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مظهر وفاق ملی باشید 
و با مردم صادقانه صادقانه 

حرفحرف بزنید

690 هزار میلیارد منابع بانک ها 
به تسهیالت تبدیل نشد 

کنترل تورم و جلوگیری از افزایش 
قیمت ها اولویت های دولت آینده باشد 

 دیپلماسی بهترین راه مواجهه 
با ایران است

سقف تسهیالت قرض الحسنه 
مشاغل خانگی افزایش یافت 

ــئوالن  ــای مس ــی و پیگیری ه ــای عموم ــی مطالبه ه ــه در پ ــهرداری مراغ ش
ــا امضــای یــک  ــن شــهر را ب ــه تاریخــی ای امــر، نگهــداری از محوطــه رصدخان
ــع دســتی و گردشــگری  ــا اداره میــراث فرهنگــی، صنای تفاهم نامــه همــکاری ب

شهرســتان بــر عهــده گرفــت. 
ــژه  ــدار وی ــرقی و فرمان ــتاندار آذربایجان ش ــاون اس ــا، مع ــزارش ایرن ــه گ ب
مراغــه در آییــن امضــای ایــن تفاهم نامــه، آن را یــک واقعــه مانــدگار و ارزشــمند 
ــه گردشــگری شهرســتان طــی  ــوط ب ــزود: ســاماندهی مســایل مرب ــد و اف خوان

ــوده اســت.  ــر ب ــاه گذشــته کم نظی ــن م چندی
»ســیدعلی موســوی« اضافــه کــرد: در نخســتین گام محوطــه گنبــد ســرخ 
ــه  ــاماندهی شــد و محوطــه رصدخان ــکاری س ــه هم ــک تفاهم نام ــا امضــای ی ب
تاریخــی مراغــه دومیــن گام در جهــت توســعه گردشــگری شهرســتان بــه شــمار 

میــرود.
ــازنده  ــتان را س ــی شهرس ــراث فرهنگ ــهرداری و اداره می ــکاری ش وی هم
ــد  ــن همــکاری و تعامــل، مراغــه می توان دانســت و اظهــار داشــت: در ســایه ای
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــاکنان ای ــد و س ــا کن ــود را احی ــی خ ــگاه تاریخ ــام و جای ن

ــند.  ــاهد باش ــر را ش ــئوالن ام ــاش مس ــه ت نتیج
فرمانـــدار مراغـــه همچنیـــن از همـــه دســـت اندرکاران و اعضـــای 
تعامـــل  از  حمایت هایشـــان  خاطـــر  بـــه  مراغـــه  پنجـــم  شـــورای 
ـــداری  ـــه نگه ـــبت ب ـــی و نس ـــی قدردان ـــراث فرهنگ ـــا اداره می ـــهرداری ب ش
ــهرداری  ــوی شـ ــتان از سـ ــی شهرسـ ــار تاریخـ ــایر آثـ ــای سـ محوطه هـ

ابـــراز امیـــدواری کـــرد. 
موســوی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد کــه ســاماندهی محوطــه 
ــکان  ــر در آن م ــی دیگ ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــاز برخ ــب آغ ــه موج رصدخان
ــرای شــهرداری باشــد و باعــث افتخــار مــردم و گردشــگران در  و درآمدزایــی ب

ــود.  ــدان دور ش ــه چن ــده ن آین

اعالمآمادگیشهرداریبرایهمکاریهایبعدی
شــهردار مراغــه نیــز در ایــن آییــن نســبت بــه آمادگــی مجموعــه مدیریــت 
ــه  ــار تاریخــی شهرســتان از جمل ــایر آث ــاماندهی محوطــه س ــرای س شــهری ب
»مغازه هــای ســنگی« اعــام آمادگــی کــرد و گفــت: گردشــگری ایــن شــهر در 

ــا میشــود. ــای مشــترک احی ــایه همکاری ه س
شــهرام مروتــی همچنیــن اظهــار داشــت: امســال احــداث مجموعــه فرهنگــی 
- هنــری اوحــدی نیــز در دســتور کار شــهرداری قــرار می گیــرد و اخیــرا نیــز 

یــک ملــک در همیــن محــدوده تملــک شــد.
وی بــا قدردانــی از اعضــای شــورای پنجــم مراغــه کــه شــهرداری را در جهــت 
ــد،  ــتیبانی کرده ان ــهر پش ــن کهن ش ــی ای ــار تاریخ ــای آث ــاماندهی محوطه ه س
بیــان کــرد: توســعه گردشــگری از برنامه هــای اولویــت دار شــهرداری در ســال 

جــاری اســت. 

مرمتوحفاظتبامیراثفرهنگی؛
نگهداریوساماندهیمحوطهباشهرداری

ـــا  ـــه ب ـــگری مراغ ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــس اداره می رئی
ـــت  ـــت و حفاظ ـــکاری، مرم ـــه هم ـــن تفاهم نام ـــایه ای ـــه در س ـــه اینک ـــاره ب اش
بـــر عهـــده میـــراث فرهنگـــی و نگهـــداری و ســـاماندهی محوطـــه بـــر دوش 
ـــد  ـــا بازدی ـــه ب ـــن تفاهم نام ـــای ای ـــه امض ـــت: جرق ـــود، گف ـــد ب ـــهرداری خواه ش

ـــد. ـــه زده ش ـــه از رصدخان ـــدار مراغ ـــر فرمان اخی
ـــه  ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــهرداری و می ـــل ش ـــرد: تعام ـــان ک ـــی بی ـــوب طالب یعق
ـــود  ـــر می ش ـــتان منج ـــگری شهرس ـــعه گردش ـــت توس ـــر در جه ـــات موث اقدام
ــال  ــات ۲۰ سـ ــا اقدامـ ــه بـ ــن زمینـ ــته در ایـ ــاه گذشـ ــای ۶ مـ و اتفاق هـ
ـــهروندان  ـــهر و ش ـــه ش ـــع آن ب ـــت مناف ـــه در نهای ـــد ک ـــری می کن ـــته براب گذش

می رســـد.
وی اضافـــه کـــرد: رصدخانـــه مراغـــه بـــه عنـــوان نقطـــه عطـــف 
ــامی،  ــران اسـ ــی ایـ ــان تمدنـ ــی جریـ ــف و بازیابـ ــوم مختلـ ــول علـ تحـ
ـــن  ـــان دارد و ای ـــران و جه ـــگ ای ـــم و فرهن ـــخ عل ـــژه ای در تاری ـــگاه وی جای
تفاهم نامـــه نیـــز بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص رصدخانـــه و دارا بـــودن 
ــای  ــوزه گردشـــگری، در جهـــت ارتقـ ــای قابـــل ماحظـــه در حـ ظرفیتهـ
ــب  ــرایط مناسـ ــاد شـ ــگران و ایجـ ــه گردشـ ــانی بـ ــت خدمات رسـ کیفیـ
بـــرای نگهـــداری و جلوگیـــری از هرگونـــه تخریـــب ســـازه ای و هویتـــی 

بـــه امضـــا رســـید.
ـــاده ۵۵  ـــد ۲۲ م ـــتناد بن ـــه اس ـــکاری ب ـــه هم ـــن تفاهم نام ـــه وی ای ـــه گفت ب
قانـــون شـــهرداری ها جهـــت تشـــریک مســـاعی در حفـــظ رصدخانـــه در ۱۶ 
ـــه  ـــدار مراغ ـــهر و فرمان ـــامی ش ـــورای اس ـــس ش ـــب رئی ـــد و نائ ـــا ش ـــد امض بن

ـــتند. ـــدگان آن هس ـــر امضاکنن از دیگ
ــار  ــی آثـ ــا تمامـ ــه بـ ــه رصدخانـ ــه تپـ ــی کـ ــرد: از آنجایـ ــه کـ وی اضافـ
مکشـــوفه جـــزو آثـــار نفیـــس ملـــی محســـوب می شـــود، بـــر اســـاس بنـــد 
ـــازه  ـــاخت س ـــاد و س ـــرف، ایج ـــل و تص ـــه دخ ـــه هرگون ـــن تفاهم نام ـــت ای نخس
پـــادار بـــا هـــر ارتفاعـــی و مســـتحدثات میهمـــان نیـــز بـــه هـــر شـــکل در 

ســـطح تپـــه ممنـــوع اســـت.
ـــئوالن در  ـــی از مس ـــور جمع ـــا حض ـــی ب ـــکاری در حال ـــه هم ـــن تفاهم نام ای
ـــه،  ـــام جمع ـــن ام ـــش از ای ـــه پی ـــید ک ـــا رس ـــه امض ـــه ب ـــداری مراغ ـــل فرمان مح
فرمانـــدار و بســـیاری از مـــردم شهرســـتان نســـبت بـــه وضعیـــت نگهـــداری 

ـــتند. ـــه داش ـــه گای ـــه رصدخان محوط
ـــی  ـــهیر ایران ـــناس ش ـــی دان و ستاره ش ـــی ریاض ـــن توس ـــه نصیرالدی خواج
کـــه در قـــرن هفتـــم هجـــری می زیســـت و از پیشـــگامان علمـــی زمـــان 
ـــۀ  ـــاخت رصدخان ـــرای س ـــت الزم را ب ـــت حمای ـــد توانس ـــمار آی ـــه ش ـــود ب خ

ــان را  ــی جهـ ــز علمـ ــن مراکـ ــی از بزرگتریـ ــد و یکـ ــب نمایـ ــه جلـ مراغـ
ـــا، از آن  ـــو در اروپ ـــۀ تیک ـــا رصدخان ـــن ت ـــۀ پک ـــه از رصدخان ـــاد ک ـــان نه بنی

الگوبـــرداری شـــد.
ــراه  ــه همـ ــه بـ ــرد کـ ــرح کـ ــه ای را مطـ ــه نظریـ ــن رصدخانـ او در همیـ
توضیحـــات و نوشـــته های تکمیلـــی شـــاگردان و همکارانـــش، بـــه مکتبـــی 
ـــه  ـــت و از آن ب ـــروف اس ـــه مع ـــب مراغ ـــه مکت ـــه ب ـــد ک ـــل ش ـــوم تبدی در نج

عنـــوان دورۀ پیـــش از کوپرنیـــک نیـــز یـــاد مـــی شـــود.
ـــدگاه فکـــری  ـــر دی ـــم ب ـــۀ بطلیموســـی حاک ـــا درک مشـــکات نظری توســـی ب
ـــرح  ـــی مط ـــه شمس ـــیاره ها در منظوم ـــت س ـــارۀ حرک ـــه ای درب ـــان، نظری آن زم
کـــرد کـــه از مـــدل زمیـــن مرکـــزی دور می شـــد و یـــک گام بـــا نظریـــۀ 
خورشـــید مرکـــزی فاصلـــه داشـــت؛ ایـــن نظریـــه کـــه بـــه جفـــت توســـی 

معـــروف اســـت، مرکزیـــت حرکـــت را از زمیـــن می گرفـــت.
ــر روش  ــدی بـ ــای جـ ــز نقدهـ ــه نیـ ــب مراغـ ــمندان مکتـ ــر دانشـ دیگـ
ـــد و  ـــه ش ـــی ترجم ـــه یونان ـــی ب ـــت توس ـــۀ جف ـــد و نظری ـــوس وارد کردن بطلیم
ـــت  ـــا وق ـــک مدته ـــه کوپرنی ـــی ک ـــد؛ جای ـــداری ش ـــکان نگه ـــۀ واتی در کتابخان
ـــا،  ـــای آنه ـــر مبن ـــه ب ـــرد ک ـــی ک ـــردآوری اطاعات ـــه و گ ـــرف مطالع ـــود را ص خ

ـــرد. ـــن ک ـــود را تدوی ـــزی خ ـــید مرک ـــرح خورش ط
مهــم تریــن ابــداع نصرالدیــن توســی در حــوزه نجــوم نظــری بــود؛ 
از دیــد نجــوم بطلیموســی همــه حرکت هــای ســماوی بایــد مســتدیر و 
ــن اصــل را  ــوارد ای ــا منجمــان دوره اســامی در بعضــی م یکنواخــت باشــد ام
بــا مشــاهده های خــود در تناقــض دیدنــد؛ توســی ایــن تناقــض را در توصیــف 
حــرکات مــاه بــا ابــداع اصــل »صغیــر و کبیــر« کــه بعدهــا بــه »جفــت توســی« 

ــرد. ــد، حــل ک مشــهور ش
ــان دوره  ــر منجم ــت و ب ــان راه یاف ــکریت و یون ــار سانس ــه آث ــل ب ــن اص ای

ــت. ــر گذاش ــک تاثی ــژه کوپرنی ــه وی ــا ب ــی اروپ نوزای

شهرداری مراغه نگهداری از محوطه رصدخانه مراغه را هم بر عهده گرفت
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ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
دولــت بایــد مظهــر وفــاق ملــی باشــد، گفتنــد: یکــی 
ــت  ــودن دول ــی ب ــه مردم ــه ب ــای مهمــی ک از کاره
کمــک می کنــد، تعهــد بــه گفــت و گــوی صادقانــه 
و بــدون پیرایه هــای سیاســی بــا مــردم اســت. بایــد 
بــا مــردم صادقانــه حــرف زد، مشــکات و راه حل هــا 

را گفــت و توقعــات را بیــان کــرد. 
بــه گــزارش ایرنــا، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در مراســم تنفیذ حجت االســام و المســلمین ســید 
ــال  ــد متع ــألت از خداون ــا مس ــی، ب ــم رییس ابراهی
ــرای  ــد ب ــر امی ــن روز پ ــدن ای ــارک گردان ــرای مب ب
مــردم و کشــور، حضــور ملــت در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری را کامــًا پــر معنــا و نمــاد مردم ســاالری 
ــور و  ــا تشــکر از »رئیــس جمه ــد و ب ــی خواندن دین
دولــت دوازدهــم«، بــرای آقــای رئیســی و همــکاران 
ــی  ــژه اله ــت وی ــق و عنای ــز توفی ــد نی ــت جدی دول

ــد. آرزو کردن
ــذ را متکــی  ــری مراســم تنفی ــام معظــم رهب مق
بــر قانــون اساســی و رســم بنیانگــذاری شــده 
و  برشــمردند  خمینــی)رض(  امــام  به دســت 
افزودنــد: ایــن مراســم، مظهــر موضــوع بســیار مهــم 
»جابجایــی عقانــی، آرام و متیــن« در قــوه مجریــه 

ــت. ــور اس ــت کش ــع در مدیری و در واق
دیگــر  از  را  تنــوع سیاســی  وجــود  ایشــان   
ــد و  ــذ خواندن ــم تنفی ــم مراس ــیار مه ــن بس مضامی
ــا،  ــِی دولت ه ــف سیاس ــای مختل ــد: گرایش ه افزودن
ایــن  نشــان دهنده تنــوع سیاســی در کشــور و 
ــت. ــات اس ــامت انتخاب ــانه آزادی و س ــت نش واقعی

ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاب اســامی ب ــر انق رهب
انتخابــات در ســامت و امنیــت کامــل، از همــه 
دســتگاههای برگزارکننــده انتخابــات و تأمین کننــده 
نظــم و امنیــت و به طــور ویــژه از ملــت عزیــز ایــران 
صمیمانــه تشــکر کردنــد و افزودنــد: از مدت هــا پیش 
توطئــه تحریــم انتخابــات در محافــل سیاســت گذاری 
دشــمنان طراحــی و دنبــال می شــد و در داخــل هــم 
عــده ای از روی غفلــت و عــده ای شــاید از روی غــرض 
ــت پاســخ  ــا مل ــد ام ــال می کردن همیــن خــط را دنب
قاطــع داد و بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال، مشــارکت 

خوبــی در انتخابــات داشــت.
ــدرت  ــی ق ــه ای، جابجای ــت اهلل خامن ــرت آی حض
در قــوه مجریــه را امیدآفریــن برشــمردند و گفتنــد: 
حضــور افــراد جدیــد بــا اراده هــای تــازه و ابتــکارات 
نــو، بــرای همــه بــه خصــوص جوانــان امیــد 
می آفرینــد کــه ایــن امیــدواری بســیار مغتنــم 

ــت. اس
ایشــان افزودنــد: ایــن جابجایــی بــرای صاحبــان 
ــا  فکــر و نظــر و اندیشــه نیــز فرصتــی اســت کــه ب
ــدا  ــته را پی ــای دوران گذش ــل، خطاه ــت و تأم دق

ــد. ــه دهن ــد و راه حــل ارائ کنن
ــر  ــه تکیــه ب ــا اشــاره ب رهبــر انقــاب اســامی ب
ــای  ــی آق ــات انتخابات ــاب در تبلیغ ــای انق ارزش ه
ــد  ــن مســیر درســت بای ــد: ای ــد کردن رئیســی تأکی
ــه حقــوق اساســی  ــد چــرا کــه ملــت را ب ادامــه یاب
ــته  ــگاه شایس ــران را در جای ــاند و ای ــود می رس خ

قــرار می دهــد.
ــای  ــد: ارزش ه ــه افزودن ــن زمین ــان در همی ایش
انقــاب مفاهیــم موهومــی نیســت بلکــه در ســخنان 
امــام بزرگــوار، بــه طــور روشــن و مکــرر بیــان شــده 
و بایــد همیــن ســخنان مــاک قــرار گیــرد و دنبــال 

شــود.
ــف  ــه مســائل مختل ــت ب ــر انقــاب، ورود مل رهب
را کلیــد اصلــی حــل مشــکات خواندنــد و افزودنــد: 
افزایــش  انقــاب موجــب  ارزش هــای  پیگیــری 
انگیزه هــای مــردم و ورود آنــان بــه میــدان می شــود 
کــه ایــن حضــور بــی بدیــل و بی جایگزیــن، بســیار 

مغتنــم و کارگشــا اســت.
ــردم را از  ــل م ــه ای، تبدی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
یــک جمــع منفعــل و پراکنــده بــه مجموعــه ای متحد، 
پرانگیــزه، هدفــدار و آرمانخــواه، هنــر اصلــی انقــاب و 
امــام خواندنــد و افزودنــد: هــر عامــل و عنصــری کــه 
بتوانــد اتحــاد، انگیــزه و امیــد ملــت را افــزون و مــردم 
ــای  ــه ارزش ه ــت ک ــم اس ــد، مغتن ــدان کن را وارد می

انقــاب ایــن ویژگــی تعییــن کننــده را دارد.
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه شــعارهای انتخاباتــی 

آقــای رئیســی مبنــی بــر »مردمــی بــودن و از مــردم 
شــنیدن و در میــان مــردم بــودن«، گفتنــد: مردمــی 
بــودن موضــوع بســیار مهمــی اســت و رییس جمهــور 
ــن  ــد ای ــاش کنن ــد ت ــان بای ــرم و همکارانش محت
شــعار در واقعیــت محقــق شــود و بــه معنــی واقعی و 
بــدون در نظرگرفتــن امتیازهــای طبقاتــی و گروهی، 

در میــان همــه مــردم باشــند.
نشــان  خاطــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کردنــد: البتــه حضــور در میــان مــردم نبایــد موجــب 
غافــل شــدن از ارتبــاط بــا نخبــگان شــود و ارتبــاط 

ــت. ــد اس ــگان، الزم و مفی ــا نخب ــر ب ــادل نظ و تب
ــد  ــت بای ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاب ب رهبرانق
مظهــر وفــاق ملــی و نــگاه ماطفــت آمیــز بــه عمــوم 
ــی  ــای مهم ــی از کاره ــد: یک ــد، افزودن ــردم باش م
ــد،  ــک می کن ــت کم ــودن دول ــی ب ــه مردم ــه ب ک
ــای  ــدون پیرایه ه ــه و ب ــوی صادقان ــه گفتگ ــد ب تعه
ــه  ــا مــردم صادقان ــا مــردم اســت. بایــد ب سیاســی ب
و  گفــت  را  راه حل هــا  و  مشــکات  زد،  حــرف 
توقعــات را بیــان کــرد و کمک هــای الزم را نیــز بــه 

ــرد. ــم ک ــردم تقدی م
ــه  ــه ای ب ــت اهلل خامن ــدی حضــرت آی ــه بع توصی
ــراوان  ــای ف ــناخت ظرفیت ه ــیزدهم، ش ــت س دول
کشــور و توجــه جــدی بــه آنهــا بــود. ایشــان گفتنــد: 
ایــن روزهــا از مشــکات و کمبودهــای کشــور گفتــه 
ــا ظرفیت هــای  ــاد هــم هســتند ام ــه زی می شــود ک
کشــور در بخش هــای آب، نفــت، معــادن، بــازار 
و  اســتعدادها  و  همســایگان  داخلــی،  گســترده 
ــر از  ــیار فرات ــان، بس ــرت آور جوان ــای حی آمادگی ه

مشــکات و فوق العــاده هســتند.
رهبــر انقــاب خاطــر نشــان کردنــد: بــدون 

ــر مشــکات  ــوان ب ــا می ت ــن ظرفیت ه ــا ای ــد ب تردی
ــناخته و  ــوب ش ــه خ ــرطی ک ــه ش ــرد ب ــه ک غلب
ســپس بــا تــاش خســتگی ناپذیر و شــبانه روزی بــه 

ــوند. ــه ش کار گرفت
از  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی دیگــر 
بی امــان  مبــارزه  را  بــودن  مردمــی  جنبه هــای 
ــای  ــد: آق ــمردند و افزودن ــد برش ــاد و مفس ــا فس ب
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــی، مب ــئولیت قبل ــی در مس رئیس
ــا  ــام داد ام ــی انج ــات خوب ــرد و اقدام ــروع ک را ش
اصــل قضیــه و بســترها و زمینه هــای فســاد در 
ــا آن به طــور جــدی  قــوه مجریــه اســت کــه بایــد ب

ــرد. ــارزه ک مب
انحصارهــای  مالیاتــی،  فرارهــای  ایشــان 
ــوء  ــوداگرانه و س ــالم س ــای ناس ــل، فعالیت ه بی دلی
ــوارد  ــی از م ــی را نمونه های ــتفاده از ارز ترجیح اس
ــه و  ــا برنام ــا ب ــا آنه ــد ب ــه بای ــمردند ک ــاد برش فس

ــرد. ــه ک ــری، مقابل پیگی
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای حــل مشــکات 
ــاس  ــت براس ــه و حرک ــد برنام ــادی را نیازمن اقتص
ــد:  ــتند و گفتن ــده دانس ــی ش ــی طراح ــه کل برنام
ــده  ــات پیش بینی نش ــره و اقدام ــای روزم ــا کاره ب
ــن آنکــه  ــل کــرد ضم نمی تــوان مشــکات را ح
ــر  ــادی زمان ب ــکات اقتص ــل مش ــد ح ــه بدانن هم
ــه  ــاش خــود را ب ــه ت ــد هم اســت و مســئوالن بای
ــان هــر چــه ممکــن اســت  ــن زم ــا ای ــد ت کار گیرن

کوتاه تــر شــود.
ایشــان ســرعت عمــل در تشــکیل دولــت را 
ضــروری خواندنــد و افزودنــد: شــرایط کشــور اقتضــا 
ــد  ــر بیفت ــه تأخی ــت ب ــکیل دول ــه تش ــد ک نمی کن
ــی وزرای  ــرم در معرف ــور محت ــن رییس جمه بنابرای
ــت  ــی صاحی ــز در بررس ــس نی ــنهادی و مجل پیش

ــد. ــه خــرج دهن ــران شــتاب ب وزی
ــه آن اشــاره  ــاب ب ــر انق ــه رهب ــی ک ــه پایان نکت
ــرت  ــود. حض ــی ب ــگ تبلیغات ــوع جن ــد موض کردن
ــاش دشــمنان  ــه ت ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت اهلل خامن آی
بــرای تأثیرگــذاری و مســلط شــدن بــر افکارعمومــی 
کشــورها از جملــه مــردم ایــران از طریــق جنــگ نرم 
ــکار  ــد: اگــر اف ــی و رســانه ای گفتن و جنــگ تبلیغات
ــه قــرار گیــرد  عمومــی یــک ملــت در اختیــار بیگان
آن ملــت طبــق میــل بیگانــه پیــش خواهــد رفــت.

ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ضعــف و کــم کاری در کارهــای رســانه ای و تبلیغاتــی 
در داخــل کشــور خاطرنشــان کردنــد: بایــد در ایــن 

ــرد. ــل ک ــمندانه تر عم ــر و هوش ــایل قوی ت مس

ســـخنگوی کاخ ســـفید تصریـــح کـــرد: دولـــت 
ــه  ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ــر ایـ ــان بـ ــدن همچنـ بایـ
ـــه  ـــن راه مواجه ـــک بهتری ـــیر دیپلماتی ـــبرد مس پیش

بـــا ایـــران اســـت. 
ـــخنگوی  ـــاکی س ـــن س ـــنا، ج ـــزارش ایس ـــه گ ب
کاخ ســـفید در نشســـت خبـــری هفتگـــی خـــود 
در پاســـخ بـــه ســـوالی دربـــاره حملـــه بـــه یـــک 
ـــی عمـــان و ادعـــای  ـــرائیلی در نزدیک نفتکـــش اس
ـــتن  ـــت داش ـــر دس ـــی ب ـــتی مبن ـــات صهیونیس مقام
ــک  ــرائیل یـ ــت: اسـ ــه گفـ ــن حادثـ ــران در ایـ ایـ
ــود را  ــات خـ ــت و تصمیمـ ــتقل اسـ ــت مسـ دولـ

اتخـــاذ خواهـــد کـــرد.
تمرکـــز  حـــال  عیـــن  در  داد:  ادامـــه  وی 
ـــدن  ـــرای بازگردان ـــا ب ـــت وگوه ـــنگتن روی گف واش
برنامـــه جامـــع اقـــدام مشـــترک )برجـــام( باقـــی 

ــد. ــد مانـ خواهـ
ــد  ــی ضـ ــن در اظهاراتـ ــاکی همچنیـ ــن سـ جـ
ایرانـــی مدعـــی شـــد: دیـــدگاه مـــا ایـــن اســـت 
کـــه هرگونـــه تهدیـــد از ســـوی ایـــران باوجـــود 
ـــر  ـــاک ت ـــدود خطرن ـــته ای نامح ـــه هس ـــک برنام ی

خواهـــد بـــود.
ـــع،  ـــور قط ـــه ط ـــزود: ب ـــفید اف ـــخنگوی کاخ س س
ـــت  ـــا را در موقعی ـــق هســـته ای م ـــه تواف بازگشـــت ب
ـــرار  ـــدات ق ـــن تهدی ـــه ای ـــیدگی ب ـــرای رس ـــری ب بهت

ـــد. ـــی ده م
گـــزارش  هـــا  رســـانه  شـــنبه  پنـــج  روز 
دادنـــد کـــه یـــک نفتکـــش متعلـــق بـــه رژیـــم 
صهیونیســـتی در نزدیکـــی عمـــان هـــدف حملـــه 
ـــر آن  ـــه در اث ـــت ک ـــرار گرف ـــاد ق ـــک پهپ ـــط ی توس
ـــی  ـــک بریتانیای ـــه کشـــتی، شـــامل ی ـــن از خدم دو ت
ـــد. ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــی ج ـــک رومانیای و ی

ـــس و  ـــن انگلی ـــتی و همچنی ـــات صهیونیس مقام

ـــه  ـــدون ارائ ـــاس و ب ـــی اس ـــی ب ـــکا در ادعاهای آمری
ـــت  ـــه دس ـــم ب ـــران را مته ـــی ای ـــه مدرک ـــچ گون هی
ـــه  ـــد ک ـــی گوین ـــرده و م ـــه ک ـــن حادث داشـــتن در ای

ـــت. ـــوده اس ـــران ب ـــه کار ای حمل
ایـــن ادعاهـــای ســـاختگی در حالـــی مطـــرح مـــی 
ـــخنگوی وزارت  ـــب زاده س ـــعید خطی ـــه س ـــود ک ش
ـــن  ـــری ای ـــت خب ـــورمان در نشس ـــه کش ـــور خارج ام
ـــده از  ـــرح ش ـــات مط ـــورد اتهام ـــود در م ـــه خ هفت

ـــه  ـــبت ب ـــکا نس ـــیتی و آمری ـــم صهیونس ـــوی رژی س
ـــه  ـــران در حمل ـــتن ته ـــت داش ـــورد دس ـــران در م ای
ـــم  ـــن رژی ـــاش ای ـــراییلی و ت ـــش اس ـــت ک ـــه نف ب
بـــرای مطـــرح کـــردن ایـــن موضـــوع در شـــورای 
ـــم  ـــت رژی ـــت: موجودی ـــل گف ـــازمان مل ـــت س امنی
ـــام زدن  ـــن اته ـــت از ای ـــد دس ـــدس بای ـــغالگر ق اش
ـــه  ـــت ک ـــار اول نیس ـــن ب ـــردارد و ای ـــی ب ـــای واه ه
ـــه  ـــی را متوج ـــن اتهامات ـــغالگر چنی ـــم اش ـــن رژی ای

ـــد. ـــی کن ـــا م ـــور م کش
ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــد ایران ـــات ارش ـــن دیپلم ای
ایـــن رژیـــم هـــر جایـــی کـــه رفتـــه بـــا خـــود 
ناامنـــی، تـــرور و وحشـــت بـــرده اســـت تصریـــح 
ــده  ــر عهـ ــی بـ ــت فعلـ ــئولیت وضعیـ ــرد: مسـ کـ
ـــه  ـــتی را ب ـــم صهیونیس ـــای رژی ـــه پ ـــت ک ـــی اس آنان

منطقـــه بـــاز کـــرده انـــد.
خطیـــب زاده بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه اظهـــارات 
ــاط  ــن ارتبـ ــتی در ایـ ــم صهیونیسـ ــات رژیـ مقامـ
محکـــوم اســـت، گفـــت: آنهـــا بایـــد بداننـــد بـــا 
ـــی  ـــان دوا نم ـــا دردی از دردهایش ـــی ه ـــن فرافکن ای
ـــی  ـــان درو م ـــکارد طوف ـــاد ب ـــس ب ـــر ک ـــود و ه ش

ـــد. کن
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــران لحظـــه ای در 
ـــد  ـــش تردی ـــع مردم ـــود و مناف ـــت خ ـــاع از امنی دف

ـــد. ـــی کن نم

رهبر معظم انقالب: 

مظهر وفاق ملی باشید و با مردم صادقانه حرف بزنید 

کاخ سفید:

 دیپلماسی بهترین راه مواجهه با ایران است

علیرضابیگی:
فعالیت بیشتر نمایندگان در کمیسیون ها 
سبب تقویت وجهه تقنینی مجلس می شود

عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
در مجلــس اعتقــاد دارد فعالیــت بیشــتر نماینــدگان 
در کمیســیون های تخصصــی ســبب تقویــت وجهــه 

ــس می شــود.  ــی مجل تقنین
ــه  ــا خان ــو ب ــی در گفت وگ ــا بیگ ــد علیرض احم
ــور  ــیون مح ــت کمیس ــا اهمی ــه ب ــت، در رابط مل
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــای مجل ــت ه ــدن فعالی ش
گفــت: تقویــت وجهــه تقنینــی مجلــس بــه فعالیــت 
ــی  ــاز م ــی ب ــن علن ــا  و صح ــیون ه ــتر کمیس بیش

ــردد. گ
ــکو در  ــهر و اس ــز و آذرش ــردم تبری ــده م نماین
ــول  ــرد: در ط ــار ک ــامی اظه ــورای اس ــس ش مجل
دوره هــای اخیــر مجلــس، تمرکــز بــر بعــد نظارتــی 
افزایــش یافتــه و منتخبــان تــاش مــی کننــد ایــن 

ــد. ــی کنن ــه را عملیات وظیف
قوانیــن  مجلــس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــب  ــه ششــم توســعه را تصوی ــد برنام ــی مانن مختلف
ــرده و  ــی نک ــا را اجرای ــوز آنه ــت هن ــا دول ــرده ام ک
حتــی آییــن نامــه آنهــا را هــم تدویــن نکــرده اســت، 
ــا  ــیون ه ــوان در کمیس ــی ت ــع م ــه داد: در واق ادام
ــت  ــا ضمان ضعــف هــای قوانیــن را برطــرف کــرد ت
ــی شــود. ــش بین ــی پی ــه خوب ــز ب ــا نی ــی آنه اجرای

ـــا  ـــم ب ـــس یازده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
ـــیون  ـــی و کمیس ـــن علن ـــش صح ـــه  نق ـــان اینک بی
هـــای تخصصـــی امـــری مهـــم بشـــمار مـــی رود 
ــد  ــش بایـ ــر دو بخـ ــرد هـ ــان کـ ــد اذعـ ــا بایـ امـ
ـــه  ـــزود: ب ـــوند، اف ـــت ش ـــل تقوی ـــورت مکم ـــه ص ب
ــای  ــیون هـ ــد فعالیـــت در کمیسـ ــی برآینـ عبارتـ
ــی  ــورد ارزیابـ ــن مـ ــات صحـ ــی در جلسـ تخصصـ
ـــیون  ـــدر در کمیس ـــر چق ـــذا ه ـــرد ل ـــی گی ـــرار م ق
ــت در  ــود، دقـ ــرف شـ ــتری صـ ــان بیشـ ــا زمـ هـ
ـــات  ـــا جلس ـــه و نهایت ـــش یافت ـــن افزای ـــن قوانی تدوی

