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روحانی در افتتاحیه آزاد راه تهران-شمال: 

دشمن بداند مردم ما هرگز 
التماس نخواهند کرد 

بالتکلیفی بودجه 
به نفع کشور نیست 

رحمانی:

واردات ماسک آزاد شد 

هر یک از مسئوالن که بر سر کار آمدند پروژه را تا حدی پیش بردند
سال های زیادی برای ساخت آزاد راه تهران-شمال صرف شده است

احتمال تصویب الیحه بودجه پیش از پایان سال 1398

گاهی برخی سودجویان چنین اتفاقاتی را فرصت سودآوری می دانند

در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون  بودجه  مشکالتی ایجاد می کند

وجود 1۴ واحد تولید ماده ضدعفونی کننده

کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد

در 1۰ ماهه امسال حدود ۲۰ درصد افزایش تولید داشته ایم
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رسیدگی به پرونده ١6 هزار میلیارد تومانی 
عباس ایروانی و 5 متهم دیگر 

نگرانی برای تامین کاالی عید 
وجود ندارد 

آرامش روانی جامعه را با اخبار و 
اطالعات غلط بر هم نزنیم

آمادگی »شبکه دو« برای آموزش از راه 
دور دانش آموزان در تعطیالت

هنوز در مورد سهمیه بنزین نوروز 
تصمیمی گرفته نشده است 

 رئیــس کل گمــرک بــا اشــاره بــه مصوبــه 
ــروه 4  ــای گ ــص کااله ــرای ترخی ــران ب ــات وزی هی
ــات  ــه مالحظ ــا ب ــت: بن ــتند، گف ــی هس ــه مصرف ک
پوشــاک وارداتــی کــه عمــده ایــن کاالهــا را تشــکیل 

می دهــد ترخیــص نخواهــد شــد. 
بـــه گـــزارش فـــارس، ســـیدمهدی میراشـــرفی 
بـــا اشـــاره بـــه مصوبـــه هیـــأت وزیـــران مبنـــی 
ـــده  ـــو ش ـــای دپ ـــی از خودروه ـــص بخش ـــر ترخی ب
در بنـــادر و گمـــرکات و همچنیـــن ترخیـــص 
کاالهـــای گـــروه 4 ممنوعـــه، اظهـــار داشـــت: در 
ــی  ــال بررسـ ــت در حـ ــر وزارت صمـ ــال حاضـ حـ
ابعـــاد موضـــوع اســـت تـــا اگـــر احیانـــا نیـــاز بـــه 
ــا و  ــد، زوایـ ــته باشـ ــی داشـ ــتورالعمل اجرایـ دسـ

ابعـــاد آن روشـــن شـــود.
ــیاری از  ــرد: بس ــح ک ــرک تصری ــس کل گم رئی
ثبــت ســفارش کاالهــای گــروه 4 منقضــی شــده در 
ایــن زمینــه مالحظاتــی نیــز بــه منظــور حمایــت از 
تولیــد و شــرایط کشــور وجــود دارد البتــه بایــد در 
نظــر گرفــت کــه حقــوق مکتســبه ای حســب قانــون 
بــرای عــده ای کــه پیشــتر بــر اســاس مقــررات ثبــت 
ســفارش کاال گرفته انــد ایجــاد شــده بــا همــه ایــن 
ــی  ــر اســاس مالحظــه اقدامات ــرار اســت ب وجــود ق

انجــام شــود.
ــه  ــروه 4 ک ــای گ ــی از کااله ــورد برخ وی در م
مصرفــی و لوکــس هســتند، تصریــح کــرد: قســمت 

ــرف در  ــورد مص ــتی م ــای بهداش ــی از کااله اعظم
صنایــع ایــن حــوزه بــوده و ژل هــا و کرم هــای 
ــدارد.  ــی ن ــرف نهای ــا مص ــده در کااله ــوان ش عن
همچنیــن تعرفــه و فصــول  و کدهــای طبقه بنــدی 

ــرده اســت. ــر ک ــا تغیی آنه
معـــاون وزیـــر اقتصـــاد بـــا بیـــان اینکـــه کل 
حجـــم کاالهـــای گـــروه 4 شناســـایی شـــده 70 
میلیـــون دالر اســـت، گفت: ایـــن رقـــم در 40 
ــور  ــه کشـ ــده بـ ــام شـ ــارد دالر واردات انجـ میلیـ
ــته  ــز در گذشـ ــی ارز آن نیـ ــت و حتـ ــز اسـ ناچیـ

تأمیـــن شـــده اســـت.
رئیـــس کل گمـــرک تصریـــح کرد: قســـمت 
عمـــده ای از کاالهـــای گـــروه 4 مربـــوط بـــه 
پوشـــاک بـــود کـــه از ترخیـــص مســـتثنی شـــده 
اســـت و قابـــل ترخیـــص نیســـتند کـــه رقـــم آن 
ـــی  ـــص مابق ـــال ترخی ـــت و احتم ـــه اس ـــل توج قاب

ــود دارد. ــا وجـ کاالهـ

پوشاک وارداتی ترخیص نمی شود

ــه  در بهمــن مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور مربــوط ب
اســتان قزویــن بــا ٢,٢ درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه 

اســتان اردبیــل بــا 0.٥ درصــد کاهــش اســت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس مرکــز آمــار ایــران، شــاخص قیمــت مصــرف 

کننــده بــه تفکیــک اســتان در بهمــن ١٣٩٨ منتشــر شــد.
ــه  ــوط ب ــور مرب ــای کش ــه خانواره ــورم ماهان ــرخ ت ــترین ن ــاه بیش ــن م در ای
اســتان قزویــن بــا ٢,٢ درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه 

اســتان اردبیــل بــا 0.٥ درصــد کاهــش اســت.
کل خانوارها

کشــور  خانوارهــای  بــرای  کل  شــاخص  عــدد   ١٣٩٨ مــاه  بهمــن  در 
)١00=١٣٩٥( بــه ١٩7,٦ رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل ١.١ درصــد افزایــش 
نشــان مــی دهــد. در ایــن مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور 
مربــوط بــه اســتان قزویــن بــا ٢.٢ درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه 
مربــوط بــه اســتان اردبیــل بــا 0.٥ درصــد کاهــش اســت. درصــد تغییــر شــاخص 
کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( بــرای خانوارهــای 

کشــور ٢٥.0 درصــد اســت.
ــزگان )٣٢.١  ــتان هرم ــه اس ــوط ب ــه مرب ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ــترین ن بیش
درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان کردســتان  )١٨.٨ درصــد( اســت. نــرخ 
تــورم دوازده ماهــه منتهــی بــه بهمــن مــاه ١٣٩٨ بــرای خانوارهــای کشــور بــه عــدد 

٣7.0 درصــد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهــه مربــوط بــه اســتان ایــالم 
ــارس )٣٢.٨ درصــد( اســت. ــه اســتان ف ــوط ب )44.٦ درصــد( و کمتریــن آن مرب

خانوارهای شهری
شــهری  خانوارهــای  بــرای  کل  شــاخص  عــدد  مــاه ١٣٩٨  بهمــن  در 
)١00=١٣٩٥( بــه ١٩٦,7 رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل ١.٢ درصــد افزایــش 
نشــان مــی دهــد. در ایــن مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای شــهری 
مربــوط بــه اســتان قزویــن بــا ٢.٢ درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه 

ــا 0.٦ درصــد کاهــش اســت. ــه اســتان اردبیــل ب ــوط ب مرب
درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه به 
نقطــه( بــرای خانوارهــای شــهری کشــور ٢٥.١ درصــد اســت. بیشــترین نــرخ تــورم 
نقطــه بــه نقطــه خانوارهــای شــهری مربــوط بــه اســتان هرمــزگان )٣١.٣ درصــد( 
ــورم  ــرخ ت ــه اســتان کردســتان )١٨.٨ درصــد( اســت. ن ــوط ب ــن آن مرب و کمتری
دوازده ماهــه منتهــی بــه بهمــن مــاه ١٣٩٨ بــرای خانوارهــای شــهری بــه عــدد  
٣٦.٥ درصــد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهــه مربــوط بــه اســتان ایــالم  
)4٣.٨ درصــد( و  کمتریــن آن  مربــوط بــه  اســتان  فــارس )٣١.١ درصــد( اســت.

خانوارهای روستایی
در بهمــن مــاه ١٣٩٨ عــدد شــاخص کل بــرای خانوارهــای روســتایی 
ــل  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــی ده ــان م ــدد ٢0٢,٦ را نش )١00=١٣٩٥( ع
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــترین ن ــاه بیش ــن م ــت. در ای ــته اس ــش داش ــد افزای 0.7 درص

خانوارهــای روســتایی مربــوط بــه اســتان تهــران بــا ٢.٥ درصــد افزایــش و کمترین 
ــد  ــا 0.٥ درص ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــوط ب ــه مرب ــورم ماهان ــرخ ت ن
کاهــش مــی باشــد. درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 

ــتایی ٢4.4 درصــد اســت. ــای روس ــرای خانواره ــه( ب ــه نقط ــه ب ــورم نقط )ت
بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط بــه اســتان هرمــزگان )٣٣.٨ 

درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان خوزســتان )١٨.٩ درصــد( اســت. نــرخ 
ــه بهمــن مــاه ١٣٩٨ بــرای خانوارهــای روســتایی  تــورم دوازده ماهــه منتهــی ب
ــه  ــوط ب ــورم دوازده ماهــه مرب ــرخ ت ــه عــدد 40.١ درصــد رســید. بیشــترین ن ب
اســتان ایــالم )4٨.٥ درصــد( و کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان آذربایجــان غربــی 

)٣٥.7 درصــد( اســت.

بیشترین و کمترین تورم برای کدام استان ها است؟ 
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هر شهر
 یک خبرنگار
روزنامه عجب شیر از 
شهرستان های سراسر 

استان استخدام می کند.
 ۰۴135۲58۲۲۲ 

موبایل: ۰91۴3۰1۰573

سیاست

بیــان  بــا  مجلــس  هیئت رئیســه  ســخنگوی 
اینکــه بودجــه ٩٩ بــا نظــر دولــت اصــالح می شــود، 
ــه  ــد بودج ــد بودن ــدگان معتق ــی نماین ــت: برخ گف
ــود و ســپس  ــب ش ــم تصوی ــده ٣ دوازده ــال آین س
مجلــس یازدهــم ادامــه بودجــه را مــورد بررســی و 

ــد.  ــرار ده ــب ق تصوی
بــه گــزارش تســنیم، اســداهلل عباســی ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســالمی در حاشــیه 
جلســه علنــی پارلمــان در جمــع خبرنــگاران ضمــن 
تشــریح جزئیــات جلســه غیرعلنــی امــروز مجلــس، 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه در روز گذشــته 
کلیــات بودجــه ٩٩ کــه از ســوی کمیســیون تلفیــق 
بــه مجلــس ارائــه شــده بــود، مــورد موافقــت قــرار 
نگرفــت، ٢ پیشــنهاد بــرای بررســی الیحــه بودجــه 

٩٩ مطــرح شــد.
وی در تشــریح یــک پیشــنهاد نماینــدگان بــرای 
بررســی الیحــه بودجــه ٩٩، اظهــار داشــت: برخــی 
ــده ٣  ــال آین ــه س ــد بودج ــد بودن ــدگان معتق نماین
دوازدهــم تصویــب شــود و ســپس مجلــس یازدهــم 
ــرار  ــب ق ــی و تصوی ــورد بررس ــه را م ــه بودج ادام

دهــد. 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس افــزود: بــا 
توجــه بــه اینکــه بودجــه ٣ دوازدهــم از نظــر زمانــی 
ــان می رســد و مجلــس  ــه پای ــاه ب ــان خردادم در پای
ــد،  ــه کار می کن ــز از 7 خــرداد شــروع ب ــم نی یازده
ایــن امــکان وجــود نــدارد کــه مجلــس یازدهــم در 

ــیون ها  ــکیل کمیس ــد تش ــوز فرآین ــه هن ــی ک حال
ــه  ــی بودج ــده، وارد بررس ــا را نگذران و اعتبارنامه ه

ســال ٩٩ شــود.
ــی  ــه پیش بین ــی ک ــه داد: از آنجای ــی ادام عباس
ــه  ــم ب ــس یازده ــاه مجل ــل تیرم ــا اوای ــود ت می ش
را  کشــور  همچنیــن  نمی گیــرد،  شــکل  خوبــی 
نمی تــوان حتــی یــک روز بــدون قانــون بودجــه اداره 
کــرد، ایــن پیشــنهاد مــورد موافقــت قــرار نگرفــت و 
تنهــا راه کنونــی مــا ایــن اســت کــه الیحــه بودجــه را 

ــب برســانیم. ــه تصوی ــه صــورت کامــل ب ب
وی در تشــریح پیشــنهاد بعــدی کــه بــرای 
بررســی الیحــه بودجــه ٩٩ مطــرح شــده بــود، 

ــات بودجــه  ــرادات کلی ــا ای گفــت: پیشــنهاد شــد ت
ــود را  ــده ب ــس رد ش ــته در مجل ــه روز گذش ٩٩ ک
در کمیســیون تلفیــق رفــع کننــد و ســپس از 
ــی  ــس وارد بررس ــن مجل ــده، صح ــنبه آین روز یکش

ــود. ــال ٩٩ ش ــه س ــات بودج کلی
ــر  ــا نظ ــه ٩٩ ب ــه بودج ــان اینک ــا بی ــی ب عباس
یکشــنبه  روز  افــزود:  می شــود،  اصــالح  دولــت 
مجلــس وارد بررســی الیحــه بودجــه ســال ٩٩ 
ــد و راه  ــب برس ــه تصوی ــات آن ب ــا کلی ــود ت می ش

ــدارد. ــود ن ــری وج دیگ
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن یکشــنبه هفتــه 
آینــده کلیــات بودجــه ســال ٩٩ بــا اصالحیــه 

بررســی  در صحــن  تلفیــق  کمیســیون  جدیــد 
ــر  ــت وزی ــز صالحی ــنبه نی ــد و روز دوش ــد ش خواه

می شــود. بررســی  کشــاورزی  پیشــنهادی 
ــه  ــخ ب ــس در پاس ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس س
ایــن ســؤ ال کــه چــرا جلســه امــروز مجلــس ادامــه 
نیافــت، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه کمیســیون 
تلفیــق بایــد از هــم اکنــون کار اصــالح بودجــه ســال 
ــه  ــد، ب ــته باش ــد نصــاب داش ــد و ح ــام ده ٩٩ انج
همیــن دلیــل جلســه علنــی همزمــان بــا کمیســیون 
ــیون  ــا کمیس ــدارد و م ــزاری ن ــکان برگ ــق ام تلفی
تلفیــق را ترجیــح دادیــم تــا جلســه بعــدی مجلــس 

ــزار شــود. روز یکشــنبه برگ
عباســی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا دولــت 
قــادر بــه اصــالح بودجــه اســت یــا خیــر، افــزود: دولت 
ــه ای  ــد الیح ــد و نمی توان ــع کن ــس را قان ــد مجل بای

بدهــد کــه پاســخگوی نیازهــای جامعــه نباشــد.
وی ادامــه داد: کشــور را نمی توانیــم فقــط بــا اوراق 
و افزایــش مالیــات اداره کنیــم و بایســتی بــه صــورت 
واقع بینانــه شــرایط کشــور بهویــژه در خصــوص 

ــم. ــا را ببینی ــکاران و حقوق ه ــات پیمان مطالب
ــر  ــت: اگ ــس گف ــه مجل ــخنگوی هیئت رئیس س
اوراق  براســاس  را  بخواهیــم طرح هــای عمرانــی 
ــدارد،  ــود ن ــکان وج ــن ام ــم ای ــارکت اداره کنی مش
زمینــه  ایــن  در  تلفیــق  کمیســیون  و  دولــت 
ــا  ــد ت ــه کنن ــی ارائ ــن و اجرای ــل روش ــد راه ح بای

ــوند. ــع ش ــدگان قان نماین

عباسی: 

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ را دولت اصالح می کند

ــادی کاال در  ــان اینکــه حجــم زی ــا بی ــس ب ــالم در مجل ــده ای نماین
ــا انباشــت شــده اســت  ــه کرون ــه بهان ــران ب ــران و گمــرک ای ــرز مه م
گفــت: از شــب گذشــته ایــن مرزبــه صــورت موقــت بازگشــایی شــده و 
ــاره وضعیــت مــرز تصمیــم گیــری  قــرار اســت شــنبه هفتــه آتــی درب

شــود. 

ــس در  ــالم در مجل ــده ای ــی نماین ــارس، ســالم امین ــزارش ف ــه گ ب
ــرز  ــایی م ــت بازگش ــن وضعی ــاره آخری ــالمی درب ــورای اس ــس ش مجل
ــت  ــه ای اس ــد هفت ــه چن ــا ک ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــت: ب ــران گف مه
ــده ایم  ــار آن ش ــت و گرفت ــرده اس ــکالت ک ــار مش ــورمان را دچ کش
برخــی همســایگان ایــران و بــه ویــژه کشــور عــراق مــرز مهران را بســته 
ــد. ــراق مســدود کرده ان ــه ســمت ع ــرز مهــران ب و ورود مســافر را از م

وی افــزود:  بــا آنکــه مــردم و مســئولین ایرانــی نــکات بهداشــتی الزم 
را بــرای تــردد از مــرز مهــران رعایــت کرده انــد امــا طــرف عراقــی یــک 

هفتــه ای بــود کــه مــرز عــراق از ســوی ایــران بســته بــود.
ــه  ــای صــورت گرفت ــا رایزنی ه ــت: ب ــس گف ــالم در مجل ــده ای نماین
ــی  ــای ایران ــده و کااله ــایی ش ــران بازگش ــرز مه ــته م ــب گذش از ش
ــرار  ــراق صــادر شــود و ق ــه کشــور ع ــت ب ــه صــورت موق ــد ب می توانن

ــادی شــود. ــرز ع ــن م ــردد از ای ــده ت ــه آین اســت از روز شــنبه هفت

امینــی دربــاره تاثیــر مــرز مهــران در میــزان مبــادالت ایــران و عراق 
گفــت: حجــم زیــادی بــار و اقــالم و کاال از طریــق مــرز مهــران بــه عراق 
ــادی از  ــود حجــم زی صــادر می شــود. کــه وقتــی ایــن مــرز مســدود ب
ــار و جنــس و  ــا بتواننــد ب ــد ت کامیــون و تریلــی در صــف انتظــار بودن
کاالی تلمبــار شــده خــود را بــه ایــن کشــور صــادر کننــد. ایــن در حالی 
ــن کاال و  ــفارش واردات ای ــی س ــرف عراق ــن ط ــش از ای ــه پی ــت ک اس

اجنــاس را داده بــود.
وی تصریــح کــرد: وقتــی مــرز مهــران بــاز اســت تعامــالت اقتصــادی 
ــه بهبــود تولیــد و اشــتغال دو کشــور شــده و  ــران و عــراق منجــر ب ای
ــن  ــودن ای ــی مســدود ب ــن موضــوع راضــی هســتند. ول ــران از ای کارگ
ــه  ــی دغدغ ــش نگران ــه افزای ــر ب ــور منج ــای دو کش ــرز و گمرک ه م
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــد ش ــرف خواه ــن دو ط ــترس بی و اس

ــر منفــی دارد. ــران تاثی ــرز در اقتصــاد  ای ــن م ــودن ای مســدود ب

مرز مهران به صورت موقت باز شد 

ــمال در  ــروژه تهران-ش ــت: پ ــور گف رئیس جمه
ــر اراده  ــم ب ــد و تحری ــاخته ش ــم س ــای تحری روزه

ــت.  ــری نداش ــا تأثی ــان م مهندس
ــالم  ــت الس ــا، حج ــگار ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
حســن روحانــی در مراســم افتتــاح آزادراه - تهــران 
ــالمت  ــن س ــالم دی ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی ــمال ب ش
اســت و ســالمت روح و جســم انســان هــدف اســالم 
اســت، گفــت: اگــر اســالم ســالمت را مراعــات کنیــم 
جســم، روح ، زندگــی مــادی و معنــوی مــا تــوأم بــا 

ــود. رضــای حــق خواهــد ب
بــا  ایمــان همــراه  ادامــه داد:  رئیس جمهــور 
امنیــت اســت، آدم مومــن هرکجــا هســت کنــارش 
ــم  ــت ه ــت امنی ــان نیس ــا ایم ــت، هرج ــت اس امنی
نیســت. شــما از یــک آدم مومــن هیــچ وقــت 
نمی ترســید خیالتــان راحــت اســت از او شــری 
ــدارد،  ــان ن ــه ایم ــانی ک ــا آدم از انس ــد، ام نمی رس

ــد. ــد بترس بای
 وی تاکیــد کــرد: ایمــان مــا مایــه امنیــت 
ماســت، اســالم مایــه ســالمت جســم و جــان 
ــد  ــت تردی ــی اس ــاه مبارک ــب م ــاه رج ــت، م ماس
داشــتیم افتتــاح را امــروز بگذاریــم یــا روز گذشــته، 
روز گذشــته روز مهنــدس بــود می خواســتیم افتتــاح 
ــت  ــم گف ــی ه ــازمان هواشناس ــم. س ــام دهی را انج
بــاران نیســت امــا امــروز بــاران اســت کــه مــا دیدیم 
بــاران رحمــت اســت، اول مــاه رجــب اســت و امــروز 
میــالد امــام باقــر اســت بــرای همیــن روز مبارکــی 

ــا اســت. ــرای م ب
ــه ماه هــای  ــا اشــاره ب ــت دوازدهــم ب رئیــس دول
مبــارک پیــش رو گفــت: مــاه رجــب و شــعبان مــا 
را بــه مــاه رمضــان می رســاند خودمــان مــا را بــرای 
ــحال  ــاه خوش ــیار م ــم بس ــاده کنی ــی آم ــاه پاک م

ــت. ــده ای اس کنن
ــرای  ــادی ب ــال های زی ــه س ــان این ک ــا بی وی ب
ســاخت آزاد راه تهران-شــمال صــرف شــده اســت، 
عنــوان کــرد: ایــن پــروژه را  مهندســان، کارگــران، 
مدیــران در بخش هــای مختلــف ســاختند، ایــن 
ــم  ــم ســاخته شــد و تحری ــروژه در روزهــای تحری پ

ــری نداشــت. ــا تأثی ــر اراده مهندســان م ب
رییــس جمهــور در ادامــه اظهــار داشــت: البتــه 
ممکــن اســت در زمان بنــدی بــا تاخیرهایــی مواجــه 
شــده باشــیم کــه در اثــر تحریم هــا بــوده امــا هیــچ 
ــت  ــدیم، دول ــل نش ــم غاف ــای مه ــت از پروژه ه وق
ــم  ــم بودی ــد در تحری ــروع ش ــه ش ــی ک ــا از زمان م
امــا از همــان روزهــای نخســت از مســئوالن پــروژه 
خواســتم کــه کار را بــا قــوت و قــدرت ادامــه دهنــد. 
البتــه همــان طــور کــه آقــای فتــاح اعــالم کــرد در 
آن روز ١7 درصــد از پــروژه انجــام شــده بــود و بایــد 

ــم. ــام می دادی ــی را انج ــد باق ٨٣ درص
ــوم  ــه مرح ــال 7٥ ک ــن از س ــه داد: م وی ادام
ــت،  ــروژه را داش ــرای پ ــد اج ــمی قص ــت اهلل هاش آی
ــای  ــتم، در دوره ه ــر و کار داش ــروژه س ــن پ ــا ای ب
ــر کار  ــر س ــه ب ــئوالن ک ــک از مس ــر ی ــف ه مختل

آمدنــد پــروژه را تــا حــدی پیــش بردنــد، بــه ویــژه 
آقــای فتــاح کــه هــر کجــا هســت بــا همــه تــوان و 
ــای  ــان آق ــم در زم ــد، وزارت راه ه ــوت کار می کن ق
ــد از  ــید و بع ــت کش ــی زحم ــدی خیل ــر آخون دکت
ــتگی ناپذیر  ــه خس ــالمی ک ــای اس ــم آق ــان ه ایش
و همــواره در حــال کار و تــالش اســت، همگــی 
ــروژه  ــن پ ــا ای ــد ت زحمــت کشــیدند و تــالش کردن

ــید. ــرداری رس ــاح و بهره ب ــه افتت ــه مرحل ب
ــدن  ــی ش ــای اجرای ــه مزای ــه ب ــی در ادام روحان
ایــن پــروژه اشــاره و تصریــح کــرد: ایــن کار یــک کار 
ــم  ــا توجــه داری بســیار ارزشــمندی اســت، همــه م
عمــر و ســاعات زندگــی مــردم اهمیــت زیــادی دارد 
ــان را  ــم زم ــک ســاعت و نی ــد ی ــن جــاده جدی و ای
ــت.  ــذاری نیس ــل ارزش گ ــال قاب ــد اص ــاه می کن کوت
مــا نســبت بــه عمــر مــردم، لــذت و شــادی مــردم و 
کیفیــت زندگــی مــردم متعهــد هســتیم و اینکــه در 
هــر شــبانه روز چــه تعــداد خــودرو بــا چند سرنشــین 
از ایــن جــاده عبــور خواهــد کــرد و چــه زمــان قابــل 
توجهــی از عمــر و زندگــی مــردم صرفه جویــی 

ــم اســت. ــمند و مه ــیار ارزش ــود، بس می ش
وی همچنیــن افــزود: خداونــد انســان را آفریــده 
اســت تــا یــک زندگــی خــوب، ســالم و شــاد داشــته 
ــه اینکــه همیشــه در غصــه و غــم باشــیم،  باشــد، ن
ــا همیشــه در فشــار  ــد م ــه دشــمنان می خواهن البت
باشــیم و برخــی حــوادث هــم در اختیــار مــا نیســت 
ــا ســیل شــروع شــد و  ــه امســال ب ــد ســیل ک مانن
ســال ســیل بــود و یــا زلزلــه، اگرچــه ایــن حــوادث 
ــر  ــا تدبی ــد ب ــا بای ــت ام ــارج اس ــا خ ــرل م از کنت
میــزان خســارت ها را کاهــش دهیــم، از ســوی 
ــادی را  ــکالت زی ــا و مش ــم غم ه ــال ه ــر امس دیگ
ــوع  ــا وق ــلیمانی ت ــهید س ــهادت ش ــتیم، از ش داش
ســیل و زلزلــه و حــوادث ناگــوار مختلــف و در 
مجمــوع ســال ســختی بــود امــا مــردم مــا همــه جــا 
بــا شــهامت جلــو آمدنــد و در تحریــم خــم نشــدند، 
ــا  ــردم م ــد م ــد بدان ــد و دشــمن بای التمــاس نکردن
هرگــز بــه دشــمن التمــاس نخواهــد کــرد و ســختی 

را تحمــل می کنــد.
کرونــا  ویــروس  ورود  بــه  ادامــه  در  رییــس 
ــد  ــت: خداون ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــور اش ــه کش ب
ــود  ــوم ش ــا معل ــم ت ــن را آفریدی ــا زمی ــد م می گوی
در ایــن مســابقه چــه کســی بهتــر عمــل می کنــد، 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــم نیســت مه ــم مه شــادی و غ
در شــادی و غــم مــا چگونــه عمــل می کنیــم. 
ــوت  ــه مســافر بی دع ــک ویروســی ک ــا ی ــن روزه ای
و نامیمونــی اســت بــه همــه جــا ســفر می کنــد بــه 

ــت. ــده اس ــا آم ــور م کش
ــم  ــور کنی ــن مشــکل عب ــد از ای ــه داد: بای وی ادام
و کســی نبایــد از ایــن حــوادث سوءاســتفاده کننــد و 
جیــب بدوزیــم از روزی کــه مردم در ســختی هســتند. 
جیبــی کــه بــرای غــم مــردم ســاخته می شــود بــرای 
دنیــا و آخــرت جــز خســارت نــدارد. مــردم ســر یــک 
ــن  ــد ای ــتند. خداون ــار هس ــک گرفت ــوینده و ماس ش

همــه راه بــرای روزی حــالل گذاشــته اســت. 
وی ادامــه داد: در ایــن شــرایط تحریــم ایــن 
افتتــاح خیلــی دلپذیــر اســت کــه مــردم بتواننــد بــه 
ــه  ــد. البت ــد کنن ــت و آم ــن مســیر رف ــی از ای راحت
ــه  ــای اســالمی در نظــر گرفت عوارضــی از ســوی آق
ــا  ــا خواســتیم تخفیــف داده شــود ت ــود و م شــده ب
ــد  ــور کنن ــاده عب ــن ج ــوش از ای ــا دل خ ــردم ب م
ــد  ــه دوم صــرف خواه ــرای قطع ــد را ب ــد درآم و بع
ــا  ــا ب ــرار م ــد و ق ــت هــم کمــک مــی کن شــد. دول
ــه  ــن اســت ک ــاح ای ــدس فت ــاح و مهن ــدس فت مهن
تــا پایــان دولــت دوازدهــم یــک مســیر قطعــه دوم 
ــا قســمت بعــد هــم تکمیــل شــود.  افتتــاح شــود ت
مــا همــه توانمــان را صــرف خواهیــم کــرد تــا مــردم 

ــری داشــته باشــند. ــی راحــت ت زندگ
ــه و  ــب توج ــی جال ــن مســیر خیل ــزود: ای وی اف
ــه  ــت ک ــی اس ــاده زیبای ــت و ج ــن اس ــار آفری افتخ
ــن  ــوم اســت در ای ــل اســت و معل ــا تون ــل و ی ــا پ ی
ــده اســت.  ــام ش ــی انج ــه کار بزرگ ــر چ ٣٢ کیلومت
ــن  ــر اســت و ای ــک ٥ کیلومت ــا نزدی یکــی از تونل ه
ــای  ــن پل ه ــت. همچنی ــا اس ــی از تونل ه ــا یک تنه

ــم  ــه ه ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــی دارد و فرصت زیبای
ــرز  ــتاندار الب ــه اس ــم ب ــران و ه ــتاندار ته ــه اس ب
تبریــک می گویــم کــه ایــن کار مفیــدی بــرای هــر 
ــردم  ــرای م ــروز روز مبارکــی ب دو اســتان اســت. ام
ــن  ــی از ای ــه راحت ــد ب ــه می توانن ــت ک ــران اس ته
ــردم  ــرای م ــی ب ــد و روز خوب ــت کنن ــیر حرک مس
ــک  ــک ترافی ــافرین ی ــور مس ــه عب ــت ک ــرج اس ک
ــن راه  ــرد. ای ــاد می ک ــهر ایج ــن ش ــدیدی در ای ش
ــوب و  ــی خ ــم خیل ــمالی ه ــتان های ش ــرای اس ب
مبــارک اســت. کار عظیــم و بزرگــی صــورت گرفتــه 

اســت.
ــرج  ــروژه خ ــن پ ــرای ای ــت: ب ــور گف رئیس جمه
ــت زیــادی بــرده اســت امــا  زیــادی شــده و وق
ــش از ٨0  ــود و بی ــرف می ش ــری مص ــرژی کمت ان
ــود.  ــرف می ش ــر مص ــوخت کمت ــر س ــون لیت میلی
ایــن جــاده ای اســت کــه مــردم ســالم تر بــه مقصــد 
ــوب  ــوان روزی خ ــه عن ــا ب ــه این ه ــند و هم می رس
ــت  ــان ثب ــران و مهندس ــرای مدی ــا ب ــخ م در تاری
ــاد همــه  ــک ســازندگی و جه می شــود در جهــت ی
جانبــه ملــت ایــران. بنــدر و کشــتی و جــاده زیربنای 
اصلــی بــرای توســعه کشــور اســت. در دولــت تدبیــر 
و امیــد در زمینــه بنــادر و راه آهــن کار بــی نظیــری 

ــه اســت. صــورت گرفت
ــا اشــاره بــه پنــج اســتان کــه بــه راه آهــن  وی ب
امیدواریــم  گفــت:  شــده اند،  وصــل  سراســری 
ــی کــه  ــا تزریــق مال ــه زاهــدان ب راه آهــن چابهــار ب
ــن  ــد و همچنی ــرانجام برس ــه س ــه ب ــورت گرفت ص
راه آ هــن رشــت بــه آســتارا، کــه بودجــه آن را تامیــن 
ــت. ــردم اس ــد و م ــای خداون ــل رض ــم. اص می کنی

روحانــی گفــت: انشــااهلل ایــن ملــت بــزرگ مــا بــا 
همــکاری بــا وزارت بهداشــت و درمــان از کرونــا هــم 
ــزا  عبــور می کنــد. ایــن ویــروس ســخت  تر از آنفوالن
ــاد  ــردم ایج ــان م ــتی در می ــد وحش ــت. نبای نیس
شــود. بایــد همدیگــر را یــاری کنیــم و خداونــد هــم 
شــفا خواهــد داد و مــا وســیله هســتیم. انشــاهلل اجــر 

پزشــکان هــم نــزد خداونــد باشــد.

