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دبیر کانون بانک های خصوصی:

دادستان موارد تخلف 
بانک ها را به ما اعالم کند 

 توکیو به دنبال همکاری 
قوی با تهران  و ریاض است

همه دستورالعمل های بانکی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است
همه بانک ها در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می کنند

ژاپن دوستی دیرینه و مستحکمی با ایران دارد
 هدف ما کاهش تنش و ایجاد ثبات در منطقه

وزیر خارجه ژاپن از رهبر ایران تالش برای کاهش تنش ها را خواستار شد
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معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

استقرار دولت الکترونیک،
 مانع فساد و عامل  شفافیت

وزرایی باید به کابینه راه یابند که در 
قد و قواره دولت انقالبی باشند

کابینه معرفی شده بیشتر شبیه 
»کابینه سوم احمدی نژاد« است

 مبادی ورودی و خروجی تهران از 
امروز تا ۵ شهریور بسته است

 خرید ۳۰ میلیون ُدز واکسن 
قطعی شده است

سهم ۵2 درصدی صنایع کوچک
 در کشور

رئیـس سـازمان صمـت اسـتان تهـران سـهم 
صنایـع کوچـک در کشـور را ۵۲ درصـد و جـذب 
سـرمایه، بازدهی سـریع و ایجاد سـریع اشـتغال را 

از ویژگی هـای صنایـع کوچـک عنـوان کـرد. 
یدالـه صادقـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیان 
اینکـه توسـعه صنایع کوچک و زود بـازده راه برون 
رفـت از رکـود اقتصـادی اسـت، گفـت: بنگاه هـای 
کوچـک و زودبـازده درشـرایط کنونـی اقتصادی از 
جملـه تحریم هـا و شـیوع ویـروس کرونـا، آسـیب 
درمقابـل  آن هـا  آوری  تـاب  و  دیده انـد  زیـادی 
بحران هـا کـم شـده، امـا می تـوان از ظرفیت هـای 

مناسـب ایـن بنگاه هـا اسـتفاده بهتـری کرد.
بازدهـی سـریع  ادامـه جـذب سـرمایه،  وی در 
و ایجـاد سـریع اشـتغال را از ویژگی هـای صنایـع 
کوچـک عنوان کـرد و گفت: این بخـش از صنایع در 
تامیـن زنجیـره نیـاز واحدهای صنعتی بـزرگ نقش 
اساسـی دارند، بنابراین راه انـدازی و حمایت از صنایع 

کوچـک بایـد از اولویت هـای دولـت جدید باشـد.
صادقـی همچنیـن با اشـاره بـه اینکه براسـاس 
آمارهـا ۵۲ درصـد از صنایـع کشـور مربـوط بـه 
صنایـع  کـرد:  تصریـح  اسـت،  کوچـک  صنایـع 
کوچـک در اسـتان تهـران نیـز در قالـب جوازهای 
صنعتـی و صنفـی تولیدی و خدماتـی نقش مهمی 

در تولیـد ناخالـص داخلـی اسـتان دارنـد.
وی درپایـان ضمـن گرامیداشـت روز ملـی صنایع 
کوچک آمادگی سـازمان صمت اسـتان را در پیگیری 
و رفع مشـکالت واحدهای کوچک و متوسـط درقالب 

کارگروه تسـهیل ورفـع موانع تولید را اعـالم کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتـی ایران و شـرکت های اسـتانی 
و  بـودن ۵۰۵ شـهرک  دارا  بـا  اکنـون  آن  تابعـه 
۳۲۴ ناحیـه صنعتـی و سـه منطقه ویـژه اقتصادی 
درحـال بهره بـرداری، ۸۱ شـهرک و ناحیه صنعتی 
تخصصـی، ۶ شـهرک فنـاوری، ۴۰ مرکـز خدمات 
فنـاوری  مجتمـع   ۲ کار،  و  کسـب  و  فنـاوری 
اطالعـات و خدمـات نـرم  افزاری، ۹۳ هـزار و ۹۲۳ 
قـرارداد منعقـده و بهره بـرداری از ۴۸ هـزار و ۱۲ 
واحـد صنعتـی و ۳۱۴۵ واحـد کارگاهـی، زمینـه 
در  را  نفـر   ۲۴۳ و  هـزار   ۹۶۲ مسـتقیم  اشـتغال 

سراسـر کشـور فراهـم کرده اسـت.

در نامه ای خطاب به بانکی ها اعالم شد؛
هرگونه عملیات منجر به بروز ربا در 

موسسات مالی ممنوع است

ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــور ب ــتان کل کش دادس
ــوص  ــدار در خص ــن هش ــور ضم ــای کش بانک ه
در  ربــا  بــروز  بــه  منجــر  عملیــات  هرگونــه 
مؤسســات مالــی، از تعقیــب عامــالن عملیــات ربــا 

بانک هــا خبــر داد. در 
بــه گــزارش مهر، حجت االســالم جعفــر منتظری، 
دادســتان کل کشــور بــا ارســال نامــه ای بــه بانک های 
کشــور ضمــن هشــدار در خصــوص هرگونــه عملیات 
منجــر بــه بــروز ربــا در مؤسســات مالــی، از تعقیــب 

عامــالن عملیــات ربــا در بانک هــا خبــر داد.
ــل  ــران عام ــه مدی ــاب ب ــه خط ــه ک ــن نام مت
مؤسســات  و  غیردولتــی  و  دولتــی  بانک هــای 
اعتبــاری غیربانکــی آمــده بــه ایــن شــرح اســت:

»حرمــت ربــا دادن یــا گرفتــن در شــرع 
مقــدس اســالم پــس از شــرک بــه خداونــد 
ــگ  ــد جن ــت و در ح ــن معصی ــال بزرگ تری متع
بــا ذات مقــدس احدیــت شــمرده شــده اســت. در 
ــن  ــوری اســالمی کوچک تری ــدس جمه ــام مق نظ
ــتوجب  ــول و مس ــل قب ــز غیرقاب ــداق آن نی مص

تعقیــب و برخــورد بــا آن می باشــد.
و  مدیــران  دقیــق  نظارت هــای  اعمــال 
مســئوالن محتــرم نظــام پولی کشــور و پیشــگیری 
و برخــورد جــدی بــا ایــن پدیــده شــوم و مذمــوم 
امــری ضــروری و غیرقابــل اجتنــاب اســت و لــذا 
ترتیبــی اتخــاذ فرمائیــد کــه بــر اقدامــات اعمالــی 
ــات آن  ــوع در عملی ــن موض ــق ای ــده تحق بازدارن
مجموعــه و نیــز بخش هــای وابســته از قبیــل 
شــرکت های  ســرمایه گذار،  شــرکت های 
ــال  ــای الزم اعم ــا نظارت ه ــپاری و صرافی ه واس
و ضمــن اســتقرار نظامــات الزم پیشــگیرانه در 
ــر  ــات منج ــه عملی ــا هرگون ــه ب ــورت مواجه ص
ــه  ــان ب ــی متخلف ــه معرف ــا نســبت ب ــروز رب ــه ب ب

ــد. ــدام نمائی ــی اق ــالح قضائ ــع ذیص مراج
ــران  ــا مدی ــی ب ــی اســت مســئولیت نهای بدیه
ــالش  ــت ت ــی رود نهای ــار م ــوده و انتظ ــرم ب محت
خویــش را در راســتای بازگشــایی از کارکردهــای 
اعمــال  خــود  مدیریــت  تحــت  زیرمجموعــه 
فرمائیــد؛ هرگونــه قصــور در ایــن ارتبــاط موجــب 

ــود.« ــد ب ــی خواه ــای قانون ــال پیگرده اعم

ــه  ــی مقابلـ ــتاد ملـ ــم سـ ــاس تصمیـ ــر اسـ بـ
بـــا کرونـــا و در جهـــت مدیریـــت خیـــز پنجـــم 
بیمـــاری در کشـــور، از روز دوشـــنبه ۲۵ مـــرداد 
تـــا شـــنبه ۳۰ مردادمـــاه تعطیـــل اعـــالم شـــد. 
بـــه  توجـــه  بـــا  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
ــا،  ــه کرونـ ــور در زمینـ ــی کشـ ــت بحرانـ وضعیـ
محدودیت هـــای جدیـــد کرونایـــی در جلســـه 
امـــروز ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا وضـــع 

ــد. شـ
دکتـــر علیرضـــا رییســـی - ســـخنگوی ســـتاد 
ـــت:  ـــه گف ـــن زمین ـــا در ای ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل مل
ـــارت  ـــدید نظ ـــت و تش ـــر رعای ـــتاد ب ـــه س در جلس
ـــردا  ـــن از ف ـــد. همچنی ـــد ش ـــا تاکی ـــر پروتکل ه ب
ـــر  ـــی دیگ ـــه عبارت ـــا ب ـــردد ی ـــع ت ـــاعت ۱۲ من س
ـــد  ـــد و نبای ـــد ش ـــال خواه ـــردد اعم ـــت ت ممنوعی
ـــتثنا  ـــوارد اس ـــز م ـــه ج ـــرد؛ ب ـــورت گی ـــرددی ص ت
ماننـــد آمبوالنس هـــا و کامیـــون حمـــل غـــذا و 
ـــاعت  ـــردد از س ـــع ت ـــروز من ـــن از ام ـــره. بنابرای غی
ــه آینـــده  ــنبه دو هفتـ ــا صبـــح شـ ــر تـ ۱۲ ظهـ
)آخـــر وقـــت جمعـــه پنجـــم شـــهریور( اعمـــال 
ــری و  ــردد سراسـ ــع تـ ــن منـ ــد. ایـ ــد شـ خواهـ

ـــود. ـــد ب ـــتانی خواه ـــن اس بی
وی گفـــت: بنابرایـــن تمـــام مجوزهایـــی کـــه 
بـــرای تـــردد صـــادر شـــده بـــود، لغـــو خواهـــد 
ـــر  ـــه ه ـــا ب ـــه بن ـــرادی ک ـــن اف ـــر ای ـــالوه ب ـــد. ع ش
دلیلـــی تخلـــف و جریمـــه شـــدند بعـــد از یـــک 

ـــا  ـــود و حتم ـــی ش ـــر م ـــه دو براب ـــن جریم ـــاه ای م
ـــود. ـــی ش ـــذ م ـــم اخ ه

ــه ادارات  ــی همـ ــه داد: تعطیلـ ــی ادامـ رییسـ
را نیـــز داریـــم. بنابرایـــن از روز دوشـــنبه ۲۵ 
ــه  ــنبه هفتـ ــان روز کاری شـ ــا پایـ ــاه تـ مردادمـ
ــز  ــه جـ ــه ادارات بـ ــاه( همـ ــده )۳۰ مردادمـ آینـ
مشـــاغل ضـــروری ماننـــد ادارات بـــرق، آب، 
تعطیـــل   ... و  انتظامـــی  نیـــروی  اورژانـــس، 

ــود. ــد بـ خواهنـ
وی افـــزود: تعطیلـــی ادارات شـــامل بانک هـــا، 
اصنـــاف  تنهـــا  و  اســـت  و...  ادارات  اصنـــاف، 
ـــد  ـــال خواهن ـــک فع ـــغلی ی ـــروه ش ـــروری در گ ض

ـــود. ب

ســـخنگوی ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا 
تاکیـــد کـــرد: در رعایـــت پروتکل هـــا نیـــز 
ســـختگیری خواهـــد شـــد و مماشـــاتی صـــورت 

ــت. ــد گرفـ نخواهـ
رییســـی ادامـــه داد: امـــروز در ســـتاد ملـــی 
ـــد  ـــم تاکی ـــور ه ـــس جمه ـــا، ریی ـــا کرون ـــه  ب مقابل
ــر  ــی و ناظـ ــتگاه های اجرایـ ــه دسـ ــد همـ کردنـ
بایـــد بـــه شـــدت و قـــدرت وارد عمـــل شـــوند و 
ضمانـــت اجرایـــی در ارتبـــاط بـــا تخلفـــات نیـــز 
ـــن  ـــت و در ای ـــده اس ـــخص ش ـــم مش ـــزان جرای می
زمینـــه دادســـتانی، نیـــروی انتظامـــی و اصنـــاف 

ـــتند. ـــت هس ـــه رعای موظـــف ب
گفتنـــی اســـت؛ پیـــش از ایـــن پیشـــنهاد 

تعطیلـــی دو هفتـــه ای بـــرای کنتـــرل پیـــک 
ــی از  ــر بهداشـــت و جمعـ ــوی وزیـ ــم از سـ پنجـ
متخصصـــان وکارشناســـان ســـالمت مطـــرح و در 
ـــرار  ـــر ق ـــه »اگ ـــود ک ـــده ب ـــد ش ـــال تاکی ـــن ح عی
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــه قبل ـــد دفع ـــی مانن ـــد تعطیل باش
ـــا  ـــه ج ـــا هم ـــد، ام ـــت نیامدن ـــدان دول ـــط کارمن فق
بـــاز بـــود و نظارتـــی نبـــود، فایـــده ای نـــدارد.«

در هـــر حـــال کارشناســـان ســـالمت تاکیـــد 
ـــل  ـــا را تعطی ـــه ج ـــه هم ـــی ک ـــه تعطیل ـــد ک دارن
کنـــد، در کنتـــرل تاخـــت و تـــاز پیـــک فعلـــی 
بـــود؛  خواهـــد  موثـــر  کشـــور  در  بیمـــاری 
تعطیلـــی کـــه بتوانـــد بـــار انتقـــال ویـــروس را 
ـــالوه  ـــه ع ـــوری ک ـــه ط ـــد؛ ب ـــم کن ـــه ک در جامع
ــا و  ــی، راه هـ ــان دولتـ ــدان و کارکنـ ــر کارمنـ بـ
رســـتوران ها و پاســـاژها و... نیـــز بســـته شـــوند. 
نـــه ماننـــد دو ســـه روزی کـــه اخیـــرا و در 
ـــد  ـــال ش ـــان اعم ـــد قرب ـــه عی ـــی ب ـــالت منته تعطی
امـــا همـــه جـــا بـــاز بـــود و جاده هـــای شـــمالی 
کشـــور شـــاهد بـــار عظیمـــی از مســـافران بـــود؛ 
بی تردیـــد در ایـــن صـــورت تعطیلـــی موثـــر 
ــارت  ــت نظـ ــن الزم اسـ ــود. بنابرایـ ــد بـ نخواهـ
ـــا و  ـــال پروتکل ه ـــر اعم ـــختگیرانه ای ب ـــژه و س وی
ــتگاه های  ــوی دسـ ــا از سـ ــت محدودیت هـ رعایـ

مختلـــف برقـــرار شـــود.
ـــا  ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل ـــات س ـــات تصمیم جزیی

کرونـــا متعاقبـــا اعـــالم می شـــود.

آمارهـــا بیانگـــر ایـــن اســـت کـــه بدهی هـــای 
ـــون  ـــارد و ۶۵۵ میلی ـــش میلی ـــران از ش ـــی ای خارج
ـــارد  ـــت میلی ـــه هش ـــال ۱۳۹۲ ب ـــر س دالر در اواخ
و ۷۴۴ میلیـــون دالر در خـــرداد مـــاه ســـالجاری 

ـــت.   ـــیده اس رس
ـــه  ـــی خارجـــی مجموع ـــنا، بده ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــار  تعهـــدات ایجـــاد شـــده در نتیجـــه گشـــایش اعتب
اســـنادی تســـهیالت دریافتـــی از بانـــک جهانـــی 
ــی  ــن المللـ ــای بیـ ــازمان ها و نهادهـ ــایر سـ و سـ
ــای از طریـــق  همچنیـــن تامیـــن مالـــی پروژه هـ
فاینانـــس، پیـــش فـــروش نفـــت و اوراق قرضـــه 

ــرد. ــر می گیـ ــی را در بـ ــن المللـ بیـ
ــت  ــزی از وضعیـ ــک مرکـ ــار بانـ ــی آمـ بررسـ
بدهی هـــای خارجـــی کشـــور از اواخـــر ســـال 
ـــان  ـــالجاری نش ـــاه س ـــرداد م ـــان خ ـــا پای ۱۳۹۲ ت
بدهی هـــای   ۱۳۹۲ ســـال  در  کـــه  می دهـــد 
خارجـــی ایـــران معـــادل شـــش میلیـــارد و ۶۵۵ 
میلیـــون دالر بـــوده کـــه ســـهم بدهی هـــای 

ـــن  ـــدت از ای ـــد م ـــدت و بلن ـــان م ـــدت، می ـــاه م کوت
ـــارد و  ـــج میلی ـــون و ۷۰۰ دالر و پن ـــدار ۷۷ میلی مق

ــت. ــون دالر اسـ ۸۷۸ میلیـ
ــور در  ــی کشـ ــای خارجـ ــن، بدهی هـ همچنیـ

ســـال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بـــه ترتیـــب 
ـــارد و ۱۰۷ میلیـــون دالر، هفـــت  معـــادل پنـــج میلی
ـــارد و  ـــت میلی ـــون دالر و هش ـــارد و ۴۷۶ میلی میلی

ـــت. ـــوده اس ـــون دالر ب ۴۸۱ میلی

بدهی هـــای خارجـــی  ایـــن،  بـــر  عـــالوه 
ـــان  ـــه ای در پای ـــل مالحظ ـــش قاب ـــا افزای ـــور ب کش
ــون  ــارد و ۹۱۰ میلیـ ــه ۱۰ میلیـ ــال ۱۳۹۶ بـ سـ
دالر رســـید کـــه در طـــول ۸ ســـال اخیـــر 
بیشـــترین میـــزان بدهی هـــای خارجـــی ایـــران 

بـــوده اســـت.
از ســـوی دیگـــر، در اواخـــر ســـال های ۱۳۹۷، 
ــه  ــور بـ ــی کشـ ــای خارجـ ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ بدهی هـ
ــون  ــارد و ۳۳۹ میلیـ ــام ۹ میلیـ ــه ارقـ ترتیـــب بـ
دالر، ۹ میلیـــارد و ۳۱ دالر و ۹ میلیـــارد و ۱۴۲ 

میلیـــون دالر رســـیده اســـت.
ـــت  ـــزی، هش ـــک مرک ـــالم بان ـــن اع ـــق آخری طب
میلیـــارد و ۷۴۴ میلیـــون دالر تـــا پایـــان خـــرداد 
مـــاه ســـالجاری بـــرای بدهی هـــای خارجـــی 
ـــد،  ـــان می ده ـــه نش ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــور ثب کش
بدهی هـــای خارجـــی کشـــور از اواخـــر ســـال 
۱۳۹۲ تـــا پایـــان خـــرداد مـــاه ســـالجاری بیـــش 

از ۳۰ درصـــد زیـــاد شـــده اســـت. 

جزییات تعطیلی ادارات و اصناف  از 2۵ تا 3۰ مرداد

آخرین وضعیت بدهی های خارجی ایران 
تازه های خبرتازه های خبر
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ــد  ــت: بای ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
تــالش کنیــم و بســیج شــویم تــا زنجیــره تولیــد یــا 
تهیــه و توزیــع واکســن را در یــک حلقــه ۷۵ - ۸۰ 
روزه تکمیــل کــرده و در اولویــت قــرار دهیــم. حتــی 
در زمینــه اعتبــارات، هــر نــوع ارزی را بایــد تأمیــن 

کنیــم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر قالیبــاف در 
ــق  ــالمی در نط ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه علن جلس
پیــش از دســتور خــود گفــت: کرونــا و مــوج پنجــم 
یکــی از بحران هــای جــدی کشــور ماســت هــر روز 
مقــام  عــزادار می شــوند.  خانواده هــا  از  جمعــی 
ــای  ــات خــود اولویت ه ــز در بیان ــری نی معظــم رهب
ــد و تأکیــد داشــتند کــه  ــالغ کردن ــه را اب دوازده گان

ــت. ــور اس ــت کش ــا اولوی ــوع کرون موض
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی ب
نشســت تخصصــی و مشــترک کمیســیون بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی مجلــس گفــت: مــا 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــه را ب ــن جلس ــدی ای ــع بن جم
ارائــه کردیــم تــا نظــرات کارشناســی مجلــس 
ــتاد  ــدوارم س ــد. امی ــخص باش ــه مش ــن زمین در ای

ــاذ  ــی را اتخ ــات خوب ــا تصمیم ــی کرون ــزی مل مرک
اجــرا  اســت محدودیت هایــی  اگــر الزم  کننــد. 
ــد و  ــم بگیرن شــود، حتمــا کارشناســی شــده تصمی

ــم. ــرا کنی ــا را اج ــه محدودیت ه ــه هم قاطعان
بررســی ها گفــت:  بــه  اســتناد  بــا  قالیبــاف 
ــوری«  ــه مح ــه »محل ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق

مثــل طــرح شــهید ســلیمانی کــه قبــال اجــرا 
ــات غیرضــروری  ــاز اســت. خدم شــد، بســیار کارس
ــود،  ــال ش ــالت اعم ــد در مح ــتانی می توان بیمارس
ظرفیت هــای زیــادی در ایــن روش مخصوصــا در 

ــود دارد. ــت وج ــق دوردس مناط
رییــس مجلــس بــه ضــرورت واکســن و واکســینه 

ــرد و  ــاره ک ــردم اش ــریع تر م ــه س ــر چ ــردن ه ک
گفــت: همــه مــا بایــد تــالش کنیــم و بســیج شــویم 
تــا زنجیــره تولیــد یــا تهیــه و توزیــع واکســن را در 
ــرده و در  ــل ک ــه ۷۵ - ۸۰ روزه را تکمی ــک حلق ی
ــارات،  ــه اعتب ــی در زمین ــم. حت ــرار دهی ــت ق اولوی
ــت  ــر دول ــم. اگ ــن کنی ــد تأمی ــوع ارزی را بای ــر ن ه
اســت،   ۱۴۰۰ ســند  در  اصالحیــه ای  نیازمنــد 
می توانیــم یــه صــورت دو فوریتــی آن را انجــام 

ــم. دهی
ــیدگی  ــن دارو و رس ــرورت تأمی ــه ض ــاف ب قالیب
ــت: فشــار روی  ــرد و گف ــد ک ــان تأکی ــه کادر درم ب
ــای  ــزام  نیروه ــت. اع ــاد اس ــیار زی ــان بس کادر درم
کمکــی، توجــه بــه نیازهــای معیشــتی و تــداوم ایــن 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــور اس ــای کش ــزء اولویت ه ــه ج توج
می رســد بــه سیســتم دارو بایــد توجــه کنیــم. 
ــه  ــود، ک ــده می ش ــی دی ــود دارو در مکان های کمب

ــود دارد. دارو وج
ــا  ــعی م ــت: س ــت گف ــه دول ــورد کابین وی درم
ایــن بــود کــه روز چهارشــنبه نامــه رئیــس جمهــور 
در مــورد کابینــه را اعــالم وصــول کنیــم. در ســاعت 
ــه دســت مــا  ۱۳:۳۵ دقیقــه روز چهارشــنبه نامــه ب
ــی  ــه داخل ــن نام ــون آئی ــر اســاس قان ــا ب رســید. م
ــرای  ــی ب ــه تشــکیل جلســه علن ــس موظــف ب مجل
ــات  ــاس بیان ــر اس ــا ب ــتیم. م ــول هس ــالم وص اع

ــم. ــرار دادی ــت ق ــن موضــوع را اولوی ــری ای رهب
قالیبــاف در ادامــه جلســه نامــه رئیــس جمهــور 
دولــت ســیزدهم مبنــی بــر لیســت وزراء پیشــنهادی 

را قرائــت کــرد.

ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس یازدهــم 
بــه بیــان توضیحاتــی دربــاره جزئیــات بررســی 
مجلــس  در  جــاری  هفتــه  در  وزرا  صالحیــت 

پرداخــت. 
ــگاران جــوان، ســید  ــزارش  باشــگاه خبرن ــه گ ب
ــه  ــت رئیس ــخنگوی هیئ ــوی س ــن موس ــام الدی نظ
مجلــس شــورای اســالمی در حاشــیه نشســت 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی بــا حضــور در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: رئیــس جمهــور در نامــه ای 
وزرای  لیســت  گذشــته  هفتــه  چهارشــنبه  روز 
ــه مجلــس ارســال کــرد کــه  پیشــنهادی خــود را ب
اعــالم وصــول ایــن نامــه از ســوی رئیــس جمهــور 

ــد. ــالم ش ــی اع ــن علن در صح
ســخنگوی هیــات رئیســه مجلــس یازدهــم ادامــه 
ــه  ــی ک ــون اساس ــتای قان ــدام در راس ــن اق داد: ای
وظیفــه بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی و ارائه 
رأی اعتمــاد بــه آن هــا را برعهــده مجلــس قــرار داده 
اســت، انجــام شــد. بــا پایــان یافتــن جلســه علنــی 
کمیســیون های  صبــح   ۱۰ ســاعت  از  مجلــس، 
ــت وزرای  ــی صالحی ــث و بررس ــی وارد بح تخصص

ــد. ــد ش ــود خواهن پیشــنهادی در جلســات خ
ــن  ــاده ۲۰۲ آیی ــق م ــه مطاب ــان اینک ــا بی وی ب
نامــه داخلــی مجلــس، پــس از قرائــت اعــالم وصــول 
بــه  کمیســیون ها  پیشــنهادی،  وزرای  اســامی 
ــت وزرا را بررســی  ــد صالحی ــه بای ــک هفت ــدت ی م
ــا حضــور  ــرد: وزرای پیشــنهادی ب ــار ک ــد، اظه کنن
در ۱۴ کمیســیون تخصصــی و ۲ کمیســیون ویــژه، 
برنامه هــای خــود را ارائــه و بــه بحــث و تبــادل نظــر 

ــد پرداخــت. ــدگان خواهن ــا نماین ب
ــنهادی  ــر پیش ــرد: ۱۹ وزی ــح ک ــوی تصری موس
ــورت  ــه ص ــاری ب ــه ج ــنبه هفت ــه ش ــت روز س دول
ویــژه  و  تخصصــی  کمیســیون های  در  روزانــه 
مجلــس حضــور پیــدا کــرده و تــا آخــر هفتــه 

ــن وزرای پیشــنهادی در  ــا حضــور ای ۲۷۰ جلســه ب
کمیســیون ها برگــزار خواهــد شــد.

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــن جلســات؛ برنام ــدگان در ای ــار کــرد: نماین اظه
هــا، ســوابق و تجــارب، مــدارک تحصیلــی و مــدارک 
را  وزرا  ایــن  گذشــته  فعالیت هــای  بــا  مرتبــط 
بررســی می کننــد و وزرای پیشــنهادی نیــز تمامــی 
ــه  ــامانه ای ک ــود را در س ــه خ ــوط ب ــات مرب اطالع
مجلــس بــرای بررســی ایشــان در نظــر گرفتــه 
اســت، بارگــذاری کــرده تــا بــرای نماینــدگان قابــل 

ــد. ــترس باش دس
ــاره  ــا اش ــس ب ــه مجل ــات رئیس ــخنگوی هی س
ــور  ــر حض ــالوه ب ــنهادی ع ــه وزرای پیش ــه اینک ب
فراکســیون های  در  مجلــس  کمیســیون های  در 
تخصصــی نیــز حضــور خواهنــد یافــت گفــت: 
ــددی دارد  ــی متع ــیون های تخصص ــس فراکس مجل
ــوزه کاری  ــه ح ــه ب ــا توج ــنهادی ب ــه وزرای پیش ک
در  سوابقشــان  و  برنامــه  تشــریح  بــرای  خــود، 
می یابنــد. فراکســیون ها حضــور  ایــن  جلســات 

موســوی اظهــار کــرد: از ابتــدای هفتــه آینــده بــه 
ــنهادی  ــت وزرای پیش ــی صالحی ــدت ۴ روز بررس م
در صحــن علنــی مجلــس انجــام خواهــد شــد و نظــر 
نهایــی مجلــس نســبت بــه هــر یــک از وزرا در همــان 
زمــان اعــالم خواهــد شــد. براســاس مــاده ۲۰۲ 
آییــن نامــه داخلــی مجلــس بعــد از بررســی رزومــه 
پیشــنهادی، کمیســیون های  وزرای  و مشــخصات 
نســبت  را  خــود  ارزیابــی  و  دیــدگاه  تخصصــی 
بــه هــر کــدام از وزرای پیشــنهادی در جلســات 
بررســی صالحیــت آن هــا بــه مــدت ۵ دقیقــه بــرای 

ــرد. ــد ک ــریح خواهن ــردم تش ــدگان و م نماین
ــی  ــر بررس ــالوه ب ــس ع ــرد: مجل ــح ک وی تصری
بایــد  پیشــنهادی،  وزرای  صالحیــت  و  کارنامــه 
برنامــه کالن دولــت را نیــز بررســی کنــد کــه رئیــس 
ــای کالن  ــی وزرا، برنامه ه ــه معرف ــور طــی نام جمه
خــود را نیــز بــه مجلــس ارائــه کــرد و توســط رئیس 
مجلــس اعــالم وصــول و در ســامانه بارگــذاری شــد.

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی 
ــت وزرای پیشــنهادی طــی  ــت: بررســی صالحی گف

هفتــه آینــده در صحــن علنــی مجلــس بــه صــورت 
ــه  ــورت س ــه ص ــزوم ب ــورت ل ــیفت و در ص دو ش
شــیفت بررســی خواهــد شــد تــا طــی ۴ روز بررســی 

ــد. ــام برس ــه اتم ــا ب ــن صالحیت ه ای
ــور  ــس جمه ــور رئی ــوص حض ــوی درخص موس
در جلســات رأی اعتمــاد بــه وزرای پیشــنهادی 
درمجلــس نیــز بیــان کــرد: حضــور رئیــس جمهــور 
در ایــن جلســات بنــا بــه ضــرورت و تشــخیص 
ــرای  ــد ب ــد و می توانن ــد ش ــام خواه ــان انج خودش
هــر کــدام از وزرا کــه می خواهنــد در جلســات 
حضــور یافتــه و ضمــن دفــاع از کلیــات برنامه هــای 
دولــت، از وزیــر مربــوط حمایــت کنــد و در صــورت 
عــدم حضــور رئیــس جمهــور، معــاون اول وی 
ــد. ــرکت کن ــاد ش ــت رأی اعتم ــد در نشس می توان

وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
تاکنــون کــدام یــک از وزرای پیشــنهادی برنامه هــا 
ــذاری  ــس بارگ ــامانه مجل ــود را در س ــوابق خ و س
کــرده اســت؟ اظهــار کــرد: همــه وزرای پیشــنهادی 
کارنامــه و ســوابق خــود را در ایــن ســامانه بارگذاری 
کــرده و در معــرض دیــد نماینــدگان قــرار داده انــد.

یازدهــم  مجلــس  رئیســه  هیــات  ســخنگوی 
ــر  ــی ب ــری مبن ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــن در پاس همچنی
اینکــه اعــالم شــده برخــی از وزرای پیشــنهادی از 
مســئوالن دولت هــای قبلــی هســتند، آیــا ایــن 
موضــوع در بررســی صالحیت هــا مدنظــر قــرار خواهــد 
گرفــت، گفــت: مجلــس صالحیت هــا و توانمندی هــای 
تخصصــی وزرای پیشــنهادی را مــورد بحــث و بررســی 
قــرار خواهــد داد و در ایــن میــان بــه مســائل سیاســی و 

ــت. ــد داش ــراد کاری نخواه ــی اف جریان
ــی از وزرای  ــلماً برخ ــرد: مس ــد ک ــوی تاکی موس
ــا مســئول  ــر ی پیشــنهادی در دولت هــای قبــل مدی
بــوده انــد و رئیــس جمهــور حتمــا در زمــان تعییــن 
ایــن وزرا بســیاری از مــوارد را لحــاظ کــرده اســت.

قالیباف:

 باید زنجیره تهیه و توزیع واکسن را
 در یک حلقه 8۰ روزه تکمیل کنیم

وزرای پیشنهادی در 2۷۰ جلسه کمیسیون ها شرکت خواهند کرد

رئیس کمیسیون عمران مجلس:
وزرایی باید به کابینه راه یابند که در 

قد و قواره دولت انقالبی باشند

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســالمی، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط امــروز 
ــته  ــور داش ــه حض ــد در کابین ــی بای ــور وزرای کش
باشــند کــه در قــد و قــواره دولــت انقالبــی باشــند.

