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حجت االسالم درویشیان:

بازگشت ۹۰۰ میلیون دالر
 به بیت المال 

این آمریکا است که باید 
به برجام برگردد، نه ایران

تشکیل پرونده در رابطه با خسارت های مربوط به بورس
مبارزه با بسترهای فساد برعهده دستگاه های اجرایی است

بارها اعالم شد که این آمریکا است که توازن برجام را برهم زده
ایران هیچ وقت برجام را ترک نکرده که بخواهد به برجام برگردد

باید برجام را به جعبه ای که در آن بود برگردانیم
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رییس قوه قضاییه: 

دسترسی به عدالت را باید برای 
همه همه مردم آسان کنیممردم آسان کنیم

قیمت واکسن محل دعوا و 
نزاع نیست

تغییرات کنکور هنوز قطعی 
نیست

بیماران از پزشکان نسخه 
الکترونیک درخواست کنند 

پشت پرده ترخیص لوازم 
خانگی بوش چیست؟

سپرده و وام بانکی بیش از 4۰ 
درصد زیاد شد 

میــزان ســپرده ها و تســهیالت بانکــی تــا 
ــان  ــه پای ــته نســبت ب ــال گذش ــفند س ــان اس پای
درصــد   ۴۴.۳ و   ۴۲.۷ معــادل   ۱۳۹۸ ســال 

افزایــش یافتــه اســت. 
ـــک  ـــزارش بان ـــاس گ ـــنا، براس ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــپرده ها و  ــده سـ ــت کل مانـ ــزی از وضعیـ مرکـ
تســـهیالت ریالـــی و ارزی بانک هـــا و مؤسســـات 
ـــفند  ـــان اس ـــتان در پای ـــک اس ـــه تفکی ـــاری ب اعتب
مـــاه ســـال گذشـــته، مانـــده کل ســـپرده ها 
بـــه رقـــم ۳۸۷۵ هـــزار و ۴۰۰ میلیـــارد تومـــان 
رســـیده اســـت کـــه نســـبت بـــه پایـــان ســـال 
قبـــل معـــادل ۴۲.۷ درصـــد افزایـــش را نشـــان 

می دهـــد.
ــوط  ــغ ســپرده ها مرب ــن مبل ــن، باالتری همچنی
بــه اســتان تهــران بــا مانــده ۲۰۸۱ هــزار و ۸۰۰ 
ــه  ــوط ب ــغ مرب ــن مبل ــان و کم تری ــارد توم میلی
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد معــادل ۱۰ هــزار و 

۱۰۰ میلیــارد تومــان اســت.
ــن  ــهیالت در ای ــده کل تس ــن، مان ــالوه برای ع
زمــان ۲۷۹۲ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اســت 
ــادل  ــته مع ــال گذش ــان س ــه پای ــبت ب ــه نس ک

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ۴۴.۳ درص
مبلــغ  بیش تریــن  گــزارش،  ایــن  طبــق 
ــا  ــران ب ــتان ته ــه اس ــوط ب ــز مرب ــهیالت نی تس
مانــده ۱۷۶۹ هــزار  و ۸۰۰ میلیــارد تومــان و 
ــه و  ــه اســتان کهگیلوی ــوط ب ــغ مرب ــن مبل کم تری
بویــر احمــد معــادل ۹۵۰۰ میلیــارد تومــان اســت.

از  بعــد  ســپرده ها  بــه  تســهیالت  نســبت 
ــه  ــت ک ــد اس ــی ۸۰.۲ درص ــپرده قانون ــر س کس
نســبت بــه پایــان ســال قبــل، ۰.۸ واحــد درصــد 
افزایــش را نشــان می دهــد کــه نســبت مذکــور در 
اســتان تهــران ۹۳.۵ درصــد و اســتان کهگیلویــه و 

ــت. ــد اس ــد ۱۰۵.۹  درص بویراحم
در ایــن گــزارش، یکــی از علــل مهــم بــاال بودن 
ــران  ــتان ته ــپرده ها در اس ــهیالت و س ــم تس رق
ــرکت ها  ــیاری از ش ــزی بس ــر مرک ــتقرار دفات اس
ــدی ســایر اســتان ها در اســتان  و مؤسســات تولی
تهــران بیــان شــده و عمــده فعالیت هــای بانکــی 
بانک هــا و مؤسســات  از طریــق شــعب  آنهــا 

ــود. ــام می ش ــران انج ــتان ته ــاری اس اعتب

چرا بیت کوین در کمتر از یک 
ساعت سقوط کرد؟ 

طـــی دقایـــق گذشـــته و در کمتـــر از یـــک 
ســـاعت قیمـــت بیـــت کویـــن ســـقوط قابـــل 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ ــته کـ ــی را داشـ توجهـ
برخـــی اتفاقـــات در بـــازار جهانـــی در ایـــن 

مســـیر بی تأثیـــر نبودنـــد. 
ــازار  ــان بـ ــارس، کارشناسـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
ـــک  ـــا ی ـــتند ت ـــالش هس ـــازی در ت ـــای مج ارزه
بیـــت  روی  پیـــش  را  متفـــاوت  چشـــم انداز 
کویـــن ایجـــاد کننـــد. ایـــن ارز مدتـــی اســـت 
ــال معاملـــه  ــزار دالر در حـ کـــه حـــدود ۳۰ هـ

اســـت. 
ـــتامانته، دو  ـــکا مجیابوس ـــر و ورونی ـــاش یانگ ج
ـــورگان  ـــی م ـــی پ ـــه ج ـــرح موسس ـــناس مط کارش
ــن  ــت کویـ ــم انداز بیـ ــد چشـ ــکا می گوینـ آمریـ
ـــا مشـــکل روبروســـت.  ـــدت ب ـــاه م ـــل در کوت حداق
موسســـه  کارشـــناس  گریـــدر،  دیویـــد 
فانداســـترات نیـــز بـــه ســـرمایه داران پیشـــنهاد 
کـــرده تـــا بـــا فـــروش بخشـــی از بیـــت 
کوین هـــای خـــود میـــزان ریســـک موجـــود را 
ـــد  ـــمت خری ـــه س ـــی ب ـــا حت ـــد و ی ـــش دهن کاه

برونـــد. ایمن تـــر  دارایی هـــای  برخـــی 
کارشناســـان جـــی پـــی مـــورگان شـــب 
ــری  ــای اخیـ ــه فروش هـ ــد کـ ــته گفته انـ گذشـ
ــا  ــم بـ ــاهد بوده ایـ ــازی شـ ــازار مجـ ــه در بـ کـ
هـــدف جبـــران ضررهـــا انجـــام شـــده و هنـــوز 
ـــی در  ـــن اتفاقات ـــاهد چنی ـــت ش ـــن اس ـــم ممک ه

بـــازار باشـــیم. 
بیـــت کویـــن در مـــاه آوریـــل بـــه مـــرز ۶۵ 
ـــش  ـــون بی ـــع تاکن ـــید و از آن موق ـــزار دالر رس ه
ـــت.  ـــت داده اس ـــود را از دس ـــی از ارزش خ از نیم
اقدامـــات چیـــن در ســـرکوب فعالیت هـــای 
مرتبـــط بـــا ارزهـــای مجـــازی، اعمـــال قوانیـــن 
ـــان، و  ـــورهای جه ـــی از کش ـــختگیرانه در برخ س
ـــش  ـــرف بی ـــه مص ـــبت ب ـــا نس ـــترش نگرانی ه گس
از حـــد انـــرژی از ســـوی ســـرورهای ارزهـــای 
مجـــازی از جملـــه دالیـــل ســـقوط ایـــن بـــازار 

بـــوده اســـت. 
ـــته های  ـــرای بس ـــش اج ـــر کاه ـــرف دیگ از ط
ـــه  ـــورها ک ـــیاری از کش ـــادی در بس ـــرک اقتص مح

ـــات  ـــا تبع ـــه ب ـــدف مقابل ـــا ه ب

ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــرح و برنام ــاون ط مع
ــعه  ــرای توس ــالغ بســته تشــویقی ب ــارت از اب و تج
ــا  ســرمایه گــذاری در طــرح » اقتصــاد مقاومتــی ب
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــر« توســط وزی شــرکت های برت

ــر داد.  و تجــارت خب
بــه گــزارش ایرنــا، »ســعید زرنــدی« در جلســه 
ــت،  ــرمایه گذاری وزارت صنع ــعه س ــروه توس کارگ
معــدن و تجــارت افــزود: توســعه اقتصــادی کشــور 
مســتلزم افزایــش ســرمایه گذاری های مولــد بــر 
مبنــای مزیت هــای رقابتــی و تکمیــل زنجیره هــای 

ارزش اســت.
وی بــا اشــاره بــه رونــد نزولــی تشــکیل ســرمایه 
اســتهالک  و  گذشــته  ۱۰ســال  در  کشــور  در 
بــر  واحدهــای موجــود،  ماشــین آالت صنعتــی 
اهمیــت موضــوع و ضــرورت توجــه جــدی بــه 

کــرد. تأکیــد  ســرمایه گذاری  توســعه 
ــورهای  ــایر کش ــات س ــه داد: تجربی ــدی ادام زرن
موفــق نشــان می دهــد توســعه ســرمایه گذاری 
از طریــق شــرکت های بــزرگ تولیــدی، نقــش  
قابــل توجهــی در ایجــاد پروژه هــای ملــی و تحــول 

ــادی دارد. اقتص
وی بیان داشــت: بــا شــکل گیری شــرکت های 

ــک و  ــای کوچ ــی، بنگاه ه ــی و معدن ــزرگ  صنعت ب
ــد  ــد و می توانن ــد ش ــت خواهن ــز تقوی ــط نی متوس
ــا واحدهــای بــزرگ، در  از ظرفیت هــای همــکاری ب
ــعه،  ــق و توس ــژه تحقی ــا به وی ــیاری از زمینه ه بس
صادراتــی  پتانســیل  و  نوآورانــه  فرصت هــای 

بهره منــد شــوند.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت ادامــه داد: 
مقاومتــی ،  اقتصــاد  سیاســت های  راســتای  در 
انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری بــرای توســعه ســرمایه  
در  تولیــدی  برتــر  شــرکت های  بــا  گذاری هــا 

ــه و شــرکت های  ــرار گرفت ــه ق دســتور کار وزارتخان
موصــوف متعهــد بــه ســرمایه گذاری در بخش هــای 

ــد. ــد ش ــادی خواهن ــران اقتص ــد و پیش مول
وزارتخانــه  دارد  ضــرورت  کــرد:  تاکیــد  وی 
نیــز بــه پشــتیبانی و تســهیل امــور تولیــدی و 

بپــردازد. آنهــا  ســرمایه گذاری 
تدویــن  زمینــه،  ایــن  در  گفــت:  زرنــدی 
ایــن  بــرای  مناســب  حمایتــی  سیاســت های 
ــی  ــتگاه ها اجرای ــایر دس ــی س ــا هماهنگ ــا ب بنگاه ه
در دســت بررســی اســت و هم زمان بســته تشــویقی 

ــط  ــه توس ــه وزارتخان ــازمان های تابع ــه س ــاص ب خ
ــا  وزیــر ابــالغ شــده اســت تــا حداکثــر همــکاری ب
بنگاه هایــی کــه نســبت بــه انعقــاد تفاهم نامــه 

همــکاری اقــدام می کننــد، به عمــل آیــد.
ــورد  ــته ۱۴ م ــن بس ــت: در ای ــار داش وی اظه
ــارکت  ــرح مش ــن ط ــه در ای ــرکت های ک ــرای ش ب
کرده انــد دیــده شــده کــه البتــه در آینــده تکمیــل 

ــد. ــعه می یاب ــده و توس ــر ش ت
تاکنــون در مجمــوع ۱۰ تفاهم نامــه بــا ۱۶۳ 
هــزار   ۴۵۲ ارزش  بــه  ســرمایه گذاری  موضــوع 
معــدن  صنعــت،  وزارت  بیــن  تومــان  میلیــارد 
صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت های  و  تجــارت  و 
ــدی،  ــوم المه ــل، آلومینی ــیرین عس ــو، ش چادرمل
ماشین ســازی اراک و نفــت ســپاهان در مرحلــه 
ــران،  ــع مــس ای ــی صنای نخســت و شــرکت های مل
ــر،  ــی گل گه ــی و صنعت ــی زر، معدن ــروه صنعت گ
در  زمیــن  گهــر  و ســنگ آهن  رادیاتــور  ایــران 

ــت. ــده اس ــد ش ــه دوم منعق مرحل
ــی  ــازه زمان ــرمایه گذاری در ب ــم از س ــن حج ای
ســه تــا پنــج ســال آتــی توســط شــرکت های 
انجــام  بنگاه هــا  ســرمایه گذاری  بــا  و  مذکــور 

. می شــود

مجـــری کل طرح هـــای زیربنایـــی اســـتان 
اصفهـــان گفـــت: بـــا پیگیری هـــای ا و طـــی 
ـــی،  ـــی و اجرای ـــف مطالعات ـــای مختل ـــدن فراینده ش
ابرپـــروژه ۱۳۰ هـــزار میلیـــارد تومانـــی راه آهـــن 
ـــرار  ـــرا ق ـــل اج ـــه زودی روی ری ـــواز ب ـــان - اه اصفه

می گیـــرد. 
ـــا  ـــنا ب ـــا ایس ـــو ب ـــی در گفت وگ ـــا صلوات علیرض
اشـــاره بـــه اهمیـــت توجـــه بـــه اجـــرای شـــبکه 
ـــف  ـــای مختل ـــای ج ـــی در ج ـــار برق ـــری قط سراس
مهم تریـــن  از  یکـــی  کـــرد:  اظهـــار  کشـــور، 
توســـعه  و  ســـاخت  شـــرکت  دغدغه هـــای 
زیربناهـــای حمـــل و نقـــل کشـــور، توجـــه بـــه 
ـــوده  ـــور ب ـــی در کش ـــری ریل ـــبکه سراس ـــعه ش توس
و راه آهـــن اصفهـــان - اهـــواز بـــه عنـــوان یکـــی 
از مهم تریـــن پروژه هـــای کشـــور بـــه شـــمار 

ــی رود.  مـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن پـــروژه بـــا بیـــش از 
ــم  ــای مهـ ــی از دغدغه هـ ــف، یکـ ــه توقـ ــه دهـ سـ
ــور  ــی کشـ ــزی و جنوبـ ــتان های مرکـ ــردم اسـ مـ
بـــرای اجـــرا بـــه شـــمار می رفـــت، ادامـــه داد: بـــا 
ــال  ــک سـ ــی یـ ــده  طـ ــام شـ ــای انجـ پیگیری هـ
ـــروژه  ـــی پ ـــی و مطالعات ـــای اجرای ـــته، فراینده گذش
ـــروژه در مســـیر  ـــن پ طـــی شـــد و در حـــال حاضـــر ای

اجرایـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
مجـــری کل طرح هـــای زیربنایـــی اســـتان 
ــام  ــزی انجـ ــاس برنامه ریـ ــت: براسـ ــان گفـ اصفهـ
ـــا انتخـــاب پیمانـــکار  شـــده، بـــه زودی ایـــن پـــروژه ب
و امضـــای قـــرارداد از ســـمت اهـــواز بـــه ســـمت 
ـــد  ـــاخته خواه ـــر س ـــول ۵۰ کیلومت ـــه ط ـــز ب رامهرم

ـــد.  ش
ـــروژه،  ـــن پ ـــرای ای ـــت اج ـــاره اهمی ـــی درب صلوات
ـــن  ـــرارداد ای ـــم ق ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــح داد: ب توضی
پـــروژه و رقـــم مالـــی پیش بینـــی شـــده بـــرای 
اجـــرای آن، روش هـــای مختلـــف تأمیـــن مالـــی 

ــار در  ــتین بـ ــرای نخسـ ــروژه بـ ــن پـ ــرای ایـ بـ
ـــال  ـــه و در ح ـــرار گرفت ـــی ق ـــورد بررس ـــور، م کش
ـــی خارجـــی  ـــن مال حاضـــر ســـه روش مجـــزای تأمی

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــر ق ـــد نظ ـــی، م و داخل
وی ادامـــه داد: براســـاس مطالعـــات، بـــرای 
ـــش از ۱۳۰  ـــی، بی ـــم مل ـــروژه مه ـــن ابرپ ـــرای ای اج
ـــده  ـــی ش ـــه پیش بین ـــان بودج ـــارد توم ـــزار میلی ه
ــال  ــی در اتصـ ــش مهمـ ــرا، نقـ ــورت اجـ و در صـ
جنـــوب کشـــور بـــه مرکـــز کشـــور، تســـریع در 
حمـــل و نقـــل مســـافر و بـــار و بهبـــود شـــرایط 
ـــرد. ـــد ک ـــا خواه ـــور ایف ـــی کش ـــبکه ریل ـــی ش کیف

مجـــری کل طرح هـــای زیربنایـــی اســـتان 
اصفهـــان دربـــاره جزئیـــات ایـــن پـــروژه، افـــزود: 
ــر دارای  ــول ۵۰۴ کیلومتـ ــه طـ ــروژه بـ ــن پـ ایـ
نزدیـــک بـــه ۸۰ کیلومتـــر تونـــل و ۱۵ کیلومتـــر 
پـــل خواهـــد بـــود و ۸ ایســـتگاه درجـــه دو و ۱۵ 
ـــت. ـــد داش ـــود خواه ـــه را در خ ـــه س ـــتگاه درج ایس

ـــن  ـــرای ای ـــرعت اج ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــی ب صلوات
ـــار  ـــش ب ـــی در بخ ـــار برق ـــن قط ـــت: ای ـــرح، گف ط
بـــا ســـرعت ۱۲۰ کیلومتـــر بـــر ســـاعت و در 
ـــر  ـــر ب ـــرعت ۱۶۰ کیلومت ـــا س ـــافری ب ـــش مس بخ

ســـاعت حرکـــت خواهـــد کـــرد. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از مهم تریـــن 
ـــروژه  ـــن پ ـــل ای ـــری، تکمی ـــن مج ـــای ای دغدغه ه
ـــن  ـــا ای ـــالش م ـــت: ت ـــود، گف ـــده ب ـــن مان ـــر زمی ب
اســـت کـــه هرچـــه ســـریع تـــر زمینـــه تکمیـــل 
ایـــن پـــروژه را فراهـــم کـــرده و بـــا توجـــه بـــه 
ـــافر و  ـــی مس ـــرایط جابجای ـــود ش ـــر آن در بهب تأثی
بـــار و دغدغه هـــای موجـــود، بایـــد ایـــن اتفـــاق 

اجرایـــی شـــود. 
مجـــری کل طرح هـــای زیربنایـــی اســـتان 
ــروژه  ــراردادی پـ ــات قـ ــاره جزئیـ ــان دربـ اصفهـ
نیـــز توضیـــح داد: بـــر اســـاس قـــرارداد ابرپـــروژه 

راه آهـــن اصفهـــان- اهـــواز، مقـــرر اســـت

معاون وزیر صنعت:

بسته تشویقی توسعه سرمایه گذاری شرکت های برتر ابالغ شد

ابرپروژه ۱3۰هزار میلیارد تومانی قطار برقی اصفهان - اهواز روی ریل اجرا  تازه های خبرتازه های خبر

2

3



روزنامه سراسری عجب شیر  یک شنبه 06 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 995 سیاست2

ــول  ــه تح ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
در همــه بخش هــا بایــد صــورت گیــرد، گفــت:  
دسترســی بــه عدالــت را بایــد بــرای همــه تســهیل 

ــم.  ــان کنی و آس
ــا، حجــت االســالم والمســلمین  بــه گــزارش ایرن
ســید ابراهیــم رئیســی در آییــن بهره بــرداری از 
دســتاوردهای جدیــد فنــاوری اطالعــات و طرح هــای 
ــت  ــا برک ــام ب ــک ای ــا تبری ــه ب ــوه قضایی ــی ق عمران
ــدرکاران  ــت ان ــه دس ــا)ع( از هم ــام رض ــالد ام می
جهــش و تحــول فناورانــه در دســتگاه قضایــی 
معنــای  بــه  تحــول  افــزود:  و  کــرد  قدردانــی 
شناســایی وضعیــت موجــود و ترســیم وضعیــت 
مطلــوب اســت و بایــد تــالش شــود در همــه 
ــد  ــا ح ــت ت ــن دو وضعی ــن ای ــه بی ــا فاصل بخش ه
ــه  ــد ک ــردم احســاس کنن ــا م ــم شــود ت ــن ک ممک

ــت. ــده اس ــرا ش ــت  اج عدال
وی ادامــه داد: اقدامــات فناورانــه موجب تســهیل 
اجــرای عدالــت و حفــظ کرامــت مــردم مــی شــود و 

از موثرتریــن اقدامــات دوران تحــول اســت.
ــون از  ــار میلی ــه چه ــه اینک ــان ب ــا بی ــی ب رئیس
ــده،  ــته ش ــتری ها کاس ــه دادگس ــردم ب ــه م مراجع
عملیاتــی  و  افتتــاح  نتیجــه  در  داشــت:  اظهــار 
ــی  ــتگاه قضای ــه در دس ــای فناوران ــروژه ه ــدن پ ش
بــه میــزان چهــار میلیــون مراجعــه بــه دادگســتری 
هــا کاســته شــده و ایــن امــر عــالوه بــر تســهیل و 
تســریع دسترســی مــردم بــه عدالــت ســبب حفــظ 
ــن امــر از محــوری  کرامــت آنهــا نیــز می شــود و ای
ــه  ــوه قضایی ــمت ق ــه س ــت ب ــداف حرک ــن اه تری

ــت. ــمند اس هوش

افزایش سرعت، دقت و شفافیت از 
ویژگی های کار فناورانه است

ــش  ــه افزای ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
کار  ویژگی هــای  از  شــفافیت  و  دقــت  ســرعت، 
فناورانــه اســت، گفــت: ۷۰ درصــد ســند تحــول در 
ــع ســند  ــاوری اســت؛ در واق راســتای گســترش فن
تحــول ســندی فناورانــه پایــه اســت کــه بــه موجــب 
ــهیل  ــگان تس ــرای هم ــت ب ــه عدال ــی ب آن دسترس

می شــود.
وی افزایــش تعامــل الکترونیکــی میــان قــوه 
ــروی  ــژه نی ــه وی ــا ب ــتگاه ه ــایر دس ــه و س قضایی
ــه ســمت  ــج و اهــداف حرکــت ب ــی را از نتای انتظام
ــد از  ــزود: بای ــت و اف ــمند دانس ــه هوش ــوه قضایی ق
مراجعــات زحمــت آور بــرای مــردم و همــکاران 

ــود. ــته ش کاس
موضــوع  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  رییســی 
ــایر  ــا و س ــتگاه قض ــان دس ــک می ــل الکترونی تعام
دســتگاه ها، حتمــا در جهــت اجــرای ســریع احــکام 
و دسترســی قضــات بــه وضعیــت افــراد را می توانــد 
ارتقــای  ایــن هــم در جهــت  تســهیل کنــد و 

ــت. ــردم اس ــدی م رضایتمن
رییــس دســتگاه  قضــا پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــزود:  ــت و اف ــول دانس ــم دوره تح ــداف مه را از اه
پیشــگیری از وقــوع جــرم از مــواردی اســت کــه در 
ــه  ــوه قضایی ــف ق ــوان وظای ــه عن ــی ب ــون اساس قان
ــاوری  ــترش کار فن ــوی گس ــده و در پرت ــد ش تاکی

ــد. ــر باش ــد موث می توان

استفاده از هوش قضایی برای دادرسی های 
سریع بسیار موثر بوده است

رییســی اظهــار داشــت: اســتفاده از هــوش قضایی 
ــرای دادرســی های ســریع بســیار توانســته اســت  ب
موثــر باشــد. اکنــون دادگاه هــای برخــط  در سراســر 
ــته  ــی داش ــیار خوب ــار بس ــده و آث ــال ش ــور فع کش
اســت؛ دسترســی مــردم راحــت شــده و ایــن 
ــر  ــه در سراس ــی ک ــط و فعال ــر خ ــی های ب دادرس
کشــور انجــام می شــود و دادرســی های الکترونیــک 
ــور  ــهیل ام ــت تس ــرد در جه ــورت می گی ــه ص ک

ــد. ــر باش ــد موث ــیار می توان بس
رییــس دســتگاه قضایــی افــزود: شــفاف ســازی ها 
ــالم  ــط ناس ــاد و رواب ــوع فس ــد از وق ــا می توان حتم
پیشــگیری کنــد. شــفافیت هــر چقــدر بیشــتر شــود، 
روابــط ناســالم کاهــش می یابــد و زمینه هــای بــروز 

ــرد.  ــن می ب ــاد را از بی فس
بــه حــذف دو میلیــون  اشــاره  بــا  رییســی 
ــن  ــرای گرفت ــف ب ــتگاه های مختل ــه دس ــه ب مراجع
ــرکات کاری  ــوع از ب ــن موض ــزود: ای ــتعالم ها اف اس
اســت کــه انجــام شــده و جــای تقدیــر از همــکاران 
عزیــز دارد. الزم اســت کــه مــردم نســبت بــه 
ــه رفتــار قاضــی  دســتگاه ها نظــر دهنــد و نســبت ب

ــد. ــر کنن ــار نظ ــد اظه و کارمن
رییــس قــوه قضاییــه بــا تاکیــد بــر اخــذ نظــر و 
ســنجش میــزان رضایتمنــدی مــردم اظهــار داشــت: 
ســه میلیــون از جامعــه آمــاری )مــردم( کــه عزیــزان 
ــد  ــدود ۷۰ درص ــد و ح ــر دادن ــد نظ ــالم کردن اع
ــه  ــال کاهــش هزین ــه دنب ــد. ب اعــالم رضایــت کردن
هــای اجتماعــی و افزایــش ســرمایه اجتماعــی 

هســتیم.

ــر  ــم نظ ــا بخواهی ــه م ــرد: اینک ــح ک وی تصری
دهیــم کــه چــه کار کردیــم بــه نظــر مــن اهمیت آن 
زیــاد نیســت و اهمیــت آن اســت کــه خــود مــردم و 
ــد  ــه می کنن ــتری ها مراجع ــه دادگس ــه ب ــانی ک کس
بگوینــد کــه قاضــی، کارمنــد و نیرویــی کــه بــا آنهــا 
ارتبــاط برقــرار کــرد آیــا واقعــا کار را درســت انجــام 
داد یــا کار را بــا بروکراســی اداری و پیچیدگی هایــی 

ــال کــرد. ــی شــد دنب کــه موجــب نارضایتی های
ــای  ــتفاده از پابنده ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب رییس
الکترونیــک کــه  پابندهــای  الکترونیــک گفــت: 
ــی اســت تاکنــون آنچنــان کــه  یــک تاســیس قانون
شایســته اســت مــورد عنایــت واقــع  نشــده و امــروز 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــت ک ــی از آن اس ــا حاک آماره
تاســیس قانونــی افزایــش یافتــه و ایــن موضــوع در 

ــت. ــر اس ــان موث ــردن مجرم ــی ک بازاجتماع
اینکــه  بیــان  بــا  قضــا  دســتگاه  رییــس 
ــردم و  ــدی م ــکالت ج ــی از مش ــتعالم های مال اس
ــن اســتعالم ها امــروز  ــزود: ای ــود، اف دادگســتری ها ب
انجــام می شــود و تســهیل گر  ســریع و برخــط 

اجــرای احــکام دادگاه هــا اســت.
ـــت اداری  ـــوان عدال ـــش دی ـــه نق ـــاره ب ـــا اش وی ب
در نظـــارت بـــر همـــه آراء و اتقـــان آرای صـــادره 
ـــال در  ـــبورد فع ـــدازی داش ـــت: راه ان ـــم گف در محاک
ـــن  ـــا ای ـــود ت ـــی ش ـــث م ـــت اداری باع ـــوان عدال دی
دیـــوان بتوانـــد طبـــق قانـــون اساســـی نظـــارت 
ـــتفاده  ـــد و اس ـــته باش ـــادره داش ـــه آرای ص ـــه هم ب
از ســـامانه هـــا و امکانـــات فناورانـــه کامـــال مـــی 
توانـــد بـــرای نظـــارت بـــر دادرســـی و اتقـــان آرا 

فعـــال شـــود.

مساله کشیک و فعالیت در ساعات 
غیراداری بسیار مهم است

ــکاری  ــر هم ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضایی ــس ق ریی
ــت:  ــی اظهارداش ــروی انتظام ــا و نی ــتگاه  قض دس
ــراداری  ــاعات غی ــت در س ــیک و فعالی ــاله کش مس
بســیار مهــم اســت کــه از آن غفلــت کردیــم و ایــن 
ــی  ــا م ــیدگی ه ــص در رس ــه نق ــر ب ــوع منج موض
ــیار در  ــد بس ــل باش ــات کام ــر اطالع ــا اگ ــود ام ش

ــت. ــر اس ــا موث ــیدگی ه ــا و رس پرونده ه
رییســی ســاختمان ها و فنــاوری را  دو محــور 
کرامــت  مــردم دانســت و گفــت: فعــال شــدن ۵۰ 
مرکــز پزشــکی قانونــی کــه عمدتــاً در مناطــق 
محــروم دایــر شــده اند در راســتای خدمــت رســانی 
بــه مــردم عزیــز کشــور بســیار اثرگــذار اســت و بایــد 

ــه اســتمرار داشــته باشــد. ایــن روی

بیرون بردن زندان ها از کالبدهای شهری
وی بــا اشــاره بــه موضــوع بیــرون بــردن زندان هــا 
از کالبدهــای شــهری افــزود: بیــرون بــردن زندان هــا 
ــره  ــه در زم ــت ک ــری اس ــهری ام ــای ش از کالبده
ــوان  ــه عن ــز ب ــا نی ــت و م ــذار اس ــون گ ــد قان تاکی
مجــری قانــون در ایــن راســتا اقــدام کردیــم و 
بایــد بــاز هــم تــالش بیشــتری کنیــم تــا هــر چــه 
می شــود زندان هــا را از کالبــد شــهری بیــرون 
بیاوریــم و در حاشــیه شــهرها قــرار دهیــم؛ اقدامــی 
کــه در ایــن راســتا در اســتان ایــالم صــورت گرفتــه 

ــر اســت. ــل تقدی قاب
ــاختمان های  ــداث س ــه اح ــاره ب ــا اش ــی ب رییس
و  هرمــزگان  یــزد،  اســتان های  در  دادگســتری 
ــن  ــدرکاران ای ــی از دســت ان ــالن ضمــن قدردان گی
مراکــز  و  ســاختمان ها  ایجــاد  گفــت:  اقدامــات 
ــه حفــظ کرامــت مــردم  ــد دادگســتری هــم ب جدی
و اربــاب رجــوع می انجامــد و هــم دسترســی مــردم 

ــد. ــریع می گردان ــهیل و تس ــت را تس ــه عدال ب
رییــس قــوه قضاییــه بــا بیــان ایــن کــه پیگیــری 
کار تحــول در دســتگاه قضایــی از ضروریــات اســت، 
ــود و  ــول ب ــک تح ــد ی ــه نیازمن ــوه قضایی ــت: ق گف
ــا  ــن دارم ب ــود و یقی ــال ش ــد دنب ــول بای ــن تح ای
همــکاران خوبــی کــه در ســتاد و اســتان ها در 
ــه  ــی ب ــت تحول ــن حرک ــم ای ــی داری دســتگاه قضای
ــران باکفایــت دنبــال می شــود و تاکیــد  دســت مدی
مــن ایــن اســت کــه نبایــد هیــچ گونــه وقفــه ای در 

ــی و  ــات تحول اقدام

اجرای سند تحول آثار بسیار خوبی داشته 
است

ــرمایه  ــش س ــه افزای ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب رییس
حرکــت  آثــار  از  عمومــی  اعتمــاد  و  اجتماعــی 
ــی در دســتگاه قضایــی اســت، افــزود: اجــرای  تحول
ــار بســیار خوبــی داشــته و بخشــی  ســند تحــول آث
ــان  ــا پای ــی شــده و ت ــند تحــول عملیات ــاد س از مف
ــش  ــا بخ ــده ت ــی ش ــش بین ــز پی ــال ۱۴۰۰ نی س

ــود. ــی  ش ــده آن اجرای ــی مان باق
ــا و  ــات و تالش ه ــا از اقدام ــتگاه قض ــس دس ریی
زحمــات همــه قضــات و همــکاران قضایــی بــه ویــژه 
ــاوری اطالعــات  ــور رئیــس مرکــز فن عیســی زارع پ
قــوه قضاییــه کــه شــبانه روز مشــغول کار و خدمــت 

رســانی هســتند، قدردانــی کــرد.

ــه  ــر مطالب ــد ب ــا تاکی ــر پاکســتان ب نخســت وزی
ایــن کشــور بــرای داشــتن روابــط پایاپــای، اعتمــاد 
متقابــل و متمــدن بــا ایــاالت متحــده، گفــت: 
ــع  ــنگتن مناف ــران و واش ــان ته ــا می ــود تنش ه بهب
ــراه  ــه هم ــالم آباد ب ــرای اس ــردی ب ــادی راهب اقتص

ــت.  ــد داش خواه
بــه گــزارش ایرنــا، منابــع رســمی پاکســتان 
ــی  ــان« ط ــل از »عمران خ ــه نق ــارات را ب ــن اظه ای
ــوان  ــورک تایمــز عن ــه نیوی ــا روزنام ــه وی ب مصاحب
کردنــد. ایــن گفــت وگــو همزمــان با ســفر مشــترک 
ــداهلل  ــداهلل عب ــی رئیــس جمهــوری و عب اشــرف غن
رئیــس شــورای عالــی مصالحــه افغانســتان بــه 
واشــنگتن و دیــدار بــا جوبایــدن و ســایر مقام هــای 
سیاســی و نظامــی ایــاالت متحــده صــورت گرفــت.

