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در گفتگو با مهر مطرح شد:

مخالفت سازمان برنامه با واگذاری 
رتبه بندی کارت بازرگانی به اتاق 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:

داروخانه ها از خرید ماسک
 منع شدند

مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران نیز منحل شده است
قانون یک ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی کشور باشد

داروخانه ها تا اطالع ثانوی اجازه خرید مجدد از شرکت توزیع را به هیچ عنوان ندارند
 توزیع انواع ماسک تنها از طریق هیئت امنا صورت خواهد گرفت

متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

8
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سودجویان منتظر مجازات های سخت باشند

ریشه ناامنی در منطقه حضور و 
رفتار آمریکاست

استفاده از زبان محلی در رسانه ها به 
معنی جدایی طلبی نیست

کنترل رشد منفی اقتصاد کشور 
توسط بخش مسکن 

کشف ۵۵۰ هزار عدد ماسک 
احتکار شده در تهران

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه برخــی تــاش دارنــد ثبــات بــازار 
ــازار ارز بازمــی  ــه ب ــه هــم بزننــد، گفــت: بانــک مرکــزی ثبــات الزم را ب ارز را ب

گردانــد. 
بــه گــزارش مهــر، عبدالناصــر همتــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی در صفحــه 
ــب  ــه موج ــه ک ــوص آنچ ــت: در خص ــازی نوش ــای مج ــود در فض ــخصی خ ش

ــق  ــد و مطاب ــران ش ــه ای ــی علی ــات تقابل ــام اقدام ــرای اع ــم FATF ب تصمی
ــای  ــان دادن تحریم ه ــه نش ــکا و موج ــت آمری ــندی دول ــب خرس ــار موج انتظ

ــم. ــی نمی کن ــد، صحبت ــا گردی ــه آنه ظالمان
بــه دنبــال ایــن اقــدام، همانگونــه کــه قبــًا تاکیــد کــردم، گروهــی در تــاش 
ــای  ــام نرخ ه ــز اع ــی و نی ــی بی ثبات ــا ایجــاد فضــای روان ــا ب ــوده و هســتند ت ب
ــری  ــار حداکث ــوب فش ــازی، در چارچ ــای مج ــی در فض ــه و غیرمعامات بی پای
آمریــکا، ایــن تصمیمــات را تکمیــل کــرده و ثبــات بازارهــا، از جملــه بــازار ارز را 

مجــدداً بــه هــم بزننــد.
ــا  ــه ب ــد بلک ــورد نمی نمای ــی برخ ــازار، هیجان ــات ب ــا هیجان ــزی ب ــک مرک بان
رویکــرد اصولــی و اســتفاده از امکانــات و روش هــای تجربــه شــده خــود در طــول 
ــازی  ــفته ب ــرای س ــا ب ــر، تاش ه ــر و تدبی ــت صب ــا رهیاف ــته و ب ــای گذش ماهه
ــا تقویــت اقدامــات در دســت اجــرا،  ــازار ارز را ب ــه ب از طریــق تحمیــل شــوک ب

ــازار اعــاده خواهــد کــرد. خنثــی و ثبــات الزم را بــه ب
ــازان و  بــه هموطنــان عزیــز توصیــه می کنــم از ورود بــه دام روانــی ســفته ب

ســودجویان پرهیــز نماینــد.

رئیــس کانتــری ۱۲۲ دربنــد از بازداشــت خانمــی خبــر داد کــه بــا پوشــیدن 
لبــاس پلیــس و درجــه ســرهنگی مدعــی بــود ضابــط قضائــی اســت. 

ــفند(  ــوم اس ــاعت ۱6:50 روز )س ــا؛ س ــگاران پوی ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــا  ــی خانمــی ب ــه مداخــات غیرقانون ــاف ب یکــی از اعضــای شــورای حــل اخت
درجــه ســرهنگی کــه مدعــی بــود ضابــط قضائــی و از مأمــوران کانتــری ۱۲7 

نارمــک اســت، شــکایت کــرد.
بــا تمــاس تلفنــی عوامــل انتظامــی شــورای حــل اختــاف، تیمــی از مأمــوران 
ــی  ــه بررس ــرده و ب ــه ک ــور مراجع ــاف مذک ــل اخت ــورای ح ــه ش ــری ب کانت

ــد. موضــوع پرداختن
ــروی  ــدی نی ــاس کارمن ــش لب ــا پوش ــی ب ــان داد خانم ــه نش ــات اولی تحقیق
ــه  ــی خــود ب ــا درجــه ســرهنگی، ضمــن معرف ــی ب ــای نظام ــی و اتیکته انتظام
عنــوان ضابــط قضائــی کانتــری ۱۲7 نارمــک، در امــورات قضائــی شــورای حــل 

ــد. ــت می کن ــاف دخال اخت
ــری ۱۲7  ــم در کانت ــه مته ــد ک ــخص ش ــده مش ــام ش ــتعامات انج در اس

ــت. ــی اس ــدارک وی جعل ــوده و م ــه کار نب ــغول ب ــک مش نارم
متهــم کــه خــود را ) الــف . ع( معرفــی می کــرد بــرای بررســی تکمیلــی بــه 

کانتــری دربنــد منتقــل شــد و تحــت بازجویــی اولیــه قــرار گرفــت.
ســرهنگ علــی قاســمی؛ رئیــس کانتــری ۱۲۲ دربنــد بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: بــا دســتور قضائــی متهــم بــرای تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار مأمــوران 

کانتــری دربنــد قــرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی:

برخی تالش دارند ثبات بازار ارز را به هم بزنند

خانم سرهنگ قالبی بازداشت شد 
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 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
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موبایل: 09143010573

سیاست

ظالمانــه  تحریم هــای  گفــت:  رئیس جمهــور 
آمریــکا حتــی دارو و غــذای مــردم ایــران را نیــز در 
ــن اســت کــه ملت هــای آزاده  ــه و انتظــار ای برگرفت
ــی  ــن تحریم هــای غیرقانون ــا صــدای رســا ای ــا ب دنی

ــد.  را محکــوم کنن
بــه گــزارش تســنیم، حجت االســام والمســلمین 
ــر  ــوک« وزی ــتف بل ــدار »اس ــی در دی ــن روحان حس
ــا  ــا وی، ب ــد ب ــاهی هلن ــت پادش ــه دول ــور خارج ام
ــور در  ــتانه دو کش ــوب و دوس ــط خ ــه رواب ــاره ب اش
طــول قــرن هــای گذشــته، افــزود: عاقمنــد توســعه 

ــا هلنــد هســتیم. روابــط  سیاســی و اقتصــادی ب
ــی  ــت خارج ــرد: سیاس ــان ک ــی خاطرنش روحان
ــت و  ــا کشورهاس ــازنده ب ــل س ــای تعام ــا برمبن م
ــر  ــرم ت ــا گ ــه اروپ ــا اتحادی ــط ب ــم رواب عاقمندی

ــد. باش
ــم  ــال تحری ــه اعم ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
هــای غیــر قانونــی و یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــران، 
اظهــار داشــت: تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا حتــی 
ــه و  ــز در برگرفت ــران را نی ــردم ای ــذای م دارو و غ
ــا  ــا ب ــای آزاده دنی ــت ه ــه مل ــن اســت ک انتظــار ای
ــی را  ــر قانون ــای غی ــم ه ــن تحری ــا ای ــدای رس ص

ــد. ــوم کنن محک
روحانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه خــروج یکجانبــه 
آمریــکا از برجــام، افــزود: مــا معتقدیــم کــه توافــق 
ــود و اقــدام  ــه نفــع منطقــه و جهــان ب هســته ای ب

آمریــکا بــه ضــرر همــه و حتــی مــردم خــود آمریــکا 
از خــروج  اســت و در طــول ۲۱ مــاه گذشــته 
ــا  ــه اروپ ــا از برجــام، متاســفانه اتحادی ــی ه آمریکای
نتوانســته گام موثــری در راســتای روابــط دوجانبــه 

ــردارد. ــام ب ــش در برج و اجــرای تعهدات
رئیــس جمهــور همچنیــن ریشــه ناامنــی در 
منطقــه را حضــور و رفتــار آمریــکا نســبت بــه 
ــراق  ــان ع ــرد: پارلم ــح ک ــت و تصری ــه دانس منطق
ــن کشــور رای داده  ــا از ای ــی ه ــروج آمریکای ــه خ ب
اســت، حضــور نیروهــای آمریکایــی در ســوریه 
ــور  ــن کش ــت ای ــت دول ــررات و خواس ــاف مق برخ

ــتان  ــه افغانس ــر از جمل ــورهای دیگ ــت و در کش اس
نیــز مــردم بــا حضــور آمریکایــی هــا در کشورشــان 

ــتند. ــف هس مخال
روحانــی تصریــح کــرد: اگــر آمریــکا دســت 
ــت  ــای نادرس ــت ه ــتی و دخال ــات تروریس از اقدام
ــن  ــه طــور طبیعــی ام ــا ب ــه م ــردارد، منطق خــود ب

ــود. ــد ب خواه
وی تاکیــد کــرد: اصــول سیاســت مــا ایــن اســت 
کــه امنیــت منطقــه بایــد توســط خــود کشــورهای 
منطقــه حفــظ شــود و حضــور نیروهــای خارجــی در 
منطقــه خلیــج فــارس تحــت عنــوان ائتــاف هــای 

مختلــف را بــرای امنیــت منطقــه مفیــد نمــی دانیم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه کامــا آمادگــی داریــم 
بــا اتحادیــه اروپــا راجــع بــه مســائل منطقــه گفــت 
ــد  ــه هلن ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــم، اف ــو کنی و گ
ــه  ــا در دادگاه اله ــزرگ دنی ــان ب ــان حقوقدان میزب
اســت،می توانیــم بــا منطــق و زبــان حقوقــی بــا هــم 
درخصــوص امنیــت منطقــه گفــت و گوهــای خوبــی 

داشــته باشــیم.
ــدار،  ــن دی ــز در ای ــد نی ــور خارجــه هلن ــر ام وزی
ــا از  ــه ه ــه زمین ــور در هم ــط دو کش ــعه رواب توس
جملــه روابــط اقتصــادی را مــورد تاکیــد قــرار داد و 
بــا اشــاره بــه ماقــات خــود بــا نماینــدگان شــرکت 
هــای هلنــدی در تهــران، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
کشــورش بتوانــد نقــش و مشــارکت فعــال تــری در 

ــا کنــد. اینســتکس ایف
ــر ضــرورت حفــظ  ــا تاکیــد ب »اســتف بلــوک« ب
برجــام بــه عنــوان یــک توافــق بیــن المللــی، افــزود: 
ــی  ــه آمریکای ــه صــورت آشــکار و خصوصــی ب ــا ب م
هــا گفتــه ایــم کــه خــروج آنهــا از برجــام کار 

ــوده اســت. ــتی نب درس
وزیــر امــور خارجــه هلنــد بــا بیــان اینکــه 
کشــورش بــرای حفــظ برجــام تــاش خواهــد کــرد، 
اظهــار داشــت: بــرای ایــن منظــور بایــد بــه گفــت و 
ــد راه حــل  گوهــا ادامــه دهیــم و مذاکــره مــی توان

ــد. ــات باش ــکات و اختاف مش

روحانی: 

ریشه ناامنی در منطقه حضور و رفتار آمریکاست

ــس  ــان مجل ــس کمیســیون بهداشــت و درم رئی
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه »ضرورتــی 
نــدارد همــه بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس 
کرونــا ماســک بزننــد« گفــت: آنهایــی کــه بــا 
ــه  ــدام ب ــه اق ــود جامع ــای موج ــتفاده از فض سوءاس
ــای  ــازات ه ــر مج ــد منتظ ــک می کنن ــکار ماس احت

ــند.  ســخت باش
ــا  ــی، ب ــی نوبخــت حقیق ــزارش ایســنا، عل ــه گ ب
اشــاره بــه اعــام وزارت بهداشــت مبنــی بــر کشــف 
چنــد مــورد بیمــار مبتــا بــه ویــروس کرونــا گفــت: 
ــروس  ــن وی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــن مولف مهمتری
ــه از  ــدارد هم ــی ن ــت. ضرورت ــی اس ــتن آگاه داش
ماســک اســتفاده کننــد ماســک بــرای کســانی 
ــرماخوردگی  ــزش و س ــب، آبری ــار ت ــه دچ ــت ک اس
ویــروس  انتقــال  از  کار  ایــن  بــا  و  شــده اند 
ــه جــای اســتفاده از ماســک  جلوگیــری می شــود؛ ب
حتــی االمــکان از حضــور در مجامــع و اماکــن شــلوغ 

ــود. ــودداری ش خ
وی افــزود: القــای اســتفاده از ماســک بــه عنــوان 
ــیاه  ــازار س ــاد ب ــث ایح ــا باع ــگیرانه تنه روش پیش
توســط برخــی ســودجو مــی شــود ضمــن آن کــه 
ــه تعــداد کافــی  ــر بهداشــت هــم اعــام کــرد ب وزی
ــرورت  ــه ض ــانی ک ــه کس ــود دارد و ب ــک وج ماس
اســتفاده از ماســک دارنــد، بــه صــورت رایــگان داده 

ــه  ــراد ب می شــود پــس ایــن درســت نیســت کــه اف
ــم  ــک می خواهی ــد ماس ــه و بگوین ــا رفت داروخانه ه
ــودجویان وارد عرصــه  ــا س ــش تقاض ــا افزای ــون ب چ

ــد. ــاد می کنن ــیاه ایج ــازار س ــده و ب ش
ــس  ــان مجل ــس کمیســیون بهداشــت و درم رئی
ــی از  ــرد: در برخ ــان ک ــامی خاطرنش ــورای اس ش
ــدام اســت؛  ــن ســودجویان اع ــازات ای کشــورها مج
در کشــور مــا نیــز افــرادی کــه بــا جــان مــردم بــازی 
مــی کننــد، منتظــر مجــازات هــای ســختی باشــند.

وی مجــددا توضیــح داد: پزشــکان، براســاس 

تشخیص شــان ماســک رابــرای افــراد خــاص تجویــز 
ــاری را  ــه بیم ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد آن ه می کنن
بــه  مــردم منتقــل نکننــد، کمــا ایــن کــه در اکثــر 
ــاز  ــورت نی ــتانی در ص ــتی و بیمارس ــز بهداش مراک
ماســک بــه صــورت رایــگان داده می شــود. الزم 
ــد و  ــنگری کنن ــانه ها روش ــاره رس ــن ب ــت در ای اس
ــن فضــا تنهــا شــرایط را  ــه مــردم بگوینــد کــه ای ب

ــد. ــر می کن ــودجویان بهت ــرای س ب
ژل هــای  شــدن  کمیــاب  دربــاره  نوبخــت 
ضدعفونــی کننــده و یــا گــران شــدن آن هــم گفــت: 

ــده  ــی کنن ــای ضدعفون ــه ژل ه ــی ب ــردم احتیاج م
ــا آب  ــد دســت ها را ب ــه جــای آن می توانن ــد ب ندارن

ــد. ــت می کن ــه کفای ــورند ک ــون بش و صاب
ــه اســترس و اضطــراب ایجــاد  وی در واکنــش ب
شــده در جامعــه بعــد از انتشــار اخبــار مربــوط بــه 
ــترس  ــی اس ــت: گاه ــور گف ــا در کش ــیوع کرون ش
ــا  ــت. کرون ــروس اس ــن وی ــر از ای ــراب بدت و اضط
همچــون ســرماخوردگی بــوده کــه ۸0 درصــد 
ــتیتو  ــاره انس ــن ب ــد در همی ــدا می کنن ــود پی بهب
ــه  ــرده ک ــر ک ــی را منتش ــران کلیپ ــکی ته روانپزش
الزم اســت رســانه ها آن را گســترش داده تــا مــردم 
بــا دیــدن آن در جریــان ایــن بیمــاری قــرار گرفتــه 

ــود. ــم ش ــا ک ــراب آنه ــداری از  اضط و مق
ــس  ــان مجل ــس کمیســیون بهداشــت و درم رئی
بــه  رســانه ها  از  همچنیــن  اســامی  شــورای 
ــه  ــرد ک ــون درخواســت ک ــو و تلویزی خصــوص رادی

ــد. ــای کار آین ــوا پ ــام ق ــا تم ب
ــانه ها  ــش رس ــه »نق ــر اینک ــد ب ــا تاکی نوبخــت ب
بســیار مهــم اســت«، گفــت: همانطــور کــه رادیــو و 
تلویزیــون در روز انتخابــات تمامــی هــم  و غــم خــود 
ــن  ــن موضــوع گذاشــت الزم اســت از ای ــرای ای را ب
بــه بعــد در ایــن بــاره اطــاع رســانی کامــل کننــد 
و بــه مــردم توضیــح دهــد کــه اخبــار مربوطــه بایــد 
از مبــادی رســمی و وزارت بهداشــت منتشــر شــود 
ــا  ــار کرون ــردم در مه ــه م ــی ب ــک بزرگ ــن کم ای
می کننــد؛ وزارت بهداشــت نیــز در چنــد نوبــت 
ــه اطــاع  از طریــق صداوســیما اخبــار مربوطــه را ب

مــردم برســاند.

نماینـــده منتخـــب مـــردم در حـــوزه هـــای انتخابیـــه 
ـــد.  ـــورای اســـامی مشـــخص ش ـــس ش ـــرقی در مجل ـــان ش آذربایج
ـــب  ـــده منتخ ـــوان،  نماین ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
مـــردم در حوزه هـــای انتخابیـــه آذربایجـــان شـــرقی در مجلـــس 

ـــد. ـــخص ش ـــامی مش ـــورای اس ش
در حوزه ورزقان

ـــج  ـــرقی نتای ـــان ش ـــات آذربایج ـــتاد انتخاب ـــس س ـــتگو رئی راس
ــورای  ــس شـ ــات مجلـ ــن دوره انتخابـ ــمارش آرای یازدهمیـ شـ

اســـامی در حـــوزه انتخابیـــه ورزقـــان را اعـــام کـــرد.
ـــوزه  ـــمارش آرا در ح ـــه ش ـــاس نتیج ـــر اس ـــت: ب ـــتگو گف راس
انتخابیـــه ورزقـــان، از مجمـــوع ۴۲ هـــزار و ۲65 رأی مأخـــوذه، 
ـــوان  ـــه عن ـــزار و ۸۲۴ رأی ب ـــا ۲۲ ه ـــی ب ـــوردی دهقان ـــای الله آق
نماینـــده ایـــن حـــوزه در مجلـــس شـــورای اســـامی انتخـــاب 

ـــد. ش
اعالم نتیجه انتخابات مجلس در سه حوزه آذربایجان شرقی

ـــج  ـــرقی نتای ـــان ش ـــات آذربایج ـــتاد انتخاب ـــر س ـــدزاده دبی محم
ــورای  ــس شـ ــات مجلـ ــن دوره انتخابـ ــمارش آرای یازدهمیـ شـ

ـــرد. ـــام ک ـــه را اع ـــوزه انتخابی ـــه ح ـــامی در س اس
ـــوزه  ـــمارش آرا در ح ـــه ش ـــاس نتیج ـــر اس ـــت: ب ـــدزاده گف محم
انتخابیـــه هشـــترود و چاراویمـــاق، از مجمـــوع ۴0 هـــزار و ۹۴۳ 
ـــه  ـــزار و ۲77 رأی ب ـــا ۱۴ ه ـــی ب ـــیدحمزه امین ـــوذه، س رأی مأخ

ـــد. ـــاب ش ـــس انتخ ـــوزه در مجل ـــن ح ـــده ای ـــوان نماین عن

او افـــزود: در حـــوزه انتخابیـــه ملـــکان نیـــز از مجمـــوع 6۱ 
ـــزار و  ـــا ۲0 ه ـــوی ب ـــیدعلی موس ـــوذه، س ـــزار و ۱6۴ رأی مأخ ه
۱۴0 رأی موفـــق بـــه کســـب اکثریـــت آرای ایـــن حـــوزه شـــد.

ـــد  ـــه مرن ـــوزه انتخابی ـــاس نتیجـــه شـــمارش آرا در ح ـــر اس ب
ــوذه،  ــزار و ۸۳0 رأی مأخـ ــوع ۱۲5 هـ ـــم، از مجمـ ــا ه و جلفـ
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــزار و ۲۹۴ رأی ب ـــا ۴0 ه ـــایی ب ـــه پاش معصوم

ایـــن حـــوزه در مجلـــس شـــورای اســـامی انتخـــاب شـــد.
در حوزه  بستان آباد

ــرقی  ــان شـ ــات آذربایجـ ــتاد انتخابـ ــر سـ ــدزاده دبیـ  محمـ
نتیجـــه شـــمارش آرای یازدهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس در 

حـــوزه بســـتان آبـــاد را اعـــام کـــرد.
ـــوذه  ـــزار و 665 رای ماخ ـــوع ۴7 ه ـــت: از مجم ـــدزاده گف  محم
ـــه  ـــزار و ۱۲7 رای، ب ـــا ۱7 ه ـــوری ب ـــا ن ـــوزه، غامرض ـــن ح در ای
عنـــوان نماینـــده منتخـــب بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی راه 

ـــت. یاف
در حوزه کلیبر هوراند و خداآفرین

ـــد و  ـــر، هوران ـــه کلیب ـــوزه انتخابی ـــردم ح ـــب م ـــده منتخ نماین
ـــد. ـــخص ش ـــامی مش ـــورای اس ـــس ش ـــن در مجل خداآفری

راســـتگو رئیـــس ســـتاد انتخابـــات آذربایجـــان شـــرقی بـــا 
اعـــام اتمـــام نهایـــی شـــمارش آرا در ایـــن حـــوزه  گفـــت: در 
ـــی  ـــین حاتم ـــای حس ـــوذه، آق ـــور از 57۹۹6 رای ماخ ـــوزه مذک ح
ـــت. ـــس راه یاف ـــه مجل ـــت آرا شـــد و ب ـــز اکثری ـــا ۱76۲5 رای حای ب

ـــن  ـــر، خداآفری ـــوزه کلیب ـــردم ح ـــارکت م ـــزان مش ـــتگو می راس
ـــرد. ـــام ک ـــد اع ـــات 77 درص ـــن انتخاب ـــد را در ای و هوران

در حوزه  شبستر 
نماینـــده منتخـــب مـــردم شبســـتر در یازدهمیـــن دوره 

ــد. ــخص شـ ــامی مشـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ـــوع  ـــت: از مجم ـــتان گف ـــات اس ـــتاد انتخاب ـــس س ـــتگو ریی راس
ـــا  ـــتی ب ـــر راس ـــوزه، جعف ـــن ح ـــوذه در ای ـــزار و ۸7 رای ماخ 5۱ ه

ـــد. ـــت آراء ش ـــز اکثری ـــزار و 5۹6 رای حائ ۱۲ ه
در حوزه  میانه

ـــه،  ـــتان میان ـــه شهرس ـــوزه انتخابی ـــمارش آرا در ح ـــام ش ـــا اتم ب
ـــد. ـــام ش ـــوزه اع ـــن ح ـــم در ای ـــس یازده ـــات مجل ـــه انتخاب نتیج

ـــزار  ـــوع 6۸ ه ـــت: از مجم ـــتان گف ـــات اس ـــتاد انتخاب ـــس س ریی
ـــا ۱6  ـــماعیلی ب ـــدی اس ـــوزه، مه ـــن ح ـــوذه در ای و ۸۱۴ رای ماخ
ـــه  ـــد و ب ـــت آراء ش ـــز اکثری ـــه اول حائ ـــزار و ۸66 رای در مرحل ه

ـــت. ـــس راه یاف مجل
ـــا  ـــی ب ـــام صفای ـــزار و 70۳ رای و بهن ـــا ۱۱ ه ـــامی ب ـــی ش عل

ـــد. ـــه دوم راه یافتن ـــه مرحل ـــم ب ـــزار و ۳۴ رای ه ۱۱ ه
میانـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی دو نماینـــده دارد.

در حوزه های سراب، اهر و هریس
ـــه  ـــرقی نتیج ـــان ش ـــات آذربایج ـــتاد انتخاب ـــس س ـــتگو رئی راس
ــراب و  ــای سـ ــس در حوزه هـ ــات مجلـ ــن دوره انتخابـ یازدهمیـ

ـــرد. ـــام ک ـــس را اع ـــر و هری اه

راســـتگو گفـــت: در حـــوزه انتخابیـــه اهـــر و هریـــس از 767۱5 رای 
ـــت آرا شـــد. ـــز اکثری ـــا ۲۹۸۲6 رای حائ ماخـــوذه احمـــد محـــرم زاده ب

ــوع 6۲۹05 رای  ــم از مجمـ ــراب هـ ــوزه سـ ــزود: در حـ او افـ
ــه  ــا کســـب ۲0۲0۸ رای بـ ــای یوســـف داوودی بـ ــوذه آقـ ماخـ

مجلـــس یازدهـــم راه یافـــت.
در حوزه  مراغه عجب شیر

منتخـــب مـــردم مراغـــه و عجـــب شـــیر در یازدهمیـــن دوره 
ـــد. ـــامی مشـــخص ش ـــس شـــورای اس مجل

ــا  ــت: بـ ــتان گفـ ــات اسـ ــتاد انتخابـ ــر سـ ــدزاده دبیـ محمـ
اتمـــام شـــمارش آرا در حـــوزه انتخابیـــه مراغـــه و عجبشـــیر، 
ـــزار  ـــوع ۱۲ ه ـــزار و 6۹۱ رای از مجم ـــا ۴۴ ه ـــزاده ب ـــی علی عل
و 750 رای بـــه عنـــوان نماینـــده ایـــن حـــوزه بـــه مجلـــس 

راه یافـــت.
در حوزه بناب

ـــس در  ـــات مجل ـــن دوره انتخاب ـــمارش آرای یازدهمی ـــج ش نتای
ـــد. ـــام ش ـــاب اع ـــه بن ـــوزه انتخابی ح

ـــام  ـــا اتم ـــت: ب ـــتان گف ـــات اس ـــتاد انتخاب ـــر س ـــدزاده دبی  محم
شـــمارش آراء یازدهمیـــن دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای 
ــزار و  ــوع 55 هـ ــاب، از مجمـ ــه بنـ ــوزه انتخابیـ ــامی در حـ اسـ
ــزار و 5۴۴ رأی  ــا ۲۳ هـ ــری بـ ــد باقـ ــوذه، محمـ 6۳6 رأی مأخـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــوزه در مجل ـــن ح ـــده ای ـــوان نماین ـــه عن ب

انتخـــاب شـــد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

سودجویان منتظر مجازات های سخت باشند

اعالم نتیجه انتخابات مجلس دوره یازدهم در آذربایجان شرقی 

میرزاده: 
اصالح آیین نامه مهم ترین اولویت 

مجلس یازدهم است

ــامی  ــورای اس ــس ش ــی در مجل ــده گرم نماین
گفــت: مهم تریــن اولویــت مجلــس یازدهــم اصــاح 
ــه موجــب آن همــه  آیین نامــه داخلــی اســت کــه ب

نماینــدگان فرصــت اظهارنظــر پیــدا کننــد. 
به گزارش ایسـنا، میرحمایت میرزاده، درباره انتظارات 
از مجلـس یازدهم، اظهار کرد: مشـکلی که همه مجالس 
در ادوار گذشـته داشـته و شامل مجلس دهم هم می شود 
آیین نامـه داخلی فعلی اسـت کـه فرصت اظهارنظـر را به 
همـه نمایندگان نمی دهد، هرکسـی زودتـر دکمه مربوط 
بـه اعـام موافقـت و مخالفت بـا الیحه یا طرحـی را بزند 

می توانـد صحبت کند.
وی ادامه داد: این آیین نامه باید عوض شـود تا برای 
صحبت درباره طرح یا الیحه ای افراد از کمیسـیون های 
تخصصـی اظهارنظرهـای کارشناسی شـان را بیان کند 
نـه این کـه هرکسـی زودتر دکمـه مربوطه را فشـار داد 
بـه عنـوان صاحب نظر شـناخته شـود این یک اشـکال 

است. اساسی 
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی در ادامــه 
ــا و  ــه طرح ه ــه هم ــه نیســت ک ــرد: اینگون ــار ک اظه
لوایــح مصــوب مجلــس شــورای اســامی مشــکات 
مــردم را کــم کنــد، کمــا این کــه ممکــن اســت برخی 
از آنهــا در فضــای احساســی تصویــب شــده باشــد بــه 
همیــن دلیــل بایــد در مجلــس مباحــث کارشناســی 
ــد  ــه می توان ــود ک ــان ش ــران بی ــوی صاحب نظ از س
ــا آیین نامــه اصــاح نشــود  نتیجــه را تغییــر دهــد. ت

مشــکات مــردم هــم حــل نخواهــد شــد.

