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مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی: 

رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
در عزاداری ها ضروری است

نماینده پیشین مجلس: 

نماینده حق ندارد که به صورت 
یک طرفه از مجلس استعفا بدهد

این اقدام عالوه بر احترام به قانون و مقررات بهداشتی و اجتماعی، از شیوع 
بیماری جلوگیری می کند

نماینده میتواند استعفا بدهد و در جای دیگری، به انجام وظیفه و خدمت بپردازد
این اقدام قانونا منع نشده و به لحاظ قانونی امکانپذیر است

نماینده حق این را ندارد که به صورت یک طرفه از مجلس استعفا بدهد
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رفـاه دالل به جای رفـاه نیروی کار 

نحوه استعالم چک های جدید 
صیادی مشخص شد 

برای اختصاص ارز به واردات واکسن 
کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد

دیگر مجالی برای فرصت 
سوزی نیست 

نظام بانکی نیازمند
 اصالح است 

ــی کشــور در  ــه داروی ــواد اولی ــد م وضعیــت تولی
مجلــس شــورای اسال می توســط کمیتــه غــذا و دارو 
ــای  ــی از گزارش ه ــه حاک ــت ک ــده اس ــی ش بررس
جالبــی و افشــاگری های بی ســابقه ای در رابطــه 
ــا وضعیــت تولیــد و عرضــه دارو در کشــور اســت.  ب
گفتــه   کــه  حالــی  در  فــارس،  گــزارش  بــه 
ــور  ــل کش ــازار در داخ ــاز ب ــد از نی ــود ۷۱ درص می   ش
ــذا و داروی  ــه غ ــزارش کمیت ــا گ ــود؛ ام ــد   می ش تولی
ــه در  ــت ک ــال می حاکی از آن اس ــورای اس ــس ش مجل
ــاز  ــه موردنی ــواد اولی ــد از م ــا ۲۳ درص ــال ۹۹ تنه س
تولیدکننــدگان دارو آن هــم بــه دو برابــر قیمــت تامین 
ــه،  ــواد اولی ــده در م ــاد ش ــار ایج ــت. انحص ــده اس ش
ــا  ــرم در داروخانه ه ــود دارو و س ــب کمب ــرا موج اخی
ــرای  ــوی داروخانه هــا ب ــل مــردم جل و صف هــای طوی

ــورد نیازشــان هســتیم.  ــای م ــه داروه تهی
ــی کشــور در  ــه داروی ــواد اولی ــد م وضعیــت تولی
مجلــس شــورای اسال می توســط کمیتــه غــذا و دارو 
ــای  ــی از گزارش ه ــه حاک ــت ک ــده اس ــی ش بررس
جالبــی و افشــاگری های بی ســابقه ای در رابطــه 
ــا وضعیــت تولیــد و عرضــه دارو در کشــور اســت. ب

بــر اســاس ایــن گــزارش علیرغــم ادعاهــای 
زمینــه  در  ایــران  اینکــه  در خصــوص  موجــود 
صنعــت دارویــی بــه توفیقــات زیــادی دســت 
یافتــه و بــه خودکفایــی رســیده اســت، امــا شــواهد 

ــه  ــی ک ــد. در حال ــا را رد    می کن ــن ادعاه موجــود ای
ــازار در داخــل  گفتــه   می   شــود ۷۱ درصــد از نیــاز ب
ــان    ــزارش نش ــن گ ــا ای ــود؛ ام ــد    می ش ــور تولی کش
 می دهــد کــه در ســال ۹۹ تنهــا ۲۳ درصــد از بــازار 
مــواد اولیــه موردنیــاز تولیدکننــدگان دارو در داخــل 
کشــور تامیــن شــده کــه آن هــم بــا نــرخ بــاال و بــه 

ــت. ــوده اس ــی ب ــواد واردات ــت م ــر قیم دو براب
ــودن  ــل باالب ــوص دالی ــود در خص ــواهد موج ش
نــرخ مواداولیــه دارو در داخــل کشــور بیانگــر ســطح 
ــه  ــت. ب ــور اس ــد دارو در کش ــاوری تولی ــن فن پایی
ــد ۹۷ درصــد از  ــاوری تولی ــه ســطح فن ــه ای ک گون
ــن و متوســط اســت؛ آن هــم  ــن محصــوالت پایی ای
ــد آن را در  ــا ص ــر ت ــه صف ــورت ک ــن ص ــه ای ــه ب ن
داخــل تولیــد کننــد. ۷۲ درصــد از مــوادی هــم کــه 
ــد    می شــود،  ــه    می شــود در داخــل کشــور تولی گفت
تنهــا یــک مرحلــه از آنهــا در ایــران تولیــد    می شــود 
و بقیــه مراحــل آنهــا قبــال در خــارج از کشــور تولیــد 
شــده و بعــد بــه ایــران رســیده اســت و درنهایــت بــه 

ــی عرضــه    می شــود. ــد داخل اســم تولی
از ســوی دیگــر ادعــا    می شــود کــه واردات مــواد 
ــه  ــته ک ــادی داش ــری زی ــور ارزب ــه دارو از کش اولی
ــن  ــواد، ای ــن م ــش واردات ای ــت و کاه ــا محدودی ب
خــروج ارز از کشــور را تــا حــد زیــادی کاهــش داده 
انــد؛ در حالــی ایــن گــزارش نشــان    می دهــد فقــط 

ــری داشــته اســت. ۹ درصــد کاهــش ارزب
بــا ریشــه یابــی علــل و عوامــل وضعیت نابســامان 
کنونــی در بــازار مــواد اولیــه دارویی کشــور مشــاهده   
ــه اســم حمایــت از تولیــد داخلــی،   می کنیــم کــه ب
ــد کســی  ــرده و گفته ان ــاد ک ــک انحصــاری را ایج ی
حــق واردات آن بخــش از مــوادی را کــه در داخــل 
کشــور تولیــد    می کنیــم، نــدارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه از ســوی دیگــر درخصــوص مــواد اولیــه 
ــه  ــود و ب ــد نمی ش ــور تولی ــل کش ــه در داخ ای ک
همیــن دلیــل نیــاز بــه واردات آنهــا داریــم، سیاســت 
ــرده  ــی ک ــی را اجرای ــد ارز ۴۲۰۰ تومان غلطــی مانن
ــود و  ــا کمب ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــد و ای ان
محدودیــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی هــم روبــه رو هســتیم. 
بنابرایــن واردات همیــن مــواد اولیــه موردنیــاز هــم 

ــود. ــه    می ش ــت مواج ــا محدودی ب
همیــن  بــا  مشــاهده   می کنیــم  نهایــت  در 
سیاســت عــدم واردات مــواد اولیــه دارویــی کــه اتخاذ 
ــد  ــرده ان ــد، انحصــاری را ایجــاد ک ــی کرده ان و اجرای
ــی  ــد رقابت ــن انحصــار، اجــازه نداده ان ــی ای ــه در پ ک
شــکل بگیــرد کــه ایــن رقابت هــا منجــر بــه کاهــش 
ــرخ  ــرای ن ــی ب ــال حت ــن ح ــود. در عی ــا ش قیمت ه
مــواد اولیــه موجــود در داخــل کشــور قیمــت گــذاری 
ــا قیمــت مناســبتری در  ــواد ب ــن م ــد کــه ای نکرده ان
ــی  ــرد. در حال ــرار گی ــدگان دارو ق ــار تولیدکنن اختی
کــه در شــرایط انحصــاری بــازار، ایــرادی نــدارد کــه 
دولــت قیمــت گــذاری مــواد اولیــه را انجــام دهــد.

در چنیــن آشــفته بــازاری که بیمــاری کرونا هــم بیداد   
 می کنــد و نیــاز بــه دارو و ســرم بیــش از پیــش افزایــش 
یافتــه، اخیــرا شــاهد کمبــود دارو و ســرم در داروخانه هــا و 
صف هــای طویــل مــردم جلــوی داروخانه هــا بــرای تهیــه 

داروهــای مورد نیازشــان هســتیم.
اقتصــادی دارای  اســت هــر مکتــب  بدیهــی 
ــه  ــب ب ــک مکت ــت. در ی ــی اس ــاخصه های خاص ش
ــا  ــش قیمت ه ــق کاه ــت از طری ــاد رقاب ــال ایج دنب
ــت از  ــت حمای ــر در جه ــب دیگ ــتند و در مکت هس
تولیدکننــده، دولــت نــرخ گــذاری را انجــام    می دهــد. 
بــه گفتــه کارشناســان، متاســفانه در ایــران برخــالف 
ــد.  ــل   می کنن ــای اقتصــادی عم ــه مکتب ه ــن گون ای
در پــی ایــن عملکردهــا، تبعاتــی کــه در بخش هــای 
ــاد    ــان ایج ــت و درم ــوزه بهداش ــم از ح ــف اع مختل
ــت. ــردم اس ــم م ــر زخ ــک ب ــیدن نم ــود، پاش  می ش

چرا با کمبود دارو مواجهیم؟ 
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نماینــده  گفــت:  مجلــس  پیشــین  نماینــده 
حــق ایــن را نــدارد کــه بــه صــورت یــک طرفــه از 

ــود.  ــارج ش ــد و خ ــتعفا بده ــس اس مجل
»داریــوش قنبــری«، نماینــده پیشــین مجلــس، 
در گفــت و گــو بــا برنــا در خصــوص ســمت گرفتــن 
نماینــدگان مجلــس در کابینــه دولــت اظهــار کــرد: 
نماینــده بــر اســاس رایــی کــه از موکلیــن خــود مــی 
ــرای یــک مــدت خاصــی  گیــرد، نوعــی وکالــت را ب
ــول  ــس ۴ ســال اســت قب ــده مجل ــرای نماین ــه ب ک
ــاع  ــش دف ــوق موکلین ــد و از حق ــا بیای ــد ت ــی کن م

کنــد و بــر اجــرای قوانیــن نظــارت داشــته باشــد.
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــردی ب ـــی ف ـــزود: وقت او اف
ـــرض رای  ـــد و در مع ـــی کن ـــدا م ـــی ورود پی ـــه جای ب
ـــدت  ـــرای م ـــرارداد ب ـــی ق ـــه نوع ـــرد ب ـــی گی ـــرار م ق
ـــد  ـــی کن ـــد م ـــن منعق ـــود و موکلی ـــن خ ـــی بی خاص
و بایســـتی در چارچـــوب قـــراردادی کـــه بـــا رای 
ـــه  ـــده و ب ـــد ش ـــی منعق ـــدت خاص ـــرای م ـــردم ب م
ـــام  ـــت، انج ـــده اس ـــاب ش ـــا انتخ ـــل آنه ـــوان وکی عن

ـــد. ـــه کن وظیف
ــن  ــی، قوانی ــاظ قانون ــه لح ــه داد: ب ــری ادام قنب
کشــور ایــن امــکان را بــرای نماینــدگان ایجــاد کرده 
کــه بعــد از نمایندگــی بتواننــد اســتعفا بدهنــد و در 
ــرادی  ــه اف ــواردی وجــود داشــته ک گذشــته هــم م
از مجلــس اســتعفا مــی دادنــد و بــه جاهــای دیگــر 
مــی رفتنــد اگــر چــه ایــن اقــدام قانونــا منــع نشــده 
و بــه لحــاظ قانونــی امکانپذیــر اســت کــه نماینــده 

اســتعفا بدهــد و در جــای دیگــری، بــه انجــام وظیفه 
و خدمــت بپــردازد. امــا در کل بــر اســاس چارچــوب 
ــه  ــه لحــاظ تئوریــک ب هــا و منطــق نمایندگــی و ب
نظــر مــی رســد ایــراد داشــته باشــد زیــرا نماینــده 
نوعــی تعهــد را در قبــال موکلیــن و نماینــدگان 
پذیرفتــه اســت و حرکــت در ایــن مســیر مــی توانــد 
در چارچــوب نمایندگــی بیشــتر بــا آن منطــق 
ــرای  ــم ب ــی ه ــاظ قانون ــه لح ــا ب ــد ام ــازگار باش س
ــده  ــتعفای نماین ــس و اس ــده از مجل ــروج نماین خ
ــود و  ــته ش ــه رای گذاش ــتعفا ب ــه اس ــی ک در صورت
ــم  ــی ه ــد منع ــول کنن ــم قب ــر ه ــدگان دیگ نماین

ــدارد. وجــود ن

ــاظ  ــه لحـ ــکان بـ ــن امـ ــرد: ایـ ــح کـ او تصریـ
ـــه در  ـــت ک ـــم اس ـــدگان فراه ـــرای نماین ـــی ب قانون
جـــای دیگـــر بـــه خدمـــت بپردازنـــد امـــا قانونـــا 
بایســـتی ابتـــدا بیاینـــد و اســـتعفا بدهنـــد و 
ـــدگان  ـــرف نماین ـــس از ط ـــا در مجل ـــتعفای آنه اس
ـــدگان  ـــتعفای نماین ـــع اس ـــود و آن موق ـــه ش پذیرفت
ـــه  ـــدارد ک ـــن را ن ـــق ای ـــده ح ـــت. نماین ـــی اس قانون
ـــد  ـــس اســـتعفا بده ـــه از مجل ـــک طرف ـــه صـــورت ی ب
ـــن  ـــرف موکلی ـــتعفا از ط ـــن اس ـــود. ای و خـــارج ش
ــی از  ــاید یکـ ــود و شـ ــه شـ ــد پذیرفتـ ــردم بایـ مـ
ـــتعفا  ـــرش اس ـــن پذی ـــرای ای ـــه ب ـــی ک ـــل منطق دالی
ـــت  ـــده اس ـــر ش ـــدگان در نظ ـــه نماین ـــرف بقی از ط

همـــان چارچـــوب تئوریکـــی اســـت کـــه نوعـــی 
قـــرارداد، بیـــن موکلیـــن و نماینـــده ایجـــاد مـــی 
ـــه رای  ـــتعفا ب ـــرش اس ـــل پذی ـــن دلی ـــه همی ـــد ب کن
ـــا  ـــه آنه ـــده ک ـــته ش ـــت گذاش ـــن مل ـــایر موکلی س
ـــی  ـــت ارزیاب ـــوق مل ـــاع از حق ـــاب دف ـــن ب ـــد م بیاین
ـــت  ـــده اس ـــه نماین ـــردی ک ـــتعفای ف ـــه اس ـــد ک کنن

ـــه؟ ـــا ن ـــت ی ـــت هس ـــه  مصلح ب
ـــوب  ـــن آن چارچ ـــد: بنابرای ـــر ش ـــری متذک قنب
ـــده  ـــد نماین ـــازه نمـــی ده ـــا اج ـــه منطق تئوریکـــی ک
ـــه  ـــد ب ـــه کردن ـــن را احال ـــود ای ـــارج ش ـــس خ از مجل
رای نماینـــدگان ملـــت و ایـــن نماینـــدگان ملـــت 
ـــه  ـــد ک ـــم بگیرن ـــد تصمی ـــی توانن ـــه م ـــتند ک هس
نماینـــده اســـتعفایش پذیرفتـــه شـــود یـــا خیـــر؟ 
ـــرف  ـــتعفا از ط ـــرش اس ـــدون پذی ـــده ب در کل نماین
ـــت  ـــی از مل ـــه نمایندگ ـــس ب ـــدگان مجل ـــایر نماین س
ـــک  ـــد و ی ـــه آن را فســـخ کن ـــک طرف ـــد ی ـــی توان نم

ـــد.  ـــه ده ـــود خاتم ـــی خ ـــه نمایندگ ـــه ب طرف
در  کـــرد:  خاطرنشـــان  سیاســـتمدار  ایـــن 
ـــود  ـــده وج ـــک نماین ـــه ی ـــی ک ـــوع در مناطق مجم
ــا  ــد امـ ــی آیـ ــش مـ ــکالتی پیـ ــا مشـ دارد قطعـ
ــش از  ــدگان بیـ ــداد نماینـ ــه تعـ ــی کـ در مناطقـ
ـــه  ـــت ک ـــود گف ـــی ش ـــال م ـــت، عم ـــر اس ـــک نف ی
مطالبـــات مـــردم محـــول مـــی شـــود بـــه ســـایر 
ـــد  ـــری کنن ـــات را پیگی ـــه آن مطالب ـــدگان ک نماین
امـــا قطعـــا بـــرای مناطقـــی کـــه یـــک نماینـــده 

دارنـــد ایـــن مـــی توانـــد مشـــکل ســـاز شـــود.

عضــو هیــات رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــه  ــت ســیزدهم ک ــران پیشــنهادی دول ــی وزی معرف
همگــی از چهــره های علمــی، فرهنگی و دانشــگاهی 
هســتند، نشــان داد رویکــرد اصلــی انتخــاب کابینــه 

دولــت ســیزدهم شایســته ســاالری اســت. 
یعقــوب رضــازاده در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: 
در لیســت ارائــه شــده بــه مجلس نــام افــراد کاردان و 
بــا ســابقه ای دیــده مــی شــود کــه ســابقه وزارت و یــا 

مدیریــت در ســطح کالن را در کارنامــه خــود دارنــد.
ــورای  ــس ش ــلماس در مجل ــردم س ــده م نماین
ــون و  ــان آزم ــر زم ــه دیگ ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
ــاد  ــانی اعتم ــه کس ــد ب ــت و بای ــته اس ــا گذش خط
ــرایط  ــت: ش ــد، گف ــی دارن ــه کاف ــه تجرب ــرد ک ک
اقتصــادی کشــور بــه افــراد بــا برنامــه، متعهــد و بــا 
ــرای  ــاز دارد، کســانی کــه ب ــت نی صالحیــت و کفای
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــت از بحران ه ــرون رف ب

ــند. ــته باش ــه داش برنام
ــاز  ــی نی ــه مدیران ــور ب ــه داد: کش ــازاده ادام رض
ــکالتی  ــد مش ــه می خواهن ــد چگون ــه بدانن دارد ک
همچــون وضعیــت اقتصــادی و تــورم را ســاماندهی 
ــران  ــور وزی ــه حض ــکالت ب ــل مش ــرای ح ــد؛ ب کنن
ــه  ــم ک ــاز داری ــته نی ــه و شایس ــا تجرب ــد، ب قدرتمن

ــد. ــف کشــور کنن ــود را وق خ
ــر  ــات رهب ــروی از فرمایش ــرد: در پی وی اظهارک
مجلــس شــورای  بــه  انقــالب خطــاب  معظــم 
ــی  ــی انقالب ــردم در اقدام ــدگان م ــالمی، نماین اس
ــنهادی  ــران پیش ــت وزی ــت صالحی ــا دق ــوام ب و ت
را بررســی و در خصــوص رای اعتمــاد تصمیــم 

از  خوبــی  کارنامــه  امیدواریــم  کــه  می گیرنــد 
ــد. ــی بمان ــادگار باق ــه ی ــم ب ــس یازده مجل

و سیاســت  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
دولــت ســیزدهم بایــد برنامــه دقیــق و مدونــی 
ــته  ــور داش ــادی کش ــکالت اقتص ــع مش ــرای رف ب
باشــد، گفــت: تیــم اقتصــادی دولــت بایــد هماهنــگ 
ــه  ــا را ب ــن برنامه ه ــا ای ــوند ت ــاب ش ــو انتخ و همس
صــورت دقیــق عملیاتــی کننــد چــرا کــه اگــر تیــم 
ــند،  ــگ نباش ــر هماهن ــا یکدیگ ــت ب ــادی دول اقتص
ــد. ــدا می کن ــه پی ــور ادام ــادی کش ــکالت اقتص مش

ــده  ــت آین ــرآورد وضعی ــرد: ب ــد ک ــازاده تاکی رض
ــه  ــوه مواجه ــگیری و نح ــای پیش ــا و راهکاره کرون
ــای  ــاز و کاره ــروس، س ــه وی ــواع جهش یافت ــا ان ب
حمایــت از کســب و کارهــای متضــرر از کرونــا، 

نحــوه حمایــت شایســته از کادر درمــان ، انتظــارات 
ــت. ــد اس ــت جدی ــران دول ــردم از وزی م

و  مشــکالت  مهمتریــن  برشــمردن  بــا  وی 
نیازمنــد  کــه  فراگیــر  اجتماعــی  آســیب های 
ــان  ــت ســیزدهم هســتند، بی ــوری دول رســیدگی ف
ــار منفــی  ــاد، ب کــرد: مشــکالتی مثــل طــالق، اعتی
عــدم اقبــال جوانــان بــه ازدواج و بی انگیزگــی آنــان 
بــرای ایــن امــر و تاثیــر آشــکارش بــر افزایــش دیگــر 
ایــن چالش هــا  اجتماعــی، در رأس  آســیب های 

ــرار دارد. ق
ــا  ــار این ه ــه داد: در کن ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
ــن  ــنامه ها و قوانی ــا بخش ــه ب ــدادی ک ــکاری و انس بی
دســت  و پاگیــر بــرای بنگاه هــای زودبــازده ایجــاد شــده 
نیــز بخــش مهمــی از دیگر مشــکالتی اســت کــه دولت 

ســیزدهم بایــد بــا آنهــا دســت  و پنجــه نــرم کنــد.

جزییات روند بررسی صالحیت وزیران 
پیشنهادی دولت سیزدهم

رضــازاده دربــاره رونــد بررســی صالحیــت و برنامه 
هــای وزیــران پیشــنهادی دولــت در مجلــس گفــت: 
طبــق مــاده ۲۰۲ آییــن نامــه داخلــی مجلــس، 
ــذ  ــم تنفی ــد از مراس ــه بع ــوری ۲ هفت ــس جمه ریی
فرصــت دارد اســامی وزرای پیشــنهادی را اعــالم کنــد 
و بــر اســاس تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر 
تســریع در شــکل گیــری دولــت، رییــس جمهــوری 
ــران پیشــنهادی را یــک هفتــه پیــش از  اســامی وزی

پایــان مهلــت قانونــی اعــالم کردنــد.
وی افــزود: بدیــن ترتیــب روز شــنبه ۲۳ مردادمــاه 
ــد  ــول خواه ــالم وص ــنهادی اع ــران پیش ــامی وزی اس
شــد و پــس از آن طبــق مــاده ۲۰۲ آییــن نامــه 
داخلــی مجلــس عمــل خواهیــم کــرد و برنامــه وزیــران 
پیشــنهادی بــه مــدت یــک هفتــه در کمیســیون های 
مجلــس بررســی خواهــد شــد. نماینــده مردم ســلماس 
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ســامانه ای در 
مجلــس راه انــدازی شــده کــه وزیــران پیشــنهادی بایــد 
ســوابق، برنامه هــا، کارنامــه  و ســوابق تحصیلــی خــود را 
در ایــن ســامانه بارگــذاری کننــد و ایــن ســامانه مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــس ق ــدگان مجل ــتفاده نماین اس
بــرای  افــزود: وزیــران پیشــنهادی  رضــازاده 
کمیســیون های  در  خــود  برنامه هــای  معرفــی 
تخصصــی حضــور خواهنــد یافــت و در مــدت یــک 
مجلــس  کمیســیون های  در  بررســی ها  هفتــه 
صــورت خواهــد گرفــت و پــس از یــک هفتــه 
نتیجــه بررســی کمیســیون ها در صحــن علنــی 

ــد. ــد ش ــرح خواه ــس مط مجل

نماینده پیشین مجلس: 

نماینده حق ندارد که به صورت یک طرفه از مجلس استعفا بدهد

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:

شایسته ساالری رویکرد اصلی انتخاب کابینه دولت سیزدهم است

تشکیل کمیسیون مشترک طرح صیانت 
بعد از رای اعتماد

مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
ــترک  ــیون مش ــکیل کمیس ــالمی از تش ــورای اس ش
ــران و خدمــات پایــه  طــرح حمایــت از حقــوق کارب
کاربــردی فضــای مجــازی بعــد از جلســات رای 

ــر داد.  ــاد خب اعتم
ــنا  ــا ایس ــو ب ــت و گ ــن در گف ــک بی ــواد نی ج
ــس  ــی مجل ــای تخصص ــیون ه ــرد: کمیس ــار ک اظه
ــت  ــرداد( وارد بررســی صالحی از روز شــنبه ) ۲۳ م
ــوند و  ــی ش ــیزدهم م ــه س ــنهادی کابین وزرای پیش
ــی  ــن علن ــاد در صح ــات رای اعتم ــد از آن جلس بع

ــی شــود. تشــکیل م
ــکیل  ــد، تش ــن رون ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
کمیســیون مشــترک و بــه دنبــال آن آغــاز بررســی 
طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران بــه بعــد از 

ــود. ــی ش ــول م ــاد موک ــات رای اعتم جلس
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو  ایــن 
گفــت کــه هنــوز ترکیــب اعضــای کمیســیون 
ــی  ــاال نمایندگان ــده و احتم ــخص نش ــترک مش مش
از ۹ کمیســیون تخصصــی در کمیســیون مشــترک 

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
نماینــدگان مجلــس در جلســه علنــی چهارشــنبه 
۶ مــرداد تصویــب کردنــد کــه طــرح صیانــت از 
ــاماندهی  ــازی و س ــای مج ــران در فض ــوق کارب حق
ــر اســاس اصــل ۸۵  ــی ب ــای اجتماع ــام رســان ه پی
قانــون اساســی ) بررســی در کمیســیون مشــترک بــه 
ــرار گیــرد. جــای صحــن علنــی( مــورد رســیدگی ق

ــنبه ۱۹  ــه ش ــی روز س ــه علن ــپس در جلس س
ــد  ــت کردن ــدگان درخواس ــدادی از نماین ــرداد تع م
ایــن طــرح در صحــن علنــی بــه جــای  کــه 
کمیســیون مشــترک بررســی شــود، مجلــس بــا ایــن 
ــات  ــذا بررســی جزیی ــرد، ل ــت ک درخواســت مخالف
ــی  ــذار م ــه کمیســیون مشــترکی واگ ــن طــرح ب ای
ــن  ــات صح ــان مصوب ــات آن هم ــه مصوب ــود ک ش
علنــی تلقــی شــده و مســتقیم بــرای ارائــه نظــر بــه 

ــد. ــد ش ــال خواه ــان ارس ــورای نگهب ش

اقدام حاشیه آفرین سفرای روسیه و 
انگلیس محکوم است 

و  انگلیــس  گفــت: ســفرای  تبریــز  نماینــده 
ــدام  ــت اق ــور رســمی باب ــه ط ــوراً ب ــد ف ــیه بای روس
ــی  ــران عذرخواه ــت ای ــت و دول ــود از مل ــن خ موه
ــدگان  ــم نماین ــورت تصمی ــن ص ــر ای ــد در غی کنن

ــود.  ــد ب ــع خواه ــس قاط مجل
میرتــاج  محمدرضــا  االســالم  حجــت 
ــیون  ــس فراکس ــب رئی ــز و نای ــده تبری الدینینماین
شــورای  مجلــس  در  انقــالب  نیروهــای  جبهــه 
اســالمی در گفت وگــو بــا تســنیم، در واکنــش 
و  انگلیــس  ســفرای  گذشــته  روز  اقــدام  بــه 
ــفرای  ــترک س ــس مش ــرد: عک ــار ک ــیه، اظه روس
ــازی  ــران و بازس ــتان در ته ــیه و انگلس ــی روس فعل
ــت در  ــل و روزول عکــس مشــهور اســتالین و چرچی
کنفرانــس تهــران در دوران اشــغال جنــگ جهانــی، 

کاری ضــد دیپلماتیــک اســت.
نماینــده تبریــز در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــیه  ــفرای روس ــن س ــیه آفری ــخیف و حاش ــدام س اق
ــر دو  ــزود: ه ــت، اف ــوم اس ــدیدا محک ــس ش و انگلی
ســفیر بایــد فــوراً بــه طــور رســمی بابــت ایــن اقــدام 
موهــن ، از ملــت و دولــت ایــران عذرخواهــی کننــد 
در غیــر ایــن صــورت تصمیــم نماینــدگان مجلــس 

ــود. قاطــع خواهــد ب
نیروهــای  جبهــه  فراکســیون  رئیــس  نایــب 
ــمی از  ــی رس ــر عذرخواه ــرد: اگ ــد ک ــالب تاکی انق
ــفیر  ــن دو س ــود ای ــام نش ــران انج ــریف ای ــت ش مل

ــوند. ــراج ش ــد اخ بای
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــالم میرتاجالدین ــت االس حج
مــردم بــزرگ ایــران نشــان داده انــد کــه پــای عــزت 
ــوخی  ــی ش ــا کس ــز ب ــان هرگ ــتقالل کشورش و اس

نمی کننــد.
گفتنــی اســت کــه ســفرای انگلســتان و روســیه 
بــا انتشــار عکســی از دیــدار خــود، ســعی در 
مشــابهت ســازی آن بــا عکــس مشــهور دیدار ســران 
ســه کشــور رهبــر متفقیــن در جنــگ جهانــی دوم 
ــفارت  ــتند در س ــال ۱۳۲۲ را داش ــران در س در ته
ــای  ــال، روس ــود. در آن س ــده ب ــه ش ــیه گرفت روس
ــیه  ــتان و روس ــکا، انگلس ــور امری ــه کش ــور س جمه
بــدون اطــالع محمدرضــا پهلــوی وارد ایــران شــده و 

ــد. ــه بودن ــادگاری انداخت ــا یکدیگــر عکــس ی ب

یک نماینده ادوار مجلس:
4۰ سال برای پذیرفتن مسئولیت های 

یک وزارتخانه خیلی کم است
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــده ادوار مجل ـــک نماین ی
ـــنهادی  ـــی وزرای پیش ـــم برخ ـــن ک ـــه س ـــبت ب نس

ـــرد.  ـــاد ک ـــور انتق ـــس جمه رئی
ـــنا،  ـــا ایس ـــو ب ـــال در گفت وگ ـــفیان م ـــزت اهلل یوس ع
ــنهادی رئیـــس  ــه پیشـ ــود از کابینـ در ارزیابـــی خـ
ـــه  ـــه در کابین ـــا تجرب ـــراد ب ـــرد: اف ـــار ک ـــور اظه جمه
ــم  ــه ای هـ ــم تجربـ ــراد کـ ــا افـ ــد امـ ــور دارنـ حضـ
هســـتند البتـــه مـــن بـــه حضـــور جوانـــان اعتقـــاد 
ـــرای وزارت خیلـــی جـــوان اســـت  دارم امـــا ۴۰ ســـال ب
ـــت  ـــه مقبولی ـــل وزارتخان ـــاید در داخ ـــرد ش ـــن ف و ای
ـــرادی  ـــه اف ـــان وزارتخان ـــرا در هم ـــد؛ زی ـــته باش نداش
ـــی  ـــد ول ـــد کـــه ســـابقه ۴۰ ســـاله کار دارن حضـــور دارن
ـــال  ـــا ۱۲ س ـــا ۱۰ ت ـــاید نهایت ـــاله ش ـــرد ۴۰ س ـــک ف ی

ـــد. ـــته باش ـــه داش تجرب
وی بـــا بیـــان این کـــه » ۴۰ ســـال بـــرای 
ـــت«  ـــم اس ـــه ک ـــک وزارتخان ـــئولیت ی ـــن مس پذیرفت
گفـــت: در ایـــن شـــرایط شـــاید کار بـــه دســـت 
ــرد  ــن فـ ــرا ایـ ــد، زیـ ــان بیفتـ ــاوران و معاونـ مشـ
ـــد  ـــر بای ـــدم وزی ـــن معتق ـــدارد م ـــادی ن ـــه زی تجرب
ـــط  ـــا توس ـــد ت ـــته باش ـــن داش ـــال س ـــاالی ۵۰ س ب
ـــه  ـــد و پذیرفت ـــته باش ـــت داش ـــه مقبولی آن مجموع
ــراد  ــده افـ ــاب شـ ــی از وزرای انتخـ ــود. برخـ شـ
ــراد  ــا افـ ــه بـ ــا در رابطـ ــتند امـ ــه ای هسـ باتجربـ
جوان تـــر ایـــن نگرانـــی وجـــود دارد کـــه آن هـــا 

تحـــت تاثیـــر دیگـــران قـــرار بگیرنـــد.
ـــاره گزینـــه پیشـــنهادی وزارت  یوســـفیان مـــال درب
ـــر پیشـــنهادی کشـــور  ـــرد: وزی ـــار ک ـــم اظه کشـــور ه
ـــه در  ـــت ک ـــه ای اس ـــا تجرب ـــوده ای و ب ـــرد کارآزم ف
ـــن در  ـــی دارد. م ـــابقه فرمانده ـــم س ـــدس ه ـــپاه ق س
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا او ســـابقه کار دارم 
و می دانـــم فـــردی مســـلط بـــر امـــور و نیرویـــی 
ـــی  ـــارب خوب ـــدی تج ـــردار وحی ـــت. س ـــاده اس جاافت
دارد و معتقـــدم می توانـــد کار را بـــه پیـــش ببـــرد.

وی در پایـــان بـــا بیـــان این کـــه بخـــش عمـــده 
وزارت کشـــور نظامـــی و انتظامـــی اســـت، تصریـــح 
ـــوان جانشـــین  ـــه عن ـــر را ب ـــری وزی ـــرد: معمـــوال رهب ک
ـــر  ـــد. وزی ـــاب می کن ـــی انتخ ـــروی انتظام ـــود در نی خ
کشـــور، رئیـــس شـــورای امنیـــت کشـــور و عضـــو 
ـــن  ـــت؛ بنابرای ـــم اس ـــی ه ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ش
ســـابقه نظامـــی بـــودن اینجـــا بـــه کمـــک وزیـــر 
می آیـــد. هچنیـــن شـــوراهای تامیـــن اســـتان ها 
ـــابقه  ـــه س ـــری ک ـــن وزی ـــه چنی ـــبت ب ـــاید نس ـــم ش ه
ـــردار  ـــم س ـــد می دان ـــن بعی ـــند. م ـــر باش دارد مطیع ت
ـــر اداره کشـــور داشـــته باشـــد. ـــدی مشـــکلی در ام وحی

اردوغان:
 دستگاه های ما با طالبان گفتگوهایی 

داشته اند 
ــوص  ــه در خص ــور ترکی ــس جمه ــان رئی اردوغ
ــا  ــال دارد ب ــت احتم ــه اس ــتان گفت ــاله افغانس مس

ــد.  ــدار کن ــان دی ــر طالب رهب
ـــان  ـــب اردوغ ـــب طی ـــنیم، رج ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــان  ـــا بی ـــه ای ب ـــه در مصاحب ـــور ترکی ـــس جمه رئی
ـــی  ـــان گفتگوهای ـــا طالب ـــا ب ـــتگاه های م ـــه دس اینک
داشـــته اند، گفـــت: حتـــی احتمـــال دارد مـــن بـــا 

ـــم. ـــدار کن ـــز دی ـــان نی ـــر طالب رهب
ــل  ــگ حـ ــا جنـ ــزی بـ ــر چیـ ــزود: هـ وی افـ
نمی شـــود و بایـــد بـــا سیاســـت و دیپلماســـی 
ـــرایطی  ـــن ش ـــتان در چنی ـــت. در افغانس ـــش رف پی

ــتیم. هسـ
ــور  ــاده( عب ــل )ج ــه مح ــت: ترکی ــان گف اردوغ

ــت. ــان نیس پناهجوی

هر دو سفیر باید فورا به طور رسمی 
عذرخواهی کنند

قالیبــاف بــا اشــاره بــه عکــس توهین آمیــز 
ــر دو  ــرد: ه ــح ک ــس تصری ــیه و انگلی ــفرای روس س
ــدام  ــت اق ــمی باب ــور رس ــه ط ــورا ب ــد ف ــفیر بای س
انجــام شــده عذرخواهــی کننــد در غیــر اینصــورت 
ــود.  ــد ب ــروری خواه ــک ض ــع دیپلماتی ــدام قاط اق
ــس  ــاف رئی ــر قالیب ــر محمدباق ــزارش مه ــه گ ب
مجلــس شــورای اســالمی چهارشــنبه شــب ۲۰ 
مــرداد مــاه در توئیتــی در واکنــش بــه عکــس 
ــس  ــیه و انگلی ــفرای روس ــط س ــده توس ــر ش منتش
ــب  ــک و نامناس ــدام دور از ادب دیپلماتی ــت: اق نوش
ــه  ــد ب ــس بای ــیه و انگلی ــور روس ــفرای دو کش س
ــود. ــری ش ــه پیگی ــوی وزارت خارج ــرعت از س س

ــه  وی تصریــح کــرد: هــر دو ســفیر بایــد فــوراً ب
طــور رســمی بابــت اقــدام انجــام شــده عذرخواهــی 
کننــد در غیــر اینصــورت اقــدام قاطــع دیپلماتیــک 

ضــروری خواهــد بــود.

