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رهبر معظم انقالب:

پیام شهیدان به مسئوالن و 
ملت: راه خدا ترس و اندوه ندارد

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران 
کنگره 3هزار شهید استان ایالم  )تاریخ دیدار30 
آبــان 1400( فرمودنــد: »ملــت ایران با شــنیدن 
پیام شــهیدان باید اتحاد، انگیــزه و تالش خود 
را بیشــتر کند و مســئوالن نیــز در قبــال جامعه 
و امنیتــی که شــهدا برای کشــور فراهــم کردند، 

احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.«
دیــدار  در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
دســت اندرکاران کنگــره 3هــزار شــهید اســتان 
کــه در تاریــخ 30 آبــان برگــزار شــد و روز  ایــالم 
پنجشنبه منتشر شد، فرمودند: »شهیدان به 
مــا می گویند: ویستبشــرون بالذین لــم یلحقوا 
بهــم مــن خلفهــم اال خــوف علیهــم و ال هــم 
یحزنــون؛)۶( ایــن راه، راهــی اســت که خــوف و 
حــزن ندارد، تــرس و انــدوه ندارد؛ راه خداســت 
دیگر؛ در این راه بایستی ثابت قدم بود، در این 
راه بایســتی با قدرت حرکت کرد، در این راه باید 
با وسوســه های دشــمنان متزلزل نشــد. ملت 
ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد خود، 
اتفاق خــود، انگیزه  خــود، تالش خود را بیشــتر 
کند؛ پیام شــهیدان به ما این است. مسئولین 
جمهوری اسالمی با شنیدن پیام شهیدان در 
این بزرگداشت ها، بایستی احساس مسئولیت 
بیشــتری نســبت به آن امنیتی بکنند کــه این 
شــهدا بــرای مــا فراهــم کردنــد و در اختیــار مــا 
گذاشتند؛ همه باید احساس مسئولیت بکنند 
و همه هم توجه بکنیم که بــدون تالش، بدون 
مجاهدت فی سبیل اهلل، بدون تحمل بسیاری 
از سختی ها هیچ ملتی به جایی نمی رسد؛ حاال 
گر چنانچه سختی هایی هست،  ]برای[ ما هم ا
ان شاءاهلل تحمل این سختی ها ملت ایران را به 

اوج خواهد رساند، به قله خواهد رساند.«

شــهروند| پس از برگزاری سیزدهمین 
و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  دوره 
پیــروزی ســیدابراهیم رئیســی در ایــن 
انتخابــات، رئیــس دولت ســیزدهم از 12 
مرداد 1400 حکم ریاست جمهوری خود 
را بــا تنفیذ رهبر انقالب دریافت کــرد و دو 
روز بعد هم در مجلس شــورای اســالمی 
مراســم تحلیف او برگزار شــد. رئیســی در 
طــول دوران تبلیغــات انتخابــات 1400 
با وعــده در اولویــت قرار دادن معیشــت 
مــردم و بــا وعده هایــی مثــل ســاخت 
یک میلیــون مســکن در ســال و ایجــاد 
یک میلیــون شــغل و خــارج ســاختن 
اقتصاد ایران از شرطی شدن و وابستگی 
کرات، توانســت به ریاســت دولت  به مذا
ســیزدهم برســد.علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت سه شنبه گذشــته در 
اولین نشست خبری خود با بیان اینکه 
ما تقریبــا بــه 100 روزگی دولت رســیده ایم 
( موعد 100 روزه دولت  و شــنبه آتی )امروز
ســیزدهم اســت و بایــد ببینیــم در ایــن 
شــد،  برداشــته  گام هایــی  چــه  مــدت 
گفــت: »البتــه دولــت الــزام قانونــی برای 
ارایــه گــزارش عملکــرد 100 روزه نــدارد، اما 
مطالبــات عمومــی و رســانه ای، دولت را 
موظف به تشریح و پاسخگویی می کند. 
از ایــن رو وزارتخانه ها برای اطالع رســانی 
در  و  برداشته شــده  گام  درخصــوص 
گــزارش  مردمــی،  مطالبــات  راســتای 

عملکرد 100 روزه می دهند.«
گذشــت ســه مــاه از عمــر دولــت  بــا 
جدید، اتفاقات مختلفی در بخش های 
مختلــف اقتصــاد کشــور رخ داده کــه از 
نظــر کارشناســان، نقــاط ضعــف و قوت 
اقتصــادی دولت را نشــان می دهد. طی 
ســه ماهه گذشــته بــه گــواه آمــار، دولت 
در بحــث ثبــات نســبی قیمت هــا )البته 
به جهت رشــد نقدینگــی و افزایــش پایه 
پولــی کــه خــود موجــب تورم هــای آتی و 
انتظــاری می شــود( موفــق عمــل کــرده 
کی از  اســت. کارشناســی انجام شــده حا