صحـــن نیـــز غنـــی تـــر مـــی شـــود.
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراها 
ــرد: در  ــس شــورای اســامی خاطرنشــان ک در مجل
ــی  ــن علن ــد در صح ــادآور ش ــد ی ــان بای ــن می ای
موضوعــات مــورد نظــر مــردم پیگیــری مــی شــود 
ــه  ــا جامع ــل ب ــرای تعام ــه ای ب ــم زمین ــن مه و ای
ــا حضــور  اســت امــا در نشســت هــای کمیســیون ب
کارشناســان مســائل تخصصــی و فنــی در راســتای 
ــی  ــرار م ــر ق ــادل نظ ــورد تب ــن م ــب قوانی تصوی

ــرد. گی

آذری جهرمی: 
طراحان طرح صیانت از کاربران 
فضای مجازی به اهداف مدنظر 

نمی رسند

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات گفـــت: 
ضـــرر پیـــش نویـــس طـــرح صیانـــت از کاربـــران 
فضـــای مجـــازی کـــه روی میـــز اســـت، بســـیار 
زیـــاد اســـت و طراحـــان آن بـــه اهـــداف مدنظـــر 
نمی رســـند. امیدوارم آنچـــه تصویـــب مـــی شـــود 

ـــد.  ـــت باش ـــود مل ـــه س ب
محمـــد جـــواد آذری جهرمـــی در گفت وگـــو 
بـــا ایرنـــا دربـــاره فعالیت هـــای ایـــن وزارتخانـــه 
ـــق  ـــه توفی ـــود ک ـــس ب ـــن ب ـــا همی ـــرای م ـــت: ب گف
ـــت  ـــا را تح ـــا دنی ـــه کرون ـــرایطی ک ـــتیم در ش داش
ــادی  ــکات زیـ ــرار داده و مشـ ــود قـ ــر خـ تاثیـ
ـــوی  ـــازی کورس ـــای مج ـــود، فض ـــرده ب ـــاد ک ایج
امیـــدی بـــرای فعالیت هـــای ۱۴ میلیـــون معلـــم 
ــجو،  ــتاد و دانشـ ــون اسـ ــوز و ۴ میلیـ و دانش آمـ
ـــامت  ـــان س ـــا، مدافع ـــب و کاره ـــیاری از کس بس
ــای  ــا خاءهـ ــم آورد تـ ــی فراهـ ــان دینـ و مبلغـ
ــر  ــور پـ ــا را در کشـ ــری کرونـ ــی از فراگیـ ناشـ

ـــد. کن
وی افـــزود: بـــا وجـــود همـــه ایرادهایـــی کـــه 
ــم  ــی فراهـ ــاخت ارتباطـ ــن زیرسـ ــد، ایـ می گیرنـ
ـــم  ـــی گذاری ـــم م ـــرادات را روی چش ـــه ای ـــد؛  البت ش
ـــوان  ـــی ت ـــا نم ـــود ام ـــل ش ـــائل ح ـــم مس و امیدواری
ــه  ــه در زمینـ ــی کـ ــزرگ و اتفاقاتـ ــوالت بـ از تحـ
ـــی  ـــازی روی داده و خدمات ـــای مج ـــات و فض ارتباط
کـــه بـــرای مـــردم فراهـــم کـــرد، چشـــم پوشـــی 

ـــرد. ک
ـــخ  ـــات در پاس ـــاوری اطاع ـــات و فن ـــر ارتباط وزی
بـــه ســـوالی دربـــاره طـــرح صیانـــت از کاربـــران 
فضـــای مجـــازی گفـــت: مـــن نظراتـــم را دربـــاره 
ایـــن طـــرح بـــه طـــور کامـــا شـــفاف در فضـــای 
مجـــازی نوشـــتم و نظـــر وزارتخانـــه را منعکـــس 
ـــز  ـــه روی می ـــی ک ـــش نویس ـــن پی ـــرر ای ـــردم. ض ک
اســـت، بســـیار زیـــاد اســـت و طراحـــان آن بـــه 
ـــه  ـــدوارم آنچ ـــید. امی ـــد رس ـــر نخواهن ـــداف مدنظ اه
در نهایـــت تصویـــب می شـــود بـــه ســـود ملـــت 

باشـــد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو:
جهاد دانشگاهی در هر موضوع و مقطعی 

که نیاز باشد، ورود پیدا کرده است
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: تمــام تــاش 
جهــاد دانشــگاهی بــر ایــن اصــل پایــه گــذاری شــده 
اســت کــه در هــر موضــوع و مقطــع کــه احســاس 

ــد.  ــدا کن ــت، ورود پی ــود داش ــاز وج نی
بــا  گفت وگــو  در  فرهنگــی  محمدحســین 
ــر  ــر ادارای و غی ــه ی غی ــرد: روحی ــار ک ــنا اظه ایس
ــب  ــگاهی موج ــاد دانش ــر جه ــم ب ــک حاک بروکراتی
ــن  ــر در ای ــوش فک ــر و خ ــای مبتک ــذب نیروه ج

ــت. ــده اس ــی ش ــه انقاب مجموع
وی بــا بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی یــک 
ــه  ــت، ادام ــامی اس ــاب اس ــته از انق ــاد برخاس نه
ــات  ــادن در موضوع ــه و گام نه ــات نوآوران داد: اقدام
پزشــکی،  مســائل  جملــه  از  جســورانه  علمــی 
ژنتیکــی و مرکــز درمــان نابــاروری از ابتــکارات 

ــت.  ــگاهی اس ــاد دانش جه
وی در رابطــه بــا ســایر فعالیت هــای جهــاد 
ــف  ــز مختل ــار مراک ــزود: در کن ــز اف ــگاهی نی دانش
فعــال  خبرگــزاری  از  می تــوان  ســازمان  ایــن 
دانشــجویان ایــران )ایســنا( و مرکــز افــکار ســنجی 

ــرد. ــاد ک ــی ی ــه نیک ــز ب ــپا( نی )ایس
اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  مــردم  نماینــده 
گرفتــار  نهادهــای   کــرد:  تاکیــد  مجلــس  در 
دیوانســاالری در برابــر تحــوالت مثبــت کــه نیازمنــد 
ــا نهــاد  حضــور فعــال اســت، مقاومــت می کننــد ام
ــز  ــگاهی نی ــاد دانش ــوده و جه ــور نب ــی اینط انقاب

ــت. ــی اس ــاد انقاب ــک نه ی
ــاش  ــام ت ــرد: تم ــان ک ــان بی ــی در پای فرهنگ
جهــاد دانشــگاهی بــر ایــن اصــل پایــه گــذاری شــده 
اســت کــه در هــر موضــوع و مقطــع کــه احســاس 
نیــاز وجــود داشــت، ورود پیــدا کنــد و ایــن ویژگــی 
شــکل گیری  باعــث  دانشــگاهی  جهــاد  اصلــی 
ــه در  ــده ک ــان ش ــگاه روی ــد پژوهش ــزی مانن مراک

ــت. ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ن

مالکی: 
تعطیل کردن کشور راه حل نیست، 

واکسن بزنید

یــک عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان سیســتان 
بــا تاکیــد بــر لــزوم تســریع در  و بلوچســتان 
ــی و  ــه جــای تعطیل ــردم گفــت: ب واکسیناســیون م
ــیون را  ــد واکسیناس ــد رون ــور بای ــردن کش ــل ک قف
ــد و  ــق تولی ــن کار از طری ــه ای ــید ک ــرعت بخش س
ــه  ــر چ ــس ه ــود پ ــی ش ــر م ــن میس واردات واکس

ــد.  ــن بزنی ــردم واکس ــه م ــر ب زودت
ــا ایســنا، در  فداحســین مالکــی در گفــت وگــو ب
خصــوص آخریــن وضعیــت سیســتان و بلوچســتان 
ــا، گفــت: بعــد از مباحــث رد  از لحــاظ شــیوع کرون
و بــدل شــده بیــن بنــده و آقــای نمکــی در زاهــدان 
ــرح  ــای مط ــا و کمبوده ــه آماره ــد ک ــخص ش مش
شــده دربــاره اســتان سیســتان و بلوچســتان صحــت 
ــات کشــوری  ــورد توجــه مقام ــذا موضــوع م دارد؛ ل
ــپاه،  ــگ س ــر رن ــور پ ــاهد حض ــت و ش ــرار گرف ق
ارتــش، ســتاد اجرایــی و هــال احمــر و گــروه 
ــتان  ــن اس ــارج از ای ــتان و خ ــادی در اس ــای جه ه
ــتان و  ــب سیس ــردم نجی ــک م ــه کم ــه ب ــم ک بودی

ــد. ــتان آمدن بلوچس
ــد.  ــفاف ش ــا ش ــات و کمبوده ــزود: واقعی وی اف
مشــخص شــد کــه چقــدر کادر درمــان علــی رغــم 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــاش کردن ــا ت ــن کمبوده ای
ــتان و  ــتان سیس ــرایط در اس ــه ش ــود اینک ــا وج ب
بلوچســتان بــه ســمت مهــار بیمــاری کرونا مــی رود 
ولــی بــاز هــم مشــکات پابرجاســت کــه مهمتریــن 
آن مســئله واکســن اســت. فرامــوش نکنیــم کــه در 
ــتان  ــا در اس ــای کرون ــی ه ــترین فوت ــی بیش مقطع

ــت. ــود داش ــتان وج ــتان و بلوچس سیس
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــر  ــنهاد وزی ــه پیش ــاره ب ــا اش ــس ب ــی مجل خارج
ــه ای کشــور  ــی دو هفت ــر تعطیل ــی ب بهداشــت مبن
ــای  ــا گفــت: بجــای این کــه آق جهــت کنتــرل کرون
نمکــی پیشــنهاد کنــد کــه کشــور را دو هفتــه 
ــد  ــد رون ــل کنی ــز را قف ــه چی ــرده و هم ــل ک تعطی
ــه اینکــه کار و  واکسیناســیون را ســرعت بخشــند ن
ــد  ــن تولی ــد. واکس ــل کنن ــردم را تعطی ــی م زندگ

ــد.  ــل وارد کنی ــتر از قب ــد و بیش کنی
چــون مشــکل اساســی در کشــور واکسیناســیون 

و کمبــود دســتگاه هــای اکســیژن ســاز اســت.
وی ادامـــه داد: در اســـتان هایـــی همچـــون 
ــل  ــه دلیـ ــان بـ ــتان و کرمـ ــتان و بلوچسـ سیسـ
داشـــتن وســـعت زیـــاد بایـــد هـــر چـــه ســـریعتر 
ـــی  ـــا بحران ـــرایط در آنج ـــون ش ـــوند چ ـــینه ش واکس
ـــی  ـــش خصوص ـــت بخ ـــوان از ظرفی ـــی ت ـــت. م اس
ـــی  ـــا نگران ـــرد ت ـــتفاده ک ـــن اس ـــرای واردات واکس ب
ــد  ــی گوییـ ــی مـ ــود. وقتـ ــرف نمـ ــردم را برطـ مـ
همـــه جـــا را تعطیـــل کنیـــد بـــه فکـــر تامیـــن 
ـــه  ـــوص جامع ـــه خص ـــر ب ـــیب پذی ـــر آس ـــاش قش مع
ـــا تعطیـــات مـــی خواهنـــد  کارگـــری هســـتید کـــه ب
ـــون  ـــری همچ ـــا قش ـــد ی ـــاش کنن ـــرار مع ـــا ام از کج
راننـــدگان تاکســـی کـــه روزانـــه درآمـــد دارنـــد. پـــس 
بـــاز هـــم مـــی گویـــم تعطیـــل و قفـــل کـــردن 
ـــردم  ـــریعتر م ـــه س ـــر چ ـــت. ه ـــل نیس ـــور راه ح کش
ـــش  ـــا آرام ـــد ت ـــن بزنی ـــد و واکس ـــینه کنی را واکس

بـــه مـــردم داده شـــود.

ســـخنگوی هیئـــت رئیســـه مجلـــس گفـــت: رئیس جمهـــور 
حداکثـــر ۲ هفتـــه پـــس از انجـــام مراســـم تحلیـــف مهلـــت دارد لیســـت 
ـــت دو  ـــن فرص ـــد از ای ـــه می توان ـــد البت ـــم کن ـــس تقدی ـــه مجل وزرا را ب
ـــامی  ـــف اس ـــان روز تحلی ـــه در هم ـــا اینک ـــد ی ـــتفاده کن ـــه ای اس هفت

ـــد.  ـــه ده را ارائ
بـــه گـــزارش تســـنیم، ســـیدنظام الدیـــن موســـوی ســـخنگوی 
هیـــات رئیســـه مجلـــس شـــورای اســـامی در گفـــت وگویـــی 
ــیزدهمین دوره  ــف سـ ــم تحلیـ ــزاری مراسـ ــی برگـ ــاره چگونگـ دربـ
ـــون  ـــق قان ـــت: مطاب ـــرد و گف ـــریح ک ـــران را تش ـــوری ای ـــت جمه ریاس
ــم  ــد مراسـ ــوری چنـ ــت جمهـ ــات ریاسـ ــس از انتخابـ ــی پـ اساسـ
ــذ  ــم تنفیـ ــد از: مراسـ ــم ها عبارتنـ ــن مراسـ ــود؛ ایـ ــزار می شـ برگـ
ـــس  ـــوگند رئی ـــا س ـــف ی ـــم تحلی ـــاب، مراس ـــم انق ـــر معظ ـــط رهب توس
جمهـــور، رأی اعتمـــاد مجلـــس بـــه کابینـــه معرفـــی شـــده توســـط 

رئیـــس جمهـــور.
وی افـــزود: پـــس از مراســـم تنفیـــذ طبـــق اصـــل ۱۲۱ قانـــون 
ـــس  ـــور در مجل ـــس جمه ـــوگند رئی ـــا س ـــف ی ـــم تحلی ـــی مراس اساس
ـــد در  ـــم بای ـــی مراس ـــل قانون ـــن اص ـــق ای ـــد. مطاب ـــد ش ـــزار خواه برگ
ـــه  ـــوه قضائی ـــس ق ـــا رئی ـــده و حتم ـــزار ش ـــس برگ ـــی مجل ـــت علن نشس
و اعضـــای شـــورای نگهبـــان نیـــز در ایـــن مراســـم حضـــور پیـــدا 

ـــد. کنن
ــور  ــه حضـ ــاره بـ ــا اشـ ــس بـ ــه مجلـ ــأت رئیسـ ــخنگوی هیـ سـ

ـــه  ـــت: اگرچ ـــم، گف ـــن مراس ـــف در ای ـــورهای مختل ـــی از کش میهمانان
باوجـــود کرونـــا تـــردد بین المللـــی میـــان کشـــورها پاییـــن اســـت 
امـــا تعـــداد بســـیاری از مقامـــات و شـــخصیت های سیاســـی جهـــان 

از حضـــور در ایـــن مراســـم اســـتقبال کردنـــد.
ـــن  ـــا ای ـــده ت ـــام ش ـــار اع ـــاس آم ـــه براس ـــان اینک ـــا بی ـــوی ب موس
لحظـــه ۱۱۵ مقـــام رســـمی از 73 کشـــور جهـــان اعـــام آمادگـــی بـــرای 
حضـــور در مراســـم تحلیـــف کردنـــد، عنـــوان کـــرد: از بیـــن ایـــن 
مقامـــات ۱۰ رئیـــس کشـــور در تـــراز ســـران کشـــورها، ۲۰ رئیـــس 
ــورها،  ــر کشـ ــر از وزرای دیگـ ــه، ۱۰ نفـ ــر خارجـ ــس، ۱۱ وزیـ مجلـ
ــای  ــس، روسـ ــای مجالـ ــواب روسـ ــژه و نـ ــتاده ویـ ــن فرسـ همچنیـ
کمیســـیون ها و هیأت هـــای پارلمانـــی در ایـــن مراســـم حضـــور 

پیـــدا می کننـــد.
ـــی  ـــازمان بین الملل ـــات ۱۱ س ـــای مقام ـــزود: روس ـــن اف وی  همچنی
و منطقـــه ای، نماینـــده  دبیـــرکل ســـازمان ملـــل، رئیـــس اوپـــک و 
ـــس  ـــه بین المجال ـــیا، اتحادی ـــا، اوراس ـــه اروپ ـــی از IPU، اتحادی مقامات
ـــرای  ـــیکا و D8 ب ـــو، س ـــازمان اک ـــیایی، س ـــامی و آس ـــورهای اس کش

ـــد. ـــی کردن ـــام آمادگ ـــدند و اع ـــوت ش ـــم دع ـــن مراس ـــور در ای حض
نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، شـــمیرانات، اسامشـــهر و پردیـــس 
در مجلـــس همچنیـــن بـــا اعـــام ایـــن خبـــر کـــه محدویت هـــای 
ترافیکـــی در ســـاعات برگـــزاری مراســـم تحلیـــف اعمـــال خواهـــد 
ــزرگ  ــران بـ ــی تهـ ــروی انتظامـ ــده نیـ ــح داد:  فرمانـ ــد، توضیـ شـ

ـــم را  ـــزاری مراس ـــاعت برگ ـــی در س ـــای ترافیک ـــات محدودیت ه جزئی
ـــم  ـــه مراس ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــاش م ـــام ت ـــه تم ـــت البت ـــرده اس ـــام ک اع
ـــت  ـــردم مزاحم ـــرای م ـــا ب ـــم ت ـــزار کنی ـــر برگ ـــور را در بعدازظه مذک
ـــی  ـــود تمهیدات ـــز الزم ب ـــی نی ـــاظ امنیت ـــه لح ـــد ب ـــد هرچن ـــاد نکن ایج

اندیشـــیده شـــود.
ــه  ــنهادی بـ ــی وزرای پیشـ ــان معرفـ ــاره زمـ ــن دربـ وی همچنیـ
ــاس  ــح داد: براسـ ــد، توضیـ ــور جدیـ ــوی رئیس جمهـ ــس ازسـ مجلـ
ــر  ــور حداکثـ ــس رئیس جمهـ ــی مجلـ ــه داخلـ ــاده)۲۰۲( آیین نامـ مـ
ظـــرف مـــدت دو هفتـــه مهلـــت دارد لیســـت وزرای پیشـــنهادی را 
ـــن  ـــد از ای ـــور می توان ـــس جمه ـــه رئی ـــد البت ـــم کن ـــس تقدی ـــه مجل ب
ـــف  ـــا اینکـــه در همـــان روز تحلی ـــد ی ـــه ای اســـتفاده کن فرصـــت دو هفت

ـــد. ـــه ده ـــامی را ارائ اس
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــات رئیس ـــخنگوی هی ـــه س ـــه گفت ب
ـــی  ـــات علن ـــد جلس ـــت بای ـــی دول ـــس از معرف ـــه پ ـــک هفت ـــس ی مجل

ـــد. ـــاز کن ـــنهادی آغ ـــت وزرای پیش ـــی صاحی ـــرای بررس ـــود را ب خ

فرصت 2 هفته ای »رئیسی« برای معرفی 
وزرای پیشنهادی به مجلس پس از مراسم تحلیف 
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ــا  ــت: ب ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
توجــه بــه ســهم ســه درصــدی مشــاغل خانگــی از 
کل اشــتغال کشــور، بانــک مرکــزی پرداخــت ۲هــزار 
ــاالنه  ــنه س ــهیات قرض الحس ــان تس ــارد توم میلی
ــه منتظــر  ــرد ک ــب ک ــه مشــاغل خانگــی را تصوی ب

ــاغ و تخصیــص آن هســتیم.  اب
ــریعتمداری« در  ــد ش ــا، »محم ــزارش ایرن ــه گ ب
جلســه ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل 
ــوع  ــن موض ــد ای ــر چن ــت: ه ــار داش ــی اظه خانگ
ــد از  ــد و بای ــار وارد می کن ــزی فش ــک مرک ــه بان ب
ــی  ــا کمک ــود ام ــت ش ــنه پرداخ ــع قرض الحس مناب

ــت. ــی اس ــاغل خانگ ــعه مش ــه توس ب
وی افــزود: 3۰ درصــد از ایــن منابــع در اختیــار 
ســتاد توســعه و ســاماندهی مشــاغل خانگــی کشــور 
و 7۰ درصــد بــر اســاس ســهمیه اســتانی تخصیــص 

مــی یابــد.
شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه بیــش از 3۵۰ 
هــزار نفــر در بخــش خانگــی بدنبــال دریافــت 
ــراد را  ــن اف ــد کــه بخــش عمــده ای تســهیات بودن
بانــوان تشــکیل مــی دهنــد، گفــت: بخــش اندکــی 
ــد و  ــرده ان ــتفاده ک ــهیات اس ــراد از تس ــن اف از ای
تخصیــص اعتبــارات بــه طــور جــدی انجــام نشــده 

اســت. 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
ــورد  ــی م ــاغل خانگ ــه 8۰ مش ــر ده ــه از اواخ اینک
توجــه قــرار گرفــت، گفــت: ایــن حــق بانــوان اســت 
کــه در آخریــن روز کاری دولــت بــه ایــن امــر مهــم 
ــن کار  ــرای ای ــاده ای ب ــوق الع ــد. اهمیــت ف بپردازی
ــم  ــدی ه ــت بع ــم در دول ــل هســتیم و امیدواری قائ

بــه آن توجــه شــود. 
وی ادامــه داد: در مناظــرات نامزهــای انتخاباتــی 

نیــز بــه موضــوع مشــاغل خانگــی پرداختــه شــد. 
شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه رونــد نزولــی 

ــف و  ــی متوق ــش خانگ ــهیات در بخ ــت تس پرداخ
ــار داشــت:  ــاز شــده اســت، اظه ــودی آغ ــد صع رون
پرداخــت تســهیات و توســعه اشــتغال خانگــی در 
محــل زندگــی ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد کــه 

ــد. ــترش یاب ــود و گس ــد ش ــی تولی محصول
وی بیــان داشــت: بخشــی از مشــاغل خانگــی در 
ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــاون اســت ک بخــش تع
گیــرد و ســهم مناســبی از تســهیات بــه ایــن 

ــد.  ــاص یاب ــش اختص بخ
ــاره  ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی

بــه بنیــاد ملــی توســعه فنــاوری گفــت: ایــن بنیــاد 
بــه عنــوان نهــادی تخصصــی در ســه بخــش اصلــی 
پژوهــش، آمــوزش و توســعه بازار بــه ارائــه خدمــات 

مــی پــردازد.
هــای  پلتفــرم  توســعه  و  ایجــاد  گفــت:  وی 
پــرورش نیــروی انســانی متخصــص، ایجــاد و توســعه 
کســب و کارهــای نــوآور، توســعه بــازار در داخــل و 
ــوم  ــت  ب ــزای زیس ــازماندهی اج ــور و س ــارج کش خ
توســعه کســب وکار مبتنــی بــر فناوری هــای نویــن، 
ــه  ــی ب ــاد مل ــن بنی ــدازی ای ــداف راه ان ــه اه از جمل

ــی رود. شــمار م
شــریعتمداری بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــاغل 
خانگــی اکنــون در حــوزه هــای صنعــت، تکنولــوژی 
و فنــاوری فعــال شــده انــد گفــت: مشــاغل خانگــی 
ــی  ــاص بــه تولیــد محصــوالت خانگ تنهــا اختص
ــا  ــه ه ــت و در خان ــه اس ــر رفت ــه فرات ــدارد بلک ن

ــتیم. ــن هس ــای نوی ــاهد تولیده ش
ایـــن مقـــام مســـوول بـــا بیـــان اینکـــه ســـال 
گذشـــته ۲میلیـــارد و ۴۰۰ هـــزار تومـــان در 
اختیـــار صنـــدوق بیمـــه روســـتایی و عشـــایر  
ـــت:  ـــت گف ـــرار گرف ـــتاییان ق ـــت از روس ـــرای حمای ب
ــه  ــش بیمـ ــت پوشـ ــراد تحـ ــت افـ ــن دولـ در ایـ
ــه  ــر بـ ــزار نفـ ــایری از ۶۴۰ هـ ــتایی و عشـ روسـ

ــت.  ــش یافـ ــر افزایـ ــون نفـ ۲میلیـ
ــع صنــدوق  ــا اشــاره اینکــه بخشــی از مناب وی ب
امیــد و پســت بانــک از ســوی بانــک مرکــزی 
اختصــاص نیافتــه اســت، گفــت: ســه هــزار میلیــارد 
تومــان منابــع بازپرداختــی را داریــم کــه بــا توقــف 
در ایــن منابــع، تحــت فشــار هســتیم و بایــد 
ــت  ــع پرداخ ــن مناب ــه ای ــود ک ــم ش ــرایطی فه ش

ــود. ش

ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای
ــه از ســه معضــل  ــی جامع ــرز رهای و کشــاورزی الب
»تحریــم« ، »تــورم« و »ویــروس کرونــا« را مســتلزم  
ســاختاری  اصاحــات  بــه   جدیــد  دولــت  ورود 
ــی  ــی ،  رهای ــیرخود اتکای ــازی در مس ــتر س و بس
تدریجــی از وابســتگی هــا و پویایــی اقتصــاد جامعــه 

ــرد.  ــوان ک عن
ــا، اظهــار  ــا ایرن ــداهلل مالمیــر در گفــت و گــو ب ی
ــادی  ــکات اقتص ــوه مش ــه انب ــه ب ــا توج ــت: ب داش
پیــش روی دولــت جدیــد ، کارشناســان بخــش 
ــرات  ــه  نظ ــا ارائ ــد ب ــی دانن ــه م ــی وظیف خصوص
ــاری  ــردان را ی ــوان دولتم ــام ت ــا تم ــی ب کارشناس
ــژه  ــه وی ــکات ب ــع مش ــرای رف ــتر ب ــا بس ــد ت دهن
ــا  ــد و صــادرات مهی ــی در تولی ــع زدای در بحــث مان

ــود. ش
اساتیدعلماقتصاددولترادراصالحات

ساختاریهمراهیکنند
ــی و  ــی، گرانفروش ــی از گران ــکات ناش وی مش
ــه ای بســیار  ــر را تجرب ــای اخی ــکار در ســال ه احت
تلــخ ، ناگــوار و بــی ســابقه در چنــد دهــه گذشــته 
ــاتید و  ــری اس ــی و همفک ــزوم همراه ــت و ل دانس
ــرب  ــان مج ــاد و کارشناس ــم اقتص ــگران عل پژوهش
ایجــاد  در  بــا دولــت ســیزدهم  تولیــد  بخــش 
اصاحــات ســاختاری در اقتصــاد کشــور تاکیــد 

ــرد. ک
جوانگراییدرانتصابمدیرانمسیر
خدمتبهتربهمردمراهموارمیکند

مالمیــر بــا اشــاره بــه تاکیــد رهبــر معظــم 
ــی در  ــوان گرای ــاالری و ج ــه شایســته س ــاب ب انق
ــت  ــرد: دول ــدواری ک ــار امی ــران اظه ــاب مدی انتخ
ــا  ــن مهــم در انتصــاب ه ــه ای ــا رویکــرد ب ــد ب جدی
ــه جامعــه را همــوار  ، مســیر ارائــه خدمــات بهتــر ب

ــد. نمای
مشــکات کشــور طــی چهــار  از  یکــی  وی 
ــه  دهــه گذشــته را ناشــی از کــم توجهــی هــا در ب
کارگیــری نیروهــای جــوان و شایســته در مدیریــت 
ــور  ــر کش ــا در سراس ــت: م ــرد و گف ــوان ک ــا عن ه
ــا و نخبــه فراوانــی داریــم   جوانــان تحصیلکــرده توان
ــه مــردم و جامعــه هســتند. کــه عاشــق خدمــت  ب
دولتجدیدازتجربهتلخاعزاماتوبوسی

مدیرانجدیدفاصلهبگیرد
ــزام اتوبوســی  ــخ اع ــه تل ــه تجرب ــا اشــاره  ب وی ب
مدیــران جدیــد بــه اســتان هــا همزمــان بــا آغــاز بــه 
ــا پــاره ای از کــم کاری  کار دولــت هــا کــه بعضــا ب
ــان در حــوزه  ــم آن ــدم حضــور دای ــل ع ــه دلی ــا ب ه
ــان  ــتفاده از جوان ــت:  اس ــود گف ــراه ب ــت هم خدم
بومــی متعهــد و کاردان در عرصه هــای گوناگــون 
مدیریتــی تحــول اساســی در خدمــت بــه مــردم  را 

ــه ارمغــان مــی آورد. ب
ــاالری و  ــته س ــه شایس ــاص ب ــه خ ــر توج مالمی
ــران  را بســتر ســاز  ــی در انتصــاب مدی جــوان گرای

ــوان  ــی عن ــادی و اجتماع ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب مب
کــرد.

انتصــاب  در   ضــروری  کــرد:  تصریــح  وی 
ــتفاده  ــمند اس ــق و ارزش ــات موف ــران از تجربی مدی
از رزمنــدگان و فرماندهــان جــوان در هشــت ســال 

ــم. ــتفاده کنی ــدس اس ــاع مق دف
همراهشدن»خودتحریمیهابا»تحریم

ها«برمشکالتاقتصادیافزود
مشــکات  عمــده  داشــت:  اظهــار  مالمیــر 
اقتصــادی تحمیــل شــده بــه جامعــه کــه در چهــار 
ســال گذشــته بــه اوج خــود رســیده اســت را نبایــد 
صرفــا  ناشــی از تحریــم هــا قلمــداد کنیــم چراکــه 
ــتر  ــتباها در بس ــی اش ــا و برخ ــی ه ــود تحریم خ
ــکات  ــن مش ــدید ای ــروز و تش ــز در ب ــاد نی اقتص

ــد. ــوده ان ــل ب دخی
وی ادامــه داد: ایــن چالــش هــای اقتصــادی ابتدا 
از اتخــاذ برخی دســتور العمــل ها و صدور بخشــنامه 
هــای مــوردی و عجوالنــه سرچشــمه  گرفــت و بســتر 
ــژه  ــه وی ــواران ب ــور  رانتخ ــرای حض ــبی را ب مناس

ــی  ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ــی ب ــای اساس در واردات کااله
فراهــم کــرد و بــه معضلــی حــاد در بســتر اقتصــاد 

جامعــه تبدیــل شــد.
همگــن  صنایــع  تخصصــی  انجمــن  رییــس 
ــن  ــه ای ــرز در ادام ــرم الب ــاک و چ ــاجی، پوش نس
ــان  ــی متخصص ــاال و توانای ــیل ب ــه پتانس ــو ب گفتگ
ایــن صنایــع در تحقــق شــعار خــود اتکایــی و رهایی 
تدریجــی از وابســتگی بــه واردات  اشــاره کــرد.
حمایتدولتشعارخوداتکاییراصنایع

نساجیعینیتمیبخشد
وی گفــت: در صــورت حمایــت و پشــتیبانی 
ــاک  ــاجی و پوش ــع نس ــا ،  صنای ــک ه ــت و بان دول
قــادر خواهنــد بــود بــا بهــره گیــری از دانــش بنیــان 
هــا و نخبــگان و متخصصــان کشــور شــعار مــا مــی 
ــی تشــدید  ــرا در پ ــت بخشــند،  زی ــم را عینی توانی
تحریــم هــا در ایــن راســتا  اقدامــات شــایان توجهــی 

ــم. ــه در ماشــین ســازی را شــاهد بودی از جمل
نابسامانیدرمتغیرهایاقتصادیفعاالن

عرصهتولیدرانگرانکردهاست
ــر  ــای اخی ــال ه ــت:  در س ــان داش ــر بی مالمی
ــرزی  ــه م ــادی ب ــای اقتص ــر ه ــامانی در متغی نابس
ــه آینــده  ــگاه فعــاالن عرصــه تولیــد ب رســید کــه ن
دور و نزدیــک  را بــا ابهــام ،  دلهــره و نگرانــی همــراه 

کــرده اســت.
ــا  ــی ه ــه اضطــراب و نگران ــن گون ــت:  ای وی گف
ــه  ــادی از برنام ــاالن اقتص ــتر فع ــد بیش ــث ش باع
ــتر   ــدت در بس ــدت و دراز م ــان م ــای می ــزی ه ری

ــد. ــب بمانن ــد عق تولی
اســتان البــرز دارای ســه هــزارو۵۰۰ واحــد 
ــک  ــط و کوچ ــزرگ ، متوس ــی ب ــدی و صنعت تولی
ــه  ــتان ب ــن اس ــه بخشــی از محصــوالت ای اســت ک

ــود. ــی ش ــادر م ــان ص ــف جه ــورهای مختل کش

شریعتمداری اعالم کرد؛

تصویب پرداخت 2هزار میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه به مشاغل خانگی

ورود به اصالحات ساختاری موجب پویایی اقتصاد کشور می شود

کنترل تورم و جلوگیری از افزایش 
قیمت ها اولویتهای دولت آینده باشد 

ــس از  ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس ــب رئی نای
رئیــس جمهــور منتخــب خواســت تــا مانــع افزایــش 

قیمــت کاالهــای اساســی شــود. 
علــی بابایــی کارنامــی نایــب رئیــس کمیســیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی در گفتگــو 
ــت  ــای کاری دول ــه اولویته ــاره ب ــا اش ــنیم ب ــا تس ب
ــی  ــت های ــن اولوی ــی از مهمتری ــت: یک ــده، گف آین
ــرل  ــرد کنت ــر بگی ــده در نظ ــت آین ــد دول ــه بای ک

ــت. ــورم اس ت
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد از جیــب مــردم بــرای 
کنتــرل تــورم برداشــته شــود، ادامــه داد: مســئوالن 
دولــت ســیزدهم بایــد کارهــای اجرایــی را بــه 
ــر  ــه ای انجــام دهنــد کــه در معیشــت مــردم اث گون

داشــته باشــد.
نماینــده ســاری در مجلــس وی بــا بیــان اینکــه 
در دیــداری کــه اخیــراً نماینــدگان بــا آقــای رئیســی 
داشــتند، وی اعــام کــرد بــه محــض اینکــه مراســم 
ــه کار کــرد  تحلیــف انجــام شــد و کابیــن شــروع ب
اقدامــات کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت 
بــرای رونــق معیشــت مــردم و کنتــرل تــورم خواهــد 
داشــت، اضافــه کــرد: یکــی از اقدامــات فــوری 
ــری  ــد جلوگی ــام ده ــده انج ــت آین ــد دول ــه بای ک
ــا  ــت قطع ــی اس ــای اساس ــرخ کااله ــش ن از افزای

ــت. ــا اس ــش قیمت ه ــف افزای ــس مخال مجل
نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی تصریــح کــرد: خــط قرمــز مجلــس 
ــی  ــارات قانون ــاً از اختی ــت و قطع ــردم اس ــع م مناف
خــود اســتفاده خواهیــم کــرد تــا حــق مــردم 

ــود. ــتیفا ش اس

زنگنه: 
تالش کردیم بابک زنجانی جدید 

تولید نشود

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه پرونــده بابــک 
زنجانــی همچنــان بــاز اســت و در دولــت ســیزدهم 
ــا  ــم ت ــاش کردی ــا ت ــت: م ــود، گف ــری می ش پیگی
در ایــن دوره بابــک زنجانــی جدیــدی تولیــد نشــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، »بیــژن نامــدار زنگنــه« 
در جمــع خبرنــگاران تاکیــد کــرد: در ســپتامبر 
)شــهریور- مهــر( رای نخســت کرســنت صــادر 

ــد. ــد ش خواه
وی کــه در حاشــیه رونمایــی از ســامانه »ســدف« 
فرآورده هــای  درخواســت  الکترونیکــی  )ســامانه 
ــامانه ای  ــت: س ــت: بیان داش ــخن می گف ــی( س نفت
بــا همــکاری همــه دســتگاه های مرتبــط بــرای 
درخواســت همــه فراورده هــای نفتــی طراحــی 

ــد. ــاح ش ــمی افتت ــور رس ــروز به ط ــده و ام ش
زنگنــه ادامــه داد: بــا راه انــدازی آن، افــرادی 
کــه درخواســت فــراورده دارنــد در ایــن ســامانه بــه 
ــد  ــر تایی صــورت سیســتمی بررســی می شــود و اگ

ــرد. ــق می گی ــان تعل ــه آن ــوخت ب ــد س ش
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه روزانــه ۲۰۰ میلیــون 
لیتــر فــراورده نفتــی مایــع در کشــور توزیــع 
جــزو  ســامانه  ایــن  خاطرنشــان کرد:  می شــود، 
در  قاچــاق  کنترلــی  ســامانه های  پیشــرفته ترین 
کشــور اســت کــه شــامل گاز مایــع، نفــت گاز، نفــت 

ــت. ــره اس ــفید و غی س
وی اضافه کــرد: گازرســانی گســترده مصــرف 
ــامانه  ــن س ــا ای ــرده و ب ــم ک ــع را ک ــوخت مای س
جلــوی قاچــاق گرفتــه شــده و بــه جــای آن فــراورده 

ــود. ــادر می ش ــمی ص ــیر  رس ــا از مس ه
بــه  گاز  تولیــد  امســال  بیان داشــت:  زنگنــه 
میــزان ۵۰ میلیــون متــر مکعــب افزایــش می یابــد.