اسفنانی خبر داد:
کشف 55۰ هزار عدد ماسک احتکار 

شده در تهران

ـــران از  ـــهر ته ـــی ش ـــرات حکومت ـــرکل تعزی مدی
ـــک  ـــده در ی ـــکار ش ـــک احت ـــزار ماس ـــف 550 ه کش

انبـــار تهـــران و برخـــی داروخانه هـــا خبـــر داد. 
محمدعلـــی اســـفنانی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا 
ــرات  ــازمان تعزیـ ــای سـ ــا نظارت هـ ــه بـ در رابطـ
ـــتکش  ـــک و دس ـــروش ماس ـــازار ف ـــر ب ـــی ب حکومت
ـــا در  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــی ش ـــرف در پ ـــار مص یکب
ـــا طـــی روزهـــای پنجشـــنبه،  ـــار کـــرد: م کشـــور اظه
ـــای  ـــنبه( اکیپ ه ـــروز )یکش ـــن ام ـــنبه و همچنی ش
متعـــددی از گشـــت هایمان را در ســـطح شـــهر 
اعـــزام کردیـــم کـــه منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه 
ـــواد  ـــک و م ـــکار ماس ـــار احت ـــک انب ـــته ی روز گذش
ـــدد  ـــزار ع ـــدود 500 ه ـــا ح ـــده را ب ـــی کنن ضدعفون

ـــف کنیـــم. ـــران کش ماســـک در ته
وی افـــزود: خوشـــبختانه ایـــن تعـــداد ماســـک 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــل دانش ـــده و تحوی ـــط ش ضب
ایـــران می شـــود تـــا بـــه داروخانه هـــا بـــرای 

مصـــرف مـــردم تحویـــل دهنـــد.
مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتـــی شـــهر تهـــران 
ــدد ماســـک  ــزار عـ ــه 50 هـ ــف قریـــب بـ از کشـ
در داروخانه هـــا نیـــز خبـــر داد و گفـــت: ایـــن 
ـــه  ـــردم عرض ـــه م ـــک ها را ب ـــن ماس ـــا ای داروخانه ه
نکـــرده و یـــا گـــران می فروختنـــد. همچنیـــن 
ژل هـــا و اســـپری های ضـــد عفونـــی کننـــده نیـــز 
ـــی  ـــم خیل ـــه ه ـــد ک ـــف ش ـــوارد کش ـــی م در برخ
گـــران می فروختنـــد و هـــم عرضـــه نمی کردنـــد 
ـــم  ـــیدگی و حک ـــا رس ـــده آنه ـــه پرون ـــا ب ـــه تمام ک

صـــادر شـــد.
اســـفنانی تاکیـــد کـــرد: مـــا کمـــاکان همیـــن 
ـــه  ـــوب ادام ـــت مطل ـــه وضعی ـــیدن ب ـــا رس ـــه را ت روی

می دهیـــم.
وی در رابطـــه بـــا خبـــری مبنـــی بـــر اینکـــه 
ــگان در  ــورت رایـ ــه صـ ــک بـ ــت ماسـ ــرار اسـ قـ
اختیـــار مـــردم قـــرار گیـــرد، بیـــان کـــرد: ایـــن 
سیاســـت علـــوم پزشـــکی وزارت بهداشـــت و 
ـــد،  ـــام دهن ـــن کار را انج ـــر ای ـــه اگ ـــت ک ـــان اس درم
آنهایـــی کـــه ماســـک نگهـــداری کـــرده و عـــدم 
عرضـــه داشـــته اند قطعـــاً مجبـــور می شـــوند 
ــد. ــه کننـ ــان را عرضـ ــورد نظرشـ ــک های مـ ماسـ

مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتـــی شـــهر تهـــران 
ـــان  ـــاکان نظارت م ـــا کم ـــه »م ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ب
ــع  ــی در توزیـ ــت: حتـ ــم«، گفـ ــه می دهیـ را ادامـ
وزارت بهداشـــت هـــم اگـــر ضـــرورت پیـــدا کنـــد 
نظـــارت می کنیـــم کـــه ماســـک و آنچـــه مـــورد 
ـــرد. ـــرار گی ـــا ق ـــار آنه ـــت در اختی ـــردم اس ـــاز م نی

وی در رابطـــه بـــا گـــزارش تخلفـــات بـــه 
ـــردم  ـــرد: م ـــد ک ـــی تأکی ـــرات حکومت ـــازمان تعزی س
از طریـــق ســـامانه ۱۳5 ســـازمان  می تواننـــد 
تعزیـــرات تخلفاتـــی را کـــه مشـــاهده می کننـــد، 

گـــزارش دهنـــد.
ـــرات  ـــرکل تعزی ـــزارش، مدی ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب
حکومتـــی شـــهر تهـــران روز گذشـــته )شـــنبه( از 
ــرای  ــازمان بـ ــن سـ ــت های ایـ ــزی گشـ برنامه ریـ
ــک و  ــد ماسـ ــه و تولیـ ــز عرضـ ــور در مراکـ حضـ
ـــاری  ـــیوع بیم ـــی ش ـــردم در پ ـــاز م ـــورد نی ـــوارد م م

ـــود. ـــر داده ب ـــا خب کرون

تشخیص مجرمانه بودن سایت های 
مجازی با مرجع قضایی است 

ــی  ــت: در صورت ــت گف ــس فتاپایتخ ــس پلی رئی
ــده  ــی دی ــتگاه قضای ــط دس ــرز توس ــرم مح ــه ج ک
شــود نیــاز بــه اقــدام پلیســی نــدارد؛ چــرا کــه خــود 

ــد.  ــدام می کن ــا اق ــی رأس ــع قضای مرج
ــی  ــورج کاظم ــرهنگ ت ــارس، س ــزارش ف ــه گ ب
رئیــس پلیــس فتــا پایتخــت بــه رصــد پلیــس فتــا 
در فضــای مجــازی اشــاره و اظهــار داشــت: پلیــس 
ــه محــض  ــرده و ب ــه را رصــد ک ــوارد مجرمان ــا م فت

ــد.  ــورت می ده ــی ص ــورد قانون ــایی، برخ شناس
رئیــس پلیــس فتاپایتخــت بــه گایــه شــهروندان 
ــده در  ــور نش ــای سانس ــش فیلم ه ــر پخ ــی ب مبن
ــی  ــرد: خیل ــح ک برخــی ســایت ها پرداخــت و تصری
می کننــد،  اشــاره  شــهروندان  کــه  مــواردی  از 
ــام وجــود دارد؛  ــه صــورت ع ــه ب ــواردی اســت ک م
ــا  ــودن آنه ــه ب ــی، مجرمان ــع قضای ــد مرج ــدا بای ابت
ــه اقــدام  را تشــخیص داده و مــواردی را کــه نیــاز ب

ــد.  ــاع ده ــس ارج ــه پلی ــی دارد، ب پلیس
وی گفت: در صورتی که جرم محرز توسـط دستگاه 
قضایـی دیده شـود نیاز به اقدام پلیسـی نـدارد، چرا که 
خـود مرجـع قضایی رأسـاً اقدام می کند؛ بـه طور مثال، 
اگـر سـایتی معتبـر و مشـخص عمـل مجرمانـه انجام 
دهـد، خـود مرجـع قضایی بـه سـایت مربوطـه اخطار 
داده و در صـورت لـزوم احضار و برخورد قضایی را انجام 
می دهـد؛ اینگونه نیسـت که پلیس فتا متولـی برخورد 

بـا هر مـوردی در فضای مجازی باشـد. 
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ـــش ۱0  ـــع در بخ ـــه ۱۲0 واق ـــور قطع ـــی مذک ـــی از اصل ـــده از 6۸۴  فرع ـــزا ش ـــروز و مج ـــی مف ـــی از ۴۴ اصل ـــی ۸0۴ فرع ـــاک ثبت ـــه پ ـــی ب ـــد صنعت ـــک واح ی
ـــخ  ـــت ۳5۳7 تاری ـــماره ثب ـــرقی ش ـــان ش ـــی آذربایج ـــای صنعت ـــه شـــرکت شـــهرک ه ـــع ب ـــر مرب ـــه مســـاحت ۲۸00/۱ مت ـــیر ب ـــک عجـــب ش ـــت مل ـــوزه ثب ـــه ح مراغ
ـــی 76۲۱7۲  ـــی بشـــماره چاپ ـــت اصل ـــان موضـــوع ســـند مالکی ـــگ عرصـــه و اعی ـــک شـــش دان ـــوان مال ـــی ۱0۲000۹5۹70 بعن ـــت۱۳6۴/۱0/۲5 دارای شـــماره مل ثب

ـــت. ـــده اس ـــت گردی ـــی ۱۳۹7۲0۳0۴00۳0007۸۴ ثب ـــر الکترونیک ـــماره دفت ـــا ش ـــال ۹6 ب ـــف س ـــری ال س
مشخصات ملک

ـــوزده  ـــه یکصـــد و ن ـــه قطع ـــر ب ـــاد مت ـــی بطـــول )70/00( هفت ـــه پ ـــی ب ـــان شـــرقا: پ ـــه خیاب ـــر ب ـــل مت ـــی و محـــل و رود اســـت( بطـــول )۴0/00( چه شـــماال : ) پ
ـــت  ـــت و هش ـــد و بیس ـــه یکص ـــه قطع ـــر ب ـــل مت ـــول )۴0/00( چه ـــی بط ـــه پ ـــی ب ـــا: پ ـــی جنوب ـــار اصل ـــل و چه ـــی از چه ـــه فرع ـــتصد و س ـــماره هش ـــی ش تفکیک
ـــک  ـــت و ی ـــد و بیس ـــه یکص ـــه قطع ـــر ب ـــاد مت ـــول )70/00( هفت ـــی بط ـــه پ ـــی ب ـــا: پ ـــی غرب ـــار اصل ـــل و چه ـــی از چه ـــتصد و دوازده فرع ـــماره هش ـــی ش تفکیک

ـــی  ـــار اصل ـــل و چه ـــی از چه ـــج فرع ـــتصد و پن ـــماره هش ـــی ش تفکیک
عرصه و اعیان ملک مطابق گزارش کارشناس رسمی دادگستری:
۱. ارزش عرصه یا کاربری صنعتی جمعا به مبلغ ۱/۸۲0/065/000 ریال

ـــاع  ـــه ارتف ـــح ســـرامیک ب ـــا مصال ـــی ب ـــوار های ـــازک کاری دی ـــا ن ـــر ب ـــای بارب ـــوار ه ـــا دی ـــزی ب ـــا اســـکلت فل ـــد( ب ـــی )تولی ـــک واحـــد ســـالن اصل ـــی ی ۲. ارزش اعیان
ـــوج  ـــزی م ـــا ورق فل ـــقف ب ـــش س ـــرامیک و پوش ـــح س ـــا مصال ـــازی ب ـــف س ـــفید، ک ـــیمانی س ـــه س ـــا روی ـــیمان ب ـــه و س ـــح ماس ـــا مصال ـــاع ب ـــه ارتف ـــر و بقی ۲/۱0 مت

ـــال  ـــغ ۱/5۸۴/000/000 ری ـــه مبل ـــا ب ـــع جمع ـــر مرب ـــه مســـاحت ۱۹۸ مت ـــر ب ـــد 6 مت ـــاع مفی ـــا ارتف ـــی ب دار رنگ

ـــازی  ـــف س ـــوک و ک ـــه بل ـــا پوشـــش ســـقف تیرچ ـــی ب ـــح بنای ـــا مصال ـــزی ب ـــا اســـکلت فل ـــازه ای ب ـــه س ـــه صـــورت دو طبق ـــاختمان اداری و آزمایشـــگاهی ب ـــی س ۳. ارزش اعیان
بـــا مصالـــح ســـرامیک ) بـــه اســـتثنا کـــف ســـازی انبـــار ( کـــه شـــامل: الـــف( طبقـــه همکـــف: آزمایشـــگاه، انبـــاری، ســـرویس بهداشـــتی، رختکـــن و آشـــپزخانه   ب( طبقـــه اول: اتـــاق 
ـــال ـــغ ۱/0۸۹/000/000 ری ـــه مبل ـــا ب ـــع مجموع ـــر مرب ـــه مســـاحت ۱۹۸ مت ـــه ب ـــه هـــر دو طبق ـــاق اســـتراحت، آشـــپزخانه، ســـرویس بهداشـــتی و حمـــام ک ـــه، ات ـــت، نمازخان مدیری

ـــا  ـــزه ب ـــوج دار گالوانی ـــزی م ـــا ورق فل ـــده ب ـــب ش ـــزی نص ـــای فل ـــر ه ـــقف تی ـــا س ـــزی ب ـــکلت فل ـــا اس ـــی ب ـــالن اصل ـــی س ـــع غرب ـــالن ضل ـــی س ۴. ارزش اعیان
ـــازی  ـــف س ـــا ک ـــات ماســـه ســـیمان و ب ـــح م ـــا مصال ـــرا شـــده ب ـــر اج ـــاع ۲/۲0 مت ـــه ارتف ـــی ب ـــازک کاری داخل ـــی و دارای ن ـــور مرغ ـــراه ت ـــق پشـــم و شیشـــه هم عای

ـــال ـــغ 7۲5/000/000 ری ـــه مبل ـــا ب ـــع جمع ـــر مرب ـــاحت ۳۲ مت ـــه مس ـــی( ب ـــای بیرون ـــد نم ـــرامیک) فاق س
ـــنگی  ـــح س ـــا مصال ـــازی ب ـــف س ـــزه  و ک ـــی گالوانی ـــوج دار رنگ ـــا پوشـــش ورق م ـــر ب ـــای بارب ـــوار ه ـــا دی ـــی ب ـــح بنای ـــا مصال ـــاری ب ـــاختمان انب ـــی س 5. ارزش اعیان

ـــال ـــغ ۹6/000/000 ری ـــه مبل ـــا ب ـــع جمع ـــر مرب ـــاحت ۳۲ مت ـــه مس ـــیمان ب ـــه و س ـــات ماس ـــا م ب
6. ارزش اعیانی دیوار کشی و محوطه سازی جمعا به مبلغ ۱6۲/00۴/000 ریال

ـــوق  ـــاک ف ـــا ارزش پ ـــه نهایت ـــال ک ـــغ ۸00/000/000 ری ـــه مبل ـــا ب ـــات جمع ـــات و ملحق ـــات، متضم ـــا متعلق ـــرق و گاز( ب ـــازات و انشـــعابات ) آب، ب 7. ارزش امتی
ـــی ۱۲  ـــح ال ـــاعت ۹ صب ـــده از س ـــذاری  گردی ـــت گ ـــی و قیم ـــراورد و ارزیاب ـــال ب ـــت 6/۲76/06۹/000 ری ـــه قیم ـــا ب ـــازات جمع ـــا و امتی ـــی ه ـــه، اعیان ـــم از عرص اع
ـــد.  ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــده ب ـــق مزای ـــان ۹ دی از طری ـــهدا خیاب ـــوار ش ـــع در بل ـــیر واق ـــب ش ـــت عج ـــرای ثب ـــل اج ـــورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ در مح ـــنبه م ـــر روز دوش ظه
ـــای  ـــی ه ـــا بده ـــد. ضمن ـــد ش ـــه خواه ـــنهادی فروخت ـــت پیش ـــن قیم ـــه باالتری ـــروع و ب ـــور ش ـــی مذک ـــغ ارزیاب ـــت و از مبل ـــدی اس ـــوری و نق ـــوق حض ـــده ف مزای
ـــغ  ـــر مبل ـــد ب ـــا نشـــده باشـــد و حـــق حـــراج زای ـــوم شـــده ی ـــی آن معل ـــم قطع ـــه رق ـــم از اینک ـــر مراجـــع اع ـــه دیگ ـــوط ب ـــوارض شـــهرداری و بدهـــی مرب ـــی و ع مالیات
ـــان  ـــود. متمای ـــد ب ـــده خواه ـــد از آن، روز مزای ـــردد روز بع ـــادف گ ـــمی مص ـــل رس ـــا تعطی ـــده ب ـــه روز مزای ـــد. چنانچ ـــی باش ـــده م ـــده مزای ـــده برن ـــر عه ـــده ب مزای
ـــه ۱۲06  ـــیمیایی، قطع ـــاز ش ـــت ۱5، ف ـــان صنع ـــو، خیاب ـــی دانال ـــهرک صنعت ـــیر، ش ـــب ش ـــع در عج ـــک واق ـــل مل ـــده از مح ـــل از مزای ـــد قب ـــی توانن ـــد، م ـــه خری ب

ـــد. ـــد نماین ـــیر بازدی ـــب ش ـــان 7۲7۱ عج ـــن ماه ـــی اتیل ـــد پل ـــی تولی ـــرکت تعاون ش
بابک داداشی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک عجب شیر
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متولدین جدید 

یارانه معیشت می گیرند 
ــاون  ــه وزارت تع ــذف یاران ــتاد ح ــخنگوی س س
ــه  ــد ب ــن جدی ــت:  متولدی ــی گف ــاه اجتماع کار و رف
ــه معیشــت  ــوار آنهــا مشــمول یاران شــرطی کــه خان

ــد.  ــد ش ــز خواه ــد، واری باش
ــه گــزارش فــارس، حســین میرزایــی در پاســخ  ب
ــر اینکــه افــرادی کــه مشــمول  ــه ســوالی مبنــی ب ب
ــا متولدیــن جدیــد آنهــا  ــه معیشــت هســتند ای یاران
نیــز مشــمول ایــن یارانــه خوانــد شــد، اظهارداشــت: 
ــه شــدن در لیســت  ــه شــرط اضاف ــد ب ــد جدی موالی
ــم  ــران ه ــه لیســت معیشــتی بگی ــران، ب ــه بگی یاران

ــد شــد. ــه خواهن اضاف
ــاون  ــه وزارت تع ــذف یاران ــتاد ح ــخنگوی س س
ــه  ــی ک ــورد خانواده های ــی در م ــاه اجتماع کار و رف
ــه معیشــت هســتند،   در حــال حاضــر مشــمول یاران
گفــت:  در صورتــی کــه خانــوار آنهــا مشــمول یارانــه 
و مشــمول معیشــتی باشــد، متولدیــن جدیــد نیــز به 
ــار آن از ســوی  ــه آم ــد شــد ک ــه خواه لیســت اضاف

ــود. ــه می ش ــوال ارائ ــت اح ــازمان ثب س
وی تاکیــد کــرد: اگــر خانــواده، تــازه متولــد شــده 
ــا  ــد عم ــت نباش ــدی و معیش ــه نق ــمول یاران مش

ــد شــد. مشــمول نخواه
بــه گــزارش فــارس، در حــال حاضــر ۱۸ میلیــون 
خانــوار مشــمول طــرح معیشــت هســتند. همچنیــن 
طبــق پیشــنهاد کمیســیون تلفیــق بودجــه ســال ۹۹ 
قــرار اســت منابــع یارانــه نقــدی و معیشــت ادغــام و 

بــه حــدود 76 میلیــون نفــر یارانــه پرداخــت شــود.
ــت  ــه معیش ــاه یاران ــر م ــم ه ــاس ده ــن اس برای
بــه حســاب سرپرســتان خانــوار مشــمول واریــز 

. می شــود

فوالدگر مطرح کرد:
سهم معادن از تولید ناخالص داخلی 

۱.2درصد

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــادن  ــهم مع ــته س ــال گذش ــه در س ــد اگرچ می گوی
ــک درصــد و  ــی بیــش از ی ــص داخل ــد ناخال از تولی
حــدود ۱.۲ شــد، امــا فعالیــت ایــن بخــش کمتــر از 

۳7 درصــد ظرفیــت آنهــا اســت. 
ــر  ــا فوالدگ ــت، حمیدرض ــه مل ــزارش خان ــه گ ب
ــی  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس رئی
ــی  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــر اج ــارت ب و نظ
از ظرفیــت  مجلــس دربــاره ضــرورت اســتفاده 
ــهم  ــته س ــال گذش ــه در س ــت: اگرچ ــادن، گف مع
ــک  ــش از ی ــی بی ــص داخل ــد ناخال ــادن از تولی مع
درصــد و حــدود ۱.۲ شــد، امــا فعالیــت ایــن بخــش 

ــت. ــا اس ــت آنه ــد ظرفی ــر از ۳7 درص کمت

ظرفیت معادن کشور به درستی استفاده نمی شود
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اســامی بــا بیــان اینکــه از ظرفیــت معــادن کشــور 
ــاس  ــزود: براس ــود، اف ــتفاده نمی ش ــتی اس ــه درس ب
برآوردهــا، ذخایــر معــادن کشــور حــدود 50 تــا 60 
میلیــارد تُــن اســت کــه تنهــا بخــش کمــی از ایــن 

ــود. ــاف می ش ــت اکتش ظرفی
ــد  ــادن، بای ــاف مع ــس از اکتش ــرد: پ وی اظهارک
ــز  ــه نی ــن مرحل ــت؛ در ای ــتخراج رف ــراغ اس ــه س ب
ــده و نمــی  بخــش عظیمــی از ظرفیــت مغفــول مان
ــوان ۱00 درصــد از نعمــت هــای خــدادادی ایــن  ت

ــرد. حــوزه اســتفاده ک
ــا بیــان  ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم ب
از معــادن،  بهره بــرداری  پایانــی  اینکــه مرحلــه 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــی اس ــوالت معدن ــرآوری محص ف
ــتی  ــه درس ــادن ب ــت مع ــه از ظرفی ــی ک از آنجای
اســتفاده نشــده، نمی تــوان معــادن را جانشــین 
نفــت کــرد، در حــال حاضــر کــه درآمدهــای نفتــی 
بــه شــدت کاهــش یافتــه بایــد زمینــه رشــد درآمــد 

ــود. ــم ش ــش فراه ــن بخ ــل از ای حاص
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد 
قانــون  اجــرای اصــل ۴۴  بــر  ملــی و نظــارت 
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــه داد: می ت ــس ادام ــی مجل اساس
ــای  ــش ه ــه در بخ ــرای هزین ــادن ب ــت مع از ظرفی
ــای  ــرورژه ه ــرای پ ــی ب ــای نفت ــر، از درآمده دیگ

ــرد. ــتفاده ک ــی اس عمران

ــر  ــترکین توانی ــات مش ــرف و خدم ــت مص ــر مدیری ــرکل دفت مدی
گفــت: براســاس ارزیابی هــا، کارت شناســایی بــرق کــه روی آن شناســه 
۱۳ رقمــی بــرق مشــترکان درج شــده اســت، در سراســر کشــور توزیــع 

شــد. 
ــا بیــان این کــه مــواردی کــه  ــه گــزارش ایســنا، هــادی مدقــق، ب ب
ضــروری بــود، شناســایی و ایــن کارت هــا چــاپ و در اختیــار مشــترکان 
قــرار داده شــد، اظهــار کــرد: در بخش هایــی کــه اطاعــات مشــترکان 
ــه انجــام ایــن کار داشــتیم کــه ایــن  چنــدان در اختیــار نبــود، نیــاز ب

کار نیــز در اســتان های مختلــف انجــام شــده اســت.
ــا اشــاره بــه روش هــای مختلــف پرداخــت قبــض بــرق ادامــه  وی ب
داد: یکــی از برنامه هــا معرفــی روش هــای مختلفــی بــود کــه مشــترکان 
ــود  ــض خ ــه قب ــرق وج ــذی ب ــوض کاغ ــذف قب ــس از ح ــد پ می توانن
ــرای افــرادی کــه گوشــی هوشــمند  را پرداخــت کننــد و روش هایــی ب

ــود. ــده ب ــی ش ــد پیش بین دارن
ـــر  ـــترکین توانی ـــات مش ـــرف و خدم ـــت مص ـــر مدیری ـــرکل دفت مدی
بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه صاحبـــان ایـــن گوشـــی های تلفـــن همـــراه 
ــای  ــف و روش هـ ــای مختلـ ــایت، آپ هـ ــق وب سـ ــد از طریـ می تواننـ

دیگـــر قبـــض خـــود را پرداخـــت کننـــد، تصریـــح کـــرد: افـــرادی 
 USSD ــق ــد از طریـ ــد، می تواننـ ــمند ندارنـ ــی هوشـ ــه گوشـ کـ
قبـــض خـــود را پرداخـــت کننـــد، امـــا افـــرادی کـــه هیـــچ نـــوع 

ـــه  ـــود را ک ـــض خ ـــه قب ـــد شناس ـــت، بای ـــان نیس ـــی در اختیارش گوش
پیـــش از ایـــن در قبـــوض کاغـــذی درج می شـــد، داشـــته باشـــند. 
بـــرای این کـــه ایـــن افـــراد نیـــز بتواننـــد از طریـــق تلفـــن ثابـــت و 
ـــه  ـــاز ب ـــب نی ـــر حس ـــه ب ـــد ک ـــرار ش ـــد، ق ـــت کنن ـــت پرداخ خودپرداخ

ایـــن مشـــترکان کارت شناســـایی بـــرق داده شـــود.
مدقــق ادامــه داد: در واقــع هــدف ایــن اســت کــه مشــترکان شناســه 
قبــض خــود را ماننــد یــک کارت در اختیــار داشــته باشــند و بتواننــد 
بــه راحتــی قبــض خــود را پرداخــت کننــد کــه ایــن طــرح اکنــون بــه 
صــورت سراســری در کشــور اجــرا شــده اســت و بابــت آن نیــز هیــچ 

ــت نمی شــود. ــه ای از مشــترکان دریاف هزین
وی بــا بیــان این کــه در ایــن طــرح نیــازی بــه درخواســت مشــترک 
ــه و آن  ــاز منطق ــه نی ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــرد: ش ــه ک ــت، اضاف نیس

ــد. ــن کارت را می دهن ــدور ای ــخیص ص ــترک تش مش

دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیــا اظهــار داشــت: هــر چنــد 
ــدادی  ــا تع ــم ام ــرو بودی ــت روب ــا محدودی ــکا ب ــای آمری ــا تحریم ه ب
ــا کار  ــار م ــا تج ــوش ب ــراغ خام ــورت چ ــه ص ــا ب ــای ایتالی از بانک ه
ــد  ــوار می کن ــیار دش ــرایط را بس ــوع FATF ش ــه موض ــد ک می کردن
ــودداری  ــکاری خ ــه هم ــز از ادام ــا نی ــن بانک ه ــه ای ــوری ک ــه ط ب

ــرد.  ــد ک خواهن
بــه گــزارش ایلنــا، لیــدا شــهابی در مــورد تصمیــم دو بانــک 
ایتالیایــی ING Direct Bank و Intesa SanPaolo در بســتن 
ــک  ــن دو بان ــه ای ــد توجــه داشــت ک ــت: بای ــان گف حســاب های ایرانی
ســهامدار آمریکایــی و هلنــدی دارنــد کــه در ایــن تصمیــم تاثیرگــذار 
بــوده اســت. البتــه پــس از تحریم هــای ثانویــه، بســیاری از بانک هــای 
ــا مــا همــکاری نمی کننــد. فقــط  ــد کــه ب ایتالیایــی اعــام کــرده بودن
ــار  ــا را احض ــراد آن ه ــت اف ــن ملی ــر گرفت ــا در نظ ــک ب ــن دو بان ای
کرده انــد. همچنیــن خبرهــای مربــوط بــه FATF نیــز باعــث شــد تــا 

ــد. ــش نشــان دهن ــر واکن ــی زودت ــا اندک ــن بانک ه ای
وی ادامــه داد: بایــد توجــه داشــت کــه مســدود کــردن حســاب های 
ایرانیــان نیــز بــه صــورت رندومــی صــورت می گیــرد مثــا از یــک فــرد 
ــر کــرده  ــازرگان درخواســت می شــود کــه فرمــی را پ ــر ب ــادی و غی ع
ــه موضــوع عــدم پولشــویی حساســیت را برطــرف کننــد  ــا نســبت ب ت
ــراد نقطــه تاریکــی وجــود داشــته باشــد آن را  ــر در تجــارت اف ــا اگ ی

توضیــح دهنــد.
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیــا تصریــح کــرد: تعــدادی از 
 Banca(    ــوالره ــزرگ پوپ ــای ب ــا بانک ه ــر ب ــال و معتب ــان فع ایرانی
Popolare (  تــا همیــن اواخــر کار می کردنــد. هــر چنــد ایــن بانــک 
حســاب جدیــدی بــرای ایرانیــان بــاز نمی کنــد امــا متناســب بــا اعتبــار 
ایرانیــان بــا مشــتریان قدیمــی خــود کــم و بیــش همــکاری می کردنــد. 
لیکــن پــس از قرارگیــری ایــران در لیســت ســیاه FATF هیــچ بانــک و 

موسســه مالــی بــا طرف هــای ایرانــی همــکاری نخواهــد کــرد.
شــهابی در مــورد تاثیــر تصمیــم گــروه ویــژه اقــدام مالــی در قــرار 
دادن ایــران در لیســت ســیاه FATF گفــت: هــر چنــد بــا تحریم هــای 

ــا  ــن بانک ه ــدادی از ای ــا تع ــم ام ــرو بودی ــت روب ــا محدودی ــکا ب آمری
ــد کــه موضــوع  ــا تجــار مــا کار می کردن ــه صــورت چــراغ خامــوش ب ب
FATF شــرایط را بســیار دشــوار خواهــد کــرد و حتــی ایــن بانک هــا 
نیــز از ادامــه همــکاری خــودداری خواهنــد کــرد. مــا منتظــر موضــع 
دولــت ایتالیــا و سیســتم بانکــی ایــن کشــور در مــورد FATF هســتیم.

ــم  ــرار می گیری ــیاه FATF ق ــه در لیســت س ــی ک ــزود: زمان وی اف
بــرای خــروج از آن بایــد مراحــل زیــادی را طــی کنیــم. البتــه مــا نیــز 
ــا مذاکــره ای صــورت بگیــرد چــون امــکان  ــا احیان منتظــر می مانیــم ت
دارد فرصــت حقوقــی بــه دولــت بدهنــد ولــی ایــن مــورد در اطاعیــه 
FATF اعــام نشــده کــه چنانچــه دو الیحــه تصویــب شــوند بافاصلــه 

ــرد. ــرار می گی ــران از Black list مــورد بررســی ق خــروج ای
دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایــران و ایتالیــا در مــورد حجــم مبــادالت 
دو کشــور گفــت:  حجــم مبــادالت مــا قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام 
ــه ۱.7  ــم ب ــن حج ــا ای ــس از تحریم ه ــه پ ــود ک ــورو ب ــارد ی 7.۴ میلی
میلیــارد یــورو رســیده کــه بیشــتر آن بــه دلیــل عــدم صــادرات نفــت 
ایــران بــه ایتالیــا و خــروج شــرکت اِنــی بــود. بــا ایــن وجــود بســیاری 
ــه ۸0 درصــد  ــک ب ــه نزدی ــا ک ــای کوچــک و متوســط ایتالی از بنگاه ه
ــا  ــه همــکاری ب ــد ب ــن کشــور را تشــکیل می دهنــد عاقمن اقتصــاد ای
مــا بودنــد و هســتند کــه نبــود شــبکه مالــی بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
در لیســت ســیاه FATF همــکاری دو جانبــه را دشــوار خواهــد کــرد.

کارت های شناسایی برق توزیع شد

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تشریح کرد؛ 

چرا بانک های ایتالیایی حساب های ایرانیان را مسدود می کنند؟ 

معــاون اقتصــادی شــورای عالــی مناطــق آزاد بــا 
ــای  ــه تاســیس بانک ه ــرمایه اولی ــش س ــام کاه اع
بــرون مــرزی در ایــن مناطــق بــه 50 میلیــون یــورو 
گفــت کــه ایــن ســرمایه بــرای متقاضیــان داخلــی و 

خارجــی یکســان اســت. 
ــیس  ــرمایه  تاس ــل س ــنا، حداق ــزارش ایس ــه گ ب
ــد  ــق آزاد در چن ــرزی در مناط ــرون م ــای ب بانک ه
ســال اخیــر دســتخوش تغییراتــی بــوده اســت؛ بــه 
طــوری کــه در ســال ۱۳7۹ و در چارچــوب قوانیــن 
چگونگــی اداره مناطــق آزاد ســرمایه تاســیس ایــن 
بانک هــا ۱0 میلیــون دالر تعییــن و در شــورای 
پــول واعتبــار تصویــب ش و در ادامــه در مــرداد مــاه 

ــورو افزایــش یافــت. ــه ۲5 میلیــون ی ۱۳۹۴ ب
ــی در  ــل توجه ــش قاب ــال ۱۳۹5 افزای ــا در س ام
ــاد  ــرزی ایج ــرون م ــای ب ــیس بانک ه ــرمایه تاس س
ــا  ــه ب ــید ک ــورو رس ــون ی ــه ۱50 میلی ــه ب ــد ک ش
ــت  ــود داش ــه وج ــن رابط ــه در ای ــی ک مخالفت های
در نهایــت در همــان ســال بــه ۱00 میلیــون یــورو 

ــرد. ــدا ک کاهــش پی
بــا ایــن وجــود، بــرای حــل و فصــل موانــع  
ــرزی  ــرون م ــای ب ــیس بانک ه ــرای تاس ــود ب موج
ــرمایه را 50  ــن س ــار ای ــول و اعبت ــورا پ ــرا ش اخی
ــون  ــش داد و  50 میلی ــر کاه ــورو دیگ ــون ی میلی

ــت. ــرده اس ــورو ک ی
جمالــی - معــاون اقتصــادی شــورای عالــی 
ــا  ــو ب ــادی - در گفت وگ ــژه اقتص ــق آزاد و وی مناط
ایســنا، جزئیــات مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار در 
رابطــه بــا اصــاح دســتورالعمل تاســیس بانک هــای 

ــح داد. ــق را توضی ــن مناط ــرزی در ای ــرون م ب

اولیــه  ســرمایه  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرون  بانک هــای  تاســیس  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــی از ۱00  ــاری و صنعت ــق آزاد تج ــرزی در مناط م
ــم  ــت: ه ــورو گف ــون ی ــه 50 میلی ــورو ب ــون ی میلی
ــیس و  ــر تاس ــر ب ــی ناظ ــتورالعمل اجرای ــان دس زم
فعالیت هــای واحدهــای بانــک بــرون مــرزی در 
ایــن مناطــق اصــاح شــد و اکنــون تمامــی فعــاالن 
ــی  ــی و مال ــوزه پول ــه در ح ــرادی ک ــادی و اف اقتص
اتفــاق  ایــن  از  می تواننــد  می کننــد  فعالیــت 
مثبــت اســتفاده کــرده و در ایــن مناطــق اقــدام بــه 

ــد. ــرزی کنن ــرون م ــک ب ــیس بان تاس

جمالــی بــا بیــان ایــن کــه براســاس مــواد دو تــا 
هشــت ایــن اصاحیــه فرآینــد ایجــاد واحــد بانــک 
بــرون مــرزی در مناطــق آزاد تســهیل شــده اســت، 
ــن بانک هــا  گفــت: کســانی کــه متقاضــی ایجــاد ای
ــق  ــازمان مناط ــه س ــا را ب ــد تقاض ــتند می توانن هس
را اعــام کننــد کــه اگــر بــا آن موافقــت شــد آنــگاه 
بــه دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد ارســال و 
ــه  ــرای بررســی ب ــن موضــوع را ب ــه ای ــن دبیرخان ای
ــورت  ــرد. در ص ــد ک ــام خواه ــزی اع ــک مرک بان
ــوان  ــگاه می ت ــزی آن ــک مرک ــوز از بان ــدور مج ص

ــرد. ــت ک واحــد بانکــی را در مناطــق ثب

وی در رابطــه بــا نــوع تاســیس بانک بــرون مرزی 
نیــز توضیــح داد: قالبــی کــه ایــن بانک هــای بــرون 
ــد شــرکت های  ــد می توان مــرزی امــکان ایجــاد دارن
ســهامی عــام یــا خــاص در قالــب چارچــوب حداقــل 
ایــن در حالــی  باشــد.  تعییــن شــده  ســرمایه 
ــک  ــد تمل ــام ش ــه انج ــی ک ــا اصاحات ــه ب اســت ک
ــط  ــد توس ــرزی می توان ــرون م ــای ب ــهام بانک ه س
اشــخاص خارجــی نیــز تحــت شــرایطی انجام شــود.

