق ـــبب تضیی س
ــاي  ــون هـ ــوص کانـ ــن خصـ ــه در ایـ ــت کـ اسـ
کارشناســـان رســـمي دادگســـتري مي تواننـــد 
و  ارزیابي هـــا  اطاعاتـــي  بانـــک  ایجـــاد  بـــا 
قیمت گذاري هـــاي امـــاک در هـــر منطقـــه و 
همچنیـــن آموزش هـــاي دوره اي کارشناســـان بـــه 
ـــود کمـــک  ـــان عضـــو خ ـــت کارشناس ـــاء صاحی ارتق

ــد. نماینـ

در گفت و گوی اختصاصی با کارشناس رسمی دادگستری مطرح شد: 

رعایت اخالق حرفه ای الزمه حفظ کرامت انسانی
جعفر شکوریان - فیروز صفری

مطابـــق اصـــل 34 قانـــون اساســـی »دادخواهـــی حـــق مســـلم هـر فـــرد اســـت« و اصلی تریـن فلســـفه تشـــکیل قوه قضاییه 
نیــز تضمیــن حــق دادخواهــی و تحقــق اصــل مذکـــور اســـت. تضمیـــن حـــق دادخواهــی مــردم، مســـتلزم تحقــــق شــــرایط و 
لوازمــــی اســــت کــــه اساســــی ترین آن دسترســــی بــــه دادگاه صالــــح اســــت؛ امــــا بایــــد توجــــه داشـــت دادگاه تنهـــا در 
مقـــام قضایـــی متبلـــور نشـــده و بـــا توجـه بـــه تخصصـی شـدن حوزه هـای بـــروز اختـالف و دعــاوی در غالــــب مــوارد قاضــی 
نیازمنــد همکارانــی اسـت کـه وی را در شـناخت موضـوع و رسـیدن بـه علم کمــک کننــد. کارشناســان رســمی به عنــوان 
مشــاورانی امیــن و موثــق در حوزه هــای تخصصــی، در حکــم عقــل منفصــل مقــام قضایــی در موضوعــات مختلــف بــوده 
و موجبــــات تحقــــق علــــم قاضــــی را فراهــــم می ســــازند. دکتــر اکبــر طلوعیــان بــه عنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری و 
ــزی اســتان آذربایجــان شــرقی  ــی مســکن ســازمان مدیریــت و برنامــه ری ــره شــرکت تعاون ــأت مدی ــر عامــل و عضــو هی مدی
ــت هماهنگــی  ــی معاون ــام عال ــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی )89-94(، مشــاور مق ــزی عمران ــه ری اســت. مســئول برنام
امــور عمرانــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی )89-92(، معــاون نظــارت بــر امــور زیربنایــی روســتاها )92-94(، کارشــناس 
ــازمان  ــی س ــارت فن ــروه نظ ــت گ ــر کل و سرپرس ــاون مدی ــرقی )86-95(، مع ــان ش ــتان آذربایج ــی اس ــورای فن ــئول ش مس
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و همینطــور فرماندهــی پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید زمانلــو از جملــه مســئولیت هــای ســابق 

ایشــان مــی باشــند. گفتگویــی را بــا ایشــان ترتیــب داده ایــم کــه ماحصــل آن تقدیــم مــی گــردد: 



روزنامه سراسری عجب شیر  دوشنبه 11 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره  1014 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

 مک اند چیز 

مـک انـد چیز بـدون خامـه: ایـن مک انـد چیز 
بـدون فـر تهیه میشـود و تمـام مراحل پخـت را در 
تابـه روی گاز انجـام می دهیـم.  قابلمه ای آب روی 
حرارت گذاشـته و ۱ – ٢ قاشـق روغن به آن اضافه 
میکنیـد و وقتـی کـه جـوش آمـد پاسـتا فرمـی را 
داخلـش میریزیـم و به حدی می جوشـانیم که نرم 
شـود ، بـه اصطـاح آلدنته شـود یعنی کمی وسـط 
پاسـتا سـفید بمانـد. سـپس ابکـش میکنیـم. برای 
تهیـه سـس ، سـیر و کـره را کمـی تفـت دهیـد تا 
حدی که بوی سـیر بلند شـود سـپس آرد را اضافه 
کنیـد و کمـی تفـت دهیـد تـا خامـی اش گرفتـه 
شود.شـیر را کـم کـم همـراه بـا هـم زدن بـه مـواد 
اضافـه کنیـد و هـم بزنید تا یکدسـت شـود. به هم 
زدن سـس ادامـه دهیـد تا غلیظ شـود سـپس پنیر 
چـدار یـا پنیـر پیتـزا را و پارمـزان را اضافـه کنید و 
هـم بزنیـد تـا پنیـر ذوب شـده و سـس یکنواخـت 
شـود.  چاشـنی دلخـواه را بـه سـس اضافـه کنیـد. 
پاسـتا را بـه سـس اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد تـا 
غلظت پاسـتا بـه مقدار دلخواهتان برسـد و سـپس 

سـرو نمـوده و میـل نمایید.  
مـک انـد چیـز رسـتورانی: در قابلمه مـورد نظر 
آب جـوش ، نمـک و روغـن بریزیـد و وقتی شـروع 
بـه قل زدن کرد، پاسـتا را اضاقه کنیـد و ۱٠ دقیقه 
بجوشـانید و سـپس آبکش کنید.  سـیر خرد شـده 
را داخـل تابـه بـا کـره تفـت دهیـد سـپس آرد را 
اضافـه کـرده تفـت دهیـد و همزمـان بـا هـم زدن 
شـیر گرم را اضافه کنید سـپس ادویه هـای دلخواه 
را اضافـه کـرده هـم بزنید تا غلیظ شـود. سـس که 
آماده شـد پاسـتا را بـه تابه اضافه کـرده و هم بزنید 
تا کاما غلیظ شـود. پاسـتا را داخـل ظرف پیرکس 
ریختـه و رویش پنیر بپاشـید و به مـدت ٢٠ دقیقه 
در فـری کـه از قبل با دمای ۱8٠ درجه سـانتیگراد 

گـرم شـده ، بگذاریـد تا خـودش را بگیرد.  
مـک اندچیز سـوخاری: ایـن توپک هـای مک اند 
چیز سـوخاری خوشـمزه خیلی سـاده آمده میشـوند 
و ظاهـر بسـیار جذابـی دارند.  پاسـتا فرمـی را مطابق 
دسـتور پشـت بسـته بپزید و آبکش کنید.  پنیر چدار 
را درشـت رنـده کنیـد. تابـه ای بـزرگ را روی حرارت 
متوسـط قـرار داده کـره را در آن ذوب کنید و سـپس 
آرد را اضافـه کـرده تفـت دهیـد تـا کـرم رنگ شـود. 
شـیر را اضافـه کرده هم بزنید تا مایع غلیظی درسـت 
شـود. پنیـر رنـده شـده را کـم کـم اضافـه کـرده هم 
بزنیـد تـا کامـا ذوب شـود.  پاسـتا را به سـس اضافه  
کـرده و نمـک و فلفل بزنیـد و کاما مخلـوط نمایید. 
ماکارونـی و پنیـر را در یـک ظـرف در دار بریریـد و ۱ 
سـاعت در یخچال بگذارید تا کاما سـرد شـود.  کف 
سـینی فر کاغـذ روغنـی بیندازید یا چـرب کنید.  به 
انـدازه گردو از مواد ماکارونی برداشـته با دسـت گلوله 
کنیـد و در سـینی فـر بچینید و به مدت ۱ سـاعت تا 
۱ شـب در فریـزر قـرار دهیـد.  تخم مرغ هـا را یا یک 
چهارم شـیر مخلوط نموده هم بزنید یکدسـت شـود. 
توپـک هـای ماکارونـی را در تخم مرغ و سـپس پودر 
سـوهاری بغلتانیـد و در روغـن داخ بـه مـدت ٣ – ۴ 
دقیقـه سـرخ کنید تـا برشـته و طایی شـوند. توپک 
هـای مـک انـد چیـز را روی دسـتمال حولـه ای قرار 
دهید تا روغ اضافه اش گرفته شـود و به همراه سـس 

دلخواه سـرو نمایید. 
 مـک انـد چیـز با مـرغ: سـینه مـرغ را مکعبی 
خـرد کـرده و بـا یـک پیـاز بـزرگ تفـت دهیـد 
اضافـه کنیـد  فلفـل  و  ، زردچوبـه  نمـک  سـپس 
و هـم بزنیـد تـا کامـا آب مـرغ کشـیده شـده و 
پختـه شـود. قـارچ را حلقـه کنیـد و در تابـه ای 
دیگـر بـا حـرارت باال تفـت  دهید تا آبش کشـیده 
شـود سـپس به تابـه مرغ اضافـه کنید و ۱ قاشـق 
چایخـوری رب گوجـه بـا آن هـا مخلـوط نماییـد 
و کمـی کـه تفـت خـود از روی حـرارت برداریـد. 
پاسـتا را بـا آب جـوش و ۱ قاشـق روغـن مایـع به 
مـدت ۱۵ دقیقـه بپزیـد و آبکش کنید. پاسـتا را با 
مـواد گوشـتی مخلـوط نماییـد. در ظـرف پیرکس 
یـک الیـه پاسـتا بریزیـد و رویـش یک الیه سـس 
بشـامل بریزیـد و کمـی پنیر پیتـزا بپاشـید.  روی 
سـطح پاسـتا را بـا پنیر پیتـزا بپوشـانید و بهمدت 
۴۵ دقیقـه در فـری کـه از قبـل بـا حـرارت ۱8٠ 
درجـه سـانتیگراد گـرم شـده ، بگذاریـد تـا پنیـر 
برشـته و طایـی شـود. بـرای تهیه سـس بشـامل 
کـره را در تابـه ذوب کنیـد و آرد را اضافـه کـرده 
تفـت دهیـد تـا خامی اش گرفته شـود. شـیر ولمر 
را کـم کـم حیـن هـم زدن اضافـه کنیـد تـا آرد 
گلولـه نشـود. بـه هـم زدن ادامـه دهیـد تـا سـس 
مثـل فرنـی غلیـظ شـود و در آخـر نمـک و جـوز 
هنـدی و کمـی فلفـل سـیاه بـه آن اضافـه کنیـد. 
 مـک انـد چیـز با سـس گوشـت: پیـاز را نگینی 
خـرد کـرده در روغـن تفـت دهیـد تـا طایی شـود. 
گوشـت چـرخ کـرده را اضافه کـرده ، نمـک ، فلفل ، 
زردچوبه و آویشـن بزنید و به تفـت دادن ادامه دهید 
تـا آب گوشـت کشـیده شـود. قـارچ را جداگانه تفت 
داده بـه همـراه ذرت بـه گوشـت اضافـه کیند. سـیر 
رده شـده و رب گوجـه ، سـس کچاپ و پـوره گوجه 
فرنگـی را اضافـه کـرده و مخلـوط نمـوده و اجـازه 
دهید روی حرارت متوسـط جا بیوفتد. ٣ قاشـق آرد 
را در یـک لیـوان شـیر حل کرده به تابـه اضافه کنید 
و صبـر کنیـد مـواد غلیظ شـود. ماکارونـی را در آب 
جـوش به همـراه کمـی نمـک و روغن بجوشـانید و 
آبکـش کنیـد و سـپس بـه تابـه سـس اضافـه کرده 
مخلـوط نماییـد.  کـف یک ظـرف پیرکـس را چرب 
کـرده و نیمـی از مخلـوط ماکارونـی را داخـل ظرف 
ریختـه و رویـش را صاف کنید و پنیر پیتزا بپاشـید. 
سـپس نیمـه دیگـر مـواد را به ظـرف اضافه کـرده و 
رویـش را بـا پنیـر پیتـزا پـر کنیـد و بـه مـدت نیم 
سـاعت در فـر بـا دمـای ۱8٠ درجه گرم شـده بپزد. 
منبع: بیتوته

زمان اعالم نتایج اولیه کنکور مشخص شد 

طبــق اعــام ســازمان ســنجش، نتایــج اولیــه آزمــون سراســری ۱۴٠٠ 
ــود.  ــام می ش ــردا اع ف

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نتایــج اولیــه آزمــون سراســری 
۱۴٠٠ اعــام می شــود. بعــد از اعــام نتیجــه اولیــه و مشــاهده نمــرات و 
رتبــه کســب شــده در آزمــون، پــس از انتشــار دفترچــه راهنمــای انتخــاب 
ــان  ــی، داوطلب ــوابق تحصیل ــا س ــون و ب ــا آزم ــرش ب ــای پذی ــته ه رش

ــد. ــدام کنن ــه انتخــاب رشــته خــود اق ــد نســبت ب می توانن
ــازمان  ــایت س ــم در س ــازی ه ــته مج ــاب رش ــامانه انتخ ــن س همچنی
ســنجش فعــال خواهــد شــد و داوطلبــان می تواننــد بــرای انتخــاب رشــته 

خــود از ایــن ســامانه بهــره منــد شــوند.
بــر اســاس اعــام ســازمان ســنجش تعــداد ۶۶٢ هــزار و ۱۱۴ داوطلــب 
زن و تعــداد ۴۴٩ هــزار و ٧٠۴ داوطلــب مــرد در آزمــون سراســری ۱۴٠٠ 
ــا احتســاب گــروه آزمایشــی دوم  ــا ب ــرای آن ه ــد کــه ب ــام کرده ان ثبــت ن
ــزار و ٩٣۱ کارت ورود  ــون و ٣۶٧ ه ــک میلی ــداد ی ــان، تع برخــی داوطلب

بــه جلســه صــادر شــد.

