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نماینده مجلس:

شرط قوی بودن دولت، 
برقراری عدالت به همراه شفافیت

ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز 
هویتی توسط بانک ها و ثبت احوال 

از خوابیدن در خودرو تا 
درماندگی در تامین دارو 

شهرداری تهران واکنش قانع کننده به 
مسئله اتوبوس خوابی نداشته است 

کارگاه تولید داروهای تقلبی
 در تبریز کشف شد

ایجاد ۱۰۰ هزار شرکت دانش بنیان 
در صورت اجرای دقیق قانون 

رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فناوری 
مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرح جهــش تولیــد دانش 
بنیــان یکــی از بســترهای مهــم اشــتغال زایی اســت، 
ــش  ــرکت دان ــزار ش ــر ۶ ه ــال حاض ــت: در ح گف
بنیــان داریــم کــه پیــش بینــی مــا ایــن اســت در 
ــداد ۱۰۰  ــون، تع ــن قان ــق ای ــرای دقی ــورت اج ص

هــزار شــرکت دانــش بنیــان ایجــاد شــود. 
بــه گــزارش فــارس، علیرضــا منــادی ســفیدان 
بــا اشــاره بــه بررســی طــرح جهــش تولیــد دانــش 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــس، اظه ــن مجل ــان در صح بنی
طــرح یکــی از بســترهای مهــم ایجــاد اشــتغال در 

ــت. ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ش
نماینــده مــردم تبریز، اســکو، آذرشــهر در مجلس 
شــورای اســامی بــا یــادآوری اینکــه مجلــس یازدهم 
ــرده  ــب ک ــدت کس ــن م ــادی در ای ــارات زی افتخ
کــه از همســان ســازی حقــوق اعضــای هیــات 
ــدی  ــه بن ــا رتب ــوم ت ــی دانشــگاه  های وزارت عل علم
معلمــان را شــامل می  شــود، افــزود: تصویــب قانــون 
ــت از  ــان و حمای ــش بنی ــد دان ــش تولی ــرح جه ط
شــرکت های دانــش بنیــان نیــز می توانــد بــه یکــی 

ــدل شــود. دیگــر از افتخــارات ایــن مجلــس ب
و  تحقیقــات  آمــوزش،  کمیســیون  رئیــس 
فنــاوری مجلــس تصریــح کــرد: در ســال گذشــته 
۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از محــل فــروش 
محصــوالت ۶ هــزار و ۳۰۰ شــرکت دانــش بنیــان 
آورده نصیــب شــرکت دانــش بنیــان شــده و بــرای 

ــتغال ایجــاد شــده اســت. ــر اش ــزار نف ۴۰۰ ه
وی بــا بیــان اینکــه توســعه شــرکت های دانــش 
ــق می شــود،  ــون محق ــن قان ــب ای ــا تصوی ــان ب بنی
ادامــه داد: در حــال حاضــر تعــداد شــرکت های 
دانــش بنیــان در کشــور ۶۳۰۰ عــدد بــوده و پیــش 
بینــی مــا ایــن اســت در صــورت تصویب ایــن قانون 
ــش  ــرکت های دان ــداد ش ــق آن، تع ــرای دقی و اج

ــزار عــدد می رســد. ــه بیــش از ۱۰۰ ه ــان ب بنی
منــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا تصویــب ایــن 
قانــون مجلــس یازدهــم زمینــه ایجــاد اشــتغال و 
ــت:  ــد، گف ــم می  کن ــگان را فراه ــت از نخب حمای
ــم  ــای مه ــی از صحنه  ه ــم یک ــش و عل ــروز دان ام
رقابــت و هــدف دشــمن اســت کــه کشــوری کــه 
ــند،  ــال باش ــان در آن فع ــش بنی ــرکت های دان ش

ــد. ــه کن ــا دشــمنان مقابل ــد ب می توان

شروع کار همه بانک ها 
از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح 

 بــا درخواســت دبیــر شــورای هماهنگــی 
اعــام  بــر  مبنــی  دولتــی  بانک هــای 
بانک هــا، مقــرر  یکپارچه ســازی ســاعت کاری 
ــت از  ــان دول ــون کارکن ــز همچ ــا نی ــد بانک ه ش
ــه مشــتریان  ســاعت هفــت و ۳۰ دقیقــه صبــح ب

خدمــات ارائــه کننــد.  
ــی« در  ــا قیطاس ــا، »علیرض ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســتی بــا معــاون نوســازی اداری ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور بــا اشــاره بــه تغییــر ســاعت 
ــی  ــتاد مل ــه س ــب مصوب ــه موج ــا ب کاری بانک ه
ــه،  ــن مصوب ــا، گفــت: پیــش از ای ــا کرون ــه ب مقابل
ــح  ــت صب ــا هف ــان بانک ه ــور کارکن ــاعت حض س
ــت و ۳۰  ــان، هف ــی آن ــاز خدمت ده ــاعت آغ و س

دقیقــه صبــح بــود. 
ــی  ــتاد مل ــه س ــس از مصوب ــا پ ــزود: ام وی اف
ــاز ســاعت کاری  ــر آغ ــی ب ــا مبن ــا کرون ــه ب مقابل
ــی از ســاعت هفــت  ــان دســتگاه های اجرای کارکن
و ۳۰ دقیقــه صبــح، ســاعت خدمت دهــی بــه 
مشــتریان بانک هــا بــه هشــت صبــح تغییــر 
یافتــه کــه ایــن موضــوع باعــث یــک ناهماهنگــی 
ــات بانکــی شــده اســت. پیشــنهاد  ــه خدم در ارائ
ــاعت های  ــه س ــرای همیش ــار ب ــک ب ــم ی می کن
کاری بانک هــا بــه صــورت یکپارچــه اعــام شــود.

در این نشسـت معاون نوسـازی اداری سـازمان 
اداری اسـتخدامی گفـت: علـت ایـن ناهماهنگـی 
تفسـیر اشـتباه بانک هـا از مصوبـه مذکـور اسـت. 

»عــاء الدیــن رفیــع زاده« تاکیــد کــرد: طبــق 
ســایر  ماننــد  بانک هــا  کارکنــان  بخشــنامه، 
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی بایــد از آغــاز 
ســاعت کاری، بــه ارائــه خدمــت بپردازنــد و اگــر 
ــود  ــات کار خ ــردن مقدم ــم  ک ــه فراه ــاج ب احتی
دارنــد، می تواننــد زودتــر در محــل کار خــود 

ــوند. ــر ش حاض
وی تصریح کــرد: اگــر نیــاز اســت، اصاحیــه ای 
ــاغ  ــا اب ــان بانک ه ــور کارکن ــاعت حض ــرای س ب

شــود.
بــه ایــن ترتیــب تاخیــر بانک هــا در ارائــه 
ــی نیســت و  ــه مشــتریان قانون ــات بانکــی ب خدم
ــاعت ۷  ــت از س ــان دول ــه کارکن ــد هم ــد مانن بای
ــد. ــت بپردازن ــه خدم ــه ارائ ــح ب ــه صب و ۳۰ دقیق

نماینــده چابهــار در مجلــس، گفــت: آقایــان 
گفتنــد کــه اثــر تورمــی حــذف ارز ترجیحــی 
ــا داده  ــب ب ــن را متناس ــن ای ــت، م ــد اس ۸ درص
ــک شــوک  ــران ی ــم و نگ اقتصــادی کشــور نمی دان

ــتم.  ــوع هس ــن موض ــت ای ــی باب تورم
ــار  ــردم چابه ــده م ــعیدی نماین ــن س معین الدی
ــا ایــده بنزینــی  ــا ایلنــا، در رابطــه ب در گفت وگــو ب
ــرار  ــی ق ــورت آزمایش ــه ص ــه ب ــت ک ــد دول جدی
اســت در کیــش و قشــم اجــرا شــود و در آن بنزیــن 
ــه  ــه ب ــیله نقلی ــاس وس ــص براس ــای تخصی ــه ج ب
هــر کدملــی اختصــاص یابــد، گفــت: دوســتان 
اعــام  را  برنامــه مشــخص خــود  نفــت  وزارت 
ــم  ــه زع ــه در راســتای ب ــن برنام ــه ای ــد ک نمی کنن
ــای  برخــی حضــرات واقعی ســازی قیمــت فرآوده ه
ــر  ــه ب ســوختی چیســت. امــا از ظواهــر امــر اینگون
ــا  ــه فع ــی ک ــن طرح ــد ای ــه بخواهن ــد ک می آی
بــه صــورت پایلــوت در کیــش و قشــم دارد رخ 
می دهــد را تســری بــه دیگــر نقــاط کشــور بدهنــد.
وی ادامــه داد: البتــه مــن قصــد نیت خوانــی 
ــورای  ــس ش ــم مجل ــر ه ــن خاط ــه همی ــدارم، ب ن
اســامی از وزیــر محتــرم نفــت دعــوت کــرده اســت 
ــا برنامه هــای خــود را مشــخصا  ــد و دقیق کــه بیاین
بــه صــورت واضــح توضیــح بدهنــد. اگــر هــر بنایــی 
ــود دارد،  ــوخت وج ــت س ــر قیم ــوص تغیی درخص

ــانه ای،  ــت پیوســت رس ــا رعای ــد ب ــن مســلماً بای ای
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی رخ دهــد و بــرای 
ــا  ــرد ت ــورت گی ــازی ص ــد اقناع س ــرای آن بای اج
ــه  ــوز برنام ــون هن ــا چ ــود ام ــم ش ــتر کار فراه بس
دولــت بــرای ســال آینــده بــه صــورت روشــن بیــان 

ــم. ــا رد کن ــد ی ــم آن را تایی ــده نمی توان نش
ــه  ــس در رابط ــار در مجل ــردم چابه ــده م نماین
ــز  ــوع نی ــن مض ــدن ای ــرح ش ــی مط ــه حت ــا اینک ب
یــک اثــر روانــی دارد و تــورم ایجــاد می کنــد، بیــان 
داشــت: متاســفانه بایــد قبــول کــرد بخشــی از تــورم 
مــا بــه علــت داده هــای اقتصــادی اســت و بخشــی 

ــی کــه شــما اشــاره  ــار روان ــه علــت بحــث ب هــم ب
ــا  ــه م ــن اســت ک ــم ای ــت آن ه ــد اســت؛ عل کردی
ــا مــردم  در مــوارد ایــن چنینــی خیلــی صداقــت ب

ــتیم. را نداش
ــا  ــوخت ب ــاله س ــا در مس ــرد: ام ــد ک وی تاکی
ــه  ــد ک ــی فرموده ان ــای رئیس ــه آق ــه اینک ــه ب توج
ــود  ــوخت وج ــت س ــش قیم ــرای افزای ــه ای ب برنام
رویکــرد  درخصــوص  نمی خواهــم  مــن  نــدارد، 

ــم. ــش داوری کن ــت پی دول
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس ادامــه داد: 
ــوان  ــه نوعــی می ت ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــت ام واقعی

گفــت انصافــا کاســه صبــر مــردم دیگــر لبریــز شــده 
و مــا حتــی اگــر بحــث جراحــی اقتصــادی را داریــم، 
بایــد قبــول کنیــم کــه در برخــی حوزه هــا نیازمنــد 
جراحــی هســتیم؛ امــا االن بــا یــک بیمــار نحیفــی 
مواجــه هســتیم کــه شــاید تــاب و تــوان ایــن عمــل 
پرمخاطــره را نداشــته باشــد. لــذا در عیــن حــال که 
ضــرورت دارد در برخــی از حوزه هــا اقــدام انقابــی 
ــاد  ــتلزم ایج ــن مس ــا ای ــد؛ ام ــاق بیفت ــا اتف حتم
بســترها و اقناع ســازی مــردم اســت کــه بــرای 
ــذف ارز  ــوزه ح ــی از آن را در ح ــک بخش ــال ی مث

ــد. ــی می بینی ترجیح
ــی  ــه عقیــده مــن در شــرایط کنون ــزود: ب وی اف
بــا توجــه بــه مشــکات عدیــده ای کــه بــرای اقشــار 
ــه وجــود دارد،  ــن جامع ــای پایی ــف و دهک ه مختل

ــد خیلــی حســاب شــده تر عمــل کنیــم. بای
بــا  رابطــه  نماینــده چابهــار در مجلــس در 
موضــوع رشــد ۸ درصــدی کــه دولــت از آن صحبت 
می کنــد، اظهــار داشــت: آقــای رئیســی در مجلــس 
ــادی ۸  ــد اقتص ــال رش ــه دنب ــا ب ــه م ــد ک فرمودن
درصــدی هســتیم؛ امــا بــا توجــه بــه ایــن شــرایط 
ســرمایه گذاری خارجــی و شــرایط تولیــدی کشــور 

ــن اتفــاق رخ نخواهــد داد. ــه نظــر مــن ای ب
ســعیدی در رابطــه موضــوع حــذف ارز ترجیحــی 

و اثــر تورمــی آن در جامعــه، گفــت:

حــذف  قیمت گــذاری دســتوری بــه معنــای رهــا 
ــک  ــه کم ــم ب ــا می توانی ــت؛ م ــازار نیس ــردن ب ک
روش هــا و ابزارهــای موجــود، بــازار را کنتــرل کنیــم. 
ــورای  ــس ش ــس کمیســیون اقتصــادی مجل ریی
ــا  ــنا(، ب ــرمایه )س ــا بازارس ــو ب ــامی در گفت وگ اس
ــا حــذف قیمت گــذاری  ــاال گفــت: ب بیــان مطلــب ب
دســتوری، عوامــل تولیــد همچنــان در قیمــت 
گــذاری تولیــدات حضــور دارنــد و در واقــع در ایــن 
ــی  ــر نم ــار تغیی ــی دچ ــای واقع ــت ه ــد قیم فرآین
شــوند؛ در واقــع حــذف قیمت گــذاری دســتوری بــه 

ــت. ــا اس ــت ه ــودن قیم ــی نب ــی دو قیمت معن
محمدرضــا پــور ابراهیمــی، افــزود: بــازار ســرمایه 
ــر  ــرد و اث ــی ب ــج م ــتوری رن ــذاری دس از قیمت گ
ــل  ــن معض ــت؛ ای ــان اس ــاد نمای ــه ابع آن در هم
ــه طــوری  اقتصــاد را دچــار مشــکل کــرده اســت ب
کــه عــاوه بــر عــدم انتفــاع واقعــی، ایجــاد رانــت در 
نظــام اقتصــادی کشــور و ناکارآمــدی بنــگاه هــای 

ــه همــراه دارد. ــز ب اقتصــادی را نی
وی ادامــه داد: روح بــازار ســرمایه دخالــت نکــردن 
دولــت و حــذف دخالــت دســتوری در اقتصــاد اســت؛ 

بنابرایــن الزم اســت نــگاه دولــت ســیزدهم در ایــن 
خصــوص علمــی و تخصصــی بــوده و از تجــارب 

ــد شــود. ــن راســتا بهره من ــز در ای گذشــته نی
۱۰ مصوبه دولت برای حمایت از 
بازارسرمایه؛ تمام ماجرا نیست 

کلیــات  دانســتن  مثبــت  بــا  پورابراهیمــی 

ــت از  ــت حمای ــت در جه ــه دول ــات ۱۰ گان مصوب
بــازار ســرمایه گفــت: ایــن مصوبــات مهــر تأییــدی 
ــیزدهم از  ــت س ــی دول ــی و عمل ــت واقع ــر حمای ب
بــازار ســرمایه اســت. هرچنــد کــه ایــن تمــام ماجــرا 
نیســت و بــه نظــر مــن الزم اســت احــکام جدیــدی 
بــه مــوارد موجــود اضافــه شــود؛ ایــن مــوارد 

ــذاری  ــاب از قیمت گ ــی چــون اجتن شــامل مطالبات
ــت. ــرمایه اس ــتوری در کل بازارس دس

ــی  ــات، بررس ــود از مطالب ــح داد: مقص وی توضی
ایــن موضــوع در بودجــه و مطالــب مرتبــط بــا 
ــت(  ــرکت ها از دول ــات ش ــت )مطالب ــات دول مطالب
اســت. در نظــر داشــته باشــید کــه بخــش عظیمــی 
از ظرفیــت اقتصــادی شــرکت های پذیرفته شــده 
ــه الزم اســت از ســوی  ــازار ســرمایه کشــور ک در ب
ــه از  ــر مطالب ــه شــود، درگی ــورس مطالب ســازمان ب
دولــت اســت. حرکــت ایــن شــرکت ها بســیار کنــد 

شــده اســت.
معامالت آتی خودرو ؟

پورابراهیمــی تاکیــد کــرد: ابزارهــای مشــتقه 
ــک  ــه کم ــد و ب ــیاری دارن ــای بس ــا کاربرده در دنی
ــوز در  ــوزه هن ــن ح ــه ای ــد، البت ــده ان ــا آم اقتصاده
اقتصــاد ایــران بــه انــدازه کافــی توســعه پیــدا نکــرده 
ــه عنــوان یکــی از  اســت؛ از ایــن رو از بــورس کاال ب
ــرعت در  ــا س ــم ب ــار داری ــرمایه انتظ ــازار س ارکان ب
مســیر توســعه بــازار مشــتقه کاالیــی از جملــه انجــام 

ــا ــات ط ــت معام ــات بازگش مقدم

رشد اقتصادی ۸ درصد با این وضعیت امکانپذیر نیست 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

حذف قیمت گذاری دستوری به معنای رها کردن بازار نیست

2

5

تازه های خبرتازه های خبر

خرمشاد:

فعالیت حزبی را تقویت 
می کنیم

رشد اقتصادی ۸ درصد با 
این وضعیت امکانپذیر نیست 

تغییر نقش احزاب در قانون در دست پیگیری است
مقرر شد هزینه ای برای تهیه مکانی مناسب برای خانه احزاب فراهم کنیم

 باید قبول کرد بخشی از تورم ما به علت داده های اقتصادی است
هنوز برنامه دولت برای سال آینده به صورت روشن بیان نشده

ضرورت دارد در برخی از حوزه ها اقدام انقالبی حتما اتفاق بیفتد

2

۱
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نماینـــده مـــردم کـــرج در مجلـــس بـــا تأکیـــد 
ــذاری  ــا قانونگـ ــا بـ ــه را صرفـ ــه جامعـ ــر اینکـ بـ
ــی و  ــگاه کنترلـ ــت: نـ ــرد، گفـ ــوان اداره کـ نمی تـ
ــک و  ــروری، خشـ ــای غیرضـ ــاد محدودیت هـ ایجـ
ـــد  ـــر رش ـــد ب ـــه تأکی ـــام ک ـــگاه اس ـــا ن ـــی ب مکانیک
ـــت انســـان دارد،  ـــار و کرام ـــه اختی ـــر پای ـــت ب و هدای

ســـازگار نیســـت. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، مهـــدی عســـگری 
در جلســـه علنـــی مجلـــس شـــورای اســـامی در 
نطـــق میـــان دســـتور خـــود ضمـــن گرامیداشـــت 
ــاب  ــلیمانی، خطـ ــردار سـ ــهادت سـ ــالروز شـ سـ
ـــت:  ـــه گف ـــأت رئیس ـــس و هی ـــدگان مجل ـــه نماین ب
مجلـــس یازدهـــم در بیســـتمین مـــاه کاری خـــود 
قـــرار دارد و در ایـــن مـــدت قوانیـــن مهـــم و مفیـــدی 
ــوزه  ــه آن در حـ ــه از جملـ ــرده کـ ــب کـ را تصویـ
ـــات  ـــد مســـکن، مالی ـــا، تولی تســـهیل صـــدور مجوزه
ـــرای  ـــردی ب ـــدام راهب ـــی، اق ـــای خال ـــه ه ـــر خان ب
ـــی  ـــواده و جوان ـــت از خان ـــا و حمای ـــم ه ـــو تحری لغ

جمعیـــت بـــوده اســـت.
ـــتهارد در  ـــس و اش ـــرج، فردی ـــردم ک ـــده م  نماین
مجلـــس شـــورای اســـامی ادامـــه داد: مصوباتـــی 
کـــه بـــه طـــور نســـبی عملکـــرد رو بـــه جلـــوی 
مجلـــس را نشـــان مـــی دهـــد امـــا ســـوال ایـــن 
ـــزان  ـــه می ـــه چ ـــس ب ـــوب مجل ـــن مص ـــت قوانی اس
ـــه  ـــت و چگون ـــکال کار کجاس ـــود. اش ـــی ش ـــرا م اج
ـــور  ـــه رأس ام ـــد و ب ـــا یاب ـــس ارتق ـــش مجل ـــد نق بای
بـــاز گـــردد. مجلســـی در رأس امـــور اســـت کـــه 
ـــور  ـــائل کش ـــه در رأس مس ـــردازد ک ـــوری بپ ـــه ام ب
ـــه  ـــت ک ـــور اس ـــی در رأس ام ـــد. مجلس ـــرار دارن ق
ـــل  ـــده و منفع ـــوادث ش ـــیر ح ـــه اس ـــای آنک ـــه ج ب
عمـــل کنـــد، بـــا پیـــش بینـــی و آینـــده نگـــری 

ـــد. ـــت کن ـــان حرک ـــر از زم جلوت
وی افـــزود: در عصـــر دیجیتـــال کـــه دنیـــا بـــا 
ـــمت  ـــه س ـــازی ب ـــت مج ـــی و واقعی ـــوش مصنوع ه
ــد  ــی کنـ ــت مـ ــازی حرکـ ــاد مجـ ــک ناکجاآبـ یـ
ـــان را  ـــر زم ـــرات و عنص ـــتاب تغیی ـــوان ش ـــی ت نم
نادیـــده گرفـــت. مجلســـی در رأس امـــور اســـت 
ـــه  ـــن ب ـــورم قوانی ـــه ت ـــن زدن ب ـــای دام ـــه ج ـــه ب ک
ـــد،  ـــه کن ـــارض توج ـــر و متع ـــن متکث ـــح قوانی تنقی
مجلســـی کـــه بـــه جـــای پرداختـــن بـــه امـــور 
ــه  ــادر پرداختـ ــن مـ ــه قوانیـ ــی بـ ــردی و جزئـ فـ

ــت  ــه علـ ــردی کـ ــات کان و راهبـ ــر موضوعـ و بـ
ـــت،  ـــور اس ـــات روز کش ـــا و معض ـــش ه ـــل چال العل
ـــب  ـــادر را در قال ـــن م ـــن قوانی ـــد و تدوی ـــز کن تمرک
ـــای منســـجم حـــول مســـائل ریشـــه ای در  بســـته ه

ـــد. ـــرار ده ـــت ق اولوی
ـــا بیـــش از یکصـــد  عســـگری ادامـــه داد: اکنـــون ب
ـــا  ـــه کج ـــی ب ـــوان قانون ـــزار عن ـــرره و ده ه ـــزار مق ه
ـــرای  ـــا ب ـــه تنه ـــر ن ـــم کثی ـــن حج ـــم. ای ـــیده ای رس
ـــی  ـــران اجرای ـــن و مدی ـــل ف ـــرای اه ـــه ب ـــردم بلک م
ـــش  ـــده و کاه ـــام ش ـــردرگمی و ابه ـــث س ـــز باع نی
ــی  ــا را در پـ ــر آنهـ ــارت بـ ــرا و نظـ ــب اجـ ضریـ
ــه  ــون برنامـ ــل ۶ قانـ ــی المثـ ــت. فـ ــته اسـ داشـ
ـــای  ـــب نم ـــانده؟ قط ـــا رس ـــه کج ـــا را ب ـــعه م توس
ـــوده  ـــرب ب ـــمت غ ـــه س ـــور ب ـــعه کش ـــت توس حرک
و یـــا بـــا مختصـــات بومـــی، ملـــی و آیینـــی مـــا 

تنظیـــم شـــده اســـت.
ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس یازدهـــم در 
ادامـــه بـــا طـــرح ایـــن ســـوال کـــه آیـــا جامعـــه 
را صرفـــا بایـــد بـــا قانونگـــذاری اداره کـــرد، 
ــی و  ــگاه کنترلـ ــا نـ ــا اساسـ ــت: آیـ ــار داشـ اظهـ
ـــک و  ـــروری، خش ـــای غیرض ـــت ه ـــاد محدودی ایج
ـــد  ـــر رش ـــد ب ـــه تأکی ـــام ک ـــگاه اس ـــا ن ـــی ب مکانیک
ـــت انســـان دارد،  ـــار و کرام ـــه اختی ـــر پای ـــت ب و هدای

ســـازگار اســـت؟
وی افـــزود: جایـــگاه پـــرورش، فرهنـــگ و 
ــوه  ــا قـ ــت؟ آیـ ــور کجاسـ ــوزش در اداره کشـ آمـ

ـــازوکاری  ـــرای اندیشـــیدن و س ـــزاری ب ـــه مغزاف مقنن
ـــی  ـــا و بازیاب ـــه رویکرده ـــه اینگون ـــن ب ـــرای پرداخت ب
ــر از  ــه فراتـ ــی کـ ــز عقانیتـ ــا دارد؟ مرکـ روندهـ
روزمرگـــی هـــا، سیاســـت زدگـــی هـــا و قـــدرت 
طلبـــی هـــا در یـــک نـــگاه کان و تاریخـــی بـــه 
ــذاری در ۴۰  ــون گـ ــد قانـ ــی رونـ ــیب شناسـ آسـ
ســـال گذشـــته پرداختـــه و راهکارهـــای ارتقـــای 
ـــن  ـــراز گام دوم انقـــاب را تدوی فراینـــد تقنیـــن در ت

کنـــد.
عســـگری در ادامـــه خطـــاب بـــه دولتمـــردان 
و رئیـــس جمهـــور گفـــت: ایجـــاد وحـــدت رویـــه 
ــت  ــت دولـ ــرای حرکـ ــی بـ ــرورت قطعـ ــک ضـ یـ
ــارض  ــع متعـ ــه مواضـ ــرا کـ ــت چـ ــی اسـ مردمـ
دولتمـــردان باعـــث ســـردرگمی و بـــی اعتمـــادی 
ــض  ــع متناقـ ــد مواضـ ــود ماننـ ــی شـ ــردم مـ مـ
دربـــاره قیمـــت خـــودرو و یـــا مواضـــع متعـــارض 
ـــکار  ـــه. اف ـــت یاران ـــوه پرداخ ـــاره نح ـــا درب ـــی ه دولت
ـــدم  ـــا و ع ـــاف نظره ـــد بازیچـــه اخت ـــی را نبای عموم
ـــاید  ـــا ش ـــم. اینه ـــرار دهی ـــئوالن ق ـــی مس هماهنگ
ـــی  ـــرای مردم ـــا ب ـــد ام ـــادی باش ـــئوالن ع ـــرای مس ب
ـــر  ـــدگی در براب ـــی و رهاش ـــی پناه ـــاس ب ـــه احس ک
ـــن  ـــج ای ـــن رن ـــزرگ تری ـــای معیشـــتی، ب ـــختی ه س
ـــه  ـــت ک ـــل اس ـــل تحم ـــده، غیرقاب ـــان ش روزهایش
ـــر  ـــاف تدبی ـــد اخت ـــوده ان ـــز فرم ـــی)ع( نی ـــام عل ام

ـــد. ـــی کن ـــدم م را منه
ـــرز  ـــتان الب ـــدگان اس ـــع نماین ـــو مجم ـــن عض ای

در ادامـــه پاالیـــش دســـتگاه تصمیـــم ســـازی در 
ــت و  ــات دانسـ ــی از ضروریـ ــه را یکـ ــوه مجریـ قـ
ــا تغییـــر در  ــا بـ افـــزود: تحـــول در دولـــت صرفـ
ـــرا  ـــده چ ـــق نش ـــی محق ـــای اجرای ـــتگاه ه رأس دس
ـــتگاه  ـــع آن دس ـــت تاب ـــور دول ـــم ام ـــه بخـــش اعظ ک
ـــت کـــه برایـــش تصمیـــم ســـازی  کارشناســـی اس
مـــی کنـــد. همـــان جهـــت گیـــری هـــا کـــه بـــا 
ــم  ــی تنظیـ ــعه غربـ ــوی توسـ ــای الگـ ــب نمـ قطـ
شـــده و تبعاتـــش از وضعیـــت ایـــن روزهـــای 

کشـــور پیداســـت.
ـــازی  ـــم س ـــاس تصمی ـــت در مقی ـــزود: دول وی اف
ـــه  ـــی دارد ک ـــی حاصل ـــکاری ب ـــش اف ـــه پاالی ـــاز ب نی
ســـال هـــا اســـت در بدنـــه کارشناســـی رســـوخ 
ـــای  ـــه ه ـــان برنام ـــورت هم ـــن ص ـــر ای ـــرده در غی ک
ـــور  ـــی در کش ـــت حکمران ـــت وخام ـــه عل ـــرب ک مخ
ـــی  ـــرا م ـــز اج ـــت نی ـــن دول ـــتین همی ـــت از آس اس

ـــود. ش
عســـگری بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت مدیریـــت 
آب و محیـــط زیســـت در کشـــور گفـــت: ببینیـــد 
ــای  ــروژه هـ ــازی و پـ ــازه ای، سدسـ مدیریـــت سـ
ــدل  ــانده؟ مـ ــا رسـ ــه کجـ ــا را بـ ــال آب مـ انتقـ
ـــا  ـــاف ب ـــازی خ ـــه س ـــهری و بلندمرتب ـــعه ش توس
فرهنـــگ تبعـــات اجتماعـــی خوبـــی بـــر جـــای 
نمـــی گـــذارد. کانشـــهرهایی کـــه هوایـــی بـــرای 

تنفـــس و راهـــی بـــرای عبـــور ندارنـــد.
نماینـــده مـــردم کـــرج در مجلـــس ادامـــه داد: 
ـــز  ـــداری نی ـــامت و بانک ـــاد، س ـــوزه اقتص ـــاع ح اوض
ـــن  ـــال چنی ـــه دنب ـــا ب ـــا انقـــاب م خـــوب نیســـت. آی
اهدافـــی بـــود؟ اینهـــا چـــه نســـبتی بـــا تمـــدن 
ـــن  ـــداوم ای ـــا ت ـــا ب ـــد؟ آی ـــامی دارن ـــن ایرانی-اس نوی
روش هـــا بـــه نتایـــج دیگـــری خواهیـــم رســـید؟ 
اگـــر اســـیر عـــادت هـــای غلـــط زمانـــه شـــویم 
ـــان  ـــد ذینفع ـــد هرچن ـــی ده ـــی رخ نم ـــچ تحول هی
سیاســـت بـــاز، مخالفـــت و مقاومـــت مـــی کننـــد 
ـــفافیت و  ـــا ش ـــه ب ـــت ک ـــوی آن اس ـــت ق ـــا دول ام
ـــاص  ـــده ای خ ـــع ع ـــارض مناف ـــد تع ـــت از س عدال
ـــه  ـــت ب ـــر وضعی ـــدرت و اراده تغیی ـــرده و ق ـــور ک عب
ـــورت  ـــن ص ـــه در ای ـــد ک ـــته باش ـــردم را داش ـــع م نف
ـــا شکســـتنی و تحـــول انجـــام شـــدنی  ـــن بســـت ه ب

ـــت. اس
ـــس  ـــادن در مجل ـــع و مع عضـــو کمیســـیون صنای
ــرد:  ــان کـ ــان خاطرنشـ ــامی در پایـ ــورای اسـ شـ
از وزیـــر اقتصـــاد بابـــت دســـتور صریـــح دربـــاره 
ـــزرگ  ـــان ب ـــی مؤدی ـــای مالیات ـــده ه ـــت پرون بازگش
بـــه اســـتان البـــرز کـــه بیـــش از هـــزار میلیـــارد 
تومـــان مالیـــات خـــود را در پایتخـــت پرداخـــت 
ـــور  ـــم و از ســـازمان ام ـــی کن ـــد، تشـــکر م ـــی کردن م
ـــر  ـــریع ت ـــه س ـــم هرچ ـــی خواه ـــور م ـــی کش مالیات

ایـــن دســـتور را اجـــرا کنـــد.

