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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا
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ورود رمزارزها به بورس 
در گروی بستر سازی قانونی 

توسط بانک مرکزی

کمک چشمگیر دستورالعمل جدید 
بازارگردانی در توسعه معامالت 

بازار سرمایه

آخرین جزییات راه اندازی بورس بین المللی کیش
تدابیری جهت ابزارسازی رمز ارزها اتخاذ می کنیم

بورس و فرابورس باید درجه نقدشوندگی هر سهم را اعالم کنند
سازمان بورس با تصمیم جدید , روند صدور بازارگردانی را تسریع کرده است

بخشی از بازارگردان ها به تعهدات خود عمل نمی کنند
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رهبر انقالب: 

نگذارید مجالس حسینی موجب 
شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان شود

آیت اهلل رئیسی لیست وزرای 
پیشنهادی را تقدیم مجلس کرد 

ماجرای مدیریت غیرقانونی و ۴ ساله 
یک بازنشسته بر منطقه آزاد ارس 

پرداختی های نامتعارف بیشتر مربوط به 
شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه هاست

آنچه باعث مشکل می شود، عملکرد نامطلوب 
مسووالن است نه حقیقت گویی خبرنگاران 

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایــران بــا صــدور 
اطالعیه هــای جداگانــه ای از پذیــرش ۱۴ هــزار تــن ضایعــات باطــری، ۱۲ هــزار 
تــن ضایعــات فــوالدی و ۱۲۰۰ تــن بــراده چــدن شــرکت ایــران خــودرو در بــازار 

ــورس خبــر داد. فرعــی ایــن ب
ــرش  ــا، پذی ــه ه ــن اطالعی ــاس ای ــنا(؛ براس ــرمایه )س ــزارش بازارس ــه گ ب
ــتندات در  ــدارک و مس ــی م ــس از بررس ــرکت پ ــن ش ــور ای ــوالت مذک محص
ــاری  ــاه ج ــرداد م ــخ ۱۸ م ــه در تاری ــه عرض ــه کمیت ــن جلس ــیصد و پنجمی س

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی م
بنابرایــن گــزارش، گــروه ایــران خــودرو همــواره بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
ــا دارا  ــوده اســت. ب ــرح ب ــاز کشــور مط ــن خودروس ــران و اولی ــای ای ــرکت ه ش
ــتری  ــیار بیش ــداد بس ــتقیم و تع ــه مس ــرکت زیرمجموع ــل ۱۰ ش ــودن حداق ب
شــرکت هــای وابســته کــه هرکــدام بخشــی از عملیــات تولیــدی انــواع خــودرو 
ــای  ــورت ه ــه ص ــفافیت و ارائ ــم، ش ــد، در تنظی ــده دارن ــر عه ــات را ب و قطع
ــر  ــواره از منظ ــن هم ــوده و ای ــادی ب ــای زی ــی ه ــی دارای پیچیدگ ــی تلفیق مال

ــورد اهمیــت تلقــی شــده اســت. ــن شــرکت م ــام ای ســهامداران ع
ــواع  ــر ان در ایــن میــان یکــی از روش هــای قبلــی “گــروه ایران خــودرو”، تهات

ــا شــرکت های زیــر مجموعــه و همــکار بــوده اســت؛ بــه ایــن  ضایعــاِت تولیــد ب
ــه شــرکت های  ــگان ب ــن و گاهــی رای ــا قیمت هــای پایی ــات ب ترتیــب کــه ضایع
ریخته گــری و تولیــد قطعــه واگــذار شــده و در قبــال آن قطعــات و تولیــدات آن 
ــداری می شــده اســت.  ــن خری ــان نســبت پایی ــه هم ــی ب ــا قیمت ــا ب شــرکت ه
ایــن امــر موجــب عــدم امــکان محاســبه قیمــت تمــام شــده واقعــی و محاســبه 
ــی  ــی واقع ــود عملیات ــرآورد س ــروش و ب ــی ف ــت نهائ ــح قیم ــدان صحی ــه چن ن

ــت. ــده اس می ش
خوشــبختانه ایــن رونــد در ســال گذشــته بــا تغییراتــی همــراه شــد کــه منجر 
ــن  ــوب و همچنی ــرخ مص ــا ن ــده ب ــات واگذارش ــت ضایع ــدن قیم ــی ش ــه واقع ب
واقعــی شــدن نــرخ خریــد از قطعه ســاز گردیــد امــا امــکان تعییــن نــرخ واقعــی 

بــا توجــه بــه نوســانات بــازار معضــل دیگــری بــود.

آغاز عرضه ها در بورس کاال
ــاه  ــر م ــخ ۳۰ تی ــد در تاری ــردی جدی ــودرو در رویک ــه ایران خ ــن زمین در ای
ــی  ــات ورق پرس ــن ضایع ــزار ت ــدار ۲۰ ه ــرش مق ــذ پذی ــه اخ ــدام ب ۱۳۹۹ اق
روغنــی در تابلــوی فرعــی بــورس کاال کــرد و از ۲۲ مهرمــاه ۹۹ نیــز اقــدام بــه 

ــت.   ــرده اس ــورس کاال ک ــی در ب ــی هفتگ ــب و متوال ــای مرت عرضه ه
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می توان ــی صــورت گرفت ــرخ واقع ــالت و کشــف ن ــن معام ای
ــی کاال  ــذاری احتمال ــا واگ ــر ی ــرای تهات ــی شــرکت فروشــنده ب مرجعیــت قیمت
ــدی  ــداران و بهره من ــه اســتقبال خری ــرد ک ــرار گی ــز ق ــا نی ــه ه ــر مجموع ــا زی ب
ــب توجــه  ــورس کاال، موجــب توســعه و جل ــای معامــالت ب فروشــندگان از مزای
ــورس کاال خواهــد  ــه ب ــدار شــفافیت و متقاضــی ورود ب ســایر شــرکت های طرف

شــد.
کارشناســان صنعــت خــودرو پیــش بینــی مــی کننــد کــه بــه زودی شــاهد 
ورود ســایر شــرکت هــای خودرویــی و قطعــه ســاز بــه بــورس کاال و رونــق هرچــه 
ــدن مرجــع  ــه وجــود آم ــالت در راســتای شــفاف ســازی و ب ــن معام بیشــتر ای

ــران باشــیم. ــورس کاالی ای ــزی در ب ــواع ضایعــات فل قیمت گــذاری ان

ایران خودرو دست پر به بورس کاال می آید

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: طــرح حمایــت 
از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی در مجلــس مســکوت نمی شــود و 
ســاماندهی فضــای مجــازی بــه طــور جــدی در مجلــس پیگیــری خواهــد شــد.

احمــد راســتینه در گفتگــو بــا مهــر، بــا اشــاره بــه رد تقاضــای لغــو رســیدگی 
ــردی  ــه کارب ــات پای ــران و خدم ــوق کارب ــت از حق ــق اصــل ۸۵ طــرح حمای طب
ــی از  ــت: برخ ــار داش ــس، اظه ــدگان مجل ــوی نماین ــازی از س ــای مج در فض
نماینــدگان معتقــد بودنــد کــه بهتــر اســت طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و 

خدمــات پایــه کاربــردی در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی مــورد بحــث 
ــر اســاس  و بررســی قــرار گیــرد و لــذا تقاضــا دادنــد کــه بررســی ایــن طــرح ب

اصــل ۸۵ لغــو شــود کــه در صحــن مجلــس رأی نیــاورد.
ــه  ــت بلک ــازی نیس ــر مج ــازی دیگ ــای مج ــروز فض ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
حقیقــی اســت، گفــت: البتــه بنــده از همــان ابتــدا معتقــد بــودم کــه بــا توجــه بــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــازی دارد و از آنجای ــای مج ــث فض ــه بح ــی ک ــای فراوان پیچیدگی ه
موضوعــات مختلفــی را در ایــن طــرح لحــاظ کنیــم، بهتــر اســت کــه طــرح حمایــت 
از حقــوق کاربــران و خدمــات پایــه کاربــردی در فضــای مجــازی در یــک کمیســیون 

ــد. ــه همیــن موضــوع رأی دادن مشــترک بررســی شــود کــه نماینــدگان هــم ب
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بــا توجــه 
ــه  ــات پای ــران و خدم ــوق کارب ــت از حق ــرح حمای ــه ط ــیدگی ب ــه رس ــه اینک ب
ــر اســاس اصــل ۸۵ در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســالمی رأی  ــردی ب کارب
آورده اســت، مــا منتظــر هســتیم کــه هیئــت رئیســه مجلس ســازوکار کمیســیونی 

را کــه قــرار اســت بــرای بررســی ایــن طــرح تشــکیل شــود، اعــالم کنــد.
ــرد: طــرح  ــد ک ــس شــورای اســالمی تاکی ــردم شــهرکرد در مجل ــده م نماین
ــکوت  ــس مس ــردی در مجل ــه کارب ــات پای ــران و خدم ــوق کارب ــت از حق حمای
ــای  ــاماندهی فض ــت و س ــی اس ــودش باق ــوت خ ــه ق ــرح ب ــن ط ــود، ای نمی ش

ــد. ــد ش ــری خواه ــس پیگی ــدی در مجل ــور ج ــه ط ــازی ب مج

طرح فضای مجازی مسکوت نمی شود
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فهرسـت وزرای پیشـنهادی آیت اهلل سـیدابراهیم 
رئیسـی تقدیم مجلس شـورای اسـالمی شـد. 

بـه گـزارش تسـنیم،  فهرسـت وزرای پیشـنهادی 
آیـت اهلل سـیدابراهیم رئیسـی رئیس جمهـور، تقدیم 

مجلس شـورای اسـالمی شـد.
ولـی اسـماعیلی سـخنگوی فراکسـیون نیروهـای 
انقـالب اسـالمی ایـن خبـر را در گفت وگو با تسـنیم 

تاییـد کرد.
فهرست وزرای پیشنهادی به شرح زیر است:
وزیر آموزش و پرورش: حسین باغگلی

حســین باغگلــی متولــد ۱۳۵7 در مشــهد اســت. 
وی دکتــرای علــوم تربیتی)فلســفه تعلیــم و تربیــت( 
ــت  از دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت. عضــو هیئ
ــوم  ــالمی در عل ــات اس ــکده مطالع ــی پژوهش علم
انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد، مدیــر مــدارس 
امــام رضــا)ع( در مشــهد، عضــو هیئــت مدیــره 
پژوهش هــای  و  مشــاوره ای  خدمــات  مؤسســه 
اجتماعــی آســتان قــدس رضــوی از جملــه ســوابق 
وزیــر پیشــنهادی وزارت آمــوزش و پــرورش اســت. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات: عیسی 
زارع پور

عیســی زارع پــور متولــد ۱۳۵۹ در شهرســتان 
ــت. وی  ــاه اس ــتان کرمانش ــرب اس ــاد غ ــالم آب اس
مــدرک کارشناســی ارشــد مهندســی کامپیوتــر 
خــود را از دانشــگاه شــریف گرفتــه و دکتــرای خــود 
ــز  ــاوت ول ــگاه نیوس ــر از دانش ــوم کامپیوت را در عل
اســترالیا در ســال ۱۳۹۴ دریافــت کــرده اســت. زارع 
پــور دو دوره پســادکتری را نیــز در ایــن دو دانشــگاه 
گذرانــده و از ســال ۱۳۹6 بــه عضویــت هیــات 
علمــی دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه علــم 

ــده اســت. ــران درآم ــت ای و صنع
می تـوان  پـور  زارع  اجرایـی  سـوابق  جملـه  از 
فنـاوری  توسـعه  مرکـز  ریاسـت  و  بنیانگـذاری  بـه 
اطالعـات و رسـانه های دیجیتـال وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی در سـال های ۱۳۸۵ تـا ۱۳۹۰ بـه 
عنـوان اولیـن نهـاد حاکمیتـی فعـال و سیاسـتگذار 
در حـوزه فضـای مجـازی اشـاره کـرد. ایـن مرکـز 
و  اطالعـات  فنـاوری  توسـعه  مسـئولیت  همچنیـن 
و  فرهنـگ  وزارت  در  الکترونیـک  خدمـات  توسـعه 
ارشـاد اسـالمی را بر عهـده دارد. زارع پـور همچنین 
در دولت هـای نهـم و دهـم  مشـاور وزیـر ارتباطـات، 
وزیـر بهداشـت، معاونـت علمی و فناوری بوده اسـت. 
وی همچنیـن در دولـت دهـم سـابقه عضویـت در 

کمیسـیون ملـی یونسـکو را داشـته اسـت.
وزارت اقتصاد و دارایی: سید احسان خاندوزی

سـید احسـان خانـدوزی نماینـده مـردم تهـران 
در مجلـس شـورای اسـالمی و عضـو هیئـت علمـی 
دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه عالمـه طباطبایی اسـت.

مدیـر کل اقتصـادی مرکـز پژوهش هـای مجلس، 
اسـتادیار دانشـکده اقتصاد دانشـگاه عالمه طباطبائی 
و مدیـر گـروه اقتصاد اسـالمی دانشـگاه، عضو هیئت 
کارشـناس  عدالـت،  و  شـفافیت  دیده بـان  مدیـره 
کمیسـیون اقتصاد کالن و بازرگانی مجمع تشـخیص 
از دیگـر سـوابق علمـی و اجرایـی  مصلحـت نظـام 

خانـدوزی به شـمار مـی رود.
وزارت اطالعات: حجت االسالم والمسلمین خطیب

ــه  ــب گزین حجت االســالم ســید اســماعیل خطی
پیشــنهادی وزارت اطالعــات اســت. وی از ســال ۹۱ 
ــوه  ــات ق ــت و اطالع ــز حفاظ ــس مرک ــا ۹۸ رئی ت

ــود. قضاییــه ب
وزارت امور خارجه: حسین امیرعبداللهیان

ــد ۱۳۴۳ در شــهر  حســین امیرعبداللهیــان متول
ــورای  ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی ــان دس دامغ
مجلــس  بین الملــل  امــور  مدیــرکل  و  اســالمی 

ــت.  ــالمی اس ــورای اس ش
وی پیـش از ایـن مسـئولیت، عهـده دار معاونـت 
عربـی و آفریقـای وزارت خارجه بـود. امیرعبداللهیان 
دکتـرای روابـط بین الملـل دارد در سـالهای ۸6 الـی 
۸۹  سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران در بحرین بود. 
ریاسـت سـتاد ویـژه عـراق در وزارت امـور خارجـه، 
معاونـت مدیـرکل خلیج فـارس وزارت امـور خارجه، 
معاون دسـتیار ویـژه وزیر امور خارجـه در امور عراق 
از دیگـر سـوابق وزیر پیشـنهادی امور خارجه اسـت. 

وزارت بهداشت: بهرام عین اللهی
بهـرام عیـن الهـی متولـد سـال ۱۳۳7 در تهـران 
اسـت. وی از اسـاتید دانشـگاه علوم پزشـکی دانشگاه 
شـهید بهشـتی و فوق تخصـص قرنیـه و بیماری های 
مرکـز  شـورایعالی  عضـو  اسـت.  چشـمی  خـارج 
تحقیقـات چشـم پزشـکی کشـور از سـال ۱۳76 تـا 
کنـون، عضـو هیئـت مدیـره بانـک چشـم جمهوری 
اسـالمی ایـران از سـال ۱۳7۳، ریاسـت قطب چشـم 
پزشـکی از سـال ۱۳۸۸ تـا کنـون، مشـاور سـازمان 
بیـن المللـی آموزش پزشـکی اروپا wfme، ریاسـت 
انجمـن آمـوزش علـوم پزشـکی از سـال ۱۳۸6 تـا 
کنـون از جملـه سـوابق اجرایـی گزینـه پیشـنهادی 

بـرای وزارت بهداشـت دولـت سـیزدهم اسـت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: حجت 

عبدالملکی
عبدالملکــی متولــد چهــارم فروردیــن مــاه ســال 
ــود را  ــاد خ ــری اقتص ــدرک دکت ــت و م ۱۳6۰  اس
از دانشــگاه اصفهــان گرفتــه و اکنــون عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه امــام صــادق اســت. وی بیــن 
ســال های ۸۹ تــا ۹۱ عضــو هیــات مدیــره صنــدوق 
بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر کشــور بــوده 
ــور  ــاور وزارت ام ــمت مش ــا ۸۸ س ــال ۸۵ ت و از س

ــده داشــته اســت. ــر عه ــی را ب اقتصــادی و دارای
وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد از  ســال ۹۴ کــه 
ــدا  ــازمان ص ــاد س ــورای اقتص ــر ش ــوان دبی ــه عن ب
و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران انتخــاب شــد 
ــی  ــتغال و خودکفای ــاون اش ــر مع ــال حاض و در ح

ــت. ــداد اس ــه ام کمیت
وزارت جهاد کشاورزی: سید جواد ساداتی نژاد

سـید جواد سـاداتی نژاد متولد اول  تیرماه ۱۳۵۱ 
در کاشـان اسـت. وی  عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
تهـران و نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شـورای 
اسـالمی از حـوزه انتخابیـه کاشـان اسـت.  سـاداتی 
نـژاد از ابتـدای آغـاز بـکار مجلـس یازدهـم ریاسـت 
کمیسـیون کشـاورزی مجلـس را  بـر عهـده داشـته 
اسـت.  وی مقاطـع کارشناسـی در رشـته مهندسـی 
منابـع طبیعـی- آبخیـزداری، کارشناسـی ارشـد در 
و  آبخیـزداری   - طبیعـی  منابـع  مهندسـی  رشـته 
دکتـری در رشـته مهندسـی هیدرولوژی، بـه ترتیب 
در دانشـگاه هـای مازنـدران، دانشـگاه تربیت مدرس 

و دانشـگاه دولتـی مسـکو طـی کرد.

ــت  ــه عضوی ــوان ب ــی وی می  ت ــوابق اجرای از س
در شــورای تحقیقــات آب کشــور ۹۴-۱۳۹۳، دبیــر 
کمیســیون آب، کشــاورزی و منابــع طبیعــی شــورای 
عالــی عتــف ۹۳-۱۳۸۹، عضویــت در هیئــت ممیــزه 
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری 
۹۳-۱۳۹۰ و ریاســت فراکســیون آب مجلــس دهــم 

اشــاره کــرد.
وزارت دادگستری: امین حسین رحیمی

ــال ۱۳۴7  در  ــد س ــی متول ــین رحیم امین حس
مالیــر دارای مــدرک کارشناســی ارشــد حقــوق 
هم اکنــون  اســت،  تهــران  دانشــگاه  از  عمومــی 
معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی قــوه قضائیــه 
ــر  ــتان مالی ــردم شهرس ــده م ــی نماین اســت. رحیم
ــبات  ــوان محاس ــتان دی ــتم و دادس ــس هش در مجل

ــود. ــم ب ــس نه کشــور در مجل
ــت  ــر، معاون ریاســت شــعبه دادگاه عمومــی مالی
کل  ریاســت  همــدان،  دادگســتری  کل  رئیــس 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب تهــران، مســئول 
ــی  ــل اختــالف کشــور، مشــاور عال ــوراهای ح ش
ــع انســانی قــوه  رئیــس قــوه قضاییــه و معــاون مناب

قضاییــه از مناصــب قضایــی وی می باشــد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر 

قرایی آشتیانی
امیـر سـرتیپ محمدرضـا قرایـی آشـتیانی از ۱۱ 
تیرمـاه سـال ۹۸ تـا کنـون بـا حکـم فرمانـده معظم 
کل قـوا جانشـین رئیـس سـتادکل نیروهـای مسـلح 
خـود  کارنامـه  در   ۱۳۳۹ متولـد  وی  اسـت.  بـوده 
اسـالمی  ارتـش جمهـوری  فرمانـده کل  جانشـینی 
ایـران را دارد کـه از سـال ۸۴ تـا ۸7 و پیـش از امیر 
موسـوی )فرمانـده کنونـی ارتـش( بـا حکـم فرمانده 

معظـم کل قـوا عهـده دار ایـن سـمت بـود.
ایـن فرمانـده ارتشـی یـک سـال پـس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی وارد دانشـگاه افسـری امـام علی)ع( 
شـد و در سـال 6۱ تحصیـالت خـود را بـه پایـان 
رسـاند. او پس از طـی دوره مقدماتـی در مرکز پیاده 
شـیراز به لشـکر ۲۳ نیروهای مخصوص منتقل شـد.

تجاربـی  بـر  بنـا   6۳ سـال  در  آشـتیانی  قرایـی 
ضدانقـالب  بـا  مقابلـه  و  جنـگ  جبهه هـای  از  کـه 
در کردسـتان کسـب کـرده بـود، بـا دسـتور شـهید 
سرلشـکر صیادشـیرازی فرمانده وقت نیـروی زمینی 
ارتـش، مأمـور آموزش دانشـجویان افسـری دانشـگاه 
امـام علـی)ع( شـد. وی پـس از دوران دفـاع مقـدس 
جانشـین  فرمانـده نیروی زمینـی ارتش و در دوره ای 

معـاون آمـاد و پشـتیبانی ارتـش بـود.
وزارت راه و شهرسازی: رستم قاسمی

رســتم قاســمی متولــد ســال  ۴۳ در شهرســتان 
ســرگاه اســتان فــارس اســت. قاســمی دانش آموختــه 
ــگاه  ــران از دانش ــی عم ــد مهندس ــی ارش کارشناس
صنعتــی امیرکبیــر واحــد گرمســار اســتان ســمنان 
ــا ۱۳۹۰  ــال های ۱۳۸6 ت ــه س ــت. وی در فاصل اس

در  و  خاتم االنبیــا  ســازندگی  قــرارگاه  فرمانــده 
ــوان  ــا ۱۳۹۲ به عن ــال ۱۳۹۰ ت ــم از س ــت ده دول

ــرد.  ــت می ک ــت فعالی ــر نف وزی
معــاون مهندســی نیــروی دریایی ســپاه پاســداران، 
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی نــوح، مدیرعامــل و رئیــس 
ــت،  ــروی نف ــی نی ــرکت مهندس ــره ش ــت مدی هیئ
ــی  ــی دریای ــرکت صنعت ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
ایــران )صــدرا( و رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت 
کشتی ســازی خلیــج فــارس )ایزوایکــو( از دیگــر 

ــت. ــمی اس ــتم قاس ــی رس ــوابق اجرای س
وزارت صمت: سید رضا فاطمی امین

سـید رضـا فاطمـی امیـن متولـد  سـال ۱۳۵۳، 
دانـش  راهبـردی  دارای مـدرک دکتـرای مدیریـت 
اسـت و سـوابق اجرایـی بسـیار زیـادی را در کارنامه 

فعالیت هـای خـود در حـوزه صنعـت دارد.
بـه عضـو هیئـت  او می تـوان  اجرایـی  از سـوابق 
نماینـدگان اتـاق بازرگانـی صنایـع و معـادن کشـور، 
رئیـس  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
مدیـر  و  مشـاور  و  معـادن  و  صنایـع  تحـول  سـتاد 
سـرمایه گذاری و مشـارکت های آسـتان قـدس رضوی 
اشـاره کـرد. وی در دوران تولیـت آسـتان قـدس در 

زمـان آیـت اهلل رئیسـی، قائـم مقـام آسـتان بـود. 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات: 

محمدعلی زلفی گل
در   ۱۳۴۵ سـال  متولـد  زلفـی گل  محمدعلـی 
روسـتای صالـح آبـاد از حومـه شهرسـتان آشـتیان 
)اسـتان مرکـزی( متولـد شـد و  دکترای خـود را در 

سـال ۱۳76 از دانشـگاه شـیراز اخـذ کـرد.
مرتبـه علمـی زلفـی گل بـه ترتیـب در سـال های 
و  دانشـیاری  علمـی  رتبه هـای  بـه  و ۱۳۸۴   ۱۳۸۰
اسـتادی ارتقـا یافت و از سـوی انجمن شـیمی ایران 
بـه عنـوان شـیمیدان برجسـته زیر ۴۰ سـال کشـور 
در گرایـش شـیمی آلـی، انتخاب شـد و از سـال ۸۳ 
نام وی در لیسـت یک درصد دانشـمندان پر اسـتناد 
رشـته شـیمی جهـان، در پایـگاه اطالعـات و آمـار 
علمـی ISI قـرار گرفـت و مـورد تقدیـر وزیـر علوم، 

تحقیقـات و فنـاوری واقع شـد.
انجمــن شــیمی ایــران در ســال ۱۳۹۲ وی را 
ــیمی  ــش ش ــته گرای ــیمیدان برجس ــوان ش ــه عن ب
ــرار  ــر ق ــورد تقدی ــرده و م ــاب ک ــور انتخ ــی کش آل
داد. کســب رتبــه اول پژوهش هــای بنیــادی در 
بیســت و یکمیــن جشــنواره بین المللــی خوارزمــی، 
اســالمی  کنفرانــس  ســازمان  از  جایــزه  اخــذ 
دو  درجــه  نشــان  دریافــت  و   )COMSTEC(
ملــی پژوهــش از ریاســت جمهــوری اســالمی ایــران 
ــی کســب  ــارات علم ــر افتخ ــال ۱۳۹۰ از دیگ در س
شــده توســط وی اســت؛ همچنیــن در ســال ۱۳۹۴ 
ــه کشــوری انتخــاب شــد و  ــه عنــوان اســتاد نمون ب
ــی  ــه طباطبای ــزه علمــی عالم ــن ســال جای در همی
بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور را نیــز دریافــت کــرد.

وزارت  نیرو: علی اکبر محرابیان
وزارت خارجه: حسین امیر عبدالهیان

وزارت میراث فرهنگی: عزت اهلل  ضرغامی
وزارت کار: حجت عبدالملکی

وزارت علوم: محمدعلی زلفی گل
وزارت دفاع : امیر سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی

وزارت کشاورزی: سید جواد ساداتی نژاد
وزارت ارشاد: محمد مهدی  اسماعیلی
وزارت صمت: سید رضا فاطمی امین

وزارت نفت: جواد اوجی
وزارت کشور: احمد وحیدی

وزارت دادگستری: امین حسین رحیمی
وزارت راه و شهرسازی: رستم قاسمی

وزارت ورزش: حمید رضا سجادی

آیت اهلل رئیسی لیست وزرای پیشنهادی را تقدیم مجلس کرد 

سفارت ایران در لندن:
 ایران نمی تواند موضوع مذاکره باشد

ــه  ــرد: هم ــالم ک ــس اع ــران در انگلی ــفارت ای س
موضــوع  نمی توانــد  ایــران  کــه  بفهمنــد  بایــد 

ــد.  ــران باش ــره دیگ مذاک
ــری توییتــری  ــه گــزارش ایســنا، حســابی کارب ب
بــه  اشــاره  بــا  لنــدن  در  کشــورمان  ســفارت 
گفت وگــوی وزرای خارجــه آمریــکا و عربســتان 
دربــاره ایــران و منطقــه نوشــت: همــه بایــد بفهمنــد 
ــران  ــره دیگ ــوع مذاک ــد موض ــران نمی توان ــه ای ک
باشــد. ثابــت شــده اســت کــه ایــن روش بی نتیجــه 
ــد  ــران می توان ــس ای ــت. برعک ــت خورده اس و شکس
ــه شــرط  ــد ب ــره ای باش ــر مذاک ــد ه ــرف قدرتمن ط
آنکــه قــدرت آن بــه عنــوان ســتون امنیتــی منطقــه 
ــر  ــع آن ب ــه مناف ــده و ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب

ــود. ــته ش ــرام گذاش ــن اســاس احت ای

فراکسیون مستقلین مجلس بنای 
حمایت از وزرای پیشنهادی را دارد 

ســخنگوی فراکســیون مســتقلین مجلــس گفــت: 
نیــت اصلــی ایــن فراکســیون حضــور افــراد قــوی در 
کابینــه آیــت اهلل رئیســی و حمایــت بســیار قــوی از 
ــرا  ــم زی ــا را نداری ــا آنه ــل ب ــای تقاب ــت و بن آنهاس

ــود.  ــه تشــکیل ش ــریع تر کابین ــه س ــر چ ــد ه بای
ــیون  ــخنگوی فراکس ــه س ــوری قزلج ــا ن غالمرض
مســتقلین مجلــس شــورای اســالمی در گفــت 
ــاره بررســی برنامه هــای وزرای  ــارس، درب ــا ف وگــو ب
ــیون  ــن فراکس ــیزدهم در ای ــت س ــنهادی دول پیش
ــد  ــاب می کن ــور ایج ــرایط کش ــت: ش ــار داش اظه
حتمــاً افــرادی قــوی، توانمنــد و مســلط بــه امــور در 
کابینــه دولــت آیــت اهلل رئیســی حضــور پیــدا کــرده 

ــد باشــند. ــه و کاربل ــا تجرب ــرادی ب و اف
بایــد  ســیزدهم  دولــت  کابینــه  افــزود:  وی 
ــکالت و  ــع مش ــرای رف ــا ب ــود ت ــکیل ش ــل تش کام
ــرد؛  ــورت گی ــریع ص ــات س ــور اقدام ــالت کش معض
کابینــه دولــت آیــت اهلل رئیســی حتــی یــک روز هــم 
ــد.  ــته باش ــا داش ــون و خط ــت آزم ــتی فرص نبایس
ایــن در حالــی اســت کــه خیلــی از حوزه هــا و 
ــژه ای  ــیت وی ــور از حساس ــف کش ــای مختل بخش ه

ــت. ــوردار اس برخ
مجلــس  مســتقلین  فراکســیون  ســخنگوی 
بخش هایــی  و  حوزه هــا  تنهــا  کــرد:  تصریــح 
می توانــد بــدون مشــکل و معضــل کار خــود را جلــو 
ببــرد کــه افــرادی توانمنــد و مدیــر در آنجــا فعالیــت 
داشــته باشــند و فراکســیون مســتقلین مجلــس هــم 
ــه وزرای  ــل و رأی ب ــالک عم ــوع را م ــن موض همی

ــد. ــرار می ده ــنهادی ق پیش
ــیون  ــی فراکس ــت اصل ــت: نی ــه گف ــوری قزلج ن
ــت اهلل  ــه آی ــوی در کابین ــراد ق مســتقلین حضــور اف
ــت و  ــا اس ــوی از آنه ــیار ق ــت بس ــی و حمای رئیس

ــم.  ــا را نداری ــا آنه ــل ب ــای تقاب بن
ــته  ــد و شایس ــراد توانمن ــور اف ــزود: حض وی اف
ــیون  ــک فراکس ــی و کم ــت اهلل رئیس ــه آی در کابین
ــه آنهــا از اهــداف اصلــی ایــن  مســتقلین مجلــس ب

ــت. ــیون اس فراکس
ــا  ــس ب ــتقلین مجل ــیون مس ــخنگوی فراکس س
بیــان اینکــه فراکســیون مســتقلین برنامه ریــزی 
الزم را بــرای حضــور وزرای پینشــهادی در مجلــس 
ــا در  ــه آنه ــه هم ــه اینک ــه ب ــا توج ــته و ب را داش
ــدا  ــور پی ــس حض ــی مجل ــیون های تخصص کمیس
می کننــد فراکســیون مســتقلین هــم تحقیقــات 
و اطالعــات الزم را دربــاره وزرا از طریــق همیــن 
کمیســیون ها جمــع آوری کــرده و مقــرر شــده 
اعضــای فراکســیون مســتقلین اطالعــات الزم درباره 
وزرا را از طریــق کمیســیون های تخصصیص شــان 
دریافــت کننــد و در نهایــت جلســه فوق العــاده 
فراکســیون مســتقلین در این بــاره برگــزار شــده 
ــتقل از وزرای  ــورت مس ــه ص ــم ب ــر الزم بدانی و اگ

ــرد. ــم ک ــوت خواهی ــنهادی دع پیش
ــام  ــی مق ــه وقت ــان اینک ــا بی ــه ب ــوری قزلج ن
معظــم رهبــری تأکیــد بــر تشــکیل ســریع تر دولــت 
ــته اند،  ــد را داش ــه جدی ــای کابین ــیزدهم و اعض س
ــن  ــه در ای ــا دارد ک ــم بن ــتقلین ه ــیون مس فراکس
بــاره همراهی هــای الزم را بــا دولــت داشــته باشــد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
 به دفاع از خودمان 

در برابر ایران ادامه می دهیم

یــک  در  صهیونیســتی  رژیــم  جنــگ  وزیــر 
ــی اش  ــای قبل ــردن ادعاه ــرح ک ــا مط ــخنرانی ب س
علیــه نقــش ایــران در منطقــه، گفــت کــه رژیمــش 
ــران  ــالش ای ــه ت ــر آن چ ــود در براب ــاع از خ ــه دف ب
بــرای تبدیــل شــدن بــه تهدیــدی بــرای موجودیــت 

ــد.  ــی ده ــه م ــد، ادام ــرائیل می خوان اس
ــر جنــگ  ــه گــزارش ایســنا، بنــی گانتــس وزی ب
رژیــم صهیونیســتی در یــک بازدیــد از قــرارگاه 
شــمالی ارتــش اســرائیل دربــاره لبنــان گفــت: 
ــمالی اش  ــایه ش ــه همس ــت ب ــر اس ــرائیل حاض اس
ــد  ــم نخواه ــن را فراه ــکان ای ــا ام ــد  ام ــک کن کم
ــا رد  ــان از مرزه ــز لبن ــم انگی ــه رخ داد غ ــرد ک ک

ــد.  ــرائیل برس ــه اس ــده و ب ش
گانتــس بــا تکــرار ادعاهــا علیــه ایــران  وهمــا بــا 
ــزرگ  ــران را ب ــر، ای ــی اخی ــه دریای ــه حمل ــاره ب اش
ــه ای  ــی و منطق ــح جهان ــرای صل ــد ب ــن تهدی تری
حوانــد و افــزود: اســرائیل در حالــی کــه ایــران 
ــار  ــد، کن ــعه می ده ــته ای اش را توس ــه هس برنام
نخواهــد کشــید. مــا از جامعــه جهانــی مــی خواهیــم 
وارد عمــل شــده و خصومــت ایــران را متوقــف کنــد. 