روحانی در افتتاحیه آزاد راه تهران-شمال: 

دشمن بداند مردم ما هرگز التماس نخواهند کرد 

موسوی:
جلسه کمیسیون مشترک برجام 

نشست عادی و دوره ای است

ســخنگوی وزارت خارجــه گفــت: جلســه ای 
ــود،  ــی ش ــزار م ــفند برگ ــنبه 7 اس ــه روز چهارش ک
نشســت عــادی و دوره ای کمیســیون مشــترک 
برجــام اســت کــه در ســطح معاونیــن وزرا و مدیــران 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــی برگ سیاس
موســوی  عبــاس  مهــر، ســید  گــزارش  بــه 
بــه  پاســخ  امــور خارجــه در  ســخنگوی وزارت 
پرســش خبرنــگاران در خصــوص نشســت آتــی 
کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن تصریــح کــرد: 
ــزار  ــفند برگ ــنبه 7 اس ــه روز چهارش ــه ای ک جلس
ــیون  ــادی و دوره ای کمیس ــت ع ــود، نشس ــی ش م
مشــترک برجــام اســت کــه در ســطح معاونیــن وزرا 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــران سیاس و مدی
وی تاکیــد کــرد: ایــن جلســه ارتباطــی بــا 
ــه  ــته و جلس ــام نداش ــالف برج ــل اخت ــازوکار ح س
عــادی کمیســیون مشــترک اســت کــه هــر ســه مــاه 

ــود. ــی ش ــزار م ــار برگ یکب

نماینده مجلس: 
چند کشور منطقه چند ماه است که 

خود درگیر کرونا هستند 

نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس 
گفــت:  تعــدادی از کشــورهای منطقــه بــا فرافکنــی 
ســعی دارنــد ایــران را منشــأ ویــروس کرونــا عنــوان 
ــان  ــت خودش ــاه اس ــد م ــه چن ــی ک ــد در حال کنن

درگیــر ایــن بیمــاری و ایــن ویــروس هســتند. 
پورمختــار  فــارس، محمدعلــی  گــزارش  بــه 
ــس  ــگ در مجل ــار و کبودرآهن ــردم به ــده م نماین
شــورای اســالمی گفــت: تعــدادی از کشــورهای 
منطقــه ســعی دارنــد بــا فراکنــی ایــران را منشــأت 
بیمــاری کرونــا در منطقــه معرفــی و عنــوان کننــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه خــود ایــن کشــورها چنــد 
ــتند و  ــاری هس ــن بیم ــر ای ــه درگی ــت ک ــاه اس م

ــته اند. ــم داش ــادی را ه ــی زی ــات جان تلف
منطقــه  کشــورهای  از  بســیاری  افــزود:  وی 
ــات  ــته ها و تلف ــاری از کش ــاًل آم ــارس اص ــج ف خلی
کشورشــان بــر اثــر بیمــاری کرونــا را منتشــر 
ــا  ــه آنه ــت ک ــا نیس ــه آن معن ــن ب ــد و ای نمی کنن
ــا نیســتند بلکــه کشــورهایی همچــون  درگیــر کرون
عــراق، افغانســتان، امــارات و دیگــر کشــورها از چنــد 

ــتند. ــاری هس ــن بیم ــر ای ــل درگی ــاه قب م
نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس 
ــه  ــان را ب ــه مرزش ــورهایی ک ــت: کش ــار داش اظه
روی ایــران می بندنــد خودشــان تلفــات زیــادی 
ــته اند و  ــر داش ــای اخی ــی ماه ه ــا ط ــر کرون را براث
حتــی پروازهــای مستقیم شــان بــه چیــن همچنــان 

ــرار اســت. برق
پورمختــار خاطرنشــان کــرد: البتــه بســته شــدن 
ــا  ــرای م ــران ب ــه روی ای ــورها ب ــن کش ــای ای مرزه
هــم خــوب اســت چــرا کــه وقتــی اتبــاع مــا وقتــی 
ویروس هــا  ایــن کشــورها ســفر می کننــد  بــه 
و بیماری هــای زیــادی را بــا خــود بــه کشــور 
بــروز مشــکالتی در داخــل  باعــث  و  می آورنــد 

می شــوند.
ــان  ــگ در پای ــار و کبودرآهن ــردم به ــده م نماین
گفــت: از ســوی دیگــر تعــداد قابــل توجهــی از 
همیــن کشــورها اصــاًل دســتگاه تســت و تشــخیص 
ایــن  بیمــاری کرونــا را ندارنــد کــه بخواهنــد 
بیمــاری را از بیمــار دیگــری تشــخیص دهنــد کــه 
ــد و  ــرح می کنن ــالمت را مط ــت و س ــرف بهداش ح

مــرز خــود را بــه روی ایــران می بندنــد.

ابوترابی: 
مجلس یازدهم کاهش هزینه ها را

 از خود شروع کند 

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس گفــت: 
و  شــود  مــردم  عیــن  بایــد  یازدهــم  مجلــس 
ــن  ــر م ــه نظ ــد و ب ــدا کن ــش پی ــش کاه هزینه های

ــد.  ــودرو بدهن ــدگان خ ــه نماین ــد ب ــر نبای دیگ
بــه گــزارش فــارس، ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای اســالمی 
بــا اشــاره بــه حضــور مــردم در انتخابــات دوم 
ــن دوره  ــردم در ای ــر مشــارکت م ــت: اگ اســفند گف
ــر  ــل پایین ت ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــات نس از انتخاب
بــه خاطــر وجــود مشــکالت  امــر  ایــن  بــود، 
ــه مشــکالت  ــت ب ــاد و کم توجهــی دول معیشــتی زی

ــت. ــورت گرف ــردم ص م
وی افــزود: هرچــه مــا فریــاد می زنیــم کــه 
ــورم،  ــادی، ت ــردم،  اقتص ــتی م ــکالت معیش ــه مش ب
بیــکاری و... توجــه شــود، دولــت تمــام تــوان خــود را 
صــرف برجــام بی فرجــام کــرد و از مســائل داخلــی 

ــد. غافــل مان
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس اظهــار 
داشــت: در حالــی دولــت تــوان خــود را صــرف 
ــت  ــل غفل ــه داخ ــوط ب ــور مرب ــرد و از ام ــام ک برج
داشــت کــه کارشناســان ٨0 درصــد مشــکالت 
اقتصــادی را مربــوط بــه امــور داخلــی می دانســتند.

ابوترابــی خاطرنشــان کــرد: بــه نظــر مــن راهــکار 
ــن  ــم عی ــس یازده ــه مجل ــت ک ــن اس ــب ای مناس
ــد و حقوق هــای  ــردم شــود. هزینه هــا کاهــش یاب م
ــه  ــر ب ــیم و دیگ ــته باش ــس نداش ــی در مجل نجوم

ــم داده نشــود. ــدگان خــودرو ه نماین
ــر  ــادی دیگ ــگ اقتص ــرایط جن ــزود: در ش وی اف
نبایــد حقــوق بــاالی ٦ میلیــون داشــته باشــیم و مــا 
بایــد ایــن کاهــش هزینه هــا را در مجلــس یازدهــم 
از خودمــان شــروع کنیــم و در ایــن زمینــه پیشــگام 

باشــیم.
ــان  ــس در پای ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
گفــت: امــروز بایــد هماننــد دوران جنــگ تحمیلــی 
ــه دســت هــم دهیــم و همــه  در دهــه ٦0 دســت ب
در کنــار هــم قــرار گیریــم و بــا ایــن روش مشــکالت 

را حــل کنیــم.

نوبخت ابتالی ۴ نماینده به ویروس 
کرونا را رد کرد

ــس  ــان مجل رییــس کمیســیون بهداشــت و درم
ــا را رد  ــروس کرون ــه وی ــده ب ــار نماین ــالی چه ابت

ــرد.  ک
بــه گــزارش ایســنا، علــی نوبخــت حقیقــی 
ــال  ــس مبت ــده مجل ــار نماین ــا چه ــه آی ــاره اینک درب
ــن  ــه چنی ــت ک ــده اند، گف ــا ش ــروس کرون ــه وی ب

ــداد. ــت ن ــزی صح چی
ــه  ــی ک ــه نمایندگان ــه از کلی ــه داد: البت وی ادام
بــه نحــوی در مناطــق آلــوده بــه کرونــا تــردد 

ــد. ــه ش ــا گرفت ــت کرون ــتند، تس داش
ــس  ــان مجل رییــس کمیســیون بهداشــت و درم
همچنیــن در واکنــش بــه انتشــار اخبــاری بــه نقــل 
ــا  ــه کرون ــس ب ــده مجل ــال دو نماین ــاره ابت از او درب
گفــت: چنیــن چیــزی صحــت نــدارد. صحبــت مــن 
ــا در  ــه کرون ــکم ب ــکار پزش ــالی دو هم ــاره ابت درب
ــه  ــه از آن  ب ــود ک ــوری ب ــیح دانش ــتان مس بیمارس
ــد  ــس ش ــده مجل ــالء دو نماین ــتباه برداشــت ابت اش
ــک  ــن دو پزش ــه ای ــن آنک ــدارد. ضم ــت ن ــه صح ک

ــتند. ــان هس ــال درم ــز در ح نی
روز گذشــته بعــد از اعــالم گرفتــن تســت کرونــا 
از نماینــدگان در پارلمــان، برخــی از رســانه ها از 
ابتــالی چهــار نماینــده مجلــس بــه کرونــا ویــروس 

ــد. خبــر داده بودن

بائوج الهوتی: 
الیحه بودجه 

به کمیسیون تلفیق بر می گردد 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه دربــاره اینکــه 
نایــب رئیــس اول مجلــس گفتــه کــه بررســی 
ــد،  ــم نمی رس ــس ده ــه مجل ــال ٩٩ ب ــه س بودج
ــد و گــزارش را  گفــت: اگــر کمیســیون بررســی کن
ســریع بازگردانــد و مجلــس اراده رای دادن بــه ایــن 
بودجــه را داشــته باشــد، واقعــا ایــن امــکان وجــود 

دارد. 
بــه گــزارش ایلنــا، مهــرداد بائــوج الهوتــی 
ــر  ــت: ب ــال ٩٩ گف ــه س ــات بودج ــاره رد کلی درب
اســاس آییــن نامــه اگــر کمیســیون تلفیــق الیحــه 
را رد کنــد، الیحــه دولــت بــه صحــن می آیــد و اگــر 

ــردد. ــاز می گ ــق ب ــه تلفی ــود ب ــن رد ش در صح
ــد  ــه و بودجــه تاکی ــن عضــو کمیســیون برنام ای
ــق  کــرد: در حــال حاضــر گــزارش کمیســیون تلفی
ــن  ــه همی ــزارش ب ــن گ ــی ای ــن یعن ــد و ای رد ش
ــه  ــد ک ــتباه ش ــروز اش ــردد ؛ ام ــیون بر می گ کمیس

ــردد. ــاز می گ ــت ب ــه دول ــه ب ــد الیح می گفتن
نماینــده مــردم الهیجــان خاطرنشــان کــرد: 
بــاز  بــه کمیســیون  آیین نامــه گــزارش  طبــق 
اصــالح  را  می گــردد، کمیســیون هــم گــزارش 

می کنــد. ارائــه  بــه صحــن  و  می کنــد 
ــر  ــت اگ ــه دول ــن فاصل ــه در ای ــت: البت وی گف
ســه  و  دوازدهــم  دو  دوازدهــم،  یــک  تقاضــای 
ــن  ــه صح ــاره ب ــد آن را دوب ــد می توان ــم کن دوازده

بازگردانــد.
ـــب  ـــه نای ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــی در پاس الهوت
ـــه  ـــی بودج ـــه بررس ـــه ک ـــس گفت ـــس اول مجل رئی
ســـال ٩٩ بـــه مجلـــس دهـــم نمی رســـد، گفـــت: 
اگـــر کمیســـیون بررســـی کنـــد و گـــزارش را 
ســـریع بازگردانـــد و مجلـــس اراده رای دادن بـــه 
ـــکان  ـــن ام ـــا ای ـــد، واقع ـــته باش ـــه را داش ـــن بودج ای

وجـــود دارد.
وی ادامـــه داد: امـــروز خـــودم بـــه عنـــوان 
ــداد رای  ــردم و تعـ ــت کـ ــه صحبـ ــق الیحـ موافـ
ـــر  ـــان ١١7 نف ـــود و رای مخالف ـــر ب ـــان ٦7 نف موافق
ــه  ــم چـ ــت و نمی دانـ ــیار اسـ ــاوت بسـ ــود، تفـ بـ

می دهـــد. رخ  اتفاقـــی 
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه در پایــان 
ــدگان  ــا نماین ــردا ب ــد ف ــی بای ــای الریجان گفــت: آق

ــا ببینیــم چــه می شــود. صحبــت کنــد ت
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ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

رحمانــی دســتور داد تــا واحد هــای تولیــد ماســک  
ــا  ــرای مقابلــه ب بهداشــتی، محصــوالت مــورد نیــاز ب

کرونــا ویــروس را شــبانه روزی تولیــد کننــد. 
ــر  ــوان، وزی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
صنعــت، معــدن و تجــارت در حاشــیه جلســه ســتاد 
ــا  ــتور داد ت ــت دس ــا در وزارت صم ــا کرون ــه ب مقابل
ــتی،  ــک های بهداش ــدی ماس ــای تولی ــه واحد ه هم
ــام  ــیج تم ــا بس ــا ب ــی کننده ه ــردار و ضدعفون فیلت
امکانــات خــود، تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز بــرای 
مقابلــه بــا کرونــا ویــروس را بــه صــورت شــبانه روزی 

ــد. انجــام دهن
 رضــا رحمانــی گفــت: تمهیــدات الزم بــرای 
ــاز واحد هــای تولیــدی  تامیــن مــواد اولیــه مــورد نی
ــن نظــر  ــودی از ای ــه و کمب بهداشــتی صــورت گرفت

ــدارد. ــود ن وج
ــه شــد  ــم گرفت ــز تصمی ــزود: در جلســه نی وی اف
ــتی  ــک بهداش ــواع ماس ــدی ان ــای تولی ــا واحد ه ت
ضدعفونــی  و  فیلتــردار  پرســتاری(  و  )جراحــی 
ــد  ــت کنن ــبانه روزی فعالی ــورت ش ــه ص ــا ب کننده ه
ــد  ــدار تولی ــت در م ــر عل ــه ه ــه ب ــی ک و واحد های
نیســتند بــا رفــع مشــکالت در اســرع وقــت بــه مــدار 
ــن  ــور را تامی ــای کش ــته و نیازمندی ه ــد برگش تولی

ــد. کنن
ــه  ــه داد: شــرایط موجــود کشــور ب ــی ادام رحمان
گونــه ای اســت کــه همــه بایــد بــدون در نظــر گرفتن 
ــه  ــر ســالمت خــود و جامع ــه فک ــع شــخصی ب مناف
باشــیم و قطعــا تولیدکننــدگان بــه ماننــد دوران 

ــد کــرد. ــی خواهن ــن مهــم را عملیات ــف، ای مختل

رقم سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و 
۹۴۰ هزار تومان تعیین شد 

هزینــه ســبد معیشــت کارگــران بــرای ســال ٩٩ 
تعییــن شــد. 

ــتمزد  ــه دس ــه کمیت ــنیم، جلس ــزارش تس ــه گ ب
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــی کار ب ــورای عال ــل ش ذی
ــه منظــور تعییــن  کارفرمایــان، کارگــران و دولــت ب

ــد. ــزار ش ــران برگ ــت کارگ ــبد معیش ــه س هزین
در ایــن جلســه هزینــه ســبد معیشــت بــه مبلــغ 
4 میلیــون و ٩40 هــزار تومــان مشــخص شــد. ایــن 
میــزان رقــم بــه عنــوان ورودی بــرای آغــاز جلســات 

مــزدی قــرار خواهــد گرفــت.
ســبد  رقــم  حداقــل  کارگــری  نماینــدگان 
معیشــت کارگــران را ٥ میلیــون و ٥00 هــزار تومــان 
ــت و  ــدگان دول ــار نماین ــا فش ــا ب ــتند، ام می دانس
کارفرمایــان در نهایــت اعضــای کمیتــه دســتمزد بــر 
ــبد  ــرای س ــان ب ــزار توم ــون و ٩40 ه ــم 4 میلی رق
معیشــت خانــوار 4 نفــره کارگــری موافقــت کردنــد.

کار  قانــون   4١ مــاده  گــزارش  ایــن  بنابــر 
ــرار  ــران ق ــزد کارگ ــن م ــالک تعیی ــوان م ــه عن ب
می گیــرد کــه شــامل توجــه بــه نــرخ تــورم و 
ــده  ــه آین ــد. از هفت ــت می باش ــبد معیش ــه س هزین
جلســات شــورای عالــی کار بــه صــورت جــدی 
ــروی  ــده نی ــال آین ــزد س ــن م ــرای تعیی ــی ب بررس
کار مشــمول قانــون کار را در دســتور کار خــود 
ــور  ــا حض ــتمزد ب ــه دس ــته کمیت ــه گذش دارد.جلس
وزیــر کار تعییــن شــد امــا بــه دلیــل عــدم حضــور 
ــه  ــه نتیج ــبد ب ــه س ــدی هزین ــان جمع بن کارفرمای

ــید. نرس
عــدد و رقمــی کــه در جلســه کمیته دســتمزد به 
عنــوان رقــم ســبد معیشــت تعییــن شــد مقدمــه ای 
ــان و  ــدگان کارگران، کارفرمای ــی نماین ــرای چانه زن ب
ــه  ــی کار ب ــورای عال ــت در جلســات رســمی ش دول

منظــور تعییــن مــزد ٩٩ کارگــران خواهــد بــود.

معــاون وزیــر صنعــت در همایــش طــرح فراگیــر 
نظــارت و بازرســی ویــژه ایــام نــوروز و مــاه مبــارک 
رمضــان گفــت: تــدارک خوبــی بــرای افزایــش 
ــرای  ــی ب تقاضــای مــردم داشــته ایم، بنابرایــن نگران
ــارک رمضــان وجــود  ــاه مب ــد و م ــن کاالی عی تامی

ــدارد.  ن
ـــی  ـــدرس خیابان ـــین م ـــارس، حس ـــزارش ف ـــه گ ب
ــی  ــارت و بازرسـ ــر نظـ ــرح فراگیـ در همایـــش طـ
ویـــژه ایـــام نـــوروز و مـــاه مبـــارک رمضـــان 
ـــا  ـــش تقاض ـــرای افزای ـــی ب ـــدارک خوب ـــا ت ـــت: م گف
ــش  ــک افزایـ ــورت اتوماتیـ ــه صـ ــته ایم و بـ داشـ
ـــی  ـــن نگران ـــود، بنابرای ـــده ب ـــی ش ـــش بین ـــا پی تقاض
ـــان  ـــارک رمض ـــاه مب ـــد و م ـــن کاالی عی ـــرای تامی ب

وجـــود نـــدارد.
ــی  ــور بازرگان ــت در ام ــر صنع ــام وزی ــم مق قائ
ــام  ــد انج ــدر خری ــر چق ــد ه ــردم بدانن ــزود: م اف
دهنــد بــاز هــم مــا ظرفیــت جایگزینــی کاال را 
ــد  ــه انجــام دهن ــد اضاف ــر خری ــن اگ ــم، بنابرای داری
ممکــن اســت، بــه دلیــل فســاد پذیــر بــودن مــواد 

ــوند. ــرر ش ــی متض خوراک
وی بــا اشــاره بــه لغــو برگــزاری نمایشــگاه هــای 
بهــاره بــه علــت تشــخیص وزارت بهداشــت در 
راســتای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا اظهــار 
ــگاه  ــع در نمایش ــرای توزی ــه ب ــه را ک ــت: آنچ داش
ــگاه  ــه فروش ــن ب ــده بودی ــدارک دی ــاره ت ــای به ه

هــای زنجیــره ای تزریــق می شــود تــا از ایــن 
طریــق مــردم از آن بهــره منــد شــوند و نیــاز بــازار 

ــود. ــن ش تامی
ــک  ــروز ی ــه  ب ــچ گاه ب ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
بیمــاری در دنیــا وجــه سیاســی قالــب نبــوده اســت، 
ــی  ــام سیاس ــک مق ــت  ی ــی اس ــن در حال ــزود: ای اف
آمریــکا بــا اشــاره بــه شــیوع ایــن ویــروس در چیــن 
ــف  ــای توق ــه دنب ــیله ب ــن وس ــه ای ــا ب ــد م می گوی
ــه  ــب ب ــن مطل ــان ای ــتیم  و بی ــن هس ــاد چی اقتص
منزلــه بهــره بــرداری سیاســی از ایــن ویــروس اســت 
ــران  ــرداری سیاســی در مــورد ای کــه البتــه بهــره ب

بیشــتر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه رســانه هــای بخصــوص 
ــا  ــروس کرون ــث وی ــه بح ــی ب ــای خارج ــانه ه رس
ــرای  ــردم ب ــوم م ــث هج ــد و باع ــی زنن ــن م دام
ــن  ــی از ای ــت: بخش ــان داش ــوند، بی ــد می ش خری
رفتــار طبیعــی اســت، امــا مــازاد خریــد قطعــا باعــث 

ــود.  ــی ش ــردم م ــدن م ــرر ش متض
ــر صنعــت دســتور داده  ــان اینکــه وزی ــا بی وی ب
انــد کــه شــرکت بازرگانــی دولتــی و امــور دام 
بــدون محدودیــت کاال بــه بــازار تزریــق کنــد افــزود: 
ــن و  ــه ، تامی ــی در بحــث تهی ــچ نگران ــن هی بنابرای

ــدارد.  ــع وجــود ن توزی
وی بــا بیــان اینکــه تقاضــا بــرای برخــی کاالهــا 

هیجانــی اســت بیــان داشــت: برنامــه تنظیــم بــازار 
شــب عیــد در ســه بخــش تامیــن، توزیــع و نظــارت 
انجــام شــده و بــرای نیــاز شــب عیــد تــدارک شــده 

اســت.
ــی  ــور بازرگان ــت در ام ــر صنع ــام وزی ــم مق قای
افــزود: در حــال حاضــر یکــی از مســائل و مشــکالت 
ــای اساســی در  ــو و رســوب بیــش از حــد کااله دپ
بنــادر جنوبــی و شــمالی کشــور اســت کــه مشــخصا 
ــروز  ــور ام ــاون اقتصــادی رئیــس جمه ــر مع در دفت
ــی  ــزار  م ــوب کاال برگ ــا رس ــه ب ــه ای در رابط جلس

شــود.
مـــدرس خیابانـــی بـــا اشـــاره بـــه وارد شـــدن 
ـــای  ـــد کااله ـــرای خری ـــردم ب ـــف م ـــای مضاع تقاض
ـــروس  ـــی از وی ـــل نگران ـــه دلی ـــازار ب ـــه ب ـــی ب اساس
ــث  ــی باعـ ــن نگرانـ ــی از ایـ ــت: بخشـ ــا گفـ کرونـ
ــد  ــرای خریـ ــگاهها بـ ــه فروشـ ــردم بـ ــوم مـ هجـ
حبـــس  را  نقدینگـــی  و  ســـرمایه  از  بخشـــی 
ــل  ــه دلیـ ــا بـ ــت کاالهـ ــن اسـ ــد و ممکـ می کنـ
ــر بـــودن قابـــل  نگهـــداری نباشـــد،  ــاد پذیـ فسـ
بـــه همیـــن دلیـــل بـــه اصنـــاف، فروشـــگاههای 
و  بـــار  تـــره  و  میـــوه  میادیـــن  زنجیـــره ای، 
واحدهـــای صنفـــی ابـــالغ کرده ایـــم کـــه بـــدون 
ـــر  ـــردم در ه ـــا م ـــد ت ـــع کنن ـــت کاال توزی محدودی
ـــود را  ـــاج خ ـــد مایحت ـــتند بتوانن ـــه خواس ـــان ک زم

بـــدون دغدغـــه تامیـــن کننـــد.

نگرانی برای تامین کاالی عید وجود ندارد 

ــت ارز  ــش قیم ــه افزای ــان اینک ــا بی ــادی ب ــناس اقتص ــک کارش ی
ــت،  ــه اس ــر جامع ــم ب ــی حاک ــو روان ــی از ج ــر ناش ــای اخی در روزه
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــای رئی ــه گفته ه ــه ب ــا توج ــرخ ارز ب ــت: ن گف

 . د د بر می گــر
ــش  ــل افزای ــورد دالی ــحاق در م ــی اس ــارس،  یحی ــزارش ف ــه گ ب
قیمــت ارز در روزهــای اخیــر گفــت: افزایــش قیمــت ارز ناشــی از جــو 
روانــی حاکــم بــر جامعــه بــر اثــر شــرایط سیاســی کشــور، انتخابــات و 

ــی ناشــی از مســاله FATF اســت.  همچنیــن جــو روان
وی  افــزود: عــالوه  بــر ایــن نزدیــک شــدن بــه ایــام عیــد نــوروز و 

افزایــش تقاضــا هــم عامــل دیگــر افزایــش قیمــت ارز اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه وجــود نقدینگــی در جامعــه 
بــه عنــوان یکــی از عوامــل افزایــش قیمــت ارز گفــت: در حــال حاضــر 
٩0 درصــد از نقدینگــی در دســت ١0 درصــد از جامعــه اســت کــه ایــن 
ــل  ــر منتق ــوزه دیگ ــه ح ــوزه ب ــک ح ــود را از ی ــوه خ ــا وج ــراد دائم اف

می کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه در جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم، گفــت: وقتــی 
دشــمن از قضیــه کرونــا اســتفاده سیاســی و انتخاباتــی می کنــد قطعــا 
در خصــوص قیمــت ارز و افزایــش تــورم هــم طراحــی خــود را انجــام 

می دهــد. 

ــه اینکــه از زمــان ریاســت  ــا توجــه ب آل اســحاق  اظهــار داشــت: ب
عبدالناصــر همتــی بــر بانــک مرکــزی شــاهد گفتــار و کــردار واحــدی 
بوده ایــم بنظــرم  ایــن بــار هــم گفتــه هــای رئیــس کل بانــک مرکــزی 
ــذرا  ــن شــرایط گ ــق شــود و ای ــا کاهــش قیمــت ارز محق در رابطــه ب

خواهــد بــود. 
ــاره  ــزی درب ــک مرک ــس کل بان ــارات رئی ــه اظه ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــس کل بان ــت: رئی ــت گف ــت نیس ــت ارز دور از حقیق ــش قیم کاه
مرکــزی هشــدار داده کــه مــردم فریــب فضــای فعلــی افزایــش قیمــت 

ــد.  ارز را نخورن
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــش  ــری در افزای ــه تاثی ــا FATF هیچگون ــه ب ــر در رابط ــات اخی اتفاق
قیمــت ارز نداشــته اســت، گفــت: تحریم هــا اثــرات خــود را کامــال بــر 
ــران در  ــن ای ــرار گرفت ــن ق ــا گذاشــته اســت و بنابرای ــط بانکــی م رواب
ــادالت بانکــی  ــر مب ــد ب ــر جدی ــه تاثی لیســت  ســیاه FATF هیچگون

مــا نداشــته اســت. 

وزیــر صمــت گفــت: مجــوز واردات ماســک صــادر شــده و از طریــق 
بانــک مرکــزی ارز مــورد نیــاز آن را تامیــن خواهیــم کــرد. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، رضــا رحمانــی وزیــر صمــت 
بــا اشــاره بــه ذخیــره و ظرفیــت تولیــدی مناســب کشــور گفــت: در ١0 
ماهــه امســال حــدود ٢0 درصــد افزایــش تولیــد داشــته ایم و مشــکلی 
ــا قیمــت  ــث شــده ت ــا باع ــروس کرون ــدارد؛ ورود وی ــا وجــود ن در مبن

برخــی اقــالم تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد.
او بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت لیمــو تــرش و مــوارد از ایــن قبیــل 
گفــت: ایــن اتفاقــات ناشــی از فضــا ســازی  هــای دشــمن اســت، گاهــی 
ــد.  ــی را فرصــت ســودآوری می دانن ــن اتفاقات برخــی ســودجویان چنی
ســتاد های تنظیــم بــازار بهتــر اســت بــا شــخص اســتاندار برگــزار شــده 
ــد. روســای ســازمان های  و چنیــن مــواردی مــورد ارزیابــی قــرار بگیرن

صمــت اســتان ها بایــد پیگیــر امــور باشــند.
رحمانــی تصریــح کــرد: یکــی از عوامــل بســیار مهمــی کــه وجــود دارد 
عرضــه بــه موقــع اســت؛ بــرای مثــال کمبود شــکر وجــود نــدارد، امــا عرضه 

نامناســب و بــا تاخیــر می توانــد منجــر بــه ایجــاد اختــالل در بــازار شــود.