ــر خواســته پاکســتان  ــا تاکیــد ب عمــران خــان ب
بــرای داشــتن روابــط ســودمند بــا آمریــکا در 
ــه جــای دریافــت  حوزه هــای تجــاری و اقتصــادی ب
ــروج  ــا خ ــان ب ــت: همزم ــنگتن، گف ــک از واش کم
نظامــی ایــاالت متحــده از افغانســتان مــا خواســتار 

ــتیم. ــنگتن هس ــا واش ــازنده ب ــط س رواب
ــادی  ــداوم بی اعتم ــه ت ــی ب ــاره تلویح ــا اش وی ب
داشــت:  اظهــار  آمریــکا،  و  پاکســتان  میــان 
اســالم آباد نیــاز بــه روابــط بــا واشــنگتن بــر اســاس 
اعتمــاد متقابــل دارد. مــا در گذشــته در جنــگ 

ــا  ــدیم ام ــریک ش ــا ش ــا آمریکایی ه ــم ب ــا تروریس ب
ــر پاکســتانی  ــزار نف ــم از دســت دادن ۷۰ ه ــه رغ ب
ــنگتن  ــارات واش ــارد دالری، انتظ ــرر ۱۵۰ میلی و ض
پایــان نیافــت و همــواره بــر پاکســتان بــرای انجــام 

ــد. ــار وارد ش ــتر فش ــات بیش اقدام
عمران خــان بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن چیــن و 
ــازار  ــه عنــوان دو ب هنــد در همســایگی پاکســتان ب
و قــرار گرفتــن جمهــوری اســالمی ایــران در مســیر 
ــه،  ــیای میان ــه آس ــال آن ب ــرژی و اتص ــروی ان راه
ــران و  ــط ای ــود رواب ــورت بهب ــرد: در ص ــد ک تاکی

ــردی اقتصــادی  ــع راهب ــه مناف ــکا، پاکســتان ب آمری
ــت. دســت خواهــد یاف

خط و نشان عمران خان برای طالبان
وی درخصــوص اوضــاع افغانســتان گفــت: پــس 
ــد شــاهد جنــگ داخلــی  ــکا مــا نبای از خــروج آمری
در افغانســتان باشــیم، وضعیتــی کــه بــه نفــع هیــچ 

ــه واشــنگتن نیســت. ــه اســالم آباد و ن ــدام ن ک
آمریکایی هــا  تصمیــم  افــزود:  عمران خــان 
بــرای خــروج از افغانســتان ایــن رغبــت را در میــان 

ــود را  ــروه خ ــن گ ــه ای ــود آورد ک ــه وج ــان ب طالب
ــوذی  ــا از نف ــد. م ــالم کن ــگ اع ــدان جن ــروز می پی
کــه در گــروه طالبــان داشــتیم بــرای پیشــبرد صلــح 
افغانســتان اســتفاده کردیــم. دلیــل ایــن نفــوذ نیــز 
ــان در ســال  ــه رســمیت شــناختن حکومــت طالب ب

ــود. ــالدی ب ۱۹۹۹ می
ــرای  ــتان ب ــای پاکس ــه تالش ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــش  ــان تن ــتان و همزم ــا افغانس ــط ب ــعه رواب توس
زدایــی بــا هنــد، اظهــار داشــت کــه تصمیــم آمریــکا 
بــرای خــروج از افغانســتان باعــث کاهــش نفــوذ مــا 

بیــن طالبــان شــده اســت.
ــای  ــا از اعض ــت: م ــتان گف ــر پاکس ــت وزی نخس
پیــروزی  بــه طــرف  طالبــان خواســته ایم کــه 
نظامــی حرکــت نکننــد زیــرا باعــث جنــگ داخلــی 
ــم  ــان می دهی ــد و اطمین ــد ش ــتان خواه در افغانس
کــه حاضــر بــه انجــام هــر کاری بــرای تحــت فشــار 
ــه  ــی علی ــدام نظام ــز اق ــه ج ــان ب ــرار دادن طالب ق

ــتیم. ــان، هس آن
ــدام  ــه اق ــه در صــورت هرگون وی هشــدار داد ک
ــتان  ــل، پاکس ــرف کاب ــرای تص ــان ب ــی طالب نظام
ــت و  ــد بس ــتان خواه ــا افغانس ــود را ب ــای خ مرزه
ــرم  ــا رای م ــچ دولتــی را جــز دولتــی کــه ب ــا هی م
ــم  ــمیت نخواهی ــه رس ــود، ب ــاب ش ــتان انتخ افغانس

ــناخت. ش

رییس قوه قضاییه: 

دسترسی به عدالت را باید برای همه مردم آسان کنیم

عمران خان:

 بهبود روابط ایران و آمریکا برای پاکستان راهبردی است

چرا بیت کوین در کمتر از یک ساعت 
سقوط کرد؟ 

ویـــروس  شـــیوع  منفـــی 
ــی از  ــه یکـ ــز بـ ــود نیـ ــده بـ ــام شـ ــا انجـ کرونـ
ـــازی  ـــای مج ـــازار ارزه ـــرمایه گذاری در ب ـــع س موان

ــت. ــده اسـ ــل شـ تبدیـ
ــد  ــورگان می گوینـ ــان جـــی پـــی مـ کارشناسـ
ـــی  ـــل مثبت ـــن عام ـــت کوی ـــازار بی ـــی ب ـــات کنون ثب
ـــات  ـــال اقدام ـــن ح ـــا در عی ـــی رود ام ـــمار م ـــه ش ب
ـــازی  ـــای مج ـــتخراج ارزه ـــه اس ـــن علی ـــت چی دول
هزینـــه تولیـــد بیـــت کویـــن را افزایـــش داده 
ـــه  ـــور ب ـــا را مجب ـــیاری از ماینره ـــه بس ـــت؛ چراک اس

خـــروج از ایـــن کشـــور کـــرده اســـت.
هزینه هـــای  می گوینـــد  محققـــان  برخـــی 
ـــت  ـــی را در قیم ـــش مهم ـــن نق ـــت کوی ـــد بی تولی

ــد.  ــا می کنـ ــازی ایفـ ــن ارز مجـ ایـ
ـــاالی ۳۲  ـــی ب ـــا ارقام ـــن را ب ـــت کوی ـــت بی قیم
هـــزار دالر شـــروع کـــرد امـــا در دقایـــق گذشـــته 
ـــزار و  ـــی ۳۰ ه ـــزار و ۵۰۰ و حت ـــت ۳۰ ه ـــه قیم ب
ـــد  ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــرده ک ـــقوط ک ۲۰۰ دالر س
ــیر بـــی  ــا در ایـــن مسـ ــه پیش بینی هـ ایـــن گونـ

ــد.  ــر نبوده انـ تأثیـ

حقوق های نامتعارف مورد تحقیق و 
تفحص قرار می گیرد 

ــنبه،  ــای یکش ــالمی روز ه ــورای اس ــس ش مجل
ــد  ــی خواه ــات علن ــنبه جلس ــنبه و چهارش ــه ش س

ــت. داش
ـــورای  ـــس ش ـــیما؛ مجل ـــدا و س ـــزارش ص ـــه گ ب
ــزارش  ــاری گـ ــه جـ ــرار اســـت، هفتـ اســـالمی قـ
ـــی  ـــبات مبن ـــه و محاس ـــه و بودج ـــیون برنام کمیس
ــت  ــص از پرداخـ ــق و تفحـ ــای تحقیـ ــر تقاضـ بـ
حقوق هـــای نامتعـــارف در دســـتگاه های اجرایـــی 

را بررســـی و بـــه رأی بگـــذارد.
مجلــس همچنیــن )یکشــنبه( بررســی طــرح 
تقویــت امنیــت غذایــی کشــور و رفــع موانــع تولیــدات 
کشــاورزی را ادامــه دهــد. بررســی ایــن طــرح از 

ــت. ــده اس ــاز ش ــس آغ ــته مجل ــات گذش جلس
ــالت  ــمی معامـ ــت رسـ ــه ثبـ ــزام بـ ــرح الـ طـ
ــورای  ــده از شـ ــاده شـ ــول اعـ ــر منقـ ــوال غیـ امـ
ـــون تأســـیس  ـــوادی از قان ـــان؛ طـــرح اصـــالح م نگهب
ــی  ــی و پرورشـ ــز آموزشـ ــدارس و مراکـ و اداره مـ
غیـــر دولتـــی؛ طـــرح الحـــاق یـــک تبصـــره بـــه 
ــه  ــاورزی؛ الیحـ ــوالت کشـ ــه محصـ ــون بیمـ قانـ
ــی  ــتی الحاقـ ــوع زیسـ ــت از تنـ ــکل حفاظـ پروتـ
بـــه کنوانســـیون چارچـــوب حفاظـــت از محیـــط 
زیســـت دریایـــی دریـــای خـــزر؛ طـــرح تشـــکیل 
ــر  ــرح تغییـ ــل؛ طـ ــر عامـ ــد غیـ ــازمان پدافنـ سـ
ـــارض  ـــت تع ـــرح مدیری ـــور؛ ط ـــمی کش ـــاعت رس س
ـــم  ـــتقل تنظی ـــاد مس ـــیس نه ـــه تأس ـــع و الیح مناف
ــات  ــتور جلسـ ــه دسـ ــرق از جملـ ــش بـ ــر بخـ گـ
ـــه جـــاری  ـــس شـــورای اســـالمی در هفت ـــی مجل علن

خواهـــد بـــود.
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی هـــم روز 
ـــدگان  ـــوال نماین ـــه س ـــخ ب ـــرای پاس ـــنبه( ب ـــه ش )س
تبریـــز و اصفهـــان در صحـــن علنـــی حاضـــر 

خواهـــد شـــد.
از عملکـــرد  تفحـــص  تقاضـــای تحقیـــق و 
ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ایـــران؛ تقاضـــای 
ـــیمی  ـــداث پتروش ـــوه اح ـــص از نح ـــق و تفح تحقی
ـــص از  ـــق و تفح ـــای تحقی ـــن تقاض ـــد و همچنی الون
ـــور از  ـــوزش کش ـــنجش و آم ـــرد ســـازمان س عملک
ـــس  ـــی مجل ـــات علن ـــتور جلس ـــر دس ـــال ۹۱ دیگ س

در ایـــن هفتـــه خواهـــد بـــود.

۷35۰ ماینر جمع آوری شد 

ــرای  ــت از اج ــگیری پایتخ ــس پیش ــس پلی رئی
و  گذشــته  ســاعت   ۴۸ در  موفــق  عملیــات   ۵۰

جمــع آوری ۷۳۵۰ ماینــر خبــر داد. 
ســرهنگ جلیــل موقوفــه ای رییــس پلیــس 
ــارس  ــا ف ــو ب ــزرگ در گفت وگ ــران ب ــگیری ته پیش
ــاز در  ــر غیرمج ــزار و ۳۵۰  ماین ــع آوری۷ ه از جم

ــرداد. ــته خب ــاعت گذش ۴۸ س
ســرهنگ موقوفــه ای در تشــریح خبــر فــوق 
اظهــار داشــت: در ۴۸ ســاعت گذشــته بــا هماهنگــی 
ــران و  هماهنگــی  ــرق ته ــروی ب ــع نی شــرکت توزی
قضائــی در ۵۰ عملیــات موفــق پلیســی، تعــداد 
ــوران  ــط مام ــر توس ــتگاه ماین ــزار و ۳۵۰  دس ۷ ه

ــد. ــف ش ــگیری کش ــس پیش پلی
وی بــا بیــان اینکــه چنــد روز قبــل هــم در غــرب 
تهــران مامــوران پلیــس یــک ســوله بــزرگ شــامل 
ــط  ــر قاچــاق را کشــف و ضب ــزار ماین ــش از ۶ ه بی
ــاه گذشــته در طــرح  ــح کــرد: در ۳ م ــد تصری کردن
رعــد کالنتــری هــا ۲ هــزار ماینــر قاچــاق نیــز جمــع 

آوری شــدند.
رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ از 
بــا  کــرد:  درخواســت  هــا  ارگان  و  شــهروندان 
مشــاهده ماینــر هــای غیرمجــاز پلیــس را در جریــان 

ــود. ــری ش ــرق جلوگی ــرقت ب ــا از س ــد ت بگذران
در  کــرد:  خاطرنشــان  موقوفــه ای  ســرهنگ 
ــاد  ــتفاده زی ــت اس ــه عل ــرق ب ــی ب ــتای قطع راس
از ماینرهــای غیرمجــاز بــه شــهروندان خســارت 
متعــددی وارد شــده اســت کــه پلیــس در رابطــه بــا 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــای غیرمجــاز ب جمــع آوری ماینره

می شــود. وارد 

با ادعای دفاع از نظم بین الملل؛
 در برابر چین خواهیم ایستاد

ــا تکــرار ادعاهــای  ــکا ب ــر امــور خارجــه آمری وزی
واهــی نســبت بــه چیــن نشــان داد کــه واشــنگتن و 
متحدانــش بــه رغــم تظاهــر بــه همــکاری بــا پکن در 
پــاره ای از مــوارد؛ بیشــتر بــه دنبــال تقابــل جویــی و 

خصومــت هســتند.
بــه گــزارش مهــر، »آنتونــی بلینکــن« وزیــر 
ــل  ــا »امانوئ ــدار ب ــس از دی ــکا پ ــور خارجــه آمری ام
ماکــرون« رئیــس جمهــور فرانســه، در مصاحبــه بــا 
نیویــورک تایمــز مدعــی شــد کــه واشــنگتن-پاریس 
»موضعــی یکســان« در عــزم شــان مبنــی بــر مقابلــه 
ــه رهبــری چیــن کــه  ــی ب ــی جهان ــا نظــم احتمال ب
»در باطــن بــه شــدت غیــر لیبــرال« اســت، دارنــد.

بلینکــن مدعــی شــد: »هــدف مــا ایــن نیســت که 
جلــوی نفــوذ چیــن را بگیریــم یــا ســعی کنیــم چین 
ــه  را عقــب نگــه داریــم«. امــا هنگامــی کــه نوبــت ب
دفــاع از نظــم بیــن المللــی بــاز و آزاد می رســد، »مــا 

)در مقابــل چیــن( خواهیــم ایســتاد«.
بلینکــن در ادامــه ادعاهــای چیــن هراســانه خود، 
دو ســناریو متصــور شــد مبنــی بــر اینکــه یــا هیــچ 
گونــه نظمــی وجــود نخواهــد داشــت، یعنــی دنیایــی 
ــه وقــوع  پــر از هــرج و مــرج کــه »ناگزیــر منجــر ب
درگیــری می شــود و تقریبــاً بــه ناچــار پــای مــا نیــز 
بــه میــان کشــیده خواهــد شــد« و یــا ســلطه چیــن.

آنتونــی بلینکــن در حالــی ایــن ادعاهــا را مطــرح 
ــت  ــی نشس ــه پایان ــز در بیانی ــتر نی ــه پیش ــرد ک ک
ســران ناتــو کــه در بروکســل پایتخــت بلژیــک 
ــت  ــی نشس ــه پایان ــن بیانی ــد و همچنی ــزار ش برگ
ســران گــروه هفــت، ادعاهایــی دربــاره نفــوذ چیــن 
در جهــان و همچنیــن مداخلــه جویــی هــای ارضی و 
مــوارد دیگــر از قبیــل منشــاء ویــروس کرونــا مطــرح 
شــده بــود کــه دولــت پکــن تمامــی ایــن ادعاهــا را 

ــه شــدت رد و محکــوم کــرد. ب
ــکا و  ــه آمری ــواره ب ــن هم ــن، چی ــر ای ــالوه ب ع
متحــدان غربــی اش دربــاره خــط قرمــز خــود مبنــی 
بــر لــزوم احتــرام بــه اصــل چیــِن واحــد که مســتلزم 
ــق  ــب مناط ــای جدایی طل ــک جریان ه ــدم تحری ع
تابعــه شــامل تایــوان، هنــگ کنــگ، ماکائــو و تبــت 

اســت؛ هشــدار داده اســت.
ــه رویکــرد  ــا اســتناد ب ــا ایــن وجــود، آمریــکا ب ب
ــا هــدف ممانعــت  ــه ایندوپاســیفیک و ب چرخــش ب
ــد  ــی می زن ــه اقدامات ــن، دســت ب ــی چی از قدرت یاب
کــه عــالوه بــر جــدال دیپلماتیــک، بیــم رویارویــی 

ــد. ــش می ده ــز افزای ــور را نی ــی دو کش نظام

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: ایــران هیــچ وقــت برجــام را 
تــرک نکــرده کــه بخواهــد بــه آن برگــردد، بلکــه ایــن آمریکاســت کــه 
ــا لغــو تحریم هــای غیرقانونــی و اجــرای  بایــد تصمیمــش را بگیــرد و ب

موثــر تعهــدات قطعــی خــود، بــه توافــق بازگــردد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، »ســـعید خطیـــب زاده« ســـخنگوی وزارت 
ـــع  ـــوص موض ـــگاران در خص ـــؤال خبرن ـــه س ـــخ ب ـــه در پاس ـــور خارج ام
ـــر  ـــی ب ـــه مبن ـــکا و فرانس ـــه آمری ـــوی وزرای خارج ـــده از س ـــالم ش اع
اینکـــه منتظـــر تصمیـــم ایـــران در زمینـــه بازگشـــت بـــه برجـــام 
هســـتند، اظهـــار داشـــت: جمهـــوری اســـالمی ایـــران هیـــچ وقـــت 
برجـــام را تـــرک نکـــرده کـــه بخواهـــد بـــه برجـــام برگـــردد، بلکـــه 
ایـــن آمریکاســـت کـــه بایـــد تصمیـــم خـــود را بگیـــرد و بـــا لغـــو 
تحریم هـــای غیرقانونـــی و اجـــرای موثـــر تعهـــدات قطعـــی خـــود، 

بـــه برجـــام بازگـــردد. 
 وی اضافــه کــرد: آمریــکا و اروپایی هــا بهتــر از همــه می داننــد کــه 
ایــران تصمیــم خــود را زمانــی گرفــت کــه بــه رغــم خــروج یکجانبــه 
ــه  ــه علی ــی و ظالمان ــای غیرقانون ــع تحریم ه ــام و وض ــکا از برج آمری
ــد و  ــی مان ــق باق ــا، در تواف ــی اروپ ــم بی عمل ــه رغ ــران، و ب ــردم ای م

ــده نگهداشــت.  برجــام را زن

اگر آمریکا تصمیمش را بگیرد و تعهداتش را اجرا و از 
استفاده از تحریم ها دست بردارد، توافق ممکن است

ــد  ــالم ش ــا اع ــن باره ــرات وی ــزود: در خــالل مذاک ــب زاده اف خطی
کــه ایــن آمریــکا اســت کــه تــوازن برجــام را برهــم زده و در یــک عــدم 
پایبنــدی کامــل، عمــال مانــع اجــرای برجــام شــده اســت. کمــا اینکــه 
مکــرر تاکیــد شــد کــه جمهــوری اســالمی ایــران آمادگــی کامــل بــرای 
ــل  ــی و از ســرگیری اجــرای تعهــدات خــود ذی ــف اقدامــات جبران توق
ــکا دارد و ســایر  ــه شــرط اجــرای کامــل آن از ســوی آمری برجــام را ب

ــران مطلــع هســتند. ــی از موضــع ای ــه خوب طرف هــا نیــز ب
ایــن دیپلمــات ارشــد ایرانــی اضافــه کــرد: روشــن اســت کــه اگــر 
آمریــکا تصمیــم خــود را بگیــرد، آمــاده اجــرای کامــل تعهــدات خــود 
ــت  ــی دس ــرم مذاکرات ــوان اه ــه عن ــا ب ــتفاده از تحریم ه ــود و از اس ش

ــود.  ــردارد، توافــق ممکــن خواهــد ب ب
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پایــان تاکیــد کــرد: موضــع مــا 
از ابتــدای مذاکــرات  ویــن تــا االن تغییــری نکــرده اســت، مــا خواســتار 

لغــو تحریم هــای آمریــکا، راســتی آزمایــی آنهــا و ســپس توقــف 
اقدامــات جبرانــی و از ســرگیری اجــرای تعهــدات ایــران هســتیم. ایــن 

ــد. ــم خــود را بگیرن ــد تصمی ــه بای ــل هســتند ک ــای مقاب طرف ه
بــه گــزارش فــارس، »ژان ایــو لودریــان« وزیــر خارجــه فرانســه روز 
جمعــه در نشســت خبــری مشــترک بــا همتــای آمریکایــی مدعــی شــد 
کــه منتظــر تصمیــم نهایــی ایــران بــرای بازگشــت بــه برجــام هســتیم.

»آنتونــی بلینکــن« وزیــر خارجــه آمریــکا نیــز در کنفرانــس خبــری 
مشــترک بــا »ژان ایــو لودریــان« وزیــر خارجــه فرانســه گفــت: »بایــد 
ــا  ــات ب ــم. اختالف ــود برگردانی ــه در آن ب ــه ای ک ــه جعب ــام را ب برج
ایــران دربــاره شــرایط بازگشــت بــه تعهــدات و توافــق هســته ای هنــوز 
پابرجاســت و امیدواریــم شــروع دوبــاره مذاکــرات طــی روزهــای آینــده 
ــه  ــران ب ــه ای ــیم ک ــق می رس ــه تواف ــی ب ــا زمان ــد. م ــل کن آن را ح

ــد«.  ــق عمــل کن ــدات خــود در تواف تعه
ــم در  ــکا ه ــر خارجــه آمری ــی بلینکــن« وزی ــر »آنتون از ســوی دیگ
ــران  ــته ای ای ــه هس ــرفت برنام ــه پیش ــی ک ــت: در صورت ــی گف اظهارات
ــه پارامترهــای توافــق هســته ای اولیــه بســیار  ــد، بازگشــت ب ادامــه یاب

ــود.  ــخت می ش س

این آمریکا است که باید به برجام برگردد، نه ایران

ادامه از صفحه 1

آگهی مزایده اتومبیل
کالســه  اجرائــی  پرونــده  موجــب  بــه 
ــن  ــم الدی ــای نج ــه آق ــادره ل ۱۴۰۰۰۰۰۱۵ ص
ــیف  ــه س ــم رقی ــه خان ــالغ و علی ــره ب ــی ق رضائ
ــتگاه  ــک دس ــدانگ ی ــوداش شش ــور آلمال ــه پ ال
ــه  ــدادی ب ــوک م ــگ ن ــدل ۸۵  برن ــژو آردی م پ
شــماره انتظامــی ۴۸۳ ی ۵۷ ایــران ۲۵ بــه 
ــماره  ــه ش ــور ۱۱۷۸۵۰۳۱۳۵۱ و ب ــماره موت ش
شاســیIN - ۲۶۴۲۶۹۹۸ متعلــق بــه آقــای 
نجــم الدیــن رضائــی قــره بــالغ کــه طبــق 
 ۱۴۰۰۰۵۰۰۴۰۹۷۰۰۰۰۹۰ شــماره  گــزارش 
رســمی  کارشــناس   ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مورخــه 
دادگســتری بــه مبلــغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال( ارزیابــی شــده 
ــودروی  ــوده خ ــالم نم ــمی اع ــناس رس و کارش
مذکــور دارای الســتیکهای جلــو در حــد ۷۰ 
ــل  ــد ۶۰ % قاب ــب در ح ــتفاده و عق ــل اس % قاب
اســتفاده از لحــاظ بدنــه ۴۰ % ســالم مــی باشــد 
و پوســته ســپر جلــو دارای شکســتگی مــی باشــد 
و نیــاز بــه تعویــض دارد دور گلگیــر عقــب راســت 
و گوشــه گلگیــر جلــو راســت و درب جلــو چــپ 
ــه صافــکاری و نقاشــی دارد چــراغ عقــب  نیــاز ب
ــه  ــا توج ــه ب ــض دارد ک ــه تعوی ــاز ب ــت نی راس
بــه مــوارد فــوق بــه قیمــت ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال )ســیصدو پنجــاه میلیــون ریــال( ارزیابــی 
ــورخ  ــنبه م ــی ۱۲ روز ش ــاعت ۹ ال ــد از س گردی
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ در اداره ثبــت اســناد و امــالک 
آذرشــهر واقــع در آذرشــهر - بلــوار بســیج - اول 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــام دو - اداره ثب ــوی خی ک
آذرشــهر از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد. 
مزایــده از مبلــغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ســیصدو 
ــن  ــه باالتری ــروع و ب ــال( ش ــون ری ــاه میلی پنج
ــود  ــی ش ــه م ــداً فروخت ــنهادی نق ــت پیش قیم
ــده  ــده برن ــه عه ــی ب ــای قانون ــه ه ــه هزین و کلی
مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــداً 
وصــول خواهــد شــد ضمنــاً چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی اعــالم گــردد، مزایــده روز اداری 
بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

آذرشهر
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رییــس جمهــور گفــت: مــا هــم در حــال خریــد 
واکســن و هــم در حــال تولیــد آن هســتیم. قیمــت 
ــا  ــر ی ــف اســت و کمت ــم مختل واکســن خارجــی ه
ــی  ــن داخل ــت واکس ــت. قیم ــتر از ۱۰ دالر اس بیش
ــا و  ــه ه ــاس هزین ــر اس ــت ب ــم وزارت بهداش را ه
ســود آن محاســبه مــی کنــد. جــای خیلــی دعــوا و 
نــزاع هــم نیســت کــه قیمــت واکســن چقــدر باشــد. 

هنــوز قیمــت دقیقــی مشــخص نشــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســالم و المســلمین 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــی در جلســه ســتاد مل حســن روحان
کرونــا بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
ــی از  ــتی یک ــهید بهش ــرد: ش ــار ک ــر اظه ــم تی هفت
ــالب اســت. ــخ انق ــای تاری ــره ه ــن چه ــوم تری مظل

اظهاراتــش،  از  دیگــری  بخــش  در  روحانــی 
ــدون  ــای ب ــرف ه ــال ۹۹ ح ــرد: س ــان ک خاطرنش
محاســبه بــرای تعطیلــی مشــاغل مــی زدنــد. 
ــم امــا کنکــور  ــه فضــای مجــازی بردی آمــوزش را ب
را برگــزار کردیــم و گفتیــم نمــی شــود برنامــه 
ــم  ــال به ــی دو س ــرای یک ــوان را ب ــا ج ــون ه میلی
بزنیــم و مــی شــود هــم پروتــکل هــا را رعایــت کــرد 
ــه  ــرد ک ــزار ک ــری برگ ــان سراس ــور و امتح و کنک

ــود. ــی ب ــم راض ــت ه وزارت بهداش
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ما از فضــای مجازی 
ــزود:  ــم، اف ــتفاده کنی ــم اس ــی توانی ــا م ــم بعده ه
بســته جامــع معیشــتی در حــد تــوان کشــور پراخت 
ــم، در  ــم، وام دادی ــال دادی ــات امه ــم. در مالی کردی
پرداخــت هزینــه آب و بــرق فرصــت دادیــم. کمکــی 

بــرای مســکن بــه مســتاجران پرداخــت کردیــم.
ــن  ــاخت واکس ــوص س ــور در خص ــس جمه ریی
ــا  ــت، ام ــاده نیس ــن س ــاخت واکس ــرد: س ــار ک اظه
ــل  ــن وارد عم ــاخت واکس ــرای س ــا از روز اول ب م
ــم  ــا تصمی ــیوع کرون ــای اول ش ــاه ه ــدیم. در م ش
ــه  ــی ک ــا و نهادهای ــه از شــرکت ه ــود ک ــن ب ــا ای م
ــم و  ــت کنی ــد، حمای ــن دارن ــاخت واکس ــد س قص
ــر  ــد و ه ــته باش ــارت داش ــم نظ وزارت بهداشــت ه
وقــت ایــن شــرکت هــا بــه نتیجــه رســیدند، مجــوز 

ــود کــه  ــن تصمیــم درســتی ب تولیــد داده شــود. ای
ــم. ــا گرفتی م

وی گفــت: خیلــی هــا بــه مــن نامــه نوشــتند کــه 
وقــت تلــف مــی کنیــد و واکســن بــه ایــن زودی هــا 
تولیــد نمــی شــود. در مقابــل برخــی مــی گفتنــد کــه 
بایــد شــرکت هــای داخلــی را تشــویق کنیــم کــه مــا 
ــه محــض اینکــه  ــه ب ــم؛ البت راه دوم را انتخــاب کردی
شــرکت هــای دانــش بنیــان تحقیقات خــود را شــروع 
ــی  ــن خارج ــد واکس ــد نبای ــده ای گفتن ــد، ع کردن

بخریــم کــه مــا گفتیــم ایــن حــرف اشــتباه اســت.
روحانــی تصریــح کــرد: مــا گفتیــم هــر واکســنی 
ــی آن  ــای جهان ــازمان ه ــت و س ــه وزارت بهداش ک
ــه  ــم ک ــی خری ــوان م ــد ت ــد، در ح ــد کردن را تأیی
ــود. ســازمان  ــن تصمیــم درســت و اســتراتژیک ب ای
ــس  ــئولیت کواک ــد مس ــا ش ــی بن ــت جهان بهداش
ــم و  ــام کردی ــت ن ــم ثب ــا ه ــرد. م ــده بگی ــر عه را ب
هزینــه خریــد واکســن را هــم پرداخــت کردیــم. مــا 
هــم دیدیــم واکســن خارجــی زودتــر بــه دســت مــا 
مــی رســد. ۲۱ بهمــن ۹۹ اولیــن واکســن خارجــی 
ــش و االن  ــاه پی ــی شــش م ــم؛ یعن ــق کردی را تزری
ــی توانســتیم  ــا م ــی رســیدیم. آی ــه واکســن داخل ب
ــم  ــروز ه ــم؟ ام ــق نکنی ــن تزری ــاه واکس ــش م ش

ــت و الزم  ــی نیس ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــن ایران واکس
اســت همچنــان واکســن خارجــی را بخریــم؛ البتــه 
ــه  ــی ب ــن داخل ــر واکس ــاه دیگ ــت دو م ــن اس ممک

ــد. ــترس باش ــی در دس ــدازه کاف ان
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه پلتفــرم واکســن 
ــاوت  ــتور متف ــا پاس ــت ب ــل برک ــی مث ــای داخل ه
ــرده  ــت ک ــر دو واکســن مجــوز دریاف ــا ه اســت، ام
انــد، بیــان کــرد: ممکــن اســت هفتــه هــای آینــده 
ــازار  ــه ب واکســن هایــی مثــل اســپوتنیک داخلــی ب
بیایــد یــا واکســن رازی و فخــرا ممکــن اســت هفتــه 
هــا یــا مــاه هــای آینــده بــه تدریــج بــه بــازار بیایــد.

ــن از  ــون دوز واکس ــزود: ۱۶.۸ میلی ــی اف روحان
ــون دوز و از  ــن ۱۰ میلی ــم، از چی ــس خریدی کواک
روســیه هــم خریــد کردیــم، امــا کشــور بــه ده هــا 
ــون  ــر ۶۰ میلی ــاز دارد. اگ ــن نی ــون دوز واکس میلی
ــته  ــاز داش ــن نی ــه واکس ــور ب ــت کش دوز از جمعی
ــر دوز  ــم و اگ ــاز داری ــون دوز نی ــند، ۱۲۰ میلی باش
ــه ۱۸۰ میلیــون دوز نیــاز  ســوم هــم نیــاز باشــد، ب
خواهیــم داشــت؛ بنابرایــن مــا هــم در حــال خریــد 
واکســن و هــم در حــال تولیــد آن هســتیم. قیمــت 
ــا  ــر ی ــف اســت و کمت ــم مختل واکســن خارجــی ه
ــی  ــن داخل ــت واکس ــت. قیم ــتر از ۱۰ دالر اس بیش

ــا و  ــه ه ــاس هزین ــر اس ــت ب ــم وزارت بهداش را ه
ســود آن محاســبه مــی کنــد. جــای خیلــی دعــوا و 
نــزاع هــم نیســت کــه قیمــت واکســن چقــدر باشــد. 
ــا  ــوز قیمــت دقیقــی مشــخص نشــده اســت، ام هن
بنــای مــا بــرای تعییــن قیمــت ریــال اســت نــه ارز. 
دوگانــه بیخــودی در ایــن زمینــه بوجــود آمــده کــه 

ــه آن دامــن مــی زننــد. برخــی ب
ــن  ــه واکس ــد ب ــا بای ــرد: م ــد ک ــی تأکی روحان
داخلــی افتخــار کنیــم. دانشــمندان و شــرکت هــای 
ــدت  ــد و در م ــدان آمدن ــه می ــا ب ــان م ــش بنی دان
کوتاهــی راه طوالنــی طــی کــرده و واکســنی تولیــد 

ــت. ــول اس ــل قب ــه قاب ــد ک کردن
ــه  ــی ب ــن داخل ــق واکس ــه تزری ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــر انقــالب گفــت: مــاه هــا پیــش بــا ایشــان در 
ایــن زمینــه بحــث داشــتیم و ایشــان در حالــی کــه 
ــد،  ــق کنن ــی تزری ــن خارج ــتند واکس ــی توانس م
ــی را ترجیــح مــی  ــد کــه واکســن داخل بیــان کردن
دهنــد و صبــر هــم کردنــد تــا زمانــی کــه واکســن 
در اختیــار تمــام افــراد ســن خــاص یعنــی ۷۵ ســال 
ــن  ــپس واکس ــد و س ــته باش ــود داش ــاال وج ــه ب ب
ــان  ــدام ایش ــن اق ــه ای ــد ک ــق کردن ــی را تزری داخل
تشــویق فــوق العــاده ای بــرای دانشــمندان مــا بــود.

ــمندی  ــگ دانش ــان جن ــزود: در زم ــی اف روحان
ــه  ــه ای ک ــد و وظیف ــوله مان ــک س ــاه در ی ــه م س
ــر  ــام داد. وزی ــم را انج ــته بودی ــده او گذاش ــه عه ب
دفــاع وقــت هــم آن فــرد را نــزد امــام بــرد و امــام 
هــم پیشــانی او را بوســید و او دیگــر هیــچ تشــویقی 
از مــا را قبــول نکــرد و گفــت بوســه امــام باالتریــن 
ــرای اوســت و دیگــر هیــچ چیــزی نمــی  تشــویق ب
خواهــد. گاهــی تشــویق معنــوی بــا مســائل مــادی 
قابــل مقایســه نیســت. اقــدام رهبــری هــم تشــویق 
ــش  ــای دان ــرای دانشــمندان و شــرکت ه ــی ب بزرگ
ــم  ــی کن ــود. از ایشــان سپاســگزاری م ــا ب ــان م بنی
کــه همیشــه مشــوقی بــرای علــم، دانــش، تحقیقــات 

ــتند. ــاوری هس و فن
خیلــی  گفــت:  پایــان  در  جمهــور  رئیــس 
امیدواریــم کــه تــا پایــان ایــن دولــت بتوانیــم 
ــم و  ــام دهی ــاال را انج ــن ب ــراد س ــیون اف واکسیناس
در زمــان تحویــل ایــن دولــت، چهــار، پنــج واکســن 
داخلــی در بــازار باشــد تــا بــا واکسیناســیون مــردم، 

ــد. ــدا کنن ــش پی ــا آرام آن ه

۴۰۰ کانتینـــر لـــوازم خانگـــی برنـــد بـــوش از 
ـــنیده ها  ـــق ش ـــده و طب ـــف ش ـــته متوق ـــال گذش س
توافقاتـــی بیـــن صمـــت و بانـــک مرکـــزی بـــرای 
ـــن  ـــم ای ـــه مه ـــا نکت ـــه ام ـــورت گرفت ـــص ص ترخی
ـــی  ـــام قضای ـــتور مق ـــه بدس ـــن محمول ـــه ای ـــت ک اس

توقیـــف شـــده بـــود.
بــه گــزارش مهــر، چنــد وقتــی اســت کــه دوبــاره 
ــد  ــوازم خانگــی برن بحــث ترخیــص ۴۰۰ کانتینــر ل
ــده  ــانه ای ش ــرک، رس ــده در گم ــف ش ــوش متوق ب
ــرح  ــز مط ــته نی ــال گذش ــه س ــی ک ــت. موضوع اس
ــتناد  ــا اس ــی ب ــام قضائ ــه مق ــد ک ــخص ش و مش
ــروه ۴  ــای گ ــی جــزو کااله ــوازم خانگ ــه ل ــه اینک ب
ــورود اســت، دســتور توقــف و عــدم  یعنــی ممنوع ال
ــهید  ــرک ش ــه را داده و گم ــن محمول ــص ای ترخی
رجایــی نیــز بــر همیــن اســاس محمولــه مذکــور را 

ــت ــداده اس ــص ن ــازه ترخی ــف و اج متوق
انتقــاد  از  پــس  نیــز  پیــش  روز  چنــد 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی از صــدور مجــوز 
مســئوالن  مجــدد  مذکــور،  محمولــه  ترخیــص 
ــی ایــن موضــوع را تکذیــب و  گمــرک شــهید رجای
اعــالم کردنــد کــه بــه هیــچ وجــه اجــازه ترخیــص 

نداده انــد.  را  شــده  متوقــف  کانتینرهــای 
امـــا موضوعـــی کـــه در اظهـــارات امســـال 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــه ک ـــاوت از آنچ ـــا متف گمرکی ه
اعـــالم می شـــد، وجـــود دارد، اســـتفاده از گـــزاره 
»عـــدم وجـــود مانـــع بـــرای ترخیـــص« اســـت؛ 
ــن  ــاره ایـ ــرک دربـ ــی گمـ ــاون فنـ ــی معـ ارونقـ
ـــی  ـــون کاالی ـــه تاکن ـــت »اگرچ ـــه اس ـــوع گفت موض
ــق  ــا طبـ ــده امـ ــص نشـ ــه ترخیـ ــن محمولـ از ایـ
ـــرای  ـــی ب ـــچ محدودیت ـــده، هی ـــذ ش ـــتعالمات اخ اس

ترخیـــص ایـــن کاالهـــا وجـــود نـــدارد«. 
نشـــان  پیگیری هـــا  رابطـــه،  همیـــن  در 
ــزی  ــک مرکـ ــت و بانـ ــه وزارت صمـ ــد کـ می دهـ
بـــا توجـــه بـــه نامه نگاری هایـــی کـــه از چنـــدی 
ـــن  ـــص ای ـــت ترخی ـــته اند، جه ـــم داش ـــا ه ـــش ب پی
ــه  ــه البتـ ــیده اند کـ ــی رسـ ــه توافقاتـ ــه بـ محمولـ
ـــد  ـــر می رس ـــه نظ ـــت و ب ـــده اس ـــی نش ـــوز نهای هن
اشـــاره ارونقـــی بـــه »فقـــدان محدودیـــت بـــرای 
ـــور  ـــق مذک ـــر تواف ـــدی ب ـــر تأیی ـــز مه ـــص« نی ترخی

اســـت.