دعوت سفیر روسیه به وزارت خارجه 
در پی انتشار »عکس سفیران«

ســفیر فدراســیون روســیه در تهــران بــرای ادای 
ــده، از  ــر ش ــس منتش ــوص عک ــات در خص توضیح
ســوی دســتیار وزیــر و مدیــرکل اوراســیا بــه وزارت 

امــور خارجــه دعــوت شــد. 
بــه گــزارش ایســنا، در اطالعیــه وزارت امــور 

ــت: ــده اس ــورمان آم ــه کش خارج
ــود  ــح  نم ــات تصری ــن  مالق ــیه در ای ــفیر روس س
کــه قصــد وی از انتشــار ایــن عکــس صرفــا یــادآوری 
اتحــاد روســیه بــا بریتانیــا بــر علیــه ارتــش نــازی در 
ــچ وجــه  ــه هی ــوده و ب ــی دوم ب طــول جنــگ جهان
ــی پشــت انتشــار  هیــچ انگیــزه و منظــور ضــد ایران

ایــن عکــس وجــود نــدارد.
روابــط  بــر  تاکیــد  ضمــن  روســیه  ســفیر 
ــراودات  ــیه و م ــران و روس ــور ای ــردی دو کش راهب
ــرد:  ــح ک ــور تصری ــن دو کش ــتانه بی ــق و دوس عمی
ــوءتفاهم و  ــث س ــس باع ــن عک ــار ای ــه انتش از اینک
رنجــش خاطــر مــردم کشــور دوســت، ایــران شــده 

ــم. ــی نمای ــف م ــار تاس اظه
مدیــرکل اوراســیای وزارت امــور خارجــه نیــز پــس 
از شــنیدن توضیحــات ســفیر، ضمــن تاکیــد بــر روابط 
دوســتانه دو کشــور ایــران و روســیه بــه وی یــادآوری 
ــا قصــدی کــه  ــو ب نمــود کــه انتشــار ایــن عکــس ول
ــه  ــوده و توجــه الزم ب ــرش نب ــل پذی ــوان شــد قاب عن
مقتضیــات تاریخــی، سیاســی و فرهنگــی کشــور 
ــت  ــی بایس ــه م ــت ک ــواردی اس ــه م ــان از جمل میزب

مــورد توجــه دقیــق ســفرا قــرار گیــرد.
ــه  ــد ک ــد گردی ــن تاکی ــات همچنی ــن مالق در ای
ملــت بــزرگ ایــران طــی ۴۲ ســال گذشــته بــه کــرات 
ثابــت کــرده انــد کــه اســتقاللی کــه بــا جانفشــانی ها 
ــا  ــد را ب ــت آورده ان ــه دس ــی ب ــای تاریخ و مقاومت ه
تمــام دقــت و جدیــت محافظــت کــرده و بــه عنــوان 
یــک کشــور مقتــدر روابــط خــود بــا کشــورهای دیگــر 

ــر عــزت ملــی تنظیــم می نماینــد. را مبتنــی ب

معــاون حقــوق بشــر وزارت دادگســتری گفــت: در پــی رایزنی هــای 
ــران و گرجســتان و در  ــور خارجــه و دادگســتری ای ــات وزارت ام مقام
چارچــوب فعالیت هــای بشردوســتانه چهــار محکــوم ایرانــی کــه دوران 
محکومیــت خــود را در زندان هــای گرجســتان می گذراندنــد بــه 

کشــور منتقــل شــدند. 
ــه گــزارش ایســنا، محمــود عباســی معــاون حقــوق بشــر و امــور  ب
ــان  ــال محکوم ــه انتق ــس کمیت ــتری و ریی ــر دادگس ــل وزی ــن المل بی
ــات  ــای مقام ــی رایزنی ه ــرد: در پ ــالم ک ــران اع ــالم ای ــوری اس جمه
وزارت امــور خارجــه و دادگســتری ایــران و گرجســتان و در چارچــوب 
فعالیت هــای بشردوســتانه چهــار محکــوم ایرانــی کــه دوران محکومیــت 
ــل  ــور منتق ــه کش ــد ب ــتان می گذراندن ــای گرجس ــود را در زندان ه خ
ــتانه،  ــرات مس ــدر، تظاه ــواد مخ ــاق م ــراد قاچ ــن اف ــام ای ــدند. اته ش
ــت  ــه محکومی ــد ادام ــراد بای ــن اف ــد. ای ــس می باش ــا پلی ــری ب درگی

ــد. ــور بگذرانن ــای کش ــود را در زندان ه خ
ـــارج  ـــان خ ـــت از ایرانی ـــی حمای ـــی و قضای ـــروه حقوق ـــر کار گ دبی
ـــورها  ـــر کش ـــه دیگ ـــت ب ـــد عزیم ـــه قص ـــی ک ـــه هموطنان ـــور ب از کش
را دارنـــد هشـــدار داد؛ ســـرزمین دیگـــر کشـــورها عرصـــه تاخـــت 
و تـــاز و جوالنـــگاه نقـــض قوانیـــن و مقـــررات نیســـت و کشـــورها 

اجـــازه نمی دهنـــد امنیـــت اجتماعـــی کشورشـــان عرصـــه تاخـــت 
و تـــاز مجرمیـــن دیگـــر کشـــورها شـــود. ارتـــکاب جـــرم در دیگـــر 
ـــار  ـــت و اعتب ـــازات، حیثی ـــنگین مج ـــات س ـــر تبع ـــالوه ب ـــورها ع کش
بیـــن المللـــی کشـــور را تحـــت الشـــعاع قـــرار می دهـــد و ایـــن در 
ـــفانه  ـــه متاس ـــت ک ـــت اس ـــر عل ـــد ب ـــتان مزی ـــل گرجس ـــورهایی مث کش
ـــل  ـــت. دلی ـــیار باالس ـــور بس ـــان در ان کش ـــرم هموطن ـــکاب ج ـــرخ ارت ن
روشـــن ان هـــم حداقـــل انتقـــال ۱۵۰ محکـــوم ایرانـــی از یکســـال 
ـــی  ـــا زندان ـــوز ده ه ـــد؛ و هن ـــور می باش ـــه کش ـــتان ب ـــته از گرجس گذش
ـــره در  ـــان در دای ـــده ات ـــه پرون ـــد ک ـــر می برن ـــور بس ـــر در آن کش دیگ
ـــت. ـــده اس ـــی نش ـــم نهای ـــه حک ـــر ب ـــا منج ـــت ی ـــیدگی اس ـــان رس جری

ــتری  ــل وزارت دادگسـ ــن الملـ ــور بیـ ــر و امـ ــوق بـ ــاون حقـ معـ
کشـــورمان ضمـــن تشـــکر و قدردانـــی از مقامـــات کنســـولی وزارت 
ـــی  ـــازمان هواپیمای ـــس، س ـــورمان در تفلی ـــفیر کش ـــه، س ـــور خارج ام
ــان،  کشـــوری، حفاظـــت پـــرواز، اعضـــای کمیتـــه انتقـــال محکومـ
ــاور  ــا آقـــای عبداللهـــی اصـــل مشـ پلیـــس بیـــن الملـــل، خصوصـ
ـــه  ـــتری ک ـــل وزارت دادگس ـــن المل ـــور بی ـــر و ام ـــوق بش ـــت حق معاون
در ایـــن شـــرایط ســـخت و تـــوام بـــا پاندومـــی کرونـــا مســـئولیت 
ـــدواری  ـــراز امی ـــد اب ـــته ان ـــده داش ـــر عه ـــان را ب ـــن محکوم ـــال ای انتق

ـــررات  ـــن و مق ـــت قوانی ـــرم و رعای ـــوع ج ـــگیری از وق ـــه پیش ـــرد ک ک
دیگـــر کشـــورها وجهـــه همـــت هموطنانـــی قـــرار گیـــرد کـــه بـــه 

ــد. ــفر می کننـ ــورها سـ ــر کشـ دیگـ
وزارت دادگســتری گرجســتان علیرغــم فقــدان معاهــده حقوقــی و 
ــر  ــدام بش ــل و اق ــل متقاب ــوب عم ــور در چارچ ــن دو کش ــی بی قضای

ــل داد. ــی را تحوی ــان ایران ــتانه محکوم دوس

ــس  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل ســخنگوی کمیســیون امنی
بــا تأکیــد بــر لــزوم ارتقــای ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه گفــت کــه 

دولــت ســیزدهم در عرصــه سیاســت خارجــی بازاندیشــی و بازبینــی و 
بازطراحــی داشــته باشــد. 

محمـــود عبـــاس زاده مشـــکینی در گفـــت وگـــو بـــا ایســـنا بـــا 
اشـــاره بـــه اولویـــت هـــای دولـــت ســـیزدهم در عرصـــه سیاســـت 
ــه  ــی در عرصـ ــی و بازاندیشـ ــت بازبینـ ــد دولـ ــت: بایـ ــی گفـ خارجـ
ــورها را  ــی کشـ ــا برخـ ــش بـ ــته و ارتباطـ ــی داشـ ــت خارجـ سیاسـ
متمرکـــز کـــرده و متناســـب بـــا ظرفیـــت کشـــورها ارتبـــاط برقـــرار 
کنـــد. احتیـــاج بـــه نقشـــه راه جامعـــی جهـــت اولویـــت بنـــدی از 

ــود دارد. ــی وجـ سیاســـت خارجـ
وی ادامــه داد: بایــد ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه ارتقــا بخشــیده 
ــی از  ــایه برخ ــورهای همس ــق واردات از کش ــوان از طری ــی ت ــود. م ش
مشــکالت را حــل کــرد و بــه آن هــا نیــز کمــک نمــود. ایــن هــا همــه 
ــت  ــه سیاس ــی در عرص ــی و بازطراح ــی، بازبین ــای بازاندیش ــه معن ب
خارجــی اســت کــه مــی توانــد بــه روان شــدن سیاســت داخلــی هــم 

کمــک کنــد چــون سیاســت خارجــی ادامــه سیاســت داخلــی اســت. 
ــا اقتــدار اداره شــود بخشــی از مســائل در حــوزه  اگــر داخــل کشــور ب

سیاســت خارجــی هــم حــل خواهــد شــد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر موضــوع سیاســت 
خارجــی اولویــت دولــت مدیریــت حــوزه اقتصــادی بــه ویــژه معیشــت 
مــردم اســت، گفــت: دولــت بایــد تــورم را مدیریــت کنــد چــون باعــث 
ــی  ــذاری م ــرمایه گ ــالل در س ــی در عرصــه اقتصــادی و اخت ــی ثبات ب
شــود. بــا سروســامان دادن بــه تولیــد و شناســایی ســریع موانــع و ارائــه 
ــوان  ــی ت ــدت م ــد م ــان و بلن ــاه، می ــی کوت ــازه زمان ــه ب ــه در س برنام

مشــکالت را حــل کــرد.
وی افــزود: بــا افزایــش تولیــد مشــکل بیــکاری هــم حــل مــی شــود. 
ــون  ــده چ ــه ش ــی توج ــای داخل ــت ه ــه ظرفی ــد ب ــر آن بای ــالوه ب ع
ــا  ــوان ب ــی نظیــر اســت. مــی ت ــع ب کشــور مــا از نظــر ظرفیــت و مناب

ــرد.   ــی از مشــکالت را حــل ک ــت درســت خیل مدیری

چهار محکوم ایرانی از گرجستان به کشور منتقل شدند 

عباس زاده: 

دولت سیزدهم بازبینی و بازاندیشی در عرصه سیاست خارجی داشته باشد
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ــان و  ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ــل ش مدیرعام
دامپــروری اعــالم کــرد: پیش بینــی مــی شــود کــه 
کشــت و صنعــت مغــان در نخســتین ســال ابطــال 
ــا و  ــر احی ــه بخــش خصوصــی، عــالوه ب واگــذاری ب
ــزار  ــک ه ــا ی ــعه، ۸۰۰ ت ــای توس ــرای برنامه ه اج

ــد.  ــازاد کســب کن ــی ســود م ــارد ریال میلی
بــه گــزارش ایرنــا، اســداهلل محســن زاده بــا 
اشــاره بــه واگــذاری ۴۵۰۰ هکتــار از اراضــی کشــت 
ــدوده  ــاکن در مح ــایر س ــه عش ــان ب ــت مغ و صنع
ــن  ــا ای ــت: ب ــه گف ــج ده ــس از پن ــرکت پ ــن ش ای
ــت  ــش زراع ــال بخ ــع فع ــد از مناب ــدام ۲۵ درص اق
ایــن شــرکت کــم شــد کــه ایــن امــر بــر فعالیــت و 

ــت. ــد گذاش ــر خواه ــرکت تاثی ــای ش درآمده
وی اضافــه کــرد: تــالش مدیریــت جدیــد شــرکت 
کشــت و صنعــت و دامپــروری مغــان پــس از ابطــال 
واگــذاری در ســال گذشــته، بــر تبدیــل اراضــی دیــم 
بــه آبــی از طریــق جــذب منابــع مالــی و تســهیالت 

متمرکــز شــده اســت.
ــان و  ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ــل ش مدیرعام
دامپــروری گفــت: بــر ایــن اســاس عملیــات تبدیــل 
ــت  ــاری تح ــه آبی ــی ب ــی فعل ــاری غرقاب ــیوه آبی ش
فشــار در محــدود ۷۰۰ هکتــار از اراضــی ایــن 

ــت. ــده اس ــروع ش ــرکت ش ش
ــارد  ــزار میلی ــه ه ــرای جــذب س ــالش ب وی از ت
ــل اراضــی  ــازی و تبدی ــرای نوس ــال تســهیالت ب ری
دیــم و اصــالح شــیوه آبیــاری در کشــت و صنعــت 
مغــان خبــر داد و اضافــه کــرد: بــرای احیــای کامــل 

ــروژه  ــال پ ــارد ری ــزار میلی ــرکت، ۲۳۰ ه ــن ش ای
ــن شــده اســت. ــه و تدوی تهی

محســن زاده بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات احیــای 
ــروری  ــز بخــش دامپ ــات و نی ــد و لبنی ــه قن کارخان
ــال  ــس از ابط ــان پ ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ش
ــر اســاس برنامــه تدویــن شــده،  واگــذاری افــزود: ب
یــک هــزار دام ســبک موجــود در شــرکت بــه 
تدریــج از برنامــه پرورشــی شــرکت خــارج و پــرورش 

ــی شــود. ــل م دام ســبک تعطی
و  صنعــت  و  کشــت  شــرکت  دام  شــمار  وی 
ــالم  ــزار و ۶۰۰ راس اع ــان را ۱۸ ه ــروری مغ دامپ
کــرد و گفــت: در دوره مدیریــت بخــش خصوصــی، 
ــد  ــداد دام تولی ــن تع ــیر از ای ــن ش ــه ۱۳۰ ت روزان

ــذاری،  ــال واگ ــس از ابط ــون و پ ــی اکن ــد ول می ش
ــن رســیده و ســرانه تولیــد  ــه ۱۷۰ ت ایــن میــزان ب
شــیر دام هــا نیــز از ۲۴ کیلوگــرم بــه ۳۶ کیلوگــرم 

ــت. ــیده اس رس
ــان و  ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ــل ش مدیرعام
دامپــروری، نیــروی انســانی را اصلــی تریــن ســرمایه 
ایــن شــرکت مهــم دولتــی عنــوان کــرد و بــا اشــاره 
بــه پرداخــت بــه موقــع حقــوق و افزایــش ۲۰ درصد 
حقــوق کارکنــان بــه رغــم پیــش بینــی بــروز تنــش 
ــارد  ــه ۲۶۵ میلی ــرد: ماهان ــان ک ــری در آن بی کارگ
ــوق  ــان حق ــت مغ ــت و صنع ــرکت کش ــال در ش ری

پرداخــت مــی شــود.
وی خریــد تجهیــزات و ماشــین آالت جدیــد 

ادوات  و  آالت  ماشــین  نــاوگان  نوســازی  بــرای 
ــد  ــت جدی ــه کاری مدیری ــزو برنام ــاورزی را ج کش
کشــت و صنعــت مغــان ذکــر کــرد و ادامــه داد: ایــن 
شــرکت بایــد بــه شــکل منطقــی و عملــی و مطابــق 

ــود. ــا ش ــاوری روز احی ــزات و فن ــا تجهی ب
محســن زاده، کشــت و صنعــت مغان را شناســنامه 
ــه ظرفیــت  ــا اشــاره ب کشــاورزی کشــور دانســت و ب
ــه  ــوان پای ــه عن ــذر ب ــد ب ــرای تولی ــرکت ب ــن ش ای
تولیــد کشــاورزی کشــور گفــت: ایــن شــرکت بایــد 
بــه پایــگاه و بانــک تولیــد بــذر کشــور تبدیــل شــده و 

همــواره بایــد در اختیــار دولــت باشــد.
ــان  ــروری مغ ــت و دامپ ــت و صنع ــرکت کش ش
ــزار و ۶۰۰  ــا داشــتن اراضــی وســیع زراعــی، ۲ ه ب
ــروری،  ــزرگ دامپ ــع ب ــوه، مجتم ــات می ــار باغ هکت
کارخانه هــای قنــد، لبنیــات، فــرآوری میــوه و چنــد 
واحــد تولیــدی دیگــر از شــرکت های منحصــر بفــرد 

ــود. ــوب می ش ــور محس کش
ــون خصوصی ســازی  ایــن شــرکت در اجــرای قان
در ســال ۱۳۸۸ در لیســت واگذاری هــا قــرار گرفــت 
ــه  ــال ۱۳۹۷ ب ــی در س ــره آگه ــار فق ــد از چه و بع

بخــش خصوصــی واگــذار شــد.
ــی کــه  ــه اعتراض های ــا توجــه ب ــن واگــذاری ب ای
ــال  ــاه س ــانزدهم مهرم ــت، در ش ــال داش ــه دنب ب
۱۳۹۹ ابطــال شــده و مدیریــت آن دوبــاره بــه شــکل 

دولتــی ادامــه یافــت.
ایــن شــرکت در دوره قبــل از واگــذاری بــه 
بخــش خصوصــی، همــه ســاله زیــان ده بــوده اســت.

ــی  ــتارگاه های صنعت ــی کش ــن صنف ــر انجم دبی
طیــور ایــران، بــا تاکیــد بــر اینکــه ضعــف در ســامانه 
پســت موجــب انحــراف اطالعــات کشــتارگاه ها شــده 
اســت، افــزود: ســامانه پســت تحمیــل هزینــه اضافــه 

بــه زنجیــره تولیــد و توزیــع مــرغ اســت. 
ــت  ــش وزرات صم ــا؛ دو روز پی ــزارش ایلن ــه گ ب
اعــالم کــرد کــه بــرای ســاماندهی بــازار مــرغ از اداره 
ــن شــکل  ــه ای ــرد. روش کار ب پســت کمــک می گی
اســت کــه پســت پایــگاه داده »جــی نــف« خــود بــه 
عنــوان یــک مرجــع در کدگــذاری اماکــن تجــاری، 
اداری،  مســکونی و ... بســیاری از اطالعــات مکانــی 
را در اختیــار دســتگاه هــای دولتــی قــرار می دهــد. 
ــه  ــا از جمل ــع کااله ــن اســاس در طــرح توزی ــر ای ب
ــد  ــی و بارک ــای مکان ــق کده ــوان از طری ــرغ می ت م
ــی از  ــالم توزیع ــام اق ــا تم ــرای کااله ــه شــده ب تهی

مبــدا تــا مقصــد رهگیــری کــرد.
بــه عبــارت دیگــر شــرکت ملــی پســت هیچگونــه 
دخالتــی در حمــل نــدارد و فقــط نظــارت بــه صورت 
هوشــمند بــا نصــب سیســتم و تولیــد بارکــد کــه بــر 
ــال  ــی و امضــای دیجیت اســاس مختصــات جغرافیای
انجــام می گیــرد. بــر همیــن اســاس از طریــق 
شناســه کاال یــا شناســه تجــاری رصــد لحظــه 
ــد  ــام خواه ــا مقصــد انج ــدا ت ــه کاال از مب ــه لحظ ب
ــی کاال  ــکار، قاچــاق و دالل ــا از انباشــت، احت شــد ت

ــری شــود.  جلوگی
ــرکت  ــل ش ــر، مدیرعام ــبحانی ف ــته س روز گذش
ــاره  ــی درب ــه تلویزیون ــک برنام ــت، در ی ــی پس مل
ــر  ــی بهت ــرای بررس ــرد: »ب ــار ک ــامانه اظه ــن س ای
توزیــع مــرغ شــرکت ملــی پســت از کشــتارگاه ورود 

ــد  ــدار تولی ــا رصــد شــود کــه چــه مق ــد ت مــی کن
ــه  ــرغ ب ــده م ــع کنن ــده و توزی ــل کنن ــده، حم کنن
ــا خــرده فروشــی وجــود  صــورت عمــده فروشــی ی
ــق و  ــای دقی ــدن مکانه ــخص ش ــس از مش دارد. پ
اطالعاتــی نظیــر وزن ارســال بــرای هرواحــد صنفــی 
ــاس  ــر اس ــکان ب ــرای هرم ــای اختصاصــی ب بارکده
مختصــات جغرافیایــی تولیــد و پــس از تهیــه رســید 
ــامانه  ــه س ــت ب ــامانه های پس ــت در  س ــد و ثب بارک
ــود  ــی ش ــال داده م ــات انتق ــارت اطالع ــع تج جام
ــروج از  ــان خ ــد از زم ــید بارک ــاس رس ــن اس ــر ای ب
ــد و  ــه مقاص ــل و ب ــای حم ــه کامیونه ــتارگاه ب کش
ــل و  ــان تحوی ــا زم ــه و ت ــی  ارائ ــگاه های اصل فروش

ــال رصــد خواهــد شــد.  ــی کام ــدار تحویل مق
آدرس   ۲۲۸ تعــداد  تاکنــون  وی؛  گفتــه  بــه 

ــه ۴۰ درصــد  ــده  ک ــالم ش ــه پســت اع ــتارگاه ب کش
ــود  ــا وج ــود و ی ــی ب ــا انحراف ــا آدرس آن ه ــا ی آن ه
ــون  ــا کن ــوص ت ــن خص ــه در ای ــت ک ــی نداش خارج
هیــچ دســتگاهی امــکان رصــد آنها را نداشــته اســت.«

ــتارگاه ها در  ــاره کش ــده درب ــرح ش ــای مط ادع
ــان زاده، دبیــر انجمــن  حالــی اســت کــه فرهــاد قرب
ــران، در  ــور ای ــی طی ــتارگاه های صنعت ــی کش صنف
گفت وگــو بــا ایلنــا تاکیــد کــرد کــه هیــچ انحرافــی 
ــاده و مشــکل از ســامانه پســت اســت. ــاق نیفت اتف

ــه  وی ادامــه داد: چنــدی پیــش وزارت صمــت ب
مــا ابــالغ کــرد کــه تمامــی مالکیــن بایــد مســتندات 
ــارت  ــع تج ــامانه جام ــود را در س ــتارگاه های خ کش

ثبــت کننــد.
قربــان زاده بــا بیــان اینکــه ثبــت در ایــن ســامانه 

بــا شناســه ملــی شــماره، پروانــه بهره بــرداری و کــد 
کارگاه انجــام شــد، افــزود: ایــن مشــخصات شــامل 
ــتقرار  ــل اس ــتارگاه ها از مح ــات کش ــی اطالع تمام
ــدون  ــخصی ب ــر ش ــت و اگ ــر اس ــت و غی ــا ظرفی ت
ــته در  ــات توانس ــخصات و اطالع ــن مش ــتن ای داش
ســامانه خــود را ثبــت کند مشــکل از ســامانه اســت.

وی توضیــح داد: بــه نظــر می رســد ضعــف و 
مشــکالت در ســامانه موجــب شــده کســانی در آن 
ــه  ــد و حــاال گفت ثبــت شــوند کــه کشــتارگاه ندارن
ــا آدرس  ــتارگاه ها ی ــد کش ــه ۴۰ درص ــود ک می ش
ــد. ــا وجــود خارجــی ندارن ــود و ی ــی ب ــا انحراف آن ه

قربــان زاده معتقــد اســت؛ احتمــاال ایــن متخلفان 
ــا کشــتارکن  ــه آن ه ــه اصــالح ب کســانی هســتند ب

ــود. ــه می ش گفت
وی ادامــه داد: کشــتارکن ها دالالنــی هســتند 
ــرده و  ــداران ک ــرغ از مرغ ــد م ــه خری ــدام ب ــه اق ک
ــازار در ســطح عمــده  پــس از کشــتار، مــرغ را در ب

ــد. ــع می کنن ــی ها توزی ــرده فروش ــا خ ی
ــرد: کشــتارکن ها همیشــه  ــح ک ــان زاده تصری قرب
ــز  ــامانه نی ــد و س ــارج بوده ان ــارت خ ــره نظ از دای
نتوانســته اســت آن هــا را بــه درســتی تکفیــک و از 

ــد. ــره حــذف کن زنجی
دبیــر انجمــن صنفــی کشــتارگاه هــای صنعتــی 
طیــور ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه انحــراف نشــان از 
ــرغ  ــره م ــه زنجی ــت ب ــامانه پس ــه س ورود بی نتیج
اســت، افــزود: ســامانه پســت تحمیــل هزینــه 
ــت  ــرغ اس ــه م ــد و عرض ــره تولی ــه زنجی ــه ب اضاف
کــه نمی توانــد نتایــج مــورد نظــر کــه رفــع مشــکل 

ــد. ــع کن ــرغ اســت را مرتف ــع م توزی

پیش بینی سود 8۰۰ تا یک هزار میلیارد ریالی برای کشت و صنعت مغان

ضعف در »سامانه پست« موجب انحراف اطالعات کشتارگاه ها شد 
پیش فروش یک ساله 5 محصول ایران 

خودرو از هفته آینده

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، طــرح پیــش 
ــل  ــد تحوی ــا موع ــج محصــول خــود را ب ــروش پن ف
ــدت  ــه م ــاه ب ــنبه ۲۳ مردادم ــاله از روز ش ــک س ی

ــذارد.  ــرا می گ ــه اج ــه روز ب س
بــه گــزارش ایرنــا، در طــرح پیــش فــروش 
ــژو ۲۰۷ دســتی ســقف شیشــه ای،  ــن شــرکت، پ ای
ــارژ  ــالس توربوش ــا پ ــالس، دن ــورن پ ــالس، س راناپ

ــود. ــی ش ــه م ــک عرض ــتی و اتوماتی دس
مشــتریان نهایــی بــرای ثبــت نــام و واریــز وجــه 
پــس از انجــام قرعــه کشــی بــا حضــور نماینــدگان 

نهادهــای ناظــر تعییــن خواهنــد شــد.
ــاه  ــه کشــی ســه شــنبه ۲۶ مردادم مراســم قرع
ــروش  ــی و ف ــت بازاریاب ــس معاون ــالن کنفران در س
ــم از  ــن مراس ــود. ای ــی ش ــزار م ــودرو برگ ــران خ ای
ــارات و ســایت  ــران خــودرو در آپ ــق صفحــه ای طری

ــد شــد. ــن شــرکت پخــش خواه ــی ای اینترنت
متقاضیــان مــی تواننــد در زمــان مقــرر در بخــش 
نامــه بــه ســایت اینترنتــی فــروش محصــوالت ایــران 
مراجعــه   esale.ikco.ir نشــانی  بــه  خــودرو 

کــرده و نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد.
از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه ایــران 
خــودرو بــا تولیــد ۱۵۷ هــزار و ۱۴۳ دســتگاه 
خــودرو )افــت ۱.۸ درصــدی در هم ســنجی بــا 
پارســال( لقــب بزرگتریــن خودروســاز کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

هکرها 2۶۰ میلیون دالر رمزارز 
مسروقه را پس دادند

ــرقت  ــن س ــل بزرگتری ــای عام ــا هکره ــر ی هک
ــون دالر  ــدود ۶۰۰ میلی ــوم از ح ــک س ــزارز، ی رم
رمــزارزی کــه بــه ســرقت بــرده بودنــد را برگرداندند. 
بــه گــزارش ایســنا، پلتفــرم فاینانــس غیرمتمرکز 
پلــی نــت ورک )Poly Network( کــه مبــادالت 
ــن  ــه نقطــه را تســهیل مــی کنــد، خبــر ای نقطــه ب
هــک را در توییتــر اعــالم و جزییــات کیفهــای 
ــال شــده  ــا ارس ــه آنه ــا ب ــن ه ــه توک ــی ک دیجیتال

ــود. ــد را شــرح داده ب بودن
ارزش  بــالک چیــن،  تحلیلگــران  گفتــه  بــه 
رمزارزهــای موجــود در ایــن کیفهــا در زمــان اعــالم 
ــش از  ــت ورک، بی ــی ن ــوی پل ــرقت از س ــر س خب

۶۰۰ میلیــون دالر بــود.
پلــی نــت ورک ســپس از هکرهــا خواســت امــوال 
ــرم  ــن پلتف ــی ای ــه آدرســهای دیجیتال مســروقه را ب
برگرداننــد و اعــالم کــرد قصــد دارد اقــدام حقوقــی 

انجــام دهــد.
ــه  ــه در زمین ــک ک ــرکت الیپتی ــالم ش ــق اع طب
ــت  ــن فعالی ــالک چی ــوابق ب ــزارز و س ــی رم ردیاب
مــی کنــد، تــا اواخــر بعدازظهــر حــدود ۲۵۸ 
میلیــون دالر توکــن مســروقه برگردانــده شــد. تــام 
ــرد:  ــار ک ــک اظه ــس الیپتی ــم موس ــون، ه رابینس
ــرهای  ــی از دردس ــت ناش ــن اس ــدام ممک ــن اق ای
ابعــاد  چنیــن  در  مســروقه  رمــزارز  پولشــویی 

گســترده ای باشــد.
دربــاره  بیشــتری  نــت ورک جزییــات  پلــی 
بازگردانــده شــدن بخشــی از پولهــای مســروقه 
اعــالم نکــرد. محــل فعالیــت ایــن پلتفــرم یــا 
تحقیقــات رســمی دربــاره ایــن دزدی مشــخص 

نیســت.
میــزان پــول بــه ســرقت رفتــه در ایــن دزدی بــا 
ســرقت ۵۳۰ میلیــون دالر ارز دیجیتالــی از صرافــی 
ژاپنــی کویــن چــک در ســال ۲۰۱۸ قابــل مقایســه 
ــو هــم  ــی Mt. Gox مســتقر در توکی اســت. صراف
ــارد دالر  ــم میلی ــه نی ــن ک ــس از ای ــال ۲۰۱۴ پ س
ــی از دســت داد، دچــار فروپاشــی شــد. ارز دیجیتال

وقــوع  بــه  حالــی  در  حملــه  جدیدتریــن 
ــک  ــی از دزدی، ه ــان ناش ــرر و زی ــه ض پیوســت ک
ــز  ــس غیرمتمرک ــه فاینان ــوط ب ــرداری مرب و کالهب
)DeFi( بــه باالتریــن رکــورد همــه زمانهــا صعــود 
ــش  ــن بخ ــذاری در ای ــرمایه گ ــک س ــرده و ریس ک
ــش داده  ــه آن را افزای ــا ب ــب توجــه رگوالتوره و جل

ــت. اس
کــه  را  مالــی  مبــادالت   DeFi پلتفرمهــای 
ــارت  ــدون نظ ــت ب ــزارز اس ــکل رم ــه ش ــوال ب معم
بانکهــا یــا صرافیهــا امــکان پذیــر مــی کننــد. ایــن 
بخــش طــی یــک ســال اخیــر رونــق زیــادی پیــدا 
کــرده و پلتفرمهــای فعــال در ایــن بخــش در مبادلــه 
ــارد دالر  ــش از ۸۰ میلی ــه ارزش بی ــی ب رمزارزهای

ــد. ــت دارن فعالی
بــه گفتــه رابینســون، هکــر یــا هکرهــای عامــل 
ــد  ــه همــراه پولهایــی کــه بازگرداندن ایــن ســرقت ب
ــی  ــرا کمــک مال ــه در آن ظاه ــی فرســتادند ک پیام

ــد. درخواســت کــرده بودن
طبــق گــزارش شــرکت ســایفر تریــس، پولهــای 
ــرر و  ــش از ض ــن دزدی بی ــه در ای ــرقت رفت ــه س ب
ــه  ــه ب ــا ژویی ــه ت ــش DeFi از ژانوی ــان کل بخ زی

ــود. ــون دالر ب ــزان ۴۷۴ میلی می
 DeFi ــداران ــرز، طرف ــزارش رویت ــر اســاس گ ب
مــی گوینــد ایــن بخــش بــه افــراد و شــرکتها امــکان 
دسترســی رایــگان بــه خدمــات مالــی را فراهــم مــی 
ــا ایــن حــال بخــش مذکــور بــدون نظــارت  کنــد. ب
مانــده و حفــره هــای فنــی و ضعــف کــد بســیاری از 
پلتفرمهــا، آن را در برابــر هکرهــا و ســارقان آســیب 

پذیــر مــی کنــد.