ــو  ــت وگ ــی در گف ــی کوچ ــا رضای ــد رض محم
ــه وزرای  ــی کارنام ــد بررس ــاره رون ــنا، درب ــا ایس ب
پیشــنهادی در کمیســیون عمــران، بیــان کــرد: 
صبــح  امــروز  جلســه  در  عمــران  کمیســیون 
ــه  ــوان گزین ــه عن ــمی ب ــتم قاس ــای رس ــان آق میزب
پیشــنهادی وزارت راه و شهرســازی جهــت بررســی 
کارنامــه ایشــان، مــی باشــد. در جلســه بعــد از ظهــر 
ــه عنــوان گزینــه  کمیســیون نیــز آقــای وحیــدی ب
ــه در  ــه برنام ــت ارائ ــور جه ــنهادی وزارت کش پیش

ــد. ــد ش ــر خواهن ــران حاض ــیون عم کمیس
وی در ادامــه اظهــار کــرد: همچنیــن در روز 
نیــرو  وزارت  پیشــنهادی  نیــز گزینــه  یکشــنبه 
ــه  ــا برنام ــد ت ــد آم ــران خواه ــیون عم ــه کمیس ب
ــای  ــه ه ــس گزین ــد. مجل ــه کن ــود را ارائ ــای خ ه
ــر  ــرد و اگ ــد ک ــی خواه ــق ارزیاب پیشــنهادی را دقی
ــنهادی  ــه پیش ــه گزین ــیم ک ــدی برس ــع بن ــه جم ب
تــوان انجــام امــورات وزارت خانــه را نــدارد مجلــس 

ــاد نخواهــد داد. بــه آن فــرد رای اعتم
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای 
ــا در  ــار م ــرد و معی ــرد: رویک ــح ک ــالمی، تصری اس
ــای  ــه ه ــه گزین ــت ک ــن اس ــران ای ــیون عم کمیس
جهــادی  و  انقالبــی  روحیــه  دارای  پیشــنهادی 
باشــند. بــا توجــه بــه شــرایط امــروز کشــور وزرایــی 
بایــد در کابینــه حضــور داشــته باشــند کــه در قــد و 

ــند.  ــی باش ــت انقالب ــواره دول ق
رضایــی ضمــن حمایــت از دولــت جدیــد، تاکیــد 
ــت  ــی حمای ــت اهلل رئیس ــده دو دوره از آی ــرد: بن ک
کــرده ام و ایــن رویکــرد مجلــس بــه معنــای تقابــل 
ــه  ــک ب ــای کم ــه معن ــه ب ــت بلک ــت نیس ــا دول ب
دولــت بــرای بهبــود شــرایط موجــود و ریــل گــذاری 
مناســب و حفــظ اســتقالل و همچنیــن حفــظ 

ــی باشــد. ــس شــورای اســالمی م ــگاه مجل جای

عراقچی:
 باج خواهی انگلیس از ایران 

هرگز اتفاق نخواهد افتاد

معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان گفــت: انگلیــس 
بدهی هــای  پرداخــت  بــرای  می کنــد  تــالش 
ــه  ــال ب ــل س ــش از چه ــه بی ــران ک ــه ای ــود ب خ
طــور غیرقانونــی نــگاه داشــته اســت، از ایــران بــاج 

ــد. ــی کن خواه
ــی در  ــاس عراقچ ــید عب ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
توییتــی در پاســخ بــه توییــت نخســت وزیر انگلیــس 
نوشــت: انگلیــس تــالش مــی کنــد بــرای پرداخــت 
ــه ایــران، کــه بیــش از چهــل  بدهــی هــای خــود ب
ــته اســت، از  ــگاه داش ــی ن ــور غیرقانون ــه ط ــال ب س

ــاج خواهــی کنــد.  ایــران ب
این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 

ــد.  ــی باش ــا م ــق پابرج ــوز تواف ــا هن ــر م از نظ
ــه انگلیــس کار درســت  ــان آن رســیده اســت ک زم
را انجــام دهــد و اجــازه ندهــد آمریــکا ایــن تبــادل 

ــد. ــب کن ــانی را تخری انس
ــا  ــس ب ــر انگلی ــت وزی ــون، نخس ــس جانس  بوری
انتشــار پیامــی در حســاب کاربــری خــود در توئیتــر 
ــوری  ــه آش ــس انوش ــودن حب ــتباه ب ــای اش ــا ادع ب
ــی  ــان دوتابعیت ــایر زندانی ــتار آزادی وی و س خواس
ــه  ــا ب ــت آنه ــران و بازگش ــی در ای ــی -انگلیس ایران

ــود.  ــه شــده ب خان
معــاون سیاســی وزیــر خارجــه روز گذشــته نیــز 
ــت:  ــس گف ــه انگلی ــور خارج ــر ام ــه وزی ــاب ب خط
ــه  ــد ک ــری می دانی ــس دیگ ــر ک ــر از ه ــما بهت ش
توافــق بــرای آزادی ۱۰ زندانــی هفته هــا پیــش بــه 
ــنگتن  ــما در واش ــتان ش ــا دوس ــید ام ــرانجام رس س

ــع آن شــدند. مان
ســیدعباس عراقچــی در پاســخ بــه توییــت 
»دومینیــک راب«، وزیــر خارجــه انگلیــس در مــورد 

ــت: ــه وی نوش ــاب ب ــوری خط ــه آش انوش
»آقای دومینیک راب

شـــما بهتـــر از هـــر کـــس دیگـــری می دانیـــد 
کـــه توافـــق بـــرای آزادی ۱۰ زندانـــی - از جملـــه 
انوشـــه آشـــوری - هفته هـــا پیـــش بـــه ســـرانجام 
ـــع آن  ـــنگتن مان ـــما در واش ـــتان ش ـــا دوس ـــید ام رس

ـــدند. ش
ــرای  ــکا ب ــط آمری ــر توس ــر دیگ ــوری و ۹ نف آش
اهــداف سیاســی بــه گــروگان گرفتــه شــده اند. 
امیــدوارم ایــن موضــوع را بــرای مــردم خــود تشــریح 

ــد.« کنی

موافقت مجلس با استعفای 
»زاکانی« از نمایندگی پارلمان 

بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
اســتعفای نماینــده قــم از نمایندگــی پارلمــان 

کردنــد. موافقــت 
بــه گــزارش تســنیم، بررســی تقاضــای اســتعفای 
ــس شــورای  ــم در مجل ــده ق ــی نماین علیرضــا زاکان
اســالمی در دســتور کار جلســه علنــی قــوه مقننــه 

قــرار گرفــت.
نماینــدگان پــس از اســتماع نظــرات مخالفــان و 
موافقــان ایــن تقاضــا بــا ۱۴۸ رأی موافــق، ۹۹ رأی 
مخالــف و ۱۶ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۶۹ نماینــده 
ــتعفای  ــا اس ــان ب ــی پارلم ــن علن ــر در صح حاض

ــد. ــس موافقــت کردن ــی از نمایندگــی مجل زاکان

انتقاد محمدبیگی از نبود زنان در 
لیست وزرای پیشنهادی

ــورای  ــس ش ــان مجل ــیون زن ــو فراکس ــک عض ی
ــن وزرای پیشــنهادی  ــان در بی ــود زن اســالمی از نب

ــرد.  ــاد ک ــت ســیزدهم انتق دول
بــه گــزارش ایســنا، فاطمــه محمدبیگــی نماینــده 
خــود  توییتــر  صفحــه  در  مطلبــی  در  قزویــن 
ــت  ــنهادی دول ــت وزرای پیش ــه لیس ــاره ب ــا اش ب

ــت: ــیزدهم نوش س
»نامــه وزرای پیشــنهادی رئیــس جمهــور در 

ــد. ــول ش ــالم وص ــس اع مجل
ــه هســت کــه چــرا از ظرفیــت  ــن گالی  جــای ای
پرتــالش  و  جهــادی  متخصــص،  مدیــر  بانــوان 
اســتفاده نشــده اســت. در حالــی کــه انتظــار 
ــوان  ــا از بان ــی از وزارتخانه ه ــرای برخ ــت، ب می رف
ــنهادی  ــت وزرای پیش ــا در لیس ــود، ام ــتفاده ش اس

ــورد.« ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــچ بانوی ــام هی ن
امـروز محمدباقـر قالیبـاف رییس مجلس شـورای 
اسـالمی نامه رییـس جمهوری دربـاره معرفی وزرای 
پیشـنهادی دولت سـیزدهم جهت بررسـی صالحیت 

و رای اعتمـاد در مجلـس را اعـالم وصول کرد.
هــای  کمیســیون  ای  هفتــه  یــک  فرصــت 
تخصصــی جهــت بررســی برنامــه وزرای پیشــنهادی 
ــنبه  ــاد از روز ش ــات رای اعتم ــده و جلس ــاز ش آغ

ــود. ــی ش ــروع م ــرداد ( ش ــده ) ۳۰ م ــه آین هفت

 توکیو به دنبال همکاری قوی با 
تهران  و ریاض است

وزیــر خارجــه ژاپــن تاکیــد کــرد کــه کشــورش 
ــا ایــران و عربســتآن  بــه دنبــال همــکاری محکــم ب
ایجــاد ثبــات در  در راســتای کاهــش تنــش و 

ــت.  ــه اس منطق
بــه گــزارش ایســنا، توشیمیتســو موتگــی، وزیــر 
خارجــه ژاپــن در گفــت وگــو بــا الشــرق االوســط بــه 
مســائل مختلــف منطقــه از جملــه روابــط توکیــو بــا 

تهــران و ریــاض پرداخــت.
ــه هفــت کشــور  ــردا ســفری ب ــرار اســت ف وی ق

ــد. ــاز کن ــران را آغ ــه ای ــه از جمل خاورمیان
ــت  ــن گف ــی از ای ــن در بخش ــه ژاپ ــر خارج وزی
وگــو تاکیــد کــرد: ژاپــن بــا توجــه بــه اینکــه 
دوســتی دیرینــه و مســتحکمی بــا ایــران دارد ، 
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــوردار اس ــی برخ از وضعیت

ــد. ــر کن ــادل نظ ــور تب ــن کش ــا ای ــت ب صراح
ــا در  ــش ه ــی تن ــال زمان ــرای مث ــت: ب وی گف
منطقــه افزایــش یافــت و آبــه شــینزو، نخســت 
وزیــر پیشــین ژاپــن بــه ایــران ســفر کــرد بــه طــور 
مســتقیم از رهبــر ایــران تــالش بــرای کاهــش 
تنــش هــا و ایجــاد ثبــات را خواســتار شــد و از آن 
زمــان بطــور مــداوم ارتبــاط در ســطح روســا و وزرای 

ــود دارد. ــه وج خارج
موتگــی خاطرنشــان کــرد: از زمانــی کــه بــه عنوان 
وزیــر خارجــه روی کار آمــدم ۶ مکالمــه مســتقیم و 

تلفنــی بــا وزیــر خارجــه ایــران انجــام دادم.
ــه  ــن ب ــت: ژاپ ــه گف ــن در ادام ــه ژاپ ــر خارج وزی
ــه از  ــورهای مربوط ــا کش ــم ب ــکاری محک ــال هم دنب
ــارکت در  ــور مش ــه منظ ــتان ب ــران و عربس ــه ای جمل
کاهــش تنــش هــا و ایجــاد ثبــات در خاورمیانه اســت.

هشدار دادستانی کل کشور به مسئولین 
وزارت بهداشت و واردکنندگان دارو 

درباره رسوب دارو در گمرک 
بهداشــت  وزارت  گفت:مســئولین  عمرانــی 
ســریعتر نســبت بــه تعییــن تکلیــف کاالهــای دپــو 

شــده در گمــرکات اقــدام کننــد. 
ــگاران جــوان، ســعید  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــوردر  ــتان کل کش ــی دادس ــاون قضای ــی مع عمران
ــام  ــرودگاه ام ــرک ف ــبانه از گم ــد ش ــان بازدی جری
ــای  ــف دارو ه ــئولین تکلی ــریعتر مس ــت: س )ره( گف
انبــار شــده در گمــرک را تعییــن تکلیــف کننــد در 
غیــر اینصــورت فــورا از ســازمان امــوال تملیکــی بــه 

ــد شــد. حــراج گذاشــته خواهن
عنــوان  بــه  کشــور  کل  گفت:دادســتانی  وی 
ــواد  ــرم و م ــوی س ــوع دپ ــه موض ــوم ب مدعی العم
اولیــه تولیــد دارو ورود پیــدا می کنــد و نماینــدگان 
وزارت بهداشــت بایــد بیاینــد و کاال هــای دپــو شــده 

ــد. ــف کنن ــن تکلی ــرکات را تعیی در گم
معاون دادسـتان کل کشور بیان کرد: بخش خصوصی 

هـم اگر اقدامی نکنند، کاال ها متروکه اعالم می شـوند.

میرتاج الدینی معاون پارلمانی
 رئیس جمهور نمی شود 

بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  در  تبریــز  نماینــده 
ــور وی  ــر حض ــی ب ــور مبن ــس جمه ــنهاد رئی پیش
ــه در  ــرد ک ــالم ک ــت اع ــی دول ــت پارلمان در معاون

می مانــد.  مجلــس 
جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
محمدرضــا  ســید  المســلمین  و  حجت االســالم 
و  آذرشــهر  تبریــز،  نماینــده  الدینــی  میرتــاج 
ــه  ــاره ب ــا اش ــورای اســالمی ب ــس ش اســکو در مجل
ــور  ــس جمه ــی، رئی ــالم رئیس ــنهاد حجت االس پیش
ــت  ــور وی در معاون ــر حض ــی ب ــیزدهم مبن دوره س
پارلمانــی دولــت اعــالم کــرد کــه در مجلــس 

. نــد می ما
ایــن نماینــده در پایــان از رئیســی تشــکر کــرد و 
گفــت: بــه تعامــل مجلــس و دولــت کمــک خواهــم 

کــرد.

ــون ُدز  ــد ۳۰ میلیـ ــدن خریـ ــی شـ ــوری از قطعـ ــس جمهـ  رییـ
ـــاز  ـــای مج ـــداد داروخانه ه ـــش تع ـــا افزای ـــت: ب ـــر داد و گف ـــن خب واکس
ـــای  ـــرف روزه ـــه ظ ـــا ۳۰۰ داروخان ـــی ت ـــای کرونای ـــع داروه ـــرای توزی ب

آتـــی شـــاهد کاهـــش صـــف در داروخانه هـــا خواهیـــم بـــود. 
ـــه  ـــی در جلس ـــم رییس ـــید ابراهی ـــت اهلل س ـــا، آی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــرل  ـــرای کنت ـــه ب ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل ـــتاد مل س
و توقـــف شـــیوع کرونـــا حتمـــا بایـــد یـــک عـــزم و اجمـــاع ملـــی 
ــی،  ــی و غیردولتـ ــای دولتـ ــه بخش هـ ــت: همـ ــود، گفـ ــاد شـ ایجـ
ــد  ــردم بایـ ــاد مـ ــه آحـ ــی و همـ ــی و حقوقـ ــخصیت های حقیقـ شـ
ـــگ  ـــاک، هماهن ـــروس خطرن ـــن وی ـــیوع ای ـــت ش ـــرل وضعی ـــرای کنت ب

و هم صـــدا باشـــند.
ــی و  ــن هم صدایـ ــاد ایـ ــرای ایجـ ــزود: بـ ــوری افـ ــس جمهـ رییـ
ـــل  ـــن معض ـــف ای ـــاد مختل ـــریح ابع ـــن وتش ـــا تبیی ـــد ب ـــی بای هماهنگ
هـــم در ایـــران و هـــم در دیگـــر کشـــورها، مـــردم را بـــرای مقابلـــه 

ــرد. ــاده کـ ــا آمـ ــا کرونـ ــع بـ ــه و قاطـ همه جانبـ

ــای  ــزو اولویت هـ ــان جـ ــوق کادر درمـ ــات معـ ــت مطالبـ پرداخـ

ســـازمان برنامـــه و بودجـــه باشـــد
رییســـی بـــا تاکیـــد بـــر لـــزوم تســـریع در پرداخـــت مطالبـــات 
ـــه  ـــرای ادامـــه فعالیـــت جهادگون ـــزه ب معـــوق کادر درمـــان و ایجـــاد انگی
ـــات  ـــت مطالب ـــت: پرداخ ـــار داش ـــالمت، اظه ـــان س ـــه مدافع و فداکاران
ــه و  ــازمان برنامـ ــزو اولویت هـــای سـ ــان بایـــد جـ معـــوق کادر درمـ
ـــه  ـــت بدن ـــم و تقوی ـــه ترمی ـــبت ب ـــد نس ـــن بای ـــد. همچنی ـــه باش بودج
ــر،  ــالل احمـ ــای هـ ــگاهی، نیروهـ ــای دانشـ ــان از نیروهـ کادر درمـ
ـــان  ـــیجی، حوزوی ـــد بس ـــب و توانمن ـــای داوطل ـــلح، نیروه ـــای مس نیروه
ـــم  ـــازه دهی ـــد اج ـــم و نبای ـــدام کنی ـــی اق ـــان مردم ـــوم داوطلب و از عم

ـــود. ـــالل ش ـــه و اخت ـــار وقف ـــی دچ ـــات کادر درمان خدم
ـــریع در  ـــدی را تس ـــم بع ـــروری و مه ـــدام ض ـــوری اق ـــس جمه ریی
ـــدن  ـــی ش ـــر قطع ـــالم خب ـــن اع ـــوان و ضم ـــیون عن ـــد واکسیناس رون
ـــن  ـــر ای ـــان ب ـــر کارشناس ـــت: نظ ـــن، گف ـــون ُدز واکس واردات ۳۰ میلی
اســـت کـــه بـــرای کنتـــرل وضعیـــت نامطلـــوب شـــیوع کرونـــا در 

ـــود. ـــن ش ـــن تامی ـــر، واکس ـــون ُدز دیگ ـــد ۶۰ میلی ـــور، بای کش
رییســـی بـــا بیـــان اینکـــه بســـنده کـــردن بـــه تدویـــن و اعـــالم 
پروتکل هـــای بهداشـــتی بـــه تنهایـــی کافـــی نیســـت، گفـــت: بایـــد 

ـــن  ـــی تدوی ـــتی، الزامات ـــتورالعمل های بهداش ـــت دس ـــزوم رعای ـــرای ل ب
ــزو  ــتی جـ ــای بهداشـ ــه رعایـــت پروتکل هـ ــرا کـ ــود چـ ــرا شـ و اجـ
ـــتورات  ـــن دس ـــی ای ـــر کس ـــت و اگ ـــردم اس ـــه م ـــی عام ـــوق اجتماع حق
ـــا  ـــوق آنه ـــه حق ـــود، ب ـــردم ش ـــاری م ـــث بیم ـــد و باع ـــت نکن را رعای

ـــت. ـــرده اس ـــدی ک تع
رییـــس جمهـــوری بـــر لـــزوم مراقبـــت شـــدیدتر از ترددهـــای مـــرزی 
ـــت:  ـــار داش ـــرد و اظه ـــد ک ـــاز تاکی ـــای غیرمج ـــری از تردده و جلوگی
ـــوده  ـــی ب ـــا ناکاف ـــده الزم، ام ـــام ش ـــه انج ـــن زمین ـــون در ای ـــه تاکن آنچ
و بایـــد بـــر رعایـــت ضوابـــط بهداشـــتی در ترددهـــای مجـــاز نیـــز 

ـــود. ـــام ش ـــر انج ـــق و موث ـــارت دقی نظ
ــه  ــات بـ ــش مراجعـ ــرای کاهـ ــزی بـ ــی برنامه ریـ ــت اهلل رییسـ آیـ
ــروری دانســـت  ــات الزم و ضـ ــر اقدامـ ــازمان ها را از دیگـ ادارات و سـ
ــا  ــاف، اتحادیه هـ ــازمان ها، ادارات، اصنـ ــه سـ ــرد: همـ ــح کـ و تصریـ
و دیگـــر نهادهایـــی کـــه مراجعـــات مردمـــی دارنـــد، برنامه ریـــزی 
ــه  ــوری و ارائـ ــات حضـ ــش مراجعـ ــرای کاهـ ــای الزم بـ و طراحی هـ
ـــه  ـــام، بلک ـــن ای ـــرای ای ـــا ب ـــه صرف ـــال را ن ـــای دیجیت ـــات در فض خدم
بـــرای بلندمـــدت انجـــام دهنـــد و ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری از 

تاکیـــدات دولـــت اســـت.
رییـــس جمهـــور در ادامـــه بـــه موضـــوع تامیـــن داروهـــای 
ـــس  ـــرد: پ ـــان ک ـــاره و خاطرنش ـــی اش ـــاران کرونای ـــرای بیم ـــاص ب خ
از بازدیـــدی کـــه روز پنجشـــنبه از یکـــی از داروخانه هـــا داشـــتیم، 
مقـــرر شـــد داروهـــای مـــورد نیـــاز طـــی روزهـــای آینـــده در گام 
اول بیـــن ۱۰۰ داروخانـــه و در گام دوم تـــا ۳۰۰ داروخانـــه توزیـــع 
ـــه  ـــد داروخان ـــع در چن ـــف و تجم ـــکیل ص ـــاهد تش ـــر ش ـــا دیگ ـــود ت ش
ـــع در  ـــد توزی ـــر رون ـــارت الزم ب ـــت نظ ـــه الزم اس ـــن اینک ـــیم ضم نباش

ایـــن داروخانـــه هـــا صـــورت بگیـــرد.
رییســـی تقویـــت و افزایـــش اختیـــارات روســـای ســـتادهای 
اســـتانی مقابلـــه بـــا کرونـــا را از دیگـــر تصمیمـــات جلســـه امـــروز 
برشـــمرد و گفـــت: مقـــرر شـــد اختیـــارات اســـتانداران بـــه عنـــوان 
روســـای ســـتادهای اســـتانی متناســـب بـــا الزامـــات مهـــار شـــیوع 
ـــان  ـــت ایش ـــا دس ـــد ت ـــش یاب ـــف افزای ـــتان های مختل ـــاری در اس بیم

بـــرای اعمـــال قوانیـــن و مقـــررات بازتـــر باشـــد.
ـــد  ـــاع بای ـــاد اجتم ـــردی از آح ـــر ف ـــرد: ه ـــد ک ـــور تاکی ـــس جمه ریی
ابتـــدا خـــودش را مخاطـــب اصـــول و دســـتورالعمل های بهداشـــتی 
بدانـــد. مهـــار شـــیوع کرونـــا در کنـــار تالش هـــای جهادگونـــه کادر 
ـــردم  ـــی م ـــکاری همگان ـــزم و هم ـــی، ع ـــیون عموم ـــان و واکسیناس درم
و نهادهـــا و دســـتگاه ها را می طلبـــد تـــا بتوانیـــم بـــه امیـــد خـــدا 
ـــان  ـــداد قربانی ـــیدن تع ـــر رس ـــه صف ـــال و ب ـــدی ابت ـــش ج ـــاهد کاه ش

ـــیم. ـــا باش ـــی از کرون ناش

 خرید 3۰ میلیون ُدز واکسن قطعی شده است



یک شنبه 24 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 1023 3روزنامه سراسری عجب شیر   اقتصاد

رئیــس ســازمان بــورس گفــت: اگــر دولــت 
دســتوری  گــذاری  قیمــت  رویکــرد  از  جدیــد 
ــای  ــرکت ه ــد، ش ــاب کن ــدی اجتن ــای تولی کااله
زیــان ِده در مــدار ســوددهی قــرار خواهنــد گرفــت. 
ــگاران جــوان، محمــد  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــورس در  ــازمان ب ــس س ــوی رئی ــان دهن ــی دهق عل
خصــوص انتظــار اولویــت دار ســازمان بــورس و 
فعــاالن بــازار ســرمایه از دولــت جدیــد اظهــار کــرد: 
ــوارد  ــرمایه م ــازار س ــت از ب ــت دول ــث حمای در بح
ــت دار را  ــار اولوی ــا انتظ ــود دارد، ام ــی وج متفاوت
ــاب از قیمــت گــذاری دســتوری  ــه اجتن ــوان ب می ت
کاال هــا نســبت داد. اقدامــی کــه اگــر از ســوی 
دولــت ســیزدهم بــا جدیــت دنبــال شــود، نــه تنهــا 
بــازار ســرمایه، بلکــه کلیــت اقتصــاد و مــردم نیــز بــه 

ــرد. ــد ب ــره خواهن ــرات آن به وضــوح از ثم
ــع فعــاالن اقتصــادی،  ــان کــرد: همــواره توق او بی
دولت هــا،  از  گــذاران  ســرمایه  و  تولیدکننــدگان 
ــر وظیفــه سیاســت گذاری و تنظیــم گــری  تمرکــز ب
بــوده تــا یــک نقشــه راه روشــن بــرای همــه فعــاالن 
حــوزه اقتصــاد و صنعــت نمایــان شــود، امــا بــه هــر 
ــده  ــث ش ــگاه باع ــای گاه و بی ــاد التهاب ه ــال ایج ح
تــا دولت هــا بــه طــور مســتقیم وارد بازار هــا شــوند و 

رویکــرد نادرســت قیمــت گــذاری کاال هــا را در پیــش 
بگیرنــد کــه مجموعــه بــازار ســرمایه بــه تغییــر ایــن 

رویــه در دولــت ســیزدهم بســیار امیــدوار هســتند.
ــت  ــه دول ــان اینک ــا بی ــورس ب ــازمان ب ــس س رئی
بایــد اجــازه دهــد قیمت هــا در بــازار براســاس ســاز و 
کار عرضــه و تقاضــا کشــف شــود، گفــت: اگــر قیمــت 
گــذاری دســتوری کنــار گذاشــته شــود، بســیاری از 
شــرکت های حاضــر در بــورس متحــول خواهنــد 

شــد کــه منافــع ایــن تحــول نیــز بــه تولیــد و مــردم 
ــت  ــل قیم ــه دلی ــرکتی ب ــون ش ــر اکن ــد. اگ می رس
گذاری دســتوری در ســنوات گذشــته زیان ِده اســت، 
اثــر فــوری رفــع قیمــت گــذاری، احیــای فعالیــت و 
ســوددهی آن شــرکت در زمانــی کوتــاه اســت کــه بــه 
دنبــال ایــن اتفــاق کلیــت بــازار ســهام مثبــت شــده و 

ــرد. ــق می گی ــز رون ــدی نی ــای تولی فعالیت ه
ــا  ــی ب ــی صنعت ــرد: وقت ــان ک ــوی بی ــان دهن دهق

قیمــت گــذاری دســتوری زیــان ِده شــده بــه معنــای 
آن اســت کــه ســرمایه گــذاری در آن صنعــت توجیــه 
اقتصــادی نــدارد و زمانــی کــه در یــک صنعت ســرمایه 
گــذاری نشــود، بــرای کل اقتصــاد مضــر اســت. نمونــه 
بــارز ایــن موضــوع صنعــت بــرق اســت. قیمت گــذاری 
دســتوری بــرق یکــی از عواملــی کلیــدی در کاهــش 
ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت بــوده کــه امــروز بــا 
مشــکل در حــوزه بــرق و قطعــی آن مواجــه هســتیم 

کــه همــه صنایــع را تحــت تاثیــر قــرار دادهاســت.
او افــزود: اگــر بــا کنــار گذاشــتن رویکــرد 
ــه قیمت هــا موجبــات ســرمایه گــذاری  دســتوری ب
ــم  ــر فراه ــت دیگ ــن صنع ــرق و چندی ــت ب در صنع
می شــد، اکنــون چنیــن مشــکالتی در صنعــت 
ــز  ــاد نی ــاب آوری اقتص ــه ت ــت و درج ــود نداش وج
ــذا  ــد؛ ل ــدان می ش ــز دو چن ــات نی ــر التهاب در براب
ــار منفــی و  ــه دلیــل آث قیمــت گــذاری دســتوری ب
زیــان بــار بــه عنــوان یــک ســم مهلــک در اقتصــاد 
تلقــی می شــود و توقــع و خواســته از سیاســت 
گــذاران جدیــد اقتصــادی، کنــار رفتــن ســایه 

ــت. ــور اس ــر کش ــذاری از س ــت گ قیم
بورس هــای  بــورس گفــت:  رئیــس ســازمان 
ــرمایه  ــازار س ــن ب ــوان دو رک ــه عن ــرژی ب کاال و ان
ــی  ــرکت های بورس ــای ش ــی از کاال ه ــاده میزبان آم
ــک  ــاق ی ــن اتف ــل ای ــق کام ــا تحق ــه ب ــتند ک هس
ــا  ــد ت ــش تولی ــری از بخ ــفافیت حداکث ــره ش زنجی
مصــرف کاال هــا ایجــاد خواهــد شــد و ایــن رویــه بــه 
سیاســت گــذاران نیــز در اتخــاذ بهتریــن تصمیم هــا 
ــازار  در جهــت تنظیــم صحیــح عرضــه و تقاضــای ب

کمــک می کنــد.

یــک کارشــناس اقتصــادی اظهــار داشــت: ارزش 
ــف  ــر ضعی ــران و قش ــوی کارگ ــه از س ــزوده ای ک اف
ــری  ــن کس ــخور تامی ــود آبش ــاد می ش ــور ایج کش

ــالس و ارتشــا اســت.  بودجــه، اخت
ــاره  ــا درب ــا ایلن ــو ب مرتضــی ســامتی در گفت وگ
معیشــت طبقــه کارگــر در شــرایط عــدم لغــو 
تحریم هــا و رشــد نــرخ تــورم اظهــار داشــت: 
ــژه قشــر کارگــر در  ــه وی ــران و ب معیشــت مــردم ای
دهه هــای اخیــر بــه شــدت ضعیــف شــده و شــرایط 
ســخت امــروز مقطعــی از ایــن رونــد اســت. در ایــن 
ــر  ــه کارگ ــه خصــوص طبق ــردم ب ــال ها ســفره م س
کوچــک شــده و ایــن رونــد بــدون تغییــر وضعیــت 

ــه دارد. ادام
ــروز  ــه ام ــی ک ــن بهمن ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــد ده ــده از چن ــور را بلعی ــر در کش ــه کارگ طبق
قبــل ســرازیر و بــزرگ و بزرگ تــر شــد، تاکیــد 
کــرد: در تاریــخ در هیــچ کشــوری تــورم دو رقمــی و 
ــه ۴۰ درصــد  ــورم نزدیــک ب در برخــی از ســال ها ت
ــاص  ــادی خ ــرایط اقتص ــن ش ــته و ای ــه نداش ادام

ــا اســت. کشــور م
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت: در ایــران ارزش 
ــف  ــر ضعی ــران و قش ــوی کارگ ــه از س ــزوده ای ک اف
کشــور ایجــاد می شــود تــا حــدود زیــادی آبشــخور 

تامیــن کســری بودجــه، اختــالس و ارتشــا اســت.

ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــان ب اســتاد دانشــگاه اصفه
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و اثــر ان در زندگــی 
طبقــه کارگــر اظهــار داشــت: حــذف ارز ۴۲۰۰ 
ــه  ــی طبق ــی در زندگ ــل توجه ــاوت قاب ــی تف تومان
ــان  ــه ارز ۴۲۰۰ توم ــد چراک ــاد نمی کن ــر ایج کارگ
محلــی بــرای رانــت خــواری یــک عــده ای بــوده و تــا 
ــه اقشــار ضعیــف و کارگــر نکــرده  کنــون کمکــی ب
اســت. امــروز شــاهد آن هســتیم کــه طبقــه کارگــر 
دیگــر بــه اقالمــی کــه وابســته بــه نهاده هــا و کاالی 
هــای اساســی هســتند، دسترســی ندارنــد بنابرایــن 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی نــه تنهــا کمکــی بــه قشــر کارگــر 
ــه طبقاتــی شــد. نکــرد بلکــه باعــث افزایــش فاصل

ســامتی ادامــه داد: وقتــی نیازهــای اولیــه قشــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــخص اس ــده، مش ــذف ش ــر ح کارگ
ــه  ــدارد و دسترســی ب ــاه ن ــه رف طبقــه دسترســی ب
ــای غیرضــروری  ــاه و اســتفاده از کااله ــح و رف تفری
ــک  ــر ی ــف و کارگ ــر ضعی ــرای قش ــه ب ــاز اولی و نی

ــت. ــی اس ــوع رویای موض
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مهــم تــر از آن موضــوع 
ــروس  ــیوع وی ــران ش ــرایط بح ــن ش ــالمت در ای س

ــوار  ــک خان ــد ی ــر درآم ــت: اگ ــت، گف ــا اس کرون
متعلــق بــه قشــر کارگــر ماهیانــه ۵ میلیــون تومــان 
هــم باشــد کــه البتــه ایــن رقــم بســیار خوشــبینانه 
اســت حتــی در ایــن شــرایط ایــن خانــواده قــدرت 
ــن  ــدارد و در ای ــا را ن ــم داروی کرون ــک قل ــد ی خری
شــرایط ســخت، دولــت قشــر کارگــر را در اولویــت 

ــداد. ــرار ن ــیون ق واکسیناس
وی بــا اشــاره بــه اعتراضــات کارگــران و کارکنــان 
ــک  ــی ی ــر جریان ــت: ه ــته گف ــاه گذش ــد م در چن
نقطــه آســتانه ای دارد و معتقــدم ایــن نقطــه آســتانه 
ــک اســت و  ــروز نزدی ــن شــرایط اقتصــادی ام در ای
احتمــال ادامــه اعتراضــات وجــود دارد مگــر اینکــه 

حکومــت تغییــر رویــه داشــته باشــد.
ــی  ــای رییسـ ــات اقـ ــرد:. امکانـ ــد کـ وی تاکیـ
ـــزاد  ـــدر اف ـــتگی دارد و  آنق ـــور بس ـــه کش ـــه بودج ب
بانفـــوذ در بودجـــه نقـــش دارنـــد کـــه چیـــزی از 
آن بـــرای معیشـــت مـــردم و قشـــر کارگـــر باقـــی 

نمی مانـــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت: وقتــی تصمیــم 
ــام  ــی را در برج ــازان کشــورمان، کشــورهای غرب س
بــه  برجــام  کــه  اســت  مشــخص  نمی پذیرنــد 
نتیجــه ای نمی رســد و بــا عــدم رفــع تحریم هــا 
می شــود  ســخت تر  کشــور  اقتصــادی  شــرایط 
ــد  ــد دی ــتر. بای ــر بیش ــر کارگ ــر روی قش ــار ب و فش
قبــول  را  برجــام  کــه  تصمیــم ســازان کشــور 
ــی را  ــای طالی ــدام ســبد، تخــم مرغ ه ــد در ک ندارن

نــد. چیده ا

درخواست اولویت دار سازمان بورس و 
فعاالن بازار از دولت سیزدهم

ارز ترجیحی هیچ کمکی به قشر کارگر نکرد 

دبیر کانون بانک های خصوصی:
دادستان موارد تخلف بانک ها را 

به ما اعالم کند 

دبیــرکل کانــون بانک هــای خصوصــی از دادســتان 
کل کشــور خواســت مــوارد تخلــف احتمالــی بانک هــا 

را بــرای بررســی اعــالم کنــد.
ــیدی  ــا جمشـ ــر، محمدرضـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
در واکنـــش بـــه نامـــه دادســـتان کل کشـــور بـــه 
ـــر  ـــی منج ـــات بانک ـــاره عملی ـــدار درب ـــا و هش بانک ه
ــی و  ــای خصوصـ ــه بانک هـ ــت: همـ ــا گفـ ــه ربـ بـ
ــدون  ــی بـ ــات بانکـ ــوب عملیـ ــی در چارچـ دولتـ
ربـــا کـــه مـــورد تأییـــد شـــورای نگهبـــان اســـت 

فعالیـــت می کننـــد.
جمشــیدی افــزود: همــه دســتورالعمل های بانکــی 

مــورد تأییــد شــورای فقهــی بانــک مرکــزی اســت.
جمشــیدی گفــت: اگــر مــورد تخلفــی وجــود دارد 
ــا بررســی، از  ــه مــا اعــالم شــود ت بایــد ایــن مــوارد ب
آن هــا شــکایت و بــه دســتگاه قضائــی ســپرده شــود.