این اســت که بین ۸۵ تــا ۹0درصد حجم 
اقتصــاد تحــت مالکیــت و تصدی گــری 
دولــت و بنیادهــا و نهادهــای فرادولتــی 
گرفتــن در مســیر  قــرار دارد. البتــه قــرار 
طرح تحول مســکن و اختصــاص زمین 
به افراد واجد شــرایط خود محرک رشــد 
اقتصــادی کشــور خواهد بــود، امــا عدم 
توجه به آســیب های انتقال ســرمایه به 
بازارهای موازی بــا بازارهای مولد، مانند 
بازار رمزارزها و طال هم نقش منفی خود را 
در پویایی اقتصاد داشته و طی سه ماهه 
فعالیت دولــت، اتفاق خاصی بــرای این 
موضوع صورت نگرفته است.بنا به گفته 
خود رئیس جمهوری، اصل کار او از سوم 
شــهریور و پــس از رأی اعتماد مجلس به 
کنــون 100  وزرای کابینــه شــروع شــده و ا
روز از تشــکیل دولت سیزدهم می گذرد. 
رئیــس دولــت ســیزدهم در ایــن مــدت 
گذاشــته  روزهــای پــرکاری را پشت ســر 
است. البته برای قضاوت درباره اقدامات 
دولت جدید زود اســت، اما در این بیش 
از ســه مــاه تقریبــا بهبــودی در وضعیت 
بازار و معیشــت مردم ایجاد نشده و گویا 
رئیس قوه مجریه با بازدیدهای میدانی از 
شهرهای مختلف و حضور در میان مردم 
و جلســات متفــاوت، ســعی در ارزیابــی 
اوضاع و شناخت مشکالت داشته است.
رئیــس دولــت ســیزدهم در ایــن مــدت 
طبق روال گذشــته در روزهای یکشــنبه 
و چهارشــنبه در جلســات هیأت دولت، 
روزهــای شــنبه در جلســات ســتاد ملی 

مقابلــه با کرونــا و در ســایر روزهای هفته 
در جلسات ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، جلســات ســران قــوا، جلســات 
شوراهای عالی کشــور )انقالب فرهنگی، 
فضــای مجــازی، آب، آموزش وپــرورش، 
اشــتغال، مســکن، فضایــی و...( و ســایر 
و  کــرده  شــرکت  برنامه هــا  و  جلســات 
روزهای آخر هفته را به سفرهای استانی 
اختصــاص داده و در 10 ســفر اســتانی 
کنون از 12 اســتان کشــور بازدیــد کرده  تا
اســت. ضمــن اینکــه در ایــن مــدت در 
اســتانداران  دولــت،  هیــأت  جلســات 
جدیــد اســتان های مختلــف بــه تناوب 
انتخــاب شــده اند. همچنیــن در ایــن 
مدت، رئیس جمهــوری برای حضــور در 
بیســت ویکمین اجالس ســران سازمان 
همــکاری شــانگهای بــه تاجیکســتان، 
برای شــرکت در اجالس  ســران ســازمان 
کو( به ترکمنستان  همکاری  اقتصادی )ا
نشســت  هفتادوششــمین  در  و  ســفر 
مجمع عمومی ســازمان ملل به صورت 
مجازی ســخنرانی کرده و دو گفت وگوی 
زنده تلویزیونی در روزهای 13 شــهریور و 

2۶ مهر داشته است.
تامین کاالهای اساسی 

از جمله چالش های پیش روی دولت 
ســیزدهم در آغــاز کار، تامیــن کاالهــای 
اساســی بود کــه بخش قابــل توجهــی از 
این کاالهــا از طریــق واردات و بــا ارز 4200 
تومانــی تامیــن می شــود. چالــش مهــم 
دولــت در این حــوزه، ایــن بــود که طبق 

گفتــه رئیس جمهــوری، ذخایــر کافــی از 
ایــن کاالهــا در آغاز بــه کار دولــت با وضع 
مطلــوب فاصلــه داشــت. بــا ایــن حــال، 
رئیسی با اذعان به این مطلب گفت: »با 
اقدامات انجام شده این نگرانی برطرف 