نحوه استعالم چک های جدید صیادی 
مشخص شد 

ــکان  ــت: ام ــون چــک گف ســخنگوی اجــرای قان
اســتعالم ســریع چک هــای بنفــش صیــادی جدیــد 

از طریــق اقــالم اطالعاتــی فراهــم شــد. 
ــه  ــگاران جــوان، آمن ــزارش  باشــگاه خبرن ــه گ ب
چــک  قانــون  اجــرای  ســخنگوی  زاده  نادعلــی 
ــزم هســتند  ــد مل ــدگان چک هــای جدی گفــت: دارن
ــاد  ــامانه صی ــک را در س ــه چ ــوط ب ــات مرب اطالع
ــد. ــده بدهن ــل گیرن ــک را تحوی ــد و چ ــت کنن ثب

نادعلــی زاده افــزود: گیرنــده چــک نیــز بایــد چک 
دریافتــی را اســتعالم کنــد و بــا امکانــی کــه فراهــم 
ــایت  ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــراد می توانن ــده اف ش

بانــک مرکــزی ایــن اســتعالم را انجــام دهنــد.
ــد  ــک می توان ــده چ ــت کنن ــه داد: دریاف او ادام
ــا اســتفاده  ــت آن ب ــه چــک و دریاف ــان مبادل در زم
از ایــن خدمــت و وارد کــردن مبلــغ، تاریــخ چــک، 
کــد ملــی و شناســه صیــادی بــرای اســتعالم چــک 
اقــدام و اطمینــان حاصــل کنــد کــه کــه ایــن چــک 

بــه نفــع گیرنــده ثبــت شــده اســت.
او افــزود: گیرنــده چــک بعــد از اطمینــان خاطــر 
ــدا در  ــک را بع ــد چ ــد تائی ــک می توان ــت چ از ثب

ســامانه صیــاد انجــام دهــد.
نادعلــی زاده گفــت: این خدمت بیشــتر مورد اســتفاده 
شــرکت های پخــش و بازاریاب هــا و افــرادی اســت کــه در 

طــی روز تعــداد زیــادی چــک را دریافــت می کنند.
او اظهــار کــرد: ایــن ســرویس در واقــع اســتعالم 
فــوری و ســریع اســت کــه در لحظــه مبادلــه چــک 
انجــام می شــود و بــرای اطمینــان از ایــن اســت کــه 

صادرکننــده ثبــت چــک را انجــام داده اســت.
ــرای  ــت: ب ــک گف ــون چ ــرای قان ــخنگوی اج س
اســتفاده از ایــن خدمــت افــراد بایــد بــه وب ســایت 
ــون  ــد و در بخــش قان ــه کنن ــزی مراجع ــک مرک بان
ــا وارد  ــک ب ــتعالم چ ــمت اس ــک و قس ــد چ جدی
کــردن اقــالم اطالعاتــی اســتعالم را دریافــت کننــد.

ــق  ــه زودی از طری ــت ب ــن خدم ــزود: ای وی اف
ــای  ــن همــراه و درگاه ه ــای تلف پیامــک و نرم افزار ه
بانکــی نیــز در اختیــار مــردم قــرار خواهــد گرفــت.

ــن ســند تحــول  ــه تدوی ــر پیشــنهادی اقتصــاد ضمــن اشــاره ب وزی
اقتصــادی تاکیــد کــرد، دیگــر فرصتــی بــرای فرصــت ســوزی نیســت و 

بعــد از رای اعتمــاد کار را بــه ســرعت آغــاز خواهــد کــرد. 
بــه گــزارش تســنیم، احســان خانــدوزی وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد 
بعــد از معرفــی از ســوی آیــت اهلل رئیســی بــه مجلــس شــورای اســالمی 
ــند تحــول  ــور سپاســگذارم. س ــس جمه ــای رئی ــاد آق نوشــت، از اعتم
اقتصــادی دولــت را تدویــن کــرده و چنانچــه مجلــس محتــرم بــه بنــده 
ــان  ــه و جوان ــا تجرب ــا ترکیبــی از متخصصــان ب رای دهــد بســرعت و ب
ــر مجــال فرصــت ســوزی  ــرد. دیگ ــم ک ــاز خواهی ــزه کار را آغ ــا انگی ب

نیســت.
ــس  ــب رئی ــالمی، نای ــورای اس ــس ش ــم مجل ــده دوره یازده نماین
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی از ســال ۱۳۹۹، رئیــس 
فراکســیون تولیــد و کســب و کار مجلــس از ســال ۱۳۹۹، عضــو هیئــت 
مقررات زدایــی و تســهیل محیــط کســب و کار وزارت اقتصــاد و دارایــی 
ــت  ــیما ۱۳۹۸، عضــو هیئ ــدا و س ــورای اقتصــادی ص ــر ش ۱۳۹۹،  دبی

ــال ۱۳۹۸،   ــی س ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــم وزی ــا حک ــه ورز ب اندیش
عضــو شــورای پژوهشــی ســازمان امــور مالیاتــی ســال ۱۳۹۷، اســتادیار 
دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی از ســال ۱۳۹۳ ، مدیــر 
ــال ۱۳۹۷،  ــی س ــه طباطبای ــگاه عالم ــالمی دانش ــاد اس ــروه اقتص گ
ــون  ــق قان ــیون تلفی ــس در کمیس ــهای مجل ــز پژوهش ــده مرک نماین
برنامــه ششــم توســعه ۱۳۹۵، مدیــرکل اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای 

ــس از ســال ۱۳۹۲ مجل
ــال  ــس از س ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــادی مرک ــر اقتص ــاون دفت مع
۱۳۸۶ ، ده ســال حضــور در کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس شــورای 
ــزی اقتصــادی  ــه ری ــوان کارشــناس، عضــو دوره برنام ــه عن اســالمی ب
FP صنــدوق بیــن المللــی پــول ۱۳۹۵، کارشــناس اقتصــادی دبیرخانــه 
ــرکت  ــر ش ــال ۱۳۸۲، مدی ــام از س ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــان حســنا، پژوهشــکده دانشــگاه صنعتــی شــریف از ســال  ــش بنی دان
ــه  ــت از جمل ــفافیت و عدال ــان ش ــره دیدب ــت مدی ــو هیئ ۱۳۹۶،  عض

ــی میباشــد. ــور دارای ــر پیشــنهادی اقتصــاد و ام ســوابق وزی

ــم  ــس یازده ــادی مجل ــم اقتص ــای مه ــدوزی در برخــی طرحه خان
نقــش موثــر داشــته اســت، از جملــه میتــوان بــه طرحهایــی مثــل طــرح 
ــدی  ــات برعای ــرح مالی ــران،  ط ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
ســرمایه،  طــرح مالیــات بــر خانــه خالــی، طــرح اصــالح قانــون ســازمان 
حسابرســی،  طــرح اصــالح ســاختار بودجــه،  طــرح تســهیل مجوزهــای 
کســب وکار، طــرح اصــالح قانــون مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی اشــاره 

کــرد.

رئیــس جمهــور درحالــی حجــت الــه عبدالملکــی را بــه عنــوان وزیــر 
پیشــنهادی تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه مجلــس معرفــی کــرد کــه 
تــا روز آخــر هــم اســامی مختلفــی بــه عنــوان گزینــه تصــدی ایــن ســمت 

مطــرح بودنــد. 

ــه گــزارش ایســنا، در لیســت وزرای پیشــنهادی دولــت ســیزدهم  ب
بــه مجلــس، نــام حجــت الــه عبدالملکــی بــه عنــوان گزینــه پیشــنهادی 

وزرات کار دیــده مــی شــود.
از همــان روزهــای کاندیداتــوری ســید ابراهیــم رییســی کــه گمانــه 
ــام چنــد نفــر  ــی هــا در خصــوص کابینــه دولــت وی زده می شــد ن زن
از جملــه حجــت الــه عبدالملکــی در تیــم اقتصــادی او بــه چشــم مــی 
خــورد و از وی بــه عنــوان محتمــل تریــن گزینــه بــرای وزارت جهــاد 

کشــاورزی نــام بــرده مــی شــد.
ــام  ــداد ام ــه ام ــی کمیت ــاون اشــتغال و خودکفای حــاال رئیســی، مع
خمینــی را بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی کار بــه مجلــس معرفــی کــرده 

اســت.
عبدالملکــی متولــد ۱۳۶۰ از قــروه کردســتان اســت. او عضــو هیــات 
ــد  ــناس ارش ــدرک کارش ــادق)ع( و دارای م ــام ص ــگاه ام ــی دانش علم
معــارف اســالمی و اقتصــاد از دانشــگاه امــام صــادق و دکتــرای اقتصــاد 

از دانشــگاه اصفهــان اســت.
در کارنامــه کاری او عضویــت در هیــات مدیــره صنــدوق بیمــه 

ــا ۱۳۹۱  ــالهای ۱۳۸۹ ت ــه س ــایر در فاصل ــتاییان و عش ــی روس اجتماع
ــور  ــر ام ــاور وزی ــا ۱۳۸۸ مش ــال ۱۳۸۵ ت ــود و از س ــی ش ــده م دی

ــت. ــوده اس ــی ب ــادی و دارای اقتص
ــال  ۱۳۹۴  ــیما از س ــدا و س ــازمان ص ــاد س ــورای اقتص ــری ش دبی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــوابق او ب ــزو س ــون ج تاکن
ــه آن را  ــرده ک ــی ک ــدان FATF معرف ــع او را از منتق ــی مناب برخ
بــرای ایــران بــی فایــده و موجــب از دســت دادن شــرکای ایــن کشــور 

ــد.   ــی دان ــا م ــرای دور زدن تحریم ه ب
عبدالملکــی در انتخابــات ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مجلــس از حــوزه انتخابیــه 
تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیــس از نامزدهــای فهرســت 
اصولگرایــان بــود کــه بــا ۶۶۷ هــزار و ۱۷۸ رأی در رتبــه پنجــاه وششــم 

قــرار گرفــت و نتوانســت بــه مجلــس راه پیــدا کنــد.
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــی نیروه ــه مردم ــو جبه ــون عض ــم اکن او ه

ــت. ــا( اس )جمن
ــه  ــوده ک ــی ب ــئولیت های ــر مس ــدان از دیگ ــی می ــابقه تلویزیون داوری مس

ــته اســت. ــده داش ــر عه ــی ب عبدالملک

وزیر پیشنهادی اقتصاد: 

دیگر مجالی برای فرصت سوزی نیست 

سکان هدایت اشتغال کشور در دستان یک دهه شصتی

تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینه 
مبادالت با آزادسازی پول های بلوکه شده

یـک کارشـناس بـازار ارز بـا بیـان اینکـه بـا ورود 
پول هـای بلوکـه شـده و درآمدهـای نفتـی، گره هـای 
اقتصـادی کشـور بـاز می شـود، گفـت: ایـن امر سـبب 
خواهـد شـد که امـور تجارت بین الملل تسـهیل  شـده 
و شـبکه بانکی کشـور مبـادالت خود را توسـعه دهد و 
در نتیجـه، هزینـه صـادرات و واردات کاهـش می یابـد. 
اول  هفتـه  در  دالر  قیمـت  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
مردادمـاه در صرافـی بانکـی ۲۴ هـزار و ۵۰۰ تومـان 
بـود و در هفتـه دوم بـه کانال ۲۵ هزار تومان رسـید 
و در هفتـه بعـد از آن کـه کرونـا در کشـور جـوالن 

مـی داد وارد کانـال ۲۶ هـزار تومـان شـد.
یـورو نیـز در این مدت تقریبا رشـد آرامی داشـت 
و در روزهـای پایانـی بـه بهـای ۳۰ هـزار تومـان در 

صرافی هـای بانکـی معاملـه می شـد.
قیمـت دالر در کشـور مـا همـواره تحـت تاثیـر 
رویدادهـای سیاسـی داخلـی و بین المللـی اسـت و 
چـون در ایـن مـدت اتفـاق خاصـی رخ نـداده اسـت 
بنابرایـن شـاهد افـت و خیـز قابل توجهـی در قیمت 

دالر و یـورو نبودیـم.
و  گفـت  در  ارز  کارشـناس  فراهانـی«  »محمـود 
گـو بـا ایرنا درخصـوص وضعیت بـازار ارز طـی هفته 
گذشـته، گفـت: در یک ماه گذشـته رویداد سیاسـی 
قابـل توجهی در عرصـه بین الملی و کشـور رخ نداده 
اسـت بنابراین برای بررسـی نوسـان های قیمت دالر، 

بایـد شـاخص های دیگـر را بررسـی کنیم.
وی افـزود: البتـه در این دوره بانـک مرکزی میزان 
اسـتقراض دولـت از ایـن بانک و دارایـی خارجی بانک 
مرکـزی را اعـالم کـرد که این هـا بر قیمـت دالر موثر 

هسـتند، اما اثـرات آنها بلندمدت اسـت.
ایـن کارشـناس اظهارداشـت: تـا زمانـی کـه تکلیف 
برجام روشـن نشـود نوسـان قیمت یک تا دو هزار تومان 
دالر را خواهیـم داشـت ضمـن اینکـه سـفته بـازان بازار 
سـعی می کننـد همـواره سـودهایی را به دسـت آورند.

وی ادامـه داد: دامنـه ۲۲ تـا ۲۶ هـزار تومانـی دالر بـا 
معیـار مرکـزی ۲۴ هزار تومان در شـرایط موجود طبیعی 
و قابل کنترل اسـت و این نوسـان انـدک در واقع به دلیل 
چشـم انداز مثبتی اسـت که نسـبت به برجام وجود دارد.

فراهانـی بـا بیـان اینکـه بـا ورود پول هـای بلوکه 
شـده و درآمدهـای نفتـی حاصل، گره هـای اقتصادی 
کشـور بـاز می شـود، افـزود: امـا مهمتریـن عنصـری 
کـه در ایـن خصـوص به آن اشـاره نشـده این اسـت 
کـه ایـن امر موجب می شـود امـور تجـارت بین الملل 
تسـهیل  شـود و شـبکه بانکی کشـور فعالیت خود را 
شـروع  کنـد و در نتیجـه هزینـه صـادرات و واردات 
کاهـش می یابـد و در نتیجـه لوکوموتیو اقتصـاد را به 
حرکـت درمـی آورد  البتـه بـه معنای این نیسـت که 
مشـکالت اقتصـادی در کوتـاه مدت قابل حل اسـت.

وی دربـاره پیـش بینـی کاهـش قیمـت دالر در 
آینـده، گفـت: من موافـق کاهش قیمت دالر نیسـتم 
بلکـه موافـق ثبات دالر هسـتم و در واقـع دولت باید 
ریسـک تغییـر قیمـت دالر را مدیریـت کند تا رشـد 
قیمـت نداشـته باشـیم امـا اینکـه دالر تـا ۱۵ هـزار 
تومـان کاهـش یابـد و بعد دوبـاره تا ۳۰ هـزار تومان 

افزایـش یابـد نتیجـه ای ندارد.  
ایـن کارشـناس گفت: معتقدم چنانچـه در طوالنی 
مـدت قیمـت دالر را در محدوده ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان 

ثابـت نگه داریم، تکلیف اقتصاد روشـن خواهد شـد.
وی افـزود: البتـه بایـد بدانیم اینکـه دالر تا قیمت 
ایـن  یـا خیـر ؟  ۲۰ هـزار تومـان کاهـش می یابـد 
موضـوع، توسـط بـازار و آزادسـازی پول هـای بلوکـه 

شـده تعییـن تکلیـف می شـود.
ایـن کارشـناس بـازار ارز تاکیـد کرد: رشـد و افت 
قیمـت دالر بـه نفع اقتصاد نیسـت و اثـر منفی دارد.



روزنامه سراسری عجب شیر  شنبه 23 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 1022 4

مدرن ترین واحد سرم سازی کشور 
در تبریز آماده بهره برداری 

مدیــر عامــل شــرکت داروســازی شــهید قاضــی 
تبریــز گفــت: مدرن تریــن واحــد ســرم ســازی 
کشــور در شــرکت ســرم ســازی قاضــی تبریــز پــس 

ــد.  ــدازی ش ــاده راه ان ــازی آم از بازس
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،باســمنجی 
مدیــر عامــل شــرکت داروســازی شــهید قاضــی تبریــز 
گفــت: طــرح بازســازی خــط تولیــد محصــوالت 
شــرکت داروســازی شــهید قاضــی تبریــز جــزو یکــی از 
طرح هــای کالن بهبــود و اصالحــات GMP در صنعــت 
دارویــی کشــور بــود کــه از نیمه دوم اســفند ماه پارســال 
ــذا و داروی وزارت  ــازمان غ ــارت س ــی و نظ ــا هماهنگ ب

ــرای افزایــش تولیــد انجــام گرفتــه اســت. بهداشــت ب
او گفـت:در اجـرای ایـن طـرح  کلیـه بخش هـای 
قبلـی توزین، سـاخت و محلول سـازی، خطوط تولید 
سـرم و فضا هـای مرتبـط و مجـاور ایـن بخش هـا بـه 
مسـاحت حـدود ۲۰۰۰ مترمربع تخریب کامل شـده 
و بخش هـای جدیـد با آخریـن الزامـات طراحی و در 

مـدت کمتـر از ۶ ماه بازسـازی و اورهال شـد.

شهر و شورا

فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد 
کشف 3۶ دستگاه ماینر غیرمجاز 

قاچاق در میانه
ــه از کشــف ۳۶ دســتگاه  ــده انتظامــی میان فرمان
ــارد و  ــه میلی ــه ارزش س ــاق ب ــاز قاچ ــر غیرمج ماین
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــال در ای ــون ری ۶۰۰ میلی
محمدتقــی  ســرهنگ  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــرد: در  ــار ک ــر، اظه ــن خب ــریح ای ــلطانی در تش س
ــرد  ــک ف ــر فعالیــت ی ــی ب ــری مبن ــی کســب خب پ
ــه قاچــاق و اســتفاده غیرمجــاز از  ســودجو در زمین
ــژه در  ــه صــورت وی ــر، موضــوع ب دســتگاه های ماین
دســتور کار مامــوران پلیــس انتظامــی قــرار گرفــت. 
وی اضافــه کــرد: مامــوران پاســگاه انتظامــی 
ــه  ــدام ب ــه اق ــات غافلگیران ــد در عملی ــش آقکن بخ
ــد کــه موفــق  بازرســی از منــزل فــرد مذکــور کردن

ــدند. ــاق ش ــر قاچ ــتگاه ماین ــف ۳۶ دس ــه کش ب
ــان، ارزش  ــه کارشناس ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
ــارد  ــه میلی ــده را س ــف ش ــتگاه های کش ــی دس ریال
و ۶۰۰ میلیــون ریــال اعــالم کــرده انــد، بیــان کــرد: 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــم  ب ــک مته ــتا ی ــن راس در ای

ــی شــد.  معرف

هفته آینده خاموشی برق در تبریز 
نخواهیم داشت

ــرکت  ــپاچینگ ش ــرداری و دیس ــره ب ــاون به مع
ــده  ــه آین ــت: هفت ــز گف ــرق تبری ــروی ب ــع نی توزی

ــت.  ــم داش ــز نخواهی ــرق در تبری ــی ب خاموش
منوچهــر جهان بیــن ۲۰ مردادمــاه، در گفت وگــوی 
خبــری اظهــار کــرد: خاموشــی هایی کــه از روز شــنبه 
هفتــه جــاری در شهرســتان تبریــز مجــددا آغاز شــده، 

بــه علــت افزایــش مصــرف بــرق انجــام گرفته اســت.
بــه گــزارش ایســنا، وی افــزود: افزایــش مصــرف 
ــوا و  ــای ه ــری دم ــش سراس ــه افزای ــرق در نتیج ب
ناتــرازی در تولیــد و مصــرف بــرق کشــور و اســتان 

اســت.
بــرق  خاموشــی های  این کــه  بیــان  بــا  وی 
و  ســاعته  دو  نوبــت  دو  در  روزانــه  شــهروندان 
ــوده اســت، متذکــر شــد:  ــار ســاعته ب ــر چه حداکث
ــر، عمــده خاموشــی ها  ــر اعــالم شــرکت توانی ــا ب بن

ــت.  ــد داش ــه خواه ــردا ادام ــا ف ــر ت حداکث

3 راهکار برای اداره کسب و کار موفق بدون از 
دست دادن کنترل زندگی 

ــک  ــری در ی ــتم رهب ــعه سیس ــرای توس ــی ب ــر ایده های ــب زی در مطل
ــم.  ــه داده ای ــه شــما ارائ ــق را ب کســب و کار موف

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اولیــن قانونــی کــه هــر رهبــر 
کســب و کار بایــد از روز اول بیامــوزد، عنــوان می کنــد: »اگــر می خواهیــد 
شــرکت شــما رشــد کنــد، ابتــدا خــود شــما بایــد بــه عنــوان یــک رهبــر 
رشــد کنیــد.« بــا ایــن وجــود مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه هیــچ کــس 
بــه شــما »نحــوه مدیرعامــل بــودن« را آمــوزش نمی دهــد و مــا همــه چیــز 
ــا آزمــون و خطــا یــاد می گیریــم. عــالوه بــر ایــن، چگونــه می توانیــم  را ب

میــان زندگــی حرفــه ای و شــخصی مان تعــادل ایجــاد کنیــم؟
مطالعــه رهبــری جهانــی ۲۰۲۱ کــه توســط DDI )ســازمان توســعه بیــن 
المللــی( انجــام شــده، نشــان می دهــد بیــش از ۶۰ درصــد رهبــران کســب و 
کار هــا در پایــان روز کاری احســاس خســتگی مفــرط می کننــد و ایــن امــر بــر 
زندگــی شــخصی آن هــا و در نتیجــه شــرکت آن هــا تیــز تاثیــر می گــذارد. بــه 
همیــن دلیــل در ابتــدا بایــد روی تقویــت رهبــری خــود کار کنیــد. بســیاری 
ــب  ــن مطل ــه ای ــد. در ادام ــی مناســبی ندارن ــان سیســتم مدیریت از کارآفرین

ایده هایــی بــرای توســعه سیســتم رهبــری خودتــان توصیــه شــده اســت:

۱. روال عادی کارها شما را آزاد می کند
کارآفرینــان بــه آزادی نیــاز دارنــد، بــه همیــن دلیــل شــرکت جدیــدی 
ــت  ــه دس ــرای ب ــه ب ــان ک ــی کارآفرین ــد اصل ــد. کلی ــدازی می کنن راه ان
ــاط اســت.  ــد، نظــم و انضب ــه آن هــا می کن ــادی ب آوردن آزادی کمــک زی
ــدا  ــک و روش خاصــی مســلط شــوید، در ابت ــر تکنی ــد ب ــر قصــد داری اگ
ــد. ــق یــک فراینــد سیســتماتیک بررســی کنی ــد اجــزای آن را از طری بای

ــای  ــش«، کا ره ــه »ورن هارنی ــای باتجرب ــه مشــاور و راهنم ــق گفت طب
ــا ایــن وجــود بهتــر اســت یــک برنامــه  روزمــره شــما را آزاد می کننــد. ب
صبحگاهــی داشــته باشــد کــه بــه شــما امــکان می دهــد از نظــر جســمی، 

ذهنــی، احساســی و روحــی پیشــرفت کنیــد.

۲. چارچوب ۲۵ ساله
ــی«  ــیلیکون ول ــژوه از »س ــده پ ــن و آین ــماعیل«، کارآفری ــلیم اس »س
ــر  ــه ب ــوآوری ک ــورد شــرکت های ن ــاله در م ــق گســترده ۴ س ــک تحقی ی
بــازار جهانــی تســلط دارنــد ماننــد اوبــر، تســال، اســپیس ایکــس و گــوگل 
انجــام داده اســت. او در تحقیــق خــود متوجــه شــده تمــام ایــن شــرکت ها 
 )MTP( »دارای یــک عنصــر مشــترک بــه عنــوان »هــدف تحــول عظیــم
ــردن  ــراز ک ــم ت ــرای ه ــز ب ــک شــرکت نی ــب ی ــن ترتی ــه همی ــد. ب بوده ان
کارکنــان خــود بــه MTP احتیــاج دارد، شــما همچنیــن بــه عنــوان یــک 
ــا را  ــام کاره ــا تم ــید ت ــته باش ــی داش ــد مدت ــم انداز بلن ــد چش ــر بای رهب

هماهنــگ کــرده و در نتیجــه پیشــرفت کنیــد.
ــته »دن  ــام نوش ــن ن ــا همی ــی ب ــاله از کتاب ــوب ۲۵ س ــوم چارچ مفه
ــه می توانیــد کارهــای شــرکت خــود را  ســالیون« نشــات می گیــرد. چگون
ــه می توانیــد آن هــا را  ــزی کنیــد؟ چگون ــه صــورت اســتراتژیک برنامه ری ب
بــه صــورت روزانــه اجــرا کنیــد؟ جــواب ایــن ســوال ها مشــخص می کنــد 

کــه بایــد بــر بلندمــدت تمرکــز کنیــد.

۳. تمرین آگاهانه
پردرآمد تریــن افــراد جهــان، معمــوال از حرفه هایــی ماننــد ورزش، 
ســرگرمی و موســیقی هســتند. در ایــن نــوع مشــاغل، افــراد ۹۰ درصــد از 
زمــان خــود را صــرف آمــوزش یــا تمریــن و تنهــا ۱۰ درصــد از زمــان خــود 
ــرف  ــادی را ص ــان زی ــه زم ــی ک ــد. از آنجای ــرای آن می کنن ــرف اج را ص
ــد  ــوند و درآم ــر می ش ــی ظاه ــطح باالی ــوال در س ــد، معم ــن کرده ان تمری

آن هــا نیــز طبیعتــا زیــاد اســت.
در یــک کســب و کار، عکــس ایــن قضیــه درســت اســت. رهبــر کســب 
ــد  ــری و ۹۹ درص ــرف یادگی ــود را ص ــان خ ــد از زم ــا ۱ درص و کار تقریب
ــق  ــران موف ــد. رهب ــزی می کنن ــا برنامه ری ــام کاره ــرای انج ــا را ب از آن ه
می تواننــد ایــن مقیــاس را معکــوس کننــد و روی آمــوزش و تفکــر 

ــز داشــته باشــند. اســتراتژیک تمرک
ــی و  ــه تنهای ــات را ب ــوارد ممکــن اســت تمرین همچنیــن در برخــی م
اشــتباه انجــام دهیــد. بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت تمرینــات خــود را بــه 

صــورت آگاهانــه بــا متخصصــان دیگــری در میــان بگذاریــد.

مدیــر کل تبلیغات اســالمی آذربایجان شــرقی 
گفــت: رعایــت کامــل و دقیــق پروتکل هــای 
ــرم  ــاه مح ــزاداری م ــای ع ــتی در آیین ه بهداش

ضــروری اســت. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مدیــرکل  شــعبانی،  حســن  حجت االســالم 
در  شــرقی  آذربایجــان  اســالمی  تبلیغــات 
جمــع طــالب و مبلغــان دینــی اســتان ضمــن 
ــزاداران  ــژه ع ــه وی ــردم ب ــی م ــوت از تمام دع
رعایــت  بــرای  )ع(  حســینی  ســوگواران  و 
ــتفاده  ــامل اس ــتی ش ــای بهداش ــیوه نامه ه ش
ــه اجتماعــی گفــت:  ــت فاصل از ماســک و رعای
ــون و  ــه قان ــرام ب ــر احت ــالوه ب ــدام ع ــن اق ای
مقــررات بهداشــتی و اجتماعــی، از شــیوع 
بیمــاری جلوگیــری می کنــد و بهانــه را از 
فرصــت طلبــان و رســانه های معانــد کــه 
ــرم و  ــم مح ــف مراس ــال تضعی ــی دنب ــه نوع ب

اجتماعــات دینــی هســتند، می گیــرد.
اواز پیــش بینــی و اجــرای تعــداد ۱۷ هــزار 
ــرقی  ــان ش ــی در آذربایج ــه تبلیغ ۴۵۹ جلس
بــه مناســبت دهــه اول محــرم خبــر داد و 
ــا  افــزود: ایــن جلســات تبلیغــی و ســخنرانی ب
مشــارکت تشــکل های مــردم نهــاد دینــی، 
هیات هــای مذهبــی، مبلغــان دینــی، مســاجد 
روســتایی و شــهری و مراکــز و مؤسســات 

ــود. ــزار می ش ــی برگ قرآن
و  جلســه   ۱۰۰ تعــداد  برگــزاری  او 

نشســت هــم اندیشــی شــورای هیات هــای 
مذهبــی اســتان و شهرســتان ها را از دیگــر 
فعالیت هــای تبلیغــات اســالمی آذربایجــان 
ــه  ــن جلســات ک ــت: ای شــرقی برشــمرد و گف
از دو مــاه قبــل آغــاز شــده بــود، بــه مباحثــی 
ماننــد نحــوه تمدیــد و صــدور مجــوز فعالیــت، 
و  هیات هــا  مســئولین  بخشــیدن  توجــه 
ــت،  ــرار دادن موضــوع والی ــه محــور ق ــا ب تکای
امیــد  عاشــورائی،  عبرت هــای  خانــواده، 
نیــز  و  اجتماعــی  آســیب های  و  آفرینــی 
ــت  ــا رعای ــم ب ــزاری مراس ــوه برگ ــی نح بررس

ضوابــط  بهداشــتی پرداختــه شــد.
ــی و  ــازماندهی، معرف ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــغ و مبلغ ــزار و ۳۴۳ مبل ــداد یکه ــزام تع اع
بــه مناطــق و محافــل مختلــف مذهبــی، 

نفــر  تعــداد ۹۲۲  هدایــت  و  هماهنگــی  از 
و  دولتــی  دســتگاه های  جماعــات  ائمــه  از 
ــن  ــور پرداخت ــه منظ ــی ب ــای جمعیت کانون ه
ــگ  ــعه فرهن ــت و توس ــای تقوی ــه راهکار ه ب
ــر داد. ــتان خب ــطح اس ــینی در س ــرخ حس س

شــعبانی ادامــه داد: طبــق برنامــه ریزی هــای 
انجــام شــده پــس از اعــالم نیــاز شهرســتان ها در 
ســامانه ســجام، مبلغیــن و مبلغــات بــه مســاجد، 
ــی  ــا، حســینیه ها و جلســات خانگــی معرف تکای
شــده انــد کــه از ایــن تعــداد یکهــزار و ۱۴۰ نفــر 
شــبکه تبلیغــی بومــی اســتان، ۱۴۰ نفــر از دفتر 
تبلیغــات اســالمی، ۴۷ امــام محلــه منتخــب، ۱۶ 
امــام پایــگاه اجتماعــی و ۱۰۲ نفــر نیــز روحانــی 

مســتقر روســتایی هستند.
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی آذربایجــان 

ورزی  اندیشــی  جلســات  تشــکیل  شــرقی 
هیات هــای منتخــب، گردهمایــی مســئولین 
هیــات هــا، همایــش روحانیــون شــاخص، 
ــالمی  ــای اس ــی انجمن ه ــم اندیش ــات ه جلس
مســاجد و نشســت های کانــون مداحــان و 
ــان  ــی بی ــر برنامه های ــعرا را از دیگ ــن ش انجم
کــرد کــه در تمامــی شهرســتان های آذربایجــان 
شــرقی بــا رعایــت کامــل ضوابــط بهداشــتی بــه 
صورت هــای مجــازی و یــا تعــداد محــدود 
تبلیغــات  ادارات  توســط  گروه هــای هــدف، 
ــکل های  ــارک تش ــا مش ــری و ب ــالمی پیگی اس

ــد. ــرا درآم ــه اج ــی ب مردم
ــس از تشــکیل  ــان اینکــه پ ــا بی شــعبانی ب
در  نظارتــی  کمیته هــای  و  کارگروه هــا 
تبلیغــات اســالمی و ادارات تابعــه بیــش از 
شــورای  از  متشــکل  ارزیابــی  گــروه   ۲۰۰
هیــات هــا، اعضــای کانــون مداحان، مســئولین 
مردمــی  نیرو هــای  و  منتخــب  هیات هــای 
بویــژه جوانــان وظیفــه نظــارت میدانــی از 
خدمــات  قبیــل  از  اول  دهــه  برنامه هــای 
ــا و  ــت برنامه ه ــان، کیفی ــی آن ــانی اجتماع رس
میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداســتی ســتاد 
ــادآور  ــد، ی ــد می کنن ــا را رص ــا کرون ــارزه ب مب
شــد: فضاســازی محیطــی، ســیاه پــوش کــردن 
از  اســتقبال  بــرای  حســینیه ها  و  مســاجد 
ــا  ــن کارگروه ه محــرم جــزو دســتورکار های ای

ــت. اس

معـــاون اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی و فرمانـــدار ویـــژه 
شهرســـتان میانـــه از تامیـــن اعتبـــار ۱۸۰ میلیـــارد تومانـــی 
ـــر داد و  ـــوش خب ـــد آیدوغم ـــبکه س ـــعه ش ـــرای توس ـــاده ۵۶ ب م
ـــات  ـــتی عملی ـــع فرادس ـــار الزم از مناب ـــن اعتب ـــا تامی ـــت: ب گف

توســـعه شـــبکه آبیـــاری ایـــن ســـد ســـرعت می گیـــرد. 
ـــود آب  ـــا بهب ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــا مشـــایخی در گف محمدرض
ـــی  ـــه را از اولویـــت هـــای برنامـــه هـــای عمران شـــرب شـــهر میان
ـــه  ـــات انجـــام یافت ـــزود: براســـاس اقدام شهرســـتان دانســـت و اف
تـــا امـــروز خـــط انتقـــال در شـــرف اتمـــام مـــی باشـــد و 
ـــمت  ـــیده و قس ـــام رس ـــه اتم ـــد ب ـــه س ـــل بدن ـــات تکمی عملی

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــز تکمی ـــه نی ـــه خان ـــتری از تصفی بیش
ـــار  ـــه اعتب ـــرح ب ـــن ط ـــرداری از ای ـــره ب ـــرای به ـــت: ب وی گف
ـــازمان  ـــری س ـــا پیگی ـــه ب ـــت ک ـــاز اس ـــی نی ـــارد تومان ۴۱۰ میلی
ـــوع  ـــتان موض ـــه اس ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــه ای و س آب منطق
ـــه  ـــام گرفت ـــاده ۵۶ انج ـــار از م ـــن اعتب ـــوز تامی ـــذ مج ـــرای اخ ب
و در حـــال تکمیـــل فراینـــد اداری در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــا س ـــار ب ـــز اعتب ـــد از تجوی ـــه بع کشـــور اســـت ک
ـــی  ـــل م ـــت متقب ـــود آن را دول ـــل س ـــه اص ـــی ک ـــش خصوص بخ

ـــد.  ـــد ش ـــام خواه ـــدی انج ـــای بع ـــود کاره ش
ـــن  ـــرای تامی ـــرد: در فصـــل آب شهرســـتان ب وی خاطرنشـــان ک
ـــه  ـــر ۱۲ میلیـــارد تومـــان از اســـناد خزان ـــغ ب ـــا مبلغـــی بال ـــار ب اعتب
ـــده  ـــالغ ش ـــید ۱۴۰۳ اب ـــا سررس ـــد »و« و ب ـــاس بن ـــالمی براس اس
ـــاری و زهکشـــی  ـــرای ســـاختمان شـــبکه آبی ـــه ب ـــص یافت و تخصی
ـــر  ـــغ ب ـــاری بال ـــاده ۵۶ اعتب ـــن از م ـــوش و همچنی ـــد آیدوغم س
ـــرای  ـــال اج ـــه در ح ـــه ک ـــاص یافت ـــان اختص ـــارد توم ۱۸۰ میلی

ـــد . ـــی باش ـــکار م ـــایی پیمان ـــرای شناس ـــوان ب فراخ
ــتاها  ــرب روسـ ــن آب شـ ــرای تامیـ ــت: بـ ــایخی گفـ مشـ
و قشـــالقات پاییـــن دســـت ارتفاعـــات بزقـــوش ســـدی بـــا 
ـــت پیشـــنهاد شـــده  ـــوان خلیفـــه لـــو بـــه ســـازمان مدیری عن
ــتان از  ــهم اسـ ــار از سـ ــص اعتبـ ــرای تخصیـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ـــده  ـــب ش ـــال تصوی ـــارد ری ـــر ۴۳ میلی ـــغ ب ـــه بال ـــف مربوط ردی
ـــیویار،  ـــره رود، ش ـــالق، تج ـــتاهای قش ـــود آب ) روس ـــه کمب ک
ـــوپورگلو،  ـــالق س ـــو، قش ـــه ل ـــلق، خلیف ـــلمانی، ایش ـــالق س قش
قشـــالق موســـی بیـــگ، دیشـــاب، ایـــورق، بالســـین، کاللـــه، 
آونلیـــق، بورونجلیق،چنار،خواجـــه ده( بـــا ۱۶۰۷ خانـــوار و 

۴۸۰۰ نفـــر را رفـــع مـــی کنـــد.