برای رفع توقیف باید مقام قضائی مجوز 
دهد

ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه ای ک ــن نکت ــن بی در ای
ــا مــورد غفلــت صمــت، گمــرک  ــا ســهواً ی عمــداً ی
و بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه 
محمولــه ۴۰۰ کانتینــری لــوازم خانگــی بــه دســتور 
ــودن  ــی ب ــه غیرقانون ــتناد ب ــه اس ــی و ب ــام قضائ مق
رونــد واردات، پشــت درهــای گمــرک متوقــف 
ــرد  ــرار باشــد ترخیصــی صــورت بگی ــر ق شــد و اگ
ــد و اینکــه ســه  ــی مجــوز بده ــد دســتگاه قضائ بای
دســتگاه اجرایــی بــا همفکــری یکدیگــر دســتور بــه 
ــل  ــی محم ــه تنهای ــد ب ــد، نمی توان ــص بدهن ترخی

ــد. ــته باش ــی داش قانون
ــودن واردات  ــی ب ــم غیرقانون ــرا علیرغ ــه چ اینک
بــرای  انــدازه پیگیــری و فشــار  ایــن  مذکــور، 
ــه وجــود دارد جــای تأمــل و  ترخیــص ایــن محمول

ســوال دارد.

عاقبت تولیدکننده داخلی چه می شود؟
ـــر  ـــص ۴۰۰ کانتین ـــرای ترخی ـــار ب ـــالش و فش ت
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــوش در حالـ ــی بـ ــوازم خانگـ لـ
تولیدکننـــدگان داخلـــی طـــی ۳ ســـال اخیـــر بـــا 
خـــروج برندهـــای خارجـــی از کشـــور بـــه دلیـــل 
ـــترده  ـــذاری گس ـــرمایه گ ـــه س ـــدام ب ـــا، اق تحریم ه
ــتند  ــرده و توانسـ ــد کـ ــای تولیـ و تقویـــت بنیه هـ
ـــی را ۷۵  ـــوازم خانگ ـــواع ل ـــد ان ـــال ۹۹ تولی ـــی س ط
ـــش  ـــم از افزای ـــن حج ـــد؛ ای ـــش دهن ـــد افزای درص
تولیـــد بـــه معنـــای کاهـــش بیـــکاری، افزایـــش 
فرصت هـــای شـــغلی، رشـــد اقتصـــادی و افزایـــش 

ســـهم بـــازار تولیـــدات داخلـــی اســـت.
اگـــر قـــرار باشـــد مجـــدد همچـــون گذشـــته 
بـــدون تدبیـــر و برنامه ریـــزی و صرفـــاً بـــرای 
تقویـــت حـــوزه واردات، لـــوازم خانگـــی خارجـــی 
ـــدگان  ـــت تولیدکنن ـــوند عاقب ـــق ش ـــازار تزری ـــه ب ب

داخلـــی چـــه می شـــود؟ بایـــد در نظـــر داشـــت 
کـــه صنعـــت لـــوازم خانگـــی بـــه دلیـــل حجـــم 
ـــاد  ـــران در اقتص ـــع پیش ـــی از صنای ـــتغالزایی، یک اش
محســـوب می شـــود از ایـــن رو نمی تـــوان بـــدون 
اســـتراتژی ایـــن صنعـــت را بیـــن زمیـــن و هـــوا 

ـــرد. ـــا ک ره
البتـــه هیـــچ کارشناســـی مخالـــف آزادســـازی 
واردات و رقابتـــی شـــدن بـــازار نیســـت امـــا 
ـــه واردات  ـــت ک ـــن اس ـــود دارد ای ـــه وج ـــه ای ک نکت
ــه  ــا بـ ــه تنهـ ــتراتژی نـ ــدون اسـ ــه و بـ ــی رویـ بـ
ــه  ــد بلکـ ــازار کمکـــی نمی کنـ ــدن بـ رقابتـــی شـ
ـــن  ـــن از بی ـــن زده و ضم ـــز زمی ـــی را نی ـــد داخل تولی
بـــردن فرصت هـــای شـــغلی، بـــه بیـــکاری دامـــن 

خواهـــد زد.
انجمــن  رابطــه غزنــوی ســخنگوی  ایــن  در 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی می گویــد: بــرای 
ــه گذشــته، بهتــر اســت ســرمایه  عــدم تکــرار تجرب
گــذار خارجــی بــه بخــش تولیــد قطعــات و واردات 
فنــاوری و تکنولــوژی در حــوزه لــوازم خانگــی 
ــار  ــازار را در اختی ــد ب ــرار باش ــه ق ــد. اینک ورود کن
ــه تنهــا  ــرار ندهیــم ن محصــوالت کامــل خارجــی ق
ــال  ــی ۳ س ــده ط ــام ش ــای انج ــرمایه گذاری ه س

ــاز هــم تکنولــوژی  گذشــته از بیــن مــی رود بلکــه ب
تولیــد در ایــران توســعه ای نمی یابــد و تولیدکننــده 

ــود. ــده می ش ــیه ران ــه حاش ــی ب داخل
ــوازم  ــص ل ــیوه ترخی ــن ش ــد اســت: ای وی معتق
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــف شــده، می توان ــی متوق خانگ
ــه  ــتگاه ها ب ــر دس ــه اگ ــد ک ــل کن ــبز عم ــراغ س چ
ــن  ــه ای ــری ب ــتی تذک ــتگاه های باالدس ــژه دس وی

ــود. ــج واردات آزاد ش ــه تدری ــد، ب ــه ندادن روی

لوازم خانگی هم نهایتًا مانند خودروهای 
خارجی ترخیص می شود؟

اتفاقـــات رخ داده بـــرای ۴۰۰ کانتینـــر لـــوازم 
خانگـــی خارجـــی شـــباهت زیـــادی بـــه جریـــان 
ـــرک  ـــده در گم ـــودروی مان ـــزار خ ـــص ۱۲ ه ترخی
ـــرای  ـــفارش ب ـــت س ـــال ۱۳۹۶ ثب ـــاه س دارد؛ از تیرم
واردات خـــودرو متوقـــف و از مردادمـــاه ســـال ۱۳۹۷ 
ـــوع  ـــی ممن ـــه طـــور کل ـــه کشـــور ب واردات خـــودرو ب
و به صـــورت رســـمی، پرونـــده واردات خـــودرو 
ـــان  ـــورت همزم ـــه ص ـــه ب ـــن اینک ـــد. ضم ـــته ش بس
از ترخیـــص خودروهـــای وارد شـــده تـــا پیـــش از 

ـــد. ـــل آم ـــه عم ـــری ب ـــز جلوگی ـــرداد ۱۳۹۷ نی م
امـــا پـــس از رایزنی هـــای بســـیار در دی مـــاه 

ـــا  ـــرایطی ب ـــت ش ـــت تح ـــأت دول ـــال ۱۳۹۷ هی س
ـــرای  ـــرد و ب ـــت ک ـــا موافق ـــن خودروه ـــص ای ترخی
آن، مـــدت زمـــان چهـــار ماهـــه )تـــا اردیبهشـــت 
ـــاه  ـــاره دو م ـــس از آن دوب ـــد. پ ـــن ش ۱۳۹۸( تعیی
ـــای  ـــان گزارش ه ـــد و در پای ـــد ش ـــم تمدی ـــر ه دیگ
 ۷۱۵۳ مرحلـــه  دو  آن  در  داد  نشـــان  رســـمی 
دســـتگاه خـــودرو ترخیـــص شـــده و ۵۱۰۸ دســـتگاه 

ــرکات باقـــی مانده انـــد. ــر در گمـ دیگـ
ــر فرصــت  ــار دیگ ــاه ســال ۱۳۹۸ ب در بهمــن م
ــای  ــدگان خودروه ــار واردکنن ــه ماهه ای در اختی س
ــان  ــب پای ــر ترتی ــه ه ــا ب ــت، ام ــرار گرف ــور ق مذک
ایــن مهلــت نیــز بــا خــروج تمامــی خودروهــا همــراه 
نشــد و آمــار نشــان داد کــه ۱۳۸۹ دســتگاه خــودرو 
ــر در  ــتگاه دیگ ــوز ۳۷۱۹ دس ــده و هن ــص ش ترخی

گمرک هــا باقــی مانده انــد.
در نهایــت هــم اواخــر خــرداد ۱۳۹۹ مهلــت 
ــرای  ترخیــص خودروهــای دپــو شــده در گمــرک ب
بــار چهــارم تمدیــد شــد تــا صاحبــان آن هــا بتواننــد 
اقــدام بــه ترخیــص کننــد، امــا ایــن در حالــی بــود 
ــا در  ــن خودروه ــی از ای ــروج بخش ــد از خ ــه بع ک
دوره هــای قبــل )۳۷۱۹ دســتگاه دیگــر باقــی مانــده 
در گمرک هــا و بنــادر(، حــدود ۲۴۷۱ دســتگاه 
خــودرو دارای پرونــده قضائــی بــوده و طبــق مصوبــه 
ــص  ــرای ترخی ــان ب ــد زم ــه تمدی ــاز ب ــت نی دول
نداشــتند و ۱۲۴۸ دســتگاه دیگــر نیــز نیازمنــد 
تمدیــد زمــان بودنــد کــه ۱۱۰۰ دســتگاه از آن 

ــود. ــت ســفارش ب ــدون ثب ب
بـــرای  آیـــا فشـــارها  بایـــد دیـــد  حـــال 
ترخیـــص ۴۰۰ کانتینـــر لـــوازم خانگـــی خارجـــی 
بـــه ســـرانجام خواهـــد رســـید یـــا تصمیـــم 
مســـئوالنه تری در قبـــال تولیدکننـــدگان داخلـــی 
لـــوازم خانگـــی اتخـــاذ می شـــود؛ تصمیمـــی 
رشـــد  ضامـــن  می توانـــد  کـــه  مســـئوالنه 
ــل  ــغلی قابـ ــای شـ ــور و فرصت هـ ــادی کشـ اقتصـ
ـــه  ـــی س ـــت ط ـــن صنع ـــده در ای ـــاد ش ـــه ایج توج

ــد. ــر باشـ ــال اخیـ سـ

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

قیمت واکسن محل دعوا و نزاع نیست

پشت پرده ترخیص لوازم خانگی بوش چیست؟

 ابرپروژه ۱3۰هزار میلیارد تومانی 
قطار برقی اصفهان - اهواز روی 

ریل اجرا 
تأمیـــن  صـــورت  در  کـــه 
ـــج  ـــر پن ـــغ ب ـــی بال ـــن طـــرح در زمان ـــی، ای مناســـب مال

ــود. ــی شـ ــال عملیاتـ سـ
صلواتــی بــا بیــان مهم تریــن مزیت هــای ایــن طــرح، 
ــاده ای  ــافر ج ــار و مس ــده ب ــی عم ــذب ریل ــت: ج گف
محورهــای ترابــری زمینــی منطقــه جنوب غرب کشــور، 
ــوب کشــور و  ــتراتژیک شــمال جن ــاط اس ــت ارتب تقوی
کاهــش تقاضــای حمــل ریلــی محــور درود اندیمشــک، 
ــا  ارتقــای ایمنــی و کاهــش ســوانح جــاده ای منطقــه ب
کاهــش تــردد نــاوگان ســنگین بارهــای فــوالد از جملــه 

ــی رود. ــه شــمار م ــروژه ب ــن پ مزیت هــای ای
ــروژه زمینــه توســعه  ــا بیــان اینکــه ایــن پ وی ب
اقتصــادی منطقــه و افزایــش اشــتغال و رفــاه اهالــی 
ــد،  ــم می کن ــه را فراه ــاده ای منطق ــات ج و ارتباط
ــل ارزان و  ــا حم ــوالد ب ــت ف ــعه صنع ــزود: توس اف
ــات  ــادن و کارخانج ــن مع ــن بی ــنگ آه ــریع س س
فــوالد، کاهــش قابــل توجــه مصــرف انــرژی و 
کاهــش آلودگــی هــوای منطقــه بــه همــراه ارتقــای 
و  منطقــه  زیربنایــی  و  اقتصــادی  شــاخص های 
ــت. ــروژه اس ــای پ ــر مزیت ه ــه دیگ ــور از جمل کش

بانک مرکزی اعالم کرد؛
جزئیات نرخ رسمی 46 ارز 

ـــرای  ـــمی ۴۶ ارز را ب ـــرخ رس ـــزی ن ـــک مرک بان
ـــر  ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک ـــر ۱۴۰۰ اع ـــنبه ۵ تی ـــروز ش ام
ـــج  ـــه روز پن ـــبت ب ـــت ۲۲ ارز نس ـــاس آن، قیم اس

ـــت. ـــش یاف ـــرخ ۱۲ ارز افزای ـــش و ن ـــنبه کاه ش
ـــک  ـــالم بان ـــاس اع ـــر اس ـــر، ب ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــبت  ـــر نس ـــدون تغیی ـــکا ب ـــر دالر آمری ـــزی ه مرک
ـــورد.  ـــت خ ـــال قیم ـــزار ری ـــته ۴۲ ه ـــه روز گذش ب
ـــال  ـــزار و ۴۰۰ ری ـــس ۵۸ ه ـــد انگلی ـــن پون همچنی
ـــد. ـــذاری ش ـــال ارزش گ ـــزار و ۹۶ ری ـــورو ۵۰ ه و ی

ــر فرانـــک  ــروز هـ ــزارش، امـ ــه ایـــن گـ برپایـ
ـــوئد  ـــرون س ـــال، ک ـــزار و ۷۰۷ ری ـــوئیس ۴۵ ه س
۴ هـــزار و ۹۵۸ ریـــال، کـــرون نـــروژ ۴ هـــزار و 
ــزار و ۷۳۷  ــارک ۶ هـ ــرون دانمـ ــال، کـ ۹۳۲ ریـ
ـــارات  ـــم ام ـــال، دره ـــد ۵۶۷ ری ـــه هن ـــال، روپی ری
متحـــده عربـــی ۱۱ هـــزار و ۴۳۷ ریـــال، دینـــار 
ـــه  ـــد روپی ـــال، یکص ـــزار و ۳۵۷ ری ـــت ۱۳۹ ه کوی
پاکســـتان ۲۶ هـــزار و ۶۱۷ ریـــال، یکصـــد یـــن 
ژاپـــن ۳۷ هـــزار و ۸۷۱ ریـــال، دالر هنگ کنـــگ 
ـــزار  ـــان ۱۰۹ ه ـــال عم ـــال و ری ـــزار و ۴۱۱ ری ۵ ه

و ۲۳۳ ریـــال ارزش گـــذاری شـــد.
ــزار و ۳۹  ــادا ۳۴ هـ ــر دالر کانـ ــن، هـ همچنیـ
ــال،  ــزار و ۶۰۸ ریـ ــد ۲۹ هـ ــال، دالر نیوزیلنـ ریـ
ــر  ــزار و ۹۴۶، لیـ ــی ۲ هـ ــای جنوبـ ــد آفریقـ رانـ
ــیه  ــل روسـ ــال، روبـ ــزار و ۸۱۸ ریـ ــه ۴ هـ ترکیـ
ـــال،  ـــزار و ۵۳۹ ری ـــر ۱۱ ه ـــال قط ـــال، ری ۵۸۱ ری
ـــر  ـــال، لی ـــزار و ۸۷۹ ری ـــراق ۲ ه ـــار ع ـــد دین یکص
ـــزار و ۸۰۷  ـــترالیا ۳۱ ه ـــال، دالر اس ـــوریه ۳۴ ری س
ریـــال، ریـــال ســـعودی ۱۱ هـــزار و ۲۰۰ ریـــال، 
ــال، دالر  ــزار و ۷۰۲ ریـ ــن ۱۱۱ هـ ــار بحریـ دینـ
ـــاکای  ـــد ت ـــال، یکص ـــزار و ۲۵۵ ری ـــنگاپور ۳۱ ه س
ــه  ــال، ده روپیـ ــزار و ۵۴۳ ریـ ــگالدش ۴۹ هـ بنـ
ـــار  ـــات میانم ـــال، کی ـــزار و ۱۰۹ ری ـــریالنکا ۲ ه س
ـــزار و ۲۱۸  ـــال ۳۵ ه ـــه نپ ـــد روپی ـــال، یکص ۲۶ ری
ریـــال، یکصـــد درام ارمنســـتان ۸ هـــزار و ۲۹۰ و 
ـــد. ـــن ش ـــال تعیی ـــزار و ۳۳۴ ری ـــی ۹ ه ـــار لیب دین

ـــوان  ـــر ی ـــزی ه ـــک مرک ـــوی بان ـــروز در تابل ام
ـــد  ـــات تایلن ـــال، یکصـــد ب ـــزار و ۴۸۹ ری ـــن ۶ ه چی
۱۳۱ هـــزار و ۶۸۱ ریـــال، رینگیـــت مالـــزی ۱۰ 
ــی  ــزار وون کره جنوبـ ــال، یک هـ ــزار و ۹۵ ریـ هـ
ــزار  ــار اردن ۵۹ هـ ــال، دینـ ــزار و ۱۰۹ ریـ ۳۷ هـ
و ۲۳۸ ریـــال، یکصـــد تنگـــه قزاقســـتان ۹ هـــزار 
ــزار  ــتان ۱۳ هـ ــر الری گرجسـ ــال، هـ و ۸۱۸ ریـ
و ۳۵۵ ریـــال، یک هـــزار روپیـــه اندونـــزی ۲ 
هـــزار و ۹۰۸ ریـــال، افغانـــی افغانســـتان ۵۳۰ 
ـــد بـــالروس ۱۶ هـــزار و ۵۷۷  ـــل جدی ـــال، روب ری
ـــال،  ـــزار و ۷۲۱ ری ـــان ۲۴ ه ـــات آذربایج ـــال، من ری
ـــال،  ـــزار و ۳۴۷ ری ـــن ۸۶ ه ـــزوی فیلیپی ـــد پ یکص
ــال و  ــزار و ۶۸۵ ریـ ــتان ۳ هـ ــامانی تاجیکسـ سـ
منـــات جدیـــد ترکمنســـتان ۱۱ هـــزار و ۹۸۸ 

ریـــال قیمـــت خـــورد.

رفع مشکالت ۱۰۰ واحد نیمه فعال 
تولیدی میانه با کمک دستگاه قضا 

به طــور  هرســال  گفــت:  میانــه  فرمانــدار 
ــدی  ــد تولی ــه راک ــد نیم ــکالت ۲۵ واح ــبی مش نس
روان ســازی و تســهیل شــده اســت. در طــول ســه 
ســال گذشــته مشــکالت ۱۰۰ واحــد نیمــه فعــال بــا 
ــع  ــه مرتف ــی شهرســتان میان کمــک دســتگاه قضای

ــت. ــده اس ش
ــزان،  ــا می ــو ب ــایخی در گفت وگ ــا مش محمدرض
ــتگاه  ــت: دس ــه گف ــوه قضایی ــه ق ــک هفت ــا تبری ب
ســطح  در  نه تنهــا  مطلوبــی  عملکــرد  قضایــی 
شهرســتان میانــه بلکــه در ســطح کشــور دارد و بــا 
اقدامــات خــود توانســته رضایتمنــدی قابــل قبولــی 

ــاورد.  ــت بی ــردم به دس ــن م را در بی
ــداری  ــتری و فرمان ــکاری دادگس ــطح هم وی س
ــار  ــرد و اظه ــف ک ــی« توصی ــه را »عال ــهر میان ش
داشــت: دادســتان و ســایر همــکاران قضایــی بــرای 
انجــام امــور محولــه در کنــار و کمــک کار مــا 
ــل  ــه ح ــته ب ــکاری توانس ــن هم ــه ای ــتند ک هس

مشــکالت شــهروندان بینجامــد.
ــات  ــه جلس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــدار میان فرمان
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد هیچــگاه بــدون 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــکیل نش ــتان تش ــور دادس حض
ــای  ــد کار واحد ه ــی از رون ــای میدان ــرد: بازدید ه ک
ــرد،  ــورت می گی ــتان ص ــراه دادس ــه هم ــدی ب تولی
یافته هــا جمــع بنــدی می شــود تــا تصمیماتــی 
کارشناســی و دقیــق اتخــاذ و مشــکالت واحدهــای 

ــدی در ســطح شهرســتان برطــرف شــود. تولی
ــه در طــول ســه ســال  ــان اینک ــا بی مشــایخی ب
گذشــته حداقــل ســالی ۴ بــار جلســات ســتاد 
تســهیل در شــهر میانــه برگــزار شــده اســت، افــزود: 
ــوده  ــتان ب ــور دادس ــا حض ــات ب ــن جلس ــه ای هم
اســت و در هرجلســه مشــکالت ۵ واحــد نیمــه راکــد 

بررســی شــده اســت.
به طــور  ســال  هــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــدی  ــد تولی ــه راک ــد نیم ــکالت  ۲۵واح ــبی مش نس
روان ســازی و تســهیل شــده اســت. در طــول ســه 
ســال گذشــته مشــکالت  ۱۰۰ واحــد نیمــه فعــال 
بــا کمــک دســتگاه قضایــی شهرســتان  میانــه 

ــت.  ــده اس ــع ش مرتف

کشف 4۷ میلیارد تومانی کولر گازی 
قاچاق در جنوب تهران 

ـــت از  ـــادی پایتخ ـــت اقتص ـــس امنی ـــس پلی رئی
ـــر  ـــاق خب ـــر گازی قاچ ـــتگاه کول ـــف ۸۸۲۵ دس کش

داد. 
ســـرهنگ کارآگاه علـــی ولـــی پـــور گـــودرزی 
ـــزرگ  ـــران ب ـــادی ته ـــت اقتص ـــس امنی ـــس پلی رئی
ــش از ۸  ــف بیـ ــارس از کشـ ــا فـ ــو بـ در گفت وگـ

هـــزار دســـتگاه کولـــرگازی قاچـــاق  خبـــر داد.
تشـــریح  در  گـــودرزی  ولی پـــور  ســـرهنگ 
خبـــر فـــوق اظهـــار داشـــت: روز گذشـــته برابـــر 
ـــی  ـــوازم خانگ ـــداری ل ـــو و نگه ـــس از دپ ـــالع پلی اط
ـــوران  ـــران ، مام ـــوب ته ـــاری در جن ـــاق در انب قاچ
ــه  ــان و منســـجم بـ طـــی یـــک عملیـــات همزمـ
محـــل اعـــزام شـــده و پـــس از رصـــد اطالعاتـــی 
نامحســـوس ، مشـــاهده مـــی کننـــد کـــه انبـــار 
دارای ۱۷ بـــاب ســـوله بـــوده کـــه  محـــل دپـــو 
و نگهـــداری لـــوازم خانگـــی ، پارچـــه ، پارکـــت ، 

ــت. ــر گازی و ... اسـ کولـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــارک کولرهـــای گازی 
ـــرد:  ـــح ک ـــود تصری ـــتار ب ـــا اس ـــد و مدی ـــرال گل جن
ـــک کاال و  ـــد مال ـــخص ش ـــات مش ـــه تحقیق در ادام
ـــامانه  ـــا در س ـــت کااله ـــه ثب ـــبت ب ـــار نس ـــر انب مدی
جامـــع تجـــارت ایـــران و اخـــذ کـــد رهگیـــری و 
شناســـه کاال اقـــدام نکـــرده و مشـــمول موضـــوع 
ـــاق کاال  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــون مب ـــاده ۱۸قان ـــره ۴ م تبص

و ارز هســـتند. 
رئیـــس پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی پایتخـــت 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کاالهـــا شـــامل  ۸۸۲۵ 
از  بودنـــد  قاچـــاق  گازی  کولـــر  دســـتگاه 
ــان  ــا توســـط کارآگاهـ ــایی مالـــک کاالهـ شناسـ
ــی  ــا هماهنگـ ــرد: بـ ــان کـ ــر داد و خاطرنشـ خبـ
ــک  ــان در یـ ــی از کارآگاهـ ــی تیمـ ــام قضائـ مقـ
ـــتگیر و  ـــا را دس ـــن کااله ـــی مالکی ـــات پلیس عملی
ـــی  ـــع قضائ ـــه مرج ـــم را ب ـــده مته ـــل پرون ـــا تکمی ب

ــد.  ــی کردنـ معرفـ
ـــی  ـــان ارزش ریال ـــه کارشناس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــال  ــارد ریـ ــده را ۴۷۵ میلیـ ــف شـ ــوال کشـ امـ
ــت  ــهروندان درخواسـ ــد از شـ ــرده انـ ــالم کـ اعـ
کـــرد: در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه کاالی 
قاچـــاق و احتـــکار کاال بـــا پلیـــس ۱۱۰ تمـــاس 

ــد. بگیرنـ

ــازمان  ــوی س ــده از س ــادر ش ــدد ص ــدارهای متع ــود هش ــا وج ب
ــا  ــت هواپیم ــت بلی ــدن قیم ــرورت بازگردان ــر ض ــی ب ــی مبن هواپیمای
بــه نــرخ مصــوب آبــان مــاه ســال گذشــته، ایرالین هــا همچنــان بلیــت 
پروازهــای داخلــی خــود را بــا قیمت هــای دلخــواه می فروشــند و رییــس 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری گفــت: آن هــا بایــد منتظــر برخوردهــای 

ــند.  ــی باش ــی و قضای ــتگاه های نظارت ــوی دس ــر از س جدی ت
بــه گــزارش ایســنا، نــرخ بلیــت هواپیمــا در مســیرهای داخلــی بــه 

ــش از ۴۰  ــا بی ــه بعضــا ت ــرد ک ــدا ک ــش پی صــورت چشــمگیری افزای
ــا  ــاه ســال گذشــته اســت و ب ــان م ــرخ مصــوب آب درصــد بیشــتر از ن
وجود هشــدارهای داده شــده از ســوی مســئوالن وزارت راه وشهرســازی 
ــرخ غیــر  و ســازمان هواپیمایــی کشــوری، تغییــری در ایــن افزایــش ن

ــداده اســت. قانونــی بلیــت پروازهــای داخلــی رخ ن
ــی کشــوری- در  ــازمان هواپیمای ــس س ــه -ریی ــان زنگن ــورج دهق ت
ــی از  ــرا برخ ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــنا در پاس ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــدارهای داده  ــوب و هش ــای مص ــه نرخ ه ــی ب ــچ توجه ــا هی ایرالین ه
شــده ندارنــد و همچنــان بــه ایــن رفتــار غیرقانونی شــان ادامــه 
ــرکت های  ــی از ش ــه برخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــد اظه می دهن
ــا وجــود هشــدارهای داده شــده همچنــان قیمــت بلیــت  هواپیمایــی ب
ــد منتظــر برخــورد از  ــد، بای ــرخ مصــوب برنگردانده ان ــه ن ــا را ب هواپیم

ــند. ــی باش ــی و قضای ــتگاه های نظارت ــق دس طری
وی افــزود: اگــر ایرالین هــای داشــخلی قیمت هــا را بــه نــرخ 
مصــوب آبــان مــاه ســال گذشــته برنگرداننــد هفتــه آینــده در جلســه ای 
ــا مدیــران عامــل آن هــا خواهیــم داشــت و برخــی از مســیرهای  کــه ب

خارجــی آن هــا را لغــو خواهیــم کــرد.
رییــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری ادامــه داد: بازگردانــدن قیمــت 
بلیــت هواپیمــا بــه نــرخ مصــوب دســتور شــخص وزیــر راه و شهرســازی 

ــه  ــد مصوب ــرای افزایــش قیمــت بای ــی ب اســت و شــرکت های هواپیمای
شــورای عالــی هواپیمایــی کشــوری و وزیــر راه و شهرســازی را داشــته 

. شند با
دهقـــان زنگنـــه تصریـــح کـــرد: اگـــر ایرالین هـــا از قانـــون 
ــاس  ــر اسـ ــان را بـ ــای داخلی شـ ــت پروازهـ ــد و بلیـ ــت نکننـ تبعیـ
ـــورد  ـــر برخ ـــد منتظ ـــلما بای ـــند، مس ـــود نفروش ـــوب موج ـــه مص نرخنام
جدی تـــری باشـــند و بـــه زودی ایرالین هـــای دولتـــی را بـــه 
بـــه  را  خصوصـــی  ایرالین هـــای  و  نظارتی شـــان  دســـتگاه های 

ــرد. ــم کـ ــی خواهیـ ــی معرفـ ــتگاه قضایـ دسـ
در آبـــان مـــاه ســـال گذشـــته شـــورای عالـــی هواپیمایـــی 
ــازه  ــی اجـ ــرکت های هواپیمایـ ــه شـ ــرد کـ ــب کـ ــوری تصویـ کشـ
ـــبت  ـــی نس ـــای داخل ـــرخ پروازه ـــه ن ـــد ب ـــا ۱۰ درص ـــا ت ـــد نهایت دارن
ـــد.  ـــه کنن ـــال اضاف ـــاه امس ـــرداد م ـــده در خ ـــه روز ش ـــه ب ـــه نرخنام ب
و از ســـوی دیگـــری محدودیـــت حداقـــل نـــرخ بـــرای پروازهـــای 
ـــت.  ـــت نیس ـــه قیم ـــری از دامن ـــع خب ـــد و در واق ـــته ش ـــی برداش داخل
ایـــن یعنـــی شـــرکت های هواپیمایـــی تنهـــا بایـــد ســـقف قیمـــت 
بلیت هـــای خـــود را  بـــرای هـــر مســـیر پـــروازی رعایـــت کننـــد و 
ـــت  ـــت بلی ـــش قیم ـــرای افزای ـــوزی ب ـــه  و مج ـــچ مصوب ـــروز هی ـــا ام ت

هواپیمـــا صـــادر نشـــده اســـت.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

برخورد قضایی در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیما

ادامه از صفحه 1



روزنامه سراسری عجب شیر  یک شنبه 06 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 995 شهر و شورا4
56 زندانی در تبریز آزاد شدند

ــدان  ــان زن ــر از زندانی ــداد ۵۶ نف ــه تع ــوه قضائی ــه ق ــا هفت ــان ب همزم
مرکــزی تبریــز بــا اعطــای تســهیالت و ارفــاق قانونــی، از زنــدان آزاد شــده 

و بــه کانــون گــرم خانــواده بازگشــتند. 
ــا  ــی و ب ــان پــس از طــی مراحــل قانون ــن زندانی ــا، ای ــه گــزارش ایرن ب
ــان دادگســتری و اعضــای کمیســیون  حضــور رئیــس کل، شــورای معاون

ــدند. ــرقی آزاد  ش ــان ش ــو و بخشــودگی دادگســتری آذربایج عف
۵۰ نفــر از ایــن افــراد بــا مســاعدت هــای قضایــی و دادگســتری اســتان 
ــع کمــک هــای مردمــی آزاد  ــی از مناب و ۶ نفــر نیــز از محــل تامیــن مال

شــدند.
ــوی و  ــدس رض ــتان ق ــن آس ــور خادمی ــا حض ــی ب ــن در آیین همچنی
ــه  رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی، از قضــات و کارکنــان نمون
ــوح  ــا اهــدای ل ــه دســتگاه هــای تابعــه ب ــان نمون ــن مجموعــه و کارکن ای

ــل شــد. ــی، تجلی ــر و هدایای تقدی
ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــهدا و رس ــم ش ــای دمعظ ــواده ه ــا خان ــدار ب دی
حقوقــی و قضائــی مــردم آذربایجــان شــرقی بــه صــورت مالقــات عمومی و 
دیدارهــای چهــره بــه چهــره از دیگــر برنامــه هــای رییــس کل دادگســتری 

اســتان طــی هفقتــه قــوه قضائیــه اســت.

اداره تعاون عجب شیر در رتبه نخست 
آذربایجان شرقی قرار گرفت 

رییــس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی عجب شــیر گفــت: ایــن نمایندگــی 
ارزیابــی  در  مناســب  تعامــل  و  کاری  برنامه هــای  تحقــق  ســایه  در 
ــتان های  ــن شهرس ــر بی ــه برت ــب رتب ــز کس ــال ۱۳۹۹ حائ ــرد س عملک

شــد.  آذربایجان شــرقی 
بــه گــزارش ایرنــا، ناصــر فالحــی افــزود: بــر پایــه برنامــه  ای کــه وزارت 
متبــوع بــه ادارات کل اعــالم کــرده بــود، در ابتــدای ســال جــاری مدیــران 
ــرکل  ــا مدی ــه  ای ب ــتان میثاق  نام ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ادارات تع
ــرده و خــود را  ــد ک ــی آذربایجان  شــرقی منعق ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

بــه تحقــق اهــداف مکلــف کردنــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــر شهرس ــرای ه ــاس ب ــن اس ــر ای ــه داد: ب وی ادام
ــاون،  ــای تع ــی در حوزه  ه ــه  خاص ــه دارد، برنام ــی ک ــا و امکانات ظرفیت ه
امــور اجتماعــی،  اشــتغال و کاریابی هــا و  بازرســی کار،  روابــط  کار، 
فرهنگــی و ورزشــی مشــخص شــده بــود کــه نمایندگــی ایــن شهرســتان 

ــت. ــرار گرف ــگاه اول ق ــق در جای ــد تحق ــترین درص ــا بیش ب
رییــس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی عجب شــیر وجــود وجــدان کاری 
ــد،  ــص و تعه ــتن تخص ــی، داش ــن نمایندگ ــان ای ــن کارکن ــاالی در بی ب
ــوع و  ــاب رج ــم ارب ــکاران، تکری ــن هم ــب بی ــکاری مناس ــی و هم همدل
تعامــل بــا ســایر ادارات شهرســتان را از جملــه دالیــل کســب ایــن عنــوان 

اعــالم کــرد.
»فالحــی« بــه وضعیــت جــذب طرح هــای تســهیالت عشــایری 
ــه  ــهمیه اولی ــزود: س ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــیر نی ــتایی در عجب ش و روس
تســهیالت شهرســتان ۲ میلیــارد تومــان بــود کــه بــا پیگیری هــای 
فرمانــداری و ایــن اداره و هماهنگــی ادارات شهرســتان بــه بیــش از پنــج 

ــت. ــش یاف ــان افزای ــارد توم میلی

عضو هیئت رئیسه سازمان ملی کارآفرینی ایران خبر داد
تشکیل مجمع کارآفرینان و سرمایه گذاران 

گردشگری در کشور
عضـو هیئـت رئیسـه سـازمان ملـی کارآفرینـی ایـران از شـکل گیری 
مجمع کارآفرینان و سـرمایه گذاران بخش خصوصی گردشـگری در کشـور 

بـا حضـور رئیـس و دبیـر فراکسـیون گردشـگری مجلس خبـر داد. 
اندیشـی  هـم  جلسـه  در  هزارخانـی«  »هـادی  ایسـنا،   گـزارش  بـه 
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی گردشـگری با رئیـس و دبیر فراکسـیون 
گردشـگری مجلـس ضمـن تاکید بـر اینکه سـازمان ملی کارآفرینـی ایران، 
کارآفرینـی، رفـع موانـع و ایجـاد نظام هماهنـگ میان قوای مقننـه، قضائیه 
و مجریـه بـا بخـش خصوصـی را دنبـال می کند، اظهـار کـرد: کارآفرینی به 
معنـای خلـق ارزش هـای جدیـد، توسـعه ثروت و اشـتغال گسـترده اسـت.