عضـــو شـــورای مرکـــزی فراکســـیون انقـــاب 
ـــی دســـت  ـــه توافق ـــد ب ـــه بای ـــان اینک ـــا بی اســـامی ب
یابیـــم کـــه بـــه راحتـــی قابـــل نقـــض نباشـــد، 
گفـــت: غربی هـــا بـــا توافـــق موقـــت بـــه دنبـــال 
خریـــد زمـــان هســـتند تـــا بـــدون لغـــو دائمـــی 
را  ایـــران  هســـته ای  فعالیت هـــای  تحریم هـــا، 
ــروج از  ــود در خـ ــرد خـ ــرده و عملکـ ــف کـ متوقـ
برجـــام را بـــدون پرداخـــت هزینـــه پـــاک کننـــد. 
ـــا  ـــا ایرن ـــو ب ـــت و گ ـــی در گف ـــر کریم ـــی اکب عل
اظهـــار کـــرد: تجربـــه گذشـــته بـــه مـــا اثبـــات 
ـــی  ـــای توخال ـــه وعده ه ـــد ب ـــه نبای ـــت ک ـــرده اس ک
ـــف  ـــد از خل ـــم و بای ـــاد کنی ـــی اعتم ـــای غرب طرف ه
ـــم. ـــا درس بگیری ـــکا و اروپ ـــدد آمری ـــای متع وعده ه

ــا ۱+۴ بـــرای   وی تاکیـــد کـــرد: مذاکـــرات بـ
جمهـــوری اســـامی ایـــران بایـــد دســـتاورد و 
ـــره  ـــرد مذاک ـــد و راهب ـــته باش نتیجـــه مشـــخص داش
ـــرایط  ـــن ش ـــه در ای ـــچ وج ـــه هی ـــره ب ـــرای مذاک ب

قابـــل قبـــول نیســـت.
نماینـــده مـــردم اراک در مجلـــس بـــا تاکیـــد 
ـــی  ـــرات منطق ـــردن مذاک ـــی ک ـــه فرسایش ـــر اینک ب
نیســـت اضافـــه کـــرد: مهمتریـــن موضـــوع و 
هـــدف مذاکـــرات بـــرای جمهـــوری اســـامی 
اســـت،  تحریم هـــا  تکلیـــف  تعییـــن  ایـــران 
تحریم هـــای ظالمانـــه علیـــه جمهـــوری اســـامی 
ـــاخت  ـــاوری س ـــه فن ـــتیابی ب ـــه دس ـــه بهان ـــران ب ای
ســـاح های هســـته ای وضـــع شـــده اســـت در 
ـــی در  ـــرژی اتم ـــی ان ـــس بین الملل ـــه آژان ـــی ک حال

همـــه گزارش هـــای خـــود بـــر صلح آمیـــز بـــودن 
ــته  ــد داشـ ــران تاکیـ ــته ای ایـ ــای هسـ فعالیت هـ

اســـت.
وی توافـــق موقـــت بـــا غـــرب و اروپـــا را 
بی معنـــی خوانـــد و تاکیـــد کـــرد: بـــه نظـــر 
ــت  ــق موقـ ــا توافـ ــکا بـ ــا و آمریـ ــد اروپـ می رسـ
ــا بـــدون  ــتند تـ ــان هسـ ــال خریـــد زمـ بـــه دنبـ
لغـــو دائمـــی تحریم هـــا توســـعه فعالیت هـــای 
ــرد  ــرده و عملکـ ــف کـ ــران را متوقـ ــته ای ایـ هسـ
ــدون  ــام را بـ ــروج از برجـ ــود در خـ ــته خـ گذشـ

ــد. ــاک کننـ ــه پـ ــت هزینـ پرداخـ
عضـــو شـــورای مرکـــزی فراکســـیون انقـــاب 
اســـامی اظهـــار داشـــت: لغـــو موقـــت تحریم هـــا 

دســـتاوردی بـــرای مذاکـــره کننـــدگان نخواهـــد 
بـــود زیـــرا اوالً بـــه هـــر بهانـــه ای ممکـــن اســـت 
تحریم هـــا مجـــدداً بـــاز گـــردد و ثانیـــاً آمریـــکا و 
ـــود  ـــای خ ـــام تحریم ه ـــان نظ ـــد زم ـــا خری ـــا ب اروپ

ــد. ــازی می کننـ ــران را بازسـ ــه ایـ علیـ
کریمـــی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه سیاســـت های 
ـــده اســـت،  ـــه ش ـــران نهادین ـــی در ای اقتصـــاد مقاومت
ــرایط  ــدگان در شـ ــیاری از تولیدکننـ ــت: بسـ گفـ
تحریـــم در حـــال تولیـــد و صـــادرات هســـتند و 
ــترده و  ــیار گسـ ــا بسـ ــای دور زدن تحریم هـ راه هـ

ـــت. ـــده اس ـــوع ش متن
ـــرد:  ـــح ک ـــس تصری ـــردم اراک در مجل ـــده م نماین
دشـــمنان مـــا امـــروز بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدند 

ــورد  ــر مـ ــا، اثـ ــکن آنهـ ــای کمرشـ ــه تحریم هـ کـ
ـــوری  ـــت و جمه ـــت داده اس ـــود را از دس ـــار خ انتظ
ــود  ــادی خـ ــات اقتصـ ــه حیـ ــران بـ ــامی ایـ اسـ
ــور در  ــادی کشـ ــرایط اقتصـ ــد، شـ ــه می دهـ ادامـ
ــته  ــال گذشـ ــه سـ ــبت بـ ــته نسـ ــای گذشـ ماه هـ
ــت و  ــادرات نفـ ــم صـ ــت، حجـ ــده اسـ ــر شـ بهتـ
ـــل  ـــای حاص ـــه درآمده ـــران ب ـــتیابی ای ـــزان دس می

از فـــروش نفـــت افزایـــش یافتـــه اســـت.
ــیون انقـــاب  ــزی فراکسـ ــورای مرکـ ــو شـ عضـ
ـــوری  ـــرای جمه ـــا ب ـــرد: تحریم ه ـــه ک ـــامی اضاف اس
اســـامی ایـــران مشـــکاتی را ایجـــاد کـــرده و 
ـــت  ـــرده اس ـــور وارد ک ـــه کش ـــازاد را ب ـــای م هزینه ه
ــران  در  ــامی ایـ ــوری اسـ ــوع جمهـ ــا در مجمـ امـ
ســـالهای اخیـــر نشـــان داد کـــه بـــدون نـــگاه بـــه 
ویـــن می توانـــد از تحریم هـــا عبـــور کـــرده و 

کشـــور را اداره کنـــد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد بـــه توافـــق 
ـــه  ـــم ک ـــدا کنی ـــتوار دســـت پی روشـــن، شـــفاف و اس
ـــکا  ـــت: آمری ـــد، گف ـــض نباش ـــل نق ـــی قاب ـــه راحت ب
ـــوری  ـــه جمه ـــتند ک ـــن هس ـــال ای ـــه دنب ـــا ب و اروپ
اســـامی در قالـــب توافـــق موقـــت فعالیت هـــای 
ــرده و  ــود را متوقـــف و محـــدود کـ ــته ای خـ هسـ
ـــورت  ـــه ص ـــوزه ب ـــن ح ـــنگین را در ای ـــدات س تعه
ـــا  ـــل اروپ ـــد و در مقاب ـــل کن ـــه و عم ـــی پذیرفت قطع
ــده  ــرا در آینـ ــرای اجـ ــی بـ ــکا و وعده هایـ و آمریـ
ـــه  ـــد ک ـــاد کنن ـــی ایج ـــایش های ـــا گش ـــد و ی بدهن
ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــده ادام ـــت در آین ـــخص نیس مش

نماینده مجلس:

شرط قوی بودن دولت، برقراری عدالت 
به همراه شفافیت

عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی:

باید به توافقی دست یابیم که به راحتی قابل نقض نباشد

مجلس کاهش گازبهای کوره های 
آجرپزی را با فوریت بررسی می کند 

نماینــدگان مجلــس بــا فوریت دهــی بــه بررســی 
ــزی  ــای آجرپ ــای کوره ه ــش گازبه ــاریه کاه استفس

موافقــت کردنــد. 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ــت  ــامی در نشس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــه  ــوط ب ــه استفســاریه مرب ــا فوریت دهــی ب علنــی ب
کاهــش گازبهــای کوره هــای آجرپــزی موافقــت 

ــد. کردن
ایــن یــک فوریــت بــا ۱۴۵ رأی موافــق، ۵۷ رأی 
مخالــف و ۶ رأی ممتنــع از میــان ۲۳۳ نماینــده 

حاضــر مصــوب شــد.
بــر اســاس استفســاریه بنــد ط تبصــره )۱( قانــون 
ــر  ــزی ب ــای آجرپ ــای کوره ه ــه ۱۴۰۰، گازبه بودج
اســاس کســب و خدمــات و تجــاری محاســبه 

می شــود.
ســوخت  نــرخ   ۱۴۰۰ بودجــه  قانــون  در 
واحد هــای پاالیشــگاهی، پتروشــیمی، فــوالدی و 
ســایر واحد هــای تولیــد فلــزات و کانی هــای فلــزی 
ــر ۱۰  ــیمانی براب ــای س ــد، واحد ه ــر ۳۰ درص براب
ــه غیــر از نیروگاه هــا هــم  درصــد و ســایر صنایــع ب
برابــر۱۰ درصــد نــرخ متوســط خــوراک گاز تحویلــی 
ــود.  ــده ی ــن ش ــیمی تعیی ــرکت های پتروش ــه ش ب
ــای  ــای کوره ه ــه گازبه ــاریه هزین ــن استفس ای

آجرپــزی را کاهــش می دهــد.

طرح دوفوریتی »حمایت 
از کارخانه ها« منابع مالی 

تامین اجتماعی را تهدید می کند 
دبیـــر اجرایـــی خانـــه کارگـــر شهرســـتان ری 
ــرح دو فوریتـــی حمایـــت  گفـــت: از تصویـــب طـ
مجلـــس  نماینـــدگان  توســـط  ازکارخانه هـــا 
ــد در  ــرح بایـ ــا ایـــن طـ ــم، امـ قدردانـــی می کنیـ
ــی  ــی بررسـ ــای تخصصـ ــیون ها و کمیته هـ کمیسـ
و برخـــی اصاحـــات در مفـــاد آن انجـــام شـــود. 
»علـــی ترکاشـــوند« دبیـــر اجرایـــی خانـــه 
کارگـــر شهرســـتان ری در گفت وگـــو بـــا ایلنـــا در 
ـــب  ـــف تصوی ـــس مخال ـــچ ک ـــت: هی ـــاره گف ـــن ب ای
ایـــن طـــرح دوفوریتـــی نیســـت؛ امـــروز حمایـــت 
اســـت؛  واجـــب  کارآفرینـــان  و  کارخانه هـــا  از 
نهادهـــای کارگـــری و دلســـوزان نظـــام وانقـــاب؛ 
ــی  ــدی و صنعتـ ــای تولیـ ــاع واحدهـ ــران اوضـ نگـ
هســـتند و بـــه نحـــوه رفتـــار برخـــی دســـتگاه ها 
ـــراض  ـــع اعت ـــا صنای ـــا ب ـــه بانک ه ـــا از جمل و نهاده
ـــه  ـــوه قضایی ـــس وق ـــت، مجل ـــت دول ـــد و برحمای دارن
ـــی  ـــد مل ـــرمایه و تولی ـــان س ـــان و صاحب از کارآفرین
ـــی  ـــم نگران ـــویی نمی توانی ـــا از س ـــد، ام ـــد دارن تاکی
ـــن  ـــازمان تامی ـــی س ـــع مال ـــف مناب ـــود را از تضعی خ

اجتماعـــی کتمـــان کنیـــم.
ایــن فعــال کارگــری تصریــح کــرد: یکــی از 
ــی  ــن اجتماع ــی، تامی ــای صنعت ــکاران واحده طلب
ــددی  ــل متع ــه دالی ــان ب ــی کارفرمای ــت؛ برخ اس
نمی تواننــد، تعهــدات بیمــه ای خــود را اجرایــی 
ــی کــه تامیــن اجتماعــی هزینه هــای  کننــد، درحال
ســنگینی را بابــت ارایــه خدمــات بیمــه ای ودرمانــی 

ــود. ــل می ش ــری متحم ــه کارگ ــه جامع ب
ـــی نهادهـــا و فعـــاالن کارگـــری  ـــت: نگران او گف
ــت از  ــی حمایـ ــرح دوفوریتـ ــب طـ ــت تصویـ بابـ

ــت. ــاله اسـ ــن مسـ ــت همیـ ــا بابـ کارخانه هـ
ـــی  ـــن اجتماع ـــویی تامی ـــت: از س ـــوند گف ترکاش
در خصـــوص درمـــان کارگـــران و بازنشســـتگان و 
حقـــوق حداقـــل ۴ میلیـــون بازنشســـته رســـالت 
خطیـــری دارد و از ســـویی دیگـــر نماینـــدگان 
مجلـــس می گوینـــد؛ ســـازمان ها و نهادهایـــی 
ـــات  ـــی در خصـــوص مطالب ـــن اجتماع همچـــون تامی
خـــود از کارخانه هـــا فرصـــت دهنـــد؛ اگرچنیـــن 
ـــد  ـــف نمی کن ـــت را مکل ـــس، دول ـــرا مجل ـــت چ اس
کـــه بدهی هایـــش را بـــا تامیـــن اجتماعـــی  

تســـویه کنـــد؟!
اوگفـــت: مجلـــس بایـــد امـــا واگرهـــای ایـــن 
ــرایط  ــن شـ ــا ایـ ــرد؛ بـ ــن می کـ ــرح را روشـ طـ
ــدت  ــه شـ ــی بـ ــن اجتماعـ ــی تامیـ ــع مالـ منابـ

ــد. ــد شـ ــد خواهـ تهدیـ

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی: 

حذف قیمت گذاری دستوری به معنای 
رها کردن بازار نیست

 به این بازار حرکت کند.
ــت و وزارت صمــت  ــه دول ــا ب ــر م پیشــنهاد دیگ
ایــن اســت کــه کلیــه محصــوالت صنعتــی و معدنــی 
ظــرف بــازه زمانــی مشــخص، فرآینــد پذیــرش را در 
بــورس کاال انجــام دهنــد و ابزارهایــی نظیــر گواهــی 
ــرا  ــف شــوند، زی ــر روی آنهــا تعری ــی ب ســپرده و آت
توســعه اقتصــاد از ایــن بســترهای بــازار ســرمایه بــه 

راحتــی قابــل انجــام اســت.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در پاســخ 
ایجــاد  امــکان  ایــن پرســش در خصــوص  بــه 
ــه  ــرایطی ک ــت: در ش ــودرو گف ــی خ ــات آت معام
بتوانیــم بــازار نقــدی خــودرو را در بــورس کاال 
ــازار  ــم ب ــی توانی ــع م ــور قط ــه ط ــم، ب ــاد کنی ایج
ــن  ــای ای ــم و از مزای ــکیل دهی ــم تش ــی آن را ه آت

ــویم. ــد ش ــره من ــودرو به ــازار خ ــزار در ب اب
توصیه به سهامداران

اگــر  بــه ســهامدارن گفــت:  توصیــه  وی در 
ــود  ــات خ ــای معام ــادی را مبن ــای بنی ــل ه تحلی
قــرار دهیــد، می توانیــد انتفــاع خوبــی از بــازار 
بگیریــد؛ در شــرایط حاضــر بــه دلیــل وجــود 
ریســک های زیــاد بــه هیــچ وجــه اســتفاده از روش 
هــای تکنیــکال در انجــام معامــات ســهام پیشــنهاد 

ــود. ــی ش نم

معاون وزیر خارجه توضیح داد
علت بازگشت فلفل ایران از روسیه و 

اقدام جهت رفع آن

ــور  ــر امـ ــادی وزیـ ــی اقتصـ ــاون دیپلماسـ معـ
خارجـــه بـــا اشـــاره بـــه ســـفر هیاتـــی از ایـــران 
ــوع  ــری موضـ ــا پیگیـ ــاط بـ ــیه در ارتبـ ــه روسـ بـ
ـــی  ـــور و برخ ـــن کش ـــه ای ـــران ب ـــل ای ـــادرات فلف ص
ــود  ــه وجـ ــه بـ ــن زمینـ ــه در ایـ ــکاتی کـ از مشـ
ـــیه  ـــی از روس ـــه زودی هیات ـــت: ب ـــود، گف ـــده ب آم

بـــه تهـــران ســـفر خواهـــد کـــرد. 
ـــخ  ـــری در پاس ـــدی صف ـــنا، مه ـــزارش ایس ـــه گ ب
بـــه ســـوالی در ارتبـــاط بـــا مشـــکل بـــه وجـــود 
آمـــده در صـــادرات برخـــی از صیفی جـــات ایـــران 
ـــه آســـیای مرکـــزی و روســـیه اظهـــار کـــرد: اخیـــرا  ب
ــورهای  ــوص کشـ ــه خصـ ــف بـ ــورهای مختلـ کشـ
ـــورد مســـائل  ـــود را در م ـــتانداردهای خ همســـایه اس
ــن  ــد چنیـ ــا بایـ ــد و مـ ــا داده انـ ــاورزی ارتقـ کشـ
ـــود  ـــتانداردها خ ـــن اس ـــا ای ـــم و ب ـــام دهی کاری انج
را تطبیـــق دهیـــم تـــا مشـــکاتی کـــه بعضـــا در 
ـــود. ـــرف ش ـــد برط ـــود می آی ـــه وج ـــه ب ـــن زمین ای
ایـــن دیپلمـــات ارشـــد کشـــورمان بـــا بیـــان 
اینکـــه در بحـــث صـــادرات تمرکـــز مـــا بـــر روی 
ـــیم  ـــب باش ـــد مواظ ـــا بای ـــت و م ـــات اس ـــی ج صیف
ـــا  ـــه ب ـــه در رابط ـــائلی ک ـــل و مس ـــه فلف ـــه حادث ک
ـــاه  ـــت: ۹ م ـــد، گف ـــد رخ نده ـــش آم صـــادرات آن پی
ـــائل  ـــوب مس ـــد و خ ـــر داده بودن ـــا خب ـــه م ـــش ب پی
بـــه ایـــن صـــورت شـــد و در ایـــن مـــدت تـــاش 
ـــع  ـــده رف ـــود آم ـــه وج ـــئله ب ـــه مس ـــت ک ـــده اس ش

ـــود. ش
ـــن  ـــرا ای ـــه چ ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
ـــت: در وزارت  ـــت، گف ـــده اس ـــری نش ـــوع پیگی موض
ـــن موضـــوع  ـــوده اســـت و ای کشـــاورزی مشـــکاتی ب
بـــه دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــده و اکنـــون 
کـــه وزیـــر متوجـــه ایـــن موضـــوع شـــده اند بـــا 
ـــام  ـــد انج ـــه بای ـــائلی ک ـــد. مس ـــورد کرده ان آن برخ
ـــات  ـــض مقام ـــت و تعوی ـــده اس ـــام ش ـــد انج می ش
ـــدهلل کار  ـــت و الحم ـــده اس ـــام ش ـــز انج ـــه نی مربوط
ـــت.  ـــت اس ـــال حرک ـــدن در ح ـــل ش ـــمت ح ـــه س ب
یـــک هیاتـــی از ایـــران بـــه آنجـــا رفـــت و یـــک 
ـــق الزم  ـــا تطبی ـــد ت ـــت بیای ـــرار اس ـــر ق ـــات دیگ هی
ـــزی  ـــیای مرک ـــد کشـــور آس ـــا چن ـــرد. ب صـــورت بگی
ـــتیم  ـــبختانه توانس ـــاد و خوش ـــاق افت ـــن اتف ـــز ای نی

ـــم. ـــع کنی ـــائل را رف مس
مهـــدی صفـــری در گفت وگـــو بـــا صـــدا 
در  مطـــرح  مباحـــث  تبییـــن  بـــا  ســـیما  و 
نشســـتی کـــه بـــا حضـــور نماینـــدگان نهادهـــای 
مختلـــف برگـــزار شـــد، گفـــت: در ایـــن جلســـه 
موضـــوع توســـعه روابـــط اقتصـــادی بـــا ترکیـــه و 

کردیـــم. بررســـی  را  آن  چالش هـــای 
ـــه  ـــران و ترکی ـــط ای ـــی در رواب وی مســـایل مال
ـــت  ـــت دانس ـــن نشس ـــرح در ای ـــات مط را از موضوع
ــای  ــکات و چالش هـ ــوص مشـ ــزود: درخصـ و افـ
ـــع آن و  ـــی رف ـــی و چگونگ ـــوزه مال ـــه ح ـــوط ب مرب
ـــادل  ـــور تب ـــاری دو کش ـــط تج ـــترش رواب ـــز گس نی

ـــد. ـــر ش نظ
 صفـــری مســـایل کشـــاورزی، اســـتاندارد و 
روزآمدکـــردن قراردادهـــا و تفاهـــم نامه هـــای 
تهـــران - آنـــکارا در ایـــن حـــوزه را از دیگـــر 
ــمرد. ــه برشـ ــن جلسـ ــرح در ایـ ــات مطـ موضوعـ
ــن  ــت: در ایـ ــه گفـ ــر امورخارجـ ــاون وزیـ معـ
ـــکات  ـــرق و مش ـــرژی، ب ـــاله ان ـــاره مس ـــه درب جلس
ـــز  ـــوص و نی ـــن خص ـــر در ای ـــاف نظ ـــی و اخت مال
طرح هـــای مشـــترک میـــان ایـــران و ترکیـــه 

تبـــادل نظـــر شـــد.
وی موضـــوع صـــدور گاز بـــه ترکیـــه را از 
ــی  ــت بررسـ ــرح در نشسـ ــات مطـ ــر موضوعـ دیگـ
راهکارهـــای ارتقـــای روابـــط اقتصـــادی تهـــران - 
آنـــکارا دانســـت و افـــزود: ادامـــه صـــدور گاز بـــه 
ــه  ــن زمینـ ــور در ایـ ــرارداد دو کشـ ــه و قـ ترکیـ
ــزارش  ــط گـ ــئوالن ذی ربـ ــد و مسـ ــی شـ بررسـ

ــد. ــه کردنـ ــوص ارایـ ــن خصـ ــان را در ایـ هایشـ
ــم  ــات مهـ ــر موضوعـ ــت: از دیگـ ــری گفـ صفـ
ـــه  ـــه ترکی ـــادرات دارو ب ـــت ص ـــن نشس ـــرح در ای مط
ـــرده  ـــی ک ـــام آمادگ ـــت اع ـــرا وزارت بهداش ـــود، زی ب
ـــژه  ـــه وی ـــه دارو و ب ـــه ترکی ـــم ب ـــه بتوانی ـــت ک اس

ـــم. ـــادر کنی ـــن ص واکس
معـــاون وزیرامورخارجـــه افـــزود: اخیـــرا وزارت 
ــقف  ــا سـ ــه تـ ــت کـ ــوز داده اسـ ــت مجـ بهداشـ
ـــم  ـــادر کنی ـــم ص ـــن بتوانی ـــد واکس ـــدود ۲۰ درص ح
ــور تامیـــن  ــای کشـ ــه نیازهـ ــه پـــس از آنکـ البتـ

شـــود.
ــه را  ــه ترکیـ ــو بـ ــای نـ ــدور فناوری هـ وی صـ
ــت  ــن نشسـ ــرح در ایـ ــات مطـ ــر موضوعـ از دیگـ
ـــد  ـــنهاد ش ـــروز پیش ـــه ام ـــت: در جلس دانســـت و گف
ـــاد  ـــه ایج ـــترکی در ترکی ـــاوری مش ـــارک فن ـــه پ ک

کنیـــم، ایـــن طـــرح بســـیار مهمـــی اســـت.
صفــری افــزود: کشــورمان در حــوزه فناوری هــای 
نــو پیشــرفت های بســیاری داشــته اســت و صــادرات 
ــی  ــد اقتصــادی خوب ــد فوای ــا می توان ــن فناوری ه ای
ــی  ــازار خوب ــژه آنکــه ترکیــه ب ــه وی داشــته باشــد ب

بــرای ایــن محصــوالت ماســت.
ــورمان  ــت: کش ــه گف ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
در  ویــژه  بــه  پزشــکی  تجهیــزات  تولیــد  در 
ــای  ــوص داروه ــه خص ــو« ب ــو و بی ــوالت »نان محص
ــن  ــی داشــته اســت و ای ــی پیشــرفت های خوب بیوی
ــوالت را  ــه محص ــه اینگون ــد ک ــرح ش ــنهاد مط پیش

ــم. ــادر کنی ــه ص ــه ترکی ب

ـــه  ـــرای تهیـــه یاران ـــر کشـــور گفـــت: پیگیـــری  ب معـــاون سیاســـی وزی
احـــزاب جهـــت رونـــق آنهـــا ادامـــه دارد و اگـــر بتوانیـــم تـــا پایـــان ســـال 
ـــه  ـــی ب ـــزاب و بخش ـــه اح ـــه خان ـــی از آن ب ـــم، بخش ـــم کنی آن را فراه

ـــد. ـــاص می یاب ـــزاب، اختص ـــود اح خ
ـــا  ـــو ب ـــر کشـــور در گفتگ ـــاون سیاســـی وزی ـــر خرمشـــاد مع محمدباق
ـــه  ـــال خان ـــردن انفع ـــرف ک ـــرای برط ـــکاری ب ـــوص راه ـــر، در خص مه
احـــزاب و احیـــای فعالیت هـــای حزبـــی در کشـــور، گفـــت: بـــرای 
ـــی از  ـــیم یک ـــادابی باش ـــق و ش ـــاهد رون ـــزاب ش ـــت اح ـــه در فعالی اینک
ـــدار  ـــزاب دی ـــه اح ـــت خان ـــا مرکزی ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــات ای ـــن اقدام اولی
ـــور  ـــدار حض ـــن دی ـــیون در ای ـــه فراکس ـــر س ـــی از ه ـــم. نمایندگان کردی

ـــد. ـــزار ش ـــل برگ ـــاعته و مفص ـــه س ـــه س ـــک جلس ـــتند و ی داش

ـــان،  ـــیون اصولگرای ـــا فراکس ـــز، ب ـــدار نی ـــن دی ـــد از ای ـــزود: بع وی اف
بـــه صـــورت مجـــزا نشســـتی برگـــزار شـــد. همچنیـــن جلســـه ای 
ـــکیل دادیـــم. ـــه احـــزاب تش ـــل خان ـــه بین المل ـــا کمیت ـــی ب اختصاص

معـــاون سیاســـی وزیـــر کشـــور اظهـــار کـــرد: در ایـــن جلســـات 
مقـــرر شـــد در ســـال جـــاری بـــا توجـــه بـــه زمـــان اندکـــی کـــه 
ـــه  ـــرای خان ـــب ب ـــی مناس ـــه مکان ـــرای تهی ـــه ای ب ـــده، هزین ـــی مان باق
ـــا  ـــم ت ـــاص دهی ـــی اختص ـــم مبلغ ـــت ک ـــا دس ـــم ی ـــم کنی ـــزاب فراه اح
ـــا  ـــن موضـــوع ب ـــرای ای ـــی اجـــرا شـــود و ب ـــکان فعل ـــرات الزم در م تغیی

دســـتگاه ها مختلـــف وارد مذاکـــره خواهیـــم شـــد.
ــه  ــرای تهیـ ــا بـ ــن پیگیری هـ ــرد: همچنیـ ــد کـ ــاد تاکیـ خرمشـ
یارانـــه احـــزاب ادامـــه دارد کـــه اگـــر بتوانیـــم تـــا آخـــر ســـال آن 
را فراهـــم کنیـــم، یـــا بخشـــی از آن بـــه خانـــه احـــزاب و بخـــش 
ـــد  ـــاص خواه ـــا اختص ـــق آنه ـــت رون ـــزاب جه ـــود اح ـــه خ ـــری ب دیگ
ـــه  ـــرد ب ـــق بگی ـــا تعل ـــدام از آنه ـــه هرک ـــدار ب ـــه مق ـــه چ ـــت. اینک یاف
ـــت  ـــی دس ـــه مبلغ ـــا چ ـــه رایزنی ه ـــه در نتیج ـــتگی دارد ک ـــن بس ای

مـــا را بگیـــرد.
ـــی  ـــات بین الملل ـــث ارتباط ـــن در بح ـــه همچنی ـــان اینک ـــا بی وی ب
خانـــه احـــزاب، مقـــرر شـــد وزارت کشـــور تـــا جایـــی کـــه بتوانـــد 
ـــرای  ـــات ب ـــن اقدام ـــم ای ـــر می کن ـــت: فک ـــار داش ـــد، اظه ـــک کن کم

ـــند. ـــول باش ـــل قب ـــور، قاب ـــا در وزارت کش ـــم م ـــور تی ـــاه حض ـــه م س
معـــاون سیاســـی وزیـــر کشـــور در رابطـــه بـــا خواســـت احـــزاب 
ـــه  ـــات و عرص ـــیر انتخاب ـــا در مس ـــش آنه ـــدن نق ـــگ ش ـــر پررن ـــی ب مبن
سیاســـت و ایجـــاد تغییـــرات الزم در قانـــون اساســـی، بیـــان کـــرد: 
ــور در  ــری کشـ ــی و تصمیم گیـ ــام انتخاباتـ ــه نظـ ــوع بـ ــن موضـ ایـ
نظـــام حزبـــی برمی گـــردد. اگـــر چنیـــن تصمیمـــی قطعـــی شـــود 
ـــا از  ـــود ی ـــه ش ـــرح ارائ ـــک ط ـــوان ی ـــه عن ـــس ب ـــب مجل ـــد از جان بای
ـــیر  ـــا مس ـــرود ت ـــس ب ـــه مجل ـــه ب ـــک الیح ـــوان ی ـــه عن ـــت ب ـــرف دول ط

ـــود. ـــل ش ـــون تبدی ـــه قان ـــد و ب ـــی کن ـــود را ط خ
ـــون در  ـــزاب در قان ـــش اح ـــر نق ـــه تغیی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــاد ب خرمش
ـــرای  ـــت اقدامـــات اولیـــه را ب دســـت پیگیـــری اســـت، تاکیـــد کـــرد: در دول
ـــه داری  ـــن موضـــوع بحـــث دامن ـــا ای ـــم، ام ـــن الیحـــه انجـــام داده ای ـــه ای ارائ
ـــه  ـــت ب ـــاب سیاس ـــک اصح ـــا کم ـــورد آن ب ـــد در م ـــام بای ـــه نظ ـــت ک اس
ـــس  ـــه مجل ـــب مصوب ـــد آن را در قال ـــا بتوان ـــد ت ـــدی برس ـــع بن ـــک جم ی

ـــرد. ـــش بب پی
ـــس و  ـــوراهای مجل ـــیون ش ـــرد: کمیس ـــان ک ـــان خاطرنش وی در پای
ـــر  ـــتند. ب ـــه هس ـــن زمین ـــدام در ای ـــال اق ـــر دو در ح ـــور ه وزارت کش
اســـاس تجربیـــات گذشـــته بایـــد ببینیـــم چطـــور می توانیـــم ایـــن 

ـــم. ـــق کنی ـــر را محق ام

خرمشاد:

فعالیت حزبی را تقویت می کنیم

ادامه از صفحه 1
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امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
مالیاتــی بــا بیــان اینکــه قانــون دائمــی مالیــات بــر 
ارزش افــزوده از ۱۳ دی مــاه اجــرا می شــود، گفــت: 
ــا  ــوار و ب ــی خان ــت از ســبد مصرف ــه جهــت حمای ب
توجــه بــه تجربــه چندیــن ســاله، بازنگــری اساســی 
ــزوده صــورت  ــر ارزش اف ــات ب ــای مالی در معافیت ه

گرفتــه اســت. 
ــاون  ــیحی مع ــد مس ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی در 
مــورد قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــه  ــزوده مصوب ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــت: قان گف
ــی  ــورت آزمایش ــه ص ــال ب ــدا ۵ س ــال ۱۳۸۷ ابت س
تصویــب و اجــرا شــد و  ســال هــای بعــد در غالــب 
ــون کــه  ــن قان ــد می شــد. ای بودجــه ســنواتی تمدی
ــد  ــات جدی ــود مالی ــی می ش ــاه اجرای از ۱۳ دی م
ارزش  بــر  مالیــات  و جایگزیــن همــان  نیســت 
ــی  ــه ۱۳ ســال در کشــور اجرای ــزوده ای اســت ک اف

ــت. ــده اس ش
الیحــه اصــاح آن ســال ۱۳۹۵ تقدیــم مجلــس 
ــب در  ــه تصوی ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــد و ب ش
مجلــس و تاییــد آن در شــورای نگهبــان زمــان بــرد 
و نهایــت در نیمــه اول امســال تصویــب و بــه دولــت 
ابــاغ شــد و از ۱۳ دی مــاه در کشــور اجرایــی مــی 

شــود.
وی افــزود: مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا اســتفاده 
ــه ۱۳ ســاله، نقــد و پیشــنهادات  ذی نفعــان  از تجرب
و فعــاالن اقتصــادی و اســتفاده از تجربــه ســایر 
ــت.  ــده اس ــی ش ــری و دائم ــاح بازنگ ــورها اص کش
ایــن مالیــات، مالیاتــی بــر مصــرف اســت و اشــخاص 
ــان  ــرف خودش ــبت مص ــه نس ــدگان ب و مصرف کنن

ــد. ــت می کنن ــات را پرداخ ــن مالی ای
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
مالیاتــی بــا اشــاره بــه مهم تریــن تغییــرات در 
ــت:  ــزوده گف ــر ارزش اف ــات ب ــی مالی ــون دائم قان
در  بازنگــری  اجرایــی،  و  فنــی  ابهامــات  رفــع 
ــر در  ــزوده، تغیی ــر ارزش اف ــات ب ــای مالی معافیت ه

نحــوه توزیــع درآمدهــای مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــاح  ــث اص ــی و بح ــازی جرائــم مالیات متناسب س
دادرســی نظــام مالیاتــی از مهم تریــن تغییــرات 
ــاورزی  ــش کش ــت از بخ ــه حمای ــت. البت ــوده اس ب
و  پیش بینــی  اصاحیــه  ایــن  در  نیــز  تولیــد  و 

ــت. ــده اس ــی ش عملیات

عملیاتی شدن سامانه مالیات بر ارزش 
افزوده از سال آینده

در  کــه  دیگــری  اصــاح  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــه  ــوط ب ــده، مرب ــام ش ــون انج ــن قان ــوب ای چارچ
ــامانه  ــای س ــر مبن ــون ب ــن قان ــدن ای ــی ش عملیات
مودیــان محــور اســت. البتــه ایــن ســامانه هنــوز بــه 
ــدوار هســتیم  ــل نرســیده اســت و امی ــه تکام مرحل
ــی شــود.  ــز عملیات ــن ســامانه نی در ســال آینــده ای
ــش از ۱۶۰  ــزوده در بی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی قان

ــت. ــده اس ــی ش ــور اجرای کش
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــه  ــه در برخــی کشــورها س ــان اینک ــا بی ــی ب مالیات
ــر ارزش  ــات ب ــت مالی ــا دریاف ــرد ت ــان ب ــه زم ده
ــزوده ســامانه محــور انجــام شــود، گفــت: حتمــا  اف
ــرد  ــد ک ــات را تســهیل خواه ــت مالی ــامانه دریاف س

ــامانه های  ــتفاده از س ــا اس ــر ب ــال حاض ــا در ح ام
ــامانه  ــی و س ــات فصل ــامانه معام ــد س ــر مانن دیگ
قانــون  اجــرای  در  نیــز  مکــرر   ۱۶۹ اطاعاتــی 

مالیــات بــر ارز شــافزوده اســتفاده می کنیــم.
وی در ادامــه گفــت: در چارچــوب اصاحــات 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــده در قان ــام ش انج
تــاش شــده بــا تبییــن مــواردی از قانــون و تغییــر 
ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــری ب ــی کمت ــار مال ــا، ب آنه

ــود. ــل ش تحمی

بازنگری اساسی در معافیت های مالیات بر 
ارزش افزوده

مســیحی در مــورد بازنگــری در معافیت هــای 
مالیــات بــر ارزش افــزوده گفــت: بــه جهــت حمایــت 
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــوار و ب ــی خان ــبد مصرف از س
چندیــن ســاله در برخــی از کاالهــا و خدمــات کــه 
ــا  ــورد آنه ــزوده در م ــر ارزش اف ــات ب ــرای مالی اج
ــه وجــود آورد، بازنگــری اساســی در  مشــکاتی را ب
معافیت هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده صــورت 

ــه اســت. گرفت
وی افــزود: کلیــه محصــوالت کشــاورزی فــراوری 
نشــده، تمــام اقــام ســبد مصرفــی خانــوار )شــامل 

روغــن، پنیــر ماســت، شــیر، شــیر خشــک(، خدمات 
درمانــی، آموزشــی، ورزشــی و دارو از پرداخــت 

ــاف هســتند. ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب مالی
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــی گفــت: برخــی مــوارد نیــز طــی ۱۳ ســال   مالیات
ــود کــه از  ــرده ب ــاد ک گذشــته مشــکاتی را ایج
جملــه ایــن مــوارد معافیــت مالیــات بــر ارزش 
افــزوده کتــاب و نشــریات بــود امــا در چــاپ کتــاب 
ــض  ــک تناق ــئله ی ــن مس ــه ای ــتیم ک ــات داش مالی
ــز از  ــاپ نی ــات چ ــون خدم ــن قان ــرا ای ــا اج ــود. ب ب
پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف می شــود.
ــه اظهــار کــرد: در بازنگــری صــورت  وی در ادام
گرفتــه و در بخــش هتلــداری، هتل هــای ســه 
ســتاره و پایین تــر و همچنیــن مهمان پذیرهــا از 
ــاف شــدند. ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب پرداخــت مالی
مســیحی در خصــوص مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــی در  ــای اساس ــی از چالش ه ــت: یک ــز گف ــا نی ط
ــزوده طــی ۱۳ ســال گذشــته  ــر ارزش اف ــات ب مالی
مربــوط بــه صنــف طــا فروشــان بــوده کــه در ایــن 

مــورد نیــز اصاحاتــی صــورت گرفتــه اســت.
ــون  ــا شــبکه خبــر گفــت: درقان وی در گفتگــو ب
جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات و عــوارض 
ــل  ــدی قاب ــوط تولی ــزات خط ــین آالت و تجهی ماش
کســر و اســترداد اســت. بدیــن معنــا که شــرکت های 
ــرار  ــرداری ق ــه بهره ب ــل از مرحل ــه قب ــدی ک تولی
ــد از همــان شــروع فعالیــت می تواننــد مالیــات  دارن
بــر ارزش افــزوده پرداخــت شــده خــود را از ســازمان 
امــور مالیاتــی طلــب کننــد و در خواســت اســترداد 

آن را داشــته باشــند.
امــور  مالیاتــی ســازمان  معــاون درآمدهــای 
ــوب  ــک چارچ ــه در ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مالیات
ــد  ــه تولی ــا ب ــک شــرکتی ت ــه ی ــی ک ــا زمان ــی ت کل
نمی رســید امــکان در خواســت اســترداد فراهــم 
نبــود، گفــت: بــا اجــرای قانــون دائمــی مالیــات بــر 
ــن محدودیت هــای برداشــته شــده  ــزوده ای ارزش اف

اســت.