وی اعـــالم کـــرد: ایـــن طـــرح آبرســـانی روســـتایی و 
آبرســـانی شـــبکه ای بعـــد از طـــی مراحـــل و ابـــالغ اعتبـــار 

ــد. ــال آتـــی عملیاتـــی خواهـــد شـ ــرای سـ بـ
فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان میانـــه همچنیـــن گفـــت: در 
ـــل  ـــه از مح ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــالغ س ـــاس اب ـــل راه براس فص
اعتبـــارات بنـــد »و« تبصـــره ۵ قانـــون بودجـــه ســـال ۱۴۰۰ 
مبلـــغ ۵۰ میلیـــارد ریـــال بـــرای تکمیـــل و آســـفالت محـــور 
ـــا سررســـید  ـــه اســـالمی ب ـــه - ســـراب از محـــل اســـناد خزان میان
ـــت اداره  ـــا محوری ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــاص یافت ـــال ۱۴۰۳ اختص س
کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل اســـتان بـــا مبادلـــه موافقـــت 

ـــد. ـــد ش ـــروع خواه ـــی آن ش ـــات اجرای ـــه عملی نام
ســـد آیدوغمـــوش در ۲۰ کیلومتـــری جنـــوب غربـــی 
ـــاب اســـت  ـــار اراضـــی پای ـــه و دارای ۷۶۰۰ هکت ـــتان میان شهرس
ـــده  ـــل ش ـــرا و تکمی ـــاب اج ـــی پای ـــار از اراض ـــه ۲۹۰۰ هکت ک
ــار از  ــداری از ۲۵۰۰ هکتـ ــرداری و نگهـ ــره بـ ــت بهـ و مدیریـ
ـــال ۱۳۹۳  ـــاد۱ از س ـــرم آب ـــی اک ـــد عمران ـــاب در واح ـــبکه پای ش
بـــه تعاونـــی هـــای آب بـــران و کشـــاورزان منطقـــه انتقـــال 

ـــت. ـــه اس یافت

ــورای  ــای ش ــاله اعض ــه ۴ س ــی کارنام بررس
شــهر در دوره پنجــم بــه نوعــی می توانــد 
شــورای  بــرای  جدیــدی  اولویت هــای 

باشــد.  داشــته  بــه همــراه  ششــمی ها 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش  باش ــه گ ب
شورای شــهری های دوره پنجــم هــم پــس از 
ــرم  ــای گ ــر روی صندلی ه ــتن ب ــال نشس ۴ س
ــان  ــتند و خیاب ــار بس ــان، کوله ب ــرم خودش و ن
بهشــت را تــرک کردنــدو جایگاه هــا را بــه 
ــا  ــد، ام ــل دادن ــردم تحوی ــد م ــن جدی منتخبی
ــراد در ۴  ــن اف ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ســال خدمــت چــه مقــدار فعالیــت مفیــد 
داشــتند و  چقــدر در راســتای کمبــود هــا 
موفــق عمــل کردنــد و کــدام هــدف آنهــا ابتــر 

ــد. ــی مان باق
همــان  از  تهــران  اصالح طلــب  شــورای 
ابتــدا حواشــی بســیار زیــادی داشــت کــه 
یکــی از آن هــا چالــش انتخــاب شــهردار بــرای 
ــض  ــار تعوی ــد ب ــد از چن ــه بع ــود ک پایتخــت ب
ــی  ــر برخ ــی، از نظ ــهردار انتخاب ــت ش در نهای
ــی  ــران عملکــرد خوب ــردم ته کارشناســان و  م
ــا  ــت ب ــار می رف ــه انتظ ــی ک ــت در حال نداش
هماهنگــی و مشــارکت فعــال ایــن کار بــا دقــت 
بیشــتری انجــام شــود؛ متاســفانه ایــن حواشــی 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــش حم ــص در بخ و نواق
ــروز حناچــی  ــران بیشــتر نمــود داشــت، پی ته
ــا یکــی از  شــهردار ســابق تهــران، در گفتگــو ب
ــت  ــه »دوس ــود ک ــه ب ــی گفت ــانه های داخل رس
داشــتم LRT  خیابــان ولیعصــر را بــه نتیجــه 
ــام  ــرای انج ــهرداری ب ــه ش ــا بودج ــانم، ام برس
ایــن چنیــن محــدود اســت. البتــه اتوبوس هــای 
برقــی بــدون ســیم یکــی از آرزو هــای مــن برای 
تهــران اســت و امیــدوارم تــا پایــان دوره بتــوان 
ــت  ــی را وارد پایتخ ــوس برق ــورد اتوب ۶۰،۷۰ م

ــم.« کنی
افزایــش  از  خبــری  نــه  متاســفانه  امــا 
ــری از  ــه خب ــد و ن ــی ش ــی ار ت ــوس و ب اتوب
ــرار  ــه ق ــیم ک ــدون س ــی ب ــای برق اتوبوس ه
برایــن بــود تــا پایــان ایــن دوره مدیریتــی 
شــروع بــه فعالیــت کننــد، در ایــن راســتا 
ــی عضــو شــورای شــهر تهــران هــم  ناصــر امان
ــرد  ــالم ک ــورا اع ــی ش ــه علن ــن جلس در آخری
ــی  ــم حت ــهری دوره پنج ــت ش ــه در مدیری ک
یــک کیلومتــر متــرو هــم ســاخته نشــد؛ البتــه 
ایــن تنهــا انتقــاد نبــود و ســیدجعفر تشــکری 
ــران  ــهر ته ــورای ش ــر ش ــو دیگ ــمی عض هاش
بــر ایــن بــاور اســت کــه» ۶۳۰ دســتگاه واگــن 

ــاده  ــی نیفت ــون اتفاق ــی تاکن ــره شــده، ول مذاک
اســت الزم اســت کمیتــه ای ویــژه تشــکیل 
ــود،  ــره ش ــت مذاک ــزی و دول ــک مرک ــا بان و ب
ــرو در  ــن مت ــن واگ ــم تامی ــی کن ــنهاد م پیش
بســته های کوچکتــر عملیاتــی شــود.« مهــدی 
چمــران رییــس شــورای ششــم هــم حجــت را 
ــردوره قبــل تمــام کــرده و گفتــه »کمبود هــا  ب
در اتوبوســرانی، متــرو و تاکســیرانی بســیار 
ــا  ــود.« ب ــیدگی ش ــد رس ــه بای ــت ک ــاد اس زی
ایــن وجــود عمــال تغییــری در وضعیــت حمــل 
و نقــل تهــران در ایــن دوره از شــورا اتفــاق 

ــت. ــاده اس نیفت
از بحــث حمــل و نقــل عمومــی کــه یکــی 
از پرســر و صداتریــن موضوعــات شــهر تهــران 
ــی در  ــای عمران ــه پروژه ه ــم ب ــت، بگذری اس
ــام  ــا نیمه تم ــه ی ــیم ک ــران می رس ــهر ته ش
مانــده و یــا در ایــن دوره خــاک خــورده اســت، 
ــوان متوجــه شــد کــه  ــا نگاهــی جزئــی می ت ب
در ایــن ســال ها تونــل آرش  تنهــا پــروژه 
ــد  ــه حســاب می آی ــن دوره ب ــی مهــم ای عمران
ــام  ــان ام ــون اتوب ــی همچ ــای عمران و پروژه ه
علــی، تکمیــل بــرج میــالد تهــران، پــل صــدر، 
ــی  ــای قبل ــاب در دوره ه ــهر آفت ــگاه ش نمایش
ــورت  ــران ص ــهرداری ته ــهر و ش ــورای ش ش
ــم  ــاب ه ــهر آفت ــگاه ش ــت؛ نمایش ــه اس گرفت
ــم  ــورای پنج ــر کاری ش ــای آخ ــن روزه در ای
نقــل محافــل اعضــا شــده بــود و مدعــی 
بودنــد کــه بیــش از ایــن چندیــن بــار جهــت 
ســرمایه گذاری در نمایشــگاه شــهر آفتــاب 
مزایده هایــی برگــزار شــد ولــی از آنجــای 
ــی  ــده کس ــاد ش ــادی ایج ــود اقتص ــک رک ی

ــدارد. ــوزه ن ــن ح ــت در ای ــه فعالی ــت ب رغب
ــس  ــاالری رئی ــد س ــن محم ــر ای ــزون ب اف

کمیســیون معمــاری و شهرســازی دوره پنجــم 
ضمــن گالیــه بــرای بی توجهــی بــه پروژه هــای 
ــی دارای اولویــت در پایتخــت گفــت: »از  عمران
ــهر  ــورای ش ــن دوره از ش ــت ای ــدای فعالی ابت
ــهر،  ــورای ش ــت ش ــر مدیری ــدم ب ــواره تاکی هم
ــن  ــر ای ــران ب ــهرداری ته ــه و ش ــات رئیس هی
ــاله  ــه پنجس ــار برنام ــه در کن ــت ک ــوده اس ب
ســوم کــه یــک ضــرورت و برنامــه ای راهبــردی 
و کالن اســت، بایــد برنامــه اولویت محــور و 
تحقق پذیــر بــه لحــاظ منابــع درآمــدی و 
اجــرا نیــز وجــود داشــته باشــد امــا همکارانــم 
بــا تاخیــر بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه برنامــه 

ــرورت دارد.« ــور ض ــت مح اولوی
حــال، آلودگــی هــوا جــزو آن دســته از 
ــردار نیســت  ــه شــوخی ب ــی اســت ک موضوعات
بــا  نمی شناســد  هــم  کتــاب  و  حســاب  و 
ــاد  ــوان نه ــهر به عن ــورای ش ــاف ش ــن اوص ای
ــارزه  ــی مب ــه اصل ــهری وظیف ــِر ش تصمیم گی
ــه تنهــا  ــا ن ــن معضــل شــهری را دارد. ام ــا ای ب
ــای  ــه دوره ه ــهر بلک ــورای ش ــن دوره از ش ای
ــه  ــن زمین ــی در ای ــرد جالب ــز عملک ــی نی قبل
نداشــته اند . شــورای شــهر پنجــم تهــران موفــق 
نشــد تــا راهــکار جــدی بــرای کنتــرل آلودگــی 
هــوای تهــران ارائــه کنــد و در آخــر هــم مجبور 
شــد مثــل هربــار، بــه تعطیلــی چنــد روزه مراکز 

ــاورد. ــهری روی بی ــم ش مه
در ایــن میــان اقداماتــی هــم بــوده کــه جــزو 
ــا  ــورای پنجمی ه ــه ش ــدن کارنام ــان ش درخش
ــامانه  ــدازی س ــی از آن راه ان ــت، یک ــده اس ش
ــن،  ــاره آروی ــت به ــه هم ــه ب ــود ک ــفافیت ب ش
ــه شــفافیت شــورای شــهر تهــران  عضــو کمیت
راه افتــاده اســت و دیگــر اقــدام خــوب شــورای 
شــهر پنجــم الــزام شــهرداری تهــران بــه 

تعییــن تکلیــف پروانــه ی عملیات ســاختمانی و 
گواهــی پایــان کار کلیــه ســاختمان ها در تملک 
شــهرداری تهــران بــود کــه در ایــن راســتا علــی 
اعطــا ســخنگوی شــورای شــهر دوره پنجــم بــر 
ــام  ــی های انج ــه »در بررس ــت ک ــاور اس ــن ب ای
شــده مشــخص شــد کــه تعــداد قابــل توجهــی 
از ســاختمان های در تملــک شــهرداری تهــران 
ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات تابعــه و 
پروژه هــای مشــارکتی یــا بــدون دریافــت پروانــه 
عملیاتــی ســاختمانی ســاخته شــده اند و یا پس 
از اتمــام عملیــات ســاختمانی، گواهی هــای الزم 
بــرای آن هــا صــادر نشــده؛ شــهرداری تــا پیــش 
ــای  ــذ پروانه ه ــه اخ ــف ب ــود را مکل ــن خ از ای
ــت  ــن عل ــه همی ــنت و ب ــاختمانی نمی دانس س
بــرای ســاختمان های در تملــک شــهرداری 
پروانــه دریافــت نمی شــد؛ امــا بــا ایــن مصوبــه 
ــق  ــالک متعل ــه ام ــاختمان ها از جمل ــه س هم

ــه شــهرداری بایــد پایــان کار بگیرنــد.« ب
رئیــس  هاشــمی  محســن  همچنیــن 
ــد: »کاهــش  ــی هــم می گوی شــورای شــهر قبل
ــه کمتــر از نصــف ابتــدای  هزینــه اداره شــهر ب
دوره یکــی از ایــن دستاوردهاســت، بودجــه 
شــهرداری تهــران در چهــار ســال قبــل دو برابــر 
بودجــه شــهرداری لنــدن بــود کــه بــا احتســاب 
ــر  ــر از دو براب ــال حاض ــی در ح ــول مل ارزش پ
بــه یــک ســوم رســیده اســت و تعــداد کارکنــان 
شــهرداری کــه هــر دوره جهــش می یافــت نــه 
ــا  ــال ب ــی ۴ س ــه ط ــه بلک ــش نیافت ــا افزای تنه
ــه  ــم یافت ــه شــورا ۲۰ درصــد کاهــش ه مصوب
ــد شــهر فروشــی  ــف رون ــن توق اســت  همچنی
و قانــون فروشــی و عــدم تجــاوز از طــرح 
ــی تهــران در بارگــذاری، یکــی دیگــر از  تفصیل
دســتاوردهای مهــم اســت کــه در کنــار حفــظ 
باغــات تهــران و لغــو مصوبــه بــرج بــاغ موجــب 
ــمی  ــد؛ هاش ــهروندان ش ــارات ش ــن انتظ تأمی
معتقــد اســت کــه »در بخــش مناســب ســازی 
ــده  ــی ش ــات مهم ــوالن اقدام ــرای معل ــهر ب ش
و در موضــوع نوســازی بافتهــای فرســوده و 
ــات  ــود مصوب ــا وج ــز ب ــاب آوری نی ــش ت افزای
شــورا و برنامــه ریــزی شــده، بحــران اقتصــادی 
کشــور و رکــود مانــع ایجــاد جهش در نوســازی 

ــای فرســوده شــد.« بافته
شــورای  کــه  نمانــد  ناگفتــه  البتــه 
در  خوبــی  شــعارهای  فعلــی  شــهری های 
ــد  زمینــه حمــل و نقــل، آلودگــی هــوا و... دارن
ــا و  ــدازه برنامه ه ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــد دی و بای
ــا  ــن وعده ه ــق ای ــتای تحق ــان در راس تدابیرش
ــدی  ــه دوره بع ــا ب ــن صحبت ه ــا ای ــت، آی اس
ــخصی  ــه ی مش ــه نتیج ــا ب ــود ی ــذار می ش واگ

می رســد؟

مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی: 

رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی در عزاداری ها ضروری است 

فرماندار میانه: 

عملیات توسعه شبکه سد آیدغموش سرعت می گیرد

حسرت هایی که در کارنامه شهری ثبت شد 

4۵8 م الف
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آیی
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــمی رس
برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت   تعییــن 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
واحــد ثبتــی ترکمانچــای تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت 
بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  ــی توانن متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
ــزه  ــد: حم ــلیمانی، فرزن ــرام س ــای بای ۱. آق
ــاع از  ــگ مش ــرف ۳ دان ــی و متص ــی، متقاض عل
ــاحت ۱۴۴۵۹  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــدانگ یکقطع شش
مترمربــع، قســمتی از پــالک شــماره ۲۶۵ فرعــی 
از ۲۰- اصلــی، بخــش ۳۹- تبریــز، واقــع در 
ــک،  ــت مل ــوزه ثب ــاء، ح ــه علی ــتای صومع روس
ــای  ــمی »آق ــک رس ــی از مال ــای ابتیاع ترکمانچ

ــلیمانی« ــوض س ع

بکالسه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۲۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ترکمانچای - حسن ترکیان

آگهي تغییرات شرکت پانصد و هشتاد و دو مرغ گوشتي 
آرو شرکت تعاوني به شماره ثبت 8۲0 و شناسه ملي 

۱06800۱44۲۵
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
ــاه  ــاون کار و رف ــه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ اداره تع ــماره ۹۳ مورخ ــه ش تاییدی

ــد: ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــاران تصمیم ــتان گچس ــي شهرس اجتماع
۱- شــمایل منصورنــژاد بشــماره ملــي ۴۲۶۹۱۷۸۸۹۲ و شــهبار 
پورنصرآریایــي بــه شــماره ملــي ۴۲۶۹۴۷۷۷۷۲ و علي منصورنژاد بشــماره 
ــد. ــره انتخــاب گردیدن ــت مدی ــي هیئ ــي ۴۲۶۹۱۷۸۰۰۰ اعضــاء اصل مل

ــمت  ــه س ــي ۴۲۶۹۱۷۸۸۹۲ ب ــماره مل ــژاد بش ــمایل منصورن ۲- ش
رئیــس هیئــت و شــهباز پورنصرآریایــي بشــماره ملــي ۴۲۶۹۴۷۷۷۷۲ به 
ســمت نایــب رئیــس و علــي منصورنــژاد بشــماره ملــي ۴۲۶۹۱۷۸۰۰۰ 
ــاب  ــال انتخ ــه س ــدت س ــراي م ــره ب ــت مدی ــي هیئ ــمت منش ــه س ب
ــي  ــماره مل ــژاد بش ــي منصورن ــره عل ــت مدی ــب هیئ ــا تصوی ــدند ب ش
۴۲۶۹۱۷۸۰۰۰ بــه ســمت مدیرعامــل بــراي مــدت ســه ســال انتخــاب و 
قبولــي خــود را اعــالم نمــود. مقــرر شــد حــق امضــاء کلیــه اســناد و اوراق 
بهــادار و تعهــدآور بانکــي از قبیــل چــک و ســفته و قراردادهــا بــا امضــاي 
علــي منصــور نــژاد )مدیــر عامــل( و شــمایل منصــور نــژاد )رئیــس هیئت 
ــي  ــا شــهباز پورنصــر آریان ــره ب ــره( و در غیــاب رئیــس هیئــت مدی مدی
)نایــب رئیــس هیئــت مدیــره( همــراه بــا مهــر شــرکت تعاونــي معتبــر 
خواهــد بــود و اوراق عــادي و نامــه هــاي اداري بــا امضــاء علــي منصــور 

نــژاد )مدیــر عامــل( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
بــا ثبــت ایــن مســتند تصمیمــات انتخــاب و تعییــن ســمت هیئــت 
مدیــره، تعییــن دارنــدگان حــق امضــاء انتخــاب شــده توســط متقاضــي 
ــگاه  ــت و در پای ــوم ثب ــي مرق ــخصیت حقوق ــک ش ــوابق الکترونی در س

آگهــي هــاي ســازمان ثبــت قابــل دســترس میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري دوگنبدان

 فایل پی دی اف و صفحات روزنامه
را در کانال تلگرامی ما مشاهد نمائید
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شنبه 23 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 1022 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
لزوم شفاف سازی گمرک درخصوص 

واردات ۷۰۰ میلیون یورویی داروی کرونا 

درحالــی کــه اعــالم شــده حــدود ۷۰۰ میلیــون 
ــده  ــور ش ــا وارد کش ــیویر کرون ــورو داروی رمدس ی
اســت، گمــرک ایــران بایســتی درخصــوص جزئیــات 
واردات، شــرکتهای واردکننــده و همچنیــن نــوع ارز 

ــد.  تخصیــص داده شــده شــفاف ســازی کن
بــه گــزارش تســنیم، در روزهــای اخیــر مباحــث 
ــای  ــن و داروه ــوص ورادات واکس ــی در خص مختلف
مرتبــط بــا کرونــا مطــرح شــده اســت کــه بــا توجــه 
ــالم بایســتی مراجــع  ــن اق ــری ســنگین ای ــه ارز ب ب
ــورد  ــن م ــران در ای ــرک ای ــه گم ــط از جمل مراتب

ــد. شــفاف ســازی کنن
ــتاد  ــس س ــرا از ســوی رئی ــن اســاس اخی ــر ای ب
مقابلــه بــا کرونــای اســتان تهــران اعالم شــده اســت 
کــه حــدود ۷۲۰ میلیــون یــورو بــرای واردات داروی 
کرونــای رمدســیور لحــاظ شــده اســت. ظاهــرا ایــن 
ــی  ــارد یوروی ــک میلی ــار ی ــل اعتب ــص از مح تخصی

صنــدوق توســعه ملــی بــوده اســت.
ایــن مقــام مســئول گفتــه بــود، مــا ۷۲۰ میلیــون 
یــورو خــرج رمدســیویر کردیــم و ایــن پــول را بایــد 

خــرج واکســن مــی کردیــم.
ــا ارز ۴۲۰۰  ــه واردات دارو ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــران  ــرک ای ــتی گم ــود بایس ــام می ش ــی انج تومان
کــه در زمینــه اطــالع رســانی واردات واکســن گــوی 
ــش  ــوده اســت پی ــر و... رب ــالل احم ــبقت را از ه س
از ایــن اعــالم در خصــوص جزئیــات موضــوع و 
ــا  ــا کرون شــرکتهای واردکننــده داروهــای مرتبــط ب
ــرد. ــازی می ک ــفاف س ــز ش ــیویر نی ــه رمدس از جمل

ــا ارز  ــم ب ــی آن ه ــون یوروی واردات ۷۲۰  میلی
ــه در  ــه بســیار مهمــی اســت ک ــی نکت ۴۲۰۰ تومان
ــوی  ــت. از س ــده اس ــه آن نش ــی ب ــانه ها توجه رس
دیگــر کمبــود عجیــب و جهــش قیمتــی ایــن داروی 
ــش  ــش از پی ــوع بی ــن موض ــات ای ــه ابهام ــا ب کرون

ــزوده اســت. اف

دستگیری قاتل همسرکش در تبریز
انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
آذربایجــان شــرقی از دســتگیری قاتــل همســرکش 

در تبریــز خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، ســرهنگ هاشــم شــعفی در 
تشــریح ایــن خبــر، گفــت: در پــی اعــالم بــه مرکــز 
ــره  ــک فق ــر ی ــی ب ــی ۱۱۰ مبن ــای  پلیس فوریت ه
قتــل در یکــی از خیابان هــای تبریــز، بالفاصلــه 
ــزام  ــل اع ــه مح ــی ب ــری ۲۲ طالقان ــوران کالنت مام

شــدند.
ــل،  ــور در مح ــس از حض ــوران پ ــزود: مام وی اف
ــه  ــزی ب ــاله تبری ــرد ۳۷ س ــه م ــد ک مشــاهده کردن
علــت اختــالف خانوادگــی و در حالــت غیــر عــادی، 
ــانده  ــل رس ــه قت ــود را ب ــاله اش خ ــر ۳۲ س همس

اســت.
پایــگاه اطــالع رســانی پلیــس  از  نقــل  بــه 
ــل  ــه قات ــه داد: بالفاصل آذربایجــان شــرقی، وی ادام
دســتگیر شــده و پــس از تشــکیل پرونــده مقدماتــی 

ــد. ــی ش ــتان معرف ــی اس ــس آگاه ــه پلی ب

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
واردات 4۰ میلیون ُدز واکسن تا ابتدای پاییز 

به کشور قطعی شد

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت: واردات ۴۰ میلیــون دز واکســن 
تــا پایــان تابســتان و ابتــدای پاییــز بــه کشــور قطعــی شــده اســت. 

ــش از ۲۱  ــون بی ــزود: تاکن ــور اف ــوش جهانپ ــا، کیان ــزارش ایرن ــه گ ب
ــا ۴۰  ــزی شــده ت ــه کشــور وارد شــده و برنامــه ری میلیــون دز واکســن ب
ــای  ــن ه ــیم و واکس ــته باش ــور داش ــه کش ــر ب ــن دیگ ــون دز واکس میلی

ــوه اســت. ــد انب ــال تولی ــز در ح ــی نی داخل
ــی و  ــن واردات ــون دز واکس ــم ۱۲۰ میلی ــت ک ــت: دس ــار داش وی اظه
ــم  ــی ه ــده و منع ــد ش ــردم تمهی ــیون م ــرای واکسیناس ــل ب ــد داخ تولی
ــا و غیــره  ــزر، مدرن ــد مــورد تاییــد ماننــد آســترازنکا، فای ــرای هیــچ برن ب
نبــوده و هــر برنــدی کــه تاییدیــه ســازمان جهانــی بهداشــت یــا ســازمان 
ــا،  ــکا و بریتانی ــده در آمری ــد ش ــای تولی ــن ه ــز واکس ــه ج ــذا و دارو ب غ

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس داشــته باشــد، در کشــور م
جهانپــور تصریــح کــرد: واکســن آســترازنکا تاکنــون مــورد مصــرف در 
کشــور اســت و فایــزر و مدرنــا هــم تاکنــون واردات آن محقــق نشــده امــا 
ــکان وارد خواهــد  ــز نداشــته اســت و در صــورت ام ــرای ورود نی منعــی ب

شــد.
بــر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت، بــا ایجــاد نظــم در ســامانه ثبــت 
ــزار دز  ــصد و ۴۶ ه ــش از شش ــق بی ــورد تزری ــی، رک ــت ده ــام و نوب ن

ــد. ــته ش ــور شکس ــا در کش ــن کرون واکس
 در حــال حاضــر ۱۳ میلیــون و ۸۹۳ هــزار و ۳۱۰ نفــر ُدز اول واکســن 
کرونــا و ســه میلیــون و ۴۰۱ هــزار و ۴۸۷ نفــر نیــز ُدز دوم را تزریــق کــرده 
ــد و مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در کشــور بــه ۱۷ میلیــون و  ان

۲۹۴ هــزار و ۷۹۷ ُدز رســید.
همچنیــن تاکنــون هفــت درصــد از واکســن هــای تزریقــی در کشــور 
تولیــد داخــل بــوده اســت و در صــورت تحقــق وعــده هــای تولیدکننــدگان 
داخلــی واکســن، ایــن رقــم تــا پایــان مردادمــاه مــی توانــد بــه ۲۰ درصــد 

و تــا پایــان شــهریورماه بــه ۳۵ درصــد برســد.

شیرخشک های درحال فساد هنوز به گمرک 
اظهار نشده است 

ــه  ــک هایی ک ــت: شیرخش ــرک گف ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
بنــا بــه اظهــار صاحــب بــار در حــال فاســد شــدن در گمــرک اســت هنــوز 

بــرای بررســی بــه گمــرکات اظهــار نشــده اســت. 
ــار  ــه انتش ــاره ب ــا اش ــی ب ــال ارونق ــرداد جم ــنیم، مه ــزارش تس ــه گ ب
خبــری مبنــی بــر اینکــه یــک و نیــم میلیــون دالر مواد اولیه شــیر خشــک 
در گمــرکات کشــور در حــال فاســد شــدن اســت گفــت: بــا بررســی های 
صــورت گرفتــه مشــخص شــد ۵۰۰ میلیــون تــن مــواد اولیــه تولیــد شــیر 
خشــک از طریــق گمــرک شــهید رجایــی بنــدر عبــاس وارد کشــور شــده 
ــرایط  ــل ش ــب کاال بدلی ــت صاح ــا درخواس ــی از آن ب ــه بخش ــت ک اس
نامناســب جــوی بنــدر عبــاس بــه گمــرک مشــهد ترانزیــت شــده اســت.

ــزود: ایــن کاال در گــروه کاالیــی یکــم و مشــمول ارز ترجیحــی  وی اف
۴۲۰۰ تومانــی بــوده کــه پــس از رســیدن بــه گــروه ۲۵ و بعــد گــروه ۲۷ 

تغییــر یافتــه اســت.
ارونقــی افــزود: مکاتبــات متعــددی بــرای تغییــر اولویــت ایــن کاال بیــن 
ــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
پزشــکی بــرای تخصیــص ارز ترجیحــی صــورت پذیرفتــه، امــا هنــوز ایــن 
درخواســت مــورد پذیــرش وزارت صمــت قــرار نگرفتــه اســت و بنابرایــن 
هنــوز ثبــت سفارشــی بــرای آن صــادر نشــده تــا بــه گمــرک اظهــار شــود.

وی گفــت: طبــق مقــررات و بــا توجــه بــه گذشــت مــدت زمــان زیــادی 
از ورود، کاال بایــد متروکــه اعــالم و در اختیــار ســازمان امــوال تملیکی قرار 
ــا درخواســت  ــود، ب ــه فــروش نرفتــه ب می گرفــت، امــا چــون هنــوز کاال ب
صاحــب کاال، بــرای اعــاده اظهارنامــه اقــدام شــد تــا تشــریفات ترخیــص 

کاال در گمــرک آغــاز شــود.
ــه نتیجــه  ــن اقدامــات هنــوز منجــر ب ــزود: ای معــاون فنــی گمــرک اف
نشــده و هنــوز مجــوزی از ســوی وزارت صمــت صــادر نشــده و از ســوی 
دیگــر، مجــوز حداقــل اســنادی هــم از ســوی وزارت بهداشــت بــرای ایــن 

کاال صــادر نشــده اســت.

دستور »مخبر« برای بررسی راه های جلوگیری 
از افزایش قیمت شیر و لبنیات

جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار و کاالهــای اساســی بــه ریاســت معــاون 
اول رییــس جمهــور برگــزار شــد. 

ــتور  ــه دس ــه ب ــه ک ــن جلس ــر در ای ــد مخب ــنا، محم ــزارش ایس ــه گ ب
ســید ابراهیــم رئیســی رییــس جمهــوری و بــه منظــور بررســی اقدامــات 
الزم و فــوری بــرای کنتــرل بــازار شــیر و لبنیــات برگــزار شــد، بــا اشــاره 
بــه نگرانــی هــای موجــود در جامعــه نســبت بــه افزایــش قیمــت شــیر و 
محصــوالت لبنــی، تاکیــد کــرد: دولــت ســیزدهم بــه دنبــال تامیــن منافــع 
تولیــد کننــدگان و در عیــن حــال رفــع نیازهــای مصرفــی عــام و مــورد 

نیــاز مــردم در بخــش شــیر و لبنیــات اســت.
ــه دســت  ــور ب ــر ام ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس جمه ــاون اول ریی مع
متولیــان اصلــی از جملــه اتحادیــه هــا و تولیدکنندگان باشــد، بخشــی بزرگی از 
مشــکالت کشــور حــل مــی شــود، افــزود: بایــد هــر صنفــی در قیمت گــذاری و 
نظــارت بــر تولیــد کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بویــژه شــیر و لبنیــات که ســهم 

عمــده ای در تامیــن ســالمت مــردم دارد، دارای اختیــارات کافــی باشــد.
مخبــر در ایــن جلســه کــه بــا حضــور وزرای جهــاد کشــاورزی، صنعــت، 
معــدن و تجــارت، کشــور و همچنیــن رییــس کل بانــک مرکــزی و معــاون 
علمــی و فنــاوری رییــس جمهــور برگــزار شــد، بــه نگرانــی هــا و دغدغــه 
هــای دامــداران و تولیدکننــدگان شــیر در زمینــه تامیــن خــوراک و 
نهــاده هــای دامــی اشــاره و تصریــح کــرد: ارایــه تســهیالت بــه دامــداران 
ــرای  ــت ب ــای دول ــت ه ــه سیاس ــی از جمل ــع لبن ــدگان صنای و تولیدکنن
تنظیــم بــازار شــیر و لبنیــات اســت تــا شــیر ارزان بــا بیشــترین ســوددهی 

بــه تولیدکننــدگان بــه دســت مصــرف کننــده ایرانــی برســد.
مخبــر همچنیــن در ایــن جلســه دســتور داد تــا ضمــن تشــکیل جلســات 
فــوری در هفتــه آتــی بــه منظــور بررســی راهکارهــای کوتــاه مــدت و ســریع 
جلوگیــری از افزایــش قیمــت شــیر و لبنیــات مصــرف عام مــردم، عوامــل اصلی 
افزایــش ناگهانــی قیمــت شــیر در روزهــای گذشــته پیگیــری و بررســی شــود.

ــت گزارشــی از  ــاورزی و صم ــاد کش ــن جلســه وزاری جه ــه ای در ادام
عوامــل اصلــی گرانــی لبنیــات در کشــور و همچنیــن اقدامــات و تمهیــدات 
الزم در روزهــای گذشــته بــه منظــور ثبــات و کنتــرل قیمــت بــازار شــیر 

و لبنیــات ارایــه کردنــد.

نظیـــر  فـــوالد  بـــا  مرتبـــط  صنایـــع 
لوله ســـازان، پروفیـــل کاران و میلگردســـازی ها 
ــل  ــه دلیـ ــد و بـ ــی را دارنـ ــت بغرنجـ وضعیـ
ــرخ دالر در  ــه نـ ــود بـ ــای خـ ــام خریدهـ انجـ
ــه  ــران مواجـ ــا بحـ ــال بـ ــر سـ ــازار آزاد، هـ بـ
می شـــوند و بخشـــی از کارگـــران خـــود را 

می کننـــد.  بیـــکار 
بـــه گـــزارش ایلنـــا، نـــه شـــیوه نامه ی 
ـــه  ـــورس کاال، ن ـــه عرضـــه در ب ـــازار، ن ـــم ب تنظی
ـــتوری  ـــه دس ـــچ مقول ـــه هی ـــی و ن ـــرد قضای پیگ
ـــن  ـــق نگرفت ـــع از رون ـــته مان ـــری، نتوانس دیگ
ـــوالدی  ـــمی محصـــوالت ف ـــازار رس ـــی در ب دالل
ـــز  ـــده ری ـــزاران تولیدکنن ـــه ه ـــازاری ک شـــود؛ ب
و درشـــت بـــه زحمـــت از آن تامیـــن نیـــاز 
ـــود را از  ـــاز خ ـــه نی ـــوی ک ـــه نح ـــد؛ ب می کنن
ـــت  ـــر قیم ـــد براب ـــه چن ـــمی و ب ـــازار غیررس ب
ــاوان ایـــن کار را هـــم  ــد. تـ تامیـــن می کننـ
ـــدگان  ـــن تولیدکنن ـــران ای ـــه اول کارگ در درج
و در درجـــه دوم کارگـــران صنایـــع دیگـــر و 
مـــردم عـــادی پـــس می دهنـــد؛ چـــرا کـــه 
ــای  ــر بازارهـ ــوالدی تنظیم گـ ــوالت فـ محصـ
ـــودرو،  ـــی، خ ـــوازم خانگ ـــکن، ل ـــا مس ـــط ب مرتب
ـــنگین،  ـــازه های س ـــاخت س ـــزی س ـــع فل صنای
لـــوازم خانگـــی، انـــواع قفســـه، تانکرســـازی، 
ـــه،  ـــد لول ـــل، تولی ـــواع پروفی ـــازی، ان کشتی س
ـــل،  ـــن، پ ـــیمی، راه آه ـــاوزی، پتروش ادوات کش
ســـوله های کارخانه جـــات، صنایـــع بـــرق، 
ســـیلوهای فلـــزی غـــالت، مخـــازن فـــوالی 
ـــتند.  ـــر هس ـــورد دیگ ـــا م ـــت و گاز و صده نف
ـــتخوان  ـــوالدی اس ـــوالت ف ـــه محص در نتیج
اقتصـــاد صنعتـــی ایـــران را می ســـازند و 
هرگونـــه تشـــویش در بـــازار آن، میلیون هـــا 
جملـــه  از  می ســـازد؛  متصـــرر  را  نفـــر 
شـــرکت های  تعطیلـــی  بـــه  می تـــوان 
ــه ی  ــه گفتـ ــرد؛ بـ ــاره کـ ــازی اشـ میلگردسـ
ــن  ــو انجمـ ــتانی، عضـ ــا شهرسـ ــید رضـ سـ
تولیدکننـــدگان فـــوالد ایـــران، »بـــه علـــت 
بـــاال بـــودن قیمـــت تمـــام شـــده و البتـــه 
واحدهـــای  از  بســـیاری  تقاضـــا  کاهـــش 
شـــده اند«.  تعطیـــل  میلگـــرد  تولیـــدی 
ــد  ــطح تولیـ ــت سـ ــار اُفـ ــر در کنـ ــن امـ ایـ
موجـــب  ســـیمان،  تولیـــد  کارخانه هـــای 
بیـــکاری گســـترده ی کارگـــران صنعـــت 
ســـاختمان و وارد شـــدن ضـــرر و زیان هـــای 
ســـنگین بـــه پروژه هـــای عمرانـــی و توقـــف 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــا ش ـــت آن ه فعالی
ــش  ــال پیـ ــد سـ ــوع، از چنـ ــت موضـ اهمیـ
دولـــت بـــا اســـتراتژی عرضـــه ی محصـــوالت 
فلـــزی در بـــورس کاال بـــه ایـــن بـــازار ورود 
ــوده  ــق نبـ ــه موفـ ــن مداخلـ ــا ایـ ــرد امـ کـ
ــد  ــای تولیـ ــه پروانه هـ ــی کـ ــت؛ دالالنـ اسـ
ـــتند  ـــده نیس ـــا تولیدکنن ـــد ام ـــت دارن در دس
یـــا در گذشـــته تولیدکننـــده بوده انـــد، ایـــن 
ـــوالدی را  ـــای ف ـــازار ورق ه ـــژه ب ـــه وی ـــازار و ب ب
ــران  ــه معامله گـ ــد و بـ ــت گرفته انـ ــه دسـ بـ
حرفـــه ای کارگرکـــش تبدیـــل شـــده اند. 

