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سودجویان از سامانه آموزشی وزات آموزش و پرورش اخراج شدند:

حذف کانالهای غیردرسی از شبکه شاد
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وزیر ورزش و جوانان ایران خبر داد:

پاداش روحانی برای
قهرمانی پرسپولیس در آسیا

وزیر ورزش و جوانان ایران از پاداش رئیس جمهور
این کشور به پرسپولیس در صورت قهرمانی پرسپولیس در
لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
تیم فوتبال پرسپولیس روز  ۲۹آذر در فینال لیگ
قهرمانان آسیا در کشور قطر به مصاف نماینده شرق آسیا
میرود.
پرسپولیس در حالی قرار است در فینال به میدان
برود که سال  ۲۰۱۸هم فینالیست آسیا شده بود اما
نتوانست به عنوان قهرمانی برسد .مسعود سلطانی فر وزیر
ورزش و جوانان ایران در تازه ترین گفتگوی خود ضمن
بیان اینکه از آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در آسیا حدود  ۲۷سال میگذرد ،از اختصاص
پاداش رئیس جمهوری ایران به پرسپولیس در صورت رسیدن به قهرمانی خبر داد.
سلطانی فر گفت :رییس جمهوری هدیه ای را برای تیم پرسپولیس در نظر گرفته
که با قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به آنها تقدیم می شود .االن که چشم یک
ملت و مجموعه دوستداران فوتبال به دنبال موفقیت پرسپولیس به عنوان نماینده فوتبال
ایران است امیدواریم که با عزم و اراده بتوانید دل همه مردم کشور را شاد کنید .حدود ۲۷
سال است که قهرمان آسیا نشدیم در حالی که در این مدت سه بار به فینال رسیدیم ولی
دستمان از جام کوتاه ماند.

حرکت نخستین قطار تجاری ترکیه  -چین ؛

ایران را دور زدند

برابری قیمت مسکن تهران با مصر و ترکیه

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت :نخستین قطار تجاری مستقیم میان ترکیه و
چین چند روز قبل حرکت خود را از استانبول به سمت شرق آسیا آغاز کرده است.
سید جالل ابراهیمی اظهار کرد :ترکیه از ماهها قبل برنامه ریزی جدی خود برای نقش
آفرینی در حوزه ترانزیت منطقهای و افزایش نفوذ در حوزه حمل و نقل را آغاز کرده و در
کنار حمل و نقل زمینی ،در حوزه ریلی نیز به دنبال ایجاد مسیرهای جدید است/...ص1

خبر
پیشبینی قیمت طال در هفته آتی

«مردم به جای آجیل طال
بخرند»

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران میگوید :تقاضای مردم برای طال
اندکی بیشتر شده است .با وجود افزایش
تقاضا ،اگر انس جهانی طال تا شب یلدا
تغییر چندانی نداشته باشند بازار طال در
هفته پایانی آذر روند آرامی دارد.
به گفته نایب رئیس اتحادیه طال
و جواهر ،در آستانه شب یلدا تقاضای
خرید طال روند افزایشی داشته است.
چنانچه انس جهانی طال تا شب یلدا
تغییر چندانی نداشته باشند بازار طال در
هفته پایانی آذر روند آرامی دارد.
در هفته سوم آذر با روند صعودی
قیمت دالر ،قیمت طال در بازارهای
داخلی مجدد افزایش یافت .به جز قیمت
دالر ،علت افزایش قیمت طال در بازار
داخلی ایران به نوسان صعودی انس
جهانی طال مرتبط میشود.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
معتقد است :در پایان هفته سوم آذر
تقاضای مردم برای خرید طال افزایش
یافته است اما این تقاضا در حدی نیست
که منجر به التهاب قیمت شود.
مسعود یزدانی به تجارتنیوز گفت:
در چند ماه گذشته سفتهبازها به طور
غیرفیزیکی و کاغذی طال خرید و فروش
کردند ،این در حالی است که امروز
خبری از سفتهبازها نیست اما تقاضای
مردم برای طال اندکی بیشتر شده است.
تقاضای خانگی طال چندان زیاد
نیست