ــی  ــاده دامـ ــن نهـ ــزار تـ ــف ۳۵ هـ ــس از کشـ پـ
احتـــکار شـــده، رییـــس هیـــات مدیـــره و مدیرعامـــل 
ـــدور  ـــف و ص ـــن تکلی ـــی از تعیی ـــوال تملیک ـــازمان ام س

مجـــوز فـــروش ایـــن کاال خبـــر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، اجتهــادی مدیرعامــل ســازمان 
ــزار  ــت  ۳۵ ه ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــوال تملیک ام
ــن  ــرد: ای ــار ک ــده  اظه ــکار ش ــی احت ــاده دام ــن نه ت
محمولــه در مــرداد مــاه ســال جــاری توســط دســتگاه 
کاشــف و بــا حکــم مرجــع قضایــی در اختیــار مدیریــت 
امــوال تملیکــی ایــن اســتان قــرار گرفــت تــا بــر اســاس 
قانــون تعییــن و تکلیــف شــود. باتوجــه بــه اینکــه ایــن 
محســوب  سریع الفســاد  کاالهــای  جــزو  نهاده هــا 
می شــوند بافاصلــه اقدامــات اولیــه بــه منظــور فــروش 

آن انجــام شــد.
وی افـــزود: از ســـوی دیگـــر بـــا توجـــه نگهـــداری 
ایـــن نهاده هـــا در ســـیلو، الزم  طوالنـــی مـــدت 
بـــود کـــه ســـامت محصـــول قبـــل از فـــروش نیـــز 
مشـــخص شـــود، لـــذا اقدامـــات الزم جهـــت انجـــام 

ــس از  ــت و پـ ــورت گرفـ ــه صـ ــای مربوطـ آزمایش هـ
ـــول  ـــه ط ـــاه ب ـــه دو م ـــره زدایی ک ـــد حش ـــان فرآین پای
ـــار  ـــا در اختی ـــد ت ـــروش ش ـــاده ف ـــد، محصـــول آم انجامی

ــرد. ــرار بگیـ ــده قـ مصرف کننـ

ـــی  ـــاده  دام ـــن نه ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــادی ب اجته
بـــا ارز ۴۲۰۰ تومانـــی وارد کشـــور شـــده و کاالی 
ــن  ــرد: ایـ ــوان کـ ــود عنـ ــوب می شـ ــه ای محسـ یارانـ
ــتند و  ــی هسـ ــع خاصـ ــبکه توزیـ ــا دارای شـ نهاده هـ

بـــه همیـــن جهـــت ســـازمان امـــوال تملیکـــی بایـــد 
ــور  ــتیبانی امـ ــرکت پشـ ــه شـ ــرای قانونـــی کـ از مجـ
ــروش  ــع و فـ ــه توزیـ ــدام بـ ــت اقـ ــدات دام اسـ تولیـ

نمایـــد.
ـــاالی  ـــادپذیری ب ـــت فس ـــه جه ـــرد: ب ـــد ک وی تاکی
نهـــاده دامـــی، پرونـــده ایـــن کاالهـــا در دســـتور کار 
ــن  ــه و تعییـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــوال تملیکـ ــازمان امـ سـ
ـــدن  ـــع ش ـــه مرتف ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــف ش تکلی
مشـــکات مربـــوط بـــه توزیـــع، از ابتـــدای آذر مـــاه 
ــدات  ــور تولیـ ــتیبانی امـ ــت پشـ ــا معاونـ ــات بـ مکاتبـ
ـــدور  ـــه ص ـــر ب ـــه منج ـــت ک ـــورت گرف ـــور ص ـــی کش دام

مجـــوز فـــروش ایـــن محصـــوالت شـــد.
مدیرعامـــل ســـازمان امـــوال تملیکـــی دربـــاره 
ـــات  ـــا تعام ـــرد: ب ـــح ک ـــی تصری ـــاده دام ـــن نه ـــه ای تخلی
صـــورت گرفتـــه از ســـوی معاونـــت پشـــتیبانی امـــور 
ـــازمان،  ـــا س ـــاورزی ب ـــاد کش ـــی وزارت جه ـــدات دام تولی
ــا  ــن کاال از انبارهـ ــریع تر ایـ ــه سـ ــه هرچـ ــر تخلیـ بـ
تاکیـــد شـــد و بـــه همیـــن منظـــور از روز پنجشـــنبه 
مـــورخ ۹ دیمـــاه ســـالجاری عملیـــات تخلیـــه آغـــاز 
ـــه  ـــن محمول ـــن از ای ـــون حـــدود ۵۰۰ ت ـــه تاکن ـــده ک ش

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــز تخلی نی

اجرای اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده از امروز 

مجوز فروش ۳5 هزار تن نهاده دامی  صادر شد 

بورس از صعود بازماند

رونــد حرکــت بــازار ســرمایه نوســانی بــود 
ــت در  ــورس توانس ــاخص کل ب ــه ش ــوری ک ــه ط ب
ــا رقــم یــک میلیــون و  ــی معامــات ت ســاعات میان
۳۸۰ هــزار واحــد صعــود کنــد. امــا پــس از آن رونــد 
نزولــی بــه خــود گرفــت و تــا یــک میلیــون و ۳۷۸ 
هــزار واحــد کاهــش یافــت. در نهایــت و در دقایــق 
پایانــی کمــی صعــودی شــد و بــه ریــک میلیــون و 

ــزار واحــد رســید.  ۳۷۹ ه
ــورس  ــاخص کل بـ ــنا، شـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
بعـــد از طـــی کـــردن رونـــدی پرنوســـان در 
نهایـــت ۲۲۳ واحـــد افزایـــش یافـــت و در رقـــم 
یـــک میلیـــون و ۳۷۹ هـــزار واحـــد رســـید. 
شـــاخص کل بـــا معیـــار هـــم وزن هـــم بـــا ۵۲ 
واحـــد افزایـــش رقـــم ۳۶۳ هـــزار و ۵۲۱ واحـــد 
ـــازار ۳۲۳  ـــن ب ـــران ای ـــه گ ـــرد. معامل ـــت ک را ثب
هـــزار معاملـــه بـــه ارزش ۲۱ هـــزار و ۶۵۱ میلیـــارد 

ریـــال انجـــام دادنـــد.
ملــی صنایــع مــس ایــران، فــوالد مبــارک 
اصفهــان، پاالیــش نفــت بندرعبــاس و معدنــی 
و صنعتــی چادرملــو نســبت بــه ســایر نمادهــا 
فــوالد  مقابــل  در  و  مثبــت  تاثیــر  بیشــترین 
پتروشــیمی  و  پردیــس  پتروشــیمی  خوزســتان، 
ــر  ــا بیشــترین تاثی ــایر نماده ــه س ــارس نســبت ب پ

گذاشــتند. بــورس  روی  را  منفــی 
کل  شــاخص  ســرمایه  بــازار  ســوی  آن  در 
ــزار  ــم ۱۸ ه ــش در رق ــد کاه ــا دو واح ــورس ب فراب
و ۶۶۰ واحــد ایســتاد. در ایــن بــازار ۱۶۹ هــزار 
ــال  ــارد ری ــزار و ۱۹۳ میلی ــه ارزش ۱۸ ه ــه ب معامل

ــد. ــام ش انج
ســنگ آهــن گهرزمیــن و  تولیــدات پتروشــیمی 
ــترین  ــا بیش ــایر نماده ــه س ــبت ب ــر نس ــد بصی قائ
ــان و  ــل پتروشــیمی تندگوی تاثیــر مثبــت و در مقاب
زاگــرس فــوالد هرمــزگان جنــوب و بیمــه پاســارگاد 
نســبت بــه ســایر نمادهــا بیشــترین تاثیــر منفــی را 

ــتند. ــورس گذاش روی فراب
صفهــای فــروش بــر صفهــای خریــد غلبــه کــرد 
بــه طــوری کــه ارزش صفهــای فــروش ۳۹۹۵ 
خریــد ۱۲۰۴  ارزش صفهــای  و  ریــال  میلیــارد 

ــود. ــال ب ــارد ری میلی
بیشـــترین حجـــم معامـــات نیـــز بـــه ســـه 
نمـــاد خـــاور، خـــودرو و خپـــارس  تعلـــق 

ــت. داشـ

سود سهام 2۳۶ شرکت
 از طریق سجام واریز شد

ــزی  ــذاری مرک ــپرده گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
ــهام  ــود س ــت: س ــوه گف ــویه وج ــادار و تس اوراق به
۲۳۶ شــرکت بورســی و فرابورســی از طریــق ســامانه 
ــاب  ــه حس ــجام( ب ــتریان )س ــات مش ــع اطاع جام
ســهامداران واریــز شــده اســت و بــه زودی ۴۰ 

ــوند.  ــجامی می ش ــم س ــر ه ــرکت دیگ ش
بــه گــزارش ایرنــا، »محمــد باغســتانی« بــه 
ــرکت های  ــهام ش ــود س ــز س ــت واری ــن وضعی آخری
بورســی و فرابورســی اشــاره کــرد و افــزود: از ابتــدای 
امســال تــا روز دهــم دی مــاه جــاری، ســود ســهام 
۲۳۶ شــرکت بــه حســاب ۳۸ میلیــون و ۴۹۸ هــزار 
ــده  ــز ش ــجام واری ــامانه س ــق س ــهامدار از طری س

اســت.
 ۱۲۳ گذشــته  ســال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــامانه  ــق س ــود را از طری ــهام خ ــود س ــرکت س ش
ــش  ــت: بی ــار داش ــد، اظه ــت کردن ــجام پرداخ س
ــدارک و  ــل م ــل تکمی ــز در مراح ــرکت نی از ۴۰ ش
ــود  ــود خ ــع س ــت توزی ــی پرداخ ــای اجرای فراینده
ــا  ــه ب ــتند ک ــپرده گذاری هس ــرکت س ــق ش از طری
ــری  ــد ۲ براب ــاهد رش ــر، امســال ش ــن ام ــق ای تحق
توزیــع ســود از طریــق ســامانه ســجام خواهیــم بــود.
باغســتانی تصریح کــرد: هــم اکنــون ۲۰ شــرکت 
در صــف تکمیــل مــدارک خــود بــرای توزیــع ســود 
از طریــق ســامانه ســجام هســتند و حــدود ۲۰ 
شــرکت نیــز از طریــق ســامانه جامــع اطــاع رســانی 
ــرای پرداخــت  ناشــران )کــدال( آمادگــی خــود را ب

ــد. ــام کرده ان ــامانه اع ــن س ــق ای ســود از طری
ــزی  ــذاری مرک ــپرده گ ــرکت س ــل ش مدیرعام
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه بــا بیــان اینکــه 
زیرســاخت های فنــی و بانکــی بــرای پرداخــت ســود 
همــه شــرکت های بورســی و فرابورســی فراهــم 
ــب  ــا تصوی ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــت، اب ــده اس ش
قانــون جدیــد بــازار اوراق بهــادار در مجلــس شــورای 
اســامی، از ســال آینــده شــاهد توزیــع ســود ســهام 
همــه شــرکت هــا از طریــق ســامانه ســجام باشــیم.
در چنـــد مـــاه گذشـــته »حســـین فهیمـــی«، 
ســـپرده گذاری  شـــرکت  ســـابق  مدیرعامـــل 
مرکـــزی اعام کـــرد: ســـال گذشـــته پـــس از 
ــود«، ۱۳۰  ــع سـ ــع توزیـ ــامانه »جامـ ــاح سـ افتتـ
ــق  ــود را از طریـ ــهامداران خـ ــود سـ ــرکت سـ شـ
ایـــن ســـامانه واریـــز کردنـــد، عـــاوه بـــر آن در 
اســـفندماه و در روزهـــای پایانـــی ســـال گذشـــته 
مرحلـــه نخســـت ســـود ۴۴ میلیـــون نفـــر از 
ـــز از  ـــد نی ـــزان ۵۰ درص ـــه می ـــهام ب ـــموالن س مش
ــپرده گذاری  ــامانه توزیـــع شـــرکت سـ طریـــق سـ
ـــز در  ـــه دوم آن نی ـــه مرحل ـــد ک ـــام ش ـــزی انج مرک

ــود. ــز می شـ ــک واریـ ــده نزدیـ آینـ

طرح »بنزین برای همه«
 بعد از کیش به قشم می رسد 

سرپرســـت منطقـــه آزاد قشـــم گفـــت: ابتـــدا 
طـــرح »بنزیـــن بـــرای همـــه« در کیـــش آغـــاز 
ــه ای  ــا ۳ هفتـ ــه ۲ تـ ــا یـــک فاصلـ ــود و بـ می شـ

ایـــن رونـــد در قشـــم عملیاتـــی مـــی شـــود. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان،  
ـــم  ـــه آزاد قش ـــت منطق ـــی سرپرس ـــح اله ـــار فت افش
ـــش  ـــن در کی ـــه بنزی ـــاص یاران ـــدا اختص ـــت: ابت گف
ــا ۳  ــه ۲تـ ــک فاصلـ ــا یـ ــود و بـ ــی شـ ــاز مـ آغـ
ـــرد  ـــورت می گی ـــم ص ـــد در قش ـــن رون ـــه ای ای هفت
ــج آن توســـط دولـــت  ــاه نتایـ ــد از یـــک مـ و بعـ

ارزیابـــی مـــی شـــود.
 سرپرســـت منطقـــه آزاد قشـــم گفـــت: اقشـــار 
ضعیـــف جامعـــه همیشـــه کمتریـــن بهـــره را در 
ــد.  ــا بردنـ ــه هـ ــرژی از یارانـ ــف انـ ــوزه مختلـ حـ
ـــه  ـــاندن یاران ـــم رس ـــش و  قش ـــت در کی ـــرح دول ط
ـــه  ـــن ب ـــر ای ـــت. بناب ـــف اس ـــار ضعی ـــت اقش ـــه دس ب
ـــرد  ـــر ف ـــه ه ـــودرو، ب ـــه خ ـــه ب ـــت یاران ـــای پرداخ ج
ــود و  ــی شـ ــص داده مـ ــن تخصیـ ــر بنزیـ ۱۵ لیتـ
هیـــچ تغییـــری در نـــرخ بنزیـــن رخ نمـــی دهـــد 
و فقـــط یارانـــه بـــه صـــورت مســـتقیم بـــه افـــراد 

داده مـــی شـــود.
ـــی،  ـــواد اوج ـــته ج ـــه گذش ـــت؛ هفت ـــی اس گفتن
وزیـــر نفـــت از تخصیـــص ۱۵ لیتـــر بنزیـــن بـــه 
هـــر فـــرد در کشـــور بـــا کارت ملـــی خبـــر داده 
ـــن  ـــه ای ـــز ب ـــت نی ـــخنگوی دول ـــی س ـــود. جهرم ب
موضـــوع تاکیـــد داشـــته اســـت کـــه ایـــن طـــرح 
ـــش  ـــم و کی ـــر قش ـــوده و در جزای ـــی ب ـــا آزمایش فع

اجرایـــی می شـــود.
در خصـــوص شـــایعات مطـــرح شـــده دربـــاره 
احتمـــال افزایـــش قیمـــت بنزیـــن نیـــز ابراهیـــم 
ـــه صراحـــت اعـــام کـــرد  رئیســـی، رئیـــس جمهـــور ب
ـــن  ـــرخ بنزی ـــش ن ـــرای افزای ـــدی ب ـــچ قص ـــه هی ک
در کشـــور وجـــود نداشـــته و نخواهـــد داشـــت و 
ـــه  ـــی ب ـــروت مل ـــع و ث ـــاندن مناب ـــت رس ـــای دول بن
ـــت. ـــور اس ـــردم کش ـــت م ـــه دس ـــه ب ـــورت عادالن ص

مالیات بر ارزش افزوده طال از امروز 
چگونه اخذ می شود؟ 

ــت:  ــران گف ــر ته ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
ــزوده از ۱۳ دی  ــرارزش اف ــات ب ــد مالی ــون جدی قان
ــه  ــا ب ــه م ــاه ســال ۱۴۰۰ اجــرا می شــود و توصی م
مــردم ایــن اســت کــه مــردم طــا را گــران نخرنــد. 
ــا و  ــه ط ــس اتحادی ــی، رئی ــد ول ــم محم ابراهی
جواهــر تهــران در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
ــر  ــات ب ــون مالی ــاه قان ــت: از ۱۳ دی م ــوان، گف ج
ارزش افــزوده اجرایــی و طــا از سیســتم آن حــذف 
ــه  ــات ب ــد معام ــخ رون ــن تاری ــا ای ــا ت ــود، ام می ش

ــود. ــبه می ش ــل محاس روش قب
ــور  ــور در فاکت ــخ مذک ــت: از تاری ــی گف محمدول
خریــد طــا تنهــا اجــرت مشــمول مالیــات بــر ارزش 
افــزوده خواهــد شــد و بــه نظــر می رســد ایــن روش 
بــه نفــع مــردم و فروشــندگان بــازار طاســت. 
حــذف مالیــات بــر ارزش افــزوده از طــا، بــازار ایــن 

کاال را گــرم می کنــد.
گفتنــی اســت، پیــش از ایــن ۹ درصــد مالیــات 
ــد.  ــت می ش ــور دریاف ــزوده از کل فاکت ــر ارزش اف ب
مالیــات ۹  پرداخــت  از  اصــل طــا  امــا حــاال 
ــاخت و  ــرت س ــط اج ــده و فق ــاف ش ــدی مع درص

ســود مشــمول مالیــات ۹ درصــدی می شــود.

ــازار ســرمایه گفــت: براســاس تصمیمــات اتخــاذ  یــک کارشــناس ب
ــت  ــد داش ــوان امی ــت می ت ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ ــده در س ش
کــه دولــت از ایجــاد ثبــات در بــازار ســهام حمایــت کنــد کــه چنیــن 
ــد ســبب بازگشــت اعتمــاد  مســاله ای در صــورت تحقــق خــود می توان

ــازار شــود.  ســهامداران و تزریــق مجــدد نقدینگــی بــه ایــن ب
ــا  ــرمایه ت ــازار س ــد ب ــی« رون ــد میرزای ــا، »محم ــزارش ایرن ــه گ ب
پایــان ســال جــاری را مــورد ارزیابــی قــرار داد و افــزود: در چنــد مــاه 
گذشــته مولفه هایــی ماننــد مذاکــرات برجــام و الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد؛ ای ــاد ک ــازار ایج ــی را در ب تاطم های
شــرایط فعلــی برخــی از ایــن مســائل رفــع شــده اســت و زمینــه بهبــود 

ــورس را فراهــم کــرده اســت. ــد معامــات ب رون
پیش بینــی  شــده  انجــام  بررســی های  براســاس  افــزود:  وی 
می شــود کــه تــا پایــان ســال فــروش اوراق در بــازار ســرمایه بــا حجــم 
زیــاد صــورت نگیــرد، زیــرا دولــت قصــد دارد تــا کســری بودجــه را از 

ــد. ــن کن ــر تامی مســیرهای دیگ

میرزایــی در ادامــه بــه نــرخ ارز و تأثیــر آن بــر بــازار ســرمایه اشــاره کــرد و 
گفــت: بــا ثبــات نــرخ دالر و عــدم کاهــش آن شــاهد بهبــود وضعیت گــزارش 
۹ ماهــه شــرکت های صــادرات محــور خواهیــم بــود کــه ایــن مســاله خــود 

نیــز می توانــد ســیگنال مثبتــی در خصــوص ســودآوری ایــن صنایــع باشــد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه خاطرنشــان کــرد: همچنیــن براســاس 
تصمیمــات اتخــاذ شــده در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت 
ــاد  ــک از ایج ــده نزدی ــز در آین ــت نی ــه دول ــت ک ــد داش ــوان امی می ت
ثبــات در بــازار ســهام حمایــت کنــد کــه چنیــن مســئله ای در صــورت 
ــد ســبب بازگشــت اعتمــاد ســهامداران و تزریــق  تحقــق خــود می توان

ــازار شــود. ــه ایــن ب مجــدد نقدینگــی ب
ــد  ــان از رون ــور نش ــادی مذک ــل بنی ــوع عوام ــرد: مجم ــان ک وی بی
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــا الزم ب ــال دارد ام ــان س ــا پای ــاخص ت ــت ش مثب
انتظــار رشــد پرشــتاب از بــازار وجــود نــدارد امــا بــدون شــک بــورس 
ــه  ــرا حافظ ــت زی ــدت اس ــرمایه گذاران بلندم ــرای س ــازار ب ــن ب بهتری
ــی بــاالی بــازار ســرمایه در  ــت از بازده تاریخــی ایــن بــازار حکای

ــوازی دارد. ــای م ــا بازاره ــه ب مقایس
میرزایــی در خصــوص رونــد ســوددهی صنایــع تــا پایــان ســال بیــان 
کــرد: اکنــون ویــروس کرونــا در ســطح جهانــی تقریبــا بــه یــک نقطــه 
ــه ای کــه شــاهد رشــد مجــدد  ــه گون ــی رســیده اســت؛ ب ــل کنترل قاب

ســطح اقتصــاد جهانــی و افزایــش تولیــدات هســتیم.
ــه نظــر می رســد  ــان اینکــه ب ــا بی ــازار ســرمایه ب ــن کارشــناس ب ای
صنایــع پتروشــیمی تــا پایــان ســال بــا ســودآوری و رشــد بــه نســبت 
قابــل توجهــی مواجــه باشــد، گفــت: براســاس پیش بینی هــای صــورت 
ــش  ــر افزای ــت تاثی ــا تح ــروه کانی ه ــه گ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب گرفت
ــا  ــادرات ب ــث ص ــب در بح ــگاه مناس ــاص جای ــی و اختص ــرخ جهان ن

ــه ســال گذشــته مواجــه باشــند. ســودآوری بهتــری نســبت ب
ــد  ــز بتوان ــورس نی ــازمان ب ــی رود س ــد م ــت: امی ــان گف وی در پای
ــا اقدامــات الزم در راســتای تقویــت زیرســاخت هــا و عملــی کــردن  ب
وعده هــای خــود در ماه هــای پیــش رو اعتمــاد از دســت رفتــه 

ــد. ــاز گردان ــازار ب ــن ب ــه ای ــهامداران را ب س

رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و چیـــن بـــا بیـــان اینکـــه امضـــای 
ـــی  ـــرکای جهان ـــای ش ـــان از احص ـــن نش ـــران و چی ـــکاری ای ـــند هم س
ـــن،  ـــران و چی ـــاله ای ـــق ۲۵س ـــس از تواف ـــت: پ ـــران دارد، گف ـــط ای توس
به ســـرعت پروســـه عضویـــت ایـــران در ســـازمان همکاری هـــای 

شـــانگهای پذیرفتـــه شـــد. 
ـــی  ـــاق بازرگان ـــس ات ـــری، رئی ـــا حری ـــزارش تســـنیم، مجیدرض ـــه گ ب
ـــران و چیـــن را  ـــراز اینکـــه ســـند ۲۵ســـاله ای ـــن بـــا اب ـــران و چی ای
ـــور  ـــت: دو کش ـــت، گف ـــوده اس ـــرف ب ـــره دو ط ـــال مذاک ـــل دو س حاص
رئـــوس همـــکاری را در ایـــن ســـند آورده انـــد و در حقیقـــت ایـــران 
و چیـــن میـــل و خواســـت خـــود را بـــرای همـــکاری بلندمـــدت بـــا 

امضـــای ایـــن ســـند بـــه اطـــاع جامعـــه جهانـــی رســـانده اند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه جزئیاتـــی در متـــن اولیـــه وجـــود داشـــت 
ـــه  ـــن ک ـــن مت ـــرد: ای ـــار ک ـــت، اظه ـــده اس ـــح ش ـــا تصحی ـــه بعده ک
ـــکاری را  ـــای هم ـــت زمینه ه ـــرده اس ـــاش ک ـــت، ت ـــات اس ـــاوی کلی ح
ـــی  ـــد زمان ـــک فراین ـــت در ی ـــده اس ـــایی ش ـــور شناس ـــن دو کش ـــه بی ک

ـــد. ـــرارداد کن ـــک ق ـــه ی ـــل ب ـــخص تبدی مش
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و چیـــن در مصاحبـــه بـــا رادیـــو 
ــا،  ــر چینی هـ ــه از نظـ ــئله کـ ــه ایـــن مسـ ــاره بـ ــا اشـ ــو بـ گفت وگـ
ـــطوح  ـــد دارای س ـــا می کنن ـــان امض ـــورهای جه ـــا کش ـــه ب ـــنادی ک اس
ــاس ایـــن ســـطح بندی،  ــر اسـ ــرد: بـ ــح کـ ــی اســـت، تصریـ مختلفـ
ـــوب  ـــتراتژیک محس ـــند اس ـــک س ـــن ی ـــران و چی ـــکاری ای ـــند هم س
ـــم  ـــر بخواهی ـــت اگ ـــت، در حقیق ـــر اس ـــه پایین ت ـــک پل ـــود و ی نمی ش
ـــل  ـــاً مراح ـــد حتم ـــم بای ـــت یابی ـــتراتژیک دس ـــند اس ـــطح س ـــه س ب
ـــات  ـــه تفاهم ـــا ب ـــا چینی ه ـــم و ب ـــد ببینی ـــن فرآین ـــی ای ـــری را ط دیگ

ـــیم. ـــری برس دیگ
ــاله  ــتاوردهای امضـــای ســـند جامـــع همـــکاری ۲۵سـ وی از دسـ
ایـــران و چیـــن گفـــت و افـــزود: بعـــد از ۴۰ ســـال نظـــام جمهـــوری 

ـــه  ـــت ک ـــیده اس ـــی رس ـــه نفس ـــاد ب ـــات و اعتم ـــه ثب ـــران ب ـــامی ای اس
ـــر  ـــدد و اگ ـــی ببن ـــور خارج ـــا کش ـــدت ب ـــکاری بلندم ـــند هم ـــک س ی
همیـــن یـــک مـــورد، تنهـــا دســـتاورد ســـند محســـوب می شـــود، از 
ـــاً  ـــته تقریب ـــال گذش ـــی ۴۰ س ـــرا ط ـــد زی ـــت می کن ـــده کفای ـــر بن نظ
ـــی و  ـــرکای سیاس ـــاال ش ـــا ح ـــم ام ـــورد کرده ای ـــا برخ ـــا دنی ـــره ب روزم

اقتصـــادی خـــود را در جهـــان احصـــاء کرده ایـــم.
ــه مخالفت هــا و شــایعاتی کــه پیرامــون ســند  ــا اشــاره ب حریــری ب
ــه  ــن مســئله ب ــرد: ای ــوان ک ــن وجــود دارد، عن ــران و چی همــکاری ای
ــران از  ــن ای ــت. متحدی ــوط اس ــا مرب ــران در دنی ــی ای ــرایط سیاس ش
جملــه چیــن بــرای اینکــه روابطشــان بــا ســایر کشــورها تحــت تأثیــر 
ــران  ــرا ای ــد زی ــد می کنن ــط تأکی ــر رواب ــه محرمانگــی ب ــرد ب ــرار نگی ق

ــرار دارد. ــکا ق ــه آمری ــم همه جانب ــت تحری تح
ـــن  ـــر بی ـــال اخی ـــد س ـــه در چن ـــی ک ـــرد: درگیری های ـــه ک وی اضاف
ـــران  ـــکاری ای ـــرای هم ـــه را ب ـــد، زمین ـــود آم ـــه وج ـــکا ب ـــن و آمری چی
ـــس از  ـــرد. پ ـــم ک ـــاله فراه ـــند ۲۵س ـــای س ـــن امض ـــن و همچنی ـــا چی ب
ـــران  ـــت ای ـــه عضوی ـــرعت پروس ـــن، به س ـــران و چی ـــاله ای ـــق ۲۵س تواف

ـــد. ـــه ش ـــانگهای پذیرفت ـــای ش ـــازمان همکاری ه در س

حمایت دولت سیزدهم از ایجاد ثبات در معامالت بورس

پذیرش ایران در سازمان شانگهای از اثرات سند 
همکاری 25ساله با چین بود 

آگهی مزایده عمومی 
)مرحله دوم(

ــرم  ــورای محت ــوز ش ــتناد مج ــه اس ــر دارد ب ــهر در نظ ــهرداری آذرش ش
ــا قیمــت کارشناســی را از طریــق  ــه فــروش امــاک زیــر ب شــهر نســبت ب

ــد. ــدام نمای ــراد واجدالشــرایط اق ــه اف ــی ب ــده عموم آگهــی مزای

متقاضیــان مــی تواننــد همــه روزه اســناد مزایــده را از اولیــن تاریــخ نشــر 
آگهــی از شــهرداری دریافــت نماینــد.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/۱3

ــت اداری روز پنجشــنبه  ــان وق ــل پیشــنهادات پای ــت تحوی ــن مهل آخری
ــد. ــی باش ــه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ م مورخ

مقدم - شهردار آذرشهر
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کارگاه تولید داروهای تقلبی
 در تبریز کشف شد

 بـــا تـــاش ســـربازان گمنـــام امـــام زمـــان در 
ســـپاه عاشـــورا، کارگاه غیرمجـــاز تولیدکننـــده 
ـــر در  ـــه نف ـــف و س ـــز کش ـــی در تبری ـــای تقلب داروه

ایـــن ارتبـــاط دســـتگیر شـــدند. 
بـــه گـــزارش ایرنـــا، دادســـتان عمومـــی و 
ــرد:  ــار کـ ــه اظهـ ــن زمینـ ــز در ایـ انقـــاب تبریـ
ــاز  ــای غیرمجـ ــود داروهـ ــاع از وجـ ــس از اطـ پـ
ــتگاه قضایـــی وارد عمـــل شـــد و  بافاصلـــه دسـ
ســـه نفـــر از افـــرادی کـــه در زمینـــه تولیـــد و 
ــتند،  ــت داشـ ــاز دسـ ــای غیرمجـ ــع داروهـ توزیـ

ــدند. ــتگیر شـ دسـ
بابـــک محبـــوب علیلـــو بـــا بیـــان اینکـــه 
دســـتگاه قضایـــی بـــه افـــرادی کـــه بـــا ســـامت 
ـــت  ـــازه فعالی ـــد، اج ـــازی کنن ـــردم ب ـــان و روان م ج
نمـــی دهـــد، گفـــت: محـــل مـــورد نظـــر پلمـــب 
ــعب  ــی از شـ ــان در یکـ ــده متخلفـ ــد و پرونـ شـ

ــت. ــیدگی اسـ ــال رسـ ــی در حـ بازپرسـ
ــذا و داروی  ــت غـ ــی معاونـ ــناس دارویـ کارشـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز بـــا بیـــان 
اینکـــه داروهـــای کشـــف شـــده بـــرای ســـامت 
ـــت:  ـــت، گف ـــر اس ـــیار مض ـــردم بس ـــم و روان م جس
ـــن  ـــل، ای ـــده از مح ـــف ش ـــواد کش ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
داروهـــا حـــاوی مـــواد دگزامتـــازون بـــا دز بـــاال 
ـــل  ـــی مث ـــدت عوارض ـــی م ـــه در طوالن ـــتند ک هس
ـــت  ـــه، دیاب ـــی کلی ـــتخوان، از کار افتادگ ـــی اس پوک
ـــی  ـــاهده م ـــراد مش ـــون در اف ـــار خ ـــش فش و افزای

شـــود.
ــوان  ــش تـ ــای افزایـ ــزود: داروهـ ــری افـ جعفـ
ـــت  ـــردان اس ـــدر و روانگ ـــواد مخ ـــاوی م ـــی ح جنس
ـــی و فیزیکـــی ایجـــاد مـــی کنـــد  کـــه وابســـتگی روان
ـــد  ـــی کن ـــاد م ـــی ایج ـــکات فیزیک ـــده مش و در آین
ـــیدگی  ـــم پاش ـــنج و از ه ـــه تش ـــی از جمل و عوارض

خانـــواده هـــا را در پـــی دارد.
وی بـــه مـــردم توصیـــه کـــرد: داروهـــای 
ــا و  ــه هـ ــا از داروخانـ ــان را حتمـ ــورد نیازشـ مـ
ـــه  ـــد ب ـــگام خری ـــرده و هن ـــه ک ـــاز تهی ـــز مج مراک
شناســـه ســـامت معاونـــت غـــذا و دارو توجـــه 

کننـــد.
ـــی  ـــق آگه ـــی از طری ـــای تقلب ـــیاری از داروه بس
ـــازی  ـــای مج ـــواره ای و فض ـــای ماه ـــبکه ه ـــای ش ه

ـــد. ـــی رس ـــروش م ـــه ف ب

شهر و شورا

کاریکاتور

کارشکنی»سابوتاژ«گربه سیاه دیپلماسی فرانسه 
در مذاکرات هسته ای!

منبع: تسنیم

دستورالعمل رعایت حقوق و کرامت 
زندانیان به زودی ابالغ می شود 

بــه  اشــاره  بــا  زندان هــا  ســازمان  رئیــس 
ــان،  ــت زندانی ــوق و کرام ــت حق ــتورالعمل رعای دس
گفــت: ایــن دســتور العمــل آمــاده شــده و بــه زودی 

می شــود.  ابــاغ 
ــس  ــدی رئی ــی محم ــارس، غامعل ــزارش ف ــه گ ب
ــان،  ــت زندانی ــظ کرام ــاره حف ــا درب ــازمان زندان ه س
اظهــار کــرد: مــا بایــد بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی به 
زندانــی صــرف نظــر از جــرم، میــزان مجــازات، جنــس 
و ســن آنهــا نــگاه کنیــم. ایــن تکلیــف بــر زندانبــان هــا 

اســت کــه کرامــت و حقــوق آنهــا را رعایــت کننــد.
کــرد:  تصریــح  زندان هــا  ســازمان  رئیــس 
دســتورالعمل کرامــت شــامل همــه زندانیــان اســت.
محمــدی دربــاره  نــگاه ویــژه ایــن دســتورالعمل 
بــه بانــوان، بیــان کــرد: دســتورالعمل رعایــت حقــوق 
و کرامــت زندانیــان نــگاه ویــژه ای بــه ایــن دســته از 

مددجویــان دارد.
اعطــای  تســهیات  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
بانــوان در  بــرای  بانــوان گفــت:  بــه  مرخصــی 
چارچــوب ایــن آیین نامــه و مقــررات تســهیات 

ویــژه ای دیــده شــده اســت.
رئیــس ســازمان زندان هــا افــزود: بــه دنبــال ایــن 
هســتیم تــا بــا همــکاری قــوه قضاییــه از تاسیســات 
نویــن کیفــری در آییــن دادرســی و قانــون مجــازات 
ــرای  ــه آزادی ب ــام نیم ــازات نظ ــق مج ــد تعلی مانن

آزادی زندانیــان بهــره بگیریــم.