دیجیتال  کتابخانه  جامع  سامانه 
تبریز رونمایی شد مدیریت شهری 

ــامانه جامـــع کتابخانـــه دیجیتـــال محصـــول شـــرکت دانـــش  سـ
ــا  ــرقی بـ ــاوری آذربایجان شـ ــم و فنـ ــارک علـ ــتقر در پـ ــان مسـ بنیـ
ـــران  ـــی از مدی ـــز و جمع ـــهر تبری ـــامی ش ـــورای اس ـــای ش ـــور اعض حض

شـــهری تبریـــز رونمایـــی شـــد. 
ـــای شـــورای اســـامی  ـــز پژوهـــش ه ـــا، رییـــس مرک ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــن  ـــدازی ای ـــه ضـــرورت راه ان ـــا اشـــاره ب ـــن مراســـم ب ـــز در ای شـــهر تبری
ســـامانه، اظهـــار کـــرد: ایـــن ســـامانه  بـــه همـــت مرکـــز پژوهـــش 
هـــای شـــورای اســـامی کانشـــهر تبریـــز و شـــرکت دانـــش بنیـــان 

ـــت. ـــده اس ـــدازی ش ـــی و راه ان طراح
حســـین اصغـــر پـــور تامیـــن کتـــاب هـــای الکترونیکـــی و منابـــع 
ـــت  ـــا محوری ـــهروندان ب ـــهرداری و ش ـــه ش ـــاز مجموع ـــورد نی ـــی م علم
مدیریـــت شـــهری، جمـــع آوری بانـــک اطاعاتـــی پایـــان نامـــه هـــا 
و تحقیقـــات انجـــام شـــده در زمینـــه مدیریـــت شـــهری و همچنیـــن 
ـــم  ـــن را از مه ـــهری و محققی ـــران ش ـــن مدی ـــی مابی ـــل ارتباط ـــاد پ ایج

ـــرد.   ـــوان ک ـــامانه عن ـــن س ـــدازی ای ـــداف راه ان ـــن اه تری
ـــزوم  ـــز از ل ـــرقی نی ـــان ش ـــاوری آذربایج ـــم و فن ـــارک عل ـــس پ ریی
ـــعه در  ـــزود: توس ـــت و اف ـــاوری گف ـــوآوری و فن ـــای ن ـــر مبن ـــعه ب توس

ـــرد. ـــکل بگی ـــهر ش ـــک ش ـــران ی ـــان مدی ـــد در اذه ـــت بای گام نخس
عبدالرضـــا واعظـــی ادامـــه داد: رونمایـــی از ایـــن ســـامانه نشـــان 
ـــد و  ـــرده ان ـــن ضـــرورت را درک ک ـــران ای ـــه مدی ـــن اســـت ک ـــده ای دهن
ـــت.   ـــش اس ـــع دان ـــد تجمی ـــتای فراین ـــامانه در راس ـــن س ـــدازی ای راه ان
ـــا  ـــرح ه ـــاوری در ط ـــای فن ـــر مبن ـــول ب ـــاد تح ـــزوم ایج ـــر ل وی ب
ـــر  ـــفانه اکث ـــت: متاس ـــرد و گف ـــاره ک ـــز اش ـــهر تبری ـــای ش ـــروژه ه و پ
پـــروژه هـــای انجـــام شـــده در شـــهر تبریـــز بـــه یـــک شـــکل و بـــه 
ـــت،  ـــد و خاقی ـــده ان ـــرا ش ـــی و اج ـــن طراح ـــکل ممک ـــن ش ـــاده تری س
ــاهده نمـــی  ــرا مشـ ــی و اجـ ــاوری در طراحـ ــی و فنـ زیبایـــی شناسـ

ـــود. ش
واعظـــی بـــا اشـــاره بـــه تـــاش پـــارک علـــم و فنـــاوری بـــرای 
ـــن  ـــل ای ـــدم تعام ـــهرداری و ع ـــهر و ش ـــورای ش ـــا ش ـــاط ب ـــاد ارتب ایج
ـــود و  ـــوض ش ـــد ع ـــر بای ـــرز فک ـــن ط ـــرد: ای ـــان ک ـــه، خاطرنش مجموع
ضروریســـت طـــرح هایـــی را در ســـطح شـــهر اجـــرا کنیـــم کـــه در 

آنهـــا فنـــاوری حـــرف اول را بزنـــد.
ـــترک  ـــوآوری مش ـــد و ن ـــز رش ـــدازی مراک ـــه راه ان ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــا  ــاوری بـ ــم و فنـ ــارک علـ ــط پـ ــی توسـ ــای تخصصـ ــه هـ در زمینـ
ـــدازی  ـــتا راه ان ـــن راس ـــت: در ای ـــی گف ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــکاری دس هم
ـــز  ـــهرداری تبری ـــارکت ش ـــا مش ـــی ب ـــای فرهنگ ـــاوری ه ـــد فن ـــز رش مرک
ـــارک قـــرار دادیـــم و باوجـــود پیگیـــری هـــای انجـــام  را در دســـتور کار پ
شـــده هنـــوز نتوانســـتیم بـــه صـــورت عملیاتـــی ایـــن مرکـــز را راه 

ـــم. ـــدازی کنی ان
واعظـــی پیشـــنهاد ایجـــاد مرکـــز نـــوآوری تخصصـــی بـــا عنـــوان 
ـــهر و  ـــورای ش ـــارکت ش ـــا مش ـــهری« ب ـــت ش ـــوآوری مدیری ـــز ن »مرک

شـــهرداری تبریـــز را ارائـــه کـــرد.
ســـامانه جامـــع کتابخانـــه دیجیتـــال مدیریـــت شـــهری از طریـــق 

آدرس http://tdls.ttbz.ir  در دســـترس عمـــوم مـــی باشـــد.

رییس سازمان سنجش خبر داد:
اعمال ۴۰ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی

 در کنکور 1۴۰1

رییـــس ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
تنهـــا تفـــاوت کنکـــور ســـال ۱۴٠۱ بـــا ســـال های گذشـــته در میـــزان 
ــور  ــت: در کنکـ ــود، گفـ ــد بـ ــی خواهـ ــوابق تحصیلـ ــذاری سـ تاثیرگـ
ـــش  ـــد افزای ـــه ۴٠ درص ـــی از ٣٠ ب ـــوابق تحصیل ـــر س ـــده، تاثی ـــال آین س

می یابـــد. 
ــا، اظهــار داشــت: در کنکــور  ــا ایرن ــی در گفــت و گــو ب ابراهیــم خدای
سراســری ۱۴٠۱ ســوابق تحصیلــی بــا تاثیــر ۴٠ درصــد مثبــت در پذیــرش 

داوطلبــان تاثیــر خواهــد داشــت.
ــری ۱۴٠۱  ــور سراس ــم در کنک ــر مه ــا تغیی ــه تنه ــان اینک ــا بی وی ب
همیــن یــک مــورد اســت، گفــت: ســایر بندهــای مصــوب شــده سیاســت 
هــای ســنجش و پذیــرش دانشــجو بــه ســال هــای ۱۴٠٢ بــه بعــد موکــول 

مــی شــود.
ــنجش و  ــاماندهی س ــط س ــا و ضواب ــت ه ــه سیاس ــاس مصوب ــر اس ب
ــان متوســطه(  ــس از پای ــی )پ ــوزش عال ــه آم ــان ورود ب ــرش متقاضی پذی
کــه هفتــه گذشــته از ســوی رییــس جمهــوری بــه وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی، ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی کشــور، شــورای ســنجش و 
پذیــرش دانشــجو، شــورای ســنجش و پذیــرش دانشــجو دوره تحصیــات 

تکمیلــی از دانشــگاه هــا و آمــوزش عالــی کشــور،
قــوه قضائیــه، ســازمان بازرســی کل کشــور و مجلــس شــورای اســامی 
ــال  ــرش در س ــرای پذی ــی ب ــابقه تحصیل ــره کل س ــهم نم ــد، س ــاغ ش اب
ــط، ۴٠  ــی موجــود و مرتب ــه ســابقه تحصیل ــا توجــه ب ــی ۱۴٠۱ ب تحصیل
درصــد بــا تأثیــر مثبــت و بــرای پذیــرش از ســال تحصیلــی ۱۴٠٢ و بعــد 
ــه ســابقه تحصیلــی  ــا توجــه ب ــی ب از آن، ســهم نمــره کل ســابقه تحصیل
ــی و  ــره کل نهای ــی در نم ــر قطع ــا تأثی ــد ب ــط، ۶٠ درص ــود و مرتب موج

ــود. مابقــی ۴٠ درصــد ســهم آزمــون اختصاصــی خواهــد ب
همچنیــن وزارت آمــوزش و پــرورش موظــف اســت نســبت بــه ایجــاد 
ســوابق تحصیلــی کامــل دانش آمــوزان اقــدام کنــد بــه گونــه ای کــه بــرای 
ــه بعــد همــه فارغ التحصیــان دارای  ــرش از ســال تحصیلــی ۱۴٠٢ ب پذی

ســوابق تحصیلــی کامــل باشــند.
کنکــور سراســری ۱۴٠٠، بــدون هیــچ تغییــری نســبت بــه ســال هــای 
ــس  ــه ریی ــه گفت ــد. ب ــزار ش ــاه برگ ــا ۱٢ تیرم ــای ٩ ت ــته در روزه گذش
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، ســوابق تحصیلــی امســال نیــز ماننــد 
ــد  ــر خواه ــان تاثی ــرش داوطلب ــد در پذی ــدود ٣٠ درص ــته ح ــال گذش س

داشــت.

در  را  صدایـــش  کـــه  نصـــر  تـــورج 
کارتون هـــای کودکـــی زیـــاد شـــنیده ایم، 
ـــا  ـــا دوبلوره ـــده ت ـــث ش ـــا باع ـــد کرون می گوی
ـــری از  ـــر خب ـــد و دیگ ـــاق کار کنن ـــا در ات تنه
آن بـــده بســـتان ها ســـر کار دوبلـــه نباشـــد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، ایـــن دوبلـــور کـــه 
بـــه جـــای شـــخصیت هـــای خاطـــره انگیـــز 
ـــی  ـــون »تنس ـــی در کارت ـــون تنس ـــی چ کارتون
ـــجاع«،  ـــر ش ـــیپورچی در »پس ـــیدو«، ش تاکس
ـــد  ـــو جغ ـــمس(، عم ـــرود کریس ـــد داک )س دانل
ـــی  ـــی )یوگ ـــی و یوگ ـــر(، باگزبان ـــاخدار )بن ش
و دوســـتان( صداپیشـــگی کـــرده اســـت، بـــه 
عنـــوان یکـــی از دوبلورهـــای »شکرســـتان«، 
بـــا ایـــن انیمیشـــن در حـــال پخـــش هـــم 

همـــکاری دارد.
ـــه  ـــه مجموعـــه »شکرســـتان« ب ـــاره دوبل او درب
ـــه  ـــت ک ـــریال سال هاس ـــن س ـــت: ای ـــنا گف ایس
دوبلـــه می شـــود و فعـــا همیـــن طـــور ادامـــه 
ـــرا کار بســـیار جالبـــی اســـت.  خواهـــد داشـــت، زی
ـــت  ـــوب اس ـــی خ ـــر خیل ـــن و تصوی ـــاظ مت از لح
و انیماتورهـــای حرفـــه ای بـــرای »شکرســـتان« کار 
کرده انـــد. خانـــم شـــوکت حجـــت کـــه مدیـــر 
دوبـــاژ ایـــن ســـریال هســـتند بـــا پشـــتکار، 
عاقه منـــدی و چیدمـــان خـــوب، بهتریـــن 
ـــه کار  ـــوت ب ـــن انیمیشـــن دع ـــدگان را در ای گوین
ـــید  ـــته نباش ـــان خس ـــه ایش ـــا ب ـــد؛ از اینج کرده ان

می گویـــم.
ــرایط  ــر شـ ــاره تاثیـ ــور دربـ ــن دوبلـ ایـ

کرونـــا بـــر وضعیـــت دوبلـــه، عنـــوان کـــرد: 
ـــرادی  ـــا انف ـــا دوبلوره ـــر کرون ـــه خاط ـــه ب اینک
ـــه کار  ـــت ب ـــی نهای ـــد، ب ـــذاری می کنن صداگ
دوبلـــه لطمـــه می زنـــد؛ وقتـــی مـــا دســـت 
می کنیـــم  دوبلـــه  را  فیلمـــی  جمعـــی 
بـــده  دیالوگ هـــا  گویـــش  حـــال  در 
بســـتان های متفاوتـــی داریـــم و ممکـــن 
اســـت دیالوگـــی را عـــوض و جایگزیـــن 
کنیـــم امـــا االن مـــا از ایـــن امکانـــات دور 
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــران ک ـــه ای ـــرای دوبل ـــتیم. ب هس
ـــارج،  ـــا در خ ـــت ام ـــکل اس ـــت مش ـــبک اس س
ایـــن کار بـــه خوبـــی دارد انجـــام می شـــود 
و آســـیبی بـــه کارشـــان نـــزده اســـت؛ 
ــران  ــم در ایـ ــه از قدیـ ــتم دوبلـ ایـــن سیسـ
مرســـوم بـــوده و االن هـــم گوینـــدگان مـــا 
عاقه مندنـــد کـــه اگـــر بـــه خواســـت خـــدا 

ــه  ــم بـ ــاز بتوانیـ ــرود بـ ــن بـ ــا از بیـ کرونـ
ــم. ــم کار کنیـ ــبک قدیـ سـ