ــدام مشــترک اســت.  ــان اق االن زم
وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی در ادامــه 
ــاع  ــه دف ــا ب ــر، م ــال حاض ــه در ح ــرد ک ــرح ک مط
از خودمــان علیــه آن چــه تــالش هــای ایــران 
بــرای تبدیــل شــدن بــه تهدیــدی بــرای موجودیــت 
ــای  ــه نیروه ــه حلق ــات ب ــال مهم ــرائیل و انتق اس
نیابتــی اش در مرزهــای اســرائیل می خوانــد، ادامــه 
ــه  ــکان و ب ــان و م ــا در زم ــت: م ــم و گف ــی دهی م
وســیله ای کــه تصمیــم بگیریــم، عمــل مــی کنیــم.

لیست کابینه دولت اعالم وصول می شود 

نایــب رئیــس مجلــس اعــالم کــرد: لیســت 
کابینــه دولــت ســیزدهم شــنبه اعــالم وصــول 

 . د می شــو
بــه گــزارش فــارس، علــی نیکــزاد نائــب رئیــس 
ــه  ــی ک ــت علن ــالمی در نشس ــورای اس ــس ش مجل
ــت، در  ــده داش ــت را برعه ــت نشس ــی از ریاس بخش
پاســخ بــه تذکــر جبــار کوچکــی نــژاد دربــاره ارائــه 
نشــدن لیســت کابینــه دولــت ســیزدهم بــه مجلــس 
اظهــار داشــت: جلســه علنــی بعــدی مجلــس شــنبه 

خواهــد بــود.
ــا رئیــس مجلــس هماهنگــی هــای  وی افــزود: ب
الزم انجــام شــده و کار رســیدگی بــه لیســت کابینــه 
ــز  ــنبه نی ــد و ش ــد ش ــروع خواه ــد ش ــت جدی دول

اعــالم وصــول کابینــه انجــام خواهــد شــد.

»سفرهای نجومی« 
در مجلس بررسی شود 

عضــو هیــأت رئیســه مجلــس گفــت: »ســفرهای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــس م ــد در مجل ــی« بای نجوم

ــرد.  گی
بــه گــزارش فــارس، حجت االســالم علیرضــا 
ســلیمی عضــو هیــأت رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی در نشســت علنــی پارلمــان اظهــار داشــت: 
ــای  ــوق ه ــه موضــوع حق ــس ب ــه مجل ــس از اینک پ
نجومــی ورود و تصویــب کــرده، بنابرایــن »ســفرهای 
نجومــی« نیــز در مجلــس مــورد بررســی قــرار گیــرد 
و از هیــات رئیســه درخواســت دارم کمیســیون 
ــن  ــد ای ــتور ده ــیون ورزش دس ــی و فراکس فرهنگ
ســفرهای نجومــی را هــم کــه در ایــن دوره از بــازی 
هــای المپیــک صــورت گرفتــه ، مــورد بررســی قــرار 

ــد. دهن
ــا 6۵  ــک تنه ــای المپی ــازی ه ــزود: در ب وی اف
ــان  ــه همراه ــی ک ــدند در حال ــزام ش ــکار اع ورزش
ــد کــه بســیاری از آنهــا  ورزشــکاران ۱۸۸ نفــر بودن

ــد. ــم نبودن ــیون ه ــس فدراس ــی و رئی مرب
ســلیمی عنــوان کــرد: در المپیــک تابســتانه 
ــی حضــور  ــا چــه هدف رئیــس فدراســیون اســکی ب
ــن  ــه ای ــال ب ــم هندب ــی تی ــه وقت ــا اینک داشــته و ی
مســابقات اعــزام نشــده، رئیــس فدراســیون هندبــال 
برگــزاری  محــل  بــه  کاری  چــه  انجــام  بــرای 
ــابق  ــای س ــن روس ــه اســت؟ همچنی ــابقات رفت مس
ــه  ــرا ب ــس چ ــی و تنی ــای دو و میدان ــیون ه فدراس
ــزام شــده  ــک اع ــای المپی ــازی ه ــان ب کشــور میزب

ــد؟ ان
ــس شــورای اســالمی  ــأت رئیســه مجل عضــو هی
ادامــه داد: وزیــر ورزش و جوانــان بــه چــه منظــور بــا 
خــود بادیــگارد بــه ایــن کشــور بــرده اســت؟ مگــر 
ــته  ــود داش ــرای وی وج ــور ب ــدی در آن کش تهدی
ــا دو  ــنا ت ــیون ش ــس فدراس ــی رئی ــت؟ از طرف اس
هفتــه بعــد از بازگشــت ورزشــکاران ایــن رشــته  بــا 
ــده و توکیوگــردی  ــو مان ــول بیــت المــال در توکی پ

کــرده اســت.

ــش  ــزاع بخ ــرح انت ــدن ط ــکوت مان ــای مس ــا تقاض ــدگان ب نماین
ــد. ــت کردن ــازی مخالف ــازی از وزارت راه و شهرس ــاختمان و شهرس س

بــه گــزارش مهــر، در ادامــه جلســه علنــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــزاع بخــش ســاختمان و  ــدن طــرح انت بررســی تقاضــای مســکوت مان
شهرســازی از وزارت راه و شهرســازی و تشــکیل »وزارت حمــل و نقــل« 
و »وزارت ســاختمان، شهرســازی و آمایــش ســرزمین« بــه مــدت 6 مــاه 

در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفــت.
میرمحمدی: صالح بر این است  برای تفکیک وزارت راه و 

شهرسازی منتظر الیحه دولت باشیم
در ادامــه جلیــل میرمحمــدی در موافقــت بــا مســکوت مانــدن طــرح 
وزارت راه و شهرســازی گفــت: بــا توجــه بــه اســتقرار دولــت جدیــد و 
تشــکیل کابینــه در آینــده ای نزدیــک صــالح بــر ایــن اســت کــه ایــن 
ــت در خصــوص تفکیــک  ــا همــکاری دول ــا ب ــد ت طــرح مســکوت بمان

ــم. وزارت راه و شهرســازی تصمیــم بگیری
یوسفی: اَبر چالش دولت آینده، مسکن است

ــا  ــت ب ــواز در مخالف ــردم اه ــده م ــی یوســفی نماین ــه مجتب در ادام
مســکوت مانــدن طــرح تفکیــک وزارت راه و شهرســازی تصریــح کــرد: 
هفــت میلیــون مســتأجر وجــود دارد کــه عمــاًل بــرای آنهــا برنامــه ای 

نداریــم. در دولــت گذشــته حــوزه مســکن تعطیــل بــوده اســت.
ــد مســکن و ســاخت  ــرای اجــرای طــرح جهــش تولی ــزود: ب وی اف
یــک میلیــون واحــد مســکونی در ســال بایــد وزارت مســکن مســتقل 
تشــکیل شــود. بــا ادامــه شــرایط موجــود ایــن کار امــکان پذیــر نیســت.

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس گفــت: در ســاخت راه هــای روســتایی 
بــا مشــکالت جــدی مواجــه هســتیم. در برخــی از روســتاها بــه دلیــل 
عــدم بازنگــری در طــرح هــای هــادی، نــرخ زمیــن بــا قیمــت زمیــن در 

شــهرها برابــری مــی کنــد.

ــهرها  ــینی در ش ــیه نش ــده حاش ــکالت پدی ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــان در حاشــیه شــهرها ســاکن  ــون از هموطن ــار داشــت: ۲۰ میلی اظه

ــت. ــکن اس ــد، مس ــت جدی ــش دول ــتند. ابرچال هس
ــر راه و شهرســازی ۲۵ معــاون و رئیــس  ــد کــرد: وزی یوســفی تأکی
ســازمان دارد و بررســی عملکــرد هــر یــک از ایــن روســای ســازمان هــا 
ــه در وزارت راه و  ــردی ک ــر ف ــاز دارد. ه ــی نی ــت طوالن ــان وق و معاون
شهرســازی مســتقر شــود، اجــازه تفکیــک ایــن وزارتخانــه را نمــی دهــد 

و مشــکل مســکن باقــی خواهــد مانــد.
در پایـــان نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا تقاضـــای 
مســـکوت مانـــدن طـــرح انتـــزاع بخـــش ســـاختمان و شهرســـازی از 
ـــل« و »وزارت  ـــل و نق ـــکیل »وزارت حم ـــازی و تش وزارت راه و شهرس
ســـاختمان، شهرســـازی و آمایـــش ســـرزمین« بـــه مـــدت 6 مـــاه 

مخالفـــت کردنـــد.

نائــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس گفــت: مجلــس یازدهــم 
وکیــل الدولــه نیســت و در راســتای دفــاع از حقــوق مــردم بــه 
توانمندی هــا، خالقیت هــا، تجــارب ارزشــمند و برنامه هــای وزرای 

ــد داد. ــاد خواه ــنهادی، رأی اعتم پیش
ســید محمــد پاک مهــر نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس شــورای 
اســالمی در گفتگــو بــا مهــر، دربــاره ترکیــب کابینــه ســیزدهم، گفــت: 
دولــت ســیزدهم بایــد کابینــه انقالبــی، جهــادی، بــا تجربــه، متعهــد که 
دارای پشــتکار و انگیــزه قــوی باشــند بــه مجلــس معرفــی کنــد. وزرای 
دولــت ســیزدهم بایــد شــیفته خدمــت بــوده و دلســوز مــردم باشــند. 

بایــد انســجام و همدلــی بیــن اعضــای کابینــه وجــود داشــته باشــد.
وی افـزود: نماینـدگان وکیـل مردم هسـتند و مجلـس یازدهم وکیل 
الدولـه نیسـت و در راسـتای دفـاع از حقـوق مـردم بـه توانمندی هـا، 
خالقیت هـا، تجـارب ارزشـمند و برنامه های وزرا رأی اعتمـاد خواهد داد.

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه مجلس 
ــا  ــه را ب ــک از وزرای کابین ــر ی ــی ه ــی و اختصاص ــاخص های عموم ش
دقــت بررســی می کنــد، تصریــح کــرد: مجلــس بــه برنامه هــای موفــق 

ــت  ــه از ســوی دول ــه ای ک ــر گزین ــاً ه ــد و صرف ــده آل رأی می ده و ای
ــدگان را  ــه نماین ــاد ب ــود، رأی اعتم ــی ش ــس معرف ــه مجل ــیزدهم ب س

جلــب نخواهــد کــرد.
پاک مهــر تأکیــد کــرد: وزرای پیشــنهادی کــه بــدون برنامــه، انگیــزه 
و دارای کارنامــه ضعیــف باشــند ولــو اینکــه بــه دولــت نزدیــک بــوده و 

از دوســتان مــا باشــند، رأی اعتمــاد مجلــس را جلــب نخواهنــد کــرد.
وی بیــان کــرد: وزرای پیشــنهادی عــالوه بــر برنامه هــا بایــد تیمــی 
ــد را  ــه وارد می کنن ــه وزارتخان ــا ب ــن برنامه ه ــرای ای ــرای اج ــه ب را ک
ــک  ــط ی ــد توس ــده بای ــه ش ــای ارائ ــرا برنامه ه ــد زی ــی کنن ــز معرف نی
تیــم قــوی اجرایــی شــود و تیــم قــوی می توانــد وزیــری موفــق بســازد.

ــدگان  ــرد: نماین ــح ک ــس تصری ــورد در مجل ــردم بجن ــده م نماین
ــند، رأی  ــردم باش ــه م ــت ب ــده خدم ــه زیبن ــنهادی ک ــه وزرای پیش ب
اعتمــاد خواهنــد داد و بــا هیــچ فــردی عهــد اخــوت نبســته انــد. کســی 
ــاورد  ــت بی ــه دس ــیزدهم ب ــت س ــت را در دول ــت خدم ــد پس می توان
کــه از شایســتگی های مدیریتــی برخــوردار بــوده و برنامــه کوتــاه 
مــدت، میــان مــدت و بلندمــدت قــوی ارائــه کنــد تــا بتوانــد وضعیــت 

ــد. ــاماندهی کن ــه اش را س ــت وزارتخان ــوزه مأموری ــامان در ح نابس
پاک مهـر بـا بیـان اینکـه کرونـا دشـمن جامعـه بشـریت اسـت، بیان 
داشـت: کسـی که فرماندهی وزارت بهداشـت را در اختیـار می گیرد باید 

ماننـد یـک فرمانـده جنـگ با شـجاعت در صحنـه جنگ حاضر شـود.
ــود را  ــای خ ــد برنامه ه ــت بای ــنهادی بهداش ــر پیش ــت: وزی وی گف
بــرای مهــار، کنتــرل و واکسیناســیون کرونــا اعــالم کنــد. مجلــس بــه 

ــد داد. ــاد خواه ــوی رأی اعتم ــای ق برنامه ه

مجلس با مسکوت ماندن »طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی« مخالفت کرد

مجلسی ها وکیل الدوله نیستند

میبدی در صحن علنی: 
دولت باید فرصت داشته باشد الیحه 

جامعی برای تفکیک وزارت راه  بدهد 

نماینــده مجلــس گفــت: دولــت بــه تازگــی 
مســتقر شــده و صــالح بــر ایــن اســت کــه یــک مــاه 
فرصــت داشــته باشــد تــا جامع تــر موضــوع تفکیــک 
وزارتخانــه راه و شهرســازی را بــه دو وزارتخانــه 

ــد.  بررســی کن
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــده  ــدی نماینـ ــدی میبـ ــل میرمحمـ ــید جلیـ سـ
ـــش  ـــزاع بخ ـــرح انت ـــدن ط ـــکوت مان ـــی مس متقاض
ـــازی  ـــازی از وزارت راه و شهرس ـــاختمان شهرس س
و تشـــکیل »وزارت حمـــل و نقـــل« و »وزارت 
ــرزمین«  ــش سـ ــازی وآمایـ ــاختمان ، شهرسـ سـ
در صحـــن علنـــی امـــروز مجلـــس شـــورای 
اســـالمی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه دولـــت 
ـــر راه  ـــه زودی وزی ـــده و ب ـــتقر ش ـــی مس ـــه تازگ ب
ـــالح  ـــد، ص ـــد ش ـــی خواه ـــز معرف ـــازی نی و شهرس
ـــت  ـــاه فرص ـــک م ـــت ی ـــه دول ـــت ک ـــن اس ـــر ای ب
ـــک  ـــوع تفکی ـــر موض ـــع ت ـــا جام ـــد ت ـــته باش داش
وزارتخانـــه یـــاد شـــده را بـــه دو وزارتخانـــه 

بررســـی کنـــد.
ــس  ــت و مجل ــرح را دول ــن ط ــه داد: ای وی ادام
ــته  ــانند و شایس ــرانجام برس ــه س ــم ب ــا ه ــد ب بای
اســت دولــت فرصتــی داشــته باشــد تــا الیــه هــای 

ــاورد. ــس بی ــه مجل ــن ب ــع و متق جام
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نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس ضمــن انتقــاد نســبت بــه عــدم 
راه انــدازی کامــل ســامانه متمرکــز فیــش حقــوق و 
ــت ســابق، گفــت:  ــان از ســوی دول دســتمزد کارکن
بیشــتر پرداختی هــای نامتعــارف در شــرکت های 
دولتــی، بانــک هــا و بیمــه هــا اتفــاق افتــاده اســت. 
نایــب رئیــس  ســیدمحمدرضا میرتاج الدینــی 
کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس در 
ــب  ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــت، ب ــه مل ــا خان ــو ب گفت وگ
ــوق  ــت حق ــت و دریاف ــص از پرداخ ــق و تفح تحقی
نامتعــارف و نجومــی در مجلــس گفــت:  هــای 
یکــی از مســایل مهــم مــورد مطالبــه مقــام معظــم 
رهبــری و مــردم ایــن موضــوع بــوده و بارهــا ایشــان 
ــخص  ــارف و غیرمش ــای نامتع ــد، پرداخت ه فرمودن
ظلــم بــه مــردم اســت و نبایــد بــه فراموشــی ســپرده 

شــود.
ادامــه داد: موضــوع درخواســت تحقیــق  وی 
و تفحــص از پرداخــت و دریافــت حقــوق هــای 
ــال گذشــته در کمیســیون  ــی س ــارف و نجوم نامتع
ــا در  ــد ام ــب ش ــبات تصوی ــه ومحاس ــه، بودج برنام
نوبــت دســتور صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفــت و 

ــد. ــف ش ــن تکلی ــروز تعیی ام
میرتاج الدینــی بــا بیــان اینکــه در ایــن تحقیــق و 
تفحــص زمینــه هــا و بســترهای اصلــی شــکل گیری 
پرداخت هــای نجومــی و نامتعــارف بایــد گرفتــه 
ــای  ــوارد پرداختی ه ــتر م ــرد: بیش ــار ک ــود، اظه ش

ــا،  ــک ه ــی، بان ــای دولت ــرکت ه ــارف در ش نامتع
بیمــه هــا و برخــی مجموعــه هایــی کــه بــه صــورت 
مســتقیم از دولــت بودجــه دریافــت نمی کننــد امــا 
در کل زیرمجموعــه ایــن دســتگاه هــا قــرار دارنــد، 

اتفــاق افتــاده اســت.
دریچه های پرداخت های نجومی از نظر 

قانونی بسته می شود
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــع  ــا ذی نف ــن مجموعه ه ــرد: ای ــان ک ــس بی مجل
بــوده و مبالــغ پــاداش مــورد نظرشــان را در مجامــع 
ــی  ــه فیلم ــد، همانطــور ک ــی کنن ــب م خــود تصوی
اخیــرا از یکــی از جلســات آنهــا در فضــای مجــازی 

منتشــر شــد.  

 نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلــس ضمــن تاکیــد براینکــه بایــد تمام 
دریچه هــای پرداخت هــای نجومــی و نامتعــارف از 
نظــر قانونــی بســته شــود، افــزود: ایــن موضــوع نیــاز 
بــه یــک بررســی کامــل و حقوقــی دارد کــه دیــوان 
ــه تحقیــق و تفحــص  محاســبات کل کشــور و کمیت

ــه ایــن موضــوع خواهنــد پرداخــت. ب
وی بــا اشــاره بــه نقــش ســامانه متمرکــز فیــش 
از  جلوگیــری  در  کارکنــان  دســتمزد  و  حقــوق 
ــر  ــت: اگ ــور گف ــارف در کش ــای نامتع ــت ه پرداخ
ــه  ــا ب ــام رده ه ــامانه در تم ــن س ــاد ای ــون ایج قان
ــه می شــد،  ــردم ارائ ــرای م ــل و شــفاف ب طــور کام
دیگــر  کشــور  در  پرداختی هــا  اینگونــه  شــاهد 

ــم. نبودی
ــت  ــزان پرداخ ــرد: می ــد ک ــی تاکی میرتاج الدین
حقوق هــا بــرای کارکنــان دولــت هــر ســاله در 
بنابرایــن  و  می شــود  تصویــب  بودجــه  قانــون 
ــف  ــط تخل ــن ضواب ــارج از ای ــی خ ــه پرداخت هرگون
بــوده و بایــد جلــوی آن گرفتــه شــود، البتــه دیــوان 
ــی در  ــر اصل ــتگاه ناظ ــوان دس ــه عن ــبات ب محاس
ــون  ــن قان ــد اجــرای ای ــر رون ــد ب ــس بای ــار مجل کن

ــد. ــارت کن نظ
مردم مدارک های خود را برای کمیسیون 

ارسال کنند
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
ــق و  ــن تحقی ــام ای ــد انج ــوص رون ــس در خص مجل
تفحــص هــم گفــت: کمیتــه تحقیــق و تفحــص ابتــدا 
در کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات بــا حضور 
ــد از  ــدگان بع ــرد و نماین ــی گی ــان شــکل م متقاضی
آن مشــغول جمــع آوری اطالعــات و مــدارک خواهنــد 
شــد و از مــردم مــی خواهیــم تــا در ایــن تحقیقــات 
بــه مــا کمــک کــرده و در صــورت در اختیــار داشــتن 

ــه ایــن کمیســیون ارســال کننــد. مــدارک، آن را ب
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
ــع آوری  ــا جم ــرد: ب ــح ک ــس تصری ــبات مجل محاس
تمــام مــدارک مــورد نیــاز، آنهــا را از نظــر حقوقــی و 
قانونــی مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد تــا ضمــن 
شناســایی متخلفــان، زمینه هــای شــکل گیــری 
ــی  ــارف از نظــر قانون ــی و نامتع ــای نجوم پرداخت ه

اصــالح شــود.
وی در پایــان بیــان کــرد: در ایــن تحقیــق و 
ــت ســابق در ایــن  تفحــص آخریــن تصمیمــات دول
خصــوص و پرداختی هــا بــه دولتمــردان مــورد 

بررســی قــرار می گیــرد.

ـــاره  ـــادار درب ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــس س ریی
احتمـــال قانونـــی شـــدن معامـــالت رمـــز ارزهـــا 
در بـــورس گفـــت: اکنـــون رمـــز ارزهـــا از هیـــچ 
ـــتند،  ـــوردار نیس ـــرمایه برخ ـــازار س ـــی در ب جایگاه
ـــاد  ـــه ایج ـــدام ب ـــزی اق ـــک مرک ـــر روزی بان ـــا اگ ام
محیـــط قانونـــی بـــرای آنهـــا کنـــد، در آن زمـــان 
تدابیـــری جهـــت ابزارســـازی رمـــز ارزهـــا اتخـــاذ 

می کنیـــم. 
»محمدعلـــی دهقـــان دهنـــوی« در گفـــت 
ــا ایرنـــا در پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی  و گـــو بـ
بـــر اینکـــه »تـــا چنـــد ســـال گذشـــته صحبـــت 
هایـــی از احتمـــال انجـــام معامـــالت رمـــز ارزهـــا 
ـــکان  ـــون ام ـــا اکن ـــود، آی ـــرح ب ـــورس کاال مط در ب
ـــورس  ـــا در ب ـــز ارزه ـــا رم ـــال ی ـــای دیجیت ورود ارزه
ـــدام  ـــن اق ـــت: ای ـــر؟«، گف ـــا خی ـــت ی ـــم اس کاال فراه
هیچـــگاه در دســـتور کار ســـازمان بـــورس نبـــوده 

اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه رمـــز ارزهـــا از 
تکنولـــوژی بـــالک چیـــن یـــا دیگـــر تکنولـــوژی 
ـــوژی  ـــن تکنول ـــزود: ای ـــد، اف ـــی کنن ـــتفاده م ـــا اس ه
ــتفاده  ــل اسـ ــا قابـ ــر بازارهـ ــیاری از دیگـ در بسـ
ـــن  ـــتفاده از ای ـــرای اس ـــی ب ـــچ مانع ـــا هی ـــت و م اس

تکنولـــوژی نداریـــم.
دهقـــان دهنـــوی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه 
دلیـــل اســـتفاده رمـــز ارزهـــا از ارز در واقـــع 
ـــت،  ـــان اس ـــه می ـــول ب ـــت از پ ـــی صحب ـــه نوع ب
ــم  ــور حتـ ــه طـ ــد بـ ــل بایـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
مقرراتـــی را بـــرای آن در کشـــور مشـــخص 
ـــا در  ـــز ارزه ـــی رم ـــت قانون ـــت: ظرفی ـــرد، گف ک
ـــز  ـــت، رم ـــتخراج اس ـــه اس ـــط در مرحل ـــور فق کش
ــار وزارت  ــه در اختیـ ــت کـ ــی کاال اسـ ارز نوعـ
ــا  ــد تـ ــوز مـــی دهـ ــرار دارد و مجـ صنعـــت قـ
عـــده ای آن را اســـتخراج کننـــد، فعالیـــت 

ــی اســـت و  ــا ایـــن قســـمت قانونـ ــز ارز تـ رمـ
ــم. ــا آن نداریـ ــکلی بـ ــا مشـ مـ

ــا  ــادار بـ ــورس و اوراق بهـ ــازمان بـ ــس سـ رییـ
ـــه  ـــز ارزی ک ـــررات رم ـــن مق ـــه تعیی ـــه اینک ـــاره ب اش
ـــی  ـــرار م ـــردم ق ـــی شـــود و در دســـت م اســـتخراج م
گیـــرد بـــر عهـــده بانـــک مرکـــزی اســـت، گفـــت: 
ـــع  ـــتورالعملی را راج ـــچ دس ـــون هی ـــک تاکن ـــن بان ای
ـــمیت  ـــه رس ـــرده و آن را ب ـــالغ نک ـــا اب ـــز ارزه ـــه رم ب

ـــت. ـــناخته اس نش
ـــمیت  ـــه رس ـــور ب ـــه در کش ـــزود: ارزی ک وی اف
ـــد و  ـــزی قواع ـــک مرک ـــد و بان ـــده باش ـــناخته نش ش
ـــت،  ـــرده اس ـــخص نک ـــرای آن مش ـــتورالعملی ب دس
بـــه هیـــچ عنـــوان نمـــی توانـــد جایگاهـــی را در 

ـــد. ـــدا کن ـــرمایه پی ـــازار س ب
ــک  ــر روزی بانـ ــت: اگـ ــوی گفـ ــان دهنـ دهقـ
ــردازد و  ــا بپـ ــز ارزهـ ــوع رمـ ــه موضـ ــزی بـ مرکـ
ــد، در آن  ــاد کنـ ــرای آن ایجـ ــی بـ ــط قانونـ محیـ
ـــا  ـــز ارزه ـــازی رم ـــرای ابزارس ـــری را ب ـــان تدابی زم
اتخـــاذ مـــی کنیـــم امـــا ایـــن اقـــدام لزومـــا بـــه 
ـــا در  ـــز ارزه ـــالت رم ـــا از معام ـــتقبال م ـــای اس معن

بـــازار ســـرمایه نیســـت.
رییـــس ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار بـــا اشـــاره 
ـــه اینکـــه ماهیـــت رمـــز ارز در دنیـــا شـــناخته شـــده  ب
ـــار  ـــت، اظه ـــوردار نیس ـــخصی برخ ـــن مش و از قوانی
ـــرای آن  ـــزش ب ـــدید ری ـــک ش ـــی ریس ـــت: گاه داش
بـــه وجـــود آمـــده اســـت و عـــده ای را مالباختـــه 

ـــت. ـــرده اس ک
وی بـــه مقایســـه ســـرمایه گـــذاری در بـــازار 
ســـرمایه و رمـــز ارزهـــا پرداخـــت و گفـــت: 
ـــث  ـــرمایه باع ـــازار س ـــراد در ب ـــهام اف ـــزش س ری
ــی  ــرکت نمـ ــرد در آن شـ ــراکت فـ ــه شـ خدشـ
شـــود، تعـــداد ســـهام فـــرد در آن شـــرکت 
ـــده  ـــاد ش ـــان ایج ـــرر و زی ـــد و  ض ـــی مان ـــت م ثاب
در آینـــده جبـــران خواهـــد شـــد، امـــا در رمـــز 
ــراه  ــزش همـ ــا ریـ ــا بـ ــر قیمـــت هـ ــا اگـ ارزهـ
ـــه  ـــدارد ک ـــود ن ـــی وج ـــچ عینیت ـــر هی ـــود دیگ ش
فـــرد بخواهـــد نســـبت بـــه آن مدعـــی باشـــد، 
ــی در  ــک هایـ ــود ریسـ ــایل و وجـ ــن مسـ چنیـ
ـــرده  ـــاط ک ـــورس را محت ـــازمان ب ـــا س ـــز ارزه رم

اســـت.

میزان سرمایه گذاران خارجی در بازار 
سرمایه ایران

در  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رییــس 
ادامــه بــه میــزان ســرمایه گــذاران خارجــی در 
ــازار ســرمایه اشــاره کــرد و گفــت: اکنــون شــاهد  ب
تعــدادی از ســرمایه گــذاران خارجــی در بــازار 
ــی خارجــی در  ــد معامالت ــزار ک ــد ه هســتیم و چن
ــت  ــال فعالی ــی در ح ــورس کاالی ــهام و ب ــازار س ب
هســتند کــه حجــم خوبــی از معامــالت را بــه خــود 
ــادی را در  ــان راه زی ــا همچن ــد ام ــاص دادن اختص
ــه  ــم ک ــالم کنی ــت اع ــه صراح ــا ب ــم ت ــش داری پی
بــورس ایــران، بیــن المللــی یــا دارای فعالیــت بیــن 

ــت.   ــی اس الملل
وی اظهــار داشــت: در صــورت رفــع محدودیــت 
ــرمایه  ــرای ورود س ــا ب ــارت خارجــی، فض ــای تج ه
گــذاران خارجــی بــاز مــی شــود، همچنیــن ســرمایه 
ــات اقتصــاد خارجــی  گــذار خارجــی در صــورت ثب
بــا اطمینــان بیشــتری بــه بــازار ســرمایه ایــران ورود 

مــی کنــد.

آخرین جزییات راه اندازی بورس 
بین المللی کیش

ــورت  ــات ص ــن اقدام ــه آخری ــوی ب ــان دهن دهق
گرفتــه در راســتای راه انــدازی بــورس بیــن المللــی 
کیــش اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: اکنــون چهــار 
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــر ب ــم، اگ ــور داری ــورس در کش ب
بــورس جدیــد هســتیم بایــد فعالیــت بیــن المللــی 

مشــخص باشــد.
بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رییــس 
ــدا  ــد شــرکای خارجــی از ابت ــرد: بای خاطرنشــان ک
ــی  ــن الملل ــالت بی ــا معام ــند ت ــته باش حضــور داش
ــات،  ــع الزام ــرد، در صــورت رف ــا شــکل بگی در آنج
ــورس در کیــش داده مــی شــود. مجــوز تاســیس ب

پرداختی های نامتعارف بیشتر مربوط به
 شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه هاست

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

ورود رمزارزها به بورس در گروی بستر سازی قانونی توسط بانک مرکزی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات:
صدور رای 5۱ میلیارد ریالی برای 

قاچاق 34۹ هزار لیتر سوخت

مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی از جریمــه ۵۱ میلیــارد ریالــی بــرای 
قاچــاق بیــش از ۳۴۹ هــزار لیتــر گازوییــل خبــر داد.