شده است.« 
استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم در شــرایطی مدیریت 
کشــور را بــه عهــده گرفــت کــه داده هــای 
بودجه ای، از وضعیت بســیار نامســاعد 
بودجــه خبر مــی داد. جزئیــات عملکرد 
کــی از آن  چهــار ماهه بودجه امســال حا
اســت که بودجه جاری دولت با کســری 
تــراز عملیاتــی ۶۶هــزار میلیــارد تومانــی 
روبــه رو بــوده و دولــت دوازدهــم مجبــور 
ایــن مــدت ۵0.۹هــزار  شــده اســت در 
میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض 
)تنخواه گــردان خزانه( کند. عــالوه بر آن، 
1۵هزار میلیــارد تومان نیــز در قالب یک  
تبصره کمکی )منابع سپرده( استقراض 
شــده بــود. بــا ایــن حــال، ایــن رونــد در 
پنجمیــن مــاه امســال یعنی نخســتین 
هفته هــای آغــاز بــه کار دولت ســیزدهم 
متوقف شــد و دولت ترمز استقراض ها از 
بانک مرکزی و استقراض از مردم در قالب 

اوراق را کشیده است.
خروج مسکن از رکود سیاستی

ســرانجام پس از آنکه حوزه مســکن در 
دولت یازدهــم و دوازدهــم با بی توجهی 
دولــت مواجــه شــد و حتــی واحدهــای 
نیــز تکمیــل  باقیمانــده مســکن مهــر 
نشــد، دولــت ســیزدهم طبــق تکلیــف 
بودجــه ای مجلــس، هم اینــک وارد گود 
شــده و کلنگ ســاخت به طور متوســط 
ســالیانه یک میلیــون مســکن را بــا ابالغ 
این تســهیالت بــه بانک ها بر زمیــن زده 
اســت. به این ترتیــب باید با اجــرای این 
میلیــارد  3۶0هــزار  پرداخــت  و  قانــون 
تومان تســهیالت طبق آن، منتظر رونق 
ساخت وســاز مســکن و تامیــن تقاضــا از 

مسیر افزایش عرضه در این بخش بود.

خبر3

میز خبر3 از مقابله با کرونا و تامین کاالهای اساسی تا خروج مسکن از رکود؛ مروری بر کارنامه دولت سیزدهم چیست؟

این 100 روز چگونه گذشت؟

کیوسک3

معاون آموزشی دانشگاه تهران:
تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه تهران بیشتر از کارشناسی است

کمــره ای«   »محمــود 
دربــاره برنامه ریــزی برای 
آمــوزش حضــوری در ترم 
ایــن  گفــت:  آینــده 
چهارمین ترمی اســت که 
ما بــا کرونا ســر و کار داریم 
ولــی امیدواریــم بــرای تــرم آینــده بــه ســمت 
حضــوری شــدن حرکــت کنیــم. مــا یک ســری 
برنامه ریزی هایــی انجــام دادیــم و در صــدد 
تامیــن یــک ســری امکانات هســتیم کــه برای 

آموزش حضوری در ترم آینده است. 
معاون آموزشــی دانشــگاه تهران افــزود: البته 
تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
از تعــداد دانشــجویان  تهــران بســیار بیشــتر 
کارشناسی اســت. ما در دانشــگاه تهران 17 هزار 
دانشجوی کارشناسی داریم در حالی که حدود 
2۸ هزار نفر دانشــجوی تحصیالت تکمیلی در 
اینجا تحصیل می کنند.وی خاطر نشان کرد: در 
دانشــگاه تهران 10 هزار نفر دانشجوی دکتری و 

1۸ هزار نفر دانشجوی ارشد هستند. 

گردش مالی یک میلیارد دالری لوازم 
آرایشی در کشور

مدیــره  هیــأت  رئیــس 
واردکننــدگان  انجمــن 
فرآورده های بهداشــتی و 
آرایشــی و عطریــات ایــران 
اظهــار داشــت: »گــردش 
مالی لوازم آرایشــی در بازار 
ایــران یــک میلیــارد دالر بــوده کــه از ایــن رقــم 
درحــال حاضــر 70درصــد آن قاچــاق و تقلبــی 
اســت.«او افزود: »اما گردش مالی لوازم آرایشی، 
مجمــوع  در  عطریــات  و  مراقبتــی  کرم هــای 
3میلیارد دالر است که از این رقم نیز متاسفانه 
در حــال حاضــر حــدود ۶۵درصــد آن قاچاق و 
تقلبی هســتند. در حــال حاضــر طبق گــزارش 
رســمی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز بیش از 
۶3درصد کاالهای آرایشی و بهداشتی در سطح 
عرضه نیز کاالهای قاچاق و تقلبی است. وقتی 
بــازار محصولــی بیــش از ۶3درصــدش تقلبی و 
قاچاق باشــد، یعنی وضعیت آن بســیار اسفبار 
واردات  کــرد: »ممنوعیــت  کیــد  تا او  اســت.« 
رســمی در ســه ســال اخیر، بــه افزایــش گردش 
مالی قاچاق منجر شــد. براســاس گزارش ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز این رقم به 2/2میلیارد 
کــرد:  دالر رســیده اســت.«وزیر نفــت تصریــح 
»همــکاری کمیســیون عمــران و وزارت نفــت 
منجر شــد تا موضوع قیــر و آســفالت جاده ها با 