امانی: 
شهرداری تهران واکنش قانع کننده 

به مسئله اتوبوس خوابی نداشته است 

ناصــر امانــی از عــدم واکنــش قانــع کننــده 
شــهرداری در خصــوص اتوبــوس خوابــی انتقــاد 

ــرد.  ک
ــو  ــوان، عض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
شــورای شــهر تهــران گفــت: کافیســت یــک شــب 
ــزارش  ــه در گ ــیر هایی را ک ــه مس ــران مربوط مدی
رســانه ها آمــده بــود نظــارت و بررســی کننــد 
ــه  ــوص ارائ ــن خص ــی در ای ــانی دقیق ــاع رس و اط

ــود. ش
در روز هــای گذشــته برخــی رســانه ها بــه مســئله 
ــت  ــهروندان در پایتخ ــی ش ــی برخ ــوس خواب اتوب
ــه  ــی را ب ــوع واکنش های ــن موض ــه ای ــد، ک پرداختن

همــراه داشــت.
باشــگاه  بــا  گفتگــو  در  تهــران  شــهردار 
ــهرداری  ــای ش ــود گرمخانه ه ــه ب ــگاران گفت خبرن
آمــاده هســتند، ولــی متاســفانه افــراد آســیب دیــده 
اینکــه  علــت  بــه  و  نمی رونــد  بــه گرمخانه هــا 
شــهرداری حکــم قانونــی نــدارد، نمی توانــد بــه 
اجبــار ایــن افــراد را بــه گرمخانه هــا منتقــل کنــد و 

بــا خواهــش ایــن کار را انجــام می دهیــم.
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  همچنیــن 
شــهرداری تهــران در گفتگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
گفتــه بــود اقدامــات انجــام شــده توســط شــهرداری 
جهــت تهیــه مکان هایــی بــرای افــراد بــی خانمــان، 
کامــا خــاف ایــن اســت کــه گفتــه شــود عــده ای 
بــه علــت نبــود مــکان بــا پرداخــت پــول در اتوبــوس 

ــد. ــت می خوابن ــال حرک درح

شهردار تبریز خبر داد:
برگزاری ۱۳ رویداد فرهنگی و هنری به مناسبت 

دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 

ــا  ــری بـ ــی هنـ ــداد فرهنگـ ــزاری ۱۳ رویـ ــز از برگـ ــهردار تبریـ شـ
ــی  ــی ورزشـ ــی اجتماعـ ــازمان فرهنگـ ــق ۱، ۵، ۸، سـ ــکاری مناطـ همـ
شـــهرداری تبریـــز انجمـــن خوشنویســـان اســـتان و بســـیج هنرمنـــدان 

ــر داد.  خبـ
ــی از  ــن رونمایـ ــر در آییـ ــاس رنجبـ ــهریار، عبـ ــزارش شـ ــه گـ بـ
پوســـتر ویژه برنامه هـــای نکوداشـــت دومیـــن ســـالگرد شـــهادت 
ــش  ــرد: همایـ ــار کـ ــلیمانی اظهـ ــم سـ ــاج قاسـ ــا حـ ــردار دل هـ سـ
ــلیمانی،  ــق سـ ــی عقیـ ــابقه کتاب خوانـ ــون، مسـ ــی رد خـ خوشنویسـ
مســـتند فاتـــح سوســـنگرد، عـــرض ارادت هنرمنـــدان بـــه ســـردار، 
رونمایـــی از فـــرش دســـتبافت در صحـــن شـــورای شـــهر، ســـوگواره 
ـــی،  ـــای خیابان ـــرای نمایش ه ـــتر، اج ـــگاه پوس ـــان، نمایش ـــوی بی نش بان
نشســـت بصیرت افزایـــی دیده بـــان، همایـــش بـــه یـــاد ســـردار بـــه 
وســـعت یـــک شـــهر، نمایشـــگاه عکـــس بـــا یـــاد ســـردار، مســـابقه 
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــه ای هس ـــرآن، ۱۳ برنام ـــا ق ـــس ب ـــل ان ـــودک و محف ک
ـــلیمانی  ـــم س ـــاج قاس ـــردار ح ـــهادت س ـــالگرد ش ـــن س ـــبت دومی مناس

برگـــزار می شـــود.
وی افـــزود: شـــهرداری تبریـــز همچـــون دیگـــر ارگان هـــا خـــود را 
ـــن  ـــش خـــود را در ای ـــاب  دانســـته و نق ـــم شـــهدای انق ـــه تکری موظـــف ب

ـــرد. ـــد ک ـــا خواه ـــتا ایف راس
ـــهادت  ـــب ش ـــروان مکت ـــوان پی ـــه عن ـــرد: ب ـــد ک ـــز تأکی ـــهردار تبری ش
ـــز  ـــهید عزی ـــت ش ـــه بزرگداش ـــف ب ـــود را موظ ـــام خ ـــرای اس ـــارزه ب و مب
انقـــاب و جبهـــه مقاومـــت در قالـــب هنـــر دیدیـــم و ســـعی داریـــم 
هرســـال بیـــش از پیـــش غنـــای برنامه هـــای خـــود را افزایـــش دهیـــم 

ـــد. ـــام باش ـــهید واالمق ـــأن آن ش ـــا در ش ت
ـــری  ـــی و هن ـــه فرهنگ ـــن ۱۳ برنام ـــز ای ـــه ج ـــد: ب ـــادآور ش وی ی
دومیـــن دوره المپیـــاد فرهنگـــی ورزشـــی جـــام پرچـــم نیـــز بـــه 
یـــاد ایـــن شـــهید بزرگـــوار در حـــال انجـــام اســـت کـــه ۱۰ هـــزار 
ورزشـــکار نوجـــوان و کـــودک در ایـــن مســـابقات در حـــال رقابـــت 

هســـتند.
ــز  ــای دیگـــری نیـ ــرد: همچنیـــن برنامه هـ ــان کـ ــر خاطرنشـ رنجبـ
ــده  ــزی شـ ــدر برنامه ریـ ــهید عالی قـ ــن شـ ــام ایـ ــای نـ ــرای اعتـ بـ

اســـت.

مجوز صادرات رب گوجه فرنگی تمدید شد

تمدیــد صــادرات رب گوجــه فرنگــی در بســته بنــدی و اوزان مختلــف 
تــا اطــاع ثانــوی ابــاغ شــد. 

ــدن و  ــت، مع ــم وزارت صنع ــاس تصمی ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
تجــارت )صمــت(، اســتمرار صــادرات رب گوجــه فرنگــی در بســته بنــدی 
و اوزان مختلــف بــا رعایــت ســایر ضوابــط و مقــررات مربوطــه از تاریــخ اول 
دی مــاه تــا اطــاع ثانــوی مــورد تاییــد اعضــای کارگــروه توســعه صــادرات 

قــرار گرفتــه اســت.
ــدار  ــد پای ــرای تولی ــاورزی ب ــاد کش ــد وزارت جه ــرر  ش ــن مق همچنی

ــد. ــزی کن ــه ری ــی برنام محصــول گوجــه فرنگ
ســال گذشــته صــادرات رب گوجــه در ماه هایــی ممنــوع اعــام شــد، 

امــا در ســال جــاری ممنوعیتــی اعمــال نشــد.
رب گوجــه فرنگــی اســپتیک مخصــوص صــادرات اســت و بــرای مصرف 
داخــل تولیــد نمی شــود. ایــن نــوع رب گوجــه فرنگــی تحــت خــأ تولیــد 
ــال  ــه س ــا دو - س ــه ت ــود ک ــداری می ش و در کیســه های مخصــوص نگه
ــور  ــه ط ــود. ب ــد می ش ــادرات تولی ــرای ص ــط ب ــدگاری دارد و فق ــم مان ه

ــد. کلــی معمــوال واردکننــدگان رب غیــر اســپتیک را نمی خرن

سفر ایرانی ها به سوریه آغاز شد

رییــس ســازمان حــج و زیــارت از آغــاز ســفرهای کاروانــی بــه ســوریه 
از امــروز ۱۲ دی مــاه خبــر داد. هزینــه ایــن ســفر ۱۰ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

تومــان اعــام شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا رشــیدیان گفــت: ســفرهای زیارتی ســوریه 
ــا  ــود. ت ــام می ش ــدت ۵ روز انج ــه م ــره و ب ــای ۲۵ نف ــب کاروان ه در قال
ــتین کاروان  ــد و نخس ــام کرده ان ــفر ثبت ن ــن س ــرای ای ــر ب ــون ۷۵ نف کن
زیارتــی ایــران یکشــنبه ۱۲ دی مــاه از فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی 

ــزام می شــود. ــه دمشــق اع )ره( ب
رییـس سـازمان حـج و زیـارت کـه از چندمـاه پیـش رایزنـی با سـوریه 
را بـرای ازسـرگیری ایـن سـفرها آغـاز کرده بـود، اظهـار کرد: هـر هفته دو 
پـرواز در روزهـای یکشـنبه و پنجشـنبه از ایران به سـوریه انجام می شـود و 

زائـران بـه مـدت پنـج روز فقط در دمشـق حضـور خواهند داشـت.
ــر حــدود ۱۰  ــرای هــر زائ او همچنیــن هزینــه ایــن ســفر زیارتــی را ب

ــرآورد کــرد. میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان ب
ــی  ــگ داخل ــاز جن ــا آغ ــال ۱۳۹۱ ب ــوریه در س ــی س ــفرهای زیارت س
ــه صــورت محــدود  ســوریه متوقــف شــد. در ســال ۱۳۹۸ ایــن ســفرها ب
ــف  ــار دیگــر متوق ــا ب ــروس کرون ــری وی ــا همه گی ــه ب ازســرگرفته شــد ک
شــد. ایــران و ســوریه در آبان مــاه ۱۴۰۰ بــرای اعــزام ســاالنه ۱۰۰ هــزار 

ــد. ــق کرده ان ــر تواف زائ

ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور بــر 
ممنوعیــت دریافــت کپــی مــدارک احــراز 
هویتــی توســط بانــک مرکــزی، بانک هــا و 

ــرد. ــد ک ــوال تاکی ــت اح ــازمان ثب س
نوســازی  معــاون  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــور  ــا حض ــتی ب ــازمان در نشس ــن س اداری ای
مســووالن بانــک مرکــزی و ســازمان ثبــت 
نارضایتــی  اعــام  ضمــن  کشــور،  احــوال 
ممنوعیــت  بخشــنامه  اجــرای  وضعیــت  از 
ــی از مشــتریان،  ــدارک هویت ــی م ــت کپ دریاف
و  اداری  ســازمان  رویکــرد  تصریح کــرد: 
اســتخدامی در ابــاغ ایــن بخشــنامه، ســهولت 
ــت،  ــوده اس ــت ب ــات دول ــه خدم ــی ب دسترس
ــن الزم،  ــاخت ها و قوانی ــود زیرس ــا وج ــا ب ام
ــت  ــوب نیس ــنامه مطل ــرای بخش ــت اج وضعی
ــرای  ــی از اج ــای خصوص ــیاری از بانک ه و بس
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــرباز می زنن ــون س قان
خدمت گیرنــدگان ایــن ضعــف را بــه پــای کل 

اداری و دولــت می نویســند.  نظــام 
کــرد:  تاکیــد  رفیــع زاده  الدیــن  عــاء 
قانــون  در  دولتــی  و  بانک هــای خصوصــی 
برابــر هســتند و اگــر بخشــنامه ای صــادر 
ــد  ــت کنن ــر دو از آن تبعی ــد ه ــود بای می ش
ــودن و مخاطــب  ــه خصوصی ب ــه بهان ــد ب و نبای
ــردم  ــرای م ــودن، ب ــنامه ها نب ــتقیم بخش مس

ــرد. ــاد ک ــر ایج دردس
وی از بانــک مرکــزی درخواســت کــرد، 
بخشــنامه تاکیــدی درخصــوص ممنوعیــت 

دریافــت کپــی مــدارک هویتــی صــادر کنــد و 
ــا  ــامانه، بانک ه ــی س ــزوم و قطع ــورت ل در ص
موظــف هســتند از مــدارک هویتــی کپــی 
ــه  ــه خدمــت ب ــا هزینــه و زمــان ارائ ــد ت بگیرن

ــد. ــش یاب ــتریان کاه مش
در ایــن نشســت »حنیفــی« معــاون نظــارت 
بانــک مرکــزی در پاســخ بــه علــت عــدم 
ــا،  ــط بانک ه ــنامه توس ــوب بخش ــرای مطل اج
اظهــار داشــت: مطابــق قانــون مبــارزه بــا 
پول شــویی، بانــک مرکــزی امــر احــراز هویــت 
برخــط را از ســال ۸۸ تــا ســال ۹۸ طــی ســه 
ــه  ــا در دسترســی ب بخشــنامه اجــرا کــرده، ام
ــز  ــی نی ــوال محدودیت های ــت اح ــامانه ثب س
ــوب  ــرای مطل ــع اج ــه مان ــته ک ــود داش وج

ــت. ــده اس ــون ش قان
بانک هــای  هماهنگــی  شــورای  دبیــر 

اعــام  بــا  نشســت  ایــن  در  نیــز  دولتــی 
ــد  ــواره تاکی ــی هم ــای دولت ــه در بانک ه اینک
ــتعام  ــق اس ــت از طری ــراز هوی ــه اح ــده ک ش
از ســازمان ثبــت احــوال انجــام شــود، افــزود: 
گاهــی اجــرای قوانیــن باالدســتی کــه در آنهــا 
حفــظ مــدارک بــرای ارائــه بــه نهادهــای 
نظارتــی تصریــح شــده بــا برخــی بخشــنامه ها 
ماننــد ممنوعیــت دریافــت کپــی مــدارک 

ــتند.  ــو نیس ــی، همس هویت
حــال  ایــن  بــا  افــزود:  »قیطاســی« 
ــدارک  ــی م ــت کپ ــت دریاف بخشــنامه ممنوعی
ــی در  ــای دولت ــد بانک ه ــی در ۹۹درص هویت
ــا در  ــتریان بانک ه ــت و مش ــام اس ــال انج ح
ــون می تواننــد  صــورت مشــاهده تخطــی از قان
ــه شــکایات همــان  ــه واحدهــای رســیدگی ب ب
در  به طورمعمــول  کننــد.  مراجعــه  بانــک 

شــکایت ها  ایــن  بــه  ســاعت   ۲۴ مــدت 
می شــود. رســیدگی 

»عباســی« معــاون امــور اســناد هویتــی 
ســازمان ثبــت احــوال کشــور نیــز بــا انتقــاد از 
ــه  ــه بهان اینکــه برخــی بانک هــای خصوصــی ب
قطعــی سیســتم احــراز هویــت، بانــک اطاعاتی 
ــام  ــد، اع ــکیل می دهن ــود تش ــتریان خ از مش
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــه ی ــه ب ــرد: روزان ک
داده  پاســخ  ســامانه  از  بانک هــا  اســتعام 
می شــود و سیســتم احــراز هویــت برخــط 
ــه  ــوده و ب ــت ب ــه خدم ــال ارائ ــواره در ح هم
نــدرت و در بازه هــای زمانــی بســیار کوتــاه 

ــود. ــی ش ــار قطع ــت دچ ــن اس ممک
وی تصریــح کــرد: بــه هیچ وجــه نبایــد 
شــهروندان  ملــی  کارت  پشــت  اطاعــات 
ــرد،  ــرار بگی ــران ق ــار دیگ ــی در اختی به راحت
امــا شــاهد هســتیم از مشــتریان بانک هــا 
کپــی شناســنامه و گاهــی کپــی پشــت و 
روی کارت ملــی درخواســت می شــود کــه بــه 
لحــاظ امنیتــی ایــن کار قابــل توجیــه نیســت.
برپایــه ایــن گــزارش، ســازمان اداری و 
ــه  اســتخدامی کشــور در دو بخشــنامه جداگان
ــاه  در هفدهــم شــهریورماه ۹۹ و پنجــم دی م
۹۶ همچنیــن در یــک بخشــنامه تاکیــدی 
ــدارک  ــی م ــت کپ ــفندماه ۹۹، دریاف ــم اس نه
هویتــی، از جملــه شناســنامه و کارت ملــی 
را از خدمت گیرنــدگان توســط دســتگاه های 

ــت. ــرده اس ــوع ک ــی ممن اجرای

رییــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن ارائــه توضیحاتــی دربــاره 
ــی  ــاورزی صادرات ــوالت کش ــر محص ــش ب ــارت و پای ــوه نظ نح
ــن محصــوالت در  ــر ســامت ای ــت: از نظ ــی، گف ــد داخل و تولی

ــدارد.  ــی وجــود ن کشــور جــای هیــچ نگران
دکتــر بهــرام دارایــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
ــر محصــوالت کشــاورزی  ــذا و دارو ب نحــوه نظــارت ســازمان غ
وزارت جهــاد  بــه  دارو  و  غــذا  صادراتــی، گفــت: ســازمان 
زمــان  هــر  می کنــد.  کمــک  صادرکننــدگان  و  کشــاورزی 
کــه از مــا درخواســت داشــته باشــند و مقصــدی را بــرای 

ــرای  صــادرات مشــخص کننــد، حتمــا ایــن نظــارت و پایــش ب
می افتــد. اتفــاق  محصوالت شــان 

ــش  ــی را پای ــاورزی صادرات ــوالت کش ــا محص ــزود: م وی اف
ــدگان  ــه صادرکنن ــد. ب ــاق می افت ــارت اتف ــن نظ ــم و ای می کنی
و کشــاورزان هــم اعــام کردیــم کــه هرکــس بخواهــد صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی را انجــام دهــد، مراکــز و آزمایشــگاه هایی 
چــه  و  پزشــکی   علــوم  دانشــگاه های  ســطح  در  چــه  را 
ــه  ــز ب ــن مراک ــه ای ــم ک ــی کردی ــکار معرف ــگاه های هم آزمایش
ــد  ــه مقاص ــان ب ــادرات  محصوالت ش ــرای ص ــدگان ب صادرکنن
مختلــف، کمــک می کننــد. بــه طــوری کــه نمونه بــرداری 
می تواننــد  و  می شــود  انجــام  ســامت  گواهــی  صــدور  و 

صادرات شــان را انجــام دهنــد.
محصــوالت  برخــی  برگشــت  چرایــی  دربــاره  دارایــی 
مــا کمــک  بــه هــر حــال  کشــاورزی صادراتــی، گفــت: 
می کنیــم. بایــد توجــه کــرد کــه بــه عنــوان مثــال تغییراتــی در 
مقــررات واردات روســیه بــرای محصــوالت غذایــی اتفــاق افتــاده 

اســت کــه ایــن تغییــرات بایــد بــا صادرکننــدگان مــا هماهنــگ 
می شــد امــا ایــن اتفــاق دیــر افتــاد. دوســتان ســعی می کننــد 
کــه بــرای آینــده مطابــق بــا قوانیــن کشــورهای مقصــد پیــش 

ــم. ــک می کنی ــا کم ــه آن ه ــم ب ــا ه ــد و م رون
رییــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره نگرانــی از ســامت 
محصــوالت کشــاورزی تولیــد داخلــی، گفــت: محصــوالت 
ــود،  ــرف می ش ــود دارد و مص ــا وج ــور م ــه در کش ــاورزی ک کش
 مــورد پایــش قــرار می گیرنــد. بایــد توجــه کــرد کــه هــر کشــوری 
ــاورزی دارد و  ــوالت کش ــودش را در محص ــاص خ ــتاندارد خ اس
ــا کشــور روســیه اســتاندارد  ــه مث ــا نیســت ک ــه آن معن ــن ب ای
باالتــری از کشــور مــا دارد. بلکــه مــا تفاوت هایــی از نظــر مصــرف 
ــم. از  ــموم و... داری ــده س ــی و باقی مان ــبد غذای ــا و س فرآورده ه
نظــر اســتانداردها کشــور مــا بــا کشــورهای اروپایــی، کشــورهای 
ــد. در  ــی دارن ــا کشــورهای شــرق آســیا و ... تفاوت های ــی ب اروپای
مجمــوع بایــد توجــه کــرد کــه از نظــر ســامت ایــن محصــوالت 

ــدارد. ــی وجــود ن در کشــور جــای هیــچ نگران

راه،  تحقیقــات  مرکــز  شناســی  لــرزه  بخــش  رئیــس 
مســکن و شهرســازی اصفهــان گفــت: اســتان هایی ماننــد 
تهــران، اصفهــان، کرمــان و خراســان رضــوی در معــرض 
ــان  ــهرها، اصفه ــان ش ــد و در می ــرار دارن ــت ق ــر فرونشس خط

اســت.  فرونشســت  در  شــهر  پرریســک ترین 
به گزارش ایسـنا، علـی بیت الهی در وبینار فرونشسـت اصفهان 
دربـاره رخـداد فرونشسـت در ایـران و جهـان و مهم تریـن آسـیب 
آن، اظهـار کـرد: فرونشسـت ها در نسـبت سـاختمانی عمدتـاً بـه 
سـبب افـت سـطح آب زیرزمینـی رخ می دهـد و مهم  تریـن لطمه 
فرونشسـت این اسـت کـه ظرفیـت نگهـداری آب هـای زیرزمینی 
کاهـش یافتـه و نفوذپذیـری کم می شـود. روان آب ها مـواد مغذی 

را شسـته و زمیـن را بـه زمیـن بایـر تبدیـل می کنند.
وی دربـاره تأثیـر مسـتقیم ضخامـت الیه هـای آب دار در میـزان 
فرونشسـت، توضیـح داد: هرچـه ضخامـت الیه آب دار بیشـتر باشـد، 
میـزان فرونشسـت زمیـن بیشـتر اسـت؛ به عنـوان مثال در دشـت ها 
در قسـمت لبه ضخامت کم تر و فرونشسـت بیشـتر است. بلعکس در 
وسـط دشـت با ضخامت بیشـتر، فرونشسـت کمتری داریـم که این 
امـر سـبب تنـش کششـی و بـروز شـکاف های روی زمین می شـود. 

رئیـس بخـش لـرزه شناسـی مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و 
شهرسـازی اصفهـان، تصریـح کـرد: در آبرفت هـای ریزدانه شـاهد 
فرونشسـت خواهیـم بـود و آبرفت هـای سـنگی فرونشسـت عمیق 

بـه وجـود نخواهـد آمد.
بیــت الهــی ادامــه داد: آثــار فرونشســت به صــورت شــکاف و 
ــی کــه الیه هــا متراکــم شــده و  ــا جای ــرک ایجــاد می شــود ت ت

فرونشســت پایــان یابــد. 
وی براســاس بــرآورد از برهم نهــی اســتان هــا و زون هــای 
فرونشســت، اســتان هایی ماننــد تهــران، اصفهــان، کرمــان و 
ــد و در  ــرار دارن خراســان رضــوی در معــرض خطــر فرونشســت ق
میــان شــهرها، اصفهان پرریســک ترین شــهر در فرونشســت اســت.

ــا  ــا ســازگاری ب ــا در رابطــه ب ــادآور شــد: در کشــور م وی ی
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــود ک ــام می ش ــی انج ــی، اقدامات ــم آب ک
همــراه بــا اقدامــات الزم بــرای فرونشســت اســت کــه بــه عقیــده 
ــه  ــد ب ــت بای ــوع فرونشس ــد و موض ــور باش ــد این ط ــن نبای م

ــه شــود.  ــا در نظــر گرفت ــوان اصــل کاره عن
ــرزه شناســی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن  رئیــس بخــش ل
ــری  ــه از آب و کس ــرداری بی روی ــان، بهره ب ــازی اصفه و شهرس

مخــزن آب زیرزمینــی را بخشــی از مشــکات موجــود دانســت و 
افــزود: بــه ســبب عواملــی چــون چاه هــای غیرمجــاز، جانمایــی 
غیراصولــی، آبیــاری و کشــاورزی غیرکارشناســی و غیراصولــی بــا 

مشــکاتی مواجــه شــده ایم.
بیـت الهـی بـا تأکیـد بـر لـزوم تدویـن شـیوه نامه مخصـوص 
بـرای تعییـن مقـررات، خاطرنشـان کـرد: به عنـوان نیـروی فنـی 
و کارشناسـی بایـد در سـه حیطـه کنتـرل فرونشسـت، روش های 
کنتـرل و جلوگیری از پیشـرفت و همچنین کاهش آسـیب پذیری 
و  کشـاورزی  آب،  مصـرف  راسـتای  در  اقداماتـی  کنیـم.  اقـدام 
جانمایـی صنعتـی بـرای کنتـرل فرونشسـت کمـک خواهـد کرد.

ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک ها و ثبت احوال 

رییس سازمان غذا و دارو:

 نگران »سالمت« محصوالت کشاورزی نباشید

اصفهان، پرریسک ترین شهر در فرونشست است

معــاون اول رئیــس جمهــور در بخشــنامه ای 
اجرایــی،  دســتگاه های  تمــام  بــه  خطــاب 
ــرای  ــان ب ــری آن ــکاری و پیگی ــتار هم خواس
ــم  ــام معظ ــی مق ــت های اباغ ــرای سیاس اج

ــد.  ــت ش ــط زیس ــوزه محی ــری در ح رهب
بــه گــزارش تســنیم، رهبــر معظــم انقــاب 
در تاریــخ ۲۸ شــهریور ۹۴ در اجــرای بنــد 
ــه ای  ــی، در نام ــون اساس ــل ۱۱۰ قان ــک اص ی
بــه رؤســای قــوا، »سیاســت های کلــی محیــط 
زیســت« را در قالــب ۱۵ مــورد ابــاغ کردنــد.

محیــط  ملــی  یکپارچــه  نظــام  ایجــاد 
نظام منــد  و  هماهنــگ  مدیریــت  زیســت، 
ــط  ــب محی ــگاری تخری ــی، جرم ان ــع حیات مناب
زیســت، تهیــه اطلــس زیســت بوم کشــور، 
تقویــت دیپلماســی محیــط زیســت، گســترش 
و  فرهنــگ  نهادینه ســازی  و  ســبز  اقتصــاد 
اخــاق زیســت محیطــی از جملــه محورهــای 
ــود. ــاب اســامی ب ــر معظــم انق ــه رهب اباغی
یـک  زیسـتی  محیـط  سیاسـت های  ابـاغ 
کشـور در سـطح رهبـری جامعه در میـان تمام 
کشـورهای جهـان کم نظیـر بوده اسـت و حتی 
سیاسـت های  تشـریح  موضـوع  شـدن  مطـرح 
سیاسـت های  بـر  مبتنـی  ایـران  باالدسـتی 
اباغـی مقـام معظـم رهبـری در حـوزه محیط 
زیسـت, بـه گفتـه سـاجقه »موجـب شـگفتی 

جهانیـان شـد.«
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
پـس از مطرح کـردن این موضـوع در کنفرانس 
انعـکاس  بـا  رابطـه  در  و   cop26 اقلیمـی 
معظـم  رهبـر  زیسـتی  محیـط  سیاسـت های 
انقـاب در رسـانه های خارجـی گفـت: جهانیان 
در  رهبرمـان  اشـراف  و  دوراندیشـانه  نـگاه  از 

مسـائل محیـط زیسـت شـگفت زده شـدند.
زیـاد  بسـیار  اهمیـت  وجـود  بـا  متاسـفانه 
سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت بـه عنـوان 
سـند باالدسـتی محیط زیسـت و منابع طبیعی 
کشـور، پـس از گذشـت ۶ سـال از ابـاغ آن، 
هنـوز بخـش قابـل توجهـی از این سیاسـت ها، 

چنـدی  کـه  آنجـا  تـا  اسـت  نشـده  اجرایـی 
پیـش، آیـت اهلل رئیسـی در نشسـت تخصصـی 
بـا نخبـگان و فعـاالن محیـط زیسـت کـه بـه 
کلـی  سیاسـت های  ابـاغ  سـالروز  مناسـبت 
محیـط زیسـت توسـط رهبـر انقـاب برگـزار 
شـد، اظهـار کـرد: تاکنـون و پـس از گذشـت 
 ۴۷ تنهـا  سیاسـت ها  ایـن  ابـاغ  از  سـال   ۶
درصـد آن اجرایـی شـده کـه بـه هیـچ عنـوان 
قانع کننـده نیسـت و الزم اسـت دسـتگاه های 
داشـته  خـود  عملکـرد  در  بازنگـری  اجرایـی 
باشـند و در یـک اقـدام جمعـی ایـن عـدد بـه 

رقـم قابـل توجهـی افزایـش یابـد.
بـر ایـن اسـاس و در راسـتای عمل بـه مفاد 

ایـن سیاسـت ها، دکتـر محمـد مخبـر؛ معـاون 
خطـاب  بخشـنامه ای  در  جمهـور  رئیـس  اول 
خواسـتار  اجرایـی،  دسـتگاه های  تمـام  بـه 
همـکاری و پیگیـری آنـان در خصـوص اجـرای 
سیاسـت های اباغـی مقـام معظـم رهبـری در 

حـوزه محیـط زیسـت شـده اسـت.
متــن بخشــنامه معــاون اول رئیــس جمهــور 

بدیــن شــرح اســت:     بســمه تعالــی
ــی  ــام دســتگاه های اجرای ــه تم بخشــنامه ب
در خصــوص همــکاری و پیگیــری اجــرای 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های اباغ سیاس

)مدظله العالــی( در حــوزه محیــط زیســت.
در راســتای اجــرای سیاســت های کلــی 
ــورخ ۲۸/۸/۱۳۹۴  ــی م ــت، اباغ ــط زیس محی
)مدظله العالــی(،  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــئول  ــت مس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
عملیاتــی،  برنامه هــای  شــاخص ها،  تدویــن 
ــات  ــه گزارش ــت ها و ارائ ــرای سیاس ــش اج پای
ــت. ــت اس ــه دول ــاالنه ب ــل س ادواری در فواص
حفاظــت  ســازمان  منظــور  ایــن  بــه 
ــکیل  ــا تش ــت ب ــف اس ــت موظ ــط زیس محی
دســتگاه های  عضویــت  بــا  کارگروه هایــی 
مســئول و مجــری هــر سیاســت، نســبت 
شــاخص های  به روزرســانی  و  تدویــن  بــه 
الزم، برنامــه عملیاتــی و گــزارش عملکــرد 
ــام  ــد؛ تم ــدام کن ــران، اق ــت وزی ــه هیئ آن ب
 )۵( مــاده  موضــوع  اجرایــی  دســتگاه های 
همــکاری  بــه  موظــف  کشــوری  خدمــات 
ــق  ــرای دقی ــت اج ــور جه ــازمان مذک ــا س ب

هســتند.  سیاســت ها 

تمام دستگاه های اجرایی موظف به همکاری برای 
اجرای »سیاست های کلی محیط زیست« هستند 
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معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان 
ــی در  ــون تومان ــی »وام ازدواج« ۵۰۰ میلی از بررس

ــر داد.  ــامی خب ــورای اس ــس ش مجل
بــه گــزارش ایســنا، وحیــد یامیــن پــور در 
ــرم  ــس محت ــت:» رئی ــود نوش ــر خ ــاب توییت حس
بــرای  گفتنــد  مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون 
ــی وام  ــال بررس ــه ازدواج در ح ــان ب ــویق جوان تش

هســتیم.« تومانــی  میلیــون   ۵۰۰
ادامــه  در  »ســربازی«  هشــتگ  زدن  بــا  وی 
نوشــت: »سیاســت های تشــویقی خــوب اســت 
ــی« از ازدواج  ــع زدای ــد »مان ــوازات آن بای ــه م ــا ب ام

به هنــگام هــم بشــود.«
تســهیات قــرض الحســنه ازدواج در ســال ۱۴۰۰ 
ــای  ــرای زوج ه ــن ازدواج ب ــش س ــور کاه ــه منظ ب
زیــر ۲۵ ســال )مــردان( و زوجه هــای زیــر ۲۳ 
ــت وام ازدواج،  ــرایط دریاف ــد ش ــان( واج ــال )زن س
ــن ۷۰  ــایر زوجی ــرای س ــان و ب ــون توم ۱۰۰ میلی
ــاده  ــا تبصــره  ۴ م ــق ب ــود و مطاب ــان ب ــون توم میلی
ــت  ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای ۶۸ قان
ــدازه  ــه ان ــل ب ــد حداق ــه بع ــال ۱۴۰۱ ب ــز از س نی
نــرخ تــورم ســاالنه بــه مبالــغ موضــوع ایــن مــاده و 
ــود.  ــه می ش ــی وام ازدواج اضاف ــای آن یعن تبصره ه
رییـــس  اســـماعیلی،  ولـــی  گذشـــته  روز 
ـــزان وام  ـــاره می ـــس درب ـــی مجل ـــیون اجتماع کمیس
ــود:»  ــه بـ ــه ۱۴۰۱، گفتـ ــه بودجـ ازدواج در الیحـ
ـــه  ـــدام از زوج و زوج ـــر ک ـــرای ه ـــزان وام ازدواج ب می
ـــغ ۱۵۰ میلیـــون تومـــان تعییـــن شـــده کـــه روی  مبل
هـــم مبلـــغ ۳۰۰ میلیـــون تومـــان بـــرای زوجیـــن 
ــون  ــغ ۱۰۰ میلیـ ــن مبلـ ــد، همچنیـ ــد شـ خواهـ
ـــه  ـــان ب ـــویق جوان ـــرای تش ـــز ب ـــش نی ـــان افزای توم
ـــران  ـــر از ۲۵ ســـال و دخت ـــرای پســـران کمت ازدواج ب
ــن  ــه ایـ ــم بـ ــنهاد دادیـ ــال پیشـ ــر از ۲۳ سـ کمتـ
صـــورت کـــه هـــر کـــدام از زوج و زوجـــه واجـــد 
ـــان  ـــون توم ـــغ ۲۵۰ میلی ـــنی از مبل ـــرایط س ـــن ش ای
وام ازدواج بـــا بازپرداخـــت ۱۰ ســـاله بهره منـــد 
ــال  ــه سـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ــوند و ایـ می شـ
گذشـــته مـــدت تعییـــن شـــده بـــرای بازپرداخـــت 
ـــن  ـــود. همچنی ـــده ب ـــن ش ـــال تعیی وام ازدواج ۷ س
ـــت وام ازدواج حـــذف  ـــرای دریاف ـــد را ب ـــن کارمن ضام
کـــرده و ارائـــه ســـفته معتبـــر یـــا افـــراد شـــاغل 

دارای چـــک معتبـــر را جایگزیـــن کردیـــم.«

تدوین نظام نامه فنی و اجرایی 
در شهرداری تبریز کلید خورد 

ــهرداری  ــی ش ــی و عمران ــت فن سرپرســت معاون
ــن نظامنامــه  ــز، تدوی ــز گفــت: شــهرداری تبری تبری
فنــی و اجرایــی دقیقــی بــرای فرایندهــای عمرانــی 

خــود آغــاز کــرده اســت. 
نامـی اظهـار کـرد:  ایسـنا، یعقـوب  بـه گـزارش 
تدویـن نظـام فنی و اجرایـی چنان که در شـهرداری 
تبریـز انجـام شـود، می توانـد اثربخشـی فعالیت های 

عمرانـی را ارتقـا داده و رونـد کار را تسـریع دهـد.
وی افـزود: نظام نامـه  فنـی و اجرایـی یـک فضای 
مشـارکت بـرای ذی نفعان مختلف اسـت تـا نیازهای 

مختلـف در حوزه هـای عمرانـی را رفـع کنند.
ــی  ــی و اجرای ــام فن ــداف نظ ــریح اه ــا تش وی ب
ــی  ــه فن ــداف نظام نام ــت:  اه ــز گف ــهرداری تبری ش
ــازی  ــه و بهینه س ــت هزین ــامل مدیری ــی ش و اجرای
ــد  ــا از دوره پدی ــت طرح ه ــای کیفی ــادی، ارتق اقتص
آوری تــا پایــان دوره بهره بــرداری، مدیریــت زمــان در 
ــازی،  ــا، همسان س ــرای طرح ه ــی و اج ــد طراح فراین
هماهنگ ســازی، ارزشــیابی طرح هــا و ضوابــط و 
ــره وری  ــی و به ــاظ اثربخش ــه لح ــی ب ــای فن معیاره

ــی باشــد. ــا در دوره عمــر م آنه
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری تبریــز، 
سرپرســت معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری تبریــز 
ــن  ــان ای ــا همــت همــه ذی نفع خاطــر نشــان کــرد: ب
نظام نامــه و اجــرای کامــل و به کارگیــری تمامــی 
ــاهد  ــش ش ــش از پی ــود در آن، بی ــای موج ظرفیت ه
ــف  ــاد مختل ــز در ابع ــهر تبری ــکوفایی ش ــی و ش ترق
توســعه به خصــوص در حــوزه عمــران و آبادانی باشــیم.

 رشد اقتصادی ۸ درصد با این 
وضعیت امکانپذیر نیست 

در مــورد بحــث تــورم، آقایــان 
ــی ۸  ــذف ارز ترجیح ــی ح ــر تورم ــه اث ــد ک گفتن
درصــد اســت، مــن ایــن را متناســب بــا داده اقتصادی 
کشــور نمی دانــم و نگــران یــک شــوک تورمــی بابــت 
ــا  ــزان م ــه عزی ــد ک ــتم. هرچن ــوع هس ــن موض ای
وزرای جهــاد کشــاوری و صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا نماینــدگان داشــتند و ســعی  جلســات متعــددی ب
ــد کــه نماینــدگان را اقنــاع کننــد کــه چنیــن  کردن
شــوک تورمــی ای ایجــاد نخواهــد کــرد، ولــی مــا مــار 
گزیده ایــم و ســوابق قبلــی هــم نشــان می دهــد کــه 

در ایــن حــوزه مــا بایــد نگــران باشــیم.
یارانــه ای  افزایــش  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
ترجیحــی  ارز  حــذف  ازای  در  می خواهنــد  کــه 
ــن ارز  ــوز ای ــه هن ــم ک ــروز ه ــن ام ــد، همی بدهن
ــه  ــی ب ــک چندان ــده کم ــذف نش ــی ح ۴۲۰۰ تومان
زندگــی مــردم نمی کنــد چــه برســد بعــد از حــذف 
ــال ۸۷  ــی در س ــزار تومان ــدی ۴۵ ه ــه نق آن. یاران
ــه  ــک دب ــا االن ی ــود ام ــدود ۵۰ دالر ب ــزی ح چی
ماســت هــم نمی شــود، خــب ایــن بشــود ۹۰ هــزار 
ــادی  ــاوت زی ــه ماســت و تف ــان می شــود دو دب توم

ــت. ــد داش ــردم نخواه ــت م در معیش
نماینــده چابهــار در رابطــه بــا دو یــا چندگانگــی 
در تیــم اقتصــادی دولــت، ابــراز داشــت: آقــای 
و  ورود کردنــد  ایــن مســاله  بــه  رئیس جمهــور 
گفتنــد کــه اخبــار اقتصــادی دولــت بایــد از طریــق 
ســخنگوی اقتصــادی دولــت عنــوان شــود. امــا 
ــال  ــه ح ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــتان بای دوس

ــت. ــوب نیس ــا خ ــا اص ــاد م اقتص

ــتان های  ــراف بیمارس ــار در اط ــان بیم ــکان همراه ــه اس دغدغ
تهــران، قصــه ای آشناســت کــه ســر دراز دارد. 