ــن  ــکری در ای ــن عس ــنا، محس ــزارش ایس ــه گ ب
رابطــه اظهــار کــرد: بــر اســاس گــزارش اداره 
ــاق  ــر قاچ ــی ب ــدان مبن ــتان نهبن ــات شهرس اطالع
ســوخت ســازمان یافتــه در ســطح شهرســتان 
حکومتــی  تعزیــرات  در  و  تشــکیل  پرونــده ای 

رســیدگی شــد.
ــازمان  ــی و تشــریفات س ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــی اوراق  ــس از بررس ــزود: پ ــی اف ــرات حکومت تعزی
ــزار و ۸۰۰  ــاق ۳۴۹ ه ــف قاچ ــدن تخل ــرز ش و مح
لیتــر، ســه متهــم عــالوه بــر ضبــط وســایل ارتــکاب 
جــرم بــه پرداخــت مبلــغ ۵۱ میلیــارد ریــال جــزای 

نقــدی محکــوم شــدند.
وی تصریــح کــرد: در شــعبه تجدیــد نظــر قاچــاق 
ــده و  ــی پرون ــس از بررس ــز پ ــتان نی کاال و ارز اس
الیحــه اعتراضیــه نظــر بــه اینکــه در ایــن مرحلــه از 
رســیدگی محکومــان نتوانســتند دالیــل و مدارکــی 
را بــرای نقــض رای شــعبه بــدوی ارائــه کننــد، 

ــد شــد. ــا رای صــادره تایی ــراض آنه ضمــن رد اعت

حاجی بابایی مطرح کرد؛
پیش بینی اعتبار همسان سازی حقوق 
بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین 

اجتماعی در قانون بودجه ۱4۰۰

و  بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  رئیـــس 
ـــار  ـــن اعتب ـــل تامی ـــت: مح ـــس گف ـــبات مجل محاس
همســـان ســـازی حقـــوق بازنشســـتگان لشـــکری، 
ـــزء )۱(،  ـــاس ج ـــی براس ـــن اجتماع ـــوری و تامی کش
ــه ۱۴۰۰  ــون بودجـ ــره )۲(، در قانـ ــد)و( تبصـ بنـ

پیـــش بینـــی شـــده اســـت. 
ـــیون  ـــس کمیس ـــی رئی ـــی بابای ـــا حاج حمیدرض
در  مجلـــس  محاســـبات  و  بودجـــه  برنامـــه، 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــت، بـ ــه ملـ ــا خانـ ــو بـ گفت وگـ
محـــل تامیـــن اعتبـــار همســـان ســـازی حقـــوق 
تامیـــن  و  کشـــوری  لشـــکری،  بازنشســـتگان 
اجتماعـــی براســـاس جـــزء )۱(، بنـــد)و( تبصـــره 
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــه ۱۴۰۰ پی ـــون بودج )۲(، در قان
ــون  ــه قانـ ــن مصوبـ ــاس ایـ ــت: براسـ ــت، گفـ اسـ
بودجـــه اعتبـــار الزم بـــرای همســـان ســـازی 
حقـــوق ایـــن دســـته از بازنشســـتگان پیش بینـــی 

شـــده اســـت.
وی افــزود: بــه موجــب ایــن مصوبــه مــواردی کــه 
ــن  ــهام تعیی ــروش س ــل ف ــن آن از مح ــل تأمی مح
شــده، بــه ردیــف درآمــدی شــماره ۳۱۰۵۱7 واریــز 
می شــود و از محــل ردیــف هزینــه ای ۵۳۰۰۰۰-۹۳ 
مبلــغ یــک میلیــون و ســیصد هــزار میلیــارد 
جهــت  ریــال،   )  ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  (
ــش  ــت پوش ــراد تح ــی اف ــن اجتماع ــت تأمی تقوی
ــوالد  ــکری و ف ــوری، لش ــتگی کش ــدوق بازنشس صن

ــده اســت. ــه ش ــر گرفت در نظ
ــرای تأدیــه بخشــی  حاجی بابایــی تاکیــد کــرد: ب
از دیــون و ایفــای تعهــدات قانونــی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی نیــز هشــتصد و نــود هــزار میلیــارد 
)۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریــال( پیــش بینــی 

شــده اســت.
و  بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  رئیـــس 
ــه  ــه بیمـ ــاره بـ ــن اشـ ــس ضمـ ــبات مجلـ محاسـ
تکمیلـــی ایثارگـــران و خانـــواده شـــهدا نیـــز 
ـــوق  ـــت از حق ـــون حمای ـــات قان ـــرد: مطالب ـــار ک اظه
ــال ۹6،  ــاه سـ ــفند مـ ــوب ۲۰ اسـ ــوالن مصـ معلـ
ــز،  ــر و متمرکـ ــی فراگیـ ــن اجتماعـ ــام تأمیـ نظـ
تأمیـــن حداقـــل مســـکن و معیشـــت و بیمـــه 
ـــه  ـــه مؤلف ـــان از س ـــه همزم ـــی ک ـــر، زنان ـــان معس زن
حمایـــت خانـــواده، ارث مکفـــی و شـــغل قانونـــی 
محـــروم هســـتند، نیـــز در ایـــن مصوبـــه مدنظـــر 

قـــرار گرفتـــه اســـت.
وی بیــان کــرد: مشــموالن قانــون معافیــت 
پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمایــان تــا میــزان 
پنــج نفــر کارگــر مصــوب ۱۹ اســفند مــاه ســال 6۱، 
ــوب  ــمول مص ــای مش ــت کارگاه ه ــاس فهرس براس
ــان،  ــی قالیباف ــای اجتماع ــه ه ــون بیم ــت، قان دول
دســتی  صنایــع  شــاغالن  و  فــرش  بافنــدگان 
شناســه دار مصــوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و مــاده )7( قانــون 
هدفمندســازی یارانــه هــا )شــامل زنــان سرپرســت 
ــادان  ــوار، راننــدگان حمــل ونقــل عمومــی، صی خان
امــداد  کمیتــه  مددجویــان  جنــوب،  و  شــمال 
ــور،  ــتی کش ــازمان بهزیس ــی )ره( و س ــام خمین ام
ــودک  ــد ک ــان مه ــندگان، مربی ــدان و نویس هنرمن
و مراکــز توانبخشــی بهزیســتی  نیــز مشــمول ایــن 
ــوند. ــی ش ــه ۱۴۰۰ م ــون بودج ــره ۲ قان ــد تبص بن

ــون  ــب قان ــه موج ــح کرد:ب ــی تصری حاجی بابای
بودجــه مصــوب ۱۳۸۹ کل کشــور، تبصــره ۱۴ 
قانــون بودجــه مشــمول خادمــان مســاجد، باربــران 

ــود. ــی ش ــز م ــدگان نی و رانن

پهلوگیری سومین کشتی حامل 
نهاده های دامی در بندر شهید رجایی 
یـک مقـام مسـئول گفت: سـومین فروند کشـتی 
نهاد ه هـای دامـی حامـل ۵۵ هـزار تن سـویا در بندر 

شـهید رجایی پهلوگیـری کرد. 
علـی رضـا محمـدی کرجـی ران مدیـر منطقـه 
ویـژه اقتصـادی بنـدر شـهید رجایـی در گفـت و گو 
بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان، از پهلوگیری سـومین 
فرونـد کشـتی نهاد ه هـای دامـی حامل ۵۵ هـزار تن 
سـویا در بنـدر شـهید رجایـی خبـر داد و گفت: یک 
فرونـد کشـتی دیگـر هـم بـا ظرفیـت 66 هـزار تـن 
ذرت، هفتـه آینـده در ایـن بندر پهلـو خواهد گرفت.

محمـدی کرجـی ران بـا بیـان اینکـه عـالوه بـر 
کشـتی های حامـل کاال هـای اساسـی، از ابتدای سـال 
تـا کنـون ۳ فرونـد کشـتی ویـژه نهاد هـای دامـی در 
بنـدر شـهید رجایـی پهلـو دهـی شـده اسـت، اظهـار 
کـرد: کشـتی اول حامـل 66 هـزار تـن جـو، دومیـن 
کشـتی حامـل 66 هـزار تـن ذرت و سـومین کشـتی 
هـم که شـب گذشـته ۱۹ مردادمـاه پهلو دهی  شـد، 
حامـل ۵۵ هزار تن سـویا بود و بر این اسـاس مجموع 

کشـتی های نهاده هـای دامـی بـه ۳ فرونـد رسـید.
ایـن مقـام مسـئول  اضافـه کـرد: کشـتی چهـارم 
نیـز حامـل 66 هزار تـن ذرت در لنگـرگاه بندرعباس 
مسـتقر شـده اسـت کـه بـا سـپری شـدن فرآینـد 
اسـنادی و الزامـات بهداشـتی طـی هفتـه آینـده در 

ایـن بنـدر پهلـو خواهـد گرفت.
مدیـر منطقـه ویژه اقتصـادی بندر شـهید رجایی 
بـا بیـان اینکه 6 پسـت اسـکله با عمـق ۱۴ متر ویژه 
کشـتی های حامـل کاال هـای اساسـی در نظـر گرفته 
شـده اسـت، تاکید کرد: کشـتی های حامـل کاال های 
اساسـی و نهاد ه هـای دامـی و کشـاورزی در اولویـت 

تخلیـه و تخصیـص تجهیـزات بندری قـرار دارند.
محمـدی کرجـی  بیان  کـرد: از مجمـوع انبار های 
مسـقف موجـود در ایـن بنـدر ۹۰ درصد بـه کاال های 
یـاد شـده تخصیـص داده شـده کـه ۴ بـاب آن ویـژه 
انبـار نهاده هـای دامـی و ۱۱ باب دیگر بـرای نگهداری 

کاال هـای خوراکـی در نظر گرفته شـده اسـت.
مدیـر منطقـه ویژه اقتصـادی بندر شـهید رجایی 
بـا بیـان اینکـه تخلیـه کاال هـای اساسـی بـا دو رویه 
حمـل یکسـره و حمـل مسـتقیم بـه انبار هـا انجـام 
می شـود، افـزود:  از ایـن دو طریـق بـرای تسـهیل 
در حمـل کاال هـا از ظرفیـت حمـل و نقـل ریلـی و 

جـاده ای بـه صـورت همزمـان اسـتفاده می  شـود.

از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد؛
پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان 

سال ۹۹ در 2۹ استان

اعــالم  بــه  موظــف  اجرایــی  دســتگاه های 
مشــخصات ذینفــع نهایــی افــراد مشــمول دریافــت 
ــه  ــان ســال ۱۳۹۹ ب ــا پای ــان خدمــت ت ــاداش پای پ
ــا پــاداش  وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی شــدند ت
ــه داری کل  ــه طــور مســتقیم از ســوی خزان آنهــا ب

ــود.  ــت ش پرداخ
بــه گــزارش ایرنــا، دســتگاه های اجرایــی موظــف 
ــی  ــع نهای ــه ذینف ــت ب ــور پرداخ ــه منظ ــدند ب ش
مشــخصات کامــل افــراد مشــمول دریافــت پــاداش 
پایــان خدمــت تــا پایــان ســال ۱۳۹۹، شــامل کــد 
ملــی، تاریــخ بازنشســتگی، شــماره حســاب بانکــی، 
دســتگاه محــل خدمــت و مبلــغ قابــل پرداخــت، را 
بــا امضــاء ذیحســاب/ مدیــر امــور مالــی مربوطــه بــه 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی )خزانــه داری کل( و 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعــالم کننــد و خزانه داری 
ــان خدمــت ســال ۱۳۹۹  ــاداش پای کل، مطالبــات پ
ــی  ــع نهای ــه حســاب ذی نف ــور مســتقیم ب ــه ط را ب

پرداخــت کنــد.
ســازمان های  امــروز  گــزارش  اســاس  بــر 
اســتان های سراســر  برنامــه ریــزی  و  مدیریــت 
ســوی  از  مذکــور  اطالعــات  تاکنــون  کشــور، 
ــده و  ــل ش ــتان واص ــی ۲۹ اس ــتگاه های اجرای دس
ــرای  ــز ب ــان نی ــون توم ــارد و ۴۱۱ میلی 7۳۴ میلی
ــا  ــاداش بازنشســتگان ســال ۹۹ پرداخــت شــده ی پ

در حــال پرداخــت اســت.
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه ســوم مردادمــاه 
ــتور  ــور، دس ــه داری کل کش ــه خزان ــه ای ب در نام
افزایــش و تخصیــص اعتبــارات هزینــه عمومــی 
ــده  ــاً بابــت پرداخــت مان دســتگاه های اجرایــی صرف
ــا  ــت بازنشســتگان ت ــان خدم ــاداش پای ــات پ مطالب

ــرد. ــال ۱۳۹۹ را صــادر ک ــان س پای

مرز میلک بازگشایی شد 

ســخنگوی گمــرک گفــت:  تــردد کامیــون هــای 
صادراتــی در مــرز هــای دوغــارون  در خراســان 
رضــوی و ماهیــرود در خراســان جنوبــی بــه ســمت 
افغانســتان ادامــه دارد و خبــر توقــف کامــل تجــارت 

بــا ایــن کشــور اساســا کــذب اســت. 
ــی  ــه لطیف ــید روح ال ــنیم، س ــزارش تس ــه گ ب
ــد تجــاری  ،ســخنگوی گمــرک اظهــار داشــت : رون
در مــرز ماهیــرود رشــد ۵۰درصــدی پیــدا کــرده و 
روزانــه بیــش از ۵۰۰ کامیــون محمولــه هایشــان را 
بــه کامیــون هــای افغــان انتقــال داده تــا بــه مقاصــد 

ــن کاالهــا در افغانســتان برســد. ــی ای صادرات
ــه  ــک ب ــز نزدی ــارون نی ــرز دوغ ــزود: در م وی اف
ــه  ــای تجــاری خــود را ب ــه ه ــون محمول ۲۵۰ کامی
ــرای طــی مســیر در  ــان ب ــا و تجــار افغ ــون ه کامی
افغانســتان منتقــل مــی کننــد  و خبــر توقــف کامــل 
تجــارت بــا افغانســتان شــایعه اســت و شــاید بیشــتر 
کاربــرد داخلــی در افغانســتان  را بــرای طــرف هــای 

درگیــر داشــته باشــد. 
ــت  ــت امنی ــد از بازگش ــرد: بع ــد ک ــی تاکی لطیف
بــه مــرز میلــک و فروکــش کــردن درگیــری هــا  بــا 
ــای  ــازمان ه ــا س ــده  ب ــام ش ــای انج ــی ه هماهنگ
مســتقر در مــرز و نیروهــای نظامــی و امنیتــی، 
ــتان  ــک سیس ــرز میل ــف در م ــای متوق ــون ه کامی
ــه  ــه شــرط خواســت تجــار افغــان ب و بلوچســتان ب
ماننــد ماهیــرود و دوغــارون  مــی تواننــد کاالهــای 
ــه کامیــون هــای افغــان تحویــل  خــود را در مــرز ب
دهنــد تــا بــه مقاصــد نهایــی در ایــن کشــور ارســال 

شــود.
مــرز  بازگشــایی  افــزود:  ســخنگوی گمــرک 
میلــک، فعــال بــرای کامیــون هــای متوقــف در مــرز 
ــی  ــرکات اجرای ــنبه گم ــم از ش ــد داری ــت و امی اس
و تجــار بتواننــد  محمولــه هــای جدیــد را بــا 
ــرای  ــه ایــن مــرز ب ــا گمــرک میلــک ب هماهنگــی ب

ــد. ــال کنن ــتان ارس ــه افغانس ــادرات ب ص
گفتنــی اســت از روز جمعــه از  مــرز میلــک بــه 
ــام  ــروج کاال انج ــده خ ــش آم ــوالت پی ــل تح دلی

نشــده اســت.

ــتورالعمل جدیـــد ابـــالغ شـــده از ســـوی  دسـ
ـــرکت  ـــی ش ـــه بازارگردان ـــورس در زمین ـــازمان ب س
هـــا، بـــه وضعیـــت نقدشـــوندگی ســـهام شـــرکت 
ـــی  ـــروش طوالن ـــد و ف ـــای خری ـــف ه ـــود ص ـــا، نب ه
و توســـعه معامـــالت بـــازار ســـرمایه کمـــک مـــی 

ـــد.   کن
احمـــد اشـــتیاقی، کارشـــناس بـــازار ســـرمایه 
بـــه تصویـــب تغییـــرات جدیـــد در دســـتورالعمل 
بازارگردانـــی اشـــاره کـــرد و در گفـــت و گـــو 
بـــا بـــازار ســـرمایه گفـــت: تاکنـــون رونـــد طـــی 
ـــق  ـــی از طری ـــوز بازارگردان ـــذ مج ـــرای اخ ـــده ب ش
ـــا  ـــه ب ـــی ک ـــود، در حال ـــی ب ـــورس طوالن ـــازمان ب س
دســـتورالعمل جدیـــد , ایـــن وظیفـــه بـــه بـــورس 
و فرابـــورس محـــول شـــد و ســـازمان بـــورس بـــا 
تصمیـــم جدیـــد , رونـــد صـــدور بازارگردانـــی را 

تســـریع کـــرده اســـت.
ـــتورالعمل  ـــده در دس ـــال ش ـــرات اعم ـــه تغیی او ب
جدیـــد بازارگردانـــی اشـــاره کـــرد و اظهـــار 
ـــه  ـــد درج ـــورس بای ـــورس و فراب ـــدا ب ـــت: در ابت داش
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــالم کنن ـــهم را اع ـــر س ـــوندگی ه نقدش
ــد  ــرای خریـ ــم بـ ــیار مهـ ــی بسـ ــوع , عاملـ موضـ
ـــه  ـــهمی ک ـــر س ـــرا ه ـــود زی ـــی ش ـــی م ـــهم تلق س
از درجـــه نقدشـــوندگی باالیـــی برخـــوردار باشـــد 
در آینـــده هیـــچ دغدغـــه ای  بـــرای فـــروش آن 

وجـــود نـــدارد.
اشـــتیاقی خاطرنشـــان کـــرد: شـــرکتی کـــه از 
ــت  ــوردار اسـ ــی برخـ ــوندگی پایینـ ــه نقدشـ درجـ
بـــه طـــور حتـــم بایـــد دارای بازارگـــردان باشـــد 
ـــار  ـــروش آن دچ ـــرای ف ـــده ب ـــهامدار در آین ـــا س ت

ـــتورالعمل  ـــم دس ـــور حت ـــه ط ـــه ب ـــود ک ـــکل نش مش
جدیـــد مـــی توانـــد کمـــک کننـــده در وضعیـــت 

نقدشـــوندگی شـــرکت هـــا باشـــد.
ـــت:  ـــار داش ـــرمایه اظه ـــازار س ـــناس ب ـــن کارش ای
طبـــق دســـتورالعمل جدیـــد بازارگردانـــی، ســـهام 
ـــود  ـــراه ش ـــرمایه هم ـــش س ـــا افزای ـــه ب ـــرکتی ک ش
ـــد. ـــش یاب ـــد افزای ـــردان بای ـــدات بازارگ ـــاً  تعه قاعدت

او بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه طبـــق دســـتورالعمل 
ـــزم  ـــورس مل ـــورس و فراب ـــا، ب ـــردان ه ـــد بازارگ جدی
ـــوند،  ـــی ش ـــا م ـــردان ه ـــی بازارگ ـــش هفتگ ـــه پای ب
ــزد  ــد، کارمـ ــات جدیـ ــار تصمیمـ ــت: در کنـ گفـ
بازارگـــردان هـــا بنـــا بـــر عملکـــردی کـــه دارنـــد 
ــه  ــوع از جملـ ــد، ایـــن موضـ ــد شـ ــر خواهـ متغیـ
اتفاقـــات مثبتـــی اســـت کـــه مـــی توانـــد جـــزو 

ـــود. ـــرح ش ـــد مط ـــتورالعمل جدی ـــت دس ـــکات مبث ن
از  بخشـــی  اکنـــون  داد:  ادامـــه  اشـــتیاقی 
بازارگـــردان هـــا بـــه تعهـــدات خـــود عمـــل 
نمـــی کننـــد در حالـــی کـــه بازارگـــردان هـــا بـــا 
ـــف  ـــام وظای ـــه انج ـــد ب ـــد متعه ـــتورالعمل جدی دس
ـــود ,  ـــت خ ـــود فعالی ـــرای بهب ـــوند و ب ـــی ش ـــود م خ

تـــالش خواهنـــد کـــرد.
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــرمایه ب ـــازار س ـــناس ب ـــن کارش ای
اینکـــه طبـــق ابالغیـــه ارائـــه شـــده، کارمـــزدی 
ـــرد  ـــی گی ـــرار م ـــا ق ـــردان ه ـــار بازارگ ـــه در اختی ک
مشـــروط بـــر نـــوع فعالیتـــی اســـت کـــه انجـــام 
مـــی شـــود، گفـــت: ایـــن مســـایل در کنـــار 
یکدیگـــر نشـــان دهنـــده تغییـــر فاحـــش در 
ـــگاه  ـــوع ن ـــن ن ـــت، ای ـــا اس ـــردان ه ـــت بازارگ فعالی

بـــه اقدامـــات انجـــام شـــده از ســـوی بازارگـــردان 
ـــوندگی  ـــا در نقدش ـــیار راهگش ـــد بس ـــی توان ـــا م ه
ـــوان  ـــه عن ـــون ب ـــه اکن ـــد ک ـــا باش ـــرکت ه ـــهام ش س

معضـــل فعلـــی بـــازار تلقـــی مـــی شـــود.
ـــی  ـــتورالعمل قبل ـــق دس ـــه طب ـــان اینک ـــا بی او ب
ــه  ــرکتی بـ ــهام شـ ــر سـ ــی، اگـ ــرای بازارگردانـ بـ
ـــروش  ـــا ف ـــد ی ـــف خری ـــد روز دارای ص ـــدت چن م
ــه  ــبت بـ ــدی نسـ ــچ تعهـ ــردان هیـ ــود بازارگـ بـ
ـــت:  ـــت، گف ـــی نداش ـــره معامالت ـــردن گ ـــرف ک برط
در حالـــی کـــه طبـــق دســـتورالعمل جدیـــد اگـــر 
ســـهمی بـــه صـــورت ســـه روز متوالـــی در صـــف 
خریـــد و فـــروش باشـــد بازارگـــردان مـــی توانـــد 
تـــا ۴ برابـــر دامنـــه نوســـان در خواســـت حـــراج 
ـــود  ـــردان خ ـــت، بازارگ ـــن درخواس ـــا ای ـــه ب ـــد ک کن

متعهـــد بـــه خریـــد یـــا فـــروش مـــی شـــود.
اشــتیاقی معتقــد اســت کــه دســتورالعمل جدیــد 
ابــالغ شــده از ســوی ســازمان بــورس کمکــی 
ــا و  ــرکت ه ــهام ش ــوندگی س ــت نقدش ــه وضعی ب
ــد  ــی خواه ــروش طوالن ــد و ف ــای خری نبودصــف ه

ــود.   ب
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه افــزود: در صــورت 
اجرایــی شــدن آن ابالغیــه جدیــد و انجــام فعالیــت 
ــده،  ــه ش ــتورالعمل ارائ ــق دس ــا مطاب ــردان ه بازارگ
ضمــن تســریع اخــذ مجــوز بازارگردانی، نقدشــوندگی 
ســهام شــرکت هــا نســبت بــه گذشــته بهتــر و قــوی 

تــر خواهــد شــد.
ــار  ــاق در کنـ ــن اتفـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
مزایایـــی کـــه بـــا خـــود بـــه همـــراه دارد مـــی 
ـــالت  ـــعه معام ـــمگیری را در توس ـــک چش ـــد کم توان
بـــازار ســـرمایه داشـــته باشـــد، افـــزود: یکـــی از 
ــود  ــرمایه بهبـ ــازار سـ ــعه بـ ــی توسـ ــل اصلـ عوامـ
ــوال  ــت و اصـ ــهام اسـ ــوندگی سـ ــت نقدشـ وضعیـ
مقولـــه بازارگردانـــی بـــرای نقدشـــوندگی ســـهام 
اســـت تـــا دیگـــر هیـــچ ســـهمی در بـــازار دچـــار 

ــود. ــوندگی نشـ ــل نقدشـ معضـ

اقدام جدید سازمان بورس رقم می زند؛ 

کمک چشمگیر دستورالعمل جدید بازارگردانی در 
توسعه معامالت بازار سرمایه
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پیش فروش ملک های تعاونی ها با 
تخلف همراه بوده است 

مدیــرکل تعاونی هــای توزیعــی وزارت تعــاون، 
ــون  ــدن قان ــرا نش ــاره اج ــی درب ــاه اجتماع کار و رف

ــی داد.  ــاختمان توضیحات ــروش س ــش ف پی
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، موســی 
وزارت  توزیعــی  تعاونی هــای  مدیــرکل  نجفــی 
ــش  ــون پی ــه قان ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
فــروش ســاختمان توســط تعاونی هــای عمرانــی 
بحــث  در  کــرد:  اظهــار  و  داد  نشــان  واکنــش 
ــت  ــی تح ــی، قانون ــای عمران ــا و اتحادیه ه تعاونی ه
عنــوان تعــاون وجــود دارد کــه هــر تعاونــی و 
ــد،  ــت می کن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــه ای ک اتحادی
موظــف اســت بــه ایــن قانــون توجــه داشــته باشــد.

مدیــرکل تعاونی هــای توزیعــی وزارت تعــاون، 
ادامــه داد: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
مســئولیت نظارتــی دارد و باتوجــه بــه رصــدی 
ــت  ــوارد رعای ــری از م ــه یک س ــورت گرفت ــه ص ک
ــا تعاونی هــا در  ــر مهــم اســت ت ــن ام نمی شــود؛  ای
بخــش تعــاون یعنــی بخش هــای تامیــن مســکن و 

ــد. ــدام کنن ــون اق ــق قان ــکن مطاب ــد مس تولی
از  تعــاون  وزارت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزود:  ــد، اف ــتقبال می کن ــردم اس ــدن م ــه دار ش خان
ــوه  ــی و انب ــای عمران ــه تعاونی ه ــا هم ــه ای ب جلس
ســاز داشــتیم و آنهــا  اعــالم  کردنــد در حــال 

هســتند. امــالک  پیش فــروش 
ــد  ــک نیازمن ــروش مل ــش ف ــت: پی ــی گف نجف
زمیــن اســت کــه باتوجــه بــه وجــود مســتندات الزم 
ــش  ــرای پی ــن ب ــود زمی ــر وج ــندی دال ب ــچ س هی
فــروش وجــود نداشــت و زمانــی ملکــی پیــش 
ــته باشــد  ــود داش ــن وج ــه زمی ــروش می شــود ک ف
ــون  ــوب قان ــد در چارچ ــم بای ــاق ه ــن اتف ــه ای ک

ــود. ــام ش انج

شهر و شورا

کاریکاتور

برای خانه خریدن ۷۰ سال صبر کنید

منبع: تسنیم

دستور واکسیناسیون 8۰ هزار پرسنل 
پمپ بنزین  صادر شد 

رئیــس صنــف جایگاه هــای ســوخت کشــور 
ــا،  ــن کرون ــرای واکس ــی ب ــند مل ــق س ــت: طب گف
مکاتبــات انجــام شــده فــی مابیــن و انعــکاس مــوارد 
بــه وزارت محتــرم بهداشــت، وزیــر محتــرم دســتور 
واکسیناســیون پرســنل جایگاه هــای ســوخت را 

ــد. ــادر کردن ص
اســداهلل قلیــزاده رئیــس صنــف جایگاه هــای 
ســوخت کشــور در گفتگــو بــا فــارس گفــت: طبــق 
ــا، مکاتبــات انجــام  ــرای واکســن کرون ســند ملــی ب
شــده فــی مابیــن و انعــکاس مــوارد بــه وزارت 
محتــرم بهداشــت، ظهــر دیــروز وزیــر محتــرم 
جایگاه هــای  پرســنل  واکسیناســیون  دســتور 

ــد. ــادر کردن ــوخت را ص س
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی صاحبــان 
اماکــن فــروش و عرضــه فرآورده هــای نفتــی کشــور 
ــیون  ــر در واکسیناس ــش از تاخی ــد روز پی ــه چن ک
وزارت  از  تشــکر  ضمــن  بــود،  کــرده  انتقــاد 
ــالمت  ــان س ــه کادر قهرم ــت و هم ــرم بهداش محت
ــع  ــتور قاط ــا دس ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــور، اب کش
وزیــر محتــرم و همدلــی موجــود در بیــن کادر 
بهداشــت و درمــان بــه زودی در روزهــای پیــش رو 

ــود. ــام ش ــیون انج واکسیناس
ــای الزم از  ــت: اطالعیه ه ــان گف ــزاده در پای قلی
طریــق وزارت بهداشــت و نیــز اطــالع رســانی ایــن 
ــام و  مجموعــه صنفــی در خصــوص طریقــه ثبــت ن

ــا صــادر میگــردد. واکسیناســیون متعاقب

زاکانی: 
استفاده از نیروهای شهرداری در دوره جدید 

مدیریت شهری در اولویت قرار دارد 

ــت شــهرداران مناطــق،  ــه فعالی ــا اشــاره ب ــران ب شــهردار منتخــب ته
نواحــی و نیروهــای شــهرداری گفــت: بنــده داعیــه شایسته ســاالری دارم 
ــدام  ــی اق ــای ارزیاب ــاس کانون ه ــر اس ــز ب ــه نی ــن زمین ــاءاهلل در ای و ان ش

خواهیــم کــرد. 
ــای  ــر از اعض ــن تقدی ــنیم، ضم ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــا زاکان علیرض
ــه وی در شــهرداری  ــه جهــت اعتمــاد ب شــورای اســالمی شــهر تهــران ب
ــا همراهــی و همــکاری ۲۱  ــاً تــالش خواهیــم کــرد ب تهــران گفــت: قطع
ــه شــهروندان  ــی را در شــهر ب ــات خوب عضــو شــورای شــهر تهــران خدم

ــه کنیــم. ارائ
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا از مدیــران فعلــی و شــهرداران 
ــتند  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــر مش ــال حاض ــه در ح ــی ک ــق و نواح مناط
ــه  ــده داعی ــت: بن ــر، گف ــا خی ــد ی ــد ش ــتفاده خواه ــد اس در دوره جدی
شایسته ســاالری دارم و ان شــاءاهلل در ایــن زمینــه  بــر اســاس کانون هــای 

ــدام خواهیــم کــرد. ــی اق ارزیاب
زاکانــی تصریــح کــرد: البتــه اولویــت ابتدایــی مــا اســتفاده از پرســنل 
ــا و  ــاً از نیروه ــرار دارد و قطع ــاد ق ــن نه ــه در ای ــی ک شــهرداری و ظرفیت

ــد اســتفاده خواهــد شــد. پرســنلی کــه مــورد ارزیابــی قــرار بگیرن

استاندار تهران مطرح کرد؛ 
لغو قانون منع استقرار صنایع جدید باعث رشد 

تولیدات و اشتغال می شود 

محســنی بندپــی گفت:لغــو قانــون منــع اســتقرار صنایــع جدیــد باعــث 
ــوژی  ــت عقــب ماندگــی تکنول ــع اســتان تهــران از حال ــا صنای می شــود ت
ــد و  ــری تولی ــش دو براب ــث افزای ــن باع ــد و ای ــر کن ــت روز تغیی ــه حال ب

ــود.  ــتغال می ش اش
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، انوشــیروان محســنی بنــد پــی 
ــار  ــت، اظه ــی و دول ــش خصوص ــورای بخ ــه ش ــران در جلس ــتاندار ته اس
ــری  ــه کارگی ــازی و ب ــعه، نوس ــش رو توس ــه پی ــی ک ــی از موانع کرد:یک
تجهیــزات روز در صنایــع اســتان تهــران وجــود دارد، منــع اســتقرار 
صنایــع جدیــد در شــعاع ۱۲۰ کیلومتــری اســتان تهــران اســت کــه باعــث 
ــه  ــل ب ــال قب ــا ۴۰ س ــوژی ۳۰ ی ــا تکنول ــتان ب ــع اس ــا صنای ــد ت می ش

ــد.  ــه دهن ــت ادام فعالی
ـــودگی  ـــت فرس ـــا حال ـــود ت ـــث می ش ـــوع باع ـــن موض ـــه داد:ای وی ادام
و پیـــری را در صنایـــع اســـتان تهـــران شـــاهد باشـــیم. دو ســـال کار 
کارشناســـی انجـــام شـــده براســـاس نظـــرات کارشناســـی کـــه محیـــط 
ـــازمان  ـــن س ـــه ای بی ـــم نام ـــاد تفاه ـــه انعق ـــر ب ـــد منج ـــه ش ـــت ارائ زیس
ـــه  ـــد ک ـــارت ش ـــدن و تج ـــت، مع ـــور و وزارت صنع ـــت کش ـــط زیس محی
ـــری را اتخـــاذ  ـــه تدابی ـــم ک ـــت پیشـــنهاد دادی ـــات دول ـــه هی براســـاس آن ب
کننـــد تـــا بـــرای توســـعه و نوســـازی صنایعـــی کـــه در شـــهرک های 
ـــن  ـــت از بی ـــن محدودی ـــد ای ـــتقرار دارن ـــی اس ـــای صنف ـــی و واحد ه صنعت

ـــرود. ب
ــت  ــات دول ــی را هی ــک ســیکل طوالن ــا ی ــران گفت:نهایت ــتاندار ته اس
در دســتور کار قــرار داد کــه مــا از یــک ظرفیــت قانونــی دیگــر اســتفاده 
ــه دارای  ــی ک ــی صنایع ــد تمام ــرر ش ــد. مق ــون ش ــه قان ــم و مصوب کردی
ــازی   ــعه، نوس ــرای توس ــد ب ــی توانن ــتند، م ــرداری هس ــره ب ــه به پروان
ــر ظرفیــت خــود را  ــا دو براب ــد ت ــه کار گیرن ــوژی ب زنجیــره تولیــد  تکنول

ــد. ــش دهن افزای
وی افزود:ایــن کار باعــث می شــود تــا صنایــع اســتان تهــران از حالــت 
ــث  ــن باع ــد و ای ــر کن ــت روز تغیی ــه حال ــوژی را ب ــی تکنول ــب ماندگ عق

ــود. ــتغال می ش ــد و اش ــری تولی ــش دو براب افزای

پلیس راهور:
ساعت تردد شبانه تهران در محرم تغییر نکرده است 

ــاره چگونگــی اجــرای طــرح  ــزرگ درب رئیــس پلیــس راهــور تهــران ب
تــردد شــبانه بــا توجــه بــه حرکــت دســته جات در ســاعات پایانــی شــب، 
ــه نظــر ســتاد  ــه تغییراتــی در ایــن موضــوع منــوط ب اعــالم کــرد: هرگون
ملــی مقابلــه بــا کرونــا اســت و تــا ایــن لحظــه ابالغیــه ای مبنــی بــر تغییــر 

ســاعت دریافــت نکــرده ایــم. 
ــاره  ــن ب ــدی« در ای ــین حمی ــردار »محمدحس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــالغ، تغییــر ســاعت ها  ــه محــض تصمیــم گیــری و اب خاطرنشــان کــرد: ب

لحــاظ خواهــد شــد.
ــردد  ــت ت ــا ممنوعی ــیوع کرون ــس از ش ــه پ ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــال اجراســت. ــداد در ح ــا ســه بام ــای شــخصی از ســاعت ۲۲ ت خودروه

ــا  ــام عــزاداری آق ــا اعــالم محدودیت هــای ترافیکــی ای وی همچنیــن ب
اباعبــداهلل الحســین )ع( بیــان داشــت: بــا توجــه بــه فرارســیدن دهــه اول 
محــرم شــرایط ترافیکــی و محدودیــت هــای متفاوتــی برقــرار خواهــد شــد 
ــا شــرایط هیات هــای عــزاداری اســت چــرا  کــه ایــن طرح هــا متناســب ب
کــه بــا اجــرای مراســم در فضــای بــاز و شــبکه معابــر بخشــی از خطــوط 
ویــژه، میادیــن و ســطح معابــر بــه مراســم عــزاداری تعلــق خواهــد گرفــت.