معــاون شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه 
ایجــاد شــعبه در  اقتصــادی در مــورد ســرمایه 
ــاد  ــرای ایج ــت: ب ــز گف ــرزی نی ــرون م ــق ب مناط
شــعبه حداقــل ســرمایه پنــج میلیــون یــورو اســت 
یــا معــادل آن بــا ارزهــای معتبــر مــورد قبــول بانــک 

ــد. ــد ش ــام خواه ــزی انج مرک
معـــاون اقتصـــادی شـــورای مناطـــق آزاد در 
ـــود  ـــی موج ـــرایط تحریم ـــه در ش ـــن ک ـــا ای ـــه ب رابط
کـــه روابـــط بانک هـــای خارجـــی بـــا ایـــران 
ـــیاه  ـــت س ـــران در لیس ـــرا ای ـــت و اخی ـــوب نیس مطل
FATF قـــرار گرفتـــه اســـت، آیـــا ایـــن اصـــاح 
می توانـــد تغییـــری در ورود ســـرمایه گـــذاران 
ــد؟  ــرزی باشـ ــرون مـ ــای بـ ــاد بانک هـ ــرای ایجـ بـ
اظهـــار کـــرد: بـــه هـــر صـــورت ایـــن اصاحـــات 
ـــه از  ـــت ک ـــی اس ـــی و قانون ـــترهای حقوق ـــاد بس ایج
ـــته ها  ـــن بس ـــز ای ـــار نی ـــول و اعتب ـــورای پ ـــوی ش س
آمـــاده می شـــوند تـــا افـــراد عاقمنـــد بتوانـــد در 
ــن  ــد؛ بنابرایـ ــده ورود کننـ ــن شـ ــوب تعییـ چارچـ
نمی توانـــد مانعـــی در ایـــن رابطـــه وجـــود داشـــته 
ـــی  ـــی و خارج ـــرمایه گذاران داخل ـــی س ـــد و تمام باش

ــد. ــتفاده کننـ ــرایط اسـ ــد از ایـــن شـ می توانـ

جزئیات کاهش 5۰ میلیون یورویی سرمایه 
تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد

رئیس کل بانک مرکزی:
با هیجانات بازار ارز

 هیجانی برخورد نمی کنیم

ــک  ــرد: بان ــام ک ــزی اع ــک مرک ــس کل بان رئی
ــورد  ــی برخ ــازار ارز هیجان ــات ب ــا هیجان ــزی ب مرک
ــی  ــه دام روان نمی کنــد و توصیــه می شــود از ورود ب
ــد.  ــز کنن ــازان و ســودجویان مــردم پرهی ســفته ب

ــی  ــی ط ــر همت ــنا، عبدالناص ــزارش ایس ــه گ ب
پســت ایســنتاگرامی اظهــار کــرد: در خصــوص 
ــات  ــرای اقدام ــم FATF ب ــب تصمی ــه موج آن چ
تقابلــی علیــه ایــران شــد و مطابــق انتظــار موجــب 
خرســندی دولــت آمریــکا و موجــه نشــان دادن 
صحبتــی  گردیــد،  آنهــا  ظالمانــه  تحریم هــای 

. نمی کنــم
ــه  ــدام همــان گون ــن اق ــه دنبــال ای ــزود: ب وی اف
کــه قبــا تاکیــد کــردم، گروهــی در تــاش بــوده و 
ــی و  ــی ثبات ــی ب ــا ایجــاد فضــای روان ــا ب هســتند ت
ــی  ــر معامات ــه و غی ــی پای ــای ب ــام نرخ ه ــز اع نی
در فضــای مجــازی، در چارچــوب فشــار حداکثــری 
ــات  ــد و ثب ــن تصمیمــات را تکمیــل کنن ــکا ای آمری
بازارهــا از جملــه بــازار ارز را مجــددا بــه هــم بزننــد.

ــک  ــن بان ــت: ای ــزی گف ــک مرک ــس کل بان رئی
بــا هیجانــات بــازار هیجانــی برخــورد نمی کنــد 
ــات و  ــی و اســتفاده از امکان ــرد اصول ــا رویک ــه ب بلک
ــای  ــول ماه ه ــود در ط ــده خ ــه ش ــای تجرب روش ه
گذشــته و بــا رهیافــت صبــر و تدبیــر تاش هــا 
ــه  ــوک ب ــل ش ــق تحمی ــازی از طری ــفته ب ــرای س ب
ــرا  ــت اج ــات در دس ــت اقدام ــا تقوی ــازار ارز را ب ب
ــاده  ــازار اع ــه ب ــات الزم را ب ــد و ثب ــی می کنن خنثن

ــرد. ــد ک خواه
ــرد: از ورود  ــه ک ــردم توصی ــه م ــن ب وی همچنی
ــز  ــودجویان پرهی ــازان و س ــفته ب ــی س ــه دام روان ب

ــد.  کنن

داد و ستد بورس تبریز
 4۱ درصد افزایش یافت

مدیــر تــاالر بــورس منطقــه ای آذربایجان شــرقی 
گفــت: معامــات تــاالر بــورس تبریــز در بهمــن مــاه 
ــش  ــل ۴۱ درصــد افزای ــاه قب ــه م امســال نســبت ب

داشــت. 
ــی در  ــن عابدین ــد امی ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران اعــام کــرد: بهمــن مــاه امســال 
۲ میلیــارد و ۱۴5 میلیــون و ۲5۸ هــزار و ۳۲ ســهم 
و حــق تقــدم در مجمــوع بــه ارزش ۱۴ هــزار و ۲۸ 
میلیــارد و ۹۲7 میلیــون و ۴۱۹ هــزار و ۳77 ریــال 

در ایــن تــاالر داد ســتد شــد.
ــته  ــاه گذش ــات م ــد معام ــت: ۴۳ درص وی گف
ــه  ــد ب ــهام و 57 درص ــد س ــه خری ــز ب ــاالر تبری ت

ــت . ــاص داش ــهام اختص ــروش س ف
عابدینــی اعــام کــرد: ایــن معامــات توســط ۴۱ 

کارگــزار بــورس تبریــز انجــام شــده اســت .
تــاالر بــورس اوراق بهــادار منطقــه ای تبریــز زیــر 
ــورس اوراق بهــادار تهــران فعالیــت  نظــر ســازمان ب
مــی کنــد و ســهام تمامــی شــرکت هــای پذیرفتــه 
شــده در بــورس تهــران در ایــن تــاالر قابــل معاملــه 

اســت.

اقتصاد

تولید۱4 درصد از فوالد کشور
 در آذربایجان شرقی 

 رییــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت 
فــوالدی  واحد هــای  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
اســتان بــا وجــود نداشــتن منابــع معدنــی فــوالدی 
۱۴ درصــد از تولیــد فــوالد کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. 
ــن  ــوان، امی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س زاده ریی
ــای  ــا اعض ــت مشــترک ب ــرقی در نشس آذربایجان ش
ــوالدی  ــای ف ــت: واحد ه ــتان گف ــوالد اس ــن ف انجم
اســتان بــا وجــود نداشــتن منابــع معدنــی فــوالدی 
۱۴ درصــد از تولیــد فــوالد کشــور را بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص
ــتان  ــوالدی اس ــای ف ــزود: واحد ه ــن زاده اف امی
تبییــن  و  بــوده  برخــوردار  باالیــی  ظرفیــت  از 
ــدت و  ــاه م ــده کوت ــی ش ــتراتژی های کارشناس اس
ــوالدی  ــای ف ــن فرآورده ه ــرای تامی ــدت ب ــان م می

ــت. ــروری اس ــد ض ــزان تولی و می
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــددی ب ــات متع او گفت:جلس
ــدف  ــا ه ــه ب ــای یکپارچ ــه و راهکار ه ــدت روی وح
کنتــرل قیمــت فــوالد و رفــع مشــکات واحد هــای 

ــزار شــده اســت. ــوالدی اســتان برگ ف
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــوالدی  ــای ف ــاز واحد ه ــت: نی ــرقی گف آذربایجان ش
ــم از  ــوالدی اع ــای ف ــی فرآورده ه ــه تمام ــتان ب اس
ــفند  ــفنجی در اس ــن اس ــت و آه ــمش، بیل ورق، ش

ــود. ــن می ش ــاه تامی م
فــوالدی  مجموعه هــای  افــزود:  زاده  امیــن 
اســتان نیــاز واقعــی واحدهایشــان را در زمینــه 
تمامــی فرآورده هــای فــوالدی اعــم از ورق، شــمش، 
بیلــت و آهــن اســفنجی اعــام کننــد تــا نســبت بــه 

ــود. ــدام ش ــن آن اق تامی
ــادل  ــاد تع ــت ایج ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب او گف
در زمینــه تولیــد و مصــرف فــوالد اســتان، صــادرات 
ــدگان  ــاز تولیدکنن ــل نی ــه دلی ــفنجی ب ــن اس آه

ــت. ــده اس ــام ش ــوع اع ــی ممن داخل
پیشــنهادات  ارائــه  بــا  افــزود:  زاده  امیــن 
ــوالدی  ــع ف ــوزه صنای ــازنده در ح ــی و س کارشناس
ــتغالزا و ارزآور  ــوزه اش ــن ح ــداف ای ــی، اه و معدن
ــی  ــوع نهای ــز موض ــی نی ــای آت ــی و در هفته ه نهای
ــری  ــورس پیگی ــد از ب ــدی و خری ــد نق ــدن خری ش

می شــود.
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ــا  ــد ب ــو می گوی ــی تکاپ ــی طــرح مل ــر اجرای مدی
ــر قــرارداد، بیــش از  اجــرای طــرح تولیــد مبتنــی ب
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــاورز تح ــزار کش ۱00 ه
ــل  ــارغ التحصی ــه کار ۱500 ف ــتغال ب ــه اش و زمین

ــود.  ــم می ش ــاورزی فراه کش
ــریح  ــا تش ــی، ب ــا تازیک ــنا، رض ــزارش ایس ــه گ ب
ــرارداد گفــت:  ــر ق ــی ب ــد مبتن ــات طــرح تولی جزیی
ــده  ــل دی ــور کام ــه ط ــرح ب ــن ط ــزای ای ــام اج تم
شــده تــا طــرح انحــراف نداشــته باشــد و تســهیات 

ــود. ــه ش ــتی هزین ــه درس در آن ب
ــت  ــه پرداخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
تســهیات بانکــی در گذشــته دچــار انحــراف زیــادی 
می شــد لــذا طــرح تولیــد مبتنــی بــر قــرارداد را در 
دســتور کار قــرار دادیــم کــه در قالــب ایــن طــرح، 
ــت  ــاورز پرداخ ــا کش ــده ی ــه تولیدکنن ــهیات ب تس
بانــک  نــزد  تســهیات  ایــن  بلکــه  نمی شــود 
می مانــد و زمانــی کــه کشــاورز در قبــال قــرارداد بــا 
تولیدکننــده، محصــول خــود را بــه شــرکت تحویــل 
ــه بانــک پــول خــود را بــه شــکل  ــا مراجعــه ب داد ب

ــد. ــت می کن ــدی دریاف نق
ــب و کار و  ــعه کسـ ــی توسـ ــرح ملـ ــر طـ مدیـ
ـــان اینکـــه در طـــرح  ـــا بی ـــو( ب ـــدار )تکاپ اشـــتغال پای
تولیـــد مبتنـــی بـــر قـــرارداد قیمـــت محصـــوالت 
خریـــداری شـــده از کشـــاورز باالتـــر از نـــرخ روز 
ــد  ــرح تولیـ ــرد: در طـ ــار کـ ــت، اظهـ ــازار اسـ بـ
ـــاورز  ـــزار کش ـــون ۱0 ه ـــرارداد تاکن ـــر ق ـــی ب مبتن
تحـــت پوشـــش قـــرار گرفته انـــد و تـــاش شـــده 
ـــره وری  ـــای به ـــر ارتق ـــاوه ب ـــرح ع ـــن ط ـــا در ای ت

ـــود  ـــن ش ـــز تضمی ـــول نی ـــروش محص ـــول، ف محص
ــره وری  ــل بهـ ــز از محـ ــاورزان نیـ ــد کشـ و درآمـ

افزایـــش یابـــد.

جذب 1500 فارغ التحصیل بخش 
کشاروزی به بازار کار 

تازیکــی خاطرنشــان کــرد: کشــاورزانی کــه 
ــی  ــد مبتن ــرح تولی ــب ط ــود را در قال ــول خ محص
بــر قــرارداد بــه فــروش برســانند عــاوه بــر ارتقــای 
افزایــش  هــم  درآمدشــان  بهــره وری،  و  تولیــد 
می یابــد و  ســودی کــه در گذشــته نصیــب دالالن و 
ســودجویان می شــد نصیــب آنهــا و تولیدکننــدگان 

می شــود.
ــا ایــن اســت کــه در  وی متذکــر شــد: هــدف م

قالــب طــرح تولیــد مبتنــی بــر قــرارداد ۱00 هــزار 
کشــاورز را تحــت پوشــش قــرار دهیــم و محصــوالت 
ــورت  ــه ص ــی ب ــن مال ــن روش تأمی ــا ای ــا را ب آنه
ــا ۲000 میلیــارد  ــداری کنیــم. مــا ب تضمینــی خری
تومــان می توانیــم ۱00 هــزار کشــاورز را بــه لحــاظ 
کمــی و کیفــی ارتقــا بدهیــم. نتیجــه حاصلــه ایــن 
اســت کــه از ایــن محــل دســتکم ۱500 فــارغ 
ــا  ــازار کار می شــوند و ب التحصیــل کشــاورزی وارد ب
ایــن روش، بهــره وری طــرح بــاال مــی رود و کشــاورز 
افــزوده  ارزش  و  اقتصــادی  توســعه  و  رشــد  در 

ــود. ــهیم می ش ــول س محص

تثبیت اشتغال و ارزآوری با صادرات 
محصوالت کشاورزان

ــال  ــن حـ ــو در عیـ ــی تکاپـ ــرح ملـ ــر طـ مدیـ
ــر  ــد مبتنـــی بـ ــرح تولیـ ــتغالزایی طـ ــاره اشـ دربـ
ــرارداد گفـــت: در حـــال حاضـــر ۴5 درصـــد  قـ
ــکل  ــه شـ ــکا بـ ــاورزی در آمریـ ــش کشـ کل بخـ
ـــراردادی  ـــاورزی ق ـــا کش ـــی م ـــت ول ـــراردادی اس ق
نداریـــم، امـــا از یکســـال و نیـــم گذشـــته طـــرح 
ـــی  ـــور عملیات ـــرارداد را در کش ـــر ق ـــی ب ـــد مبتن تولی
کرده ایـــم. در حـــال حاضـــر ۸ درصـــد کشـــاورزان 
پوشـــش  تحـــت  رضـــوی  خراســـان  اســـتان 
کشـــاورزی قـــراردادی قـــرار گرفته انـــد و از ایـــن 

ــد. ــه می کننـ ــود را عرضـ ــول خـ ــق محصـ طریـ
ــه گفتــه تازیکــی اگــر محصــول کشــاورزان در  ب
ــد وارد  ــول جدی ــی صــادر شــود و پ بازارهــای جهان
کشــور شــود بــه تثبیــت اشــتغال و افزایــش تولیــد 

ــد. ــک می کن ــور کم و ارزآوری کش
طـــرح تولیـــد مبتنـــی بـــر قـــرارداد یکـــی از 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــتایی اسـ ــعه روسـ ــای توسـ طرح هـ
ــی  ــاه اجتماعـ ــاون، کار و رفـ ــکاری وزارت تعـ همـ
ــل  ــات عامـ ــاورزی و موسسـ ــاد کشـ و وزارت جهـ
ــراری  ــت. برقـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــتور کار قـ در دسـ
ارتبـــاط و اتصـــال پایـــدار بیـــن بنگاه هـــای خـــرد 
ـــی،   ـــزرگ صادرات ـــای ب ـــی و بنگاه ه ـــک محل و کوچ
ـــی  ـــن مال ـــتانداردها، تأمی ـــی و اس ـــش فن ـــال دان انتق
ــره  ــول زنجیـ ــدف در طـ ــای هـ ــد گروه هـ هدفمنـ
ارزش، کاهـــش و حـــذف واســـطه گری و افزایـــش 
تـــوان رقابـــت پذیـــری بنگاه هـــای تولیـــدی و 
ـــمار  ـــه ش ـــرح ب ـــن ط ـــداف ای ـــه اه ـــی از جمل صادرات

مـــی رود.

۱5۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی جذب بازار می شوند
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مدیرکل دفتر مبارزه با بیماری طیور:

تلفات 52۰۰ پرنده مهاجر در گلستان

 مدیـرکل دفتـر مبـارزه بـا بیمـاری هـای طیـور، 
زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان دامپزشکی کشور 
از تلفـات پنـج هـزار و ۲00 پرنـده مهاجـر در تـاالب 

میانکالـه - بخـش اسـتان گلسـتان - خبر داد. 
افـزود:  اکبرشـاهی  علیرضـا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
بررسـی هـای میدانـی نشـان می دهـد کـه در بخش 
دیگری از تاالب میانکاله در اسـتان گلسـتان تعدادی 
از مـرگ و میـر پرنـدگان مهاجـر صـورت گرفتـه که 

بـه احتمـال زیاد ناشـی از سـم بوتولیسـم اسـت.
وی اضافـه کرد: البته بخشـی از این تلفات ممکن 
اسـت  مربوط به الشـه پرنـدگان مهاجـر میانکاله در 
اسـتان مازنـدران باشـد کـه در اثـر جریانـات آبی به 
بخـش د یگری از تاالب میانکاله در اسـتان گلسـتان 

انتقال یافته اسـت.
بیمـاری هـای طیـور،  بـا  مدیـرکل دفتـر مبـارزه 
زنبورعسـل و کرم ابریشـم سـازمان دامپزشـکی کشـور 
تصریح کرد: اکنون سـازمان دامپزشـکی کشـور در حال 
بررسـی میدانـی و نمونه بـرداری آزمایشـگاهی از وجود 
سـم بوتولیسم و سـایر بیماری طیور در پرندگان مهاجر 

تلـف شـده در تـاالب میانکاله اسـتان گلسـتان اسـت.
اکبرشـاهی ادامـه داد: در صورت مشـخص شـدن 
علـت مـرگ و میر پرنـدگان در این اسـتان مراتب به 

اطـاع عمـوم مردم می رسـد.

اولویت تخصیص وام بالعوض برای 
دوگانه سوزی با خودروهای عمومی است 

نفتـی  فرآورده هـای  پخـش  شـرکت  سـخنگوی 
بـا  باعـوض  وام  تخصیـص  بـرای  اولویـت  گفـت: 
خودروهـای عمومـی اسـت و اگـر ظرفیـت تکمیـل 
نشـود بـرای دوگانه سـوزی تاکسـی های اینترنتی نیز 

اقـدام خواهیـم کـرد. 
سـخنگوی  کاهـی  فاطمـه  فـارس،  گـزارش  بـه 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتی ایـران درباره 
اولویت هـای این شـرکت برای تخصیـص وام باعوض 
بـرای دوگانه سـوزی خودروهـا گفـت: بـرای تخصیص 
خودروهـا،  کـردن  دوگانه سـوز  بـرای  باعـوض  وام 
خودروهـای عمومـی ماننـد تاکسـی ها و وانت های بار 
در اولویـت هسـتند. در واقـع مـا ابتـدا بـه تقاضاهـای 
مربـوط بـه حمـل و نقـل عمومـی و حمـل و نقـل بار 
پاسـخ می دهیـم و در نتیجـه تاکسـی های اینترنتـی 
در اولویت هـای بعـدی ما برای تخصیص وام هسـتند.

حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  وی 
یـک ظرفیـت یـک میلیـون و ۴6۴ هزارتایـی بـرای 
دوگانه سـوز کـردن خودروهـا وجـود دارد کـه اولویـت 
بـرای تخصیـص وام باعـوض بـا خودروهـای عمومی 
اسـت و اگر ظرفیت تکمیل نشـود برای دوگانه سـوزی 
تاکسـی های اینترنتـی نیـز اقـدام خواهیـم کـرد. در 
غیـر این صورت بـرای دوگانه سـوز کردن تاکسـی های 
اینترنتـی نیـز برنامه ریـزی جداگانـه ای خواهیـم کرد.

احتمال وقوع سیل در استان لرستان؛ دستگاه های 
استان جهت مقابله با سیالب آماده باشند 

ــر داد و  ــتان خب ــیل در اس ــوع س ــال وق ــتان از احتم ــتاندار لرس اس
ــرو از اواخــر  ــه ســازمان هواشناســی و وزارت نی ــت: براســاس اطاعی گف
ــای  ــاهد بارندگی ه ــه ش ــن هفت ــنبه ای ــر چهارش ــا ظه ــنبه ت روز دوش
ــه  ــاد منجرب ــال زی ــه احتم ــه ب ــتان لرســتان هســتیم ک شــدیدی در اس

ــود.  ــیل ش رخ دادن س
بــه گــزارش تســنیم، ســید موســی خادمــی در حاشــیه جلســه ســتاد 
ــار  ــر داد و اظه ــوع ســیل در اســتان خب ــال وق بحــران لرســتان از احتم
داشــت:  براســاس اطاعیــه ســازمان هواشناســی و وزارت نیــرو از اواخــر 
ــای  ــاهد بارندگی ه ــه ش ــن هفت ــنبه همی ــر چهارش ــا ظه ــنبه ت روز دوش
ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــود ک ــم ب ــتان خواهی ــتان لرس ــدیدی در اس ش

ــود.  ــه رخ دادن ســیل ش منجرب
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه جلســه مدیریــت ســتاد بحــران اســتان نیــز 
جهــت آمادگــی حداکثــری دســتگاه های اجرایــی تشــکیل شــده اســت، 
ــی  ــیل احتمال ــا س ــه ب ــت مقابل ــتان جه ــتگاه های اس ــه دس ــزود: هم اف

ــای کار باشــند. ــد آمادگــی کامــل داشــته و پ بای
ــاه در  ــخ ســیل فروردین م ــه تل ــه تجرب ــا اشــاره ب اســتاندار لرســتان ب
اســتان عنــوان کــرد: طبــق پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی ســیل 
ــه  ــن مــردم از اطــراف رودخانه هــا فاصل شــدیدی رخ خواهــد داد، بنابرای
بگیرنــد. چنان چــه منــازل برخــی از مــردم در معــرض ســیل قــرار دارنــد 
ــه  ــه مطمئــن از رودخان ــا هماهنگــی دهیاری هــا و هال احمــر در فاصل ب

و در زیــر چادرهــا مســتقر شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه یــک عامــل بیرونــی غیرقابــل کنتــرل کــه همــان 
جریــان ســیل و بارندگــی اســت وارد اســتان خواهــد شــد، تصریــح کــرد: 
ــده  ــام  ش ــای انج ــه پیش بینی ه ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
دقیــق نیســتند، بنابرایــن از مــردم می خواهیــم حداکثــر رعایــت را بــرای 
مقابلــه بــا ســیل احتمالــی انجــام دهنــد، زیــرا حفــظ جــان مــردم مهــم 

در اولویــت اســت.

تخریب آسفالت معابر نتیجه حجم باالی 
نمک پاشی مطالبه شده از شهرداری است 
شـهردار تبریز تخریب آسـفالت معابر سـطح شـهر 
را نتیجـه اسـتفاده از حجـم بـاالی نمـک بـر اسـاس 
مطالبـه شـهروندان در بـارش هـای اخیر عنـوان کرد. 
بـه گـزارش شـهریار، ایـرج شـهین باهـر در یکصد 
شـصت و هشتمین جلسه شورای اسـامی شهر تبریز 
بـا تاکیـد بـر تـاش معاونـت هـای خدمـات شـهری 
شـهرداری هـای مناطـق دهگانه برای ترمیم آسـفالت 
هـای تخریـب شـده خیابان هـا، اظهـار کـرد: افرادی 
کـه منتقـد تخریـب آسـفالت هسـتند، موقـع بـارش 
هـای سـنگین بـرف از شـهرداری تبریـز درخواسـت 

نمـک پاشـی جهـت بازگشـایی معابر داشـتند.
شـهردار تبریـز عنـوان کـرد: حجم باالی بـارش ها 
در تبریـز موجـب شـد تـا مـا فقـط در یـک روز، پنج 
هـزار تـن نمک پاشـی داشـته باشـیم کـه ایـن مقدار 
بـه میـزان دو سـال نمک پاشـی شـهر تبریز بـود. اگر 
امـروز چالـه هایـی در معابـر تبریز ایجاد شـده اسـت، 

آثـار همـان نمـک پاشـی پتج هـزار تنی اسـت.
او افـزود: بـرای ترمیـم آسـفالت و پـر کـردن چاله 
ها، نیاز اسـت که آسـفالت خشـک شـود تا بتوان این 
چالـه هـا را بـه شـکل اساسـی آسـفالت ریـزی کرد و 
وقتـی چالـه پر از آب اسـت نمی توان از آسـفالت گرم 

و اساسـی اسـتفاده کرد.
ایـرج شـهین باهـر یـادآور شـد: بـا ایـن حـال طـی 
جلسـه ای کـه روز گذشـته بـا معاونان خدمات شـهری 
مناطـق داشـتیم، تاکید کردیم که در سـریع ترین زمان 
ممکـن ایـن چاله هـا پـر و آسـفالت معابر ترمیم شـود.

بـرای همـه مـا اسـت و مـا در  تبریـز  او گفـت: 
آن زندگـی مـی کنیـم و الزم اسـت تـا بـرای حفـظ 

کنیـم. کمـک  شـهرمان 

هاشمی: 
اگر تعداد مبتالیان به کرونا زیاد شود 

تهران قرنطینه می شود 

تعـداد  اگـر  تهـران گفـت:  رئیـس شـورای شـهر 
مبتایـان بـه کرونا زیاد شـود تهران قرنطینه می شـود. 
رئیـس  هاشـمی  محسـن  فـارس،  گـزارش  بـه 
شـورای شـهر تهـران در مـورد موضـوع کرونـا اظهار 
داشـت: در حال حاضـر موضوع قرنطینه شـهر تهران 
مطـرح نیسـت، ولـی بایـد ایـن موضـوع را از وزارت 

بهداشـت سـؤال کـرد.
وی در یـک برنامـه تلویزیونی با اشـاره به اینکه من 
در مـورد این مسـئله از وزارتخانه سـؤال نکـرده ام، ولی 
آن را پیگیـری می کنـم، گفت: اگـر تعـداد مبتایـان به 
کرونـا زیاد شـود حتماً ایـن کار را انجـام خواهیم داد. 

هاشـمی دربـاره دیـدارش با ظریف در شـعبه اخذ 
رأی گفـت: خوشـبختانه آقـای ظریف بلـد بودند و با 

مـن دسـت ندادند و روبوسـی هـم نکرده ایم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر خبر داد؛
اعزام تیم های ارزیاب به استان زلزله زده 

آذربایجان غربی 
ســلیمی دربــاره آخریــن وضعیــت امدادرســانی بــه اســتان زلزلــه زده 

آذربایجــان غربــی توضیحاتــی داد. 
ــس  ــلیمی رئی ــی س ــوان، مرتض ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر دربــاره آخریــن جزئیــات 
ــاب از  ــای ارزی ــت: تیم ه ــور گف ــی قط ــی حوال ــان غرب ــه آذربایج زلزل

ــدند. ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــا ب ــن پایگاه ه نزدیک تری
ــم  ــم ک ــه تراک ــه ب ــا توج ــم ب ــی می کنی ــش بین ــه داد: پی وی ادام
ــیم و  ــته باش ــادی نداش ــی زی ــی و مال ــارت جان ــه، خس ــت منطق جمعی

ــم. ــت کنی ــات را دریاف ــن گزارش ــا اولی ــتیم ت ــر هس منتظ
ســلیمی تصریــح کــرد: بالگرد هــا آمــاده پــرواز هســتند و اگــر 
شــرایط آب و هوایــی مناســب باشــد، می توانیــم بــه صــورت هوایــی هــم 

ــم. ــام دهی ــانی را انج امدادرس
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر گفــت: ایــن 
ــرار داده و هنــوز خســارتی گــزارش  ــر ق ــه ۴۳ روســتا را تحــت تأثی زلزل

نشــده اســت.
ــان  ــرزه آذربایج ــن ل ــی زمی ــزارش نهای ــه گ ــاره ب ــا اش ــلیمی ب س
ــه 5.7 ریشــتری در عمــق 6 کیلومتــری و شــعاع ۱5  ــی گفــت: زلزل غرب

ــرار داد. ــر ق ــت تأثی ــتا را تح ــری ۳۲ روس کیلومت
وی ادامــه داد: ۱57۹0 نفــر تحــت تأثیــر ایــن زلزلــه قــرار گرفتنــد و 

ــد. اکثریــت روســتا ها در مناطــق کوهســتانی و صعــب العبــور بودن
ــم  ــرد: 5 تی ــان ک ــاب بی ــای ارزی ــزام تیم ه ــه اع ــا اشــاره ب ســلیمی ب
ــزام  ــلماس( اع ــه س ــم ب ــوی و ۲ تی ــه خ ــم ب ــاب )۳ تی ــی و ارزی عملیات

شــدند.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر تصریــح کــرد : 
گــزارش خســارت جزئــی و تــرک خوردگــی در روســتا های خــوی، 
ــدوان،  ــار، هن ــش، حص ــرد، حب ــک، رازی، گوگ ــوک، درنالی ــور، بلج قط

ــت. ــده اس ــت ش ــج دریاف ــحاران و گریاوی ــلماس، بوش س

قاضی زاده: 
تمام فعالیت های وزارت کشاورزی

 از امروز غیرقانونی است 

ــف  ــن تکلی ــدم تعیی ــه ع ــه ب ــا توج ــس ب ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
معرفــی و رای اعتمــاد وزیــر کشــاورزی و پایــان دوره ســه ماهــه 
سرپرســتی بــرای ایــن وزارتخانــه تمــام فعالیت هــای وزارت جهــاد 

کشــاورزی غیرقانونــی اســت و تخلــف محســوب می شــود. 
بـــه گـــزارش فـــارس، سیدامیرحســـین قاضـــی زاده هاشـــمی 
نماینـــده مـــردم مشـــهد و کات در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
توجـــه بـــه پایـــان دوره ســـه ماهـــه سرپرســـتی بـــر وزارت جهـــاد 
ــر  ــاد وزیـ ــی و رای اعتمـ ــام روال کار معرفـ ــدم انجـ ــاورزی و عـ کشـ
بـــرای ایـــن وزارتخانـــه از 5 اســـفند مـــاه تمـــام فعالیت هـــای ایـــن 

ــت. ــی اسـ ــه غیرقانونـ وزارتخانـ
ــی  ــر قبل ــی وزی ــود حجت ــتعفای محم ــه اس ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
جهــاد کشــاورزی و تعییــن سرپرســت بــرای ایــن وزارتخانــه از ۴ اســفند 
ــرای  ــه سرپرســتی ب ــاه دوره ســه ماه ــروز یکشــنبه ۴ اســفند م ــاه ام م

ــد. ــان می رس ــه پای ــه ب ــن وزارتخان ای
ــت  ــی اس ــت: این در حال ــار داش ــس اظه ــه مجل ــأت رئیس ــو هی عض
ــر  ــس وزی ــه ای مجل ــه هفت ــات س ــل از تعطی ــن و قب ــش از ای ــه پی ک
پیشــنهادی جهــاد کشــاورزی بــه مجلــس معرفــی نشــده و اگــر هــم در 
طــول ایــن ســه مــاه معرفــی شــده، بــه دلیــل تعطیلــی جلســات علنــی 
اعــام وصــول نشــده اســت کــه جلســه رای اعتمــاد وی برگــزار شــود.

ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــر ای ــرد: روال کار ب ــان ک ــی زاده خاطرنش قاض
ــدا در  ــد ابت ــی می کن ــس معرف ــه  مجل ــنهادی را ب ــر پیش ــت وزی دول
صحــن علنــی مجلــس اعــام وصــول می شــود و پــس از اعــام وصــول 
تــا ســقف هفــت روز جلســه رای اعتمــاد بــه وزیــر پیشــنهادی در صحــن 

برگــزار می شــود.
وی در پایــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن رونــد در مــورد وزیــر 
کشــاورزی انجــام نشــده و دوره ســه ماهــه سرپرســتی بــرای ایــن 
وزارتخانــه بــه پایــان رســیده از فــردا 5 اســفند تمــام فعالیت هــای ایــن 
ــف  ــی اســت و تخل ــات و .. غیرقانون ــا، انتصاب ــم از اباغیه ه ــه اع وزارتخان

محســوب می شــود.

شهر و شورا

ـــرای  ـــی ب ـــت: تمهیدات ـــران گف ـــهردار ته ش
ضـــد عفونـــی کـــردن منطقـــه ۱۳ در نظـــر 
گرفتـــه شـــده اســـت و در صورتـــی کـــه 
ـــن  ـــود، دورکاری و همچنی ـــر ش ـــرایط حادت ش
کاهـــش تـــردد پرســـنل در دســـتور کار 
مدیریـــت شـــهری قـــرار خواهـــد گرفـــت. 

ــی  ــروز حناجـ ــنیم، پیـ ــزارش تسـ ــه گـ بـ
در جریـــان دویســـتمین جلســـه شـــورای 
شـــهر تهـــران اظهـــار کـــرد: شـــهرداری 
تهـــران از روزهـــای گذشـــته )چهارشـــنبه 
ـــاهده  ـــه مش ـــه ب ـــا توج ـــنبه( ب ـــب و پنجش ش
ـــا در پایتخـــت  ـــروس کرون ـــم وی نخســـتین عائ
اقداماتـــی را انجـــام داده اســـت. در همـــان ابتـــدا 
جلســـات اضطـــراری بـــا حضـــور بخش هـــای 
مختلـــف برگـــزار و تصمیمـــات الزم اخـــذ 
ـــی  ـــای عموم ـــری در فضاه ـــات موث ـــد. اقدام ش
از جملـــه ایســـتگاه های متـــرو، اتوبـــوس 
کار  دســـتور  در  ســـامانه ها  از  برخـــی  و 

شـــهرداری تهـــران قـــرار گرفـــت.
اخـــذ  داد:  ادامـــه  تهـــران  شـــهردار 
اماکـــن  ضدعفونـــی  بـــرای  تصمیمـــات 
ـــا  ـــا ب ـــه آنه ـــوزش ب ـــن آم ـــری و همچنی کارگ
ــاس  ــر اسـ ــت و بـ ــی وزارت بهداشـ هماهنگـ
اقدامـــات  دیگـــر  از  آنهـــا  پروتکل هـــای 
ـــز  ـــروز نی ـــت. ام ـــوده اس ـــران ب ـــهرداری ته ش
بنـــده نامـــه ای بـــه وزیـــر بهداشـــت ارســـال 
ــهرداری  ــه شـ ــم کـ ــام کردیـ ــردم و اعـ کـ
ــن  ــای تعییـ ــاس پروتکل هـ ــر اسـ ــران بـ تهـ
شـــده ایـــن وزارتخانـــه بـــه وظایـــف خـــود 

ــرد. ــد کـ ــل خواهـ عمـ
حناچـــی گفـــت: البتـــه بیماری هـــای 
ــد  ــی دارنـ ــی پروتکل هایـ ــردار و ویروسـ واگیـ
ــود.  ــدام شـ ــاس آن اقـ ــر اسـ ــد بـ ــه بایـ کـ
ـــای  ـــز در بخش ه ـــی نی ـــه تمهیدات ـــن اینک ضم
ـــی  ـــرا و ضدعفون ـــه بهشـــت زه ـــف از جمل مختل
کار  دســـتور  در  مجموعـــه  ایـــن  کـــردن 
شـــهرداری تهـــران قـــرار گرفتـــه اســـت. 
عـــاوه بـــر اینکـــه در سامان ســـراها نیـــز 
اتاق هـــای ایزولـــه  پیش بینـــی شـــده اســـت.

و  تجهیـــزات  کـــردن  ضدعفونـــی  وی 
ــوس  ــرو، اتوبـ ــای متـ ــتگاه ها و واگن هـ ایسـ
و همچنیـــن پایانه هـــای اتوبوســـرانی را از 
ـــت و  ـــهری دانس ـــت ش ـــات مدیری ـــر اقدام دیگ
ـــماند  ـــرای پس ـــز ب ـــدی نی ـــایت جدی ـــت: س گف
شـــهر و بیمارســـتانی طراحـــی شـــده اســـت 
کـــه همـــه ایـــن اقدامـــات در راســـتای 
مقابلـــه و پیشـــگیری از ویـــروس کرونـــا 
ــهروندان  ــی شـ ــش نگرانـ ــن کاهـ و همچنیـ

بـــوده اســـت.
ـــص  ـــه تخصی ـــن ب ـــران همچنی ـــهردار ته ش
بودجـــه ویـــژه ویـــروس کرونـــا اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: همچنیـــن تهیـــه لـــوازم بهداشـــتی 
ــار  ــوه و تره بـ ــن میـ ــران، میادیـ ــرای کارگـ بـ
ــران  ــهرداری تهـ ــات شـ ــر اقدامـ و ... از دیگـ
اینکـــه  ضمـــن  می شـــود.  محســـوب 
ـــز  ـــای روز، مراک ـــرای بازاره ـــز ب ـــی نی تمهیدات
مراکـــز  همچنیـــن  و  پرنـــدگان  فـــروش 
نگهـــداری حیوانـــات در نظـــر گرفتـــه شـــده 

اســـت.
ــا  ــی بـ ــب بیلبوردهایـ ــه نصـ ــی بـ حناچـ
ـــروس  ـــهروندان از وی ـــه ش ـــازی ب ـــدف آگاه س ه
ـــت:  ـــرد و گف ـــاره ک ـــهر اش ـــطح ش ـــا در س کرون
ایـــن بیلبوردهـــا نیـــز از امـــروز و بـــا پایـــان 
ـــازمان  ـــوی س ـــس از س ـــات مجل ـــن انتخاب یافت
زیباســـازی در شـــهر تهـــران نصـــب خواهـــد 
شـــد. عـــاوه بـــر اینکـــه تمـــام مانیتورهـــای 
ســـطح شـــهر نیـــز وظیفـــه اطاع رســـانی در 
ـــت. ـــد داش ـــده خواهن ـــه عه ـــش را ب ـــن بخ ای

ــهرداری  ــه شـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
تهـــران متولـــی مســـتقیم بهداشـــت نیســـت 
گفـــت: ابزارهایـــی در مدیریـــت شـــهری 
ـــوب  ـــات در چارچ ـــه اقدام ـــد و هم ـــود دارن وج

ــود. ــد بـ ــت خواهـ ــکل وزارت بهداشـ پروتـ
شـــهردار تهـــران در ادامـــه بـــه آخریـــن 
ــه  ــود کـ ــکاران خـ ــی از همـ ــت برخـ وضعیـ
مبتـــا بـــه ویـــروس کرونـــا شـــده اند اشـــاره 
ـــه  ـــی ک ـــن صحبت ـــق آخری ـــت: طب ـــرد و گف ک
بـــا آنهـــا داشـــته ام وضعیـــت آنهـــا از پشـــت 
تلفـــن بســـیار مناســـب تر بـــوده اســـت؛ 
ضمـــن اینکـــه تمهیداتـــی نیـــز بـــرای ضـــد 
ـــه  ـــر گرفت ـــه ۱۳ در نظ ـــردن منطق ـــی ک عفون
ــرایط  ــه شـ ــی کـ ــت و در صورتـ ــده اسـ شـ
حادتـــر شـــود دورکاری و همچنیـــن کاهـــش 
تـــردد پرســـنل در دســـتور کار مدیریـــت 

شـــهری قـــرار خواهـــد گرفـــت.
آغـــاز  در  امینـــی  ابراهیـــم  ســـید 
دویســـتمین جلســـه شـــورای شـــهر تهـــران 
اظهـــار کـــرد: جمعـــه دوم اســـفندماه شـــاهد 
ـــس  ـــات مجل ـــن دوره انتخاب ـــزاری یازدهمی برگ
شـــورای اســـامی بودیـــم و جـــا دارد از 
برگزارکننـــدگان و دســـت اندرکاران انتخابـــات 
از جملـــه نیروهـــای انتظامـــی و امنیتـــی و ســـایر 
ـــرای  ـــن ب ـــم. همچنی ـــی کنی ـــا قدردان بخش ه
ـــز آرزوی  ـــم نی ـــس یازده ـــه مجل ـــگان ب راه یافت
ـــن  ـــم ای ـــم و امیدواری ـــق و ســـرافرازی داری توفی
عزیـــزان نیـــز بـــر اســـاس اصـــل 67 قانـــون 
ـــل  ـــود عم ـــی خ ـــف نمایندگ ـــه وظای ـــی ب اساس

کننـــد.
ـــی  ـــرایط فعل ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب وی اف
مـــردم وضعیـــت مناســـبی بـــه لحـــاظ 
ـــده ای  ـــکات عدی ـــا مش ـــد و ب ـــادی ندارن اقتص
عرصـــه  در  همچنیـــن  هســـتند.  روبـــرو 

دیپلماســـی نیـــز بایـــد تـــاش بســـیاری 
صـــورت بگیـــرد و امیدواریـــم نماینـــدگان 
منتخـــب در مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــد. ــام دهنـ ــود را انجـ ــالت خـ ــد رسـ بتواننـ

ــران  ــهر تهـ ــورای شـ ــس شـ ــب رئیـ نایـ
همچنیـــن بـــه هفتـــم اســـفندماه روز وکیـــل 
ـــام روز  ـــه ن ـــن روز ب ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک اش
وکا نامگـــذاری شـــده اســـت و بـــرای ایـــن 
ــربلندی  ــق و سـ ــز آرزوی توفیـ ــزان نیـ عزیـ
قابـــل  تعـــداد  اینکـــه  ضمـــن  داریـــم. 
ــهری  ــت شـ ــز در مدیریـ ــی از وکا نیـ توجهـ
ـــام  ـــهروندان را انج ـــوق ش ـــظ حق ـــالت حف رس

. هنـــد می د
ــا در  ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــه شـ ــی بـ امینـ
ـــوس  ـــن کاب ـــت: ای ـــرد و گف ـــاره ک ـــور اش کش
ـــئوالن را  ـــانه ای مس ـــازی و رس ـــای مج در فض
از هفته هـــای گذشـــته مـــورد خطـــاب قـــرار 
ـــز در  ـــروس نی ـــن وی ـــفانه ای ـــه متاس ـــی داد ک م
ـــم  ـــت و امیدواری ـــیوع اس ـــال ش ـــور در ح کش
در ایـــن زمینـــه نیـــز شـــاهد اقدامـــات 
ــئوالن  ــوی مسـ ــی از سـ ــگیرانه و درمانـ پیشـ

مربوطـــه باشـــیم.
ـــه وزارت  ـــدواری از اینک ـــار امی ـــا اظه وی ب
ـــا  ـــاط ب ـــود در ارتب ـــف خ ـــه وظای ـــت ب بهداش
ســـامت شـــهروندان عمـــل کنـــد تصریـــح 
کـــرد: مدیریـــت شـــهری نیـــز در چنـــد روز 
ـــه کار بســـته اســـت  ـــاش خـــود را ب گذشـــته ت
ــی را در  ــت اقداماتـ ــار وزارت بهداشـ و در کنـ
راســـتای کاهـــش نگرانی هـــای مـــردم در 
ـــت  ـــام داده اس ـــا انج ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب رابط

و ایـــن رونـــد ادامـــه خواهـــد داشـــت.
ــران  ــهر تهـ ــورای شـ ــس شـ ــب رئیـ نایـ
ــت  ــران خواسـ ــهرداری تهـ ــن از شـ همچنیـ
ـــردن  ـــی ک ـــد عفون ـــه ض ـــژه ای ب ـــه وی ـــا توج ت
ـــه  ـــهروندان از جمل ـــتفاده ش ـــورد اس ـــایل م وس
اتوبـــوس و متـــرو داشـــته باشـــد و در ایـــن 
زمینـــه نیـــز ســـازمان ها بـــه وظایـــف خـــود 

عمـــل کننـــد.
ـــز  ـــری نی ـــت نظ ـــنیم، حج ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــر  ـــت: بهت ـــهر گف ـــورای ش ـــروز ش در جلســـه ام
بـــود امـــروز می توانســـتیم فضـــای شـــورا را 
طـــور دیگـــری پیـــش ببریـــم، الزم می دانـــم  
کارشناســـان  و  خبرنـــگاران  حضـــور  از 
ـــه  ـــن جلس ـــه در ای ـــم ک ـــکر  کن ـــه تش صمیمان

حاضـــر شـــدند.
ـــران  ـــهردار ته ـــزارش ش ـــه داد: از گ وی ادام
ــات  ــارغ  از اقدامـ ــم، فـ ــکر می کنـ ــم تشـ هـ
شایســـته ای کـــه انجـــام شـــده بـــه نظـــرم 
الزم اســـت شـــهرداری تهـــران تمهیداتـــی را 
ـــهر  ـــات ش ـــیاری از خدم ـــه بس ـــد ک ـــاذ کن اتخ
ـــکل  ـــه ش ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــی ک ـــا جای و ت

ــود. ــه شـ ــوری ارائـ الکترونیـــک و غیرحضـ
ـــی  ـــرایط فعل ـــه در ش ـــان اینک ـــا بی ـــری ب نظ
مـــا نســـبت بـــه تعطیـــل نکـــردن امـــکان و 
ــال کاری می کنیـــم  ــای عمومـــی اهمـ فضاهـ
و شـــاید نیـــاز اســـت کـــه ایـــن ویـــروس را 
ــرد:  ــح کـ ــم تصریـ ــر بگیریـ ــدری جدی تـ قـ
ـــوع را  ـــاً موض ـــت حتم ـــتان وزارت بهداش دوس
ـــی از  ـــا از برخ ـــه م ـــرا ک ـــد. چ ـــر بگیرن جدی ت
ـــد  ـــرار دارن ـــا ق ـــرض کرون ـــه در مع ـــهرها ک ش
می شـــنویم کـــه مـــردم خیلـــی موضـــوع را 
جـــدی نمی گیرنـــد و شـــاید دلیـــل آن ایـــن 
ـــات  ـــات و تبع ـــاره جزئی ـــردم درب ـــه م ـــد ک باش

ـــد. ـــی ندارن ـــاع کاف ـــا اط کرون
عضـــو شـــورای شـــهر تهـــران ادامـــه داد: 
ــاد  ــگ و ارشـ ــوب وزارت فرهنـ ــدام خـ از اقـ
در  ورزش جـــوان  وزارت  نیـــز  و  اســـامی 
تعطیلـــی ســـالن های تئاتـــر و ســـینماها و 
ــم.  ــکر می کنـ ــال تشـ ــابقات فوتبـ ــز مسـ نیـ
ـــاگر  ـــدون تماش ـــی ب ـــای ورزش ـــروز دیداره ام
ــل  ــًا تعطیـ ــز فعـ ــدی نیـ ــای بعـ و دیدارهـ

خواهـــد بـــود.
وی افـــزود: بـــه پرهیـــز از حضـــور در 
فضاهـــای عمومـــی نیـــاز داریـــم تـــا مانـــع 
ــود  ــر بـ ــویم. بهتـ ــروس شـ ــترش ویـ از گسـ
جلســـه صحـــن هـــم بـــه صـــورت زنـــده از 
شـــبکه های اجتماعـــی برگـــزار می شـــد، 
ــر   ــه پیش تـ ــود کـ ــی بـ ــاق خوبـ ــن اتفـ ایـ
انجـــام می شـــد و مدتـــی اســـت کـــه انجـــام 
امـــکان  ایـــن  دارم  تقاضـــا  و  نمی شـــود 

ــود. ــم شـ ــی فراهـ ارتباطـ
نظـــری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـازمان 
ورزش نیـــز در گزارشـــی کـــه ارائـــه داده 
ــه نســـبت بـــه ضدعفونـــی  ــرد کـ اعـــام کـ
ــرده   ــدام کـ ــی اقـ ــای ورزشـ ــردن فضاهـ کـ
عنـــوان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه گفتـــه 
در  ویـــروس  انتقـــال  امـــکان  می شـــود 
فضاهـــای مرطـــوب وجـــود دارد، الزم اســـت 
ـــن  ـــر ممک ـــی اگ ـــتخرها و حت ـــل اس ـــه حداق ک
اســـت اماکـــن ورزشـــی شـــهرداری هـــم 

ــوند. ــل شـ تعطیـ
عضـــو شـــورای شـــهر تهـــران در پایـــان 
ـــت نیـــز اطـــاع  تصریـــح کـــرد: وزارت بهداش
ــک را دارد.  ــع ماسـ ــی توزیـ ــه آمادگـ داده کـ
می خواهـــم تقاضـــا کنـــم کـــه شـــرکت 
ـــد  ـــته باش ـــی را داش ـــن آمادگ ـــم ای ـــهروند ه ش
ــر  ــک و دیگـ ــن ماسـ ــورت تأمیـ ــه در صـ کـ
مـــواد از ســـوی وزارت بهداشـــت بـــه عنـــوان 
واســـطه، محلـــی را بـــرای فـــروش و توزیـــع 
ـــر  ـــوب در نظ ـــت مص ـــا قیم ـــوالت ب ـــن محص ای
ـــودجویی و  ـــر س ـــهروندان درگی ـــا ش ـــرد ت بگی

ــوند. ــاوت نشـ ــای متفـ قیمت هـ

ــی از  ــه یکـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــازی بـ ــر راه و شهرسـ وزیـ
ـــرل  ـــاد را کنت ـــی اقتص ـــد منف ـــت رش ـــه توانس ـــی ک ـــش های بخ
ـــود  ـــکن از رک ـــش مس ـــت: بخ ـــود گف ـــکن ب ـــش مس ـــد بخ کن
ـــاز  ـــاخت و س ـــوی س ـــمت و س ـــه س ـــی ب ـــده و نقدینگ ـــارج ش خ

ـــت.  ـــد رف خواه
بـــه گـــزارش فـــارس، محمـــد اســـامی وزیـــر راه و شهرســـازی 
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـئوال کـــه اخیـــرا همتـــی رئیـــس کل 
ـــراز نگرانـــی کـــرده و اعـــام  بانـــک مرکـــزی از رشـــد نقدینگـــی اب
کـــرد کـــه نقدینگـــی از مـــرز ۲000 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
عبـــور کـــرده اســـت حـــال ورود ایـــن نقدینگـــی بـــه بخـــش 
ـــش  ـــد گفت:بخ ـــت باش ـــا فرص ـــد ی ـــد تهدی ـــی توان ـــکن م مس

ـــت. ـــده اس ـــارج ش ـــود خ ـــکن از رک مس

بخش مسکن رشد منفی اقتصاد را کنترل کرد 
ـــان  ـــت نش ـــه اس ـــورت گرفت ـــه ص ـــی ک ـــت های وی افزود:فعالی
ـــت  ـــته اس ـــه توانس ـــی ک ـــش های ـــی از بخ ـــه یک ـــد ک ـــی ده م
ـــوده  ـــکن ب ـــش مس ـــد بخ ـــرل کن ـــاد را کنت ـــی اقتص ـــد منف رش

ـــت. اس

ـــن اســـت  ـــده ای ـــه کرد:تصـــور بن ـــازی اضاف ـــر راه و شهرس وزی
ـــد  ـــر خواه ـــر و بهت ـــت بهت ـــه وضعی ـــم ک ـــی کن ـــی م ـــش بین و پی
شـــد و نقدینگـــی بـــه ســـمت و ســـوی ســـاخت و ســـاز و اقدامـــات 

ـــت. ـــد رف ـــش خواه ـــر پی موث
عبـور میـزان نقدینگـی کشـور از مـرز ۲۲00 هـزار میلیـارد 
تومـان نشـان مـی دهد که ایـن میزان نقدینگی تناسـبی با رشـد 
اقتصـادی کشـور نـدارد و و می توانـد آثار سـوئی به دنبال داشـته 

باشـد.این آثـار سـوء میتوانـد نقـش مخربـی بـر هـر بـازاری بـه 
خصـوص بازار مسـکن داشـته باشـد.

کارشناســـان اقتصـــادی و حتـــی خـــود مســـئوالن ارشـــد 
ـــی  ـــد نقدینگ ـــه رش ـــتند ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــزی ب ـــک مرک بان
ـــد  ـــه رش ـــه منزل ـــد ب ـــر تولی ـــی ب ـــالم و مبتن ـــاد س ـــک اقتص در ی
اقتصـــادی اســـت، امـــا در اقتصـــادی کـــه تولیـــد در درجـــه 
چنـــدم اهمیـــت قـــرار دارد و فعالیت هـــای ســـوداگرانه در 
بازارهـــای مختلـــف قـــدرت مانـــور بیشـــتری دارنـــد، رشـــد 
فزاینـــده نقدینگـــی بـــه معنـــای ســـخت تر شـــدن شـــرایط 

ــت. ــد اسـ ــای مولـ ــرای فعالیت هـ بـ
ــاد مســـکن معتقدنـــد  در ایـــن میـــان کارشناســـان اقتصـ
طـــی دو تـــا ســـه دهـــه اخیـــر میـــان نقدینگـــی و قیمـــت 
مســـکن همـــواره رابطـــه مشـــخصی وجـــود داشـــته اســـت.

ــزان تقاضـــای مصرفـــی مســـکن   رونـــد تغییـــرات در میـ
ـــای  ـــن تقاض ـــق ای ـــای رون ـــا در دوره ه ـــت ام ـــم اس ـــواره مای هم
ســـرمایه ای اســـت کـــه یکبـــاره در حجـــم زیـــاد وارد بـــازار 
مســـکن می شـــود و جهـــش قیمـــت بـــه دنبـــال آن رخ 

می دهـــد.

ـــه  ـــزام ب ـــون ال ـــون در قان ـــت: چ ـــت گف ـــس پایتخ ـــس پلی رئی
پیوســـت های امنیتـــی و انتظامـــی بـــرای ایجـــاد شهرســـازی 
و شـــهرک های جدیـــد نیســـت، شهرســـازان تمایلـــی بـــرای 
ـــه  ـــن زمین ـــردن در ای ـــه ک ـــوع و هزین ـــن موض ـــه ای ـــن ب پرداخت

ـــد. ندارن
ـــرد:  ـــار ک ـــی اظه ـــین رحیم ـــردار حس ـــر، س ـــزارش مه ـــه گ ب
هنگامـــی کـــه شهرســـازان یـــک شـــهرک ایجـــاد می کننـــد 
ـــاً  ـــکونی( حتم ـــد مس ـــا ۱000 واح ـــس ب ـــهرک پردی ـــد ش )مانن
بایـــد در فرآینـــد ایجـــاد ایـــن شـــهرک، مســـائل مختلفـــی 
ـــرورش، بهداشـــت  ـــوزش و پ ـــی، آم ـــد مســـائل علمـــی، امنیت مانن

ـــد. ـــر بگیرن ـــم در نظ و … را ه
ــد،  ــازان دارنـ ــهر سـ ــه شـ ــی کـ ــزود: در طرح هایـ وی افـ
خیلـــی از مـــوارد ذکـــر شـــده را در نظـــر گرفتـــه و عملـــی 
ــد،  ــان می آیـ ــه میـ ــت بـ ــای امنیـ ــی پـ ــا وقتـ ــد امـ می کننـ
ـــی  ـــی و انتظام ـــت های امنیت ـــه پیوس ـــزام ب ـــون ال ـــون در قان چ
ــت،  ــد نیسـ ــهرک های جدیـ ــازی و شـ ــاد شهرسـ ــرای ایجـ بـ
ـــردن  ـــه ک ـــوع و هزین ـــن موض ـــه ای ـــن ب ـــرای پرداخت ـــی ب تمایل

در ایـــن زمینـــه ندارنـــد.
ـــای  ـــه گایه ه ـــاره ب ـــا اش ـــزرگ ب ـــران ب ـــس ته ـــس پلی رئی
ــت:  ــران گفـ ــهر تهـ ــورای شـ ــن شـ ــده در صحـ ــرح شـ مطـ
ـــان  ـــا توم ـــه میلیارده ـــه ام ک ـــم گفت ـــورا ه ـــن ش ـــن در صح م
بـــرای توســـعه و آبادانـــی شـــهر هزینـــه می کنیـــم امـــا 
ــد، فقـــط حرفـــش را  ــان می آیـ ــه میـ ــه بـ ــای امنیـــت کـ پـ
می زنیـــم. از اعضـــای شـــورا ســـوال کـــردم »بودجـــه ای کـــه 

بـــرای پیوســـت های امنیتـــی و انتظامـــی در شـــورا تصویـــب 
می کنیـــد، چقـــدر اســـت؟« البتـــه خـــودم هـــم پاســـخ آن را 

دادم کـــه رقـــم ایـــن بودجـــه دقیقـــاً صفـــر اســـت.
ـــی  ـــت ول ـــا اس ـــه و مبن ـــت، پای ـــرد: امنی ـــح ک ـــی تصری رحیم
در عمـــل، هیچ گونـــه توجهـــی بـــه ســـرمایه گذاری در حـــوزه 
امنیـــت نمی شـــود. در شـــرایطی کـــه ســـرمایه گذاری در 

ــا. ــام بخش هـ ــرمایه گذاری در تمـ ــی سـ ــت یعنـ امنیـ
ـــش  ـــال پی ـــت: ۱۱ س ـــزرگ گف ـــران ب ـــی ته ـــده انتظام فرمان
ـــت  ـــورای امنی ـــم ش ـــی و ه ـــت مل ـــی امنی ـــورای عال ـــم در ش ه
ـــاد  ـــری ایج ـــران ۴0 کانت ـــرای ته ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــب ش تصوی

ـــود. ش
ـــامی  ـــوری اس ـــی جمه ـــروی انتظام ـــت: نی ـــار داش وی اظه
ـــاد  ـــاختارش را ایج ـــه، س ـــن مصوب ـــاس همی ـــر اس ـــم ب ـــران ه ای
ـــاح  ـــودرو، س ـــته، خ ـــرو داش ـــذب نی ـــی ج ـــت؛ یعن ـــرده اس ک
ــا  ــت امـ ــرده اسـ ــن کـ ــاز را تأمیـ ــورد نیـ ــوازم مـ ــر لـ و دیگـ
همچنـــان هیـــچ کانتـــری احـــداث نشـــده و فریـــاد مـــا بـــه 

جایـــی نمی رســـد.