سرعت بیشتری به سرانجام برسد.«

 هشتگ  روز

کرات به دســتور  کره کننده، بایــد مراقبت کرد که مذا »ضمــن آرزوی موفقیت برای تیــم مذا
کار اصلی دولــت و دغدغه محوری ملت تبدیل نشــود؛ در حاشــیه ای نخبگانــی پیش رود 
گــر نتیجه ای ملمــوس و واقعی به دســت داد، بــه اطالع عموم برســد. از شــروط الزم گره  و ا
کــرات، رعایــت ایــن مالحظه مهــم اســت.«یا »ایــران آمریــکا را به  نخــوردن اقتصــاد بــه مذا
کــرات راه نــداده؛ رابــرت مالــی نماینــده بایــدن پیش نویســی بــه نماینــده یــک کشــور  مذا
اروپایــی داده تا از جانب آمریــکا قرائت کند؛ تیم ایرانــی عصبانی می شــود و می گوید آمریکا 
عضو گفت وگو نیســت ، لطفا ما را تهدید نکنیــد؛ نماینده اروپایی می پذیــرد و می گوید تکرار 
کرات در ایــن دور برابر با  نمی شــود! منبع: میدل ایســت آی.«یا »منابــع غربی: هــر روِز مذا
کرات در موارد پیشــین اســت )یعنــی حجم و ظرایــف کار اینقدر بــاال، دقیق  یک هفتــه مذا
کرات به نتیجه نرســه همــه گزینه ها روی  گه مذا و فنی اســت(.«یا »حــاال آمریکاییا می گــن ا

میزه. مثل اینکه یه نفتکش دیگه می خوان بهمون بدن....«
»مردم مومن گیالن همواره پرچمدار مبارزه با استعمار و استبداد بوده اند و میرزا کوچك خان 
جنگلــی نمونه بارز آن اســت.« یا »میــرزا کوچک خان مــرد بزرگ و تنهایــی بود که بــه دو قدرت 
بزرگ آن زمان دنیا نه بزرگ گفت، هم به روس ها، هم به انگلیســی ها. از گفته های مقام معظم 
رهبری.«یا »هر وقت نام میــرزا کوچک خان را به یاد می آوردیم و شــرح حــال او را می خواندیم، 
نیرو می گرفتیم. الماس آبی کوچک او از همت و اراده و شخصیت و هویت خود خرج کرد، برای 
اینکه به یک نســل هویت و شــخصیت و نیرو و اراده ببخشــد. این بســیار ارزش دارد.«یا »میرزا 
کرات خود با روس و انگلیس هیچ گاه عزت و منفعت ملتش را فدای  کوچک خان جنگلی در مذا
توافق با این کشورها نکرد.«یا »سالروز شهادت بزرگمرد تاریخ گیالن میرزا کوچک خان جنگلی 
کوچک فرزند میرزابزرگ، سال 12۵۹ خورشیدی دیده  است. میرزا یونس رشتی معروف به میرزا

به جهان گشود و یازدهم آذر 1300 در 41 سالگی به شهادت رسید.«

کرات_وین #مذا
#میرزا_کوچک_خان

گاردین
گاردین هم عکس آرتور خردســال را به تصویر می کشــد 
و آنچه برای این کودک شــش ســاله اتفاق افتــاده را »ظلم 

ک« می خواند. وحشتنا
گزارش اصلی این روزنامه در مــورد قطع بودجه از طرف  
Unite  بزرگ تریــن حامــی اتحادیــه کارگری اســت. یونیت 
تصمیم گرفت بودجه را قطع کند زیرا به گفتــه دبیر کل آن 
»کارگر نیاز دارد در مورد کارگران صحبت و از جوامع کارگری 

دفاع کند.«

نیویورک تایمز
»چــرا اومیکــرون پیــش از ایــن در آمریکا دیده نشــد؟« 
نیویورک تایمــز در گزارشــی بــا طــرح ایــن ســوال نوشــته 
است: »جمعه گذشته، یک روز بعد از اینکه مختصصان 
آفریقای جنوبــی اعــام کردنــد نمونه هایــی از واریانــت 
جدیــد کرونا در این کشــور دیده شــده، اروپا و مشــخصا 
بلژیــک اولین مــورد ابتا بــه ایــن ســویه را اعام کــرد و در 
ادامه استرالیا، کانادا، دانمارک و ایتالیا موارد ابتا به سویه 
اومیکرون را گــزارش دادند؛ این در حالی بود که محققان 

آمریکایی همچنان در حال مطالعه بودند. 