او در ادامـــه دربـــاره تفـــاوت صداگـــذاری 
ـــوان  ـــره ای عن ـــی و ک ـــا چین ـــی ب ـــار انگلیس آث
ـــی  ـــریال های آمریکای ـــم و س ـــلما فیل ـــرد: مس ک
ـــرا  ـــی اج ـــیار خوب ـــش بس ـــا گوی ـــی ب و انگلیس
ــی  ــوی و ایتالیایـ ــای فرانسـ ــود فیلم هـ می شـ
ایـــن  آنقـــدر  اســـت؛  همینطـــور  هـــم 
گویش هـــا دلنشـــین اســـت کـــه خیلـــی 
را مـــا خودمـــان می فهمیـــم  از کلمـــات 
و حـــس و حالـــش را حفـــظ می کنیـــم 
ــر  ــی  ز نظـ ــره ای و چینـ ــای کـ ــا فیلم هـ امـ
چیدمـــان گویـــش بـــا مـــا متفـــاوت اســـت 
زیـــرا ســـریع حـــرف مـــی زننـــد و کلمـــات 
کوتـــاه گفتـــه می شـــود امـــا معنـــی اش 
مـــا مجبوریـــم  و  اســـت  زیـــاد  خیلـــی 

دیالوگ هـــای زیـــادی را در لـــب و دهـــن 
بیننده هـــای  کنیـــم.  جایگزیـــن  این هـــا 
ایرانـــی هـــم زیـــاد از ایـــن قضیـــه راضـــی 
کیفیـــت  می شـــوند.  اذیـــت  و  نیســـتند 
ـــته  ـــت در گذش ـــر اس ـــی بهت ـــای انگلیس کاره
کار می کردیـــم  کارتون هایـــی کـــه  هـــم 
ــی  ــا خیلـ ــت و مـ ــی داشـ ــش انگلیسـ گویـ
خـــوب دوبلـــه اش می کردیـــم و هنـــوز هـــم 

ــدگار اســـت. مانـ
نصـــر در پایـــان صحبت هایـــش بـــا بیـــان 
ــم و  ــه فیلـ ــردن و دوبلـ ــا وارد کـ ــه بـ اینکـ
مـــردم  می تـــوان  خارجـــی  ســـریال های 
ــه  ــت: آنچـ ــاند، گفـ ــون نشـ ــای تلویزیـ را پـ
ـــتر  ـــی بیش ـــای خارج ـــم  ه ـــت فیل ـــلم اس مس
ـــردم  ـــت؛ م ـــور ماس ـــردم کش ـــه م ـــورد توج م
مـــا از اول هـــم بـــه فیلم هـــای خارجـــی 
عـــادت داشـــتند و انـــس عجیبـــی بـــا ایـــن 
ــر  ــل اگـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد؛ بـ ــا دارنـ فیلم هـ
دولـــت بـــه وارد کـــردن کـــردن فیلـــم و 
ســـریال های خارجـــی اقـــدام کنـــد بیشـــتر 
ـــاند.  ـــون بنش ـــای تلویزی ـــردم را پ ـــد م می توان
ــبکه  ــال و شـ ــه کانـ ــن همـ ــت ایـ ــا فعالیـ بـ
هـــای ماهـــواره ای توقـــع مـــردم بـــه ویـــژه 
ــل  ــت. نسـ ــه اسـ ــاال رفتـ ــوان بـ ــل جـ نسـ
ـــع  ـــینما مطل ـــورد س ـــت در م ـــی نهای ـــوان ب ج
هســـتند. فیلم هـــای خوبـــی می بیننـــد و 
ـــک و  ـــاره موزی ـــان باالســـت. درب ـــطح توقعش س
ـــاد  ـــد و انتق ـــی زنن ـــرف م ـــم ح ـــای فیل افکت ه
ــان بـــه جاســـت؛  می کننـــد و همـــه چیزشـ
بـــرای همیـــن اینکـــه چـــه نـــوع فیلم هایـــی 
وارد و دوبلـــه شـــود، بایـــد خیلـــی مـــورد توجـــه 

قـــرار بگیـــرد.

شـــهردار تبریـــز گفـــت: ٢۴٠ میلیـــارد ریـــال بـــرای 
ـــهدای  ـــتان ش ـــی گلس ـــی رفاه ـــرح خدمات ـــرداری از ٢ ط بهره ب
ســـتارخان و کافـــه هنـــر مقبره الشـــعرا در حـــوزه شـــهرداری 

منطقـــه ۱٠ تبریـــز هزینـــه شـــد. 
ــن  ــر در آییـ ــهین باهـ ــرج شـ ــنا، ایـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــهدای  ـــتان ش ـــت: گلس ـــا گف ـــرح ه ـــن ط ـــرداری از ای ـــره ب به
ــوزه  ــم در حـ ــورای پنجـ ــادگار شـ ــن یـ ــتارخان بزرگتریـ سـ
منطقـــه ۱٠ شـــهرداری بـــوده کـــه بـــا بهـــره بـــرداری از آن 
ـــه  ـــا فضـــای ناشایســـت گورســـتان ســـتارخان ب ـــس از ســـال ه پ

پارکـــی در خـــور شـــان شـــهروندان تبدیـــل شـــود.
ـــروز  ـــز از ام ـــر نی ـــه هن ـــه کاف ـــه مجموع ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــری  ـــزود: قرارگی ـــد، اف ـــه ش ـــهر اضاف ـــی ش ـــای فرهنگ ـــه فضاه ب

ـــت. ـــزوده اس ـــر ارزش آن اف ـــعرا ب ـــره الش ـــاورت مقب آن در مج
وی اظهـــار کـــرد: در دوره فعلـــی مدیریـــت شـــهری، بـــه 
رغـــم مشـــکاتی ماننـــد کرونـــا و گرانـــی کـــه در ۴٠ ســـال 
ـــه   ـــدد از جمل ـــه ای متع ـــات محل ـــود،  خدم ـــابقه ب ـــی س ـــر ب اخی

ـــد. ـــداث ش ـــه ای اح ـــارک محل ۶٠ پ
شـــهردار تبریـــز بـــا بیـــان اینکـــه مشـــکات اقتصـــادی 
ـــر  ـــگ و هن ـــوزه فرهن ـــه ح ـــهری ب ـــت ش ـــه مدیری ـــع توج مان

نشـــد، گفـــت: شـــهرداری تبریـــز صرفـــا بـــه خاطـــر جایـــگاه 
ـــهر،  ـــن ش ـــگری ای ـــوزه گردش ـــعرا در ح ـــره الش ـــه مقب مجموع
ســـاماندهی ایـــن مـــکان را بـــه صـــورت نیابتـــی اجـــرا مـــی 
ـــرای آن کـــه ۱۱  ـــال ب ـــارد ری ـــون حـــدود ٣٠٠ میلی ـــد و تاکن کن

هـــزار مترمربـــع وســـعت دارد، هزینـــه شـــده اســـت.
ـــه تدویـــن و چـــاپ کتـــب فرهنـــگ  ـــا اشـــاره ب شـــهین باهـــر ب
شـــهروندی بـــرای دانـــش آمـــوزان، ادامـــه داد: ایـــن کتـــب بـــرای 
ـــرای مـــدارس تدویـــن و چـــاپ شـــد کـــه  ـــار در تاریـــخ ب اولیـــن ب
ـــد  ـــی جدی ـــال تحصیل ـــرای س ـــد ب ـــزار جل ـــز ۴٠٠ ه ـــون نی اکن

ـــت. ـــده اس ـــاده ش ـــاپ و آم چ
پـــروژه گلســـتان شـــهدای ســـتارخان، از مطالبه هـــای 
ـــه  ـــهرداری منطق ـــتحفاظی ش ـــوزه اس ـــاکن در ح ـــهروندان س ش
ـــا  ـــی آن ب ـــات عمران ـــاه عملی ـــد م ـــس از چن ـــه پ ـــت ک ۱٠ اس
٣.۵ هکتـــار مســـاحت  و اعتبـــار ٢٠٠ میلیـــارد ریالـــی بـــه 

بهـــره بـــرداری رســـید.
عـــاوه بـــر تملـــک ایـــن پـــارک، پـــارک ٣۵ هـــزار 
ـــای  ـــی، فض ـــن ورزش ـــودکان، زمی ـــازی ک ـــای ب ـــی، فض مترمربع
فرهنگـــی و کتابخانـــه در دل فضـــای ســـبز احـــداث و در 

ــت. ــرار گرفـ ــهروندان قـ ــار شـ اختیـ

ــزار شـــهدا، اجـــرای  ــاماندهی مـ احـــداث مخـــزن آب، سـ
ـــت  ـــب، کاش ـــهری مناس ـــان ش ـــه مبلم ـــزی، تعبی ـــدول فانت ج
ــارک و  ــون پـ ــای پیرامـ ــگ کاری دیوارهـ ــبر، رنـ ــای سـ فضـ
ـــن  ـــهرداری در ای ـــات ش ـــر اقدام ـــارک دیگ ـــازی درون پ کف س

پـــارک محلـــه ای اســـت.
کافـــه هنـــر  مقبره الشـــعرا  نیـــز بـــا مســـاحت 8٠٠ 
مترمربـــع مســـاحت و ۴٠ میلیـــارد ریـــال اعتبـــار بـــه بهـــره  

ــید. ــرداری رسـ بـ

کرونا دوبلورها را تنها کرده است

شهردار:

 2۴۰میلیارد ریال برای اجرای 2 طرح در تبریز هزینه شد

م الف: 527/310
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقي

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آذرشهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند 

سمي ر
آگهــي موضــوع مــاده ٣ قانــون و مــاده ۱٣ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
ــوع  ــات اول موض ــه ۱۴٠٠/٠۴/٢٠ هی ــماره ۱۴٠٠۶٠٣٠۴٠٢٣٠٠٠۶۴8 مورخ ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــي آقــای نبــی 
ــنامه 8۴۴ صــادره از عجــب شــیر  ــی  بشــماره شناس ــد چراغعل ــرود فرزن ــار ب ــاری چه ــه جب ال
درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۶٩,۱٠متــر مربــع مفــروز و مجــزي شــده از 
پــاک -- فرعــي از ۴۱٢٩ اصلــی واقــع در بخــش۱٢ تبریــز خریــداري از مالــک رســمي آقــاي 
رضــا ذولفقــاری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــد. بدیهــي اســت در  ــم نماین ــي تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب تســلیم اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
کالسه 1392114404023000832

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/2۶
جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 527/279
آگهی اصالحی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقي
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آذرشهر

هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي
آگهــي موضــوع مــاده ٣ قانــون و مــاده ۱٣ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
ــوع  ــات اول موض ــه ۱۴٠٠/٠٣/۱8 هی ــماره ۱۴٠٠۶٠٣٠۴٠٢٣٠٠٠۴۱٧ مورخ ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــي آقــای عزیــز 
میرزاخانــی ســیاب فرزنــد محمــد علــی بشــماره شناســنامه ٩ صــادره از درششــدانگ یــک بــاب 
ــي  ــاک ۱۵٢ فرع ــده از پ ــزي ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب ــاحت ٢٠٣/8۴ مت ــه مس ــاختمان ب س
ــود  ــم خ ــاي/ خان ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــز خری ــش ۱٢ تبری ــع در بخ ــی واق از ۶٣8٠ اصل
متقاضــی مالــک مشــاعی مــی باشــد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
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 قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه 1399114404023000230

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/2۶
جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 527/313
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقي

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آذرشهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند 

سمي ر
آگهــي موضــوع مــاده ٣ قانــون و مــاده ۱٣ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
ــوع  ــات اول موض ــه ۱۴٠٠/٠۴/٢٠ هی ــماره ۱۴٠٠۶٠٣٠۴٠٢٣٠٠٠۶۴۶ مورخ ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــي خانــم حبیبــه 
مســگرزاده فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه ۱۴۱٩٣ صــادره از درششــدانگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت ۱٩۵,٣٠ متــر مربــع مفــروز و مجــزي شــده از پــاک ۱۶ فرعــي از ۶۴٠۱  اصلــی واقــع 
در بخــش ۱٢ تبریــز خریــداري از مالــک رســمي آقــاي علــی ابــاذری انگرابــی محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــي مــي شــود در 
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 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 قضایــي تقدیــم نماینــد. بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه 140011440404023000049

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/2۶

جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 527/308 
آگهی اصالحی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقي
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آذرشهر

هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي
آگهــي موضــوع مــاده ٣ قانــون و مــاده ۱٣ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي 

و اراضــي و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمي 
ــوع  ــات اول موض ــه ۱۴٠٠/٠٣/٢٩ هی ــماره ۱۴٠٠۶٠٣٠۴٠٢٣٠٠٠۴8۴مورخ ــر راي ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــي آقــای محســن 
فتحعلــی زاده  برابــری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ۱۵٣ صــادره از درششــدانگ یــک بــاب 
ــي  از٢٩۱۶  ــاک ۱ فرع ــده از پ ــروز و مجــزي ش ــع مف ــر مرب ــه مســاحت ۱۶٣,٠٩ مت ــه ب خان
ــود متقاضــی  ــم خ ــاي/ خان ــمي آق ــک رس ــداري از مال ــز خری ــع در بخــش ۱٢ تبری ــی واق اصل
ــب در  ــوم مرات ــه منظــور اطــاع عم ــذا ب ــده اســت. ل ــی باشــد محــرز گردی ــک مشــاعی م مال
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ک ــي شــود در صورت ــي م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ســند مالکیــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي 
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 قضایــي تقدیــم نماینــد. 
بدیهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه 1400114404023000032

