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عجب شیر روزنامه سراسری صبح ایران
ا ر آگـــاهی دهـم شمـا  نیـــد مـرا         یـــاران بخـوا

24

2 3

خسارت ۱۸۵ میلیارد دالری 
کرونا بر اقتصاد چین

کوتاهی های دولت و مجلس 
در برابر کشت و صنعت مغان 

در بخش گردشگری نیز خسارات بسیار سنگین است
شمار مبتالیان کرونا در چین به ۷۷ هزار و ۹۲۸ نفر در سراسر جهان رسید

شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به گذشته بهتر اداره می شود
پرونده باز کشت و صنعت مغان در دیوان محاسبات

حرکت الک پشتی هیات تحقیق و تفحص

8

8

3

FATF واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه

مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات نرخ ارز 
ایجاد نمی شود

برای گرفتن وام هیچ وقت دیر 
نیست

علت نابسامانی قیمت خودرو از زبان 
معاون دادستان کل کشور

بدون اوکراین جعبه های سیاه 
هواپیما بررسی نخواهد شد

قیمت بلیت اتوبوس همانند 
سال های گذشته افزایش می یابد

ـــود  ـــان خ ـــی از کارکن ـــای یک ـــروز ابت ـــی ام ـــره جنوب ـــونگ ک ـــرکت سامس ش
ـــی در  ـــد گوش ـــه تولی ـــرد کارخان ـــام ک ـــد و اع ـــره را تائی ـــرق ک ـــوب ش در جن

ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــی را تعطی ـــه گوم منطق

ـــی  ـــره جنوب ـــرز، شـــرکت سامســـونگ ک ـــل از رویت ـــه نق ـــارس ب ـــزارش ف ـــه گ ب
امـــروز اعـــام کـــرد کـــه یکـــی از کارمنـــدان کارخانـــه تولیـــد گوشـــی سامســـونگ 
ـــن  ـــه همی ـــده و ب ـــا ش ـــا مبت ـــه کرون ـــره ب ـــرق ک ـــوب ش ـــی در جن ـــهر گوم در ش

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــه تعطی ـــن کارخان ـــل ای دلی
ایـــن شـــرکت کـــه بزرگتریـــن تولیـــد کننـــده گوشـــی تلفـــن همـــراه در 
ـــد در آن  ـــن کارمن ـــه ای ـــدی ک ـــط تولی ـــت: خ ـــی رود، گف ـــمار م ـــه ش ـــان ب جه

کار می کـــرده تـــا روز 25 فوریـــه تعطیـــل شـــده اســـت.
ـــه  ـــی ک ـــام کارمندان ـــره ای تم ـــرکت ک ـــت ش ـــده اس ـــونگ آم ـــه سامس در بیانی
ـــد دارد  ـــرار داده و قص ـــه ق ـــته اند را در قرنطین ـــورد داش ـــا برخ ـــد مبت ـــا کارمن ب

ـــرد. ـــش بگی ـــا آزمای از آنه
سامســـونگ بخـــش قابـــل توجهـــی از گوشـــی های خـــود را در ویتنـــام و 
هنـــد تولیـــد می کنـــد و کارخانـــه گمـــی محصـــول تولیـــد گوشـــی بـــرای 

ـــت.  ـــوده اس ـــره ب ـــل ک ـــازار داخ ب
ـــا در  ـــروس کرون ـــه وی ـــان ب ـــداد مبتای ـــه تع ـــرده ک ـــام ک ـــی اع ـــره جنوب ک

ـــت. ـــیده اس ـــورد رس ـــه 433 م ـــده و ب ـــر ش ـــور دو براب ـــن کش ای

ــزرگ  ــر ب ــده ذخای ــن دارن ــه پنجمی ــرا روســیه توانســت ب ــس از آنکــه اخی پ
طــا در دنیــا تبدیــل شــود ایــن کشــور همچنــان در حــال جمــع آوری طــا از 

ــازار اســت.  ب
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از اســپوتنیک، بانــک مرکــزی روســیه گــزارش 

داد کــه تــا روز یــک فوریــه حجــم ذخایــر طــای ایــن کشــور بــا عبــور از مــرز 
73.2 میلیــون اونــس بــه 2276.8 تــن رســیده اســت کــه از نظــر ارزش معــادل 

116 میلیــارد دالر اســت.
ــازار  ــا از ب ــن ط ــه 7 ت ــاه ژانوی ــیه در م ــک، روس ــن بان ــزارش ای ــه گ ــا ب بن
ــا  ــی اســت کــه قیمــت طــا طــی روزه ــن در حال ــداری کــرده اســت و ای خری
ــه  ــنبه ب ــرده و در روز پنجش ــی ک ــی را ط ــدی افزایش ــته رون ــای گذش و هفته ه

ــت. ــیده اس ــاالی 1630 دالر رس ــه ب ــم ب ــه ه 1619.20 دالر و روز جمع
اخیــرا روســیه توانســته بــا پشــت ســر گذاشــتن چیــن بــه پنجمیــن دارنــده 

بزرگتریــن ذخایــر طــا در جهــان تبدیــل شــود.
ــه ترتیــب 2452 و 2436  حــاال روســیه شــانه بــه شــانه ایتالیــا و فرانســه  ب
تــن ذخیــره طــا در حــال رقابــت بــر ســر تصاحــب جایگاه هــای ســوم و چهــارم 

ــدگان طــا در جهــان اســت. بزرگ تریــن دارن
روســیه طــی چنــد ســال گذشــته تــاش کــرده اســت تــا بــا جمــع کــردن 
طــا از بــازار، ذخیــره کــردن یــوآن و یــورو و برخــی دیگــر از ارزهــای بین المللــی 
ــود را  ــی خ ــا و ارز خارج ــره ط ــاب ذخی ــارد دالر حس ــهم دالر از 500 میلی س

کاهــش دهــد.

کارخانه سامسونگ در کره تعطیل شد 

مسابقه کشورها برای افزایش ذخایر طال
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نتایــج اولیــه آرای انتخابــات یازدهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی در حــوزه  انتخابیــه شــهر 

ــام شــد.  ــه صــورت رســمی اع ــران ب ته
بــه گــزارش خبرنــگار احــزاب و تشــکل های 
ــج  ــوان، نتای ــگاران ج ــگاه خبرن ــی باش ــروه سیاس گ
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس  اولیــه آرای 
شــورای اســامی در حــوزه انتخابیــه تهــران از 
ســوی ســید اســماعیل موســوی ســخنگوی ســتاد 
ــام شــد. ــه صــورت رســمی اع ــات کشــور ب انتخاب

نتایج اولیه حوزه انتخابیه تهران به شرح زیر است:
1- محمدباقر قالیباف  اصولگرا
اصولگرا 2- مصطفی میرسلیم 
اصولگرا 3- مرتضی آقاتهرانی 
اصولگرا 4- الیاس نادران 
اصولگرا 5- محسن دهنوی 
اصولگرا 6- محمود نبویان 

7- سید احسان خاندوزی    اصولگرا
اصولگرا 8- محسن پیرهادی 
اصولگرا 9- اقبال شاکری  
اصولگرا 10- ابوالفضل عمویی  

اصولگرا 11- فاطمه رهبر 
12- مجتبی توانگر  اصولگرا
اصولگرا 13- بیژن نوباوه وطن 
اصولگرا 14- روح اهلل ایزدخواه 
اصولگرا 15- احمد نادری 

16- عبدالحسین روح االمینی    اصولگرا
اصولگرا 17- سیدنظام موسوی 
اصولگرا 18- زهره الهیان 
اصولگرا 19- مالک شریعتی 
اصولگرا 20-  مهدی شریفیان 

اصولگرا 21- سیدرضا تقوی 
اصولگرا 22-  سمیه رفیعی 

23- سیدعلی یزدی خواه   اصولگرا
24- علی خضریان  اصولگرا
اصولگرا 25- فاطمه قاسمپور 

26- رضا تقی پور انوری  اصولگرا
اصولگرا 27- مجتبی رضاخواه 

28- غام حسین رضوانی   اصولگرا
29- زهره سادات الجوردی   اصولگرا

30- عزت اهلل اکبری تاالرپشتی   اصولگرا
اصولگرا 31- وحید یامین پور 
اصولگرا 32- حمید رسایی 
اصولگرا 33- علی جعفری 

اصاح طلب 34- علیرضا محجوب 
35- محمدصادق شهبازی راد   عدالت خواه
36- سهیا جلودارزاده           اصاح طلب

اصاح طلب  37- مجید انصاری 
اصاح طلب 38- مصطفی کواکبیان 

اصولگرا 39- سید محمد حسینی 
اصولگرا 40- سید محمد آقا میری 

نتایج اولیه آرای منتخبان شهر تهران برای مجلس یازدهم 

ــیاه  ــای س ــه جعبه ه ــت ک ــن گف ــی اوکرای ــت مل ــورای امنی دبیرش
هواپیمــای اوکراینــی بــدون حضــور ایــن کشــور بررســی نخواهــد شــد. 
ـــتقل  ـــات مس ـــزاری اطاع ـــل از خبرگ ـــه نق ـــنا ب ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــت و  ـــورای امنی ـــر ش ـــوف، دبی ـــکی دانیل ـــن]UNIAN[، اولنس اوکرای
دفـــاع ایـــن کشـــور روز جمعـــه دربـــاره بررســـی جعبه هـــای ســـیاه 
هواپیمـــای اوکراینـــی کـــه مدتـــی قبـــل در حادثـــه ای بـــه اشـــتباه 
ــه  ــن بـ ــت: مـ ــرد، گفـ ــقوط کـ ــه و سـ ــرار گرفتـ ــدف قـ ــورد هـ مـ
ــان می دهـــم کـــه هیچ کســـی حـــق  شـــهروندان اوکراینـــی اطمینـ
ـــا  ـــد. آن ه ـــت بزن ـــیاه دس ـــای س ـــه جعبه ه ـــن ب ـــدون اوکرای ـــدارد ب ن
ـــاع  ـــر دف ـــه وزی ـــی، ن ـــچ کس ـــتند. هی ـــران هس ـــر در ته ـــال حاض در ح

و نـــه کســـی دیگـــر بـــه آن هـــا دســـت نمی زنـــد.
دانیلــوف در ادامــه دربــاه پرداخــت غرامــت گفــت: مــن نمی خواهــم 
ــدن و  ــام ش ــال انج ــد در ح ــن رون ــا ای ــرم ام ــی بگی ــا پیش از رخ داده
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــه غرامت ه ــد ک ــاور کنی ــت. ب ــرل اس ــت کنت تح

ــود. ــد ب ــش خواهن رضایت بخ
ــرح  ــی مط ــوف در حال ــارات دانیل ــزارش، اظه ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــه  می شــود کــه محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان ب
ــیاه  ــای س ــاره جعبه ه ــا شــکبه ان.بی.ســی درب ــو ب ــی در گفت وگ تازگ
هواپیمــای اوکراینــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــران بیــش از هــر کســی 
ــت:  ــت، گف ــن جعبه هاس ــات درون ای ــه اطاع ــت یابی ب ــان دس خواه
ــای  ــیاه هواپیم ــای س ــات جعبه ه ــذاری اطاع ــه بارگ ــادر ب ــران ق  ای

ــه  ــیاه را ب ــه س ــران جعب ــود[، ته ــن وج ــا ]ای ــت و ب ــی نیس اوکراین
ــد داد. ــل نخواه ــی تحوی ــای خارج دولت ه

ــق  ــه طب ــرد ک ــار ک ــه اظه ــورمان در ادام ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
قانــون هوانــوردی بین المللــی، ایــران حــق ایــن را داشــت کــه هدایــت 
ــا  ــرد، ام ــده بگی ــر عه ــا را ب ــدن هواپیم ــاقط ش ــاره س ــق درب تحقی
ــا دیگــر  ــه  نرم افزارهــا و تجهیــزات بــه خصوصــی از آمریــکا ی ایــران ب
کشــورهای غربــی احتیــاج دارد تــا بتوانــد اطاعــات درون جعبــه ســیاه 

ــد. ــز گشــایی کن را رم
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران همچنیــن گفــت: مــا درخواســت 
کمــک کردیــم، چــرا آمریــکا بــه مــا کمــک نکــرده اســت؟ ایــن یــک 
ــرا  ــد؟ چ ــزار ندادن ــا نرم اف ــه م ــرا ب ــت. چ ــتانه اس ــر دوس ــئله بش مس

ــد؟ ــا ندادن ــه م تجهیــزات الزم را ب
ــال  ــی در ح ــون کس ــا هم اکن ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــور  ــدون حض ــا ب ــه. م ــت: ن ــت، گف ــایی آن نیس ــرای رمزگش ــاش ب ت
ــیاه  ــای س ــه جعبه ه ــئله، ب ــن مس ــر در ای ــای درگی ــی طرف ه تمام

ــم زد. ــت نخواهی دس

دبیر شورای امنیت ملی اوکراین: 

بدون اوکراین جعبه های سیاه هواپیما بررسی نخواهد شد

ــور  ــتان کل کش ــازی دادس ــای مج ــور فض ــت ام ــت معاون سرپرس
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــت خودروه ــامانی در قیم ــی نابس ــت اصل گفت:عل
علی رغــم درخواســت های مکــرر، مرجعــی بــرای قیمــت گــذاری 

ــت.  ــده اس ــخص نش مش
بــه گــزارش ایســنا، جــواد جاویدنیــا دربــاره افزایــش قیمــت خــودرو 
ــه دادســتانی کل کشــور و  ــادی ب ــروز درخواســت های زی ــا ام گفــت: ت
مرکــز ملــی فضــای مجــازی و پلیــس فتــا داشــتیم کــه مرجــع قیمــت 
ــود  ــایت ها می ش ــن س ــزار ای ــا اب ــود و  ب ــن  ش ــد تعیی ــا بای گذاری ه

براحتــی اقــدام کــرد.
ــروش کاال دو  ــایت های ف ــودرو در س ــت  خ ــذف قیم ــزود: ح وی اف
ــزاری اســت کــه تاطــم  ضــرر دارد، اوال درج قیمت هــا در ســایت ها اب
ــت  ــا اس ــرر دالل ه ــه ض ــوع ب ــن موض ــویم و ای ــه می ش ــازار را متوج ب
ــد،  ــازار را نشــان می دهن ــورم و نابســامانی ب ــه ت ــه ای هســت ک و  آیین
بــه همیــن دلیــل دالالن ســعی دارنــد صــورت مســئله را عــوض کننــد 
ــد، در  ــایت ها بیاندازن ــن س ــردن ای ــا را گ ــش قیمت ه ــر افزای و تقصی

صورتــی کــه اصــا ایــن چنیــن نیســت.
ــور  ــتان کل کش ــازی دادس ــای مج ــور فض ــت ام ــت معاون سرپرس
ــد و  ــزی دارن ــه ری ــی برنام ــای تلگرام ــراد در کانال ه ــزود: بخشــی اف اف
اقداماتــی انجــام می دهنــد و زمانــی کــه قیمــت کاال مشــخص نیســت 

ــه و  ــراد عرض ــن اف ــد، ای ــن می کن ــت را تعیی ــا قیم ــه و تقاض و عرض
ــه و  ــود عرض ــان دادن کمب ــا نش ــد و ب ــاد می کنن ــای کاذب ایج تقاض
ــث  ــد و باع ــاد می کنن ــم ایج ــازار تاط ــای کاذب در ب ــش تقاض افزای
ــژه  ــورت وی ــه ص ــات ب ــن اقدام ــه ای ــوند ک ــا می ش ــش قیمت ه افزای
ــم  ــرد و امیدواری ــرار می گی ــورد بررســی ق ــی م توســط ضابطــان قضای

ــد. ــه برس ــه نتیج ــی ها ب ــن بررس ــر ای ــه زودت هرچ
ــروش  ــایت های ف ــا از روی س ــت: ضــرر دوم حــذف قیمت ه وی گف
ایــن اســت کــه قیمــت گذاری هــا بــه ســمت شــبکه های  کاال 
ــی روی  ــه نظارت ــچ گون ــه هی ــی رود ک ــور م ــارج از کش ــی خ اجتماع

ــدارد. ــود ن ــا وج آن ه
جاویدنیــا افــزود: علــت اصلــی نابســامانی در قیمــت خودروهــا ایــن 
ــت  ــرای قیم ــی ب ــرر، مرجع ــت های مک ــم درخواس ــه علی رغ ــت ک اس
گــذاری مشــخص نشــده اســت و امیداریــم هرچــه زودتــر ایــن نقیصــه 
ــازار خــودرو را شــاهد  ــت در ب ــت ثاب ــم وضعی ــا بتوانی ــران شــود ت جب

باشــیم. 

ســتاد انتخابــات آذربایجــان شــرقی نتایــج 
انتخابــات شهرســتان بســتان آبــاد را منتشــر کــرد 
کــه بــر اســاس آن غامرضــا نــوری به عنــوان 

ــد.  ــاب ش ــتان انتخ ــن شهرس ــده ای نماین
بـه گـزارش تسـنیم، سـتاد انتخابـات آذربایجان 
شـرقی بـا انتشـار اطاعیـه ای نتایـج انتخابـات در 

حـوزه انتخابیـه بسـتان آباد را منتشـر کـرد.
انتخابـات  سـتاد  دبیـر  محمـدزاده  مرتضـی 
آذربایجـان شـرقی اظهـار داشـت: بـر اسـاس نتیجه 
شـمارش آرا در حوزه انتخابیه بسـتان آباد، از مجموع 
47 هـزار و 666 رأی مأخـوذه، آقـای غامرضـا نوری 
بـا 12 هـزار و 707 رأی به عنـوان نماینده این حوزه 

در مجلـس شـورای اسـامی انتخـاب شـد.
وی بــا بیــان اینکــه شــمارش آرا در تمــام 
ــت،  ــده اس ــام ش ــتان تم ــه اس ــای انتخابی حوزه ه
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــق قان ــزود: طب اف

اســامی، هــر نامــزدی کــه 20 درصــد از آرای 
ــوان  ــه عن ــد ب ــب کن ــوذه را کس ــح« مأخ »صحی

نماینــده مــردم انتخــاب می شــود.
تاکنـون نتایـج شـمارش آرا در 6 حـوزه انتخابیه 
اسـتان مشـخص شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن، 
آقایـان: حسـین حاتمی از حـوزه کلیبـر، خداآفرین 
و هورانـد، جعفـر راسـتی از حـوزه شبسـتر، مهـدی 
اسـماعیلی از حـوزه میانـه، یوسـف داودی از حـوزه 
سـراب، احمد محـرم زاده یخفـروزان از حـوزه اهر و 
هریـس و علـی علیـزاده از حوزه مراغه و عجب شـیر 
بـا کسـب حـد نصـاب آرا، بـه عنـوان نماینـدگان 
مـردم در مجلس شـورای اسـامی انتخاب شـده اند.

ــل  ــه، به دلی ــه میان ــوزه انتخابی ــن در ح همچنی
بــه حــد نصــاب نرســیدن آرای نامزدهــا بــرای 
انتخــاب نماینــده دوم ایــن حــوزه، انتخابــات بــه دور 

ــد. ــیده ش دوم کش

احمـد محـرم زاده بـه نماینـده اهـر و هریـس در 
مجلـس شـورای اسـامی انتخاب شـد. 

بـه گـزارش تسـنیم، سـتاد انتخابـات آذربایجان 
انتخابـات در حـوزه  نتایـج  اطاعیـه ای  شـرقی در 

انتخابیـه اهـر و هریـس را اعـام کـرد.
انتخابــات  ســتاد  رئیــس  راســتگو  علیــار 
آذربایجــان شــرقی اظهــار داشــت: بــر اســاس 
نتیجــه شــمارش آرا در حــوزه انتخابیــه اهــر و 
هریــس، از مجمــوع 76 هــزار و 715 رأی مأخــوذه، 
ــزار  ــا 29 ه ــروزان ب ــرم زاده یخف ــد مح ــای احم آق
ــوزه در  ــن ح ــده ای ــوان نماین ــه عن و 826 رأی ب

ــد. ــاب ش ــامی انتخ ــورای اس ــس ش مجل
وی بــا بیــان اینکــه شــمارش آرا در تمــام 
ــت،  ــده اس ــام ش ــتان تم ــه اس ــای انتخابی حوزه ه
افــزود: هیأت هــای اجرایــی انتخابــات در حــال 
تطبیــق نتایــج شــمارش آرا بــا هیأت هــای نظــارت 

و ثبــت نتایــج در ســامانه جامــع انتخابــات هســتند 
ــانی های  ــج، اطاع رس ــت نتای ــض ثب ــه مح ــه ب ک

ــد شــد. رســمی انجــام خواه
گفتنــی اســت تاکنــون نتایــج شــمارش آرا در 5 
حــوزه انتخابیــه اســتان مشــخص شــده اســت کــه 
ــان: حســین حاتمــی از حــوزه  ــر اســاس آن، آقای ب
ــتی از  ــر راس ــد، جعف ــن و هوران ــر، خداآفری کلیب
حــوزه شبســتر، مهــدی اســماعیلی از حــوزه میانــه، 
یوســف داودی از حــوزه ســراب و احمــد محــرم زاده 
یخفــروزان از حــوزه اهــر و هریــس بــا کســب 
ــردم در  ــدگان م ــوان نماین ــه عن حــد نصــاب آرا، ب

ــده اند. ــاب ش ــامی انتخ ــورای اس ــس ش مجل
همچنیــن در حــوزه انتخابیــه میانــه، بــه دلیــل 
ــرای  ــا ب ــیدن آرای نامزده ــاب نرس ــد نص ــه ح ب
ــه  ــات ب ــوزه، انتخاب ــن ح ــده دوم ای ــاب نماین انتخ

ــد. ــیده ش دور دوم کش

هیـــات مرکـــزی نظـــارت بـــر انتخابـــات یازدهمیـــن دوره 
مجلـــس شـــورای اســـامی در اطاعیـــه شـــماره 12 خـــود تاکیـــد 
کـــرد: افـــرادی کـــه از نحـــوه برگـــزاری انتخابـــات شـــکایت 
ــذ رای  ــخ اخـ ــرف مـــدت هفـــت روز از تاریـ ــد ظـ ــد می تواننـ دارنـ
ــتان ها و  ــارت اسـ ــای نظـ ــه هیأت هـ ــود را بـ ــتند خـ ــکایت مسـ شـ
شهرســـتان های مراکـــز حـــوزه انتخابـــه و بـــا دبیرخانـــه شـــورای 

نگهبـــان ارســـال کننـــد. 
ـــت:  ـــده اس ـــان آم ـــورای نگهب ـــه ش ـــا، در اطاعی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــات  ـــاف و عنای ـــر الط ـــار دیگ ـــه ب ـــال را ک ـــدای متع ـــپاس خ ـــد و س حم
خـــود را شـــامل نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران کـــرد و 
مـــردم فهیـــم و آگاه بـــا حضـــور در پـــای صندوق هـــای اخـــذ رای 
امیـــد واهـــی دشـــمنان ملـــت بـــزرگ ایـــران را مبـــدل بـــه یـــأس 
ــای  ــور در عرصه هـ ــر حضـ ــاوه بـ ــه عـ ــد کـ ــت کردنـ ــرده و ثابـ کـ
ــه  ــتیبان والیـــت و گـــوش بـ ــواره پشـ ــات، همـ اجتماعـــی و انتخابـ

فرمـــان رهبـــر خـــود هســـتند.

ــاد  ایـــن اطاعیـــه افـــزود: بدینوســـیله ضمـــن تشـــکر از آحـ
ــارت  ــای نظـ ــه هیات هـ ــامی و کلیـ ــران اسـ ــریف ایـ ــردم شـ مـ
و اجرایـــی سراســـر کشـــور بـــه اطـــاع مـــی رســـاند در اجـــرای 
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــون انتخاب ـــاده 48 قان ـــره 1 م تبص
ــس  ــات مجلـ ــون انتخابـ ــی قانـ ــه اجرایـ ــن نامـ ــاده 69 آییـ و مـ
ـــات  ـــزاری انتخاب ـــوه برگ ـــانی از نح ـــه کس ـــری چنانچ ـــرگان رهب خب
شـــکایت داشـــته باشـــد می تواننـــد ظـــرف مـــدت هفـــت روز از 
ــای  ــه هیأت هـ ــود را بـ ــتند خـ ــکایت مسـ ــذ رای شـ ــخ اخـ تاریـ
ــه  ــوزه انتخابیـ ــز حـ ــتان های مراکـ ــتان ها و شهرسـ ــارت اسـ نظـ
و بـــا دبیرخانـــه شـــورای نگهبـــان بـــه نشـــانی تهـــران، خیابـــان 
ــی،  ــام علـ ــری امـ ــکده افسـ ــه روی دانشـ ــی، روبـ ــام خمینـ امـ
خیابـــان فلســـطین جلویـــی، دبیرخانـــه شـــورای نگهبـــان تســـلیم 

کننـــد.
ـــاده 68  ـــره 2 م ـــتناد تبص ـــه اس ـــت: ب ـــده اس ـــه آم ـــن اطاعی در ای
ـــا  ـــاکی ی ـــخصات ش ـــه مش ـــود ک ـــد ب ـــیدگی خواه ـــل رس ـــکایاتی قاب ش

شـــاکیان، شـــامل نـــام، نـــام خانوادگـــی، شـــماره ملـــی، نـــام پـــدر، 
شـــغل، نشـــانی منـــزل، شـــماره تلفـــن و اصـــل امضـــای شـــاکی را 

ـــد. ـــته باش داش
ایـــن اطاعیـــه افـــزود: همچنیـــن مســـتند بـــه تبصـــره 3 مـــاده 
ـــم  ـــی را مته ـــدرک کس ـــل و م ـــدون دلی ـــاکی ب ـــه ش ـــی ک 68 در صورت
ـــب و  ـــل تعقی ـــد. قاب ـــته باش ـــرا داش ـــوان افت ـــاکی عن ـــل ش ـــد و عم کن

ـــت. ـــری اس پیگی
ـــتین  ـــامی و نخس ـــورای اس ـــس ش ـــن دوره مجل ـــات یازدهمی انتخاب
میـــان  دوره ای پنجمیـــن دوره مجلـــس خبـــرگان رهبـــری همزمـــان 
ــهری، 577  ــعبه شـ ــزار و 112 شـ ــه - 6 هـ ــوزه انتخابیـ در 208 حـ
ـــن 290  ـــرای تعیی شـــعبه روســـتایی و 461 شـــعبه ســـیار اخـــذ رای- ب
نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی و تعییـــن7 نماینـــده مجلـــس 
ـــمالی،  ـــان ش ـــران، خراس ـــه ته ـــوزه انتخابی ـــری در 5 ح ـــرگان رهب خب
ـــه - دوم  ـــح -جمع ـــاعت 8 صب ـــم از س ـــارس و ق ـــوی، ف ـــان رض خراس

ـــد. ـــاز ش ـــفند آغ اس

علت نابسامانی قیمت خودرو از زبان معاون دادستان کل کشور

»غالمرضا نوری« نماینده مردم 
بستان آباد در مجلس یازدهم شد 

»احمد محرم زاده« نماینده اهر و 
هریس در مجلس یازدهم شد 

مهلت هفت روزه شورای نگهبان برای شکایت از نحوه برگزاری انتخابات

نماینده یزد:
حل FATF و کرونا در اولویت 

دستگاه ها باشد

ــورای  ــس ش ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــک عض ی
اســامی گفــت: بــا وجــود همــه مشــکات و هجمــه 
ــد  ــر کشــور وارد کردن هایــی کــه دشــمنان نظــام ب
ــات  ــارکت در انتخاب ــاره مش ــده درب ــام ش ــار اع آم

ــل قبــول اســت.  قاب
ــوی  ــل موس ــید ابوالفض ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
بــا اشــاره بــه میــزان مشــارکت مــردم و حضــور در 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــفند، بی ــات دوم اس انتخاب
جنــگ اقتصــادی کــه دشــمن بــه راه انداختــه اســت 
ــردم و از  ــت معیشــتی م ــم و وضعی و شــرایط تحری
طــرف دیگــر شــیوع ویــروس کرونــا آمــار مشــارکت 
در کل کشــور قابــل قبــول اســت امــا بــا هماهنگــی 
هــای داخلــی ایــن امــکان وجــود داشــت تــا بهتــر 

از ایــن عمــل کــرد.
ــرد:  ــح ک ــس تصری ــزد در مجل ــردم ی ــده م نماین
ان شــاءاهلل نماینــدگان مجلــس آینــده بعــد از اعــام 
نتایــج نهایــی بــا هــم نشســت هایــی داشــته باشــند 
ــت شــور و نشــاط  ــد تقوی ــان بای ــن هــدف آن و اولی
ــای  ــردم پ ــد. م ــه باش ــی در جامع ــاد عموم و اعتم
اهــداف انقــاب ایســتاده انــد. ان شــاءاهلل بــا تصمیــم 
گیــری هــای صحیــح بتوانیــم مشــکات را برطــرف 

کنیــم.
موســوی در پایــان تاکیــد کــرد: اکنــون انتخابــات 
تمــام شــده و بایــد بافاصلــه از ایــن مرحلــه عبــور 
ــت  ــئله FATF  و مدیری ــردن مس ــل ک ــم. ح کنی
اولویــت همــه  در  بایــد  اکنــون  شــیوع کرونــا 

ــد. ــا باش ــتگاه ه دس

ترامپ: 
به دنبال نفت خاورمیانه هستیم 

ترامــپ در اظهاراتــی در بیــن طرفــداران خــود در 
ــه مبــارزه  ــه بهان ــکا ب الس وگاس اذعــان کــرد آمری

بــا داعــش بــه دنبــال نفــت خاورمیانــه اســت. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــه نقــل 
ــکا  ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــرز، دونال از رویت
در اظهاراتــی در جریــان رقابت هــای انتخاباتــی و در 
ــرد  ــان ک ــداران خــود در الس وگاس اذع ــن طرف بی
کــه ارتــش تروریســت آمریــکا بــه بهانــه مبــارزه بــا 

داعــش بــه دنبــال نفــت خاورمیانــه اســت.
دونالــد ترامــپ مدعــی شــد: »مــا داعــش را 
صددرصــد نابــود کردیــم. مــا آن را از ســوریه بیــرون 

ــم.« راندی
رئیس جمهــور آمریــکا اذعــان کــرد: »البتــه 
ــمت  ــن قس ــا ای ــتیم. م ــه داش ــی را نگ ــش نفت بخ
را نگــه داشــتیم. گفتنــد کــه آن )نفــت( از حضــور 

نظامیــان مــا در ســوریه خوشــش می آیــد.«
ترامــپ افــزود: »مــا هــم نیروهایمان را حفــظ کردیم 
ــا نفــت را حفــظ کنیــم. مــا بایســتی در عــراق نیــز  ت
ــن کار را می کــردم و  ــم. مــن ای همیــن کار را می کردی