ــوان از مــازاد  ــا ســامانه ســدف می ت وی گفــت: ب
عرضــه گاز مایــع جلوگیــری کــرد.

عباسی: 
مسائل تکنیکی و بودجه ای باعث شده 

گاز فلر جمع آوری نشود 

ــت:  ــس گفـ ــرژی مجلـ ــیون انـ ــو کمیسـ عضـ
مســـائل تکنیکـــی و بودجـــه ای باعـــث شـــده 
ســـال ها بـــه جمـــع آوری گاز فلـــر پرداختـــه 
نشـــود. نـــه می توانـــم بگویـــم کوتاهـــی در جمـــع 
ــم  ــم بگویـ ــه می توانـ ــر رخ داده و نـ آوری گاز فلـ

ــاً بایـــد رخ مـــی داد. ایـــن اتفـــاق حتمـ
فریـــدون عباســـی عضـــو کمیســـیون انـــرژی 
مجلـــس شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا 
ــوزانده  ــاره سـ ــوان، دربـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ باشـ
ـــاد  ـــی کشـــور و ایج ـــع نفت ـــر در صنای ـــدن گاز فل ش
مشـــکل در ســـامت مـــردم گفـــت: مســـائل 
تکنیکـــی و بودجـــه ای باعـــث شـــده ســـال ها 
بـــه جمـــع آوری ایـــن گازهـــا پرداختـــه نشـــود. 
نـــه می توانـــم بگویـــم کوتاهـــی در جمـــع آوری 
ــن  ــم ایـ ــم بگویـ ــه می توانـ ــر رخ داده و نـ گاز فلـ
ـــل  ـــه دالی ـــی داد؛ چراک ـــد رخ م ـــاً بای ـــاق حتم اتف
کارشناســـی آن الزم اســـت مـــورد بررســـی قـــرار 

گیـــرد.
ــه  ــذاری مؤلفـ ــرمایه گـ ــرد: سـ ــه کـ وی اضافـ
ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــاره ب ـــن ب ـــی در ای ـــیار مهم بس
و وزارت نفـــت هـــم در چنـــد ســـال گذشـــته بـــه 
دلیـــل تحریم هـــا نتوانســـته نفـــت بفروشـــد و 
ــرای جمـــع آوری گاز  ــذاری بـ ــرمایه گـ ــوان سـ تـ
ـــا،  ـــود تحریم ه ـــا وج ـــت. ب ـــه اس ـــش یافت ـــر کاه فل
از  نفـــت  وزارت  درصـــدی  نیـــم  و  ســـهم ۱۴ 
ــز  ــود نیـ ــردن خـ ــرای اداره کـ ــت بـ ــروش نفـ فـ
کاهـــش یافتـــه و ایـــن مســـئله طبیعتـــاً بـــر روی 

ــت.  ــذار اسـ ــر اثرگـ ــای دیگـ حوزه هـ
ـــرد:  ـــان ک ـــس بی ـــرژی مجل ـــیون ان ـــو کمیس عض
ـــدر  ـــد چق ـــد دی ـــود و بای ـــد ب ـــه منتق ـــد همیش نبای
ســـرمایه داریـــم و چـــه کارهایـــی می تـــوان بـــا 
ســـرمایه موجـــود انجـــام داد. شـــاید بـــا میـــزان 
ســـرمایه فعلـــی صیانـــت از چاه هـــا و حفـــظ 
ـــم  ـــرایطی ه ـــه ش ـــد. البت ـــت کن ـــد کفای ـــد تولی رون
الزم اســـت کـــه دولـــت در زمینـــه جمـــع آوری 
گاز فلـــر تصدی گـــری کنـــد و بخـــش خصوصـــی 
ــش  ــه بخـ ــود. اگرچـ ــئله وارد شـ ــن مسـ ــه ایـ بـ
ــازات ویـــژه ای می خواهـــد  خصوصـــی هـــم امتیـ
ــه  ــه صرفـ ــش بـ ــا برایـ ــع آوری گازهـ ــه جمـ کـ

باشـــد.

سقف تسهیالت قرض الحسنه مشاغل 
خانگی افزایش یافت 

مصوبـــه  بخشـــنامه ای  در  مرکـــزی  بانـــک 
ـــش ســـقف  ـــر افزای ـــی ب ـــار مبن ـــول و اعتب ـــورای پ ش
ـــه  ـــی را ب ـــاغل خانگ ـــنه مش ـــهیات قرض الحس تس
بـــه دو بانـــک توســـعه تعـــاون و رفـــاه کارگـــران 

ابـــاغ کـــرد. 
ـــک  ـــوان، بان ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
مرکـــزی در بخشـــنامه ای مصوبـــه شـــورای پـــول 
و اعتبـــار مبنـــی بـــر افزایـــش ســـقف تســـهیات 
ــه دو  ــه بـ ــی را بـ ــاغل خانگـ ــنه مشـ قرض الحسـ
بانـــک توســـعه تعـــاون و رفـــاه کارگـــران ابـــاغ 

ـــرد. ک
ـــم  ـــاس تصمی ـــه براس ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ــقف  ــزی، سـ ــک مرکـ ــاری بانـ ــیون اعتبـ کمیسـ
کلـــی تســـهیات مشـــاغل خانگـــی از ۲۵۰۰ 
میلیـــارد ریـــال بـــه ۲۰ هـــزار میلیـــارد ریـــال 
افزایـــش یافـــت. بـــر ایـــن اســـاس ســـهم هـــر 
ــن  ــای ایـ ــرای اعطـ ــک بـ ــن دو بانـ ــک از ایـ یـ
ــه  ــنه بـ ــهیات از محـــل منابـــع قرض الحسـ تسـ
ـــده  ـــن ش ـــال تعیی ـــارد ری ـــزار میلی ـــزان ۱۰ ه می

اســـت.
بانک هـــای رفـــاه کارگـــران و توســـعه تعـــاون 
موظفنـــد گـــزارش عملکـــرد تســـهیات مشـــاغل 
ــک  ــه بانـ ــار بـ ــاه یکبـ ــه مـ ــر سـ ــی را هـ خانگـ

مرکـــزی ارســـال کننـــد.

آیین نامه اجرایی قانون اخذ مالیات از 
خودروهای لوکس حتی ابالغ هم نشد

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس گفـت: دولت 
هیـچ عزمـی برای اجـرای قانـون اخذ مالیات سـاالنه 
از خودروهـای گـران قیمـت طـی سـال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
از خـود نشـان نـداد و حتـی آیین نامـه اجرایـی آن 
را تصویـب و ابـاغ هـم نکـرد و ایـن موضـوع بیانگـر 

اسـتنکاف از اجـرای قانون اسـت. 
ــادی  ــیون اقتص ــو کمیس ــی  عض ــدی طغیان مه
ــاره  ــا اش ــت ، ب ــه مل ــا خان ــو ب ــس در گفت وگ مجل
بــه اینکــه دولــت هیــچ عزمــی بــرای اجــرای قانــون 
ــات ســاالنه از خودروهــای گــران قیمــت  اخــذ مالی
طــی ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ از خــود نشــان نــداد، گفــت: 
دولــت آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون را در ایــن دو 
ســال تصویــب و ابــاغ نکــرد و ایــن موضــوع بیانگــر 

اســتنکاف دولــت از اجــرای قانــون اســت.
قانـون  بـه  داد: دولـت حتـی نسـبت  ادامـه  وی 
سـامانه  و  مالیاتـی  امـور  جامـع  سـامانه  راه انـدازی 
مودیـان پایانـه فروشـگاهی اقـدام جـدی انجـام نداد 
از  گزارشـی  اقتصـادی  کمیسـیون  اسـاس  برایـن  و 
اسـتنکاف دولـت در اجرای قانـون با اسـتناد به ماده 
۲3۴ را تدویـن و بـه صحـن علنـی مجلـس ارسـال 
کـرد تا بعـداز تصویب به دسـتگاه قضا ارسـال شـود.

نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس بـا اشـاره به 
روی کار آمـدن دولـت جدیـد در کشـور اظهـار کرد: 
امیدواریـم دولـت سـیزدهم اهتمام بیشـتری نسـبت 
بـه قوانیـن مصوب داشـته باشـد وقانون اخـذ مالیات 

از خودروهـای لوکـس را اجرایـی کند.

پیگیری قطعی برق ۲۲۷
وزارت نیرو از دولت طلبکار شد 

سـخنگوی صنعـت برق کشـور گفـت: وزارت نیرو 
از  تکلیفـی،  و  فـروش  قیمـت  التفـاوت  مابـه  بابـت 

دولـت ۵8 هـزار میلیـارد تومـان طلبـکار اسـت. 
مصطفـی رجبی مشـهدی سـخنگوی صنعت برق 
کشـور در گفت وگـو بـا  باشـگاه خبرنگاران جـوان، با 
اشـاره بـه اظهارات مطرح شـده در خصوص اسـتفاده 
از ظرفیـت ۶۰ هـزار میلیـارد تومانـی  نیـرو  وزارت 
ایـن  گفـت:  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  مابه التفـاوت 
اظهـارات مطـرح شـده از پایـه بـی اسـاس و اشـتباه 

ست. ا
التفـاوت  مابـه  بابـت  نیـرو  وزارت  داد:  ادامـه  او 
قیمـت فـروش و تکلیفـی از دولـت ۵8 هـزار میلیارد 
تومـان طلبکار اسـت که قطعـا از طریـق راهکار هایی 
کـه در قانـون بودجـه سـاالنه پیـش بینـی می شـود، 
تولیـد  و  پیمانـکاران  بـرای  کـه  بدهی هایـی  بابـت 
کننـدگان بـرق وجـود دارد؛ ۵۱ هزار میلیـارد تومان 
از طریـق تسـویه بدهـی بانکـی و مالیاتی این دسـته 

از پیمانـکاران تهاتـر می کنـد.
سـخنگوی صنعـت برق کشـور افزود: بـه طور کلی 
حـدود یـک میلیـارد کیلـووات سـاعت سـالیانه تولید 
انرژی هـای تجدیـد پذیـر اسـت و رقـم مابـه التفـاوت 
آن ۶۰ هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه برخـی  اظهار 
نظـر کرده انـد کـه  نمی شـود و ایـن عدد کمتر اسـت.

رجبـی مشـهدی در پایـان تصریـح کـرد: طبـق 
قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۰ امسـال قرار اسـت، بابت 
صرفـه جویی سـوخت ۲ هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان 
بـه نیروگاه هـای تجدیـد پذیـر اختصـاص پیـدا کند.

ــت  ــش قیم ــه افزای ــان این ک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــذاری  ــت: قیمتگ ــود، گف ــی ب ــکن طبیع ــی مس ــرح مل ــای ط واحده

ــت.  ــده وزارت راه نیس ــاختمانی برعه ــح س مصال
ـــاح  ـــادآوری افتت ـــا ی ـــودزاده ب ـــود محم ـــنیم، محم ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــرد:  ـــار ک ـــر ۱۴۰۰،  اظه ـــکن در تی ـــی مس ـــرح مل ـــد ط ـــزار واح ۲8 ه
ـــه  ـــبی دارد ک ـــکن رونـــد مناس ـــی مس ـــرح مل ـــرای پروژه هـــای ط اج
ــای  ــده افتتاح هـ ــای آینـ ــت در ماه هـ ــار اسـ ــد انتظـ ــن رونـ ــا ایـ بـ

ـــود. ـــام ش ـــدی انج جدی
وی دربــاره افزایــش قیمــت ســیمان و ســایر نهاده هــای ســاختمانی 
ــزود: یکــی از  ــش قیمــت تمــام شــده مســکن، اف ــر افزای ــر آن ب و تاثی
ــاختمانی  ــای س ــکن، نهاده ه ــذار در مس ــی و تاثیرگ ــای اصل فاکتوره
اســت کــه قیمت گــذاری بــر آن برعهــده وزارت راه و شهرســازی 

نیســت.
ــد  ــد تولی ــه در رون ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
و  راه  وزارت  آن شــد،  قیمــت  افزایــش  و ســبب  ایجــاد  ســیمان 

ــری  ــال پیگی ــط در ح ــی از مراجــع ذی ررب ــوان یک ــه عن ــازی ب شهرس
موضــوع اســت تــا ظرفیــت تولیــد بــه حالــت پیشــین درآیــد. همچنیــن 
ــزار و  ــز جلســاتی برگ ــوالد نی ــیمان و ف ــدگان س ــن تولیدکنن ــا انجم ب
ــا جریــان پایــداری در تولیــد نهاده هــای ســاختمانی  تفاهماتــی شــد ت

ــود. ــام ش ــب انج ــذاری مناس ــاد و قیمت گ ایج
وی گفــت: امیدواریــم بــا راهکارهــای دو وزارتخانــه صمــت و 
نیــرو، ســریع تر خــط تولیــد کارخانه هــای نهاده هــای ســاختمانی 
ــازار، پاســخ  ــاز ب ــه نی ــد ب ــردد و بتوان ــت پیشــین خــود بازگ ــه ظرفی ب

ــد. ــب بده مناس
معــاون وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص افزایــش قیمــت ســیمان 
ــت:  ــی، گف ــکن مل ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــر آن ب ــرد و تاثی و میلگ
طبیعــی اســت افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی روی قیمــت تمــام 
ــازندگان  ــی س ــر برخ ــان حاض ــا در زم ــر دارد. ام ــکن تاثی ــده مس ش

ــد. ــح دارن ــره مناســبی از مصال ذخی
محمــودزاده در خصــوص نظــارت عالیــه وزارت راه و شهرســازی بــر 

ــت:  ــا، گف ــازی واحده ــکن و کیفی س ــی مس ــرح مل ــح ط ــت مصال قیم
ــارت  ــامل نظ ــه ش ــی دارد ک ــی کیف ــیوه نظارت ــن ش وزارت راه چندی
ــوارد  ــی م ــاختمان و در برخ ــی س ــام مهندس ــازمان های نظ ــی س کیف
راه و شهرســازی  ادارات کل  اســت.  شــرکت های حقوقــی مشــاور 
و شــرکت های ســتادی همچــون ســازمان  اســتان ها، ســازمان ها 
ملــی زمیــن و مســکن و شــهرهای جدیــد نیــز یکــی از موضوعاتــی کــه 

ــت. ــارت اس ــد نظ ــال می کنن دنب

نماینـــده دوره دهـــم مجلـــس مدیریـــت هزینه هـــا و شناســـایی 
ظرفیت هـــای مالیاتـــی را راهـــکاری بـــرای کاهـــش وابســـتگی بـــه 
نفـــت عنـــوان و بـــر لـــزوم اصـــاح قانـــون مالیـــات هـــا، شناســـایی 
پایـــه هـــای جدیـــد مالیاتـــی و دریافـــت مالیـــات از کســـانی کـــه 

درآمـــد خیلـــی باالیـــی دارنـــد تأکیـــد کـــرد. 
ــاور کمیســـیون  بـــه گـــزارش تســـنیم، محمـــد حســـینی، مشـ
ـــاره  ـــا اش ـــس ب ـــم مجل ـــده دوره ده ـــس و نماین ـــه مجل ـــه و بودج برنام
ـــت از  ـــه نف ـــت ب ـــه دول ـــتگی بودج ـــدم وابس ـــوع ع ـــه موض ـــه اینک ب
ـــرار  ـــد ق ـــورد تأکی ـــم م ـــک حک ـــوان ی ـــه عن ـــعه ب ـــوم توس ـــه س برنام
ـــم  ـــم و شش ـــارم و پنج ـــه چه ـــوع در برنام ـــن موض ـــت: ای ـــه گف گرفت
ـــده  ـــی نش ـــه االن اجرای ـــا ب ـــا ت ـــوده ام ـــد ب ـــاره و تأکی ـــورد اش ـــز م نی

ـــت. اس
ـــور  ـــه کل کش ـــی در بودج ـــع نفت ـــدد مناب ـــه ع ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــالهای اخی ـــزود: در س ـــت اف ـــی اس ـــل قبول ـــدد قاب ع

ـــع  ـــه از مناب ـــدیم ک ـــور ش ـــی، مجب ـــد نفت ـــول درآم ـــدم وص ـــرایط ع ش
ـــم  ـــتفاده کنی ـــی اس ـــعه مل ـــدوق توس ـــده در صن ـــداز ش ـــس ان ـــِی پ نفت

ـــم. ـــر کردی ـــم منتش ـــه ه ـــناد خزان ـــار آن، اس و در کن
حســـینی صرفـــه جویـــی و مدیریـــت هزینـــه هـــا و شناســـایی 
ـــه  ـــتگی ب ـــش وابس ـــرای کاه ـــکاری ب ـــی را راه ـــای مالیات ـــت ه ظرفی
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــی پی ـــع مالیات ـــت: کل مناب ـــرد و گف ـــوان ک ـــت عن نف
ـــه  ـــد بودج ـــط 3۶ درص ـــه فق ـــان اســـت ک ـــارد توم ـــزار میلی ـــا ۴۵۰ ه م
ـــش  ـــی کشـــورها بی ـــه خیل ـــن درحالیســـت ک ـــد و ای ـــی کن ـــن م را تأمی

ـــد. ـــی کنن ـــن م ـــات تأمی ـــی را از مالی ـــه عموم ـــد بودج از 7۰ درص
ـــاح  ـــزوم اص ـــر ل ـــس ب ـــه مجل ـــه و بودج ـــیون برنام ـــاور کمیس مش
ــی و  ــد مالیاتـ ــای جدیـ ــه هـ ــایی پایـ ــا، شناسـ ــات هـ ــون مالیـ قانـ
دریافـــت مالیـــات از کســـانی کـــه درآمـــد خیلـــی باالیـــی دارنـــد 

تأکیـــد کـــرد.
ــه  ــه بـ ــی کـ ــدات نفتـ ــود عایـ ــرار بـ ــرد: قـ ــان کـ وی خاطرنشـ

ـــش  ـــرای بخ ـــد آن ب ـــد ۵۰ درص ـــی ش ـــز م ـــره ارزی واری ـــاب ذخی حس
ـــًا  ـــا عم ـــد ام ـــی باش ـــش دولت ـــرای بخ ـــم ب ـــد ه ـــی و ۵۰ درص خصوص
۹۴ درصـــد آن را دولـــت اســـتفاده کـــرد و فقـــط 3 درصـــد آن بـــه 

بخـــش خصوصـــی داده شـــد.
ـــی در کشـــور  ـــای مالیات ـــت ه ـــه معافی ـــه اینک ـــان ب ـــا اذع حســـینی ب
ـــای  ـــت ه ـــد معافی ـــا بای ـــت: م ـــت گف ـــاوت اس ـــا متف ـــام دنی ـــا تم ـــا ب م

ـــم. ـــرار دهی ـــری ق ـــورد بازنگ ـــود را م ـــی موج مالیات
مشـــاور کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس بـــا تأکیـــد بـــر 
ــا بایـــد در بانـــک مرکـــزی  ــابها و پرداخـــت هـ اینکـــه همـــه حسـ
ــه و  ــازمان برنامـ ــی، سـ ــزود: وزارت دارایـ ــد افـ ــدا کنـ ــع پیـ تجمـ
ـــت  ـــق پرداخ ـــا از طری ـــوق ه ـــا حق ـــد ت ـــاش کنن ـــبات ت ـــوان محاس دی
ـــراد  ـــاب اف ـــه حس ـــه ب ـــط خزان ـــتقیم توس ـــورت مس ـــه ص ـــی ب الکترونیک
ـــاش  ـــت و پ ـــی و ریخ ـــای نجوم ـــوق ه ـــوی حق ـــا جل ـــود ت ـــز ش واری

هـــای دولـــت گرفتـــه شـــود.

معاون وزیر راه:

 افزایش قیمت طرح ملی مسکن طبیعی بود 

کاهش وابستگی به نفت در گرو مدیریت هزینه ها و اصالح قانون مالیات هاست 
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کاریکاتور

مرغ در3 ماهه امسال ۱۰5 درصد گران شد

منبع:تسنیم

دادستان تبریز:
 سهل انگاری سازمان ها به سرمایه های 

اجتماعی آسیب می زند

دادســـتان عمومـــی و انقـــاب اســـامی مرکـــز 
آذربایجان شـــرقی گفـــت: هـــر گونـــه ســـهل  
انـــگاری ســـازمان ها و دســـتگاه های اجرایـــی، بـــه 
ســـرمایه های اجتماعـــی و ملـــی کشـــور آســـیب 

نـــد.  می ز
ــو  ــوب علیلـ ــا، بابـــک محبـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــوق  ـــری حق ـــارت و پیگی ـــروه نظ ـــت کارگ در نشس
ـــا موضـــوع بررســـی کاهـــش نـــزوالت  عامـــه اســـتان ب
ـــی و وضعیـــت  ـــع آب ـــر مناب ـــرات آن ب آســـمانی و تاثی
چـــاه هـــا و وضعیـــت بحرانـــی آب، اظهـــار کـــرد: 
ـــف  ـــای مختل ـــتگاه ه ـــد دس ـــاس بای ـــن اس ـــر همی ب
اجرایـــی در حـــوزه ماموریـــت خـــود بـــا جدیـــت 
و حساســـیت بیشـــتری نســـبت بـــه مســـایل وارد 

میـــدان شـــوند.
از  صیانـــت  راســـتای  در  مطالبه گـــری  وی 
ــه  ــی از برنامـ ــوان یکـ ــه عنـ ــه را بـ ــوق عامـ حقـ
ـــد  ـــا  تاکی ـــام و ب ـــا اع ـــتگاه قض ـــی دس ـــای اصل ه
بـــر لـــزوم انجـــام وظایـــف ذاتـــی ســـازمان هـــا 
در راســـتای حفـــظ و صیانـــت از حقـــوق عامـــه، 
ــت  ــالت و ماموریـ ــف، رسـ ــرد: تکالیـ ــه کـ اضافـ
هـــر یـــک از دســـتگاه هـــا در راســـتای صیانـــت 
از حقـــوق عامـــه بایـــد اولویت بنـــدی شـــده 
و نســـبت بـــه وظایـــف ســـازمانی هـــر ارگان 

مطالبه گـــری انجـــام شـــود.
ــکات  ــه مشـ ــاره بـ ــا اشـ ــو بـ ــوب علیلـ محبـ
موجـــود در حـــوزه خدمـــات شـــهری در تبریـــز، 
گفـــت: بـــرای رفـــع مشـــکات موجـــود بایـــد از 
ـــه  ـــوق عام ـــری حق ـــارت و پیگی ـــروه ن ـــت کارگ ظرفی
اســـتفاده و مطالبـــه گـــری هـــای الزم و بایســـته 

بـــه عمـــل آیـــد.
ـــی در حـــوزه آب کشـــاورزی  ـــه وجـــود نگران وی ب
در آذربایجـــان شـــرقی اشـــاره کـــرد و ادامـــه 
ــاد  ــازمان جهـ ــه  ای و سـ ــرکت آب منطقـ داد: شـ
ـــای الزم،  ـــی ه ـــام بررس ـــا انج ـــتان ب ـــاورزی اس کش
ـــت از  ـــرون رف ـــرای ب ـــد ب ـــر و کارآم ـــای موث راهکاره

ـــد. ـــه کنن ـــود ارای ـــکل موج مش
محبـــوب علیلـــو افـــزود: شـــرکت آب منطقـــه  
ای آذربایجـــان شـــرقی بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت 
ـــازمان های  ـــا و س ـــود در ارگان ه ـــین آالت موج ماش
دیگـــر، نســـبت بـــه بازگشـــایی بســـتر و حریـــم 
ــه  ــاط حادثـ ــا در نقـ ــیل هـ ــا و مسـ ــه هـ رودخانـ

خیـــز اقـــدام کنـــد.
دادســـتان عمومـــی و انقـــاب اســـامی تبریـــز 
ــه   ــرکت آب منطقـ ــت شـ ــد: الزم اسـ ــادآور شـ یـ
ـــرداری  ـــره ب ـــل و به ـــه تکمی ـــبت ب ـــتان نس ای اس
ـــد  ـــش احم ـــکری آب ـــهید لش ـــانی ش ـــع آبرس مجتم
شهرســـتان کلیبـــر، مجتمـــع آزادگان و ارس کـــه 
ــت،  ــراف اسـ ــتاهای اطـ ــن آب روسـ ــع تامیـ منبـ

ــام ورزد. اهتمـ

اجرای طرح آموزش های فنی و حرفه ای برای 
سربازان وظیفه در آذربایجان شرقی 

ــوزش  ــرکل آم ــا مدی ــز ب ــج( تبری ــادگان حضــرت ولیعصر)ع ــده پ فرمان
فنــی و حرفــه ای اســتان در خصــوص برنامــه ریــزی جهــت اجــرای 

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ ــه دی ــربازان وظیف ــرای س ــی ب ــای مهارت دوره ه
ــدار  ــن دی ــرقی در ای ــه ای آذربایجان ش ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم مدی
در خصــوص اهمیــت بحــث مهــارت آمــوزی گفــت: هرکــس بــا جدیــت در 
دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای شــرکت کنــد قطعــاً نتیجــه مطلــوب 
ــد موجــب موفقیــت در عرصــه ایجــاد  ــه دســت خواهــد آورد و میتوان را ب

کســب و کار بــرای خــود و دیگــران گــردد.
ــوزش در  ــوع آم ــوع رشــته و ن ــه تن ــا اشــاره ب ــی ب ــار وکالت رضــا اختی
ــاء  ــی و ارتق ــن آموزش ــای نوی ــرای دوره ه ــتان، اج ــه ای اس ــی و حرف فن
مهــارت هــای شــغلی ســربازان وظیفــه را در طــول دوران خدمــت مقــدس 

ــر دانســت. ســربازی موث
 فرمانـده پـادگان حضـرت ولیعصـر )عـج( تبریـز نیـز در این دیـدار ضمن 
تقدیـر از تـاش هـای همـکاران اداره کل آمـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان در 
امـر آمـوزش سـربازان وظیفه این آموزش هـا را یکی از عوامل ایجـاد انگیزه در 
طـول دوره خدمـت سـربازی و ایجاد اعتمـاد به نفس و آمادگی باالی سـربازان 

بـرای ورود بـه بـازار کار پـس از فراغت از دوران خدمت سـربازی دانسـت.
 ســردار شــاهبازیان افــزود: در دوران کرونــا و اوقــات فراغــت تعطیــات 
تابســتانی حضــور در کاس هــای مهارت آمــوزی بــا وجــود امکانــات مناســب 
ــتان، فرصــت  ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــد در اداره کل آم ــان کاربل و مربی
مغتنمــی بــرای جوانــان اســت تــا بــا حضــور در ایــن دوره هــای آموزشــی 

نقــش موثرتــری در امــر آبادانــی کشــور عزیزمــان ایــران داشــته باشــند.
بــه نقــل روابــط عمومــی اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای  آذربایجان 
شــرقی، در ایــن دیــدار بــه پیشــنهاد ســردار شــاهبازی مقــرر گردیــد کلیــه 
ــادگان  ــه صــورت متمرکــز در محــل پ ــگان هــای نظامــی و انتظامــی ب ی
آموزشــی ناجــا در شهرســتان هــادی شــهر بــه میزبانــی ناجــا، جهــت بهــره 

منــدی از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای مســتقر گردنــد.

پارک ها و بوستان های تبریز تعطیل شد

ــا  ــز ب ــهرداری تبری ــا در ش ــروس کرون ــگیری از وی ــتاد پیش ــس س ریی
اشــاره بــه اعمــال محدودیت هــای کرونایــی جدیــد در ایــن شــهر، گفــت: 

ــد.  ــل ش ــز تعطی ــتان های تبری ــا و بوس ــتا پارک ه ــن راس در ای
ــه  ــزود: در نام ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ محمدحســین حســن زاده  در گف
ای بــه شــرکت هــا و ســازمان هــای تابعــه شــهرداری تبریــز کــه حــاوی 
ــط و  ــت ضواب ــر رعای ــت، ب ــز اس ــتان تبری ــای شهرس ــتاد کرون ــه س مصوب

ــد شــده اســت. ــی تاکی ــز کرونای ــررات شــرایط قرم مق
وی اظهــار کــرد: در ایــن راســتا اتــراق و ســفره پهــن کــردن در همــه 
ــردم در  ــوع شــد و از حضــور م ــای شــهری ممن ــا و بوســتان ه ــارک ه پ
همــه پــارک هــا و بوســتان هــا بــه غیــر از بــرای انجــام ورزش و پیــاده روی 

انفــرادی جلوگیــری مــی شــود.
رییــس ســتاد پیشــگیری از ویــروس کرونــا در شــهرداری تبریــز گفــت: 
تــردد و مســافربری بــه بافــت مرکــزی شــهر توســط اتوبوســرانی و ســوار 
کــردن افــراد بــدون ماســک و ورود بــه آرامســتان هــای شــهری بــه غیــر 

از افــراد نزدیــک متوفیــان نیــز ممنــوع شــد.
ــازی هــا و مســافرگیری  حســن زاده ادامــه داد: فعالیــت همــه شــهر ب
ــوارد  ــر م ــافربری از دیگ ــای مس ــی ه ــط تاکس ــر توس ــه نف ــش از س بی
ــز اســت. ــای شهرســتان تبری ــه ســتاد کرون ــر اســاس مصوب ــت ب ممنوعی

وی یــادآوری کــرد: اعمــال محدودیــت هــای فــوق از دهــم مــرداد بــه 
مــدت ۲ هفتــه بــوده کــه در صــورت نیــاز ایــن مــدت تمدیــد خواهــد شــد.