در  بانک هــا  عملیــات  هرگونــه  افــزود:  وی 
ــرف  ــه از ط ــخص ک ــابداری مش ــرفصل های حس س
بانــک مرکــزی تعییــن شــده ثبــت می شــود و 
ــوی جایــی در سیســتم بانکــی دولتــی و  عملیــات رب

خصوصــی نــدارد.
ــت: در  ــی گف ــای خصوص ــون بانک ه ــرکل کان دبی
صرافی هــا نیــز فقــط خریــد و فــروش ارز انجــام و در 

ــت می شــود. ــز ثب ســامانه نی
جمشـــیدی بـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت های 
ـــابرس  ـــی و حس ـــازرس قانون ـــا ب ـــه بانک ه زیرمجموع
ـــت  ـــه دق ـــا ب ـــی آن ه ـــای مال ـــه صورت ه ـــد و هم دارن
ـــوص  ـــن خص ـــروز در ای ـــزود: ام ـــود، اف ـــی می ش بررس
ـــد  ـــال خواه ـــور ارس ـــتان کل کش ـــه دادس ـــه ای ب نام

ـــد. ش

مدیرعامل ایران خودرو:
اولین خوردوی تارا 

تحویل داده شد 

ــاهد  ــک شـ ــده نزدیـ ــت: در آینـ ــی گفـ مقیمـ
رونمایـــی از کـــراس اوور تـــارا هســـتیم کـــه 

جذابیـــت زیـــادی خواهـــد داشـــت. 
ــوان،  ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ  بـ
ــودرو در  ــران خـ ــل ایـ ــی مدیرعامـ ــاد مقیمـ فرشـ
مراســـم تحویـــل خـــودرو تـــارا، ضمـــن تبریـــک 
ـــروز  ـــت: ام ـــارا، گف ـــودرو ت ـــدگان خ ـــن برن ـــه اولی ب
اولیـــن مرحلـــه از تحویـــل خـــودرو تـــارا اســـت. 
خوشـــحال هســـتیم کـــه ایـــن پـــروژه بـــزرگ و 
ســـنگین گـــروه ایـــران خـــودرو در بـــازه زمانـــی 

کـــه اتفـــاق افتـــاد، بـــی نظیـــر بـــود.
ـــاه  ـــارا ۱۳ م ـــل ت ـــروژه تحوی ـــان اینکـــه پ ـــا بی او ب
طـــول کشـــید و باالخـــره بـــه ســـرانجام رســـید، 
ــا در  ــه تحریم هـ ــی کـ ــال ۹۷ زمانـ ــت: در سـ گفـ
ـــی  ـــرد، یک ـــدا ک ـــد پی ـــوی جدی ـــگ و ب ـــور رن کش
از اتفاقـــات ایـــن بـــود شـــرکای خارجـــی کشـــور 
را تـــرک کردنـــد و بـــار ســـنگینی بـــر روی 

خودروســـازان داخلـــی افتـــاد.
ـــتیم  ـــرد: توانس ـــریح ک ـــئول تش ـــام مس ـــن مق ای
خودرویـــی را تولیـــد کنیـــم کـــه خیلـــی از 
دیگـــر  خودرو هـــای  در  کـــه  سیســـتم هایی 
نیســـت را داشـــته باشـــد. در آینـــده نزدیـــک 
شـــاهد رونمایـــی از کـــراس اوور آن هســـتیم کـــه 

ــت. ــد داشـ ــادی خواهـ ــت زیـ جذابیـ
ـــودرو  ـــن خ ـــت: ای ـــودرو گف ـــران خ ـــل ای مدیرعام
در مرحلـــه طراحـــی، از تمـــام طراحـــان داخلـــی 
ــر  ــه هـ ــم کـ ــالع دادیـ ــم و اطـ ــتفاده کردیـ اسـ
ـــرای  ـــود را ب ـــرح خ ـــی دارد، ط ـــوان طراح ـــس ت ک
ــتریان را  ــا بفرســـتد و امیـــدوارم رضایـــت مشـ مـ

فراهم کنـــد.
ــن  ــرد: ایـ ــریح کـ ــئول تشـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
ــت  ــی اسـ ــا خودرویـ ــی بـ ــال رقابتـ ــودرو کامـ خـ
ــه  ــود و هـــم نمونـ ــه در داخـــل تولیـــد می شـ کـ
ـــی  ـــچ تالش ـــی از هی ـــوزه ایمن ـــی دارد. در ح خارج
گونـــه ای  در  را  و خـــودرو  نکردیـــم  فروگـــذار 
ـــت  ـــتحکم اس ـــیار مس ـــه بس ـــم ک ـــرده ای ـــی ک طراح
و ایـــران  خـــودرو بـــرای ســـالمتی هـــم وطنـــان 

خـــود احتـــرام قائـــل اســـت.
او ادامـــه داد: قابلیـــت صادراتـــی یکـــی از 
ـــتریانی در  ـــت و مش ـــودرو اس ـــن خ ـــای ای ویژگی ه
ـــاز  ـــن نی ـــا تامی ـــه م ـــت اولی ـــا اولوی ـــارج دارد، ام خ

داخـــل اســـت.

4۰ محموله حامل سرم از مرز 
بازرگان با صدور دستور قضایی 

ترخیص شد

آذربایجان غربـــی  دادگســـتری  کل  رییـــس 
ـــازرگان  ـــرز ب ـــه حامـــل ســـرم از م گفـــت: ۴۰ محمول
ـــه  ـــور ب ـــتی کش ـــش بهداش ـــاز بخ ـــه نی ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــتور قضای ـــدور دس ـــا ص ـــی، ب ـــالم داروی ـــن اق ای

ـــد.  ـــوری ش ـــص ف ترخی
ـــار  ـــا اظه ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ناصـــر عتبات
ـــرز  ـــرم از م ـــزرگ س ـــای ب ـــه ه ـــن محمول داشـــت: ای
ـــن  ـــرای تأمی ـــی و ب ـــژه قضای ـــا دســـتور وی ـــازرگان ب ب
ـــه در  ـــوری شـــده و بالفاصل ـــص ف ـــاز کشـــور ترخی نی
ـــرار داده شـــد. ـــان بهداشـــت کشـــور ق ـــار متولی اختی

 ۴۰ گذشـــته  روز  ســـه  در  داد:  ادامـــه  وی 
تریلـــی حامـــل ســـرم از مـــرز بـــازرگان ترخیـــص 
و دســـتورات قضایـــی الزم بـــرای اقدامـــات فـــوق 
ـــادر  ـــرای آن ص ـــت ب ـــارج از نوب ـــروج خ ـــاده و خ الع

شـــد.
آذربایجان غربـــی  دادگســـتری  کل  رییـــس 
بیـــان کـــرد: در همیـــن راســـتا دادســـتان ماکـــو 
ــی را  ــات قضایـ ــا اقدامـ ــت تـ ــده اسـ ــف شـ موظـ
ــام و  ــالم انجـ ــن اقـ ــریع ایـ ــص سـ ــرای ترخیـ بـ
ــده  ــد روز آینـ ــرور در چنـ ــه مـ ــد بـ ــن رونـ همیـ

ــد. ــه دهنـ ادامـ
عتباتـــی ادامـــه داد: ایـــن کامیون هـــا هـــم 
اکنـــون در حـــال بارگیـــری و انتقـــال بـــه مراکـــز 

توزیـــع اســـت.
ـــرم  ـــود س ـــایعه کمب ـــته ش ـــد روز گذش ـــی چن ط
در ســـطح کشـــور موجـــب ســـوء اســـتفاده بـــرخ 

ـــود. ـــده ب ـــودجویان ش س
گمـــرک بـــازرگان یکـــی از مبـــادی ســـه گانه 
ــمار  ــه شـ ــه بـ ــران و ترکیـ ــرزی ایـ ــارت مـ تجـ
ـــمال  ـــبانه روزی در ش ـــورت ش ـــه ص ـــه ب ـــی رود ک م
آذربایجان غربـــی فعـــال اســـت؛ ایـــن مـــرز کـــه 
دروازه ورود ایـــران بـــه کشـــورهای اروپایـــی بـــه 
شـــمار مـــی رود، در فاصلـــه یـــک کیلومتـــری 
ــو در  ــتان ماکـ ــع شهرسـ ــازرگان از توابـ ــهر بـ شـ

دارد. قـــرار  آذربایجان غربـــی 
ــی  ــال ۱۳۰۵ شمسـ ــازرگان در سـ ــرک بـ گمـ
راه انـــدازی شـــد و تنهـــا مـــرز ۲۴ ســـاعته و 
بین المللـــی مابیـــن ایـــران و ترکیـــه اســـت.

یک شرکت لوازم خانگی به عرضه 
اولیه نزدیک شد 

ــی  ــاد معامالت ــا نم ــران ب ــع گلدی ــرکت صنای ش
ــران  ــورس ای ــای فراب ــت نرخ ه ــرا« در فهرس »گلدی

ــد.  درج ش
بـــه گـــزارش تســـنیم، شـــرکت صنایـــع 
گلدیـــران )ســـهامی عـــام( پـــس از احـــراز 
کلیـــه شـــرایط پذیـــرش بـــه عنـــوان دویســـت 
ـــد  ـــی )یکص ـــاد معامالت ـــن نم ـــاه و هفتمی و پنج
و پنجـــاه و دومیـــن شـــرکت در بـــازار دوم( 
ــران درج  ــورس ایـ ــای فرابـ ــت نرخ هـ در فهرسـ

شـــد.
 ۱۳۹۹ دی   ۲۱ روز  در  کـــه  شـــرکت  ایـــن 
ـــر  ـــخ ۱۹ تی ـــماره ۱۱۸۶۲ در تاری ـــا ش ـــرش و ب پذی
ـــادار درج  ـــورس و اوراق به ـــازمان ب ـــزد س ـــال ن امس
شـــده، بـــا نمـــاد معامالتـــی »گلدیـــرا« در گـــروه 
ماشـــین آالت و تجهیـــزات و زیرگـــروه تولیـــد 
ـــورس  ـــازار دوم فراب ـــوی ب ـــی روی تابل ـــایل خانگ وس

ایـــران نشســـته اســـت.

درخواست کمک آمریکا
 از اوپک برای کاهش قیمت نفت

 به سنگ می خورد 

بانـــک ســـرمایه گذاری گلدمـــن ســـاچز اعـــالم 
ـــک  ـــالف اوپ ـــکا از ائت ـــر آمری ـــت اخی ـــرد درخواس ک
ــورد  ــاال مـ ــد احتمـ ــرای افزایـــش تولیـ پـــالس بـ
ــن  ــت ایـ ــه نفـ ــرد و عرضـ ــرار نمی گیـ ــول قـ قبـ

ــد. ــدا نمی کنـ ــش پیـ ــالف افزایـ ائتـ
بـــه گـــزارش تســـنیم، بانـــک ســـرمایه گذاری 
گلدمـــن ســـاچز آمریـــکا اعـــالم کـــرد بـــا توجـــه 
بـــه تهدیـــد تقاضـــا از طـــرف ویـــروس کرونـــای 
ـــک  ـــالف اوپ ـــکا از ائت ـــر آمری ـــت اخی ـــا، درخواس دلت
ــاالً  ــت احتمـ ــد نفـ ــت تولیـ ــرای تقویـ ــالس بـ پـ

منجـــر بـــه افزایـــش تولیـــد نخواهـــد شـــد.
دولـــت جـــو بایـــدن در روز چهارشـــنبه از 
ائتـــالف اوپـــک پـــالس خواســـت تولیـــد خـــود را 
ـــن  ـــت بنزی ـــش قیم ـــد افزای ـــا بتوان ـــد ت ـــش ده افزای
ــرل کنـــد. آمریـــکا افزایـــش  ــور را کنتـ در کشـ
ـــاد  ـــد اقتص ـــرای رش ـــدی ب ـــن را تهدی ـــت بنزی قیم

جهـــان می دانـــد.
ــاچز بـــا  بانـــک ســـرمایه گذاری گلدمـــن سـ
پیش بینـــی نفـــت ۸۰ دالری در پایـــان ســـال 
ـــه نظـــر نمـــی رســـد  جـــاری میـــالدی اعـــالم کرد:»ب
ـــری  ـــرای کس ـــدی ب ـــفید تهدی ـــر کاخ س ـــه اخی بیانی
فعلـــی بـــازار نفـــت یـــا رونـــد متعـــادل شـــدن 

ــد«. ــه دوم ۲۰۲۱ باشـ ــاره آن در در نیمـ دوبـ
ـــد در روز  ـــت ۰.۴ درص ـــام برن ـــت خ ـــت نف قیم
جمعـــه کاهـــش یافـــت و بـــه بشـــکه ای ۷۱ دالر 
رســـید. نفـــت خـــام وســـت تگـــزاس اینترمدیـــت 
ـــد. ـــه می ش ـــدود ۶۸.۷۶ دالر معامل ـــم ح ـــکا ه آمری

گلدمـــن اعـــالم کـــرد افزایـــش تولیـــد اوپـــک 
ـــرای  ـــالدی ب ـــاری می ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــالس ت پ
مقابلـــه بـــا کمبـــود عرضـــه جهانـــی نفـــت الزم 
ـــن  ـــازاد تولیدای ـــت م ـــی رود ظرفی ـــار م ـــت و انتظ اس
ــی  ــطح طبیعـ ــه سـ ــار ۲۰۲۲ بـ ــا بهـ ــالف تـ ائتـ

بازگـــردد.
ائتـــالف اوپـــک پـــالس مـــاه گذشـــته توافـــق 
ــج  ــه تدریـ ــود را بـ ــد خـ ــاه اوت تولیـ ــرد از مـ کـ
ــه  ــه بـ ــت را کـ ــت نفـ ــا قیمـ ــد تـ ــش دهـ افزایـ
باالتریـــن رقـــم طـــی دو ســـال و نیـــم گذشـــته 

رســـید بـــود، متعـــادل کنـــد.
 ایـــن بانـــک اخیـــراً پیش بینـــی خـــود از 
ســـطح تقاضـــا در چیـــن را بـــه خاطـــر نگرانـــی 
ـــن آورده  ـــا پایی ـــای دلت ـــروس کرون ـــترش وی از گس

اســـت.
گلدمـــن اعـــالم کـــرد علیرغـــم گســـترش 
ــود  ــد بهبـ ــی رود رونـ ــار مـ ــا، انتظـ ــای دلتـ کرونـ
ـــرخ واکسیناســـیون  ـــش ن تقاضـــا بـــه خاطـــر افزای

ــد. ــته باشـ ــه داشـ ادامـ

ــن  ــکان ای ــی س ــه درحال ــه و بودج ــازمان برنام ــد س ــس جدی رئی
ســازمان را در دســت خواهــد گرفــت کــه پیــش از ایــن ســابقه حضــور 
در دو وزارت خانــه مهــم مرتبــط بــا بودجــه یعنــی نفــت و بازرگانــی را 

ــود دارد.  ــه خ در رزوم
ــازمان  ــس س ــه رئی ــع و معرف ــم تودی ــنیم، مراس ــزارش تس ــه گ ب
ــن  ــی جایگزی ــعود میرکاظم ــد و مس ــزار خواه ــه برگ ــه و بودج برنام
ــن ســازمان مهــم اقتصــادی خواهــد شــد. ــر نوبخــت در ای محمــد باق

در هشــت ســال گذشــته  نوبخــت ســکان دار ایــن ســازمان  بــوده و 
بــه هــر ترتیــب بســیاری از اقتصاددانــان تاکیــد دارنــد بخــش مهمــی از 
چالشــهای اقتصــادی ایــران، امــروز مربــوط بــه ناتــرازی بودجــه ای بــه 

خصــوص در ســه ســال اخیــر اســت.
ــی و  ــه وزارت بازرگان ــا تجرب ــی ب ــرایط مســعود میرکاظم ــن ش در ای
ــازمان  ــد س ــکان دار جدی ــی س ــت اهلل رئیس ــم آی ــا حک ــت ب وزارت نف
برنامــه و بودجــه شــده اســت. ســید مســعود میرکاظمــی، متولــد ۱۳۳۹ 
تهــران دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری مهندســی صنایــع اســت و پیش 
ــت نهــم و رئیــس  ــر نفــت در دول ــن مســئولیت هایی همچــون وزی از ای
ســازمان اپــک)۲۰۱۱(، وزیــر بازرگانــی در دولــت دهــم، نماینــده تهــران 
ــات  ــو هی ــس، عض ــرژی مجل ــیون ان ــس کمیس ــم و رئی ــس نه در مجل

امنــای بنیــاد بهــره وری موقوفــات آســتان قــدس رضــوی، عضــو و رئیــس 
ــات  ــز مطالع ــس مرک ــوی، رئی ــادی رض ــازمان اقتص ــره س ــات مدی هی
بنیــادی انقــالب اســالمی، رئیــس دانشــگاه شــاهد، رئیــس مرکــز 
مطالعــات لجســتیک و مدیرعامــل ســازمان اتــکا را برعهده داشــته اســت.

ــث  ــا بح ــن روزه ــادی در ای ــم اقتص ــش مه ــت، دو چال ــی اس گفتن
تامیــن ارز کاالهــای اساســی و همچنیــن تحقــق درآمدهــای پایــدار از 
جملــه درامدهــای حاصــل از صــادرات نفــت اســت. پیــش از ایــن نیــز 
خبرگــزاری تســنیم، در خصــوص ایــن دو چالــش فــوری اقتصــاد ایــران 
ــه  ــا تجرب ــی ب ــعود میرکاظم ــاال مس ــود. ح ــرده ب ــرح ک ــی را مط نکات
وزارت بازرگانــی کــه نقــش اصلــی در تامیــن کاالهــای اساســی داشــته 
ــای ارزی  ــش درامده ــا  کاه ــن روزه ــه ای ــت ک ــن وزارت نف و همچنی
ناشــی از تحریمهــا مشــکالت جــدی بــرای اقتصــاد ایجــاد کــرده، راهــی 

ســازمان برنامــه و بودجــه شــد.
امــروز بــا خــروج محمــد باقــر نوبخــت از ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــن  ــه ای ــوف ب ــا معط ــر نگاهه ــار دیگ ــی ب ــعود میرکاظم ــور مس وحض
ــد، اولیــن  ســازمان مهــم اقتصــادی خواهــد شــد. کارشناســان معتقدن
گام در ســازمان برنامــه و بودجــه تشــکیل یــک  کمیتــه اصــالح 
مصــارف بودجــه ۱۴۰۰میباشــد. در بودجــه امســال چشــم انــداز تحقــق 

منابعــی  از جملــه فــروش نزدیــک ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان ســهام 
ــی از محــل  ــوق گمرک ــان حق ــارد توم ــزار میلی ــی، وصــول ۳۰ ه دولت
افزایــش نــرخ محاســباتی ارز در گمــرک،  فــروش امــوال مــازاد دولــت، 
ــان اوراق روشــن نیســت و میرکاظمــی  ــارد توم ــزار میلی عرضــه ۷۰ ه
ــی و  ــات فن ــه تصمیم ــک مجموع ــز ی ــوص نی ــن خص ــتی در ای بایس

ــد. ــوری اتخــاذ نمای ف

ـــه  ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــورس ب ـــی ب ـــورای عال ـــو ش ـــالح ورزی عض س
ـــه  ـــورت نگرفت ـــی ص ـــچ تخلف ـــوی هی ـــان دهن ـــای دهق ـــاب آق در  انتخ
اســـت، گفـــت: در ایـــن دوره از انتخـــاب رییـــس ســـازمان بـــورس، 
ـــن اعضـــای شـــورا حساســـیت  ـــورس و همچنی ـــی ب ـــس شـــورای عال ریی

ـــتند. ـــی را داش ـــدن روال قانون ـــی ش ط
ـــت و  ـــورس در گف ـــی ب ـــورای عال ـــو ش ـــالح ورزی، عض ـــین س حس
ـــده  ـــاد ش ـــای ایج ـــیه ه ـــه حاش ـــنا( ب ـــران )س ـــرمایه ای ـــازار س ـــا ب ـــو ب گ
ـــش  ـــس واکن ـــورس در مجل ـــازمان ب ـــس س ـــاب ریی ـــوص انتخ در خص
ــارت قانونـــی و  ــه مجلـــس نظـ ــه وظیفـ ــان داد و گفـــت: اگرچـ نشـ

ـــم  ـــذار ه ـــان قانونگ ـــن می ـــا در ای ـــت، ام ـــی اس ـــر موضوع ـــق در ه تحقی
ـــی  ـــورای عال ـــا در ش ـــت ه ـــن وضعی ـــی ای ـــرای بررس ـــر را ب ـــو ناظ عض

ـــت. ـــرار داده اس ـــورس ق ب
ـــازمان  ـــس س ـــه در خصـــوص انتخـــاب ریی ـــت قضی ـــزود: واقعی وی اف
ـــس  ـــاب ریی ـــردش انتخ ـــا گ ـــب دوره ه ـــه در اغل ـــت ک ـــن اس ـــورس ای ب
ـــس  ـــاب ریی ـــه در انتخ ـــود ک ـــی ب ـــان روش ـــه هم ـــورس ب ـــازمان ب س

ـــد. ـــام ش ـــورس انج ـــازمان ب ـــی س فعل
ـــوان  ـــه عن ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــردی ک ـــرد: ف ـــح ک ـــالح ورزی تصری س
ـــود، در  ـــاب ش ـــورس انتخ ـــازمان ب ـــره س ـــات مدی ـــو هی ـــا عض ـــس ی ریی
ابتـــدا بایـــد همـــه بررســـی هـــای قانونـــی و اســـتعالم هـــای الزم از 
ـــری الزم  ـــم گی ـــت تصمی ـــرد و در نهای ـــورت بگی ـــه ص ـــع مربوط مراج

ـــود. ـــام ش ـــر انج ـــورد نظ ـــرد م ـــاب ف ـــرای انتخ ب
ـــا  ـــه ب ـــی در رابط ـــت: بحث ـــار داش ـــورس اظه ـــی ب ـــورای عال ـــو ش عض
ـــرح  ـــورس مط ـــازمان ب ـــره س ـــات مدی ـــای هی ـــس و اعض ـــاب ریی انتخ
ـــش  ـــرا از بخ ـــد منحص ـــاب بای ـــن انتخ ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــالم ش و اع
ـــد  ـــوع نبای ـــن موض ـــه ای ـــی ک ـــرد، در حال ـــورت بگی ـــی ص ـــر دولت غی
ـــی و  ـــت آموزش ـــی، پس ـــیر حقوق ـــاس تفس ـــه براس ـــود ک ـــوش ش فرام
ـــی  ـــی تلق ـــمت دولت ـــوان س ـــه عن ـــا ب ـــگاه ه ـــی دانش ـــات علم ـــو هی عض

ـــود. ـــی ش نم
ـــس  ـــه ریی ـــر اینک ـــی ب ـــده مبن ـــرح ش ـــث مط ـــه بح ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــن و  ـــازمان تعیی ـــره س ـــات مدی ـــای هی ـــد از اعض ـــورس بای ـــازمان ب س

ـــردش کار  ـــت: گ ـــازمان انتخـــاب شـــود، گف ـــس س ـــوان ریی ـــه عن ـــد ب بع
ـــود  ـــای موج ـــیت ه ـــل حساس ـــه دلی ـــه ب ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــه ای ب
ـــی  ـــورای عال ـــس ش ـــق ریی ـــدا از طری ـــرد در ابت ـــرمایه، ف ـــازار س در ب
ـــای  ـــد اعض ـــد از تایی ـــی و بع ـــورس معرف ـــی ب ـــورای عال ـــه ش ـــورس ب ب
ـــورس،  ـــره ســـازمان ب ـــات مدی ـــان روز هی ـــورس در هم ـــی ب شـــورای عال
ـــام  ـــمت انج ـــن س ـــد و تعیی ـــی کن ـــزار م ـــه را برگ ـــه ای جداگان جلس
مـــی شـــود کـــه در ایـــن دوره هـــم ایـــن روال طـــی و تشـــریفات 

ـــد. ـــام ش ـــی انج قانون
ســـالح ورزی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــه صراحـــت مـــی تـــوان 
ـــی  ـــچ تخلف ـــوی هی ـــان دهن ـــای دهق ـــاب آق ـــه در  انتخ ـــرد ک ـــالم ک اع
صـــورت نگرفتـــه اســـت، افـــزود: در ایـــن دوره از انتخـــاب رییـــس 
ـــن اعضـــای  ـــورس و همچنی ـــی ب ـــورای عال ـــس ش ـــورس، ریی ـــازمان ب س
ـــه  ـــن ب ـــتند؛ بنابرای ـــی را داش ـــدن روال قانون ـــی ش ـــیت ط ـــورا حساس ش
نظـــر نمـــی رســـد کـــه تخلفـــی در ایـــن انتخـــاب صـــورت گرفتـــه 

ـــد. باش
ایـــن عضـــو شـــورای عالـــی بـــورس در پایـــان بـــا تاکیـــد بـــر 
ـــری الزم در  ـــه پیگی ـــی براینک ـــس مبن ـــده در مجل ـــرح ش ـــزارش مط گ
ـــق   ـــورس از طری ـــازمان ب ـــی س ـــس فعل ـــاب ریی ـــوه انتخ ـــوص نح خص
ـــورت  ـــم در ص ـــور حت ـــه ط ـــه داد: ب ـــود، ادام ـــام ش ـــه انج ـــوه قضایی ق
ـــی  ـــچ تخلف ـــه هی ـــید ک ـــد رس ـــه خواهن ـــن نتیج ـــه ای ـــق ب ـــی دقی بررس

در انتخـــاب رییـــس ســـازمان بـــورس صـــورت نگرفتـــه اســـت.

درآمدهای نفتی و تامین کاالهای اساسی 2 چالش مهم بودجه 

عضو شورای عالی بورس ؛ 

هیچ تخلفی در انتخاب رییس سازمان بورس صورت نگرفته است
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تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی 
شهید سلیمانی به بهره برداری رسید 

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
آذربایجــان  شــرقی گفــت: پــروژه تقاطــع غیــر 
همســطح شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمانی - 
آزادراه تبریــز ســهند بــه بهره بــرداری رســید. 
بـه گـزارش ایرنا، سـیدمرتضی نیرومند اسـکویی،  
در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران افـزود: طـرح احـداث 
راه دسترسـی این شـهرک صنعتی از زمسـتان سـال 
۹۹ بـا تعریـض پـل سـنگی زیر اتوبان سـهند شـروع 

شـده بود.
وی اظهـار داشـت: بعـد از اتمـام پـل، عملیـات 
بـا  زیرسـازی طبـق هماهنگـی هـای بعمـل آمـده 
پیمانـکار آزادراه و مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل 
جـاده ای اسـتان و تاییـد نقشـه هـا آسـفالت جـاده 
دسترسـی بطـول یـک کیلومتـر در ۲ الیـه آسـفالت 

بینـدر و توپـکا انجـام شـد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
آذربایجــان شــرقی گفــت: بــرای اجــرای ایــن پــروژه 
ــفالت داخــل شــهرک  ــر آس ــا احتســاب ۲ کیلومت ب
صنعتــی شــهید ســلیمانی ۴۵ میلیــارد ریــال از 

ــت. ــده اس ــه ش ــرکت هزین ــی ش ــع داخل مناب
نیرومنـد اسـکویی، ادامـه داد: بـا بهره بـرداری از 
ایـن تقاطـع مشـکل عبـور و مـرور صنعتگـران ایـن 
شـهرک صنعتـی از مطالبـات چنـد سـاله آنـان بـود 

کـه برطرف شـد.
هکتـار   ۸۳۶ دارای  سـلیمانی  شـهید  شـهرک 
وسـعت بـوده و در آن ۷۸۲ زمیـن صنعتـی واگـذار 
شـده کـه در زمـان کنونـی ۱۶۶ واحـد بهـره برداری 
بـه صـورت  نفـر  هـزار  دو  و حـدود  اسـت  رسـیده 
مسـتقیم در ایـن واحدهـا مشـغول بـه کار هسـتند.

شهر و شورا

کاریکاتور

خبرنگاران سمبل روشنگری و آگاهی بخشی

منبع: تسنیم

رفع انسداد دریچه ورودی آب 
به تاسیسات آبرسانی شهید بهنام 

محمدی مسجد سلیمان 

معــاون بهــره  بــرداری شــرکت آب جنــوب شــرق 
ــور  ــنل ام ــادی پرس ــبانه روزی و جه ــالش ش از ت
ــرای  ــدار( ب ــدی )گ ــام محم ــهید بهن ــانی ش آبرس
بــاز کــردن مســیر آبرســانی از ورودی دریاچــه ســد 

ــر داد. ــه تاسیســات خب ــدار ب گ
بــه گــزارش ســازمان آب و برق خوزســتان؛ ســید 
ــای  ــه بارانه ــا توجــه ب ــور گفــت: ب ــرام یوســف پ به
ســیل آســا چنــد روز گذشــته در ارتفاعــات زاگــرس 
و ورود ســیالب و روان آبهــا بــه دریاچــه ســد و 
ــه  ــد ب ــت س ــاع آب در پش ــش ارتف ــن کاه همچنی
دلیــل تولیــد بــرق، باعــث آن شــد تــا دبــی ورودی 
آب بــه تاسیســات آبرســانی شــهید بهنــام محمــدی  
ــی  ــد و در مواقع ــته باش ــمگیری داش ــش چش کاه

قطــع گــردد.
معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب جنــوب شــرق 
ــات  ــام امکان ــته تم ــی دو روز گذش ــرد: ط ــان ک بی
ــا تحــت نظــارت دفتــر  ــد ت شــرکت بســیج شــده ان
ــکل  ــن مش ــی ای ــی و مهندس ــت فن ــارت معاون نظ
ــه  ــانی ب ــی در آبرس ــا اختالل ــوده ت ــرف نم ــر ط را ب

ــردد. ــاد نگ ــلیمان ایج ــجد س ــتان مس شهرس
ــات  ــن عملی ــاز اول ای ــت درف ــر اس ــه ذک الزم ب
ســطح دریچــه پاکســازی شــده و گروهــای عملیاتــی 
در حــال پاکســازی قســمتهای زیریــن درچــه ورودی 

مــی باشــند.

فرماندار:
 مبادی ورودی و خروجی تهران از 

امروز تا ۵ شهریور بسته است

ـــاره  ـــا اش ـــران ب ـــدار ته ـــتاندار و فرمان ـــاون اس مع
ـــی  ـــا مبن ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــه س ـــه مصوب ب
بـــر تعطیلـــی سراســـری تـــا ۳۰ مـــرداد و منـــع 
ـــرای  ـــه ب ـــن مصوب ـــت: ای ـــهریور گف ـــا ۵ ش ـــردد ت ت
مـــا الزم االجراســـت و بـــر همیـــن اســـاس هیـــچ 
ــد  ــادر نخواهـ ــنبه( صـ ــوزی از )یکشـ ــه مجـ گونـ
ـــت  ـــی پایتخ ـــادی ورودی و خروج ـــام مب ـــد و تم ش

ـــت.  ـــته اس بس
ـــن  ـــادی در ای ـــی فره ـــا، عیس ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــم و جـــدی اســـت و  ـــم مه ـــن تصمی ـــزود:  ای ـــاره اف ب

ـــد. ـــد ش ـــادر نخواه ـــوزی ص ـــچ مج هی
مجوزهایـــی  همچنیـــن  کـــرد:  اضافـــه  وی 
کـــه پیشـــتر صـــادر شـــده بـــود و مربـــوط بـــه 
ســـتاد  ســـوی  از  شـــده  اعـــالم  تاریخ هـــای 
ــاقط  ــار سـ ــه اعتبـ ــل و از درجـ ــت، باطـ کروناسـ

ــت. اسـ
ــی  ــر تعطیلـ ــد بـ ــا تاکیـ ــران بـ ــدار تهـ فرمانـ
ـــه  ـــنبه هفت ـــاژها از روز دوش ـــاف و پاس ـــی اصن تمام
ـــده  ـــه آین ـــنبه هفت ـــا روز ش ـــرداد( ت ـــاری )۲۵ م ج
)۳۰ مـــرداد( اظهـــار داشـــت: اصنـــاف و پاســـاژها 
بـــه طـــور قطـــع تعطیـــل هســـتند و هیـــچ 

ــد گرفـــت. ــورت نخواهـ ــاتی صـ مماشـ
تمامـــی  تعطیلـــی  از  همچنیـــن  فرهـــادی 
و  بانک هـــا  دولتـــی،  ادارات  و  هـــا  ســـازمان 
ــا  ــی تـ ــرکت های خصوصـ ــی و شـ ــات مالـ موسسـ

روز شـــنبه خبـــر داد.
وی گفـــت: بانک هـــا بـــه صـــورت رســـمی 
تـــا شـــنبه تعطیـــل هســـتند و از مـــردم تهـــران 
می خواهیـــم بـــه مصوبـــه اخیـــر کـــه در اجـــرای 
آن جـــدی هســـتیم احتـــرام بگذارنـــد و از تـــردد 

ــد. ــودداری کننـ ــروری خـ غیرضـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت 
ـــای  ـــا، محدودیت ه ـــه کرون ـــور در زمین ـــی کش بحران
جدیـــد کرونایـــی در جلســـه امـــروز ســـتاد ملـــی 

ـــد. ـــع ش ـــا وض ـــا کرون ـــه ب مقابل
ــا و  ــاف و بانک هـ ــه اصنـ ــاس همـ ــن اسـ برایـ
ـــروری از روز  ـــاف ض ـــز اصن ـــه ج ـــی ب ـــاغل دولت مش
ـــرداد  ـــنبه ۳۰ م ـــا روز ش ـــاه ت ـــنبه ۲۵ مردادم دوش

ـــدند. ـــل ش ـــاه تعطی م

تکذیب معرفی گزینه های استانداری 
آذربایجان شرقی

رئیــس مجمــع نماینــدگان آذربایجــان شــرقی هرگونــه گمانــه زنی هــا 
را دربــاره معرفــی گزینه هــای اســتانداری تکذیــب کــرد.