کنترل رشد منفی اقتصاد کشور توسط بخش مسکن 

احتمال دورکاری و کاهش تردد برخی پرسنل شهرداری تهران 

سردار رحیمی عنوان کرد:

عدم وجود الزام قانونی پیوست امنیتی برای شهرسازان



دوشنبه 05 اسفند ماه 98- سال ششم - شماره 683 5روزنامه سراسری عجب شیر   جامعه
چه کسانی سهام عدالت

 2۰5 هزار تومانی می گیرند؟ 

ســـود ســـهام عدالـــت بـــرای برخـــی از افـــراد 
۲05 هـــزار تومـــان واریـــز می شـــود و بـــرای 

مابقـــی افـــراد متفـــاوت اســـت. 
ـــز  ـــوان، واری ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــمول  ـــراد مش ـــاب اف ـــه حس ـــت ب ـــهام عدال ـــود س س
ــای  ــه اولویت هـ ــراد بـ ــت و افـ ــده اسـ ــاز شـ آغـ
ـــد. ـــت می کنن ـــود را دریاف ـــود خ ـــده، س ـــن ش تعیی

ـــن  ـــر ای ـــی ب ـــادی مبن ـــیار زی ـــواالت بس ـــا س ام
کـــه چـــرا رقـــم ۲05 هـــزار تومـــان بـــه حســـاب 

آن هـــا واریـــز نشـــده اســـت مطـــرح می کننـــد.
ـــاره همیـــن موضـــوع  الزم بـــه ذکـــر اســـت تـــا درب
ـــه  ـــان ارائ ـــه مخاطب ـــی را ب ـــدودی توضیحات ـــا ح ت
ـــی  ـــازمان خصوص ـــس س ـــته  رئی ـــم. روز گذش کنی
ـــهام را  ـــود س ـــت س ـــم پرداخ ـــن رق ـــازی باالتری س
۲05 هـــزار تومـــان اعـــام کـــرد کـــه ایـــن رقـــم 
بـــرای دارنـــدگان ســـهام یـــک میلیـــون تومانـــی 
ـــی  ـــهام مختلف ـــه دارای س ـــرادی ک ـــی اف اســـت. مابق
ـــد  ـــت خواهن ـــود دریاف ـــری س ـــد کمت ـــتند درص هس

ـــرد. ک
بـــه طـــور مثـــال افـــرادی کـــه بـــرگ ســـهام 
500 هـــزار تومانـــی دارنـــد ســـودی معـــادل ۱0۹ 

ــد. ــت می کننـ ــان دریافـ ــزار تومـ هـ
افـــراد بایـــد بـــرای دریافـــت ســـود برگ هـــای 
ـــاب های  ـــی از حس ـــبای یک ـــماره ش ـــود ش ـــهام خ س
ـــازی  ـــی س ـــازمان خصوص ـــایت س ـــه س ـــی را ب بانک
ـــت  ـــه پرداخ ـــبت ب ـــاد نس ـــن نه ـــا ای ـــد ت ـــام کنن اع

ـــد. ـــدام کن ـــت اق ـــهام عدال ـــود س س

با ابالغ بانک مرکزی؛
تبلیغات گمراه کننده 

توسط بانک ها ممنوع شد

ـــات  ـــت تبلیغ ـــنامه ممنوعی ـــزی بخش ـــک مرک بان
ــا و  ــوی بانک هـ ــده از سـ ــفاف و گمراه کننـ غیرشـ
ـــرد.  ـــاغ ک ـــی را اب ـــاری غیربانک ـــه های اعتب موسس
در  مرکـــزی  بانـــک  ایرنـــا،  گـــزارش  بـــه 
بخشـــنامه ای بـــه بانک هـــا و موسســـات اعتبـــاری 
غیـــر بانکـــی اعـــام کـــرد: بـــه تازگـــی برخـــی 
بانک هـــا و موسســـات اعتبـــاری غیـــر بانکـــی بـــا 
ــده  ــذ شـ ــای اخـ ــن و رتبه هـ ــه عناویـ ــتناد بـ اسـ
از مراجـــع گوناگـــون داخلـــی و خارجـــی نســـبت 
ـــه  ـــوان و رتب ـــوص عن ـــات در خص ـــام تبلیغ ـــه انج ب

کســـب شـــده اقـــدام کـــرده انـــد.
از آنجایـــی کـــه ایـــن تبلیغـــات می توانـــد 
ـــه  ـــه جامع ـــح ب ـــات ناصحی ـــال اطاع ـــب انتق موج
شـــده و بـــه برداشـــت ها و انتظـــارات غیرواقعـــی 
ـــورد  ـــزی م ـــک مرک ـــوع در بان ـــود، موض ـــج ش منت
ـــی و  ـــت، در س ـــت و در نهای ـــرار گرف ـــیدگی ق رس
ـــارت  ـــررات و نظ ـــیون مق ـــه کمیس ـــن جلس هفتمی
ــی  ــزی بررسـ ــک مرکـ ــاری بانـ ــات اعتبـ موسسـ

ـــد. ش
ــررات و  ــیون مقـ ــم کمیسـ ــاس تصمیـ ــر اسـ بـ
ـــرار  ـــزی ق ـــک مرک ـــاری بان ـــات اعتب ـــارت موسس نظ
شـــد »بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری غیربانکـــی 
ـــای  ـــب رتبه ه ـــوص کس ـــود در خص ـــات خ در تبلیغ
ـــی،  ـــی و خارج ـــون داخلـ ـــع گوناگ ـــف از مراج مختل
ــاخص های  ــفاف شـ ــن و شـ ــام روشـ ــن اعـ ضمـ
مذکـــور، نـــام مرجـــع اعطاءکننـــده رتبـــه و 
ـــل  ـــور کام ـــه ط ـــدی را ب ـــوع رتبه بن ـــای موض نهاده

ـــد«. ـــر کنن ذک

از سوی وزارت نیرو؛
پیشنهاد تشویق مشترکان خوش مصرف

 برق و گاز به دولت ارائه شد

ــر تســری طــرح تشــویق خانوارهــای  ــی ب ــرو مبن پیشــنهاد وزارت نی
ــه  ــم طــرح یادشــده ب ــه فصــل زمســتان و تعمی ــرق ب خــوش مصــرف ب

ــه شــد.  ــت ارائ ــه دول مشــترکان گاز طبیعــی بخــش خانگــی ب
بــه گــزارش ایرنــا،  وزارت نیــرو بــه منظــور ترویــج فرهنــگ مدیریــت 
ــوش  ــای خ ــویق خانواره ــرح تش ــری ط ــنهاد تس ــرژی، پیش ــرف ان مص
مصــرف بــرق بــه فصــل زمســتان و تعمیــم طــرح یادشــده بــه مشــترکان 
ــات  ــه هی ــرف را ب ــش مص ــدف کاه ــا ه ــی ب ــش خانگ ــی بخ گاز طبیع

ــه کــرده اســت. دولــت ارائ
طــرح تشــویق مشــترکان خــوش مصــرف آب و بــرق کــه بــه پیشــنهاد 
مشــترک وزارت نیــرو و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اســفند ســال 
ــون  ــید، کاهــش مصــرف حــدود هشــت میلی ــب رس ــه تصوی ــته ب گذش
ــدت مشــابه ســال  ــه م مشــترک خانگــی در تابســتان امســال نســبت ب

گذشــته و دریافــت پــاداش خــوش مصرفــی را بــه همــراه داشــت.
در روزهــای ســرد ســال نیــز محدودیــت تأمیــن ســوخت گاز طبیعــی، 
ــرده و  ــاد ک ــا ایج ــد نیروگاه ه ــه تولی ــرای برنام ــده ای ب ــکاتی عدی مش
باعــث می شــود برخــی واحدهــا از مــدار خــارج شــده و یــا بــه جــای گاز 
طبیعــی مجبــور بــه اســتفاده از ســوخت گاز مایــع )نفــت گاز و یــا نفــت 
کــوره( شــوند. ایــن موضــوع از یکســو هزینــه ســوخت بــرای تولیــد بــرق 
را افزایــش داده و از ســوی دیگــر، دارای تبعــات زیســت محیطــی اســت 
کــه درصــورت مدیریــت مصــرف بــرق و یــا گاز، بخشــی از ایــن مشــکات 

ــود. ــع می ش مرتف
لــذا وزارت نیــرو بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور و نیــز نظــر بــه اجــرای 
موفــق طــرح تشــویق مشــترکان خوش مصــرف در تابســتان ســال 
جــاری، بــه منظــور ترویــج فرهنــگ مدیریــت مصــرف انــرژی و کاهــش 
ــه  میــزان مصــرف ســوخت مایــع در نیروگاه هــا، پیشــنهاد اصــاح مصوب
فــوق و تســری طــرح تشــویق خانوارهــای )مشــترکان( خــوش مصــرف 
ــترکان گاز  ــه مش ــده ب ــرح یادش ــم ط ــتان و تعمی ــل زمس ــه فص ــرق ب ب
طبیعــی بخــش خانگــی بــا هــدف کاهــش مصــرف را بــه هیــات دولــت 

ــه کــرده اســت. ارائ

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:
داروخانه ها از خرید ماسک منع شدند

ــه منظــور عرضــه  ــدی ب ــذا و دارو بخشــنامه جدی رئیــس ســازمان غ
ــاغ کــرد. ــواع ماســک در کشــور اب ان

ــرایط  ــه ش ــر ب ــت: نظ ــاز، گف ــا شانه س ــر، محمدرض ــزارش مه ــه گ ب
موجــود، بخشــنامه مدیــرکل تجهیــزات پزشــکی و بــا توجــه بــه مصوبــه 
برنامه ریــزی  لــزوم  بــر  قــرارگاه دارو و تجهیــزات پزشــکی مبنــی 
در خصــوص تامیــن و توزیــع انــواع ماســک توســط هیــات امنــای 
صرفه جویــی ارزی، بخشــنامه ای بــه تولیــد کننــدگان، توزیــع کننــدگان، 
ــدگان و  ــه کنن ــی، عرض ــش داروی ــرکت های پخ ــی، ش ــای صنف واحده

ــد. ــاغ ش ــور اب ــر کش ــای سراس داروخانه ه
ــواع  ــروش ان ــد و ف ــع، خری ــه توزی ــن اســاس هرگون ــر ای ــزود: ب وی اف
ــش دار(،  ــددار و ک ــی )بن ــک جراح ــامل ماس ــکی ش ــک های پزش ماس
ــدگان،  ــع کنن ــدگان، توزی ــد کنن ــط تولی ــردار، n۹۵ و n۹۹ توس فیلت
ــاع  ــا اط ــره ت ــی و غی ــش داروی ــرکت های پخ ــی، ش ــای صنف واحده
ثانــوی ممنــوع بــوده و کاالهــای موجــود صرفــاً قابــل فــروش بــه هیئــت 

ــت. ــت اس ــه وزارت بهداش ــته ب ــی ارزی وابس ــای صرفه جوی امن
بــه گفتــه معــاون وزیــر بهداشــت، توزیــع انــواع ماســک تنهــا از طریــق 
هیئــت امنــا صــورت خواهــد گرفــت و داروخانه هــای ســطح شــهر 
ــل از  ــه قب ــار خــود )ک ــه عرضــه موجــودی انب ــدام ب ــاً اق ــد صرف می توان
ابــاغ ایــن بخشــنامه خریــداری شــده اســت( و در حــد مصــرف شــخص 

ــدام کننــد. متقاضــی اق
ــاع  ــا اط ــا ت ــه داروخانه ه ــن اباغی ــق ای ــرد: طب ــان ک وی خاطرنش
ثانــوی اجــازه خریــد مجــدد از شــرکت توزیــع را بــه هیــچ عنــوان ندارنــد.

شانه ســاز ادامــه داد: تولیدکننــدگان، توزیع کننــدگان، واحدهــای 
ــرخ  ــا ن ــود ب ــای خ ــد کااله ــی بای ــش داروی ــرکت های پخ ــی، ش صنف
ــرف  ــت مص ــازمان حمای ــذاری س ــت گ ــط قیم ــق ضواب ــی مطاب قانون
ــی ارزی  ــای صرفه جوی ــت امن ــه هیئ ــدگان ب ــع کنن ــدگان و توزی کنن

ــد. ــه کنن عرض
ــورت  ــت: در ص ــان، گف ــا متخلف ــع ب ــورد قاط ــر برخ ــد ب ــا تاکی وی ب
مشــاهده هرگونــه فــروش، توزیــع و عرضــه کاال خــارج از ایــن بخشــنامه 
و بــا قیمت هــای نامتعــارف و غیرقانونــی، متخلفــان مــورد پیگــرد قانونــی 

قــرار خواهنــد گرفــت.
ــازمان  ــه س ــماره ۱۳5 ب ــا ش ــف را ب ــوارد تخل ــد م ــردم می توانن م

ــد. ــری کنن ــانی و پیگی ــاع رس ــرات اط تعزی

وزیـــر صنعـــت، معـــدن وتجـــارت گفـــت: 
ـــازار شـــب  ـــم ب ـــه تنظی ـــن وزارتخان سیاســـت ای
ـــت  ـــری از ظرفی ـــا بهره گی ـــه ب ـــت ک ـــد اس عی

ـــود.  ـــی ش ـــرا م ـــاف اج ـــم اصن عظی
بـــه گـــزارش ایرنـــا، رضـــا رحمانـــی 
وزارت  معاونیـــن  شـــورای  جلســـه  در 
ــاذ  ــدات اتخـ ــادآوری تمهیـ ــن یـ صنعت،ضمـ
ــد  ــب عیـ ــازار شـ ــم بـ ــرای تنظیـ ــده بـ شـ
گفـــت: همراهـــی آحـــاد مـــردم در کنتـــرل 
ــام  ــظ آرامـــش آن در ایـ ــازار و حفـ ــر بـ موثـ
ـــت و  ـــده اس ـــن کنن ـــا تعیی ـــال کام ـــی س پایان
ــرد.  ــرار گیـ ــه قـ ــورد توجـ ــد مـ ــا بایـ حتمـ
بـــه گفتـــه وی، همراهـــی و همـــکاری 
ـــده  ـــرف کنن ـــوان مص ـــه عن ـــردم ب ـــازنده م س
کاال و یـــا در موقعیـــت عرضـــه کننـــده و 
ـــق  ـــازار، از مصادی ـــم ب ـــده در تنظی ـــد کنن تولی
ـــت. ـــی اس ـــاد مقاومت ـــی اقتص ـــی و فرهنگ عین

ـــای  ـــری ه ـــاس پیگی ـــزود: براس ـــی اف رحمان
انجـــام شـــده از ســـوی بخش هـــای مختلـــف 
ــتگاه  ــایر دسـ ــن سـ ــو همچنیـ وزارت صنعتـ
ـــن  ـــرای تامی ـــی ب ـــر خوب ـــط، تدابی ـــای مرتب ه
ـــردم  ـــروری م ـــاج ض ـــی، مایحت ـــای اساس کااله

ـــام  ـــرای ای ـــاز ب ـــورد نی ـــات م ـــن خدم و همچنی
ـــت. ـــده اس ـــاذ ش ـــش رو اتخ پی

ــن کاال از  ــوع تامیـ ــرد: موضـ ــه کـ وی اضافـ
ــا  ــت بـ ــز اولویـ ــی نیـ ــدات داخلـ ــل تولیـ محـ
اقـــام پرمصـــرف ایـــن ایـــام اســـت و  ســـعی 
ـــظ  ـــی حف ـــه خوب ـــد ب ـــد تولی ـــد فراین ـــد ش خواه

و تقویـــت شـــود.
ـــح  ـــارت تصری ـــدن و تج ـــت، مع ـــر صنع وزی
کـــرد: بهـــره گیـــری از ظرفیـــت عظیـــم 

اصنـــاف در حفـــظ آرامـــش بـــازار، از جملـــه 
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــوب م ـــق محس ـــات موف تجربی
بایـــد در تنظیـــم بـــازار شـــب عیـــد توجـــه 

ویـــژه ای بـــدان داشـــته باشـــیم.
ــب  ــرای جلـ ــرد: بـ ــد کـ ــی تاکیـ رحمانـ
ـــازار،  ـــم ب ـــردم در تنظی ـــری م مشـــارکت حداکث
ـــه  ـــه ای باشـــد ک ـــه گون ـــات ب ـــد اقدام ـــد رون بای
ـــوس  ـــان ملم ـــرای هموطن ـــج آن ب ـــار و نتای آث
ـــدید  ـــرح تش ـــرای ط ـــت اج ـــن جه ـــد؛ از ای باش

ــی،  ــات صنفـ ــا تخلفـ ــورد بـ ــی و برخـ بازرسـ
ـــت. ـــذار اس ـــا اثرگ ـــی کام ـــدی و خدمات تولی

وزیـــر صنعـــت در بخـــش دیگـــری از 
ـــرای  ـــداوم اج ـــه ت ـــاره ب ـــا اش ـــود ب ـــخنان خ س
کاالهـــای  واردات  ممنوعیـــت  سیاســـت 
ـــح  ـــد، تصری ـــی دارن ـــابه داخل ـــه مش ـــی ک خارج
ــم  ــن تصمیـ ــه در ایـ ــن وزارتخانـ ــرد: ایـ کـ
ـــا را  ـــت ه ـــن ممنوعی ـــا جـــدی اســـت و ای کام
ـــی  ـــر م ـــا موث ـــل کام ـــد داخ ـــت تولی در تقوی

دانـــد.
ــرد  ــن رویکـ ــرد: ایـ ــه کـ ــی اضافـ رحمانـ
و آثـــار تبعـــی آن در خودکفایـــی و قطـــع 
ـــه  ـــروز ب ـــده و ام ـــریح ش ـــا تش ـــتگی باره وابس
ــور از اهمیـــت  ــرایط خـــاص کشـ ــبب شـ سـ
ـــچ  ـــه هی ـــت و ب ـــوردار اس ـــز برخ ـــتری نی بیش
عنـــوان از ایـــن تصمیـــم عـــدول نخواهیـــم 

کـــرد.
ـــایر  ـــه، س ـــن برنام ـــا ای ـــو ب ـــزود: همس وی اف
ـــکل  ـــه ش ـــور ب ـــه کش ـــای ورودی کاال ب معبره
ـــی  ـــری شـــبه قانون ـــه تعبی ـــا ب ـــی و ی ـــر قانون غی
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــرار گرفت ـــه ق ـــورد توج ـــز م نی

ـــد. ـــد ش ـــخص خواه ـــج آن مش ـــزودی نتای ب

پرکنـــی گفـــت: مرکـــز تحقیقـــات فنـــی و بهداشـــت کار 
ـــام  ـــی انج ـــت آالیندگ ـــد تس ـــد تولی ـــزار واح ـــون از ۲0 ه تاکن

داده اســـت. 
بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، امیـــر عبـــاس 
پرکنـــی رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات فنـــی و بهداشـــت کار در 
ـــات  ـــز تحقیق ـــیس مرک ـــالگرد تاس ـــن س ـــی پنجاهمی گردهمای
ــروز  ــه امـ ــت کار کـ ــی و بهداشـ ــت فنـ ــات حفاظـ و تعلیمـ
)یکشـــنبه ۴ اســـفند مـــاه( برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: 50 
ســـال از تاســـیس مرکـــز تحقیقـــات و تعلیمـــات حفاظـــت 
فنـــی و بهداشـــت کار )CIS( می گـــذرد و ایـــن مرکـــز 
در جهـــت حفـــظ و صیانـــت از نیـــروی کار فعالیـــت کـــرده 

ـــت. اس
وی افـــزود: ایـــن مرکـــز در جهـــت بـــاال بـــردن دانـــش و 
ایمنـــی کار کارگـــران تـــاش کـــرده و مســـئول هماهنگـــی و 

ارتبـــاط مراکـــز بهداشـــت کار بـــا هـــم اســـت.
ـــره  ـــور ک ـــی کار کش ـــس ایمن ـــرد: آژان ـــان ک ـــی بی پرکن

ــون دالری و  ــه ۴۱۱ میلیـ ــد دارای بودجـ ــا ۸00 کارمنـ بـ
ــه  ــر بودجـ ــا 500 کارگـ ــد بـ ــی کار فانـ ــتیتو ایمنـ انیسـ
ـــن در  ـــت کار ژاپ ـــز بهداش ـــون دالری دارد و مرک ۴۱۱ میلی
ســـال ۱۹6۴ تاســـیس شـــد کـــه ۱00 کارمنـــد و بودجـــه 
6۸ میلیـــون دالری دارد و در مقابـــل مرکـــز تحقیقـــات 
کار  ایمنـــی  و  بهداشـــت  فنـــی  حفاظـــت  تعلیمـــات  و 

ایـــران  کـــه بـــا 57 نیـــروی کار و بودجـــه ناچیـــزی 
ســـال گذشـــته کـــه در پایـــان ســـال پرداخـــت شـــد کـــه 
متاســـفانه  امســـال هنـــوز بودجـــه ایـــن مرکـــز وصـــول 

نشـــده اســـت.
ــات  ــات و تعلیمـ ــز تحقیقـ ــه مرکـ ــرد: بودجـ ــان کـ وی بیـ
حفاظـــت فنـــی بهداشـــت و ایمنـــی کار کشـــور مـــا کمتـــر 
از یـــک، هفتصـــدم بودجـــه ایـــن مرکـــز در دیگـــر کشـــور ها 

اســـت.
پرکنـــی بیـــان کرد:مـــا در ۱0گذشـــته حـــدود 7میلیـــون 
نفـــر، ســـاعت آمـــوزش ایمنـــی کار بـــه کارگـــران داشـــتیم. 
ـــات  ـــت و تعلیم ـــات حفاظ ـــات و تعلیم ـــز تحقیق ـــس مرک رئی
ـــا  ـــت کار ت ـــی و بهداش ـــز فن ـــت: مرک ـــت کار گف ـــی و بهداش فن
کنـــون از ۲0 هـــزار واحـــد تولیـــد تســـت آالیندگـــی انجـــام 
ـــی  ـــت ایمن ـــخصی تس ـــت ش ـــائل حفاظ ـــزار وس داده و از 75 ه
ـــد  ـــای تولی ـــی در واحد ه ـــتر آموزش ـــون پوس ـــه و ۱5 میلی گرفت

ـــت. ـــرده اس ـــع ک توزی

معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز در خصــوص توزیــع 
ــی  ــر نمک پاش ــر اث ــده ب ــای ایجادش ــرد در چاله ه ــفالت س آس

ــه کــرد.  ــی ارائ توضیحات
بــه گــزارش شــهریار، محمدحســین اســحقی گفــت: آســفالت 
ســرد یکــی از انــواع آســفالت اســت کــه در مواقــع نامناســب آب 
ــم  ــت ترمی ــوای ســرد جه ــا ه ــس ی ــن خی ــل زمی ــی مث و هوای
خرابی هــا از جملــه چاله هــای معابــر مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
او توضیــح داد: اســتفاده از ایــن محصــول راه حلــی دائمــی، بــه 
ــازی های  ــواع روس ــای ان ــر خرابی ه ــرای تعمی ــوری ب ــه و ف صرف

آســفالتی و بتنــی بــا عملکــردی فوق العــاده اســت.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز قابل اجــرا بودن آســفالت 
ســرد بــدون نیــاز بــه هیچگونــه تجهیــزات و عــاری بــودن از هرگونه 

مــواد ســمی را از مهم تریــن ویژگی هــای آن عنــوان کــرد.
گــرم  آســفالت  همچــون  ســرد  آســفالت  داد:  ادامــه  او 

عملکــرد خوبــی دارد و پــس از مصــرف آن، بازگشــایی معابــر در 
ســریع ترین زمــان ممکــن میســر اســت.

بــه گفتــه اســحقی، بــرای اســتفاده از آســفالت ســرد نیــازی 
ــواره چاله هــا نیســت و  ــرش ســطح و دی ــه خشــک کــردن و ب ب
بــا ســاده ترین تجهیــزات قــال کوبیــدن و ایجــاد تراکــم اســت و 

هدررفــت کمتــری نســبت بــه آســفالت گــرم دارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ او در بخ
انتقــادات شــهروندان از وضعیــت چاله هــای ایجــاد شــده، 
ــنگین  ــای س ــی بارش ه ــا از طرف ــهر م ــال ش ــد: امس ــادآور ش ی
ــود  ــاهد ب ــابقه ای را ش ــوای کم س ــرودت ه ــی ب ــرف و از طرف ب
ــه توزیــع  ــر اســاس مطالبــه شــهروندان نســبت ب و شــهرداری ب
ــر اقــدام کــرد  مخلــوط و محلــول نمــک جهــت بازگشــایی معاب
ــود آورد. ــه وج ــفالت ب ــکاتی در آس ــوع مش ــن موض ــه همی ک

معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز تاکیــد کــرد: اســتفاده 
از نمــک در مواقــع بحرانــی بــرای تســهیل عبــور و مــرور 
ــه  شــهروندان خــوب اســت امــا آســیب و خســارات ســنگینی ب
آســفالت، فضــای ســبز و کانال هــای هدایــت آب هــای ســطحی 
هزینه هــای  جهــت،  ایــن  از  شــهرداری  کــه  می کنــد  وارد 

ــود. ــل می ش ــنگینی متحم س

وزیر صنعت:

 تنظیم بازار شب عید با همکاری اصناف

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار خبر داد؛

انجام تست آالیندگی از 2۰ هزار واحد تولید

توضیحات معاون شهردار تبریز درباره نحوه ترمیم آسفالت معابر؛

شهرداری با توجه به وضعیت نامساعد آب وهوا 
ناگزیر از استفاده از آسفالت سرد است

ـــس  ـــان مجل ـــیون زن ـــس فراکس ـــب رئی نائ
ــت: در کشـــور مـــا  ــامی گفـ شـــورای اسـ
متاســـفانه گاهـــی دختـــران باالجبـــار در 
ـــادری  ـــری و م ـــش همس ـــی نق ـــنین کودک س

را مـــی پذیرنـــد. 
بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، معصومـــه 
آقاپـــور علیشـــاهی در مـــورد آخریـــن آمـــار 
ــال  ــوار گفـــت: در حـ ــان سرپرســـت خانـ زنـ
ـــوار  ـــت خان ـــون زن سرپرس ـــه میلی ـــر س حاض
ـــار نســـبت  ـــن آم ـــه ای در کشـــور وجـــود دارد ک
بـــه ۱0 ســـال گذشـــته 5۸ درصـــد افزایـــش 
ــت  ــان سرپرسـ ــش زنـ ــت .افزایـ ــته اسـ داشـ
ــی  ــی و بیرونـ ــل درونـ ــه دو عامـ ــوار بـ خانـ
ـــرایط  ـــف ش ـــی ضع ـــت بیرون ـــتگی دارد؛ عل بس
ــی  ــل درونـ ــا و از دالیـ ــادی خانواده هـ اقتصـ
می توانیـــم فقـــر فرهنگـــی را نـــام ببـــرم 
ـــل  ـــروم مث ـــق مح ـــل در مناط ـــر دو عام ـــه ه ک
ــت . ــتر اسـ ــتاها بیشـ ــتان ها و روسـ شهرسـ

ـــس  ـــان مجل ـــیون زن ـــس فراکس ـــب رئی نای
شـــورای اســـامی افـــزود: زنـــان سرپرســـت 
خانـــوار شـــامل زنـــان مطلقـــه و همســـر 
فـــوت شـــده، زنـــان خانواده هـــای کارگـــری 
ـــران  ـــان دارای همس ـــد، زن ـــم درآم ـــیار ک و بس
ـــاش  ـــن مع ـــان در تامی ـــه همسرانش ـــاد ک معت
دارای  زنـــان  نمی کننـــد،  تاشـــی  هیـــچ 
شـــوهران زندانـــی، زنـــان دارای فرزنـــد از 
ازدواج موقـــت، زنانـــی کـــه بـــه دلیـــل از کار 
افتادگـــی شـــوهر، نـــان آور خانـــه هســـتند و 
ـــای  ـــان آور اعض ـــی ن ـــه نوع ـــه ب ـــی ک دختران

ــد. ــر می گیرنـ ــتند را در بـ ــواده هسـ خانـ
وی ادامـــه داد: میانگیـــن ســـنی زنـــان 
سرپرســـت خانـــوار بیـــن ۱۸ تـــا 60 اســـت 
ـــل  ـــی از عام ـــری یک ـــودک همس ـــفانه ک متاس
رشـــد زنـــان سرپرســـت خانـــوار در ســـنین 
کـــم اســـت؛ در برخـــی از مواقـــع دختـــران 
۱۴ و۱5 ســـاله در بعضـــی از شهرســـتان ها 
ـــوار را  ـــه خان ـــه هزین ـــم ک ـــتاها می بینی و روس

بـــه دوش می کشـــند.

مسائل فرهنگی پر رنگتر از مسائل 
اقتصادی در کودک همسری

آقاپورعلیشـــاهی کـــودک همســـری را یکـــی 
ــوار  ــت خانـ ــان سرپرسـ ــد زنـ ــل رشـ از دالیـ
دانســـته و تاکیـــد کـــرد: کـــودک همســـری 
ـــات  ـــروع معض ـــرای ش ـــه ای ب ـــد مقدم می توان
ــوار  ــت خانـ ــان سرپرسـ ــه زنـ ــر از جملـ دیگـ
ــائل  ــش از مسـ ــه بیـ ــن زمینـ ــد در ایـ باشـ
ـــرار  ـــر ق ـــد نظ ـــی م ـــائل فرهنگ ـــادی مس اقتص

. می گیـــرد
ــس  ــتر در مجلـ ــردم شبسـ ــده مـ نماینـ
ــن  ــد: گرفتـ ــادآور شـ ــورای اســـامی یـ شـ
شـــیربها از قدیـــم االیـــام بهانـــه ای بـــرای 
در  کـــم  ســـنین  در  دختـــران  ازدواج 
اقتصـــادی  شـــرایط  کـــه  خانواده هایـــی 
ــه  ــت، کـ ــوده اسـ ــته اند بـ ــب داشـ نامناسـ
بـــه تازگـــی وام ازدواج هـــم تشـــویقی بـــر 
ـــروم  ـــق مح ـــا در مناط ـــن ازدواج ه ـــد ای رش

و  اقتصـــادی  عامـــل  دو  اســـت.  شـــده 
ــیب های  ــد آسـ ــر رشـ ــی بـ ــی دلیلـ فرهنگـ
زنـــان سرپرســـت  از جملـــه  اجتماعـــی 

ــت. ــوار اسـ خانـ

تالش های مجلس دهم در حوزه 
»ازداج معقوالنه«

ـــه  ـــس ادام ـــادی مجل ـــیون اقتص عضوکمیس
داد: تاش هـــای بســـیاری در مجلـــس دهـــم 
ــول ازدواج  ــن معقـ ــن سـ ــتای تعییـ در راسـ
صـــورت گرفـــت تـــا شـــاهد زنـــان بیـــوه و 
جامعـــه  در  بدسرپرســـت  و  بی سرپرســـت 
ــی  ــوز خبرهایـ ــفانه هنـ ــا متاسـ ــیم امـ نباشـ
از ازدواج دختـــران در ســـن و ســـال کـــم 
ـــماری  ـــن سرش ـــاس آخری ـــر اس ـــنویم؛ ب می ش
۹5 هـــزار مـــورد طـــاق زیـــر ۱۹ ســـال در 
فاصلـــه ســـال های ۹0 تـــا ۹۴ رخ داده اســـت 
ــر  ــودک زیـ ــال ۹۴، ۱۲00 کـ ــط در سـ و فقـ
ـــور  ـــه کش ـــودکان مطلق ـــار ک ـــه آم ـــال ب ۱۴ س

افـــزوده شـــدند.

زنان سرپرست خانوار می توانند مادر 
تمام آسیب های اجتماعی در کشور 

باشند
ـــد  ـــم تاکی ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م نماین
ـــگاه  ـــرا ن ـــه ماج ـــی ب ـــم کل ـــر بخواهی ـــرد: اگ ک
کنیـــم زنـــان سرپرســـت خانـــوار می تواننـــد 
در  اجتماعـــی  آســـیب های  تمـــام  مـــادر 
ــیب های  ــدن آسـ ــه شـ ــند؛ زنانـ ــور باشـ کشـ
اجتماعـــی در حـــال حاضـــر معضلـــی اســـت 
ـــه  ـــر ب ـــدان دور منج ـــه چن ـــده ای ن ـــه در آین ک
ــوزه   ــدی در حـ ــای جـ ــکل گیری بحران هـ شـ

مســـائل اجتماعـــی خواهـــد شـــد.
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: رســـیدگی بـــه 
شـــرایط زنـــان سرپرســـت خانـــوار و توجـــه 
ـــتای  ـــر در راس ـــدام موث ـــد اق ـــا می توان ـــه آنه ب
ـــه  ـــد آنچ ـــی باش ـــیب های اجتماع ـــش آس کاه
ـــد  ـــرار بای ـــه ق ـــورد توج ـــد م ـــان بای ـــن می در ای
ـــی  ـــان مبن ـــن زن ـــادی ای ـــرایط اقتص ـــرد ش بگی
بـــر اشـــتغال، بیمـــه و حتـــی مســـکن ایـــن 
ـــدون  ـــت ب ـــده اس ـــیب دی ـــان آس ـــروه از زن گ
شـــک بایـــد مـــورد توجـــه مســـئوالن ایـــن 

ـــرد. ـــرار بگی ـــوزه ق ح
نماینـــده مـــردم شبســـتر در مجلـــس 
از تریبون هـــای متفـــاوت  بارهـــا  گفـــت: 
ــای  ــران در دهه هـ ــه ایـ ــم کـ ــرار کردیـ تکـ
ـــه لحـــاظ ازدواج در شـــرایط مناســـبی  ـــر ب اخی
ـــی  ـــرار نداشـــته کـــه امـــروز شـــاهد تجردگرای ق
زنـــان و مـــردان را در ســـن بـــاال و بیـــوه شـــدن 
ـــه  ـــد ب ـــتیم؛ بای ـــن هس ـــن پایی ـــران در س دخت
ـــه در کشـــور  مســـئله ازدواج درســـت و معقوالن
توجـــه کنیـــم؛ در کنـــار مســـائل اقتصـــادی 
بایـــد بـــه مســـائل فرهنگـــی ازدواج توجـــه 

ویـــژه ای شـــود .