پــول زیــادی از ایــن نفــت بــه دســت مــی آوردم.«
ــتی  ــز در نشس ــتر نی ــکا پیش ــور آمری رئیس جمه
خبــری در کاخ ســفید بــار دیگــر هــدف از حضــور در 
ســوریه را نفــت ایــن کشــور عنــوان کــرد و گفــت: 

»مــن نفــت را دوســت دارم.«
بیســت و دوم آبــان هــم ترامــپ در دیــدار بــا رجب 
طیــب اردوغــان، همتــای ترکیــه ای خود، در واشــنگتن 
گفــت: آمریــکا نیروهــای خــود را فقــط بــرای حفاظت 

از نفــت در ســوریه نگاه داشــته اســت.
او بار هــا ابــراز تمایــل کــرده کــه نیرو هــای 
آمریکایــی مســتقر در ســوریه بایــد بــه خانــه 
ــای  ــن حــال، بخــش اعظــم نیرو ه ــا ای ــد، ب بازگردن
ــز  ــکا در ســوریه در مناطــق نفت خی ــده آمری باقیمان
ایــن کشــور و در جــوار میادیــن نفتــی حضــور 
نیــز علی رغــم  یافته انــد. رئیس جمهــور آمریــکا 
ــش از ســوریه  ــرای خــروج نیروهای ــم خــود ب تصمی
اعــام کــرده واشــنگتن عاقمنــد اســت حفاظــت از 
نفــت ســوریه را برعهــده بگیــرد و بایــد مراقــب نفــت 

ــود. ــه ای ب ــور خاورمیان ــن کش ای
در ایــن میــان، وزارت دفــاع روســیه ارتــش 
ــت  ــاق نف ــات قاچ ــک در عملی ــه کم ــکا را ب آمری
ــرده و  ــم ک ــور مته ــن کش ــارج از ای ــه خ ــوریه ب س
بــا انتشــار عکس هــای ماهــواره ای از میادیــن نفتــی 
ــوع را  ــن موض ــت ای ــرل آمریکاس ــت کنت ــه تح ک

ــت. ــوده اس ــات نم اثب

فرماندار تبریز:
منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم 

ــمارش آرا  ــه ش ــان اینک ــا بی ــز ب ــدار تبری فرمان
ــه اتمــام رســیده اســت، گفــت: منتظــر  ــز ب در تبری

ــتیم.  ــان هس ــورای نگهب ــه ش تأییدی
ــان  ــا بی ــدوی ب ــروز مه ــزارش تســنیم، به ــه گ ب
ــیده  ــام رس ــه اتم ــز ب ــمارش آرا در تبری ــه ش اینک
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــر تأییدی ــت: منتظ ــت، گف اس

ــتیم. هس
فرمانــدار تبریــز بــا اشــاره بــه ارســال الکترونیکی 
ــداری  ــه فرمان و کاغــذی صورت جلســه صندوق هــا ب
ــده  ــزرگ باقی مان ــدوق ب ــمارش 15 صن ــت: ش گف
هــم بــه اتمــام رســیده و صورت جلســه ها بــه 

ــت. ــیده اس ــدی رس ــت جمع بن ــداری جه فرمان
مهــدوی خاطرنشــان کــرد: نتایــج تــا ایــن لحظــه 
بــرای فرمانــداری مشــخص اســت ولــی بایــد نتایــج 
ــته  ــت داش ــان مطابق ــورای نگهب ــج ش ــا نتای ــا ب م

باشــد تــا اعــام کنیــم.
وی از اعــام نتایــج تبریــز اجتنــاب کــرد و افــزود: 
ــج  ــداد و نتای ــان اع ــورای نگهب ــه ش ــی ک ــا زمان ت
ــز اعــام  ــات تبری صندوق هــا را اعــام نکنــد، انتخاب
نمی شــود و پــس از تأییدیــه شــورای نگهبــان 

ــرد. ــم ک ــی خواهی آگه
ــج  ــی اعــام نتای ــان تقریب ــورد زم مهــدوی در م
در تبریــز، گفــت: زمــان دقیقــی قابــل بیــان نیســت 
ــه  ــی ک ــده در صورت ــاعت آین ــدود دو س ــی ح ول
شــورای نگهبــان تأییــد کــرده باشــد، می توانــد 

ــام شــود. اع

سلیمی: 
مردم با حضور در پای صندوق های رأی 

نقشه دشمنان را نقش برآب کردند

مجلــس  مســتقلین  فراکســیون  عضــو  یــک 
شــورای اســامی گفــت: مــردم بــا حضــور گســترده 
ــر  ــی ب ــت محکم ــای رای مش ــدوق ه ــای صن در پ

ــد.  ــادی آن کوبیدن ــکا و ای ــان آمری ده
ــاره  ــا اش ــلیمی ب ــر س ــنا، اصغ ــزارش ایس ــه گ ب
ــات  ــه حضــور و مشــارکت خــوب مــردم در انتخاب ب
ــه خاطــر  ــا بیــان اینکــه مــردم ب روز دوم اســفند، ب
منافــع ملــی و نظــام اســامی پــای صنــدوق هــای 
ــای  ــردم در پ ــور م ــرد: حض ــار ک ــد، اظه رای آمدن
صنــدوق هــای رای نقشــه دشــمنان را نقــش بــرآب 

کــرد.
ســخنگوی کمیســیون امــور داخلــی کشــور 
ــور  ــا حض ــردم ب ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوراها ب و ش
مشــت  رای،  صندوق هــای  پــای  در  حداکثــری 
ــد،   ــر دهــان آمریــکا و ایــادی آن کوبیدن محکمــی ب
تصریــح کــرد: هرکســی کــه رای مــی دهــد در 
سرنوشــت چهارســاله کشــور، منطقــه و شــهر خــود 

نقــش دارد.
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس تصریــح کرد: 
ــتی  ــادی و معیش ــکات اقتص ــود مش ــا وج ــردم ب م
ــا  ــد. ان شــاءاهلل ب ــای صنــدوق هــای رای آمدن ــه پ ب
ــا پشــتوانه مردمــی  شــکل گیــری مجلســی قــوی ب

بتوانیــم بــه رویارویــی بــا مشــکات برویــم.

نماینده مردم سنندج:
نظام و دولت پیام حضور مردم را 

دریافت کنند

یــک عضــو فراکســیون مســتقلین مجلس شــورای 
اســامی تاکیــد کــرد: علــی رغــم وضعیــت معیشــتی 
مــردم و تــورم، مشــارکت مــردم در انتخابــات نســبتا 

بــد نبــود امــا انتظــار بیــش از ایــن بــود. 
ــا  ــوی ب ــن عل ــید احس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
ــردم در  ــور م ــارکت و حض ــزان مش ــه می ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــفند بی ــات دوم اس انتخاب
شــرایط اقتصــادی و تنــزل وضعیــت معیشــتی 
ــوان  ــی ت ــن، م ــش قیمــت بنزی ــد از افزای ــردم بع م
گفــت کــه مشــارکت مــردم در انتخابــات بــه نســبت 

ــود. ــد نب ب
ــه  ــس در ادام ــنندج در مجل ــردم س ــده م نماین
ــرای  ــام ب ــک پی ــات ی ــن انتخاب ــان اینکــه »ای ــا بی ب
ــی  ــرد: در جای ــح ک ــت«،  تصری ــام داش ــت و نظ دول
ــدارد.  ــول نباشــد، اندیشــه و تعقلــی وجــود ن کــه پ
ــرای  ــه ب ــردم و کســانی اســت ک ــا م ــروز حــق ب ام
امــرار معــاش خــود دچــار مشــکل بــوده و زندگــی 
ســختی را ســپری مــی کننــد. نظــام و دولــت بایــد 

ــد. ــت کنن ــات را دریاف ــن انتخاب ــام ای پی
ــد  ــس تاکی ــران مجل ــیون عم ــو کمیس ــن عض ای
ــده ای از  ــات، ع ــن انتخاب ــوع در ای ــرد: در مجم ک
ــد  ــراد کارآم ــده ای از اف ــد و ع ــوب آمدن ــراد خ اف
ــوی و  ــده ق ــس آین ــاءاهلل مجل ــد. ان ش ــار رفتن کن
ــردم را حــل  ــد مشــکات م ــا بتوان ــد باشــد ت کارآم

ــد. کن

دلنوشته

در
تنازع
»بقا«

و
»فنا«

مقدماِت 
جنایت 

فراهم
می شود !

)اکبر عظیم نیا(

اگهی فقدان مدرک تحصیلی
ـــب ســـیروس  ـــی اینجان ـــارغ التحصیل ـــدرک ف م
عبـــاس زاده فرزنـــد حســـین  بـــه شـــماره 
شناســـنامه 555 صـــادره از حـــوزه 4 مراغـــه در 
مقطـــع کارشناســـی ارشـــد ناپیوســـته رشـــته 
علـــوم سیاســـی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی 
ــماره 16/ ــا شـ ــران بـ ــات تهـ ــوم و تحقیقـ علـ

ـــار  ـــد اعتب ـــت و فاق ـــده اس ـــود گردی ـــانزده مفق ش
ـــل  ـــود اص ـــی ش ـــا م ـــده تقاض ـــد. از یابن ـــی باش م
ـــابور  ـــامی نیش ـــگاه آزاد اس ـــه دانش ـــدرک را ب م
ـــوار پژوهـــش- دانشـــگاه  ـــه نشـــانی) نیشـــابور- بل ب
ـــش  ـــور دان ـــد نیشـــابور- اداره ام آزاد اســـامی واح

آموختـــگان( ارســـال نمایـــد.



یک شنبه 04 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 682 3روزنامه سراسری عجب شیر  
آغاز واریز سود سهام عدالت

ــود  ــز س ــازی از واری ــازمان خصوصی س ــس س رئی
ســهام عدالــت از ســاعت 8:00 صبــح دیــروز )شــنبه، 

ســوم اســفند( بــه حســاب مشــموالن خبــر داد. 
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا صالــح بــا بیــان اینکه 
ــا  ــه بانک ه ــروز ب ــح دی ــت صب ــاعت هش ــک س چ
ــود  ــا س ــرد: بانک ه ــار ک ــود، اظه ــل داده می ش تحوی

ــد. ــز می کنن ــه حســاب مشــموالن واری را ب
ــت  ــه »اولوی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــدام مشــموالن اســت؟« پاســخ داد:  ــه ک پرداخــت ب
ــفندماه  ــان اس ــا پای ــود ت ــم س ــول داده بودی ــا ق قب
ــدی  ــن جمع بن ــه ای ــت ب ــا در نهای ــود ام ــز ش واری
رســیدیم کــه زودتــر بــه دســت مشــموالن برســد تــا 

ــند. ــته باش ــری داش ــد باالت ــدرت خری ق
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی درمــورد میــزان 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــت: ب ــز گف ــت نی ــهام عدال ــود س س
یــک میلیــون ســهم دارنــد 250 هــزار تومــان تعلــق 

می گیــرد.
بــه طــور کلــی جمــع کل مشــموالن ســهام 
عدالــت بیــش از 49 میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن 
ــات  ــد حی ــر در قی ــون نف ــش از 46 میلی ــزان بی می

ــتند. هس
در ســال 1395 بــه ازای هــر ســهم یــک میلیــون 
تومانــی، 150 هــزار تومــان ســود پرداخــت شــد و در 
ســال 1396 نیــز بــه ایــن میــزان ســهام، 175 هــزار 

تومــان ســود تعلــق گرفتــه بــود.

رئیس سازمان دامپزشکی:
فرآورده دامی مجاز تهیه کنید

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور اعــام کــرد 
ــه   ــن هفت ــردم چندی ــامت م ــظ س ــرای حف ــه ب ک
ــی  ــی و خانگ ــوان خوراک ــوع حی ــش واردات هرن پی
بــه ایــران از کشــورهای آلــوده بــه کرونــا تــا اطــاع 

ــوع شــد.  ــوی ممن ثان
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا رفیعــی پــور بــا بیان 
اینکــه کرونــا ویــروس ابتــدا بیمــاری مشــترک بیــن 
انســان و حیوانــات بــوده ولــی ایــن ویــروس در طول 
زمــان و در کشــور چیــن مشــخص شــد کــه از 
انســان بــه انســان هــم قابلیــت انتقــال دارد، گفــت: 
در حــال حاضــر ایــن ویــروس از حیــوان بــه انســان 

ــود. ــل نمی ش منتق
ــه  ــم ک ــه می کنی ــردم توصی ــه م ــه داد:ب وی ادام
ــز،  ــت قرم ــی، گوش ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه هم
مــرغ، ســایر ماکیــان و همچنیــن دام و طیــور 
ــده  ــد ش ــاز و تایی ــاری مج ــان را از مج ــده وآبزی زن
در شــبکه توزیــع ســازمان دامپزشــکی تهیــه کننــد 
ــت  ــا شناســنامه دار و هوی ــن فرآورده ه و بایســتی ای
ــت  ــاز تح ــز مج ــام مراک ــن تم ــند.  همچنی دار باش
نظــر دامپزشــکی هســتند و بیماری هــای مشــترک 
بیــن انســان و دام بررســی می شــود، بنابرایــن 
مــردم بــا خیــال راحــت می تواننــد ایــن محصــوالت 

ــد. ــرف کنن را مص
رئیــس ســازمان دامپزشــکی اضافــه کــرد: ممکــن 
ــان در  ــدگان و آبزی ــروش دام، پرن ــد و ف اســت خری
ــارت  ــت نظ ــه تح ــد ک ــاق بیفت ــی اتف ــازار روزهای ب
دامپزشــک نباشــد، کــه ایــن می توانــد خطــر ایجــاد 
بیمــاری مشــترک بیــن انســان و حیــوان را داشــته 

باشــد.
ــی ســه  ــان گفت:طــی دو  ال ــور در پای رفیعــی پ
هفتــه گذشــته ورود هرنــوع حیــوان خوراکــی و 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــوده ب ــورهای آل ــی از کش خانگ
خصوصــا چیــن بــه ایــران از مجــاری هوایــی، 
دریایــی، زمینــی  و ریلــی تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع  
شــد و  ایــن ممنوعیــت زمانــی برطــرف مــی شــود 
کــه وزارت بهداشــت اعــام کنــد شــرایط کشــور از 

ــاک اســت. ــاری پ ــر بیم نظ

وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: 
علیرغـــم آنکـــه بـــرای حمایـــت از تولیـــد داخـــل 
ـــذ، واردات  ـــی مناف ـــا از برخ ـــتیم ام ـــاش هس در ت
ـــاق  ـــه قاچ ـــود ک ـــی ش ـــام م ـــمی کاال انج ـــبه رس ش

نیســـت. 
ـــم  ـــی در مراس ـــا رحمان ـــر، رض ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــی  ـــای فن ـــی توانمندی ه ـــگاه معرف ـــه نمایش افتتاحی
ـــا  ـــا ب ـــم االنبی ـــازندگی خات ـــرارگاه س ـــی ق و مهندس
بیـــان اینکـــه امســـال ســـال حماســـی بـــرای مـــا 
بـــود گفـــت: چندیـــن نمایشـــگاه عرضـــه محـــور 
و تقاضـــا محـــور در طـــول ســـال جـــاری برگـــزار 
ــای  ــا و نیازهـ ــران توانمندی هـ ــه صنعتگـ ــد کـ شـ

خـــود را اعـــام کردنـــد.
وی امســـال را فرصتـــی مناســـب دانســـت کـــه 
ـــد: در  ـــادآور ش ـــد و ی ـــاد ش ـــا ایج ـــر تحریم ه ـــر اث ب
ـــه  ـــل در درج ـــاخت داخ ـــه س ـــدی ک ـــرایط جدی ش
ـــتور کار  ـــه را در دس ـــن برنام ـــت، چندی ـــت اس اهمی
ـــد و  ـــظ تولی ـــا اوالً حف ـــن آنه ـــه مهمتری ـــتیم ک داش
ـــد  ـــع جدی ـــعه صنای ـــاً توس ـــود و ثانی ـــتغال موج اش

ـــود. ب
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا تأکیـــد 
ـــارد دالر  ـــادل 12 میلی ـــال 97 مع ـــه در س ـــر اینک ب
واردات کمتـــر از ســـال 96 داشـــتیم، اظهـــار داشـــت: 
در ســـال آتـــی نیـــز قـــرار اســـت برنامـــه ریـــزی 
ـــاخت  ـــه س ـــارد دالر ارز را ب ـــادل 10 میلی ـــم مع کنی

ـــم. ـــل کنی ـــل تبدی داخ

ــای  ــه توانمندی هـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ رحمانـ
ــوالد،  ــه فـ ــای مختلـــف از جملـ ــا در حوزه هـ مـ
آلومینیـــوم، کاشـــی و ســـرامیک، ســـیمان و 
غیـــره بیـــش از نیـــاز داخـــل اســـت، تصریـــح 
ــان  ــا همچنـ ــی از حوزه هـ ــا در برخـ ــرد: امـ کـ
وابســـتگی داشـــتیم کـــه در ســـال جـــاری 
ــوان  ــه عنـ ــد. بـ ــع شـ ــا مرتفـ ــی از آنهـ بخشـ
ـــنگین  ـــتیک س ـــن الس ـــال 97، تأمی ـــال در س مث
یکـــی از معضـــات مـــا بـــود و تولیـــد داخـــل 
ـــا  ـــی داد. ام ـــواب م ـــاز را ج ـــد نی ـــا 30 درص تنه
ــد  ــت تولیـ ــتیم ظرفیـ ــاری توانسـ ــال جـ در سـ
الســـتیک ســـنگین را بـــه 55 درصـــد و در 
ـــن  ـــانیم. ضم ـــد برس ـــه 100 درص ـــال 1400 ب س

ــًا  ــواری کامـ ــتیک سـ ــد السـ ــه در تولیـ اینکـ
ــتیم. ــا هسـ خودکفـ

وی افـــزود: در تولیـــد الکتـــرود گرافیکـــی 
ــن  ــوگاه ایـ ــوان گلـ ــه عنـ ــوالد، بـ ــت فـ در صنعـ
صنعـــت معضـــل داشـــتیم کـــه بـــا کمـــک 
ـــز  ـــوزه نی ـــن ح ـــان در ای ـــش بنی ـــرکت های دان ش
بـــه خودکفایـــی رســـیده ایم. 21 بهمـــن امســـال 
وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و وزارت نفـــت 
قـــراردادی امضـــا کردنـــد کـــه براســـاس آن تـــا 
ــه  ــوزنی کـ ــارد دالر ُکک سـ ــک میلیـ ــقف یـ سـ
ــرود  ــرد دارد و الکتـ ــوم کاربـ ــع آلومینیـ در صنایـ
کار  بـــه  فـــوالد  گرافیکـــی کـــه در صنایـــع 
ـــمن  ـــد. دش ـــد ش ـــد خواه ـــل تولی ـــی رود، در داخ م

فکـــر می کـــرد بـــا تحریـــم الکتـــرود گرافیکـــی 
می توانـــد صنعـــت فـــوالد مـــا را متوقـــف کنـــد 

امـــا ایـــن اتفـــاق نیفتـــاد.
وزیـــر صنعـــت خاطرنشـــان کـــرد: در بخـــش 
ــا کمتـــر  آلومینیـــوم نیـــز ذخایـــر بوکســـیتی مـ
ـــت  ـــن اس ـــوع فلنی ـــا از ن ـــر م ـــاً ذخای ـــوده و عمدت ب
کـــه در دنیـــا تکنولـــوژی رایجـــی نـــدارد امـــا بـــا 
ــتفاده از  ــتیم اسـ ــم توانسـ ــرارگاه خاتـ ــک قـ کمـ

تکنولـــوژی را بومـــی کنیـــم.
ــد  ــته 31 درصـ ــال گذشـ ــه وی، سـ ــه گفتـ بـ
کاهـــش واردات کاالهـــای مصرفـــی داشـــتیم امـــا 
ــه  ــم کـ ــتی هایی داریـ ــا نشـ ــی از حوزه هـ در برخـ
ـــاق  ـــی قاچ ـــت ول ـــمی اس ـــبه رس ـــی ش کاالی واردات
ــور  ــه کشـ ــذی بـ ــود و از منافـ ــوب نمی شـ محسـ

یـــد. می آ
رحمانـــی ادامـــه داد: امســـال 1600 ردیـــف 
ــه در  ــم کـ ــوع کردیـ ــی را ممنـ ــه وارداتـ تعرفـ
جهـــت حمایـــت از تولیـــد داخـــل بـــود چـــون 
ــدازه  ــه انـ ــی بـ ــر کاالیـ ــون اگـ ــاس قانـ براسـ
ـــوع  ـــود، واردات آن ممن ـــد ش ـــل تولی ـــاز داخ نی

اســـت.
ــاخت  ــد سـ ــر می کننـ ــی فکـ ــزود: برخـ وی افـ
داخـــل گـــران تمـــام می شـــود امـــا عمـــده 
ــر از  ــد کمتـ ــل 50 درصـ ــد داخـ ــای تولیـ کاالهـ
قیمـــت تمـــام شـــده واردات نیـــاز بـــه ســـرمایه 

گـــذاری دارد. 

در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های قرارگاه خاتم االنبیا مطرح شد

انتقاد وزیر صمت از واردات شبه رسمی کاال از برخی منافذ

مدیـــر پـــروژه ســـرمایه گذاری اشـــتغال فراگیـــر روســـتایی وزارت 
ـــر نیســـت  ـــت تســـهیات دی ـــرای دریاف ـــه هیچـــگاه ب ـــان اینک ـــا بی کار ب
ـــته  ـــده داش ـــر کاری ای ـــروع ه ـــل از ش ـــرد: قب ـــه ک ـــان توصی ـــه جوان ب

ـــد.  ـــری کنن ـــتیبانی و پیگی ـــود را پش ـــرح خ ـــد ط ـــا بتوانن ـــند ت باش
ـــروع  ـــرای ش ـــرد: ب ـــار ک ـــدی اظه ـــن اس ـــنا، رامی ـــزارش ایس ـــه گ ب
کار نیازمنـــد داشـــتن ایـــده هســـتیم و نداشـــتن طـــرح و ایـــده در 

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــزرگ تبدی ـــل ب ـــک معض ـــه ی ـــر ب ـــال حاض ح
ـــول  ـــده محص ـــام ش ـــت تم ـــون قیم ـــا چ ـــور م ـــت: در کش وی گف
پاییـــن اســـت هـــر چیـــزی کـــه تولیـــد شـــود و زمینـــه صـــادرات 
ــای  ــه طـ ــات کـ ــا ضایعـ ــت. مثـ ــر اسـ ــد توجیه پذیـ ــته باشـ داشـ
ــادر  ــوان آن را صـ ــزوده دارد و می تـ ــه، ارزش افـ ــام گرفتـ ــیاه نـ سـ
ـــر  ـــن اگ ـــر ای ـــت بناب ـــن اس ـــده آن پایی ـــام ش ـــت تم ـــون قیم ـــرد چ ک
ضایعـــات جمـــع اوری و صـــادر شـــود ارزش افـــزوده زیـــادی بـــرای 

کشـــور بـــه دنبـــال دارد.

بسیاری از طرح های اشتغال بازار صادراتی دارند
مدیـــر ســـرمایه گذاری پـــروژه اشـــتغال فراگیـــر روســـتایی 
وزارت کار دربـــاره بـــازار صادراتـــی طرح هـــای اشـــتغال گفـــت:در 
حـــال حاضـــر بســـیاری از طرح هـــا بـــازار صادراتـــی دارنـــد؛ 
محصـــوالت گلخانـــه ای و صیفی جـــات و همچنیـــن زعفـــران در 
بســـته بندی های مرغـــوب صـــادر می شـــوند. در بحـــث صنایـــع 
ـــارج  ـــود را در خ ـــدف خ ـــای ه ـــه بازاره ـــرکتها ک ـــری ش ـــتی یکس دس
ــد  ــال تولیـ ــازار در حـ ــاز بـ ــاس نیـ ــر اسـ ــد بـ ــایی کرده انـ شناسـ
هســـتند و نمونـــه بـــارز آن تولیـــد و عرضـــه انـــواع تابلـــو فـــرش 

بـــوده اســـت.  

اســـدی دربـــاره نظـــارت بـــر طرح هـــای اشـــتغال نیـــز گفـــت: 
وام هـــای پرداختـــی بـــرای اشـــتغال روســـتایی بایـــد در محل هـــای 
ـــن  ـــه همی ـــر را ب ـــامانه ناظ ـــبختانه س ـــود. خوش ـــه ش ـــر هزین ـــورد نظ م
منظـــور طراحـــی و راه انـــدازی کرده ایـــم و عـــاوه بـــر آن در تمـــام 
ـــرفت  ـــزان پیش ـــه می ـــم ک ـــم داری ـــارت ه ـــه نظ ـــک کمیت ـــتانها ی اس
ـــود،  ـــراف ش ـــار انح ـــرح دچ ـــه ط ـــد و چنانچ ـــی می کن ـــرح را بررس ط

پـــول را بـــه سیســـتم برمی گردانیـــم.

بیشترین طرح های اشتغال متعلق به بخش کشاورزی است
ــای  ــترین طرح هـ ــه بیشـ ــش کـ ــن پرسـ ــه ایـ ــخ بـ وی در پاسـ

ـــهم  ـــر س ـــال حاض ـــت: در ح ـــت؟ گف ـــهایی اس ـــه بخش ـــتغال در چ اش
بخـــش کشـــاورزی بیشـــتر از دو بخـــش صنعـــت و خدمـــات اســـت 
ــت،  ــور اسـ ــاورزی محـ ــا کشـ ــتاهای مـ ــاخت روسـ ــون زیرسـ و چـ
بیشـــترین طرح هـــای اشـــتغال هـــم بـــه ســـمت کشـــاورزی رفتـــه 

اســـت.
ـــش  ـــا در گرای ـــا عمدت ـــاورزی طرح ه ـــش کش ـــت: در بخ ـــدی گف اس
ـــاید  ـــت. ش ـــوده اس ـــژاد دام ب ـــاح ن ـــا و اص ـــی، گلخانه ه ـــان داروی گیاه
ـــد و  ـــر کار کنن ـــه نف ـــه س ـــک ب ـــی نزدی ـــداری 100 رأس ـــک دام در ی
ـــا  ـــن مجموعه ه ـــه ای ـــول ب ـــی پ ـــی وقت ـــد ول ـــم باش ـــتغال ک ـــداد اش تع
ــتا  ــادی روسـ ــب وکار و آبـ ــق کسـ ــب رونـ ــود، موجـ ــق می شـ تزریـ

می شـــود.
ـــق  ـــتغال در مناط ـــعه اش ـــدف توس ـــا ه ـــتایی ب ـــتغال روس ـــرح اش ط
محـــروم روســـتایی، عشـــایری و مـــرزی در دســـتور کار وزارت 
ــه  ــه گفتـ ــت. بـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ تعـ
ــری از  ــب جلوگیـ ــرح موجـ ــن طـ ــق ایـ ــرای موفـ ــان، اجـ کارشناسـ
ـــق  ـــدگاری در مناط ـــش مان ـــهرها، افزای ـــه ش ـــتاییان ب ـــرت روس مهاج
ـــی  ـــود.  ط ـــای کار می ش ـــان جوی ـــرای جوان ـــتغالزایی ب ـــتایی و اش روس
ـــتای  ـــص در راس ـــد و خال ـــغل جدی ـــزار ش ـــته 197 ه ـــال گذش دو س
طـــرح اشـــتغال روســـتایی ایجـــاد شـــده و تـــا پایـــان امســـال 100 
ـــرار  ـــه ق ـــتایی تحـــت پوشـــش بیم ـــاغان مناطـــق روس ـــر از ش ـــزار نف ه

می گیرنـــد.

درحالـــی کـــه کارگـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی )FATF( از قـــرار 
ــک  ــس کل بانـ ــر داد، رییـ ــیاه خبـ ــت سـ ــران در لیسـ ــن ایـ گرفتـ
مرکـــزی در واکنـــش بـــه ایـــن تصمیـــم تصریـــح کـــرد: عملکـــرد 
بانـــک مرکـــزی در طـــول یک ســـال گذشـــته ایـــن اطمینـــان 
خاطـــر را نـــزد مـــردم عزیـــز ایجـــاد کـــرده اســـت کـــه چنیـــن 
وقایعـــی، مشـــکلی بـــرای تجـــارت خارجـــی ایـــران و ثبـــات نـــرخ 

ارز ایجـــاد نخواهـــد کـــرد. 
ــک  ــس کل بانـ ــی، رییـ ــر همتـ ــنا، عبدالناصـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
ـــژه  ـــروه وی ـــان کارگ ـــه دیده ب ـــر ک ـــن خب ـــه ای ـــش ب ـــزی در واکن مرک
ـــرار  ـــروه ق ـــن کارگ ـــیاه ای ـــت س ـــران در لیس ـــه ای ـــرد ک ـــام ک ـــی اع مال
ـــر،  ـــار دیگ ـــت: ب ـــتاگرام نوش ـــود در اینس ـــه خ ـــت، در صفح ـــه اس گرفت
ـــودرا  ـــران، خ ـــردم ای ـــا م ـــدس ب ـــغالگر ق ـــم اش ـــکا و رژی ـــمنی آمری دش
ـــورد  ـــه FATF در م ـــان مجموع ـــه کارشناس ـــت باتوصی ـــب مخالف درقال
ـــورد  ـــود در  م ـــدات خ ـــه تعه ـــل ب ـــه عم ـــران در زمین ـــه ای ـــی ک گام های
ـــول شـــویی انجـــام داده اســـت  ـــی تروریســـم و پ ـــن مال ـــا تأمی ـــارزه ب مب

ـــان داد. نش

ـــتان 1395  ـــی از تابس ـــر فن ـــی و غی ـــار سیاس ـــن رفت ـــزود: ای وی اف
ـــای  ـــی ه ـــه جوی ـــورت بهان ـــت. گاه بص ـــته اس ـــه داش ـــروز ادام ـــا ام ت
غیـــر فنـــی درجریـــان مجمـــع FATF توســـط نماینـــده آمریـــکا و 
ـــال  ـــرای اخ ـــاش ب ـــورت ت ـــز بص ـــش وگاه نی ـــم پیمان ـــورهای ه کش

ـــی. ـــای کارشناس ـــزارش ه در گ

ــه  ــام بیانیـ ــه در تمـ ــی کـ ــت: درحالـ ــه گفـ ــی در ادامـ همتـ
هـــای مجمـــع گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی، مشـــخص بـــود کـــه 
کشـــور مـــا گام هـــای بلنـــدی در ایـــن مســـیر برداشـــته اســـت. 
مـــردم عزیزمـــان خـــوب میداننـــد کـــه در ایـــن دوران ســـخت 
ــی  ــی و مالـ ــام پولـ ــارحداکثری، نظـ ــه وفشـ ــای ظالمانـ تحریمهـ
ــا  ــری بـ ــم ناپذیـ ــات تحریـ ــت ارتباطـ ــته اسـ ــورمان توانسـ کشـ
ـــرار  ـــوب FATF برق ـــارج از چارچ ـــا، خ ـــی دنی ـــی و مال ـــام پول نظ
ـــدازی و  ـــنگ ان ـــی ازس ـــای ناش ـــادی تهدیده ـــد زی ـــا ح ـــه ت ـــد ک کن
ـــا  ـــز، ب ـــزی نی ـــک مرک ـــت. بان ـــرده اس ـــار ک ـــکا را مه ـــمنی امری دش
همراهـــی ســـایر بخشـــهای اقتصـــادی، مســـیرخود را در جهـــت 
ــه  ــدون وقفـ ــور، بـ ــاری کشـ ــای تجـ ــاختن نیازهـ ــر آورده سـ بـ

انجـــام خواهـــد داد.
ـــول   ـــزی در ط ـــک مرک ـــرد بان ـــرد: عملک ـــح ک ـــان تصری وی در پای
ــز  ــردم عزیـ ــزد مـ ــر را نـ ــان خاطـ ــته ایـــن اطمینـ ــال گذشـ یک سـ
ـــارت  ـــرای تج ـــکلی ب ـــی، مش ـــن وقایع ـــه چنی ـــت ک ـــرده اس ـــاد ک ایج

خارجـــی ایـــران و ثبـــات نـــرخ ارز ایجـــاد نخواهـــد کـــرد.