وجود 1۴ واحد تولید ماده ضدعفونی کننده
ــت  ــا را تح ــام دنی ــا تم ــروس کرون ــرد: وی ــح ک ــت تصری ــر صم وزی
تاثیــر قــرار داده اســت؛ مــا ذخیــره مناســبی از اقــالم مختلــف داریــم و 
ــا مصــارف روزمــره  مشــکلی ایجــاد نخواهــد شــد؛ تولیــد واحد هایــی ب
و اقــالم مختلــف بــا ایــن ویــروس بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. ١4 
ــه هــر یــک  ــم و ب ــی کننــده داری واحــد تولیــد کننــده مــاده ضدعفون
توجــه ویــژه داشــتیم. مــا 70 تولیــد کننــده مــواد شــوبنده داریــم. تنهــا 
مشــکل مــا ماســک بــود کــه تصمیــم وزارت بهداشــت توزیــع رایــگان 

ــوم پزشــکی اســت. ــن دانشــگاه های عل آن بی
ــود را  ــد خ ــوط تولی ــدی خط ــای تولی ــیاری از واحد ه ــت: بس او گف

بــرای تولیــد اقــالم مــورد نیــاز مــردم تغییــر داده و ظرفیــت تولیــد خود 
را افزایــش داده انــد؛ حتــی برخــی از آن هــا انگیــزه بــرای توزیــع رایــگان 
ــان  ــا در می ــا م ــد ب ــد. واحد هــای تولیــدی هــر مشــکلی کــه دارن دارن

ــم کــرد. ــان وارد خواهی ــن زم گذاشــته و در کم تری
رحمانــی بیــان کــرد: تشــکیل صــف بــا افزایــش مراجعــه موضوعــی 
طبیعــی اســت؛ تولیــد شــوینده و ضدعفونــی کننــده ٢ برابــر و فعالیــت 
کارخانجــات ٣ شــیفته شــده اســت. مــردم هــم بایــد همــراه بــوده و بــه 
هــم کمــک کننــد. حتــی مجــوز واردات ماســک صــادر شــده و از طریق 

ــرای  ــم ب ــازرس مقی ــرد. ب ــم ک ــن خواهی ــزی ارز آن را تامی ــک مرک بان
واحد هــای تولیــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه دنبــال کنتــرل 

دقیــق تولیــد هســتیم.
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــد از ای ــرد: بع ــح ک ــت تصری ــر صم وزی
ــه  ــرای تهی ــن موضــوع را ب ــم شــد و در طــول ســال ای مواجــه خواهی
اقــالم اساســی در نظــر گرفته ایــم. بــدون شــک عــدم عرضــه در چنیــن 
شــرایطی بزرگتریــن تخلــف اســت و تقاضــا داریــن کــه افــراد خاطــی را 
بــه ســرعت معرفــی کــرده و ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد.

جو روانی موجب افزایش قیمت ارز شد 

رحمانی:

واردات ماسک آزاد شد 

ــاره  ــا اش ــس ب ــادی مجل عضــو کمیســیون اقتص
ــه  ــه بودج ــوص الیح ــوالت در خص ــن تح ــه آخری ب
ســال ١٣٩٩ گفــت: بــر اســاس توافــق انجــام شــده 
ــیون  ــه کمیس ــت ب ــای دول ــه ج ــه ب ــه بودج الیح
تلفیــق خواهــد رفــت و بــا شــروع جلســات مجلــس 
ــه در  ــه بودج ــال الیح ــان س ــا پای ــد، ت ــه بع از هفت

ــی شــود.  ــف م ــن تکلی ــس تعیی مجل
ــی  در  ــر کریم ــی اکب ــنیم، عل ــزارش تس ــه گ ب
ــه موضــوع رد کلیــات الیحــه بودجــه در  واکنــش ب
ــودم  ــده خ ــت: بن ــته مجلس،گف ــه روز گذش جلس
ــی  ــوده ام ول ــه ٩٩ ب ــه بودج ــن الیح ــزو منتقدی ج
ــده  ــور، رای بن ــاص کش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ب
موافــق بــود و مخالــف رای نــدادم امــا دالیلــی کــه 
ــدم شــفافیت در  ــد، بحــث ع ــه کردن ــن اقام مخالفی
ــه  ــفافیت در الیح ــدم ش ــیون و ع ــزارش کمیس گ
ــار  ــامان انتش ــت نا به س ــن وضعی ــه و همچنی بودج
ــق انتشــار اوراق  ــت از طری ــی دول ــن مال اوراق، تامی
ــزوم تقویــت عدالــت محــوری در بودجــه  و بحــث ل
بــود بــه ویــژه بــرای نظــام پرداختهــا بــرای حقــوق 
ــت ١٥  ــرخ ثاب ــه ن ــرا ک ــاغلین و بازنشســتگان چ ش
درصــد از نظــر بســیاری از افــراد عادالنــه نیســت و 

ــود. ــه ب ــن زمین ــر در همی ــای دیگ ــث ه بح
کریمــی در خصــوص ادامــه رونــد بررســی الیحــه 
ــروز  ــه ام ــی ک ــق تصمیم ــت: طب ــه ٩٩ گف بودج
ــا  ــد ت ــث ش ــورد آن بح ــه و در م ــس گرفت در مجل
ــه  ــددا ب ــه مج ــه بودج ــکاالت الیح ــع اش ــرای رف ب
کمیســیون تلفیــق ارجــاع شــود و مقــرر شــد 
ــه نظــرات مخالفیــن،  ــا عنایــت ب ایــن کمیســیون ب

ــد. ــری کن ــه را بازنگ ــددا الیح مج
ــه کمیســیون  ــن شــد ک ــر ای ــرار ب ــزود، ق وی اف
ــری را  ــه کار بازنگ ــن هفت ــی ای ــه ط ــق بودج تلفی
انجــام دهــد و بــرای یکشــنبه هفتــه آینــده مجــدد 
گــزارش کمیســیون کــه بازنگــری شــده بــه صحــن 

ــه شــود. مجلــس ارائ
احتمــال  خصــوص  در  اراک  مــردم  نماینــده 
تصویــب الیحــه بودجــه پیــش از پایــان ســال 
١٣٩٨ گفــت، انشــااهلل اگــر یکشــنبه آینــده گــزارش 
بازنگــری شــده کمیســیون مجلــس مجــدد بــه 
ــدگان  ــوی نماین ــات آن از س ــد و کلی ــن بیای صح

ــرعت  ــه س ــه کار ب ــد هســت ک ــود، امی ــب ش تصوی
ــه  ــد ب ــن فراین ــو  ای ــش از ســال ن ــرود و پی ــو ب جل

ــود. ــب ش ــه تصوی ــه بودج ــد و الیح ــام برس اتم
وی در خصــوص رویکــرد مثبــت مجلــس در قبــال 
ــالح  ــرای اص ــه ٩٩ ب ــه بودج ــاع الیح ــت و ارج دول
ــه  ــت آن ب ــای بازگش ــه ج ــق ب ــیون تلفی ــه کمیس ب
دولــت گفــت: بنــده از منتقدیــن الیحــه دولــت بــوده 
و هســتم امــا بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و وضعیــت 
ــی  ــان کوتاه ــم و زم ــرار داری ــه در آن ق ــی ک خاص
ــد در ســال آینــده  ــا شــروع کار مجلــس جدی کــه ت
ــات الیحــه  ــه کلی ــدادن ب ــده، عمــال رای ن ــی مان باق

ــرار  ــری ق ــرایط پیچیده ت ــور را در ش ــه کش ــز آنک ج
ــذارد  ــت بالتکلیفــی می گ ــا را در وضعی می دهــد و م
ــه توجــه داشــت  ــن نکت ــه ای ــد ب ــود. بای ــوب نب مطل
کــه در شــرایط امــروز کشــور مدیریــت امــور جــاری 
بــدون  بودجــه  مشــکالتی ایجــاد می کنــد کــه ایــن 
موضــوع را بــه مصلحــت نمی دانیــم. بــر همیــن 
ــش  ــق دادم و پی ــده رای مواف ــه بن ــود ک ــاس ب اس
ــه رای  ــات الیح ــده کلی ــه آین ــود هفت ــی می ش بین

ــد. ــت کن ــدگان را دریاف مثبــت نماین
بــه  بااشــاره  اقتصــادی،  کمیســیون  عضــو 
ــرای ارجــاع الیحــه  ــس ب ــر مجل ــدام اخی ــه، اق اینک
ــت  ــه دول ــک ب ــا کم ــق الزام ــیون تلفی ــه کمیس ب
محســوب نمی شــود، گفــت:  در واقــع ایــن تصمیــم 
بــه نوعــی جلوگیــری از نوعــی بالتکلیفــی اســت کــه 
اتفــاق می افتــد، بــه هــر حــال بــا توجــه بــه شــرایط 
ــاق  ــه اتف ــد ک ــی می ش ــش بین ــه پی ــخصی ک نامش
بیافتــد نظــر برخــی از نماینــدگان ایــن بــود کــه مــا 

ــم. ــرار نگیری ــت ق ــن وضعی در ای
ــرات  ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
گســترده در مجلــس یازدهــم و لــزوم  تغییــر برخــی 
ــده  ــس آین ــا مجل ــم ت ــر کنی ــد صب ــت: بای وزرا گف
ــس  ــل مجل ــوه تعام ــع نح ــرد و آن موق ــکل بگی ش
آینــده بــا دولــت و تصمیــم گیــری در مــورد وزرایــی 
کــه ضعیــف و ناکارآمــد هســتند، مشــخص شــود.

وی افــزود، امــا بــه هــر حــال بایســتی تغییــرات 
الزم در دولــت اعمــال شــود تــا وزرای مطلــوب 
ــور از چالشــهای موجــود  ــرای عب ــات الزم را ب اقدام

ــد. ــرار دهن ــتور کار ق در دس

بالتکلیفی بودجه به نفع کشور نیست 

خوانساری در نامه ای به جهانگیری:
مانع قطع صادرات شوید

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران در نامــه ای از 
ــا  ــرد ت ــت ک ــوری درخواس ــاون اول رئیس جمه مع
ــکاری  ــا هم ــرزی ب ــه م ــاد قرنطین ــه ایج ــبت ب نس
ــی  ــازمان جهان ــارت س ــا نظ ــه، راه و ب وزارت خارج

ــود. ــدام ش ــت اق بهداش
بـه گـزارش مهر، مسـعود خوانسـاری رئیـس اتاق 
بازرگانـی تهـران طـی نامـه ای از اسـحاق جهانگیری 
معـاون اول رئیس جمهـوری خواسـت تـا نسـبت بـه 
ایجـاد قرنطینـه مرزی با همـکاری وزارت خارجه، راه 

و بـا نظـارت سـازمان جهانی بهداشـت اقـدام کنند.
ــه  ــه قرنطین ــت ک ــرده اس ــد ک ــاری تاکی خوانس
قطــع  اجراســت.  قابــل  هــم  راننــدگان  بــرای 
ــی آنهــم  ــه اقتصــاد مل صــادرات خســارت جــدی ب

در مــاه پایانــی ســال وارد می کنــد.
گفتنــی اســت؛ تاکنــون دولت هــای ترکمنســتان، 
افغانســتان، کویــت، ترکیــه، پاکســتان و ارمنســتان 
ــراق هــم  ــران بســته اند و ع ــا ای مرزهــای خــود را ب
ــوع  ــی را ممن ــی و عراق ــاع ایران ــروج اتب ورود و خ
کــرده و راننــدگان کامیــون نیــز بــرای عبــور از مــرز 
ــد  ــروس جدی ــه کروناوی ــوط ب ــات مرب ــد آزمایش بای

ــد. )COVID-١٩( را بدهن

زنگنه :
هنوز در مورد سهمیه بنزین نوروز 

تصمیمی گرفته نشده است 

وزیــر نفــت گفــت: هنــوز تصمیمــی در خصــوص 
بنزیــن نــوروزی گفتــه نشــده و چهارشــنبه تکلیــف 

ایــن موضــوع مشــخص مــی شــود. 
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  زنگنــه 
وزیــر نفــت در حاشــیه در نشســت بــا رؤســای 
دانشــگاه های طــرف قــرارداد صنعــت نفــت در 
دســت  پاییــن  تحقیقاتــی  انســتیتوهای  حــوزه 
دانشــگاه ها در جمــع خبرنــگاران مبنــی بــر تعییــن 
تکلیــف ســهمیه بنزیــن نــوروز گفــت:در حــال 
ــاره نشــده اســت. ــن ب ــری درای ــم گی حاضــر تصمی

او در ادامــه بــا اشــاره بــه جلســه روز چهارشــنبه 
ــزود  ــوروز اف ــن ن ــی بنزی ــم نهای ــوص تصمی در خص
:تــا آن روز نمــی شــود اظهارنظــری کــرد و مــا هــم 
اجــرا کننــده تصمیمــات هســتیم و ایــن امــر دســت 

ماهــم نیســت.
ــا  ــارزه ب ــه مب ــاره ب ــا اش ــه ب ــت در ادام ــر نف وزی
کرونــا در صنعــت نفــت افــزود:در حــال حاضــر همــه 
ــت  ــازمان بهداش ــی س ــتی و درمان ــای بهداش تیم ه
و درمــان صنعــت نفــت در مراکــز چهارده گانــه 
برگــزاری  بــا  و  هســتند  آماده بــاش  حالــت  در 
کالس هــای آموزشــی بــرای جمعیــت زیــر پوشــش، 
ــن  ــگیری از ای ــتای پیش ــم در راس ــای مه توصیه ه

ــد. ــه می دهن ــاری را ارائ بیم
اوادامــه داد: ایــن ســازمان اعــالم کــرد از همــان 
ــرای نخســتین  ــا ب ــروس کرون ــان کــه شــیوع وی زم
برگــزاری  شــد،  دیــده  چیــن  ووهــان  در  بــار 
پمفلت هــای  توزیــع  و  آموزشــی  کالس هــای 
ــاری  ــن بیم ــگیری از ای ــور پیش ــف را به منظ مختل
در برنامــه قــرار داده بــود و اکنــون نیــز تمــام مراکــز 

تابــع ســازمان در حالــت آماده بــاش هســتند.

اقتصاد

از سوی بانک مرکزی به بانک ها
دستورالعمل تسهیل تسویه بدهی 

بدهکاران بانکی ابالغ شد

بانــک مرکــزی دســتورالعمل اجرایــی قانــون 
ــی  ــبکه بانک ــکاران ش ــی بده ــویه بده ــهیل تس تس

ــرد.  ــالغ ک ــور را اب کش
ــور  ــه منظ ــزی ب ــک مرک ــر، بان ــزارش مه ــه گ ب
ــون تســهیل تســویه  ــرر در »قان اجــرای تکلیــف مق
ــر  ــور«، دای ــی کش ــبکه بانک ــکاران ش ــی بده بده
ــده  ــون یادش ــی قان ــتورالعمل اجرای ــن دس ــر تدوی ب
از  تولیــدی  تســهیالت  تشــخیص  بــر  مشــتمل 
غیرتولیــدی توســط ایــن بانــک، دســتورالعمل مــورد 

ــرد. ــالغ ک ــی اب ــبکه بانک ــه ش ــاره را ب اش
مـورخ   ٣٥٩  .٩٨070 شـماره  بخشـنامه  پیـرو 
تسـهیل  »قانـون  ابـالغ  موضـوع   ١  .١٣٩٨0.  ١7
کشـور«  بانکـی  شـبکه  بدهـکاران  بدهـی  تسـویه 
و بـه منظـور اجـرای تکلیـف مقـرر در قانـون مـورد 
اشـاره دایـر بـر تدویـن دسـتورالعمل اجرایـی قانون 
یادشـده، مشـتمل بر تشـخیص تسـهیالت تولیدی از 
غیرتولیدی توسـط این بانک، »دسـتورالعمل اجرایی 
قانون تسـهیل تسـویه بدهـی بدهکاران شـبکه بانکی 
کشـور« مصـوب جلسـه مـورخ ٢٨  .١١  .١٣٩٨ هیأت 
عامـل بانـک مرکـزی، بـه شـبکه بانکـی ابـالغ شـد.

اشـاره  مـورد  دسـتورالعمل   )٢( مـاده  براسـاس 
کـه  ریالـی  اعطایـی  تسـهیالت  از  ناشـی  مطالبـات 
قرارداد مالک محاسـبه آن در سـامانه سمات صرفاً در 
بخش هـای اقتصادی کشـاورزی، شـکار و جنگلداری؛ 
و  سـاختمان  صنعـت؛  معـادن؛  اسـتخراج  شـیالت؛ 
تأمیـن بـرق، آب و گاز بـا هدف ایجاد، توسـعه، تأمین 
سـرمایه در گـردش و تعمیـرات طبقـه بنـدی شـده 

باشـد، مشـمول مفـاد ایـن دسـتورالعمل اسـت.
ثبــت  و  اخــذ  می شــود،  تأکیــد  پایــان  در 
ــن  ــی تعیی ــت قانون ــان در مهل ــت متقاضی درخواس
و  اســت  الزامــی  جــاری(  ســال  )پایــان  شــده 
ــرش  ــع از پذی ــد مان ــی نبای ــل و توجیه ــچ دلی هی
درخواســت متقاضیــان شــود. دســتورالعمل مذکــور 

را اینجــا مشــاهده کنیــد.

دانشمندان چینی موفق به ساخت 
واکسن خوراکی کرونا شدند 

بــه گــزارش گلوبــال تایمــز، دانشــمندان دانشــگاه 
ــاخت  ــه س ــق ب ــن موف ــی پک ــن در نزدیک تیانجی

ــده اند.  ــا ش ــروس کرون ــی وی ــن خوراک واکس
ــی از  ــوان، یک ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اســاتید دانشــگاه تیانجیــن در نزدیکــی پکــن اعــالم 
کــرد ایــن دانشــگاه موفــق بــه ســاخت واکســن 
ــن  ــالم ای ــق اع ــده اند. طب ــا ش ــد کرون ــی ض خوراک
دانشــگاه ایــن واکســن همچنیــن می توانــد بــه عنــوان 
یــک درمــان بالقــوه بــرای بیمــاران آلــوده باشــد. بــه 
گفتــه ایــن رســانه، یکــی از مبتالیــان چهــار دوز از این 
ــوارض  ــچ ع ــون هی ــرده و تاکن واکســن را اســتفاده ک

ــه نداشــته اســت. ــی را تجرب جانب
بــه گفتــه گلوبــال تایمــز ایــن واکســن خوراکــی 
از ساکارومایســس ســرویزیا بــه عنــوان حامــل مــواد 
غذایــی اســتفاده مــی کنــد و پروتئین موجــود در آن، 
ویــروس کرونــا را شناســایی کــرده  و بــا تولیــد آنتــی 
ــا ایــن ویــروس می پــردازد. در  بادی هــا بــه مبــارزه ب
حــال حاضــر ایــن دانشــگاه بــه دنبــال شــرکای الزم 

بــرای انجــام کارآزمایــی بالینــی اســت.

دلنوشته
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قطعه یک آزادراه تهران-شمال 

در حالــی قــرار اســت قطعــه یــک آزادراه تهــران-
ــاح  ــور افتت ــس جمه ــور رئی ــا حض ــروز ب ــمال ام ش
شــود کــه وزیــر راه از کاهــش ٥000 تومانــی نــرخ 
ــه  ــن قطع ــای ســواری از ای ــور خودروه ــوارض عب ع

ــی خبــر داد.  ــا دســتور روحان ب
ــا اشــاره  ــزارش تســنیم، محمــد اســالمی ب ــه گ ب
ــوص  ــوری در خص ــس جمه ــی رئی ــاس تلفن ــه تم ب
قطعــه یــک آزادراه تهران-شــمال، اظهــار کــرد: رئیــس 
جمهــور در ایــن تمــاس تلفنــی دســتور کاهــش ٥هزار 
ــرخ عوارضــی منطقــه یــک آزادراه تهــران- ــی ن تومان

شــمال بــرای خودروهــای ســواری را صــادر کــرد.
ــرای  ــرخ عوارضــی ب وی افــزود: برایــن اســاس، ن
خودروهــای ســواری در روزهــای عــادی بــه ٢0 
ــه ٣0 هــزار  ــرای روزهــای پیــک ب هــزار تومــان و ب

ــد. ــش می یاب ــان کاه توم
بــه گــزارش تســنیم، تــا پیــش از مکالمــه رئیــس 
جمهــوری بــا وزیــر راه و شهرســازی، نــرخ عوارضــی 
منطقــه یــک آزادراه تهران-شــمال طبــق هماهنگــی 
ــادی ٢٥  ــای ع ــای ســواری در روزه ــرای خودروه ب
ــزار  ــک ٣٥ ه ــای پی ــرای روزه ــان  و ب ــزار توم ه

تومــان تعییــن شــده بــود.
نــرخ عــوارض عبــور بــرای وانــت ٣٥هــزار تومان، 
ــزار  ــوس 4٥ ه ــان و اتوب ــزار توم ــوس 40 ه مینی ب

تومــان  تعییــن شــده اســت.
قـرار اسـت با حضـور رئیس جمهـور  قطعه یـک آزاد 
راه تهـران شـمال رسـما افتتـاح شـود. بـه ایـن ترتیب با 
احتسـاب قطعـه 4 ایـن پـروژه،  حـدود ٢4 سـال پس از 
واگذاری ساخت آزادراه تهران-شمال به بنیاد مستضعفان 

٥0 درصـد آن بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

بازداشت عامل تهیه و توزیع 
قرص های غیر مجاز

ــاز  ــر مج ــای غی ــع قرص ه ــه و توزی ــل تهی عام
ــد. ــت ش ــن« بازداش در«قای

بازداشــت عامــل تهیــه و توزیــع قرص هــای 
ــه گــزارش گــروه اســتان هــای باشــگاه  غیــر مجازب
،  ســرهنگ زال  از بیرجنــد  خبرنــگاران جــوان 
ــت:  ــن گف ــی شهرســتان قای ــده انتظام ــی فرمان بیک
ــهر  ــه صــورت گســترده در ســطح ش ــه ب ــردی ک ف
ــرد،  ــع می ک ــه و توزی ــر مجــاز تهی ــرص غی ــن ق قای

ــد. ــی ش ــع قضائ ــل مراج ــتگیر و تحوی دس
او  افـزود: بـا دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر این که 
فـردی بـه هویت معلـوم اقدام به تهیـه و توزیـع دارو های 
غیـر مجـاز در سـطح شـهر قایـن می کنـد، موضـوع در 
دسـتور کار مأموران انتظامی این شهرسـتان قـرار گرفت.

ــاعت ها  ــس از س ــت: پ ــی گف ــرهنگ زال بیک س
کار اطالعاتــی و تعقیــب و مراقبــت و محــرز شــدن 
ــی  ــی تیم ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــه، ب ــر واصل خب
از مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر و عوامــل 
انتظامــی بــه آدرس شناســایی شــده اعــزام شــدند.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان قاین گفــت: مأموران 
بــا رعایــت موازیــن شــرعی و قانونــی و رعایــت حقــوق 
شــهروندی وارد منــزل متهــم شــدند کــه در بازرســی 
از محــل تعــداد ٢ هــزار ٣٩٣ عــدد انــواع قــرص غیــر 

مجــاز کشــف و متهــم دســتگیر شــد.
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه متهــم بــا تشــکیل پرونــده 
ــا  ــر مبــارزه جــدی ب بــه مقــام قضائــی معرفــی شــد، ب
توزیــع کننــدگان غیر مجــاز دارو تأکید کــرد و افــزود: در 
ایــن زمینــه پلیــس بــا تمــام تــوان بــا متخلفــان و توزیع 
کننــدگان غیرمجــاز مقابلــه می کنــد و بر همین اســاس 
تشــدید اقدامــات مقابلــه ای در ایــن حــوزه، همــواره یکی 

از اولویت هــای کاری مهــم پلیــس بــه شــمار مــی رود.

جزئیات طرح ترافیک سال ۹۹

مدیـر واحـد سـاماندهی محـدوده هـا و طـرح هـای ترافیکـی سـازمان 
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهران جزئیـات طرح ترافیک در سـال 

٩٩ را تشـریح کرد. 
بـه گـزارش ایسـنا، عمـار سـعیدیان فر در پاسـخ بـه این سـوال که در 
سـال ٩٩ بخشـنامه یـا دسـتورالعملی بـرای طـرح ترافیک داریم یـا خیر؟ 
گفـت: مـا الیحـه ای را بـه شـورای شـهر تهـران بردیـم کـه بـا اصالحاتی 

مصوب شـد.
وی افـزود: طـرح ترافیـک سـال ٩٩ بـه جز تغییـرات قیمتـی و اجرایی 
از لحـاظ ماهیتـی و محـدوده ای هیـچ تفاوتـی با طـرح ترافیک سـال ٩٨ 

نخواهد داشـت.
مدیـر واحـد سـاماندهی محـدوده هـا و طـرح هـای ترافیکـی سـازمان 
حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران بـا اشـاره به ایـن تفاوتهـا بیان 
کـرد: معاینـه فنی در سـال جـاری ٢٥ درصد تخفیف داشـت که در سـال 
٩٩ بـه ٣0 درصـد مـی رسـد، از نظـر قیمـت هم بـرای افرادی کـه معاینه 
فنـی دارنـد ٢١ درصـد و بـرای افرادی کـه معاینه فنـی برتر دارنـد ١٣,٥ 

درصـد افزایش داشـته اسـت.
ایـن مقـام مسـئول تأکیـد کـرد: شـهروندان بـرای تـردد در محـدوده 
ترافیـک بـا توجـه بـه رأی دیوان عدالت و سـایر مسـائل باید تـردد خود را 
قبـل از ورود بـه محـدوده رزرو کـرده و تـا سـاعت ٦ صبـح آن روز هم می 
تواننـد رزرو خـود را کنسـل کننـد و اگـر هـم کار واجبـی پیش آمـد و به 
محـدوده وارد شـدند بایـد تـا ١٢ شـب همان روز ترددشـان را در سـامانه 

رزرو کننـد در غیـر ایـن صـورت مشـمول تخفیف نخواهند شـد.
سـعیدیان فـر همچنیـن گفـت: مـا سیسـتم رزروهـا را قبـل از شـروع 
هفتـه یعنـی روز چهارشـنبه بـاز مـی کنیـم تـا شـهروندان کار رزرو خود 

را انجـام دهنـد.
وی یـادآور شـد: تـردد در محـدوده آلودگـی هـوا نیـز همان عـدد ٢0 روز 
تـردد رایگان اسـت و بـرای تردد بیشـتر از ٢0 روز باید هزینه پرداخت شـود.

سـعیدیان فـر بـا اشـاره بـه اینکـه قوانیـن سـاکنین محـدوده طـرح 
ترافیک مشـابه همان قوانین سـال ٩٨ اسـت بیان کرد: سـاکنین محدوده 
مـی تواننـد قبـل از سـاعت ٨:٣0 دقیقـه صبـح یـک ورود و بعد از سـاعت 
١7 یـک خـروج رایـگان داشـته باشـند و بیـن این سـاعات هم بـرای آنها 

نصـف قیمت اسـت.
وی اضافـه کـرد: همچنین کسـانی کـه در ایـن محدوده مسـتاجرند نیز 
مـی تواننـد اجـازه تمدیـد را بـه اداره دفتـر خدمـات الکترونیک شـهرداری 
تهـران ارائـه کننـد و مالـکان نیـز اگـر عـواض نوسـازی خـودرو را پرداخت 

کننـد بـه صـورت اتومـات بـرای آنهـا تمدید خواهد شـد.
سـعیدیان فـر کـه در یـک برنامـه رادیویی صحبـت می کـرد، درخصوص 
وضعیـت ترافیکـی روزهـای پنجشـنبه در سـال ٩٩ عنـوان کرد: ما در سـال 
جدید همچون سـال ٩٨ پنجشـنبه ها طـرح ترافیک نداریـم و فقط محدوده 
کنتـرل آلودگـی هـوا را داریـم کـه از سـاعت ٦:٣0 دقیقـه صبح تـا ١٣ ظهر 
اعمـال مـی شـود و بـرای شـهروندانی هـم کـه روز پنجشـنبه وارد محـدوده 

شـوند فقـط یـک روز از ٢0 روز تـردد رایـگان آنها کاسـته خواهد شـد.

نفوذ آب به زیر اتوبان پاسداران 
محتمل است

رییــس کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای 
اســالمی شــهر تبریــز گفــت: بــه دنبــال ریــزش کــوه 
در حاشــیه اتوبــان پاســداران، احتمــال نفــوذ آب بــه 

زیــر ایــن اتوبــان وجــود دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، فریــدون بابایی اقــدم در گفــت و 
گویــی در خصــوص بازدیــدش از محــل ریزش کــوه در 
اتوبــان پاســداران، اظهــار کــرد: ریــزش کــوه در اتوبــان 
ــن علــی و  پاســداران، پــس از تفرجــگاه کــوه عــون ب
نرســیده بــه خروجــی شــهرک ارم اتفــاق افتــاده کــه 
باعــث تخریــب کانــال جمــع آوری آب های ســطحی و 

گاردریــل حاشــیه اتوبــان شــده اســت.
همــراه  بــه  گذشــته  روز  صبــح  افــزود:  وی 
ــکاران  ــی و هم ــن عل ــون ب ــازمان ع ــل س مدیرعام
ــل  ــن مح ــدی از ای ــک بازدی ــه ی ــهرداری منطق ش
انجــام دادیــم و تصمیماتــی بــرای رفــع خطــر از ایــن 

ــد. ــه ش ــه گرفت ناحی
بابایــی ادامــه داد: طــی چنــد مــاه گذشــته، یکــی 
از پیمانــکاران پــروژه رفــع خطــر از ضلــع شــرقی کوه 
ــاس  ــر اس ــود و ب ــرده ب ــرا ک ــی را اج ــن عل ــون ب ع
ــن  ــکار در ای ــان پیمان ــز،  هم ــهردار تبری ــتور ش دس
ناحیــه مســتقر شــده تــا رفــع خطــر را انجــام دهــد.