آقاپور علیشاهی:

افزایش 58 درصدی زنان سرپرست خانوار کشور

کاریکاتور

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

منبع: تسنیم

 م الف: 527/4541  
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 

فاقــد ســند رســمی
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آیی
ــد ســند  ــای فاق ــی و اراضــی و ســاختمان ه ثبت

ــمی  رس
برابر رای شماره 

مورخـــه   ۱۳۹۸60۳0۴0۲۳00۲۳۳۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ هیـــات اول موضـــوع قانـــون 
ــی و  ــی اراضـ ــت ثبتـ ــف وضعیـ ــن تکلیـ تعییـ
ـــتقر  ـــمی مس ـــند رس ـــد س ـــای فاق ـــاختمان ه س
ـــهر  ـــک آذرش ـــت مل ـــوزه ثب ـــی ح ـــد ثبت در واح
ــی  ــارض متقاضـ ــا معـ ــه بـ ــات مالکانـ تصرفـ
ـــین  ـــد حس ـــدم فرزن ـــی اق ـــهین کاظم ـــم ش خان
 ۱6۹0۱۳۹۸۹7 شناســـنامه  شـــماره  بـــه 
صـــادره از آذرشـــهر در ســـه دانـــگ متـــاع از 
ـــاحت  ـــه مس ـــن ب ـــه زمی ـــک قطع ـــدانگ ی شش
ـــده  ـــری ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ۱۴۳/75 مت
ازپـــاک ۱۳۹ فرعـــی از 6۲۸0  اصلـــی واقـــع در 
ـــای  ـــمی آق ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری ۱۲ تبری
ــده  ــرز گردیـ ــاد محـ ــرزاده مهابـ ــین باقـ حسـ
ـــب  ـــوم مرات ـــاع عم ـــور اط ـــه منظ ـــذا ب ـــت ل اس
ـــی  ـــی م ـــه ۱5 روز آگه ـــه فاصل ـــت ب در دو نوب
شـــود در صورتـــی کـــه اشـــخاص نســـبت بـــه 
صـــدور ســـند مالکیـــت متقاضـــی اعتراضـــی 
ـــار  ـــخ انتش ـــد از تاری ـــی توانن ـــند م ـــته باش داش
اولیـــن آگهـــی بـــه مـــدت دو مـــاه اعتـــراض 
ـــذ  ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ـــود را ب خ
ــاه از تاریـــخ  ــید، ظـــرف مـــدت یـــک مـ رسـ
تســـلیم اعتـــراض، دادخواســـت خـــود را بـــه 
ــی  ــد. بدیهـ ــم نماینـ ــی تقدیـ ــع قضایـ مراجـ
اســـت در صـــورت انقضـــای مـــدت مذکـــور و 
ـــند  ـــررات س ـــق مق ـــراض طب ـــول اعت ـــدم وص ع

مالکیـــت صـــادر خواهـــد شـــد.
کاسه:    ۱۳۹۸۱۱۴۴0۴0۲۳000۱۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲0

محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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ترشی لیمو ترش

مواد الزم:
لیمو ترش                                           ۱ کیلوگرم
نمک                                              ۱ قاشق چایخوری
فلفل                                                به میزان دلخواه
آب لیمو                 به اندازه  ای که شیشه پر شود

خــوردن ترشــی بــا خیلــی از غذاهــا می چســبه. 
مخصوصــا اگــه غذاهــای ســنتی باشــه. مــا ایرانــی 
ــه جــز ماســت و  ــو ســفره هامــون ب هــا معمــوال ت
ســاالد از انــواع ترشــی اســتفاده مــی کنیــم. خیلــی 
از خانــم هــای خانــه دار عاقــه زیــادی بــه درســت 
کــردن ترشــی دارن و ســعی مــی کنــن بــرای 
ــا  ــی ه ــن ترش ــاص تری ــن و خ ــن کار جدیدتری ای
ــن. از ترشــی هــای شــناخته شــده  رو انتخــاب کن
مثــل ترشــی هفــت بیجــار و ترشــی لیتــه گرفتــه 
ــا ترشــی هــای خــاص مثــل ترشــی لوبیــا ســبز  ت
ــا  ــرده و اون ه ــب ک ــا رو جل ــم ه ــر خان ــه نظ هم
کــه اهــل ترشــی درســت کــردن باشــن، هــر ســال 
حداقــل یکــی از ایــن ترشــی هــا رو انتخــاب مــی 
ــته  ــی بس ــواع ترش ــن. ان ــی کن ــت م ــن و درس کن
بــه ایــن کــه بــا چــی درســت شــده باشــن، طعــم 
هــای متفــاوت دارن و میــزان تــرش بــودن اون هــا 
متفاوتــه. مثــا ســیر ترشــی طعــم ترشــی کمتــری 
ــه  ــی ک ــوره داره. از اون جای ــی غ ــه ترش ــبت ب نس
ــرش بیشــتره،  ــی ت طرفدارهــای ترشــی هــای خیل
ــا رو  ــی ه ــن ترش ــرش تری ــم ت ــد داری ــروز قص ام
ــو  ــر از لیم ــرش ت ــه ت ــم. مگ ــوزش بدی ــون آم بهت
ــد کــه  ــا حــاال فکــر کــرده ای ــم! ت ــرش هــم داری ت
میشــه بــا لیمــو تــرش هــم ترشــی درســت کــرد؟ 
بلــه میشــه! شــما مــی تونیــد هــم بــا لیمــو تــرش 
ســنگی و هــم بــا لیمــو تــرش هــای دیگــه ترشــی 
لیمــو تــرش درســت کنیــد. البته طــرز تهیه ترشــی 
لیمــو تــرش کمــی بــا هــم متفاوتــه. مثــا بعضــی 
هــا ایــن ترشــی رو بــه همــراه کرفــس خــرد شــده 
درســت مــی کنــن. حتــی شــکل ترشــی هــای لیمو 
تــرش هــم بــا هــم متفاوتــه. بعضــی هــا لیمــو ترش 
هــا رو حلقــه حلقــه مــی کننــد و بعضــی هــا چهــار 
قــاچ. اگــر ســایز لیمــو تــرش خیلــی کوچیک باشــه 
حتــی اون رو درســته هــم مــی انــدازن! مــا از بیــن 
انــواع ترشــی لیمــو تــرش آســان تریــن و متــداول 
ــما  ــه ش ــا ب ــم ت ــاب کردی ــتور را انتخ ــن دس تری
نشــان دهیــم. اگــر شــما هــم اهــل درســت کــردن 
و خــوردن ترشــی هــای بــی نهایــت تــرش هســتید 
طــرز تهیــه ترشــی لیمــو تــرش رو از دســت ندیــد:

طرز تهیه:
یید و اجازه دهید کاما خشک شوند.

۲- لیمــو تــرش هــا را بــه شــکل دلخــواه )مثــا 
حلقــه حلقــه( بــرش دهیــد و حتمــا تمــام هســته 

هــای آن را جــدا کنیــد تــا ترشــی تلــخ نشــود.
ــل  ــزرگ را از نمــک و فلف ــک کاســه ی ب ۳- ی
ــا تکــه هــای لیمــو  قرمــز پــر کنیــد. حلقــه هــا ی
ــد و  ــل بزنی ــوط نمــک و فلف ــرش را داخــل مخل ت

ــه آن هــا آغشــته کنیــد. ب
ــم  ــه روی ه ــه الی ــا را الی ــرش ه ــو ت ۴- لیم

ــد. ــر کنی ــد و آن را پ ــه بچینی ــل شیش داخ
5- آب لیمــو تــرش تــازه را بگیریــد و روی 
لیموهــا بریزیــد و داخــل شیشــه را پــر کنیــد. بــه 

ــاند. ــا را بپوش ــا روی لیموه ــه کام ــوری ک ط
ــم  ــرش را محک ــو ت ــی لیم ــه ترش 6- در شیش
ببندیــد و آن را جلــوی آفتــاب نگهــداری کنیــد. و 
بعــد از چنــد هفتــه بــه همــراه غــذای دلخواهتــان 

نــوش جــان کنیــد.
نکات کلیدی طرز تهیه ترشی لیمو ترش

- شـما مـی توانیـد لیمـو تـرش هـا را بـه صورت 
چهـار قـاچ، هشـت قـاچ، حلقـه ای، اسـایس هـای 
نـازک و یا حتی از لیمو ترش درسـته اسـتفاده کنید. 
معمـوال بسـیاری از افراد طرز تهیه ترشـی لیمو ترش 

بـه صـورت حلقـه حلقـه را ترجیح مـی دهند.
- مـی توانید در ترشـی خـود از کمی پودر گوجه 
فرنگـی یـا زردچوبه اسـتفاده کنیـد تا هـم طعم آن 

خـاص شـود و هم رنگ ترشـی کمی تغییـر کند.
ــن ترشــی از خــود  ــرای ترشــی ای - معمــوال ب
ــد و اســتفاده  ــی کنن ــرش اســتفاده م ــو ت آب لیم
ــن  ــرای ای ــرش ب ــو ت ــای آب لیم ــه ج ــرکه ب از س

ــه نمــی شــود. ترشــی توصی
ــای  ــاب و گرم ــه آفت ــرش ب ــو ت ــی لیم - ترش
ــد  ــرار دهی ــاب داغ ق ــاز دارد. آن را در آفت ــاد نی زی

ــد. ــا عمــل بیای ت
- بــه هیــچ عنــوان پوســت لیمــو تــرش هــا را 

نگیریــد. فقــط هســته هــای آن را درآوریــد.
ــداری  ــه نگه ــازی ب ــرش نی ــو ت ــی لیم - ترش
ــدارد و مــی توانیــد آن را در محیــط  در یخچــال ن

ــد. ــداری کنی ــه نگه خان
- در بعضــی دســتورها بــه لیمــو تــرش هــا آب 
لیمــو یــا ســرکه اضافــه نمــی کننــد. چــون بــا قرار 
ــاب، خــود  ــل آفت ــو مقاب دادن شیشــه ترشــی لیم

لیموتــرش هــا آب مــی اندازنــد.
ــه  ــرش ب ــو ت ــاده شــدن ترشــی لیم ــان آم - زم
نازکــی لیمــو تــرش هــا بســتگی دارد. اگــر پوســت 
لیمــو تــرش هــا نــازک باشــد، بعــد از ۲ هفتــه ماندن 

مقابــل آفتــاب مــی توانیــد آن را مصــرف کنیــد.
- قبـل از تغییـر رنـگ لیمـو تـرش هـا و جـا 
افتادن ترشـی، هرگز در شیشـه ترشـی را باز نکنید 
چـون ترشـی کپـک می زنـد. بعـد از باز کـردن در 
ترشـی نیـز آن را حتمـا در یخچال نگهـداری کنید.

ــرای بهتــر شــدن  ــه دلخــواه ب - مــی توانیــد ب
طعــم ترشــی لیمــو تــرش یــک قاشــق غذاخــوری 

روغــن زیتــون داخــل شیشــه بریزیــد.
ــه  ــی هــم ب - در بعضــی دســتورها از لیموعمان

جــای لیمــو تــازه اســتفاده شــده اســت.
منبع: ایران کوک

آغاز رزرو اینترنتی 
اسکان نوروزی فرهنگیان از 9 اسفند

ـــات  ـــرورش جزئی ـــوزش و پ ـــتیبانی وزارت آم ـــاون و پش ـــرکل تع مدی
ــی از  ــاز رزرو اینترنتـ ــام و از آغـ ــان را اعـ ــوروزی فرهنگیـ ــکان نـ اسـ

جمعـــه ایـــن هفتـــه، نهـــم اســـفندماه خبـــر داد. 
ـــرد:  ـــار ک ـــاره اظه ـــن ب ـــر، در ای ـــودرز کریمی ف ـــنا، گ ـــزارش ایس ـــه گ ب
ســـامانه رزرو اینترنتـــی بـــرای تمـــام فرهنگیـــان شـــاغل و بازنشســـته 
بـــه آدرس eskan.medu.ir از ۹ اســـفندماه فعـــال می شـــود و 

ـــه دارد. ـــفند ادام ـــا ۲۳ اس ـــام ت ـــت ن ثب
وی افـــزود: بعـــد از تاریـــخ مذکـــور، هرگونـــه پذیـــرش مســـافرین، 

فقـــط به صـــورت حضـــوری میســـر اســـت.
ـــان  ـــا بی ـــرورش ب ـــوزش و پ ـــتیبانی وزارت آم ـــاون و پش ـــرکل تع مدی
ـــات  ـــام تعطی ـــر- روز را در ای ـــون نف ـــکان ۱۲ میلی ـــی اس ـــه آمادگ اینک
ـــت  ـــا ظرفی ـــم ب ـــه معل ـــا خان ـــی ی ـــز رفاه ـــز ۳۹۸ مرک ـــا تجهی ـــوروز ب ن
۱6 هـــزار و ۸00 تختخـــواب، 50 پردیـــس دانشـــگاهی بـــا دارا بـــودن 
۲000 خوابـــگاه، ۳00 اردوگاه مجهـــز در قالـــب ۳000 ســـوییت و ۱۱ 
ـــرد:  ـــوان ک ـــم عن ـــزار کاس درس داری ـــب ۱05ه ـــه در قال ـــزار مدرس ه
ـــکان در  ـــتادهای اس ـــام س ـــواده در تم ـــراه اعضـــای خان ـــه هم مســـافرین ب
ـــد  ـــرار خواهن ـــوروزی، تحـــت پوشـــش بیمـــه حـــوادث ق ـــام تعطیـــات ن ای

ـــت. گرف
ــان  ــوروزی فرهنگیـ ــکان نـ ــرح اسـ ــرد: طـ ــه کـ ــر اضافـ کریمی فـ
بـــا شـــعار »کیفیـــت مطلـــوب، امنیـــت پایـــدار و مســـافرت ارزان« و 
ـــرش در  ـــگاه پذی ـــی در  705 پای ـــل اجرای ـــزار عوام ـــور ۲۴ ه ـــا حض ب
سراســـر کشـــور اجـــرا می شـــود و به صـــورت شـــبانه روزی تـــا پایـــان 
ـــد  ـــه خواه ـــی ارائ ـــات رفاه ـــافران، خدم ـــه مس ـــوروزی، ب ـــات ن تعطی

ـــرد. ک
ـــه  ـــت: تعرف ـــرد و گف ـــام ک ـــز اع ـــوروزی را نی ـــکان ن ـــه اس وی تعرف
ـــره  ـــواده 5 نف ـــک خان ـــرای ی ـــان ب ـــزار توم ـــب ۴0 ه ـــر ش ـــژه ه ـــاق وی ات
ـــک  ـــف« در ی ـــروه »ال ـــاق گ ـــاب ات ـــک ب ـــه ی ـــود. تعرف ـــبه می ش محاس
شـــب ۳5 هـــزار تومـــان بـــرای پنـــج نفـــر اعضـــای یـــک خانـــواده و 
ـــان  ـــزار توم ـــب ۲6 ه ـــر ش ـــه ازای ه ـــروه »ب« ب ـــه کاس گ ـــز تعرف نی

ــود. ــبه می شـ محاسـ

تعطیلی تمامی برنامه های
 فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی 

برنامه هـای  تمامـی  کـرد:  اعـام  شـرقی  آذربایجـان  هنـری  حـوزه 
فرهنگـی و هنـری حـوزه هنری اسـتان تا پایـان هفته جاری تعطیل شـد. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنگاران جـوان، حوزه هنـری آذربایجان شـرقی 
اعـام کـرد: تمامـی برنامه هـای فرهنگـی و هنری حـوزه هنری اسـتان تا 

پایـان هفتـه جاری تعطیل شـد.
براسـاس اطاعیـه حـوزه هنـری اسـتان، ایـن اقـدام در راسـتای عمل 
بـه توصیه هـای اکیـد بهداشـتی در شـرایط کنونـی و ضـرورت پیشـگیری 
مناسـب از خطـر ابتـا بـه بیمـاری کرونـا و به منظـور صیانت از سـامت 

آحـاد جامعـه انجام شـده اسـت.
در ایـن اطاعیـه آمده اسـت، تمامـی برنامه های فرهنگـی و هنری حوزه 
هنـری اسـتان اعـم از نشسـت ها، گردهمایی، نمایشـگاه ها و سـایر برنامه در 

سـالن های حـوزه هنـری تا نهم اسـفند سـال جاری تعطیل اسـت.
در ادامـه ایـن اطاعیـه آمـده اسـت، بدیهی اسـت تـدوام ایـن وضعیت 

منـوط بـه بررسـی مجـدد شـرایط و اخـذ نظـر مراجع ذی صاح اسـت.
تمامـی  نیـز  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  اطاعیـه  براسـاس 
از جملـه  برنامه هـای هنـری و سـینمایی در سـالن های سراسـر کشـور 

آذربایجـان شـرقی نیـز تـا پایـان هفتـه جـاری تعطیـل شـده اسـت.

آثــار راه یافتــه بــه هفتمیــن جشــنواره 
ســوی  از  ارس  خیابانــی  تئاتــر  سراســری 

دبیرخانــه ایــن جشــنواره اعــام شــد. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
جشــنواره  هفتمیــن  بــه  یافتــه  راه  آثــار 
ــای  ــی ارس در بخش ه ــر خیابان سراســری تئات
ــنواره  ــن جش ــه ای ــوی دبیرخان ــف از س مختل
اعــام شــد و ۳0 نمایــش در ۲ بخــش در ایــن 

جشــنواره رقابــت می کننــد.
در بخــش موضوعــی »اعترافــات« نویســنده 
ــران، »آب  ــی از ته ــدی حبیب ــردان مه و کارگ
ــوی  ــن میرمعن ــنده هوم ــم« نویس راگل نکنی
ــان،  ــه حســین زاده از گی ــردان ریحان و کارگ
و  نویســنده  پــا«  پشــت  »آشــغال های 
کارگــردان بهنــام کاوه، از خوزســتان، »روایــت 
و  زاده  یوســفی  محمــد  نویســنده  عشــق« 
کارگــردان حمیــد حمیــدی از آذربایجــان 
و  نویســنده  شــیرین«  و  »تلــخ  شــرقی، 
آذربایجــان  از  غفــاری  النــاز  کارگــردان 
ــردان  ــنده و کارگ ــز« نویس ــز می ــی، »چی غرب
ــت … کاری«  ــام، »دس ــادی از ای ــنا قب حس
کارگــردان  و  صمیمــی  احمــد  نویســنده 
ــی  ــران، »دومانل ــور از ته ــان پ ــدی ضیائی مه
ســرحد« نویســنده و کارگــردان مصطفــی 
ــوت  ــرقی، »دون کیش ــان ش آذری از آذربایج

محمــد  کارگــردان  و  نویســنده  جلفــا«  در 
حاجــی اقــراری از آذربایجــان شــرقی، »دیگــه 
هیچــی نمونــده« نوشــته همــا پارســایی و 
کارگردانــی احمــد صمیمــی از تهــران، »ژ 
مثــل عشــق« نویســنده و کارگــردان آرش 
نوشــته  »ســفرنامه«  لرســتان،  از  رضایــی 
کارگردانــی  و  شــکرگزار  محمدحســین 
ــر  ــونات آخ ــران، »س ــی از ته ــه دهقان ملیح
ــردان  ــنده و کارگ ــل« نویس ــط حام ــت خ پش
ــنده  ــش« نویس ــان، »عط ــک از اصفه ــورا ل ن
و کارگــردان ســعید بادینــی از سیســتان و 
ــنده  ــم آری« نویس ــفندیار ه ــتان، »اس بلوچس

و کارگــردان حســام خلیــل نــژادی از ســمنان، 
ــد  ــنده وحی ــیم« نویس ــرگ نباش ــه گ »میش
اســدی  مرتضــی  کارگــردان  و  خســروی 
ــو«  ــم لیم ــا طع ــار ب ــرام از کرمانشــاه، »نژم م
احمــدی  هیــام  کارگــردان  و  نویســنده 
دنیــا  نویســنده  »فیریلداکچــی  ارونــد،  از 
ــد و کارگــردان موســی احمــدی  احمــدی مرن
ــه«  ــد از آذربایجــان شــرقی، »کیســه زبال مرن
ــاز  ــردان بهن ــد و کارگ ــر مهرون ــنده امی نویس
قرطاســی و امیــر مهرونــد و »قهــر نکــن 
ــو« نویســنده محمــد رمضانــی و  مــداد کوچول
کارگــردان فیــروزه نعمتــی هــر دو بــه عنــوان 

ــردرود  ــی س ــر خیابان ــنواره تئات ــب جش منتخ
ــد. ــدا کردن ــنواره راه پی ــن جش ــه ای ب

ــی ســنتی  ــای آئین ــا در بخــش نمایش ه ام
نیــز ۱0 اثــر »داش آشــی« نویســنده غامرضــا 
از  آذری  مصطفــی  کارگــردان  و  خیاطــی 
آذربایجــان شــرقی، »دلــی دومــرول« نویســنده 
ــی نهــاد از آذربایجــان  و کارگــردان حامــد تراب
شــرقی، »شــال بــرون« نویســنده و کارگــردان 
امیــر امینــی از گیــان، »گالــه واره« نویســنده 
حســن عنایــت پــور و کارگــردان مصطفــی 
ــک«  ــوی، »ماه ــان رض ــور از خراس ــت پ عنای
ــزل  ــردان غ ــا داوری و کارگ ــنده علیرض نویس
ــل« نویســنده  ــوروز ب ــری از خوزســتان، »ن بوی
و کارگــردان محمدعلــی صــادق حســنی از 
گیــان، »هارونــک نویســنده و کارگــردان علــی 
ــنده و  ــق« نویس ــتان، »پایلی ــی از خوزس قاض
کارگــردان جــواد ندیمــی از آذربایجــان شــرقی 
ــید  ــردان س ــنده و کارگ ــان« نویس ــه ژی و »ه
فریــدون احمــدی از کردســتان معرفــی شــدند.

جشــنواره  هفتمیــن  اســت،  گفتنــی 
سراســری تئاتــر خیابانــی ارس مهرمــاه امســال 
ــده  ــرح و ای ــت ط ــوان دریاف ــار فراخ ــا انتش ب
فعالیــت خــود را شــروع کــرده و بیــش از ۱00 
ــه  ــوروز ۹۹ در منطق ــی را در ن ــرای خیابان اج

ــد زد. ــم خواه ــرزی ارس رق م

رییــس شــورای اســامی تبریــز گفــت: 
و  رســانه ها  در  محلــی  زبــان  از  اســتفاده 
ــت.  ــی نیس ــی طلب ــی جدای ــه معن ــدارس ب م
بــه گــزارش ایرنــا، شــهرام دبیــری، در 
جلســه شــورای اســامی ایــن شــهر بــا اشــاره 
بــه روز جهانــی زبــان مــادری و اصــل ۱5 
ــان و خــط رســمی  ــزود: زب ــون اساســی، اف قان
ــای  ــوزش زبان ه ــا آم ــوده ام ــی ب ــران فارس ای

ــت. ــار آن آزاد اس ــی در کن محل
وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه یازدهمیـــن 
دوره انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـامی و 
قدردانـــی از حضـــور ۴۳ درصـــدی مـــردم تبریـــز 
و آذربایجـــان شـــرقی در ایـــن انتخابـــات، اظهـــار 
داشـــت: انتخابـــات مجلـــس بـــا موفقیـــت در 
ــا  ــردم بـ ــد و مـ ــزار شـ ــتان برگـ ــطح اسـ سـ
ــت  ــا وقـ ــادی بـ ــد اقتصـ ــرایط بـ ــود شـ وجـ
شناســـی در ایـــن دوره از انتخابـــات نیـــز 

حضـــور یافتنـــد.
رییــس شــورای اســامی تبریــز گفــت: 
مجلــس  دوره  ایــن  در  رود  مــی  انتظــار 

نماینــدگان بــا تمــام قــوا و بــه صــورت متحــد 
بــه مشــکات مــردم و جامعــه توجــه کننــد و 
در وضــع قوانیــن دقــت عمــل بیشــتری داشــته 

ــند. باش
بــه روز بزرگداشــت  بــا اشــاره  دبیــری 
ــی  ــی و روز مهندس ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
ادامــه داد: روزگاری تبریــز مهــد معمــاری 

ــود و معمــاران تبریــزی در شــهرهایی  ــران ب ای
ــا  ــد ام ــه کار بودن ــغول ب ــان مش ــل اصفه مث
ــت  ــده خاقی ــث ش ــی باع ــایل مال ــون مس اکن
ــامی  ــاری اس ــهر و معم ــن ش ــاری ای در معم

ــود. ــاهده نش مش
وی ناراحتــی و عــدم رضایــت شــهروندان از 
مجموعــه شــهرداری و شــورا بــه دلیــل وجــود 

ــه حــق دانســت  ــان هــا را ب ــه هــا در خیاب چال
و یــادآوری کــرد: بــا توجــه بــه پیگیــری هــای 
ــریعتر  ــه س ــا هرچ ــن چاله ه ــده ای ــام ش انج

رفــع مــی شــود.
ــر  رییــس شــورای اســامی تبریــز گفــت: ب
اســاس دســتور شــهردار ایــن مشــکل چــه بــه  
ــر  ــم ه ــه  صــورت دای ــت و چــه ب صــورت موق
ــل  ــرای ح ــود و ب ــی ش ــع م ــریعتر رف ــه س چ
ــرد  ــع عمــل ک ــه موق ــد ب ــن مســایلی بای چنی
و انتظــار مــی رود تــا هفتــه آینــده ایــن چالــه 

ــا آســفالت پــر شــود. هــا ب
دبیــری بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونــا 
ــار  ــه انتش ــه ب ــرای مقابل ــت: ب ــور، گف در کش
ــد  ــرکت واح ــای ش ــوس ه ــروس اتوب ــن وی ای
ــرای  ــهروندان ب ــع ش ــل تجم ــه مح ــز ک تبری
ــه  ــد ب مســافرت هــای درون شــهری اســت بای

ــوند. ــی ش ــه ضدعفون ــورت روزان ص
ــت  ــاس صحب ــر اس ــرد: ب ــادآوری ک وی ی
ــت شــده  ــا امــروز مــورد ثاب هــای مســووالن ت
ــز مشــاهده نشــده اســت. ــا در تبری ای از کرون

ــان و  ــوزش معلمـ ــت: آمـ ــرورش گفـ ــوزش و پـ ــر آمـ وزیـ
ــروس  ــیوع ویـ ــری از شـ ــه جلوگیـ ــوزان در زمینـ ــش آمـ دانـ

ــود.  ــی شـ ــام مـ ــدارس انجـ ــا در مـ کرونـ
محســن حاجــی میرزایی روز یکشــنبه در توئیتــی دربــاره اقدامات 
ــا در مــدارس نوشــت:  ــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرون الزم ب

بــرای جلوگیــری از گســترش کرونا آمــوزش و پرورش از سیاســت های 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تبعیــت مــی کنــد.

ـــم  ـــن مه ـــرای ای ـــه الزم باشـــد، ب ـــر کاری ک ـــه داد: ه وی ادام
ـــود.  ـــی ش ـــام م ـــدارس کشـــور انج در م

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: بــه همکارانــم تاکیــد کــردم 

ــه  ــا ب ــودن آنه ــز ب ــدارس مجه ــان از بهداشــت م ــن اطمین ضم
ــد. ــد کنن ــده را رص ــتی و ضدعفونی کنن ــات بهداش امکان

ـــزی  ـــه ری ـــق برنام ـــن طب ـــزود: همچنی ـــی اف ـــی میرزای حاج
هـــای انجـــام شـــده آمـــوزش معلمـــان و دانـــش آمـــوزان در 

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــدارس انج م

ــران و رســانه هــای  ــار ای ــه اخب ــی ک درحال
ویــروس  دربــاره  دیگــر  کشــورهای  مهــم 
کروناســت؛ وزیــر متولــی ســفر در ایــران هنــوز 
در خــواب زمســتانه اســت و خیــال نــدارد 
ــی  ــن واکنش ــوع کوچکتری ــن موض ــاره ای درب

ــد.  ــان ده نش
ــر  ــان را درگی ــا جه ــر، کرون ــزارش مه ــه گ ب
کــرد و بــه رغــم آنکــه مســئوالن مربوطــه گفتــه 
ــال  ــری از انتق ــرای جلوگی ــدات ب ــد تمهی بودن
ــده و  ــیده ش ــران اندیش ــه ای ــروس ب ــن وی ای
ایــن کنتــرل در مرزهــا بــرای ورود گردشــگران 
ــود  ــذار نب ــا اثرگ ــود ام ــام می ش ــی انج خارج
ــاز  ــید و ب ــم رس ــران ه ــه ای ــروس ب ــن وی و ای
ــار دیگــر  ــرای اینکــه یــک ب هــم علتــی شــد ب
گردشــگری کشــور دچــار بحــران شــود ایــن بــار 
بــا موضــوع مهمتــری کــه ســامتی ایرانی هــا و 

ــه اســت. دیگــران را نشــانه رفت
ــد از  ــر می رس ــه نظ ــروس ب ــن وی ــیوع ای ش
شــهر قــم شــروع شــده اســت. وزارت بهداشــت 
پیشــنهاد محــدود کــردن موقــت رفــت و آمــد 
ــه  ــه معصوم ــرت فاطم ــر حض ــرم مطه ــه ح ب
)س(، مســجد جمکــران و ســایر اماکــن زیارتــی 
ــه و  ــم را ارائ ــهر ق ــع در ش ــای تجم و محل ه
اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا پیگیــری و ابــاغ 
اســتانداری قــم، ایــن موضــوع عملیاتــی شــود.