دولت جدید قوانین رها شده را اجرا کند
ــل  ــه دلی ــن ب ــی قوانی ــس گفت:برخ ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
ــا  ــف ی ــای مختل ــه ه ــه بهان ــرا ب ــختی اج ــب و س ــزی نامناس ــه ری برنام

ــد.  ــده ان ــا ش ــا ره ــدند ی ــرا ش ــص اج ناق
ــن  ــا قوانی ــه ب ــت، در رابط ــه مل ــا خان ــو ب ــاکری در گفت وگ ــال ش اقب
ــته  ــای گذش ــل در دولت ه ــل و نق ــکن و حم ــوزه مس ــده ح ــول مان مغف
ــون ســاماندهی و حمایــت از  ــر، قان گفــت: متاســفانه قوانیــن مهمــی نظی
تولیــد و عرضــه مســکن، مالیــات برخانــه هــای خالــی، تولیــد ســاالنه ۴۵۰ 
هــزار واحــد مســکونی و نیــز اجــرای طــرح جامــع حمــل و نقــل بــر اســاس 
قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه دلیــل بی توجهــی دولت هــا 
ــه  ــده و ب ــول مان ــای اساســی و زیرســاختی، مغف ــه انجــام کاره نســبت ب

درســتی اجرایــی نشــده اســت.
نماینــده مــردم تهــران، شــمیرانات، ری، اسامشــهر و پردیــس در 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه دالیــل اصلــی عــدم اجــرای قوانین 
ــر  ــدم نظــارت درســت و ســامانه محــور ب ــزود: ع حــوزه راه و مســکن، اف
ــه  اجــرای قوانیــن یکــی از مــواردی اســت کــه موجــب شــده قانون هــا ب
ــم کاری  ــل ک ــه دلی ــا ب ــده و ی ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــان ب ــرور  زم م

دولت هــا و بهانه هــای متفــاوت اجرایــی نشــود.
شــاکری عنــوان کــرد: همچنیــن از جملــه دالیــل عــدم اجــرای قوانیــن، 
ــه کارهــای اساســی و زیرســاختی و مشــغول  ــا ب عــدم توجــه وزارتخانه ه
شــدن بــه کارهــای اجرایــی و روزمــره و نیــز عــدم هماهنگــی و همــکاری 
ــد  ــن نیازمن ــی از قوانی ــه برخ ــرا ک ــت چ ــوده اس ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــی هســتند و در  ــه اجرای ــن نام ــن آیی ــا تدوی ــی و ی تشــکیل شــورای عال
اثــر بــی توجهــی و فاقــد اولویــت قــرار دادن آنهــا، باتکلیــف می ماننــد. از 
طرفــی برخــی قوانیــن بــه دلیــل برنامــه ریــزی نامناســب و ســختی اجــرا 

بــه بهانــه هــای مختلــف ناقــص اجــرا و رهــا شــده انــد. 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
اینکــه طبــق گــزارش دیــوان محاســبات بعــد از گذشــت ۴ مــاه از ســال 
ــی  ــل اجرای ــورت کام ــه ص ــرر و ب ــد مق ــکام در موع ــد اح ــا ۱۵ درص تنه
شــده کــه بســیار پاییــن و نگــران کننــده اســت، اظهــار کــرد: متاســفانه 
دههــا قانــون بــه دلیــل عــدم تدویــن آییــن نامــه، اجرایــی نشــدند از ایــن 
ــور  ــس جمه ــم و رئی ــس یازده ــدگان مجل ــام نماین ــا اهتم ــدوارم ب رو امی
منتخــب و نیــز انتخــاب مناســب وزرا، بســیاری از قوانیــن رهــا شــده، بــه 

ــی شــوند.  درســتی اجرای

طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه عنــوان یــک 
ــرح  ــه ط ــی ب ــر ویژگ ــه از نظ ــا ک ــروژه نوپ پ
جهــش تولیــد و تامیــن مســکن نزدیــک 
ــت  ــت در دول ــه انتظــار می رف اســت آنطــور ک
روحانــی بــه مراحــل پایانــی نرســید امــا 
آنقدرهــا جلــو رفتــه کــه رئیســی بتوانــد ربــان 
ــون ۴۲  ــا کن ــد؛ ت ــی کن ــا را قیچ ــن واحده ای
ــئوالن  ــده و مس ــرداری ش ــد بهره ب ــزار واح ه
وزارت راه و شهرســازی از آمــاده افتتــاح بــودن 
تعــدادی از واحدهــای مســکن ملــی در ابتــدای 

ــد.  ــر داده ان ــیزدهم خب ــت س دول
بــه گــزارش ایســنا، در شــرایطی مســئولیت 
عنــوان  بــه  رئیســی  ابراهیــم  بــه  دولــت 
ــپرده  ــران س ــور ای ــس جمه ــیزدهمین ریی س
ــی  ــکن دولت ــای مس ــه در پروژه ه ــود ک می ش
ــدام  ــوان طــرح اق ۵3۴ هــزار واحــد تحــت عن
ملــی از مرحلــه خاکبــرداری عبــور کــرده و ۴۲ 
هــزار واحــد نیــز افتتــاح شــده اســت. معــاون 
ــازی  ــر راه و شهرس ــاختمان وزی ــکن و س مس
ــدای  ــده و در ابت ــای آین ــه در ماهه ــه ک گفت
دولــت ســیزدهم افتتاحهــای جدیــدی از طــرح 

ــود. ــام می ش ــکن انج ــی مس ــدام مل اق
ــام  ــنا اع ــه ایس ــز ب ــرا نی ــودزاده اخی محم
کــرد »بیــش از یــک میلیــون و 7۰ هــزار واحــد 
اقــدام ملــی مســکن برنامه ریــزی شــده اســت«. 
ایــن تعــداد تقریبــا معــادل نیــاز ســالیانه کشــور 

ــت  ــم تح ــس یازده ــه مجل ــت ک ــزی اس و چی
عنــوان طــرح جهــش تولیــد و تامین مســکن در 
ســر می پرورانــد. برخــی فعــاالن حــوزه مســکن 
کــه  می کننــد  مطــرح  را  گمانه زنــی  ایــن 
مســئوالن فعلــی بخــش مســکن بــه دنبــال آن 
هســتند تــا در دولــت آینــده نیــز باقــی بماننــد.

ــروژه  ــذاری پ ــرا ریل گ ــب ظاه ــر ترتی ــه ه ب
اقــدام ملــی مســکن انجــام شــده و اگر نوســانات 
نــرخ نهاده هــای ســاختمانی مشــکاتی را بــرای 
طــرح ایجــاد نکنــد انتظــار روی غلتــک افتــادن 
ــت ســیزدهم وجــود دارد. اســفندماه  آن در دول
ســال گذشــته میانگیــن پیشــرفت مســکن ملی 
۲۵ درصــد اعــام شــد و قطعــا تــا کنــون ایــن 

عــدد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

از طــرف دیگــر نگرانــی عمــده ای کــه 
آن  بــا  ملــی  مســکن  پــروژه  برنامه ریــزان 
آورده  نشــدن  واریــز  موقــع  بــه  مواجهنــد 
واحدهــای  اولیــه  آورده  اســت.  متقاضیــان 
اقــدام ملــی حــدود ۴۰ میلیــون تومــان اســت 
ــد ۴۰  ــاه بای ــج م ــا پن ــار ت ــر چه ــوال ه و معم
ــن  ــود. میانگی ــز ش ــر واری ــان دیگ ــون توم میلی
ــال  ــتان س ــه از تابس ــز ک ــا نی ــت واحده قیم
ــر  ــان در ه ــون توم ــدود ۲.8 میلی ــته ح گذش
ــانی  ــوز به روزرس ــد هن ــام ش ــع اع ــر مرب مت
نشــده امــا گفتــه می شــود کــه هم اکنــون ایــن 
ــت. ــیده اس ــان رس ــون توم ــه 3.7 میلی ــم ب رق

البتــه ســاخت برخــی از واحدهــای مســکن 
ملــی شــهر جدیــد پرنــد کــه طــی هفته هــای 

ــان  ــون توم ــری ۴ میلی ــاح شــد مت ــر افتت اخی
ــری 7۰۰  ــم مت ــن ه ــت زمی ــد. قیم ــام ش تم
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــرآورد ش ــان ب ــزار توم ه
مبلــغ آن طــی اقســاط ۱۰ ســاله از متقاضیــان 
ــل از  ــا قب ــن واحده ــه ای ــود. البت ــت ش دریاف
ــه اتمــام  گرانی هــای اخیــر ســیمان و فــوالد ب
رســید. در هفته هــای اخیــر بــه دلیــل قطعــی 
ــش از  ــا پی ــه ت ــیمان ک ــات، س ــرق کارخانج ب
ایــن پاکتــی 3۵ هــزار تومــان بــود بــاالی 
ــی  ــرد از کیلوی ــد و میلگ ــان ش ــزار توم 7۰ ه
ــه حــدود ۲۰ هــزار  ۱3 هــزار و ۵۰۰ تومــان ب

ــان رســید. توم
زمانــی کــه طــرح اقــدام ملــی توســط 
ــا  ــال ۱3۹8 ب ــط س ــی در اواس ــن روحان حس
هدف گــذاری احــداث ۴۰۰ هــزار واحــد کلنــگ 
زده شــد مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
ــاله  ــا را دو س ــام پروژه ه ــان اتم ــن زم میانگی
تعییــن کردنــد. البتــه مشــکاتی همچــون 
ناهماهنگــی شــهرداریها در اعطــای پروانــه 
ســاخت مســکن ملــی در برخــی نقــاط کشــور، 
اصــرار بــر قیمــت متــری ۲.8 میلیــون تومــان و 
پیــدا نشــدن پیمانــکاری کــه اجــرای پروژه هــا 
ــه  ــود ک ــه ب ــن برنام ــکات ای ــرد از مش را بپذی
اجــازه نــداد مســئوالن آنطــور کــه بایــد و شــاید 
بــه هــدف خــود مبنــی بــر تکمیــل واحدهــا در 

ــد. ــدا کنن ــرر دســت پی ــان مق زم

برنج هایـی که شـالیکاران شـمالی پارسـال هـر کیلوگرمش را 
۱۹ هـزار تومـان فروختـه بودنـد حـاال با قیمـت 3۰ هـزار تومان 

می شـود.  عرضه 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، علی محمـد رمضانـی 
رئیـس اداره برنـج جهـاد کشـاورزی مازنـدران بـا بیـان اینکـه 
قیمـت برنـج پارسـال نوسـان کمـی داشـت، گفـت: قیمـت هـر 
کیلوگـرم برنـج اوایـل پارسـال ۱۹ هـزار و ۵۰۰ تومـان و اواخـر 

سـال نیـز ۲۵ هـزار تومـان بـود.
افـزود: کشـاورزان پارسـال در همـان هفته هـای نخسـت  او 
برداشـت برنـج، محصولشـان را بـه قیمت هـر کیلوگـرم ۱۹ هزار 

و ۵۰۰ تومـان فروختنـد و در پایـان سـال برنجـی نداشـتند بلکه 
دالالن و تاجـران و بنکـداران هسـتند کـه پـس از آن قیمت برنج 

را تعییـن می کننـد.
رئیـس اداره برنـج جهـاد کشـاورزی مازنـدران بـا بیـان اینکه 
هـر کیلوگـرم برنـج پارسـاله اکنـون در بازار هـای مازنـدران 3۰ 
هـزار تومـان فروختـه می شـود، گفـت: همـه می داننـد کـه ایـن 
برنـج همـان برنج هایـی اسـت کـه پارسـال بـه قیمـت ۱۹ هـزار 

تومانـی از کشـاورز خریـداری شـده بـود.
رمضانـی افـزود: کشـاورزان هیـچ نقشـی در نوسـانات قیمـت 
بـازار برنـج نـدارد و هـر آنچـه در بـازار اتفـاق می افتـد از سـوی 

تاجـران و دالالن اسـت.
او گفـت: تاجـران و دالالن، هزینه هـای تمـام شـده برنـج را 
جـوری حسـاب می کننـد که برنج بـا قیمـت ارزان از کشـاورزان 
خریـداری شـود تـا آن را ۶ مـاه بعـد بـا نرخ هـای جدیـدی کـه 

کشـاورز هـم از ایـن نـرخ تعجـب می کننـد وارد بـازار کننـد.
رئیـس اداره برنـج جهـاد کشـاورزی مازنـدران بـا بیـان اینکه 
قیمـت هـر کیلوگـرم برنـج مـرداد مـاه پارسـال و همزمـان بـا 
برداشـت برنـج ۱۹ هـزار تومـان بـود، ادامـه داد: چگونـه وقتـی 

شـالیکاران یـک مـاه بعد دیگر برنجـی برای فـروش ندارند همین 
برنـج بـا قیمـت 3۰ هـزار تومـان در بـازار بـه فـروش می رسـد؟

رمضانـی گفت: اختـاف ۱۱ هزار تومانـی در هرکیلوگرم برنج 
بـه جیـب کشـاورزان نمـی رود، چـون شـالیکار در انتهـای سـال 

برنجـی بـرای فـروش ندارد.
محصـوالت  روی  واقعـی  گـذاری  قیمـت  بـرای  افـزود:  او 
کشـاورزی بایـد نهـاد یا سـازمانی هزینه هـای تولیـد را به صورت 
توافقـی  بـرآورد  و قیمـت گـذاری کنـد تـا هـم تولیـد کننـده 
متضـرر نشـود هـم تاجـر و دالل نتواننـد بـازار را متشـنج کننـد.

رئیـس اداره برنـج جهـاد کشـاورزی مازنـدران در خصـوص 
آخریـن وضعیـت برداشـت برنـج گفـت: برداشـت برنـج بدلیـل 
سـرمای هـوا چنـد روزی متوقـف بـود کـه بـا گرم شـدن هـوا از 

پایـان هفتـه دوبـاره از سـر گرفتـه می شـود.
رمضانـی گفـت: شـالی های حـدود 3۱ هـزار هکتـار از مـزارع 

مازنـدران تاکنون برداشـت شـده اسـت.
او از کشـاورزان خواسـت بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی 
چنـد روز قبـل پس از برداشـت برنـج، حتما محصـول را هوادهی 

کننـد تـا رطوبـت شـلتوک به حـد مطلوب برسـد.

مدیــرکل دفتــر طراحــی و تحلیــل فرآیندهــای ســازمان امــور 
مالیاتــی از آمــاده نشــدن آییــن نامــه اجرایــی قانــون مالیــات بــر 
خانــه هــای گــران قیمــت در ســال جــاری و صفــر بــودن درآمــد 

ایــن پایــه مالیاتــی در ســال گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش مهــر، در قوانیــن بودجــه ســال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ 
ــون  ــه قان ــه ب ــت ک ــران قیم ــای مســکونی گ ــر واحده ــات ب مالی
ــرای ســقف های  ــای لوکــس مشــهور شــده، ب ــر خانه ه ــات ب مالی
پیــش بینــی شــده بــه ترتیــب 7۰۰ و ۹۰۰ میلیــون تومــان در دو 

ــود. ســال مذکــور تبصره هایــی در نظــر گرفتــه شــده ب
بــا ایــن حــال بــه دلیــل آمــاده نشــدن آئیــن نامــه اجرایــی 
ــه و در  ــور اقتصــادی تهی ــد از ســوی وزارت ام مربوطــه کــه بای
هیئــت دولــت تصویــب می شــد، هیــچ درآمــدی از محــل ایــن 

ــت نشــده اســت. ــی در ســال ۱3۹۹ ثب ــه مالیات پای
ــران  ــای گ ــر خانه ه ــات ب ــون مالی ــی قان ــه اجرای ــن نام آئی
قیمــت هنــوز هــم از ســوی وزارت اقتصــاد تهیــه نشــده اســت.

بــر اســاس بندهــای ۱۱، ۱۲، ۱3 و ۱۴ تبصــره ۶ قانــون 
ــای مســکونی  ــاری )۱۴۰۰( واحده ــال ج بودجــه ۱۴۰۰، در س
ــه واحــد مســکونی  ــی ک ــای گران قیمــت در صورت ــاغ ویاه و ب
بــاالی ۱۰ میلیــارد تومــان باشــد، بــر اســاس ضرایبــی کــه بــرای 
ــا  ــا ۴۰، ۴۰ ت ــا ۲۵، ۲۵ ت ــا ۱۵، ۱۵ ت دامنه هــای قیمتــی ۱۰ ت
ــکان  ــده، از مال ــن ش ــان تعیی ــارد توم ــر ۶۰ میلی ــازاد ب ۶۰ و م

ایــن واحدهــای مســکونی مالیــات اخــذ خواهــد شــد.

مدیرکلطراحیوتحلیلفرآیندهاسازمانمالیاتی:
آئیننامهاجراییمالیاتبرخانههایگرانقیمت

هنوزتهیهنشدهاست
تحلیــل  و  طراحــی  دفتــر  مدیــرکل  برزگــری  محمــد 
فرآیندهــای ســازمان امــور مالیاتــی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه تــا کنــون چــه رقمــی از محــل ایــن پایــه مالیاتــی وصــول 
شــده؟ اظهــار کــرد: در ســال ۱3۹۹ از محــل مالیــات بــر 
خانه هــای گــران قیمــت هیــچ درآمــدی وصــول نشــده اســت.

وی افــزود: دلیــل عــدم وصــول ایــن درآمــد مالیاتــی، تهیــه 
ــم  ــون بودجــه ه ــی آن اســت. در قان ــه اجرای ــن نام نشــدن آئی
در ســال ۱3۹۹ و هــم ســال ۱۴۰۰ اجــرای قانــون مالیــات بــر 
خانه هــای گــران قیمــت منــوط بــه تهیــه آئیــن نامــه مربوطــه 

کــه بــه تأییــد هیئــت دولــت برســد، شــده بــود.
ایــن مقــام مســئول در ســازمان امــور مالیاتــی تصریــح کــرد: 
آئیــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون در ســال گذشــته تهیــه نشــد 
و بــرای ســال جــاری نیــز هنــوز خبــری از تدویــن ایــن آئیــن 

نامــه نیســت.
ــن آئیــن نامــه تهیــه  ــی کــه ای ــا زمان وی خاطرنشــان کــرد: ت
نشــود، امــکان وصــول درآمــدی از محــل این پایــه مالیاتی نیســت؛ 

ــه نحــوه شناســایی  ــه اســت ک ــن نام ــن آئی ــر اســاس ای چــون ب
واحدهــای گــران قیمــت و نــرخ گــذاری آنهــا و همچنیــن چگونگی 

اخــذ مالیــات از ایــن محــل مشــخص خواهــد شــد.
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــی س ــوه دسترس ــاره نح ــری درب برزگ
بــه بانــک اطاعاتــی خانه هــای لوکــس و گــران قیمــت یــادآور 
شــد: بایــد در آئیــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون، مشــخص شــود 
ــازمان  ــار س ــی را در اختی ــه اطاعات ــتگاه هایی چ ــه دس ــه چ ک
ــت اســناد  ــًا شــهرداری، ســازمان ثب ــد؛ مث ــرار دهن ــی ق مالیات
اطاعــات   … و  و شهرســازی  راه  وزارت  امــاک کشــور،  و 
خــود دربــاره واحدهــای مســکونی گــران قیمــت را بــه ســازمان 
مالیاتــی می دهنــد و ایــن ســازمان هــم بــر اســاس آئیــن نامــه ای 
کــه بــه تصویــب دولــت می رســد، نحــوه تطبیــق ایــن اطاعــات 
بــا یکدیگــر را تدویــن و اجــرا خواهــد کــرد؛ امــا ایــن آئیــن نامــه 

تــا کنــون تهیــه و تصویــب نشــده اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان  ش ــتاندار آذربایج اس
هجمه هــای دشــمنان در عرصــه فرهنگــی، گفت: 
ــن هجمــه و  ــل ای کار تبلیغــات اســامی در مقاب
بمبــاران وســیع، بســیار ســخت و دشــوار اســت 
ــرای خنثــی کــردن  و نیازمنــد همــت جمعــی ب

تبلیغــات منفــی دشــمنان هســتیم. 
بـه گـزارش ایسـنا، محمدرضـا پورمحمـدی 
در دیـدار رئیـس و کارکنـان شـورای هماهنگی 
تبلیغات اسـامی آذربایجان شـرقی به مناسـبت 
سـالروز تشـکیل ایـن نهـاد اظهار کرد: شـورای 
برگـزاری  در  راهبـردی  و  هماهنگـی  نقـش 
مناسـبت های مختلـف دارد و بایـد بخش هـای 
و  بـه سـمت   را  ادارات  و  فرهنگـی سـازمان ها 
سـوی برنامه هـای تعریـف  شـده هدایـت کنـد.

و  فرهنگـی  مباحـث  حـوزه  در  گفـت:  وی 
تبلیغاتـی، ضعـف نظـری و تئوریـک داریـم کـه 
امیدواریم با ایجاد هیات اندیشـه  ورزی و تشـکیل 
تولیـد محتـوا در شـورای هماهنگـی  کارگـروه 
تبلیغات اسـامی اسـتان این ضعف برطرف شود.

فیزیکــی  شــرایط  این کــه  بیــان  بــا  وی 
پیرامــون مــا تغییــر کــرده اســت و بایــد نگرش ها 
هــم تغییر کنــد، افــزود: در حــال حاضــر تبلیغات 
ــرده  ــدا ک ــه ســمت فضــای مجــازی ســوق پی ب

ــرای جــذب  ــی ب ــوای غن و ضــروری اســت محت
ــن فضــا ایجــاد شــود. مخاطــب در ای

پورمحمــدی تاکیــد کــرد: بایــد ســلیقه 
مخاطــب در تبلیغــات مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و در غیــر ایــن صــورت محتــوای اشــتباه، 

مخاطــب را پــس می زنــد.
اسـت  ضـروری  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
محتـوای  بیگانـه  رسـانه های  برابـر هجمـه  در 
تبیلغـی غنـی و تاثیرگـذار تهیـه شـود، ادامـه 
بـرای  سـازمان ها  تمامـی  اسـت  داد: ضـروری 
توجـه  بـا  غنـی  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای 

بـه شـرایط روز جامعـه بـا شـورای هماهنگـی 
کننـد. همـکاری  اسـامی  تبلیغـات 

وی هم چنیـن با اشـاره به در پیش بـودن ایام 
عـزاداری محـرم و صفر، گفت: دشـمن در کمین 
اسـت تـا از کوچکتریـن کم کاری ها سوءاسـتفاده 
کنـد، بنابرایـن بایـد در ایـام محـرم و صفـر در 
کنـار برگـزاری مراسـم مذهبـی، شـیوه نامه های 
بهداشـتی مقابلـه با کرونـا به خوبی رعایت شـود 

تـا بهانـه به دسـت دشـمنان ندهیم.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی 
آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره 

بــه اهمیــت و جایــگاه ایــن شــورا، گفــت: ایــن 
ــر  ــد بنیانگــذار کبی ــا تایی شــورا در ســال ۵۹ ب
انقــاب اســامی شــکل گرفــت و تــا بــه امــروز 
بــه حیــات طیبــه خــود ادامــه داده و منشــا آثار 

بــی  بدیــل بــوده اســت.
ــزود:  ــل اســکندری اف حجت االســام میکائی
ــی  ــامی ط ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ش
ــی و  ــی مناســبت های مل ــن ســال ها در تمام ای
مذهبــی ســکان دار بــوده و کارنامــه ای درخشــان 
و قابــل قبــول از خــود بــر جای گذاشــته اســت.

وی هم چنین از تاسـیس هیات اندیشـه  ورزان 
در ۱۰ اسـتان کشـور خبر داد و گفت: این هیات 
در آذربایجـان شـرقی نیز تشـکیل یافتـه که طی 
آن از اسـتادان دانشـگاه و حـوزه بـرای کنـکاش 
هماهنگـی  شـورای  مسـئولیت های  بررسـی  و 

تبلیغات اسـامی بهـره خواهیـم گرفت.
اســاس سیاســت  بــر  اظهــار کــرد:  وی 
ــده در  ــام  ش ــای انج ــه  ریزی ه ــذاری و برنام  گ
ــوا  ــد محت ــروه تولی ــتانی، کارگ ــوراهای اس ش
بــا  مذهبــی  و  ملــی  مناســبت های  بــرای 
پیوســت فرهنگــی در آذربایجــان شــرقی ایجــاد 
شــده کــه مســئولیت آن بــر عهــده جهــاد 

دانشــگاهی اســتان اســت.

افتتاح مسکن ملی به دولت سیزدهم رسید

شعبده بازی در قیمت برنج 

مقام مسئول خبر داد؛

مالیات خانه های لوکس معطل تدوین آئین نامه

نیازمند همت جمعی برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان هستیم

اصالحیه
در خصــوص آگهــی حــق تقــدم افزایــش 
ســرمایه شــرکت خانــه ســازان جنــت تبریــز 
ــه شــماره ثبــت ۹3۹7  )ســهامی خــاص( ب
ــي ۱۰۲۰۰۱۵3۱۶3 منتشــره  و شناســه مل
ــماره  ــه ش ــاه  ۱۴۰۰ ب ــن م در ۲۲ فروردی
۹۴۴ روزنامــه عجــب شــیر بــه شــرح ذیــل 

اصــاح مــی گــردد.
ــهم  ــهام  دو س ــر س ــرای ه ــارت )ب عب
ــد. ــی باش ــح م ــرد( صحی ــی گی ــق م تعل

هیئتمدیره

فقدانسندمالکیت26/5887
آگهـــی چـــون آقـــای خانـــم ســـکینه 
اســـتناد  بـــه  فرزنـــد جهانگیـــر  کامـــران 
یکبـــرگ استشـــهاد محلـــی کـــه بـــه امضـــاء 
شـــهود و گواهـــی دفترخانـــه ۵۶ دوگنبـــدان 
ـــدانگ  ـــت شش ـــند مالکی ـــه س ـــت ک ـــیده اس رس
یـــک دســـتگاه آپارتمـــان بـــه پـــاک ۵887 
فرعـــی از ۲۶ اصلـــی واقـــع در قطعـــه یـــک 
بخـــش پنـــج دوگنبـــدان کـــه مـــورد ثبـــت 
ـــام  ـــه ن ـــد _ ب ـــه _ جل ـــماره _ صفح ـــل ش ذی
ــلیم  ــادر و تسـ ــران صـ ــکینه کامـ ــای سـ آقـ
ــتناد  ــه اسـ ــب بـ ــذا مراتـ ــت لـ ــده اسـ گردیـ
ـــی  ـــت آگه ـــون ثب ـــه قان ـــن نام ـــاده ۱۲۰ آئیی م
مـــی شـــود تـــا چنانچـــه کســـی مدعـــی 
ـــود  ـــا وج ـــک ی ـــه مل ـــبت ب ـــه نس ـــام معامل انج
ـــد  ـــی باش ـــت 8۵۱۴۶۵ م ـــند مالکی ـــه س معامل
از تاریـــخ نشـــر ایـــن آگهـــی ظـــرف ۱۰ روز 
اعتـــراض خـــود را بـــه ضمیمـــه اصـــل ســـند 
ـــید  ـــام و رس ـــن اداره اع ـــه ای ـــه ب ـــورد معامل م
دریافـــت نماییـــد تـــا مـــورد رســـیدگی قـــرار 
ـــور و  ـــدت مذک ـــای م ـــس از انقض ـــرد واال پ گی
ـــراض  ـــورت اعت ـــا در ص ـــی و ی ـــیدن واخوان نرس
ـــدور  ـــه ص ـــبت ب ـــود نس ـــه نش ـــند ارائ ـــل س اص
ــدام  ــررات اقـ ــق مقـ ــی طبـ ــت المثنـ مالکیـ

خواهـــد شـــد. 
تاریخانتشار:1400/05/13

مالف:1400/64
حسینقائدگیوی-مدیرواحدثبتی

حوزهملکدوگنبدان
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مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی؛

پرداخت۱۰میلیون کمک بالعوض به 
خانواده های دارای متوفی کرونایی

ــرقی  ــان ش ــداد آذربایج ــه ام ــر کل کمیت  مدی
ــون  ــغ ۱۰ میلی ــتان، مبل ــداد اس ــه ام ــت: کمیت گف
تومــان کمــک باعــوض بــه خانواده هــای دارای 

ــد. ــی کن ــت م ــی پرداخ ــی کرونای متوف
مهــر  بــا  گــو  و  گفــت  در  کامــی  محمــد 
ــام  ــش مق ــاس فرمای ــر اس ــداد ب ــه ام ــت: کمیت گف
معظــم رهبــری، توزیــع بســته های معیشــتی را 
در اولویت هــای کاری خــود قــرار داده و از ایــن 
ــرقی در  ــان ش ــتان آذربایج ــداد اس ــه ام رو، کمیت
ــع  ــه توزی طــی ســال گذشــته و در ســال جــاری ب
ــرده  ــدام ک ــرم اق ــذای گ ــتی و غ ــته های معیش بس

ــت. اس
مدیــر کل کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی 
بســته های  توزیــع  بــرای  جــاری  هزینه هــای 
 ۲۰ از  بیــش  اخیــر،  ســال  دو  در  را  معیشــتی 
میلیــارد تومــان اعــام کــرد و افــزود: کمیتــه 
امــداد اســتان، همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا، 
توزیــع بســته های بهداشــتی بــه خانوارهــای تحــت 
ــرار داده  ــود ق ــت کاری خ ــز را در اولوی ــش نی پوش

ــت. اس
وی بیــان کــرد: هم چنیــن کمیتــه امــداد اســتان 
آذربایجــان شــرقی، مبلــغ ۱۰ میلیــون تومــان 
ــی  ــای دارای متوف ــه خانواده ه ــوض ب ــک باع کم

ــت. ــاص داده اس ــا اختص ــروس کرون ــی از وی ناش
کامــی گفــت: اگــر چــه رویکــرد کمیتــه امــداد 
ــمت  ــه س ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــد از م ــتان بع اس
ــا  ــا ب ــاخت مســکن اســت، ام ــه و س ــع جهیزی توزی
ــین،  ــداهلل الحس ــزاداری اباعب ــاه ع ــیدن م ــرا رس ف
مجــدداً برنامه هــای معیشــتی بــه صــورت گســترده 

ــد شــد. ــه خواه از ســر گرفت

برداشت 2۷۷ هزار تن سیب زمینی 
در آذربایجان شرقی 

 مدیـر توسـعه بازرگانی سـازمان جهادکشـاورزی 
می شـود  پیش بینـی  گفـت:  آذربایجان شـرقی 
امسـال  طـی  آذربایجان شـرقی  اسـتان  کشـاورزان 
افـزون بـر ۲77 هزار تن سـیب زمینی برداشـت کنند 

کـه 3۵ درصـد آن محصـول تابسـتانه اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، مومنـی 
جهادکشـاورزی  سـازمان  بازرگانـی  توسـعه  مدیـر 
اسـتان  بـازار  تنظیـم  جلسـه  در  آذربایجان شـرقی 
آذربایجان شـرقی بـا بیـان اینکـه سـیب زمینـی پس 
از گنـدم، ذرت و برنـج چهارمیـن مـاده غذایـی در 
جهـان اسـت، گفـت: یـک عـدد سـیب زمینـی بـه 
وزن ۱۰۰ گـرم حـاوی 8۰ کالـری اسـت و کاالیـی 
جانشـین بـرای نـان و برنـج بـه شـمار مـی رود، امـا 
مصـرف بیشـتر نـان و برنـج در برنامـه غذایـی مردم 
ایـران باعـث مصـرف کمتـر ایـن محصول نسـبت به 

سـایر کشـور ها شـده اسـت.
او اظهـار کـرد: شهرسـتان عجـب شـیر بـه عنوان 
قطـب تولیـد این محصول در آذربایجان شـرقی نقش 
اساسـی و محـوری در تعییـن قیمـت سـیب زمینـی 
تابسـتانه اسـتان را دارد و طـی امسـال بـا توجـه بـه 
بـرای  بـروز مشـکات در صـادرات سـیب زمینـی، 
حمایـت از تولیدکننـدگان و تنظیـم بـازار اقدامـات 
الزم جهـت خریـد حمایتـی محصـول سـیب زمینی 
بـه عمل آمـده و صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه 
گـذاری در بخش کشـاورزی اسـتان خریـد توافقی را 
از اول مـرداد ماه شـروع کرده و همچنـان ادامه دارد.

در  زمینـی  سـیب  توافقـی  خریـد  از  مومنـی 
آذربایجان شـرقی توسـط صندوق حمایت از توسـعه 
سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی اسـتان خبر داد 
و افـزود: ایـن امـر منجر بـه افزایش قیمـت محصول 
سـرمزرعه بـه مبلـغ ۲۹۰۰ تومـان شـده و موجبـات 

رسـیدن بـه قیمـت تعادلـی را فراهـم کرده اسـت.