وی بـا اشـاره به اینکـه یکی از بخش هـای مهم در حـوزه کارآفرینی، بخش 
خدمـات اسـت، افـزود: گردشـگری در زمره خدمات به شـمار مـی رود و به نظر 
می رسـد در دولـت جدیـد بتوان اتفاقات بسـیار مهمی را در این حـوزه رقم زد.

هزارخانـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن دوره بـا جدیت بیشـتر پـای کار 
توسـعه کارآفرینـی هسـتیم، عنوان کـرد: قـرارگاه کارآفرینـی را کارآفرینان 
بخـش خصوصـی فرماندهـی خواهنـد کـرد و امیدواریـم بتوانیـم بـا برنامه  
ریزی هـای انجـام شـده، از آسـیب های جـدی کـه از عملکـرد نامطلـوب 

دولت هـا بـه بخـش خصوصـی وارد شـده، در امـان بمانیـم.
داد: در  ادامـه  ایـران  ملـی کارآفرینـی  رئیسـه سـازمان  عضـو هیئـت 
طـول یـک سـال گذشـته از یـک سـو عملکرد بـد دولـت و از سـوی دیگر، 
آسـیب های ناشـی از کرونـا، ضربـه مهلکی بـه صنعت گردشـگری وارد آورد 
امـا امیدواریـم بـا اقدامـات جدید در این حوزه بتوانیم از مشـکالت سـرمایه 

گـذاران ایـن بخـش بکاهیم.
هزارخانـی یـادآور شـد: بر همین اسـاس، بـا حضور رئیـس و نائب رئیس 
فراکسـیون گردشـگری مجلـس، نائـب رئیـس اول اتـاق بازرگانـی ایـران و 
جمعـی از کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران بـزرگ حـوزه صنعت گردشـگری 
کشـور، مجمـع کارآفرینـان و سـرمایه گـذاران بخش خصوصی گردشـگری 

را شـکل خواهیم داد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از ایـن تشـکل های مـردم نهـاد بـرای رفـع 
مشـکالت ایـن بخش تـالش کردنـد، تصریح کرد: امـا پراکندگی در تشـکل ها 
بسـیار زیـاد اسـت و توانایـی اینکه جریان گردشـگری را هدایت کننـد، ندارند.

هزارخانـی اظهـار کـرد: بر این اسـاس یک مجمـع کارآفرینان و سـرمایه 
گـذاران بخـش خصوصـی گردشـگری ایـران در اتـاق بازرگانی تشـکیل می 

شـود کـه سـازمان ملـی کارآفرینی ایـران، متولـی آن خواهد بود.
بـه  اشـاره  بـا  ایـران  کارآفرینـی  ملـی  سـازمان  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
آسـیب هایی کـه متوجـه بخـش گردشـگری اسـت، افـزود: جـدای از بحـث 
کرونـا و عملکـرد نامطلـوب دولت هـا، طرف هـای مشـورت دولـت در حـوزه 
گردشـگری نیز تاکنون نتوانسـته اند اقـدام قابل توجهی در راسـتای انعکاس 
مشـکالت بخش گردشـگری بـه دولت و مجلـس انجام دهنـد و تاکنون هیچ 
قدمی در جهت تعالی گردشـگری به شـکل گسـترده برداشـته نشـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: اینکـه دولـت در حوزه گردشـگری مشـاوران درسـتی 
فعـاالن گردشـگری  اینکـه  و  اهمیـت اسـت  باشـد، بسـیار حائـز  داشـته 
بـه صـورت پراکنـده طـرف مشـورت دولـت باشـند، صحیـح نیسـت زیـرا 
کارآفرینـی و خلـق ارزشـهای جدیـد در ایـن حـوزه توسـط افـرادی انجـام 
شـده کـه سـرمایه گـذاری هـای هنگفتـی در ایـن زمینـه انجـام داده انـد.

هزارخانـی عنـوان کـرد: مهمتریـن نکتـه ای کـه در ایـن راسـتا دنبـال 
خواهیـم کـرد، اسـتفاده از نظـر متخصصـان و دلسـوزان واقعـی کـه قـد و 
قامت آنها مناسـب تصمیم گیری در حوزه کالن گردشـگری کشـور اسـت، 
خواهـد بـود و از نظـر سـایر فعـاالن نیـز اسـتفاده خواهـد شـد اما بـه طور 

قطـع کارآفرینـان ایـن حـوزه، نمـاد گردشـگری ایران هسـتند.
وی ادامـه داد: تـالش مـا ایـن اسـت کـه بـا شـکل گیـری مجمـع یـاد 
شـده، اکوسیسـتم گردشـگری را بـه بهترین شـکل ممکن به پیـش ببریم و 
امیدواریـم بـا ثبـت این مجمع تا شـهریورماه سـال جاری، بتوانیـم اقدامات 

جـدی بـه ویـژه در حـوزه رفع موانـع را پیگیـری کنیم.

ایــن  اقدامــات  مهم تریــن  بازرســی  ســازمان  رئیــس 
ســازمان در پیشــگیری از وقــوع جــرم و نظارتهــای ایــن 
ــال  ــک س ــی در ی ــف اجرای ــتگاه های مختل ــر دس ــازمان ب س

ــرد. ــریح ک ــته را تش گذش
ــیان  ــن درویش ــالم حس ــت االس ــر، حج ــزارش مه ــه گ ب
رئیــس ســازمان بازرســی کشــور در نشســت خبــری بــا 
خبرنــگاران بــا تبریــک هفتــه قــوه قضائیــه و تشــکر از ملــت 
ــات اظهــار  ــق حماســه حضــور در انتخاب ــاس خل ــه پ ــران ب ای
کــرد: حادثــه جــان باختــن دو نفــر از خبرنــگاران را تســلیت 
عــرض می کنــم و آرزوی شــفای عاجــل بــرای مصدومــان دارم 
و بــه همکارانمــان گفتیــم ایــن مســاله و همچنیــن واژگونــی 

ــد. ــری کنن ــان را بررســی و پیگی ــوس ســرباز معلم اتوب
وی افــزود: یکــی از موضوعاتــی کــه حائــز اهمیــت اســت، 
پیگیــری مأموریت هــای منــدرج در ســند تحــول قــوه قضائیــه 
بــرای ســازمان بازرســی اســت. امســال در برنامه هــای بازرســی 

مســاله محــوری را در اولویــت خــود قــرار داده ایــم.
ــال  ــای س ــد از برنامه ه ــرد: ۵۰ درص ــان ک ــیان بی درویش
جــاری مبتنــی بــر مســاله های اصلــی جامعــه ماننــد مســکن، 
خــودرو و... اســت. همچنیــن از اکتفــای مقابلــه بــا مفســدین 

ــیده ایم. ــا رس ــایی آنه ــه شناس ب
ــی را  ــی از موضوعات ــت: یک ــی گف ــازمان بازرس ــس س رئی
ــایی  ــم شناس ــال کردی ــر آن را دنب ــال اخی ــد س ــه در چن ک
آســیب های اساســی اســت کــه چــه آســیب هایی و چــه 
ــاز  ــی نی ــود. گاه ــت و... می ش ــاد، ران ــب فس ــترهایی موج بس
ــن  ــد قوانی ــی بای ــود و گاه ــالح ش ــن اص ــی قوانی ــت برخ اس

ــود. ــع ش ــدی وض جدی

مبارزه با بسترهای فساد برعهده دستگاه های 
اجرایی است

وی ادامــه داد: مبــارزه بــا بســترهای فســاد برعهــده 
دســتگاه های اجرایــی اســت کــه اگــر ایــن برخوردهــا انجــام 

نشــود موجــب رانــت و فســادهای بیشــتری می شــود.
ــار ســاالنه ســازمان بازرســی  ــه آم ــا اشــاره ب درویشــیان ب
گفــت: ۲۵ درصــد از برنامه هــای ســال جــاری ســازمان 
ــت. ــدی اس ــای تولی ــد و واحده ــت از تولی ــی در حمای بازرس

درویشــیان بــا اشــاره بــه آمــار اقدامــات ســازمان بازرســی 
تصریــح کــرد: ۴ هــزار و ۵۷۶ در ســال گذشــته انجــام دادیــم 
و در ســه ماهــه نخســت امســال هــزار و ۷۰۱ بازرســی انجــام 
ــزار و ۵۷۳  ــته ۷ ه ــال گذش ــای س ــوع گزارش ه ــده مجم ش
ــه مــا واصــل  و در ســه ماهــه امســال هــزار و ۲۹۶ گــزارش ب

شــده اســت.
ــدود  ــه داد: ح ــور ادام ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س رئی
هــزار گــزارش ســال گذشــته مربــوط بــه گزارش هــای 
ــود اختصــاص  ــه خ ــدد را ب ــد و بیشــترین ع اصالحــی بوده ان
ــران در ســال گذشــته  ــان و مدی ــد؛ تعقیــب اداری کارکن دادن
ــزار و ۴۳  ــری ه ــب کیف ــزارش تعقی ــورد، گ ــزار و ۷۲۱ م ۲ ه
گــزارش، ابطــال مصوبــات خــالف قانــون ۶۳ مــورد بوده اســت 
ــف اداری، ۱۷۹  ــزارش تخل ــال ۵۲۷ گ ــه امس ــه ماه و در س
گــزارش تعقیــب کیفــری و ۳ گــزارش ابطــال مصوبــات خــالف 

قانــون داشــته ایم.

بیش از ۱۰۰ اخطار در ارتباط با شیوع کرونا
ــا االن بیــش  وی گفــت: از ابتــدای شــروع ایــن ویــروس ت
ــه دســتگاه های مختلــف، رئیــس  از ۱۰۰ گــزارش و هشــدار ب
جمهــور، معاونــان و … داده ایــم. همچنیــن بــه جدیــت پیگیر 
ــن  ــده واکس ــد کنن ــرکت تولی ــتیم. ۴ ش ــن هس ــد واکس تولی

مراحــل خوبــی را طــی کردنــد.
درویشــیان بــا اشــاره بــه ســامانه گزارشــگران فســاد بیــان 
ــه  ــه تشــکیل شــده اســت ک ــن زمین ــده در ای ــرد: ۴۴ پرون ک
تعــداد گزارش هایــی کــه ثبــت شــده ۲ هــزار و ۱۱۲ گــزارش 
بــا مشــخصات افــراد اســت کــه هــزار و ۶۷۷ مــورد آن 
رســیدگی و ۴۲۵ مــورد در حــال بررســی اســت. ۴۴ هــزار و 
۸۰۰ گــزارش هــم بــه صــورت ناشــناس در ایــن ســامانه ثبــت 
شــده اســت کــه بیــش از ۳۳ هــزار مــورد آن رســیدگی و ۱۰ 

هــزار و ۹۴۸ مــورد در حــال بررســی اســت.
رئیــس ســازمان بازرســی بــا اشــاره بــه موضــوع قطــع بــرق 
بیــان کــرد: بعــد از اینکــه ایــن موضــوع بــه ســازمان بازرســی 
اعــالم شــد تشــکیل پرونــده دادیــم و وزیــر بــرق و معاونانــش 
هــم درخواســت جلســه بــرای ارائــه توضیحــات داشــتند؛ طبــق 
قانــون ســاالنه ۵ هــزار مگابایــت تولیــد بــرق بایــد اضافــه شــود 
ــل آن  ــه دلی ــر از ۵۰ درصــد آن رخ داده ک ــه کمت ــی ک در حال

هــم فقــدان جاذبه هــای ســرمایه گــزاری در ایــن زمینــه اســت.

تشکیل کارگروه ویژه فضای مجازی
 در سازمان بازرسی

ــوع  ــیت موض ــت و حساس ــل اهمی ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــازمان بازرس ــژه در س ــروه وی ــک کارگ ــازی ی ــای مج فض
ــای الزم را دادســتان و اعضــا  ــه همکاری ه ــم ک تشــکیل دادی

ــد. ــی فضــای مجــازی دارن شــورای عال
درویشــیان در ادامــه گفــت: در خصــوص تثبیــت مالکیــت، 
خلــع یــد و رفــع تصــرف بالــغ بــر ۵۲ هــزار هکتــار بــا پیگیری 
همــکاران و همــکاری بــا ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور 
و ادارات کل اســتانی در رابطــه بــا اجــرای قانــون حدنــگار کــه 
ــفافیت و  ــرای ش ــر در کشــور ب ــاب ناپذی ــک ضــرورت اجتن ی
ــی  ــاد اراض ــی و فس ــی اراض ــات غیرقانون ــری از تصرف جلوگی

انجــام شــده اســت.
ــه  ــه در نتیج ــی ک ــق اقدامات ــی از مصادی ــت: برخ وی گف
بازرســی ها انجــام شــده اســت؛ مثــل موضــوع جمعیــت کــه 
سیاســت های کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا 
موضــوع جمعیــت پیگیری هــای جــدی و مســتمری همــکاران 
ــوزش و  ــان، آم ــت و درم ــف بهداش ــا وظای ــه ب ــا در رابط م
پــرورش و طرحــی کــه در مجلــس بــا پیگیری هــای مجلــس 
و همــکاران مــا بــا حضــور در کمیســیون های مختلــف انجــام 
ــقط  ــری و س ــث غربالگ ــید و بح ــب رس ــه تصوی ــد و ب دادن
جنیــن کــه از موضوعــات حــدی در کشــور اســت، همــکاران 

مــا دنبــال کردنــد.

پیگیری موضوع مرغ الین ایرانی
بــا  موضوعــات  از  دیگــر  یکــی  گفــت:  درویشــیان 
پیگیری هایــی کــه صــورت گرفــت، موضــوع مــرغ الیــن 
ــن موضــوع را از  ــاوری ای ــی رغــم اینکــه فن ــی اســت. عل ایران
ــت  ــورد غفل ــا م ــتیم؛ ام ــور داش ــته در کش ــال های گذش س
ــت  ــه صــورت گرف ــی ک ــا پیگیری های ــه ب ــود ک ــع شــده ب واق
و اقداماتــی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی و بخش هــای دیگــر 
ــت. ــرار گرف ــد ق ــدار تولی ــبختانه در م ــد، خوش ــام دادن انج

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور در ادامــه بیــان کــرد: 
پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه اگــر دولــت محتــرم حمایــت 
جــدی تــری از ایــن موضــوع داشــته باشــد شــاید بتوانیــم تــا 
پایــان ســال جــاری و اوایــل ســال آینــده بــه خودکفایــی در 
تولیــد ایــن موضــوع شــویم کــه هــم موجــب کاهــش خــروج 
ــکاران  ــه هم ــرآوردی ک ــق ب ــد و طب ــد ش ــور خواه ارز از کش
مــا کردنــد حــدود ســاالنه یــک میلیــارد دالر کاهــش ارزبــری 

خواهــد داشــت.
ــب  ــوص تعقی ــرد: در خص ــوان ک ــه عن ــیان در ادام درویش
کیفــری بــه مراجــع قضائــی ۱۰۴۳ گــزارش، در خصــوص ابطال 
مصوبــات خــالف قانــون کــه مــا طبــق قانــون گــزارش را بایــد 
بــه دیــوان عدالــت اداری ارســال کنیــم، در ســال ۹۹، ۶۳ مــورد 
ــرای دیــوان ارســال شــده اســت، در ســه ماهــه امســال نیــز  ب
۵۸۷ گــزارش اصالحــی، ۵۲۷ گــزارش تخلفــات اداری، انتظامی، 
۱۷۹ گــزارش تعقیــب کیفــری و ســه گــزارش ابطــال مصوبــات 

خــالف قانــون بــه دیــوان عدالــت اداری ارســال شــده اســت.
ــه  ــرد: نکت ــار ک ــازمان بازرســی کل کشــور اظه ــس س رئی
ــده  ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــه برنامه ه ــوط ب ــه مرب ــری ک دیگ
اســت، اثربخشــی هایــی اســت کــه حاصــل گــزارش ارســالی 

مــا بــوده اســت و در ســال ۹۹ مجموعــاً هــم ریالــی و 
ــا  ــرف آنه ــه از تص ــی ک ــا اراض ــه ب ــم در رابط ــم ارزی و ه ه
ــوه برگشــت  ــال بازگشــت، وج ــه بیت الم ــد و ب ــری ش جلوگی
ــه  ــی ک ــا و قراردادهای ــا در مناقصه ه ــال و ی ــه بیت الم شــده ب
ــکاران بســته شــده رقم هــای قابــل توجهــی پــس از  ــا پیمان ب
ــال  ــه بیت الم ــرده و ب ــدا ک ــا کاهــش پی بررســی همــکاران م

ــت. ــده اس ــت داده ش بازگش

بازگشت ۹۰۰ میلیون دالر به بیت المال
وی تصریــح کــرد: بالــغ بــر ۲۰۲ میلیــون یــورو پیشــگیری 
ــت  ــون دالر برگش ــر ۹۰۰ میلی ــغ ب ــده، بال ــت ش ــا برگش و ی
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر ۵۰ ه ــغ ب ــی آن حــدود بال شــده، ریال
اثربخشــی اقدامــات همــکاران مــا در رابطــه بــا وصــول، 
اســترداد وجــوه، جلوگیــری از پرداخــت و جلوگیــری از تضییع 
ــری از  ــی، جلوگی ــرار مالیات ــری از ف ــوال بیت المــال، جلوگی ام
ــد برخــی از  ــا تجدی ــو ی ــرارداد، لغ قاچــاق، اصــالح و فســخ ق
مناقصــات و مزایده هــا و تســریع در وصــول مطالبــات و اصــالح 
برخــی از حســاب ها برخــی از عناویــن اثربخشــی هایــی اســت 

ــی و ارزی دارد. ــه ازای مال کــه مــا ب
درویشــیان بــا اشــاره بــا موضــوع ســند بــودن بــرگ ســبز 
پلیــس بیــان کــرد: اخیــراً شــکایتی را از ســازمان ثبــت اســناد 
ــه ســازمان حقوقــی  ــم کــه ب و امــالک کشــور دریافــت کردی
سیاســی ارجــاع شــده و بــا توجــه بــه ســابقه موضــوع و نظرات 
کارشناســان و ادعاهــای ناجــا در حــال بررســی هســتیم و بــه 

ــم. ــالم می کنی زودی نتیجــه آن را اع
وی افــزود: تأمیــن نهاده هــای دامــی و توزیــع آن موضــوع 
مهمــی اســت، مرغــداران ادعــا می کننــد ایــن نهاده هــا 
ــا قیمــت  ــد نهاده هــا را ب ــع نمی شــود و مجبورن مناســب توزی
بــاال تهیــه کننــد و همیــن موضــوع اســت کــه قیمــت مــرغ را 

ــرد. ــاال می ب ب

تشکیل پرونده در رابطه با خسارت های مربوط 
به بورس

ــئوالن  ــا و مس ــت: دولتی ه ــی گف ــازمان بازرس ــس س رئی
ــغ و اعتمادســازی  ــورس تبلی ــه ب ــرای ورود ب ــد ب ــی نبای دولت
ــر،  ــت دیگ ــورس اس ــه ب ــد ک ــالم کنن ــد اع ــد و بع می کردن
بــاال و پاییــن می شــود، در همیــن زمینــه پرونــده ای تشــکیل 
شــده اســت و طرحــی هــم آمــاده کرده ایــم کــه امیدواریــم در 

دولــت مردمــی از ایــن طــرح اســتقبال شــود.
درویشــیان بیــان کــرد: مــا از همــان ابتدایــی کــه بــورس 
داشــت شــتاب غیرمتعــارف می گرفــت هشــدار دادیــم، از دی 
مــاه ۹۸ تــا ۱۹ مــرداد ۹۹ شــد رشــد بــورس ۴۷۸ درصــد شــد 
ــده  ــکیل ش ــه تش ــن زمین ــی در ای ــاز پرونده های ــه ب ــه البت ک

اســت و در حــال پیگیــری تخلفــات احتمالــی هســتیم.
وی در پاســخ بــه ســوال مهــر مبنــی بــر اینکــه آیــا در زمینه 
ــده ای  ــعب پرون ــی ش ــات در برخ ــزاری انتخاب ــالل در برگ اخ
ــتان های  ــرد: در اس ــان ک ــر، خاطرنش ــا خی ــده ی ــکیل ش تش
ــر نحــوه  ــا نظــارت ب ــری شــد ام ــن موضــوع پیگی ــف ای مختل
ــا  ــاط ب ــت؛ در ارتب ــان اس ــورای نگهب ــا ش ــات ب ــرای انتخاب اج
برخــی اخالل هــا کــه ســازمان بازرســی موظــف بــا ورود در ایــن 
موضــوع شــد گزارشــی آمــاده شــده اســت و خدمــت دادســتانی 

ــالم می شــود. ــان اع ــه اذه ــد ب ــد از تأیی ارســال شــده و بع

نظارت سازمان بازرسی بر دو خودروسازی بزرگ

ــر  ــگار مهــر مبنــی ب ــه ســوال دیگــر خبرن وی در پاســخ ب
ــروش خــودرو  ــر قرعــه کشــی پیــش ف ــی ب ــا نظارت اینکــه آی
از ســوی ســازمان بازرســی هســت یــا خیــر، ادامــه داد: 
ــی  ــه اطالعات ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــا نش ــی های م بررس
کــه بــه شــورای رقابــت داده شــده بــود دقیــق نبــوده اســت و 
همــواره موضــوع خــودرو هــم نســبت بــه کیفیــت، هــم نحــوه 
توزیــع بــرای مــا مهــم اســت و همــکاران مــا بــه ایــن مســاله 
ــه کشــی پیــش  ــه نحــوه قرع ــد؛ درســت اســت گ ورود کردن
ــوه  ــه نح ــم ب ــوز ه ــا هن ــرده ام ــر ک ــا تغیی ــروش خودروه ف
ــورای  ــه ش ــه ب ــن زمین ــانی در ای ــیده و گزارش ــوب نرس مطل
رقابــت ارســال کردیــم کــه هــر زمــان پاســخ آنهــا را دریافــت 
ــر  ــواره ب ــا هم ــم؛ ام ــالم می کنی ــی را اع ــه نهای ــم نتیج کردی
روی دو خودروســازان نظــارت داریــم و از همــکاری آنهــا 

ــم. ــت داری رضای
درویشــیان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره آخریــن وضعیــت 
ــل  ــه دلی ــران ب ــاون شــهردار ته ــم انفصــال مع ــده و حک پرون
تــرک فعــل او در حادثــه کلینیــک ســینا اطهــر گفــت: 
ــم  ــام دادی ــی هایی را انج ــه بازرس ــد از آن حادث ــه بع بالفاصل
هــم شــهرداری منطقــه یــک، و شــهردار ســابق منطقــه یــک 
ــه او  ــدند و ب ــناخته ش ــرم ش ــهری مج ــات ش ــاون خدم و مع
انفصــال دائــم محکــوم شــد، یــک نفــر کســری حقــوق 
دریافــت کــرد البتــه آرا قابلیــت تجدیــد نظــر هســتند و هنــوز 

ــت. ــده اس ــالم نش ــی اع رأی نهای
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس ــازمان بازرس ــس س رئی
ــورت  ــات ص ــده تخلف ــه پرون ــیدگی ب ــت رس ــن وضعی آخری
ــا ویلموتــس گفــت:  ــال ب ــرارداد فدراســیون فوتب ــه در ق گرفت
ــده  ــاره ماجــرای ویلموتــس خیلــی وقــت اســت کــه پرون درب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــوه قضائی ــار ق در اختی
ــمت  ــر از س ــوع ۸ نف ــن موض ــوص ای ــزود: در خص وی اف
ســازمان بازرســی بــه قــوه قضائیــه معرفــی شــدند کــه در ایــن 
میــان افــراد مشــهور فدراســیون فوتبــال هــم دیــده می شــوند.

رسیدگی به تخلف شهردار سابق منطقه یک تهران
ــا  ــه آی ــر اینک ــی ب ــری مبن ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
ــی شــهردار  شــهردار ســابق منطقــه یــک همــان معــاون فعل

ــرد اســت. ــه همــان ف ــت: بل ــر؟ گف ــا خی ــران اســت ی ته
ــاره اقدامــات  درویشــیان در پاســخ بــه ســوال دیگــری درب
ــاره  ــاره اقدامــات ســازمان بازرســی درب ســازمان بازرســی درب
ــتان  ــیل خوزس ــاره س ــت: درب ــتان گف ــیل خوزس ــرای س ماج
اقدامــات وســیعی انجــام شــد و شــهردار اهــواز، رئیــس آب و 
فاضــالب اهــواز و تعــدادی دیگــر از مســئوالن مــورد تعقیــب 

ــرار گرفتنــد. ق
وی افــزود: یکــی از مســائلی کــه دربــاره خوزســتان بــه جد 
پیگیــری شــد پرداخــت ســهم آالیندگــی شــرکت های نفــت 
و گاز بــه اســتان بــود کــه بایــد بــه اســتان برمی گشــت و بــا 

وزارت نفــت انجــام شــد.
درویشــیان ادامــه داد: دربــاره جمــع آوری آب هــای ســطحی 
کــه عامــل ســیل بــود پیشــنهادهای اصالحــی بــه وزارت نیــرو و 
مراجــع اســتانی دادیــم و بــر مطالعــه ایجــاد شــبکه جمــع آوری 
ــای  ــاره آق ــن درب ــم. همچنی ــد کردی ــطحی تأکی ــای س آب ه

اســتاندار ســابق خوزســتان نیــز گزارشــی تهیــه کردیــم.

شایعات درباره واکسن برکت صحت ندارد
ــا  ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــیان در پاس درویش
ســازمان بازرســی بــه موضوع ایمنــی واکســن های ایرانــی ورود 
کــرده یــا خیــر، بیــان کــرد: اینکــه گفتــه شــده اســت ایمنــی 
ــدارد  ــر ۳۰ درصــد اســت اصــاًل صحــت ن واکســن برکــت زی
ــن  ــد اســت، همچنی ــاالی ۹۰ درص ــن واکســن ب ــی ای و ایمن
اینکــه گفتــه می شــود برخــی از افــراد بعــد از تزریــق واکســن 
برکــت فــوت کرده انــد اصــاًل صحــت نــدارد و تــا کنــون هیــچ 
ــر  ــر اث ــرد ب ــر اینکــه ف ــی ب ــی مبن گزارشــی از پزشــکی قانون
تزریــق واکســن برکــت فــوت کــرده اســت، نداشــته اســت امــا 
ــوارد  ــر م ــر اث ــق واکســن ب ــد از تزری ــردی بع احتمــال دارد ف

دیگــر فــوت کــرده باشــد نــه صرفــاً تزریــق واکســن.
ــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت نــان خاطرنشــان کــرد:  وی ب
بــه طــور رســمی اعــالم شــد کــه هیــچ افزایــش قیمتــی بــرای 
ــده  ــالم ش ــم اع ــی ه ــرات حکومت ــه تعزی ــتیم و ب ــان نداش ن

ــه داشــته باشــند. ــن زمین ــه گشــت هایی در ای اســت ک
رئیــس ســازمان بازرســی کشــور گفــت: در زمینــه قاچــاق 
ــد از بررســی های  ــه بع ــا گزارشــاتی داشــتیم ک واکســن کرون

ــود. ــالم می ش ــج آن اع ــل نتای کام
ــایت های شــرط  ــا س ــورد ب ــه برخ ــاره ب ــا اش درویشــیان ب
ــارچ  ــورت ق ــه ص ــایت ها ب ــن س ــفانه ای ــت: متأس ــدی گف بن
ــر  ــتیم و اگ ــی هس ــال بررس ــد و در ح ــد می کنن ــه رش گون
کوتاهی هــای از طــرف بانــک مرکــزی محــرز شــود حتمــاً بــا 

ــم. ــورد می کنی ــه برخ ــئوالن مربوط مس

حجت االسالم درویشیان:

بازگشت ۹۰۰ میلیون دالر به بیت المال 

 مراغه  بیمه تکمیلي پرسنلي کارکنان شهرداریآگهي مناقصه عمومي 
 ( اول نوبت  – اول مرحله )

شوراي اسالمی محترم شهر در نظر دارد نسبت به انجام بیمه تکمیلی پرسنل خود    12/03/1400/ش/ش مورخ  1976مصوبه شماره  به استناد    شهرداري مراغه 
نماید،   اقدام  مناقصه عمومی  از طریق  بشرح جدول ذیل  كلیه  )بهمراه خانواده(  از  بیمه(  محترم    متقضیان لذا  هاي  انتشار  )شركت  تاریخ  از  دعوت می شود 

هاي شهرداري  واقع در خیابان  به امور قرارداد  شنبهپنج  روز  1400/ 24/04تا تاریخ    ،ز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصهبه مدت ده رو  آگهی نوبت دوم 
مراغه    –  قدس مركزي  همکف    –شهرداري  م  18اطاق شماره    –طبقه  اسناد  و  درمراجعه  نمایندناقصه  امور    041-37217716تلفن    شماره   و   ،یافت  واحد 

 ذیل می باشد.  هقراردادها آماده پاسخگوئی  به شركتهاي محترم در اوقات  اداري در رابطه با مناقص

 موضوع:  ردیف 
تعداد پرسنل همراه با  

 تعداد خانواده:
 مبلغ پایه )بریال(:  مدت اجرا:

درصد شركت در   5مبلغ 
 مناقصه )ریال( 

1 
مناقصه عمومی بیمه تکمیلی  

 شهرداري مراغه پرسنلی كاركنان 
 ریال  000/000/000/1/- ریال 000/000/000/20/- یکسال شمسی نفر 1000الی  900حدوداً 

 . رد یا قبول پیشنهادات مختار است آئین نامه مالی شهرداریها در 5ماده  5شهرداري  به استناد بند  -1
انج -2 تا سوم تا  اول  نفرات  قانونی مناقصه و عقد  سپرده  اول مناقصه مسترد نخواهد شد ام تشریفات  نفر  با  انصراف هر  قرارداد  از    ضمناً در صورت  یك 

 آئین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 8شركت كنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 
 مناقصه می باشد.   دو نوبت آگهی بر عهده برنده  هزینه درج آگهی مناقصه در -3
 دریافت مدارک و پرداخت خسارات در شهرستان مراغه خواهد بود.  -4
 با توجه به اینکه شهرداري تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده لذا دوره انتظار نخواهد داشت.  -5
 حق بیمه بصورت اقساط مساوي از طرف شهرداري بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.  -6
 كلیه كسورات قانونی در صورت شامل شدن و ارزش افزوده بر عهده بیمه گر خواهد بود.  -7
ینصورت  بیمه پیشنهاد دهنده حتماً بایستی دفتر نمایندگی و همچنین دفتر دریافت مدارک و پرداخت خسارات در شهر خود مراغه داشته باشد در غیر ا -8

 پیشنهاد وي مردود خواهد بود. 
شهردار مراغه - مروتی                          اسناد مناقصه قید شده است.  ات درسایر جزئیات و اطالع -9

شهرداری مراهغ

م الف: 75

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰4/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰4/۱3

ناو هواپیمابر »رونالد ریگان« وارد 
آب های منطقه شد

ناوگــروه ضربــت رونالــد ریــگان آمریــکا بــه بهانــه 
تأمیــن پشــتیبانی هوایــی عملیــات خــروج نظامــی 

از افغانســتان، وارد آب هــای منطقــه شــد.
 نــاو هواپیمابــر »یــو اس اس رونالد ریــگان« در رأس 
ــیلو«  ــو اس اس ش ــاو »ی ــامل رزم ن ــه ش ــی ک ناوگروه
ــاب  ــا قابلیــت پرت ــو اس اس هلســی« ب و ناوشــکن »ی
ــای  ــتند؛ وارد آب ه ــونده هس ــت ش ــک های هدای موش
محــدوده عملیاتــی نــاوگان پنجــم دریایــی آمریــکا در 
منطقــه غــرب آســیا و شــمال آفریقــا )خاورمیانه( شــد.

ــد  ــر رونال ــاو هواپیماب ــده ن ــر« فرمان ــرد گلدهم »ف
ــت در  ــروه ضرب ــن ناوگ ــور ای ــتای حض ــگان در راس ری
ــاو  ــر ن ــه مدعــی شــد: »حضــور انعطــاف پذی خاورمیان
رونالــد ریــگان عاملــی کلیــدی در دادن اطمینــان خاطر 
بــه شــرکای منطقــه ای اســت مبنــی بــر اینکــه ایــاالت 
متحــده بــه تضمیــن آزادی دریایــی متعهــد مــی ماند«.

ــه  ــاو ب ــن ن ــه ای ــه داد: »خدم وی همچنیــن ادام
دنبــال حفــظ صلــح از طریــق قــدرت نمایــی و 

ــتند«. ــا هس ــه نیازه ــخگویی ب ــاده پاس آم
ــت  ــروه ضرب ــن ناوگ ــر، حضــور ای ــزارش مه ــه گ ب
ــه طبــق ادعــای نیــروی دریایــی آمریــکا  در خاورمیان
جهــت تمریــن و کمــک بــه متحــدان نظامــی آمریــکا 
در منطقــه و علــی الخصــوص کمــک بــه رونــد تخلیــه 
نظامیــان آمریکایــی از افغانســتان عنــوان شــده اســت.

طبق اعالم تروریست های واحد فرماندهی مرکزی آمریکا 
)سـنتکام(، این نخسـتین بار از سـال ۲۰۱۲ اسـت که رونالد 

ریـگان در محدوده عملیاتی ناوگان پنجم فعالیت می کند.