وی از انحــراف دکل هــای شــرکت ایرانســل و بــرق 
طــی ایــن ریــزش کــوه خبــر داد و گفــت: ایــن احتمال 
وجــود دارد کــه تجمــع آبــی کــه موجــب رواندگــی و 
حرکــت دامنــه ای شــده اســت، باعــث تجمــع آب در 
زیــر اتوبــان هــم شــده باشــد بنابرایــن طــی صحبتــی 
بــا آقــای شــهردار، درخواســت کــرده ام کــه بــه طــور 
ســریع اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام شــود تــا نفــوذ 

یــا عــدم نفــوذ آب بــه زیــر اتوبــان مشــخص شــود.
ــه ســه ســال پیــش ١٦  ــی اســت ک ــن در حال ای
میلیــارد تومــان بــرای بازســازی ایــن اتوبــان هزینــه 
ــا عمــق  ــراه ت ــای بزرگ شــد و در برخــی قســمت ه

ــرداری انجــام شــد. ســه متــری خاکب
اتوبــان پاســداران کمربنــدی شــمالی شــهر تبریــز 
ــران و  ــز - ته ــی آزادراه تبری ــه ارتباط ــوده و حلق ب

ــا محســوب مــی شــود.  ــز - جلف تبری

مدیرکل مدیریت بحران لرستان خبر داد:
آماده باش ۴2 گردان و 56 گروه 

جهادی سپاه لرستان برای مقابله با سیل

مدیـرکل مدیریت بحران لرسـتان گفت: سـپاه حضـرت ابوالفضل )ع( با 
ظرفیـت 4٢ گـردان، ٥٦ گـروه جهادی و 4 مؤسسـه قـرارگاه خاتم االنبیاء 

)ص( بـا تجهیـزات و امکانـات الزم در آماده باش کامل هسـتند.
بـه گـزارش مهـر، غالم رضـا آقامیرزایی در گفتگو بـا خبرنگاران با اشـاره 
بـه اقدامـات انجـام شـده به منظـور جلوگیـری از خسـارات ناشـی از سـیل 
احتمالـی روزهـای آتـی در اسـتان، گفت: به دنبـال پیش بینی ورود سـامانه 
بارشـی قـوی بـه جـو لرسـتان فرمانداری هـا، شـهرداری ها و دسـتگاه های 

خدماتـی و امـدادی در آمادگـی کامـل قـرار دارند.
بـا ظرفیـت 4٢  ابوالفضـل )ع(  افـزود: همچنیـن سـپاه حضـرت  وی 
گـردان، ٥٦ گـروه جهـادی و 4 مؤسسـه قـرارگاه خاتم االنبیـاء )ص( بـا 

کامـل هسـتند. آماده بـاش  در  امکانـات الزم  و  تجهیـزات 
اطالع رسـانی  اینکـه  بیـان  بـا  لرسـتان  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
هشـداردهنده  سیسـتم های  و  رسـانه ها  طریـق  از  الزم  هشـدارهای  و 
اطـراف  مسـکونی  مناطـق  و  مـردم  بـه  رسـان  خدمـات  دسـتگاه های 
رودخانه هـا داده شـده اسـت، افـزود: همچنیـن شـرکت مخابـرات اسـتان 
بـه تمامـی تلفن هـای همراه اول، ایرانسـل و… در سـطح اسـتان طی سـه 

اسـت. کـرده  ارسـال  دهنـده  هشـدار  پیامک هـای  مرحلـه 
آقامیرزایـی بیـان کـرد: در صورت وقوع سـیل بـرای اسـکان اضطراری 
ظرفیـت  از  شـهرداری ها  و  احمـر  هـالل  همـکاری  بـا  فرمانداری هـا 

کـرد. خواهنـد  اسـتفاده  سرپوشـیده  سـالن های 
وی ادامـه داد: در ایـن راسـتا دانشـگاه علـوم پزشـکی بـرای تأمیـن 
شـرایط بهداشـتی و جلوگیـری از انتشـار بیماری هـای واگیـردار در ایـن 

کمپ هـا اقدامـات و تمهیـدات الزم را در نظـر گرفتـه اسـت.

لزوم تجهیز جاده های کشور
 به مراکز استراحت گاهی بین راهی 

ــه  ــه مشــکالت جــاده ســرچم ب ــا اشــاره ب ــه ب ــردم میان ــده م نماین
ــز اســتراحت  ــه مراک ــای کشــور ب ــز جــاده ه ــزوم تجهی ــر ل ــل ب اردبی

ــرد.  ــد ک ــن راهــی تاکی گاهــی بی
ــت  ــوص وضعی ــیویاری، در خص ــوب ش ــارس،  یعق ــزارش ف ــه گ ب
ــردد  ــر ت ــیری پ ــه مس ــت: ک ــار داش ــل اظه ــه اردبی ــرچم ب ــان س اتوب
بــرای مســافرت هــم وطنــان بــه اســتان اردبیــل مــی باشــد، از لحــاظ 
ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــول ش ــتان مح ــن اس ــه ای ــه داری ب ــظ و نگ حف
اینکــه بســیاری از هــم وطنــان از ایــن مســیر بــرای ســفر بــه اســتان 
اردبیــل اســتفاده  مــی کننــد، نیــاز اســت کــه از تمامــی شــرایط ســفر 

ــن جــاده فراهــم شــود. راحــت در تمامــی فصــول ســال در ای
نماینـده مـردم میانـه در مجلس شـورای اسـالمی ادامه داد: متاسـفانه 
بـه دلیـل دو بانـده بـودن اتوبـان سـرچم و داشـتن پیـچ هـای خطرنـاک 
درایـن جـاده، مقـداری تـردد از این اتوبان را بـرای هم وطنان و مسـافران 
خطرنـاک کـرده کـه خوشـبختانه طرح چهـار بانده کـردن اتوبان سـرچم 
در دسـتور کار دولـت قـرار گرفتـه و مقـرر شـده که بـه عنوان طـرح ملی، 

دولـت در سـریع تریـن زمـان ممکـن، این طـرح را عملیاتـی کند.
ــا  ــه ب ــزود: شهرســتان میان ــن نماینــده مجلــس در دوره دهــم اف ای
ــرار  ــل ق ــه اردبی ــه ب ــرچم ب ــان س ــدای اتوب ــه در ابت ــه اینک ــه ب توج
گرفتــه، کمــک هــای بســیار خوبــی را بــرای ســفر آســان هــم وطنــان 
از طریــق ایــن جــاده بــه اســتان اردبیــل فراهــم کــرده و تــالش دارد 
ــن  ــازی ای ــز س ــرای مجه ــل ب ــتان اردبی ــکاری اس ــا هم ــد ب ــه بتوان ک

ــردارد. ــدم ب ــه مراکــز اســتراحت گاهــی بیــن راهــی ق ــان ب اتوب
ــس  ــرقی در مجل ــان ش ــتان آذربایج ــدگان اس ــع نماین ــو مجم عض
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم ترافیــک بــاال در اتوبــان 
ــت  ــه دول ــاز اســت ک ــالت تابســتان، نی ــد و تعطی ــام عی ســرچم در ای
ــردد  ــر ت ــن جــاده پ ــه ای ــرای کاهــش خطــرات ناشــی، رســیدگی ب ب
را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و ســرمایه گذارانــی را بــرای 
مجهــز ســازی ایــن اتوبــان بــه مراکــز اســتراحت گاهــی بیــن راهــی و 

ــد. ــذب کن ــهری ج ــن ش ــای بی ــتوران ه رس

شهر و شورا

ــر راه وشهرســازی گفــت: ثبــت  معــاون وزی
ــال دارد  ــی احتم ــکن مل ــه دوم مس ــام مرحل ن
ــق  ــه تعوی ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب

ــد.  بیفت
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
و  مســکن  معــاون  محمــودزاده  محمــود 
ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــاختمان وزی س
ــه  ــای نیم ــده ای از پروژه ه ــش عم ــه بخ اینک
تمامــی کــه توســط بخــش خصوصــی ســاخته 
شــده بــود ممکــن اســت در قالــب طــرح اقــدام 
ملــی مســکن بــه اتمــام برســد گفــت: بســیاری 
از ایــن واحدهــای کــه توســط بخــش خصوصی 
ســاخته شــده نیمــه کاره رهــا شــده و از ســوی 
ــد  ــا تقاضــا دارن ــن واحده ــان ای دیگــر متقاضی
کــه واحدهــای خــود را زودتــر تحویــل بگیرنــد 
بنابرایــن ســعی داریــم بخشــی از ایــن واحدهــا 
ــی  ــدام مل ــای اق ــرح ه ــاح ط ــب افتت را در قال

ــانیم. ــام برس ــه اتم مســکن ب
راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
از  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وشهرســازی 
پروژه هــای مســکن مهــر بــدون متقاضــی 
ــازه زمانــی  هســتند، گفــت: ایــن واحدهــا در ب
ســال ٩٦ و ٩4 از ســرفصل واحدهــای مســکن 

ــدند. ــارج ش ــر خ مه
ــن  ــرای ای ــی ب ــچ متقاض ــه داد: هی او ادام
واحدهــا وجــود نــدارد بــه همیــن دلیــل 

ــورت  ــوزه ص ــن ح ــه در ای ــی ک ــق تصمیم طب
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش ــه م گرفت
جدیــد متقاضیــان ســعی شــده بخشــی از ایــن 
ــی و  ــتگاه های حمایت ــار دس ــا در اختی واحده
کمیتــه امــداد قــرار بگیــرد تــا بــا تکمیــل آنهــا 
ــن  ــان در ای ــاز متقاضی ــی از نی ــد بخش بتوانن

ــود. ــن ش ــوزه تامی ح
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی یــاد آور شــد: برخــی از واحدهــای 
مســکن مهــر کــه نیمــه تمــام هســتند و ســعی 
ــه  ــتگاه ها ب ــی دس ــکاری تمام ــا هم ــم ب داری
را  آنهــا  بتوانیــم  حمایتــی  دســتگاه  ویــژه 

ــم. ــل کنی تکمی

ـــت  ـــه مهل ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــود زاده ب محم
اعتـــراض بـــرای متقاضیانـــی کـــه در دور اول 
ـــرده  ـــام ک ـــت ن ـــکن ثب ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ط
بودنـــد تـــا دهـــم اســـفندماه ادامـــه خواهـــد 
داشـــت گفـــت: بـــرای انصـــراف متقاضیانـــی 
ـــد  ـــرده بودن ـــام ک ـــت ن ـــرح ثب ـــن ط ـــه در ای ک
ـــه  ـــنبه و س ـــه و دوش ـــورت گرفت ـــی ص مکاتبات
شـــنبه تمامـــی اطالعـــات در ایـــن بررســـی 
مـــی شـــود متقاضیانـــی کـــه خواهـــان 
انصـــراف هســـتند مـــی تواننـــد درخواســـت 

دهنـــد.
او اظهــار کــرد: برخــی از متقاضیــان بــا 
شــهری کــه بــرای آنهــا انتخــاب شــده مشــکل 

دارنــد و برخــی از آنهــا هــم قــادر بــه پرداخــت 
اقســاط اولیــه نیســتند و نمــی تواننــد هزینــه 
ــن خواهــان  ــد بنابرای ــی را پرداخــت کنن ابتدای
انصــراف هســتند کــه تمامــی آن هــا بررســی 

مــی شــود.
محمــود زاده یــادآور شــد: بــرای جلوگیــری 
ــی کــه درخواســت  ــا در صورت ــروس کرون از وی
ارائــه شــود مهلــت ثبت نــام مرحلــه دوم طــرح 
اقــدام ملــی مســکن بــه تعویــق خواهــد افتــاد 
ــام  ــت ن ــرای ثب ــه ب ــم ک ــی ه ــه متقاضیان البت
ــه  ــد ب ــوری دارن ــه حض ــراض مراجع ــا اعت و ی
ــه  ــه ب ــک هفت ــا ی ــروس کرون دلیــل شــیوع وی

تاخیــر مــی افتــد.
راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
ــی  ــه تمام ــه البت ــان اینک ــا بی ــازی ب وشهرس
ــام طــرح اقــدام ملــی مســکن  مراحــل ثبــت ن
ــورت  ــه ص ــوری و ب ــر حض ــه دوم غی در مرحل
کامپیوتــری اســت، افــزود: امــا بــا ایــن حــال در 
ــق  ــه تعوی صــورت درخواســت ممکــن اســت ب
بیفتــد امــا تاکنــون چیــزی در ایــن مــورد بــه 

ــالم نشــده اســت. ــا اع م
ــه  ــتان ها ب ــی از اس ــح داد: در برخ او توضی
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا پیامک هایــی 
ــه ای ارســال  ــک هفت ــه ی ــر مراجع ــرای تاخی ب
ــتور کار  ــم در دس ــوع ه ــن موض ــه ای ــود ک ش

ــه اســت. ــرار گرفت ق

ــاس   ــوری در تم ــس جمه ــاون اول رئی مع
تلفنــی بــا ١0 اســتانداران بــر آمادگــی و 
ــیالب  ــار س ــرای مه ــات ب ــه امکان ــیج هم بس

ــرد.  ــد ک تاکی
ـــوان،  ـــگاران ج ـــگاه خبرن ـــزارش باش ـــه گ ب
ـــور  ـــی کش ـــازمان هواشناس ـــدار س ـــی هش در پ
مبنـــی بـــر احتمـــال وقـــوع ســـیل و نیـــز 
حوزه هـــای  در  بارندگی هـــا  اســـتمرار 
البـــرز، اســـحاق جهانگیـــری  زاگـــرس و 
روز ســـه  شـــنبه در تماس هـــای تلفنـــی 
کرمانشـــاه،  اســـتانداران  بـــا  جداگانـــه 
ــالم،  ــاری، ایـ ــال و بختیـ ــتان، چهارمحـ لرسـ
ــه و  ــزی، کهکیلویـ ــارس، مرکـ ــان، فـ اصفهـ
ـــان  ـــران در جری ـــر احمـــد، خوزســـتان و ته بوی
ــتان ها در پـــی  آخریـــن وضعیـــت ایـــن اسـ
ـــدن  ـــاری ش ـــته، ج ـــب گذش ـــای ش بارندگی ه
ـــرای  ـــده ب ـــیده ش ـــدات اندیش ـــیالب و تمهی س

مدیریـــت ســـیل قـــرار گرفـــت.
ایــن  اول رئیــس جمهــوری در  معــاون 
امــروز  صبــح  کــه  تلفنــی  مکالمه هــای 
ــن  ــرار گرفت ــان ق ــن در جری ــد ضم ــام ش انج
ــر  ــتان ها از نظ ــن اس ــت ای ــن وضعی از آخری
ــی  ــیالب در برخ ــوع س ــا و وق ــزان بارش ه می
ــرای  ــات ب ــر بســیج همــه امکان از اســتان ها، ب

ــه مــردم  مهــار ســیالب و کاهــش خســارات ب
تاکیــد کــرد. و زیرســاخت ها 

ــت  ــتانداران خواس ــن اس ــری از ای جهانگی
بــا  مســتمر  و  دقیــق  همــکاری  در  تــا 
ــازمان  ــور و س ــران کش ــت بح ــازمان مدیری س
ــگیری  ــرای پیش ــات الزم ب ــی، اقدام هواشناس
از خســارت ناشــی از ســیالب و رســیدگی بــه 
وضعیــت همــه شــهروندان بــه ویــژه مناطقــی 
و  آبگرفتگــی  و  ســیالب  معــرض  در  کــه 
طغیــان رودخانه هــا هســتند را در دســتور 

ــد. ــرار دهن ــود ق کار خ

ـــن  ـــوری همچنی ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
ــازمان  ــس سـ ــا رییـ ــی بـ ــه تلفنـ در مکالمـ
ـــن  ـــت آخری ـــس از دریاف هواشناســـی کشـــور پ
ـــژه  ـــور بوی ـــارش در کش ـــزان ب ـــزارش از می گ
ــرز،  ــرس و البـ ــیه زاگـ ــتان های حاشـ در اسـ
ــت  ــت وضعیـ ــا دقـ ــد بـ ــرد: بایـ ــد کـ تاکیـ
نـــزوالت جـــوی در کشـــور رصـــد و در 
صـــورت احتمـــال خطـــر، هشـــدار های الزم 
بـــه مـــردم داده شـــود. همچنیـــن ایـــن 
بـــه  دقیـــق  اطالعـــات  بایـــد  ســـازمان 
ــش  ــت افزایـ ــئوالن جهـ ــتانداران و مسـ اسـ

میـــزان آمادگـــی بـــه منظـــور واکنـــش الزم 
ــد. ــه کننـ ــان ارایـ ــریعترین زمـ در سـ

جهانگیــری همچنیــن از همــه ســاکنان 
ســیالب  وقــوع  معــرض  در  اســتان های 
ــئوالن  ــا مس ــکاری الزم را ب ــا هم ــت ت خواس
انجــام داده و بــه توصیه هــای دســتگاه های 
ذیربــط بــه ویــژه ســازمان هواشناســی کشــور 
کــه ضامــن ســالمت و امنیــت آنهاســت عمــل 

ــد. کنن
اســـتانداران کرمانشـــاه، لرســـتان، چهـــار 
اصفهـــان،  ایـــالم،  بختیـــاری،  و  محـــال 
بویـــر  و  کهکیلویـــه  مرکـــزی،  فـــارس، 
احمـــد، خوزســـتان و تهـــران نیـــز در ایـــن 
ــن  ــی از آخریـ ــی، گزارشـ ــای تلفنـ تماس هـ
و  ورودی  کنتـــرل  بارش هـــا،  میـــزان 
خروجـــی ســـدها، ایجـــاد امکانـــات موقـــت 
ـــزام  ـــات و اع ـــدارک امکان ـــهروندان، ت ـــرای ش ب
ــانی و  ــداد رسـ ــات امـ ــرای عملیـ ــرد بـ بالگـ
ـــری از  ـــرای جلوگی ـــات ب ـــی اقدام ـــام برخ انج
ـــد. ـــر دادن ـــهری خب ـــر ش ـــی در معاب آبگرفتگ

ــز  ــور نی ــی کش ــازمان هواشناس ــس س رئی
از  پیش بینی هــا  آخریــن  بــه  اشــاره  بــا 
میــزان بارش هــا و اســتمرار آن در کشــور، 
ــایل  ــق وس ــردم از طری ــه م ــانی ب از اطالع رس
ــی در  ــانه مل ــژه رس ــه وی ــی ب ــاط جمع ارتب
روز هــای قبــل خبــر داد و گفــت؛ تــالش 
ــای  ــع الگو ه ــا رصــد جام ــا ب ــرد ت ــم ک خواهی
و  صحیــح  پیش بینی هــای  هواشناســی، 
ــه منظــور اتخــاذ تصمیمــات الزم در  ــق ب دقی

ــم. ــرار دهی ــئوالن ق ــار مس اختی

احتمال تاخیر در ثبت نام مسکن ملی به دلیل ویروس کرونا 

در تماس با ۱۰ استاندار کشور؛

جهانگیری بر آمادگی و بسیج همه امکانات 
برای مهار سیالب تاکید کرد
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وزیر بهداشت:

مردم بدون اضطراب، موارد 
توصیه شده را رعایت کنند 

بــدون اضطــراب،  نمکــی گفــت: هموطنــان 
ــی و  ــز از روبوس ــت ها، پرهی ــب دس ــوی مرت شستش

ــد.  ــت کنن ــت دادن را رعای دس
ــگاران جــوان، ســعید  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
اظهــار کــرد: نبایــد مــردم را بــا اخبــار جعلــی 
ــدون  ــان ب ــرد. هموطن ــی ک دچــار تشــویش و نگران
ــز از  ــت ها، پرهی ــب دس ــوی مرت ــراب، شستش اضط

ــد. ــت کنن ــت دادن را رعای ــی و دس روبوس
وزیــر بهداشــت تأکیــد کــرد: فقــط بــرای کســانی 
کــه عطســه، ســرفه، آبریــزش بینــی و عالئــم 

ــت. ــروری اس ــک ض ــد ماس ــزا دارن آنفلوان
نمکــی ادامــه داد: اســتفاده از قلیــان خطــر 
باالیــی به همــراه دارد. اســتفاده از وســایل مشــترک 
ماننــد خــودکار یــا بــه امانــت ســپردن تلفــن همــراه 

ــن اســت. و... خطرآفری

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس:
مردم از سفررفتن خودداری کنند

سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس 
شـورای اسـالمی تاکیـد کـرد کـه بـا وجـود تعطیلی 
مـدارس و دانشـگاه ها مـردم بایـد از سـفر رفتـن و 

ترددهـای غیـر ضـروری پرهیـز کنند. 
بـه  اشـاره  بـا  ترکـی،  اکبـر  ایسـنا،  بـه گـزارش 
ضـرورت انجـام اقدامات پیشـگیرانه بـرای جلوگیری 
از مبتـال شـدن به ویـروس کرونـا، بیان کـرد: از آنجا 
کـه این بیمـاری از طریـق تنفس و تماس با سـطوح 
آلـوده منتقـل می شـود، هر چقـدر که تجمـع کمتر 
باشـد و افـراد در اماکـن عمومـی کمتر حاضر شـوند 
احتمـال مبتـال شـدن بـه این ویـروس کمتر اسـت.

وی در ادامـه اظهـار کـرد: در طـی دو و الـی سـه 
هفتـه آینـده بـا گـرم تـر شـدن هـوا شـاهد فروکش 
کـردن ایـن بیمـاری خواهیـم بود ولـی بایـد در این 
بـازه مـردم بـه اقدامـات پیشـگیرانه و دسـتور العمل 

هـای کارشناسـی توجه داشـته باشـند.
سـخنگوی کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس 
تصریـح کـرد: یکی از پیشـنهادات در شـرایط کنونی 
تعطیلـی مـدارس و دانشـگاه ها تا پایان سـال اسـت 
و ان شـاءاهلل در تابسـتان مـی تـوان بـا ادامـه سـال 
تحصیلـی ایـن عقـب افتادگـی را جبـران کـرد. ولـی 
اگـر ایـن اقدام صـورت گرفت مـردم نیز باید از سـفر 

رفتـن و ترددهـای غیـر ضـروری پرهیـز کنند.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: مــردم بایــد بــا رعایــت 
ــالمت  ــظ س ــتای حف ــگیرانه در راس ــات پیش اقدام
ــروری  ــر ض ــفرهای غی ــد و از س ــالش کنن ــود ت خ

ــز کننــد. پرهی

استفاده از قلیان در قهوه خانه ها تا 
اطالع ثانوی ممنوع شد 

ممنوعیــت  از  بــزرگ  تهــران  پلیــس  رئیــس 
ــا،  ــد قهوه خانه ه ــی مانن ــان در اماکن ــتفاده از قلی اس
ســفره خانه ها و رســتورانها تــا اطــالع ثانــوی خبــر داد. 
بـه گـزارش تسـنیم، سـردار حسـین رحیمـی در 
تشـریح دسـتاوردهای پلیـس امنیت اقتصـادی تهران 
بـزرگ در چنـد وقـت اخیـر در جمـع خبرنـگاران بـا 
بیـان اینکـه تمـام مراکز عمـده انتظامـی ماننـد اداره 
گذرنامـه، سـتاد ترخیـص، کالنتری ها و بازداشـتگاه ها 
بـه صـورت روزانـه ضدعفونـی می شـوند، اظهـار کرد: 
بهـداری نیروی انتظامـی از یک هفته قبـل آماده باش 
اسـت و تمـام امکانـات الزم نیز در اختیـار پلیس قرار 

اسـت.  گرفته 
از  همچنیـن  بـزرگ  تهـران  انتظامـی  فرمانـده 
بازداشـت ٣ نفـر خبر داد کـه اخبار دروغیـن را درباره 
ویـروس کرونـا در فضـای مجـازی منتشـر می کردنـد 
و بـه دنبـال ایجـاد تشـویق در اذهـان عمومـی بودند. 
ــان  ــتفاده از قلی ــت اس ــاره ممنوعی ــی درب رحیم
ــتورانها  ــد رس ــن مانن ــایر اماک ــا و س در قهوه خانه ه
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری ــاپ ها اش و کافی ش
بــه دســتورالعمل وزارت بهداشــت اســتفاده از قلیــان 
خطــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا را بــه شــدت افزایــش 
اســتفاده  دلیــل هرگونــه  بــه همیــن  می دهــد 
از قلیــان تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع اســت و در 
صــورت تخطــی بــا اماکــن مربوطــه برخــورد صــورت 
می گیــرد و ایــن موضــوع توســط پلیــس اماکــن بــه 

ــت.  ــده اس ــالغ ش ــه اب ــای مربوط اتحادیه ه

در قالب طرح بهار تا بهار انجام می شود؛
جرایم دیرکرد پرداخت مشتریان سایپا 

تا سقف 5۰ درصد بخشوده می شود

سـایپا اعـالم کـرد: ایـن گـروه خودروسـازی بـه 
مناسـبت چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 
طـرح  بهـار،  تـا  بهـار  طـرح  قالـب  در  و  اسـالمی 
بخشـودگی جرایـم دیرکـرد مشـتریانی کـه موفـق 
بـه پرداخـت وجـه چـک خـود در سررسـید مقـرر 

می کنـد.  اجـرا  را  نشـده اند 
براسـاس بخشـنامه ای کـه  بـه گـزارش سـایپا، 
ایـن گـروه خودروسـازی بـرای نمایندگی هـای خود 
ارسـال کرده، مشـتریانی کـه موفق بـه پرداخت وجه 
چـک خود در سررسـید مقرر نشـده انـد، میتوانند از 
مزایـای ایـن طـرح اسـتفاده کـرده و خسـارت تاخیر 

خـود را تـا سـقف ٥0درصـد کاهـش دهند.
ایـن طـرح از پنجـم اسـفندماه آغـاز شـده و تـا 
پایـان اسـفندماه ادامـه خواهـد داشـت و مشـتریان 
گـروه خودروسـازی سـایپا بـرای بهـره منـدی از این 

طـرح میتواننـد بـه آدرس اینترنتـی
http://saipacustomer.iranecar.  

comیـا نمایندگـی هـای مجـاز سـایپا در سراسـر 
کشـور مراجعـه کننـد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــاون ای ــاق تع ــس ات رئی
وجــود ١0 هــزار تعاونــی زنــان در کشــور، 
ــهم  ــه س ــاون ب ــش تع ــه بخ ــرای آنک گفت:ب
ــن  ــد قوانی ــت یاب ــود دس ــی خ ــگاه واقع و جای
مربــوط بــه توســعه ایــن بخــش بایــد بــه طــور 
ــهای  ــه بخش ــذاری ب ــود و واگ ــرا ش ــل اج کام

ــرد.  ــورت گی ــی ص ــی و تعاون خصوص
ــا  ــی ب ــن عبداله ــنا، بهم ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــیدن ب ــا رس ــاون ت ــش تع ــه بخ ــان اینک بی
ســهم ٢٥ درصــدی در اقتصــاد فاصلــه زیــادی 
دارد، گفــت: در اجــرای قانــون سیاســتهای 
کلــی اصــل 44، توســعه بخــش تعــاون مــورد 
توجــه بــوده اســت و بــا وجــود آنکــه در 
ــفانه  ــم متاس ــم نداری ــوب ک ــون خ ــور قان کش
ــا بخــش  عــدم اجــرای قوانیــن باعــث شــده ت
ــت  ــده دس ــی ش ــهم پیش بین ــه س ــاون ب تع

ــد. ــدا نکن پی
ــد  ــش از 70 درص ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــت: ب ــت گف ــی اس ــور، دولت ــاد کش اقتص
دولتــی  غیــر  بخش هــای  ســهم  افزایــش 
بیفتــد  اتفــاق  دولــت  بایــد کوچک ســازی 
بخــش  نفــع  بــه  دولتــی  واگذاری هــای  و 

خصوصــی و تعاونــی صــورت گیــرد.

مســیر  بهتریــن  عبدالهــی،  گفتــه  بــه 
ــرای کوچــک ســازی دولــت، تعــاون اســت و  ب
بنگاه هــای تعاونــی بــه عنــوان بــازوی اجرایــی 
قــوی در افزایــش ســهم بخــش تعــاون و رشــد 

ــد. ــذاری دارن ــش اثرگ ــاد نق ــی اقتص و پویای

فعالیت بیش از 1۰ هزار تعاونی زنان 
در کشور

رئیــس اتــاق تعــاون ایــران در ادامــه از 
ــان در  ــی زن ــزار تعاون ــش از ١0 ه ــت بی فعالی
ــت  ــان در نهض ــت: زن ــر داد و گف ــور خب کش

بیــن المللــی تعــاون جایــگاه ویــژه ای دارنــد بــه 
ــان در  نحــوی کــه در بحــث نقــش آفرینــی زن
تعاونی هــای مصــرف ژاپــن ســهم ٩٥ درصــدی 
ــهم 4٩  ــپانیا س ــری اس ــای کارگ و در تعاونی ه

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان درصــدی را ب
وی ادامــه داد: از مجمــوع ٩4 هــزار تعاونــی 
فعــال در کشــور ١0 هــزار تعاونــی معــادل ١١ 
درصــد کل تعاونی هــا بــه زنــان اختصــاص دارد 
و بیــش از ٣٢ درصــد اعضــای تعاونی هــای 

ــد. ــوان تشــکیل می دهن ــال کشــور را بان فع
عبدالهــی بــا بیــان اینکــه بخــش تعــاون در 

ــرای  ــبی را ب ــت مناس ــرد و ظرفی ــران رویک ای
فعالیتهــای اقتصــای زنــان ایجــاد کــرده اســت، 
گفــت: بایــد از ظرفیــت بخــش تعــاون و مــدل 
ــی در جهــت توانمندکــردن  کســب و کار تعاون
بخــش  تقویــت  و  رشــد  و  ایرانــی  زنــان 
ــرد. ــوب اســتفاده ک ــه شــکل مطل اقتصــادی ب

 
فعالیت ۶1 درصد تعاونی های زنان در 

بخش تولیدی
بــه گفتــه رئیــس اتــاق تعــاون ایــران، 
ــان در ٩٦  ــال زن ــای فع ــا و اتحادیه ه تعاونی ه
گرایــش تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی فعالیــت 
دارنــد و بیــش از ٦١ درصــد تعاونی هــای زنــان 
در بخــش تولیــدی مشــغول فعالیــت هســتند.

