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سخنگوى كميسيون اقتصادى : 
بازگشت به نرخ ثابت ارزى به معناى 

ايجاد ارز ترجيحى جديد است
سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس گفت: اينكه مجدد به سمت 
نرخ ثابت ارزى رفته و يك نرخ ترجيحى جديد درست كنيم آنهم بعد 
از اينكه در سال 1401با آن همه مصيبت و مشكل ارز 4200حذف شد، 
واقعا ســـبب تعجب است لذا بايد از تكرار همچون نگرشى در دولت 

وكشور پيشگيرى كرد.
به گزارش خانه ملت،مهدى طغيانى با اشاره به نامه رئيس مجلس 
به رئيس جمهورى ، پيرو لغو مصوبه هيات وزيران مبنى بر تثبيت نرخ 
ارز و تعيين نرخ تسعير ارز براى شركت هاى پااليش نفت و پتروشيمى 
توسط بانك مركزى، گفت:اين يك مسئله است كه ما وقتى چند نرخ 
ارز داريم بايد چگونه نرخ ارز پايه در عرضه بورس كاال را تعيين كنيم. 
با اين حال بايد اين را بدانيم كه اين نرخ هرچه باشـــد، مبناى تحويل 
خوراك هم خواهد شـــد، يعنى هر عددى را در اين بخش تعيين كنيم 
مبناى تحويل نرخ خوراك هم خواهد شد. پيش تر يعنى قبل از تاسيس 
مركز مبادله ارزى شـــرايط بدين شـــكل بود كه اين موارد با همان نرخ 
ســـامانه نيما محاسبه مى شد چراكه نرخ سامانه نيما يك نرخ توافقى و 
شناور شده اى بود و البته مديريت مى شد تا خيلى توسط بانك مركزى 
از واقعيت هاى اقتصادى فاصله نگيرد و همين نرخ هم مبناى محاسبه 

خوراك باشد .
سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به جهش هاى ارزى 
زمستان 1401اضافه كرد: در اين شرايط بانك مركزى اقدام به تثبيت نرخ 
ارز نيمـــا كـــرد و رئيس كل بانك مركزى جديد آمد و نرخ ارز نيما را 
روى 28/500تثبيت كرد، البته همين تثبيت نرخ ارز بر مبناى 28.500محل 
بحث بود كه واقعا اين شـــدنى اســـت؟ يعنى سياستى كه ما در دولت 
قبل شكست آن را تجربه كرده بوديم؛ چراكه اين نرخ، تقريبا يك نرخ 

ترجيحى جديد بود.
وى با بيان اينكه مجلس در موضعگيرى هاى مختلف با تعيين اين 
نرخ 28.500تومانى مخالفت كرد، ادامه داد: با اين حال از ابتداى امسال به 
بورس كاال ابالغ كردند كه همين عدد تثبيت شده، مبناى محاسبه قيمت 

پايه و تبعا خوراك پتروشيمى ها قرار گيرد.
طغيانى با اشاره به آثار و اتفاقاتى كه پيرو اين سياست رخ مى دهد، 
افزود: عمال در بازار قيمت ها براساس رقابت در خريد تعيين مى شود، 
يعنى مصرف كننده كاالى واســـطه اى عمال با قيمت باالترى اين مواد 
را خريدارى مى كند، اما از ســـوى ديگر پتروشيمى ها اين خوراك را با 
نرخ پائين ترى دريافت مى كند و اين مســـاله يك رانت زيادى را به 

پتروشيمى ها منتقل مى كند.
ســـخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به ساير ابعاد اين 
مساله اضافه كرد: پيشتر به دليل اينكه نرخ خوراك پتروشيمى ها در بيرون 
از كشور با همين نرخ قيمت گذارى مى شد، پتروشيمى ها در آوردن ارز 
خود به داخل جدى تر بودند تا ارز خود را حتما در سامانه وارد كنند 
و قيمت ســـامانه باالتر نرود چراكه از سوى ديگر، خوراكشان با همين 

نرخ محاسبه مى شد.
ايـــن نماينده مجلس با بيان اينكه پيرو مصوبه اخير، دولت قيمت 
خوراك پتروشيمى ها را تثبيت و ديگر دغدغه بازار ارز را نخواهند داشت، 
ادامه داد: به واقع فضايى كه پيش تر از اين شكل گرفته بود فضايى بود 
كه مى توانست شرايط را به يك تعادلى برساند، اما متاسفانه از اين فضاى 
تعادلى دور شده ايم و البته اين مسئله بر خالف قانون است و در همين 
نامه اى كه رئيس مجلس شوراى اسالمى در مغايرت نوشته اند، آمده بود 
كه براساس قانون احكام برنامه هاى توسعه بايد اين نرخ براساس نظام 

ارزى شناور مديريت شده مدنظر قرار گيرد.

معاون قضائى مركز توسعه حل اختالف قوه قضائيه از اصالح ايرادات 
اليحه شورا هاى حل اختالف در مجلس و امكان استخدام 10هزار نفر در 

شورا ها خبر داد.
ابوالفضل محبى ، با اشاره به ارسال اليحه مذكور براى تائيد به شوراى 
نگهبان، اضافه كرد: از نكات مهم اين مصوبه، اســـتخدام 10هزار نفر با 
اولويت اعضا و كاركنان شوراى حل اختالف و ايجاد دادگاه صلح در تمام 
حوزه هاى قضائى است.وى افزود: در صورت تائيد شوراى نگهبان، شاهد 
تعيين تكليف نيرو هاى خدوم شـــورا و ايجاد تحول در سازوكار دادرسى 

قضائى به نام دادگاه صلح خواهيم بود.