او اظهار کرد :البته تقاضای خانگی
طال هم چندان زیاد نیست .امیدواریم
شب یلدا تقاضای مردم برای خرید
مصنوعات طال بیشتر شود؛ چرا که
فعاالن بازار طال از رکود دائم این بازار
خسته شدند .امروز قیمت طال کمی
از یک بسته چند کیلویی آجیل شب
یلدایی بیشتر است .پس خانوادهها بهتر
است به جای آجیل طال بخرند.
پیش از این هفته گذشته سید
محمود فضل آذر شربیانی ،بازرس
هیات مدیره اتحادیه طالی تهران
گفته بود« :چنانچه قیمت دالر ثابت
باقی بماند ،پیشبینی میشود قیمت
طال هفته آینده روند ثابتی داشته
باشد .در غیر این صورت با افزایش
قیمت دالر قیمت طال در بازار ایران
باال میرود».
حال باید دید در روزهای پایانی
سال میالدی تقاضا برای خرید دالر و
طال افزایش مییابد یا خیر؟ چنانچه
تقاضا برای خرید دالر افزایش یابد
به گفته فعاالن بازار طال باید منتظر
تغییراتی در بازار طال باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

انتشار حدود  ۴۰هزار کتاب قرآنی پس از انقالب اسالمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه پس
از انقالب اسالمی حدود  ۴۰هزار کتاب قرآنی در
جمهوری اسالمی ایران انتشار یافته است ،گفت :انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی ایران با نغمه های قرآنی
متولد و ادامه حیات یافت.
سیدعباس صالحی در آیین پایانی چهل و سومین
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسالمی
ایران با تاکید بر این مطلب ادامه داد :بخش قابل
توجهی از توفیقات قرآنی در ایران را در این دوره ۴۰
ی بینیم.
ساله م 
وی اظهار کرد :اگر مقطع انقالب اسالمی در
گام اول  ۴۰ساله نخست را نگاه کنیم کامال این نکته
مشهود است که  ۴۰سال به عنوان نقطه درخشانی از
تاریخ ایران اسالمی در حیات قرآنی است.
صالحی افزود :هم در حوزه دانش با الفاظ قرآن
کریم شاهد اتفاقات قابل توجه بودهایم و هم در حوزه
های مختلف دیگر از جمله قرائت ،تالوت ،حفظ و . ...
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :شاید هیچ
دوره تاریخی ایران با این دوره  ۴۰ساله قابل قیاس
نباشد و کامال مشهود است در این بازه زمانی اتفاقات
بسیار شتابندهای داشتهایم و این محفل (مسابقات
قرآنی) نمایهای از این اتفاقات مثبت و اساسی است.
*شاهد جریان رو به رشد رسانه های قرآنی در
ایران هستیم
وی در عین حال تاکید کرد :در حوزه رسانههای
قرآنی هم در  ۴۰سال گام نخست انقالب شاهد آن
بودهایم که اتفاقات قابل توجهی رقم خورده که در
حوزه رسانه ملی شاهد راه اندازی رادیو قرآن ،شبکه
ترتیل ،شبکه قرآن سیما و  ...هستیم.
صالحی ادامه داد :همچنین حدود  ۲۰نشریه علمی

و پژوهشی قرآنی و بیش از همین تعداد نشریات علمی
ترویجی ،خبرگزاری های قرآنی از دیگر فعالیتهای
این حوزه در  ۴۰سال گذشته است.
وی تصریح کرد :بنابراین شاهد جریان رو به رشد
رسانههای قرآنی در ایران اسالمی بودهایم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :در حوزه
پژوهشها و مطالعات قرآنی هم جریان در این  ۴۰سال
قابل مقایسه با دوره های پیش نبوده و دایره المعارف
ها ،دانش نامه ها و انتشار حدود  ۴۰هزار جلد کتاب
قرآنی پس از انقالب اسالمی از جمله این موارد است.
وی افزود :در حوزه ترجمه و تفسیر هم شاهد
اتفاقات بسیار اساسی و غیر قابل قیاس در دوره نخست
 ۴۰ساله به عنوان گام اول انقالب بوده ایم .قبل از
انقالب تعداد معدودی ترجمههای در دسترس در
اختیار بود اما در این  ۴۰سال تقریبا  ۹۰ترجمه که

بخش قابل توجهی از این ترجمهها قابل استناد و با
ادبیات قابل استفاده است ،عرضه شده است.
صالحی افزود :در حوزه تفسیر موضوعی و ترتیبی
شاهد اتفاقات بسیار قابل توجهی بودهایم که یکی از
این آثار تفسیر تسنیم آیتاهلل جوادی آملی است که
تاکنون بیش از  ۵۰جلد آن منتشر شده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد :این
موارد حوزههای روی ارتباط با قرآن در گام اول انقالب
اسالمی بوده و بخشهای زیرساختیتر هم وجود داشته
که یکی از آنها پرورش انسانهای متعالی بود که بر
اساس تعالیم قرآنی رشد یافتهاند .عزیزانی که در دوره
دفاع مقدس و دورههای بعد پا به عرصه نهادند و برخی
به مقام شهادت رسیدند و برخی ماندند به عنوان راویان
صدیق.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :اگر ما گام اول