یک شنبه 06 تیر ماه 1400- سال هشتم - شماره 995 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
معاون اجتماعی پلیس راهور:

ورود و خروج به 32 شهر قرمز 
کرونایی ممنوع است

 معـــان اجتماعـــی پلیـــس راهـــور نیـــروی 
ــالم وزارت  ــه اعـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــی گفـ انتظامـ
ــی  ــکی مبنـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ
بـــر وضعیـــت قرمـــز کرونایـــی در ۳۲ شـــهر، ورود 
ـــوع اســـت.  ـــهرها ممن ـــن ش ـــه ای ـــودرو ب ـــروج خ و خ
ســـرهنگ عیـــن اهلل جهانـــی در گفـــت وگـــو 
بـــا ایرنـــا افـــزود: منـــع تـــردد و محدودیت هـــای 
ـــروس  ـــیوع وی ـــگیری از ش ـــور پیش ـــه منظ ـــبانه ب ش
کرونـــا همچنـــان ادامـــه دارد و دســـتورالعمل 
ـــت. ـــده اس ـــالغ نش ـــور اب ـــس راه ـــه پلی ـــدی ب جدی

وی تصریـــح کـــرد: ورود خودروهـــا بـــا پـــالک 
ـــی  ـــز و نارنج ـــروه قرم ـــهرهای گ ـــه ش ـــی ب غیربوم
ممنـــوع و خـــروج خودروهـــا بـــا پـــالک بومـــی از 

ـــت. ـــوع اس ـــز ممن ـــهرها نی ـــن ش ای
ـــات  ـــت تخلف ـــی، ثب ـــرهنگ جهان ـــه س ـــه گفت ب
ترددهـــای غیرمجـــاز در ایـــن طـــرح توســـط 
ـــهرها  ـــف در ش ـــت تخل ـــزه ثب ـــای مکانی ـــن ه دوربی
ـــورت  ـــس ص ـــتی پلی ـــای گش ـــم ه ـــا و تی ـــاده ه و ج

ـــرد. ـــی گی م
وی افـــزود: برابـــر مصوبـــات ســـتاد ملـــی 
ـــبانه  ـــردد ش ـــای ت ـــت ه ـــا محدودی ـــا کرون ـــه ب مقابل
ــز و  ــروه قرمـ ــهرهای گـ ــه شـ ــا در همـ خودروهـ
ـــداد  ـــا ۳ بام ـــاعت ۲۲ ت ـــی از س ـــی و زرد و آب نارنج

همچنـــان ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ـــی  ـــا رانندگان ـــت: ب ـــا گف ـــی ناج ـــان اجتماع مع
کـــه نســـبت بـــه محدودیت هـــای ســـتاد مقابلـــه 
بـــا کرونـــا بی توجهـــی کننـــد برخـــورد شـــده و 
ــی  ــورت بی توجهـ ــانی در صـ ــر لسـ ــن تذکـ ضمـ
ـــود. ـــه می ش ـــال جریم ـــودت داده و اعم ـــودرو ع خ

ـــت  ـــال محدودی ـــن اعم ـــرد: ای ـــه ک ـــی اضاف جهان
ـــز، نارنجـــی و زرد  ـــم از قرم شـــامل همـــه شـــهرها اع
ـــی  ـــر بوم ـــای غی ـــرای ورود خودروه ـــود. ب ـــی ش م
ـــی از  ـــای بوم ـــروج خودروه ـــهرهای زرد و خ ـــه ش ب
ـــر  ـــه در نظ ـــان جریم ـــزار توم ـــهرهای زرد ۵۰۰ ه ش

ـــت. ـــده اس ـــه ش گرفت
علیرضـــا رئیســـی ســـخنگوی ســـتاد ملـــی 
مقابلـــه بـــا کرونـــا و پـــس از جلســـه ســـتاد 
ـــس  ـــور ریی ـــا حض ـــه ب ـــا ک ـــا کرون ـــه ب ـــی مقابل مل
ــور از  ــت: ۳۲ کشـ ــد، گفـ ــزار شـ ــوری برگـ جمهـ
ـــز، ۱۷۴ شـــهر نارنجـــی  ـــا قرم ـــت کرون لحـــاظ وضعی
و ۲۴۲ شـــهر نیـــز زرد هســـتند و رونـــد شـــیوع 
ــزگان و بوشـــهر  ــتان هـــای هرمـ کرونـــا در اسـ
ــده  ــر شـ ــون کندتـ ــود اکنـ ــی بـ ــه افزایشـ گرچـ
ــور  ــاری در کشـ ــد ایـــن بیمـ ــور کلـــی رونـ و بطـ

نزولـــی اســـت.
بـــه گفتـــه وی، اکنـــون در اســـتان هـــای 
ــزگان،  ــهر، هرمـ ــه بوشـ ــور از جملـ ــی کشـ جنوبـ
کرمـــان، سیســـتان و بلوچســـتان و یـــزد شـــاهد 

ــتیم. ــا هسـ ــد کرونـ ــش رونـ افزایـ
ـــفند ۹۸(  ـــا در ایران)اس ـــیوع کرون ـــدای ش از ابت
ــان  ــر از هموطنـ ــزار و ۵۸۸ نفـ ــا کنـــون ۸۳ هـ تـ
ـــروس  ـــن وی ـــه ای ـــال ب ـــر ابت ـــر اث ـــود را ب ـــان خ ج

از داهـــع انـــد.

با حضور وزیر بهداشت
رونمایی از واکسن اسپوتنیک تولیدی در ایران

واکســن کرونــای »اســپوتنیک ایرانــی«، دیــروز بــا حضــور وزیــر 
بهداشــت در شــهرک صنعتــی بهارســتان رونمایــی شــد.

ــژه  ــای وی ــد دارو ه ــد تولی ــه فرآین ــیما، ورود ب ــدا و س ــزارش ص ــه گ ب
درمــان کوویــد - ۱۹ از روز هــای نخســت شــیوع ایــن بیمــاری و همزمــان 
ــا  ــا، ســبب شــد ت ــن داروه ــده ای ــی تولیدکنن ــن الملل ــا شــرکت های بی ب
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، فرآینــد تولیــد ایــن محصــوالت در شــرکت 
اکتــوور نهایــی شــود و عــالوه بــر خودکفایــی در تولیــد، بــا قیمتــی کمتــر 
ــد را  ــان کووی ــر در درم ــای موث ــی، دارو ه ــای جهان ــم به ــک پانزده از ی

ارائــه کنــد.
بــا آغــاز تــالش جهانــی بــرای تامیــن واکســن کوویــد- ۱۹ و 
ــا  ــوور همچــون گذشــته ب ــی اکت ــروه داروی ــه، گ ــن زمین ــات در ای تحقیق
ــرات  ــش، مذاک ــعه خوی ــق و توس ــش تحقی ــات در بخ ــام دادن مطالع انج
ــی را  ــن های جهان ــن واکس ــی از معتبرتری ــد یک ــرای تولی ــی ب ــن الملل بی
ــا طرف هــای  ــا برگــزاری جلســات مکــرر ب از ســال گذشــته آغــاز کنــد. ب
ــی و  ــی ایران ــرکت های داروی ــایر ش ــدگان س ــور نماین ــا حض ــی ب خارج
تحــت نظــارت ســازمان غــذا و دارو، توانمنــدی هــا، اســتاندارد ها و دانــش 
ــت.  ــرار گرف ــورد بررســی کامــل و دقیــق ق ــی م فنــی مجموعه هــای ایران
ــد  ــه در تولی ــه کار رفت ــاوری ب ــود و فن ــتاندارد های موج ــاس اس ــر اس ب
واکســن اســپوتنیک وی، تجهیــزات تولیــدی بــا باالتریــن ســطح فنــاوری 
ــی  ــه داروی ــه مجموع ــاز اســت ک ــورد نی ــه روز م ــی ب ــش فن ــار دان در کن
اکتــوور مجهــز بــه ایــن دانــش و پایــه تکنولوژیــک منحصــر بفــرد اســت. 
ــوور  ــاوری اکت ــدی بخــش بیوفن ــق خطــوط تولی ــی دقی ــال ارزیاب ــه دنب ب
ــه  ــی ب ــن الملل ــان بی ــاد و اطمین ــاظ اعتم ــه لح ــرف روس و ب ــط ط توس
گــروه دارویــی اکتــوور، مجموعــه اکتــوور بــه عنــوان مرکــز تولیــد واکســن 

ــد. ــاب ش ــراردادی انتخ ــد ق ــب تولی ــپوتنیک وی در قال اس
واکســن اســپوتنیک وی در بیــش از ۶۰ کشــور جهــان از جملــه 
ــه  ــر از جمل ــور های دیگ ــیاری از کش ــیده و در بس ــت رس ــه ثب ــران ب ای
آلمــان، ایتالیــا، اســپانیا، بــالروس، اوکرایــن، صربســتان، هنــد، چیــن، کــره 
ــراردادی و  ــرای تولیــد ق ــل ب ــی، قزاقســتان، مصــر، آرژانتیــن و برزی جنوب
تحــت لیســانس انتخــاب شــده و گــروه دارویــی اکتــوور بــه عنــوان یکــی از 
نخســتین تولیــد کننــدگان ایــن واکســن در منطقــه خاورمیانــه برگزیــده 

شــده اســت.

توزیع کارت کنکور سراسری ۱4۰۰ آغاز  شد

ـــری ۱۴۰۰ از ۶  ـــون سراس ـــه آزم ـــه جلس ـــع کارت ورود ب ـــد توزی  فراین
ـــاز  ـــور آغ ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــاه در درگاه الکترونیک تیرم

ـــود.  ـــی ش م
بـــه گـــزارش ایرنـــا،  کنکـــور سراســـری ۱۴۰۰ از روز چهارشـــنبه ۹ 
ـــاه  ـــا روز شـــنبه ۱۲ تیرم ـــاز مـــی شـــود و ت ـــاه در ۴۱۴ شهرســـتان آغ تیرم

ـــه دارد. ادام
ـــاه در درگاه  ـــنبه ۶ تیرم ـــون از یکش ـــن آزم ـــه ای ـــه جلس کارت ورود ب
www. ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور بـــه نشـــانی الکترونیکـــی

ـــه  ـــاه ادام ـــنبه ۱۲ تیرم ـــا روز ش ـــود و ت ـــی ش ـــاز م sanjesh.org آغ
دارد.

ـــوط  ـــات مرب ـــتن اطالع ـــار نداش ـــل در اختی ـــه دلی ـــی ب ـــه متقاض چنانچ
ـــت  ـــه پرین ـــق ب ـــاز، موف ـــورد نی ـــری م ـــد پیگی ـــا ک ـــده ی ـــماره پرون ـــه ش ب
کارت شـــرکت در آزمـــون خـــود نمـــی شـــود، بـــا مراجعـــه بـــه درگاه 
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور و ورود بـــه سیســـتم پاســـخگویی 
ـــبت  ـــری، نس ـــوع پیگی ـــن موض ـــون و تعیی ـــام آزم ـــاب ن ـــن انتخ همچنی
ـــری  ـــد پیگی ـــا ک ـــده ی ـــماره پرون ـــه ش ـــوط ب ـــات مرب ـــت اطالع ـــه دریاف ب

ـــد. ـــدام کنن ـــام اق ـــت ن ثب

برنامه زمانی برگزاری آزمون های پنج گانه
ــوزش کشــور،  ــازمان ســنجش آم ــدی س ــان بن ــه زم ــر اســاس برنام ب
کنکــور گــروه آزمایشــی هنــر روز چهارشــنبه ۹ تیــر مــاه، ۲ گــروه 
ــاه،  ــر م ــی روز پنجشــنبه ۱۰ تی ــوم انســانی و ریاضــی و فن آزمایشــی عل
گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی روز جمعــه ۱۱ تیــر مــاه و گــروه آزمایشــی 

ــی شــود. ــزار م ــاه برگ ــر م ــای خارجــی روز شــنبه ۱۲ تی ــان ه زب
در کنکـــور سراســـری ۱۴۰۰ تعـــداد یـــک میلیـــون و ۳۶۷ هـــزار و 
ـــه  ـــوزه ب ـــزار و ۵۲۲ ح ـــه ه ـــه در س ـــد ک ـــرده ان ـــام ک ـــت ن ـــر ثب ۸۵۲ نف

ـــد. ـــی پردازن ـــت م رقاب
ــخنگوی  ــن آمیزی، سـ ــه زریـ ــین فاطمـ ــالم پیشـ ــاس اعـ ــر اسـ بـ
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور، کنکـــور سراســـری ۱۴۰۰ تعـــداد 
ـــر وزارت  ـــد نظ ـــای م ـــتان ه ـــه در بیمارس ـــی دارد ک ـــب کرونای ۱۲۸ داوطل

بهداشـــت در ایـــن آزمـــون شـــرکت مـــی کننـــد.
ـــکل  ـــتر پروت ـــت بیش ـــا رعای ـــز ب ـــهرهای قرم ـــری در ش ـــون سراس آزم
هـــای بهداشـــتی برگـــزار مـــی شـــود؛ عـــالوه بـــر ایـــن بـــه شـــهرهای 
قرمـــز اعـــالم شـــد کـــه در داخـــل ایـــن شـــهرها، حـــوزه برگـــزاری 
ـــروج  ـــری از خ ـــان و جلوگی ـــد داوطلب ـــت و آم ـــش رف ـــرای کاه ـــون ب آزم

آنهـــا از شـــهر محـــل ســـکونت داوطلـــب در نظـــر گرفتـــه شـــود.

6۰4 کیلو مواد مخدر در کرمان کشف شد
ــواد  ــو مـ ــف، ۶۰۴ کیلـ ــان از کشـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
مخـــدر شـــامل ۵۲۴ کیلـــو و ۸۰۰ گـــرم حشـــیش و ۷۹ کیلـــو و ۶۰۰ گـــرم 
ـــان و  ـــم و کرم ـــای ب ـــتان ه ـــس شهرس ـــترک پلی ـــات مش ـــاک در عملی تری

ـــر داد.  ـــمنان خب ـــتان س ـــس اس ـــی پلی ـــکاری اطالعات ـــا هم ب
ــی  ــزود: در پـ ــری افـ ــا ناظـ ــردار عبدالرضـ ــا، سـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــان  ـــس کرم ـــه پلی ـــتان ســـمنان ب ـــس اس ـــکاس گزارشـــی از ســـوی پلی انع
مبنـــی بـــر دپـــوی محمولـــه هـــای ســـنگین مـــواد مخـــدر در چنـــد 
منـــزل مســـکونی در محـــدوده شـــهر بـــم، مامـــوران پلیـــس مبـــارزه 
بـــا مـــواد مخـــدر شهرســـتان هـــای بـــم و کرمـــان در یـــک عملیـــات 
ـــر را  ـــورد نظ ـــازل م ـــی من ـــت مکان ـــده و موقعی ـــل ش ـــترک وارد عم مش

شناســـایی کردنـــد.
ــوران ضمـــن  ــات ضربتـــی مامـ ــار داشـــت: در ایـــن عملیـ وی اظهـ
هماهنگـــی بـــا مراجـــع قضایـــی در بازرســـی از ســـه منـــزل مســـکونی 
ـــرم  ـــو و ۶۰۰ گ ـــیش و ۷۹ کیل ـــرم حش ـــو و ۸۰۰ گ ـــوع ۵۲۴ کیل در مجم
تریـــاک کشـــف و در ایـــن رابطـــه ۲ متهـــم کـــه قصـــد داشـــتند ایـــن 
ـــر  ـــود در دیگ ـــان خ ـــایر رابط ـــت س ـــه دس ـــج ب ـــه تدری ـــا را ب ـــه ه محمول

ـــد. ـــتگیر کردن ـــانند دس ـــور برس ـــاط کش نق
فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه دســـت یابـــی 
ـــان  ـــراد و قاچاقچی ـــایر اف ـــا س ـــه ب ـــی در رابط ـــات خوب ـــه اطالع ـــس ب پلی
خـــرد و کالن مرتبـــط بـــا ایـــن متهمـــان خاطرنشـــان کـــرد: در ســـایه 
ـــه  ـــور ک ـــهروندان و همانط ـــئوالنه ش ـــکاری مس ـــی و هم ـــرافیت اطالعات اش
ـــه  ـــن محمول ـــه کشـــف ای ـــر ب ـــمنان منج ـــتان س ـــس اس ـــی پلی کار اطالعات
ـــوداگران مـــرگ و  ـــتان کرمـــان شـــد، س ـــی در اس ـــواد افیون ـــنگین م س
عامـــالن نابـــودی نســـل جـــوان بایـــد در هـــر کجـــای کشـــور منتظـــر 

ـــند. ـــت باش ـــم و امنی ـــان نظ ـــنگین خادم ـــات س ضرب
ـــرق  ـــرزی ش ـــای م ـــتان ه ـــا اس ـــاورت ب ـــل مج ـــه دلی ـــان ب ـــتان کرم اس
ـــه  ـــت ک ـــدر اس ـــواد مخ ـــای م ـــان و بانده ـــردد قاچاقچی ـــل ت ـــور مح کش
ـــادی  ـــوی زی ـــادی و معن ـــده شـــوم خســـارات م ـــن پدی ـــا ای ـــارزه ب در راه مب

ـــود. ـــی ش ـــل م متحم

مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان بــا 
ــگ  ــدن فرهن ــه ش ــت نهادین ــه اهمی ــاره ب اش
درخواســت نســخه الکترونیــک در جامعــه 
گفــت: بیمــاران از پزشــکان نســخه الکترونیــک 

ــد.  ــت کنن درخواس
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد جعفــری افــزود: 
ــرای  ــوز اج ــا هن ــب ه ــکان و مط ــی پزش برخ
ــد  طــرح نســخه الکترونیــک را آنطــور کــه بای

ــد. ــاور ندارن ب
ــون ۸۰۰  ــک میلی ــه ی ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار نفــر در کرمــان زیــر پوشــش بیمــه 
ــر  ــغ ب ــرد: بال ــح ک ــد تصری ــرار دارن ســالمت ق
۶۰ درصــد جمعیــت ایــن اســتان از ایــن 

ــی کننــد. ســازمان خدمــات دریافــت م
ــان  ــتان کرم ــالمت اس ــه س ــرکل بیم مدی
ادامــه داد: افــراد تحــت پوشــش بیمــه ســالمت 
در اســتان کرمــان از بیــش از هــزار و ۴۰۰ 
موسســه درمانــی طــرف قــرارداد ایــن ســازمان 
ــغ  ــه بال ــد و ماهان ــی کنن ــت م ــات دریاف خدم
ــه  ــی ب ــردش مال ــان گ ــارد توم ــر ۵۵ میلی ب

ــود.  ــی ش ــت م ــی پرداخ ــات درمان موسس
وی اظهــار داشــت: در برنامــه راهبــردی 
ــف  ــالمت مکل ــه س ــران بیم ــالمت ای ــه س بیم
و  اســت  الکترونیــک  خریــد خدمــات  بــه 
ــی،  ــای اساس ــور گام ه ــازمان در کش ــن س ای
راهبــردی و زیربنایــی در ایــن بخــش برداشــته 
ــه  ــب و موسس ــزار مط ــه ۲۷ ه ــوری ک ــه ط ب
درمانــی طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی 

ــد. ــی دهن ــام م ــک را انج الکترونی
 جعفــری بیــان کــرد: تولیــد دفترچــه 
بیمــه در صنــدوق هــا از اول تیرمــاه در اســتان 
ــده  ــف ش ــل متوق ــور کام ــه ط ــای کشــور ب ه
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــه م ــوری ک ــه ط ب
تابســتان ســال جــاری مقــدار نســخه  در 
ــه ۲ ســال  ــک صــادر شــده نســبت ب الکترونی
گذشــته بــه اوج خــود برســد و کمتــر موسســه 
ای باقــی بمانــد کــه نســخه را بــه شــکل 
ــاخت  ــرا زیرس ــرا زی ــد زی ــز کن ــذی تجوی کاغ

 ۲۴ پاســخگویی  و  پشــتیبانی  الزم،  هــای 
ــت . ــم اس ــاعته فراه س

نسخه نویسی الکترونیک در 27 هزار 
مطب و مؤسسه درمانی در کشور

ــک  ــی الکترونی ــخه  نویس ــرح نس ــر ط دبی
نسخه نویســی  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور 
الکترونیــک در بیــش از ۲۷ هــزار مطــب و 
ــود  ــی  ش ــام م ــور انج ــی کش ــه درمان مؤسس
گفــت: زیرســاخت ها مــورد نیــاز بــرای اجــرای 
طــرح نسخه نویســی الکترونیــک در کشــور 

وجــود دارد.
وی گفــت: نــرم افــزار نســخه نویســی 
ســازمان بیمــه ســالمت بــه گونــه ای طراحــی 
شــده کــه بــا کمتریــن میــزان امکانــات و 
و  دارد  نویســی  نســخه  قابلیــت  اینترنــت، 
ــت و  ــا تبل ــه ب ــودن رایان درصــورت موجــود نب
ــوان  ــی ت ــز م ــراه نی ــن هم ــای تلف ــی ه گوش

ــرد. ــادر ک ــک ص ــخه الکترونی نس
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان بــا 
ــگاه  ــت دانش ــه هم ــان ب ــه در کرم ــان اینک بی
هــای علــوم پزشــکی در ابتــدای ســال جــاری 
تمــام مراکــز نســخه نویســی دولتــی وارد 
ــدند و  ــک ش ــخه الکترونی ــدور نس ــه ص چرخ
همزمــان بــا متوقــف شــدن چــاپ دفتــر بیمــه 
ــه  ــز ب ــگاهی مجه ــای دانش ــک ه ــام کلین تم

ــدند. ــک ش ــخه الکترونی نس
ــی وارد  ــالمت در حال ــه س ــت: بیم وی گف
تیرمــاه مــی شــود کــه تعــداد اندکــی از مطــب 
ــان کار نســخه  ــهر کرم ــط در ش ــم فق ــا آنه ه
نویســی الکترونیــک را بــه تازگــی آغــاز کــرده 
انــد کــه ممکــن اســت نیــاز آموزشــی داشــته 
ــخه نویســی  ــز نس ــام مراک ــه تم ــند و گرن باش
ــاده اجــرای طــرح نســخه  و نســخه پیچــی آم

ــک هســتند. نویســی الکترونی
ــال  ــرداد س ــان خ ــا پای ــت: ت ــری گف جعف
جــاری در کرمــان ۹۵ درصــد از نســخ بــه 
صــورت الکترونیــک صــادر شــده و فقــط پنــج 
درصــد بــه شــکل کاغــذی ارســال شــده اســت 

ــم در کشــور ۴۷ درصــد اســت. ــن رق ــه ای ک
ــان  ــتان کرم ــالمت اس ــه س ــرکل بیم مدی
ــن، ارزان و  ــواده را ام ــک خان ــن پزش همچنی
آســان تریــن مســیر دریافــت خدمــات پزشــکی 
معرفــی کــرد و گفــت: مشــاور ارزان بــرای 
ــان  ــان درم ــه هم ــاز ک ــوع نی ــن ن ــی تری حیات
ــواده انجــام مــی  ــق پزشــک خان اســت از طری

شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه ۸۵ درصــد بیمــاری هــا 
ــواده درمــان مــی شــود و  توســط پزشــک خان
فقــط ۱۵ درصــد نیــاز بــه ارجــاع دارد تصریــح 
کــرد: بهتریــن مشــاور بــرای ارجــاع به پزشــک 

متخصــص پزشــکان خانــواده هســتند.

ــه  ــاران ب ــات بیم ــت: مراجع ــری گف جعف
ــه  ــی در ســال گذشــته نســبت ب ــز درمان مراک
ــته  ــش داش ــل از آن ۳۹ درصــد کاه ــال قب س
ــار  ــر رفت ــا و تغیی ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــه ب ک
مــردم بــوده در حالــی کــه تعــداد بیمــه 

ــت. ــده اس ــم نش ــدگان ک ش

نسخه نویسی الکترونیک مزایای 
زیادی دارد 

معــاون درمــان اداره کل بیمــه ســالمت 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه مــردم نســبت 
بــه نســخه نویســی الکترونیــک در مطــب 
ــر  ــه گ ــت مطالب ــا اس ــق آنه ــه ح ــکان ک پزش
باشــند گفــت: ایــن طــرح مزایــای زیــادی دارد.

ــده الکترونیــک  ــوام از تشــکیل پرون امیــر ق
ســوابق بیمــار و تکمیــل آن بــه عنــوان یکــی از 
مزایــای اســتفاده از نســخه نویســی الکترونیــک 
نــام بــرد و گفــت: در دســترس بــودن پرونــده 
ــای  ــر مزای ــکان از دیگ ــرای پزش ــک ب الکترونی

اجــرای ایــن طــرح اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در روش نســخه نویســی 
الکترونیــک مجــوز تجویــز و ارائــه داروهایــی را 
ــرده باشــد  ــت ک ــی دریاف ــه تازگ ــار ب ــه بیم ک
داده نمــی شــود گفــت: امــکان دریافــت برخــی 
اقــالم دارویــی نســخه از دو یــا چنــد داروخانــه 
در نســخه نویســی الکترونیــک فراهــم اســت.

وی تاکیــد کــرد: زیرســاخت الزم بــرای 
ــک در  اجــرای طــرح نســخه نویســی الکترونی
ــا  ــکان ب ــت و پزش ــم اس ــان فراه ــتان کرم اس
ــود  ــده و وج ــام ش ــای انج ــانی ه ــالع رس اط
ــور  ــه ط ــرح ب ــن ط ــرای ای ــان از اج کارشناس

ــد.  ــالع دارن ــل اط کام
معــاون درمــان اداره کل بیمــه ســالمت 
ــای  اســتان کرمــان گفــت: مــردم بایــد از مزای
طــرح نســخه نویســی الکترونیــک مطلــع 
ــردم  ــه م ــه مطالب ــم ب ــن مه ــر ای ــند و اگ باش
تبدیــل شــود پزشــکان بــا رغبــت بیشــتر کار را 

ــد.  ــی دهن ــام م انج

ــاه  ــات ۲۸ خردادم ــه در انتخاب ــردم مراغ م
ــورای  ــب ش ــر در ترکی ــترین تغیی ــاری بیش ج
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــم زدن ــهر را رق ــالمی ش اس
ــه  ــم مراغ ــورای شش ــان ش ــک از منتخب هیچ ی
ســابقه عضویــت در شــورا طــی پنــج دوره 
گذشــته را ندارنــد و در حقیقــت تعــداد انــدک 
بــه  شــورا  انتخابــات  در  شــرکت کنندگان 

ــد.  ــاد رای دادن ــن نه ــی در ای ــر اساس تغیی
بــه گــزارش ایرنــا، نــگاه آمــاری بــه میــزان 
ــات  ــه در انتخاب ــهر مراغ ــردم ش ــارکت م مش
 ۷۳ کــه  می دهــد  نشــان  ششــم  شــورای 
درصــد از ۱۸۶ هــزار نفــر جمعیــت ایــن 
شــهر، طــی روز ۲۸ خردادمــاه واجــد شــرایط 
ــای رای  ــوع برگ ه ــا مجم ــد ام رای دادن بودن
ــزار و ۳۸۰ را  ــدد ۵۱ ه ــا ع ــل صندوق ه داخ

نشــان می دهــد. 
ــارکت  ــر مش ــرگ رای بیانگ ــداد ب ــن تع ای
ــا  ــوده ام ــن شــهر ب ــردم ای ۳۷.۸۴ درصــدی م
تعــداد رای هــای صحیــح کــه آرای نامزدهــای 
انتخابــات شــورای ششــم مراغــه از میــان 
آنهــا شــمارش شــد، ۴۶ هــزار و ۵۴۲ رای 
اســت و چهــار هــزار و ۸۳۸ رای باطلــه در 
مراغــه  ششــم  شــورای  رای  صندوق هــای 

ــت. ــود داش وج
پایین تــر  و  پاییــن،  مشــارکت  همیــن 
ــورای  ــح در ش ــای صحی ــداد رای ه ــودن تع ب
ــر نخســت  ــا نف ــد ت ــه موجــب ش ششــم مراغ
مراغــه  منتخبــان شــورای ششــم  لیســت 
ــزار  ــج ه ــا پن ــار« ب ــم خوش رفت ــی »ابراهی یعن
ــر  ــاد موث ــن نه ــت ای ــرای عضوی و ۷۶۷ رای ب
ــی  ــود؛ در حال ــاب ش ــهری انتخ ــعه ش در توس
ــزار  ــورد ۲۰ ه ــی رک ــای قبل ــی دوره ه ــه ط ک
ــرای اعضــای شــورای مراغــه ثبــت  ــز ب رای نی

ــود.  ــده ب ش

نگاهی به ترکیب شورای مراغه طی 

پنج دوره گذشته 
نگاهــی گــذرا بــه ترکیــب شــورای اســالمی 
ــج دوره گذشــته نشــان  ــه طــی پن شــهر مراغ
ــو  ــر ۶ عض ــل ۲ و حداکث ــه حداق ــد ک می ده
شــورا تکــرار شــده اســت تــا جایــی کــه 
ــک  ــدان و ی ــی از معتم ــا ترکیب ــورای اول ب ش
ــورای دوم  ــت و ش ــکل گرف ــی ش ــال سیاس فع
ــراری  ــو تک ــار عض ــی از چه ــا ترکیب ــه ب مراغ

ــد. ــکیل ش تش
ــا آرای  ــه ب ــهر مراغ ــورای ش ــوم ش دوره س
متفــاوت و قابــل تامــل مــردم ایــن کهن شــهر 
همــراه شــد زیــرا برعکــس ۲ دور قبلــی، 
ــدار  ــا ســابقه فرمان ــک شــخصیت سیاســی ب ی
بودنــش در شهرســتان های اطــراف وارد شــورا 
ــورای دوم  ــای ش ــر از اعض ــا ۲ نف ــد و تنه ش
ــا  ــد ت ــای جدی ــه اعض ــا هم ــدند ام ــرار ش تک
ــتند و  ــان داش ــوابق کاری درخش ــدودی س ح

ــد. ــده بودن ــناخته ش ش
ــده  ــاوت عم ــه دو تف ــارم مراغ ــورای چه ش
ــرا هــم تعــداد اعضــای آن ۱۱ نفــر  داشــت زی
ــه  ــرار اعضــا را تجرب ــم بیشــترین تک ــود و ه ب
کــرد تــا جایــی کــه ۶ نفــر از ۱۱ عضــو شــورا 

ــدند. ــرار ش در آن دوره تک
دور پنجــم نیــز پنــج عضــو تکــراری داشــت 
و ســیدجواد عطارموســوی، علــی عباســی، 
یحیــی غالمــی، مرتضــی باســتانی و رقیــه 
رســتمی تکــرار شــدند و ۲ عضــو جدیــد 
شــامل »احمــد ملکــی« و ناظــم عزیــزی« 
یکــی بــا پشــتوانه ســوابق تحصیلــی و دیگــری 
ــه جمعیــت  ــان ک ــتوانه رای فرهنگی ــه پش ب
قابــل توجهــی در مراغــه دارنــد، بــه ایــن نهــاد 

ــد.  راه یافتن

پیام مردم مراغه در انتخابات شورای 
ششم روشن است

پیــام مــردم ایــن کهن شــهر بــرای مجموعــه 
ــک  ــرا از ی ــت شــهری روشــن اســت زی مدیری
طــرف عــده ای انگیــزه الزم را بــرای مشــارکت 
در انتخابات شــورای ششــم نداشــتند و از طرف 
ــه  ــات ب ــز شــرکت کنندگان در انتخاب ــر نی دیگ
ــی در  ــت خانه تکان ــی و در حقیق ــر اساس تغیی

شــورا رای دادنــد.
ــزاران  ــئولیت خدمتگ ــوع مس ــن موض همی
ایــن  پایــدار  توســعه  قبــال  در  مــردم 

ــش رو  ــال های پی ــا و س ــی ماه ه ــهر ط کهن ش
را ســنگین تر می کنــد و بــه نظــر می رســد 
ــد  ــهری بای ــران ش ــم مدی ــان و ه ــم منتخب ه
ــردم را  ــای م ــتر مطالبه ه ــیت بیش ــا حساس ب

ــد. ــال کنن دنب
مطالبه هایــی چــون مبــارزه بــا فســاد، رفــع 
ــک  ــات از ی ــه امکان ــع عادالن ــض و توزی تبعی
ــع معضــالت  ــه رف ســو و ســرعت بخشــیدن ب
ــوا  ــی ه ــک، آلودگ ــون ترافی ــهر چ اساســی ش
ــر  ــات شــهری نامناســب از ســوی دیگ و خدم
ــود  ــت موج ــردم را از وضعی ــی از م ــه برخ ک

ــت. ــرده اس ــد ک گله من
 ۲۸ انتخابــات  در  ایرنــا  گــزارش  بــه 
خردادمــاه ۲۰۱ هــزار و ۲۳۴ نفــر از مــردم 
ــد  ــرایط رای بودن ــد ش ــه واج ــتان مراغ شهرس
کــه ۹۱ هــزار و ۳۶۸ نفــراز آنــان در انتخابــات 
ــم  ــورای شش ــان ش ــد و منتخب ــرکت کردن ش
ــزار و  ــا شــمارش ۵۱ ه ــز ب ــن کهن شــهر نی ای
۳۸۰ رای ماخــوذه مشــخص شــدند کــه چهــار 
ــود. ــه ب ــا رای باطل ــورد از آنه ــزار و ۸۳۸ م ه

ــم  ــب »ابراهی ــه ترتی ــات ب ــن انتخاب در ای
رای،   ۷۶۷ و  هــزار  پنــج  بــا  خوش رفتــار« 
ــزار و ۷۶۵  ــج ه ــا پن »حســین شــیخ فرجی« ب
رای، »بهمــن محمــودی« بــا پنــج هــزار و ۶۹۵ 
ــزار و ۶۴۴  ــج ه ــا پن ــی« ب رای، »ناصــر رحمت
ــزار و ۲۰۴  ــج ه ــا پن ــه ســعیدی« ب رای، »رقی
رای، »النــاز پاکــرو« بــا پنــج هــزار و ۱۰۶ رای 
و »رضــا عســگری« بــا چهــار هــزار و ۵۲۹ رای 

ــی انتخــاب شــدند. ــه عنــوان اعضــای اصل ب
همچنیــن »محمــد اکرمــی« بــا چهــار هزار 
و ۲۲۷ رای، »محمــد قربانی فــر« بــا ســه هــزار 
ــه هزار و  ــا س ــی« ب ــی غالم و ۹۹۹ رای، »یحی
۷۲۴ رای، »علــی عباســی« بــا ســه هزار و ۵۷۵ 
ــه هزار  ــا س ــزاده« ب ــیدمصطفی امام رای و »س
و ۴۲۱ رای بــه عنــوان اعضــای علی البــدل 
شــورای اســالمی شــهر مراغــه انتخــاب شــدند.

دو کــودک مازندرانــی که اردیبهشــت امســال در بابل نخســتین 
عمــل کاشــت حلــزون اســتان مازنــدران روی آنهــا انجــام شــده بود 
، امــروز پــس از پایــان فرآینــد مراقبت هــای درمانــی بــرای اولیــن 

بــار توانســتند صــدای اطراف خــود را بشــنوند. 
بــه گــزارش ایرنــا ، نخســتین مرکــز کاشــت حلــزون مازنــدران 
ــا  ــل ب ــی باب ــت اهلل روحان ۹ اردیبهشــت امســال در بیمارســتان آی
حضــور رئیــس کمیســیون کاشــت حلــزون کشــور انجام گشــایش 
یافــت و در همــان روز نیــز عمــل کاشــت بــرای دختــر ۱۸ ماهــه 
بهشــهری و پســر ۲۳ ماهــه فریدونکنــاری انجــام شــد کــه امــروز 
بــا قــرار دادن بخــش خارجــی پردازشــگر کاشــت حلزون شــنوایی، 

هــر دو کــودک شــنوایی خــود را بــه دســت آوردنــد.
مدیــر گــروه شنوایی شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل 
ــش  ــم بخ ــزی و تنظی ــازی، برنامه ری ــد فعال س ــه رون ــت ک گف
ــروه  ــط گ ــنوایی توس ــزون ش ــت حل ــگر کاش ــی پردازش خارج
ــرای دو کــودک بهشــهری و  ــن دانشــگاه ب شــنوایی شناســی ای
فریدونکنــاری کــه ۹ اردیبهشــت تحــت عمــل جراحــی کاشــت 
حلــزون قــرار گرفتــه بودنــد، بــا موفقیــت بــه ســرانجام رســید.