اليحه شورا هاى حل اختالف در مجلس 
تصويب شد

معاون خدمات شهرى و محيط 
زيســـت شهردارى تهران اقدامات 
شهردارى تهران را در جهت هرچه 
بهتر برگزار شدن مراسم بزرگداشت 
ســـى و چهارمين سالروز ارتحال 
ملكوتى حضرت امام خمينى (ره) 

تشريح كرد.
بـــه گزارش مهر، حســـين 
نظـــرى افزود: با توجه به موقعيت 
جغرافيايى منطقـــه 19و نزديكى 
آن به حـــرم مطهر حضرت امام 
خمينى موارد و موضوعات مرتبط 
با شـــهردارى تهران در محوطه 
بيرونى بهشـــت زهرا بر عهده اين 
منطقهو آماده سازى محوطه داخلى 
بهشت زهرا در تمامى موضوعات 
خدمات شـــهرى، فنى و عمرانى، 
بر عهده ســـازمان  ترافيكى و… 
بهشـــت زهرا (س) خواهد بود كه 
تمامى زيـــر مجموعه هاى ديگر 
شهردارى تهران حداكثر همكارى 
و كمك را به آنان خواهند داشت.
وى اضافه كرد: نگهداشـــت 
درپهنه هاى تعيين شده در محدوده 
حرم و اطراف آن، توسط 14 منطقه 

انجام خواهد شد.
 معاون خدمات شهرى در ادامه 
اهم اقدامات اين معاونت را بر شمرد 
و گفت: هويت بخشى به سيماى 
بصرى شهر و انجام تبليغات محيطى 
با استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى 
موجود، تأمين و نصب تلويزيون هاى 
شهرى براى پوشش زنده مراسم، 
تسطيح محل پاركينگ هاى خاكى، 
استقرار خودروهاى شاتل برقى ، 
تأمين يكصد عدد ويلچر براى جابه 
جايى ســـالمندان و توان يابان و 
اعزام ويلچرران توسط سازمان بسيج 
شهردارى تهران، استقرار نيروهاى 
آتش نشـــان به همراه خودروهاى 
سبك و ســـنگين در نقاط تعيين 
شـــده، انجام بازديدهاى مستمر به 

منظور شناسايى و رفع موارد ناايمن، 
آماده سازى سرويس هاى بهداشتى 
در داخل و اطراف بهشـــت زهرا 
و حرم مطهـــر و همچنين پيش 
بينى اســـتقرار سرويس بهداشتى 
پرتابـــل، حفظ انضباط اجتماعى، 
تأمين ماشـــين آالت سنگين مورد 
نياز دستگاه هاى اجرايى مستقر در 
محل و… از جمله فعاليت هاى اين 

حوزه است.
سـرويس دهى رايگان خط 

يك مترو
رئيس ســـتاد ارتحال امام در 
شهردارى تهران به اقدامات معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شـــهردارى 
تهران اشاره كرد و گفت: اختصاص 
اتوبوس براى جابه جايى و سرويس 
دهى به زائرين در سطح شهر تهران، 
به كارگيرى 100دستگاه مينى بوس 
براى خدمت رسانى به زائرين در 
محدوده اطراف حرم مطهر، آمادگى 
ويژه مترو تهران خصوصاً در خط 
يك در روز 14خرداد، ســـرويس 
دهى رايـــگان خط يك مترو، به 
كارگيرى حداقل 200دستگاه خودرو 
ون و… از موضوعاتى است كه اين 
معاونت اجرا خواهد كرد.به گفته 
نظرى، هماهنگى با پليس راهور و 
قرارگاه شهيد فهميده براى تهيه و 
چاپ نقشـــه هاى هدايت مسير و 
پاركينگ ها، اجراى خط كشى هاى 
ترافيكى معابر، پاركينگ ها و رنگ 

آميزى پدهاى بالگرد، به كارگيرى 
مناطق 22گانه در زمينه تأمين اقالم 
مورد نياز (خصوصاً نيوجرسى و 
جرثقيل) و همچنين هماهنگى با 
ستاد مركزى بزرگداشت براى انجام 
ساير موارد مرتبط با امور ترافيكى 
و… از ديگر اقدامات معاونت حمل 

و نقل و ترافيك است.
وى در ادامه اظهار داشـــت: 
برپايى 3پرديس فرهنگى در حرم 
مطهر با همكارى مناطق 22گانه و 
هماهنگى معاونت فرهنگى ستاد 
مركزى بزرگداشت ارتحال امام و 
چاپ و انتشار ويژه نامه هاى مرتبط با 
سى و چهارمين سالگرد بزرگداشت 
حضرت امام با هماهنگى معاونت 
فرهنگى ستاد مركزى بزرگداشت 
از اقدامـــات معاونت اجتماعى و 

فرهنگى شهردارى تهران است.
 معاون خدمات شهرى اضافه 
كرد: برگزارى ويـــژه برنامه ها و 
همايش ها در ســـطوح فرهنگى و 
توليد كليپ، موشن و تيزر مناسبتى 
با هماهنگى معاونت فرهنگى ستاد 
مركزى بزرگداشت از جمله وظايفى 
است كه بر عهده سازمان فرهنگى و 

هنرى شهردارى تهران است.
نظرى ادامـــه داد: همچنين 
پشتيبانى از سازمان بهشت زهرا و 
منطقه 19در زمينه انجام لكه گيرى 
آسفالت و انجام موارد عمرانى هم 
از جمله موضوعاتى است كه توسط 
معاونت فنى و عمران شـــهردارى 

تهران اجرايى مى شود.
برپايـى پايـگاه اورژانس و 

ايجاد درمانگاه 
رئيس ستاد ارتحال در شهردارى 
تهران به اقدامات شركت شهر سالم 
اشـــاره كرد و گفت: برپايى پايگاه 
اورژانس و ايجاد درمانگاه اورژانس 
شـــامل اتاق هاى ويزيت آقايان و 
خانم ها ، تزريقات ، بسترى موقت 

آقايان و خانم ها، اتاق ECG، اتاق 
CPRو اتـــاق مديريت عمليات و 
داروخانه به همراه استقرار آمبوالنس 
و موتورالنس از جمله اين موارد 

است.
نظرى در ادامه با بيان اين كه 
اســـتقرار خودرو فرماندهى حادثه 
در مجاورت ســـتاد، تأمين ژنراتور 
برق بـــراى مواقع ضرورى، انجام 
اقدامات ايمنى و پيشگيرانه در باره 
برگزارى مراســـم توسط سازمان 
مديريت بحران و استقرار نيروهاى 
يگان حفاظت شهردارى تهران در 
جهـــت حفظ انضباط اجتماعى و 
هماهنگى با نيروى انتظامى توسط 
يگان حفاظت شهردارى تهران و 
شركت شهربان و حريم بان انجام 