حمیــدی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه یکــی از آســیب های ایــن ایــام بــه 
بحــث تصادفــات عابــر پیــاده برمی گــردد، خاطرنشــان کــرد: تاریکــی شــب، 
لبــاس مشــکی عابــران و خســتگی برخــی از راننــدگان در ســاعات پایانــی 
ــد حــوادث ترافیکــی ناخوشــایندی را رقــم  روز و نداشــتن تمرکــز می توان
ــد بنابرایــن از عــزاداران و راننــدگان تقاضــا می کنیــم کــه در حاشــیه  بزن
ــا تمرکــز و دقــت بیشــتری تــردد  شــبکه معابــر و هیئت هــای عــزاداری ب

کننــد تــا کمتریــن حادثــه را شــاهد باشــیم.
رئیــس پلیــس راهــور تهــران از روســای هیئــات عــزاداری درخواســت 
ــارک  ــای پ ــص ج ــت، تخصی ــش درس ــی و چین ــه بــا جانمای ــرد ک ک
مناســب بــرای خودروهــا و همچنیــن تامیــن روشــنایی و اســتقرار مناســب 

ــند. ــا باش ــزاداران کوش ــی ع ــای ایمن ــا در ارتق موکب ه
ــرم  ــام مح ــا در ای ــون ه ــردد کامی ــاعات ت ــاره س ــن درب وی همچنی
ــه  ــایل نقلی ــا و وس ــردد کامیون ه ــرد: ت ــان ک ــران خاطرنش ــر ته در معاب
ســنگین در ایــام محــرم از ۳۰ دقیقــه بامــداد تــا 6:۳۰ صبــح مجــاز اســت.

فرمانــدار کلیبــر اعــالم کــرد: بــر اثــر وقــوع 
ــان  ــارد توم ــتان ۲7۱.۵ میلی ــیل در شهرس س
خســارات مالــی بــه مــردم ایــن شهرســتان وارد 

شــده اســت. 
بــه گــزارش ایرنــا، عدالــت حاجــی پــور در یک 
ــای  ــرد: بارش ه ــار ک ــری، اظه ــوی خب گفت وگ
ــر،  ــه در شهرســتان کلیب ــن هفت روز یکشــنبه ای
در کمتریــن زمــان ممکــن بــه حــدود 7۴ میلــی 
متــر رســید و منجــر بــه وقــوع ســیالب شــد کــه 
متاســفانه بــر اثــر آن ســه نفــر نیــز مفقود شــدند.

شــریف  مــردم  تــالش  بــا  افــزود:  وی 
شهرســتان، ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان 
و اســتان و نیروهــای امــدادی، جســد دو نفــر از 
مفقودشــدگان روز دوشــنبه و جســد نفــر ســوم 

نیــز روز ســه شــنبه کشــف شــد.
وی ضمــن تســلیت بــه خانواده هــای جــان 
باختــگان ایــن حادثــه، اظهــار کــرد: در جریــان 
ــدود  ــی ح ــاده ارتباط ــیالب، ج ــن س ــوع ای وق
۱۲ روســتا آســیب دیــده کــه شــامل ۲۰ 
کیلومتــر راه روســتایی و ۲۰ دهنــه پــل بــوده 
و در مجمــوع حــدود ۱۳۰ میلیــارد تومــان 
خســارت از ایــن طریــق ارزیابــی شــده اســت.

حاجــی پــور تشــریح کــرد: آب شــرب هفت 

ــی و  ــبکه داخل ــده و ش ــع ش ــز قط ــتا نی روس
خطــوط انتقــال در ایــن روســتاها بــه خصــوص 
ــا  ــه آب شــرب شــهید لشــکری ب ــه خان تصفی
پوشــش ۱۰7 روســتا آســیب دیــده اســت کــه 
خســارت ایــن حــوزه نیــز ۲۵ میلیــارد تومــان 

ــود. ــرآورد می ش ب
وی بیــان کــرد: قطعــی گاز ۱۰ روســتا 
منجــر بــه بــروز خســارت پنــج میلیــارد 
ــز  ــتا نی ــار روس ــرق چه ــی ب ــی و قطع تومان
منجــر بــه خســارت ۲.۵ میلیــارد تومانــی 

ــت. ــده اس ش

حاشــبه  مــزارع  و  باغــات  افــزود:  وی 
ــاب  ــا احتس ــز ب ــتان نی ــای شهرس رودخانه ه
کانال هــای آب آور زراعــی، راه هــای دسترســی 
ــان  ــارد توم ــدود ۱۰۹ میلی ــه ح ــایر ابنی و س

دیده انــد. خســارت 
ــون  ــه اکن ــان این ک ــا بی ــر ب ــدار کلیب فرمان
ــا  ــرق، گاز و راه ارتباطــی تمامــی روســتاها ب ب
کمــک تیم هــای ارســالی از مرکــز اســتان 
ــان  ــت: ن ــت، گف ــده اس ــر ش ــتان دای و شهرس
مصرفــی روســتاهای آســیب دیــده توســط 
خیــران نیــک اندیــش و تیــم مدیریــت بحــران 

ــود. ــع می ش ــون توزی ــده و اکن ــن ش تامی
وی یــادآوری کــرد: فعــال تامیــن آب شــرب 
ــوار،  ــان، گ ــاه خ ــهریق، عربش ــتاهای س روس
چــای کنــدی و تصفیــه خانــه شــهید لشــکری 
ــر شــب  ــا آخ ــرار اســت ت ــه ق مشــکل دارد ک
ــوط  ــن خط ــل ای ــور کام ــه ط ــنبه ب ــه ش س

ــوند. ــدازی ش ــال راه ان انتق
عصــر یکشــنبه ایــن هفتــه در زمــان بســیار 
کوتاهــی، بــارش 7۰ میلــی متــری بــاران 
ــیل  ــوع س ــب وق ــر موج ــتان کلیب در شهرس
ــر آن ســه نفــر جــان  ــر اث مهیبــی شــد کــه ب

ــد. ــت دادن ــود را از دس خ
ــن شهرســتان  ــار روســتای ای ســیل در چه
شــامل گــوار، ســهریق، عربشــاه خــان و چــای 
ــاراتی  ــه، خس ــن حادث ــدی رخ داد و در ای کن
ــی شــامل خــط  ــه تاسیســات زیربنای جــدی ب

ــد. ــرب وارد ش ــرق و آب ش ــال گاز، ب انتق
ســیل ۱۱ دســتگاه خــودرو و تراکتــور را بــا 
خــود بــرد؛ ۲ دهنــه  پــل آســیب جــدی دیــد و 
بیــش از ۲۰۰ راس دام ســبک و ســنگین تلــف 
ــئلین  ــه »س ــیه رودخان ــات حاش ــدند؛ باغ ش
ــیل  ــن س ــز در ای ــای نی ــر چ ــای« و کلیب چ

ــد.  خســارت دیدن

ـــت  ـــنیم، مدیری ـــزاری تس ـــده در خبرگ ـــت آم ـــه دس ـــناد ب اس
ـــه آزاد ارس را  ـــر منطق ـــته ب ـــک بازنشس ـــاله ی ـــی ۴ س غیرقانون
نشـــان می دهـــد و اکنـــون ایـــن ســـوال مطـــرح اســـت کـــه 
ـــه  ـــل را ب ـــی مدیرعام ـــوق غیرقانون ـــی حق ـــای نظارت ـــا نهاده آی

بیـــت المـــال بازمی گرداننـــد؟ 
ـــت  ـــم و دول ـــت دوازده ـــل دول ـــنیم، در اوای ـــزارش تس ـــه گ ب
دوم حســـن روحانـــی، پـــس از اینکـــه مرتضـــی بانـــک بـــه 
ـــق  ـــورایعالی مناط ـــر ش ـــور و دبی ـــس جمه ـــاور رئی ـــوان مش عن
ــد، مرتضـــی بانـــک در بهمـــن ۹6  ــور منصـــوب شـ آزاد کشـ
ـــه  ـــدران را ب ـــتان مازن ـــی در اس ـــی روحان ـــتاد انتخابات ـــس س رئی
عنـــوان مدیرعامـــل جدیـــد ســـازمان منطقـــه آزاد تجـــاری ـ 

صنعتـــی ارس منصـــوب کـــرد.
مدیـــر عامـــل 6۹ ســـاله منطقـــه آزاد ارس متولـــد ۱۳۳۱ 
ـــریف  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــل از دانش ـــارغ التحصی ـــل و ف ـــهر باب ش
ــی  ــای نمایندگـ ــمت هـ ــن در سـ ــش از ایـ ــه پیـ ــت کـ اسـ
ــالمی  ــورای اسـ ــس شـ ــار دوره مجلـ ــل در چهـ ــردم بابـ مـ
ــاون  ــتم، معـ ــم و هشـ ــارم، ششـ ــوم، چهـ ــای سـ در دوره هـ
ـــمالی،  ـــان ش ـــتاندار خراس ـــدران، اس ـــتانداری مازن ـــی اس عمران
ـــت  ـــران فعالی ـــتان ته ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــل ش مدیرعام

کـــرده اســـت.
مشـــاور وزرای نیـــرو و کشـــور و ریاســـت بنیـــاد مســـکن 
ـــرکت ســـازمان  ـــره ش ـــت مدی ـــس هیئ ـــالمی، ریی انقـــالب اس
توســـعه مســـکن ایـــران، عضـــو هیئـــت موســـس و رئیـــس 
هیئـــت امنـــای دانشـــگاه علـــوم و فنـــون مازنـــدران و عضـــو 
ـــوری اســـالمی  ـــای جمه ـــرکت هواپیم ـــره ش ـــت مدی ـــی هیئ اصل
)همـــا( از دیگـــر ســـوابق و مســـئولیت های محســـن نریمـــان 

ـــت. ـــوده اس ب

پـــس از اجـــرای قانـــون منـــع بکارگیـــری بازنشســـتگان 
اینکـــه  بهانـــه  بـــا  نریمـــان  دولتـــی،  پســـت های  در 
ـــدرک  ـــا م ـــا ب ـــیده و ی ـــال نرس ـــه ۳۰ س ـــنواتش ب ـــوع س مجم
فـــوق لیســـانس امـــکان ادامـــه فعالیـــت تـــا ۳۵ ســـال را 
ــد  ــوب شـ ــه آزاد ارس منصـ ــی منطقـ ــه مدیرعاملـ دارد، بـ
ـــش  ـــوابق وی بی ـــوع س ـــه اوال مجم ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــده در  ـــت ش ـــمی ثب ـــدرک رس ـــا م ـــت، ثانی ـــال اس از ۳۱ س
ســـامانه های وزارتـــی لیســـانس اســـت و تنهـــا در ســـامانه 
ـــانس  ـــوق لیس ـــوان ف ـــه عن ـــور ب ـــتگی کش ـــدوق بازنشس صن
ــی وی در  ــدرک تحصیلـ ــن مـ ــت. آخریـ ــده اسـ ــت شـ ثبـ
ـــش  ـــت بی ـــوده و فعالی ـــانس ب ـــه کار لیس ـــت ب ـــان بازگش زم
از ۳۰ ســـال بـــرای وی ممنـــوع بـــوده ولـــی بـــا تخلـــف 
ــه آزاد  ــند مدیرعاملـــی منطقـ ــر مسـ ــان بـ ــکار، همچنـ آشـ

ارس فعالیـــت دارد.
ـــال ۱۸/6/۹۲  ـــرای س ـــان ب ـــودت ایش ـــتور ع ـــه ای، دس در نام

ـــدارد! ـــد ن ـــرای تمدی ـــه ای ب ـــه نام ـــوده ک ـــال ب ـــرای یکس ب

فرماندار: 

سیل در کلیبر بیش از 2۷۰ میلیارد تومان خسارت زد

ماجرای مدیریت غیرقانونی و 4 ساله یک 
بازنشسته بر منطقه آزاد ارس 

تعیین اعضا کمیسیون های تخصصی 
شورای اسالمی شهر تبریز 

در جلســه علنــی شــورای اســالمی شــهر تبریــز 
اعضــا کمیســیون تخصصــی شــورای اســالمی شــهر 

تبریــز تعییــن شــدند. 
ــورای  ــی ش ــه علن ــارس، در جلس ــزارش ف ــه گ ب
ــز اعضــا کمیســیون تخصصــی  ــهر تبری اســالمی ش

ــدند. ــن ش ــز تعیی ــهر تبری ــورای اســالمی ش ش
اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری:

ــدم ،  ــی اق ــدون بابای ــان، فری ــوای باغب علیرضــا ن
روح اهلل رشــیدی، یاســین بجانــی، حکیمــه غفــوری.

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــران، حم ــیون عم کمیس
ــهری: ش

ســید کاظــم زعفرانچی لــر، روح اهلل رشــیدی، 
ــان،  ــوای باغب ــا ن ــدم،  علیرض ــی اق ــدون بابای فری

ــی ــین بجان یاس
کمیسیون ارزیابی، نظارت و تحقیق:

احمــدی،  غالمرضــا  اســوتچی،  محمدحســن 
حکیمــه غفــوری، روح اهلل دهقــان نژاد،رســول برگــی

و  گردشــگری  گــذاری،  ســرمایه  کمیســیون 
بهبــود فضــای کســب و کار:

ســید کاظــم زعفرانچیلــر، احــد صادقــی، علیرضــا 
نــوای باغبــان

کمیسیون برنامه و بودجه: 
ــهرام  ــادی، ش ــز ه ــان، پروی ــوای باغب ــا ن علیرض

ــژاد ــان ن ــی و روح اهلل دهق ــد صادق ــری، اح دبی
کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری:

احــد صادقــی، یاســین بجانــی، پرویزهــادی، 
غالمرضــا احمــدی و شــهرام دبیــری

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
هــادی،  پرویــز  زعفرانچی لــر،  کاظــم  ســید 
ــول  ــژاد، رس ــان ن ــوری، روح اهلل دهق ــه غف حکیم

ــی برگ

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
خرید خدمات نظافت

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی 
موضــوع مناقصــه: خریــد خدمــات تنظیــف فضــای اداری اداره کل بیمــه ســالمت اســتان آذربایجــان شــرقی 

و ادارات  تابعــه بــه متــراژ ۱۴۸۰۰ متــر مربــع 
جهــت تنظیــف اداره کل بیمــه ســالمت اســتان آذربایجــان شــرقی و شهرســتان هــای )ورزقــان، مرنــد، ســراب، 
میانــه، اهــر، هریــس، اســکو، خداآفریــن، عجــب شــیر، چاراویمــاق، ملــکان( بــا شــرکت هــای صالحیــت دار دارای 

مجــوز رســمی از مراجــع و ســازمان هــای رســمی کشــور بــه مــدت 7 مــاه.
ــوع و مبلــغ تضمیــن: مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار )۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰( ریــال مــی باشــد  ن
کــه مناقصــه گــر بایســتی مبلــغ مزبــور را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه حســاب شــماره 
7777۲۱۱۰۰67  بانــک رفــاه کارگــران شــعبه میــدان ابوریحــان کــد شــعبه ۹76 بنــام اداره کل بیمــه ســالمت 
اســتان آذربایجــان شــرقی واریــز و یــا ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــه میــزان فــوق کــه مــدت اعتبــار آن ســه مــاه 

بیشــتر از تاریــخ آخریــن مهلــت پیشــنهادات باشــد بنــام و نفــع مناقصــه گــزار تهیــه و ارائــه نمایــد.
مهلت اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ لغایت روز ۱۴۰۰/۰6/۰۱ 

زمان ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد: تا تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۱۳ 
زمان بازگشای اسناد: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۱۴

ــه و کارت  ــه معرفینام ــا ارائ ــت )ج( ب ــان گشــایش پاک ــدگان در زم ــک از شــرکت کنن ــر ی ــده ه حضــور نماین
ــع اســت. ــر بالمان شناســایی معتب

محــل دریافــت و تحویــل و گشــایش پاکتهــا: متقاضیــان محتــرم جهــت دریافــت و تحویــل اســناد و مدارک 
 www.setadiran.ir ضمــن اقــدام از طریــق ســامانه ســتاد )ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت( بــه آدرس
بایســتی صرفــا نســبت بــه مهــر و امضــای الکترونیکــی وبارگــزاری اســناد از طریــق همــان ســامانه اقــدام نماینــد. و 
نیــز تحویــل فیزیکــی صرفــا ضمانــت نامــه بانکــی یــا فیــش بانکــی در پاکــت ممهــور شــده تــا تاریــخ ۱۴۰۰/۰6/۱۳ 
در اوقــات اداری )بــه غیــر از روزهــای تعطیــل( بــه نشــانی: تبریــز، گلشــهر خیابــان گلهــا، نرســیده به فلکه فــردوس، 
اداره کل بیمــه ســالمت اســتان، دبیرخانــه ادره کل اقــدام نماینــد. ثبــت نهایــی اســناد در ســامانه ســتاد الزامــی بوده 
و بازگشــایی اســناد از طریــق ســامانه فــوق انجــام خواهــد گرفــت. تاکیــد مــی گــردد اســناد بــه صــورت خوانــا و 
کامــل بــا مهــر و امضــای الکترونیکــی شــده و در ســامانه ســتاد بارگــذاری گــردد و اســناد ناقــص و ناخوانــا یــا بــدون 
مهــر و امضــای الکترونیکــی از رونــد مناقصــه کنــار گذاشــته خواهــد شــد. ضمنــا هزینــه انتشــار دو نوبــت آگهــی بــر 

عهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد. 
اداره کل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/23

اداره کل بیمه سالمت آرذبایجان شرقیاداره کل بیمه سالمت آرذبایجان شرقی

  م الف: 636
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محمودی نشست کمیسیون خود را 
تشریح کرد

تدبیر کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس برای برگزاری مجازی نشست 

علنی در مواقع خاص

داخلــی  آیین نامــه  کمیســیون  ســخنگوی 
برگــزاری مجــازی  امــکان  تصویــب  از  مجلــس 
ایــن  مواقــع خــاص در  نشســت های علنــی در 

داد.  خبــر  کمیســیون 
ســمیه محمــودی در گفــت وگــو بــا خانــه ملــت 
، در تشــریح نشســت کمیســیون آییــن نامــه داخلــی 
ــیدگی  ــوع رس ــا موض ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــه داخل ــن نام ــک آیی ــاده ی ــه طــرح اصــالح م ب
مجلــس کــه از ســوی جعفــر قــادری نماینده شــیراز 
مطــرح شــده بــود، گفــت: ایــن طــرح بررســی هــا و 
ــوع  ــت موض ــد و در نهای ــیاری ش ــای بس واکاوی ه
امــکان برگــزاری صحــن علنــی بــه صــورت مجــازی 

بــه تصویــب اعضــای کمیســیون رســید.
ــس  ــان در مجل ــهرضا و دهاق ــردم ش ــده م نماین
شــورای اســالمی در ادامــه بــا بیــان اینکــه موضــوع 
مــاده یــک قانــون آیین نامــه دربــاره محــل برگزاری 
جلســات علنــی مجلــس اســت، عنــوان کــرد: ممکن 
اســت هیــأت رئیســه تشــخیص بدهــد بــرای مثــال 
در شــرایط کرونــا و یــا شــرایط خــاص دیگــر جلســه 
علنــی بــه صــورت مجــازی برگــزار شــوند کــه ایــن 
موضــوع در جلســه ای غیرمجــازی طــرح مــی شــود 
و در صــورت کســب اکثریــت آرا، جلســه بــه صــورت 

مجــازی ادامــه پیــدا مــی کنــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در برگــزاری 
ــور  ــرای حض ــی ب ــازی ضرورت ــی مج ــت علن نشس
نماینــدگان در مجلــس وجــود نــدارد، عنــوان کــرد: 
ــزاری  ــل برگ ــاره مح ــس درب ــه مجل ــأت رئیس هی
ــه  ــد ب ــز بای ــدگان نی ــد و نماین ــی ده ــخیص م تش
ــود دارد  ــکان وج ــن ام ــن رو ای ــد از ای آن رأی دهن
ــز در  کــه نماینــدگان در شهرســتان هــای خــود نی

ــند. ــته باش ــور داش ــه حض جلس
داخلــی  نامــه  آییــن  ســخنگوی کمیســیون 
مجلــس شــورای اســالمی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
زیرســاخت هــای برگــزاری نشســت علنــی مجــازی 
نیــز وجــود دارد و در مجلــس دهــم چنــد جلســه بــه 
صــورت مجــازی برگــزار شــد، همچنیــن امــکان رأی 

ــز وجــود دارد. ــدگان نی ــری و نطــق نماین گی

بیشترین مشکل واحدهای تولیدی
 در بانک ها

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــش از 7۵  ــه بی ــت ک ــران گف ــتان ته ــت( اس )صم
درصــد از موضوعــات مطــرح شــده در کارگــروه 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان درســال جــاری 
ــی  ــف بده ــن تکلی ــور بانکــی و تعیی ــه ام ــوط ب مرب
واحدهــای صنعتــی و مابقــی مربــوط بــه امــور 

ــت.  ــوده اس ــات ب ــایر موضوع ــی و س مالیات
از  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  صادقــی  یدالــه 
و  تخصصــی  کمیته هــای  جلســه   ۳۵ برگــزاری 
اصلــی، کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 

اســتان درســال جــاری خبــر داد.
بــه گفتــه وی از ابتــدای ســال تاکنــون بــه 
ــب  ــی در قال ــدی و صنعت ــد تولی مشــکالت ۸۴ واح

ــت. ــده اس ــیدگی ش ــه رس ۱۵۵ مصوب
ــات  ــت اجــرای مصوب ــاره وضعی ــن درب او همچنی
اظهــار کــرد: حــدود ۵۳ درصــد از مصوبــات اجرایــی 
ــری و دردســت اجــرا  شــده و مابقــی درحــال پیگی
ــروه  ــات کارگ ــرای مصوب ــون، اج ــق قان ــت. طب اس

ــد الزم االجــرا  اســت. ــع تولی ــع موان رف
ــع  ــع موان ــر کارگــروه تســهیل و رف ــه دبی ــه گفت ب
تولیــد اســتان تهــران بیــش از 7۵ درصــد از موضوعات 
مطــرح شــده مربــوط به امــور بانکــی و تعییــن تکلیف 
بدهــی واحدهــای صنعتــی و مابقــی مربــوط بــه امــور 

مالیاتــی و ســایر موضوعــات بــوده اســت.

استاندار آذربایجان شرقی:
اجالسیه بین المللی پیرغالمان حسینی 

در تبریز برگزار می شود

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: هجدهمین اجالســیه بین المللــی پیرغالمان 
حســینی، ۲۳ شــهریور مــاه امســال بــه میزبانی تبریــز برگزار می شــود. 

محمدرضــا پورمحمــدی در نشســت ســتاد برگــزاری هجدهمیــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــز ب ــینی در تبری ــان حس ــی پیرغالم ــیه ی بین الملل اجالس
همــکاری همــه ی دســتگاه ها و ســازمان های اســتان بــرای برگــزاری 
باشــکوه ایــن رویــداد فرهنگــی و مذهبــی اظهــار کــرد: ایــن همایــش بایــد 
ــهر  ــین)ع( و ش ــداهلل الحس ــت حضــرت اباعب ــأن درگاه باعظم ــور ش در خ

ــود. ــزار ش ــران برگ ــیع در ای ــتگاه تش ــوان خاس ــه عن ــز ب تبری
وی بــا بیــان اینکــه تــا آخریــن ســاعت مســوولیت خــود را جــدی تــر از 
گذشــته پیگیــر نمــوده و بویــژه در مســائل مربــوط بــه ایــن اجــالس خواهــم 
ــد  ــش بای ــن همای ــی ای ــع مال ــن مناب ــرای تامی ــرد: ب ــان ک ــود، خاطرنش ب
تمامــی دســتگاه هــا از جملــه شــهرداری و اتــاق بازرگانــی پــای کار آینــد.

ــز و  ــه صــورت ری ــد ب ــا بای ــف تمامــی دســتگاه ه ــه داد: وظای وی ادام
کامــال دقیــق بیــان شــود تــا تقســیم کار صــورت گرفتــه و هــر دســتگاه 

ــه تعهــدات خــود عمــل کنــد. ــا ب موظــف بــوده ت
ــف  ــدن وظای ــخص ش ــه مش ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــه  ــک هفت ــد ظــرف ی ــت: بای ــه ی تخصیصــی اجلالســیه، گف هفــت کمیت
تمامــی کمیتــه هــا تشــکیل و گــزارش عملکــرد خــود را بــه صــورت دقیــق 
ارائــه دهنــد تــا تقســیم کار بیــن دســتگاه هــا انجــام شــده و وظایــف هــر 

دســتگاه بــه صــورت مکتــوب اعــالم شــود.
ــا خــادم آســتان حســینی هســتیم  ــر اینکــه همــه م ــد ب ــا تأکی وی ب
ــان  ــم، بی ــغ نمی کنی ــن راه دری ــت در ای ــرای خدم ــی ب ــچ تالش و از هی
ــل  ــی و تجلی ــرای معرف ــی ب ــینی، فرصت ــان حس ــش پیرغالم ــرد: همای ک
از پیشکســوتان و خادمــان درگاه اباعبــداهلل )ع( اســت کــه همــه بایــد در 

ــد. ــکاری کنن ــر آن هم ــه بهت ــزاری هرچ برگ
مدیــرکل صــدا و ســیما آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
مراســم افتتاحیــه ی هجدهمیــن اجالســیه ی بین المللــی پیرغالمــان 
حســینی، ۲۳ شــهریور مــاه مصــادف بــا هفــت صفــر در محوطــه ی مســجد 

کبــود تبریــز برگــزار مــی شــود.
مرتضــی صفــری افــزود: ۲۴ شــهریور مــاه مراســم شــعرخوانی و همچنین 
مراســمی بــرای بــه نمایــش گذاشــتن شــیوه ی برگزاری دســتجات عــزاداری 

عجــم و شــاه حســین گویــان تبریــز نیــز برگــزار خواهد شــد.
ــاه  ــهریور م ــیه در ۲۵ ش ــه ی اجالس ــم اختتامی ــه داد: مراس وی ادام
برگــزار شــده کــه شــامگاه همــان روز مراســم تــالوت دعــای کمیــل نیــز 

برگــزار می شــود.
صفــری بــا اشــاره بــه وظایــف کمیتــه هــای تخصصــی اجالســیه گفــت: 
ــاوری،  ــی و فن ــازی، علم ــات و فضاس ــی تبلیغ ــه ی تخصص ــت کمیت هف
ــالع  ــی و اط ــی، اجرای ــی و مردم ــای دین ــکل ه ــری، تش ــی و هن فرهنگ
رســانی، امنیــت و انتظامــات و تــدارکات و پشــتیبانی تشــکیل شــده اســت.

بــه نقــل  از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
آذربایجــان شــرقی،در ایــن نشســت در خصــوص نحــوه ی انتخــاب و 
ــف اســتان در  ــن همــکاری بخش هــای مختل ــان و همچنی ــوت میهمان دع

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــز بح ــزاری آن نی برگ

سردار رضایی: 
در حوزه سرقت دستگاه های دیگر 

باید پای کار بیایند 

جانشــین فرمانــده ناجــا گفــت: اعــزام گشــت ها بــه صــورت هدفمنــد، 
ــردم در  ــی م ــوزش همگان ــاء آم ــوده، ارتق ــاس و آل ــق حس ــش مناط پوش
حــوزه ســرقت بایــد بــه صــورت مطلــوب در ســطح کشــور صــورت بگیــرد. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســردار قاســم رضایی جانشــین 
فرمانــده ناجــا در قــرارگاه مبــارزه بــا ســرقت بــه اهمیــت تشــکیل قــرارگاه 
مبــارزه بــا ســرقت اشــاره کــرد و اظهــار کــرد: یکــی از دغدغه هــای جــدی 
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــتی ب ــن رو بایس ــت از ای ــرقت اس ــا س ــارزه ب ــردم مب م
قــرارگاه تــا جایــی کــه می توانیــم بــه دنبــال کاهــش و رفــع دغدغه هــای 
ــی  مــردم در حــوزه ســرقت باشــیم کــه بحمــداهلل تاکنــون اقدامــات خوب

انجــام شــده، امــا کافــی نیســت.
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از اولویت هــای ناجــا مقابلــه و 
مبــارزه بــا ســرقت اســت، ادامــه داد: بــه روز رســانی و اســتفاده از تجهیزات 
ــس  ــازی پلی ــای روز و هوشمندس ــا فناوری ه ــان ب ــنایی کارکن ــن، آش نوی
ــوزه  ــا در ح ــا خصوص ــوب ماموریت ه ــام مطل ــی در انج ــر دوچندان تاثی
کاهــش ســرقت خواهــد داشــت از ایــن رو بایســتی ایــن امــر مهــم مــورد 
ــلط و  ــا تس ــز ب ــی نی ــس آگاه ــویی پلی ــرد از س ــرار بگی ــژه ق ــام وی اهتم

اشــراف کامــل پــای کار باشــد.
جانشــین فرمانــده ناجــا همچنیــن تاکیــد کــرد: در موضــوع مقابلــه بــا 
ســرقت تمامــی مســئولیت ها بــر عهــده نیــروی انتظامــی اســت بنابرایــن 
ــازی و از  ــئول س ــتگاه ها مس ــایر دس ــرای س ــوزه ب ــن ح ــت در ای الزم اس

آن هــا مطالبــه گــری کنیــم و آن هــا را پــای کار بیاوریــم.
گفتنــی اســت، اعــزام گشــت ها بــه صــورت هدفمنــد، پوشــش مناطــق 
ــرقت از  ــوزه س ــردم در ح ــی م ــوزش همگان ــاء آم ــوده، ارتق ــاس و آل حس
جملــه مــواردی بــود کــه در قــرارگاه مبــارزه بــا ســرقت توســط جانشــین 

فرمانــده نیــروی انتظامــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.

