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عقب نشینی
بین الملل 3

میر علی اصغر الموسوی
اعالم  ریاست جمهور  اول  معاون  اظهارات   
سال  دو  تا  ترجیحی  ایشان  دستور  به  که  شد. 
تومان  هزار  پانصد  و  میلیون   ۲۸ روی  آینده 
کوتاه  به  ظاهر  خبر  همین  بود.  خواهد  ثابت 
جدیدی  گذاری  نام  بالفاصله  که  گردید  باعث 
چون  موجود  دالرهای  انواع  به  دالر  بازار  در 
فرزین  دالر  و  گردد  اضافه   ... و  اربیلی  هراتی، 
در کنار دالر جهانگیری در بازار دالر قرار گیرد، 
تا سیاستی که قرار بود، با اعالم پایان عمر دالر 
فرزینی  ارز  با  دوباره  گردد  منسوخ  جهانگیری 
دوباره  اعظم  جراحی  و  کند  پیدا  دوباره  عمر 

مجبور به جراحی یا جراحی های جدید گردد.
اثرات   منتظرند  اقتصادی  ناظران  که  حالی  در   
منفی این تجدید نظر با  توجه به تفاوت قیمت 
از                بیش  آزاد  بازار  نرخ  و  ترجیحی  ارز  فعلی 

سابق باشد. 
عبده  دکتر  میزبان  تبریز  گذشته  روز  دو  در   
اقتصادی،  علمی  کنفرانس  سه  که  بود،  تبریزی 
در شهرداری تبریز و اتاق بازرگانی تبریز برگزار 
سه  هر  حضور  توقیق  خوشبختانه  که  کردند 
در  دکتر  اصلی  بیت  شاه  داشتم.  را  سخنرانی 
اقتصاد                  کنیم  باور  که  بود  این  سخنرانی ها  این 

علم است!
 ویژگی های توسعه اقتصادی بر پایه بهبود مالی 
و رفاه برای درآمدهای، دهکهای پائین وذریشه 
کردن معضالت اجتماعی نظیر بیماری بیسوادی 
یک  به  فرضها،  تمام  مورد  در  تولید  ارتقاء  و 
که  دارد  بستگی  پیوسته  هم  به  اقدامات  سلسله 
و  اقتصاد  درحوزه  چه  جهانی  عرصه  در  تعامل 
چه حوزه سیاست یکی از عوامل تا ثیر گذار به 

شمار می رود.
 حال سخن این است در زمان روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، لشکری از مدعیان حوزه اقتصاد 
که خود را در قامت ریاست جمهور می دیدند با 
وعده وعیدهای آن چنانی و انتقادهای بسیار تند 
از عملکرد سابقون که گاهی مرزهای اخالقی را 
ولی  اجرایی شدند،  گود  وارد  می گرفتند  نادیده 
شاهدیم که باز با همه تبیین و توجیه ها وحتی 
عمل جراحی اقتصادی مورد ادعایی دولت، باز  
شاهد   باید  خط  سر  نقته  با  که  است  ملت  این 

آغاز همان سناریوی پیشین باشد.
حلوای  بوی  جز  وجه  هیچ  به  که  سناریویی   
الرحمان مرحوم اقتصادی چیزی از آن به مشام 
نمی رسد. بقول آن شاعر بی ادب، گر بوی کبابی 
به مشامت باشد رنگ نباز ظن قوی آن است که 