دیلی میل
کــودک  دیلی میــل ایــن ســوال را دربــاره پرونــده قتــل 
خردسال مطرح کرده که »چرا آنها آرتور را نجات ندادند؟« 
ایــن روزنامــه گــزارش می دهــد کــه مــددکاران اجتماعــی و 
پلیس با ســواالت زیــادی در ایــن پرونده روبه رو هســتند؛ 
عایــم زیــادی وجود داشــت کــه نشــان می داد پســربچه 
توســط پدر و نامادری خود شکنجه می شود… اما کسانی 
که باید اهمیت دهند، توجه نکردند و دیگر خیلی دیر شده 
اســت.« این روزنامه تصویری از اما تاستین، نامادری او که 
مجرم به قتل شــناخته شــد و پدر آرتور، توماس هیوز که به 

قتل عمد محکوم شده، گذاشته است.
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رئیس قوه مجریه بــا بازدیدهای میدانی از شــهرهای 
مختلــف و حضور در میــان مــردم و جلســات متفاوت، 
ســعی در ارزیابی اوضاع و شــناخت مشــکات داشــته 

است.

روند نامطلوب گذشته در نخستین هفته های آغاز به 
کار دولت سیزدهم متوقف شد و دولت ترمز استقراض ها 
از بانــک مرکــزی و اســتقراض از مــردم در قالــب اوراق را 

کشیده است.

دولت ســیزدهم طبــق تکلیف بودجــه ای مجلس، هم 
اینــک وارد گــود شــده و کلنگ ســاخت به طور متوســط 
سالیانه یک میلیون مسکن را با اباغ این تسهیات به 

بانک ها بر زمین زده است.
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اولتیماتوم سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی  درباره اطاعات حقوق کارکنان

تا 1۵ آذر ثبت نشود، از حقوق خبری نیست
بخشــنامه تخصیــص و پرداخــت حقــوق آذرمــاه 
از طریــق ســامانه یکپارچــه نظــام اداری صــادر شــد. 
بخشــنامه جدیــد ســازمان اداری و اســتخدامی بــه 
تمامی دســتگاه های اجرایــی درباره حقــوق و مزایای 
کارکنــان خــود کــه از محــل بودجــه عمومــی دولــت 
)عمومــی، متفرقــه و اختصاصی( پرداخــت می کنند، 

صادر شد.
این بخشنامه با اشاره به بند )الف( تبصره )20( قانون 
بودجه ســال 1400 کل کشــور و پیرو بخشــنامه 30 مهر 
معاون اول رئیس جمهوری و نامــه دبیر هیأت دولت 
در خصــوص تصمیمــات متخــذه در جلســه هیــأت 
وزیران و به منظور ســاماندهی و ایجــاد انضباط مالی 
در پرداخــت به موقع حقــوق و مزایــای کارکنــان آمده 
اســت: »از آذرمــاه ســال جاری، تخصیــص و پرداخت 
حقــوق و مزایــا، صرفــا بــر اســاس اطالعات ثبت شــده 
در ســامانه یکپارچــه نظــام اداری )کارمنــد ایــران( و 
بــه ذی نفع نهایــی انجام می گیــرد؛ لذا ضروری اســت 
تمامی دستگاه های اجرایی، نسبت به ثبت، تکمیل 
و به روزرسانی کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و 
غیرمستمر و سایر پرداختی ها که تحت هرعنوانی در 

کثر تا 1۵ آذرماه  آذرماه قصد پرداخــت آن را دارند، حدا
در ســامانه یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( اقدام 
نمایند. هرگونــه پرداخت مــازاد بر ارقام ثبت شــده در 
کید  سامانه مذکور مجاز نیست.« در این بخشنامه تا
شده است، هرگونه مســئولیت عدم پرداخت حقوق 
و مزایــا، ناشــی از عدم ثبــت اطالعات مذکــور، برعهده 
باالترین مقام دســتگاه اجرایی و ذی حســاب/ مدیر 

امور مالی ذی ربط خواهد بود.
کنــا( از تکالیف  راه اندازی ســامانه حقــوق و مزایــا )پا
مــاده 2۹ قانون برنامه ششــم توســعه اســت و از اواخر 
ســال 13۹۶ این سامانه راه اندازی شــد و از اوایل سال 
13۹7 دســتگاه های اجرایی مشمول موظف به ورود 

اطالعات بودنــد، اما بســیاری از دســتگاه ها از اجرای 
قانون به هر بهانه ای سرپیچی کردند.