خواهد شد.
وى با بيان اين كه پذيرايى از 
زائرين در شش ايستگاه صلواتى 
توســـط مناطق 22گانه شهر تهران 
صورت مى گيرد، گفت: همچنين 
برگزارى مراســـم بزرگداشت در 
جماران توســـط منطقه 1، آماده 
ســـازى و نگهداشت مسيرهاى 
منتهى به حرم توســـط منطقه 19و 
خدمات رسانى به زائرين و ميهمانان 
مراســـم ارتحال در حرم حضرت 
عبدالعظيم حســـنى (ع) با منطقه 

20خواهد بود.
به گفته نظرى برپايى ايستگاه هاى 
راهنماى زائرين با همكارى سازمان 
بهشت زهرا ، معرفى و اعزام يكصد 
نفر نيروى همراه زائر (ويلچر ران) 
براى خدمت رســـانى به زائرين 
از جمله اقدامات ســـازمان بسيج 

شهردارى تهران است.
وى در پايان گفت: شـــركت 
شـــهر آفتاب هم آمادگى هاى الزم 
را در باره اسكان زائرين و استقرار 
خودروهاى حامل مواد غذايى و… 

را دارد.

تمهيدات مديريت شهرى پايتخت براى برگزارى مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى (ره)

اعزام نخستين گروه زائران حج به سرزمين وحى
معاون امور حج و عمره سازمان حج و زيارت گفت: در نخستين روز 

اعزام زائران به سرزمين وحى، 10پرواز عازم فرودگاه مدينه منوره شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان حج و زيارت، غالمرضا رضايى در حاشيه 
آيين بدرقه نخستين كاروان زائران ايرانى به سرزمين وحى در جمع خبرنگاران، 
گفت: در اولين روز اعزام زائران، 10پرواز از اســـتانهاى تهران ، ســـارى و يزد 
به مقصد فرودگاه مدينه انجام گرفت و بالغ بر 2هزار و 500نفر رهسپار شهر 
پيامبر اكرم (ص) شدند.معاون امور حج و عمره سازمان حج وزيارت افزود: 
روزانه حداكثر تا سقف 5هزار زائر به سرزمين وحى اعزام مى شوند. عمليات 
اعزام حجاج ابتدا براى حجاج مدينه قبل، از تاريخ ســـوم خرداد ماه اســـت و 
حجاج مدينه بعد نيز از 13خرداد ماه عازم فرودگاه جده مى شوند كه بعد از 

محرم شدن در جحفه ، وارد شهر مكه مكرمه خواهند شد.
صرفه جويى 32 هزار ميليارد تومانى در هزينه نان

وزارت اقتصاد اعالم كرد: با اجراى طرح هدفمندســـازى يارانه آرد در 
72هزار نانوايى، پارســـال حدود 32 هزار ميليارد تومان در هزينه هاى دولت 
صرفه جويى شد.به گزارش شادا، دولت براى جلوگيرى از قاچاق و هدررفت 

آرد يارانه اى و بدون فشار به اقشار ضعيف جامعه از شهريور 1400 تاكنون 
از طريق هدفمندسازى يارانه آرد كه منجر به استقرار كارتخوان در 72 هزار 
نانوايى شد، موجب صرفه جويى روزانه حدود 6000 تن آرد و صرفه جويى 

ساالنه حدود 32 هزار ميليارد تومان در هزينه هاى دولت شد.
بـــه ايـــن ترتيب روزانه حدود 6 هزار تن آرد يارانه اى يا به  صورت آزاد 
به شيرينى پزى ها و... فروخته يا به صورت قاچاق از كشور خارج مى شد اما با 

اجراى هدفمندسازى يارانه آرد، با اين اقدام، مقابله شده است.
پرداخت غرامت به كشاورزان خسارت ديده  

قائم مقام صندوق بيمه كشاورزى از پرداخت بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان 
غرامت بيمه به خسارت ديدگان بيمه شده در بخش كشاورزى در سال 1401 
خبر داد و بيشترين غرامت پرداخت شده را مرتبط با حوزه هاى محصوالت 
زراعى و باغى دانست.به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، عليرضا آل امين با 
اشاره به اينكه ايران از نظر بيمه محصوالت كشاورزى رتبه دوم جهانى را به 
خود اختصاص داده است، گفت: بيش از 160 محصول در كشور زير پوشش 
اين صندوق قرار دارد و بيمه اجبارى دام و طيور بنا به مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى از جمله آنهاست.وى با تاكيد بر اينكه به دنبال ساده سازى مفاهيم بيمه 
بوده ايم، تاكيد كرد: سياســـت اين اســـت از طرق مختلف از جمله آموزش و 
ترويج، بسيج مهندسان كشاورزى، مقامات محلى، استانى و چهره هاى شناخته 

شده در استان ها، كشاورزان را به سمت بيمه كشاورزى سوق دهيم.

دوازدهمين كنفرانس الگوى 
اسالمى ايرانى پيشرفت تحت عنوان 
«الگوى اســـالمى ايرانى پيشرفت، 
گفتمان عمومى، مســـئوليت ملى» 
ديـــروز در محـــل مركز الگو به 
صورت حضورى و مجازى آغاز 

به كار كرد.
به گزارش مهر، در مراســـم 
افتتاحيه اين كنفرانس هادى اكبرزاده 
عضو شوراى عالى و دبير كنفرانس 
دوازدهم گزارشـــى از برگزارى 
كنفرانس ارائه داد و گفت: الگوى 
اسالمى ايرانى پيشرفت كه به عنوان 
نقشـــه راه پيشرفت بلند مدت و 
جهت دهنده مسير آينده تحوالت 
كشـــور، با تالش جمع كثيرى از 
انديشـــمندان حوزه و دانشگاه و 
شخصيت هاى راهبردى با عبور از 
مرحله طراحى و تكميل و ارتقا، به 

حوزه اجرا نزديك شده است.
وى افـــزود: اگر چه اجراى 
رســـمى سند الگو پس از ابالغ آن 
آغاز مى شود، ليكن عقبه انديشه اى 
پيشرفت خواهى و تكاپوى الگوى 
بومى متناسب آن، به عنوان گفتمان 
برآمده از نياز زمانه از گذشته هاى 
دور مـــورد نظر خردورزان جامعه 
بوده اســـت و از 12ســـال قبل با 
تدبير داهيانه رهبرى فرزانه انقالب 
اسالمى در بستر ساختارمند خود 