خر داغ کنند.
از  آقایان  اطالع  عدم  از  دارم  ابا  من  را  علت   
اساسی،  علت  معتقدم  لذا  ببینم  اقتصاد  علم 
سلول های  در  مملکت  اقتصاد  شدن  زندانی 
افتاده و می  اتفاق  پیچیده سیاسی است و آنچه 
واویال  و  است  سیاست  از  اقتصاد  تبعیت  افتد، 
به سندرم  امروزه  زمانی است که خود سیاست 
روزمرگی دچار شده است. بنابر این باید گفت: 
آقایان بعد از بازگشت به سیاست سابق ثم  ماذا؟ 
بهار  دیگر  االن  بودیم،  اروپا  زمستان  منتظر  ما 
نزدیک می شود دربهار اروپا چه خواهید کرد، باز 
باید سخنان قطعنامه بازی را تکرار کنیم و منتظر 
آن  آیا وقت  باشیم؟!  دانشان  قطعنامه  پاره شدن 
نرسیده که استراتژی کلی حاکم بر کشور مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
 سیاست داخلی پیشکش آیا نباید قبول کنیم که 
قواعد حاکم جهانی با سال ۵۷ فرق اساسی کرده، 
و باید رویارویی ما بر جهان با ادبیات جدیدی 
نسل  انقراض  حال  در  انقالب  اول  نسل  باشد؟ 
موجود،  های  پارادیم  همه  از  جدا  خود  جدید 
خواهیم  می  کسی  چه  به  داریم  را  چیزی  چه 
تحویل دهیم، اقتصاد منهدم، جامعه صد پارچه، 
و... برگردم به محور اصلی بحث، حال که کشتی 
به  خوانده  خود  ناخدایان  و  مدعی  فرماندهان 
های  ظرفیت  تمام  از  خواهید  نمی  نشسته،  گل 
هنوز  و  کنید  استفاده  کشور  وسیاسی  اقتصادی 
اصرار  بندی>>کیهانی<<  مرز  بر  خواهید  می 
بورزید و طبل لزوم تفوق بر قوم غربگرای، ترسو 
زبانش  که  و هر  دهید  ادامه  را  پرست  بیگانه  و 
لکل  نکنیم،  فراموش  ببندید.  دهانش  شد  وا 
ساعتة                                الیستاخرون  أجلهم  جاء  اذا  و  اجل  امة 

و ال یستقدمون 
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 انحصار ورود 
گردشگری خارجی 
در اختیار چند استان

کوین مک کارتی 
رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا شد
 کشاورزی 4
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وضعیت آنتی بیوتیک،
 سرم و داروهای کرونا 

 ۷۰ درصد استان ها 
درگیر فرونشست هستند

  اجتماعی 6

رئیس سازمان سنجش گفت: فقط خواهان قطع سه 
ساعته اینترنت تلفن های همراه در مناطق برگزاری 
آزمون سراسری هستیم. سازمان سنجش فهرست 
مناطق را اعالم کرده است. تصمیم گیری در مورد 
است  امنیت کشور  برعهده شورای  اینترنت  قطع 
و نتیجه هرچه باشد، وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات آن را اجرا می کند.
به  خبری  نشست  در  پورعباس  عبدالرسول   
مناسبت برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال 
کشور  اینترنت  قطع  موضوع  به  اشاره  با   ۱۴۰۲
هنگام برگزاری آزمون اظهار داشت: دستورالعمل 
شورای امنیت کشور بر اساس مصوبه جلسه ۷۶۵ 
مبنی بر قطع سراسری یا نقطه ای اینترنت کشور 
است. درخواست سازمان سنجش باید به شورای 
نحوه  توافق  صورت  در  و  برود  کشور  امنیت 

اجرای آن به عهده وزارت ارتباطات است.
بستگی  اینترنت  کردن  محدود  کرد:  تاکید  وی 
سازمان  نظر  دارد.  ارتباطات  وزارت  تصمیم  به 
داخل  از  فایلی  یا  عکس  که  است  این  سنجش 

جلسه آزمون به خارج ارسال و دریافت نشود.
پورعباس یادآور شد: شبکه اینترنت مهم، حساس 
ولی  است  ها  حوزه  از  بسیاری  در  تاثیرگذار  و 
امنیت  حفظ  متقاضی  میلیونی،  ده  چند  جمعیت 
قطع  ما  منظور  است.  باالیی  شدت  با  آزمون 
تلفن  اینترنت  قطع  منظور  نیست،  ثابت  اینترنت 
همراه است. شاید هم اگر کنترل ارسال و دریافت 
در شبکه های اجتماعی محدود شود، مفید و کافی 

