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حسینی:

افزایش نرخ ارز و طال در 
پایان سال طبیعی است

نوبخت در صحن علنی مجلس:

بودجه ۹۹ کمترین وابستگی به 
نفت را در طول تاریخ انقالب دارد
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پیروز انتخابات مردم 
ایران بودند

بحث دخالت منابع ارزی دولت در بازار هم وجود دارد
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF تاثیری بر قیمت ارز و دالر ندارد
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رعایت اصول بهداشتی گام اساسی

مهمان ناخوانده چینی را بیرون کنید

ضعف عملکرد اقتصادی دولت عامل 
کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود

بیکاری و فقر یکی از مهمترین عوامل 
ناهنجاری های اجتماعی است

تغییر نحوه تنظیم اظهارنامه های 
مالیاتی از سال آینده 

واریزسود سهام عدالت تا آخر 
اسفند ادامه دارد
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گفــت:  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
بودجــه ســال ۹۹، ۸.۵ درصــد بــه درآمدهــای 
ــه  ــن وابســتگی ب ــه کمتری ــی وابســتگی دارد ک نفت
ــاب اســت. ــخ انق ــی در طــول تاری ــای نفت درآمده

بــه گــزارش مهــر، در ادامــه جلســه علنــی 
مجلــس شــورای اســامی و در جریــان بررســی 
کلیــات الیحــه بودجــه، محمدباقــر نوبخــت رئیــس 
ســازمان برنامــه و بودجــه در دفــاع از الیحــه بودجــه 
ــر  ــاره گ ــردم نظ ــو م ــک س ــت: از ی ــال ۹۹، گف س
ــن  ــم در آخری ــس ده ــر مجل ــش خطی ــای نق ایف
روزهــای مســئولیتش هســتند و از ســوی دیگــر، بــا 
ــه  ــا علی ــال تحریم ه ــرای ســومین س ــه اج ــه ب توج
ــتند  ــر هس ــران منتظ ــت ای ــان مل ــران، بدخواه ای
ببیننــد آیــا تحریم هــا و تهدیدهــا اثــر کــرده و 

ــر. ــا خی ــت ی ــده س ــف ش ــور متوق کش
وی خطــاب بــه نماینــدگان بــا عصبانیــت، گفــت: 
ــا در حــال حاضــر چــه شــرایطی  ــد م شــما می دانی
داریــم. شــما وضعیــت کشــتی مــا را در جبل الطــارق 
ــا  ــزان م ــد عزی ــد و بع ــف کردن ــه توقی ــد ک ندیدی

ــم هســتند. چطــور در حــال دور زدن تحری
ــرد:  ــد ک ــه و بودجــه تاکی ــس ســازمان برنام رئی
بودجــه ســال ۹۹، ۸.۵ درصــد بــه درآمدهــای 
ــه  ــن وابســتگی ب ــه کمتری ــی وابســتگی دارد ک نفت
ــاب اســت. ــخ انق ــی در طــول تاری ــای نفت درآمده

ــه  ــدگان ک ــی از نماین ــه برخ ــاب ب ــت خط نوبخ
ــاد داشــتند،  ــت انتق ــوال دول ــروش ام ــه ف نســبت ب
تصریــح کــرد: بایــد در ایــن شــرایط از امــوال دولــت 
اســتفاده کنیــم. در الیحــه بودجــه ســال ۹۹ شــرایط 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــوال دول ــروش ام ــرای ف الزم ب

ــه  ــتان الیح ــد دوس ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
بودجــه را نخوانده انــد.

وی بــا اشــاره بــه انتقــادات نماینــدگان در مــورد 
ــه در  ــی ک ــارد تومان ــت: ۴۴ میلی ــروش اوراق، گف ف
ــار اوراق در  ــرای انتش ــال ۹۸ ب ــه س ــه بودج الیح
نظــر گرفتــه شــده بــود همگــی را صــرف طرح هــای 
ــاد،  ــن ســنندج، بســتان آب ــم. راه آه ــی کردی عمران
چابهــار و بزرگــراه تهران-شــمال از ایــن محــل 

ــل شــد. تکمی
ــا  ــر ب ــه باردیگ ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
عصبانیــت، گفــت: چــرا می خواهیــد مــا را در برابــر 
دشــمنان حقیــر جلــوه دهیــد؟ مــا می توانیــم 

ــم. ــور را اداره کنی کش
نوبخــت بــا بیــان اینکــه گفتــه شــد کــه تصویــر 
ــی  ــود، یعن ــول ش ــده موک ــس آین ــه مجل ــه ب بودج

آینــده کبیــر  ایــن مجلــس صغیــر و مجلــس 
اســت!، اظهــار داشــت: اگــر ســه دوازدهــم بودجــه 
را بــه تصویــب برســانید، حقــوق کارمنــدان در ســال 

ــود. ــد ب ــش نخواه ــل افزای ــده قاب آین
وی افــزود: مــن نمــی گویــم کــه مجلــس 
ــد  ــا بدانی ــرد، ام ــام بگی ــا انتق ــد از بعضی ه می خواه
ــود.  ــت می ش ــخ ثب ــس در تاری ــن مجل ــات ای خدم
بــه  و  بیاوریــد  رأی  بــاز هــم می توانیــد  شــما 

ــتید. ــه هس ــران چ ــد، نگ ــس راه یابی مجل
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریح کــرد: اگر 
بودجــه تصویــب نشــود، آمریــکا و ترامــپ می گوینــد 

توانســتیم جمهــوری اســامی را متوقــف کنیم.
نوبخــت گفــت: دولــت صددرصــد منابــع حاصــل از 
ــاص داده  ــردم اختص ــه م ــن را ب ــت بنزی ــش قیم افزای
اســت. در الیحــه بودجــه ســال ۹۹، ۴۷ هــزار میلیــارد 

تومــان بــه طرح هــای عمرانــی اختصــاص یافتــه اســت.
ــه اظهــارات یکــی از نماینــدگان  ــا اشــاره ب وی ب
مبنــی بــر اینکــه بودجــه ســال ۹۹ برنامــه ای بــرای 
ــرای اشــتغال  ــت: بودجــه ۹۹ ب ــدارد، گف اشــتغال ن
ــت.  ــرده اس ــزی ک ــه ری ــر برنام ــون نف ــک میلی ی
اگــر دوســتان درگیــر انتخابــات بودنــد و بودجــه را 

ــت. ــری اس ــرف دیگ ــد، ح ــه نکرده ان مطالع
ــه  ــاب ب ــه خط ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
نماینــدگان، اظهارداشــت: ایــن تصــور و تغییــرات در 
کشــور عــادی اســت. دوســتان مجــدداً بــه مجلــس 

بازخواهنــد گشــت.
ــتای  ــور را در راس ــی کش ــه مالیات ــت بودج نوبخ
ــت:  ــد و گف ــی خوان ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
اقــدام مجلــس دهــم در کاهــش وابســتگی بودجــه 
بــه نفــت در تاریــخ ثبــت خواهــد شــد. همــه 
ــوری اســامی  ــه ســوی جمه ــان ب چشــم ها در جه
اســت کــه آیــا متوقــف شــده ایم و قــادر بــه تأمیــن 

ــرج کشــور نیســتیم. ــل و خ دخ
ــرار دارد،  ــذار ق ــرایط گ ــزود: کشــور در ش وی اف
ــزرگ شــما را ثبــت خواهــد کــرد  تاریــخ تصمیــم ب

ــد. ــرای نجــات کشــور اقــدام کردی کــه ب
رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه اظهار داشــت: در 
راســتای افزایــش قــدرت خریــد کارمنــدان، متوســط 
ــه  ــوط ب ــازات شــغلی مرب حقــوق ۱۵ درصــد و امتی

اصــل دهــم ۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــه ۹۹  ــه بودج ــه رد الیح ــان اینک ــا بی نوبخــت ب
ــه کشــور و مــردم نیســت، گفــت: حتــی  خدمــت ب
ــد.  ــرار می ده ــام ق ــان اته ــم را در مظ ــس ده مجل
در ایــن آزمــون الهــی شــما را بــه خــدا می ســپارم.

نوبخت در صحن علنی مجلس:

بودجه ۹۹ کمترین وابستگی به نفت را در طول تاریخ انقالب دارد

ــس  ــی مجل ــدگان والی ــیون نماین ــزی فراکس ــورای مرک ــو ش عض
گفــت: علــت اصلــی کاهــش مشــارکت مــردم، ضعــف عملکــرد 
اقتصــادی دولــت و ناکارآمــدی مجلــس دهــم در نظــارت بــر عملکــرد 

ــود. ــت ب ــادی دول اقتص
ــاره  ــمی، درب ــی زاده هاش ــان قاض ــید احس ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
میــزان مشــارکت مــردم در انتخابــات، گفــت: مــردم از عملکــرد 
ــور محسوســی  ــه ط ــده ب ــال آین ــژه در دو س ــه وی ــت ب اقتصــادی دول
ــردم در  ــارکت م ــش مش ــل کاه ــوع عام ــن موض ــد و ای ــی بودن ناراض

ــود. ــات ب انتخاب
ــوک  ــات ش ــتانه انتخاب ــن در آس ــت بنزی ــش قیم ــزود: افزای وی اف

بزرگــی را بــه قیمــت هــا در بــازار ارز و کاالهــای اساســی وارد کــرد، از 
ســوی دیگــر دولــت یارانــه معیشــتی را بــه صــورت عادالنــه پرداخــت 
ــردم در  ــارکت م ــزان مش ــش می ــل در کاه ــن عوام ــه ای ــرد، هم نک

ــود. ــذار ب ــات تأثیرگ انتخاب
ـــس  ـــی مجل ـــدگان والی ـــیون نماین ـــزی فراکس ـــورای مرک ـــو ش عض
ـــاس  ـــند و احس ـــته باش ـــتی داش ـــکل معیش ـــه مش ـــی ک ـــت: مردم گف
ـــرکت  ـــات ش ـــود، در انتخاب ـــی ش ـــنیده نم ـــا ش ـــدای آنه ـــه ص ـــد ک کنن

ـــد. ـــی کنن نم
ــت در حــوزه اقتصــادی  قاضــی زاده هاشــمی گفــت: متأســفانه دول
ــتی  ــکات معیش ــل مش ــر ح ــه فک ــرد و ب ــل ک ــد عم ــیار ناکارآم بس

ــود. ــران نب ــدان و کارگ کارمن
ــترده  ــیوع گس ــل ش ــی مث ــازی های ــیه س ــرد: حاش ــح ک وی تصری
ــات  ــردم در انتخاب ــی از م ــد بخش ــب ش ــز موج ــا« نی ــروس »کرون وی
ــف  ــردم، ضع ــارکت م ــش مش ــی کاه ــت اصل ــا عل ــد ام ــور نیابن حض
عملکــرد اقتصــادی دولــت و ناکارآمــدی مجلــس دهــم در نظــارت بــر 

ــود. ــت ب ــادی دول ــرد اقتص عملک

قاضی زاده هاشمی :

ضعف عملکرد اقتصادی دولت عامل کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات بود

ـــورای  ـــس ش ـــق مجل ســـخنگوی کمیســـیون تلفی
اســـامی تاکیـــد کـــرد کـــه مهم تریـــن اولویـــت 
کمیســـیون تبعیـــت کیفـــی و کمـــی الیحـــه 
بودجـــه از اهـــداف برنامـــه ششـــم توســـعه بـــود. 
ایســـنا، هـــادی قوامـــی در  بـــه گـــزارش 
جریـــان بررســـی کلیـــات الیحـــه بودجـــه ســـال 
۱۳۹۹ کل کشـــور، ضمـــن ارایـــه توضیحاتـــی 
ــه در  ــه بودجـ ــد بررســـی الیحـ در خصـــوص رونـ
کمیســـیون تلفیـــق، بیـــان کـــرد: الیحـــه بودجـــه 
ســـال ۱۳۹۹ جهـــت رســـیدگی بـــه کمیســـیون 
ــاع  ــوان کمیســـیون اصلـــی ارجـ تلفیـــق بـــه عنـ
ـــران  ـــور مدی ـــا حض ـــمی ب ـــه رس ـــد و در ۳۳ جلس ش
ــی  ــورد بررسـ ــف مـ ــی مختلـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
ـــه  ـــق ب ـــیون تلفی ـــت. کمیس ـــرار گرف ـــب ق و تصوی
ـــر و عصـــر  ـــح، ظه صـــورت فشـــرده در جلســـات صب
الیحـــه بودجـــه را بررســـی کـــرده اســـت. الیحـــه 
بودجـــه کل کشـــور شـــامل پیش بینـــی منابـــع و 
ـــت ها  ـــه سیاس ـــتیابی ب ـــرای دس ـــارف ب ـــرآورد مص ب

و اهـــداف نظـــام اســـت.
ـــر  ـــه از نظ ـــه ک ـــرد: آنچ ـــار ک ـــه اظه وی در ادام
ــناد  ــه اسـ ــه بـ ــت توجـ ــت اسـ ــز اهمیـ ــا حائـ مـ
باالدســـتی و تبعیـــت کیفـــی و کمـــی بودجـــه از 
ـــان  ـــت. در جری ـــعه اس ـــم توس ـــه شش ـــداف برنام اه
بررســـی الیحـــه بودجـــه بـــه کاهـــش وابســـتگی 
ــه  ــی توجـ ــای نفتـ ــه درآمدهـ ــت بـ ــه دولـ بودجـ

شـــده اســـت.
ـــورای  ـــس ش ـــق مجل ســـخنگوی کمیســـیون تلفی
اســـامی در ادامـــه تصریـــح کـــرد: منابـــع کلـــی 
ـــارد  ـــزار میلی ـــون و ۱۷۶ ه ـــامل دو میلی ـــه ش بودج
تومـــان اســـت و منابـــع عمومـــی بودجـــه شـــامل 
۵۶۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان می باشـــد و بودجـــه 
موسســـات  و  بانک هـــا  دولتـــی،  شـــرکت های 
ـــه  ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــون و ۴۲۰ ه ـــک میلی ی
ــرکت های  ــه شـ ــت. بودجـ ــیده اسـ ــب رسـ تصویـ
همچنـــان  موسســـات  و  بانک هـــا  و  دولتـــی 
ســـهم باالیـــی از بودجـــه کل کشـــور را تشـــکیل 

می دهـــد.
ـــه  ـــاس آنچ ـــرد: براس ـــد ک ـــه تاکی ـــی در ادام قوام
ـــیده  ـــب رس ـــه تصوی ـــق ب ـــیون تلفی ـــه در کمیس ک
ـــه  ـــه در الیح ـــه ک ـــه آنچ ـــبت ب ـــا نس ـــت درآمده اس
ــد  ــد رشـ ــده ۱۰.۶ درصـ ــی شـ ــه پیش بینـ بودجـ
داشـــته اســـت و میـــزان فـــروش نفـــت نیـــز ۷.۱ 
درصـــد رشـــد دارد. در ســـال ۱۳۹۹ شـــرایط خاصـــی 
ــه  ــاس الیحـ ــا براسـ ــود دارد، امـ ــاد وجـ در اقتصـ
ـــه فـــروش نفـــت کاهـــش یافتـــه  بودجـــه وابســـتگی ب

ـــت. اس
ـــورای  ـــس ش ـــق مجل ســـخنگوی کمیســـیون تلفی

اســـامی ادامـــه داد: بخـــش عمـــده کاهـــش 
درآمدهـــای نفتـــی از طریـــق اوراق و اســـناد 
و فـــروش امـــاک و دارایی هـــا و درآمدهـــای 
ـــاش  ـــام ت ـــا تم ـــد. م ـــد ش ـــران خواه ـــی جب مالیات
ـــکان  ـــه ام ـــی ک ـــا جای ـــم ت ـــکار گرفته ای ـــود را ب خ
پیش بینـــی  جدیـــدی  مالیاتـــی  درآمـــد  دارد 
کنیـــم. بـــه عنـــوان مثـــال بحـــث مالیـــات بـــر 
خانه هـــای لوکـــس و خودروهـــای لوکـــس مـــورد 

توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
ـــه  ـــه بودج ـــرد: در الیح ـــان ک ـــان بی وی در پای
ـــم  ـــاخت هایی فراه ـــات و زیرس ـــده امکان ـــعی ش س
ـــروش  ـــا ف ـــد ت ـــاش کنن ـــن ت ـــر عاملی ـــا اگ ـــود ت ش
ــا  ــق بـ ــن طریـ ــد از ایـ ــش یابـ ــا افزایـ ــت مـ نفـ
ــه  ــت بـ ــی دولـ ــی از بدهـ ــت بخشـ ــروش نفـ فـ
در  می شـــود.  داده  طلبـــکاران  و  پیمانـــکاران 
تبصـــره چهـــار نیـــز مـــواردی بـــرای اســـتفاده از 
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــی پیش بین ـــعه مل ـــدوق توس صن
ـــاری  ـــای آبی ـــش طرح ه ـــال در بخ ـــوان مث ـــه عن ب
تحـــت فشـــار، آبخیـــزداری، مقابلـــه بـــا اثـــرات 
ـــون  ـــارد و ۷۹۵ میلی ـــقف دو میلی ـــا س ـــا ت ریزگرده
ـــن  ـــا تضمی ـــهیات ارزی ب ـــورت تس ـــه ص ـــورو ب ی
دولـــت اجـــازه برداشـــت داده شـــده اســـت. 
ــور  ــه منظـ ــاختاری بـ ــات سـ ــی از اصاحـ برخـ
برنامه محـــور شـــدن بودجـــه مـــورد توجـــه قـــرار 

گرفتـــه اســـت.

ــت  ــر رعای ــد ب ــن تأکی ــامی ضم ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
دســتورالعمل های ســتاد مبــارزه بــا ویــروس کرونــا از ســوی 
از  مصوبــات  ایــن  گفــت:  حکومتــی،  دســتگاه های  و  مــردم 

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت مل ــی امنی ــورای عال ــتیبانی ش پش
ــورای  ــس ش ــس مجل ــی رئی ــی الریجان ــا، عل ــزارش ایلن ــه گ ب
اســامی در نطــق پیــش از دســتور جلســه علنــی مجلــس 
شــورای اســامی ضمــن سپاســگزاری از حضــور عزتمندانــه مــردم 
ــات  ــارکت در انتخاب ــه مش ــام ب ــن و اهتم ــی ۲۲ بهم در راهپیمای
ــارکت در  ــا مش ــز ب ــت عزی ــت: مل ــامی، گف ــورای اس ــس ش مجل
ــامان  ــاالری را س ــی مردمس ــن اصل ــای رأی، رک ــدوق ه ــای صن پ
بخشــیدند و بــا انتخــاب نماینــدگان خــود بخــش مهــم مســیر اداره 

ــد. ــخص کردن ــده را مش ــال آین ــور در ۴ س کش
ــن  ــه منتخبی ــه داد: ب ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــه در  ــا ک ــه کاندیداه ــم و از هم ــی کن ــرض م ــک ع ــرم تبری محت
ــد نیــز سپاســگزارم؛ امیــدوارم  ایــن فریضــه ملــی مشــارکت کردن
ــا توجــه بــه شــرایط حســاس کشــور در جهــت تحقــق  عزیــزان ب

ــد. ــوار همــت بگمارن ــت بزرگ ــای مل خواســته ه
وی اضافــه کــرد: از رهبــری معظــم انقــاب اســامی حضــرت 
ــای خــود  ــا رهنموده ــه ب ــه( ک ــت برکات ــه ای)دام ــت اهلل خامن آی

ــد، تشــکر  ــوت کردن ــی دع ــن فریضــه مل ــه انجــام ای همــگان را ب
مــی کنــم.

ــأت  ــه هی ــات هم ــن از زحم ــزود: همچنی ــی اف ــر الریجان دکت
هــای نظــارت و هیــأت هــای اجرایــی و همــه بخــش هــای وزارت 
کشــور، اســتانداران، فرمانــدارن، بخشــداران کــه مــاه هــا در 

ــد قدردانــی مــی کنــم؛ از عزیــزان نیــروی  ایــن امــر تــاش کردن
انتظامــی، وزارت اطاعــات و نیروهــای مســلح کــه در تأمیــن 
ــر داشــتند تشــکر کــرده و از رســانه  ــات ســعی واف امنیــت انتخاب
هــای گروهــی بــه ویــژه صداوســیما کــه در اطــاع رســانی همــت 

ــم. ــی کن ــی م ــد قدردان کردن

رئیــس قــوه مقننــه در ادامــه بــرای همــکاران خــود کــه مجــددا 
ــتر  ــزاری بیش ــعادت و خدمتگ ــد، آرزوی س ــت یافتن ــق خدم توفی
بــه ملــت کــرد و اظهــار داشــت: بــرای همــکاران عزیــزی کــه بــه 
هــر دلیلــی امــکان حضــور در ایــن میــدان خدمتگــزاری نیافتنــد، 
توفیقــات جدیــد در آینــده در ســایر عرصــه هــا آرزومنــدم؛ »َســیٰ 

أَْن تَْکَرُهــوا َشــْیًئا َوُهــَو َخْیــٌر لَُکــْم«.
وی ادامــه داد: از ملــت عزیــز تقاضــا دارم در بحــث مبــارزه بــا 
ــر را  ــن ام ــا ای ــی ب ــای ســتاد مل ــا، دســتورالعمل ه ــروس کرون وی
بــه دقــت رعایــت کننــد و همــه دســتگاه هــای حکومــت موظــف 
ــتیبانی  ــه از پش ــتاد را ک ــن س ــات ای ــت مصوب ــه دق ــتند ب هس
شــورای عالــی امنیــت ملــی برخــوردار اســت رعایــت کننــد چــرا 

ــوط اســت. ــز مرب ــه ســامتی مــردم عزی کــه ب
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
از کمیســیون بهداشــت و درمــان نیــز مــی خواهــم مســتمرا و بــا 
دقــت موضــوع را زیــر نظــر داشــته باشــد؛ الزم اســت کمیســیون 
ــد  ــری الزم را کن ــی پیگی ــان غرب ــه آذربایج ــز در زلزل ــران نی عم
ــه زدگان  ــه کمــک زلزل ــا ســرعت ب ــی ب ــای اجرای ــتگاه ه ــا دس ت
بشــتابد؛ ایــن دو کمیســیون گــزارش کار خــود را بــه مجلــس ارائــه 

کنــد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: 

تطبیق الیحه بودجه با اهداف برنامه در اولویت کمیسیون بود

الریجانی در نطق پیش از دستور: 

دستگاه های حکومتی تمام مصوبات ستاد مبارزه با ویروس کرونا را اجرا کنند

توقف ارائه خدمات کنسولی سفارت 
ایران در کابل تا اطالع ثانوی

ســفارت ایــران در کابــل به منظــور رعایــت نکات 
ــه پیشــگیری از شــیوع بیمــاری  بهداشــتی در زمین
ــه مراجعیــن افغانســتانی را  ــه خدمــات ب ــا، ارائ کرون

ــد.  ــف می کن ــوی متوق ــا اطــاع ثان ت
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس اطاعیــه ســفارت 
کشــورمان در کابــل، بخــش کنســولی ســفارت 
ــتان  ــرم افغانس ــهروندان محت ــاع ش ــه اط ــران ب ای
ــتی  ــکات بهداش ــت ن ــور رعای ــه منظ ــاند ب می رس
در زمینــه پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا، ارائــه 
ــوی  ــا اطــاع ثان ــز را ت ــن عزی ــه مراجعی ــات ب خدم
ــد در  ــات جدی ــه اطاع ــد. هرگون ــف می نمای متوق
ــد  ــوم خواه ــاع عم ــه اط ــا ب ــه، متعاقب ــن رابط ای

ــید. رس

قاضی پور در مخالفت با الیحه بودجه:
  الیحه بودجه ۹۹ 

چک سفید مجلس به دولت است

 عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه گفــت: الیحــه 
بودجــه ســال ۹۹ چــک ســفیدی اســت کــه مجلــس 

ــد. ــت می ده ــه دول ب
ــس  ــی مجل ــه علن ــر، در جلس ــزارش مه ــه گ ب
شــورای اســامی و در جریــان بررســی کلیــات 
الیحــه بودجــه نــادر قاضی پــور در مخالفــت بــا 
ــه  ــت: بودج ــال ۹۹ گف ــه س ــه بودج ــات الیح کلی
ســال ۹۹ فزاینــده اســت. افزایــش انتشــار اوراق 
ــول و  ــق پ ــه معنــای خل ــه ب مشــارکت و اوراق خزان

ــت. ــورم اس ــش ت افزای
وی تصریــح کــرد: همــکاران عزیــز، مملکــت را بــا 

ــار اوراق، اوراق نکنیم. انتش
ــه داد:  ــس ادام ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
بودجــه نیازمنــد انضبــاط مالــی اســت. وقتــی 
ــه  ــد بودج ــته باش ــود نداش ــی وج ــاط مال ــه انضب ک

ضعیــف شــکل می گیــرد.
قاضی پــور بودجــه ســال ۹۹ را چــک ســفید 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــد و گف ــت خوان ــه دول ــس ب مجل
بودجــه ســال ۹۹ دولــت می توانــد کارمنــدان خــود 

ــد.  ــاری کن ــته اجب ــا بازنشس ــراج و ی را اخ

رحیمی:
 میزان مشارکت مردم در انتخابات 

هشداری برای مسئوالن بود

یــک عضــو هیــات رییســه مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: نارضایتــی مــردم موجــب مشــارکت 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــی در انتخاب حداقل

ــت.  ــده اس ش
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا رحیمــی در جلســه 
علنــی مجلــس شــورای اســامی در اظهاراتــی گفت: 
اقداماتــی در فضــای انتخابــات انجــام شــد کــه 
ــار  ــرای اولین ب ــردم ب ــی م ــارکت حداقل ــث مش باع
ــئولین  ــه مس ــی ب ــل توجه ــدار قاب ــن هش ــد و ای ش

ــد. ــرار دهن ــا ق ــت مــردم را مبن ــود کــه رضای ب
ــورای  ــس ش ــروز در مجل ــا ام ــه داد: م وی ادام
اســامی بودجــه را مــورد رســیدگی قــرار می دهیــم 
ــدی و  ــای رضایت من ــر مبن ــه ب ــر بودج ــا اگ قاعدت
ــر الزم را  ــد اث ــی باش ــدی و حکمران ــش کارآم افزای
دارد، ولــی در شــرایطی کــه نارضایتــی مــردم باعــث 
مشــارکت حداقلــی می شــود و همــه را متحیــر 
ــه  ــدار توج ــن هش ــه ای ــد ب ــئولین بای ــد مس می کن

ــد. کنن
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی خاطــر نشــان کــرد: مســئولین بایــد تــاش 
کننــد در تهــران دل ۷۵ درصــد مــردم و در کل 
ــد  ــت آورن ــه دس ــردم را ب ــد م ــور دل ۵۵ درص کش
ــم. ــاش کنی ــران ت و همــه در جهــت ســربلندی ای

پزشکیان:
اگر نمایندگان به کلیات بودجه رأی ندهند 
مجلس بعدی آن را بررسی خواهد کرد 

نایـب رئیـس مجلـس بعـد از موافقـت و مخالفت 
نماینـدگان بـا کلیـات الیحـه بودجه سـال ۹۹ گفت: 
 اگـر نماینـدگان بـه ایـن کلیـات رأی منفـی دهنـد 
سـپرده  آتـی  مجلـس  بـه  بودجـه  الیحـه  بررسـی 

شـد.  خواهد 
بـه گزارش فارس، مسـعود پزشـکیان نایب رئیس 
مجلـس شـورای اسـامی در جلسـه علنـی مجلـس 
شـورای اسـامی و بعـد از موافقـت و مخالفـت تعداد 
زیـادی از نماینـدگان بـا کلیـات الیحـه بودجه سـال 
۹۹، گفـت: اگـر نماینـدگان مجلـس بـه ایـن کلیات 
آتـی سـپرده  بـه مجلـس  آن  بررسـی  ندهنـد  رأی 

شـد. خواهد 
نماینـدگان مجلـس بـا ۱۱۴ رأِ منفـی بـا کلیـات 

الیحـه بودجـه سـال آتـی مخالفـت کردند. 

عملکرد منفی لیست امید در مجلس و 
کارنامه نامناسب دولت عامل شکست 

اصالح طلبان در انتخابات است 

اسـامی  ایـران  دانشـگاهیان  کانـون  دبیـرکل 
عملکـرد نامناسـب مجلـس، شـورای شـهر و دولـت 
را عامـل شکسـت اصاح طلبـان در مجلـس  فعلـی 

دانسـت.  یازدهـم 
بـه گـزارش فـارس، سـید محمـد حسـینی دبیـر 
عملکـرد  اسـامی  ایـران  دانشـگاهیان  کانـون  کل 
نامناسـب مجلـس، شـورای شـهر و دولـت فعلـی را 
یازدهـم  مجلـس  در  اصاح طلبـان  شکسـت  عامـل 

دانسـت.
ــاره نوشـــت:  حســـینی در توئیتـــی در ایـــن بـ
ـــات  ـــان اصاح ـــر جری ـــر صف ـــت ۳۰ ب ـــل شکس عام
در تهـــران و کشـــور رد صاحیت هـــا نبـــود بلکـــه 
دلیـــل اصلـــی عملکـــرد منفـــی لیســـت امیـــد در 
ـــاً  ـــه تقریب ـــز کارنام ـــهر و نی ـــورای ش ـــس و ش مجل
هیـــچ روحانـــی بـــود کـــه موجـــب یـــاس مـــردم 
و عـــدم حضـــور هوادارانشـــان در انتخابـــات بـــود، 
البتـــه جبهـــه انقـــاب هـــم نتوانســـت ایـــن 

جماعـــت را همـــراه ســـازد.