شتاب گرفته است.
اكبر زاده در ادامه تصريح كرد: 
اينك كه گام مهم طراحى الگو به 
سرانجام رسيده است، زمان پرداختن 
جدى تر بـــه تمهيدات در مرحله 
اجراست. از اين مرحله به بعد ضمن 
استمرار مباحث نظرى و جهت دهى 
آنها به سمت چالش ها و گره هاى 
معرفتـــى مرحله اجرا، موضوعات 
مربوط به نحوه پياده سازى الگو و 
گذار از حوزه نظر به وادى عمل، 

مورد توجه ويژه قرار مى گيرد.
وى با اشاره به الزامات عبور 
از اين مرحله حساس، اظهار داشت: 
از جمله الزامات عبور موفق از اين 
مرحله گذار آن است كه اوالً الگو 
بتواند با برخوردارى از پشـــتوانه 

فراگير مردمى به مطالبه و خواست 
عمومى تبديل شود و ثانياً بر اساس 
تقسيم كار دقيق، وظايف بخش هاى 
حاكميتى و مردمى در فرآيند اجرا 
و تحقـــق ظرفيت هاى اقتصادى، 
فرهنگى، اجتماعى و سياســـى آن 
مشخص شود. همچنين مشاركت 
اميدوارانه مردم در تحقق الگو و عزم 
حاكميتى در دامن زدن به اقدامات 
تحولى از شروط اساسى موفقيت 

الگوست.

دبير كنفرانس، هدف از برگزارى 
كنفرانس دوازدهم را بهره گيرى از 
تجارب جهانى و روش هاى نوين و 
روز آمد و درس آموخته هاى اجراى 
اسناد پيشين دانست و تاكيد كرد: 
ضمن تبيين بايسته هاى تبديل سند 
الگو به گفتمان فراگير، مسئوليت 
نهادهاى سياســـتگذار، قانونگذار، 
دولت و آحاد جامعه را در تحقق 
الگو مورد واكاوى و كنكاش قرار 

دهد.
اكبـــر زاده در ادامه گفت: در 
مهلت مقرر تعـــداد 140مقاله به 
دبيرخانه كنفرانس واصل شـــد كه 
پس از انجام داورى هاى گسترده و 
چند مرحله اى نهايتاً 76مقاله پذيرفته 
شد كه 50مقاله به صورت شفاهى 

و 26مقاله ديگر به صورت پوستر 
ارائه شـــد. مقاله هاى پوسترى در 
طول مدت كنفرانس به صورت غير 
برخط در معرض بازديد عالقمندان 

قرار دارد.
وى ادامه داد: مقاالت در قالب 
11نشســـت و ميز گرد تخصصى 
طـــى دو روز ارائه خواهد شـــد. 
براى هـــر مقاله 25دقيقه زمان در 
نظر گرفته شده است كه 15دقيقه 
آن بـــراى ارائـــه مقاله و 10دقيقه 

باقيمانده براى توضيحات تكميلى 
هيأت رئيسه نشست و پرسش و 

پاسخ خواهد بود.
وى ادامه داد: نشســـت هاى 
كنفرانس دوازدهم تركيبى (حضورى 
– مجازى) اســـت و اعضاى هيأت 
رئيسه نشست ها و ارائه دهندگان 
مقـــاالت به صورت حضورى در 

محل مركز حضور دارند.
دبير دوازدهمين كنفرانس ادامه 
داد: همزمان با كنفرانس مراســـم 
دوازدهميـــن دوره انتخاب، پايان 
نامه ها و رساله هاى برتر در زمينه 
پيشرفت اسالمى ايرانى و تقدير از 
پديدآورندگان آنها برگزار خواهد 
شـــد.اكبر زاده خاطر نشان كرد: با 
بررســـى حدود 3000پايان نامه 

دريافتى در مرحله اول 60پايان نامه
مرتبط با موضوع تشـــخيص داده
شد و در داورى نهايى 9پايان نامه
برگزيده شد كه دو پايان نامه برتر و
7پايان نامه شايسته تقدير شناخته شد.
در عين حال برگزيدگان به تفكيك
از دانشـــگاه هاى عالمه طباطبايى،
امام صادق (ع)، تهران، شيراز، قم،
هنر اســـالمى تبريز، مؤسسه امام
خمينى، معارف اســـالمى، مركز
تحقيقات سياست علمى هستند.

وى ادامه داد: از ميان 250رســـاله
دريافتى هم تعداد 37رســـاله در
داورى اوليـــه انتخاب و در داورى
نهايى تعداد رساله هاى منتخب به
عدد 6رســـيد كه از اين ميان دو
رساله برتر و 4رساله شايسته تقدير
شناخته شد. بايد گفت برگزيدگان
به تفكيك دانشگاهى: شهيد بهشتى،
تربيت مدرس، امام صادق (ع)، قم

و بوعلى سيناى همدان هستند.
 دوازدهمين كنفرانس الگوى
اسالمى ايرانى پيشرفت در روزهاى
سوم و چهارم خرداد جارى امروز
هـــم در حال برگزارى اســـت و
عالقمندان مى تواننـــد از طريق
olgou.ir.conference12در اين

كنفرانس شركت كنند.

معرفى پايان نامه ها و رساله هاى برتر در زمينه پيشرفت اسالمى ايرانى 

بقيه از صفحه 2
به گفته بهادرى جهرمى، از اين به بعد هم 
مطابق قوانين جارى بانك مركزى همان گونه كه 
در گذشته بوده است، نرخ تسعير ارز را اعالم مى 
كند؛ فقط مسأله مجلس اين بوده كه خود دولت 
نمى تواند نرخ ثابتى را اعـــالم كند ولى بانك 
مركزى در چارچوب صالحيت قانونى خود اقدام 
به تعيين نرخ ارز خواهد كرد و پيش از اين هم 
كرده بود؛ لذا اين كه در رسانه ها بعضا گفته شده 
است كه نرخ تسعير ارز تغيير مى كند و نرخ هاى 
ديگر مبنـــا قرار مى گيرد، از نظر حقوقى تحليل 
درستى نيست و مبنا همان نرخى است كه خود 
بانك مركزى اعالم مى كند. پيش از اين هم مبناى 
عمل شركت ها مصوبه دولت نبود، بلكه اعالم 

بانك مركزى بود و همين مبنا هم ادامه مى يابد.
تدوين برنامه هفتم براساس سياست كلى نظام