باشد.
در  ایرنا  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  پورعباس 
مورد قطعی اینترنت در روزهای برگزاری آزمون 
تلفن همراه در  اینترنت  توضیح داد: نظر ما قطع 

سه ساعت برگزاری آزمون است.
وی ادامه داد: طبق بحثی که هفته گذشته در هیات 
)شاک(  کشور  امنیت  شورای  شد،  انجام  دولت 
همین هفته برای این موضوع جلسه تشکیل داده 
و تصمیم می گیرد. در صورت تصمیم گیری اجرا 

با وزارت ارتباطات است.
دادیم  توضیح  ما  گفت:  سنجش  سازمات  رئیس 
از طریق پیام رسان های داخل و خارج ارسال و 
پی دی اف محدود شود  فایل  و  دریافت عکس 

ولی نحوه اجرا بر عهده وزارت ارتباطات است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر 
آینده  بر  تاثیرگذاری  دلیل  به  آزمون  این  اهمیت 
شغلی و درسی افراد اظهار داشت: بیش از هشت 
میلیون نفر با احتساب خانواده های داوطلبان در 
همین  به  شوند.  می  درگیر  سراسری  آزمون  هر 
میزان وظیفه سازمان سنجش بسیار سنگین است.

وی تصریح کرد: فعالیت های زیادی برای صیانت 

است.  شده  انجام   ۱۴۰۲ سراسری  آزمون  از 
روسای دانشگاه های معین هر استان نماینده تام 
در  آزمون  برگزاری  ستاد  رئیس  و  وزیر  االختیار 
واحد  مدیریت  شکل  به  آزمون  تا  هستند  استان 
روسای  با  هایی  نشست  شود.  برگزار  استان  در 
دانشگاه های معین داشتیم و هماهنگی هایی انجام 

شده است.
پور عباس ادامه داد: مصوبه شورای امنیت کشور 
امنیت  بود که در جلسه ۷۶۵ شورای  بعدی  گام 
دستگاه  همه  آن  اساس  بر  شد.  تصویب  کشور 
های کشور از وزارت کشور، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت بهداشت، سازمان های 
کل،  حراست  احمر  هالل  اورژانس،  صداوسیما، 
هواپیمایی و راه آهن وظایفی دارند؛ چراکه آزمون 
مانند  شود  می  تلقی  ملی  ای  برنامه  سراسری 
اوراق  در  انتخابات  با  آن  تفاوت  ولی  انتخابات 
اوراق شخصی سازی  است. در آزمون سراسری 
و برای یک فرد مشخص تدارک دیده شده است.
آزمون  برگزاری  بهبود  برای  را  دیگر  گام  وی 
حفاظت  و  آزمون  برگزاری  مراکز  ارتقابخشی 
امسال  مرکز   ۲۴۰۰ گفت:  و  دانست  آزمون  از 
مخازن  کنند.  می  عمل  فرعی  حوزه  عنوان  به 
بازنگری شده و درجه امنیتی آنها ارتقا یافته است.
پورعباس ادامه داد: قدم بعدی تنوع بخشی است. 
تنوع بخشی در مورد دفترچه سواالت و پاسخنامه 
امنیت  و  داوطلبان  آسایش  برای  هم  که  داریم 

آزمون موثر خواهد بود.
های  شرکت  کمک  با  گذشته  سال  گفت:  وی 
متوقف  درصد   ۹۵ تا  را  تقلب  مسیر  بنیان  دانش 
کردیم  و در رشته های پزشکی و دندانپزشکی تا 
۱۰۰ درصد جلوی تقلب گرفته شد و حتی یک 
مورد از افراد متقلب نتوانستند به دانشگاه بروند، 