به منظــور  کنــون،  تا  13۹۸ بودجــه  قانــون  از 
شفاف ســازی، وضعیت پرداخت هــای حقوقی ثبت 
اطالعات در ســامانه حقوق مزایا به طور جدی دنبال 
شــد و حتــی در قانــون بودجــه 13۹۹ و 1400 پرداخت 
حقوق و مزایا مشروط به ثبت اطالعات شد و در نهایت 
مقرر شد از خرداد امسال پرداخت حقوق کارکنان تنها 

کنا انجام شود. براساس ثبت اطالعات در سامانه پا
پیــش از ایــن رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشور نیز در این خصوص اعالم کرد: »سازمان اداری و 
استخدامی با همراهی سازمان برنامه وبودجه و وزارت 
امور اقتصادی ودارایی تالش می کنند سامانه حقوق و 
مزایا فعال باشد و برای این منظور زیرساخت های الزم 

نیز فراهم شده است.«
او با بیان اینکه 1۵0 دستگاه اصلی و مادر در سامانۀ 
کنــا احصــا شــده اند، تصریــح کــرد: »نزدیــک بــه 30  پا
دســتگاه تقریبا کامل و 40 دســتگاه بیش از ۸0 درصد 
از اطالعات شــان را وارد کرده اند و 17 دستگاه نیز هیچ 

اطالعاتی را در سامانه ثبت نکرده اند.«

کــرات وین دیــروز جمعه با  شــهروند | دور فعلی مذا
نشست رســمی طرف های باقی مانده در برجام پایان 
یافت. این نشســت در ســطح معاونان وزیــر و مدیران 
سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه 1+4، به ریاست 
کره کننــده ارشــد ایــران و انریکــه  علــی باقری کنــی، مذا
مورا، معــاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجــی اتحادیه 
اروپا برگزار شــد. علی باقری کنی که شــنبه گذشــته وارد 
ویــن شــد، ریاســت هیــأت ایرانــی را برعهــده داشــت. 
نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام به درخواست 
طرف های اروپایی تشکیل شــد. آنها خواستار بررسی 

متون پیشنهادی ایران در پایتخت ها هستند.
باقــری: بــه طرف هــای مقابــل بــرای مشــورت در 

پایتخت ها فرصت داده شد
در  کشــورمان  ارشــد  کره کننــده  مذا باقــری  علــی 
گفت وگوهــای ویــن، پیــش از عزیمــت به تهــران گفت 
که به طرف هــای مقابل بــرای مشــورت در پایتخت ها 
فرصت داده شد. باقری در گفت وگو با خبرنگاران بیان 
داشت که در جلســه امروز کمیسیون مشــترک برجام 
ارزیابی اجمالــی از چند روز گفت وگوها در وین توســط 

طرف های مختلف ارایه شد.
کیــد شــد کــه پیشــنهادهای جمهوری  او افــزود: »تا
اســالمی ایــران در مــورد لغــو تحریم هــای غیرقانونــی و 
ظالمانه و موضوع هسته ای روی میز است و طرف های 
مقابل احســاس نیــاز داشــتند بــرای ارایه پاســخ های 
مستدل، مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری 

اسالمی ایران با پایتخت ها مشورت کنند.«
معاون سیاســی وزیر امور خارجه اضافه کرد: »بر این 
اســاس به طرف هــای مقابل فرصــت داده شــد پس از 
مشــورت با پایتخت هایشــان به زودی در هفتــه آینده 

گفت وگوها در وین ادامه پیدا کند.«
منتظر پاسخ هستیم

کره کننده ارشد ایران در گفت وگو های  همچنین مذا
ویــن در مصاحبــه بــا الجزیره اظهــار داشــت کــه ایران 
انتظار دارد دیگر طرف ها پاسخ حقوقی و ادله منطقی 

خود را به پیشنهاد های طرف ایرانی ارایه کنند.
کره کننــده ارشــد ایــران در  »علــی باقری کنــی« مذا
گفت وگو هــای وین، ظهر دیــروز )جمعــه(، در گفت وگو 
بــا شــبکه قطــری »الجزیــره« توضیحاتــی دربــاره دو 

پیش نویس طرف ایرانی ارایه کرد.

کره کننده ارشد ایران اظهار  بر اساس این گزارش، مذا
داشت: »پیشنهاد های ایران به قدرت های جهانی را 
نمی توان رد کرد و این پیشــنهاد ها بر اســاس بند های 

توافق سال 201۵ هستند.« 
علی باقری ادامه داد: »ما پیشنهاد سومی نیز داریم 
که پس از موافقــت قدرت های جهانی با دو پیشــنهاد 
اولیه بالفاصله آنها را ارایه خواهیم کرد. برخی از بازیگران 

خارجی تالش می کنند گفت وگو ها را متوقف کنند.«
کید کرد: »اســراییل خواب حمله به ایران را  باقری تأ
که این به معنای پایان ]این رژیم[ نیز نخواهد دید چرا