 وى درباره نبـــود تكاليف دولت در زمينه 
رفع نقاط حادثـــه خيز جاده ها و كاهش تلفات 
تصادفات جاده اى در برنامه هفتم توســـعه هم 
يادآور شـــد: تكاليف دولت در قوانين عمومى 
پيش بينى شده است و در قوانين بودجه ساليانه 
هم براى آنها بودجه پيش بينى مى شود مثال در 
اين حوزه صندوق داريم كه يكى از مصارف آن 

كاهش تلفات تصادفات جاده اى است. اين گونه 
مسائل ساليانه در بودجه مى آيد و قرار هم نيست 
در برنامه هاى توســـعه همه موضوعات جارى 

دوباره تكرار شود.
 سخنگوى دولت ادامه داد: الزامى نيست كه 
همه موضوعات در برنامه هاى توسعه قيد و به 
آن پرداخته شود بلكه موضوعاتى كه در قوانين 
عمومى مشـــكل داريم و نيازمند تغيير، تحول و 
تغيير رويكرد با برنامه هاى كوتاه يا ميان مدت پنج 
ساله هستيم در برنامه هاى توسعه مى آيد و به آن 

پرداخته مى شود.
 بهادرى جهرمى اضافه كرد: سياست دولت 
در تدوين برنامه اخير اين بوده است كه مبتنى بر 
سياست هاى كلى نظام اين برنامه تدوين شود؛ 
اليحه برنامه توسعه در قالب سياست هاى كلى 
برنامه مشخص مى شود، سياست هاى كلى هم 
بندهاى آن مشخص اســـت و اليحه برنامه هم 
بايد در چارچوب آن تهيه شود. نمى شود ما يك 
سياست هاى كلى برنامه داشته باشيم اما يك برنامه 
توسعه ديگرى با موضوعات ديگر تهيه كنيم و به 
مسائل ديگر بپردازيم، لذا موضوعاتى كه نيازمند 
تحول و برنامه هاى ميان مدت پنجساله است در 
اليحه مى آيد. وى يادآورشـــد: متن پيش نويس 

اليحه برنامه هفتم منتشر شده است تا نخبگان و 
جامعه دانشگاهى ما نسبت به آن اظهار نظر كنند 
و همان گونه كه در مراسم رونمايى از برنامه هفتم 
اعالم شد، اين متن، پيش نويس و متنى است كه 
سازمان برنامه در بررسى هاى اوليه به آن رسيده 
است كه بعد از جمع بندى ها، باز هم در جلسات 
دولت بحث و بررسى خواهد شد و متن نهايى بعد 

از تصويب در دولت به مجلس تقديم مى شود.
 فقدان فرش هاى كاخ نياوران

 سخنگوى دولت درباره نبود فرش هاى كاخ 
نياوران هم گفت: متأسفانه وقتى دولت به فسادى 
كه در سال هاى گذشته رخ داده و كسى پيگيرى 
نكرده است، ورود مى كند، خودش متهم مى شود؛ 
من از رســـانه ها مى خواهم روشن كنند كه چه 
كسى شاكى و چه كسى متهم است؛ اكنون دولت 
شاكى است و اين تخلف در گذشته اتفاق افتاده 
است؛ لذا اگر در دوره حاضر يا دوره هاى گذشته 
هر فسادى رخ دهد، دولت پيگير وصول مطالبات 
مردم خواهد بود و با هر گونه فســـادى كه در 

گذشته اتفاق افتاده است، برخورد مى شود.
 بهادرى جهرمى اعالم كرد: دولت با اصالح 
موادى از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت كرد و 

اصالحيه آن ديروز تقديم مجلس شد.

مخبر: نقشه راه اقتصادي بايد...

 اخبار كوتاه اخبار كوتاه

 FIVB رايزنى رئيس فدراسيون واليبال و
براى حل مشكل ويزاى آمريكا

با درخواست مدير كل اجرايى فدراسيون جهانى واليبال، محمدرضا داورزنى 
در جلســـه اى آنالين به بحث و گفتگو درباره مشـــكالت ويزاى آمريكا و هلند 

نشست.
به گزارش فارس، پس از ارسال نامه رئيس فدراسيون واليبال ايران به آرى 
گراســـا رئيس FIVB درباره درخواســـت لغو ميزبانى آمريكايى ها به علت عدم 
توانايى در صدور ويزاى تيم ملى واليبال ايران و اعالم آمادگى تهران براى ميزبانى 
از تيم ها در هفته ســـوم ليگ ملت ها در باالترين ســـطح بين المللى، شب گذشته 
مسئولين فدراسيون جهانى واليبال با ارسال پيامى خواستار برگزارى جلسه آنالين 

در سريعترين زمان ممكن شدند.
بر اين اساس ظهر ديروز محمدرضا داورزنى رئيس فدراسيون واليبال ايران، فابيو 
آزوددو و استفان باخ مدير كل اجرايى و رئيس حقوقى فدراسيون جهانى واليبال در 

جلسه اى آنالين به بررسى راه حل هايى براى حل مشكالت موجود پرداختند.

داورزنى با اعالم مواضع فدراسيون واليبال ايران، از عدم توانايى آمريكايى ها براى 
صدور ويزاى تيم ملى گاليه كرده و ضمن يادآورى آمادگى تهران براى ميزبانى در 

هفته سوم اين رقابت ها، خواهان پيگيرى بيشتر و سريع تر اين موضوع شد.
فابيو آزودو مدير كل اجرايى فدراسيون جهانى واليبال ضمن ابراز همدردى به 
دليل به وجود آمدن اين مشكالت بر هم موضع بودن FIVB  با ايران درباره عدم 
همكارى سفارت آمريكا در تركيه تاكيد كرد. وى ضمن حمايت از خواسته هاى به 
حق فدراسيون واليبال ايران اعالم كرد: فدراسيون جهانى واليبال نهايت تالش خود 
را با تمام توان براى برطرف شـــدن اين مشـــكل به خرج خواهد داد تا در اسرع 
وقت اين موانع برطرف شـــود. در پايان اين جلســـه، طرفين ضمن اعالم يكسان 
بودن مواضع، بر تالش و انجام اقداماتى در جهت حل مشـــكالت در روزهاى 

آينده تاكيد كردند.
داورزنى:  اگر ليگ ملت ها در ايران بود آنها مشكل ويزا پيدا نمى كردند