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/2۶
جلیل نهادي - اداره ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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سالمتی 

فایبر پست دندان چیست؟

پســت دنــدان یکــي از روش هــاي درمانــي در 
دنــدان پزشــکي مــي باشــد. فایبــر پســت دنــدان، 
یکــي از انــواع پســت هــاي دنــدان مــي باشــد. در 
هنــگام تخریــب هــاي فیزیکــي بســیار گســترده، 
ایــن روش درمانــي بســیار مؤثــر و کارســاز اســت. 
بــا پیشــرفت تکنولــوژي در صنعــت ســاخت لــوازم 
ــي از جنــس  ــدان های ــدان پزشــکي، پســت دن دن
ــي  ــدان م ــت دن ــر پس ــا فایب ــه آنه ــه ب ــر، ک فیب
گوینــد پــا بــه عرصــه گذاشــتند. در ایــن نوشــته، 
ــاي آن  ــدان و مزای ــت دن ــر پس ــي فایب ــه بررس ب

خواهیــم پرداخــت. بــا مــا همــراه باشــید.
ــن  ــي جایگزی ــه نوع ــدان، ب ــت دن ــر پس فایب
فایبــر پســت هــاي فلــزي اســت کــه هــم 
اســتحکام باالیــي دارد، و هــم معایــب پســت 
هــاي قدیمــي را نــدارد. ایــن نــوع از پســت 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــي اس ــن محصول ــدان، آخری دن
ــه  ــدان پزشــکي وارد شــده اســت و ب ــازار دن در ب
خاطــر مزایــاي آن، توســط دنــدان پزشــکان تاییــد 

ــود. ــي ش ــتفاده م و اس
ــر  ــاي فایب ــا و مزای ــي ه ــه ویژگ ــه ب در ادام
ــا  ــن مزای ــم کــرد. ای ــدان اشــاره خواهی پســت دن
ــدان در  ــر پســت دن ــرد گســترده فایب باعــث کارب
آســیب دیدگــي هــاي شــدید دندانــي مــي شــوند.

ــي  ــدان مقاومــت بســیار باالی ــر پســت دن فایب
در برابــر ضربــه و شکســتگي از خــود نشــان مــي 
دهــد. ایــن ویژگــي در درمــان آســیب هــاي 

ــا ضــروري اســت.  ــدان ه ــه دن ــدید ب ش
ــه  ــدان نســبت ب ــر پســت دن طــول عمــر فایب
نمونــه هــاي قدیمــي، بیشــتر اســت و باعــث مــي 
شــود بــه انتخــاب بهتــر و بــه صرفــه تــري، بــراي 

دنــدان پزشــکان تبدیــل شــود. 
فایبــر پســت دنــدان بــا اینکــه مقاومــت بســیار 
بــاال و مطلوبــي دارد، امــا ممکن اســت تحت شــرایط 
خاصــي بشــکند و نتــوان از آن براي درمان اســتفاده 
کــرد. از مهمتریــن مزایــاي فایبــر پســت دنــدان در 

ایــن مــوارد، قابــل بازســازي بــودن آن اســت.
بســیار  تنهــا  نــه  دنــدان،  پســت  فایبــر 
مســتحکم اســت، بلکــه بــه طــور همزمــان داراي 
ــه  ــد. البت ــي باش ــز م ــي نی ــري باالی انعطــاف پذی
انعطــاف پذیــري و کشســاني مطلــوب بــراي 
ــدان، آن مقــدار کشســاني اســت  پســت هــاي دن
کــه هــم انــدازه کشســاني خــود دنــدان هــا 
اســت. ایــن انعطــاف پذیــري از شکســتگي ریشــه 
دنــدان آســیب دیــده نیــز جلوگیــري مــي کنــد و 
ــد. ــي کن ــظ م ــه ریشــه را حف کشســاني در ناحی

ــر  ــه همدیگ ــد ب ــي توانن ــا م ــت ه ــر پس فایب
متصــل شــوند. شــیوه هــاي متصــل شــدن آنهــا به 
یکدیگــر بســیار متنــوع اســت، و مــي تــوان گفــت 

ــر مــي گــذارد. ــاز ت ــدان پزشــک را ب دســت دن
ــه  ــتند ب ــي توانس ــي، نم ــاي قدیم ــخه ه نس
گســتردگي فایبــر پســت دنــدان، بــه هــم متصــل 
ــي در  ــت های ــوارد محدودی ــي م ــوند و در برخ ش

ــي شــد. ــدان پزشــک ایجــاد م کار دن
ایــن اتصــال متنــوع فایبــر پســت هاي دنــدان، 
ــروزه بســیار  ــه ام ــدي ک ــاي جدی ــک ه ــه تکنی ب
ــن  ــد بســتگي دارد. یکــي از ای ــرد شــده ان پرکارب
تکنیــک هــاي اتصــال، ســنان کــردن مــي باشــد.

رنــگ فایبــر پســت دنــدان، بســیار نزدیــک بــه 
ــه  ــوري ک ــه ط ــدان اســت؛ ب ــتخوان دن ــگ اس رن
ــه  ــدن اینک ــه ش ــدان، متوج ــان دن ــس از درم پ
دنــدان، ترمیــم شــده اســت بســیار دشــوار اســت.

ایــن ویژگــي در برخــي پســت هــاي قدیمــي، به 
طــور صحیــح و دقیــق رعایــت نمــي شــد و باعــث 
مــي شــد نتایــج زیــاد هــم راضــي کننــده نباشــند.

ــم شــدن و  ــر خ ــدان، در براب ــر پســت دن فایب
تغییــر شــکل، مقاومــت کمــي نشــان مــي دهــد و 
ــر خــم شــدن  ماننــد پســت هــاي فلــزي، در براب
ــکند.  ــي ش ــه م ــدارد. در نتیج ــي ن ــل باالی تحم
البتــه همانطــور کــه پیــش تــر اشــاره شــد، فایبــر 

پســت هــا مــي تواننــد بازســازي شــوند.
بــه ایــن دلیــل کــه ســاختار فایبــر پســت هــا، 
ــر  ــا را در ب ــن ه ــر پلیمریزیش ــد اکث ــع ح در واق
ــه  ــد و چســبندگي آن ب مــي گیــرد، پتانســیل بان
ــد  ســمان رزیــن کــم اســت؛ در نتیجــه مــي توان

باعــث شکســتگي شــود.
ــده  ــیب دی ــدان آس ــه دن ــت ک ــاز اس ــدا نی ابت
عصــب کشــي و پــر شــود. پــس از عصــب کشــي، 
ــب  ــه عص ــه ریش ــت را ب ــر پس ــک فایب دندانپزش
کشــي شــده وارد مــي کنــد. فایبــر پســت از داخــل 
ــه  ــه ریش ــي ب ــب مخصوص ــط چس ــه، توس ریش
متصــل شــده و آن را در جــاي خــود نگه مــي دارد.

در ادامــه نیــاز اســت کــه تــاج دنــدان ســاخته 
شــود. بــه بخــش باالیــي دنــدان کــه ماننــد تــاج 
اســت و فراینــد گــوارش مکانیکــي را انجــام مــي 

دهــد، تــاج دنــدان مــي گوینــد.
ــا مــواد مختلفــي   تــاج دنــدان را مــي تــوان ب
ــتند.  ــزي هس ــواد فل ــن م ــي از ای ــاخت؛ برخ س
یکــي از پرکاربــرد تریــن فلــز هــا در ســاخت تــاج 
دنــدان، فلــز آمالــگام اســت. مــواد کامپوزیتــي، از 
جملــه مــواد دیگــري هســتند کــه بــراي ســاخت 
ــد.  ــي گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــدان م ــاج دن ت
کامپوزیــت دنــدان، همرنــگ خــود دنــدان اســت و 

ــري دارد. ــت خمی حال
پــس از ســاخت تــاج دنــدان، نیــاز اســت کــه 
روکشــي روي دنــدان قــرار بگیــرد. ایــن روکــش با 
هــدف جلوگیــري از شکســته شــدن تــاج دنــدان 
ســاخته شــده، اســتفاده مــي شــود. روکــش 
ــته  ــه از شکس ــر اینک ــاوه ب ــدان ع ــاج دن روي ت
شــدن تــاج دنــدان جلوگیــري مــي کنــد، باعــث 

ــز مــي شــود. اســتحکام بیشــتر ســاختار نی
منبع: بیتوته

برکناری و بازداشت وزیر سودانی به خاطر کتک 
زدن همسر فوتبالیستش

مقامــات دولتــی در ســودان وزیــر امــور انســانی و حــوادث ایــن کشــور 
را بــه خاطــر زدن همســر فوتبالیســتش بازداشــت و از کار برکنــار کردنــد.

بــه گــزارش ایســنا، مقامــات دولتــی در ســودان حکــم بازداشــت پیتــر 
میــان، وزیــر امــور انســانی و مدیریــت حــوادث را بــه اتهــام کتــک کاری 

شــدید همســرش کــه یــک فوتبالیســت اســت صــادر کردنــد.
ــک  ــه ی ــود را ک ــر خ ــر، همس ــن وزی ــودانی ای ــع س ــه مناب ــه گفت ب
فوتبالیســت معــروف اســت مــورد ضــرب و شــتم قــرار داد تــا جایــی کــه او 

ــر جراحــت شــدید در بیمارســتان بســتری شــده اســت. ــر اث ب
طبــق اعــام ایــن منابــع، رئیــس جمهــور ســودان عضویــت ایــن وزیــر 

را در شــورای قانــون گــذاری لغــو کــرد.
ــاز  ــودانی خبرس ــر س ــن وزی ــه ای ــت ک ــار اس ــن ب ــرای دومی ــن ب  ای
ــودان  ــوان س ــگ بان ــای لی ــی از بازی ه ــن در یک ــش از ای ــود. او پی می ش
ــدازی  ــه تیران ــدام ب ــز شــرکت داشــت، اق ــدار همســرش نی کــه در آن دی

ــود. کــرده ب

المپیک ۲۰۲۰ توکیو
شکست میرزازاده مقابل غول کوبایی

نماینــده وزن ۱٣٠ کیلوگــرم کشــتی فرنگــی ایــران در دومیــن مبــارزه 
ــده 8 طــای جهــان  ــز دارن ــل میخــان لوپ خــود در المپیــک توکیــو مقاب
ــز در ۶٠  ــی نی ــا نجات ــت داد و علیرض ــه شکس ــن ب ــا ت ــک از کوب و المپی

ــا شکســت در دور نخســت حــذف شــد.  کیلوگــرم ب
ــتی  ــرم کش ــای وزن ۱٣٠ کیلوگ ــه رقابت ه ــنا، در ادام ــزارش ایس ــه گ ب
فرنگــی المپیــک ٢٠٢٠ توکیــو، امیــن میــرزازاده در دومیــن مبــارزه و در مرحله 
یــک چهــارم نهایــی بــه مصــاف میخــان لوپــز دارنــده ٣ طــای المپیــک و ۵ 
طــای جهــان از کوبــا بــه روی تشــک رفــت و در پایــان بــا نتیجــه ســنگین 8 

بــر صفــر  شکســت خــورد و از رســیدن بــه نیمــه نهایــی بازمانــد.
ــه  ــرای رســیدن ب ــد در گــروه بازنده هــا ب ــرای اینکــه بتوان میــرزازاده ب
مــدال برنــز تــاش کنــد بایــد منتظــر صعــود لوپــز بــه فینــال باشــد، در 
ــه  ــرای رســیدن ب ــز ب ــی رود. لوپ ــار م ــا کن ــر اینصــورت از دور رقابت ه غی
ــوان دار  ــپ چهــره عن ــه مصــاف رضــا کایال ــداری حســاس ب ــال در دی فین

کشــتی جهــان از ترکیــه مــی رود.
ــئوک  ــم مینس ــل کی ــت مقاب ــن در دور نخس ــش از ای ــرزازاده پی می
ــه  ــر ب ــر صف ــه ۶ ب ــا نتیج ــی ب ــره جنوب ــان از ک ــز جه ــدال برن ــده م دارن

ــد. ــی ش ــارم نهای ــک چه ــی ی ــید و راه ــری رس برت
ــدال  ــده م ــران و دارن ــرم ای ــی فرنگــی کار وزن ۶٠ کیلوگ علیرضــا نجات
برنــز جهــان دیگــر نماینــده ایــران در روز نخســت ایــن رقابت هــا بــود کــه 
ــده مــدال طــای امیدهــای  ــان دارن ــل آرمــن ملیکی در دور نخســت مقاب
ــا نتیجــه ۵ بــر ۵ تــن بــه شکســت  جهــان ٢٠۱٩ از ارمنســتان رفــت و ب
ــتانی در دور دوم  ــر ارمنس ــتی گی ــن کش ــت ای ــه شکس ــه ب ــا توج داد و ب
مقابــل حریــف اوکراینــی، نجاتــی خیلــی زود از دور رقابــت هــا کنــار رفــت.

باشگاه ماشین سازی تبریز:
 با قدرت به لیگ برتر باز می گردیم

ــا انتشــار بیانیــه  باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی ماشــین ســازی تبریــز ب
ای بــه مناســبت ســقوط تیــم فوتبــال آن بــه لیــگ دســته یــک، خطــاب 
ــی  ــا همراه ــده ب ــل آین ــید فص ــن باش ــرد: مطمئ ــام ک ــواداران اع ــه ه ب
ــا قــدرت  هــواداران فهیــم، مســئوالن اســتانی و هیــات مدیــره باشــگاه، ب

ــم.  ــی گردی ــاز م ــر ب ــه لیگ برت ــام ب تم
ــا در بیانیــه باشــگاه فرهنگــی - ورزشــی ماشــین ســازی  بــه گــزارش ایرن
تبریــز آمــده اســت:  »لیگ برتر بیســتم بــا همــه اتفاقــات تلــخ و باورنکردنی اش 
بــرای ماشین ســازی، قدیمی تریــن تیــم شــمال غرب کشــور بــه پایــان رســید.