وقتی کرونای دلتا با مردم سفر می کند

ـــا  ـــک کرون ـــا دو پی ـــته ب ـــه گذش ـــور در چهارماه ـــه کش ـــرایطی ک در ش
درگیـــر شـــده بـــود و مســـئوالن وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
ــدار  ــا هشـ ــت پروتکل هـ ــه رعایـ ــبت بـ ــا نسـ ــا و بارهـ ــکی بارهـ پزشـ
ـــا  ـــن ماه ه ـــردم در ای ـــفرهای م ـــه س ـــد ک ـــان می ده ـــا نش ـــد، آماره دادن

تغییـــری نکـــرده اســـت. 
ـــوز  ـــه هن ـــرایطی ک ـــال در ش ـــار امس ـــان به ـــنا، در پای ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــیده  ـــا نرس ـــارم کرون ـــوج چه ـــی از م ـــبتا متعادل ـــرایط نس ـــه ش ـــور ب کش
ـــئوالن  ـــی و مس ـــه کادر درمان ـــد. هم ـــا ش ـــم کرون ـــوج پنج ـــود و وارد م ب
وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بارهـــا و بارهـــا هشـــدار 
ـــفرهای  ـــد و از س ـــر بگیرن ـــا را جدی ت ـــد پروتکل ه ـــردم بای ـــه م ـــد ک دادن
ـــر  ـــای منتش ـــه آماره ـــه ب ـــا توج ـــاال و ب ـــا ح ـــد ام ـــر کنن ـــرف نظ ـــود ص خ
ـــد  ـــم مانن ـــته ه ـــاه گذش ـــردم در م ـــد م ـــر می رس ـــه نظ ـــمی ب ـــده رس ش
ـــی از  ـــدون نگران ـــود را ب ـــت نکردنـــد و ســـفرهای خ بهـــار امســـال رعای
ــر  ــر ترافیک تـ ــتان های پـ ــروز اسـ ــا امـ ــد و اتفاقـ ــه دادنـ ــا ادامـ کرونـ

ـــد. ـــتری دارن ـــکل بیش مش
بـــر اســـاس آخریـــن آمـــار ارائـــه شـــده از ســـوی مرکـــز مدیریـــت 
راه هـــای کشـــور بیـــش از ۵۶ میلیـــون تـــردد بیـــن اســـتانی وســـایل 
نقلیـــه مختلـــف اعـــم از ســـبک و ســـنگین در تیـــر مـــاه امســـال در 
ـــرداد  ـــه خ ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــیده اس ـــت رس ـــه ثب ـــور ب ـــای کش جاده ه
ــای  ــر ماه هـ ــه دیگـ ــبت بـ ــا نسـ ــته امـ ــی داشـ ــش جزیـ ــاه کاهـ مـ

گذششـــته امســـال و حتـــی ســـال گذشـــته افزایـــش یافتـــه اســـت.
حتـــی بـــر اســـاس آمـــار تجمعـــی  چهـــار ماهـــه از ترددهـــای 
ــون و ۴۰7  ــور ۲۱۱ میلیـ ــه در کشـ ــورت گرفتـ ــتانی صـ ــن اسـ بیـ
ـــور  ـــتانی کش ـــن اس ـــی بی ـــای مواصات ـــردد در محوره ـــزار و ۱۱8 ت ه
ـــابه  ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــردد نس ـــار ت ـــن آم ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــت ش ثب
ســـال قبـــل ۱۵درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت و جالب تـــر اینکـــه 
ــار افزایـــش ۱۶درصـــدی را  ــایل نقلیـــه ســـبک در همیـــن آمـ وسـ

تجربـــه کرده انـــد.
ایـــن آمارهـــای افزایـــش یافتـــه ســـفرهای مـــردم در چهـــار ماهـــه 
ـــا  ـــا و باره ـــته باره ـــای گذش ـــی ماه ه ـــه ط ـــی رخ داده ک ـــال در حال امس
و در بازه هـــای زمانـــی مختلـــف ســـه تـــا شـــش روزه ممنوعیت هـــای 
ـــی  ـــا نگاه ـــید ام ـــا رس ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــب س ـــه تصوی ـــردد ب ت
ـــیوع  ـــی از ش ـــردم نگران ـــه م ـــد ک ـــان می ده ـــور نش ـــای کش ـــه جاده ه ب
مـــوج پنجـــم و کرونـــای دلتـــای هنـــدی ندارنـــد و ســـفرهای خـــود را 

ـــد. ـــه داده ان ـــول ادام ـــق روال معم طب
ــر از  ــه غیـ ــور )بـ ــتان های کشـ ــه اسـ ــتانی در همـ ــن اسـ ــردد بیـ تـ
ـــان  ـــن می ـــت و در ای ـــته اس ـــی داش ـــد( روندافزایش ـــر درص ـــا صف ـــن ب قزوی
ـــان  ـــد و آذربایج ـــا ۱۹ درص ـــوی ب ـــان رض ـــد، خراس ـــا ۲3 درص ـــل ب اردبی
ـــته  ـــال داش ـــاه امس ـــر م ـــد را در تی ـــترین رش ـــد بیش ـــا ۱7 درص ـــرقی ب ش
ـــد  ـــا رون ـــه روز ب ـــور روز ب ـــه کش ـــروز ک ـــه ام ـــل اینک ـــل تام ـــه قاب ـــد. نکت ان
افزایشـــی گســـترش شـــیوع ویـــروس کرونـــا آن هـــم از نـــوع دلتـــای 
ـــت،  ـــده اس ـــور را در نوردی ـــتان های کش ـــه اس ـــده و هم ـــه ش ـــدی مواج هن
ـــفرهای  ـــوردار س ـــوان رک ـــه عن ـــوی ب ـــان رض ـــد خراس ـــتان هایی مانن اس
بین شـــهری، وضعیـــت بســـیار بدتـــری را از نظـــر کرونـــا تجربـــه 

می کنـــد.
نگاهـــی دقیق تـــر بـــه آمارهـــای ترددهـــای بیـــن  اســـتانی در تیـــر 
مـــاه امســـال نشـــان می دهـــد کـــه آمارهـــای تخلیـــه وســـایل نقلیـــه 
ـــودرو  ـــار انباشـــت خ ـــرز و آم ـــران و الب ـــد ته ـــتان هایی مانن ـــف در اس مختل
در اســـتان های شـــمالی مســـافرپذیری ماننـــد مازنـــدران و گیـــان، بـــا 
هـــم همخوانـــی دارد و ایـــن همخوانـــی دقیقـــا در ایـــام تعطیـــات و 

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــتر ه ـــی بیش ـــای پایان روزه

توضیحات معاون مطبوعاتی درباره واکسیناسیون خبرنگاران: 
معاونت مطبوعاتی نقشی در
 گزینش خبرنگاران ندارد

ــر  ــد ب ــا تاکی ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون مطبوعات مع
این کــه معاونــت مطبوعاتــی نقشــی در گزینــش خبرنــگاران بــرای 
واکسیناســیون نداشــته گفــت: همــه رســانه ها بــر اســاس ســقف ســهمیه  
معیــن، تعــدادی خبرنــگار را معرفــی کرده انــد و واکسیناســیون کرونــا بــر 

ــود.  ــام می ش ــاس انج ــن اس همی
ــوه  ــه نح ــا ب ــاره انتقاده ــا درب ــا ایرن ــو ب ــدادی در گفت وگ ــد ُخ محم
ــانه ای  ــر رس ــت: ه ــگاران گف ــرای خبرن ــا ب ــیون کرون ــرای واکسیناس اج
یــک ســهمیه محــدودی داشــته و ایــن ســهمیه را بــه معاونــت مطبوعاتــی 
اعــام کــرده اســت. در کنــار ایــن اســامی مــا اعضــای خانــه مطبوعــات، 
ــان را  ــگاران و عکاس ــه ن ــی روزنام ــر، انجمــن صنف ــاری هن ــدوق اعتب صن
هــم اضافــه کرده ایــم کــه مجمــوع تعــداد ایــن افــراد ۲3 هــزار نفــر شــده 
ــن عــدد  ــگاران کل کشــور بیــش از ای ــان دارم تعــداد خبرن اســت. اطمین

نیســت.
وی افــزود: ثبــت نــام خبرنــگاران بــرای واکسیناســیون کرونــا در ســایت 
اینترنتــی انجــام شــده و معاونــت مطبوعاتــی گزینشــی انجــام نداده اســت. 
هــر رســانه ای بــر اســاس ســهمیه اش اســامی را اعــام کــرده اســت. مثــا 
یکــی از روزنامه هــا فهرســت ۶۰ نفــری از روزنامه نــگاران را معرفــی کــرده 
و مــا مطمئــن هســتیم تعــداد خبرنــگاران و عکاســان تحریریــه اش بیــش 

از ۶۰ نفــر نیســت.
ُخــدادی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه امــروز یــا فــردا اســامی خبرنــگاران 
ــغول  ــح داد: مش ــود، توضی ــام می ش ــیون اع ــرح واکسیناس ــمول ط مش
تــدارک فــاز دوم واکسیناســیون بــرای کســانی هســتیم کــه جامانده انــد و 

ــم. ــت می گیری ــم و فهرس ــانه ها اس ــاره از رس ــن کار دوب ــرای ای ب
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه واکسیناســیون دیگــر در بــاغ کتــاب انجــام 
ــا  ــا قب ــی آنه ــد مل ــه ک ــگاران سراســر کشــور ک نمی شــود، گفــت: خبرن
بــه مرکــز فنــاوری اطاعــات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ارســال شــده می تواننــد از طریــق ســامانه محــل، روز و ســاعت دریافــت 

واکســن خــود را انتخــاب کننــد.
ــانه و  ــران رس ــگار، مدی ــب خبرن ــه در قال ــری ک ــزار نف ــه ۲3 ه هم
ــرای دریافــت واکســن مشــخص شــده اند، واکســن  اصحــاب مطبوعــات، ب
کرونــا تزریــق خواهنــد کــرد و نوبــت هیــچ خبرنــگاری در واکسیناســیون 

ــن نمــی رود. از بی
بــر اســاس آخریــن آمــار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
تــا دیــروز )دوشــنبه، ۱۱ مــرداد( مجموعــاً ۱۰ میلیــون و ۲8۵ هــزار و ۴۹۴ 
ــون  ــن دو میلی ــد. همچنی ــت کرده ان ــا را دریاف ــن کرون ــر دز اول واکس نف
ــا  ــد. ب ــت کرده ان ــز دریاف ــن را نی ــر دز دوم واکس ــزار و ۶8۰ نف و 7۹۵ ه
احتســاب ایــن تعــداد مجمــوع دزهــای واکســن تزریــق شــده در کشــور 

بــه شــمار ۱3 میلیــون و 8۱ هــزار و ۱7۴ مــورد رســید.

و  خلـق  محـل  از  سـپرده  سـود  پرداخـت 
جـذب سـپرده جدیـد، تبدیل تسـهیات معوق 
بـه اسـناد دریافتنـی، افزایـش ذخیـر ه گیـری 
اوراق بدهـی  بابـت مطالبـات معـوق و خریـد 
دولـت از جملـه دالیـل کاهش نسـبت سـپرده 

بـه تسـهیات بانکـی اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری 
فـارس، نسـبت سـپرده بـه تسـهیات از آنجـا 
اهمیـت پیـدا می کند کـه نمایان کننـده قدرت 

اسـت. بانک هـا  تسـهیات دهی 
از سـال ۹3 بـه بعـد نسـبت سـپرده ها )پس 
از کسـر سـپرده قانونـی( به تسـهیات از حالت 
اسـتاندارد خـارج شـد به طـوری که از آن سـال 
بـه بعـد ایـن نسـبت بـه کمتـر از ۹۰ رسـید و 
ایـن رونـد نزولـی در سـال های بعد ادامـه پیدا 
کـرد به طـوری کـه تـا پایان سـال ۹8 بـه عدد 
7۹.3 درصـد رسـید امـا با یک رشـد انـدک به 

8۰.۱ درصـد در پایان سـال گذشـته رسـید.
سـپرده ها  بیـن  درصـدی   ۱۹.۹ شـکاف 
تسـهیات  و  قانونـی(  سـپرده  کسـر  از  )پـس 
اعطایـی عامـت بـدی اسـت چـرا کـه نشـان 
کـه  را  خـود  اصلـی    کار  بانک هـا  می دهـد 
اعطـای تسـهیات و تامیـن مالـی اسـت، انجام 
نمی دهـد. بـرای بررسـی علـت این پدیـده باید 

کنیـم. بررسـی  را  بانک هـا  دارایـی   ترکیـب 
آمـار و ارقـام نشـان می دهـد ۶۹۰ هـزار و 
بانکـی  سـپرده های  از  تومـان  میلیـارد   ۱3۴
)پـس از کسـر سـپرده قانونـی( بـه تسـهیات 
تبدیـل نشـده اسـت. ایـن میـزان، رقـم بسـیار 

قابـل توجهـی بـرای اقتصـاد کشـور اسـت چرا 
برابـر کل بودجـه  ایـن رقـم معـادل ۹.8  کـه 
عمرانی مصوب کشـور در سـال گذشـته اسـت. 
افزایشسهماوراقبدهیدولتدر

پرتفویبانکها
ــت  ــی دول ــا، بده ــن دارایی ه ــی از ای بخش
اســت، امــا کل بدهــی دولــت بــه شــبکه 
بانکــی چــه در قالــب اوراق و چــه بدهــی 
ــه ترازنامــه  ــه اوراق،   نســبت ب تبدیــل نشــده ب
بانک هــا بیــش از ۱۰ درصــد نیســت. بنابرایــن 
ســهم اوراق در ایــن ۶۹۰ هــزار میلیــارد تومــان 

ــت. ــه نیس ــل توج ــاوت قاب مابه التف
افزایشذخیرهگیریبابتمطالبات

مشکوکالوصول
احتمـال دیگـری کـه می تـوان مطـرح کرد، 
تبعـات افزایـش معوقـات بانکی اسـت چـرا که 
وقتـی تسـهیات معـوق می شـود بانـک بایـد 

ذخیره گیـری کنـد. بـرای ایـن کار بخشـی از 
مانـده تسـهیات بانـک در سـمت دارایی کسـر 
بـه ذخیـره تبدیـل می شـود. بـه عنـوان مثـال 
میلیـارد   ۱۰۰ معـوق  تسـهیات  مانـده  اگـر 
تومـان باشـد، ۵۰ میلیـارد تومان آن بـه عنوان 

ذخیـره کسـر می شـود.
بــرای  جدیــد  ذخیره گیــری  درواقــع 
تســهیاتی کــه بــه تازگــی معــوق شــده 
ــا  ــود ام ــر می ش ــد کس ــل درآم ــت، از مح اس
خــودش را در دارایی هــا نشــان می دهــد و 
ارزش تســهیات را کــم می کنــد. بنابرایــن 
شــدن  جدی  تــر  می توانــد  احتمــال  یــک 
ــک  ــتر بان ــارت بیش ــک و نظ ــری بان ذخیره گی

مرکــزی در ایــن زمینــه باشــد.
انتقالبخشیازتسهیالتمعوقبه

سرفصلاسناددریافتنی
از طـرف دیگـر اسـناد دریافتنـی بانـک هـم 

دیگـر بـه عنـوان تسـهیات در صـورت مالـی 
کـه  درواقـع  نمی شـوند.  طبقه بنـدی  بانک هـا 
بانـک  و  شـود  معـوق  بانـک  تسـهیات  اگـر 
وثایـق تسـهیات گیرنده را تملک کنـد، دارایی 
دیگـر تسـهیات محسـوب نمی شـود و دارایـی 
بـه امـاک و مسـتغات تبدیـل می شـود. یـا 
اینکـه چـک و سـفته دریافـت شـده از گیرنـده 
تسـهیاتی کـه معـوق شـده اسـت بـه عنـوان 
و  می شـود  گرفتـه  نظـر  در  دریافتنـی  اسـناد 

می شـود. ذخیره گیـری  آن  معـادل 
پرداختسودسپردهازمحلخلقو

جذبسپردهجدید
ــده،  ــن پدی ــروز ای ــرای ب ــر ب ــال دیگ احتم
ــا  ــد بانک ه ــول جدی ــق پ ــدن خل ــرف نش مص
ــای  ــم اعط ــت. حج ــهیات اس ــش تس در بخ
تســهیات جدیــد بانک هــا کاهــش یافتــه 
ــه ســپرده  ــد نســبت تســهیات ب اســت و رون
ــول  ــق پ ــی از خل ــه بخش ــد ک ــان می ده نش
ــت  ــرف پرداخ ــد ص ــپرده جدی ــا و س بانک ه
تســهیات نمی شــود بلکــه بــه پرداخــت ســود 

می یابــد. اختصــاص  ســپرده ها 
انجـام  جدیـد  پـول  خلـق  وقتـی  درواقـع 
می دهیـد یـا یـک مابـه ازاء در بخـش دارایی هـا 
اجـزای  بایـد  باشـد،  داشـته  اگـر  کـه  دارد 
دارایی هـای بانـک رشـد کند و اگـر هنگام خلق 
پـول، دارایـی بـه انـدازه سـپرده رشـد نکنـد، 
نشـان می دهـد کـه سـپرده جدیـد که بـا خلق 
پـول بـه وجود آمده اسـت صرف پرداخت سـود 

سـپرده شـده اسـت.

در پــی ادامــه دار شــدن رونــد چنــد نرخــی 
بــودن تایرهــا در بــازار، ســخنگوی انجمــن 
ــل  ــریح دالی ــر ضمــن تش تولیدکننــدگان تای
ــا  ــرای تایره ــاوت ب ــای متف ــکل گیری نرخ ه ش
در بــازار، چندگانــه شــدن نــرخ تایرهــای داخلــی 
بــرای ایجــاد رقابــت میــان تولیدکننــدگان 

ــت. ــی دانس ــف را طبیع مختل
بــه گــزارش ایســنا، قریــب بــه یکمــاه اســت 
ــی  ــوال خوش ــال و اح ــتیک ح ــازار الس ــه ب ک
ــبب  ــه س ــازار ب ــا در ب ــتریان آن ه ــدارد و مش ن
چنــد نرخــی بــودن قیمــت انــواع تایرهــا اعــم از 

ــار مشــکل هســتند. ســبک و ســنگین دچ
ــتیک و  ــه الس ــود ک ــته ب ــال گذش ــل س اوای
ــه  ــروه ۱ ب ــص ارز، از گ ــرای تخصی ــه ب مواداولی
ــب ارز  ــن ترتی ــرد و بدی ــدا ک ــال پی ــروه ۲ انتق گ
تخصیصــی بــه ایــن گــروه کاالیــی نیمایــی شــد.   
ــار  ــن ارز دچ ــم در تامی ــت دوازده ــه دول زمانیک
مشــکل شــده بــود، تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
صنعــت تایــر را حــذف و ارز نیمایــی را جایگزیــن 
ــت  ــت قیم ــی توانس ــه م ــدام ک ــن اق ــرد. ای ک
الســتیک را شــفاف و بســاط رانــت را جمــع کند؛ 
ــف  ــه ای تعری ــن منظــور هــم الســتیک یاران بدی
شــد و بــه هــر شــخص یــک ســهمیه اختصــاص 
یافــت. ضمــن اینکــه بــرای نزدیــک شــدن قیمت 
ــامانه  ــر، س ــه یکدیگ ــی و آزاد ب ــتیک دولت الس
ــا  ــا آی ــد ام ــدازی کردن ــارت را راه ان ــع تج جام
نتیجــه آنطــور کــه می خواســتند، پیــش رفــت!؟

همانطــور کــه فعــاالن ایــن حــوزه پیش بینــی 
ــص ارز،  ــت تخصی ــر اولوی ــا تغیی ــد، ب می کردن
ــر  ــد و ب ــب ش ــا جل ــر قیمت ه ــه تغیی ــه ب توج
ــا  ــال ام ــود. ح ــذار ب ــز تاثیرگ ــور نی ــورم کش ت
ــن  ــا در ای ــد و فروش ه ــه خری ــت ک مدت هاس
ســامانه انجــام می گیــرد امــا همچنــان در 
ــت  ــی اس ــد نرخ ــا چن ــتیک قیمت ه ــازار الس ب

ــاد  ــداران ایج ــرای خری ــادی را ب ــکات زی و مش
ــت. ــرده اس ک

در ایــن رابطــه، مصطفــی تنهــا- ســخنگوی 
ــا  ــو ب ــر- در گفت وگ ــدگان تای انجمــن تولیدکنن
ایســنا، بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر یــک نرخ 
ــه تایرهــای وارداتــی اســت کــه خــود  متعلــق ب
چنــد نــرخ دارنــد، اظهــار کــرد: بــه ســبب اینکــه 
تایرهــای وارداتــی بــا ارز نیمایــی وارد می شــوند، 
ــاوت،  ــادی واردات متف ــه مب ــه ب ــا باتوج طبیعت
دارای قیمت هــای متفــاوت نیــز هســتند. بطــور 
مثــال قیمــت تایــر وارداتــی از کشــور چیــن بــا 
قیمــت تایــر وارداتــی از کشــور ترکیــه متفــاوت 
ــته  ــور بس ــک کش ــی در واردات از ی ــت؛ حت اس
بــه میــزان کیفیــت و کارخانه هــای تولیدکننــده، 

دارای تفــاوت قیمــت هســتند.
ــته  ــال گذش ــه در س ــرود: عاوه براینک وی اف
ــی  ــه ارز نیمای ــا ب ــه تایره ــی ب ــه ارز تخصیص ک
تبدیــل شــد، به صنایــع تولیدکننــده اجــازه داده 
شــد کــه بــرای کاالهایــی کــه در مســیر واردات 

بــود تــا ابتــدای خــرداد مــاه ۱3۹۹، بــدون 
ــل  ــود را تکمی ــاوت واردت خ ــت مابه التف پرداخ

ــد.   ــص کنن و از گمــرک ترخی
ــا در  ــرد: ام ــح ک ــی تصری ــام صنعت ــن مق ای
ــه  ــق ب ــی- دو شــرکت خــاص، متعل ــل یک مقاب
نهادهــای خــاص، ایــن امــکان را پیــدا کردنــد که 
تــا حــدود اواخــر ســال گذشــته نیــز بــا همــان 
ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانــی، تایرهــای وارداتــی در 
ــرک  ــود را وارد و از گم ــما در راه خ ــر و اس ظاه
ــز از  ــا نی ــا آن عرضــه ه ــد. طبیعت ترخیــص کنن
طریــق ســامانه جامــع تجــارت )زیــر نظــر ســتاد 
تنظیــم بــازار( بایســتی تایرهــای وارداتــی خــود 
را  توزیــع می کردنــد؛ لــذا پــس از ترخیــص 
ــاس ارز  ــر اس ــا ب ــور، تایره ــای مذک محموله ه
۴۲۰۰ تومانــی در بــازار توزیــع شــدند کــه خــود 
ــت  ــرد و در نهای ــد ایجــاد می ک ــرخ جدی ــک ن ی
منجــر بــه چنــد نرخــی شــدن تایرهــا در بــازار 

شــد.
تنهــا تاکیــد کــرد: در رابطــه با تایرهــای تولید 

داخــل نیــز یــک نــرخ متعلــق بــه آن هاســت کــه 
در ظاهــر بایســتی یــک قیمــت داشــته باشــند 
امــا قیمت هــا عمــا ثابــت نیســت؛ چراکــه 
ــی  ــا افت وخیزهای ــه ای ب ــر در بره ــت تای صنع
مواجــه شــده و در مواقعــی کارخانــه تایــر بــرای 
ــود  ــوالت خ ــروش محص ــی و ف ــن نقدینگ تامی
مجبــور شــده اســت، برخــی تایرهــا را شــرایطی 
)مثــا در دو قســط( بفروشــد. یــا نماینــده فروش 
گاهــی بــرای عرضــه ســریع تر محصــوالت بــرای 
ــا  ــر روی کااله ــی ب ــول، تخفیف های ــت پ برگش
ــی  ــوارد اینچنین ــن م ــت؛ بنابرای ــرار  داده اس ق
ممکــن اســت زمینــه ســاز نــرخ جدیــد باشــد.

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان تایــر 
خاطرنشــان کــرد: البتــه زمانیکــه بــازار در 
شــرایط رقابتــی واقعــی باشــد، اصــوال قیمــت ها 
ــی  ــرایط رقابت ــد. در ش ــان بمان ــد یکس نمی توان
ــن  ــه ای ــود و فی نفس ــاوت می ش ــا متف قیمت ه
چندگانــه شــدن قیمت هــا در ایــن شــرایط، 
لزومــا بــد نیســت. وقتــی بــازار در شــرایط کامــا 
ــوان  ــه عن ــا ب ــا قیمت ه ــد، طبیعت ــی باش رقابت
ــاوت  ــت، متف ــر کیفی ــاوه ب ــر ع ــرازی دیگ اب
می شــود تــا تولیدکننــدگان بــرای تصاحــب 

ــد. ــت کنن ــم رقاب ــازار باه ب
ــا از  ــنا، باره ــه ایس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــدام ب ــف اق طــرق مختل
ــران  ــر ای ــت تای ــی صنع ــن صنف ــس انجم رئی
ــای  ــن گروه ه ــی از بزرگتری ــل یک ــه مدیرعام ک
تایرســازی ایــران نیــز هســت، کــرده امــا وی کــه 
ــا کســب آراء اعضــای  ــاه ســال جــاری ب از تیرم
ــر  ــت تای ــی صنع ــن صنف ــره انجم ــات مدی هی
ایــران بــه ریاســت انجمــن برگزیده شــده اســت، 
ــت ها،  ــک از درخواس ــه هیچ ی ــخی ب ــچ پاس هی
حتــی زمانــی کــه خواســتار ارســال کتبــی 

ــداد. ــدند، ن ــه ش ــوال های مطروح س

شــهردار تبریــز گفــت: در چهــار ســال گذشــته تــاش 
کردیــم در جــای جــای شــهرمان پــارک احــداث کنیــم و 
ــا ایــن هــدف تاســیس کردیــم کــه  پــارک هــای محلــه ای را ب
شــهروندان بــه فاصلــه چنــد صــد متــری از خانــه خــود، بــه آن 

ــند.  ــته باش ــی داش دسترس
بــه گــزارش شــهریار، ایــرج شــهین باهــر در مراســم افتتــاح 
ــرد:  ــار ک ــمال اظه ــی باغش ــی فرهنگ ــه تاریخ ــاز اول مجموع ف
شــهرداری تبریــز در دوره پنجــم مدیریــت شــهری کــه شــاید از 
نظــر اقتصــادی، در بدتریــن زمــان ممکــن بــود، توانســت پــروژه 
هــای خــود را طبــق برنامــه اجرایــی کنــد و علــت ســرعت کــم 
برخــی پــروژه هــا نیــز چنیــن مســائل ناشــی از رکــود و تنگنــای 

اقتصــادی بــود. 
او ادامــه داد: گرانــی ســیمان و آهــن و ... مشــکاتی را بــرای 
مــا ایجــاد کــرد امــا مــن اعتقــاد دارم کــه کار کــردن در چنیــن 
ــران و  شــرایطی ارزشــمند اســت و در ایــن راســتا از تمــام مدی

کارکنــان شــهرداری تشــکر مــی کنــم.
شــهردار تبریــز عنــوان کــرد: وظیفــه شــهرداری جــز خدمــت 
بــه مــردم نیســت  و اگــر ایــن موضــوع را در نظــر بگیریــم هرگــز 

شــهرداری را بــه بنــگاه اقتصــادی تبدیــل نمــی کنیــم.
ــاط  ــه ای در نق ــای محل ــارک ه ــاد پ ــه ایج ــاره ب ــا اش او ب
مختلــف شــهر افــزود: ایــن پــارک هــا اکثــرا در مناطــق محــروم 
احــداث شــده اســت. مــردم همیشــه بــه ائــل گلــی مــی رفتنــد و 
مشــکات ترافیکــی ایجــاد مــی شــد. تــاش کردیــم همــه جــای 
ــا  ــه ای را ب ــارک هــای محل ــارک احــداث شــود و پ شــهرمان پ
ایــن رویکــرد تاســیس کردیــم کــه شــهروندان بــه فاصلــه چنــد 

صــد متــری از خانــه خــود، بــه آن دسترســی داشــته باشــند.
ایــرج شــهین باهــر گفــت: قطعــا شــهرداری در برابــر پروانــه 
هایــی کــه بــرای ســاخت و ســاز مــی دهــد بایــد فضایــی هــم 
ــرای تفریــح و گــذران اوقــات فراغــت ایــن شــهروندان ایجــاد  ب

کنــد وگرنــه بــه بتــن شــهر تبدیــل مــی شــویم.

او اظهــار کــرد: در ایــن دوره تــاش کردیــم فضاهــای رفاهــی 
ــه اش پــارک باغشــمال اســت و در  را توســعه بدهیــم کــه نمون
ایــن خصــوص الزم اســت از جنــاب دکتــر آل هاشــم امــام جمعه 
ــن  ــکات بی ــل مش ــه ح ــه ب ــم ک ــکر کن ــز تش ــوب تبری محب

ــد. شــهرداری و ارتــش کمــک شــایانی کردن
شــهردار تبریــز بیــان کــرد: همــه نهادهــا و مجموعــه هایــی 
کــه بــه عنــوان خــادم مــردم هســتند، اگــر نیــت شــان خدمــت 
بــه مــردم باشــد چنیــن اتفاقــات خوبــی رقــم مــی خــورد و مــن 
اعتقــاد دارم زمانــی بــه مشــکل برمــی خوریــم کــه منیــت هــا 

پررنــگ مــی شــود.

و  کردنــد  قبضــه  را  بــازار  مــرغ  تخــم  و  مــرغ  دالالن 
واحد هــای صنفــی نیــز از معرفــی آنــان بــه دســتگاه های 

می کننــد  خــودداری  نظارتــی 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  ســید مســیب 
موســوی سرپرســت معاونــت نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت 
ــرغ و  ــان اینکــه متاســفانه واحد هــای صنفــی م ــا بی ــدران ب مازن
تخــم مــرغ ، بجــای کشــتارگاه از دالالن و وســودجویان خریــداری 
می کننــد، گفــت: ایــن واحد هــا معمــوال مــرغ را باالتــر از قیمــت 
ــه  ــازار عرض ــم در ب ــود ک ــا س ــداری و ب ــوب از دالالن خری مص

ــود. ــا می ش ــدن قیمت ه ــارف ش ــبب نامتع ــه س ــد ک می کنن

صنفــی  واحد هــای  از  بار هــا  ســازمان  ایــن  افــزود:  او 
خواســت از خریــد مــرغ از دالالن خــودداری و اســامی آن هــا را 

ــت. ــاده اس ــاق نیفت ــن اتف ــون ای ــه تاکن ــد ک ــام کنن اع
موســوی بــا بیــان اینکــه جمــع کــردن بســاط دالالن مــرغ و 
بازگردانــدن آرامــش بــه بــازار نیــاز بــه همراهــی مــرغ فروشــان 
ــود را از  ــاز خ ــورد نی ــرغ م ــاف م ــی اصن ــه داد: وقت دارد، ادام
ــا  ــاه و آن ه ــت دالالن کوت ــد دس ــت کنن ــی دریاف ــادی قانون مب

ــد. ــا قیمــت مصــوب عرضــه کنن ــرغ را ب ــار می شــوند م ناچ
سرپرســت معاونــت نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت 
مازنــدران، افــزود: متاســفانه واحد هــای صنفــی از معرفــی ایــن 

دالالن خــودداری می کننــد و معتقــد هســتند اگــر اســامی آن ها 
ــا تخــم مــرغ نمی دهنــد. ــه آن هــا مــرغ ی اعــام شــود دیگــر ب

ــی  ــای صنف ــاط واحد ه ــازه ارتب ــی دالالن اج ــزود: برخ او اف
ــار شــوند  ــرغ فروشــان ناچ ــا م ــد ت ــا کشــتارگاه ها را نمی دهن ب
ــداری  ــا خری ــرخ مصــوب از آن ه ــر از ن ــا قیمــت باالت ــرغ را ب م

کننــد.
او جریمــه واحد هــای صنفــی و کشــتارگاه های متخلــف 
ــی و  ــای صنف ــت: واحد ه ــرد و گف ــام ک ــی اع ــکار فعل را راه
کشــتارگاه های مــرغ متخلــف بیــش از ۴۰ میلیــارد تومــان 

ــد. ــدا نمی کن ــش پی ــا کاه ــا قیمت ه ــدند، ام ــه ش جریم
سرپرســت معاونــت نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت 
مازنــدران حلقــه آخرایــن زنجیــره را خریــداران دانســت و گفــت: 
مــردم نیــز نبایــد مــرغ را گران تــر از نــرخ مصــوب بخرنــد و اگــر 

تخلفــی دیدنــد بــه ســامانه ۱۲۴ معرفــی کننــد.