مدیر پروژه سرمایه گذاری اشتغال فراگیر اعالم کرد:

برای گرفتن وام هیچ وقت دیر نیست

FATF واکنش همتی به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه

مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی شود

شــرایط کنونــی کشــور بــر رونــق بخشــیدن بــه 
ــی ارکان  ــه و تمام ــز یافت ــی تمرک ــادرات غیرنفت ص
جمهــوری اســامی نیــز بــر آن تاکیــد دارنــد، 
ــود را  ــای خ ــه ه ــد برنام ــم بای ــازان ه ــم س تصمی
ــا  ــت واردات ب ــی و ممنوعی ــع مل ــر مناف ــق ب منطب

ــد.  ــال کنن ــل دنب ــاخت داخ ــرد س رویک
ــی  ــارت خارج ــزان تج ــا، می ــزارش ایرن ــه گ  ب
کشــور در دوره 10 ماهــه امســال ) منتهــی بــه 
دی( رقــم 72 میلیــارد دالر را نشــان داد کــه از ایــن 
رقــم  36 میلیــارد دالر مربــوط بــه واردات بــوده کــه 
85 درصــد آن را مــواد اولیــه و ماشــین آالت خــط 

تولیــد تشــکیل مــی دهــد.
دســت انــدرکاران بخــش هــای اقتصــادی و 
تجــاری برایــن امــر تاکیــد دارنــد کــه سیاســتگذاران 
حــوزه تجــارت خارجــی بــا اولویــت ســنجی و 
ــتر  ــوع بیش ــه تن ــدف، زمین ــای ه ــترش بازاره گس
ــن مهــم  صــادرات کشــورمان را فراهــم ســازند و ای
در عرصــه صــادرات غیــر نفتــی مــورد تاکیــد اســت.

ایــن  بــا  اقتصــاد کشــور  بخــش  مســووالن 
رویکــرد برنامــه هــا دنبــال مــی کننــد کــه تقویــت 
ــا راه  ــدی تنه ــل ج ــک اص ــوان ی ــه عن ــادرات ب ص
نجــات کشــور اســت و ایــن مهــم همــواره در کلیــه 
برنامــه هــا مــورد پشــتیبانی و حمایــت قــرار گیــرد.

انــدرکاران  دســت  گفتــه  بــه  کــه  اکنــون 
ــی  ــای نفت ــده ای از درآمده ــش عم ــادی، بخ اقتص
دچــار آســیب شــده و ارز مــورد نیــاز بــرای واردات 

از محــل صــادرات تأمیــن می شــود، بایــد سیاســت 
هــای حمایتــی بــرای رونــق صــادرات مســتمر 

ــود. ــال ش دنب
توســعه  سیاســت  برپایــه  اینکــه  واقعیــت 
هــم  را  تولیــد  زنجیره هــای  می تــوان  صــادرات 
تکمیــل ســاخت و انتظــار ایــن اســت کــه بــا 
ــع  ــر مناف ــق ب ــجم و منطب ــای منس تصمیم گیری ه

ــش را  ــن بخ ــادی، ای ــدرکاران اقتص ــت ان ــی دس مل
ــد. ــت کنن تقوی

ــال 99  ــور در س ــرایط کش ــرای ش ــداوری ب پیش
ــا  ــم ه ــا و تحری ــت ه ــا محدودی ــت، ام ــاد اس زی
همــواره عاملــی بــرای خودبــاوری در بخــش تولیــد 
ــادرات  ــه ص ــیدن ب ــق بخش ــرای رون ــه ای ب و زمین
اســت و انتظــار مــی رود ســال آینــده هــم موفقیــت  

ــام  ــد و از تم ــور باش ــادرات کش ــد و ص ــرای تولی ب
ــود. ــری ش ــره گی ــای الزم به ظرفیت ه

امســـال در بخـــش معـــدن وصنایـــع معدنـــی 
ـــارد دالر  ـــل 10 میلی ـــادرات حداق ـــه ص ـــتیابی ب دس
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــده و ای ـــی ش ـــش بین پی
ـــاخته،  ـــم را گســـترده س ـــای تحری ـــه ه دشـــمن حلق
ـــهم  ـــرایط س ـــن ش ـــور در ای ـــوالد کش ـــت ف ـــا صنع ام
40 تـــا 45 درصـــد از صـــادرات معـــدن و صنایـــع 
ـــه  ـــی ک ـــه خـــود اختصـــاص داده، درحال ـــی را ب معدن
ـــج  ـــل واردات پن ـــال قب ـــج س ـــدود پن ـــه ح در فاصل
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــوالد ب ـــی ف ـــون تن ـــت میلی ـــا هف ت
ـــطح آن روی  ـــن س ـــون در کمتری ـــود و اکن ـــزام ب ال

ـــد. ـــی ده م
امــروز دســت انــدرکاران بخــش اقتصــاد و تولیــد 
کشــور بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه تحریــم هــا 
ــران  ــاد ای ــر اقتص ــی ب ــر فیزیک ــه اث ــتر از آنک بیش
برجــای بگــذارد، یــک شــوی سیاســی اســت و 
ایــن موضــوع مفهومــش آن نیســت کــه اقتصادمــان 
ــعه را  ــد توس ــم رون ــا تحری ــد دید،ام ــیب نخواه آس
ُکنــد کــرده و بــه معیشــت مــردم فشــار آورده اســت. 
واقعیــت اینکــه فشــار تحریــم ادامــه دارد و کمتــر 
ــران رشــد یافتــه و  ــداری اقتصــاد ای ــا پای نشــده، ام
ــن  ــوزه ای ــر در ح ــای مؤث ــی از اهرم ه ــادرات یک ص
ــر  ــاوه ب ــرا ع ــود، زی ــی ش ــوب م ــت محس موفقی
تأمیــن مایحتــاج ارزی کشــور در حــوزه واردات، 
ــت درآورد. ــه حرک ــز ب ــد را نی ــرخ تولی توانســته چ

سیاست رونق صادرات در کنار 
ممنوعیت واردات 

هشدار سازمان بورس در خصوص 
FATA اقدام ضدایرانی

ــار  ــس از انتش ــادار پ ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــژه  ــروه وی ــی گ ــدام ضدایران ــه اق ــوط ب ــر مرب خب
ــه  ــا ب ــدار داد ت ــهامداران هش ــه س ــی، ب ــدام مال اق

ــد.  ــه نکنن ــازی توج ــای مج ــایعات فض ش
بــه گــزارش ایرنــا، در پــی انتشــار خبــر مربــوط 
بــه اقــدام ضدایرانــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی و قــرار 
دادن ایــران در لیســت ســیاه FATF، ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار طــی پیامکــی بــه ســهامداران 
ــه  ــا ب ــت ت ــا خواس ــرمایه از آنه ــازار س ــاالن ب و فع
ــه  ــازی توج ــای مج ــده در فض ــرح ش ــایعات مط ش

نکننــد.
ایـن گـزارش می افزایـد: پـس از آنکـه نهـاد گروه 
ویـژه اقـدام مالـی اعـام کـرد ایـران را در لیسـت 
سـیاه ایـن نهـاد قـرار داده اسـت، برخـی کانال هـای 
احتمـال  از  سـرمایه،  بـازار  اطاع رسـانی  تلگرامـی 
افـت معامـات بازار سـرمایه در هفته پیش رو سـخن 
بـه میـان آوردنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه بـه باور 
کارشناسـان ایـن اتفـاق در عمل تاثیـری در وضعیت 
کنونـی اقتصـاد کشـور و در پـی آن در معامات بازار 

سـهام نخواهد داشـت.

مردم گران فروشی در داروخانه های 
کشور را گزارش دهند 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سـازمان غذا و دارو 
با اشـاره بـه مراجعه پرتعـداد مردم بـه داروخانه ها گفت: 
مـردم در صـورت مشـاهده گران فروشـی، مـوارد را بـه 
سـامانه 190 و یا اپلیکیشـن تیتک اطاع رسـانی کنند. 
بـه گزارش تسـنیم؛ دکتـر غامحسـین مهرعلیان 
با اشـاره بـه مراجعه زیاد مـردم بـه داروخانه ها اظهار 
کـرد: در روزهـای اخیـر شـاهد مراجعـه زیـاد مـردم 
بـرای تهیـه ماسـک، ژل ضدعفونی کننـده دسـت و 
سـطوح، الـکل، پـد الکلـی و مکمل هـای دارویـی بـه 
داروخانه هـا هسـتیم کـه البتـه متأسـفانه در مواردی 

شـاهد اعتـراض بـه همـکاران نیـز بوده ایم.
از  زیـادی  تعـداد  بـه  سرکشـی  در  افـزود:  وی 
شهرسـتان ها  و  تهـران  شـهر  سـطح  داروخانه هـای 
خوشـبختانه، همـکاران مـا با رعایت اخـاق حرفه ای 
اقـام مورد نیاز مـردم )ماسـک، ژل ضدعفونی کننده 

دسـت و...( را به نـرخ متعـارف عرضـه می کردنـد.
مهرعلیان با اشـاره به هماهنگی هـای صورت گرفته 
بـا تأمین کننـدگان تصریح کـرد: از ابتـدای هفته آتی 
نیـز توزیـع مناسـبی از اقـام مذکـور صـورت خواهد 

گرفـت و نگرانـی بـرای تأمین وجـود ندارد.
وی خاطرنشـان کـرد: مـردم در صـورت مشـاهده 
تخلـف و گران فروشـی، مـوارد را از طریـق سـامانه 
190 و یـا اپلیکیشـن تیتـک اطاع رسـانی کننـد تـا 

در اسـرع وقـت بـه آن رسـیدگی شـود.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سـازمان غذا و دارو 
یـادآور شـد: ژل و ماسـک به انـدازه کافـی در داروخانه ها 

توزیع شـده اسـت و هیچ کمبودی وجـود ندارد.

هشدار سازمان بورس در خصوص اقدام 
:FATF ضدایرانی

 سهامداران هیجانی نشوند 

ــار  ــس از انتش ــادار پ ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ــژه  ــروه وی ــی گ ــدام ضدایران ــه اق ــوط ب ــر مرب خب
ــه  ــا ب ــدار داد ت ــهامداران هش ــه س ــی، ب ــدام مال اق

ــد.  ــه نکنن ــازی توج ــای مج ــایعات فض ش
بــه گــزارش تســنیم، در پــی انتشــار خبــر مربــوط 
بــه اقــدام ضدایرانــی گــروه ویــژه اقــدام مالــی و قــرار 
دادن ایــران در لیســت ســیاه FATF، ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار طــی پیامکــی بــه ســهامداران و فعــاالن 
بــازار ســرمایه از آنهــا خواســت تــا بــه شــایعات 

ــد. ــه نکنن ــازی توج ــای مج ــده در فض مطرح ش
ــاد  ــه نه ــس از آنک ــد: پ ــزارش می افزای ــن گ ای
ــران را در  ــرد ای ــام ک ــی اع ــدام مال ــژه اق ــروه وی گ
ــرار داده اســت، برخــی  ــاد ق ــن نه ــیاه ای لیســت س
ــرمایه،  ــازار س ــانی ب ــی اطاع رس ــای تلگرام کانال ه
از احتمــال افــت معامــات بــازار ســرمایه در هفتــه 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــان آوردن ــخن به می ــش ِرو س پی
اســت کــه به بــاور کارشناســان ایــن اتفــاق در عمــل 
ــور و در  ــاد کش ــی اقتص ــت کنون ــری در وضعی تأثی
ــازار ســهام نخواهــد داشــت. پــی آن در معامــات ب

تولید ۶۱2 هزار دستگاه خودروی 
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صنعــت،  وزارت  منتشــره  آمارهــای  بررســی 
معــدن و تجــارت حاکــی از تولیــد 612 هــزار 
ــا  ــال ت ــدای امس ــواری از ابت ــودروی س ــتگاه خ دس
پایــان دی مــاه و افــت 18.8 درصــدی آن در مقایســه 

ــت.  ــال اس ــابه پارس ــدت مش ــا م ب
ــا، برپایــه آمارهــا، تولیــد وانــت  ــه گــزارش ایرن ب
در مــدت یادشــده افزایشــی بــود و خودروســازان بــا 
تولیــد 53 هــزار دســتگاه وانــت، رشــد 2.8 درصــدی 

را در مقایســه بــا 10 ماهــه پارســال ثبــت کردنــد.
خودروســاز  شــرکت های  دی مــاه  پایــان  تــا 
ــوس و ون  ــوس، مینی ب ــتگاه اتوب ــزار و 657 دس ه
و ســه هزار و 603 دســتگاه کامیــون، کامیونــت و 
ــدت  ــا م ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــد کردن ــنده تولی کش
مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب افــت 49.2 
ــت. ــته اس ــدی داش ــش 60.5 درص ــدی و کاه درص

در 10 ماهــه امســال 341 دســتگاه کمبایــن 
و 15 هــزار و 559 دســتگاه تراکتــور در کشــور 
تولیــد شــد. ایــن آمــار در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ــد  ــدی و رش ــت 46.7 درص ــب اف ــه ترتی ــال ب پارس

ــت ــته اس ــدی داش 14.1 درص

اقتصاد

محموله سوخت قاچاق
 در سواحل ماهشهر توقیف شد

ــی خوزســتان گفــت:  ــی و دریابان ــده مرزبان فرمان
بــا هوشــیاری و رصــد اطاعاتــی مامــوران دریابانــی 
یــک محمولــه 40هــزار لیتــری ســوخت )گازوییــل( 
ــف و  ــهر کش ــواحل ماهش ــه در س ــاق روز جمع قاچ

توقیــف شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســردار لطفعلــی پاکبــاز افزود: 
ایــن محمولــه ســوخت کــه در یــک چتــری شــناور 
جاســازی شــده قبــل از خــروج از آبهــای ســرزمینی 
جمهــوری اســامی ایــران در آبهــای شــمال غــرب 

خلیــج فــارس توقیــف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ارتبــاط کســی 
بازداشــت نشــده اســت افزود:مامــوران دریابانــی 
ــروج  ــد از خ ــاش می کنن ــل ت ــیاری کام ــا هوش ب
غیرقانونــی ســوخت بــه عنــوان ســرمایه ملــی 

جلوگیــری کننــد.
ــی خوزســتان اظهــار  ــی و دریابان ــده مرزبان فرمان
ســوخت  محموله هــای  نهایــی  مقصــد  داشــت: 
ــری می شــود  ــه از ســواحل اســتان بارگی قاچــاق ک

ــت. ــارس اس ــج ف ــی خلی ــای نفت ــازار فراورده ه ب
وی بــر تــداوم مبــارزه فراگیر با پدیــده قاچاق کاال 
و ســوخت در مناطــق ســاحلی خوزســتان و آب هــای 
ســرزمینی شــمال غــرب خلیــج فــارس تاکیــد کــرد.

اختــاف زیــاد قیمــت داخلــی ســوخت بــا بهــای 
بیــن المللــی آن عــده ای دالل و ســودجو را بــه 

ــت. ــوق داده اس ــوخت س ــاق س ــمت قاچ س
مامــوران مرزبانــی و دریابانــی خوزســتان روز 
شــنبه هفتــه گذشــته نیــز موفــق شــدند 2 چتــری 
حامــل 60هــزار لیتــر گازوییــل قاچــاق را پیــش از 
ــاحلی  ــه س ــی ، در منطق ــرمایه مل ــن س ــروج ای خ

ــد. ــف کنن ــهر توقی ماهش
گفته می شود واردات یک میلیارد دالر کاالی قاچاق 
، 100هـزار فرصت شـغلی در کشـور را از بین می برد.

ــه کشــور  ــا وجــود اینکــه ورود کاالی قاچــاق ب ب
در ســال های اخیــر رونــدی کاهشــی داشــته اســت 
ــا  ــارزه ب ــر اســاس اعــام ســتاد مرکــزی مب ــی ب ول
ــارد دالر  ــا 14میلی ــاالنه 12 ت ــاق کاال وارز،  س قاچ

ــود. ــور می ش ــاق وارد کش کاالی قاچ
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چاله زدایی معابر در کمترین زمان 
ممکن انجام شود 

راســتای  در  کــرد:  تاکیــد  تبریــز  شــهردار 
اســتقبال از بهــار و آمــاده ســازی شــهر بــرای 
حضــور گردشــگران، چالــه زدایــی و آســفالت معابــر 
در دســتور کار شــهرداری تبریــز قــرار دارد و بایــد در 

ــود.  ــام ش ــن انج ــان ممک ــن زم ــریع تری س
ــر در  ــهین باه ــرج ش ــهریار، ای ــزارش ش ــه گ ب
جلســه فــوق العــاده بــا شــهرداران و معاونیــن 
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــه تبری ــق 10 گان خدمــات مناط
ــاه  ــک م ــش از ی ــرف و بی ــنگین ب ــای س ــارش ه ب
دمــای زیــر صفــر از یــک طــرف و از طرفــی دیگــر 
ــه  ــر مطالب ــا ب ــی بن ــک پاش ــی و نم ــول پاش محل
شــهروندان، خســارات ســنگینی بــه آســفالت معابــر 

ــت. ــرده اس وارد ک
او بــا اشــاره بــه پیــش رو بــودن تعطیــات 
نــوروزی و فصــل بهــار کــه فصــل گردشــگری تبریــز 
اســت، ادامــه داد: بــر ایــن اســاس، مناطــق 10 گانــه 
شــهرداری تبریــز موظــف هســتند در کمتریــن 
ــر اصلــی  ــا توزیــع آســفالت در معاب زمــان ممکــن ب
تمامــی لکــه هــای ایجادشــده را پــر کــرده و مســیر 

ــازند. ــوار س ــردد شــهروندان را هم ت
ایــرج شــهن باهــر تصریــح کرد:همچنیــن نظافــت 
شــهری، گلــکاری و درختــکاری بایــد در دســتور کار 
ــم  ــا بتوانی ــرد ت ــرار بگی ــای مناطــق ق شــهرداری ه
ــو  ــال ن ــیدن س ــرا رس ــرای ف ــهرمان را ب ــوه ش جل

آمــاده کنیــم.
شــهردار تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه ســال 99 بــه 
عنــوان ســال فضــای ســبز نامگــذاری شــده اســت، 
ــاط  ــکاری در نق ــفند درخت ــد: از 15 اس ــادآور ش ی
مختلــف شــهر آغــاز مــی شــود و انتظــار داریــم بــا 
ــبز  ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــکاری س هم
اقدامــات اساســی در ایــن حــوزه انجــام شــود و بــه 

وعــده ای کــه داده ایــم عمــل کنیــم.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری:
اجرای طرح »استقبال از بهار«
 از دهم اسفند آغاز می شود 

ــهرداری  ــی ش ــهری و اجرای ــات ش ــاون خدم مع
ــار«  ــتقبال از به ــرح »اس ــرای ط ــاز اج ــز از آغ تبری
ــر داد.  ــاه خب ــفند م ــم اس ــهر از ده ــن کانش در ای
قربانیــان  محمدرضــا  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــت: در  ــار داش ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــزی ب تبری
راســتای آمــاده ســازی و پاکیزگــی شــهر در آســتانه 
ســال جدیــد و اســتقبال از بهــار، نیروهــای خــدوم و 
تاشــگر شــهرداری کانشــهر تبریــز در قالــب طــرح  
»اســتقبال از بهــار« طــرح هــای خدمــات محلــه ای 

ــد داد. ــرار خواهن را مــد نظــر ق
ــق  ــهری مناط ــات ش ــای خدم ــزود: نیروه او اف
دهگانــه در قالــب ایــن طــرح، عملیــات هایــی 
ــع  ــذف موان ــهری، ح ــان ش ــازی مبلم ــر پاکس نظی
فیزیکــی، جمــع آوری مصالــح و نخالــه، امحــاء 
دیوارنوشــته هــای غیرمجــاز و ســفیدکاری دیوارهــا، 
ترمیــم جــداول، الیروبــی جوبهــا و کانالها، همســطح 
ــز  ســازی دریچــه هــا، ســاماندهی و پاکســازی و نی
بــه  رســیدگی  و  زبالــه  باکســهای  شستشــوی 
ــری آســفالت  وضعیــت ظاهــری باکســها و لکــه گی
در معابــر اصلــی و فرعــی و داخــل محــات را اجــرا 

ــرد. ــد ک خواهن
معــاون خدمــات شــهری و اجرایــی شــهردار 
ــه  ــهری از جمل ــان ش ــزی مبلم ــگ آمی ــز رن تبری
جــداول، نــرده هــا و تابلوهــای ترافیکــی، شستشــوی 
مبلمــان شهری)شستشــوی جــداول، نــرده هــا، 
ــان و  ــواع الم ــب ان ــی(، نص ــم ترافیک ــا و عائ تابلوه
ــه  ــز رســیدگی ب ــوروزی و نی ــت ســین ن ســفره هف
وضعیــت ســرویس بهداشــتی هــای ســطح شــهر را 
از دیگــر برنامــه هــای در دســت اجــرا در مــدت ایــن 

طــرح دانســت.
پایــان  در  تبریــزی  قربانیــان  محمدرضــا 
نیروهــای  روزی  تــاش شــبانه  بــر  ســخنانش، 
ــازی  ــاده س ــرای آم ــز ب ــهرداری تبری ــی ش خدمات
ــتقبال  ــوروز و اس ــام ن ــرای ای ــهر ب ــر ش ــه بهت هرچ

شایســته از میهمانــان نــوروزی تاکیــد کــرد.

ثبت پیمایش آژانس های تاکسی تلفنی، 
شرط دریافت سهمیه سوخت

از نصــب  تاکســیرانی های شــهری کشــور  اتحادیــه   مدیرعامــل 
ــزار پیمایــش ســوخت در آژانس هــای تحــت نظــارت شــهرداری ها  نرم اف
ــت  ــرد: ثب ــد ک ــر داد و تاکی ــتفاده از آن خب ــر اس ــدگان ب ــزام رانن و ال
پیمایــش آژانس هــای تاکســی تلفنــی، شــرط دریافــت ســهمیه ســوخت 

اســت. 
ــرای طــرح ســهمیه  ــزود: اج ــی اف ــا، مرتضــی ضامن ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــاه ب ــه، دو م ــروه مربوط ــات کارگ ــر اســاس مصوب ــدی ســوخت و ب بن
ــرای برخــورداری از  ــا ب آژانس هــای تاکســی تلفنــی فرصــت داده شــد ت

ــت برســانند. ــه ثب ــش خــود را ب ســهمیه ســوخت، پیمای
ــی  ــای تاکس ــد آژانس ه ــرر ش ــن مق ــرد: بنابرای ــان ک ــر نش وی خاط
ــورداری از  ــداوم برخ ــرای ت ــرح ب ــرای ط ــاه از اج ــس از دو م ــی پ تلفن
ســهمیه ســوخت گــزارش عملکــرد خــود را بــه صــورت بــر خــط اعــام 
ــرم افــزار  ــرای فعــال ســازی ن ــه ایــن منظــور زیرســاخت الزم ب کننــد ب
ــا فراهــم شــده اســت. ــر آنه ــرای نصــب در دفات ــا ب اختصاصــی آژانس ه

اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور مهمتریــن  مدیرعامــل 
ــر  ــوخت ب ــص س ــن را، تخصی ــهمیه بندی بنزی ــوص س ــوع در خص موض
ــرم  ــا ن ــزود: ب ــت و اف ــی دانس ــروه  خودروی ــن گ ــش در ای ــای پیمای مبن
افــزاری کــه در آژانــس هــا فعــال مــی شــود نــاوگان موظفنــد پیمایــش 
خــود را بــه ســامانه مرکــزی تخصیــص ســهمیه ســوخت ارســال کننــد و 
بــر همیــن اســاس میــزان ســهمیه ســوخت آژانس هــای تاکســی تلفنــی 

ــود. ــن می ش ــا تعیی ــش آنه ــزان پیمای ــا می ــب ب متناس
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــهری کش ــیرانی های ش ــه تاکس ــل اتحادی مدیرعام
ایــن نرم افــزار در آژانس هــای زیرمجموعــه  اینکــه بســتر فعالیــت 
شــهرداری ها فراهــم اســت، تاکیــد کــرد: الــزام بــه نصــب ایــن 
نرم افزارهــا از ابتــدای اســفند در دفاتــر آژانس هــای تحــت نظــارت 
شــهرداری ها اعــام شــده اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان اســفند ســال 
98 بتوانیــم پیمایــش آنهــا را بــه صــورت برخــط بــه وزارت نفــت اعــام 

ــم. کنی
ضامنــی گفــت: بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار تــا پایــان ســال پیمایــش 
ایــن خودروهــا ثبــت و ســهمیه ســوخت تخصیصــی بــه آنهــا تــا میــزان 
300 لیتــر در مــاه متناســب بــا میــزان پیمایــش شــان خواهــد بــود. بــه 
دلیــل افزایــش یــا کاهــش میــزان پیمایــش و تعــداد ســرویس های فعــال 

در برخــی از شــهرها ایــن مــدل توزیــع بــه عدالــت نزدیک تــر اســت.
ــرد:  ــام ک ــور اع ــهری کش ــیرانی های ش ــه تاکس ــل اتحادی ــر عام مدی
ــه منظــور اجــرای راهکارهــای پیش بینــی شــده  راننــدگان می بایســت ب
در خصــوص ایــن تغییــر رویکــرد همــکاری کننــد، در غیــر ایــن صــورت 
ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــبت ب ــد نس ــه نتوانن ــی ک ــوخت رانندگان ــهمیه س س

پیمایــش اقــدام کننــد حــذف خواهــد شــد.

بیش از 23۵ میلیون تردد خودرو در 
محورهای آذربایجان شرقی ثبت شد

اداره کل  راههــای   مســوول مرکــز مدیریــت 
اســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
ــون و  ــش از 235 میلی ــت بی ــرقی از ثب آذربایجان ش
ــتان در  ــای اس ــودرو در محوره ــردد خ ــزار ت 134 ه

11 ماهــه ســال جــاری خبــرداد. 
ــرد:  ــا، حســین بلوکــی اعــام ک ــزارش ایرن ــه گ ب
باتوجــه بــه اطاعــات بــه دســت آمــده از 82 دســتگاه 
ترددشــمار آن الیــن در محورهــای مختلــف اســتان 
ایــن آمــار در مقایســه بامــدت مشــابه ســال گذشــته 

تغییــر محسوســی نداشــته اســت.
وی گفــت: از کل ترددثبــت شــده 15درصــد 
ــد  ــنگین و 85درص ــه س ــایل نقلی ــه وس ــوط ب مرب

ــت. ــبک اس ــه س ــائط نقلی ــه وس ــوط ب مرب
وی اعــام کــرد: محورهــای رفــت و برگشــت 
تبریــز- ایلخچــی بــا بیــش از 39 میلیــون و 666هــزار 
تــرد، تبریــز- صوفیــان با بیــش از 20 میلیــون و 215 
ــون و  ــا بیــش از 12میلی هــزار و آذرشــهر-ایلخچی ب
ــردد پرترددتریــن محورهــای اســتان در  280هــزار ت

یــازده ماهــه ســالجاری بودنــد.
بلوکــی گفــت: محورهــای بناب-مراغــه بابیــش از 
5 میلیــون و 400هــزار تــرد، ملکان-بنــاب بــا بیــش 
از 5میلیــون و 300هــزار، مراغه-بنــاب بــا بیــش از 4 
ــا بیــش  ــکان ب ــون و 800 هــزار و میاندوآب-مل میلی
ــای  ــر محوره ــردد دیگ ــزار ت ــون و 500 ه از 4 میلی

پرتــردد اســتان در ایــن مــدت بودنــد.

علی علیزاده منتخب مردم مراغه و عجب شیر شد

»علــی  کــرد:  اعــام  آذربایجان شــرقی  انتخابــات  ســتاد  دبیــر 
ــه و عجــب  ــه مراغ ــردم حــوزه انتخابی ــوان منتخــب م ــه عن ــزاده« ب علی

ــد. ــده ش ــیر برگزی ش
ـــوع آرای ماخـــوذه  ـــا، مجم ـــا ایرن ـــو ب ـــت وگ ـــدزاده در گف مرتضـــی محم
در حـــوزه یـــاد شـــده را 120 هـــزار و 750 رای اعـــام و اضافـــه کـــرد: 
ـــه  ـــزار و 691 رای را ب ـــداد 44 ه ـــت تع ـــوزه توانس ـــن ح ـــده ای ـــر برگزی نف
ـــد. ـــم راه یاب ـــس شـــورای اســـامی یازده ـــه مجل خـــود اختصـــاص داده و ب

ـــه  ـــوزه انتخابی ـــوذه ح ـــزاده 39.5 درصـــد آرای ماخ ـــه وی علی ـــه گفت ب
ـــه دســـت آورد. ـــیر را ب ـــه و عجـــب ش مراغ

نفــر جمعیــت  حــدود 340 هــزار  بــا  شــیر  عجــب  و  مراغــه  
ــی  ــک کرســی نمایندگ ــزار واجــد شــرایط رای دادن، ی با حــدود253 ه

دارد. مجلــس  در 
 علیزاده در فهرست ائتاف نیروهای انقاب قرار داشت.