واردات ۱2۰ میلیون دز واکسن خارجی
 طی سه ماه آینده 

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت: ۱۲۰ میلیــون دز واکســن 
وارداتــی در صــورت خــوش قولــی طــرف هــای خارجــی بــه کشــور طــی 

ــی شــود.  ــده وارد م ــاه آین ســه م
کیانــوش جهانپــور ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو در گفــت و گــو بــا 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت واکسیناســیون  
در کشــور اظهــار کــرد: امــروزه تزریــق واکســن بــه ۴۰۰ هــزار دز رســیده 
اســت ، خوشــبختانه بــا ایجــاد نظــم در ســامانه ثبــت نــام و نوبــت دهــی، 
ــزار دز  ــش ه ــل و ش ــصد و چه ــش از شش ــورد بی ــب رک ــه کس ــق ب موف

ــا در کشــور شــده ایــم. تزریــق واکســن کرون
ــزار دز  ــون و ۸۰۰ ه ــش از ۱6 میلی ــر بی ــال حاض ــه داد: درح او ادام
ــون  ــم میلی ــش از ۱۳ و نی ــده و بی ــق ش ــور تزری ــا در کش ــن کرون واکس
ــر  ــزار نف ــون و ۳۰۰ ه ــک دز و در حــدود ۳ میلی ــردم کشــور ی ــر از م نف
از شــهروندان نیــز دومیــن دز واکســن خــود را نیــز دریافــت کرده انــد در 
ــی  ــم م ــون دز واکســن فراه ــده بیــش از حــدود ۱۲۰ میلی ــاه آین ســه م
شــود و در صــورت خــوش قولــی طــرف هــای خارجــی تــا پایــان تابســتان 

ــد شــد. ــون دز واکســن وارد کشــور خواه ۴۰ میلی

هفت درصد از واکسن های تزریقی در کشور 
تولید داخل بوده اند

ــی در  ــای تزریق ــون هفــت درصــد از واکســن ه ــت: تاکن ــور گف جهانپ
کشــور تولیــد داخــل بــوده انــد و ایــن رقــم تــا پایــان مــرداد مــی توانــد 
ــه ۲۰  ــی واکســن ب ــدگان داخل ــای تولیدکنن ــده ه ــق وع در صــورت تحق
ــای  ــن ه ــد از واکس ــهریور ۳۵ درص ــان ش ــا پای ــد و ت ــی رس ــد م درص

ــت. ــل اس ــد داخ ــرای تولی ــی را ب تزریق

 نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران اظهــار 
ــرطی  ــه ش ــورم ب ــیختگی ت ــام گس ــت: لج داش
ــدون  ــزی م ــه برنامه ری ــار شــود ک ــد مه می توان
و کنتــرل مدیریتــی بــر تولیــد و توزیــع در 
جامعــه شــکل بگیــرد. در ایــن صــورت ممکــن 
اســت کــه در کوتــاه مــدت اثــرات آن را نبینیــم 
ــوب و  ــدت خ ــت آن در میان م ــر مثب ــا تاثی ام
در بلندمــدت عالــی خواهــد بــود. امــا اگــر ایــن 
کنتــرل را از دســت خــارج کنیــم مشــخص 
ــورم  ــی رود و ت ــه کجــا م ــن مســیر ب نیســت ای

ــم داشــت. ــش رو خواهی ــد درصــدی پی چن
ــا  ــو ب ــی در گفت و گ ــه مقیم ــیده فاطم  س
ــورم در اقتصــاد کشــور  ــد ت ــورد رون ــا در م ایلن
ــت اقتصــاد  ــه وضعی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــار ک اظه
ــه ای مدیریــت نشــود کــه در آن  ــه گون ــران ب ای
ســالمت پایه ریــزی شــود رونــد بــدی را دنبــال 
ــه  ــا نقط ــی ی ــد تعادل ــه رون ــرد و ب ــم ک خواهی
ســر بــه ســر در اقتصــاد نزدیــک نمی شــویم. بــا 
ــورم، شــاهد شــرایط  ــن لجــام گســیختگی ت ای
بســیار ناهمگــون و بی ثبــات در اقتصــاد کشــور 

ــود. خواهیــم ب
علــت  بــه  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
از طــرف ســازمان ها  عــدم کنتــرل نرخ هــا 
شــرایطی  بــا  قیمت گــذار  مجموعه هــای  و 
ــرد  ــاد خ ــی در اقتص ــه حت ــده ایم ک ــه ش مواج
رونــد نامتعــارف تــورم مشــخص اســت. در یــک 
ــد نظــر  ــس نمی توان ــچ ک ــار هی ــاد بیم اقتص
قاطعــی در مــورد افــزوده شــدن بــر نــرخ تــورم 

ــد. بده
ــرل در  ــت کنت ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب مقیم
ــش  ــرای کاه ــادی ب ــف اقتص ــای مختل بخش ه
ــیختگی  ــام گس ــن لج ــرد: ای ــح ک ــا تصری نرخ ه
ــه  ــود ک ــار ش ــد مه ــرطی می توان ــه ش ــورم ب ت

ــر  ــی ب ــرل مدیریت ــدون و کنت ــزی م برنامه ری
تولیــد، نــرخ و توزیــع در جامعــه شــکل بگیــرد. 
ــاه  ــه در کوت ــت ک ــن اس ــورت ممک ــن ص در ای
ــت  ــر مثب ــا تاثی ــم ام ــرات آن را نبینی ــدت اث م
ــی  آن در میان مــدت خــوب و در بلندمــدت عال
خواهــد بــود. امــا اگــر ایــن کنتــرل را از دســت 
خــارج کنیــم مشــخص نیســت ایــن مســیر بــه 
کجــا مــی رود و تــورم چنــد درصــدی پیــش رو 

ــم داشــت. خواهی
 عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی تهــران 
خاطرنشــان ســاخت: بــا دولــت جدیــد و هیئــت 
دولتــی کــه ان شــااهلل بهترین هــا را شــامل شــود، 
انتظــار مــی رود کــه تعــادل در بــازار داشــته 
باشــیم. هیــچ کــس نمی توانــد بگویــد کــه 
ــا بهشــت  نرخ هــا یــک دفعــه ســقوط می کنــد ی
بریــن می شــود ولــی کنتــرل ایــن شــرایط 
می طلبــد کــه یــک گــروه مدیــران مدبــر بــا نــگاه 
دوراندیــش نســبت بــه مصلحت هــای اجتماعــی و 

اقتصــادی کشــور وجــود داشــته باشــد.
ــه  ــدوارم ک ــرد: امی ــه ک ــه اضاف وی در ادام
ــود  ــا وج ــن حرف ه ــنیدن ای ــرای ش ــی ب گوش
ــه بخــش  ــم ب ــت دوازده داشــته باشــد. در دول
خصوصــی نــگاه موثــر وجــود نداشــت، بــه 
حرف هــای مــا توجــه نشــد و بــه اتــاق بازرگانــی 
ــته  ــی گذاش ــوه وقع ــه ق ــاور س ــوان مش ــه عن ب
ــه  ــی ب ــت نزدیک ــم عل ــت ده ــر دول نشــد. اواخ
پایــان کار توجه هــا کمتــر شــد. چندیــن دولــت 
از ابتــدای انقــالب بــه ایــن گونــه بوده انــد 
کــه در ابتــدای کار می خواهنــد حرف هــا را 

بشــنوند و مــا هــم نــکات را متذکــر می شــویم. 
در میــان کار سرشــان شــلوغ می شــود و در 
آخــر کار هــم توجــه و تمرکــز کمتــر می شــود. 
بایــد توجــه داشــت کــه شــنیدن نــکات بایــد به 
عملــی شــدن در جامعــه بیانجامــد، مــا صدهــا 
ــاق بازرگانــی داریــم، هــر  ــه را در ات ســال تجرب
ــد  ــی کار می کن ــاق بازرگان ــه در ات ــری ک تاج
ــن  ــه کاری دارد. ای ــا ۵۰ ســال تجرب بیــن ۳۰ ت
ــار بخــش دولتــی  ــگان در اختی ــه رای تجــارب ب
قــرار می گیــرد، چــرا از ایــن تجربیــات اســتفاده 

نمی شــود؟
ــر  ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــی در پاس مقیم
اینکــه بــا فــرض ادامــه مســیر فعلــی چــه 
ــد  ــور خواه ــاد کش ــار اقتص ــتی در انتظ سرنوش
ــد  ــود گفــت: کشــورهای مختلفــی وجــود دارن ب
کــه بــا همیــن موضــوع تــورم دســت و پنجــه نرم 
ــد.  ــان گرفته  ان ــک ن ــول ی ــی پ ــا گون ــد، ب کرده ان

مــا شــاهد همــه ایــن موضوع هــا بوده ایــم نبایــد 
ــا  ــر ســر خودمــان بیایــد ت همــه ایــن مســائل ب
تبدیــل بــه تجربــه شــود. در بســیاری از مســائل 
می تــوان بــه تجربیاتــی کــه بســیاری از کشــورها 
ــا از  ــرد ت ــه ک ــته اند تکی ــالیان داش ــی س در ط
ــت آن  ــکات مثب ــه ن ــی آن دور و ب ــکات منف ن
ــه  ــی بی روی ــود و رشــد منف ــک شــویم. رک نزدی
ــل بســتگی دارد.  ــد عام ــه چن اقتصــاد کشــور ب
تنهــا یکــی از ایــن عوامــل تحریم هــای ۴۲ 
ــاد و  ــی اقتص ــود بین الملل ــت. رک ــا اس ــاله م س
کرونــا نیــز از عوامــل دیگــر موثــر هســتند. اگــر 
ــری  ــئله دیگ ــه مس ــه گان ــت س ــن لیس ــه ای ب
ماننــد قوانیــن بازدارنــده رشــد اقتصــادی اضافــه 
شــود، نتیجــه می شــود کــه شــاهد آن هســتیم 
و ســفره اقتصــاد خانوارهــا روز بــه روز کوچکتــر 

می شــود.
وی بــا انتقــاد از نــوع برخــورد در ادارات 

دولتــی اقتصــادی بیــان کــرد: انتظــار ما تســهیل 
قوانیــن و رشــد بنگاه هــای اقتصــادی اســت. 
ــا هــر یــک از مجموعه هــای  ســازمان مالیاتــی ی
اقتصــادی کشــور بــرای هــر کاری پوســت مودی 
را می کننــد. حتــی بــه قوانیــن مربــوط بــه عــدم 
حضــور فیزیکــی بــه علــت محدودیت هــای 
کرونایــی نیــز توجــه نمی کننــد. مــودی را بارهــا 
می خواهنــد و در پایــان هــم بــه علــت مختلــف را 
رد می کننــد و حتــی بــا وجــود رکــود بنگاه هــای 
ــه  ــته جریم ــال گذش ــه س ــبت ب ــادی نس اقتص
ــد و می گوینــد شــما  بیشــتری در نظــر می گیرن
ــه پرداخــت مالیــات هســتید. کجــای  محکــوم ب
ــد و کســب و کار در  ــن موضــوع تســهیل رون ای
ــزی  ــد چــه چی ــن رون کشــور اســت؟ نتیجــه ای
غیــر از ایــن اســت کــه فعــال اقتصــادی کار خود 
ــک  ــم ی ــرده؟ بخــش خصوصــی ه ــف ک را متوق
بنیــه و تــوان خاصــی دارد و نمی تــوان ایــن 
همــه فشــار بــه آن وارد کــرد. ایــن مــوارد هــزار 
ــه اقتصــاد مــا  ــر تحریم هــای بیــن المللــی ب براب

ــد. ــیب می زن آس
بنابرایــن در  وی در پایــان اضافــه کــرد: 
در  مناســب  وزرای  بایــد  ســیزدهم  دولــت 
جــای درســت قــرار بگیرنــد و انتخــاب درســت 
اهمیــت بســیاری دارد بعــد از آن نیــز بایــد 
ــرد. ممکــن اســت  ــداوم صــورت بگی نظــارت م
کــه یــک فــرد آدم خوبــی باشــد امــا بــرای یــک 
جایــگاه مناســب نباشــد بنابرایــن بــرای انتخــاب 
بایــد بــه مناســب بــودن فــرد بــرای آن جایــگاه 

ــه داشــت. توج

ــت  ــودکان معاون ــالمت ک ــس اداره س  ریی
ــوزش  ــان و آم بهداشــت وزارت بهداشــت، درم
ــان  ــرد در زم ــه ک ــادران توصی ــه م ــکی ب پزش
ــیر  ــه ش ــد۱۹، ب ــاری کووی ــری بیم ــه گی هم
زیــرا  دهنــد،  ادامــه  خــود  نــوزاد  دادن 
ــیر  ــال در ش ــتی فع ــل زیس ــا و عوام پادتن ه
مــادر در صــورت مواجهــه کــودک بــا کرونــا بــا 

ایــن ویــروس مقابلــه می کننــد.
لرنــژاد  حمیدرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
»حمایــت از تغذیــه بــا شــیر مــادر؛ مســئولیت 
مشــترک« را شــعار هفتــه جهانــی تغذیــه 
ــم  ــزود: یک ــرد و اف ــالم ک ــادر اع ــیر م ــا ش ب
ــه  ــام هفت ــه ن ــا هفتــم آگوســت هــر ســال ب ت
جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر نامگــذاری شــده 
اســت. شــعار ســال ۱۴۰۰ هفتــه جهانــی 
ــا  ــه ب ــت از تغذی ــیر مادر«حمای ــا ش ــه ب تغذی

ــت. ــترک« اس ــئولیت  مش ــادر؛ مس ــیر م ش
ــیر  ــا ش ــه ب ــرد تغذی ــه داد: رویک وی ادام
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــوق انس ــی از حق ــادر یک م
عنــوان یــک مســئولیت مشــترک بایــد مــورد 
ــق  ــده و تحق ــظ ش ــه، حف ــرار گرفت ــرام ق احت

ــد. یاب
لرنــژاد گفــت: کــودکان، ارزشــمندترین 
ــر کشــور  ــای ه ــی بشــریت و ســرمایه ه دارای
ــودکان  ــورداری ک ــوند، برخ ــی ش ــوب م محس
از شــرایطی کــه بتواننــد در تمــام مراحــل 

زندگــی تــوان بالقــوه خــود را بــه فعــل تبدیــل 
ــدار  ــعه پای ــه توس ــان و الزم ــق آن ــد، ح کنن

ــت.  اس
وی بیــان داشــت: آغــوش گــرم و پُرمحبــت 
و تغذیــه بــا شــیر مــادر نخســتین گامــی اســت 
ــا  ــودک و بن ــت از ک ــرای مراقب ــادر ب ــه م ک
ــل  ــد و تکام ــتی و رش ــاس تندرس ــادن اس نه
ــی دارد و  ــر م ــی او ب ــی و عاطف ــمی، روان جس

ــادر و کــودک اســت. ــن مهــم، حــق م ای
رییــس اداره ســالمت کــودکان معاونــت 
بهداشــت گفــت: ســطوح مختلــف جامعــه 
ــه طــرق گوناگــون، مســئولیت مشــترکی در  ب

حمایــت از خانــواده هــای دارای شــیرخوار 
ــد. دارن

ــئوالن  ــا، مس ــواده ه ــرد: خان ــه ک وی اضاف
جامعــه، حامیــان، شــبکه هــای اجتماعــی 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــی توانن ــا م ــانه ه و رس
حمایــت از تغذیــه بــا شــیر مــادر داشــته 
ــادران  ــواده از م ــای خان ــت اعض ــند. حمای باش
شــیرده و بعــد از آنــان حمایــت قانــون گــذار، 
نقــش  توانــد  مــی  جامعــه  و  کار  محیــط 
اساســی در حمایــت و ارتقــای ســالمت مــادران 

ــند. ــته باش ــودکان داش و ک
ــژاد افــزود: در ایــن زمینــه گــروه هــای  لرن

ــا  ــد ب ــی توانن ــه م ــازی جامع ــی و مج حقیق
ــده  ــد کنن ــع تولی ــل صنای ــیاری در مقاب هوش
جانشــین هــای شــیر مــادر، نقــش ارزشــمندی 
بــا شــیر مــادر داشــته  تغذیــه  دربرنامــه 
ــه  ــتراتژیک و نوآوران ــای اس ــام ه ــند. پی باش
ــواه و جامعــه  ــرای تغییــر رفتــار اعضــای خان ب
ــای دارای  ــواده ه ــا از خان ــاز اســت ت ــورد نی م

ــود. ــت ش ــیرخوار حمای ش
ــه مــادران توصیــه مــی شــود  وی گفــت: ب
ــد۱۹،  ــاری کووی ــری بیم ــه گی ــان هم در زم
بــه شــیر دادن نــوزاد خــود ادامــه دهنــد، 
زیــرا پادتن هــا و عوامــل زیســتی فعــال در 
ــا  ــودک ب ــه ک ــورت مواجه ــادر در ص ــیر م ش
کروناویــروس می تواننــد بــا ایــن بیمــاری 
مقابلــه کننــد. تاکنــون، انتقــال ویــروس فعــال 
ــاری  ــه بیم ــد ب ــه می توان ــی ک ــا )ویروس کرون
منجــر شــود( از طریــق شــیر مــادر یــا تغذیــه 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــا آن گ ب
دکتــر لرنــژاد در پایــان اظهــار داشــت: 
ــا  ــه م ــادر ب ــا شــیر م ــه ب ــی تغذی ــه جهان هفت
ــه  ــه محافظــت از تغذی ــد ک ــی کن ــادآوری م ی
بــا شــیر مــادر، یــک مســئولیت مشــترک 
ــا،  ــن بق ــه تضمی ــر ب ــن ام ــت. ای ــی اس همگان
ــای  ــواده ه ــدان و خان ــاه فرزن ــالمتی و رف س
ــه  ــتیابی ب ــد و در دس ــی کن ــک م ــا کم آنه
ــدی دارد. ــش کلی ــدار نق ــعه پای ــداف توس اه

 وزیـــر بهداشـــت گفـــت: روزانـــه 6۰۰ هـــزار نفـــر در 
کشـــور تحـــت پوشـــش برنامـــه واکسیناســـیون کرونـــا قـــرار 
می گیرنـــد کـــه ایـــن ظرفیـــت بـــه زودی بـــه یـــک میلیـــون 

ــد. ــدا می کنـ ــش پیـ ــر افزایـ نفـ
بـــه گـــزارش مهـــر، ســـعید نمکـــی در حاشـــیه بازدیـــد از 
ـــگاران  ـــع خبرن ـــنگی در جم ـــر کوهس ـــیون مه ـــز واکسیناس مرک
ـــراد  ـــیون، اف ـــی واکسیناس ـــند مل ـــاس س ـــر اس ـــرد: ب ـــار ک اظه
۵۰ ســـال بـــه بـــاال در تمامـــی مناطـــق و افـــراد ۴۰ ســـال 
ـــر  ـــزرگ زی ـــهرهای ب ـــیه ش ـــق حاش ـــاکن در مناط ـــاال س ـــه ب ب

ــد. ــرار می گیرنـ ــیون قـ پوشـــش واکسیناسـ
ـــطح  ـــن در س ـــق واکس ـــعه ای تزری ـــای توس ـــه برنامه ه وی ب
ــاره  ــهرها اشـ ــیه شـ ــوردار و حاشـ ــق کم برخـ ــهرها، مناطـ شـ
ـــر  ـــزار نف ـــه 6۰۰ ه ـــر روزان ـــال حاض ـــه داد: در ح ـــرد و ادام ک
ـــرار  ـــا ق ـــیون کرون ـــه واکسیناس ـــش برنام ـــت پوش ـــور تح در کش
می گیرنـــد کـــه ایـــن ظرفیـــت بـــه زودی بـــه یـــک میلیـــون 

نفـــر افزایـــش پیـــدا می کنـــد.

ــور،  ــکی کشـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ ــر بهداشـ وزیـ
ــی را  ــاران کرونایـ ــای بیمـ ــای داروهـ ــم تقاضـ ــش حجـ افزایـ
ـــت:  ـــا دانســـت و گف ـــن داروه ـــع ای ـــروز مشـــکل در توزی ـــل ب عام
ـــود  ـــور موج ـــی در کش ـــاران کرونای ـــاز بیم ـــورد نی ـــای م داروه
اســـت و توزیـــع نیـــز بـــه شـــکل مناســـبی انجـــام می شـــود.

ــل  ــه دلیـ ــرم بـ ــود سـ ــکل کمبـ ــرد: مشـ ــح کـ وی تصریـ
غیـــر فعـــال شـــدن خطـــوط تولیـــد یکـــی از کارخانه هـــای 
سرم ســـازی کشـــور بـــه وجـــود آمـــد کـــه بـــا خریـــد ســـرم 
ـــتان ها  ـــع آن در بیمارس ـــور و توزی ـــارج از کش ـــاز از خ ـــورد نی م
و داروخانه هـــای کشـــور در روزهـــای آینـــده، ایـــن مشـــکل 

برطـــرف خواهـــد شـــد.
ـــق  ـــافر از طری ـــی مس ـــه جابجای ـــر این ک ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب نمک
ـــروس  ـــش وی ـــث چرخ ـــاده ای باع ـــی و ج ـــی، ریل ـــوط هوای خط
ــا  ــت تنهـ ــد: وزارت بهداشـ ــادآور شـ ــود، یـ ــور می شـ در کشـ
پیشـــنهاد الزم بـــرای کنتـــرل ویـــروس را بـــه ســـتاد ملـــی 
کرونـــا ارائـــه می دهـــد تـــا بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور 

بررســـی و در ایـــن خصـــوص تصمیـــم گیـــری شـــود.
ــه  ــور ب ــکی کش ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
منظــور بررســی وضعیــت کرونــای خراســان رضــوی بــه مشــهد 
ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــد از مرک ــه بازدی ــرد ک ــفر ک س
ــور، از  ــرق کش ــیون ش ــز واکسیناس ــن مرک ــیدی و بزرگتری س

ــود. ــهد ب ــه مش ــفر ب ــی در س ــای نمک ــه برنامه ه جمل
ـــا  ـــه ب ـــگیری و مقابل ـــی پیش ـــرارگاه عملیات ـــه ق وی در جلس
ـــد  ـــر خواه ـــوی حاض ـــان رض ـــتان خراس ـــای اس ـــاری کرون بیم

ـــد. ش

ـــث  ـــه باع ـــت: آنچ ـــز گف ـــی تبری ـــاق بازرگان ـــس ات ـــب رئی نائ
ــرد  ــود عملکـ ــف می شـ ــکالت مختلـ ـــائل و مشـ ـــاد مس ایج
نامطلـــوب مســـووالن اســـت نـــه حقیقـــت گویـــی و شـــفاف 

ســـازی خبرنـــگاران. 
ــم  ــی در مراسـ ــح ابراهیمـ ــارس،  ابوالفتـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
تجلیـــل از خبرنـــگاران اظهـــار کـــرد: اینکـــه می پرســـند 
ـــن  ـــه گفت ـــدم بل ـــت، معتق ـــد گف ـــه بای ـــت را همیش ـــا حقیق آی
ــد  ــود، بایـ ــه می شـ ــی جامعـ ــد و تعالـ ــث رشـ ــت باعـ حقیقـ

حقیقـــت را همیشـــه گفـــت.

ــکالت  ــائل و مشـ ــاد مسـ ــث ایجـ ــه باعـ ــزود: آنچـ وی افـ
ـــووالن  ـــوب مس ـــرد نامطل ـــود، عملک ـــه می ش ـــف در جامع مختل

اســـت نـــه حقیقت گویـــی و شفاف ســـازی خبرنـــگاران. 
ـــدگان  ـــات نماین ـــر، عضـــو هی ـــن جلســـه جمشـــید برزگ در ای
اتـــاق بازرگانـــی تبریـــز تصریـــح کـــرد: جامعـــه زمانـــی 
ــچ  ــگاران بی هیـ ــه خبرنـ ــد کـ ــت می یابـ ــت دسـ ــه عدالـ بـ

ــد. ــت کننـ ــا را ثبـ ــه ای واقعیت هـ واهمـ
ـــرایط  ـــه داد: در ش ـــور ادام ـــازان کش ـــن انبوه س ـــس انجم رئی
ـــم  ـــم دهی ـــت ه ـــه دس ـــت ب ـــد دس ـــه بای ـــی هم ـــخت کنون س
و از ایـــن بحـــران عبـــور کنیـــم کـــه در ایـــن عرصـــه بـــه 
تحلیل هـــای خبرنـــگاران و بیـــان حقایـــق از ســـوی آنهـــا در 
حوزه هـــای مختلـــف سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــی نیـــاز 

ـــم. ـــرم داری مب
امجـــد، دیگـــر عضـــو هیـــات نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی 

تبریـــز نیـــز اذعـــان داشـــت: نقـــش خبرنـــگاران در توســـعه 
پایـــدار جوامـــع غیـــر قابـــل انـــکار اســـت و امیدواریـــم بـــا 
ـــم. ـــارج کنی ـــی خ ـــرایط بحران ـــن ش ـــه را از ای ـــم جامع کمـــک ه

ـــی  ـــاق بازرگان ـــدگان ات ـــات نماین ـــو هی ـــر عض ـــدل، دیگ قوی
تبریـــز، یـــادآور شـــد: هیـــچ جامعـــه ای نمی توانـــد مترقـــی 
ـــند. ـــات آزاد باش ـــانه ها و مطبوع ـــه دارای رس ـــر اینک ـــد مگ باش

وی خاطرنشــان کــرد: اگــر در کشــورهای توســعه یافته 
مســائلی مثــل اختــالس، ارتشــا و تخلــف کــم اســت بــه دلیــل 
ــه  ــه ب ــت بلک ــی نیس ــراد آن جوامع ــخصیت اف ــودن ش ــاال ب ب
ــاز رســانه ای و انجــام رســالت کامــل خبــری و  دلیــل فضــای ب

ــت.  ــه اس ــگاران آن جامع ــوی خبرن ــانی از س اطالع رس
قویـــدل متذکـــر شـــد: اگـــر دولـــت جدیـــد می خواهـــد 
کشـــور پیشـــرفت کنـــد و مســـائل ســـاختاری حـــل شـــود، 

بایـــد فضـــای بـــاز رســـانه ای ایجـــاد کنـــد.

هیچکس نمی تواند یک دفعه بهشت برین ایجاد کند 

مادران در وضعیت شیوع کرونا شیر نوزاد را قطع نکنند

وزیر بهداشت بیان کرد؛

 مشکل دارو و سرم حل شد

آنچه باعث مشکل می شود، عملکرد نامطلوب 
مسووالن است نه حقیقت گویی خبرنگاران 
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رسپی انواع غذا بدون پیاز  

کوکـو سـبزی: ایـن غـذا بـدون پیـاز و سـیب 
زمینـی تهیـه می شـود.  تخم مـرغ ها را بـه همراه 
ادیـه و نمـک هـم بزنیـد و سـپس گـردو را اضافـه 
کنیـد. بـرای طعـم بهتر مـی توانید حبه سـیر رنده 
شـده نیـز بـه مـواد بیفزاییـد. سـبزی کوکـو کـه از 
قبـل خرد شـده را بـه مواد اضافه کـرده و هم بزنید. 
مقـداری روغـن داخل تابـه ریخته و بعـد از این که 
داغ شـد مـواد را داخـل تابـه بریزیـد و شـعله گاز را 
کـم کـرده هـر دو طـرف کوکـو را بپزید. غـذا بدون 

پیـاز و سـیب زمینـی شـما آماده اسـت . 
 کوکـو سـیب زمینـی: اگر مـی خواهیـد غذایی 
روش  ایـن  از  میتوانیـد  کنیـد  تهیـه  پیـاز  بـدون 
اسـتفاده کنیـد.  سـیب زمینـی هـا را آب پـز کنید 
و سـپس کناری بگذارید سـرد شـود و پوستشـان را 
گرفتـه رنـده کنیـد. ادویه و تخـم مرغ هـا را اضافه 
کـرده هـم بزنیـد یکدسـت شـود.  کمـی روغـن در 
تابـه ریختـه روی حرارت بگذارید داغ شـود سـپس 
با قاشـق از مواد کوکو برداشـته داخل تابه بیندازید 
و دو طرفشـان را سـرخ کنیـد.  شـما در کمتریـن 

زمـان ممکـن غذایی بـدون پیـاز آمـاده کردید.
سـاالد الویـه: سـاالد الویـه یـک غـذای بـدون پیاز 
اسـت.  سـیب زمینـی و تخـم مـرغ را آب پـز کنیـد و 
بعد از سـرد شـدن رنـده کـرده با هم مخلـوط نمایید.  
کالبـاس و خیـار شـور خـورد شـده را بـه مـواد اضافـه 
کنیـد.  کمی نمک بزنید و سـس مایونـز را اضافه کرده 

مخلـوط کنیـد. غـذای بـدون پیاز شـما آماده اسـت.
سـاالد ماکارونـی: ماکارونـی را مطابـق دسـتور 
پشـت بسـته آب کـش کنیـد و آب سـرد رویـش 
بگیریـد تـا کامال خنـک شـود. ماکارونی آماده شـده 
را بـه همـراه کالباس ، فلفل دلمه و خیار شـور خورد 
شـده در کاسـه ای بـزرگ ریختـه و مخلـوط نمایید.  
سـس مایونـز را بـا فلفـل سـیاه و آب لیمـو مخلوط 
کنیـد و بـه سـاالد اضافـه کـرده و یـک سـاعت در 

یخچـال اسـتراحت دهیـد سـپس سـرو نمایید. 
املـت: ایـن غذا غذا بدون پیاز داغ تهیه می شـود.  
بادمجـان را پوسـت گرفتـه حلقـه کنیـد و رویشـان 
نمـک بپاشـید و نیم سـاعت در آبکش قـرار دهید تا 
تلخی اش گرفته شـود سـپس با آب سـرد بشـویید. 
کمـی روغـن در یک تابه بـزرگ ریختـه ، زردچوبه و 
سـپس بادمجـان را اضافـه کـرده و با حـرارت مالیم  
بادمجان ها را سـرخ کنید.  تخم مرغ ها را در کاسـه 
ای بشـکنید و کمـی نمک و فلفـل زده با چنگال هم 
بزنیـد تـا یکدسـت شـود.  بعـد از ایـن کـه دو طرف 
بادمجـان ها سـرخ شـد تخـم مـرغ را به تابـه اضافه 
کنیـد و در قابلمـه را بگذاریـد تا تخم مـرغ ببند. غذا 

بـدون پیاز داغ شـما آماده اسـت.
خـوراک میگو: میگوهـا را با پودر سـیر و اورگانو 
مـزه دار کـرده رویـش را بپوشـانید و ۲ سـاعت در 
یخچـال بگذاریـد اسـتراحت کند.  هویج را پوسـت 
گرفتـه خاللـی خـرد کنیـد و بـا کمـی آب بپزید تا 
نـرم شـود. کـدو  را خاللی خـرد کرده بـا کمی روغ 
روی حـرارت متوسـط تفت دهید تا نرم شـود. کدو 
را از تابـه خـارج کرده و میگو را در همان تابه سـرخ 
کنیـد تـا از رنگ صورتـی در آید.  پودر خـردل را با 
۱ قاشـق چایخـوری آب سـرد خیـس کنیـد.  تمام 
مـواد را بـه میگـوی سـرخ شـده اضافـه کـرده هـم 
بزنیـد و چنـد دقیقه تفت داده سـپس سـرو نمایید. 
 میـرزا قاسـمی: بادمجـان هـا را کبـاب کـرده 
پوسـت بگیریـد و لـه کنیـد.  سـیر را بـه کـرده بـا 
۲ - ۳ قاشـق روغـن تفـت دهیـد تـا بویـش بلنـد 
شـود. گوجـه ر در آب جـوش بیندازیـد و بعـد از 
۱ دقیقـه برداریـد و کمی که خنک شـد پوسـتش 
را گرفتـه رنـده کنیـد و بـه سـیر اضافـه کنیـد تـا 
آبـش کشـیده شـود. رب گوجـه و ادویـه را اضافـه 
کـرده تفـت دهیـد. بادمجـان را اضافـه کـرده هـم 
بزنیـد یکدسـت شـود و کمـی تفـت بخـورد. تخم 
مـرغ هـا را هـم بزنیـد و بـه تابـه اضافـه کنیـد و 
صبـر کنیـد ببنند. میتوانیـد تخم مرغ را به شـکل 
نیمـرو درسـت کنیـد و روی میـزرا قاسـمی قـرار 
دهید.  میزرا قاسـمی خوشـمزه شـما آماده اسـت. 
 کوکـو کـدو حلـوای: کوکـو کـدو حلوایـی یکی  
از انـواع غـذا بـدون پیـاز و خوشـمزه اسـت. کـدو 
را دونیـم کـرده تخمـش را خـارج کـرده و پوسـت 
بگیریـد و بـه انـدازه مکعـب هـای ۱ سـانتی بـرش 
بزنیـد و بـا کمـی روغـن در تابـه بـا در بسـته و 
حـرارت کـم بپزیـد تـا کامال نرم شـود.  صبـر کنید 
کـدو خنـک شـود. تخـم مـرغ و سـابر مـواد را بـه 
تابـه اضافـه کـرده مخلـوط نماییـد و مایـه کوکو را 
در ظـرف تچسـب ریختـه رویش فویل بکشـید و به 
مـدت ۲۰ - ۳۰ دقیقـه در فری کـه از قبل با دمای 
۱7۰ درجـه سـانتیگراد گرم شـده بگذاریـد تا بپزد. 
عـدس پلـو: انـواع پلو بـا حبوبـات مختلف جزو 
غذاهـای بـدون پیـاز محسـوب مـی شـوند.  شـما 
میتوانیـد انـواع پلو را بدون پیاز و سـیب زمینی به 
سـادگی تهیـه کنید که بسـیار خوشـمزه هسـتند. 
شـما میتوانیـد بـه جای عـدس از ماش یـا لوبیا در 
مـواد پلـو اسـتفاده کنید.  عـدس را بـا کمی نمک 
و ۳ پیمانـه آب بـه مـدت نیـم سـاعت بپزیـد. آب 
اضافـه عـدس را بـه قابلمه دمی اضافه کـرده و آب 
اضافـه کنید تـا در مجموع 6 پیمانـه آب در قابلمه 
داشـته باشـید. آب را بـه جـوش آورده و برنج را به 
همـراه عـدس بـه قابلمه اضافـه کنید و حـرارت را 
زیـاد کنیـد تـا دوبـاره به جـوش آید و صبـر کنید 
آب برنـج کشـیده شـود. ۳ - ۴ قاشـق غذاخـوری 
روغـن یـا کـره بـه قابلمـه اضافـه کـرده و بـا کـف 
گیـر برنـج را یـک دور زیـر و رو کنیـد و سـپس از 
دور قابلمـه جمـع کـرده و وسـط بیاورید تـا حالت 
تپـه ای پیـدا کنـد.  زیـر قابلـه شـعله پخـش کـن 
بگذاریـد و در قابلمـه را بگذاریـد تا بـه مدت ۳۰ - 

۴۰ دقیقـه بـا حـرارت مالیم دم بکشـد.
 منبع: بیتوته

دبیرخانه اجرایی همایش دیرینه شناسی 
 و تنوع زیستی ایران آغاز به کار کرد

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه گفــت: دبیرخانــه اجرایــی 
همایــش بین المللــی دیرینه شناســی و تنــوع زیســتی ایــران در ایــن 

ــه کار کــرد.  شهرســتان آغــاز ب
غالمرضــا زارع در گفت وگــو بــا ایرنــا بــه میزبانــی مراغــه از ایــن 
ــه وجــود منطقــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اشــاره کــرد و اف همایــش بین الملل
فســیلی در مراغــه، انتظــار مــی رود کارشناســان دیرینه شناســی از سراســر 
ایــران و نیــز کشــورهای خارجــی در ایــن همایــش علمــی حضــور یابنــد 
ــد. ــن بخــش بپردازن ــای ای ــن یافته ه ــه تبادل نظــر در خصــوص آخری و ب

وی بــا بیــان اینکــه فراخــوان ایــن همایــش اوایــل شــهریورماه منتشــر 
می شــود، اظهــار داشــت: همایــش هفتــه دوم اســفندماه در مراغــه برگــزار 
ــارک مراغــه و تنــوع زیســتی  می شــود و دیرینه شناســی مهــره داران، ژئوپ

ســهند از محورهــای اصلــی آن اســت.
ــر  ــایت معتب ــج س ــزو پن ــه ج ــیلی مراغ ــه فس ــرد: منطق ــه ک وی اضاف
ــش  ــن همای ــزاری ای ــت و برگ ــان اس ــره داران در جه ــیل مه ــر فس و برت
حرکتــی بــه ســوی برندســازی فســیل های مراغــه و تنــوع زیســتی ســهند 

محســوب می شــود.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغــه تاکیــد کــرد: ایــن 
ــگری  ــش گردش ــعه بخ ــرای توس ــبی ب ــتر مناس ــد بس ــش می توان همای

ــد. ــم کن ــه فراه ــه مراغ ــیل منطق ــت فس ــا محوری ــت ب ــط زیس محی
تحقیقــات  مرکــز  پیــش  از  بیــش  معرفــی  »زارع«  گفتــه  بــه 
ــل  ــرای توســعه، تکمی ــد ب ــای جدی دیرینه شناســی کشــور، جــذب ایده ه
ــات  ــادل اطالع ــز تب ــی و نی ــات مل ــز تحقیق ــن مرک ــرداری از ای و بهره ب
ــط  ــی توس ــت محیط ــی و زیس ــد دیرینه شناس ــای جدی ــه یافته ه در زمین
محققــان داخلــی و خارجــی از اهــداف اصلــی ایــن همایــش خواهــد بــود.