بروزرســانی  لــزوم  بــر  پایــان  در  وی 
مهارتهــای بانــوان بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای 
خــود و خلــق فرصتهــای شــغلی جدیــد تاکیــد 

ــرد. ک
از ١0 هــزار  بیــش  بــر اســاس آمارهــا 
تعاونــی زنــان در کشــور فعالیــت دارنــد کــه ١١ 
ــه خــود  درصــد تعاونی هــای فعــال کشــور را ب
اختصــاص داده و در اشــتغالزایی و درآمدزایــی 

ــد. ــذار بوده ان ــا اثرگ خانواره

گفــت:  آذربایجان شــرقی  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
متهــم پرونــده دســتگاه های اســتخراج غیرقانونــی ارز دیجیتــال 
در مراغــه بــه پرداخــت حــدود ٣ میلیــارد ریــال جریمــه در حــق 

ــت محکــوم شــد.  دول
بــه گــزارش ایرنــا، ســیداحد یوزباشــی، بــا بیــان اینکــه ایــن 
فــرد بــه داشــتن 7٦ دســتگاه ماینــر قاچــاق متهــم شــده اســت، 
افــزود: پلیــس آگاهــی راه آهــن مراغــه در حیــن گشــت و بازدیــد 
در انبــار توشــه راه آهــن بــه محمولــه ای مظنــون شــده و پــس 
از بازرســی 7٦ کارتــن حــاوی دســتگاه ماینــر خارجــی در مــارک 

هــای گوناگــون را کشــف و ضبــط کــرده بــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده ایــن کشــف تشــکیل و بــه  وی ب

اداره تعزیــرات حکومتــی ایــن شهرســتان ارســال شــد و در 
ــار  ــت، اظه ــرار گرف ــورد رســیدگی ق شــعبه قاچــاق کاال و ارز م
ــه از  ــود ک ــرده ب ــوان ک ــود عن ــارات خ ــم در اظه ــت: مته داش

ــت. ــته اس ــی نداش ــا اطالع ــودن کااله ــاق ب قاچ
ــت:  ــرقی گفـ ــی آذربایجان شـ ــرات حکومتـ ــرکل تعزیـ مدیـ
ـــت  ـــوفه دس ـــای مکش ـــه ماینره ـــود ک ـــرده ب ـــوان ک ـــم عن مته
ـــداری  ـــران خری ـــی و از ته ـــا اوراق ـــی از آن ه ـــوده و بعض دوم ب
ـــال  ـــه انتق ـــه مراغ ـــا را ب ـــدازی و کار آن ه ـــرای راه ان ـــده و ب ش

داده اســـت.
ــذ  ــرک و اخ ــتعالم از گم ــس از اس ــه داد: پ ــی، ادام یوزباش
نظریــه کارشناســان، قیمــت کلــی کاالهــای کشــف شــده حــدود 

ــه اعطــای  ــا توجــه ب ــرآورد شــده اســت و ب ــال ب ــارد ری ٣ میلی
ــی کاال  ــی صاحــب اصل ــرای معرف ــم ب ــرای مته ــی ب ــت کاف مهل
ایــن موضــوع عملــی نشــد و تخلــف انتســابی بــه نامبــرده محــرز 

و مســلم شــد.
وی یــادآوری کــرد: طبــق قانــون تعزیــرات حکومتــی عــالوه 
ــر  ــغ مذکــور معــادل یــک براب ــه پرداخــت مبل ــر ضبــط کاال ب ب

ــه نفــع صنــدوق دولــت محکــوم شــد. ارزش ریالــی کاال ب

ــا تاکیــد بــر اینکــه  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
ــر هــم  ــط ب ــار و اطالعــات غل ــا اخب ــی جامعــه را ب آرامــش روان
نزنیــم، گفــت: بــرای حفــظ آرامــش روانــی جامعــه و بــا توجــه 
ــردن  ــرح ک ــی از مط ــتم ایمن ــت سیس ــر آن در تقوی ــه تاثی ب
ــم.  ــی کــه مطمئــن نیســتیم، خــودداری کنی ــب و اطالعات مطال
بــه گــزارش ایســنا، محمــد حســین صومــی در جمــع 
خبرنــگاران بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: مــردم مطمئــن 
ــای  ــروس و راه ه ــا وی ــوص کرون ــی در خص ــر اطالعات ــند ه باش
ــم. ــرار می دهی ــان ق ــیم در اختیارش ــته باش ــا آن داش ــارزه ب مب

ــه  ــا بیــان این کــه فــوت هــر شــخص در خان  وی در ادامــه ب
ــروس در  ــا وی ــتن کرون ــش داش ــی نق ــه معن ــتان ب ــا بیمارس ی
ــته  ــال های گذش ــر در س ــت: مگ ــت، گف ــرد نیس ــرگ آن ف م
ــای پیشــرفته  ــا بیماری ه ــرادی ب ــود، اف ــا ب ــری از کرون ــه خب ک

ــد؟ ــت نمی دادن ــود را از دس ــان خ ــی ج تنفس
وی متذکــر شــد: بــا توجــه بــه اهمیــت اصــول بهداشــتی در 
احــکام اســالمی، شست وشــوی مکــرر دســت ها و وضــو گرفتــن 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــا کاه ــی رود کرون ــار م ــت، انتظ ــه نوب در س

ــری داشــته باشــیم. ــرل بهت کنت
ــز  ــوم پزشــکی تبری ــزارش ایســنا، رئیــس دانشــگاه عل ــه گ ب
ــا ارایــه توضیحاتــی در خصــوص ضــرورت اســتفاده از ماســک  ب
ــک  ــد از ماس ــد، بای ــرفه می کنن ــه س ــرادی ک ــرد: اف ــان ک بی
ــه  ــت فاصل ــا اســتفاده از آن در صــورت رعای ــد، ام اســتفاده کنن

ــا بیمــار ضــروری نیســت. ــری ب ــک مت ی

وی متذکـر شـد: افـراد بایـد توجـه کنند که قبـل از اسـتفاده از 
ماسـک، آن را آلـوده نکننـد؛ به این صـورت که باید قبل از اسـتفاده 
از آن دسـت های خـود را بـا آب و صابون شسـته و یا بـا محلول های 
ضدعفونـی کـرده و آن را به درسـتی و روی صورت خـود قرار دهند. 

پاییـن کشـیدن مدام ماسـک آن را بی تاثیـر می کند.
 وی اضافــه کــرد: بــه هنــگام برداشــتن ماســک از روی 
صــورت نیــز بایــد دقــت کــرد کــه دســت ها بــا قســمت داخلــی 
آن ارتبــاط نداشــته باشــند و پــس از دفــع آن بایــد دســت ها را 

ــرد. ــی ک ــون شســت و ضدعفون ــا آب و صاب ب

بهترین راه پیشگیری از کرونا رعایت بهداشت فردی 
و توصیه رعایت آن به دیگران است

ــه  ــم ک ــرار داری ــم اص ــوز ه ــرد: هن ــان ک ــی خاطرنش  صوم

ــردی و  ــت ف ــت بهداش ــا رعای ــگیری از کرون ــن راه پیش بهتری
توصیــه رعایــت آن بــه دیگــران اســت. همچنیــن کم تــر کــردن 
حضــور در اجتماعــات و رعایــت فاصلــه از دیگــران نیــز بایــد در 

ــد. ــه باش ــورد توج ــن خصــوص م ای
ــان  ــا بیـ ــز بـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــس دانشـ  رئیـ
این کـــه کروناویـــروس بحـــث تـــازه ای نیســـت، اظهـــار 
کـــرد: ایـــن ویـــروس از جملـــه ویروس هایـــی اســـت کـــه 
برابـــر بـــا طـــول عمـــر انســـان در جامعـــه وجـــود داشـــته 
و بـــه صورت هـــای مختلـــف باعـــث بیمـــاری شـــده اســـت؛ 
ــاد  ــروس ایجـ ــل ویـ ــد مثـ ــم می توانـ ــد هـ ــروس جدیـ ویـ
کننـــده آنفوالنـــزا H1M1 بـــدن انســـان را تحـــت تاثیـــر 
قـــرار داده و از راه دهـــان و مخـــاط و همچنیـــن راه هـــای 

تنفســـی وارد بـــدن شـــود.
ـــادی   وی خاطرنشـــان کـــرد: در هـــر محیطـــی کـــه تعـــداد زی
ـــوده  ـــاال ب ـــز ب ـــال نی ـــکان انتق ـــود، ام ـــش ش ـــروس پخ ـــن وی از ای
ـــره از  ـــورت قط ـــه ص ـــروس ب ـــه کروناوی ـــه این ک ـــه ب ـــا توج و ب
دهـــان افـــراد آلـــوده پخـــش می شـــود، امـــکان نشســـتن آن 
ـــاس  ـــورت تم ـــته و در ص ـــود داش ـــف وج ـــطوح مختل ـــرروی س ب
ـــا  ـــاط آن ه ـــروس وارد مخ ـــوده، وی ـــطوح آل ـــا س ـــراد ب ـــت اف دس

می شـــود.
ــک از  ــش هیچ ی ــه آزمای ــون نتیج ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــاری  ــچ بیم ــت:  هی ــت، گف ــوده اس ــت نب ــکوک مثب ــراد مش اف

کرونــا مثبتــی در آذربایجان شــرقی نداریــم.

6١ درصد تعاونی های زنان در بخش تولید فعالند

جریمه 3 میلیارد ریالی برای استخراج 
غیرقانونی ارز دیجیتال در مراغه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آرامش روانی جامعه را با اخبار و اطالعات غلط بر هم نزنیم

ــون و ٥00  ــف ٣ میلی ــرات از کش ــازمان تعزی ــخنگوی س س
ــر داد.  ــده خب ــکار ش ــک احت ــزار ماس ه

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، یاســر رایگانــی در نشســت 
خبــری بــا خبرنــگاران در خصــوص کشــف ماســک های احتــکار 
ــزار  ــون و ٥00 ه ــته ٣ میلی ــاعت گذش ــت: در ٣٦ س ــده گف ش
ــپاه و  ــکاری س ــا هم ــزان ب ــن می ــه ای ــده ک ــف ش ــک کش ماس

ــت. ــده اس ــف ش ــرات کش تعزی
ــار دانشــگاه های علــوم  ــون در اختی ــک میلی ــزود: ی وی اف
پزشــکی و مــا بقــی در اختیــار هیــات امنــای ارزی وزارت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق بهداش
ــتکش در  ــن دس ــم ٢٥0 کارت ــروز ه ــه داد ام ــی ادام رایگان

ــد. ــف ش ــرات کش ــط تعزی ــاه توس کرمانش
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات افــزود: بــر خــالف احتکارهــای 

قبلــی کــه فقــط در شــهرهای بــزرگ بــود، متأســفانه احتــکار و 
اختفــای ماســک بــه قصــد گــران فروشــی را در همــه شــهرهای 
کوچــک و بــزرگ داشــتیم. االن ظرفیــت تولیــد ٢ میلیــون 

ماســک در کشــور داریــم.
ــرات ادامــه داد: 4١0 و ٥١0 قیمــت مبنــای  ســخنگوی تعزی
ماســک اســت و بیــش از ایــن قیمــت گــران فروشــی اســت کــه 
در صــورت مشــاهده بــا گرانفروشــان بــه شــدت برخــورد خواهــد 
ــا برخــورد  ــا آنه ــوان اخــالل در نظــام ســالمت ب ــه عن شــد و ب

می شــود.
رایگانــی از پلمــب ١٨ داروخانــه خبــر داد و گفــت: بیشــترین 

تعــداد در آذربایجــان شــرقی بــوده اســت.
ــم دو  ــزار ماســک ه ــه داد: ٥00 ه ــرات ادام ســخنگوی تعزی
ــد در  ــرر ش ــه مق ــود ک ــده ب ــف ش ــران کش ــش در ته ــب پی ش

ــرد. ــرار گی ــوم پزشــکی ق ــار دانشــگاه عل اختی
وی افــزود: شــاهد برخــی بداخالقی هــا در حــوزه اقــالم 
ــزار  ــه ٢٨ ه ــروز ب ــرش ام ــتیم. لیموت ــردم هس ــاز م ــورد نی م
ــری هســتیم. ــش قیمــت ١0 براب ــان رســیده و شــاهد افزای توم

ســخنگوی تعزیــرات افــزود: عمــده ایــن تحــرکات از اســتان 
فــارس بــوده و مــا در صــدد برخوردهــای جــدی بــا ایــن موضــوع 

هســتیم.
رایگانــی ادامــه داد: ســیری کــه بــه کیلویــی ١٢ هــزار تومــان 
ــی  ــه کیلوی ــروز ب ــه ام ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــه می شــد چ فروخت

١00 هــزار تومــان رســیده اســت؟
ــغ  ــه تبلی ــدام ب ــلبریتی ها اق ــی از س ــه داد: یک ــی ادام رایگان
ــردم  ــا از م ــد و م ــا می کن ــان کرون ــگیری و درم ــربت پیش ش
البتــه  و  نکننــد  توجهــی  تبلیغــات  ایــن  بــه  می خواهیــم 

ــرد. ــد ک ــورد خواه ــا برخ ــن فعالیت ه ــا ای ــتانی ب دادس
ـــاده  ـــبانه روزی آم ـــورت ش ـــه ص ـــامانه ١٣٥ ب ـــزود: س وی اف
ـــرادی  ـــات اف ـــد تخلف ـــردم می توانن ـــت و م ـــات اس ـــد تخلف رص
کـــه از ایـــن وضعیـــت ســـوء اســـتفاده می کننـــد را گـــزارش 

ـــد. کنن
ــر  ــگار مه ــوال خبرن ــه س ــخ ب ــرات در پاس ــخنگوی تعزی س
مبنــی بــر اینکــه شــما از کشــف ٣ میلیــون و ٥00 هــزار ماســک 
خبــر دادیــد در حالــی کــه پلیــس ایــن آمــار را ٥ میلیــون اعــالم 
ــت  ــک در پایتخ ــداد ماس ــه تع ــور کل چ ــه ط ــت ب ــرده اس ک
ــدا از  ــم ج ــا دادی ــه م ــاری ک ــت: آم ــت، گف ــده اس ــف ش کش
کشــفیات پلیــس اســت و بــه طــور کلــی بیــش از ٨ میلیــون و 

ــران کشــف شــده اســت. ــزار ماســک در ته ٥00 ه
ــرات  ــه تعزی ــوز ب ــس هن ــفیات پلی ــده کش ــزود: پرون وی اف

ــت. ــده اس ــال نش ارس

رایگانی خبر داد

اتهام محتکران ماسک اخالل در نظام سالمت است

 م الف: 5۲7/۴5۴1  
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
آگهی اصالحی

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ١٣ آیی ــون و م ــاده ٣ قان ــوع م ــی موض آگه
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ــمی  ــند رس س
مورخـــه   ١٣٩٨٦0٣040٢٣00٢٣٣4 شـــماره  رای  برابـــر 
ـــت  ـــن تکلیـــف وضعی ـــون تعیی ـــات اول موضـــوع قان ١٣٩٨/١١/١٣ هی
ـــتقر در  ـــمی مس ـــند رس ـــد س ـــای فاق ـــاختمان ه ـــی و س ـــی اراض ثبت
ـــال  ـــه ب ـــات مالکان ـــهر تصرف ـــک آذرش ـــت مل ـــوزه ثب ـــی ح ـــد ثبت واح
ـــین  ـــد حس ـــدم فرزن ـــی اق ـــهین کاظم ـــم ش ـــی خان ـــارض متقاض مع
ــهر در  ــادره از آذرشـ ــنامه ١٦٩0١٣٩٨٩7 صـ ــماره شناسـ ــه شـ بـ
ـــاحت  ـــه مس ـــن ب ـــه زمی ـــک قطع ـــدانگ ی ـــاع از شش ـــگ مت ـــه دان س
ـــی  ـــالک ١٣٩ فرع ـــده ازپ ـــری ش ـــروز و مج ـــع مف ـــر مرب ١4٣/7٥ مت
ـــمی  ـــک رس ـــداری از مال ـــز خری ـــع در ١٢ تبری ـــی واق از ٦٢٨0  اصل
ـــه  ـــذا ب ـــت ل ـــده اس ـــرز گردی ـــاد مح ـــرزاده مهاب ـــین باق ـــای حس آق
منظـــور اطـــالع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه ١٥ روز 
ـــدور  ـــه ص ـــبت ب ـــخاص نس ـــه اش ـــی ک ـــود در صورت ـــی ش ـــی م آگه
ـــد از  ـــی توانن ـــند م ـــته باش ـــی داش ـــی اعتراض ـــت متقاض ـــند مالکی س
ـــود را  ـــراض خ ـــاه اعت ـــدت دو م ـــه م ـــی ب ـــن آگه ـــار اولی ـــخ انتش تاری
ـــک  ـــدت ی ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ب
ـــع  ـــه مراج ـــود را ب ـــت خ ـــراض، دادخواس ـــلیم اعت ـــخ تس ـــاه از تاری م
ـــدت  ـــی اســـت در صـــورت انقضـــای م ـــد. بدیه ـــم نماین ـــی تقدی قضای
ـــت  ـــند مالکی ـــررات س ـــق مق ـــراض طب ـــول اعت ـــدم وص ـــور و ع مذک

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ص
کالسه:    ١٣٩٨١١44040٢٣000١٢٢

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 07/١٣٩٨/١٢
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ١٣٩٨/١٢/٢٢

محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م الف: 5۲7/۴5۴3
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی

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
مورخــه   139860304023001333 شــماره  رای  برابــر 
1398/11/13 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک آذرشــهر تصرفــات مالکانــه بــا 
معــارض متقاضــی آقــای محمــد خشــمان فرزندخالــد بــه شــماره 
شناســنامه 604 صــادره از قطــور در ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــروز و  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت 143/75 مت ــن ب ــه زمی ــک قطع ی
ــع در  ــی واق ــی از 6280 اصل ــاک - 139 فرع ــده از پ ــزی ش مج
ــین  ــای  حس ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــز خری ــش 12 تبری بخ
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــاد مح ــرزاده مهاب باق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم  و پــس 
از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از  تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
کالسه           139811۴۴۰۴۰۲3۰۰۰1۲1  
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1398/1۲/۰7

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1398/1۲/۲۲
محمد حسین خلیل نژاد صغایش 
رئیس ثبت اسناد و امالک آذرشهر

م. الف3۴۴
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده١٣ آیی ــاده ٣ و م ــوع م ــي موض آگه
تکلیــف وضعیــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هــاي فاقــد ســند رســمي

مورخـــه   ١٣٩٨٦0٣0400٩00١١47 شـــماره  راي  برابـــر 
ـــت  ـــف وضعی ـــن تکلی ـــون تعیی ـــوع قان ـــت اول موض ١٣٩٨/١١/٢٣ هیئ
ـــد  ـــتقر در واح ـــمي مس ـــند رس ـــد س ـــاي فاق ـــاختمان ه ـــي و س اراض
ـــارض  ـــه و بالمع ـــات مالکان ـــس و تصرف ـــک هری ـــت مل ـــي حـــوزه ثب ثبت
ـــه شـــماره ملـــي ١٣٨٢77١١٩٣  آقـــاي عیســـی ابراهیـــم زاده طـــرف ب
ـــاحت ٣٩٦١  ـــه مس ـــور ب ـــن محص ـــه زمی ـــک قطع ـــگ ی ـــش دان در ش
ـــرف  ـــتاي ط ـــي روس ـــع در اراض ـــي واق ـــالک 4 اصل ـــت پ ـــع تح مترمرب
ـــي از  ـــورد ابتباع ـــس م ـــک هری ـــت مل ـــوزه ثب ـــز ح ـــش ٢4 تبری بخ
آقـــاي کرمعلـــی ابراهیـــم زاده برابـــر قولنامـــه عـــادی بـــه شـــماره 
ـــی  ـــده، عیس ـــي پرون ـــه متقاض ـــه ١٣٩7/07/٢0 ب ١7٥٥٥٥77 مورخ
ابراهیـــم زاده انتقـــال یافتـــه و مالکیـــت ایشـــان محـــرز گردیـــده 
اســـت. لـــذا بـــه منظـــور اطـــالع عمـــوم مراتـــب در دو نوبـــت بـــه 
ـــه اشـــخاص نســـبت  ـــي ک ـــي شـــود در صورت ـــي م ـــه ١٥ روز اگه فاصل
ـــي  ـــند م ـــته باش ـــت متقاضـــي اعتراضـــي داش ـــند مالکی ـــدور س ـــه ص ب
ـــراض خـــود را  ـــاه اعت ـــه مـــدت دو م ـــخ الصـــاق آگهـــي ب ـــد از تاری توانن
ـــاه  ـــدت یکم ـــرف م ـــید، ظ ـــذ رس ـــس از اخ ـــلیم و پ ـــن اداره تس ـــه ای ب
ـــي  ـــه مرجـــع قضای ـــراض، دادخواســـت خـــود را ب ـــخ تســـلیم اعت از تاری
ـــور  ـــدت مذک ـــاي م ـــورت انقض ـــت در ص ـــي اس ـــد. بدیه ـــم نماین تقدی
و عـــدم صـــدور وصـــول اعتـــراض طبـــق مقـــررات ســـند مالکیـــت 

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ص
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ماهی سرخ شده

مواد الزم:
فیلــه ماهــی                                     4 تکــه
تخم مرغ                                        ١ یا ٢ عدد
پودر سوخاری                                  به میزان الزم
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه              به میزان الزم
روغن یا کره                                   به میزان الزم
پیــاز                                         ٢ عــدد
آبلیمو                                         به میزان الزم
زعفران دم کرده                     ٢ یا ٣ قاشق چای خوری
ادویه                                             به میزان الزم

یکــی از رســم هــای زیبــا عیــد نــوروز خــوردن 
ســبزی پلــو بــا ماهــی ســرخ شــده در شــب عیــده. 
ماهــی از جملــه غذاهــای دریایــی هســت کــه عالوه 
بــر خــواص تغذیــه ای بســیار زیــادی کــه داره، اگــه 
خــوش طعــم و خــوش عطــر درســت شــده باشــه 
طرفدارهــای زیــادی داره. ماهــی هــا انــواع مختلفــی 
ــا  ــی میشــه اون ه ــای مختلف ــه ســبک ه دارن و ب
ــوید،  ــو و ش ــالمون لیم ــل س ــرد مث ــت ک رو درس
ماهــی قــزل آال بــا لیمــو و جعفــری، فیلــه تیالپیــا 
ــره. در  ــر و غی ســوخاری و طــرز تهیــه ماهــی در ف
ــی  ــه ماه ــی خــوام طــرز تهی ــن م ــب م ــن مطل ای
ســرخ شــده بــا یــک طعــم فــوق العــاده خوشــمزه 
و بــه یادموندنــی رو بهتــون آمــوزش بــدم کــه خیلی 
راحــت و ســریع تهیــه میشــه و بــرای ســبزی پلــو با 
ماهــی شــب عیــده یــه گزینــه بســیار مناســبه. پس 
بــا مــن همــراه شــین و از طعــم و عطــر ایــن ماهــی 

ســرخ شــده لــذت ببریــن.
 

طرز تهیه:
مرحله اول: آماده سازی فیله های ماهی

ــویید.  ــوب بش ــی را خ ــای ماه ــه ه ــدا فیل ابت
ســپس بــا اســتفاده از پارچــه مخصــوص و یــا یــک 
ــا را خــوب خشــک  ــی ه ــه ای ماه دســتمال حول
ــت  ــر اس ــه بهت ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج کنی
ــه  ــا ب ــاد نباشــد ت ضخامــت فیلــه هــای ماهــی زی

ــوند. ــت ش ــز پخ ــرخ و مغ ــی س راحت
مرحله دوم: طعم دار کردن فیله های ماهی

بــرای طعــم دار کــردن ماهــی، ابتــدا پیازهــا را 
پوســت بکنیــد و رنــده کنیــد و تــا جایــی کــه مــی 

توانیــد آب پیازهــا را بگیریــد.
ــد و آب  ــط را برداری ــه متوس ــک کاس ــاال ی ح
ــا مقــداری آبلیمــو و زعفــران دم  ــاز را همــراه ب پی
ــوط کنیــد. ســپس تکــه هــای ماهــی  کــرده مخل
ــو و  ــاز، آبلیم ــه آب پی ــا ب ــد ت ــه بگذاری را در کاس

ــوند. ــته ش ــران آغش زعف
ــک،  ــی نم ــدار کم ــر، مق ــه دیگ ــک کاس در ی
ــودر آویشــن،  ــکا، پ ــه، پاپری ــز، زرد چوب فلفــل قرم
پــودر رزمــاری، پــودر زنجبیــل و یــا زنجبیــل تــازه 
رنــده شــده، پــودر زیــره، پــودر هــل، پــودر ســیر 
و یــا ســیر  رنــده شــده را خــوب بــا هــم مخلــوط 
کنیــد. حــاال فیلــه هــای ماهــی را از مایــع خــارج 
کنیــد و بــا پــودری کــه درســت کردیــد بــه خوبــی 

آن هــا را بپوشــانید.
ســپس ماهــی را در یــک ظــرف در دار بگذاریــد 
و اجــازه دهیــد بــرای ٢ الــی ٣ ســاعت در یخچــال 
ــه  ــه خوبــی مــزه ادویــه هــا ب اســتراحت کنــد و ب

خــورد تکــه هــای ماهــی بــرود.
مرحله سوم: سرخ کردن ماهی

پــس از گذشــت مــدت زمــان گفتــه شــده برای 
طعــم دار کــردن ماهــی، ظــرف را از یخچــال خارج 
کنیــد و ماهــی هــا را قــدری بتکانیــد تــا پودرهــای 

اضافــی آن هــا در ظــرف ریختــه شــود.
یک کاسـه متوسـط بردارید و تخم مرغ ها را در 
آن بشـکنید و بـه کمـک یـک چنگال تخـم مرغ ها 
را هـم بزنید تا زرده و سـفیده با هم مخلوط شـوند.

ــک  ــاًل ی ــب، مث ــرف مناس ــک ظ ــپس در ی س
ســینی یــا یــک ظــرف پیرکــس، پــودر ســوخاری، 
مقــدار کمــی نمــک، فلفــل ســیاه و زردچوبــه را بــا 

هــم مخلــوط کنیــد.
حــاال فیلــه هــای ماهــی طعــم دار شــده را ابتدا 
در تخــم مــرغ بزنیــد و ســپس بــه مخلــوط پــودر 
ســوخاری آغشــته کنیــد و پودرهــای اضافــه آن را 
ــودر  ــازک پ ــه ن ــک الی ــط ی ــه فق ــد ک ــز بتکانی نی

ســوخاری روی ماهــی باقــی بمانــد.
یــک ماهیتابــه متوســط را روی شــعله گاز 
ــه  ــپس ب ــود. س ــرم ش ــی گ ــه خوب ــا ب ــد ت بگذاری
ــد و  ــره داخــل آن بریزی ــا ک ــن ی ــزان الزم روغ می
ــا را در آن  ــی ه ــرف ماه ــدن دو ط ــس از داغ ش پ

ــد.  ــرخ کنی س
 

نکات کلیدی:
ــی  ــتور ماه ــه در دس ــه ک ــواد اولی ــدازه م - ان
ــتند. در  ــی هس ــت، تقریب ــده اس ــده آم ــرخ ش س
صــورت تمایــل مــی توانیــد مقــدار مــواد اولیــه را 

ــد. ــر دهی تغیی
ــر  ــی، از ه ــردن ماه ــم دار ک ــه طع - در مرحل
ــم دار  ــرای طع ــکی ب ــبزی خش ــه و س ــوع ادوی ن
ــد  ــی توانی ــه خــود م ــر ذائق ــا ب ــی، بن ــردن ماه ک

ــد. ــتفاده کنی اس
- ماهــی ســرخ شــده را مــی توانیــد همراه بــا پلوی 

ســاده، پلــو زعفرانــی و یــا شــوید پلو میــل کنید.
ــر اســت  ــی، بهت ــردن ماه ــه ســرخ ک - در مرحل
ماهــی را بــا حــرارت مالیــم و بــا صبــر و حوصله ســرخ 

کنیــد تــا بــه خوبــی مغــز پخــت و ســوخاری شــود.
ــوع ماهــی  ــر ن ــه ه - توجــه داشــته باشــید ک

ــردن مناســب نیســت. ــرای ســرخ ک ب
ــد  ــه داری ــده عالق ــرخ ش ــی س ــه ماه ــر ب - اگ
ــد چیپــس انگلیســی  پیشــنهاد میکنیــم فیــش ان

ــد. ــم امتحــان کنی را ه
منبع: ایران کوک

دکتر الریجانی در دیدار رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای:
نظام آموزشی نیازمحور شود

رئیس مجلس شـورای اسـالمی در دیدار رئیس سـازمان آمـوزش فنی و 
حرفـه ای بـا نقـد مدرک گرایی در کشـور گفـت: نظام آموزش رسـمی باید 

نیـاز محـور حرکت کنـد تا زمینه سـاز مهارت آفرینی و اشـتغال باشـد . 
بـه گـزارش خانه ملـت، علی اوسـط هاشـمی معـاون وزیـر کار و رئیس 
سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور  با دکتـر علی الریجانـی، رئیس 
مجلـس شـورای اسـالمی دیـدار و گزارشـی از اقدامات انجام شـده در این 

سـازمان  در حـوزه مهـارت آمـوزی به رییـس مجلـس تقدیم کرد.
ــی رئیــس مجلــس شــورای  ــر الریجان ــن گــزارش، دکت ــر اســاس ای ب
ــور  ــارت در کش ــعه مه ــوزش و توس ــت آم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
ــوزش  ــر اســت و آم ــه ای مؤث ــی و حرف ــوزش فن ــت: کار ســازمان آم گف

ــی شــوند. ــازار کار م ــه ســرعت جــذب ب ــدگان شــما ب دی
ــی در کشــور  ــدرک گرای ــه م ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر الریجان دکت
گفــت: نظــام آمــوزش رســمی بایــد نیــاز محــور حرکــت کنــد تــا  زمینــه 

ســاز  مهــارت آفرینــی و  اشــتغال باشــد .
علــی اوســط هاشــمی، معــاون وزیــر تعــاون و رئیــس ســازمان آمــوزش 
ــای  ــت ه ــه ظرفی ــدار  ب ــن دی ــدای ای ــور در ابت ــه ای کش ــی و حرف فن
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از جملــه تعــداد ٦00 کارگاه 
آموزشــی ثابــت دولتــی، ٥٨00 مربــی و  ١١ هــزار و 700 آموزشــگاه آزاد 
اشــاره کــرد و افــزود: پیشــنهاد داریــم در طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل، 

مهــارت داشــتن افــراد بــه عنــوان یــک امتیــاز دیــده شــود.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــه تدویــن ســند 
ــا توجــه بــه ظرفیــت هــای هــر اســتان  مهــارت در ٢٢ اســتان کشــور ب
اشــاره کــرد و گفــت: اختصــاص مبلغــی از محــل هدفمنــدی یارانــه هــا 
بــرای آمــوزش مهــارت بــه دریافــت کننــدگان بیمــه بیــکاری مــی توانــد 

فاصلــه زمانــی شــاغل شــدن بیــکاران را کوتــاه نمایــد.

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در جلسه ای

 با رئیس جمهور تعیین تکلیف می شود 

وزیـر کشـور گفـت: طبـق گـزارش وزارت بهداشـت رونـد ویـروس کرونـا 
مدیریت شـده و تداوم تعطیلی مدارس و دانشـگاه ها فردا مشـخص می شـود. 
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، عبدالرضـا رحمانـی فضلی وزیر 
کشـور در حاشـیه جلسـه سـتاد اطالع رسـانی و تبلیغات اقتصادی کشور، 
اظهـار کـرد: در جلسـه امـروز دربـاره مقابلـه با ویروس کرونا بررسـی شـد 
و تمـام مسـئوالن مربوطـه ایـن اطمینـان را دادنـد کـه هیـچ امـری نباید 

موجـب اختالل در کشـور شـود.
او ادامـه داد: همچنیـن همـه اطمینـان دادنـد در رونـد اطـالع رسـانی 
کاالیـی مشـکلی ایجاد نمی شـود؛ این مسـئله عمومی شـده بـدون حضور 

مـردم کنترلش سـخت خواهـد بود.
وزیـر کشـور اظهـار کـرد: در دولـت رئیـس جمهـور همه دسـتگاه ها را 
مسـئول کـرد. از سـویی شـبکه های خارجـی کشـور اینگونـه موضوعات را 

دسـتاویز قـرار می دهنـد از شـیوه های دروغ پراکنـی اسـتفاده می کننـد.
رحمانـی فضلـی افـزود: طبـق گـزارش وزارت بهداشـت رونـد کنتـرل 
و مدیریـت شـده اسـت. همچنیـن ادامـه داشـتن تعطیـالت مـدارس و 
دانشـگاه ها فـردا در جلسـه بـا حضـور رئیـس جمهـور مشـخص می شـود.