ــاز فصــل  ــای آغ ــق در روزه ــا، ســرمای بی رم ــزارش ایلن ــه گ ب
ــی دم  ــا را در تاریک ــیده و خیابان ه ــود رس ــه اوج خ ــتان، ب زمس
ــتان  ــا بیمارس ــت، اینج ــرده اس ــه ک ــر از همیش ــروب خلوت ت غ
شــریعتی اســت، یکــی از بیمارســتان های تهــران کــه بســیاری از 
ــه اینجــا می آینــد و بعضــا ماه هــا  ــرای مــداوا ب شــهرهای دیگــر ب
ــیاری  ــه بس ــرایطی ک ــوند. در ش ــان می ش ــر درم ــران درگی در ته
ــهرهای  ــه ش ــاری ب ــای اجب ــدن طرح ه ــد از گذران ــکان بع از پزش
بــزرگ از جملــه تهــران کــوچ می کننــد و امکانــات درمانــی 
بیماری هــای  بــرای درمــان  بــه ویــژه  شــهرهای کوچک تــر 
ــه جــز راهــی  ــی نیســت، چــاره ای ب ــد ســرطان کاف خاصــی مانن

ــد.  ــی نمی مان ــاران باق ــرای بیم ــدن ب ــت ش پایتخ
ــد و  ــنایی دارن ــه آش ــه ن ــم رهســپار شــهری می شــوند ک آن ه
ــرای  ــد ســرپناهی شایســته ب ــا اجــازه می دهــد بتوانن ــه هزینه ه ن
خودشــان بیابنــد. شــهری کــه اکنــون جــزو گران تریــن شــهرهای 
ــی و قیمت هــای  ــل توجــه خانه هــای خال ــار قاب ــا آم دنیاســت و ب
ــت  ــوان گف ــه ســختی می ت ــزل، ب ــد و اجــاره من ــی خری غیرمنطق

حتــی متعلــق بــه بســیاری از شــهروندان و اهالــی اش باشــد.
بســیاری از همراهــان بیمــار شهرســتانی، زیــر بــار هزینه هــای 
درمــان کــه هــر روز بیشــتر ســنگینی می کنــد، راهــی جــز ایــن 
ندارنــد کــه بــرای ســپری کــردن روزهــا و شــب ها، مانــدن کنــار 

خیابــان را انتخــاب کننــد. 
ــا  ــوی درب بیمارســتان شــریعتی رد می شــوم ت ــار از جل چندب
ــه محیــط اینجــا  ــم ب ــا کســی کــه می دان آخــر ســر صحبــت را ب
آشناســت بــاز کنــم. مــرد راننــده تاکســی کــه اول فکــر می کنــد 
ــد،  ــافرخانه را می ده ــک مس ــارم، آدرس ی ــراه بیم ــا هم ــافر ی مس
امــا تاکیــد می کنــم دنبــال همراهــان بیمــار می گــردم. می گویــد: 
»ایــن ردیــف پیــاده رو جلــوی درب بیمارســتان تــا همیــن یکــی دو 
مــاه پیــش پــر از همراه هــای بیمــار بــود کــه چــادر زده بودنــد.« 
ــه  ــاال ب ــد: »احتم ــر می کن ــی فک ــد؟« کم ــا رفتن ــم: »کج می گوی
ــد.«  خاطــر ســرما االن هرکــس داخــل ماشــین خــودش می خواب
ــارک کــرده  ــوه ماشــین های پ ــان انب ــک همــراه بیمــار را در می ی
کنــار خیابــان  نشــانم می دهــد: »مثــا ایشــان همــراه بیمــار اســت. 

از گــرگان آمــده اینجــا.« 
درب ماشــین پرایــد بــاز اســت و پارچــه پهــن شــده روی درب 
ــی اســت.  ــن ماشــین ســرپناهی موقت ــد ای ماشــین نشــان می ده
ــک  ــک نی ــین پی ــل ماش ــته، داخ ــدول نشس ــه ج ــه گوش ــرد ک م
ــته  ــش گذاش ــوش را روی ــک آب ج ــه کوچ ــرده و قابلم ــن ک روش
ــی می فهمــد می خواهــم از همراهــان بیمــار گزارشــی  اســت. وقت
ــا هرچــه در ایــن مــدت  تهیــه کنــم، مشــتاقانه لــب می گشــاید ت
ــای  ــع همراه ه ــا وض ــد: »اینج ــت کن ــت را روای ــده اس ــا دی اینج
بیمــار خیلــی بــد اســت. جایــی نیســت کــه بشــود مثــل 
ــین ها را  ــن ماش ــد. همی ــش مان ــی داخل ــام خمین ــتان ام بیمارس

می بینــی؟ اینهــا خیلی هایشــان همــراه بیمارنــد«. 
جــای پــارک نیســت و ماشــین های خــاک گرفتــه پشــت ســر 
ــل  ــد داخ ــود فهمی ــل می ش ــور موبای ــده اند. از ن ــارک ش ــم پ ه
ــوی  ــاده رو جل ــن پی ــت: »ای ــته اس ــی نشس ــان کس بعضی هایش
ــی از  ــاه پیــش کل ــا همیــن یکــی دوم بیمارســتان را می بینــی؟ ت
ــا  ــه عــده از معتاده ــودن. ی همراه هــای بیمــار اینجــا چــادر زده ب
ــروع  ــد و ش ــادر زدن ــار چ ــای بیم ــن همراه ه ــار ای ــد و کن آمدن
ــش  ــور فیلم ــه ط ــم چ ــاال نمی دان ــیدن. ح ــواد کش ــه م ــد ب کردن
پخــش شــده بــود کــه یــه عــده جلــوی بیمارســتان چــادر زده انــد 
ــد و یــک  و مــواد می کشــند. یــک ســری از مــردم اعتــراض کردن
ــای  ــاره همراه ه ــرد. بیچ ــرون ک ــا بی ــه را از اینج ــد و هم ون آم
ــا  ــد آن ه ــد نمی دان ــا ســوختند.« هرچن ــش کار آن ه ــار در آت بیم

ــد.  کــه ســرپناهی نداشــتند بعــد از آن، دیگــر کجــا رفتن

پختن آبگوشت برای بیمار روی پیک نیکی در ماشین 
چــون  و  بــوده  غــده  همســرش  فــک  داخــل  می گویــد 
ــرای درمــان  نتوانســتند در شــهر خودشــان او را درمــان کننــد، ب
ــد و  ــدش می خواب ــل پرای ــت داخ ــاه اس ــه م ــا. س ــد اینج آمده ان
چــون همســرش بایــد غــذای آبکــی بخــورد، خــودش می خواهــد 
روی گاز پیــک نیکــی آبگوشــت درســت کنــد، امــا همــه غصــه اش 
ــد.  ــد دیگــر همراهــان بیمــار اســت کــه ماشــین ندارن وضعیــت ب
از میــان کســانی کــه بــرای درمــان بــه تهــران می آینــد، آن هــا 
ــد و  ــدا می کنن ــری پی ــری دیگ ــتند برت ــین هس ــل ماش ــه داخ ک
ــل  ــه حداق ــان ب ــار خیاب ــی کن ــه چادرخواب ــتان ک ــل زمس در فص
ــن  ــا رفت ــین ی ــن در ماش ــاه گرفت ــز پن ــه ج ــی ب ــد، راه می رس
ــراه  ــا هم ــد ی ــر کن ــد براب ــا را چن ــه هزینه ه ــه مســافرخانه ای ک ب

ــک نباشــد نیســت. ــه بیمارســتان نزدی ــه ب ســراهایی ک
ــاه  ــن ســه م ــری از آنچــه در ای ــه دل پ ــار ک ــرد همــراه بیم م
ــم  ــک خان ــدم ی ــا دی ــودم اینج ــد: »خ ــه می ده ــده دارد، ادام دی
ــون  ــته و نایل ــاران نشس ــر ب ــد، زی ــار بودن ــراه بیم ــه هم ــا ک و آق

ــدر بعضــی  ــد. بازهــم خــدا پ مشــکی روی سرشــان کشــیده بودن
ــی از  ــه بعض ــد و ب ــا می آین ــه اینج ــه ب ــرزد ک ــا را بیام از خیره
بیمــاران کمــک می کننــد.« گایــه می کنــد کــه بیمارســتان 
ــرای  ــاختمانی ب ــه س ــا دارد ک ــی فض ــدازه کاف ــه ان ــریعتی ب ش
ــی  ــان بیمــاران در آنجــا ســاخته شــود، چــون حت اقامــت همراه
ــد،  اگــر آنقــدر هــم کســی پــول داشــته باشــد کــه در هتــل بمان
نمی توانــد چنــدان از بیمارســتان دور شــود و بایــد بــرای پیگیــری 
ــت و  ــه بیمارســتان رف احتیاجــات و داروهــای بیمــارش هــرروز ب

آمــد کنــد. 

چهل روز است راحت دراز نکشیده ام 
مــرا کنــار پیرمــردی اهــل اردبیــل می بــرد کــه تعریــف 
می کــرد بــه خاطــر اینکــه جایــی نداشــته او را بــه پرایــد خــودش 
ــت  ــکل پاک ــان مش ــرای درم ــرد ب ــت. پیرم ــرده اس ــوت ک دع
ــا روی  ــده ی ــان مان ــار خیاب ــا در کن ــرش ۴۰ روز را ی ــون همس خ
ــده  ــته خوابی ــورت نشس ــه ص ــتان ب ــل بیمارس ــای داخ صندلی ه
ــه  ــیده ام ک ــت دراز نکش ــت راح ــل روز اس ــد »چه ــت. می گوی اس
بخوابــم.« امکانــات در شهرستانشــان بــرای درمــان بیمــاری 
ــاال مدتهاســت کار کشــاورزی اش را  ــوده و ح ــی نب همســرش کاف

ــت.  ــده اس ــران آم ــه ته ــرده و ب ــا ک ره
ــد  ــف می کن ــد؟ تعری ــه بمانی ــود ک ــی نب ــم جای از او می پرس
ــه او  ــب را ب ــر قری ــان دکت ــرا در خیاب ــراه س ــک هم ــه آدرس ی ک
ــده  ــه ش ــدش، متوج ــت و آم ــه رف ــر از هزین ــه غی ــه ب ــد ک دادن
ــد  ــه بتوان ــد ک ــان بده ــزار توم ــبی ۵۰ ه ــد ش ــت و بای ــی اس پول
آنجــا بمانــد. اشــاره ی او بــه همــراه ســرای »جــواد االئمــه«، یکــی 
ــی  ــه پول ــت ک ــی اس ــام خمین ــتان ام ــراهای بیمارس از همراه س
ــد:  ــه می ده ــرد ادام ــد. پیرم ــاز ش ــی آن خبرس ــدن و تعطیل ش
ــه جــای  »مــن همیــن االن کــه مســافرخانه نمــی روم و از دکــه ب
غــذا، خوراکــی می خــرم، خرجــم باالســت. بایــد اینجــا باشــم کــه 
ــم  خانمــم اگــر چیــزی الزم داشــت برایــش تهیــه کنــم. نمی توان
اینهمــه راه تــا آنجــا بــروم و بعــد در جمعیــت کرونــا بگیــرم و یــک 
ــی  ــه ک ــدازی از اینک ــم.« چشــم ان ــل کن ــم منتق ــه خانم ــت ب وق
درمــان همســرش تمــام می شــود و بایــد اینجــا بمانــد نــدارد، امــا 
ــرش  ــه همس ــت ک ــرص اس ــش ق ــد دل ــان می ده ــه اش نش روحی
ــه خانه شــان در اردبیــل  ــاز ب خــوب می شــود و چندوقــت دیگــر ب

برمی گردنــد. 
ایــن بــار ســراغ بیمارســتان امــام خمینــی مــی روم کــه پیرمــرد 
ــه  ــراهایش گای ــی از همراه س ــدن یک ــی ش ــل از پول ــل اردبی اه
کــرده بــود. مجتمــع بیمارســتان بزرگــی کــه از بخش هــای 
مختلفــی تشــکیل شــده و یکــی از آن هــا مرکــز طبــی کــودکان 
اســت. تعــداد همراهــان بیمــاری کــه شــب را در اینجــا مانده انــد، 
بــدون اغــراق در هیــچ بیمارســتان دیگــری دیــده نمی شــود. غروب 
ــم  ــور می کن ــار ماشــین هایی عب ــاران شــدید از کن ــر ب اســت و زی
ــف  ــی توق ــز درمان ــن مرک ــای اطــراف ای ــه در حاشــیه خیابان ه ک
کرده انــد. در ســکوت و تاریکــی محلــه و پشــت پنجره هــای بخــار 
ــگ  ــی رن ــه آب ــدم حلق ــه ق ــدم ب ــم ق ــین ها می توان ــه ماش گرفت
ــرار از ســرما روشــن  ــرای ف ــم کــه ب ــا را ببین شــعله پیــک نیک ه
ــه خاطــر ایــن گازهــای  ــا خــودم فکــر می کنــم اگــر ب شــده اند. ب
پیــک نیکــی جــان یکــی از ایــن مســافران بــه خطــر بیافتــد، چــه 

می شــود؟ 

یشتر مشکل تامین دارو داریم
بـــا تردیـــد روی شیشـــه یکـــی از ماشـــین ها می زنـــم. 
مـــردی پنجـــره را پاییـــن می دهـــد و داخـــل تاریکـــی ماشـــین 
ــد  ــو می آیـ ــه وقتـــی جلـ ــم کـ ــم را می بینـ یـــک جفـــت چشـ

متعلـــق بـــه کـــودک شـــاید هفـــت یـــا هشت ســـاله ای اســـت 
ـــا  ـــاه اینج ـــه م ـــد س ـــرد می گوی ـــرده. م ـــی ک ـــیمی درمان ـــه ش ک
ــی  ــد و مرخصـ ــل پیونـ ــد از عمـ ــوده و بعـ ــین بـ ــل ماشـ داخـ
ــل  ــک هتـ ــی در یـ ــک اتاقـ ــه محـ ــاال موسسـ ــان، حـ فرزندشـ
بـــرای آنهـــا فراهـــم کـــرده تـــا بتواننـــد درمـــان فرزندشـــان را 
ـــه  ـــا لهج ـــتند. ب ـــر هس ـــت دکت ـــر نوب ـــاال منتظ ـــد و ح ـــه دهن ادام
ـــرا  ـــه همراه س ـــرا ب ـــه چ ـــد ک ـــف می کن ـــن تعری ـــیرازی اش از ای ش
ـــراه  ـــودم. هم ـــین ب ـــل ماش ـــا داخ ـــاه اینج ـــه م ـــن س ـــه: »م نرفت
ـــا  ـــاق ب ـــک ات ـــل ی ـــم داخ ـــور می توان ـــه ط ـــی چ ـــت، ول ـــرا هس س
جمعیـــت زیـــاد بخوابـــم و بعـــد بـــه ماقـــات پســـرم بـــروم؟« 
ــدش  ــد فرزنـ ــل پیونـ ــزات عمـ ــه تجهیـ ــد کـ ــف می کنـ تعریـ
ـــی  ـــا زمان ـــال ت ـــه س ـــا س ـــوده و مجموع ـــم نب ـــیراز ه ـــی در ش حت
ـــد  ـــت و آم ـــران رف ـــیراز و ته ـــن ش ـــرش بی ـــدن پس ـــص ش مرخ

کرده انـــد. 
ــدش  ــتری فرزن ــان بس ــد از زم ــت، می گوی ــر اس ــه کارگ او ک
کارش را رهــا کــرده و االن مشــکلش مانــدن کنــار خیابــان نیســت: 
ــا همــان کل  ــان و یــک قالــب پنیــر می خریــدم و ب ــه ن »یــک دان
ــا  ــت. م ــن نیس ــن ای ــکل م ــا االن مش ــردم، ام ــر می ک روز را س
ــای  ــرای ج ــاال ب ــم. ح ــن دارو داری ــکل تامی ــتر مش ــا بیش اینج
خــواب در همیــن ماشــین می خوابیــم. دارو نیســت خانــم! داخــل 
ــزار  ــه پنجــاه ه ــم از آنجــا قرصــی ک ــازار ســیاه هســت. می توان ب
تومــان اســت را پانصــد هــزار تومــان بخــرم. کســانی را دیــدم کــه 
از یــک میلیــون تــا حتــی پنجــاه یــا صــد میلیــون تومــان بــرای 
ــا وقتــی  ــرای همــان داروه ــد. االن ب ــه کرده ان ــول هزین ــه آمپ تهی
ــت.  ــت و نیس ــاب اس ــد کمی ــرم، می گوین ــاس می گی ــا ۱۹۴ تم ب
ــد  ــرت می آی ــی گی ــه بخواه ــزی ک ــا داخــل ناصرخســرو هرچی ام
امــا بایــد پــول داشــته باشــی. مــن کــه ســه ســال اســت درگیــر 

ــاورم؟« ــا را بی ــن پول ه ــا ای ــتم. از کج ــه ام هس بچ

ماشین را برای ۱۰ روز کرایه کرده ایم
ــارک شــده کــه  ــر یــک پیــکان قدیمــی پ چنــد قــدم آنطرف ت
داخــل آن هــم یــک پیــک نیــک روشــن اســت. دو مــرد داخلــش 
ــد  ــان ســرطان بدخیــم فرزن ــرای درم ــرادر کــه ب نشســته اند. دو ب
یکی شــان بــه اینجــا آمده انــد و غــم فرزندشــان مــرا مــردد 
ــه  می کنــد کــه بخواهنــد دردل کننــد و مشکاتشــان را بیشــتر ب
ــاره  ــد اج ــه می گوین ــی ک ــه در پیکان ــا مهربانان ــد، ام ــاد بیاورن ی
ــاران  ــر ب ــاز می کننــد کــه گوشــه ای بنشــینم و زی ــد را ب کــرده ان
ــدا  ــا پی ــرای م ــرا ب ــک همراه س ــد، ی ــان درد نکن ــم: »دستش نمان
کردنــد، امــا بــه اینجــا دور بــود. کلــی پــول کرایــه مســیر می شــد. 
روزی ۷۰ تومــان هــم بایــد پــول شــام می دادیــم. امــا همیــن جــا 
ــم،  ــم و می خوری ــت می کنی ــرغ درس ــم م ــک تخ ــک نی روی پی
ــه  ــرای ده روز کرای ــکان را ب ــن پی ــود. ای ــر می ش ــان کمت خرجم
ــم.  ــت آن بدهی ــد باب ــان بای ــزار توم ــه ۲۰۰ ه ــم ک ــرده بودی ک
ــاه  ــد دوم ــا مالکــش می گوی ــد نیســتیم، ام ــی بل ــان رانندگ خودم
ــکلی  ــود و مش ــراب ش ــت خ ــن اس ــد ممک ــا بمان ــینش اینج ماش

ــد.«  پیــش بیای
او هــم امــا ماننــد مــرد اهــل شــیراز تاکیــد می کنــد باالخــره 
ــان ســر می کننــد. مشکل شــان بیــش از همــه  جــوری کنــار خیاب
ــه  ــت ب ــل شــده و نوب ــا تحمی ــه آنه ــه ب ــی اســت ک ــه درمان هزین
غصــه خودشــان نمی رســد: »بــا دفترچــه درمانــی روســتایی 
داروی بیمــار مــا هفــت میلیــون و پانصــد هــزار تومــان می شــود. 
نمی توانیــم ایــن هزینه هــا را بدهیــم. در روســتا روزی ۱۵۰ هــزار 
ــه  ــت ک ــی نیس ــم کس ــه آمده ای ــا ک ــم. اینج ــد داری ــان درآم توم

ــه بفرســتد.«  ــا کار کنــد و هزین ــرای م ب
پــدر کــودک بســتری اشــک گوشــه چشــمش را پــاک 

ــواب  ــا ج ــتایی اص ــه روس ــه بیم ــد دفترچ ــد: »می گوین می کن
نمی دهــد. قبــا بــا ایــن دفترچــه داروی ده میلیــون تومانــی یــک 
میلیــون تومــان می شــد، امــا االن اینطــور نیســت. هیــچ قســمتی 
از درمــان مــا را پوشــش نــداده اســت. البتــه هنــوز بیمارســتان از 
مــا چیــزی نگرفته انــد، امــا شــماره کارتمــان را گرفتــه و گفته انــد 
ــاب  ــویه حس ــد تس ــود بیایی ــص ش ــان مرخ ــه بیمارت ــی ک زمان
ــور  ــه ط ــت چ ــرار اس ــاب ق ــویه حس ــم تس ــد. االن نمی دانی کنی
ــا کــم. امــا شــاید خیــری باشــد  ــد ی ــاد می گیرن ــول زی باشــد و پ
ــه  ــتان ک ــا بیمارس ــم، ام ــغ را می ده ــن مبل ــد نصــف ای ــه بگوی ک

باالخــره هزینــه اش را می گیــرد.« 
ــه  ــه مشــکات همراهــان بیمــاران شــاید ب ســابقه پرداختــن ب
ــا توجــه رســانه ها و پرداختــن  ــان ب ســال های ۹۳ برگــردد. همزم
ــار  ــژه در کن ــه وی ــه ب ــانی ک ــده کس ــت کنن ــت ناراح ــه وضعی ب
مجتمــع بــزرگ بیمارســتانی امــام خمینــی چــادر زده بودنــد، کــم 
کــم همــراه ســراهایی اغلــب بــرای ایــن بیمارســتان و برخــی دیگر 
ــا  از بیمارســتان های مهــم تهــران از ســوی شــهرداری تهــران و ب
کمــک خیریــن ســاخته شــد. امســال هــم بــا شــروع فصــل ســرما 
و بــارش بــاران بــار دیگــر مشــکل همراهــان بیمــار بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار گرفــت و هرازگاهــی خبــری بــه گــوش می رســد کــه 
ــوت  ــراها دع ــه همراه س ــاران را ب ــان بیم ــق همراه ــهردار مناط ش
ــی در  ــایه بی عدالت ــران در س ــتان های ته ــا بیمارس ــد. ام می کنن
فراهــم کــردن امکانــات درمانــی در اســتان ها، راه بســیار طوالنــی 

در حــل مشــکل همراهــان دارنــد. 
ــارکت های  ــازمان مش ــین س ــس پیش ــینی« رئی ــک حس »مال
ــال  ــران از س ــهرداری ته ــود: »ش ــه ب ــهرداری گفت ــی ش اجتماع
۱۳۹۳ تصمیــم گرفــت مراکــزی را بــا عنــوان همراه ســرا در 
نزدیکــی بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی راه انــدازی کنــد، در 
حــال حاضــر هشــت همراه ســرا در نزدیکــی بیمارســتان های 
بهارلــو، امــام خمینــی )ره(، امــام حســین )ع(، رســول اکــرم )ص( 
ــت ۲۶۰  ــا ظرفی ــان ب ــی و لقم ــد، فاراب ــودکان مفی ــز(، ک )۲ مرک
ــا  ــا ب ــهرداری ی ــط ش ــز توس ــن مراک ــد، ای ــت می کن ــت فعالی تخ

مشــارکت موسســات خیریــه اداره می شــوند.« 
هرچنــد بحــران غیرمنتظــره کرونــا مشــکات اقامــت در 
همراه ســراهای تهــران را پیچیده تــر کــرده و بســیاری بــرای 
ــر  ــان حاض ــه بیمارانش ــال ب ــا و انتق ــه کرون ــا ب ــری از ابت جلوگی

نیســتند در ایــن همراه ســرا اقامــت کننــد.

تصمیم شهرداری برای احداث همراه سراها
ــه  ــق ب ــه متعل ــراه ســراهایی ک ــه نظــر می رســد هم ــی ب از طرف
ــت  ــداری وضعی ــری از ناپای ــع دیگ ــتند، ضل ــه هس ــن و موقوف خیری
همــراه ســراهای تهــران را تشــکیل می دهنــد، از همــراه ســرای جــواد 
االئمــه کــه یکــی از همراهــان بیمــار در این گــزارش از رایــگان نبودن 
ــا  آن صحبــت می کــرد، پیــش از ایــن هــم خبرهایــی از تعطیلــی ی
ــی  ــود. »محمــد امیــن توکل ــه گــوش رســیده ب ــش ب ــگان نبودن رای
زاده« معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهردار تهــران در پاســخ بــه ایــن 
ســوال خبرنــگار ایلنــا کــه آیــا دریافــت هزینــه از همراهــان بیمــار در 
ــرا  ــراه س ــر هم ــد: »اگ ــر، می گوی ــا خی ــت ی ــاز اس ــراها مج همراه س
دراختیــار شــهرداری باشــد، مجــاز نیســت، امــا اگــر جایــی موقوفــه 
ــه آن  ــم ب ــا نمی توانی ــی دارد م ــه تصمیم ــود آن موقوف ــت و خ اس
موقوفــه چنیــن چیــزی را تحمیــل کنیــم. امــا در مــورد همراه ســرای 
ــه ای را  ــم هزین ــت، گفته ای ــتان اس ــار بیمارس ــه کن ــه ک جواداالئم

ــد.«  ــار نگیری ــه ای از بیم ــل می شــویم و هزین متقب
ــه مســاله ای  ــا حــل معضــل همراهــان بیمــار ب ــاط ب او در ارتب
اشــاره می کنــد کــه دیگــر همراهــان بیمــار روی آن متفــق القــول 
بودنــد و نیــاز آن را حــس می کردنــد: »موضوعــی کــه بــه صــورت 
زیرســاختی روی آن کار می کنیــم، ایــن اســت کــه بیمارســتان ها 
ــراه  ــان هم ــد کنارش ــوند، بای ــاخته می ش ــه س ــدا ک ــان ابت در هم
ســرا دیــده شــود و در مجوزهایمــان ایــن مســاله را لحــاظ کنیــم. 
ــی  ــام خمین ــتان ام ــا در بیمارس ــن کار م ــی از اصلی تری االن یک
اســت. بــا آقــای قناعتــی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــم  ــر بتوانی ــد، اگ ــدا ش ــم پی ــری ه ــته ایم و خی ــاتی را داش جلس
زمینــی را بــا ســتاد کل نیروهــای مســلح هماهنــگ کنیــم، 
ــر  ــا دای ــرا در آنج ــراه س ــک هم ــر ی ــا کمــک آن خی ــم ب می توانی

کنیــم.« 
ــا  ــده برنامه ریزی ه ــه عم ــی ک ــا زمان ــاف ت ــن اوص ــه ای ــا هم ب
ــن باشــد و نهادهــای  ــن مشــکل روی کمــک خیری ــرای حــل ای ب
ــرای  ــی ب ــودن محل ــک ب ــروری نزدی ــاز ض ــف از نی ــی مختل دولت
ــی«  ــاله »غیردولت ــک مس ــوان ی ــه عن ــار ب ــان بیم ــت همراه اقام
ــل  ــرای ح ــی ب ــل دائم ــوان راه ح ــا می ت ــد، آی ــی کنن ــانه خال ش
وضعیــت همراهــان بیمــاران یافــت؟ بــه نظــر می رســد تــا زمانــی 
کــه همراه ســراهایی بــا ظرفیتــی کافــی در اماکنــی اطــراف 
ــه  ــی ک ــخ بی جاماندگان ــتان تل ــتان ها احــداث نشــود، داس بیمارس
کــه غــم درمــان بیمــار خــود را نیــز دارنــد در خیابان هــای اطــراف 

بیمارســتان های تهــران ادامــه می یابــد.

از خوابیدن در خودرو تا درماندگی در تامین دارو 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
)نوبت دوم(

شــرکت توزیــع نیــروي بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد اقــام مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومی خریــداری نماید. لــذا کلیه فروشــندگان 
و تولیدکننــدگان واجــد شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصه پــس ار درج نوبــت دوم ایــن آگهــی مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در روزنامه سراســری 
عجــب شــیر بــه مــدت ۵ روز به ســامانه تــدارکات الکترونیکــي دولــت )ســتاد( بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IR مراجعــه نماینــد. الزم به ذکر 
اســت برگــزاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیــرد. لــذا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت 
اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 

قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقق ســازند.

توضیحات:
* نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی، واریز وجه نقد و ... به شرح مندرج در اسناد مناقصه(

* مهلــت و مــکان تســلیم پیشــنهاد تــا ســاعت ۱۱:۳۰ روز چهارشــنبه مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹، دبیرخانــه شــرکت )پاکــت الــف( و بارگــذاری در 
ســامانه ســتاد

* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد
* به پیشنهادهای فاقد سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اســناد مناقصــه واصــل مــی شــود  * ب
ــر داده نخواهــد شــد. مطلقــاً ترتیــب اث

* سایر اطاعات و جرئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره ۳۸۲۵۵۵۷۵-۰۸۳ تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال( یال(ر)مبلغ برآورد اولیه  شرح مناقصه شماره مناقصه
 715.000.000 7.800.000.000 دستگاه نمایشگر صنعتی )تبلت( از محل اعتبارات داخلی 30خرید  83/400
 

شرکت توزعي نيروي ربق استان کرمانشاه

چاپ نوبت اول: ۱4۰۰/۱۰/۱2         چاپ نوبت دوم: ۱4۰۰/۱۰/۱3
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آشپزی

روش نگهداری انواع شیرینی ها 

تـر  شـیرینی هاي    بیشـتر  تـر:  شـیرینی   
بـرای  و  شـده اند  درسـت  خامـه اي  الیه هـاي   از 
نگهـداری از آن هـا در شـرایط خاصی باید باشـند. 
نـان خامـه ای و رولـت از جملـه شـیرینی های تر 

مـی باشـند.
شـیرینی خشـک: نوعی دیگر کــه شیرینی 
ها شـیرینی خشـک نـام دارد رطوبـت خیلی کمی 
دارنـد و نگـه داری از آن هـا راحـت اســت. بعضی 
شـیرینی  از  عبارتنـد  خشـک  هـای  شـیرینی  از 
گل محمـدی، شـیرینی زبـان، شـیرینی مربایـی، 
شـیرینی دانمارکـی، شـیرینی آرد نخودچـی و...  

شـیوه نگهـداری شـیرینی های تـر:  انواع 
خامـه  زیـادی  مقـدار  دارای  ای  خامـه  شـیرینی 
و تخـم مـرغ هسـتند و هـر دوی ایـن مـواد اولیـه؛ 
مانـدگاری کمـی دارنـد و خیلـی سـریع فاسـد می 
شـوند. چـون سـطح آلودگـی خامـه و تخـم مـرغ 
باالسـت. ایـن بـه ایـن معنی اسـت کـه بسـیار زود 
فاسـد مـی شـوند و در نهایت مسـمومیت بـرای ما 
بـه وجود مـی آورنـد. چـون رطوبت شـیرینی های 
خامـه ای زیـاد اسـت.  نبایـد ایـن شـیرینی هـا را 
اصـا در دمـای اتـاق نگهـداری کـرد. بهتریـن راه 
بـرای نگهـداری از شـیرینی هـای خامـه ای ایـن 
اسـت کـه آن هـا را در دمایـی پاییـن تـر از دمـای 
خانـه، نگهـداری کـرد.  شـیرینی تـر را نبایـد برای 
مـدت زمـان طوالنـی نگهـداری کرد حتـی چنانچه 
در یخچال باشـد. مـدت زمان نگهداری از شـیرینی 
تـر حـدود ۲۴تـا ۷۲سـاعت مـی باشـد و چنانچـه 
بیشـتر از این مدت نگهداری شـود فاسـد می شود. 
چـون سـالمندان سیسـتم ایمنی پایینـی دارند و یا 
کـودکان از مصـرف کردن شـیرینی تر فاسـد شـده 

دچـار مسـمومیت هـای خطرنـاک می شـوند.
شـیرینی خشـک: رطوبـت کمتـر شـیرینی 
خشـک نسـبت بـه شـیرینی تـر، علـت مانـدگاری 
بیشـتر آن اسـت. شـیرینی خشـک را مـی تـوان 
۲-۱ هفتـه بیـرون از یخچـال و در جـای خنـک 
نگهـداری کـرد. همینطـور مـی تـوان بـه مـدت 
بایـد  البتـه  یـک مـاه در فریـزر نگهـداری کـرد. 
دقـت کـرد کـه هـر چقدر مـدت زمـان نگهـداری 
شـیرینی خشـک کوتاه تر باشـد، بهتر اسـت، چون 
احتمـال اکسـید شـدن روغنـی که در تهیـه آن به 
کار مـی رود، در طوالنـی مـدت باال مـی رود، پس 
بـه انـدازه نیـاز شـیرینی خریـداری کنیـد. یکی از 
شـیوه هـای افزایش مـدت ماندگاری شـیرینی، به 
ویـژه شـیرینی های عید، این اسـت کـه در ظروف 

در دار نگهـداری شـوند
 نـکات: - یکـی از نـکات خیلـی مهـم در نگـه 
داری شـیرینی خشـک و  تـر این اســت کــه باید 
شـیرینی هـا را از جـای نمـدار دور نگـه داریـد. 
تـر  و   خشـک  شـیرینی  بـرای  محیـط  رطوبـت 
زیـان آور بـوده و محـل مناسـب بـرای نگـه داری 
از شـیرینی ها،  فضـای خشـک و خنـک اســت. - 
تغییـر شـکل و خـرد شـدن شـیرینی ها هـم یـک 
نـوع خرابـی بـه حسـاب مـی آیـد. هنگامـی کـه 
شـیرینی ها را روی هـم می چینیـد سـعی کنیـد 
و  کنیـد  اسـتفاده  روغنـی  کاغـذ  ورق هـاي   از  از 
ایـن ورق هـا را میـان ردیف هـا قـرار بدهیـد. دیگر 
شـیرینی ها خرد نمیشـوند و بــه هم نمی چسـبند. 
- در خصـوص نگهـداری از شـیرینی هـا باید دقت 
کـرد کـه نبایـد در دمـای بسـیار بـاال و زیـر تابش 
نـور خورشـید نگهـداری شـوند چـون فاسـد مـی 
شـوند و مانـدگاری شـیرینی هـای خشـک از یک 

تـا دو هفتـه مـی باشـد.
نگهـداری کیـک هـای سـاده: - چنانچـه 
مـی خواهیـد باقیمانـده کیک خـود را نگـه دارید، 
طـوری کـه همچنان تـازه بمانـد، باید بـرای کیک 
هـای معمولـی یک قطعه نـان را آب بزنید و همراه 
بـا آن در جعبـه بگذاریـد و در یخچـال بگذاریـد. 
رطوبـت نـان سـبب مـی شـود کیـک شـما تازگی 
خـود را حفـظ کنـد.  - بـرای نگهـداری کیـک در 
داخـل یخچـال حداکثـر سـه روزه بایـد از یخچال 
خارج و اسـتفاده شـود، کیک را داخـل یک نایلون 
پیچیـده هواگیـری نمودهه و در داخـل یک ظرف 
در یخچـال بگذاریـد. چنانچـه نایلـون بـه صـورت 
کامـل هواگیـری نشـود، کیک خشـک می شـود و 
چناچه داخل ظرف دربسـته نباشـد، بـوی یخچال 
را جـذب مـی کنـد. - اگر برای مـدت طوالنی مثا 
یـک ماه قصـد نگهداری کیـک در فریـزر را دارید، 
فویـل  را درون  آن  از خنـک شـدن کیـک،  بعـد 
آلومینیمـی نـازک بپیچیـد بـه گونـه ای کـه هـوا 
داخـل آن نباشـد. داخـل یـک کیسـه پاسـتیکی 

بگذاریـد و در فریـزر قـرار دهید.
 کیـک میـوه ای: بـرای تـازه نگـه داشـتن 
کیـک میـوه ای، چنـد تکه سـیب کنار کیـک قرار 

دهیـد و آن را در یخچـال بگذاریـد.
داشـتن  نگـه  تـازه  بـرای  ای:  کیـک خامـه 
کیـک خامه ای، بایـد آن را در جعبـه اش بگذارید 
و جعبـه را داخـل کیسـه پاسـتیک گذاشـته در 
آن را محکـم ببندیـد و در یخچـال بگذاریـد. کیک 