ــط  ــور رواب ــوش جهانپ ــه کیان ــد ک ــر چن ه
ــار  ــرو انتش ــداً پی ــه بع ــن وزارتخان ــی ای عموم
حــرم  دور  مــی داد  نشــان  کــه  تصاویــری 
میله هــای حفاظتــی کار گذاشــته شــده در 
توئیتــر نوشــت: »ایــن بــه اصطــاح تمهیــدات! 
ــهر  ــه ش ــاع متبرک ــا و بق ــرم، زیارتگاه ه در ح
قــم و مســجد جمکــران، کمکــی بــه محدودیت 
انتشــار و قطــع زنجیــره انتقــال نخواهــد کــرد 
و ســاده انگاری ســت. از محدودیــت موقــت 
ــق  ــران و تعوی ــرم و جمک ــه ح ــد ب ــت و آم رف
ــت …« ــزی نیس ــا گری ــات و همایش ه تجمع

مسـافران این اماکن زیارتی از کشـورهایی از 

جملـه عـراق و کویـت بودنـد کـه در حال حاضر 
ایـن دو کشـور هـم پروازهـای خـود را بـرای 
ایـران محـدود کرده انـد ولـی پروازهـای دیگـر 
در حـال انجـام اسـت. مقصود اسـعدی سـامانی 
دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی ایـران با 
بیـان ایـن مطلـب گفتـه اسـت: بـرای پـرواز به 
کشـورهای دیگـر به جز عـراق و کویت مشـکلی 
وجـود نـدارد. امـا متأسـفانه این مسـئله صنعت 
هوایـی و گردشـگری ایـران را نیز تحت الشـعاع 

قـرار می دهـد.
از ســوی دیگــر سرپرســت معاونــت عتبــات 
ــه  ــفر ب ــف س ــارت از توق ــج و زی ــازمان ح س
عتبــات عالیــات خبــر داده و گفتــه بــه دنبــال 
ــنبه  ــا روز یکش ــور ت ــا در کش ــاهده کرون مش
ــرای ادامــه  ــه عــراق متوقــف اســت و ب ســفر ب

ــود. ــری می ش ــم گی ــنبه تصمی کار، دوش
کشــور ترکیــه نیــز کــه بــا ایــران مبــادالت 
از  حــاال  داشــت  زیــادی  کاالی  و  مســافر 
ســامت  کارت  کــه  می خواهــد  ایرانی هــا 
ــه اعــام  ــر بهداشــت ترکی داشــته باشــند. وزی
کــرده مســافران ایرانــی هنــگام ورود بــه کشــور 
ترکیــه بایــد از امــروز )یکشــنبه( گواهــی 
ســامت دریافــت کننــد. ولــی دربــاره جزئیــات 

ــت. ــده اس ــر نش ــه ای منتش ــوز اطاعی آن هن
و  برنامه هــا  از  بســیاری  هــم  ایــران  در 
گردهمایی هــا لغــو شــد جشــن راهنمایــان 
ــه  ــن هفت ــر ای ــود اواخ ــرار ب ــه ق گردشــگری ک
در اســتان گلســتان برگــزار شــود؛ نیــز بنــا بــه 
ــری از  ــتان و جلوگی ــتاندار گلس ــت اس درخواس
شــیوع احتمالــی ویــروس کرونــا و خــودداری از 
تجمعــات و همایش هــا تــا اطــاع ثانــوی ملغــی 
شــد. جشــنواره اقــوام ایرانــی نیــز کــه قــرار بــود 
طــی روزهــای ۱۲ تا ۱۸ اســفندماه در شــهر ری 
برگــزار شــود؛ بــر اســاس اعام شــهرداری شــهر 
ری لغــو شــد بنابرایــن برگــزاری جشــنواره اقوام 
ایرانــی بــه زمــان دیگــری موکــول شــد ه  اســت.

مســائل  گذشــته  روزهــای  و  ماه هــا  در 
مختلفــی از جملــه ویــروس کرونــا، ســقوط 
هواپیمــا، لغــو برخــی از پروازهــای خارجــی و… 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــافرتی ایران ــرکت های مس ش
ــرر  ــد؛ را متض ــت می کردن ــگر فعالی ورود گردش
کــرد. در ایــن راســتا علــی اصغــر مونســان وزیــر 
میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی 
بــه فعــاالن بخــش خصوصــی و آژانســداران اعام 
کــرد کــه هیــچ اظهــار نظــری دربــاره آمــار ضــرر 
ــد. او  ــام نکنن ــا اع ــلی توره ــا و کنس و زیان ه

ــور از  ــرای عب ــژه ای ب ــدات وی ــه تمهی ــت ک گف
ایــن مرحلــه اندیشــیده شــده اســت. هــر چنــد 
ــوی  ــی از س ــن تمهیدات ــت چنی ــچ وق ــه هی ک
وزارتخانــه متبــوع او دیــده نشــد، ولــی ایــن بــار 
ــگری  ــاالن گردش ــر فع ــار دیگ ــا ب ــران کرون بح
داخلــی و خارجــی را هــم متضــرر کــرده اســت.

فعــاالن  دامــن  تنهــا  ضــرر  ایــن  امــا 
گردشــگری را نگرفتــه اســت بلکــه مــردم 
ــد  ــای وزارت بهداشــت بای ــق توصیه ه ــز طب نی
مراقــب ســامتی خــود باشــند و از شــرکت در 
ــراد  ــور اف ــه حض ــی ک ــا و برنامه های همایش ه
زیــادی در آنهــا پیــش بینــی شــده جلوگیــری 
ــرور  ــفرهای غیرض ــد از س ــن بای ــد بنابرای کنن
حداقــل تــا زمانــی کــه بحــران کرونــا فروکــش 
کنــد، پرهیــز شــود گرچــه هنــوز در ایــن بــاره 

ــده اســت. ــام نش ــزی اع ــماً چی رس
از همــه جالب تــر اینکــه ســتاد مرکــزی 
هماهنگــی خدمــات ســفر کــه همیشــه در ایــام 
ــد  ــل عی ــای تعطی ــفر و روزه ــه س ــک ب نزدی
ــرد  ــر می ک ــار نظ ــی اظه ــر موضوع ــاره ه درب
و دربــاره آب و هــوا و جاده هــا هشــدارهایی 
مــی داد ایــن بــار ســکوت اختیــار کــرده اســت. 
ــه  ــد همیش ــز مانن ــی نی ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــه  ــت ک ــان اس ــال جری ــی در ح ــی اتفاق وقت
ــی  ــرار داده؛ واکنش ــر ق ــت تأثی ــده ای را تح ع
ــلی  ــل کنس ــه در مقاب ــل ک ــد قب ــدارد. مانن ن
ــا  ــزوده آژانس ه ــر ارزش اف ــات ب ــا و مالی توره
ــری  ــا نظ ــتی و… ی ــع دس ــدان صنای و هنرمن
ــی داد.  ــان م ــش نش ــر واکن ــا دی ــت و ی داش
ــه  ــپرده ب ــن موضــوع را س ــا ای ــم گوی ــاال ه ح
وزارتخانه هــای دیگــر تــا دربــاره ســفر توضیــح 
دهنــد و شــاید هشــداری! البتــه در ایــن میــان 
ــه ای از  ــار اطاعی ــا انتش ــران ب ــی ای ــوزه مل م
ــط  ــه خ ــه در س ــد ک ــر چن ــود ه ــر ب او جلوت
فاصلــه  بازدیدکننده هــا  بــا  شــده  نوشــته 
ــه  ــد و ب ــت نزنی ــن دس ــه ویتری ــد و ب بگیری
توصیه هــای وزارت بهداشــت توجــه کنیــد.

آثار راه یافته به جشنواره تئاتر خیابانی ارس اعالم شد 

استفاده از زبان محلی در رسانه ها به معنی جدایی طلبی نیست

وزیر آموزش و پرورش:

معلمان و دانش آموزان در زمینه کرونا آموزش می بینند

دنیا را کرونا برد وزیر گردشگری را خواب زمستانه!

م الف: 527/4543
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان 

ــد ســند رســمی  ــای فاق ه
برابـــر رای شـــماره 139860304023001333 مورخـــه 
1398/11/13 هیـــات اول موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف 
ــای فاقـــد ســـند  ــاختمان هـ وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و سـ
ـــک آذرشـــهر  ـــت مل ـــی حـــوزه ثب رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبت
تصرفـــات مالکانـــه بـــا معـــارض متقاضـــی آقـــای محمـــد 
ـــادره از  ـــنامه 604 ص ـــماره شناس ـــه ش ـــد ب ـــمان فرزندخال خش
ـــن  ـــه زمی ـــک قطع ـــدانگ ی ـــاع ازشش ـــگ مش ـــه دان ـــور در س قط
ـــده از  ـــزی ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ـــاحت 143/75 مت ـــه مس ب
پـــاک - 139 فرعـــی از 6280 اصلـــی واقـــع در بخـــش 12 
ـــرزاده  ـــین باق ـــای  حس ـــمی آق ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری تبری
ـــوم  ـــاع عم ـــور اط ـــه منظ ـــذا ب ـــده اســـت ل ـــرز گردی ـــاد مح مهاب
مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه 15 روز آگهـــی مـــی شـــود 
ـــت  ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک در صورت
متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند مـــی تواننـــد از تاریـــخ 
ـــه  ـــراض خـــود را ب ـــاه اعت ـــه مـــدت دو م انتشـــار اولیـــن آگهـــی ب
ـــک  ـــدت ی ـــس از اخـــذ رســـید، ظـــرف م ـــن اداره تســـلیم  و پ ای
مـــاه از  تاریـــخ تســـلیم اعتـــراض، دادخواســـت خـــود را بـــه 
ـــورت  ـــت در ص ـــی اس ـــد. بدیه ـــم نماین ـــی تقدی ـــع قضای مراج
انقضـــای مـــدت مذکـــور و عـــدم وصـــول اعتـــراض طبـــق 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــت ص ـــند مالکی ـــررات س مق
کالسه           1398114404023000121  
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/12/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/12/20
محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر
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بهترین فیلم ها درباره »سرقت از 
بانک« که باید تماشا کنید

حـرارت )Heat(: رابـرت دنیرو یکی از اسـاتید 
کم نظیـر سـینمای آمریـکا اسـت. اگرچـه عناویـن 
او وجـود  ناامیدکننـده ی متعـددی در کارنامـه ی 
دارد امـا همـه ی هـواداران سـینما او را بـا بهترین 
فیلم هایـش بـه یـاد می آورنـد. »حـرارت« یکـی از 
جذاب تریـن فیلم های سـال ۱۹۹5 بود که توسـط 
مایـکل مـان کارگردانـی شـده اسـت و بازیگـران 
مطرحـی ماننـد رابـرت دنیـرو و آل پاچینـو را در 
اختیـار دارد. تقابـل ایـن دو بازیگـر، بـه تنهایـی 
بخشـی از جذابیـت فیلـم را یدک می کشـد. بخش 
نشـات  از درگیـری آن هـا  فیلـم،  اصلـی هیجـان 
می گیـرد. جایـی کـه دنیـرو در نقـش یـک سـارق 
حرفـه ای، سـوژه ی اصلـی آل پاچینـو می شـود. او 

یـک کارآگاه اسـت.
 Reservoir( انبـاری   سـنگ های 
Dogs(: کویینتیـن تارانتینـو بـا نخسـتین فیلـم 
سـینمایی اش ثابـت کـرد نـه تنهـا شـناخت خوبی 
از سـینما دارد بلکـه سـلیقه بسـیار متفاوتـی بـا 
بیشـتر همکارانـش دارد. این فیلم در سـال ۱۹۹۲ 
اکران شـد. داسـتان آن درباره شـش سـارق است؛ 
آقـای سـفید، آقـای طایـی، آقـای صورتـی، آقای 
از  آن هـا  قهـوه ای.  آقـای  و  آبـی  آقـای  نارنجـی، 
طـرف خافـکاری به نـام جو کپت و پسـرش برای 
سـرقت از یک جواهرفروشـی اسـتخدام می شـوند. 
امـا بـه نظـر می رسـد آقایـان رنگارنـگ بـا یـک 

توطئـه ی شـوم مواجـه هسـتند.
مـرد نفـوذی )Inside Man(: یـک سـارق 
شناخته شـده، همیشـه یـک گام از پلیس ها جلوتر 
اسـت. تـاش همیشـگی پلیس هـا و کارآگاه هـای 
مطـرح بـرای دسـتگیری او که عاقـه ی خاصی به 
بی نتیجـه  دارد، معمـوال  بانک هـا  از  دسـتبردزدن 
باقـی می مانـد. وقتـی او یکـی بانک جدیـد را برای 
و در غـارت آن موفـق  انتخـاب می کنـد  سـرقت 
ظاهـر می شـود، رییـس بانـک تصمیـم می گیـرد 
بـه شـکلی کامـا جـدی پیگیـر دسـتگیری دزد 
شـعبه اش باشـد. ایـن فیلم بـا کارگردانی اسـپایک 
لـی و هنرنمایـی دنـزل واشـنگتن شـاید بهتریـن 
فیلمـی باشـد که درباره سـرقت از بانک ها سـاخته 

است. شـده 
شـهر )Town(: فیلـم »مـرد درونـی« درام و 
داسـتان پیچیـده ای دارد. اگـر حوصله ی تماشـای 
یـک داسـتان جدی تـر را نداریـد و دلتـان بـرای 
تنـگ  هیجان انگیـز  داسـتان  یـک  از  لذت بـردن 
شـده اسـت، فیلم »شـهر« انتخاب بهتـری خواهد 
بـود. یـک سـارق حرفـه ای و باتجربه که شـناخت 
خوبـی از بانک هـا دارد، بـرای یک سـرقت جدیدتر 
آمـاده می شـود. او تـاش می کنـد بـرای دریافـت 
بانک هایـی  از  یکـی  مدیـر  بـا  بیشـتر،  اطاعـات 
کـه در گذشـته بـه آن هجـوم بـرده اسـت، ارتباط 
فـدرال  مامـور  ایـن میـان یـک  برقـرار کنـد. در 

اسـتخدام شـده تـا او را دسـتگیر کنـد.
بیبـی راننده )Baby Driver(: پسـری به نام 
بیبـی عاشـق دختـری بـه نـام دبـورا می شـود که 
شـغل مشـکوکی دارد. بیبی دوسـت دارد همیشـه 
در کنـار دبورا باشـد اما مشـکل اساسـی آن اسـت 
کـه دبـورا شـغل بیـش از حـد مشـکوکی دارد. بـا 
ایـن حـال بیبی ایـن چالش را می پذیـرد و تصمیم 
می گیـرد در کنـار او کار کند. بنابرایـن وقتی بیبی 
بـه خـودش می آیـد به ایـن نتیجـه می رسـد برای 
مجموعـه ای کار می کنـد کـه تنهـا به سـرقت های 
بـزرگ مشـغول اسـت. رییـس دیوانـه ی او، ممکن 

اسـت بیبـی را درگیـر دردسـرهای بزرگی کند.
مـرگ بـا شـرافت )Going in Style(: این 
فیلـم بـا درخشـش سـه پیرمرد جـذاب سـینمای 
آمریـکا، داسـتان قابـل پیش بینی امـا جذابی دارد. 
مـورگان فریمـن، مایـکل کیـن و االن آرکیـن در 
»مـرگ بـا شـرافت« نقـش سـه دوسـت صمیمـی 
در  اتفاقـی مشـکوک  از  پـس  کـه  پذیرفته انـد  را 
داده  قـرار  آن  در  را  سپرده هایشـان  کـه  بانکـی 
بودنـد، ورشکسـت می شـوند. آن هـا که در آسـتانه 
مـرگ تقریبـا چیـزی بـرای از دسـت دادن ندارند، 
تصمیـم می گیرنـد بـرای گرفتن یک انتقام سـخت 
بـه بانـک حملـه کننـد. اما سـرقت آن هـا از بانک، 

پیچیده تـر از آن اسـت کـه فکـرش را می کننـد.
 Hell or High(  اگر از آسـمان سـنگ ببارد
Water(: بـه اعتقاد بسـیاری از منتقدان، »اگر از 
آسـمان سـنگ ببـارد« یکـی از بهتریـن فیلم های 
درخشـش  بـا  فیلـم  ایـن  اسـت.   ۲0۱6 سـال 
بازیگـران مطرحـی ماننـد کریس پاین، بن فاسـتر 
و جـف بریجـز یک وسـترن مـدرن لقـب می گیرد. 
را  آن هـا  زندگـی  مالـی  کـه مشـکات  بـرادر  دو 
بـه هـم ریختـه اسـت، تصمیـم می گیرنـد از یـک 
بانـک سـرقت کننـد. پس از اجـرای یـک برنامه ی 
از پیـش تعییـن شـده، پلیس هـا از سـرقت آن هـا 
باخبر می شـوند و تـاش می کنند تا دستگیرشـان 

. کنند
دزدی بانکـی )The Bank Job(: تـری لذر، 
صاحـب یـک گاراژ کوچـک اسـت کـه بـه خریـد 
و فـروش اتومبیـل مشـغول اسـت امـا دچـار یـک 
بحـران پیچیـده ی مالـی می شـود در میانـه ی این 
شـرایط دشـوار، یکی از دوسـتانش از او می خواهد 
بـا او همراهـی کنـد. آن ها بایـد از صنـدوق امانات 
یـک بانـک دزدی کننـد. سـرقت در سـکوت کامل 
آغـاز  زمانـی  اصلـی  جنجـال  امـا  می دهـد  رخ 
می شـود کـه در میان اشـیای سرقت شـده ی آن ها، 
تصاویـر برهنـه ای از سیاسـتمداران آمریکایی پیدا 
می شـود. بنابرایـن افـراد متعددی تـاش می کنند 
تـری لـذر و دوسـتش را پیـدا کننـد تا فقـط مانع 

انتشـار عکس هـا شـوند.
منبع: ایرنا زندگی

پایان کار اسکوچیچ در بلژیک با تماشای 2 مسابقه

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد از تماشــای دو دیــدار از لیــگ 
کشــور بلژیــک ایــن کشــور را تــرک خواهــد کــرد. 

بــه گــزارش فــارس، دراگان اســکوچیچ طــی روزهــای گذشــته بــا حضــور 
در تمرینــات تیــم هــای یوپــن، شــارلروا و خنــت بــا لژیونرهــای شــاغل در 
لیــگ بلژیــک دیــدار و گفت و گــو کــرده اســت و البتــه ســرمربی تیــم ملــی 
نیــز بــا تماشــای دیــدار تیم هــای شــارلروا و بــروژ و همچنیــن اندرلخــت و 

یوپــن، بــه کار خــود در ایــن ایــن کشــور پایــان خواهــد  داد.
قــرار اســت اســکوچیچ بامــداد فــردا بعــد از تماشــای ایــن دیدارهــا راهــی 
کشــور کرواســی شــود و در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه بــا خانــواده خود 

در کرواســی دیــدار کند.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران روز هفتــم فروردیــن اولیــن بــازی خــود را تحت 
هدایــت اســکوچیچ در ورزشــگاه آزادی مقابــل هنگ کنــگ انجــام مــی دهــد 
و تمرینــات تیــم ملــی کشــورمان قــرار اســت از روز ۲7 اســفندماه در کمــپ 

تیم هــای ملــی آغــاز شــود.

الشرق االوسط مدعی شد 
احتمال به تاخیر افتادن دیدارهای 

نماینده های ایران در لیگ قهرمانان آسیا
روزنامـه عربسـتانی مدعـی شـد کـه ایـن احتمـال زیـاد اسـت کـه بـه 
خاطـر شـیوع ویروس کرونا در ایـران دیدارهای نمایندهـای ایران در لیگ 

قهرمانـان آسـیا به تاخیـر بیفتد. 
بـه گـزارش ایسـنا، در روزهای اخیر خبرهـای نگران کننـده ای از ایران 

دربـاره شـیوع ویروس کرونا به گوش رسـیده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن کـه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا دیـدار نماینده های 
چیـن را در لیـگ قهرمانـان آسـیا بـه خاطـر ویـروس کرونـا بـه تاخیـر 
انداخـت، ایـن احتمال زیاد اسـت کـه بازی هـای نماینده های ایـران را هم 

بـه خاطـر شـیوع ویـروس کرونـا در ایـن کشـور بـه تاخیر انـدازد.
هنـوز کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا تصمیمی در این زمین نگرفته اسـت 
ایـن درحالـی اسـت کـه در ایـران مـدارس تعطیـل شـده اند و رقابت هـای 

فوتبالـی هم بـه مـدت ۱0 روز تعطیل شـده اند.

قبل از دیدار با سپاهان؛
درگیری مقابل هتل محل اقامت پرسپولیس در 

اصفهان

ـــن  ـــازی ای ـــل از ب ـــان قب ـــپولیس در اصفه ـــت پرس ـــل اقام ـــل مح هت
ـــد. ـــواداران ش ـــری ه ـــه درگی ـــپاهان صحن ـــا س ـــم ب تی

ـــپاهان در  ـــپولیس و س ـــال پرس ـــای فوتب ـــم ه ـــر، تی ـــزارش مه ـــه گ ب
ـــه  ـــان ب ـــان اصفه ـــش جه ـــگاه نق ـــر در ورزش ـــگ برت ـــتم لی ـــه بیس هفت

ـــد. ـــم رفتن ـــاف ه مص
ایـــن مســـابقه بـــا اعـــام ســـازمان لیـــگ و بـــه خاطـــر شـــیوع 
ـــال  ـــن ح ـــا ای ـــود. ب ـــی ش ـــزار م ـــاگر برگ ـــدون تماش ـــا ب ـــروس کرون وی
ـــت  ـــل اقام ـــل مح ـــل هت ـــم مقاب ـــواداران دو تی ـــن ه ـــی بی ـــری های درگی

سرخپوشـــان رخ داده اســـت.
ـــل  ـــرد: »مقاب ـــام ک ـــابقه اع ـــن مس ـــتانه ای ـــپولیس در آس ـــگاه پرس باش
هتـــل پرســـپولیس درگیـــری هایـــی ایجـــاد شـــد. تعـــدادی موتـــور 
ســـوار بـــه هـــواداران پرســـپولیس کـــه بـــرای دیـــدار بـــا ســـرخ هـــا 
مقابـــل هتـــل حضـــور داشـــتند حملـــه ور و بـــا آنهـــا درگیـــر شـــدند 
و برخـــی هـــواداران را مضـــروب کردنـــد. ویدئویـــی از ایـــن حملـــه از 
ـــاره  ـــن ب ـــواداران در ای ـــا ه ـــه و ب ـــگاه تهی ـــانه ای باش ـــش رس ـــوی بخ س

ـــت.« ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــت و گوی ـــم گف ه

اطالعیه شماره ۳ فدراسیون پزشکی ورزشی؛
مسابقات ورزشی بدون تماشاگر برگزار می شود

ــدور  ــا ص ــا در ورزش ب ــاری کرون ــترش بیم ــا گس ــه ب ــتاد مقابل س
اطاعیــه  شــماره ســه اعــام کــرد: تمــام مســابقات کشــور در لیگ هــای 

ــی شــود.  ــزار م ــدون حضــور تماشــاگر برگ ــی ب ــه ول ــف ادام مختل
ــد  ــماره ۳ تاکی ــه ش ــیون در اطاعی ــن فدراس ــا، ای ــزارش ایرن ــه گ ب
کــرده اســت کــه بــه اطــاع عمــوم جامعــه ورزش کشــور مــی رســاند بــا 
توجــه بــه شــرایط جدیــد بهداشــتی و هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده 
بــا وزرات خانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت ورزش 

و جوانــان، مســابقات بــدون تماشــاگر برگــزار خواهــد شــد.
ــام  ــه خــود اع ــن فدراســیون در اطاعی ــزارش ای ــن گ ــر اســاس ای ب
ــا در نظــر گرفتــن تمــام شــرایط تمهیــدات  کــرده کــه بدیهــی اســت ب
بعــدی بنابــر ضــرورت کشــور و بــا هماهنگــی همــه دســتگاه هــا انجــام 

خواهــد شــد.
ــود  ــرده ب ــام ک ــود، اع ــماره ۲ خ ــه ش ــیون در اطاعی ــن فدراس ای
ــی  ــو م ــدت ۱0 روز لغ ــه م ــنبه ب ــور از روز دوش ــابقات کش ــی مس تمام
ــت. ــرده اس ــر ک ــماره ۳ تغیی ــه ش ــوع در اطاعی ــن موض ــه ای ــود، ک ش

ــر در  ــزار و ۹۲۸ نف ــه 77 ه ــن ب ــا در چی ــان کرون ــمار کل مبتای ش
ــی هســتند.   ــزار و ۲۸۸ نفرشــان چین ــه 76 ه ــان رســید ک سراســر جه
ــزار و  ــه دو ه ــد ک ــر جــان باخته ان ــزار و ۳6۲ نف ــان دو ه ــن می در ای

ــوده اســت.   ۳۴5 نفــر آن هــا در چیــن ب
از میان جمع مبتایان ۲0 هزار و ۸6۱ نفر نیز درمان شده اند.  

بــر اســاس گــزارش مرکــز اطــاع رســانی وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی، تعــداد مبتایــان قطعــی بــه ویــروس کرونــا در ایــران 

بــه ۲۸ نفــر و تعــداد افــراد فــوت شــده بــه 5 نفــر رســیده اســت.

زیدان:
 ایران بهترین تیم آسیاست و بازیکنان بزرگی دارد 
مربـی تیـم ملـی بسـکتبال قطر گفـت: ایـران در حـال حاضـر بهترین 

تیـم آسـیا محسـوب می شـود و بازیکنـان بزرگـی در اختیـار دارد. 
بـه گـزارش فـارس، هاشـم زیـدان مربـی تیـم ملـی بسـکتبال قطر که 
امـروز تیمـش بایـد مقابـل ایـران قـرار بگیـرد، اظهـار داشـت: بازی هـای 
انتخابـی کاپ آسـیا رقابت هـای سـختی هسـتند. مـا در ایـن مسـابقات با 
بازیکنـان جـوان حضـور پیـدا کردیم، اما فرصـت صعود بـه بازی های کاپ 

آسـیا را داریم.
وی ادامـه داد: هنـوز راه زیـادی پیـش رو داریـم و بعـد از یـک هفتـه 

نمی توانیـم در مـورد شـرایط تیـم ارزیابـی داشـته باشـیم.
زیـدان افزود: این مسـابقات در سـطح باالیـی برگزار می شـود و باید به 
ایـن هـم اعتـراف کنیم که ایـران بهترین تیم آسیاسـت و بازیکنـان لژیونر 
توانمنـد و بزرگـی دارد. در مقابـل تیـم قطـر نفـرات جـوان و کم تجربه ای 

در اختیـار دارد امـا مـا به آینـده این تیـم امیدواریم.

ــت:  ــران گف ــنا ای ــی ش ــی مل ــی آکادم مرب
رکوردهــای ملــی پوشــان کمتــر از یــک ثانیــه 
ــه دارد، اگــر شــرایط  ــا ورودی المپیــک فاصل ب
خــوب باشــد و مشــکلی از بابــت آســیب دیدگی 
یــا بیمــاری پیــش نیایــد شــانس باالیــی بــرای 

کســب ســهمیه وجــود دارد. 
بــه گــزارش ایســنا، خشــایار حضرتــی، 
ــورد  ــران، در م ــنا ای ــی ش ــی مل ــی آکادم مرب
شــرایط ملــی پوشــان اظهــار کــرد: ملــی 
ــخت  ــرایط س ــر در ش ــال حاض ــان در ح پوش
کاهــش  وارد  هنــوز  و  هســتند  تمرینــی 
قســمت  ســخت ترین  نشــده اند.  تمرینــات 
فصــل اســت و ملــی پوشــان هفتــه بعــد 
در همیــن شــرایط در هفتــه پایانــی لیــگ 
ــا  ــگ ت ــد از لی ــناگران بع ــوند. ش حاضــر می ش
مســابقات ورودی المپیــک وارد کاهــش تمریــن 
می شــوند. آن هــا در حــال حاضــر در شــهرهای 
ــد  ــم بع ــر می کن ــد و فک ــن می کنن خــود تمری
ــه  ــک ب ــرای مســابقات ورودی المپی ــگ ب از لی

اردوی متمرکــز بیاینــد.
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس حضرت
ــی  ــرای انتخاب ــابقاتی ب ــه مس ــناگران در چ ش
المپیــک شــرکت خواهنــد کــرد گفــت: اولیــن 
مســابقات در مجارســتان اســت کــه اوایــل 
ــاری،  ــدی انص ــود. مه ــام می ش ــن انج فروردی
ســینا غامپــور، بنامیــن قــره حســنلو و علیرضــا 
ــد  ــد شــد. بای ــازم مجارســتان خواهن ــاوری ع ی
کارهــای الزم بــرای مســابقات مجارســتان انجام 

شــود تــا ببینیــم ویــزا می آیــد یــا نــه و شــرایط 
چطــور اســت. مســابقات انتخابــی المپیــک 
ــورهای  ــه دارد و در کش ــاه ادام ــل تیرم ــا اوای ت
بــا  ملی پوشــان  می شــود.  برگــزار  مختلــف 
توجــه بــه ماده هــای خــود 50 و ۱00 آزاد، 
مختلــف  مســابقات  در  پروانــه   ۲00 و   ۱00
شــرکت خواهنــد کــرد، البتــه ۲00 پروانــه بعــد 
ــد. ــد ش ــه خواه ــتان اضاف ــابقات مجارس از مس

شــناگران  رکوردهــای  خصــوص  در  وی 
گفــت: ملــی پوشــان در ایــن فصــل رکوردهــای 
خوبــی را ثبــت کردنــد و امیــدوارم ایــن رونــد 
ــته  ــه داش ــل ادام ــای فص ــا انته ــرفت ت پیش
در حــال حاضــر  آنهــا  رکوردهــای  باشــد. 
المپیــک  ورودی  بــا  ثانیــه  یــک  از  کمتــر 
ــابقات  ــی در مس ــون خیل ــا چ ــه دارد ام فاصل

شــرکت نمی کنیــم و مســابقات داخلــی اســت 
کســب  احتمــال  چقــدر  گفــت  نمی تــوان 
ســهمیه وجــود دارد. اگــر شــرایط خــوب باشــد 
و مشــکلی از بابــت آســیب دیدگی یــا بیمــاری 
ــب  ــرای کس ــی ب ــانس باالی ــد ش ــش نیای پی

ــود دارد. ــهمیه وج س
خصــوص  در  ملــی  آکادمــی  مربــی 
مشــکات موجــود در اســتخر آزادی گفــت: 
همچنــان مشــکاتی در اســتخر آزادی داریــم. 
اســتخر آزادی فرســوده اســت و ســال های 
ــده  ــام نش ــادی در آن انج ــرات زی ــال تعمی س
ــدیدی  ــاد ش ــه ها ب ــام درز شیش ــت. از تم اس
می آیــد. هــر چقــدر هــم کــه گرمکن هــا 
ــای  ــود. فض ــرم نمی ش ــا گ ــد فض ــن باش روش
ــرد  ــرون س ــد فضــای بی داخــل اســتخر همانن

ــت  ــه درس ــه همیش ــازی ک ــا هواس ــت. تنه اس
روی  بــه  رو  دارد  گرمــا  و  می کنــد  کار 
مدیریــت مجموعــه اســتخر آزادی اســت. بقیــه 
ــه  ــک ک ــای کوچ ــر چیزه ــه خاط ــازها ب هواس
ــرو  ــا مشــکل روب ــدارد ب ــادی هــم ن ــه زی هزین
ــیون  ــت فدراس ــه دس ــکل ب ــن مش ــت. ای اس
هــم حــل نمی شــود و بایــد شــرکت تجهیــز و 
توســعه ســاالنه تعمیــرات انجــام دهــد امــا ایــن 
مشــکات سال هاســت در اســتخر وجــود دارد 

ــود. ــام نمی ش ــی انج ــدام خاص ــچ اق و هی
ــت:  ــی گف ــابقات دوب ــوص مس وی در خص
مســابقات دوبــی نیــز در فروردیــن مــاه اســت 
ــابقات  ــد از مس ــه بع ــم ک ــق نمی دان ــا دقی ام
مجارســتان مســتقیم بــه دوبــی می رویــم 
ــتان  ــابقات مجارس ــف مس ــد تکلی ــه. بای ــا ن ی
ــورد  ــد در م ــد بع ــزا بیای ــود و وی ــخص ش مش

ــم. ــم بگیری ــی تصمی دوب
در  می خواهیــم  اگــر  گفــت:  حضرتــی 
بــه ســرمایه  نیــاز  پیشــرفت کنیــم  شــنا 
از ســوی کمیتــه ملــی  گــذاری بیشــتری 
نمی شــود  داریــم.  ورزش  وزارت  و  المپیــک 
ــد  ــن کنن ــود تمری ــرای خ ــکاران ب ــه ورزش ک
ــت شــوند.  ــد حمای ــدال برســند و بع ــه م ــا ب ت
ــا ایــن مشــکات ســخت افــزاری کــه وجــود  ب
دارد نمی تــوان بــه نتایــج دلخــواه رســید. 
ــی و  ــن طوالن ــه گرفت ــرایط نتیج ــن ش در ای
ــر اســت. مــا همیشــه ایــن مشــکات را  زمان ب
ــد. ــی هــم نمی افت ــچ اتفاق ــی هی ــم ول می گویی

ســرمربی تیــم فوتبــال بانــوان ســینا بوشــهر 
ــن  ــود بازیک ــا کمب ــش ب ــه تیم ــان اینک ــا بی ب
روبــه رو اســت گفــت: تــاش می کنیــم در 
ادامــه نتایــج بهتــری کســب کنیــم تــا در 

لیگ برتــر باقــی بمانیــم. 
بــه گــزارش ایرنا، ســمیه باشــی روز یکشــنبه 
پــس از باخــت تیمــش مقابل آویســا خوزســتان 
ــوان  ــال بان ــر فوتب ــم لیگ برت ــه هیجده در هفت
ــرد وارد  ــرای ب ــرد: ب ــان ک ــواز بی ــور در اه کش
ــی  ــیار خوب ــای بس ــدیم و موقعیت ه ــدان ش می
ــا در زدن  ــم ام ــق کردی ــف خل روی دروازه حری

ضربــات آخــر کــم دقــت بودیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا چنــد مصــدوم 
ــا  ــا ب ــم م ــت: تی ــم گف ــفر کردی ــواز س ــه اه ب
ــرم مــی  مشــکات بســیاری دســت و پنجــه ن
کنــد؛ بیشــتر بازیکنــان مــا جــوان و کــم 
ــود را  ــور خ ــتین حض ــتند و نخس ــه هس تجرب

در لیــگ برتــر تجربــه می کننــد کــه ایــن 
موضــوع بــه تیــم مــا آســیب وارد کــرده اســت.