بورس کاال در چنگال دالالن 
از آنجـــا کـــه بـــورس کاال بـــا هـــدف 
ــطه  ــذف واسـ ــتقیم کاال و حـ ــاندن مسـ رسـ
راه انـــدازی شـــده اســـت، قاعدتـــا بایـــد 
ـــد  ـــرار گیرن ـــد ق ـــف خری ـــدگان در ص تولیدکنن
ـــا زدن  ـــده ج ـــب و تولیدکنن ـــا تقل ـــا دالالن ب ام
ــازار را منحـــرف  خـــود، تقاضـــای واقعـــی بـ
ــمی  ــازار غیررسـ ــمت بـ ــه سـ ــد و بـ می کننـ
کـــه بـــه قـــول عـــوام در آن َســـر می برنـــد، 
کـــه  مدت هاســـت  می کننـــد.  ســـرازیر 
ـــوالت  ـــدگان محص ـــود عرضه کنن ـــه می ش گفت
فـــوالدی بایـــد مراقـــب فروختـــن محصوالتشـــان 
بـــه چنیـــن متقلبانـــی باشـــند امـــا عـــده ای 
ـــد کـــه عرضـــه کننـــده مســـئولیتی  اعتقـــاد دارن
در ایـــن زمینـــه نـــدارد و تنهـــا بـــر اســـاس 
ســـاز و کارهـــای تعییـــن شـــده توســـط 
دولـــت، ســـفارش های ثبـــت شـــده ای را 
کـــه از لحـــاظ قیمت گـــذاری مطلوب تـــر 

ــد.  ــرار می دهنـ ــت قـ ــتند، در اولویـ هسـ
ــا دســـت  ــال، دالل در اینجـ ــا ایـــن حـ بـ
ــد  ــه بایـ ــده ای کـ ــر را دارد و تولیدکننـ باالتـ
ــارا  ــردازد، ناچـ ــش را بپـ ــتمزد کارگرانـ دسـ
نیـــازش را از بـــازار آزاد تامیـــن می کنـــد؛ 
آنهـــم از همـــان محصولـــی کـــه پیشـــتر در 
بـــورس و بـــا قیمـــت پایین تـــر از بـــازار 

عرضـــه شـــده اســـت. از آنجـــا کـــه مبنـــای 
قیمت گـــذاری در بـــورس کاال، ارز نیمایـــی 
اســـت و در حـــال حاضـــر اختـــالف حـــدود 
۲۷۰۰ تومـــان میانـــی ارز نیمایـــی و ارز آزاد 
وجـــود دارد، در صـــورت فروختـــن کاال بـــه 
ـــت  ـــان ران ـــر دالر، ۲۷۰۰ توم ـــر روی ه دالل، ب

ایجـــاد می شـــود. 
ایــن رانــت در ابعــاد بــزرگ اینقــدر شــیرین 
ــتش را  ــر و معیش ــتغال کارگ ــه اش ــت ک هس
ــه  ــژه اینک ــه وی ــذارد؛ ب ــی بگ ــت باق بی اهمی
اقتصــاد ایــران کــه از ســال ۹۲ بــه اینطــرف بــا 
چنــد جهــش ارزی بــزرگ بــه همــراه چاشــنی 
ــر و رو و  ــه شــدت زی ــخ ارز چنــد نرخــی، ب تل
ــان  ــالت پنه ــطه گری و معام ــت واس ــه بهش ب
ــا  ــدت صده ــن م ــت. در ای ــده اس ــل ش تبدی
کارخانــه تعطیــل یــا بــا افــِت ۵۰ تــا ۷۰ 
درصــدی ظرفیــت مواجــه شــدند و صدهــا هزار 
ــازار کار خــارج شــدند  کارگــر در برهــه ای از ب
ــر  ــل زمین گی ــه دلی ــر ب ــون نف ــد میلی و چن
شــدن تولیــد بــه جــای اشــتغال صنعتــی 
تاکســی های  در  )کار  خدمــات  بخــش  بــه 
یــا  و...(  باربری هــا  رســتوران ها،  اینترنتــی، 
ــرمایه گذاری  ــهام، س ــروش س ــد و ف ــه خری ب
ــای  ــطه گری کااله ــازی، واس ــای مج در ارزه

ــد.  ــی و... روی آوردن ــرف، دستفروش پرمص

رها کردن اقتصاد صنعتی 
همیــن امــر موجــب شــده کــه شــرکت های 
دولــت و بنگاه هــای متعلــق بــه موسســات 
عمومــی غیردولتــی هــم از ســرمایه گذاری 
ــوند و در  ــارج ش ــی خ ــد صنعت ــوزه تولی در ح
معدنــی  ســنگ های  اســتخراج  حوزه هــای 
ــی قیمت گــذاری می شــوند  ــرخ جهان ــا ن کــه ب
و همچنیــن ســرمایه گذاری در هتــل داری و 
بــازار امــالک کشــورهای همســایه، ســهام داری 
پرتفــوی  در  مرغــوب  ســهام  چیــدن  و 
تعاونی هــای  راه انــدازی  ســرمایه گذاری، 
اعتبــاری، دامپــروری، خریــد اراضــی مرغــوب، 
ــی(،  ــی )اینترنت ــای تعامل ــیس تلویزیون ه تاس
واردات محصــوالت نهایــی کشــورهای دیگــر به 
جــای مــواد خــام و اولیــه و کاالهــای لوکــس 
ــا  ــزارز ب ــتخراج رم ــی، اس ــا ارز ۴۲۰۰ تومان ب
ســرمایه گذاری مشــترک کشــورهای دیگــر 
ــران،  ــت ای ــرق ارزان قیم ــتفاده از ب ــرای اس ب

روی بیاوردنــد. 
ــران،  ــاد ایـ ــل در اقتصـ ــر ریـ ــن تغییـ ایـ
پایین دســـت  صنایـــع  دِر  اول  درجـــه  در 
ــه  ــه بـ ــره ی فـــوالد را کـ ــا زنجیـ مرتبـــط بـ
دلیـــل ســـرمایه گذاری های قابـــل توجـــه 
ســـه دهـــه گذشـــته، رونـــق گرفتـــه بودنـــد، 
تخته کـــوب و کارگـــران آن هـــا را روانـــه 
بیمـــه  صنـــدوق  مقرری بگیـــران  صـــف 
بیـــکاری کـــرد؛ امـــری کـــه یقـــه اقتصـــاد 
ایـــران را گرفتـــه اســـت هـــر از چندگاهـــی،  
کارگـــری  تجمع هـــای  در  را  آن  نمـــود 
پشـــت در کارخانه هایـــی کـــه غبـــار ســـر و 
روی خـــط تولیـــد آن هـــا را گرفتـــه، شـــاهد 
ایـــران  اقتصـــاد  تحلیل گـــران  هســـتیم. 
ــه  ــد کـ ــر« معتقدنـ ــین راغفـ ــد »حسـ ماننـ
ـــوخی«  ـــه »ش ـــی ب ـــرایطی کنون ـــد در ش تولی

 . نـــد می ما
مالکیــت  واگــذاری  دیگــر،  نــگاه  از 
ــای  ــژه در بخش ه ــه وی ــد، ب ــای تولی محیط ه
ــه  ــرایطی ک ــوالد، در ش ــت ف ــا صنع ــط ب مرتب
ــرخ ســوددهی در تولیــد زیــر ضریــب تکاثــر  ن
ســرمایه گذاری در زمیــن و تبدیــل ابــزار تولیــد 
بــه »آهــن قراضــه« اســت، هــم، نتوانســته بــه 
ــوژی،  ــاء تکنول ــت، ارتق ــی، رقاب ــش کارای افزای
ــی  ــول نهای ــت محص ــش قیم ــفافیت، کاه ش
ــد اقتصــادی  ــروت و رش ــد ث ــت تولی و در نهای
منجــر شــود؛ بــه ایــن اعتبــار، تنهــا کارگــران 
داده انــد.  دســت  از  را  خــود  کار  محیــط 
ــه  ــد ب ــره ی تولی ــده، زنجی ــاد ش ــای ی مولفه ه
ــذا  ــته اند؛ ل ــت دالالن شکس ــرف را در دس مص
ــه  ــروی کار را گرفت ــاه نی ــای رف ــاه دالل ج رف
ــر روی محــور  ــی رشــد اقتصــادی را ب و منحن
افقــی بــه ســمت صفــر متمایــل کــرده اســت؛ 
ــی«  ــه »مســعود نیل ــن نشــان ک ــه ای نشــان ب
مشــاور اقتصــادی رئیــس جمهــوری در دولــت 
ــالم  ــم( اع ــت یازده ــی )دول اول حســن روحان
ــادی  ــد اقتص ــرخ رش ــط ن ــه متوس ــرده ک ک
ایــران در ۱۰ ســال گذشــته، نزدیــک بــه صفــر 

ــوده اســت.  ب

قیمت مطلوب محصوالت فوالدی
جــدا از مولفه هــای کالِن تاثیرگــذار بــر 
ویــران شــدن صنایــع پاییــن دســت زنجیــره ی 
ارزش فــوالد و حتــی صنایــع باالدســتی ماننــد 
»فــوالد میبــد« بــا ۳۰۰ کارگــر، »فــوالد 
بــا ۲۵۰ کارگــر، »فــوالد  ســفید دشــت« 
کارگــر، »صــدر  بــا ۴۰۰  قــروه«  زاگــرس 
ــوالد  ــر، »ف ــا ۱۸۰ کارگ ــاد« ب ــرم آب ــوالد خ ف
ســبزوار« بــا ۱۵۰ کارگــر، »ذوب آهــن ســهند 
ــا  ــان فــوالد« ب ــا ۴۰۰ کارگــر و »آری غــرب« ب
ــذاری  ــای قیمت گ ــر، ســاز و کاره ۱۲۰۰ کارگ
ــد شــفاف و مشــخص  ــوالدی بای محصــوالت ف
کارشــناس  خواجویــی«  »حســین  باشــد. 
ــت  ــه قیم ــد ک ــه می کن ــرمایه، توصی ــازار س ب
ــا  ــد ت ــورس کاال بای ــوالدی در ب ــوالت ف محص
ــد  ــی آن باش ــت جهان ــد قیم ــا ۹۰ درص ۸۵ ت
و هرگونــه افزایــش یــا کاهشــی خــارج از ایــن 
محــدوده صنعــت را متضــرر و دالل را ثروتمنــد 

می ســازد. 
وی در ایــن مــورد بیــان اینکــه همیــن حاال 
هــم ۵۰ درصــد ســود کاالهــای کــه در بــورس 
کاال مبادلــه می شــوند بــه جیــب دالل مــی رود، 
گفتــه اســت:»در ایــن شــرایط بــازار ســیاه قوت 
ــک ده  ــک ماس ــم ی ــی می بینی ــرد، حت می گی
ــی  ــد ورق ــود، بع ــه می ش ــت فروخت ــر قیم براب
کــه مــاده اولیــه بســیاری از کارخانجــات اســت 
ــر  ــد حاض ــر می ده ــول کارگ ــده پ و تولیدکنن
اســت بــه هــر قیمتــی بخــرد کــه خــط تولیــد 
افزایــش  نخوابــد و از آن طــرف قیمــت را 
ــی  ــده نهای ــان مصرف کنن ــن می می دهــد در ای
ضــرر می کنــد«؛ البتــه وی معتقــد اســت کــه 
ــت از  ــت، وضعی ــود نداش ــورس کاال وج ــر ب اگ
ــت  ــود. وی وضعی ــر ب ــم بســیار بغرنج ت ــن ه ای
فــوالد را تــا پیــش از اســتقرار بــورس کاال 
اینگونــه توصیــف کــرده اســت:»تولیدکنندگان 
بــزرگ فــوالد کســانی بودنــد کــه در اصفهــان 
آهــن حوالــه ای می گرفتنــد و در بــازار آزاد 
ــی کاال  ــد، وقت ــر قیمــت می فروختن ــا براب ده ه
ــش  ــید، قیمت ــی می رس ــنده نهای دســت فروش

۵۰ برابــر شــده بــود.« 

اعتراض قطعه سازان به تحویل فوالد
ـــه  ـــته ب ـــع وابس ـــه صنای ـــال ها ک ـــن س در ای
فـــوالد و تولیدکننـــدگان فـــوالد، دومینـــووار 
ـــد  ـــی افتادن ـــم تعطیل ـــه جهن ـــک، ب ـــه ی ـــک ب ی
و تدریجـــی آب شـــدند، برخـــی صنایـــع بـــا 
وجـــود ریزش هـــای شـــدید بـــه احیـــای 
ــه  ــرای نمونـ ــتند. بـ ــدوار هسـ ــته امیـ گذشـ
ــرد  ــاره کـ ــازی ها اشـ ــه قطعه سـ ــوان بـ می تـ
ــان  ــدای اعتراضشـ ــته صـ ــال گذشـ ــه سـ کـ
بلنـــد شـــد. »انجمـــن صنایـــع همگـــن 
ــاره  ــا اشـ ــته بـ ــال گذشـ ــازی« سـ قطعه سـ
بـــه نیـــاز خـــود بـــه ۱۵ هـــزار تـــن فـــوالد، 
بـــه شـــیوه تخصیـــص ورق هـــای فـــوالدی از 
ـــه  ـــا ب ـــرد. بن ـــراض ک ـــورس کاال اعت ـــق ب طری
ایـــن مقـــرره، »در شـــیوه عرضـــه مســـتقیم 
ـــس  ـــوالً پ ـــورس معم ـــوالدی در ب ـــای ف ورق ه
ــا  ــد پرداخت هـ ــص، بایـ ــده و تخصیـ از مزایـ
ـــن  ـــود. ای ـــام ش ـــل انج ـــورت کام ـــدی و بص نق
در حالیســـت کـــه فـــوالد خریـــداری شـــده 
ـــت نقـــدی  حـــدوداً ســـه مـــاه بعـــد از پرداخ
تحویـــل قطعـــه ســـازان می شـــود«. انجمـــن 
ـــر  ـــخت گیرانه ت ـــن روش را »س ـــده، ای ـــاد ش ی
و بی رحمانه تـــر از تســـویه نقـــدی در زمـــان 

تحویـــل کاال« خوانـــده اســـت. 
بــه هــر تقدیــر ایــن عامــل در کنــار بدهــی 
ــازان  ــی خودروس ــارد تومان ــزار میلی ــد ه چن
بــه قطعه ســازان و واردات قطعــات، موجــب 
ــر  ــژاد، دبی ــه ی آرش محبی ن ــه گفت ــا ب ــد ت ش
انجمــن قطعه ســازان، »از تعــداد کل ۱۲۰۰ 
ــاً  ــنامه تقریب ــاز دارای شناس ــه س ــد قطع واح
۷۰۰ واحــد بــا خودروســازان ارتبــاط مســتقیم 
ــه  ــد و متأســفانه حــدود ۴۰۰ واحــد قطع دارن
ــل  ــا تعطی ــل ی ــه تعطی ــت نیم ــاز در حال س
ــال  ــه در ح ــم رفت ــد، روی ه ــر می برن ــه س ب
ــوان قطعه ســازی در کشــور  حاضــر از نصــف ت
اســتفاده می شــود«. بــا ایــن وصــف، بایــد 
ــر  ــران متاث گفــت کــه صنعــت قطعه ســازی ای
از نابســامانی صنعــت فــوالد، آرام آرام در حــال 
ــه در  ــال دارد ک ــت و احتم ــدن اس ــرق ش غ

ــادی کارگــر بیــکار شــوند.  آینــده تعــدادی زی

پیشنهاد انجمن قطعه سازان به وزارت 
صمت 

محمدرضــا نجفــی  منــش )رئیــس انجمــن 
ــت  ــدوار اس ــازی( امی ــن قطعه س ــع همگ صنای
ــا  ــان« ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت »ف ــه ش ک
تامیــن نیــاز قطعه ســازان و تولیدکننــدگان 
تــا حــد  ایــن مشــکل را  لــوازم خانگــی، 
زیــادی برطــرف کنــد. بــا ایــن حــال او معتقــد 
ــد قیمــت  ــد بتوان ــن شــرکت بای ــه ای اســت ک
ورق هــای فــوالدی را متناســب بــا قیمــت 
ــازان  ــد و از ســوی قطعه س ــی عرضــه کن جهان
ــود  ــدات خ ــش، تولی ــن افزای ــا ای ــب ب متناس
را قیمت گــذاری و بــا خودروســازان تســویه 

ــد.  ــاب کنن حس
بــه گفتــه وی، اگــر بــازار بــه تعــادل برگردد 
و دولــت در قیمت گــذارِی محصــوالت فــوالدی 
بــورس کاال دخالــت نکنــد و عرصــه ی  در 
مشــکل  حداقــل  نکنــد،  تنــگ  را  عرضــه 
ــوازم خانگــی  قطعه ســازان و تولیدکنننــدگان ل
از ناحیــه فــوالد مبارکــه اصفهــان برطــرف 
ــوالد  ــه ف ــد ک ــش می گوی ــود. نجفی من می ش
ــوالت  ــت و محص ــاب اس ــوش حس ــه خ مبارک
ــا  مــورد نیــاز قطعه ســازان و خودروســازان را ب
کیفیــت مطلــوب تامیــن می کنــد؛ »در حالــی 
کــه خریــد آن از بــازار بــه صــورت آزاد عــالوه 
ــه  ــرای تهی ــه ب ــی ک ــی هنگفت ــر هزینه های ب
ــازد؛  ــده وارد می س ــه تولیدکنن ــه ب ــواد اولی م
ــن  ــم تضمی ــت را ه ــا کیفی ــس ب ــد جن خری

نمی کنــد.« 
همگـــن  صنایـــع  انجمـــن  رئیـــس 
ایلنـــا،  بـــه  ادامـــه  در  قطعه ســـازی، 
ــفانه قیمـــت جهانـــی فـــوالد از  گفت:»متاسـ
ـــیده  ـــی ۱۱۰۰ دالر رس ـــه تن ـــی ۵۰۰ دالر ب تن
بـــار  بایـــد  قطعه ســـازان  لـــذا  و  اســـت 
ایـــن افزایـــش قیمـــت جهانـــی را متحمـــل 
ـــوالدی  ـــوال ف ـــت محص ـــر قیم ـــا اگ ـــوند ام ش
از قیمـــت جهانـــی آن باشـــد،  پایین تـــر 
ـــده ای  ـــاز ع ـــود و ب ـــاد می ش ـــت ایج ـــی ران نوع
ـــه  ـــد و ب ـــورس دربیاورن ـــه آن را از ب هســـتند ک
ـــر از  ـــم باالت ـــر ه ـــند. اگ ـــازار، بفروش ـــِت ب قیم
ـــع  ـــی آن باشـــد، صنای ۹۰ درصـــد قیمـــت جهان
پاییـــن دســـتی فـــوالد آســـیب می بیننـــد.« 
»در  می کنــد:  تاکیــد  نجفی منــش 
صورتــی کــه بــازار بــا قیمت هــای جدیــد 
ــدام از اجــزای صنعــت  ــر ک ــادل شــود، ه متع
را  موادشــان  و  می داننــد  را  خــود  تکلیــف 
ــا همیــن ســاز و کار تامیــن می کننــد؛  هــم  ب
ــازی  ــن قطعه س ــع همگ ــن صنای ــه انجم البت
بــا وزارت صمــت در تمــاس اســت و ایــن 
درخواســت را مطــرح کــرده کــه از طریــق 
ــد؛  ــت یاب ــود دس ــاز خ ــه نی ــه ب ــوالد مبارک ف
ــه  ــه ب ــت ک ــرکتی اس ــا ش ــن تنه ــه ای چراک
ــر  ــد. در ه ــام می ده ــش را انج ــع تعهدات موق
حــال اگــر موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــدیم، 
نیــاز خــود را از بــازار تامیــن می کنیــم؛ منتهــا 
ــد  ــای تولی ــم هزینه ه ــن روش نمی توانی ــا ای ب
ــی  ــم و کیفیــت محصــول نهای را پاییــن بیاوری

ــود.«  ــد ب ــوب نخواه ــم مطل ه

حرکت قطعه سازان بر لبه تیغ
ــازان  ــه قطعه سـ ــد کـ ــه وی می گویـ البتـ
ــرو را  ــل نیـ ــد تعدیـ ــر قصـ ــال حاضـ در حـ
ایـــن  از  بخش هایـــی  حتـــی  و  ندارنـــد 
ـــص  ـــروی متخص ـــذب نی ـــد ج ـــت نیازمن صنع
اســـت تـــا بتواننـــد امـــور تولیـــدی خـــود را 
ــا بســـیاری از نیروهـــای  توســـعه دهنـــد امـ
متخصـــص انگیـــزه کار را از دســـت داده انـــد 
و بـــه مشـــاغلی ماننـــد تاکســـیرانی های 
اینترنتـــی و کار در زمینـــه رمزارزهـــا روی 
ــد  ــان می دهـ ــارات نشـ ــن اشـ ــد. ایـ آورده انـ
وجـــود  بـــا  قطعه ســـازی  کـــه صنعـــت 
ــال  ــا سـ ــد کارگرانـــش تـ ــل ۵۰ درصـ تعدیـ
ـــا  ـــال ۱۴۰۰ ب ـــه در س ـــت ک ـــدوار اس ۹۹، امی
جـــذب نیـــرو و تامیـــن نیـــازش از مجـــرای 
ـــد؛  ـــه را برگردان ـــت رفت ـــد از دس ـــورس، امی ب
منتهـــا قطعه ســـازان بـــر لبـــه تیـــغ حرکـــت 

. می کننـــد
فـــوالد  بـــا  مرتبـــط  صنایـــع  ســـایر 
و  پروفیـــل کاران  لوله ســـازان،  نظیـــر 
میلگردســـازی ها هـــم وضعیـــت بغرنجـــی 
ــای  ــام خریدهـ ــل انجـ ــه دلیـ ــد و بـ را دارنـ
ـــال  ـــر س ـــازار آزاد، ه ـــرخ دالر در ب ـــه ن ـــود ب خ
ــی  ــوند و بخشـ ــه می شـ ــران مواجـ ــا بحـ بـ
بیـــکار می کننـــد.  را  کارگـــران خـــود  از 
اصـــالح ایـــن وضعیـــت تنهـــا از رهگـــذر 
ـــورس،  ـــای ب ـــاز و کاره ـــه س ـــت ب ـــرام دول احت
بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه تولیدکننـــدگان، 
حاصـــل نمی شـــود و مســـتلزم ایـــن اســـت 
کـــه اقتصـــاد بـــه ریـــل ســـرمایه گذاری 
ــه  ــردد و بـ ــد برگـ ــای مولـ ــر روی کانال هـ بـ
ـــزم  ـــه هی ـــدن ب ـــز از دمی ـــون پرهی ـــواردی چ م
تـــورم از طریـــق دســـت بـــردن بـــه تنخـــواه 
بانـــک مرکـــزی، کاهـــش مصـــارف بودجـــه 
و  بـــازده  اقتصـــادی کـــم  در حوزه هـــای 
ـــِی  ـــدار بودجه نویس ـــه م ـــت ب ـــر، بازگش پرخط
غیرسیاســـِی قانونمـــدار، برداشـــته شـــدن 
ـــرمایه گذاری  ـــان و س ـــا جه ـــارت ب ـــع تج موان
ـــارم  ـــی چه ـــالب صنعت ـــای انق در تکنولوژی ه

عمـــل کنـــد.

رفاه دالل به جای رفاه نیروی کار 

۵۳4 م الف
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آیی
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــمی رس
برابــر آرا صــادره هیــات موضــوع قانــون 
ــای  ــی ترکمانچ ــد ثبت ــتقر در واح ــور... مس مذک
ــان محــرز  ــارض متقاضی ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل ــده اس گردی
امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم اط
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش اعتراضــی داش
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
مراجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض، 

ــد.  ــم نماین ــی تقدی قضای
ــد:  ــری، فرزن ــی کله ــان فتح ــای رحم ۱- آق
ششــدانگ  متصــرف  و  متقاضــی  ســلمان، 
ــی،  ــالک ۱۴-اصل ــمتی از پ ــاغ ، قس ــه ب یکقطع
ــه  ــر، ب ــه کله ــع در قری ــز، واق ــش ۳۹- تبری بخ
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــع، ح ــاحت ۴۱۸۸ مترمرب مس
ــن رســمی، ســایر  ــی از مالکی ترکمانچــای ابتیاع
وراث مرحــوم ســلمان فتحــی کلهــری ، بکالســه: 

۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۲۳۳
ــد:  ــری، فرزن ــی کله ــان فتح ــای رحم ۲- آق
ســلمان، متقاضــی و متصــرف ششــدانگ یکقطعه 
زمیــن مزروعــی ، قســمتی از پــالک ۱۴-اصلــی، 
ــه  ــر، ب ــه کله ــع در قری ــز، واق ــش ۳۹- تبری بخ
ــع، حــوزه ثبــت ملــک  مســاحت ۲۱۶۵۳ مترمرب
ــن رســمی، ســایر  ــی از مالکی ترکمانچــای ابتیاع
وراث مرحــوم ســلمان فتحــی کلهــری ، بکالســه: 

۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۲۳۲
ــد:  ــری، فرزن ــی کله ــان فتح ــای رحم ۳-  آق
ششــدانگ  متصــرف  و  متقاضــی  ســلمان، 
ــالک  ــمتی از پ ــی، قس ــن مزروع ــه زمی یکقطع
ــه  ــع در قری ــز، واق ــش ۳۹- تبری ــی، بخ ۱۴-اصل
ــوزه  ــع، ح ــاحت ۲۱۹۲۶ مترمرب ــه مس ــر، ب کله
ــن  ــی از مالکی ــای ابتیاع ــک ترکمانچ ــت مل ثب
ــی  ــلمان فتح ــوم س ــایر وراث مرح ــمی، س رس
کلهــری، بکالســه: ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۲۳۱

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
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فواید و مضرات دورکاری مادر 
برای فرزندان

بــا زیاد شــدن ســفرهای داخــل شــهری و آلودگی 
هــوا، ترافیــک هــای ســنگین و افزایــش اتــالف انرژی 
و زمــان و مســائل دیگــری از ایــن دســت ســبب بــه 

وجــود آمــدن دورکاری شــده اســت.
مضرات دورکاری مادر 

کار در منــزل، هیــچ گاه جایگزیــن مراقبــت از 
فرزنــدان نیســت. چنانچــه در شــرایطی اختیــاری 
تصمیــم بــه کار در منــزل گرفتــه ایــد، بــد نیســت 
ــه کار  ــد هــم در خان ــه فکــر کنی ــن ک ــد، ای بدانی
مــی کنــم، هــم مراقــب کودکــم هســتم. امــکان 

ــادی شکســت خــورده باشــد. ــدازه زی ــا ان دارد ت
کــودک شــما ممکــن اســت نــام همــه پرونــده 

هــای دســکتاپتان را عــوض کنــد!
ــاندن کار  ــان رس ــه پای ــغول ب ــه مش ــا عجل ب
ــای  ــما تقاض ــودک از ش ــی ک ــتید ول ــود هس خ

خوانــدن کتــاب قصــه اش را دارد.
بــرای جلســه خــود بــه ۱۰ نســخه کپــی 
ــد،  ــرده ای ــرداری ک ــه ب ــه نقش ــی ک ــرح کل از ط
احتیــاج داریــد و در ایــن بیــن نوجــوان شــما بــرای 

ــما دارد. ــک ش ــه کم ــاز ب ــیقی نی ــن موس تمری
ــد و  ــما بیای ــزد ش ــان ن ــت فرزندت ــن اس ممک
ــه  ــود ب ــر ش ــه دی ــل از اینک ــان، قب ــد: »مام بگوی

ــم!« ــردش بروی گ
انعطاف پذیر بودن دورکاری

بهتریــن فایــده دورکاری ایــن اســت کــه شــما 
از هــر جایــی می توانیــد کارهــای خــود را انجــام 
ــد،  ــر برس ــه نظ ــب ب ــدری عجی ــاید ق ــد. ش دهی
ــکان  ــما ام ــه ش ــت دارد. دورکاری ب ــی واقعی ول
ــخص  ــیری مش ــی مس ــای ط ــه ج ــا ب ــد ت می ده
ــی  ــه باش ــی ک ــر جای ــان در ه ــام کارت ــرای انج ب

ــی. ــت را انجــام ده ــی کارهای ــی توان م
حتــی ایــن انعطــاف پذیــری بــه شــما امــکان 
می دهــد تــا در حــال انجــام کار بــه ســفر برویــد، 
در جلســات حاضــر باشــید و در همایش هــای 
ــم  ــان ه ــی در زم ــد. حت ــرکت کنی ــون ش گوناگ

ــود. ــر ب ــوان انعطــاف پذی مــی ت
درآمد خود را پس انداز خواهید کرد

دورکاری مــی توانــد هزینه هــای رفــت و آمــد 
را از مخــارج روزانــه کاهــش دهــد و بــه جــای آن 
ــد و  ــداز کنن ــم پس  ان ــی را ه ــد مبلغ ــی توانن م
یــا اگــر روزانــه مبلغــی را بــرای ناهــار هزینــه مــی 
کننــد، در خانــه خــود غــذا می خورنــد. همینطــور، 
ــد  ــرای خری ــه مبالغــی را ب ــه جــای آنکــه ماهان ب
ــا  ــد ب ــد می توانن ــرج کنن ــمی خ ــای رس لباس ه

لبــاس راحتــی وظایــف خــود را انجــام دهنــد.
روی زمان خواب بعد از ظهر بچه  ها 

حساب کنید
اهمیــت نــدارد فرزندتــان یــک ســاعت در 
ــان  ــن زم ــاعت، از ای ــه س ــا س ــد ی روز می  خواب
ــز  ــه تمرک ــه ب ــی را ک ــد و کارهای ــتفاده کنی اس

ــد. ــام دهی ــد، انج ــاج دارن ــتری احتی بیش
ــت  ــر دس ــا و زی ــواب بچه  ه ــه خ ــی ک از آنجای
ــام  ــه انج ــا را ب ــی از مادره ــان، خیل ــا نبودنش و پ
ــالش  ــما ت ــد، ش ــه می  کن ــه وسوس ــای خان کاره
ــرا  ــد. زی ــه کار بدهی ــان را ب ــه تمرکزت ــد ک کنی
چنانچــه بیــرون از خانــه بودیــد، نمی  توانســتید بــه 
چیــزی جــز کار دقــت کنیــد. تنهــا روی کارهایــی 
تمرکــز کنیــد هنگامــی کــه بچه  هــا بیدارنــد، 
ــزو  ــر ج ــور اگ ــد. همینط ــام دهی ــد انج نمی  توانی
آدم  هــای ســحرخیز هســتید، می  توانیــد یــک 
ــر  ــدن دیگ ــدار ش ــش از بی ــا را پی ــدار از کاره مق
اعضــای خانــواده انجــام دهیــد. یــا اگــر شــب هــا  
تــا دیــر وقــت بیداریــد، کارهایتــان را انجــام دهیــد!