رئيس فدراسيون واليبال در واكنش به عدم صدور ويزاى آمريكا براى اعضاى 
تيم ملى گفت: ما به هيچ وجه مشتاق نبوديم به آمريكا برويم؛ چرا كه عزت و 

احترام اعضاى تيم ملى واليبال كشورمان اهميت زيادى براى ما دارد.
محمدرضا داورزنى اظهار داشت: ما چندين سال است كه در ليگ ملت ها 
شركت مى كنيم و هيچگاه چنين مشكلى نداشتيم. حتى در چندين بارى كه تيم 
ملى به آمريكا رفت مشكل عدم صدور ويزا وجود نداشت. در حال حاضر هم 
عالوه بر فدراسيون جهانى واليبال، كميته بين المللى المپيك هم با كميته المپيك 
آمريكا در اين باره رايزنى داشته است. ما اعالم كرده بوديم كه اگر ميزبانى ليگ 
ملت ها را بر عهده بگيريم هيچ مشكلى براى صدور ويزاى اعضاى تيم آمريكا 

ايجاد نخواهد شد.

* امباپه مديران باشگاه پاريس را شوكه كرد و پيشنهاد تمديد قراردادش براى سال 2025 را رد كرد
* باشگاه بايرلوركوزن سردار آزمون مهاجم ايرانى اش را در ليست فروش گذاشت

* جوردى آلبا مدافع بارسلونا پس از 11 سال اين تيم را ترك مى كند
* كريستيانو رونالدو مدعى شد ليگ حرفه اى عربستان به مرور زمان به يكى از پنج ليگ برتر جهان تبديل مى شود

* گوارديوال: فصل بعد هم با سيتى هستم
* پيشنهاد 55 ميليون پوندى منچستريونايتد به ميسون مونت ستاره چلسى

عناوين خبرى  جهان فوتبال

آسيا در سيطره بانوان كشتى آليش ايران
تيم ملى آليش بانوان با كســــب 
2 مــــدال طال و 2 مدال نقره به عنوان 
قهرمانى آســــيا در بخش آزاد دســــت 

يافت.
به گزارش فــــارس، رقابت هاى 
كشــــتى آليش بانوان قهرمانى آسيا در 
بخش آزاد در كشــــور ازبكستان برگزار 
شد و در پايان ام البنين محسنى در وزن 
60 كيلوگرم، ريحانه گيالنى در وزن 70 
كيلوگرم به مدال طال، رقيه محمودآبادى 
در وزن 65 كيلوگــــرم و عزت قربانى 
ثانى در وزن 75+ كيلوگرم به مدال نقره 
دست يافتند. سپيده بابايى در وزن 55 
كيلوگرم و سحر غنى زاده در وزن 75 

كيلوگرم چهارم شدند.
در رده بنــــدى تيمى ايران با 230 
امتياز به عنوان قهرمانى دســــت يافت. 
ازبكســــتان با 215 امتياز دوم شــــد و 

قرقيزستان در جايگاه سوم ايستاد.
تيم ايران ســــه شنبه هم در بخش 
كالسيك با كسب 4 مدال نقره و 2 مدال 
برنز به عنوان قهرمانى دست يافته بود.

گفتنى است تيم ايران سال گذشته 
بــــراى اولين بــــار در تاريخ به عنوان 
قهرمانــــى آســــيا در دو بخش آزاد و 
كالسيك رسيده بود كه بانوان ورزشكار 
ايرانى، امسال هم از عنوان قهرمانى خود 

دفاع كردند.

خارجى يادداشتيادداشت 

مشكل در مديريت
تائيد ورود تيم هاى در خواســت كننده به منظور   دريافت صدور 
مجوز حرفه اى درعرصه فوتبال همچنان ادامه دارد و آن دست از تيم هايى 
كه در گام اول موفق به دريافت تائيديه از كميته بدوى شده اند، فعال در 
مسير آرامش قرار گرفته اند،اما دسته دوم كه با رد تائيديه مواجه شده اند، 

حكايت جوشش سير وسركه را پيدا كرده اند.
نكته اينجاست كه فدراسيون فوتبال همه مواردى را كه بايد در اختيار 
باشــگاه ها به منظور جمع آورى مدارك و   بارگذارى  در يك روز وبه 
صورت مشــترك    قرارداد،اماچگونه اســت كه يك باشــگاه  تائيديه  را 
دريافت مى كند وديگرى با 17 مشــكل رد   مى شــود؟ درد را در كدام 
ناحيه بايد جستجو كرد؟ مشكل كجاست؟ قطعا  بحث را بايد در مديريت 
جستجو كرد.مديريت در باشگاه هاى ورزشى  يا فدراسيون و ساير اركان 
ورزشى تعريف جدا گانه اى دارد.بيگانگى با ورزش و آشنا نبودن به زبان 
ورزش همان خواهد شد كه اكنون با معضل رد تائيديه برخى   باشگاه ها  
براى دريافت  مجوز حرفه اى   روبرو هستيم. مديرى كه با ورزش بيگانه 
است،مديرى كه مدارك تحصيلى اش با ورزش همخوانى ندارد و مديرى كه 
حوزه فعاليت او با ورزش وباشگاهدارى،تفاوت زمين تا آسمان را نشان مى 
دهد ،بايد هم هواداران  آن تيم را نگران كندو  از بابت همين نگرانى زانوى 
غم بغل كنند. درد ورزش ودرد باشگاه وتيمدارى در ورزش همين مشكل 
مديريت   است. متاسفانه حضور مديران غير ورزشى در اين حوزه  ،هر روز 
براى ورزش وباشگاهها ، مشكالت عديده اى را فراهم مى سازد كه آخرين 
نمونه   آن همين رد تائيديه يك باشــگاه بزرگ با هواداران ميليونى اش 
است.چرا وچگونه يك باشگاه بزرگ در فرصتى كه در اختيار داشت موفق  
به ترميم و رفع  مشكالت   كه 17 مورد آن مشخص شده است نمى شود 
و اين در حالى است كه باشگاه هاى همرديف وبعضا  با امتيازات پايين تر 

موفق به دريافت تا ئيديه مى شوند؟ اين درد را كجا بايد برد؟

اكبر عزيزى

27 ميليون يورو براى 3 فصل
پيشنهاد  نجومى الهالل براى جذب طارمى

پيشنهاد جذاب فيفا براى  برگزارى جام جهانى  نخبگان

باشگاه الهالل براى جذب ستاره 
تيم ملى ايران به صورت رسمى وارد 

عمل شد.
بــــه گزارش فارس، نام مهدى 
طارمى ستاره تيم ملى كشورمان از 
ماه گذشته به همراه الهالل عربستان 
مطرح مى شــــود. بعد از سرگيرى 
روابط سياسى دو كشور اخبار زيادى 
در زمينه ارتباط با عربستان در زمينه 

فوتبال مطرح شد.
پيش از اين رسانه هاى عربستان 
و پرتغال از پيشــــنهاد باشگاه الهالل 
با قراردادى 3 ساله با مهدى طارمى 
ستاره پورتو خبر داده بودند. ولى تمام 
اخبار گمانه زنى هاى رسانه ها بود.