انقالب را بنگریم یکی از نقطه هایی که می توان به آن
بالید ،جریان قرآنی این  ۴۰ساله است که ما تاریخ ایران
زمین را وقتی با این  ۴۰سال مقایسه میکنیم مشهود
است که گامهای شتابندهای را در انس ظاهری و معرفتی
با قرآن پیمودهایم .البته با قله ممکن است فاصله داشته
باشیم اما این گامها اساسی و قابل اعتنا است.
صالحی افزود :اکنون در گام دوم انقالب قرار داریم
و باید نسبت حرکت های قرآنی با گام دوم انقالب
اسالمی بازتعریف خود را پیدا کند .اینکه چگونه
جریان قرآنی کشور را با گام دوم انقالب اسالمی نسبت
روشنتری داد .در گام دوم انقالب اسالمی منشوری
که رهبر معظم انقالب تفسیر و ترسیم کردند حرکت
انقالب به طرف تمدن سازی اسالمی است .اینکه در
این مسیر گوهره و چشم انداز آن چیست .ایشان در
این منشور نکات قابل توجهی را بیان کردند که چند
نکته آن موتور پیشران تمدن اسالمی است.
قرآن منبع انرژی امیدآفرینی فردی و اجتماعی
است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد :امید یکی
از این نکات است .اینکه چگونه می توان به تعبیر ایشان
با امید کلید همه قفل ها را در اختیار داشت .اینکه از
مسیر قرآن کریم چگونه چشم اندازی برای امیدآفرینی
ایجاد کرد .قرآن کریم منبع انرژی امیدآفرینی فردی
و اجتماعی است .صالحی ادامه داد :نکته دوم که به
مسئله تمدنسازی به عنوان پیشران این حرکت می
نگرد مسئله علم و آگاهی است .اینکه چگونه علم و
آگاهی را در خدمت تمدن سازی قرار داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان گفت :در
فضای گام دوم انقالب اسالمی باید نسبت حرکت های
قرآنی را با این دوره جدید تفسیر و تعبیر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی پیش بینی کرد:

خوکفایی در تولید بذور سبزی و صیفی تا پایان سال ۱۴۰۰

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خوداتکایی بیش از  ۹۵درصدی کشور
در تولید بذر گفت :با یک عقبماندگی تاریخی در تولید بذور سبزی و
صیفی روبرو هستیم که امیدواریم با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،تا پایان سال  ۱۴۰۰شاهد
خودکفایی در این زمینه باشیم.
کاظم خاوازی در مراسم امضای تفاهم نامه طرح جهش تولید
دیمزارهای کشور با ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در محل این
ستاد برگزار شد ،ضمن تشکر از ورود این ستاد به بخش کشاورزی و رفع
محرومیتزدایی ،افزود :وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده حداکثری از
ظرفیت دیمزارها برنامهریزی کرده است .وی با اشاره به میزان عرصههای
طبیعی قابل کشت در کشور اظهارداشت :حدود  ۱۸.۵میلیون هکتار عرصه
طبیعی در کشور داریم که از این میزان  ۳.۵میلیون هکتار  ،تحت نام
آیش ،قابلیت کشت و آب برای کشاورزی ندارند و قابل استفاده نیستند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد ۱۵ :میلیون هکتار از این اراضی ،زراعی
و باغی هستند که  ۸میلیون هکتار اراضی آبی و  ۷میلیون هکتار دیم
محسوب میشوند.
خاوازی گفت ۵.۵ :میلیون هکتار از این اراضی ،زراعی هستند که
در این بخش فاصله  ۴برابری بین عملکرد تولیدکنندگان برتر با متوسط
عملکرد تولیدکنندگان دیگر در کشور وجود دارد .وی درباره مزایای کشت