بیش از ۱2 میلیارد ریال کمک بالعوض
 به کشاورزان البرزی پرداخت شد

ــرز گفــت کــه امســال  رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان الب
ــه  ــوض ب ــک باع ــال کم ــزار ری ــون و 600 ه ــارد و 827 میلی 12 میلی
کشــاورزان خســارت دیــده از حــوادث غیرمترقبــه البــرزی پرداخــت شــده 

اســت. 
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــوی در جم ــد موس ــید مجی ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــارت  ــاورزان خس ــده کش ــی پرون ــان بررس ــن زم ــان یافت ــه پای ــاره ب اش
ــوض در  ــک باع ــزان کم ــن می ــزود: ای ــن 98، اف ــیل فروردی ــده س دی
ــش  ــدگان بخ ــارت دی ــده خس ــی 319 پرون ــیدگی و بررس ــان رس جری
ــه  ــروری اســتان ک ــزی پ ــای ســنتی و آب ــروری ه ــات، دامپ ــی وباغ زراع
ــای  ــروه ه ــی وکارگ ــای تخصص ــه ه ــا در کمیت ــارت آنه ــده خس پرون
ــرارگاه  ــامانه ق ــه و در س ــی قرارگرفت ــورد بررس ــتانی م ــتانی واس شهرس
ــد. ــت ش ــود، پرداخ ــه ب ــد قرارگرفت ــورد تایی ــور م ــازی وزارت کش بازس

وی در خصــوص بخشــودگی در زمینــه  ســود، کارمــزد وجرایــم 
غیــر  از حــوادث  دیــده  دریافتــی کشــاورزان خســارت  تســهیات 
ــار  ــز اظه ــعه ( نی ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده 33 قان ــد خ م مترقبه)بن
داشــت: کشــاورزان خســارت دیــده از حــوادث غیــر مترقبــه )خشکســالی 
–سیل-برف-تگرگ-ســرمازدگی -آفــات وامــراض دامــی وگیاهــی و...( در 
ــی  ــید بده ــد و سررس ــوده ان ــت نم ــهیات دریاف ــه تس ــرز ک ــتان الب اس
آنهــا از تاریــخ اول مهرمــاه 1396 تــا 31 شــهریور مــاه 1398 مــی باشــد، 

ــتند. ــعه هس ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده 33 قان ــد خ م ــمول بن مش
ــروه  ــده در کارگ ــداد 1041 پرون ــاط تع ــن ارتب ــزود: در ای موســوی اف
ــارد  ــار 340 میلی ــا اعتب ــف وب ــن تکلی ــتانها تعیی ــه شهرس ــای مربوط ه
ریــال بخشــودگی ســود ،کارمــزد وجرائــم تســهیات  وهمچنیــن امهــال 
اصــل تســهیات ایــن تعــداد از کشــاورزان در اســتان البــرز انجــام شــده 

اســت.
اســتان البــرز دارای 68 هــزار هکتــار اراضــی زراعــی وباغــی و بیــش از 

25 هــزار بهــره بــردار اســت.

شهر و شورا

اجتماعــی  امــور  و  ســامت  کل  مدیــر 
شــهرداری تبریــز از اختصــاص ردیــف بودجــه ای 
جهــت ایجاد » شناســنامه اجتماعی محــات« در 

ــر داد.  ــهرداری خب ــال 99 ش ــه س بودج
بـــه گـــزارش شـــهریار، محمـــد حســـین 
ــا  ــگاران بـ ــا خبرنـ ــو بـ ــن زاده در گفتگـ حسـ
ـــط  ـــه توس ـــن بودج ـــم ای ـــه امیدواری ـــان اینک بی
شـــورای محتـــرم شـــهر تبریـــز تصویـــب 
ـــد  ـــا تاکی ـــبختانه ب ـــرد: خوش ـــار ک ـــود، اظه ش
ـــبت  ـــون نس ـــم اکن ـــز، ه ـــرم تبری ـــهردار محت ش
بـــه رفـــع مســـائل و آســـیب های اجتماعـــی 

شـــهر نـــگاه مثبتـــی وجـــود دارد.
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــیب های اجتماعـ او از آسـ
ـــرد و  ـــام ب ـــهرها ن ـــکل کانش ـــن مش اصلی تری
ـــهری ای  ـــت ش ـــهر و مدیری ـــر کانش ـــزود: ه اف
کـــه بـــدون برنامـــه و نســـخه جهـــت رفـــع 
ــی  ــهری و اجتماعـ ــائل شـ ــات و مسـ مداخـ

عمـــل کنـــد، موفـــق نخواهـــد بـــود.

ــده در  ــرر شـ ــه داد: مقـ ــن زاده ادامـ حسـ
شـــهرهای بزرگـــی مثـــل تبریـــز کـــه دارای 
ــای  ــمی و بافت هـ ــر رسـ ــکونتگاه های غیـ سـ
فرســـوده هســـتند، »رصدخانـــه اجتماعـــی« 

ایجـــاد شـــود.

مدیـــرکل ســـامت و امـــور اجتماعـــی 
در  کـــرد:  تصریـــح  تبریـــز  شـــهرداری 
ـــن  ـــاد ای ـــات ایج ـــز مقدم ـــز نی ـــهرداری تبری ش
ـــز  ـــهرداری تبری ـــه و ش ـــام یافت ـــه انج رصدخان
ـــه  ـــتقیم رصدخان ـــو مس ـــوان عض ـــه عن ـــز ب نی

اجتماعـــی کشـــور، بـــه طـــور مســـتمر و 
ـــی  ـــائل اجتماع ـــد مس ـــه رص ـــف ب ـــن مکل آنای

خواهـــد بـــود.
ــرح  ــت طـ ــار مثبـ ــه آثـ ــاره بـ ــا اشـ او بـ
اجتماعـــی  شناســـنامه  ســـازی  آمـــاده 
ـــرح  ـــن ط ـــان کرد:ای ـــز، خاطرنش ـــات تبری مح
ســـبب می شـــود از وضعیـــت اجتماعـــی و 
ــات  ــی محـ ــود اجتماعـ ــاخص های موجـ شـ
اطـــاع داشـــته باشـــیم و بدانیـــم در کـــدام 
ــا بـــر  محلـــه چـــه مشـــکلی وجـــود دارد تـ
ـــیم. ـــته باش ـــزی داش ـــه ری ـــاس برنام ـــان اس هم

ـــرای  ــر ب ــرد: اگـ ــد کـ ــن زاده تاکیـ حسـ
موضوعاتـــی همچـــون عمـــران، خدمـــات 
ـــه  ـــدون توج ـــهری و... ب ـــک ش ـــهری، ترافی ش
ـــم  ـــزی کنی ـــه ری ـــی برنام ـــائل اجتماع ـــه مس ب
ــق و  ــرات و عایـ ــه نظـ ــن بـ ــن بیـ و در ایـ
ــود،  ــی نشـ ــهروندان توجهـ ــته های شـ خواسـ

ــود. ــم بـ ــق نخواهیـ موفـ

اســـامی گفـــت: قیمـــت بلیـــت اتوبـــوس 
ــفند  ــته از 15 اسـ ــال های گذشـ ــد سـ هماننـ

ــد.  ــش می یابـ ــن افزایـ ــا 15 فروردیـ تـ
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
محمـــد اســـامی وزیـــر راه و شهرســـازی در 
ــای  ــگاه توانمندی هـ ــاح نمایشـ ــیه افتتـ حاشـ
ـــد  ـــق تولی ـــت رون ـــا محوری ـــی ب ـــی و مهندس فن
در جمـــع خبرنـــگاران در پاســـخ بـــه ســـوال 
ـــه  ـــی ب ـــای زمین ـــدن مرز ه ـــدود ش ـــاره مس درب
ـــا  ـــردد کامیون ه ـــرای ت ـــت: ب ـــا، گف ـــل کرون دلی
ـــی  ـــت هماهنگ ـــراق الزم اس ـــاران و ع ـــرز ی را م
بـــا وزارت صمـــت و اتـــاق بازرگانـــی انجـــام 
شـــود و بایـــد ایـــن 2 بخـــش همکاری هـــای 

ـــد. ـــام دهن الزم را انج
وزیـــر راه و شهرســـازی در پاســـخ بـــه 
ســـوال دربـــاره افزایـــش قیمـــت بلیـــت 
ـــد  ـــت: همانن ـــم گف ـــوروز ه ـــام ن ـــوس در ای اتوب
ســـال های گذشـــته قیمـــت بلیـــت اتوبـــوس 
ــات  ــان تعطیـ ــا پایـ ــفند تـ ــط از 15 اسـ فقـ
ـــات  ـــان تعطی ـــد از پای ـــد و بع ـــش می یاب افزای

بـــه قیمـــت قبلـــی بـــاز میگـــردد.
ـــی  ـــرکت هواپیمای ـــای ش ـــاره پرواز ه او درب
پرواز هـــای  گفـــت:  چیـــن  بـــه  ماهـــان 
انجـــام  عنـــوان  هیـــچ  بـــه  مســـافری 
ــاری  ــرواز بـ ــدادی پـ ــا تعـ ــود و تنهـ نمی شـ

ــا  ــروری بـ ــای ضـ ــی کاال هـ ــرای جابه جایـ بـ
تاییـــد وزارت بهداشـــت برقـــرار شـــده بـــود.

اســـامی دربـــاره حجـــم قـــرارداد بـــا 
ــل  ــن ریـ ــرای تامیـ ــن بـ ــرکت ذوب آهـ شـ
ـــار-  ـــن چابه ـــط آه ـــک خ ـــت: ی ـــم گف ـــی ه مل

ـــاز دارد  ـــل نی ـــن ری ـــزار ت ـــه 60 ه ـــدان ب زاه
کـــه امـــروز قـــرارداد 5 هـــزار تـــن بـــا ذوب 
آهـــن امضـــا شـــد کـــه مابقـــی آن تامیـــن 

. می شـــود
وزیـــر راه و شهرســـازی دربـــاره ابهامـــات 
شـــرکت تهاتـــر ایرانیـــان بـــرای عرضـــه 
ـــن شـــرکت  ـــح ســـاختمانی هـــم گفـــت: ای مصال
نیســـت بلکـــه بـــازار اســـت و بـــه شـــخص 
ـــان  ـــر ایرانی ـــازار تهات ـــدارد، ب ـــق ن ـــی تعل خاص
ـــدگان  ـــد کنن ـــه تولی ـــه هم ـــامانه ای اســـت ک س
مصالـــح خـــود را بـــه آن عرضـــه می کننـــد.

ــب  ــادل کاال در قالـ ــزود: تبـ ــامی افـ اسـ
تســـهیل  ســـازوکار  ایـــن  در  معاحـــده 
ــه  ــت و بـ ــم اسـ ــک تیـ ــن یـ ــود و ایـ می شـ
ـــدارد. ـــق ن ـــی تعل ـــرد خاص ـــرکت و ف ـــچ ش هی

ــر راه و  ــور وزیـ ــا حضـ ــت بـ ــی اسـ گفتنـ
ـــزار  ـــرارداد 5 ه ـــت ق ـــر صم ـــازی و وزی شهرس
تـــن ریـــل بـــرای تولیـــد ریـــل خـــط آهـــن 
ـــه  ـــن ب ـــرکت ذوب آه ـــا ش ـــدان ب ـــار- زاه چابه

امضـــا رســـید.

ـــس  ـــه پ ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــد پرن ـــهر جدی ـــل ش ـــر عام مدی
از ابـــاغ افزایـــش نـــرخ ســـود تســـهیات مســـکن مهـــر از 4 
ـــه 18 درصـــد برخـــی متقاضیـــان مســـکن مهـــر نســـبت  درصـــد ب
ـــکن  ـــزار مس ـــت:4 ه ـــد، گف ـــدام کردن ـــا اق ـــل واحده ـــه تحوی ب
ــی  ــات زیربنایـ ــن خدمـ ــل تامیـ ــاح معطـ ــرای افتتـ ــر بـ مهـ

هســـتند. 
ـــه  ـــخ ب ـــی در پاس ـــن وطن خواه ـــارس، محس ـــزارش ف ـــه گ ب
ـــی  ـــرح مل ـــد در ط ـــد پرن ـــهر جدی ـــهمیه ش ـــه س ـــئوال ک ـــن س ای
مســـکن چـــه میـــزان اســـت، گفـــت: ســـهمیه شـــهر جدیـــد 
ـــت  ـــکونی اس ـــد مس ـــزار واح ـــی 20 ه ـــکن مل ـــرای مس ـــد ب پرن
کـــه 9500 واحـــد مســـکونی پاالیـــش شـــده و بـــه شـــرکت 

عمـــران شـــهر جدیـــد پرنـــد معرفـــی شـــده اند.
ـــه 300  ـــط روزان ـــور متوس ـــه ط ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــد،  ـــده می دهن ـــکیل پرون ـــکن تش ـــی مس ـــرح مل ـــرای ط ـــر ب نف
ادامـــه داد:در مرحلـــه دوم ثبـــت نـــام کـــه بعـــد از انتخابـــات 
ـــهر  ـــی در ش ـــت مســـکن مل ـــد، ظرفی ـــد ش ـــام خواه ـــس انج مجل
ـــد  ـــل خواه ـــت، تکمی ـــکن اس ـــزار مس ـــا 20 ه ـــه همان ـــد ک پرن

ـــد. ش
وطـــن خواهـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال کـــه چـــه 
تعـــداد مســـکن مهـــر در پرنـــد باقیمانـــده اســـت کـــه بایـــد 
ـــای  ـــدادی از واحده ـــر تع ـــال حاض ـــت: در ح ـــود گف ـــذار ش واگ
مســـکن مهـــر هســـتند کـــه مشـــکل انشـــعابات دارنـــد، امـــا 
موضـــوع حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت کـــه 14 هـــزار مســـکن 
مهـــر تـــا شـــهریور مـــاه ســـال آینـــده تحویـــل متقاضیـــان 
ـــات  ـــتگاههای خدم ـــا دس ـــه ب ـــه ای ک ـــد و تفاهمنام ـــد ش خواه
ـــای  ـــکن ه ـــه مس ـــد ک ـــد کرده ان ـــا تعه ـــته ایم، آنه ـــان داش رس

ـــرار دهنـــد و انشـــعابات  ـــت را در اولویـــت کار خـــود ق دارای اولوی
ـــد. ـــب کنن ـــا را نص آنه

4 هزار مسکن مهر در پرند معطل نصب انشعابات 
ـــده  ـــای آین ـــی روزه ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــل پرن ـــر عام مدی
دو میلیـــارد تومـــان بـــه ایـــن دســـتگاههای خدمـــات رســـان 
ـــعابات  ـــب انش ـــه نص ـــبت ب ـــا نس ـــا آنه ـــد ت ـــد ش ـــت خواه پرداخ
ـــکن  ـــزار مس ـــر 4 ه ـــال حاض ـــرد: در ح ـــد ک ـــد، تاکی ـــدام کنن اق
ـــل  ـــا تحوی ـــتند ت ـــعابات هس ـــب انش ـــل نص ـــد معط ـــر در پرن مه

ـــود. ـــان ش متقاضی

افزایش نرخ سود از 4 درصد به 1۸ درصد از اسفند 
ماه شامل حال چه کسانی می شود؟

وطـــن خواهـــی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال کـــه 
قـــرار اســـت نـــرخ ســـود واحدهـــای مســـکونی مهـــر کـــه 

واحدهـــای خـــود را تحویـــل نمی گیرنـــد و کارت قســـط 
ــه  ــن اباغیـ ــا ایـ ــد آیـ ــش یابـ ــد، افزایـ ــت نمی کننـ دریافـ
مفیـــد واقـــع شـــد؟ گفـــت: طبـــق برنامـــه ای کـــه بانـــک 
ــازی در پیـــش  ــی وزارت راه و شهرسـ ــا هماهنگـ ــکن بـ مسـ
ـــاس  ـــر اس ـــا ب ـــم ت ـــاغ کرده ای ـــنامه ای را اب ـــا بخش ـــه م گرفت
آن متقاضیـــان مســـکن مهـــر کـــه واحـــد مســـکونی خـــود 
را تحویـــل نمی گیرنـــد و اقدامـــی بـــرای دریافـــت کارت 
قســـط خـــود نمی کننـــد، نـــرخ ســـود را از 4 درصـــد بـــه 

18 درصـــد افزایـــش دهیـــم.
ـــل  ـــه قب ـــان اینک ـــا بی ـــد ب ـــد پرن ـــهر جدی ـــل ش ـــر عام مدی
ــر کارت  ــکن مهـ ــزار مسـ ــنامه 13 هـ ــن بخشـ ــاغ ایـ از ابـ
ـــی  ـــنامه م ـــن بخش ـــاغ ای ـــا اب ـــه داد:ب ـــتند ادام ـــط نداش قس
تـــوان گفـــت متقاضیـــان ایـــن اباغیـــه را تهدیـــدی بـــرای 
ـــت،  ـــور نیس ـــن ط ـــه ای ـــی ک ـــد، در حال ـــی کردن ـــود ارزیاب خ
بلکـــه ایـــن اباغیـــه مزیت هـــای زیـــادی بـــرای آنهـــا 

داشـــت.
وی ادامـــه داد: در حـــال حاضـــر ایـــن عـــدد از 13 هـــزار 
ـــه  ـــش یافت ـــکونی کاه ـــد مس ـــزار واح ـــه 10 ه ـــر ب ـــکن مه مس
اســـت، امـــا بـــه هـــر حـــال بـــه ایـــن متقاضیـــان فرصـــت 
ـــت کارت  ـــه دریاف ـــبت ب ـــاه نس ـــفند م ـــان اس ـــا پای ـــم ت داده ای
ـــه  ـــد، وگرن ـــدام کنن ـــود اق ـــکونی خ ـــد مس ـــل واح ـــط و تحوی قس
ـــه  ـــد ب ـــر از 4 درص ـــکن مه ـــهیات مس ـــود تس ـــرخ س ـــش ن افزای

ـــد. ـــد ش ـــا خواه ـــال آنه ـــامل ح ـــد ش 18 درص
ـــط  ـــت کارت قس ـــت دریاف ـــرد: مزی ـــه ک ـــی اضاف ـــن خواه وط
تثبیـــت شـــدن قیمـــت بـــرای متقاضیـــان اســـت و افزایـــش 

ـــد داد. ـــا رخ نخواه ـــرای آنه ـــت ب قیم

وزیر راه و شهرسازی؛

قیمت بلیت اتوبوس همانند سال های گذشته افزایش می یابد

مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز :

ایجاد رصدخانه اجتماعی در کالنشهرها

ابالغ افزایش نرخ سود تسهیالت مسکن مهر کارساز شد 

ــش  ــه پاالی ــه نتیج ــرض ب ــان معت متقاضی
مســکن ملــی و همچنیــن متقاضیانــی کــه 
ــراف  ــه انص ــل ب ــی تمای ــد نهای ــود تایی ــا وج ب
ــد  ــا چن ــد ت ــد، می توانن ــرح را دارن ــن ط از ای
روز آینــده اعتــراض خــود را در ســامانه »آبــاد« 

ــد.  ــت کنن ثب
ــرای متقاضیــان طــرح  ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــش  ــه نتیجــه پاالی ــه نســبت ب ــی ک ــدام مل اق
ثبــت  نــام خــود اعتــراض دارنــد، از اول اســفند 
ــا  ــا ب ــت ت ــده اس ــم ش ــکان فراه ــن ام ــاه ای م
مراجعــه بــه ســامانه طــرح اقــدام ملــی و ورود 
ــرایط  ــد ش ــدم تائی ــل ع ــری از دلی ــد رهگی ک

ــع شــوند. خــود مطل
همچنیــن متقاضیــان مســکن ملــی می توانند 
در صــورت اعتــراض بــه نتیجــه پاالیــش، از اواخر 
هفتــه اول اســفند مــاه، نســبت بــه درج اعتــراض 

در همیــن ســامانه اقــدام کنند.
ــی  ــن وزارت راه و شهرســازی فرصت همچنی
را بــرای افــرادی قــرار داده اســت کــه از ادامــه 
ــیمان  ــی پش ــکن مل ــرح مس ــام در ط ــت ن ثب

هســتند.
بدیــن ترتیــب متقاضیانــی کــه شــرایط 
آن هــا جهــت ثبــت  نــام در طــرح اقــدام ملــی 
ــه  ــی ک ــت، در صورت ــده اس ــد ش ــکن تایی مس

ــه از طــرح  ــن مرحل ــه انصــراف در ای ــل ب تمای
اول  هفتــه  اواخــر  از  می تواننــد  دارنــد،  را 
اســفندماه بــا ورود کــد رهگیــری در ایــن 
ســامانه نســبت بــه ثبــت انصــراف خــود اقــدام 

ــد. کنن
وزارت راه و شهرســازی در راســتای کمــک 
بــه تأمیــن مســکن، طــرح »اقــدام ملــی تأمیــن 
مســکن« را در قالــب احــداث 400 هــزار واحــد 

مســکونی برنامه ریــزی کــرده اســت.
ــت  ــراد تح ــی و اف ــاس متقاض ــن اس ــر ای ب
تکفــل بایــد از تاریــخ اول فروردیــن 1384 

ــکونی  ــد مس ــا واح ــکونی ی ــن مس ــد زمی فاق
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــدای پی ــوده و از ابت ب
ــی  ــای عموم ــات نهاده ــک از امکان ــچ ی از هی
غیردولتــی مربــوط بــه تأمیــن مســکن شــامل 
تســهیات  یــا  و  مســکونی  واحــد  زمیــن، 
یارانــه ای خریــد و یــا ســاخت واحــد مســکونی 

ــد. ــرده باش ــتفاده نک اس
بــه عبارتــی ســبز بــودن فــرم ››ج‹‹ در 
ــاده  ــوع م ــه )موض ــامانه مربوط ــتعام از س اس
یــک آیین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی 

ــت. ــی اس ــکن قطع ــن مس ــه و تأمی عرض

و  متأهــل  بایــد  متقاضــی  هــم چنیــن 
ــان  ــه زن ــد و البت ــوار باش ــت خان ــا سرپرس ی
ــل  ــتن حداق ــه داش ــروط ب ــت مش خودسرپرس
ــرح  ــن ط ــد در ای ــی توانن ــن م ــال س 35 س

شــرکت کننــد.
متقاضیــان بایــد دارای حداقــل 5 ســال 
ســابقه ســکونت در پنــج ســال اخیــر در شــهر 
مــورد تقاضــا باشــند. در شــهرهای جدیــد 
ســابقه ســکونت حداقــل 5 ســال در شــهر 
جدیــد مــورد تقاضــا و یــا در شــهر مــادر 

ــت. ــاک اس م
دریافــت  بــرای  قانونــی  منــع  نداشــتن 
تســهیات بانکــی )نظیــر چــک برگشــتی، 
تســهیات معوقــه  و همچنیــن توانایــی تأمیــن 
هزینــه ســاخت مســکن( مــازاد بــر تســهیات 

ــت. ــرح اس ــن ط ــروط ای ــر ش ــی از دیگ بانک
ــل 30 درصــد  ــکان ســپرده گذاری حداق  ام
هزینــه ســاخت مــازاد بــر تســهیات بانکــی، در 
خصــوص متقاضیــان واجــد شــرایط بــر اســاس 
اعــام دســتگاه یــا نهــاد مربوطــه نیــز از دیگــر 

بندهــای مهــم ایــن طــرح اســت.
توانایــی  بایــد  همچنیــن  متقاضیــان   
ــهیات  ــی تس ــه بانک ــاط ماهیان ــت اقس پرداخ

دریافتــی را داشــته باشــند.

فرصت اعتراض و انصراف برای متقاضیان مسکن ملی فراهم شد
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هشدار به سودجویان بازار ماسک 

وزیــر بهداشــت، مهــم تریــن مشــکل کرونــا 
ویــروس را قــدرت بــاالی ســرایت آن دانســت.

ــاره  ــا اش ــی، ب ــعید نمک ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
گفــت:  کرونــا،  مــورد   18 شــدن  قطعــی  بــه 
پروتکل هــای  اســاس  بــر  مــا  تشــخیص های 
ــه  ــد از س ــت و بع ــت اس ــی بهداش ــازمان جهان س
نوبــت آزمایــش، بــه تشــخیص قطعــی مــی رســیم.

وی بـا عنـوان ایـن مطلب که هیچ موضـوع پنهانی 
از مـردم نداریـم، افـزود: مهم ترین توصیه مـا به مردم، 

رعایت نکات بهداشـت فردی و جمعی اسـت.
نمکــی بــا اشــاره بــه بــازار داغ ماســک در کشــور، 
بــه شــدت از ســودجویان گایــه کــرد و گفــت: مــا 
ــازار توزیــع می کنیــم و ماســک  آنقــدر ماســک در ب
ــودجویان از  ــه س ــم ک ــردم می دهی ــه م ــگان ب رای

رفتــار خــود پشــیمان شــوند.
ــه  ــه ب ــچ وج ــه هی ــا ب ــزود: م ــت اف ــر بهداش وزی
ــد و  ــک بزنن ــم ماس ــه نمی کنی ــردم توصی ــوم م عم
فقــط کســانی کــه ســرما خورده انــد بــرای جلوگیــری 

ــد. ــال بیمــاری، ازاز ماســک اســتفاده کنن از انتق

24هزار قطعه جوجه گوشتی
 در شهربابک تلف شد

بـه گفتـه رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان 
شـهربابک طی 24ساعت گذشـته دو واحد مرغداری 
در شـهربابک دچـار آتـش سـوزی شـده و بـر اثر ان 

24هـزار قطعـه جوجـه گوشـتی تلف شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، مجیـد اسـدی آتـش گرفتـن 
مشـعل را دلیـل این آتش سـوزی ها دانسـت و افزود: 
دود ناشـی از آتـش سـوزی و کمبـود اکسـیژن  باعث 
تلـف شـدن جوجه های داخل سـالن ها شـده اسـت.

بیـن رفتـن 24 هـزار قطعـه جوجـه  از  بـه  وی 
اظهـار  و  کـرد  اشـاره  حادثـه  دو  ایـن  در  گوشـتی 
در  مرغـداری  واحـد  دو  در  سـوزی  آتـش  داشـت: 
روسـتاهای سـهراب و حصاروئیه شـهربابک خسارات 
توسـط  آن  ی  هزینـه  کـه  گذاشـت  برجـا  زیـادی 

اسـت. بررسـی  دسـت  در  بیمـه  کارشناسـان 
اسـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه مرغـداران نسـبت به 
ایمنـی سـالن هـای مرغـداری اقـدام کننـد، یـادآور 
در  مرغـداری   3 تاکنـون  سـال  ابتـدای  از  شـد: 

انـد. شهرسـتان شـهربابک دچـار حادثـه شـده 

شهرداری هیچ دخل و تصرفی در 
میزان عوارض خودرو ندارد 

مسـئول عـوارض خـودرو شـهرداری تبریـز گفـت: 
عوارض خودرو یک قانون فرادسـتی اسـت و شـهرداری 

تبریـز هیـچ دخـل و تصرفـی در مقـدار آن ندارد. 
بـه گـزارش شـهریار، علـی والیتـی در ارتبـاط بـا 
یکـی  سـوی  از  مجـازی  فضـای  در  کلیپـی  پخـش 
از شـهروندان در خصـوص عـوارض خـودرو، اظهـار 
کـرد: در ایـن کلیپ شـهروند محتـرم اعام کـرده که 
عـوارض یـک سـال از سـوی شـهرداری اخـذ شـده و 
ایـن در حالی اسـت که محاسـبه عوارض خـودرو او به 

صـورت ماهیانـه بوده اسـت.
ایـن  خـودروی  عـوارض  چنانچـه  داد:  ادامـه  او 
شـهروند از ابتـدای سـال 97 محاسـبه مـی شـد، باید 
رقمـی بیشـتر پرداخـت می کـرد اما چون بـه صورت 
ماهیانه محاسـبه شـده، ایـن رقم پائین تر بوده اسـت.

مسـئول عـوارض خـودرو شـهرداری تبریـز عنوان 
کـرد: همـکاران مـا در بخـش عـوارض خودرو بـا این 
شـهروند تمـاس گرفتـه و بـا توضیـح نحـوه محاسـبه 

عـوارض خـودرو، او را متقاعـد کـرده انـد.
او بـا بیـان اینکه میزان محاسـبه عوارض خـودرو بر 
اسـاس قانون فرادسـتی اسـت، گفت: شـهرداری تبریز 
بـه هیـچ وجـه نمـی توانـد در میـزان و مقـدار عوارض 
خـودرو دخـل و تصـرف کند و بر اسـاس قانون مصوب، 

نسـبت بـه اخذ عـوارض اقدام مـی کند.
والیتـی یادآور شـد: اخـذ عوارض خودرو بر اسـاس 
بـرگ سـبز و بـرگ عـوارض خـودرو اخـذ می شـود و 
ایـن عـوارض به تناسـب ماه تولید محاسـبه می شـود 
تـا در ایـن خصوص حقی از شـهروندان ضایع نشـود.

قاضی زاده هاشمی خبر داد:
آغاز بررسی بودجه ۹۹ در مجلس از 

دوشنبه و در دو شیفت کاری
یـک عضو هیات رئیسـه مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: جلسـات بررسـی بودجـه از روز دوشـنبه 5 
اسـفند در دو شـیفت کاری در مجلس آغاز می شـود. 
زاده  قاضـی  حسـین  امیـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
هاشـمی اظهـار کـرد:  نماینـدگان مجلس در جلسـه 
علنـی روز دوشـنبه هفتـه جـاری پـس از اسـتماع 
گـزارش دیوان محاسـبات از تفریغ بودجه سـال 97، 

وارد بررسـی کلیـات الیحـه بودجـه خواهنـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه احتمـاال محمدباقـر نوبخـت 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه برای دفـاع از الیحه 
دولـت در جلسـه روز دوشـنبه حاضـر خواهـد شـد، 
گفـت: نماینـدگان پـس از بررسـی و تصویـب کلیات 

بودجـه وارد بررسـی جزییـات آن خواهنـد شـد.
مجلـس،  رئیسـه  هیـات  عضـو  ایـن  گفتـه   بـه 
جلسـات علنـی مجلس بـرای بررسـی بودجـه از روز 
دوشـنبه در دو شـیفت کاری برگـزار خواهـد شـد.