محســن منــادی افــزود: کاشــت حلــزون از دو بخــش اصلــی 
ــه صــورت قــالب  تشــکیل شــده اســت. بخــش خارجــی کــه ب

ــا  ــه ب ــی ک ــش داخل ــرد و بخ ــرار می گی ــوش ق ــد دور گ مانن
جراحــی قــرار داده شــده بــه وســیله یــک آهنربــای قــوی بهــم 

ــوند. ــل می ش متص
وی اظهــار کــرد: بخــش خارجــی شــامل میکروفــون، پردازشــگر 
گفتــار و فرســتنده اســت کــه میکروفــون و پردازشــگر گفتــار ماننــد 
ســمعک پشــت گوشــی در یــک واحــد کوچــک قــرار می گیرنــد و 

یــک ســیم کوچــک آن هــا را بــه فرســتنده وصــل می کنــد.
مدیــر مرکــز کاشــت حلــزون شــنوایی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــادر ب ــروز ق ــودک از ام ــن دو ک ــت : ای ــل گف ــکی باب پزش
شــنیدن صداهــای پیرامــون خــود هســتند ، امــا ایــن مســاله در 
ــن  ــرای تالش هــای والدی ــودن، آغــازی ب ــز اهمیــت ب عیــن حائ
ــتر  ــکاری بیش ــه هم ــنوایی و ادام ــل ش ــایر مراح ــری س و پیگی
ــور  ــه منظ ــی ب ــی و شنوایی شناس ــروه توانبخش ــا کارگ ــا ب آنه
ــیدن  ــر رس ــه ثم ــا و ب ــر از فرصت ه ــتر و بهت ــدی بیش بهره من

ــت. ــده اس ــام ش ــای انج ــی تالش ه نهای
ــه  ــر ۱۸ ماه ــرای دخت ــنوایی ب ــزون ش ــت حل ــل کاش عم
بهشــهری و پســر ۲۳ ماهــه فریدونکنــاری توســط تیــم جراحــی 
ــه سرپرســتی دکتــر کیاکجــوری متخصــص گــوش و حلــق و  ب
بینــی و فلوشــیپ اتولــوژی و نورواتولــوژی و کوکلئــار ایمپلنــت 

ــل انجــام شــد. ــوم پزشــکی باب دانشــگاه عل
بــه گفتــه مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل از زمــان 
ــزون  ــل کاشــت حل ــه عم ــون س ــا کن ــز ت ــن مرک ــدازی ای راه ان
انجــام شــده کــه دو مــورد اکنــون بــه ســرانجام رســیده و یــک 
عمــل دیگــر نیــز حــدود دو هفتــه پــس از دو عمــل اول انجــام 
شــد. همچنیــن در حــال حاضــر ۹ متقاضــی کاشــت حلــزون در 
نوبــت انجــام هســتند کــه پــس از وارد شــدن پروتــز مــورد نیــاز 

عمــل، کاشــت حلــزون بــرای آن هــا نیــز انجــام خواهــد شــد.
ــز کاشــت در  ــن مرک ــل پانزدهمی ــزون باب ــز کاشــت حل مرک
ــتان های  ــت اس ــدران، جمعی ــر مازن ــالوه ب ــه ع کشــور اســت ک

ــد. ــش می ده ــز پوش ــتان را نی ــمنان و گلس س
جراحــی کاشــت حلــزون بــه دلیــل ضــرورت رعایــت زمــان 
ــه  ــت و ب ــاس اس ــیار حس ــدی بس ــل فراین ــرای عم ــی ب طالی
ــوب  ــر محس ــه ب ــی هزین ــزات اختصاص ــه تجهی ــاز ب ــر نی خاط
می شــود. بــه گفتــه ســید بصیــر هاشــمی رئیــس مرکــز کاشــت 
ــرای هــر  ــران، هزینــه هــر ایمپلنــت کاشــته شــده ب حلــزون ای
ــن عمــل  ــران ای ــا در ای ــزار دالر اســت، ام ــار حــدود ۱۴ ه بیم
ــار حــدود ۶  ــر بیم ــرای ه ــی کشــور ب ــت نظــام درمان ــا حمای ب

ــه دارد. ــان هزین ــون توم میلی

مدیرکل بیمه سالمت کرمان:

بیماران از پزشکان نسخه الکترونیک درخواست کنند 

تغییر اساسی در شورای شهر مراغه

نخستین عمل کاشت حلزون در مازندران با موفقیت انجام شد

آگهی تجدید  مزایده اموال منقول  
)نوبت اول (
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کـــوی معلـــم خیابـــان فرهنـــگ 
ـــوی  ــی ک ــا د عادلـ ــه: فرهـ ــوم علیـ محکـ

شـــهید باکـــری شـــهید افشـــاری
مورد مزایده عبارت است از 

دو دســـتگاه هـــود، ۱- دســـتگاه هـــود ارج 
ــا بـــه قیمـــت ۶/۵۰۰/۰۰۰  خـــرز مـــدل فافـ
ریـــال و۲-هـــود اطلـــس مـــدل ۲۰۲ بـــه 
قیمـــت ۶/۲۰۰/۰۰۰ ریـــال جمـــع مبلـــغ 
قیمـــت پایـــه کارشناســـی دوازده میلیـــون 
ــای  ــه آقـ ــق بـ ــال متعلـ ــزار ریـ ــد هـ وهفتصـ
فرهـــاد عادلـــی واقـــع در کـــوی شـــهید 

ــاری  ــهید افشـ ــری شـ باکـ

شرایط مزایده 
ـــخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶  ـــه تاری ـــده ب ـــه مزای ۱- جلس
روز شـــنبه راس ســـاعت ۱۱صبـــح بـــا حضـــور 
ـــده  ـــد و نماین ـــان خری ـــده متقاضی ـــن پرون طرفی
ــکام  ــرای احـ ــر اجـ ــرم دردفتـ ــتان محتـ دادسـ
ــتری  ــل اختـــالف دادگسـ ــورای حـ ــی شـ مدنـ

میانـــدوآب برگـــزار خواهـــد شـــد 
۲- برنـــده مزایـــده بایســـتی ۱۰ درصـــد 
قیمـــت معاملـــه را فـــی المجلـــس و الباقـــی را 
ظـــرف مـــدت  یـــک مـــاه از تاریـــخ مزایـــده 

پرداخـــت نمایـــد
۵ روز قبـــل  ۳- متقاضیـــان مـــی تواننـــد 
از جلســـه مزایـــده بـــا هماهنگـــی ایـــن 
ــد  ــده بازدیـ ــورد مزایـ ــوال مـ ــر از امـ دفتـ

ــد  نماینـ
۴- کلیـــه هزینه هـــای نقـــل و انتقـــال و 
غیـــره برعهـــده برنـــده مزایـــده مـــی باشـــد.

 م الف: ۱۰

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای 
حل اختالف شهرستان میاندوآب

صادقی
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سس سیر چاشنی خوشمره برای 
انواع فست فود   

سس سیر و فلفل
بــرای طــرز تهیــه ســس ســیر و فلفــل ، ســیر 
ــه  ــه آن اضاف ــرش را ب ــد و آب لیموت ــه کنی را ل
کــرده و در حــال هــم زدن تخــم مــرغ ، خــردل ، 

ــه کنیــد.  فلفــل و نمــک را اضاف
ــت  ــه باف ــد ک ــه کنی ــی اضاف ــا جای ــن را ت روغ

ــرد.  ــز بگی مایون
سس سیر کبابی

فــر را بــا  دمــای ۱۸۰ درجــه ســانتیگراد 
ــود. ــرم ش ــا گ ــد ت ــن کنی روش

ــی از  ــه کم ــوری ک ــه ط ــیر را ب ــه س ــر بوت س
روی حبــه هــا بریــده شــود بــرش بزنیــد و بوتــه 
ســیر را داخــل فویــل آلومینیومــی بپیچیــد و 

ــد. ــون بریزی ــن زیت ــک و روغ ــش نم روی
ــه  ــرف ب ــک ظ ــل ی ــیر را داخ ــای س ــه ه بوت
مــدت ۲۰ - ۲۵ دقیقــه در فــر بگذاریــد تــا برشــته 

ــی شــود.  و کباب
ــه  ــار ب ــی فش ــا کم ــدن ب ــک ش ــد از خن بع
کمــک فویــل ســیرها کــه کامــال نــرم و لــه شــده 

ــد. ــی آین ــرون م ــت بی ــد از پوس ان
همــه مــواد را بــه جــز پیازچــه بــا هــم مخلــوط 
ــرای  ــود. ب ــت ش ــا یکدس ــد ت ــم بزنی ــد و ه کنی

تزئیــن ســس از پیازچــه اســتفاده کنیــد. 
سس ماست و سیر رژیمی

بــرای تهیــه ســس ســیر رژیمــی میتوانیــد بــه 
جــای خامــه و روغــن زیتــون ماســت را جایگزیــن 

. کنید
تمــام مــواد را در میکســر ریختــه هــم بزنیــد 

یکدســت شــود. 
سس سیر با نشاسته

ــته  ــا نشاس ــیر ب ــس س ــه س ــرز تهی ــرای ط ب
ســیر هــا را حبــه کنیــد و روی ســینی فــر 
ــری  ــه در ف ــا ۱۰ دقیق ــدت ۸ ت ــه م ــد و ب بچینی
کــه بــا دمــای ۲۰۰ درجــه ســانتیگراد گــرم شــده 

ــزد . ــا بپ ــد ت بگذازی
ــه و  ــه ســرد شــد  پوستشــان را گرفت ســیر ک

ــه  کنیــد. ل
نشاســته را در آب حــل کــرده و روی حــرارت 

مالیــم قــرار دهیــد و هــم بزنیــد غلیــظ شــود. 
ــه  ــواد را ب ــایر م ــرده س ــوش ک ــعله را خام ش
ــت  ــد یکدس ــم بزنی ــد و ه ــه کنی ــته اضاف نشاس

ــود.   ش
سس سیر عربی یا لبنانی

ــی  ــیر لبنان ــس س ــا س ــی ی ــیر عرب ــس س س
ــه  ــناخته میشــود ک ــم ش ــوم ه ــام ســس ت ــه ن ب
متیوانیــد در انــواع ســاالد و همــراه غذاهــای 

ــد. ــل نمایی ــف می مختل
بــرای طــرز تهیــه ســس عربــی ، ســیر را 
ــاز  ــک در غذاس ــراه نم ــه هم ــه ب ــت گرفت پوس

میکــس کنیــد.
اطــراف ظــرف را تمیــز کــرده و بــا ســرعت کــم 
ــم  ــد و روغــن را کــم ک ــه دهی ــه هــم زدن ادام ب

اضافــه کنیــد. 
بعــد از ۳۰ ثانیــه ، آبلیمــو را هــم بیفزاییــد. ۴۵ 
ثانیــه دیگــر بــه هــم زدن ادامــه دهیــد تــا ســس 

شــما فــرم مایونزســیر بگیــرد.
ــه  ــرای فیل ــیر ب ــس س ــه س ــرز تهی ــرای ط ب
اســتریپس ، طــرز تهیــه ســس ســیر بــرای 
قــارچ ســوخاری بــدون اســتفاده از ســس مایونــز 

ــد.  ــتفاده کنی ــواد اس ــن م ــد از همی میتوانی
سس سیر رستورانی

بــرای طــرز تهیــه ســس ســیر رســتورانی مــواد 
خشــک را بــا هــم ترکیــب کــرده و ســس مایونــز 
را بــه آن هــا اضافــه کــرده حــدود ۱۵ دقیقــه هــم 

. نید بز
تــا  بزنیــد  هــم  کــرده  اضافــه  را  آبلیمــو 

شــود.  یکدســت 
ــا  ــیر ت ــس س ــت س ــردن غلظ ــم ک ــرای ک ب
جایــی کــه نیــاز اســت حیــن هــم زدن آب اضافــه 

ــد. کنی
ــه  ــرای فیل ــیر ب ــس س ــه س ــرز تهی ــرای ط ب
اســتریپس ، طــرز تهیــه ســس ســیر بــرای قــارچ 
ســوخاری میتوانیــد از همیــن مــواد اســتفاده 

ــد. کنی
 سس سیر فست فودی

ســیر را حبــه کنیــد و بــه مــدت ۸ - ۱۰ 
دقیقــه در فــری کــه بــا دمــای ۲۰۰ درجــه 
ــرد  ــد از س ــد و بع ــده بپزی ــرم ش ــانتیگراد گ س

ــد. ــه کنی ــدن ل ش
پیــازرا رنــده کــرده و بــه همــراه ســیر در 
روغــن زیتــون تفــت دهیــد تــا نــرم وســبک شــود.

قــارچ را نــازک حلقــه کنیــد و بــدون روغــن در 
تابــه تفــت دهیــد تــا آبــش کشــیده شــود ســپس 

کنــاری بگذاریــد خنــک شــوند.
ــا  ــد ت ــوط کنی ــواد را در میکســر مخل ــه م هم

ــود.  یکدســت ش
سس سیر برای سیب زمینی

ــیب  ــرای س ــیر ب ــس س ــه س ــرز تهی ــرای ط ب
ــل  ــه داخ ــت گرفت ــیرها را پوس ــد س ــی بای زمین
فویــل بگذاریــد و رویشــان روغــن زیتــون و پــودر 

ــید. ــک بپاش میخ
ــر  ــاعت در ف ــک س ــال بســته و ی ــال را کام فوی

ــزد.  ــیرها بپ ــد ، س بگذاری
بعــد از خنــک شــدن، ســیر را لــه کــرده 
ــم  ــا ه ــواد را ب ــه م ــد و هم ــده کنی ــاز را رن ، پی
مخلــوط نمــوده بــه مــدت ۲ - ۴ ســاعت در 
ــه  ــد و ب ــزه بدهن ــم م ــه  ه ــد ب ــال بگذاری یخچ
ــده  ــرخ ش ــا س ــوری ی ــی تن ــیب زمین ــراه س هم

ــد. ــل نمایی می
 منبع: بیتوته

 ۱۲۸۷ ســال  تیرمــاه  روزهــای  نخســتین  در 
شمســی ایرانی هــا خبرهــای حیــرت آوری شــنیدند 
ــز ننشســته اســت و نترســیده  و دانســتند کــه تبری
ــه  ــتبداد ب ــوی اس ــت و جل ــته اس ــت و برخاس اس
ــز  ــال، تبری ــد؛ آن س ــت می کن ــان، مقاوم ــت ج قیم

ــخ!  ــرای تاری ــت ب ــنیدنی داش ــی ش حکایت
بــه گــزارش  فــارس: چــرا خبــر مقاومــت تبریــز 
حیــرت آور بــود؟ ۲ تیــر مــاه آن ســال روز تلخــی بــود 
بــرای ایــران؛ مجلــس را محمدعلــی قاجــار بــه تــوپ 
ــرد  ــتگیر ک ــران مشــروطه را دس ــب س بســت و اغل
و ُکشــت و باقــی مشــروطه طلبان هــم از تهــران 
رفتنــد یــا بــه ســفارتخانه ها پناهنــده شــدند بــرای 
ــه ای  ــدند یک گوش ــی ش ــا مخف ــان ی ــظ جانش حف
از ناکجــا. در روزهــای بعــد هــم همــه گمــان 
می کردنــد و بــه چشــم می دیدنــد شــاه قاجــار 
بســاط مشــروطه را برچیــده اســت و تــرس را حاکــم 
ــوش  ــروطه خواهان خام ــدای مش ــت و ص ــرده اس ک

شــده اســت.
ــماعیل  ــرزا اس ــه می ــود ک ــه ای ب ــت به گون وضعی
ــی  ــورای مل ــس ش ــس مجل ــه، رئی ــان ممتازالدول خ
گریختــه بــود بــه اروپــا و پناهنــده شــده بــود 
ــه شــاه قاجــار نیــز  ــادار ب ــه فرانســه. نیروهــای وف ب
افتــاده بودنــد دنبــال مخالفانــش و خانــه  بــه  خانــه 
ــهرهای  ــران و ش ــود در ته ــی ب ــتند و بلوای می گش
بــزرگ؛ هنگامــه تســویه حســاب بــود بــا ایــن 
گــروه نوخاســته کــه اقتــدار و منافــع قاجــار را 
ــر  ــه خب ــود ک ــع ب ــد. همین موق ــرده بودن ــد ک تهدی
ــاهکار  ــته اند و ش ــان گذش ــا از ج ــید تبریزی ه رس
برپــا کرده انــد.  و حکومــت مشــروطه  کرده انــد 
تبریزی هــا دلــش را داشــتند و آدمــش را هــم 

ــان. ــتارخان و باقرخ ــتند؛ س داش

یونجه هم کم بود!
تبریزی هــا چــه کردنــد کــه در تاریــخ مانــد 
و شــد یکــی از مهم تریــن رخدادهــای نهضــت 
 ۳۰ ارتشــی  بــا  دولتــی  نیروهــای  مشــروطه؟ 
ــز  ــام تبری ــرکوب قی ــرای س ــد ب ــری رفتن ــزار نف ه
ــد و  ــت خوردن ــد و شکس ــری ش ــگ و درگی و جن
ــی  ــد، ول ــب نشســتند و شــهر را محاصــره کردن عق
تبریزی هــا تســلیم نشــدند کــه نشــدند و مقاومــت 
ــا  ــا ب ــه؟ دولتی ه ــاه. چگون ــدر؟ ۱۱ م ــد. چق کردن
محاصــره شــهر راه ورود آذوقــه را بــه تبریــز بســتند 
و بعــد از چنــد مــاه در اواخــر ســال، گرســنگی آمــد 
و زمســتان کــه بــه پایــان نزدیــک شــد و بــوی بهــار 

ــد. ــف می خوردن ــردم عل ــد، م آم
»حســن تقــی زاده« روزهــای گرســنگی در تبریــز 
ــا بســته شــد  ــد: »نانوایی ه ــت می کن ــن روای را چنی
و غلــه و حبوبــات و غیــره نایــاب شــده؛ بــه  حــدی 
می ماندنــد  بی غــذا  مــردم  دیگــر  کم کــم  کــه 
و به تدریــج می مردنــد و از گرســنگی در کوچــه 
مفصل تــر:  روایــت  و  می افتادنــد«  خیابان هــا  و 
ــن  ــه آخری ــا ک ــز و جلف ــدن راه تبری ــا بسته ش »ب
ــوای شــاه  ــود، محاصــره شــهر از طــرف ق ــاز ب راِه ب
ــت  ــن حال ــر ای ــاه بیش ت ــار م ــد و چه ــل گردی کام
محاصــره دوام یافــت... و گرســنگی و قحطــی بســیار 
ــر در  ــردم فقی ــه م ــی روی داد ک ــدید و هولناک ش
کوچه هــا می مردنــد... در همســایگی خانــه مــا 
ــه  ــت ک ــک روز گف ــود، ی ــروطه طلب ب ــری مش تاج
ــه  ــری را ک ــدم شــخص فقی ــان دی در کوچــه خودم

ــب  ــات غال ــورد. در آن اوق ــه می خ ــته و یونج نشس
ــانی  ــه آس ــم ب ــد و آن ه ــه می خوردن ــردم یونج م
و وفــور به دســت نمی آمــد. از وی پرســیدم کــه 
ــه  ــا یونج ــی آق ــت: حاج ــی؟ گف ــه می کن داداش چ
ــرگ  ــد ب ــام ش ــم تم ــه ه ــر یونج ــم و اگ می خوری
ــام شــد  ــم تم ــر آن ه ــم و اگ ــا را می خوری درخت ه
پوســت درخــت را می خوریــم و دمــار از روزگار 

درمی آوریــم«. محمدعلی شــاه 

مثل مشهور تبریزی ها
ایــن یونجه خــوری بــرای آزادگــی و عــزت و 
مقاومــت را کــه همســایه تقــی زاده برایــش تعریــف 
ــردان  ــه پیرم ــت ک ــدر رواج داش ــود آن ق ــرده ب ک
ــدان  ــرای فرزن ــه ب ــد ده ــزی چن ــان تبری و پیرزن
کرده انــد.  تعریــف  نتیجه هایشــان  و  نوه هــا  و 
ــد:  ــد کــه می گوی تبریزی هــا حتــی مثلــی هــم دارن
»یونجــه یئیــب، مشــروطه آلمیشــیق«؛ یعنــی 
ــد  ــم«. »احم ــروطه گرفتی ــم، مش ــه خوردی »یونج
مشــروطه  »تاریــخ  کتــاب  در  نیــز  کســروی« 
ایــران« چنیــن روایــت کــرده اســت: »کســانی 
چشــم های  و  پژمــرده  کبــود  رخســاره های  بــا 
ــم  ــه گفته ای ــان ک ــدند. چن ــده می ش ــه دی فرورفت
هــوا امســال بــه خوشــی می گذشــت و در ایــن 
کم کــم  بــود.  افراشــته  ســر  ســبزه ها  هنــگام 
ــا  ــه باغ ه ــد. ب ــه ســبزه خواری پرداختن گرســنگان ب
را  یونجــه  به ویــژه  خوردنــی  گیاه هــای  ریختــه 

می خوردنــد«. چیــده 
را  بیابــان  علف هــای  و  یونجــه  فقــط  حــاال 
ــت:  ــخ اس ــِش تاری ــواب پی ــر. ج ــد؟ خی می خوردن
ــس از  ــراد مفل ــی از اف ــی، بعض »در آن دوراِن قحط
ــوط کاه و گل  ــی مخل ــاداری حت ــاری و ن روی ناچ
دیوارهــا را کنــده و بعــد از خیس کــردن در آب، کاه 

آن را جــدا نمــوده و می خوردنــد!«
نتیجه مقاومت یک شهر

عاقبــت کار چــه شــد؟ روســیه تــزاری کــه در ایران 

ــد  ــرار ش ــرد و ق ــاطت ک ــت، وس ــزاق داش ــع و ق مناف
ــد  ــز دســت بردارن نیروهــای دولتــی از محاصــره تبری
و نیروهــای ارتــش تحــت امــر روســیه کــه بــه  بهانــه 
ــران  ــز وارد ای ــود در تبری ــاع خ ــان اتب ــت از ج حفاظ
ــه  ــه ب ــوند و راه ورود آذوق ــد وارد شــهر ش شــده بودن
ــاز شــود. همیــن هــم شــد. مشــروطه خواهان  شــهر ب
ــی  ــال ۱۲۸۸ شمس ــت س ــد و اردیبهش ــز پذیرفتن نی
ــت  ــن مقاوم ــه ای ــاال نتیج ــد. ح ــام ش ــره تم محاص
چــه بــود؟ پــس از بــه تــوپ  بســتن مجلــس، 
ــا  ــران ب مشــروطه خواهان و مــردم شــهرهای دیگــر ای
ــوت  ــد و ق ــد و امی ــان گرفتن ــا ج ــت تبریزی ه مقاوم
یافتنــد و مشــروطه نُمــرد در ایــران. ســرانجام گروهــی 
از مشــروطه خوهان از شــمال ایــران و گیــالن و گروهی 
دیگــر از مرکــز ایــران و اصفهــان راه افتادنــد به ســمت 
پایتخــت و تهــران را فتــح کردنــد و محمدعلــی قاجــار 
ــس  ــروطه و مجل ــد و مش ــع کردن ــلطنت خل را از س
شــورای ملــی دوبــاره برقــرار شــد؛ تیرمــاه ســال ۱۲۸۸ 
ــتن  ــوپ بس ــه ت ــس از ب ــال پ ــک  س ــی ی ــود؛ یعن ب
مجلــس و شــروع مقاومــت تبریزی هــا و حــدود ۲ مــاه 

ــز. پــس از پایــان محاصــره تبری

روایت یک قبرستان در تبریز
روایــت مشــروطه تمــام شــد؛ ولــی روایــت تبریــز 
مانــد؛ داغ دل هــا تــازه بــود. داســتان مقاومــت 
تبریــز، فقــط خــوردن یونجــه و علــف بیابــان نبــود؛ 
خیلی هــا در محاصــره تبریــز از گرســنگی مردنــد و 
خیلی هــا در حالــی کــه گرســنه بودنــد، جنگیدنــد و 
جــان در راه مقاومــت دادنــد. و ایــن تبریــِز ســرافراز 
قبرســتانی داشــت کــه معــروف بــود بــه »آش توَکــن 
ــده« و  قبرســتانی« کــه یعنــی »قبرســتان آش ریزن
بعدهــا در محــل آن کــه داخــل شــهر افتــاده بــود، 

مدرســه ای بنــا شــد.
ــاز  ــود؟ ب ــده ب ــا آم ــن از کج ــام آش توک ــاال ن ح
هــم جــواب پیــِش تاریــخ اســت و ایــن تاریــخ چقــدر 
حــرف دارد بــرای ایرانی هــا و چــه حرف هایــی: 

ــته  ــنگی کش ــر گرس ــدش در اث ــه فرزن ــادری ک »م
ــتانی  ــه گورس ــزد و آن را ب ــی می پ ــود، آش ــده ب ش
ــود،  ــده ب ــا آرمی ــدش در آن ج ــوان مجاه ــه نوج ک
می بــرد و ظــرف آش را بــر ســر گــور عزیــزش 
ــد:  ــور او می گوی ــه گ ــان خطــاب ب ــذارد و گری می گ
ــا  ــه قــول خــود وف نوجــوان دلبنــدم برخیــز! مــن ب
ــت  ــس از شکس ــه پ ــی را ک ــن غذای ــودم و اولی نم
محاصــره آمــاده کــرده ام، بــر ســر مــزار تــو آورده ام. 
ســپس آش را روی گــور او می ریــزد. از آن پــس 
ــه گورســتان آش توکــن  ــروف ب ــن گورســتان مع ای
می گــردد... در گورســتان آش توکــن تنهــا یــک 
ــدش  ــر فرزن ــود کــه آش روی قب ــده نب ــادر داغدی م
ریختــه، بلکــه مــادران داغدیــده زیــادی بودنــد کــه 
ــه  ــز و تهی ــره تبری ــدن محاص ــته  ش ــد از شکس بع
ــد ناکامشــان  ــر فرزن ــه روی قب ــذا، آن را ب ــن غ اولی
ــد و  ــود، ریختن ــان داده ب ــنگی ج ــر گرس ــه در اث ک

ــد«. ــازه کردن ــود را ت ــای خ درده

امروز در تاریخ مناسبت های دیگری هم 
هست

ــالدی  ــن می ــا ۲۶ ژوئ ــادف ب ــر مص ــروز ۵ تی ام
ــخ،  ــم تاری ــری در تقوی ــری قم ــده هج و ۱۵ ذیقع

مناســبت های دیگــری هــم دارد. 
ــن فاخــر« لغت شــناس مشــهور  ـ درگذشــت »اب

مســلمان در ســال ۵۰۰ قمــری
ـ زادروز مرجــع تقلیــد و عالــم گران قــدر، عالمــه 
ــال ۱۲۷۶  ــی« در س ــین نایین ــد حس ــرزا محم »می

قمــری
ـ روز ملی و اســتقالل »ماداگاســکار« از اســتعمار 

فرانســه در ســال ۱۹۶۰ میالدی
ـ روز اســتقالل »ســومالی« از اســتعمار انگلســتان 

در ســال ۱۹۶۰ میــالدی
ــی  ــا مدن ــت اهلل »رض ــوار آی ــم بزرگ ــت عال ـ رحل
ــال  ــان در س ــه کاش ــوزه علمی ــس ح ــانی« ریی کاش

ــی ۱۳۷۱ شمس

ـــه شـــکل  ـــه ب ـــی ک ـــن اعتصام ـــی پروی ـــزه ادب جای
ـــالغ  ــار اب ــود در انتظـ ــزار می شـ ــاالنه برگـ دوسـ
ـــزاری از  ـــم برگ ـــذ تصمی ـــد و اخ ـــه جدی ـــن نام آئی

ـــت.  ســـوی وزارت ارشـــاد اس
بـــه گـــزارش فـــارس، جایـــزه ادبـــی پرویـــن 
ـــه صـــورت  ـــه ب ـــی ک ـــزه ای اســـت ادب ـــی، جای اعتصام
ــه  ــه در زمینـ ــار یافتـ ــار انتشـ ــه آثـ ــاالنه بـ دو سـ
ادبیـــات داســـتانی بـــه زبـــان فارســـی در ایـــران 
ـــن  ـــود. ای ـــا می ش ـــران اعط ـــاب ای ـــه کت ـــط خان توس
ـــخصیت  ـــام و ش ـــت مق ـــدف بزرگداش ـــا ه ـــزه ب جای
پرویـــن اعتصامـــی، رشـــد و اعتـــالی خالقیت هـــا 
و آفرینش هـــای ادبـــی بانـــوان، ترویـــج و تقویـــت 
ـــی  ـــن اعتصام ـــد پروی ـــالروز تول ـــی در س ـــان فارس زب

برگـــزار می شـــود.
ـــد  ـــه بای ـــق برنام ـــی طب ـــن اعتصام ـــزه پروی جای
در خـــرداد یـــا تیرمـــاه ۹۹ برگـــزار می شـــد امـــا 

ـــاد. ـــر افت ـــه تاخی ـــا ب ـــیوع کرون ـــل ش ـــه دلی ب
مصطفـــی راضـــی جاللـــی، مدیـــر دفتـــر 
ـــو  ـــتانی در گفت وگ ـــات داس ـــعر و ادبی ـــترش ش گس
ـــارس  ـــزاری ف ـــات خبرگ ـــاب و ادبی ـــگار کت ـــا خبرن ب
دربـــاره ایـــن نکتـــه کـــه آیـــا تـــا پایـــان دولـــت 
ــد  ــد شـ ــزار خواهـ ــزه برگـ ــن جایـ ــم ایـ دوازدهـ
یـــا نـــه اظهـــار داشـــت: شـــیوع کرونـــا موجـــب 
برنامه هـــای  و  جشـــنواره ها  تمـــام  تعطیلـــی 
حضـــوری کشـــور و همچنیـــن لغـــو جلســـات 

ــل،  ــن دلیـ ــه همیـ ــد. بـ ــا شـ ــزی آن هـ برنامه ریـ
امـــکان تشـــکیل جلســـه هیـــأت علمـــی بـــرای 

ــتیم.  ــن را نداشـ ــزه پرویـ جایـ
ــی  ــواب قطع ــوز ج ــه هن ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاد  ــوی ارش ــنواره از س ــن جش ــزاری ای ــرای برگ ب
اعــالم نشــده توضیــح داد: همچنــان تصمیمــی اخــذ 
نشــده، امــا بــا توجــه بــه اینکــه آئیــن نامــه تجمیعی 
ــده  ــنهاد ش ــی پیش ــز ادب ــازی جوای ــان س و همس
و چنانچــه مصــوب می شــد در ادامــه چگونگــی 
برگــزاری هــم اعــالم می شــد، امــا در انتظــار آئیــن 

ــا مــوازی کاری هــا برداشــته  نامــه واحــد هســتیم ت
شــود. ایــن پیشــنهاد، هنــوز در وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی در حــال بررســی موضوعــات 
انقــالب  عالــی  شــورای  بــه  و  اســت  حقوقــی 
فرهنگــی ارســال نشــده، امــا امیدواریــم بــا برداشــته 
ــالغ آئیــن نامــه واحــد  شــدن مــوازی کاری هــا و اب

ــم. ــزار کنی ــه زودی برگ ــم ب ــنواره را ه ــن جش ای
ـــاس  ـــود: براس ـــه ب ـــم گفت ـــن ه ـــش از ای وی پی
ـــی  ـــورای عال ـــات ش ـــد مصوب ـــا بای ـــف، م ـــرح وظای ش
ـــم و در خصـــوص  ـــی کنی ـــی را اجرای ـــالب فرهنگ انق

جایـــزه پرویـــن اعتصامـــی پیشـــنهادی بـــرای 
ـــالح  ـــس از اص ـــده و پ ـــوان ش ـــنامه عن ـــالح اساس اص
ــر ادبـــی و  ــنامه تجمیعـــی جوایـ و تدویـــن اساسـ
ـــاون  ـــاب و مع ـــه کت ـــل خان ـــه مدیرعام ـــه آن ب ارائ
امـــور فرهنگـــی و بررســـی در کمیســـیون های 
شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی، دغدغـــه 
ـــا  ـــزه ب ـــن جای ـــودن ای ـــوازی ب ـــاره م ـــدان درب منتق
جایـــزه جـــالل آل احمـــد و شـــعر فجـــر مرتفـــع 

می شـــود. 
یـــادآور می شـــود، حجت االســـالم والمســـلمین 
محمدعلـــی مهـــدوی راد، دبیـــر کتـــاب ســـال 
جمهـــوری اســـالمی، بـــه طـــور همزمـــان دبیـــر 
ـــه  ـــت ک ـــز هس ـــی نی ـــن اعتصام ـــی پروی ـــزه ادب جای
در هـــر دوره، یکـــی از شـــخصیت های ادبـــی را 
ـــن  ـــی ای ـــأت علم ـــود در هی ـــده خ ـــوان نماین ـــه عن ب

ــد. ــی می کنـ ــزه معرفـ جایـ
ــی  ــن اعتصامـ ــی پرویـ ــاالنه ادبـ ــزه دوسـ جایـ
ــزار  ــال ۱۳۹۷ برگـ ــتان سـ ــار در تابسـ آخریـــن بـ
ــای  ــد در روزهـ ــر می رسـ ــه نظـ ــود و بـ ــده بـ شـ
ــی  ــیدعباس صالحـ ــت، سـ ــت دولـ ــی فعالیـ پایانـ
وزیـــر ارشـــاد بایـــد در راســـتای برگـــزاری ایـــن 
ــنهاد  ــه پیشـ ــرا کـ ــد؛ چـ ــا باشـ ــنواره کوشـ جشـ
ـــه  ـــر ب ـــده و اگ ـــال ش ـــاد ارس ـــه ارش ـــه ب ـــن نام آئی
زودی مصـــوب شـــود می تـــوان بـــه برگـــزاری آن 
ـــم اســـت. ـــزاری ک ـــه برگ ـــد ب ـــا امی ـــود. ام ـــدوار ب امی

وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا تأکیــد بــر اینکــه تغییــرات 
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــرا در ش ــه اخی ــور ۱۴۰۲ ک کنک
ــت:  ــت، گف ــی نیس ــوز قطع ــد، هن ــب ش ــی از آن تصوی بخش های
تصمیمــات نهایــی در ایــن خصــوص در جلســات آتــی ایــن شــورا 

گرفتــه خواهــد شــد.