امروز نشريه آبوال پرتغال اعالم 
كرد باشگاه الهالل عربستان به صورت 
رســــمى براى جذب مهدى طارمى 
ستاره ايرانى اقدام كرده و با باشگاه 

پورتو وارد مذاكره شــــده و با وكيل 
طارمى تماس گرفته است.

طارمى در اين فصل با به ثمر 
رساندن 21 گل در ليگ برتر پرتغال 
بهترين گلزن است و يك هفته مانده 
به پايان ليگ با فاصله 3 گل از رقيب 
خود شانس اول كسب جايزه آقاى 

گلى ليگ است.
پيشنهاد الهالل امضاى قراردادى 
بــــه ارزش 9 ميليون يوروبراى هر 
فصل است. در مقابل باشگاه پورتو 
شــــرط كرده در صورت رســــيدن 
پيشنهاد 10 ميليون يورويى حاضر 

است طارمى را بفروشد.

جام جهانى نخبه ها متشـــكل 
از بازيكنان باالى 35 ســـال برگزار 

خواهد شد.
به گزارش ايســـنا و به نقل از 
آاس، فوتبال هرگز متوقف نمى شود 
و بـــه راه خود ادامه مى دهد. حتى 
بازيكنانى كه تصميم گرفتند فوتبال 
را كنار بگذارنـــد نمى توانند زياد 
از آن دورى كننـــد. گروه بازيكنان 
نخبه (EPG)، ســـازمانى كه براى 
فوتباليســـت هاى نخبه ايجاد شده 
است، از ايجاد يك تورنمنت جديد 
جام جهانى براى بازيكنان باالى 35 

سال خبر داده است.
گروهى از كاپيتان هاى منتخب، 
از جمله ميشـــل سالگادو، استبان 
كامبياسو و اســـتيو مك منمن به 
معرفى جديدترين تورنمنت كه از 
دسامبر 2023 برگزار خواهد شد، 
پرداخته انـــد. جام جهانى بازيكنان 
نخبه مملو از اشـــتياق و هيجان 

خواهد بود.
در بيانيه اين گروه آمده است: 
هواداران به زودى شـــاهد خواهند 
بود كه درخشـــش فنى هرگز از 
بين نمى رود و بازيكنان باتجربه و 
نخبه اين موضوع را به خوبى نشان 

خواهند داد.
چه كسانى مى توانند در جام 

جهانى نخبه ها بازى كند؟
بازيكنانى كه واجد شـــرايط 

تشخيص داده مى شـــوند بايد يا 
در يك مســـابقه در جام جهانى 
فوتبال بازى كرده باشند يا بيش از 
100 بازى ملى داشته باشند. اسپانيا، 
برزيل، آرژانتين، اروگوئه، فرانسه، 
انگليس، ايتاليا و آلمان در اولين دوره 
اين رقابت ها شركت خواهند كرد. 
كاپيتان هاى مربوطه اين تيم ها عبارتند 
از: ميشل سالگادو (اسپانيا)، استيو 
مك منمن (انگليس)، استبان كامبياسو 
(آرژانتين)، امرسون (برزيل)، ديگو 
لوگانو (اروگوئه)، كريستين كارمبو 
(فرانسه)، ماركو ماتراتزى (ايتاليا) و 

كوين كورانى (آلمان).
شيوه  برگزارى مسابقات 

هر مسابقه 35 دقيقه به طول 
مى انجامد و 15 دقيقه زمان استراحت 
هـــم بين دو نيمه خواهد بود. هيچ 
وقت اضافه اى وجود ندارد و بعد 
از ســـوت پايان بازى در صورت 

تســـاوى، بازى به طور مستقيم به 
ضربات پنالتى كشيده مى شود. محل 
برگزارى همه بازى ها يكسان خواهد 
بود و مسابقات به صورت حذفى 

برگزار خواهد شد.
كدام بازيكنان در جام جهانى 

نخبه ها بازى خواهند كرد؟
دربـــاره بازيكنانى كه در اين 
مسابقات بازى خواهند كرد مطمئن 
نيستيم. با اين حال در مراسم معرفى 
اين رقابت ها در بارسلونا، كاپيتان هاى 
مختلف برخى از هم تيمى هاى خود 
را معرفـــى كردنـــد. كاكا، كافو و 
ريوالـــدو براى برزيل، پابلو زابالتا، 
ماكسى رودريگس و خاوير زانتى 
بـــراى آرژانتين، داويد ويا، فرناندو 
مورينتس، خوان كاپدويا، گايسكا 
منديتـــا، خواكين و كارلس پويول 
هم از جمله بازيكنان اسپانيا خواهند 

بود.

ديدار تيم هاى فوتبال استقالل و 
نساجى با پيروزى شاگردان ساپينتو 
خاتمه پيدا كرد تا آبى پوشـــان به 

فينال جام حذفى راه يابند.
به گزارش فارس، در مرحله 
نيمه نهايى رقابت هاى جام حذفى 
فوتبال ايران تيم هاى اســـتقالل و 
نساجى در ورزشگاه آزادى مقابل 
هم قرار گرفتند كه اين مسابقه با 
نتيجه 4 بر صفر به سود استقالل 
خاتمه پيدا كرد تا شاگردان ساپينتو 

راهى فينال شوند.
گل هـــاى اســـتقالل را در 
اين بازى آرش رضاوند، عليرضا 
ابراهيمى،  مدافع نساجى (گل به 

خودى) و محمد محبى (2 گل) به 
ثمر رساندند.