طبـق مـاده 108 آییـن نامـه داخلـی مجلـس در 
کلیـات الیحـه بودجـه پـس از نطـق رئیـس جمهـور، 
سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق گـزارش خـود را  ارائـه 
می دهـد سـپس حداکثـر 10 نفـر از نماینـدگان بـه 
عنـوان مخالـف و 10 نفـر بـه عنـوان موافق بـه ترتیب 
یـک نفـر مخالـف و یک نفـر موافق هـر کـدام حداکثر 
10 دقیقـه صحبـت می کننـد و پـس از آن نماینـده 
دولـت بـه مـدت 20 دقیقـه و در پایـان سـخنگوی 
کمیسـیون صحبـت می کند که مجمـوع زمان صحبت 
زمان سـخنگوی کمیسـیون نیز 30 دقیقـه خواهد بود.

مجوز افزایش فعالیت صنوف تا یک بامداد 

ــا مطــرح  ــده ای بی وجــدان ب ــت: ع ــزرگ گف ــران ب رئیــس پلیــس ته
شــدن بحــث FATF بــرای بــاال بــردن نــرخ دالر اقــدام کرده انــد، ایــن 
افــراد کــه مخصوصــاً در فضــای مجــازی بــه صــورت ناگهانــی قیمــت دالر 
ــد، منتظــر برخــورد شــدید  ــاال می برن ــه صــورت فضایــی ب و خــودرو را ب

دســتگاه انتظامــی و قضائــی باشــند. 
ــه گــزارش تســنیم، ســردار حســین رحیمــی در برنامــه تلویزیونــی  ب
بــا بیــان اینکــه دشــمن جنــگ عظیــم اقتصــادی را علیــه مــردم، نظــام و 
ایــران مــا راه انــدازی کــرده، اظهــار کــرد: عــده ای بی وجــدان بــا مطــرح 
شــدن بحــث FATF بــرای بــاال بــردن نــرخ دالر اقــدام کرده انــد. ایــن 
افــراد کــه مخصوصــاً در فضــای مجــازی بــه صــورت ناگهانــی قیمــت دالر 
ــد، منتظــر برخــورد شــدید  ــاال می برن ــه صــورت فضایــی ب و خــودرو را ب

دســتگاه انتظامــی و قضائــی باشــند و بــا آنهــا تعارفــی نداریــم.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه انجــام اینگونــه اقدامــات 
ــکا اســت، تصریــح کــرد: امــروز دشــمن  ــه آمری ــزرگ و کمــک ب گنــاه ب
شمشــیر خــود را از رو بســته و دنبــال ضربــه زدن بــه ملــت ایــران اســت.

ــوداگران و  ــه دالالن، س ــدی ب ــدار ج ــن هش ــی ضم ــام انتظام ــن مق ای
افــرادی کــه در فضــای مجــازی بــه دنبــال ارائــه قیمتهــای دروغین هســتند، 

گفــت: برخــورد جــدی بــا ایــن افــراد در دســتور کار پلیــس قــرار دارد.
وی همچنـان بـه آماده باش پلیس برای چهارشـنبه آخر سـال اشـاره و 
خاطرنشـان کـرد: پلیس امنیت، اماکـن، پیشـگیری و کانتری ها کار خود 
را بـرای برخـورد بـا فروشـندگان موادمحترقـه غیرمجـاز و خطرنـاک آغاز 

کـرده و در ایـن زمینـه کشـفیات خوبی نیز داشـته ایم.
رحیمــی بــا بیــان اینکــه تــاش پلیــس در ایــام پایانــی ســال در تهــران 
مضاعــف می شــود، یــادآور شــد: مراکــز خریــد را نیــز تحــت پوشــش انتظامی 
قــرار می دهیــم؛ همچنیــن در مــاه اســفند اجــازه می دهیــم فعالیــت کســبه 
یــک ســاعت افزایــش پیــدا کنــد یعنــی مجــاز خواهنــد بــود تــا ســاعت یــک 

بامــداد در تهــران فعــال باشــند.
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ بــا بیــان اینکــه در هفــت نقطــه تهــران، 
بازارهــای شــب عیــد برپــا می شــود، متذکــر شــد: آمادگــی کامــل داریــم 

کــه آرامــش خوبــی را بــرای امنیــت مــردم فراهیــم کنیــم.

استفاده از لیزر و امواج تراهرتز برای دیدن نادیده ها
دیدن داخل اجسام ممکن شد!

یــک دوربیــن جدیــد می توانــد بــا اســتفاده از الگوهــای نــور لیــزری و 
امــواج تراهرتــز، جزئیــات پنهــان درون اشــیای جامــد را ببینــد. 

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از آی ای، بــه لطــف گروهــی از 
ــل  ــوان داخ ــون می ت ــکس)Sussex( اکن ــگاه ساس ــان دانش فیزیکدان

ــد. ــد را دی ــیای جام اش
ایــن گــروه یــک دوربیــن غیرخطــی ســاخته اســت کــه قــادر اســت بــا 
اســتفاده از پرتوهــای تراهرتــز)THz( تصاویــری بــا وضــوح بــاال از داخــل 

اجســام جامــد ضبــط کنــد کــه در نــوع خــود اولیــن اســت.
ــرای دیــدن داخــل  ــور لیــزری ب ــز از الگوهــای ن ایــن دوربیــن تراهرت
ــد  ــر می توانن ــن تصاوی ــن کار، ای ــام ای ــا انج ــد. ب ــتفاده می کن ــیاء اس اش

ــد. ــان دهن ــده را نش ــودات زن ــه ای موج ــی لحظ ــای مخف ویژگی ه
می شــوند،  تولیــد  تراهرتــز  پرتوهــای  از  کــه  تصاویــری 
از  زیــرا  می شــوند،  نامیــده   )hyperspectral(»فراطیفــی«
ــای  ــاوی امض ــا ح ــک از آنه ــر ی ــه ه ــده اند ک ــکیل ش ــل هایی تش پیکس

هســتند. دقیــق  نقطــه ی  آن  در  شــیء  الکترومغناطیســی 
ــه  ــد، ب ــر باش ــه مض ــدون اینک ــعه X، ب ــد اش ــز مانن ــع تراهرت تشعش
ــوذ  ــتیک نف ــه و پاس ــذ، پارچ ــد کاغ ــوادی مانن ــه م ــد ب ــانی می توان آس
ــای  ــن نمونه ه ــی در ظریف تری ــا حت ــوع پرتوه ــن ن ــتفاده از ای ــد. اس کن

ــت. ــر اس ــز بی خط ــی نی بیولوژیک
ــرداری تراهرتــز باورنکردنــی اســت، ایــن اســت  آنچــه کــه در تصویرب
کــه بســیار بــا دقــت قــادر اســت تفــاوت بیــن حتــی کوچکتریــن گــرد و 
دانه هــا را نیــز تشــخیص دهــد. بــه عنــوان مثــال بــه ســادگی می توانــد 

یــک دانــه شــکر را از کوکائیــن تمیــز دهــد.
ــت:  ــق گف ــن تحقی ــی ای ــق اصل ــیانتی« محق ــو پس ــور »مارک پروفس
ــر  ــه ثبــت یــک تصوی ــوط ب ــز مرب چالــش اصلــی در دوربین هــای تراهرت
نیســت، بلکــه حفــظ اثــر انگشــت طیفــی اشــیاء اســت کــه بــه راحتــی 
ــت  ــه اهمی ــت ک ــی اس ــان جای ــن هم ــت. ای ــدن اس ــراب ش ــل خ قاب
ــام  ــت تم ــر انگش ــا، اث ــت. در روش م ــه اس ــا در آن نهفت ــتاورد م دس
ــت  ــم ماهی ــه می توانی ــود ک ــظ می ش ــه ای حف ــه گون ــر ب ــات تصوی جزئی

ــم. ــی کنی ــل بررس ــات کام ــا جزئی آن را ب
ــر  ــک تصوی ــد ی ــن بتوان ــک دوربی ــه ی ــد ک ــور نمی ش ــون تص تاکن
ــد تمــام جزئیــات ظریفــی را کــه اشــعه  فراطیفــی ثبــت کنــد کــه بتوان

ــد. ــظ کن ــد، حف ــان می ده ــز نش تراهرت
دکتــر »توتــرو گونگــورا« یکــی از محققــان ایــن مطالعــه گفــت: ایــن 
یــک قــدم بــزرگ رو بــه جلــو اســت، زیــرا مــا نشــان داده ایــم کــه تمــام 
ــا  ــه تنه ــده، ن ــا کشــف ش ــی م ــات نظــری قبل ــه در تحقیق ــی ک امکانات
عملــی اســت، بلکــه دوربیــن مــا حتــی بهتــر از آنچــه انتظــار داشــتیم 

ــد. ــل می کن عم
وی در توضیــح اهمیــت ایــن مطالعــه افــزود: مرحلــه بعــدی تحقیقــات 
ــد بازســازی تصویــر و نزدیــک شــدن مــا  ــه رون مــا ســرعت بخشــیدن ب
ــد  ــی مانن ــای واقع ــای دنی ــز در برنامه ه ــای تراهرت ــرد دوربین ه ــه کارب ب
امنیــت فــرودگاه، حســگرهای هوشــمند خــودرو، کنتــرل کیفیــت 
ــکات  ــخیص مش ــرای تش ــکنرها ب ــی اس ــوالت و حت ــاخت محص در س

ــد ســرطان پوســت اســت. ســامتی مانن
مطالعه آنها در مجله Optical Society منتشر شده است.

ــورای  ــس ش ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــوزش  ــا آم ــه ب ــد ک ــن ش ــتار ای ــامی خواس اس
ــدن  ــر ش ــوی بحرانی ت ــردم جل ــه م ــت ب درس

ــود.  ــه ش ــور گرفت ــا در کش ــیوع کرون ش
ــه گــزارش ایســنا، بهــرام پارســایی، اظهــار  ب
کــرد: در مــورد ویــروس کرونا ســازمان بهداشــت 
جهانــی در اوایــل شــیوع آن در چیــن بــرای 
جهــان وضعیــت اضطــراری اعــام کــرد و بعــد از 
آن مــا شــاهد مدیریــت موضوع در نقــاط مختلف 
دنیــا بودیــم امــا متاســفانه بــه هــر دلیلــی کــه 
قابــل توجیــه نیســت پــرواز یکــی از ایرالین هــای 
ــی  ــرد و حت ــدا ک ــه پی ــن ادام ــه چی ــی ب ایران
ــن  ــط ایرالی ــر توس ــورهای دیگ ــافران کش مس
ایرانــی جابجــا شــدند. در ایــن زمینــه هشــدارها 
ــیار  ــگاری بس ــهل ان ــد و س ــه نش ــدی گرفت ج

واضــح اســت.

وی معتقــد اســت: منفعــت طلبــی یــک 
غلــط  سیاســت های  یــا  داخلــی  ایرالیــن 
ســازمان هواپیمایــی و همچنیــن جــدی نگرفتن 
ــث  ــی باع ــت جهان ــازمان بهداش ــدارهای س هش
ــا  ــد. ب ــم بیای ــران ه ــه ای ــا ب ــروس کرون شــد وی
ــروس در  ــن وی ــه ای ــای ب ــه ابت ــه اینک ــه ب توج
ــن  ــده بنابرای ــزارش نش ــایه گ ــورهای همس کش
ایــن ویــروس از طریــق پروازها وارد کشــور شــده 
ــروس  ــی وی اســت و مشــخص نیســت چــه زمان

ــده اســت. ــران آم ــه ای ب
ســخنگوی کمیســیون اصــل 90 مجلــس 
بــا بیــان اینکــه »تعــداد تلفــات کرونــا در ایــران 
بیــش از کل جهــان منهــای چیــن اســت«، ابــراز 
ــه  ــن موضــوع اول جــدی گرفت ــرد: ای ــده ک عقی
نشــد و بعــد هــم ســهل انــگاری صــورت گرفــت 
و عــدم مدیریــت مرزهــای هوایــی و ورودی هــای 

کشــور موجــب شــد تــاوان آن گریبانگیــر مــردم 
و کشــور شــود.

پارســایی ادامــه داد: وقتــی در جهــان در 
مــورد کرونــا وضــع اضطــراری اعــام شــده 
چــرا در ایــران محدودیت هایــی مثــل چیــن 
ــن  ــه چی ــا از تجرب ــرا م ــود. چ ــال نمی ش اعم
اســتفاده نمی کنیــم. چیــن شــهر ووهــان را 
ــا 20 میلیــون نفــر جمعیــت قرنطینــه کــرد و  ب
بــه عنــوان یــک کشــور توســعه یافتــه توانســت 
ــن  ــان ای ــرای درم ــک بیمارســتان ب در 10 روز ی
ــا  ــن موضــوع را ره ــا ای ــی م بیمــاری بســازد ول
ــطح کان  ــوع در س ــن موض ــی ای ــم. وقت کرده ای
ــدی  ــم آن را ج ــردم ه ــده م ــه نش ــدی گرفت ج

نمی گیرنــد.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــه تدابیــری 
ــا و قرنطینــه کــردن برخــی  ــرای کنتــرل کرون ب

ــه  ــزود: جامع ــده؟ اف ــاذ ش ــوده اتخ ــهرهای آل ش
ــال ســامت مــردم  پزشــکی کــه همــواره در قب
احســاس مســئولیت کردند امــروز مسئولیتشــان 
بیــش از همیشــه اســت. آنهــا می تواننــد در ایــن 
ــد.  ــد و هشــدار دهن ــه اطــاع رســانی کنن زمین
چــرا کــه ایــن موضــوع بــا جــان مــردم ســر و کار 
دارد. اگــر هــم کســانی هســتند کــه می گوینــد 
ــاک  ــه می شــود خطرن موضــوع آنطــور کــه گفت
نیســت می تواننــد بــا خانواده هایشــان در اماکــن 
عمومــی حضــور پیــدا کننــد. ویــروس کرونــا در 
ــا آن توانمندی هــا  کشــور بزرگــی مثــل چیــن ب
هنــوز کنتــرل نشــده و ابتــای تعــدادی از 
ــت  ــن جه ــروس از ای ــن وی ــه ای ــان ب هموطنانم

بســیار نگــران کننــده اســت.
ــورای  ــس ش ــیراز در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــوزش  ــا آم ــد ب ــرد: بای ــان ک ــامی خاطرنش اس
ــر شــدن  ــی ت ــوی بحران ــردم جل ــه م ــح ب صحی
ــن  ــا ای ــی ب ــود. برخ ــه ش ــت گرفت ــن وضعی ای
توجیــه کــه ایــن موضــوع باعــث ایجــاد نگرانــی 
ــال  ــه دنب ــت ب ــن اس ــود ممک ــردم می ش در م
محدودیــت اطــاع رســانی در ایــن زمینــه 
ــگاری و  ــد بدانیــم کــه ســاده ان ــی بای باشــند ول
عــدم اطــاع رســانی و مدیریــت جــدی و بســنده 
ــا  ــور را ب ــه کش ــن زمین ــعار در ای ــه ش ــردن ب ک

ــرد. ــد ک ــه خواه ــران مواج بح
ــان  ــل 90 در پای ــیون اص ــخنگوی کمیس س
گفــت: امیدواریــم بــرای یکبــار هــم کــه شــده بــا 
افــرادی کــه ســهل انــگاری آنهــا موجــب انتقــال 
ــادن  ــر افت ــه خط ــور و ب ــه کش ــروس ب ــن وی ای
ــا  ــود و آنه ــورد ش ــده برخ ــردم ش ــامتی م س

ــند. ــای بزرگشــان باش پاســخگوی خط

مشــکات  افزایــش  گفــت:  دانشــگاه  اســاتید  از  یکــی 
ــاق  ــار ط ــه روز آم ــش روزب ــث افزای ــه، باع ــود در جامع موج

ــود. ــی ش م
ـــتاد  ـــتری و اس ـــک دادگس ـــه ی ـــل پای ـــوی، وکی ـــد پرت محم
ـــیر  ـــب ش ـــه عج ـــا روزنام ـــو ب ـــه در گفتگ ـــگاه آزاد مراغ دانش
ـــود  ـــه در دادگاه وج ـــی ک ـــده های ـــتر پرون ـــرا بیش ـــت: اخی گف
ــتند و عمـــده دالیـــل  ــای طـــاق هسـ ــد، پرونـــده هـ دارنـ
طـــاق در زمـــان حـــال، مســـئله خیانـــت و گســـترش 
باشـــد و مشـــکات  نامطلـــوب فضـــای مجـــازی مـــی 
ــن  ــوع ایـ ــل وقـ ــایر علـ ــزء سـ ــی جـ ــادی و اجتماعـ اقتصـ

ــتند. ــده هسـ پدیـ
ــرف پرتــوی در ادامــه بــا تاکیــد بــر افزایــش مشــکات جامعــه  ــش مص ــفانه افزای ــزود: متاس ــاد اف ــئله اعتی ــه مس از جمل

مــواد مخــدر در جامعــه باعــث ایجــاد خلــل در روابــط 
زوجیــن شــده اســت و همیــن امــر منجــر بــه عــدم موفقیــت 

ــت. ــده اس ــاق ش ــث ط ــه باع ازدواج و در نتیج
ایــن وکیــل فعــال در پرونــده هــای دادگاه در پایــان 
ــل از ازدواج  ــر آگاهــی هــای قب ــان ب ــه جوان ــه ب ضمــن توصی
و شــناخت کافــی از طرفیــن اذعــان کــرد: بــا توجــه بــه گــذر 
ــگاه  ــنتی جای ــر ازدواج س ــا، دیگ ــی ه ــش آگاه ــان و افزای زم
ــش  ــی پی ــدم شــناخت کاف خــود را از دســت داده اســت و ع
ــث   ــس از ازدواج باع ــترده پ ــات گس ــروز اختاف از ازدواج و ب
افزایــش میــزان طــاق خواهــد شــد، لــذا بایــد قبــل از 
ــی از هــم و بررســی  ــا حتمــا شــناخت کاف ــواده ه ازدواج خان

ــد. ــر بگیرن ــه را در نظ ــود جامع ــکات موج مش

قائــم مقــام نمایشــگاه کتــاب تهــران از 
بــورس  کــه  چینــی  نویســنده  دو  حــذف 
و  بودنــد  شــده  تهــران  کتــاب  نمایشــگاه 
ــرای حضــور  ــرده ب ــام ک ــی ثبت ن ناشــران چین

داد.  نمایشــگاه خبــر  ایــن دوره  در 
ــس  ــنا، رئی ــادر آش ــنیم، ق ــزارش تس ــه گ ب
دربــاره  فرهنگــی،   نمایشــگاه های  مؤسســه 
بــرای  اهالــی فرهنــگ  و  ناشــران  دغدغــه 
و  اســتانی  کتــاب  نمایشــگاه های  برگــزاری 
ــا توجــه بــه شــیوع  نمایشــگاه کتــاب تهــران ب
کرونــا گفــت:  مــا تمهیــدات الزم را انجــام 
ــر  ــی ب ــه تصمیم ــن لحظ ــا ای ــم داد و ت خواهی
ــت،   ــوده اس ــاب نب ــگاه های کت ــی نمایش تعطیل
امــروز نمایشــگاه کتــاب سیســتان و بلوچســتان 
افتتــاح خواهــد شــد،  5 اســفند هــم نمایشــگاه 
ــاب  ــگاه کت ــفند نمایش ــن و 11اس ــاب قزوی کت

ــه. ارومی
نــکات  بــا رعایــت  ادامــه داد: مــا   وی 
بهداشــتی و هشــدار و اطاع رســانی بــرای 
پیشــگیری از ایــن ویــروس کار خــود را در 
ــو خواهیــم  ــی نمایشــگاه های اســتانی جل برپای

ــرد. ب
آشــنا دربــاره نمایشــگاه کتــاب تهــران 
ــگاه  ــیه های نمایش ــان بورس ــت:  در می ــز گف نی
کتــاب تهــران دو نویســنده چینــی حضــور 
ــرای  ــی ب ــران چین ــز ناش ــدادی نی ــد و تع دارن

ــام  ــران ثبت ن ــاب ته ــگاه کت ــور در نمایش حض
ــه  ــت ک ــده اس ــن ش ــر ای ــم ب ــد ، تصمی کرده ان
امســال از ورود مهمانــان چینــی بــه نمایشــگاه 
کتــاب تهــران جلوگیــری کنیــم؛ بنابرایــن 
ــی و نویســندگان بورســیه شــده  ناشــران چین

ــد. ــد ش ــذف خواهن ــن ح چی
تعطیلــی  احتمــال  اینکــه    وی دربــاره 
ــاب  ــگاه کت ــزاری نمایش ــخ برگ ــر تاری ــا تغیی ی
ــه  ــون ک ــت: تاکن ــر؟ گف ــا خی ــود دارد،  ی وج
ــد  ــت،  بای ــوده اس ــه نب ــن زمین ــی در ای صحبت
ــدگاری دارد. ــدر مان ــروس چق ــن وی ــد ای دی

ــران  ــه ای آشــنا از ورود هیئتــی در ترکیــه ب
فــردا صبــح خبــر داد و گفــت: ایــن هیئــت ســه 
روز در تهــران خواهــد بــود و ضمــن بازدیــد از 
ــی کــردن برنامه هــای حضــور  ــه نهای ــی ب مصل

ترکیــه خواهنــد پرداخــت.

پارسایی:

 جلوی بحرانی تر شدن شیوع کرونا در کشور گرفته شود

مشکالت اساسی جامعه،  دلیل اصلی طالق

منع حضور ناشران و بورسیه های چینی در نمایشگاه کتاب تهران 

ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس مب ـــس پلی رئی
ــا  ــت بـ ــران در نشسـ ــی ایـ ــروی انتظامـ نیـ
خبرنـــگاران در رم، پایتخـــت ایتالیـــا تصریـــح 
ــر  ــوی در برابـ ــی قـ ــران مانعـ ــه ایـ ــرد کـ کـ
ـــت.  ـــبز اس ـــاره س ـــه ق ـــدر ب ـــواد مخ ـــال م انتق
بـــه گـــزارش ایرنـــا، ســـردار ســـرتیپ دوم 
ـــور  ـــس از حض ـــان« پ ـــعود زاهدی ـــدار »مس پاس
ـــارزه  ـــای مب ـــس ه ـــی پلی ـــت هماهنگ در نشس
ــان در  ــور  جهـ ــدر 57 کشـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
ــورمان در  ــتاوردهای کشـ ــان دسـ ــه بیـ رم، بـ
ــه  ــه و بـ ــدر پرداختـ ــواد مخـ ــا مـ ــارزه بـ مبـ
ـــت. ـــخ گف ـــگاران پاس ـــه خبرن ـــواالت مطروح س

اقدامـــات  بـــه  نشســـت  ایـــن  در  وی 
تشـــدید  در  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
ـــرد  ـــاره ک ـــدر اش ـــواد مخ ـــاق م ـــا قاچ ـــارزه ب مب
و افـــزود کـــه بالـــغ بـــر ســـه هـــزار و 800 
ــم  ــاز تقدیـ ــزار و 500 جانبـ ــهید و 12 هـ شـ

ــت. ــده اسـ ــاب شـ انقـ
ــری از  ــش دیگـ ــان در بخـ ــردار زاهدیـ سـ
ــری  ــش 35 برابـ ــه افزایـ ــود، بـ ــخنان خـ سـ
تولیـــد مـــواد مخـــدر در افغانســـتان پـــس از 
ـــی  ـــای غرب ـــط نیروه ـــور توس ـــن کش ـــغال ای اش
ـــش از  ـــه بی ـــن ب ـــی از 185 ت ـــی یعن و آمریکای

6 هـــزار و 400 تـــن اشـــاره کـــرد.
وی همچنیـــن افزایـــش منابـــع مالـــی 
ـــدام  ـــن اق ـــر ای ـــر اث ـــتی ب ـــای تروریس ـــروه ه گ
کـــه مخاطـــرات امنیتـــی را تشـــدید کـــرده، 

مـــورد اشـــاره قـــرار داد و نقـــش جـــدی 
ـــدی  ـــوان س ـــران به عن ـــامی ای ـــوری اس جمه
قـــوی در انتقـــال ایـــن  مـــواد بـــه اروپـــا را 

متذکـــر شـــد.  
او، توانمنـــدی کشـــورمان در مبـــارزه بـــا 
ـــکا  ـــار امری ـــال فش ـــم اعم ـــه رغ ـــدر ب موادمخ
ـــرار  ـــاره ق ـــورد اش ـــه م ـــای ظالمان ـــم  ه و تحری
ـــه  ـــن ک ـــر 814 ت ـــغ ب ـــرد؛ بال ـــوان ک داد و عن
ـــی  ـــاده صنعت ـــرم آن م ـــزار و 500 کیلوگ 13 ه
ـــف  ـــی کش ـــوده در حال ـــن( ب ـــه )متافتامی شیش
شـــده کـــه می توانســـت فاجعـــه انســـانی  را 

ـــد. ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــبز ب ـــاره س در ق

ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس  مب ـــس پلی رئی
ایـــن دســـتاورد را موفقیـــت قابـــل توجهـــی 
ـــی  ـــات غرب ـــر مقام ـــورد تقدی ـــه م ـــت ک دانس

ـــت.   ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــده  ـــرح ش ـــواالت مط ـــه س ـــه ب وی در ادام
ــده در  ــش منعقـ ــث همایـ ــه مباحـ در زمینـ
رم، انجـــام ماقـــات هـــای دوجانبـــه، برنامـــه 
هـــای کار مشـــترک، اثـــر تحریـــم هـــا بـــر 
رونـــد مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر در داخـــل 
ـــا در  ـــکاری اروپ ـــل و هم ـــوه تعام ـــران و نح ای
ـــت.   ـــخ گف ـــورمان پاس ـــه کش ـــوص ب ـــن خص ای
ـــل  ـــطح تعام ـــش س ـــان کاه ـــردار زاهدی س

ـــم  ـــر تحری ـــر اث ـــران ب ـــا ای ـــی ب ـــورهای غرب کش
ـــک  ـــص کم ـــکا از تخصی ـــت آمری ـــا و ممانع ه
ــورد  ــزات مـ ــد تجهیـ ــی خریـ ــرب و حتـ غـ
ـــرد:  ـــام ک ـــد و اع ـــورمان را یادآورش ـــاز کش نی
ـــا مـــواد مخـــدر امـــری جمعـــی اســـت  مبـــارزه ب
ـــا  ـــبکه ای ب ـــد ش ـــد مانن ـــی بای ـــه جهان و جامع
ـــته  ـــکاری داش ـــوص هم ـــن خص ـــر در ای یکدیگ
باشـــند تـــا بتواننـــد نتیجـــه مـــورد نظـــر را 

ـــد.   ـــب کنن کس
ــکا  ــه تـــاش آمریـ ــرد کـ ــح کـ وی تصریـ
در تحریـــم ایـــران، عمـــًا بـــه گـــروه هـــای 
تروریســـتی کمـــک کـــرده و مانـــع برخـــورد 

جـــدی بـــا آنهـــا شـــده اســـت.  
ـــر  ـــزار کیلومت ـــود 2 ه ـــان وج ـــردار زاهدی س
مـــرز زمینـــی در شـــرق کشـــور بـــه همـــراه 
ـــی  ـــاحل جنوب ـــر س ـــزار و 700 کیلومت ـــک ه ی
ــبی  ــذرگاه مناسـ ــد گـ ــه می توانـ ــور کـ کشـ
بـــرای قاچاق چیـــان باشـــد را مـــورد اشـــاره 
ـــتلزم  ـــا مس ـــر آنه ـــارت ب ـــزود؛ نظ ـــرار داد و اف ق
ـــرب  ـــه غ ـــت ک ـــد اس ـــزات روزآم ـــن تجهی تأمی
ـــل  ـــه  عم ـــت ب ـــا ممانع ـــال آنه ـــکا از ارس و آمری

می آورنـــد.  
ـــدر  ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــس  مب ـــس پلی رئی
ــأله  ــن مسـ ــه ایـ ــرد کـ ــدواری کـ ــراز امیـ ابـ
ــایر تحریـــم هـــای بـــی حاصـــل  ماننـــد سـ
ــآوری  ــا توانمنـــدی علمـــی و فنـ ــکا، بـ آمریـ

ــود.   ــورمان بـــزودی برطـــرف شـ کشـ

سردار زاهدیان در نشست جهانی مبارزه با مواد مخدر: 

ایران مانعی قوی در برابر انتقال مواد مخدر به اروپاست

کاریکاتور

حضور پر شور مردم در انتخابات 
و شکست ویروس های اپوزیسیون!

منبع: تسنیم



روزنامه سراسری عجب شیر  یک شنبه 04 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 682 فرهنگ و هنر۶
آشپزی

کوکو مجلسی

مواد الزم:
سیب زمینی                        4 عدد متوسط 
تخم مرغ برای کوکو سیب زمینی       3تا 4 عدد
نمک، فلفل و زردچوبه برای کوکو سیب زمینی 
2 قاشق چایخوری
سبزی کوکو                               500 گرم
تخم مرغ برای کوکو سبزی                  4 تا 5 عدد
آرد                                        2 قاشق غذاخوری

نمک، فلفل و زردچوبه برای کوکو سبزی 

حتمــا شــما هــم تجربــه ی خــوردن یــا 
درســت کــردن انــواع کوکــو را داریــد. مــا ایرانــی 
هــا تقریبــا بــا هــر مــاده ی غذایــی کوکــو درســت 
ــل  ــده مث ــناخته ش ــای ش ــم! از کوکوه ــی کنی م
ــه  ــی گرفت ــیب زمین ــو س ــبزی و کوک ــو س کوک
ــا  ــا ی ــوی لوبی ــل کوک ــاص مث ــای خ ــا کوکوه ت
کوکــوی قــارچ. هــر کــدوم از ایــن کوکوهــا طعــم 
خــاص خــودش رو داره و گاهــی انتخــاب بیــن اون 
هــا ســخته. خیلــی از افــراد معمــوال بــه ایــن دلیل 
ــن  ــت نکن ــی درس ــذای پلوی ــوان غ ــی خ ــه م ک
ســراغ کوکــو میــرن. بــه عــاوه ایــن کــه درســت 
کــردن کوکــو زمــان زیــادی هــم نمــی گیــره و بــه 
عنــوان یــه غــذای دم دســتی همیشــه میشــه اون 

ــرد.  رو درســت ک
طرز تهیه:

مرحلــه اول: درســت کردن کوکو ســیب زمینی
1- 4 عــدد ســیب زمینــی متوســط را بشــورید، 
ــد و آبپــز کنیــد. ســپس آن  در قابلمــه آب گذاری
هــا را ریــز رنــده کنیــد، تخــم مــرغ هــا و ســپس 
ادویــه هــا را بــه آن اضافــه کنیــد. همــه ی مــواد 
را خــوب هــم زنیــد تــا مایــه کوکــو ســیب زمینــی 

شــما یکدســت و غلیــظ شــود.
ــتطیلی  ــه ی مس ــا تاب ــر ی ــینی ف ــف س 2- ک
ــی را  ــیب زمین ــو س ــه کوک ــد، مای ــرب کنی را چ
ــت در  ــورت یکنواخ ــه ص ــد و ب ــل آن بریزی داخ
تمــام ســطح آن پخــش کنیــد. تابــه را روی 
حــرارت متوســط گاز قــرار دهیــد تــا کمــی نیــم 
بنــد شــود و خــودش را بگیــرد. اگــر از ســینی فــر 
اســتفاده مــی کنیــد، آن را داخــل فــر کــه از قبــل 
در دمــای 180 درجــه ســانتی گــراد گــرم کــرده 
ــان روی کوکــو ســیب  ــد. هــر زم ــرار دهی ــد، ق ای
زمینــی نیــم بنــد شــد آن را از فــر خــارج کنیــد.