ــک گفــت و گــوی  ــا، محمــد حســین فرهنگــی در ی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــرای  ــی در مــورد گزینه هــای مطــرح ب ــه زن ــه گمان خبــری گفــت: هرگون
ــرح  ــی مط ــن موضوع ــود و چنی ــب می ش ــت تکذی ــه صراح ــتانداری ب اس

نیســت.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر واســکو در مجلــس شــورای اســالمی 
افــزود: هنــوز تکلیــف وزرای پیشــنهادی دولــت جدیــد مشــخص نیســت 
ــذا مطــرح کــردن اســامی  ــد، ل ــه ان ــا از مجلــس رأی اعتمــاد نگرفت و آنه
ــدارد و  ــت ن ــرقی صح ــان ش ــتاندار آذربایج ــوان اس ــه عن ــراد ب ــی اف برخ

ــود. ــب می ش تکذی
ــه تصــدی اســتانداری  ــوان گزین ــه عن ــی ب ــام های ــر ن در روزهــای اخی

ــود. ــی ش ــرح م ــازی مط ــای مج ــرقی در فض ــرقی ش آذربایجان ش

در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ انجام شد؛
پرداخت ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

بخش های مختلف اقتصادی
ــا  ــی بانک هـ ــهیالت پرداختـ ــزی تسـ ــک مرکـ ــالم بانـ ــاس اعـ براسـ
ــادی ۷۰۱  ــای اقتصـ ــه بخش هـ ــال بـ ــدای امسـ ــه ابتـ ــار ماهـ در چهـ
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــر ۲۵۰ ه ـــه در براب ـــود ک ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ه
ـــل  ـــش قاب ـــته، جه ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــی در م ـــهیالت پرداخت تس

توجهـــی داشـــته اســـت. 
ـــه  ـــهیالت ب ـــت تس ـــات پرداخ ـــک جزئی ـــن بان ـــا، ای ـــزارش ایرن ـــه گ ب

بنگاه هـــای اقتصـــادی را منتشـــر کـــرد.
ــب  ــی در قالـ ــهیالت پرداختـ ــهم تسـ ــزارش سـ ــن گـ ــاس ایـ براسـ
ـــه  ـــار ماه ـــی چه ـــادی ط ـــای اقتص ـــام بخش ه ـــردش در تم ـــرمایه در گ س
ـــادل  ـــان مع ـــارد توم ـــزار و ۴۰۰ میلی ـــغ ۴۷۹ ه ـــاری مبل ـــال ج ـــدای س ابت

ـــت. ـــی اس ـــهیالت پرداخت ـــد کل تس ۶۸.۴ درص
همچنیـــن ســـهم تســـهیالت پرداختـــی بابـــت تأمیـــن ســـرمایه 
در گـــردش بخـــش صنعـــت و معـــدن در دوره مذکـــور نیـــز ۱۷۱ 
ــص  ــی از تخصیـ ــه حاکـ ــوده کـ ــان بـ ــارد تومـ ــزار و ۷۰۰ میلیـ هـ
۳۵.۸ درصـــد از منابـــع تخصیـــص یافتـــه بـــه ســـرمایه درگـــردش 
تمـــام بخش هـــای اقتصـــادی اســـت.  منابـــع تخصیـــص یافتـــه بـــه 
ــان  ــارد تومـ ــزار و ۴۰۰ میلیـ ــر ۴۷۹ هـ ــردش برابـ ــرمایه در گـ سـ

ـــت.  اس
براســـاس ایـــن گـــزارش از ۲۱۵ هـــزار و ۵۲۰ میلیـــارد تومـــان 
ـــد  ـــادل ۷۹.۷ درص ـــدن مع ـــت و مع ـــش صنع ـــی در بخ ـــهیالت پرداخت تس
آن برابـــر ۱۷۱ هـــزار و ۷۷۰ میلیـــارد تومـــان در تامیـــن ســـرمایه در 
ـــه  ـــی ب ـــه و اولویت ده ـــر توج ـــه بیانگ ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــردش پرداخ گ
تامیـــن منابـــع بـــرای ایـــن بخـــش توســـط بانک هـــا در ســـال جـــاری 

ـــت. اس
تســـهیالت پرداختـــی بانک هـــا طـــی ۱۲ ماهـــه ســـال ۱۳۹۹ بـــه 
بخش هـــای اقتصـــادی مبلـــغ ۱۸ هـــزار و ۹۸۹ هـــزار میلیـــارد ریـــال 

ـــت. ـــوده اس ب

حجت االسالم باقری در مخالفت با استعفای زاکانی: 
چرا باید شهرداری را وجه المصالحه 

مسائل سیاسی قرار دهیم؟ 
ـــور از  ـــته کش ـــاله گذش ـــل س ـــت: در چه ـــس گف ـــاب در مجل ـــده بن نماین

ـــت.  ـــده اس ـــه دی ـــد ضرب ـــص و تعه ـــدان تخص ـــاظ فق لح
ـــگاران جـــوان، حجـــت االســـالم و المســـلمین  ـــه گـــزارش باشـــگاه خبرن ب
ـــالمی  در  ـــورای اس ـــس ش ـــاب در مجل ـــده بن ـــی نماین ـــری بناب ـــد باق محم
ـــی  ـــا زاکان ـــتعفای علیرض ـــف اس ـــوان مخال ـــه عن ـــالمی ب ـــی اس ـــن علن صح
ـــدم  ـــب ع ـــور از جان ـــته کش ـــاله گذش ـــل س ـــت: در چه ـــم گف ـــده ق نماین
ـــراد  متخصـــص  ـــر در کشـــور اف ـــده اســـت؛ مگ ـــه دی ـــد ضرب تخصـــص و تعه

ـــم؟ ـــم داری ـــد ک و متعه
ـــی  ـــای زاکان ـــا آق ـــه ای داد ت ـــران مصوب ـــهر ته ـــورای ش ـــه داد: ش وی ادام
شـــهردار شـــود، امـــا خـــود نماینـــده هـــم بایـــد دقـــت کنـــد چقـــدر 
ـــم شـــده  ـــه گ ـــا تخصـــص، نکت ـــد دارد ام ـــی تعه ـــای زاکان تخصـــص دارد. آق

ـــت. ـــور اس کش
ـــر  ـــراد غی ـــته اف ـــای گذش ـــال ه ـــه در س ـــان اینک ـــا بی ـــده ب ـــن نماین ای
متخصـــص در ســـازمان هـــا پـــس از ۶ مـــاه تـــا یـــک ســـال حضـــور 
نتوانســـتند بـــه طـــور شایســـته عمـــل کننـــد، تصریـــح کـــرد: افـــراد 
متخصـــص بایـــد بـــه شـــهرداری و وزارتخانه هـــا برونـــد. رزومـــه زاکانـــی 
ــریف و  ــگاه شـ ــتاد دانشـ ــینی اسـ ــای حسـ ــد. آقـ و رقیـــب وی را ببینیـ
ـــراه  ـــدر، بزرگ ـــی ص ـــل طبقات ـــاخت پ ـــدرکاران س ـــت ان ـــر و از دس امیرکبی
ـــهرداری را  ـــد ش ـــرا بای ـــت. چ ـــی و... هس ـــی آر ت ـــوط ب ـــی)ع(، خط ـــام عل ام

وجـــه المصالحـــه مســـائل سیاســـی قـــرار دهیـــم؟
ـــران  ـــین ته ـــهر پیش ـــورای ش ـــه ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــاب ب ـــده بن نماین
افـــراد سیاســـی را بـــر ســـر کار آورده و بـــه ایـــن شـــهر ضربـــه خـــورد، 
گفـــت: مســـائلی ماننـــد آلودگـــی و... نتیجـــه انتخـــاب سیاســـی بـــود و 

ـــد. ـــر کار آوردن ـــر س ـــی را ب ـــای حناچ ـــر آق ـــت آخ دس
حجـــت االســـالم باقـــری بیـــان کـــرد: ایشـــان نماینـــده شـــهر قـــم 
هســـتند و شـــورای شـــهر مگـــر چـــه مصوبـــه ای دارد؟ مـــا نماینـــدگان 
ـــودن  ـــم ب ـــده ق ـــر نماین ـــیم. مگ ـــم باش ـــم ه ـــردم ق ـــوی م ـــد جواب گ بای

کمتـــر از شـــهردار بـــودن اســـت؟
وی یــادآور شــد: نماینــده قــم شــهرداری را ترجیــح مــی دهــد؟ مگــر 
ــرا  ــس چ ــت؛ پ ــالم اس ــده اس ــب تپن ــم قل ــد ق ــی گوی ــی نم ــای زاکان آق
نمایندگــی قلــب تپنــده اســالم را مــی خواهــد رهــا کنــد؟ در آینــده مــردم 
قــم از مــا می پرســند کــه چــرا نماینــده مــا را بــه شــهرداری فرســتادید؟

ـــی  ـــای زاکان ـــا آق ـــش ه ـــز پژوه ـــرد: در مرک ـــد ک ـــده تاکی ـــن نماین ای
ـــت.  ـــر اس ـــم ت ـــهرداری مه ـــد از ش ـــه صددرص ـــد ک ـــاز کردن ـــی را آغ کارهای
چـــرا جایگاهـــی مشـــورتی و موثـــر را رهـــا می کننـــد تـــا فقـــط بـــرای 

ـــد؟ ـــم بگیرن ـــران تصمی ـــهر ته ش

ــا بیــان  ــر پیشــنهادی راه و شهرســازی ب وزی
ــن کــه در حــوزه حمــل و نقــل کــه یکــی از  ای
ــکالت  ــت مش ــور اس ــعه کش ــاخص های توس ش
زیــادی داریــم گفــت: ۱۲۰ هــزار کیلومتــر 
جاده هــا و آزادراه در کشــور داریــم کــه نگهــداری 

ــت.  ــبی نیس ــت مناس ــا در وضعی از این ه
بــه گــزارش تســنیم، رســتم قاســمی وزیــر 
پیشــنهادی راه و شهرســازی بــا حضــور در 
بــه  راهبــردی  فراکســیون  اعضــای  جمــع 
تشــریح کارنامــه عملکــرد، ســوابق کاری و 
ــرای  ــود ب ــای خ ــن برنامه ه ــغلی و همچنی ش

ــت. ــه پرداخ ــن وزارتخان ای
ــزود:  ــازی اف ــنهادی راه و شهرس ــر پیش وزی
ــور در دوره ای  ــای کش ــادی از راه ه ــش زی بخ
کــه قــرارگاه خاتــم بــودم ســاخته شــد و 
همچنیــن در حــوزه بنــدی همــه بنــادر مهــم 
و بــزرگ کشــور در زمانــی کــه قــرارگاه خاتــم 

ــاخته شــده اســت. ــودم س ب
وی گفت:بنــدر عســلویه کــه یکــی از بنــادر 
بــزرگ دنیاســت، بنــدر شــهید رجایــی، بنــدر 
شــهید بهشــتی و توســعه بنــدر امــام هــم جــزو 
کار هایــی بــود کــه در همیــن دوره انجــام شــد. 
ــدر  ــاد، بن ــدر امیرآب ــم بن ــور ه ــمال کش در ش

ــی هــم همینطــور. ــی و منطقــه آزاد انزل انزل

وی ادامــه داد: در زمینــه هوایــی هــم اکثــر 
توســط  دوران  همیــن  در  هــم  فرودگاه هــا 

ــد. ــاخته ش ــم س ــرارگاه خات ق
قاســمی اضافــه کــرد:در حــوزه پل هــا هــم 
پل هــای بــزرگ از جملــه پــل ارومیــه یــا پــل 
صــدر هــم در زمانــی کــه مــن قــرارگاه خاتــم 
بــودم ســاخته شــد. در زمینــه ســازه های 
زیرزمینــی کــه مــا ایــن دانــش در کشــور نبــود 
ــود.  ــی و اتریشــی ها ب و صرفــا در اختیــار آلمان
امــا مــا اصــرار داشــتیم کــه ایــن دانــش وارد 
ــم و در آن  ــن کار را کردی کشــور شــود کــه ای
زمــان کــه مشــکل آب بــرای تهــران بــه وجــود 

آمــده بــود بــه موقــع ایــن کار انجــام شــد.
قاســمی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ابراز 
ــن  ــه م ــم ب ــرارگاه خات ــد از دوره ق ــت: بع داش
پیشــنهاد وزارت نفــت داده شــد کــه در دولــت 
قبلــی هــم )نهــم( بــه مــن پیشــنهاد شــده بــود 
ــف  ــم مخال ــن دوره ه ــم و در ای ــن نپذیرفت و م
چندبــاری  احمدی نــژاد  آقــای  امــا  بــودم، 
خدمــت آقــا گفتــه بــود کــه تنهــا گزینــه مــن 
ــان  ــه ایش ــت ک ــی اس ــت فالن ــرای وزارت نف ب
ــت و  ــرای وزارت نف ــد ب ــما بروی ــه ش ــود ک فرم
مــا هــم دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نداشــتیم. 
امــا دو نکتــه عــرض کنــم باالتریــن توســعه در 

صنعــت نفــت کشــور در صــد ســال گذشــته در 
ســال های ۹۰ و ۹۱ بــوده اعــداد و آمــار در ایــن 
مســاله وجــود دارد و نکتــه دوم باالتریــن فروش 
نفــت هــم در همــان دوره بــود کــه ســخت ترین 

ــت. ــود داش ــا وج تحریم ه
وی ادامــه داد: بعــد از وزارت نفــت علیرغــم 
ــرار  ــود و اص ــهردار ب ــاف ش ــای قالیب ــه آق اینک
داشــت بــرای قائــم مقامــی شــهرداری، امــا من، 
چــون یــک رفاقــت خیلــی طوالنــی بــا فرمانــده 
ــه  ــتم ب ــلیمانی داش ــهید س ــدس ش ــروی ق نی
آنجــا رفتــم و طــی ۷ ســال کــه معاونــت 
ــروی  ــتم، کار اقتصــاد نی ــدس را داش ــروی ق نی
قــدس در دوران جنــگ کار بســیار ســختی بــود 
کــه تــالش کردیــم ایــن مســاله را اداره کنیــم.

ــر پیشــنهادی راه و شهرســازی در ادامــه  وزی
بیــان کــرد: مــا در حــوزه حمــل و نقــل کــه یکی 
از شــاخص های توســعه کشــور اســت مشــکالت 
ــا و  ــر جاده ه ــزار کیلومت ــم، ۱۲۰ ه ــادی داری زی
ــداری  ــا نگه ــا واقع ــم، ام ــور داری آزادراه در کش
ــن  ــت. ای ــبی نیس ــت مناس ــا در وضعی از این ه
نیازمنــد یــک نهضــت جدیــدی اســت تــا بتوانــد 
کــه هــم ارزان و هــم امــن حمــل و نقــل ریلــی 
داشــته باشــیم و تقویــت شــود. بایــد در نهضــت 
حمــل و نقــل در کشــور یــک اتفاقــی رخ بدهد و 
از ایــن شــرایط کنونــی عبــور کنیــم. مــا ۳۲ هزار 

کیلومتــر جــاده روســتایی نیــاز داریــم.
وی افــزود: مــا در حــوزه هوایــی نیازمند یک 
تغییــر هســتیم، راهــکار هــم دارد. بخش هــای 
ــروژه ای را در  ــک مگاپ ــد ی ــور بای ــی کش ریل
ایــن حــوزه تعریــف کنیــم تــا از شــرایط فعلــی 

عبــور کنیــم.

رئیــس فراکســیون ســازمان های مردم نهــاد مجلــس شــورای 
اســالمی در پیامــی بــه مناســبت روز ملــی تشــکل ها و مشــارکت 
هــای اجتماعــی خواســتار ایجــاد بســترهای الزم جهت مشــارکت 

مــردم در اداره امــور کشــور شــد.
ــان  رئیــس فراکســیون  ــت، زهــره الهی ــه مل ــه گــزارش خان ب
ــی  ــالمی در پیام ــورای اس ــس ش ــاد مجل ــازمان های مردم نه س
ضمــن تبریــک فرارســیدن ۲۲ مردادمــاه، روز ملــی تشــکل هــا و 
مشــارکت هــای اجتماعــی خواســتار ایجــاد بســترهای الزم جهت 

مشــارکت مــردم در اداره امــور کشــور شــد.

در متــن پیــام نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس یازدهــم آمــده اســت؛

ــه ای  ــورداری از جامع ــه و برخ ــعه همه جانب ــک توس ــی ش ب
آرمانــی ، اخالقــی و متعهــد نیازمنــد توجــه بــه مشــارکت مــردم 
ــر ،  ــن ام ــه ای ــت ک ــه اس ــراد آن جامع ــری اف ــئولیت پذی و مس

اهمیــت ســرمایه های  اجتماعــی را دو چنــدان می کنــد.
ــر  ــه بیــش از ه ــرار دارد ک ــون در شــرایطی ق ــا اکن کشــور م
ــی  ــردن توانای ــراه ک ــی و هم ــارکت همگان ــه مش ــر ب ــان دیگ زم
هــای بالقــوه، در عرصــه هــای مختلــف نیــاز دارد و از ســوی دیگــر 
عالقــه ای کـــه مـــردم مـــا در مقاطع مختلــف برای مشــارکت در 
ــرای  ــد، فضــای مســاعدی را ب ــش نشــان داده ان سرنوشــت خوی
ــت ،  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــور اجتماع ــرای حض ــان ب ــوت از ان دع
لــذا ایجــاد بســترهای الزم جهــت مشــارکت تخصصــی مــردم در 
امــورات مختلــف کشــور کــه از مطالبــات بــه حــق مقــام معظــم 

رهبــری نیــز بــوده،  وظیفــه همــگان بــه ویــژه دولــت و مجلــس 
ــا اهتمــام ویــژه زمینــه  مردمــی و  انقالبــی میباشــد کــه بایــد ب
حضــور بیــش از پیــش مــردم را در رشــد و اعتــالی کشــور فراهــم 

نماینــد.
ــاه روز  ــیدن روز ۲۲ مردادم ــک فرارس ــن تبری ــب ضم اینجان
ــود  ــه خ ــی، وظیف ــای اجتماع ــارکت ه ــا و مش ــکل ه ــی تش مل
میدانــم از تــالش و زحمــات بــی دریــغ تالشــگران عرصــه تشــکل 
ــه  ــی صمیمان ــای مردم ــاد و نهاده ــردم نه ــازمانهای م ــا و س ه
قدردانــی و سپاســگزاری نمــوده و توفیقــات ایشــان را در توســعه 
ــال  ــروردگار  متع ــان را از پ ــه میهــن اســالمی عزیزم همــه جانب

ــتارم. خواس
زهره الهیان

نماینده تهران و رییس فراکسیون سازمانهای مردم 
نهاد مجلس شورای اسالمی

و  صحرایــی  بیمارســتان   ۴ برپایــی  از  مقــدم  قوســیان 
اختصــاص ظرفیت هــای درمانــی در مجــاورت بیمارســتان ها 
ــه  ــال ب ــرپایی مبت ــاران س ــان بیم ــر درم ــه ام ــک ب ــت کم جه

ــر داد.  ــا خب کرون
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، محمدحســن 
ــر در خصــوص  ــالل احم ــت ه ــرکل جمعی ــدم دبی ــیان مق قوس
فعالیت هــای ســازمانی و اســتانی در راســتای مقابلــه بــا بیمــاری 
ــای  ــال شــدن قرارگاه ه ــت: فع ــا در ۱۰ اســتان کشــور گف کرون
ــخگویی  ــور پاس ــه منظ ــتان ها ب ــی اس ــا در تمام ــی کرون عملیات
بــه نیاز هــای مــردم در شــیوع ویــروس کرونــا نخســتین گام در 
ایــن عرصــه بــود و در ادامــه اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی در دســتور کار قــرار گرفــت و ۵۰۰ هــزار نفــر تــا بــه 

ایــن لحظــه بهــره وران ایــن طــرح بــوده انــد.
ــه دوم  ــراه مرحل ــه هم ــالمت ب ــذر س ــرح ن ــزود: ط وی اف
خادمــان حســینی در مراســمات مذهبــی توســط اعضــای جــوان 
ــان  ــر از جوان ــارکت ۱۵۰۰ نف ــا مش ــر ب ــالل احم ــت ه جمعی
ــر ایــن مــوارد تشــکیل ســتاد های مردمــی  اجــرا شــد. عــالوه ب
ــتیبانی  ــی و پش ــای مردم ــت کمک ه ــا در جه ــا کرون ــه ب مقابل
ــا کمــک ۵۰۰ تشــکل در  ــان و ب ــت ســازمان داوطلب ــا محوری ب

ــه اســت. ــرار گرفت دســتور کار ق
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر خاطرنشــان کــرد: اســتفاده 

از بانــک امانــات تجهیــزات پزشــکی و ارائــه خدمــات رایــگان از 
قبیــل در اختیــار قــرار دادن اکســیژن مــورد نیــاز بــه ۳۹۰۰ نفــر 
نیــز صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن تامیــن اعتبــار و تخصیــص 
کمــک هزینــه بــرای بیمــاران کرونایــی بــه مبلــغ ۳۰۰ میلیــارد 
ــب بســته های معیشــتی و توزیــع ۱۰ هــزار بســته  ــال در قال ری

غذایــی بــه ارزش ۴ میلیــارد تومــان در دســتور کار قــرار دارد.
ــای  ــای کانون ه ــوان اعض ــه داد: فراخ ــدم ادام ــیان مق قوس
دانشــجویی و اســتفاده از ظرفیــت آن هــا در طرح واکسیناســیون 
عمومــی در قالــب ۴۲۰ تیــم و تجهیــز و آمــاده ســازی ۸ مرکــز 
کلینیــک توانبخشــی بــه عنــوان مراکــز واکسیناســیون بــا 
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــکی نی ــوم پزش ــگاه های عل ــکاری دانش هم
اســت و تــالش می شــود در ایــن عرصــه از مراکــز واکسیناســیون 
حجــاج نیــز اســتفاده شــود. در همیــن راســتا ۱۰ تیــم بهداشــت 
و درمــان در مراکــز واکسیناســیون مســتقر شــده انــد و از ۲۵۵ 

امدادگــر نیــز در ایــن عرصــه بهــره جســته ایــم.
ــتان  ــاد ۴ بیمارس ــر از ایج ــالل احم ــت ه ــخنگوی جمعی س
ــتان ها  ــاورت بیمارس ــی در مج ــای درمان ــی و ظرفیت ه صحرای
ــر داد و  ــرپایی خب ــاران س ــان بیم ــر درم ــه ام ــک ب ــت کم جه
گفــت: توســعه ظرفیــت فعالیت هــای امــدادی در مبــادی 
ورودی و خروجــی مرز هــای زمینــی، هوایــی و دریایــی بــا 
ــا  ــد ۱۹ ب ــه کووی ــان ب ــه مبتالی ــا قرنطین ــت و ی ــدف هدای ه

همــکاری ســازمان های ذیربــط نیــز انجــام می شــود و ۹۵ 
ــت. ــرار داده اس ــش ق ــت پوش ــر را تح ــزار نف ه

دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر در پایــان گفــت: تکمیــل و 
ــدادی  ــای ام ــتی در انبار ه ــته های بهداش ــودی بس ــارژ موج ش
ــدن ۲۵  ــه ش ــا اضاف ــی ب ــوادث طبیع ــت پاســخگویی در ح جه
ــات در  ــن اقدام ــت. ای ــورت گرف ــز ص ــی نی ــته غذای ــزار بس ه
بوشــهر،  اردبیــل،  جنوبــی،  خراســان  کرمــان،  اســتان های 
ــم، زنجــان و  ــاری، ق ــزگان، کرمانشــاه، چهارمحــال و بختی هرم
ــای  ــرح در روز ه ــن ط ــد و ای ــام ش ــتان انج ــتان و بلوچس سیس

ــداوم دارد. ــز ت ــی نی آت

 ۱2۰ هزار کیلومتر جاده  و آزادراه در 
کشور درست نگهداری نمی شود

الهیان روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی خواستار شد؛

ضرورت ایجاد بسترهای الزم جهت مشارکت 
مردم در اداره امور کشور

دبیرکل جمعیت هالل احمر خبر داد؛ 

برپایی 4 بیمارستان صحرایی توسط جمعیت هالل احمر
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فرزند 2 ساله اش کشته شد 

ــوت  ــه ف ــر ب ــد منج ــک فرزن ــه ی ــدام کودکان اق
ــد.  ــادرش ش م

ــک  ــوان، ی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بازیگوشــی کودکانــه تولــد مــادری را بــه عــزا 
تبدیــل کــرد و منجــر بــه فــوت دلخــراش وی شــد.

بــر اســاس ایــن خبــر مــادری ۲۱ ســاله همــراه 
فرزنــدش در خــودرو بودنــد کــه وقــوع یــک حادثــه 
ــه آخریــن همنشــینی مــادر و  ایــن همنشــینی را ب

فرزنــد تبدیــل کــرد.
ایــن مــادر  همــراه فرزنــد ۲ ســاله اش در خــودرو 
ــرای  ــود  را ب ــر خ ــوان  س ــد و زن ج ــته بودن نشس
چنــد ثانیــه از پنجــره خــودرو خــارج می کنــد 
ــا  ــودرو را ب ــه خ ــد وی شیش ــال فرزن ــن ح در همی

ــرد. ــاال می ب ــوئیچ ب س
ایــن اقــدام کودکانــه حادثــه ای دلخــراش را 
ــار  ــی فش ــر قربان ــه همس ــه گفت ــد، ب ــی زن ــم م رق
وارده از ســمت شیشــه خــودرو بــه گــردن ایــن زن 
جــوان بــه حــدی بــوده کــه باعــث خفگــی و جــان 

ــت. ــده اس ــش ش باختن

فعالیت 2۶ فن بازار منطقه ای 
در ایران

شــبکه فن بــازار ملــی ایــران، ایجــاد و ســاماندهی 
فن بازارهــای منطقــه ای و تخصصــی در کشــور را بــر 
عهــده دارد، تــا کنــون ۲۶ فــن  بــازار منطقــه ای و ۳ 

فن بــازار تخصصــی ایجــاد کــرده اســت. 
ــران  ــازار ای ــی فن ب ــبکه مل ــا،  ش ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر  ــه ای را در سراس ــازار منطق ــش از ۲۶ فن ب ــه بی ک
ــوان بســتری  ــه عن ــرده اســت، ب ــدازی ک کشــور راه ان
ــاوری و مشــتریان  ــان فن ــان صاحب ــاط می ــرای ارتب ب
آن، بیــش از ۴۲۷ تقاضــای فنــاوری از صاحبــان 
کســب وکار، صنایــع و بــازار را بــه بیــش از چهــار هــزار 
و ۳۰۰ شــرکت دانش بنیــان و خــالق رســانده اســت.

ــدازی  ــا راه ان ــی ب ــه تازگ ــی ب ــبکه مل ــن ش ای
ــت و  ــوان بیس ــه عن ــی ب ــان جنوب ــازار خراس فن ب
فن بازارهــای  از  منطقــه ای  فن بــازار  ششــمین 
منطقــه ای کشــور بــا حمایــت شـــبکه فن بــازار ملــی 
ــی،  ــاوری خراســان جنوب ــم و فن ــارک عل ــران و پ ای
فعــاالن  میــان  شبکه ســازی  بــرای  را  زمینــه 
زیســت بوم نــوآوری شــرق کشــور و متقاضیــان 

ــت. ــرده اس ــم ک ــور فراه ــر کش سراس
ــزار و ۹۰۹  ــون ۱۳ه ــی، تاکن ــبکه مل ــن ش در ای
ــا  ــته شــده اســت و ب ــتراک گذاش ــه اش محصــول ب
اضافــه شــدن ایــن فن بــازار، بــا تولــی گــری پــارک 
ــازار  ــر فن ب ــی دفت ــان جنوب ــاوری خراس ــم و فن عل
در ایــن منطقــه ایجــاد و راه انــدازی شــد و شــرکت 
ــزار  ــوان کارگ ــه عن ــر ب ــه کوی ــان پهن ــک اندیش نی

ــی شــدند. ــن ازار معرف ــن ف ــه ای ای منطق

رییس دانشگاه عنوان کرد:
درخواست افزودن 4 مرکز علمی 

کاربردی در خوزستان

کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
بــرای  دانشــگاه  ایــن  از درخواســت  خوزســتان 
افــزوده شــدن چهــار مرکــز دیگــر بــه مراکــز علمــی 

کاربــردی اســتان، خبــر داد. 
ــار  ــا ایســنا، اظه ــو ب ــم قاســمیه در گفت وگ رحی
ــی  ــته های علم ــرش در رش ــز پذی ــال نی ــرد: امس ک
ــداد  ــوز تع ــا هن ــت ام ــون اس ــدون آزم ــردی ب کارب
دانشــجویان جــذب شــده، مشــخص نشــده اســت.