مرزها را مشخص کنید
ــتان در  ــه نقش ــه ب ــد چگون ــه نمی  دانی چنانچ
ــوب  ــد خ ــم کارمن ــک خان ــادر و ی ــک م ــب ی قال
عمــل کنیــد و هربــار بــه روی یکــی از ایــن 
ــک  ــاق کار کوچ ــک ات ــد. ی ــز کنی ــا تمرک نقش  ه
بــرای خــود درســت کنیــد تــا زمــان کار فکرتــان 
ــه هــم ریختگــی  ــه کار باشــد. چنانچــه ب فقــط ب
ــر  ــد، کمت ــا را نبینی ــلوغ کاری بچه  ه ــزل و ش من
ــراغ  ــه س ــرده ب ــا ک ــه کار را ره ــد ک ــی خواهی م
ــد  ــی نداری ــن فضای ــه چنی ــد. چنانچ ــا بروی آن  ه
حداقــل فهرســت کارهایــی کــه قــرار اســت 
ــد. ــان بگذاری هــرروز انجــام دهیــد را پیــش رویت

ــاس  ــز وجــود دارد: لب ــر نی ــک راه حــل دیگ ی
ــتر  ــان بیش ــن کار تمرکزت ــا ای ــید! ب ــرم بپوش ف
شــده و زمانــی کــه مشــغول یــک کنفرانــس 
تلفنــی هســتید حواســتان پــرت نمی  شــود. نیــاز 
نیســت حتمــا همــه مانتــوی رســمی تــن کننــد. 
ــم  بعضــی وقت  هــا یــک دوش، یــک آرایــش مالی
ــتر  ــب بیش ــز و مرت ــای تمی ــیدن لباس  ه و پوش

جــواب می  دهــد.
بچه  ها را سرگرم کنید

بچه  هــا  بــرای  جــذاب  اســباب  بازی  چنــد 
کارتون  هایــی  و  برنامه  هــا  یــا  کنیــد  تهیــه 
ــما،  ــردن ش ــان کار ک ــه زم ــد ک ــان بگذاری برایش
ــک  ــام ی ــرای انج ــودکان ب ــه ک ــد. چنانچ ببینن
بــازی یــا ســرگرمی ذوق داشــته باشــند، احتمــال 

ــت. ــر اس ــوند کمت ــان بش ــم کارت ــه مزاح اینک
همینطــور مــی توانیــد در اتــاق کار خــود 
ــا  ــرای بچه  ه ــازی ب ــاق ب ــک ات ــد ی ــی مانن جای
ــار  ــز درکن ــا نی ــوری بچه  ه ــد. اینط ــت کنی درس
ــد. چنانچــه  ــذت می  برن شــما هســتند و بیشــتر ل
ــا  ــد ب ــا بخواهی ــت، از آن  ه ــر رف ــان س حوصله  ش
برگه  هــا بــرج کاغــذی بســازند، یــا اتــاق را مرتــب 
کننــد و وقتــی بزرگتــر شــدند در کارهــای خوتــان 
ــال  ــد. مث ــک بگیری ــا کم ــد از آن  ه ــم می  توانی ه

ــد. ــا کنن ــا را جابج فایل  ه
منبع: بیتوته

بازیگران مشهوری که ماجرای ورودشان به 
دنیای سینما باورنکردنی است 

ــای  ــه دنی ــف و ب ــی کش ــرایط مختلف ــینما در ش ــهور س ــران مش بازیگ
بازیگــری وارد شــدند کــه بــا فهمیــدن آنهــا حتمــاً متعجــب خواهیــد شــد. 
ــتاره  ــه س ــدن ب ــل ش ــوان، تبدی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه  ــتگی دارد، ب ــتعداد بس ــتن اس ــه داش ــه ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــینما ب س
شــانس و اقبــال نیــز وابســته اســت. یــک بازیگــر بایــد بــا انگیــزه واقعــی 
بــه کار خــود در ایــن عرصــه ادامــه دهــد، امــا همچنیــن بایــد ارتباطــات 
مناســب داشــته باشــد و مهمتــر از همــه بــر حســب شــانس بایــد در زمــان 

و مــکان الزم حضــور داشــته باشــند.
کشــف شــدن بــه عنــوان یــک بازیگــر همیشــه بــه یــک شــیوه نیســت 
کــه بــه کالس هــای بازیگــری برویــد و پــس از فــارغ التحصیــل شــدن در 
ــی  ــای تلویزیون ــی از پروژه ه ــه برخ ــی ب ــش آفرین ــرای نق ــه ب ــن زمین ای
ــق  ــن طری ــران از ای ــی از بازیگ ــه برخ ــوید. اگرچ ــذب ش ــینمایی ج و س
ــوود می شــوند، بســیاری دیگــر هســتند کــه در شــرایط بســیار  وارد هالی

ــد. ــه عرصــه بازیگــری راه پیــدا کردن غیرمعمــول ب
برخــی از بازیگــران در حــال گــردش در یــک منطقــه عمومــی بودنــد 
ــی  ــد. برخ ــدا می کن ــا را پی ــتعدادیاب آن ه ــک اس ــانس ی ــه از روی ش ک
ــت  ــه در نهای ــد ک ــوده ان ــف ب ــاغل مختل ــال کار در مش ــز در ح ــر نی دیگ
ــد و  ــیده ش ــینمایی کش ــم س ــک فیل ــازی در ی ــنهاد ب ــه پیش ــان ب کارش
پایشــان بــه فیلم هــای ســینمایی بــاز شــد. بــرای مثــال ویــن دیــزل کــه 
ــود، در  ــناخته می ش ــن« ش ــریع و خش ــای »س ــه فیلم ه ــرای مجموع ب

ــرای بازیگــری کشــف شــد! ــکاب جــرم ب حــال ارت
ــاره  ــان اش ــینمای جه ــتاره های س ــن س ــی از بزرگتری ــه برخ ــا ب در اینج
می کنیــم کــه حرفــه بازیگــری خــود را بــه روش هــای بســیار غیرمعمــول آغــاز 

ــد. کردن

جنیفر الرنس
ــان را  ــد رویاهایت ــه باشــند کــه بای ــه شــما گفت ــادی ب ــراد زی شــاید اف
تعقیــب کنیــد، نــه اینکــه منتظــر رســیدن رویاهایتــان باشــید. ایــن جملــه 
ممکــن اســت درســت باشــد، امــا قطعــا در مــورد جنیفــر الرنــس و شــروع 
ــد  ــه چن ــس ک ــد. الرن ــری صــدق نمی کن ــه بازیگ ــای او در حرف فعالیت ه
ســال پیــش پردرآمدتریــن بازیگــر زن جهــان بــود، بــه مدرســه بازیگــری 
نرفتــه، در کالس خاصــی شــرکت نکــرده و در دوره جوانــی نیــز هیــچ نــوع 
ــی  ــال تصادف ــورت کام ــه ص ــود. او ب ــرده ب ــه نک ــمی را تجرب ــوزش رس آم

بــرای بازیگــری کشــف شــد.
در ۱۴ ســالگی، الرنــس بــه همــراه مــادرش از نیویــورک دیــدن کــرد. 
غافــل از اینکــه او در آســتانه بزرگتریــن اتفــاق زندگــی اش قــرار داشــت. 
ــه او  ــه ب ــود ک ــذار ب ــت و گ ــال گش ــون در ح ــن یونی ــدان نمادی او در می
فرصــت کار پیشــنهاد می شــود و همیــن امــر او را در مســیر ســتاره شــدن 

ــد. ــرار می ده ــینما ق در س

جیسون استاتهام
جیســون اســتاتهام بازیگــر اکشــن فیلم هــای هالیــوود همیشــه 
ــد.  ــازی می کن ــانی ب ــه آس ــخت را ب ــرد سرس ــک ف ــش ی ــا نق در فیلم ه
ــرایطی  ــن ش ــز چنی ــی نی ــی واقع ــه او در زندگ ــر ک ــن خاط ــه ای ــاید ب ش
ــل شــود،  ــر تبدی ــک بازیگ ــه ی ــه ب داشــته اســت. اســتاتهام پیــش از آنک
ــرد و  ــت می ک ــی فعالی ــنده غیرقانون ــک فروش ــوان ی ــه عن ــا ب در خیابان ه

می فروخــت. جواهــرات 
مهارت هــای او در ایــن کار، گای ریچــی را مجــاب کــرد کــه اســتاتهام 
ــاروت« محصــول ســال  را در فیلــم ســینمایی »قفــل، انبــار و دو بشــکه ب
۱۹۹۸ بــه خدمــت بگیــرد. فیلمــی کــه بــه آغــاز طوفانــی حرفــه بازیگــری 
ــوع  ــن موض ــاره ای ــار درب ــودش یکب ــتاتهام خ ــد. اس ــر ش ــتاتهام منج اس
صحبــت کــرد و گفــت: الزم نبــود بــازی خاصــی ارائــه دهــم، فقــط کافــی 
ــدون  ــی و ب ــای واقع ــش از آن در دنی ــه پی ــم ک ــام ده ــود کاری را انج ب

دوربیــن انجــام مــی دادم.

هریسون فورد
تصــور کــردن نیــم قــرن از هالیــوود بــدون حضــور هریســون فــورد کار 
ــرار نمی گرفــت  ســختی اســت؛ امــا اگــر او در زمــان و مــکان مناســبی ق
هرگــز پایــش بــه بازیگــری بــاز نمی شــد. در واقــع حرفــه نجــاری او بــود 
ــرای نصــب کــردن  کــه باعــث شــد حرفــه بازیگــری اش آغــاز شــود. او ب
درب بــه خانــه فرانســیس فــورد کاپــوال، ســازنده فیلم هــای »پدرخوانــده« 
و »اینــک آخرالزمــان« مــی رود. او پــس از اینکــه کارش را انجــام می دهــد 
بــا کاپــوال بــه صحبــت و گفتگــو می نشــیند کــه در نهایــت باعــث 

ــد. ــتفاده کن ــدی اش اس ــای بع ــوال از او در فیلم ه ــود کاپ می ش

دنی ترخو
ــوس« و  ــودکان جاس ــینمایی »ک ــای س ــر فیلم ه ــو بازیگ ــی ترخ دن
ــواد  ــه م ــی ب ــی و نوجوان ــا ســحر« از ســنین کودک ــش ت ــرگ و می »از گ
مخــدر اعتیــاد داشــت؛ و حــدوداً تــا بیســت ســالگی نیــز ســر از زنــدان در 
مــی آورد. او ســپس تصمیــم می گیــرد کــه پیشــرفت کنــد و همیــن قــد 
ــاله در  ــه ای حــدودا ۴۰ س ــون تجرب ــه او اکن ــث می شــود ک ــت او باع مثب
ــدان ســعی می کنــد شــرایط خــود  ــه ســینما داشــته باشــد. او از زن زمین
ــه  ــد را ادام ــن رون ــز ای ــدان نی ــس از آزادی از زن ــد و پ ــود ببخش را بهب

می دهــد.
ــن موضــوع در  ــود و همی ــواد مخــدر می ش ــرک م او ســپس مشــاور ت
دهــه ۸۰ میــالدی پــای او را بــه یکــی از فیلم هــای هالیــوودی می کشــاند 

و او نقشــی کوتــاه در فیلــم »قطــار افسارگســیخته« بــازی می کنــد.

وین دیزل
ـــت  ـــان اس ـــینما در جه ـــتارگان س ـــن س ـــی از بزرگتری ـــزل یک ـــن دی وی
ــای  ــه فیلم هـ ــو، در مجموعـ ــش تورتـ ــازی در نقـ ــر بـ ــه خاطـ ــه بـ کـ
ـــمت از  ـــن قس ـــه جدیدتری ـــانی ک ـــت. کس ـــهور اس ـــن مش ـــریع و خش س
ـــم  ـــن فیل ـــه او در ای ـــد ک ـــد می دانن ـــده ان ـــینمایی را دی ـــه س ـــن مجموع ای
ـــر از  ـــا نف ـــا ده ه ـــرد ب ـــد در نب ـــت. او می توان ـــان اس ـــک ابرقهرم ـــد ی در ح
ـــلح پیـــروز شـــود، بدلکاری هـــای دیوانـــه وار انجـــام  اراذل و اوبـــاش مس
ـــه  ـــالم ب ـــان س ـــود، ج ـــه او وارد ش ـــه ب ـــه ای ک ـــه صدم ـــد و از هرگون ده

ـــرد. در بب
در دوران کودکــی، دیــزل کمــی شــیطنت می کــرد و اغلــب بــه همــراه 
ــردد  ــورک ت ــای نیوی ــی در خیابان ه ــاد خراب ــد ایج ــه قص ــتانش ب دوس
ــر وارد  ــک تئات ــه ی ــد ب ــم گرفتن ــش تصمی ــک روز او و گروه ــرد. ی می ک
شــوند و آنجــا را خــراب کننــد. کریســتال فیلــد، مدیــر هنــری ایــن تئاتــر 
آن هــا را می بینــد، ولــی بــه جــای تمــاس بــا پلیــس بــه دیــزل پیشــنهاد 
ــازی کنــد و او نیــز قبــول  می دهــد کــه در یکــی از نمایش هــای آن هــا ب

می کنــد.

ـــری  ـــور سراس ـــته کنک ـــاب رش ـــان انتخ  زم
ـــا  ـــود ام ـــام می ش ـــه زودی تم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ب
هنـــوز دانشـــگاه هـــا رقـــم دقیـــق شـــهریه 
ـــرای دانشـــجویان  ـــو ب ـــی ن ـــال تحصیل ـــای س ه

ـــد.  ـــرده ان ـــالم نک ـــرداز را اع ـــهریه پ ش
بـــه گـــزارش ایرنـــا، معمـــوال هـــر ســـال 
ــه  ــی بـ ــع کارشناسـ ــبانه مقطـ ــهریه شـ شـ
میـــزان ۱۵ تـــا  ۲۰ درصـــد در تمامـــی 
رشـــته هـــا افزایـــش مـــی یابـــد و دانشـــگاه 
ــمی  ــی رسـ ــگاه اینترنتـ ــق پایـ ــا از طریـ هـ
خـــود ارقـــام شـــهریه را بـــه تفکیـــک بیـــان 
ــبانه  ــهریه  شـ ــوز شـ ــا هنـ ــد امـ ــی کننـ مـ
هیـــچ یـــک از دانشـــگاه هـــا اعـــالم نشـــده 
اســـت. امـــا موسســـات خصوصـــی مشـــاوره 
ـــه  ـــی را ب ـــازی ارقام ـــای مج ـــجویی و فض دانش

ــد. ــرده انـ ــر کـ صـــورت غیررســـمی منتشـ
دو  از  غیرانتفاعـــی  دانشـــگاه  شـــهریه 
ــده  ــکیل شـ ــر تشـ ــت و متغیـ ــهریه ثابـ شـ
ـــل  ـــت در کل دوران تحصی ـــهریه ثاب ـــت. ش اس
ـــهریه  ـــزان ش ـــا می ـــت، ام ـــت اس ـــجو ثاب دانش
 ۱۵ تـــا   ۱۰ افزایـــش  ســـالیانه  متغیـــر 

دارد. درصـــدی 
ــور را  ــزرگ کش ــگاه ب ــد دانش ــال چن پورت
ــد  ــی درص ــم و حت ــا رق ــم ام ــتجو کردی جس
افزایــش شــهریه بــرای ســال تحصیلــی پیــش 
ــال  ــه امس ــی ک ــرای متقاضیان ــژه ب ــه وی رو ب
ــت  ــد نوب ــل ان ــت مای ــار اس ــن ب ــرای اولی ب
ــای  ــس ه ــا در پردی ــد ی ــاب کنن دوم را انتخ
ــد  ــام کنن ــت ن ــا ثب ــگاه ه ــردان دانش خودگ

ــت. ــده اس ــالم نش اع
ــک  ــالمی ی ــگاه آزاد اس ــس دانش ــا ریی تنه

ــش ۲۰  ــاه جــاری از افزای ــرداد م شــنبه ۱۷ م
ــرای  ــا ۲۵ درصــدی شــهریه ایــن دانشــگاه ب ت
ــد  ــل و ورودی جدی ــال های قب ــجویان س دانش

ــر داد. خب
محمدمهــدی طهرانچــی اظهــار داشــت: 
اکنــون  کــه  دانشــجویانی  ثابــت  شــهریه 
مشــغول تحصیــل هســتند ۴۰ درصــد کل 
افزایــش  و  می دهــد  تشــکل  را  شــهریه 
ــش  ــا افزای ــر آن ه ــهریه متغی ــا ش ــد ام نمی یاب
ــر از ۲۰  ــوع کمت ــرد در مجم ــد ک ــدا خواه پی
ــه  ــجویان اضاف ــن دانش ــهریه ای ــه ش ــد ب درص

. د می شــو
ــد  ــه وی شــهریه دانشــجویان جدی ــه گفت ب
ــد  ــا ۲۵ درصــد رشــد خواه ــز حــدود ۲۰ ت نی

داشــت.

اگرچــه جــدول دقیــق شــهریه هــای همــه 
مقاطــع تحصیلــی ایــن دانشــگاه هنــوز منتشــر 

نشــده اســت.
ــود  ــی ش ــنیده م ــو ش ــو و آن س ــن س از ای
تمامــی  در  امســال  شــهریه  افزایــش  کــه 
دانشــگاه هــا بــرای دانشــجویان شــهریه پــرداز 

ــود. ــد ب ــد خواه ــا ۲۵ درص ۲۰ ت
ــون  ــر در  آزم ــون و ۹۲ هــزار نف ــک میلی ی
ــته  ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــری ۱۴۰۰ مج سراس
شــدند کــه بیشــترین تعــداد آنهــا دانشــجویانی 

ــد. ــد شــهریه بپردازن هســتند کــه بای
ـــوی  ـــاری از س ـــاه ج ـــرداد م ـــالم م ـــر اع بناب
ـــج  ـــور در پن ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــب  ـــزار و ۵۵۹ داوطل ـــی ۱۰۸ ه ـــروه آزمایش گ
در دوره روزانـــه، ۱۴ هـــزار و ۶۵۸ نفـــر دوره 

ـــام  ـــگاه پی ـــر دانش ـــزار و ۴۲۰ نف ـــبانه، ۲۵ ه ش
ـــروم، ۲۳  ـــای مح ـــتان ه ـــر اس ـــور، ۱۴۱۷ نف ن
هـــزار ۲۶۸ نفـــر فرهنگیـــان، ۲۶ هـــزار و ۵۸ 
ــس  ــر پردیـ ــی و ۴۶۱ نفـ ــر انتفاعـ ــر غیـ نفـ
هـــای خودگـــردان و ۴۲۶۶ نفـــر نیـــز در 
ـــه  ـــه البت ـــدند ک ـــه ش ـــرداز پذیرفت ـــهریه پ ش
ــرای  ــوم تجربـــی بـ ــروه آزمایشـــی علـ در گـ
ورود بـــه دانشـــگاه آزاد ۲۹۳ نفـــر پذیـــرش 

ـــوند. ـــی ش م
ـــزی وزارت  ـــه ری ـــش و برنام ـــه پژوه موسس
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری روز دوم آبـــان 
مـــاه ۱۳۹۹ جمعیـــت دانشـــجویان  مقاطـــع 
ـــی  ـــوزش عال ـــی موسســـات آم ـــف تحصیل مختل
ـــال  ـــالمی در س ـــگاه آزاد اس ـــه دانش ـــه اضاف ب
ـــون و ۳۷۳  ـــه میلی ـــی ۹۸-۱۳۹۷ را س تحصیل

ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــر ذک ـــزار و ۳۸۸ نف ه
دانشـــگاه های ایـــران شـــامل دانشـــگاه 
ـــوم،  ـــش وزارت عل ـــت پوش ـــی تح ـــای دولت ه
وزارت بهداشـــت وزارت آمـــوزش و پـــرورش، 
ـــای  ـــگاه ه ـــه ای، دانش ـــی و حرف ـــگاه فن دانش
جامـــع علمـــی - کاربـــردی و چنـــد مرکـــز 

دیگـــر هســـتند.
ـــامل  ـــالمی ش ـــگاه آزاد اس ـــن دانش همچنی
و  دانشـــگاه  ایـــن  مختلـــف  واحدهـــای 
ـــور  ـــام ن ـــگاه پی ـــت. و دانش ـــما اس ـــکده س دانش
ـــت  ـــاره وق ـــای پ ـــگاه ه ـــوان دانش ـــر عن ـــز زی نی

تقســـیم بنـــدی مـــی شـــوند.

معــاون گردشــگری، تقویــم رویدادهــای شــاخص گردشــگری 
ــع  ــور و توزی ــگری رویدادمح ــعۀ گردش ــدف توس ــا ه ــور را ب کش
متناســب مکانــی و زمانــی ســفر بــه مدیــران کل ادارات اســتانی 

ابــالغ کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، ولــی تیمــوری بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن 
ــه خــروج از  ــه اهدافــی از جمل ــم، اظهــار کــرد: دســتیابی ب تقوی
ــوازن ســاختن ســفر در کشــور،  ــودن گردشــگری و مت ــی ب فصل
ــان و  ــزاری در زم ــور برگ ــه منظ ــم ب ــا در تقوی ــم رویداده تنظی
مــکان مشــخص و نیــز هدفمنــد و برنامه محــور کــردن رویدادهــا 
ــن  ــی ای ــه در پ ــد ک ــمار می آی ــه ش ــتاوردهایی ب ــه دس از جمل

ــود. ــق می ش ــدام محق اق
او در تشــریح فرآینــد انتخــاب رویدادهــا، گفــت: تعریــف 
ــی و  ــتانی، مل ــای اس ــرای رویداده ــک ب ــه تفکی ــاخص ها ب ش

بین المللــی و ســپس ارســال شــاخص ها بــه اســتان ها، در 
ــه  ــی را ب ــای دریافت ــذاری رویداده ــدی و صحه گ ــت جمع بن نهای
دنبــال داشــته اســت. همچنیــن پــس از گــردآوری نهایــی تهیــه 
اطالعــات تکمیلــی و طراحــی وب ســایت الکترونیکــی بــرای هــر 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــز در دس ــداد نی روی
ــن  ــا ای ــی رود ب ــار م ــرد: انتظ ــان ک ــگری بی ــاون گردش مع
اقــدام، رویدادهــا و جشــنواره ها بــه ســمت جریان ســازی 
ســفر بــه نقــاط مختلــف کشــور و قابلیــت برنامه محــور شــدن 
و  برنامه ریزی شــده  تورهــای  فــروش  و  تنظیــم  امــکان  و 
در نتیجــه توســعه صنعــت بزرگــی بــه نــام MICE بــه 
رویدادهــا  و  کنفرانس هــا  مالقات هــا،  گردشــگری  مفهــوم 
در کنــار صنعــت گردشــگری کشــور منتهــی و بــه یــک 
محصــول قابــل اتــکا بــرای رونــق گردشــگری و ابــزاری بــرای 

شــود. تبدیــل  گردشــگری  سیاســت گذاری های 
ــگری  ــاخص گردش ــای ش ــم رویداده ــت: تقوی ــوری گف تیم
کشــور شــامل دو رویــداد منتخــب از هــر اســتان بــرای آگاهــی و 
ــا هــر یــک از ادارات کل اســتانی  ــالغ شــد ت ــرداری الزم اب بهره ب
بــا تمرکــز بــر رویدادهــای شــاخص خــود نســبت بــه برنامه ریــزی 

و ترویــج ســفر در طــول ســال اقــدام کننــد.
ــوان گفــت نظــر  ــن موضــوع می ت ــدی ای ــزود: در جمع بن او اف

بــه اهمیــت و ضــرورت ترویــج و توســعه گردشــگری رویدادمحــور 
ــر  ــی ســفر در سراس ــی و زمان ــدف توســعه متناســب مکان ــا ه ب
ــتمرار  ــر اس ــی نظی ــا و ویژگی های ــت معیاره ــور و نظرداش کش
در برگــزاری، دسترســی مناســب، تجربه محــوری و قابلیــت 
ــه محصــوالت گردشــگری داخلــی و بین المللــی  ــری ب تبدیل پذی
ــت  ــن فهرس ــتان ها و تعیی ــگری اس ــای گردش ــم رویداده تقوی
ــن  ــم در ای ــی مه ــور گام ــگری کش ــاخص گردش ــای ش رویداده

ــد. ــمار می آی ــه ش ــوزه ب ح
ــته  ــتانی خواس ــت: از ادارات کل اس ــگری گف ــاون گردش مع
ــزا  ــایت رســمی و مج ــدازی وب س ــر راه ان ــالوه ب شــده اســت ع
ــی  ــی و انگلیس ــان فارس ــه دو زب ــل ب ــداد حداق ــر روی ــرای ه ب
ــان،  ــه ذی نفع ــه کلی ــوع ب ــته موض ــانی شایس ــز اطالع رس و نی
ترتیبــی اتخــاذ کننــد تــا برگــزاری مســتمر و منظــم رویدادهــای 
منــدرج در تقویــم مــورد نظــر در اولویــت برنامه ریــزی آن 
اســتان قــرار گیــرد و گــزارش آن بــه صــورت ادواری بــه معاونــت 

گردشــگری منعکــس شــود.
ــگری  ــاخص گردش ــای ش ــم رویداده ــزود: تقوی ــوری اف تیم
پرتــال جامــع  بهره بــرداری عالقه منــدان، در  بــرای  کشــور 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــگری وزارت میراث فرهنگ گردش

بــه آدرس www.visitiran.ir قــرار می گیــرد.

از شهریه دانشگاه ها چه خبر؟

تقویم گردشگری ابالغ شد
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۶ راز مهم 
برای صد ساله شدن 

ــرح  ــالمی مطـ ــادات سـ ــب عـ ــن مطلـ در ایـ
ــد از  ــروی کنیـ ــا پیـ ــر از آنهـ ــه اگـ ــده کـ شـ
ســـرعت پیـــر شـــدن بدن تـــان در ســـطح 
ــی(  ــدد علمـ ــات متعـ ــر تحقیقـ ــلولی )بنابـ سـ

ــد.  ــد شـ ــته خواهـ کاسـ
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ
ــی  ــری طوالنـ ــم عمـ ــت داریـ ــا دوسـ ــه مـ همـ
ــا  ــیم. در دنیـ ــته باشـ ــالم داشـ ــی سـ ــا بدنـ بـ
افـــراد بســـیاری هســـتند کـــه ۱۰۰ یـــا بیـــش 
ــگاه  ــد و وارد باشـ ــر کرده انـ ــال عمـ از ۱۰۰ سـ
صـــد ســـاله ها شـــده اند. اگـــر شـــما هـــم 
می خواهیـــد بـــه ایـــن باشـــگاه قـــدم بگذاریـــد، 
ایـــن راز هـــای طـــول عمـــر را بـــه خاطـــر 

ــد. ــا عمـــل کنیـ ــه آن هـ ــپارید و بـ بسـ
مـــی رود،  باالتـــر  ســـن مان  چـــه  هـــر 
انتهـــای کروموزوم هـــا )تلومرهـــا(، کوتاه تـــر 
بیمـــار  بیشـــتر  بدین ترتیـــب  می شـــوند. 
ســـالم  زندگـــی  ســـبک  امـــا  می شـــویم. 
ـــش داده  ـــم را افزای ـــی آنزی ـــح نوع ـــد ترش می توان
ــر آن  ــد. عالوه بـ ــر کنـ ــا را بلندتـ ــد تلومر هـ و قـ
بررســـی های متعـــدد نشـــان داده کـــه ورزش و 
رژیـــم غذایـــی مناســـب می توانـــد از تلومر هـــا 
مراقبـــت کنـــد. از عـــادات ســـالم زیـــر پیـــروی 
ــان  ــدن بدن تـ ــر شـ ــرعت پیـ ــا از سـ ــد تـ کنیـ
در ســـطح ســـلولی )بنابـــر تحقیقـــات متعـــدد 

ــود. ــته شـ علمـــی( کاسـ

۱. توجه به جزئیات زندگی
ــه  ــی توجـ ــات زندگـ ــه جزئیـ ــه بـ ــر چـ هـ
در  یـــا  کنیـــد  تفکـــر  آن هـــا  دربـــاره  و 
بـــه کار  کافـــی  تعقـــل  تصمیم گیری هایتـــان 
داشـــتن  موجـــب  انتخاب هایتـــان  و  ببریـــد 
ــان  ــود، عمرتـ ــر شـ ــر و کار بهتـ ــط قوی تـ روابـ

می شـــود. طوالنـــی  تـــر 

۲. دوست یابی
بررســـی های متعـــدد نشـــان داده اســـت 
کـــه بیـــن عمـــر طوالنـــی و داشـــتن دوســـتان 
و روابـــط قـــوی اجتماعـــی ارتبـــاط مســـتقیمی 
هســـت؛ بنابرایـــن تمـــاس بـــا دوســـتان تان را از 
ـــت،  ـــاب دوس ـــع انتخ ـــه موق ـــد. البت ـــت ندهی دس
ـــبک  ـــار و س ـــه رفت ـــد ک ـــاب کنی ـــانی را انتخ کس
ـــت تان  ـــر دوس ـــال، اگ ـــد. مث ـــالم دارن ـــی س زندگ
بـــه تغذیـــه اش اهمیـــت نمی دهـــد و چـــاق 
ــن  ــم در ایـ ــما هـ ــه شـ ــال اینکـ ــت، احتمـ اسـ

مســـیر قـــرار بگیریـــد، بســـیار باالســـت.

۳. دوری از دخانیات
تحقیقـــات نشـــان داده اگـــر در ۳۰ ســـالگی 
ـــان  ـــه عمرت ـــال ب ـــد، ۱۰ س ـــرک کنی ـــیگار را ت س
اضافـــه می شـــود و اگـــر در ۴۰، ۵۰ یـــا ۶۰ 
ـــب ۹،  ـــه ترتی ـــد، ب ـــرک کنی ـــیگار را ت ـــالگی س س
۶ یـــا ۳ ســـال بـــه عمرتـــان اضافـــه می شـــود.

4. پیروی از اهالی اوکیناوای ژاپن
زمانــی مــردم اهــل اوکینــاوا در ژاپــن بیــش از 
ــد و  تمــام مــردم روی کــره زمیــن عمــر می کردن
ایــن موضــوع بــه دلیــل رژیــم غذایــی منطقه شــان 
ــبز و  ــبزیجات س ــو از س ــا ممل ــذای آن ه ــود. غ ب
آن هــا  ضمــن  در  بــود.  کم کالــری  و  زرد 
ــان  ــل بشقاب ش ــذای داخ ــد غ ــوال ۸۰درص معم
جوان تــر  نســل های  امــا  می خوردنــد.  را 
ــد  ــر مانن ــی دیگ ــم غذای ــوع رژی ــن ن ــا از ای آن ه
ــری  ــد و عم ــروی نمی کنن ــود پی ــای خ قدیمی ه

ــد. ــود ندارن ــداد خ ــد اج ــی مانن طوالن

۵. کاهش وزن
ــای  ــا روش هـ ــد، بـ ــه وزن داریـ ــر اضافـ اگـ
بکاهیـــد.  خـــود  وزن  اضافـــه  از  صحیـــح 
دیابـــت،  برابـــر  در  خـــود  از  بدین ترتیـــب 
مشـــکالت  دیگـــر  و  قلبـــی  بیماری هـــای 
ــیار  ــکمی بسـ ــی شـ ــد. چاقـ ــت می کنیـ مراقبـ
خطرنـــاک اســـت و یکـــی از دالیـــل ابتـــال بـــه 
ـــد و  ـــرف کنی ـــتر مص ـــر بیش ـــت. فیب ـــت اس دیاب
ــه( غافـــل  ــه )حداقـــل ۲۰ دقیقـ از ورزش روزانـ
ـــواع  ـــما را از ان ـــی ش ـــای فیزیک ـــوید. فعالیت ه نش
بیماری هـــا و ســـرطان ها دور نگـــه مـــی دارد.

6. بخشش
از خشـــم و کینـــه نســـبت بـــه دیگـــران 
دســـت بکشـــید و از نتایـــج روحـــی و جســـمی 
خشـــم  شـــوید.  بهره منـــد  آن  حیرت انگیـــز 
ــکالت  ــی، مشـ ــاری قلبـ ــب بیمـ ــی موجـ دایمـ
و  جســـمی  بیماری هـــای  دیگـــر  و  ریـــوی 
ــو  ــش و عفـ ــس بخشـ ــود. برعکـ ــی می شـ روحـ
دیگـــران از اضطـــراب و فشـــار خـــون کاســـته و 

می کنـــد. بهتـــر  را  تنفس تـــان 
عمرمی تـــوان  طـــول  راز هـــای  دیگـــر  از 
کنتـــرل  کافـــی،  خـــواب  داشـــتن  بـــه 
اضطـــراب، هدفمنـــد بـــودن، ازدواج موفـــق، 
از  پرهیـــز  مدیترانـــه ای،  غذا هـــای  مصـــرف 
نوشـــیدنی های الکلـــی و توجـــه بـــه معنویـــات 

ــرد. ــاره کـ اشـ

پیشکسوت دوومیدانی:
 حدادی خیلی افت کرده است

ــو  ــران در توکی ــی ای ــدگان دوومیدان ــرد نماین ــا عملک ــی اهلل صالح نی ول
را ضعیــف ارزیابــی کــرد و معتقــد اســت کــه بایــد در ایــن رشــته 
اســتعدادیابی درســتی انجــام شــود و نیروهــای جــوان جایگزیــن نفــرات 

ــوند.  ــی ش فعل
ــای  ــران در بازی ه ــی ای ــده دوومیدان ــه نماین ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــاب  ــی نداشــتند. احســان حــدادی در پرت ــرد خوب ــو عملک ــک توکی المپی
دیســک بیــن ۳۲ نفــر در جایــگاه ۲۶ قــرار گرفــت، حســن تفتیــان در دوی 
۱۰۰ متــر بیــن ۶۲ نفــر، بیســت و هشــتم شــد و فرزانــه فصیحــی در دوی  

۱۰۰ متــر بیــن ۵۴ نفــر در رتبــه ۵۰ قــرار گرفــت.  
ــران  ــی ای ــان دوومیدان ــرد ملی پوش ــورد عملک ــا در م ــی اهلل صالح نی ول
در بازی هــای توکیــو بــه ایســنا گفــت: دوومیدانــی بــه هیــچ وجــه 
راضی کننــده نبــود. نمی شــود از ورزشــکاران توقــع مــدال داشــت امــا بــه 
انــدازه تدارکاتشــان هــم رضایــت را بــرآورده نکردنــد و رکوردهــای خوبــی 
از خــود بــه جــا نگذاشــتند. البتــه فصیحــی بــرای اولیــن بــار در المپیــک 
شــرکت کــرد و ایــن بابــی اســت کــه بــه بخــش زنــان اهمیــت بیشــتری 

بدهنــد تــا نفــرات خوبــی در ســطح آســیا و جهــان داشــته باشــیم.  
ــدادی  ــت: ح ــک گف ــدادی در المپی ــان ح ــرد احس ــورد عملک او در م
ــک  ــورد ی ــد در رک ــدام می توان ــر ک ــه ه ــیب دیدگی دارد ک ــن آس چندی
قهرمــان نقــش داشــته باشــد. آنقــدر کــه برایــش ســرمایه گــذاری شــده 
ــد  ــد می توان ــته باش ــی نداش ــیب دیدگ ــر آس ــم. اگ ــت نکردی ــود، برداش ب
ــا نفــرات دیگــری هــم  ــد ام ــرای بازی هــای آســیایی ســرمایه گذاری کن ب
داریــم کــه اگــر مــورد توجــه قــرار بگیرنــد می تواننــد جایگزیــن حــدادی 

ــد. ــر نظــرش کار کنن ــران زندگــی کــرد زی شــوند و حتــی اگــر او در ای
ــان خــود ســرمایه گذاری می کننــد  او افــزود: اکثــر کشــورها روی جوان
ــتند.  ــابقات می فرس ــه مس ــا را ب ــب آنه ــن مناس ــدارکات و تمری ــا ت و ب
ــوز  ــش هن ــا حریفان ــت ام ــرده اس ــزول ک ــی ن ــدادی خیل ــه ح ــد ک دیدی
در صحنــه هســتند و رکوردهــای خوبــی هــم بــه دســت آوردنــد. 
ــت  ــه کار گرف ــداد بیشــتری را ب ــد تع ــده مملکــت بای ــرای آین ــن ب بنابرای
ــر  ــون نف ــاالی ۸۰ میلی ــت ب ــا جمعی ــرد. در کشــوری ب و اســتعدادیابی ک
ــد.   ــام بدهن ــی انج ــای خوب ــه پرتاب ه ــوند ک ــدا می ش ــی پی ــا نفرات حتم
خیلــی هــا می تواننــد جایگزیــن حــدادی شــوند و او هــم مربــی و معلــم 

ــد.   ــی برایشــان باش خوب
ــک  ــورد حضــور فصیحــی در المپی ــی در م ــن پیشکســوت دوومیدان ای
ــت: فصیحــی در مســابقات  ــالیتی گف ــق اعطــای ســهمیه یونیورس از طری
ــی  ــا خیل ــته ام ــی داش ــش خوب ــر درخش ــاده ۶۰ مت ــالن و م ــل س داخ
وقت هــا قهرمانانــی بوده انــد کــه در ۵۰، ۶۰ متــر اول همــه را جــا 
ــن  ــده اند، بنابرای ــتم ش ــم و هش ــر هفت ــان ۱۰۰ مت ــته اند و در پای گذاش
ــا  ــدود ی ــی ب ــه خوب ــد در ۲۰۰ متــر ب ــده ۱۰۰ متــر نتوان شــاید یــک دون
ــه دســت  ــی را ب ــر نتیجــه خوب ــاده ۴۰۰ مت ــر در م ــده ۲۰۰ مت ــک دون ی
ــر اســتفاده  ــک نف ــرای ی ــن ســهمیه ب ــود از ای ــن ب ــت ای ــر نی ــاورد. اگ نی
شــود بهتــر بــود کــه بهتریــن، آینده دارتریــن و کســی کــه رکــورد 

ــد. ــته ببرن ــران را شکس ــاله ای ــن س چندی
ــده  ــه دون ــم ک ــک فهمیدی ــی در المپی ــور فصیح ــا حض ــزود: ب او اف
ــی  ــای ســرعت خیل ــرای دوه ــا ســن و ســال ب ــی اســت ام ــر خوب ۶۰ مت
ــان  ــم قهرم ــاال ه ــن ب ــن و س ــتقامت در س ــای اس ــت. در دوه ــم اس مه
المپیــک داشــته ایــم  امــا ســرعت زمــان خاصــی دارد و احتمــال آســیب 
ــت  ــین بول ــد یوس ــر می کنی ــما فک ــد. ش ــدا می کن ــش پی ــی افزای دیدگ
نمی توانســت در ایــن المپیــک هــم شــرکت کنــد و در برخــی مــواد مــدال 
ــا  ــه م ــی ک ــد. در حال ــدان می دهن ــا می ــه جایگزین ه ــا ب ــا آنه ــرد؟ ام بگی
ــا  ــرو ام ــه مســابقه ب ــا و ب ــم بی ــرف تســلیم نشــده می گویی ــی ط ــا وقت ت

ــم. ــدان بدهی ــا می ــه جایگزین ه ــد ب بای
صالح نیــا در مــورد عملکــرد کلــی کاروان ایــران در توکیــو هــم اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی ممکــن اســت خیلــی از کشــورها مثــل 
مــا تاحــدودی نتایــج دور قبــل را نگرفتــه باشــند. شــرایط کرونــا و تمرینــی 
و همچنیــن کمبــود دیدارهــای تدارکاتــی برخــی از تیم هــا هــم تاثیرگــذار 
ــود  ــک ب ــور در المپی ــدف حض ــا ه ــته ها صرف ــی از رش ــه برخ ــود. البت ب
ــان  ــر از زم ــر شــدند و فرات ــی خــوب ظاه ــم خیل ــا برخــی رشــته ها ه ام
ــت  ــدازه برداش ــان ان ــه هم ــد ب ــه بکاری ــر چ ــد. در کل ه ــود بودن اوج خ
ــدال آور و  ــته های م ــه رش ــد بیشــتر ب ــه بع ــن ب ــدوارم از ای ــد. امی می کنی

مربیــان بــا کیفیــت داخلــی اهمیــت بدهنــد.