مرحله دوم: درست کردن کوکو سبزی
3- در فاصلــه زمانــی کــه کوکــو ســیب زمینــی 
ــت  ــراغ درس ــت، س ــدن اس ــاده ش ــال آم در ح
کــردن کوکــو ســبزی برویــد و آن را آمــاده کنیــد. 
ــو  ــبزی کوک ــه س ــه را ب ــا و ادوی ــرغ ه ــم م تخ
اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا غلیــظ و یکدســت 
شــود. ســپس آرد را بــه مایــه کوکــو ســبزی 
ــد.  ــوط کنی ــواد مخل ــایر م ــا س ــرده و ب ــه ک اضاف
بــرای کوکــو مجلســی مــی توانیــد بــه مایــه کوکــو 
ســبزی کمــی زرشــک و گــردو نیــز اضافــه کنیــد.

4- زمانـی کـه مایـه کوکـو سـیب زمینـی نیم 
بنـد شـد، مایـه کوکـو سـبزی را روی آن بریزیـد. 
تابـه را روی حـرارت متوسـط گاز قـرار دهیـد تـا 
کوکـو مجلسـی مغز پخت شـود. مـی توانید مجدد 
بـا همـان دما، سـینی فـر را داخـل فر قـرار دهید.

مرحله سوم: آماده کردن کوکو مجلسی
5- زمانــی کــه کوکــو پخــت آن را بــرش زده و 
برگردانیــد تــا طــرف دیگــر آن نیــز طایــی رنــگ 

. د شو
ــک  ــا، ی ــن کوکوه ــان از پخت ــرای اطمین 6- ب
ــرو کنیــد. اگــر  ــدان داخــل آن ف عــدد خــال دن
ــما  ــی ش ــو مجلس ــبید، کوک ــه آن نچس ــو ب کوک

ــه اســت. پخت
7- کوکــو مجلســی دو رنــگ شــما آمــاده 
ــا  ــواه ب ــه دلخ ــد روی آن را ب ــی توانی ــت. م اس
گوجــه و زیتــون تزییــن کنیــد و در ظــرف مــورد 

ــد. ــرو کنی ــان س نظرت
 نکات کلیدی

ــما  ــی ش ــیب زمین ــو س ــه کوک ــت مای - غلظ
ــد. ــادی باش ــت ع ــر از حال ــل ت ــی ش ــد کم بای

- قبــل از ریختــن مایــه کوکــو ســیب زمینــی 
در تابــه یــا ســینی فــر، حتمــا اجــازه دهیــد روغــن 
کامــا داغ شــود و بعــد مایــه را داخــل آن بریزیــد.

- اگــر کوکــو را روی گاز مــی پزیــد، ابتــدا 
کمــی در تابــه را نیمــه بــاز بگذاریــد تــا مایــه کوکو 
ســبزی پــف کنــد. بعــد وقتــی کوکــو خــودش را 
گرفــت، در تابــه را بگذاریــد تــا مغــز پخــت شــود.

- اگــر تابــه را در فــر قــرار مــی دهیــد نیــازی 
بــه پوشــاندن روی آن نیســت.

- مناســب تریــن ســایز تابــه یــا ســینی بــرای 
ــر 30  ــا قط ــه ای ب ــو تاب ــه کوک ــدار مای ــن مق ای
ســانتی متــر و ســینی مســتطیل بــا ابعــاد 20×30 

ســانتی متــر اســت.
ــو  ــدن کوک ــگ ش ــرای 3 رن ــد ب ــی توانی - م
ــا  ــو لوبی ــه کوک ــوم آن را مای ــه س ــی، الی مجلس

ــد. ــبز بریزی س
- بــرای درســت کــردن کوکــو مجلســی در 
قالــب هــای ســیلیکونی در فــر کافــی اســت همیــن 
مراحــل را بــا قالــب ســیلیکونی انجــام دهیــد؛ ابتــدا 
داخــل قالــب ســیلیکونی را چــرب کنید، مایــه کوکو 
ــرار  ــر ق ــد و در ف ســیب زمینــی را داخــل آن بریزی
دهیــد. بعــد از آن کــه نیــم پخــت شــد، مایــه کوکــو 
ــو  ــا کوک ــد ت ــرار دهی ــر ق ــد و در ف ســبزی را بریزی
مجلســی شــما پختــه و آمــاده شــود. مــی توانیــد 

ترتیــب الیــه هــا را نیــز بــا هــم عــوض کنیــد.
- بــرای بهتــر شــدن طعــم کوکوهــا مــی 
ــده شــده  ــا ســیر رن ــودر ســیر ی ــد کمــی پ توانی

ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ب
منبع: ایران کوک

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
برنامه آموزش و پرورش برای پیشگیری از

 ابتالی دانش آموزان به کرونا

وزیــر آمــوزش و پــرورش از برنامــه ایــن وزارتخانــه بــرای پیشــگیری از 
ــن بیمــاری  ــا و اطاع رســانی در مــورد ای ــه کرون ابتــای دانش آمــوزان ب
ــر  ــی خب ــدارس در شــرایط بحران ــی م ــرای تعطیل و دســتورالعمل الزم ب

داد. 
ــوزش  ــر آم ــی وزی ــت، محســن حاجــی میرزای ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــن دوره  ــات یازدهمی ــزاری انتخاب ــیه برگ ــی در حاش ــرورش میرزای و پ
ــات وزارت کشــور در  ــتاد انتخاب ــورای اســامی، در محــل س ــس ش مجل
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا توجــه بــه ورود 
ویــروس کرونــا در کشــور تصمیم گیــری و تعطیلــی بــر عهــده شماســت 
یــا ســتادی بــرای ایــن موضــوع تشــکیل شــده و اینکــه ایــن تعطیلی هــا 
چطــور اعــام می شــود، افــزود: بــه دســتور رئیــس جمهــور ســتادی در 
ــری در  ــرای تصمیم گی ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ایــن مــورد تشــکیل شــد کــه تمــام دســتگاه های مرتبــط در آن حضــور 
دارنــد و پیوســته اوضــاع را رصــد کــرده و تحــوالت را بررســی می کننــد 

ــد. ــم مناســبی را اتخــاذ می کنن ــه شــرایط  تصمی ــا توجــه ب و ب
ــه  ــدارس گرفت ــی م ــرای تعطیل ــی ب ــون تصمیم ــه داد: تاکن وی ادام
ــر  ــن ه ــورای تامی ــتاد و ش ــد آن س نشــده اســت و در صــورت صاحدی
ــه وزارت  ــود ک ــری می ش ــدارس تصمیم گی ــی م ــاره تعطیل ــتان درب اس

ــت. ــد داش ــارکت خواه ــورد مش ــن م ــم درای ــرورش ه ــوزش و پ آم
حاجــی میرزایــی تصریــح کــرد: در آمــوزش و پــرورش بــرای تامیــن 
ــان ســامت و تربیــت را در یــک  آرامــش خاطــر خانواده هــا همــه معاون
گفتگــوی ویدئویــی برخــط کــرده و بــا مســئوالن وزارت بهداشــت، درمان 
ــه و دســتورالعمل های  ــم و همــه توصی ــاط دادی ــوزش پزشــکی ارتب و آم
ــرای  ــن ب ــد . همچنی ــل ش ــان منتق ــه آن ــن ب ــی والدی ــت آگاه الزم جه
ــه  ــدارس بروشــورهایی تهی ــران م ــان و مدی ــوزان، معلم آگاهــی دانش آم

شــده و در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت.
ــرورش سراســر کشــور،  ــوزش و پ ــران کل آم ــه مدی ــد ب ــا تاکی وی  ب
یــادآور شــد: اگــر الزم باشــد بایــد از وضعیــت بهداشــت، بوفــه و تغذیــه 
ــل  ــر حاص ــان خاط ــدارس اطمین ــک م ــتی تک ت ــرویس های بهداش و س
ــن کار  ــاز باشــد، ای ــه تجهیــزات و تمهیــدات بیشــتری نی شــود و اگــر ب
ــم  ــری خواهی ــد تصمیم گی ــا صاحدی ــب ب ــد و متناس ــد ش ــام خواه انج

شــد.
ــورت  ــه ص ــه ب ــتاد مربوط ــرد: س ــد ک ــرورش تاکی ــوزش و پ ــر آم وزی
ــر  ــد و اگ ــی می کن ــاع را بررس ــد و اوض ــکیل می ده ــه تش ــی جلس پیاپ
الزم باشــد بــرای ســامت فرزنــدان هــر تصمیمــی اتخــاذ خواهیــم کــرد.

رئیس سازمان سنجش اعالم کرد:
جزئیات دستور العمل پیشگیری از کرونا ویروس 

در آزمون دکتری ۹۹

ـــتورالعمل  ـــاغ دس ـــور از اب ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــس س رئی
ــون  ــزاری آزمـ ــروس در روز برگـ ــا ویـ ــیوع کرونـ ــگیری از شـ پیشـ
دکتـــری ســـال 99 در حوزه هـــای امتحانـــی سراســـر کشـــور خبـــر 

داد. 
ـــات  ـــوص جزئی ـــی در خص ـــم خدای ـــر ابراهی ـــنا، دکت ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــال  ـــری س ـــون دکت ـــا در آزم ـــروس کرون ـــگیری از وی ـــتورالعمل پیش دس
ـــده  ـــم ش ـــن و تنظی ـــش تدوی ـــتورالعمل در دو بخ ـــن دس ـــت: ای 99 گف
ــی  ــای امتحانـ ــی در حوزه هـ ــل اجرایـ ــش اول عوامـ ــه بخـ ــت کـ اسـ
ــان در  ــه داوطلبـ ــی بـ ــش دوم توصیه هایـ ــود و بخـ ــامل می شـ را شـ
ـــه  ـــت کارت ورود ب ـــات دریاف ـــن جزئی ـــروس و همچنی ـــن وی ـــوص ای خص

ـــت. ـــات اس ـــایر اطاع ـــش و س ـــه و ویرای جلس
وی در ادامـــه بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه دســـتورالعمل پیشـــگیری از 
ـــا  ـــه منظـــور پیشـــگیری از ابت ـــری 99 ب ـــون دکت ـــا در آزم ـــروس کرون وی
بـــه ایـــن ویـــروس تنظیـــم شـــده اســـت، گفـــت: ایـــن دســـتورالعمل 
فـــردا بـــر روی ســـایت ســـازمان ســـنجش و آمـــوزش کشـــور قـــرار 

می گیـــرد.
ـــن خاطـــر نشـــان  ـــوزش کشـــور همچنی رئیـــس ســـازمان ســـنجش  آم
ـــنجش  ـــازمان س ـــده در س ـــن ش ـــتورالعمل تدوی ـــدا از دس ـــه ج ـــرد: البت ک
ـــن  ـــز در ای ـــوم نی ـــروس، وزارت عل ـــا وی ـــگیری از کرون ـــور پیش ـــه منظ ب
زمینـــه دســـتورالعملی را بـــه دانشـــگاه ها ابـــاغ کـــرده و دانشـــگاه ها 
ـــی را  ـــه برنامه های ـــن زمین ـــتماتیک در ای ـــورت سیس ـــه ص ـــدام ب ـــر ک ه

ـــد. ـــرا دارن ـــت اج در دس
ـــری تخصصـــی PH.D ســـال  ـــون دکت ـــه داد: آزم ـــی ادام ـــر خدای دکت
99 در هشـــت گـــروه آموزشـــی و 345 کـــد رشـــته امتحانـــی شـــامل 
163 کـــد رشـــته گـــروه آزمایشـــی علـــوم انســـانی، 45 کـــد رشـــته 
ـــته  ـــد رش ـــی، 35 ک ـــی و مهندس ـــروه فن ـــته گ ـــد رش ـــه، 60 ک ـــوم پای عل
گـــروه کشـــاورزی، 7 کـــد رشـــته هنـــر، 26 کـــد رشـــته دامپزشـــکی 
ــجو در  ــرش دانشـ ــرای پذیـ ــی، بـ ــای خارجـ ــته زبان هـ ــد رشـ و 9 کـ
دوره هـــای روزانـــه، شـــبانه دانشـــگاه آزاد اســـامی، دانشـــگاه ها و 
ـــس  ـــن پردی ـــی و همچنی ـــر دولت ـــی، غی ـــر انتفاع ـــی غی ـــات آموزش موسس

ــود. ــزار می شـ ــگاه ها برگـ ــردان دانشـ خودگـ
ـــون روز  ـــن آزم ـــزود: ای ـــور اف ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــس س رئی
ـــزار و  ـــش از 175 ه ـــت بی ـــا رقاب ـــال 98 ب ـــاه س ـــفند م ـــم اس ـــه نه جمع
ـــزار  ـــی 60 شهرســـتان کشـــور برگ ـــای امتحان ـــب در حـــوزه  ه 100 داوطل

می شـــود.
ــری 99 از روز  ــون دکتـ ــرکت در آزمـ ــرد: کارت شـ ــد کـ وی تاکیـ
سه شـــنبه، 6 اســـفند مـــاه بـــر روی ســـایت ســـازمان ســـنجش 
ــنبه 8  ــا روز پنج شـ ــان تـ ــرار می گیـــرد و داوطلبـ ــور قـ آمـــوزش کشـ
ـــد.  ـــت کنن ـــه را دریاف ـــه جلس ـــت کارت ورود ب ـــد پرین ـــی توانن ـــفند م اس
ـــات  ـــت اطاع ـــه از صح ـــه جلس ـــت کارت ورود ب ـــد از دریاف ـــان بع داوطلب
ــورت  ــد و در صـ ــل کننـ ــان حاصـ ــر روی کارت اطمینـ ــده بـ درج شـ
ـــبت  ـــص نس ـــع نق ـــای رف ـــه ه ـــه باج ـــه ب ـــا مراجع ـــات ب ـــرت اطاع مغای

بـــه ویرایـــش اطاعـــات اقـــدام کننـــد.

ابراهیــم حقیقــی کــه دبیــری دوازدهمیــن 
ــده دارد،  ــر عه ــر را ب ــمی فج ــنواره تجس جش
ــار  ــروش آث ــذاری و ف ــت قیمت گ ــدوار اس امی
ــن  ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــدان ک هنرمن
ــن  ــق ای ــه رون ــر ب ــاده، منج ــاق افت دوره اتف

ــود.  ــوان ش ــنواره ج جش
ــه  ــه گــزارش ایســنا، حقیقــی در پاســخ ب ب
ــمی  ــنواره تجس ــرا جش ــه چ ــش ک ــن پرس ای
فجــر  جشــنواره های  ســایر  هماننــد  فجــر 
نیســت،  جریان ســاز  بایــد  کــه  آن گونــه 
ــه در  ــوع همیش ــن موض ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــوده  ــرح ب ــنواره مط ــوراهای جش ــات ش جلس
اســت و امســال تــاش کردیــم بــا ایجــاد 
تغییراتــی از جملــه قیمت گــذاری آثــار در ایــن 
مســیر حرکــت کنیــم کــه البتــه بایــد منتظــر 
ــد  ــی خواه ــه موفق ــه تجرب ــم ک ــم و ببنی بمانی

ــه. ــا ن ــود ی ب
ــاره جشــنواره های ســینما  او ادامــه داد: درب
و تئاتــر ایــن اتفــاق میافتــد و هنرمنــدان پــس 
می کننــد  شــرکت  جشــنواره  در  اینکــه  از 
منتظــر فــروش آثارشــان هســتند؛ امــا در 

نمی افتــاد،  اتفــاق  ایــن  تجســمی  حــوزه 
ــد  ــد، هنرمن ــزار می ش ــگاهی برگ ــا نمایش صرف
اثــرش را ارائــه مــی داد و بعــد بــه دنبــال 
ــای  ــرش را در گالری ه ــه اث ــت ک ــن می رف ای
ــم  ــم امیدواری ــاس ه ــن اس ــر همی ــد. ب بفروش
آثــار  فــروش  و  قیمت گــذاری  شــاید  کــه 
هنرمنــدان توســط جشــنواره بــه نوعــی عامــل 

ــد.  ــز باش ــنواره نی ــق جش ــت و رون موفقی

حقیقــی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوان ب ــا می ت ــه آی ــش ک پرس
امیــدوار بــود کــه جشــنواره تجســمی فجــر در 
ــه جشــنواره ای جریان ســاز  ــده ب ســال های آین
تبدیــل شــود، پاســخ داد کــه اگــر خیلــی کار 

ــه!   ــم، بل کنی
تجســمی  جشــنواره  دوزادهمیــن  دبیــر 
هــوای  و  حــال  آیــا  اینکــه  دربــاره  فجــر 

جشــنواره  روی  می توانــد  جامعــه  عمومــی 
ــاره  ــا درب ــرد: فع ــار ک ــد، اظه ــذار باش تاثیرگ
بازدیدکننــدگان نمی تــوان اظهــار نظــر کــرد و 
بایــد بعــد از جشــنواره در ایــن زمینــه صحبــت 
ــژه  ــرکت کنندگان به وی ــور ش ــا حض ــرد؛ ام ک
بســیار  عکاســی  و  نقاشــی  رشــته های  در 
ــن دوره از ســال  ــار ای ــوده اســت و آث خــوب ب
ــع از  ــتند. در واق ــتر هس ــر و بیش ــته بهت گذش
نداریــم،  کمبــودی  شــرکت کنندگان  نظــر 
ــوان  ــوز نمی ت ــدگان هن ــر بازدیدکنن ــا از نظ ام
ــودن  ــوب ب ــاب خ ــم بازت ــاید ه ــی زد. ش حرف
ــار در جشــنواره تجســمی باعــث شــود کــه  آث

ــوند.  ــتر ش ــنواره بیش ــان جش مخاطب
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــد خاطرنش ــن هنرمن ای
دوره در دو بخــش عکاســی و نقاشــی آثــار 
خوبــی بــه جشــنواره آمده انــد. در بخــش 
عکــس،  دبیــر  درخواســت  بــه  عکاســی 
مجموعــه عکــس را هــم بــه آثــار افزودیــم کــه 
موفقیت آمیــز بــوده اســت و در بخــش نقاشــی 
ــه شــده  ــه ای ارائ ــه و نوجویان ــار نوآوران ــز آث نی

ــت.  اس

آمــوزش اصــول مربــوط بــه حفــظ ســامت، 
آمــوزش  جنبه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
و پــرورش در دنیــا اســت کــه روز بــه روز 
ــن  ــا ای ــود. ام ــزوده می ش ــت آن اف ــر اهمی ب
موضــوع چقــدر در سیســتم آموزشــی مــدارس 
ــان در  ــت؟ محقق ــده اس ــه ش ــدی گرفت ــا ج م

ــد.  ــخ داده ان ــؤال پاس ــن س ــه ای ــی ب پژوهش
از  یکــی  ســامت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مهم تریــن موهبت هــای زندگــی اســت کــه 
بایــد از آن به خوبــی محافظــت کــرد و ایــن 
موضــوع به طــور خــاص در ایــن دوران کــه 
زندگی ماشــینی انســان را احاطه کــرده، اهمیت 
ــن راســتا،  ــی پیــدا کــرده اســت. در ای دوچندان
ــاری و  ــوع بیم ــر ن ــروز ه ــرای پیشــگیری از ب ب
تأمیــن ســامت افــراد، الزم اســت آموزش هایــی 
ارائــه  و  طراحی شــده  مختلــف  ســطوح  در 
ــیار  ــش بس ــه نق ــی مدرس ــام آموزش ــود. نظ ش
ــای آن در  ــامت و ارتق ــوزش س ــی در آم مهم
دوران کودکــی و بعــد از آن ایفــا می کنــد و 
ــوزان،  ــش آم باعــث شــکل گیری شــخصیت دان
نگــرش، مهــارت و نیــز آگاهــی آنــان می شــود و 
بایســتی بــه شــکلی ویــژه مــورد توجــه خانــواده 

ــرد. ــرار گی ــئوالن ق و مس
را  بهداشــت جهانــی، ســامت  ســازمان 
چنیــن تعریــف کــرده اســت: ســامت عبــارت 
و  روانــی  جســمی،  کامــل  رفــاه  از  اســت 
ــدم  ــرف ع ــاس، ص ــن اس ــر ای ــی؛ و ب اجتماع
ــی و نقــص عضــو،  ــا ناتوان ــه بیمــاری ی ابتــا ب
دلیلــی بــر ســالم بــودن نیســت. مســئله مهــم 

ــه اعتقــاد محققــان، آمــوزش  در ایــن رابطــه ب
ــوزش ســامت  ســامت و بهداشــت اســت. آم
ــای بهداشــتی  ــع آن بخــش از مراقبت ه در واق
ــر  ــامت تأثی ــای س ــر رفتاری ه ــه ب ــت ک اس
بهداشــت  ســازمان  دیــدگاه  از  می گــذارد. 
ــوزش ســامت شــامل  ــای آم ــی، مؤلفه ه جهان
تغذیــه ســالم و آب آشــامیدنی ســالم، داشــتن 
ارتبــاط ســالم بــا دیگــران و پیشــگیری از ایــدز، 
تولیدمثــل، شناســایی افــراد و حفاظــت از خــود 
در برابــر بیماری هــا اســت و بــدون شــک پایــه 
ــوارد بایســتی از دوران  ــن م ــام ای و اســاس تم

ــاده شــود. ــا نه ــی مدرســه بن ابتدای
در ایــن رابطــه، گروهــی از پژوهشــگران 
ــان  ــی آذربایج ــهید مدن ــگاه ش ــور از دانش کش
مرنــد،  فرخــی  شــاهد  دبســتان  و  تبریــز 
ــد  مطالعــه ای علمــی پژوهشــی را انجــام داده ان

ــتان  ــی دبس ــب درس ــوای کت ــه در آن، محت ک
ــف  ــای مختل ــه مؤلفه ه ــه ب ــزان توج ــرای می ب
ــت. ــده اس ــع ش ــی واق ــورد ارزیاب ــامت، م س

در ایــن مطالعــه از روش تحلیــل محتــوا 
ــه  ــن منظــور، هم ــتفاده شــده اســت و بدی اس
شــامل  ابتدایــی  ســوم  پایــه  کتاب هــای 
هدیه هــای  علــوم،  فارســی،  عنوان هــای 
آســمانی، قــرآن، ریاضــی و تعلیمــات اجتماعــی 

مــورد بررســی قــرار گرفته انــد.
نتایــج ایــن بررســی ها نشــان می دهنــد 
مؤلفه هــای  بــه  مربــوط  کــه شــاخص های 
ــرار  ــه ق ــوازن موردتوج ــورت مت ــامت به ص س
ــه  ــای درســی ب ــع، کتاب ه ــد و در واق نگرفته ان
ــامت را  ــوزش س ــای آم ــبت مؤلفه ه ــک نس ی

پوشــش نداده انــد.
در تبییــن ایــن نتایــج، عیســی برقــی، 

محقــق و اســتادیار دانشــکده علــوم تربیتــی و 
روانشناســی دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان 
و همــکارش می گوینــد: »بیشــترین توجــه 
ــامت  ــوزش س ــای آم ــام مؤلفه ه ــن تم از بی
ــا 645  ــی ب ــامت روان ــه س ــه مؤلف ــوط ب مرب
ــه  ــه مؤلف ــه، ب ــزان توج ــن می ــورد و کمتری م

ــت«. ــوده اس ــی ب ــا 13 فراوان ــت ب معلولی
میــان  »در  می افزاینــد:  محققــان  ایــن 
خــرده شــاخص های مــورد بررســی، بیشــترین 
ــرکات  ــه ح ــوط ب ــت مرب ــب اهمی ــدار ضری مق
ــه  ــت و تغذی ــروزا و بهداش ــواد نی ــی، م اصاح
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــی ب ورزش
بــا  مبــارزه  بــه  مربــوط  مؤلفه هــای  کــه 
دوران  مراقبت هــای  جونــدگان،  و  بندپایــان 
ــواع آن،  ــدر و ان ــواد مخ ــاد، م ــارداری، اعتی ب
ــا  ــنایی ب ــدز و آش ــدن، ای ــیگار در ب ــرات س اث
کتاب هــای  در  به هیچ عنــوان  بیماری هــا 
ــه تحصیلــی مربوطــه مــورد توجــه  درســی پای

نگرفته انــد«. قــرار 
نتایــج کلــی ایــن پژوهــش کــه در نشــریه ای 
ــامت«  ــای س ــت ارتق ــوان »مدیری ــت عن تح
ــران  ــتاری ای ــی پرس ــن علم ــه انجم ــته ب وابس
ــه  ــه ب ــد ک ــان از آن دارن ــده اند، نش ــر ش منتش
ــامت  ــوزش س ــم در آم ــای مه ــی مؤلفه ه برخ
یــا اصــًا توجــه نشــده و یــا به صــورت مختصــر 
ــی  ــل، برق ــن دلی ــه همی ــده اســت. ب ــه ش توج
ــان  ــه مؤلف ــد ک ــنهاد داده ان ــکارش پیش و هم
کتاب هــای درســی، در ویرایش هــای بعــدی 
بــه ایــن امر مهــم، توجــه الزم را داشــته باشــند.

ــا  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــل صن ــات عام ــت هی نشس
ــو  ــزی و عض ــک مرک ــس کل بان ــی، رئی ــر همت ــر عبدالناص دکت

ــد.  ــزار ش ــوآوری برگ ــدوق ن ــای صن ــات امن ــی هی حقوق
ــدوق  ــل صن ــات عام ــت هی ــنیم، در نشس ــزارش تس ــه گ ب
ــس کل  ــی، رئی ــر همت ــر عبدالناص ــا دکت ــکوفایی ب ــوآوری و ش ن
ــوآوری  ــدوق ن ــی وحــدت، رئیــس صن ــر عل ــک مرکــزی، دکت بان
و شــکوفایی، عملکــرد ایــن صنــدوق در دوره ســوم فعالیــت 
هیــات عامــل را تشــریح و بــا اشــاره بــه اضافــه شــدن تســهیات 
جدیــد بــه ســبد خدمــات صنــدوق در یــک ســال گذشــته گفــت:  
ــیس  ــاوری تأس ــش و فن ــدوق پژوه ــک صن ــتان ی ــر اس ــرای ه ب
ــل  ــی مث ــای تخصص ــر آن در حوزه ه ــاوه ب ــد و ع ــد ش خواه
نانــو، نــوآوری اجتماعــی و تکنولــوژی آینــده نیــز صنــدوق وجــود 
ــه ســبد  ــدی ب ــر تســهیات جدی ــک ســال اخی دارد. در طــول ی
ــه  ــوآوری و شــکوفایی اضافــه شــده اســت؛ ب خدمــات صنــدوق ن
ــرمایه گذاری،  ــای س ــی در حوزه ه ــات متنوع ــال خدم ــوان مث عن
توانمندســازی و اعطــای ضمانت نامــه بــه ســبد خدمــات صنــدوق 

ــت. ــده اس ــه ش ــان اضاف ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ب
و  معرفــی  بــا  بانکــی  ضمانت نامه هــای  وی،  گفتــه  بــه 
ــرای شــرکت های  ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن واســطه گری صن

ــود. ــادر می ش ــان ص ــش بنی دان
ــک  ــی بان ــتانداردهای اباغ ــط و اس ــال ضواب ــر اعم ــدت ب وح
ــرد و  ــد ک ــکوفایی تأکی ــوآوری و ش ــدوق ن ــط صن ــزی توس مرک
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــزی ب ــک مرک ــه بان ــتانداردی ک ــر اس ــت: ه گف

صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری اعــام کنــد، آن را اعمــال 
می کنیــم. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه اساســنامه و دســتورالعمل 
نظــارت بــر صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بازنگــری شــده اســت.

صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه مهمی را در 
توسعه اقتصاد دانش بنیان برعهده دارد

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل 
بانــک مرکــزی و عضــو حقوقــی هیــات امنــای صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی نیــز از آمادگــی بانــک مرکــزی بــرای همــکاری بــا 
ــر داد  ــان خب ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص ــوآوری در توس ــدوق ن صن
ــی را در  ــه مهم ــکوفایی وظیف ــوآوری و ش ــدوق ن ــت: صن و گف
ــزی  ــک مرک ــده دارد و بان ــان برعه ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
ــه  ــی ک ــر کمک ــت و ه ــدوق اس ــن صن ــا ای ــکاری ب ــاده هم آم
ــه آن نیــاز داشــته باشــد، بانــک مرکــزی از  ــوآوری ب صنــدوق ن

آن پشــتیبانی می کنــد.
ــر توســعه اقتصــاد دانــش  ــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی ب وی ب
بنیــان در کشــور اصــرار دارد، گفــت: بــر توســعه اقتصاد دانــش بنیان 
ــده کشــور  ــان آین ــش بنی ــم چــرا کــه شــرکت های دان اصــرار داری
ــعه اقتصــادی در کشــور  ــه توس ــر ب ــا منج ــت آنه هســتند و فعالی
ــا را  ــد بانک ه ــز می توان ــوآوری و شــکوفایی نی ــدوق ن می شــود. صن
بــرای همــکاری بیشــتر بــا شــرکت های دانــش بنیــان ترغیــب کنــد.

صندوق نوآوری و شکوفایی بر کارکرد صندوق های 
پژوهش و فناوری نظارت جدی دارد

ــدی کشــمیری، عضــو  ــر مه ــز دکت ــدار نی ــن دی ــدای ای در ابت
ــن  ــی ای ــه همگرای ــوآوری و شــکوفایی ب ــدوق ن ــل صن ــات عام هی
ــرد  ــاره ک ــاوری اش ــتم فن ــران اکوسیس ــایر بازیگ ــا س ــدوق ب صن
ــن  ــی بی ــی خوب ــل همگرای ــات عام ــد هی ــت: در دوره جدی و گف
نهادهــای فعــال در اکوسیســتم فنــاوری و صنــدوق نــوآوری ایجــاد 
و از ظرفیت هــا موجــود در کشــور بــه خوبــی اســتفاده شــده اســت.