ــز  ــش مراک ــت افزای ــه درخواس ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــزود: در اس ــتان، اف ــردی در خوزس ــی کارب علم
ــه کــردن چهــار مرکــز  خوزســتان درخواســت اضاف
علمــی کاربــردی دیگــر را داده ایــم امــا هنــوز 
تصمیــم نهایــی از ســوی مرکــز گرفتــه نشــده اســت. 
اگــر موافقــت شــود شــاهد افزایــش مراکــز علمــی 

ــود.    ــم ب ــتان خواهی ــردی در اس کارب
کاربــردی  علمــی  جامــع  دانشــگاه  رئیــس 
خوزســتان در پایــان بیــان کــرد: اکنــون ۱۰ مرکــز 
علمــی کاربــردی در ســطح اســتان خوزســتان 
ــا  ــت ب ــه در صــورت بررســی و موافق وجــود دارد ک
درخواســت مــا، تعــداد مراکــز بــه ۱۴ مرکــز افزایــش 

ــت. ــد یاف خواه

نتایج نهایی آزمون استخدامی
 در ۶ دستگاه اجرایی اعالم شد

متمرکـــز  اســـتخدامی  آزمـــون  هشـــتمین  نهایـــی  نتایـــج 
دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور در ۶ دســـتگاه از ســـوی ســـازمان 

ســـنجش اعـــالم شـــد.
ــده  ــر شـ ــای منتشـ ــال اطالعیه هـ ــه دنبـ ــر، بـ ــزارش مهـ ــه گـ بـ
ــای ۱۱ بهمـــن ۹۹، ۲۳ و ۲۵ فروردیـــن ۱۴۰۰، ۱، ۱۹  در تاریخ هـ
ــتخدامی  ــون اسـ ــتمین آزمـ ــی هشـ ــج نهایـ ــر ۱۴۰۰ نتایـ و ۲۳ تیـ
متمرکـــز دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور در ۶ دســـتگاه اعـــالم 

ـــد. ش
ــازمان  ــامل: سـ ــور شـ ــی کشـ ــتگاه های اجرایـ ــی دسـ ــج نهایـ نتایـ
پزشـــکی قانونـــی کشـــور، ســـازمان ثبـــت اســـناد و امـــالک کشـــور، 
ـــری  ـــه کارگی ـــاورزی )ب ـــاد کش ـــور، وزارت جه ـــی کش ـــازمان هواشناس س
قـــراردادی(، ســـازمان ملـــی بهـــره وری ایـــران و ســـازمان مدیریـــت و 
برنامه ریـــزی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان در ســـایت ســـازمان 
ـــرار  ـــانی: www.sanjesh.org ق ـــه نش ـــور ب ـــوزش کش ـــنجش آم س

گرفتـــه اســـت.
نتایـــج دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان 
شـــامل: اداره کل اســـتاندارد و تحقیقـــات صنعتـــی اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان، اداره کل انتقـــال خـــون اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان و 
ـــالم نشـــده اســـت. ـــتان سیســـتان و بلوچســـتان اع اداره کل بهزیســـتی اس

ــده پـــس  ــالم شـ ــی اعـ ــتگاه های اجرایـ ــان هریـــک از دسـ متقاضیـ
از دریافـــت نتیجـــه آزمـــون، الزم اســـت بـــرای اقدامـــات بعـــدی از روز 
ـــر  ـــورد نظ ـــتگاه م ـــانی دس ـــالع رس ـــایت اط ـــرداد ۱۴۰۰ س ـــنبه ۲۵ م دوش
ــدرج در  ــای منـ ــان بندی هـ ــات و زمـ ــاس توضیحـ ــر اسـ ــه و بـ مراجعـ

ـــد. ـــدام کنن ـــتگاه، اق ـــه دس اطالعی
ــور در  ــی کشـ ــتگاه های اجرایـ ــایر دسـ ــون سـ ــی آزمـ ــج نهایـ نتایـ
ــون  ــتمین آزمـ ــد. هشـ ــد شـ ــالم خواهـ ــاً اعـ ــور متعاقبـ ــون مذکـ آزمـ
اســـتخدامی متمرکـــز دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور در روزهـــای ۱۱ و 

ــد. ــزار شـ ــاه ۱۳۹۹ برگـ ۱۲ دی مـ

سود بین بانکی زیاد شد 

ـــد  ـــان می ده ـــی نش ـــن بانک ـــازار بی ـــود در ب ـــرخ س ـــرات ن ـــدول تغیی ج
ـــاد  ـــد زی ـــود ۰.۴ درص ـــت خ ـــن وضعی ـــه آخری ـــبت ب ـــود نس ـــن س ـــه ای ک

ـــت.   ـــده اس ش
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــی ب ـــن بانک ـــره بی ـــرخ به ـــنا، ن ـــزارش ایس ـــه گ ب
انـــواع نرخ هـــای بهـــره در بـــازار پـــول بـــه نرخ هـــای ســـود یـــا بهـــره 

در ســـایر بازارهـــا جهـــت می دهـــد.
در واقـــع ایـــن نـــرخ، قیمـــت ذخایـــر بانک هاســـت و زمانـــی کـــه 
آن هـــا در پایـــان دوره مالـــی کوتاه مـــدت اعـــم از روزانـــه یـــا هفتگـــی، 
دچـــار کســـری ذخایـــر می شـــوند، از ســـایر بانک هـــا در بـــازار بیـــن 
ـــرخ در  ـــن ن ـــه ای ـــد ک ـــتقراض می کنن ـــزی اس ـــک مرک ـــا از بان ـــی ی بانک

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ـــد ق ـــدوده ۱۸.۱۶ درص ـــر در مح ـــال حاض ح
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه طبـــق آخریـــن وضعیـــت نـــرخ بهـــره 
ـــه  ـــت ک ـــرار داش ـــد ق ـــدوده ۱۸.۰۸ درص ـــود در مح ـــن س ـــی، ای ـــن بانک بی

ـــت.   ـــده اس ـــه ش ـــش مواج ـــد افزای ـــا ۰.۴ درص ـــون ب اکن
ـــن  ـــود بی ـــرخ س ـــرات ن ـــون، تغیی ـــاری تاکن ـــال ج ـــدای س ـــه از ابت البت
ـــت و  ـــته اس ـــدوام نداش ـــش ت ـــا کاه ـــش ی ـــتای افزای ـــه در راس ـــی چ بانک

ـــان دارد. ـــد نوس ـــا ۱۹ درص ـــدوده ۱۸ ت ـــواره در مح هم
ـــش  ـــادی، کاه ـــان اقتص ـــه کارشناس ـــت ک ـــی اس ـــارات درحال ـــن اظه ای

ـــد.  ـــورم می دانن ـــدید ت ـــرای تش ـــری ب ـــی را خط ـــن بانک ـــره بی ـــرخ به ن

روز پرصعود و پرنزول برای بورس 
ـــوری  ـــه ط ـــت؛ ب ـــر گذاش ـــت س ـــان را پش ـــرمایه روزی پرنوس ـــازار س ب
ـــم  ـــا رق ـــت ت ـــود و توانس ـــودی ب ـــالت صع ـــی معام ـــاعات ابتدای ـــه در س ک
یـــک میلیـــون و ۴۹۰ هـــزار واحـــد افزایـــش یابـــد، امـــا در ســـاعات 
میانـــی رونـــدی نزولـــی بـــه خـــود گرفـــت و تـــا یـــک میلیـــون و۴۷۷ 
ـــود  ـــان داده ب ـــود پای ـــه کار خ ـــی ب ـــت و در حال ـــش یاف ـــد کاه ـــزار واح ه

ـــرد.  ـــرار بگی ـــود ق ـــدار صع ـــاره روی م ـــود دوب ـــته ب ـــه توانس ک
ـــش  ـــد کاه ـــا ۳۷۹۷ واح ـــورس ب ـــاخص کل ب ـــنا، ش ـــزارش ایس ـــه گ ب

ـــرد. ـــت ک ـــد را ثب ـــزار واح ـــون و ۴۸۰ ه ـــک میلی ـــم ی رق
ـــا ۳۴۲  ـــم وزن ب ـــار ه ـــا معی ـــاخص کل ب ـــه ش ـــی اســـت ک ـــن در حال ای

ـــید. ـــد رس ـــزار و ۶۸۱ واح ـــم ۴۲۲ ه ـــه رق ـــش ب ـــد افزای واح
ـــزار  ـــه ارزش ۹۰ ه ـــه ب ـــون معامل ـــک میلی ـــازار ی ـــن ب ـــران ای ـــه گ معامل

ـــد. ـــال انجـــام دادن ـــارد ری و ۵۱۴ میلی
صنایـــع پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس، ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران، 
ـــا  ـــایر نماده ـــه س ـــبت ب ـــو نس ـــی چادرمل ـــی و صنعت ـــا و معدن ـــروه مپن گ
ـــت  ـــش نف ـــارس، پاالی ـــیمی پ ـــل پتروش ـــی و در مقاب ـــر منف ـــترین تاثی بیش
تهـــران و ایـــران خـــودرو نســـبت بـــه ســـایر نمادهـــا بیشـــترین تاثیـــر 

مثبـــت را روی بـــورس گذاشـــتند.
در آن ســـوی بـــازار ســـرمایه شـــاخص کل فرابـــورس بـــا ۹۴ واحـــد 

ـــرد. ـــت ک ـــد را ثب ـــزار و ۳۰۶ واح ـــش رقـــم ۲۱ ه افزای
ــزار و ۲۶۰  ــه ارزش ۱۲۸ هـ ــه بـ ــزار معاملـ ــازار ۵۲۵ هـ ــن بـ در ایـ

میلیـــارد ریـــال انجـــام شـــد.
پتروشـــیمی مـــارون، ســـنگ آهـــن گوهرزمیـــن، فـــوالد هرمـــزگان 
ـــا  ـــایر نماده ـــه س ـــبت ب ـــران نس ـــورس ای ـــو و فراب ـــی مین ـــوب، صنعت جن
بیشـــترین تاثیـــر مثبـــت و در مقابـــل پتروشـــیمی زاگـــرس و پلیمـــر 
ـــی را روی  ـــر منف ـــترین تاثی ـــا بیش ـــایر نماده ـــه س ـــبت ب ـــول نس آریاساس

فرابـــورس گذاشـــتند.

رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق 
ــده در  ــث ش ــه باع ــی ک ــی از دالیل ــت: یک گف
ــرق دچــار چالــش و معضــل شــویم  صنعــت ب
ــارت  ــته جس ــران گذش ــه مدی ــت ک ــن اس ای
تعرفــه  جملــه  از  بــزرگ  کارهــای  انجــام 

گــذاری و قیمــت گــذاری را نداشــتند. 
بــه گــزارش تســنیم، علــی بخشــی دربــاره 
ــر  ــی اکب ــور عل ــور و حض ــرق کش ــت ب وضعی
محرابیــان در کابینــه دولــت ســیزدهم بــه 
عنــوان وزیــر نیــرو، اظهارداشــت: از آنجــا کــه 
ــع  ــبق صنای ــر اس ــان وزی ــر محرابی ــی اکب عل
ــور  ــای در خ ــت ه ــورمان فعالی ــادن کش و مع
ــوالد داشــته و  توجهــی در حــوزه ســیمان و ف
توانســته تحــول آفریــن باشــد بــه طــور قطــع 
ــر  ــد اث ــی توان ــم م ــرو ه ــوزه وزارت نی در ح

ــد. ــش باش بخ
رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق 
خاطرنشــان کــرد: یکــی از خصیصــه هــای 
وزیــر پیشــنهادی نیــرو، نــگاه توســعه ای اســت 

ــال  ــواره آن را دنب ــت هم ــدت خدم ــه در م ک
ــت. ــرده اس ک

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر صنعــت 
بــرق بــه نــگاه توســعه ای نیــاز دارد حــال اگــر 
علــی اکبــر محرابیــان رای اعتمــاد نماینــدگان 
مجلــس را بگیــرد مــی تــوان شــاهد تحــول در 
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــع، ان ــد، توزی ــبکه تولی ش

کشــورهای  بــا  همــکاری  البتــه  و  پذیــر 
ــود. ــایه ب همس

رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای بــرق 
خاطرنشــان کــرد: یکــی دیگــر از دالیلــی 
کــه باعــث شــده افــراد متخصــص نســبت بــه 
حضــور وزیــر پیشــنهادی نیــرو در وزارت نیــرو 
ــری،  ــورت پذی ــند مش ــر باش ــد و پیگی عالقمن

ــت. ــی اس ــام کار تیم ــارت و انج جس
ــاز  ــری نی ــه وزی ــرو ب ــزود: وزارت نی وی اف
دارد کــه قــدرت و جســارت انجــام برنامــه های 
علمــی و کارشناســی شــده را داشــته باشــد؛ بــا 
توجــه بــه اینکــه علــی اکبــر محرابیــان چنیــن 
روحیــه ای را دارد مطئمــن هســتم کــه وی در 

وزارت نیــرو موفــق خواهــد شــد.
بخشــی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعاتــی 
ــی  ــم؛ دیپلماس ــاز داری ــرق نی ــوزه ب ــه در ح ک
ــم  ــایگانی داری ــا همس ــت: م ــت، گف ــرق اس ب
کــه در فصــول مختلــف پیــک هــای مختلفــی 
بــا مــا دارنــد؛ کشــورهای شــمالی در زمســتان 
پیــک مصــرف دارنــد و ایــران در تابســتان 
ــن  ــوان از ای ــی ت ــذا م ــرف دارد ل ــک مص پی
ــرد؛  ــرق اســتفاده ک ــرای صــادرات ب فرصــت ب
ــا درآمــدی کــه از ایــن طریــق حاصــل مــی  ب
شــود مــی تــوان بــه ســمت توســعه زیرســاخت 

هــا حرکــت کــرد.
وی تصریــح کــرد: طــی ســال های گذشــته 
در شــبکه بــرق تحقیقاتــی انجــام نشــده و 
همــواره تولیــد بســیار کــم بــوده اســت، شــاید 
از میانگیــن افزایــش ۷ درصــد ظرفیــت تولیــد 
اکنــون ایــن عــدد بــه ۲ درصــد رســیده و ایــن 
یعنــی جهــت گیــری تولیــد بــه ســمت صفــر 

بــوده اســت.

مـا در ایـن گـزارش قصـد داریـم ۱۰ تـا از 
شـما  بـه  را   ۲۰۲۱ سـال  شـغل های  بهتریـن 

کنیـم. معرفـی 
جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  گـزارش  بـه 
هیـچ شـغلی را پیـدا نمی کنیـد کـه مناسـب 
همـه باشـد، امـا بسـیاری از شـغل های خـوب 
حقوق شـان  دارنـد:  مشـترک  ویژگـی  چنـد 
خـوب اسـت، مـار را سـال بـه سـال بـه چالش 
اسـتعدادهایمان  و  مهارت هـا  بـا  می کشـند، 
هماهنگـی دارنـد، زیـادی پراسـترس نیسـتند، 
امـکان ترقـی دارند، و یـک توازن مناسـب بین 
کار و زندگـی را بـه مـا ارائـه می کننـد. عـالوه 
بـر این هـا، ایـن کـه آیـا یـک شـغل، خواهـان 
یـا خیـر عامـل دیگـری اسـت کـه  هـم دارد 
کارجویـان آن را مـد نظـر قرار می دهنـد. ما در 
اینجـا قصـد داریـم بـا توجه بـه ایـن ویژگی ها، 
۱۰ تـا از بهتریـن شـغل های سـال ۲۰۲۱ را به 

شـما معرفـی کنیـم.
۱- دسـتیار پزشـک: دسـتیار پزشـک تحت 
نظارت پزشـک بـه مراقبت از بیماران و تفسـیر 

نتایـج آزمایـش و انجام تسـت می پـردازد.
متوسـط حقـوق: ۱۱۲.۲۶۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۰.۷ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

لیسـانس فوق 
برنامه نویـس  کامپیوتـر:  برنامه نویـس   -۲
کامپیوتـر یـا همـان توسـعه دهنده ی نرم افـزار 
بـا دانـش فنـی  البتـه  بایـد مبتکـر، خـالق و 
باشـد. گاهـی الزم اسـت کـه کدنویسـی کند و 

یـا باگ هـای کـد را برطـرف کنـد.
متوسـط حقـوق: ۱۰۷.۵۱۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۱.۴ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

نس لیسا
۳- پرسـتار متخصص: خیلـی از کار هایی که 
پرسـتار متخصـص انجـام می دهـد بـا پزشـک 
آزمایش هـای جسـمی،  انجـام  اسـت:  یکسـان 
دسـتور انجام آزمایـش و تحلیل نتایج، نوشـتن 
نسـخه و تجویـز دارو. پرسـتار متخصص معموال 
بزرگسـاالن،  مثـل:  دارد  ویـژه  تخصـص  یـک 

سـالمندان یـا اطفال.
متوسـط حقـوق: ۱۰۹.۸۲۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۱.۲ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

لیسـانس فوق 
۴- مدیــر خدمــات بهداشــتی و درمانــی: 
هماننــد  درمــان  و  بهداشــت  ســامانه های 
روغن خــورده ای  و  هماهنــگ  ماشــین های 
ــتی  ــات بهداش ــر خدم ــه مدی ــتند و وظیف هس
ــگ  ــردن هماهن ــان از کار ک ــی اطمین و درمان
همــه ی اجــزای آن اســت. وظیفــه ی ایــن 
مدیــران کار هایــی از قبیــل اســتخدام کارکنــان، 
مدیریــت بودجــه، هدف گــذاری بــرای یــک 

دپارتمــان، افزایــش کارایــی خدمــات بهداشــتی 
و مدیریــت یــک درمانــگاه و یــا دپارتمــان یــک 

بیمارســتان می توانــد باشــد.
ــال  ــوق: ۱۰۰.۹۸۰ دالر در س ــط حق متوس
ــورد  ــدرک م ــکاری: ۱.۱ درصــد - م ــرخ بی - ن

ــاز: لیســانس نی
مراقبت هـای  پزشـک،  پزشـک: وظیفـه   -۵
اولیـه و پیشـگیرانه و نیـز تشـخیص و درمـان 
بـر  شـدیدی  رقابـت  اسـت.  بیمـاران  امـراض 
سـر تحصیـل در ایـن رشـته وجـود دارد، امـا 

باالسـت. بـازده اش 
متوسـط حقـوق: ۲۰۶.۵۰۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۰.۳ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

شکی پز
۶- متخصـص آمار: آمار، علم اسـتفاده از داده ها 
تمامـی  در  تقریبـاً  تصمیم گیری هاسـت.  بـرای 
شـغل ها از متخصـص آمـار اسـتفاده می شـود و 

میـزان جـذب این رشـته بسـیار باالسـت.
متوسـط حقـوق: ۹۱.۱۶۰ دالر در سـال - 

نـرخ بیـکاری: ۳.۵ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 
لیسـانس فوق 

متخصـص  درمانـی:  گفتـار  متخصـص   -۷
گفتـار درمانـی یـا گفتـار درمانگر کسـی اسـت 
کـه بـه بررسـی، شـناخت و عـالج اختـالالت 
مربـوط بـه گفتـار و زبان می پـردازد. ایـن افراد 

امـکان کار در مکان هـای مختلـف را دارنـد.
متوسـط حقـوق: ۷۹.۱۲۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۰.۸ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

لیسـانس فوق 
۸- متخصـص علـم داده: متخصص علم داده 
بـا اسـتفاده از فنـاوری و جمـع آوری اطالعـات 
انبـوه بـه تحلیـل و نتیجه گیـری در حوزه هـای 

می پـردازد. مختلف 
متوسـط حقـوق: ۹۴.۲۸۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۳.۵ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

نس لیسا
دندانپزشـک  وظیفـه ی  دندانپزشـک:   -۹
انجـام کارهایی سـت از قبیـل پر کـردن دندان، 
سـفید کـردن دنـدان، و به طـور کلـی معاینه و 

درمـان مشـکالت دهـان، لثـه و دنـدان.
ــال  ــوق: ۱۵۵.۶۰۰ دالر در س ــط حق متوس
ــورد  ــدرک م ــکاری: ۰.۲ درصــد - م ــرخ بی - ن

ــاز: دندانپزشــکی نی
معمولــی  روز  یــک  دامپزشــک:   -۱۰
دامپزشــک ممکــن اســت شــامل انجــام عمــل 
جراحــی بــر روی حیوانــات و یــا جــا انداختــن 
ــا باشــد.  ــای آن ه ــا پ ــن دســت ی ــچ گرفت و گ
دامپزشــکان بایــد در زمینــه ارتبــاط قــوی 
باشــند چــرا کــه نیــاز اســت مــدام بــا صاحبــان 

ــند. ــته باش ــل داش ــات تعام حیوان
متوسـط حقـوق: ۹۵.۴۶۰ دالر در سـال - 
نـرخ بیـکاری: ۰.۱ درصـد - مـدرک مـورد نیاز: 

مپزشکی ا د

برخــی مــواد غذایــی هســتند کــه می تواننــد بــه پیشــگیری 
از ســفیدی زودهنــگام مو هــا کمــک کننــد. 

ــگاران جــوان، موهــای ســفید در  ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب
دهــه چهــل زندگــی و حتــی قبــل از آن در صــورت بــروز یــک 
ــه  ــروع ب ــی ش ــردن از اســترس روان ــج ب ــا رن ــی ی ــل ژنتیک عام
ــن روش هــای پنهــان کــردن  ــداول تری ــد و مت ظهــور مــی کن
ــتید  ــی دانس ــا م ــا آی ــزی بســتگی دارد. ام ــگ آمی ــه رن ــا ب آنه
کــه برخــی از غذاهــا دارای اثــر محافظتــی هســتند کــه ظهــور 
ــه  ــی ب ــم غذای ــدن در رژی ــگام گنجان ــفید را در هن ــای س موه

ــدازد. تأخیــر مــی ان
غذاهــای غنــی از پروتئیــن هــای حیوانــی و گیاهــی و 
همچنیــن روی ، بــا تقویــت تولیــد کراتیــن ، پروتئیــن ســازنده 
مــو ، توانایــی تقویــت مــو را دارنــد. ایــن باعــث افزایــش ســالمت 
و نشــاط مــو مــی شــود و همچنیــن پیــری آن را بــه تاخیــر مــی 
انــدازد. ویتامیــن هــای A ، C و E در ایــن زمینــه بســیار مثــر 
ــه بازســازی ســلول هــای تشــکیل دهنــده مــو  ــرا ب هســتند زی
کمــک مــی کننــد و باعــث قــوی شــدن و جلوگیــری از پیــری 

زودرس مــی شــوند.
غذاهایی که موها را جوان نگه می دارد:

ــه  ــی روزان ــم غذای ــا را در رژی ــن غذاه ــی شــود ای ــه م توصی
ــن  ــر انداخت ــه تأخی ــا در ب ــر آنه ــا از تأثی ــد ت ــرار دهی ــود ق خ

ــد: ــتفاده کنی ــفید اس ــای س ــور موه ظه

۱- شــکالت تلــخ: ایــن طعــم خوشــمزه و توانایــی آن در بــه 
تأخیــر انداختــن ظهــور موهــای ســفید بــه دلیــل غنــی بــودن 
ــه مــی  ــن توصی از مــس و امــگا ۳ مشــخص مــی شــود، بنابرای
ــرم  ــا ۲۰ گ ــن ۱۰ ت ــی بی ــدار کم ــه مق ــه از آن ب ــود روزان ش

ــد. اســتفاده کنی
ــه  ــن اســت ک ــوع گوشــت سرشــار از ویتامی ــن ن ــر: ای ۲- جگ
در زمینــه بــه تاخیــر انداختــن پیــری مــو کمــک مــی کنــد؛ زیــرا 
دارای خواصــی اســت کــه رنــگ طبیعــی موهــا را حفــظ مــی کند.

ــور  ــث ظه ــد باع ــی توان ــس م ــود م ــی: کمب ــادام زمین ۳- ب
زودهنــگام موهــای ســفید شــود، امــا خوشــبختانه ایــن جــزء را 
مــی تــوان از منابــع مختلــف از جملــه بــادام هنــدی تهیــه کــرد 
کــه مــی توانــد بــه عنــوان میــان وعــده بــرای تامیــن نیــاز مــا 

بــه مــس مصــرف شــود.
۴- لوبیــا ســفید: ایــن نــوع لوبیــا سرشــار از ســلنیوم اســت 

کــه بــه طــور موثــری پیــری مــو را بــه تأخیــر مــی انــدازد.
۵- غــالت کامــل: غــالت کامــل بــرای ســالمتی بســیار مفیــد 
ــه  ــفید را ب ــای س ــور موه ــه ظه ــت ک ــن اس ــار از تیامی و سرش

تأخیــر مــی انــدازد.
 A ــن ــر ویتامی ــات عــالوه ب ــوع حبوب ــن ن ــا ســبز: ای ۶- لوبی
ــار از  ــن سرش ــت. همچنی ــن B ، C و E اس ــار از ویتامی سرش
مــواد معدنــی ماننــد پتاســیم ، کلســیم ، منیزیــم ، روی ، مــس 
و ســلنیوم اســت. ایــن مــواد غذایــی در زمنیــه تاخیــر در ظهــور 

موهــای ســفید بســیار مفیــد باشــد.
۷- چــای ســبز: خــواص ایــن نوشــیدنی برای ســالمتی و مو بســیار 

مفیــد اســت غنــی بــودن آن از پیــری زودرس محافظــت می کند.
از پروتئیــن  ۸- زرده تخــم مــرغ: تخــم مــرغ سرشــار 
ــگ  ــا رن ــود ت ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــت و همی ــن اس و ویتامی
طبیعــی مــو تــا حــد ممکــن حفــظ شــود و از ســفید شــدن آن 

ــود. ــری ش جلوگی
ــه موهــا  ــر ویتامیــن A ، کــه ب ۹- آووکادو: آووکادو عــالوه ب
ــد، از  ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــگ طبیع ــد رن ــی ده ــازه م اج
ــن  ــار از ویتامی ــد و سرش ــی کن ــت م ــفیدی زودرس محافظ س

K ، C و B اســت.

 حمیــد امینــی عمــده مشــکل صــادرات را در ارجــح نبــودن 
اقتصــاد نســبت بــه سیاســت دانســت و سیاســی بــودن روابــط 
ــداد  ــد آن قلم ــتای رش ــی در راس ــع مهم ــران را مان ــاری ای تج

کــرد.
مدیــر عامــل صنایــع غذایــی خــوش نــوش امیــن در گفتگــو 
بــا خبرنــگار روزنامــه عجــب شــیر بــا اشــاره بــه ضــرورت اقتصاد 
ــران، گفــت: اگــر در سیاســت  ــط خارجــی ای ــودن رواب محــور ب
خارجــی مــان نســبت بــه کشــوری کــه منافــع اقتصــادی مــان 
ــا آن  ــان ب ــط م ــه رواب ــت ک ــروری اس ــت، الزم و ض ــتر اس بیش
کشــور مســالمت آمیــز باشــد و روابطــی ماننــد ویزایــی، بانکــی 
و گمرکــی مــان تســهیل یابــد  تــا بــر مبنــای قــدرت اقتصــادی 

مــان بتوانیــم تأثیرگــذار باشــیم.
ــاً هــدف گــذاری هــا در  ــر اینکــه ضرورت ــا تاکیــد ب امینــی ب
تمامــی بخشــها اقتصــاد محــور باشــد، افــزود: مســئله بروکراســی 
ــه  در بحــث تولیــد تمرکزگــرا مــی باشــد کــه قســمتی از آن ب
پایتخــت مربــوط مــی شــود و بخشــی دیگــر بــه مراکــز اســتان 
هــا مرتبــط اســت و نهایتــاً باعــث ســردر گمــی صنایــع کوچــک 
ــی  ــه نوع ــا را ب ــود و آنه ــی ش ــا م ــتان ه ــهر س ــود در ش موج

ــرح  ــه مط ــم ک ــت ه ــئله کیفی ــد. مس ــی ده ــرار م ــا ق در تنگن
ــریع  ــل س ــی در تحوی ــه نوع ــی از آن ب ــک بخش ــود ی ــی ش م
ــذا  ــد ل ــی یاب ــا م ــه مشــتری، معن ــدی ب ــا کاالی تولی ــس ی جن
کار واحدهــای موجــود در شهرســتان هــا کــه مجبــور بــه 
ــل  ــا مــی شــوند، خــود عام ــز اســتان ه ــه مراک ــد ب ــت و آم رف
مهمــی در از دســت رفــت زمــان مــی شــود و صدمــات زیــادی 
را بــر فعالیــت فعــاالن اقتصــادی وارد مــی ســازد. راه حــل ایــن 
ــردن سفارشــات  ــا الکترونیکــی ک ــه ب ــم آن اســت ک مســئله ه
در امــر واردات و همینطــور حــوزه صــادرات بتــوان در تســهیل 
ــه مراکــز مربوطــه  بروکراســی و کــم شــدن رفــت و آمــد هــا ب

کمــک شــایانی نمــود.
ــاد آور شــد: الزم اســت ســرمایه  وارد کشــور  وی در آخــر ی
گــردد تــا ســرمایه گــذاری اتفــاق افتــد و بــه دنبــال آن صــادرات 
ــث  ــاً باع ــا نهایت ــد ت ــی رخ بده ــی و توســعه درون و رشــد داخل

اشــتغال زایــی و گــردش نقدینگــی گــردد.

وزارت نیرو به وزیری نیاز دارد که قدرت 
و جسارت انجام کارها را داشته باشد 

بهترین شغل  های سال 2۰2۱ را بشناسید 

۹ ماده غذایی که به پیشگیری از سفیدی مو  کمک می کنند

وقوع سرمایه گذاری موجب گردش نقدینگی 

مفقودی
ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( وســیله نقلیــه نــوع وانــت 
ــی  ــفید روغن ــگ س ــدل 1396 رن ــایپا م ــتم س سیس
ــران  ــی 63 ای ــماره انتظام ــه ش ــن ب ــوخت بنزی ــوع س ن
ــماره  ــور 13M/5829443  و ش ــماره موت 113 م 21 و ش
ــادی  ــام ه ــه ن ــی NAS 4964788H451100  ب شاس
ــی 5489854634  ــماره مل ــه ش ــی ب ــژاد کورگاه کردن
مفقــود گردیــده  و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

شهرستان گچساران 

فقدان سند مالکیت 26/5888 
آگهــی چــون آقــای محمــد کامــران چهــار راه 
گشــین  فرزنــد جهانگیــر بــه اســتناد یــک بــرگ 
استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و گواهی 
دفترخانــه ۵۶ دوگنبــدان رســیده اســت که ســند 
مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان 
ــع در  ــی واق ــی از ۲۶ اصل ــالک ۵۸۸۸ فرع ــه پ ب
قطعــه یــک بخــش پنــج دوگنبــدان کــه مــورد 
ــام  ثبــت ذیــل شــماره - صفحــه - جلــد - بــه ن
آقــای ســکینه کامــران صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد مــاده ۱۲۰ آئییــن 
نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــي شــود تــا چنانچــه 
ــه ملــک  ــه نســبت ب کســی مدعــی انجــام معامل
یــا وجــود معاملــه ســند مالکیــت ۶۵۴۶۱۰ مــی 
باشــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی ظــرف ۱۰ روز 
اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مــورد 
ــت  ــید دریاف ــالم و رس ــن اداره اع ــه ای ــه ب معامل
نماییــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس 
از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود 
نســبت بــه صــدور  ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 1400/05/24 

م الف: 1400/66
حسین قائد گیوی - مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک دوگنبدان



روزنامه سراسری عجب شیر  یک شنبه 24 مرداد ماه 1400- سال هشتم - شماره 1023 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

 غذاهای رژیمی با اسفناج 

را  پیـاز  قـارچ:  و  اسـفناج  بـا  رژیمـی  غـذای 
تابـه  بـا کمـی روغـن در  و  خاللـی خـرد کنیـد 
رژیمـی تفـت دیـد تـا نـرم شـود. کمـی زردچوبـه 
و فلفـل سـیاه اضافـه کـرده و هم بزنید تا سـبک و 
شیشـه ای شـود. سـیر را پـوره کـرده با پیـاز تفت 
دهیـد تـا عطـرش بلنـد شـود.قارچ حلقـه شـده را 
اضافـه کـرده و تفـت دهید تا آبش کشـیده شـود. 
بـرای جلوگیـری از سـیاه شـدن قارچ هـا میتوانید 
کمـی آبلیمـو به آن هـا بزنید. اسـفناج خرد شـده 
را اضافـه کـرده و حـرارات را زیـاد کنیـد و تفـت 
شـود.نمک  کشـیده  آبـش  شـده  نـرم  تـا  دهیـد 
بزنیـد و مخلـوط کنیـد. تخـم مـرغ ها را شکسـته 
بـه اسـفناج اضافـه کـرده هـم بزنیـد و رویـش را 

بپوشـانید تـا خـودش را بگیـرد.
 پیراشـکی اسـفناج رژیمـی در فر:بـرای تهیـه 
جـوش  بـا  را  ماسـت   ، فـوری  پیراشـکی  خمیـر 
شـیرین مخلـوط نمـوده و بگذارید ۵ دقیقـه بماند 
تـا جـوش شـیرین فعال شـود. تخـم مـرغ و روغن 
را اضافـه کـرده هـم بزنیـد یکدسـت شـود. آرد و 
نمـک را مخلـوط کـرده الـک کنیـد و کـم کـم به 
مـواد اضافـه کـرده و هـم بزنیـد تـا خمیـر شـود.