عضو هیأت رئیسه مجلس:
 دولت باید برای بودجه سال آینده 

الیحه 2 دوازدهم بدهد 

ــا توجــه  ــس گفــت: ب ــأت رئیســه مجل عضــو هی
بــه رد کلیــات الیحــه بودجــه ۹۹ در مجلــس دولــت 
ــال  ــرای س ــه ب ــه بودج ــاح الیح ــن اص ــد ضم بای

ــد.  ــد الیحــه ۲ دوازدهــم بده ــده بای آین
یوســف نژاد  علی اصغــر  فــارس،  گــزارش  بــه 
نماینــده مــردم ســاری در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: بــا توجــه بــه رد کلیــات الیحــه بودجــه ســال 
ــد  ــت بای ــروز مجلــس دول ــی ام ۹۹ در نشســت علن

ــه مجلــس ارســال کنــد. الیحــه را اصــاح و ب
وی افــزود: در آیین نامــه مجلــس پیش بینــی 
ــی  ــه اقدام ــس چ ــه مجل ــوع ک ــن موض ــرای ای ب
انجــام دهــد پیش بینــی نشــده و دولــت بایــد بــرای 
ــه ۲  ــده الیح ــال آین ــی س ــای ابتدای ــه ماه ه بودج

ــد. ــم بده ــا ۳ دوازده ــم ی دوازده

سومین جلسه محاکمه »زم« برگزار شد 
جلســه ســوم دادگاه روح اهلل زم، سرشــبکه آمــد 
ــزار  ــی برگ ــی صلوات ــت قاض ــه ریاس ــروز ب ــوز ام نی

شــد. 
بــه گــزارش فــارس، جلســه ســوم دادگاه روح اهلل 
ــه ریاســت  ــون ب ــم اکن ــوز ه ــد نی زم، سرشــبکه آم

قاضــی صلواتــی در حــال برگــزاری اســت.
تاکنــون دو جلســه از محاکمــه وی در شــعبه 
ــی  ــه صــورت غیرعلن ــران و ب ــاب ته ۱۵ دادگاه انق

ــده اســت. ــزار ش برگ
در ایــن پرونــده ۱۷ عنــوان اتهامــی متوجــه روح 
ــر نیروهــای رزمنــده  اهلل زم اســت که»تحریــک مؤث
ــای  ــت نیروه ــوی در خدم ــه نح ــه ب ــخاصی ک و اش
مســلح هســتند بــه عصیــان، فــرار، تســلیم یــا عــدم 
ــا  ــن اتهام ه ــی از ای ــی« یک ــف نظام ــرای وظای اج
اســت«. »افســاد فــی االرض«، »تشــکیل و اداره 
کانــال آمدنیــوز و صــدای مــردم«، »جاسوســی 
ــه واســطه  ــی اســرائیل ب ــه نفــع ســرویس اطاعات ب
ــه«،  ــی از کشــورهای منطق ــی یک ــرویس اطاعات س
ــور  ــی کش ــرویس اطاعات ــع س ــه نف ــی ب » جاسوس
ــه  ــکا علی ــت آمری ــا دول ــکاری ب ــه« و »هم فرانس
جمهــوری اســامی ایــران« از جملــه ۱۷ بنــد 

کیفرخواســت روح اهلل زم اســت.
 روح اهلل زم مؤســس و گرداننــده رســانه معانــد 
ــه  ــه ای ک ــده و حرف ــات پیچی ــی عملی ــوز، ط آمدنی
ــی  ــرویس های اطاعات ــدن س ــا مان ــت و ج ــا شکس ب
ــود، ۲۲  ــراه ب ــپاه هم ــی س ــدرت اطاعات ــمن از ق دش
مهرمــاه توســط ســازمان اطاعات ســپاه دســتگیر شــد.

دلنوشته
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احتمال ورود ابزارهای جدید مالی 

به بازار سرمایه 

معــاون نظــارت بــر بورس هــا و ناشــران ســازمان 
بــورس بــا بیــان اینکــه همــه ابزارهــای مالــی کــه در 
دنیاســت، در بــازار ســرمایه ایــران نیــز وجــود دارد، 
ــدن  ــازار آم ــه ب ــی شــدن و ب ــکان عملیات ــت: ام گف

ابزارهــای جدیــد مالــی وجــود دارد. 
حســن امیــری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان 
ــای  ــه در بورس ه ــی ک ــای مال ــه ابزاره ــه هم اینک
دنیــا وجــود دارد، در بــازار ســرمایه ایــران نیــز 
هســت، اظهــار کــرد: امــا بایــد توجــه داشــت تنــوع 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــیع اس ــیار وس ــا بس ــن ابزاره ای
بــرای صنعــت خاصــی ابــزار و نــواری جدیدی باشــد. 
نقــش شــرکت های تامیــن ســرمایه  ایــن اســت کــه 
مهندســی مالــی کننــد و ابزارســازی جدیــد کننــد. 
ــرای  ــف را ب ــای مختل ــت ابزاره ــن اس ــی ممک حت
ــروژه باهــم اســتفاده کننــد. ایــن روشــهایی  یــک پ
ــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  اســت کــه مــی توان
بــرای مثــال ابزارهــای حــوزه بیمــه هنــوز راه 
انــدازی نشــده اســت و امــکان عملیاتــی شــدن و بــه 

ــا وجــود دارد. ــدن آن ه ــازار آم ب
ــی  ــه برخ ــود اینک ــا وج ــه ب ــورد اینک وی درم
ــده اند  ــازار ش ــت وارد ب ــی مدت هاس ــای مال ابزاره
امــا ســرمایه گذاران و کارگــزاران دانــش کافــی 
ــح  ــد، توضی ــا را ندارن ــن ابازاره ــرای اســتفاده از ای ب
ــازار  ــه وارد ب ــد ک ــای جدی ــر حــال ابزاره ــه ه داد:ب
ســرمایه مــی شــود تــا زمانــی کــه عملیاتــی شــوند 
و عامــه مــردم بتواننــد عانمــه از آن اســتفاده کننــد 
پروســه  طوالنــی مــدت اســت. نقــش فرهنــگ 
ســازی و برگــزاری ســمینار و دوره هایــی کــه بــورس 
و فرابــورس در شهرســتان ها برگــزار مــی کننــد 
بــه توســعه ایــن فرهنــگ در ســطح جامعــه کمــک 
ــاظ  ــرمایه از لح ــازار س ــت ب ــوان گف ــد. می ت می کن
ــورد اســتفاده از  ــا درم ــل اســت ام ــی کام ــزار مال اب

ــد کار بیشــتری انجــام شــود. ــا بای ــن ابزاره ای
ــرای  ــته اج ــزارش، روز گذش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
فــروش تعهــدی در بــازار ســرمایه روی هشــت نمــاد 
ــای  ــی از ابزاره ــدی یک ــروش تعه ــد. ف ــام ش انج
مالــی بــود کــه مســئوالن از ســال ۱۳۹۵ وعــده راه 

ــد. ــدازی آن را داده بودن ان

ــس  ــه مجل ــق بودج ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
ــات  ــر اصاح ــی ب ــه ۹۹ مبتن ــه بودج ــت: الیح گف
ایــن  جملــه  از  کــه  شــده  تدویــن  ســاختاری 
اصاحــات شــفافیت و بودجه ریــزی مبتنــی بــر 

ــت.  ــرد اس عملک
در  قوامــی  هــادی  خانه ملــت،  گــزارش  بــه 
ــن  ــامی ضم ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت علن نشس
ــال  ــه س ــق بودج ــیون تلفی ــزارش کمیس ــه گ ارائ
ــه  ــق ۳۳ جلس ــیون تلفی ــت: کمیس ــار داش ۹۹ اظه
رســمی را بــرای بررســی الیحــه بودجــه ۹۹ برگــزار 
ــن  ــق ای ــیون تلفی ــه کمیس ــن برنام ــرد و مهمتری ک
ــعه  ــم توس ــه شش ــون برنام ــه از قان ــه الیح ــود ک ب

ــد. ــته باش ــی داش ــی و کیف ــت کم تبعی
ــورای  ــس ش ــفراین در مجل ــردم اس ــده م نماین
ــق  ــات تلفی ــاس مصوب ــر اس ــه داد: ب ــامی ادام اس
رقــم کل منابــع بودجــه ۲۱۷۶۰۰۰ میلیــارد تومــان 
ــرکت های  ــی ش ــه عموم ــامل بودج ــه ش ــیده ک رس
ــت،  ــه دول ــته ب ــی وابس ــات انتفاع ــی، موسس دولت
و  وزارتخانه هــا  اختصاصــی  درآمــد  بانک هــا، 

موسســات دولتــی می شــود.
وزارتخانه هــا  اختصاصــی  درآمــد  افــزود:  وی 
ــیون  ــان در کمیس ــارد توم ــر ۷۹۷۰۰ میلی ــغ ب بال
تلفیــق بودجــه ســال ۹۹ بــه تصویــب رســید. 
ــا و موسســات  ــی، بانک ه ــه شــرکت های دولت بودج
ــر ۱۰۳۵۰۰۰  ــغ ب ــت بال ــه دول ــته ب ــی وابس انتفاع

ــت. ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــان ب ــارد توم میلی
ــه  ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
ــهم  ــان س ــت: همچن ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
باالیــی از بودجــه کل کشــور بــه بودجه شــرکت های 

ــه  دولتــی، بانک هــا و موسســات انتفاعــی وابســته ب
ــه اســت. ــت اختصــاص یافت دول

قوامـــی ادامـــه داد: بـــر اســـاس آنچـــه در 
رســـیده  تصویـــب  بـــه  تلفیـــق  کمیســـیون 
درآمدهایـــی کـــه در کمیســـیون مصـــوب کردیـــم 
پیش بینـــی  الیحـــه  در  آنچـــه  نســـبت  بـــه 
شـــده بـــود ۱۰.۶ درصـــد رشـــد دارد و واگـــذاری 
ـــت  ـــروش نف ـــاً ف ـــه عمدت ـــرمایه ای ک ـــای س دارایی ه
اســـت ۷.۱ درصـــد، واگـــذاری دارایی هـــای مالـــی 
ـــع  ـــرجمع مناب ـــت. س ـــرده اس ـــد ک ـــد رش ۳۳.۴ درص
ـــبت  ـــد دارد و نس ـــد رش ـــت ۱۵.۸ درص ـــی دول عموم
بـــه پیش بینـــی دولـــت در ســـال ۹۹ شـــرایط 

خاصـــی بـــرای اقتصـــاد کشـــور حاکـــم اســـت.
ــزود:  ــم اف ــس ده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
بــرای بودجــه ســال ۹۹ وابســتگی بودجــه کل 
ــع  ــا مناب ــرده ام ــدا ک ــش پی ــت کاه ــه نف ــور ب کش

ــذاری  ــا واگ ــی از آنه ــه یک ــده ک ــده ش ــری دی دیگ
امــوال دولــت بــا زیرســاخت هایی اســت کــه ایجــاد 
کــرده همچنیــن کاهــش درآمدهــای نفتــی از ایــن 

ــود. ــن می ش ــل تأمی مح
ــورای  ــس ش ــفراین در مجل ــردم اس ــده م نماین
ــذاری  ــر واگ ــل دیگ ــت: راه ح ــار داش ــامی اظه اس
اوراق و اســناد اســت تــا بتوانیــم بودجــه کل کشــور 
ــاش  ــام ت ــم. کمیســیون بودجــه تم ــن کنی را تأمی
ــورد  ــی را م ــای مالیات ــا درآمده ــد ت ــود را می کن خ
ــر  ــات ب ــت مالی ــن جه ــه همی ــد ب ــرار ده ــه ق توج

ــت. ــده اس ــس را دی ــای لوک ــا و خودروه خانه ه
ــی  ــز پیش بین ــدی نی ــای جدی ــزود: راه ه وی اف
شــد کــه بــه ایــن وســیله امکاناتــی فراهــم شــود تــا 
اگــر عواملــی می توانــد نفــت را بــه فــروش برســاند 
ــه  ــت ب ــای دول ــا بدهی ه ــود ت ــام ش ــن کار انج ای
ــی شــده  ــا تســویه شــود. در تبصــره ۱ پیش بین آنه

تــا نفــت بــه ایــن صــورت فروختــه شــود و از محــل 
آن بدهــی دولــت بــه طلبــکاران تســویه شــود.

ــه  ــه بودج ــق الیح ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــامی بی ــورای اس ــس ش مجل
ــدوق  ــه صن ــت ب ــد ورودی نف ــهم درآم ــون س قان
ــن  ــون ای ــا اکن ــت ام ــد اس ــی ۳۶ درص ــعه مل توس
ســهم ۲۰ درصــد اســت و ۱۶ درصــد فاصلــه را 
ــد در  ــت می توان ــق دول ــه کمیســیون تلفی ــا مصوب ب
ــی  ــی بده ــد نفت ــور درآم ــورت وف ــب وام در ص قال
ــد. ــویه کن ــی تس ــعه مل ــدوق توس ــه صن ــود را ب خ

قوامــی تصریــح کــرد: دو میلیــارد و ۷۹۵ میلیــون 
ــت  ــا تضمیــن دول ــورو از محــل تســهیات ارزی ب ی
ــد از  ــت بتوان ــا دول ــده ت ــت داده ش ــازه برداش اج

ــد. ــع تبصــره ۱۴ برداشــت کن محــل مناب
ــورای  ــس ش ــفراین در مجل ــردم اس ــده م نماین
ــاختاری در  ــات س ــی اصاح ــت: برخ ــامی گف اس
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــده شــده ک ــال ۹۹ دی بودجــه س
مبادلــه  بودجــه،  برنامه محــوری  بــه  می تــوان 
ــرد.  ــاره ک ــه اش ــاغ بودج ــل از اب ــا قب موافقتنامه ه
ــروش و  ــاختار ف ــال ۹۹ س ــه س ــن در بودج همچنی
مولدســازی دارایی هــا بــرای جایگزیــن کاهــش 

ــت. ــده اس ــده ش ــی دی ــای نفت درآمده
ــی، توســعه  ــط مال ــزود: اصــاح نظــام رواب وی اف
آشــکار،  یارانه هــای  شــفافیت  نفتــی،  میادیــن 
تکمیــل بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد از جملــه 
اصاحــات ســاختاری الیحــه بودجــه ۹۹ اســت. 
همچنیــن کمیتــه ای بــرای بازبینــی هزینه هــا و 
ســاماندهی موسســات پژوهشــی کشــور ایجــاد شــده 

اســت.

قوامی در صحن علنی:

الیحه بودجه ۹۹ مبتنی بر اصالحات ساختاری تدوین شده است

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان گفــت: بــر اســاس اصاحیــه مــاده 
اظهارنامه هــای  تنظیــم  نحــوه  مالیات هــای مســتقیم،  قانــون   ۹۷

ــد.  ــر می کن ــرد ۱۳۹۸ تغیی ــی عملک مالیات
ــور  ــر کل ام ــریفی مدی ــوان، ش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
مالیاتــی اســتان در جمــع اصنــاف و صاحبــان مشــاغل اســتان گفــت: 
ــوه  ــتقیم، نح ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۹۷ قان ــه م ــاس اصاحی ــر اس ب

ــد. ــر می کن ــرد ۱۳۹۸ تغیی ــی عملک ــای مالیات ــم اظهارنامه ه تنظی
ــون  ــی قان ــاده ۹۷ اصاح ــتورالعمل م ــه دس ــاره ب ــا اش ــریفی ب ش
ــن  ــاالی ای ــت ب ــتفاده از ظرفی ــرورت اس ــتقیم و ض ــای مس مالیات ه
مــاده قانونــی، گفــت: مالیــات بــر مبنــای علی الــرأس ضربــه ســنگینی 
ــی وارد می کنــد  ــر عملکــرد همــکاران و پیکــره ســازمان امــور مالیات ب
کــه مــاده ۹۷ قانــون مالیات هــای مســتقیم، باعــث شــفافیت در 
ــود. ــان می ش ــاد مودی ــش اعتم ــادی کاال و افزای ــه اقتص ــان مبادل جری

ـــال ۱۳۹۸  ـــرد س ـــات عملک ـــخیص مالی ـــیدگی و تش ـــای رس او مبن
بـــرای اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی را اظهارنامـــه مالیاتـــی عنـــوان 
ـــه  ـــی ک ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــه اش ـــی ک ـــت: در صورت ـــرد و گف ک
ــه  ــند، اظهارنامـ ــی می باشـ ــه مالیاتـ ــلیم اظهارنامـ ــه تسـ ــف بـ مکلـ
مالیاتـــی خـــود را بـــا رعایـــت قانـــون و مقـــررات مربوطـــه تنظیـــم 
ــی  ــای مالیاتـ ــور اظهارنامه هـ ــی کشـ ــور مالیاتـ ــازمان امـ ــد، سـ کننـ
ـــاً  ـــرار خواهـــد داد و صرف ـــرش ق ـــورد پذی ـــدون حسابرســـی م ـــا را ب آن ه
بـــر مبنـــای شـــاخص ها و معیار هـــای ریســـک، درصـــدی از آن هـــا 

ــیدگی می کنـــد. را رسـ
او از مودیــان محتــرم مالیاتــی خواســت تــا اظهارنامــه مالیاتــی خــود 
ــر  ــی ب ــد و مبتن ــرای عملکــرد ســال ۱۳۹۸ را براســاس رویکــرد جدی ب
واقعیت هــای اقتصــادی موجــود تنظیــم و ظــرف مهلــت مقــرر از طریــق 

ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور )tax.gov.ir( تســلیم کننــد.

ــد  ــت فرآین ــزود: مزی ــرقی اف ــی آذربایجان ش ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــر  ــاوه ب ــاده ۹۷ ق. م. م ع ــرات م ــن تغیی ــای آخری ــر مبن رســیدگی ب
ــراس موجــب بهبــود کیفیــت رســیدگی،  حــذف روش ســنتی علــی ال
ــا در  شــفافیت و تســریع در زمــان قطعیــت پرونــده مالیاتــی شــده و ب
ــش  ــدار، کاه ــون م ــان قان ــت مودی ــظ کرام ــان و حف ــن ش ــر گرفت نظ
فــرار مالیاتــی و اجــرای عدالــت مالیاتــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بــا حضــور نماینــدگان اتــاق اصنــاف، 
ــن و  ــه منظــور تبیی ــه ای ب ــا و تشــکل های حرف ــا، انجمن ه ــه ه اتحادی
ــتقیم  ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۹۷ قان ــاد م ــریح مف ــام و تش ــع ابه رف
ــش  ــا پرس ــان ب ــی، در پای ــزوه آموزش ــع ج ــن توزی ــد، ضم ــزار ش برگ
ــر  ــادل نظ ــه تب ــرکت کنندگان ب ــت و ش ــه یاف ــن ادام ــخ حاضری و پاس
ــن مربوطــه در  ــه و اجــرای قوانی ــل اظهارنام ــون چگونگــی تکمی پیرام

ــد. ــن زمینــه پرداختن ای

تغییر نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی از سال آینده 

ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس گفــت: در روزهــای پایانــی هــر ســال 
ــه  ــه ب ــه عرض ــبت ب ــا نس ــش تقاض ــل افزای ــه دلی ب
منظــور انجــام ســفرهای خارجــی یــا ثبــت ســفارش 
کاالهــای مــورد نیــاز ایــام عیــد، بــه طــور طبیعــی 
شــاهد نوســاناتی در میــزان قیمــت طــا و ارز 

ــتیم.  هس
ــا  ــینی ب ــد حس ــت، محم ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
اشــاره بــه افزایــش قیمــت ارز و طــا طــی چنــد روز 
اخیــر گفــت: در روزهــای پایانــی هــر ســال بــه دلیــل 
افزایــش تقاضــا نســبت بــه عرضــه بــه منظــور انجــام 
ســفرهای خارجــی یــا ثبــت ســفارش کاالهــای مــورد 
نیــاز ایــام عیــد، بــه طــور طبیعــی شــاهد نوســاناتی 

در میــزان قیمــت طــا و ارز هســتیم.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس افــزود: از ســوی دیگــر بحــث دخالــت 
منابــع ارزی دولــت در بــازار هــم وجــود دارد و تمــام 
ــود  ــت ارز می ش ــش قیم ــب افزای ــوارد موج ــن م ای
ــر  ــای اخی ــا و ارز در روزه ــت ط ــش قیم ــا افزای ام
نســبت بــه شــرایط عــادی کمــی فراتــر رفتــه اســت 
زیــرا میــزان ارز تامینــی در بــازار نســبت بــه میــزان 

مدنظــر مــا کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــان در  ــتیان و فراه ــرش، آش ــردم تف ــده م نماین
مجلــس بــا بیــان اینکــه مــا از قبــل بــر روی اجــرای 

سیاســت بــازار متشــکل ارزی توســط دولــت تاکیــد 
داشــته ایم، بیــان داشــت: بــازار متشــکل ارزی و 
بــازار بــاز کــه در بودجــه ســال ۹۹ قــرار داده شــده 
بایــد بــه عنــوان یکــی از سیاســت های اصلــی 
ــون  ــا اکن ــود ام ــال ش ــزی اعم ــک مرک ــط بان توس
هــم دولــت بایــد مطابــق سیاســت هایی کــه تــا بــه 

امــروز توانســته بــازار ارزی را کنتــرل کنــد بــا یــک 
ــردارد. ــی را ب ــر، قدم های ــرایط بهت ش

ــده  ــاد ش ــی ایج ــار تورم ــت: آث ــار داش وی اظه
در شــب عیــد و افزایــش نــرخ ارز، بــه عنــوان یــک 
ــذار اســت  ــا اثرگ ــر ســایر قیمت ه ــی ب شــرایط روان
ــد و  ــدرت خری ــش ق ــب کاه ــوع موج ــن موض و ای

ــک  ــر بان ــن اگ ــود بنابرای ــردم می ش ــی در م نگران
ــا قیمــت ارز در  ــد، یقین مرکــزی درســت عمــل کن

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــی کاهــش پی ــای آت روزه
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
مجلــس همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار گرفتــن 
ایــران در لیســت ســیاه FATF تاثیــری بــر قیمــت 
ارز و دالر نــدارد و افزایــش قیمــت اخیــر آنهــا منشــا 
روانــی دارد، گفــت: مــا طــی ایــن مــدت در لیســت 
ســیاه نبودیــم و در صورتــی کــه پیــش از آن در ایــن 
لیســت قــرار داشــتیم امــا مســایل ارزی و اقتصــادی 
مــا در ایــن دو بــازه زمانــی چــه تفاوتــی بــا یکدیگــر 
پیــدا کردنــد؟ بنابرایــن ایــن موضــوع نگــران کننــده 

نیســت و بیشــتر آثــار روانــی دارد.
ــان در  ــتیان و فراه ــرش، آش ــردم تف ــده م نماین
مجلــس تاکیــد کــرد: مشــکل اصلــی شــیوه مبادلــه 
ــداری در  ــه مق ــت ک ــایر کشورهاس ــا س ــا ب ارزی م
ــتیم و  ــوده و هس ــه ب ــکل مواج ــا مش ــورد ب ــن م ای
نمی تــوان گفــت کــه امــروز بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
ــخت تر  ــوع س ــن موض ــیاه FATF ای ــت س در لیس

شــده اســت.

ــر  ــوردر دفت ــا حض ــور،  ب ــا خاکپ ــر علیرض دکت
روزنامــه سراســری عجــب شــیر از آگاه ســازی مــردم 
نســبت بــه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در بیــن افــکار 

عمومــی ســخن گفــت.
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب فرمانــدار شهرســتان هریــس ب
مــا موّظــف هســتیم، نحــوه پیشــگیری در مقابــل ایــن 
ویــروس آســیب زا را بــه مــردم بــه طــور کامــل تشــریح 
ــن ســایر کشــورهای  ــاق دام ــن اتف ــت: ای ــم، گف نمایی
دیگــر را هــم فــرا گرفتــه اســت و فقــط مختــّص ایــران 
نیســت. بنابرایــن بــا دادن اطاعــات صحیــح در نحــوه 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا مــی توانیــم، نهایــت کمــک و 
حمایــت را نســبت بــه شــهروندان خــود انجــام  دهیــم.

ــد پیــش آمــده  ــه رون ــا اشــاره ب وی همچنیــن ب
ــه  در کشــور و اســتان آذربایجــان شــرقی نســبت ب
ــت در  ــب و وحش ــه رع ــر ب ــه منج ــر ک ــاق اخی اتّف
بیــن مردم شــده اســت، افــزود: جهــت جلوگیــری از 
آســیبهای جــّدی بــه ســامتی مــردم بایــد اقدامــات 
ســریع و پیــش گیرنــده ای صــورت گیــرد و در 
ایــن بیــن، مقابــل ســودجویانی کــه از آب گل آلــود 
ماهــی مــی گیرنــد و بــا جــان و مــال مــردم بــازی 

ــرد. ــه ای انجــام پذی مــی کننــد برخــورد قاطعان
خاکپــور در پاســخ بــه ســوأل خبرنــگار روزنامــه 
سراســری عجــب شــیر، در ارتبــاط بــا اینکــه الویـّـت 
بنــدی شهرســتان هریــس در حــال حاضــر شــامل 
ــه  ــد جهــت ایجــاد رشــد و توســعه منطق ــدام بُع ک

ــه  مــی شــود، اظهــار داشــت: شهرســتان هریــس ب
ــوع فعالیــت اکثــر مــردم در بخــش  لحــاظ اینکــه ن
دامپــروری و گلخانــه ای اســت و بــه دلیــل داشــتن 
تجربــه و مهــارت کافــی مــردم در بخــش کشــاورزی، 
ایــن منطقــه نیازمنــد حمایــت هــای کان از طــرف 
ارگان هــای ذیربــط مــی باشــد کــه در ایــن بخــش 
چــون پتانســیل الزم در منطقــه وجــود دارد و ایجــاد 
امکانــات و ارائــه خدمــات  باعــث رشــد و پیشــرفت 
در ایــن خّطــه مــی شــود اولویّتهــای این شهرســتان 

را در ایــن بخــش جهــت رشــد قــرار مــی دهــد.
بخشــدار ســابق صوفیــان در پاســخ بــه اینکــه چه 

ــا ســرمایه گــذاران  اقداماتــی بایــد صــورت گیــرد ت
تمایــل بیشــتری بــرای ورود بــه ایــن منطقــه داشــته 
ــتن  ــار داش ــرد: در اختی ــان ک ــر نش ــند، خاط باش
ــذاری  ــرمایه گ ــوردی، س ــت بیل ــع آب در دش منب
هــم بیشــتر در بخــش گلخانــه ای انجــام مــی 
پذیــرد بــه دلیــل اینکــه جوابدهــی مناســبی دارد و 
 ســود حاصــل از آن بــه نفــع ســرمایه گــذار صــورت 
ــه ای   ــرد. در حــال حاضــر دو واحــد گلخان ــی گی م
ــرمایه  ــق س ــار از طری ــاحت ۲۵ هکت ــه مس ــی ب یک
گــذار داخلــی و دیگــری ۵۰ هکتــار توســط ســرمایه 
گــذار اهــری را شــروع کــرده ایــم.  بنابرایــن مــا بــا 

ــتان، ســعی  ــن شهرس ــردم ای ــدگاه م ــه دی ــه ب توج
بــر آن داریــم کــه روی فرهنــگ کاری مــردم تمرکــز 

کنیــم و حمایــت هــای الزم را صــورت دهیــم.
معــاون ســابق فرماندار جلفــا، در مــورد تاثیرگذاری 
راه انــدازی شــدن جــاده اهــر- تبریــز نســب بــه رشــد 
و ترقــی شهرســتان هریــس، یــادآور شــد: اگــر اولیــن 
ــم  ــاره کن ــم اش ــه  بخواه ــوان نمون ــه عن ــوردی را ب م
ایجــاد امنیــت  نســبت بــه کارکنــان شــهرک صنعتــی 
ــد  ــرّدد دارن ــه مرکــز اســتان ت ــوردی اســت کــه ب بیل
و ایــن خــود باعــث افزایــش کارایــی و اشــتغال زایــی 
ــایش  ــی آس ــد  و نوع ــد ش ــه خواه ــتر در منطق بیش
ــاد  ــهرک ایج ــن ش ــاغل در ای ــراد ش ــرای اف ــر ب خاط
ــه  ــتان ب ــود شهرس ــن، خ ــار ای ــت و در کن ــرده اس ک
ــل  ــتان از عوام ــز اس ــه مرک ــی اش ب ــطه نزدیک واس
دیگــری اســت کــه در راســتای پیشــرفت و توســعه در 

ــه گام برمــی دارد. منطق
دکتــر خاکپــور در آخــر، ازحضــور مشــارکت 
مردمــی شهرســتان هریــس هــم در انتخابــات اخیــر 
دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی اظهــار 
رضایــت کــرد و یــادآور شــد: اگــر مــوردی از انتقــال 
ــاهده  ــس مش ــتان هری ــه شهرس ــا ب ــروس کرون وی
گــردد تصمیمــات جــّدی و اقدامــات ویــژه ای جهــت 
ــورت  ــردم  ص ــامتی م ــی و س ــت روان ــظ امنّی حف
ــروری در  ــر ض ــای غی ــع ه ــا از تجّم ــد داد ت خواه

ــد.    ــل آی ــه عم ــری ب ــی جلوگی ــای عموم مکانه

حسینی:

افزایش نرخ ارز و طال در پایان سال طبیعی است

خبر فرماندار هریس:

آگاهی  دادن درست، مانع رعب و ترس در جامعه می شود

فالحت پیشه در مخالفت با کلیات بودجه ۹۹:
گرانی های یواشکی 

به مردم تحمیل می شود
عضو کمیسـیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات 
الیحه بودجه ۹۹ گفت: در سـال ۹۹ گرانی های یواشـکی 

بـه مردم تحمیل شـده و یارانه ها نصف می شـود.
بـه گـزارش مهـر، در ادامـه جلسـه علنـی مجلس 
شـورای اسـامی و در جریـان بررسـی کلیـات الیحه 
در  پیشـه  فاحـت  اهلل  حشـمت   ،۹۹ سـال  بوجـه 
مخالفـت بـا کلیـات بودجـه، گفـت: شـاهد باالتریـن 
بوده ایـم.   ۹۸ سـال  بودجـه  تحقـق  در  تخلفـات 
یکسـری گرانی هـای یواشـکی به مردم تحمیل شـده 

و از سـوی دیگـر یارانه هـا نصـف شـده اسـت.
وی افـزود: تجمیـع یارانه هـای نقـدی و معیشـتی 
موجـب شـده کـه یارانه هـا نصـف شـود که ایـن امر 
موجـب نارضایتـی مردم در سـال آینده خواهد شـد.