خامـه ای درون فریـزر هـم تـازه می مانـد.
کیـک بـا روکـش فوندانـت: بـرای خشـک 
نشـدن کیـک هایـی بـا روکـش فوندانـت آنهـا را 

کاور کـرده و در یخچـال قـرار دهیـد.
نگهداری شـیرینی نارگیل: شـیرینی نارگیل 
بـه شـدت خشـک اسـت و شـیوه نگهـداری از آن 
خیلـی مهم اسـت. چنانچه در جـای مرطوب زندگی 
مـی کنیـد، شـیرینی هـا را در ظـرف در بسـته و در 
دمـای محیط نگهـداری کنید و اگر در جای خشـک 
زندگـی مـی کنیـد، شـیرینی هـا را در کیسـه قـرار 
داده و سـپس در ظـرف دردار قـرار بدهید. شـیرینی 

نارگیلـی تا یک هفتـه مانـدگاری دارد. 
منبع: بیتوته

برنامه ریزی برای جبران کمبود معلم
 در سال تحصیلی آینده

وزیـر آمـوزش و پـرورش گفت: مبنـای محاسـبات به کار گیـری نیروی 
انسـانی بـا اولویت کاس درس در سـال تحصیلی آینـده، برگزاری کاس به 
صـورت حضـوری و اجـرای شـاخص هـای مصوبـات مدیریت منابع  انسـانی 

بر همین مبناسـت.
بـه گـزارش مهـر، دو موضـوع کمبـود معلـم در فضـای آموزشـی و بحـث 
تعـارض منافـع در آمـوزش و پـرورش دو بحـث مهمـی اسـت کـه ایـن روزها 
مطـرح اسـت. شـاید آمـوزش مجازی باعث شـده باشـد کمبود معلـم حتی به 
شـکل واقعـی خود را نشـان ندهد چرا که ایـن روزها کاس هایی بـا ۴۰ دانش 
آمـوز در فضـای مجازی بدون اینکه تراکم جمعیت به رخ کشـیده شـود حضور 
دارنـد و تقسـیم آنهـا بـه دو کاس بـرای آموزش مجـازی هم راحت تر اسـت 

چرا کـه فضای نامحـدود آناین اسـت.
ــه در  ــی ک ــی از آنجای ــال تحصیل ــل س ــود در اوای ــن وج ــا ای ــا ب ام
ــف  ــا یــک تعری ــد ب ــرورش کاس بنــدی هــا بای ســامانه های آمــوزش و پ
اســتانداردی از نظــر تعــداد معلــم و دانــش آمــوز تعریــف می شــد، 
بســیاری از کمبــود معلــم شــکایت داشــتند. در فضــای مجــازی بســیاری 
از والدیــن و حتــی معلم هــا از شــروع ســال تحصیلــی در حالیکــه برخــی 

ــد. ــت می کردن ــتند، روای ــم نداش ــا معل کاس ه
ــه  ــه چ ــوص اینک ــرورش در خص ــوزش و پ ــر آم ــوری وزی ــف ن یوس
ــی  ــه ارزیاب ــد و آن را چگون ــم داری ــود معل ــران کمب ــرای جب ــه ای ب برنام
ــه  ــانی در کلی ــروی انس ــه نی ــاز ب ــبه نی ــاک محاس ــت: م ــد، گف می کنی
ــوز  ــش آم ــر اســاس شــاخص های نســبت دان ــاری ب ــای پســت آم گروه ه
مشــمول، بــه کارکنــان  تخصصــی و نســبت دانــش آمــوز بــه گــروه معلــم 
ــروج  ــر ورود و خ ــن تأثی ــتخدامی( و همچنی ــازمان اداری اس ــوب س )مص
ــه توســعه ســنواتی  ــز در تفاهمنام ــم نی ــن مه ــوده و ای ــروی انســانی  ب نی
منعقــده بــا ادارات کل اســتان ها بــه جهــت مــاک محاســبه تعــداد کاس 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــی م ــاز در هــر  دوره تحصیل ــورد نی م
وی ادامـه داد: در ایـن رونـد مجـازی بـودن کاس ها و آمـوزش در روند 

محاسـبات تأثیر بسـزایی نداشـته است.
نـوری خبـر داد کـه بـا عنایـت  بـه بخشـنامه شـماره ۱۴۰/۲۷۳ مـورخ 
۱۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰  بـا موضـوع بـه کارگیـری نیـروی انسـانی بـا اولویـت کاس 
درس بـرای سـال   ۱۴۰۲-۱۴۰۱، مبنـای محاسـبات برگـزاری همـه کاس  
هـا بـه صورت حضـوری و اجرای شـاخص های مصـوب مذکـور در مدیریت 
منابـع  انسـانی اسـت  و محاسـبه نیازهـا بـرای هر واحد سـازمانی بـا مبنای 
ذکر شـده در سـه سـطح کشـور، اسـتان و منطقه صـورت خواهـد  پذیرفت .
همچنیـن در بحـث تعارض منافع که چند سـالی اسـت از شـورای عالی 
آمـوزش و پـرورش تـا سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی تا سـازمان 
اسـتعدادهای درخشـان و… را درگیـر کرده اسـت و چندین بخشـنامه نیز 
در ایـن خصوص صادر شـده اسـت، یوسـف نوری در پاسـخ بـه در خصوص 
اینکـه بـرای تعـارض منافع و تألیف کتب درسـی چـه برنامـه ای دارید؟ نیز 
گفـت: در ایـن خصـوص، نیازمند بازاندیشـی در مأموریت سـازمان پژوهش 
و برنامه ریـزی آموزشـی هسـتیم. سـازمان پژوهـش انـدک انـدک بایـد بـه 

جـای تصدی گـری بـه یـک سـازمان تنظیم گر تبدیل شـود.
وی بیــان کــرد: البتــه تــا عملیاتــی شــدن ایــن مهــم، راه طوالنــی در 
ــۀ راهــکار چندتألیفــی،  ــا ارائ پیــش داریــم، امــا ســند تحــول بنیادیــن، ب
ــه  ــی ک ــن اقدامات ــن از مهم تری ــت، بنابرای ــرده اس ــم ک ــۀ آن را فراه زمین
بایــد در ایــن ســازمان پیگیــری شــود، همیــن راهــکار چندتألیفــی اســت. 
در بخــش چــاپ و نشــر نیــز تــا زمانــی کــه شــفافیت حاکــم نشــود، مســألۀ 

تعــارض منافــع حــل نخواهــد شــد.

آمار داوطلبان آزمون دکتری ۱4۰۱ افزایش یافت

بـا پایـان زمـان ثبـت نـام آزمـون دکتـری تخصصی، مشـخص شـد که 
آزمـون دکتـری ۱۴۰۱  در  بـرای شـرکت  داوطلـب  هـزار  از ۱۸۵  بیـش 
دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی ثبـت نـام کردنـد کـه ایـن آمـار در 
مقایسـه بـا آمـار ثبـت نامی های سـال گذشـته افزایـش جزئی یافته اسـت. 
بـه گزارش ایسـنا، مهلت مجدد متقاضیان ثبت نـام در آزمون ورودی مقطع 
دکتـری نیمه متمرکز)Ph.D( سـال ۱۴۰۱ برای پذیـرش در دوره های روزانه، 
نوبـت دوم، دانشـگاه آزاد اسـامی، دانشـگاه پیـام نور، دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالـی غیرانتفاعـی و پردیـس خودگـردان دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عالی سـاعت ۲۴ روز جمعـه ۱۰ دی پایان یافت.کسـانی که در آزمون 
ثبت نـام نکـرده بودند می توانسـتند در مهلت تمدید شـده نسـبت بـه ثبت نام 

خـود اقـدام و اطاعـات خـود را ویرایش کنند.
تعـداد ۱۶۹هـزار و ۶۰۱ داوطلـب در مرحلـه اول ثبـت نام بـرای آزمون 
ورودی مقطـع دکتـری نیمـه متمرکز)Ph.D( سـال ۱۴۰۱ ثبت نام کردند 
و در مهلـت مجـدد نیـز تعداد ۱۳ هـزار و ۸۴۹ داوطلب ثبت نـام کردند. در 

مجمـوع ۱۸۵ هـزار و ۸۶۱ نفـر درایـن آزمون ثبت نـام کردند.
بر اسـاس اعام سـازمان سـنجش آموزش کشـور، آزمـون ورودی مقطع 
دکتـری نیمـه متمرکز)Ph.D( سـال ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسـفند برگزار 

خواهد شـد.
بـه گفتـه فاطمـه زرین آمیزی سـخنگوی سـازمان سـنجش، بر اسـاس 
قانـون سـنجش و پذیرش دانشـجو در دوره های تحصیـات تکمیلی مصوب 
۱۸ اسـفند ۹۴ مجلـس و مصوبـات شـورای سـنجش و پذیـرش دانشـجو 
در دوره هـای تحصیـات تکمیلـی، سـنجش و پذیـرش در مقطـع دکتـری 
ناپیوسـته بـر اسـاس هـر یـک از شـیوه های آموزشـی، پژوهشـی و پژوهش 

انجـام می گیرد. محـور 
بر این اسـاس در آزمون متمرکز شـیوه آموزشـی پژوهشـی ۵۰ درصد و 
پژوهـش محـور ۳۰ درصد و همچنین سـوابق آموزشـی پژوهشـی و فناوری 
در شـیوه آموزشـی پژوهشـی ۲۰ درصـد و پژوهـش محـور ۲۰ درصـد در 
مصاحبـه علمـی و سـنجش عملـی شـیوه آموزشـی پژوهشـی ۳۰ درصـد و 
پژوهـش محـور نیـز ۳۰ درصـد و در نهایـت تهیه طـرح واره نیـز ۲۰ درصد 
سـهم پذیـرش را شـامل می شـود. همچنیـن اجـرای مرحلـه اول آزمـون 
متمرکـز توسـط سـازمان سـنجش کشـور و تخصیـص امتیـاز مربـوط بـه 
سـوابق آموزشـی، پژوهشـی، فناوری، مصاحبه علمی و ... توسـط دانشگاه ها 

و مراکـز آمـوزش عالـی پذیرنـده دانشـجو انجام خواهد شـد.
بـه  شـده  معرفـی  متقاضیـان  بیـن  از  نهایـی  پذیـرش  نهایـت  در 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی بـر اسـاس نتیجـه سـنجش عمومی 
و نتیجـه مصاحبـه دانشـگاه ها، بررسـی مـدارک یـا هـر روش دیگـر مطابق 
آئین نامه هـای مربـوط، اولویـت کـد رشـته محل هـای انتخابـی و ظرفیـت 
اعـام شـده و سـهمیه متقاضـی صـورت خواهد گرفـت. در نهایـت گزینش 

نهایـی آزمـون بـر اسـاس معیارهـای فـوق انجـام می گیـرد.
همچنیـن نمـره مصاحبـه شـامل ارزیابـی سـوابق آموزشـی، پژوهشـی، 
فنـاوری و مصاحبـه علمـی و سـنجش عملی بر اسـاس شـیوه نامه اباغی که 
از سـوی سـازمان سـنجش دانشگاه ها ارسـال می شـود، صورت خواهد گرفت 
و دانشـگاه ها بـرای همـه افـراد معرفـی شـده نمـره ای مطابـق بـا شـیوه نامه 

مذکـور تعییـن کـرده و گزینـش نهایـی به این سـازمان ارسـال می شـود.
بـر اسـاس مصوبـه شـورای سـتاد راهبـری اجـرای نقشـه جامـع علمـی 
کشـور شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش 
عالـی می تواننـد بـا توجـه به نمـرات متقاضیـان و نظـر گروه های آموزشـی 
حـد نصـاب بـرای متقاضیان را تعیین و به سـازمان سـنجش ارسـال کنند.
همچنیـن دانشـگاه ها مجـاز بـه برگـزاری آزمـون کتبـی و شـفاهی از 
متقاضیـان معرفـی شـده برای مرحله دوم بـوده که نمـره آن در مقدار نمره 

مصاحبـه علمـی و سـنجش عملـی لحاظ می شـود.

شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  سرپرســت 
گفــت: تــاش خواهیــم کــرد کــه ابتــدای 
همــه  بــرای  را  دانشــگاه  بعــد،  نیمســال 
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی،  مقاطــع 
ــرای ازســرگیری آمــوزش حضــوری  دکتــری ب
ــای  ــا و خوبی ه ــم و از ویژگی ه بازگشــایی کنی
آمــوزش مجــازی کــه در ایــن ۴ نیمســال 
ــرد. از  ــم ک ــتفاده خواهی ــم، اس ــب کرده ای کس
طرفــی، اگــر دانشــجویانی، بــه دالیلــی نتواننــد 
ــرایط  ــد ش ــد، بای ــدا کنن ــور پی در کاس حض
آنهــا را درک کنیــم تــا ایــن افــراد از امکانــات 

ــد.  ــتفاده کنن ــازی اس ــوزش مج آم
دکتــر رســول جلیلــی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، بــا اشــاره بــه مباحــث آمــوزش مجــازی 
آمــوزش  بــه  بازگشــت  و  کرونــا  دوران  در 
حضــوری گفــت: از ســرگیری آمــوزش حضوری 
ــدن ۴  ــپری ش ــال و س ــدود دو س ــد از ح بع
ــازی، در  ــوزش مج ــا آم ــی ب ــال تحصیل نیمس
ــی را  ــا شــرایط متفاوت ــه دانشــگاه های دنی هم
ــه  ایجــاد کــرده و دانشــگاه های کشــور از جمل
ــده  ــن قائ ــز از ای ــی شــریف نی دانشــگاه صنعت

ــتند. ــتثنی نیس مس
سرپرســت دانشــگاه صنعتــی شــریف در 
ایــن رابطــه ادامــه داد: دانشــجویان، دیگــر 
ــد و  ــه بمانن ــد در خان ــن نمی توانن ــش از ای بی
از طرفــی دیگــر، دانشــجویان نگــران ســامتی 
ــئله  ــاس در مس ــن اس ــر ای ــتند.  ب ــود هس خ
ســرگیری  از  بــرای  دانشــگاه  بازگشــایی 
ســامتی  بایــد  هــم  حضــوری  آمــوزش 
ــم  ــرد و ه ــرار گی ــه ق ــورد توج ــجویان م دانش

ــا لحــاظ شــود. ــی آنه ســامتی روحــی و روان
وی افــزود: تمهیداتــی کــه بــرای بازگشــت 
دانشــجویان در نظــر گرفتــه شــده، بــا هدایــت 
مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــه 
ایــن  در  علــوم  وزارت  توصیه هــای  همــراه 
خصــوص و در نظــر گرفتــن مشــاوره هایی 
کــه بــا دانشــگاه های دیگــر انجــام شــده، ارائــه 
خواهــد شــد. در ایــن راســتا، تــاش خواهیــم 
ــش از  ــگاه، بی ــی دانش ــات ورزش ــرد از امکان ک

ــم.  ــتفاده کنی ــل اس قب
و  علمــی  هیــات  اعضــای  همچنیــن، 
ــا  ــه ب ــده اند ک ــه ش ــگاه توجی ــان دانش کارکن
ــود  ــل خ ــتانه تحم ــجویان، آس ــت دانش بازگش
برخوردهایــی  آمادگــی  و  ببرنــد  باالتــر  را 
ــا را داشــته  ــر از دوران پیــش از کرون متفاوت ت

ــند. باش
دکتــر جلیلــی بــا بیــان اینکــه دانشــجویانی 

ندیده انــد،  را  دانشــگاه  هنــوز  کــه  داریــم 
ــا  ــا ب ــاس، م ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک خاطرنش
جمعیتــی روبــه رو هســتیم کــه ۲ تــا ۳ برابــر 
ورودی هــای هــر ســال هســتند و بایــد عــاوه 
بــر آشــنایی بــا دانشــگاه، بــا فرآیندهــای 
ــگاه  ــگاه و ادارات دانش ــاتید دانش ــگاه، اس دانش
ــم  ــاش میکنی ــتا ت ــن راس ــود. در ای ــنا ش آش
کــه از نظــر رفتارهــای احتمــال نگــران کننــده، 
کمتریــن تبعــات را داشــته باشــیم و از طرفــی 
دیگــر تــاش کنیــم کــه در ذهــن دانشــجویان 
ــا  ــم ت ــی ایجــاد کنی خاطــرات و لحظــات خوب
اولیــن روزهــای ازســرگیری آمــوزش حضــوری 

ــد. ــی ســپری کنن ــه خوب ب
شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  سرپرســت 
بــا اشــاره بــه مشــکات موجــود بــرای از 
ــرد:  ــح ک ــوری تصری ــوزش حض ــرگیری آم س
ــه دانشــگاه  در زمینــه بازگشــت دانشــجویان ب

بــا مشــکاتی هــم مواجــه هســتیم کــه 
ــتی  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــه رعای ــوان ب می ت
اســتقرار  بــه  مربــوط  محدودیت هــای  و 
ــگاه  دانشــجویان ســاکن شهرســتان ها در خواب
ــد  ــم مانن ــر نمیتوانی ــه دیگ ــرد. چراک اشــاره ک
ــداد دانشــجویان  ــاهد حضــور پرتع ــته ش گذش
در خوابگاه هــا باشــیم و بایــد ایــن فشــردگی را 
کاهــش دهیــم. بنابرایــن در ایــن زمینــه بایــد 
اســتانداردهای وزارت علــوم، وزارت بهداشــت و 
ــگاه  ــود دانش ــای خ ــر پروتکل ه ــی دیگ از طرف
را مدنظــر قــرار دهیــم و شــاهد حضــور بهینــه 
و  خوابگاه هــا  کاس هــا،  در  دانشــجویان 

ــیم. ــگاه باش آزمایش
ــدارد  ــکان ن ــر ام ــه دیگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــته  ــد گذش ــگاه مانن ــوری دانش ــای غذاخ فض
باشــد، گفــت: تــاش خواهیــم کــرد کــه 
ابتــدای نیمســال بعــد، دانشــگاه را بــرای 
کارشناســی  کارشناســی،  مقاطــع  همــه 
ــوزش  ــرگیری آم ــرای ازس ــری ب ــد و دکت ارش
ــا و  ــم و از ویژگی ه ــایی کنی ــوری بازگش حض
ــن ۴  ــه در ای ــازی ک ــوزش مج ــای آم خوبی ه
ــم  ــم، اســتفاده خواهی نیمســال کســب کرده ای
کــرد. از طرفــی، اگــر دانشــجویانی، بــه دالیلــی 
ــد  ــد، بای ــدا کنن ــور پی ــد در کاس حض نتوانن
ــراد  ــن اف ــا ای ــم ت ــا را درک کنی ــرایط آنه ش
ــد.  ــات آمــوزش مجــازی اســتفاده کنن از امکان
درســت اســت کــه مــا ایــن امــکان را نداریــم 
کــه همــه کاس هــای مــا همزمــان بــه صــورت 
حضــوری- مجــازی باشــد، ولــی بــا یــک 
ارزیابــی اولیــه بــه نتیجــه  خواهیــم رســید کــه 
کــدام یــک از کاس هــا حضــوری و کــدام یــک 

ــد. ــازی باش حضوری-مج
ــا  ــرد: طبیعت ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
کاس هــای کارگاهــی کــه جنبــه آزمایشــگاهی 
ــت  ــازی موضوعی ــب کاس مج ــد، در قال دارن
ــن  ــی را در ای ــاف کاف ــد انعط ــی بای ــدارد ول ن

ــیم. ــته باش ــه داش زمین

ــدور  ــا ص ــامی ب ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی

حکمــی ســید نظــام الدیــن موســوی را بــه ســمت رئیــس ســتاد 
دهــه فجــر انقــاب اســامی منصــوب کــرد. 

بــه گــزارش تســنیم، حجــت االســام والمســلمین موســی پور 
ــات  ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش ــه و رئی ــی فقی ــده ول نماین
اســامی بــا صــدور حکمــی، ســید نظــام الدیــن موســوی را بــه 
ســمت رئیــس ســتاد دهــه فجــر انقــاب اســامی منصــوب کــرد.

ــده  ــوی آم ــای موس ــرای آق ــادره ب ــم ص ــی از حک در بخش
اســت: در آســتانه چهــل و ســومین ســالگرد دهــه فجــر انقــاب 
اســامی و بمنظــور گرامیداشــت ایــن نعمــت بــزرگ الهــی و بــا 
عنایــت بــه ضــرورت جهــاد روایــت و تبییــن و تعمیــق بخشــی 
ــی،  ــی و انقاب ــای دین ــام اهلل و مناســبت ه ــد ای ــارف بلن ــه مع ب
جنابعالــی را کــه از ســوابق و تجــارب ارزنــده ای در ایــن حــوزه 

برخــوردار بــوده و بــه  حمــداهلل خدمــات ارزشــمندی را بــه نظــام 
ــد؛  اســامی خصوصــا در عرصــه تبلیــغ و رســانه انجــام داده ای
ــوب  ــامی« منص ــر انقاب اس ــتاد دهه فج ــوان »رئیس س ــه عن ب
ــم و  ــت مه ــن فرص ــام ای ــا اغتن ــت ب ــته اس ــم . شایس می نمای
بــا شناســایی و بکارگیــری تمامــی ظرفیت هــای نهادهــای 
مردمــی، دســتگاه های اجرایــی، مســاجد، اماکــن دینــی و 
مردمــی و بــا دعــوت و مشــارکت نخبــگان، هنرمنــدان و کلیــه 
نیروهــای موثــر انقابــی بــه ویــژه جوانــان مومــن و عاقه منــد، 
ــن  ــوآوری در ای ــت و ن ــکار، خاقی ــروز ابت ــور و ب زمینه ســاز ظه
ــتر و  ــی بیش ــی واثربخش ــراوات، تازگ ــاهد ط ــز ش ــه و نی عرص
همگرایــی گســترده تــر تمامــی آحــاد مختلــف جامعــه در ایــن 

ــی باشــیم. ــزرگ اســامی و مل جشــن ب

وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه رویکــرد فرصــت محــور 
فنــاوری اطاعــات گفــت: دولــت بــرای تدویــن ســاز و کارهــای 
موثــر بــرای مراقبــت از کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی 

مصمــم اســت. 
بــه گــزارش تســنیم؛ عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات 
شــخصی  صفحــه  در  یادداشــتی  در  اطاعــات  فنــاوری  و 
ــرادرم  ــار ب ــت: در کن ــی نوش ــای اجتماع ــبکه ه ــود در  ش خ
یوســف نــوری، وزیــر آمــوزش و پــرورش میزبــان فعــاالن 
زیســت بوم کودک ونوجــوان در فضــای مجــازی، از اپراتورهــا 
تــا  گرفتــه  ارتباطــی  زیرســاخت های  فراهم کننــدگان  و 
برنامه هــای  ارائه دهنــدگان  از  نرم افــزار،  توســعه دهندگان 
کاربــردی گرفتــه تــا ســکوهای پخــش محتــوا، از تولیدکننــدگان 
ــی از بخش هــای حاکمیتــی چــون  ــا نمایندگان محتــوا گرفتــه ت

ــم. ــاد بودی ــیما و وزارت ارش ــدا و س ص
ــات  ــاوری اطاع ــه فن ــیزدهم ب ــت س ــگاه دول ــزود: ن وی اف
فرصــت محــور اســت و بــه دنبــال آن اســت تــا حداکثــر 
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــاوری ب ــن فن ــتفاده را از ای اس
ــور،  ــگاه فرصــت مح ــن ن ــار ای ــاورد. در کن ــل بی ــه عم ــردم ب م

ــاالن  ــان و فع ــه کارشناس ــی هم ــا همراه ــتیم ب ــم هس مصم
در ایــن زیســت بوم، پاســخگوی دغدغــه بــه حــق والدیــن 
ــازی  ــای مج ــان در فض ــور فرزندانش ــی حض ــوص نگران در خص
باشــیم. بــرای ایــن کار از مشــورت همــه فعــاالن در ایــن حــوزه 

بهــره می بریــم.
وزیــر ارتباطــات افــزود: در نشســت امــروز نماینــدگان اغلــب 
ــا و  ــتند و از برنامه ه ــور داش ــت بوم حض ــن زیس ــاالن در ای فع
ــواری ها  ــد. دش ــزارش دادن ــوزه گ ــن ح ــان در ای فعالیت های ش
و مشــکات را هــم گفتنــد. انصافــا کارهــای موثــر و کاربــردی ای 
ــت از  ــرای مراقب ــا ب ــداف م ــق اه ــه در تحق ــد ک ــام داده ان انج
کــودکان و نوجوانــان در فضــای مجــازی و ایجــاد یــک محیــط 
ســالم، ایمــن، مفیــد و تعالــی بخــش در ایــن فضــا بــرای آنــان 
موثــر خواهــد بــود. برخــی از دســتاوردهای گفتــه شــده بســیار 
کاربــردی هســتند امــا تاکنــون کمتــر دربــاره آنهــا اطاع رســانی 

شــده اســت.
و در کارگروهــی متشــکل  تاکیــد کــرد: در دولــت  وی 
از وزرای ارتباطــات، آمــوزش و پــرورش، فرهنــگ و ارشــاد 
ــاره  اســامی، صــدا و ســیما و مرکــز ملــی فضــای مجــازی درب

ــودکان و  ــت از ک ــرای مراقب ــر ب ــای موث ــاز و کاره ــن س تدوی
نوجوانــان در فضــای مجــازی مصمــم هســتیم. تقســیم کار ملــی 
صــورت گرفتــه توســط شــورای عالــی فضــای مجــازی در ایــن 
خصــوص )مصوبــه شــماره ۷۱ شــورا در خردادمــاه ســال جــاری( 
ــه نتیجــه رســیدن مشــورت ها  ــا ب ــود. ب نیــز راهگشــا خواهــد ب
و  را رونمایــی  والدیــن  نیــاز  بــه زودی راهکارهــای مــورد 

می کنیــم. اطاع رســانی 

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف:

تالش می کنیم برای ترم آتی، دانشگاه را 
آماده بازگشایی آموزش حضوری کنیم

»سید نظام الدین موسوی« رئیس ستاد دهه فجر شد 

دولت برای مراقبت از کودکان در فضای مجازی مصمم است 

ــرمایه گذاری  ــعه س ــروه توس ــل گ مدیرعام
محــرک  موتــور  علــم،  گفــت:  انتخــاب 
تزریــق  و  اســت  اقتصــادی  پیشــران های 
ــاس  ــر اس ــورت مســتمر و ب ــه ص ــم ب ــن عل ای
دانشــگاه های  وظیفــه  جهانــی  نیازهــای 

شــاخص کشــور اســت. 
بــه گــزارش فــارس، دانشــجویان و اســاتید 
ــدی از  ــی بازدی ــادق )ع( ط ــام ص ــگاه ام دانش
ــن  ــوازم خانگــی در بزرگ تری ــد ل خطــوط تولی
ــران  ــی ای ــوازم خانگ ــده ل ــع تولیدکنن مجتم
و  تکنولوژیــک  دســتاوردهای  آخریــن  بــا 
فناوری هــای موجــود در خطــوط تولیــد و 
محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی آشــنا شــدند.
دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه امــام صــادق 
)ع( پــس از بازدیــد از کارخانجــات گــروه صنعتی 
ــز  ــا حضــور در مرک ــز ب ــک نی انتخــاب الکترونی
 SNOWA( فنــاوری و کارخانــه نــوآوری اســنوا
Tech( از قســمت های مختلــف ایــن مرکــز 
بازدیــد کــرده و بــا آخریــن رویکردهــای علمــی-
تحقیقاتــی انتخــاب الکترونیــک در صنعــت لوازم 

خانگــی آشــنا شــدند.
گــروه  مدیرعامــل  دیانــی،  محمدرضــا 
ــت  ــاب در نشس ــرمایه گذاری انتخ ــعه س توس
صمیمانــه بــا دانشــجویان و اســاتید ایــن 
افزایــش  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  دانشــگاه 
دانشــگاه،  و  صنعــت  دوجانبــه  ارتباطــات 

ــا دانشــجویان جــوان و  اظهــار کــرد: ارتبــاط ب
دغدغه منــد در حوزه هــای اقتصــادی، یکــی 
بــرای  کــه  اســت  ویــژه ای  از فرصت هــای 
مجموعــه مــا فراهــم شــده و حرکــت از اقتصــاد 
نفتــی بــه ســمت صنایــع فعــال و پیشــران در 
نظام هــای اقتصــاد غیرنفتــی یــک الــزام بــرای 

ــت. ــعه اس ــال توس ــور در ح هرکش
رویکردهــای  متاســفانه  افــزود:  وی 
غیرعملیاتــی برخــی از زمینه هــای علمــی باعث 
شــده تــا صرفــا تحصیــات تکمیلی در بســیاری 
از مــوارد ارزش افــزوده ای بــرای نخبگان نداشــته 
باشــد و برهمیــن اســاس برخــی از افــراد پــس 
از طــی دوره هــای مختلــف علمــی در مواجهــه 
دچــار  صنعــت،  عملیاتــی  چالش هــای  بــا 

می شــوند. ســردرگمی 
ــرمایه گذاری  ــعه س ــروه توس ــل گ مدیرعام
انتخــاب بــا بیــان اینکــه ظرفیــت صنایــع 
ایرانــی بــرای اســتفاده از دانــش و علــم تولیــد 
شــده در دانشــگاه ها، بــاال اســت، تصریــح 
ــیر  ــگاه ها در مس ــردن دانش ــت ک ــرد: حرک ک
صنعتــی- نقش آفرینــی  و  ارزش آفرینــی 

اقتصــادی تنهــا بــا پیــش قــدم شــدن صنایــع 
ممکــن اســت و برهمیــن اســاس حرکــت 
مســیر  در  بایــد  اقتصــادی  لوکوموتیوهــای 
ــم تولیــد شــده در  ــرداری از ظرفیــت عل بهره ب

باشــد. دانشــگاه ها 
ــا  ــت پایان نامه ه ــرد: هدای ــه ک ــی اضاف دیان
ــه ســمت نیازهــای  و رســاله های دانشــجویی ب

علمــی- تحقیقاتــی صنایــع و کارخانجــات 
ــر تولیدناخالــص داخلــی  شــاخص تاثیرگــذار ب

ــرای کشــور اســت. یــک ضــرورت ب
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم هدفمندســازی 
دانشــگاه،  و  صنعــت  دوجانبــه  ارتباطــات 
ادامــه داد: علــم، موتــور محــرک پیشــران های 
اقتصــادی اســت و تزریــق ایــن علــم بــه 
صــورت مســتمر و بــر اســاس نیازهــای جهانــی 
ــه دانشــگاه های شــاخص کشــور اســت؛  وظیف
ــل  حرکــت پیشــران های اقتصــادی بخــش قاب
ــع مختلــف  توجهــی از زنجیــره ارزش در صنای
ــا  ــترش ب ــن گس ــد داد و ای ــترش خواه را گس
ــع محدودیت هــای اقتصــادی و اشــتغالزایی  رف

ــود. ــد ب ــراه خواه ــمگیر هم چش
دیانــی یــادآور شــد: تولیــد در مقیــاس 
ــی  ــیر ارزش آفرین ــت در مس ــادی و حرک اقتص
ــات  ــکای کارخانج ــا ات ــا ب ــور تنه ــرای کش ب
نیــاز روز  بــر  بــه علــم و دانــش مبتنــی 
محقــق خواهــد شــد و امــروز خرســندیم کــه 
ــی از  ــل توجه ــک بخــش قاب انتخــاب الکترونی
فعالیت هــای تحقیقاتــی خــود را در حــوزه 
ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و حــل چالش هــای 
ــز  ــد متمرک ــای جدی ــق ایده ه ــه از طری فناوران

ــت. ــرده اس ک
بــر اســاس ایــن گــزارش در پایــان ایــن 
نشســت صمیمانــه در خصــوص ایجاد بســترهای 
همــکاری و انعقــاد تفاهم نامــه در آینــده نزدیــک 
در زمینه هــای ارائــه خدمــات مختلــف علمــی و 

تحقیقاتــی دوجانبــه مذاکــره شــد.