خواهد بود.«
کــرات وین شــاید هفتــه آینده بــه نتیجه  مــورا: مذا

برسد
انریکه مــورا، معاون دبیرکل ســرویس اقــدام خارجی 
کرات  اتحادیه اروپــا ضمن واقع گــرا توصیف کــردن مذا
کرات شــاید هفتــه آینــده به نتیجه  ویــن گفت کــه مذا
برسد. به گزارش شبکه خبری اســکای نیوز، مورا اعالم 
کرد که ما به دنبال بازگشت به توافق هسته ای هستیم 
و تهــران و واشــنگتن متعهــد به شــرایط هســتند. مورا 
کــرات را واقع بینانــه خوانــد و افــزود که  ایــن دوره از مذا
کرات وین با  پیش نویس های مختلفی در جریــان مذا
کید کرد  ایران مورد گفت وگــو قرار گرفت. او همچنین تا
کره کننده جدید  کرات ثمربخشــی با هیأت مذا که مذا

ایرانی صورت گرفته است.
ایــن دیپلمــات ارشــد اروپایی بدون اشــاره بــه اینکه 
آمریکا و اروپایی ها به تعهدات خود در چارچوب برجام 
کــرات هســته ای با  عمــل نکــرده، مدعــی شــد کــه مذا
ایران برای همیشــه ادامه نخواهد یافت.از سوی دیگر 
کرات هسته ای اظهار داشت که  نماینده چین در مذا
همچنــان نیاز به کار بیشــتری اســت و توافــق کردیم تا 

کرات اواسط هفته آینده ادامه پیدا کند. مذا
کرات وین موفقیت آمیز نبود  مکرون: مذا

کرون، رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه  امانوئل ما
کرات هســته ای  گفت به نظــر می رســد دور کنونی مذا
با ایــران در وین موفقیت آمیــز نبوده اســت.مکرون در 
دوبی بــه خبرنگاران گفت: »مــن فکر می کنم محتمل 
کــرات، بــا توجــه بــه مواضــع،  اســت کــه ایــن دور از مذا
موفقیت آمیز نباشد.«وی افزود: »به احتمال زیاد این 

کرات در کوتاه مدت از سر گرفته نشود.« مذا
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 82 سالگی دکتر ژاله آموزگار؛
بانوی زبان ها

همه ما اول ایرانی هستیم
وابســته  عضــو  آمــوزگار،  ژالــه  زادروز  دیــروز 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی و  پژوهشــگر 

فرهنگ و زبان های باستانی بود.
به همین مناســبت، مرکز فرهنگی شــهر کتاب 
با مــروری بــر زندگــی این چهــره فرهنگی نوشــته 
اســت: »دکتر ژاله آمــوزگار، عضو هیــأت گزینش 
کتــاب و جایــزه بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود 
افشــار و اســتاد فرهنــگ و زبان هــای باســتانی 
است. او در سال 1318 در خوی به دنیا آمد. پس 
از اخذ دیپلم ادبی به دانشکده ادبیات و علوم 
انســانی دانشــگاه تبریز راه یافت و با رتبــه اول از 
غ التحصیل  دانشــکده ادبیات آن دانشــگاه فار
شــد. آنگاه برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و 
پس از دریافت مدرک دکتری از دانشگاه سوربن 
در رشــته فرهنگ و زبان های باســتانی در ســال 
1347 به ایران بازگشت. مدتی در بنیاد فرهنگ 
ایران مشــغول به کار شــد. دکتــر آموزگار از ســال 
1349 به عنوان استادیار، از سال 1362 با سمت 
کنون در مرتبه استاد  دانشیار و از ســال 1373 تا
فرهنگ و زبان های باستانی در دانشگاه تهران 
بــه تدریــس و تحقیــق اشــتغال داشــته  اســت. او 
گردان بســیاری تربیت کرده که برخی از آنها  شــا
از اســتادان بنام روزگار ما هســتند. دکتر آموزگار 
گذشــته از زبان هــای پهلــوی و اوســتایی بــه 
زبان های انگلیسی، فرانسوی و ترکی نیز مسلط 
اســت. او ســال ها به عنــوان همــکار اســتاد دکتر 
احمد تفضلی به فعالیت هــای علمی پرداخت 
و ایــن همــکاری بــه تالیــف و ترجمــه آثــار مهمی 
چون »اسطوره زندگی زردشت«، »زبان پهلوی، 
ادبیــات و دســتور آن«، »نمونه هــای نخســتین 
انسان و نخستین شــهریار در تاریخ افسانه ای 