ــب  ــار الزم در قال ــش، جــذب اعتب ــن همای ــزاری ای ــه داد: برگ وی ادام
ــه  ــور ک ــی کش ــز دیرینه شناس ــل مرک ــرای تکمی ــه ای ب ــای بودج ردیف ه

ــد. ــرار دارد را تســهیل می کن ــه ق ــه کاره در مراغ ــه صــورت نیم ب
بــه گــزارش ایرنــا تراکــم بــاالی فســیل مهــره داران هفــت تــا ۹ میلیــون 
ســاله، منطقــه فســیلی مراغــه را بــه بهشــت فسیل شناســان تبدیــل کــرده 
ــدود ۱7۰  ــات فســیلی آن از ح ــا و مطالع ــه کاوش ه ــه ای ک اســت؛ منطق
ــه  ــون فســیل های منحصــر ب ــان تاکن ــاز شــد و از آن زم ــش آغ ــال پی س
ــو،  ــا، آه ــواع گاوه ــیری، ان ــدان شمش ــر دن ــه، بب ــل، زراف ــواع فی ــرد ان ف

کرگــدن و اســب از ایــن منطقــه بــه دســت آمــده اســت.
ــی و  ــای زمین شناس ــاس تحقیق ه ــر اس ــر و ب ــئوالن ام ــه مس ــه گفت ب
ــروزی در آفریقاســت. ــات ام ــات اجــداد حیوان ــن حیوان فسیل شناســی، ای

فرماندار تبریز:
 با تمام توان درصدد ریشه کنی بی سوادی هستیم

فرمانـدار تبریز گفت: با تمام ظرفیت و توان در خدمت سـوادآموزی هسـتیم 
تا بتوانیم درصد باسـوادی را افزایش داده و بی سـوادی را ریشـه کن کنیم.

پشـتیبانی  شـورای  جلسـه  در  مهـدوی  بهـروز  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
سـوادآموزی شهرسـتان اظهـار کـرد: وجـود ۳۰ هـزار بـی سـواد در تبریـز 
عـددی باالسـت لـذا بایـد بـا برنامـه هـای مختلـف برای ریشـه کـن کردن 

بـی سـوادی تـالش کنیـم.
وی بـا بیـان اینکـه اگـر در مـردم نیاز ایجاد شـود خودشـان بـرای ثبت 
نـام در کالس هـای سـواد آمـوزی اقـدام خواهند کـرد پس باید ایـن نیاز را 
ایجـاد کنیـم، افـزود: آموزش سـواد بایـد در سـنین پایین اتفـاق بیفتد چرا 

کـه بعد از ۴۹ سـالگی آموزش پذیری بسـیار سـخت اسـت.
مهـدوی خاطرنشـان کرد: دفاتر تسـهیلگری در مناطـق مختلف ظرفیت 
بسـیار بزرگـی برای شناسـایی و جذب بی سـوادان هسـتند بنابرایـن با تمام 
ظرفیـت و تـوان در خدمـت سـوادآموزی اسـتان خواهیـم بـود تـا بتوانیـم 

درصـد باسـوادی را افزایـش داده و بی سـوادی را ریشـه کـن کنیم.
معـاون سـوادآموزی آذربایجان شـرقی نیز با اشـاره به اینکه در پوشـش 
سـوادآموزی از میانگیـن کشـوری دو دهـم درصـد پایین تر هسـتیم، گفت: 

میانگیـن کشـوری ۹6 و شـش دهم درصد اسـت.
اسـفندیار صادقـی خاطرنشـان کـرد: در سـطح اسـتان ۱۴۰ هـزار نفـر 
بیسـواد داریـم کـه از سـال ۹۵ تـا بـه امـروز ۴۰ هـزار نفـر گواهـی پایـان 
دوره گرفتـه انـد کـه ۳۰ هـزار نفـر از ۱۰۰ هـزار بی سـوادان سـاکن تبریز 

و حاشـیه هسـتند.
صادقـی ادامـه داد: بایـد دالیـل ترویـج بـی سـوادی را پیدا کنیـم تولید 
بی سـوادی اجـازه ریشـه کـن شـدن بیسـوادی را نمـی دهـد و مسـائل 
اقتصـادی، فرهنگـی و کـودکان کار باعـث مـی شـوند تـا درصـد پایینـی از 

دانش آمـوزان از آمـوزش رسـمی دور بماننـد.
وی خاطرنشـان کرد: شهرسـتان اسـکو با ۹۸.7 درصد باسـوادی رتبه اول 

و  تبریز با ۹۸ درصد دومین شهرسـتان باسـواد آذربایجان شـرقی اسـت.
صادقـی تاکیـد کـرد: باید با تشـویق باسـوادی و ایجـاد محدودیت برای 
بیسـوادان بتوانیـم درصـد باسـوادی را افزایش دهیم و در همیـن موضوع از 
همـه دسـتگاه هـا و دهیـاری هـا و بخشـداری هـا و روحانیون  درخواسـت 
داریـم در امـر شناسـایی و جـذب بـی سـوادان بـه مـا یـاری برسـاند تـا 

بی سـوادی ریشـه کن شـود.

دولت و مجلس اجرای قوانین حمایتی از 
خبرنگاران را در رئوس برنامه ها قرار دهند 

رئیــس فراکســیون کارآفرینــان مجلــس تصریــح کــرد: دولــت و مجلــس 
تصویــب و اجــرای قوانیــن حمایتــی از خبرنــگاران را در رئــوس برنامــه هــا 

قــرار دهنــد. 
بــه گــزارش فــارس، حجت االســالم ســیدناصر موســوی الرگانــی 
رئیــس فراکســیون کارآفرینــان مجلــس در پیامــی تصریــح کــرد:  دولــت 
و مجلــس تصویــب و اجــرای قوانیــن حمایتــی از خبرنــگاران را در رئــوس 

برنامــه هــا قــرار دهنــد.
در پیام سید ناصر موسوی الرگانی آمده است:

»۱7 مــرداد یــادآور رشــادت هــای خبرنــگاران بی ادعــای وطــن اســت. 
خبرنــگاران در جامعــه صــدای رســا، زبــان گویــا و چشــم بینــا و پرسشــگر 
ــرای رصــد دســتاوردها و بیــان مشــکالت و واقعیت هــای جامعــه  مــردم ب
ــه  ــه ب ــت صادقان ــدم خدم ــوط مق ــدگان خط ــگاران رزمن ــتند. خبرن هس
ــر  ــرت، روایتگ ــم غی ــا قل ــئولیت پذیری و ب ــد و مس ــا تعه ــه ب ــد ک مردم ان

ــتند. ــیرینی های روزگار هس ــا و ش ــی ه تلخ
تــالش  و  تخصــص  مدیــون  را  خــود  بایســتی  قطعــا  مســئولین 
ــکاس  ــه انع ــد ک ــگاران بدانن ــه خبرن ــجاعانه و متعهدان ــبانه روزی و ش ش

نقــاط و ضعــف آنهــا را برعهــده دارنــد.
ــن  ــگاران شــهید و مرحــوم، ای ــی خبرن ــاد تمام ضمــن گرامیداشــت ی
ــگاران  ــژه خبرن ــه وی ــز ب ــگاران عزی ــی خبرن ــر تمام ــزرگ را محض روز ب
حــوزه اقتصــاد و کارآفرینــی، فعــاالن رســانه اســتان اصفهــان و خبرنــگاران 
ــم.  ــرض می نمای ــک ع ــان تبری ــتان فالورج ــدوم و بی ادعــای شهرس خ
ــی از  ــن حمایت ــب و اجــرای قوانی ــس تصوی ــت و مجل ــه بایســتی دول البت
خبرنــگاران را در رئــوس برنامــه هــا قــرار دهنــد تــا فقــط بــه تبریــک روز 

ــگار بســنده نشــود. خبرن
سید ناصر موسوی الرگانی

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان
رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس شورای اسالمی

منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره وضعیــت 
طــرح معلمــان تمــام وقــت نیــز گفــت: هنــوز 
پرونــده بــاز اســت و در حــال رایزنــی بــا دیــوان 
ــدام از  ــچ ک ــال هی ــتیم، فع ــت اداری هس عدال
احــکام معلمــان تمــام وقــت را لغــو نکرده ایــم. 
ــه  ــا ادامــه دارد و امیــد اســت ب رایزنی هــای م
ــژه  ــاده وی ــوق الع نتیجــه ای برســد و همــان ف

ــد.  ــه یاب ۱7.۵ درصــد برایشــان ادام
علــی الهیــار ترکمــن در گفت وگــو بــا 
وضعیــت  آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  ایســنا، 
ــون تعییــن تکلیــف معلمــان حــق  اجــرای قان
ــش  ــان پی ــی، مربی ــد خدمت ــی، خری التدریس
دبســتانی و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی 
اظهــار کــرد: پرونــده تمــام کســانی کــه قانــون 
بــه مــا تکلیــف کــرده بــود کامــل شــده اســت.

وی افــزود: دو گــروه بــه دانشــگاه فرهنگیان 
ــاده  ــز آم ــوم نی ــروه س ــده اند و گ ــی ش معرف

معرفــی بــه دانشــگاه فرهنگیــان هســتند.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــوادآموزی  ــت س ــیاران نهض ــتخدام آموزش اس
ــون بایــد آزمــون برگــزار می کردیــم  طبــق قان
گفــت: ایــن آزمــون یــک مرتبــه برگــزار شــده 
ــه  ــه ب ــتند ک ــراض داش ــر اعت ــود و 6۰۰۰ نف ب

ــون  ــتند در آزم ــا نتوانس ــرایط کرون ــت ش عل
ــام  ــای انج ــا پیگیری ه ــه ب ــد ک ــرکت کنن ش
ــداد  ــا از تع ــم ت ــت کردی شــده مجــوزی دریاف

ــم. ــون بگیری ــاره آزم ــده دوب ــی مان باق
ــار ادامــه داد: آزمــون مذکــور، ابتــدای  الهی
ــون بســته شــد.  ــده آزم ــزار و پرون ــرداد برگ م
ــول شــود و ۵۰ درصــد حدنصــاب  هرکــس قب
ــدن دوره  ــرای گذران ــد ب ــب کن ــره را کس نم
بــه دانشــگاه فرهنگیــان معرفــی می شــود. 
بــرای جــذب ایــن چهــار گــروه، بعــد از ســال 
ــه اســتناد  ــرار اســت ب ــم و ق ــی نداری ۹۲ قانون
مصوبــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی دیگــر 
قانــون جدیــدی هــم بــرای اســتخدام بــه جــز 

از مســیر دانشــگاه های فرهنگیــان و شــهید 
ــی وضــع نشــود. رجای

ــام  ــان تم ــرح معلم ــت ط ــاره وضعی وی درب
وقــت نیــز گفــت: هنــوز پرونــده بــاز اســت و در 
حــال رایزنــی بــا دیــوان عدالــت اداری هســتیم، 
فعــال هیــچ کــدام از احــکام معلمــان تمــام وقت 
را لغــو نکرده ایــم. رایزنی هــای مــا ادامــه دارد و 
امیــد اســت بــه نتیجــه ای برســد و همــان فــوق 
العــاده ویــژه ۱7.۵ درصــد برایشــان ادامــه یابــد.

منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
وزارت آمــوزش و پــرورش در اردیبهشــت مــاه 
ــی  ــت و حکم ــام وق ــم تم ــرح معل ــاره ط درب
کــه دیــوان دربــاره ابطــال آن داده بــود، گفتــه 

بــود: عمــده هــدف مــا برقــراری ۱7.۵ درصــد 
ــام  ــم تم ــر معل ــود. اگ ــژه ب ــاده وی ــوق الع ف
ــش  ــم آن ش ــی کردی ــم نم ــرا ه ــت را اج وق
ســاعت اضافــه بایــد در قالــب حــق التدریــس 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــدف م ــد. ه ــت می ش پرداخ
ــاب برقــراری پرداخــت فــوق العــاده ویــژه را  ب
ــاز کنیــم و پرداختــی  در آمــوزش و پــرورش ب
ــاه، ۱۲  ــای ۹ م ــه ج ــده و ب ــتمر ش ــا مس ه
مــاه پرداخــت کنیــم بــه نحــوی کــه مشــمول 

ــود.   ــم بش ــتگی ه ــور بازنشس کس
وی افــزود: صرفــا بحــث رفــع کمبــود 
ــا  ــود. م ــرح نب ــرح، مط ــن ط ــاره ای ــرو درب نی
ــت  ــوان در هیئ ــه قضــات دی ــه ای ک ــه مقدم ب
نقــدی  بودنــد  کــرده  بررســی  عمومــی 
ــود را  ــه خ ــزار و ادل ــه ای برگ ــتیم. جلس داش
ــوق  ــن ف ــه تعیی ــم ک ــم و گفتی ــرح کردی مط
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــتناد قان ــه اس ــاده ب الع
کشــوری برعهــده دولــت اســت و دولــت تمــام 
الزامــات قانونــی را رعایــت کــرده و مجوزهــای 
الزم را گرفتــه اســت. قــرار شــد کارگــروه 
ــه  ــوان ب ــر دی ــا اگ مشــترکی تشــکیل شــود ت
ــر  ــن ابطــال کمت ــه ای ــن قطعیــت رســید ک ای
ــمول  ــت ش ــوردار اس ــی برخ ــت قانون از وجاه
مــاده ۹۱ قانــون تاســیس دیــوان را درخواســت 

ــم. ــل کنی ــئله را ح ــد و مس بدهن

انســانی  منابــع  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــرو از  ــود نی ــت: کمب ــرورش گف ــوزش و پ آم
ــا  ــان داده و ت ــود را نش ــال های ۹۳ و ۹۴ خ س
ســال ۱۴۰۳ هــم برقــرار اســت، امــا بعــد از آن 
بــا توجــه بــه جــذب نیروهــای صــورت گرفتــه، 
ــران  ــادی جب ــا حــد بســیار زی ــن مســئله ت ای

خواهــد شــد. 
معــاون  ترکمــن«  الهیــار  »علــی 
آمــوزش  انســانی  منابــع  و  برنامه ریــزی 
ایلنــا دربــاره   بــا  پــرورش در گفت وگــو  و 
کمبــود معلــم در ســال تحصیلــی جدیــد 
اظهــار داشــت: کمبــود نیــروی انســانی در 
وزارت آمــوزش و پــرورش موضوعــی اســت 
ــوده و کمــاکان  ــر ب کــه خــاص ســال های اخی
ــل  ــه دلی ــا ب ــت. م ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
ــر  ــه در اواخ ــانی ک ــروی انس ــت های نی سیاس
دهــه 6۰  و اوایــل دهــه 7۰ اتخــاذ شــده، ایــن 
مســائل را شــاهد هســتیم و اکنــون اثــرات آن 

می بینیــم. آموزشــی  نظــام  در  را 
و  معلمــان  بازنشســتگی  دربــاره  وی 
ــش  ــال های پی ــم در س ــود معل ــدید کمب تش
رو گفــت: حجــم بــاالی افــرادی کــه مشــمول 
مبهــم  همچنیــن  می شــوند،   بازنشســتگی 
ــتخدام  ــوز اس ــه مج ــت های ارائ ــودن سیاس ب
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش، موجــب تشــدید 
وضعیــت کمبــود نیــروی انســانی در  ایــن 
ــا  ــرو تقریب ــود نی ــه شــده اســت. کمب وزارتخان
از ســال های ۹۳ و ۹۴ خــود را نشــان داده 
ــرار اســت. پــس از  ــا ســال ۱۴۰۳ هــم برق و ت
ســال ۱۴۰۳ بــا توجــه بــه جــذب نیرویــی کــه 
ــا آن زمــان خواهیــم شــد و ســایر اقدامــات،  ت
خوشــبختانه موضــوع کمبــود نیــروی انســانی 
ــادی جبــران خواهــد شــد. ــا حــد بســیار زی ت

ــاره  ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــتفاده  ــت: اس ــرو گف ــود نی ــران کمب نحــوه جب
بازنشســتگی  مرحلــه  بــه  کــه  افــرادی  از 
ــا  ــالیانه ۳۰ ت ــذب س ــن ج ــیدند و همچنی رس
ــال  ــس از س ــوز، پ ــق مج ــر طب ــزار نف ۵۰ ه
ــر  ــات از نظ ــک دوران ثب ــا را وارد ی ۱۴۰۳ م
تعــداد کمــی نیــروی انســانی خواهــد کــرد. مــا 
کمبــود نیــروی انســانی را  رد نمی کنیــم، امــا 
ــت  ــن اس ــر ای ــی ب ــا مبتن ــام برنامه ریزی ه تم
ــدون  ــی کالس ب ــال تحصیل ــروع س ــه در ش ک
ــه  ــا توج ــا ب ــای م ــیم و بن ــته باش ــم نداش معل
بــه برنامــه ریزی هــای انجــام شــده آغــاز 
ــه صــورت حضــوری اســت.  ــی ب ســال تحصیل
ــا  ــا ب ــر ایــن اســاس برنامــه ریــزی کردیــم ت ب
تمــام ظرفیت هایــی کــه در اختیــار داریــم بــه 
ــم  ــدون معل ــا کالس ب ــم ت ــمت بروی ــن س ای

ــیم.  ــته باش نداش
نیروهــای  مــا  داد:  توضیــح  اللهیــار 
آنهــا  را ســازمان دهی کردیــم،  موجودمــان 

ــس  ــود تدری ــی خ ــاعات موظف ــاس س ــر اس ب
ــایر  ــردن س ــر ک ــرای پ ــد. ب ــام می دهن را انج
خالءهــا،  معمــوال از یــک بســته پنــج عنصــری 
ــس  ــامل حق التدری ــه ش ــم ک ــتفاده می کنی اس
ــای  ــس نیروه ــاغل و حــق التدری ــای ش نیروه
آزاد، ســرباز معلمــان، نیروهــای خریــد خدمت، 
اســتفاده از نیروهــای بازنشســته بــه مــدت ۱۴ 
ســاعت در هفتــه و تدریــس معاونــان مدرســه 

ــت. ــت اس ــام وق ــان تم و معلم
اعــالم کمبــود ۱۰  بــه  وی در واکنــش 
ــال  ــرای س ــان ب ــتان اصفه ــم در اس ــزار معل ه
تحصیلــی جدیــد گفــت: مــا امســال وضعیــت 
نیــروی انســانی هــر اســتان را بــر اســاس 
ــت  ــاخص اس ــه دارای ۱۵ ش ــت ک ــک لیس ی
ــا کمــک خــود  ــم و ب ــت بررســی کردی ــه دق ب
اســتان های ذیربــط بــا توجــه بــه بــرآورد 
تعــداد دانش آمــوز و بــرآورد فضــای کالس هــا، 
نســبت معلــم بــا دانــش آمــوزان را طبــق 
ــا  ــم. ســپس اینه ــبه کردی ــاخص محاس ۱۵ ش
در قالــب یــک تفاهــم نامــه بــا مدیــرکل 
ــه امضــا رســید. ایــن کــه اســتانی  اســتان ها ب
ــم  ــرورش تفاه ــوزش و پ ــل وزارت آم در داخ
نامــه را امضــا کنــد و بــر اســاس ظرفیت هــای 
موجــود خــود بــه ســمت برنامه ریــزی نیــروی 
ــرو  ــد ۱۰ هــزار نی ــرود، ســپس بگوی انســانی ب
کــم دارم، اصــال یــک روش حرفــه ای نیســت و 

اخــالق حرفــه ای در آن دیــده نمی شــود.
اللهیــار افــزود: مــورد اصفهــان را کــه بیــان 
ــا  ــانی را ب ــروی انس ــه نی ــم نام ــد، تفاه کردی
شــکلی کــه گفتــم امضــا کــرده و کارشناســان 
امــور اداری اســتان انجــام شــدن ایــن موضــوع 

ــد. را در اســتان اصفهــان تاییــد کردن
ــا  ــور ب ــه در کل کش ــرد: اینک ــاره ک وی اش
ــا  ــت و م ــت اس ــم درس ــرو مواجهی ــود نی کمب
ــد قســمتی  ــان می توان ــم . زم آن را رد نمی کنی
از ایــن کمبــود را جبــران کنــد، یــک قســمت 
بــه ظرفیت هایــی  نیــز مربــوط  دیگــر کار 
از  پــس  و  می کنیــم   ایجــاد  کــه  اســت 
ســال ۱۴۰۳ کامــل جبــران خواهــد شــد. 

ــاس  ــر اس ــد ب ــالش می کنن ــتان ت ــر ۳۲ اس ه
ــااهلل  ــد و ان ش ــر کنن ــا را پ ــا، خالءه ظرفیت ه
در شــروع ســال تحصیلــی بــا وضعیــت خاصــی 

ــد.  ــم ش ــه رو نخواهی رو ب
انســانی  منابــع  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــاخص  ــح ۱۵ ش ــرورش در توضی ــوزش و پ آم
مهم تریــن  کــرد:   بیــان  شــده،  عنــوان 
نســبت  دارد،  محوریــت  کــه  شــاخصی 
دانش آمــوز بــه معلــم اســت و پــس از آن 
ــم  ــه، تراک ــم در مدرس ــم در کالس، تراک تراک
در منطقــه و ســطح دسترســی بــه فضــای 
آموزشــی اســت. در خیلــی از نقــاط بــه دلیــل 
کمبــود فضاهــای آموزشــی ایــن امــکان وجــود 
دارد کــه نیــرو را بــه یــک مدرســه یــا منطقــه 
ــال  ــوان مث ــه عن ــم، ب دیگــری اختصــاص دهی
ــی کــه  ــم دارد، امــا زمان یــک منطقــه ۱۰ معل
تشــکیل  کالس  نمی تواننــد  نباشــد،  فضــا 
ــری  ــای دیگ ــه ج ــم ب ــن رو معل ــد و از ای دهن

ــت.   ــد رف خواه
وی ادامــه داد: تمــام نظــارت و برنامه ریــزی 
مــا بــر ایــن اســت کــه شــروع ســال تحصیلــی 
ــدم  ــیم و ق ــته باش ــم نداش ــدون معل کالس ب
هــای خیلــی خوبــی برداشــته شــده، البتــه تــا 
شــروع ســال تحصیلــی هنــوز فرصــت هســت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتر م ــوع بیش ــن موض و ای

می گیــرد.
ــا  ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــار در پاســخ ب اللهی
ــه  ــن ک ــی والدی ــه برخ ــه ب ــه اینک ــه ب توج
ــد خــود در رشــته  ــرای انتخــاب رشــته فرزن ب
ریاضــی اقــدام کردنــد، گفتــه شــده کــه معلــم 
را  آن  نمی تواننــد کالس  و  ندارنــد  ریاضــی 
ــا  ــر رشــته ب ــان ه ــد، تناســب می ــزار کنن برگ
تعــداد معلــم بــه چــه صورتــی اســت؟ گفــت: 
ــم  ــم نتوانی ــود معل ــر کمب ــه خاط ــه ب ــن ک ای
ــی  ــد مســتند و مبتن ــم، بای رشــته ایجــاد کنی
ــا  ــه م ــه ک ــر شــواهد بررســی شــود. آن گون ب
ــک  ــته در ی ــیس رش ــم در تاس ــی کردی بررس
مدرســه و منطقــه بیشــتر تقاضــای اجتماعــی 

حــرف اول را می زنــد. 

وی افــزود: مــا در دوره متوســطه دبیــر 
ــد  ــه می توان ــم ک ــی می دانی ــی را معلم ریاض
ــطه دوم و  ــم متوس ــطه اول، ه ــم در متوس ه
هــم در رشــته ریاضــی و  تجربــی درس دهــد. 
ایــن گونــه نیســت کــه بگوییــم دبیــر ریاضــی 
فقــط دبیــر ریاضــی متوســطه دوم رشــته 

ــت. ــک اس ــی فیزی ریاض
ــد  ــرورش تاکی ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــی  ــته تقاضــای اجتماع ــرد: در تاســیس رش ک
حــرف اول را می زنــد، البتــه مــن نیــز بــا ایــن 
ــدارس  ــی م ــه برخ ــدم ک ــه ش ــوع مواج موض
انســانی کالس  در رشــته  داشــتند  تمایــل 
برگــزار کننــد، امــا کمتریــن تقاضــا را داشــته 
و یــا در عیــن حــال افــرادی کــه در محــدوده 
ــان  ــد برایش ــی دیدن ــد، وقت ــه بودن آن مدرس
رشــته ای ماننــد تجربــی نمی گذارنــد، بــه 
ــت آن  ــربار ظرفی ــد و س ــر رفتن ــدارس دیگ م

ــدند. ــه ش مدرس
اللهیــار ترکمــن گفــت: وقتــی می خواهیــم، 
نیــاز خــود را بــرای تربیــت معلــم در دانشــگاه 
ــالم  ــی اع ــهید رجای ــگاه ش ــان و دانش فرهنگی
کنیــم یــا ایــن کــه می خواهیــم از دانــش 
ــتفاده  ــگاهی اس ــته های دانش ــگان رش آموخت
کنیــم کــه از طریــق مــاده ۲۸ دوره یــک ســاله 
پــرورش  و  آمــوزش  وارد  و  می گذراننــد  را 
ــم.  ــرآورد می کنی ــا را ب ــام نیازه ــوند، تم می ش
انســانی  منابــع  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ــه ایــن ســوال  ــرورش در پاســخ ب آمــوزش و پ
کــه اکنــون  در چــه حــوزه ای بــه معلــم بیشــتر 
ــا  ــاز عمــده م ــاز اســت؟ گفــت: کمــاکان نی نی
ــه  ــر ک ــن خاط ــه ای ــت ب ــی اس در دوره ابتدای
ــم  ــه معل ــوز ب ــوز شــاخِص نســبت دانش آم هن
ــه ای نیســت و  ــی شــاخص بهین در دوره ابتدای
ــم  ــه معل ــع ب ــی مواق ــن در خیل ــر ای ــالوه ب ع
از  اســتفاده  رو  ایــن  از  نداریــم،  دسترســی 
نیروهــای خریــد خدمــت یــا اســتفاده از ســرباز 
ــرای برخــی نقــاط را یــک راه حــل  معلمــان ب
ــرای  ــال اگــر ب ــه طــور مث موقــت می دانیــم، ب
ــم  ــرباز معل ــال س ــا دو س ــک ی ــه ای ی منطق
ــرای  ــوم ب ــال س ــا س ــم، مطمئن ــزام می کنی اع
آنجــا نیــرو پیــش بینــی می کنیــم و بیــش از 
ــه  ــم را در آن منطق ــرباز معل ــور س ــن حض ای

ادامــه نمی دهیــم.  
اللهیــار گفــت: بــرآورد نیــروی انســانی 
ــرد  ــام می گی ــاالنه انج ــه صــورت س ــوال ب معم
ــه  ــرای آن برنام ــاله ب ــه س ــق س ــک اف و در ی
ریــزی می شــود، بــه طــور مثــال بعــد از 
پایــه، زیســت  بــرای علــوم  ابتدایــی  دوره 
شناســی، فیزیــک، ریاضــی، شــیمی و یــا 
ــرآورد  ــل ب ــتان ها کام ــی هنرس دروس کارگاه
می کنیــم و بــر ایــن اســاس اعــالم نیــاز 
ــته هایی در دانشــگاه  ــه چــه رش ــود ک می ش
فرهنگیــان در دفترچــه کنکــور یــا آزمــون 
ــی  ــش بین ــنجش پی ــازمان س ــتخدامی س اس

ــود. ش

ـــرش  ـــی از همس ـــس از جدای ـــافت پ ـــذار مایکروس ـــان گ بنی
ـــت. ـــان رف ـــدان جه ـــم ثروتمن ـــه پنج ـــه رتب ب

بـــه گـــزارش ایســـنا، بیـــل گیتـــس- بنیـــان گـــذار 
مایکروســـافت و میلیـــاردر مشـــهور آمریکایـــی- پـــس از 
ـــان  ـــد جه ـــرد ثروتمن ـــومین ف ـــه س ـــرش رتب ـــی از همس جدای
ـــس  ـــل گیت ـــت. بی ـــه اس ـــج رفت ـــه پن ـــه رتب ـــت داده و ب را از دس
پـــس از جدایـــی از همســـر خـــود- ملینـــدا- مجبـــور شـــد 
ـــه  ـــد ک ـــال کن ـــه وی انتق ـــافت را ب ـــهام مایکروس ـــی از س بخش
ـــارد دالر  ـــا ۱۲۹.6 میلی ـــون ب ـــاق وی اکن ـــن اتف ـــه همی در نتیج
ـــرگ-  ـــارک زاکرب ـــس از م ـــان پ ـــرد جه ـــن ف ـــه پنجمی ـــروت ب ث
ـــروت  ـــارد دالر ث ـــا ۱۳۰.۳ میلی ـــوک- ب ـــس ب ـــذار فی ـــان گ بنی

تبدیـــل شـــده اســـت.
ـــورس و  ـــیون ب ـــده از کمیس ـــت آم ـــه دس ـــات ب ـــق اطالع طب
ـــام  ـــا ن ـــذاری وی ب ـــرمایه گ ـــرکت س ـــکا، ش ـــادار آمری اوراق به
ـــرکت  ـــهام ش ـــارد دالر س ـــدود ۲.۴ میلی ـــتمنت ح ـــادا اینوس کان
ـــش از  ـــت. پی ـــرده اس ـــل ک ـــدا منتق ـــه ملین ـــافت را ب مایکروس

ـــارد  ـــدود ۳.۲ میلی ـــس ح ـــل گیت ـــابق بی ـــر س ـــز همس ـــن نی ای
ـــود. ـــرده ب ـــت ک ـــس دریاف ـــل گیت دالر از بی

ــر  ــی از یکدیگ ــرای جدای ــس ب ــدا گیت ــل و ملین ــم بی تصمی
ــد  ــالم ش ــی اع ــاه م ــترک در م ــی مش ــال زندگ ــس از ۲7 س پ
امــا بــه طــور رســمی ایــن اتفــاق حــدود دو هفتــه پیــش افتــاد.