خمیـر پیراشـکی را ۱۰ دقیقـه ورز دهید تـا نرم و 
لطیـف شـود.برای مواد میانـی پیـاز را نگینی خرد 
کـرده و بـا کمی روغـن و زردچوبـه در تابه رژیمی 
تفت دهید تا سـبک شـود. سـیر له شـده را اضافه 
کـرده تفـت دهید تا عطـرش بلند شـود.قارچ ها را 
اسـالیل کـرده به مـواد اضافـه کرده تفـت دهید تا 
آبـش کشـیده شـود. اسـفناج خـرد شـده را اضافه 
کـرده تفـت دهید تا نرم شـود.از خمیـر چانه های 
گـردی بگیریـد و روی سـطح آرد پاشـی شـده بـه 
صـورت گـرد بـاز کنید.مقـداری از مـواد را وسـط 
خمیـر هـا قـرار داده و یـک سـمت خمیـر را روی 
سـمت دیگـرش برگردانیـد و لبـه هـای خمیـر را 
بـا چنـگال بـه هـم فشـار دهیـد تـا کامـال بـه هم 
بچسـبند. کف سـینی فـر را کاغذ روغنـی بیندازید 
و پیراشـکی هـا را  درون آن بچینیـد و در فری که 
از قبـل بـا دمای ۱۸۰ درجه سـانتیگراد گرم شـده 

، بگذاریـد بپزد. 
نرگسـی اسـفناج رژیمی: پیاز را خـرد کرده و در 
تابـه رژیمـی با مقـدار خیلی کم روغـن رو زردچوبه 
تفـت دهیـد.  اسـفناج را در یـک قابلـه دیگر ریخته 
و قابلمـه را تـا نصفـه از آب پر کنیـد و روی حرارت 
مالیـم بگذاریـد بپـزد. سـیر خـرد شـده را بـه پیاز 
اضافـه کـرده تفـت دهیـد تا طالیی شـود. اسـفناج 
کـه کامـال آبـش کشـیده شـده را بـه تابـه رژیمـی 
اضافـه کـرده تفـت دهید. نمـک و فلفل بـه دلخواه 
بپاشـید  و تخـم مـرغ هـا را یکـی یکـی روی مـواد 

بشـکنید و بگذاریـد خودشـان را بگیرند. 
 کتلـت اسـفناج و سـیب زمینی رژیمی: سـیب 
زمینـی هـا را در قابلمـه چیـده ، رویشـان را با آب 
سـرد بپوشـانید و کمـی نمـک بزنیـد و ۱۵ - ۲۰ 
را  قابلمـه  نـرم شـوند. آب  تـا  بجوشـانید  دقیقـه 
خالـی کـرده و سـیب زمینـی هـا را خشـک کنید 
و دوبـاره بـه قابلـه برگردانیـد و بـه مـدت ۱ - ۲ 
دقیقـه حـرارت دهیـد تـا خـوب خشـک شـوند.  
سـیب زمینـی هـا را با گوشـت کوب ، پـوره کنید.  
پـودر سـوخاری ، پـودر سـیر و نمـک را بـا هـم 
مخلـوط کنیـد.  تخـم مـرغ و ۱ قاشـق غذاخـوری 
روغـن بـه آرد اضافـه کـرده هـم بزنید و به سـیب 
زمنیـی اضافه کـرده کامال مخلـوط نمایید. در یک 
تابـه رژیمی حـدود ۱ - ۲ قاشـق غذاخوری روغن 
اضافـه کـرده روی حـرارت متوسـط گـرم کنیـد. 
مـواد را بـه ۳۰ قیمـت مسـاوی تقسـیم کـرده و 
کتلـت هـا را فـرم داده داخـل تابـه دو طرفشـان 
را حـدود ۲ - ۳ دقیقـه سـرخ کنیـد.  کتلـت هـا 
را روی کاغـذ حولـه ای بگذاریـد کـه روغـن اضافه 

شـان کشـیده شود. 
پاسـتا با سـس اسـفناج و گوجه رژیمی: تابه ای 
رژیمـی و بـزرگ را روی حـرارت متوسـط بگذاریـد 
و کمـی روغـن اضافـه کنیـد و تابـه را بچرخانیـد تا 
تمام سـطح تابه چرب شـود. سـیر و پیاز خرد شـده 
را بـه مـدت ۳ دقیقـه در تابـه تفـت دهیـد. گوجـه 
فرنـی ، آب مـرغ ، پونـه کوهـی و پاسـتا را داخـل 
تابـه ریختـه و اجـازه دهید به جـوش آیـد.  در تابه 
را بگذاریـد و حـرارت را کـم کنیـد و بـه مـدت ۷ 
دقیقـه اجـازه دهیـد پاسـتا بپـزد. در صـورت نیـاز 
کمـی نمـک اضافه کنید. اسـفناج را دسـته دسـته 
بـه مـواد اضافـه کـرده و هـم بزنیـد تـا نرم شـود.۵ 
دقیقـه دیگـر تابـه را روی حرارت بگذارید و سـپس 
شـعله را خامـوش کنیـد.  میتوانید تکه های سـینه 
مـرغ بخـار پـز هـم بـه ایـن غـذا اسـتفاده کنیـد تا 

تبدیـل به یـک غـذای کامل شـود.
 مـرغ شـکم پـر بـا اسـفناج: تابـه ای رژیمـی 
و بـزرگ را روی حـرارت متوسـط بگذاریـد گـرم 
شـود. ۱ قاشـق غذاخـوری روغـن زیتـون در تابـه 
بریزید.پیـاز را خـرد کـرده و تفـت دهیـد سـبک 
شـود سـپس اسـفناج خـرد شـده را اضافـه کـرده  
از روی  را  تابـه  تفـت دهیـد و سـپس  ۸ دقیقـه 
حـرارت برداریـد تا کمـی از حرارت بیوفتند.شـوید 
و پنیـر فتـا را اضافـه کـرده و مخلـوط نماییـد و 
۱۰ دقیقـه صبـر کنید خنک شـود. هر تکه سـینه 
مـرغ را از قسـمت ضخیـم تـر بـه صـرت افقی یک 
بـرش ایجـاد کنیـد تـا بـه حالـت پاکتـی در ایـد.  
داخـل هـر کـدام از پاکـت هـا را به طر مسـاوی از 
ترکیـب اسـفناج و پنیـر پر کنید و با خـالل دندان 
جلویـش را ببندیـد. روی مـرغ هـا نمـک و فلفـل 
بپاشـید. تابـه را روی حـرارت متوسـط گـرم کنید 
و ۱ و نیـم قاشـق چایخـوری روغـن زیتـون به تابه 
اضافـه کـرده و هـر طـرف مـرغ هـا را به مـدت ۴ 

دقیقـه در تابـه بپزیـد. 
 منبع: بیتوته

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:
بخشی از 4 میلیون مسکن وعده داده شده

 به فرهنگیان اختصاص می یابد 

بــا  نوشــت:  توییتــی  در  پــرورش  و  آمــوزش  پیشــنهادی  وزیــر 
ــار  ــی از چه ــان، بخش ــول ایش ــق ق ــور و طب ــس جمه ــای ریی حمایت ه
ــان اختصــاص  ــه فرهنگی ــه مــردم، ب میلیــون مســکن وعــده داده شــده ب

ــد.  ــد ش داده خواه
ــه  ــی در صفح ــار مطلب ــا انتش ــی ب ــین باغگل ــا، حس ــزارش ایرن ــه گ ب
توییتــر خــود نوشــته اســت: حمایــت شــخص رئیــس جمهــور از آمــوزش و 

ــت اســت. ــواده و تربی ــدت خان ــی م ــه طوالن ــرورش، مطالب پ
آیــت اهلل رئیســی بــه مــن اطمینــان دادنــد کــه ایــن پشــتیبانی وجــود 
خواهــد داشــت و قــول دادنــد کــه از چهــار میلیــون مســکن وعده داده شــده 

بــه مــردم، بخــش مشــخصی بــه فرهنگیــان اختصــاص داده خواهــد شــد.
حســین باغگلــی متولــد ســال ۱۳۵۷ مشــهد و دارای مــدرک دکتــری 
ــت( از دانشــگاه فردوســی مشــهد،  ــم و تربی ــی )فلســفه تعلی ــوم تربیت عل
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگــی رضــوی مــدارس عــام المنتفعــه امــام رضــا )ع(، 
عضــو متخصــص کارگــروه پرورشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
خراســان رضــوی، مشــاور تخصصــی در طراحــی برنامــه هــای آموزشــی و 

تربیتــی اســت.
ــاه فهرســت پیشــنهادی وزرای  ــرداد م ــت ســیزدهم ۲۰ م رییــس دول
خــود را بــرای اخــذ رای اعتمــاد بــه مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد. 
ــی شــده  ــرورش معرف ــر پیشــنهادی آمــوزش و پ ــوان وزی ــه عن ــی ب باغگل

اســت.  

آغاز پذیرش دوره های کاردانی وکارشناسی 
دانشگاه علمی کاربردی

ــردی از آغــاز  معــاون نظــارت و ســنجش دانشــگاه جامــع علمــی کارب
ــال  ــاه س ــته( مهرم ــی )ناپیوس ــی و کارشناس ــای کاردان ــرش دوره ه پذی

ــرداد. ــاه خب ــرداد م ــنبه ۲۴ م ــگاه از یکش ــن دانش ۱۴۰۰ ای
ــنجش  ــارت و س ــاون نظ ــدزاده مع ــن محم ــر، محس ــزارش مه ــه گ ب
ــی  ــای کاردان ــرش دوره ه ــان پذی ــردی از زم ــع علمــی کارب دانشــگاه جام
ــه ای  ــی حرف ــاوری و کارشناس ــی فن ــه ای، مهندس ــی حرف ــی، کاردان فن
)ناپیوســته( مهرمــاه ســال ۱۴۰۰، در دهــه آخــر مردادمــاه ســال جــاری 

ــر داد. خب
ــار  ــردی اظه ــی کارب ــع علم ــارت و ســنجش دانشــگاه جام ــاون نظ مع
ــا  ــده ب ــه عمل آم ــای ب ــری و هماهنگی ه ــه پیگی ــت ب ــا عنای ــت: ب داش
ــی،  ــی فن ــای کاردان ــرش دوره ه ــور، پذی ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
کاردانــی حرفــه ای، مهندســی فنــاوری و کارشناســی حرفــه ای )ناپیوســته( 
مهرمــاه ســال ۱۴۰۰ بــه صــورت همزمــان از فــردا یکشــنبه ۲۴ مردادمــاه 

ــت. ــد پذیرف ــام خواه ــال جاری انج ــاه س ــت ۳۱ مردادم لغای
ــه  ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــت پ ــان می بایس ــزود: متقاضی وی اف
راهنمــا و فراهــم کــردن مــدارک و اطالعــات مــورد نیــاز، در زمــان اعــالم 
ــانی  ــه نش ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــایت س ــق س ــده از طری ش

ــد. ــدام کنن ــود اق ــام خ ــه ثبت ن ــبت ب www.sanjesh.org نس

کسب ۵ عنوان برتر
 توسط دانشجویان دانشگاه تبریز 

ــگاه  ــجویان دانش ــت: دانش ــز گف ــگاه تبری ــی دانش ــور فرهنگ ــر ام مدی
ــنواره  ــن جش ــر در دوازدهمی ــوان برت ــج عن ــب پن ــه کس ــق ب ــز موف تبری

ــدند.  ــر۱۲ ش ــگاهی تیت ــریات دانش ــری نش سراس
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رازقــی مدیــر امــور فرهنگــی 
دانشــگاه تبریــز گفــت جشــنواره سراســری نشــریات دانشــگاهی بــا عنــوان 
»تیتــر ۱۲« بــه صــورت مشــترک بیــن کلیــه دانشــگاه های وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی برگــزار 

. شد
او افــزود: پــس از داوری نهایــی، محمــود فیضــی پیرســلطان رتبــه اول 
ــه ســوم در  ــدری رتب ــر ب ــده در رســته عکــس، امی ــار برگزی در بخــش آث
ــزاد  ــی، به ــای محل ــریات زبان ه ــته نش ــده در رس ــریات برگزی ــش نش بخ
ــک،  ــن گرافی ــته موش ــازی در رس ــش مج ــوم در بخ ــه س ــفی رتب یوس
ــری و  ــم خب ــته فیل ــازی در رس ــش مج ــوم در بخ ــه س ــری رتب داود اصغ
فتوکلیــپ و فاطمــه نظــری شایســته تقدیــر در بخــش مجــازی در رســته 

ــد. ــی را کســب کردن نشــریات صوت
او اضافــه کــرد: دانشــگاه تبریــز بــا شــرکت ۶۱ شــماره نشــریه و ۷۱۸ 
اثــر و ۱۶۳ شــرکت کننــده، از دانشــگاه های پیشــگام در ارســال اثــر بــود 
و ۲۸ اثــر از نشــریات دانشــجویی دانشــگاه تبریــز بــه مرحلــه نهایــی داوری 

جشــنواره راه یافتنــد.

محمدرضــا ورزی می گویــد کــه سال هاســت 
مناســبت محــرم خیلــی بــرای ســاخت ســریال 
و مجموعــه هــای نمایشــی جــدی گرفتــه 
ــر  ــم دیگ ــع آن، مخاطــب ه ــه تب ــود و ب نمی ش
چنــدان منتظــر تماشــای ســریال هــای جدیــد 

نیســت. 
ایــن کارگــردان ســینما و تلویزیــون دربــاره 
کاهــش تولیــد و پخــش ســریال هــای جدیــد 
ــخ  ــرم و در پاس ــاه مح ــد م ــبتی مانن در مناس
ــوان  ــی ت ــا را م ــرایط کرون ــا ش ــه آی ــه اینک ب
توجیهــی بــرای ایــن مســاله دانســت، اینگونــه 
عنــوان کــرد کــه »کرونــا دلیــل موجهــی بــرای 
ایــن مســاله نیســت« و بــه ایســنا توضیــح داد: 
کاهــش تولیــدات آثــار نمایشــی در مناســبتی 
ــا  ــه کرون ــی ب ــاط چندان ــرم، ارتب ــد مح مانن
نــدارد؛ الزم بــه یــادآوری اســت ســال گذشــته 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــرای م ــال ب ــی امس وحت
ــد  ــد ش ــریال تولی ــف س ــبکه های مختل در ش
و بــرای عیــد نــوروز هــم مجموعــه هــای 
نمایشــی بــه مرحلــه ی تولیــد رســید؛ بنابراین 
در ایــام کرونــا هــم، همــکاران مشــغول بــه کار 
ــد. امــا سال هاســت کــه مناســبت محــرم  بودن
خیلــی جــدی گرفتــه نمی شــود و طبیعتــا 
مخاطــب هــم دیگــر منتظــر تماشــای ســریال 

ــدی نیســت. جدی
ورزی تاکیــد کــرد: خیلــی مهــم اســت کــه 
ــی در  هــر ســاله حداقــل ســه شــبکه تلویزیون

مناســبت محــرم تولیــد ســریال داشــته باشــند. 
ــود  ــه وج ــن زمین ــددی در ای ــوژه های متع س
ــود  ــی وج ــع واقع ــری وقای ــی یکس دارد. حت
ــدن  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــت ب ــه قابلی دارد ک
ــی  ــل اعتنای ــک قاب ــه دراماتی ــته و جنب را داش

ــد. هــم دارن
ــم »ابراهیــم خلیــل اهلل)ع(«  کارگــردان فیل
ــد  ــا عالقه من ــازان م ــم س ــا فیل ــزود: عمدت اف
و  عاشــورا  تاریــخ  در حــوزه  کــه  هســتند 
ــا  ــد ام ــازی کنن ــریال س ــرم س ــبت مح مناس
ــد  ــم بای ــده ه ــفارش دهن ــن س ــاد م ــه اعتق ب
ســفارش بدهــد و ایــن امــکان را ایجــاد کنــد و 
مســیر را بــاز بگــذارد کــه فیلمســازان ترغیــب 
شــوند و بــا یــک انگیــزه مضاعــف تولیــد کنند.

پاســخ  کارگــردان »تبریــز در مــه« در 

بــه پرسشــی دیگــر دربــاره لــزوم رفتــن 
ــات  ــا موضوع ــی ب ــار مذهب ــد آث ــراغ تولی س
روز و تاثیرگــذار بــا پروداکشــن ســاده تــر 
ــام  ــا ن ــد، ب ــش برس ــه پخ ــم ب ــر ه ــه زودت ک
ــین« و  ــرده نش ــای »پ ــه ه ــردن از مجموع ب
ــوان دو  ــه عن ــه« ب ــت از دســت رفت »معصومی
ــان  ــه، خاطرنش ــن زمین ــق در ای ــریال موف س
کــرد: در ایــن ســال هــا مجموعــه هــای 
ــد شــدند  ــژه محــرم تولی ــی وی نمایشــی وزین
ــد.  ــم بودن ــی ه ــای پرمخاطب ــا کاره و اتفاق
»پــرده  کارهــا،  دســت  ایــن  از  نمونــه ای 
نشــین« )بهــروز شــعیبی( اســت کــه محــرم 
ایــن  از  مــن  می شــود.  بازپخــش  امســال 
مجموعــه  آمــد.  خوشــم  خیلــی  ســریال 
ــازی جــذاب آقــای  ــود؛ مخصوصــا ب موثــری ب

فرهــاد آییــش و خانــم ویشــکا آســایش. 
ــزم  ــه« اســتاد عزی »معصومیــت از دســت رفت
و  موفــق  بســیار  کار  هــم  میرباقــری  داود 
ــر کــرد. ــود و تماشــاگر را جــذب اث ــی ب جذاب

هایــش  صحبــت  بــه  ورزی  محمدرضــا 
اضافــه کــرد: خیلــی خــوب اســت ســریال هایی 
ــی  ــه گزاف ــود. هزین ــد ش ــت تولی ــن دس از ای
ــالی  ــک س ــاد دارم ی ــه ی ــی ب ــدارد؛ حت ــم ن ه
بــرای شــبکه دو آقــای مجتبــی یاســینی کاری 
بــه نــام »طفــالن مســلم« را تولیــد کــرد کــه 
مخاطــب خــودش را داشــت و بخشــی از جامعه 
ــود  ــود. کاری نب ــده ب ــریال ش ــن س ــر ای درگی
ــا  کــه پروداکشــن بزرگــی داشــته باشــد امــا ب
ــات  ــاده، از امکان ــبتا س ــن نس ــان پروداکش هم
ــودش را  ــرف خ ــرده و ح ــتفاده ک ــود اس موج
ــن دســت  ــود. فکــر مــی کنــم از ای هــم زده ب
ســریال هــا بایــد بیشــتر تولیــد شــود و جــای 
خالــی ایــن دســت ســریال هــا حقیقتــا خالــی 
اســت. ان شــاءاهلل در ســال های آینــده بیشــتر 

ــن دســت باشــیم. ــی از ای شــاهد کارهای
کارگــردان »ایراندخــت« همچنیــن عنــوان 
کــرد: کاری کــه خــوب باشــد، دیــده می شــود. 
ــه آن وارد  ــم ب ــی ه ــت انتقادهای ــن اس ممک
ــی  ــود. ویژگ ــده می ش ــره دی ــا باالخ ــد ام باش
ــت  ــا کیفی ــه ب ــن اســت ک کار مناســبتی همی
ــب  ــرآورد مناس ــک ب ــرعت الزم و ی ــوب، س خ

ــد. ــن کن ــن را تامی ــات آنت ــد مطالب بتوان

ــس  ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
بــا اشــاره بــه اعــالم نتایــج آزمــون داخلــی آموزشــیاران و 
آموزش دهنــدگان مســتمر)دو نفــر و باالتــر( نهضــت ســوادآموزی، 
مدرســین طــرح امیــن و معلمــان قرآنــی قبــل از ســال ۱۳۹۲ که 
بــر اســاس مصوبــه مجلــس یازدهــم در آزمــون شــرکت کردنــد، 
ــه  ــون پذیرفت ــن آزم ــان ای ــد داوطلب ــش از ۸۰ درص ــت: بی گف

شــدند.
علیرضــا منــادی ســفیدان در گفت وگــو بــا خانــه ملــت بــا بیان 
اینکــه بــر اســاس مصوبــه مجلــس آزمــون اســتخدامی از معلمــان 
نهضتــی برگــزار شــد، یــادآور شــد: در مجلــس دهــم قانونــی بــه 
تصویــب رســید کــه از نیروهــای نهضتــی آزمــون گرفتــه شــود و 
ــدود ۲۴  ــد و و از ح ــذ ش ــاه ۱۳۹۹ اخ ــون در ۲۰ تیرم ــن آزم ای
ــزار ۵۰۰  ــول ۶ ه ــر قب ــزار ۵۰۰ نف ــده ۱۷ ه ــرکت کنن ــزار ش ه

نفــر نیــز رد شــدند.
نماینــده مــردم تبریــز و آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای 
ــروس  ــه دلیــل شــیوع وی ــراد ب ــه برخــی اف ــزود: البت اســالمی اف

کرونــا در آزمــون ســال گذشــته شــرکت نکردنــد؛ نهایتــا مجلــس 
ــه ای را  ــال ۱۳۹۹ مصوب ــون س ــدگان آزم ــرای بازمان ــم ب یازده
داشــت تــا ایــن عزیــزان بتواننــد در یــک آزمــون دیگــر شــرکت 

کننــد.

چه گروه هایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی 
نهضتی ها بودند؟

ــس  ــی مجل ــه در صحــن علن ــه ای ک ــا مصوب ــه داد: ب وی ادام
ــر  ــالوه ب ــال ۱۴۰۰ ع ــرای س ــد ب ــرر ش ــید مق ــب رس ــه تصوی ب
ــم هســتند  ــزار معل ــاً حــدود ۷ ه ــه مجموع ــی ک معلمــان نهضت
بــه عــالوه معلمــان قرآنــی و معلمــان طــرح امیــن نیــز در آزمــون 
ــرای آزمــون  ــان ب نهضتی هــا شــرکت کننــد کــه تعــداد متقاضی

ــب رســید. ــزار داوطل ــه ۱۵ ه ۱۴۰۰ ب
منــادی ســفیدان بــا بیــان اینکــه مــا در مجلــس یازدهــم بــه 
وعــده خــود عمــل کردیــم، گفــت: بــر ایــن اســاس وعــده ای بــه 
ــم عملــی شــد و از ۱۵ هــزار داوطلــب حــدود ۱۲  معلمــان دادی

هــزار و ۵۰۰ نفــر پذیرفتــه شــدند کــه رقمــی بــاالی ۸۰ درصــد 
اســت.

تالش برای ادامه همکاری با معلمان رد شده در 
آزمون به صورت حق التدریس

وی اضافـــه کـــرد: همچنیـــن تـــالش هســـتیم، مجـــوزی از 
ـــه  ـــان پذیرفت ـــا معلم ـــم ت ـــذ کنی ـــرورش اخ ـــوزش و پ وزارت آم
ــق  ــورت حـ ــه صـ ــد بـ ــز بتواننـ ــر نیـ ــون اخیـ ــده در آزمـ نشـ
التدریـــس بـــا آمـــوزش و پـــرورش ادامـــه همـــکاری دهنـــد. 
ـــوزش  ـــده آم ـــد ش ـــل قی ـــس قب ـــوب مجل ـــون مص ـــه در قان چراک
ـــده  ـــان رد ش ـــا داوطلب ـــکاری ب ـــع هم ـــه قط ـــف ب ـــرورش مکل و پ

در آزمـــون اســـتخدامی اســـت. 
ــس  ــاوری مجل ــات و فن ــوزش، تحقیق ــیون آم ــس کمیس رئی
ــس از  ــز پ ــده نی ــه ش ــان پذیرفت ــرد: معلم ــح ک ــم تصری یازده
گذرانــدن دوره تخصصــی در دانشــگاه فرهنگیــان بایــد بــه صورت 

ــرورش شــوند. ــوزش و پ رســمی جــذب آم

ــان  ــردان ســینمای انیمیشــن بی ــی کارگ ــن همدان محمدامی
کــرد کــه انیمیشــن های ایرانــی در رقابتــی نابرابــر قــرار دارنــد 

ــد. ــه می زن ــه آن هــا ضرب ــن موضــوع ب کــه ای
ــا  ــو ب ــن در گفتگ ــردان انیمیش ــی کارگ ــن همدان محمدامی
مهــر دربــاره انیمیشــن »پســر دلفینــی« گفــت: کارهای ســاخت 
ــرایط  ــود ش ــر بهب ــت و منتظ ــده اس ــام ش ــن تم ــن انیمیش ای
ــن  ــای ای ــل کاره ــا در حــوزه بین المل ــران هســتیم ام ــرای اک ب
ــی  ــی و عرب ــای روس ــه، دوبله ه ــش رفت ــوب پی ــی خ ــر خیل اث
ــی  ــالت خوب ــده و تعام ــام ش ــوب انج ــی خ ــل خیل ــا عوام آن ب
صــورت گرفتــه اســت. توافقاتــی کــه در حــوزه بین الملــل 
انجــام می دهیــم فقــط منحصــر بــه کشــورهای عربــی و روســیه 
نیســت، دوبلــه انگلیســی ایــن اثــر هــم بــه توزیع کننــده ای کــه 

ــردد. ــتیم، برمی گ ــا آن هس ــل ب ــال تعام در ح
ــی از  ــه یک ــم ک ــم داری ــریالی ه ــروژه س ــد پ ــزود: چن وی اف
آنهــا باعــث می شــود بتوانیــم نیروهــای خوبمــان را نگــه داریــم. 
ایــن ســریال تولیــد مشــترک بــا روســیه اســت. مــا پیــش از ایــن 
ــاپ  ــوان »ه ــا عن ــد مشــترکی ب ــی روســی تولی ــک کمپان ــا ی ب
ــا  ــدی ب ــروژه جدی ــن رو پ ــتیم از همی ــو« را داش ــاپ میومی ه
ــام دارد و  ــا« ن ــاهزاده و اژده ــه »ش ــم ک ــی داری ــن کمپان همی
ــدود ۱۵  ــی ح ــت ول ــده اس ــاده ش ــت آن آم ــمت های نخس قس
مــاه تــا پایــان ایــن ســریال کار داریــم. قــرار اســت ایــن ســریال 
از وی اودی هــا و شــبکه های تلویزیونــی پخــش شــود البتــه 

ــان  ــار خودم ــا« در اختی ــاهزاده و اژده ــوق »ش ــی از حق بخش
اســت و می توانیــم آن را در کشــورهای دیگــر هــم عرضــه 
ــینمایی کار  ــروژه س ــد پ ــال روی چن ــن ح ــا در عی ــم. م کنی
ــه تولیــد می رســد. ــه مرحل ــک ب ــا ببینیــم کــدام ی ــم ت می کنی

کارگــردان »فهرســت مقــدس« بــا اشــاره بــه شــرایط اکــران 
انیمیشــن های ســینمایی توضیــح داد: در حــوزه اکــران فیلم هــای 
کــودک مســأله ایــن اســت کــه اگــر فیلــم کودکــی اکــران شــود 
ــینما  ــه س ــود را ب ــدان خ ــراد فرزن ــود و اف ــه آن می ش ــی ب اقبال
می برنــد یــا نــه؟ بچه هــا همیشــه جگرگوشــه های جامعــه 
هســتند و روی آنها حساســیت وجــود دارد در نتیجه باید مدرســه 
و ســینماها بــه روال عــادی برگردنــد تــا اطمینانــی حاصــل شــود 
البتــه حتــی اگــر ایــن اتفــاق هــم بیفتــد خانواده هــا و مســئوالن 
ــد. در  ــی را نمی دهن ــای جمع ــازه برنامه ه ــم اج ــاز ه ــدارس ب م
نتیجــه در ســال تحصیلــی آتــی هــم ایــن اتفــاق بــه راحتــی رخ 
ــد  ــش و رون ــم فروک ــوج پنجــم ه ــن م ــر ای ــی اگ ــد حت نمی ده
واکسیناســیون شــتاب پیــدا کنــد بــاز هــم دربــاره اکــران فیلــم 
کــودک امــا و اگــر وجــود دارد پــس امســال هــم شــاهد اکــران 
ــای  ــاً خانواده ه ــا اساس ــود. بچه ه ــم ب ــودک نخواهی ــای ک فیلم ه
خــود را نیــز بــه ســینما می برنــد بــه همیــن دلیــل شــاید عیــد 

نــوروز شــاهد اکــران فیلــم کــودک باشــیم.
همدانــی بیــان کــرد: مــا نمی توانیــم جایگزینــی بــرای 
اکــران ســینمایی داشــته باشــیم، چــه اینکــه در حــوزه رســانه 

ــم  ــا ه ــر در دنی ــال حاض ــتیم. در ح ــان هس ــرایط جه ــع ش تاب
ــل  ــن دلی ــه همی ــده اند ب ــینماها ش ــن س ــا جایگزی وی اودی ه
ــد و نتفیلیکــس  ــدا کرده ان ــا گســترش پی ــه وی اودی ه اســت ک
ــرح  ــه مط ــأله ای ک ــا مس ــت. ام ــده اس ــانه ش ــور رس امپراط
ــا  ــیار ب ــران بس ــودک در ای ــار ک ــه آث ــت ک ــن اس ــود ای می ش

ــوند. ــه می ش ــت مواج ــی رای ــکل کپ مش
ایــن کارگــردان اظهــار کــرد: در وی اودی هــای ایرانــی 
بــه صــورت  ایرانــی و خارجــی  فیلم هــای  می بینیــد کــه 
ــی و خارجــی  ــی انیمیشــن ایران مجــزا دســته بندی شــده اند ول
بــه ایــن صــورت دســته بندی نشــده اند چــون بســیاری از 
ــی را ببیننــد  ــال ایران ــار رئ ــد آث ــی دوســت دارن بیننــدگان ایران
ــته  ــی داش ــای خارج ــر از فیلم ه ــی پایین ت ــر کیفیت ــی اگ حت
باشــند چــون همذات پنــداری بیشــتری بــا آنهــا دارنــد امــا مــا 
ــه کارهــای  در انیمیشــن مجبــور هســتیم کیفیــت فیلم هــا را ب
خارجــی برســانیم در نتیجــه دیگــر انیمیشــن ایرانــی و خارجــی 
ــی  ــن ایران ــم الیواکش ــن روال فیل ــد. در ای ــدا نمی کن ــی پی معن
اقبــال دارد، وی اودی هــا هزینــه و حتــی در پروســه تولیــد آن هــا 
بــا هزینه هــای بــاال ورود می کننــد امــا انیمیشــن ها حتــی 
ــد در اینجــا  ــی باشــند و صاحبانشــان بخواهن ــد داخل ــر تولی اگ
درصــد مشــارکت کمــی دریافــت کنــد بــا یــک رقابــت ســنگین 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــنی خارج ــریال های انیمیش ــا س ب
وی توضیــح داد: در حالــی کــه وی اودی هــا تنهــا آثــار 
ــا هزینــه ده بیســت میلیــون  ــود و ب انیمیشــنی خارجــی را دانل
انیمیشــن ها  نتیجــه  در  می کننــد  دوبلــه  را  آنهــا  تومانــی 
ــن  ــوع انیمیش ــن موض ــد و ای ــت ندارن ــرای موفقی ــی ب شانس

ایرانــی را تهدیــد می کنــد.

نگاهی به عملکرد تلویزیون در حوزه سریال های مذهبی

مخاطب سالهاست منتظر سریال جدیدی در محرم نیست

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:

بیش از 8۰ درصد داوطلبان آزمون نهضتی ها پذیرفته شدند

رقابت نابرابر انیمیشن ایرانی را تهدید می کند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

جهاد دانشگاهی در حوزه های علم، فناوری و فرهنگ پیشگام است
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجان شــرقی بــا  
ــا  ــی ب ــادی انقالب ــگاهی نه ــه جهاددانش ــان این ک بی
هویــت اســالمی بــوده و از منابــع انســانی متعهــد و 
کارآمــد برخــوردار اســت، گفــت: ایــن نهــاد انقالبــی 
ــگام  ــگ پیش ــاوری و فرهن ــم، فن ــای عل در حوزه ه
بــوده و در ســطح کشــور موثــر، امیدبخــش و الهــام 

بخــش اســت.
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم والمســلمین 
ســیدمحمد علــی آل هاشــم  در دیــدار جمعــی 
از اعضــای ســازمان جهاددانشــگاهی اســتان بــه 
ــن  ــالگرد تاســیس ای ــن س ــل و یکمی مناســبت چه
نهــاد انقالبــی، اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی ترکیب 
جهــاد و دانشــگاه و مولــود مبــارک انقــالب اســالمی 
و جــزو معــدود رویش هــای اصیــل انقــالب بــوده کــه 
امــروزه آن نهــال نــورس انقــالب تبدیــل بــه درخــت 

تنــاور و ثمربخشــی شــده اســت.
وی بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه تلفیـــق جهـــاد بـــا 
علـــم و دانـــش و دانشـــگاه،  پیـــام بســـیار واضـــح 
و روشـــنی دارد، افـــزود: آنچـــه از فعالیت هـــای 
ـــت،  ـــان اس ـــالب نمای ـــد از انق ـــگاهی بع جهادددانش
ـــاد  ـــن نه ـــوده و ای ـــودن آن ب ـــه روز ب ـــدی و ب کارآم

ـــی  ـــای مل ـــازنده در عرصه ه ـــل س ـــا تعام ـــی ب انقالب
ـــی  ـــیار خوب ـــار بس ـــا آث ـــی منش ـــن الملل ـــی بی و حت

ـــت.  ـــوده اس ب
وی گفــت: جهــاد دانشــگاهی توانســته نیازهــای 
کشــور را بــه خوبــی شناســایی و بــرای رفــع آن هــا، 
ــد  ــن نهــاد می توان ــد، ای ــه کن ــو ارائ ــده ن طــرح و ای

دانشــجویان را در داخــل دانشــگاه هدایــت کــرده و 
آن هــا را بــه پختگــی و کمــال برســاند. 