ایـن نماینـده مجلـس بـا بیـان اینکـه ۱۱۷ هـزار 
میلیـارد تومان اوراق قرضه در بودجه ۹۹ دیده شـده 
کـه ۶ برابـر عملکـرد عمرانـی سـال ۹۸ اسـت،اظهار 

داشـت: آینـده کشـور را به فـروش گذاشـته ایم.
فاحـت پیشـه تاکیـد کـرد: بـا گرفتـن وام ۱۱ 
میلیون دالری کشـور را مقروض کرده ایم و از سـوی 
دیگـر بـا افتخـار از فـروش امـاک حـرف مـی زنیم.

وی بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در میادیــن 
مشــترک، گفــت: روزی ۱۲۳ میلیــارد تومــان قطــر 
ــترک  ــن مش ــامی از میادی ــوری اس ــش از جمه بی

برداشــت می کنــد. 

صادرات یازده ماهه
 به 38.5 میلیارد دالر رسید 

ــا تشــریح وضعیــت  ــران ب رئیــس کل گمــرک ای
حجــم تجــارت خارجــی گفــت: در ۱۱ ماهــه امســال 
ــارد دالر  ــادرات و ۱۴.۴ میلی ــارد دالر ص ۳۸.۵ میلی

واردات کاالی اساســی وجــود داشــته اســت. 
ــا  ــارس، ســیدمهدی میراشــرفی، ب ــه گــزارش ف ب
اشــاره بــه حجــم تجــارت خارجــی ۱۱ ماهــه کشــور 
اظهــار داشــت: صــادرات در ایــن مــدت ۳۸.۵ میلیارد 
ــن اســت.  ــون ت ــه وزن آن ۱۲۵.۲ میلی ــوده ک دالر ب
کــه بــه لحــاظ ارزش دالری نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل کاهــش ۴.۴ و بــه لحــاظ وزن ۱۷.۶ 

درصــد رشــد دارد.
رئیــس کل گمــرک ایــران بــا اشــاره بــه آمــار واردات 
ــون  ــدت ۳۲.۴ میلی ــن م ــرد:در ای ــد ک ــور تاکی کش
ــاظ وزن  ــه لح ــدی ب ــد ۱۰.۸ درص ــا رش ــن واردات ب ت
وجــود داشــته کــه ارزش آن ۳۹.۹ میلیــارد دالر اســت 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲.۳ درصــد 

ــش دارد. افزای
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــرفی ب میراش
واردات  از  کمتــر  صــادرات  دالر  میلیــارد   ۱.۴
ــه  ــرق ب ــادرات ب ــه ص ــی ک ــت: در صورت ــت، گف اس
ــی مهندســی را  ــات فن کشــورهای همســایه و خدم
ــور  ــاری کش ــراز تج ــا ت ــم قطع ــه کنی ــه آن اضاف ب

ــود. ــد ب ــت خواه مثب
وی در مــورد کشــورهای عمــده صادراتــی و 
ــراق،  ــن، ع ــب چی ــه ترتی ــرد: ب ــح ک ــی تصری واردات
ترکیــه، امــارات و افغانســتان عمــده مقاصــد صادراتی 
ــه، هنــد و آلمــان  ــارات،  ترکی ــز چیــن، ام ــوده و نی ب

ــوند. ــوب می ش ــی محس ــورهای واردات ــده کش عم
معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد کاالهــای اساســی 
نیــز عنــوان کــرد: تــا ســوم اســفند مــاه امســال ۲۵ 
ــا  قلــم کاالی اساســی بالــغ بــر ۱۴.۴ میلیــارد دالر ب
ــه مــدت مشــابه ســال  رشــد ۲۱ درصــدی نســبت ب
قبــل کاال بــه کشــور آمــده کــه وزن آن ۲۳.۲ میلیون 
تــن بــا رشــد ۲۵ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل اســت.

عوارض آزادراه تهران - شمال 25 
تا 35 هزار تومان تعیین شد

نــرخ عــوارض آزادراه تهــران - شــمال بــرای 
ــان و  ــزار توم ــغ ۲۵ ه ــال مبل ــادی س ــای ع روزه
ــان تعییــن  ــرای روزهــای اوج ســفر ۳۵ هــزار توم ب

ــد.  ش
ایــن نــرخ از امــروز بــرای اجــرا بــه دســتگاههای 

مربوطــه ابــاغ شــد.
ــر  ــر »امیرمحمــود غفــاری« معــاون وزی پیــش ت
راه و شهرســازی بــه ایرنــا گفتــه بــود بــرای ســاخت 
آزادراه هــای  برابــر   ۱۰ شــمال   - تهــران  آزادراه 
از  نمی شــود  و  اســت  شــده  هزینــه  معمولــی 
اســت  دولتــی  غیــر  بخــش  کــه  ســرمایه گذار 
درخواســت داشــت تــا بیشــتر از حــد معقــول 

ــد. ــف ده تخفی
بــا  کــرد  تــاش  دولــت  حــال  ایــن  بــا 
بــدون لطمــه  فرمول هــای پیشــنهادی خــود و 
ــن  ــه در ای ــرمایه گذار ک ــی و س ــش خصوص ــه بخ ب
پــروژه بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی اســت، از 
طریــق افزایــش طــول دوره بازگشــت ســرمایه، رقــم 

ــد. ــن کن ــف تعیی ــا تخفی ــی را ب نهای
ــد از ۲۴  ــمال بع ــران- ش ــک آزادراه ته ــه ی قطع
ــی  ــرداری آزمایش ــه بهره ب ــال ب ــن امس ــال، بهم س
رســید و قــرار اســت فــردا )سه شــنبه، ششــم 

ــود. ــاح ش ــمی افتت ــورت رس ــه ص ــفندماه( ب اس
ــمال۳۲  ــران - ش ــک آزادراه ته ــه ی ــول قطع ط
کیلومتــر اســت کــه بــا افتتــاح ایــن قطعــه مســافت 
بیــن شــهر تهــران تــا چالــوس ۶۰ کیلومتــر کاهــش 

خواهــد یافــت.
بــا افتتــاح قطعــه یــک ایــن آزادراه مســیر 
ــه  ــر ب ــول۹۰ کیلومت ــه ط ــی ب ــاده فعل ــردد از ج ت
۳۲ کیلومتــر کاهــش خواهــد یافــت کــه عــاوه بــر 
کاهــش حداقــل یــک ســاعت و نیــم در زمــان ســفر، 
ــری  ــدود ۱۰ لیت ــط ح ــی متوس ــب صرفه جوی موج
ــری  ــش از ۱۵ لیت ــادی و بی ــای ع ــن در روزه بنزی
ــه ازای هــر ســفر - خــودرو  ــر ترافیــک ب ــام پ در ای

می شــود.
ــزار  ــمال  ۱۰ ه ــران- ش ــی آزادراه ته ارزش فعل

ــان اســت. ــارد توم میلی

اقتصاد

واریزسود سهام عدالت
 تا آخر اسفند ادامه دارد

برخــی مشــموالن ســهام عدالــت از عــدم واریــز 
ــد  ــن ســهام طــی دو روز گذشــته گایه من ســود ای
ــز  ــئوالن، کار واری ــام مس ــق اع ــا طب ــتند ام هس
ســود ســهام عدالــت کــه از ســوم اســفند مــاه آغــاز 

ــه دارد.  ــان اســفند ادام ــا پای شــده، ت
بــه گــزارش مهــر، کار واریــز ســود ســهام عدالــت 
مربــوط بــه ســال مالــی ۹۷ از روز ســوم اســفند مــاه 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــموالن آغ ــاب مش ــه حس ــاری ب ج
ــی،  ــون تومان ــک میلی ــهام ی ــرگ س ــر ب ــرای ه ب
۲۰۵ هــزار تومــان ســود واریــز می شــود و بــه 
ایــن ترتیــب هــر مقــدار کــه از ارزش ســهام کاســته 

ــود. ــر خواهــد ب ــز کمت ــزی نی شــود، ســود واری
ــده،  ــاز ش ــود آغ ــز س ــه کار واری ــنبه ک از روز ش
ــود  ــز س ــدم واری ــه ع ــبت ب ــموالن نس ــی مش برخ
معتــرض هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه واریــز 
ســود ســهام عدالــت از روز ســوم اســفند مــاه کلیــد 
خــورده اســت و تــا ۲۷ روز دیگــر، یعنــی تــا پایــان 

ــه دارد. ــاه ادام اســفند م
نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه ســود ســهام 
عدالــت خــاف یارانــه نقــدی کــه فقــط بــه حســاب 
سرپرســت خانــوار واریــز می شــود، بــه حســاب 
بانکــی تــک تــک مشــموالن واریــز می شــود؛ یعنــی 
هــر عضــوی از خانــوار کــه دارای برگــه ســهام 
عدالــت اســت بایــد شــماره شــبای بانکــی خــود را 
در ســامانه ســازمان خصوصــی ســازی وارد کنــد تــا 

ــز شــود. ــه حســاب وی واری ســود ب
بــه گفتــه مســئوالن، هنــوز حــدود ۵ تــا ۶ 
ــود را  ــی خ ــبای بانک ــماره ش ــمول ش ــون مش میلی
ــد  ــام نکرده ان ــازی اع ــی س ــازمان خصوص ــه س ب
ــز  ــبا، واری ــماره ش ــام ش ــان اع ــا زم ــاً ت و طبیعت
ســود ســهام عدالــت بــرای ایــن افــراد امــکان پذیــر 

ــود. ــد ب نخواه
گفتنــی اســت؛ از ســال ۸۴ تــا ۸۷، ۴۹ میلیــون 
و ۲۲۶ هــزار و ۱۹۳ ایرانــی ســهامدار عدالــت شــده 
ــش از  ــداد بی ــن تع ــار از ای ــن آم ــق آخری ــه طب ک
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــوت کرده ان ــر ف ــون نف ۲ میلی
ــهامدار  ــاکان س ــز کم ــده نی ــوت ش ــراد ف ــه اف اینک
اســتفاده  آنهــا حــق  ورثــه  و  عدالــت هســتند 
از ســهام عدالــت متوفیــان را دارنــد، فهرســت 
مشــموالن ســهام عدالــت همــان عــدد ۴۹ میلیــون 
ــا  ــت و ب ــده اس ــی مان ــر باق ــزار و ۱۹۳ نف و ۲۲۶ ه
ــت  ــرای ثب ــی ب ــی قانون ــدم پیــش بین ــه ع توجــه ب
نــام جدیــد، بــه هیــچ وجــه، امــکان اضافــه کــردن 
ــدارد.  ــود ن ــت وج ــهام عدال ــد در س ــمول جدی مش
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از سوی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز؛

استفاده از آسفالت سرد برای لکه 
گیری مسیر روگذر پل منصور 

ــه  ــهرداری منطق ــهری ش ــات ش ــوی خدم از س
ــر  ــری معاب ــه گی ــی لک ــات اجرائ ــز، عملی ۱۰ تبری
ــه  ــن منطق ــوزه ای ــطح ح ــرد در س ــفالت س ــا آس ب
اجرایــی شــده و ایــن عملیــات هــم اکنــون در پــل 

ــت.  ــال اجراس ــور در ح منص
ــه گــزارش شــهریار، در راســتای بهبــود ســیما  ب
ــر و  ــه هــای معاب و منظــر شــهری و ترمیــم چال
ــرور  ــور و م ــهولت عب ــردد، س ــهیل ت ــدف تس ــا ه ب
ــگران  ــهروندان تاش ــت ش ــب رضای ــهری و جل ش
ــی  ــات اجرائ ــه عملی ــات شــهری منطق ــوزه خدم ح
لکــه گیــری بــا آســفالت ســرد را تاکنــون در مســیر 
اتوبــان پاســداران بــه انجــام رســانده و هــم اکنــون 
در حــال فعالیــت در مســیر پــل روگــذر منصــور تــا 

ــل فلســطین هســتند. پ
ــر اســاس تقســیم بنــدی  ــن گــزارش، ب ــه ای بناب
ــه  ــن منطق ــگر، ای ــای تاش ــه نیروه ــجام کلی و انس
نهضــت لکــه گیــری معابــر ســطح حــوزه با آســفالت 
ســرد را بــرای یکدســت نمــودن معابــر و رفــع 
موانــع فیزیکــی مســیرها تــا پایــان ســال در صــورت 
ــد داد. ــه خواه ــوی ادام ــرایط ج ــودن ش ــاعد ب مس

مردم از تجمع در آرامستان های 
تبریز خودداری کنند 

ــا  ــز ب ــهرداری تبری ــتان های ش ــازمان آرامس س
صــدور اطاعیــه از مــردم خواســت در صــورت 
امــکان تــا پایــان هفتــه از تجمــع در آرامســتان های 

ــد.  ــودداری کنن ــهر خ ــطح ش س
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســازمان 
آرامســتان های شــهرداری تبریــز بــا صــدور اطاعیــه 
از مــردم خواســت در صــورت امــکان تــا پایــان هفته 
از تجمــع در آرامســتان های ســطح شــهر خــودداری 

. کنند
در ایــن اطاعیــه کــه روز دوشــنبه صــادر شــده 
آمــده اســت، بــا توجــه بــه در پیــش بــودن مراســم 
لیله الرغائــب، ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
ــردن  ــم ک ــا فراه ــد ب ــه می دان ــود وظیف ــز برخ تبری
وزارت  توصیه هــای  بــر  آییــن،  ایــن  مقدمــات 
غیرضــروری  مراســم های  لغــو  بــرای  بهداشــت 

ــد. ــد کن تاکی
ــه  ــه ک ــت، همانگون ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
ــواردی  ــاهده م ــی مش ــتند در پ ــع هس ــردم مطل م
از مبتایــان کرونــا در کشــور، مراجــع ذیصــاح 
ــتی و  ــای بهداش ــزوم مراقبت ه ــر ل ــد ب ــن تاکی ضم
ســامتی بــر عــدم حضــور در مراســم ها و تجمعــات 

غیرضــروری توصیــه می کننــد.
ــه  ــت گرچ ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــه ای در ادام
ــبت  ــت، نس ــوان و ظرفی ــد ت ــازمان در ح ــن س ای
بــه فراهــم کــردن شــرایط رفــت و آمــد تمهیداتــی 
اتخــاذ می کنــد، امــا بــر اســاس تاکیــد برخــی 
تقلیــد توصیه هــای وزارت بهداشــت در  مراجــع 

ــت. ــت اس ــوص حج ــن خص ای
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت، بر اســاس شــواهد 
موجــود، آییــن حضــور در مــزار امــوات همزمــان بــا 
لیلــه الرغائــب، ســنتی دیرینــه مختــص شــهر تبریــز 
ــک مراســم  ــوده و ی و برخــی مناطــق آذربایجــان ب

توصیــه شــده مذهبــی بــه شــمار نمی آیــد.

سومین سکوی فاز ۱3 پارس جنوبی نصب شد

ســومین ســکوی برداشــت گاز طــرح توســعه فــاز ۱۳ پــارس جنوبــی 
ــی در  ــب گاز غن ــر مکع ــون مت ــه ۱۴.۲ میلی ــت برداشــت روزان ــا ظرفی ب

خلیــج فــارس نصــب شــد. 
ــاز ۱۳  ــی ۱۳A ، ســومین ســکوی ف ــا، ســکوی اصل ــزارش ایرن ــه گ ب
پــارس جنوبــی، صبــح روز )دوشــنبه، ۵ اســفندماه( توســط شــناور نصــاب 

HL-۵۰۰۰ در بلــوک گازی ایــن طــرح نصــب شــد.
ایــن ســازه بــه همــراه ســکوی اقمــاری ۱۳C بــا ۹۸ درصــد پیشــرفت 
ــران  ــی ای ــع دریای ــرکت صنای ــی ش ــارد صنعت ــاخت در ی ــات س عملی
 )Push Pull( در بوشــهر، اواخــر بهمــن مــاه بــه روش کشــیدن )صــدرا(

ــر روی شــناور FLB۱۲۴ بارگیــری شــدند. ب
ــال  ــه انتق ــا اشــاره ب ــی ب ــارس جنوب ــاز ۱۳ پ مجــری طــرح توســعه ف
همزمــان ایــن دو ســکو بــه خلیــج فــارس در هفتــه گذشــته گفــت: ایــن 
عملیــات پیچیــده و حســاس، پــس از پایــدار شــدن شــرایط جــوی در دریــا 
بــا رعایــت دقیــق اصــول ایمنــی و بــه منظــور شــتاب بخشــیدن بــه برنامــه 

برداشــت گاز غنــی از مرحلــه دوم فــاز ۱۳ پــارس جنوبــی اجرایــی شــد.
پیــام معتمــد، بــه مقدمــات آمــاده ســازی نصــب ســکوی ۱۳A اشــاره 
کــرد و گفــت: پــس از قــرار گرفتــن شــناور نصــاب در موقعیــت مخــزن 
ــب  ــت و نص ــازی جک ــاده س ــل آم ــی، مراح ــای اجرای ــم ه ــور تی و حض
کیســون بــه پایــان رســید وایــن ســکوی ۲۵۰۰ تنــی بــر روی چهارپایــه 

خــود قــرار گرفــت.
ـــای  ـــال و نصـــب ســـازه ه ـــات انتق ـــه زودی عملی ـــه ب ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــاز م ـــی آغ ـــل ارتباط ـــعل )flare( و پ ـــامل مش ـــکو ش ـــن س ـــی ای جانب
شـــود، افـــزود: پـــس از پایـــان عملیـــات نصـــب متعلقـــات، فعالیتهـــای 
مربـــوط بـــه اتصـــال چـــاه هـــا بـــه ســـکو )Hook up( و راه انـــدازی، 
 ۱۳A ـــکوی ـــرداری از س ـــره ب ـــل و به ـــت تکمی ـــات در جه ـــن اقدام آخری

ـــود. ـــد ب خواه
ــن  ــب آخری ــی از نص ــارس جنوب ــاز ۱۳ پ ــعه ف ــرح توس ــری ط مج
ــل  ــا تکمی ــت: ب ــر داد و گف ــده خب ــای این ــاز در روزه ــن ف ــکوی ای س
عملیــات راه انــدازی و بهــره بــرداری از ایــن ســکو بــا احتســاب ســکوی 
۱۳A، روزانــه ۲۸ میلیــون متــر مکعــب بــه برداشــت گاز غنــی از میــدان 
گازی پــارس جنوبــی اضافــه شــده کــه برابــر بــا نیمــی از ظرفیــت تولیــد 

ــاز ۱۳ اســت. ــرای طــرح توســعه ف اســمی تعییــن شــده ب
معتمــد بــا اشــاره بــه تولیــدی شــدن دو ســکوی ۱۳B و ۱۳D ایــن 
ــکوی  ــار س ــدن چه ــدی ش ــاب تولی ــا احتس ــال ۹۷ گفت:ب ــرح در س ط
گازی تکمیــل عملیــات حفــاری و بهــره بــرداری از خطــوط لولــه اصلــی و 
درون میدانــی ایــن ســکوها، ظرفیــت تولیــد گاز غنــی در ایــن طــرح بــه 

روزانــه ۵۶ میلیــون متــر مکعــب در روز مــی رســد.
ــه ۵۶  ــا هــدف تولیــد روزان ــی ب ــارس جنوب ــاز ۱۳ پ  طــرح توســعه ف
ــات گازی، ۴۰۰  ــکه میعان ــزار بش ــی، ۷۵ ه ــب گاز غن ــون مترمکع میلی
تــن گوگــرد و ســاالنه یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن گاز مایــع و یــک 

ــان طراحــی شــده اســت. ــن گاز ات میلیــون ت

مورد مشکوک به بیماری کرونا در 
مراغه مشاهده نشده است

رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــچ  ــون هی ــت: تاکن ــه گف ــی مراغ ــتی درمان بهداش
مــورد مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا ویــروس در ایــن 

ــت. ــده اس ــاهده نش ــتان مش شهرس
بــه گــزارش ایرنــا، اصغــر تنومنــد افــزود: بــا وجود 
ــا در برخــی مناطــق  ــروس کرون مشــاهده شــدن وی
کشــور بــه صــورت محــدود، شــهروندان مراغــه ای به 

شــایعات در ایــن مــورد توجــه نکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهروندان اطاعــات صحیــح  
شهرســتان  ســامت  اخبــار  طریــق  از  فقــط  را 
پیگیــری کننــد ادامــه داد: همشــهریان مطمئــن 
ــه اخبــار و اطــاع  ــزوم هــر گون باشــند در صــورت ل
رســانی از ســوی ایــن دانشــکده بــرای عمــوم مــردم 

ــد. ــد ش ــام خواه انج
تنومنــد اضافــه کــرد: هــم اکنــون نیــز تهمیــدات 
مــوارد  بــه  رســیدگی  و  پیشــگیری  بــرای  الزم 
ــی و  ــده و نگران ــیده ش ــکوک اندیش ــی و مش احتمال

ــم. ــت نداری ــن باب ــودی از ای کمب
وی گفــت: بــرای ایــن منظــور،  دو بخــش بــا راه 
ــن)ع( و  ــتان امیرالمومنی ــدا در بیمارس ــی ج دسترس
ــه صــورت  ــز در بیمارســتان ســینا ب ــک بخــش نی ی
ــورد  ــاهده م ــورت مش ــده و در ص ــز ش ــل تجهی کام
مشــکوک، رونــد رســیدگی بــدون هیــچ کاســتی در 

ایــن مراکــز انجــام خواهــد شــد.
ــا  ــای الزم ب ــی ه ــن هماهنگ ــزود: همچنی وی اف
ــایر ادارات در  ــز س ــتان و نی ــن شهرس ــداری ای فرمان
ــه  ــزوم ب ــورت ل ــده و در ص ــام ش ــهر انج ــطح ش س

ــد. ــد ش ــانی خواه ــاع رس ــدام و اط ــع اق موق
ــت  ــت بهداش ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تاکی ــد ب تنومن
ــظ  ــردی و حف ــت ف ــت بهداش ــزود: رعای ــی اف عموم
ــه شــایعات، در پیشــگیری  ــدم توجــه ب آرامــش و ع

ــت. ــر اس ــروری و موث ــاری ض ــن بیم از ای

قطعه یک آزادراه تهران - شمال
 امروز افتتاح می شود

تقطعـــه یـــک آزادراه تهـــران - شـــمال ۲۴ ســـال بعـــد از کلنـــگ 
ـــاح  ـــوری افتت ـــور رئیس جمه ـــا حض ـــفند و ب ـــم اس ـــردا شش ـــی آن ف زن
و زیـــر بـــار ترافیـــک مـــی رود تـــا مســـافران شـــمال نـــوزوز امســـال 
ـــافت  ـــا مس ـــمال را ب ـــه ش ـــیدن ب ـــیر رس ـــن آزادراه مس ـــور از ای ـــا عب ب

کمتـــری طـــی کننـــد. 
ــه در وزارت راه و  ــه ای کـ ــان در جلسـ ــا، همزمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــمال  ـــران - ش ـــی آزادراه ته ـــرخ عوارض ـــود ن ـــزار می ش ـــازی برگ شهرس

تعییـــن و اعـــام مـــی  شـــود.
نـــرخ عوارضـــی تهـــران - شـــمال رقمـــی بیـــن ۳۰ تـــا ۴۰ هـــزار 
ــووالن  ــدام از مسـ ــچ کـ ــا هیـ ــده اســـت امـ ــن زده شـ ــان تخمیـ تومـ

ــد. ــد نکرده انـ ــرخ را تاییـ ــن نـ ــون ایـ تاکنـ
ــه از  ــال کـ ــد از ۲۴ سـ ــمال بعـ ــران - شـ ــک آزادراه تهـ ــه یـ قطعـ
ــر و امیـــد بهمـــن  ــا همـــت دولـــت تدبیـ کلنگ زنـــی آن گذشـــت بـ
امســـال بـــه بهـــره بـــرداری آزمایشـــی رســـید و قـــرار اســـت فـــردا 

ششـــم اســـفندماه افتتـــاح رســـمی شـــود.
ـــی  ـــاده فعل ـــردد از ج ـــیر ت ـــن آزادراه مس ـــک ای ـــه ی ـــاح قطع ـــا افتت ب
بـــه  طـــول۹۰  کیلومتـــر بـــه ۳۲ کیلومتـــر کاهـــش خواهـــد یافـــت 
ـــفر،  ـــان س ـــم در زم ـــاعت و نی ـــک س ـــل ی ـــش حداق ـــر کاه ـــاوه ب ـــه ع ک
ـــای  ـــن در روزه ـــری بنزی ـــدود ۱۰ لیت ـــط ح ـــی متوس ـــب صرفه جوی موج
عـــادی و بیـــش از ۱۵ لیتـــری در ایـــام پـــر ترافیـــک بـــه ازای هـــر 

ســـفر - خـــودرو می شـــود.
ـــا  ـــن آزادراه ،خودروه ـــق ۲ و ۳ ای ـــل مناط ـــدم تکمی ـــل ع ـــه دلی ب
پـــس از خـــروج از منطقـــه یـــک، در ســـه راهـــی شهرســـتانک وارد 
ــه  ــیر بـ ــس مسـ ــده، از آن پـ ــوس شـ ــرج - چالـ ــم کـ ــاده قدیـ جـ
ـــس از  ـــد و پ ـــداد می یاب ـــوس امت ـــرج - چال ـــم ک ـــاده قدی ـــوازات ج م
ـــل  ـــش تکمی ـــال پی ـــن س ـــه چندی ـــار آزادراه ک ـــه چه ـــه منطق ورود ب
شـــد، در نهایـــت بـــا یـــک تقاطـــع غیـــر همســـطح بـــه کمربنـــدی 
چالـــوس - تنکابـــن متصـــل می شـــود؛ قطعـــه چهـــارم ایـــن آزادراه 
ــوس ۲۰  ــا چالـ ــاد تـ ــر مرزن آبـ ــت نظیـ ــه راهی دشـ ــل سـ حدفاصـ
ـــت  ـــط برگش ـــت و دو خ ـــط رف ـــه دارای دو خ ـــول دارد ک ـــر ط کیلومت
ــیر  ــه مسـ ــدرو بـ ــط کنـ ــک خـ ــراز، یـ ــمت های فـ ــوده و در قسـ بـ

ــود. ــه می شـ اضافـ
ـــران  ـــک آزادراه ته ـــه ی ـــری منطق ـــه ۳۲ کیلومت ـــاخت قطع ـــرای س ب
- شـــمال کـــه تکمیـــل بخـــش مهمـــی از آن بـــا گرانـــی قیمـــت ارز 
و فشـــار تحریم هـــا روبـــرو بـــود، هزینـــه ای بیـــش از۴۱۰۰ میلیـــارد 
تومـــان صـــرف شـــد و ارزش فعلـــی ایـــن آزادراه ده هـــزار میلیـــارد 
تومـــان بـــرآورد می شـــود و همیـــن موضـــوع باعـــث می شـــود دولـــت 
ــن آزادراه و  ــی ایـ ــرخ عوارضـ ــن نـ ــرای تعییـ ــتری بـ ــار بیشـ ــا فشـ بـ

گرفتـــن تخفیـــف از ســـرمایه گـــذار مواجـــه باشـــد. 
ـــیر  ـــت مس ـــودن واریان ـــور ب ـــب العب ـــتانی و صع ـــه کوهس ـــه ب ـــا توج ب
ـــداث  ـــتانک، اح ـــه شهرس ـــوس در منطق ـــاده چال ـــه ج ـــران ب ـــال ته اتص
ـــه  ـــز ب ـــل مجه ـــته تون ـــداث ۴۰ رش ـــاخت و اح ـــر از س ـــن آزادراه ناگزی ای
ـــد از کل  ـــه ۴۵ درص ـــت( ک ـــت و برگش ـــر )رف ـــوع۳۲ کیلومت ـــول مجم ط

طـــول ایـــن مســـیر را شـــامل می شـــود.
ـــود  ـــر وج ـــول  ۳.۱ کیلومت ـــه ط ـــل ب ـــتگاه پ ـــیر ۲۵ دس ـــن مس در ای
ــول  ــه طـ ــون« بـ ــام »تالـ ــه نـ ــور بـ ــل کشـ ــن تونـ دارد و طوالنی تریـ
ـــه  ـــه احـــداث شـــده اســـت و ســـاخت ابنی ـــن قطع ـــر در ای ـــزار۹۵۰ مت ۴ه
طوالنـــی و بـــزرگ در ایـــن مســـیر باعـــث گـــران شـــدن هزینه هـــای 

ـــد. ـــی آزادراه ش نهای

شهر و شورا

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
ــور  ــه کش ــا س ــی ب ــرز زمین ــون م ــه تاکن اینک
عــراق، ترکیــه و ترکمنســتان بســته شد ه اســت، 
ــران  ــای ای ــدن مرزه ــته مان ــر بس ــت: اگ گف
و عــراق طوالنــی شــود، کامیون هــا از مــرز 
ــده  ــری بازگردان ــدا بارگی ــل مب ــه مح ــراق ب ع

می شــوند. 
ــن نیا  ــم حس ــا، عبدالهاش ــزارش ایرن ــه گ ب
مدیرعامــل ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای بــا اشــاره بــه وضعیــت مرز هــای 
همســایه  کشــورهای  بــا  ایــران  زمینــی 
اظهارداشــت: تــا بــه ایــن لحظــه مــرز زمینــی 
ــه و ترکمنســتان  ــراق، ترکی ــه کشــور ع ــا س ب
بســته شد ه اســت امــا مــرز افغانســتان بــا 
ایــران بــاز اســت و مشــکلی بــرای تــردد 

ــدارد. ــود ن ــاری وج ــاوگان ب ن
وی تاکیــد کــرد: ایــن موضوعــات از ســوی 
حــال  در  متولــی  وزارتخانه هــای  و  نهادهــا 
پیگیــری اســت و تــا چنــد روز آینــده وضعیــت 
ــن کشــورها مشــخص  ــا ای ــی ب ــای زمین مرزه

می شــود.
ــاره  ــا اش ــازی ب ــر راه  و شهرس ــاون وزی مع

ــراق  ــرز ع ــا در م ــف کامیون ه ــاد ص ــه ایج ب
ــار  ــی چه ــا از دو ال ــی از کامیون ه ــت: برخ گف
روز گذشــته وارد مــرز ایــران و عــراق شــده اند 
ــاره حــل ایــن مشــکل در حــال مذاکــره  و درب
ــداری  ــراق هســتیم. ســازمان راه ــا کشــور ع ب
و حمــل و نقــل جــاده ای، ســازمان و نهــاد 
بهره بــردار اســت و ایــن رایزنی هــا بیــن دو 
کشــور بایــد از طریــق مجراهــای دیگــری 

ــود.    ــام ش انج

حســن نیا تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع فقــط 
ــار  ــه تج ــرده  بلک ــکل نک ــار مش ــران را دچ ای
عراقــی کــه ایــن محموله هــا را خریــداری 
مواجــه  بــا مشــکل  امــروز  کرده انــد هــم 
هســتند و انســداد مــرز مشــکل متقابــل بــرای 

ــت. ــور اس ــر دو کش ه
مدیرعامــل ســازمان راهــداری و حمــل و 
ــای  ــای کامیون ه ــاره باره ــاده ای درب ــل ج نق
ــت:  ــار داش ــراق اظه ــرز ع ــده در م معطــل مان

ایــن کامیون هــا حــاوی بارهــای مختلفــی 
ــی و  ــا صنعت ــده آنه ــه عم ــه البت ــتند ک هس

ــت. ــی اس ــتقات نفت مش
پزشــکی  چــک  دربــاره  همچنیــن  وی 
رانندگانــی کــه چنــد روز در پشــت مــرز عــراق 
ــد  ــل بای ــرف مقاب ــت: ط ــد، گف ــل بوده ان معط
ــادی  ــد و در مب ــن تصمیمــات را اتخــاذ کنن ای
کشــورهای خــود چک هــای پزشــکی را در 

ــد. ــر بگیرن نظ
تاکیــد  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ــران و  ــای ای ــدن مرزه ــته مان ــر بس ــرد: اگ ک
مــرز  از  کامیون هــا  عــراق طوالنــی شــود، 
ــده  ــری بازگردان ــدا بارگی ــل مب ــه مح ــراق ب ع
ــه  ــه ترکی ــه اینک ــا توجــه ب ــه ب می شــوند. البت
ــته  ــران را بس ــا ای ــود ب ــرز خ ــرده م ــام ک اع
اســت بــه شــرکت های حمــل و نقــل بــار اعــام 
کرده ایــم کــه از تــردد بــه ســمت مــرز ترکیــه 

ــد.   ــودداری کنن ــا خ فع
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــن نیا در پاس حس
ــه  ــی ک ــاماندهی رانندگان ــکان و س ــرای اس ب
مانده انــد  و عــراق معطــل  ایــران  در مــرز 
چــه تدابیــری دیــده  شــده اســت، گفــت: ایــن 
اولیــن بــار نیســت کــه راننــدگان در ایــن 
مســیر خــواب چنــد روزه دارنــد و تجربــه 
ــور  ــه همانط ــد البت ــرز را دارن ــار پشــت م انتظ
کــه گفتــه شــد اگــر تــا ســه روز آینــده 
ــه  ــه نتیج ــرز ب ــایی م ــرای بازگش ــرات ب مذاک
نرســد، دســتور بازگشــت آنهــا را خواهیــم داد.