تیمــی کــه همیشــه ردای امیــد بــر تــن داشــت، امســال بــا نامایمــات، 
بــی تدبیــری و ســوءمدیریت ها از همــان اول فصــل امیدهایــش را از 

ــت. ــر بس ــت از لیگ برت ــت داد و رخ دس
ــل  ــدای فص ــان در ابت ــم آذربایج ــبزترین تی ــق س ــر در ح ــا اگ مطمئن
ــا  ــی زد ام ــه م ــگ جوان ــه اش در لی ــون ریش ــاید اکن ــد ش ــاف نمی ش اجح
ــط در  ــه فق ــد ک ــرادی مان ــرای اف ــط ب ــرمندگی اش فق ــن نشــد و ش چنی

ــد. ــم می کردن ــن تی ــرای ای ــوزی ب ــای دلس ــر ادع ظاه
ــاک  ــود و از خ ــبز می ش ــاره س ــبز[ دوب ــین س ــین ]ماش ــیل  ماش یاش
ــن میســر نمی شــود  ــردد و ای ــش برمی گ ــای خوب ــه روزه ــزد و ب برمی خی
ــه  ــه همیش ــبزدل ک ــواداران س ــما ه ــغ ش ــای بی دری ــا حمایت ه ــر ب مگ

ــادار بودیــد«. ــار وف همــراه و ی
ــوء  ــل س ــه دلی ــز ب ــازی تبری ــین س ــدار ماش ــاله و پرطرف ــم ۵٠ س تی
مدیریــت هــا، بــا کســب ۱۴ امتیــاز در فصــل جــاری لیــگ برتــر فوتبــال 

ــه دســته اول ســقوط کــرد. باشــگاه هــای کشــور ب
تأســیس  ســال ۱٣۴٧  در  تبریــز  ماشین ســازی  فوتبــال  باشــگاه 
ــد؛  ــاب می آی ــه حس ــرب ب ــمال غ ــال ش ــم فوتب ــن تی ــد و قدیمی تری ش
ــران( بــا  ماشین ســازی در لیــگ آزادگان ۱٣٧٣)ســطح اول فوتبــال ای
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــوم ب ــه س ــب رتب ــا کس ــازی و ب ــر حج ــت ناص هدای
تیــم شهرســتانی شــناخته شــد، امــا پــس از چنــد ســال بــه دســته های 

ــرد. ــقوط ک ــر س پایین ت

سردار آزمون به بایرلورکوزن؛ فعاًل منتفی! 
ــان  ــگای آلم ــوزن در بوندس لی ــه بایرلورک ــون ب ــردار آزم ــتن س پیوس

ــًا منتفــی اســت.  فع
بــه گــزارش تســنیم، ســردار آزمون کــه وارد ســال پایانــی قــراردادش با 
زنیــت ســن پترزبورگ شــده، شــایعات زیــادی دربــاره آینــده حرفــه ای اش 
مطــرح اســت و در حــال حاضــر از دو باشــگاه ُرم و بایرلورکــوزن بــه عنــوان 
ــگار  ــو خبرن ــو رومان ــاد شــده اســت. فابریتزی ــن مشــتریان وی ی اصلی تری
ــراً  ــا اخی ــال اروپ ــاالت فوتب ــناس نقل وانتق ــی و کارش ــناس ایتالیای سرش
خبــر داده بــود کــه لورکــوزن نســبت بــه رم در وضعیــت بهتــری بــرای بــه 
خدمــت گرفتــن ایــن مهاجــم ایرانــی قــرار دارد و مذاکــرات ســطح باالیــی 

را نیــز در ایــن رابطــه بــا زنیــت داشــته اســت.
ــمی  ــری رس ــاب کارب ــب در حس ــه ش ــا جمع ــوزن ام ــگاه بایرلورک باش
خــود در شــبکه اجتماعــی »توئیتــر« پســتی منتشــر کــرد کــه هــواداران 
ــون  ــردار آزم ــذب س ــه ج ــت ک ــر انداخ ــن فک ــه ای ــی را ب ــی و ایران آلمان
توســط ایــن باشــگاه نزدیــک اســت. در پســتی کــه ایــن باشــگاه منتشــر 
کــرد از ایموجی هــای »بــه زودی«، »حــرف A انگلیســی«، »پیراهــن 

ــود. ــی«، »ســاعت شــنی« و »دو چشــم« اســتفاه شــده ب آب
ـــران  ـــی از کارب ـــخ یک ـــا پاس ـــوزن ام ـــگاه بایرلورک ـــر باش ـــن توئیت ادمی
ـــه آن  ـــوم ک ـــه نمی ش ـــوز متوج ـــن هن ـــود »م ـــیده ب ـــه پرس ـــی را ک ایران
ایموجی هـــا بـــرای ســـردار آزمـــون اســـت یـــا پیراهـــن  تیـــم؟« داد و 
اعـــام کـــرد آن پســـت بـــرای اعـــام پیراهن هـــای جدیـــد  لورکـــوزن 

بـــرای بازی هـــای خـــارج از خانـــه بـــوده اســـت.
بـــه ایـــن ترتیـــب فعـــًا حضـــور ســـردار آزمـــون در بایرلورکـــوزن 
ـــایت  ـــک س ـــته ی ـــه روز گذش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت، ای ـــی اس منتف
روســـی مدعـــی شـــده بـــود زنیـــت هیـــچ پیشـــنهاد رســـمی بـــرای 
آزمـــون دریافـــت نکـــرده و خـــود ایـــن بازیکـــن نیـــز گزینـــه تمدیـــد 

قـــراردادش بـــا ایـــن باشـــگاه روســـی را مدنظـــر دارد.

نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
گفــت: بایــد در بحــث حمایــت هــای معیشــتی 
و رفاهــی از ورزشــکاران یــک حــدی را تعریــف 
ــه آن  ــر ب ــیم، اگ ــد باش ــه آن پایبن ــرده و ب ک
پایبنــد نباشــیم و بــه آن عمــل نکنیــم اســباب 
ــا کــوچ و مهاجــرت ورزشــکاران  دلســردی و ی

ــه ســایر کشــورها فراهــم می شــود.  ــا ب م
غامرضــا منتظــری در گفــت و گــو بــا 
ایســنا، بــا اشــاره بــه حضــور ورزشــکاران 
توکیــو عنــوان کــرد:  المپیــک  ایرانــی در 
ــران اســامی هــم در ســطح ملــی  معتقــدم ای
و هــم در ســطح بیــن المللــی در عرصــه هــای 
ــی دارد  ــف توانمنــدی هــا و قابلیــت های مختل
کــه بایــد بــرای شــکوفایی آن تــاش کــرد تــا 
ــا  ــدی ه ــن توانمن ــاهد ای ــه ش ــان هم جهانی
باشــند، حــوزه ورزش نیــز همیــن گونــه اســت، 
بــا توجــه بــه پیشــینه توانمــدی هایــی کــه در 
ــش  ــه بخ ــد ب ــم بای ــور داری ــوزه ورزش کش ح
هــای مختلــف و رشــته هــای مختلــف ورزشــی 

ــته باشــیم. ــری داش توجــه جــدی ت
وی افــزود: اگــر بــه ایــن حــوزه مهــم توجــه 
جــدی تــری داشــته باشــیم قطعــا شــاهد 
ــکاران در  ــوی ورزش ــتری از س ــش بیش درخش
میادیــن مختلــف ملــی و بیــن المللــی خواهیــم 
ــاهد  ــو ش ــک توکی ــبختانه در المپی ــود، خوش ب
ــم،  ــی از ســوی ورزشــکارانمان بودی ــاش خوب ت
موفقیــت هــا و تاش هــای ورزشــکاران ایرانی در 
تمامــی رشــته هــای ورزشــی و همچنین کســب 
مــدال طــای تیرانــدازی بــا تپانچــه را بــه فــال 
ــاش  ــا و ت ــت ه ــن موفقی ــم، ای ــک می گیری نی
هــا حکایــت از ایــن دارد کــه بــرای آینــده چشــم 

ــود. ــی را شــاهد خواهیــم ب ــداز خوب ان
ــوان  ــا عن ــرگان و آق ق ــردم گ ــده م نماین
ــن  ــم کســب ای ــه بتوانی ــرای اینک ــا ب ــرد: ام ک
افتخــارات را ادامــه دهیــم بایــد بــه چنــد 
ــث  ــه اول بح ــم، نکت ــه کنی ــم توج ــر مه عنص
ــم شــاهد  حمایتــی اســت، وقتــی انتظــار داری
ــه  ــا ب ــتیابی آن ه ــکاران و دس ــود ورزش صع
جایــگاه هــای مهــم بیــن المللــی باشــیم 
دولــت مــا هــم بایــد بــه همــان نســبت بیــش 
ــه  ــی توج ــای حمایت ــه ه ــه برنام ــته ب از گذش
کنــد، انتظــار داریــم کــه در دولــت آینــده بــه 
فضــل الهــی شــاهد گســترده تــر بــودن چتــر 
ــروز  ــیم، ام ــکاران باش ــرای ورزش ــی ب حمایت
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــال س ــان در ح جه
ــگاه  ــک ن ــا ی ــم ب ــا نمی توانی ــت، م ورزش اس
ــری از  ــی انتظــار نقــش آفرینــی حداکث حداقل

ــیم. ــته باش ــکارانمان داش ورزش
منتظــری تاکیــد کــرد: موضــوع دیگــر 
مســئله رفاهــی و معیشــتی ورزشــکاران اســت، 

ــث،  ــه مباح ــه هم ــم ک ــاد نداری ــه اعتق اگرچ
مباحــث مالــی و مــادی اســت، ورزشــکاران مــا 
ــه  ــد - البت ــگاه مقایســه ای ندان ــی ن ــم خیل ه
بــه غیــر از تعــداد محــدودی کــه شــرایط 
ــف  ــورهای مختل ــرایط کش ــا ش ــان را ب خودش
ــا  ــکل م ــر ش ــه ه ــی ب ــد- ول ــه می کنن مقایس
بایــد در بحــث حمایــت هــای معیشــتی و 
ــف  ــک حــدی را تعری رفاهــی از ورزشــکاران ی
ــه آن  ــر ب ــیم، اگ ــد باش ــه آن پایبن ــرده و ب ک
نکنیــم  عمــل  آن  بــه  و  نباشــیم  پایبنــد 
اســباب دلســردی و یــا کــوچ و مهاجــرت 
ــم  ــورها فراه ــایر کش ــه س ــا ب ــکاران م ورزش
ــه  ــم ک ــاس معتقدی ــن اس ــر همی ــود، ب می ش
ــد  مســائل معیشــتی و رفاهــی ورزشــکاران بای
ــا  ــرد، م ــرار بگی در دســتور کار وزارت ورزش ق
ــیم  ــکات باش ــن مش ــرار ای ــاهد تک ــد ش نبای
ــتی  ــکات معیش ــرار مش ــکل تک ــر ش ــه ه ب
ــد از آن  ــی نیســت و بای ــر خوب ــکاران ام ورزش

ــود. ــگیری ش پیش

نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
اظهــار کــرد: مــا نیازمنــد نقــش نظارتــی 
مجلــس در حــوزه ورزش هســتیم، کمیســیون 
ــیون  ــا فدراس ــد ب ــا بای ــس قطع ــی مجل فرهنگ
هــا، باشــگاه هــا، مربیــان و بــا خــود ورزشــکاران 
در رشــته هــای مختلــف نشســت و گفــت گــو 
ــکات  ــنوای مش ــک ش ــد و از نزدی ــته باش داش
و دغدغــه آن هــا باشــند تــا بتوانــد بــرای رفــع 
مشــکات ایــن عزیــزان بــه دولــت کمــک کنــد، 
بــرای مثــال اگــر خــأ قانونــی وجــود دارد و یــا 
ــع رشــد  قوانیــن مزاحمــی وجــود دارد کــه مان
و بالندگــی حــوزه ورزش اســت امــکان تجدیــد 

ــه آن وجــود دارد. نظــر نســبت ب
وی ادامــه داد: کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
ــگاه  ــام باش ــوان نظ ــا عن ــی را ب ــون طرح اکن
داری در دســتور کار خــود قــرار داده اســت کــه 
خوشــبختانه بــا هــکاری مرکــز پژوهــش هــای 
مجلــس مراحــل پایانــی خــود را طــی می کنــد.