دیم افزود :دیمزارها از میزان فرسایش باالیی برخوردار هستند و هرچه
پوشش گیاهی این اراضی را غنیسازی کنیم ،فرسایش کاهش یافته و
نفوذ آب در خاک بیشتر میشود ،ضمن آن که روان آبها و سیل را کنترل
خواهیم کرد .به گفته وی ،با توسعه دیمزارها ،درآمد کشاورزان افزایش
مییابد و شاهد گسترش کشت گیاهان علوفهای مانند ماشک ،دانههای
روغنی مانند کاملینا ،گیاهان دارویی و انواع حبوبات خواهیم بود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :برای انجام این کار ،ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) به عنوان یک پشتوانه بزرگ به کمک وزارت جهاد کشاورزی
آمد که در این رابطه از عنایات مقام معظم رهبری و حمایتهای این ستاد
تشکر میکنم .وی با اشاره به حضور شرکتها دانشبنیان در ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) برای کمک به بخش تحقیقات کشاورزی بیان کرد :حضور
شرکتهای دانشبنیان در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) میتواند به سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی جهت پیشبرد اهداف خود برای تولید
بذر هیبرید کمک کند.
وی با بیان این که این طرح موجب ایجاد تنوع در گیاهان تولید شده
خواهد شد ،گفت :تنوع در حبوبات و تولید گیاهان روغنی موجب تقویت
خاک میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مساعدتهای بالعوض برای کشت در
دیمزارها عنولن کرد :مساعدتهای بالعوضی را برای کشاورزان در دیمزارها

در نظر گرفتهایم که شامل نهادههای کشاورزی ،تامین بذر ،ماشینآالت و
پوشش بیمهای است.
خاوازی در رابطه با تامین گوشت قرمز خاطرنشان کرد :ما میتوانستیم
از طریق واردات ،گوشت مورد نیاز کشور را تأمین کنیم که در جلساتی
که پشتیبانی امور دام کشور و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داشتند ،مقرر
شد ،ظرفیتهای پنهان در روستاها را در قالب کشاورزی قراردادی فعال
کنیم و تولید آن میزان از گوشتی که فاصله نیاز کشور تا واردات است را
از داخل تأمین کنیم.
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حرکت نخستین قطار تجاری ترکیه  -چین

ایران را دور زدند

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه
گفت :نخستین قطار تجاری مستقیم
میان ترکیه و چین چند روز قبل حرکت
خود را از استانبول به سمت شرق آسیا
آغاز کرده است.
سید جالل ابراهیمی اظهار کرد:
ترکیه از ماهها قبل برنامه ریزی جدی
خود برای نقش آفرینی در حوزه ترانزیت
منطقهای و افزایش نفوذ در حوزه حمل
و نقل را آغاز کرده و در کنار حمل و نقل
زمینی ،در حوزه ریلی نیز به دنبال ایجاد
مسیرهای جدید است.
به گفته وی ،در طول سالهای
گذشته ،محمولههای تجاری و باری
ترانزیتی میان چین و ترکیه در رفت
و آمد بودند اما قطاری که در روزهای
گذشته حرکت خود را آغاز کرده
نخستین قطار تجاری است که کاالهای
صادراتی ترکیه را به چین میبرد.
رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه
درباره جزییات برنامه این قطار توضیح
داد :این قطار بناست مسیری بیش از
 ۸۶۰۰کیلومتری را طی کند و در مسیر
از خود از دو دریا و پنج کشور عبور
میکند .بر اساس برنامه ریزی صورت
گرفته این قطار از ترکیه وارد گرجستان
میشود و سپس از طریق آذربایجان
به دریای خزر رفته و با عبور از آن به
قزاقستان و سپس چین میرسد.
ابراهیمی ادامه داد :ترکیه به دنبال
گسترش حضور خود در عرصه ریلی
است و در این میان به دنبال اجرای
شیوههایی است که ایران در آنها حضور
نداشته باشد .مسیر آذربایجان و نخجوان
و استفاده از کشتیهای باربری دریایی
برای عبور از خزر یکی از این طرحهایی
است که مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته وی ،در ماههای گذشته
محدودیتهایی در مرزهای مشترک برای
عبور و مرور کامیونهای ایرانی نیز به وجود
آمده بود ،در حالی که کامیونهای ترک که
مقصد ترانزیتی دارند از خاک ایران استفاده
میکنند و این به معنای آن است که ایران
باید سیاستهای جدی و همه جانبهای را
در این حوزه به کار ببندد.
آمارهای تجارت ایران در سال جاری
نشان میدهد که بر خالف سالهای قبل،
میزان تجارت مشترک ایران و ترکیه به
شدت کاهش یافته است .همچنین تحت
تاثیر شیوع ویروس کرونا ،میزان مسافران
ایرانی که به ترکیه سفر کردهاند نیز به
شدت کم شده است.
بخش مهمی از کاهش صادرات ایران
به ترکیه تحت تاثیر تحریمهای آمریکا و
کاهش تجارت مشترک در حوزه نفت ،گاز
و کاالهای وابسته به نفت بوده است.