ــازی  ــران و شهرس ــیون عم ــس کمیس ریی
ــرح  ــام  ۲ ط ــنهاد انج ــهر؛ از پیش ــورای ش ش

ــامل؛ ــی ش پژوهش
۱( تهیــه محلــول جایگزیــن نمــک جهــت 
ــا در  ــان ه ــر و خیاب ــطح معاب ــی س ــخ زدای ی

ــی بارندگ
۲( تهیــه بتــن رنگــی جایگزیــن رنــگ 

ــده ــرا ش ــای اج ــن ه ــزی بت آمی
آزاد  دانشــگاه  پژوهشــی  شــورای  در 

داد. خبــر  مراغــه  اســامی 
ــیون  ــس کمیس ــی، ریی ــد ملک ــر احم دکت
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــازی ش ــران، شهرس عم
ــران  ــروه عم ــی و مدیرگ ــات علم ــو هی و عض
شــورای  جلســه  در  مراغــه  آزاد  دانشــگاه 
ــا حضــور رییــس و  ــه ب پژوهشــی دانشــگاه ک
اعضــای شــورای پژوهشــی دانشــگاه تشــکیل 
ــت:  ــوق گف ــب ف ــام مطل ــا اع ــود ب ــده ب ش
ایــن طــرح هــا در راســتای ماموریــت گرایــی 
ــت  ــاط صنع ــه، ارتب ــکات جامع ــل مش و ح
هــای  طــرح  ارائــه  طریــق  از  دانشــگاه  و 
تــا  پیشــنهادگردیده  کاربــردی  پژوهشــی 
دانشــگاه، در راســتای رســالت خــود بــه ایــن 

ــد. ــژه ای نمای ــام وی ــم اهتم مه
ملکــی افــزود: مجموعــه مدیریــت شــهری 
شــورا و شــهرداری از ایــن طرحهــا حمایــت و 

اســتقبال مــی نمایــد.

شــهردار مراغــه گفــت؛ پــس ازمکاتبــات و 
جلســات متعــدد شــهرداری و شــورای شــهر با 
اداره کل راه آهــن بمنظــور تعریــض پــل بلــوار 
ــد  ــه جدی ــاورت پایان ــی درمج ــهید درخش ش
مســافربری موافقــت اجرایــی آن نهایــی شــد.

مهنـدس محمدرضـا احمـدی افـزود: یکـی 
از نقـاط حادثه خیز در ورودی شـهر از سـمت 
جنوب غربی،پل بلوارشهیددرخشـی می باشـد 
حـوادث  شـاهد  گذشـته  سـالهای  طـی  کـه 
ناگـوار جرحـی و سـقوط وسـائط نقلیـه بـوده 
ایم،ایـن موضـوع درسـنوات قبلـی نیزپیگیری 
شـده بـود وبـا شـروع بـکار دوره پنجـم شـورا 
بررسـی و اصـاح نقـاط حادثه خیز در دسـتور 
شـورا  شهرسـازی  و  عمـران  کمیسـیون  کار 
قرارگرفـت و بـا پیگیـری هـای الزم و مسـتمر 
در شـهرداری،  اجرایـی  هـای  نقشـه  تهیـه  و 
تعریـض و عملیـات عمرانـی  موافقـت مجـوز 

ازسـوی اداره کل راه آهـن اعام شـد و بزودی 
عملیـات اجرایـی آن آغـاز مـی شـود.

نقطـه  ایـن  اصـاح  شـد:  خاطرنشـان  وی 
مسکونی،روانسـازی  منطقـه  در  خیـز  حادثـه 
ترافیـک در ایـن مسـیر و تعریض پـل مذکور با 
توجـه به میزان تردد وسـائط نقلیـه و همچنین 
از  یکـی  فـرودگاه،  و  مسـافربری  وجودپایانـه 
ضروریـات و اولویـت هـای شـهرداری مراغـه و 
در راسـتای رعایت حقوق شـهروندی می باشد.

ــت:  ــه گفـ ــد مراغـ ــامی واحـ ــگاه آزاد اسـ ــس دانشـ رئیـ
ــاخص های  ــی از شـ ــات یکـ ــری در انتخابـ ــور حداکثـ »حضـ

بـــارز رشـــد ملـــی ماســـت.«
بـــه گـــزارش آنـــا، محمدرضـــا ولیلـــو در همایـــش 
»بصیـــرت انقابـــی و حضـــور حداکثـــری« کـــه بـــه همـــت 
بســـیج دانشـــجویی دانشـــگاه آزاد اســـامی مراغـــه ترتیـــب 
داده شـــده بـــود بـــا دعـــوت از دانشـــجویان بـــرای شـــرکت 
گســـترده در انتخابـــات مجلـــس یازدهـــم گفـــت: »حضـــور 
حداکثـــری در انتخابـــات یکـــی از شـــاخص های بـــارز رشـــد 
ـــت،  ـــت، عظم ـــن امنی ـــام، تضمی ـــتواری نظ ـــت و اس ـــی ماس مل
اقتـــدار، بصیـــرت و توســـعه کشـــور در گـــرو ســـربلندی در 

انتخابـــات اســـت.«
اســـتادان  دانشـــجویان،  شـــما  »نقـــش  افـــزود:  وی 
بصیرت افزایـــی،  زمینـــه  در  دانشـــگاه ها  کارکنـــان  و 

و  صالـــح  افـــراد  معرفـــی  و  شناســـایی  اطاع رســـانی، 
شایســـته بـــرای نظـــام از همـــه بیشـــتر و حســـاس تر 
اســـت. دانشـــگاه ها بایـــد مرکـــز تولیـــد محتـــوا، تحلیـــل 
ــر  ــاب بهتـ ــرای انتخـ ــنگری بـ ــا و روشـ ــرد نامزدهـ عملکـ

باشـــند.«
پیرو خط ســـرخ امام حسین)ع( هستیم

ـــد:  ـــادآور ش ـــه ی ـــد مراغ ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــس دانش رئی
ـــل  ـــتیم و مقاب ـــین)ع( هس ـــام حس ـــرخ ام ـــط س ـــرو خ ـــا پی »م
ـــای  ـــر منتظـــر روزه ـــم و از ســـوی دیگ ـــت آرام نداری ـــم و ذل ظل
ـــج(  ـــب الزمان )ع ـــرت صاح ـــور حض ـــا ظه ـــتگاری ب ـــبز و رس س

ـــتیم.« هس
ـــری در  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــه بیان ـــاره ب ـــا اش ـــو ب ولیل
ـــای  ـــن، ویژگی ه ـــان در روز ۲۹ بهم ـــردم آذربایج ـــا م ـــدار ب دی
ـــمرد:  ـــن برش ـــان چنی ـــان ایش ـــوب را از زب ـــده خ ـــک نماین ی
ــزه،  ــناس، پرانگیـ ــان، شـــجاع، کارآمـــد، وظیفه شـ ــا ایمـ »بـ
ـــخت  ـــور، سرس ـــاب و کش ـــردم و انق ـــام و م ـــه اس ـــادار ب وف
ــع  ــا و مطامـ ــه دنیـ ــته بـ ــمنان و دل نبسـ ــل دشـ در مقابـ

ـــی.« مال

پیشنهاد 2 طرح مرتبط با مدیریت شهری در 
شورای پژوهشی دانشگاه آزاداسالمی مراغه

موافقت اداره کل راه آهن با تعریض پل 
بلوارشهیددرخشی

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

تکلیف مرز ایران و عراق مشخص نشود،
 دستور بازگشت کامیون ها را می دهیم

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه:

حضور حداکثری در انتخابات از شاخص های رشد ملی است

 فنــاوری نانــو نویدبخــش پیشــرفت های 
ــی و  ــف علم ــای مختل ــمگیری در زمینه ه چش
ــه صنعــت ســاختمان اســت.  ــی و از جمل صنعت
ــت  ــی را جه ــای فراوان ــاوری، فرصت ه ــن فن ای
ــر  ــاز نظی ــت ساخت و س ــت در صنع ــت رقاب تقوی
ــر،  ــر، مطلوب ت ــریع تر، مطمئن ت ــاز س ساخت و س
پایدارتــر و مقرون به صرفه تــر را فراهــم کــرده 
اســت. فنــاوری نانــو تقریبــاً در تمــام بخش هــای 
ــا، سیســتم های  ســاختمان شــامل اســکلت، نم
ســاختمانی و طراحــی داخلــی کاربــرد دارد. 
اســتفاده از ایــن فنــاوری در صنعــت ســاختمان 
موجــب تولیــد مصالــح ســاختمانی چندمنظــوره 
ــاد ارزش  ــن ایج ــده و ضم ــاال ش ــی ب ــا کارای ب
ــح  ــت مصال ــش دوام و کیفی ــث افزای ــزوده باع اف
ســاختمانی شــده اســت. این فنــاوری از دو جهت 
بــه صنعــت ســاختمان کمــک می کند: نخســت، 
ــای  ــردی فناوری ه ــای عملک ــازی و ارتق بهینه س
موجــود. دوم، ارائــه گــروه جدیــدی از فناوری هــا 
ــو  و عملکردهــا کــه پیــش از ظهــور فنــاوری نان
ممکــن نبــوده اســت. بنابرایــن از مزایــای کاربــرد 
ــوان  ــاختمان می ت ــت س ــو در صنع ــاوری نان فن
بــه افزایــش کیفیــت مصالــح، صرفه جویــی 
در مصــرف انــرژی و به تبــع آن صرفه جویــی 
امــروزه  اگــر چــه  کــرد.  اشــاره  اقتصــادی 
شــاهد اســتفاده محــدود از مــواد و مصالــح 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــو در ســاختمان هســتیم، ام نان
قابلیت هــای ایــن فنــاوری نوظهــور، انتظــار 
مــی رود کــه در آینــده ای نزدیــک، شــاهد رشــد 
بســیار چشــمگیری در اســتفاده از مــواد نانــو در 
صنعــت ســاختمان باشــیم. از جملــه کاربردهــای 
فنــاوری نانــو در صنعــت ســاختمان می تــوان بــه 
اســتفاده از آن در رنگ هــا، شیشــه ها، عایق هــای 
ســاختمانی، کاشــی و ســرامیک، ســیمان و بتــن 
اشــاره کــرد کــه بــه صــورت مختصــر بــه شــرح 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــی از آنه ــردی برخ کارب

بتــن ســبک: اســتفاده از بتــن ســبک باعــث 
سبک ســازی بنــا و مقاومــت بیشــتر آن در برابــر 
زلزلــه خواهــد شــد. همچنیــن، اســتفاده از بتــن 
ــادی  ــر اقتص ــاختمان از نظ ــو در س ــبک نان س
مقــرون بــه صرفــه اســت، زیــرا بــه علــت کاهــش 
ــتون ها،  ــاد س ــاختمان، ابع ــرده س ــار م ــرم، ب ج
ــد  ــش می یاب ــقف ها کاه ــت س ــا و ضخام تیره
ــرف  ــی در مص ــث صرفه جوی ــر باع ــن ام ــه ای ک
ــوالد  ــیمان و ف ــد س ــاختمانی مانن ــح س مصال
می شــود. بتــن ســبک نانویــی عایقــی مناســب 
ــل  ــه دلی ــت ک ــرما و صداس ــا، س ــر گرم در براب
آن وجــود تخلخل هــای بســیار ریــز در ایــن 
بتــن اســت. بتــن ســبک حداقــل ۱۰ برابــر بتــن 
معمولــی عایــق صــوت و حــرارت اســت. بنابرایــن 
میــزان عایق ســازی صوتــی و حرارتــی ایــن بتــن 
بــه گونــه ای اســت کــه در اکثــر مــوارد نیــاز بــه 
اســتفاده از الیه هــای اضافــی جهــت عایق بنــدی 
جزئــی یــا کلــی نخواهــد بــود و ایــن امــر از لحاظ 

اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه اســت.
نانــو رنگ هــا: رنگ هــا یکــی از کاربردی تریــن 
مــواد مــورد اســتفاده در صنعــت ســاختمان 
هســتند. ورود فنــاوری نانــو در ایــن حــوزه 
ویژگی هــای جدیــدی از جمله خودتمیزشــونگی، 
خاصیــت آنتی باکتریــال و ضدخــش بــودن را 
بــه رنگ هــا داده اســت. نانورنگ هــا کیفیــت 
ظاهــری ســطح را تغییــر نمی دهــد، کامــًا 
شــفاف بــوده و قابــل اســتفاده در ســطوح داخلــی 
و خارجــی ســاختمان هســتند. در ایــن رنگ هــا 
آالینده هــا یــا دیگــر مــواد خارجــی، چســبندگی 

ــه  ــد و ب ــگ دارن ــه ســطح رن ــی ب ــیار ضعیف بس
آســانی بــه وســیله عوامــل طبیعی )بــاد و بــاران( 
یــا تمیــز کــردن ســطوح زدوده می شــوند. 
پوشــش های آنتی باکتریــال نیــز از تشــکیل 
ــا روی  ــا و میکروب ه ــد جلبک ه ــا، رش باکتری ه
ــث حفاظــت  ــد و باع ــری می کنن ســطح جلوگی
ســطح در برابــر تشــکیل کپــک و قــارچ در اماکن 
عمومــی، ســرویس های بهداشــتی، آشــپزخانه ها 
ــوند.  ــی می ش ــای غذای ــات فرآورده ه و کارخانج
همچنیــن ایــن رنگ هــا بــا خاصیــت مقاومــت در 
برابــر خــش طــول عمــر مصالــح را بــاال می برنــد 
کــه یــک انتخــاب بهینــه اقتصــادی نیــز تلقــی 

می شــود.
عایق هــای رطوبتــی نانویــی: مقاومــت در 
برابــر نفــوذ رطوبــت نقــش مهمــی در دوام 
ــت موجــب فســاد  ــاختمانی دارد. رطوب ــواد س م
مــواد مســتعد و عامــل رشــد باکتری هــا و 
ــی  ــتفاده از برخ ــفانه اس ــت. متأس ــا اس قارچ ه
مــواد ضــدآب موجــود در بــازار در ایــن راســتا بــا 
انتشــار ترکیبــات عالــی فــرار همــراه اســت. نانــو 
صفحــات رس و نانوفیبرهــای ســلولزی از جملــه 
نانوپوشــش های مقــاوم در برابــر رطوبت هســتند 
ــت  ــم و خاصی ــیار ک ــتن وزن بس ــا داش ــه ب ک
ــواد  ــرات م ــروز خط ــاال از ب ــازگاری ب زیست س
ــه عارضــه  پلیمــری جلوگیــری کــرده و هیچ گون

ــد. ــی ندارن جانب
عایق هــای حرارتــی: فاکتــور مهــم در انتخــاب 
ــا  ــی آنه ــت حرارت ــزان مقاوم ــا می ــن عایق ه ای
ــد  ــر باش ــت باالت ــن مقاوم ــدر ای ــر ق ــت. ه اس

عایــق، حــرارت را کمتــر از خــود عبــور می دهــد 
ــش  ــراه دارد، افزای ــه هم ــه ب ــی ک و صرفه جوی
ــا،  ــت عایق ه ــای ضخام ــه ج ــس ب ــد. پ می یاب
بهتــر اســت مقاومــت حرارتــی آنها باهم مقایســه 
ــودن  ــر دارا ب ــق، ب ــواد عای ــای کار م ــوند. مبن ش
تعــداد زیــادی حفــره در ســاختار اســت کــه تــا 
حــد امــکان بتوانــد هــوا را در میــان خــود نگــه 
دارد. نانــو مــواد بــه دلیــل داشــتن تخلخل هــای 
ریزتــر و بیشــتر، قابلیــت بیشــتری بــرای بــه دام 
انداختــن هــوا داخــل مــاده دارنــد و بــا اســتفاده 
از ایــن مــواد می تــوان بــا ضخامت هــای کمتــری 
بــه خاصیــت مطلــوب رســید. نانوعایق هــای 
ــت  ــا کیفی ــبک و ب ــاوم، س ــیار مق ــی بس حرارت
هســتند و نســبت بــه عایق هــای ســنتی قابلیــت 
بیشــتری در کاهــش اتــاف انــرژی داشــته و بــه 

ــد. ــازده باالتــری دارن ــر ب مقــدار ۲ تــا ۶ براب
در  بســیاری  عوامــل  صوتــی:  عایق هــای 
ــد. در ایــن  عملکــرد صوتــی محیــط نقــش دارن
ــا صــوت  ــه ب ــه منظــور کاهــش و مقابل راســتا ب
انتقالــی )آلودگــی صوتــی( از محیطــی به محیط 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــای صوت ــر از عایق ه دیگ
ــواج  ــی ســرعت حرکــت ام ــق صوت ــواد عای در م
صوتــی کاهــش می یابــد. هــر چــه عایــق صوتــی 
قابلیــت بیشــتری در کاهــش دادن ســرعت صوت 
ــت  ــه ضخام ــد، ب ــته باش ــط داش ــک محی در ی
ــت.  ــاز اس ــق نی ــاده عای ــز از آن م ــری نی کمت
نانوعایق هــای صوتــی نســبت بــه عایق هــای 
ســنتی دارای ضخامــت بســیار کمتری هســتند و 
قابلیــت بیشــتری در کاهــش دادن ســرعت صوت 

ــد. ــط را دارن در محی
ــح  ــی در مصال ــن ویژگی های ــودن چنی دارا ب
نانویــی می توانــد آینــده ای روشــن را عرصــه 
ــه ضــروری اســت  ــد. البت ــم بزن ــاز رق ساخت و س
بــا توجــه بــه کاربــری ســاختمان مصالــح نانویــی 

ــرد. ــه کار ب مناســب را انتخــاب و ب

نقش فناوری نانو در صنعت ساختمان
علی بصیری نیا 
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مجالس جشن و تقدیر برگزار نکنند 

ــا  ــت: ب ــرقی گف ــان ش ــتاندار آذربایج ــاون اس مع
تصویــب قــرارگاه زیســتی اســتان بــرای پیشــگیری 
از شــیوع بیمــاری کرونــا، منتخبــان یازدهمیــن دوره 
ــم های  ــتان، مراس ــامی در اس ــورای اس ــس ش مجل

شــکرانه، جشــن و تقدیــر برگــزار نکننــد. 
بـه گـزارش تسـنیم، علیـار راسـتگو در گفت وگو با 
خبرنگارن با اشـاره به برگزاری جلسـه قرارگاه زیسـتی 
اسـتان بـه ریاسـت اسـتاندار آذربایجـان شـرقی، اظهار 
داشـت: مقـرر شـده تـا برنامه هـای فرهنگـی، هنـری 
برگـزار نشـود و سـینماها نیـز اکـران نخواهند داشـت.  
وی بــا اشــاره بــه دیگــر مصوبــات قــرارگاه 
ــان  ــا پای ــه داد: ت ــرقی، ادام ــان ش ــتی آذربایج زیس
ــوده و  هفتــه مــدارس آذربایجــان شــرقی تعطیــل ب
دانشــگاه هــا نیــز بــا اختیــارات هیــات امنــا دانشــگاه 
هــا مختــار هســتند تــا پایــان هفتــه تعطیــل باشــند.  
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی تاکیــد کــرد: توجــه بــه ســامت 
و امنیــت روانــی جامعــه از همــه چیــز مهمتــر 
ــن اســاس حفــظ آرامــش مــردم الزم  ــر ای اســت، ب
ــد از طــرف  ــز بای اســت و توصیه هــای بهداشــتی نی

ــت شــود.   ــردم رعای م
ــات  ــز اقدام ــز نی ــه کــرد: شــهرداری تبری وی اضاف
ــگیری از  ــاره پیش ــده درب ــن ش ــف تعیی الزم و وظای
ــی،  ــن عموم ــه خصــوص در اماک ــا را ب ــاری کرون بیم
حمــل و نقــل عمومــی و تاکســیرانی انجام خواهــد داد.  
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 
ــان اینکــه اطــاع رســانی  ــا بی آذربایجــان شــرقی ب
کافــی بــه مــردم در خصــوص پیشــگیری از بیمــاری 
کرونــا از دیگــر مصوبــات قــرارگاه زیســتی آذربایجان 
ــا  ــنبه ی ــای چهارش ــه داد: روزه ــرقی اســت، ادام ش
ــرارگاه زیســتی اســتان جلســه برگــزار  پنجشــنبه ق
ــه  ــی ب ــد احتمال ــات جدی ــه تصمیم ــد ک ــی کن م

ــد رســید. ــردم خواه اســتحضار م

سردار اشتری:
هنوز به تعداد دستگاه های ایکس ری 

در گمرکات اضافه نشده است

فرمانده نیـروی انتظامی گفت: پیگیر تأمین کمبودها 
هسـتیم ولـی هنـوز درخواسـت مـا مبنـی بـر تأمیـن 
دسـتگاه های ایکـس ری در گمرکات انجام نشـده اسـت.

به گزارش مهر، سـردار حسـین اشـتری در پاسـخ 
آیـا کمبـود دسـتگاه  اینکـه  بـر  بـه سـوالی مبنـی 
ایکـس ری در گمـرکات تأمیـن شـده اسـت، اظهـار 
کـرد: هنوز بـه تعداد دسـتگاه های ایکـس ری داخل 

گمـرکات اضافه نشـده اسـت.
فرمانـده نیـروی انتظامـی جمهوری اسـامی ایران 
افـزود: البتـه مـا پیگیـر تأمیـن کمبودهـا هسـتیم و 
امیدواریـم ایـن دسـتگاه ها در اختیارمـان قـرار بگیرد 
ولـی هنوز درخواسـت ما مبنی بر تأمین دسـتگاه های 

ایکـس ری در گمـرکات انجام نشـده اسـت.
بـه گزارش مهر، سـردار ایوب سـلیمانی جانشـین 
فرمانـده ناجـا مردادمـاه امسـال در همایش رؤسـای 
بکارگیـری  اینکـه  بیـان  بـا  اقتصـادی  پلیس هـا 
تجهیـزات نویـن در کنتـرل بـار و محمولـه می توانـد 
فرآینـد قاچـاق را کاهـش دهـد، گفـت: مـن اطـاع 
دارم کـه در مجمـوع ۱۵۷ گمـرک کشـور در حـال 

حاضـر فقـط ۱۵ دسـتگاه ایکـس ری فعـال اسـت.
وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه آیـا مـا نمی توانیـم 
۲۰۰ دسـتگاه ایکـس ری تأمیـن کنیـم تا بـا قاچاق 
البتـه در آخریـن جلسـه  مبـارزه شـود، ادامـه داد: 
سـتاد مرکـزی مبارزه بـا قاچـاق، یکـی از موضوعات 
مطـرح شـده تأمیـن تجهیـزات مـورد نیـاز بـود، بـه 
طـوری کـه رئیـس جمهـور خطاب بـه وزیـر اقتصاد 
دسـتور پیگیـری در ایـن بـاره را دادند کـه امیدوارم 

ایـن تجهیـزات زودتـر تأمین شـود.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز:
بیکاری و فقر یکی از مهمترین عوامل 

ناهنجاری های اجتماعی است

در جلسـه مدیرعامـل انجمـن حمایـت زندانیان مرکز با رئیـس و اعضای 
انجمـن مراکـز کاریابـی و معـاون اداره کل تعـاون و رفـاه اسـتان تهـران 

توافقاتـی در راسـتای توانمندسـازی خانواده هـای زندانیـان انجـام شـد. 
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه جبــار باقــری مدیرعامــل انجمــن 
ــای  ــواده ه ــه خان ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــز گف ــان مرک ــت زندانی حمای
ــت  ــذا انجمــن حمای ــه هســتند ل ــر جامع ــان از قشــر آســیب پذی زندانی
زندانیــان اولویــت خــود را بــرای آمــوزش و توانمندســازی خانــواده هــای 

ــه خــود کفایــی برســند. ــواده هــا ب ــا ایــن خان زندانیــان قــرارداده ت
ــدن  ــار ش ــس از گرفت ــان پ ــای زندانی ــات خانواده ه ــزود: راه نج وی اف
ــت  ــان اس ــرای آن ــب ب ــغلی مناس ــردن ش ــم ک ــواده فراه ــت خان سرپرس
زیــرا  بیــکاری و فقــر یکــی از مهمتریــن عوامــل بوجــود آمــدن بســیاری از 
ناهنجاری هــای اجتماعــی اســت و اگــر شــغل متناســب بــا شــئونات یــک 
فــرد در جامعــه وجــود داشــته باشــد، بســیاری از جرائــم از بیــن خواهــد 
رفــت. بــه همیــن دلیــل انجمــن حمایــت بــرای جلوگیــری از آســیب هــای 
ــا اســتفاده از  ــواده هاب ــن خان ــوع جــرم در ای ــی و پیشــگیری از وق احتمال
ــهرداریها در  ــات و ش ــا موسس ــم ب ــه و تفاه ــود در جامع ــای موج ظرفیته
راســتای پیشــرفت و خودکفایــی خانــواده هــای زندانیــان تــاش مــی کند.

ــن  ــس انجم ــره و رئی ــت مدی ــس هیئ ــمند رئی ــی دانش ــه لیل در ادام
ــیب  ــه آس ــاره ب ــا اش ــران ب ــتان ته ــی اس ــغلی و کاریاب ــاوره ش مراکزمش
ــا  ــود دارد ت ــی وج ــن آمادگ ــت: ای ــان گف ــای زندانی ــری خانواده ه پذی
ــا مشــارکت هــم در کارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی بویــژه در آســیب  ب
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــم. همچنی ــدام کنی ــای زندانیاناق ــواده ه ــی خان شناس
اینکــه در حــال حاضــر ۱۰۰ موسســه کاریابــی در تهــران فعــال هســتند 
هــر تعــداد از خانــواده هایــی کــه بــه موسســات کاریابــی معرفی شــوند در 
اولویــت معرفــی بــه شــرکتهای جویــای نیــروی کار قــرار خواهنــد گرفــت.