مــا  کــرد:  اضافــه  پایــان  در  منتظــری 
معتقدیــم کــه اولویــت بعــدی حمایــت جــدی 
ــه  ــوری ب ــر کش ــت، اگ ــی اس از ورزش همگان
ورزش توجــه نکنــد جامعــه آن کشــور جامعــه 
پویایــی نخواهــد بــود، ورزش هــم در شــکوفایی 
اندیشــه تاثیرگــذار اســت هــم در نشــاط، 
ســامت و شــادابی یــک جامعــه. اگــر انتظــار 
داریــم در حــوزه هــای مختلــف همچــون 
تولیــد، اقتصــاد و معیشــت نقــش مؤثــری 
ــه  ــم توج ــن مه ــه ای ــد ب ــیم بای ــته باش داش
بیشــتری داشــته باشــیم چراکــه هرگونــه 
ســرمایه  ورزش  حــوزه  در  کــردن  هزینــه 

ــت. ــذاری اس گ

دارنــده مــدال نقره کشــتی آزاد المپیــک ۱٩٩۶ 
آتانتــا گفــت که مــردم انتظــار به حقی از کشــتی 
دارنــد و ملی پوشــان بایــد طــوری در توکیــو مبارزه 

کننــد که بعــد از مســابقه افســوس نخورند. 
ــنیم  ــا تس ــو ب ــدی در گفت وگ ــاس جدی عب
ــران  ــتی ای ــش روی کش ــک پی ــورد المپی در م
ــن  ــل در ای ــهمیه کام ــا س ــم آزاد ب ــه تی و اینک
رقابت هــا شــرکت می کنــد، اظهــار داشــت: ایــن 
یــک ُحســن بــرای تیــم آزاد اســت کــه بــا شــش 
ــا  ــت و بچه ه ــه اس ــو رفت ــه توکی ــتی گیر ب کش
ــند،  ــته باش ــوب کاش ــر خ ــه اگ ــد ک ــد بدانن بای
خــوب هــم درو می کننــد. مــن تیــم کشــتی آزاد 
را تیــم دســت پـُـری می بینــم، امــا متأســفانه خبر 
خوبــی نشــنیدم. بــرای مثــال اینکه داشــتند روی 
ــد.  ــا کار می کردن ــی بچه ه ــتی بعض ــبک کش س
ــد.  ــواب نمی ده ــن روش ج ــری ای ــن دم آخ ای
ــه ســبک خــودش  ــد کشــتی گیر، ب ــد بگذارن بای
کشــتی بگیــرد. یــک عمــری همانطــوری کشــتی 
گرفتــه اســت و فایــده ای نــدارد که بخواهنــد االن 

ســبک کارش را تغییــر دهنــد.
وی ادامــه داد: شــما بایــد نقطــه ضعــف 
ــک  ــن ی ــد. م ــتی گیر بدهی ــاد کش ــف را ی حری
عمــر در کشــتی هایم پــای چپــم را جلــو 
می گذاشــتم. حــاال اگــر بخواهــم ایــن را عــوض 
ــد.  ــا مغــز زمیــن می زن ــف مــن را ب کنــم، حری

ــت. ــتباهی اس ــتراتژی اش ــن اس ای
ــر  ــا تأکیــد ب قهرمــان ســال ۱٩٩8 جهــان ب

ــی  ــد فکرشــان المپیک ــه کشــتی گیران بای اینک
ــد  ــا فکــر نکنن باشــد، خاطرنشــان کــرد: بچه ه
ــانس  ــک ش ــن ی ــد. ای ــی می رون ــای کوچک ج
ــاید  ــده و ش ــان ش ــه نصیب ش ــت ک ــزرگ اس ب
ــک  ــه ی ــد ک ــش بیای ــی پی ــی کم ــد خیل درص
ــردم  ــود. م ــان ش ــک نصیب ش ــر المپی ــار دیگ ب
هــم منتظــر مــدال آوری آنهــا هســتند. بــا ایــن 
ــران،  ــدال کاروان ای ــب م ــوب کس ــد نامطل رون
مــردم انتظــار زیــاد و البتــه بــه حقــی از کشــتی 
ــد فشــار روحــی  ــن مســئله هــم نبای ــد. ای دارن
بــرای بچه هــا ایجــاد کنــد. اســم المپیــک 
ــد  ــتی گیر بای ــت و کش ــنگین اس ــودش س خ
ــد. بچه هــا  ــه کن ــر فشــار موجــود غلب ــد ب بتوان
اگــر بــه بــاال بــردن پرچــم کشــور و مردم شــان 
فکــر کننــد، انگیزه شــان بیشــتر می شــود، 

ــدال  ــه م ــد ک ــر کنن ــن فک ــه ای ــر ب ــی اگ ول
ــد و  ــزه را از دســت می دهن ــان جای ــد ف نگیرن

...، استرس شــان بیشــتر می شــود.
جدیــدی در مــورد شــانس مــدال کشــتی در 
بازی هــای المپیــک تصریــح کــرد: تیــم خوبــی 
داریــم. مــن از کشــتی گیری نــام نمی بــرم، 
ــدال در  ــار م ــل چه ــم حداق ــر می کن ــی فک ول
توکیــو بگیریــم، دو مــدال در کشــتی آزاد و دو 
مــدال در فرنگــی. طــا هــم قطعــاً داریــم، امــا 
ــه  ــد ب یــک چیــزی را کشــتی گیران خیلــی بای
آن توجــه کننــد. آنهــا بایــد بداننــد هــر کســی 
کمتــر اشــتباه کنــد بیشــتر بــه مــدال نزدیــک 
می شــود، نــه کســی کــه بهتــر کشــتی بگیــرد. 
ایــن خیلــی مهــم اســت. مفهــوم کمتــر اشــتباه 
کــردن بــا بهتــر کشــتی گرفتــن متفاوت اســت. 

بچه هــا دنبــال کمتــر اشــتباه کــردن باشــند تــا 
ــه مــدال نزدیکتــر شــوند، چــون در المپیــک  ب
ــه اندکــی از آمادگــی جســمانی  ــا فاصل همــه ب
خوبــی برخوردارنــد، مهــم ایــن اســت کــه کدام 

ــد. ــتباه می کن ــر اش ــتی گیر کمت کش
وی کــه تجربــه حضور در دو المپیــک را دارد، در 
مــورد دو وزنــی کــه در آن حضــور داشــته، گفــت: 
مــن در المپیــک آتانتــا بــا ٩٠ کیلــو وزن، در ۱٠٠ 
کیلوگــرم کشــتی گرفتــم. در المپیک ســیدنی هم 
بــا ۱٠٠ کیلــو وزن، در ۱٣٠ کیلوگــرم. هــر دو هــم 
برایــم خیلــی ســخت بــود، ولی زمانــی که بــا ۱٠٠ 
کیلــو در ۱٣٠ کیلــو کشــتی گرفتــم، حریفانم بعد 
از وزن کشــی بــه ۱۴٠ کیلــو هــم رســیده بودنــد. 
عکــس و فیلــم مبارزه هــا هســتند. همــه یک ســر 

و گــردن از مــن بزرگتــر بودنــد.
و  زارع  امیرحســین  مــورد  در  جدیــدی 
محمدحســین محمدیــان دو ملی پــوش اوزان 
بــاالی تیــم ملــی آزاد در توکیــو تصریــح کــرد: 
کشــتی زارع را دیــدم. او کشــتی گیر آینــده داری 
ــان  هســت و نتــرس کشــتی می گیــرد. محمدی
هــم خــوب اســت و بدنــش آیتم هــای المپیکــی 
دارد. مــن بــه همــه بچه هــا می گویــم کــه 
ــک  ــیمان از تش ــا پش ــد ت ــارزه کنن ــوب مب خ
ــزار  ــًا ۱٠٠ ه ــر مث ــی اگ ــد. یعن ــرون نیاین بی
تومــان در جیب شــان هســت، همــه ایــن ۱٠٠ 
هــزار تومــان را خــرج کننــد. ای کاشــی را بــرای 

ــد. ــارزه باقــی نگذارن بعــد از مب

ــاره  ــور درب ــگاه تراکت ــی باش ــاون حقوق ــودرزی مع ــماعیل گ اس
وضعیــت پرونده هــای شــکایت ایــن باشــگاه توضیحاتــی را بیــان کرد. 
ــور در  ــگاه تراکت ــی باش ــاون حقوق ــودرزی مع ــماعیل گ اس
ــه  ــاره اینک ــوان، درب ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــت و گ گف
پنجــره نقــل و انتقاالتــی تراکتــور بــه علــت پرونــده اســتوکس 
بســته شــده اســت، اظهــار کــرد: رای پرونــده اســتوکس و ارویــن 
در دادگاه عالــی ورزش )cas( قطعــی شــده اســت، امــا کمیتــه 
انضباطــی فیفــا هنــوز جریمــه یــا محرومیتــی در نظــر نگرفتــه و 

ــرای مــا ارســال نشــده اســت. اباغیــه ای ب
گــودرزی دربــاره اینکــه گفتــه می شــود شــکایت منصوریــان 
بــه فیفــا باعــث شــده پنجــره نقــل و انتقاالتــی تراکتــور بســته 
ــه شــکایت از  شــود، گفــت: منصوریــان از طریــق فیفــا اقــدام ب

باشــگاه تراکتــور نکــرده اســت. البتــه حکــم پرونــده منصوریــان 
ــه  ــن نام ــاده 8٩ آیی ــق م ــرده و طب ــد ک ــی تایی را  ای اف س
ــاه مهلــت پرداخــت  انضباطــی، باشــگاه تراکتــور ظــرف یــک م

ــان را داشــته اســت. طلــب منصوری
او افــزود: بــه نظــرم مهلــت پرداخــت مطالبــات مالــی منصوریان 
بــه پایــان رســیده و اباغیــه ایــن پرونــده هــم بــه باشــگاه تراکتــور 
ارســال شــده اســت. اگــر مفــاد رای صــادر شــده را اجــرا نکنیــم، 

تنبیهــات انضباطــی را بــرای مــا در نظــر می گیرنــد.
ــال  ــر ح ــه ه ــت: ب ــور گف ــگاه تراکت ــی باش ــاون حقوق مع
اباغیــه ای از کمیتــه انضباطــی فیفــا بعــد از قطعیــت رای 
ــره  ــع آن پنج ــه تب ــه ب ــم ک ــت نکردی ــتوکس دریاف ــده اس پرون

ــود. ــته ش ــور بس ــگاه تراکت ــی باش ــل و انتقاالت نق

گــودرزی دربــاره اینکــه برخــی از بازیکنــان بــه علــت 
اعتــراض بــه دریافتــی خــود قصــد دارنــد یــک طرفــه قــرارداد 
ــاری و  ــد اخب ــی همانن ــت: بازیکنان ــد، گف ــخ کنن ــود را فس خ
ــر  ــا مــن از نحــوه پرداختی هــا خب ــد، ام ــرارداد دارن تیکــدری ق
ــان  ــرارداد بازیکن ــرای فســخ ق ــر حــال شــرایط ب ــه ه ــدارم. ب ن
فراهــم اســت و آن هــا می تواننــد تقاضــای فســخ قراردادشــان را 

ــر موجــه اســت. ــرارداد غی ــا فســخ ق ــد؛ ام بدهن
ــور  ــان تراکت ــاری دروازه ب ــا اخب ــه محمدرض ــاره اینک او درب
درخواســت جدایــی داده اســت، گفــت: اخبــاری بــه طــور 
ــه  ــرا ک ــت چ ــداده اس ــی ن ــرای جدای ــتی ب ــمی درخواس رس
ــاق رخ  ــن اتف ــرارداد دارد و ای ــور ق ــگاه تراکت ــا باش ــر ب ــن گل ای

نمی دهــد.

تیــم ملــی والیبــال کانــادا بــا خیالــی آســوده شکســت خــورد 
تــا بــه عنــوان تیــم چهــارم از گروهــش صعــود کنــد. 

رقابت هــای  پنجــم  روز  بازی هــای  ایســنا،  بــه گــزارش 
والیبــال المپیــک توکیــو در بخــش مــردان پیگیــری شــد کــه دو 
تیــم لهســتان و کانــادا در گــروه A ایــن رقابــت هــا بــه مصــاف 

هــم رفتنــد.  
تیــم ملــی والیبــال لهســتان و کانــادا کــه صعــود خــود را بــه 

ــی کــه  ــد درحال ــن مســابقات قطعــی کــرده بودن دور بعــدی ای
بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه تیــم ملــی والیبــال لهســتان بــرای 

تثبیــت صدرنشــینی بــه ایــن مســابقه پــا گذاشــته بــود.  
ــا نتیجــه ٣ بــر  ــازی ب لهســتان موفــق شــد در پایــان ایــن ب
صفــر کانــادا را شکســت دهــد تــا صدرنشــینی خــود را قطعــی 
کنــد. ســه ســت ایــن دیــدار بــا نتایــج ٢۵ بــر ۱۵، ٢۵ بــر ٢۱ و 

٢۵ بــر ۱۶ بــه ســود لهســتان پایــان یافــت.
بــا ایــن نتیجــه لهســتان بــا ۴ پیــروزی و یــک شکســت )۱٣ 

امتیــاز( صدرنشــینی خــود را قطعــی کــرد.  
در دیگــر دیــدار هــای امــروز،  تیــم ملــی والیبــال ایــران در 
ــن در  ــل ژاپ ــه مقاب ــداری حســاس از ســاعت ۱۵ و ۱٠ دقیق دی

آخریــن بــازی گروهــی بــه میــدان مــی رود.
ـــدی  ـــه دور بع ـــود ب ـــرای صع ـــران ب ـــال ای ـــی والیب ـــم مل تی
ــد.  ــا ژاپـــن را شکســـت دهـ ــا بایـــد حتمـ ایـــن رقابـــت هـ
باتوجـــه بـــه باخـــت کانـــادا مقابـــل لهســـتان، تیـــم ملـــی 
والیبـــال کانـــادا بـــا همـــان دو پیـــروزی  بـــه مرحلـــه بعـــد 
ـــران  ـــا ای ـــن و ی ـــال ژاپ ـــی والیب ـــم مل ـــت. تی ـــرده اس ـــود ک صع
ـــروزی در  ـــه پی ـــا س ـــد ب ـــی توانن ـــم م ـــل ه ـــروزی مقاب ـــا پی ب

ـــی  ـــه کش ـــا قرع ـــتاده ت ـــا ایس ـــت ه ـــن رقاب ـــوم ای ـــگاه س جای
ــا را  ــارم نهایـــی حریـــف بعـــدی آنهـ در مرحلـــه یـــک چهـ

مشـــخص کنـــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه اگرچــه کانــادا بــا یــک بــازی بیشــتر  
در رده ســوم جــدول گــروه ایســتاده، ولــی در پایــان امــروز )بــا 
ــارم  ــن( در رده چه ــران – ژاپ ــازی ای ــده ب ــدِن برن ــه برده ش س
ــارم  ــه یک چه ــنبه در مرحل ــد سه ش ــت و بای ــد گرف ــرار خواه ق

بــه مصــاف تیــم اول گــروه B بــرود.
در گــروه A ایــن رقابــت هــا و در دیگــر بــازی هــا ایتالیــا بــا 
ــرده  ــود خــود را قطعــی ک ــه صع ــا ک ــازی دارد. ایتالی ــا ب ونزوئ
ــم  ــن تی ــه ای ــی رود ک ــا م ــاف ونزوئ ــه مص ــی ب ــت درحال اس

ــت هــا نداشــته اســت. ــن رقاب ــردی در ای ب
طبــق قوانیــن ایــن رقابــت هــا اگــر ایــران در گروهــش چهارم 
مــی شــد،  بایــد بــا صدرنشــین گــروه مقابل کــه احتماال روســیه 
اســت بــازی مــی کــرد امــا در صــورت کســب مقــام ســومی قرعه 
حریــف او از بیــن تیمهــای دوم یــا ســوم گــروه مقابــل مشــخص 
مــی شــود کــه ایــن فرصــت ویــژه ای بــرای بازیکنــان ایــران در 

صــورت پیــروزی مقابــل ژاپــن اســت.