69۰ هزار میلیارد منابع بانک ها به تسهیالت تبدیل نشد 

ادامه دار شدن روند چند نرخی بودن الستیک  در بازار

وجود چند قیمت طبیعی است

شهردار تبریز:

امروز شهروندان به فاصله چند صد متری از 
محل سکونت خود به پارک دسترسی دارند

هنرنمایی دالالن مرغ در سکوت مرغ فروشان 

مالف:527/315
سازمانثبتاسنادوامالککشور

کاســه  اجرایــی  پرونــده  موجــب  بــه 
۱۴۰۰۰۰۱3۶ صــادره لــه خانــم فریبــا نــوری 
ــدانگ  ــی شش ــن الله ــد ام ــه حمی ــی و علی حلوائ
ــگ  ــک مــدل 8۵ برن ــد حــاج ب ــک دســتگاه پرای ی
ــران  ــی ۶3۲ ی ۶۱ ای ــماره  انتظام ــه ش ــکی ب مش
بــه  و   M/۱3۱۴7۰۵3 موتــور شــماره  بــه   ۲۵
شــماره شاســی S ۱۱۱۲۲8۵۱77۴۴۶ متعلــق 
بــه آقــای حمیــد امــن اللهــی کــه طبــق گــزارش 
مورخــه   ۱۴۰۰۰۵۰۰۴۰۹7۰۰۰۴۴۶ شــماره 
ــه  ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــال )چهــار صــد و پنجــاه  مبلــغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
میلیــون ریــال( ارزیابــی شــده و کارشــناس رســمی 
اعــام نمــوده: خــودرو مذکــور ۱- شیشــه جلونیــاز 
بــه تعویــض دارد. ۲- شــبکه جلــو نیــاز بــه تعویــض 
دارد. 3- کارایــی الســتیک هــای جلــو و عقــب 
ــوق  ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی باش ۵۰% م
ــد و  ــار ص ــال )چه ــت ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه قیم ب
پنجــاه میلیــون ریــال( ارزیابــی گردیــد از ســاعت ۹ 
ــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ در اداره  ــی ۱۲ روز دوشــنبه م ال
ــع در آذرشــهر  ثبــت اســناد و امــاک آذرشــهر واق
_ بلــوار بســیج _ اول کــوی خیــام ۲_ اداره ثبــت 
ــه  ــده ب ــق مزای ــهر از طری ــاک آذرش ــناد و ام اس
فــروش مــی رســد. مزایــده از مبلــغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال )چهارصدوپنجــاه میلیــون ریــال( شــروع و بــه 
باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقــداً فروخته می شــود 
و کلیــه هزینــه هــای قانونــی به عهــده برنــده مزایده 
اســت و نیــم عشــر و حــق مزایده نقــداً وثــول خواهد 
ــده تعطیــل رســمی  شــد ضمنــاً چنانچــه روز مزای
اعــام گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 
همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 

تاریخانتشارروزچهارشنبه:
1400/05/13



روزنامه سراسری عجب شیر  چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره  1016 فرهنگ و هنر6
آشپزی

 پنیر رژیمی خانگی 

ــر  ــت؟ پنی ــدام اس ــی ک ــر رژیم ــن پنی بهتری
یکــی از منابــع اصلــی پروتئیــن بــرای وعــده 
ــری  ــد کال ــه میتوان ــت ک ــی هاس ــه ایران صبحان
ــر  ــه فک ــه ب ــی ک ــد در صورت ــته باش ــی داش باالی
کاهــش وزن و کالــری مــص رفیتــان هســتید بهتــر 
ــواع پنیــر رژیمــی کــه نمــک و چربــی  اســت از ان
ــی از  ــر یک ــد. پنی ــتفاده کنی ــد اس ــری دارن کمت
اصلــی تریــن مــواد خوراکــی بــرای صبحانــه ایرانی 
ــردو  ــا گ ــود ب ــه میش ــوال توصی ــه معم ــت ک هاس
مصــرف کنیــد. برخــی از انــواع پنیــر ماننــد پنیــر 
ــه  لیقــوان و پنیــر خامــه ای و پنیرهــای محلــی ب
دلیــل چربــی باالیــی کــه دارنــد بســیار پرکالــری 
ــال کاهــش  ــه دنب ــرادی کــه ب ــرای اف هســتند و ب
ــراد  ــب اف ــند. اغل ــی باش ــد نم ــتند مفی وزن هس
پنیــر را بــه عنــوان یــک مــاده غذایــی پرچــرب و 
پرکالــری میشناســند و بنابرایــن افــرادی کــه رژیم 
الغــری دارنــد ، مصــرف پنیــر را حــذف یــا بســیار 
ــری و  ــران کال ــه نگ ــرادی ک ــد.  اف محــدود میکنن
نمــک بــاالی پنیــر هســتند میتواننــد از انــواع پنیر 
رژیمــی کــه نمــک و چربــی کمتــری دارد اســتفاده 

نماینــد. 
ــار از  ــع سرش ــر منب ــر: پنی ــرف پنی ــد مص فوای
ــت  ــی اس ــت و چرب ــا کیفی ــن ب ــیم ، پروتئی کلس
 ،B۱۲ ویتامیــن ،A و مقــدار زیــادی ویتامیــن
ویتامین K۲،  فســفر، روی و ریبوفاوین، اســیدهای 
چــرب امــگا 3 اســت.  براســاس مطالعــات مختلــف 
مصــرف لبنیــات بــه خصــوص پنیــر بــرای محافظت 
از دنــدان در مقابــل پوســیدگی الزم اســت.  در 
مطالعــه ای کــه توســط دنــدان پزشــکان دانمارکــی 
انجــام شــده اســت ، مشــخص شــد کودکانــی کــه 
ــر  ــه خصــوص پنی ــات ب ــادل لبنی ــه صــورت متع ب
ــر دچــار  ــد از ســه ســال کمت ــد بع مصــرف میکنن
پوســیدگی دنــدان میشــوند.  بنابرایــن نبایــد مصرف 
پنیــر را بــه دلیــل چربــی و نمــک باالیــی کــه دارد 
کنــار بگذاریــم ، شــما میتوانید پنیــر رژیمــی را وارد 

رژیــم الغــری و ســامت خــود کنیــد.
 پنیــر رژیمــی چیســت؟ پنیر صبحانــه معمولی 
ــه  ــت ک ــک اس ــی و نم ــاالی چرب ــدار ب دارای مق
میتوانــد منجــر بــه افــزاش چاقــی و تشــدید اضافه 
وزن شــود. بنابرایــن بــرای افــرادی کــه عاقمنــد 
بــه خــوردن پنیــر هســتند ولــی میخواهنــد کمتــر 
ــر  ــند ،  پنی ــه وزن باش ــی و اضاف ــرض چاق در مع
رژیمــی تولیــد شــده اســت. پنیــر رژیمــی نمــک 
و چربــی کمتــری نســبت بــه ســایر پنیرهــا دارنــد 
ــران  ــه نگ ــرادی ک ــود اف ــه میش ــن توصی و بنابرای
افزایــش وزن یــا ســامت قلبشــان هســتند، پنیــر 

رژیمــی را جایگزیــن پنیــر معمولــی کننــد. 
ــدام  ــر ک ــن پنی ــری تری ــن و پرکال پرچــرب تری
ــد  ــر باش ــرب ت ــم چ ــه ک ــر چ ــر ه ــت؟ پنی اس
مرغوبیــت و ارزش تغذیــه بیشــتری دارد.  پنیــر 
خامــه ای همانطــور کــه از نامــش پیداســت نســبت 
ــتری دارد  ــی بیش ــازه چرب ــای ت ــایر پنیره ــه س ب
ــه از  ــرای مصــرف روزان ــد ب ــه هیــچ عنــوان نبای و ب
ــات از  ــود در لبنی ــی موج ــرد. چرب ــتفاده ک آن اس
ــی هــای اشــباع و کلســترول اســت کــه  ــوع چرب ن
بــرای ســامت فــرد مضــر هســتند و بــرای افــرادی 
کــه میخواهنــد رژیــم غذایــی ســالم داشــته باشــند 
ــه  ــوان توصی ــچ عن ــه هی ــر پرچــرب ب مصــرف پنی
نمیشــود.  پنیــر لیقــوان هــم چربــی زیــادی دارنــد 
و اصــا رژیمــی محســوب نمیشــود و بــرای مصــرف 
ــل مــی  ــه توصیــه نمیشــود ، در صــورت تمای روزان
توانیــد هفتــه ای ۱ تــا ۲ بــار بــه انــدازه یــک قوطــی 
ــد.   ــرف نمایی ــل مص ــوان اص ــر لیق ــت از پنی کبری
پنیرهــای محلــی کــه بــا شــیر کامــل تهیه میشــوند 
هــم درصــد چربــی باالیــی دارنــد و بــرای مصــرف 
روزانــه مناســب نیســتند.  در میــان پنیرهــای غیــر 
رژیمــی پنیــر ســفید تــازه معمــوال چربــی کمتــری 
ــت.   ــر اس ــب ت ــه مناس ــرف روزان ــرای مص دارد و ب
ــری  ــه کال ــی ک ــای رژیم ــن پنیره ــی از بهتری یک
ــه  ــه ب ــج اســت ک ــر کاتی و نمــک کمــی دارد ، پنی

ــد.  ــه کنی ــه تهی ــد آن را در خان ســادگی میتوانی
 طــرز تهیــه پنیــر رژیمــی خانگــی: بــرای تهیــه 
پنیــر رژیمــی خانگــی نیــاز بــه ۱ لیتــر شــیر کــم 
ــد.  شــیر  ــر داری ــه پنی چــرب و ۲ عــدد قــرص مای
کــم چــرب  پاســتوریزه را گــرم کنیــد تــا بــه دمــای 
۶۰ درجــه برســد  ســپس شــعله را خامــوش کنیــد.   
یعنــی بتوانیــد انگشــت را داخــل شــیر بزنید ، شــیر 
ــرص  ــدد ق ــوزد.  ۲ ع ــت نس ــی انگش ــد ول داغ باش
ــد و  ــل کنی ــرم ح ــی آب گ ــا کم ــر را ب ــه پنی مای
ــد. در ظــرف را  ــه کنیــد و هــم بزنی ــه شــیر اضاف ب
بگذاریــد و رویــش را بــا پارچــه ضخیــم یــا حولــه یا 
پتــو بپوشــانید و بــه مــدت ۱۰ ســاعت اجــازه دهید 
شــیر دلمــه بســته و پنیــر تولیــد شــود. یک کیســه 
متقــال یــا نخــی را آمــاده کــرده و روی آبکــش قــرار 
ــه دلمــه بســته و حــاوی آب و  ــد و شــیر را ک دهی
پنیــر اســت داخــل کیســه بریزیــد و درش را محکــم 
ببندیــد و یــک وزنــه ســنگین رویــش قــرار دهیــد. 
پنیــر را در یــک جــای ســرد بگذاریــد و بــه مــدت 
۱7 ســاعت صبــر کنیــد تــا آب اضافــه پنیــر کامــا 
خــارج شــود. پنیــر شــما آمــاده اســت ، میتوانیــد 
از کیســه خــارج کــرده و در ظــرف مناســب در 
یخچــال نگهــداری کنیــد.  ایــن پنیــر کامــا رژیمی 
کــم چــرب و بــدون نمــک اســت. بــرای مانــدگاری 
ــک  ــیده و نم ــداری آب جوش ــد مق ــتر میتوانی بیش
ــور  ــک ش ــر را در آب نم ــد و پنی ــوط کنی را مخل
بیندازیــد و زمانــی کــه میخواهیــد اســتفاده کنیــد 
یــک تکــه پنیــر را  بــه مــدت ۱ - ۴ ســاعت در آب 
بیندازیــد تــا نمکــش گرفتــه شــود و میــل نماییــد.  
هــر چــه مــدت زمــان مانــدن پنیــر در آب بیشــتر 

باشــد ، نمکــش بیشــتر گرفتــه میشــود. 
منبع:بیتوته

رییس اداره حفاظت محیط زیست: 
فسیل های 9 میلیون ساله در مراغه کشف شد 

ــه از کشــف فســیل هــای  رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغ
ــر داد.  ــن شهرســتان خب ــات مهــره دار درای ــون ســال قبــل حیوان ۹ میلی
بــه گــزارش ایرنــا، غامرضــا زارع در جمــع خبرنــگاران گفــت: در فصــل 
جدیــد کاوش هــای فســیلی در روســتای »َقــِره َکنــد« مراغــه، انــدام هــای 

فیــل، زرافــه، اســب، آهــو، کرگــدن و گــراز کشــف شــده اســت.
ــواع  ــه ان ــک ۱۴۰ قطع ــد نزدی ــاری جدی ــه در حف ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــدام هــای حرکتــی حیوان اســتخوان هــای جمجمــه، فــک، شــاخ و ان
مهــره دار بــه دســت آمــده اضافــه کــرد: ایــن فســیل هــا پــس از اســتخراج 
بــرای بازیابــی ، مطالعــه ، شناســایی جنــس و گونــه بــه مرکــز تحقیقــات 

فســیلی مراغــه انتقــال یافتــه اســت.
ــه گفتــه رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه، تاکنــون ۴۰  ب
کیلومتــر محــدوده فســیلی در مراغــه شناســایی شــده بــود کــه بــا کاوش 
هــای جدیــد پراکندگــی منطقــه فســیلی ایــن شهرســتان بــه ۵۰ کیلومتــر 

افزایــش یافــت.
ــن  ــی در ای ــت کاوش تحقیقات ــته هش ــال های گذش ــت: در س زارع گف
منطقــه انجــام شــده و حــدود ۲ هــزار قطعــه فســیل حیوانــات مهــره دار 

بــه دســت آمــده اســت. 
ــه  ــز در دامن ــوب تبری ــری جن ــه در ۱۲۵ کیلومت ــه فســیلی مراغ منطق
ــه  ــره داران ب ــاالی فســیل مه ــم ب ــر تراک ــه خاط ــی ســهند ب ــای جنوب ه

ــهرت دارد. ــان ش بهشــت فســیل شناس

سهمیه مناطق میانه در کنکور سراسری
 از 2 به سه تغییر یافت

نماینــده مــردم میانــه در مجلــس شــورای اســامی گفــت: در راســتای 
ــای  ــری ه ــا پیگی ــوزان و ب ــش آم ــرای دان ــی ب ــت آموزش ــراری عدال برق
ــه  ــن شهرســتان از ۲ ب انجام شــده، ســهمیه مناطــق کنکــور سراســری ای

ســه تغییــر یافــت. 
ــدارک و  ــه م ــا ارائ ــزود: ب ــماعیلی اف ــدی اس ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
مســتنداتی در زمینــه شــاخص های محرومیــت و کــم  برخــورداری، 
ــهمیه  ــس از س ــن پ ــد از ای ــی توانن ــه م ــتان میان ــوزان شهرس دانش آم

ــوند. ــوردار ش ــه برخ مربوط
ــورای  ــس ش ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
اســامی گفــت: هــر یــک از شــهرها و روســتاهای موجــود در اســتان هــای 
ــات آموزشــی  ــه امکان ــر اســاس کیفیــت آموزشــی و دسترســی ب کشــور ب
بــه ســه منطقــه یــک، ۲ و ســه تقســیم مــی شــوند و امکانــات آموزشــی 
ــتر از  ــک بیش ــه ی ــهمیه منطق ــش س ــت پوش ــق تح ــا و مناط ــهر ه ش

مناطــق ۲ و ســه اســت.

تحصیل همزمان 2 رشته 
در دانشگاه پیام نور امکان پذیر است

رییـــس دانشـــگاه پیـــام نـــور تبریـــز گفـــت: تحصیـــل همزمـــان در 
ـــای  ـــون ه ـــرای آزم ـــواه ب ـــهر دلخ ـــاب ش ـــته، انتخ ـــر رش ـــته، تغیی ۲ رش
ـــمولین در  ـــرای مش ـــی ب ـــی تحصیل ـــذ مرخص ـــوری، اخ ـــرم حض ـــان ت پای
اولیـــن نیمســـال تحصیلـــی و انتخـــاب محـــل برگـــزاری کاس هـــای 
آموزشـــی بـــه صـــورت مجـــازی و حضـــوری در ایـــن دانشـــگاه فراهـــم 

ـــت.  اس
ـــام  ـــان اینکـــه دانشـــگاه پی ـــا بی ـــا ب ـــا ایرن ـــو ب ـــی در گفـــت و گ داود فضل
ـــی ۱۴۰۰ -  ـــال تحصیل ـــک در س ـــوزش الکترونی ـــت آم ـــه نخس ـــور رتب ن
ـــزود:  ـــت اف ـــرده اس ـــب ک ـــور را کس ـــگاه های کش ـــن دانش ۱3۹۹ را در بی
ـــا  ـــیوع کرون ـــتند در دوران ش ـــد توانس ـــن واح ـــتادان ای ـــجویان و اس دانش
ـــوند  ـــنا ش ـــی آش ـــاط الکترونیک ـــای ارتب ـــون و روش ه ـــا فن ـــی ب ـــه خوب ب
ـــزار  ـــاس ۱۵۰ه ـــن اس ـــر ای ـــد ب ـــه دهن ـــی ارای ـــی خوب ـــت آموزش و کیفی
ـــی  ـــرم تحصیل ـــن در ت ـــون آنای ـــر آزم ـــون نف ـــه میلی ـــازی و س کاس مج

ـــد.   ـــزار ش ـــته برگ گذش
 وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه اکنـــون هشـــت هـــزار دانشـــجو در 
ـــرا  ـــد و دکت ـــی ارش ـــی، کارشناس ـــی کارشناس ـــف تحصیل ـــع مختل مقاط
ــن  ــت: ایـ ــد، گفـ ــی کننـ ــل مـ ــگاهی تحصیـ ــز دانشـ ــن مرکـ در ایـ
دانشـــجویان در بیـــش از ۵۰ رشـــته در مقطـــع کارشناســـی و گـــروه 
ـــی و  ـــوم تجرب ـــی، عل ـــی و مهندس ـــانی، فن ـــوم انس ـــی عل ـــای آزمایش ه
هنـــر تحصیـــل مـــی کننـــد و امســـال نیـــز داوطلبـــان مـــی تواننـــد 
ـــه  ـــرداد ب ـــا ۲۰ م ـــخ ۱۴ ت ـــته از تاری ـــاب رش ـــام و انتخ ـــت ن ـــرای ثب ب
ســـایت ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور مراجعـــه و جهـــت ثبـــت 

نـــام اقـــدام کننـــد.
ـــش  ـــزار دان ـــش از ۲۰ ه ـــون بی ـــد: تاکن ـــادآور ش ـــن ی ـــی همچنی  فضل
آموختـــه از دانشـــگاه پیـــام نـــور تبریـــز فـــارغ التحصیـــل شـــده انـــد، 
ـــته  ـــز در رش ـــز تبری ـــل مرک ـــنوات قب ـــار س ـــاس آم ـــر اس ـــرد: ب ـــار ک اظه
ــزار  ــه هـ ــون بیـــش از سـ ــدون آزمـ ــون و بـ ــا آزمـ ــرش بـ ــای پذیـ هـ

دانشـــجو ظرفیـــت وجـــود داشـــته اســـت.  

اسماعیلی:
ستاد مبارزه با کرونا باید در مورد بازگشایی 

مدارس نظر نهایی را بدهد

ــوزه  ــان حـ ــوزش مجلـــس گفـــت: کارشناسـ ــیون آمـ ــو کمیسـ عضـ
ســـامت و ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا کرونـــا بایـــد الزامـــات بازگشـــایی 

مـــدارس را بررســـی و نظـــر نهایـــی خـــود را اعـــام کننـــد. 
ــورد  ــت در مـ ــه ملـ ــا خانـ ــو بـ ــت و گـ ــماعیلی در گفـ ــدی اسـ مهـ
ـــان  ـــیون معلم ـــت: واکسیناس ـــاه ۱۴۰۰، گف ـــدارس در مهرم ـــایی م بازگش
ـــکل  ـــدی پروت ـــت ج ـــه و رعای ـــیون کادر مدرس ـــده و واکسیناس ـــاز ش آغ
ـــه کارشناســـان  ـــرد البت ـــرار گی ـــورد توجـــه ق ـــد م ـــم بای ـــای بهداشـــتی ه ه
ـــم اندیشـــی  ـــا ه ـــد ب ـــا بای ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــوزه ســـامت و س ح
ـــود را  ـــی خ ـــر نهای ـــپس نظ ـــی و س ـــدارس را بررس ـــایی م ـــات بازگش الزام

ـــد. ـــام کنن اع
ـــا  ـــرای م ـــوزان ب ـــامت دانش آم ـــظ س ـــه حف ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــرگ  ـــارات خطـــر م ـــر اســـاس برخـــی اظه ـــزود: ب ـــرار دارد، اف ـــت ق در اولوی
ـــر  ـــن خط ـــا کمتری ـــد و کرون ـــد نمی کن ـــودکان را تهدی ـــا ک ـــی از کرون ناش
ـــه  ـــبت ب ـــوان نس ـــی ت ـــن م ـــال دارد بنابرای ـــر ۱8 س ـــنین زی ـــرای س را ب
ـــر  ـــد منتظ ـــه بای ـــن رابط ـــه در ای ـــرد البت ـــدام ک ـــدارس اق ـــایی م بازگش
ـــه  ـــد ک ـــد دی ـــیم و بای ـــدارس باش ـــایی م ـــرای بازگش ـــان ب ـــر کارشناس نظ

ـــه. ـــا ن ـــت ی ـــر اس ـــکان پذی ـــاه ام ـــر در مهرم ـــن ام ـــق ای ـــا تحق آی
نماینـــده مـــردم میانـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه داد: 
ـــود  ـــه ش ـــدی گرفت ـــدارس ج ـــا در م ـــکل ه ـــت پروت ـــدر رعای ـــر چق ه
ـــا  ـــروس مبت ـــه وی ـــا ب ـــت و آمده ـــوزان در رف ـــش آم ـــت دان ـــن اس ممک

ـــوند. ش
اســـماعیلی یـــادآور شـــد: بایـــد منتظـــر وضعیـــت کرونـــا و تولیـــد 
واکســـن مـــورد تاییـــد بـــرای ســـنین زیـــر ۱8 و همچنیـــن تصمیـــم 
ســـتاد ملـــی مبـــارزه بـــا کرونـــا در کشـــور باشـــیم در ایـــن رابطـــه 
مـــاک ســـامتی دانش آمـــوزان و تصمیـــم گیـــری منطقـــی و علمـــی 
ـــم  ـــتی تصمی ـــه درس ـــد ب ـــامت بای ـــان س ـــئوالن و کارشناس ـــت و مس اس

بگیرنـــد.

محمدمهــدی اســماعیلی ظاهــرا بــه عنــوان 
گزینــه  جــدی تصــدی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی مطــرح اســت تــا جایــی کــه محســن 
ــت  ــاد دول ــر ارش ــوان »وزی ــه عن ــز از او ب پروی

ســیزدهم« نــام بــرده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، پــس از برگــزاری 
ــت جمهوری  ــیزدهمین دوره ریاس ــات س انتخاب
و معرفــی ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان منتخــب 
ایــن دوره از انتخابــات، گمانه زنی هــا بــرای 
آغــاز  وزارتخانه هــا  کرســی های  تصــدی 
شــد. دربــاره تصــدی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی نــام افــرادی همچــون محســن پرویــز، 
عــزت اهلل ضرغامــی، علیرضــا مختارپــور، میثــم 
ــم  ــه چش ــماعیلی ب ــدی اس ــی و محمدمه نیل
ــه دو  ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــاال ب ــورد. ح می خ
مــاه از انتخابــات ظاهــرا گزینــه  نزدیک تــر 
»محمدمهــدی  ارشــاد،  وزارت  کرســی  بــه 
اســماعیلی« اســت. اســماعیلی در حــوزه علــوم 
سیاســی و علــوم انســانی فعالیــت داشــته 
ــی در  ــم رئیس ــی ابراهی ــم فرهنگ ــو تی و عض

ــت.  ــوده اس ــه ب ــکیل کابین ــرات و تش مناظ
محســن پرویــز، رییــس انجمــن قلــم و 
معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
احمدی نــژاد،  محمــود  دولــت  در  اســامی 
کــه از او بــه عنــوان یکــی از گزینه هــای 
ــام  ــد ن ــت جدی ــاد در دول ــدی وزارت ارش تص

بــرای  توفیــق  »آرزوی  بــا  می شــد  بــرده 
وزیــر فرهنــگ«، البتــه بــدون نــام بــردن 
ــتفاده از  ــا اس ــماعیلی و ب ــدی اس از محمدمه
هشــتگ »اســماعیلی« نوشــته اســت: »آرزوی 

ــگ ــر فرهن ــرای وزی ــق ب توفی
برخــی از دوســتان دربــاره خصوصیــات 
ــت  ــاد دول ــر ارش ــوان وزی ــه عن ــه ب ــرادری ک ب
ــد. ــوال می کنن ــده، س ــاب ش ــیزدهم انتخ س

بــرای  وقتــی  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
ــای  ــن نامزده ــان را در بی ــم ایش ــار اس اولین ب
تشــابه  دلیــل  بــه  ارشــاد شــنیدم،  وزارت 
ــه  ــرادی ک ــر از اف ــج نف ــا پن ــی ب ــام خانوادگ ن
اینترنــت  بــه  می شــناختم، مجبــور شــدم 
مراجعــه کنــم. بــا دیــدن تصویــر ایشــان 

ــه  ــتان( ب ــی از دوس ــی یک ــح تکمیل )و توضی
ــورای  ــه ش ــد جلس ــه در چن ــر آوردم ک خاط
سیاســتگذاری جایــزه شــهید اندرزگــو و شــاید 
دو ســه بــار در مســجد دانشــگاه تهــران ایشــان 
ــش از  ــن از ایشــان، بی ــناخت م ــده ام. ش را دی

ــت. ــن نیس ای
امیــدوارم کارنامــه خوبــی در دوران وزارت از  
خــود بــه جــا بگذارنــد و ایــن امــر نشــان دهــد 
ــوده اســت. و البتــه  ــی انتخــاب درســت ب مبان
ــگ  ــی فرهن ــکاری اهال ــدون هم ــم ب ــن مه ای

ــود.« ــد ب ــر نخواه امکان پذی
محمدمهدی اســماعیلی مدرک کارشناســی 
ــل از  ــط  بین المل ارشــد خــود را در رشــته رواب
امــور  وزارت  بین الملــل  روابــط  دانشــکده 

ــی  ــوم سیاس ــرای عل ــدرک دکت ــه و م خارج
از  سیاســی  اندیشــه  گرایــش  در  را  خــود 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 

ــت. ــه اس گرفت
او اســتادیار گــروه علــوم سیاســی دانشــکده 
ــران و  ــگاه ته ــی دانش ــوم سیاس ــوق و عل حق
ــاب  ــی و انق ــه سیاس ــروه اندیش ــر کارگ مدی
در  رهبــری  معظــم  مقــام  نهــاد  اســامی 

اســت. دانشــگاه ها 
از جملــه فعالیت هــا و ســمت های او ایــن 
عنوان هــا هســتند: عضــو کمیتــه علمــی مرکــز 
نــوآوری و ایده پــردازی علــوم انســانی، عضــو 
ــش  ــی همای ــت خارج ــی و سیاس ــه حقوق کمیت
ملــی الزامــات حقوقــی سیاســت های کلــی 
برنامــه ششــم، رئیــس کمیســیون علوم سیاســی 
ــی  ــوم سیاس ــیون عل ــس کمیس ــامی، ریی اس
پنجمیــن همایــش تمــدن اســامی، مدیــر گــروه 
ــات و  ــه مطالع ــی موسس ــی سیاس جامعه شناس
ــاور  ــران، مش ــگاه ته ــی دانش ــات اجتماع تحقیق
ــاد  ــس نه ــاوری ریی ــی و فن ــتگذاری علم سیاس
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها 
و معــاون پژوهشــی مرکــز اســناد انقاب اســامی.

ــیع در دوره  ــی تش ــه سیاس ــور اندیش »تط
معاصــر«، »ســیر تطــور اندیشــه سیاســی 
ــاب،  ــه آفت ــر« و »دریچ ــیع در دوره معاص تش
انقــاب  معظــم  رهبــر  فکــری  هندســه 
ــرم  ــالیانه در ح ــخنرانی های س ــامی در س اس
ــی زاده(  ــکاری عبدالرضــا عال ــا هم رضــوی« )ب
ــدی  ــط محمدمه ــده توس ــای منتشرش کتاب ه

ــتند. ــماعیلی هس اس

ــا اشــاره  ــل دانشــگاه آزاد ب ــاون بین المل مع
موضــوع  در  دانشــگاه  ایــن  مشــارکت  بــه 
واکسیناســیون گفــت: بســیاری از نیازهــای 

ــد.  ــن ش ــل تامی ــور در داخ کش
بــه گــزارش تســنیم ، عاءالدیــن بروجــردی 
در جلســه هیئــت امنــای اســتانی در دانشــگاه 
آزاد اســامی رشــت »دانــش« را مایــه اقتــدار 
و یــک ضــرورت جــدی ملــی دانســت و اظهــار 
داشــت: سیاســت جمهــوری اســامی و نظریــه 
رهبــر معظــم انقــاب، تقویــت هــر چــه بیشــتر 

ســطح علــم و دانــش اســت.
معـاون بین الملـل و امـور دانشـجویان غیـر 
ایرانـی دانشـگاه آزاد اسـامی بـا بیـان اینکـه 
بـا وجـود همـه سـختی ها امـا گام هـای موثری 
برداشـته  دانـش  و  علـم  تقویـت  عرصـه  در 
بـا  آزاد اسـامی  شـد تصریـح کـرد: دانشـگاه 
برخـورداری از ۴۰ درصـد از ظرفیـت آمـوزش 
عالـی کشـور نقـش مهمـی در این عرصـه دارد.

بروجــردی افــزود: مدعیــان علــم دنیــا 
همچــون آمریــکا امــروز عامــل جــدی مبــارزه 
ــر معظــم  ــه رهب ــی ک ــم هســتند و زمان ــا عل ب
انقــاب تاکیــد بــه اســتفاده از دانــش هســته ای 
ــال  ــا به دنب در کشــورمان داشــتند، آمریکایی ه
محرومیــت مــا از ایــن دانــش بودنــد امــا این ما 
بودیــم کــه پیــروِز ایــن مصــاف ســخت شــدیم 
و بــه غنی ســازی اورانیــوم و موفقیت هــای 

ــن عرصــه رســیدیم. بســیاری در ای
وی بــا اشــاره بــه توانمندی هــای کشــورمان 

در عرصــه نظامــی تصریــح کــرد: بســیاری 
ــدس  ــاع مق ــور در دوران دف ــهرهای کش از ش
ــد و  ــک باران می ش ــث موش ــم بع ــط رژی توس
تــوان مقابلــه نداشــتیم امــا امــروز جــزو چنــد 
ــا هســتیم و  ــدرت موشک ســاز نقطــه زن دنی ق
ایــن نشــان دهنده توانمنــدی کشــورمان در 

ایــن حــوزه اســت.
معــاون بین الملــل و امــور دانشــجویان غیــر 
ایرانــی دانشــگاه آزاد اســامی تاثیرگــذاری 
ــورد اشــاره  ــه را م دانشــگاه در تحــوالت جامع
قــرار داد و بــا بیــان اینکــه امــروز کشــورمان از 
یــک امنیــت پایــدار ارزشــمند برخــوردار اســت 
افــزود: تقویــت ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه و 
تامیــن نیازهــای کارخانجــات توســط دانشــگاه 

یکــی از ضروریــات اســت.
از  بسـیاری  اینکـه  بیـان  بـا  بروجـردی 

نیازهـای کشـور در دوران تحریـم و کرونـا در 
داخـل کشـور تامیـن شـده اسـت خاطرنشـان 
سـرعت  افزایـش  بـرای  دانشـگاه  ورود  کـرد: 
واکسیناسـیون و همچنیـن مشـارکت ملـی در 
امـر واکسیناسـیون و مبـارزه بـا کرونـا در ایـن 

اسـت. بـوده  تاثیرگـذار  بسـیار  دوران 
ــگاه آزاد  ــت دانش ــه سیاس ــاره ب ــا اش وی ب
در عرصــه بین الملــل ابــراز داشــت: بــه دنبــال 
ــوریه  ــن، س ــا یم ــگاه  در صنع ــدازی  دانش راه ان
ــن  ــتیم و ای ــا هس ــف دنی ــورهای مختل و کش
ــا نقشــه های شــوم دشــمنان  ــه ب امــر در مقابل

ــذار اســت. اثرگ
اسـتاندار گیـان نیـز در این جلسـه بـا بیان 
اینکـه دانشـگاه آزاد اسـامی به عنـوان مولـود 
در  گسـترده ای  شـبکه  دارای  امـروز  انقـاب 
سـطح کشـور اسـت اظهار داشـت: این دانشگاه 

همـواره در تحکیـم زنجیره تعلیـم و امر آموزش 
و پـرورش و همچنیـن ارتقـاء سـطح علمـی و 
آموزشـی در سـطح کشـور تاثیرگذار بوده است.

ارســان زارع بــا اشــاره بــه اهمیــت تربیــت 
نیــروی انســانی و ارتقــاء شــاخص های علمــی و 
فرهنگــی در جامعــه خاطرنشــان کرد: بســیاری 
گذشــته  ســال  از  علمــی  شــاخص های  از 
تاکنــون بــا وجــود شــرایط ســخت کرونــا 
ــات  ــل زحم ــن حاص ــرده و ای ــدا ک ــاء پی ارتق

ــت. ــا اس ــت امن ــگاهیان و هیئ دانش
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان گیـان بـه 
تاثیرگـذاری مراکـز آمـوزش عالـی و دانشـگاه ها 
در مسـیر توسـعه علمـی کشـور اشـاره و بیـان 
کـرد: موضـوع کارآفرینـی، خاقیـت، اشـتغال و 
توسـعه در سـال های اخیر به ویژه  ۵ سـال اخیر 
مـورد توجـه دانشـگاه آزاد اسـامی بوده اسـت.

وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه ها بایــد بتواننــد 
کارآفریــن و بــرای توســعه و اشــتغال نقش آفرین 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــح ک ــند تصری باش
ــی  ــردی اقتصــاد مقاومت ــواره سیاســت راهب هم
را عــاج دانســتند و ایــن مهــم جــز بــا توســعه 
ــن  ــگاه ها در ای ــود و دانش ــق نمی ش ــد محق تولی

ــذار باشــند. ــد تاثیرگ مســیر بســیار می توانن
اســتاندار گیــان بــا اشــاره بــه توجــه 
ــوزش  ــه دانشــگاه و مراکــز آم ــردم ب بیشــتر م
ــی  ــرایط فعل ــرد: در ش ــان ک ــی خاطرنش عال
ــا  ــاء شــاخص ها را ب ــه ارتق ــم زمین ــد بتوانی بای
مدیریــت مصــرف از منابــع فراهــم کنیــم.

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه گفـت: زمانی کـه یک الیحه 
از دولـت بـه مجلـس شـورای اسـامی تقدیـم می شـود، شـورای 
نگهبـان بـه دنبـال تاییـد بـار مالی آن نیسـت، زیـرا قطعـا منابع 

مالـی آن تامین شـده اسـت. 
بـه گزارش تسـنیم،  یکی از مسـائل مهم  در ماه های گذشـته، 
الیحه دائمی شـدن متناسـب سـازی حقوق بازنشستگان لشکری 
و کشـوری و تأمیـن اجتماعی بوده اسـت. پس از آنکـه با تعدادی 
هـم  بازنشسـته  افـراد  و  فرهنگـی  تشـکل های  نماینـدگان  از 

اندیشـی صـورت گرفت، ایـن امر ابتـدا در خصوص بازنشسـتگان 
لشـکری و کشـوری و سـپس بـرای تأمیـن اجتماعـی از سـازمان 
برنامـه بودجـه به دولـت اعام شـد. این الیحـه در دولت تصویب 

و بـا وجـود موانعـی، به مجلس شـورای اسـامی تقدیم شـد.
محمـد باقـر نوبخـت در ایـن خصـوص گفـت: پیـش بینـی 
کرده ایـم کـه اگـر صندوق هـای بازنشسـتگی دیگـری هـم عاقه 
منـد باشـند، می تواننـد از ایـن قواعـد برخـوردار شـوند. بنابراین 
الیحـه مذکـور در حـال حاضـر در مجلس اسـت و انتظـار ما این 
اسـت کـه نماینـدگان عزیز این الیحـه را که تمـام مراحل قانونی 

خـود را طـی کرده اسـت، به سـرانجام برسـانند.
نوبخـت افـزود: البتـه زمانـی کـه یـک الیحـه از دولـت بـه 
مجلـس شـورای اسـامی تقدیـم می شـود، شـورای نگهبـان بـه 
دنبـال تأییـد بـار مالـی آن نیسـت. زیـرا قطعـاً منابـع مالـی آن 
تأمیـن شـده اسـت و در اصـل طرح هـای خـود مجلـس نیازمنـد 
بررسـی منابـع مالی هسـتند. بنـده می توانم بگویـم درحالی دوره 
خدمـت خـود را به پایـان می بریم کـه این مطالبه بازنشسـتگان 
پیگیـری و بـه مجلـس تقدیم شـده اسـت. البته از نظر مـا نیازی 
بـه این الیحه نبـود. کما اینکه در اسـتعام صندوق بازنشسـتگی 
کشـوری از سـازمان برنامـه و بودجـه هم اعام کردیـم که اجرای 

ایـن برنامـه بایـد بـه شـکل مسـتمر ادامه پیـدا کند.
 الیحـه نظـام رتبـه بنـدی معلمـان نیـز موضوع مهـم دیگری 
اسـت. از سـال ۹۹ ابتدا در سـازمان برنامه و بودجه و سـپس در 
آمـوزش پـرورش  پیـش نویـس ایـن الیحـه تنطیم و بـه مجلس 
شـورای اسـامی تقدیـم شـده اسـت. الیحـه نظـام رتبـه بنـدی 
معلمـان نیـز از دولـت بـه مجلـس شـورای اسـامی فرسـتاده 
شـد. لیکـن تغییراتـی در مجلـس رخ داد و از مـا راجع بـه منابع 
احتمالـی ایـن الیحـه سـوال شـد. مـا نیـز پاسـخ کتبـی آن را به 
مجلـس تقدیـم و تصریـح کردیم کـه منابع مالی آن تأمین شـده 

ست. ا
در خصـوص پـاداش بازنشسـتگی سـال ۹۹ نیـز  تخصیص آن 
را در تاریـخ سـوم مـرداد ماه سـال جاری بـه خزانه ابـاغ کردیم 
و همـه دسـتگاه ها بایـد اسـامی افراد مشـمول را به عنـوان خزانه 
اعـام می کردنـد تـا روال آن انجـام شـود. بنابرایـن آن چـه کـه 
سـازمان برنامـه و بودجـه مکلـف بـود کـه قبـل از رفتـن انجـام 
دهـد، صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن طـی جلسـاتی کـه بـا 
مجلس شـورای اسـامی برگزار کردیم، مقرر شـد دو کمیسـیون 
دیگـر هـم بـرای پیگیـری ایـن موضـوع بـه کمیسـیون آمـوزش 

بپیوندند. عالـی 

دوازدهـم  سه شـنبه  بامـداد  از  پـس  دقایقـی  حالی کـه  در 
مردادمـاه خبـر درگذشـت ارشـا اقدسـی در برخـی رسـانه های 
رسـمی و صفحه هـای مجـازی منتشـر شـد، یکـی از دوسـتان 
نزدیـک او بـا تکذیـب ایـن خبـر از بررسـی پرونـده  ایـن بدلـکار 

توسـط یـک تیـم پزشـکی ایرانـی خبـر داد. 
به گزارش ایسـنا، ارشـا اقدسـی که بـرای بـازی و بدلکاری در 
یـک فیلـم خارجـی مدتـی اسـت در بیروت به سـر می بـرد، چند 
روز قبـل در حیـن کار دچار سـانحه و آسـیب جدی مغزی شـد.

پزشـکان لبنانـی بـا بیـان این که شـرایط جسـمانی او مسـاعد 
نیسـت او را بـه خـواب مصنوعـی بردند تا بـرای عمـل جراحی در 
روز دوشـنبه، یازدهم مرداد آماده شـود اما این اتفاق میسـر نشـد 
و درصـد زنـده ماندن ارشـا اقدسـی در حـد یک درصد اعام شـد. 
بر این اسـاس سـاعاتی قبـل خبرهایی از آخریـن وضعیت این 
هنرمنـد و بدلکار که شـرایط وخیم او را نشـان مـی داد، به همراه 
درخواسـت مـادرش بـرای دعـا به خاطـر سـامتی او و همچنیـن 
نقـل قولـی مبنـی بـر وصیـت ارشـا اقدسـی بـرای اهـدای عضـو 

منتشـر شـد و همین هـا کم کـم اخبـار فضـای مجـازی و حتـی 
رسـانه های رسـمی را بـه سـمت خبـر درگذشـت او پیـش برد. 

البته خبر درگذشـت اقدسـی ابتدا در پسـت اینسـتاگرامی یکی 
از دوسـتان او اعـام شـد و بـه سـرعت در برخـی خبرگزاری هـا و 
صفحه هـای سـینمایی و غیرسـینمایی فضای مجازی بازنشـر شـد.  
اگرچـه این پسـت حذف شـد امـا خبرهای ضد و نقیض نیمه شـبی 
همچنـان ادامـه داشـتند تـا این کـه حامد تهرانـی یکی از دوسـتان 
ایـن هنرمنـد دقایقی قبل خبر درگذشـت او را تکذیـب کرد و گفت 
کـه بـا وجود درصد کمـی امید که به زندگی ارشـا باقی اسـت، ولی 

او هنـوز زنده اسـت.
همچنیـن دوسـت دیگـر او ویدیویـی را بـه وقـت نیمه شـب 
تهـران از بیمارسـتان بیـروت منتشـر و با تکذیب خبر درگذشـت 
و  دارد  ارشـا شـانس خیلـی کمـی  اعـام کـرد:  اقدسـی  ارشـا 
دکترهـای لبنـان او را جـواب کرده انـد، امـا خوشـبختانه به لطف 
پزشـکان خـوب ایرانی یک کمیسـیون پزشـکی همین شـبانه در 
حال تشـکیل اسـت و عکس هـای ام آر آی او را بررسـی می کنند 

و امیدوارنـد.
بـه گفتـه او، نظـر پزشـکان ایرانـی بـر ایـن اسـت کـه ارشـا 
خـواب  یعنـی  حالـت  ایـن  در  بایـد  دیگـر  روز  چنـد  اقدسـی 
مصنوعـی باقـی بمانـد و اگر ضریـب هوشـیاری باال بـرود، امکان 

دارد کـه بـه لبنـان بیاینـد و در آن جـا او را عمـل کننـد. 
او همچیـن بـا  تاکیـد بر این که هنوز امید هسـت و ارشـا زنده 
اسـت دوسـتداران او را قسـم می دهـد کـه با انتشـار اخبـار دروغ 

چیـزی نگویند که بعد پشـیمان شـوند.

گزینه وزارت ارشاد کیست؟

بسیاری از نیازهای دوران کرونا در داخل کشور تامین شد 

آخرین وضعیت الیحه همسان سازی حقوق و پرداخت پاداش بازنشستگان 

ارشا اقدسی را شبانه کشتند!
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 حرکت اسکات بلغاری  

اســکات چیســت؟ یکــی از حــرکات اصلــی در 
فعالیــت هــای ورزشــی فیــت ســازی  اســت کــه 
عضــات پاییــن تنــه مخصوصــا چهــار ســر ران را 
ــن  ــد، حرکــت اســکات اســت. ای ــر مــی کن درگی
حرکــت بــه موجــب درگیر ســازی چندیــن مفصل 
بــه طــور همزمــان از قبیــل عضلــه همســترینگ، 
ــه »ســلطان حرکــت  ــی ب ــا و ناحیــه میان ســاق پ
پــا« شــناخته مــی شــود.  بــه طــور کلــی اســکات 
انــواع گوناگونــی دارد. بــرای نمونــه مــی تــوان بــه 
اســکات زندانــی، پلــی اســکات، تــک پــا، گابلــت، 

دمبــل ســومو، پیســتول و... اشــاره کــرد.  
اســکات بلغــاری )اســپلیت اســکوات( چیســت؟ 
همانطــور کــه گفتیــم اســکات بلغــاری نمونــه ای 
ــاف  ــت. برخ ــا اس ــک پ ــکل ت ــه ش ــکات ب از اس
اســکات هــای دیگــر کــه پاهــا در طــول تمریــن 
در یــک راســتا قــرار مــی گیرنــد، در ایــن فعالیــت 
یــک پــا در ســمت جلــو و پــای دیگــر عقــب قــرار 
ــت  ــی اس ــی قدرت ــاری، فعالیت ــکات بلغ دارد.  اس
ــوازن عمومــی  ــراری ت کــه انجــام آن موجــب برق
در بــدن مــی گــردد. اصطــاح بلغــاری بــه معنــی 
ــرض  ــد. غ ــی باش ــازی م ــع و جداس ــیم، قط تقس
ــا  ــن، ب ــن تمری ــرای ای ــاری ب ــام بلغ ــاب ن از انتخ
تقســیم ســازی وزن بــر روی یــک پــا نمایــان مــی 
ــا هــدف تقویــت عضــات  شــود.اکثر بدنســازان ب
پاییــن تنــه، برجســته ســازی و فــرم دهــی باســن 

اقــدام بــه انجــام اســکات بلغــاری مــی کننــد.
نحــوه ی اجــرا کــردن اســکات بلغــاری: تفــاوت 
ــا ســایر اســکات هــا در نحــوه  اســکات بلغــاری ب
ــود.  ــی ش ــن آن خاصــه م ــردن تمری ــرا ک ی اج
ــکات  ــن اس ــام تمری ــرای انج ــی ب ــرق مختلف ط
ــه مــی  ــرای نمون بلغــاری طراحــی شــده اســت. ب
تــوان اســکات بلغــاری پرشــی، دمبــل و دســتگاه 

ــرد. ــام ب اســمیت را ن
ــاده  ــاری: س ــکات بلغ ــن روش اس ــاده تری س
تریــن و ابتدایــی تریــن شــیوه ی انجــام اســکات 
بلغــاری بــدون هیــچ گونــه دســتگاه صــورت مــی 
گیــرد. بــرای ایــن منظــور شــما مــی توانیــد پــای 
هــای خــود را عــرض شــانه بــاز کنیــد. پــای چــپ 
را کمــی عقــب تــر بگذاریــد و ســنگینی وزن خــود 
ــد.  ســپس  ــل کنی ــای راســت منتق ــر روی پ را ب
کمــی بــه ســمت جلــو متمایــل شــوید و بــر صاف 
بــودن ســتون فقــرات تمرکــز کنیــد. حــال شــما 
ــوی ســمت راســت را  ــه آرامــی زان ــد ب مــی توانی
خــم کنیــد و پــس از چنــد ثانیــه بــا فشــار آوردن 
ــن  ــد.  ای ــاف کنی ــود را ص ــوی خ ــن زان ــه زمی ب
ــا  ــد ت ــام دهی ــز انج ــپ نی ــای چ ــا پ ــن را ب تمری
عضــات باســن در هــر دو طــرف درگیــر شــوند.

ــه  ــاری ب ــکات بلغ ــن اس ــام تمری ــوه ی انج نح
همــراه دمبــل: ۱. ابتــدا پاهــای خــود را هــم عــرض 
شــانه هــا بــاز کنیــد. ســپس وزن خــود را بــر روی 
ــرار دهیــد و  ــه دلخــواه( ق یکــی از پاهــای خــود )ب
ــد.   ــع بگذاری ــر روی ســطحی مرتف ــر را ب ــای دیگ پ
ــتان  ــان را در دس ــای یکس ــا وزن ه ــل ب ۲. دو دمب
خــود بــه صــورت آویــزان قــرار دهیــد.  3. بــه آرامی 
ــه  ــوی پــای جلویــی را خــم کنیــد و باســن را ب زان
ــار وارد  ــا فش ــد. ۴. ب ــل کنی ــن متمای ــمت پایی س
ــن  ــه زمی ــو ب ــای جل ــق پاشــنه ی پ کــردن از طری
ــه  ــد و ب ــاال ببری ــن را ب ــو، باس ــردن زان ــاف ک و ص
وضعیــت آغــاز تمریــن بازگردیــد. ۵. ایــن تمریــن را 
در ســه ســت بــه تعــداد توصیــه شــده توســط مربی 
انجــام دهیــد. توجــه داشــته باشــید کــه بایــد بــا هر 
دو پــا ایــن تمریــن را انجــام دهیــد و بــرای تکمیــل 
ــه صــاف ایســتادن نیســت. شــما  ــازی ب ــردن نی ک
ــو خــم شــوید  ــه ســمت جل ــد اندکــی ب مــی توانی
ــه صــاف نگــه داشــتن ســتون  و تمرکــز خــود را ب

فقــرات اختصــاص دهیــد.
  نحــوه ی انجــام اســکات بلغــاری بــا دســتگاه 
ــا  ــاری ب ــکات بلغ ــام اس ــرای انج ــمیت: ۱. ب اس
دســتگاه اســمیت در ابتــدا وزنــه هایــی متناســب 
بــا توانایــی بــدن خــود را بــر روی هالتــر دســتگاه 
اســمیت قــرار دهیــد. ۲. کمــی عقــب تــر از 
ــت  ــه حال ــت را ب ــزی تخ ــمیت، می ــتگاه اس دس
عمــودی قــرار دهیــد و هالتــر دســتگاه را بــر روی 
ــد. 3.  ــم کنی ــا تنظی ــم ســطح شــانه ه ــاع ه ارتف
پــس از اتمــام ایــن مراحــل، مــی توانیــد در مرکــز 
ــت  ــا دو دس ــر را ب ــد و هالت ــرار بگیری ــتگاه ق دس
ــم  ــا تنظی ــانه ه ــر ش ــتای س ــد و در راس برداری
ــه  ــواه( ب ــه دلخ ــا را )ب ــک پ ــپس ی ــد. ۴. س کنی
ــب  ــمت عق ــه س ــر را ب ــای دیگ ــو و پ ــمت جل س
قــرار دهیــد و پــای عقبــی را بــر روی میــز پشــتی 
ــه  ــن ب ــه منظــور شــروع تمری ــد. ۵. ب ــه دهی تکی
آرامــی زانــوی پــای جلــو را خــم کنیــد و باســن 
ــه  ــا ب ــنه ی پ ــردن پاش ــا فش ــد. ب ــن ببری را پایی
ــت و  ــمت راس ــه س ــا ب ــت پ ــع حرک ــن مان زمی
چــپ شــوید. ۶. بــرای تــداوم تمریــن پــای جلــو را 
بــه زمیــن فشــار دهیــد و از نیــروی دریافتــی در 

ــد. ــره بگیری ــردن باســن به ــاال ب راســتای ب
معایــب و محدودیــت هــای تمریــن اســکات 
بلغــاری: انجــام اســکات بلغــاری بــه بدنــی ورزیــده، 
ــن  ــام ای ــذا انج ــاز دارد. ل ــاال نی ــز ب ــد و تمرک توانمن
ــظ  ــی حف ــه توانای ــدی ک ــراد مبت ــرای اف ــن ب تمری
تعــادل بــدن را ندارنــد، توصیــه نمی شــود. در صورتی 
کــه ســابقه ی جراحی دیســک کمــر، درد در مفاصل 
زانــو و ســتون فقــرات داریــد، از انجام تمرین اســکات 
ــن  ــرای تمری ــل از اج ــن، قب ــد. همچنی ــز کنی پرهی
ــن  ــی خواســتار آمــوزش نحــوه صحیــح تمری از مرب
شــوید؛ زیــرا حساســیت هــای انجــام اســکات بلغاری 
بــه مراتــب بســیار بیشــتر از ســایر تمرینــات اســت 
ــوارض  ــن ع ــول تمری ــا در ط ــه خط ــروز هرگون و ب

ــی خواهــد داشــت. ــری را در پ ــران ناپذی جب
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نماینــدگان اوزان ۵7 و 8۶ کیلوگــرم کشــتی آزاد ایــران رقبــای خــود 
را شــناختند. 

بــه گــزارش ایســنا، رقابــت هــای کشــتی آزاد المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو 
ــک  ــه روی تش ــرم ب ــود و آزادکاران اوزان ۵7 و 8۶ کیلوگ ــی ش ــاز م آغ

ــد. مــی رون
مراســم قرعــه کشــی اوزان ۵7 و 8۶ کیلوگــرم ایــن رقابــت هــا برگــزار 
ــن دو وزن  ــران در ای ــدگان ای ــی نماین شــد و رضــا اطــری و حســن یزدان

رقبــای خــود را شــناختند.
رضــا اطــری در وزن ۵7 کیلوگــرم، در دور نخســت بــه مصــاف ســلیمان 
ــی  ــارم نهای ــک چه ــری در ی ــورت برت ــی رود و در ص ــه م ــی از ترکی آتل
ــات از  ــار اردنب ــتان و بخبای ــان از ارمنس ــن هاروتونی ــده آرس ــل برن مقاب

ــی رود. ــتان م مغولس
حســن یزدانــی دارنــده مــدال هــای طــای جهــان و المپیــک و بخــت 
اصلــی کســب مــدال طــای کاروان ایــران در المپیــک توکیــو نیــز در دور 
ــتان  ــاپیف از ازبکس ــل ش ــاف جاورای ــه مص ــرم ب ــت وزن 8۶ کیلوگ نخس
ــده اســتفان  ــل برن ــارزه مقاب ــن مب ــری در دومی ــی رود و در صــورت برت م
ــد  ــی رود. دیوی ــر م ــاح از الجزای ــح بنفردج ــوییس و فات ــوت از س ریچم
تیلــور رقیــب اصلــی یزدانــی از آمریــکا در ســمت دیگــر جــدول قــرار دارد 
ــه  ــی در نیم ــدارد. یزدان ــود ن ــال وج ــا فین ــن دو ت ــی ای ــکان رویاروی و ام
ــد.  ــابقه می ده ــیه مس ــوف از روس ــا نایفون ــراوان ب ــال ف ــه احتم ــی ب نهای
ــی را  ــف روس ــن حری ــی ۲۰۱۹ ای ــابقات جهان ــران در مس ــوش ای ملی پ

ــه کــرد. ضرب

قرارداد شفر با الخور تمدید شد

ــل  ــک فص ــود را ی ــی خ ــرمربی آلمان ــرارداد س ــر ق ــور قط ــگاه الخ باش
ــرد.  ــد ک ــر تمدی دیگ

بــه گــزارش ایســنا، وینفــرد شــفر در شــرایط ســختی هدایــت الخــور 
را برعهــده گرفــت.

ایــن مربــی آلمانــی در مــاه فوریــه بــود کــه بــه عنــوان ســرمربی الخــور 
ــر  ــگ پایین ت ــه لی ــم ب ــن تی ــع از ســقوط ای انتخــاب شــد و توانســت مان

شــود.
ــک  ــرارداد او را ی ــد و ق ــاد کردن ــه شــفر اعتم ســران باشــگاه الخــور ب
فصــل دیگــر هــم تمدیــد کردنــد تــا او خــودش تیمــش را بســازد و آمــاده 

فصــل پیــش رو کنــد.

احتمال انتقال سردار آزمون
 به ویارئال به جای بایرلورکوزن 

ــوزن  ــه جــای بایرلورک ــال ب ــه ویارئ ــون ب ــال ســردار آزم ــال انتق احتم
ــود دارد.  وج

ــال ســردار آزمــون مهاجــم ایرانــی  ــه گــزارش تســنیم، باشــگاه ویارئ ب
ــو  ــی پاک ــای جایگزین ــی از گزینه ه ــوان یک ــن پترزبورگ را به عن ــت س زنی
آلکاســر در نظــر گرفتــه اســت. ایــن مهاجــم اســپانیایی نتوانســته اســت 
ــه  ــال داشــته باشــد و شــاید جــای خــود را ب ــی را در ویارئ عملکــرد خوب

ســردار آزمــون بدهــد.
براســـاس ایـــن گـــزارش، ویارئـــال بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قـــرارداد 
ســـردار آزمـــون بـــا زنیـــت روســـیه تابســـتان ســـال آینـــده پایـــان 
ـــن  ـــذب ای ـــرای ج ـــورو ب ـــون ی ـــت ۱۵ میلی ـــاده پرداخ ـــت، آم ـــد یاف خواه
مهاجـــم اســـت. پیـــش از ایـــن گفتـــه می شـــد کـــه ســـردار آزمـــون 
در آســـتانه پیوســـتن بـــه بایرلورکـــوزن اســـت، امـــا رســـانه ها اعـــام 
کردنـــد قیمـــت ایـــن بازیکـــن از نظـــر تیـــم آلمانـــی بســـیار گـــران 

ـــت. ـــوده اس ب

گزینه های خارجی مربی گری تراکتور
 مشخص شدند 

ــان  ــچ مربیـ ــدره پانادیـ ــیرا و آنـ ــل تکسـ ــود میگوئـ ــنیده می شـ شـ
خارجـــی تیـــم فوتبـــال تراکتورســـازی خواهنـــد بـــود. 

ـــرمربی  ـــد س ـــراز کمالون ـــوان، ف ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
جدیـــد تیـــم قوتبـــال تراکتورســـازی اعـــام کـــرده کـــه  دســـتیاران 
ـــی  ـــده همراه ـــل آین ـــا او را در فص ـــرد ت ـــی گی ـــت م ـــه خدم ـــی را ب خارج

ـــد.  کنن
ـــپاهان  ـــی در س ـــتیار قلعه نوی ـــیرا دس ـــل تکس ـــود میگوئ ـــی ش ـــه م گفت
ـــتیاری  ـــپولیس،گزینه های دس ـــو در پرس ـــتیار برانک ـــچ دس ـــدره پانادی و آن

ـــور هســـتند. ـــد در تراکت ـــراز کمالون ف
ــای  ــه هـ ــا گزینـ ــره بـ ــال مذاکـ ــور در حـ ــگاه تراکتـ ــران باشـ مدیـ
ـــرارداد  ـــا ق ـــا آنه ـــق ب ـــورت تواف ـــا  در ص ـــتند ت ـــد هس ـــتیاری کمالون دس

ببندنـــد. 
و محمـــد  اســـدی  مرتضـــی  از ســـینا عشـــوری،  همچنیـــن 
ـــی  ـــرده م ـــام ب ـــد ن ـــی کمالون ـــتیاران داخل ـــوان دس ـــه عن ـــی ب ابراهیم

شـــود. 

با اردوی پرتغال آمادگی خوبی برای پارالمپیک 
توکیو بدست آوردم

قایقــران پارالمپیکــی در رشــته پاراکانــو کــه در اردوی تمرینــی و 
ــی  ــی و تدارکات ــت: اردوی تمرین ــرد، گف ــی ب ــر م ــال بس ــی پرتغ تدارکات
ــاده  ــی و آم ــار فشــار روان ــرای کاهــش ب ــی ب ــه بســیار خوب ــال تجرب پرتغ

ــت.  ــو اس ــک توکی ــای پارالمپی ــرکت در بازیه ــت ش ــر جه ــازی بهت س
اســام جاهــدی در گفــت و گــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: بــرای آمادگــی 
بهتــر جهــت شــرکت در بازیهــای پارالمپیــک توکیــو، ۱۰ روز اســت کــه 
در اردوی تمرینــی و تدارکاتــی پرتغــال بســر مــی بــرم، ایــن اردو در یــک 
شــرایط حرفــه ای و تخصصــی در رشــته پاراکانــو در حــال برگــزاری اســت 

و تــا ۲۱ مــرداد ادامــه دارد.
ــب  ــه نای ــود ک ــی خ ــف پرتغال ــار حری ــن اردو در کن ــت: در ای وی گف
ــک  ــدال در پارالمپی ــب م ــای کس ــانس ه ــی از ش ــان و یک ــان جه قهرم
ــرای  ــا چنیــن حریفــی هــر روز ب اســت، تمریــن مــی کنــم کــه رقابــت ب
مــن یــک مســابقه اســت و ســبب کاهــش بــار روانــی زیــادی مــی شــود.

ــی  ــن اردوی تمرین ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش ــران پارالمپیک ــن قایق ای
ــر  ــا دیگ ــود ت ــی ش ــبب م ــت و س ــن اس ــرای م ــی ب ــیار خوب ــه بس تجرب
ــی  ــا آمادگ ــم و ب ــته باش ــی نداش ــان پارالمپیک ــر حریف ــی از نظ استرس

ــم.  ــدا کن ــور پی ــابقات حض ــی در مس خوب
ــی  ــی پرتغال ــر مرب ــر نظ ــر زی ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــدی اضاف جاه
تمرینــات خــود را پیگیــری مــی کنــم کــه در طــول مــدت ۱۰ روزی کــه 
از حضــورم در ایــن اردوی تمرینــی ســپری مــی شــود، زمــان هــای ثبــت 
شــده توســط ایــن مربــی راضــی کننــده بــوده، بــه طــوری کــه اختــاف 

ــو داشــتم. ــا نفــر دوم جهــان در رشــته پاراکان بســیار کمــی ب
وی در پایــان افــزود: تمریــن کــردن بــا قایقرانــان ســایر کشــورها رونــد 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــا تجرب ــد داشــت و ب ــن خواه ــرای م ــه رشــدی ب رو ب
اردوی تمرینــی قبــل از بازیهــای پارالمپیــک کســب می کنــم، ســبب مــی 
شــود تــا بــا اســتفاده از ایــن تجربیــات، بهتریــن عملکــرد را در توکیــو بــه 

نمایــش بگــذارم.

بــا توجــه بــه لغــو احتمالــی مســابقات 
ــران  ــال ای ــیون والیب ــان، فدراس ــان جه نوجوان
متحمــل ضــرر ۲۰ میلیــارد تومانــی مــی شــود. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــود کــه میزبان ۲۲ مهــر مــاه ســال ۱3۹۹ ب
رقابت هــای والیبــال نوجوانــان جهــان بــه ایران 
ــورمان  ــال کش ــیون والیب ــد. فدراس ــپرده ش س
خیلــی تــاش کــرده بــود تــا ایــن میزبانــی بــه 
ــاد  ــا تاش هــای زی ــران ثبــت شــود و ب ــام ای ن
ایــن اتفــاق بــرای والیبــال ایــران اتفــاق افتــاد.

کســب  از  مــاه   ۱۰ گذشــت  بــا  حــال 
ــاش  ــام ت ــال تم ــیون والیب ــی، فدراس میزبان
خــود را بــه کار گرفتــه اســت تــا این مســابقات 
ــا در  ــاره کرون ــا شــیوع دوب ــد، ام ــزار کن را برگ
ــزاری   ــرای برگ ــادی را ب ــای زی ــران نگرانی ه ای

ــت.  ــود آورده اس ــه وج ــابقات ب ــن مس ای
لغــو ایــن مســابقات توســط ایــران هزینــه و 
غرامــت ســنگینی را بــرای کشــورمان بــه همراه 
ــیون  ــن فدراس ــی از قوانی ــت. یک ــد داش خواه
ــی  ــای جهان ــو بازی ه ــوص لغ ــی در خص جهان
ــا  ــان بازی ه ــور میزب ــر کش ــه اگ ــت ک ــن اس ای
را لغــو کنــد بایــد بــه تیم هــای حاضــر در 

ــو  ــد. لغ ــت کن ــت پرداخ ــابقات غرام ــن مس ای
ــام  ــران تم ــران گ ــال ای ــرای والیب ــابقات ب مس
خواهــد شــد و حــدود ۲۰ میلیــارد تومــان بایــد 

ــد. ــت پرداخــت کن ــت غرام جه
ــزاری  ــی برگ ــر فن ــان مدی ــوع کی ــر طل امی
مســابقات والیبــال نوجوانــان جهــان در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مــا در خصــوص برگــزاری مســابقات 
والیبــال نوجوانــان جهــان گفــت: مســابقات 
نوجوانــان جهــان طبــق اعــام فدراســیون جهانــی 
ــال  ــای والیب ــگ ملت ه ــد لی ــد مانن ــال بای والیب

بــدون حضور تماشــاگر و بــدون حضــور خبرنگاران 
ــا  ــود. م ــزار ش ــاب برگ ــی در حب ــی و خارج داخل
تمــام شــرایط را فراهــم کــرده ایــم تــا بــه صــورت 
حبــاب و رعایــت تمــام قوانیــن ایــن مســابقات را 
برگــزار کنیــم، تــا بــه امــروز ســتاد کرونــا در ورزش 
مجــوز ابتدایــی برگزاری مســابقات را به فدراســیون 
ــا هــم کار هــای برگــزاری  والیبــال داده اســت و م

ــم. ایــن مســابقات را انجــام داده ای
ــران  ــا را نگ ــه م ــئله ای ک ــه داد: مس او ادام
ــران اســت.  ــا در ای ــاره کرون ــیوع دوب ــرده، ش ک

شــیوع مجــدد کرونــا در کشــورمان و حــاد 
شــدن شــرایط طرح تعطیلــی ۲ هفته ای کشــور 
ــه ضــرر  ــرده اســت کــه ب ــا ب ــه ســتاد کرون را ب
فدراســیون والیبــال خواهــد بــود. اگــر تعطیلــی 
۲ هفتــه ای اعمــال شــود عمــا مســابقات 
نوجوانــان جهــان در ایــران لغــو خواهــد شــد و 
در قبــال ایــن لغــو بازی هــا هــم بایــد غرامــت 
ســنگینی را هــم بــه تیم هــای شــرکت کننــده 
در مســابقات نوجوانــان جهــان پرداخــت کنیــم. 
ــن  ــا ای ــم ت ــود را می کنی ــاش خ ــام ت ــا تم م
مســابقات را در شــرایط حبــاب برگــزار کنیــم.

بــه  مــا  کــرد:  تصریــح  کیــان  طلــوع 
فدراســیون جهانــی هــم اعــام کردیــم کــه تابع 
قوانیــن کرونایــی کشــور هســتیم و بــا توجــه به 
ــزاری مســابقات  ــر اجــازه برگ ــا اگ شــیوع کرون
بــه مــا داده نشــود بازی هــای نوجوانــان جهــان 
ــدد  ــال در ص ــن ح ــا ای ــد. ب ــد ش ــو خواه لغ
برگــزاری مســابقات در شــرایط حبــاب هســتیم. 
ــزاری  ــازه برگ ــا در ورزش اج ــتاد کرون ــر س اگ
ــو  ــه ناچــار مســابقات لغ ــد ب مســابقات را ندهن
می شــود و بایــد غرامــت کشــور های حاضــر در 

ــم. ــت کنی ــابقات را پرداخ مس

ــی کار وزن ۶7  ــی« فرنگ ــا گرای »محمدرض
ــارم  ــک چه ــه ی ــرم کشــورمان در مرحل کیلوگ
المپیــک  بازی هــای  در  وزن  ایــن  نهایــی 
ــد  ــف قدرتمن ــل حری ــروزی مقاب ــا پی ــو ب توکی

ــت.  ــی راه یاف ــه نهای ــه نیم ــی ب آلمان
بــه گــزارش ایرنــا، پیکارهــای کشــتی فرنگی 
بازی هــای المپیــک ۱۰ مــرداد مــاه آغــاز و ۱3 
مــرداد بــه کار خــود پایــان می دهــد. ایــن 
ــران در  ــت ای ــه وق ــاعت ۶:3۰ ب ــا از س پیکاره
ســالن ماکوهــاری مســه توکیــو آغــاز می شــود.