پنجمیـــن دوره کنفرانـــس و نمایشـــگاه 
دانشـــگاه های  اتحادیـــه  عالـــی  آمـــوزش 
 ۲۰۲۰ یـــوری  بـــه  موســـوم  اوراســـیا 
دو  تـــا  بهمـــن   ۳۰ از   )EURIE۲0۲0(
ــی  ــگاه روملـ ــل نمایشـ ــاه در محـ ــفند مـ اسـ

اســـتانبول برگـــزار شـــد. 
ــداد  ــن رویـ ــنا، در ایـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ــگاه از  ــش از ۸۰ دانشـ ــرکت بیـ ــا شـ ــه بـ کـ
ـــن حضـــور  ـــا و همچنی بیـــش از ۱۰ کشـــور دنی
ـــان،  ـــزد، اصفه ـــران، ی ـــز، ته ـــگاه های تبری دانش
ـــهند،  ـــی س ـــان، صنعت ـــی آذربایج ـــهید مدن ش
نوشـــیروانی بابـــل، صنعتـــی کرمانشـــاه، آزاد 
ــد،  ــزار شـ ــران برگـ ــن از ایـ ــامی قزویـ اسـ
ــون  ــی پاویـ ــا برپایـ ــی بـ ــگاه های ایرانـ دانشـ
»study in Iran« توانمندی هـــای خـــود 
ـــد. ـــه کردن ـــی را عرض ـــوزش عال ـــوزه آم در ح

ـــوی وزارت  ـــی از س ـــات ایران ـــتی هی سرپرس
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری بـــر عهـــده 
ــگاه  ــن دانشـ ــس ایـ ــز و رییـ ــگاه تبریـ دانشـ

بـــود. 
برگـــزاری پنل هـــای تخصصـــی در زمینـــه 
ـــی  ـــی و معرف ـــوزش عال ـــا آم ـــط ب ـــوارد مرتب م
آن در کشـــورهای مختلـــف از برنامه هـــای 
ـــن  ـــود و در بارزتری ـــگاه ب ـــن نمایش ـــی ای جنب
ــران« و  ــوان »ایـ ــا عنـ ــه بـ ــا کـ ــن پنل هـ ایـ
بـــا ســـخنرانی معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری 
همکاری هـــای  مدیـــر  تبریـــز،  دانشـــگاه 
بین المللـــی دانشـــگاه اصفهـــان و رییـــس 
ــران  ــگاه تهـ ــی دانشـ ــن المللـ ــس بیـ پردیـ
مختلـــف  جنبه هـــای  از  شـــد،  برگـــزار 

ــران و  ــی در ایـ ــوزش عالـ ــی آمـ ــه معرفـ بـ
فرصت هـــا و امکانـــات موجـــود پرداختـــه 

شـــد.
ـــزی  ـــه ری ـــزارش، برنام ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
مســـئوالن  بیـــن  دیدارهـــای  برگـــزاری 
مســـئوالن  و  ایرانـــی  دانشـــگاه های 
دانشـــگاه های شـــرکت کننـــده از دیگـــر 
ـــت و  ـــرات مثب ـــج و اث ـــه نتای ـــود ک ـــا ب برنامه ه
ـــای  ـــعه همکاری ه ـــرای توس ـــی ب ـــز اهمیت حائ

بیـــن دانشـــگاهی دارد.
ـــی  ـــع مل ـــوان مرج ـــه عن ـــز ب ـــگاه تبری دانش
ـــوری  ـــگاهی جمه ـــی، دانش ـــای علم همکاری ه
از  ایـــران و جمهـــوری ترکیـــه  اســـامی 
ماه هـــا قبـــل و هماننـــد ســـال گذشـــته 
طبـــق مذاکراتـــد بـــا برگزارکننـــدگان ایـــن 
ـــژه ای  ـــته وی ـــا، بس ـــر آن ه ـــب نظ ـــداد و جل روی
ـــی  ـــگاه های ایران ـــور دانش ـــهیل حض ـــرای تس ب

ـــدارک  ـــی ت ـــزرگ بین الملل ـــداد ب ـــن روی در ای
ـــود.   ـــده ب دی

ــا مصطفـــی آیدیـــن، رییـــس  ماقـــات بـ
اتحادیـــه اوراســـیا، شـــرکت در جلســـات 
ـــرکت  ـــگاه ها و ش ـــئولین دانش ـــا مس ـــره ب مذاک
در افتتاحیـــه ایـــن رویـــداد بـــا حضـــور 
ـــرس  ـــورهای قب ـــگ کش ـــوم و فرهن ـــران عل وزی
و اردن و وزیـــر تجـــارت و فنـــاوری ترکیـــه و 
معاونـــان چنـــد وزارتخانـــه مهـــم ترکیـــه و 
ـــه از  ـــور ترکی ـــس جمه ـــام ریی ـــت پی ـــز قرائ نی

ــود. ــا بـ ــر برنامه هـ دیگـ
ـــش  ـــاون پژوه ـــز، مع ـــگاه تبری ـــس دانش ریی
ــی  ــای علمـ ــر همکاری هـ ــاوری و مدیـ و فنـ
و بین المللـــی ایـــن دانشـــگاه بـــا حضـــور 
»ییلدیـــز  »اســـتانبول«،  دانشـــگاه های  در 
از  »کـــوچ«  و  »بوغازیچـــی«  تکنیـــک«، 
ترکیـــه،  برتـــر  و  قدیمـــی  دانشـــگاه های 

ـــا  ـــا روس ـــو ب ـــن گفت وگ ـــرده و ضم ـــدار ک دی
ــی  ــه بررسـ ــگاه ها بـ ــن دانشـ ــان ایـ و معاونـ
ــترک  ــای مشـ ــعه همکاری هـ ــای توسـ راه هـ

ــد. پرداختنـ
در ایـــن دیدارهـــا ضمـــن تاکیـــد بـــر 
ــن دو  ــی بیـ ــتر علمـ ــکاری بیشـ ــزوم همـ لـ
ـــامی  ـــوری اس ـــرادر جمه ـــلمان و ب ـــور مس کش
ــره  ــزوم بهـ ــه و لـ ــوری ترکیـ ــران و جمهـ ایـ
گیـــری حداکثـــری از دیپلماســـی علمـــی در 
ـــزاری  ـــون برگ ـــواردی همچ ـــی، م ـــرایط کنون ش
ـــته های  ـــی در رش ـــترک آموزش ـــای مش دوره ه
ــتانی  ــای تابسـ ــزاری دوره هـ ــخص، برگـ مشـ
بـــه منظـــور آشـــنایی دانشـــجویان مســـتعد 
طرفیـــن بـــا دانشـــگاه ها، ایجـــاد ارتبـــاط 
بـــا مراکـــز رشـــد و نـــوآوری اســـتفاده 
برگـــزاری  مرکـــزی،  آزمایشـــگاه های  از 
دوره هـــای دانـــش افزایـــی زبـــان و ادبیـــات 
فارســـی، تاریـــخ و علـــوم اجتماعـــی، راه 
ـــادل  ـــترک و تب ـــر مش ـــات معتب ـــدازی مج ان
اســـتاد و دانشـــجو و نیـــز تاســـیس کرســـی 
زبـــان اســـتانبولی در دانشـــگاه تبریـــز مـــورد 

بحـــث قـــرار گرفـــت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه 
ـــن  ـــگاه آیدی ـــات دانش ـــد از امکان ـــز، بازدی تبری
ـــدازی  ـــه راه ان ـــم نام ـــای تفاه ـــتانبول و امض اس
ـــد  ـــی ارش ـــع کارشناس ـــترک در مقط دوره مش
مدیریـــت کســـب و کار مابیـــن دانشـــگاه 
ـــای  ـــر برنامه ه ـــگاه از دیگ ـــن دانش ـــز و ای تبری
فشـــرده هیـــات دانشـــگاه تبریـــز در مـــدت 

اقدامـــت در شـــهر اســـتانبول بـــود.

ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از ابتــای ۴۷ نفــر در 
کشــور بــه کرونــا و فــوت ۱۲ نفــر بــر اثــر ایــن بیمــاری خبــر داد. 
ــه  ــیه جلس ــی در حاش ــداهلل عباس ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
علنــی مجلــس شــورای اســامی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه حضــور وزیــر بهداشــت در جلســه غیرعلنــی مجلــس شــورای 
ــای  ــه شــده از ســوی آق ــزارش ارائ اســامی گفــت: براســاس گ
نمکــی، بســیاری از گزارش هایــی کــه در خصــوص بســتری 
ــاران  ــه بیم ــوط ب ــوده مرب ــتان ها ب ــخاص در بیمارس ــدن اش ش
مبتــا بــه آنفلوآنــزا اســت و تقریبــا ۴۷ نفــر در کشــور بــه کرونــا 
مبتــا شــده اند و ۱۲ نفــر بــر اثــر ایــن بیمــاری فــوت کرده انــد.

ــر  ــت دو نف ــر بهداش ــزارش وزی ــاس گ ــه داد: براس وی ادام
ــه  ــم ب ــه از ق ــده ک ــایی ش ــران شناس ــا در ته ــه کرون ــا ب مبت
ــدام از  ــر ک ــه ه ــم ب ــم ه ــتان ق ــد. در اس ــده بودن ــران آم ته
ــده  ــواد ضدعفونی کنن ــک و م ــاوی ماس ــته ای ح ــا بس خانواده ه

ــت. ــده اس ــع ش توزی
ــت،  ــزارش وزارت بهداش ــق گ ــه طب ــان این ک ــا بی ــی ب عباس
ــادی  ــه از مب ــد ک ــرادی بودن ــران اف ــا در ای ــه کرون ــا ب ــل ابت عام
ــه ایــران  ــی از پاکســتان، افغانســتان و چیــن ب خروجــی غیرقانون

آمده انــد، گفــت: مــا از نظــر امکانــات بهداشــتی کمبــودی نداریــم 
و شــهروندان نبایــد در ایــن زمینــه نگــران باشــند امــا توصیــه این 
اســت کــه از  ماســک و مایــع ضدعفونی کننــده اســتفاده شــود و 

از دســت دادن و روبوســی کــردن خــودداری شــود.
ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 

ــد  ــن خواه ــا از بی ــروس کرون ــوا وی ــدن ه ــرم ش ــا گ ــه ب این ک
ــت  ــر بهداشــت، وضعی ــزارش وزی ــاس گ ــه داد: براس ــت، ادام رف
ــز براســاس شــرایط موجــود  ــدارس و دانشــگاه ها نی ــی م تعطیل
کشــور تصمیم گیــری خواهــد شــد و از ســوی رســانه های 
رســمی اعــام می شــود، امــا افــراد از حضــور در تجمعــات 
ــا شــیوع  ــد ت ــوزی خــودداری کنن ورزشــی و اردوهــای دانش آم
ایــن ویــروس کنتــرل شــود و بــا مشــکات حــاد روبــرو نشــویم.

وی ادامــه داد: طبــق گــزارش وزیــر بهداشــت در برخــی مناطــق 
کشــور، مــواردی از کرونــا شناســایی شــده لذا مبــادی ورودی کشــور 
و پروازهــا تحــت کنتــرل اســت و افــرادی کــه وارد کشــور می شــوند 
از طریــق دمــای بــدن و عائــم کرونــا  مــورد بررســی قــرار می گیرند.

ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
ــزای حــاد اســت و  ــه آنفلوآن ــوط ب ــم مرب این کــه بخشــی از عائ
ــتورالعمل های  ــت دس ــتار رعای ــدارد، خواس ــا ن ــه کرون ــی ب ربط

وزارت بهداشــت از ســوی مــردم شــد.

ســازمان  بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
بهزیســتی کشــور اقدامــات ایــن ســازمان در خصــوص پیشــگیری 
ــا ویــروس در مهدهــای کــودک را تشــریح کــرد.  از شــیوع کرون
ــات  ــوص اقدام ــیما در خص ــعود آس ــنا، مس ــزارش ایس ــه گ ب
الزم االجــرا بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا در 
ســازمان  دســتورالعمل های  براســاس  گفــت:  مهدکودک هــا 
ایــن  بهزیســتی کشــور در خصــوص پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس، آگاهــی رســانی بــه کارکنــان مهدهــای کــودک، 
والدیــن و کــودکان در خصــوص بیمــاری کوویــد ۱۹ بــه نحــوه 
ــن  ــب والدی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــزار می ش ــر برگ ــی و موث مقتض
ــبت  ــا نس ــد ت ــت می کنن ــای الزم را دریاف ــودکان آموزش ه ک
بــه تحویــل کــودکان بیمــار بــه مهــد کــودک خــودداری و پــس 
ــا داشــتن گواهــی ســامت از ســوی  ــع مشــکل کــودک ب از رف

ــود. ــدام ش ــان اق ــرش کودکش ــرای پذی ــک، ب پزش
ــه  ــردی ب ــت ف ــوزش بهداش ــه آم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
کــودکان توســط مربیــان مهــد کــودک تصریــح کــرد: همچنیــن 
ــت  ــر نظاف ــودک ب ــد ک ــان مه ــران و مربی ــی مدی ــارت کاف نظ
عمومــی و فــردی، نظــارت بــر کار پخــت غــذا و ســرو آن و تاکیــد 
بــر اســتفاده از صابــون مایــع در دستشــویی ها از دیگــر مــواردی 

اســت کــه بایــد در خصــوص مهدهــای کــودک رعایــت شــود.
ــازمان  ــل س ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر کل رواب مدی
ــا اشــاره بــه ایــن کــه در هــر شــیفت کاری  بهزیســتی کشــور ب
ــل شســت و شــو بایــد یکبــار  مهدهــای کــودک، محل هــای قاب
ــه داد:  ــود ادام ــو داده ش ــت و ش ــوینده شس ــواد ش ــا آب و م ب
همچنیــن کلیــه کــودکان بایــد دارای وســایل شــخصی )ظــرف 
غــذ، لیــوان، قاشــق، چنــگال و ...( جداگانــه باشــند. کلیه اســباب 
ــا پشــمی نیــز بایــد جمــع آوری شــده و  بازی هــای پارچــه ای ی
ــل شســت و شــو اســتفاده  از اســباب بازی هــای پاســتیکی قاب

شــود. بــه ایــن ترتیــب کلیــه اســباب بازی هــای پاســتیکی نیــز 
ــه مــورد شســت و شــو قــرار بگیرنــد. بایــد روزان

آســیما بــا بیــان ایــن کــه کــودکان و مربیــان پــس از 
بازگشــت از محوطــه یــا اتــاق بــازی و قبــل از ســرو هــر گونــه 
ــون بشــویند  ــا آب و صاب ــد دســتان خــود را ب ــی بای ــواد غذای م
ــم  ــودکان دارای عای ــرش ک ــودک از پذی ــای ک ــزود: مهده اف
بیمــاری معــذور هســتند. همچنیــن اگــر مســووالن مهدکــودک 
بعــد از پذیــرش متوجــه عایــم بیمــاری در کــودک شــوند بایــد 
بافاصلــه ضمــن جداســازی وی از ســایرین بــا والدیــن کــودک 
ــودکان  ــن ک ــرد. ای ــص وی هماهنگــی صــورت گی جهــت ترخی
ــه گواهــی ســامت  ــا ارائ تنهــا پــس از پایــان عایــم بیمــاری ب

ــد. ــرار بگیرن ــدد ق ــرش مج ــورد پذی ــد م ــکی می توانن پزش
ــان  ــا زم ــب ت ــود ت ــورت وج ــه در ص ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
حضــور والدیــن بــه ایــن کــودکان داروی اســتامینوفن داده 
ــه کــودکان ممنــوع  می شــود ادامــه داد: دادن داروی آســپرین ب
اســت. همچنیــن از دادن داروهــای ســرماخوردگی قبــل از 

تشــخیص پزشــک نیــز خــودداری می شــود.
بـه گفتـه آسـیما، تهویه هـوا براسـاس دسـتورالعمل سـازمان 
بهزیسـتی کشـور در مهدهـای کـودک باید بـه گونه ای باشـد که 
ضمـن حفـظ درجه حـرارت مطلـوب، هـوا در محیـط در گردش 
و تبـادل باشـد. کلیـه کارکنـان مهـد کـودک نیز در صـورت ابتا 
بـه کوویـد ۱۹ بـا ارائه دسـتور پزشـک از اشـتغال معاف هسـتند.

دانشگاه تبریز مرجع علمی و دروازه اروپایی دانشگاه های ایران

سخنگوی هیات رییسه مجلس به نقل از وزیر بهداشت بیان کرد:

ابتالی 47 ایرانی به کرونا و فوت ۱2 نفر

جمع آوری عروسک های پارچه ای مهدکودک ها

کاریکاتور

 وحشت ویروس »کرونا« از کاسبان »کرونا«!!!

منبع: تسنیم

م. الف340
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده۱۳ آیی ــاده ۳ و م ــوع م ــی موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی

مورخـــه   ۱۳۹۸۶۰۳۰۴۰۰۹۰۰۱۰۷۲ شـــماره  رای  برابـــر 
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیئـــت اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف 
ـــتقر  ـــمی مس ـــند رس ـــد س ـــای فاق ـــاختمان ه ـــی و س ـــت اراض وضعی
ـــه  ـــات مالکان ـــس و تصرف ـــک هری ـــت مل ـــوزه ثب ـــی ح ـــد ثبت در واح
ــی  ــماره ملـ ــه شـ ــدی بـ ــر اصـــان عبـ ــای امیـ ــارض آقـ و بامعـ
۵۱۹۸۲۸۶۰۵۲ در شـــش دانـــگ یـــک قطعـــه زمیـــن مزروعـــی 
ـــی  ـــاک ۵ اصل ـــع تحـــت پ ـــه مســـاحت ۱۲۴۸۷/۴۲ مترمرب مشـــجر ب
ـــوزه  ـــه ح ـــز ب ـــش ۲۴ تبری ـــوردی بخ ـــتای بیل ـــی روس ـــع در اراض واق
ـــور  ـــن قهرمانپ ـــای حس ـــی از اق ـــورد ابتباع ـــس م ـــک هری ـــت مل ثب
ـــماره  ـــه ش ـــی ب ـــند قطع ـــر س ـــدی براب ـــان عب ـــر اص ـــت امی ـــا وکال ب
ـــدی  ـــر ارســـان عب ـــه متقاضـــی ، امی ۷۲۳۱ مورخـــه ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ ب
ـــه  ـــذا ب ـــت. ل ـــده اس ـــرز گردی ـــان مح ـــت ایش ـــه و مالکی ـــال یافت انتق
منظـــور اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه ۱۵ روز 
ـــدور  ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک ـــود در صورت ـــی ش ـــی م اگه
ـــد از  ـــی توانن ـــند م ـــته باش ـــی داش ـــی اعتراض ـــت متقاض ـــند مالکی س
ـــه ایـــن  ـــه مـــدت دو مـــاه اعتـــراض خـــود را ب تاریـــخ الصـــاق آگهـــی ب
ـــخ  ـــاه از تاری ـــدت یکم ـــید،ظرف م ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ اداره تس
ـــم  ـــی تقدی ـــه مرجـــع قضای ـــراض ، دادخواســـت خـــود را ب تســـلیم اعت
ـــدم  ـــور و ع ـــدت مذک ـــی اســـت در صـــورت انقضـــای م ـــد. بدیه نماین
ـــت صـــادر  ـــند مالکی ـــق مقـــررات س ـــراض طب ـــول اعت ـــدور وص ص

ـــد. ـــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول:    1398/11/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:    1398/12/06   
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان هریس

حسین نصیر زاده

 آگهــی تغییــرات انجمــن حمایــت از جذامیــان تبریــز موسســه غیــر 
تجــاری بــه شــماره ثبــت ۴۴۳۴ و شناســه ملــی ۱۴۰۰۸۲۳۵۹۴۱ 
ــورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ و مجــوز  ــره م ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدی ب
شــماره ۷۱۱/۹۸/۱۳۲۲۴۹ مــورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل بهزیســتی 
ــای رضــا  ــل اتخــاذ شــد : آق اســتان آذربایجــان شــرقی تصمیمــات ذی
چاپــاری پیرعلیلــو بــه کدملــی ۱۳۸۰۲۵۶۵۸۵ بــه عنــوان عضــو اصلــی 
هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل آقــای قاســم الهیــار قصبــه بــه کدملــی 
۱۳۷۶۱۸۱۳۰۴ بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره خانم مدینه ســلیمانی 
ــره  ــت مدی ــی هیئ ــو اصل ــوان عض ــه عن ــی ۱۳۷۵۲۰۲۱۱۱ ب ــه کدمل ب
خانــم مینــا چاپــاری بــه کدملــی ۱۳۶۰۵۹۳۷۴۸ بــه عنــوان عضــو اصلی 
هیئــت مدیــره خانــم ســکینه ســلیمانی بــه کدملــی ۱۳۷۵۱۷۶۲۸۵ بــه 
عنــوان نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند. کلیــه اوراق واســناد 
بهــادار و تعهــدآور موسســه از قبیــل چک-ســفته-برات-قراردادها عقــود 
ــو  ــر علیل ــاری پی ــه و رضــا چاپ ــار قصب ــا امضــاء قاســم الهی اســامی ب
همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی و اداری )طبــق 
مــاده ۲۸ اساســنامه ( بــا امضــاء مدیــر عامــل و در غیــاب او نائــب رئیــس 

هیئــت مدیــره و مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )781788(

کالسه پروند: 10/863/98    شماره دادنامه:18-1032/ 10/ 98        
ــتمعلی آدرس  ــد رس ــی فرزن ــم زاده حاج ــعبانعلی هاش خواهان:ش
بابــل ســرپل محمدحســن خــان روبــروی تراکتورســازی چــوب بــری 
هاشــم زاده   خوانده:ســیده مریــم بزرگــی آهنگــری فرزندسیدحســین 

مجهــول المــکان      خواســته: مطالبــه وجــه 
 )رای قاضی شـورا(: درخصوص دعوی خواهان شـعبانعلی هاشـم زاده 
حاجـی فرزندرسـتمعلی به طرفیت خوانده سـیده مریـم بزرگی آهنگری 
فرزندسیدحسـین به خواسـته مطالبه وجه به مبلـغ ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال 
وجـه ۱فقـره چـک بـه شـماره ۲۲۸۳۷۶ /۰۳۹مـورخ ۹۶/۴/۲۸عهـده 
حسـاب جـاری ۳۱۳۰۴۰۱۰۴۳۷۲۲۰۱ نزدبانـک انصارمتعلق به خوانده 
بـه انضمـام خسـارت هزینـه دادرسـی ونیزتاخیرتادیه به شـرح منعکس 
دردادخواسـت تقدیمـی نظربـه اینکه خواهـان باتقدیـم فتوکپی مصدق 
چـک موضـوع خواسـته وگواهـی عـدم پرداخت وجـه آن وباایـن ادعاکه 
خوانـده ازبابـت بدهـی خودچـک موصـوف رااصدارنموده وچـون ازجهت 
وصـول وجه آن بـه بانک محال علیه مراجعه نمـودم بانک مذکوربه علت 
کسـری موجودبرگشـت نموده وعلیرغـم مراجعه به مشـارالیه ازپرداخت 
دین خویش امتناع لذاتقاضای رسـیدگی وصدورحکم به شـرح خواسـته 
رانمـوده اسـت باعنایـت به اینکـه وجوداصل چـک دریدخواهـان داللت 
خوانـده  راداردوازجهتـی  خوانـده  ذمـه  ظهوردراشـتغال  دیـن  بربقـاء 
علیرغـم اسـتحضارازوقت دادرسـی درشـورا حاضدنشـده وبه مسـتندات 
دعـوی  اسـت  نیـاورده  بعمـل  وتکذیبـی  دفـاع  وی  ودعـوی  خواهـان 
خواهـان درایـن مرحلـه ازرسـیدگی علـی الظاهرمحمول برصحت اسـت 
وبـا اسـتصحاب بقـاء دیـن ومسـتندا بـه مواد۳۱۰و۳۱۳قانـون تجـارت 
ومواد۵۲۲و۱۹۸قانـون آییـن دادرسـی مدنـی خوانـده محکـوم اسـت به 
مبلـغ۱۸/۲۰۰/۰۰۰  ریـال بابت اصـل خواسـته ونیزمبلغ۳۰۷/۵۰۰ریال 
ازتاریـخ  تادیـه  تاخیـر  ونیزخسـارت  دادرسـی  هزینـه  بابـت خسـارت 
سررسـیدتازمان اجرای حکـم درحق خواهان پرداخت نمایـد.رای صادره 
غیابـی وظـرف ۲۰روزپـس ازابـاغ قابل واخواهی وسـپس ظرف بیسـت 

روزپـس ازقابـل تجدیدنظرخواهـی درمحاکـم عمومـی بابل می باشـد.
قاضی شعبه 10شورای حل اختالف بابل-حسن محمدیان

 آگهـی تغییـرات شـرکت آیلین طرح آتا شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت ۱۶۴۵ و شناسـه ملـی ۱۴۰۰۷۸۱۵۵۳۱ بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع 
عمومـی عـادی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شـد: مهدی شـمعی 
به کدملی ۱۴۹۰۱۲۲۲۳۰ ابراهیم اسـامی به کدملی ۶۰۴۹۹۷۰۱۱۴ حسـین 
علیـزاده آذر بـه کدملـی ۲۹۰۹۸۹۵۸۱۵ بـه عنـوان اعضای هیئـت مدیره برای 
مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد. مرتضی خدائی بـه کدملـی ۱۴۹۰۰۸۷۱۹۲ 
بعنـوان بـازرس اصلـی و زهـرا محمدیـان قریبـه بـه کدملـی ۱۶۶۰۳۸۸۴۴۹ 
بعنـوان بـازرس علـی البدل برای سـال مالـی ۹۸ انتخاب شـدند. روزنامه عجب 

شـیر بـرای درج آگهی های شـرکت انتخـاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر )781807(

 آگهــی تغییــرات انجمــن حمایــت از جذامیــان تبریــز موسســه غیــر تجاری 
بــه شــماره ثبت ۴۴۳۴ و شناســه ملی ۱۴۰۰۸۲۳۵۹۴۱ به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ و مجوز شــماره 
۷۱۱/۹۸/۱۳۲۲۴۹ مــورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اداره کل بهزیســتی اســتان آذربایجــان 
شــرقی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : نامبــردگان ذیــل: آقــای رضــا چاپــاری 
پیرعلیلــو بــه کدملــی ۱۳۸۰۲۵۶۵۸۵ و آقــای قاســم الهیــار قصبــه بــه کدملــی 
۱۳۷۶۱۸۱۳۰۴ و خانــم مدینــه ســلیمانی بــه کدملــی ۱۳۷۵۲۰۲۱۱۱ و خانــم 
مینــا چاپــاری بــه کدملــی ۱۳۶۰۵۹۳۷۴۸ و خانم ســکینه ســلیمانی به کدملی 
۱۳۷۵۱۷۶۲۸۵ بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره برای مدت ســه ســال 
انتخــاب شــدند. خانــم زینــب شــیری بــه کدملــی ۱۳۸۲۲۹۹۶۳۱بعنــوان عضو 
ــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند. آقـــای  علــی البــدل هیئــت مدیــره ب
مهــدی هاشــم زاده بــه کدملــی ۲۷۵۳۷۲۷۶۸۶ بعنــوان بــازرس اصلــی و آقـــای 
علیرضــا صفــی زاده بــه کدملــی ۱۳۶۱۷۱۵۸۲۰ بــه عنــوان بــازرس علــی البدل 

بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )781794(

مفقودی
مـــدرک فـــارغ التحصیلـــی اینجانـــب امیـــن صادقـــی امجـــدی فرزنـــد ودود 
بـــه شـــماره شناســـنامه 763 صـــادره از مراغـــه در مقطـــع کاردانـــی پیوســـته 
رشـــته نقشـــه کشـــی معمـــاری صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی ایلخچـــی بـــا 
شـــماره 0976506 مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار مـــی باشـــد. از 
ـــد  ـــامی واح ـــگاه آزاد اس ـــه دانش ـــدرک را ب ـــل م ـــود اص ـــی ش ـــا م ـــده تقاض یابن

ایلخچـــی بـــه نشـــانی ایلخچـــی خیابـــان امـــام ارســـال نمایـــد. 