ــی  ــور غالم ــر منص ــای دکت ــیما؛ آق ــدا و س ــزارش ص ــه گ ب
افــزود: طــرح تغییــرات کنکــور ۱۲ مــاده دارد کــه فقــط ۹ مــاده 
آن در جلســه ۸۴۲ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی کــه بــا 
موضــوع ســاماندهی نظــام ســنجش و پذیــرش کنکــور در مقطــع 
ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــد، م ــزار ش ــی برگ کارشناس

وی در ادامــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز تمامــی 
مــواد طــرح مذکــور مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت، بنابرایــن 
امــکان هــر گونــه تغییــر در جلســات بعــدی وجــود دارد و 

ــد. ــد ش ــه خواه ــی گرفت ــات آت ــی در جلس ــات نهای تصمیم
وزیــر علــوم خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر نمی توانــم در 
خصــوص وضعیــت و تغییــرات کنکــور اظهــار نظــر قطعــی داشــته 

. شم با
ــه ۸۴۲  ــیه جلس ــی در حاش ــا عامل ــعید رض ــر س ــای دکت آق
ــات شــورا در خصــوص  ــی از مصوب ــالب فرهنگ ــی انق شــورای عال
ــریح و  ــورا را تش ــن ش ــه ای ــج مصوب ــور ۱۴۰۲، پن ــرات کنک تغیی
ــود کــه در  ــن ب ــر ای ــه اول مبنــی ب ــود کــه مصوب عنــوان کــرده ب
ــابقه  ــاظ س ــه لح ــرورش ب ــوزش و پ ــهم آم ــری س ــون سراس آزم
تحصیلــی ۶۰ درصــد و ســهم کنکــور سراســری ۴۰ درصــد خواهــد 
بــود. مصوبــه دوم ایــن بــود کــه کنکــور سراســری مختــص دروس 
ــی  ــوابق تحصیل ــه بخــش س ــی ب ــد و دروس عموم تخصصــی باش
ــی  ــی نهای ــای ارزیاب ــی مبن ــوابق تحصیل ــود و س ــل می ش منتق
ــنجش  ــون س ــه آزم ــود ک ــن ب ــوم ای ــه س ــود و مصوب ــد ب خواه

ــراب  ــار و اضط ــه فش ــود ک ــزار ش ــال برگ ــار در س ــور( دو ب )کنک
ــی  ــوزان وقت ــش آم ــود و دان ــته ش ــوزان برداش ــش آم از روی دان
ــا ســال  ــد نگــران نباشــند کــه ت ــن آزمــون شــرکت می کنن در ای

ــت. ــد داش ــری نخواهن ــت دیگ ــر فرص دیگ
بــه ایــن ترتیــب اعــالم شــد کــه کنکــور دو بــار در ســال برگــزار 
خواهــد شــد. بــر اســاس مصوبــه چهــارم شــورا، مقــرر شــد نتایــج 
آزمونــی کــه دانــش آمــوزان در آن شــرکت می کننــد تــا دو ســال 
اعتبــار داشــته باشــد و دانــش آمــوزان بتواننــد از نتایــج آن تــا دو 

ســال اســتفاده کننــد.
ــر اســاس آن  ــه ب ــود ک ــرش ب ــاره پذی ــز درب ــه پنجــم نی مصوب
ــدل  ــرای مع ــاب ب ــد نص ــک ح ــد ی ــور می توانن ــگاه های کش دانش
بگذارنــد و بــر اســاس آن مشــخص کننــد کــه تــا چــه معدلــی را 
ــخص  ــزان مش ــب از می ــدل داوطل ــر مع ــد و اگ ــرش می کنن پذی
ــه  ــود ک ــگاه ها داده می ش ــه دانش ــار ب ــن اختی ــد ای ــر باش پایین ت

ــد. ــرش نکنن ــب را پذی داوطل

تبریزی ها یونجه خوردند اما مقاومت کردند 

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

تغییرات کنکور هنوز قطعی نیست

قاصران و مقصران فاجعه اتوبوس 
خبرنگاران را معرفی کنید

ـــری  ـــای خب ـــگاه ه ـــران پای ـــی مدی ـــن صنف انجم
اســـتان تهـــران خواســـتار آن شـــد تـــا مســـئوالن 
ــوس  ــرنگونی اتوبـ ــار سـ ــه مرگبـ ــه، حادثـ مربوطـ
ــه  ــج را بـ ــرده و نتایـ ــری کـ ــگاران را پیگیـ خبرنـ

ــانند.  ــوم برسـ ــالع عمـ اطـ
ـــی  ـــن صنف ـــام انجم ـــنا، در پی ـــزارش ایس ـــه گ ب
مدیـــران پایـــگاه هـــای خبـــری اســـتان تهـــران 
ــی  ــه واژگونـ ــد روز از فاجعـ ــت: »چنـ ــده اسـ آمـ
اتوبـــوس حامـــل همکارانمـــان در حـــوزه محیـــط 
ـــاک  ـــر پ ـــی پیک ـــروز در حال ـــذرد. دی ـــی گ زیســـت م
ـــه  ـــرا ب ـــت زه ـــه  در بهش ـــن فاجع ـــه ای دو جانباخت
ـــدان  ـــن فق ـــکاه ای خـــاک ســـپرده شـــد کـــه غـــم جان
ـــه  ـــان از جمل ـــدگان آن ـــا و بازمان ـــواده ه ـــه خان هم
همـــکاران همـــراه آنـــان کـــه متحمـــل صدمـــات 
ـــانه  ـــی رس ـــام اهال ـــدند و تم ـــی ش ـــمی و روح جس

ـــت. ـــرده اس ـــر ک ـــدت متاث ـــه ش را ب
انجمـــن صنفـــی مدیـــران پایـــگاه هـــای 
خبـــری اســـتان تهـــران بـــا تســـلیت ایـــن 
مصیبـــت بـــه خانـــواده هـــای همـــکاران پرپـــر 
شـــده مهشـــاد کریمـــی و ریحانـــه یاســـینی 
ــام  ــنا و تمـ ــا و ایسـ ــکاران ایرنـ ــه همـ و مجموعـ
جامعـــه رســـانه ای کشـــور اکیـــدا خواهـــان 
ــت  ــه در دولـ ــئوالن مربوطـ ــه مسـ ــت کـ آن اسـ
ــر  ــوارد زیـ ــوص مـ ــی درخصـ ــتگاه قضایـ و دسـ
ــرده و  ــل کـ ــی عاجـ ــاره اندیشـ ــری و چـ پیگیـ

ــانند: ــوم برسـ ــالع عمـ ــه اطـ ــج را بـ نتایـ
ــران و  ــازات قاصـ ــی و مجـ ــری، معرفـ ۱- پیگیـ

مقصـــران فاجعـــه یـــاد شـــده
ــن  ــاد ایـ ــر در ایجـ ــور و تقصیـ ــا قصـ ۲- قطعـ
ــا    ــور مـ ــفانه در کشـ ــه متاسـ ــع کـ ــل فجایـ قبیـ
زیـــاد اتفـــاق مـــی افتـــد، تنهـــا متوجـــه یـــک 
ــت.  ــوده و نیسـ ــده نبـ ــک راننـ ــا کمـ ــده یـ راننـ
دســـتگاه های صادرکننـــده مجوزهـــای فنـــی و 
اســـتانداردهای مربوطـــه و نیـــز دســـتگاه های 
ـــه  ـــن زمین ـــد در ای ـــده بای ـــوت کنن ـــان و دع میزب

ــند. ــخگو باشـ پاسـ
ـــان  ـــا متولی ـــی ی ـــریعتر متول ـــه س ـــد هرچ ۳- بای
ـــارات  ـــران خس ـــی و جب ـــور درمان ـــه ام ـــری کلی پیگی
ایـــن فاجعـــه  اعـــم از خانـــواده  بازمانـــدگان 
ــز  ــده و نیـ ــت داده و داغدیـ ــز از دسـ ــای عزیـ هـ
ــات  ــمی و تألمـ ــات جسـ ــه صدمـ ــی کـ خبرنگارانـ
ـــخص  ـــد، مش ـــده ان ـــل ش ـــی را متحم ـــی فراوان روح
و در صحنـــه حاضـــر باشـــند تـــا بلکـــه مرهمـــی 
ـــدگار ـــن داغ مان ـــر ای ـــند ب ـــک باش ـــد کوچ ـــر چن ه

۴- متاســـفانه رونـــد رســـیدگی ایـــن قبیـــل 
حـــوادث بـــا تشـــکیل کارگـــروه هـــا و کمیتـــه 
هـــای بررســـی هرگـــز منتـــج بـــه نتایـــج 
ــمول  ــوارد مشـ ــتر مـ ــده و بیشـ ــده نشـ بازدارنـ
ــپرده  ــی سـ ــه فراموشـ ــه بوتـ ــان و بـ ــرور زمـ مـ
شـــده اســـت کـــه اگـــر ایـــن پیگیریهـــا نتیجـــه 
بخـــش بـــود، نبایـــد فجایعـــی ماننـــد اتوبـــوس 
دانشـــگاه آزاد ، ایجـــاد و در مـــوارد اتوبـــوس 
ـــرباز  ـــوس س ـــا اتوب ـــت و ی ـــگاران محیطزیس خبرن

معلـــم هـــا تکـــرار مـــی شـــد.
ـــری  ـــای خب ـــگاه ه ـــران پای ـــی مدی ـــن صنف انجم
اســـتان تهـــران جهـــت پیشـــگیری از تکـــرار 
فجایـــع مشـــابه، خـــود را مکلـــف و متعهـــد مـــی 
ـــی  ـــن؛ معرف ـــر تعیی ـــا حصـــول نتیجـــه، پیگی ـــد ت دان
ـــی  ـــه واژگون ـــران فاجع ـــران و مقص ـــازات قاص و مج
ـــد  ـــت باش ـــگاران محیطزیس ـــل خبرن ـــوس حام اتوب
اطـــالع عمـــوم  بـــه  را  پیگیری هـــا  نتایـــج  و 

همـــکاران برســـاند.
۵- از معاونـــت مطبوعاتـــی و اطـــالع رســـانی 
وزارت ارشـــاد و کلیـــه تشـــکل های رســـانه ای و 
ـــود  ـــی ش ـــوت م ـــص دع ـــی متخص ـــخاص حقیق اش
ـــی  ـــکان  راهکارهای ـــی االم ـــری، حت ـــا همفک ـــه ب ک
جهـــت پیشـــگیری از وقـــوع چنیـــن حوادثـــی و 
ـــی  ـــوع، چگونگ ـــورت وق ـــرده در ص ـــدای ناک ـــا خ ی
پیگیـــری اهالـــی رســـانه مشـــخص و اعـــالم 

ـــود. ش
ـــگاه  ـــران پای ـــی مدی ـــن صنف ـــره انجم ـــات مدی هی
ـــان،  ـــد من ـــران از خداون ـــتان ته ـــری اس ـــای خب ه
ـــاع  ـــرای دف ـــه ب ـــانه ک ـــی رس ـــه اهال ـــادی روح هم ش
از شـــرافت قلـــم و صیانـــت از دیـــن و میهنشـــان 
ـــه  ـــکار جانباخت ـــا دو هم ـــد، خصوص ـــه ان ـــان باخت ج
فاجعـــه اخیـــر و صبـــر و ســـالمت بـــرای کلیـــه 

بازمانـــدگان را مســـئلت دارد.
والسالم«
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اکسیژن درمانی 

چــه کســانی بــه اکســیژن درمانــی نیــاز 
دارنــد؟ ذات الریــه- آســم- انســداد مزمــن ریــوی 
COPD- کرونــا- آنفوالنزای شــدید- دیســپالزی 
ــه طــور کامــل  برونکوپلومــر کــه در آن ریــه هــا ب
رشــد نمــی کننــد- نــوزادان نــارس- آپنــه خــواب- 
ــوی فیبــروز سیســتیک- بیمــاری هــای دیگــر ری

ــود اکســیژن خــون: تنگــی  ــای کمب نشــانه ه
ــا  ــاد- ســرفه و ی ــق زی نفــس- ســر گیجــه- تعری
ــش  ــس- تپ ــگام تنف ــردن در هن ــس ک ــس خ خ
ــان قلــب- تنفــس ســریع و  قلــب و افزایــش ضرب

ــگ پوســت  ــر رن ــی- تغیی ــی در پ پ
گاز  از  اســتفاده  درمانــی:  اکســیژن  انــواع 
ــیژن  ــتگاه اکس ــع- دس ــیژن مای ــیژن- اکس اکس

ســاز- اکســیژن درمانــی هایپرباریــک
گاز اکســیژن: گاز اکســیژن معموال در کپســول 
هــای اکســیژن تهیــه و حمــل مــی شــود. در ایــن 
کپســول هــا اکســیژن بــه شــکل فشــرده ذخیــره 
ســازی مــی شــود و مــی تــوان از کپســول هــای 
کوچــک تــر بــرای حمــل آســان تــر و نقــل 
ــس  ــرد. پ ــه اســتفاده ک ــرون از خان ــه بی ــکان ب م
از کپســول هــای اکســیژن یــک دســتگاه تنظیــم 
اکســیژن و یــک ماســک وجــود دارد تــا اکســیژن 
مناســب بــا بیمــار بــه درســتی منتقــل شــود. در 
ــه صــورت  دســتگاه تنظیــم اکســیژن، اکســیژن ب
پالــس هــای هماهنــگ بــا تنفــس انســان منتقــل 

مــی شــود.
ــز معمــوال  ــع نی ــع: اکســیژن مای اکســیژن مای
در یــک مخــزن قابــل حمــل ذخیــره مــی شــوند. 
ــه گاز اکســیژن غلظــت  ــع نســبت ب اکســیژن مای
بیشــتری دارد و بــه همیــن دلیــل اکســیژن 
ــی  ــره م ــر ذخی ــک ظــرف کوچکت بیشــتری در ی
شــود. ایــن اکســیژن بــرای افــرادی کــه فعالیــت 
زیــادی دارنــد و بــه اکســیژن زیــادی نیــاز دارنــد 
ــع از اکســیژن  ــه موق ــر ب اســتفاده مــی شــود. اگ
ــی  ــر م ــه تبخی ــه رفت ــع اســتفاده نشــود، رفت مای
شــود. مخــازن اکســیژن مایــع قابــل شــارژ شــدن 
هســتند. معمــوال از اکســیژن هــای مایــع و یــا گاز 

ــز اســتفاده کــرد. ــه نی ــوان در خان مــی ت
دســتگاه اکســیژن ســاز: دســتگاه اکســیژن ساز 
یــک دســتگاه نســبتا بــزرگ اســت و معمــوال هــم 
قابــل حمــل نیســت زیــرا بــه بــرق مســتقیم نیــاز 
دارد. ایــن دســتگاه اکســیژن اتــاق را جمــع مــی 
ــص  ــتقات خال ــر مش ــپس آن را از دیگ ــد، س کن
مــی کنــد و از طریــق یــک لولــه و ســپس ماســک 

بــه بیمــار منتقــل مــی کنــد. 
روش  در  هایپرباریــک:  درمانــی  اکســیژن 
ــک  ــار در ی ــک، بیم ــر باری ــی هایپ اکســیژن درمان
اتــاق پــر شــده بــا اکســیژن خالص قــرار مــی گیرد 
تــا تنفــس برایــش آســان شــود. در ایــن اتــاق هــا 
فشــار اکســیژن ۳ تــا ۴ برابــر ســطح فشــار طبیعی 
افزایــش مــی یابــد. بــه دلیــل افزایــش فشــار هــوا، 
اکســیژن بــدن نیــز رفتــه رفتــه افزایــش مــی یابــد.

ایــن نــوع اکســیژن درمانــی در مواقع بســیار خاصی 
انجــام مــی شــود. مثــال بــرای درمــان برخــی زخــم 
ــی  ــای جــدی و...  اکســیژن درمان ــت ه ــا، عفون ه
ــا دقــت بســیار زیــادی انجــام  هایپرباریــک بایــد ب
شــود تــا ســطح اکســیژن خــون زیــادی بــاال نــرود 

و مشــکلی ایجــاد نکنــد.
ــن-  ــتگی مزم ــی:- خس ــیژن درمان ــد اکس فوای
ســردرد- ســر گیجــه- متــورم شــدن اعضــای بــدن 
درمانــی:  اکســیژن  از  اســتفاده  ی  نحــوه 
ــز  ــخه و تجوی ــا نس ــدا ب ــی در ابت ــیژن درمان اکس
ــه بیمــار  ــا توجــه ب پزشــک شــروع مــی شــود. ب
مشــخص مــی شــود کــه بــه چــه انــدازه، چــه نوع 
ــد از اکســیژن اســتفاده  ــار بای ــد ب اکســیژن و چن
ــد  ــم باش ــی وخی ــار خیل ــال بیم ــر ح ــد. اگ کنی
ــتری  ــتان بس ــه در بیمارس ــود ک ــی ش ــه م توصی
ــا  ــد، ب ــب باش ــار مناس ــال بیم ــر ح ــود.اما اگ ش
ــار، او را  ــان بیم ــه همراه ــی ب ــه های ــن توصی گفت
بــه خانــه منتقــل مــی کننــد. برخــی افــراد فقــط 
در طــی انجــام فعالیــت هــا و یــا در هنــگام خــواب 
ــد و برخــی از  ــه اکســیژن درمانــی احتیــاج دارن ب
آن هــا نیــز بــه طــور دائــم بایــد اکســیژن درمانــی 
ــیژن  ــه اکس ــم ب ــور دائ ــه ط ــار ب ــوند.اگر بیم ش
درمانــی نیــاز دارد بهتــر اســت کــه یــک کپســول 
اکســیژن قابــل حمــل تهیــه کنیــد تــا در صــورت 
لــزوم آن را بتوانیــد از خانــه خــارج کنید.هنگامــی 
کــه بیمــار در حــال اکســیژن درمانــی اســت، بهتر 
اســت کــه بــه او دارو ندهیــد. زیــرا برخــی از دارو 
ــدن  ــد شــدن جــذب اکســیژن ب ــا موجــب کن ه
ــه  ــر اســت ک ــل بهت ــن دلی ــه همی ــی شــوند. ب م
اگــر بــرای بیمــار شــما اکســیژن درمانــی تجویــز 
شــد، در مــورد مصــرف دیگــر قــرص هــای بیمــار 

ــان از پزشــک ســوال بپرســید. در طــول درم
مالحظــات ایمنــی در اکســیژن درمانــی:  - اگــر 
از اکســیژن درمانــی در خانــه اســتفاده مــی کنیــد، 
ــق  بهتــر اســت کــه از دســتگاه هــای اعــالن حری
ــی  ــا از خطــر هــای احتمال ــد ت ــز اســتفاده کنی نی
جلوگیــری شــود.-  در اتاقــی کــه اکســیژن درمانی 
مــی کنیــد از ایجــاد هــر گونــه آتــش و یــا ســیگار 
ــی  ــت اتاق ــر اس ــد.- بهت ــری کنی ــیدن جلوگی کش
ــه  ــد ب ــر داری ــی در نظ ــیژن درمان ــرای اکس ــه ب ک
اســت  ممکــن  زیــرا  باشــد  آشــپزخانه  از  دور 
اجــاق گاز، مایکروفــر هــا و... باعــث ایجــاد حریــق 
شــوند.- کپســول اکســیژن را در یــک فضــای بــاز 
قــرار دهیــد تــا هــوا همیشــه اطــراف آن در رفــت و 
آمــد باشــد. کپســول را در فضاهــای کوچکــی مانند 
کمــد هــا، کابینــت هــا و یــا صنــدوق عقــب قــرار 
ندهیــد.- بــرای جلوگیــری از پیــچ خوردن شــلنگ 

اکســیژن، آن را بــه طــور دقیــق آویــزان کنیــد.
 منبع:  بیتوته

زن  نخسـتین  منفـرد«  صادقـی  »مهکیا)کوثـر( 
دریانورد ایرانی اسـت که توانسـت با تالش و پشـتکار 
کشـتی های  روی  در  دریانـوردی  رشـته  در  خـود 
تجـاری، سـفر های بین الملـی داشـته باشـد و معتقد 
اسـت برای رسـیدن بـه اهدافی کـه در زندگی داریم 

جنگید.  بایـد 
بـه گـزارش فـارس، در کشـور مـا زنـان موفقـی 
هسـتند که دوشـا دوش مـردان این سـرزمین پهناور 
در موقعیت هـا و عرصه هـای مختلف مشـغول خدمت 
هسـتند، حضـور زنـان توانمند در حوزه هـای مختلف 
در جامعـه بـا وجـود رقبـای قدرتمند نه تنهـا پر رنگ 
اسـت بلکـه در فعالیت هـای غیردولتـی هـم زنانـی 
داریـم کـه بـه موفقیت هایـی دسـت یافته انـد که در 
دنیـا حرفـی برای شـنیده شـدن دارند که این نشـان 
از رویکـرد اعتمـاد بـه توانمندی هـای بانـوان ایـران 

است. اسـالمی 
بسـیاری از شـغل ها بـه دلیـل سـختی هایی کـه 
دارد، مناسـب مـردان اسـت و کمتـر تصـور می شـود 
کـه در ایـن کارهـا زنـان پابه پـای مـردان کار کننـد 
و ابایـی از سـختی های ایـن شـغل نداشـته باشـند، 
امـا هسـتند شـیرزنانی کـه توانسـته اند در بسـیاری 
از مشـاغل وارد شـده و انحصـار ایـن مشـاغل را هـم 

. بشکنند
بـه  می تـوان  موفـق  زنـان  ایـن  میـان  در 
مهکیا)کوثـر( صادقی منفـرد اشـاره کـرد، بانویـی که 
توانسـته اسـت با شکسـتن انحصارات دریانـوردی در 
کشـور وارد شـغل دریانـوردی شـده و به عنـوان یک 
بانـوی موفـق در ایـن حرفـه مشـغول فعالیت شـود.

مهکیا)کوثـر( صادقی منفـرد متولـد سـال ۱۳۷۸ 
سـاکن شهرسـتان زنجان اسـت کسـی کـه  با تالش 
و پشـتکار  توانسـت فعل »خواسـتن توانستن است« 
را بـه خوبـی صـرف کنـد و بـه عنـوان نخسـتین زن 

دریانـورد ایرانی شـناخته شـود.
از ایـن رو وقتـی یـک شـغلی متفـاوت باشـد و یا 
تعـداد کمـی از افـراد در آن حرفـه مشـغول باشـند 
خوانـدن و شـنیدن دربـاره آن جـذاب می شـود، بـا 
مهکیـا صادقـی منفرد نخسـتین زن دریانـورد ایرانی 
ایـن  مشـروح  کـه  دادیـم  ترتیـب  را  گفت و گویـی 

می خوانیـم: ادامـه  در  را  گفت وگـو 
خودتان را معرفی کنید؟

صادقی منفـرد  )کوثـر(  مهکیـا  منفـرد:  صادقـی 
هسـتم متولـد ۱۳۷۸ سـاکن زنجـان می باشـم، یـک 
خواهـر دارم کـه ۲۰ مـاه از مـن بزرگتر و دانشـجوی 
رشـته دندانپزشـکی و در مسـکو مشـغول تحصیـل 

. ست ا
انتخـاب  را  دریانـوردی  رشـته  چـرا 

کردیـد؟
صادقی منفـرد: بـه خاطـر عالقـه ای کـه بـه ایـن 
رشـته داشـتم انتخـاب کـردم و دنبـال آن رفتـم و 
خواسـتم یک تابو شـکنی کنـم  و راهی بـرای بانوانی 

کـه بـه ایـن رشـته عالقه منـد هسـتند را بـاز کنـم.
در انتخـاب رشـته دریانـوردی آیـا بـا کسـانی که 

ایـن رشـته را گذرانـدن مشـاوره هـم گرفتید؟
اولیـن  و  بلـه مشـاوره گرفتـم،  منفـرد:  صادقـی 

انداخـت  مـن  ذهـن  در  را  رشـته  ایـن  کـه  کسـی 
اسـتادی داشـتم به نام شـهرام بـاراد، که ایشـان من 
را بـا این رشـته آشـنا کردند و بـا راهنمایـی وی بود 

کـه مـن وارد عرصـه دریانـوردی شـدم.
 بـه جـز خانـواده ام بـه طـور مخفیانـه پی گیر این 
رشـته شـدم تـا نتایـج نهایی اعالم شـود، سـه سـال 
تـالش و تحقیـق کـردم تـا بـرای رسـیدن بـه ایـن 
رشـته راهـی پیـدا کنـم هر چنـد کـه اکثـرا مخالف 

بودنـد و می گفتنـد از خیـر ایـن رشـته بگـذر.
سـپری  کـه  را  دریانـوردی  دوره هـای  حتـی  و 
می کـردم در آنجـا هـم  می گفتنـد کـه بیخیـال این 
رشـته شـوم  و ایـن کامـال بـا عقایـد و هدفـی که در 
ایـن راه داشـتم و دارم، هم خوانـی نداشـت و حتـی 
مـن افـرادی را کـه انرژی منفـی در مورد این رشـته 
می دادنـد از زندگـی خـود حـذف کـردم و ایـن در 
حالـی اسـت که ایـن راه هنوز بـرای من تمام نشـده 

اسـت و بایـد ایـن راه را بـه اتمـام برسـانم.
هدف تان چیست؟

دانشـگاه های  کـه  اسـت  درسـت  صادقی منفـرد: 
کشـور مـا رشـته های خـوب و کارآمـدی دارنـد امـا 
مـن رشـته ای را انتخـاب کـردم کـه تعـداد پذیـرش 
در ایـن رشـته خیلـی کـم اسـت و هدفـم عـالوه  بـر 
پیمـا  اقیانوسـی  کاپیتانـی  بـه  رسـیدن  تابوشـکنی 

. ست ا
وقتی بـرای اولین بار روی کشـتی قرار 
گرفتیـن و بـه دریـا رفتیـن چـه حسـی 

داشـتین از آن روز برایمـان بگوییـد؟
صادقـی منفـرد: مـن در بوشـهر کشـتی هایی را 
دیـده بـودم کـه در مقایسـه بـا ایـن کشـتی کـه در 
حـال حاضـر در آن فعالیـت می کنـم  تنـاژ باالتـری 

داشـتند.
غریبـی  و  عجیـب  حـال  و  حـس  زمـان  آن  در 
داشـتم و آن زمـان به عنـوان ویزیتور حضور داشـتم  
تـا از نزدیـک یـک پیـش زمینـه ای از خـود کشـتی  
داشـته باشـم، چون تـا آن روز فقـط در فیلم ها دیده 
بـودم، امـا وقتی به این کشـتی ملحق شـدم و کابین 
خـودم را دیـدم بـه یک بـاور قلبـی رسـیدم و در آن 
لحظـه بـود کـه بـا خـودم گفتـم بـه آن چیـزی کـه 
می خواسـتم رسـیدم و خیلـی حـس خاصی داشـتم.
برایمـان  دریانـوردی  سـختی های  از 

بگوییـد؟
صادقـی منفـرد: من همـه سـختی ها را پذیرفته ام 

و تنهـا مـوردی کـه برایـم  جدیدتـر اسـت، رولینگ 
کشـتی اسـت، اینکه کشـتی مـدام تـکان می خورد و 
مـدام تعـادل ام را بایـد حفـظ کنـم و بـا این شـرایط 
چنـد مـاه بـر روی آب زندگـی کـردن که همـه چیز 
در حـال حرکـت می باشـد خاص و سـخت اسـت اما 
همچنـان دریانـوردی شـیرینی های خـود را نیز دارد.
زن  تعـداد  چـه  کـه  داریـد  اطـالع 

داریـم؟ کشـورمان  در  دریانـورد 
صادقـی منفـرد: مـدارک دریانـوردی بنابـر تنـاژ 
سـپری  افـراد  کـه  دوره هـای  و  متفـاوت  کشـتی 
می کننـد  هـم متفـاوت اسـت، اگـر بخواهـم واضح تر 
بگویـم اینکه طـول و عرض کشـتی هرچقدرکوچکتر 
باشـد بـه طبـع دوره هـا ، شـهریه   و حتـی اطالعاتی 
بـه   نسـبت  می شـود  داده  انتقـال  افـراد  بـه  کـه 
کشـتی های اقیانـوس پیمـا کمتـر اسـت و امـا ایـن 
توانایی هـای  از  افـراد  ایـن  کـه  نمی شـود  دلیـل 

کمتـری برخـوردار هسـتند بلکـه برعکـس.
جـدای از متفاوت بودن تناژ کشـتی، کشـتی های 
مسـافربری بـا کشـتی های تجـاری کامـال متفـاوت 
کشـتی های  روی  کـه  هسـتند  بانوانـی  و  اسـت 
مسـافربری بـه عنـوان هتـل دار در جنوب کشـور  که 

تعدادشـان هـم زیـاد اسـت فعالیـت می کننـد.
حـال  در  و  اسـت  پیمـا  اقیانـوس  مـن  مـدارک 
حاضـر بـه عنـوان ملـوان روی کشـتی  فعالیت هایـی 
زنگ زدایـی،  رنگ آمیـزی،  لنگر انـدازی،  جملـه  از 
سـکان  گرفتـن و...انجـام می دهـم و به عنـوان اولین 
بانـوی ایرانـی در روی کشـتی های تجاری سـفرهای 
بین الملـی دارم و در حـال اقـدام به افسـری هسـتم، 
ایـن در حالـی اسـت کـه تـا بـه ایـن لحظـه هیـچ 
تجـاری  کشـتی های  بـا  بین الملـی  سـفر  بانویـی 

نداشـته اسـت.
ویژگــی منحصــر بــه فــرد یــک ملوان 

و دریانــورد از نظر شــما چیســت؟
در  کـه  تجربـه ای  براسـاس  منفـرد:  صادقـی 
ایـن مـدت کسـب کـردم دریانـوردی صبـر زیـادی 
می  خواهـد و جـدای از صبـور بـودن باید فـرد بتواند 
بـه طـور سـریع در هـر شـرایطی عکس العمل نشـان 
هـر  در  بتوانـد،  بایـد  دریانـورد  یـک  یعنـی  دهـد 

بگیـرد. را  تصمیـم  بهتریـن  موقعیتـی 
فکـر می کردیـد کـه بـه عنـوان اولین 

ملـوان زن ایرانـی معرفی بشـوید؟
صادقی  منفـرد: بلـه انتظـار ایـن را داشـتم، چـون 

سـه سـال اسـت که تالش می کنـم و ایـن را می دانم 
تنـاژ کشـتی کـه در آن فعالیـت می کنـم و مدارکـی 
کـه  دارم هیـچ کس در ایـن حوزه فعالیـت نمی کند 
و در حـال حاضـر هـم  بـا مـدارک ملوانـی مشـغول 

هسـتم. فعالیت 
کـه  کسـانی  بـه  توصیـه ای  چـه 
بشـوند  رشـته  ایـن  وارد  می خواهنـد 

ریـد؟ دا
صادقـی منفرد: این رشـته صبـر و عالقه ی زیادی 
می خواهـد و جـدای از ایـن دو مـورد، زبـان یکـی از 
مهمتریـن عوامل بـرای فعالیت در رشـته دریانوردی 
اسـت، بـه فـرض کسـی کـه می خواهـد روی دریای 
خـزر فعالیـت کنـد حتمـا باید زبـان روسـی را بداند 
زبـان  دانسـتن  دریانـوردی  در حـوزه  و همین طـور 
فرانسـوی ضـروری اسـت و زبـان انگلیسـی کـه پایه  
همـه زبان هاسـت، بایـد افـراد بـه ایـن زبـان تسـلط 
کافـی داشـته باشـند و بـه همـه کسـانی که دوسـت 
دارنـد وارد ایـن رشـته شـوند توصیـه می کنـم کـه 
نـه فقـط بـرای دریـا، بلکـه بـرای هـر شـغلی کـه 

می خواهنـد داشـته باشـند بجنگنـد.
قطعـا  و  نکردنـد  مخالفتـی  خانـواده   
دلتنـگ خانـواده می شـوید ایـن دلتنگی 
چقـدر روی کارتان تاثیر گذاشـته اسـت؟

صادقـی منفـرد: خانـواده ام بیشـتر مشـوقم بودند 
تـا اینکـه بخواهنـد مخالفتی کننـد، اوایـل خانواده ام 
مـدام تاکیـد می کردنـد کـه بـا تحقیـق و آگانـه جلو 
بـروم که یـک زمانی با شکسـت روبه رو نشـوم که از 
لحـاظ روحـی به مشـکل بر بخورم و بیشـتر تشـویق 

می کردنـد تـا بـه آن چیـزی کـه می خواهم برسـم.
۱۰۰ درصـد دلتنـگ خانـواده  می شـوم، بـا ایـن 
طـی  را  برگشـت  و  رفـت  مسـیر  کـه  کشـتی های 
می کنیـم بـه اینترنت دسترسـی نداریم کـه بخواهیم 
در تمـاس باشـیم و قطعا دلتنگی اسـت و این چیزی 
اسـت کـه خودمـان انتخـاب کردیم و می تـوان گفت 

کـه کشـتی یک زنـدان خود سـاخته اسـت.
اولیـن سـفری کـه رفتیـد کجا بـود و 

بـاری کـه حمـل کردیـد چـه بود؟
صادقـی منفـرد: مـن در این مدت سـه مورد سـفر 
کـردم دو مـورد به بندر آکتاو) قزاقسـتان( و یک مورد 
آن سـفر داخلی بود؛ و اولین سـفر من بنـدر آکتاو بود 

و بـاری هـم که حمـل کردیم فقط جـو بود.
ایـن را می توانـم اضافـه کنـم کـه کشـتی  از هـر 
دو سـال یـک بار بایـد تعمیر شـود، ما بعـد از تخلیه 
بـار در امیر آبـاد بـه انزلی آمدیـم تا تعمیـرات الزم را 
بـر روی کشـتی انجـام دهنـد و بـه خاطـر تعمیـرات 

کشـتی در حـال حاضـر سـفرهای خارجـی نداریم.
بـه عنـوان یـک بانـوی موفـق ایرانی 
جایـگاه زن را در جامعـه چطـور ارزیابـی 

؟ می کنیـد
صادقـی منفـرد: ایـن موضـوع دغدغـه همیشـگی 
مـن اسـت، حـق خانم هـا در خیلـی از زمان هـا ضایع 
شـده اسـت و بـه طبع حـق آقایـان هـم در خیلی از 
زمان هـا  تضییـع شـده اسـت، ولـی ایـن موضـوع در 

خانم هـا بیشـتر بـه چشـم می خـورد. 
امـا بـا گذشـت زمان به نسـبت بهتر شـده اسـت 
و حتـی می توانـم بگویـم کـه خانم ها مانـع از تضییع 
حـق خـود شـدند، ولـی در کل در زمـان حاضـر، بـه 
نظـر مـن جایـگاه زن در جامعـه آن چیـزی نیسـت 

کـه بایـد باشـد و امیـدوارم بـه زودی این اتفـاق رقم 
بخـورد کـه آقـا و خانم برابر باشـند و حـق هیچ کس 

ضایع نشـود.
در سـفرهای طوالنـی دلتنـگ خانوده 

نمی شـوید؟
بانـوان زیـادی در دنیـا دریانورد هسـتند و زندگی 
شخصی شـان را هـم دارنـد، بـه هـر حـال دریانوردی 
بـا شـرایط خـاص خـودش اسـت و کسـی  شـغلی 
فکـر کـرده  آن هـا  بـه همـه  وارد آن می شـود  کـه 
اسـت، خانم هـای دریانـوردی در کشـورهای دیگـر 
می شناسـم کـه زندگی روتیـن خودشـان را دارند، نه 
باالخـره ایـن کار سـختی های خـودش را دارد که هر 

کـس وارد آن شـد بایـد آنـرا هـم قبـول کند.
از عالقـه بانـوان بـه دریانـوردی خبـر 

؟ ید ر ا د
بلـه. بـه ویـژه در فضـای مجـازی دختـران زیادی 
پیـام می دهنـد و از من درباره این شـغل می پرسـند، 
خیلی هـا هـم می گوینـد کـه دریانـوردی را دوسـت 
دارنـد، امـا بـه خاطـر نگاه هـای موجـود در جامعـه 
سـراغش نمی رونـد، بـه نظـرم بایـد برای رسـیدن به 
اهدافـی کـه هیـچ منـع قانونی در مسـیر رسـیدن به 
آن وجـود نـدارد بایـد مقابـل برخی باورهـای موجود 

بایسـتند و تـالش کنند.
سخن پایانی:

صادقـی منفـرد: بـرای هـر چیـزی کـه می خواهید 
تـالش کنیـد، مـن خـودم به این جملـه که » یـا راهی 
خواهـم یافت یـا راهی خواهم سـاخت« اعتقـاد زیادی 
دارم و کـس کـه بگویـد نمی شـود به نظر من بـه اندازه 
کافـی تالش نکرده اسـت و  چیز نشـدنی وجـود ندارد.