در ســـال هـــای اخیـــر بیـــل گیتـــس تـــا حـــد زیـــادی از 
ـــده  ـــب مان ـــان عق ـــدان جه ـــر ثروتمن ـــا دیگ ـــت ب ـــورس رقاب ک
ـــن  ـــگاه ثروتمندتری ـــه جای ـــچ گاه ب ـــز هی ـــاری نی ـــال ج و در س
فـــرد جهـــان نرســـیده اســـت. پیـــش بینـــی مـــی شـــود بـــا 
ــاکان  ــافت، کمـ ــری وی از مایکروسـ ــاره گیـ ــه کنـ ــه بـ توجـ
شـــاهد کاهـــش رتبـــه وی در فهرســـت ثروتمنـــدان جهـــان 

باشـــیم.
ـــر  ـــک دیگ ـــی از ی ـــش از جدای ـــا پی ـــس ت ـــدا گیت ـــل و ملین بی
ـــتر روی  ـــه بیش ـــد ک ـــرده بودن ـــیس ک ـــه تاس ـــاد خیری ـــک بنی ی
فقرزدایـــی متمرکـــز اســـت. آن هـــا در یـــک مـــورد تنهـــا دو 
میلیـــارد دالر از ثـــروت خـــود را بـــرای اجـــرای پروژه هـــای 

ــن ۲.۵  ــا همچنیـ ــد. آن هـ ــدا کردنـ ــا اهـ ــا ماالریـ ــه بـ مقابلـ
ـــد  ـــای الزم تولی ـــف هزینه ه ـــود را وق ـــروت خ ـــارد دالر از ث میلی
ـــر  ـــورهای کمت ـــاکن در کش ـــودکان س ـــه ک ـــن ب ـــق واکس و تزری
ـــن  ـــت ای ـــت سرنوش ـــخص نیس ـــد. مش ـــرده ان ـــه ک ـــعه یافت توس

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــی چ ـــن جدای ـــس از ای ـــاد پ بنی

پرونده »استخدام« گروه های چهارگانه معلمی بسته شد

کمبود نیرو از سال ۱4۰3 جبران می شود 

سقوط بیل گیتس در رتبه بندی ثروتمندان جهان
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بادکش صورت چیست؟

بادکـش درمانـی بـه طـور کلـی از طب سـنتی 
چیـن وارد طـب سـنتی کشـورهای دیگـر شـده 
درمانـی  روش  ایـن  از  مـردم   قدیـم  از  اسـت، 
بـرای زیبایـی و جوانسـازی پوسـت خود اسـتفاده 
مـی کـرده انـد.  بادکـش صـورت ) بـه انگلیسـی : 
Facial Cupping ( هـزاران سـال اسـت کـه 
بـه عنـوان یـک روش درمانی غیـر تهاجمـی برای 
کاهـش چیـن و چـروک صـورت و صاف و روشـن 
گیـرد.   مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  پوسـت  شـدن 
بادکـش صـورت و بلنـد کـردن پوسـت صـورت به 
وسـیله مکـش ایجـاد شـده یـک راه بـدون درد به 
منظـور افزایـش خونرسـانی بـه پوسـت و عضالت 
صـورت و در نتیجـه جـوان سـازی صـورت مـورد 
اسـتفاده قـرار میگیرد. بادکش صـورت باعث ایجاد 
عـروق خونـی جدید در صورت میشـود . از سـویی 
دیگـر بـا زهکشـی بهتـر سـموم و مایعـات اضافـه 
در صـورت و گـردن مـی شـود. بادکش صـورت در 
قسـمت پیشـانی ، سـینوس هـا و بینـی میتوانـد 
منجـر بـه تسـکین سـردرد و گرفتگـی هـای بینی 
شـود.  مکشـی کـه لیـوان بادکـش روی پوسـت 
صـورت ایجـاد مـی کند سـبب بـروز پارگـی های 
بسـیار ریـز در پوسـت صورت می شـود که پاسـخ 
التهابـی بـدون ، فراخوانـی پالکـت هـا و گلبولهای 
سـفید بـه ناحیـه صـورت و افزایش کالژن سـازی 
، خونرسـانی و تغذیـه عضـالت و پوسـت صـورت 
در نتیجـه جوانسـازی پوسـت مـی شـود.  مکـش 
بـا قـدرت زیـاد در ناحیـه صـورت و بـه خصـوص 
گـردن میتوانـد منجـر بـه افتادگـی پوسـت شـود 
بنابرایـن ، بادکـش صـورت بر خـالف بادکش بدن 
معمـوال بـا مکـش زیـاد و کبـودی همراه نیسـت و 
هیـچ گونـه  دردی نـدارد. بادکش صـورت با اقبال 
عمومـی روبـرو شـده اسـت و بـه صـورت مراقبـت 
هـای روتیـن در کلینیـک هـای پوسـت و چشـمه 
هـای آب گـرم به صـورت حرفه ای ارائه می شـود.

 مزایای بادکش صورت
تحریـک   - صـورت  عضـالت  تنـش  کاهـش 
سـلول های پوسـتی بـرای تولیـد کالژن - افزایش 
ضخامـت پوسـت بـه خصـوص بـرای افـرادی کـه 
پوسـت نـازک و بـی جـان دارند - افزایـش گردش 
خون ، تغذیه و اکسـیژن رسـانی به پوسـت صورت

تقویـت بافت صورت - روشـن تر کردن پوسـت 
و ایجاد درخشـش پوسـت صورت - کاهش چروک 
، لـک هـای ناشـی از افزایـش سـن - بـه حداقـل 
رسـاندن اسـکار و چین و چروک صـورت - کاهش 
در سـلول  تولیـد چربـی  تنظیـم   - پـف صـورت 
هـای پوسـتی - افزایش جـذب مـواد درمانی روی 
پوسـت - تحریـک تولید کالژن سـازی بـا بادکش 
صـورت - کاهش پـف صورت با بادکـش - افزایش 
درخشـش و سـالمت پوسـت صـورت بـا بادکش - 
افزایـش جـذب لوسـیون هـا و سـرم هـای درمانی 
بـا بادکـش صـورت - جوانسـازی و کاهش خطوط 

ریز بـا بادکـش صورت 
عوارض بادکش صورت

 - سـرگیجه   - سـرد  عـرق   - تهـوع   حالـت 
پوسـت افتادگـی   - کبـودی  یـا  سـوختگی 

 آموزش بادکش صورت در خانه
بادکـش صـورت بایـد بسـیار کوتـاه مـدت انجام 
شـود ، شـما میتوانیـد هفتـه ۱ - ۲ بـار قبـل یا بعد 
از اسـتفاده از سـرم هـای تغذیه کننده پوسـت برای 
جـذب بهتـر از بادکـش صـورت اسـتفاده کنیـد.  در 
ابتـدا بایـد صـورت را کامال تمیـز کنید که عـاری از 
هـر گونـه آلودگـی ، گـرد و غبـار یـا لـوازم آرایشـی 
باشـد.   بهتریـن زمـان بـرای بادکش صـورت بعد از 
حمـام اسـت که پوسـت کامـال تمیز شـده باشـد. با 
اسـتفاده از یـک روغن طبیعـی مثل روغـن جوجوبا 
صـورت خـود را کامال چـرب کنید. لیـوان مخصوص 
بادکـش صـورت را به آرامی با دو انگشـت فشـار داده 
و روی صـورت قـرار دیـد تـا بچسـبد ، هنگامـی که 
روی پوسـتتان احسـاس کشـش داشـتید بدون این 
کـه لیـوان را بلنـد کنید ، شـروع بـه لغزانـدن لیوان 
بادکـش ، بـه آرامـی روی صورت کنید. سـعی کنید 
تمـام حـرکات از سـمت مرکـز صـورت بـه سـمت 
خـارج و بـاال باشـد. لیـوان بادکـش را از وسـط چانه 
در امتـداد خـط فـک بـه گـوش برسـانید. لیـوان 
بادکـش را از گوشـه لـب بـه سـمت میانـی گـوش 
بکشـید.  لیـوان بادکـش را از تیغـه بینـی به سـمت 
گونه ها بکشـید . لیوان بادکش را از وسـط پیشـانی 
بـه شـقیقه برسـانید. لیـوان بادکـش را از ابروهـا بـه 
سـمت رسـتنگاه مو بکشـید. لیوان بادکـش را از زیر 
چانـه به گوشـه خارجی فک بکشـید. بـرای بادکش 
زیـر چشـم ، لیـوان بادکـش را از کنار تیغـه بینی به 
گوشـه خارجی چشـم بکشـید. برای بادکـش گردن 
میتوانیـد لیـوان را از پاییـن بـه بـاال حرکـت دهیـد 
یعنـی از اسـتخوان ترقـوه به سـمت اسـتخوان فک.   
مثـال اگـر میخواهیـد ماسـاژ را از چانـه بـه سـمت 
گـوش انجـام دهیـد میتوانیـد با دو انگشـت شـصت 
و سـبابه لیـوان بادکـش را فشـار داده روی چانه قرار 
دهیـد و چنـد ثانیـه صبـر کنید تـا کامال بـه صورت 
بچسـبد و سـپس به آرامی لیوان را به سمت گوشت 
بلغزانیـد.  اجـازه ندهید لیون بادکش بیشـتر از چند 
ثانیـه در یـک نقطـه بمانـد وگرنـه منجـر بـه فشـار 
بیـش از حـد و ایجـاد کبـودی روی صـورت خواهـد 
شـد. لیوان هـای بادکش مخصوص صـورت در اندازه 
هـای مختلـف تولید  شـده اند کـه بزرگترین سـایز 
آن هـا مخصـوص پیشـانی و گونه هـا  و گردن،لیوان 
هـای متوسـط  بـرای  ناحیـه T ، بینـی و ابرو اسـت   
و از لیـوان هـای گوچـک بـرای چانـه ، بـاالی لب ها 
و کاسـه چشـم اسـتفاده میشـود. حداکثر زمانی که 
میتوانیـد برای ماسـاژ صورت با بادکـش صرف کنید 

، ۵ - ۱۰ دقیقـه اسـت.
 منبع: بیتوته 

رنکینگ جهانی پاراتکواندوکاران اعالم شد 

ــدو کاران در  ــی پاراتکوان ــگ جهان ــدو، رنکین ــی تکوان ــیون جهان فدراس
ــاه آگوســت را اعــالم کــرد.  م

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، فدراســیون جهانــی، رنکینــگ 
پاراتکوانــدوکاران در مــاه آگوســت را اعــالم کــرد.

»فاطمـه دودانگـه« در وزن ۴۹- کیلوگـرم )K۴۴( بـا ۹۸/۱۰ امتیـاز رده 
هیجدهـم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ »رایحـه شـهاب« در وزن ۵۸+ 
کیلوگـرم )K۴۴( بـا ۳۰/۱۸ امتیـاز در رده پانزدهم قرار گرفته و »مهتاب نبوی« 
بـا ۸۰ امتیـاز همچنـان در رده نخسـت وزن ۵۸- کیلوگـرم )K۴۱( قـرار دارد.

ــا ۱۲۴ امتیــاز  »ســعید صادقیان پــور« در وزن 6۱- کیلوگــرم )K۴۲( ب
در رده دوم قــرار دارد و »ســجاد جوانبخــت« در ایــن وزن و کالس ۴۴ بــا 

۱۲/۲۰ امتیــاز در رده بیســتم جــای گرفتــه اســت.
»محمدرضــا شــعبانی« در وزن 7۵- کیلوگــرم )K۴۲( با کســب ۴۰/۴۲ 
امتیــاز رده پنجــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت و »مهــدی کردلــو« 

دیگــر نماینــده ایــن وزن بــا ۱6/۵ امتیــاز در رده پانزدهــم قــرار دارد.
»احمــد نریمانــی« هوگوپــوش وزن 7۵+ کیلوگــرم )K۴۲( بــا ۸6 امتیــاز 
ــی آذر« در وزن 7۵+  ــدی بهرام ــرد. »مه ــظ ک ــود را حف ــینی خ صدرنش
کیلوگــرم )K۴۳( بــا ۸۰/67 امتیــاز بــه جایــگاه دومــی خــود تداوم بخشــید.

»مهــدی پوررهنمــا« در وزن 7۵- کیلوگــرم )K۴۴( بــا ۵6/۱۱۲ امتیــاز 
ــا 7۲/۲۲ امتیــاز در  ــرار دارد. »محمــود جعفــرزاده« نیــز ب در رده ســوم ق
رده بیســت و یکــم جــای گرفتــه اســت. »علیرضــا بخــت« در ایــن وزن در 

رده پنجــاه ســوم قــرار دارد.
»اصغــر عزیــزی« پاراتکوانــدوکار وزن 7۵+ کیلوگــرم )K ۴۴( بــا 6۲/۹۵ 
امتیــاز در جایــگاه دوم جــدول رده بنــدی قــرار دارد. »حامــد حق شــناس« 
ــا ۸۳/۴۰ امتیــاز رده یازدهــم را  دیگــر نماینــده کشــورمان در ایــن وزن ب

بــه خــود اختصــاص داد.
پاراتکوانــدو بــرای اولیــن بــار در بازی هــای پارالمپیــک برگــزار خواهــد 
شــد؛ ایــن رقابت هــای در روز هــای ۱۱ تــا ۱۳ شــهریورماه انجــام می شــود 
کــه مهــدی پوررهنمــا، اصغــر عزیــزی و رایحــه شــهاب نماینــدگان ایــران 

در ایــن رویــداد هســتند.

انصراف ویلیامز از مسابقات تنیس سینسیناتی 

ــس  ــابقات تنی ــت از مس ــل مصدومی ــه دلی ــی ب ــور زن آمریکای تنیس
ــرد.  ــری ک ــاره گی ــیناتی کن سینس

ــور زن  ــز، تنیس ــرنا ویلیام ــوان، س ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــل  ــه دلی ــیناتی ب ــس سینس ــابقات تنی ــان ۲ دوره مس ــی و قهرم آمریکای
مصدومیــت از ناحیــه پــا  از حضــور در ایــن مســابقات کناره گیــری کــرد.

ویلیامــز ۳۹ ســاله در ایــن خصــوص گفــت: در مســابقات تنیــس 
ــور  ــل از حض ــن دلی ــه همی ــدم، ب ــدوم ش ــا مص ــه پ ــدون از ناحی ویمبل
ــن  ــم را در ای ــردم. از اینکــه طرفداران ــری ک ــاره گی ــن مســابقات کن در ای
مســابقات نمی بینــم ناراحــت هســتم، امــا بــه آن هــا قــول مــی دم کــه بــه 
زودی مــن را در زمیــن تنیــس خواهنــد دیــد. او بــه دلیــل مصدومیــت در 

ــود. ــرده ب ــز شــرکت نک ــو نی ــک ۲۰۲۰ توکی ــس المپی مســابقات تنی
ــور در  ــر از حض ــز پیش ت ــرنا نی ــر س ــر بزرگت ــز، خواه ــوس ویلیام ون

ــود. ــراف داده ب ــیناتی انص ــس سینس ــابقات تنی مس

 نخستین ورزشگاه هاکی در تهران ساخته می شود

رییــس فدراســیون هاکــی گفــت: بــرای ایــن رشــته در بُعــد قهرمانــی و 
ــا ســاخت نخســتین ورزشــگاه  ــم و ب ــزی کنی ــد برنامه ری ــی بای دانش افزای
بین المللــی هاکــی در تهــران در مســیر قهرمانــی قــدم خواهیــم گذاشــت. 
ــی و  ــی از توانای ــزود: هاک ــا، اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــرام قدیمــی در گف به
ــژه  ــه وی ــی ب ــد دانش افزای ــد در بُع ــی برخــوردار اســت و بای ظرفیــت باالی

ــم. ــد و اساســی برداری ــان گام هــای بلن در بخــش مربی
وی ادامــه داد: قصــد داریــم نخســتین ورزشــگاه بین المللــی هاکــی را 
ــا حــاج قاســم  ــام ســردار دل ه ــه ن ــران ب ــه ورزشــی آزادی ته در مجموع
ســلیمانی بــا همــکاری فدراســیون جهانــی و بــا نظــارت هاکــی آســیا در 
مــدت زمــان ۱۰ مــاه افتتــاح کنیــم تــا پــس از ۵۰ ســال ورزشــکاران ایــن 

رشــته صاحــب یــک ورزشــگاه اختصاصــی شــوند.
ــان  ــا حمایــت وزارت ورزش و جوان رییــس فدراســیون هاکــی گفــت: ب
و کمیتــه ملــی المپیــک در نظــر داریــم زمینــه ارتقــای رشــته هاکــی را 
فراهــم کنیــم و ایــن کار را آغــاز کرده ایــم. هاکــی چمنــی نســخه اصلــی 
ــه شــمار مــی رود و در نظــر  ــه رشــته های المپیکــی ب ورزش مــا و از جمل

داریــم در ایــن زمینــه اقدامــات موثــر و مفیــدی را انجــام دهیــم.
قدیمــی در مــورد اردوی تیــم ملــی هاکــی زنــان کــه در هفتــه جــاری 
برگــزار شــد، افــزود: نفــرات دعــوت شــده بــه ایــن اردو از دل لیــگ انتخاب 
شــدند و قصــد داریــم بــا برنامه ریــزی و بــا شناســایی بهترین هــای ایــران 
تیــم ملــی خوبــی را آمــاده مســابقات کنیــم. تیــم ملــی ایــران قــرار اســت 
ــم یکــی از  ــه امیدواری ــد ک ــدان برون ــه می ــی آســیا ب در مســابقات قهرمان

ســکوهای قهرمانــی را از آن خــود کنیــم. 
وی تاکیــد کــرد: اردوهــای تیــم ملــی ادامــه خواهــد داشــت تا ترکیــب اصلی 
تیــم مشــخص شــود، در حــال حاضــر آمادگــی ملــی پوشــان حــدود ۸۰ درصــد 

اســت و در اردوهــای بعــدی ایــن میــزان آمادگــی افزایــش خواهــد یافــت. 

کامــل نشــدن فراینــد واگــذاری دو باشــگاه 
ــه بخــش خصوصــی  اســتقالل و پرســپولیس ب
تصمیم گیــری  تــوپ  دوازدهــم،  دولــت  در 
خصوصی ســازی  بــا  رابطــه  در  نهایــی 
ــت  ــن دول ــه زمی ــت را ب ــرخابی های پایتخ س
ســیزدهم انداختــه اســت و بایــد منتظــر مانــد 
ــه ســهام آن هــا  ــت عرضــه اولی ــد در نهای و دی
ــا  ــورد ی ــد خ ــد خواه ــرمایه کلی ــازار س در ب

ــر؟  خی
بــه گــزارش ایســنا، علی رغــم وعــده و 
ــذاری دو  ــر واگ ــی ب ــمار مبن ــای پرش وعیده
ــش  ــه بخ ــپولیس ب ــتقالل و پرس ــگاه اس باش
خصوصــی در نهایــت امــا دولــت دوازدهــم بــه 
پایــان رســید ولــی چنیــن اتفاقــی رخ نــداد و 
ــازی  ــی س ــده خصوص ــت پرون ــن وضعی آخری
ایــن دو باشــگاه بــه نحــوی اســت کــه مصوبــه 
هیــات عالــی خصوصــی ســازی و در عیــن حال 
ــده  ــه ش ــورس گرفت ــی ب ــورای عال ــه ش مصوب
ــر اســاس اعــالم مســئوالن ســازمان  اســت و ب
در  باشــگاه  دو  پرونــده  ســازی؛  خصوصــی 
اختیــار هیــأت پذیــرش فرابــورس قــرار گرفتــه 

ــورس  ــالم فراب ــاس اع ــر اس ــه ب ــه اولی و عرض
ــت. ــد گرف ــورت خواه ص

البتــه ایــن اظهــارات نیــز در حالی از ســوی 
ــر  ــازی در اواخ ــی س ــازمان خصوص ــاون س مع
دی مــاه ســال گذشــته مطــرح شــد کــه از آن 
ــذرد  ــاه می گ ــت م ــدود هف ــون ح ــان تاکن زم
امــا در ایــن رابطــه تصمیمــی گرفتــه و اطــالع 

رســانی نشــده اســت.
اکنــون بــا پایــان دولــت دوازدهــم و نــاکام 

دو  کامــل خصوصی ســازی  فراینــد  مانــدن 
نگاه هــا  پرســپولیس،  و  اســتقالل  باشــگاه 
ــت ســیزدهم معطــوف شــده و  ــه ســوی دول ب
هرچنــد هنــوز کابینــه دولــت جدیــد مشــخص 
ــا چــه  ــرادی ب ــوم نیســت چــه اف نشــده و معل
موضــع و دیدگاهــی بــه منظــور تصــدی پســت 
وزیــر ورزش و جوانــان و نیــز وزیــر امــور 
ــا  ــد، ام ــی آین ــی روی کار م ــادی و دارای اقتص
ــارات حجــت االســالم والمســلمین ســید  اظه

ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان هشــتمین رییــس 
جمهــور ایــران می توانــد بــه منزلــه خــط 
مشــی دولــت جدیــد در رابطــه بــا واگــذاری دو 

ــه بخــش خصوصــی باشــد. باشــگاه ب
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــش از برگ وی پی
جمهــوری، در دیــدار بــا جمعــی از ورزشــکاران 
ــد  ــی تأکی ــای ورزش ــته  ه ــوتان رش و پیشکس
دو  ســازی  خصوصــی   موضــوع  کــه  کــرد 
ــت  ــپولیس را در دول ــتقالل و پرس ــگاه اس باش
ــرد  ــد ک ــری خواه ــت پیگی ــا جدی ــی ب مردم
و  پیشکســوتان  و  نگرانی هــای مدیــران  تــا 

ــود.  ــرف ش ــم، برط ــن دو تی ــواداران ای ه
بــا توجــه بــه اظهــارات جدیدتریــن رییــس 
ــازی  ــا خصوصی س ــه ب ــران در رابط ــور ای جمه
بایــد  پرســپولیس  و  اســتقالل  باشــگاه  دو 
منتظــر مانــد و دیــد بــا روی کار آمــدن وزرای 
ــر  ــن وزی ــژه تعیی ــه وی ــیزدهم و ب ــت س دول
ــور اقتصــادی  ــر ام ــز وزی ــان و نی ورزش و جوان
و دارایــی، نــگاه کالن دولــت بــه واگــذاری 
ایــن دو باشــگاه بــه بخــش خصوصــی چگونــه 
اســت و آیــا آخریــن مرحلــه از واگــذاری 
کلیــد خواهــد خــورد تــا شــاهد عرضــه اولیــه 
ســهام دو باشــگاه در بــازار ســرمایه باشــیم یــا 
ــی خصوصی ســازی  ــان رونــد فرسایش هم چن
ادامــه  کمــاکان  پایتخــت  ســرخابی های 
خواهــد داشــت و خبــری از کوتــاه شــدن 
دســت دولتی هــا در مدیریــت ایــن دو باشــگاه 

ــود؟ ــد ب نخواه

گــذری بــر اتفاقــات اخیــر باشــگاه تراکتــور تبریز 
نگرانی هــای هــواداران ایــن باشــگاه پرهــوادار را 
چندبرابــر کــرده اســت بــه گونــه ای کــه نبــود منابــع 
مالــی بــه پاشــنه آشــیل باشــگاه تبدیــل شــده اســت 
ــن  ــوار در ای ــات ناگ ــه اتفاق ــر ب ــد منج ــه می توان ک

باشــگاه ختــم شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، هــم اکنــون باشــگاه تراکتــور 
ــا  ــود ب ــی ش ــی اداره م ــش خصوص ــط بخ ــه توس ک
ــای  ــکایت ه ــی از ش ــی ناش ــده مال ــکالت عدی مش
پــی در پــی مربیــان، بازیکنــان، کادر فنــی و اجرایــی 
مواجــه شــده اســت کــه انباشــت ایــن شــکایات در 
فدراســیون فوتبــال و فیفــا در نهایــت ســبب بســته 
شــدن پنجــره نقــل و انتقاالتــی باشــگاه شــده و در 
ــام  ــه اتم ــا رو ب ــرارداد آنه ــه ق ــی ک ــت بازیکنان نهای
ــج  ــه تدری ــده و ب ــی خوان ــزل خداحافظ ــت، غ اس
بدنــه تیــم خالــی از نفــرات زبــده و تاثیرگــذار مــی 

شــود.
خبــر نگــران کننــده ای کــه از منابــع موثــق بــه 
گــوش مــی رســد، احتمــال کنــاره گذاشــته شــدن 
ــور اســت کــه  ــال تراکت ــم فوتب ــد تی ســرمربی جدی
هنــوز چنــد روزی از امضــای قــرارداد او بــا باشــگاه 
ــای آن در درون  ــه ه ــود و زمزم ــی ش ــپری نم س
باشــگاه و تعــدادی از کانــال هــای موجــود در فضــای 

مجــازی پیچیــده مــی شــود.
گویــا یکــی از شــرایط اســتخدام ســرمربی جدیــد 
ــه وســیله یکــی از  ــی ب ــع مال ــق مناب ــور، تزری تراکت
شــرکت هــای اسپانســری باشــگاه بــوده اســت کــه 
ــت،  ــده اس ــق نش ــون محق ــر تاکن ــن ام ــون ای چ
برکنــاری فــراز کمالونــد از ســمت ســرمربیگری 

ــر  ــه نظ ــل ب ــی محتم ــای آت ــی روزه ــگاه ط باش
ــف  ــوار و تاس ــاق ناگ ــن اتف ــر ای ــه اگ ــد ک ــی رس م
بــر انگیــز روی دهــد، بایــد بــه حــال و روز باشــگاه 

ــرد. ــه ک ــان گری ــوادار آذربایج پره
ــت  ــه صحب ــن رابط ــه در ای ــب توج ــه جال نقط
هــای اخیــر مدیرعامــل باشــگاه تراکتــور اســت 
ــد و  ــی در باشــگاه را تایی ــه وجــود مشــکالت مال ک
تلویحــا« بــروز اتفاقــات جدیــد در باشــگاه را مــورد 
ــا  ــه تنه ــار ن ــن اخب ــه ای ــرار داده اســت ک ــاره ق اش
بــرای هــواداران میلیونــی باشــگاه بلکــه بــرای فوتبال 
آذربایجــان و ایــران بســیار نگــران کننــده و تاســف 

ــار اســت. ب

ــا وجــود  اینکــه باشــگاه بزرگــی مثــل تراکتــور ب
ــه در  برخــورداری از مالــک خصوصــی متمــول در ب
ــه دنبــال  اسپانســر مالــی اســت و حتــی مســایل  ب
ــه  ــم ب ــی تی ــان فن ــپردن فرم ــم و س ــی تی اجرای
دســت کســی کــه بتوانــد پــول بیــاورد بســیار تامــل 
برانگیــز و ناشــی از ســاختار غلــط و بــی در و پیکــر 

باشــگاه اســت.
نگاهــی بــه گفتــه هــای اخیــر جمشــید نظمــی 
ــی  ــان م ــگاه نش ــامان باش ــت نابس ــون وضعی پیرام
دهــد کــه هــدف مالــک باشــگاه از ایجــاد تغییــرات 
ــع  ــق مناب ــرار از تزری ــده، ف ــته کنن ــدد  و خس متع
ــرایطی قصــد  ــر ش ــم اســت و او در ه ــه تی ــی ب مال

ــرمربی  ــل و  س ــوان مدیرعام ــه عن ــی را ب دارد کس
ــود را در  ــت خ ــه دس ــارد ک ــه کار گم ــش ب در تیم
ــگاه  ــک باش ــه مال ــرده و کاری ب ــر ب ــود ف ــب خ جی

ــند. ــته باش نداش
در همیـــن زمینـــه نظمـــی گفتـــه اســـت: 
ــا توجـــه بـــه هزینه هـــای هنگفتـــی کـــه بـــه  بـ
ــذب  ــد جـ ــود، نیازمنـ ــل می شـ ــگاه ها تحمیـ باشـ
اسپانســـر هســـتیم! و متاســـفانه در ســـال های 
گذشـــته باشـــگاه تراکتـــور بـــه پرداخت هـــای 
ـــتفاده  ـــت اس ـــن ظرفی ـــده و از ای ـــدود ش ـــک مح مال
ــراغ  ــه سـ ــال بـ ــا امسـ ــر مـ ــت؛  اگـ ــرده اسـ نکـ
ــاندن  ــان رسـ ــه پایـ ــرای بـ ــم، بـ ــر نرویـ اسپانسـ

فصـــل بـــه مشـــکل خواهیـــم خـــورد.
ــگاه  ــری باش ــرای اسپانس ــد: ب ــی ده ــه م او ادام
ــی  ــر کس ــم و اگ ــی  طلبی ــرکت ها را م ــی ش همراه
ایــن زمینــه  احســاس کنــد کــه می توانــد در 
ــا داشــته باشــد، پیشــنهاد خــود را  ــا م ــکاری ب هم
ــا برخــی از شــرکت ها وارد  ــا ب ــه دهــد، البتــه م ارائ
ــی  ــای مال ــی از نیازه ــا بخش ــم ت ــده ای ــره ش مذاک

ــم. ــن کنی ــگاه را تامی باش
ــگاه  ــل باش ــوی مدیرعام ــخنانی از س ــن س چنی
ــی باشــگاه  ــم مال ــی شــرایط وخی ــه خوب ــور ب تراکت
ــر  ــی دیگ ــواداران میلیون ــا ه ــد ت ــی ده ــان م را نش
ــته  ــی را نداش ــدر و مدع ــی ق ــتن تیم ــار داش انتظ
اســتخدام  مالــی  منابــع  بــدون  چــون  باشــند 
بازیکنــان نخبــه و تاثیرگــذار دیگــر ممکــن نیســت 

ــی  ــه خوب ــرمربی ب ــتخدام س ــر در اس ــن ام ــه ای ک
خــود را نشــان داد و باشــگاه بــه طــور تلویحــی بــه 
ــم  ــال تی ــه دنی ــال ب ــرد امس ــالن ک ــش اع هواداران
ــه  ــای میان ــان رده ه ــه در هم ــتند ک ــی هس معمول

ــد. ــته باش ــور داش ــدول حض ج
بــا ایــن اوصــاف چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــران و  ــال ای ــر، فوتب ــگ برت ــده لی ــل آین ــرای فص ب
آذربایجــان دیگــر نبایــد بــه دنبــال تراکتــور مدعــی 
ســال هــای گذشــته باشــد و در ایــن میان هــواداران 
ایــن تیــم بایــد بــه داشــتن تیمــی معمولــی و حتــی 
در صــورت ادامــه گســترش ویــروس کرونــا و عــدم 
حضــور هــواداران در ورزشــگاه هــا، نگرانــی ســقوط 
ــن  ــه ای ــد ک ــه کنن ــر را  تجرب ــن ت ــته پایی ــه دس ب
امــر بــرای دوســتداران تراکتــور بســیار تلــخ خواهــد 
بــود، امــا شــرایط و قرایــن موجــود چنیــن شــرایطی 

را دور از ذهــن نمــی کنــد.
در حالــی کــه تنهــا حــدود یــک مــاه بــه بــازی 
ــه  ــتان در مرحل ــر عربس ــا النص ــور ب ــاس تراکت حس
ــده اســت  ــی مان ــان آســیا باق ــگ قهرمان ــی لی حذف
ــل  ــد و مدیرعام ــرمربی جدی ــده س ــالف وع و برخ
ــر ۱۰ روز  ــرف حداکث ــم ظ ــتن تی ــه بس ــگاه ک باش
را داده بودنــد، هنــوز هیــچ خبــری از نفــرات جدیــد 

ــی نیســت. ــی اعضــای کادر فن ــم و حت تی
ــه نظــر مــی رســد کــه منتفــی شــدن  چنیــن ب
ــور،  ــد تراکت آوردن اسپانســر توســط ســرمربی جدی
ــرو  ــدی روب ــای جدی ــران ه ــا بح ــگاه را ب ــن باش ای
کــرده اســت و شــاید طــی روزهــای آتــی هــواداران 
ــار  ــر اخب ــای اخی ــال ه ــون روال س ــگاه همچ باش

ــنوند. ــوک آوری را بش ــده و ش ــره کنن خی

داور فینــال جنجالــی کاراتــه در المپیــک توکیــو تهدیــد بــه 
مــرگ شــد

کوبــاس داور ترکیــه ای دیــدار جنجالــی فینــال ســجاد 
گنــج زاده و حریــف عربســتانی در المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو بــرای 
ــه  ــت ک ــرد. او گف ــت ک ــارزه صحب ــن مب ــاره ای ــار درب ــن ب اولی

ــده اســت. ــل ش ــه قت ــد ب تهدی
بــه گــزارش ایســنا، داور تــرک کــه فینــال کاراتــه مــردان در 
ــه او  ــت ک ــرد، گف ــاوت می ک ــو را قض ــک توکی ــای المپی بازی ه
و خانــواده اش از زمانــی کــه یــک بازیکــن عربســتانی را بــه دلیل 
صدمــه زدن بــه رقیــب ایرانــی اش محــروم کــرده، بارهــا تهدیــد 
بــه مــرگ شــده اســت. او می گویــد کــه »آنهــا مــن را در نبــرد 
بیــن ایــران و عربســتان ســعودی قــرار داده انــد. مــن کاری بــه 

آن نــدارم«.
اوگــور کوبــاس روز ســه شــنبه در گفت وگــوی تلفنــی 
گفــت: مــن بــه ورزش و صلــح اعتقــاد دارم. مــن فقــط از قوانیــن 
ــود  ــورد وج ــن م ــی در ای ــز سیاس ــچ چی ــردم و هی ــروی ک پی

ــدارد. ن
ــترک  ــور مش ــه ط ــر ب ــار داور دیگ ــاله و چه ــاس ۴۹ س کوب
طــارق حامــدی بازیکــن عربســتانی را در یــک صحنــه جنجالــی 
در المپیــک توکیــو محــروم کردنــد، زیــرا او بــا ضربــه بــه گــردن 

ســجاد گنــج زاده ملی پــوش ایرانــی لگــد زد. در آن زمــان حامــدی 
ــت  ــت،  می توانس ــه داش ــارزه ادام ــر مب ــه اگ ــود ک ــش ب ۴-۱ پی

اولیــن مــدال طــالی تاریــخ عربســتان را کســب کنــد.
کوبــاس افــزود: در آن صحنــه، مــن بــا دومیــن پزشــک کــه 
ــردم و  ــت ک ــرد صحب ــه کار می ک ــی کارات ــیون جهان در فدراس
ــارزه  ــد مب ــی نمی توان ــن ایران ــه بازیک ــرد ک ــد ک ــک تایی پزش
ــاق آرا  ــه اتف ــر ب ــار داور دیگ ــن و چه ــد. ســپس م ــل کن را کام
تصمیــم گرفتیــم کــه بازیکــن عربســتانی را محــروم کنیــم، زیــرا 