م الف: 527/4529                                          کالسه1398114404023000147
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 

برابــر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۴۰۲۳۰۰۲۱۲۵ مورخــه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیــات اول موضــوع قانــون 
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ــای فاق ــی اراضــی و ســاختمان ه ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بــا معــارض متقاضــی آقــای محمــد عباســی 
بادامیــار فرزنــد یحیــی بــه شــماره شناســنامه ۱۱۲۰ صــادره از آذرشــهر در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ۸۱.۸۶ متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک - فرعــی از ۶۳۰۷ اصلــی 
ــده  ــژاد محــرز گردی ــی ن ــم ول ــای ابراهی ــک رســمی آق ــداری از مال ــز خری ــع در بخــش ۱۲ تبری واق
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در 
ــی  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول  ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:    دوشنبه 1398/11/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/12/06

محمد حسین خلیل نژاد صفایش - رئیس ثبت اسناد و امالک 
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فرهنگ و هنر
آشپزی

گوالچ

مواد الزم:
خمیر مایه                                     ۱ قاشق غذاخوری
تخم مرغ                                          ۱ عدد
شکر                                    ۱ قاشق غذاخوری
آب یا شیر                                      ۲ پیمانه
روغن                                      ۲/۱ پیمانه
بیکینگ پودر                              ۲ قاشق چای خوری
آرد                                     ۵۰۰ گــرم
زردچوبه                                   ۳ قاشق غذاخوری
پودر قند                                  به میزان الزم
دارچین                                به میزان الزم

ــع همــون کلوچــه ،یکــی از  ــا در واق ــوالچ ی گ
ــای  ــی اســتان زیب ــای ســنتی و محل شــیرینی ه
کشــورمون ســمنان هســت. گــوالچ خیلــی ســاده 
تنهــا بــا ترکیــب آرد و کمــی شــکر و بعــد ســرخ 
کــردن اون هــا در روغــن تهیــه میشــه ولــی 
ــه در  ــازه ک ــه ت ــر کلوچ ــر و عط ــی نظی ــم ب طع
ــرد و  ــیدنی س ــک نوش ــار ی ــه، در کن ــا بپیچ فض
شــربت در فصــول گــرم و یــا یــک نوشــیدنی گــرم 
ــره ای قشــنگ  ــرد خاط ــوش در فصــول س و دمن
ــب  ــن مطل ــازه. در ای ــی س ــی م ــر کس ــرای ه ب
ــای خوشــمزه  ــوالچ ه ــه گ ــرز تهی ــوام ط ــی خ م
ــم  ــنهاد میکن ــدم و پیش ــوزش ب ــذاب رو آم و ج
حتمــاً گــوالچ رو درســت کنیــن و از خــوردن اون 

ــن.   ــذت ببری ــون ل ــار عزیزانت در کن
 

طرز تهیه:
مرحله اول: عمل آمدن خمیر مایه

ــرای درســت کــردن گــوالچ ســمنانی، ابتــدا  ب
ــر  ــپس خمی ــد. س ــک برداری ــه کوچ ــک کاس ی
مایــه و بیکینــگ پــودر را کمــی بــا هــم مخلــوط 
ــی  ــرم )آب ــیر ول ــا ش ــه آب ی ــک پیمان ــد و ی کنی
کــه دســت را نســوزاند( را نیــز بــا آن هــا مخلــوط 
ــی ۱۵  ــرای ۱۰ ال ــد و ب ــم بزنی ــی ه ــد و کم کنی
دقیقــه کاســه را در دمــای آشــپزخانه بگذاریــد تــا 

خمیــر مایــه عمــل بیایــد و کمــی پــف کنــد.
مرحلــه دوم: درســت کــردن مایــع تخــم 

مرغــی
ــرغ،  ــم م ــط تخ ــه متوس ــک کاس ــاال در ی ح
ــا  ــر آب ی ــه دیگ ــک پیمان ــه و ی ــکر، زردچوب ش

ــد. ــوط کنی ــم مخل ــا ه ــیر را ب ش
مرحله سوم: درست کردن خمیر 

ابتدا آرد را الک کنید.
در ایــن مرحلــه خمیــر مایــه را کــه پــف کــرده 
ــا مقــداری از آرد مخلــوط کنیــد. ســپس  اســت ب
ــا  ــد و ب ــه کنی ــک شــده اضاف ــه آرد ال ــن را ب روغ
دســت هــم بزنیــد حــاال خمیــر مایــه )مخلــوط بــا 
آرد( را نیــز بــه آن هــا اضافــه کنیــد و خــوب بــا 
هــم مخلــوط کنیــد. در آخــر مایــع تخــم مرغــی 
ــا  ــد ت ــد و ورز دهی ــه کنی ــر اضاف ــه خمی ــز ب را نی
ــپس  ــبد. س ــت نچس ــه دس ــر ب ــه خمی ــی ک جای
خمیــر را در مرکــز کاســه جمــع کنید و در کاســه 
را بــا درپــوش بپوشــانید. حــاال بــرای یــک الــی دو 
ســاعت زمــان بدهیــد خمیــر در یــک جــای گــرم 

اســتراحت کنــد و حجــم آن دو برابــر شــود.
مرحله چهارم: قالب زدن گوالچ

ــده،  ــه ش ــان گفت ــدت زم ــت م ــس از گذش پ
درپــوش کاســه را برداریــد و روی یــک ســطح 
صــاف را آرد پاشــی کنیــد. ســپس خمیــر  را روی 
ســطح آرد پاشــی شــده کمــی ورز بدهیــد. بعــد بــه 
کمــک یــک وردنــه خمیــر را صــاف کنیــد. دقــت 
کنیــد کــه خیلــی نــازک نشــود. حــاال بــه کمــک 
قالــب هــای دلخــواه خمیــر گــوالچ را قالــب بزنیــد 
ــر را  ــی از خمی ــک نارنگ ــدازه ی ــه ان ــه ب ــا اینک و ی
برداریــد و خیلــی ســاده آن را بــه اســتفاده از وردنه 

بــه شــکل یــک دایــره متوســط پهــن کنیــد.
مرحله پنجم: سرخ کردن گوالچ

یــک ماهیتابــه را روی شــعله متوســط گاز 
بگذاریــد تــا بــه خوبــی گــرم شــود. ســپس مقــدار 
مناســبی روغــن داخــل آن بریزیــد و پــس از داغ 
شــدن روغــن، گــوالچ هایــی کــه قالــب زدیــد را 

ــد. در آن ســرخ کنی
مرحله ششم: تزیین گوالچ

پــس از ســرخ شــدن هــر گــوالچ، کمــی کــه 
روغــن آن گرفتــه شــد، بافاصلــه آن را بــه پــودر 
ــک  ــس از خن ــد. پ ــته کنی ــن آغش ــد و دارچی قن
شــدن گــوالچ هــا آن هــا را در یــک ظــرف در دار 

نگــه داریــد تــا خشــک نشــوند.

نکات کلیدی تهیه گوالچ
ــوالچ،  ــر گ ــردن خمی ــت ک ــه درس - در مرحل
ــه  ــرای س ــر ب ــر را حداکث ــه خمی ــد ک ــت کنی دق
ــتر از  ــر بیش ــرا اگ ــد، زی ــتراحت دهی ــاعت اس س
ــتن  ــل داش ــه دلی ــد، ب ــان بگذاری ــدت زم ــن م ای

ــود. ــی ش ــرش م ــر ت ــه، خمی ــر مای خمی
ــرارت  ــوالچ، ح ــردن گ ــرخ ک ــه س - در مرحل
مناســب گاز بســیار مهــم اســت. چــون اگــر 
ــی  ــا م ــوالچ ه ــد گ ــاد باش ــی زی ــعله گاز خیل ش
ــه  ــد، ب ــم باش ــی ک ــرارت خیل ــر ح ــوزند و اگ س
دلیــل افزایــش مــدت زمــان پخــت، ممکــن اســت 

ــوند. ــک ش ــا خش ــوالچ ه گ
ــگ  ــران و رن ــه، از زعف ــر زردچوب ــاوه ب - ع
خوراکــی زرد نیــز مــی توانیــد بــرای خــوش رنــگ 
ــن  ــد. همچنی ــتفاده کنی ــوالچ اس ــردن گ ــر ک ت
بــرای عطــر بهتــر گــوالچ هــا مــی توانیــد کمــی 

ــد. ــتفاده کنی ــز اس گاب نی
- اگــر دوســت داشــتید گــوالچ هــای شــیرین 
ــکر  ــدار ش ــد مق ــی توانی ــید م ــته باش ــری داش ت

ــد. ــش دهی دســتور را افزای
منبع: ایران کوک
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برای وام های دانشجویی 

ــت  ــان دریاف ــش متقاضی ــجویان از افزای ــاه دانش ــدوق رف ــس صن رئی
ــی ۲۲۰  ــال دوم تحصیل ــرای نیمس ــت: ب ــر داد و گف ــجویی خب وام دانش

ــم.  ــر گرفته ای ــواع وام در نظ ــت ان ــور پرداخ ــه منظ ــان ب ــارد توم میلی
ــه گــزارش ایســنا، دکتــر ناصــر مطیعــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب  ب
بــه بودجــه صنــدوق رفــاه دانشــجویان در ســال ۹۹ اشــاره کــرد و افــزود: 
بــر اســاس الیحــه پیشــنهادی دولــت وجــود ۱۵ درصــد بودجــه صنــدوق 
رفــاه دانشــجویان در ســال آینــده افزایــش یافتــه اســت امــا بودجــه ســال 
ــا  ــت و م ــته اس ــف داش ــد تخفی ــدود ۴۰ درص ــته ح ــاه گذش ــا م ۹۸ ت
ــرای تخصیــص کامــل بودجــه از ســازمان برنامــه  پیگیری هــای الزم را ب

ــم. و بودجــه کشــور انجــام می دهی
وی در ادامــه بــه دغدغه هــای دانشــگاه ها در ســال ۹۹ در حــوزه 
بودجــه رفاهــی دانشــجویان اشــاره کــرد و افــزود: پیــش بینــی وضعیــت 
رفاهــی دانشــگاه ها بــرای ســال آینــده فعــا زود اســت و در حــال حاضــر 

بــه فکــر نیازهــای رفاهــی دانشــجویان در ســال جــاری هســتیم.
ــا اعــام اینکــه ثبــت نــام بــرای  رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان ب
ــا  ــت: م ــت، گف ــده اس ــاز ش ــجویی آغ ــای دانش ــی وام ه ــت تمام دریاف
مشــکلی در پرداخــت وام هــای دانشــجویان در نیــم ســال اول تحصیلــی 
ــه همــه لیســت های متقاضــی وام تعلــق گرفتــه و در نیــم  نداشــتیم و ب

ــه نخواهیــم داشــت. ــن زمین ــز هیــچ مشــکلی در ای ســال دوم نی
ــای  ــاز در حــوزه وام ه ــورد نی ــار م ــرد: اعتب ــد ک ــی تاکی ــر مطیع دکت
ــی شــده اســت  ــش بین ــی پی ــال دوم تحصیل ــم س ــرای نی دانشــجویی ب
و مــا حــدود ۲۲۰ میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت انــواع وام هــای 

ــم. ــر گرفته ای ــال در نظ ــم س ــن نی ــجویی در ای دانش
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر نیــاز بــرای دریافــت وام دانشــجویی 
افزایــش یافتــه اســت، طبیعتــا وقتــی شــرایط جامعــه از لحــاظ اقتصــادی 
ــز  ــجویی نی ــان وام دانش ــه متقاضی ــود در نتیج ــد می ش ــی ب و اجتماع

ــد. ــش می یاب افزای

تقویم آموزشی مدارس
 به دلیل تعطیلی های مکرر امسال تغییر می یابد 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی، تعطیلی هــای مکــرر 
ــت:  ــد و گف ــادآور ش ــا و... را ی ــوا، کرون ــرودت ه ــوا، ب ــی ه ــرف، آلودگ ب
ــم  ــاد تقوی ــال زی ــه احتم ــال، ب ــرر امس ــای مک ــه تعطیلی ه ــه ب ــا توج ب

ــد.  ــر یاب آموزشــی تغیی
ــه گــزارش تســنیم، جعفــر پاشــایی در نوزدهمیــن جلســه شــورای  ب
ــان،  ــگاه فرهنگی ــتان در باش ــرورش اس ــوزش و پ ــن اداره کل آم معاونی
ــا اشــاره بــه اینکــه در روزهــای گذشــته شــاهد رویدادهــای ارزشــمند  ب
ــدار  ــات و دی ــن، انتخاب ــی ۲۲ بهم ــه راهپیمای ــی از جمل ــرور آفرین و غ
بــا رهبــری بودیــم، اظهــار داشــت: ایــن حضــور حماســی مــردم 
در صحنه هــای مختلــف نشــان از زنــده بــودن انقــاب و پیگیــری 

آرمان هــای امــام راحــل و شهداســت.
ــا بیــان اینکــه اقدامــات شایســته و قابــل توجهــی در  وی در ادامــه ب
ــه و رویکــرد مجموعــه حمایــت همــه جانبــه  پژوهشســراها انجــام گرفت
از ایــن بخــش اســت، افــزود: تدویــن برنامــه و چشــم انــدازه آمــوزش و 
پــرورش جــزء اهــداف ویــژه مجموعــه اســت تــا بــا تــاش مضاعــف بــه 
ــرورش  برنامه هــای هــدف گــذاری شــده در راســتای رشــد آمــوزش و پ

دســت یابیــم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش آذربایجــان شــرقی از ضدعفونــی کــردن 
ــات  ــه اقدام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــر داد و ب ــدارس اســتان خب ــا و م کاس ه
خوبــی در بحــث بهداشــت و ســامت انجــام شــده اســت امــا کافــی نبوده 
ــه شــرایط خــاص  ــا توجــه ب و نیازمنــد توجــه مضاعــف اســت، گفــت: ب
ــگیری از  ــور پیش ــتی و به منظ ــکات بهداش ــت ن ــرورت رعای ــی و ض کنون
ــی  ــا و برنامه های ــات، اردوه ــه جلس ــردار، کلی ــای واگی ــیوع بیماری ه ش

کــه منــوط بــه شــکل گیــری اجتماعــات اســت لغــو شــود.
پاشــایی در پایــان، تعطیلی هــای مکــرر بــرف، آلودگــی هــوا، بــرودت 
هــوا، کرونــا و... را یــادآور شــد و گفــت: بــا توجــه بــه تعطیلی هــای مکــرر 

امســال، بــه احتمــال زیــاد تقویــم آموزشــی تغییــر می یابــد.

برای داوطلبان علوم پزشکی؛
زمان های جدید آزمون های علوم پزشکی 

اعالم شد
زمـان جدیـد ۵ آزمون کشـوری گـروه علوم پزشـکی در اسـفندماه ۹۸ 

کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا ویـروس جدید لغو شـدند، اعام شـد.
بـه گـزارش مهـر، بـه دلیـل وضعیـت ابتـا و انتقـال عفونـت کرونـا 
ویـروس جدیـد و بـه جهـت اعام این وضعیت از سـوی وزارت بهداشـت و 

کاهـش مراکـز تجمـع ۵ آزمـون کشـوری علـوم پزشـکی لغـو شـدند.
مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی وزارت بهداشـت اعـام کـرده بـود 
امتحانـات علـوم پایـه، پیـش کارورزی و جامـع داروسـازی در تاریـخ ۸ 
اسـفند و چهـل و هفتمیـن دوره آزمـون دسـتیاری پزشـکی در تاریخ ۱۵ 

اسـفند ۹۸ لغـو شـد.
مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی زمـان جدیـد ایـن آزمون هـای علوم 

پزشـکی را اعـام کرد.
زمـان جدیـد امتحانـات پیـش کارورزی و امتحانـات جامع داروسـازی 

)۱۸۰ واحـدی( صبـح چهارشـنبه ۲۰ فروردیـن ۹۹ اسـت.
زمـان جدیـد امتحانـات علـوم پایـه پزشـکی و امتحانـات علـوم پایـه 

اسـت. فروردیـن ۹۹  بعدازظهـر چهارشـنبه ۲۰  دندانپزشـکی 
همچنیـن چهـل و هفتمیـن دوره آزمـون دسـتیاری پزشـکی کـه قرار 
بـود ۱۵ اسـفند ۹۸ برگـزار شـود، بـه صبـح پنجشـنبه ۴ اردیبهشـت ۹۹ 

شـد. موکول 

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش مجلــس 
ــش آمــوزان  ــر اینکــه ســامت دان ــا تأکیــد ب ب
مهم تریــن  حاضــر  حــال  در  دانشــجویان  و 
ــت،  ــور اس ــی کش ــام آموزش ــرای نظ ــئله ب مس
ــا  ــگاه ها ت ــدارس و دانش ــی م ــتار تعطیل خواس
ــیوع  ــت ش ــه عل ــوروزی ب ــات ن ــان تعطی پای

ــد.  ــا ش ــروس کرون وی
بــه گــزارش خانــه ملــت، ســیدحمایت 
میــرزاده  بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور، اظهــار کــرد: امــروز در شــرایط خاصــی 
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــه خطــر ش ــم ک ــرار داری ق
دانشــگاه ها  از  بیــش  مــدارس  در  کنشــده 
و در دانشــگاه ها بیــش از جامعــه احســاس 
تعطیلــی  تصمیــم  بهتریــن  لــذا  می  شــود 
ــامت  ــظ س ــرای حف ــگاه ها ب ــدارس و دانش م
ــوروز  ــد ن ــا عی ــوزان و دانشــجویان ت ــش آم دان

ــت. ــکار اس ــن راه بهتری
نماینــده مــردم گرمــی در مجلــس شــورای 
افــزود: در محیــط هایــی ماننــد  اســامی 
دانشــگاه ها در چنیــن شــرایطی خطــر شــایعه 
پراکنــی و ملتهــب شــدن فضــای دانشــگاه و بــه 
ــا احســاس می شــود و  ــع آن دانشــگاه کام تب
می دهــد  نشــان  شــرایط  مجموعــه  لــذا 
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــن گزین ــی بهتری تعطیل

بــرای حفــظ و کنتــرل ســامتی مــردم و 
ــت. ــه اس جامع

آمادگی الزم برای
 رویارویی با کرونا را نداریم

ــه  ــک ماه ــی ی ــه تعطیل ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــن ه ــه در چی ــت ک ــی اس ــدارس موضوع م
ــول  ــد قب ــه داد: بای ــت، ادام ــاده اس ــاق افت اتف
کــرد کــه در شــرایط فعلــی آمادگــی الزم بــرای 
رویارویــی بــا کرونــا را در کشــور نداریــم البتــه 
ــه معنــای کــم کاری مســئوالن نیســت  ایــن ب

ولــی ایــن شــرایط خــاص را بــا اقدامــات فعلــی 
ــرد. ــرل ک ــوان کنت نمی ت

جبــران  بــرای  کــرد:  تصریــح  میــرزاده 
ــوزان  ــش آم ــت آموزشــی دان ــا و اف ــی ه تعطیل
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــز بای ــجویان نی و دانش
ــورت  ــه ص ــوان ب ــع را می ت ــیاری از مناب اوال بس
غیــر حضــوری نیــز مطالعــه کــرد و نیــازی بــه 
حضــور در کاس درس نیســت؛ دومــا می تــوان 
از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای آموزش هــای 
مجــازی بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
اســتفاده کــرد و فضــای مجــازی پــل ارتباطــی 

ــل خــود باشــد. ــا محــل تحصی محصــل ب

صدا و سیما به جای تبلیغات 
میلیاردی به یاری آموزش و پرورش و 

دانشگاه ها بیاید
ــادآور  ــس ی ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــه  ــیمایی ک ــدا و س ــن ص ــر ای ــزون ب ــد: اف ش
ــوزش کســب  ــوزه آم ــی را از ح ــای کان پول ه
می کنــد،  بایــد بــه جــای تبلیغــات میلیــاردی 
ــگاه ها  ــرورش و دانش ــوزش و پ ــاری آم ــه ی ب
بیایــد و بخشــی از آموزش هــا را از ایــن طریــق 
بــه دانــش آمــوزان و دانشــجویان منتقــل کنــد.

وی تأکیــد کــرد: از ســوی دیگــر چــه 
ــه جــای خردادمــاه پایــان  اشــکالی دارد اگــر ب
تــرم تحصیلــی تیرمــاه اعــام شــود؛ ایــن مهــم 
نیــاز بــه مجــوز قانونــی نــدارد و اختیــار آن بــا 

ــت. ــرورش اس ــوزش و پ آم
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس تصریــح کــرد: در ایــن شــرایط بحرانــی 
دانشــگاه ها  و  اســتان ها  بــه  بایــد  اختیــار 
ــی  ــرفصل های درس ــن س ــا ای ــود ت ــذار ش واگ
بــه هــر نحــوی کــه شــده بــه محصــل تدریــس 
شــود ولــی بــه ایــن شــرط کــه ســامت جامعه 
ــه هــر نحــوی کــه شــده بایــد حفــظ شــود. ب

در حالــی نمایشــگاه دوازدهمیــن جشــنواره 
ــنبه  ــر روز دوش ــر عص ــمی فج ــای تجس هنره
ــان می رســد کــه  ــه پای )پنجــم اســفند مــاه( ب
ــور  ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب
اختتامیــه آن بــه زمــان دیگــری موکــول و 
همیــن امــر باعــث شــده کــه دفتــر جشــنواره 

ــد.  ــاز بمان ــا ب ــر فع ــم فج دوازده
ــالی  ــتین س ــن نخس ــنا،  ای ــزارش ایس ــه گ ب
اســت کــه تمــام بخش هــای جشــنواره تجســمی 
فجــر در یــک مجموعــه واحــد گــرد همــه 
ــاه در  ــه از ۲۹ بهمن م ــنواره ای ک ــد. جش آمده ان
موسســه فرهنگــی هنری صبــا و با نمایــش ۹۰۰ 
ــس،  ــک، عک ــی، گرافی ــای نقاش ــر در بخش ه اث
ــری،  ــی، نگارگ ــرامیک، خوشنویس ــمه، س مجس
ــای  ــور و هنره ــون و کاریکات ــازی، کارت تصویرس
جدیــد و همچنیــن بخش هــای چارســوی هنــر و 

ــاز کــرد. ــه کار خــود را آغ چارخان
یعنــی  نمایشــگاه  بخــش  نخســتین  در 
ــی  ــی، چیدمان ــالن اصل ــه س ــش از ورود ب پی
ــده  ــدف زن ــا ه ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ب
نگــه داشــتن یــاد و خاطــره جان باختــگان 
ــه  ــن ب ــافربری اوکرای ــای مس ــانحه هواپیم س
ــه شــده اســت. ــار جشــنواره تجســمی اضاف آث

نــام ایــن اثــر »فرجــام« اســت کــه در روی 
زمیــن چیدمانــی فلــزی قــرار گرفتــه و یــادآور 
الشــه ســوخته شــده هواپیمــا اســت و بــر روی 
دیــوار نیــز نــام تمــام جانباختــگان ایــن حادثــه 

ــن  ــتیتمنت ای ــت. در اس ــده اس ــک ش ــخ ح تل
ــخاصی  ــام اش ــت: »گاه ن ــده اس ــان آم چیدم
کــه هرگــز آنهــا را ندیده ایــم و هیــچ تصــوری 
ــاص  ــواردی خ ــطه م ــه واس ــم ب ــا نداری از آنه
برایمــان مهــم می شــوند و ســواالتی را در 
ــت  ــچ وق ــاید هی ــه ش ــازند ک ــا می س ــن  م ذه
ــد  ــت مانن ــیم. درس ــفاف نرس ــخی ش ــه پاس ب
ــال و آرزو بســته  ــزاران آم ــا ه ــه ب ــی ک چمدان
متاشــی  حرکــت  ابتــدای  در  و  می شــود 
می شــود! و مــا هیــچ نمی دانیــم کــه صاحبــان 
ایــن نــام بــا چــه اندیشــه و انگیزه ایــی در ســفر 
ــه ... ؟!!!« ــر ک ــای بســیار دیگ ــد و چراه بوده ان

ــای  ــش طوب ــار بخ ــا آث ــگاه ب ــیر نمایش مس
زریــن جشــنواره دوازدهــم تجســمی فجــر 

آثــار  بخــش  ایــن  در  می یابــد.  ادامــه 
ــف  ــای مختل ــبک ها و اندازه ه ــی در س گوناگون
ــرامیک  ــمه و س ــی، مجس ــای نقاش در حوزه ه
ــار نیــز دارای  دیــده می شــود کــه برخــی از آث

ــتند. ــت هس قیم
در  تجســمی  هنرهــای  دفتــر  مدیــرکل 
ــه  ــت ک ــه اس ــذاری گفت ــن قیمت گ ــح ای توضی
در جشــنواره تجســمی امســال بــرای نخســتین 
بــار برخــی از آثــار بــه خواســت خــود هنرمندان 
ایــن  از  قیمت گــذاری می شــوند تــا شــاید 
طریــق بــازار هنــر نیــز تقویــت شــود. در واقــع 
قــرار اســت جشــنواره تجســمی فجــر مســیری 
ــه  ــوز ب ــه هن ــاری ک ــیدن آث ــرای رس ــد ب باش

حراج هــای هنــری راه پیــدا نکرده انــد.

بــا ادامــه مســیر، بخــش عکــس آغــاز 
می شــود. تــک عکس هــا یــا مجموعه هــای 
عکســی کــه اغلــب نگاهــی اجتماعــی و گاهــی 
اعتراضــی دارنــد. البتــه در ایــن ســالن نیــز آثــار 
مجســمه، ســرامیک و چیدمــان هــم دیــده 
می شــود. همچنیــن بخــش پایانــی ایــن ســالن 
ــن دور  ــژه ای ــه عنــوان یکــی از بخش هــای وی ب
از جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر به شــهید 

ــه اســت.  قاســم ســلیمانی اختصــاص یافت
ــروف  ــوی مع ــز آن تابل ــه در مرک ــی ک فضای
حســن روح االمیــن بــه همــراه دســته  گل هایــی 
در مقابــل آن، قــرار گرفتــه اســت و در طرفیــن 
از  آثــاری  خلــق  مشــغول  هنرمنــد  دو  آن 
ــاس  ــتند. عب ــی هس ــردار مل ــن س ــره ای چه
ــردار  ــن س ــره ای ــی چه ــی نقاش ــر گنج برزگ
ــی ســاخت ســردیس شــهید  ملــی و علــی لوائ
ــن  ــرار اســت ای ــد. ق ســلیمانی را برعهــده دارن
ــام نمایشــگاه جشــنواره  ــا اتم ــان ب ــار همزم آث

ــند.  ــان برس ــه پای ــز ب نی
بــه  نیــز  نمایشــگاه   بخش هــای  ســایر 
بخــش خوشنویســی، نگارگــری، کارتــون و 

دارد.  اختصــاص  پوســتر 
بخــش چارســوی هنــر نیــز کــه از جشــنواره 
ــازار هنــر آغــاز  ــا هــدف ارتقــای ب یازدهــم و ب
ــی  ــای اصل ــز یکــی از بخش ه شــد، امســال نی
نمایشــگاه جشــنواره بــه خــود اختصــاص داده 
ــای  ــور گالری ه ــه حض ــش ک ــن بخ ــت. ای اس
ــار  ــروش آث تهــران و شهرســتان و نمایــش و ف
ــرد،  ــا را در برمی گی ــن گالری ه ــدان ای هنرمن
در ســومین طبقــه موسســه صبــا برگــزار شــده 

اســت.

شــهردار تبریــز گفــت: متولیــان حــوزه 
ــه  ــند ک ــخگو باش ــد پاس ــر بای ــگ و هن فرهن
ــرای  ــی را ب ــه امکانات ــر چ ــای اخی ــال ه در س

ــد.  ــرده ان ــاد ک ــوزه ایج ــن ح ــی ای اهال
ــر  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
جلســه  هشــتمین  و  شــصت  و  یکصــد  در 
شــورای اســامی شــهر تبریــز بــا بیــان اینکــه 
ــه  شــهرداری در کنــار وظایــف اصلــی خــود، ب
ــد،  ــی کن ــیدگی م ــز رس ــکات نی ــر مش دیگ
ــگ  ــون فرهن ــی همچ ــرد: موضوعات ــار ک اظه
ــخصی دارد و  ــه مش ــی و وزارتخان ــر متول و هن
ــن  ــی ای ــران متول ــد از مدی ــهر بای ــورای ش ش
ــر  ــای اخی ــال ه ــه در س ــا بپرســد ک ــوزه ه ح
ــگ  ــر و فرهن ــی هن ــرای اهال ــی ب ــه اقدامات چ

ــد. ــام داده ان انج
ـــاص  ـــکات خ ـــهرداری مش ـــه داد: ش او ادام
خـــود را دارد و بایـــد خدمـــات زیـــادی بـــه 
شـــهروندان ارائـــه دهـــد. در کنـــار ایـــن 
خدمـــات، شـــهرداری بـــه مشـــکات دیگـــر 

حـــوزه هـــا نیـــز مـــی پـــردازد و مـــواردی از 
جملـــه پـــروژه مقبـــره الشـــعرا را بـــا هزینـــه 
۱۰ میلیـــاردی بـــه عهـــده مـــی گیـــرد تـــا 

آبـــروی شـــهر را حفـــظ کنـــد.
شــهردار تبریــز در عیــن حــال بــه حمایــت 
خــود از فعــاالن حــوزه هنــر و فرهنــگ اشــاره 

کــرد و گفــت: بــا ایــن وجــود شــهرداری تبریــز 
ــر  ــگ و هن ــوزه فرهن ــزان ح ــت عزی در خدم
اســت و مــا هرجــا کــه بتوانیــم، از هنرمنــدان و 

ــم. ــت مــی کنی ــی فرهنــگ حمای اهال
ـــد  ـــار هنـــری مـــی توان ـــا بیـــان اینکـــه آث او ب
ـــا  ـــر ایف ـــی موث ـــز نقش ـــهر تبری ـــی ش در معرف

ـــرای  ـــادی ب ـــدان زی ـــرد: هنرمن ـــوان ک ـــد، عن کن
ـــرا  ـــد و اخی ـــز زحمـــت کشـــیده ان ـــی تبری معرف
ســـریال جـــال کـــه از شـــبکه یـــک ســـیما 
ـــنگ  ـــز س ـــهر تبری ـــی ش ـــد، در معرف ـــش ش پخ

ـــت. ـــام گذاش تم
ایــرج شــهین باهــر گفــت: مــا در هــر 
ــه  ــم ک ــر داری ــی تئات ــک ســالن آمف ــه ی منطق
ــه  ــن ب ــرای تمری ــد ب ــن محــل هــا مــی توان ای
ــدان حــوزه  ــار هنرمن ــگان در اختی صــورت رای

ــرد. ــرار گی ــا ق ــیق ه ــر و عاش تئات
او افــزود: در برنامــه ریــزی ســال ۹۹ پیگیــر 
هســتیم تــا محــل پــارک ارتــش و ســالن هایی 
ــه  ــرار دارد، ب ــابق ق ــادگان س ــل پ ــه در مح ک
عنــوان فضاهــای تاریخــی حفــظ شــود و بــرای 
تمریــن و اجــرای اهالــی تئاتــر اختصــاص یابــد. 
ــر شــهر را  همچنیــن ســال آینــده الیحــه تئات
نیــز بــه شــورای شــهر مــی آوریــم تــا پــس از 
تصویــب، اقدامــات تعمیراتــی انجــام شــود و در 

اختیــار اهالــی هنــر قــرار گیــرد.

ــگری و  ــی گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی از آمادگــی 
ــای  ــی از جاذبه ه ــوان یک ــه عن ــز ب ــازار تبری ب
تاریخــی شــاخص در اســتان، بــرای میزبانــی از 

ــر داد.  ــوروزی خب گردشــگران ن
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــراث فرهنگــی گردشــگری  ــرکل می ــدار مدی آب
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی در جلســه 
ــا  ــازار تاریخــی تبریــز ب ــا فعــاالن و اصنــاف ب ب
ــب  ــه و ترغی ــب مشــارکت فعاالن ــت جل محوری
بــه فعالیــت در ایــام نــوروز ۹۹ از آمادگــی 
ــای  ــی از جاذبه ه ــوان یک ــه عن ــز ب ــازار تبری ب
تاریخــی شــاخص در اســتان، بــرای میزبانــی از 

ــر داد. ــوروزی خب ــگران ن گردش
ــازار  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــدار  گف آب
تاریخــی تبریــز یکــی از مهم تریــن کانون هــای 
گردشــگر پذیــر تبریــز اســت، لــذا همــکاری و 

مســاعدت اصنــاف بــازار در تــداوم فعالیــت آن 
در ایــام نــوروز امــری ضــروری اســت.