وزیر کشـور خاطرنشـان کرد: مقرر شـد وزارت بهداشـت دسـتور العمل 
هایـی بـرای تمـام اسـتانداری هـا و مراکـز دسـتگاه هـای اجرایـی مثـل 
آمـوزش و پـرورش تنظیـم و ارسـال کنـد و متناسـب بـا آن عمـل شـود. 
چـون هـر اسـتان مسـتقال تصمیـم می گرفـت ایـن موضوع شـاید موجب 
عدم وحدت رویه در امور می شـد قرار شـد متولی وزارت بهداشـت باشـد 

و رئیـس جمهـور هـم سـاختاری را بـرای این مسـأله تشـکیل دادند.

موکول شدن نمایشگاه کتاب تهران 
به بعد از ماه رمضان

نمایشـگاه  سی وسـومین  سـخنگوی  و  سیاسـت گذاری  شـورای  دبیـر 
بین المللـی کتـاب تهـران از تغییـر زمـان برگـزاری ایـن رویـداد فرهنگـی 
سی وسـومین  سیاسـت گذاری،  شـورای  مصوبـه  بـا  گفـت:  و  داد  خبـر 
نمایشـگاه کتـاب تهـران بعـد از مـاه مبـارک رمضـان برگـزار خواهد شـد. 
بـه گـزارش ایسـنا، در پـی اعـالم بررسـی تعویـق زمـان برگـزاری سـی و 
سـومین نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران به منظور پیشـگیری از شـیوع 
ویـروس کرونـا، ایـوب دهقانـکار گفت: بـا عنایت بـه این که هـدف از برگزاری 
نمایشـگاه کتاب تهـران ایجاد فضایی آرام و دلنشـین، محیطی فرهنگی برای 
دوسـتداران و عالقه منـدان بـه کتـاب و کتاب خوانـی و از سـوی دیگر تقویت 
چرخـه اقتصادی نشـر کشـور اسـت، با لحـاظ شـرایط فعلی جامعه، شـورای 
سیاسـت گذاری تاریـخ ٢٦ فروردیـن ٩٩ را بـرای اجـرای بهینـه نمایشـگاه 
کتاب مناسـب ندانسـت و براسـاس مصوبه شـورا، زمان برپایی سی وسـومین 

نمایشـگاه کتـاب تهـران بـه بعد از مـاه مبـارک رمضان موکول شـد.
سـخنگوی سی وسـومین نمایشـگاه کتاب تهران افزود: با درنظر گرفتن 
مختصـات نمایشـگاه کتـاب تهـران، جمعیـت میلیونـی بازدیدکننـدگان و 
عالقه منـدان، حضـور ناشـران و مهمانـان خارجی و  توجه بـه این اصل که 
هـدف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی برپایـی ایـن نمایشـگاه در فضایی 
بـه دور از هرگونـه نگرانـی و کمـک به توسـعه و ترویـج فرهنـگ مطالعه و 
رونـق کتاب خوانـی در جامعـه اسـت، برگـزاری آن در ابتدای سـال جدید 

بـرای دسـتیابی بـه اهداف از پیش تعیین شـده مناسـب نیسـت.
او در خصـوص اعـالم تاریخ دقیق زمان برپایی نمایشـگاه نیز گفت: شـورای 

سیاسـت گذاری در جلسـات آتـی در این باره تصمیم گیـری خواهد کرد.
مشـاور اجرایـی معاونـت فرهنگـی در پایـان بـا اشـاره بـه همـکاری و 
تهـران  کتـاب  نمایشـگاه  برپایـی  در  نهـاد  و  سـازمان  ده هـا  مشـارکت 
گفـت: به رغـم آغـاز شـدن فعالیت هـای اجرایـی سی وسـومین نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهـران از هفته هـای پیـش، ایـن معاونـت در اقدامـات 
آتـی خـود تابع تصمیمات وزارت بهداشـت و سـایر دسـتگاه های تخصصی 

بود. ذی ربـط خواهـد 

قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن 
ــی  ــن الملل ــی بی ــالت علم ــت: تعام ــل گف المل
ــت  ــریعا تح ــم س ــد میدان ــت، بعی ــدار اس پای

تاثیــر )شــیوع کرونــا( قرارگیــرد.
ــی  ــاالر آمل ــین س ــر، حس ــزارش مه ــه گ ب
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  تأثیــر  دربــاره 
ــوع  ــن موض ــت: ای ــی گف ــن الملل ــالت بی تعام
ــن  ــای بی ــت، فعالیت ه ــده اس ــروع ش ــازه ش ت
ــان  ــود را نش ــر خ ــی اث ــک زمان ــا ی ــی ب الملل

می دهــد.
ایــن  رغــم  علــی  امــا  داد:  ادامــه  وی 
قضیــه یــک نشســتی بــا وزیــر و رؤســای 
ــه  ــتیم ک ــتان داش ــم کردس ــگاه های اقلی دانش
ــه اینکــه  ــم، ن ــق انداختی ــه تعوی ــان آن را ب زم

آن را کنســل کنیــم.
قائـــم مقـــام وزیـــر علـــوم در امـــور بیـــن 
الملـــل دربـــاره اینکـــه آیـــا درخواســـت هایی 
ـــو  ـــه لغ ـــوده ک ـــران ب ـــه ای ـــرای ســـفر علمـــی ب ب
شـــود، افـــزود: درخواســـتی تـــا االن مطـــرح 
ـــده  ـــوع در آین ـــن موض ـــر ای ـــت، اث ـــده اس نش

مشـــخص می شـــود.

قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن 
الملــل ادامــه داد: ولــی در برخــی جاهــا بــرای 
کاهــش رفــت و آمــد و کنتــرل موضــوع، خــود 
ــی از  ــی خوارزم ــن الملل ــنواره بی ــا در جش م
ــه  ــم ب ــت کردی ــی درخواس ــدگان چین برگزی
ــفیر  ــای آن از س ــه ج ــد و ب ــفر نکنن ــران س ای
چیــن در ایــران خواســتیم جایــزه آنهــا را 

ــد. ــال کن ــا ارس ــرای آنه ــرده و ب ــت ک دریاف

ــل  ــال راه ح ــه داد: دنب ــی ادام ــاالر آمل س
هســتیم و مــراودات بیــن المللــی پایــدار اســت 
ــرار  ــر ق ــم ســریعاً تحــت تأثی ــی دان ــد م و بعی
گیــرد اگــر چــه احتیاط هــای الزم را مــد نظــر 

ــم. داری
بــه  پاســخ  در  علــوم  قائم مقام وزیــر 
ــری  ــوم پیگی ــا وزارت عل ــه آی ــوال ک ــن س ای
وضعیــت اســاتیدی کــه در خــارج بــوده و 

ــیده  ــری اندیش ــد تدبی ــت دارن ــکل بازگش مش
ــکل  ــلیمانی مش ــر س ــد دکت ــه مانن ــت ک اس
ــوم و  ــم وزارت عل ــزود: ه ــود، اف ــع ش ــا رف آنه
ــوس  ــش و ق ــه در ک ــور خارج ــم وزارت ام ه
هســتند و هیــچ یــک از عزیــزان ایرانــی خــارج 
ــا هســتند از  ــارات م ــه از افتخ از کشــورمان ک
ــه  ــزی ک ــد و آن چی ــان نمی مانن ــا پنه ــد م دی
از دســت مــا بــر آیــد در خصــوص آنهــا انجــام 

می دهیــم.

آخرین وضعیت پژوهشگاه
 ایران و چین

ســاالر آملــی دربــاره آخریــن وضعیــت 
پژوهشــگاه مشــترک ایــران و چیــن نیــز گفــت: 
ــن دانشــگاه  ــدت بی ــد م ــروژه بلن ــک پ ــن ی ای
مازنــدران و چیــن اســت و موضــوع کرونــا 
ــال  ــود و در ح ــل می ش ــل و فص ــه زودی ح ب
ــته  ــه نداش ــن برنام ــری در ای ــز تأثی ــر نی حاض
ــود  ــه می ش ــده چ ــم در آین ــد ببینی ــت بای اس
ــن اســت کــه مشــکل خاصــی  حــدس مــن ای

ــد. ــش نیای پی

ــری اجــرای نقشــه  ــام ســتاد راهب ــم مق قائ
ــون در  ــالح دو قان ــور از اص ــی کش ــع علم جام
ــاغل  ــی ش ــجویان خارج ــردد دانش ــوص ت خص
بــه تحصیــل در کشــور خبــر داد و گفــت: 
عــالوه بــر آن بــا پیشــنهاد معاونــت بین الملــل 
دفتــر رهبــر انقــالب اســالمی پیگیــری در 
زمینــه اســتفاده از طــالب خارجــی در دســتور 

ــرار دارد.  کار ق
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر منصــور کبگانیان 
در حاشــیه جلســه یکصــد و بیســت و هشــتم 
ــی  ــع علم ــه جام ــرای نقش ــری اج ــتاد راهب س
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن در جم
دانشــجویان  تــردد  زمینــه  در  چالش هــا  از 
خارجــی شــاغل بــه تحصیــل در کشــور، افــزود: 
ــه  ــس از ورود ب ــجویان پ ــته از دانش ــن دس ای
ــوز  ــد مج ــروج بای ــار خ ــر ب ــرای ه ــور، ب کش
ــد و ایــن امــر موجــب شــده  دریافــت می کردن
ــرای  ــران ب ــل در ای ــت تحصی ــه جذابی ــود ک ب

ــد. ــش یای ــی کاه ــجویان خارج دانش
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ویروســی موجــود ایــن امــر بیشــتر خــود 
را نشــان داد، اظهــار کــرد: در ایــن جلســه 

داشــتیم. خوشــبختانه مصوباتــی 
ــات،  ــن مصوب ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب کبگانی
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــد: از آنجای ــادآور ش ی
از ســال ها قبــل و بعــد از پیــروزی انقــالب 
ــری  ــروی انتظامــی پیگی اســالمی، از ســوی نی
می شــد ، نیــاز بــه اصــالح قانــون داشــتیم و در 
ایــن مصوبــه ســتاد مقــرر شــد کــه دانشــجویان 

بــه جــای اخــذ ویــرای یــک بــار تــردد، ویــزای 
مالتیپــل داشــته باشــند و از ایــن طریــق مجــاز 

ــردد باشــند. ــار ت ــن ب ــه چندی ب
ــر اســاس  ــر آن ب ــالوه ب ــرد: ع ــه ک وی اضاف
قانــون دیگــری، اگــر دانشــجویان خارجــی 
شــاغل بــه تحصیــل در کشــور، بــه کشــور 
مــاه   ٣ تنهــا  می کردنــد،  ســفر  خودشــان 
ــد  ــاز گردن ــران ب ــه ای ــا ب ــتند ت ــت داش فرص
ــه  ــک روز اضاف ــر ی ــی اگ ــاه حت ــس از ٣ م و پ
می شــد، مشــکالتی بــرای آنهــا ایجــاد می شــد.

ــری اجــرای نقشــه  ــام ســتاد راهب ــم مق قائ
جامــع علمــی کشــور بــا بیــان اینکــه بــه ایــن 
قانــون انتقــادات و اعتراضــات زیادی وارد شــده 
ــه  ــر اســاس مصوب ــرد: ب ــود، خاطــر نشــان ک ب
ایــن جلســه، زمــان ٣ مــاه بــه ٦ مــاه افزایــش 

یافــت.

وی ایــن دو مصوبــه را در راســتای تســهیل 
و  دانســت  خارجــی  دانشــجویان  تــردد  در 
ثبــت  بــرای  ســامانه ای  همچنیــن  گفــت: 
ــاغل  ــجویان ش ــته از دانش ــن دس ــات ای اطالع
بــه تحصیــل در کشــور راه انــدازی می شــود تــا 

ــد. ــت برس ــه ثب ــا در آن ب ــات آنه اطالع
کبگانیــان ادامــه داد: ایــن دو مصوبــه از 
ــت  ــات دول ــت در هی ــیون دول ــوی کمیس س
ــا  ــت م ــی درخواس ــد، ول ــد ش ــرح خواه مط
ایــن اســت کــه ایــن مصوبــات در قالــب الیحــه 

ــود. ــرح ش ــس مط ــون در مجل ــالح قان اص
ایجــاد  را  ایــن جلســه  وی دســتور دوم 
ســازمانی بــرای توســعه روابــط بین المللــی 
دانســت و خاطــر نشــان کــرد: در ایــن زمینــه از 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
خواســته شــده بــود تــا بــا برگــزاری جلســاتی 

ــود  ــنهادات خ ــف پیش ــتگاه های مختل ــا دس ب
روابــط  ســازمان  راه انــدازی  زمینــه  در  را 

ــد. ــالم کن ــی اع ــل علم بین المل
کبگانیــان بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه نظر 
اعضــا بــر جلوگیــری از ایجــاد ســازمان جدیــدی 
بــود، ادامــه داد: بــر ایــن اســاس پیشــنهاد شــد 
کــه مرکــز تعامــالت بین المللــی معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای ایــن منظــور 
ــر  ــی ب ــن رو تغییرات ــه شــود. از ای در نظــر گرفت
ــه  ــازی ب ــر نی ــد و دیگ ــام ش ــاس انج ــن اس ای

ســازمان جدیــدی در ایــن ارتبــاط نداریــم.
بــه گفتــه وی، ایــن مرکــز وظایــف مربــوط 
بــه همکاری هــای علمــی را انجــام خواهــد داد 
ــوم،  ــای عل ــف وزارتخانه ه ــا وظای ــی ب و تناقض

بهداشــت و دانشــگاه آزاد  نخواهــد داشــت.
کبگانیــان اضافــه کــرد: در ایــن جلســه 
مقــرر شــد پیگیری هــای الزم بــرای انجــام 
ــورت  ــی ص ــت علم ــوی معاون ــر از س ــن ام ای
گیــرد و در جلســه آتــی ســتاد راهبــری اجــرای 
نقشــه جامــع علمــی کشــور مجــددا پیگیــری 

ــد.  ــد ش خواه
ــری اجــرای نقشــه  ــام ســتاد راهب ــم مق قائ
ــه پیشــنهاد  ــا اشــاره ب جامــع علمــی کشــور ب
معاونــت بین الملــل دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
ــژه   ــجویان و به وی ــری دانش ــه به کارگی در زمین
طــالب خارجــی در کشــور، گفــت: طــالب 
خارجــی در جامعةالمصطفــی مســتقر هســتند 
ــه  ــن جلس ــتور کار ای ــوع در دس ــن موض و ای
قــرار گرفــت و مقــرر شــد تــا نماینــدگان 
ــوزش و  ــت و آم ــوم، بهداش ــای عل وزارتخانه ه
پــرورش و دانشــگاه آزاد و بــا محوریــت آیــت اهلل 
قمــی، معــاون بین المللــی دفتــر رهبــر انقــالب 
ــن موضــوع بررســی  ــی ای ــاد قانون اســالمی ابع
ــتاد  ــن س ــود را در ای ــنهادات خ ــود و پیش ش

ــد. ــه دهن ارائ

مدیـر شـبکه دو تلویزیـون اعالم کـرد که در 
صـورت اعـالم ضـرورت ادامه دار شـدن تعطیلی 
مـدارس به دلیـل پیشـگیری از شـیوع »کرونـا« 
ایـن شـبکه آمادگـی الزم بـرای آمـوزش از راه 

دور دانش آمـوزان را دارد.
بـه گـزارش مهـر، محمدرضـا جعفری جلـوه 
بـه  اشـاره  ضمـن  سـیما  دو  شـبکه  مدیـر 
حـوزه  در  شـبکه  ایـن  تخصصـی  رویکردهـای 
خانـواده و مدرسـه، در پاسـخ بـه اینکه بـا توجه 
بـه احتمـال تعطیلی بلندمـدت مـدارس به دلیل 
ویـروس  بـا  مقابلـه  در  پیشـگیرانه  مالحظـات 
»کرونـا«، چقـدر امـکان آمـوزش از راه دور برای 
دانـش آمـوزان از طریـق تلویزیـون وجـود دارد، 
بیـان کـرد: اگـر آمـوزش و پـرورش تعطیالت در 
مـدارس را ادامه دار کند، شـاید اقـدام به آموزش 

از راه دور ضـروری باشـد.
وی دربـاره ظرفیـت شـبکه دو سـیما در این 
حـوزه نیـز اظهـار کـرد: اگـر قـرار باشـد چنین 
رویکـردی در سـازمان مطرح شـود، طبیعتاً این 
بحـث شـبکه ای نیسـت بلکـه رویکـردی اسـت 
کـه در سـطح کلیـت رسـانه مطرح خواهـد بود 

و بایـد بـه صـورت یک مسـاله کالن دربـاره آن 
مصلحت اندیشـی شـود.

جعفری جلـوه در واکنـش بـه چنیـن اقدامی 
و فراهـم بـودن زمینـه بـرای آن تصریـح کـرد: 
در صورتیکـه چنیـن اقدامـی بـه رسـانه تکلیف 
اگـر ضـرورت چنیـن  و  نداریـم  منعـی  شـود، 
اقدامـی محرز شـود، بایـد با همـه امکانات برای 

آن مهیـا شـویم و راهـش را پیـدا کنیـم. تنهـا 
راه حـل، تعطیلـی فعالیت هـای عمومی نیسـت 
طریـق  از  را  جمعـی  کارهـای  می تـوان  امـا 

فناوری هـای جدیـد ارتباطـی ادامـه داد.
مدیـر شـبکه دو سـیما بـا اشـاره بـه دهـه 
٦0 کـه در زمـان تعطیلـی مـدارس، تلویزیـون 
برعهـده داشـت، گفـت:  را  راه دور  از  آمـوزش 

و  آموزشـی  کمـک  برنامه هـای  زمـان  آن  در 
انجـام  شـبکه  ایـن  در  رسـمی  آموزش هـای 
در  هـم  آمـوزش  شـبکه  االن  البتـه  می شـد، 
سـیما فعـال اسـت و برخـی از ایـن آموزش هـا 
شـبکه های  و  شـبکه  آن  طریـق  از  می توانـد 

دهـد. رخ  مکمـل 
قابلیت هایـی  کـرد:  اضافـه  جعفری جلـوه 
در رسـانه هسـت و تجربـه ای تاریخـی هـم در 
ایـن زمینـه داریـم کـه گواهـی می دهد رسـانه 
می توانـد به سـرعت خـود را با اتفاقـات منطبق 
کـرده و نقـش خـود را انجـام دهـد. از طرفـی 
تعـدد رسـانه ها و شـبکه ها هـم می توانـد به این 
ماجـرا کمـک کـرده و به یـاری یکدیگـر بیایند.

وی در پایـان گفـت: یکـی از ماموریت هایـی 
کـه شـبکه دو در کنـار خانـه و خانـواده بـه آن 
توجـه دارد، رکـن معلم و مدرسـه اسـت. اگر به 
ارکان تمدن سـاز جامعـه توجـه کنیـم خانـواده 
آن  کنـار  در  و  اسـت  تمدن سـاز  رکـن  اولیـن 
مسـجد و مدرسـه دیگر ارکان هسـتند که ما در 
شـبکه دو روی ایـن ارکان تمرکـز داریـم و اگـر 
نیـاز باشـد در ایـن راسـتا اقـدام خواهیـم کرد.

دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
ــی  ــی نوع ــت فعل ــت: دول ــدرس گف ــت م تربی
فراموشــی نســبت بــه دانشــگاه ها داشــته و ایــن 
رویکــرد بــرای بــرون رفــت مشــکالت در بخــش 

اقتصــادی و ســایر بخش هــا وجــود دارد. 
بــه گــزارش فــارس، یعقــوب فتح اللهــی 
ــت  ــگاه تربی ــاوری دانش ــی و فن ــاون پژوهش مع
مــدرس دربــاره میــزان بودجــه اختصــاص یافتــه 
ســال ١٣٩٩ بــه ایــن دانشــگاه گفــت: بــا توجــه 
بــه افزایشــی کــه در دســتمزد و حقو ق هــا 
وجــود دارد روی هــم رفتــه تقریبــا بودجه ســال 
ــد.  ــری می کن ــل براب ــال قب ــه س ــا بودج ٩٩ ب

افزایشی در بودجه دانشگاه ها رخ 
نداده است

ــگاه  ــل دانش ــال قب ــه س ــزود: بودج وی اف
ــوده  ــان ب ــارد توم ــدرس ٣00 میلی ــت م تربی
ــان و  ــوق کارکن ــم اینکــه حق ــه رغ و امســال ب
ــا  ــت ت ــه دول ــا مصوب ــم متناســب ب پرســنل ه
٢0 درصــد بــه صــورت متوســط خواهــد بــود؛ 
بنابرایــن افزایــش خاصــی در بودجــه دانشــگاه  
رخ نــداده و بــا ایــن افزایــش در بودجــه نیــروی 
بخش هــای  در  گفــت  می تــوان  انســانی 
ــف عمــل شــده اســت.  پژوهشــی بســیار ضعی
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
تربیــت مــدرس ادامــه داد: دولــت فعلــی نوعــی 
داشــته  دانشــگاه ها  بــه  نســبت  فراموشــی 
و ایــن رویکــرد دولــت بــرای بــرون رفــت 
از مشــکالتی در بخــش اقتصــادی و ســایر 

دارد. وجــود  بخش هــا 
باال رفتن قیمت مواد و ابزارهای 

تحقیقاتی دانشگاه ها 
ــه اینکــه در بخــش  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــتمزد و  ــی، دس ــواد پژوهش ــوازم، م ــن ل تامی
ــت  ــده و قیم ــش آم ــه پی ــری ک ــائل دیگ مس
مــواد و ابزارهــای تحقیقاتــی چنــد برابــر شــده 
ســایر اقالمــی کــه پژوهــش از پایگاه هــای 
اطالعــات علمــی و ســایر امــور نیــاز دارد 
همــه بــا قیمــت سرســام آوری در بــازار عــرض 
برنامه ریزی هــای  در  دولــت  و  می شــود 
ــی  ــه بودجــه دانشــگاه ها توجــه کاف خــودش ب

ــت.  ــته اس ــی نداش و واف
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 

ــا  ــد ب ــال بع ــرای س ــزود: ب ــدرس اف ــت م تربی
ــه  ــه ب ــم. توج ــش  می روی ــرد پی ــن رویک همی
ــدار  ــی و پای ــه کاف ــن بودج ــگاه ها و تامی دانش
ــوان کار  ــه بت ــوی ک ــه نح ــگاه ها ب ــرای دانش ب
اساســی بــرای تحــول اقتصــادی در ایــران 
ــت.  ــت اس ــی دول ــف اساس ــام داد از وظای انج
ــد  ــت بای ــت: دول ــان گف ــی در پای فتح الله
را  دانشــگاه ها  عــادی  و  در شــرایط خــاص 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــرار ده ــود ق ــرلوحه خ س
ــرلوحه  ــن س ــادی ای ــای متم ــی دولت ه در ط
بــه  رســیدن  بــرای  ندیده ایــم.  را  بــودن 
ــالمی  ــوری اس ــک جمه ــتقالل،  آزادی و ی اس
ــرلوحه  ــد س ــگاه ها بای ــتحکم دانش ــوی و مس ق

کار باشــند. 

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل:

تعامالت علمی با خارج پایدار است

اصالح 2 بند قانونی برای  رفع مشکالت تردد 
دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران

جعفری جلوه خبر داد؛

آمادگی »شبکه دو« برای آموزش از راه دور دانش آموزان در تعطیالت

دولت از ظرفیت دانشگاه ها به خوبی استفاده نکرده است 
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این 8 باور غلط درباره کرونا را 
کنار بگذارید تا تبدیل به فوبیا نشود

همـراه بـا گسـترش ویـروس کرونـا، شـایعات 
مختلفـی در مـورد آن منتشـر شـده اسـت. آگاهی 
از برخـی باورهـای غلـط مـا را در مقابلـه بـا ایـن 

بیمـاری یـاری می کنـد. 
کرونا خطرناک ترین ویروس است

ویروس هـای  نیسـت.  درسـت  موضـوع  ایـن 
بسـیار زیـادی در دنیـا وجـود دارنـد کـه بسـیار 
خطرناک تـر از کرونـا هسـتند. بـرای مثـال نـرخ 
متوسـط مـرگ و میـر ویـروس ابـوال حـدود ٥0 
درصـد اسـت در حالـی کـه اطالعـات فعلی نشـان 
می دهـد حـدود ١٨ تـا ٢0 درصـد مبتالیـان بـه 
ویـروس کرونـا در شـرایط وخیمی قـرار می گیرند 

و حـدود سـه درصـد از آنهـا فـوت می شـوند.
ماسک زدن ما را از ابتال به کرونا

 محافظت می کند
در حـال حاضـر دو نـوع ماسـک وجـود دارد: 
مـردم  عمـوم  کـه  جراحـی  سـاده  ماسـک  یـک 
می زننـد. از ایـن ماسـک می توانیـد بـرای حضـور 
در محیط هـای عمومـی اسـتفاده کنیـد البتـه بـا 
رعایـت اصـول بهداشـتی. نـوع دیگـر آن بـه نـام 
ماسـک N۹۵ کـه معمـوال کارمنـدان بیمارسـتان 
اسـتفاده می کننـد. این ماسـک کـه می تواند ذرات 
معلـق در هـوا را تـا ٩٥ درصد فیلتر کنـد، باید بعد 
از نصب روی صورت تسـت شـود تا از پوشـانندگی 
کامـل آن اطمینـان حاصـل شـود. اسـتفاده از این 
بگیـرد،  قـرار  روی صـورت  درسـت  اگـر  ماسـک 
بسـیار دشـوار اسـت و نفس کشـیدن بـرای فرد را 
مشـکل می کند. اسـتفاده از ماسـک البتـه در کنار 
بهداشـتی می توانـد درصـد  نـکات  تمـام  رعایـت 
ابتـالی شـما بـه ویـروس را بسـیار پایین بیـاورد.

مبتالیان به کرونا، دوباره مریض نمی شوند
ایـن یـک تصـور اشـتباه اسـت. تارنمـای ویبـو 
چیـن در گـزارش جدیـد خـود اعـالم کـرد کـه 
افـرادی که در شـهر ووهـان کانون شـیوع بیماری 
ایـن  بـه  دیگـر  بـار  بودنـد  درمـان شـده  کرونـا، 
ایـن رسـانه،  بـه گفتـه  مبتـال شـده اند.  ویـروس 
از بیمارانـی  دانشـمندان متوجـه شـده اند برخـی 
کـه پـس از درمان از بیمارسـتان مرخص شـده اند، 
بـار دیگـر بـه کرونـا مبتـال شـده و ناقـل ویـروس 
بوده انـد. بنابرایـن،  بیمـاران بهبودیافتـه از کرونـا، 
همچنـان بایـد مراقـب سـالمت خـود و دیگـران 

. شند با
ممکن است از طریق بسته پستی، 

کرونا منتقل شود
این اتفاق بسـیار بعید اسـت. با احتسـاب زمانی 
کـه برای ارسـال یـک بسـته از مبدا تا مقصـد نیاز 
اسـت امـکان انتقـال بسـیار پایین می آیـد. چرا که 
ویـروس نمی توانـد بـرای مـدت طوالنـی خـارج از 
بـدن انسـان دوام بیـاورد. بنابرایـن با فـرض اینکه 
بسـته آلـوده بـه ویـروس باشـد، احتمـال دوام آن 
بسـیار کم اسـت اما قطعیتـی در مورد آن نیسـت.

کرونا همان ویروس سارس است
سـارس  ویـروس  هم خانـواده  کرونـا  ویـروس 
کرونـا  نـام  بـه  جـدا  بیمـاری  یـک  و  اسـت 
مـدل  سـه  حاضـر  حـال  در  می شـود.  محسـوب 
بـه  کـه  دارد  وجـود  دنیـا  در  کرونـا  ویـروس  از 
می شـوند.  شـناخته  شـدید  عفونت هـای  عنـوان 
ویـروس سـارس یکـی از آنهاسـت. ویـروس مرس؛ 
نـوع دیگـر آن  نیـز  سـندروم عفونـی خاورمیانـه 
محسـوب می شـود و حـاال ویـروس جدیـد کرونـا 
بـا نـام کوویـد ١٩ کـه بـه تازگـی شـناخته شـده 
اسـت. ویـروس سـارس با نـرخ متوسـط ١0 درصد 
مـرگ و میـر، شـدیدترین نـوع از ایـن خانـواده به 
شـمار مـی رود. ویـروس کوویـد ١٩ از نظـر قدرت 
شـیوع، ماننـد آنفوالنزا اسـت و مـوارد ابتـال به آن 
زیـاد اسـت چـرا کـه به سـرعت منتشـر می شـود. 
تعـداد بـاالی مـرگ و میـر در ایـن مـدت اخیر به 
معنـای مرگبـار بودن ایـن ویروس نیسـت چرا که 
احتمـال دارد افـراد بسـیار زیـادی به ایـن ویروس 

مبتـال شـوند و بهبـود یابنـد.
حیوان خانگی ویروس را

 به ما منتقل می کنند
اگرچـه اطالعـات فعلی محققـان از این ویروس 
کامـل نیسـت امـا در حـال حاضـر هنـوز مـوردی 
بـه  توسـط حیوانـات خانگـی  ویـروس  انتقـال  از 
صاحبانشـان گـزارش نشـده اسـت. احتمـال اینکه 
آنهـا  بـه  را  ویـروس  خانگـی  حیوانـات  صاحبـان 

منتقـل کنیـد، بیشـتر اسـت.
ویروس کرونا عامدانه

 تولید و منتشر شده است
اساسـا سـه نـوع ویـروس کرونـا در دنیـا وجود 
دارد کـه ویـروس جدیـد کرونـا نیز نمونـه دیگری 
در  عفونـی  بیماری هـای  اسـت.  خانـواده  ایـن  از 
طبیعـت وجـود دارنـد و می تواننـد بـا کنـار هـم 
قـرار گرفتـن مجموعـه ای از عوامـل تولیـد شـوند. 
ایـن عوامـل می توانـد گرمایـش زمیـن، تحـوالت 
اکولوژیک و کشـاورزی یا رفتارهای انسـانی باشـد. 
بنابرایـن ایـن ویـروس نمی توانـد سـاخته دسـت 
انسـان باشـد چـرا کـه علـم مـا هنـوز از طبیعـت 
و توانایـی سـاخت چنیـن ویروسـی عقب تر اسـت.