 نباید اسباب کوچ و مهاجرت ورزشکاران را فراهم کرد

کشتی گیران تمام 1۰۰ تومان شان را خرج کنند و ای کاش برای شان نماند

پنجره نقل و انتقاالتی تراکتور هنوز بسته نشده است

المپیک ۲۰۲۰ توکیو

کانادا با خیال آسوده از لهستان شکست خورد! 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــته  ــال های گذش ــه در س ــر آنچ ــت: ه ــت گف ــس دول رئی
ــه  ــود البت ــت نب ــاف واقعی ــر خ ــزی ب ــم، چی ــردم گفتی ــا م ب
بخشــی از واقعیــت را بــه مــردم نگفتیــم و بســیاری از مســائل 
ــی در کشــور  ــا انســجام مل ــدم ت ــه جــان خری و مشــکات را ب

ــظ شــود.  حف
بــه گــزارش ایلنــا، حســن روحانــی در آخریــن جلســه هیــأت 
ــن  ــت، آخری ــه دول ــن جلس ــرد: ای ــار ک ــم، اظه ــت دوازده دول
ــود کــه امــروز برگــزار شــد و نطــق  جلســه دولــت دوازدهــم ب
مــن در جمــع هیــأت دولــت هــم آخریــن ســخن و نطقی اســت 
ــر  ــه ه ــم ک ــرض می کن ــردم ع ــت م ــردم دارم. خدم ــا م ــه ب ک
آنچــه در ســال های گذشــته بــا مــردم گفتیــم و اعــام کردیــم، 
چیــزی بــر خــاف واقعیــت نبــود. آنچــه واقعیــت بــود مــا بــه 
مــردم گفتیــم. البتــه بخشــی از واقعیــت را بــه مــردم نگفتیــم 
ــد  ــم چــون مفی ــردم بگویی ــه م و از نظــر مــن نمی توانســتیم ب
فایــده نبــود؛ هــدف بســیار بلنــدی را بایــد دنبــال می کردیــم و 
آن وحــدت ملــی بــود و بــر همیــن اســاس بســیاری از مســائل 
را بــه جــان خریــدم و خیلــی از اشــکاالت را بــه جــان خریــدم 

تــا انســجام ملــی در کشــور حفــظ شــود.
رئیس جمهــور افــزود: مــردم آگاه هســتند کــه شــرایط دولــت 
در چهــار ســال اول بــا چهــار ســال دوم یکســان نبــود. در چهــار 
ســال اول شــرایط بهتــری داشــتیم، در چهــار ســال دوم کمــی 
ــا جهــان  متفــاوت بــود. در چهــار ســال اول در دوران تعامــل ب
ــف  ــه حری ــتیم ک ــان داش ــان اطمین ــه خودم ــا ب ــم و م بودی
ــد نداشــتم  ــن تردی ــره هســتیم. م ــزرگ در مذاک ــای ب قدرت ه
ــم.   ــم و نخوردی ــت نمی خوری ــان شکس ــا جه ــره ب ــه در مذاک ک
آنقــدر دیپلمات هــای قــوی در ایــن زمینــه داریــم کــه دیدیــم 

در مقاطــع بســیار حســاس مــا بــه پیــروزی رســیدیم. 
ــا  ــه م ــره، آنچــه ک ــل و مذاک ــک تعام ــرد: در ی ــان ک وی بی
ــروزی  ــه پی ــی ک ــر اســت. زمان ــت ام ــروزی، نهای ــم پی می گویی
ــود، تفاضــل مــا ٧٠ می شــود  ــود و شکســت مــا ٢٠ ب مــا ٩٠ ب
بنابرایــن مــا پیــروز بودیــم. پیــروز بــودن یــا شکســت خــوردن 

ــم و شــاخص دارد. ــه گفتــن نیســت، عائ ب
ــر ٩۴  ــد از ٢٣ تی ــر بع ــت: اگ ــم گف ــت دوازده ــس دول رئی
ــش  ــورم کاه ــه ت ــاال رفت ــادی ب ــد اقتص ــه رش ــد ک ــما دیدی ش
یافتــه و ماحظــه کردیــد کــه صــادرات از واردات بیشــتر اســت 
ــز  ــت نی ــا در سیاس ــه م ــدیم. البت ــروز ش ــاد پی ــی در اقتص یعن
پیــروز شــدیم. آرزوی مــا ایــن بــود وقتــی مــا توانســتیم تــورم 
ــک  ــم ت ــم، بتوانی ــک رقمــی کنی ــم و ت کشــور را کاهــش دهی

ــم.  رقمــی نگــه داری
ــد  ــورم را ٣۵ درص ــال ٩۱ ت ــر س ــه داد: اواخ ــی ادام روحان

ــه ۱۵ درصــد رســیدیم؛ ســال  کاهــش دادیــم و در ســال ٩٣ ب
ــگ  ــه جن ــس از ورود ب ــم و پ ــی بودی ــک رقم ــز ت ٩۵ و ٩۶ نی
اقتصــادی تــورم مــا تغییــر کــرد. ایــن روشــن اســت کــه اگــر 
ــد  ــد، آدم بای ــخیص نده ــگ را تش ــح و جن ــان صل ــی زم کس
ــر مــا  غصــه بخــورد. مــا جنــگ را شــروع نکردیــم، جنــگ را ب

ــد. ــل کردن تحمی
رئیس جمهــور در ادامــه بــه مشــکات معیشــتی اشــاره کــرد 
ــت  ــاظ معیش ــا از لح ــز م ــردم عزی ــه م ــت: اینک ــار داش و اظه
ــد ببینیــم کــه  ناراحــت هســتند و حــق آن هــا هــم اســت، بای
مــا چــه کار می توانســتیم بکنیــم در شــرایط جنــگ. آن هــم در 
شــرایطی کــه نفــت مــا را نگذاشــتند صــادر شــود و یــا روابــط 
بانکــی را مســدود کردنــد. خــب وقتــی شــما از طریــق تراســت 
ــد  ــل ٢٠درصــد درآم ــد حداق ــه می کنی و دالل و صــراف معامل
ــد واردات  ــور ٢٠ درص ــد و همینط ــدا می کن ــش پی ــما کاه ش

ــود. ــر می ش ــما گران ت ش
وی ادامــه داد: مــا بــه خاطــر شــرایط تحریــم واردات ٢۵٠٠ 
قلــم کاال را متوقــف کردیــم، نتیجــه ایــن مســاله خیلــی روشــن 
ــتیم  ــاره ای نداش ــا چ ــود. ام ــران می ش ــه در داخــل گ اســت ک
ــوع  ــت را ممن ــروری اس ــر ض ــه کمت ــی ک ــه اجناس ــز اینک ج
ــل آن مــواد و اقامــی کــه مــورد نیــاز زندگــی  کنیــم. در مقاب

ــم. ــی وارد کنی ــا ارز ۴٢٠٠ تومان ــردم اســت را ب م
روحانــی همچنیــن بیــان کــرد: اگــر می خواهیــم نســبت بــه 
ایــن شــرایط مقایســه کنیــم، بایــد بــا وضعیــت جنــگ مقایســه 
ــورها  ــه کش ــاف بقی ــا برخ ــح؛ م ــرایط صل ــا ش ــه ب ــم ن کنی
ــم.  ــی نکردی ــدی و کوپن ــوند، جیره بن ــگ می ش ــه وارد جن ک
سیاســت مــا از ابتــدا اعــام کردیــم کــه وفــور در بــازار باشــد، 
ــم  ــه می توانی ــی ک ــا تاجای ــت ام ــا نیس ــت م ــم دس ــت ه قیم
کنتــرل می کنیــم، منتهــا قیمــت بــه خاطــر ارز نیســت، حمــل 

و نقــل و مــوارد دیگــر هــم وجــود دارد.
وی افــزود: ایــن معنــاش ایــن نیســت کــه کار مــا بی نقــص 
ــب و  ــا عی ــا معصــوم نیســتیم حتم ــت، م ــوده اس ــب ب و بی عی
نقصــی داشــتیم منتهــا تــاش مــا ایــن بــود کــه نقــص کمتــر 
ــو و  ــب عف ــی و طل ــردم عذرخواه ــا از م ــت نقص ه ــد و باب باش

ــم. ــت می کنی رحم
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــعه  ــدیم، توس ــگ ش ــه وارد جن ــم اینک ــا علیرغ ــت: م ــود گف خ
کشــور را رهــا نکردیــم، معمــوال کشــوری کــه وارد جنــگ 
می شــود توســعه را رهــا می کنــد امــا چنیــن کاری نکردیــم، بــا 
راه انــدازی یــک پاالیشــگاه ٣ و نیــم میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 
کردیــم بــرای اینکــه فلرهــا و گازهایــی کــه در هــوا می ســوزد را 

بتوانیــم جمــع کنیــم و اســتفاده کنیــم. در ایــن شــرایط ســخت 
ــا نشــان می دهــد کــه در سدســازی،  ــام م ــار و ارق و مشــکل آم
ــن  ــم. ای ــی کردی ــه کارهای ــازی و .... چ ــا، راه س ــه خانه ه تصفی
ــام اســت و چیــزی نیســت کــه مــن بخواهــم  دیگــر آمــار و ارق
دســت کاری کنــم، شــما آمــار را نــگاه کنیــد کــه در ســال ٩٢ 
ــد  ــا از آب آشــامیدنی اســتفاده می کردن ــردم م ــداد از م چــه تع
و اکنــون ایــن عــدد چقــدر اســت، ایــن عــدد در ایــن دولــت بــه 

ــر شــد. ۱٠ میلیــون نفــر رســیده و ده براب
وی افــزود: مــا در بنزیــن خودکفــا هســتیم، وارد نمی کنیــم 
و صــادر کنیــم و بنزینــی کــه می گیریــم؛ بنزینــی نیســت کــه 
ســامت مــردم را بــه خطــر بینــدازد. بــرای ایــن کار مــا یــک 

ــاندیم. ــرداری رس ــه بهره ب ــی را ب ــگاه عظیم پاالیش
در  دولــت  طرح هــای  افتتــاح  بــه  ادامــه  در  روحانــی 
ــل پنجشــنبه ها  ــرد: حداق ــح ک ــاره و تصری ــر اش ــال های اخی س
ــنبه را  ــنبه و یکش ــاال ش ــد، ح ــکار کن ــد ان ــی نمی توان را کس
انــکار می  کننــد امــا پنجشــنبه های افتتــاح در تاریــخ مــا 
مانــدگار شــد. در یــک مــورد بیــش ۱۴٠٠ تخــت بیمارســتانی را 
افتتــاح کردیــم و اکنــون ۱٢۶۶ تخــت در تهــران آمــاده افتتــاح 
ــم. ــا نکردی ــعه را ره ــا توس ــد م ــان می ده ــا نش ــت. این ه اس

وی ادامــه داد: مــا در ایــن دولــت برنامه هایــی داشــتیم 
ــم  ــت یازده ــن در دول ــم، م ــی کنی ــا نتوانســتیم آن را اجرای ام
و دوازدهــم دنبــال ایــن بــودم کــه ریــل سریع الســیر وارد 
ــته  ــرارداد بس ــردم، ق ــط آرزو ک ــه فق ــه اینک ــود، ن ــور ش کش
شــد، مطالعــات و بخشــی از زیرســاخت آمــاده شــد. اگــر ایــن 
تحریم هــای ترامپــی نبــود، اکنــون راه آهــن تهران-اصفهــان و 
تهران-مشــهد مــا انجــام شــده بــود. یــا در بحــث حمــل و نقــل 
ــم و  ــازی می کنی ــا را نوس ــام کامیون ه ــه تم ــول دادم ک ــن ق م
ایــن کار را انجــام دادیــم؛ البتــه اکنــون هــم بیــش از ۵٠ هــزار 
ــد  ــه در طــرح نوســازی وجــود دارن ــون موجــود اســت ک کامی
ــری  ــدا پیگی ــه ســرعت و جــدی از ابت ــک طرحــی را ب ــی ی ول

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ــم ک کردی
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی در ادامــه ســخنان خــود 
در جلســه هیــات دولــت، ابــراز داشــت: مــن دنبــال ایــن بــودم 
ــه  ــپاه مان را ب ــش و س ــی، ارت ــزات دفاع ــوزه تجهی ــه در ح ک
ــا  ــاع م ــر دف ــن را وزی ــم و ای ــز کن ــزات مجه ــن تجهی مدرن تری
ــه لغــو تحریم هــای ســازمان  ــاز ب ــن نی شــاهد اســت. منتهــا ای
ملــل داشــت، خــب تحریم هــای ســازمان ملــل برداشــته شــد، 
ــی  ــن تحریم هــا همــان تحریم های ــا وارد همــکاری شــدیم. ای م
ــا  ــته نشــود، ام ــا برداش ــکا خــودش را کشــت ت ــه آمری ــود ک ب
برداشــته شــد متاســفانه بــه خاطــر تحریم هــا و کاهــش فــروش 
نفــت مــا پــول نداشــتیم وگرنــه قرارداد هــا نوشــته شــده اســت.