ــاوری  ــش و فن ــای پژوه ــه صندوق ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتند،  ــور هس ــوآوری در کش ــتم ن ــران اکوسیس ــه بازیگ از جمل
گفــت: صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــر کارکــرد صندوق هــای 
ــا در  ــن صندوق ه ــدی دارد. ای ــارت ج ــاوری نظ ــش و فن پژوه
ــه خصــوص اســتان های کم برخــوردار فعــال شــده و  اســتان ها ب
ــوآوری و شــکوفایی نیــز از آنهــا پشــتیبانی می کنــد.  صنــدوق ن
برخــی از صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــه دانشــگاه ها 
ــر  ــی ب ــط مال ــاظ ضواب ــه لح ــان ب ــه خودش ــد ک ــق دارن تعل
عملکــرد آنهــا نظــارت کامــل دارنــد. ســپرده نپذیرفتــن، بحــث 
ــر  ــن ام ــت و ای ــاوری اس ــش و فن ــای پژوه ــدی صندوق ه ج
ــی  ــاره مشــکات احتمال ــک مرکــزی درب ــه بان ــا حــدی دغدغ ت
کاهــش  را  آینــده  در  مالــی  کننــده  تأمیــن  صندوق هــای 

می دهــد.

ــن آرزوی  ــی ضم ــامی در پیام ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ســامتی بــرای محمدرضــا شــجریان، وی را ترنــم باشــکوه ایــران 

دانســت. 
ــری  ــام توئیت ــی در پی ــیدعباس صالح ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
خــود نوشــت: اســتاد محمدرضــا شــجریان ترنــم باشــکوه ایــران 
ــای  ــت، دع ــاری اس ــخت بیم ــرایط س ــه در ش ــک ک ــت. این اس

ــاد. ــه راه او ب ــت بدرق ــک مل ی
ــری وزارت  ــاون هن ــینی مع ــی حس ــید مجتب ــن س همچنی
ــود  ــتاگرام خ ــه اینس ــز در صفح ــامی نی ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــام،  ــح و ش ــر صب ــرد: »ه ــر ک ــون منتش ــن مضم ــا ای ــتی ب پس
قافلــه ای از دعــای خیــر در صحبــت شــمال و صبــا مــی 

ــران؛  ــن آواز ای فرســتمت ، راوی فرهنــگ و صــدای شــعر و نگی
اســتاد محمدرضــا شــجریان، صــدای او بــا جــان مــردم آمیختــه 
ــتداران...« ــی دوس ــبان تمام ــامتش ورد روزان و ش و آرزوی س

مشــهد  در   1319 مهــر   1 )زادٔه  شــجریان  محمدرضــا 
ــران  ــل ای ــده و خوشــنویس اه ــاز، خوانن موســیقی دان، آهنگ س
و نامــزد 2 جایــزه گرمــی بــود کــه توســط ســایت انجمــن آســیا 
بــه عنــوان پرآوازه تریــن هنرمنــد موســیقی اصیــل ایرانــی 
ــن  ــی از مهم تری ــان او را یک ــهٔ ونکوورس ــده و روزنام ــی ش معرف
هنرمنــدان موســیقی در ســال 2010 و یکــی از 50 صــدای برتــر 

ــود. ــرده  ب ــی ک ــان معرف جه
از برجســته ترین هنرمنــدان موســیقی  اســتاد شــجریان 

ــی  ــاد م ــران ی ــرو آواز ای ــوان خس ــا عن ــت و از وی ب ــنتی اس س
شــود. وی نــوروز 95 بــا انتشــار ویدئویــی ضمــن تبریــک ســال 
نــو، از ابتــای خــود بــه بیمــاری ســرطان خبــر داد و پــس از آن 

ــه مــداوا مشــغول اســت. تاکنــون تحــت نظــر پزشــکان ب
ــاگردان  ــت و ش ــیقی اس ــاز موس ــد س ــدع چن ــه مب وی را ک
ــطامی،  ــرج بس ــه ای ــران از جمل ــر ای ــه هن ــی را در عرص مختلف
حســام الدین ســراج، حمیدرضــا نوربخــش، علــی جهانــدار 
ــز  ــر چی ــش از ه ــت، پی ــرده اس ــت ک ــون تربی ــرش همای و پس
ــا و مــرغ ســحر مــی  ــر فاخــر ربن ــه دو اث ــار ب ــن دی ــان ای مردم

ــند. شناس
ایــن اســتاد آواز ایــران در روزهــای اخیــر بــه علــت اختــاالت 
ــران  ــم ته ــتان ج ــی در بیمارس ــاری قلب ــی از بیم ــوی ناش ری
بســتری شــده و بامــداد امــروز همایــون شــجریان فرزنــد وی بــا 
انتشــار تصویــری از نمایشــگر عائــم حیاتــی پــدر از دوســتداران 

وی رفــع نگرانــی کــرد.

چرا جشنواره تجسمی فجر جریان ساز نیست؟

در پژوهشی دانشگاهی مطرح شد:

وضعیت نامطلوب آموزش سالمت در کتاب های دبستان

اعالم آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با 
صندوق نوآوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان

وزیر فرهنگ: 

شجریان ترنم باشکوه ایران است
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۱2 باور غلط 
درباره پیشگیری از کرونا

مصـرف سـیر مانـع از دریافت ویروس می شـود
اسـت  گیاهـی  سـیر  اسـت.  غلـط  بـاور  ایـن 
امـا  دارد  باالیـی  میکروبـی  ضـد  خـواص  کـه 
باعـث نمی شـود شـما ویـروس کرونـا یـا ویـروس 
موادغذایـی  بحـث  در  نگیریـد.  را  سـرماخوردگی 
بیشـتر تاکیـد شـده مـوادی را وارد رژیـم غذایـی 
خـود کنیـد کـه خاصیـت بـاال بـردن ایمنـی بدن 

باشـند.  شـما را داشـته 
ماسک به تنهایی معجزه نمی کند

ویـروس  یـک  کـه  مواقعـی  در  ماسـک  زدن 
همه گیـر می شـود اقـدام تاثیرگـذاری اسـت اما به 
تنهایـی مانـع از دریافـت ویـروس نمی شـود. ایـن 
بـاور کـه مـا ماسـک بـه صـورت می زنیـم و دیگـر 
از دریافـت ویـروس ایمـن می شـود بـه کلـی غلط 
اسـت. ضرورتـی اسـت در کنـار ماسـک بـه سـایر 

نـکات بهداشـتی نیـز توجـه کنیـد
نور فرابنفش ویروس را از ما دور می کند

برخـی  در  اسـت.  غلـط  کلـی  بـه  بـاور  ایـن 
کشـورها ایـن بـاور غلـط بـاب شـده کـه اگـر در 
معـرض المپ هـای فرابنفش قرار بگیریـم، ویروس 
کرونـا از بـدن ما دور می شـود و یا حتی پاکسـازی 
می شـود. امـا ایـن نـور نـه تنها بـرای انسـان مفید 
نیسـت و تاثیـری در دریافـت ویروس کرونـا ندارد 
بلکـه باعـث صدمـه دیـدن پوسـت و بیماری هـای 

مرتبـط بـا آن نیـز می شـود.
مالیدن روغن کنجد بر بدن

مالیـدن  در برخـی کشـورها شـایع شـده کـه 
روغـن کنجـد بـه بـدن باعـث می شـود ویـروس به 
بـدن مـا نفوذ نکنـد. این بـاور غلط را کنـار بگذارید

واکسن ذات الریه مانع کرونا می شود
ایـن بـاور غلط در انگلسـتان شـایع شـده بود و 
خیلـی زود از سـوی محققـان این کشـور رد شـد. 
در واقـع ویـروس کرونـا ارتباطـی بـا واکسـن ذات 
ریه ندارد و کارشناسـان سـازمان بهداشـت جهانی 
کرونـا  ویـروس  واکسـن  کرده انـد سـاخت  اعـام 
حـدود یک سـال طول می کشـد. حتی گفته شـده 
محققـان انگلیسـی در حـال آزمایش هایـی ابتدایی 
از واکسـن ایـن بیماری بـر روی حیوانات هسـتند.
نگهداری حیوانات خانگی باعث ابتال به کرونا 

می شود
دنیـا  در کشـورهای  خانگـی  حیوانـات  عمـده 
گربـه و سـگ هسـتند کـه تا کنـون هیـچ موردی 
از ابتـای ایـن حیوانـات گـزارش نشـده اسـت. اما 
تاکیـد کارشناسـان سـازمان بهداشـت جهانی پس 
از هـر تمـاس بـا حیـوان خانگی تـان، بهتـر اسـت 
ایـن  بشـویید.  صابـون  و  آب  بـا  را  دسـت هایتان 
کار بـه شـما کمـک می کنـد از ابتـا بـه ویـروس 
کرونـا و البتـه باکتری هـای رایـج ماننـد ایی.کولی 
و سـالمونا کـه از حیوانـات بـه انسـان ها منتقـل 

بمانیـد. می شـوند، محفـوظ 
 اگر عالیم کرونا را داریم گزارش نکنیم!

بـرای  بلکـه  اسـت  غلـط  تنهـا  نـه  بـاور  ایـن 
سـامتی شـما بـه شـدت نیـز پر خطـر اسـت. در 
برخـی کشـورها ایـن شـایعه مطرح شـده بـود که 
اگـر شـواهد بیمـاری را داریـد و ایـن عایـم آنقدر 
جـدی نیسـت بـه پزشـک مراجعـه نکنید چـرا که 
آنهـا شـما را بـه قرنطینـه می برنـد و ممکن اسـت 
چنـد روزی از فضـای اجتماعـی و شـغل خود دور 
تابـع  مشـکوک  مـوارد  کـردن  قرنطینـه  بمانیـد. 
خـود  و  اسـت  متعـددی  آزمایش هـای  و  عائـم 
درمانی در موارد مشـکوک بسـیار خطرناک اسـت.

استفاده از آنتی بیوتیک ها 
اسـتفاده بدون دستور پزشـک از آنتی بیوتیک ها 
خطرنـاک اسـت و در واقـع تاثیـر بر عـدم دریافت 
کرونـا نـدارد. در نظر داشـته باشـید آنتیبیوتیک ها 
بـرای از بیـن بـردن عفونت هـای باکتریایـی تولید 
شـده اند و مناسـب عفونت های ویروسـی نیسـتند.

هیچ کودکی مبتال به کرونا نمی شود
اینکـه هیـچ کودکی مبتا بـه کرونا نشـده باور 
غلطـی اسـت. در چیـن یـک نـوزاد به کرونـا مبتا 
شـده امـا آمـار ابتـای کـودکان بـه کرونـا خیلـی 
کـم اسـت و ایـن دلیـل کافـی نیسـت کـه مراقب 
متخصصـان  زمینـه  ایـن  در  نباشـیم.  کـودکان 
کـودکان  ایمنـی  سیسـتم  می گوینـد:  انگلیسـی 
بـاالی پنـج سـال و نوجوانـان کامـا آمـاده مبارزه 
بـا عفونت هـای ویروسـی اسـت. آنهـا ممکن اسـت 
بـه ویـروس آلـوده شـوند امـا بـه بیمـاری بسـیار 
خفیف تـری مبتـا می شـوند کـه عائـم عفونـت 

نمی دهـد. نشـان 
اسپری نمک بینی و غرغره آب نمک

ایـن بـاور کـه اسـپری نمـک بینـی و غرغـره 
آب نمـک می توانـد مانـع از ابتـا بـه کرونـا شـود، 
و  بینـی  نمکـی  اسـپری  نیسـت.  درسـتی  بـاور 
غرغـره کـردن آب نمـک می توانـد افـراد مبتـا به 
سـرماخوردگی معمولـی را درمـان کند امـا درباره 

کرونـا ایـن مسـاله صـدق نمی کنـد. 
به کاالها و بسته های ارسالی از چین دست نزنیم!

خصوصـا  بازرگانـی  و  اداری  بخش هـای  در 
ارتباط هـای  اخیـر  بخش هایـی کـه در سـال های 
زیـادی بـا کشـور چین داشـته اند این بـاور غلط به 
سـرعت باب شـد که به کاال و نامه های دریافتی از 
چیـن نبایـد دسـت زد چرا کـه آنها به شـدت ناقل 
ویـروس کرونا هسـتند. بـه گفته محققان سـازمان 
جهانـی بهداشـت، ویـروس کرونـا نمی توانـد بدین 

شـکل بـه مناطـق مختلف دنیـا  منتقل شـود.
ویروس یک تا چند ماه در بدن مبتالیان می ماند

ایـن بـاور غلـط اسـت. طبـق گـزارش سـازمان 
بهداشـت جهانـی ویـروس کرونا بین 2 تـا 14 روز 

ممکـن اسـت در بـدن افـراد بماند.
منبع: ایرنا زندگی

تمرین فوتبالیست های ناشنوا روی موکت
 به جای زمین چمن!

ســرمربی تیــم فوتبــال ناشــنوایان بــا اشــاره بــه نامناســب بــودن زمیــن 
چمــن مصنوعــی ناشــنوایان بــرای شــرکت در مســابقات قهرمانــی جهــان در 
ــه جــای زمیــن چمــن روی  ــی گفــت: فوتبالیســتهای ناشــنوا ب کــره جنوب

موکــت تمریــن مــی کننــد. 
ــت  ــی از وضعی ــی، در ارزیاب ــین ضیای ــنا، محمدحس ــزارش ایس ــه گ ب
بازیکنــان فوتبــال ناشــنوا بــرای شــرکت در قهرمانــی جهــان کــره جنوبــی 
ــی آســیا ناشــنوایان در هنگ کنــگ،  ــو مســابقات قهرمان ــس از لغ ــزود: پ اف
ــا تعطیلــی مواجــه  اردوی تیــم ملــی فوتبــال ناشــنوایان نیــز از شــهریور ب
ــا حضــور  ــم ب ــن تی ــاده ســازی ای ــاره اردوی آم ــود و از ســوم اســفند دوب ب
25 فوتبالیســت بــرای شــرکت در چهارمیــن دوره قهرمانــی جهــان در کــره 

ــت.  ــد داش ــه خواه ــدت 3 روز ادام ــه م ــود و ب ــا می ش ــی برپ جنوب
ــی  ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــت بازیکن ــی از وضعی وی در ارزیاب
ــم و  ــان نداری ــت بازیکن ــی از وضعی ــاع دقیق ــر اط ــال حاض ــا، در ح اردوه
ــان را از نظــر ســطح  ــم بازیکن ــن اردوی 3 روزه ســعی داری ــزاری ای ــا برگ ب
آمادگــی جســمانی مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم و ســپس برنامه ریــزی الزم 

ــم. را انجــام دهی
ضیایــی یکــی از مشــکات ایــن تیــم را نامناســب بــودن زمیــن چمــن 
مصنوعــی ناشــنوایان بــرای آماده ســازی آنهــا جهــت شــرکت در چهارمیــن 
ــن چمــن  ــزود: زمی ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــره جنوب ــان ک ــی جه دوره قهرمان
مصنوعــی کــه تیــم فوتبــال ناشــنوایان در مجموعــه ورزشــی این فدراســیون 
تمریــن می کنــد، بــه حــدی شــرایط نامناســب دارد کــه تقریبــا زمیــن چمن 
تبدیــل بــه موکــت شــده و جای مناســبی بــرای انجــام تمرینات و مســابقات 
نیســت. البتــه طــی صحبتــی کــه بــا فدراســیون داشــتیم بــه مــا گفتنــد در 
صورتــی کــه تمرینــات درازمــدت باشــد، فضــای دیگــری را بــرای تمرینــات 

فوتبالیســتهای ناشــنوا در نظــر خواهنــد گرفــت.
ســرمربی تیــم فوتبــال ناشــنوایان در پایــان بــا اشــاره بــه جوانگرایــی و 
اعمــال یکســری تغییــرات بــرای تقویــت تیــم اظهــار کــرد: بــرای ایــن کــه 
تیــم خوبــی را از نظــر فنــی آمــاده کنیــم ســعی داریــم بــا انجــام یکســری 
تغییــرات ســطح کیفــی بازیکنــان را افزایــش و جایــگاه خوبــی را در قهرمانی 

جهــان بــه خــود اختصــاص دهیــم.

خداحافظی پورموسوی از تیم ملی فوتبال جوانان

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان از هدایت این تیم استعفا داد. 
بـه گـزارش ایسـنا، سـید اکبـر پورموسـوی با انتشـار پسـتی در صفحه 
شـخصی خـود در اینسـتاگرام از هدایـت تیم ملـی فوتبـال جوانان اسـتعفا 

داد.
پورموسـوی در متـن خداحافظـی خـود نوشـته اسـت: »بنـام حضـور 

دوسـت کـه هرچـه داریـم از اوسـت.
بـا آرزوی موفقیـت بـرای تمامـی بازیکنانـم در تیم ملـی جوانـان ایران. 

همـه شـما عزیزانـم را بـه خداونـد بـزرگ می سـپارم. خدانگهدار«

پرسپولیس استوکس را جریمه می کند؟

ــر  ــه نظ ــپولیس ب ــدی پرس ــن ایرلن ــی بازیک ــه بی انضباط ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا جریم ــم را ب ــن مهاج ــه زودی ای ــگاه ب ــن باش ــد مســووالن ای می رس

ــه رو خواهــد کــرد.  ســنگین روب
ــل و  ــه در نق ــدی ک ــتوکس ایرلن ــی اس ــنا، آنتونت ــزارش ایس ــه گ ب
ــرای  ــه 250 هــزار دالر )ب ــراردادی نزدیــک ب ــا ق انتقــاالت نیــم فصــل ب
ــد روزی  ــد، چن ــه ش ــی ها اضاف ــع پرسپولیس ــه جم ــل( ب ــم فص ــک نی ی
ــه کاروان  ــی ک ــد. زمان ــم شــرکت نمی کن ــن تی ــن ای ــه در تمری اســت ک
پرســپولیس پــس از تســاوی برابــر شــارجه امــارات از دوبــی بــه تهــران 
ــک روزه  ــم مرخصــی ی ــدی از ســرمربی تی ــن مهاجــم ایرلن بازگشــت ای
ــواده اش داشــته باشــد. طبــق قــرار از پیــش  ــا خان گرفــت تــا دیــداری ب
تعییــن شــده و بلیتــی کــه باشــگاه بــرای او تهیــه کــرده بــود قــرار بــود 
ــه تهــران برگــردد امــا او  ــا پــرواز ســاعت 8 صبــح جمعــه ب اســتوکس ب

ــه تهــران نیامــد. ــت هــم ب ــرودگاه نرفــت و در نهای ــه ف ب
ــدن  ــواب مان ــن کارش را خ ــل ای ــپولیس دلی ــدی پرس ــم ایرلن مهاج
عنــوان کــرده و از طــرف دیگــر بــه مســووالن پرســپولیس قــول داده بــود 
تــا در اســرع وقــت بــا اولیــن پــرواز عــازم تهــران شــود. امــا او تــا امــروز 

صبــح نیــز بــه تهــران بازنگشــته اســت.
تیـــم فوتبـــال پرســـپولیس فـــردا در جریـــان دیـــداری حســـاس از 
هفتـــه بســـتیم لیـــگ برتـــر بایـــد در اصفهـــان بـــه مصـــاف ســـپاهان 
ـــم  ـــن مهاج ـــتوکس ای ـــد روزه اس ـــت چن ـــر غیب ـــه خاط ـــاال ب ـــرود و ح ب
قطعـــا در دیـــدار فـــردا بـــه میـــدان نمـــی رود.  حـــاال پرسپولیســـی ها 
ــد  ــات قصـ ــتوکس در تمرینـ ــه اسـ ــر موجـ ــت غیـ ــر غیبـ ــه خاطـ بـ
دارنـــد او را بـــا جریمـــه ســـنگین رو بـــه رو کنـــد بایـــد دیـــد طـــی 
روزهـــای آینـــده چـــه  اتفاقاتـــی پیرامـــون ایـــن مهاجـــم ایرلنـــدی و 

پرسپولیســـی ها رخ خواهـــد داد.

مدیرعامل ماشین سازی شایعه برکنار شدن 
سرمربی این تیم را تکذیب کرد

ـــار  ـــه اخب ـــا رد هرگون ـــز ب ـــازی تبری ـــین س ـــگاه ماش ـــل باش  مدیرعام
مبنـــی بـــر برکنـــار شـــدن ســـرمربی ایـــن تیـــم، گفـــت: شـــیخ الری 
ـــایعات  ـــن ش ـــت و ای ـــی اس ـــیار خوب ـــی بس ـــان و مرب ـــل اطمین ـــرد قاب م

ـــدارد.  ـــت ن صح
ـــا  ـــگاران ب ـــع خبرن ـــرزاده در جم ـــنگ نصی ـــا، هوش ـــزارش ایرن ـــه گ ب
بیـــان اینکـــه تاکنـــون هیـــچ ضـــرب االجلـــی بـــه ســـرمربی ماشـــین 
ــکان  ــیخ الری سـ ــه شـ ــی کـ ــزود: از زمانـ ــت، افـ ــداده اسـ ــازی نـ سـ
ـــیار  ـــجام بس ـــت، انس ـــه اس ـــده گرفت ـــر عه ـــازی را ب ـــین س ـــت ماش هدای
خوبـــی بـــر تیـــم حاکـــم شـــده و بســـیار امیدواریـــم در بـــازی هـــای 

بعـــدی نتایـــج ضعیـــف هفتـــه هـــای اخیـــر جبـــران شـــود.
ـــه از  ـــت قاطعان ـــازی را حمای ـــین س ـــگاه ماش ـــی باش ـــرد اصل وی رویک
ـــل  ـــان فص ـــا پای ـــد ت ـــدون تردی ـــرد: او ب ـــه ک ـــام و اضاف ـــیخ الری اع ش

ـــود. ـــد ب ـــازی خواه ـــین س در ماش
نصیـــرزاده یکـــی از ویژگـــی هـــای بـــارز باشـــگاه ماشـــین ســـازی 
را ثبـــات در ارکان تیـــم و باشـــگاه اعـــام کـــرد و گفـــت: بـــر همیـــن 
ـــه  ـــج هفت ـــد نتای ـــم و هرچن ـــی کنی ـــت م ـــم حمای ـــرمربی تی ـــاس از س اس
هـــای اخیـــر ضعیـــف بـــوده اســـت امـــا بـــه لحـــاظ فوتبالـــی مـــا از 

ـــم. ـــل داری ـــت کام ـــی رضای کادرفن
ـــازی  ـــین س ـــر 1 ماش ـــت 3 ب ـــال باخ ـــه دنب ـــر و ب ـــای اخی ـــی روزه ط
ـــیخ  ـــد ش ـــراج اح ـــر اخ ـــی ب ـــی مبن ـــه های ـــهر، زمزم ـــاهین بوش ـــل ش مقاب

ـــید. ـــی رس ـــوش م ـــه گ ـــم ب ـــن تی ـــت ای ـــکان هدای الری از س
ـــی  ـــول خطیب ـــا رس ـــر ب ـــگ برت ـــت لی ـــه در دور رف ـــازی ک ـــین س ماش
نتایـــح درخشـــانی گرفـــت بـــا جدایـــی وی و جایگزینـــی شـــیخ الری 
ـــه  ـــاز ب ـــا دو امتی ـــازی تنه ـــی 4 ب ـــد و ط ـــع ش ـــوب قط ـــح خ ـــد نتای رون

ـــرد. ـــه ک ـــود اضاف ـــای خ ـــه ه اندوخت
ایـــن تیـــم هـــم اکنـــون بـــا 24 امتیـــاز در رده نهـــم جـــدول رده 

بنـــدی لیـــگ برتـــر قـــرار دارد.
ــاه در  ــازی در هفتـــه 21 روز پنجشـــنبه 8 اســـفند مـ ماشـــین سـ

تبریـــز میزبـــان نســـاجی قائمشـــهر اســـت.

ــواری  ــی و موتورس ــأت اتومبیل ران ــر هی دبی
دفتــر  در  حضــور  بــا  شــرقی  آذربایجــان 
ــا  ــن اســت ت روزنامــه، گفــت: ســعی مــان برای
ــأت  ــام هی ــه ن ــه ب ــاری ک ــن 28 هکت در زمی
ــرار  ــان ق ــده و در اختیارم ــه ش ــورت جلس ص
خواهــد گرفــت، چنــد دهکــده اتوموبیــل رانــی 

ــم. ــاد نمائی ــواری ایج و موتورس
ــواری  ــی و موتورس ــأت اتومبیل ران ــر هی دبی
آذربایجــان شــرقی اظهــار کــرد: امــروز شــرایط 
ــاالنه  ــنجش س ــه در س ــت ک ــه ایس ــه گون ب
ــطح  ــر س ــای برت ــتان ه ــزو اس ــیون ج فدراس
ــای  ــته ه ــم رش ــته ای ــتیم و توانس ــور هس کش
ــم. ــامان دهی ــر و س ــرده و س ــا ک ــد را احی راک

ســیامک امیرخیــزی بــا بیــان اینکــه هیــأت 
ای  رشــته  موتورســواری  و  اتومبیل رانــی 
ــت:  ــان داش ــد، بی ــی ده ــش م ــادی را پوش زی
در  و  تمامــی کمیتــه هــای هیــأت  بــرای 
ــی  ــر مجزائ ــن ورزش دفات ــعه ای ــتای توس راس
را بــه همــراه تجهیــزات مربوطــه در نظــر 
گرفتــه ایــم، در مجموعــه ورزشــی یــادگار امــام 
ــده  ــام گردی ــی انج ــیار خوب ــای بس ــت ه فعالی
ــکر  ــان تش ــا دارد از اداره ورزش و جوان ــه ج ک

ــم. کنی
ــاختی  ــه زیرسـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
را در اختیـــار نداشـــتیم و امـــروز اماکنـــی 
ــد  ــان بتواننـ ــا جوانـ ــت تـ ــده اسـ ــاد شـ ایجـ
ـــه داد:  ـــد ادام ـــام دهن ـــالمی را انج ـــت س فعالی
در شهرســـتان هـــای ســـطح اســـتان پیســـت 
هایـــی را ایجـــاد کـــرده ایـــم و درصـــدد 
ــان  ــتان آذربایجـ ــا در 20 شهرسـ ــتیم تـ هسـ
ــواری را  ــی و موتورسـ ــل رانـ ــرقی اتوموبیـ شـ
ـــتان  ـــش در شهرس ـــه پی ـــم، هفت ـــترش دهی گس

شبســـتر گفـــت و گویـــی را انجـــام داده و بـــا 
مشـــارکت شـــهرداری و هیـــأت ان شـــاهلل 
ــاد خواهیـــم کـــرد و  پیســـت کـــراس را ایجـ
ســـعی مـــان بـــر ایـــن خواهـــد بـــود تـــا در 
ـــه  ـــا توج ـــان : ب ـــتان هایم ـــک از شهرس ـــر ی ه
ـــی و پتانســـیل  موجـــود  ـــت جغرافیای ـــه موقعی ب

حداقـــل یـــک پیســـت داشـــته باشـــیم.
ــز حــدود  ــرد: در تبری ــد ک ــزی تأکی امیرخی
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــه ب ســه ســال اســت ک
پیســت یــادگار امــام فعالیــت هایــی انجــام مــی 

شــود کــه بــه نــام هیــأت صــورت جلســه شــده 
اســت و ســعی مــان برایــن اســت تــا زمیــن 28 
ــد  ــرار خواه ــان ق ــه در اختیارم ــاری را ک هکت
گرفــت را تبدیــل بــه چنــد دهکــده اتوموبیــل 

رانــی نمائیــم.
ــواری  ــی و موتورس ــأت اتومبیل ران ــر هی دبی
ــت در  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــدان  ــرد: از عاقمن ــه ک ــی اضاف ــث آموزش بح
در بخــش آمــوزش عمومــی در جهــت کاهــش 
تعــداد آســیب هــا در بخــش رانندگــی دعــوت 
مــی کنیــم تــا بــا شــرکت در کاس هــا ســطح 

رانندگــی خــود را افزایــش دهنــد.
ــف  ــای مختل ــه ه ــرای کمیت ــزود: ب وی اف
آمــوزش هــای مختلفــی را برگــزار مــی کنیــم 
ــات  ــداد و نج ــوزش ام ــال کاس آم ــرای مث ب
ــل  ــواران و انوموبی ــرای موتورس ــرا ب ــه اخی ک
ســوارانی کــه در کوهســتان رانندگــی مــی 
کننــد برگــزار شــد و طبــق روال هــر ســاله بــه 
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــزاری مس ــال برگ دنب
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای خوب ــر ه ــتیم، خب هس
داریــم و مســابقات قهرمانــی کشــور را در تبریــز 

ــرد. ــم ک ــزار خواهی برگ

ــان  ــت: زن ــان گف ــعه ورزش زن ــاون توس مع
ورزشــکار کشــورمان شــانس زیــادی بــرای 
ــر  ــته دیگ ــک در 3 رش ــهمیه المپی ــب س کس

ــد.  ــی را دارن ــدو و قایقران ــه، تکوان کارات
بــه گــزارش ایرنــا، مهیــن فرهــادی زاد 
ــان  ــک زن ــهمیه المپی ــب س ــوص کس در خص
ــه  ــد ک ــد بگوی ــی نمی توان ــر کس ــزود: دیگ اف
رشــته های  در  ســرمایه گذاری  در  تفاوتــی 
ــود دارد.  ــردان وج ــان و م ــان زن ــف می مختل
ــن  ــال ای ــیون ها بدنب ــون فدراس ــن اکن بنابرای
هســتند تــا ســهمیه های خــود را کســب کننــد 
و بــرای آنــان فرقــی نمی کنــد کــه دختــر 
ــک و  ــهمیه المپی ــار س ــد. چه ــر باش ــا پس ی
ــووالن  ــم و مس ــک گرفتی ــهمیه پارالمپی 2 س
فدراســیون ها تــاش دارنــد تــا بــا فراهــم 
کــردن شــرایط حضــور در مســابقات مختلــف و 
افزایــش رنکینــگ آنهــا، ســهمیه های دختــران 
کاراتــه،  در  امیدواریــم  دهنــد.  افزایــش  را 
ــم و  ــب کنی ــهمیه کس ــی س ــدو و قایقران تکوان
ــا  ــداد بیشــتر ورزشــکاران ب ــه حضــور تع زمین
بدســت آوردن ســهمیه در المپیــک مهیــا شــود 
ــند. ــوش بدرخش ــا خ ــن بازی ه ــا در ای ــا آنه ت

ادامــه  زنــان  ورزش  توســعه  معــاون 
انقــاب  از پیــروزی  داد: خوشــبختانه بعــد 