حسن زاده: 
تیم فوتسال سن ایچ هفته به هفته

 بهتر خواهد شد

ـــل  ـــروزی مقاب ـــس از پی ـــاوه پ ـــچ س ـــن ای ـــال س ـــم فوتس ـــرمربی تی س
ـــه  ـــچ هفت ـــن ای ـــت و س ـــگ اس ـــدای لی ـــوز ابت ـــت: هن ـــونگون گف ـــس س م

ـــد.  ـــد ش ـــر خواه ـــه بهت ـــه هفت ب
ـــس  ـــاوه پ ـــچ س ـــن ای ـــال س ـــم فوتس ـــرمربی تی محســـن حســـن زاده س
از پیـــروزی تیمـــش مقابـــل مـــس ســـونگون بـــه ایســـنا، گفـــت: تیـــم 
ـــختی  ـــازی س ـــا ب ـــت و طبیعت ـــر اس ـــگ برت ـــد دوره لی ـــان چن ـــس قهرم م
ـــم.  ـــازی کردی ـــز ب ـــا تمرک ـــه و ب ـــا برنام ـــی ب ـــتیم. خیل ـــم داش ـــن تی ـــا ای ب
ـــده  ـــک گل برن ـــا ی ـــم و ب ـــه دادی ـــی را ارائ ـــازی حســـاب شـــده و فن ـــک ب ی
ـــی و  ـــا همدل ـــه ب ـــم ک ـــید می گوی ـــته نباش ـــم خس ـــه بازیکنان ـــدیم. ب ش

ـــیدیم. ـــروزی رس ـــه پی ـــجام ب انس
ـــازی  ـــر از ب ـــویم و روان ت ـــر می ش ـــه بهت ـــه رفت ـــه ب ـــه داد: رفت وی ادام
ـــر  ـــم بهت ـــد تی ـــت و بای ـــگ اس ـــدای لی ـــوز ابت ـــم. هن ـــازی می کنی ـــل ب قب

ـــود. ـــر ش و بهت
ـــد  ـــونگون تاکی ـــس س ـــا م ـــش ب ـــازی تیم ـــه داوری ب ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــدند و  ـــه ش ـــادی اضاف ـــوان زی ـــای ج ـــال داوره ـــال امس ـــر ح ـــه ه ـــرد: ب ک
ـــن  ـــم ای ـــم و توقع ـــی خواهش ـــم ول ـــک کنی ـــه داوران کم ـــد ب ـــان بای خودم
ـــه  ـــل چ ـــه مقاب ـــارغ از اینک ـــتر ف ـــز بیش ـــا تمرک ـــم ب ـــه داوران ه ـــت ک اس

ـــد. ـــاوت کنن ـــد، قض ـــوت می زنن ـــی س تیم
حســـن زاده ادامـــه داد: داوران در صحنه هایـــی تحـــت تاثیـــر 
مـــس و بازیکنـــان ایـــن تیـــم قـــرار گرفتند.توقع مـــان ایـــن اســـت 
کـــه داوری بهتـــر شـــده و داوران بـــا اشـــتباهات کمتـــری ســـوت 

بزننـــد.
ـــال  ـــر فوتس ـــگ برت ـــچ در لی ـــن ای ـــی س ـــانس قهرمان ـــورد ش وی در م
ـــن  ـــای س ـــم. طرفداره ـــگاه کن ـــی ن ـــردم منطق ـــعی ک ـــه س ـــت: همیش گف
ـــه  ـــم هســـتند ک ـــار تی ـــا چه ـــد. ســـه ی ـــگاه کنن ـــی ن ـــد منطق ـــم بای ـــچ ه ای
بودجـــه زیـــادی صـــرف کردنـــد و مـــا ســـعی می کنیـــم آن توانمنـــدی 
ـــول  ـــم و ق ـــرار دهی ـــم ق ـــت تی ـــم در راه موفقی ـــه داری ـــیلی را ک و پتانس

ـــم. ـــالش کنی ـــود ت ـــام وج ـــا تم ـــم ب می ده

جــواد وطن خــواه، سرپرســت مدیرعاملــی 
باشــگاه پدیــده دربــاره مالکیــت مجــدد حمیداوی 

بــر ایــن باشــگاه توضیحاتــی را بیــان کــرد. 
جــواد وطن خــواه، سرپرســت مدیرعاملــی 
باشــگاه پدیــده در گفــت وگــو بــا باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، دربــاره واگــذاری دوبــاره 
ــار  ــداوی، اظه ــه حمی ــگاه ب ــن باش ــت ای مالکی
کــرد: مالکیــت باشــگاه پدیــده هنوز بــه حمیداوی 
واگــذار نشــده اســت؛ امــا دســتگاه قضایی کشــور، 
اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضــوی و 
هیئــت فوتبــال اســتان خراســان رضــوی پیگیــر 
ــداوی  ــد حمی ــا ببینن ــتند ت ــوع هس ــن موض ای
ــه! ــا ن ــده را دارد ی شــرایط مالکیــت باشــگاه پدی

او ادامــه داد: اگــر حمیــداوی شــرایط مالکیــت 
باشــگاه پدیــده را داشــته باشــد، ایــن باشــگاه را به 
او می دهنــد. در غیــر ایــن صــورت باشــگاه پدیــده 

را بــه حمیــداوی نمی دهنــد.
ــاره اظهــارات فتاحــی، رئیــس  وطن خــواه درب
اداره کل ورزش و جوانــان خراســان رضــوی مبنــی 
بــر ایــن کــه باشــگاه پدیــده بــه حمیــداوی واگذار 
شــد، گفــت: مالکیــت باشــگاه پدیــده در اختیــار 
ــکل  ــار مش ــا او  دچ ــت، ام ــوده اس ــداوی ب حمی
ــوی   ــان رض ــال خراس ــت فوتب ــود و هیئ ــده ب ش
اداره امــور تیــم پدیــده را در ۲۰ بــازی بــر عهــده 
ــر  ــگ برت ــد لی ــل بع ــرای فص ــون ب ــت. اکن گرف

فوتبــال بایــد مالکیــت باشــگاه مشــخص شــود.

تکلیف مالکیت باشگاه پدیده هفته 
آینده مشخص می شود 

پدیــده  باشــگاه  مدیرعاملــی  سرپرســت 

ــه  ــت ک ــرده اس ــان ک ــداوی بی ــت: حمی گف
ــده را  ــگاه پدی ــداری مجــدد در باش قصــد تیم
ــرده  ــان ک ــم بی ــتانی ه ــئوالن اس دارد و مس
ــم  ــرایط را فراه ــد ش ــداوی بای ــه حمی ــد ک ان
کنــد تــا دوبــاره باشــگاه را بــه او بدهنــد. اگــر 
ــاره مالکیــت باشــگاه پدیــده را  حمیــداوی دوب
بــر عهــده بگیــرد و بعــد از گذشــت ۴ هفتــه از 
بازی هــا بــاز هــم نتوانــد باشــگاه را اداره کنــد، 
در آن صــورت فوتبــال مشــهد ضــرر می کنــد.

ــگاه  ــت باش ــف مالکی ــرد: تکلی ــار ک او اظه
آینــده  روز  چنــد  در  اســت  قــرار  پدیــده 
ــت  ــرار اس ــه ق ــق برنام ــود. طب ــخص ش مش
مســئوالن ورزش اســتان خراســان رضــوی 
اش  نماینــده  و  حمیــداوی   بــا  جلســه ای 
داشــته باشــند و اگرمســئوالن  بــه ایــن نتیجــه 
برســند کــه حمیــداوی می توانــد باشــگاه  
پدیــده را اداره کنــد، مالکیــت ایــن باشــگاه را 

می دهنــد. او  بــه 

حمیداوی درباره تغییر نام پدیده به 
شهرخودرو تصمیم می گیرد 

سرپرســت مدیرعاملــی  باشــگاه پدیــده 
دربــاره ایــن کــه در صــورت واگــذاری مالکیــت 
بــه حمیــداوی شــاهد تغییــر نــام باشــگاه 
ــود، گفــت:  ــه شــهرخودرو خواهیــم ب پدیــده ب
هــواداران پدیــده می گوینــد کــه تیــم مــا 
از مجموعــه شــهر خــودرو صدمــه دیــده 
ــه  ــده ب ــام باشــگاه پدی ــاره تغییــر ن اســت. درب
ــه  ــود. البت ــه می ش ــم گرفت ــهرخودرو تصمی ش
اگــر مالکیــت باشــگاه پدیــده دوبــاره  بــه 
حمیــداوی داده شــود، در آن صــورت او دربــاره 

ــرد. ــم می گی ــگاه تصمی ــام باش ن

حمیداوی به باشگاه پدیده برگردد، 
دیگر من نیستم 

وطن خــواه دربــاره ایــن کــه همچنــان 
گفــت:  اســت،  پدیــده  باشــگاه  سرپرســت 

ــده  ــگاه پدی ــه باش ــداوی ب ــه حمی ــی ک زمان
ــن باشــگاه حضــور  ــن در ای ــر م ــردد، دیگ برگ
نخواهــم داشــت. البتــه تــا وقتــی کــه در 
ــتیم، بــه ایــن باشــگاه  باشــگاه پدیــده هس

می کنیــم. کمــک 

حمیداوی درباره کادر فنی  و 
بازیکنان  پدیده تصمیم می گیرد 

ـــت ســـرمربیگری  ـــه وضعی ـــن ک ـــاره ای او درب
مهـــدی رحمتـــی در تیـــم پدیـــده بـــه چـــه 
نظـــر  مـــن  گفـــت:  می شـــود،  صـــورت 
حمیـــداوی را در ایـــن بـــاره نمی دانـــم. اگـــر 
ــداوی  ــه حمیـ ــده بـ ــگاه پدیـ ــت باشـ مالکیـ
ـــاره  ـــد درب ـــورت او بای ـــود، در آن ص ـــذار ش واگ
ــن کاره ای  ــرد و مـ ــم بگیـ ــی تصمیـ کادر فنـ

نیســـتم.
پدیــده  باشــگاه  مدیرعاملــی  سرپرســت 
ــه  ــزود: ب ــده اف ــاره وضعیــت بازیکنــان پدی درب
ــده  ــگاه پدی ــت باش ــف مالکی ــال تکلی ــر ح ه
بایــد مشــخص شــود و بعــد وضعیــت بازیکنــان 
ــان در  ــا همچن ــر م ــود. اگ ــوم می ش ــم معل ه
ــان را  ــه کار بازیکن ــم ک ــده بمانی ــگاه پدی باش
در نقــل و انتقــاالت انجــام می دهیــم، امــا 
ــک باشــگاه شــود  ــاره مال ــداوی دوب ــر حمی اگ
در آن صــورت او دربــاره بازیکنــان تصمیــم 

می گیــرد.
ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــواه در پای وطن خ
باشــگاه  مالکیــت  تکلیــف  می کنــم  فکــر 
ــده  ــه آین ــنبه هفت ــا یکش ــنبه و  ی ــده ش پدی

ــود. ــخص ش مش

رئیــس فدراســیون کشــتی گفــت: نتایجــی 
ــی کاران در  ــران آزاد و فرنگ ــتی گی ــه کش ک
ــت  ــد واقعی ــت آوردن ــه دس ــو ب ــک توکی المپی

ــود.  ــا ب کشــتی م
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
علیرضــا دبیــر رئیــس فدراســیون کشــتی 
ــک،  ــای المپی ــی اش از مدال ه ــاره پیش بین درب
عنــوان کــرد: مــن وقتــی آمــدم گفتــم قولــی 
هــم  مکتوبــی  چیــز  هیــچ  و  نمی دهیــم 
نیســت. ایــن واقعیــت کشــتی ماســت و ظــرف 
یکــی دو ســال نمی تــوان کاری کــرد. المپیــک 
نیســت،  آســیایی  یــا  جهانــی  مســابقات 
ــب  ــه کس ــا نتیج ــت ت ــان الزم اس ــال ها زم س

ــود. ش
رئیــس فدراســیون کشــتی خاطرنشــان 
کــرد: یزدانــی کــه نقــره گرفــت مصــدوم 
ــر  ــد. اگ ــک آم ــت روی تش ــود و از اردیبهش ب
ســال قبــل المپیــک برگــزار می شــد، یزدانــی 
حتــی  مــن  بگیــرد؟  کشــتی  می توانســت 
ــا  ــی اســت، ام ــم خوب ــی تی ــم اعزام ــم تی گفت
ایــده آل مــن نیســت. آمریــکا و روســیه بــا ایــن 
همــه شــانس مــدال طــال، ۲ و ۳ طــال گرفتنــد.

قهرمــان المپیــک بــا اشــاره بــه اینکــه 
مدال هــای  می توانســت  فرنگــی  کشــتی 
بیشــتری بگیــرد، یــادآور شــد: از تیــم ۵ 
ــتری  ــای بیش ــد مدال ه ــا بای ــی م ــره فرنگ نف
ــرد،  ــتباه نمی ک ــاروی اش ــر س ــم. اگ می گرفتی
ــی  ــص فرنگ ــن متخص ــود. م ــال ب ــانس ط ش
ــاروی و  ــت. س ــد می باخ ــا او نبای ــتم، ام نیس
رضــا گرایــی از نظــر مــن شــانس طــال بودنــد. 
ــانس  ــرد، ش ــر دور اول را رد می ک ــی اگ نجات

ــود. ــدال ب م
ــی،  ــا گرای ــتی محمدرض ــاره کش ــر درب دبی
گفــت: رضــا گرایــی بســیار خونســرد بــود و روز 

فینــال مســابقات رده بنــدی را تماشــا می کــرد. 
ــه در المپیــک در وزن ۶۷  ــود ک ــو ب او ۷۲ کیل
ــد از  ــاعت بع ــد س ــرد و چن ــت ک ــو رقاب کیل
وزن کشــی بــه تشــک آمــد. شــاید بنــا راضــی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــم، مق ــن بگوی ــد م نباش
ــن  ــد. م ــا دادن ــد بن ــه محم ــام خصوصــی ب پی
نقطــه منفــی از بنــا ندیــدم و او همــه آیتم هــا 
را دارد. اگــر روز شــانس مــا بــود، او بایــد چنــد 

ــت. ــک می گرف ــال در المپی ط
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
آزادکاران در وقــت دوم توانایــی نداشــتند و 
بدنســازی مشــکل داشــت، تصریــح کــرد: مــن 
بایــد از محمــدی هــم تشــکر کنــم، بــه نظــرم 
بــه او کــم لطفــی شــد چــرا کــه زحمــت خــود 
را کشــیده اســت. قبــل از اینکــه مــن بیایــم او 
انتخــاب شــده بــود. جا هایــی مــن ورود کــردم، 
امــا واقعیــت ایــن اســت مشــکل وجود داشــت، 

امــا بایــد آســیب شناســی شــود.
قهرمــان جهــان همچنیــن در خصــوص 
ــک،  ــال المپی ــی در فین ــن یزدان ــت حس رقاب

ــی از  ــی یک ــتی یزدان ــرد: کش ــان ک خاطرنش
ــر  ــی فک ــه پایان ــد ثانی ــود. او چن ــا ب بهترین ه
ــان لحظــه  ــام شــده، هم ــرد مســابقه تم می ک
نتیجــه را از دســت داد. مــن بــه او گفتــه بــودم 
اختــالف تــو بــا حریــف آمریکایــی چنــد امتیاز 
ــف  ــم حری ــه بودی ــن گفت ــه حس ــا ب ــود. م ب
ــه  ــد، البت ــت کن ــه مدیری ــی را ۶ دقیق آمریکای
ــی  ــف روس ــود. حری ــر ب ــه روزت ــف او ب حری
جلــوی حســن تاکتیــک داشــت بنابرایــن 
ــی  ــی و آمریکای ــف روس ــل حری ــت مقاب رقاب

ــت. ــاوت اس متف
ــی کشــتی،  ــر در خصــوص نســل طالی دبی
یــادآور شــد: نســل طالیــی کشــتی از ۹۶ 
ادامــه داشــت.  تــا ۲۰۰۳  شــروع شــده و 
ــدری،  ــادم، علیرضــا حی ــرادران خ ــدی، ب جدی
علیرضــا رضایــی و ... نفــرات دوم و ســوم خوبی 
داشــتند، امــا شــما ببینیــد بچه هــای مــا 
چقــدر زیــر گرفتنــد؟ اینجــا بایــد بــه مربیــان 
ــا ســبک  ــی کشــتی گیری ب ــم یزدان ــه بگوی پای
خــودش هســت و کســی نمی توانــد ادای او 

را در بیــاورد.
ــا  ــکاری ب ــه هم ــاره ادام ــن درب وی همچنی
غــالم محمــدی و اینکــه شــایعه شــده شــما در 
ــتید،  ــف هس ــای مختل ــی گزینه ه ــال بررس ح
خاطرنشــان کــرد: هنــوز بررســی نکردیــم 
ــم  ــه زود تصمی ــتم ک ــی نیس ــم آدم ــن ه و م
بگیــرم، امــا همــه چیــز را در نظــر دارم. بایــد 
ــم، غــالم  ــا او روز هــای آینــده جلســه بگذاری ب
ســرمایه اســت. اگــر تصمیــم گرفتــه شــد ادامه 
ــتفاده  ــر از او اس ــای دیگ ــه ج ــر ن ــد اگ می ده

می شــود.
دبیــر دربــاره انتقــادات وارد شــده بــه 
ــن  ــر حس ــرد: اگ ــوان ک ــدی عن ــالم محم غ
ــدی  ــالم محم ــه غ ــت ب ــال می گرف ــی ط یزدان
ــت  ــی زحم ــو! او مرب ــالم مورینی ــم غ می گفتی
ــی  ــم مل ــرمربیگری تی ــت. واژه س ــی اس کش
بــا قهرمانــی جهــان و المپیــک فــرق دارد. 
ــد  ــاال برس ــه بســازد و ب ــد از پای ــری بای مربیگ
ــرمایه  ــالم س ــم غ ــل می گوی ــن دلی ــه همی ب

ــت. اس
ــی  ــا تمایل ــه آی ــوال ک ــن س ــاره ای وی درب
بــرای ســرمربیگری تیــم ملــی دارد گفــت: نــه 
ــن ســمت  ــه ای ــع ب ــچ موق ــم هی ســعی می کن
ــروم. اگــر کشــتی گیری از ســرمربی ناراحــت  ن
باشــد بایــد بــه رئیــس فدراســیون بگویــد، اگــر 
مــن خــودم ســرمربی باشــم چگونــه ورزشــکار 
ــاد  ــیون زی ــی کار فدراس ــد؟ از طرف ــه کن گالی
ــوان مشــاور  ــه عن ــردم ب ــن ســعی ک اســت. م
ــک  ــری ی ــا مربیگ ــم، ام ــدی باش ــار محم کن
ــای  ــد چیز ه ــن بای ــت و م ــر اس ــه دیگ حرف

ــاد بگیــرم. ــادی ی زی
ــه   ــاره هزین رئیــس فدراســیون کشــتی درب
هــای کشــتی نیــز گفــت: مــا بــرای هــر 
مســابقه فقــط ۴ میلیــارد هزینــه ثبت نــام 
ــط  ــیه فق ــه روس ــی ب ــم اعزام ــم و تی می دهی
ــر  ــت. ه ــته اس ــت داش ــه بلی ــارد هزین ۲ میلی
بایــد  فدراســیون می شــود  رئیــس  کســی 

ــذارد. ــم بگ ــی ه میراث

ــس  ــت: رئی ــران گف ــال ای ــی والیب ــم مل ــین تی ــی پیش مرب
فدراســیون و ســرمربی تیــم ملــی والیبــال در دو مســیر متفــاوت 
در حــال حرکــت بودنــد کــه نمونــه آن، قضیــه دعــوت شــدن و 

ــود.  حــذف فرهــاد قائمــی ب
ــا تســنیم در مــورد شــرایط  احمــد مســاجدی در گفت وگــو ب
ــو  ــال پیــش از حضــور در المپیــک ۲۰۲۰ توکی ــی والیب ــم مل تی
اظهــار داشــت: همــه چیــز در تیــم ملــی نصفــه و نیمــه و بــدون 
ــد و  ــه ش ــرف پرداخت ــد ح ــا در خ ــه کاره ــه هم ــود. ب ــه ب برنام
ــرار نداشــت. در  ــی، پشــت آن ق ــچ منطق ــود و هی ــاتی ب احساس
تیــم ملــی بــا واقعیت هــا کنــار نیامدنــد کــه می تــوان بــه بــازی 
نکــردن ســعید معــروف، پیــش از المپیــک اشــاره کــرد. در زمــان 
ــد  ــت و رون ــادی می گذاش ــرام زی ــان احت ــه بازیکن ــکو، او ب والس

ــرد. ــال می ک ــت دنب ــا جدی ــا را ب پیشــرفت و عملکــرد آنه
مربــی پیشــین تیــم ملــی والیبــال ایــران ادامــه داد: آلکنــو را 
ــه عنــوان ســرمربی  ــا فقــط یــک نفــر ب ــد ت در دقیقــه ۹۰ آوردن
ــه  ــت ک ــوان گف ــد. نمی ت ــران باش ــی ای ــم مل ــت تی روی نیمک
آلکنــو، ســرمربی بــدی اســت ولــی ســبک کار او بــه درد والیبــال 
ایــران نمی خــورد. اصــال مشــخص نبــود کــه تیــم ملــی قبــل از 
آمــدن آلکنــو، دســت چــه کســی بــوده و چــرا؟ ایــن تیــم بــر چــه 
اساســی تمریــن کــرده و تمرکــز روی تکنیــک بــوده یــا تاکتیــک. 
بــه نظــر مــن، در تیــم ملــی فقــط ســر هــم بنــدی انجــام شــده 
ــود  ــج و ســردرگم ب ــا، گی ــگ ملت ه ــروف در لی ــود. ســعید مع ب
و بازیکنــان، آن طــور کــه او می خواســت بــازی نمی کردنــد. 

ــود. ــاد ب ــی زی خطاهــای ســعید در لیــگ ملت هــا خیل
ــی  ــای بزرگ ــور در تورنمنت ه ــرد: حض ــح ک ــاجدی تصری مس
ــد.  ــی می خواه ــت باالی ــک، ذهنی ــا و المپی ــگ ملت ه ــل لی مث
ذهنیــت نامناســب، اشــکاالت بزرگــی را در تیــم ایجــاد می کنــد 

کــه روی نتایــج هــم تاثیرگــذار اســت. آلکنــو بایــد زودتــر بــه ایران 
می آمــد و بــا دیــدن شــرایط بازیکنــان، تیــم ایــران را می شــناخت. 
ــزد و  ــم می ری ــه ه ــم را ب ــت تی ــه، باف ــان باتجرب ــذف بازیکن ح
ــه  فرهنــگ تیــم را تغییــر می دهــد. در فرانســه و آرژانتیــن کــه ب
مــدال طــال و برنــز المپیــک رســیدند، ایــن مــورد کامــال رعایــت 
شــده بــود. انگاپــت، یــک بازیکــن کوتــاه قامــت بــا شــکمی بــزرگ 
اســت امــا دیدیــد کــه در فینــال مقابــل روســیه بلنــد قامــت چــه 
کــرد. در میادیــن بــزرگ، تجربــه مهــم اســت. در تیــم ملــی ژاپــن 

هــم بازیکنــی مثــل شــیمیزو بــه راحتــی قابــل حــذف نیســت.
ــی  ــه راحت ــران ب ــم ای ــفندیار و وادی در تی ــه داد: اس وی ادام
حــذف شــدند و ایــن قطعــا بــا تاییــد مربیــان ایرانــی تیــم بــوده 
اســت. حتــی والســکو هــم در ایــن مــوارد، تحــت تاثیــر نظــرات 
ــتن او، کار  ــو و آزاد گذاش ــه آلکن ــام ب ــار ت ــود. دادن اختی ــا ب م
ــرای مســابقات  ــوان خــود را ب ــه ت ــان هم ــود. بازیکن درســتی نب
ــای  ــتند. دو تعویضه ه ــتی نداش ــش درس ــی چین ــتند ول گذاش
ــه  ــد ک ــش می آم ــدرت پی ــه ن ــود و ب ــت ب ــه ثاب ــو، همیش آلکن

ــن باشــند. ــا هــم در زمی ــر کاظمــی ب ــروف و صاب ســعید مع
مربــی پیشــین تیــم ملــی ژاپــن گفــت: غــرور کاذب، والیبــال 
ایــران را فــرا گرفتــه اســت و مــن طــرز تفکــر مربیــان را در ایــن 
بیــن متوجــه نمی شــوم. ســرمربی بــا مربیــان تیــم بایــد مرتــب 
صحبــت و تبــادل نظــر کنــد. مثــل کاری کــه والســکو در تیــم 
ملــی ایــران انجــام مــی داد. او همیشــه پیگیــر حــال بازیکنــان و 
روحیــه آنهــا بــود. وقتــی سیســتم روانــی تیــم درســت نباشــد، 

تیــم هــم نتیجــه نخواهــد گرفــت.
ــوال  ــت: س ــار داش ــران اظه ــال ای ــین والیب ــوش پیش ملی پ
ــردن ۲  ــراه ب ــت، هم ــن اس ــن م ــان در ذه ــه همچن ــی ک بزرگ
ــرای  ــور چــرا ب ــود. محمدرضــا حضرت پ ــرای المپیــک ب ــرو ب لیب

المپیــک انتخــاب نشــد؟ اســفندیار کــه بــا فیزیــک مناســب خود، 
آینــده والیبــال ایــران اســت چــرا حضــور در المپیــک را از دســت 
داد؟ این هــا ایرادهــای بزرگــی اســت کــه مــن متوجــه دلیــل آن 
نمی شــوم. المپیــک، زمــان مناســبی بــرای تغییــرات آلکنــو نبــود. 
جــواد کریمــی کــه تــا یــک مــاه قبــل، بــا نظــر آلکنــو، بازیکــن 
ــن  ــردن ای ــول ک ــد؟ قب ــر ش ــان الغ ــور ناگه ــود، چط ــی ب چاق

مســائل، کار ســختی اســت.
ســرمربی تیــم ناگانــو ژاپــن در مــورد آرمــان فدراســیون والیبال 
کــه قــرار گرفتــن در بیــن ۴ تیــم برتــر المپیک بــود، گفــت: رئیس 
فدراســیون و ســرمربی تیــم ملــی در دو مســیر متفــاوت در حــال 
حرکــت بودنــد. نمونــه آن، قضیــه دعــوت شــدن و حــذف فرهــاد 
ــد را  ــج ب ــا آن نتای ــگ ملت ه ــه در لی ــران ک ــم ای ــود. تی قائمــی ب
گرفــت، چطــور ممکــن بــود در المپیــک جــزو ۴ تیــم برتر باشــد؟! 
اصغــر مجــرد بــه نظــر مــن یکــی از مدافعــان وســط برتــر جهــان 
اســت ولــی در تورنمنت هایــی کــه تیــم ملــی پشــت سرگذاشــت 
در دفــاع، ســرویس و حملــه، گیــج و ســردرگم بــود. بازیکنــان در 

ایــن مــدت، فشــار روانــی زیــادی را متحمــل شــدند.
احمــد مســاجدی تصریــح کرد: جلســات کارشناســی مناســبی 
بــرای تیــم ملــی برگــزار نشــد. کارشناســان حاضــر در جلســه هم 
ــی  ــرده و حت ــل ک ــزرگ را منح ــای ب ــه تیم ه ــد ک ــانی بودن کس
ــی نســاخته اند. خیلی هــا هــم  ــم مل ــرای تی ــک بازیکــن هــم ب ی
فقــط بــه دنبــال حضــور روز نیمکــت تیــم ملــی بودنــد و اصــال به 

برطــرف کــردن، نقــاط ضعــف تیــم، فکــر نمی کردنــد.
او دربــاره حضــور بهــروز عطایــی بــه عنــوان ســرمربی تیم ملی 
گفــت: بــرای قضــاوت در مــورد ســرمربی ایرانــی، بایــد رزومــه و 
بازیکــن ســازی او را مــورد توجــه قــرار داد و اینکــه چقدر باشــگاه 
ــرایط الزم را  ــی، ش ــی ایران ــر مرب ــت. اگ ــا داده اس ــود را ارتق خ
داشــته باشــد، چــرا از او اســتفاده نکنیــم؟ بهــروز عطایــی، مربــی 
ــم  ــف حضــور او در تی ــن اصــال مخال ــا دیســیپلینی اســت و م ب
ملــی نیســتم. او گزینــه خوبــی اســت و بــه دنبــال سیاســی کاری 

هــم نیســت. عطایــی فقــط بــه فکــر تیمــش اســت.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده: 

مالکیت باشگاه پدیده هنوز به حمیداوی واگذار نشده است 

علیرضا دبیر:

 نتایج المپیک واقعیت کشتی ما بود

مساجدی: 

غرور کاذب، والیبال ایران را فرا گرفته است
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اوقات شرعی شهر تهران

ــای حرف هــا و دردودل هــای  ــه، در نشســتی دو ســاعته پ ــوه قضائی رئیــس ق
ــبکه  ــکالت ش ــائل و مش ــا مس ــت ت ــا نشس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــای ش اعض
بانکــی کشــور را از زبــان مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی و خصوصــی بشــنود 
ــی و حــل  ــام بانک ــت نظ ــرای تقوی ــتگاه قضــا ب ــای دس ــا و راهکاره و از برنامه ه

مشــکالت ســخن بگویــد. 
بــه گــزارش فــارس، حجت االســالم و المســلمین غالمحســین محســنی اژه ای 
ــای  ــا و درد و دل ه ــای حرف ه ــاعته پ ــتی دو س ــه در نشس ــوه قضائی ــس ق رئی
ــبکه  ــکالت ش ــائل و مش ــا مس ــت ت ــا نشس ــی بانک ه ــورای هماهنگ ــای ش اعض
بانکــی کشــور را از زبــان مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی و خصوصــی بشــنود 
ــی و حــل  ــام بانک ــت نظ ــرای تقوی ــتگاه قضــا ب ــای دس ــا و راهکار ه و از برنامه ه

مشــکالت ســخن بگویــد.
ــب  ــت غال ــا اکثری ــه ب ــتگاه هایی ک ــی از دس ــت: یک ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
ــا احتســاب گــردش کار گســترده آن بیــش از جمعیــت  مــردم ارتبــاط دارد و ب
ــتگاهی  ــچ دس ــاید هی ــتند و ش ــا هس ــود بانک ه ــه می ش ــه آن مراجع ــور ب کش

ــا مــردم ســر و کار داشــته باشــد. ــدازه ب ــه ایــن ان نباشــد کــه ب
بایــد  افــزود:  عیــن حــال  در  اژه ای  حجت االسالم والمســلمین محســنی 
ــا تســهیل کار آن هــا، گرفتاری هایشــان کمتــر  ــد و ب اعتمــاد مــردم افزایــش یاب

شــود.

پایبندی بانک ها به ضوابط و مقررات و تقویت
 نظارت درون سازمانی

وی پایبنــدی بانک هــا بــه ضوابــط و مقــررات و تقویــت نظــارت درون 
ــی را در کاهــش فســاد و  ــت بانک ــردن اصــول مدیری ــد ک ــازمانی و روزآم س
آســیب ها در ایــن حــوزه موثــر دانســت و متذکــر شــد ایــن کار موجــب افزایــش 

رضایتمنــدی مــردم و پیشــگیری از تولیــد پرونده هــای قضایــی می شــود.
رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: اقتصــاد ایــران بانــک محــور اســت و بــار بســیاری 
ــر دوش بانک هــا و موسســات اعتبــاری  از چرخه هــای فعــال اقتصــادی کشــور ب

اســت کــه بــه نوعــی کار پولــی و بانکــی انجــام می دهــد.
پرســش  مهــم رئیــس دســتگاه قضــا از مدیــران عامــل بانک هــا: بــرای اصــالح 

نظــام بانکــی تاکنــون چــه گام هایــی برداشــتید و چــه  برنامــه ای داریــد؟
حجت االسالم والمســـلمین محســـنی اژه ای در ادامـــه بـــه طـــرح ســـواالتی 
از مدیـــران بانکـــی پرداخـــت کـــه بـــه نظـــر وی پاســـخ فـــوری بـــه ایـــن 
ــش  ــای کاهـ ــت و راهکار هـ ــات درسـ ــاذ تصمیمـ ــد در اتخـ ــواالت می توانـ سـ

مشـــکالت بانکـــی کشـــور موثـــر باشـــد.

رئیس دستگاه قضا یکی از این مشکالت را حجم 
باالی معوقات بانکی عنوان کرد.