علم، موتور محرک پیشران های اقتصادی است
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ورزش های مختلف برای درمان 
فتق دیسک کمر 

کشــش عضلــه piriformis: در بخــش 
ــام  ــه ن ــک ب ــه ای کوچ ــن عضل ــی باس ــای داخل ه
عضلــه  کشــش  بــا  دارد.  وجــود   piriformis
piriformis مــی توانیــد بــه طــرز چشــمگیری دوره 
درمــان فتق دیســک کمــر را تســریع ببخشــید.  برای 
انجــام تمرین کششــی عضلــه piriformis به پشــت 
دراز بکشــید و زانوهــا را در زاویــه ۹۰ درجــه خم کنید. 
توجــه داشــته باشــید کــه ضــرورت دارد کــف پــا بــه 

ویــژه پاشــنه پــا بــر روی زمیــن قــرار بگیــرد. 
ــن  ــن تمری ــه: محبــوب تری ــش گاو گرب کش
ورزشــی در خصــوص بهبــود فتــق دیســک کمــر، 
کشــش گاو گربــه اســت. ایــن تمریــن بــه موجــب 
ترکیــب دو تمریــن مؤثــر در یــوگا اعــم از کشــش 
ــادر اســت فضــای دیســک  ــه و کشــش گاو ق گرب
ــش  ــبب کاه ــد و س ــاز نمای ــره ای را ب ــن مه بی

فشــار دیســک گــردد. 
ــام  ــوص انج ــوار: در خص ــه دی ــکات ب اس
تمریــن اســکات بــه دیــوار بــه یــک ســطح صــاف 
ــاز  ــا ب ــد. ســپس ب ــه دهی ــه صــورت کامــل تکی ب
کــردن پاهــا بــه انــدازه عــرض شــانه، مقــداری از 
دیــوار فاصلــه بگیریــد.  بــه منظــور مــوازی شــدن 
ــی  ــه آرام ــود را ب ــت خ ــن، پش ــا زمی ــا ب ران ه
ــا  ــید و ب ــن بکش ــمت پایی ــه س ــوار ب ــر روی دی ب
ــه  ــاض ب ــت انقب ــکم در حال ــات ش ــن عض گرفت

ــد.  ــر کنی ــه صب ــی ۶۰ ثانی ــدت ۲۰ ال م
تمریــن اســکات بــه دیــوار: تمریــن 
ــه دیــوار نیازمنــد ۳۰ ثانیــه اســتراحت  اســکات ب
اســت و انجــام آن بــه دفعــات متعــدد طبــق 
توصیــه مربــی یــا متخصــص مشــخص مــی شــود.  
ــا قفســه ســینه: یکــی از  ــو ت کشــش زان
ــق  ــان فت ــوص درم ــر در خص ــای مؤث ــن ه تمری
ــینه  ــه س ــا قفس ــو ت ــش زان ــر، کش ــک کم دیس
اســت. در طــول اجــرا ایــن تمریــن عضــات انــدام 
ــه کار گرفتــه مــی شــوند.   ــدن ب هــای مختلــف ب
بــرای اجــرا کــردن تمریــن کشــش زانــو تــا قفســه 
ــا را در  ــو ه ــید و زان ــت دراز بکش ــه پش ــینه ب س
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــه ۹۰ درجــه خــم کنی زاوی

ــرد.  ــرار بگی ــن ق ــر روی زمی ــا ب کــف پ
ــتاده: حرکــت ایســتاده، تمرینــی اســت  ایس
ــر  ــک کم ــق دیس ــان فت ــتای درم ــر در راس مؤث
کــه بــه موجــب کشــش ســتون فقــرات و گــردن 
ــک  ــه دیس ــار وارده ب ــزان فش ــدودی از می ــا ح ت
ــت  ــام حرک ــرای انج ــد.  ب ــی ده ــش م ــا کاه ه
ایســتاده، بــه صــورت مناســب بایســتید و دو 

ــد. ــرار دهی ــر ق ــرف کم ــت را در دو ط دس
ــت ســگ  ــرای انجــام حرک ــده: ب ــگ پرن س
پرنــده ضــرورت دارد در موقعیــت چهــار دســت و 
پــا قــرار بگیریــد. بــرای ایــن منظــور مــی بایســت 
ــد و کــف  ــاز نمایی ــه عــرض لگــن ب ــو هــا را ب زان
دســت هــا را پــس از بــاز کــردن بــه انــدازه عــرض 
ــز  ــا تمرک ــد.  ب ــرار دهی ــن ق ــر روی زمی ــانه، ب ش
بــر روی عضــات شــکم، آن هــا را منقبــض 
کنیــد. ســپس بــه منظــور قــرار گیــری بــازو، پــا 
ــا  ــی از دســت ه ــر، یک ــداد یکدیگ ــدن در امت و ب
را بــه صــورت دلخــواه بلنــد کنیــد و بــه صــورت 
ــمت  ــه س ــف را ب ــمت مخال ــای س ــان، پ همزم

ــب بکشــید.  عق
ــن  ــت: تمری ــدن پش ــم ش ــش خ  کش
کششــی خــم شــدن پشــت کــه بــا عنــوان 
فلکشــن پشــت نیــز شــناخته مــی شــود، زمینــه 
ــرای کشــش عضــات و ســتون فقــرات بــدن  را ب
ــم  ــش خ ــام کش ــرای انج ــازد.  ب ــی س ــر م میس
ــرار  ــیده ق ــت دراز کش ــت، در موقعی ــدن پش ش
بگیــرد و زانــو هایتــان را بــه ســمت ســینه جمــع 
ــو متمایــل  ــه ســمت جل کنیــد.  ســپس ســر را ب
ــه ای کــه یــک کشــش در کمــر  ــه گون نماییــد ب
شــکل بگیــرد. چنــد ثانیــه صبــر کنیــد و در 

ــد.  ــاز گردی ــه ب ــت اولی موقعی
ــری  ــن کششــی کب ــری: تمری ــی کب  کشش
بــه عنــوان یــک ورزش مؤثــر در خصــوص درمــان 
فتــق دیســک کمــر شــناخته شــده اســت. بــرای 
ــه صــورت  ــر روی شــکم ب انجــام ایــن حرکــت، ب
ــر روی  ــا را ب ــت ه ــف دس ــید.  ک ــر دراز بکش دم
ــد  ــد. ســعی کنی ــرار دهی ــار صــورت ق ــن کن زمی
ــرد.   ــرار بگی ــدن ق ــار ب ــت کن ــاعد دس ــش س بخ
بهتــر اســت بدانیــد حرکــت کششــی کبــری 
ــد  ــول بلن ــه در ط ــرد ک ــی گی ــکل م ــی ش زمان
کــردن باالتنــه، بــه صــورت کامــل بــازو هــا 
کشــیده شــوند. عــاوه بــر ایــن، شــما مــی توانیــد 
ــای  ــه ج ــن، ب ــام تمری ــی انج ــای ابتدای در روز ه
کشــش کامــل بــازو ســاعد را بــر روی زمیــن قــرار 
ــد.  ــرار بگیری ــری ق ــم کب ــت نی ــد و در حال دهی

 پالنــک: حرکــت پانــک، بــه موجــب تقویــت 
عضــات باســن و ســتون فقــرات کمــک شــایانی 
بــه بهبــود فتــق دیســک کمــر مــی کنــد.  بــرای 
انجــام تمریــن پانــک ابتــدا بــه صــورت دمــر بــر 
ــر  ــه ب ــا تکی ــپس ب ــید. س ــکم دراز بکش روی ش
ســاعد دســت و انگشــت هــا پــا، بــدن را در حالــت 
صــاف بلنــد کنیــد. بهتــر اســت بــه منظــور قــرار 
ــت خنثــی، پشــت  گیــری ســتون فقــرات در حال

بــدن در طــول تمریــن صــاف باشــد. 
 پــل: بــرای انجــام حرکــت پــل ابتــدا بــر روی 
زمیــن دراز بکشــید. ســپس کــف دســت هــا را بــر 
ــازو  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد ب ــرار دهی ــن ق روی زمی
ــا  ــو ه ــود.  زان ــه ش ــدن تعبی ــار ب ــان در کن هایت
ــه ی کــف  ــه مثاب ــا را ب ــد و پاشــنه پ را خــم کنی
دســت بــر روی زمیــن قــرار دهیــد. زیــن پــس بــه 
ــا بلنــد کــردن  باالتنــه، میــان باســن و  آرامــی ب

ــد. زمیــن وقفــه بیاندازی
 منبع: بیتوته 

نبرد صدرنشینان با میان جدولی ها
 در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال

ــای رده اول و  ــی تیم ه ــا رویاروی ــال ب ــر والیب ــگ برت ــل دوم لی نیم فص
ــود.  ــاز می ش ــی آغ ــه جدول ــای میان ــا تیم ه ــابقات ب دوم مس

بــه گــزارش ایرنــا، نیم فصــل دوم لیــگ برتــر والیبــال ایــران بــا هفــت 
بــازی هفتــه چهاردهــم آغــاز می شــود. فدراســیون والیبــال در تعطیــات 
ــی  ــابقات نیم فصــل دوم نظرخواه ــزاری مس ــیوه برگ ــاره ش نیم فصــل، درب
به صــورت  مســابقات  برگــزاری  بــه  باشــگاه  هشــت  رای  بــا  کــرد. 
ــه  ــی و ب ــیوه قبل ــان ش ــا هم ــم ب ــگ ه ــابقات لی ــه مس ــز، ادام غیرمتمرک

ــد شــد. ــزار خواه ــت و برگشــت برگ صــورت رف
ــت  ــس از شکس ــین، پ ــپاهان صدرنش ــابقات س ــه از مس ــن هفت در ای
ــه مصــاف مــس  ــد ب ــی نیم فصــل نخســت، بای ــه پایان ــده هفت غافلگیرکنن
رفســنجان بــرود. شــاگردان رحمــان محــدی راد در هفتــه ســیزدهم 
مقابــل تیــم قعرنشــین آذرباتــری شکســت خوردنــد امــا خیــال ایــن تیــم 
ــه  ــظ صدرنشــینی راحــت اســت. ســپاهان از جمل ــت حف ــان از باب همچن
مخالفیــن برگــزاری نیم فصــل دوم لیــگ بــه صــورت رفــت و برگشــت بــود 
و تــاش زیــادی کــرد کــه مســابقات به صــورت متمرکــز برگــزار شــود امــا 

ــا اســتقبال دیگــر باشــگاه ها همــراه نشــد. ــم ب ــن تی پیشــنهاد ای
ــل  ــاب مل ــا راه ی ــه ب ــن هفت ــه در ای ــهرداری ارومی ــی ش ــم رده دوم تی
ــر  ــگ برت ــل لی ــن فص ــاز ای ــاب شگفتی س ــود. راه ی ــرو می ش ــوان روب مری
ــود را  ــب خ ــم، اس ــه پنج ــتن در رتب ــا قرارداش ــود و ب ــوب می ش محس
بــرای رســیدن بــه مرحلــه پلــی آف زیــن کــرده اســت. شــهرداری ارومیــه 
هــم منتظــر لغــزش دوبــاره ســپاهان اســت تــا خــود را بــه صــدر جــدول 

ــر کنــد. نزدیک ت
ــم  ــاف ه ــه مص ــه ب ــن هفت ــایپا در ای ــکان و س ــی پی ــای تهران تیم ه
می رونــد. رکــوردداران قهرمانــی و نایب قهرمانــی لیــگ برتــر در شــرایطی 
ــرار دارد و از مدعیــان  ــرو می شــوند کــه پیــکان در رده ســوم ق باهــم روب
ــی لیــگ اســت امــا ســایپا نشــانی از تیــم مدعــی ســال های  قهرمان

ــت. ــتاده اس ــدول ایس ــیزدهم ج ــدارد و در رده س ــته ن گذش
ــه  ــان را ب ــا طلوع کی ــه علیرض ــه ای ک ــتین هفت ــزد در نخس ــهداب ی ش
عنــوان ســرمربی روی نیمکــت خــود می بینــد، بایــد بــا شــهرداری گنبــد 
ــل دوم  ــد وارد نیم فص ــره ای جدی ــا چه ــم ب ــا ه ــود. گنبدی ه ــرو ش روب
می شــوند. ایــن تیــم در تعطیــات چنــد بازیکــن خــود را از دســت داد و 

چنــد بازیکــن جدیــد جــذب کــرد.

رسیدگی به پرونده مجوز حرفه ای
 ۳ باشگاه ایرانی تا پایان هفته 

بــا اعــام کنفدراســیون فوتبــال آســیا جلســه رســیدگی بــه درخواســت 
ســه باشــگاه ایرانــی مبنــی بــر صــدور مجــوز حرفــه ای ۱۶ دی مــاه برگــزار 

می شــود. 
ــیون  ــام کنفدراس ــا اع ــوان - ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــی  ــگاه ایران ــه باش ــت س ــه درخواس ــیدگی ب ــه رس ــیا جلس ــال آس فوتب
ــر صــدور مجــوز  ــی ب ــر ســیرجان( مبن )پرســپولیس، اســتقال و گل گه

حرفــه ای روز ۶ ژانویــه )پنجشــنبه ۱۶ دی مــاه( برگــزار می شــود.
ــن ۳  ــه ای ــن ک ــر ای ــی ب ــد مبن ــر ش ــری منتش ــش خب ــد روز پی چن
باشــگاه از رقابــت هــای آســیایی حــذف شــده انــد و حــاال احتمــال دارد 

ــند. ــیا برس ــان آس ــگ قهرمان ــه لی ب

پیشنهاد رسمی پرسپولیسی ها به بیرانوند تایید شد 

مدیــران باشــگاه پرســپولیس بــه علیرضــا بیرانونــد پیشــنهاد بازگشــت 
بــه ایــن تیــم را داده انــد. 

ــا  ــش علیرض ــس از درخش ــوان، پ ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بیرانونــد در تیــم فوتبــال پرســپولیس، ایــن بازیکــن راهــی لیــگ بلژیــک 

و ســپس پرتغــال شــد.
ــنهاد  ــد پیش ــا بیرانون ــه علیرض ــپولیس ب ــگاه پرس ــران باش ــاال مدی ح

ــد. ــم را داده ان ــن تی ــه ای ــت ب بازگش
ســرخ ها پــس از جدایــی رادوشــویچ، حــاال بــا حامــد لــک در 
ــرو در  ــتند. بی ــد هس ــذب بیرانون ــال ج ــه دنب ــد و ب ــه می دهن ــگ ادام لی
ــن تیــم  ــی را پشــت ســر گذاشــته و ســتاره ای پرســپولیس روز هــای خوب

ــت. ــوده اس ب

اکیپ: 
لیون می خواهد هر چه زودتر آزمون را

 به خدمت بگیرد 

روزنامــه مشــهور فرانســوی از عــزم جــدی لیــون بــرای جــذب ســردار 
آزمــون خبــر داد. 

بــه گــزارش تســنیم، هوگــو ژویلــم، خبرنــگار روزنامــه اکیــپ فرانســه 
نوشــت: ســردار آزمــون و پــدرش چندیــن بــار بــا نماینــدگان لیــون دیــدار 
ــن کار  ــدد و اصــرار دارد ای ــرارداد ببن ــا او ق ــد ب ــون می خواه ــد. لی کرده ان
ــون را  ــای آزم ــن بازی ه ــد. م ــام ده ــن انج ــان ممک ــریع ترین زم را در س
ــون  ــی اســت. آزم ــم خوب ــردم. مهاج ــال ک ــا دنب ــان اروپ ــگ قهرمان در لی
ــداوم روی دروازه  ــری م ــت و خط ــی نیس ــازی ترکیب ــدی در ب ــن ب بازیک
حریفــان خواهــد بــود. هنــگام بــازی بــدون تــوپ هــم احســاس آرامــش 

دارد.
ــق ببخشــد و  ــون عم ــب لی ــه ترکی ــد ب ــون می توان ــزود: آزم ــم اف ژویل
ــش در  ــرای چرخ ــی ب ــان کاف ــد بازیکن ــم می گوی ــم ه ــن تی ــرمربی ای س

ــدارد. ــازی  ن ب
ــان  ــت در تابســتان ۲۰۲۲ پای ــا زنی ــون ب ــردار آزم ــی س ــرارداد کنون ق
خواهــد یافــت. زنیــت بــرای کســب درآمــد حداقلــی می خواهــد آزمــون را 

ــد. ــه بفروش ــای ژانوی ــره نقل وانتقال ه در پنج

مسابقات کشوری کشتی آزاد در گرگان
 با سفر رئیس جمهوری همزمان نیست 

محمــد ابراهیــم امامــی دربــاره تاریــخ برگــزاری مســابقات کشــتی آزاد 
قهرمانــی کشــور در شــهر گــرگان توضیخاتــی را بیــان کــرد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، محمــد ابراهیــم امامی ســخنگوی 
ــود  ــده ب ــا آم ــن در خبر ه ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی ــتی ب ــیون کش فدارس
کــه ســفر رئیــس جمهــوری بــه گــرگان بــا برگــزاری مســابقات کشــتی آزاد 
قهرمانــی کشــور و مرحلــه اول چرخــه ی انتخابــی تیــم ملــی همزمانــی دارد و 
احتمــاالً ایــن مســابقات بــه تعویــق بیفتــد، اظهــار داشــت: رئیــس فدراســیون 
ــر ریاســت جمهــوری  ــای الزم را از رئیــس دفت ــه پیگیری ه کشــتی بافاصل
ــن زمینــه  ــه عمــل آمــده مســاعدت الزم در ای انجــام و پــس از مذاکــرات ب

ــا رقابت هــای مذکــور رفــع شــد. انجــام و همزمانــی ایــن ســفر ب
ــی بزرگســاالن  ــه اینکــه رقابت هــای کشــتی آزاد قهرمان ــا اشــاره ب او ب
ــهر  ــاه در ش ــت ۲۴ دی م ــای ۲۱ لغای ــی روز ه ــه قبل ــق برنام ــور طب کش
ــکاری  ــا هم ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک ــود خاطرنش ــزار می ش ــرگان برگ گ
مســئوالن اســتان گلســتان، فدراســیون کشــتی و هیئــت کشــتی اســتان 
ــور  ــتی کش ــرای کش ــی ب ــیار باالی ــت بس ــه از اهمی ــابقات ک ــن مس ای
ــی تیــم  ــه چرخــه ی انتخاب ــه عنــوان اصلی تریــن مرحل برخورداراســت و ب

ــردد. ــزار گ ــی برگ ــطح مطلوب ــود در س ــوب می ش ــی محس مل

احتمــال  از  ایــران  ووشــوی  ملی پــوش 
 UFC مســابقات  اول  ســطح  در  حضــور 

می کنــد.  اســتقبال 
بــه گــزارش تســنیم، الهــه منصوریــان 
ــی  ــابقات قهرمان ــا در مس ــدال ط ــده م دارن
 ،۲۰۱۳ ســال های  در  جهــان  ووشــوی 
در  نقــره  مــدال  دارنــده  و   ۲۰۱۹ و   ۲۰۱۷
تورنمنــت تورنتــو ۲۰۰۹ و دارنــده مــدال برنــز 
ــرای  ــه اش ب ــکارا ۲۰۱۱ از عاق ــای آن بازی ه
)UFC( ســخن  آزاد  مبــارزات  در  شــرکت 
www.« گفــت. او در گفت وگــو بــا ســایت
mmacrossfire.com« گفــت: اگــر شــما 
 UFC مــن را انتخــاب کنیــد کــه در ســازمان
ــم  ــلمان خواه ــکار مس ــا زن ورزش ــم، تنه باش
ــزرگ  ــه ب ــده جامع ــم نماین ــه می توان ــود ک ب

ــم. ــارزات باش ــن مب ــلمانان در ای مس
زن  هیــچ  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
مــن  نــدارد.  UFC حضــور  در  مســلمانی 
ــته  ــور داش ــابقات حض ــن مس ــم در ای می توان
بزرگتــر  جامعــه  یــک  نماینــده  باشــم، 
)مســلمانان( باشــم و می توانــم بــا حجابــم 
ــه  ــلمانان را ب ــه مس ــم هم ــم و می توان بجنگ
ــرکت  ــا در UFC ش ــاورم ت ــگاه بی ــن جای ای
ــرای  ــد درآمــد بیشــتری ب ــن می توان کننــد. ای
ــازمان  ــن س ــاورد و ای ــان بی ــه ارمغ UFC ب

می توانــد از ایــن طریــق گســترش یابــد.
ــرد:  ــح ک ــران تصری ــوی ای ــوش ووش ملی پ
ــه  ــت ک ــده ای اس ــن ای ــم ای ــر می کن ــن فک م
ــم  ــول خواه ــود. ق ــد ب ــر خواه ــامل و فراگی ش
آوردن  در  زمینــه  در  می توانــم  کــه  داد 
ــک  ــه UFC کم ــتر ب ــی بیش ــای مال کمک ه
 UFC کنــم. بــه عنــوان مثــال، اگــر ســازمان
حجاب هــای  و  لباس هــا  مــا،  از  بخواهــد 
مــا حمایــت مالــی کنــد، می توانیــد از آن 
ــم  ــن کار ه ــت ای ــد. باب ــب کنی ــد کس درآم
ــن  ــم در ای ــا می خواه ــم. تنه ــی نمی خواه پول
ــم  ــم. می خواه ــته باش ــور داش ــارزات حض مب

ــم. ــام باش ــان اس ــده جه نماین

ــری  ــش دیگ ــاله در بخ ــان ۳۰ س منصوری
مــن  کــرد:  خاطرنشــان  صحبت هایــش  از 
UFC را دنبــال می کنــم. ســعی می کنــم 
ــاً  ــم. واقع ــا کن ــته را تماش ــن رش ــارزات ای مب
ــت،  ــم اس ــن مه ــرای م ــن ب ــم ای ــر می کن فک
ــرا تمــام دنیــا UFC را تماشــا می کننــد و  زی
ــم  ــلمان می توان ــک زن مس ــوان ی ــه عن ــن ب م
ایــن کار را انجــام دهــم. ایــن حرفــه مــن 
ــرای  ــد. ب ــا آن را ببین ــم دنی ــت و می خواه اس
جهــان اســام و همچنیــن بــرای ایرانیــان ایــن 
ــن االن  ــود. م ــاق بســیار بزرگــی خواهــد ب اتف
در هنرهــای رزمــی ترکیبــی )MMA( تمریــن 
می کنــم کــه خیلــی ســخت اســت. واقعــاً 

ــه  ــم ب ــه می توان ــوم ک ــن ش ــم مطمئ می خواه
آنجــا )UFC( برســم، بنابرایــن بــرای ایــن کار 

ــم. ــن می کن ــخت تمری ــاً س واقع
قهرمـــان ووشـــوی ایـــران در بخـــش 
پایانـــی صحبت هایـــش هـــم خاطرنشـــان 
ـــب  ـــور و حبی ـــور مک گرگ ـــازرات ُکن ـــرد: مب ک
ــت  ــم. دوسـ ــال می کنـ ــدوف را دنبـ نورماگمـ
 UFC ــارزات ــرم مبـ دارم در وزن ۵۶ کیلوگـ
شـــرکت کنـــم. شـــرکت در وزن ســـبک تر را 
ترجیـــح می دهـــم. مـــن خیلـــی قـــد بلنـــد 
هســـتم و حـــرکات دســـت و پایـــم خیلـــی 
ــرای  ــا بـ ــتی امـ ــت. ورزش کشـ ــریع اسـ سـ
ایرانیـــان نیـــز بســـیار مهـــم اســـت. کشـــتی 
ـــران در  ـــت و ای ـــران اس ـــک ای ـــماره ی ورزش ش
ـــن آن  ـــت. م ـــوب اس ـــیار خ ـــه بس ـــن زمین ای
ســـبک کشـــتی را از ووشـــو دارم و روی ســـبک 
خـــودم بـــرای فنـــون زمینـــی کار می کنـــم. 
دوســـت دارم بـــا ُرز ناماجونـــاس )مبـــارز 
ـــر  ـــم. او از نظ ـــارزه کن ـــی( مب ـــدار آمریکای نام
ـــت دارم در  ـــت و دوس ـــان اس ـــک قهرم ـــن ی م
ـــم.  ـــش بکش ـــه چال ـــودم را ب ـــا او خ ـــارزه ب مب
همچنیـــن دوســـت دارم بـــا ولـــی ژانـــگ از 
ـــن را در  ـــما روزی م ـــم. ش ـــارزه کن ـــن مب چی
ـــن  ـــاً دارم روی ای ـــد و واقع ـــد دی UFC خواهی

موضـــوع کار می کنـــم.

ــال  ــد در فوتب ــی می گوی ــر ورزش ــک مدی ی
برخی هــا  و  اســت  قشــنگ  ایده هــا  فقــط 
می دهنــد  تبلیغاتــی  شــعارهای  می آینــد 
ــن  ــه ای ــد ب ــاور نمی کنن ــم ب ــا ه ــا خیلی ه ام

ــود.  ــل ش ــعارها عم ش
ــنا  ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــعود رضایی مس
ــان  ــال از زم ــاره عملکــرد فدراســیون فوتب درب
ــر  ــرد: ه ــار ک ــد اظه ــت جدی ــور مدیری حض
ــه ای  ــد برنام ــد روی کار بیای ــی می خواه کس
ــیاری  ــن بس ــر م ــه نظ ــد. ب ــی می کن را معرف
ــان زده  ــدس و گم ــاس ح ــر اس ــا ب از حرف ه
ــی  ــه اتفاق ــد چ ــل نمی دانن ــود و در عم می ش
ــه  ــک برنام ــد ی ــت دارن ــه دوس ــد. هم می افت
ایــده ال داشــته باشــند، برنامــه ریــزی درســتی 
ــی  ــای اروپای ــل لیگ ه ــان مث ــگ  م ــد، لی کنن
باشــد و از نظــر کیفــی درآمدزایــی وجــود 
داشــته باشــد امــا چــون زیــر ســاخت ها 

ــم. ــت می خوری ــن بس ــه ب ــدارد ب ــود ن وج
ــش  ــتم نق ــوز نتوانس ــا هن ــه داد: م او ادام
کشــورمان  مســائل  تمــام  در  را  تبلیغــات 
حــل کنیــم و حــق پخــش تلویزیونــی کــه در 
ــی دارد در کشــور  ــا ســودهای فراوان تمــام دنی
مــا وجــود نــدارد. برخی هــا بــدون اینکــه 
ــه ای  ــکات ریش ــردن مش ــدا ک ــال پی ــه دنب ب
فوتبــال باشــند، وارد ورزش شــدند چــون ایــن 
مشــکات بــه راحتــی قابــل حــل نیســت. مــن 

هــم قبــول نــدارم یــک نفــر ایــن مشــکات را 
ــه  ــر اینک ــرد و وارد شــود؛ مگ ــم بگی دســت ک
هــدف ســر و ســامان دادن بــه فوتبــال نباشــد 
ــگاه خاصــی باشــد. ــه جای و هــدف رســیدن ب
ــه  ــرد: البت ــه ک ــی اضاف ــر ورزش ــن مدی ای
ــد  ــاش کن ــر ت ــک نف ــه ی ــد نیســت ک ــن ب ای
ــه صــورت  ــا ب ــی برســد ام ــای باالی ــه ج ــا ب ت
ــه  ــد، متوج ــو می روی ــه جل ــی رو ب ــی وقت تیم
ــه  ــد ک ــوید و می بینی ــدی می ش ــکات ج مش
تجربــه برخــورد بــا ایــن مشــکات را نداشــتید. 
ــا  ــد و ب ــری کار می کردی ــای دیگ ــا در فض قب

ــی مواجــه نشــدید. ــن چنین ــای ای ضرره
او بــا بیــان اینکــه » مشــکات فوتبــال هــم 
ــت«  ــور اس ــادی کش ــکات اقتص ذره ای از مش

ــا  ــد ب ــد بگویی ــس نمی توانی ــرد: پ ــوان ک عن
حــل  را  مشــکات  می توانیــد  دیپلماســی 
کنیــد چــون در ســطح کان هــم ایــن مشــکل 
رفــع نشــده اســت. اقتصــاد حاکــم بــر فوتبــال 
ــد  ــر بیای ــک نف ــه ی ــت ک ــتقل نیس ــا مس م
و بگویــد بــا دیپلماســی مشــکات را حــل 
می کنیــم. فقــط ایده هــا قشــنگ اســت و 
تبلیغاتــی  شــعارهای  می آینــد  برخی هــا 
ــد  ــاور نمی کنن ــم ب ــا ه ــا خیلی ه ــد ام می دهن

ــود. ــل ش ــعارها عم ــن ش ــه ای ب
پیرامــون  حواشــی  دربــاره  رضاییــان 
اســتقال و پرســپولیس و بحــث خصوصــی 
ــم اســتقال  ســازی آن هــا گفــت:  بعیــد می دان
و پرســپولیس خصوصــی ســازی شــوند چــون 

ــد،  ــام دهن ــن کار را انج ــتند ای ــر می خواس اگ
تــا کنــون انجــام شــده بــود. سال هاســت 
ــی  ــکات خصوص ــروج از مش ــنویم راه خ می ش
ــری  ــای دیگ ــکات ج ــا مش ــت ام ــازی اس س
اســت. بایــد راه هــای درآمدزایــی را زنــده کنیــم. 
ــن تیم هــا را می خــرد،  ــد و ای کســی کــه می آی
ــاید  ــند، ش ــته باش ــداف اقتصــادی داش ــر اه اگ
موفــق شــوند امــا کســانی کــه بــه دنبــال منافع 

ــد. ــا می کنن ــند، ره ــان باش ــخصی خودش ش
را  قانونــی  ادامــه داد: ســال گذشــته  او 
ــی  ــان خارج ــت بازیکن ــا ممنوعی ــه ب در رابط
اعمــال کــرده بودنــد امــا امســال بــرای همــان 
باشــگاه هایی ایــن قانــون را برداشــتند کــه 
پرونده هــای  و  بدهکاری هــا  تمــام  دلیــل 
ــد  ــود. باشــگاه های دیگــر هــم بودن خارجــی ب
کــه هیــچ مشــکلی در ایــن خصــوص نداشــتند 
و همیشــه خــوش حســاب بودنــد امــا بــه 
انــدازه دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال 
پیگیــر ایــن قانــون نبودنــد. بــه همیــن شــکل 
ــه  ــا ادام ــا در فیف ــرای پرونده ه ــم ماج ــاز ه ب

ــت. ــد داش خواه
ــه نظــرم  ــان کــرد: ب ــان بی ــان در پای رضایی
ــه  ــود ک ــرت می ش ــث عب ــیا باع ــذف از آس ح
درســت تصمیــم گرفتــه شــود. خــط فکری هــا 
ــت و  ــتباه اس ــی اش ــان خارج ــاره بازیکن درب

ــد. ــام می دهن ــد را انج ــه نبای کاری ک

ــزار  ــی ۱۹ دی برگ ــکتبال در حال ــیون بس ــات فدراس انتخاب
می شــود کــه طبــق اساســنامه جدیــد تغییراتــی در اعضــا 

ــت.  ــده اس ــاد ش ایج
ــات فدراســیون بســکتبال طبــق  ــارس، انتخاب ــه گــزارش ف ب
ــاه  ــم دی م ــان روز نوزده ــی وزارت ورزش و جوان ــم اعام تقوی
برگــزار خواهــد شــد. انتخابــات ایــن دوره بــا اساســنامه جدیــد 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــا افزای ــداد اعض ــد و تع ــد ش ــزار خواه برگ

ــته اســت. داش
جــاری  ســال  تیرمــاه   ۱۲ روز  فدراســیون ها  اساســنامه 
ــز در  ــاه نی ــد و در مهرم ــب ش ــان تصوی ــورای نگهب ــط ش توس
مجمــع عمومــی فدراســیون بســکتبال مصــوب شــد کــه تعــداد 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــی پی ــل توجه ــش قاب ــع افزای ــای مجم اعض
انتخاب نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران در 

کمیسیون های مربوطه
در اساســنامه جدیــد نماینــده ســه قشــر ورزشــکاران، مربیان 
و داوران بایــد توســط کمیســیون هــای مربوطــه انتخــاب شــوند. 
رای گیــری در ایــن کمســیون ها مدتــی پیــش انجــام و اســامی 

رای دهنــدگان مشــخص شــد.

طبــق ایــن برنامــه محمــد کســایی پــور، صفــا علــی کمالیان، 
ــان( محمــد  ــده مربی ــان )نماین ســپیده جعفــری و آیلیــن ملکی
ــدی،  ــد اس ــی، ناهی ــم میرزای ــه، میث ــان زنگن ــیدی، آرم جمش
دالرام وکیلــی و نگیــن رســولی )نماینــده ورزشــکاران( و محمــد 
رجبــی و بهــاره ســعیدی فــر )نماینــده داوران( در ایــن انتخابــات 

خواهنــد بــود.
 نماینده باشگاه ها

در اساســنامه جدیــد نماینــده باشــگاه ها هــم افزایــش داشــته 
ــاب  ــیون انتخ ــط فدراس ــی توس ــنامه قبل ــاف اساس ــت و برخ اس
نخواهنــد شــد و باشــگاه های لیــگ برتــری کــه شــامل کمیســیون 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــع دارن ــق رای در مجم ــوند، ح ــاده ۵  ش م
تنهــا ۱۲ باشــگاه در بخــش مــردان و زنــان ثبــت شــده در لیــگ 
ــند.  ــته باش ــع رای داش ــد در مجم بســکتبال هســتند و می توانن

 سرپرست ها می توانند رای دهند
در اساســنامه قبلــی سرپرســت های هیات هــای اســتانی 
ــد  ــق رای خواهن ــد ح ــا در دوره جدی ــتند، ام ــق رای نداش ح
داشــت. در حــال حاضــر هــم هیــات هــای مرکــزی و خراســان 
جنوبــی بــا سرپرســت اداره می شــوند و ســایر هیات هــا بــا 

ــتند. ــس هس رئی
 انتخاب نواب رئیس، کارشناس خبره، خزانه دار، 

نماینده استانی و نماینده ورزشکاران در مجمع
ــرای انتخــاب  ــری ب ــر رای گی ــاوه ب ــد ع در اساســنامه جدی
ــه دار،  ــره، خزان ــان خب ــس، کارشناس ــواب رئی ــرای ن ــس، ب رئی
نماینــده اســتانی و نماینــده باشــگاه ها هــم رای گیــری خواهــد 
شــد.هر نامــزدی تیــم خــود را هــم بــه اعضــای مجمــع معرفــی 

ــری می شــود. ــم رای گی ــا ه ــرای آنه ــرد و ب ــد ک خواه
افزایش اعضای هیات رئیسه به ۱۱ نفر

ــر  ــه ۱۱ نف ــم ب ــات رئیســه ه ــش رو هی ــق اساســنامه پی طب
افزایــش پیــدا کــرده کــه ۸ نفــر در مجمــع انتخــاب و ۳ نفــر دیگر 
ــده ورزش  ــگاه ها، نماین ــی دانش ــات علم ــو هی ــر عض ــک نف ) ی
دانــش آمــوزی و دبیــرکل فدراســیون ( منصــوب خواهنــد شــد.

محمدرضــا صالحیــان، دبیــر مجمــع انتخاباتــی بســکتبال در 
ــان  ــق هم ــات طب ــت: انتخاب ــار داش ــارس اظه ــا ف ــو ب گفت وگ
اعــام قبلــی ۱۹ دی مــاه برگــزار خواهــد شــد و هنــوز اســامی 
ــاده  ــا آم ــوت نامه ه ــام نشــده اســت. دع ــی اع ــای نهای نامزده
شــده و مــا آمادگــی کامــل بــرای برگــزاری انتخابــات را داریــم.

مربــی تیــم ملــی تکوانــدو گفــت: مطمئــن باشــید تکوانــدوی 
ایــران بــه روزهــای خــوب بــاز خواهــد گشــت. 

ــا تســنیم، درخصــوص  ــو ب ــد باقری معتمــد در گفت وگ محم
حضــور تیــم معتمــد در رقابت هــای لیــگ برتــر تکوانــدو اظهــار 
ــودم، چنــد نفــر از  ــًا اعــام کــرده ب داشــت: همانطــور کــه قب
قهرمانــان ملــی در تیــم معتمــد دور هــم جمــع شــدند و تــاش 
ــان در  ــرای حضــور چهره هــای جوان خواهنــد کــرد فرصــت را ب

ــار  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــد. برخــی از بچه هــای م لیــگ فراهــم کنن
در هفتــه گذشــته لیــگ بــه میــدان رفتنــد و مســابقات فرصــت 
خوبــی بــرای آنهــا بــود تــا توانایی هــای خــود را نشــان بدهنــد. 
ــی معرفــی  ــه تیــم مل تیــم معتمــد حتــی اگــر یــک بازیکــن ب

کنــد، کار خیلــی بزرگــی انجــام داده اســت.
ــی در طــول  ــر بازیکن ــه اگ ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
برگــزاری رقابت هــای لیــگ توانایی هــای خــود را نشــان بدهــد 
فرصــت حضــور در تیــم ملــی را خواهــد داشــت، تاکیــد کــرد: 
ــه  ــه ای ب ــدو در نام ــگ تکوان ــای لی ــزاری رقابت ه ــش از برگ پی
ــای  ــا هوگوه ــابقات ب ــم مس ــت کردی ــگ، درخواس ــازمان لی س
بازیکــن ۱۰۰  روی  بتوانیــم  تــا  برگــزار شــود  بین المللــی 
ــی کار  ــای ایران ــن هوگوه ــا ای ــم. ب ــدا کنی ــناخت پی ــد ش درص
مــا خیلــی ســخت خواهــد داشــت. در مســابقات انتخابــی تیــم 
ملــی از هوگوهــای بین المللــی اســتفاده کردیــم و دیدیــم چــه 
ــا  ــده ب ــای آین ــدوارم در هفته ه ــدند. امی ــذف ش ــی ح بازیکنان
ــی  ــای بین الملل ــا هوگوه ــابقات ب ــگ، مس ــازمان لی ــر س تدابی
ــه بازیکنــان داشــته  برگــزار شــود تــا شــناخت کافــی نســبت ب

باشــیم.
مربــی تیــم ملــی تکوانــدو در خصــوص تاثیــر تعویــق 

مســابقات جهانــی روی برنامه هــای تیــم ملــی گفــت: مــا 
ــدت  ــد م ــه ای بلن ــه برنام ــرا ک ــم، چ ــه می دهی ــان را ادام راهم
ــظ  ــرای حف ــش رو ب ــای پی ــم در تورنمنت ه ــد بتوانی ــم. بای داری
ــادی  ــد می ــال جدی ــم. در س ــاش کنی ــگ ت ــب رنکین و کس
مســابقات المپیــک دانشــجویان، بازی هــای کشــورهای اســامی 
ــد در  ــت و بای ــم داش ــش خواهی ــیایی را در پی ــای آس و بازی ه
ایــن مســابقات بــرای کســب امتیــاز تــاش کنیــم و همچنیــن 
بتوانیــم بــه ترکیــب خوبــی بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی 

ــم. ــدا کنی ــان دســت پی جه
باقری معتمــد در خصــوص بازگشــت تیــم ملــی تکوانــدو بــه 
روزهــای خــوب خــود تصریــح کــرد: صد در صــد مطمئن باشــید 
ــول را  ــن ق ــن ای ــم و م ــاز می گردی ــه روزهــای خــوب خــود ب ب
می دهــم کــه ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. ۲۵ تکوانــدوکاری کــه 
ــادی حضــور  ــد در مســابقات زی ــی راه یافتن ــم مل ــه اردوی تی ب
ــد نیــز تحــت  ــد و حتــی ۹ نفــری کــه خــط خوردن پیــدا کردن
ــی پیشــنهاد داده اســت  ــود. کادرفن ــد ب ــی خواهن ــر کادرفن نظ
کــه هــر چــه ســریعتر تیــم امیــد تشــکیل شــود تــا ایــن بچه هــا 
ــم  ــرای تی ــی ب ــازی خوب ــوند و پشتوانه س ــظ ش ــم حف در آن تی

ملــی بزرگســاالن انجــام شــود.