گرایــی پــس از اســتراحت در دور نخســت، 
ــر  ــا را 8 ب در دور دوم جولیــان آکــود از کلمبی

صفــر شکســت داد.
او در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی بــا فرانــک 
ــز  ــا و ۲ برن ــده 3 ط ــان )دارن ــتابلر از آلم اس
ــی/ ۲  ــز بازی هــای اروپای ــی جهــان/ برن قهرمان
طــا و یــک برنــز قهرمانــی اروپــا( روبــرو شــد. 
ــاز در  ــی ۴ امتی ــف آلمان ــه حری ــی ک در حال
ــود. ۲  وقــت نخســت از حریــف خــود پیــش ب
امتیــاز اســتابلر بــه دلیــل برخــورد غیرعمــدی 
دســتان گرایــی بــه صورتــش بــه او دادنــد. در 
ــردن  ــری و خــاک ک ــا کمرگی ــی ب ــه گرای ادام
ــف  ــه حری ــت و در ادام ــاز گرف ــف ۲ امتی حری
آلمانــی بــه بــردن نماینــده کشــورمان مجمــوع 

ــه ۵ رســاند. امتیازاتــش را ب

گرایــی در وقــت دوم بســیار پرتــاش و 

ــب  ــه موج ــوری ک ــه ط ــد ب ــر ش ــرکار ظاه پ
شــد.  آلمانــی  باتجربــه  حریــف  خســتگی 
ــردن  ــرون ب ــا بی ــر ب ــاز دیگ ــک امتی ــی ی گرای
فشــار  و  کــرد  دریافــت  آلمانــی  حریــف 
ــتابلر  ــه اس ــد ک ــبب ش ــتی س ــنگین کش س
ــاز  ــرد و داوران ۲ امتی ــی را بگی ــده گرای دوبن
بــه نماینــده کشــورمان دادنــد و امتیــازات 
ــه  ــه ب ــد ک ــر ش ــر ۵ براب ــر ۵ ب ــتی گی دو کش
دلیــل دریافــت امتیــاز پایانــی گرایــی، نماینــده 
کشــورمان پیــروز ایــن میــدان ســخت شــد و 

ــت. ــی راه یاف ــه نهای ــه نیم ب

در ایــن مبــارزه حســاس چربــش داوری 

ــی داور  ــود و حت ــی ب ــف آلمان ــود حری ــه س ب
ــه  ــه ب ــازی را ک ــت ۲ امتی ــابقه می توانس مس
صــورت  گرایــی  غیرعمــد  حرکــت  دلیــل 

گرفــت را بــه او نمی دادنــد.
ــان  ــوررو قهرم ــماعیل ب ــی اس ــروه گرای در گ
ــا  ــاوری ب ــا در عیــن ناب جهــان و المپیــک از کوب
نتیجــه 3 بــر ۲ برابــر رامــاز زویــدزه دارنــده نقــره 
ــوب شــد و  ــان از گرجســتان مغل امیدهــای جه
یکــی از حــوادث ایــن دوره از پیکارهــا را رقــم زد.

در ادامــه رامــاز زویــدزه گرجســتانی مقابــل 
حریفــی از تیــم پناهنــدگان بــه پیــروزی 

رســید و بــه نیمــه نهایــی راه یافــت و حریــف 
ــد. ــه ش ــن مرحل ــی در ای گرای

گرایــی«  »محمدعلــی  نیــز  همچنیــن 
دارنــده ۲ مــدال برنــز جهــان در وزن 77 
از ۲ پیــروزی مقابــل پنــا  کیلوگــرم بعــد 
ــده  ــتارچویچ دارن ــوزو اس ــا و ب ــورس از کوب فل
مــدال برنــز اروپــا از کرواســی در مرحلــه نیمــه 
ــتان  ــچ از مجارس ــاس لورین ــر تام ــی براب نهای
ــک طــا، ۲  ــدن/ ی ــک لن ــره المپی ــده نق )دارن
ــای  ــز بازی ه ــان/ برن ــز جه ــک برن ــره و ی نق
اروپایــی/ ۴ طــا، یــک نقــره و 3 برنــز قهرمانــی 
ــد و از  ــوب ش ــر ۵ مغل ــه ۶ ب ــا نتیج ــا( ب اروپ

ــد. ــال بازمان ــه فین ــی ب راهیاب
در وزن ۹7 کیلوگــرم نیــز محمدهــادی 
ســاروی دارنــده طــای قهرمانــی آســیا و برنــز 
ــر آدم  ــروزی براب ــد از پی ــان بع ــای جه امیده
بودجلمیــن از الجزایــر و »کایریــل میلــوف« از 
بلغارســتان )دارنــده نقــره جهــان/ نقــره اروپــا/ 
ــه  ــی نیم ــان ۲۰۱۴(  راه ــک جوان ــره المپی نق
نهایــی شــد کــه در ایــن مرحلــه مغلــوب آرتــور 
آلکســانیان از ارمنســتان )دارنــده طــا و برنــز 

المپیــک/ 3 طــا و ۲ نقــره جهــان( شــد.
ــدال  ــب م ــرای کس ــروز ب ــز ام ــاروی نی س
ــاف  ــه مص ــد ب ــدی بای ــدار رده بن ــز در دی برن
برنــده آروی ســاووالینن از فنانــد خواهــد 
ــام  ــال در ج ــاه امس ــرداد م ــاروی خ ــت. س رف
پیــت الزینســکی لهســتان موفــق بــه شکســت 

ــود. ــده ب ــدی ش ــف فنان ــن حری ای

ــان آ اِس مدعــی شــد کــه کریســتیانو  نشــریه اســپانیایی زب
ــه تمرینــات یوونتــوس هنــوز در  ــا وجــود بازگشــت ب ــدو ب رونال
ــم ســابقش  ــم اســت و ممکــن اســت از تی ــن تی ــرک ای فکــر ت

ــردرآورد.  س
بــه گــزارش تســنیم، روزنامــه آ اِس چــاپ مادریــد در 
ــان در  ــدو همچن ــتیانو رونال ــه کریس ــد ک ــی ش ــی مدع گزارش
فکــر تــرک بانــوی پیــر اســت و بــرای آینــده اش دو گزینــه دارد: 
ــه  ــت ب ــری بازگش ــن ژرمن و دیگ ــه پاری س ــتن ب ــی پیوس یک

ــد. ــال مادری رئ
ــر اســت  ــوی پی ــا بان ــدو ب ــرارداد رونال ــن فصــل ق ــن آخری ای
ــراز اطمینــان  و پــاول نــدود نایــب رئیــس باشــگاه یوونتــوس اب

ــل در  ــان فص ــا پای ــاً ت ــی قطع ــتاره پرتغال ــه س ــت ک ــرده اس ک
ــی او  ــی جدای ــای احتمال ــه معن ــن ب ــد و ای ــد مان ــن خواه توری

ــت. ــل ۲۲-۲۰۲۱ اس ــان فص ــن آزاد در پای ــوان بازیک به عن
ـــپانیایی  ـــوی و اس ـــی، فرانس ـــریات ایتالیای ـــال نش ـــن ح ـــا ای ب
از جملـــه آ اِس همچنـــان تأکیـــد دارنـــد کـــه رونالـــدو 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده کـــه دوره اش در یـــووه بـــه ســـر 
رســـیده اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل در تـــدارک جدایـــی از 
ایـــن تیـــم قـــرار دارد. رونالـــدو پیـــش از ایـــن ســـه گزینـــه 
داشـــت کـــه در میـــان آنهـــا منچســـتریونایتد خـــط خـــورده 
ــت  ــر اسـ ــده PSG محتمل تـ ــه باقیمانـ ــن دو گزینـ و از بیـ
بـــه خصـــوص کـــه فلورنتینـــو پـــرس رئیـــس باشـــگاه رئـــال 
ـــن  ـــه ای ـــدو ب ـــود رونال ـــه ب ـــش گفت ـــدی پی ـــم چن ـــد ه مادری
تیـــم برنمی گـــردد. اکثـــر رســـانه ها بـــر ایـــن بـــاور هســـتند 
کـــه PSG در صـــورت فـــروش کیلیـــان امباپـــه بـــه ســـراغ 
رونالـــدو خواهـــد رفـــت، امـــا اکنـــون نشـــریه آ اِس داســـتان 

ــد. ــت می کنـ ــری را روایـ دیگـ
ــد  ــال مادری ــه رئ ــه در صــورت ک ــن روزنام ــای ای ــق ادع طب
نتوانــد امباپــه را از پاری ســن ژرمن بخــرد، رونالــدو را بــاز 
ــط  ــزرگ خ ــن ب ــک بازیک ــذب ی ــا ج ــا ب ــد ت ــد گردان خواه

ــد. ــت کن ــه اش را تقوی حمل
ــا پیــش از  ــدو شــاید ت ایــن نشــریه نوشــته اســت کــه رونال
ایــن قصــد نداشــت بــه رئــال مادریــد برگــردد، امــا بــا بازگشــت 
ــتاره  ــا س ــه ب ــی ک ــی - کس ــو آنچلوت ــش کارل ــرمربی محبوب س
3۶ ســاله پرتغالــی رابطــه بســیار خوبــی دارد - شــرایط تغییــر 
ــه  ــرای بازگشــت او ب ــی ب ــد عامل کــرده اســت و همیــن می توان

مادریــد شــود.
ــا  ــد جــدا شــد و ب ــال مادری ــه ســال ۲۰۱8 از رئ ــدو ک رونال
قــراردادی ۱۱7 میلیــون یورویــی بــه یوونتــوس پیوســت، در ۹ 
فصــل حضــورش در رئــال مادریــد بــا ایــن تیــم چهــار بــار فاتــح 

لیــگ قهرمانــان و دو بــار فاتــح اللیــگا شــد.

فدراسیون والیبال متحمل ضرر 2۰ میلیارد تومانی می شود؟ 

شاهکار گرایی با شکست قهرمان جهان

آ اِس مدعی شد:

 رئال مادرید در صورت ناکامی برای خرید 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــزار  ــته، ۶8۰ ه ــال گذش ــی س ــرمایه ط ــازار س ب
میلیــارد تومــان تامیــن مالــی بــرای اقتصــاد کشــور 
ــن  ــوزه تامی ــه ح ــغ از س ــن مبل ــت. ای ــم زده اس رق
ــی و  ــی بده ــن مال ــرمایه ای، تامی ــی س ــع مال مناب
تامیــن مالــی از طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری 
بــوده اســت. تامیــن منابــع مالــی از بــازار ســرمایه از 
ــد  ــل 3۰ درص ــده، حداق ــوزه یادش ــه ح ــق س طری
ــی  ــن مال ــی، تامی ــام بانک ــه در نظ ــت ک ــی اس میزان
ــام  ــه نظ ــت ک ــوان گف ــر نمی ت ــت و دیگ ــده اس ش

ــت. ــور اس ــور بانک مح ــی در کش ــن مال تامی
در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
ــرمایه  ــازار س ــنا(، ب ــرمایه )س ــازار س ــا ب ــو ب گفت وگ
ــد  ــی کشــور خوان ــال تامیــن مال ــال از دو ب را یــک ب
ــرای  و اظهــار داشــت: نظــام تامیــن مالــی اقتصــاد ب
اثربخشــی مناســب بــه هــر دو بخــش نظــام بانکــی و 

ــت. ــد اس ــرمایه نیازمن ــازار س ب
دکتــر محمدعلــی دهقــان دهنــوی بــا بیــان 
ــی  ــن مال ــد تامی ــال ۹8، رون ــش از س ــا پی ــه ت اینک
ــوده اســت،  ــًا بانک محــور ب ــام کام ــک نظ کشــور ی
خاطرنشــان کــرد: تــا پیــش از ســال ۹8، بــازار 
ســرمایه نقــش مهمــی در تامیــن مالــی کشــور 
ــت گذاری  ــادی و سیاس ــادالت اقتص ــت و از مع نداش
تامیــن مالــی، خــارج بــود. بــا رونــدی کــه بــازار طــی 
ــه  ــروز ن ــت آورده، ام ــه دس ــد الزم را ب ــرده و رش ک
ــی  ــن مال ــه نظــام تامی ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــا می ت تنه
ــازار  ــت و ب ــور نیس ــام بانک مح ــک نظ ــا ی ــور م کش
ــرده  ــدا ک ــی در آن پی ــل توجه ــش قاب ــرمایه نق س
ــاه  ــد م ــن چن ــات همی ــه شــرایط و اتفاق اســت، بلک
ــازار در  ــن ب ــش ای ــد، نق ــز نشــان می ده گذشــته نی
معــادالت سیاســی و اقتصــادی کشــور افزایــش یافتــه 
و بــه جایگاهــی بســیار برجســته تر از گذشــته دســت 

ــه اســت. یافت
ــازار  ــاد از ب ــی اقتص ــن مال ــا تامی ــاط ب او در ارتب
ســرمایه اذعــان داشــت: تامیــن مالــی از بــازار 
ــود،  ــیم می ش ــزا تقس ــوزه مج ــه ح ــه س ــرمایه ب س
یکــی از آنهــا تامیــن مالــی ســرمایه ای اســت؛ 
جایــی کــه منابــع مالــی بــه شــکل ســرمایه جدیــد 
ــور  ــدی کش ــای تولی ــادی بنگاه ه ــت اقتص وارد فعالی

ــق  ــکان از طری ــن ام ــرمایه ای ــازار س ــود. در ب می ش
مکانیســم افزایــش ســرمایه، عرضــه اولیــه شــرکت ها 
ــه  ــد ب ــام جدی ــهامی ع ــرکت های س ــکیل ش و تش

وجــود می آیــد.
ــن  ــه تامی ــاره ب ــا اش ــورس ب ــازمان ب ــس س رئی
ــال  ــح داد: در س ــده، توضی ــاد ش ــوزه ی ــی از ح مال
۹۹، حــدود ۲3۰ هــزار میلیــارد تومــان تامیــن مالــی 
ــن  ــن تامی ــاد. بخشــی از ای ــاق افت ــن حــوزه اتف از ای
ــازار  ــا در ب ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــی از محــل تجدی مال
ســرمایه بــوده اســت. ایــن موضــوع اگرچــه ســاختار 
ــه شــکل  مالــی شــرکت ها را قوی تــر می کنــد، امــا ب
ســرمایه نقــدی نیســت و بخــش قابــل توجهــی از این 
ــع نقــدی وارد شــرکت ها  ــه شــکل مناب ــز ب ــغ نی مبل
ــوده  ــد ب ــای جدی ــه اولیه ه ــب عرض ــا در قال ــده ی ش
اســت. ســرمایه گذاران بــا فــروش ســهام جدیــد 
ــرف  ــع را ص ــن مناب ــد ای ــرمایه، می توانن ــازار س در ب

ــد. ــد کنن ــای جدی پروژه ه
ــرار داد  ــر ق ــی را مدنظ ــن مال ــوزه دوم تامی او ح
و افــزود: ایــن حــوزه، تامیــن مالــی از محــل بدهــی 
ــکل  ــه ش ــی ب ــع مال ــه مناب ــی ک ــی جای ــت؛ یعن اس
بدهــی در قالــب اوراق مختلفــی کــه در بــازار وجــود 
دارد، ماننــد اوراق مرابحــه، اوراق مشــارکت،  صکــوک 
اقتصــادی  بنگاه هــای  وارد  اوراق،  انــواع  ســایر  و 
ــال ۹۹،  ــز در س ــوزه نی ــن ح ــرد ای ــود. عملک می ش
بســیار بیشــتر از عملکــرد آن در ســال ۹8 بــوده 
اســت؛ کمــا آنکــه در ســال ۹8 نیــز نســبت بــه ســال 

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــیار چش ــد بس ۹7، رش
ــی  ــر اصل ــوی، ناش ــان دهن ــر دهق ــه دکت ــه گفت ب
ــن  ــت اســت و از ای ــی، دول ــی بده ــن مال حــوزه تامی
محــل بیــش از ۲۲۰ هــزار میلیــارد تومــان تامین مالی 
شــده اســت. از ایــن رقــم، حــدود ۱8۰ هــزار میلیــارد 
تومــان انــواع اوراق مالــی اســامی منتشــر  شــده  کــه 
ــه  ــدی ب ــامل اوراق نق ــت اســت و ش ــه دول ــق ب متعل
میــزان ۱۲۵ هــزار میلیــارد تومــان می شــود. نیمــی از 
آن نیــز صــرف بازپرداخــت اوراق سررسیدشــده قبلــی 
شــده اســت و مابقــی، اســناد خزانــه و نظایــر آن بــوده 
ــه  ــی ب ــر بده ــا تهات ــی ی ــه بده ــوان تادی ــه عن ــه ب ک

صــورت غیرنقــدی واگذارشــده اســت.
ــم  ــی رق ــه داد: مابق ــورس ادام ــازمان ب ــس س رئی
یــاد شــده، متعلــق بــه شــرکت های غیردولتــی 
ــرمایه گذاری  ــه س ــع آن وارد چرخ ــه مناب ــت ک اس
شــرکت ها شــده و حکایــت از ایجــاد فضــای جدیــد 
بــرای ســرمایه گذاری دارد. بــه بیانــی دیگــر، تامیــن 

ــزار  ــی،  3۵ ه ــازار بده ــق ب ــی شــرکت ها از طری مال
میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل از 
ــر شــده اســت. مقایســه ســال ۹8 نســبت  آن ۵ براب
ــل  ــد قاب ــد، رش ــان می ده ــز نش ــال ۹7 نی ــه س ب
توجهــی حاصــل شــده اســت و در یــک دوره دو 
ــرای شــرکت ها بیــش  ــن بدهــی ب ــازار تامی ســاله، ب

ــه اســت. ــش یافت ــر افزای از ۱۰ براب
ــرمایه گذاری های  ــق س ــع از طری ــز مناب او تجهی
غیرمســتقیم را حــوزه ســوم تامیــن مالــی برشــمرد و 
عنــوان کــرد: از ایــن محــل حــدود ۲3۰ هــزار میلیارد 
ــا  ــا و صده ــت. ده ه ــده اس ــی ش ــن مال ــان تامی توم
ــرمایه،  ــازار س ــود در ب ــرمایه گذاری موج ــدوق س صن
بــا تجهیــز و تجمیــع منابــع خــرد، آنهــا را در اوراق، 
ــد. ــرمایه گذاری می کنن ــی س ــپرده بانک ــهام و س س

او بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری در صندوق هــای 
ــده اند،  ــیس ش ــی تاس ــه تازگ ــه ب ــرمایه گذاری ک س
می توانــد بــرای اقتصــاد بســیار مفیــد باشــد؛ تصریــح 
کــرد: صندوق هــای ســرمایه گذاری خصوصــی چنیــن 
عملکــردی دارنــد و بــا اســتفاده از منابعــی کــه تجهیز 
ــکل دار  ــد و مش ــای راک ــد بنگاه ه ــد، می توانن می کنن
ــه  ــرکت ها ب ــد و ورود آن ش ــا کنن ــک و احی را تملی
ــل  ــزوده قاب ــک ارزش اف ــه ی ــر ب ــرمایه منج ــازار س ب
توجــه می شــود. ایــن اقــدام موجــب می شــود تــا هــم 
منافــع خوبــی بــه افــرادی کــه ســهام ایــن صندوق هــا 
ــد در  ــه تولی ــم چرخ ــد و ه ــد برس ــار دارن را در اختی

ــار دیگــر احیــاء شــود. بنگاه هــا ب
دکتــر دهقــان دهنــوی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــازار  ــی از ب ــع مال ــن مناب ــاره تامی ــی درب ــن، وقت بنابرای
ــی  ــع مال ــن مناب ــود، از تامی ــت می ش ــرمایه صحب س
ــی از  ــن مال ــی و تامی ــی بده ــن مال ــرمایه ای، تامی س
طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری بحــث مــی شــود.

ــاره  ــا اش ــورس و اوراق بهادارب ــازمان ب ــس س رئی
بــه اینکــه نظــام تامیــن مالــی، نظــام مالــی ترکیبــی 
اســت، اذعــان داشــت: وارد دوران جدیــدی از حضــور 
بــازار ســرمایه در اقتصــاد کشــور شــده ایم کــه 
ــت.  ــی اس ــن مال ــام تامی ــودن نظ ــی ب ــر ترکیب بیانگ
ــازار  ــعه ب ــا توس ــه ب ــود دارد ک ــدواری وج ــن امی ای
ســرمایه و ظرفیت هایــی کــه وجــود دارد، روزی 
برســد کــه نظــام تامیــن مالــی بازارمحــور شــود. زیــرا 
در همــه جــای دنیــا نشــان داده شــده اســت کــه بازار 
ســرمایه، محــل مناســبی بــرای تامیــن مالــی هــای 
ــی  ــد و بالندگ ــب رش ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــزرگ اس ب

ــود. ــد ب ــه دار خواه ــز ادام ــازار ســرمایه نی ب

بازار سرمایه، محلی مناسب برای 
تامین مالی های بزرگ است

ــت  ــی و سیاسـ ــت ملـ ــون امنیـ ــو کمیسـ عضـ
خارجـــی مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه عاقانه تریـــن 
ـــرارداد  ـــمت ق ـــه س ـــام ب ـــه از برج ـــت ک ـــن اس کار ای
ـــا  ـــد ب ـــت جدی ـــرد: دول ـــد ک ـــم، تاکی ـــدی نروی جدی
سیاســـت نـــگاه بـــه شـــرق و ایجـــاد یـــک نـــوع 
تـــوازن در سیاســـت خارجـــی می خواهـــد غـــرب 
ــد و از ایـــن  ــرار دهـ را در موضـــع امتیازدهـــی قـ

طریـــق از آن هـــا امتیـــاز بگیـــرد. 
نماینـــده  جهان آبـــادی  رحیمـــی  جلیـــل 
ـــاره  ـــا، درب ـــا ایلن ـــو ب ـــم در گفت وگ ـــس یازده مجل
سرنوشـــت برجـــام بـــا بیـــان اینکـــه مـــا دربـــاره 
برجـــام بـــا دو مشـــکل مواجـــه هســـتیم، اظهـــار 
ــا  ــی آمریکایی هـ ــکل اول زیاده خواهـ ــت: مشـ داشـ
اســـت کـــه روزبـــه روز توقعـــات، انتظـــارات و 
بیشـــتر  مـــا  از  را  خودشـــان  خواســـته های 
موضـــع  در  را  مـــا  می خواهنـــد  و  می کننـــد 
ضعیف تـــری قـــرار دهنـــد و مشـــکل دوم اینکـــه 
ـــودن، موضـــوع برجـــام را در داخـــل  ـــی ب علیرغـــم مل
ـــم.  ـــل کرده ای ـــک موضـــوع جناحـــی تبدی ـــه ی آن را ب
ـــام  ـــه برج ـــودش ب ـــد خ ـــه دی ـــی از زاوی ـــر جناح ه
ــردم  ــور و مـ ــع کان کشـ ــد و منافـ ــگاه می کنـ نـ
را نادیـــده می گیـــرد. ایـــن دو لبـــه قیچـــی بـــه 

ــد.  ــیب می زنـ ــام آسـ ــا در برجـ ــع مـ منافـ
وی افـــزود: آمریکایی هـــا همچنیـــن در قالـــب 
برجـــام حاضـــر نیســـتند بیـــش از پانصـــد مـــورد 
ــد؛  ــف بردارنـ ــل مختلـ ــه دالیـ ــا را بـ از تحریم هـ
ــد  ــول ندارنـ ــتی آزمایی را قبـ ــا راسـ ــویی یـ از سـ
ــان  ــاص خودشـ ــیوه خـ ــه شـ ــد بـ ــا می خواهنـ یـ
ــک  ــن یـ ــد. همچنیـ ــام دهنـ ــتی آزمایی انجـ راسـ
ــام  ســـری مطالباتـــی دارنـــد کـــه فراتـــر از برجـ
اســـت، بـــه ویـــژه سیاســـت های منطقـــه ای و 
ــب  ــه در قالـ ــا کـ ــی مـ ــای اتمـ ــف فعالیت هـ توقـ
ـــاف  ـــاده و اخت ـــاق افت ـــس اتف ـــد مجل ـــون جدی قان

ــم.  ــه داریـ نظرهایـــی در آن حیطـ
عضوکمیســـیون امنیـــت داخلـــی و سیاســـت 
بـــه  مـــا  اگـــر  گفـــت:  مجلـــس  خارجـــی 
بیـــن طیف هـــای مختلـــف  اجماعـــی  یـــک 
مطـــرح  را  واحـــدی  حـــرف  می رســـیدیم، 
ــای  ــاع پـ ــن اجمـ ــا ایـ ــت بـ ــم و دولـ می کردیـ
ــکات  ــی از مشـ ــت، خیلـ ــره می رفـ ــز مذاکـ میـ
از  می توانســـتیم  راحت تـــر  و  بـــود  کمتـــر 
ـــر آن،  ـــاف ب ـــم. مض ـــتفاده کنی ـــرایط اس ـــن ش ای
ــه  ــل اینکـ ــه دلیـ ــذرد بـ ــان می گـ ــه زمـ هرچـ

تنگناهـــای اقتصـــادی بیشـــتر می شـــود و در 
ــود دارد،  ــار وجـ ــز فشـ ــردم نیـ ــل روی مـ داخـ
ــئله نیـــز روی مذاکـــرات اثرگـــذاری  ایـــن مسـ

 . می کنـــد
دلیـــل  دو  بـــه  غربی هـــا  افـــزود:  وی 
می خواهنـــد ایـــن ماجـــرا طوالنی تـــر شـــود، 
هـــم اینکـــه بـــا دولـــت جدیـــد وارد گفت وگـــو 
شـــوند و بداننـــد نظـــر آن چیســـت و هـــم 
ـــار  ـــا فش ـــد ت ـــی کنن ـــرات را فرسایش ـــه مذاک اینک
ــور  ــده و در کشـ ــتر شـ ــا بیشـ ــر مـ ــادی بـ اقتصـ
تنش هـــای اجتماعـــی بیشـــتر شـــود و مـــا را 
در موضـــع ضعـــف پـــای میـــز مذاکـــره ماقـــات 

ــد.  کننـ
ـــده در  ـــت آین ـــر دول ـــاره نظ ـــادی درب ـــان آب جه
ایـــن زمینـــه گفـــت: مـــن از نظـــر دولـــت خبـــر 
ـــت  ـــورد حمای ـــد م ـــد بای ـــت جدی ـــا دول ـــدارم، ام ن
ــد  ــت جدیـ ــرد. دولـ ــرار بگیـ ــا قـ ــه طیف هـ همـ
زمانـــی می توانـــد موفـــق باشـــد کـــه همـــه 
ـــت رای  ـــن دول ـــه ای ـــه ب ـــی ک ـــه آن های ـــا چ طیف ه
ـــه  ـــب، هم ـــی رقی ـــای سیاس ـــه جناح ه ـــد و چ دادن
ـــه  ـــم ب ـــا بتوانی ـــم ت ـــم بدهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب دس
ـــق  ـــه متعل ـــی ک ـــاش مل ـــت و ت ـــک حرک ـــوان ی عن
ـــت  ـــا دول ـــم ت ـــک کنی ـــت، کم ـــور اس ـــه کل کش ب

راه خـــودش را ادامـــه دهـــد. 
ــت  ــم سیاسـ ــن نمی دانـ ــرد: مـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــاد  ـــره اعتق ـــه مذاک ـــا ب ـــت، آی ـــد چیس ـــت جدی دول
دارد یـــا نـــه و یـــا می خواهـــد برجـــام را ادامـــه 
ـــت  ـــن اس ـــن کار ای ـــا عاقانه تری ـــه، ام ـــا ن ـــد ی بده
ــدی  ــرارداد جدیـ ــمت قـ ــه سـ ــام بـ ــه از برجـ کـ
نرویـــم. هرگونـــه خـــروج از برجـــام بـــه ســـمت 
ــا  ــه آمریکایی هـ ــن، در تلـ ــد رفتـ ــرارداد جدیـ قـ
افتـــادن اســـت. آن هـــا قـــدر مســـلم در قـــرارداد 
جدیـــد بـــه مســـائل اتمـــی بســـنده نمی کننـــد 
و االن هـــم ایـــن چارچـــوب ســـاختاری کـــه 
در برجـــام داریـــم را مـــورد مذاکـــره قـــرار 
می دهیـــم. اگـــر دولـــت جدیـــد بتوانـــد همیـــن 
ـــرر  ـــت و ض ـــر اس ـــد، عاقانه ت ـــه ده ـــیر را ادام مس
آن بـــرای مـــا کمتـــر اســـت و شـــاید راحت تـــر 
ـــتباه  ـــن اش ـــر ای ـــا اگ ـــیم. ام ـــق برس ـــه تواف ـــم ب ه
ــد  ــه بخواهـ ــد کـ ــام دهـ ــد انجـ ــت جدیـ را دولـ
ســـاختار را بـــه هـــم بریـــزد و ســـاختار جدیـــد 
در  کـــه  می دانـــم  بعیـــد  کنـــد،  پایه ریـــزی 
ـــی را  ـــات اتم ـــط مطالب ـــود فق ـــد بش ـــاختار جدی س

زیاده خواهی هایشـــان  آمریکایی هـــا  و  گنجانـــد 
بـــه نحـــوی خواهـــد بـــود کـــه می خواهنـــد 
در امـــور دیگـــر نیـــز بـــا مـــا مذاکـــره کننـــد و 
ـــدن  ـــاز ش ـــره و ب ـــدن مذاک ـــی ش ـــه طوالن ـــن ب ای
یـــک داســـتان جدیـــد مذاکـــره مـــا و غربی هـــا، 
می انجامـــد و باعـــث می شـــود فشـــار اقتصـــادی 

بـــر کشـــور مـــا افزایـــش یابـــد. 
ــورای  ــس شـ ــام در مجلـ ــت جـ ــده تربـ نماینـ
ــد  ــت جدیـ ــا دولـ ــه آیـ ــاره اینکـ ــامی دربـ اسـ
بایـــد مســـتقیم بـــا آمریـــکا وارد مذاکـــره شـــود 
طرف هـــای  انـــدازی  ســـنگ  همچنیـــن  و 
ــه  ــئله بـ ــن مسـ ــت: ایـ ــان داشـ ــر، بیـ میانجی گـ
تشـــخیص رهبـــری و دولـــت بســـتگی دارد کـــه 
آیـــا می خواهنـــد مذاکـــره مســـتقیم بـــا آمریـــکا 
ـــنگ  ـــارها و س ـــا فش ـــه؛ ام ـــا ن ـــند ی ـــته باش را داش
اندازی هـــای کســـانی کـــه نمی خواهنـــد مشـــکل 
ـــی  ـــود دارد. خیل ـــود، وج ـــل ش ـــکا ح ـــا آمری ـــا ب م
از کشـــورها هســـتند کـــه ممکـــن اســـت بـــا مـــا 
دوســـت باشـــند و روابـــط تجـــاری و سیاســـی و 
ـــد  ـــا نمی خواهن ـــا آن ه ـــیم. ام ـــته باش ـــی داش امنیت
ـــن  ـــل ای ـــا از قَِب ـــود ت ـــام ش ـــرب تم ـــا غ ـــا ب ـــش م تن
ــع  ــد منافـ ــی بتواننـ ــدت و فرسایشـ تنـــش درازمـ

خودشـــان را تامیـــن کننـــد. 
ـــن  ـــد ای ـــد بتوان ـــت جدی ـــر دول ـــه داد: اگ وی ادام
ـــت  ـــر مثب ـــرده و نظ ـــاد ک ـــور ایج ـــاع را در کش اجم
ــنگ  ــن سـ ــه از ایـ ــد کـ ــب کنـ ــری را کسـ رهبـ
اندازی هـــای کشـــورهای رقیـــب و قدرتمنـــدی 
کـــه در منطقـــه خواهـــان بهبـــود رابطـــه مـــا بـــا 
ـــی اســـت.  ـــد، کار خوب ـــه بگیرن غـــرب نیســـتند، فاصل
امـــا دولـــت جدیـــد بـــه جـــای اینکـــه بخواهـــد 
مســـتقیم بـــا غربی هـــا وارد گفت وگـــو شـــود بـــا 
ـــه  ـــترش رابط ـــق گس ـــتقیم و از طری ـــیوه غیرمس ش
بـــا چیـــن و روســـیه بـــه ســـمت توســـعه روابـــط 
بـــا شـــرق پیـــش خواهـــد رفـــت. دولـــت جدیـــد 
ـــوع  ـــک ن ـــاد ی ـــرق و ایج ـــه ش ـــگاه ب ـــت ن ـــا سیاس ب
تـــوازن در سیاســـت خارجـــی می خواهـــد غـــرب 
ــد و از ایـــن  ــرار دهـ را در موضـــع امتیازدهـــی قـ

طریـــق از آن هـــا امتیـــاز بگیـــرد.

برخی کشورهای دوست، از تنش ایران 
و غرب منافع خود را تامین می کنند 

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 

20:05:5820:25:3800:22:41

تبریز، چایکنار، جنب مسجد پل سنگی، خیابان مناف زاده، مجتمع الماس، ورودی دوم، طبقه چهارم
تلفن: ۳۶۵۵994۳  041                                                                        فاکس:  ۳۶۵۶۶۲۸۸  041