ــزو  ــا ج ــی از طرح ه ــه بعض ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه  رئی
آرزوهــای مــن بــود، گفــت: بــا زحمــات زیــاد چندمــاه مذاکــره 
کردیــم، خریــد تجهیــزات دفاعــی بــه ثمــر نشســت؛ همــه چیــز 
ــد.  ــا نش ــد، ام ــام ش ــی آن تم ــول و چانه زن ــدار، پ ــوع، مق از ن
ــر  ــی دیگ ــم و برخ ــی کنی ــتیم اجرای ــا را نتوانس ــی طرح ه برخ
نیــز تــا چنــد متــری افتتــاح رفته ایــم. یعنــی کار انجــام شــده 

و فقــط چنــد هفتــه دیگــر تــا اتمــام آن مانــده اســت.
ــون  ــت، چ ــا اس ــه از آنه ــه ارومی ــای دریاچ ــزود: احی وی اف
ــود،  ــه ب ــای دریاچــه ارومی ــم احی ــت یازده ــه دول ــن مصوب اولی
تونــل آن ســاخته شــده و ۶٠٠ متــر دیگــر تــا اتمــام آن مانــده 
اســت کــه تــا دو مــاه دیگــر افتتــاح می شــود. آن طــرف بــرای 

اینکــه ۱٢٢ میلیــون متــر مکعــب آب وارد دریاچــه شــود همــه 
ــز  ــاح آن نی ــا افتت ــه ت ــد هفت ــه و چن ــای آن انجــام گرفت کاره

باقــی مانــده اســت.
ــه  ــا ب ــای م ــی از طرح ه ــه بعض ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
دروازه افتتــاح رســیده و همــه کارهــا انجــام گرفتــه اســت کــه در 
دولــت ســیزدهم افتتــاح خواهند شــد و مــردم آن را خواهنــد دید، 
گفــت:  مثــل بیمارســتان ٢۶۶ تخــت خوابــی کــه امــروز افتتــاح 
شــد.  همچنیــن در برخــی از مــوارد بســیار مهــم خوشــبختانه در 
ــه  ــک ک ــوره جاس ــرح ک ــل ط ــیدیم مث ــاح رس ــه افتت ــاز اول ب ف
تقریبــا از همــان هفتــه اول کــه دولــت یازدهــم شــروع شــد، مــا 
بــا وزیــر نفــت در ایــن زمینــه صحبــت کردیــم کــه چقــدر هزینــه 
ــه  ــار دارد ک ــرای اعتب ــرای اج ــارد دالر ب ــرح ٢ میلی ــن ط دارد. ای
ــاز اول آن  ــرف و ف ــون  دالر از آن مص ــارد و ٢٠٠ میلی ــک میلی ی
ــا  ــده ب ــاخته ش ــل س ــه در داخ ــی ک ــا و پمپ های ــا لوله ه ــز ب نی

تکنولــوژی کــه از خــارج آمــده انجــام شــده اســت. 
وی ادامــه داد: می خواســتیم ســواحل مکــران را آبــاد کنیــم؛ 
در زمینــه راه و بزرگــراه کار بزرگــی انجــام گرفــت؛ بنــدر 
جاســک نیــز یکــی دیگــر از کارهــای بــزرگ اســت که صــادرات 
ــزرگ  ــای ب ــز کاره ــار نی ــود. در چابه ــام می ش ــت از آن انج نف
ــوم پزشــکی  ــس دانشــگاه عل ــروز رئی ــه اســت. دی انجــام گرفت
ــای بیمارســتانی سیســتان  ــزات و تخت  ه ــت تجهی ــدان گف زاه
ــی  ــت. کارهای ــده اس ــر ش ــاب ٧ براب ــد از انق ــتان بع و بلوچس
دیگــری کــه ایــن دولــت در آن موفــق شــد افزایــش پهنــای باند 
ــا چــه  ــا ب ــا در کرون ــود م ــر نب ــه اگ ــود ک و فضــای ســایبری ب

ــدیم. ــرو می ش ــادی روب ــکاتی زی مش
ــی از  ــد باالی ــت بلن ــه لیس ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه  رئی
طرح هایــی کــه اجــرا شــده اســت، داریــم بــه طرح هــای 
پتروشــیمی، معــدن و آب رســانی بــه شــرق کشــور اشــاره کــرد 
ــر  ــای دیگ ــید و فازه ــیرجان و اردکان رس ــه س ــزود: آب ب و اف
ــای  ــا کاره ــم م ــم.  در دوران تحری ــزی کردی ــز برنامه ری را نی
ــه در   ــه طوریک ــم ب ــا نکردی ــعه ای را ره ــزرگ توس ــم و ب عظی
ــخ  ــه در تاری ــم ک ــن اجــرا کردی ــر راه آه ــک روز ٧۵٧ کیلومت ی
ــدان و  ــتان ها از هم ــه اس ــم. هم ــزی نداری ــن چی ــران چنی ای
ــل و  ــه زودی اردبی ــاه و رشــت؛ و ب ــا کرمانش ــه ت ــه گرفت ارومی
ســنندج، یــزد اقلیــد، خــاش زاهــدان و چابهــار بــه زاهــدان نیــز 
تمــام خواهــد شــد. بنابرایــن در حالــی کــه مــردم در ســختی 
معیشــت بودنــد، طرح هــای توســعه را رهــا نکردیــم و در عیــن 
ــود اجــرا شــد و  ــا ب حــال برخــی از آنچــه کــه جــزو برنامــه م

برخــی نیــز اجــرا نشــد.
ــاون اول  ــم از مع ــه می خواه ــن جلس ــت: در ای ــی گف روحان
ــی  ــران قدردان ــت ای ــور مل ــن در حض ــران، معاونی ــه وزی و هم
ــت، در  ــا گذش ــر اینه ــختی ب ــای س ــه روزه ــم چ ــم. می دان کن
ــر  ــختی هایی ب ــه س ــیل چ ــن ٩8، س ــه، فروردی ــای زلزل روزه
ــر  ــای ســختی ب ــا چــه روزه ــای کرون ــا گذشــت، در روزه اینه
ــا گذشــت.    ــف م ــای مختل ــر وزارتخانه ه ــن ســامت و ب مدافعی
می دانــم افتخــار اینکــه امــروز بتوانیــم صدهــا هــزار نفــر را در 
روز واکســینه کنیــم، بــرای تولیــد داخلــی، ورود خارجــی چقــدر 

ــود امــا اینــکار انجــام گرفــت. ســخت ب
وی افــزود: در ایــن روزهــای ســخت همــه دســت بــه دســت 
هــم دادنــد، وزارتخانه هــای صنعــت، کشــور، خارجــه، بهداشــت 
ــه دســت هــم  درمــان، نفــت، نیــرو، ارتباطــات، همــه دســت ب
ــدر  ــزی چق ــک مرک ــد، بان ــرار گرفتن ــم ق ــار ه ــد و در کن دادن

تــاش کــرد بــرای اینکــه ایــن پــول تامیــن شــود و اجــرا شــود، 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــش فن ــان، بخ ــرکت های دانش بنی ش
همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد و امــروز مــا شــرایط نســبتا 

ــم. ــی را می بینی مطلوب
وی ادامــه داد: آنچــه کــه مــا مــی گوییــم انجــام دادیــم در 
شــرایط ســخت جنــگ و کرونــا و خشکســالی انجــام دادیم.اگــر 
کســی مــی خواهــد راجــع دولــت صحبــت کنــد هــر ســه را در 
ــات،  ــم از وزارت اطاع ــت ه ــاظ امنی ــد. از لح ــم ببین ــار ه کن
ــه کار  ــه هم ــرا ک ــم چ ــی کن ــکر م ــاع تش ــور و دف وزارت کش
ــرایط  ــود در ش ــختی ب ــرایط س ــه در ش ــور ک ــا کش ــد ت کردن
امنیــت قــرار گرفــت. در بخــش کشــاورزی کار بزرگــی در طــول 
ــاورزان تشــکر  ــه کش ــه از هم ــت ک ــال صــورت گرف ــن 8 س ای
مــی کنــم. محصــوالت کشــاورزی از ٩٧ میلیــون تــن بــه ۱٢۵ 
ــت  ــه چــه حرک ــن رســیده اســت. روشــن اســت ک ــون ت میلی

ــی در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه اســت.  خوب
رییــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه در برخــی بخشــها 
شــرایط چنــد برابــر قبــل شــده اســت گفــت: در آبیــاری قطــره 
ای هرچــه کــه بــوده تــا ٩٢ بیــش از آن در آبیــاری قطــره ای 
بــه آن اضافــه کردیــم. آنچــه کــه در مســاله گاز بــرای روســتاها 
بــوده بــه انــدازه آن و بیشــتر اضافــه کردیــم. ۱۴ هــزار روســتا 
بــه ٣٣ هــزار روســتا رســاندیم. البتــه بــا توجــه بــه کارهــای کــه 
زیــادی انجــام شــده اســت هنــوز بدهــکار هســتیم.  اگر شــرایط 
ــا هــم همــکاری کــرده  ، شــرایط مناســب تــری بــود و همــه ب
ــد،  ــرده بودن ــاری ک ــت را ی ــتر دول ــر بیش ــوای دیگ ــم و ق بودی
ــه  ــود ب ــی بیشــتر ب ــود و انســجام مل ــر ب ــا کمت ــه ه ــر فاصل  اگ
نقــاط بهتــری مــی رســیدیم.  از همــه آنهایــی کــه در بخــش 
ــکر و  ــد تش ــاری کردن ــت را ی ــر دول ــای دیگ ــش ه ــرا و بخ اج

ــد باشــد.  ــا خداون سپاســگزاری مــی کنــم  اجــرا آنهــا ب
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه  مــردم ایــران مــردم قدرشناســی 
هســتند افــزود: مــردم در ایــن ســه ســال و نیــم از لحــاظ تامیــن 
زندگــی، اجــاره مســکن در رنــج و ســختی بــود و روزهــای بســیار 
ــر آنهــا گذشــت. البتــه کاری کــه مــا مــی توانســتیم  ســختی ب
انجــام دهیــم ایــن بــود کــه بســته معیشــتی را اضافــه کنیــم و 
در کنــار آن حقــوق را بــاال ببریــم. حقــوق بازنشســته هــا را بــاال 
ــم  ــک کردی ــاری و کم ــتیم ی ــوان داش ــه ت ــدی ک ــم. در ح ببری
امــا در عیــن حــال از ملــت بــزرگ ایــران بــه خاطــر رنــج هایــی 
کــه کشــیدند عذرخواهــی مــی کنــم و بــه خاطــر پیــروزی کــه 

بدســت آوردنــد تشــکر مــی کنــم.
وی ادامــه داد: ملــت مــا دوبــار پیــروز شــد. در دولــت 
ــروز شــد. در  یازدهــم ملــت در مذاکــرات و تعامــل ســازنده پی
ــکا و  ــر آمری ــت در براب ــم در ایســتادگی و مقاوم ــت دوازده دول
دشــمنان موفــق و پیــروز شــد و شکســت حتمــی بــه آنهــا داد 
و خــود آنهــا هــم اعتــراف کردنــد. ملــت بــا ایــن مقاومــت آنهــا 
را پــای میــز مذاکــره کشــانده اســت. هــردو موفقیــت بــزرگ در 
ــت و رهنمودهــای  ــه مل ــوط ب ــت یازدهــم و دوازدهــم  مرب دول
رهبــر معظــم انقــاب اســت. دولــت هــم در حــد تــوان خــود در 
ایــن زمینــه کاری کــه از دســت آن برآمــده انجــام داده اســت. 
خداونــد بــه همــه کســانی کــه بــه ملــت خدمــت کردنــد اجــر 
فــراوان بدهــد. بــه ملــت بــزرگ ایــران کــه کارعظیــم و بزرگــی 
ــی  ــزای واف ــزرگ و ج ــر ب ــد خی ــام دادن ــال انج ــن 8 س در ای
بــه آنهــا عنایــت کنــد و مــا هــم بتوانیــم هرکجــا کــه هســتیم 

ــرای ملــت و نظــام و ایــران باشــیم. خــادم کوچکــی ب

روحانی در آخرین جلسه هیات دولت دوازدهم: 

بخشی از واقعیت را به دلیل حفظ وحدت ملی به مردم نگفتیم 
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