ایرانیان« و »شناخت اساطیر ایران« انجامید.
دکتر آموزگار عشق خود به ایران و زبان فارسی 
را چنیــن بیــان می کنــد: »مــن در خــوی بــه دنیــا 
آمده ام، در شــهری در آذربایجان. بســیار خوب 
ترکــی حــرف می زنــم، ولــی عاشــق زبــان فارســی 
هســتم که به کشــورم ایــران تعلــق دارد. همه ما 
اول ایرانی هســتیم. من همیشــه گفته ام ایرانی 
هستم، آذربایجانی هستم، خویی هستم. آنچه 
ما را در کنــار هم جمع کرده ایرانی بودن ماســت 

و زبان فارسی«.«
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جدیدترین قیمت 
میوه و صیفی

کی از آن  مشاهدات میدانی حا
است که قیمت میوه و صیفی 

نسبت به هفته گذشته نوسانی 
نداشته است. به گزارش ایسنا، 
براساس مشاهدات میدانی از 
خرده فروشی های سطح شهر 

تهران قیمت هر کیلو سیب 
قرمز ۱۹ هزار تومان، سیب زرد 
۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، پرتقال 

۲۲ تا ۳۰ هزار تومان، نارنگی ۱۹ 
هزار تومان، انار حدود ۲۵ هزار 

تومان، انگور ۲۷ هزار تومان، 
موز ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان، 

کیوی ۲۵ تا ۲۸هزار تومان، 
خیارگلخانه ۱۳ تا ۱۵هزار 

تومان، خیاررسمی ۱۱ هزار 
تومان، گوجه فرنگی ۱۴ هزار 
تومان، سیب زمینی۸هزار تا 

۱۰ هزار تومان، پیاز قرمز۷هزار 
تومان و پیاز سفید ۱۰ هزار 
تومان است. گفتنی است 

قیمت های ذکرشده حدودی 
بوده و ممکن است در برخی 
مناطق کمتر و در برخی بیشتر 
باشد. در میادین میوه وتره بار 

نیز قیمت هر کیلو خیار گلخانه 
۸۵۰۰ تومان، خیاررسمی ۶۹۰۰ 

تومان، گوجه فرنگی ۱۰ هزار و 
۴۰۰ تومان، سیب زمینی۸۴۰۰ 
تومان، پیاز قرمز ۴۷۰۰ تومان، 
پیاز سفید ۶۵۰۰ تومان، سیب 

زرد ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان، 
سیب قرمز ۱۱هزار و۷۰۰ تومان، 

پرتقال۹۸۰۰ تومان، نارنگی 
۱۲هزار و۳۰۰ تومان، انار 

۱۴هزار و۹۰۰ تومان، انگور 
۱۵هزار و۳۰۰ تومان، موز 

۲۵هزار و۹۵۰ تومان و کیوی 
۱۳هزار و۷۰۰ تومان است.

عکس خبر3

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - خانــه میــرزا کوچک خــان جنگلــی یکــی از 
خانه های تاریخی اســتان گیان و شــهر رشــت است که نمایشــگر معماری 
بومی خطه شــمالی ایــران در چند ســده اخیر اســت. یونس استادســرایی، 
مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز ملی گرا، مبارز انقاب مشروطه، 
رهبر جنبش جنگل و از ســرداران معروف گیلک از اهالی رشت بود. در تقویم 

رسمی کشور، 11 آذر به نام میرزا کوچک خان جنگلی ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر شهید مدافع حرم، محمدرضا بیات که 
سال 95 در سوریه شهید و مفقود شده بود، صبح روز پنجشنبه 11 آذر 1400 

در میدان ابوذر )فاح( تهران تشییع شد.

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - از ظهــر روز پنجشــنبه طبــق پیش بینــی 
هواشناسی، آذربایجان شــرقی بارش برف در تبریز و بیشتر شهرستان های 

این استان آغاز شد. این اولین برف پاییزی سال جاری در شهر تبریز بود.

ایســنا- افجه، روستایی ییاقی و خوش آب وهوا در دامنه دو قله بلند 
و مرتفع ریزان و آتشــکوه، جای گرفته اســت. این روســتای کوهســتانی و 
سردســیر در منطقه لواسانات تهران قرار دارد. روســتای افجه به دیلمی 
اوجــه نامیــده می شــود. در گذشــته به علــت وجــود رودهــا، آبشــارها و 
جویبارهایی که در کوچه های افجه روان اســت، به روستای افجه، آبچه 
کنان  می گفتند. این اسم به مرور زمان تغییر کرد و شاید دلیل آن لهجه سا

بومی این روستا باشد که به مانند لهجه مازندرانی صحبت می کنند. 

 

کره کنندگان برای مشورت  کرات وین؛ مذا  پایان دور اول مذا
گشتند به پایتخت هایشان باز

پیشنهادات ایران روی میز