می خواهم نماینده جهان اسالم در UFC باشم

حذف سرخابی ها از آسیا عبرت می شود

برخی  در فوتبال فقط شعارهای تبلیغاتی می دهند

رئیس جدید بسکتبال با چه شرایطی انتخاب می شود؟ 

 قول می دهم به روزهای خوب تکواندوی ایران بازگردیم
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اوقات شرعى شهر تهران

برنامــه  ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان  شــرقی از ســهم ۳.۲۷ درصــدی بخــش 
کشــاورزی اســتان در ایجــاد ارزش افــزوده خبــر داد 
و گفــت: رتبــه ســرانه ارزش افــزوده آذربایجــان 

ــت.  ــدود ۲۶ اس ــش ح ــن بخ ــرقی در ای ش
بــه گــزارش ایســنا، داود بهبــودی در جلســه 
ــن و نهایی ســازی برنامه هــای رشــد اقتصــادی  تدوی
اســتان در بخــش کشــاورزی و آب اظهــار کــرد: در 
ــه رشــد هشــت  دولــت جدیــد رویکــرد دســتیابی ب
ــی از  ــه بخش ــود ک ــال می ش ــاد دنب ــدی اقتص درص
ــی  ــره وری و بخش ــای به ــق ارتق ــد از طری ــن رش ای
ــود. ــق ش ــد محق ــرمایه گذاری بای ــق س ــم از طری ه
کــه  هایــی  برنامه ریــزی  طبــق  افــزود:  وی 
صــورت می گیــرد چهــل درصــد رشــد هشــت 
درصــدی اقتصــاد بایــد از محــل ارتقــای بهــره وری و 
شــصت درصــد هــم از محــل ســرمایه گذاری ایجــاد 

شــود.
وی تصریــح کــرد: دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
در  و  باشــد  یکســاله  پروســه  یــک  نمی توانــد 
ــد  ــان مــدت بای ــا می ــاه مــدت و ی رویکردهــای کوت
نــگاه مــا چندیــن ســاله بــوده و رشــد مــورد انتظــار 
ــق شــود. ــدی محق ــده و ســال های بع در ســال آین
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شــرقی عــاوه بــر ظرفیت هــای قانــون 
بودجــه اعــم از اعتبــارات و نیــز منابــع پیش بینی شــده 
ــع  ــز مناب ــه تجهی ــه ب ــزوم توج ــر ل ــره ۱۸ ب در تبص
غیردولتــی هماننــد صندوق هــا، اشــکال مختلــف 
ــی و  ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــی جل ــن مال تامی
بــازار ســرمایه تاکیــد کــرد. همچنیــن سیاســت گذاری 
ــهیل گری و  ــی و تس ــرم حمایت ــای ن ــه برنامه ه و ارائ

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــع را م ــع موان رف
بخــش   فعلــی  جایــگاه  شــد:  متذکــر  وی 

اگــر  و  اســت  نقــد  مــورد  اســتان  کشــاورزی 
می خواهیــم ســرعت رشــد اقتصــادی اســتان از 
ــدا  ــی پی ــد راه حل ــر رود بای ــور باالت ــن کش میانگی
ــد. ــا یاب ــگاه بخــش کشــاورزی ارتق ــه جای ــم ک کنی
ــزوده  ــق ارزش اف ــدرت خل ــرد: ق ــح ک وی تصری
ــی از  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــاورزی ب در بخــش کش
ــا  ــایر بخش ه ــزوده در س ــق ارزش اف ــط خل متوس
ــب در  ــر مترمکع ــه ه ــوری ک ــه ط ــت، ب ــن اس پایی
بخــش کشــاورزی بــرای ســه نفــر و در بخــش 
صنعــت بــرای بیــش از هشــتاد نفــر ایجــاد اشــتغال 

می کنــد.
بهبــودی در عیــن حــال خاطرنشــان کــرد: ســهم 
بخــش کشــاورزی اســتان در GDPR و اشــتغال 
نشــان می دهــد بهــره وری نیــروی کار در ایــن بخــش 

ــت. ــوری اس ــط کش ــر از متوس ــیار پایین ت بس
معــاون  کامــی،  محمــد  جلســه  ادامــه  در 
ــان  ــتاندار آذربایج ــادی اس ــور اقتص ــی ام هماهنگ
بــه رشــد  از راه هــای دســتیابی   شــرقی یکــی 
اقتصــادی در بخــش کشــاورزی را ایجــاد هلدینــگ 
ــت در  ــت: الزم اس ــت و گف ــاورزی دانس ــای کش  ه
ــول  ــه پ ــته ب ــا وابس ــه صرف ــی ک ــار پروژه های کن
ــا و  ــاح فراینده ــل اص ــی مث ــه روش های ــت ب اس
ــت  ــرمایه در جه ــان س ــا صاحب ــوب ب ــورد مطل برخ

کنیــم. فکــر  جلــب ســرمایه گذاری 
اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
ــه  ــن ک ــرای ای ــد: ب ــر ش ــم متذک ــرقی ه آذربایجان ش
بحث هــای توســعه ای اســتان بــه ســرانجام رســد 
بایــد نشســت های ویــژه ای بــا مدیــران برگــزار کنیــم، 
ــویم  ــارج ش ــتگاه ها خ ــدی دس ــک بع ــای ت از رفتاره
و اقدامــات علی حــده ای انجــام دهیــم تــا اســتان 

ــد. ــرفت کن پیش
ــازمان  ــس س ــی، رئی ــر فتح ــه اکب ــن جلس در ای
جهــاد کشــاورزی اســتان ضمــن تاکیــد بــر  تفکیــک 
ــه  ــه ارائ ــاورزی، ب ــای آب و کش ــری فعالیت ه ناپذی
هشــت  رشــد  پروژه هــای  مــورد  در  گزارشــی 
ــش  ــت بخ ــوزه، اهمی ــن ح ــاد در ای ــدی اقتص درص
ــی و  ــت اراض ــی و وضعی ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

ــت. ــتان پرداخ ــاورزی اس ــیمای کش س
آب  شــرکت  مدیرعامــل  غفــارزاده،  یوســف   
منطقــه ای اســتان نیــز وضعیــت آبــی، کشــاورزی و 

ســدهای آذربایجان شــرقی را تشــریح کــرد.

انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران طــی نامــه ای بــه 
ــوه  ــورد نح ــازی در م ــفاف س ــتار ش ــورس کاال، خواس ــرکت ب ش
تعییــن قیمــت پایــه شــمش و محصــوالت فــوالدی، آهــن 

ــت. ــده اس ــن ش ــنگ آه ــه س ــانتره و گندل ــفنجی، کنس اس
بـــه گـــزارش مهـــر، انجمـــن تولیدکننـــدگان فـــوالد ایـــران 
ــورس  ــرکت بـ ــل شـ ــه مدیرعامـ ــادی بـ ــه ای انتقـ ــی نامـ طـ
کاال ایـــران، اعتـــراض خـــود را نســـبت بـــه رویـــه اخیـــر ایـــن 
ــکل های  ــدی و تشـ ــای تولیـ ــا واحدهـ ــه بـ ــرکت در مواجهـ شـ
ـــورس  ـــوان کـــرده کـــه ب ـــوالد عن ـــراز داشـــت. انجمـــن ف صنفـــی اب
کاال، »بـــه لحـــاظ عـــدم اطاع رســـانی کارشناســـی و در شـــأن 
واحدهـــای تولیـــدی و همچنیـــن عـــدم تعامـــل مناســـب بـــا 
تشـــکل های صنفـــی، یکـــی از تاریک تریـــن دوران خـــود را 

ســـپری می کنـــد.«
ــیوه  ــوص ش ــش هایی در خص ــرح پرس ــا ط ــوالد ب ــن ف انجم
تعییــن قیمــت پایــه عرضــه محصــوالت زنجیــره فــوالد در بــورس 
ــورس کاال  ــرد ب ــی از عملک ــش خصوص ــی بخ ــه نارضایت کاال، ب
ــای  ــه ج ــورس کاال ب ــا ب ــه آی ــت ک ــیده اس ــرده و پرس ــاره ک اش
ــه  ــادل عرض ــانی و تع ــرای به هم رس ــتقل ب ــازمانی مس ــه س اینک
ــت در  ــزار دول ــه اب ــد، ب ــی باش ــت واقع ــف قیم ــا و کش و تقاض

ــت؟ ــده اس ــل ش ــن تبدی ــتوری نوی ــذاری دس قیمت گ
در نامــه انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــه بــورس کاال 
ــان  ــورخ ۱۸ آب ــماره ۸۶۱/ص/۰۰ م ــه ش ــرو نام ــت: پی ــده اس آم
ــچ  ــفانه هی ــابق، متاس ــی س ــرد تعامل ــاف رویک ــه برخ ۱۴۰۰ ک
ــده  ــل نش ــن واص ــن انجم ــه ای ــرکت ب ــوی آن ش ــخی از س پاس
ــورس کاال کــه مــی بایســت در شــفافیت  اســت و از آنجــا کــه ب
و تعامــل حداکثــری پیشــرو باشــد، در شــرایط فعلــی بــه لحــاظ 
عــدم اطــاع رســانی کارشناســی و در شــأن واحدهــای تولیــدی و 
همچنیــن عــدم تعامــل مناســب بــا تشــکل هــای صنفــی، یکــی 
ــت  ــا عنای ــن دوران خــود را ســپری مــی کنــد و ب از تاریــک تری
بــه اینکــه متاســفانه در رویکــرد وزارت جدیــد صمــت، جلســات 
ــورس کاال و  ــور ب ــا حض ــوالد ب ــی ف ــه تخصص ــورتی کمیت مش
تشــکل هــای صنفــی برگــزار نگردیــده اســت، خواهشــمند اســت 
ــط کســب و کار در  ــود محی ــون بهب ــواد ۲ و ۳ قان ــتای م در راس

جهــت روشــن شــدن ابهامــات فعلــی در عملکــرد بــورس کاال بــه 
ــر پاســخ فرماییــد: ســواالت زی

۱- نحــوه تعییــن قیمــت پایــه شــمش و محصــوالت فــوالدی، 
آهــن اســفنجی، کنســانتره و گندلــه ســنگ آهــن چگونــه اســت؟ 
ــا را  ــت ه ــن قیم ــخاصی ای ــه اش ــکل از چ ــی و متش ــه مرجع چ
ــن خصــوص مشــورت  ــد؟ از چــه مراجعــی در ای ــد کــرده ان تایی

گرفتــه مــی شــود؟
ــه در  ــر عرض ــر ب ــتی ناظ ــررات باالدس ــاس مق ــر اس ــا ب ۲- آی
ــده  ــه کنن ــار عرض ــه در اختی ــت پای ــن قیم ــورس کاال، تعیی ب
ــورس کاال، جایــگاه عرضــه کننــده در  نیســت؟ در رویــه فعلــی ب

ــت؟ ــده اس ــف ش ــه تعری ــه چگون ــت پای ــن قیم تعیی
ــوالت  ــمش و محصـ ــه شـ ــت پایـ ــن قیمـ ــا در تعییـ ۳- آیـ
فـــوالدی، بقـــای شـــرکت هـــای کوچـــک و متوســـط و لـــزوم 
ـــا  ـــا صرف ـــود ی ـــی ش ـــه م ـــر گرفت ـــا در نظ ـــد آن ه ـــداوم تولی ت
آســـان تریـــن راهکارهـــا مبتنـــی بـــر قیمـــت هـــای جهانـــی 
ـــول  ـــدام فرم ـــا ک ـــال ب ـــور مث ـــه ط ـــرد؟ ب ـــی گی ـــرار م ـــر ق مدنظ
ـــن  ـــا آه ـــد ب ـــی توان ـــمش م ـــده ش ـــک تولیدکنن ـــباتی، ی محاس
ـــی  ـــزار تومان ـــمش ۱۲ ه ـــی، ش ـــزار تومان ـــدود ۹ ه ـــفنجی ح اس

)کمتـــر از قیمـــت قراضـــه( عرضـــه کنـــد؟
ــوالت  ــمش و محص ــت ش ــرای قیم ــتداللی ب ــه اس ــا چ ۴- ب
ــچ  ــا هی ــود ام ــی ش ــن م ــه تعیی ــت پای ــر قیم ــوالدی حداکث ف
حداقلــی بــرای آن )بــا توجــه بــه بهــای تمــام شــده تولیــد عرضــه 

ــردد؟ ــن نمــی گ ــر( تعیی ــدگان کوچــک ت کنن
۵- ویژگــی هــای فیزیکــی و آنالیــز شــیمیایی اســتاندارد )و یــا 
توافــق شــده( بــرای هــر محصــول از زنجیــره فــوالد چگونــه و بــر 

چــه اساســی تعییــن مــی شــود؟
ـــت و  ـــرد مثب ـــه رویک ـــف از اینک ـــراز تاس ـــن اب ـــان ضم در پای
ـــت،  ـــادی فعالی ـــای متم ـــال ه ـــول س ـــرکت در ط ـــی آن ش تعامل
ـــه  ـــی ب ـــم توجه ـــه ک ـــر جـــای خـــود را ب ـــک ســـال اخی در طـــی ی
ـــا تشـــکل  ـــدم مشـــورت مســـتمر ب نظـــرات بخـــش خصوصـــی و ع
ـــفاف و  ـــن غیرش ـــه تعیی ـــای آن از جمل ـــت و پیامده ـــا داده اس ه
ـــتمر  ـــرات مس ـــه و تغیی ـــای پای ـــت ه ـــول قیم ـــه فرم غیرمنصفان
ـــورس  ـــررات ب ـــاف الزم در مق ـــانی و انعط ـــه روز رس ـــدم ب آن، ع
کاال در خصـــوص تضامیـــن، تســـویه و ... بـــا وجـــود گســـترده 
تـــر شـــدن فعالیـــت هـــای آن و توجـــه نکـــردن بـــه تنـــوع 
ـــرای  ـــف ب ـــای مختل ـــرکت ه ـــارت در ش ـــد و تج ـــای تولی روش ه
عرضـــه و معاملـــه در بـــورس کاال بـــه وضـــوح قابـــل مشـــاهده 
ــرد  ــی از عملکـ ــش خصوصـ ــی بخـ ــب نارضایتـ ــت و موجـ اسـ
ـــه  ـــخ ب ـــن پاس ـــت ضم ـــمند اس ـــت، خواهش ـــده اس ـــورس کاال ش ب
ـــورس  ـــا ب ـــه آی ـــد ک ـــخص فرمایی ـــا مش ـــوق، صراحت ـــواالت ف س
ـــانی و  ـــم رس ـــه ه ـــرای ب ـــتقل ب ـــازمانی مس ـــت س ـــرر اس کاال مق
تعـــادل عرضـــه و تقاضـــا و کشـــف قیمـــت واقعـــی باشـــد یـــا 
ـــا  ـــا اساس ـــن؟ و ی ـــتوری نوی ـــذاری دس ـــت گ ـــت در قیم ـــزار دول اب
قـــرار اســـت بـــورس کاال نقـــش سیاســـت گـــذار در تنظیـــم 

ـــد؟ ـــا کن ـــوالد را ایف ـــازار ف ب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح کرد:

سهم ۳.2۷ درصدی کشاورزی 
آذربایجان شرقی در ایجاد ارزش افزوده 

نامه انتقادی انجمن فوالد به بورس کاال؛

بورس کاال تبدیل به ابزار دولت برای قیمت 
گذاری نوین شده است؟

ایجــاد فضــای جدیــد بــرای رفــع موانــع تولیــد، بــدون شــک رونــد 
از بخــش  افزایــش داده و ســرمایه ها  ســرمایه گذاری در کشــور را 

ــد. ــد ش ــه خواه ــد روان ــای مول ــه بخش ه ــد ب غیرمول
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــر عوامــل مختلفــی شــکل  ــان اینکــه انتظــارات تورمــی تحــت تاثی بی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــنا(، گف ــرمایه )س ــازار س ــه ب ــرد ب ــی گی م
ــی  ــت ول ــرخ ارز اس ــش ن ــی از افزای ــی ناش ــارات تورم ــی از انتظ بخش
طبــق پیــش بینــی هــای بــه عمــل آمــده، افزایــش نــرخ ارز در آینــده 

ــد داد. رخ نخواه
جعفــر قــادری عنــوان کــرد: در حــال حاضــر میــزان فــروش 
ــروش ارز  ــت حاصــل از ف ــات دول ــت بیشــتر شــده و وصــول مطالب نف
ــه  ــا همســایگان رو ب ــراودات کشــور ب ــه اســت. ســطح م ــش یافت افزای
افزایــش بــوده و کشــور بــا منعقــد کــردن قــرارداد بــا کشــورهایی مثــل 
ــایر  ــی و س ــای نفت ــر کااله ــرای تهات ــه خطوطــی ب آذربایجــان و ترکی
مــواد برقــرار کــرده اســت کــه امیدواریــم بــا تصیمــی درســت ورود ایــن 

ــی اضافــه نکنــد. ــه پول ــر میــزان پای پــول ب
ــزی در بودجــه  ــک مرک ــزان اســتقراض از بان ــت می ــزود: دول وی اف

ــق  ــع از طری ــری مناب ــت کس ــرار اس ــانده و ق ــر رس ــه صف ۱۴۰۱ را ب
فــروش اوراق بــه مــردم تامیــن شــود و قــرار نیســت بانک هــا از منابــع 
ــره  ــرخ به ــش ن ــل افزای ــد و در عم ــزی اســتفاده کنن ــک مرک ارزی بان

ــد. ــب نمی کن ــر ترقی ــن ام ــه ای ــا را ب ــی، بانک ه ــن بانک بی
نماینــده مــردم شــیراز و زرقــان در مجلــس شــورای اســامی 
در ادامــه، اظهــار کــرد: دولــت بــا افزایــش مالیــات و کاهــش ارز 
ــرای رفــع کســری بودجــه در نظــر گرفتــه  ترجیحــی مکانیســم هایی ب
ــای خــود در  ــوال و دارایی ه ــروش ام ــا ف ــت در نظــر دارد ب اســت. دول

ــت آورد. ــه دس ــری ب ــن کس ــرای تامی ــی ب ــتان ها، روش اس
بــه گفتــه قــادری؛ اســتان ها بایــد در فــروش امــوال دولــت فعال تــر 
باشــند. دولــت بایــد بــا اســتقرار ســامانه های فروشــگاهی و دسترســی 
بــه حســاب های مالیاتــی در وصــول مالیات هــا بــا جدیــت عمــل کنــد.
ــد ۸ ــی رش ــش بین ــت: پی ــه گف ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــه اســتان ها داده شــده محقــق  ــا اختیاراتــی کــه ب درصــدی اقتصــاد ب
ــری و آزاد راه  ــد پروژه هــای بخــش راه و تراب ــت بای خواهــد شــد و دول
هــارا واگــذار کنــد، بخــش مســکن را فعــال و بنگاه هــای تولیــدی کــه 
ــن  ــد. در ای ــد بازگردان ــدار تولی ــه م ــده را ب ــتفاده مان ــا اس ــد و ب راک

ــق  ــادی محق ــد اقتص ــته و رش ــاز گش ــد ب ــه تولی ــدواری ب ــورت امی ص
خواهــد شــد.

قــادری خاطــر نشــان کــرد: تســهیل مجوزهــای کســب و کار توســط 
دولــت و ایجــاد فضــا بــرای رفــع موانــع تولیــد، رونــد ســرمایه گذاری در 
ــش  ــرمایه ها از بخ ــورت س ــن ص ــد داد. در ای ــش خواه ــور را افزای کش

ــد بــه بخش هــای مولــد روانــه خواهــد شــد. غیرمول

ــم  ــت:  رق ــار داش ــس اظه ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
زیــادی بــه عنــوان درامدهــای دولــت از محــل حقــوق دولتــی معــادن 
در بودجــه ۱۴۰۱ در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد مشــخص شــود کــه 

تامیــن آن چگونــه خواهــد بــود. 
ــر  ــه خب ــش ب ــا در واکن ــا ایلن ــو ب ــروزی در گفت وگ ــت اهلل فی حج
احضــار مدیــران خودروســازی ها بــه ســازمان بازرســی بــه علــت احتــکار 
ــو  ــت دپ ــه عل ــده، ب ــانه ها آم ــه در رس ــرد: آنطــور ک ــار ک خــودرو اظه
ــه ســازمان  ــازار خودروســازان ب ــه عرضــه ب ــا و عــدم ب شــدن خودروه
بازرســی دعــوت شــده اند و از آنهــا توضیحاتــی خواســته شــده اســت، 
ــه احضــار توســط  ــد درســت باشــد چراک ــوان احضــار نمی توان ــا عن ام

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــام قضای مق
وی افــزود: ســازمان بازرســی دعــوت کــرده، اظهــارات را می شــنود 
و اگــر شــکایتی شــده باشــد بررســی یــا اگــر خــود شــواهدی داشــته 
باشــد ورود و بررســی می کنــد. بنابرایــن اگــر مدیــران خودروســازها را 
هــم خواســته باشــند در قالــب یــک دعــوت اســت ولــی عنــوان احضــار 

بــار قضایــی دارد و احتمــاال عنــوان درســتی نباشــد.
فیــروزی تصریــح کــرد: در کمیســیون در مــورد ایــن اتفــاق بحــث 
ــر دو  ــع در ه ــته کمیســیون صنای ــه گذش ــه در هفت ــز نشــده چراک نی
ــه طــور مســتمر روی بودجــه  ــر از جلســات صحــن، ب ــه غی شــیفت ب
ــات  ــن موضوع ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــود و فرصت ــته ب ــت گذاش وق

نبــود.

ایــن  جلســات  دربــاره  مجلــس  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
کمیســیون پیرامــون الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ گفــت: بودجــه ای 
کــه دولــت  داده بــه دو بخــش اســتانی و ملــی تقســیم شــده 
ــن  ــت. ای ــده اس ــتان ها داده ش ــه اس ــارات ب ــی اختی ــت و برخ اس
ــا در  ــا م ــت، ام ــود داش ــه وج ــه بودج ــه در الیح ــود ک ــوآوری ب ن
ــه  ــتانی چگون ــر بخــش اس ــا ب ــه نظــارت م ــم ک ــد ببینی ــس بای مجل
خواهــد بــود. چراکــه تــا االن اگــر بودجــه ای مثــًا مربــوط بــه وزارت 
ــر  ــتیم. اگ ــخ می خواس ــرده و پاس ــری ک ــود، از وزارت راه پیگی راه ب
ــت  ــن اس ــوال ای ــود س ــپرده ش ــتان ها س ــه اس ــه ب ــی از بودج بخش
ــد از  ــا بای ــد؟ آی ــد ش ــام خواه ــس انج ــارت مجل ــه نظ ــه چگون ک
ــن  ــوز ای ــور؟ هن ــا وزارت کش ــود ی ــری ش ــه پیگی ــه مربوط وزارتخان

ــت. ــخص نیس ــوارد مش م
وی اضافــه کــرد: در مــورد افزایــش حقــوق کارمنــدان هــم بــه خاطر 
رعایــت عدالــت بیشــتر موضــوع افزایــش پلکانــی مطــرح اســت. افزایش 
ــات  ــورد کارخانج ــوص در م ــه خص ــز ب ــرژی نی ــای ان ــت حامل ه قیم
صنعتــی و واحدهــای تولیــدی جــای نگرانــی دارد و ممکــن اســت بــه 
آنهــا آســیب برســاند. بایــد در ایــن رابطــه در مجلــس کار کارشناســی 
بیشــتری شــود. نظــارت مالیاتــی هــم افزایــش یافتــه کــه از اســاس کار 
خوبــی اســت امــا بایــد دیــد کــه باعــث آســیب دیــدن مجموعه هــای 

تولیــدی و صنعتــی نشــود.
ــوق  ــه حق ــوط ب ــر مرب ــروزی خاطرنشــان ســاخت: موضــوع دیگ فی

ــت از  ــای دول ــوان درامده ــه عن ــادی ب ــم زی ــادن اســت؛ رق ــی مع دولت
ایــن محــل در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد مشــخص شــود کــه تامیــن 
آن چگونــه خواهــد بــود آیــا ایــن موضــوع باعــث نمی شــود کــه معــادن 
و همیــن فعالیت هــای محــدودی هــم کــه وجــود دارد آســیب ببیننــد؟ 
ــوز در  ــا هن ــال هســتند م ــورت فع ــه ص ــه ب ــدن ک ــد مع ــز چن ــه ج ب

ــم. ــادی انجــام نداده ای ــدن کار زی بخــش مع
عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس اظهــار داشــت: از آنجــا قرار اســت 
یــک انقــاب معدنــی در کشــور رخ داده و ســال ها اســت کــه موضــوع 
ــت مناســب و  ــر مدیری ــت مطــرح اســت، اگ ــا نف ــدن ب ــی مع جایگزین
ــن  ــن حــوزه صــرف نظــر از ای ــم ممکــن اســت ای ــت پیــش نروی درای
کــه تقویــت نشــود، آســیب هــم ببینــد. در بخــش معــدن در مــواردی 
ماننــد فعالســازی یــا ماشــین آالت مشــکات زیــادی وجــود دارد. اگــر 
ــن  ــم ممک ــش دهی ــب، افزای ــه جوان ــدون توجــه ب ــی را ب ــوق دولت حق

اســت آســیب ایجــاد کنــد.

و  اردبیل،نیر،نمیــن  مــردم  نماینــده 
ســرعین در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــل  ــتان اردبی ــه آزاد اس ــی شــدن منطق اجرای
ــا  ــداوم آن ت ــل و ت ــن اردبی ــل راه آه ، تکمی
مــرز جمهــوری آذربایجــان گــره کــور اســتان 

ــرد.  ــد ک ــاز خواه ــل را ب اردبی
صدیــف  ملــت،  خانــه  گــزارش  بــه 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت علن ــدری در نشس ب
ــا  ــود ب ــتور خ ــان دس ــق می ــامی،در نط اس
قرائــت آیــه شــریفه »َوال تَحَســَبَنّ الَّذیــَن 
ــاٌء  ــل أَحی ــا ۚ بَ ــبیِل اهلَلِّ أَمواتً ــی َس ــوا ف ُقِتل
ِعنــَد َربِِّهــم یُرَزقوَن«،گفــت: ســام و درود 
ــام  ــزرگ اس ــر ب ــه پیامب ــال ب ــد متع خداون
ــت  ــی ،مل ــن راه آزادی و آزادگ )ص(،مجاهدی
بــزرگ ایــران اســامی، ضمــن تســلیت ایــام 
ایــام فاطمیــه یــاد و خاطــره  ســوگواری 
ســردار رشــید اســام شــهید ســپهبد حــاج 

قاســم ســلیمانی را گرامــی مــی دارم.
و  نیر،نمیــن  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
ســرعین  در مجلــس مطــرح کــرد: همــکاران 
گرامــی و ملــت غیــور ایــران اســامی؛ دولــت 
ســیزدهم بــر خــاف ادعاهــای واهــی و 
دلســرد کننــده اپوزوســیون و مخالفــان نظــام 
جمهــوری اســامی کــه شــروع بــه کار دولــت 
جدیــد را انســداد روابــط خارجــی و تعامــل بــا 
دنیــا تفســیر مــی کردنــد؛ ضمــن گــره نــزدن 
ــه خــارج از مرزهــا  هســت و نیســت مــردم ب
شــروع بــه مذاکــرات عزت مندانــه کــرد و 
تمامــی معــادالت بدخواهــان ایــن مــرز و بــوم 

ــم زد. را بره
ــت در  ــر دول ــوی دیگ ــه داد: از س وی ادام
ــود  ــوان خ ــام ت ــوزه سیاســت خارجــی تم ح
ــرق  ــا ش ــت و ب ــی نگذاش ــرف غرب را روی ط
ــرد، در  ــرار ک ــی و برق ــی فعال ــز دیپلماس نی
ایــن میــان از ظرفیــت همســایگان نیــز غافــل 
نشــد؛ ســفرها و دیــدار هــای ســریالی در 
ــی کشــورهای  ــات عال ــف مقام ســطوح مختل

ــا اســت. ــن ادع ــواه ای همســایه گ

درایت و برنامه ریزی دقیق دولت در 
مدیریت بیماری کرونا

عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل 
ــا  ــه ب ــامی در ادام ــورای اس ــس ش در مجل
ــرزی  ــادی و م ــی اقتص ــه دیپلماس ــاره ب اش
ــده  ــوان نماین ــه عن ــرد: ب ــرح ک ــت، مط دول
یــک اســتان مــرزی، از دیپلماســی فعــال 
منطقــه ای و دیپلماســی اقتصــادی پویــای 

خواهــان  و  می کنــم  قدردانــی  دولــت 
اثربخشــی آن در حوزه هــای مختلــف بــه 

ــتم. ــادی هس ــژه اقتص وی
ــت  ــرد دول ــی از عملک ــا قدردان ــدری ب ب
کرونــا،  بیمــاری  مدیریــت  در  ســیزدهم 
خاطرنشــان کــرد: درکنــار سیاســت خارجــی، 
و  بهداشــت  بخــش  در  دولــت  عملکــرد 
درمــان، علــی الخصــوص واکسیناســیون کرونا 
ــروز در  ــوده اســت. آنچــه ام ــم ســتودنی ب ه
ــف  ــاط مختل ــا در نق ــاری کرون ــت بیم مدیری
کشــور شــاهد آن هســتیم ،ثمــره بــرای 
درایــت و برنامــه ریــزی دقیــق دولــت اســت، 
ــود دارد. ــم وج ــدی ه ــای ج ــش ه ــا چال ام

و  نیر،نمیــن  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
ســرعین  در مجلــس خطــاب بــه رئیــس 
جمهــور مطــرح کــرد: آقــای رئیــس جمهــور؛ 
ــه از  ــت چهارده ــد از گذش ــردم بع ــار م انتظ
انقــاب شــکوهمند اســامی بــه ســر رســیده 
ــت در  ــراری عدال ــان برق ــردم خواه ــت، م اس
تمامــی ســطوح هســتند؛ چیــزی کــه تــا بــه 
ــن الیحــه بودجــه  ــژه در اولی ــه وی ــروز و ب ام

ــت. ــده اس ــاهده نش ــت مش ــی دول تقدیم

تقسیم کالسیک منابع و اعتبارات بر 
اساس جمعیت منطقی نیست

بــدری بــا بیــان اینکــه قرارگرفتــن اســتان 
هــای محــروم و مــرزی نظیــر اردبیــل در 
ــه  ــت و ت ــه دس ــا ب ــای عص ــتان ه ــان اس می
ــت  ــی و عدال ــت مردم ــده دول ــی ،زیبن جدول
محــور نیســت، افــزود: تقســیم کاســیک 
منابــع و اعتبــارات بــر اســاس جمعیــت 
روی  کمــاکان  َدر  اگــر  نیســت؛  منطقــی 
پاشــنه ســابق بچرخد،شــاهد تثبیــت تبعیــض 
ــچ  ــه هی ــن ب ــود و ای ــم ب ــور خواهی در کش
عنــوان قابــل قبــول نیســت.فریاد عدالــت 
خواهــی مــردم را بشــنوید و اقــدام عاجــل را 

ــد. ــرار دهی ــتور کار ق در دس
بــدری بــا اشــاره بــه موضــوع تاخیــر 
ــت  ــرد: ریاس ــد ک ــت تاکی ــات دول در انتصاب
محتــرم جمهــور؛ اســتقال کامــل دولــت بــه 
تاخیــر افتــاده اســت و همیــن امــر در حــال 
ــت؛  ــدی اس ــی ج ــه معضل ــدن ب ــل ش تبدی
تاخیــر بیــش از ایــن جایــز نیســت. بســیاری 
از نهادهــای دولتــی اردبیــل معطــل انتصابــات 
ــه ایــن  ــد، ب دولــت بــوده و پادرهــوا مانــده ان
ــتگاه های  ــان داده و دس ــوزی پای ــت س فرص

ــد. ــرون آوری ــی بی ــی را از روزمرگ اجرای

نائــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس 
بــا تاکیــد بــر موضــوع اجرایــی شــدن منطقــه 
ــدن  ــی ش ــرد: اجرای ــرح ک ــل، مط آزاد اردبی
منطقــه آزاد اســتان اردبیــل و تکمیــل راه 
آهــن اردبیــل و تــداوم آن تــا مــرز جمهــوری 
ــاز  آذربایجــان گــره کــور اســتان اردبیــل را ب
خواهــد کــرد، ایــن ســند افتخــار را در اســرع 
وقــت بــه نــام خــود بزنیــد تــا مــردم اســتان 

ــدی خــارج شــوند. ــاس و ناامی ــل از ی اردبی
وی خطــاب بــه وزیــر راه و شهرســازی 
،ادامــه داد: توســعه بزرگراهــی جاده هــای 
اســتان اردبیــل و تعریــض و بهســازی راه 
هایــی کــه یــادگار ســال هــای نخســت 
پیــروزی انقــاب هســتند بــا اعتبــارات قطــره 
چکانــی میســر نیســت و بــا جدیــت بــه ایــن 
مســئله حیاتــی ورود کنیــد تــا مــردم اســتان 
اردبیــل بیــش از ایــن در ســوگ عزیــزان 
ــن  ــال همی ــوان مث ــه عن ــیند؛ ب ــان ننش ش
چنــد روز پیــش در جــاده فرســوده اردســتان 
ــر  ــک نف ــرعین ،ی ــتی س ــتان توریس شهرس
جــان خــود را از دســت داده اســت. تــا 
ــار تاســف و همــدردی بســنده  ــه اظه ــی ب ک

ــرد؟ ــد ک خواهی
ــردم در مجلــس یازدهــم  ــده م ــن نماین ای
کــرد:  تاکیــد  نفــت،  وزیــر  بــه  خطــاب 
نیروهــای قــرارداد کار موقــت شــرکت گاز 
اردبیــل را تعییــن تکلیــف کنیــد ،وعــده هــا 
ــد و  ــی بازن ــگ م ــری رن ــس از دیگ ــی پ یک
ــدام  ــاکان چشــم انتظــار اق ــزان کم ــن عزی ای
ــل  ــرو، از تبدی ــتند.وزیر نی ــما هس ــی ش عمل
ــرب و  ــوزه آب ش ــران در ح ــه بح ــئله ب مس
کشــاورزی اســتان اردبیــل ممانعــت بــه عمــل 
آوریــد، ایــن مســئله ریشــه در مدیریــت 

ســالهای  در  آب  غیرعلمــی   و  غیراصولــی 
ــات  ــا اقدام ــط ب ــط و فق ــته دارد و فق گذش
ــل حــل اســت،  ــردی و دوراندیشــانه قاب راهب
بــه فکــر اردبیلــی هــا باشــید تــا یــک جرعــه 
ــرود. مــردم  آب خــوش از گلویشــان پاییــن ب
اســتان اردبیــل حقشــان را مــی خواهنــد نــه 

ــتر. ــه بیش ــر و ن کمت

رتبه بندی را در کام معلمان
 تلخ نکنید

بــدری بــا تاکیــد بــر لــزوم اجــرای دقیــق 
ــان  ــان خاطرنش ــدی معلم ــه بن ــه رتب مصوب
پرورش؛حوصلــه  و  آمــوزش  وزیــر  کــرد: 
ــیده  ــر رس ــه س ــی ب ــار درمان ــان از گفت معلم
ــخ  ــان تل ــدی را در کام معلم ــه بن ــت. رتب اس
نکنید،اجــرای ناقــص و فرمایشــی رتبه بنــدی، 
توهیــن بــه معلمــان اســت.آقای نــوری؛ دیــر 
ــاد  ــا اعتم ــد ت ــروع کنی ــی زود ش ــد ول آمدی
ــه  ــه بزرگتریــن وزارتخان معلمــان فرهیختــه ب
مــدارس  شــود؛معلمان  احیــا  کشــور 

ــد. ــف کنی ــن تکلی ــی را تعیی غیرانتفاع

چشمان کم سوی کارگران به انصاف 
وزارت کار است

نائــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس 
کرد:وزیــر  تاکیــد  کار  وزیــر  بــه  خطــاب 
چشــمان  اجتماعــی؛  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
ــاف وزارت کار  ــه انص ــران ب ــوی کارگ ــم س ک
ــل دســتمزد  ــن حداق اســت، در آســتانه تعیی
از  کــه حقــی  باشــید  ،مراقــب  کارگــران 
نشود،ســکوت  ضایــع  مظلــوم  کارگــران 
ــاکت  ــا س ــت. آنه ــت نیس ــران از رضای کارگ
ــت. ــد نیس ــاز بلن ــدای نی ــون ص ــتند چ هس

یک نماینده خانه ملت عنوان کرد: 

رشد اقتصادی در گروی بازگشت بنگاه های راکد به مدار تولید

حقوق دولتی معادن افزایش می یابد 

بدری در نطق میان دستور:

تقسیم کالسیک منابع و اعتبارات بر اساس جمعیت منطقی نیست
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