نظـــر  از  کـــه  گفـــت  اژه ای  محســـنی  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ـــاز  ـــا نی ـــی م ـــتم بانک ـــی سیس ـــس قبل ـــن مجال ـــته و همچنی ـــای گذش دولت ه
ـــی  ـــران بانک ـــر مدی ـــر نظ ـــن دارد و اگ ـــول بنیادی ـــی و تح ـــات اساس ـــه اصالح ب
هـــم همینطـــور اســـت، دقیقـــاً چـــه اصالحاتـــی بایـــد انجـــام شـــود و چـــه 
ـــون  ـــا کن ـــی ت ـــه گام های ـــام داد و چ ـــد انج ـــی بای ـــه کار های ـــد و چ ـــه ای دارن برنام

برداشـــته شـــده اســـت؟

چرایی فرار برخی افراد از بازپرداخت تسهیالت
ـــز مطـــرح  ـــن ســـوال را نی ـــا ای ـــل بانک ه ـــران عام ـــه از مدی ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ـــن  ـــدگان از قوانی ـــتفاده کنن ـــه سوءاس ـــبت ب ـــه نس ـــی ک ـــا گالیه های ـــه آی ـــرد ک ک
و بخشـــنامه ها بـــرای فـــرار از بازپرداخـــت تســـهیالت دارنـــد کـــه برخـــی از 
ایـــن گالیه هـــا نیـــز حـــق اســـت، آیـــا جلســـه مشـــترک بـــا همـــان افـــراد 
ـــان  ـــه تعهداتش ـــل ب ـــراد از عم ـــن اف ـــرا ای ـــه چ ـــد ک ـــی کرده ان ـــته و بررس گذاش

ــد؟ ــرپیچی می کننـ سـ
او ســـوال خـــود را اینگونـــه ادامـــه داد کـــه اگـــر بـــا ایـــن افـــراد جلســـه 
ـــا  ـــده آی ـــزار نش ـــه ای برگ ـــر جلس ـــوده و اگ ـــه ب ـــه آن چ ـــده نتیج ـــته ش گذاش
مدیـــران بانک هـــا حاضرنـــد دســـتگاه قضـــا جلســـه چنـــد جانبـــه ای را بـــا 
ـــئوالن  ـــزی و مس ـــک مرک ـــی و بان ـــئوالن بانک ـــاره، مس ـــورد اش ـــراد م ـــور اف حض
ـــوق  ـــریع حق ـــاده س ـــرای اع ـــخصی ب ـــل مش ـــا راه ح ـــد ت ـــزار کن ـــی برگ قضای

بانک هـــا تعییـــن شـــود تـــا بـــر مبنـــای آن عمـــل شـــود؟
ـــال  ـــه س ـــی در س ـــکیل کارگروه ـــه تش ـــاره ب ـــا اش ـــا ب ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ـــئوالن  ـــور مس ـــا حض ـــی ب ـــات بانک ـــات و معوق ـــری مطالب ـــرای پیگی ـــته ب گذش
ـــروه  ـــن کارگ ـــرد ای ـــا عملک ـــه آی ـــید ک ـــا پرس ـــران بانک ه ـــزی، از مدی ـــک مرک بان
ـــه  ـــا مجموع ـــروه ب ـــن کارگ ـــای ای ـــا فعالیت ه ـــه و آی ـــا ن ـــوده ی ـــز ب ـــت آمی موفقی
ـــروه  ـــن کارگ ـــت ای ـــداوم فعالی ـــاره ت ـــا درب ـــه ت ـــا ن ـــت ی ـــوده اس ـــوازی ب ـــر م دیگ

ـــود. ـــه ش ـــبی گرفت ـــم مناس تصمی
از  دیگـــری  بخـــش  در  اژه ای  محســـنی  االسالم والمســـلمین  حجـــت 
ســـخنانش اظهـــار داشـــت: ضوابـــط، قوانیـــن و مقـــررات، ســـاختار و عامـــل 
ـــش  ـــا نق ـــت، ام ـــر اس ـــاً موث ـــتگاه یقین ـــر دس ـــت ه ـــالمت و موفقی ـــانی در س انس
ـــی آن  ـــران عال ـــتگاهی را مدی ـــر دس ـــت ه ـــالمت حرک ـــت و س ـــدی در موفقی کلی

مجموعـــه برعهـــده دارنـــد.
ـــروی  ـــد و نی ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــه خوب ـــون و ضابط ـــر قان ـــزود: اگ وی اف
ـــی  ـــه خوب ـــه را ب ـــد مجموع ـــه بتوان ـــری ک ـــا مدی ـــد، ام ـــم باش ـــد ه ـــانی کارآم انس
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــی چندان ـــام اداری توفق ـــد نظ ـــته باش ـــود نداش ـــد وج ـــت کن هدای

ـــد آورد. نخواه

تبیین مشکالت احصاء شده در جریان بررسی پرونده های کیفری 
و حقوقی مربوط به بانک ها

ـــا  ـــت بانک ه ـــدی موفقی ـــش کلی ـــه نق ـــان اینک ـــا بی ـــا ب ـــتگاه قض ـــس دس رئی
ـــت  ـــوزه هاس ـــای ح ـــأت و روس ـــای هی ـــه، اعض ـــی رتب ـــران عال ـــده مدی ـــر عه ب
ـــری  ـــای کیف ـــی پرونده ه ـــان بررس ـــده در جری ـــا ش ـــکالت احص ـــن مش ـــه تبیی ب

ـــران  ـــدی مدی ـــه ج ـــتار توج ـــت و خواس ـــا پرداخ ـــه بانک ه ـــوط ب ـــی مرب و حقوق
ـــذ  ـــهیالت، اخ ـــت تس ـــرای پرداخ ـــنجی ب ـــون اعتبارس ـــائلی، چ ـــه مس ـــا ب بانک ه
ـــد. ـــرف آن ش ـــوه مص ـــهیالت و نح ـــت تس ـــر پرداخ ـــارت ب ـــب و نظ ـــق مناس وثای

در  غیرواقعـــی  کارشناســـی  اژه ای  محســـنی  حجت االسالم والمســـلمین 
ــی  ــی از معضالتـ ــالت را یکـ ــق و معامـ ــذ وثایـ ــا و اخـ ــات و مزایده هـ مناقصـ
کـــه موجـــب بـــروز فســـاد و مشـــکل در حـــوزه بانک هـــا می شـــود، گفـــت: 
گاهـــی برخـــی پروژه هـــا پیچیـــده و مهـــم هســـتند و بـــه آســـانی نمی تـــوان 
ـــاختمان  ـــک س ـــه ی ـــخیص داد ک ـــوان تش ـــا می ت ـــرد، ام ـــی ک ـــا را کارشناس آن ه
مســـکونی کـــه بـــرای آن فرضـــاً ۲۰۰ میلیـــارد ارزش گـــذاری شـــده قیمـــت 

ـــه. ـــا ن ـــی دارد ی واقع
وی ادامـــه داد: گاهـــی دیـــده شـــده ملکـــی تـــا ۱۰ برابـــر قیمـــت واقعـــی ارزش 
ـــده  ـــی ش ـــت کارشناس ـــر قیم ـــش زی ـــیار فاح ـــالف بس ـــا اخت ـــا ب ـــده ی ـــذاری ش گ
کـــه ایـــن نـــوع کارشناســـی ها هـــم بـــرای بانک هـــا و هـــم بـــرای مـــردم و 

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــر ایج ـــی دردس ـــتگاه قضای ـــرای دس ـــم ب ه

ضرورت توجه مدیران بانک ها به نوع رابطه
 با شرکت های زیرمجموعه

ــرکت های  ــا ش ــا ب ــه بانک ه ــخنانش رابط ــه س ــه در ادام ــوه قضائی ــس ق رئی
ــا را یکــی  ــد و فروش ه ــا و خری ــوع تضمین ه ــوع تســهیالت، ن ــه در ن زیرمجموع
ــرد و  ــوان ک ــر عن ــال های اخی ــی در س ــاد بانک ــروز فس ــم در ب ــائل مه از مس

ــد. ــوع ش ــن موض ــه ای ــا ب ــران بانک ه ــه مدی ــتار توج خواس
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای همچنیــن گفــت کــه بــی توجهــی 
بــه نحــوه بــه روز کــردن تســهیالت معوقــه و تهاتــر بیــن طلــب و بدهــی بانک هــا 
و نادیــده گرفتــن ضوابــط و مقــررات و قواعــد ناظــر بــر روابــط بیــن بانکــی را از 
دیگــر مســائلی دانســت کــه موجــب بــروز فســاد در شــبکه بانکــی می شــود کــه 
گاهــی حتــی رأس بانک هــا و مدیــران عالــی را درگیــر کــرده و موجــب خدشــه 

دار شــدن اعتبــار نظــام بانکــی و اعتمــاد مــردم می شــود.
رئیــس قــوه قضائیــه اصــرار بــر گنــاه صغیــره را گنــاه کبیــره دانســت و گفــت: 
تکــرار بــر تخلــف و فســاد حتــی اگــر انــدک باشــد در جامعــه اثــر روانــی منفــی 

ــان می شــود. ــذارد و ســبب خســارت و زی می گ
ــالف و  ــک اخت ــی ی ــت و وقت ــول اس ــا پ ــاس کار بانک ه ــه داد: اس وی ادام
تخلــف مالــی صــورت می گیــرد کــه گاهــی می بینیــم حتــی کارکنــان و 
مدیــران بانکــی و بانــک مرکــزی هــم آلــوده بــه آن می شــوند، در ذهــن مــردم 
بیــش از فرضــاً یــک زمیــن خــواری ۵۰ هکتــاری اثــر ســوء دارد و می بینیــم کــه 

ــود. ــم می ش ــرار ه ــوارد تک ــن م ای

نظام بانکی نیازمند اصالح است
رئیــس قــوه قضائیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه نظــام بانکــی نیازمنــد اصــالح اســت، 
ــزوم اصــالح بانکــی  متذکــر شــد: هــر دولــت و مجلســی کــه روی کار آمــد از ل
ــد در اصــالح بســتر های فســادزا در  ــا بای ــا بانک ه ــا از نظــر م ــت، ام ســخن گف
ــادی  ــر نه ــه ه ــرا ک ــند چ ــی پیشــگام باش ــی و بانک ــات مال ــگیری از تخلف پیش
دیگــری بخواهــد ایــن کار را انجــام دهــد بــه دلیــل فقــدان تجربــه و اشــراف بــر 

موضــوع نــگاه تــک بُعــدی خواهــد داشــت.
رئیــس قــوه قضائیــه در ایــن نشســت از مدیــران بانک هــای دولتــی و 
ــا  ــه ی ــی کــه ل ــاه گزارشــی از پرونده های ــا اول شــهریور م خصوصــی خواســت ت
ــت و  ــرح اس ــت مط ــازمان ثب ــات س ــتری ها و اجرایی ــا در دادگس ــه بانک ه علی
ــرای آن هــا درخواســت اعمــال  ــا ب ــه نتیجــه نرســیده ی پــس از ســال ها هنــوز ب

ــد. ــه کنن ــاده ۴۷۷ شــده ارائ م
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای گفــت: همــکاران دســتگاه قضــا بــا 
بررســی آســیب شناســانه ایــن گــزارش تــالش خواهنــد کــرد تــا مدلــی طراحــی 
ــه  ــرد و چ ــیدگی ک ــا رس ــوع پرونده ه ــن ن ــه ای ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــد ک کنن
ــای  ــر پرونده ه ــیم و اگ ــا نباش ــوع پرونده ه ــن ن ــرار ای ــاهد تک ــا ش ــرد ت ــد ک بای
ــن  ــا کمتری ــی مشــترک و ب ــا کمــک کارگروه ــوان ب ــدی تشــکیل شــد بت جدی

هزینــه آن هــا را حــل و فصــل کــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: مــواردی وجــود دارد کــه چــه بســا ضرورتــی بــرای 

احضــار قضایــی نباشــد و بتــوان بــا مصالحــه و مذاکــره آن هــا را حــل کــرد و یــا 
ــی  ــه داد و مدل ــک فیصل ــده بان ــور نماین ــا حض ــوع را ب ــل موض ــای مدیرعام ج
ایجــاد کــرد کــه در پرونــده در کمتریــن زمــان ممکــن رســیدگی و نهایــی شــود.

فشار های سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیالت
ــازمان  ــس س ــیان رئی ــمین درویش ــت االسالم والملس ــت حج ــن نشس در ای
بازرســی کل کشــور بــا اشــاره بــه فشــار های سیاســی برخــی افــراد متنفــذ بــرای 
ــرای  اعطــای تســهیالت یــا تخصیــص تســهیالت و یــا عــدم اخــذ وثایــق الزم ب
ــران  ــادی از مدی ــع اقتص ــابق توزی ــای س ــرای پروژه ه ــی ب ــهیالت حت ــه تس ارائ
عامــل بانک هــا خواســت کــه در صــورت برخــورد بــا چنیــن مســئله ای موضــوع 

را بــه بازرســی اطــالع دهنــد تــا پیگیــری و برخــورد شــوند.
وی افــزود: بررســی های ســازمان بازرســی نشــان می دهــد گاهــی حتــی یــک 
ــا فشــار های  ــوده، ام ــه برخــی اشــخاص نب ــه تســهیالت ب ــه ارائ ــک راضــی ب بان
سیاســی افــراد ذینفــوذ عامــل پرداخــت خــارج ضابطــه تســهیالت بانکــی شــده 
کــه گیرنــدگان تســیهالت آن را بــه نــام تولیــد گرفتــه و در جــای خــودش هــم 

هزینــه نکــرده و صــرف کار هــای دالیــل کــرده اســت.
ــی را  ــام بانک ــیب های نظ ــی از آس ــور یک ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س رئی
ــرای ایفــای تعهــدات ارزی عنــوان  ــزام آور قــوی ب نبــود نظــارت و ســاز و کار ال

کــرد.
ـــنجی  ـــه اعتبارس ـــه ب ـــرورت توج ـــر ض ـــه ب ـــیان در ادام ـــالم درویش حجت االس
مشـــتریان و دریافـــت وثایـــق واجـــب نقدشـــوندگی بـــرای ارائـــه تســـهیالت، 
ــد دادن  ــا و پیونـ ــازی آن هـ ــی و هوشمندسـ ــامانه های بانکـ ــازی سـ کارآمدسـ
ایـــن ســـامانه ها بـــرای جلوگیـــری از سوءاســـتفاده در دریافـــت تســـهیالت و 
ـــن بخشـــی  ـــن ضـــرورت هماهنگـــی بی ـــای تعهـــدات در بازپرداخـــت و همچنی ایف
ـــرای  ـــت ب ـــرکات و وزارت صم ـــا، گم ـــه بانکه ـــی واردات از جمل ـــای متول نهاد ه
کاهـــش معضـــل بانک هـــا از دریافـــت بازپرداخـــت تســـهیالت، تاکیـــد کـــرد.

ـــر  ـــه خاط ـــی ب ـــات دولت ـــات و معوق ـــاالی مطالب ـــم ب ـــه حج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــار داشـــت: در دو ســـال  ـــی اظه ـــر تســـهیالت کالن اعطای ـــی ب ـــدم نظـــارت کاف ع
ـــا  ـــی ب ـــهیالت بانک ـــرخ تس ـــا ن ـــورم ب ـــرخ ت ـــب ن ـــدم تناس ـــل ع ـــه دلی ـــر ب اخی
ـــهیالت  ـــت تس ـــتفاده از ران ـــا اس ـــده ای ب ـــپرده ها ع ـــدی س ـــود ۱۸ و ۱۵ درص س
ـــته  ـــودآوری داش ـــد س ـــاالنه ۴۰ درص ـــه س ـــد ک ـــرده ان ـــازاری ک ـــه و وارد ب گرفت
ـــی  ـــی برخ ـــد و حت ـــا را بازگرداندن ـــود بانک ه ـــود س ـــود خ ـــن س ـــس از گرفت و پ
ـــده در  ـــی فزاین ـــش نقدینگ ـــب افزای ـــه موج ـــد ک ـــهیالت را برنگرداندن ـــز تس نی

ـــت. ـــده اس ـــور ش کش
ـــرد  ـــد ک ـــی تأکی ـــام بانک ـــالح نظ ـــزوم اص ـــر ل ـــیان ب ـــالم درویش ـــت االس حج
ـــه ۹۰  ـــی ک ـــام بانک ـــالح نظ ـــرای اص ـــس ب ـــرح مجل ـــرد ط ـــدواری ک ـــراز امی و اب

ـــود. ـــالغ ش ـــی و اب ـــریعتر نهای ـــه س ـــده هرچ ـــی ش ـــد آن بررس درص

اقدامات دادستانی در برخورد با فساد و پیگیری مطالبات بانکی
ـــاره  ـــا اش ـــه ب ـــن جلس ـــه ای ـــز در ادام ـــران نی ـــتان ته ـــر دادس ـــی القاصی مه عل
بـــه اقدامـــات ایـــن دادســـتانی در برخـــورد بـــا فســـاد و پیگیـــری مطالبـــات بانکـــی 
و اســـتیفای حقـــوق بانک هـــا بـــه عنـــوان یکـــی از مأموریت هـــای دســـتگاه 
ـــده  ـــش عم ـــرده بخ ـــالش ک ـــران ت ـــتانی ته ـــه دادس ـــرد ک ـــان ک ـــر نش ـــا خاط قض

ـــود. ـــاده ش ـــال اع ـــت الم ـــوق بی ـــل و حق ـــرا واص ـــه دادس ـــات در مرحل مطالب
ـــده  ـــی در پرون ـــوق بانک ـــی حق ـــارد ریال ـــزار میلی ـــت ۱۰۰ ه ـــه بازگش وی ب
ونیکـــی ظـــرف ســـه مـــاه اعـــاده ۳۵ میلیـــارد ریالـــی حقـــوق بانکـــی ملـــی 
ـــوق  ـــی حق ـــارد ریال ـــزار میلی ـــت ۳ ه ـــاه و بازگش ـــار م ـــر از چه ـــی کمت در مدت
ـــه عنـــوان  ـــال از حقـــوق بانـــک دی ب بانـــک اقتصـــاد نویـــن و ۳ هـــزار میلیـــارد ری
اقدامـــات دادســـتانی تهـــران در پیگیـــری مطالبـــات بانکـــی در مـــدت اخیـــر 
یـــاد کـــرد، امـــا در عیـــن حـــال متذکـــر شـــد بخـــش عمـــده آســـیب ها در 
نظـــام بانکـــی ناشـــی از مشـــکالت مربـــوط بـــه سیســـتم بانکـــی اســـت کـــه 

مهم تریـــن آن هـــا نقـــض قوانیـــن و مقـــررات بانکـــداری اســـت.
ــه  ــدم توج ــی و ع ــم بانک ــات و جرای ــگاری تخلف ــاده ان ــران س ــتان ته دادس
ــوق  ــه حق ــدازان ب ــا از دســت ان ــدم شــکایت بانک ه ــه پیشــگیری از فســاد، ع ب
بانک هــا و پیگیــری معوقــات و عــدم اجــرای کامــل قوانیــن ضــد فســاد از جملــه 

ــه عنــوان دیگــر  ــون ارتقــای ســالمت اداری ب ــا پولشــویی و قان ــون مبــارزه ب قان
قوانیــن یــاد کــرد کــه نظــام بانکــی را دچــار آســیب کــرده اســت.

مشارکت بانک ها در تأمین منابع مالی پروژه های 
مختلف تولیدی و اشتغالزا

پیــش از ســخنان رئیــس دســتگاه قضــا و رییــس ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــورای  ــس ش ــی و رئی ــک مل ــل بان ــر عام ــین زاده مدی ــران، حس ــتان ته و دادس
ــور  ــک مح ــران بان ــاد ای ــت: اقتص ــار داش ــخنانی اظه ــا در س ــی بانک ه هماهنگ
ــدی و تجــاری کشــور،  ــف اقتصــادی و تولی ــای مختل ــای بخش ه اســت و نیاز ه

ــود. ــن می ش ــا تأمی ــق بانک ه ــرمایه از طری ــازار س ــای ب ــه ج ب
ــای  ــی پروژه ه ــع مال ــن مناب ــا در تأمی ــارکت بانک ه ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــدود  ــع مح ــود مناب ــا وج ــا ب ــه بانک ه ــت: ک ــتغالزا گف ــدی و اش ــف تولی مختل
اجــازه ندارنــد چــرخ تولیــد کشــور در دوران تحریــم متوقــف و رونــد صــادرات و 

ــای اساســی مواجــه شــود. ــود کاال ه ــا کمب ــل و کشــور ب واردات مخت
تملیــک  خصــوص  در  همچنیــن  بانک هــا  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ــح داد:  ــی در بازپرداخــت تســهیالت توضی ــل ناتوان ــه دلی ــدی ب ــای تولی واحد ه
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــک نمی کنن ــال را تملی ــدی فع ــد تولی ــچ واح ــا هی بانک ه
ــته و  ــده ورشکس ــک ش ــای تملی ــد واحد ه ــش از ۹۰ درص ــاند و بی ــروش رس ف
تعطیــل بودنــد کــه بــا وجــود ارائــه تســهیالت کســی حاضــر بــه احیــای آن هــا 
نبــوده و بانک هــا بــرای وصــول مطالباتشــان مجبــور بــه تملیــک و فــروش آن هــا 

شــدند.
ــربازان  ــور را س ــی کش ــبکه بانک ــانی ش ــروی انس ــزار نی ــش از ۲۰۰ ه وی بی
ــه  ــه از برخــی فضاســازی ها علی ــزار گالی ــا اب ــرد و ب ــی ک اقتصــادی نظــام معرف
ــا  ــام کرون ــی در ای ــان شــبکه بانکــی حت ــران و کارکن ــت: مدی نظــام بانکــی گف
یــک لحظــه از خدمــت رســانی غفلــت نکــرده انــد و حتــی در روز هایــی کــه دنیــا 
بــا کمبــود ماســک مواجــه بــود نظــام بانکــی بــا حمایــت از واحد هــای تولیــدی 

نیــاز کشــور در ایــن زمینــه را مرتفــع کــرد.

نظام بانکی خود را موظف به حمایت از تولید 
و کسب و کار می داند

پرویزیــان مدیــر عامــل بانــک پارســیان و رئیــس کانــون بانک هــای خصوصــی 
ــه  ــن نشســت اظهــار داشــت: نظــام بانکــی خــود را موظــف ب کشــور نیــز در ای
ــد و  ــردم می دان ــپرده های م ــت از س ــب و کار و صیان ــد و کس ــت از تولی حمای

ــه عنــوان معتمــد و امیــن و تســهیل گــر کار و زندگــی مــردم فعالیــت دارد. ب
وی افــزود: مــا خــود را موظــف می دانیــم بــا اســتفاده از روش هــای حقوقــی 
ــتگاه  ــه دس ــه ب ــش از آنک ــا را پی ــه بانک ه ــوط ب ــائل مرب ــد مس ــر و کارآم موث
قضــا کشــیده شــود حــل و فصــل کنیــم تــا پرونــده کمتــری بــرای قــوه قضائیــه 

تولیــد شــود.
رئیــس کانــون بانک هــای خصوصــی کشــور بــا بیــان اینکــه بانک هــا ملــزم بــه 
پیــروی از سیاســت های کالن نظــام در حــوزه پولــی و مالــی و تجــاری هســتند 
از تبدیــل تســهیالت تکلیفــی بــه محلــی بــرای رانــت برخــی ســودجویان گالیــه 

. د کر
کــوروش پرویزیــان همچنیــن بانک هــا را موظــف بــه حفــظ ترازنامــه بانکــی 
در جهــت تعــادل منافــع و ســپرده های مــردم دانســت و گفــت: اســاس فعالیــت 
ــس و  ــه مجل ــررات مصوب ــا بســیاری از مق ــی اســت، ام شــبکه بانکــی نظــم پول
فشــار های سیاســی ایــن نظــم را بهــم زده و جریــان اقتصــادی ایــران را مختــل 

کــرده اســت.
وی بــر همیــن اســاس خواســتار کمــک و حمایــت قــوه قضائیــه بــرای حفــظ 
ــتگاه  ــس دس ــا از رئی ــرازی بانک ه ــه نات ــاره ب ــا اش ــی کشــور شــد و ب نظــم پول
ــادی  ــی اقتص ــورای هماهنگ ــت ش ــئله را در نشس ــن مس ــه ای ــت ک ــا خواس قض
ســران قــوا و شــورای پــول و اعتبــار مطــرح کنــد تــا دربــاره آن تصمیــم گیــری 

شــود.

ارائه گزارشی از ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری
ـــه  ـــا ارائ ـــم ب ـــپه ه ـــک س ـــل بان ـــازردی مدیرعام ـــم چق ـــه محمدکاظ در ادام
گزارشـــی از ادغـــام ۵ بانـــک و موسســـه مالـــی و اعتبـــاری در ایـــن بانـــک و 
ـــه  ـــش ب ـــک متبوع ـــانی بان ـــروی انس ـــات و نی ـــارات، امکان ـــت اعتب ـــن وضعی آخری
ـــس  ـــت رئی ـــتار موافق ـــرد و خواس ـــاره ک ـــا اش ـــام بانک ه ـــی از ادغ ـــکالت ناش مش
دســـتگاه قضـــا بـــرای حضـــور نماینـــده حقوقـــی بانک هـــا در محاکـــم بـــه 
ـــک  ـــن بان ـــده از ای ـــرح ش ـــکایات مط ـــه ش ـــیدگی ب ـــرای رس ـــل ب ـــای مدیرعام ج
ـــاره  ـــه آن اش ـــز ب ـــادرات نی ـــک ص ـــل بان ـــعیدی مدیرعام ـــه س ـــی ک ـــد؛ موضوع ش
ـــع از  ـــی مان ـــع قضای ـــی در مراج ـــران بانک ـــتمر مدی ـــور مس ـــت: حض ـــرد و گف ک
ـــرورت  ـــه ض ـــی ک ـــرد مادام ـــنهاد ک ـــود و پیش ـــان می ش ـــت هایش ـــام مأموری انج
ـــل  ـــده مدیرعام ـــده نماین ـــا نش ـــم احص ـــک در محاک ـــل بان ـــک مدیرعام ـــور ی حض

ـــد. ـــرکت کن ـــی ش ـــات دادرس ـــل در جلس ـــی مدیرعام حقوق
ـــد  ـــاط ص ـــه ارتب ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــارت ه ـــک تج ـــل بان ـــادی مدیرعام ـــت آب دول
ـــی  ـــام بانک ـــکایت از نظ ـــزان ش ـــن می ـــا از کمتری ـــا بانک ه ـــردم ب ـــدی م در ص
نســـبت بـــه دیگـــر دســـتگاه ها و نهاد هـــا بـــه تناســـب حجـــم تعامـــالت و 
ـــاز و کاری  ـــزوم ایجـــاد س ـــتار ل ـــت و خواس ـــه ســـخن گف ـــن مجموع ـــات ای ارتباط
بـــرای وصـــول و مطالبـــات بانکـــی از کســـانی شـــد کـــه بـــه بهانـــه فعالیـــت 

ـــتند. ـــهیالت نیس ـــت تس ـــه بازپرداخ ـــر ب ـــدی حاض تولی
ـــب  ـــی موج ـــای بانک ـــاره پرونده ه ـــال درب ـــو و جنج ـــه هیاه ـــان اینک ـــا بی او ب
اخـــالل در رونـــد رســـیدگی بـــه آن هـــا و بـــی اعتمـــادی مـــردم می شـــود از 
ـــی«  ـــه »ونیک ـــوم ب ـــی موس ـــذاری مل ـــرمایه گ ـــرکت س ـــده ش ـــه پرون ـــیدگی ب رس
ـــه  ـــاه ب ـــه م ـــرف س ـــک ظ ـــوال بان ـــال از ام ـــارد ری ـــزار میلی ـــد ه ـــت ص و بازگش
ـــرد و از  ـــاد ک ـــی ی ـــای بانک ـــه پرونده ه ـــیدگی ب ـــق در رس ـــی موف ـــوان الگوی عن
ـــه  ـــا وصـــول نتیج ـــده ت ـــن پرون ـــدی ای ـــری ج ـــل پیگی ـــه دلی ـــران ب ـــتان ته دادس

ـــرد. ـــر ک تقدی

اژه ای:

نظام بانکی نیازمند اصالح است 

رییس جمهـــوری گفـــت: بـــرای اختصـــاص ارز بـــه واردات واکســـن کرونـــا 
ـــد واکســـن  ـــا تولی ـــان ب ـــم زم ـــدارد و واردات واکســـن، ه ـــچ مشـــکلی وجـــود ن هی
ـــاون  ـــه مع ـــت ک ـــت اس ـــای دول ـــزو اولویت ه ـــن ج ـــه و ای ـــرعت گرفت ـــی س داخل

اول رییس جمهـــوری بـــا جدیـــت پیگیـــری می کنـــد. 
ــه  ــی« در جلسـ ــم رییسـ ــید »ابراهیـ ــت اهلل سـ ــا ، آیـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
کمیته هـــای تخصصـــی ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا، اهمیـــت مشـــارکت 
ـــور  ـــه منظ ـــتی ب ـــول بهداش ـــت اص ـــردم در رعای ـــاد م ـــه آح ـــکاری همدالن و هم
ـــر  ـــن دارم اگ ـــزود: یقی ـــرار داد و اف ـــد ق ـــورد تاکی ـــا را م ـــروس کرون ـــرل وی کنت
مـــردم بـــه درســـتی در جریـــان خطـــرات وضعیـــت کنونـــی ویـــروس قـــرار 
ـــال  ـــا اعم ـــتی و ب ـــای بهداش ـــتورالعمل ه ـــه دس ـــت همه جانب ـــا رعای ـــد، ب گیرن
کنترل هـــا و محدودیت هـــای بیشـــتر، شـــرایط مناســـبی در کنتـــرل و غلبـــه 
ـــیر  ـــن مس ـــم در ای ـــی خواه ـــردم م ـــتم و از م ـــم داش ـــاری خواهی ـــن بیم ـــر ای ب

ـــد. ـــاری کنن ـــت را ی دول
ــا و  ــه کرونـ ــق در زمینـ ــفاف و دقیـ ــانی شـ ــر اطالع رسـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
تـــالش دشـــمنان بـــرای فضاســـازی های منفـــی در ایـــن خصـــوص اظهـــار 
ـــیما  ـــانی و صداوس ـــه اطالع رس ـــا، کمیت ـــی کرون ـــتاد مل ـــخنگوی س ـــت: س داش

ـــق،  ـــورت دقی ـــه ص ـــردم ب ـــا م ـــد ت ـــت کنن ـــانی را مدیری ـــد اطالع رس ـــد رون بای
ـــرار  ـــه ق ـــار مربوط ـــان اخب ـــمی در جری ـــع رس ـــق مراج ـــریع و از طری ـــفاف و س ش

ـــد. گیرن
ــا  ــا تاکیـــد بـــر اینکـــه صف هایـــی کـــه در رابطـــه بـ رییس جمهـــوری بـ
ـــا  ـــوند و ب ـــع ش ـــریعا جم ـــد س ـــرد، بای ـــکل می گی ـــه دارو ش ـــیون و تهی واکسیناس
ـــرد: دارو  ـــح ک ـــیم، تصری ـــا نباش ـــه صف ه ـــن گون ـــاهد ای ـــب ش ـــت مناس مدیری
ـــد  ـــرعت خواه ـــز س ـــیون نی ـــد واکسیناس ـــود دارد و رون ـــی وج ـــدازه کاف ـــه ان ب

ـــت. گرف
ـــچ  ـــا هی ـــن کرون ـــه واردات واکس ـــاص ارز ب ـــرای اختص ـــه داد: ب ـــی ادام رییس
مشـــکلی وجـــود نـــدارد و واردات واکســـن، هـــم زمـــان بـــا تولیـــد واکســـن 
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــای دول ـــزو اولویت ه ـــن ج ـــت و ای ـــه اس ـــرعت گرفت ـــی س داخل
معـــاون اول رییس جمهـــور بـــا جدیـــت پیگیـــری می کنـــد. امیـــد اســـت بـــا 
وارداتـــی کـــه انجـــام می شـــود در زمـــان کوتاهـــی شـــاهد واکســـینه شـــدن 

ـــیم. ـــردم باش ـــادی از م ـــد زی درص
ـــالمت  ـــت از س ـــار صیان ـــردم در کن ـــب و کار م ـــه کس ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــب  ـــیم کس ـــب باش ـــد مراق ـــرد: بای ـــان ک ـــت دارد، خاطرنش ـــان اهمی ـــان آن و ج

ـــوع  ـــن موض ـــت ای ـــوه مدیری ـــود و نح ـــیب نش ـــار آس ـــردم دچ ـــتغال م و کار و اش
ـــن  ـــردم تببی ـــاد م ـــرای آح ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــرف س ـــد از ط بای

ـــود. ش

ترددها در ۱0 روز آینده به شکل محسوس کاهش یابد
رییس جمهـــوری پرهیـــز از ترددهـــای غیرضـــروری و نقـــش آن در 
ـــش  ـــت: کاه ـــرار داد و گف ـــد ق ـــورد تاکی ـــروس را م ـــیوع وی ـــری از ش جلوگی
ــت  ــروس اسـ ــرل ویـ ــد کنتـ ــوری در رونـ ــائل محـ ــه مسـ ــردد از جملـ تـ
ـــش  ـــوس کاه ـــکل محس ـــه ش ـــده ب ـــد در ۱۰ روز آین ـــا بای ـــن تردده بنابرای

یابـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم رعایـــت تمامـــی اصـــول بهداشـــتی در مراســـم 
ـــم  ـــی داری ـــاور قلب ـــاد و ب ـــرد: اعتق ـــان ک ـــرم بی ـــام مح ـــوگواری ای ـــزاداری و س ع
ــه و  ــی در روح و روان جامعـ ــر مثبتـ ــد تاثیـ ــوگواری ها می توانـ ــن سـ ــه ایـ کـ
ـــزا  ـــم ع ـــتی در مراس ـــول بهداش ـــت اص ـــا رعای ـــد، ام ـــته باش ـــردم داش ـــی م زندگ
و ســـوگواری ها امـــری ضـــروری اســـت و حفـــظ و صیانـــت از جـــان مـــردم 

اولویـــت دارد.

ـــه  ـــی و کمیت ـــرارگاه عملیات ـــان، ق ـــت و درم ـــه  بهداش ـــه، کمیت ـــن جلس در ای
ــیوع  ــد شـ ــی از رونـ ــا گزارشـ ــا کرونـ ــه بـ ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــانی سـ اطالع رسـ
ـــدی  ـــن جمع بن ـــا آن و آخری ـــه ب ـــرای مقابل ـــده ب ـــام ش ـــات انج ـــروس و اقدام وی
ـــم  ـــوج پنج ـــدی م ـــرل ج ـــه و کنت ـــرای مقابل ـــده ب ـــام ش ـــای انج و هماهنگی ه
ـــد،  ـــف ش ـــز موظ ـــانی نی ـــات و اطالع رس ـــه تبلیغ ـــد و کمیت ـــه کردن ـــا را ارائ کرون
ـــت  ـــه پیوس ـــن زمین ـــن و در ای ـــی تبیی ـــکار عموم ـــرای اف ـــود را ب ـــرایط موج ش

ـــد. ـــم کن ـــانه ای را تنظی ـــی و رس فرهنگ

آیت اهلل رییسی:

برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد
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