ديـــدار نهايى ايـــن دوره از 
مســـابقات هم قرار اســـت روز 
چهارشنبه، 10 خرداد در ورزشگاه 

آزادى برگزار شود.
هـــوادار  - پرسـپوليس 

جنگ براى انتقام 
به فاصلـــه يك روز پس از 
ديدار استقالل با نساجى،بخش دوم 
بازى نيمه نهايى جام حذفى بين 
پرسپوليس وهوادار در ورزشگاه 
آزادى به نمايش در خواهد آمد.

پرسپوليس كه همچنان شادى 
قهرمانى ليـــگ را با خود همراه 

دارد، در تالش اســـت تا  شادى 
كنونى  دو چندان شود. فعالتمركز 
اين تيم روى شكست تيم هوادار 
معطوف شـــده است. هر چند كه 
شكســـت از همين تيم هوادار در 
آزادى برابر تماشاگران خودى در 
رقابت هـــاى ليگ برتر را از ياد 
نبرده اســـت. هوادار هم درصدد 
تكـــرار نتيجه بازى  در ليگ برتر 
و اينبار با ذائقه جام حذفى است، 
اما غافل از اينكه پرسپوليس فعلى 
نســـبت به آن روز زمين تا آسمان 

متفاوت شده است.
پرســـپوليس اكنون به دنبال 

شكار جام دوم است. 
همه نگاه هاى اهالى فوتبال به 
اين ديدار دوخته شـــده  تا پس از 
به صدا در آمدن سوت پايان بازى 
با سيماى تيم دوم فيناليست جام 

حذفى آشنا شوند.
هردوتيم تعـــادل را در راه 
استفاده از بازيكنان اصلى خود در 
تركيب تيمى حفظ كرده اند،كمترين 
مصدوم ومحـــروم را در اختيار 
دارندو با دست پر در ميدان حاضر 

خواهند شد.

تيم هندبال سپاهان با وجود 
شكست برابر شهيد شاملى كازرون 
در ديدار برگشـــت مرحله فينال، 
عنوان قهرمانى سى وپنجمين دوره 
ليـــگ برتر مـــردان را از آن خود 

كرد.
به گـــزارش ايرنا، فينال دوم 
از ســـى و پنجمين دوره ليگ برتر 
هندبال در سالن فدراسيون هندبال، 
بين تيم هاى سپاهان و شهيد شاملى 
كازرون برگزار شد. در بازى رفت، 
سپاهان به برترى 36 بر 27 رسيده 
بـــود و هرچنـــد در اين بازى با 
حساب 27 بر 21 شكست خورد، 
امـــا در مجموع دو بازى رفت و 

برگشت قهرمان شد.

با اين اوصاف، سپاهان براى 
هفدهمين بار توانست قهرمان ليگ 
برتر شود. اين سومين قهرمانى متوالى 

نماينده اصفهان در ليگ بود.
همچنين ديـــدار رده بندى با 

توافق دو تيم مس كرمان و سپاهان 
نوين برگزار نشد و دو تيم به مقام 

سوم مشترك بسنده كردند.
فينال پرحاشيه

فينال ليگ برتـــر هندبال با 

حواشـــى زيادى از جمله درگيرى 
هواداران و سرمربيان دو تيم همراه 

بود.
پـــس از پايان نيمه اول و به 
هنگام خروج بازيكنان سپاهان از 
زمين، هواداران شهيد شاملى عليه 
بازيكنان سپاهان فحاشى و اشيايى 
را به ســـمت آنها پرتاب كردند و 
اين موضوع ســـبب شد تا برخى 
از هواداران سپاهان به داخل زمين 
وارد شده و واكنش متقابلى داشته 

باشند.
در نهايت بـــا ميانجى گرى 
نيـــروى انتظامى اين درگيرى به 
پايان رسيد و اعالم شد كه هواداران 
دو تيم بايد سالن هندبال را ترك 

كنند اما هيچكدام حاضر به ترك 
سالن نشدند.

درگيرى هـــواداران دو تيم 
تنها حاشـــيه اين بـــازى نبود و 
پـــس از پايان ايـــن ديدار كه با 
پيروزى تيم سپاهان به پايان رسيد، 
ســـرمربيان تيم ها هم با هم درگير 

شدند.
درگيرى وسلين وويوويچ و 
مسعود ظهرابى، سرمربى سپاهان 
و شاملى، با مداخله كادر فنى دو 

تيم به اتمام رسيد.
همچنين در پايان بازى برخى 
از هواداران منتســـب به سپاهان، 
اقدام به شكستن شيشه هاى سالن 

فدراسيون هندبال كردند.

راهيابى آسان استقالل به فينال جام حذفى

سپاهان قهرمان ليگ برتر هندبال شد

44 سال با تيم اميد و مربيان متفاوت
تيم اميد را بايد ناكام ترين  تيم تاريخ فوتبال ايران دانست. اين تيم با 44 سال 
ناكامى ، همچنان پشت دروازه ورودى به بازى هاى المپيك و شركت در بازيهاى 
آسيايى متوقف باقى مانده است. در اين مدت مربيان پرشمارى سكان اين تيم را 
برعهده داشته كه در هيچ دوره اى گره اى باز نشد . با هم به فهرست مربيانى كه 

هدايت تيم اميدرا زير نظر داشتندمى اندازيم.
ســـال 1354= فرانك اوفارل، ســـال1357= جالل طالبى، سال1360= ابراهيم 
آشتيانى وفريدون معينى،  سال 1360= احمد طوسى، سال1368= جالل طالبى،  سال 
1368= حسن حبيبى،  سال 1372= ايوويچ، سال 1373= يورگن گده، سال 1374= 
حســـن حبيبى،  سال 1375= كوماس، سال 1378= مناجاتى،  سال1381= برانكو،  
سال 1382= مايلى كهن، سال  1383= فركى،  سال 1384= سيمونز،  سال1376= 
بگوويچ، سال1386 = نيكوليچ،  سال 1389= غالم پيروانى،  سال 1390= افاضلى، 
سال1392 منصوريان، سال 1392=وينگا، سال 1393= محمد خاكپور،  سال 1396= 
امير حسين پيروانى، سال 1397= كرانچار، سال1398= فرهاد مجيدى،  سال 1400= 

مهدى مهدوى كيا،  سال 1402= رضا عنايتى