ســرمربی تیــم ســینا بوشــهر بــا بیــان 
ــدان  ــرد وارد می ــرای ب ــازی ب ــر ب ــه در ه اینک
ــرد  مــی شــویم بیــان کرد:اگــر بتوانیــم یــک ب
ــت خــارج  ــن حال ــا از ای ــم م ــم تی کســب کنی
مــی شــود و بازیکنــان بــا انگیــزه بیشــتر برابــر 

ــد. ــی رون ــدان م ــه می ــان ب حریف
وی ادامــه داد: چهــار بــازی تــا انتهــای لیــگ 
مانــده و اگــر بتوانیــم نتایــج الزم را کســب کنیم، 
بــه بقــا در لیــگ امیــدوار خواهیــم شــد هــر چند 

کار بســیار ســختی در پیــش داریــم.
باشــی، در خصــوص بــازی تیمــش بــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــتان بی ــا خوزس آویس
ــد،  ــدول بودن ــای ج ــم انته ــر ۲ تی ــه ه اینک
ــم؛  ــای و جــذاب بودی ــازی پایاپ ــک ب شــاهد ی
آویســا نیــز همچــون تیــم مــا عملکــرد چنــدان 

ــال کســب  ــه دنب ــی در لیــگ نداشــته و ب خوب
ــه آنهــا  ــرد را ب ــن ب ــود. ای ــازی ب ــاز ب ســه امتی
تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم در بــازی هفتــه 
آینــده بتوانیــم دومیــن بــرد خــود را در لیــگ 

ــم. کســب کنی
ــگ  ــای لی ــت ه ــه رقاب ــان اینک ــا بی وی ب
متاســفانه  گفــت:  نبــود  حرفــه ای  امســال 
امســال از داوران کم تجربــه و کســانی کــه 
ــزده  ــن چمــن ســوت ن ــی در زمی ــون حت تاکن
ایــن موضــوع در  بودنــد، اســتفاده شــد و 

کیفیــت لیــگ تاثیرگــذار بــود.
ســرمربی تیــم فوتســال ســینا بوشــهر گفــت: 
ــده  ــاف نماین ــه مص ــه ب ــده در خان ــه آین هفت
ــواداران و  ــم ه ــم و امیدواری ــی روی ــیرجان م س
عاقــه منــدان بــه فوتبــال بانــوان بــه کمــک مــا 
آمــده تــا بتوانیــم نتیجــه خوبــی کســب کنیــم.

ــت و  ــوار اس ــی دش ــرایط مال ــزود: ش وی اف

ــک  ــا ی ــد ب ــدوارم مســئوالن بوشــهر بتوانن امی
ــود را در  ــوان خ ــال بان ــم فوتب ــژه  تی ــگاه وی ن

ــد.  ــه دارن ــر نگ ــگ برت لی
ســلیمانی  فــروزان  ایرنــا  گــزارش  بــه 
آویســا  بانــوان  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ــس  ــه پ ــام مصاحب ــه انج ــر ب ــتان حاض خوزس

نشــد. بــازی  از 
ــدار تیم هــای آویســا خوزســتان و ســینا  دی
بوشــهر بــا نتیجــه ســه بــر ۲ بــه ســود آویســا 
ــای آویســا و ســینا  ــم ه ــان رســید. تی ــه پای ب
ــم  ــای یازده ــکان ه ــب در م ــه ترتی ــهر ب بوش
و دوازدهــم جــدول رده بنــدی لیــگ برتــر 

ــد. ــرار دارن ــور ق ــوان کش ــال بان فوتب
نماینــده خوزســتان نخســتین ســال حضــور 
خــود را در لیــگ برتــر تجربــه مــی کنــد 
ــه  ــد ده ــم متول ــن تی ــان ای ــتر بازیکن و بیش

ــتند. ــتاد هس هش

هفتـــه بیســـتم رقابت هـــای لیـــگ برتـــر 
ـــروز   ـــدار دی ـــه دی ـــام س ـــا انج ـــران ب ـــال ای فوتب
ـــود  ـــه در نب ـــابقاتی ک ـــید؛ مس ـــان رس ـــه پای ب
ـــد  ـــان بای ـــا بازیکن ـــد ام ـــزار ش ـــاگران برگ تماش

ـــد.  ـــت کنن ـــی را رعای نکات
ــتم  ــه بیسـ ــده هفتـ ــازی باقیمانـ ــه بـ سـ
رقابت هـــای لیـــگ برتـــر در تهـــران، مشـــهد 
و اصفهـــان بـــدون حضـــور تماشـــاگران بـــه 
ـــا  ـــروس کرون ـــیوع وی ـــا از ش ـــید ت ـــام رس انج
ـــان 6  ـــال بازیکن ـــن ح ـــا ای ـــود. ب ـــری ش جلوگی
ـــه  ـــد و ب ـــدان برون ـــه می ـــد ب ـــور بای ـــم مذک تی
ـــا  ـــز آنه ـــه ج ـــد. ب ـــر بپردازن ـــا یکدیگ ـــت ب رقاب
ــزاری  ــانه و دســـت اندرکاران برگـ اهالـــی رسـ
مســـابقات نیـــز بایـــد در ورزشـــگاه حضـــور 
ـــت در  ـــن اس ـــز ممک ـــا نی ـــند و آنه ـــته باش داش
ـــر  ـــند اگ ـــروس باش ـــن وی ـــه ای ـــا ب ـــر ابت خط

نـــکات الزم را رعایـــت نکننـــد.

دکتـــر غامرضـــا نـــوروزی در گفت وگـــو 
ــان  ــه بازیکنـ ــی کـ ــاره نکاتـ ــا دربـ ــا ایرنـ بـ
بایـــد رعایـــت کننـــد اظهـــار داشـــت: 
رعایـــت نـــکات عمومـــی بـــرای همـــه الزم 
اســـت تـــا اجـــرا کننـــد. می بایســـت از 
هرگونـــه تمـــاس تـــا حـــد امـــکان پرهیـــز 
ــابقه  ــروع مسـ ــم پیـــش از شـ ــود. مراسـ شـ
کـــه شـــامل دســـت دادن و روبوســـی بیـــن 
بازیکنـــان، مربیـــان و داوران هســـت بهتـــر 

اســـت کـــه انجـــام نشـــود.
ـــم  ـــه عائ ـــی ک ـــزود: هرکس ـــه اف وی در ادام
ســـرماخوردگی دارد ماننـــد آبریـــزش بینـــی، 
گلـــودرد، تـــب، ســـرفه و ... بهتـــر اســـت بـــا 
پزشـــک تیـــم در میـــان بگـــذارد تـــا هرچـــه 
ســـریع تر تســـت های الزم روی آن انجـــام 
ـــه  ـــوپ ب ـــا ت ـــاس ب ـــود. تم ـــرل ش ـــود و کنت ش
ـــد.  ـــه باش ـــل توج ـــد قاب ـــود می توان ـــودی خ خ

ـــاد رخ  ـــاق زی ـــن اتف ـــاب اوت ای ـــگام پرت ـــه هن ب
می دهـــد. بازیکنـــان قبـــل از بـــازی، بیـــن ۲ 
ـــا  ـــابقه حتم ـــدن مس ـــام ش ـــد از تم ـــه و بع نیم

ـــویند. ـــود را بش ـــورت خ ـــت و ص دس
رییـــس ســـابق فدراســـیون پزشـــکی و 
ـــرژی  ـــل ان ـــه دلی ـــت: ب ـــن گف ـــی همچنی ورزش
ـــبی  ـــه مناس ـــد تغذی ـــود بای ـــرف می ش ـــه ص ک
هـــم قبـــل و بعـــد از بـــازی صـــورت بگیـــرد 
ــان  ــرود. بازیکنـ ــاال بـ ــی بـ ــطح ایمنـ ــا سـ تـ
ـــد از  ـــل و بع ـــد. قب ـــاد مصـــرف کنن ـــات زی مایع
ـــال و  ـــوص آب پرتغ ـــه خص ـــوه ب ـــازی از آبمی ب
ـــدن  ـــای ب ـــد. دم ـــتفاده کنن ـــی اس ـــن س ویتامی
ـــت  ـــاز اس ـــی رود و نی ـــاال م ـــازی ب ـــگام ب ـــه هن ب
ـــبی  ـــه مناس ـــدار تغذی ـــان دی ـــس از پای ـــه پ ک

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــان در نظ ـــرای بازیکن ب
ـــت:  ـــان داش ـــان اذع ـــوروزی در پای ـــر ن دکت
ـــدون  ـــابقات ب ـــت مس ـــرار اس ـــه ق ـــحالم ک خوش

حضـــور تماشـــاگران برگـــزار شـــود. اماکـــن 
ـــادی  ـــات زی ـــه اجتماع ـــی ک ـــی و جاهای عموم
ـــن  ـــرایت ای ـــرض س ـــتر در مع ـــود دارد بیش وج
ویـــروس قـــرار دارد. بـــرای برگـــزاری بـــازی 
ـــه  ـــورت گرفت ـــی ص ـــا ماحظات ـــز حتم ـــا نی ه

ـــت. اس
پـــس بایـــد ایـــن نـــکات را در مســـابقات 

امـــروز رعایـــت کـــرد:
ـــان و داوران از دســـت دادن  ـــان، مربی بازیکن

ـــد. ـــز کنن ـــر پرهی ـــا یکدیگ ـــی ب و روبوس
مصـــرف مایعـــات فـــراوان قبـــل، حیـــن و 

بعـــد از بـــازی بســـیار ضـــروری اســـت.
بیـــن ۲ نیمـــه و پـــس و قبـــل از پایـــان 

بـــازی دســـت و صـــورت شســـته شـــود.
اســـتفاده  دســـتکش  از  حتی االمـــکان 
ـــه  ـــوپ ب ـــا ت ـــتقیمی ب ـــورد مس ـــا برخ ـــود ت ش

وجـــود نیایـــد.

فینــال  دیــدار  بــه  ایــران  نماینــده   ۲
ــتی  ــای کش ــج وزن دوم رقابت ه ــابقات پن مس
ــد و  ــیا راه یافتن ــی آس ــاالن قهرمان آزاد بزرگس
ــدی  ــدار رده بن ــر در دی ــر دیگ ــتی گی ۳ کش

ــد.  ــور دارن حض
بــه گــزارش ایســنا، مســابقات پنــج وزن دوم 
ــای کشــتی آزاد  ســی و ســومین دوره رقابت ه
بزرگســاالن قهرمانــی آســیا از صبــح امــروز در 
شــهر دهلــی نــو هنــد در حــال برگــزاری اســت 
ــد  ــی احم ــای مقدمات ــان رقابت ه ــه در پای ک
بــذری و محمدجــواد ابراهیمــی در اوزان ۸6 
ــد  ــال راه یافتن ــدار فین ــه دی ــرم ب و ۹۲ کیلوگ
ــی  ــین خان ــی حس ــتان، مصطف ــد داس و مجی
ــور  ــدی حض ــدار رده بن ــادی در دی ــز ه و پروی

ــد. دارن
نتایــج کشــتی گیــران کشــورمان بــه شــرح 

زیــر اســت:
در وزن 6۱ کیلوگـــرم مجیـــد داســـتان در 
دور نخســـت بـــا نتیجـــه ۱۱ بـــر صفـــر گامبایـــار 
ـــرد. وی  ـــوب ک ـــتان را مغل ـــرای از مغولس نامس
ــوب  ــر ۲ مغلـ ــه ۴ بـ ــا نتیجـ ــد بـ در دور بعـ
اولوبـــک ژولدوشـــبیکوف دارنـــده مـــدال 
ـــتان  ـــان از قرقیزس ـــال جه ـــر ۲۳ س ـــای زی ط
شـــد و بـــا توجـــه بـــه حضـــور حریفـــش در 

ـــد.  ـــا ش ـــده ه ـــروه بازن ـــی گ ـــال راه ـــدار فین دی
داســـتان در ایـــن گـــروه مقابـــل نوربـــوالت 
ـــر  ـــه ۱۲ ب ـــا نتیج ـــتان ب ـــف از قزاقس ـــه ی عبدال
ـــدار  ـــی دی ـــت و راه ـــت یاف ـــری دس ـــه برت ۲ ب
ـــدار  ـــن دی ـــف وی در ای ـــد. حری ـــدی ش رده بن

راحـــول آواره از هنـــد اســـت.
در وزن 7۴ کیلوگــرم مصطفــی حســین 
ــر  ــر صف ــا نتیجــه ۳ ب ــی در دور نخســت ب خان
ــش  ــتان را از پی ــوف از قرقیزس ــان ژامبول بکج
رو برداشــت وی در دور بعــد مقابــل جیتینــدر 

ــا  ــر ۲ مغلــوب شــد و ب ــا نتیجــه ۲ ب از هنــد ب
توجــه بــه حضــور ایــن کشــتی گیــر در دیــدار 
فینــال بــه گــروه شــانس مجــدد رفــت. حســین 
خانــی در ایــن گــروه پارینــا چامنانجــان از  
ــوب  ــر مغل ــر صف ــه ۱0 ب ــا نتیج ــد را ب تایلن
کــرد و بــه دیــدار رده بنــدی راه یافــت. وی در 
ایــن دیــدار بــه مصــاف ســومیابازار زاندانبــود از 

ــی رود. ــتان م مغولس
در وزن ۸6 کیلوگــرم احمــد بــذری پــس از 
اســتراحت در دور اول در دور دوم بــا نتیجــه 5 

ــدال  ــده م ــوف دارن ــت بیک ــت دول ــر ۴ عظم ب
ــوب کــرد. وی  نقــره آســیا از قزاقســتان را مغل
در دور بعــد و در مرحلــه نیمــه نهایــی بــا 
نتیجــه ۱6 بــر 5  عیســی شــاپیف از ازبکســتان 
را از پیــش رو برداشــت و راهــی دیــدار فینــال 
شــد. بــذری در دیــدار نهایــی بــه مصــاف 

ــی رود. ــن م ــادا از ژاپ ــوتارو یام ش
در وزن ۹۲ کیلوگــرم محمدجــواد ابراهیمــی 
ــر ۲ ایلیســخان  ــا نتیجــه 6 ب در دور نخســت ب
ــت داد. وی در  ــتان را شکس ــف از قزاقس چیای
ــا نتیجــه  ــی ب ــه نیمــه نهای دور دوم و در مرحل
۱0 بــر ۲ آجــی نیــاز صفرنیــازاف از ازبکســتان 
را مغلــوب کــرد و بــه دیــدار فینــال راه یافــت. 
ــا  ــه مصــاف تاکوم ــدار ب ــن دی ــی در ای ابراهیم

اوتســو از ژاپــن مــی رود.
ــادی در دور  ــرم پرویزه در وزن ۱۲5 کیلوگ
اول بــا نتیجــه ۱۴ بــر ۴ عمــر ســارم از ســوریه 
را مغلــوب کــرد. وی در دور بعــد مقابــل آیــال 
الزاریــف قهرمــان آســیا از قرقیزســتان بــا 
نتیجــه ۱0 بــر صفــر پیــروز شــد و بــه مرحلــه 
نیمــه نهایــی راه یافــت. هــادی در ایــن مرحلــه 
مقابــل یوســوپ باتیرمورزایــف از قزاقســتان 
بــا نتیجــه ۴ بــر صفــر ضربــه فنــی شــد و بــه 

ــت. ــدار رده بنــدی رف دی

مربی آکادمی ملی شنا:

 شانس ما برای کسب سهمیه المپیک باالست

سرمربی تیم فوتبال بانوان بوشهر:   

هدفمان بقا در لیگ برتر است

دستورالعمل ویژه فوتبالی برای مهار کرونا 

۵ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی آسیا؛

2 طال و 3 برنز در انتظار آزادکاران ایران

دانشگاه تبریز تا آخر این هفته تعطیل شد
دانشگاه تبریز تا آخر این هفته تعطیل شد.

بــه گــزارش مهــر، پیــرو مصوبــه هیــأت رئیســه دانشــگاه تبریــز کلیــه 
ــور  ــه منظ ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــای درس ــی ، کاس ه ــای آموزش فعالیت ه
ــا  ــا، ت ــای آنه ــجویان و خانواده ه ــای دانش ــع نگرانی ه ــگیری و رف پیش

پایــان هفتــه تعطیــل شــد.
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اوقات شرعی شهر تهران

نتایـــج یـــک نظـــر ســـنجی نشـــان 
می دهـــد کـــه بعـــد از رســـوایی انتخابـــات 
ـــری  ـــی دیگ ـــت تاریخ ـــاال شکس ـــن ح تورینگ
ـــار  ـــورگ در انتظ ـــی هامب ـــات ایالت در انتخاب
ـــت. ـــرکل اس ـــیحی م ـــرات مس ـــزب دموک ح

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم بـــه 
نقـــل از روزنامـــه »دی ولـــت« آلمـــان، 
ــورگ از  ــی هامبـ ــس ایالتـ ــات مجلـ انتخابـ
صبـــح امـــروز آغـــاز شـــده اســـت. حـــدود 
۱.۳ میلیـــون واجـــد شـــرایط رای دادن 
امـــروز تـــا ســـاعت ۱۸ بـــه وقـــت محلـــی 
ـــای رای  ـــای صندوقه ـــه پ ـــد ب ـــت دارن فرص
رفتـــه و دربـــاره ۱۲۱ کرســـی در پارلمـــان 

ایالتـــی تصمیـــم گیـــری کننـــد.
ــی و  ــات در زندگـ ــن انتخابـ ــه ایـ نتیجـ
ــن  ــه در ایـ ــانی کـ ــه کسـ ــت همـ سرنوشـ
ــادی  ــر زیـ ــد تاثیـ ــی می کننـ ــهر زندگـ شـ

ــت. ــد داشـ خواهـ
ــال  ــرات در حـ ــیال دموکـ ــزب سوسـ حـ
حاضـــر قـــدرت اول هامبـــورگ اســـت. 
ــن  ــی ایـ ــای کنونـ ــاق هـ ــیاری از اتفـ بسـ
منطقـــه نتیجـــه سیاســـت هـــای ایـــن 
ـــبز اســـت. ـــا حـــزب س ـــکاری ب حـــزب در هم

در  حاضـــر  حـــال  در  ســـبز  حـــزب 

ائتـــاف بـــا سوســـیال دموکـــرات هـــا بـــر 
دولـــت محلـــی هامبـــورگ حکومـــت مـــی 
ــه  ــیحی کـ ــرات مسـ ــزب دموکـ ــد. حـ کنـ
ــده  ــر عهـ ــزی را بـ ــت مرکـ ــری دولـ رهبـ
ـــی  ـــدان خوب ـــگاه چن ـــورگ جای دارد در هامب

ــت. ــوم اسـ ــزب سـ ــته و حـ نداشـ
نتیجـــه یـــک نظـــر ســـنجی کـــه بـــه 
انجـــام  آلمـــان  اف«  دی  »زد  ســـفارش 
ـــد  ـــه بع ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــت نش ـــده اس ش
ــوایی  ــن و رسـ ــی تورینگـ ــه سیاسـ از زلزلـ
ایـــن  در  مســـیحی  دموکـــرات  حـــزب 
ـــری  ـــی دیگ ـــت تاریخ ـــاال شکس ـــات ح انتخاب
در هامبـــورگ در انتظـــار ایـــن حـــزب 

اســـت.
انتخابـــات تورینگـــن«، کـــه چنـــدی 
پیـــش برگـــزار شـــد زلزلـــه سیاســـی 
ـــس  ـــه پ ـــرد ک ـــاد ک ـــان ایج ـــی در آلم بزرگ
ـــته و  ـــه داش ـــان ادام ـــای آن همچن ـــرزه ه ل
ـــت  ـــرای دول شـــرایط ســـخت و دشـــواری را ب
ــوان  ــه عنـ ــرکل بـ ــخص مـ ــی و شـ ائتافـ
ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــان ایج ـــم آلم ـــدر اعظ ص

ـــش«،  ـــاس کمری ـــات »توم ـــن انتخاب در ای
ـــت  ـــرات در ایال ـــرال دموک ـــزب لیب ـــزد ح نام
ــی  ــزب افراطـ ــت حـ ــا حمایـ ــن بـ تورینگـ

»جایگزینـــی بـــرای آلمـــان« و حـــزب 
محافظـــه کار دموکـــرات مســـیحی بـــه 
ـــل  ـــت نائ ـــن ایال ـــری ای ـــت وزی ـــام نخس مق

آمـــد.
ایـــن مســـئله یـــک زلزلـــه سیاســـی در 
ــیال  ــزب سوسـ ــرد و حـ ــاد کـ ــان ایجـ آلمـ
ــزب  ــت حـ ــل حمایـ ــه دلیـ ــرات بـ دموکـ
دموکـــرات مســـیحی از نامـــزد مـــد نظـــر 
ـــاد  ـــن انتق ـــت تورینگ ـــی در ایال ـــزب افراط ح
شـــدیدی بـــه شـــریک ائتافـــی خـــود وارد 
کـــرده و از شـــکل گیـــری بـــی اعتمـــادی 

هـــا خبـــر داد.
آقـــای کمریـــش در حالـــی توانســـت 
بـــه شـــکلی غیرمترقبـــه بـــا حمایـــت 
ــه  ــان« بـ ــرای آلمـ ــی بـ ــزب »جایگزینـ حـ
مقـــام نخســـت وزیری ایالـــت تورینگـــن 
ــن  ــت ایـ ــتفاده از حمایـ ــه اسـ ــد کـ برسـ
ـــکنی«  ـــتگرا »تابوش ـــت راس ـــزب پوپولیس ح
کمریـــش  می شـــود.البته  محســـوب 
ــزاب  ــارهای احـ ــت فشـ ــد تحـ ــدی بعـ چنـ
سیاســـی از ســـمت خـــود کنـــاره گیـــری 

کـــرد.
»آنگـــرت  رســـوایی  ایـــن  متعاقـــب 
حـــزب  رئیـــس  بائـــر«،  کارن  کرامـــپ 
ـــرد  ـــتعفا ک ـــان اس ـــیحی آلم ـــرات مس دموک
ـــدر  ـــرای ص ـــزدی ب ـــه از نام ـــرد ک ـــام ک و اع
ـــری  ـــاره گی ـــم کن ـــان ه ـــده آلم ـــی آین اعظم
ـــرات  ـــزب دموک ـــئله ح ـــن مس ـــد. ای ـــی کن م
ـــرار داده  ـــختی ق ـــرایط س ـــیحی را در ش مس
ــرای  ــوص بـ ــی بخصـ ــش بزرگـ ــه چالـ و بـ
مـــرکل کـــه آخریـــن دور صـــدر اعظمـــی 
ـــده  ـــل ش ـــد تبدی ـــی کن ـــه م ـــود را تجرب خ

اســـت.
حـــاال بحـــث هـــا دربـــاره اینکـــه چـــه 
ــرات  ــزب دموکـ ــت حـ ــد ریاسـ ــی بایـ کسـ
مســـیحی را بـــر عهـــده گیـــرد در آلمـــان 
ـــتمداران  ـــی سیاس ـــی برخ ـــه و حت ـــاال گرفت ب
خواســـتار کنـــاره گیـــری زودتـــر از موعـــد 
مـــرکل از مســـئولیت خـــود بـــرای پایـــان 

ایـــن بحـــران شـــده اند.

شکست بزرگ دیگری در انتظار حزب مرکل
یــک مقــام مســئول در ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت:  در انتخابات ایالتی  هامبورگ 

ــای  ــه اتاق ه ــی ب ــای بازرگان ــدی کارت ه ــذاری رتبه بن واگ
ــون »حداکثــر  ــا قان ــر ایجــاد انحصــار، ب بازرگانــی عــاوه ب

اســتفاده از تــوان تولیــدی« در تعــارض اســت.
ــیون  ــم کمیس ــاس تصمی ــر اس ــر، ب ــزارش مه ــه گ ب
ــدی  ــال ۹۹ رتبه بن ــه س ــه بودج ــس، در الیح ــق مجل تلفی
ــات  ــرای مؤسس ــوز ب ــدور مج ــی و ص ــای بازرگان کارت ه
ــت. ــده اس ــذار ش ــی واگ ــای بازرگان ــه اتاق ه ــدی ب رتبه بن

ــور  ــس ام ــر، رئی ــواد قانع ف ــید ج ــه، س ــن رابط در همی
ــازمان  ــکاران س ــاورین و پیمان ــی، مش ــی اجرای ــام فن نظ
ــاره  ــا اش ــر، ب ــا مه ــو ب ــور در گفتگ ــه کش ــه و بودج برنام
ــض  ــد در تناق ــه نبای ــاله بودج ــک س ــون ی ــه قان ــه اینک ب
ــم  ــار داشــت: تصمی ــون دائمــی کشــور باشــد، اظه ــا قان ب
رتبه بنــدی  واگــذاری  بــر  مبنــی  تلفیــق  کمیســیون 
ــای  ــی، از جنبه ه ــاق بازرگان ــه ات ــی ب ــای بازرگان کارت ه
مختلــف در تعــارض بــا قانــون »حداکثــر اســتفاده از تــوان 
ــی«  ــت از کاالی ایران ــور و حمای ــی کش ــدی و خدمات تولی

ــت. ــس اس ــاه ۹۸ مجل ــوب خردادم مص
ــم  ــودن تصمی ــول ب ــل قب ــرای غیرقاب ــل ب وی دو دلی
کمیســیون تلفیــق برشــمرد و گفــت: اوالً بــر اســاس 
ــد، درج  ــوان تولی ــر ت ــتفاده از حداکث ــون اس ــاده ۴ قان م
رتبه بنــدی تولیــد کننــدگان کاالهــا، عرضه کننــدگان 
ــدی  ــت توانمن ــامانه »فهرس ــکاران در س ــات و پیمان خدم
 هــای محصــوالت داخلــی«، بــر عهــده وزارت صمــت 
ــه  ــأت رئیس ــه هی ــق مصوب ــاً طب ــت. ثانی ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــز مل ــال، مرک ــاه امس ــل دی م ــی در اوای ــاق بازرگان ات

ــت. ــده اس ــل ش ــز منح ــران نی ــاق ای ــدی ات رتبه بن
ایــن مقــام مســئول در ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود: 
ــط از  ــت غل ــتیم برداش ــاهد آن هس ــب ش ــال تعج ــا کم ب
ــی  ــدی و خدمات ــوان تولی ــتفاده از ت ــر اس ــون »حداکث قان
ــرای  ــکی ب ــی«، مستمس ــت از کاالی ایران ــور و حمای کش
واگــذاری امــر رتبه بنــدی از جملــه رتبه بنــدی کارت هــای 

ــه اتــاق بازرگانــی شــده اســت. بازرگانــی ب
قانع فــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در قانــون مذکــور 
دقیقــاً چــه نقشــی بــرای اتــاق بازرگانــی در امــر رتبه بنــدی 
کارت هــای بازرگانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: از 
یــک ســو در ایــن قانــون، اصــًا بحــث کارت هــای بازرگانــی 
بــه میــان نیامــده و از ســوی دیگــر مراجــع مختلــف از جمله 
وزارت صنعــت و ســازمان برنامــه و بودجــه، رتبه بنــدی 
مربــوط بــه حــوزه مختلــف را بــه صــورت تخصصــی انجــام 
می دهنــد. تفســیر قانون گــذار از قانــون مــورد اشــاره، 
حوزه هــای  در  صورت گرفتــه  رتبه بندی هــای  احصــاء 
ــدی  ــانی توانمن ــش و اطاع رس ــور نمای ــه منظ ــف ب مختل
ــام  ــه تم ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــوده اس ــی ب ــخاص ایران اش
دســتگاه های موضــوع مــاده ۲ ایــن قانــون بــرای ارجــاع کار 

ــه ایــن فهرســت مراجعــه کننــد. ــد ب )واگــذاری( بای
رتبه بنــدی  واگــذاری  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  وی 
ــر  ــاوه ب ــی ع ــای بازرگان ــه اتاق ه ــی ب ــای بازرگان کارت ه
ــوان  ــتفاده از ت ــر اس ــون »حداکث ــا قان ــار، ب ــاد انحص ایج

ــی«  ــت از کاالی ایران ــور و حمای ــی کش ــدی و خدمات تولی
نیزتعــارض واضــح دارد.

ایــن مقــام مســئول در ســازمان برنامــه و بودجــه اظهــار 
ــر اســاس قانــون حداکثــر اســتفاده  امیــدواری کــرد کــه ب
ــت از کاالی  ــور و حمای ــی کش ــدی و خدمات ــوان تولی از ت
تبصــره ۱۹  الحاقــی  بنــد  در  اصاحــات الزم  ایرانــی، 
ــال  ــق الیحــه بودجــه س ــی کمیســیون تلفی ــزارش نهای گ

ــود. ــام ش ۹۹ انج
بــه گــزارش مهــر، پیــش از ایــن نیــز مدیــرکل نظــارت 
ــر  ــا مه ــو ب ــورس در گفتگ ــازمان ب ــی س ــای مال ــر نهاده ب
ــا اشــاره بــه نفــوذ اتــاق بازرگانــی در کمیســیون تلفیــق  ب
ــه  ــه الیح ــی ب ــد الحاق ــک بن ــزودن ی ــرای اف ــس ب مجل
ــد،  ــن بن ــاس ای ــر اس ــود: »ب ــه ب ــال ۹۹ گفت ــه س بودج
مســئولیت صــدور مجــوز بــرای مؤسســات فعــال در زمینــه 
ــرار می گیــرد کــه  ــی ق ــاق بازرگان ــر عهــده ات رتبه بنــدی ب
ــون اوراق  ــاده ۱ قان ــد ۲۱ م ــاف بن ــر خ ــوع، ب ــن موض ای

ــادار اســت.« به

در گفتگو با مهر مطرح شد

مخالفت سازمان برنامه با واگذاری رتبه بندی کارت بازرگانی به اتاق 