ــرد. ــن کار می ک ــه انجــام ای ــزم ب ــا را مل ــن م قوانی
وی ادامــه داد: پــس از ایــن ماجــرا، مــن بیــش از ۱۰۰ هــزار 
پیــام تهدیــد و توهین آمیــز در اینســتاگرام دریافــت کــردم. ایــن 
ــد.  ــرگ کرده ان ــه م ــد ب ــرا تهدی ــا م ــت. آنه ــده اس ــه کنن دیوان
ایــن اشــکالی نــدارد، امــا آنهــا بــه همســر و پســرم نیــز حملــه 
ــت  ــد یاف ــا را خواهن ــد کــه همــه م ــه آنهــا گفته ان ــد و ب کرده ان

و مــا را خواهنــد کشــت!
یکــی از کاربــران توئیتــری ســعودی مدعــی شــده کــه 
کوبــاس »مــدال طــال« را از حامــدی دزدیــده، زیــرا او یکــی از 
وفــاداران حــزب رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه 

ــد. ــام را رد می کن ــن اته ــاس ای ــت. کوب اس
ــد  ــاس را متهــم کرده ان حســاب های ســعودی همچنیــن کوب

ــه نشــین«  کــه او یــک توییتــی کــه ســعودی ها را »ســگ بادی
ــز از  ــه او هرگ ــت ک ــاس گف ــت. کوب ــرده اس ــک ک ــده، الی خوان
ــوده  ــاپ ب ــا آن فوتوش ــده و حتم ــش نیام ــت خوش ــن تویی ای
ــا  ــا هســتند کــه صده ــرادران م ــا ب اســت. وی گفــت: عــرب ه
ســال بــا آنهــا زندگــی کردیــم. پســرم بیمــار کوویــد اســت و از 

ــر شــد. ایــن حمــالت بســیار متاث
کوبــاس مــی گویــد مــردم بایــد روی شــادی المپیــک تمرکــز 
کننــد. ایــن هــا همــه مربــوط بــه بــازی و جشــن گرفتــن ورزش 

. ست ا

کمیتـــه اســـتیناف هیئـــت فوتبـــال تهـــران رأی بـــه 
بازگشـــت نتایـــج تیـــم کیـــا در رده نوجوانـــان ایـــن اســـتان 
ـــل  ـــی فص ـــب، قهرمان ـــن ترتی ـــه ای ـــه ب ـــابق داد ک ـــت س ـــه حال ب

ــردد.  ــا بازمی گـ ــه کیـ ــابقات بـ ــن مسـ ــته ایـ گذشـ
ـــه  ـــه کمیت ـــود ک ـــن ب ـــنیم، روز ۳۱ فروردی ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــران اع ـــتان ته ـــال اس ـــت فوتب ـــی هیئ انضباط
ـــا رده  ـــی ب ـــتفاده از بازیکن ـــل اس ـــه دلی ـــا ب ـــی کی ـــم آکادم تی
ســـنی غیـــر مجـــاز در مســـابقات نوجوانـــان تهـــران، مقابـــل 

تیم هـــای پـــارس جاویـــد، پیـــکان، مهریـــاران حافـــظ و 
ایرانمهـــر بـــا نتیجـــه ۳ بـــر صفـــر بازنـــده اعـــالم شـــد تـــا 
ـــا  ـــی کی ـــن آکادم ـــود. همچنی ـــدا ش ـــتقالل اه ـــه اس ـــی ب قهرمان
ـــن  ـــدی و بازیک ـــه نق ـــان جریم ـــون توم ـــت ۱۰ میلی ـــه پرداخ ب
ـــت دو  ـــه محرومی ـــماعیل( ب ـــر اس ـــدرا طاه ـــد ص ـــف )محم متخل
ســـاله از کلیـــه فعالیت هـــای فوتبالـــی و جریمـــه ۵ میلیـــون 

ـــدند. ـــوم ش ـــی محک تومان
ـــال  ـــت فوتب ـــتیناف هیئ ـــه اس ـــال در رأی کمیت ـــن ح ـــا ای ب
تهـــران کـــه منتشـــر شـــد، ایـــن کمیتـــه اعـــالم کـــرد: بـــا 
ــت  ــت و مطابقـ ــراز هویـ ــایی و احـ ــدارک شناسـ ــی مـ بررسـ
ـــا  ـــماعیل، ب ـــر اس ـــا طاه ـــدرا و محمدرض ـــد ص ـــنامه محم شناس
ـــد  ـــه گردی ـــمی مالحظ ـــناد رس ـــت اس ـــل صح ـــه اص ـــت ب عنای
ـــی  ـــنامه اصل ـــا شناس ـــماعیل ب ـــر اس ـــدرا طاه ـــد ص ـــای محم آق
ـــه ای  ـــرم، ادل خـــود در مســـابقات حضـــور داشـــته و شـــکات محت

ـــد. ـــه ندادن ـــت ارائ ـــالف صح ـــر خ ـــی ب مبن
در رأی کمیتـــه اســـتیناف همچنیـــن آمـــده اســـت: بـــه 
ـــد  ـــوص محم ـــد درخص ـــای جدی ـــا ادع ـــکات و ب ـــت ش درخواس
ـــا  ـــبی ب ـــط نس ـــه راب ـــر اینک ـــی ب ـــماعیل مبن ـــر اس ـــدرا طاه ص
ــا  ــری بـ ــدارد و شـــخص دیگـ ــماعیل نـ ــر اسـ ــواده طاهـ خانـ

ـــد،  ـــازی می کن ـــماعیل ب ـــر اس ـــدرا طاه ـــد ص ـــنامه محم شناس
مقـــرر شـــد آزمایشـــگاهی بـــا هماهنگـــی شـــکات پرونـــده 
ــک  ــز ژنتیـ ــگاه مرکـ ــی آزمایشـ ــا معرفـ ــردد. بـ ــن گـ تعییـ
پزشـــکی تهـــران توســـط شـــکات محتـــرم بازیکـــن مـــورد 
اعتـــراض بـــه همـــراه پـــدر و نماینـــده کمیتـــه اســـتیناف و 
ـــت  ـــدن تس ـــه ش ـــا گرفت ـــدند و ب ـــر ش ـــده حاض ـــن پرون طرفی
DNA مشـــخص شـــد و پاســـخ اخـــذ شـــده از ایـــن مرکـــز 

بابـــت نســـبت پـــدر و فرزنـــدی تأییـــد شـــد.
در نهایـــت کمیتـــه اســـتیناف اعـــالم کـــرد بـــه اســـتناد 
مـــاده ۱۰6 مقـــررات انضباطـــی فدراســـیون مصـــوب ســـال 
ـــکایت  ـــه رد ش ـــم ب ـــض و حک ـــی نق ـــه انضباط ۱۳۹7، رأی کمیت
ــابق  ــت سـ ــه حالـ ــابقات بـ ــه مسـ ــالم و نتیجـ ــکات اعـ شـ

ــت. ــی اسـ ــادره قطعـ ــود. رأی صـ ــده می شـ برگردانـ
ـــل  ـــا در فص ـــم کی ـــای تی ـــج دیداره ـــب نتای ـــن ترتی ـــه ای ب
ـــت  ـــته بازگش ـــت گذش ـــه حال ـــران ب ـــان ته ـــته رده نوجوان گذش
و ایـــن تیـــم مجـــدداً بـــه قهرمانـــی ایـــن مســـابقات دســـت 

ـــت. یاف
متـــن حکـــم کمیتـــه اســـتیناف در پاییـــن خبـــر )بخـــش 

پیوســـت( آمـــده اســـت.

استقالل و پرسپولیس در دولت سیزدهم 
واگذار خواهند شد؟

منابع مالی پاشنه آشیل باشگاه تراکتور

کوباس ترکیه ایی می گوید، گرفتار نبرد ایران و عربستان شده است

قهرمانی استقالل در رده نوجوانان پس گرفته شد 
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اوقات شرعی شهر تهران

یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــس  ــه ریی ــگاران ب ــت خبرن ــاره اینترن ــالمی درب اس

جمهــور نامــه نوشــت. 
ــه حســین  ــل نام ــن کام ــزارش ایســنا، مت ــه گ ب
میرزایــی نماینــده مــردم اصفهــان بــه حجــت 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــی ب ــالم رئیس االس
آقــای  والمســلمین  حجت االســالم  »جنــاب 
دکتــر رئیســی ریاســت محتــرم جمهــوری اســالمی 

ــران« ای
با سالم و احترام

همانگونــه کــه مســتحضرید دولت هــا در ادوار 
مختلــف در روز خبرنــگار هدیــه ای را بــرای اینترنــت 
ــه  ــن قشــر خــدوم در نظــر می گرفتنــد امســال ب ای
ــدام  ــن اق ــت ای ــر دول ــا تغیی ــی ب ــطه همزمان واس
ــه  ــدام ب ــد و اپراتورهــا راســا اق ــارک مغفــول مان مب

ــد. ــه کردن تخصیــص هدی
ـــت  ـــه لیس ـــا ب ـــه اپراتوره ـــه این ک ـــت ب ـــا عنای ب
ـــد  ـــگاران دسترســـی ندارن ـــه روز و جامعـــی از خبرن ب
ـــه  ـــانه شـــده و ب ـــی رس ـــه اهال ـــث گالی ـــر باع ـــن ام ای

ـــت. ـــه اس ـــق نگرفت ـــه تعل ـــن هدی ـــادی ای ـــراد زی اف
بــا توجــه بــه نــگاه ویــژه و مثبــت جنابعالــی بــه 
ــد  ــتور فرمایی ــت دس ــمند اس ــگاران خواهش خبرن
در خصــوص موضــوع مذکــور وزارت ارتباطــات و 
ــی  ــه جنابعال ــرده و هدی ــات ورود ک ــاوری اطالع فن
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــا هماهنگ ــت را ب و دول
اســالمی بــه تمامــی خبرنــگاران کشــور اعطــا 
نمایــد تــا خبرنــگاری از لیســت اپراتورهــا جــا 
نمانــده باشــد. از حســن توجــه جنابعالــی قدردانــی 

یــم. می نما
حسین میرزایی«

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری گفــت: 
ــر اســاس درخواســت وزارت کشــور و تصویــب آن  ب
در ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا پروازهــا از مبــدا و 
ــا ۱۰ روز  ــش« ت ــهر »مشــهد« و »کی مقصــد دو ش

معــادل ۵۰ درصــد کاهــش خواهــد یافــت. 
ــش«  ــن ذیبخ ــد حس ــا، »محم ــزارش ایرن ــه گ ب
محدودیــت  درخواســت  کشــور  وزارت  افــزود: 
ــش داشــت  ــرای دو مقصــد مشــهد و کی ــروازی ب پ
کــه ابــالغ آن بــه ســازمان هواپیمایــی بــرای  مــدت 

۱۰ روز صــورت پذیرفــت.
تمامــی  اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــور ت ــر کش ــد از سراس ــن دو مقص ــه ای ــا ب پروازه
۵۰ درصــد کاهــش می یابــد و امــروز اولیــن روز 
محدودیت هــای پــروازی در ایــن دو مســیر اســت و 
تــا ۹ روز دیگــر دســتورالعمل کاهــش ۵۰ درصــدی 

ــه دارد. ــا ادام ــداد پروازه تع
ــل  ــه دلی ــم ب ــن تصمی ــه داد: ای ــش ادام ذیبخ
شــیوع ویــروس دلتــای کرونــا در کشــور و افزایــش 

آن در اســتان های خراســان رضــوی و هرمــزگان 
اتخــاذ شــده اســت.

داد:  ادامــه  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
ــاه  ــرودگاه هاشــمی نژاد مشــهد روز هجدهــم تیرم ف
امســال بــا ۱۰7 پــرواز داخلــی و ۱۲ پــرواز خارجــی 
در مجمــوع ۱۱ هــزارو ۴۵۸ مســافر را پذیــرش 
ــف  ــه نص ــروز ب ــار از ام ــن آم ــه ای ــت ک ــرده اس ک

ــت. ــد یاق ــش خواه کاه
ــای  ــال محدودیت ه ــا اعم ــه ذیبخــش ب ــه گفت ب
ــز  ــرودگاه کیــش نی ــروز، پروازهــا در ف ابالغــی از ام
ــف  ــه نص ــاه ب ــرداد م ــخ ۱۸م ــرواز در تاری از ۳6 پ

ــرد. ــد ک ــدا خواه کاهــش پی
ــه دلتــا در هفتــه هــای اخیــر  ــا گون شــیوع کرون
ــا  ــه ت ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــادی یافت ــدت زی ش
دیــروز مجمــوع فــوت شــدگان بــه ۹۵ هــزار و ۱۱۱ 
نفــر رســید.  مجمــوع بیمــاران کوویــد۱۹ در کشــور 
ــیده  ــر رس ــزار و 676 نف ــون و ۲۳۸ ه ــه ۴ میلی ب

اســت.

نامه یک نماینده مجلس به رئیس 
جمهور درباره اینترنت خبرنگاران

سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد:

کاهش 5۰درصدی پروازها به کیش و 
مشهد به علت شیوع کرونا تا ۱۰ روز

ــا بیــان اینکــه کاالی  ــران ب ــوازم خانگــی ای دبیــر انجمــن صنایــع ل
قاچــاق بــه دلیــل نپرداختــن حقــوق دولتــی، مالیــات بــر ارزش 
ــر تمــام می شــود، گفــت کــه برخــی  ــزوده و ســایر هزینه هــا ارزان ت اف
ــواردی  ــد و م ــه می کنن ــاق را بیم ــای قاچ ــه ای کااله شــرکت های بیم

ــد!  ــروش دارن ــس از ف ــات پ هــم خدم
ــوازم  ــه ل ــان اینک ــا بی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــمی در گفت وگ ــاس هاش عب
خانگــی تولیــد داخــل بایــد بــا کیفیــت الزم و قیمــت مناســب، رضایــت 
ــاق  ــر کاالی قاچ ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــب کن ــده را جل مصرف کنن
بــه دلیــل نپرداختــن حقــوق دولتــی، مالیــات بــر ارزش افــزوده و ســایر 
مالیات هــا ارزان تــر تمــام می شــود؛ چراکــه هزینه هــای کمتــری را 
ــه ســمت  ــدگان بیشــتر ب ــن شــرایط مصرف کنن شــامل می شــود. در ای
ــر  ــه  آن پایین ت ــد؛ چراکــه هزین ــدا می کنن برندهــای خارجــی ســوق پی
اســت، مالیــات نــدارد و حتــی برخــی شــرکت های بیمــه ای ایــن کاالهــا 

ــد! ــروش دارن ــس از ف ــات پ ــم خدم ــواردی ه ــد و م را بیمــه می کنن
ــا  ــه آی ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــر انجم دبی
کاالهــای قاچــاق بــا خدمــات پــس از فــروش بــرای نهادهــای نظارتــی 
ــق  ــا از طری ــا عموم ــن کااله ــرد: ای ــح ک ــخیص اند؟ تصری ــل تش قاب
ــدگان  ــود و در دســترس مصــرف کنن ــی ش ــغ م فضــای مجــازی تبلی

ــتند. ــی دور هس ــد نظارت ــد و از فراین ــرار می گیرن ق

لزوم فرهنگ سازی برای مصرف کاالی داخلی
ــای  ــه کااله ــده ب ــل مصرف کنن ــی از تمای ــه وی بخش ــه گفت ــه ب البت
ــا  خارجــی علــت فرهنگــی دارد کــه بایــد در ایــن زمینــه ســتاد مبــارزه ب
قاچــاق کاال و ارز اقدامــات فرهنگــی الزم را انجــام دهــد. اگــر از نظر فرهنگی، 
مصرف کننــده اقنــاع شــود کــه تهیــه اقــالم خارجــی نیــروی کار خــارج از 
ــت  ــان و معیش ــتغال جوان ــه اش ــی ک ــد؛ در حال ــت می کن ــور را تقوی کش
بســیاری از خانواده هــا بــه تولیــدات داخلــی وابســته اســت، داشــته خــود را 
صــرف تهیــه محصــول خارجــی نمی کننــد. از طــرف دیگــر تولیدکننــدگان 
هــم بایــد کیفیــت، قیمــت و خدمــات پــس از فــروش محصــوالت خــود را 

متعــادل ســازند کــه رضایــت مصرف کننــده کامــال تامیــن شــود.
دبیــر انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــن  ــرد: در چنی ــح ک ــت تصری ــدون نف ــاد ب ــث اقتص ــدن بح ــرح ش مط
شــرایطی بایــد بــه صــورت جــدی اشــکاالت تولیــدات داخلــی 
ــا تولیــدات خارجــی،  ــت ب آسیب شناســی و برطــرف شــود کــه در رقاب

ــیم. ــادرات باش ــت ص ــر تقوی ــه فک ــی ب ــاز داخل ــن نی ــر تامی ــالوه ب ع

لزوم ممنوعیت کوتاه مدت ورود لوازم خانگی مشابه داخل
هاشـمی در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه انجمـن صنایـع لـوازم خانگی 
تنهـا بـا ممنوعیـت کوتاه مـدت ورود لوازم خانگی مشـابه سـاخت داخل 

موافـق اسـت، گفـت: امـروز در شـرایط تحریـم،  واحدهای تولیـد داخلی 
افزایـش تولیـد و تعمیـق سـاخت داخـل، سـرمایه گذاری های  از نظـر 
مناسـبی انجـام داده ند کـه نباید تالش آنهـا در رفع نیاز کشـور فراموش 
شـود؛ بلکـه باید با مدیریت درسـت بـرای مدت زمان معقـول محدودیت 
واردات ادامـه یابـد کـه تولیدکننـدگان در برخـی کاالهـای تولیـدی بـه 

بلـوغ کامـل برسـند و پـس از ایجـاد توان رقابتـی واردات آزاد شـود.
ــف همــکاری و ارتبــاط  ــه هیــچ عنــوان مخال ــن انجمــن ب ــزود: ای وی اف
بــا شــرکت های صنعتــی دنیــا نیســت چراکــه تعامــل هوشــمندانه در همــه 
عرصه هــا بــه نفــع کشــور اســت، امــا بهتر اســت بــه جــای محصــوالت نهایی، 

مــواد اولیــه و تکنولوژی هــای مــورد نیــاز صنایــع لــوازم خانگــی وارد شــود.
ــر  ــال حاض ــی، در ح ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــر انجم ــه دبی ــه گفت ب
ــوازم  ــالم ل ــی از اق ــرگازی و بخش ــون کول ــالم همچ ــی اق واردات برخ
ــه  ــت؛ چراک ــد، آزاد اس ــت تولی ــت محدودی ــه عل ــک ب ــی کوچ خانگ

ــت. ــور نیس ــاز کش ــخگوی نی ــل پاس ــدات داخ تولی

نماینـده مـردم تبریز، آذرشـهر و اسـکو در مجلـس، قطعی های مکرر 
و بی برنامـه بـرق را حاصل شـرایط برزخـی تغییر دولت دانسـت و گفت: 
واقعـا بالتکلیـف مانده ایـم و نمی دانیم چه کسـی را مسـوول این شـرایط 

بدانیـم و درد خـود را به چه کسـی بگوییم؟! 
ــرد: از  ــار ک ــارس ، اظه ــا ف ــو ب ــی در گفت وگ ــا بیگ ــد علیرض احم
ــور  ــرق را در کش ــی ب ــه قطع ــم برنام ــت کرده ای ــرو درخواس وزارت نی
ــرار  ــا مشــکل اینجاســت کــه در یــک دوره برزخــی ق ــد ام اعــالم کنن
ــد  ــت جدی ــرک کــرده و دول ــی مســوولیت را ت ــت قبل ــم و دول گرفته ای

ــه طــور کامــل مســتقر نشــده اســت. هــم هنــوز ب
وی افـزود: در تیرمـاه کـه هـوا گرمتـر بـود وقتـی دادسـتان تهدیـد 
کـرد کـه بـا موضوع قطعـی برق برخـورد خواهد کـرد، به نظر می رسـید 
مسـئله حل شـده اسـت  امـا بالفاصله بعـد از اینکه دوره دولـت دوازدهم 
بـه اتمـام رسـید و آقـای روحانـی قـدرت را ترک کـرد، مجـددا موضوع 

قطعـی برق شـروع شـد که ایـن اتفاقـات معنی دار اسـت!
بیگـی متذکـر شـد: موضـوع بسـیار ناراحت کننـده ایـن اسـت کـه 
برنامـه قطعـی بـرق را اعـالم نمی شـود؛ واحدهـای صنعتـی فعـال اگـر 
مطلـع باشـند کـه در چـه سـاعتی بـا قطعی بـرق مواجـه خواهند شـد، 

ماشـین آالت خـود را در ایـن سـاعات راه انـدازی نمی  کننـد.
از  بســیاری  داد:  توضیــح  اســکو  و  آذرشــهر  تبریــز،  نماینــده 
ــا قطعــی ناگهانــی بــرق مواجــه می شــوند از مــدار  دســتگاه ها وقتــی ب
خــارج شــده و شــاهد هســتیم مــواد اولیــه بســیاری از کارخانجــات از 

ــتند. ــل هس ــل تام ــات قاب ــن موضوع ــی  رود؛ ای ــن م بی
ــدارم نمــک  اســتاندار پیشــین آذربایجان شــرقی، ادامــه داد: قصــد ن
ــر  ــه خاط ــد و ب ــد بدانن ــردم بای ــا م ــم؛ ام ــردم بپاش ــای م روی زخم ه
ــل  ــت را تحوی ــرایطی دول ــه ش ــا چ ــی ب ــت روحان ــند دول ــته باش داش

ــت! داده  اس
بیگـی خاطرنشـان کـرد: دولـت آینـده هنـوز بـه طـور کامل مسـتقر 
نشـده و دولت قبلی هم مسـوولیت را ترک کرده اسـت؛ بنابراین در یک 
شـرایط برزخـی قـرار گرفته ایم و واقعـا بالتکلیـف مانده ایـم و نمی دانیم 
چـه کسـی را مسـوول این شـرایط بدانیم و با چه کسـی برخـورد کنیم!!

اسـتاندار پیشـین آذربایجان شـرقی، یـادآور شـد: بـا توجـه بـه اینکه 
قطعی هـای بـرق مربوط به شـبکه سراسـری می شـود، از دسـت مدیران 
اسـتانی در ایـن مـورد کاری سـاخته نیسـت و نمی توان گفـت، مدیریت 

اسـتان در ایـن ارتبـاط کـم کاری می کند و نقشـی به عهـده دارد.

وی اضافـه کـرد: تنهـا کاری کـه مسـووالن اسـتانی می تواننـد انجام 
دهنـد، ایـن اسـت کـه سـاعات قطعـی بـرق را بـه مـردم و صاحبـان 
صنایـع اعـالم کنند تا آنهـا هم در ایـن مقاطع از راه اندازی ماشـین آالت 
خـودداری کننـد کـه ایـن کار را هم تـازه از همین هفته شـروع کرده اند 
و بـه صاحبـان صنایـع پیامـک می فرسـتند کـه مثـال در فـالن سـاعات 

پیـک مصـرف دسـتگاه های خـود را از مـدار خـارج کنیـد.

کردنــد:  خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــتان ها  ــا بیمارس ــا ی ــا در داروخانه ه ــنویم داروی کرون می ش
ــد  ــه دســت می آی ــه زحمــت ب ــا ب ــا کــم اســت ی نیســت ی
ــر قیمــت هســت. بایســتی  ــد براب ــا چن ــازار آزاد ب ــا در ب ام
ــورد و  ــع برخ ــبکه توزی ــی در ش ــکل اساس ــا مش ــاً ب حتم

ــود. ــه ش ــوی آن گرفت جل
بــه گــزارش فــارس، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر 
ــاره  ــی درب ــخنانی تلویزیون ــالب اســالمی در س ــم انق معظ
ــئله اول و  ــا، آن را مس ــاری کرون ــان بیم ــت و طغی وضعی
ــام  ــد در خصــوص انج ــا تأکی ــد و ب ــوری کشــور خواندن ف
ــاری،  ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــف و تصمیم ه ــع وظای قاط
ــان  ــردم بی ــه مســئوالن و م ــی خطــاب ب ــا و نکات توصیه ه

ــد. کردن
ــر  ــا تغیی ــه ب ــه مقابل ــه ای، الزم ــت اهلل خامن حضــرت آی
و  آرایــش  به کارگیــری  را  ویــروس  جهــش  و  شــکل 
ــد:  ــد و گفتن ــم خواندن ــد و محک ــِی جدی ــیوه های دفاع ش
جان  باختــن بیــش از ۵۰۰  تــن در یــک روز و داغــدار 
ــزار  ــا ه ــالء دهه ــن ابت ــان و همچنی ــدن خانواده هایش ش
نفــر بــه بیمــاری و مشــکالت درمانــی آنهــا حقیقتــاً بســیار 
ــن  ــی از ای ــر مســلمان و هم میهن ــاک اســت و دل ه دردن
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــرد، بنابرای ــش می گی ــه آت واقع

ــم. ــی داری وضــع وظایف
رئیس جمهــور  یک هفتــه ای  ضرب االجــل  ایشــان 
بــرای جمــع آوری پیشــنهادها و تصمیم گیــری دربــاره 
آنهــا را کاری خــوب برشــمردند و افزودنــد: در رأس زمــان 
ــرای  ــنجیده، و ب ــت س ــا دق ــه ب ــواب قضی ــده، ج تعیین ش
هــر اقــداِم الزم بــا قاطعیــت تصمیم گیــری و بــه آن عمــل 

شــود.
رهبــر انقــالب همچنیــن خســتگی شــدید کادر درمــان 
ــی  ــا را نگران ــه آنه ــی وارد ب ــمی و روح ــارهای جس و فش
ــکان،  ــب از پزش ــم قل ــد: از صمی ــی دانســتند و افزون بزرگ
ــال  ــاً در ح ــه واقع ــی ک ــای درمان ــتاران و مجموعه ه پرس
ــی از  ــم اگرچــه تشــکر اصل جهــاد هســتند، تشــکر می کن

ــد شــاکر و علیــم اســت. آِن خداون
ــد  ــان چن ــه بی ــه ب ــه ای در ادام ــت اهلل خامن حضــرت آی

ــد. ــردم پرداختن ــه مســئوالن و م تذکــر خطــاب ب
گســترش  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  انقــالب  رهبــر 
ــل  ــد: در اوای ــان کردن ــی خاطرنش ــای بیماریاب آزمایش ه
ــد  ــج ش ــی رای ــی عموم ــای بیماریاب ــاری، آزمایش ه بیم
ــا کمــک  ــد شــبکه بهداشــت ب ــود و بای ــی ب ــه کار خوب ک

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــیج ای بس
ســنگین  هزینه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان 
ــت  ــد: دول ــد کردن ــا، تأکی ــخیص کرون ــای تش آزمایش ه
ــای  ــی و آزمایش ه ــا بیماریاب ــد ت ــک کنن ــا کم و بیمه ه
ــار همــه  ــگان و وســیع در اختی ــه صــورت رای تشــخیص ب

ــرد. ــرار بگی ــردم ق م
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در توصیــه بعــدی بــه 
ــورد  ــن را م ــترده واکس ــن گس ــئله تأمی ــئوالن، مس مس
ــد  ــا تولی ــبختانه ب ــد: خوش ــد و گفتن ــرار دادن ــد ق تأکی
نیــز  آن  خارجــی  واردات  مســیر  داخــل  در  واکســن 
ــود  ــا وج ــل از آن ب ــا قب ــه ت ــی ک ــد، در حال ــوار ش هم
پرداخــت بهــای واکســن، فروشــندگان خارجــی بدعهــدی 

می کردنــد.

رهبــر انقــالب تأکیــد کردنــد: واکســن چــه از راه واردات 
ــه  ــالش مضاعــف و ب ــا ت ــد ب ــی بای ــد داخل ــا تولی و چــه ب
هــر شــکل ممکــن تأمیــن شــود و در اختیــار همــه مــردم 

قــرار بگیــرد.
ــرای  ــن دارو بـ ــئله تأمیـ ــوص مسـ ــان در خصـ ایشـ
ـــود دارو  ـــا نب ـــود ی ـــود کمب ـــا وج ـــد: ب ـــز گفتن ـــاران نی بیم
می شـــود  گفتـــه  بیمارســـتان ها،  و  داروخانه هـــا  در 
ـــری  ـــد براب ـــت چن ـــا قیم ـــازار آزاد ب ـــا در ب ـــان داروه هم
فروختـــه می شـــود کـــه ایـــن نشـــان دهنده مشـــکل در 
ـــود. ـــل ش ـــد ح ـــکل بای ـــن مش ـــت و ای ـــع اس ـــبکه توزی ش

ـــور  ـــه حض ـــاره ب ـــا اش ـــه ای ب ـــت اهلل خامن ـــرت آی حض
ـــه  ـــای اوِل مقابل ـــای مســـلح در ماهه ـــوی نیروه جـــدی و ق
بـــا بیمـــاری، گفتنـــد: نیروهـــای مســـلح اکنـــون نیـــز 
ـــک  ـــه کم ـــوان ب ـــه ت ـــا هم ـــد ب ـــا بای ـــتند ام ـــغول هس مش

ـــد. ـــردم بیاین م
ایشـــان تصمیم گیـــری در خصـــوص تعطیلـــی را 
مســـئله ای تخصصـــی و نیازمنـــد بررســـی در ســـتاد 
ملـــی کرونـــا خواندنـــد و افزودنـــد: مســـئولین بـــه هـــر 
نتیجـــه ای رســـیدند بـــدون مالحظـــه و قاطـــع بـــه آن 

عمـــل کننـــد.
رهبــر انقــالب در بخــش دیگــری از سخنانشــان خطــاب 
بــه مــردم، بخشــی از مشــکل را ناشــی از رعایــت نکــردن 
ــا همــان  ــز ب ــد: مــردم عزی شــیوه نامه ها دانســتند و افزودن
ــل  ــور کام ــیوه نامه ها را به ط ــای اول، ش ــیت ماهه حساس
ــا جــان و ســالمتی خودشــان و دیگــران  ــد ت ــت کنن رعای

بــه خطــر نیفتــد.
ایشـــان، دو ســـه مـــاه تحمـــل محدودیت هـــا و 
رعایـــت کامـــل شـــیوه نامه ها را موجـــب فروکـــش 
ــتند و  ــان دانسـ ــس کادر درمـ ــاری و تنفـ ــردن بیمـ کـ
ــا  ــت اندرکاران، تـ ــت دسـ ــا همـ ــاءاهلل بـ ــد: ان شـ افزودنـ

ـــار  ـــه در اختی ـــن وج ـــه بهتری ـــن ب ـــر واکس ـــاه دیگ ـــد م چن
ـــود  ـــا وج ـــی ب ـــس از آن، حت ـــرد و پ ـــرار می گی ـــردم ق م
ــت زده  ــر و مصیبـ ــر مرگ ومیـ ــران و خطـ ــاری، بحـ بیمـ

ــت. ــد یافـ ــش خواهـ ــا کاهـ ــدن خانواده هـ شـ
دیگــر،  توصیــه ای  در  آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
مجالــس عــزای حضــرت سیدالشــهداء علیه الســالم را 
مایــه برکــت و جلــب رحمــت الهــی دانســتند و افزودنــد: 
ــا برکــت احتیــاج دارد  ملــت و کشــور بــه ایــن مجالــس ب
ــا کمــال دقــت  امــا در برگــزاری آنهــا بایــد شــیوه نامه ها ب

ــود. ــات ش ــدت مراع و ش
ــرکت   ــاد ش ــات و آح ــدگان جلس ــزار کنن ــان برگ ایش
ــه و  ــا توصی ــط و فاصله ه ــت ضواب ــه رعای ــدگان را ب کنن
تأکیــد کردنــد: نگذاریــد مجالــس حســینی موجــب شــیوع 

ــود. ــان و دشــمنان ش ــه مخالف ــه طعن ــاری و مای بیم
رهبــر انقــالب همچنیــن بــا تقدیــر از نهضــت مواســات 
ــتحقان  ــه مس ــران ب ــای خّی ــی و کمک ه ــان عموم و احس
ــد: ایــن  و افــراد و مشــاغل آســیب دیده، خاطرنشــان کردن
ــز  ــی مرک ــن کار یعن ــز ای ــرد و مرک ــد اوج بگی نهضــت بای
شناســایی نیازمنــدان آبرومنــد و کمــک و همیــاری مــردم 

بــه آنهــا نیــز مســاجد باشــد.
ــا،  ــم دع ــئله مه ــادآوری مس ــا ی ــان ب ــان در پای ایش
ــال،  ــع ب ــرای رف ــروردگار ب ــه درگاه پ ــرع ب ــل و تض توس
گفتنــد: همــه ایــن توصیه هــا اســبابی هســتند کــه 
ــم  ــادر و حکی ــد ق ــت خداون ــرو عنای ــا در گ ــت آنه موفقی
ــی  ــه خوب ــکان و زمین ــز م ــزاداری نی ــس ع ــت و مجال اس

ــت. ــتغفارها اس ــالت و اس ــن توس ــرای ای ب
ــد  ــدواری کردن ــراز امی ــه ای اب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
خداونــد ملــت ایــران، مؤمنیــن و همــه انســانها در سراســر 
جهــان را از شــّر ایــن بیمــاری خبیــث و پـُـر مشــکل نجــات 

بخشــد.

واردات کاالی قاچاق با بیمه، خدمات پس از 
فروش و ارزان تر از مشابه داخلی!

قطعی های مکرر و بی برنامه برق و مدیران دوران برزخی 
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