را  آزمون  در  شرکت  حق  سال  چند  تا  همچنین 
ندارند. فرآیندهایی را تدوین کردیم که جلوی این 

روند را بگیریم.
تقلبی  رئیس سازمات سنجش گفت: شبکه های 
هستند که می خواهند داوطلبان را فریب بدهند، 
خدشه  و  محکم  مسیر  این  در  سنجش  سازمان 
های  پاسخ  دار  امانت  و  دارد  برمی  گام  ناپذیر 
داوطلبان است. توصیه می کنیم داوطلبان از این 
شبکه ها دوری کنند که در صورت هر نوع تقلب 
تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون محروم می شوند.
رصد  را  تقلب  های  شبکه  کرد:  تاکید  پورعباس 
حتی  و  داریم  آنها  از  اطالعاتی  اشراف  و  کرده 
اند، مطلع  اولیه گرفته  ارتباط  آنها  با  از کسانی که 
هستیم. سال گذشته ۸۵۷ نفر را سر جلسه آزمون 
با تجهیزات تقلب گرفتیم و تقلب حدود هزار نفر 
را با استفاده از روش ها و نرم افزارهای سازمان 
سنجش شناسایی کردیم که این افراد بسته به جرم 

از شرکت مجدد در آزمون محروم می شوند.
وی توضیح داد: افرادی که از آنها تجهیزات تقلب 
در سرجلسه آزمون کشف شده است، بین سه تا 
محروم  سراسری  آزمون  در  شرکت  از  سال   ۱۰
شدند و آنهایی که با نرم افزارهای سنجش تقلبشان 
شناسایی شده است، از شرکت در آزمون در همان 
سال محروم شدند. وی در مورد سوابق تحصیلی 
وزارت  که  نهایی  امتحانات  آزمون  در  تقلب  و 
برای  گفت:  کند،  می  برگزار  پرورش  و  آموزش 
جلوگیری از تقلب در امتحانات نهایی به آموزش 
و پرورش کمک کرده و در این مسیر تعدادی از 

تجهیزات سیگنال یاب را کشف کردیم .
آزمون  در  تقلب  افزود:  سنجش  سازمان  رییس 
دشوارتر  چه  هر  و  افتد  می  اتفاق  کاغذی  های 
تری  پیچیده  های  تقلب  هم  مقابل  طرف  شود، 
آزمون  سمت  به  باید  بنابراین  کند؛  می  طراحی 
های هوشمند و غیرکاغذی برویم تا جلوی تقلب 
گرفته شود.وی ادامه داد: زیرساخت های الزم را 
به همین منظور در بُعد نرم افزاری طراحی کردیم 
در  آزمایشی  را  الکترونیک  آزمون  زودی  به  و 
کشور برگزار می کنیم. اکنون باید گستره کشوری 
و مراکز مختلف آزمون را بررسی کنیم تا بدانیم 
چه میزان امکان برگزاری آزمون سراسری از نظر 
الکترونیک  شکل  به  افزار  سخت  و  تجهیزات 

ممکن است.
پورعباس در مورد داوطلبانی که در آزمون سال 
گفت:  بود،  مشکوک  آنها  آزمون  نتیجه  گذشته 
در  که  گرفتیم  مجدد  آزمون  بار  سه  افراد  این  از 
یعنی  شدند  تبرئه  ها  آزمون  این  در  نفر   ۶۵ کل 
احراز  را  قبلی خود  نمره  از  درصد  توانستند ۳۰ 

کنند. آزمون مجدد هم گرفته نخواهد شد.