آنتی بیوتیک ها می توانند ما را در مقابل 
ویروس محافظت کنند

و  ویروس هـا  اسـت.  رایـج  اشـتباه  یـک  ایـن 
باکتری هـا دو نـوع متفـاوت میکـروب هسـتند. ما از 
آنتـی بیوتیـک بـرای از بین بـردن باکتری اسـتفاده 
می کنیـم و بـرای نابـودی ویروس هـا از داروهای ضد 
ویـروس ماننـد داروی تامـی فلـو بـرای آنفوالنـزای 
فصلـی. بنابرایـن اسـتفاده از آنتی بیوتیک بـرای این 

مقابلـه بـا ایـن ویـروس جوابگو نیسـت.
منبع: ایرنا زندگی

سرگیجه AFC در مورد میزبان 
مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا

در حالــی کــه مســابقات فوتســال قهرمانــی ٢0٢0 آســیا بــه دلیــل شــیوع 
بیمــاری کرونــا در قــاره کهــن بــه تعویق افتــاده کنفدراســیون فوتبال آســیا هنوز 

تصمیــم جدیــدی درمــورد زمــان و مــکان برگــزاری بازی هــا نگرفتــه اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، مســابقات فوتســال قهرمانــی ٢0٢0 آســیا قــرار بــود 
از هفتــم اســفند مــاه در ترکمنســتان برگــزار شــود امــا AFC چنــد هفتــه 
ــت افزایــش ابتــال  ــی از باب ــا و نگران ــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرون پیــش ب
ــه خصــوص کــه  ــق انداخــت. ب ــه تعوی ــه آن برگــزاری ایــن رقابت هــا را ب ب
ترکمنســتان نیــز قوانیــن ســختگیرانه ای در مورد مســائل بهداشــتی داشــت 

و ایــن کشــور نیــز در ایــن تصمیــم گیــری بــی تاثیــر نبــوده اســت.
پــس از ایــن اتقــاق خبــر رســید کــه ترکمنســتان حتــی حاضر شــده قید 
میزبانــی بازی هــا را هــم بزنــد و در ایــن زمینــه ســه کشــور ایــران، تایلنــد و 

کویــت بــرای برگــزاری ایــن بازی هــا درخواســت میزبانــی دادنــد.
در ایــن میــان از یــک ســو زمــان برگــزاری بازی هــا بــه چالشــی جدیــد 
بــرای کنفدراســیون فوتبــال آســیا تبدیــل شــده اســت چــرا کــه اوال هنــوز 
ایــن بیمــاری ریشــه کــن نشــده و ثانیــا بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه رمضــان 
و حضــور چنــد تیــم مســلمان در بازی هــا امــکان برگــزاری مســابقات نیســت 
و بایــد بالفاصلــه پــس از پایــان ایــن مــاه بازی هــا برگــزار شــود تــا بــا جــام 
جهانــی تداخــل پیــدا نکنــد. از ســوی دیگــر هــر ســه کشــور ایــران، تایلنــد و 
کویــت کــه بــرای میزبانــی بازی هــا درخواســت داده بودنــد بــا بیمــاری کرونــا 
روبــرو شــدند و بــه عبارتــی شــانس خــود را بــرای میزبانــی بازی هــا از دســت 
ــوده و  ــوم ب ــکان آن نامعل ــم م ــا و ه ــزاری بازی ه ــان برگ ــم زم ــا ه ــد ت دادن

کنفدراســیون فوتبــال آســیا را دچــار یــک ســردرگمی و ســرگیجه کنــد.

گاف قلعه نویی معمای بازی سپاهان - 
پرسپولیس را حل کرد 

اظهـار نظـر سـرمربی تیـم فوتبـال سـپاهان قبـل از دیـدار ایـن تیـم 
مقابـل پرسـپولیس در هفتـه بیسـتم لیـگ برتـر جنجـال بـه پـا کـرد. 

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، در چارچـوب هفتـه بیسـتم 
رقابت هـای لیـگ برتـر فوتبال ایـران، تیم های سـپاهان و پرسـپولیس قرار 
بـود یکشـنبه در نقـش جهـان به مصـاف هم بروند کـه این بـازی به دلیل 

حاضـر نشـدن سـپاهانی ها در زمیـن مسـابقه لغو شـد.
پـس از ورود سـپاهانی ها بـه رختکـن فیلمی از امیر قلعه نویی سـرمربی 
تیـم فوتبـال سـپاهان پخـش شـد کـه او در آن فیلـم بـا صـدای بلنـد از 
بازیکنـان ایـن تیـم می خواهـد تا زمانـی که پرسپولیسـی ها و تیـم داوری 

بـه داخـل زمیـن نرفتند شـما هم بـه زمیـن نروید.
اظهـار نظـر امیـر قلعـه نویـی سـبب ایجـاد جنجال هـای فراوانی شـده 
اسـت و بایـد دیـد سـرانجام کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبـال چـه 

تصمیمـی دربـاره ایـن موضـوع می گیـرد.

تائید طالی المپیک کمیل قاسمی در انتظار 
 IOC تصویب هیات اجرایی

مــدال طــال و گواهینامــه قهرمانــی کمیــل قاســمی در المپیــک ٢0١٢ 
ــک  ــی المپی ــن الملل ــه بی ــی کمیت ــات اجرای ــب هی ــس از تصوی ــدن پ لن

)IOC ( نهایــی و ارســال خواهــد شــد. 
بــه گــزارش فــارس، بــه دنبــال مثبــت شــدن تســت دوپینــگ نفــرات 
بازیهــای  کیلوگــرم  وزن ١٢0  در  آزاد  کشــتی  مســابقات  دوم  و  اول 
المپیــک٢0١٢ لندن،عنــوان نخســت بازیهــا بــه کمیــل قاســمی نماینــده 
ــران   ــک ای ــی المپی ــه مل ــای کمیت ــا پیگیریه ــه ب ــید ک ــورمان رس کش
ــام  ــر انج ــد ب ــا تاکی ــدی، IOC  ب ــی  در رده بن ــوص جابجای در خص
ــدن ٢0١٢  ــک لن ــای المپی ــش بازیه ــه آزمای ــدد از نمون ــات مج آزمایش
و زمــان بــر بــودن اعــالم نتایــج ایــن آزمایشــات، تصویــب ایــن مهــم را 

ــرد.   ــالم ک ــی اع ــال آت ــات اجرایــیIOC در س ــد هی ــه تایی ــوط ب من
کمیــل قاســمی در رقابتهــای کشــتی آزاد وزن ١٢0کیلوگــرم موفــق بــه 
کســب مــدال برنــز شــده بــود کــه بــا  مثبــت اعــالم شــدن تســت دوپینگ 

نفــرات اول و دوم، رنــگ مــدال وی بــه طــال تغییــر خواهــد یافــت.

کاپیتان تراکتور 3 جلسه محروم شد 
مســعود شــجاعی از همراهــی تیــم فوتبــال تراکتــور تبریز محروم شــد. 
ــه نقــل از ســایت رســمی  ــگاران جــوان، ب ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــور  ــیرجان و تراکت ــر س ــای گل گه ــابقه تیم ه ــال، مس ــیون فوتب فدراس
ــرایطی  ــر در ش ــگ برت ــم لی ــه نوزده ــای هفت ــری رقابت ه ــز از س تبری
برگــزار شــد کــه از ســوی مســعود شــجاعی، بازیکــن تیــم تراکتورســازی 
تبریــز تخلفاتــی مبنــی بــر بدرفتــاری در قبــال داور مســابقه کــه منجــر 
ــه داور در فضــای مجــازی، رخ داد. ــه اخــراج شــد و همچنیــن افتــرا ب ب

بـر ایـن اسـاس، وی بـه محرومیـت سـه جلسـه ای از همراهـی تیم خود 
و پرداخـت ١00 میلیـون ریـال جریمـه نقدی محکوم شـد. )ایـن رای قابل 
تجدیـد نظـر اسـت( همچنین تیـم تراکتورسـازی تبریز به دلیل داشـتن ٥ 
بازیکـن اخطـاری به پرداخـت ٦0 میلیون ریـال جریمه نقدی محکوم شـد.

آذربایجان شرقی برترین عملکرد کشور را 
به خود اختصاص داد

اداره کل ورزش و جوانـان آذربایجـان شـرقی در ارزیابی وزارت ورزش و 
جوانـان رتبه اول کشـور را به خـود اختصاص داد.

بـه گـزارش خبرنگارما، بر اسـاس اعـالم نتایـج ارزیابی عملکـرد وزارت 
ورزش و جوانـان در سـال ١٣٩7، اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان موفـق 

شـد مقـام اول ایـن ارزیابی را بـه خود اختصـاص دهد.
ایـوب بهتـاج مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان آذربایجـان شـرقی در 
مصاحبـه بـا روابـط عمومی اداره کل، ضمـن اعالم این خبر، این دسـتاورد 
بسـیار مهم را  به عموم جامعه ورزش و جوانان، مردم و مسـئولین اسـتان 

تبریـک گفت.
بهتـاج در ادامـه افـزود: با تاسـی بـه حدیث » مـن لم یشـکر المخلوق، 
لـم یشـکر الخالـق « بـر خـود وظیفه مـی دانـم از جامعـه ورزش و جوانان 
اسـتان، روسـا و کارکنان ادارات ورزش و جوانان سراسـر اسـتان،هیأت های 
ورزشـی استان،شهرسـتانها و بخش هـا و سـازمان های مـردم نهـاد جوانان 
اسـتان کـه دسـت به دسـت هم دادنـد تا ایـن موفقیـت ماندگار بـر تاریخ 
آذربایجـان شـرقی نقـش بنـدد و همچنیـن از همـه دسـتگاههای اجرایی 
اسـتان کـه بـا اخالص کامـل در اجـرای برنامه ها، دوشـادوش مـا بودند و 

مـا را در رسـیدن بـه ایـن رتبـه یـاری نمودند صمیمانه تشـکر مـی کنم.
الزم بـه ذکـر اسـت ارزیابی هـر سـاله وزارت ورزش و جوانان در  سـال 

بعـدی اعالم می شـود

رئیــس اســبق کمیتــه پزشــکی فدراســیون 
انــدازه  بــه  فوتبالیســت ها  گفــت:  فوتبــال 
کارمنــدان ادارات خطــر ابتــال بــه ویــروس 

ــد.  ــا را دارن کرون
بــه گــزارش فــارس، احمــد هاشــمیان 
ــزاری  ــا و برگ ــروس کرون ــار وی ــورد انتش در م
مســابقات لیــگ بــدون تماشــاگر اظهار داشــت: 
ایــن ویــروس بــا توجــه بــه تغییــر ســاختار ژنی 
کــه دارد یــک ویــروس نوپدیــد اســت و بــرای 
اینکــه ویژگی هــای ویــروس را بشناســیم نیــاز 
ــه طــور کامــل  ــا بتوانیــم ب ــم ت ــه زمــان داری ب

مراقبت هــای الزم را انجــام بدهیــم. 
وی افــزود: تمــام توصیه هــا و اقداماتــی کــه 
اکنــون بــه پیشــگیری از انتشــار و ابتــال بــه آن 
ــه  ــت ک ــی اس ــای دانش ــود برمبن ــام می ش انج
جامعــه پزشــکی داشــته و هنــوز رفتــار دقیــق 
ایــن ویــروس شناســایی نشــده اســت. بنابرایــن 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــع اع ــور قط ــه ط ــوان ب نمی ت
ــا  ــت ی ــت اس ــان درس ــا کدام ش ــن توصیه ه ای
ــار  ــه انتش ــه ب ــا توج ــط ب ــت. فق ــت نیس درس
ایــن ویــروس توصیــه می شــود کــه  تجمعــات 
ــم  ــه آن ه ــگاه ها ک تشــکیل نشــود و در ورزش
یــک تجمــع اســت تماشــاگران حضــور نداشــته 
ــاگران  ــل تماش ــی مث ــرا اجتماعات ــند. زی باش
در ورزشــگاه ها بســتر انتقــال را بــرای هــر 
ویروســی مهیــا می کنــد و مــا در حــال حاضــر 
ــه رو هســتیم کــه  ــی روب ــده عفون ــک پدی ــا ی ب
ــروس  ــره وی ــن زنجی ــال ای ــم از انتق می خواهی

جلوگیــری کنیــم.
رئیــس اســبق کمیتــه پزشــکی فدراســیون 

ــور  ــه ط ــوان ب ــرد: نمی ت ــح ک ــال تصری فوتب
قطــع گفــت حضــور در ورزشــگاه ها باعــث 
ــود  ــال ش ــا مبت ــه کرون ــردی ب ــه ف ــود ک می ش
ــک  ــان ی ــکی ج ــئله پزش ــا در مس ــه، ام ــا ن ی
ــن  ــت بی ــن اس ــت دارد و ممک ــم اهمی ــر ه نف
تماشــاگران فــردی حامــل ویــروس باشــد. بــه 
ــا  ــه بازی ه ــود ک ــه می ش ــل گفت ــن دلی همی
ــدون تماشــاگر برگــزار شــود. اگــر در همــان  ب
ــن  ــردی از ای ــن ف ــان چی ــهر ووه ــدا در ش ابت
انتقــال  زنجیــره  نمی شــد  خــارج  شــهر 
ــرعت  ــن س ــد و چنی ــته می ش ــروس شکس وی
ــم.  ــاهد نبودی ــروس ش ــن وی ــاری را از ای انتش
ــابقات  ــزاری مس ــت برگ ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــاًل  ــدون تماشــاگر یــک تصمیــم کام ــال ب فوتب
ــی  ــول علم ــاس اص ــه براس ــت ک ــی اس منطق

ــت. ــده اس ــاذ ش ــی اتخ جهان
ــان و  ــا مربی ــه آی ــورد اینک ــمیان در م هاش

ــه  ــال ب ــر ابت ــازی در خط ــام ب ــا انج ــان ب بازیکن
ــت:  ــه، گف ــا ن ــد ی ــرار می گیرن ــا ق ــروس کرون وی
ــار  ــال انتش ــروس در ح ــن وی ــم ای ــد بگویی بای
ــانس  ــع ش ــه در واق ــراد جامع ــه اف ــت و هم اس
ــوان  ــد و می ت ــه آن دارن ــدا ب ــرای ابت ــری ب براب
ــروس در محیط هــای  ــه وی گفــت خطــر ابتــال ب
ــانس  ــا ش ــر ب ــد براب ــک کارمن ــرای ی اداری و ب
یــک فوتبالیســت اســت کــه در تمرین و مســابقه 
شــرکت می کنــد و در واقــع یــک کارمنــد و 
ــر  ــان حاض ــط کارش ــه در محی ــت ک فوتبالیس
می شــوند بــه یــک میــزان شــانس ابتــال بــه ایــن 
ویــروس را دارنــد. مگــر اینکــه مراجــع بهداشــتی 
ــن نتیجــه برســند کــه  ــه ای ــی کشــور ب و درمان
قرنطینــه اتفــاق بیفتــد. وگرنــه حضــور بازیکنــان 
در تمرینــات و مســابقات ماننــد حضــور مــردم در 

ــت.  ــود اس ــه خ ــای روزان فعالیت ه
وی افــزود: در ایــن دو مــاه کــه ویــروس از 

ــوز دانشــمندان  ــرده هن ــدا ک ــن انتشــار پی چی
و جامعــه پزشــکی مشــغول مطالعــه رفتــار 
ــوان گفــت کــه  ــروس هســتند و نمی ت ــن وی ای
مثــاًل فوتبالیســت ها کــه فعالیــت فیزیکــی 
بیشــتری دارد در خطــر بیشــتر بــرای ابتــال بــه 
ــا طبــق آمــاری کــه  ــروس هســتند ام ــن وی ای
منتشــر شــده کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن 
کمتــر بــه ایــن ویــروس مبتــال می شــوند و ایــن 
هــم یــک پدیــده جالبــی اســت امــا بــه طــور 
قطــع هنــوز رفتــار ایــن ویــروس به طــور کامل 
ــه چنــد مــاه زمــان  شناســایی نشــده و نیــاز ب
ــه پزشــکی در آزمایشــگاه های  ــا جامع اســت ت
ــد و  ــی ببرن ــن موضــوع پ ــه پاســخ ای مرجــع ب
در حــال حاضــر بهتریــن کار همــان عمــل بــه 
توصیه هــای عمومــی بهداشــتی اســت کــه 

ــود.  ــرح می ش مط
رئیــس اســبق کمیتــه پزشــکی فدراســیون 
فوتبــال در مــورد اینکــه توصیــه ای بــرای 
ــه  ــال ب ــر ابت ــرای کاهــش خط فوتبالیســت ها ب
ویــروس دارد یــا نــه، عنــوان کــرد: ورزشــکاران 
ــور در  ــه و حض ــت روزان ــه فعالی ــه ب ــا توج ب
در  نزدیــک  ارتبــاط  و  مســابقه  و  تمریــن 
ــد  ــم دارن ــا ه ــابقه ب ــه مس ــن و در زمین رختک
بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کننــد کــه رعایــت 
ــی  ــورت عموم ــه ص ــه ب ــتی ک ــکات بهداش ن
مطــرح شــده را بیــش از دیگــران رعایــت 
کننــد. نکاتــی مثــل دســت نــدادن، شستشــوی 
مرتــب دســت ها، عــدم ارتبــاط دســت بــا 
مخــاط چشــم و بینــی و ایــن نــکات بهداشــتی 

ــد. ــت کنن ــران رعای ــش از دیگ را بی

رییــس فدراســیون شمشــیربازی گفــت: 
ــب  ــه کس ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــابر ای ــم س تی
ــا  ــا ســختی کشــید و ت ــک واقع ســهمیه المپی
المپیــک هــر مســابقه ای بخواهنــد برونــد 

حتمــا اعــزام می کنیــم. 
ــرزاده  ــه باق ــل ال ــنا، فض ــزارش ایس ــه گ ب
دربــاره کســب ســهمیه المپیــک شمشــیربازی 
ــا  ــان م ــرد: بازیکن ــان ک ــابر بی ــلحه س در اس
ــن ســهمیه  ــه ای ــا ب ــا ســختی کشــیدند ت واقع
ــر  ــا تقدی ــدر از آنه ــر چق ــن رو ه ــند از ای برس
ــب  ــتم کس ــت. سیس ــم اس ــم ک ــاز ه ــم ب کنی
ــر رشــته هــا ســخت  ســهمیه المپیــک در اکث
ــر  ــخت ت ــه س ــیربازی از هم ــا شمش ــت ام اس
اســت و در چنیــن شــرایطی  فقــط بایــد 
انگیــزه آنهــا را بــاال نگــه داشــت تــا بــه همیــن 

ــد. ــه بدهن ــد ادام رون
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرزاده در اپس باق
برنامــه هــای تیــم تــا المپیــک بــه چــه صــورت 
اســت، تصریــح کــرد: تیــم ســابر هــر برنامــه ای 
تــا آغازالمپیــک داشــته باشــد اجرایــی مــی کنیم 
ــران  ــم نگ ــم گفته ای ــان ه ــه خودش ــن را ب و ای
ــرای بهتــر شــدن رنکینــگ  ــد ب نباشــند. مــا بای
خــود تــالش کنیــم تــا در المپیــک قرعــه 
ــابقات  ــن مس ــیم. همچنی ــته باش ــب داش مناس
ــد را هــم  ــی مادری ــی آســیا و جــام جهان قهرمان

ــم  ــد و تی ــا باش ــابقه ای در دنی ــر مس ــم و ه داری
ــم. ــی کنی ــزام م ــا اع ــرود حتم ــد ب ســابر بخواه

رییــس فدراســیون شمشــیربازی در پاســخ 
بــه ایــن پرســش  کــه تیــم ســابر چقــدر 
شــانس کســب مــدال المپیــک را دارد، تاکیــد 
کــرد: مــا در جــام جهانــی لهســتان تیــم 
ــی  ــگ جهان ــم دوم رنکین ــه تی ــتان ک مجارس
اســت را شکســت دادیــم و پیــش از ایــن هــم 
ســابقه شکســت دادن تیــم هــای فرانســه، 
ــن  ــن ای ــم بنابرای ــی  داری ــره جنوب ــکا، ک آمری
ــکان دارد.  ــزی ام ــر چی ــد ه ــی ده ــان م نش
ــده  ــرکت کنن ــم ش ــت تی ــن هش ــه از بی البت

ــه غیــراز مصــر،  در المپیــک، تمــام تیــم هــا ب
ــد. ــک را دارن ــدال المپی ــن م ــانس گرفت ش

 باقــرزاده در مــورد اینکــه ایــن انتظــار 
هســت توجهــات بــه شمشــیربازی  بیشــتر 
ــی  ــه شمشــیربازی خیل ــه ب ــت: توج ــود، گف ش
خــوب شــده اســت . کمیتــه ملــی المپیــک کــه 
ــم  ــرد. وزارت ورزش ه ــی ک ــه م ــه توج همیش
توجــه مــی کند.بــرای اینکــه تیــم در لهســتان 
بمانــد و دیگــر بــه ایــران نیایــد آقــای علــی نژاد 
ــا  ــرد و واقع ــی کمــک ک ــت و خیل ــاس گرف تم
تشــکر مــی کنــم. همیــن تمــاس هــا و پیگیــری 
هــا واقعــا خــودش دلگــرم کننــده اســت. 

ــتی،  ــد کش ــپ جدی ــاخت کم ــا س ــدوارم ب امی
ســالن شمشــیربازی را  هــم بــه مــا برگرداننــد.

ــه سابریســت  ــاداش ب ــورد اهــدای پ او در م
ــت:  ــک گف ــهمیه المپی ــب س ــس از کس ــا پ ه
بــه دنبــال ایــن هســتم حقــوق شــش ماهــه را 
بــرای سابریســت هــا بگیریــم . همچنیــن خودم 
ــاداش  دارم و  ــرای پرداخــت پ نیــز پروتکلــی ب
ــکل  ــق ان پروت ــا طب ــه سابریســت ه ــاداش ب پ

انجــام مــی شــود.
او در مــورد مشــکالت مالــی فدراســیون نیــز 
ــک  ــی المپی ــه مل ــا از کمیت ــه م ــت: بودج گف
٨00 میلیــون تومــان بــوده اســت کــه تمــام ان 
را دریافــت کــرده ایــم امــا هزینــه هاعــزام هــا 
بســیار زیــاد اســت بــا ایــن حــال مــن تــال ش 
کــرده ام در ایــن زمینــه بــه مشــکلی برنخوریــم 
و بــرای هــر اعــزام، بلیــت و ارز بازیکنــان از قبل 
ــخت  ــی س ــن کار خیل ــام ای ــت. انج ــاده اس آم
اســت امــا مــا تــالش خودمــان را مــی کنیــم و 
حتــی االن فدراســیون یــک ریــال بدهــی هــم 
ــی  ــزای مولت ــان وی ــرای بازیکن ــن ب ــدارد. م ن
ــه  ــتان ب ــکل از لهس ــدون مش ــا ب ــه ام ت گرفت
ایتالیــا برونــد. چــون االن ویــروس کرونــا اســت 
و اگــر بحــث قرنطینــه پیــش بیایــد و نتوانیــم 
بــه مســابقات برویــم ، تمــام سیســتم مــا بهــم 

مــی خــورد.

ــای  ــرای ارتق ــت: ب ــان گف ــتی زن ــی کش ــم مل ــت تی سرپرس
مربیگــری در کشــتی زنــان و توســعه و ارتقــای ایــن رشــته مربی 
ــترش  ــاهد گس ــا ش ــود ت ــه می ش ــی اضاف ــه کادر فن ــی ب خارج

ــن رشــته باشــیم.  ای
ــال  ــت: امس ــار داش ــی اظه ــا میرزای ــا، مون ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان  ــی اس ــه میزبان ــان ب ــتی زن ــای کش ــومین دوره رقابت ه س
تهــران برگــزار شــد کــه کیفیــت ایــن مســابقات خــوب بــود و بــا 
توجــه بــه شــرایط و تغییــر و تحوالتــی کــه در فدراســیون ایجــاد 
ــزار  ــی برگ ــه خوب ــابقات را ب ــن مس ــا ای ــم ت ــالش کردی ــد، ت ش
ــن  ــرای ای ــه ب ــزی  ک ــا برنامهری ــم ب ــم. امســال ســعی کردی کنی
ــی  ــات خوب ــری اتفاق ــطح مربیگ ــم در س ــر گرفتی ــته در نظ رش

داشــته باشــیم.
وی افــزود: بدنبــال ایــن هســتیم تــا از مربــی خارجــی بــرای 
ارتقــای مربیگــری در کشــتی زنــان اســتفاده کنیــم تــا جمعیــت 
ــد  ــان در ســال های آتــی افزایــش و ایــن رشــته بتوان کشــتی زن

گســترش و توســعه یابــد.
سرپرســت کشــتی زنــان ادامــه داد: مســابقات قهرمانــی 
کشــور کشــتی آلیــش روزهــای ١7 و ١٨ اســفند برگــزار 
می شــود. انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آلیــش را در یــزد خواهیــم 
ــای  ــن در رقابت ه ــا ٢4 فروردی ــان از ٢٢ ت ــا ملی پوش ــت ت داش

ــد. ــور یابن ــیا حض ــی آس قهرمان
ــران محســوب  ــی و اول ای ــه کــرد: کشــتی ورزش مل وی اضاف
می شــود و گرچــه تعبیــر همــه از ایــن رشــته مردانــه اســت امــا 
ــدوارم  ــد و امی ــتی می گیرن ــه کش ــه مردان ــم ک ــی داری ــا زنان م
بتوانیــم ایــن رشــته را هــر چــه بهتــر گســترش دهیــم. کشــتی به 
مــرور زمــان در بیــن زنــان و و جوانــان بــه خوبــی جــا می افتــد.

ــود  ــان نب ــتی زن ــف کش ــاط ضع ــرد: نق ــوان ک ــی عن میرزای
تبلیغــات و شناســاندن ایــن رشــته  اســت. در ایــن مــدت بســیار 
تــالش کــردم  تــا در مــدارس  و بــه ویــژه در المپیادهــای 

ــش  ــه نمای ــته ب ــن رش ــران را در ای ــای دخت ــی، توانایی ه ورزش
بگــذارم و آن را بــه همــگان معرفــی کنیــم. بنــا داریــم تــا بــرای 
برگــزاری المپیــاد دانشــجویی، کشــتی آلیــش و کالســیک زنــان 
را در ســطح دانشــگاه ها و حتــی مــدارس توســعه دهیــم و 

ــم. ــی ببینی ــم مل ــج آن را در تی ــم نتای بتوانی
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در مــدارس ایــران بــا 
ــه  ــت: ب ــد، گف ــتقبال نکرده ان ــرداری اس ــون وزنه ب ــته هایی چ رش
ــا  ــرو می شــود. ب ــا اســتقبال روب ــان در مــدارس ب نظــرم کشــتی زن
ایــن رونــدی کــه جامعــه دارد دخترهــای مــا نســل بــه نســل قوی تر 
شــده اند و اعتمــاد بــه نفــس گرفته انــد. آنــان بــه عنــوان مادرهــای 
موفــق و قــوی می تواننــد بســتر خانوادگــی خوبــی داشــته باشــند و 

نیــز اعتمــاد بنفــس الزم را در اجتمــاع داشــته باشــند.
سرپرســت کشــتی زنــان خاطرنشــان کــرد: بــرای شناســاندن 
ایــن رشــته بایــد بســتر رشــد آن فراهــم شــود تــا از طریــق صــدا 
ــان  و ســیما و رادیــو و تلویزیــون و رســانه ها بتوانیــم کشــتی زن
را بهتــر معرفــی کنیــم و بــا برنامه هایــی کــه بــرای آن در نظــر 
گرفتیــم ایــن رشــته را توســعه دهیــم. امیــدوارم بتوانیــم مثــل 
آلیــش کــه بــرای اولیــن بــار کشــتی گیران مــا ســکوی جهانــی 
را در قزاقســتان فتــح کردنــد در کالســیک نیــز در ســطح جهانی 

ــیم. ــته باش ــادی داش ــای زی ــی موفقیت ه و بین الملل

بـازی سـپاهان و پرسـپولیس در حالـی لغـو 
شـد که تیـم میزبان بـدون واهمه مدعی اسـت 
کـه تـا نیم سـاعت قبـل از بـازی به دنبـال لغو 

آن از طریـق مقامـات بوده اسـت. 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، بـا 
اعـالم ایـن خبـر کـه دیـدار تیـم هـای فوتبـال 
هفتـه  چارچـوب  در  پرسـپولیس  و  سـپاهان 
بیسـتم رقابـت هـای لیگ برتـر بدون تماشـاگر 
در ورزشـگاه نقـش جهـان اصفهـان برگـزار می 
شـود، کلیـد حواشـی زده شـد و چنـد روزی 
اسـت فوتبـال ایـران را تحت الشـعاع خـود قرار 
داده اسـت. حواشـی بـا اعتـراض اولیه سـپاهان 
آغـاز شـد. سـپاهانی ها بـا انتشـار بیانیـه ای از 
فدراسـیون فوتبـال خواسـتند تـا دیدارشـان بـا 
بیانـدازد تـا ضمـن  پرسـپولیس را بـه تعویـق 
از امتیـاز تماشـاگر، سـالمتی  بهره منـد شـدن 

بازیکنانشـان نیـز حفـظ شـود.
بـا توجه به اینکـه تصمیم نهایی اتخاذ شـده 
بود، سـازمان لیگ با خواسـته سـپاهان موافقت 
نکـرد تـا همـه آمـاده نبرد بـزرگ فوتبـال ایران 
در اصفهـان باشـند. کلکسـیونی از اتفاقات را در 
روز بـازی شـاهد بودیـم کـه نتیجـه نهایـی آن 
برگـزار نشـدن بـازی و حمله هـای لفظـی تنـد 
مسـئوالن ٢ تیـم بـه یکدیگـر در رسـانه ها بود. 
در ایـن میـان، امـا یـک موضـوع بسـیار مهم را 
بایـد مـورد توجـه قـرار داد؛ موضوعی که شـاید 
در میـان حواشـی اخیـر کامـال نادیـده گرفتـه 

است. شـده 
بـدون ورود بـه ایـن موضـوع کـه مقصـر چه 

کسـی بـود و کمیتـه انضباطـی چه رایـی صادر 
خواهـد کـرد، می خواهیـم بـه موضوعـی اشـاره 
کنیم که بی شـک ریشـه اصلی ماجرا را شـامل 
می شـود. باشگاه های کشـورمان  ترسی از قانون 
ندارنـد و ایـن موضوعـی اسـت کـه می خواهیم 
بـه آن بپردازیـم. زمانی که سـپاهانی ها با وجود 
اعـالم سـازمان لیـگ بـه خـود اجـازه می دهند 
بـه هـر دلیل موجـه یا غیـر موجهی بـا تاخیری 
قابـل توجـه در ورزشـگاه حضور یابنـد و پس از 
حضـور در ورزشـگاه نیـز بـه جـای آماده شـدن 
بـرای گـرم کـردن، در رختکـن منتظـر بماننـد 
تنهـا می توانیـم بـه ایـن نکتـه پـی ببریـم کـه 
آن هـا از عواقب کارشـان که همان قانون اسـت، 

ندارند. هراسـی 
همـه در انتظـار صـدور رای نهایـی کمیتـه 
انضباطـی هسـتند. ایـن رای هـر چـه که باشـد 
بـا انتقـادات بسـیاری همـراه خواهد بـود. رایی 
کـه ناخواسـته بـه یک  سـود یک طرف سـمت 
صـادر مـی شـود و طرف بازنـده  زمیـن و زمان 

را بـه هـم مـی دوزد تـا احقـاق حـق کند!
صـدور رای درمـان کار نیسـت بـرای دفعات 
بعـدی! دفعاتـی کـه بـی شـک بـا وضـع فعلـی 
ادامـه خواهـد داشـت؛ تـا زمانـی کـه قوانیـن 
اهـرم  از  لیـگ  و سـازمان  فوتبـال  فدراسـیون 
قـدرت کافی برخوردار نیسـتند و بـا چند بیانیه 
و مصاحبـه، می تـوان آن ها را شکسـت یـا تغییر 
داد، هـر باشـگاهی به خـود اجازه مـی دهد، هر 
تصمیمـی کـه به صالحش باشـد را اتخـاذ کند، 

بـی آنکـه از عواقب کار هراسـی داشـته باشـد.