بـرای مـن بارهـا این اتفاق افتاده اسـت که وسـط 
کار کـم آورده باشـم، ولـی دوباره با اراده قوی شـروع 
کـردم و برای رسـیدن به هـر چیزی کـه می خواهیم 

باید تالش، پشـتکار و صبر داشـته باشـیم.
حرف آخر

صحبـت با بانوی سـخت کوش که توانسـته با همه 
محدودیت هـا و سـختی ها وارد کار دریانـوردی شـود 
در نـوع خـود جالـب اسـت و بـرای مـن خبرنـگار هم 
شـنیدن این سـخنان تازگـی و جذابیت خاصـی دارد.

افـراد  بـا  خبـری  فعالیت هـای  طـول  در  شـاید 
امـا  باشـم،  و شـغل های مختلفـی گفت وگـو کـرده 
گفت وگـو بـا یـک دریانـورد برایـم تازگـی داشـت، 
گفت وگویـی کـه شـاید باعـث شـود برخـی دختران 
سـرزمینم هـم به این شـغل جذب شـوند و بخواهند 

در ایـن حرفـه فعالیـت داشـته باشـند.
)کاپیتـان  دریانـوردی  مهنـدس  اسـت،  گفتنـی 
و  مدیریـت  و  کشـتی  رهبـری  و  هدایـت  کشـتی( 
تامیـن امنیـت نیروی انسـانی شـاغل در آن بر عهده 
مسـؤول  او  واقـع  در  اسـت،  دریانـوردی  مهنـدس 
مهنـدس  بـه  اسـت،  کشـتی  مدیریـت  و  راهبـری 
دریانـوردی، کاپیتان کشـتی نیـز می گویند، مهندس 
دریانـوردی کمتـر بـا مسـائل فنی کشـتی سـر و کار 
یابـی،  مسـیر  پرسـنل،  مدیریـت  بـا  بیشـتر  و  دارد 
کنتـرل وضعیت آب و هوا و ... در ارتباط اسـت، البته 
بـرای رسـیدن بـه پسـت کاپیتان کشـتی، فـرد باید 
ابتـدا به عنوان افسـر سـوم وارد کشـتی شـده و پس 
از طـی موفـق مراتـب افسـر دومـی و افسـر اولـی و 
گذرانـدن دوره هـا و آزمون هـای تکمیلـی می توانـد 

کاپیتـان کشـتی شـود.

معــاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزیــر ورزش 
ــم  ــرمربی تی ــر س ــال تغیی ــاره احتم ــان درب و جوان
ــه  ــن زمین ــه »در ای ــرد ک ــد ک ــال تاکی ــی فوتب مل
تصمیم گیــر فدراســیون فوتبــال اســت و وزارت 

ــدارد«.  ــی ن ورزش دخالت
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی علــی نــژاد در مجمــع 
ســالیانه فدراســیون تیروکمــان در جمــع خبرنــگاران 
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــی در س ــر احتمال ــاره تغیی درب
ــم  ــرمربی تی ــکووچیچ س ــرد: اس ــار ک ــال اظه فوتب
ملــی فوتبــال تــا بــه امــروز عملکــرد بســیار خوبــی 
ــرده  ــدا ک ــت پی ــی دس ــج خوب ــه نتای ــته و ب داش
اســت. خیلی هــا زمانــی کــه ایــن مربــی را انتخــاب 
می کردیــم نقدهــای زیــادی داشــتند امــا بــا کمــک 
ــم  ــاب کنی ــتیم وی را انتخ ــت توانس ــیون وق فدراس
ــود. در  ــی ب ــی خوب ــاب خیل ــن انتخ ــر م ــه نظ و ب
حــال حاضــر فدراســیون فوتبــال شــرایط متفاوتــی 
دارد و بدیهــی اســت تصمیــم گیــری دربــاره تغییــر 
ــه  ــا خــود فدراســیون فوتبــال اســت و ن ســرمربی ب

ــان. وزارت ورزش و جوان
ــی  ــچ صحبت ــروز هی ــه ام ــا ب ــرد: ت ــه ک وی اضاف
ــم  ــرمربی تی ــر س ــاره تغیی ــال درب ــیون فوتب فدراس
ملــی فوتبــال نداشــته و وزارت ورزش نیــز دخالتــی 
ــیون  ــرا فدراس ــت زی ــد داش ــه نخواه ــن زمین در ای
ــرار  ــی ق ــرایط ثبات ــر در ش ــال حاض ــال در ح فوتب
دارد و مــا ســعی می کنیــم دخالــت نداشــته باشــیم.

ــه در  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــژاد در پاس ــی ن عل
ــاب  ــر وزارت ورزش انتخ ــی نظ ــر مرب ــورت تغیی ص
ــن  ــا خارجــی اســت؟ گفــت: در ای ــی ی ــی داخل مرب

زمینــه وزارت ورزش دخالتــی نمی کنــد.
پرونــده  خصــوص  در  هم چنیــن  علی نــژاد 
ــج  ــنبه و پن ــرد: روز چهارش ــح ک ــس تصری ویلموت
شــنبه یــک داور از ســمت ایــران و یــک داور از 
ــده را  ــن پرون ــرداور ای ــک س ــس و ی ــمت ویلموت س
ــای خــود را  ــد و دیدگاه ه ــرار دادن ــورد بررســی ق م
ــرداد رأی  ــه هــر صــورت اواســط م ــد.  ب ــه دادن ارائ

ــد. ــد ش ــخص خواه ــی مش نهای
ــد  ــر می کنی ــه فک ــن پرســش ک ــون ای وی پیرام
ــا  ــت ی ــیده اس ــان رس ــه پای ــس ب ــوس ویلموت کاب
خیــر؟ گفــت: در حــال حاضــر کــه بــه نتایــج خوبــی 
در فوتبــال دســت پیــدا کرده ایــم و تیــم ملــی 
ــان  ــن نش ــت، ای ــرده اس ــود ک ــه دوم صع ــه مرحل ب
ــان  ــه پای ــوس در میــدان ب مــی دهــد کــه ایــن کاب
ــادر  ــی را ص ــه رأی ــه دادگاه چ ــه اینک ــیده، البت رس
ــاوت  ــم قض ــی توانی ــا نم ــه م ــن زمین ــد در ای کن

ــا تیــم حقوقــی کــه در ایــن  کنیــم امــا امیــدوارم ب
دوره ایــن پرونــده را بررســی می کننــد بتوانیــم بــه 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــی دس ــج خوب نتای
ــدن  ــت ش ــاره مثب ــن درب ــر همچنی ــاون وزی مع
ــزود:  ــدو اف ــه و تکوان ــکار کارات ــگ دو ورزش دوپین
ــا ورزشــکار  ــدارد ام ــک ن ــه المپی ــدو ربطــی ب تکوان
ــه  ــا اســت ک ــان بااخــالق م ــی از قهرمان ــه یک کارات
وی بــه خاطــر بیمــاری کــه داشــته بــا نظــر پزشــک 
ــی را مصــرف کــرده کــه ســبب شــده تســت  داروی
وی مثبــت شــود. فدراســیون کاراتــه در ایــن زمینــه 
ــت.  ــکار اس ــن ورزش ــاع از ای ــی و دف ــال رایزن در ح
ــدال  ــرای م ــادی ب ــه شــانس زی ــا در رشــته کارات م
آوری داشــتیم و مــا نبایــد شــانس هــای خــود را بــه 

ــم. ــت بدهی ــی از دس راحت
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــاره زم ــن درب او همچنی
ســه فدراســیون اســکیت، تیرانــدازی و ژیمناســتیک 

تصریــح کــرد: انتخابــات ایــن فدراســیون در صورتــی 
ــه  ــا ب ــت ه ــد صالحی ــه تأیی ــود ک ــی ش ــزار م برگ
دســت مــا برســد. بــا توجــه بــه اینکــه دوره ریاســت 
فدراســیون اســکیت ۱۱ تیــر، ژیمناســتیک ۱۹ تیــر 
ــا  ــر ت ــد اگ ــان می رس ــه پای ــر ب ــدازی ۲۰ تی و تیران
ــا برســد  ــه دســت م ــا ب ــد صالحیت ه ــر تأیی ۱۴ تی
ــات اســکیت را برگــزار کنیــم در غیــر  شــاید انتخاب
ایــن صــورت بــا توجــه بــه تغییــر دولــت و از ســوی 
دیگــر چــون از مردادمــاه المپیــک برگــزار می شــود 
ــیون  ــه بــرای ایــن ســه فدراس ــم ک مــا مجبوری
ــن ســه  ــات ای ــا انتخاب ــم ت سرپرســت انتخــاب کنی

فدراســیون بعــد از المپیــک برگــزار شــود.
ایــن پرســش  پیرامــون  علی نــژاد همچنیــن 
کــه اتحادیــه جهانــی دوچرخــه ســواری بــه خاطــر 
دخالــت دولــت در مجمــع ایــن فدراســیون، وکیلــی 
ــد،  ــمیت نمی شناس ــه رس ــیون را ب ــس فدراس ریی
گفــت: در ایــن زمینــه نامــه رســمی دریافــت نکردیم 
کــه دربــاره آن نظــر بدهــم. هــر زمــان نامــه رســمی 
ــت  ــواری دریاف ــه س ــی دوچرخ ــیون جهان از فدراس
ــد  ــه خواه ــود را ارای ــر خ ــم، وزارت ورزش نظ کردی

داد.
عمومــی  مجمــع  دربــاره  هم چنیــن  وی 
فدراســیون تیروکمــان افــزود: مــن همــان طــور کــه 
در مجمــع نیــز اشــاره کــردم بــا توجــه بــه نتایجــی 
کــه تیروکمــان در جــام جهانــی ســوئیس و فرانســه 
کســب کــرد، نســبت بــه ایــن فدراســیون نگرانــم و 
امیــد بــه کســب مــدال حتــی طــال در بــازی هــای 
۲۰۲۲ چیــن داریــم. در یــک ســال باقــی مانــده تــا 
ــام  ــی انج ــزی خوب ــه ری ــد برنام ــیایی بای ــازی آس ب
شــود تــا در ایــن بــازی هــا بــه نتایــج خوبــی دســت 
ــرای تنهــا  پیــدا کنــم. همچنیــن آرزوی موفقیــت ب
ــک  ــری( در المپی ــالد وزی ــان )می ــهمیه تیروکم س

ــم. ــو را داری توکی
ــج  ــه نتای ــی نســبت ب ــراز نگران ــا اب ــژاد ب ــی ن عل
تیروکمــان در جــام جهانــی ســوئیس و فرانســه 
ایــن  از  خاطــر نشــان کــرد: مــا توقعــی کــه 
ــال  ــتیم عم ــه داش ــان در فرانس ــیون تیروکم فدراس
ــه ســهمیه دیگــری دســت  ــداد و نتوانســتیم ب رخ ن
پیــدا کنیــم. مــا بــازی هــای آســیایی ۲۰۲۲ چیــن 
را پیــش رو داریــم کــه امیــدوارم تیروکمــان بتوانــد 
ــد.  ــدا کن ــت پی ــدال دس ــه م ــا ب ــازی ه ــن ب در ای
ــری  ــالد وزی ــرای می ــت ب ــن آرزوی موفقی همچنی
ــازی هــای المپیــک  ــده تیروکمــان در ب ــا نماین تنه
توکیــو را دارم. البتــه مــا انتظــار مــدال از او را 
ــو  ــی در توکی ــرد خوب ــدوارم عملک ــا امی ــم ام نداری

ــد. ــته باش داش
وی اضافــه کــرد: بایــد در حــوزه فنــی این رشــته 
بازنگــری صــورت بگیــرد و مــن مطمئــن هســتم بــا 
ــا مــی توانیــم در  درایــت و تدبیــر شــعبانی بهــار م
بــازی هــای ۲۰۲۲ چیــن بــه نتایــج خوبــی دســت 
ــان دارم  ــی را از تیروکم ــن از نگران ــم. م ــدا کنی پی
ــد  ــیون تأکی ــس فدراس ــع رئی ــد در مجم ــر چن ه
کــرد کــه بــا افزایــش رکــورد مواجــه بودیــم امــا در 

ــود. ــداران ضعیــف ب عمــل نتایــج کمان
علــی نــژاد در پایــان در خصــوص بحــث همگانــی 
ــدوارم در  ــز اظهــار کــرد: امی ــن رشــته نی کــردن ای
آینــده شــرایط تولیــد تیروکمــان در داخــل کشــور 
بــه جایــی برســد کــه بــا بهبــود کیفیــت تجهیــزات 
مــا صادرکننــده تجهیــزات ایــن رشــته باشــیم. 
ــا را  ــن کرون ــد واکس ــی توان ــا م ــور م ــی کش وقت
تولیــد کنــد قطعــا مــا مــی توانیــم در داخــل کشــور 
نیــز تجهیــزات بــا کیفیتــی را در تیروکمــان تولیــد 
و در جهــت همگانــی کــردن ایــن رشــته گام هــای 

ــم. ــری برداری موث

ــول  ــا قب ــز ب ــازی تبری ــین س ــال ماش ــم فوتب تی
شکســت خانگــی ۲بــر صفــر مقابــل نســاجی، یــک 

ــد.  ــر ش ــقوط نزدیک ت ــه س ــر ب گام دیگ
ــوب  ــدار در چارچ ــن دی ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــر در  هفتــه بیســت و چهــارم رقابت هــای لیــگ برت
ــزل(  ــان دی ــلیمانی )بنی ــهید قاســم س ــگاه ش ورزش
برگــزار شــد و امیرمهــدی جانملکــی در دقیقــه ۲۹ 
و حامــد شــیری  در دقیقــه ۸۹ گل هــای ایــن بــازی 

ــه ثمــر رســاند. ــم را ب ــن تی ــد. دوم ای را زدن

بــا ایــن شکســت، شــاگردان علیرضــا اکبرپــور  با ۱۱ 
امتیــاز همچنــان تیم قعرنشــین جــدول باقــی ماندند.

ماشین سازی از ابتدای فصل تیم سقوط 
کرده بود

ســرمربی تیــم فوتبــال ماشین ســازی تبریــز 
اعتقــاد دارد کــه ایــن تیــم در ابتــدای فصــل و 
ــدند،  ــت می ش ــی تقوی ــه خوب ــا ب ــه تیم ه ــی ک زمان

ــود. ــاده ب افت

ــر صفــر  ــور پــس از شکســت ۲ ب  علیرضــا اکبرپ
تیمــش مقابــل نســاجی اظهــار داشــت: بــازی 
را دســت داشــتیم و حریــف را بــه الک دفاعــی 
بردیــم و موقعیتــی بــه حریــف ندادیــم، ولــی مثــل 
خوردیــم.  بچه گانــه  گل هــای  قبــل  بازی هــای 
ــد و روی  ــی ندارن ــه کاف ــان تجرب ــی از بازیکن برخ
ــم.  ــود، گل می خوری ــد گل ش ــه نبای ــی ک توپ های
وی افــزود:  در تیــم کمبــود بازیکــن داریــم. 
ــروز  ــود و ام ــل اخــراج شــده ب ــازی قب اســدی در ب

دیدیــد کــه چقــدر دچــار مشــکل شــدیم. بازیکنــان 
ــی  ــد، ول ــازی می کنن ــود ب ــام وج ــا تم ــن ب جایگزی

ــد. ــی وجــود ندارن ــه کاف تجرب
ســرمربی تیــم فوتبــال ماشین ســازی خاطــر 
نشــان کــرد: در نیمــه اول ایــن بــازی آنچنــان خــوب 
نبودیــم، ولــی در نیمــه دوم دو تغییــر در دفــاع چــپ 
و راســت دادیــم و دیدیــد کــه نیمــه دوم نیمــه مــا 
بــود. مــا در تیــم نفراتــی کــه گلــزن باشــند نداریــم 

و تیــم بــد بســته شــده اســت.
وی دربــاره همــکاری اش بــا ماشین ســازی بــرای 
فصــل بعــدی گفــت: هیــچ چیــزی مشــخص نیســت 
ــا از اول  ــت. م ــزده اس ــی ن ــده حرف ــی از آین و کس

قولــی بــرای بقــا تیــم نــداده بودیــم و معلــوم نیســت 
کــه چــه تصمیمــی بــرای آینــده قــرار اســت گرفتــه 

شــود. 
ــم  ــالش می کنی ــعی و ت ــا س ــد: م ــادآور ش وی ی
تــا بهتریــن عملکــرد را در هــر بــازی داشــته باشــیم، 
ولــی رقابــت بــرای مــا خیلــی ســخت شــده اســت. 
همیــن نســاجی کــه بــه نوعــی رقیــب مــا در انتهــای 
جــدول اســت، بــا پــرواز چارتــر بــه ترکیــه مــی رود 
ــرارداد  ــد ق ــج درص ــر پن ــد. اگ ــزار می کن و اردو برگ
تیــم مــا پرداخــت شــود نهایتــاً ۲۷۰ میلیــون تومــان 
می شــود، ولــی پنــج درصــد تیــم پانزدهــم جــدول 

دو ســه میلیــارد خواهــد شــد.

گفت وگوی با نخستین زن دریانورد ایرانی 

اما و اگر در برگزاری انتخابات اسکیت، تیراندازی و ژیمناستیک

کابوس ویلموتس در میدان تمام شده

ماشین سازی یک گام دیگر به سقوط نزدیک تر شد
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اوقات شرعی شهر تهران

ــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  معــاون علم
بابیــان اینکــه بزرگتریــن شــرکت هــای هــوش 
ــام  ــتند، گفت:تم ــران هس ــه در ای ــی منطق مصنوع
ــی  ــات داخل ــاوری اطالع ــوزه فن ــای ح ــرم افزاره ن
ســازی شــده و از نــرم افزارهــای داخلــی در کشــور 

ــود.  ــی ش ــتفاده م اس
ــم  ــتاری در مراس ــورنا س ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
رونمایــی از محصــوالت فناورانــه نســل ســوم حــوزه 
ــه  ــال و هوشــمند ســازی ک اقتصــاد خــالق، دیجیت
ــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، افــزود: هــدف از  ب
ــا و  ــی شناســاندن برخــی از شــرکت ه ــن رونمای ای
قدردانــی از زحمــات آنهــا، بــه ویــژه در حــوزه هــای 

ــدی اســت. جدی
وی ادامــه داد: در حــوزه فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات بحــث هــای جدیــدی از قبیــل بالکچیــن 
ــا  ــده، ام ــرح ش ــور مط ــت در کش ــالی اس ــد س چن
شــرکت هایــی کــه توانســتند کار عملــی و محصــول 

ــداد محــدودی اســت. ــد تع ــز بگذارن روی می
ــش  ــه از روز اول دان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
بســیاری از مباحــث ایــن حــوزه از خارج وارد کشــور 
شــده اســت،   ادامــه داد: درخصــوص حــوزه هــای 
جدیــد فنــاوری اطالعــات در دانشــگاه هــا تدریــس 
ــوص  ــن خص ــاتید در ای ــی از اس ــود. خیل ــی ش م
صحبــت مــی کننــد ولــی کســی کــه محصــول روی 

میــز بگــذارد بایــد تشــویق شــود. 
وی اظهــار داشــت: در حــوزه هــای هــوش 
ــی  ــا کار م ــرکت ه ــادی از ش ــداد زی ــی تع مصنوع
ــیعی  ــیار وس ــوزه بس ــوزه، ح ــن ح ــه ای ــد. البت کنن
هــوش  و  هوشمندســازی  هــای  حــوزه  اســت. 
مصنوعــی بســیار وســیع هســتند و تعــدادی از 
ــدا  ــن حــوزه رشــد پی ــز در ای ــا نی ــای م شــرکت ه

ــت. ــرده اس ک
ســتاری گفــت: بزرگتریــن شــرکت هــای هــوش 
مصنوعــی منطقــه در ایــران هســتند، شــرکت هایــی 
کــه بســیاری از آنهــا تعــداد بســیار زیــادی از دانــش 
ــد.  ــرده ان ــذب ک ــود ج ــه را در خ ــگان نخب آموخت
شــرکت هایــی داریــم کــه بیــش از هــزار نفــر نیروی 
انســانی دارنــد کــه در زمینــه هــوش مصنوعــی کار 
ــتند  ــی داش ــوآوری های ــکارات و ن ــد و ابت ــی کنن م

ــرد در  ــر بف ــک کار منحص ــود ی ــای خ ــه در ج ک
کشــور بــوده اســت.

ــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری  معــاون علم
یــادآور شــد: مــا زیســت بــوم خودمــان را در کشــور 
داریــم وشــرکت هــا نیــز بایــد کارهــای بومــی خــود 
ــادی از  ــداد زی ــر تع ــال حاض ــد. در ح ــه دهن را ارای
ــه  ــی در زمین ــوش مصنوع ــی ه ــای ایران شــرکت ه
گفتــار باتوجــه بــه لهجــه هــای مختلــف در کشــور 
ــری،  ــه تصوی ــن در زمین ــد.  همچنی ــی کنن کار م
ــه  ــا توج ــیاری ب ــای بس ــرکت ه ــازی ش هوشمندس
بــه رشــدی کــه هــوش مصنوعــی دارد، فعــال شــده 

انــد.
ســتاری بــا بیــان اینکــه ایــن هــا کارهــای بســیار 
ــاوری  ــرو در فن ــای پیش ــوزه ه ــمندی در ح ارزش
اطالعــات و ارتباطــات در حــال انجــام اســت، افــزود: 
ــا  ــتارتاپ ه ــه اس ــی شــدیم ک ــم م ــا مته ــی م زمان
ــه کار  ــی ک ــد. درحال ــی کنن ــی م ــط کار خدمات فق
ــوش  ــاوری ه ــد، فن ــی دهن ــام م ــه انج ــی ک خدمات

ــده اســت. ــتفاده ش ــی در آن اس مصنوع
وی خاطرنشــان کــرد: تمــام نــرم افزارهــای 
ــده و  ــازی ش ــی س ــات داخل ــاوری اطالع ــوزه فن ح
ــی  ــی در کشــور اســتفاده م ــای داخل ــرم افزاره از ن

ــود. ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خدمــات در حــوزه 
بیمــه و بانکــداری نیــز پیشــرفت کــرده اســت، 
ــت  ــال معاون ــاد دیجیت ــتاد اقتص ــد: از س ــادآور ش ی
نیــز مــی خواهیــم از شــرکت هایــی کــه در زمینــه 
ــت  ــد، حمای ــی گذارن ــدم م ــرو ق ــای پیش ــوزه ه ح

ــد. کنن
ــادآور شــد: حســن فعالیــت در حــوزه  ســتاری ی
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــن اســت کــه زود 
ــای  ــوزه ه ــل ح ــد مث ــی رس ــازار م ــه ب محصــول ب
ــادی  ــای بنی ــلول ه ــو، س ــک، نان ــل بیوت ــر مث دیگ
، هــوا و فضــا نیســت کــه تــا ۶ مــاه و حتــی 
ــوزه  ــر ح ــا ه ــد، ام ــازار باش ــر در ب ــال دیگ ــک س ی
ــی  ــت م ــت دارد. حمای ــه حمای ــاز ب ــوری نی نوظه
ــد مــادی و معنــوی باشــد و مجموعــه حمایــت  توان

ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــه بای ــی ک های
وی افــزود: ســتاد موظــف اســت ایــن حمایــت ها 

را انجــام دهــد و معاونــت نیــز در کنــار شــرکت هــا 
اســت، ایــن حــوزه هــا در آینــده کســب و کارهــای 
ــه  ــی ک ــرکت های ــد. ش ــی دهن ــکل م ــی را ش بزرگ
چهــار ســال پیــش در  حــوزه هــوش مصنوعــی وارد 

شــده انــد خیلــی رشــد کــرده انــد.
از ســرویس هــای  وی یــادآور شــد: خیلــی 
شــرکت هــای فعــال در ایــن حــوزه منحصــر همــان 
کشــور اســت. ســرویس هــوش مصنوعــی را کــه در 
ــاده  ــران پی ــوان در ای ــی ت ــواب داده نم ــکا ج آمری
ــان، و فرهنــگ خودمــان  ــوم، زب کــرد؛ چراکــه مــا ب
را در کشــور داریــم. بنابرایــن ایــن سیســتم بایــد بــا 

ــا مطابقــت داشــته باشــد. ــن ه ای
ــل  ــه نس ــوالت فناوران ــم از محص ــن مراس در ای
ــش  ــش و بین ــان آفرین ــش بنی ــرکت دان ــوم ش س
ایرانیــان بــا محصــول پلتفــرم الیــو بــوک ، رســتاک 
ــوان  ــه عن ــن ب ــول بالکچی ــا محص ــپهر ب ــا س میدی
 ،)bockchain as a service( ســرویس 
اطمینــان  فیزیکــی  منابــع  مدیریــت  شــرکت 
ــت  ــزاری مدیری ــرم اف ــته  ن ــول بس ــس محص پردی
ــوم  ــی و عل ــکده مهندس ــزات ، دانش ــرد تجهی عملک
کامپیوتــر دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران بــا 
ققنــوس  یکتــا  آزمایشــگاه،  شــرکت  محصــول 
ــی  ــن مال ــکوی تامی ــول س ــار محص ــا چه ــارس ب پ
ــف  ــرات و کی ــرم ب ــرم آرامــش ، پلتف جمعــی ، پلتف
پــول نشــان ریــال ، مرکــز تحقیقــات اینترنــت 
ــک  ــرم، شــرکت دادمات ــا محصــول کارا پلتف اشــیا ب
ــره  ــوی روزم ــاوری گفتگ ــره و فن ــول پیک ــا محص ب
ــا محصــول  ــان شــریف ب ــان فارســی ، آرمــان رای زب
پیکــره و فنــاوری گفتگــوی روزمــره زبــان فارســی و 
ــرم  ــو بامحصــول پلتف ــای ن ــران دنی ــرکت روایتگ ش

ــدند. ــی ش ــو  رونمای راوین
  ایــن رونمایــی هــا بــا حضــور مهــدی محمــدی 
اقتصــاد  هــای  فنــاوری  توســعه  -دبیــر ســتاد 
ــر  ــی دبی ــز کرم ــازی و پروی ــال و هوشمندس دیجیت
و  دانش بنیــان  اقتصــاد  فرهنگ ســازی  ســتاد 
ــی و  ــت علم ــالق معاون ــرم و خ ــع ن ــعه صنای توس

ــد. ــام ش ــوری انج ــت جمه ــاوری ریاس فن

شـــهردار مراغـــه بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح یـــا 
ــی  ــران طـ ــاخص عمـ ــرح شـ ــی ۱۲ طـ کلنگ زنـ
ســـال جـــاری، گفـــت: بـــرای اجـــرای ایـــن 
طرح هـــا بـــر اســـاس بودجـــه  مصـــوب شـــهرداری 
ـــز  ـــت و همه چی ـــده اس ـــه ش ـــی تهی ـــه عملیات برنام

طبـــق ایـــن برنامـــه پیـــش مـــی رود.
ــا  ــا بـ ــا ایرنـ ــو بـ ــی در گفت وگـ ــهرام مروتـ شـ
بیـــان اینکـــه بودجـــه ۱۴۰۰ روی طرح هـــای 
متمرکـــز  اولویـــت دار  و  نیمه تمـــام  عمرانـــی 
اســـت، اظهـــار داشـــت: موفقیت هـــای شـــهرداری 
در اجـــرای طرح هـــای عمرانـــی مدیـــون همیـــن 
ـــی  ـــه عملیات ـــن برنام ـــی و تدوی ـــزی اصول بودجه ری

اســـت.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه »بـــا 
ـــد  ـــاری چن ـــال ج ـــاه از س ـــه م ـــدود س ـــت ح گذش
طـــرح عمـــران شـــهری افتتـــاح یـــا کلنگ زنـــی 
ـــیج  ـــدان بس ـــل می ـــون پ ـــرد: تاکن ـــان ک ـــده؟« بی ش
و  افتتـــاح  اشـــراق  پـــل  شـــده،  کلنگ زنـــی 
آســـفالت ریزی بلـــوار ۳۵ متـــری میـــدان رســـالت 
ـــا  ـــی هفته ه ـــا ط ـــت ام ـــده اس ـــاز ش ـــر آغ ـــا الغدی ت
کلنگ زنـــی  یـــا  افتتـــاح  آینـــده  ماه هـــای  و 
مراغـــه ســـرعت  عمرانـــی شـــهر  طرح هـــای 

ــرد. ــود می گیـ ــه خـ ــتری بـ بیشـ
عملیـــات  زودی  بـــه  کـــرد:  اضافـــه  وی 
آســـفالت ریزی بلـــوار ۴۵ متـــری شـــهید ســـردار 
ســـلیمانی و همچنیـــن احـــداث پـــل دخیـــل 
ــرار دارد،  ــادر قـ ــدان عبدالقـ ــب میـ ــه در جنـ کـ
آغـــاز می شـــود و فـــاز چهـــارم ســـاماندهی 
حاشـــیه صوفی چـــای نیـــز در دســـتور کار قـــرار 

. د می گیـــر
ــا طبـــق  ــر آنهـ »مروتـــی« ادامـــه داد: عـــالوه بـ
برنامـــه عملیاتـــی طرح هـــای عمرانـــی، احـــداث 
ـــن  ـــام حس ـــهرک ام ـــا ش ـــر ت ـــری الغدی ـــیر ۴۵ مت مس
)ع( و مســـیر گشـــایی و آســـفالت ریزی بانـــد دوم ۵۵ 

ـــد.  ـــد ش ـــاز خواه ـــز آغ ـــهر نی ـــری گلش مت
بـــه گفتـــه شـــهردار مراغـــه احـــداث بوســـتان 
اوحدیـــه، پـــارک منطقـــه ای مســـیر گردشـــگری 
ـــز  ـــی نی ـــهید قدوس ـــان ش ـــض خیاب ـــان و تعری علوی
از دیگـــر طرح هـــای شـــاخص شـــهرداری مراغـــه 
ـــه  ـــی ب ـــزی قبل ـــق برنامه ری ـــال طب ـــه امس ـــت ک اس

مرحلـــه اجـــرا گذاشـــته می شـــود.
در  مراغـــه  شـــهرداری  مشـــارکت  بـــه  وی 
ــاره  ــز اشـ ــهر نیـ ــی شـ ــای عمرانـ ــایر طرح هـ سـ
ــرای  ــهرداری در اجـ ــت: شـ ــار داشـ ــرد و اظهـ کـ
ــتان  ــی، بیمارسـ ــدام ملـ ــکن اقـ ــای مسـ طرح هـ
۳۵۰ تختخوابـــی، پردیـــس ســـینمایی و پـــل 
ـــا  ـــر آنه ـــالوه ب ـــال دارد و ع ـــارکت فع ـــزکاران مش فل
ـــاری  ـــال ج ـــهر را در س ـــی ش ـــرح تفصیل ـــل ط تکمی

ــد داد. ــرار خواهـ ــتور کار قـ در دسـ
ــان  ــز بیـ ــی نیـ ــوزه مطالعاتـ ــی« در حـ »مروتـ
کـــرد: مطالعـــات طرح هـــای متعـــددی چـــون 
ــوذ در  ــات نفـ ــرح مطالعـ ــل، طـ ــد غیرعامـ پدافنـ
بافـــت فرســـوده ذغال آبـــاد و طـــرح محله بنـــدی 
ــع  ــرح جامـ ــت و طـ ــام اسـ ــال انجـ ــهر در حـ شـ
و  ســـرمایه گذاری  فرصت هـــای  و  گردشـــگری 
ــال  ــز امسـ ــی نیـ ــعه فرهنگـ ــع توسـ ــرح جامـ طـ

می شـــود. مطالعـــه 
طرح هـــای  اجـــرای  کـــرد:  اضافـــه  وی 
ــر  ــداف در نظـ ــن اهـ ــی از اصلی تریـ ــی یکـ عمرانـ
ــهرداری  ــال ۱۴۰۰ شـ ــه سـ ــده در بودجـ گرفته شـ
مراغـــه بـــوده و ســـهم ایـــن حـــوزه ۸۴ میلیـــارد 

تومـــان اســـت.
شـــهردار مراغـــه تاکیـــد کـــرد: طبـــق وعـــده 
ــی از  ــع مالـ ــه و منابـ ــاط در بودجـ ــی انضبـ قبلـ

محورهـــای اصلـــی مدیریـــت شـــهری مراغـــه بـــه 
ـــه  ـــدی بودج ـــد ۳۶.۳۶ درص ـــی رود و رش ـــمار م ش
ــته،  ــال گذشـ ــا سـ ــه بـ ــاری در مقایسـ ــال جـ سـ
ــم  ــی را فراهـ ــای عمرانـ ــرای طرح هـ ــکان اجـ امـ

کـــرده اســـت. 
ـــه  ـــهرداری مراغ ـــه ۱۴۰۰ ش ـــه داد: بودج وی ادام
ــردم و  ــایش مـ ــاه و آسـ ــعه رفـ ــتای توسـ در راسـ
ــهر  ــگری شـ ــی و گردشـ ــگاه فرهنگـ ــای جایـ ارتقـ
ــطه  ــه واسـ ــد و بـ ــن شـ ــر تدویـ ــعه معابـ و توسـ
منطـــق  از  دقیـــق  مطالعـــات  و  برنامه ریـــزی 

ــت. ــوردار اسـ ــی برخـ صحیحـ
ـــت منابعـــی  ـــی« بودجـــه شـــهرداری را مدیری »مروت
ـــه  ـــوان، و اضاف ـــرای تقاضاهـــای نامحـــدود عن محـــدود ب
ـــی  ـــه اقدامات ـــرف چ ـــدود ص ـــع مح ـــه مناب ـــرد: اینک ک
ـــه  ـــم ب ـــن مه ـــدی اســـت و ای ـــد اولویت بن ـــود، نیازمن ش
خوبـــی در بودجه ریـــزی شـــهرداری مراغـــه رعایـــت 

می شـــود.
ــه  ــه ۹ دارای سـ ــا درجـ ــه بـ ــهرداری مراغـ شـ
ســـازمان  چهـــار  و  معاونـــت  پنـــج  منطقـــه، 
تکامـــل  واســـطه  بـــه  و  بـــوده  زیرمجموعـــه 
ــه  ــت کـ ــیده اسـ ــه ای رسـ ــه مرحلـ ــی بـ تدریجـ
ــراف  ــتان های اطـ ــهرداری های شهرسـ ــوی شـ الگـ
در زمینه هـــای مختلفـــی چـــون بودجه ریـــزی و 
ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــهری بـ ــات شـ ــایر خدمـ سـ

 امسال ۱2 طرح شاخص عمرانی در مراغه افتتاح
 یا کلنگ زنی می شود

ستاری:

بزرگترین شرکت های هوش 
مصنوعی منطقه در ایران هستند

اذان ظهرطلوع آفتاب  اذان صبح
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نیمه شب شرعیاذان مغرب غروب آفتاب 
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