بــا  رایزنــی  آغــاز  از  ادامــه  در  آبــدار 
ــازار تبریــز خبــر داد و افــزود: طبــق  اصنــاف ب
بــازار،  اصنــاف  بــا  انجام شــده  رایزنی هــای 
ــاهد  ــوروز ۹۹ ش ــتین روز ن ــم از نخس امیدواری
فعالیــت بــازار و میزبانــی ایــن اثــر فاخــر 
تاریخــی از گردشــگران داخلــی و خارجــی 

ــیم. باش
زیرســاخت های  ارتقــای  لــزوم  بــه  او 
گردشــگری و خدمــات بهداشــتی در نقــاط 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــر ش ــگر پذی گردش
ــی  ــاً در نقاط ــاخت ها خصوص ــن زیرس ــا ای ارتق
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــز ک ــازار تبری ــد ب مانن
شــهر  فرهنگــی  و  تاریخــی  ظرفیت هــای 
محســوب می شــود، بســیار حائــز اهمیــت 
اســت، از ایــن رو الزم اســت تــا در ایــن راســتا 

ــرای  ــز ب ــازار نی ــای ب ــت امن ــهرداری و هیئ ش
ــزی الزم  ــل نواقــص زیرســاختی برنامه ری تکمی

ــند. ــته باش را داش
مدیــرکل میــراث فرهنگــی گردشــگری و 
از  افــزود:  آذربایجــان شــرقی،  صنایع دســتی 
دیگــر برنامه هایــی کــه در راســتای برگــزاری هــر 
چــه بهتــر ایــام نــوروز و ثبــت خاطــرات خــوش 
بــرای گردشــگران در نظــر گرفته شــده برگــزاری 
آیین هــای  گــردی،  بــازار  ویــژه  تور هــای 
ــفره های  ــی س ــن برپای ــوروز و همچنی ــنتی ن س

ــت. ــازار اس ــدوده ب ــین در مح هفت س
هم افزایــی  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  آبــدار 
دســتگاه های مربوطــه و ســتاد اجرایــی خدمــات 
موقعیتــی  فراهم ســازی  راســتای  در  ســفر 
ــازار  ــگران در ب ــرش گردش ــرای پذی ــته ب شایس
ــاده  ــتا آم ــن راس ــت: در ای ــز، گف ــی تبری تاریخ
ــای  ــازار و خیابان ه ــدی ب ــای کالب ــودن فض نم

اطــراف آن بــه لحــاظ پیرایــش، شستشــو 
و نیــز رســیدگی بــه فضــای ســبز حیــاط 
ــت  ــری فعالی ــن پیگی ــازار و همچنی ــرا های ب س
پارکینگ هــای واقــع در محــدوده بــازار در ایــام 
نــوروز ۹۹ از جملــه اقداماتــی اســت کــه بایــد با 

ــرد. ــام گی ــز انج ــهرداری تبری ــکاری ش هم
آذربایجــان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
برنامه هــای  دیگــر  بــه  خاتمــه  در  شــرقی 
مطــرح شــده در ایــن جلســه اشــاره کــرد 
تخفیــف  اعمــال  طــرح  ارائــه  گفــت:  و 
هماهنگــی  بــا  فــروش  در  درصــدی   ۲۰
ــازار،  ــای ب ــت امن ــوط و هیئ ــای مرب اتحادیه ه
برگــزاری جشــنواره و برنامه هــای آئینــی و 
ــاد در  ــی ش ــازی فضای ــتای فراهم س ... در راس
ــازار سرپوشــیده تبریــز از جملــه برنامه هایــی  ب
اســت کــه بــرای ایــام نــوروز ۹۹ در نظــر 

اســت. گرفته شــده 

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها باید تا عید نوروز ادامه داشته باشد

نگاهی به دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر

جشنواره ای که کرونا ناتمامش گذاشت! 

شهردار تبریز:

متولیان حوزه هنر و فرهنگ باید پاسخگوی عملکردشان باشند

آمادگی بازار تبریز برای میزبانی از گردشگران نوروزی 
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بهترین سریال هایی که 
در سال 2۰2۰ به پایان می رسند

ــیوس  ــوری« )Empire(: لوس ــریال »امپراط س
بــرای  ســال ها  کــه  اســت  خانــواده ای  پــدر 
شــکل دادن بــه آن جنگیــده اســت. او پــس از 
ــاز  ــی اش آغ ــه از دوران کودک ــوار ک ــی دش روزهای
شــده و حــاال بــه میانســالی رســیده، موفــق شــده 
اســت یــک مجموعــه ی بســیار قدرتمنــد در حــوزه 
موســیقی تاســیس کننــد. بــا ایــن حــال پزشــکان 
ــی  ــاری خطرناک ــه بیم ــد ک ــاع می دهن ــه او اط ب
ــی لوســیوس در خطــر اســت.  ــن زندگ دارد. بنابرای
ســه فرزنــد او آمــاده می شــوند تــا بــرای جانشــینی 
پدرشــان انتخــاب شــوند. امــا رقابــت میــان آن هــا 
ــدان  ــیوس از زن ــابق لوس ــر س ــس از آزادی همس پ
ــت  ــای مالکی ــه او ادع ــود. چراک ــر می ش پیچیده ت
نیمــی از دارایی هــای لوســیوس را مطــرح می کنــد.

ســریال »فراطبیعــی« )Supernatural(: این 
ســریال کــه از ســال ۲۰۰۵ در حــال پخــش اســت، 
پــس از ۱۵ فصــل بــه پایــان می رســد. شــبکه 
ســی دبیلو اخیــرا اعــام کــرد ســریال »فراطبیعــی« 
از  یکــی  و  کــرده  عبــور  هــم  اپیــزود  از ۳۰۰ 
ــت. ــبکه اس ــن ش ــریال های ای ــن س پربیننده تری

داســتان ســریال »فراطبیعی« برادراِن وینچســتر و 
چالش هــای آن را بــه تصویــر می کشــد. ســم و دیــن 
آمریــکا را زیــر پــا می گذارنــد تــا بــه تحقیــق و مبــارزه 
بــا اتفاقــات فراطبیعــی و ســایر حــوادث باورنکردنــی 
بپردازنــد. شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد بســیاری از 
داســتان های ســریال بــر اســاس افســانه های محلــی 
آمریــکا و موجــودات اســاطیری ســاخته شــده اســت.

 Modern( مــدرن«  »خانــواده ی  ســریال 
Family(: بــه نظر می رســید ســریال محبوب شــبکه 
ــا  ــد. ام ــان می رس ــه پای ــال ۲۰۱۹ ب ــی در س ای بی س
مدیــران ایــن شــبکه اعــام کردنــد هــواداران می توانند 
یــک فصــل دیگر از تماشــای »خانــواده ی مــدرن« لذت 
ببرنــد. بنابرایــن ســریال در ســال ۲۰۲۰ و پــس از یازده 
ــواده ی  ــریال »خان ــد. س ــی می رس ــتگاه پایان ــه ایس ب
ــی  ــریال های فعل ــن س ــی از پربیننده تری ــدرن« یک م
جهــان اســت و در کشــورهایی ماننــد کویــت، فرانســه 

ــم پخــش می شــود. ــد ه و هلن
ســریال »ســیزده دلیــل بــرای اینکــه« )۱۳ 
جنجالی تریــن  از  یکــی   :)Reasons Why
ــم  ــس ه ــی نتفلیک ــرویس اینترنت ــریال های س س
پــس از انتقــاد شــدید منتقــدان و ناامیــدی مطلــق 
هــواداران، در ســال ۲۰۲۰ بــه پایــان می رســد. 
نخســتین فصــل ایــن ســریال در ســال ۲۰۱۷ 
منتشــر شــد و نــه تنهــا مــورد تحســین منتقــدان 
قــرار گرفــت بلکــه موفــق شــد هــواداران بســیاری 
پیــدا کنــد. »ســیزده دلیــل بــرای اینکــه« براســاس 
ــدر  ــده و آن ق ــاخته ش ــام س ــن ن ــه همی ــی ب کتاب
ــم  ــرای فصــل دوم و ســوم ه ــه ب ــوب شــد ک محب

ــد شــد. تمدی
ــن  ــده ی ای ــارم پرون ــل چه ــال فص ــن ح ــا ای ب
ســریال را می بنــدد. داســتان »ســیزده دلیــل بــرای 
ــا  ــام هان ــه ن ــی ب ــر نوجوان ــاره ی دخت ــه« درب اینک
ــوار  بیکــر اســت کــه پیــش از خودکشــی اش، ۱۳ ن
ــا  ــدام از آن ه ــد. او در هرک ــط می کن کاســت را ضب
یکــی از دالیــل خــودش بــرای خودکشــی را شــرح 
می دهــد. یکــی از همکاســی های او، نوارهــا را پیــدا 
می کنــد و تــاش می کنــد تــا علــت اصلــی مــرگ 

هانــا را کشــف کنــد.
شــبکه   :)Arrow( »کمانــدار«  ســریال 
ــرای  ــبکه ها ب ــن ش ــی از محبوب تری ــی دابیلو یک س
ــرایطی،  ــن ش ــت. در چنی ــوان اس ــان نوج مخاطب
ســریال »کمانــدار« محبوب تریــن ســریال ایــن 
در ســال  البتــه  کــه  لقــب می گیــرد  شــبکه 
ــول  ــریال در ط ــن س ــید. ای ــان رس ــه پای ۲۰۲۰ ب
هشــت فصلــی کــه منتشــر شــد، بــه شــدت مــورد 
ــی از  ــال ها، یک ــرای س ــت و ب ــرار گرف ــتقبال ق اس
ــکلی  ــه ش ــه ب ــود ک ــریال هایی ب ــن س محبوب تری

غیرقانونــی دانلــود می شــوند.
ــر روی شــخصیت  ــدار« ب تمرکــز ســریال »کمان
اولیــور کوییــن اســت؛ مــردی ثروتمنــد کــه بــرای 
آزادی شــهرش از جــرم و جنایت هــای خافــکاران، 

ــد. ــاش می کن ت
ســریال »۱۰۰ نفــر« )The ۱۰۰(: بــاز هــم 
ــک  ــم ی ــاز ه ــی دابیلو و ب ــد س ــبکه ی قدرتمن ش
ــرد.  ــن می گی ــش را جش ــه پایان ــر ک ــریال دیگ س
ــس از  ــم و پ ــل هفت ــر« در فص ــریال »۱۰۰ نف س
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــزود خاتم ــن اپی ــار صدمی انتش
قدیمی تریــن  از  یکــی  محبــوب  ســریال  ایــن 
ــه پایــان  ســریال هایی اســت کــه در ســال ۲۰۲۰ ب

می رســد.
۹۷ ســال پــس از جنگــی هســته ای کــه زمیــن 
را نابــود کــرده اســت، انســان هایی کــه تمــدن خــود 
ــا  ــد ب ــل کرده ان ــی منتق ــتگاه های فضای ــه ایس را ب
کمبــود ظرفیــت مواجــه می شــوند. از آن جایــی کــه 
ــه  ــاال رفت ــاره ب ــت انســان ها دوب ــرخ رشــد جمعی ن
اســت، نگرانی هــای بــرای کیفیــت زندگــی مطــرح 
ــه زمیــن  می شــود. بنابرایــن صــد زندانــی جــوان ب
ــت  ــرای بازگش ــرایط را ب ــا ش ــوند ت ــد می ش تبعی

ــد. ــی کنن ــان ها بررس انس
 :)The Vikings( »وایکینگ هــا«  ســریال 
ــرای  ــادی ب ــانس زی ــتوری ش ــبکه هیس ــه ش اگرچ
ــدارد  ــهور ن ــبکه های مش ــیاری از ش ــا بس ــت ب رقاب
بهتریــن  از  یکــی  امــا ســریال »وایکنیگ هــا« 
ــود کــه در ســال ۲۰۲۰  ســریال های ایــن شــبکه ب
ــل  ــان فص ــریال در پای ــن س ــید. ای ــان رس ــه پای ب
ــداد تماشــاگر از  ــر تع ــن پایین ت ــه میانگی پنجــم، ب
ابتــدای انتشــارش رســید. بنابرایــن فصــل ششــم به 
ــا« در  ــریال »وایکینگ ه ــل س ــن فص ــوان آخری عن

ــید. ــان رس ــه پای ــال ۲۰۲۰ ب ــل س اوای
منبع: ایرنا زندگی

صالحی امیری: 
کشتی هویت و نماد یک ملت است 

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک گفــت: کشــتی در ورزش ایران یــک ورزش 
نیســت کشــتی یــک هویــت و نمــاد یــک ملت اســت. 

ــه کشــتی شــهید ابراهیــم  ــاح خان ــارس، در مراســم افتت ــه گــزارش ف ب
هــادی بــا حضــور صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک احمــدی 
معــاون وزیــر ورزش و جوانــان مســئوالن و پیشکســوتان کشــتی و همچنین 

خانــواده شــهید هــادی برگــزار شــد.
رضــا صالحــی امیــری در مراســم افتتاحیــه خانــه کشــتی اظهــار داشــت: 
ــر در  ــد و اگ ــی درخش ــا م ــی در ورزش م ــد نگین ــه  مانن ــروز ب ــتی ام کش
جهــان غــروری داریــم، بایــد  ریشــه آن را در کشــتی ببینیــم. دبیــر زحمــات 
زیــادی در ایــن دوره کشــید. مــا بــه ســاختمان و کالبــد افتخــار نمــی کنیــم 
بلکــه اگــر روح پهلوانــی در آن دمیــده شــود، ارزشــمند مــی شــود و خانــه 

کشــتی هــم همیــن شــرایط را دارد.
وی ادامــه داد: اتفــاق دیگــری را امــروز افتــاد ایــن بــود بــود ســالن بــه نام 
یــک شــهید مقــدس شــد.  نامگــذاری کار ســاده ای اســت امــا دنبــال کردن 
ــالن وجــود داشــته  ــم در س ــن شــهید ه ــرام ای ــد م آن ســخت اســت. بای
باشــد. کشــتی در ورزش ایــران یــک ورزش نیســت کشــتی یــک هویــت و 
نمــاد یــک ملــت اســت و از ایــن جهــت وقتــی از ورزش قهرمانــی صحبــت 
مــی کنیــم، ناخــودآگاه بــه کشــتی مــی رســیم. کشــتی آموزشــگاه نســل 
جــوان بــرای مهــارت آمــوزی اســت کــه چگونــه ســخن بگویــد. اگــر معرفت 
در کشــتی نباشــد، ماننــد ســایر ورزش هــا فقــط در مســیر مــدال پیــش می 

رود. مــدال بــه کشــتی هویــت نــداد بلکــه آن مــرام پهلوانــی بــود.
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک تاکیــد کــرد: برخــی از رشــته هــای مــا 
ــن  ــتی در ای ــت و کش ــی اس ــک ورزش مل ــتی ی ــا کش ــت ام ــی اس واردات
ــه هــم نزدیــک مــی  ســرزمینی هویــت ســازی مــی کنــد و قلــب هــا را ب
کنــد. همــه مــا موظفیــم کــه کشــتی را نمــاد ورزش کشــور بدانیــم و از آن 
حمایــت کنیــم. االن کــه در مســیر المپیــک هســتیم وظیفــه مــا ســنگین 
تــر اســت و تمــام تــوان خــود را بــرای ایــن رقابــت هــا در پیــش گرفتــه ایــم.

شکایت باشگاه ذوب آهن از داور دیدار با استقالل 

از داور دیـدار مقابـل  باشـگاه ذوب آهـن اصفهـان درصـدد شـکایت 
اسـتقال در چارچـوب رقابت هـای هفته بیسـتم لیـگ برتر فوتبال اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، در چارچـوب هفتـه بیسـتم 
رقابت هـای لیـگ برتـر فوتبـال ایـران، تیم هـای اسـتقال تهـران و ذوب 
آهـن اصفهـان  در ورزشـگاه آزادی بـه مصـاف هـم رفتنـد کـه در پایـان 

شـاگردان فرهـاد مجیـدی بـه پیـروزی ۲ بـر یـک رسـیدند.
ذوبی هـا اعتقـاد دارنـد در ایـن بـازی اشـتباهات داوری بـه ضـرر آن ها 
بـود و بـه همیـن دلیـل قصـد دارنـد تـا از پیـام حیـدری، داور ایـن بازی 

کنند. شـکایت 
سـبز ها معتقد هسـتند که گل اسـتقال آفسـاید بود و تیم داوری باید 

آن را مـردود می کردند.
احمد جمشـیدی، سـخنگوی باشـگاه ذوب آهـن اصفهـان در گفت وگو 
بـا خبرنـگار مـا در ایـن بـاره بیـان کـرد: داور در این بـازی عملکـرد بدی 
داشـت و قصـد داریـم تـا از او شـکایت کنیم. در بیشـتر بازی هـا داوری به 

ضـرر ذوب آهـن اسـت و از ایـن موضوع بسـیار ناراحت هسـتیم.
او افـزود: مسـئوالن داوری بایـد فکـری به حـال این موضـوع کنند. در 

بیشـتر بازی هـا داوری بـه ضـرر ما بوده اسـت. 

علیرضا اکبرپور:
مجیدی باید فکری به حال خط دفاع تیمش کند

ــد  ــدی بای ــاد مجی ــد فره ــتقال می گوی ــاد اس ــه هفت ــن ده بازیک
فکــری بــه حــال خــط دفــاع تیمــش کنــد و بایــد بــه آن ســامان دهــد. 
ــم  ــدار دو تی ــوص دی ــور، درخص ــا اکبرپ ــنا، علیرض ــزارش ایس ــه گ ب
ــه دل  ــاگر ب ــدون تماش ــازی  ب ــرد: ب ــار ک ــن اظه ــتقال و ذوب آه اس
ــان  ــد و از هیج ــس ش ــازی ح ــن ب ــواداران در ای ــود ه ــیند. نب نمی نش
بــازی کــم کــرد امــا در کل بــازی خوبــی بــود. اســتقال ســه امتیــاز را 

ــود. ــاز ب ــه امتی ــن س ــز همی ــن چی ــت و مهم تری گرف
او ادامــه داد: مشــکل زیــادی در خــط دفــاع اســتقال دیــده می شــود 
ــد و  ــاع تیمــش کن ــال خــط دف ــه ح ــری ب ــد فک ــدی بای ــاد مجی و فره
ــاع  ــی را از دف ــرد ضعیف ــه عملک ــا این گون ــد ت ــامان ده ــه آن س ــد ب بای

آبــی پوشــان نبینیــم.
بازیکــن پیشکســوت اســتقال دربــاره عملکــرد تیــم ذوب آهــن گفــت: 
ــر هســتند کــه  ــه هــر حــال آن هــا یکــی از تیم هــای خــوب لیــگ برت ب
ــا ســخت  ــوی آن ه ــردن جل ــازی ک ــد. ب ــگ بودن ــان لی ــواره از مدعی هم

اســت و تیــم خوبــی نشــان دادنــد.
تاکنــون  زیــادی  مشــکات  آبی پوشــان  کــرد:  اضافــه  اکبرپــور 
ــته  ــه داش ــروز نگ ــا ام ــم را ت ــن تی ــتقال ای ــزرگ اس ــام ب ــته اند. ن داش
اســت. آن هــا مدیرعامــل هــم ندارنــد. حتــی بازیکنان شــان هــم مصــدوم 
هســتند. اســتقالی ها در ایــن مــدت تحــت فشــار هســتند ولــی بــاز هــم 

ــد. ــب کرده ان ــه را کس ــن نتیج ــا بهتری ــرایط واقع ــن ش ــا ای ب

سهمیه ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
همچنان 2+2

بـا وجـود افزایـش تعـداد تیم هـا در فصـل بعـد لیـگ قهرمانـان آسـیا 
سـهمیه فوتبـال ایـران تغییـر نخواهـد کـرد و همچنـان ۲+۲ خواهـد بود. 
بـه گـزارش ایسـنا، لیـگ قهرمانـان آسـیا در فصـل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ بـا 
تعـداد تیم هـای بیشـتری برگـزار خواهـد شـد تـا جایـی که به جـای ۳۲ 

تیـم ایـن بـار بـا حضـور ۴۰ تیـم برگـزار خواهد شـد.
طبـق اعـام روزنامـه الرای سـهمیه قطـر از ۲+۲ بـه ۳+۱ افزایش پیدا 
خواهـد کـرد تـا جایی که سـه تیم بـه صورت مسـتقیم به مرحلـه گروهی 
لیـگ قهرمانـان آسـیا راه پیـدا خواهنـد کرد و یـک تیم هم راهـی پلی آف 
خواهـد شـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در فصـل جـاری دو تیم بـه صورت 
مسـتقیم و دو تیـم در پلـی آف حضـور پیـدا کردنـد کـه البتـه هـر دو تیم 

پلـی آف برابـر نماینـدگان ایران تـن به شکسـت دادند.
طبـق اعـام ایـن روزنامـه قطـری امتیازهای کـه لیگ هـای معتبر غرب 
آسـیا به دسـت آورده اند و سـهمیه های آن در فصل بعد به شـرح زیر اسـت:

۱-قطـر ۹۷.۶۴۴ / سـه تیـم بـه صورت مسـتقیم راهی مرحلـه گروهی 
می شـوند و یـک تیـم در پلی آف

۲-عربسـتان ۸۸.۴۴۹/ سـه تیـم بـه صـورت مسـتقیم راهـی مرحلـه 
گروهـی مـی شـوند و یـک تیـم در پلـی آف

۳-ایـران ۸۱.۷۲۴/ دو تیـم بـه صـورت مسـتقیم راهی مرحلـه گروهی 
مـی شـوند و دو تیـم راهـی پلی آف می شـوند.

۴-امارات ۶۱.۸۷۰/ دو تیم به صورت مستقیم و دو تیم در پلی آف
۵-عـراق ۴۱.۹۹۳/ یـک تیـم به صورت مسـتقیم راهـی مرحله گروهی 

می شـود و دو تیـم هـم در پلی آف
۶- ازبکسـتان یـک تیـم بـه صـورت مسـتقیم در مرحله گروهـی و یک 

تیـم راهـی پلی آف می شـود.
۷- اردن و هنـد هـر کـدام یـک سـهمیه مسـتقیم در مرحلـه گروهـی 

داشـت. خواهند 
۸- کشـورهای تاجیکسـتان، لبنـان و سـوریه و ترکمنسـتان هـر کـدام 

یـک تیـم در مرحلـه پلـی آف خواهند داشـت.

ــت:  ــران گف ــم شمشــیربازی ای ســرمربی تی
ایــران با کســب ســهمیه المپیــک در مســابقات 
جــام جهانــی لهســتان بــه قدرتــی غیــر قابــل 

انــکار در ایــن رشــته تبدیــل شــده اســت. 
ــار  ــری اظه ــان فخ ــا، پیم ــزارش ایرن ــه گ ب
داشــت: عملکــرد شمشــیربازهای ایــران در 
ــرد  ــود از عملک ــی ب ــان لهســتان عال ــام جه ج
سابریســت ها راضــی هســتم زیــرا نمایــش 
ــا ایــن نمایــش  ــان در کاس جهانــی بــود. ب آن
ایــران ســهمیه المپیــک را کســب کــرد و ایــن 
ــزرگ اســت. در ایــن مســابقات  یــک افتخــار ب
مــا تنهــا یــک شکســت در برابــر آلمــان کســب 
ــن  ــن و ژاپ ــتان، چی ــای مجارس ــم. تیم ه کردی

ــران شــدند. ــوب ای ــز مغل نی
او بــا بیــان اینکــه بســیاری از تیم هــای 
بــه دســت  را  قدرتمنــد هنــوز ســهمیه ای 
نیاورنــد، عنــوان کــرد: در مســابقات مصــر ایــران 
ــه در  ــد. فرانس ــوب کن ــه را مغل ــت فرانس توانس
ــی را کســب  ــوان قهرمان مســابقات لهســتان عن
ــب  ــران موج ــر ای ــت در براب ــا آن باخ ــرد ام ک

ــو  ــرای توکی ــاز الزم را ب ــان امتی ــا آن ــده ت ش
ــا شکســت فرانســه در  ــران ب ــد. ای کســب نکنن
مصــر نشــان داد در حــال تبدیل شــدن بــه یــک 
قــدرت در اســلحه ســابر اســت و ایــن حقیقتــی 

ــی رود. ــه شــمار م ــر ب ــکار ناپذی ان
فخــری همچنیــن تصریــح کــرد: تیــم ایــران 
در مســابقات مصــر و لهســتان در مرحلــه 

ــا  ــت ام ــت را پذیرف ــی شکس ــارم نهای یک چه
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تــوان حضــور در 

ــم را نداشــته باشــد. ــار تی جمــع چه
ــرای  ــا ب ــام برنامه ه ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــادآور  ــده، ی ــه  ش ــر گرفت ــو ۲۰۲۰ در نظ توکی
ــترس  ــتان اس ــهمیه در لهس ــب س ــد: کس ش
ایــران بــرای مســابقات پیــش رو کــه در ایتالیــا 

برگــزار می شــود کــم کــرده اســت. مــا در 
ایتالیــا بــا تمــام تــوان حاضــر می شــویم و 
امیــدوارم بهتریــن نتیجــه ممکــن نصیــب 
ایــران شــود. همچنیــن تمــام برنامه هــای 
ــه  ــو ب ــک توکی ــا المپی ــیربازی ت ــم شمش تی
فدراســیون داده شــده و ایــن برنامه هــا اجرایــی 

ــد. ــد ش خواه
ــان گفــت: پــس از بازگشــت  فخــری در پای
تیــم از مســابقات ایتالیــا میــزان پــاداش و 
ــود. ــخص می ش ــا مش ــت ه ــی سابریس دریافت

ــه قــرار گرفتــن  تیــم شمشــیربازی ایــران ب
در جمــع پنــج تیــم برتــر جــام جهانــی 
 ۲۰۲۰ المپیــک  تیمــی  ســهمیه  لهســتان 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــرد. ب ــت ک ــو را دریاف توکی
ــد در  ــی می توانن ــت های ایران ــهمیه سابریس س

ــد. ــت بپردازن ــه رقاب ــز ب ــرادی نی ــش انف بخ
مجتبــی عابدینــی، علــی پاکدامــن، محمــد 
رهبــری و محمــد فتوحــی اعضــای تیــم ملــی 
ــده  ــر عه ــم ب ــن تی ــت ای ــران هســتند. هدای ای

پیمــان فخــری اســت.

رئیــس فدراســیون کشــتی گفــت: بــه جرات 
ــه  ــن خان ــا بهتری ــه اینج ــم ک ــم بگوی ــی توان م
کشــتی دنیاســت و همــه اینهــا کار خداســت. 