هاشمیان: 

فوتبالیست ها هم به اندازه کارمندان خطر ابتال به کرونا را دارند

باقرزاده: 

سابریست ها برای کسب سهمیه المپیک واقعا سختی کشیدند

مربی خارجی به کادر فنی کشتی زنان اضافه می شود

مجریان ناتوان بالی جان فوتبال 
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اوقات شرعی شهر تهران

ــارد  ــزار میلی ــده ١٦ ه ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــن جلس اولی
ــارم  ــر در شــعبه چه ــم دیگ ــی و ٥ مته ــاس ایروان ــی عب تومان

ــد.  ــزار ش ــادی برگ ــم اقتص ــژه جرای دادگاه وی
ــه  ــن جلس ــوان، اولی ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
رســیدگی بــه پرونــده ١٦ هــزار میلیــارد تومانــی عبــاس 
ایروانــی و ٥ متهــم دیگــر در شــعبه چهــارم دادگاه ویــژه 
ــزار شــد. ــی برگ ــه ریاســت قاضــی صلوات ــم اقتصــادی ب جرای

ــف اول  ــم ردی ــام مته ــه اته ــم دارد ک ــده ٦ مته ــن پرون ای
عبــاس ایروانــی، اخــالل عمــده در نظــام اقتصــادی از طریــق 
ــه میــزان ١٥ هــزار و 7٥٣  اخــالل در نظــام پولــی و بانکــی ب
ــت. ــان اس ــزار و 4٢٨ توم ــون و ٦١٥ ه ــارد و ٢٦٦ میلی میلی

ســپه،  مســکن،  بانک هــای  شــکایت  پرونــده  ایــن  در 
ــی کل  ــازمان بازرس ــی و س ــادرات، مل ــعه ص ــادرات، توس ص

ــت. ــرح اس ــور مط کش
کیفرخواســت پرونــده ٦0 صفحــه اســت کــه امــروز توســط 

مســعود شــاه محمــدی نماینــده دادســتان قرائــت می شــود.
ــم  ــه دار، عبدالرحی ــا کارخان ــد رض ــی فرزن ــاس ایروان عب
ــد  ــاعی فرزن ــدون س ــد، فری ــا، کارمن ــد غالمرض ــد فرزن گرامن
ــون  ــل شــرکت بازرســی مشــاوران، همای ــی مدیرعام محمدعل
نکونــام فرزنــد محمدرضــا مدیــرکل وقــت دفتــر نظــارت 
ــاد،  ــرک آب ــران، حســین زارع می ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س
ــن  ــان ای ــد متهم ــهیداله کارمن ــد ش ــعودی فرزن ــور مس منص

ــتند. ــده هس پرون
ــده  ــه پرون ــا اشــاره ب ــی ب ــدای جلســه قاضــی صلوات در ابت
گفــت: متهمــان ایــن پرونــده عبــاس ایروانــی، عبــداهلل گرامند، 
فریــدون ســاعی، همایــون نکونــام، حســین زارع میــرک آبــاد، 
منصــور مســعودی هســتند و بــه اتهــام اخــالل در نظــام 
ــزار و ٩٦7  ــزان ٥ ه ــه می ــهیالت ب ــل تس ــه اص ــادی ک اقتص
ــوده  ــان ب ــزار و ٦١4 توم ــون و 4٥٦ ه ــارد و ٢٥7 میلی میلی

ــتند. ــوم هس محک
ــغ  ــن مبل ــود ای ــای موج ــل بدهی ه ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
ــه ١٥ هــزار و 7٥٣ میلیــارد و ٢٦٦ میلیــون  اکنــون تبدیــل ب

و ٦١٥ هــزار و 4٢٨ تومــان شــده اســت.
در ادامــه جلســه مســعود شــاه محمــدی نماینــده دادســتان 
افــزود: در ایــن پرونــده متهــم عبــاس ایروانــی از طریــق تبانــی 
بــا مدیــران بانکــی بــدون صالحیــت و وثیقــه از ٦ بانــک ملــی، 
ــت وجوهــی  مســکن، صــادرات، ســپه، توســعه صــادرات و مل
ــرکت های  ــوه ش ــن وج ــی از ای ــا بخش ــرده و ب ــت ک را دریاف
متعــددی بــرای مونتــاژ قطعــات خــودرو تأســیس کــرده اســت

ــرده  ــت ک ــی دریاف ــه ایروان ــی ک ــل پول ــه داد: اص وی ادام
بــه مبلــغ ٥ هــزار و ٩٦7 میلیــارد و ٢٥7 میلیــون و 4٦٥ 
هــزار و ٦١4 تومــان اســت، امــا معوقــات آن تنهــا در خصــوص 
تســهیالت و اعتبــارات تــا پایــان آبــان مــاه امســال بــه میــزان 
١٥ هــزار و 7٥٣ میلیــارد و ٢٦٦ میلیــون و ٦١٥ هــزار و 4٢٨ 

تومــان اســت.
نماینــده دادســتان ادامــه داد: عبــاس ایروانــی بــا نفــوذ در 
ــه گشــایش اســناد  شــبکه بانکــی و ایجــاد ارتباطــات اقــدام ب
ــا ارائــه بارنامــه و اســناد اعتبــاری مجعــول  اعتبــاری کــرد و ب
منابــع کالنــی را از کشــور خــارج کــرد و تحقیقــات حاکــی از 
ــه  ــت ارز ب ــی را در ازای دریاف ــچ کاالی ــه وی هی ــت ک آن اس
ــرکت های او در  ــهام داران ش ــام س ــرده و تم ــور وارد نک کش
ــوام ســببی و نســبی و کارمنــدان مــورد اعتمــاد  ــارات از اق ام

او هســتند.
ــدار  ــده خری ــن پرون ــه در ای ــان اینک ــا بی ــدی ب ــاه محم ش
و فروشــنده ذی نفــع هســتند، گفــت: هــدف آن هــا وارد 
ــی و  ــع ارز دولت ــردن مناب ــارج ک ــه خ ــوده، بلک ــردن کاال نب ک
ایجــاد ضــرر و زیــان هنگفــت در شــرایط بــد تحریمــی کشــور 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــران ب ــه ای ــی ک ــاع خطرناک و اوض

ــت. ــوده اس ــراد ب ــن اف ــدف ای ــرد، ه می ک
ــی  ــان کــرد: ایروان ــن متهــم بی ــام ای ــه اته ــا اشــاره ب وی ب
بــه اخــالل عمــده در نظــام اقتصــادی از طریــق اخــالل پولــی 
ــارات اســنادی  ــب اعتب و بانکــی کشــور متهــم اســت و در اغل
گشــایش یافتــه تنهــا چــک و ســفته بــه عنــوان وثیقــه اعطــا 

کــرده اســت.
نماینــده دادســتان بــا اشــاره بــه متهــم ردیــف اول پرونــده 
بیــان کــرد: عبــاس ایروانــی فرزنــد رضــا، فاقــد ســابقه 
کیفــری، آزاد بــا قــرار قبولــی مالــک شــرکت های عظــام 
اســت و حســب اطالعــات موجــود برآینــد دریافــت تســهیالت 
توســط او رهبــری می شــد و بــدون تودیــع وثیقــه و صرفــا بــا 
تودیــع ســفته منابــع کالن ارزی از کشــور خــارج شــده اســت.

وی ادامــه داد: ایروانــی در اغلــب اعتبــارات اســتنادی 
کاالیــی وارد نکــرده اســت و هــدف گــروه عظــام خــارج کــردن 
ــت. ــوده اس ــام ارزی ب ــالل در نظ ــور و اخ ــع کالن از کش مناب

نماینــده دادســتان افــزود: حســب اطالعــات یــک شــرکت 
ــخص  ــوردی مش ــلفچگان و اداره دریان ــرک س ــی، گم سوئیس
بارنامه هــا جعلــی  بازرســی  تمــام ٣٦ گواهــی  شــد کــه 
ــزار  ــاعی ٢0 ه ــدون س ــن کار فری ــام ای ــرای انج ــتند و ب هس
ــتاندارد  ــدان اداره اس ــن از کارمن ــه ٢ ت ــکا ب و 400 دالر آمری

ــت. داده اس
ــی  ــاس ایروان ــات عب ــه اتهام ــاره ب ــا اش ــدی ب ــاه محم ش
ــام  ــده در نظ ــالل عم ــارکت در اخ ــه مش ــی ب ــت: ایروان گف
اقتصــادی از طریــق تحصیــل امــوال و وجــوه کالن بــه صــورت 
نامشــروع از بانک هــای مختلــف از شــبکه بانکــی متهــم اســت.

ــد، آزاد  ــم گرامن ــف دوم عبدالرحی ــم ردی ــت: مته وی گف
بــا تودیــع وثیقــه، مدیــر اعتبــارات شــرکت عظــام و ســهامدار 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــوده و ب ــی ب ــرکت ها در دوب ــن ش ــی از ای یک
ــام  ــروه عظ ــام گ ــه ن ــی را ب ــا وام های ــه فرم ه ــا و ارائ بانک ه
دریافــت می کــرد و پرداخــت ٢0 هــزار دالر بــه فریــدون 
ســاعی جهــت صــدور گواهــی جعلــی توســط او انجــام شــده 

اســت.
ــه اتهامــات گرامنــد گفــت:  ــا اشــاره ب نماینــده دادســتان ب
ــت در اخــالل عمــده در نظــام اقتصــادی  ــه معاون ــرد ب ــن ف ای
از طریــق تحصیــل مــال و وجــوه کالن از طریــق غیــر قانونــی 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه متهــم ردیــف ســوم بیــان کــرد: 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــه عل ــروف ب ــاعی مع ــدون س فری
ــت و  ــوع فعالی ــی از ن ــام قضای ــرار نظ ــا ق ــان ب ــی کاوی بازرس
ــه عنــوان نماینــده شــرکت بازرســی  ــع وثیقــه، ب ــا تودی آزاد ب
سوئیســی متهــم اســت و ٢0 هــزار و 400 دالر ارز بــرای جعــل 

ــت. ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــی بازرس ــره گواه ٣٦ فق
ــای  ــدم افش ــرای ع ــن او ب ــزود: همچنی ــدی اف ــاه محم ش
جعلــی بــودن گواهــی بازرســی بــه ٢ تــن از کارمنــدان 
ــوان  ــه عن ــان ب ــون توم ــغ ٥0 میلی ــتاندارد مبل ــازمان اس س

ــت. ــرده اس ــت ک ــوه پرداخ رش
وی افــزود: ســاعی بــه معاونــت در اخــالل عمــده در نظــام 
ــه  ــل ب ــول و تحوی ــند مجع ــره س ــق ٣٦ فق ــادی از طری اقتص
گــروه عظــام از طریــق مجرمانــه، تحصیــل مــال نامشــروع بــه 
ــزان  ــه می ــوه ب ــت رش ــزار و 400 دالر، پرداخ ــزان ٢0 ه می
ــه  ــام و زارع و جعــل نام ــون نکون ــه همای ــان ب ــون توم ٥0 میل

ــم اســت. بازرســی شــرکت سوئیســی مته
ــام  ــون نکون ــاره متهــم ردیــف چهــارم گفــت: همای وی درب
آزاد بــا تودیــع وثیقــه، مدیــر کل دفتــر نظــارت کاالی وارداتــی 
ــای زارع در  ــد خــود آق ــه همــراه کارمن ــود کــه ب اســتاندارد ب
ــار  ــه را در اختی ــان رشــوه، نام ــون توم ــت ٢٥ میلی ازای دریاف

افــراد فاقــد صالحیــت قــرار داده اســت.
ــغ ٢٥0  ــه مبل ــوه ب ــت رش ــت: دریاف ــدی گف ــاه محم ش
ــت در جعــل جوابیــه شــرکت  ــال از ســاعی، معاون میلیــون ری
غیــر  اشــخاص  بــه  دولتــی  اســناد  تحویــل  و  سوئیســی 

ــت. ــرد اس ــن ف ــات ای ــه اتهام ــت دار از جمل صالحی

ــین  ــم حس ــف پنج ــم ردی ــت: مته ــتان گف ــده دادس نماین
زارع میــرک آبــاد، آزاد بــا تودیــع وثیقــه، از پرســنل ســازمان 
ــود در ازای  ــوق خ ــا ماف ــی ب ــا هماهنگ ــه ب ــود ک ــتاندارد ب اس
دریافــت چکــی ٥0 میلیــون تومانــی نامــه ســازمان اســتاندارد 

ــرار داده اســت. ــار ســاعی ق را در اختی
ــون  ــزان ٢٥ میلی ــه می ــوه ب ــت رش ــه داد: دریاف وی ادام
تومــان، معاونــت در جعــل جوابیــه شــرکت بازرســی و تحویــل 
ــه  ــت دار از جمل ــر صالحی ــخاص غی ــه اش ــی ب ــناد دولت اس

ــرد اســت. ــن ف ــات ای اتهام
نماینــده دادســتان بــا اشــاره بــه متهــم ردیــف ششــم بیــان 
ــوان  ــه عن ــه، ب ــع وثیق ــا تودی ــرد: منصــور مســعودی، آزاد ب ک
واســطه در ازای تحویــل چــک ٥0 میلیــون تومانــی از ســاعی 
ــاعی داده  ــل س ــه و تحوی ــه را از زارع گرفت ــل نام و زارع، اص
ــه  ــه از جمل ــت در جعــل نام اســت و پرداخــت رشــوه و معاون

اتهامــات ایــن فــرد اســت.
وی تصریــح کــرد: عبــاس ایروانــی فرمانــده عملیــات و مغــز 

متفکــر ایــن عملیــات مجرمانــه ســازمان یافتــه بــوده اســت.
نماینــده دادســتان گفــت: تمامــی متهمــان اقــرار کرده انــد 
کــه بارنامــه ای وجــود نداشــته و تمامــی اقدامــات بــه صــورت 
صــوری بــوده اســت و عمدتــاً هیــچ وثیقــه ای از ســوی 

ــه نشــده اســت. ــار ســنجی ارائ ــرای اعتب ــان ب متهم
ــات متهمــان  ــر حســب اقدام ــان کــرد: ب شــاه محمــدی بی
قــرارداد  و  شــده  وارد  کشــور  بــه  هنگفتــی  ضرر هــای 
ــی  ــی جعل ــرکت سوئیس ــا ش ــان ب ــرکت کاوی ــی ش نمایندگ

ــت. ــوده اس ب
وی افــزود: بانــک مرکــزی در گــزارش خــود رســماً اعــالم 
کــرد کــه عمــده مــراودات مالــی شــرکت اعــزام کــه در دوبــی 
ــه  ــوده ک ــی ب ــرکت های ایران ــه ش ــق ب ــه متعل ــورت گرفت ص

ــوده اســت. ــی ب ــاس ایروان ــه عب ــق ب ــا متعل ســهام آن ه
ــردش  ــه گ ــش ک ــال پی ــت: از ٦ س ــتان گف ــده دادس نماین
بــه مبلــغ 4٩٦ میلیــارد و ٣٨٨  ایروانــی  مالــی  حســاب 
او  حســاب  و  بــوده  ریــال   ١00 و  هــزار   4١0 و  میلیــون 

نــدارد. چندانــی  موجــودی  هم اکنــون 
ــی  ــرد: او تمام ــان ک ــی بی ــوال ایروان ــال ام ــاره انتق وی درب
اموالــش را بــه فــردی بــه نــام شــهریار شــهریاری داده و 
ملک هایــی کــه در خیابــان ولنجــک و نیــاوران تهــران و 
ــوام خــود  ــام اق ــه ن مشــهد و گیــالن داشــته را از ســال ٩٥ ب
ــود  ــاب های خ ــه حس ــه تخلی ــدام ب ــال ٩٥ اق ــرده و از س ک

ــت. ــرده اس ک
ــدم  ــاری ع ــناد اعتب ــی اس ــزود: در تمام ــدی اف ــاه محم ش
موجــودی ثبــت ســفارش مشــهود اســت و مجــوز ثبــت 
ــه ایــن معنــا  ســفارش و برگــه ســبز موجــود نیســت و ایــن ب

ــت. ــده اس ــور وارد نش ــه کش ــی ب ــچ کاالی ــه هی ــت ک نیس
ــه دســتوالعمل بانــک مرکــزی گفــت: بانــک  ــا اشــاره ب او ب
مرکــزی دربــاره حــد مجــاز تســهیالت صحبــت کــرده، امــا در 
پرونــده ایروانــی ایــن موضــوع نادیــده گرفتــه شــده و چندیــن 
برابــر بیشــتر از حــد اعتبــاری تســهیالت تصویــب شــده اســت.

نماینــده دادســتان افــزود: قطعــات خــودرو موضــوع اعتبــار 
ــام  ــت و در تم ــده اس ــص نش ــی ترخی ــچ کاالی ــا هی ــوده، ام ب

ــی  ــن معرف ــام ضام ــه ن ــودرو ب ــان خ ــرکت پوی ــا ش قرارداد ه
ــف  ــدود نص ــان ح ــا زی ــال ٨٩ ب ــرکت س ــن ش ــا ای ــده، ام ش
ــال  ــارد ری ــه شــده و 407 میلی ــود مواج ــرمایه ســطحی خ س

ــته اســت. ــی داش بدیه
ــی  ــچ مســتندی مبن ــرد: هی ــح ک ــتان تصری ــده دادس نماین
بــر معرفــی شــرکت از ســوی بانــک بــه گمــرک وجــود نــدارد 
و دلیــل آن ایــن اســت کــه آقایــان کاالیــی وارد ایــن کشــور 

نکرده انــد.
ــت: در  ــی گف ــئوالن بانک ــه مس ــاره ب ــا اش ــاه محمدی ب ش
خوش بینانه تریــن حالــت مســئوالن بانــک هــم از قوانیــن 
آگاهــی نداشــتند، بــه همیــن دلیــل بــدون داشــتن اطالعــات 

ــد. ــام داده ان ــددی را انج ــات متع اقدام
ــی کل  ــازمان بازرس ــزارش س ــب گ ــرد: حس ــح ک او تصری
ــدرت اهلل  ــا ق ــی ب ــواده ایروان ــه خان ــد ک ــخص ش ــور مش کش
شــریفی مدیــر بانــک مســکن ارتبــاط داشــتند و میــزان 47٥ 
ــات  ــرای ورود قطع ــم ب ــون و ٢0١ دره ــارد و ٢44 میلی میلی

ــد. ــت کردن ــهیالت دریاف ــودرو تس خ
ــغ  ــی مبل ــاس ایروان ــرد: عب ــح ک ــتان تصری ــده دادس نماین
١٥ هــزار و 7٥٣ میلیــارد و ٢٦٦ میلیــون و ١١٥ هــزار و 4٢٨ 
ــزار  ــا ٨ ه ــا در حســاب او تنه ــان بدیهــی بانکــی دارد، ام توم

ــول موجــود اســت. ــان پ ــارد توم میلی
ــدون  ــم فری ــارات مته ــت: در اظه ــتان گف ــده دادس نماین
ــق  ــاری موف ــال ج ــل س ــن اوای ــه م ــت ک ــده اس ــاعی آم س
شــدم تــا گرامنــد را ببینــم و در آذرمــاه ســال ٩٥ توانســتم از 
طریــق هماهنگــی گرامنــد بــا ایروانــی مالقــات داشــته باشــم 
و مراتــب اعتــراض شــدید خــود را نســبت بــه عــدم ورود کاال 
اعــالم کنــم. متهــم ســاعی گفتــه کــه 4 ســکه بهــار آزادی بــه 
متهــم نکونــام مدیــر کل نظــارت ســازمان اســتاندارد پرداخــت 
کــرده و شــرکت پوتکنــا در ایــران توســط ســازمان اســتاندارد 

تأییــد شــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اظهــارات متهــم ســاعی افــزود: 
ــر اســاس  ــران خــودرو ب ــوازم یدکــی ســایپا و ای ٦0 درصــد ل
اظهــارات متهــم ســاعی توســط گــروه عظــام تأمیــن می شــد و 
عظــام بــا فریبــکاری درخواســت گواهــی بازرســی کــرده اســت. 
در اظهــارات متهــم ســاعی آمــده اســت بــدون اینکــه نیــت و 
امــری در کار باشــد، بــر اســاس توافــق آن زمــان حــدود ٥00 
ــردم  ــرط ک ــت و ش ــی دریاف ــر گواه ــا ٦00 دالر در ازای ه ت
ــرد،  ــورت گی ــدد ص ــی مج ــود و بازرس ــد کاال وارد ش ــه بای ک
قــرار نبــود کاالیــی وجــود نداشــته باشــد. پــس از گذشــت ٥ 
ســال از بانــک مســکن مســتنداتی دریافــت کــردم کــه متوجــه 
شــدم مــدارک گــروه عظــام و دیگــر مشــتریان معــدوم شــده 
اســت. پــس از گذشــت چندیــن مــاه فهمیــدم بارنامه هــا 
ــت  ــام گف ــت و عظ ــده اس ــی وارد نش ــوده و کاالی ــی ب جعل

ــده در دادگاه در حــال بررســی اســت. پرون
ــه اهمیــت بارنامه هــا  ــا اشــاره ب ــه ب شــاه محمــدی در ادام
در ال ســی ها گفــت: بارنامــه از جملــه مــدارک مهــم و حیاتــی 
قانــون دســتورالعمل و سیاســت های  در تجــارت اســت و 
ــه از  ــخ بارنام ــه تاری ــد ک بانکــی در خصــوص ال ســی می گوی

ــت. ــتندات اس ــن مس مهم تری

ــان  ــمی بی ــک هاش ــم باب ــارات مته ــه اظه ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: در اظهــارات ایــن متهــم آمــده اســت کــه مــن گرامنــد 
ــد.  ــت ش ــان موافق ــرکت کاوی ــغ ش ــا مبل ــناختم و ب را می ش
ــورت  ــه ص ــتر ب ــی بیش ــی بازرس ــق گواه ــت ح ــوه پرداخ نح
نقــدی بــود. متهــم عبدالحمیــد گرامنــد پــس از رویــت 
اســتعالم بانــک مســکن اظهــار کــرد کــه ســهام تمامــی 
ــا  ــه بانک ه ــن ب ــت و م ــوده اس ــی ب ــام ایروان ــه ن ــرکت ها ب ش
ــت  ــرکت ها دریاف ــام ش ــه ن ــا را ب ــردم و وام ه ــه می ک مراجع
ــد  ــم تأیی ــردم و نمی توان ــت نک ــناد را روی ــن اس ــردم. م می ک
 4٩ و  می کــردم  دریافــت  ایروانــی  از  را  بارنامه هــا  کنــم. 
ــی و ٥١  ــه ایروان ــوط ب ــی مرب درصــد ســهام شــرکت های دوب
درصــد آن مربــوط بــه شــریک وی بــود کــه از وی نیــز وکالــت 

ــت. ــار داش ــام االختی ت
ــه اظهــارات متهــم زارع در  ــا اشــاره ب نماینــده دادســتان ب
ــارات  ــت: در اظه ــزی گف ــی تبری ــی طباطبای ــوص مرتض خص
از  تومــان  میلیــون   ٨0 کــه جمعــا  اســت  آمــده  متهــم 
ــان  ــون توم ــت کــردم کــه ٦0 میلی ــزی دریاف ــی تبری طباطبای

ــردم. ــت ک ــام پرداخ ــه نکون را ب
ــت ٥0  ــام در ازای پرداخ ــون نکون ــرد: همای ــح ک وی تصری
ــو  ــه ژن ــد ب ــه بای ــه اســتعالم را ک ــان رشــوه، نام ــون توم میلی
ــم  ــدام مته ــاعی داد و اق ــم س ــل مته ــد تحوی ــال می ش ارس
ــام  ــه جعــل شــد، چــرا کــه اگــر متهــم نکون ــام منجــر ب نکون
نامــه اســتعالم را بــه شــرکت سوئیســی تحویــل مــی داد 
ممکــن بــود کــه جعــل رخ ندهــد، لــذا متهــم نکونــام زمینــه 

ــرد. ــهیل ک ــل را تس ــرم جع ــکاب ج ارت
ــات و  ــزارش وزارت اطالع ــه گ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــاه محم ش
حضــور متهــم زارع میــرک و نکونــام بیــان کــرد: در اظهــارات 
متهــم زارع میــرک آمــده اســت کــه بعــد از دیــدن چــک ٥0 
میلیــون تومانــی چــک را بــه بانــک بــردم و بــه دو چــک ٢٥ 

ــام دادم. ــه نکون ــی تبدیــل کــردم و یکــی را ب میلیــون تومان
نماینــده دادســتان گفــت: متهــم نکونــام اقــدام بــه صــدور 
ــرکت  ــی ش ــن واردات ــای روغ ــه محموله ه ــرد ک ــتوری ک دس
موهیکــو بــا تعرفــه ٦ درصــدی ترخیــص شــود کــه ایــن امــر 
ــان از حقــوق دولتــی شــد. ــارد توم موجــب تضییــع ١٢ میلی

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بازجویــی انجــام شــده از 
همایــون نکونــام اظهــار کــرد: در اظهــارات متهــم آمــده اســت 

ــتم. ــر هس ــی خب ــاعی ب ــا س ــاط زارع ب ــب از ارتب اینجان
ــی  ــکوائیه های اداره حقوق ــه ش ــاره ب ــا اش ــدی ب ــاه محم ش
بانــک مســکن در پرونــده گفــت: بــر اســاس ایــن شــکوائیه ها 
ــره ال  ــایش ٩ فق ــه گش ــادرت ب ــی مب ــاس ایروان ــرکت عب ش
ســی در شــعبه شــهید خدامــی بــه مبلــغ ٦0١ میلیــون و ٢٩١ 
ــی وارد نشــده  ــرده و در ازای آن کاالی ــم ک ــزار و 4٣٥ دره ه
اســت. همچنیــن جعلــی بــودن اســناد حمــل ارائــه شــده بــه 
ــوده  ــی ب ــوری و تقلب ــارات ص ــایش اعتب ــرز و گش ــک مح بان
ــرکت  ــل ش ــر عام ــوان مدی ــه عن ــاعی ب ــدون س ــت و فری اس
ــی  ــه دریافــت ٢0 هــزار دالر رشــوه از عبــاس ایروان ــان ب کاوی

اقــدام کــرده اســت.
ــه ورود  ــف ب ــور مکل ــروه مذک ــت: گ ــده دادســتان گف نماین
ــه کشــور وارد نشــده  ــی ب ــا کاالی ــد، ام ــودرو بودن ــات خ قطع
ــوده  ــه ب ــوری و متقلبان ــورت ص ــه ص ــارات ب ــایش اعتب و گش

اســت.
وی افــزود: بــر اســاس صورت هــای مالــی ارائــه شــده 
می رســد  نظــر  بــه  لــذا  بودنــد،  ده  زیــان  شــرکت ها 
اعتبارســنجی بــه درســتی انجــام نشــده اســت و تعقیــب 

قانــون متهــم و همدســتان وی مــورد اســتدعا اســت.
شــاه محمــدی بیــان کــرد: ٣٦ فقــره گواهــی نامــه بازرســی 
ــالدی توســط متهــم ســاعی صــادر شــده  در ســال ٢0١١ می
اســت، در حالــی کــه متهــم ســاعی و شــرکت کاویــان مجــاز 

ــد. ــه صــدور گواهــی بازرســی نبودن ب
نماینــده دادســتان در ادامــه بیــان کــرد: نامــه منتســب بــه 
ــاکی  ــرکت ش ــن ش ــوده و ای ــی ب ــال جعل ــا کام ــرکت پوتکن ش
ــای  ــده خرید ه ــه عم ــرد ک ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــت. بان اس
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــرکتی در دوب ــور از ش ــرکت مذک ــی ش مال
ــد آن  ــوده و ٣4 درص ــی ب ــرکت ایران ــد ش ــخص ش ــه مش ک
متعلــق بــه فرزنــد متهــم عبــاس ایروانــی بــوده اســت و 
متهــم عبــاس ایروانــی و خانــواده وی ســهامدار اصلــی تمامــی 
ــده در  ــه ش ــای ارائ ــش فاکتور ه ــی در پی ــرکت های امارات ش

ــد. ــوده ان ــک مســکن ب بان
ــه  ــی ب ــاس ایروان ــم عب ــرادر مته ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــن  ــی از ای ــل یک ــر عام ــدی ومدی ــهامدار ٣٩ درص ــوان س عن

شــرکت ها بــوده اســت.
در ایــن هنــگام قاضــی صلواتــی ضمــن اعــالم پایــان 
ــیدگی  ــه دوم رس ــت: جلس ــده گف ــه پرون ــیدگی ب ــه رس جلس

ــود. ــزار می ش ــردا برگ ــح ف ــده صب ــه پرون ب

رسیدگی به پرونده ١6 هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی و 5 متهم دیگر 

 موفقیــت و انتخــاب شایســته آقایــان دکتــر مســعود پزشــکیان، دکتــر احمــد علیرضــا بیگــی، دکتــر روح اهلل متفکــرآزاد، 
حجــت االســام دکتــر ســیدمحمد رضــا میرتــاج الدینــی، دکتــر محمــد حســین فرهنگــی، دکتــر علیرضــا منــادی، 
بــه عنــوان  منتخبــان مــردم شــریف شــهرهای تبریــز، اســکو، آذرشــهر در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی را تبریــک عــرض نمــوده 
و قطعــا حضــور ایــن  بزرگــواران در ایــن مســئولیت کــه نشــان از تعهــد، کارآمــدی، تجــارب برجســته و ارزشــمند آنــان مــی باشــد، کــه 
باعــث ارتقــاء شــهر و کشــور خواهــد شــد، از درگاه باریتعالــی توفیقــات روز افــزون و ســربلندی ایشــان را در خدمتگــزاری صادقانــه و بــی 

منــت بــه ملــت و نظــام اســالمی را مســئلت دارم.

پیام تبریک اسماعیل پورمحمد رخشا ریاست اتحادیه شیشه بران تبریز 
به منتخبان مجلس شورای اسالمی