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی حجــت االســالم آل هاشــم ب
ــار  ــتان، اظه ــگاهی اس ــازمان جهاددانش ــت س تقوی
ــه  ــگاهی ب ــای جهاددانش ــی از ماموریت ه ــرد: یک ک
عنــوان رابــط بیــن دانشــگاه و جامعــه، تربیــت 

ــرد  ــه عملک ــد هســت، ک ــد و متعه ــای کارآم نیروه
ــی دارد.  ــل قبول ایــن نهــاد در ایــن مــورد نمــره قاب
ــوان یکــی از  ــه عن ــزود: جهاددانشــگاهی ب وی اف
ــته از  ــذار برخاس ــر گ ــا و تاثی ــم، پوی ــای مه نهاده
ــای  ــوده و در حوزه ه ــالب ب ــای انق ــی از آرمان ه یک
ــکی و ...  ــاوری، پزش ــی، فن ــی، فرهنگ ــف علم مختل
خــوش درخشــیده و دســتاوردهای ارزشــمند و 
ــف  ــای مختل ــی در بخش ه ــم و زیربنای ــرات مه تاثی
و  توســعه  در  مهمــی  نقــش  و  داشــته  جامعــه 

ــه دارد.  ــرفت جامع پیش
جهــاد  ســازمان  کارکنــان  بــه  خطــاب  وی 
ــد، روی  ــان را بدانی ــدر خودت ــت: ق ــگاهی، گف دانش
اســم جهاددانشــگاهی تکیــه کنیــد و مقتضــای ایــن 
اســم حقیقتــا در حــوزه دانشــگاه، جهــاد کنیــد. بــه 
کارهایــی کــه انجــام دادیــد راضــی نباشــید و ســعی 
کنیــد حداقــل ۱۰ برابــر کارهــای انجــام شــده را در 

ــد.  ــی انجــام دهی روزهــای آت
امــام جمعــه تبریــز ادامــه داد: ســعی کنیــد پایــه 
مســتحکم و مقاومــی داشــته باشــید، انقالبــی بــودن 
را حفــظ کنیــد و روی ایمــان، تعهــد، باورهــای 

ــد.  ــزت آور کار کنی شــجاعت آور و ع

وی تشــریح کــرد: جهاددانشــگاهی کارهــای 
ــای  ــام داده و فعالیت ه ــالب انج ــد از انق ــی بع مهم
جهاددانشــگاهی کامــال نمایــان، روشــن و امیدبخــش 
ــوده  ــذار ب ــا و تاثیرگ ــادی پوی ــاد، نه ــن نه اســت. ای
کــه می توانــد بــا اقدامــات علمــی، پژوهشــی، 
آموزشــی و نظــری خــود در تربیــت نیروهــای 
متخصــص، نخبــه و تحصیــل کــرده و جــذب اســاتید 
صاحبنظــر موفــق عمــل کنــد و در جهــت پیشــبرد 
انقــالب،  دوم  گام  و  کشــور  توســعه  برنامه هــای 

ــردارد.  ــی ب ــای اساس گام ه
ــک  ــط ی ــگاهی فق ــرد: جهاددانش ــد ک وی تاکی
ــک  ــت، ی ــگ اس ــک فرهن ــه ی ــت، بلک ــاد نیس نه
ــو هســت  ــه جل ســمت گیــری و یــک حرکــت رو ب
کــه هرچــه ایــن فرهنــگ را در جامعــه رشــد بدهیــم 
و آن را پایــدار و اســتوار کنیــم، کشــور را بــه ســمت 
ــم.  ــرده ای ــش ب ــتقالل پی ــزت و اس ــربلندی و ع س
حجـــت االســـالم آل هاشـــم بـــا اشـــاره 
بـــه فرمایشـــات رهبـــر معظـــم انقـــالب در 
خصـــوص نهـــاد جهـــاد دانشـــگاهی، گفـــت: 
ــگاهی  ــاد دانشـ ــای جهـ ــه فعالیت هـ ــری بـ رهبـ
ـــر  ـــان ب ـــری نظرش ـــد، رهب ـــژه ای دارن ـــه وی عالق
ایـــن بـــود کـــه جهاددانشـــگاهی باعـــث شـــده 
فعالیت هـــای  انقالبـــی  مخلـــص  نیروهـــای 
ـــاد  ـــالمی جه ـــای اس ـــاوری را در فض ـــی و فن علم

ــد. ــام دهنـ ــگاهی انجـ دانشـ
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چگونه معده درد عصبی را آرام کنید؟ 

درد  معـده  عالئـم  عصبـی:  درد  معـده  عالئـم 
عصبـی شـامل مـوارد زیـر می باشـد:  نفـخ معده-  
تأخیـر در تخلیـه معـده -  حالت تهوع یـا دلپیچه 
و احسـاس گرفتگـی در شـکم -  احسـاس التهاب 
معـده  سـوزش  احسـاس    - معـده  در  لـرزش  و 
-  احسـاس التهـاب، لـرزش و ارتعـاش در معـده 
-  دلشـوره - احسـاس اضطـراب و نگرانـی - سـوء 
هاضمـه و احسـاس سـیری زود هنـگام در حیـن 

خـوردن غـذا -  تکـرر ادرار و دفـع
ــن  ــی:  مهمتری ــده درد عصب ــای مع ــت ه  عل
عامــل ایجــاد معــده درد عصبــی اســترس و تنــش 
اســت. ایــن حالــت بــه همــراه تهــوع و نفــخ معــده 
ــد  ــی توان ــی م ــده درد عصب ــد. مع ــی ده رخ م
عالئــم شــدید و یــا ســطحی داشــته باشــد. ایــن 
عارضــه کــه ناشــی از اســترس زیــاد اســت دالیــل 
مختلفــی دارد ماننــد مشــکالت مالــی، مشــکالت 
خانوادگــی و اجتماعــی، ناراحتــی بــر اثــر از دســت 

دادن کســی، بیمــاری هــای مزمــن و .. .
 تأثیــر احساســات بــر روی معــده درد عصبــی: 
ایجــاد  باعــث  بــدن  نــوع احساســی در  هــر 
ــت  ــگام عصبانی ــود. هن ــی ش ــی م ــش خاص واکن
تپــش قلــب بیشــتر شــده و آدرنالیــن خــون بــاال 
مــی رود و سیســتم گوارشــی دچــار اختــالل مــی 
شــود. اضطــراب و اســترس و تنــش باعــث ترشــح 
هورمــون هــای اســرس در بــدن مــی شــود. 
متعاقــب آن تغییــرات فیزیولــوژی در بــدن ایجــاد 
مــی شــود. اســترس ســبب ایجــاد مشــکالتی در 
هضــم غــذا مــی شــود و ماهیچــه هــای معــده را 
دچــار انقبــاض مــی کنــد. همیــن امــر باعــث بــه 
وجــود آمــدن یــک احســاس ناخوشــایند در معــده 

ــام دارد. مــی شــود کــه معــده درد عصبــی ن
 

راه های درمان معده درد عصبی
ــروز  ــگام ب ــترس: در هن ــان و اس ــرل هیج کنت
معــده درد عصبــی بهتــر اســت کاری انجــام دهیــد 
تــا ایــن عارضــه از بیــن بــرود یــا بــه حداقــل برســد. 
مــکان اســترس زا را تــرک کنیــد، یــک دوش 
بگیریــد و یــا موســیق مالیــم گــوش کنیــد. نفــس 
عمیــق بکشــید، ورزش ســبک انجــام دهیــد. ســعی 
کنیــد بــه خــود تلقیــن کنیــد و تصــور کنیــد کــه 
بــر مشــکلی کــه باعــث ایجــاد ایــن حالــت در شــما 
شــده اســت غلبــه کــرده ایــد. ســعی کنیــد بــرای 
حــل مشــکلی کــه باعــث ایجــاد ایــن عارضــه شــده 
برنامــه ریــزی کنیــد، ایــن برنامــه ریــزی بــه شــما 
کمــک مــی کنــد تــا احســاس کنیــد کــه کنتــرل 

امــور بــه دســت خودتــان اســت.
ایـن  بـروز  صـورت  در   : مایعـات  نوشـیدن    
عارضـه اگـر دچـار حالـت تهوع و اسـتفراغ شـدید 
بایـد پـس از اسـتفراغ حـدود یـک سـاعت درنـگ 
کـرده و سـپس مقـداری آب و یـا مایعـات سـالم 
دیگـری بنوشـید. وقتـی آب کافـی به بدن رسـید 
تـا ۶ سـاعت بعـد نبایـد غذاهـای جامـد بخوریـد.

 : گیاهـی  داروهـای  و  هـا  دمنـوش  مصـرف   
مصـرف برخـی از گیاهـان و دمنـوش هـا ماننـد 
چـای نعنـاع و زنجبیـل مـی توانـد در کاهش درد 
معـده عصبـی و از بیـن بـردن حالـت تهـوع مؤثـر 
باشـد. دم کـرده و یـا عصـاره گیـاه اسـتوخودوس 
و لیمـو نیـز مـی  توانـد سـبب کاهـش گرفتگـی 
عضـالت شـکم و تسـکین درد معـده مؤثـر باشـد. 
ــتند  ــا هس ــیاری از داروه ــتفاده از دارو: بس اس
کــه در داروخانــه هــا بــدون نســخه فروختــه مــی 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــه ه ــد ک ــی دانی ــر م ــوند. اگ ش
ــی  ــده درد عصب ــم مع ــان عالئ ــرای درم ــا ب داروه
ــاد  ماننــد اســهال و تهــوع و اســتفراغ و اســید زی
معــده مفیــد هســتند و باعــث کاهــش ایــن نشــانه 

هــا مــی شــود مــی توانیــد اســتفاده کنیــد.
ــث  ــن باع ــن: کافئی ــرف کافئی ــز از مص  پرهی
ــده درد  ــده و مع ــراب ش ــی و اضط ــدید نگران تش
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی کن ــر م ــد ت ــی را ب عصب

ــود. ــی ش ــا م ــک روده ه ــث تحری ــن باع کافئی
 

راههای پیشگیری از معده درد عصبی
راه کار  بهتریـن  کنتـرل و مدیریـت اسـترس: 
کنتـرل  عارضـه  ایـن  بـروز  از  جلوگیـری  بـرای 
اسـترس اسـت.  معده درد عصبی می تواند نشـانه 
این باشـد که شـما در یـک حالت عصبی هسـتید. 
بایـد ریشـه آن را پیـدا کـرده و بـا روش هایـی که 

گفتـه شـد آن را کنتـرل و مدیریـت کنیـد.
تقویــت دســتگاه گوارشــی: معــده درد عصبــی 
ــت.  ــی اس ــتگاه گوارش ــکالتی در دس ــانگر مش نش
ــالمت  ــم س ــترس و ه ــطح اس ــم س ــع ه در واق
دســتگاه گــوارش نیــاز بــه تقویــت دارد. احســاس 
ــن  ــگام و ســوء هاضمــه از مهمتری ســیری زودهن
نشــانه هــای معــده درد عصبــی اســت. اگــر 
وجــود  بــا  را  عصبــی  درد  معــده  بخواهیــد 
مشــکالت گوارشــی ماننــد نفــخ و ســوء هاضمــه 
درمــان کنیــد کار بســیار مشــکل تــر مــی شــود. 
بــرای همیــن بایــد بــه طــور همزمــان از راه 
هایــی بــرای کنتــرل اســترس و تقویــت دســتگاه 
گوارشــی اســتفاده کنیــد. مــی توانیــد بــه راحتــی 
ــود از  ــی خ ــم غذای ــی در رِژی ــاد تغییرات ــا ایج ب

ــد. ــری کنی ــه جلوگی ــن عارض ــروز ای ب
بـه  عـادت  اگـر  غذایـی:  هـای  عـادت  تغییـر 
خـوردن غـذا در وعـده هـای کـم امـا در مقـدار 
زیـاد داریـد بهتر اسـت این عـادت را تغییـر دهید 
و از تعـداد وعـده هـای بیشـتر امـا مقـدار غـذای 
کمتـر اسـتفاده کنیـد. این کار سـبب می شـود تا 
مشـکالت هضم غـذا بر طرف شـود. در صورتی که 
دچار سـوزش معده هسـتید از غذاهـای کوچکتر و 

سـبک تـر بـا هضـم آسـان اسـتفاده کنید. 
 منبع: بیتوته

نوراللهی در آستانه پیوستن به االهلی امارات

هافبـــک تیـــم فوتبـــال پرســـپولیس کـــه قـــراردادش بـــه 
پایـــان رســـیده اســـت، قصـــد دارد فوتبالـــش را در امـــارات 

ــد.  ــه دهـ ادامـ
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــا پایـــان فصـــل فوتبـــال ایـــران، 
ــی  ــا بازیکنانـ ــا بـ ــرد تـ ــادی کـ ــالش زیـ ــپولیس تـ ــگاه پرسـ باشـ
کـــه قراردادشـــان بـــه پایـــان رســـیده اســـت، بـــه توافـــق برســـد 
ــد  ــان احمـ ــن بازیکنـ ــی از ایـ ــد. یکـ ــد کنـ ــا را تمدیـ و قراردادهـ
ـــرای  ـــدارد ب ـــد ن ـــر قص ـــد دیگ ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــود ک ـــی ب نورالله

ــد. ــازی کنـ ــپولیس بـ پرسـ
بـــر اســـاس اطـــالع خبرنـــگار ایســـنا، پیشـــنهاد خوبـــی از ســـوی 
ــاال  ــده و او احتمـ ــد نوراللهـــی شـ ــه احمـ ــارات بـ ــگاه االهلـــی امـ باشـ

ــرد. ــد کـ ــری خواهـ ــارات پیگیـ فوتبالـــش را در امـ
ـــر داده،  ـــوک تغیی ـــه ادن ـــود را ب ـــام خ ـــارات ن ـــگ ام ـــه لی ـــا ک از آنج
ـــگ  ـــن لی ـــی در ای ـــان ایران ـــور بازیکن ـــرای حض ـــی ب ـــر منع ـــاال دیگ احتم

ـــت. ـــد داش ـــود نخواه وج

برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان؛ 
فرنگی کاران جوان سه شنبه راهی روسیه می شوند 
تیـــم ملـــی کشـــتی فرنگـــی جوانـــان بـــرای حضـــور در رقابت هـــای 
جهانـــی روســـیه، روز ســـه شـــنبه ۲۶ مردادمـــاه راهـــی ایـــن کشـــور 

می شـــود. 
ــی کشــتی  ــم مل ــب تی ــوان، ترکی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه شــرح  ــی روســیه ب ــرای حضــور در رقابت هــای جهان ــان ب فرنگــی جوان

زیــر اســت:
۵۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی

۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی
۶۷ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۲ کیلوگرم: امیر عبدی
۷۷ کیلوگرم: محمدحسین آذرم دخت

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی
۸۷ کیلوگرم: علی عابدی درزی

۹۷ کیلوگرم: مرتضی القوسی
۱۳۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات

سرمربی: روح اله میکائیلی
ــان  ــی- پیم ــز ناقوس ــی- عزی ــین( قیطاس ــیامک )میرحس ــان: س مربی

ــینی ــام حس ــرزاده- نظ ــر می ــرادی- صاب م
ماساژور: محسن پاپی
سرپرست: علی عبدی

رقابت هــای کشــتی فرنگــی جوانــان قهرمانــی جهــان روز هــای ۲۹ تــا 
ــود. ــزار می ش ــاه برگ ۳۱ مردادم

قایدی برای عقد قرارداد
 با الغرافه وارد دوحه شد

ــد  ــرای عق ــدی ب ــدی قای ــه مه ــد ک ــی ش ــر مدع ــرای قط ــه ال روزنام
ــرد.  ــر می ب ــه س ــه ب ــه در دوح ــا الغراف ــرارداد ب ق

بــه گــزارش ایســنا، بــه نظــر مــی رســد کــه مهــدی قایــدی بــا الغرافــه 
ــگ  ــد را در لی ــل بع ــت و فص ــرده اس ــدا ک ــت پی ــی دس ــق نهای ــه تواف ب

ــوپ خواهــد زد. ســتارگان قطــر ت
ــر  ــه س ــه ب ــدی در دوح ــه قای ــد ک ــی ش ــر مدع ــرای قط ــه ال روزنام

ــت. ــه اس ــا الغراف ــرارداد ب ــد ق ــاده عق ــرد و آم می ب
هدایــت الغرافــه را اســتراماچونی ســرمربی ســابق اســتقالل بــر عهــده 
دارد و پیــش از ایــن هــم رســانه های قطــری اعــالم کردنــد کــه قایــدی از 

بازیکنــان مــورد عالقــه ایــن مربــی ایتالیایــی اســت.
گفتنــی اســت کــه برخــی از مســووالن باشــگاه اســتقالل بــه صــورت 

ــد. ــوع را رد کرده ان ــن موض ــی ای تلویح

 کشتی پشتوانه جوان می خواهد

ـــی  ـــا و تعطیل ـــه کرون ـــت ک ـــان گف ـــتی آزاد جوان ـــم کش ـــرمربی تی س
ـــیون  ـــر فدراس ـــد نظ ـــازی م ـــث پشتوانه س ـــالن ها، بح ـــدت س ـــی م طوالن

ـــت.  ـــرده اس ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ـــادی ب ـــد زی ـــا ح ـــتی را ت کش
ــتی  ــم کشـ ــاره تیـ ــنیم، دربـ ــا تسـ ــو بـ ــن کاوه در گفت وگـ محسـ
آزاد جوانـــان اعزامـــی بـــه مســـابقات جهانـــی روســـیه اظهـــار داشـــت: 
الحمـــداهلل تیم مـــان خـــوب اســـت و بچه هـــا روحیـــه خوبـــی دارنـــد. 
ـــازی  ـــا، پشتوانه س ـــرای م ـــه ب ـــای پای ـــم در رده ه ـــای مه ـــی از بحث ه یک
ـــد  ـــم رون ـــا ه ـــن بچه ه ـــد. ای ـــوان می خواه ـــتوانه ج ـــتی پش ـــت. کش اس

رو بـــه رشـــدی در ایـــن مـــدت داشـــته اند.
وی ادامـــه داد: ایـــن بچه هـــا در ایـــن مـــدت نشـــان دادنـــد اگـــر 
ـــاد  ـــن اعتم ـــخ ای ـــود، پاس ـــه ش ـــگاه و توج ـــا ن ـــه آنه ـــکل ب ـــن ش ـــه ای ب
ــو،  ــوزاد، کیانجانلـ ــی زادگان، عمـ ــل قلـ ــی مثـ ــد داد. نفراتـ را خواهنـ
نخـــودی، فیروزپـــور و ســـایر آزادکاران در ایـــن ۵ مـــاه رو بـــه جلـــو 

حرکـــت کردنـــد.
ــرات  ــن نفـ ــه از بیـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــی بـ ــای ملـ ــر تیم هـ مدیـ
ـــم  ـــو تی ـــا عض ـــر حتم ـــد نف ـــان چن ـــان جه ـــابقات جوان ـــه مس ـــی ب اعزام
ـــد  ـــود، تاکی ـــد ب ـــروژ خواهن ـــی ن ـــای جهان ـــاالن در رقابت ه ـــی بزرگس مل
ـــه  ـــا توج ـــودی ب ـــد نخ ـــی، محم ـــم مل ـــی تی ـــه انتخاب ـــق چرخ ـــرد: طب ک
ـــر اول وزن ۷۹  ـــوان نف ـــه عن ـــت داد، ب ـــر را شکس ـــن پیک ـــه زری ـــه اینک ب
ـــای  ـــر از اعض ـــی دیگ ـــد. برخ ـــاب ش ـــروژ انتخ ـــی ن ـــرای جهان ـــرم ب کیلوگ
ـــاالن را  ـــی بزرگس ـــابقات جهان ـــور در مس ـــانس حض ـــم ش ـــان ه ـــم جوان تی
ـــز در  ـــده ای نی ـــا دارد. ع ـــرد آنه ـــه عملک ـــتگی ب ـــر بس ـــن ام ـــد و ای دارن
ـــت.  ـــد داش ـــی خواهن ـــتی انتخاب ـــیه، کش ـــوب در روس ـــرد خ ـــورت عملک ص
ـــد  ـــان خواه ـــی از جوان ـــده و ترکیب ـــول ش ـــروژ، متح ـــه ن ـــی ب ـــم اعزام تی

ـــود. ب
کاوه افـــزود: ایـــن بچه هـــای جـــوان خـــوب تمریـــن کرده انـــد. 
ـــن  ـــص ای ـــط مخت ـــانس فق ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــا ای ـــی م ـــت اصل صحب
ـــود.  ـــاد ش ـــد اعتم ـــال رش ـــتعِد در ح ـــای مس ـــه نیروه ـــد و ب ـــر نباش ۱۰ نف
متاســـفانه تنهـــا چیـــزی کـــه نگران مـــان می کنـــد، تعطیلـــی طوالنـــی 
مـــدت اســـتان ها بـــه خاطـــر کروناســـت کـــه مشـــکل زیـــادی را در 

موضـــوع پشتوانه ســـازی ایجـــاد کـــرده اســـت.

بازی هــای  در  ایــران  کاروان  سرپرســت 
ــر از  ــا بهت ــج م ــت: نتای ــو، گف ــک توکی المپی
کشــورهای همســایه بــود امــا می دانیــم بــرای 
موفقیــت در رویدادهــای مهــم آینــده از جملــه 
ــد بیشــتر کار  ــژو، بای ــای آســیایی هانگ بازی ه

ــم.  کنی
ــه ســجادی« در  ــا؛  »نصرال ــزارش ایرن ــه گ ب
ــک  ــای المپی ــی در خصــوص بازی ه گفت وگوی
توکیــو، اظهــار داشــت:  المپیــک در ایــن دوره 
نســبت بــه دوره هــای قبــل یــک اســتثنا بــود 
ــد.  ــزار ش ــم برگ ــر ه ــال تاخی ــا یک س ــه ب ک
ــود کــه تماشــاگر  ایــن اولیــن دوره المپیــک ب
ــکاران و  ــرای ورزش ــان الزم ب ــت و هیج نداش

ــد. ــده نمی ش ــی دی ــدگان تلویزیون بینن
وی افــزود: در هیــچ ســالنی بیشــتر از ۲۰۰ 
ــم  ــا ه ــه بیشــتر آنه ــتند ک ــر حضــور نداش نف
تماشــا می کردنــد. موضــوع دوم بحــث میزبــان 
ــوب  ــی اش خ ــائل میزبان ــه مس ــه هم ــود ک ب
ــر  ــا روز آخ ــه ت ــل ک ــز حمل ونق ــه ج ــود، ب ب

ــن مشــکل وجــود داشــت. ــز ای نی
ســجادی عنــوان کــرد: وضعیــت مــدال آوری 
کاروان ایــران نســبت بــه کشــورهای همســایه 
و جهــان اســالم خــوب بــود. المپیــک لنــدن را 
ــادی  ــات زی ــه اتفاق ــار گذاشــت چراک ــد کن بای
در آن رخ داد. مــا معمــوال در المپیــک هــا 

ــا ســه  ــن دو ت ــم و بی ــن وضعیــت را داری همی
ــال  ــم اص ــت دوره ه ــم. در هش ــال گرفته ای ط

ــم. مــدال طــال کســب نکردی
ــوع ۳۲  ــه داد: در ۱۷ دوره از مجم وی ادام
دوره برگــزاری بازی هــای المپیــک شــرکت 
ــت  ــخص اس ــن ۱۷ دوره مش ــم. در ای کرده ای
ــدال کســب شــده و از ۲۴  ــداد م ــه چــه تع ک
ــتی  ــرای کش ــهم ب ــترین س ــال بیش ــدال ط م
طــال  رشــته   ۶ در  مجمــوع  در  و  اســت 
ــم. مــا ســه طــال از مجمــوع ۲۴ طــال  گرفته ای
را قبــل از پیــروزی انقــالب گرفتیــم و مابقــی 
بــرای بعــد از انقــالب بــوده اســت. بانــوان مــا 

ــک دوره را در  ــور در ی ــداد حض ــترین تع بیش
ایــن  ایــن دوره داشــته اند و می تــوان بــه 
برنامه ریــزی  آن  براســاس  و  توجــه  نــکات 
ــم،  ــاً مــدال را ببینی کــرد. اگــر بخواهیــم صرف
المپیــک  از  بعــد  توکیــو  بازی هــای ۲۰۲۰ 
۲۰۱۲ لنــدن بــه لحــاظ مرغوبیــت در رده دوم 

ــت. ــوده اس ب
ایــن مقــام مســوول تصریــح کــرد: تفــاوت 
کاروان ایــران نســبت بــه دوره هــای قبلــی ایــن 
ــه  ــه ب ــدازی و کارات ــته تیران ــه ۲ رش ــود ک ب

ــه شــد. ــا اضاف ــدال آوران م م
وی گفــت: بانــوان مــا تعــداد بیشــتری 

نســبت بــه دوره هــای قبلــی بودنــد کــه چنــد 
نفــر آنــان در آســتانه کســب مــدال قــرار 

ــد. گرفتن
ســجادی بــا بیــان اینکــه ورزش ایــران 
ــی  ــد خیل ــزود: بای ــی دارد، اف ــیل باالی پتانس
ــد بدانیــم کــه  بیشــتر کار و تــالش کنیــم. بای
ورزش قهرمانــی، ســرمایه گــذاری و زیرســاخت 

می خواهــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـال آینـــده 
بازی هـــای آســـایی هانگـــژو را در پیـــش 
ــداد  ــا تعـ ــا بـ ــرد: قطعـ ــوان کـ ــم، عنـ داریـ
ـــداد  ـــن روی ـــکار در ای ـــتری ورزش ـــیار بیش بس
ـــه  ـــبت ب ـــا نس ـــت. حتم ـــم یاف ـــور خواهی حض
جاکارتـــا کـــه ۹۹ ورزشـــکار خانـــم داشـــتیم 
در هانگـــژو ایـــن تعـــداد افزایـــش می یابـــد. 
بانـــوان می تواننـــد ســـهم زیـــادی در مـــدال 
ـــرای  ـــال ب ـــور مث ـــه ط ـــند ب ـــته باش آوری داش
ـــد  ـــو، ۶۵ درص ـــک توکی ـــن در المپی کاروان ژاپ
مدال هـــا توســـط بانـــوان آنهـــا کســـب شـــد 
و مـــا نیـــز می توانیـــم در ایـــن زمینـــه 

پیشـــرفت کنیـــم.
ــاه  ــرد: در فرصــت کوت ــح ک ســجادی تصری
ــاال  ــان را ب ــد توانم ــیایی بای ــای آس ــا بازی ه ت
بــرده و بــا برنامه ریــزی خــوب و تامیــن منابــع 

مــورد نیــاز، بــه دنبــال موفقیــت باشــیم.

رییـس فدراسـیون وزنه برداری بجـای اینکه 
از  هـم  رشـته  ایـن  بـه  آرامـش  کنـد  تـالش 
گسـیخته بازگـردد، آتـش اختالفات را شـعله ور 

و حواشـی را بیشـتر می کنـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، سـال ۱۳۹۴ کـه علـی 
مـرادی بـه فدراسـیون وزنـه بـرداری برگشـت، 
تنهـا بـرای مـدت زمـان کوتاهـی آرامـش بـه 
وزنه بـرداری بازگشـت و خیلـی زودتـر از آنچـه 
او و  بیـن  ایجـاد اختـالف  فکـر کنیـم، شـاهد 
اطرافیانـش بودیم. تمام کسـانی کـه در آن زمان 
در فدراسـیون سـمت داشـتند، یکـی، یکی کنار 
رفتنـد بـه گونـه ای کـه در اواخر مدیریـت چهار 
سـاله او فقـط چنـد نفـر خـاص کنـارش بودند. 
تمـام افـرادی که عطـای همـکاری با مـرادی را 
بـه لقایـش بخشـیدند، معتقـد بودنـد نظرشـان 
بـرای مـرادی مهم نیسـت و او در نهایت کاری را 
انجـام می دهـد که خـودش می خواهـد. حاصل 
ایـن اختالف هـا ایـن بـود کـه وزنه بـرداری کـم 
کـم وارد حاشـیه شـد کـه البتـه در دوره دوم 
مدیریتـی علـی مـرادی حاشـیه هـا بیشـتر و 

اختـالف هـا ریشـه دارتر شـد.
نقـش تصمیماتـی کـه علـی مـرادی گرفتـه  
در ایجـاد ایـن حواشـی پـر رنـگ بـوده اسـت. 
جنجالی تریـن آن در مـورد کیانـوش رسـتمی 
بـود. مرادی در شـرایطی که عالـم و آدم معتقد 
تنهایـی  بـه  نبایـد  رسـتمی  کیانـوش  بودنـد 
تمریـن کنـد پشـت رسـتمی ایسـتاد کـه ایـن 
تصمیم به قیمت اسـتعفای سـجاد انوشـیروانی 
سـرمربی تیـم ملی تمام شـد  امـا در میانه راه، 
زمانـی کـه رسـتمی چنـد شکسـت متوالـی را 
تجربـه کـرد، مـرادی خـودش را از ایـن قضیـه 

کشـید. کنار 
آشـفته بـازاری کـه وزنه بـرداری تـا دقیقـه 
۹۰ بـرای حضـور در المپیـک درگیـر آن بـود، 

از دیگـر اتفاقاتـی اسـت که در فدراسـیون علی 
مـرادی رخ داد در حالـی کـه ایـران هـم مـی 
توانسـت ماننـد کشـورهای دیگـر بـا برنامـه تر 

کند.    عمـل 
را  فضـا  چنـان  سـال ها  ایـن  در  مـرادی 
بسـته کـه فقـط چند نفر خـاص در فدراسـیون 
سـمت دارنـد و حتی بـرای حضـور در انتخابات 
فدراسـیون جهانـی هـم فقـط نام یـاران خود را 
ثبـت نـام کـرد و خـط قرمـزی روی نـام چهره 

هـای شـاخص وزنه بـرداری کشـید.
مـرادی هیـچ گاه بـرای برداشـتن فاصله ای 
کـه بیـن او و دیگـر اهالـی وزنـه بـرداری ایجاد 
شـده اسـت، قدم مثبتـی برنداشـت و  برعکس 
بارهـا بـا صحبـت هـای جنجالی خود بـه آتش 
آن  آخـر  نمونـه  اسـت.  زده  دامـن  اختالفـات 
پـس از المپیـک توکیـو بود کـه در یـک برنامه 
مـورد  در  را  نظـر جنجالـی  اظهـار  تلویزیونـی 
المپیـک لنـدن داشـت و عنـوان کـرد کـه نمی 
دانـد سـعید محمـد پـور تسـت دوپینـگ داده 

اسـت یـا نه.
از  کـه  زیـادی  هـای  تسـت  تعـداد  قطعـا 
بارهـا  حاصـل  شـد  مثبـت  لنـدن  المپیـک 

آزمایـش هسـتند و نمونـه تسـت های ایرانی هـا 
مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه اسـت امـا مسـئله 
کـه  اسـت  ایـن  دارد،  تعجـب  جـای  کـه  ای 
علـی مرادی اکنـون مسـئول پاسـخگویی برای 
عملکـرد وزنـه بـرداری در المپیک توکیو اسـت 
بنابرایـن چـه دلیلـی دارد کـه اصـال بخواهـد 
عملکـرد تیـم المپیـک لندن را زیر سـوال ببرد. 
مـرادی خوشـش بیاید یا نه سـه طـال و دو نقره 
بـرای وزنـه بـرداری ایـران در المپیـک لنـدن 
ثبـت شـده اسـت و ایـن اظهـار نظـر او  تنهـا 
چیـزی که بـرای وزنه بـرداری داشـت، افزایش 
هـر چـه بیشـتر تنش هـا بـود و بیشـتر از قبل 
مـرادی  را درگیـر حواشـی کـرد.  ایـن رشـته 
شـاید بهتـر باشـد در مـورد خیلـی از اتفاقاتـی 
کـه زمـان مدیریـت او در وزنه بـرداری رخ داده 
اسـت، صحبـت کنـد و محرومیـت گسـترده ای 
که در زمان ریاسـت او شـامل حـال ۸-۹ نفر از 

بـرداران شـد. وزنه 
چـرا تمـام قهرمانـان و پیشکسـوتان وزنـه 
ندارنـد  فدراسـیون  در  جایـی  هیـچ  بـرداری 
و چـه چیـزی باعـث شـده تـا جـای ممکـن از 

بگیرنـد؟ فاصلـه  فدراسـیون 

 چـه بـر سـر اسـتان هـای دیگر آمده اسـت 
کـه فقط یک اسـتان خاص هر سـال بـه عنوان 

بهتریـن هیات اسـتانی انتخاب می شـود؟
ورزشـکاران  کمیسـیون  انتخابـات  در  چـرا 
بجـای معرفـی قهرمانـان المپیک، فـرد دیگری 
را معرفـی کـرد کـه از ابتـدا هـم مشـخص بود، 

رای نمـی آورد؟
چرا شـورای مشـورتی فدراسـیون فقط جنبه 
نمایشـی دارد و مهمتـر از آن چـرا امتیـاز »حق 
وتـو« برای خودش قائل اسـت و در نهایت کاری 

را انجـام مـی دهد کـه خودش مـی خواهد؟
چـرا بـرای فـردی کـه یـک شـاگرد هـم در 
تیـم ملـی جوانان نداشـت، حکـم مربیگری تیم 
ملـی صـادر کـرد آن هـم  دقیقـا وقتـی که آن 
فـرد کاندیـدای انتخابات شـورای شـهر در یکی 

از شهرسـتان هـای جنـوب ایـران شـده بود؟
چـرا در ایـن سـال ها در مـورد اینکـه  اجاره 
سـالن مسـابقات برای برگزاری کنسـرت ها کجا 

هزینه شـده اسـت، شـفاف سـازی انجام نشد؟
در ایـن میـان وزنـه بـرداران  هـم درد دل 
زیـادی از بـی توجهـی بـه آنها گرفته تـا پاداش 
اهدایـی کمیتـه ملـی المپیـک کـه آب رفـت، 
دارنـد امـا از تـرس حـذف از تیـم ملی سـکوت 
کـرده انـد کـه مبـادا  دوبنـده تیـم ملـی را هم 

از دسـت بدهنـد.
کـه  هسـت  هـم  دیگـر  مسـائل  از  خیلـی 
اگـر  و   بدهـد   پاسـخ  آنهـا  بـه  بایـد  مـرادی 
تمایلـی بـه تعامـل نـدارد، مـی توانـد حداقـل 
بـه حواشـی دامـن نزنـد امـا اکنـون نشـان می 
دهـد بـه حاشـیه نیـز عالقـه منـد اسـت. یـک 
روز بـا رییس فدراسـیون کشـتی دچار مشـکل 
می شـود و از زیاد پول داشـتن کشـتی شـاکی 
اسـت و یـک روز دیگـر گل بـه خـودی می زند 
و عملکـرد وزنـه بـرداری را در المپیـک لنـدن 
زیـر سـوال می بـرد. در حـال حاضر حـال و روز 
وزنـه بـرداری چنـدان تعریفی ندارد و حواشـی 

بیشـتر، فقـط اوضـاع را بدتـر مـی کنـد.