 بـــه گـــزارش فـــارس، در مراســـم افتتـــاح 
ــا  ــادی بـ ــم هـ ــهید ابراهیـ ــتی شـ ــه کشـ خانـ
ـــی  ـــه مل ـــس کمیت ـــری رئی ـــی امی ـــور صالح حض
المپیـــک احمـــدی معـــاون وزیـــر ورزش و جوانـــان 
ـــن  ـــتی و همچنی ـــوتان کش ـــئوالن و پیشکس مس

ـــد. ـــزار ش ـــادی برگ ـــهید ه ـــواده ش خان
ــن  ــه ای ــم افتتاحی ــر در مراس ــا دبی علیرض
شــد  قــرار  وقتــی  داشــت:  اظهــار  ســالن 
ــزار  ــد برگ ــداهلل موح ــام عب ــا ن ــابقاتی را ب مس
کنیــم ، خــود او از ایــن موضــوع خبــر نداشــت و 

پــس از ایــن اتفــاق بــه مــن اعــام کــرد خانــه 
کشــتی را بــه نــام هــر شــخصی دوســت داری 
نامگــذاری کــن و مــا هــر تصمیــم گرفتیــم بــه 
اســم یــک شــهید باشــد. خــودم حاجتــی را از 
شــهید هــادی گرفتــم کــه البتــه دنیایــی نبــود. 
ســالن  می خواســتیم  وقتــی  افــزود:  وی 
شــماره ۲ را بازســازی کنیــم، گربــه مــرده 
ــس  ــچ ک ــرایط هی ــا آن ش ــم و ب ــدا کردی پی
اجــازه نمــی داد بچــه اش یــک ســاعت  بچــه 
اش در اینجــا بخوابــد. وقتــی تشــک هــای 

ــود.  ــده ب ــیده ش ــتیم، پوس ــی را برداش قبل
در  مشــکاتش  بــه  اشــاره  بــا  دبیــر 
ــیون  ــرد: فدراس ــد ک ــتی تاکی ــیون کش فدراس

را بــا ۶۰ میلیــارد بدهــی تحویــل گرفتــم 
ــرد را  ــی ک ــت کار نم ــه درس ــدی ک و کارمن
ــرد و  ــکایت ک ــن ش ــتیم از م ــذرش را خواس ع
۵۰ میلیــون هــم  پــول خواســت. برخــی فکــر 
ــا  ــوند ام ــی ش ــزرگ م ــوا ب ــا دع ــد ب ــی کنن م

اینطــور نیســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتی ب ــیون کش ــس فدراس رئی
اقدامــات انجــام شــده در خانــه کشــتی گفــت: 
کمیتــه  و  ورزش  وزارت  هــای   حمایــت  از 
ــارد را از  ــام ۱۵ میلی ــم.  و تم ــی کن ــکر م تش
بخــش خصوصــی گرفتیــم و یــک ریــال هــم از 
طــرف دولــت نبــود. بیــش از ۲۰ ســال بــه ایــن 
ــدود ۱.۵  ــید و ح ــی رس ــیژن  نم ــالن اکس س

ــور  ــم و ن ــه کردی ــه هزین ــرای تهوی ــارد ب میلی
ســالن را چنــد برابــر کردیــم. بــه جــرات مــی 
توانــم بگویــم کــه اینجــا بهتریــن خانــه کشــتی 
ــه  ــت.  بچ ــا کار خداس ــه اینه ــت و هم دنیاس
ــن  ــد بهتری ــتند و بای ــن هس ــا بهتری ــای م ه

ــند. ــته باش ــات را داش امکان
ــه را  ــالن امجدی ــا س ــرد: م ــوان ک ــر عن دبی
ــم  ــم و آنجــا ه ــرار دادی ــم در دســتور کار ق ه
ــی  ــا بزرگان ــود ت ــد ب ــی خواه ــگاه قهرمان پای
ــرار  ــرورش ق ــان پ ــر قهرم ــد منصــور بزرگ مانن
ــا  ــم ب ــه ه ــار دریاچ ــتی کن ــه کش ــد. خان دهن
ــه  ــده ک ــا ش ــرفت، کارش ره ــد پیش ۷۰ درص

ــود. ــف ش ــن تکلی ــر تعیی ــدوارم زودت امی

مهمــان ناخوانــده چینــی، چنــد روزی اســت کــه جــو روانــی 
جامعــه ایــران را تحــت تاثیــر قــرار داده و مــدارس و دانشــگاه ها 

را بــه تعطیلــی کشــانده اســت.
ویــروس کرونــا در حالــی توجــه مــردم سراســر کشــور را بــه 
خــود جلــب کــرده کــه انتشــار هــر روز مطالــب غیــر مســتند در 
ــا ایــن بیمــاری،  بیــن خبرهــای رســمی و غیررســمی مرتبــط ب

ــد. ــی جامعــه را ملتهــب می کن جــو روان
ــتان های  ــی از اس ــا در برخ ــروس کرون ــاهده وی ــم مش علیرغ
کشــور، امــا تاکنــون مــورد مثبتــی در اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــتان  ــا در اس ــیوع کرون ــرل ش ــات کنت ــده و اقدام ــاهده نش مش
آذربایجــان شــرقی بــر اســاس تصمیمــات قــرارگاه زیســتی آغــاز 

شــده اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــدارس  ــی م ــت: تمام ــر گف ــزاری مه ــه خبرگ ــه ب ــن زمین در ای
دولتــی و غیردولتــی و مراکــز آموزشــی و علمــی آزاد و زبــان تــا 
ــی بحــث  ــام تعطیل ــل و در ای ــفندماه تعطی روز پنجشــنبه ۸ اس
ضدعفونــی مــدارس و ســاختمان های آمــوزش و پــرورش در 

ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق دس
جعفــر پاشــایی افــزود: تمامــی دانشــگاه ها نیــز تــا روز 
پنجشــنبه تعطیــل اســت و انتظــار مــی رود مــردم تــا حــد امــکان 
در منــازل بماننــد، ایــن تعطیــات بــه منزلــه حضــور خانواده هــا 
ــورد در  ــر م ــردد غی ــد از ت ــه بای ــت بلک ــازار نیس ــه و ب در کوچ

ــع عمومــی خــودداری شــود. مجام

بیماری کرونا قابل پیشگیری و درمان است
همچنیــن معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
ــا یــک بیمــاری  ــه اینکــه کرون ــا اشــاره ب ــا مهــر، ب در گفتگــو ب
ــل پیشــگیری  ــن بیمــاری قاب ــراز داشــت: ای ویروســی اســت، اب
و کنتــرل اســت، بایــد هوشــیار بــوده و بــا رعایــت نــکات 

ــود. ــه ش ــال آن گرفت ــای انتق ــتی، راه ه بهداش
ــا بیــان اینکــه ۸۵ درصــد مــوارد ایــن  عباســعلی درســتی، ب
ــدارد، افــزود: ایــن بیمــاری تقریبــاً  ــه بســتری ن بیمــاری نیــاز ب
عائمــی مشــابه ســرماخوردگی دارد، تــب و ســرفه، تنگــی 
ــی  ــزش بین ــی و آبری ــای عضان نفــس، ســختی تنفــس و درده

ــت. ــم آن اس ــه عائ از جمل
ــه  ــا ب ــوارد مبت ــا ۳ درصــد م ــه ۲ ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد  ــا ترشــحات ف ــه ب ــرادی ک ــرد: اف ــد ک ــرگ می شــود، تاکی م
ــروس  ــن وی ــه ای ــد، ب ــته باش ــاس داش ــروس تم ــه وی ــوده ب آل

مبتــا می شــوند.
بــه گفتــه معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
ــال و  ــاالی ۶۵ س ــنی ب ــای س ــتر در گروه ه ــاری بیش ــن بیم ای
ــا بیماری هــای مزمــن تنفســی و قلبــی و  ــراد ب ــراد مســن، اف اف

افــراد چــاق دیــده شــده اســت.
درســتی کلیــد اصلــی پیشــگیری از کرونــا را رعایــت اصــول 

بهداشــتی دانســت و تاکیــد کــرد: کنتــرل اســترس، اســتفاده از 
میــوه و ســبزی، ورزش و کنتــرل وزن از جملــه مــواردی اســت 

کــه در پیشــگیری از بیمــاری کرونــا مؤثــر اســت.
ــان  ــرای مبتای ــتی ب ــای بهداش ــه توصیه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــاری آنه ــه بیم ــرادی ک ــرد: اف ــد ک ــاری تاکی ــن بیم ــه ای ب
ــتراحت در  ــا اس ــد و ب ــتری ندارن ــه بس ــاز ب ــت نی ــف اس خفی
ــرور در  ــور و م ــد از عب ــوند، بای ــا ش ــد از آن ره ــه می توانن خان
ــذی  ــتمال کاغ ــا دس ــرده و ب ــودداری ک ــردد خ ــای پرت مکان ه
ــود را  ــت های خ ــب دس ــه و مرت ــود را گرفت ــرفه خ ــوی س جل

ــویند. بش
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همچنیــن 
ــد،  ــدید باش ــردی ش ــاری در ف ــم بیم ــر عائ ــت: اگ ــان داش اذع
بایــد بــه مراکــز بهداشــتی و بیمارســتان مراجعــه کنــد تــا تحــت 
ــتان  ــر اس ــز بهداشــتی در سراس ــرد، کل مراک ــرار بگی ــان ق درم
آگاه بــه ایــن مســاله هســتند تــا خدمــات مربوطــه را بــه مــردم 

ارائــه کننــد.
ــدارد  ــان ن ــن بیمــاری واکســن و درم ــه درســتی، ای ــه گفت ب
ــت بهداشــت  ــا رعای ــا ب ــم ت ــد کنی ــد روی پیشــگیری تاکی و بای

ــم. ــرل کنی ــن بیمــاری را کنت ــه ای ــاء ب ــردی، ابت ف
وی بــا اشــاره بــه دوره زمانــی فروکــش بیمــاری کرونــا ابــراز 
داشــت: بیمــاران ویروســی معمــوالً در فصــول ســرد ســال شــیوع 
ــردی را  ــت ف ــول بهداش ــردم اص ــر م ــه اگ ــد، البت ــدا می کنن پی
کامــل رعایــت کــرده و سیســتم بهداشــت و درمــان بهتــر عمــل 
کننــد، بــه خوبــی قابــل کنتــرل اســت، بــا اتمــام فصــول ســال، 

ــد. ــان می رس ــه پای ــی ب ــای ویروس ــی بیماری ه اپیدم

مهم ترین توصیه به مردم
بیماری هــای  بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  گــروه  رئیــس 
ــت:  ــراز داش ــرقی نیزاب ــان ش ــتان آذربایج ــت اس ــر بهداش واگی
مــوارد  پذیــرش  آمــاده  اســتان  منتخــب  بیمارســتان های 
ارائــه خدمــات  بیماری هــای شــدید تنفســی هســتند تــا 
ــچ  ــد و هی ــی دارن ــم آمادگ ــتان ها ه ــن شهرس ــد همچنی کنن

بیمارســتانی، حــق عــدم پذیــرش بیمــاران را نــدارد.
ســیمین خیــاط زاده افــزود: اتــاق مخصــوص ایزولــه در 
بیمارســتان های اختصاصــی ایجــاد شــده کــه بیمــاران بــه آنجــا 
راهنمایــی می شــوند و در صــورت تشــخیص پزشــک، در همــان 

ــوند. ــداری می ش ــتان نگه بیمارس
ـــتری  ـــرش بیش ـــدی، پذی ـــل بع ـــر در مراح ـــه داد: اگ وی ادام
ــر  ــز در نظـ ــری نیـ ــتان های دیگـ ــت، بیمارسـ ــورت گرفـ صـ
ــک  ــات کمـ ــه خدمـ ــرای ارائـ ــا بـ ــه از آنهـ ــده کـ ــه شـ گفتـ

خواهیـــم گرفـــت.
بــه  ادامــه گفــت: مهم تریــن توصیــه  ایــن پزشــک در 
ــوارد  ــن اســت کــه آرامــش خــود را حفــظ کــرده و م ــردم ای م
ــه  ــی ک ــد، در جاهای ــت کنن ــردی را رعای ــتی ف ــکات بهداش و ن

ــرای  ــد و ب ــردد کنن ــر ت ــد کمت ــور دارن ــادی حض ــت زی جمعی
کارهــای غیرضــروری، در بیــرون تــردد نکــرده و از دســت دادن 
ــا  ــری ب ــک مت ــه ی ــد و فاصل ــرده و روبوســی نکنن پیشــگیری ک
دیگــران بــه ویــژه آنهــا کــه عائــم تنفســی دارنــد رعایــت شــود.

مورد مثبت کرونا در آذربایجان شرقی دیده نشده 
است

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بخــش 
ــده  ــا دی ــی در کرون ــورد مثبت ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب دیگ
نشــده و آزمایــش مــوارد بســتری شــده منفــی اســت، تصریــح 
کــرد: اســتان هایی کــه قــدرت علمــی و امکانــات آزمایــش 
ــتان  ــل اس ــاری در داخ ــن بیم ــای ای ــردا آزمایش ه ــد، از ف دارن
ــن  ــگیری ای ــه پیش ــود ب ــاله خ ــن مس ــه ای ــود ک ــام می ش انج

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــاری کم بیم
ــای سیســتم بهداشــت و  ــی مرخصی ه ــو تمام ــتی از لغ درس
درمــان اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: تمامــی عملیــات مــورد 
ــی،  ــز درمان ــتان ها و مراک ــی بیمارس ــده و تمام ــام ش ــاز انج نی

ــد. ــرار دارن ــی الزم ق ــده و در آمادگ ــای الزم را دی آموزش ه
ــا )ع(،  ــام رض ــتان های ام ــه بیمارس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتری  ــه بس ــی ب ــورت اختصاص ــه ص ــز ب ــودکان تبری ــینا و ک س
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــرده اس ــدا ک ــاص پی ــا اختص ــاران کرون بیم
امــا تمــام بیمارســتان ها موظــف هســتند پاســخگوی مراجعــان 
ــد از  ــته باش ــتری داش ــه بس ــاز ب ــه نی ــردی ک ــر ف ــند و ه باش
ــده  ــه ش ــر گرفت ــتان های در نظ ــه بیمارس ــس، ب ــق آمبوالن طری

ــوند. ــل می ش ــتری منتق ــت بس جه
ــه  ــز در ادام ــوم پزشــکی تبری ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
ــته  ــال های گذش ــزا در س ــاری آنفلوآن ــار بیم ــه مه ــاره ب ــا اش ب
گفــت: مــرگ و میــر آنفلوآنــزا بســیار بیشــتر از کروناســت، امــا 
ــا نگــران  انتقــال ســریع و قــدرت ســرایت و طــول درمــان کرون

کننــده اســت.
ــه  ــراد در عرض ــی اف ــودجویی برخ ــاد از س ــا انتق ــتی ب درس
ماســک عنــوان کــرد: تدابیــر الزم بــرای تهیــه ماســک در 
ــد  ــدات کارخانجــات تولی ــام تولی ــه شــده اســت، تم نظــر گرفت
ــده  ــداری ش ــان خری ــت و درم ــق وزارت بهداش ــک، از طری ماس
و یکــی ۲ روز آینــده در اختیــار اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــی  ــز درمان ــگان در مراک ــورت رای ــه ص ــرد و ب ــرار می گی ــز ق نی

و بیمارســتان ها عرضــه خواهــد شــد.

ماندگاری 9 روزه ویروس کرونا روی سطوح
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی، در گفتگ ــای عفون ــص بیماری ه متخص
ــاز  ــم خفیــف هســتند نی ــی کــه دارای عائ مهــر گفــت: بیماران
ــزل  ــا اســتراحت در من ــد و ب ــه بیمارســتان ندارن ــه ب ــه مراجع ب

ــان اســت. ــل درم قاب
دکتــر نقیلــی افــزود: امــا اگــر عائــم شــدیدتر شــد و 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــرد، بای ــر ک ــی را درگی ــمت های تحتان قس

بیمارســتان ها تحــت درمــان قــرار بگیرنــد.
ــد  ــر از چن ــا در کمت ــی از ویروس ه ــرد: برخ ــد ک وی تاکی
ــا ۹ روز روی  ــد ت ــا می توان ــروس کرون ــا وی ــد ام ــه می میرن دقیق
ســطوح بمانــد، بــر ایــن اســاس شستشــوی دســت بعــد از هــر 

ــه اســت. ــن توصی کاری بهتری
خطـــر ایـــن بیمـــاری بـــه مراتـــب کمتـــر از آنفلوآنـــزا و 
ـــه  ـــن توصی ـــکان ضم ـــده و پزش ـــان ش ـــرماخوردگی بی ـــی س حت
ـــی از  ـــردی و اجتماع ـــتی ف ـــکات بهداش ـــت ن ـــه رعای ـــردم ب م
ـــات  ـــق تحقیق ـــه از طری ـــند؛ آنچ ـــران نباش ـــتند نگ ـــردم خواس م
ـــال  ـــای انتق ـــایی و راه ه ـــوص شناس ـــون در خص ـــکی تاکن پزش
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــده ای ـــخص ش ـــراد مش ـــه اف ـــا ب ـــروس کرون وی
ــزا دارد و  ــاری آنفلوانـ ــابه بیمـ ــاری مشـ ــروس رفتـ ــن ویـ ایـ
خطـــر مـــرگ و میـــر آن نیـــز بســـیار پایین تـــر از آنفلوانـــزا 

ـــت. اس
اگــر چــه پــای بیمــاری کرونــا بــه ایــران هــم بــاز شــده امــا 
بنــا بــه گفتــه پزشــکان متخصــص، بیــش از ۹۰ درصــد بیمــاران 

بهبــود می یابنــد و جــای هیــچ نگرانــی نیســت.
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اوقات شرعی شهر تهران

ـــروز  ـــه پی ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق رئی
ایـــن انتخابـــات، مـــردم بـــزرگ ایـــران اســـامی 
بودنـــد گفـــت: اینـــک نوبـــت منتخبـــان مـــردم 
از وضعیـــت  بـــرای گره گشـــایی  اســـت کـــه 

معیشـــت اقـــدام کننـــد. 
ــی در  ــت اهلل رئیسـ ــنیم، آیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
جلســـه شـــورای عالی قـــوه قضائیـــه اظهـــار کـــرد: 
ــران بودنـــد  ــات مـــردم بـــزرگ ایـ ــروز انتخابـ پیـ
ـــت  ـــروز نوب ـــاص؛ ام ـــزب خ ـــاح و ح ـــک جن ـــه ی ن
منتخبـــان مـــردم اســـت کـــه بـــرای گره گشـــایی 
از معیشـــت مـــردم و امیدآفرینـــی اقـــدام کننـــد.

ـــامت  ـــه س ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ـــوه قضائی ـــس ق رئی
مـــردم از حقـــوق عامـــه و ضروری تریـــن مســـائل 
ـــا،  ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب ـــت: مقابل ـــت، گف ـــور اس کش

همـــکاری ملـــی و همـــت همگانـــی می طلبـــد.
ــی،  ــی الهـ ــات آزمونـ ــت: انتخابـ ــی گفـ رئیسـ
ــور  ــا حضـ ــردم بـ ــت و مـ ــی اسـ ــی و ملّـ سیاسـ
ـــد  ـــن عرصـــه، دشـــمن را ناامی ارزشـــمند خـــود در ای
ـــاد  ـــا ایج ـــرد ب ـــاش ک ـــا ت ـــمن مدت ه ـــد. دش کردن
ـــه  ـــبت ب ـــردم را نس ـــه، م ـــد در جامع ـــاس و تردی ی
ـــی در  ـــد و حت ـــرد کن ـــازوکار آن دلس ـــات و س انتخاب
ـــی و  ـــی و پول ـــای مال ـــات محدودیت ه ـــب انتخاب ش
بانکـــی را اعمـــال و تـــاش کـــرد از شـــیوع یـــک 
ــوء  ــردم سـ ــور مـ ــش حضـ ــرای کاهـ ــروس بـ ویـ
اســـتفاده کنـــد امـــا مـــردم مـــا بـــا عـــزم و اراده 
ــا و  ــور بامعنـ ــدند و حضـ ــه شـ ــدی وارد صحنـ جـ

باصابـــت آنهـــا حقیقتـــاً قابـــل تقدیـــر اســـت.
رئیـــس قـــوه قضائیـــه بـــا تقدیـــر از مســـئوالن 
اجرایـــی و نظـــارت و همـــکاران خـــود در دســـتگاه 
ـــه  ـــر چ ـــزاری ه ـــی در برگ ـــش مهم ـــه نق ـــی ک قضای
ـــردم  ـــرد: م ـــان ک ـــتند، خاطرنش ـــات داش ـــر انتخاب بهت
ـــد و اکنـــون  ـــات انجـــام دادن وظیفـــه خـــود را در انتخاب
ـــت از  ـــان مل ـــت. منتخب ـــت اس ـــان مل ـــت منتخب نوب
همیـــن امـــروز بـــا اندیشـــه، همفکـــری و مشـــورت 
بـــا صاحب نظـــران و حتـــی بـــا رقبـــای خـــود کـــه 
ـــد،  ـــت آورن ـــه دس ـــت را ب ـــاب مل ـــتد رأی نص نتوانس
ــایی از کار  ــی، گره گشـ ــاه اجتماعـ ــرای رفـ ــد بـ بایـ
ـــتگاه ها  ـــه دس ـــاعدت ب ـــا و مس ـــت آنه ـــردم و معیش م
بـــرای پیشـــبرد اهـــداف نظـــام در گام دوم انقـــاب 

ــد. اســـامی برنامه ریـــزی کننـ
وی، افزایـــش اعتمـــاد عمومـــی و ایجـــاد و حفـــظ 

ـــوب  ـــرد خ ـــه عملک ـــوط ب ـــی را من ـــرمایه اجتماع س
ـــس  ـــاز مجل ـــار داشـــت: آغ مســـئوالن دانســـت و اظه
یازدهـــم بایـــد بـــا اقـــدام و عمـــل نماینـــدگان همـــراه 
ــد و  ــه امیـ ــد کـ ــه ای عمـــل کننـ ــد و به گونـ باشـ
ــازوکارهای  ــتگاه ها و سـ ــه دسـ ــردم بـ ــاد مـ اعتمـ

ـــد. ـــش یاب ـــام افزای نظ
رئیســـی بـــر همیـــن اســـاس ابـــراز امیـــدواری 
ــوی  ــی قـ ــم مجلسـ ــس یازدهـ ــه مجلـ ــرد کـ کـ
ـــاب  ـــم انق ـــر معظ ـــد رهب ـــورد تأکی ـــه م ـــد ک باش
ـــت،  ـــان مل ـــوده و منتخب ـــردم ب ـــت و اراده م و خواس
ـــد. ـــرار دهن ـــان ق ـــرلوحه کارهایش ـــاش را س کار و ت

ــری از  ــش دیگـ ــه در بخـ ــوه قضائیـ ــس قـ رئیـ
ـــا و  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــاره ب ـــا اش ـــخنانش ب س
ـــت  ـــئول صیان ـــت: مس ـــور، گف ـــرای کش ـــد آن ب تهدی
ـــه وارد  ـــت ک ـــت اس ـــردم وزارت بهداش ـــامت م از س
میـــدان شـــده و در ســـتاد وزارتخانـــه و اســـتان ها 
ــم  ــوزه بهداشـــت، هـ ــم در حـ ــده و هـ ــال شـ فعـ
در بحـــث درمـــان و هـــم در زمینـــه پیشـــگیری 
ـــز  ـــای آن نی ـــه و گزارش ه ـــورت گرفت ـــی ص اقدامات
از طریـــق رســـانه ملّـــی اعـــام می شـــود. عـــاوه 
بـــر وزارت بهداشـــت و ســـتادی کـــه بـــا حضـــور 
نماینـــدگان دســـتگاه های مختلـــف از جملـــه 
قـــوه قضائیـــه بـــرای مقابلـــه بـــا کرونـــا تشـــکیل 
شـــده، یـــک همـــت همگانـــی و همـــکاری همـــه 
بخش هـــا و مســـئوالن در برخـــورد همه جانبـــه 

ـــت. ـــأله الزم اس ـــن مس ـــا ای ب

ـــان  ـــردم اطمین ـــه م ـــد ب ـــرد: بای ـــد ک رئیســـی تأکی
ــتگاه ها و  ــه دسـ ــت همـ ــا همـ ــه بـ ــود کـ داده شـ
ـــوزه  ـــروری در ح ـــکات ض ـــول و ن ـــه اص ـــت هم رعای
ـــتی  ـــئوالن بهداش ـــزون مس ـــلط روزاف ـــت و تس بهداش
ـــت  ـــامت و امنی ـــا، س ـــوص کرون ـــی در خص و درمان

ـــت. ـــد یاف ـــش خواه ـــا افزای ـــی آنه روان
وی درادامـــه بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای 
بـــازار در  التهاب آفرینـــی در  بـــرای  دشـــمنان 
ــن  ــت: ایـ ــار داشـ ــال اظهـ ــی سـ ــای پایانـ روزهـ
ــازار  ــا در بـ ــاری از افزایـــش قیمت هـ ــا اخبـ روزهـ
شـــنیده می شـــود کـــه الزم اســـت بـــه ســـرعت 
ــن  ــردم از مهم تریـ ــت مـ ــود. معیشـ ــرل شـ کنتـ
ـــد دشـــمن  ـــورد تهدی ـــواره م ـــه هم مســـائل اســـت ک
ــاد  ــا ایجـ ــد بـ ــاش می کنـ ــمن تـ ــوده و دشـ بـ
نارضایتـــی در جامعـــه و ایجـــاد یـــاس و ناامیـــدی 
ــد  ــود برسـ ــد خـ ــداف پلیـ ــه اهـ ــردم بـ ــن مـ بیـ
و پادزهـــر ایـــن فتنـــه و توطئـــه، کار و تـــاش و 

ــت.ظپ ــارت اسـ ــری و نظـ پیگیـ
ــه  ــرد: همـ ــد کـ ــه تأکیـ ــوه قضائیـ ــس قـ رئیـ
مســـئوالن و دســـتگاه  های مربوطـــه از جملـــه 
از  حمایـــت  ســـازمان  و  تعزیـــرات  ســـازمان 
مصرف کننـــدگان بایـــد وارد میـــدان شـــوند و 
ـــت  ـــد و معیش ـــش یاب ـــا افزای ـــت  کااله ـــد قیم نگذارن
ــاز بـــه  ــا نیـ بـــر مـــردم تنـــگ شـــود و هـــر جـ
ـــکاری  ـــاده هم ـــد، آم ـــی باش ـــتگاه قضائ ـــور دس حض

ــتیم. هسـ

واحـــد   ۴۰۲ احـــداث  از  مراغـــه  شـــهردار 
مســـکونی ارزان قیمـــت بـــا مشـــارکت ســـتاد 
اجرایـــی فرمـــان امـــام)ره( و ایـــن شـــهرداری در 

منطقـــه پهرآبـــاد خبـــرداد.
ــدی در  ــا احمـ ــا، محمدرضـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
حاشـــیه نشســـت مشـــترک بـــا مســـووالن ســـتاد 
ــع  ــام )ره( در جمـ ــرت امـ ــان حضـ ــی فرمـ اجرایـ
خبرنـــگاران افـــزود: ایـــن مجتمـــع ۴۰۲ واحـــدی 
ـــار  ـــت هکت ـــش از هف ـــاحت بی ـــه مس ـــی ب در زمین

در ســـه بلـــوک ســـاخته خواهـــد شـــد.
ـــد  ـــور، ۵۰ درص ـــن منظ ـــرای ای ـــه داد: ب وی ادام
ـــر  ـــا و معاب ـــرانه ه ـــن س ـــرای تامی ـــن، ب ـــن زمی از ای
عمومـــی و رفاهـــی طراحـــی شـــده و  اختصـــاص 

ـــد. ـــی یاب م
ـــداث ۲۰۰  ـــکار اح ـــرد: پیمان ـــه ک ـــدی اضاف احم
ـــه  ـــزاری مناقص ـــق برگ ـــرح از طری ـــن ط ـــد از ای واح
ـــی آن  ـــات اجرای ـــه زودی عملی ـــده و ب ـــاب ش انتخ

ـــود. ـــی ش ـــاز م آغ
وی افـــزود: بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح بیـــش 
از ۱۲۰ میلیـــارد تومـــان ســـرمایه گـــذاری مـــی 
ـــاوه  ـــذاری ع ـــرمایه گ ـــزان س ـــن می ـــه ای ـــود ک ش
ـــی  ـــرات مثبت ـــت فضـــای کســـب و کار، تاثی ـــر تقوی ب
ـــاد  ـــژه پهرآب ـــه وی ـــه و ب ـــاد منطق ـــت اقتص در تقوی

خواهـــد گذاشـــت.
رییـــس کمیســـیون عمـــران و شهرســـازی شـــورای 
اســـامی شـــهر مراغـــه نیـــز در ایـــن نشســـت گفـــت: 
بـــه منظـــور انطبـــاق و رعایـــت اصـــول فنـــی و 
ـــان  ـــه همزم ـــار در مراغ ـــن ب ـــرای اولی ـــازی، ب شهرس
ــا و  ــکونی، نیازهـ ــروژه مسـ ــن پـ ــرای ایـ ــا اجـ بـ
ـــای  ـــه، فض ـــامل مدرس ـــی ش ـــای عموم ـــری ه کارب
ــن و  ــز تامیـ ــی نیـ ــی و فرهنگـ ــتی، مذهبـ بهداشـ

احـــداث خواهـــد شـــد.
احمـــد ملکـــی افـــزود: محلـــه محـــور بـــودن، 
آمـــاده ســـازی فضاهـــای اختصاصـــی و عمومـــی 

ـــارز  ـــای ب ـــی ه ـــروژه از ویژگ ـــرای پ ـــا اج ـــان ب همزم
ـــت. ـــرح اس ـــن ط ای

وی ادامـــه داد: در ایـــن طـــرح، مشـــکات 
آمـــاده ســـازی از قبیـــل آســـفالت معابـــر و 
ـــهروندان  ـــه ش ـــاختی ک ـــر س ـــکات زی ـــی مش برخ
و مجموعـــه مدیریـــت شـــهری در شـــهرک هـــای 
ـــود  ـــتند، وج ـــر هس ـــا آن گریبانگی ـــه ب ـــر مراغ دیگ

ــد داشـــت. نخواهـ
وی بـــا اشـــار بـــه رویکـــرد اشـــتغالزایی 
مجموعـــه  ایـــن  اجـــرای  در  کارآفرینـــی  و 
ایـــن طـــرح  مســـکونی گفـــت: در اجـــرای 
ـــکاران  ـــه پیمان ـــت ک ـــده اس ـــف ش ـــکار مکل پیمان
خـــرد و اکیـــپ هـــای اجرایـــی و فنـــی بومـــی 
را بـــه کار بگیـــرد و شـــهرداری نیـــز از محـــل 
عایـــدی کـــه از ایـــن پـــروژه خواهـــد داشـــت، 
بخشـــی از آن را صـــرف مسیرگشـــایی پـــل 

روگذرشـــهدای پهرآبـــاد کنـــد.

رئیسی: 

پیروز انتخابات مردم ایران بودند

احداث 4۰2 واحد با مشارکت ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و شهرداری مراغه

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه

منتخــب محتــرم مــردم شــریف مراغــه و عجب شــیر 
در یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس شــورای اســالمی 
بــا نهایــت خرســندی و کمــال افتخــار انتخــاب بجــا و 
شایســته جنــاب عالــی را بعنــوان نماینــده یازدهمیــن 
ــک  ــه تبری ــالمی را صمیمان ــورای اس ــس ش دوره مجل
عــرض نمــوده و بــرای جنــاب عالــی آرزوی موفقیــت 

روز افــزون را از محضــر پــروردگار خواســتاریم.
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انجمن حمایت از زندانیان 
مراغه

ــمت  ــه س ــما را ب ــمند ش ــته و ارزش ــاب شایس ــیله انتخ بدینوس
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــب ش ــه و عج ــهر مراغ ــردم ش ــده م نماین
اســالمی را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، برایتــان از ایــزد منان 
ــوري  ــدس جمه ــام مق ــردم و نظ ــه م ــزون ب ــت روزاف ــق خدم توفی

ــم. ــالمي را آرزومندی اس
ــردم  ــگاه م ــت در پیش ــن مل ــت منتخبی ــز موفقی ــک رم ــدون ش ب
ــر اصــول و ارزش  هــاي مقــدس  ــداري ب و انقــالب، اســتقامت و پای
ــاي  ــان  ه ــق آرم ــام و تحق ــهیدان واالمق ــالمي و ش ــالب اس  انق

آن ها است.
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مهندس سید وحید صفوی