ایران،
 عربستان و آمریکا 

را آشتی داد

 فقط اینترنت تلفن های همراه 
در ۳ ساعت برگزاری آزمون قطع شود

تنگ تر شدن حلقه ی محاصره

 

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
احمدرضا  سرتیپ  سردار  حکمی  در  اسالمی 
جمهوری  انتظامی  کل  فرماندهی  به  را  رادان 

اسالمی ایران منصوب کردند.
 متن حکم فرمانده کل قوا که روز شنبه منتشر 

شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ احمدرضا رادان
با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با 
ایشان،  از خدمات  رضایتمندی  و  قدردانی  ابراز 
جمهوری  انتظامی  کل  فرماندهی  به  را  شما 

اسالمی ایران منصوب می کنم.

خداوند  رضایت  جلب  این جانب،  اکید  توصیه 
متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز 
عمومی  آسایش  تأمین  و  امنیت  از  حراست  در 
صیانت  و  سازمان  توانائیهای  ارتقاء  است. 
تخصصی                           پلیس  پرورش  و  کارکنان  شأن  از 
مهم  توصیه  امنیت  گوناگون  بخش های  برای 

دیگر است.
می رود  انتظار  کشوری  گوناگون  دستگاههای  از 
را                  الزم  همکاری  کشور،  انتظامی  سازمان  با 

مبذول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّدعلیخامنهای

در حکمی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی؛
سردار رادان به عنوان فرمانده انتظامی کل کشور 

منصوب شد

کشور  در  بار  اولین  برای  گفت:  تبریز  شهردار 
های  بارش  در  جامد  نمک  از  استفاده  حذف  
زمستانی به صورت موفقیت آمیز اجرایی شده و 
محلول مورد تأیید دانشگاه تبریز در سطح شهر 

مورد استفاده قرار گرفته است.
ضمن  خبرنگاران  با  گفتگو  در  هوشیار  یعقوب 
معابر  محلول پاشی  کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم 
روش  با  کشور  تاریخ  در  بار  اولین  برای  تبریز 
علمی انجام گرفته و قطع به یقین هر طرحی در 
رفع  زمان  مرور  به  که  دارد  نواقصی  کار  ابتدای 

می شود.  
محیط  و  شهری  خدمات  معاونت  افزود:  وی 
طرح  نواقص  رفع  به  ملزم  را  شهرداری  زیست 
در  بهینه  و  موقع  به  استفاده  و  محلول پاشی 
روزهای آتی کردیم.  شهردار تبریز ضمن قدردانی 
از زحمات شبانه روزی مدیران و نیروهای خدوم 
حمایت  از  اجرایی،  و  شهری  خدمات  معاونت 

این  با  تبریز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  های 
طرح قدردانی کرد . 

هوشیار خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که امروز 
شاهد بارش نزوالت آسمانی و خوشحالی مردم 
خدوم  نیروهای  آن  کنار  در  و  بودیم  عزیزمان 

شهرداری اقدام به محلول پاشی در معابرنمودند.
وی افزود: اثرات استفاده از محلول به جای نمک 
جامد در حفظ محیط زیست و آب های زیرزمینی 
نه تنها در حال حاضر، بلکه برای نسل های آتی 
نیز نمایان خواهد شد. شهردار تبریز با اشاره به 
برقراری ترافیک روان شهری در اولین روز برفی 
سنگین  نسبتا  بارش  از  پس  ساعت  چند  تبریز 
برف یادآور شد: علی رغم بارش نسبتا زیاد برف، 
از اولین ساعات روز شاهد ترافیک روان در معابر 
اصلی شهر بودیم و تنها برخی مشکالت در معابر 
فرعی و محالت داشتیم که این مشکل نیز باید در 

بارش های بعدی رفع شود.

محلول پاشی، 
خدمتی از سوی شهرداری تبریز برای آیندگان

آلودگی هوا
 مشکلی که حل 

نخواهد شد!
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بالتکلیفی برای »فیفادی« 
درد مشترک تیم های ملی 

فوتبال و فوتسال!

نسخه عجیب برای
 باالنشین جدول بیکاری