رییــس فدراســیون ورزش جانبــازان و معلولیــن گفــت: 
گزینــه پیشــنهادی رییــس جمهــور بــرای وزارت ورزش، شــرایط 
ــود  ــه خ ــرا ک ــه را دارد، چ ــن وزارتخان ــول در ای ــرای تح الزم ب

ــرد ورزشــی اســت. ــک ف ی
ــا  ــا ب ــا ایرن ــو ب »ســیدمحمد شــروین اســبقیان« در گفت وگ
ــس  ــی« ریی ــیدابراهیم رئیس ــت اهلل »س ــم آی ــد از تصمی تمجی
جمهــوری، بــرای معرفــی گزینــه وزارت ورزش و جوانــان اظهــار 
ــا  ــه  تنه ــران ن ــرای ورزش ای ــجادی« ب ــا س ــت: »حمیدرض داش
ــه شــمار  ــی و نامــی آشــنا ب ــی مل ــه نیســت بلکــه قهرمان بیگان
مــی رود او توانســته در رشــته دوومیدانــی در ســطح آســیا پرچــم 
ــور را در  ــی کش ــوان قهرمان ــزاز درآورد و عن ــه اهت ــران را ب ای
کارنامــه دارد. ســجادی بــه  صــورت عملیاتــی ورزش را در درک 
کــرده و بــه عبارتــی پرورش یافتــه ورزش ایــران بعــد از انقــالب 

اســالمی اســت.
رئیـــس فدراســـیون جانبـــازان و معلولیـــن ادامـــه داد: ایـــن 

ـــرای  ـــنهادی ب ـــه پیش ـــوان گزین ـــه  عن ـــجادی ب ـــِن س ـــا ُحس تنه
ــز در  ــی نیـ ــش مدیریتـ ــه او در بخـ ــت بلکـ وزارت ورزش نیسـ
ـــعه ورزش  ـــش توس ـــاون بخ ـــته و مع ـــور داش ـــی حض ـــطح باالی س
قهرمانـــی وزارت ورزش و جوانـــان نیـــز بـــوده اســـت. بـــا ایـــن 
ـــرای وزارت ورزش کـــه یکـــی  ـــت ســـیزدهم ب ـــه دول شـــرایط گزین
از وزارتخانه هـــای مهـــم کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود، تجربـــه 
ـــه  ـــن وزارتخان ـــرایط کار در ای ـــا ش ـــی ب ـــه  خوب ـــی را دارد و ب کاف
آشـــنا اســـت. وی همچنیـــن دارای مـــدرک دکتـــرای تربیـــت  
بدنـــی اســـت کـــه یک رشـــته تخصصـــی در ورزش بـــه شـــمار 

ـــی رود. م
ــه وزارت  ــرای گزین ــرایط ب ــن ش ــمردن ای ــا برش ــبقیان ب اس
بــا  به خوبــی  ورزش در دولــت ســیزدهم گفــت: ســجادی 
مشــکالت و مســائل ورزش ایــران آشــنا و توانایــی حــل بســیاری 
ــس رای  ــد از مجل ــدوارم وی بتوان ــائل را دارد. امی ــن مس از ای

ــد. ــب کن ــاد را کس اعتم

ــوان  ــم عن ــن را ه ــان ای ــابق وزارت ورزش و جوان ــاون س مع
کــرد: ســجادی یــک ورزشــکار حرفــه ای بــه شــمار مــی رود کــه 
ــر و  ــع، ۵۰۰۰ مت ــا مان ــر ب ــران در دو  ۳۰۰۰ مت ــای ای رکورده
۱۰۰۰۰ متــر و دوهــای داخــل ســالن ۱۵۰۰ متــر و ۳۰۰۰ متــر 

ــام او ثبت شــده اســت. ــه ن ــان ب همچن

پریــا شــهریاری تجربــه حضــور در المپیــک را بزرگتــر و 
ــال  ــدار فین ــزاری دی ــت و برگ ــی دانس ــام جهان ــر از ج متفاوت ت

ــرد.  ــوان ک ــزرگ عن ــی ب ــداد را موفقیت ــن روی ای
ــال  ــده فوتب ــا نماین ــهریاری تنه ــا ش ــزارش ایســنا، پری ــه گ ب
از طــرف  کــه  بــود  توکیــو  المپیــک  بازی هــای  در  ایــران 
فدراســیون جهانــی فوتبــال بــرای نظــارت در مســابقات فوتبــال 
ــود. او در المپیــک چندیــن  ــزرگ دعــوت شــده ب ــداد ب ایــن روی
دیــدار فوتبــال مــردان و زنــان را برگــزار کــرد و در آخریــن ابــالغ 

ــام داد. ــان را انج ــال زن ــدار فین ــارت دی ــود نظ خ
ــور در  ــه حض ــه تجرب ــنا ب ــا ایس ــو ب ــهریاری در گفت وگ ش
المپیــک  و عملکــرد خــود اشــاره و بیــان کــرد: حضــور در رویــداد 
بــزرگ المپیــک برایــم تجربــه بی نظیــر و بســیار متفاوت تــری در 
مقایســه بــا جــام جهانــی بــود. طبــق ارزیابی هایــی انجــام شــده 
تمامــی مســابقاتی کــه نظــارت آنهــا را برعهــده داشــتم، خیلــی 
ــی  ــابقه نیمه نهای ــرم مس ــه نظ ــه ب ــدند. البت ــزار ش ــوب برگ خ

مــردان بیــن مکزیــک و برزیــل کمــی ســنگین  بــود کــه خــدا را 
شــکر ایــن بــازی هــم بــه خوبــی بــه پایــان رســید.

او در مـورد انتخـاب شـدن به عنـوان ناظر دیدار فینـال فوتبال 
زنـان گفت: چند سـال اسـت که با فیفـا همکاری دارم و شـناخت 
خوبـی از مـن دارنـد،  امـا هر تورنمنت فضـای خاص خـود را دارد 
و اینطـور نیسـت کـه صرفـا بـه دلیل شـناخت قبلی از اشـتباهات 
چشم پوشـی کننـد. در هـر رویـداد وقتی به فردی اعتماد می شـود 
بایـد بهترین عملکـردش را ارائه کند تـا در مراحل بعدی تورنمنت 

یـا تورنمنت هـای بعـدی دوبـاره دعوت به همکاری شـود.
شــهریاری در مــورد بازخوردهایــی کــه از نظارت هــای خــود در 
المپیــک گرفــت، بیــان کــرد: مثــل همیشــه مــورد لطــف طیــف 
وســیعی از مدیــران ارشــد ورزشــی، دوســتان، همــکاران و رســانه 
هــا قــرار گرفتــم. بــه هرحــال حضــورم در فینــال یــک موفقیــت 
ــد. در ســاختار اجرایــی فیفــا کــه  ــه حســاب می آی ــران ب ــرای ای ب
ــک  ــه ی ــوند ک ــه می ش ــا متوج ــند، ام ــن را نمی شناس ــه م هم

ایرانــی در فینــال بزرگتریــن رویــداد ورزشــی جهــان حضــور دارد.
او در مــورد تاثیــر حضــورش در المپیــک در معرفــی زنــان فعــال 
ــم  ــاق رق ــن اتف ــر ای ــال های اخی ــت: در س ــال گف ــران در فوتب ای
ــور  ــال حض ــدار فین ــی و دی ــام جهان ــودم در ج ــت. خ ــورده اس خ
ــایر  ــش داوری و س ــز در بخ ــری نی ــی دیگ ــان ایران ــتم و زن داش
ــه رویدادهــای مختلفــی دعــوت شــده اند کــه نشــان از  بخش هــا ب
توانایــی و مدیریــت خوبــی اســت کــه در حیطــه وظایف خــود دارند.

شــهریاری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه واکنــش مســئوالن 
فدراســیون فوتبــال پــس از بازگشــت شــما از المپیــک چــه بــود 
و آیــا ارزش کار شــما مــورد توجــه قــرار گرفتــه؟  گفــت: در ژاپــن 
و در خــالل مســابقات بــا آقــای عزیــزی خــادم صحبــت تلفنــی 
داشــتم و جویــای شــرایط شــد. از زمــان بازگشــتم بــه دلیل فشــار 
ــزاری  ــرای برگ ــهر ب ــار ش ــر چه ــابقات و تغیی ــاالی مس ــیار ب بس
مســابقات  هنــوز در فدراســیون حاضــر نشــدم.  در مــورد ارزش 
ــال  ــطه ۱۹ س ــه واس ــا ب ــم، ام ــری بده ــم االن نظ کار نمی توان
ــه  ــم ک ــی می دان ــه خوب ــال ب ــیون فوتب ــابقه کاری در فدراس س
کســب هــر موفقیتــی الزامــا مــورد احتــرام و قدردانــی همــه قــرار 

نمی گیــرد.

 باید بیشتر کار کنیم؛ بهتر از کشورهای همسایه بودیم

علی مرادی، مدیری که حاشیه را دوست دارد

 سجادی فاکتورهای الزم برای تحول در ورزش ایران را دارد

هر موفقیتی مورد احترام همه قرار نمی گیرد
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اوقات شرعی شهر تهران

یـک فعـال سیاسـی اصالح طلـب، گفـت: اینطـور 
نیسـت کـه مـا فکر کنیـم آقای رئیسـی تحت فشـار 
نبـوده اسـت، چـون ایـن کابینـه بـا توجه به شـرایط 
کشـور و نارضایتـی کـه در جامعه وجـود دارد و عدم 
مشـارکت بیـش از ۵۰ درصـد از مـردم در انتخابات، 
چیـده شـده اسـت، انتظار این بـود که آقای رئیسـی 
متفـاوت عمل کنـد و صدای بیـش از نیمی از جامعه 

کـه در انتخابـات رأی ندادند را هم شـنیده باشـد. 
در  اصالح طلـب  سیاسـی  فعـال  امـام  جـواد 
گفت وگـو بـا ایلنـا، در خصـوص ارزیابی خود نسـبت 
ابراهیـم  سـید  سـوی  از  شـده  معرفـی  کابینـه  بـه 
رئیسـی، گفت: این کابینه بیشـتر شـبیه کابینه سوم 
آقـای احمدی نـژاد اسـت؛ بـه هرحـال آقای رئیسـی 
شـعار مسـتقل بـودن داده بـود در صورتیکـه کامـال 
مشـخص بـود کـه دسـت فرمان ایشـان اصولگرایـی 
اسـت و بـا این لیسـتی کـه معرفی شـد عمال نشـان 
داد کـه کابینـه ایشـان وجـه اشـتراک خیلـی جدی 
بـا کابینـه آقـای احمدی نـژاد دارد. چه اینکـه برخی 
رئیـس  بودنـد،  احمدی نـژاد  آقـای  وزرای  آن هـا  از 
تیـم اقتصـادی کـه اکنـون رئیـس سـازمان برنامه و 
بودجـه اسـت، وزیر آقـای احمدی نژاد بـوده، تعدادی 
دیگـر یـا وزیـر بودنـد یـا معـاون وزیر یـا تعـدادی از 

اصولگرایـان تنـدروی مجلـس دهـم هسـتند.
کسـی  هـم  انتظـاری  هیـچ  اگرچـه  افـزود:  وی 
نداشـت کـه آقای رئیسـی غیـر از ایـن عمل کنـد اما 
ایشـان خـودش مدعـی بـود کـه می خواهـد از همـه 
ظرفیت هـای کشـور فارغ از دسـته بندی های سیاسـی 
اسـتفاده کنـد. خـب آن چیـزی کـه در واقـع انتظـار 
می رفـت اتفـاق افتـاد ولـی بـا توجـه بـه چالش هایی 
کـه پیـش روی دولت اسـت، ایـن تیم چنـدان به نظر 
نمی رسـد کـه تیم مسـلط و قـوی  باشـد و خب خیلی 
بانـک  بـرای  مثـال  مطـرح هسـتند،  کـه  افـرادی  از 
مرکـزی یـا حوزه هـای دیگـر افـرادی هسـتند کـه در 

دوره آقـای احمدی نـژاد هـم حضـور داشـتند.
اصالح طلـب  ایثارگـران  مجمـع  حـزب  دبیـرکل 
در ادامـه بیـان کـرد: به نظـر می رسـد بهـار دولـت 
آقـای رئیسـی بـا چهره هـای شـاخص دولـت آقـای 
احمدی نـژاد رقـم خـورده، حـاال بایـد منتظر باشـیم 
تـا ببینیـم که مجلـس چگونه برخـورد خواهـد کرد. 
مثـال در مـورد کسـی که بـه عنـوان وزیر آمـوزش و 
پـرورش معرفـی شـده، واقعـا یـک وزارتخانـه بـا این 
حجـم چالش هـا و مشـکالت و وضعیـت مدیریتی به 
ویـژه آسـیبی که در ایـن دوره کرونا به آن وارد شـد، 
نمی دانـم ایشـان بـا چه اسـتدالل و توجیهـی معرفی 

شـده اند یـا در وزارت کشـاورزی.
معـاون وزیـر نیـرو در دولـت اصالحـات با اشـاره 
بـه وزیـر پیشـنهادی ایـن وزارتخانـه، ابـراز داشـت: 
هیـچ  محرابیـان  آقـای  نیـرو  وزارت  در  همچنیـن 
ارتباطـی نـه در حـوزه آب داشـته، نـه در حـوزه برق 
داشـته و نـه بدنـه وزارت نیرو ایشـان را می شناسـد. 
وزارت نیـرو تعـداد زیادی افـراد مدیر، کارکشـته و با 
تجربـه دارد. یکـی از ویژگی هـای وزارت نیـرو ایـن 

اسـت که خـودش توانسـته کادرسـازی در حوزه های 
آمـوزش و مدیریـت داشـته باشـد، امـا بـه یکبـاره 
پرونـده  یـک  بـا  هـم  آن  می شـود  معرفـی  فـردی 
اختـراع تقلبـی کـه منجـر بـه صـدور حکـم شـده 
اسـت؛ واقعـا قحط الرجـال بـوده کـه مثـال نتواننـد از 
همـان جریـان اصولگرا افـراد مناسـب تری را انتخاب 

؟ کنند
وی ادامـه داد: ما انتظار مدیـر غیراصولگرا نداریم، 
البتـه براسـاس شـعارهایی کـه آقـای رئیسـی مطرح 
کـرد، بعضی هـا کـه خیلـی آشـنا نبودنـد بـه فضـای 
سیاسـت شـاید فکـر می کردنـد ایـن شـعارها قـرار 
اسـت عملـی شـود امـا آن هایـی کـه آشـنا بودنـد 
بـه ایـن فضـا بـا توجـه بـه فضـای انتخابـات ایـن 

موضوعـات قابـل پیـش بینـی بـود.
امـام در ادامـه ضمـن آرزوی موفقیت بـرای دولت 
سـید ابراهیـم رئیسـی، گفـت: مـن فکر می کنـم این 
فضـا نه تنهـا هنوز هیچ امیـدی را ایجاد نکـرده بلکه 
ایـن رونـد نگران کننـده  اسـت. امیدواریـم کـه دولت 
آقـای رئیسـی توفیـق پیدا کنـد و بتواند موفق شـود 
چـون بـا توجـه به مشـکالتی کـه اکنون پیـش روی 
کشـور وجـود دارد، بعیـد اسـت کـه آقـای رئیسـی 
بتوانـد بـا ایـن تیـم کاری را از پیش ببـرد. این تیمی 
کـه مـا از ایشـان دیدیم، دولتی نیسـت کـه بتواند بر 

مشـکالت فائـق بیاید.
ایـن فعال سیاسـی اصالح طلـب در رابطه تاخیری 
کـه ایجـاد شـد در معرفـی کابینـه و معرفـی برخـی 
افـراد بـه عنـوان وزیـر کـه از قبـل در گمانه زنی هـا 
آقـای  داشـت:  اظهـار  نبـود،  مطـرح  اسامی شـان 
رئیسـی بایـد بیاید در ایـن زمینه شفاف سـازی انجام 
دهـد، ایـن تاخیـری کـه در معرفـی کابینـه اتفـاق 
افتـاد یـا اسـامی کـه قبـال مطـرح بودنـد تیپ هایـی 
ماننـد آقـای رهبـر کـه مسـئولیت تیـم اقتصـادی را 
قـرار بـود عهـده دار شـود و در همـه جلسـات همراه 
ایشـان بـود یا آقـای قاضی زاده هاشـمی کـه بارها به 
صـورت جـدی در رسـانه ها بـرای وزارت بهداشـت و 
درمـان مطرح می شـد یا اسـامی دیگری کـه در ابتدا 
و بعـداً جـا بـه جا شـدند، بـه نظر مـن ایـن تاخیری 
کـه اتفـاق افتاد یـک ابهاماتـی را ایجاد کـرد و با این 

چینـش آن ابهام هـا افزایـش پیـدا کـرد.
وی ادامـه داد: اینطـور نیسـت کـه مـا فکـر کنیم 
آقـای رئیسـی تحـت فشـار نبـوده اسـت، چـون این 
کابینـه بـا توجـه بـه شـرایط کشـور و نارضایتـی که 
در جامعـه وجـود دارد و عدم مشـارکت بیـش از ۵۰ 
درصـد از مـردم در انتخابـات، چیـده شـده اسـت، 
انتظـار ایـن بود که آقای رئیسـی متفـاوت عمل کند 
و صـدای بیـش از نیمـی از جامعـه کـه در انتخابـات 

رأی ندادنـد را هـم شـنیده باشـد.
امـام بیـان کـرد: ایشـان خـودش هـم می دانـد و 
البتـه ایـن را بیـان هـم کرده اسـت کـه باید خـود را 
رئیس جمهـور همـه مردم بدانـد و اینطور نیسـت که 
فقـط رئیس جمهـور کسـانی کـه بـه او رأی داده انـد 

 . شد با

کابینه معرفی شده بیشتر شبیه 
ـــا اشـــاره بـــه برخـــی مشـــکالت پیـــش »کابینه سوم احمدی نژاد« است معـــاون اول رییـــس جمهـــور ب

ـــاری  ـــیوع بیم ـــمنان و ش ـــه دش ـــای ظالمان ـــد تحریم ه ـــور مانن روی کش
کرونـــا گفـــت: طبـــق فرمایـــش مقـــام معظـــم رهبـــری، کامـــال بـــه 
ـــالش  ـــا ت ـــم ب ـــم بتوانی ـــتیم و امیدواری ـــن هس ـــور خوش بی ـــده کش آین

ـــم.  ـــور کنی ـــرافرازی عب ـــا س ـــرایط ب ـــن ش ـــف از ای ـــت مضاع و هم
ـــه  ـــع و معارف ـــم تودی ـــر در مراس ـــد مخب ـــا، محم ـــزارش ایرن ـــه گ ب
رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــا تســـلیت ایـــام ســـوگواری 
ـــه  ـــیدن ب ـــر رس ـــرد: راه میانب ـــح ک ـــین)ع( تصری ـــام حس ـــهادت ام ش
ـــخ  ـــول تاری ـــت و در ط ـــین)ع( اس ـــام حس ـــه ام ـــل ب ـــی توس ـــرب اله ق
علمـــای زیـــادی را ســـراغ داریـــم کـــه بـــا ســـوابق و وضعیت هـــای 
مختلـــف توانســـتند راه صـــد ســـاله را در لحظـــه ای بـــا توســـل بـــه 

حضـــرت اباعبـــداهلل الحســـین)ع( طـــی کننـــد.
ـــر  ـــاه صف ـــرم و م ـــاه مح ـــزود: م ـــوری اف ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
فرصت هـــای گرانبهایـــی هســـتند کـــه بتوانیـــم از پیـــچ و خم هایـــی 

ـــم. ـــور کنی ـــی عب ـــه خوب ـــتیم ب ـــار آن هس ـــی دچ ـــه در زندگ ک
ــس  ــت رییـ ــر نوبخـ ــای محمدباقـ ــی از تالش هـ ــا قدردانـ وی بـ
ـــای نوبخـــت دوره  ـــار داشـــت: آق ـــه و بودجـــه اظه ســـابق ســـازمان برنام
ـــه  ـــر چ ـــلطه ه ـــام س ـــه نظ ـــرا ک ـــتند چ ـــر گذاش ـــت س ـــختی را پش س
در تـــوان دارد بـــرای فشـــار بـــر اقتصـــاد کشـــور بـــه کار می گیـــرد و 
ـــن فشـــارها شـــدت و  ـــی ای ـــز اگرچـــه گاه ـــته نی ـــال گذش در هشـــت س
ـــار  ـــت و فش ـــاد محدودی ـــلطه ایج ـــام س ـــالش نظ ـــا ت ـــت ام ـــف داش ضع

ـــود. ـــور ب ـــاد کش ـــر اقتص ب
ـــی  ـــت اصل ـــراد،  خصوم ـــی اف ـــور برخ ـــالف تص ـــزود: برخ ـــر اف مخب
نظـــام ســـلطه بـــا دولت هـــای مختلـــف جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــه  ـــردم ضرب ـــا از م ـــه آنه ـــران اســـت چـــرا ک ـــردم ای ـــا م ـــه ب نیســـت بلک
ـــور  ـــردم از کش ـــود م ـــلطه ب ـــام س ـــاد نظ ـــه نم ـــاه را ک ـــد و ش خوردن

ـــد. ـــرون کردن بی
معـــاون اول رییـــس جمهـــوری خاطرنشـــان کـــرد: برنامه ریـــزی 
ـــن راه  ـــت و در ای ـــران اس ـــردم ای ـــام از م ـــلطه انتق ـــام س ـــالش نظ و ت
ـــالمت  ـــوع س ـــی موض ـــد و حت ـــی کنن ـــذار نم ـــی فروگ ـــچ اقدام از هی
ـــه  ـــد؛ طوری ک ـــرار می دهن ـــه ق ـــورد معامل ـــیر م ـــن مس ـــردم را در ای م
در ایـــام کرونـــا شـــاهد بودیـــم کـــه پـــس از انجـــام اقدامـــات الزم 
ــن کاالی  ــه از واردات ایـ ــن لحظـ ــن، در آخریـ ــرای واردات واکسـ بـ

ـــد. ـــری کردن ـــورمان جلوگی ـــه کش ـــروری ب ض
وی بـــا یـــادآوری اینکـــه در زمـــان آغـــاز شـــیوع کرونـــا اکثـــر 
ـــن  ـــرای تامی ـــت: ب ـــدند،  گف ـــه ش ـــک مواج ـــود ماس ـــا کمب ـــورها ب کش
ـــد کردیـــم و  ـــر خری ـــورهای دیگ ـــور از کش ـــاز کش ـــورد نی ـــک م ماس
بســـته بنـــدی و تـــدارکات الزم انجـــام شـــد امـــا پیـــش از ارســـال 
بـــه ایـــران و در فـــرودگاه کشـــور مبـــدا از آن جلوگیـــری کردنـــد و 
ـــانی  ـــول انس ـــچ اص ـــه هی ـــلطه ب ـــام س ـــه نظ ـــد ک ـــان می ده ـــن نش ای

پایبنـــدی نـــدارد.
ــا  ــلطه ادعـ ــام سـ ــه نظـ ــود آنکـ ــا وجـ ــرد: بـ ــه کـ ــر اضافـ مخبـ
می کنـــد کـــه دسترســـی بـــه دارو بـــرای همـــه مـــردم آزاد اســـت و 
ـــی  ـــا وقت ـــدارد ام ـــود ن ـــوری وج ـــچ کش ـــرای هی ـــی ب ـــچ محدودیت هی
می خواهیـــم داروی مـــورد نیـــاز را خریـــداری کنیـــم، اجـــازه جابـــه 
جایـــی پـــول را نمی دهنـــد و عمـــال مانـــع از واردات دارو می شـــوند.

ـــه  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــت: س ـــوری گف ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
در ســـال های اخیـــر بـــا ایـــن مشـــکالت روبـــرو بـــود امـــا آقـــای 
ـــای کار  ـــتند پ ـــوان داش ـــه در ت ـــر چ ـــان ه ـــکاران ایش ـــت و هم نوبخ
آوردنـــد و یکـــی از خصوصیـــات برجســـته آقـــای نوبخـــت حســـن 

خلـــق ایشـــان اســـت کـــه بســـیار ویژگـــی ارزشـــمندی اســـت.
وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــه ســـوابق مســـعود 
ــاره  ــه اشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــد سـ ــس جدیـ ــی رییـ میرکاظمـ

ــاده ای در  ــوق العـ ــارب فـ ــوابق و تجـ ــان سـ ــرد: ایشـ ــح کـ و تصریـ
ــورای  ــس شـ ــان در مجلـ ــور ایشـ ــف دارد و حضـ ــای مختلـ زمینه هـ
ــی و وزارت  ــر وزارت بازرگانـ ــی نظیـ ــتگاه های اجرایـ ــالمی و دسـ اسـ
نفـــت تجربـــه ای موثـــر و موفـــق بـــوده اســـت و حـــاال قـــرار اســـت 
ـــازمان های  ـــن س ـــی از مهم تری ـــه در یک ـــاری از تجرب ـــه ب ـــا کول ـــه ب ک

مدیریتـــی کشـــور فعالیـــت داشـــته باشـــند.
دکتـــر مخبـــر بـــا بیـــان اینکـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه از 
ــرفت،  ــعه و پیشـ ــرای توسـ ــور بـ ــای کشـ ــازمان هـ ــن سـ مهمتریـ
ـــرای اداره  ـــازی ب ـــو س ـــردم و الگ ـــتی م ـــائل معیش ـــه مس ـــیدگی ب رس
کشـــور اســـت، گفـــت: اگـــر ایـــن ســـازمان بـــه خوبـــی و بـــه نحـــو 
مطلـــوب اداره شـــود بخـــش زیـــادی از مشـــکالت و مســـائل کشـــور 

حـــل و فصـــل خواهـــد شـــد.
ـــم  ـــه نمی توانی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــوری ب ـــس جمه ـــاون اول ریی مع
بـــرای حـــل مشـــکالت کشـــور بـــه خـــارج امیـــد داشـــته باشـــیم، 
ـــی  ـــدات فراوان ـــور تاکی ـــس جمه ـــری و ریی ـــم رهب ـــام معظ ـــزود: مق اف
ـــام  ـــا نظ ـــم ب ـــه بتوانی ـــت ک ـــد اس ـــا بعی ـــد ام ـــا دارن ـــم ه ـــع تحری ـــر رف ب
ـــرای  ـــود را ب ـــزی خ ـــه ری ـــوان برنام ـــیم و نمی ت ـــی برس ـــه جای ـــلطه ب س
اداره کشـــور متکـــی بـــه رفـــع تحریم هـــا کـــرد و بایـــد بـــه نحـــوی 
ـــلطه  ـــام س ـــه نظ ـــد ک ـــن باش ـــر ای ـــرض ب ـــه ف ـــم ک ـــزی کنی برنامه ری

ـــرد. ـــد ک ـــو نخواه ـــا را لغ ـــم ه تحری
وی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیت هـــای گســـترده کشـــور در بخش هـــای 
مختلـــف خاطـــر نشـــان کـــرد: ایـــران ۲۷۰۰ کیلومتـــر ســـواحل دریـــا دارد 
ـــم  ـــر بتوانی ـــه اگ ـــت ک ـــوردار اس ـــز برخ ـــدد نی ـــی متع ـــع طبیع و از مناب
ـــم  ـــرداری کنی ـــره ب ـــور به ـــف کش ـــای مختل ـــت ه ـــی از ظرفی ـــه خوب ب
ـــوالت  ـــه تح ـــور را ب ـــد کش ـــی توان ـــا م ـــت ه ـــن ظرفی ـــدام از ای ـــر ک ه

ـــاند. ـــی برس خوب
ــور و  ــمالی کش ــتان های ش ــودن اس ــرآب ب ــه پ ــاره ب ــا اش ــر ب مخب
ضــرورت اســتفاده بهینــه از ایــن ظرفیــت ارزشــمند تصریــح کــرد: ســه 
اســتان شــمالی کشــور از نظــر وســعت بــه انــدازه کشــور هلنــد هســتند 
ــت.  ــتر اس ــم بیش ــد ه ــتان از هلن ــه اس ــن س ــی ای ــن بارندگ و میانگی
ــارد دالر  ــاورزی ۹۵ میلی ــش کش ــد از بخ ــور هلن ــود کش ــن وج ــا ای ب
صــادرات دارد امــا صــادرات مــا از بخــش کشــاورزی ۲۰۰ میلیــون دالر 
ــد اســتاندارانی توانمنــد در هــر  اســت. ایــن نشــان مــی دهــد کــه بای
یــک از ایــن ســه اســتان حضــور داشــته باشــند بــه گونــه ای کــه هــر 
ــای  ــت ه ــد از ظرفی ــر کشــاورزی بتوان ــک وزی ــد ی ــا مانن ــدام از آنه ک

ــد. ــرداری کن ــاورزی بهره ب ــش کش بخ
معــاون اول رییــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای 
گســترده کشــور در بخــش معــدن و نیــز پتانســیلی کــه در بخــش دریــا 
ــالش هســتند ۳۰ درصــد از  ــت: برخــی کشــورها در ت وجــود دارد، گف
ــا محــور  ــق اقتصــاد دری جــی دی پــی خــود را در اقتصادشــان از طری
تامیــن کننــد امــا مــا تاکنــون اســتفاده مطلوبــی از دریــا نداشــتیم کــه 
ــزی  ــه ری امیــدوارم در دوره پیــش رو، ســازمان برنامــه و بودجــه برنام

هــای خــود را بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای کشــور انجــام دهــد.
ــادآوری شــعارها و وعــده هــای رییــس جمهــور  ــا ی وی در ادامــه ب
ــعارها  ــن ش ــرای ای ــه اج ــور ب ــس جمه ــت: ریی ــات، گف در دوره انتخاب
ــای  ــرای وعده ه ــتای اج ــت در راس ــم اس ــت مصم ــت و دول ــد اس مقی
ــون  ــک میلی ــاد ی ــکاری، ایج ــش بی ــر کاه ــی ب ــور مبن ــس جمه ریی
ــا فســاد و رانــت و توســعه دولــت  واحــد مســکونی در ســال، مبــارزه ب

ــد. ــدام کن ــک اق الکترونی
مخبـــر بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه شـــفافیت و مقابلـــه بـــا رانـــت و 
فســـاد جـــز از طریـــق اســـتقرار کامـــل دولـــت الکترونیـــک میســـر 
ـــت  ـــه خواس ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــی ریی ـــت از میرکاظم نیس
ـــا  ـــد ب ـــی باش ـــز م ـــردم نی ـــدی م ـــات ج ـــه از مطالب ـــوع را ک ـــن موض ای

جدیـــت در دســـتور کار قـــرار دهـــد.
معـــاون اول رییـــس جمهـــوری بـــا اشـــاره بـــه کســـری بودجـــه 
ـــد  ـــی توان ـــه م ـــرد ک ـــف ک ـــن توصی ـــان ک ـــیلی بنی ـــور، آن را س کش
هـــر بخـــش از اقتصـــاد کشـــور را متالطـــم کنـــد و افـــزود: کســـری 
بودجـــه می توانـــد موجـــب تـــورم شـــده و بـــه پایـــه پولـــی کشـــور 
آســـیب وارد کنـــد. یکـــی از دغدغـــه هـــای جـــدی مـــردم کاهـــش ارزش 
ـــه  ـــران نیســـت ک ـــالمی ای ـــوری اس ـــأن جمه ـــت و در ش ـــی اس ـــول مل پ

ـــد. ـــته باش ـــی داش ـــن وضعیت ـــی چنی ـــول مل پ
ــگان و  ــه نخب ــدی و تجرب ــتفاده از توانمن ــا اس ــد ب ــزود: بای وی اف
اندیشــمندان وضعیــت کســری بودجــه و مســائل دیگــری نظیــر فــرار 

ــم. ــاماندهی کنی ــی را س مالیات
 مخبــر دربــاره کرونــا گفــت: کرونــا بــه بســیاری از مشــاغل و کســب 
ــا  ــط ب ــود دارو و مســائل مرتب ــه کمب ــن آنک ــا آســیب زده ضم و کاره
ــه الزم  ــر بودجــه کشــور وارد کــرده ک ــار ســنگینی را ب ــز ب ــان نی درم
ــرای رفــع مشــکالت مشــاغل و کســب و کارهــای  ــا جدیــت ب اســت ب

ــم. ــالش کنی ــزی و ت ــا برنامه ری ــده از کرون آســیب دی
معــاون اول رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه میــزان بــاالی بیــکاری 
ناشــی از کرونــا خاطــر نشــان کــرد: مــردم در ایــام شــیوع کرونــا بســیار 
گرفتــار شــده اند کــه ضــروری اســت مشــکالت آنهــا را مرتفــع کنیــم و 
الزم اســت ایــن موضــوع در بودجــه ســاالنه بیــش از پیــش دیــده شــود.

وی دربـــاره زمـــان بنـــدی آغـــاز و اجـــرای برنامه هـــای توســـعه 
ــعه  ــای توسـ ــدی برنامه هـ ــان بنـ ــت زمـ ــر اسـ ــت: بهتـ ــور گفـ کشـ
کشـــور بـــه نحـــوی تنظیـــم شـــود کـــه هـــم زمـــان بـــا آغـــاز کار 
ـــد آن  ـــت بتوان ـــک دول ـــا ی ـــرد ت ـــرار گی ـــان ق ـــار آن ـــا در اختی دولت ه
ـــبت  ـــز نس ـــان دوره نی ـــد و در پای ـــرا کن ـــل اج ـــور کام ـــه ط ـــه را ب برنام

ـــد. ـــخگو باش ـــود پاس ـــرد خ ـــه عملک ب
ـــر  ـــز محمدباق ـــم نی ـــن مراس ـــدای ای ـــزارش، در ابت ـــن گ ـــاس ای براس
ــی از  ــه گزارشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــابق سـ ــس سـ ــت رییـ نوبخـ
ــم  ــرایط تحریـ ــت شـ ــوص در مدیریـ ــده بخصـ ــام شـ ــات انجـ اقدامـ
و کرونـــا ارائـــه و بـــرای میرکاظمـــی رییـــس جدیـــد ایـــن ســـازمان 

آرزوی موفقیـــت کـــرد.
ـــه  ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــد س ـــس جدی ـــی ریی ـــعود میرکاظم مس
ـــای کالن  ـــاخص ه ـــت ش ـــه وضعی ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــن مراس ـــم در ای ه
اقتصـــادی کشـــور، گفـــت: بـــرای عبـــور از ایـــن چالش هـــا و رفـــع 
مشـــکالت مـــردم نیـــاز بـــه ســـازمانی انقالبـــی و مدبـــر داریـــم تـــا 
بتوانیـــم بـــا درک صحیـــح مســـائل و شناســـایی دقیـــق چالش هـــا 
ـــرده و  ـــدا ک ـــور پی ـــکالت کش ـــل مش ـــرای ح ـــی ب ـــای نوین ، راهکاره
ـــم. ـــام دهی ـــران انج ـــعه ای ـــذاری توس ـــل گ ـــی در ری ـــت صحیح مدیری

در ایـــن مراســـم معـــاون اول رییـــس جمهـــور حکـــم انتصـــاب 
رییـــس جدیـــد ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کـــه توســـط رییـــس 
ـــوح  ـــدای ل ـــا اه ـــرد و ب ـــا ک ـــه وی اعط ـــود را ب ـــده ب ـــا ش ـــور امض جمه
ـــرد. ـــی ک ـــز قدردان ـــازمان نی ـــن س ـــابق ای ـــس س ـــات ریی ـــر از خدم تقدی

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

استقرار دولت الکترونیک، مانع فساد و عامل  شفافیت

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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