در  را  خــود  فعالیــت  مــا  زن  ورزشــکاران 
ــور  ــد و حض ــروع کردن ــف ش ــته های مختل رش
ــش  ــا پوش ــف ب ــابقات مختل ــا در مس ــان م زن
اســامی و رعایــت ماحظــات فرهنگــی فراهــم 
ــود  ــن ب ــرط ای ــه ش ــور ب ــن حض ــا ای ــد ام ش
ــی  ــیون های جهان ــا در فدراس ــش م ــه پوش ک
و آســیایی مــورد قبــول واقــع شــود. اکنــون در 
ــی بســیار،  ــه زمان ــا فاصل رشــته های دیگــری ب

ــد. ــروع کردن ــود را ش ــت خ ــا فعالی ــان م زن
ــته هایی  ــای رش ــد: فعالیت ه ــادآور ش وی ی

ــط در داخــل  ــتیک را فق ــنا و ژیمناس ــل ش مث
ــه همیــن دلیــل هــر رشــته  کشــور داریــم و ب
ــت  ــا ماحظــات فرهنگــی رعای دیگــری هــم ب
نشــود خودمــان تمایلــی بــه حضــور در میادیــن 
ــی  بین المللــی نخواهیــم داشــت. فاصلــه طوالن
ــی  ــن بین الملل ــان در میادی ــن زن حضــور نیافت
مــا را مجــاب نمی کنــد کــه یــک شــبه راه صــد 
ســاله را طــی کنیــم. امــا زنــان در رشــته هایی 
ــی  ــوان عال ــا ت ــتی ب ــرداری و کش ــون وزنه ب چ
ــد  ــرعت رش ــه س ــن ب ــاد و تمری ــه زی و حوصل

می کننــد.
فرهــادی زاد خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم بــا 
ــان  ــران و زن ــه از دخت ــرایطی ک ــه ش ــه ب توج
خــود می بینیــم، ماحظــات فرهنگــی رعایــت 
ــان ورزشــکار  ــون شــاهد حضــور زن شــود. اکن
ــر  ــن ام ــه ای ــتیم ک ــی هس ــن داخل در میادی
ــه کشــتی  ــان ب نشــان دهنــده عاقه منــدی زن
یــا رشــته های دیگــر اســت. امیــدوارم شــرایط 
ــرای  ــرزی ب ــرون م ــای ب ــان در فض ــور زن حض
برخــی از ایــن رشــته ها فراهــم شــود کــه تــازه 

ــد. ــروع کرده ان ــود را ش کار خ
تغییـــر  خصـــوص  در  همچنیـــن  وی 
تابعیـــت برخـــی ورزشـــکاران اظهـــار داشـــت: 
ورزشـــکاران،  فرزنـــدان مـــا هســـتند کـــه در 
کشـــور خـــود بـــرای ایـــران زمیـــن تـــاش 
ـــد،  ـــی راه یافتن ـــن بین الملل ـــه میادی ـــد و ب کردن
بـــه مـــدال رســـیدند و مـــردم هـــم همـــراه 
ـــوی  ـــر معن ـــکاران ِخی ـــن ورزش ـــد. ای ـــان بودن آن
و مـــادی ایـــن مـــردم را دیدنـــد. مـــا ضمـــن 
ــم  ــت می کنیـ ــا حمایـ ــه آنهـ ــه از همـ اینکـ
ــد و  ــران را درک کننـ ــای ایـ ــم فضـ امیدواریـ
محبت هـــای مـــردم و مســـووالن را فرامـــوش 
نکننـــد و دوبـــاره بـــه فضـــای تمرینـــی و 

ــابقات خـــود در ایـــران بازگردنـــد. مسـ

ایــران گفــت: فکــر  رکابــزن ملی پــوش 
ــی  ــم چین ــا تی ــم ب ــل می توان ــردم حداق می ک
خــود در مســابقات شــرکت کنــم و قبــل 
از قهرمانــی آســیا بــه آمادگــی برســم امــا 
ــت.  ــم ریخ ــم را به ــا برنامه های ــروس کرون وی
بــه گــزارش ایســنا، ســعید صفــرزاده دربــاره 
مســابقات  برگــزاری  زمــان  تعویــق  تاثیــر 
ــر  ــیا ب ــی آس ــاده قهرمان ــواری ج ــه س دوچرخ
روی بهتــر آمــاده شــدن تیــم ملــی بیــان کــرد:  
ــابقات  ــزاری مس ــان برگ ــر زم ــرم تغیی ــه نظ ب
جــاده قهرمانــی آســیا بــرای مــا تاثیــری نــدارد. 
ــه ای  ــه گون ــیون ب ــی فدراس ــت مال ــر وضعی اگ
بــود کــه در چنــد مســابقه شــرکت می کردیــم 
در ایــن صــورت بــه نفــع مــا بــود امــا اکنــون 
کــه فدراســیون بودجــه کافــی نــدارد کــه 
ــزام  ــور اع ــد ت ــه چن ــا ب ــن رقابت ه ــش از ای پی
شــویم بنابرایــن تاثیــری هــم بــرای مــا نــدارد.

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرزاده در پاس صف
مســابقه ای تدارکاتــی بــرای تیــم ملــی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت یــا خیــر، تاکیــد کــرد: هیچ 
ــی  ــم برخ ــر ه ــال حاض ــت. در ح ــری نیس خب
ــه  ــد هزین ــان دارن ــب خودش ــان از جی از رکابزن
می کننــد و بــه مســابقات می رونــد تــا بــه 
آمادگــی نســبی دســت پیــدا کننــد. مــن هــم 
ــه  ــود ب ــی خ ــم چین ــا تی ــردم ب ــی ک ــر م فک
مســابقات مــی روم و حداقــل مــی توانــم قبــل از 
قهرمانــی آســیا آمادگــی خوبــی پیــدا کنــم امــا 
ویــروس کرونــا تمــام برنامــه هــای مــن را بهــم 
زد. مــن حتــی ویــزا گرفتــه بــودم و دیــروز پرواز 

داشــتم کــه بــه چیــن بــروم و همــراه تیمــم در 
یــک مســابقه شــرکت کنــم امــا کنســل شــد.

ــه  ــورد اینک ــران در م ــوش ای ــی پ ــزن مل رکاب
خبــری از برنامه ریــزی بــرای نتیجــه گرفتــن 
یــک ســهمیه المپیــک دوچرخه ســواری نیســت، 
ــه شــرایط اقتصــادی  ــز ب تاکیــد کــرد: همــه چی
ــیون  ــا از فدراس ــفانه اص ــردد و متاس ــی گ برم
حمایــت خاصــی نمی شــود. مــن حتــی شــنیده ام 
کــه وزارت ورزش 50درصــد بودجــه ســال 98 
ــور  ــت. حض ــرده اس ــت نک ــیون را پرداخ فدراس
ــن خــودم  ــد م ــول می خواه ــم پ در مســابقات ه

گایه هــای از فدراســیون داشــته ام امــا بهــم 
ثابــت شــده کــه واقعــا بودجــه ندارنــد. حتــی برای 
ــار مشــکل  ــم دچ ــی ه ــم مل ــزاری اردوی تی برگ
ــرای  ــی ب ــم مل ــی تی ــراش مرب ــود پ اســت. محم
ــه ارگان  ــرد و ب ــاش ک ــی ت ــهر خیل اردوی بوش
هــای مختلــف متوســل شــد  تــا ادامــه دار باشــد 
چــون شــرایط جــوی آنجــا خــوب بــود از طرفــی 
ــی را تامیــن  ــع مال فدراســیون نمی توانســت مناب
ــم.    ــراش بودی ــاش پ ــا شــاهد ت ــا واقع ــد و م کن
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در چنیــن 
شــرایطی چقــدر امــکان نتیجــه گرفتــن در 

المپیــک توکیــو وجــود دارد، تصریــح کــرد: فقــط 
بــا معجــزه ایــن اتفــاق می افتــد. االن همــه 
ــا  و مســابقات  ــا در توره دوچرخــه ســواران دنی
مختلــف شــرکت مــی کننــد تــا بــرای المپیــک 
ــه  ــه ب ــم از خان ــی توانی ــا نم ــوند و م ــاده ش آم
المپیــک برویــم و بگوییــم بیــن آنهــا نتیجــه می 
ــزی شــدنی نیســت. ــن چی ــم. اصــا چنی گیری

صــرزاده در پاســخ بــه پرســش دیگــری 
ــود را از  ــب خ ــتند طل ــه توانس ــی براینک مبن
باشــگاه شــهرداری تبریــز بگیرنــد، تصیــح کرد: 
خیــر. باشــگاه شــهرداری تبریــز یــک ریــال از 
ــت  ــا پرداخ ــه م ــته را ب ــال گذش ــرار داد س ق
ــرارداد دو  ــرای ق ــن  ب ــت. همچنی ــرده اس نک
ــه  ــان ب ــد آپارتم ــک واح ــم ی ــش ه ــال پی س
ــدود  ــم ح ــه آن ه ــت ک ــر داده اس 13-14 نف
10 ســال دیگــر آمــاده مــی شــود . البتــه غیــر 
ــد  ــان، 30-40درص ــد آپارتم ــک واح ــن ی از ای

ــد. ــی مان ــی م ــان باق ــر از قراردادهایم دیگ
ــه  ــه از بقی ــی ک ــا وکالت ــن ب ــه داد: م او ادام
ــودم و  ــان ب ــر حقم ــم  پیگی ــم گرفت ــرات تی نف
خیلــی تــاش کــردم امــا بی نتیجــه بــود. 
اکنــون هــم از باشــگاه شــکایت کــرده ام چــون 
دیدمــم بــه هیــچ نتیجــه ای نمی رســیم و دیگــر 
مجبــور شــدم بــه ســراغ ایــن گزینــه بــروم و از 
باشــگاه شــکایت کــرده ام تــا بــه حقــم برســم.

»امیرحسـین حسـینی« و »مجتبـی گلیج« 
بـه فینـال کشـتی آزاد قهرمانـی آسـیا در اوزان 

70 و 97 کیلوگـرم راه یافتنـد. 
مسـابقات پنج وزن نخسـت سـی و سـومین 
بزرگسـاالن  آزاد  کشـتی  رقابت هـای  دوره 
قهرمانـی آسـیا از صبح امروز )شـنبه( در شـهر 
دهلی نـو کشـور هنـد در حـال برگـزاری اسـت.

مسـابقات  پایـان  در  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
مقدماتـی، »امیرحسـین حسـینی« و »مجتبـی 
کیلوگـرم   97 و   70 وزن هـای  در  گلیـج« 
»امیرحسـین  و  یافتنـد  راه  فینـال  دیـدار  بـه 
دیـدار  در  سـوادکوهی«  »علـی  و  مقصـودی« 

دارنـد. حضـور  رده بنـدی 
نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن 57 کیلوگـرم »علیرضـا سـرلک« در 
دور اول بـا نتیجـه 10 بر صفـر »چیا وی چویو« 

از چیـن تایپـه را مغلـوب کـرد. وی در دور بعـد 
بـا نتیجـه 4 بـر 2 مغلوب »نوراسـام سـانایف« 
دارنـده مـدال نقـره و برنـز جهـان از قزاقسـتان 
شـد. بـا توجـه بـه شکسـت ایـن کشـتی گیـر 
مقابـل حریـف هنـدی در مرحلـه نیمـه نهایی، 

سـرلک از دور رقابت هـا کنـار رفـت.
»امیرحسـین  کیلوگـرم   65 وزن  در 
مقصـودی« در دور نخسـت مقابـل »نورقاضـی 
عبدالرزاکـوف« از قرقیزسـتان بـا نتیجـه 10 بر 
صفـر پیـروز شـد. وی در دور بعـد مقابـل »یایو 
بـر  نتیجـه 10  بـا  نیـز  از چین تایپـه  چانـگ« 
صفـر پیـروز و راهـی مرحلـه نیمه نهایـی شـد. 
مقصـودی در ایـن مرحلـه مقابـل »باجرانـگ« 
دارنـده مـدال نقـره و برنـز جهـان از هنـد بـا 
نتیجـه 10 بـر صفـر مغلـوب شـد و بـه دیـدار 
رده بنـدی رفـت. مقصـودی در ایـن دیـدار بـه 

مصـاف »عباس رحمان اف از ازبکسـتان می رود.
در وزن 70 کیلوگرم »امیرحسـین حسینی« 
پـس از اسـتراحت در دور نخسـت در دور دوم 
مقابـل »میـژان آشـیروف« دارنـده مـدال برنـز 
بـر 4 پیـروز  نتیجـه 5  بـا  از قزاقسـتان  آسـیا 
شـد. وی در دور بعـد و در مرحلـه نیمه نهایـی 
ناویـن از هنـد را بـا نتیجـه 3 بـر 2 از پیـش رو 
برداشـت و بـه دیدار فینـال راه یافت. حسـینی 
در ایـن دیـدار بـه مصـاف »الیـاس بکبوالتوف« 
از  اروپـا  قهرمـان  و  روسـی االصل  کشـتی گیر 

ازبکسـتان مـی رود.
در وزن 79 کیلوگـرم  »علـی سـوادکوهی« 
»سـهراب  بـا  مصـاف  در  نخسـت  دور  در 
شـریپوف« از ازبکسـتان بـا نتیجـه 10 بـر صفر 
بـه برتـری دسـت یافـت. وی در دور بعـد و در 
مرحلـه نیمه نهایـی بـا نتیجـه 3 بـر یـک مقابل 

»ارسـان بوداژاپـوف« از قرقیزسـتان شکسـت 
خـورد و راهی دیدار رده بندی شـد. سـوادکوهی 
برای کسـب مـدال برنز بـه مصـاف »گلیم جان 

یوزربایـف« از قزاقسـتان مـی رود.
در وزن 97 کیلوگرم »مجتبی گلیج« در دور 
نخسـت بـا نتیجـه 11 بـر صفـر »اولزیسـایخان 
باسانتسـوجت« از مغولسـتان را مغلـوب کـرد. 
یرگالـی«  »علیشـیر  مقابـل  دوم  دور  در  وی 
دارنـده مـدال برنز آسـیا از قزاقسـتان بـا نتیجه 
6 بـر 4 پیـروز شـد و بـه مرحلـه نیمه نهایی راه 
یافـت. گلیـج در ایـن مرحلـه بـا نتیجـه 12 بـر 
نقـره  مـدال  دارنـده  موسـی یف«  »ماگومـد   2
مغلـوب  را  قرقیزسـتان  از  آسـیایی  بازی هـای 
کـرد و بـه دیـدار فینـال راه یافـت. حریـف وی 
در دیـدار پایانـی »سـاتیوارت کادیـان« دارنـده 

مـدال برنـز آسـیا از کشـور هند اسـت.

مسابقات قهرمانی کشور را در تبریز برگزار خواهیم کرد

فرهادی زاد: 

به کسب سهمیه زنان در 3 رشته دیگر امیدواریم

رکابزن ملی پوش: 

از شهرداری تبریز شکایت کرده ام

حسینی و گلیج به فینال کشتی قهرمانی آسیا راه یافتند
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اوقات شرعی شهر تهران

ــاه نخســت  ــا فقــط در دو م یــک روزنامــه هنــگ کنگــی نوشــت کــه شــیوع کرون
ــان رســانده اســت.  ــن زی ــه اقتصــاد چی ــارد دالر ب ــادی 185 میلی ســال جــاری می

بــه گــزارش ایرنــا، ســاوث چاینــا مورنینــگ پســت از قــول جــون میــن اقتصــاددان 
ــه  ــول آورده اســت ک ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــام ارشــد ســابق صن ــن و مق برجســته چی
ــا باعــث شــده اســت تــا رشــد صنعــت گردشــگری و مصرفــی در چیــن بشــدت  کرون

کاهــش یابــد.
او خاطــر نشــان کــرد کــه بــرای بازگشــت اقتصــاد بــه مــدار رشــد ســالم و پایــدار 

دولــت بــه تــاش هــای بســیار زیــادی نیــاز دارد.
او کــه ریاســت مرکــز تحقیقــات مالــی دانشــگاه چینــگ هــوا در پکــن را عهــده دار 
اســت ، گفــت : شــاخص هــا نشــان مــی دهــد کــه مصــرف در چیــن در ســه ماهــه 
نخســت ســه تــا 4 درصــد کاهــش مــی یابــد و همیــن فشــار زیــادی بــر اقتصــاد بــزرگ 

چیــن تحمیــل مــی کنــد.
ایــن محقــق چینــی افــزود کــه در بخــش گردشــگری نیــز خســارات بســیار ســنگین 
ــی تفریحــی  ــع مصرف ــل رشــد صنای ــه دلی ــش ب ــن چال اســت و اگرچــه بخشــی از ای
ــر  ــرای بازگشــت بــه رشــد معقــول بایــد 10 براب آنایــن برطــرف شــده اســت ، امــا ب

بیشــتر از گذشــته تــاش کــرد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه در دو هفتــه نخســت مــاه فوریــه ســال 2020 میــزان 
فــروش خــودرو در چیــن بزرگتریــن بــازار خــودرو دنیــا نیــز تــا 92 درصــد در مقایســه 

بــا دوره مشــابه ســال گذشــته میــادی کاهــش یافتــه اســت.
ــودرو در  ــتگاه خ ــون دس ــروش 25 میلی ــاهد ف ــادی ش ــال 2019 می ــن در س چی
بــازار خــود بــود کــه احتمــال دارد میــزان فــروش دســتکم تــا پایــان ســال نزدیــک بــه 

1 میلیــون دســتگاه و شــاید بیشــتر کاهــش یابــد.
چــن ون لینــگ اقتصــاددان مرکــز تبــادالت اقتصــادی چیــن مــی گویــد کــه حتــی 
اگــر در روزهــای آینــده 80 درصــد از فعالیــت هــای اقتصــادی و صنعتــی از ســرگرفته 
شــود بــاز هــم رشــد اقتصــادی در ســه ماهــه نخســت بیشــتر از 5/4 درصــد نخواهــد 

بــود. رشــد اقتصــادی چیــن در ایــن دوره در ســال 2019 میــادی 4/6 درصــد بــود.
ــا در چیــن بــه 77 هــزار و 928 نفــر در سراســر جهــان  شــمار کل مبتایــان کرون

رســید کــه 76 هــزار و 288 نفرشــان چینــی هســتند.
در ایــن میــان دو هــزار و 362 نفــر جــان باختــه انــد کــه دو هــزار و 345 نفــر آنهــا 

در چیــن درگذشــته انــد.
از میان جمع مبتایان 20 هزار و 861 نفر نیز درمان شده اند. 

خسارت ۱8۵ میلیارد دالری 
ــوان محاســبات، مجلــس کرونا بر اقتصاد چین ســازمان خصوصی ســازی، دی

ــده  ــدام وع ــل، هرک ــتانداری اردبی ــامی و اس ــورای اس ش
پیگیــری بخشــی از مشــکات کشــت و صنعــت مغــان را 

وعــده داده انــد؛ امــا هنــوز عملــی نشــده اســت. 
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری دانشـــجو، شـــکی نیســـت 
ـــال  ـــی 15 س ـــازی ط ـــی س ـــازمان خصوص ـــه س ـــه آنچ ک
ـــام داده،  ـــی انج ـــون اساس ـــل 44 قان ـــرای اص ـــر در اج اخی
قصیـــده ای هفتـــاد مـــن می طلبـــد. از ماجرا هایـــی کـــه 
در واگـــذاری هفـــت تپـــه و هپکـــو و ماشـــین ســـازی 
تبریـــز و چندیـــن شـــرکت دیگـــر رخ داد تـــا قیمـــت 
گذاری هایـــی کـــه کارشناســـان را بـــه تعجـــب وا 
مـــی داشـــت، همـــه را می تـــوان در پرونـــده ســـازمان 
ـــه  ـــم ک ـــاال ه ـــی ح ـــرد. حت ـــدا ک ـــازی پی ـــی س خصوص
ـــری  ـــخص دیگ ـــرده و ش ـــر ک ـــازمان تغیی ـــن س ـــس ای رئی
ـــاز هـــم شـــاهد همـــان اتفاقـــات گذشـــته  روی کار آمـــده، ب
ـــه  ـــرایطی ک ـــا در ش ـــاوت. مث ـــی تف ـــا اندک ـــاال ب ـــم؛ ح ای
کارشناســـان بســـیاری بـــه قیمـــت گـــذاری کشـــت و 
صنعـــت مغـــان اعتـــراض کـــرده بودنـــد، امـــا ســـازمان 
خصوصـــی ســـازی بـــه ایـــن اعتراض هـــا و واکنش هـــا 
ـــاق  ـــان اتف ـــداد. در کشـــت و صنعـــت مغ توجهـــی نشـــان ن
جالـــب دیگـــری هـــم رخ داد؛ اینکـــه خریـــدار اول انصـــراف 
ـــدار دوم  ـــه خری ـــان ب ـــت مغ ـــت و صنع ـــهام کش داد و س

ـــد. ـــذار ش ـــت، واگ ـــل اس ـــیرین عس ـــرکت ش ـــه ش ک
ــش  ــه بخ ــان ب ــت مغ ــت و صنع ــذاری کش ــد واگ رون
خصوصــی حــدود ســه ســال طــول کشــیده و در نهایــت 
ــر داد کــه  ــگاه خبــری تابنــات خب ــود پای در مــرداد 97 ب
بلــوک 100 درصــدی ســهام شــرکت کشــت و صنعــت و 
ــون  ــارد و 182 میلی ــه میلی ــامل س ــان ش ــروری مغ دامپ
ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و  و 307 هــزار ســهم ب
ــارد و 886  ــزار و 610 میلی ــت آن را 17 ه ارزش کل قیم

ــد. ــال اعــام کردن ــزار ری ــون 938 ه میلی

ضد و نقیض های دولتی!
ـــس  ـــی مجل ـــن علن ـــال و در صح ـــان امس ـــه در آب البت
ـــاد  ـــابق جه ـــر س ـــی، وزی ـــود حجت ـــورای اســـامی، محم ش
کشـــاورزی در پاســـخ بـــه ســـوال یکـــی از نماینـــدگان 
بیـــان کـــرد کـــه خصوصـــی ســـازی کشـــت و صنعـــت 
مغـــان از ســـال 88 در دولـــت تصویـــب و پـــس از آن، اداره 
ـــه  ـــه گفت ـــود. ب ـــده ب ـــارج ش ـــت خ ـــت دول ـــرکت از دس ش
ـــث  ـــب بح ـــور مرت ـــه ط ـــته ب ـــال گذش ـــی در 10 س حجت
ـــرح  ـــی مط ـــش خصوص ـــه بخ ـــرکت ب ـــن ش ـــذاری ای واگ

ـــت. ـــوده اس ب

وزیــر ســابق کشــاورزی در صحــن مجلــس بیــان کــرد 
کــه دولــت بــه دنبــال واگــذاری کشــت و صنعــت مغــان 
ــه  ــن گفت ــت. او همچنی ــوده اس ــتضعفان ب ــاد مس ــه بنی ب
کــه در همــان دورانــی کــه ایــن شــرکت هنــوز بــه بخــش 
ــا مدیــری نیابتــی اداره  ــود و ب خصوصــی واگــذار نشــده ب
می شــد، دولــت 40 تراکتــور نیمــه ســنگین، 19 تراکتــور 
ــتگاه های  ــر از دس ــی دیگ ــن و برخ ــنگین، 11 کمبای س
ــن  ــرکت تأمی ــن ش ــرای ای ــاورزی را ب ــروری و کش دامپ

ــود. کــرده ب
وی در ادامــه ســخنان خــود مدعــی شــد کــه وضعیــت 
شــرکت کشــت و صنعــت مغــان نســبت بــه گذشــته بهتــر 
اداره می شــود. بــه گفتــه حجتــی در ســال 92، کل تولیــد 
ــوده و در ســال 96 میــزان کل  شــرکت 301 هــزار تــن ب
تولیــد آن بــه 410 هــزار تــن رســیده و دارایی هــای 

شــرکت نیــز افزایــش یافتــه اســت.
امــا رســانه ها در تاریــخ 4 دی 97 خبــری منتشــر 
کردنــد از اینکــه کارگــران کشــت و صنعــت مغــان، 
همزمــان بــا حضــور ژائلــه، ســهامدار شــرکت، دســت بــه 
ــیوه  ــه ش ــران ب ــراض کارگ ــد. اعت ــی اعتراضــی زدن تجمع

ــود. ــازی ب ــی س ــرکت و خصوص ــذاری ش واگ
بهنــام جــو، اســتاندار اردبیــل در ایــن تجمــع حضــور 
ــه کارگــران قــول داد کــه اگــر ژائلــه کارگــری  یافــت و ب
ــر  ــه خط ــران را ب ــغلی کارگ ــت ش ــرد و امنی ــراج ک را اخ
فســخ  اداری  تشــریفات  بــدون  را  قــرارداد  انداخــت، 
ــارات  ــوزه اختی ــدام از ح ــن اق ــه ای ــا ک ــد. از آنج می کن
اســتاندار اردبیــل خــارج اســت، می تــوان گفــت کــه 
را  اعتراضــات  تــا صــدای  بهنــام جــو وعــده ای داده 

ــد. بخوابان
ــود  ــه خ ــا را ب ــه نظره ــود دارد ک ــی وج ــا تناقض ام
جلــب مــی کنــد. حجتــی آمــار بهبــود وضعیــت شــرکت 
ــت داده  ــتقیم دول ــور غیرمس ــی حض ــال های پایان را در س
بــود، یــا همــان بــازه ســه ســاله ای کــه واگــذاری کشــت 
ــه نظــر  ــن ب ــود؛ بنابرای ــان طــول کشــیده ب و صنعــت مغ
ــدگان مجلــس  ــه نماین ــی امســال ب می رســد آنچــه حجت
ــی آن  ــهامدار فعل ــت س ــه دوره مدیری ــوط ب ــه، مرب گفت
ــاش کــرده کــه مجلــس  ــوده اســت. شــاید حجتــی ت نب

ــد! ــینان را دور بزن نش
ـــاورزی از  ـــاد کش ـــابق جه ـــخنان وزیرس ـــض در س تناق
ـــور  ـــبات کش ـــوان محاس ـــس دی ـــادل آذر، رئی ـــارات ع اظه
نیـــز مشـــهود اســـت. ایـــن اظهـــارات چنـــد روز پـــس 
از دفـــاع حجتـــی از عملکـــرد خـــود در وزارتخانـــه اش، 

ـــد. ـــان ش بی

پرونده باز کشت و صنعت مغان در دیوان محاسبات
دیــوان  رئیــس  آذر،  عــادل  امســال،  آذر  یکــم  در 
ــده کشــت و  ــه پرون ــود ک ــر داده ب محاســبات کشــور خب
صنعــت مغــان در دیــوان محاســبات بــاز اســت. بــه گفتــه 
آذر؛ نتیجــه ایــن پرونــده قــرار بــود تــا دو مــاه بعــد اعــام 
ــت  ــان رســیده و از مهل ــه پای ــا اکنــون بهمــن ب شــود، ام
دوماهــه ای کــه آذر بــرای مجموعــه تحــت مدیریــت خــود 
اعــام کــرده بــود، گذشــته اســت و هنــوز خبــری دربــاره 

ــده منتشــر نشــده اســت.  ایــن پرون
ــاره  ــتری درب ــات بیش ــان، آذر ازدادن اطاع در آن زم
دیــوان  در  مغــان  صنعــت  و  کشــت  پرونــده  اینکــه 
ــده  ــن پرون ــا ای ــت و اص ــه اس ــه مرحل ــبات در چ محاس
ــان اســت،  ــاره چــه مشــکلی در کشــت و صنعــت مغ درب
ــن  ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــرز ب ــه مح ــا آنچ ــرباز زد. ام س
اســت کــه پرونــده کشــت و صنعــت مغــان بــرای بررســی 
نحــوه واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی در دیــوان 
ــی می شــود و ایــن در حالــی  ــور بررس محاســبات کش
اســت کــه هنــوز هیــچ نتیجــه ای از ایــن بررســی منتشــر 

ــت. ــده اس نش
ــم  ــازی ه ــی س ــازمان خصوص ــرکت در س ــده ش پرون
بــاز اســت. تخلفــات عدیــده صــورت گرفتــه در واگــذاری 
ــکار نیســت. در اوایــل بهمــن خبــری از  ــل ان آن، هــم قاب
پیگیــری ایــن پرونــده از جلســه هیــات واگــذاری بخــش 
خصوصــی منتشــر شــد؛ مبنــی بــر اینکــه وضعیــت 
ســازمان  داوری  هیــات  در  شــرکت  ایــن  واگــذاری 

ــود. ــی ش ــی م ــازی بررس ــی س خصوص
ــذاری  ــه نحــوه واگ ــان ب ــت مغ  مســاله کشــت و صنع
ــه  ــی ک ــود. زمان ــم نمی ش ــی خت ــش خصوص ــه بخ آن ب
ــه  ــر آن شــد ک ــی ب ــم دولت ــه 50 شمســی، تصمی در ده
ایــن شــرکت تأســیس شــود، بخشــی از مراتــع عشــایر در 
اراضــی تحــت اختیــار آن قــرار گرفــت و بــه ایــن ترتیــب 
مشــکات بســیاری بــرای عشــایر ایــن منطقــه ایجاد شــد.

ــه  ــال ب ــاه امس ــل در دی م ــتاندار اردبی ــد اس هرچن
رســانه ها گفــت کــه احقــاق حقــوق عشــایر منطقــه مغــان 
در حــال پیگیــری اســت، امــا هنــوز از ایــن پیگیــری هــا، 

نتیجــه ای منتشــر نشــده اســت.
 

حرکت الک پشتی هیات تحقیق و تفحص
در ایــن میــان، مجلــس شــورای اســامی هم نخواســته 
از قافلــه عقــب بمانــد و هیــات تحقیــق و تفحصــی دربــاره 
واگــذاری کشــت و صنعــت مغــان از نماینــدگان مجلــس 
تشــکیل شــد. اکنــون پــس از گذشــت بیــش از 6 مــاه از 
ــات  ــری از تحقیق ــچ خب ــوز هی ــات، هن ــن هی ــکیل ای تش

آنــان هــم منتشــر نشــده اســت. 
ــت  ــت کشــت و صنع ــاره وضعی ســواالت بســیاری درب
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــده اس ــخ مان ــی پاس ــان ب مغ
ــوش  ــه گ ــی ب ــای خوب ــرکت خبره ــن ش ــه از درون ای ک
ــرای  ــی ب ــای دولت ــی ه ــه تنبل ــن گون ــا ای ــد. آی نمی رس
ــه  ــه خســارت ب ــن شــرکت، منجــر ب ــده ای ــری پرون پیگی

ــد؟ ــد ش آن نخواه

کوتاهی های دولت و مجلس در برابر کشت و صنعت مغان 


